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ఉద్య ోగ, ఉపాధి అవకాశాలు పెంచే విధెంగా విద్యో విధయనెం ఉెండయలే తప్ప నిరుద్య ోగులను పెంచే
విధెంగా ఉెండవద్ద ని ముఖ్ోమెంత్రి శ్రీ కె. చెంద్ిశేఖ్ర్ రావు అన్యారు. ద్ేశ , విద్ేశాలలో మారుతునా కాలానికి
అనుగుణెంగా వస్ుునా అవకాశాలను అెంద్ిప్ుచుుకున్ే విధెంగా యూనివరసిటీలో ల కొతు కోరుిలు ప్ివేశ
పటటాలని సిఎెం స్ూచెంచయరు. తెలెంగాణలల యూనివరసిటీ విద్ో ఎలా ఉెండయలి, యూనివరసిటీలను గాడిలల
పటా డయనికి ఎలాెంటి చరోలు తీస్ుకోవాలన్ే విషయెంలల విద్యోవేతులు, నిప్ుణులు, అనుభవజ్ఞులతో స్మావేశెం
నిరవహెంచ

ప్ిభుతయవనికి

నివేద్ిక

ఇవావలని

విసిలను

సిఎెం

ఆద్ేశెంచయరు.

రాషా ెంర లలని

వివిధ

యూనివరసిటీలకు కొతు గా నియామకమైన విసిలతో కాోెంప్ు కారాోలయెంలల శుకీవారెం ముఖ్ోమెంత్రి
స్మావేశమయాోరు. ఉప్ ముఖ్ోమెంత్రి కడియెం శ్రీహరస, వోవసాయ శాఖ్ మెంత్రి పో చయరెం శ్రీనివాస్రెడిి,
ఆరోగో శాఖ్ మెంత్రి డయకార్ లక్ష్మారెడిి, ప్ిభుతవ ప్ిధయన కారోద్రసి రాజీవ్ శరా, ఉనాత విద్యో మెండలి చెైరాన్
పాపిరెడ,ిి ఆరసిక శాఖ్ కారోద్రసి రామకృషణ రావు తద్ితరులు పాలగొన్యారు.

యూనివరసిటీలు విద్యోరుిలు చద్ువుకోవడయనికి, అధోయన్యనికి, ప్రసశోధనలకు వేద్ికగా మారాలని
ముఖ్ోమెంత్రి స్ూచెంచయరు. గతెంలల చయలా మెంద్ి విసిలు యూనివరసిటీలను చకకగా తీరసుద్ిద్ద యరని, ఉనాత
విద్యో ప్ిమాణయలు న్ెలకొలాపరని, వారసని స్ూూరసుగా తీస్ుకుని ప్నిచేయాలని కోరారు. విద్యోరుిలకు మెంచ
వస్త్ర, భోజనెం కలిపెంచయలని స్ూచెంచయరు. ఉద్య ోగ, ఉపాధి అవకాశాలు ఎకుకవగా ఉెండే కోరుిలు ఎెంపిక
చేస్ుకుని ప్ివేశ పటటాలని, ద్ీనికోస్ెం విసిలు ద్ేశ, విద్ేశాలలో ఉనా యూనివరసిటీలు, కోరుిలపై అధోయనెం
చేయాలని స్ూచెంచయరు. తెలెంగాణ రాషా ెంర లల ప్ితీ ఏటట 40 - 45 వేల మెంద్ి బిఇడి, డిఇడి లాెంటి

ఉపాధయోయ శక్షణ ప ెంద్ుతున్యారని, కానీ అెంత మొతు ెంలల ఉపాధయోయుల అవస్రెం ఏరపడడెం లేద్ని,
వారెంతయ నిరుద్య ోగులుగా మారాలిిన ద్ుసిిత్ర ఏరపడుతునాద్ని సిఎెం ఆవేద్న వోకు ెం చేశారు. చయలా కోరుిల
ప్రససి త్ర ఇలాగే తయారెెంద్ని చెపాపరు. రాషా ెంర లల, ద్ేశెంలల, విద్ేశాలలో ఉనా అవకాశాలేమిటి? ఏ కోరుిలు
చద్వడెం వలో ఉప్యోగెం ఉెంట ెంద్ి? అన్ే విషయాలను అవగతెం చేస్ుకుని విద్యోరుిలకు మారొ నిరేదశెం
చేయాలని చెపాపరు. ఐటి, ఫారాా, ఇన్యూ, మానుోఫాకురసెంగ్ తద్ితర రెంగాలు తెలెంగాణ రాషా ెంర లల బటగా
విస్ు రసస్ు ున్యాయని, ఈ రెంగెంలల కోరుిలు చేసే వారు చద్ువు కొనసాగసెంచుకుెంటూన్ే కెంపనీలలో ప్నిచేసే
వెస్ులుబటట కలిపెంచయలని చెపాపరు. అలా వారు అనుభవెం గడిసు ారన్యారు. ఆర్ అెండ్ బి, ఐబి, ప్ెంచయయితీ
రాజ్, హౌజెంగ్ తద్ితర శాఖ్లలో కూడయ పద్ద ఎతు
ు న ప్నులు జరుగుతున్యాయని, సివిల్ ఇెంజనీరసెంగ్ చేసే
వారసని ఆ ప్నులలో భటగసావములను చేయడెం ద్యవరా సికల్ డెవలప్ మెంట్ కోస్ెం కృషి చేయాలని
స్ూచెంచయరు. యూనివరసిటీలో ల పడ ధయ రణులను పారద్యి లడయనికి కటా ద్ిటామైన చరోలు తీస్ుకోవాలని
స్ూచెంచయరు. కొతు గా ఏరపడిన తెలెంగాణ రాషా ెంర లల విద్యో విధయనెం కూడయ తెలెంగాణ ప్రససి తులకు
అనుగుణెంగాన్ే ఉెండయలే తప్ప, ఆెంధిప్ద్
ి ేశ్ వారస్తయవనిా కొనసాగసెంచయలిిన అవస్రెం లేద్న్యారు.

తెలెంగాణలలని యూనివరసిటీలకు విసిలుగా అవకాశెం వచున వారు ద్యనిా స్ద్ివనియోగెం చేస్ుకోవాలని,
తెలెంగాణ యూనివరసిటీ విద్ోకు మారొ ద్రికులుగా ఉెండయలని స్ూచెంచయరు. ఇప్ుపడు వేసే బటటలు
తెలెంగాణ భవిషోత్ కు ఉప్యోగప్డతయయన్యారు. యూనివరసిటీల ఆరసిక ప్రససి త్రపై కూడయ విసిలు నివేద్ిక
స్మరసపెంచయలని, వచేు బడెెటో ల అవస్రానికి తగసనటో నిధులు కేటటయిసాుమని సిఎెం చెపాపరు. యూనివరసిటీ
గాీెంట్ కమిషన్ నిధుల కేటటయిెంప్ులల రాషా ర యూనివరసిటీలకు అన్యోయెం జరుగుతునా విషయానిా
ఇటీవల ఢిల్లోలల జరసగసన ముఖ్ోమెంతుిల స్మావేశెంలల ప్ిధయని ద్ృషిాకి తెచునటో వెలోడిెంచయరు. యుజసి
నుెంచ కూడయ ఎకుకవ నిధులు రాబటా డయనికి అవస్రమైన వయోహెం రూప ెంద్ిెంచయలని చెపాపరు. కాలేజీలకు
అనుబెంధ గురసుెంప్ు ఇచేు స్ెంద్రభెంగా అప్ిమతు ెంగా ఉెండయలని, తెలెంగాణలల బో గస్ కాలేజీలు లేకుెండయ
చేయాలని చెపాపరు. విద్యో ప్ిమాణయలు పెంచడయనికి కృషి చేయాలన్యారు. యూనివరసిటీలు నిరవహెంచే వివిధ
రకాల ప్రీక్షలు, ఎెంటిన్ి ఎగాెమ్సి లల పేప్రో ల్లక్ కాకుెండయ కటా ద్ిటామైన చరోలు తీస్ుకోవాలని ఆద్ేశెంచయరు.
పో ి . జయశెంకర్ పేరుతో పటా కునా వోవసాయ విశవవిద్యోలయెం మరసెంత కియ
ీ ాశ్రలకెంగా ఉెండయలని సిఎెం

స్ూచెంచయరు. గతెంలల వోవసాయ విశవవిద్యోలయెం తయారు చేసే వితు న్యలకు ఎెంతో డిమాెండ్ ఉెండేద్ని,
తయను కూడయ హైద్రాబటద్ వచు వితు న్యలు తీస్ుకుపో యిే వాడినన్యారు. ఎెంతో విశవస్నీయత కలిగసన
వోవసాయ విశవ విద్యోలయానికి ప్యరవ వెైభవెం తేవాలని, ప్రసశోధనలు పరగాలని స్ూచెంచయరు.
వోవసాయెంలల అన్ేక ఆధునిక ప్ద్ద తులు వచయుయని, వాటిని రెతులు అెంద్ిప్ుచుుకున్ే విధెంగా అవగాహన
కలిపెంచయలన్యారు. వోవసాయెంలల ఉతపత్రు మాతిమే పరుగుతునాద్ని, ఉతయపద్కత కూడయ పరగాలని సిఎెం
అన్యారు. విసిలెంద్రసకీ ముఖ్ోమెంత్రి శుభటకాెంక్షలు తెలిపారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

