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ఫిన్టెక్్రంగంలో్విశాఖకు్వెలుగు

విస్తరంచందుకు్ఫ్రంక్లిన్టెంపుల్టన్సస్క్లత
నేతృతవం్వహంచాల్ంటూ్ముఖయమంత్రి్చంద్రబాబు్సహ్వవనం
కాలిఫోరియా,్మే్10్: ఫిన్టెక్,్డేటా్సంటర్స్,్ప్రాససంగ్్రంగాలోి్ విస్తరంచందుకు్గా ్
సంధ్రప్రదేశ్లో్ అడుగుపెటాటల్ని్ ఈ్ రంగంలో్ అగ్రగామి్ స్ంస్థ్ అయిన్ ఫ్రంక్లిన్ టెంపుల్టన్ చాలా్
ఉత్స్కతతో్ వంది.్ స్ స్ంస్థ్ ప్రెసడంట్, సఓఓ్ జెనిిఫర్స్ జాన్న్ అమెరకా్ పరయటనలో్ వని్
ముఖయమంత్రి్ నారా్ చంద్రబాబు్ నాయుడుతో్ మంగళవారం్ స్మావేశమయాయరు.్ తాము్
హైదరాబాద్్ కంద్రంగా్ భారతదేశంలో్ గత్ కంత్ కాల్ం్ ంచి్ ఎంతో్ సౌకరయవంతంగా్
కారయకలాపాలు్ నిరవహస్తతనాిమని్ జెనిిఫర్స్ వివరంచారు.్ హైదరాబాద్్లో్ అతిపెదద్ ఫ్రంక్లిన్
టెంపుల్టన్ కారయనిరావహక్ కంద్రం్ ఏరాాటుకు్ అపాట్లి్ తమరు్ ముఖయమంత్రిగా్ వనిపుాడు్
స్హకరంచారంటూ్చంద్రబాబుకు్ఈ్స్ందరభంగా్జెనిిఫర్స్కృతజ్ఞతలు్తెలిపారు.్
తమ్ ప్రతినిధులు్ విశాఖలో్ ఇటీవల్్ జ్రగిన్ ఫినటెక్్ స్దస్త్కు్ హ్వజ్రయాయరని,్ స్ స్దస్త్్
తమకు్భరోసా్కలిగించిందని్చెప్పాన్జెనిిఫర్స్విశాఖలో్మీరు్స్ముద్రం్అభిముఖంగా్మంచి్
ప్రదేశానిి్చూప్పస్తత్ మేము్కాయంపస్్ఏరాాటుకు్సదధంగా్వనాిమని్వెల్ిడంచారు.్హైదరాబాద్్ ్
తీరిదిదదన్తమర్నాయకతవంపై్మాకు్పూరత్విశావస్ం్వందంటూ్ముఖయమంత్రిని్కనియాడారు.్్
అంతకుముందు్ విశాఖలో్ కారయకలాపాలు్ ప్రారంభించడానిక్ల్ అవస్రమైన్ అత్సయనిత్ పరజాఞనం్్
ఉందా్ అని్ జెనిిఫర్స్ స్ందేహం్ వయకతం్ చయగా,్ అటువంటి్ అ మానాలు్ ఏవీ్ పెటుటకోవదదని్
ముఖయమంత్రి్ స్ాష్టం్ చశారు.్ మొతతం్ ప్రపంచంలో్ ప్రతి్ నలుగురు్ ఐటీ్ నిపుణులోి్ ఒకరు్
భారతీయులు్ వనాిరని, వారలో్ ఒకరు్ ఖచిితంగా్ సంధ్రప్రదేశ్ వారేనని్ చెపాారు.్ మీరు్
నిరభయంగా్ మీ్ కారయకలాపాలు్ ప్రారంభించవచిని్ జెనిిఫర్సకు్ ముఖయమంత్రి్ భరోసా్ ఇచాిరు.్
అత్సయనిత్పరజాఞనం, తెలివితేటలు్విష్యంలో్తమ్రాష్ట్రం్ఎపుాడూ్ముందుంటుందని్అనాిరు.్్
సంధ్రప్రదేశ ్ నాలెడ్జ్్ హబ్గా్ మారుస్తతనాిమని,్ తమ్ యువత్ అతయంత్ స్మరధత,్ నైపుణ్యం్
కలిగివందని,్ఎలాంటి్స్ందేహం్వదదని్ముఖయమంత్రి్చెపాారు.్
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మేము్మీకు్భూమి,్నీరు,్విదుయత్్ఇలా్అనీి్స్మకూరుసాతమని,్మీరు్నేతృతవం్వహంచి్
ముందుగా్ రాష్ట్రంలో్ కంపస్్ నెల్కలాాల్ంటూ్ జెనిిఫర్స్కు్ ముఖయమంత్రి్ సూచించారు.్ మిమమలిి్
మిగిలిన్స్ంస్థలు్అనస్రసూత్ సంధ్రప్రదేశ్లో్అడుగుపెడతాయని్అనాిరు.్దీనిక్ల్స్ంతృప్పత్ చెందిన్
జెనిిఫర్స్ విశాఖలో్ సరటఫిషియల్్ ఇంటిలిజెన్్లో్ అత్సయతతమ్ ప్రతిభ,్ డేటా్ అనలిటిక్్,్ ప్రాససంగ్్
అందుబాటులో్వనాియనే్విష్యానిి్తమ్బోరుుకు్వివరసాతనని్చెపాారు.్ఫిన్టెక్్డవల్ప్మెంట్్
ఫండ్జ్ ్ఏరాాటు్చయగల్మని్జెనిిఫర్స్ముఖయమంత్రిక్ల్తెలిపారు.్
క్లిడ్జ్మౌలిక్స్దుపాయాలు,్టెలికాం్కరయర్స్్సామరధయం,్బ్రండ్జ్బాయండ్జ్కనెక్లటవిటీ్గురంచి్
జెనిిఫర్స్ ప్రసాతవించగా,్ తాము్ రాష్ట్రంలో్ ఫైబర్స్ గ్రిడ్జ్ ఏరాాటు్ చస్ ప్రతి్ ఇంటిక్ల్ ఫైబర్స్ కనెక్లటవిటీ్
అందిస్తతనిటుట్ ముఖయమంత్రి్ తెలిపారు.్ మారుమూల్్ ప్రాంతాల్కు్ సైతం్ ఇంటర్నిట్్ స్దుపాయం్
కలిాంచందుకు్ గూగుల్్ ఎక్్్తో్ కలిస్ పనిచస్తతనిటుట్ చెపాారు.్ విశాఖలో్ ఎకో్ సస్టమ్్ అభివృదిధ్
పరుస్తతనాిమని్తెలిపారు.్సంధ్రప్రదేశ్లో్తాము్విస్తరణ్్చపట్టందుకు్సదధంగా్వనాిమని,్అయితే్
ఏ్ప్రదేశంలో్నెల్కలాాల్నే్దానిపై్తవరలో్నిరణయం్తీస్తకుంటామని్జెనిిఫర్స్చెపాారు.్్
సాటన్ఫోర్సు్అధికారుల్తో్ముఖయమంత్రి్భేటీ
అమెరకా్పరయటనలో్సరో్రోజున్ముఖయమంత్రి్చంద్రబాబు్బృందం్సాటన్ఫోర్సు్యూనివర్టీ్
స్ందరశంచింది.్సాటనఫోర్సు్యూనివర్టీ్మెడకల్్సూూల్్డీన్లాయిడ్జ్బి్మైనర్స (lloyd b minor)తో్
ముఖయమంత్రి్ స్మావేశమయాయరు.్ వాయధుల్కు్ చిక్లత్్ అందించడమే్ కాకుండా్ సరోగయ్ పరరక్షణ్్
విష్యంలో్ స్ంపూరణ్ జాగ్రతతలు్ సూచించడం్ తమ్ ప్రతేయకతగా్ లాయిడ్జ్ ముఖయమంత్రి్ దృషిటక్ల్
తెచాిరు.్ఏ్వయక్లత్ఏ్అనారోగయం్బారన్పడబోత్సనాిరో్ముందుగానే్పసగటిట్నివారణ్, నియంత్రణ్్
చరయలు్తీస్తకోడం్తమ్మెడకల్్సూూల్్ప్రతేయకతగా్వివరంచారు.్సంధ్రప్రదేశలో్గల్్వనరులు,
అవకాశాల్పై్ముఖయ్కారయదరశ్అజ్య్్జైన్ప్రెజ్ంట్ష్న్ఇచాిరు.్
తా ్ సాటన్ఫోర్సు్ కుటుంబ్ స్భ్యయణ్ని్ అని,్ మొదటి ంచి్ తనకు్ సాటనఋఫోర్సు్ అంట్్ గొపా్
సరాధన్భావం్ఉందని,్అందుక్తన్కుమారుణ్ని,్కోడలి్ఇకూడే్చదివించానంటూ్ముఖయమంత్రి్
యూనివర్టీ్అధికారులు్చెపాారు.్ఒక్స్మాజ్ం్భవిత ్నిరణయించది్విదయ్మాత్రమే్అనేది్తన్
విశావస్మని్ అనాిరు.్ ప్రస్తతతం్ రాష్ట్రంలో్ తాము్ అనేక్ వినూతి్ కారయక్రమాలు్ చపటాటమని,్
పరపాల్నలో, ప్రభ్యతవంలో్ సాంకతికత ్ వినియోగిసూత్ వస్తతనాిమని్ చెపాారు.్ ఏపీని్ వైజాఞనిక్
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రాష్ట్రంగా్ మల్చాల్నిది్ తమ్ ల్క్షయమని్ ముఖయమంత్రి్ సాటనఫోర్సు్ తమకు్ విజాఞన్ భాగసావమిగా్
ఉండాల్ంటూ్సకాంక్ష ్వయకతం్చశారు.్
ముఖయమంత్రి్ బృందంలో్ సరథక్ శాఖ్ మంత్రి్ యనమల్్ రామకృష్ణణడు, ప్రభ్యతవ్ స్ల్హ్వదారు్
డాకటర్స్పరకాల్్ప్రభాకర్స, ముఖయమంత్రి్ముఖయ్కారయదరశ్గుటుటపలిి్ సాయిప్రసాద్, సరథక్అభివృదిధ్
మండలి్ కారయనిరావహక్ అధికార్ జాసత్ కృష్ణక్లశోర్స, సీసర్స్డీఏ్ ముఖయ్ కారయదరశ్ అజ్య్్జైన, ఐటీ్
ముఖయ్కారయదరశ్కావేటి్విజ్యానంద్, పరశ్రమల్్శాఖ్కారయదరశ్సోల్మన్సరోఖయరాజ్్వనాిరు.

