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ఎంసెట్ ప్రశ్నాప్త్రరలు లీక్ కనవడం అత్యంత్ బాధరకరమైన, దురదృష్ట కరమైన సంఘటన అని
ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశ్ేఖ్ర్ రనవు ఆవేదన వయకత ం చేశ్నరు. ప్రశ్నా ప్త్రరలు లీక్ అయిన నేప్థ్యంలో మరో
గత్యంత్రం లేని ప్రిసి త్
థ ులోో త్రరిగి ఎంసెట్ ప్రీక్ష నిరవహంచనునాటల
ో సథఎం వెలోడంచరరు. విద్రయరుిలు, వనరి
త్ల్లో దండరరలు సహృదయంత్ో ప్రిసి త్ర
థ ని అరిం చేసుకుని సహకరించరలని సథఎం అభ్యరిించరరు. విద్రయరుిలత్ో
మరోసనరి ప్రీక్ష రనయించడం బాధరకరమైన విష్యమని సథఎం అనరారు. ఈ సనయంత్రరనికి ఎంసెట్ ప్రీక్ష
షెడయయల్ ప్రకటంచరలని ఉనాత్ విద్రయమండల్ల, హెల్త యూనివరిిటీ, జె.ఎన్.ట.యు.లను ముఖ్యమంత్రర
ఆద్ేశంచరరు.

లీకేజిపెై విసత ృత్ చరచ
----------------------------ఎంసెట్ ప్రశ్నా ప్త్రరల లీకేజి గుటలటరటట యిన నేప్థ్యంలో మంగళవనరం కనయంప్ు కనరనయలయంలో ముఖ్యమంత్రర
సమీక్ష నిరవహంచరరు. ఉప్ ముఖ్యమంత్రర కడయం శ్రీహరి, ఆరోగయ శ్నఖ్ మంత్రర సథ.లక్ష్మారెడి , ఆరోగయ శ్నఖ్
ముఖ్య కనరయదరిి రనజేశ్ త్రవనరి, జె.ఎన్.ట.యు. విసథ వేణుగోపనల్ రెడి , హెల్త యూనివరిిటీ విసథ కరుణరకర్
రెడి , ఉనాత్ విద్రయమండల్ల చైరాన్ పనపథరెడి , ఇంటెల్లజెన్ి ఐజి శవధర్ రెడి , సథఐడ ఐజి సౌమయ మిశ్నీ, సథఎం
ప్రత్ేయక కనరయదరిి రనజశ్ేఖ్ర్ రెడి త్ద్ిత్రులు ఈ సమీక్షలో పనలగొనరారు. ఎంసెట్ ప్రశ్నా ప్త్రరల లీకేజికి
సంబంధించిన అంశ్నలపెై సమీక్ష జరిపనరు. ఢలీో కేందరంగన ద్ేశ వనయప్త ంగన పేప్రో లీకేజీ రనకెట్ ప్నిచేసథందని
ఇప్పట వరకు సనగిన దరనయప్ుతలో వెలోడైందని అధికనరులు ఈ సమావేశంలో త్ల్లపనరు. ముకుల్ జెైన్,

మయాంక్ శరా, సునిల్ సథంగ్, ఇరనాన్ లు ప్రధరన సయత్రధరరులుగన వయవహరించగన, 34 మంద్ి బరర కరుో ఈ
లీకేజి వయవహారంలో కుటరద్రరులుగన త్ేలారు. వీరిలో ఇప్పటకే ఆరుగురు అరెసట ు కనగన, మరో ఐద్రరుగురి
ఆచయకి కూడర లభ్యమైంద్ి. ఏ క్షణంలోనెైనర వనరి అరెసట ులు జరగవచుచ. ద్రద్రప్ు 200 మంద్ి విద్రయరుిల
త్ల్లో దండరరలు బరర కరో త్ో సంప్రద్ిప్ుంలు జరిపథ పేప్రో లీకేజీ కుటరలో పనలుప్ంచుకునాటల
ో ఇప్పటద్రకన సనగిన
దరనయప్ుతలో వెలోడైంద్ి. పేప్రో లీకేజి దృవప్డన నేప్థ్యంలో ప్రభ్ుత్వం త్రరిగి ప్రీక్ష నిరవహంచకుండర
అనుసరించే మారనొలపెై చరచ జరిగింద్ి.

గత్ అనుభ్వనలు కూడ త్రరిగి ప్రీక్ష నిరవహణ వెైపే మొగుొ
--------------------------------------------------ప్రశ్నా ప్త్రరల లీకేజి జరిగినప్ుపడర గత్ంలో ఎలా వయవహరించరరు? ఇప్ుపడర ఎలా వయవహరించరల్ల? ప్రభ్ుత్వం
ఏ చరయలు తీసుకోవనల్ల? అనే అంశ్నలపెై విసత ృత్ంగన చరచ జరిగింద్ి. ద్ేశ వనయప్త ంగన ఇప్పట ద్రకన 70
సందరనాలోో ప్రధరన ప్రీక్షలకు సంబంధించిన ప్రశ్నా ప్త్రరలు లీక్ అయాయయని, అనిా సందరనాలోో త్రరిగి
ప్రీక్షలు నిరవహంచరరని అధికనరులు వెలోడంచరరు. పేప్రో లీకేజి జరిగినప్ుపడర ప్రభ్ుత్రవలు ఏమి చేయాలనే
విష్యంలో గత్ంలో వివిధ హెైకోరుటలు, సుప్రంకోరుట ఇచిచన తీరుపలను కూడర ముఖ్యమంత్రర త్పథపంచుకుని
ప్రిశ్రల్లంచరరు. ద్రద్రప్ు అనిా సందరనాలోో కోరుటలు త్రరిగి ప్రీక్ష పెటట ాలనే సయచనలు, ఆద్ేశ్నలే ఇచరచయి.
కొద్ిి మంద్ి చేసథన త్ప్ుపకు వేల మంద్ి విద్రయరుిలను ఇబబంద్ి పెటట త్రరిగి ప్రీక్ష రనయించడం బాధరకరమే
అయినప్పటకీ, త్ప్పని ప్రిసి త్
థ ులోో మళ్లో ప్రీక్ష పెటటవలసథ వసుతనాదని ముఖ్యమంత్రర ప్రకటంచరరు.

ప్రీక్ష ఫ్జు మాఫ్, ఉచిత్ ప్రయాణం, ఆన్ ల ైనలో సట డీ మటీరియల్
---------------------------------------------------------ఎంసెట్-2 రనసథన విద్రయరుిలు త్రరిగి దరఖ్ాసుత చేసుకునే అవసరం లేకుండర, మళ్లో ఫ్జు చల్లో ంచరల్లిన అవసరం
లేకుండర పనత్ హాల్ టకెెటో త్ోనే అనుమత్రంచరలని ముఖ్యమంత్రర ఆద్ేశంచరరు. ఆన్ ల ైనలో హాల్ టకెటో ల డౌన్
లోడ్ చేసుకునే అవకనశం కల్లపంచరలని చపనపరు. ప్రీక్ష రనయడరనికి వెళ్ో ల విద్రయరుిలకు ఆరీటస్ బసుిలోో ఉచిత్
ప్రయాణ వసత్ర కల్లపంచరలని అధికనరులను ముఖ్యమంత్రర ఆద్ేశంచరరు. అవసరమైన చోట ప్రత్ేయక బసుిలు

నడపనలని కోరనరు. విద్రయరుిలు ప్రవేశ ప్రీక్షకు సథదధమయి్యందుకు జె.ఎన్.ట.యు వెబ్ సెైట్ లో సట డీ
మటీరియల్, కవశచన్ బాయంక్ విత్ ఆనిర్ి, ఇత్ర సమాచరరం అందుబాటలలో ఉంచరలని అధికనరులను
ఆద్ేశంచరరు. విద్రయరుిలు విద్రయ సంవత్ిరం నష్ట పో కుండర ప్రభ్ుత్వం అనిా చరయలు తీసుకుంటలందని సథఎం
వెలోడంచరరు. ఈ సనయంత్రం వరకే షెడయయల్ త్యారు చేయాలని అధికనరులను ఆద్ేశంచరరు.

జె.ఎన్.ట.యుకే ప్రీక్ష నిరవహణ బాధయత్లు
------------------------------------------ఎంసెట్ -2ను త్రరిగి నిరవహంచే బాధయత్ను మరోసనరి జె.ఎన్.ట.యు. కే అప్పగించరలని ముఖ్యమంత్రర కేస్ఆర్
నిరణయించరరు. ఎంసెట్ ప్రీక్ష నిరవహణ కోసం కొత్త కన్వవనర్, కో కన్వవనర్, ఇత్ర సభ్ుయలను నియమించరలని
ముఖ్యమంత్రర చపనపరు. ఎలాంట పొ రపనటల
ో జరగకుండర కటలటద్ిటటమైన చరయలు తీసుకోవనలని, ప్రతీ
విష్యంలో ఖ్చిచత్ంగన వయవహరించరలని జెఎనిట యు విసథని సథఎం ఆద్ేశంచరరు. పనత్ హాల్ టకెటోత్ోనే
విద్రయరుిలను ప్రీక్షకు అనుమత్రసుతనాందున, అందుకు సరిప్డే విధంగన ఎగనామ్ సెంటరో ను ఏరనపటల చేసథ,
ముందుగననే విద్రయరుిలకు సమాచరరం అంద్ించరలని సథఎం చపనపరు.

త్ల్లో దండరరలు సహకరించరల్ల: సథఎం
---------------------------------పేప్రో లీకేజి నేప్థ్యంలో త్రరిగి ప్రీక్ష నిరవహంచడం మినహా ప్రభ్ుత్రవనికి మరోమారొ ం లేనందున త్ల్లో దండరరలు
సహకరించరలని సథఎం విజఞ పథత చేశ్నరు. అనవసరంగన ఆంద్ో ళన చంద్ి విద్రయరుిలను ఇబబంద్ి పెటటవది ని
చపనపరు. జరగకూడనిద్ి జరిగినప్ుపడర కొంత్ మంద్ికి ఇబబంద్ి కలగడం త్ప్పదని, ద్ీనిా సహృదయంత్ో
అరిం చేసుకోవనలని సథఎం కోరనరు. ఆంద్ో ళన చంద్ి సమయానిా వృధర చేసుకునే బదులు, త్రరిగి నిరవహంచే
ప్రీక్ష కోసం విద్రయరుిలను సథదధం చేయాలని సథఎం కోరనరు.

దరనయప్ుత ప్కడబంద్ీగన జరపనల్ల
----------------------------ఎంత్ో మంద్ి విద్రయరుిల మనలవేదనకు కనరణమైన ఎంసెట్ పేప్రో లీకేజీ వయవహారంలో ప్కడబంద్ీగన దరనయప్ుత
జరపనలని, ద్ో ష్ులను కఠినంగన శక్ష్ంచరలని ముఖ్యమంత్రర పో లీస్ అధికనరులను ఆద్ేశంచరరు. నింద్ిత్ులు
ఎంత్ట వనరెైనర, ఎకెడరనరా అరెసట ు చేసథ విచరరించరలని చపనపరు. మళ్లో పేప్రో లీకేజీ సంఘటనలను
ప్ునరనవృత్ం కనకుండర చరయలుండరలని చపనపరు. బరర కరో త్ో చేత్ులు కల్లపథన విద్రయరుిల త్ల్లో దండరరలపెై కూడర
చటట ప్రకనరం వయవహరించరలని ఆద్ేశంచరరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

