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తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో అత్యున్నత్ ప్రమాణాలతో విద్ాు సంసథ లు న్డవాలని, బో గస్ విద్ాుసంసథ ఒక్కటి
క్ూడా ఉండవద్ద నేద్ి, బాగా న్డిచే ప్వ
రై ేటు విద్ాు సంసథ లన్ు ప్ర ర త్సహంచాలన్నద్ి ప్రభుత్వ లక్ష్ుమని
ముఖ్ుమంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు అనానరు. ప్రసు ుత్ం రాష్ట్ ంర లో విద్ాు సంసథ లప్ర జరుగుత్యన్న విజిలెన్సస
ద్ాడులు కొన్సాగుతాయని, ఆ విచారణలో వెలుగులోకి వచ్చిన్ లోటుప్ాటల న్ు సవరంచుకోడానికి
విద్ాుసంసథ లక్ు అవకాశం క్ల్పిసాుమని, కావాల్పసన్ంత్ గడువు ఇసాుమని సిష్ట్ ం చేశారు. ప్వ
రై ేటు
విద్ాుసంసథ లన్ు మూసి వేయడం ప్రభుత్వ ఉద్ేుశుం కాద్ని, రాష్ట్ ంర లో అత్యున్నత్ విద్ున్ు అంద్ించే
ప్రకయ
ిీ లో ప్వ
రై ేటు భాగసావముం త్ప్ిని సర అని సిఎం అనానరు. బో గస్ విద్ాుసంసథ లన్ు ఖ్చ్చిత్ంగా
ఏరవేసు ామని, విద్ాురుులే లేక్ుండా కాలేజీలన్ు న్డప్డం ద్ారుణమని, ఇద్ి రాష్టా్రనికి మంచ్చ పేరు తేద్ని
సిఎం అనానరు.

ఎం.సి.ఆర్.హెచ్.ఆర్.డి.లో ప్వ
రై ేటు విద్ాుసంసథ ల ప్రత్రనిధులతో ముఖ్ుమంత్రర సమావేశమయాురు. ఉప్
ముఖ్ుమంత్రర క్డియం శ్రీహర, ఎంపి వినోద్, ఎమ్మెల్సస ప్లాల రాజేశవర్ రెడిి త్ద్ిత్రులు ప్ాలగొనానరు.
విద్ాుసంసథ లు శాస్ు య
ై ంగా ఆలోచన్ చేసి విద్ాురుథలక్ు ప్నిద్ొ రకే కోరుసలన్ు అంద్ించే విధంగా ఆలోచ్చంచాలని
సిఎం చెప్ాిరు. ఉద్య ుగ, ఉప్ాధి అవకాశం లేక్ునాన, వేలంవెరగ
ీ ా ఒకే కోరుసన్ు విద్ాురుులంతా చేయడం వలల
నిరుద్య ుగ సమసు త్లెత్ు యత్యన్నద్ని చెప్ాిరు. భవనాల నిరాెణం, మౌల్పక్ సద్ుప్ాయాల క్లిన్, ఇత్ర
అంశాలోల ఏమ్మైనా లోటుప్ాటు
ల ంటే వాటిని సరద్ిద్ద ుకోవడానికి త్గన్ంత్ సమయం ఇసాుమని ముఖ్ుమంత్రర
హామీ ఇచాిరు. విద్ాుసంసథ లకిచేి క్రెంట్ న్ు క్మరియల్ న్ుంచ్చ జన్రల్ కేటగరీకి మారిడం, ఆసిు ప్న్ున
మిన్హాయంప్ు త్ద్ిత్ర డిమాండల ప్ర ప్రభుత్వం సాన్ుక్ూల నిరణయం తీసుక్ుంటుంద్ని చెప్ాిరు.

తెలంగాణలో విద్ాువిధాన్ం ఎలా వుండాల్ప? ఏ కోరుసలుండాల్ప? ఇంకా ఏ కాలేజీలు ప్ట్ ుకోవాల్ప?
విద్ాురుథలక్ు ఇంకా ఏమి చేయాల్ప? ప్వ
రై ేటు విద్ాు సంసథ లక్ు ఏమి కావాల్ప? త్ద్ిత్ర విష్టయాలప్ర విద్ాు
సంసథ ల ప్రత్రనిధులు క్ూలంక్శంగా చరించ్చ, ప్రభుతావనికి సిఫారసులు చేయాలని సిఎం చెప్ాిరు. ప్వ
రై ేటు
విద్ాు సంసథ లన్ు క్లుప్ుక్ుని తెలంగాణలో మంచ్చ విద్ాు విధాన్ం తేవాలన్నద్ి త్మ లక్ష్ుమని సిఎం
చెప్ాిరు. తెలంగాణన్ు ఎడుుకేష్టన్ల్ హబ్ గా తీరిద్ిద్ద ుద్ామనానరు. కోరుసలు, కాలేజీలు క్ూడా
ఎప్ిటిక్ప్ుిడు అప్ గేడ్
ీ కావాలని సిఎం చెప్ాిరు. ప్రవ
ై ేటు విద్ాు సంసథ లల ో క్ూడా విద్ాురుథలు, అధాుప్క్ుల
రేష్టన్లెరజేష్టన్స కావాలని కోరారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

