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అమరావతి, ఏప్రిల్ 13 : రాష్ట్రంలోని అనిి విశ్వవిద్యాలయాలు, కళాశాలలు, ఉన్ిత, ప్రాథమికోన్ిత,
ప్రాథమిక పాఠశాలలనిింటికీ ఫలితాల ఆధారంగా అక్రిడిటేషన్ ఇచ్చే విధానానిి తక్షణం అమలు చ్చయాలని
ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబునాయుడు నిర్దేశంచారు. నిర్ధిషట ప్రమాణాలతో కూడిన్ విద్ా, విజ్ఞానాలను అందంచ్చ
విద్యా సంసథలకు ప్రపంచస్థథయి అక్రిడిటేషన్ బోరుులతో గుర్ధతంపు ఇవవగలిగితే పోటీతతవం పెర్ధగి రాష్ట్టానిి
ఎడుాకేషన్ హబగా తీర్ధేదద్యేలన్ి లక్ష్యానిి తకుువ సమయంలోనే చ్చరుకోగలుగుతామని అనాిరు. ఈ అక్రిడిటేషన్
జిల్లా, రాష్ట్ర స్థథయిలలో జరపాలని సూచంచారు. ఉన్ిత పాఠశాలలోా ప్రధానోపాధాాయుల నియామకాలు ఒక
ప్రతేాక కమిటీ ద్యవరా జర్ధగితే ప్రభుతవ విద్యాలయాలోా ప్రమాణాలు మెరుగుపడతాయని చెపాారు. విద్యా సంవతసరం
ప్రారంభం నాటికి ఉపాధాాయుల బదలీలు పూర్ధతచ్చయాలని ఆదేశంచారు. ఈ ఏడాద మొతతం 3500 వరుేవల్
తరగతి గదులను ఏరాాటుచ్చయాలని చెపాారు. గురువారం స్థయంత్రం ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబునాయుడు తన్
కారాాలయంలో మాన్వ వన్రుల శాఖ్ మంత్రి గంటా శ్రీనివాసరావుతో కలిసి ప్రాథమిక, మాధ్ామిక, ఉన్ిత,
స్థంకేతిక విద్యాశాఖ్ల పనితీరును సమీక్షంచారు.
కళాశాల విద్ాలో 75 శాతం విద్యారుథలు ప్రైవేట్ రంగంపై ఆధారపడాురని, 25 శాతం మాత్రమే ప్రభుతవ
కళాశాలలోా చదువుకుంటునాిరని, అదే ప్రాథమిక విద్ాలో ఈ సంఖ్ా 50:50 శాతంగా వున్ిద్ని మంత్రి గంటా
శ్రీనివాసరావు ముఖ్ామంత్రి ద్ృష్టటకి తీసుకువచాేరు. ప్రభుతవ విద్యా సంసథలు, కళాశాలలోా ప్రమాణాలు పెంచుకుని
ఫలితాలు స్థధంచడం ఒకుటే దీనికి పర్ధష్కుర మారగమన్ి ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబునాయుడు-ఆ దశ్గా ఈ విద్యా
సంవతసరం నుంచ్చ తగిన్ కసరత్తత ఆరంభంచాలని చెపాారు. ఇపాటికే విద్యారంగంలో పెమాండు సహకారంతో
కొనిి కీలక సంసురణలు ప్రవేశ్పెటాటమని గురుతచ్చశారు. సంక్షేమ హాసటళ్ాను గురుకుల పాఠశాలలుగా మారేడం,
అనిి విద్యాసంసథలోా బయో మెట్రిక్ హాజరు విధానానిి ప్రవేశ్పెట్టడం, పట్టణ ప్రాంత ఉన్ిత పాఠశాలలలో ఐఐటీ
వంటి పోటీ పరీక్షలకు విద్యారుథలను సన్ిద్ిం చ్చయడం వంటి కారాక్రమాలను అమలుచ్చయడం ద్యవరా మెరుగైన్
ఫలితాలను స్థధంచగలుగుత్తనాిమని చెపాారు.
ప్రాథమిక వసత్తలకు రూ.3449 కోటుా
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ఏపీని నాలెడ్జ్ స్టటట్గా తీర్ధేదద్యేలన్ి లక్షయస్థధ్న్లో భాగంగా ఈస్థర్ధ బడ్జ్ట్లో ఉన్ిత విద్ాకు రూ.22 వేల
కోటుా, పాఠశాల విద్ాకు రూ.18 వేల కోటుా కేటాయించామని ముఖ్ామంత్రి తెలిపారు. ప్రభుతవ విద్యాసంసథలలో
అత్తాతతమ మౌలిక సదుపాయాలు కలిాంచడం, నాణామైన్ విద్ాను అందంచడం ద్యవరా చకుటి వాతావరణానిి
సృష్టటంచగలిగితే ప్రభుతవ విద్యారంగంలో మళ్లా పూరవ వైభవం తీసుకురావచుేన్ని అనాిరు. ప్రభుతవ పాఠశాలలోా
ప్రతి విద్యార్ధథపైనా ప్రతేాక శ్రద్ి పెటాటలని, ఎల్ల చదువుత్తనాిడు, పర్ధక్షలు ఎల్ల రాసుతనాిడు నిశతంగా ద్ృష్టట పెటిట
చదవిస్టత కార్పార్దట్ పాఠశాలలకు దీటుగా ఫలితాలు వస్థతయని అనాిరు. వాసతవానికి ప్రైవేట్ విద్యాసంసథలోా లేని
వన్రులు ప్రభుతవ విద్యాలయాలోా వునాియని ప్రస్థతవించారు. 44,591 ప్రభుతవ పాఠశాలలోా ఫర్ధిచర్, ప్రహార్ధ
గోడల నిరాాణం, వంట్ షెడుులు వంటి ప్రాథమిక వసత్తల కోసం రూ.3,449 కోటుా అవసరం అవుతాయని
అధకారులు ముఖ్ామంత్రికి తెలుపగా, ఉపాధ హామీ నిధుల వినియోగంతో అవసరమైన్ పనులన్ని
పూర్ధతచ్చయాలని ఆయన్ ఆదేశంచారు. గణిత శాస్త్రంలో ఏపీ జ్ఞతీయస్థథయిలో 5వ స్థథన్ంలో వున్ిద్ని
అధకారులు చెపాగా, ఈ ఏడాద ప్రథమ స్థథన్ంలో వచ్చేందుకు తగిన్ కృష్ట చ్చయాలని సూచంచారు.
ప్రతేాక కమిటీల ద్యవరా ప్రధానోపాధాాయుల ఎంపిక
ప్రధానోపాధాాయుడిగా సరైన్ వాకిత వున్ి పాఠశాలలోా ఫలితాలు బాగుంటాయని ముఖ్ామంత్రి
అభప్రాయపడాురు. ఇతర రాష్ట్టాలలో ప్రధానోపాధాాయులను ప్రతేాక పద్ిత్తలోా నియమించ్చ విధానాలు అమలులో
వునాియని, ఎకుువ అరహతలు, అనుభవం, స్థమరియం వున్ివార్ధని ప్రతేాక కమిటీలు ఎంపిక చ్చస్థతయని చెపాారు.
మన్ రాష్ట్రంలో కూడా ఇకనుంచ ప్రధానోపాధాాయుల ఎంపికలో కొనిి నిర్ధిషట ప్రమాణాలు పాటించాలనాిరు. దీని
వలా నాణాత తపాకుండా పెరుగుత్తంద్ని చెపాారు. అల్లగే, కళాశాలలోా ప్రినిసపాళ్ాను కూడా అరుహలైన్
అధాాపకులను స్క్ుానింగ్ చ్చసి ఎంపిక చ్చయాలని సూచంచారు. ప్రతి విద్యాసంసథలో అంతరగత స్థమరియ లెకిుంపు
జరగాలిసన్ అవసరం వుంద్ని అనాిరు. అంతిమంగా అక్రిడిటేషన్ జర్ధపించ తగిన్ గుర్ధతంపు ఇవవడం ద్యవరా
విద్యాసంసథల మధ్ా, ఉపాధాాయుల మధ్ా పోటీతతావనిి పెంపందంచాలని చెపాారు. దీనికి పెమాండు సహకారం
తీసుకోవాలనాిరు. రాష్ట్రంలోని విద్యారుథలు, ఉపాధాాయుల పని తీరు, ఫలితాలను ఆన్లైన్లో వుంచాలని
చెపాారు.
ఉపాధాాయులు సవయం విశ్లాషణ చ్చసి పంపించ్చ పద్ితి కంటే, విద్యారుథలు స్థధంచ్చ ఫలితాలు ఆధారంగా
గురువుల పనితీరును గుర్ధతంచ్చ పద్ితి అమలు చ్చయాలని ముఖ్ామంత్రి సూచంచారు. ఆరంభంలో ఏ
సంసురణకైనా అభాంతరాలు రావడం సహజమని, నిరణయాలు తీసుకునాిక సిథరంగా అమలు చ్చయడం వలానే
పర్ధసిథత్తలోా మారుాలు వస్థతయని అనాిరు. ఇంట్రీాడియెట్ పరీక్షలోా జంబ్ాంగ్ విధాన్ం దేశ్ంలో ఎకుడా లేదు
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ఇకుడ ఎందుకు అమలుచ్చసుతనాిరని ఆరంభంలో అంద్రూ వాతిర్దకించారని, పారద్రశకంగా జర్ధగిన్ పరీక్షలు,
ర్ధకారుు సమయంలో వెలాడైన్ ఫలితాలను చూసి ఇపుాడు అంద్రూ ద్యనిి ఆమోదంచ్చ పర్ధసిథతి వచేంద్ని అనాిరు.
ప్రయోగాతాకంగా 50 కేంద్రీకృత మధాాహి భోజన్ కేంద్రాలు
ఈ విద్యా సంవతసరం నుంచ్చ అనిి పాఠశాలలోానూ డిజిట్ల్ తరగత్తలను నిరవహంచాలని ముఖ్ామంత్రి
ఆదేశంచారు. ఫిజికల్ లిట్రసీలో యోగా ఒక పాఠ్ాంశ్ంగా వుంటుంద్ని, ద్యనితో పాటు తపానిసర్ధగా
కూచపూడి నాటాానిి నేర్ధాంచాలని చెపాారు. ఈ ఏడాద ప్రయోగాతాకంగా 50 సంట్రలైజ్డు మధాాహి భోజన్
కేంద్రాలు ఏరాాటుచ్చయాలని తెలిపారు. ఇస్థున్ వంటి సంసథల ద్యవరా నాణామైన్ ఆహారం విద్యారుథలకు అందేల్ల
చూడాలనాిరు. జూన్ 2 లోగా అనిి పాఠశాలలోాని మధాాహి భోజన్ వంట్శాలలకు గాాస్ కనెక్షనుా అందేల్ల
ఇపాటినుంచ్చ ఏరాాటుా చ్చసుకోవాలనాిరు. కళాశాల విద్ాకు సంబంధంచ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్-2017 రాాంకింగులోా
మన్ రాష్ట్రం రండవ స్థథన్ంలో వున్ిద్ని అధకారులు చెపాగా, వచ్చే విద్యా సంవతసరానికి నెంబర్ వన్గా
మారేడానికి తగిన్ కారా ప్రణాళికలను రూపందంచుకుని అమలు చ్చయాలనాిరు. అనిి కళాశాలలు,
విశ్వవిద్యాలయాలకు ఈ ఏడాద నుంచ్చ రాాంకింగులు, అక్రిడిటేషనుా ఇవావలని ఆదేశంచారు.
టాపరాతో ఫోన్లో మాటాాడిన్ సీయం
నేడు విడుద్ల చ్చసిన్ ఇంట్రీాడియెట్ పరీక్ష్య ఫలితాలలో ఎంపీసీ స్టటట్ టాపర్గా నిలిచన్ షర్ధాలకు
ముఖ్ామంత్రి సమావేశ్ంలోనే ఫోన్ చ్చసి మాటాాడారు. టాపర్గా నిలిచన్ందుకు అభన్ంద్న్లు తెలిపి షర్ధాల
కుటుంబ నేపథ్యానిి అడిగి తెలుసుకునాిరు. బాగా చదువుకుని వృదిలోకి రావాలని ఆశీరవదంచారు.
ఇంట్రీాడియెట్ బైపీసీ టాపర్ నైమిష్టతో కూడా ముఖ్ామంత్రి ఫోన్లో మాటాాడారు. కార్ధుయాలజిసుట కావాలన్ి
నైమిష్ట అభల్లషను తెలుసుకుని అందుకు ఎటువంటి సహాయం కావాలనాి చ్చసి పెడతాన్ని చెపాారు. సోమవారం
ఇంట్రీాడియెట్ టాపర్సను ప్రతాక్షంగా కలిసి మాటాాడతాన్ని సమావేశ్ంలో ముఖ్ామంత్రి వెలాడించారు.

