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అమరావతి, డిసెంబర్ 26 : అగ్రి, ఆక్వా రెంగాలలో సెంకేతిక పరిజ్ఞానెం అెందెంచెందుకు వీలుగా
ఏపీలో డెవలపమెంట్ సెంటర్ ఏరాాటు చసెందుకు ఫ్రెంచి కెంపెనీ ‘డసాల్ట్ సిస్్మ్సా’ మెందుకు వచిచెంద.
వయవసయ రెంగెంలో క్షేత్రసాయిలో అత్యయధునిక సెంకేతిక పరిజ్ఞానానిి ప్రవేశపెట్ట్ కృషిలో భాగెంగా ‘సార్్
అగ్రి-ఆక్వాకలచర్ డెవలపమెంట్ సెంటర్’ పేరుతో ఈ స్ెంస్ాను నెలకొలానునాిరు. కొత్త స్ెంవత్ారెం
ఆరెంభెంలోనే దీని ఏరాాటుకు స్ెంబెంధెంచి తొలి అడుగులు పడాలని మఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబునాయుడు
డసాల్ట్ సిస్్మ్సా స్ెంస్ా ప్రతినిధులకు సూచిెంచారు. మెంగళవారెం సయెంత్రెం వెలగపూడి స్చివాలయెంలో
మఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబునాయుడుతో ఈ స్ెంస్ా ప్రతినిధులు జరిపిన భేటీలో మఖ్యమైన అవగాహన
ఒపాెందెం చసుకునాిరు. రాష్ట్రెంలో సెంకేతిక విదయను అభయసిసుతని యువత్కు రానుని మూడేళలలో
నైపుణ్యయభివృది శిక్షణ అెందెంచెందుకు ఈ ఒపాెందెం దోహదపడుతెంద.
రానుని ఏడాద మారిచ నెలాఖ్రులోగా నాగారుున విశావిద్యయలయెం ప్రధానకేెంద్రెంగా వరల్ట్ క్వలస్ 3డీ
ఎక్ాపీరియెన్సా సెంటర్ను ఏరాాటు చసతరు. వరుచవల్ట సిిలిలెంగ్ ఎనిారాన్సమెంట్తో కూడిన ఈ ఎక్ాపీరియెన్సా
సెంటర్ రాష్ట్రెంలోని ఇెంజనీరిెంగ్, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలలో ఏరాాటయ్యయ ‘నోడ్ ట్రైనిెంగ్ సెంటరల’కు మాస్్ర్
ట్రైనిెంగ్ సెంటర్గా ఉెంటుెంద. త్యారీ, రూపకలాన, విశ్లలషణ వెంటి అెంశాలలో ఏరోసాస్-డిఫెన్సా,
ఆటోమోటీవ్, షిప బిలి్ెంగ్ సక్వ్రలకు ఉపకరిెంచ గ్లలబల్ట స్ెండర్్తో కూడిన 85కు పైగా ఇెండస్ట్్ీ స్రి్ఫికేషన్స
కోరుాలను డసాల్ట్ సిస్్మ్సా నిరాహిసుతెంద.
రాష్ట్రెంలో ఇెంజనీరిెంగ్, పాలిటెక్నిక్ విదయను అభయసిెంచిన యువతీయువకులకు నైపుణ్యయభివృదిలో
ప్రపెంచ ప్రమాణ్యలతో కూడిన శిక్షణ అెందెంచాలని లక్షయెంతో ఉనిటు్ మఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు ఈ
స్ెందరభెంగా మాట్లలడుతూ చెపాారు. రాష్ట్రెంలో సెంకేతిక విదయను అభయసిెంచిన విద్యయరుాలు ప్రపెంచెంలో ఏ
మారుమూలకు వెళ్లలనా చకిని ఉదోయగ, ఉపాధ అవక్వశాలను చజిక్నిెంచుకునేలా వారి సమరాాయనిి
పెెంపెందెంచాలనిదే ప్రభుత్ా ఉదేేశమని అనాిరు. నాలుగ్ల పారిశ్రామిక విపలవెం గమనానిి, వేగానిి
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అెందుకునేలా గ్రామీణ యువత్ పరిజ్ఞానెం సధెంచాలని ఆయన అభిలషిెంచారు. రాష్ట్ర నైపుణ్యయభివృది
స్ెంస్ా చొరవ తీసుకుని 3డీ సఫ్్వేర్ త్రహా ఆధునిక సెంకేతికత్ను విద్యయరుాలకు పరిచయెం చయడానిక్న
పూనుకోవడెం అభినెందనీయమని చెపాారు. మన యువత్ను నైపుణయెంలో నిష్ణాతలను చయడెం ద్యారా
వారిక్న ఉజాల భవిషయతను అెందెంచడమే ధ్యయయమని అనాిరు. ఉమాడి రాష్ట్రెంలో ఇెంజనీరిెంగ్ విదయకు
ప్రోత్యాహెం అెందెంచిన త్యను ఇపుాడు సెంకేతికత్ను మరిెంత్ మెందుకు తీసుకువెళ్తతనాినని, మిషన్స
లెరిిెంగ్, సైబర్ టెక్విలజీ, రోబోటెక్, ఐవోటీ, ఫిన్సటెక్, ఫైబర్ ఆపి్క్ వెంటి అెంశాలలో మిగిలిన రాష్ట్్ీలకు
నమూనాగా నిలిచామని గురుతచశారు. లక్షనిర ఎకరాల విస్తతరాెంలో రాష్ట్రెంలో ప్రసుతత్ెం ఆరాానిక్
వయవసయెం కొనసగుతోెందని, సెంకేతికత్ను మేళవిెంచి రాష్ట్రెం మొత్యతనిక్న దీనిి విస్తరిెంచాలనిదే
ధ్యయయమని చెపాారు.
ఏట్ల 1,90,000 కెంపెనీలకు నైపుణ్యయభివృదిలో శిక్షణను అెందస్తతని డాసాల్ట్ సిస్్మ్సా
ఏపీఎస్ఎస్డీస్తతో చసుకుని అవగాహన ఒపాెందెం ప్రక్వరెం డిజైనిెంగ్లో కేసియా (CATIA), త్యారీ
రెంగానిక్న, విశ్లలషణ చయడానిక్న ఉపకరిెంచ డెలిాయా (delmia), సిమూయలియా (simulia) వెంటి
విశాసాయి ప్రమాణ్యలతో కూడిన సఫ్్వేర్ విదయలో శిక్షణ అెందెంచనునిదని నైపుణ్యయభివృది స్ెంస్ా మఖ్య
క్వరయనిరాాహక అధక్వరి కోగెంటి సెంబశివరావు ఈ భేటీలో మఖ్యమెంత్రిక్న వివరిెంచారు. మూడేళలపాటు
శిక్షణ్య క్వరయక్రమాలు కొనసగుత్యయని తెలిపారు. మూడేళలలో రాష్ట్రెంలో లక్షమెంద ఇెంజనీరిెంగ్,
పాలిటెక్నిక్ విద్యయరుాలకు శిక్షణ ఇవాాలని నిర్దేశిెంచుకునాిమని చెపాారు. తొలివిడత్గా 2018-19లో
25,000 మెందక్న, 2019-20లో 35 వేలమెందక్న, 2020-21లో 40వేల మెందక్న శిక్షణ ఇసతమనాిరు.
ఇెంజనీరిెంగ్, పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలకు శిక్షకులను పెంపిెంచి విద్యయరుాలలో నైపుణ్యయభివృది
జరుపుత్యరు. రాష్ట్రెంలో ఏరాాటయ్యయ పరిశ్రమలకు అవస్రమైన మానవ వనరులుగా వారిని మలచుత్యరు.
పరిశోధన, నవీన ఆవిషిరణలు, కొత్త ఉత్ాతతల అభివృదిక్న దోహదపడేలా ఈ శిక్షణ దోహదపడుతెంద.
స్రప్ లు, ఇనోివేషన్స, ఇెంకుయబేషన్స సెంటరల ఏరాాటుకు అవస్రమైన శిక్షణ ఇకిడ అెందసతరు. ఔత్యాహిక
పారిశ్రామికవేత్తలు పెటు్బడులు పెట్ట్లా ప్రోత్యాహిసతరు. సఫ్్వేర్, హార్్వేర్ రెంగాలోల అతయత్తమ బోధన
జరిగేలా అనిి స్దుపాయాలతో కూడిన త్రగతి గదులు వీరికోస్ెం నిరాహిసతరు. దీనికోస్ెం ఏపీఎస్ఎస్డీస్త
కేట్లయిెంచిన 5000 చ.అడుగుల విస్తతరాెంలో ప్రపెంచసాయి 3-డి ఎక్ాపీరియన్సా సెంటర్ను త్ారలో ఏరాాటు
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చయనునాిరు. రూ.309 కోటల అెంచనాతో ఏరాాటయ్యయ ఈ ప్రాజెకు్లో రూ.273 కోటల వయయానిి డసాల్ట్
స్ెంస్ా భరిసుతెంద. కోరుా ఫీజు కూడా చాలా త్కుివగా ఉెంటుెంద.

