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పిముఖ మీడియా సంసథ ఎకనామిక్ టైమ్స్ ముఖయమంత్రి కె.చంద్ిశేఖర్ రావును ఈ ఏడాది
పిత్రష్ాాత్మకమైన ఎకనామిక్ టైమ్స్ బిజినెస్ రిఫార్మర్ అవార్డుకు ఎంపిక చేసింది. ఈ విషయాన్ని
టైమ్స్ గ్ర
ూ పు ఎండి వినీత్ జెైన్ ఇమయిల్ దాారా ముఖయమంత్రికి తెలిపార్డ. ముంబైలో అకటాబర్
27న జరిగే అవార్డుల పిధానోత్్వంలో పాలగొనాలన్న ముఖయమంత్రిన్న ఆహ్వాన్నంచార్డ. త్నను ఈ
అవార్డుకు ఎంపిక చేసినంద్ుకు టైమ్స్ గ్ర
ూ పు ఎండికి సిఎం ధనయవాదాలు తెలిపార్డ. అవార్డుల
పిదానోత్్వాన్నకి హ్వజర్డ కావడాన్నకి ముఖయమంత్రి సమమత్రంచార్డ. ఈ అవార్డు త్నకు వయకిిగ్త్ంగా
వచ్చినటల
ు భావించడం లేద్న్న, తెలంగాణ రాష్ాాాన్నకి లభంచ్చన గ్ురిింపుగా సవాకరిసి ునాిన్న సిఎం ఈ
సంద్ర్భంగా టైమ్స్ గ్ర
ూ పుకు ఇ మయిల్ దాారా బద్ులిచాిర్డ. తెలంగాణ రాషా ంా గ్డిచ్చన
నాలుగేళ్ు లగా సగ్టలన ఏడాదికి 17.17 శాత్ం చొపుున, ఈ ఏడాది మొద్టి ఐదేళ్ులో 21.96 శాత్ం
ఆదాయాభవృదిి సాధిసి ుని విషయాన్ని ఈ సంద్ర్భంగా సిఎం గ్ుర్డి చేసుకునాిర్డ. తెలంగాణ
రాషా ంా తీసుకొచ్చిన టిఎస్ ఐపాస్ సింగిల్ విండో పారిశాూమిక అనుమత్ుల విధానం మంచ్చ ఫలిత్ం
ఇచ్చింద్న్న, దీన్న దాారా ఇపుటికే 7000 పరిశ్మ
ూ లు అనుమత్ులు ప ందాయన్న సిఎం చెపాుర్డ.
దీన్నవలు చాలా మందికి ఉదో యగ్ అవకాశాలు, పెద్ిమొత్ి ంలో పెటా లబడులు వచాియన్న వివరించార్డ.
ఎలాంటి అవినీత్రకి అవకాశ్ం లేకుండా, ఎవర్ూ ఏమాత్ిం ఇబబంది పడకుండా పరిశ్మ
ూ ల
అనుమత్ులు వసుినాియనాిర్డ. అభవృదిి, సంక్షేమ ర్ంగాలోు తెలంగాణ రాషా ంా సాధిసి ుని
అభవృదిి ఇలాంటి అవార్డులు రావడాన్నకి కార్ణం అవుత్ునాియన్న వెలుడించార్డ. భార్త్దేశ్ంలో,
పిపంచ వాయపి ంగా ఉని పారిశాూమిక వేత్ిలు తెలంగాణ పారిశాూమిక విధానాన్ని పిశ్ంసించ్చన
విషయాన్ని కూడా సిఎం పిసి ావించార్డ. ఈజ్ ఆప్ డూయింగ్ బిజినెస్ లో కూడా తెలంగాణ
అగ్ూసథ ానంలో ఉనిద్న్న చెపాుర్డ. తెలంగాణ రాష్ాాాన్నకి త్ర్లివచ్చిన ఐటి పరిశ్మ
ూ లు కూడా
రాష్ాాాభవృదిిలో త్మ వంత్ు పాత్ి పో షించాయనాిర్డ.

Copy of the email from Mr Vineet Jain to the Honourable Chief Minister
From: Vineet Jain <Vineet.Jain@timesgroup.com>
Date: 5 Sep 2018 12:13:29
Subject: The Economic Times Awards for Corporate Excellence: Business Reformer of
the Year Award!
To: "cm@telangana.gov.in" <cm@telangana.gov.in>
Dear Mr Rao

It gives me great pleasure to inform you that you have been chosen The Economic
Times Business Reformer of the Year 2018. On behalf of the Times Group, please
accept my heartiest congratulations.
As the first chief executive of India’s youngest state that you helped found, you have
set benchmarks in governance that would be hard to emulate. The jury recognised
your visionary leadership in driving double-digit economic growth, anchored in a
business- and investment-friendly environment, and for executing a powerful and
innovative solution to directly transfer cash support to farmers. TS-iPass, the world’s
first automatic industrial approvals policy, underscores your achievements in
enhancing the ease of doing business in the state.
The jury that selected you for this honour was chaired by Sunil Mittal, Chairman, Bharti
Enterprises. The other members of the jury included Nandan Nilekani, Chairman,
Infosys Technologies; Vijay Shekhar Sharma, Founder & CEO of Paytm; Harish
Manwani, Independent Director, Tata Sons; Ritesh Agarwal, Founder & CEO, OYO
Rooms; Aditya Puri, MD, HDFC Bank; Uday Kotak, MD, Kotak Mahindra Bank; Kalpana
Morparia, CEO, JP Morgan – South & Southeast Asia, and Cyril Shroff, Managing
Partner, Cyril Amarchand Mangaldas.
It will be our privilege to have you and your family with us for the awards ceremony
later this year. We will inform you about the date shortly and look forward to your
presence.
With personal regards,
Vineet Jain
-----------------------------------------------------------------------------------CPRO TO CM

