
పత్రకిా పకిటన 

 

తేదీ: 15-09-2021, 

అమరావత్ర. 
 

ఆంధ్పిదిశే్ పాలిసటె్ ఫలితాలను విడుదల చసేిన ఐ.ట,ీ న పైుణ్ాాభివృదధి  శిక్షణ్ శాఖ మంత్రి గౌతమ్ రడె్డి  
 

ఆంధ్పిదిశే్ వ్ాాపత ంగా స్కూళ్లు , కాలేజీలను స్ాా పిస్ాత ం :  మంత్ర ిమేకపాట ి

 

ఈ ఏడ్ాదే పాలిటెకని క్ కాలేజీలలు  5 కొతత  టకెనికల్ కోర్సులు పవి్ేశపడెుతునాిం 
 

అమరావత్ర, సపెెటంబర్, 15: రాబో య ేరోజులలు  ఆంధ్పిదిేశ్ వ్ాాపత ంగా స్కూళ్లు , కాలేజీలను స్ాా పిస్ాత మని ఐ.టీ, 
న ైపుణ్ాాభివృదధి  శిక్షణ్ శాఖ మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి  వ్ లుడ్డంచార్స. ఈ స్ంవతుర్ం నుండ్ ేపాలిటకెని క్ కాలేజీలలు  ఐదు 
కొతత  టెకని కల్ కోర్సులు పవి్ేశపడెుతునిటు  ఆయన స్పష్టం చశేార్స. బుధ్వ్ార్ం మంగళ్గరిి ఏపీఐఐసీ 
కారాాలయంలలని స్మావ్శేమందధర్ంలల మంత్రి గౌతమ్ రెడ్డి .. పాలిసెట్ -2021 ఉమమడ్డ పవి్శే పరకీ్ష ఫలితాలను 
విడుదల చేశార్స. ఈ స్ందర్భంగా ఆయన మాటలు డుతూ...పాలిటకెనిక్ విదాార్సా లకు కూడ్ా ఫీజు రయింబర్ు మ ంట్ 
ఇస్ుత నాిమని మంత్రి పేరకూనాిర్స. పతి్ర నియోజకవర్గంలలనక ఐటఐీ, పాలిటెకని క్ కాలేజీలను స్ాా పిస్ాత మని 
తెలిపార్స. 
 

 ఏప ీపాలిటకెనిక్  కళాశాలల ఉమమడ్డ పవి్శే పరకీ్ష-2021 (పాలిసటె్ ) ఫలితాలు విడుదల అనంతర్ం మంత్రి గౌతమ్ 
రెడ్డి  మీడ్డయాతో మాటలు డ్ార్స. ఈ ఏడ్ాదధ పాలిసటె్ కు 74,884 మందధ విదాార్సా లు దర్ఖాస్ుత  చేయగా.. అందులల 
68,208 మందధ పరకీ్షకు హాజర్యాార్స. ఫలితాలలు  64,187 (94.2%) మందధ ఉత్తతర్ణత స్ాధధంచార్స. వీరలిల ఇదదరికన 
మొదట ిరాాంకు వచ్చందధ. విశాఖ జిలాు కు చెందధన కె.రోష్న లాల్ , పశిచమగోదావరి జిలాు కు చంెదధన వివ్ేక్ వరి్న  
మొదట ిరాాంకు స్ాధధంచార్స. వీరరి్సవురకిన 120 మార్సూలు వచాచయని మంత్రి పకిటించార్స. అతాధధక ఉత్తతర్ణత 
శాతం స్ాధధంచ్న జిలాు  శీ్రకాకుళ్ం, అతాధధక బలలికల ఉత్తతర్ణత శాతం స్ాధధంచ్న జిలాు  న లూు ర్స అని మంత్రి 
పేరకూనాిర్స. అతాధధక బలలుర్ ఉత్తతర్ణత శాతం స్ాధధంచ్న జిలాు  పకిాశం అని మంత్ర ిగౌతమ్ రడె్డి  తలెిపార్స. 
 

మంత్రి మేకపాట ిమాటలు డుతూ..మరో వ్ార్ం రోజులలు  పవి్ేశాల పకినీయ పాిర్ంభిస్ాత మని తెలిపార్స. పాలిటెకని క్ లల కొతత  
కోర్సులు త్తస్ుకొస్ుత నాిమని.. ఫీజు రయీంబర్ు మ ంట్  కూడ్ా కలిపస్ుత నిటలు  వివరించార్స. జగనని విదాా దవీ్ న 
దాారా  81 వ్లే మందధకన ర్ూ. 128 కోటలు , వస్త్ర దవీ్ న దాారా ర్ూ. 54 కోటలు  విదాార్సా లకు అందధంచామనాిర్స. 
‘‘కొనిి ర్కాల పతిేాక పరసిిాతుల వలు  పాలిటకెనిక్ విదాార్సా లు ఉపాధధ కోస్ం ఇతర్ పాింతాలకు వ్ ళ్లుపో యవే్ార్నాిర్స. 
ఆ స్ంఖాను తగిగంచేందుకు పభిుతాం అనిి పయితాిలు చసే్ుత ందనాిర్స. పభిుతా పాలిటకెనిక్ లలల మౌలిక 
స్దుపాయాలను అభివృదధి  చసే్ుత నాిమని వివరించార్స. విదాార్సా లలు  న ైపుణ్ాాలను పెంచేందుకు పభిుతాం అనిి 



విధాలా పయితాిలు చేస్ోత ందధ’’ అని  మంత్రి గౌతమ్ రడె్డి  చెపాపర్స. 
 

 పాలిసటె్-2021(AP Polycet 2021) రాసని విదాార్సా లు తమ ఫలితాలను అధధకారకి వ్ బ సెైట్ (Official 

Website)లల చెక్ చసే్ుకోవచ్చని టకెనికల్ ఎడుాకషే్న కమిష్నర్ పో లా భలస్ూర్ ఈ స్ందర్భంగా తెలిపార్స. 
 

ఈ కార్ాకీమంలల  టెకని కల్ ఎడుాకషే్న కమిష్నర్ పో లా భలస్ూర్,  న పైుణ్ాాభివృదధి , శిక్షణ్ శాఖ ముఖాకార్ాదరిి 
జయలక్ష్డమ, ఎంపాు య్ మ ంట్ & టెైనైింగ్ డ్ెైరకెటర్ లావణ్ావ్ేణ్,ి న పైుణ్ాాభివృదధి  స్ంసా్ ఎండ్ ీబంగార్స రాజు తదధతర్సలు 
పాలగగ నాిర్స. 


