
జేఎనీ్టయు, సఐఐల మధయ ందం 

        ఇంజన్టమ ంగ్ విద్యయరథు లకు మ శోధనలో శిక్షణ, ఉపధ ిఅవకశలు 

        ఉ ముఖ్యమంత్ర,ి విద్యయశఖ్ మంత్ర ికడియం శీ్రహమ  నేతితవంలో ందం 

        మ శ్మీలు, విద్యయ సంసుల మధయ నిరంతరం మంచి సంబంధయలుండయలి: ఉ 

ముఖ్యమంత్ర ికడియం 

        విశ్వవిద్యయలయాలు,మ శ్మీలకు మధయ ంద్యలు కుదఽరచడంలో డియయట ీ సఎం 
శ్దీధ  అభినందన్టయం – సఐఐ చ ైరమన్ వి.మజనన 

        విద్యయరథు ల ఉపధ ి అవకశలు బెరథగుమేచ నిరంతర ియతనంలో ఉనయనం- 
జేఏనీ్టయు వీస పరి పెసర్ వేణుగోపల్ మెడిి  

  

హ ైదమబాద్, సెెీ ంబర్ 23 : ఇంజన్టమ ంగ్ విద్యయరథు లకు కోరథు చదఽవుతుననుడ ేఆయా 
సంసులోో  మ శోధనలో శిక్షణ ఇవవడయనికి, ఉపధ ి అవకశలు బెరథగుమేచ ఉద్ేేశ్యంతో 
జేఎనీ్టయు, సఐఐల మధయ ఉ ముఖ్యమంత్ర,ి విద్యయశఖ్ మంత్ర ి కడియం శీ్రహమ  
నేతితవంలో ఆయన నివసంలో ఈ మోజు ందం జమ గ ంద్ి. మ శ్మీలు, విద్యయ సంసులకు 
మధయ ఉనన గయప్ తగ గంచయలంట ే ఈ మెండింట ి మధయ ంద్యలుండయలన ే లక్షయంతో 
త లంగణ ిభుతవం నిచేస్త ంద్.ి ఈనేథయంలో ద్ేశ్, విద్ేశలోో ని ిఖ్ాయత కంెన్టలు, 
సంసులతో త లంగణ విశ్వవిద్యయలయాలు ంద్యలు చేసఽకుంటునయనభ. ద్ీనివలో 

త లంగణ విద్యయరథు లకు అంతమా తీయంగ ఉనన కంెన్టలలో అవకశలు లభిసత యని, 

విద్యయమ ు దశ్లోన ే ఆయా కంెన్టలకు కవలిున న ైుణయయనిన కూడయ పర ందడయనికి 

వీలవుతుంద్.ి ఈ ందం వలో మ శ్మీలకు కూడయ విద్యయరథు లకు విశ్వవిద్యయలయాలోో న ే

తమకు కవలిున న ైుణయయనిన శిక్షణ ఇంచేందఽకు అవకశ్ం లభిసఽత ంద్.ి ఈ నేథయంలో 
నేడు జేఎనీ్టయు, సఐఐల మధయ ందం జేఏనీ్టయు ఇంజన్టమ ంగ్ విద్యయరథు లకు 



ఉయోగడుతుందని, అద్ేవిధంగ మ శ్మీలకు కూడయ ిత్రఫావంతబెైన విద్యయరథు లనఽ 
ఎంచఽకునే అవకశ్ం ఉంటుందని ఉ ముఖ్యమంత్ర,ి విద్యయశఖ్ మంత్ర ి కడియం శీ్రహమ  
అనయనరథ. మ శ్మీలు, విశ్వవిద్యయలయాలకు మధయ సంబంధయలు నిరంతరం కొనసగడం 
వలో వీట ి మధయ ఉనన గయప్ కూడయ తగ గంచవచచనయనరథ. తద్యవమ విద్యయరథు లకు ఉపధ ి

అవకశలు బెరథగుడుతయయని, మ శ్మీలకు కొంత శ్మీ తగుగ తుందనయనరథ. ఉ 

ముఖ్యమంత్ర ి కడియం శీ్రహమ  ఆశించినటుో  తమ విద్యయరథు లకు విశ్వవిద్యయలయంలో 
ఉననుడ ేఉపధ ిఅవకశలు బెరథగుమేచ విధంగ, న ైుణయయనిన ెంచ ేవిధంగ ఆయా 
సంసులతో ందం కుదఽరథచకుంటుననటుో  జేఎనీ్టయు వీస  పరి పెసర్ వేణుగోపల్ మెడిి  
అనయనరథ. త లంగణ ిభుతవం ఇలాంట ింద్యలు కుదఽరథచకోవడంలో కూడయ చఽరథకైెన 

పతి ప్ షసఽత ందనయనరథ. మ శ్మీలకు, విశ్వవిద్యయలయాలకు మధయ సంబంధయలు ెంచి, 

ంద్యలు కుదఽరథచకోవడంలో ఉ ముఖ్యమంత్ర ి కడియం శీ్రహమ  చాుతునన శ్దీధ  
విద్యయరథు లకు ఎంతగనో ఉయోగడుతుందని సఐఐ త లంగణ చ ైరమన్ వి.మజనన 

అనయనరథ. విదయ అంద్ించడబ ేకకుండయ విద్యయమ ు దశ్లోన ేఉపధ ిఅవకశలు బెరథగుమేచ 
మంచి కరయకీమాలెై ఉ ముఖ్యమంత్ర ికడియం శీ్రహమ  దిషీ  ెడుతునయనరని, ద్ీనివలో 

మ శ్మీలకు, విద్యయ సంసులకు మధయ మంచి సంబంధయలు ఏరడుతయయని అనయనరథ. ఈ 

కరయకీమంలో జేఏనీ్టయు మ జిసీ ా ర్ డయకీర్ ఎన్. యాదయయ, జేఏనీ్టయు జ-ెహబ్ కన్టవనర్ 

పరి పెసర్ విజయకుమామ , సఐఐ త లంగణ డ ైమెకీర్ ఎసవ మజీవ నయగ్ తద్ితరథలు 
పలగగ నయనరథ.  
 


