
25–10–2021, 

అమరావతి. 
 

ఉన్నత విద్యప ై కాయాంప  కారాయలయాంలో సీఎాం శ్రీ వ ైయస .జగన  సమీక్ష. 
రాష్్టరాంలోని అనిన విశ్వవిద్యయలయాల వ ైస  ఛయన్సలర్లు , ఇతర్ ఉన్నతయధికార్లలతో సీఎాం ఉన్నతస్ాా యి 
సమావేశ్ాం 
 

3 సాంవతసరాలలో యూనివరససటీలు బాగు 
అనిన ర్కాలుగా ప్రమాణయలు మెర్లగు : కారాయచర్ణకు సీఎాం ఆద్ేశ్ాం 
యూనివరససటీలోు  టీచాంగ  స్ా్ ప  భరతీకి గతనీ  సిగనల    
ప్రతివార్ాం ఒకకో వ ైస  ఛయన్సలర తో ఉన్నత విద్యయమాండలి సమావేశ్ాం 
తరావత నేర్లగా ముఖ్యమాంతిర ద్ృష్ి్కి సమసయలు 
వీటి ప్రసష్ాోర్ాంప ై ప్రణయళికలు, చర్యలు 
నయణయమైెన్ బో ధన్, ఉపాధి కలపనే లక్షయాం 
ప్రతి నియోజకవర్గాంలో తప్పనిసరసగా డిగత ీకాలేజీ ఏరాపటు 
ఉన్నత విద్యప ై సమీక్షలో సీఎాం శ్ర ీవ ైయస .జగన  
 

అమరావతి. 
ఈ సాంద్ర్భాంగా సీఎాం శ్ర ీవ ైయస .జగన  ఏమనయనర్ాంటే....: 
 

విశ్వవిద్యయలయాలోు  టీచాంగ  స్ా్ ప న్ు ప్ూరసీగా భరతీ చేసుకకవాలన్న సీఎాం 
విశ్వవిద్యయలయాలోు  ఖ్ాళీగా ఉన్న అధయయప్కుల పో సు్ ల భరతీకి ఇప్పటికే ఆమోద్ాం తెలిపామన్న సీఎాం 

టీచాంగ  స్ా్ ఫ  లేన్ప్పపడు యూనివరససటీలు ఉనయన.. లాభాం ఏమిటి? 

మాంచ అర్హతయ ప్రమాణయలు కలిగసన్వారసని నియమిాంచయలన్న సీఎాం 

కావలిటీ లేకపో తే... రసకరీట  చేసినయ అరా్ాం ఉాండద్ు: 
నియామకాలోు  అతయయతీమ ప్రమాణయలు పాటిాంచయలి: 
అతయాంత పార్ద్ర్శకాంగా నియామకాలు చేప్టా్ లన్న సీఎాం 
రసకరీట మెాంట లో ప్క్షపాతయలకు తయవపాండకరడద్న్న సీఎాం 
కరసకుయలమ లో కరడయ మార్లపలు రావాలన్న సీఎాం 
అప్పపడే నయణయమైెన్ విద్య అాంద్ిాంచగలుగుతయాం:   
విద్యయ ప్రమాణయలు కరడయ మెర్లగుప్డతయయన్న సీఎాం 

ఈ మూడు అాంశాలోు  మార్లప వచిన్ప్పపడు మాంచ ఫలితయలు వస్ాీ యన్న సీఎాం 



 

పిలులకిచేి ఆసిీ – నయణయమైెన్ విద్య 
పిలులకు మన్ాం ఇచేి ఆసిీ  చద్ువప : సీఎాం 

అద్ీ నయణయతతో కరడిన్ విద్య మాతరమే: 
మన్ాం వచిన్ తరావత విద్యయర్ాంగాంలో తేడయ ఏాంటి అన్నద్ి కనిపిాంచయలి : 
ఈ ప్రభుతవాం చద్ువపకు ఇచిన్ పరా ధయన్యత మరే ప్రభుతవమూ ఇవవలేద్ు : 
నయణయమైెన్ విద్య అాంద్ిాంచడయనికి అనేక చర్యలు తీసుకునయనాం : 
మాంచ చద్ువపలతో కుటుాంబాల తలరాతలు మార్లతయయి : 
 

జగన్న్న వసతి ద్ీవ న్ ద్యవరా లబా్ధ ప ాంద్ుతయన్న విద్యయర్లా లోు  ఆప్షన గా ఎాంపిన్ చేసుకున్న వారసకి 
లాయప టాప లు ఇవవన్ునయనమని తెలిపిన్ అధికార్లలు 
1,10,779 మాంద్ి లాయప టాప లన్ు ఆప్షన గా ఎాంపిక చేసుకునయనర్ని తెలిపిన్ అధికార్లలు 
 

కాలేజీలోు  ప్రమాణయలు తప్పనిసరస... 
యూనివరససటీలోు  ఇాంటరననట  సద్ుపాయాం ప్ూరసీస్ాా యిలో ఉాండేలా చూసుకకవాలన్న సీఎాం 
మాంచ బాయాండ  విడీ  కావలిటీ ఉాండేలా చూసుకకవాలి : 
ప్రమాణయలు పాటిాంచని కాలేజీలప ై రాజీ ప్డొద్ుు  : సీఎాం 

ప్రతి కాలేజీ కచితాంగా ప్రమాణయలు పాటిాంచయలిసాంద్ే : 
కాలేజీలు సరసగాగ  లేకపో తే... యూనివరససటీల ప్రతిష్్ట దె్బబతిాంటుాంద్ి : 
ఏ కాలేజీలోన ైనయ ప్రమాణయలు లేకపో తే.. గురసీాంచన్ అాంశాలన్ు వారస ద్ృష్ి్కి తీసుకనళిు... 
మెర్లగుప్ర్లచుకకవడయనికి సమయాం ఇవవాండి : 
ప్రమాణయలు లేనివాటికి అన్ుమతయలు ఇవవవద్ుు  : 
 

గాీమ, వార్లు  సచవాలయాలు, ఆరతబకేలు, విలేజ  కిునిక్స  లాాంటి వయవసాలు సమరా్వాంతాంగా ప్నిచేయడయనికి 
అవసర్మైెన్ విధయనయలప ై యూనివరససటీలు అధయయన్ాం చేయాలి : సీఎాం 

అలాగే సబ రసజిస్ా్ ర ర, టౌన  పాు నిాంగ  విభాగాలోు  పార్ద్ర్శకత, పౌర్లలకు మెర్లగనైన్ సేవలు అాంద్ిాంచడాంప ైన్ 
అధయయన్ాం చేయాలన్న సీఎాం 
యూనివరససటీలోు  అతయయతీమ అధయయప్కుల కాు సులన్ు రసకారు  చేయాలన్న సీఎాం 
సబజెకు్ ల వారతగా ఇలా రసకారు  చేసి, ఆన ల ైను   ప టా్ లన్న సీఎాం 
విద్యయర్లా లు సులభాంగా అరా్ాం చేసుకకవడయనికి ఈ వీడియోలు ఉప్యోగప్డతయయన్న సీఎాం 
ప్రతి వీసీ కరడయ తన్ హయాాంలో మాంచ మార్లపలు తీసుకురావాలి: 
ఉద్య యగాల కలపన్ ది్శ్గా చద్ువపలు ఉాండయలి: 



మైెకకీస్ాప్  లాాంటి సాంసాలతో శిక్షణ నిర్ాంతర్ాం కొన్స్ాగాలి: 
కకర్లసలలో శిక్షణన్ు ఇాంటిగేీట  చేయాలి: 
అప్పపడే ఉద్య యగావకాశాలు మరసాంతగా మెర్లగుప్డతయయి : 
ఈ ప్రభుతవాం వచయిక ఉన్నత విద్యలో అనేక మార్లపలు తీసుకొచయిాం: 
జాబ  ఓరసయి ాంటెడ గా మన్ కకర్లసలన్ు తీరసిద్ిద్యు లి: 
విద్యయరసా విశ్వవిద్యయలయాం న్ుాంచ బయటకు వచేిటప్పపడు కచితాంగా ఉద్య యగాం స్ాధిాంచేలా ఉాండయలి : 
మాంచ చద్ువపలునయన ఇాంటర్వవల ద్గగర్కు వచేిసరసకి విఫలాం అవపతయన్న ప్రససిితయలు చూసుీ నయనాం: 
అప రాంటిస ష్ిప  కచితాంగా ఉాండయలి : 
ప్రతి పార్ుమెాంటు నియోజకవర్గాంలో ఒక న ైప్పణయయభివృదాి్ కేాంద్యర నిన తీసుకువసుీ నయనాం: 
జిలాు  కల క్ర తో సమన్వయాం చేసుకుని న ైప్పణయయభివృదాి్ కేాంద్యర లన్ు, కాలేజీలన్ు అన్ుసాంధయన్ాం చేయాలి: 
 

అతయయతీమ కరసకుయలమ ... 
సరస్ఫ ైడ  కకర్లసలన్ూ కరసకుయలమ లో భాగాంగా చేయాలన్న సీఎాం 
ఉగయయగాల కలపన్, ఉపాధి అన్నద్ి లక్షయాం కావాలి: 
ఆయా ర్ాంగాలోు  నిప్పణుల ైన్, అతయయతీమమైెన్ వయకుీ లతో కకర్లసలన్ు ర్వప ాంద్ిాంచాండి : 
బజైలిాంగువల  పాఠ్యప్పసీకాలు ప్రవేశ్ప టా్ లి: 
నయలుగేళ్ుపాటు ఇాంగసుష్టయ, తెలుగు మాధయమాలోు  పాఠ్యప్పసీకాలు ఉాండయలి: 
చద్ువపలు అయిపోయిన్ తరావత కచితాంగా జాబ  వసుీ ాంద్నే విశావసాం, న్మమకాం ఉాండయలి: 
కావలిటీ ఎడుయకేష్టన  కకసాం పాఠ్యప్రణయళికలో మార్లపలు తీసుకురావాలి : 
పరా కి్కాలిటీకి ప ద్ు  పీట వేయాలి: అధికార్లలు సీఎాం ఆద్ేశ్ాం 
  

జాతీయ స్ాా యి ప్రమాణయలు 
జీఈఆర  రేష్ియోన్ు 2025 నయటికలాు  70 శాతాం అాంద్ుకకవాలి : 
విద్యయదీ్వ న్, వసతి ద్ీవ న్లాాంటి ప్థకాలతో కచితాంగా ద్ీనిన అాంద్ుకుాంటాాం : 
ఆసపతయర లన్ు జాతీయ స్ాా యి ప్రమాణయలకు అన్ుగుణాంగా తీరసిద్ిద్ుు తయనయనాం: 
అలాగే ప్రతి యూనివరసశటీ ప్రసధిలో కరడయ జాతీయ ప్రమాణయలు ఉాండయలి : 
కాలేజీలన్నన ఆయా ప్రమాణయలు పాటిాంచేలా చూడయలి: 
ద్ీనికకసాం సరనైన్ లక్ష్యయలన్ు నిరేుశిాంచాండి : అధికార్లలకు సీఎాం ఆద్ేశ్ాం 
ద్ీనికి అవసర్మైెన్ యాంతయర ాంగానిన ఏరాపటుచేయాండి : 
 

సమసయలునయన.. ఫీజు రతయిాంబరస మెాంట 



ఎనిన సమసయలునయన సరే... ఫీజు రతయిాంబరస మెాంట  విష్టయాంలో ఎకోడయ లోటు చేయడాం లేద్ు : 
ప్రతి మూడు న లలకొకస్ారస కచితాంగా చెలిుాంప్పలు చేసుీ నయనాం : 
ఫీజు రతయిాంబరస మెాంట  ఇవవకపో వడాం వలు  సిబబాంద్ికి జీతయలు ఇవవలేకపో తయనయనమనే మాట 
యాజమానయయల న్ుాంచ రాకుాండయ చూసుకుాంటునయనాం : 
తలుు ల అక్ోాంటలు కి నేర్లగా డబుబలు వేసుీ నయనాం : 
కాలేజీలోు  ప్రససిితయలప ై నేర్లగా వార్ల ప్రశినసుీ నయనర్ల : 
 

యూనివరససటీకి సాంబాంధిాంచన్ ప్రభుతవ కాలేజీలోు  కరడయ ఫీజు రతయిాంబరస మెాంట  : 
ఇతర్ ప్రయివేటు కాలేజీలాు నే సమాన్ాంగా ఫీజులు చెలిుస్ాీ ాం: 
ద్ీనివలు  ఆరసాకాంగా యూనివరససటీలు సవయాం సమృదాి్ స్ాధిస్ాీ యి : 
ద్ీనిప ై తగసన్ చర్యలు తీసుకకవాలని ఇద్ివర్కే ఆద్ేశాలు ఇచయిాం : 
 

కొతీగా 16 మెడికల  కాలేజీలన్ు తీసుకువసుీ నయనాం : 
ఆ కాలేజీలన్ు సవయాం సమృదాి్ స్ాధిాంచేలా చర్యలు తీసుకుాంటునయనాం : 
ప్రసశోధన్ల మీద్ కరడయ కొలాబరేట  చేసుకకవాలి : 
జిలాు లోు  ప్రసశ్మీలతో అన్ుసాంధయన్ాం చేసుకకవాలి : 
ఒకకో యూనివరససటీలో ఒకకో ర్ాంగానికి సాంబాంధిాంచ ప్రసశోధన్లు జరసగేలా ప్రసశ్మీలతో కొలాబరేట  కావాలి 
: 
 

యూనివరససటీలు - మూడేళ్ు  కారాయచర్ణ 

ప్రతివార్ాం ఒక వీసీతో సమావేశ్ాం కావాలి : యూనివరససటీలోు  సమసయలు, ప్రభుతవ ప్ర్ాంగా అాంద్ిాంచయలిసన్ 
తోడయపటుప ై కలిసి కరర్లిని చరసిాంచయలి : ఉన్నత విద్యయ మాండలికి సీఎాం ఆద్ేశ్ాం 

ఆ సమావేశ్ాంలో గురసీాంచన్ అాంశాలన్ు తన్ ద్ృష్ి్కి తీసుకురావాలన్న సీఎాం 

ఇలా రాష్్టరాంలో ప్రతి యూనివరససటీ వీసీతో కలసి విడివిడిగా సమావేశాలు నిర్వహ ాంచయలన్న సీఎాం 

ప్రసుీ తాం ఉన్న స్ాా యి, మెర్లగుప్ర్లికకవాలిసన్ ప్రమాణయలన్ు గురసీాంచయలన్న సీఎాం 

తరావత యూనివరససటీల వారతగా లక్ష్యయలన్ు నిరేుశిాంచుకకవాలన్న సీఎాం 

వచేి మూడేళ్ు  కాలానికి కారాయచర్ణ ర్వప ాంద్ిాంచయలన్న సీఎాం 
మూడేళ్ులో ఈ విజన  అాంద్ుకకవాలన్న సీఎాం 
అనిన యూనివరససటీలోు  నయక్  రేటిాంగ  అప గేీడ  కావాలి : 
న ైప్పణయయభివృద్ిా  కేాంద్యర లన్ు యూనివరససటీలతో ఇాంటిగేటీ  చేయాలి : 
అాంతరాె తీయాంగా, జాతీయాంగా పేర్లన్న కాంప న్నలు న ైప్పణయయభివృద్ిా  కార్యకీమాలోు  పాల్గ ాంటాయి : 



ఆన ల ైన లో కరడయ సిోల  డెవలప మెాంట  కకర్లసలన్ు ఉాంచయలన్న సీఎాం 
ఇాంగసుష్టయన్ు మెర్లగుప్ర్ిడాంప ైనయ ద్ృష్ి్ప టా్ లన్న సీఎాం 

బేసిక్  ఇాంగసుష్టయ అన్నద్ి తప్పనిసరస సబజెకు్ గా ప టా్ లన్న సీఎాం 
ద్ీనివలు  ఉద్య యగావకాశాలు మెర్లగుప్డతయయన్న సీఎాం 

 

డిగత ీకళాశాలలుప ైనయ సీఎాం సమీక్ష 

డిగత ీకళాశాలన్ు కరడయ ఒక విధయన్ాం ప్రకార్ాం ఏరాపటు చేయాలి 

ఒక అస ాంబ్లు  నియోజక వరాగ నికి ఒక డిగత ీకళాశాల ఉాండయలన్న సీఎాం 
 

ఎయిడెడ   విద్యయసాంసాల అప్పగసాంతలో ఎలాాంటి బలవాంతాం లేద్ు : సీఎాం సపష్ీ్కర్ణ 

ప్రభుతయవనికి అప్పగసాంచడాం అన్నద్ి ప్ూరసీ సవచఛాంద్ాం: 
చయలా విద్యయసాంసాలోు  ప్రససిితయలు దె్బబతినయనయి: 
శిధిలావసాలో, మౌలికసద్ుపాయాలు లేక విద్యయర్లా లు, సిబబాంద్ి చయలా ఇబబాంద్ులు ప్డుతయనయనర్ల : 
ఇలాాంటి వారసకి ఒక అవకాశ్ాం ప్రభుతవ ప్ర్ాంగా కలిపాంచయాం : 
ప్రభుతయవనికి అప్పగససేీ .... ఆయా సాంసాలన్ు ప్రభుతవమే నిర్వహ సుీ ాంద్ి : 
మెర్లగనైన్ రతతిలో వాటిని న్డుప్పతయాంద్ి : 
ద్యతల పేర్లు  కరడయ కొన్స్ాగుతయయి : 
లేద్ు తయమే న్డుప్పకుాంటామాంటే భేష్టయగాగ  న్డుప్పకకవచుి : 
ద్ీనికి ఎలాాంటి అభయాంతర్ాం లేద్ు : 
ప్రభుతయవనికి ఎయిడెడ  విద్యయసాంసాల అప్పగసాంతలో ఎలాాంటి బలవాంతాం లేద్ని అాంద్రసకీ సపష్్టాం చేయాలి : 
అధికార్లలకు  సీఎాం శ్ర ీవ ైయస .జగన  ఆద్ేశ్ాం 
 

సమీక్ష సమావేశ్ాంలో భాగాంగా ఇాంగసుష్టయ కమూయనికేష్టన  వరో బుక్,  టెక్్స బుక్స తో పాటు, ఏపీఎస సీహెచ ఈ 
పాడ కాస్ న్ు సీఎాం శ్రీ వ ైయస .జగన  ఆవిష్టోరసాంచయర్ల. 
 

ఈ సమీక్ష్య సమావేశానికి విద్యయశాఖ్ మాంతిర ఆద్ిమూలప్ప సురేష్, ఉన్నత విద్యయశాఖ్ స పష్టల  సీఎస  
సతీష్  చాంద్ర, ఏపీఎస సీహెచ ఈ ఛెైర్మన  కన హేమచాంద్యర రనడిు , కాలేజీ ఎడుయకేష్టన  కమిష్టన్ర  పో లా భాసోర, 

వివిధ విశ్వవిద్యయలయాల వ ైస  ఛయన్సలర్లు , ఇతర్ ఉన్నతయధికార్లలు హాజర్యాయర్ల. 
 
================================================================
======================================= 
*25–10–2021,* 

*అమరావతి.* 

 



*ఉన్నత విద్యప ై కాయాంప  కారాయలయాంలో సీఎాం శ్ర ీవ ైయస .జగన  సమీక్ష.* 

 

*విద్యయశాఖ్ మాంతిర ఆద్ిమూలప్ప సురేష్, సీఎస  డయక్ర సమీర శ్ర్మ, ఉన్నత విద్యయశాఖ్ స పష్టల  సీఎస  
సతీష్  చాంద్ర, ఏపీఎస సీహెచ ఈ ఛెైర్మన  కన హేమచాంద్యర రనడిు ,  కాలేజీ ఎడుయకేష్టన  కమిష్టన్ర  పో లా భాసోర, 

వివిధ విశ్వవిద్యయలయాల వ ైస  ఛయన్సలర్లు , ఇతర్ ఉన్నతయధికార్లలు హాజర్ల.* 

 


