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        చట్టా ల సంసకరణలు సామాన్యులకు విద్ు అంద ంచ ేవిధంగా ఉండాలి 

        యూనివర్శి ట్లీకు నేరుగా నిధయలిచేే మారగద్రికాలుండాలి 

        అధ్ాుపకులకు ఇన్ సర్వీస్ శిక్షణ తపపనిసర్శగా ఉండాలి 

        ఉన్నత విద్ున్య ఉద్దర్శంచాలన్నద  ఈ చటా్ంలో కనిప ంచడం లేద్య 

        ర్ాజ్ుంగపర ర్ాషా్టర హకుకలన్య క ంద్రం హసతగతం చేసయకోవడం మంచిద కాద్య 

        విశ్ీవిదాులయాల సీతంతరతన్య దెబ్బతీస ేవిధంగా ఉంద  
        ఈ బిలుు ప ై పూర్శతగా చర్శేంచి ఈ నెల 20వ తేదీలోపు క ందార నికి పంపుతాం 

        హయుర్ ఎడయుక ష్టన్ కమిష్టన్ ఆఫ్ ఇండయిా-2018 బిలుు ప  ైఉప 
ముఖ్ుమంత్రర, విదాుశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహర్శ  

హ ైద్ర్ాబ్టద్, జూల ై 16 : యూనివర్శిట్ీ గాీ ంట్స్ కమిష్టన్(యుజీసీ) సాా న్ంలో హయుర్ 
ఎడయుక ష్టన్ కమిష్టన్ ఇండియా-2018 పేరుతో క ంద్ర పరభుతీం తీసయకొచేే సంసకరణలు 
సామాన్యులకు కూడా ఉన్నత విద్ు అందలేా, పేద్ల జీవన్ పరమాణాలు ప ంచ ే విధంగా 
ఉండాలని ఉప ముఖ్ుమంత్రర, విదాుశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహర్శ అనానరు. యూజీస  
సాా న్ంలో క ంద్ర పరభుతీం హయుర్ ఎడయుక ష్టన్ కమిష్టన్ ఆఫ్ ఇండియా తీసయకొసయత న్న 
నేపథ్ుంలో ర్ాష్టాా ర ల అభిప్రా యాలన్య కోరంద . దీనిప  ై నేడయ బి.ఆర్ అంబ్ేద్కర్ ఓప న్ 
యూనివర్శిట్లీో ర్ాషా్టర ఉన్నత విదాు మండలి ఆధీరుంలో అనిన యూనివర్శి ట్లీ వెసై్ 
ఛాన్్లరుు , విదాువతేతలు, నిపుణులతో నిరీహ ంచిన్ మధే్ోమథ్న్ సమావేశ్ంలో ఉప 
ముఖ్ుమంత్రర, విదాుశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహర్శ ముఖ్ు అత్రధ్ గా ప్ాలగగ నానరు. 

క ంద్ర పరభుతీం విదాురంగంలో తీసయకొచేే సంసకరణలు మన్ దేశ్ 
విశ్ీవిదాులయాలన్య గలు బ్ల్ విశ్ీవిదాులయాల సాా న్ంలో నిలబ్టె్టా  విధంగా ఉండాలని 



అభిప్రా యపడాా రు. ప్ాఠశాల సాా యి న్యంచి విశ్ీవిదాులయం వరకు అధ్ాుపకులకు ఇన్ 
సర్వీస్ శిక్షణ కచిేతంగా ఇవాీలనానరు. అయిత ే క ంద్రం పరసయత తం తీసయకొసయత న్న హయుర్ 
ఎడయుక ష్టన్ కమిష్టన్ ఆఫ్ ఇండయిా2018లో ఇలాంట్ి అంశాలు కాకుండా విశ్ీవిదాులయాల 
సీయం పరత్రపత్రతని దబె్బతీసేలా ఉంద్నానరు. విశ్ీవిదాులయాల అధ్ కారులన్య నేరుగా 
నియమిసతత  అధ్ కార క ందీరకరణ చయేడం మంచిద  కాద్నానరు. అదవేిధంగా ర్ాష్టాా ర లకు 
ర్ాజ్ుంగ పరంగా సంకీమించిన్ హకుకలు కూడా క ంద్రం హసతగతం చేసయకునేలా ఈ బిలుు  
ఉంద్నానరు. ఇట్ీవల కొనిన విశ్ీవిదాులయాలోు  క ంద్రమ ే నేరుగా వీసీలన్య నియమించడం 
కూడా తపుపడయ సంక తాలు పంపే పరమాద్ముంద్నానరు. క ంద్రం పరత్రప్ాద ంచిన్ బిలుు లో 
ఎకుకవగా బ్ూుర్లకాీ ట్ ు  ఉండి, తకుకవ సంఖ్ులో విదాువేతతలు, నిపుణులు ఉనానరని, 
ఈవిధ్ాన్ం కూడా మంచి విదాు వువసాకు అన్యకూలమ  ంద  కాద్నానరు. 

విదాుసంసాలోు  ఎసీ్, ఎసీాల న్మోద్యలో తెలంగాణ ర్ాషా్టరం దేశ్ంలోనే మొద్ట్ి సాా న్ంలో 
ఉంద్నానరు. తెలంగాణ పరభుతాీనికి సామాజిక బ్టధుత ఉంద్ని, అంద్యలో భటగంగానే 
సమాజంలో వనె్యకబ్డిన్ వార్శకి విద్ులో ఉన్నత పరమాణాలు కలిగశన్ అవకాశాలు 
కలిపంచేంద్యకు ప ద్ద  ఎతతత న్ గురుకులాలు ఏర్ాపట్  చేస ంద్నానరు. 

ఎనా్డఏ ప్ాలన్లో క ంద్ర పరభుతీం గత నాలుగ ళ్లు గా విద్ురంగానికి నిధయలు తగశగసతత  
వస్త ంద్ని ఉప ముఖ్ుమంత్రర కడయిం శీ్రహర్శ అనానరు. అదవేిధంగా క ంద్ర విదాు సంసాలోు  
సగానికి ప ైగా ఖ్ాళీలునానయని, వాట్ిని భర్వత చయేడం లేద్నానరు. ఇపపట్ిక  దేశ్ంలో న్తతన్ 
విదాువిధ్ాన్ంప ై ఒక కమిష్టన్ వేస  నివేద క ర్ాకుండానే మళీు ఈ కొతత  కమిష్టన్ కోసం 
పరత్రప్ాద్న్లు అడగడం వలు  ఉపయోగం లేద్ని అభిప్రా యపడాా రు. కొతత  సంసకరణలు 
తీసయకొచేే ముంద్య పరజలు, సంబ్ంధ్ త భటగసాీముల అభిప్రా యాలు తీసయకొన ే సమయం 
ఇవాీలని అనానరు. అదేవిధంగా క ందీరకృత ప్ాలన్ వలు , మిత్రమీర్శన్ నియంతరణ సంసాల వలు  
ఇబ్బంద్యలు ఎకుకవ అవుతాయనానరు. 



ర్ాష్టాా ర లలోని ఆయా ప్రా ంతాల అవసర్ాల మరేకు విశ్ీవిదాులయాలు, కాలేజీలు 
ఏర్ాపట్  చసేయకున ే వెసయలుబ్టట్  ర్ాజ్ుంగం కలిపంచింద్ని, ఈ కొతత  బిలుు  ఈ 
వెసయలుబ్టట్ న్య తొలగశంచే విధంగా ఉంద్ని ఉప ముఖ్ుమంత్రర కడియం శీ్రహర్శ తెలిప్ారు. 

మొతాత నికి పేద్లు, బ్లహీన్ వర్ాగ ల విదాురుా లకు ఉన్నత విద్ు అంద్యబ్టట్ లోకి వచేే 
విధంగా ఈ బిలుు  లేద్ని, వీరంద్ర్శకి మర్శంత చేరువగా ఉన్నత విద్ున్య తీసయకొచేే విధంగా 
సవరణలుండాలని ఉప ముఖ్ుమంత్రర కడయిం శీ్రహర్శ అభిప్రా యపడాా రు. ఈ బిలుు లోని పరత్ర 
కాు జుప ై ఈ సమావేశ్ంలోని వీసలీు, విదాువతేతలు, నిపుణులు చర్శే ంచి పరత్రప్ాద్న్లు 
రూప్ ంద సాత రని తెలిప్ారు. ఈ పరత్రప్ాద్న్లన్య ముఖ్ుమంత్రర ఆమోద్ం మేరకు క ంద్ర 
పరభుతాీనికి ఈ నలె 20వ తదేీలోపు పంప సాత మని చపె్ాపరు. ర్ాషా్టర పరభుతీం సతచించిన్ 
పరత్రప్ాద్న్లప  ైఇకకడ ిఎంపీలు కూడా ప్ారుమ ంట్స లో ఈ బిలుు లోని సవరణలప  ైతమ గళానిన 
వినిప సాత రని చెప్ాపరు. 

ఈ సమావేశ్ంలో ఎంపీలు క శ్వర్ావు, అసద్యదీదన్ ఓవెైసీ, ఉన్నత విదాుమండలి 
చెైరమన్ ప్ాప ర్ెడిా  , అంబ్ేద్కర్ ఓప న్ యూనివర్శిట్ ీ వీస ీ ప్ ర ఫ సర్ కె. సతీార్ావు, ఉన్నత 
విదాుమండలి వెైస్ చెైరమన్యు  వెంకట్రమణ, లింబ్టద ర, ఇతర వీసలీు, అధ్ కారులు ప్ాలగగ నానరు. 
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