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ముఖ్యమంత్రి స్టార్ాప్ పాలసీతో కోట్ల ట్ర్నోవర్
సీఎం చంద్రబాబును కలసి యువకుల కృతజ్ఞతలు
PRESS RELEASE

అమరావతి, మార్చి 17: ఉద్యయగాల కోసం ప్రయతిోంచట్ం కాదు. అలా ప్రయతిోంచేవార్చకి
ఉద్యయగావకాశం కల్పంచారు. ఇంటిపట్టాన ఉండే వస్తూతపతిూతో ఆదాయం సంపాదంచే వనరును
సృష్ాంచారు. వేలాదమందకి ఉపాధి చూపారు. రాష్ట్రంలో అంకుర్ సంసథల విధానానికి శ్రీకార్ం చుటిా
తమకు ఎంతో మేలు చేసిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు కృతజ్ఞతలు తెల్యజేశారు.శుక్రవార్ం తనను
సందర్శకులాల వచ్చి కలసిన యువకులను ముఖ్యమంత్రి అభినందంచారు. ఒక వినూతో ఆలోచనను
ఆచర్ణలో పెడితే అదుుతాలు స్టధించవచిని నిరూపిస్తూనాోర్ని, ప్రపంచంలో మారుతునో విధానాలకు
అనుగుణంగా మనల్ో మనం తీర్చిదదుుకుంటూ ముందుకు స్టగాలని ముఖ్యమంత్రి చెపాపరు.
గతంలో ఐటీ విపలవం ఉంటే, ఇప్పపడు ఐటిపలస్ ఐఓటీతో నాలుగొ పార్చశ్రామిక విపలవం
నడుస్ూందని వివర్చంచారు. అంకుర్ సంసథలు (స్టార్ాప్లు) ప్రార్ంభించేవార్చకి తమ ప్రభుతవం అండగా
ఉంట్టందని ముఖ్యమంత్రి వార్చకి తెల్పారు. మర్చనిో విజ్యాలు స్టధించాలని ఆకాంక్షంచారు.
రానునో కాలంలో అంకుర్ కంపెనీలే యువత భవితకు మార్గం వేస్టూయని అనాోరు. తాము
తీస్తకొచ్చిన నైప్పణయ శిక్షణ విధానం వివిధ వృతుూలు చేపటిాన యువతకు, కార్చికుల ఉపాధిని
మెరుగుపరుస్తూందనాోరు. స్టార్ాప్ల విజ్యాలు వివర్చంచేందుకు సీఎంను కలసిన ఆ యువకులు
సపందస్తూ ‘మీరే మా స్తూర్చూదాత. రానునో కాలంలో కానునో పార్చశ్రామికవేతూల కోసం మీరు
తీస్తకొచ్చిన అంకుర్ సంసథల విధానం (స్టార్ప్ా ్ పాలసీ) మా ఆతివిశావస్టనిో రెటిాంప్ప చేసింద. ‘మేం
బతకట్మే కాదు. వేలాదమందకి జీవనోపాధికి బాట్వేస్తూనాోం. ఇదంతా మీ వలలనే, మీకు ఎంతో
రుణపడి ఉంటం’ అని ముఖ్యమంత్రితో అనాోరు.
గెట్ మై టైలర్, ‘గెట్ మై బుక్స్’, హైర్ పప్పప, గ్లలసీ ట్రండ్స్ అనే స్టార్ాప్లను ప్రార్ంభించామని,
ఈ స్టార్ాప్్ దావరా ఏడాదకి ఆరునోర్ కోట్ల ట్ర్నోవర్ అంచనావేస్తూనోట్టల జీబీఐ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్
ఆఫీసర్ సవపో సిదాుర్్ ముఖ్యమంత్రికి వివర్చంచారు.
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గెట్ మై టైలర్ ఆన్ లైన్ స్ార్ దావరా 5 వేల మదకి ఉపాధి లభిస్ూందని చెపాపరు.టైలర్చం వ వచ్చిన
వాళ్లల ఎకకడ వునాో వార్చలో నైప్పణ్యయనిో బయటికి తీసి ప్రపంచానికి పర్చచయం చేస్తూనాోమని,
ఆర్చ్కంగా వార్చకి తోడపడుతునోట్టల తెల్పారు.
గెట్ మై టైలర్ స్టార్ాప్ను రాజ్మండ్రికి చెందన తాడిమళ్ల కమలాకర్ ప్రార్ంభించార్ని, 241
మీట్ర్ల వస్త్రంతో అతడు 47 అడుగుల పొడవు, 21 అడుగుల వెడలుపనో చొకాకను 4 ర్నజులోల తయారు
చేశాడంటూ కమలాకర్ని ముఖ్యమంత్రికి పర్చచయం చేశారు. చొకాక నమూనా చ్చత్రానిో, వండర్
బుక్స ఆఫ్ ర్చకార్స్ సమర్చపంచ్చన యోగయతాపత్రానిో ముఖ్యమంత్రికి అందజేయగా ఆయన అభినందంచ్చ
వార్చకి ఇచేిశారు. సంతగడస మీద పర్చపాలనకు నూతన శాసనసభా భవనం దావరా శ్రీకార్ం
చుటిానందుకు వారు చంద్రబాబుకు అభినందనలు తెల్పారు. గెట్ మై టైలర్
(www.getmytailor.com) ఆన్ లైన్ సర్వవస్త దావరా 5 వేల మందకి ఉపాధి లభిస్ూందని, గెట్
మైబుక్స్ (www.getmybooks.com) స్టార్ాప్ దావరా 6 లక్షల మంద విదాయరు్లకు
సేవలందస్తూనాోమని ప్రతినిధులు వివర్చంచారు. హైర్ పప్పప.కామ్ (www.hirepuppy.com) దావరా
ఎవరైనా తాము కొనలేని వస్తూవులను ఒకర్నజు అద్దుకు తీస్తకుని ఉపయోగంచుకోవచిని వారు
తెల్పారు. తమ స్టార్ాప్లలో సభుయరాలైన హిమవర్చిణి చేనేత కార్చికులు తమ ఉతపతుూలకు
అధికాదాయం పొందందుకు తోడపడుతునాోర్ని వారు ముఖ్యమంత్రికి తెల్పారు. కోరుకునో డిజైనలతో
చేనేత కార్చికులతో దుస్తూలు తయారు చేయిస్తూ వార్చకి బ్రండ్స అంబాసిడర్ లా వయవహర్చస్తూనాోర్ని
చెపాపరు.తాము కాకినాడ స్తర్ంపాలం ఆదతయ ఇంజ్నీర్చం వ కళాశాలలో చదువుతూ సంపాదంచట్ం
ఎర్చోం వ వైల్ లర్చోం వ‘ సిదా్ంతానిో అనుసర్చస్తూనాోమని వారు వివర్చంచారు. మంత్రి గంట
శ్రీనివాసరావు, ఆదతయవిదాయసంసథల అధిపతి ఎన్ శేషారెడిస తమను ఎంతో ప్రోత్హించార్ని వార్నాోరు.
సీఎంను కలసినవార్చలో గెట్ మై టైలర్- ఏన్ ఆన్లైన్ టైలర్చం వ సర్వవస్ (www.getmytailor.com)
ప్రతినిధులు హర్ికొర్లపాటి, శశికాంత్ శ్రీర్ంగం, ఉనాోరు.

