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డిగ్రీ పట్టా చేతిలోకి వచ్చిన యువత ఖాళీగ్ా ఉండక ండా తాము చదివిన విద్య దాారా స్ాయం
ఉపాధి, ఉదయ యగ అవకాశాల ప ందే దిశగ్ా విదాయవయవస్థ ను తీరచి దిదా ాలని ముఖయమంతిి శ్రీ కె.చంద్ిశేఖర్ రావు
విదాయశాఖ అధికారులక స్ూచ్చంచారు. విదాయరంగంలో ఇపపట్ిదాకా నడుస్ుునన మూస్ ధయ రణులను వదిలి
మారుతునన కాలానికి అనుగుణంగ్ా ఉననత విద్యలో అప్ ట్ు డేట్ మార్్ కనిపంచేలా కోరుులను పివేశ
పెట్ా టలని సిఎం అన్ానరు. రాష్టా ంర లోని విదాయ వయవస్థ తీరు తెనునలపెై కాయంపు కారాయలయంలో బుధవారం సిఎం
ఉననత స్ాథయి స్మీక్ష నిరాహంచారు. డిగ్రీ కాలేజీలోో ఆన్ ల ైన్ అడిిష్టనుో, యూనివరచిట్ీలో ో ఫ్ాయకల్టా, హాస్ా ళ్ో
పరచసథ తి
ి , ఇంజనీరచంగు వృతిు విదాయ కళాశాలలోో చేపట్ిాన విజిల న్ు తనిఖీల తదితర అంశాలపెై చరచించారు. ఈ
స్మావేశంలో విదాయశాఖ మంతిి కడియం శ్రీహరచతో పాట్ు ఆ శాఖక చెందిన ఉననతాధికారుల పాలగొన్ానరు.
ఈ స్ంద్రభంగ్ా ముఖయమంతిి మాట్టోడుతూ తెలంగ్ాణలో విదాయ వయవస్థ ను గ్ాడిలో పెట్ా ం్ ద్ుక తన పిభుతాం
కృత నిశియంతో ఉననద్ని సిఎం పునరుదాాట్ించారు. పూరచుస్థ ాయి పిక్షాళ్న దిశగ్ా తెలంగ్ాణ పిభుతాం
వేస్ు ునన
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యాజమాన్ాయల వాట్ిని స్రచదిద్ా ుక న్ేంద్ుక పిభుతాం తగ్చనంత స్మయమస్ుుంద్ని అన్ానరు. నూతన
తెలంగ్ాణ రాష్టా ంర లో విదాయరంగ్ానిన పరచపుష్టా ం చేయాలంట్్ అన్ేక నూతన స్ంస్్రణలక న్ాంది పలకాలిున
అవస్రం ఉననద్న్ానరు. అంద్ుక కాలేజీ యాజమాన్ాయల , విదాయశాఖ స్మనాయంతో కలిసి పనిచేయాలిున
అవస్రం ఉననద్న్ానరు. ''గంద్రగ్ోళ్ంగ్ా వునన విదాయవయవస్థ ను చక్దిదా ాలననదే మా ఉదేాశయం. కెజీ ట్ు పీజి
వరక ఉనన విదాయ వయవస్థ ను స్మూలంగ్ా పిక్షాళ్న చేసి తదాారా న్ాణయమైన విద్యను అందించాలన్ేదే మా
లక్షయం. క ంద్రు దీనిని న్ెగ్ెట్ివ్ గ్ా భటవిస్ూ
ు తపుపడు పిచారం చేయడం స్రచకాద్ు'' అని సిఎం అన్ానరు.

విదాయరచథ చదివిన విద్యక , మారె్ట్ క , పరచశమ
ీ క అనుబంధంగ్ా ఉండాలని తెలిపారు. ఆ దిశగ్ా జూనియర్,
డిగ్ర,ీ పీజీ తదితర వృతిు విదాయకోరుులను రూపకలున చేయాలని తెలిపారు.
వివిధ పేరోతో రాష్టా ంర లో పుట్ా గ్ొడుగులాో పుట్ుాక వస్ుునన ఉననత విదాయ స్ంస్థ ల యాజామాన్ాయల విద్యను
వాయపారంగ్ా మారాియనన సిఎం అట్ు ఎఐసిట్ిఈ తో గ్ానీ ఇట్ు రాష్టా ర పిభుతాంతో గ్ానీ స్ంబంధం లేక ండా
కాలేజీలను నడుపుతుండడంపెై ఆరా తీస్ారు. కనీస్ స్ౌకరాయల విస్ిరచంచ్చ న్ాసిరకం విద్యను అందిస్ు ునన
విదాయ స్ంస్థ ల స్ాచింద్ంగ్ా తపుపకోవడం మేలని అన్ానరు. జవాబుదారరతనం లోపించ్చన విదాయ స్ంస్థ లక
రాష్టా ంర లో చరమగ్రతం పాడాలిుందేనని స్పష్టా ం చేశారు. నఖిల్ట ఫ్ాయకల్టాని రచకారుులోో చూపెడుతూ అస్ల
విదాయరుాలే లేక ండా కాలేజీలను నడపడం దారుణమన్ానరు. ''క దయా గ్ొపప ప లోట్ు పాట్ు
ో ఉననయంట్్ ఏమో
గ్ాని అస్ల పంతులో లేరు, పిలోల లేరు, ఏమీ ఉండవు, కాగ్చతాల మీద్ కాలేజీ నడుస్ుుంది ఎంత దారుణం..
ఇట్ువంట్ి ఫేక్ కాలేజీల యాజమాన్ాయలను గురచుంచ్చ కఠచనంగ్ా శిక్షిస్ు ామని'' సింఎం హెచిరచంచారు. ”బటధయత
గలిగ్చన పిభుతాం అంద్రచకీ న్ాయయం జరుగ్ాలని చూస్ుుంది. మా పిభుతామూ అంతే...రచజరవాష్టనుో అమల
పరచక ండా తమ ఇష్టా ం వచ్చినట్ుా అడిిష్టనుో చేపడతాం అంట్్ ఎట్టో? వారు అట్ు కవంద్ి పిభుతాానికో, ఇట్ు
రాష్టా ర పిభుతామో, లేక పిభుతాం రంగ స్ంస్ధ చేత కనీస్ం నియంతిణ లేక ండా నడిపించడం అస్ుల
కరెకా కాద్ు” అని అన్ానరు. కాలేజీలోో స్ామాజికంగ్ా, ఆరచథకంగ్ా వెనకబడు విదాయరచా చద్ువుకోవదాా అని
పిశినంచారు.
యూనివరచుట్ీల పరచసథ త
ి ేంది
--------------------------------తెలంగ్ాణ లో నడుస్ుునన యూనివరరిట్ీల , వాట్ిలో ఎనిన వీసీ పప స్ుాల ఖాళీగ్ా వున్ానయి. వాట్ి అనుబంధ
కళాశాలల పరచసథ త
ి ులపెై నివేదిక ఇవాాలని విదాయశాఖ మంతిి కడియం శ్రీహరచని సిఎం ఆదేశించారు.
యూనివరచిట్ీ బిలిు ంగుల పరచసథ త
ి ేంది? ఫ్ాయకల్టా పరచసథ త
ి ేంది? విదాయరుాల పరచసథ త
ి ేంది? వాళ్ో హాస్ా లో నిరాహణ
వయవహారమేంది? యిే యిే యునివరచిట్ీకి పిభుతాం యిేమేరక స్హకారం అందించాల ? ఆరచాకంగ్ా ఎనిన
పెైస్ల అవస్రం? అన్ే అంశాల పెై పూరచుస్ు ాయి స్మాచారానిన తనక అందించాలని సిఎం అధికారులను
ఆదేశించారు.

'దయ స్తు' దాారా అడిిష్టనుో
----------------------------డిగ్రీ అడిిష్టనుో ఇకనుంచ్చ ఆన్ ల ైన్ో ల చేపట్టాలని పిభుతాం నిరణ యించ్చంది. అయితే అంద్ుక అనుగుణంగ్ా
ఏరాపట్ు
ో పూరచుచేసిన అనంతరమే పికయ
ిీ
పాిరంభంచాలని అధికారులను సిఎం ఆదేశించారు. బుధవారం న్ాట్ి
స్మీక్ష లో పిధాన అంశంగ్ా ముంద్ుక వచ్చిన డిగ్రీ ఆన్ ల ైన్ స్రరాసెస్త, తెలంగ్ాణ (డివోఎసీా) - దయ స్తు - పెై
సీఎం చరచించారు. ఆన్ ల ైన్ దాారా విదాయరుాలక లభంచే స్ౌలాభటయనిన స్మీక్షించారు. ఆన్ ల ైన్ అడిి ష్టనో
దాారా విదాయరుాలక కాలేజీల చుట్ుా తిరచగ్చ అడిిష్టన్ ఫీజుల చెలిోంచే అనవస్ర ఖరుి తపుపతుంద్ని, తమక
కావాలిున కాలేజీలో అడిిష్టన్ ను ఎంపిక చేస్ుక న్ే వెస్ుల బటట్ు విదాయరుాలక వుంట్ుంద్ని అధికారుల
తెలిపారు. ఫీజు రరఇంబర్ు మంట్ కోస్ం క నిన కాలేజీ యాజమాన్ాయల కక ్రచు చరయలక ఆన్ ల ైన్ అడిిష్టన్
విధానం అడుుకట్ా వేస్ు ుంద్ని అన్ేక విధాల గ్ా ఇది శేయ
ీ ష్ట్ర విధానమని సిఎంక అధికారుల వివరచంచారు.
మడికల్, ఇంజనీరచంగు తదితర విదాయ కోరుులోో నడుస్ుునన మాదిరచగ్ాన్ే డిగ్రీ కోరుులక ఆన్ ల ైన్ అడిిష్టన్
విధాన్ానిన అమల

చేయనున్ానరు. కాగ్ా గ్ాీమీణ, జిలాో స్ాథయిలోో వునన డిగ్రీ కళాశాలలక

కనీస్

రుస్ుమును పిభుతాం నిరాారచంచనుననది. అయితే హెైద్రాబటద్ కవంద్ింగ్ా పితిష్ాాతికంగ్ా నడుస్ుుననడిగ్రీ
కళాశాలలక ఎంత మేరక ఫీజును నిరాారచంచాలన్ే అంశం పెై ఆయా కళాశాలల యాజమాన్ాయలతో పిభుతాం
చరచించ్చ నిరణయం తీస్ుకోనుననది. అట్టనమస్త, మైన్ారచట్ీ, పీిమయర్ కాలేజీలను గురచుంచ్చ వారచతో చరచించ్చ
పూరచుస్థ ాయి కస్రతు
ు అనంతరం స్ానుకూల పద్ా తులోో రాష్టా ర వాయపు ంగ్ా డిగ్రీ కళాశాలల ఆన్ ల ైన్ అడిిష్టన్
విధానం అమల లోకి రానుననది.
ఈ కారయకీమంలో విదాయశాఖ మంతిి కడియం శ్రీహరచ, మష్టన్ భగ్రరథ ఉపాధయక్షుల వేముల పిశాంత్ రెడిు, ఎంపీ
బటల్ స్ుమన్, ఎమిల్టు పలాో రాజవశార్ రెడిు, విదాయశాఖ పిినిుపల్ సెకట్
ీ రర రంజీవ్ ఆచారయ, కాలేజీయిేట్
కమీష్టనర్ వాణీ పిస్ాద్, జెఎనీా యూ వీసీ శైలజా రామయయర్ తదితరుల పాలగొన్ానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

