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ఆపిల్ కంపెనీ ప్రప్ంచ ప్రఖ్యాత వస్తు ఉతపత్తు స్ంస్థ గా ప్రఖ్యాత్తగాంచినట్లే తెలంగాణ అదే స్ాథయిలో
పారిశ్ాామిక విధానానికి ప్రఖ్యాత్త గాంచిందని ముఖ్ామంత్తర శ్రా కె. చందరశ్ేఖ్ర్ రావు అనాారు. తెలంగాణ
ప్ురోభివృదదిలో భాగస్ాామాం ప్ంచతకునందతకు ఆపిల్ స్ంస్థ ముందతకు వచిినందతకు స్ంతోషం వాకు ం
చేశ్ారు. నినాట్ి దాకా ఐట్ి శ్ాఖ్ మంత్తర శ్రా కె.ట్ి.రామయరావు లేవనెత్తున స్స్ెపన్స్ కు ట్ిమ్ కుక్ హైదరాబాద్
రాకతో తెరప్డందని స్ిఎం చమతకరించారు. హైదరాబాద్ విశ్ానగరంగా దదనదదనాభివృదది చెందతతునా
నప్థ్ాంలో ప్రప్ంచ ప్రఖ్యాత్త గాంచిన ప్లు స్ంస్థ లు పెట్ు టబడులు పెట్ు ంల దతకు ముందతకురావడం
హరషదాయకమనాారు. తెలంగాణలో పెట్ు టబడులు పెట్ుండ, ప్రస్పరం అభివృదది చెందేందతకు దో హదప్డండ
అంట్ూ ప్రప్ంచ స్ాథయి పారిశ్ాామికవతు లకు పిలుప్ునిచాిరు. ప్రప్ంచంలో ఎకకడా లేని విధంగా అతుానాత
స్ాథయి పారిశ్ాామిక విధానానిా తమ ప్రభుతాం అమలు ప్రుస్తునాదని, పెట్ు టబడదారులకు ఏ మయతరం
ఇబబందతలు కలుగకుండా చూస్తకున బాధాత తమ ప్రభుతాానిదేనని ప్ునరుదాాట్ించారు.

గురువారం నానక్ రామ్ గూడాలోని వవ్ రాక్ లో ఆపిల్ స్ంస్థ నూతన కారాాలయ పారరంభ కారాకామంలో
ముఖ్ామంత్తర పాలగొని ప్రస్ంగించారు. ఈ స్ందరభంగా స్ిఎం రాషు ర పారిశ్ాామిక విధానానిా వివరిస్ు ూ ఆపిల్
స్ంస్థ స్ిఇఓ ట్ిమ్ కుక్ అతని బృందంతో ప్రతేాక భేట్ీ జరిపారు. ప్లు అంశ్ాలు చరిించారు. అనంతరం
జరిగిన స్మయవశ్ంలో స్ిఎం మయట్ాేడుతూ నిరణీత స్మయంలో ఎట్టవంట్ి ఆట్ంకాలు లేని ప్దధ తులోే
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ప్రుస్తునాామని అనాారు. ఇప్పట్ికే ఆ దదశ్గా తమ ప్రభుతాం తీస్తకునా చరాలు ప్రప్ంచ స్ాథయి
ఇనెాస్ు రేకు విశ్ాాస్ం కలిగిస్ు తనాాయని స్ిఎం తెలిపారు. ప్రప్ంచ ఐట్ి రంగ దదగొజాలయిన గూగుల్, మైకరాస్ాఫ్టు ,

ఫేస్ బుక్, ఆమజాన్స వంట్ి స్ంస్థ లు తమ కారాలయయలనత హైదరాబాద్ లో స్ాథపించతకునాాయని, వాట్ికి
ఆపిల్ స్ంస్థ తోడవడం తెలంగాణ ప్రత్తషు నత ఇనతమడంప్జేస్ిందని అనాారు. ప్రప్ంచ దదగొజం ఆపిల్ స్ిఇఒ
ట్ిమ్ కుక్ రాక దాారా నూతన తెలంగాణ రాషు ంర యొకక అభివృదదధ దదశ్ నిరూపితమయిందని స్ిఎం అనాారు.
“హైదరాబాద్ కు రండ, పెట్ు టబడులు పెట్ుండ ప్రస్పరాభివృదదధ చెందేందతకు దో హదప్డండ” అని
పారిశ్ాామికవతు లకు పిలుప్ునిచాిరు. ఈ స్ందరభంగా ఆపిల్ స్ంస్థ మరింత అభివృదదధ చెందాలని స్ిఎం
ఆకాంక్ంచారు.

ఆపిల్ స్ిఇఒ ట్ిమ్ కుక్ మయట్ాేడుతూ భారతదేశ్ం, ఇకకడ ప్రజల ఆత్తథ్ాం తనకెంతో నచాియని, అలయగే
తెలంగాణ ప్రభుతాం ఆపిల్ స్ంస్థ కు అందదస్ు తనా స్హాయ స్హకారాలు, స్హకరించిన విధానం తనకు చాలయ
స్ంతృపిు నిచిిందని అనాారు. ముఖ్ామంత్తర కేస్ిఆర్ స్హకారం ఈ దేశ్ స్ంస్కృత్తని ప్రత్తభింభిస్తుందని
అనాారు. ఆత్తథ్తలకు స్హకారం అందదంచడంలో భారతదేశ్ం తమ దేశ్ం కనాా ముందత నిలుస్తుందని
కొనియయడారు. హైదరాబాద్ లోని తమ స్ంస్థ ప్ురోభివృదదధ స్ాధదస్ు తందన విశ్ాాస్ం కలిగిందని ప్రకట్ించిన ట్ిమ్
కుక్ ఆనందంతో ముఖ్ామంత్తర కేస్ిఆర్ నత ఆలింగనం చేస్తకునాారు. కాగా దాదాప్ు 5000 మందద
ఉదో ాగులతో ఆపిల్ స్ంస్థ తమ కారాకామయలనత ప్ూరిు స్ాథయిలో నిరాహంచనతనాట్ట
ే ఆయన ప్రకట్ించారు.

ఈ కారాకామంలో ఐట్ి శ్ాఖ్ మంత్తర కె. తారకరామయరావు తెలంగాణ రాషు ర పారిశ్ాామిక విధానాలనత
వివరించారు. ఐట్ి శ్ాఖ్ కారాదరిి జయిేష్ రంజన్స, ముఖ్ామంత్తర అడషనల్ పిరని్ప్ల్ స్ెకట్
ా రణ శ్ాంత్తకుమయరి,
ముఖ్ామంత్తర స్ెపషల్ స్ెకట్
ా రణ రాజశ్ేఖ్ర్ రెడి , ఆపిల్ స్ంస్థ అధదకారులు, డజిట్ల్ మీడయయ డెైరెకుర్ కొణతం
దదలీప్ తదదతరులు పాలగొనాారు.

అంతకు ముందత ముఖ్ామంత్తర శ్రా కె. చందరశ్ేఖ్ర్ రావు, ఆపిల్ స్ిఇఓ ట్ిమ్ కుక్, ఐట్ి శ్ాఖ్ మంత్తర కె.
తారకరామయరావు జయాత్త ప్రజాలన కారాకామంలో పాలగొనాారు.
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