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 యూనివర్శిటలీ పనితీరు, పుర్ోగతిప ై నేను చాలా సంతృపతి గా ఉనాాను – గవరార్ 

 బాలికలు, మహిళల భద్రతకు యూనివర్శి టీలు, కాలేజీలలో గటటి  చరయలు తీసుకోవాలి 

 కామన్ అకాడమిక్ కాయల ండర్ అమలు జరుగుత ంద ి

 బయో మెటటరక్ మిషనల  వలల  విద్యలో నాణ్యత ప రుగుత ంద ి

 ఉపయోగమెైన కొతి కోరుులు ప టాి లి, అవసరంలేనివి తొలగశంచాలి 

 పతహెచ్.డి అడిిషనల నో ఒకే విధానం అమలు చయేాలి 

 యూనివర్శిటలీు మంచిగా పనిచేసుి నాాయి..ఇంకా బాగా చేయాలి 

 ఉప ముఖ్యమంతిర కడయిం శీ్రహర్శ చాలా శ్దీ్ధ ప డుత నాారు 

 ఆయనకు కథలు చెబితే వ ంటనే పటటి కుంటారు... 

 సవతాహగా ఉపాధాయయుడు అయిన ఉప ముఖ్యమంతిర బాగా పటటి ంచుకుంటటనాారు 

 వీసీల కానఫర్ెన్ు లో యూనివర్శిటీలకు, ఉప ముఖ్యమంతిరక ిగవరార్ నరసతంహిన్ 

కితాబు 

 అనిా కాలేజీలోల  మర్ో మూడు న లలోల  బయో మెటటరక్ మెషీనుల  పూర్శిగా ప టాి లి 

 యూనివర్శిటలీోల  సేవలన్నా డిజిటల జై్ చయేడం పటల  గవరార్ సంత షం వయకిం చేశారు 

 కామన్ అకాడమిక్ కాయల ండర్ అమలుప ై సంతృపతి  తెలిపారు 

 కాలేజీలోల  మహిళల భద్రతకు తీసుకోవాలిున చరయలప ై వీసలీకు గవరార్ ఆదేశాలిచాారు 

 పతహెచ్.డి అడిిషనల లో గంద్రగోళం ఉండకుండా యుజీసీ నిబంధనలు పాటటంచాలి 



 పతహెచ్.డిని నిర్ణీత కాలంలో పూర్శి చేసలేా వీసీలు చూడాలని గవరార్ చెపాారు 

 వయవసాయ విశ్వవిదాయలయానిా గవరార్ అభినందించారు 

 గాీ మీణ్ విదాయరుు లను మంచి ఇంజన్నరుల గా తీర్శా దిద్ుు త నా బాసర యూనివర్శిటీని 

కొనియాడారు 

 వీసీల సమావేశ్ం పటల  గవరార్ సంతృపతి  వయకిం చేశారు 

 ఆరు న లలకొకసార్శ వీసలీ సమావేశ్ం ప డుదామని చెపాారు 

 వీసీల సమావేశ్ం అనంతరం మీడియాత  ఉప ముఖ్యమంతిర కడయిం శీ్రహర్శ 

 

హైెద్ర్ాబాద్, ఆగసుి  08 : ‘‘ విశ్వవిద్యాలయాల అచీవ్ మ ెంట్స్ ఎలా ఉన్యాయి సార్?’’ 

యూనివర్శిటలీ పనితీరుప ై గవరార్ కు మీడయిా సంధించిన పరశ్ా....‘‘ గవర్ార్ చయలా హ్యాపీ. 
ఇెంతకెంట ే ఇెంక ెం అచీవ్ మ ెంట్స కావాలి ’’ గవరార్ ఈఎస్ఎల్ నరసతంహిన్ మీడియాకు  

ఇచిాన సమాధానం.  

విశ్వవిదాయలయాల గత ఏడాది పనితీరుప ై నేడు బి.ఆర్ అంబేద్కర్ విశ్వవిదాయలయంలో 14 

యూనివర్శిటలీ వీసీలు, ర్శజిసాి ా ర్ లు, అధికారులత  సమావేశ్ం జర్శగశంది.  గత ఏడాది అకోి బర్ 

లో గవరార్ ఈఎస్ఎల్ నరసతంహిన్ నేతృతవంలో జర్శగశన సమావేశ్ంలో చెపతాన వివిధ 

అంశాలప ై నేడు సమీక్ష చేశారు. ర్ానునా ఏడాదికి కార్ాయచరణ్ పరణ్ాళికను అడగిశ 

తెలుసుకునాారు. విశ్వవిదాయలయాలను పటటషిం చేయడానికి దిశానిరే్ధశ్నం చేశారు. 

 నేడు దేశ్ంలో, ర్ాషింాలో మహిళలు, బాలికలప ై ద్ురద్ృషికర సంఘటనలు 

జరుగుత నాాయి, తలెంగాణ్ విశ్వవిదాయలయాలు, కాలేజీలోల  ఇలాంటట సంఘటనలు 

జరగకుండా పటటషిమెైన చరయలు తీసుకోవాలని గవరార్ నరసతంహిన్ వీసీలకు సూచించారు. 



ఇలాంటట ఏ ఒకక సంఘటన కూడా తలెంగాణ్లో జరగడానికి వీలు లేద్నాారు. 

విశ్వవిదాయలయాలోల  అడిిషనుల , పర్ణక్షలు, ఫలితాలు ఒక ే విధానంలో జర్శగేంద్ుకు వీలుగా 

కామన్ కాయల ండర్ అమలు చేయాలనాారు. అదేవిధంగా విశ్వవిదాయలయాలు, కాలేజీలలో 

విద్యలో నాణ్యత ప ంచేంద్ుకు బయో మెటటరక్ మిషనల ను కచిాతంగా ఏర్ాాటట చయేాలనాారు. 

విదాయరుు లకు అవసరమెనై కొతి కోరుులను అధయయనం చసేత ఏర్ాాటట చయేాలని, అవసరం లేని 

కోరుులు తీసేయాలని చెపాారు. ఎన్.ఎస్.ఎస్ విదాయరుు లు, ఇతర విదాయరుు లత  గాీ మాలను 

ద్తిత తీసుకుని వాటట అభివృదిధ కి కృషత చేసేలా చరయలు తీసుకోవాలని వీసలీకు సూచించారు. 

పతహెచ్.డ ిఅడిిషనుల , గైెడల  కేటాయింపు, నిర్ణీత కాలంలో పతహెచ్.డి పూర్శి చేయడంప ై కూడా ఒకే 

విధానానిా ర్ాషిమాంతా అమలు చయేాలని చెపాారు.  

ఉనాత విద్యను పటటషిం చేయడానికి ఉప ముఖ్యమంతిర కడయిం శీ్రహర్శ పరతయేక శ్దీ్ధ  

ప డుత నాారని, దీనివలల  మంచి ఫలితాలు వసుి నాాయని గవరార్ నరసతంహిన్ 

కొనియాడారు. సవతహాగా ఆయన అధాయపకుడని, ఏవ ైనా కథలు చబెితే ఆయన వ ంటన ే

పటటి సాి రని అనాారు. ఎపాటటకపుాడు విదాయరంగంలో వసుి నా మారుాలు, తీసుకుంటటనా 

చరయలప ై తనకు  చెబుత నాారని తెలిపారు.  

మొతింగా యూనివర్శి టలీ పనితీరుప ై సంతృపతి  ఉంద్ని గవరార్ నరసతంహిన్ తెలిపారు.  

గత ఏడాది కింద్ గవరార్ నరసతంహిన్ అధయక్షతన జర్శగశన సమావేశ్ం నుంచి నటేట వరకు 

విశ్వవిదాయలయాలలోని వివిధ కారయకీమాలు, అభివృదిధ ప ై నడేు గవరార్ గారు పూర్శి సాు యి 

సమీక్ష చేశారని ఉప ముఖ్యమంతిర, విదాయశాఖ్ మంతిర కడియం శీ్రహర్శ తెలిపారు. ముఖ్యంగా గత 

ఏడాది అనిా యూనివర్శిటీలు, అనుబంధ కాలేజీలు, గుర్శింపు ప ందని కాలేజీలలో బయో 

మెటటరక్ మెషీనుల  ప టాి లని నిరీయం తీసుకోగా...ఇంకా కొనిా కాలేజీలలో వాటట ఏర్ాాటట 



జరగలేద్నాారు. తలెంగాణ్లోని అనిా విశ్వవిదాయలయాల పర్శధిలో ఉనా కాయంపస్, అనుబంధ, 

గుర్శింపు ప ందని కాలేజీలలో పూర్శి సాు యిలో 3 న లల వయవధిలో బయో మెటటరక్ మెషీనుల  

ఏర్ాాటట చయేాలని గవరార్ ఆదేశాలిచిానటటల  చెపాారు. అదేవిధంగా విశ్వవిదాయలయాలోల ని 

సేవలు చాలా వేగంగా డిజిటల జై్ చయేడం పటల  గవరార్ సంత షం వయకిం చేశారనాారు. 

విశ్వవిదాయలయాలోల  కామన్ కాయల ండర్ అమలు చయేడంప  ై కూడా సంతృపతి  వయకిం చేశారని 

తెలిపారు. కామన్ కాయల ండర్ అమలుకు ముంద్ు ఎవర్శకీ త చినటటల  వారు అడిిషనుల  

చేపటటి వారని, గత ఏడాది నుంచి అనిా కాలేజీలు ఒక ే సమయంలో అడిిషనుల , పర్ణక్షలు, 

ఫలితాలు ఇచేా విధంగా కాయల ండర్ అమలు చసేుి నాామనాారు.  

కాలేజీలు, విశ్వవిదాయలయాలోల  మహిళలప  ై చినా ద్ురద్ృషికర సంఘటన జరగకుండా 

అనిా విశ్వవిదాయలయాల వీసలీు చరయలు తీసుకోవాలని గవరార్ ఆదేశంచారని ఉప 

ముఖ్యమంతిర కడియం శీ్రహర్శ తెలిపారు. మహిళా అధికారులత  గణవీ న్ు స ల్ ఏర్ాాటట 

చేయాలని సూచించినటటల  చెపాారు.  

పతహెచ్.డి అడిిషనల లో గంద్రగోళం ఉంద్ని, అనిా యూనివర్శిటీలలో న ట్, స ల ట్, స ట్ 

పర్ణక్షలలో మెర్శట్ సాధించిన వార్శకే యూజీసీ నిబంధనల మేరకు అడిిషనుల  ఇవావలని 

నిరీయించినటటల  ఉప ముఖ్యమంతిర కడయిం శీ్రహర్శ తెలిపారు. అదవేిధంగా గైెడ్సు సమరుత కూడా 

పర్శగణ్నలోకి తీసుకోవాలని గవరార్ చెపాారని తెలిపారు. ఇబబడమిుబబడిగా పతహెచ్.డ ి

అడిిషనుల  ఇవవవద్ు ని, పతహెచ్.డిలు కూడా మంచి సబజె కుి లప ై చేసలేా శ్దీ్ధ  వహించాలని 

వీసీలకు గవరార్ సూచించారని ఉఫ ముఖ్యమంతిర కడియం శీ్రహర్శ తెలిపారు.  

దేశ్ంలో రె్ండో  సాు నం, ద్క్షిత భారతదేశ్ంలో మొద్టట సాు నం సంపాదించిన వయవసాయ 

విశ్వవిదాయలయానిా గవరార్ అభినందించినటటల  ఉప ముఖ్యమంతిర కడయిం శీ్రహర్శ తెలిపారు. 



అదవేిధంగా గాీ మీణ్ వాతావరణ్ం నుంచి వచిాన తెలుగు మీడయిం విదాయరుు లను మంచి 

ఇంజన్నరుల , ఉదో యగులుగా తీర్శాదిద్ుు త నా బాసర టటరపుల్ ఐటటన్న కూడా గవరార్ కొనియాడినటటల  

ఉఫ ముఖ్యమంతిర కడయిం శీ్రహర్శ తెలిపారు.  

విశ్వవిదాయలయాలు వాటటకునా పరతయేకమెైన రంగాలోల  సేవలను అవుట్ సో ర్శుంగ్ చేయడం 

వలల  సవయంవృదిధ  చెందాలని వీసీలకు సూచించినటటల  ఉప ముఖ్యమంతిర కడయిం శీ్రహర్శ 

తెలిపారు.  

పరతి ఆరు న లలకు ఒకసార్శ వీసీల సమావేశ్ం ప టటి  విశ్వవిదాయలయాల పరగతిని 

సమీక్షిసాి రని, ఆరు న లలప  ై యాక్షన్ ర్శపో రుి , భవిషయత్ కార్ాయచరణ్ పరణ్ాళిక ఇవావలని 

వీసీలను గవరార్ కోర్శనటటల  ఉప ముఖ్యమంతిర కడియం శీ్రహర్శ తెలిపారు.  

 ఈ సమావేశ్ంలో ఉనాత విదాయ మండలి చెైరిన్ పాపతర్ెడిి ,  విదాయశాఖ్ పరభుతవ పరతేయక 

పరధాన కారయద్ర్శి  రంజీవ్ ఆర్ ఆచారయ, ఉనాత విద్య కమిషనర్ నవీన్ మిటిల్ ఇతర 

అధికారులు పాలగొ నాారు.  
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