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పెట్ు టబడులకు అవకాశాలు ఉన్న పారాంతాంగా హైదరాబాద్ న్ు, తెలాంగాణన్ు ప్రప్ాంచ వ్ాాప్త ాంగా
గురతతస్త ున్ననరని, ఈ న్ేప్థ్ాాంలో ప్రభుతవ విధనన్నలు, ప్రణనళికలు, కారాాచరణ అాందుకు అన్ుగుణాంగా
ఉాండనలని ముఖ్ామాంత్రర శ్రీ కె. చాందరశేఖ్ర్ రావు అన్ననరు. కాాాంప్ు కారాాలయాంలో గురువ్ారాం సాయాంతరాం
ఫారాాసిట్ి, ఐట్ి, ట్ెక్స్ ట్ెైల్ పార్్, ఓఆర్ఆర్ ల నిరాాణాం తదితర అాంశాలపెై స్మీక్ష జరతపారు. ఐట్ి శాఖ్
మాంత్రర కె.ట్ి.రామారావు, సిఎాంఒ ముఖ్ా కారాదరతి ఎస్. న్రత్ాంగ్ రావు, అదన్ప్ు ముఖ్ా కారాదరతి
శాాంత్రకుమారత, ఐట్ి శాఖ్ కారాదరతి జయేష్ రాంజన్, సిఎాం అదన్ప్ు కారాదరతి సిాతనస్భరావల్ తదితరులు
పాలగొన్ననరు.

హైదరాబాద్ లో న్ెలకొలాాలన్ుకున్ే ఫారాా సిట్ి విషయాంలో ప్రప్ాంచ వ్ాాప్త ాంగా ఆస్కతత ఉాందన్ననరు.
దేశవిదేశాలకు చెాందిన్ ప్రముఖ్ ఫారాా కాంపెనీలతో పాట్ట చిన్న చిన్న కాంపెనీలు కూడన హైదరాబాద్ లో
ఫారాా ప్రతశమ
ీ లు న్ెలకొలాడననికత ముాందుకు వస్ుతన్ననయని చెపాారు. ఫారాా సిట్ీలో భాగాంగాన్ే నివ్ాస్
పారాంతనలు, కామన్ ట్ీట్
ర మాంట్ పాలాంట్ట
ల వుాండనలన్ననరు. ఇతర దేశాలు, రాష్టాుాలోల కామన్ ట్ీట్
ర మాంట్ పాలాంట్ట
ల
ఎలా ప్నిచేస్త ున్ననయో అధ్ాయన్ాం చేయాలని, సాలిడ్ వ్ేస్ు మన్ేజ్ మాంట్ లో వస్ుతన్న కొతత ధో రణులన్ు
కూడన ప్రతశ్రలిాంచనలని సిఎాం చెపాారు. మాన్వ్ాళికత ఔషధనల అవస్రాం ఎకు్వవుతున్న న్ేప్థ్ాాంలో ఫారాా
ప్రతశమ
ీ మరతాంత విస్త రతస్త ుాందని సిఎాం అాంచన్న వ్ేశారు. ఫారాా కాంపెనీల ఏరాాట్టకు హైదరాబాదే అన్ువ్ెైన్
పారాంతాంగా అాందరూ గురతతాంచనరన్ననరు. ప్రతశమ
ీ ల సాాప్న్కు అన్ువ్ెైన్ వ్ాతనవరణననిన తెలాంగాణ ప్రభుతవాం
స్ృషిుాంచిాందని ప్రధనన్మాంత్రర సాాయ వ్ారు కూడన మాట్ాలడట్ాం సాధనరణ విషయాం కాదని సిఎాం అన్ననరు.

ప్రతశమ
ీ లు, ఐట్ి కాంపెనీలకు ప్రభుతవాం అాందిస్త ున్న పర ర తన్హాం, స్హకారానిన మరతాంత విస్త ృతాంగా ప్రచనరాం
చేయాలని సిఎాం చెపాారు.

ఐట్ి రాంగాం కూడన తెలాంగాణలో బాగా విస్త రతస్త ున్నదని సిఎాం చెపాారు. ఐట్ి ప్రతశమ
ీ లన్ు పర ర త్హాంచడననికత
ప్రభుతవాం తరప్ున్ ఎలాాంట్ి చరాలు తీస్ుకోవ్ాలో స్ూచిాంచనలని సిఎాం చెపాారు. దేశ వ్ాాప్త ాంగా ఐట్ి
ప్రతశమ
ీ ల ఏరాాట్టకు బాంగళూర్, హైదరాబాద్ న్గరాలే స్రెైన్వని అాందరూ గురతతస్త ున్ననరన్ననరు. ఇట్ీవల
స్ాంభవిాంచిన్ పెన్ు తుఫాన్ు ప్రభావాం వలల చెన్ెైన న్ుాంచి కూడన కొనినకాంపెనీలు వ్ెన్కత్ మళలలతున్ననయని
చెపాారు. ఈ ప్రతసా త
ి ులోల హైదరాబాద్ న్గరాం తన్పెై ఉన్న అాంచన్నలు నిలబట్టుకోవడననికత ప్రభుతవాం తరప్ున్
తగు చరాలు తీస్ుకోవ్ాలన్ననరు. పెట్ు టబడుదనరులన్ు పర ర త్హాంచేాందుకు అవస్రమైన్ ప్ూరవరాంగానిన సిదధాం
చేయాలని సిఎాం స్ూచిాంచనరు. ఆరతాకాంగా బలాంగా ఉన్న ప్రతసా త్ర
ి ని అన్ుకూలాంగా మారుుకుని ఐట్ి రాంగానికత
పర ర తన్హాం అాందిాంచే కారాకీమాలు చేప్ట్ాులన్ననరు. హైదరాబాద్ లోని జిన్ ాం వ్ాాలీలో వ్ేల కోట్ల పెట్ు టబడులు
వస్ుతన్ననయని, ట్ి-హబ్ కూడన మాంచి ఫలితనలనిస్ుతన్నదని ప్రప్ాంచాంలోని చనలా కాంపెనీలు తమ
బాాకాఫీస్ున్ు హైదరాబాద్ లో ఏరాాట్ట చేస్త ున్ననయన్ననరు. హైదరాబాద్ తరువ్ాత వరాంగల్ లో కూడన ఐట్ి
రాంగాం విస్త రణకు ఎకు్వ అవకాశాలున్ననయని చెపాారు. వరాంగల్ లో అత్ర పెదద ట్ెక్స్ ట్ెైల్ పారు్
రాబో తున్నదని దీనివలల ఉదో ాగ, ఉపాధి అవకాశాలు మరుగవుతనయని సిఎాం చెపాారు. ప్రతశమ
ీ లు, ఫారాా
సిట్ి, ఐట్ి కాంపెనీలు, ట్ెక్స్ ట్ెైల్ పార్్ తదితర ఉపాధి కలాన్ కారాకలాపాల వలల తెలాంగాణ పారాంతాంలో ట్ారఫిక్స
రదీద కూడన పెరుగుతుాందని, హైదరాబాద్ తో పాట్టఇతర న్గరాలోల కూడన రవ్ాణన వావస్ా పెై ప్రభావాం
ఉాంట్టాందన్ననరు. దీనిని దృషిులో పెట్ు టకుని మరుగెైన్ రవ్ాణన వావస్ా న్ు ఏరాాట్ట చేయాలని, ఎక్డెక్డ
ఓఆర్ఆర్ లు రావ్ాలో ప్రణనళికన్ు సిదధాం చేయాలని సిఎాం చెపాారు.

తెలాంగాణ రాషు ాంా లో కేవలాం ఆరు న్ెలల కాలాంలోన్ే తనము ప్రతశమ
ీ సాాపిాంచి ఉతాత్రత పారరాంభాంచగలిగామని ఈ
ఘన్త తెలాంగాణ రాషు ా ప్రభుతవ స్హకారాం వలల న్ే సాధ్ామయాందని మైకోీ మాాక్స్ కాంపెనీ యాజమాన్ాాం
పేర్్ాంది. ఈ మేరకు వ్ారు ప్ాంపిన్ స్ాందేశానిన ఐట్ి శాఖ్ మాంత్రర కె.ట్ి. రామారావు ముఖ్ామాంత్రరకత
వివరతాంచనరు. ప్రభుతవాం తెచిున్ స్రళమైన్, పారదరికమైన్ పారతశాీమిక విధనన్ాం వలల తనము ఎక్డన

ఒక్రూపాయ కూడన ఖ్రుు చేయకుాండనన్ే ప్న్ులు చేస్ుకోగలిగామన్ననరు. ఉతత రాఖ్ాండ్ లో పాలాంట్
పారరాంభాంచడననికత రెాండున్నర ఏళలల ప్డితే తెలాంగాణలో కేవలాం ఆరు న్ెలలోల ప్ూరత యాందన్ననరు.
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