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ళ్
మూడే ల తర్వా త నిటకు డైరెక్ టర నియామక్ం
బాధ్య తలు స్వా క్రంచనున్ా స్వఎసపీ ర్వవు

ఈన్నడు డిజిటల, తాడేపల్లగూ
ల డం: తాడేపల్లగూ
ల డం జాతీయ సంకేతిక్ విద్యయ సంసకు
థ
డైరెక్ టర నియామక్ం ఎటకే
ట లకు
జరగంది. వరంగల నిటలో మెకానిక్ల విభాగంలో ఆచార్యయ లుగా పనిచేస్తున్ా చిలక్లపల్లల సూరయ ప్పకాశర్వవును నిట
డైరెక్ టరగా నియమిసూు కేంప్ర మాన్వ వన్ర్యల శాఖ ఆదేశాలు జారీ చేసంది. నిటను మూడేళ్ ల ప్ితం 2015 ఆగస్తట 20న్
ప్ారంభంచార్య. ప్పస్తుతం మూడో విద్యయ సంవతస రం న్డుస్ు ంది. అపప ట్ా ంచి ఇపప టివరకు డైరెక్ టర నియామక్ం
జరగలేదు. వరంగల నిట డైరెక్ టరే ఇక్క డ మెంటార డైరెక్ టరగా వయ వహరస్తున్నా ర్య. అయితే సథనిక్ంగా ఉండే రెసడంట
సమన్ా యక్ర ు ఆధ్ా రయ ంలో ఇక్క డ కారయ క్లాాలు నిరా హిస్తున్నా ర్య. ఏ అవసరం ఉన్నా వరంగల నిట డైరెక్ టర నిర ణయం
ఆధారంగానే చేయాల్లస వచేే ది. ద్యంతో ఏ కారయ ప్క్మం సజావుగా సగేది కాదు. చాలా జాపయ ం చోట్చేస్తకునేది. ద్యనిితోడు
శాశా త ప్ాంగణం లేదు. నిధులు మంజూరై టండర్యల పిల్లచిన్న నిర్వా ణాలు ఇంకా ప్ారంభం కాలేదు. ఎపప టిి
ప్ారంభసురో.. ఎపప టిి నిరా సురో.. తెల్లయని అయోమయ పరసతి
థ . రెగ్యయ లర డైరెక్ టర్య లేక్పోవడం కూడా వీటిపై ప్పభావం
చూపుతోంది. ఇలాంటి పరసతు
థ లోల రెగ్యయ లర డైరెక్ టర నియామక్ం ఊరట క్ల్లగంచే పరణామం.
సూరయ ప్పకాశర్వవు సంత జిలాల విజయన్గరం. 1985లో కాిన్నడ జేఎనటీయూలో బీటక చేశార్య. 1988లో ప్ాంతీయ
ఇంజినీరంగ క్ళాశాల(ప్పస్తుతం నిట) వరంగలలో ఎంటక చదివార్య. పీహెచడీ కూడా ఇక్క డే చేశార్య. డిప లమో ఇన
మేనేజమెంట్, పోస్తటప్గాడుయ యేషన డిప లమో ఇన మేనేజమెంట్ 2003లో పూర ు చేశార్య. 2005లో ఎంబీఏ చేశార్య. వరంగల
నిటలో 1990నుంచి 1998 వరకు అధాయ పకునిగా పనిచేశార్య. 1998నుంచి 2006 వరకు సహాయ ఆచార్యయ లు వయ వహరంచార్య.
2006 నుంచి ఇపప టివరకు వరంగల నిటలో మెకానిక్ల విభాగంలో ఆచార్యయ లుగా పనిచేస్తున్నా ర్య. గత నెల 27న్ దిల్లలో
ల
నిట డైరెక్ టర పరవులకు జరగన్ ముఖాముఖిి స్వఎసపీ ర్వవు హాజరయాయ ర్య. కేంప్రమాన్వ వన్ర్యలశాఖ స్వఎసపీ ర్వవును
డైరెక్ టరగా నియమిసూు స్మవారం ఆదేశాలు జారీ చేసంది. ఈ మెయిల ద్యా ర్వ ఈ వివర్వలను మంగళ్వారం వెలడి
ల ంచింది.
రెండు, మూడు రోజులోల ఆయన్ విధులోల చేరనున్నా ర్య. ఈ సంరరభ ంగా స్వఎసపీర్వవు ‘ఈన్నడు’తో మాటాలడార్య. 30 ఏళ్ లనుంచి
సంకేతిక్ విద్యయ సంసల
థ తో అనుబంధ్ం ఉంరని.. తాడేపల్లగూ
ల డం నిటను మంచి సంసగా
థ రూపందించగలన్నే న్మా క్ం
తన్కుంరని చెాప ర్య.
నిటలో సంతోషాలు: డైరెక్ టరగా స్వఎసపీ ర్వవు నియామక్ంపై ఏపీ నిట ప్పతినిధులు హర షం వయ క్ ుం చేస్తున్నా ర్య. వరంగల
నిటలో పనిచేసూు సధ్క్బాధ్కాలు తెల్లసన్ వయ ి ు డైరెక్ టరగా ర్వవడం సంతోషక్రమైన్ విషయమని చెబుతున్నా ర్య. తెలుగ్య
ు చేస్తున్నా ర్య
వయ ి ు కావడం, అందులోనూ ర్వష్ట్షాటనిి చెందిన్ వయ ి ు కావడంతో అంరరూ ఆన్ంరం వయ క్ం

