
 
Introduction  
(పరిచయం) 
 
అందరికీ వందనం. ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజి మీద నమ్మకం ఉంచి మ్ా కేలేజిలో మీ పిలల లకు 
అడ్మమషన్ తీసుకునన మీ అందరికీ అందరికీ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజి తరఫున 
హృదయపూరవకంగా కృతజఞతలు తెలుపుతున్ననను. ఈ సంవతసరం మ్ా ఏస్ కుట ంబంలో 
సభ్యులుగా, బంధువులుగా చేరడ్ననికి  చొరవ చూపిన అందరికీ ఆనందంగా స్ావగతం 
పలుకుతున్ననను. కాలేజిలో అందరితో కలిసి జరుపుకోవలసిన ఈ పండుగను ఇలా 
వరుువల గా చేసుకోవలసి రావడం బాధనకరంగాన్ే ఉన్నన, మ్నందరి కే్షమ్ం దృష్టాయ ా తపపడం 
లేదు. భ్విషుతుు లో అవకాశం దొ రికిన వ ంటన్ే మిమ్మలిన కాలేజికి ఆహ్వవనించి మీతో 
మ్యచుటిస్ాు నని మ్ాట ఇసుు న్ననను. ఐతే మేమ్య మిమ్మలిన పిలచినపుడు మీరు కూడ్న 
సపంద ంచి తపపకుండ్న రావాలి. మ్న పిలల ల భ్విషుతుు  మ్న ఇదద రి సమిష్ియ  బాధుత.  
Background  
న్ేపదుం 
న్ేను ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమి మొదలు పెటియ నపుపడు మ్ాదగగ రికి వచేు పిలల లలో కకే 
సమ్ాధననం ఉనన పరశనను క ంచెం  మెలితిపిప అడ్మగితే క తు  పరశన అనుకుని కనూయాౙ 
అవవడం మ్ాకు కనిపంచిన మ్యఖ్ుమెైన లోట . ఉదనహరణకు మీ బాబాయి పేరు ఏమి అని 
అడ్మగితే సమ్ాధననం టకుున చెపేప వారిని మీ న్ననన తమ్యమడ్మ పేరు ఏమి అని అడ్మగితే 
గయటకలు మింగడం లాగ అనన మ్ాట.  అంటే చదువుకోవడం అననద  పరశనలకు 
సమ్ాధనన్నలుగా కాకుండ్న సబ్క ెట  మ్ౌలికాలు (ఫండమెంటలస) బాగా న్ేరిపతే పరశన ఎటల  
తిపిపన్న సమ్ాధననం ఇవవగలిగిన స్ామ్ర్ాం వసుు ంద  కదన అని ఆలోచించడం జరిగింద . 
అందరినీ కాకపో యిన్న క ందరిన్ ైన్న అలా తయారు చేసేు  పరిశరమ్లు, సమ్ాజం పటల  మ్ావంతు 



బాధుత క ంతెైన్న పూరిు  చేసినవాళ్ళం ఔతనమ్య కదన అని ఆలోచించి 2007 లో ఏస్ 
ఇంజనీరింగ్ కాలేజి స్ా్ పించనమ్య.  
 
  
One Goal -  Two dimensions 
 (ఒకే గమ్యం ర ండు కోణాలు) 
 

 
గమ్ుం కకటే ఉనన ర ండు మ్యఖ్ుమైెన ద శలలో కాలేజిని అభివృద ి  చెయాులని గయరిుంచడం 
జరిగింద . మొదటిది, పాఠాలు చెపపడంలో న్నణుత పాటించడం. దీనికి న్నణుమెైన, అనుభ్వం 
ఉనన లెకురరుల , పర ర ఫెసరుల  అవసరం. అటియ వారిని నియమించనమ్య. కాలేజిలో ఉనన లెకురరలతో 
పాట  ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమిలో ఉనన ఫాకలియతో కూడ్న పాఠాలు చెపిపంచడం దనవరా 
సబ్క కుయ  న్ేరేపటపుపడు కేవలం JNTUH పరీక్షలకే కాకుండ్న వేరేవరు పో టీ పరీక్షలలో ఇచెు 
కషయ ం కాకపో యిన్న కిల షయ మెైన పరశనలకు (twisted and complex rather than tough), 
సమ్ాధనన్నలు స్ాధ ంచే పదితి న్ేరపడం,  ఆలోచన సరళికి పదును పెటయ డం దనవరా మ్న ఏస్ 
పిలల లకు ఫండమెంటలస మీద మ్ంచి పట య  తెపిపంచడం. ఇక ర ండవది న్నణుమెైన విదుకు 
సంబంధ ంచి పరభ్యతవం, యూనివరిసటిలు నిరణయించే పరా మ్ాణిక అరహతలు సంపాద ంచుకోవడం. 
వీటికి అపెలల  చేసుకోవడ్ననికి కాలేజి ఆరహత పర ందగాన్ే ఆ పరకిరయ మొదలు పెటియ  స్ాధ ంచడం. ఈ 
కరమ్ంలో NBA for all the branches, NAAC, Autonomous స్ా్ యిని తెచుుకోవడం 
జరిగింద . ఈ రోజు ఈ మ్ూడు పరమ్ాణనలు (valid) వాలిడ గా ఉనన అతిక నిన కాలేజీలలో 
మ్న ఏస్ కకటి అన్ే వారును, విషయానిన  మీ అందరితో గరవంగా పంచుకుంట న్ననను.  
 
Third dimension – Imparting employable skills  
మ్ూడవ కోణం - న ైపుణాయల అభివృదిి 



 
ఐతే ఈ ర ండు ఎదుద ల బండ్మ పరయాణంలో సంతృపిు  చెందే అవకాశం లేదు. ఇంజనీరింగ్ 
రంగంలో రోజుకు కక క తు  టెకానలజీ పుట య క సుు ననద . క లువులు సంపాద ంచుకోవాలంటే 
టెకానలజీలో వసుు నన మ్ారుపలను, అందులో ఉండ్ే అవకాశాలను మ్న పిలల లకు 
అర్మ్యియులా వివరించడం, ఆ పెైన వారి ఇంటర సుయ ను బటియ  అవసరమెైన సిులస  న్ేరపడం. 
ఇవి న్ేరపడ్ననికి అవసరమెైన సెపషలిసుయ లను గయరిుంచడం ఇంక క కోణం. ఈ కోణంలో పిలల లను 
సిదిం చెయుడ్ననికి పరతేుకంగా స్కిల్ డెవలప మ ంట్ స్ ంటర్ స్ా్ పించి  అనుభ్వం ఉనన  
టైెనైరలను నియమించడం జరిగింద . బి.టెక్ తోపాట  న్నలుగేళ్ళపాట  పేల స్ మెంట్ ర డ్మన్ స్ కోసం 
టైెనైింగ్ ఇవవడ్ననికి Butterfly పేరుతో టైెనైింగ్ పో ర గాం డ్మజ ైన్ చేశామ్య. కంపెనీలు నిరవహ ంచే 
రికూర టెమంట్ టెసుయ లకు అవసరమెైన ఆపియ టయుడ, ఇంగీలష్ గ గార మ్ మ మొదలుక ని, టెకినకల 
సబ్క కుయ లలోను, పో ర గార మింగ్ లోను కంపెనీల అవసరాలకు ఉపయోగపడ్ే స్ా్ యిలో న్ేరిపంచి, 
పరా జ కుయ లు చేయించి మ్నపిలల ల స్ామ్రా్ ానిన పెంచే పరకిరయను చేపటాయ మ్య. వీటికి తోడు, పరతి 
కకు కంపెనీ రికూర ట్ మెంట్ కి సంబంధ ంచిన పరతేుక శిక్షణ, ఆ కంపెనీ గతంలో అడ్మగిన 
పరశనలు, అదే పదితిలో ఉనన  మ్ాద రి పరశనలు అభ్ాుసం చేయించడం, మ్ాక్ టెసుయ లు 

నిరవహ ంచడం, మ్ాక్ ఇంటర్వాలు కరమ్ం తపపకుండ్న నిరవహ ంచడం అన్ే నిరంతర పరకిరయ 
ఈ సిుల డ్ెవలప మెంట్ సెంట మ బాధుతగా చేసుకున్ననమ్య.  
 
ఈ సమిష్ియ  కృష్ి మ్ంచి ఫలితనలను ఇసుు ననద . మ్న పిలల లు మ్ంచి ఉదయ ుగాలను 
సంపాద ంచుకోవడం మ్ాకు ఎంతో పో ర తనసహం ఇచిుంద . అందులో క నిన మీతో  పంచుకోవడం 
న్నకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంద . టిసిఎస్, విపో ర , కాగినజ ంట్ వంటి కంపెనీలు నిరవహ ంచే 
జాతీయ, అంతరాక తీయ నియామ్క పరీక్షలలో పరతిభ్ను కనబరిచి మ్నపిలల లు ఎకుువ 
సంఖ్ులో సెలెక్య ఔతున్ననరు. అలాగే అడ్య బి, హ టాచి వంటి మ్లియ న్ేషనల కంపెనీలలో కూడ్న 
మ్న పిలల లు ఉదయ ుగాలు పర ందుతున్ననరు. వీటితో పాట  క తు  టెకానలజీలలో  పనిచేసే 
కంపెనీలలో కూడ్న సెలెక్య ఔతున్ననరు. జీతనల పరంగా చూసేు  దనదనపు మ్ూడుర ట ల  ఎకుువ 



జీతంతో మ్నపిలల లు సెలెక్య ఔతున్ననరు. సగట  జీతంలో ర ండు వందల శాతం పెైగా 
అభివృద ి ఉంద . వీరి పరతిభ్ను కనబరిచి వీరు మ్ాకు గరవ కారణమ్ౌతున్ననరు.  

Higher Studies 
(ఉననత అధుయన్నలు) 
 
ఉతు  క లువుల సంగతే ఉందే మ్రి పెైచదువులకి వ ళ్ళళవారి గయరించి పటియ ంచుకోదన ఈ కాలేజి 
అనుకున్ేరేమో. అసలు ఏస్ కాలేజికి పెదద నన ఏస్ ఇంజనీరింగ్ అకాడమి. ఈ పెదద నన గేట్ 
కోచింగ్ లో మ్ంచి పేరునన వాడు. ఈ గేట్ పరీక్షలో రాంక్ తెచుుకుంటే మ్నదేశంలో ఐఐటిలు 
మొదలుక ని అనిన యూనివరిసటీలలోనూ ఎంటెక్ చెయుడ్ననికి, విదేశాలలో క నిన పెదద  
యూనివరిసటిలలో ఎంఎస్ చెయుడ్ననికి, ఇంకా క నిన పరభ్యతవ సంస్లలో ఉదయ ుగాలకి 
అవకాశం ఉంట ంద . ఎంటెక్ చెయాులునుకునే్ వారికి ఆ టైెనైింగ్ ఉంట ంద .  
 
అలాగే విదేశాలకు వ ళ్ళళలనుకున్ే వారికి తగిన సలహ్వలు, సూచనలు, బయటినుంచి 
ఎక్స ప మయ లను పిలిపించి వాళ్ళచేత గ ైడ్ెన్స ఇపిపస్ాు మ్య.  ఇటియ  విదనురు్ ల కోసం ఉచితంగా 
సేవలు అంద ంచే జిఇసిఎఫ్,  ఐసూుల కన్ క్య, అన్ే ర ండు సంస్లతో కపపందనలు కూడ్న  
చేసుకున్ననమ్య.  
కొత్త  టెకనాలజీలలో మ్న పకలల కు గల అడావంటేజ్ (అవకనశనలు)  
ఈ సంవతసరం నుంచి మ్ూడు క తు  కోరుసలను మ్ా కాలేజిలో పరవేశ పెటాయ మ్య -  
ఆరియఫిష్ియల ఇంటలిజ న్స, డ్నటా సెైన్స, ఐకటి. మ్ార ుట్ లో డ్మమ్ాండ ఉంద  అన్ే ఉదేద శుంతో 
పెటియ నవి మ్ాతరం కాదు అని చెపపదలచుకున్ననను.   
 
మ్ూడు సంవతసరాల  కిరతం నుంచే ఈ బరా ంచిలకు సంబంధ ంచిన టైెనైింగ్ పర ర గార   లు 
నిరవహ సుు న్ననమ్య, మ్ా ఫాకలియ శిక్షణ తీసుకుని,  పిలల లకు న్ేరిప, వారిచేత పరా జ కుయ లు 



చేయించడం జరిగింద . ఆరియఫిష్ియల ఇంటలిజ న్స అండ మెష్ిన్ లరినంగ్ కి సంబంధ ంచి ఆరు 
సంస్లతో శిక్షణ, ఉదయ ుగ అవకాశాల కపపందనలు చేసుకున్ననమ్య.   
 
టైెనైింగ్ పూరిు చేసిన పిలల లందర్ మ్ా పేల స్ మెంట్ సెల సహ్వయంతో మ్ంచి కంపెనీలలో 
ఉదయ ుగాలు సంపాద ంచుకోగలిగారు. అలాగే ఐకటి రంగంలో జోనల స్ా్ యిలోను, రాషయ ర 
స్ా్ యిలోను వివిధ పో టిలలో మ్న పిలల లు పైెైజ లు  గ లుచుకోవడం జరిగింద . ఈ విధంగా 
మ్ాకు మేమ్య  పరీక్షలు పెట య కుని, లక్షయులను స్ాధ ంచిన తరువాతే ఈ కోరుసలను మొదలు 
పెటాయ మ్య.  
మీ తోడాాటు మ్ాకు అవసరం 
ఇంజనీరింగ్ కోరుసలు చేసినవారికి భ్విషుతుు  ఎననటిక ైన్న బాగాన్ే ఉంట ంద  ఐతే, మేమ్య 
అంద ంచే న్నణుమెైన చదువులకు మ్న పిలల లు శరమ్ అన్ే విలువను జోడ్మసేు   బంగారు 
భ్విషుతుు కు పున్నద  ఏస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజిలో వేసుకోవచుు. 
మ్నపిలల లు మ్ంచి బాట నడవాలంటే ఆ బాట వారు వేసుకోవడంలో మ్ా ఉపధనుయయల, మీ 
తలిలదండుర ల పాతర ఎంతో ఉంద .  
మ్ా బిడడ  ఇంజనీర ంగ కి వచ్చిన త్రువనత్ మ్నం చెపపాది ఏమీ ఉండదు, అంతా త్నకే తెలుసు 
అని మ్ాత్రం అనుకోకండి. నిజం చెప్నాలంటే ఇపుాడే త్ల్లలదండుర ల అవసరం చాలా ఉంటుంది.  
కాలేజి నుంచి రాగాన్ే ఈరోజు విశేష్టాలు ఏమిటి బిడ్నా  అని ఆరా తియుండ్మ. వాళ్ళళ చెపుపకున్ే 
కషయ  సుఖ్ాలలో సుఖ్ాలు మీవదేద  ఉంచుకుని కష్నా లు మ్ాతో పంచుకోండి. మ్ాకు 
వీలెైనంతమేరకు సహకారం అంద ంచి మ్న బిడా ఆ కష్టాయ నిన అధ గమించేలా చేదనద ం. ఇన్ేనళ్ళళ 
జాగరతు గా చూసుకున్ననరు. అలాగే ఇంక కు న్నలుగేళ్ళళ, లేదన కనీసం ర ండు సంవతసరాలు మీ 
బాధుతలను పెంచుకోండ్మ, మ్ాతో సహకరించండ్మ, మ్న బిడా మ్యందడుగయకి మీ పాతర చనలా 
అవసరం.   
 
 



కరోనా తెచ్చిన చ్చకుిలు, అవకనశనలు - లాక డౌన లో మ్ా పనులు 
ఈ కరోన్న కాలం అందరికీ క తు  చికుులు, క తు  సమ్సులు తెచిుపెటియ ంద  అనడంలో ఎట వంటి 
సందేహం లేదు. ఐతే పరతి పరమ్ాదంలోనూ కక క తు  అవకాశం దొ రుకుతుంద  అన్ేద  కూడ్న 
అంతే నిజం. మ్న విదను రంగంలో ఈ కరోన్న కాలేజీలు మ్ూసేసేు , ఆన్ లెైన్ కాల సులకి, క తు  
తరహ్వ బో ధనలకి తలుపులు తెరిచింద . అలాగని చదువు  అంతన ఆన్ లెైన్ లో జరుగయతుందని 
కాదు, కాల స్ ర్ంలు అనవసరమ్ని అర్మ్ూ కాదు.  
మ్ారిు 14 వ తేదీ లాక్ డ్ౌన్ కారణంగా కాలేజీలు మ్ూతబడ్మతే కకు వారం వద లి మ్ారిు 
చివరి వారంలో మ్ా కాలేజి పేల స్ మెంట్ టైెైనింగ్, ఆ పెైన బి.టెక్ కాల సులు ఆన్ లెైన్ లో మొదలు 
పెటేయ శామ్య. ఎపపటిక ైన్న యూనివరిసటి పరీక్షలు నిరవహ సుు ందని, అవకాశం దొ రికిన వ ంటన్ే 
కంపెనీలు  రికూర ట్ మెంట్ డైె్వై లు నిరవహ స్ాు యని మ్యందుగాన్ే ఊహ ంచి, అటియ  పరిసి్ తులలో 
మ్న పిలల లు ఇబబంద  పడకూడదని మేమ్య మ్యందు జాగరతు  చరుగా ఈ ఆన్ లెైన్ కాల సులు 
మొదలు పెటాయ మ్య. అంతే కాకుండ్న పరీక్షలకి మ్యందు రివిజన్ కాల సులు కూడ్న 
నిరవహ ంచనమ్య. దీని వలన మ్ాపిలల లకి అడ్నవంటేజి దొ రికిందని మ్ా విశావసం. కంపెనీల 
పేల స్ మెంట్ లో మ్ా పిలల లు ఉదయ ుగాలు తెచుుకోవడం ఇందుకు రుజువు. 
దాదాపు ర ండు వందలకు ప ైగన   ప్రర గనా మంగ ప్నర కటాస్ పరీక్షలు కంప నీలు ఎలా నిరవహిస్నత యో 
అలాగే నిరవహించామ్ు. ఐదు వందలకు ప ైగన ప్రర గనా మ్ులలో టెైనైింగ ఇచాిమ్ు. ర ండు వేలకు 
ప ైగన ఆపకాటయయడ్ కొశ్ినుల  ప్నర కటాస్ చేయంచామ్ు. వందల సంఖ్యలో రీజనింగ వరబల్ పరశ్ాలను 
ప్నర కటాస్ చేయంచామ్ు. ఈ శ్ామ్కు ఫల్లత్మే పపల స్ మ ంట్ లో ర జలా్.  
 ఊళ్ళలో ఉనన క ందరు పూరిుగా ఉపయోగించుకోలేక పో వడం మ్ూలాన ఇంకా ఎకుువ 
ఫలితనలు పర ందలేక పో యామ్య.  
 
 
 
 



మ్ాప్నఠనలు ఇంటర ాట్ లో 
 
ఇక బి.టెక్ సబ్క కుయ ల విషయానికి వసేు , ఆన్ లెైన్ లో చెపిపన కాల సులు రికా ామ చేసి యయటయుబ లో  
అప లోడ చేశామ్య. ఏ కారణం వలల న్ ైన్న కాల సులకి అటెండ కాలేక పో యిన పిలల లు నషయ  
పో కుండ్న తరువాత విన్ే వ సులుబాట  కలిగించనమ్య. 
ఇక మ్యందు కూడ్న మ్ా ఫాకలియ చెపేప పాఠాలను రికా ామ చేసి ఇంట మ న్ ట్ లో పెడతనమ్య. 
వీలుననపుపడలాల , విన్నలనుకుననపుపడ్ెలాల  ఎవర ైన్న ఈ పాఠాలను వినవచుు.  
 
మ్ా కనలేజి లక్షయం 

ఇంక క విషయం మీతో పంచుకోదలచుకున్ననను. స్ాధనరణంగా విదనురు్ లు లక్షయులు 
పెట య కుని పెదద పెదద  జీతనల ఉదయ ుగాలు తెచుుకోవాలని అనుకుంటయ ఉంటారు. కాలేజీలు 
అలాంటి లక్షయులు పెట య కోవు. కానీ మ్ా కాలేజి రాబో యియ ర ండు లేక మ్ూడు సంవతసరాలలో 
గూగయల, మెైకోర స్ాఫ్టయ  వంటి కంపెనీలను లక్షుంగా పెట య కుని పని చేసుు ననద . అందుకు మీ 
సహకారం, పో ర తనసహం చనలా అవసరం. దయచేసి మ్ాతో సహకరించండ్మ. మ్ా కనలేజి పకలలలు 
ప దద  ఉదయ యగనలు తెచుికుంటే లేక ప దద  పపరునా కనలేజీలలో ఆడిిషనుల  తెచుికుంటే విని 
నలుగుర తో చెపుాకుని సంతోషకంచే అలా సంతోషులం మేమ్ు. మ్ాకు అంతకు మించిన 
ఆనందం మ్రొకటి లేదు.  
ఇంజనీర ంగ విదాయరుు లకు కంపయయటర్ చాలా అవసరం. 
చివరిగా, మీపిలల లకు పేల స్ మెంట్ టైెైనింగ్ న్నణుంగా ఇవావలన్నన, మేమ్య ఇచిున టైెైనింగ్ 
మీపిలల లు చకుగా పరా కియస్ చెయాులన్నన, మ్ంచి ఫలితనలు స్ాధ ంచనలన్నన కంపూుట మ 
అవసరం.  అంతే కాదు. చనలా టెైనైింగ్ పో ర గార ంలు ఆన్ లెనై్ లో ఉంట న్ననయి. మొబ్ైల లో చదవగలిగిన్న 
పరా కీయస్ చెయాులంటే స్ాధుం కాదు. కక వళే్ వీలున్నన అద  పూరిు స్ా్ యి పరా కియస్ కాదు. 
మీ వీలును బటియ  డ్ెస్ు టాప కానీ లాప టాప కానీ క నివవండ్మ. దయచేసి దీనిని ఖ్రుుగా మ్ాతరం 
చూడకండ్మ. మ్న బిడా భ్విషుతుు కి పెట య బడ్మగా చూడండ్మ. 



My appeal to students 
Enjoy your stay here. Enjoy all that comes your way in the process of learning. 
We have beautiful infrastructure from studies to entertainment to physical 
fitness. Utilize it appropriately. Remember that you carry not only the hopes and 
aspirations you, your parents and your college, but also the name of your family 
and college. You also owe to the society. This is huge responsibility coupled 
with your freedom. Strike balance between the two. WE are here to support 
you.  
God bless All 
 


