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నూతనంగా ఏర్ాాటైన తెలంగాణ ర్ాష్ట్ ంర .. విద్య, వైద్య తదితర రంగాలలో సంక్షేమ కారయక్రమాలతో
మ ంద్ుక్ు పో తుననద్ని, మ ఖ్యంగా మైనార్ట్ల విష్టయంలల తెలంగాణ ప్రభ తవం ప్రతయయక్ శ్రద్ధను
తీసుక్ుంటుననద్ని తెలుసుకోవడం తమక్ు సంతోష్టంగా వుననద్ని సౌది అర్ేబియా అంబాసిడర్ డా.సౌద్
మహమమద్ అలసతి (Dr. Soud Mohammed Alsati - Ambassador of the Kingdom of Saudi Arabia
to Republic of India) మ ఖ్యమంతిర క్లవక్ుంటో చంద్రశేఖ్ర్ ర్ావుక్ు తెలిపారు. నూతన తెలంగాణ
ర్ాష్టా్రభివృదిిలల తామూ భాగసావమయం ప్ంచుక్ుంటామని అంద్ుక్ు సంబంధించి ప్లు రంగాలలో పెట్ ుబడులు
పెట్ ంద్ుక్ు తామ సిద్ిమని సౌదీ అంబాసిడర్ మ ఖ్యమంతిరకి వివర్ంచారు.
సౌదీ ప్రభ తవ సాంసకృతిక్, సామాజిక్, ఆర్ిక్ వయవహార్ాల ప్రతినిధులతో క్లిసి డిప్ుయటి సిఎం మహమూద్
అలి ఆధవరయంలల శ్నివారం కాయంప్ు కార్ాయలయంలల మ ఖ్యమంతిర క్లవక్ుంటో చంద్రశేఖ్ర్ ర్ావుతో సౌదీ
అంబాసిడర్ మహమద్ అల్ సతి భేటీ అయాయరు. తెలంగాణలల పెట్ ుబడులు పెట్ ంద్ుక్ు తమ సంసిద్ితను
వయక్త ం చయశారు.
ఈ సంద్రభంగా సిఎం కేసిఆర్ మాటాోడుతూ... హైద్రబాదీ సాంసకృతిక్ వారసతవం సౌదీ అర్ేబియా
సంసకృతితో మ డిప్డి వుననద్నానరు. తెలంగాణ నుంచి వళ్లో హజ్ యాతిరక్ుల సౌక్ర్ాయరిం అప్ాటి ఆర్ో
నిజ ం మహబూబ్ అలీ పాష్టా సౌదీలలని కాబా క్ు సమీప్ంలల.. రుబాత్ (వసతి గృహం)ను నిర్మంచిన
విష్టయానిన సిఎం వార్కి గ రుత చయశారు. హైద్ర్ాబాద్ నుంచి వచిిన హజ్ యాతిరక్ులను సౌదీ వారు "అలాో
అతిథులు" అని పిలుసాతరని, అటాో పిలవడం తెలంగాణక్ు సౌదీ ప్రజలిచయి గౌరవంగా భావిసుతనానమని సిఎం
తెలిపారు. ఇది ప్రప్ప్ంచంలల మర్ెవర్కీ ద్క్కని గౌరవమని అనానరు. సౌదీతో నాటి నిజ ం కాలం నుంచి
తెలంగాణ ప్రజలక్ు సతసంబంధాలునానయనానరు.

హైద్ర్ాబాద్ కేంద్రంగా సౌదీ అర్ేబియా కానుసలేట్ ను ఏర్ాాటు చయయాలిసందిగా మ ఖ్యమంతిర కోర్ారు. అయితయ
హైదార్ాబాద్ లల తమ కానూసలేట్ బాగ ంటుంద్ని తామూ భావిసుతననటు్ సౌదీ అంబాసిడర్ సిఎం క్ు
తెలిపారు. ఆమేరక్ు తమ ప్రయతానలు కొనసాగ తుననయనానరు.
దాదాప్ు మూడు లక్షలక్ు పెైగా తెలంగాణ జిలాోలనుంచి సౌదీలల నివసిసత ునానరని ఈ సంద్రభంగా సిఎం
అనానరు. గత హైద్ర్ాబాద్ సట్ట్ క్ు సంబంధించిన వివిధ పారంతాలనుంచి క్ూడా సౌదీలల నివసిసత ునానరని
,హైద్ర్ాబాద్ కేంద్రంగా వార్ ర్ాక్పో క్లు సాగ తుననంద్ున వారంద్ర్కి కానుసలేట్ అంద్ుబాటులల
వుంటుంద్ని అనానరు.
సౌదీలల నివసిసత ునన తెలంగాణ వాసులు అక్సామతు
త గా మరణిసటత పార్ివ దయహాలను అంతిమ సంసాకర్ాల కోసం
తీసుక్ుర్ావడానికి ఇబబందిగా మార్ంద్ని ఈ విష్టయంలల తక్షణ చరయలు చయప్టా్లిస ఉంద్ని సిఎం అనానరు.
అంద్ుక్ు సంబంధించిన ఏర్ాాటు
ో చయయాలని మ ఖ్యమంతిర కేసిఆర్ సౌదీ అంబాసిడర్ అలసతీకి వివర్ంచారు.
అనాదిగా సాగ తునన పాత దో సత ాన్ ను ప్ునరుజ్జీ వింప్ చయసటంద్ుక్ు తెలంగాణ ప్రభ తవం సిద్ింగా వుంద్ని
తెలిపిన సిఎం, సౌదీతో తెలంగాణక్ు సంబంధాలు మర్ంతగా బలప్డయంద్ుక్ు వాయపార రంగంలల పెట్ ుబడులు
ఎంతగానో ఉప్క్ర్సాతయని తెలిపారు.
కాగా తెలంగాణ అనతి కాలంలలనే మానవాభివృదిి రంగంలల ద్ూసుక్ుపో తుననద్నే విష్టయం తమక్ు
అరిమయింద్ని అలసతీ సంతోష్టం వయక్త ం చయశారు. తెలంగాణలల పెట్ ుబడులు పెట్ అంశ్ం పెై ప్రభ తవ,
ప్రయివేటు క్మర్ియల్ రంగ నిప్ుణలతో శుక్రవారం సిఐఐలల సమావేశ్మయిన తామ

తెలంగాణ

ఆర్ికాభివృదిి గ ర్ంచి తెలుసుక్ునానమని అనానరు. తమ ప్రభ తవం ఇప్ాటికే తమ ఫెైనాన్స, క్మర్ియల్
మంతిరతవ శాఖ్ల అధికారులను తెలంగాణలల పెట్ ుబడులు పెట్ దిశ్గా క్సరతు
త చయయాలిసందిగా ఆదయశాలు
జ ర్ట చయసింద్ని సిఎంక్ు సౌదీ అంబాసిడర్ తెలిపారు.
తెలంగాణ ఇండసి్య
ర ల్ పాలసీని సౌదీ ప్రతినిధులక్ు ఈ సంద్రభంగా వివర్ంచిన మ ఖ్యమంతిర, తెలంగాణ
అనుసర్సుతనన పార్శారమిక్ విధానం ప్రప్ంచంలలనే అతుయతత మయిందిగా తెలిపారు. ర్ాష్టరటంలల మైనార్టీల కోసం
ప్రభ తవం చయప్డుతునన ప్లు అభివృదిి సంక్షేమ ప్థకాలను సౌదీ అంబాసిడర్ క్ు సిఎం వివర్ంచారు. ఈ
మేరక్ు సంతృపిత వయక్త ం చయసిన అలసతి...తమ దయశ్ం క్ూడా భారత య వత విదాయభాయసం కోసం 460 సాకలర్
షిప్ుాలను మతానికి అతీతంగా అందిసత ుననద్ని తెలిపారు.

ఈ కారయక్రమంలల ఉప్మ ఖ్యమంతిర మహమూద్ అలీ తో పాటు టిఆర్ఎస్ సెక్రటర్ట జనరల్ కె.కేశ్వర్ావు,
ఎసిపీ డిజి ఎ.కె.ఖ్ాన్, ఎమమలీస సలీం, మైనార్టీ వలేేర్ సెక్ట
ర ర్ట ఉమర్ జలీల్, సౌదీ అర్ేబియా ప్రభ తవ
ప్రతినిధులు తదితరులు పాలగొనానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

