జేఎన్టీ యు, సఐఐల మధయ ందం
 ఇంజన్టమంగ్ విద్యయరథులకు మశోధనలో శిక్షణ, ఉపధి అవకశలు
 ఉ ముఖ్యమంత్రి, విద్యయశఖ్ మంత్రి కడియం శ్రీహమ నేతితవంలో ందం
 మశ్ీమలు, విద్యయ సంసు ల మధయ నిరంతరం మంచి సంబంధయలుండయలి: ఉ
ముఖ్యమంత్రి కడియం
 విశ్వవిద్యయలయాలు,మశ్ీమలకు మధయ ంద్యలు కుదఽరచడంలో డియయటీ సఎం
శ్ీదధ అభినందన్టయం – సఐఐ చైరమన్ వి.మజనన
 విద్యయరథుల ఉపధి అవకశలు బెరథగుమేచ నిరంతర ియతనంలో ఉనయనంజేఏన్టీ యు వీస఼ పర ి పెసర్ వేణుగోపల్ మెడిి

హైదమబాద్, సెీ ంె బర్ 23 : ఇంజన్టమంగ్ విద్యయరథులకు కోరథు చదఽవుతుననుడే ఆయా
సంసు లోో మశోధనలో శిక్షణ ఇవవడయనికి, ఉపధి అవకశలు బెరథగుమేచ ఉద్ేే శ్యంతో
జేఎన్టీ యు, సఐఐల మధయ ఉ ముఖ్యమంత్రి, విద్యయశఖ్ మంత్రి కడియం శ్రీహమ
నేతితవంలో ఆయన నివసంలో ఈ మోజు ందం జమగంద్ి. మశ్ీమలు, విద్యయ సంసు లకు
మధయ ఉనన గయప్ తగగ ంచయలంటే ఈ మెండింటి మధయ ంద్యలుండయలనే లక్షయంతో
తలంగణ ిభుతవం నిచేసత ్ ంద్ి. ఈనేథయంలో ద్ేశ్, విద్ేశలోోని ిఖ్ాయత కంెన్టలు,
సంసు లతో తలంగణ విశ్వవిద్యయలయాలు ంద్యలు చేసఽకుంటునయనభ. ద్ీనివలో
తలంగణ విద్యయరథులకు అంతమాతీయంగ ఉనన కంెన్టలలో అవకశలు లభిసతయని,
విద్యయము దశ్లోనే ఆయా కంెన్టలకు కవలిున నైుణయయనిన కూడయ పర ందడయనికి
వీలవుతుంద్ి. ఈ ందం వలో మశ్ీమలకు కూడయ విద్యయరథులకు విశ్వవిద్యయలయాలోోనే
తమకు కవలిున నైుణయయనిన శిక్షణ ఇంచేందఽకు అవకశ్ం లభిసఽతంద్ి. ఈ నేథయంలో
నేడు జేఎన్టీ యు, సఐఐల మధయ ందం జేఏన్టీ యు ఇంజన్టమంగ్ విద్యయరథులకు

ఉయోగడుతుందని, అద్ేవిధంగ మశ్ీమలకు కూడయ ిత్రఫావంతబెైన విద్యయరథులనఽ
ఎంచఽకునే అవకశ్ం ఉంటుందని ఉ ముఖ్యమంత్రి, విద్యయశఖ్ మంత్రి కడియం శ్రీహమ
అనయనరథ. మశ్ీమలు, విశ్వవిద్యయలయాలకు మధయ సంబంధయలు నిరంతరం కొనసగడం
వలో వీటి మధయ ఉనన గయప్ కూడయ తగగ ంచవచచనయనరథ. తద్యవమ విద్యయరథులకు ఉపధి
అవకశలు బెరథగుడుతయయని, మశ్ీమలకు కొంత శ్ీమ తగుగతుందనయనరథ. ఉ
ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహమ ఆశించినటు
ో తమ విద్యయరథులకు విశ్వవిద్యయలయంలో
ఉననుడే ఉపధి అవకశలు బెరథగుమేచ విధంగ, నైుణయయనిన ెంచే విధంగ ఆయా
సంసు లతో ందం కుదఽరథచకుంటుననటు
ో జేఎన్టీ యు వీస఼ పర ి పెసర్ వేణుగోపల్ మెడిి
అనయనరథ. తలంగణ ిభుతవం ఇలాంటి ంద్యలు కుదఽరథచకోవడంలో కూడయ చఽరథకెైన
పతి ప్ షసత ఽందనయనరథ. మశ్ీమలకు, విశ్వవిద్యయలయాలకు మధయ సంబంధయలు ెంచి,
ంద్యలు కుదఽరథచకోవడంలో ఉ ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహమ చాుతునన శ్ీదధ
విద్యయరథులకు ఎంతగనో ఉయోగడుతుందని సఐఐ తలంగణ చైరమన్ వి.మజనన
అనయనరథ. విదయ అంద్ించడబే కకుండయ విద్యయము దశ్లోనే ఉపధి అవకశలు బెరథగుమేచ
మంచి కరయకీమాలెై ఉ ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహమ దిషీ ెడుతునయనరని, ద్ీనివలో
మశ్ీమలకు, విద్యయ సంసు లకు మధయ మంచి సంబంధయలు ఏరడుతయయని అనయనరథ. ఈ
కరయకీమంలో జేఏన్టీ యు మజిసీార్ డయకీర్ ఎన్. యాదయయ, జేఏన్టీ యు జె-హబ్ కన్టవనర్
పర ి పెసర్ విజయకుమామ, సఐఐ తలంగణ డైమెకీర్ ఎస఼వ మజీవ నయగ్ తద్ితరథలు
పలగగనయనరథ.

