
16–11–2021, 

అమరావతి. 
 

ముఖ్యమంతిి కాయంప  కారాయలయంలో స్టేట  ఇన్వెసే్ మ ంట  ప్మిోషన  బో ర్డు  సమావేశం 
స్ీఎం శ్ర ీవవైయస్ .జగన అధ్యక్షతన ఎస్ ఐపీబీ సమావేశం. 
రాషేరంలో ఐదు ప్రిశమీలు ఏరాాటు 
ర్ూ.2134 కోటల  పెటుే బడులతో ప్రిశమీలు, 7683 మందికి ప్తియక్షంగా ఉదయ యగాలు 
రాషేరంలో కొతతగా ఐదు ప్రిశమీల ఏరాాటుకు సీ్ఎం అధ్యక్షతన ఎస్ ఐపీబీ గరనీ స్ిగనల . 
 
 

వవైయస్ాార  జిలాల  ప్ులివవందులలో ఆదితయయ బిరాల  ఫ్ాయషన  మరియు రిట ైల  లిమిట డ  ఏరాాటు 
ఇకకడ జాకెటా, టరిజర్ల తయారరని చేప్టేనునన ఆదితయయ బిరాల  
ర్ూ.110 కోటల  పెటుే బడి, 2112 మందికి ఉదయ యగాలు 
 

వవైయస్ాార  జిలాల  బదేెలులో పెలల వుడ  తయారర ప్రిశమీను న్వలకొలానునన సె్ంచురర 
ర్ూ.956 కోటల  పెటుే బడి, 2,266 మందికి ప్తియక్షంగా ఉదయ యగాలు 
ఈ ప్రిశమీ ఏరాాటు కార్ణంగా రైెతులకు భారరగా మేలు జర్డగుతుందనన అధికార్డలు 
దయదయప్ు 22,500 ఎకరాలోల  యూకలిఫే్స్  చెటలను కొనుగోలు చేస్ాత ర్నన అధికార్డలు 
దయదయప్ు ర్ూ.315  కోటల  ఉతాతుత లను రెైతులనుంచి కొనుగోలు చేస్ాత ర్నన అధికార్డలు 
 

తూర్డాగోదయవరి జిలాల లో ఇండస్ిే రయల  కెమికలా  తయారర ప్రిశమీకు ఎస్ ఐపీబీ గరనీ స్ిగనల  
చయలాకాలంలో పెండింగులో ఉనన  గాీస్ిం ఇండస్ీే రస్  లిమిట డ  కంపెనీ 

ఈ కంపెనీ దయెరా ర్ూ.861 కోటల  పెటుే బడి, 405 మందికి ప్తియక్షంగా ఉదయ యగాలు 
స్ాా నిక ప్జిల ఆందయళన న్ేప్థ్యంలో థ్ర్మల ప్వర  పాల ంట ను పెటేబో మని సాషేంచేస్ిన గాీస్ిమ  కంపెనీ 

స్ాా నిక ప్జిల అభిపాియాలను దృష్ిేలో ఉంచుకుని థ్ర్మల  పాల ంట  నిరామణయనిన విర్మించుకున్యనమంటూ 
సాషేంచేస్ిన కంపెనీ 

కంపెనీ సాషేత న్ేప్థ్యంలో ఎస్ ఐపీబీ ఆమోదం 
 

కొప్ారిత ఈఎంస్ీ 
వవైయస్ాార  జిలాల  కొప్ారిత ఈఎంస్ీలో ఎలకాేా నిక్ా  ఉతాతుత ల  (హెచ ఏస్ీ కెమ రా, ఐపీ కెమ రా, డీవీఆర ) 
తయారర ప్రిశమీను న్వలకొలానునన ఏఐఎల  డికాన  ట కానలజీస్  పెైైవేట  లిమిట డ  
ర్ూ.127 కోటల  పెటుే బడి, ప్తియక్షంగా 1800 మందికి ఉదయ యగాలు 
 



వవైయస్ాార  జిలాల  కొప్ారిత ఈఎంస్ీలోన్ే మరొక ప్రిశమీ పెటేనునన ఏఐఎల  డికాన  ట కానలజీస్  పెైైవేట  
లిమిట డ  
లాయప టాప్ులు, టాయబ లెటా, కెమ రా, డీవీఆర  తయారర 
ర్ూ.80 కోటల  పెటుే బడి, 1100 మందికి ప్తియక్షంగా ఉదయ యగాలు ఇవెనునన డికాన  
 
 

సమావేశంలో సీ్ఎం శ్రీ వవైయస్ .జగన  ఏమన్యనర్ంటే...: 
ప్రిశమీలకు భూముల కేటాయంప్ులో తగిన జాగతీతలు తీసుకోవాలి: అధికార్డలకు సాషేం చేస్ిన స్ీఎం 
కంపెనీల విసతర్ణకు అవకాశాలుననచోట వారికి భూములు కేటాయంచయలనన సీ్ఎం 

భవిషయతుత లో వార్డ ప్రిశమీలను విసతరించయలనుకుంటే అందుకు అందుబాటులో తగిన వనర్డలు ఉండేలా 
చూడయలనన సీ్ఎం 
 
 

 ఈ సమావేశంలో ఉప్ ముఖ్యమంతిి (రెవవనూయశాఖ్) ధ్రామన కృషణదయస్, ప్ుర్పాలక, ప్టేణయభివృదిిశాఖ్ 
మంతిి బొ తా సతయన్యరాయణ, ఆరిిక శాఖ్ మంతిి బుగగన రాజేందని్యథ , ప్రిశమీలశాఖ్ మంతిి మేకపాటి 
గౌతమ రెడిు , విదుయత  శాఖ్ మంతిి బాలిన్ేని శ్రనీివాసరెడిు , వయవస్ాయశాఖ్ మంతిి కుర్స్ాల కననబాబు, 
స్ీఎస్  డయకేర  సమీర  శర్మ, ప్రిశమీలశాఖ్ స్ెాషల  స్ీఎస్  కరికాల వలవవన, రెవవనూయశాఖ్ స్ెాషల  స్ీఎస్  
ర్జత  భార్గవ, బీస్ీ సంక్షేమశాఖ్ సె్ాషల  స్ీఎస్  జి అనంతరాము, జీఏడీ ముఖ్య కార్యదరిి కె ప్విీణ  
కుమార, ఐటీ కమూయనికేషనా  ముఖ్య కార్యదరిి జి జయలక్షిమ, జలవనర్డలశాఖ్ కార్యదరిి జె 
శాయమలరావు, ఇంధ్నశాఖ్ కార్యదరిి న్యగులాప్లిల శ్రకీాంత,  ఆరిికశాఖ్ కార్యదరిి ఎన  గులాా ర  ఇతర్ 
అధికార్డలు పాలగగ న్యనర్డ. 
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*16-11-2021,* 

*అమరావతి.* 

 

*ముఖ్యమంతిి కాయంప  కారాయలయంలో స్టేట  ఇన్వెసే్ మ ంట  ప్మిోషన  బో ర్డు  సమావేశం* 

*స్ీఎం శ్ర ీవవైయస్ .జగన అధ్యక్షతన ఎస్ ఐపీబీ సమావేశం.* 

 

*ఉప్ ముఖ్యమంతిి (రెవవనూయశాఖ్) ధ్రామన కృషణదయస్, ప్ుర్పాలక, ప్టేణయభివృదిిశాఖ్ మంతిి బొ తా 
సతయన్యరాయణ, ఆరిిక శాఖ్ మంతిి బుగగన రాజేందని్యథ , ప్రిశమీలశాఖ్ మంతిి మేకపాటి గౌతమ రెడిు , 
విదుయత  శాఖ్ మంతిి బాలిన్ేని శ్రనీివాసరెడిు , వయవస్ాయశాఖ్ మంతిి కుర్స్ాల కననబాబు, స్ీఎస్  డయకేర  



సమీర  శర్మ, ప్రిశమీలశాఖ్ స్ెాషల  స్ీఎస్  కరికాల వలవవన, రెవవనూయశాఖ్ సె్ాషల  స్ీఎస్  ర్జత  భార్గవ, 

బీస్ీ సంక్షేమశాఖ్ స్ెాషల  స్ీఎస్  జి అనంతరాము, జీఏడీ ముఖ్య కార్యదరిి కె ప్విీణ  కుమార, ఐటీ 
కమూయనికేషనా  ముఖ్య కార్యదరిి జి జయలక్షిమ, జలవనర్డలశాఖ్ కార్యదరిి జె శాయమలరావు, 
ఇంధ్నశాఖ్ కార్యదరిి న్యగులాప్లిల శ్రకీాంత,  ఆరిికశాఖ్ కార్యదరిి ఎన  గులాా ర  ఇతర్ అధికార్డలు 
హాజర్డ.* 

 


