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     టి-సట్ సఈవో శ ైలేష్ రెడ్డి కి అంతరా తీమ ుయసాయం 

 విద్యారంగంలో విశిష్ట  సేవలకు అంద్ిన గౌరవం 

 అంతర్జా తీయ సంసథ  ఇండీవుడ్ చేతులమీదుగజ ప్రధయనం 

                             (సజఫ్టట  నెట్- టి.సజట్) 

 తెలంగణ రష్ర ిబుతవానికి చెందిన టి-సట్ నెటార్కా ఛవనళ్ల  సఈవో ఆర్క.శ ైలేష్ రెడ్డి కి అయుదెైన గౌయవం దకిాంది. 

విదవాయంగనికి అందిసఽు నన విశిష్ సేవలకు గనా ఈ అవయుి  అందఽకునవనయు. అంతరా తీమ ఇండ్ీవుడ్ సంసథ  2018 

సంవతసరనికి ‘‘ఇండ్ీవుడ్ ఎడయాకేషనల్ ఎకసలెన్సస’’ అవయుి కు శ ైలేష్ రెడ్డిని ఎంపక చేసంది. డ్డస ంఫర్క రెండవ తేదీ ఆదివయం 
హ ైదరఫాద్ లోని హ ైటెక్సస వేదికగ ఈ అవయుి నఽ సఈవో శ ైలేష్ రెడ్డి  అందఽకునవనయు. అతాంత ిత్రష్్ తమకమ ైన ఈ అవయుు కు 

ఇండ్ీవుడ్ సంసథ  గత భూడయ  నెలల కిితం నవమినేషనఽల  సాకర ంచంది. దేశవాు ంగ నవమినేషనఽల  సాకర ంచన ఇండ్ీవుడ్ 

సంసథ  భాయు భూల పింతవలకు అతవాధఽనిక దదతులోల  విదవాయుథ లకు, విదవాయంగనికి అందిసఽు ననసేవలకు గుర ుంుగ శ ైలేష్ 

రెడ్డిని ఎంపక చేస అవయుి నఽ అందచేసంది. 

తెలంగణలోని భాయు భూల పింతమ ైన భహఫూబ్ నగర్క జిలాల లోని గండ్ేాడయ భండలం జూలల్లలలో ఉపధ్వామ  
కుట ంఫానికి చెందిన రంుయం కిష్ా రెడ్డి ,ిమీల దంతులకు శ ైలేష్ రెడ్డి   జనిమంచవయు. లెల లోల నే పిథమిక విదానఽ 

అబాసంచన ఆమన ఉసమనిమా మూనివర సటీలో పో సఽ్  గి డయాయేషన్స ూర ు చేశయు. భదా తయగత్ర కుట ంఫంలో ుటి్న 

శ ైలేష్ రెడ్డి  భాయుభూల పింతవల, పేద ిజలు డయతునన కష్్ లు తెల్లమనివి కవు. తవనఽ నభుమకునన జయమల్లజంలో 

ఉననత సథ యకి ఎదిగ న అమనకు తెలంగణ రష్ర ిబుతాం అపగ ంచన టి-సట్ నెటార్కా ఛవనళ్ల  ఫాధాతలనఽ 

సభయథవంతంగ నియాహ ంచ ిసంశలు అందఽకునవనయు. ిసంశలు ప ందడమే కకుండ్వ పేద, భాయు పింత విదవాయుథ లకు 

డ్డజిటల్ టెకనలజీ దవాయ విదవా ఫో ధన, నియుదయ ాగ మువతకు పో టీ రీక్షల ితేాక శిక్షణ అందించవయు. ఉపధ్ి లేని 
మువతకు ఉపధ్ిలో అన్స లెైన్స శిక్షణ అందించ ఉపది ప ందేందఽకు చేమూతనిచవాయు. రష్ర ిబుతా ఆదీనంలో ఉనన 

ిబుతా పఠశలలే కకుండ, సో షల్ వెలేపర్క, టెైఫైల్ వెలేేర్క, మ ైనవర టీ తదితయ విభాగలకు సంఫంధ్ించన పఠశలకు 

ఆధఽనిక సంకేత్రకత దవాయ ఫో ధన అందించే దదతులతో విదవాయుథ లకు సేవలందించ డ్డజిటల్ విభాగంలో దేశంలోనే టి-సట్ 

నెటార్కా ఛవనళ్లనఽ ిథభ శరణిిలో నిల్లపయు. పల్లతంగ ఇండ్ీవుడ్ సంసథ  ‘‘ఇండ్ీవుడ్ ఎడయాకేషనల్ ఎకసలెన్సస’’ అవయుి కు 

ఎంపక చేసంది. 
ఇండ్ీవుడ్ స.ఎస్.ఆర్క, విదా, మీడ్డమా, చలనచతి, పరీశిమిక తదితయ ిత్రష్్ తమక యంగలోల  విశిష్ సేవలందించన 

వర ని ఎంపక చేసే ికిిమలో భాగంగ టి-సట్ సఈవో ఆర్క.శ ైలేష్ రెడ్డిని ఎంపక చేమడం టల  లువుయు హయషం వాకుం చేస 

అభినందించవయు. చనన వమసఽసలోనే ఈ అవయుి కు ఎంపక  కవడం టి-సట్ నెటార్కా ఛవనళ్లల , ఐటి శఖ, తెలంగణ 

ిబుతాంతో పట  జయనల్లజానికి వనెన తెచానవయమాాయని కొనిమాడ్వయు. 


