తేదీ - 22-09-2018

పత్రికా పికటన
ఏప్రిల్-మే నాటికి..
వరంగల్ కాకతీయ మెగా టెక్స్ టెైల్ పారకు సరద్ధం..
-మరో వారం రోజుల్లో ఆనల్ ైనల్ల ఫ్ాోటో కేటాయంపు పికియ
ి పాిరంభం
-తొలిద్శల్ల రూ.1075 కోటో వయయంతో 1190 ఎకరాల్ల్ల ఏరాాటు
-సూరత్, షో ల్ాపూర్, భీమండి, ఇచ్చెర్ కరంజీ వస్ ర పరిశమ
ి యజమానుల్కు
ఇకుడే సథ ల్ాల్ు కేటాయసా్ం
- పిభుత్వ పరి తా్హాకాల్ు, సబ్స్డీల్ను సదవవనియోగం చ్ేసుకొని సవరాష్ట్ర
పారిశ్ాిమికాభివిదవధల్ల భాగసావమయం కండి
-టీఎస్-ఐఐసీ చ్చైరమన గాయద్రి బాల్మల్ుో సూచన
- పరిశమ
ి భవనల్ల మహారాష్ట్ర, గుజరాత్ల్ల సరథరపడ్డ తచల్ంగాణ వస్ ర పరిశమ
ి
యజమానుల్తో సమావేశం
(హైదరాబాద్-సెపట ెంె బర్22)
దేశెంలోఅతిపెదదవస్త్న
ర గరిగారూపుదిదు ధక ెంటుననవరెంగల్కాకతీయమెగా
టెక్స్ టెైల్పారకుఐదారకనెలలో ోపాారెంభోత్సవానికిసిదుెంచేస్త్ ధననటో ు రాష్టట ర
పారిశ్ాామికమౌలికస్తదధపాయాలకలపనస్తెంస్తథ (టీఎస్-ఐఐసీ)చైరమన్గాాదరి
బాలమల
 ో తలిపారక.తొలిదశలోరూ.1075కోటో వాయెంతో1190ఎకరాలలో
ఏరాపటుచేస్త్ ధననఈమెగాటెక్స్ టెైల్పారకుక లే-అవుట్సిదుమెెందని, మరో

వారెంరోజులోోఆన్ల ైనో లఫ్ాోటో వికాయపాకిాయమొదలవుత్ ెందనిచపాపరక.
తలెంగాణనధెంచిఇత్రరాష్టాటరలక ఉపాధికైవలస్తవెళ్లోఅకుడవస్త్ర పరిశమ
ా ల
న
 ధ
నెలకొలిపస ెంత్రాష్టట ెంర లోయూనిటో 
ఏరాపటుక మ ెందధక వస్త్ ధననపారిశ్ాామికవేత్్లక సెైత్ెంవరెంగల్కాకతీయమెగా
టెక్స్ టెైల్పారకులోనేఅవకాశెంకలిపెంచి, పాభ త్వెందావరాఅెందేఅనినరకాల
ప ా తాసహాకాలనధ, రాయితీల అెందేలాచూసా్మనిబాలమల
 ో హామీఇచాారక.
శనివారెంబషీర్బాగ్పరిశమ
ా భవన్ల
 ోష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి,
ఇచార్కరెంజీలోసిురపడడతలెంగాణవస్త్ర పరిశమ
ా లయజమ
 ానధలతోటీఎస్-ఐఐసీ
చైరమన్గాాదరిబాలమలో , ఎెండీనరిసెంహారడిడ స్తమావేశమయాారక.స్తమావేశెంలో
వరెంగల్మడికొెండటెక్స్ టెైల్పారకుపరిశమ
ా యజమానధలస్తెంఘెంఅధ్ాక్షుడు
డీసావమి, ష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి, ఇచార్కరెంజీవస్త్ర పరిశమ
ా 
యజమ
 ానధలస్తెంఘెంపాతినిధ్ధల రాజేశెం, మనలహర్
 , విజయ్, జీశ్రానివాస్,
శ్రానివాస్కసాస, నీలిఆనెంద్, మ లాో, పాకాష్తోపాటు100మెందిస్తభ ాల 
పాలగొనానరక.ఈస్తెందరభెంగాష్టో లాపూర్పరిశమ
ా లయజమానధల టరకుటవల్స,
చదదరో క, జమఖ
 ానల , స్తూరత్పరిశమ
ా ల
 యజమ
 ానధల చీరలనధ, భీమెండి,
ఇచార్కరెంజీపరిశమ
ా లయజమానధల ష్టూటెంగ్, ష్టరటెంి గ్వస్ ార లనధత్యారక
చేయడెంలోమెంచిగ రి్ెంపుప ెందారనిసావమితలిపారక.తలెంగాణపాభ త్వెం
అమల చేస్త్ ధననటెక్స్ టెైల్పాలసీఎెంతోబాగ ెందని, త్మక
 భూమితోపాటు
రాయితీల అెందిసస్తవ
త్
రాష్టట ెంర లోవస్త్ర పరిశమ
ా లనధఏరాపటుచేస్తధకొని
పారిశ్ాామికాభివాదు ిలోభాగసావమాెంఅవుతామనిష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి,
ఇచార్కరెంజీవస్త్ర పరిశమ
ా ల
 యజమానధల టీఎస్-ఐఐసీచైరమన్, ఎెండీలనధ

కోరారక. ఒకొుకురికీవెయిామీటరోస్తథ లెంకేటాయిసత్ రూ.1.80కోటో పెటట ుబడితో
చినన,మధ్ాత్రహాయూనిట్నధపాారెంభిెంచేెందధక వెయిామెందివస్త్ర పరిశమ
ా 
యజమ
 ానధలెంసిదుెంగాఉనానమని, ఒకోుయూనిట్దావరావెయిామెందికి
పాత్ాక్ష్ాెంగా, పరోక్ష్ెంగాఉపాధిఅవకాశెంలభిస్తధ్ెందనివారకపతరకునానరక. వీరి
అభారథనప
 ెైటీఎస్-ఐఐసీచైరమన్బాలమలో సానధకూలెంగాస్తపెందిెంచారక.
వరెంగల్కాకతీయమెగాటెక్స్టెైల్పారకులోస్తథ లాలనధకేటాయిసా్మనిహామీ
ఇచాారక.మెంతిాకేటీఆర్ఆదేశ్ాలమేరక ..భారకవస్త్ర పరిశమ
ా ల
 కేకాక ెండా
చినన,మధ్ాత్రహావస్త్ర పరిశమ
ా ల
 యూనిటో (ఎెంఎస్ఎెంఈ)ఏరాపటుక 
మ ెందధక వచేాపారిశ్ాామికవేత్్లక
 సెైత్ెంవరెంగల్కాకతీయమెగాటెక్స్ టెైల్
పారకులోనేస్తథ లాలనధకేటాయిెంచి, పాభ త్వెందావరాఅనినరకాలప ా తాసహాకాల ,
రాయితీల అెందేలాచూసా్మనానరక.మరోవారెంరోజులోోకాకతీయమెగా
టెక్స్ టెైల్పారకుక స్తెంబెంధిెంచినఆన్ల ైన్ఫ్ాోటో కేటాయిెంపుపాకయ
ిా 
పాారెంభిస్తధ్నానమని, దరఖాస్తధ్చేస్తధకొనినిరేదశిత్భూమిధ్రనధచలిో ెంచిఫ్ాోటో నధ
రిజిసతటష్ట
ర న్చేస్తధకోవాలనిస్తూచిెంచారక.ఫ్ాోటో రిజిసతటష్ట
ర న్స్తమయెంలోభూమి
రేటులోకేవలెం10శ్ాత్ెంనగదధనధచలిో ెంచిమిగతామొతా్నినవాయిదాలోో
చలిో ెంచేవెస్తధల బాటుఉెంటుెందనానరక.ఫ్ాోటో కొనధగోల చేసినిరకీత్గడువులోగా
యూనిటో నధనెలకొలిపనపారిశ్ాామికవేత్్లక భూమిధ్రలో50శ్ాత్ెంరాయితీ,
కాపిటల్స్తబ్ససడీకిెంద25శ్ాత్ెం, యెంతాాలపెై25శ్ాత్ెం, విదాత్పెైయూనిట్క 
రూపాయిరాయితీలనధపాభ త్వెంఅెందజేస్త్ ధెందనితలిపారక.ఈఅవకాశ్ానిన
స్తదివనియోగెంచేస్తధకోవాలనిష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి, స్తూరత్, ష్టో లాపూర్,

భీమెండి, ఇచార్కరెంజీవస్త్ర పరిశమ
ా ల
 యజమానధలక టీఎస్-ఐఐసీచైరమన్
బాలమల
 ో స్తూచిెంచారక.
టెక్స్ టెైల్ హబగా వరంగల్
వస్త్ర పరిశమ
ా ాభివాదు ికి తలెంగాణ పాభ త్వెం దేశెంలోనే అత్ ాత్్ మ పాలసీని
రూప ెందిెంచిెందని టీఎస్-ఐఐసీ చైరమన్ బాలమల
 ో  తలిపారక. మ ఖామెంతిా
కేసీఆర్ ఆలోచనల , పరిశమ
ా ల
 శ్ాఖ మెంతిా కేటీఆర్ పాణాళ్లకల ఫలిత్ెంగా
మహారాష్టట ,ర గ జరాత్, త్మిళనాడు రాష్టాటరలకే పరిమిత్మెన వస్త్ర పరిశమ
ా ల
  నేడు
తలెంగాణక  పెదద ఎత్్ న త్రలివస్త్ ధనానయని వెలోడిెంచారక. వరెంగల్ కేెందాెంగా
టెక్స్ టెైల్ హబనధ తీరిాదిదు ేెందధక  తలెంగాణ పాభ త్వెం తీవాెంగా కాషి చేస్ ో ెందని,
ఇెందధక  వరెంగలోో రూపుదిదు ధక ెంటునన కాకతీయ మెగా టెక్స్ టెైల్ పారకు
నిదరశనమన
 ానరక. కాకతీయ మెగా టెైక్స్టెైల్ పారకు దావరా వచేా ఐదేెండో లో 9
వేల కోటో  రూపాయాల పెటట ుబడుల  రానధనానయని చపాపరక. శెంక సాథపన నాడే
14 స్తెంస్తథ ల  రూ.3400 కోటో  పెటట ుబడుల  పెటట ెం్ దధక  పాభ త్వెంతో ఒపపెందాల 
క దధరాక ననటో ు  వెలోడిెంచారక. నూల  పో గ  నధెంచీ రడీమేడ్ వస్ ార ల వరక 
అనినరకాలవస్ ార లనధత్యారకచేసత వస్త్ర పరిశమ
ా పారకులలోవరెంగల్కాకతీయ
మెగా టెక్స్ టెైల్ పారకు పెదదదని, ఈ పారకు కారారూపెంలోకి వసత్ లక్ష్ మెందికి
పెైగాఉదయ ాగ, ఉపాధి అవకాశ్ాల లభిసా్యనిబాలమల
 ో తలిపారక.టీఎస్-ఐఐసీ
ఎెండీ నరిసెంహారడిడ  మాటాోడుత్ూ.. మ ఖామెంతిా కేసీఆర్ చేత్ ల మీదధగా
శెంక సాథపనచేసినవరెంగల్కాకతీయమెగాటెక్స్ టెైల్పారకుఅభివాదు ిపనధలనధ
వరాాకాలెం మ గియగానే త్వరిత్గతిన పూరి్చేసి, వచేా ఏడాది ఏపిాల్-మే నాటకి
కారారూపెంలోకి తేవాలననదీ త్మ లక్ష్ామనానరక. అప ా చ్ రోడుడ, అెంత్రొత్

రోడుడ,

రూ.20 కోటో తో రైలేవ ఓవర్ బ్సాడి  నిరామణ పనధల  వేగెంగా

జరకగ త్ నానయని, 30 ఎెంఎల్డీల నీట కేటాయిెంపు, 133 కేవీ విదధాత్
స్తబస
 ట తష్టన్ నిరామణానికి పాభ త్వెం త్గిన నిధ్ధల  మెంజూరక చేసినెందధన పనధల 
త్వరిత్గ
 తినపూరి్చేస్ ామనిఎెండీతలిపారక.
---------------------------------------------------------------------పీఆర్వోటూటీఎస్ఐఐసీచైరమన్

