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సులభంగా చిన్నతరహా వ్యాపారం
సహకరంచందుకు సిద్ధమన్న సిస్కో

శానహోజ్, మే 9 : రాష్ట్రంలో చిన్నతరహా వ్యాపారాలు మరంత సులభతరం చసుకోవడంలో,
విజ్ఞానాన్నన ఇచిిపుచ్చికోవడాన్నన సరళతరం చయడంలో సహకారం అందిస్తామన్న సిస్కో సంసథ
ప్రకటంచింది. అమెరకాలో పరాటసుాన్న ముఖ్ామంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడును కలిసి ఈ
మేరకు సిస్కో వరల్డ్ వైడ్ హెడ్ (సపలయ్ చైన) జ్ఞన చంబర్స్ మాటచిరు. ముఖ్ామత్రి తన్ అమెరకా
పరాటన్లో భాగంగా ఐదో రోజైన్ స్కమవ్యరం జ్ఞన చంబర్స్, సిస్కో సీన్నయర్స ఉపాధ్ాక్షుడు
జ్ఞనకెర్సనలతో సమావేశం జరపారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలన్లో స్తంకేతికత అనుసంధాన్నంచ ప్రక్రియ వేగంగా జరుగుతోంద్న్న, అందుకు
తగిన్ వ్యతావరణాన్నన మెరుగుపరాిలన్న భావిసుాన్నట్టు ముఖ్ామంత్రి ఈ భేటీలో ప్రస్తావించరు.
ఇందుకోసం అవసరమైన్ అన్నన విభాగాలలో మీ భాగస్తామాాన్నన ఆశిసుాన్నట్టు వ్యరకి చెపాారు.
స్తంకేతికరంగంలో దూసుకుపోతున్న ఏపీలో మీ నూతన్ ఆవిష్ోరలల్న ైలెట్  ్రాజెకకుుగా అమలు
చసి పరీక్షంచలి్ందిగా సూచించరు. రాబోయే ఆరు నెలలోల రాష్ట్రంలోన్న అన్నన సూోళలలో డిజిటల్డ
కాలసు రంలు ఏరాాట్ట చసుాన్నట్టు తెలిపారు.
భారత ఐటీ శాఖ్ కారాద్రి అరుల సుంద్రరాజన సైతం పాల్గొన్న ఈ సమావేశంలో అతాాధున్నక
కమ్యాన్నకేష్న వావసథ ప్రపంచన్నన ఏ విధ్ంగా అనుసంధాన్ం చసుాంద్నే అంశాన్నన ముఖ్ామంత్రి
బ ందాన్నకి చంబర్స్ ప్రెకంటేష్న ఇచిరు. ప్రపంచవ్యాపాంగా వున్న తమ సంసథ ఎగిిక్యాటవలతో తన్
బోరు్ రం నుంచ సమావేశమయేా విధానాన్నన చంబర్స్ ఈ సంద్రభంగా ప్రద్రించరు.
భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్ పటల తన్కు న్నబద్ధత వుంద్న్న, వాకిాగతంగా క్యడా ముఖ్ామంత్రి
చంద్రబాబు నాయుడుైల గౌరవముంద్న్న చంబర్స్ పేర్కోనానరు. డిజిటల్డ ఆవిష్ోరలలు, ఐవోటీలతో
ప్రపంచం దూసుకుపోతోంద్న్న, వేగం వావసథలో భాగం అయ్ాంద్న్న అనానరు. వ్యల్డమార్సును
అధిగమంచడాన్నకి అమెజ్ఞనకు 21 ఏళ్లల పడితే, ఫోర్స్, జన్రల్డ మోటార్స్ను దాటడాన్నకి టెస్తలకు 14
ఏళ్లల సమయం అవసరమైంద్న్న చంబర్స్ అనానరు. అదే టెస్తలను దాటేందుకు తమకు ఏడున్నరేళ్లల
సరపోయ్ంద్న్న వివరంచరు. మార్కో్  లీడర్సను దాట వెళలడాన్నకి రేపు కొతాగా వచివ్యరకి

2

Office Of The Advisor (communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

మ్యడున్నరేళ్లల సరపోవచిన్న చెపాారు. గత ఏడాది వరకు అసలు ఉన్నకిలో లేన్న కంపె్లు ఇవ్యళ
అమెరకాలో 20 శాతం ైలగా ఉదోాగావకాశాలు కలిాసుానానయన్న విలేషలంంచరు.
కొతా వ్యళ్లల మారమేమే ప్రపంచన్నన మారిగలరన్న, 95 శాతం మంది వ్యాపారవేతాలు, రాజకీయ
నేతల ద్గొర డిజిటైజేష్న విష్యంలో ముందుచూపు కలిగివుండొచ్చి కా్, 25 శాతం మంది
మారమేమే తగిన్ కారాాచరల ప్రణాళికతో సిద్ధంగా వుంటారన్న చంబర్స్ చెపాారు. విజయాన్నకి కారా
ప్రణాళిక తపాన్నసరనానరు. రానున్న కాలంలో 500 బిలియన్ల ఎలక్ట్ుాన్నక్ ఉపకరణాలు విన్నయోగంలోకి
రాబోతునానయన్న, సమాచర మారాడికి ఇవి దోహద్పడతాయన్న అనానరు. ఇట్టవంట సరకొతా
ప్రపంచన్నన మన్ం తారలోనే చూస్తామన్న చెపాారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్తో అపలయ్డ్ మెటీరయల్డ్ భాగస్తామాం
సెమీకండకుర్స, డిస్ పేల ఎకిాపమెం్  తయారీలో ప్రపంచంలో ప్రముఖ్ కంపె్ అయ్న్ అపలయ్డ్
మెటీరయల్డ్ ప్రతిన్నధులు ముఖ్ామంత్రితో సమావేశమయాారు. ఆంధ్రప్రదేశ్తో అపలయ్డ్
మెటీరయల్డ్ కంపె్న్న భాగస్తామగా చసందుకు రోడ్మాాప రపందించలన్న, ఇందుకోసం
అపలయ్డ్ మెటీరయల్డ్ సంసథ నుంచి ముగుొరు, ఏపీ ప్రభుతాం నుంచి ముగుొరు బ ంద్ంగా ఏరాడి
సమన్ాయం చసుకోవ్యలన్న ఇరువురు న్నరణయ్ంచరు. మెటీరయల్డ్ టెకానలజీ కంపె్లు, అపలయ్డ్
మెటీరయల్డ్ విన్నయోగదారులను ఎలా తీసుకురావ్యలి, ఈ రంగంలో ఇండియాలో వున్న
తయారీదారులు ఎవర్కవరు, ఈ పరశ్రమ అభివ దిధకి తగిన్ వ్యతావరణాన్నన ఎలా సిద్ధం చయాలనే
అంశంైల ఉభయులూ కలిసి అవసరమైన్ న్నరణయాలు చదాామన్న ముఖ్ామంత్రి ప్రతిపాదించరు.
విశావిదాాలయాలోల మెటీరయల్డ్ శాస్త్ర పరశోధ్న్కు సంబంధించి సదుపాయాలను ఎలా అభివ దిా
చసుకోవ్యలనే దాన్నన్న ఈ బ ంద్ం పరశీలించనుంది.
భారతదేశం ద్ ఢమైన్ నాయకతాంలో ప్రపంచంలోనే సిథరంగా ర్కండంకెల వ దిధ స్తధించగల
దేశంగా అవతరంచింద్న్న అపలయ్డ్ మెటీరయల్డ్ ప్రతిన్నధులకు ముఖ్ామంత్రి వివరంచరు.
భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ా మార్కో్  అన్న, భారత్లో ప్రతేాకించి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్తంకేతిక శకిా
స్తమరాథాలు, నైపులాం గల మాన్వవన్రుల రాష్ట్రంగా చెపాారు. సాచఛమైన్ ్రు, న్నరంతరంనాలామైన్ విదుాత్తో సహా రాష్ట్రంలో పుష్ోళంగా వన్రులు, అపార అవకాశాలు వునానయనానరు.
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సెమ కండకురుల, అపలయ్డ్ మెటీరయల్డ్లో న్నపుణులు చలామంది భారత్ నుంచి వసుానానరన్న
అపలయ్డ్ మెటీరయల్డ్ ప్రతిన్నధి గాారీ అనానరు. భారతీయులు ప్రపంచన్నన మారేి సతాా వున్నవ్యళలన్న
కొన్నయాడారు. శన్న, ఆదివ్యరాలు మన్హా మగిలిన్ రోజులలో తాము 3 నుంచి 4 పేటెంట్టల
స్తధిసుానానమన్న చెపాారు. సంసథ ్రాజరంభమై 50 ఏళ్లల గడచినా తామంకా దిన్దినాభివ దిధ
చెందుతూనే వునానమన్న అనానరు. మెటీరయల్డ్ ఇంజి్రంగ్ సొలూాష్న్లో తాము మార్కో్ 
లీడర్సగా వునానమన్న సీఈవో గాారీ డికెరన్తా తెలిపారు.
ముఖ్ామంత్రి బ ంద్ంలో ఆరథక మంత్రి యన్మల రామక ష్ణణడు, ప్రభుతా సలహాదారు డాకుర్స
పరకాల ప్రభాకర్స, ముఖ్ామంత్రి ముఖ్ా కారాద్రి గుట్టుపలిల స్తయ్ప్రస్తద్, ఆరథక అభివ దిధ మండలి
కారాన్నరాాహక అధికార జ్ఞసిా క ష్ణకిశోర్స, సీఆర్సడీఏ ముఖ్ా కారాద్రి అజయ్జైన, ఐటీ ముఖ్ా
కారాద్రి కావేట విజయాన్ంద్, పరశ్రమల శాఖ్ కారాద్రి స్కలమన ఆరోఖ్ారాజ్ వునానరు.

