పత్రిక పికటన

26.07.2018

ఫో టో రైటప్ప్:1. టి-సాట్ ఆవరణలో మొకకలు నాటుతునన మంత్రి కేటీయార్.
2.పిథమ వారషికోతసవం సందరభంగా కేక్ కట్ చేసి, అనంతరం పిసంగషసు తనన మంత్రి.

సామానతుడికి అందని సాంకేత్రక ఫలాలు నిష్రిపయోజనం


కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్య ోగాల్లో భాగస్ావమ్ోేం కోసేం ఉమ్మడి కార్ాోచరణ



టి-స్ాట్ అేంద్ిసు తన్న సేవల్పై సీఈవోకు అభిన్ేంద్న్ల్ు



ప్రథమ్ వార్షికోత్సవ సభల్ల మ్ేంత్రర కటీయార్
(టి.సాట్-సాఫ్ట్ నెట్)
సాంకేత్రక ఫలాలు సామానతుడికి అందినపుడే నిజమైన పురోభివృదిి అని రాష్ర్ ర ఐ.టి శాఖ మంత్రి కలవకుంటల తారక

రామారావు అనానరు. సామానతుడికి సాంకేత్రక ఫలాలు అందనపుడు సాంకేత్రన నెైపుణుత ఉనాన ఫలితం నిష్ర్రయోజనం,
శూనుమేననానరు. హైదరాబాద్ లోని జూబ్లలహిల్సస టి-సాట్ కారాులయంలో గురువారం జరషగషన పిథమ వారషికోతసవ సభకు హాజరై
మంత్రి మాటాలడారు. తొలుత కారాులయ ఆవరణలో నిరవహించిన హరషతహారం కారుకరమంలో పాలగొనానరు. అనంతరం టి-సాట్ పిథమ
వారషికోతసవం సందరభంగా ఏరా్టు చేసిన కేక్ కట్ చేసి పిసంగషంచారు. సీఈవో ఆర్.శైలేష్ రడిి అధ్ుక్షతన జరషగషన కారుకరమంలో
కేటీయార్ మాటాలడుతూ సామాను పిజలకు సాంకేత్రక ఫలాలు అంది, వాటి దావర పియోజనం ప ందినపుడే నిజమైన సాంకేత్రకత
సాధించినటు
ల గా భావంచాలని గౌరవ ముఖుమంత్రి కలవకుంటల చంధ్ిశేఖర్ రావు గారు చెప్ి్న మాటలనత గురుుచేసారు. తానత
సంబంధిత శాఖకు మంత్రిగా ఉననందతన ముఖుమంత్రి గారు పలుమారుల ఈ వష్రయానిన తనకు సూచించేవారని సభలో వెళ్లడించారు.
గత యేడాది ఉపముఖుమంత్రి కడియం శ్రరహరషతో కలిసి ఇకకడే డిజిటల్స తరగతులనత పాిరంభించి లక్షలాది మంది వదాురుులకు
డిజిటల్స బో దన అందించగలుొతునానమనానరు. పో టీ పరీక్షల వష్రయంలో టి-సాట్ సేవలు మంచి ఆదరణ ప ందాయని, పో టీ పరీక్షల
పికటన వెలువడగానే టి-సాట్ పిసారాల కోసం నిరుదయ ుగ యువత ఎదతరుచూసతునన పరషసు ిత్ర ఏర్డిందని కేటీయార్ స్ష్ర్ ం చేశారు.
కేంది పిభుతవ ఉదయ ుగాలోల తెలంగాణ యువత భాగసావమాునిన ప్ంచేందతకు టి-సాట్, ఉననత వదాుశాఖ కలసి ఉమమడి కారాుచరణ
చేపటా్లని మంత్రి సూచించారు. మారు మూల పాింత నిరుదయ ుగ యువతనత చెైతను పరషచేందతకు జిలాలల వారషగా చేపటట్ కారుకరమంలో
రాష్ర్ ర పిభుతవంతో పాటు ఆయా జిలాలలకు చెందిన మంతుిలు పాలగొనే వధ్ంగా చరులు తీసతకుంటామని హామీ ఇచాారు. టి-సాట్
2,00,000 సబ్ సబ్
ై స, 31 మిలియనల వీవ్సస తో సంతృప్ిు చెందకుండా పియవేటు సంసు లకు పో టీగా రటి్ంపు ఉతాసహంతో పనిచేయాలని
సూచించారు. ఉననత వదాుమండలి ఛెైరమన్ క.పాప్ిరడిి మాటాలడుతూ కేంది పిభుతవం భరీు చేసే ఉదయ ుగాలోల తెలంగాణ అభురుుల
భాగసాముం నామమాతింగానే ఉందనానరు. పిసు తతం అవలంభిసతునన వదాువధానం ఇతర రాష్టా్రలకు ఆదరశంగా ఉందని ఇటీవల
జైపూర్ పరుటనకు వెళ్లలనపుడు స్ష్ర్ మైందనానరు. సీఈవో శైలేష్ రడిి మాటాలడుతూ సేవా ధ్ృక్తంతో నడుపుతునన టి-సాట్ ఛానళ్లల
అగరభాగాన నిలిచాయంటట అది మంత్రిగా కేటీయార్ గారు ఇచిాన సేవచఛ వలనే సాధ్ుమైందనానరు. టి-సాట్ నత ఆరవ తరగత్ర
వదాురుుల నతండి ఉననత సాుయ వదునభుసించే వారషతో పాటు భవష్రుత్ లో అనిన వరాొల పిజలకు ఉపయోగపడే వధ్ంగా
తీరషాదిదు తతామని స్ష్ర్ ం చేశారు.
సీఈవోన్త అభిన్ేంద్ిేంచిన్ మ్ేంత్రర:
టి-సాట్ పిథమ వారషికోతసవ కారుకరమానికి వచిాన రాష్ర్ ర మంత్రి క.టి.రామారావు సీఈవో ఆర్.శైలేష్ రడిిని అభినందించారు.
వపల వాతమక ఆలోచనలతో టి-సాట్ నెటవర్క ఛానళ్లల నిపుణ-వదునత ముందతకు నడుపుతునానరని పిశంసించారు. భాదుతలు
అప్గషంచిన తొలినాళ్ల లో పో టీ పరీక్షల అభురుులకు శిక్షణ మొదటి కారుకరమంతో నా వదు కు వచిాన శైలేష్ కారుకరమానిన
వజయవంతం చేసి చూప్ించారనానరు. ఒకానోక దశలలో మనకే ఒక శాటిల ైట్ ఉంటట సేవలు మరషంత వసు రషంచడానికి అవకాశం
ఉందనన శైలేష్ రడిి వపల వాతమకమైన ఆలోచన ననతన ఆలోచింపచేసిందని అనానరు. గతంలో నామమాతింగా ఉనన ఈ పిభుతవ
ఛానళ్ల నత పిధానుత కరమంలోకి చేరషాన ఘనత శైలేష్ రడిికి దకుకతుందని అభినందించారు. తెలంగాణ పిజల మనసత చూరగొటు్నన
టి-సాట్ చానళ్ల సిబబందిని అభినందించి, వారషసకోతసవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

