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బంగారం ధరలు (1 గారము)
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 రిఫరల్ బేస్డ్    హైరింగ్
 మెడికల్ ఇనొవేషన్స్   , 

 ఫారామ్లోల్  డిమాండ్
 సాట్ రట్ప్   లకు ఎమరెజ్నీస్ ఫండింగ్   
 కరోనా కూడా 

 అవకాశంగా మారింది

వెలుగు, హైదరాబాద్:
భవిషయ్త మీద నమమ్కంతో కొతత్ ఉదోయ్గుల నియా-
మకంలో వెనుకంజ వేయడం లేదు సాట్ రట్ప   లు. 
హైదరాబాద   తో పాటు దేశవాయ్పత్ంగా ఇదే టెండ 
కనిపిసోత్ంది. కరోనా వైరస    నుంచి తవ్రలోనే 
బయటపడేందుకు సాట్ రట్ప   లు పయతిన్సుత్నాన్యి. 
కొతత్ ఉదోయ్గుల నియామకాలు చేపడుతూ.. మళీల్ 
బిజినెస   లకు ఊతమిసుత్నాన్యి. మెడికల ఇనొ-
వేషనస్, ఫారామ్, అగిటెక, ఎడూయ్టెక, గేమింగ 
వంటి సాట్ రట్ప   లలో రికూట   మెంట పుంజుకుం-
టోంది. ఈ కరోనా కైసిస   లో కూడా  సాట్ రట్ప   లు 
హెలీత్ గోత    కోసం చూసుత్నన్టుట్  సాట్ రట్ప    ఇండసీట్ర్ల 
పతినిధులు చెపాప్రు. దీనికి తోడు పభుతావ్లు, 
ఎడుయ్కేషన ఇన   సిట్టూయ్షనస్, రీసెరచ్ సంసథ్లు, 
వివిధ ఫౌండేషనస్    ఇండియాలో సాట్ రట్ప    ఎకోసి-
సట్మ   ను అభివృదిధ్ చేయడానికి పూనుకునాన్యి. 
దీని కోసం  పెదద్ మొతత్ంలో సాట్ రట్ప ఎకోసిసట్మ    
ఫండింగ   ను ఏరాప్టు చేసుత్నాన్యి. సాట్ రట్ప   ల 
కోసం పతేయ్కంగా ఫండింగ ఏరాప్టు చేసి, కొతత్ 

ఐడియాలతో వచేచ్ వారిని ఎంటపెనూయ్రుల్ గా ఎది-
గేందుకు సహకరిసుత్నాన్యి. ఐసీఎంఆర, మేకిన 
ఇండియా, తెలంగాణ ఇనొవేషన(తెలంగాణ గవ-
రన్   మెంట), ఇసో, ఇండియన ఇన   సిట్టూయ్ట ఆఫ 
కెమికల టెకాన్లజీ(ఐఐసీటీ), బిరాల్  ఇన   సిట్టూయ్ట 
ఆఫ సైనస్ అండ టెకాన్లజీ, అమెరికన ఇండియా 
ఫౌండేషన, ఇండియన నేషనల సైనస్ అకాడమీ, 
అటల ఫౌండేషన, నాసాక్మ, ఐఐటీ అహమ్దా-
బాద, ఐఐటీ బెంగళూరు, ఐఐటీ హైదరాబాద 
వంటివి ఈ సమయంలో సాట్ రట్ప   ల కోసం ఎమరెజ్-
నీస్ ఫండింగ   ను విడుదల చేసుత్నాన్యి. కొతత్ సాట్ రట్-

ప   లకు ఫండింగ ఇసుత్నాన్యి. కొతత్ ఫారుమ్లాతో 
వసేత్.. వారు సాట్ రట్ప    ఎకోసిసట్మ   లో ఎదిగేందుకు 
సహకరిసుత్నాన్యి. 
నాసాక్మ 10,000 సాట్ రట్ప   లకు ఫండింగ 
సౌకరయ్ం కలిప్సోత్ంది. ఫండింగ    ఏరాప్టు చేసూత్ 
ఇండియన ఎంటపెనూయ్ర కలచ్ర       ను తీసుకొసోత్ం-
ది. ఈ ఫండింగ   తో రికూట   మెంటుల్   బాగా పెరు-
గుతునన్టుట్  సాట్ రట్ప    రంగ పతినిధులు చెబుతునాన్-
రు. ఆరిట్ఫిషియల ఇంటెలిజెనస్    బేసడ్    మెడికల   కు, 
ఫారామ్, అగిటెక సాట్ రట్ప   లకు మంచి డిమాండ 
ఉనన్టుట్  చెపాప్రు. శాటిలైట డేటా సాయంతో 
మనం ఏదైనా ఇన   ఫరేమ్షన తీసుకుని, వయ్వసా-
యం సహా వివిధ రంగాలకి ఎలా ఉపయోగప-
డొచోచ్ చూసుత్నాన్రు. ఇండియా వెలుపల నుంచి 
500 సాట్ రట్ప   లు, టెక   సాట్ రట్   , ఐ వెంచరస్, వై కాంబి-
నేటర వంటి వాటి నుంచి కూడా మన ఇండియన 
సాట్ రట్ప   లకు మంచి సహకారం అందుతోంది. 
దేశవాయ్పత్ంగా 140 సాట్ రట్ప   లు చాలా బాగా నడు-
సుత్నన్టుట్  ఎనలిసుట్ లు చెబుతునాన్రు. 

ఫండ్ రైజింగ్.. 
వెంటనే హైరింగ్ పర్కటనలు..
కరోనా వైరస కూడా కొనిన్ సాట్ రట్ప   లకు 
మంచి అవకాశంగా మారింది. ఆన   లైన    
అపారెల సోట్ ర        లాంటి సాట్ రట్ప   లు.. కరోనా 
కాలంలో ఫుల    డిమాండ    ఉనన్ మాసక్   లు 
అమమ్కం చేపటాట్ యి. అలాగే కరోనాతో 
పెరిగిన ఆన   లైన    ఎడుయ్కేషన మారెక్-
ట   తో.. ఎడ   టెక   లో ఉనన్ సాట్ రట్ప   లు టీచరల్ 
హైరింగ ఫుల   గా చేపటాట్ యి. ఏఐతో నడిచే 
సాట్ రట్ప   లోల్ నే రికూట   మెంట పెరిగింది. 
పజలందరూ పూరిత్గా ఆన   లైన   లోకి 
మారడంతో, ఈ గోసరీ, ఈకామరస్ 
వంటి వాటికి, లాజిసిట్కస్ రంగంలోని సాట్ -
రట్ప   లకు మంచి అవకాశంగా మారింది. 
సాఫట్   బాయ్ంక    బాయ్కడ్ లాజిసిట్కస్ సాట్ రట్ప    డెలీహ్వ-
రి కూడా కొతత్ ఫండింగ పొంది, హైరింగ 
చేపడుతోంది. డీమ   11, ఐసర       టిక లాంటి 
యునికారన్   లు కూడా తమ టీమ    సైజును 
పెంచుకోవాలని చూసుత్నాన్యి. కరోనా 
వలల్ ఓ వైపు వాయ్పారాలు చతికిల పడడ్ 
మళీల్ వాటిని కోలుకునేలా చేయాలని ఈ 
సాట్ రట్ప   లు చూసుత్నాన్యి. ఇండియన 
ఫిన   టెక సాట్ రట్ప ఖాతాబుక    ఇటీవలే గోల్ బల    
ఈకివ్టీ సంసథ్ల  నుంచి 60 మిలియన 
డాలరల్ను సమీకరించింది. ఈ బిజినెస 
యాప, బిజినెస ఓనరుల్  తమ అకౌంటల్ను, 
డిజిటల   గా చెక    చేసుకునేందుకు సహకరి-
సోత్ంది. ఫండ రైజ చేయగానే ఈ కంపెనీ 
ఫౌండర    రవీష నరేష    కొతత్ నియామకా-
లను పకటించారు.  తమ టెక    టీమ   ను 
బలోపేతం చేసుకుంటామని ఈ కంపెనీ 
ఫౌండర చెపాప్రు. కాయ్ష   బాయ్క, డిసౌక్ంట 
కూపనల్ సైట కాయ్ష   కరో కూడా ఈకామరస్ 
వేవ   ను అందిపుచుచ్కుంటోంది. ఈ సాట్ రట్ప    
కూడా గూరాగ్ వ, చెనెన్ౖ ఆఫీసులోల్  హైరింగ 
చేపటట్నునన్టుట్  తెలిపింది. హైదరాబా-
ద   లోని సాట్ రట్ప   లు కూడా రిఫరల బేసడ్   తో 
కొతత్ ఉదోయ్గ నియామకాలను చేపడుతు-
నాన్యి. జీతం ఇచిచ్ ఉదోయ్గులను నియ-
మించుకోలేని సాట్ రట్ప   లు విదాయ్రుథ్ లకు ఇం-
టరన్   షిప   లు ఆఫర చేసుత్నాన్యి. కరోనా 
సూట్ డెంటల్కు మంచి అవకాశాలను కలిప్-
సోత్ందని, కొతత్ టెక సిక్లస్   ను, కంపెనీల 
పనితీరును అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఇది 
ఒక మారగ్ంగా నిలిచింది. 

కొతత్ కొలువులు

కొటక్ షేర్ .. మెగా సేల్
ముంబై: కొటక మహిందా బాయ్ంక  ఇన సిట్-
టూయ్షనల ఇనెవ్సట్రల్కు రూ.15,098 కోటల్ 
వి లువైన షేరల్ను అమమ్డానికి సిదధ్మవు-
తోంది. ఈ మెగా సేల దావ్రా రెగుయ్లేటరీ 
నిబంధనలకు అనుగుణంగా పమోటర 
షేర   హోలిడ్ంగ  తగగ్డంతో పాటు బాయ్ంక 
కాయ్పిటల మెరుగుపడుతుంది. కొటక 
మహిందా బాయ్ంక తొలి దఫా కింద ఈ 
వారంలో రూ.7,500 కోటల్ ఇన సిట్టూయ్-
షనల షేరు సేల ను లాంచ చేసుత్నన్టుట్  
సంబంధిత వరాగ్ లు తెలిపాయి. ఆ తరావ్త 
పమోటర ఉదయ కొటక 5.7 కోటల్ షేరల్ను 
పబిల్క ఇనెవ్సట్రల్కు అమమ్నునన్టుల్  తెలుసోత్ం-
ది. వీటి విలువ రూ.6,600 కోటుల్ . కావ్లిఫై-
డ ఇన సిట్టూయ్షనల పేల్స మెంట ఈ వారం 
పారంభంలో మొదలవుతుంది. 

రైతులు, చినన్ కంపెనీల కోసం మాసట్ర్   కార్డ్ తో 
ఎయిర్   టెల్  పేమెంట్స్ జోడీ
తవ్రలో కాంటాక్ట్ లెస్    పేమెంట్    సొలూయ్షన్   
నూయ్ఢిలీల్: రైతులు, చినన్ పరిశమల(ఎంఎస   ఎంఈ) కోసం కసట్-
మైజడ్     పేమెంట    సొలూయ్షనస్   ను అందించేందుకు మాసట్ర        కారడ్   తో 
ఎయిర       టెల    పేమెంటస్    బాయ్ంక    టై అప    అయియ్ంది. తమ కసట్మరల్కు 
కాంటాకట్    లెస    పేమెంటస్   , కెడిట    ఫెసిలిటీ సరీవ్సులను అందిం-
చేందుకు ఈ భాగసావ్మయ్ం ఉపయోగపడుతుందని ఎయిర       టెల    
పేమెంటస్    పేరొక్ంది. బాయ్ంక    సేవలకు నోచుకోని వారిని కూడా 
డిజిటల    పాల్ ట   ఫామస్    వైపు మరలచ్డమే లకష్య్ంగా ఈ భాగసావ్మయ్ం 
జరిగిందని తెలిపింది. ఈ  రెండు కంపెనీలు కలిసి  రైతుల కోసం 
ఒక డిజిటల    పాల్ ట   ఫామ   ను అందుబాటులోకి తీసుకురానునాన్-
యి. ఈ పాల్ ట   ఫామ    దావ్రా రైతులు అడావ్నస్డ్    ఫారిమ్ంగ    టెకిన్క   ల-
ను నేరుచ్కోవచుచ్. ఈ పాల్ ట   ఫామ     రైతులను,  మారెక్ట    పేల్స   లతో 
కనెకట్    చేసుత్ంది. అంతేకాకుండా రైతులు తమ పేమెంటల్ను డైరెకట్   గా 
తమ ఎయిర       టెల    పేమెంటస్    బాయ్ంక    దావ్రా రిసీవ    చేసుకోవడానికి 
వీలుంటుంది. రైతులు, చినన్ పరిశమల కోసం కెడిట    ఫెసిలిటీ 
సొలూయ్షన   ను తీసుకురానుంది.  పసుత్తం ఎయిర       టెల    పేమెంటస్ 
బాయ్ంక   కి  నాలుగు కోటల్ కసట్మరల్ బేస    ఉంది. దేశం మొతత్ం మీద ఈ 
బాయ్ంక   కి ఐదు లకష్ల బాయ్ంకింగ    పాయింటుల్  ఉనాన్యి.ఈ సామ్రట్    
పేమెంటస్    సొలూయ్షనల్ వలన  రైతులు, చినన్ పరిశమల మారెక్ట 
బేస    మరింత మెరుగుపడుతుందని మాసట్ర       కారడ్   , సౌత   ఏసియా 
డివిజన    పెసిడెంట    పోరస    సింగ    అనాన్రు. కసట్మరల్కు రావాలిస్న 
పేమెంటుల్  వారి బాయ్ంక    అకౌంట   లకే వసాత్యని అనాన్రు. అపుప్లు 
సులువుగా దొరుకుతాయని, వీరి డబుబ్లకు భదత ఉంటుందని 
చెపాప్రు. కసట్మరల్కు భినన్మైన కారడ్    సొలూయ్షనల్ను అందించేందు-
కు ఎయిర       టెల    పేమెంటస్    బాయ్ంక   , మాసట్ర       కారడ్    కలిసి పనిచేసుత్నాన్-
యి.  ఎన   ఎఫ   సీ(నియర ఫీలడ్     కమూయ్నికేషన   )ల దావ్రా కాంటాకట్    

లెస    పేమెంటస్    చేసుకోవడానికి వీలు కలిపించడం వంటి సామ్రట్    
కారడ్    సొలూయ్షనల్ను కసట్మరుల్ , మరచ్ంటల్కు అందించేందుకు ప-
యతాన్లు చేసుత్నాన్యి. ఎన   ఎఫ   సీ పేమెంటస్   లో కారడ్   (కెడిట    లేదా 
డెబిట కారడ్   )కు బదులు కసట్మరుల్  తమ సామ్రట్    ఫోన   ను ఒక టెరిమ్నల    
ముందు కదిలిసేత్ సరిపోతుంది. ఇపప్టికే అందిసుత్నన్ బాయ్ంకింగ   , 
పేమెంట    సొలూయ్షనల్కు ఇవి అదనమని ఎయిర       టెల పేమెంటస్    
బాయ్ంక    సీఈఓ అనుబత బిశావ్స    అనాన్రు.  ఎయిర   టెల        సేవింగస్    
బాయ్ంక అకౌంటుల్  ఉనన్ కసట్మరల్కు డెబిట    కారడ్    సరీవ్సులను అం-
దించేందుకు ఈ కంపెనీలు రెండూ గత మూడేళ ల్ నుంచి కలిసి 
పనిచేసుత్నాన్యి.
2.75 శాతం వాటా అమిమ్న ఎయిర్టెల్
భారతి టెలికం ఇనసిట్టూయ్షనల ఇనెవ్సట్రల్కు ఎయిరటెలలోని 
రూ.8,433 కోటల్ విలువైన 2.75 శాతం వాటాను అమిమ్ంది. 
సెకండరీ మారెక్టోల్  ఈ లావాదేవీ జరిగింది. ఈ నిధులను అపుప్లు 
తీరచ్డానికి ఉపయోగిసాత్మని కంపెనీ పకటించింది. ఈ డీల 
తరువాత కూడా భారతి గూప, సింగటెలకు 56.23 శాతం వాటా 
ఉంటుంది.

కొనసాగుతునన్ జాబ్   కట్స్   
600 మందిని తొలగిసుత్ నన్ ఉబర్       
నూయ్ఢిలీల్: లాక       డౌన        వలల్ వాయ్పారం తీవంగా దెబబ్తి-
నడంతో 600 మంది ఉదోయ్గులను తొలగించాలని 
కాయ్బ ఆగిగేటర ఉబర        నిర ణ్యించింది. దేశవాయ్పత్ం-
గా ఉనన్ ఉదోయ్గులోల్  25 శాతం మందికి లే ఆఫ        పక-
టిసుత్నన్టుట్  వెలల్డించింది. ఉబర పతయ్రిథ్ కంపెనీ ఓలా 
కూడా 1,400 మందికి లే ఆఫ        ఇచిచ్ంది. వీరంతా, 
ఫైనాని ష్యల        సరీవ్సులు, ఫుడ       బిజినెస       లో పనిచేసుత్నాన్-
రు. డైర్వర       , రైడర        సపోరట్        వంటి విభాగాలోల్ ని ఉదోయ్గు-
లను తొలగిసుత్నన్టుట్  ఉబర        పేరొక్ంది. పసుత్త పరిసిథ్-
తులలో బిజినెస తిరిగి ఎపుప్డు పుంజుకుంటుందో 
తెలియడం లేదని, అందుకే ఉదోయ్గులను తొలగిం-
చాలిస్ వచిచ్ందని ఉబర        ఇండియా, సౌత        ఏషియా పె-
సిడెంట పదీప        పరమేశవ్రన        అనాన్రు. తొలగించిన 
ఉదోయ్గులకు పది వారాల జీతం చెలిల్సాత్మని, మరో 
ఆరు నెలలపాటు మెడికల        ఇనూస్రెనస్        కవరేజీ కొన-
సాగిసాత్మని వెలల్డించారు. లాయ్ప       టాప       లు వారే ఉం-

చుకోవచచ్ని, ఉబర        టాయ్లెంట        డైరెకట్రీలో చేరే అవకా-
శమూ ఉంటుందని వివరించారు. పపంచవాయ్పత్ంగా 
6,700 జాబ       కటస్        ఉంటాయని గత నెలలోనే ఉబర        
పకటించింది. ఇదిలా ఉంటే, జొమాటో తన నాలుగు 
వేల ఉదోయ్గులోల్  13 శాతం మందిని, సివ్గీ గ్ 1,100 
మందిని, షేర       చాట        101 మందిని తొలగించాయి.  
కార్        దేఖోలో 200 జాబ్స్        కట్       
ఆన       లైన        ఆటో కాల్ సిఫైడస్ పోరట్ల        ‘కార       దేఖో’ 200 
మంది ఉదోయ్గులను ఇంటికి పంపింది. అనిన్ విభాగా-
లోల్ ని ఉదోయ్గుల జీతాలోల్  కోత పెటిట్ంది. లాక       డౌన        వలల్ 
వచిచ్న నషాట్ ల నుంచి బయటపడటానికి చాలాకాలం 
పడుతుందని, అందుకే ఉదోయ్గులను తొలగించాలిస్ 
వచిచ్ందని కంపెనీ తెలిపింది. బాధిత ఉదోయ్గులకు 
అనిన్ విధాలా సాయం చేసాత్మని పేరొక్ంది. జైపూర        
కేందంగా నడిచే ఈ కంపెనీలో మొతత్ం ఐదు వేల 
మంది ఉదోయ్గులు ఉండారు. 

మొదలైన జూమ్        కార్       
ఆపరేషన్స్       
నూయ్ఢిలీల్: సెలఫ్        డైర్వ        కారుల్  అదెద్కు ఇచేచ్ జూమ        
కార        35 నగరాలోల్  తన కారయ్కలాపాలను మొ-
దలుపెటిట్నటుట్  మంగళవారం పకటించింది. 
కారులో సౌకరయ్వంతంగా, చౌకగా పయా-
ణించేందుకు ‘జూమ        టు ఆతమ్నిరభ్ర        భారత       ’ 
సేల        కూడా మొదలుపెటిట్ంది. దీనిదావ్రా కసట్-
మరుల్  డిసౌక్ంటుల్ , కాయ్ష       బాయ్క       లు పొందవచుచ్. 
హైదరాబాద       , వైజాగ       , బెంగళూరు, చెనెన్ౖ, 
గువాహటి వంటి నగరాలోల్  పూరిత్సాథ్ యి వాయ్-
పారానిన్ తిరిగి పారంభించామని జూమ       కార        
సీఈఓ గెగ        మోరన        పకటించారు. కసట్మర        
వాడిన తరువాత పూరిత్గా శానిటైజ        చేసుత్నాన్-
మని చెపాప్రు.

112% పెరిగిన 
కోరమాండల్  లాభం
వెలుగు, హైదరాబాద్ : మారిచ్తో ముగిసిన 
కావ్రట్ర   (కూయ్4) లో ఎరువుల తయారీ 
కంపెనీ కోరమాండల  ఇంటరేన్షనల  
కనాస్లిడేటెడ  నెట  పాఫిట 112 శాతం 
పెరిగింది. ఈ కావ్రట్ర   లో కంపెనీకి రూ. 
234 కోటల్ లాభం వచిచ్ంది. గత ఆరిథ్క 
సంవతస్రం(2018–19) ఇదే కావ్రట్ర   లో 
ఈ లాభం రూ. 110 కోటుల్ గా ఉంది. 
కంపెనీ కనాస్లిడేటెడ  ఇన కమ  కూయ్4 
లో తొమిమ్ది శాతం పెరిగి రూ. 2,881 
కోటల్కు చేరుకుంది. గత ఆరిథ్క సంవతస్రం 
కూయ్4లో ఈ ఇన కమ  రూ. 2,647 కోటుల్ గా 
ఉంది.  మారిచ్తో ముగిసిన కావ్రట్ర   లో 
ఎబిటాడ్  51 శాతం పెరిగి రూ. 391 కోటల్కు 
చేరుకుంది. ఇది 2018–-19, కూయ్4 లో 
రూ. 259 కోటుల్ గా ఉంది. 

ఎస్ బీఐ వరిక్ంగ్ అవర్స్ లో

మారుప్ లేదు
హైదరాబాద్, వెలుగు: సేట్టబాయ్ంక బిజినెస 
అవరస్ మారాయంటూ ఒక నూయ్సపోరట్లలో 
వచిచ్న వారత్లో నిజం లేదని, పనివేళలోల్  
ఎలాంటి మారుప్లూ చేయలేదని ఎసబీఐ 
వివరణ ఇచిచ్ంది. లాకడౌన సమయంలోనూ 
అనిన్ బాంచలు ఇదివరకటి మాదిరిగానే 
పనిచేసాత్యని బాయ్ంకు ఏజీఎం హనుమంత 
రావు చెపాప్రు. 

ఫిల్ప్ కార్ట్ లో కరాణ్ టక మామిడిపళుల్
బెంగళూరు: తమ రైతులు తాజా మామిడిపళ ల్ను ఆన   లైన   లో అముమ్కోవడా-
నికి కరాణ్ టక సేట్ట    మాయ్ంగో డిపారట్   మెంట    అండ    మారెక్టింగ    కారొప్రేషన    
ఫిల్ప   కారట్   తో ఒపప్ందం కుదురుచ్కుంది. ఫలితంగా కసట్మరుల్ .. బెంగళూరు 
అరబ్న   , కోలార   , హవేరీ, హుబబ్ళి ల్–ధరావ్డ   , బెలాగ్ వ    జిలాల్ లోల్  పండే మామిడి 
ఉతప్తుత్లను ఆన   లైన   లో కొనుకోక్వచుచ్. అమమ్కందారులు, పెంపకందారులు, 
వాయ్పారులు తమ సైట   /యాప    దావ్రా లావాదేవీలు చేసుకోవచచ్ని ఫిల్ప   కారట్    
తెలిపింది. పోసాట్ ఫీసుల దావ్రా పళ ల్ను డెలివరీ చేసాత్రు. 

బీఎస్ ఎన్ ఎల్  
నుంచి కొతత్  పాల్ నుల్
హైదరాబాద్ , వెలుగు: రూ.2,399, రూ.699 
రేటుతో  రెండు కొతత్ రీచారజ్  పాల్ నల్ను బీఎసఎ-
నఎల తీసుకొచిచ్ంది. రూ.2,399 పాయ్క తో 
600 రోజుల వాయ్లిడిటీ, అన లిమిటెడ  కాలస్ , 
రోజుకు 100 ఎస ఎంఎస లు వసాత్యి. 
రూ.699 పాయ్క తో 180 రోజుల వాయ్లిడిటీ , 
రోజుకు 0.5 జీబీ డేటా, రోజుకు 100 ఎస ఎం-
ఎస లు మొదలైనవి పొందొచుచ్.

 పర్సుత్ తం సాట్ రట్ప్   లోల్  కొతత్  కొతత్  సిక్ల్స్ ఉనన్ వారికి డిమాండ్ 
ఉంటోంది. సాట్ రట్ప్   లు ఉదోయ్గులను చాలా జాగర్తత్గా 
నియమించుకుంటునాన్యి. 5 మందిని తీసుకునే దగగ్ర 
ముగుగ్ రిన్ తీసుకుంటునాన్రు. ఈ కైరసిస్   లో కూడా ఉదోయ్గాల 
హైరింగ్ బాగానే ఉంది. మెడికల్ ఇనోవేషన్స్   , హెల్త్    కేర్, ఫారామ్, 
బయోటెక్   లకు ఫండింగ్ వసోత్ ంది. వాటిలోల్  రికూరట్   మెంట్ బాగానే 
జరుగుతోంది. మిగిలిన కంపెనీలోల్  కూడా హైరింగ్ పూరిత్ సాథ్ యికి 
రావడానికి మూడు నుంచి ఐదు నెలలు పడుతుంది. కంపెనీలు 
చాలా వరకు రిఫరల్ హైరింగ్ చేసుత్ నాన్యి. కొతత్ మారెక్ట్    
అందిపుచుచ్కుని, కొతత్ వాళల్ను   హైర్ చేసుకుంటునాన్యి.   
- దీపిత్ రావుల, సీఈవో, వీ హబ్

పర్సుత్ తం సాట్ రట్ప్ లు ఎదగడం కోసం ఎమరెజ్నీస్ ఫండింగ్ రిలీజ్ 
అవుతోంది. ఈ ఫండింగ్ తో కంపెనీలు కొతత్ రికూరట్ మెంటుల్  
చేపడుతునాన్యి.  ఇండియన్ ఎంటర్పెరనూయ్రిష్ప్ కలచ్ర్   ను 
పెంచేందుకు పర్భుతావ్లు, సంసథ్లు, ఫౌండేషన్స్, పెదద్  పెదద్  
ఎడుయ్కేషన్ ఇన్ సిట్టూయ్షన్స్ పర్యతిన్సుత్ నాన్యి. ఫండింగ్ ఇచిచ్, 
వాటిని ఒక దారిలోకి తేవాలనుకుంటునాన్యి. కొతత్ ఐడియాలతో 
వచేచ్ వారిని పోరతస్హిసుత్ నాన్యి. ఫారామ్, అగిరటెక్, ఏఐ బేస్డ్ మెడికల్ 
వంటి సాట్ రట్ప్ లకు మంచి డిమాండ్ ఉంది. రూరల్స్ కు హెల్ప్ 
చేయడం కోసం చూసుత్ నాన్యి. టెకాన్లజీతో పర్జలకు ఎలా సాయం 
చేయాలని పర్భుతావ్లు చూసుత్ నాన్యి.
- భానుపర్కాశ్ రెడిడ్ సీఈఓ, బీన్ ఫీల్డ్   కనస్లిట్ంగ్

సాట్ రట్ప్  కంపెనీలోల్
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