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ప త్రికా పి క ట న  
  

ఏప్రిల్ -మే నాటికి.. 

వ రంగ ల్ కాక తీయ మెగా టెక్స్ టెైల్ పారకు సరద్ధ ం.. 

-మ రో వారం రోజుల్లో  ఆన ల్ ైన ల్ల ఫ్ాో టో కేటాయంపు పి కియి పాిరంభం 

-తొలిద్ శ ల్ల రూ.1075 కోటో వయ యంతో 1190 ఎక రాల్ ల్ల ఏరాాటు 

-సూర త్ , షో ల్ాపూర్ , భీమండి, ఇచ్చెర్ క ర ంజీ వ స్ర ప రిశ ిమ య జ మానుల్ కు 
ఇకు డే సథ  ల్ాల్ు కేటాయసా్ ం 

- పి భుత్వ పరి తా్హాకాల్ు, స బ్స్డీల్ ను స దవవనియోగం చ్ేసుకొని సవ రాష్్టర 
పారిశ్ాిమికాభివి దవధ ల్ల భాగ సావమయం కండి 

-టీఎస్ -ఐఐసీ చ్చైరమ న గాయద్ రి బాల్ మ ల్ుో  సూచ న  
- ప రిశ ిమ భ వ న ల్ల మ హారాష్్టర , గుజ రాత్ ల్ల సరథ ర పడ్డ  తచల్ంగాణ వ స్ర ప రిశ ిమ 

య జ మానుల్ తో స మావేశం 

(హ ైదరాబాద్-సెపెటెంబర్22) 

దేశెంలోఅతిపెదద వస్్తరనగరిగారూపుదిదధు క ెంటుననవరెంగల్కాకతీయమెగా
టెక్స్ టెైల్పారకుఐదారకనెలలోో పాారెంభోత్సవానికిసిదుెంచేస్తధ్ ననటుో  రాష్టట ర
పారిశ్ాామికమౌలికస్తదధపాయాలకలపనస్తెంస్తథ (టీఎస్-ఐఐస)ీచ ైరమన్గాాదరి
బాలమల ో త లిపారక.తొలిదశలోరూ.1075కోటోవాయెంతో1190ఎకరాలలో
ఏరాపటుచేస్తధ్ ననఈమెగాటెక్స్ టెైల్పారకుక లే-అవుట్సిదు మె ెందని, మరో



వారెంరోజులోో ఆన్ల ైనలో ఫ్ాో టోవికాయపాకిాయమొదలవుత్ ెందనిచ పాపరక.
త లెంగాణనధెంచిఇత్రరాష్టాట ర లక ఉపాధిక ైవలస్తవెళో్లఅకుడవస్్తరపరిశామలనధ
నెలకొలిపస ెంత్రాష్టట రెంలోయూనిటో
ఏరాపటుక మ ెందధక వస్తధ్ ననపారిశ్ాామికవేత్్లక సెైత్ెంవరెంగల్కాకతీయమెగా
టెక్స్ టెైల్పారకులోనేఅవకాశెంకలిపెంచి, పాభ త్వెందావరాఅెందేఅనినరకాల
ప ా తాసహాకాలనధ, రాయితీల అెందేలాచూసా్ మనిబాలమల ో హామీఇచాారక.
శనివారెంబషీర్బాగ్పరిశామభవన్లోష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి, 
ఇచ ార్కర ెంజీలోసిు రపడడ త లెంగాణవస్్తరపరిశామలయజమానధలతోటీఎస్-ఐఐసీ
చ ైరమన్గాాదరిబాలమల ో , ఎెండీనరిసెంహార డిడ స్తమావేశమయాారక.స్తమావేశెంలో
వరెంగల్మడికొెండటెక్స్ టెైల్పారకుపరిశామయజమానధలస్తెంఘెంఅధ్ాక్షుడు
డీసావమి, ష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి, ఇచ ార్కర ెంజీవస్్తరపరిశామ
యజమానధలస్తెంఘెంపాతినిధ్ధల రాజేశెం, మనలహర్, విజయ్, జీశ్రానివాస్, 
శ్రానివాస్కసాస, నీలిఆనెంద్, మ లాో , పాకాష్తోపాటు100మెందిస్తభ ాల 
పాలగొ నానరక.ఈస్తెందరభెంగాష్టో లాపూర్పరిశామలయజమానధల టరకుటవల్స, 
చదద రకో , జమఖానల , స్తూరత్పరిశామలయజమానధల చీరలనధ, భీమెండి, 
ఇచ ార్కర ెంజీపరిశామలయజమానధల ష్టూట ెంగ్, ష్టరిటెంగ్వసా్ ర లనధత్యారక
చేయడెంలోమెంచిగ రి్ెంపుప ెందారనిసావమిత లిపారక.త లెంగాణపాభ త్వెం
అమల చేస్తధ్ ననటెక్స్ టెైల్పాలసీఎెంతోబాగ ెందని, త్మక భూమితోపాటు
రాయితీల అెందిసత్ స్తవరాష్టట రెంలోవస్్తరపరిశామలనధఏరాపటుచేస్తధకొని
పారిశ్ాామికాభివాదిులోభాగసావమాెంఅవుతామనిష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి,  
ఇచ ార్కర ెంజీవస్్తరపరిశామలయజమానధల టీఎస్-ఐఐసీచ ైరమన్, ఎెండీలనధ



కోరారక. ఒకొుకురికీవెయిామీటరోస్తథ లెంకేటాయిసత్ రూ.1.80కోటోపెటుట బడితో
చినన,మధ్ాత్రహాయూనిట్నధపాారెంభిెంచేెందధక వెయిామెందివస్్తరపరిశామ
యజమానధలెంసిదుెంగాఉనానమని, ఒకోుయూనిట్దావరావెయిామెందికి
పాత్ాక్ష్ాెంగా, పరోక్ష్ెంగాఉపాధిఅవకాశెంలభిస్తధ్ ెందనివారకపతరకునానరక. వీరి
అభారథనపెైటీఎస్-ఐఐసీచ ైరమన్బాలమల ో సానధకూలెంగాస్తపెందిెంచారక.
వరెంగల్కాకతీయమెగాటెక్స్టెైల్పారకులోస్తథ లాలనధకేటాయిసా్ మనిహామీ
ఇచాారక.మెంతిాకేటీఆర్ఆదేశ్ాలమేరక ..భారకవస్్తరపరిశామలకేకాక ెండా
చినన,మధ్ాత్రహావస్్తరపరిశామలయూనిటో(ఎెంఎస్ఎెంఈ)ఏరాపటుక 
మ ెందధక వచేాపారిశ్ాామికవేత్్లక సెైత్ెంవరెంగల్కాకతీయమెగాటెక్స్ టెైల్
పారకులోనేస్తథ లాలనధకేటాయిెంచి, పాభ త్వెందావరాఅనినరకాలప ా తాసహాకాల , 
రాయితీల అెందేలాచూసా్ మనానరక.మరోవారెంరోజులోో కాకతీయమెగా
టెక్స్ టెైల్పారకుక స్తెంబెంధిెంచినఆన్ల ైన్ఫ్ాో టోకేటాయిెంపుపాకియా
పాారెంభిస్తధ్ నానమని, దరఖాస్తధ్ చేస్తధకొనినిరేదశిత్భూమిధ్రనధచ లోిెంచిఫ్ాో టోనధ
రిజిసతట రష్టన్చేస్తధకోవాలనిస్తూచిెంచారక.ఫ్ాో టోరిజిసతట రష్టన్స్తమయెంలోభూమి
రేటులోకేవలెం10శ్ాత్ెంనగదధనధచ లోిెంచిమిగతామొతా్ నినవాయిదాలోో 
చ లోిెంచేవెస్తధల బాటుఉెంటుెందనానరక.ఫ్ాో టోకొనధగోల చేసినిరకీత్గడువులోగా
యూనిటోనధనెలకొలిపనపారిశ్ాామికవేత్్లక భూమిధ్రలో50శ్ాత్ెంరాయితీ, 

కాపిటల్స్తబ్ససడీకిెంద25శ్ాత్ెం, యెంతాాలపెై25శ్ాత్ెం, విదాత్పెైయూనిట్క 
రూపాయిరాయితీలనధపాభ త్వెంఅెందజేస్తధ్ ెందనిత లిపారక.ఈఅవకాశ్ానిన
స్తదివనియోగెంచేస్తధకోవాలనిష్టో లాపూర్, స్తూరత్, భీమెండి, స్తూరత్, ష్టో లాపూర్, 



భీమెండి, ఇచ ార్కర ెంజీవస్్తరపరిశామలయజమానధలక టీఎస్-ఐఐసీచ ైరమన్
బాలమల ో స్తూచిెంచారక. 
టెక్స్ టెైల్ హ బ గా వ రంగ ల్  

వస్్తర పరిశమాాభివాదిు కి త లెంగాణ పాభ త్వెం దేశెంలోనే అత్ ాత్్మ పాలసీని
రూప ెందిెంచిెందని టీఎస్-ఐఐసీ చ ైరమన్ బాలమల ో  త లిపారక. మ ఖామెంతిా
కేసీఆర్ ఆలోచనల , పరిశామలశ్ాఖ మెంతిా కేటీఆర్ పాణాళ్లకల ఫలిత్ెంగా
మహారాష్టట ర, గ జరాత్, త్మిళనాడురాష్టాట ర లకేపరిమిత్మె నవస్్తరపరిశామల నేడు
త లెంగాణక  పెదద  ఎత్ ్ న త్రలివస్తధ్ నానయని వెలోడిెంచారక. వరెంగల్ కేెందెాంగా
టెక్స్ టెైల్హబనధతీరిాదిదేు ెందధక త లెంగాణపాభ త్వెంతీవాెంగాకాషిచేసో్ ెందని, 

ఇెందధక  వరెంగలోో  రూపుదిదధు క ెంటునన కాకతీయ మెగా టెక్స్ టెైల్ పారకు
నిదరశనమనానరక.కాకతీయమెగాటెైక్స్టెైల్పారకుదావరావచేాఐదేెండోలో9
వేలకోటోరూపాయాలపెటుట బడుల రానధనానయనిచ పాపరక.శెంక సాథ పననాడే
14 స్తెంస్తథ ల  రూ.3400 కోటో పెటుట బడుల  పెట్టెందధక  పాభ త్వెంతో ఒపపెందాల 
క దధరాక ననటుో   వెలోడిెంచారక. నూల  పో గ  నధెంచీ ర డీమేడ్ వసా్ ర ల వరక 
అనినరకాలవసా్ ర లనధత్యారకచేసతవస్్తరపరిశామపారకులలోవరెంగల్కాకతీయ
మెగాటెక్స్ టెైల్ పారకుపెదద దని, ఈపారకు కారారూపెంలోకి వసత్  లక్ష్మెందికి
పెైగాఉదయ ాగ, ఉపాధిఅవకాశ్ాల లభిసా్ యనిబాలమల ో త లిపారక.టీఎస్-ఐఐసీ
ఎెండీ నరిసెంహార డిడ  మాటాో డుత్ూ.. మ ఖామెంతిా కేసీఆర్ చేత్ ల మీదధగా
శెంక సాథ పనచేసినవరెంగల్కాకతీయమెగాటెక్స్ టెైల్పారకుఅభివాదిు పనధలనధ
వరాా కాలెంమ గియగానే త్వరిత్గతినపూరి్చేసి, వచేా ఏడాది ఏపిాల్-మేనాట కి
కారారూపెంలోకి తేవాలననదీ త్మ లక్ష్ామనానరక. అప ా చ్ రోడుడ , అెంత్రొత్



రోడుడ ,  రూ.20 కోటోతో ర ైలేవ ఓవర్ బ్సాడిి  నిరామణ పనధల  వేగెంగా
జరకగ త్ నానయని, 30 ఎెంఎల్డీల నీట  కేటాయిెంపు, 133 కేవీ విదధాత్
స్తబసతటష్టన్నిరామణానికిపాభ త్వెంత్గిననిధ్ధల మెంజూరకచేసినెందధనపనధల 
త్వరిత్గతినపూరి్చేసా్ మనిఎెండీత లిపారక. 
---------------------------------------------------------------------పీఆర్వోటూటీఎస్-
ఐఐసీచ ైరమన్ 
 


