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ఫో టో మ ైటప్: 1. ‘సో శల్ మీడిమాలో ుకహయల తుమంత్రణ‘ ై  ట-ిసహట్ కహమహాలమంలో జమిగిన మ ండ్ టేఫుల్ షభావేవంలో భాటలల డుత్ునన ఐటి శహఖ భుఖా 

కహయాదమిి జభేష్ యంజన్. 2.మ ండ్ టేఫుల్ షభావేశహతుకి హాజమ ైన సో శల్ మీడిమా, రబుత్వ, రభవేటు, షవచ్ఛంద షంషథల రతితుధలు. 

సో శల్ మీడిమా రచామహల ై రజలోల  అఴగహసన  ంచాలి 

 మ ండ్ టేఫుల్ షభావేవంలో లుఴుమి అభిప్హర మం 

 డిజిటల్ అవేర్ నెస్ తీషకమహవహలి:షవచ్ఛంద షంషథలు 

 ఉభమడి అభిప్హర మాలతో రతయాక కహమహాచ్యణ: ఐటి శహఖ 

(టి.సహట్-సహఫ్్ట నెట్) 

 సో శల్ మీడిమా దావయ వహాి  అఴుత్ునన ుకహయలన అమికటే్ందకు రజలోల  అఴగహసన కలించ్డబే 

మిష్హాయ భాయగభతు మ ండ్ టేఫుల్ షభావేవం అభిప్హర మడింది. డిజిటల్ అక్ష్ామహషాత్న  ంచ్డంతో ప్హటు జిలాల లు, 

గహా భాల వహమిగహ రతయాక కమిటీలు ఏమహటు చయమాలతు తుయణభంచంది. సో శల్ మీడిమా, షవచ్ఛంద షంషథలు, ప్ో లీష 

అధికహయులు, సో శల్ మీడిమా షంషథల రతితుధల ఉభమడి ఆలోచ్నలతో రతయాక కహమహాచ్యణ చయటల్ లతు మ ండ్ టేఫుల్ 

షభావేవం ఏకహభిప్హర మాతుకి ఴచచంది. జూబ్లల హిల్్ లోతు టి-సహట్ కహమహాలమంలో భంగళవహయం డిజిటల్ మీడిమా-

టి.సహట్ షంముకింగహ ‘పేక్ నఽాస్ తువహయణ ై మ ండ్ టేఫుల్ షభావేవం’ తుయవహించంది. టి-సహట్ సఈవో ఆర్.శ ైలేష్ మ డిి , 

డిజిటల్ మీడిమా డ ైమ క్ర్ కొణత్ం దిలీప్ షభావేశహతుకి షభనవమకయిలుగహ ఴాఴసమించాయు.షభావేశహతుకి భుఖా 

అతిథిగహ ఐటి శహఖ భుఖా కహయాదమిి జభేష్ యంజన్ హాజయమాాయు. లు రబుత్వ,రభవేటు,సో శల్ 

మీడిమా,షవచ్ఛంద షంషథల రతితుధలు షభాయు 60 భంది ప్ొ లగగ నన ఈ షభావేవం ఐద గంటలు కొనసహగింది.  

సో శల్ మీడిమాలో వహాి  అఴుత్ునన ుకహయల ై మీడిమా, షవచ్ఛంద షంషథలు, ప్ో లీషలు, రబుత్వ ప్హత్ర  ై 

ఐటి శహఖ ఆదవయాంలో జమిగిన షభావేవంలో లుఴుయు త్భ త్భ అభిప్హర మాలు ఴాకియుషఽి నే లు షఽచ్నలు 

చయశహయు. ఐటి శహఖ భుఖా కహయాదమిి జభేష్ యంజన్ భాటలల డుత్ూ పేక్ నఽాస్ అమికటే్ందకు అందయూ కలిస కటు్ గహ 

కాష చయమాలతు షఽచంచాయు. సహభాజిక ఫలధాత్గహ సవకమించాలతు కోమహయు. పేక్ నఽాస్ న అమికటే్ందకు రబుత్వ 

యంగహ త్గిన షహామం అందించయందకు సదధంగహ ఉనానభతు  షశ్ం చయశహయు. మహచ్కొండ ప్ో లీష కమిశనర్ భహేష్ 

బగఴత్ భాటలల డుత్ూ సో శల్ మీడిమాలో పేక్ నఽాస్ తువహయణ కోషం రతయాక చ్టల్ తున తీషకఴసేి  భంచ పలితాలు 

ఴసహి మతు అభిప్హర మం ఴాకిం చయశహయు. త లంగహణ మీడిమా అకహడమి ఛ ైయమన్ అలల ం నామహమణ భాటలల డుత్ూ 

తుమంత్రణతో ప్హటు అఴగహసన కలించయ కహయాకాభాలన చయటల్ లతు త్న అభిప్హర మం ఴాకిం చయశహయు. సహభాజిక 

భాధాభాలోల  రసహయం చయసే అంశహల టల  అఴగహసన లేకప్ో ఴడం, సహవయథంతో కూడుకోఴడం భూలంగహ అవి రజలోల కి వెలుల 

రభాదకయ సహథ భకి చయయుకుంటునానమతు అవేదన ఴాకిం చయశహయు.  రస్ క తు్ల్ అఫ్ ఇండిమా బ ంఫర్ అభర్ 

భాటలల డుత్ూ ఴదంత్ులకు ూమిిగహ సో శల్ మీడిమాన ఫలధాలిన చయమడం ఫలఴాం కహదనానయు. ుమహత్న కహలంలో 

కూడా అఫదధు, అషత్ా రచామహలు జమిగి భూకుభమడి దాడులు జమిగిన షంఘటనలు ఉనానమతు గుయుి  చయశహయు. 

ఇటీఴల చననలలలన అసమిషి నానయతు సో శల్ మీడిమాలో ఴచచన పేక్ నఽాస్ తువహయణ ై గదావల ఎస యభా 

మహజేవవమి తీషకునన చ్యాలన మ ండ్ టేఫుల్ షభావేవం అభినందించంది. పేక్ నఽాస్ తుమంత్రణ ై గదావల జిలాల లో 

చయటి్న అఴగహసన కహయాకాభాలన త లంగహణ వహాత్ంగహ చయడితయ షత్పలితాలు ఴసహి మతు షభావేవం ఏకగరాఴంగహ 

ఆమోదం త లింది. షభావేవంలో ప్ో లీష అధికహయులు శిఖా గోమల్, విస షజజనార్, త లంగహణ టు డయ ఎడిటర్ శా్రతువహస్ 

మ డిి , డ కాన్ భాాగజ ైన్ ఎడిటర్ వేద కుభార్,ేస్ ఫుక్ రతితుధి శిఴనాథ్, సో శల్ మీడిమా రతితుధలు భాగేష్, మహజేష్ 

త్దిత్యులు ప్హలగగ తు లు షఽచ్నలు చయశహయు.  


