నిట్ను ప్రగతిరథంలో నడిపిస్తా
డైరెక్ టర్గా సూర్య ప్రకాశరావు బాధ్య తల స్వీ క్ర్ణ

పెదతాడేరల్ల ి (తాడేరల్లగూ
ి డం ప్గామీణ), న్యయ స్టుడే: తాడేరల్లగూ
ి డం మండలం పెదతాడేరల్లలో
ి ని ప్రతిష్ఠాతమ క్మైన జాతీయ స్తంకేతిక్
విద్యయ సంస థ (ఏపీ నిట్) డైరెక్ టర్గా చిలక్లరల్ల ి సూర్య ప్రకాశరావు గురువార్ం బాధ్య తలు స్వీ క్రంచారు. ఇరప టివర్కూ ఈయన వర్ంగల్
నిట్లో మెకానిక్ల్ విభాగంలో ఆచారుయ లుగా రనిచేశారు. బాధ్య తలు స్వీ క్రంచిన సూర్య ప్రకాశరావుకు నిట్ రెసిడంట్ కో ఆర ినేటర్
ఎస్.్ీనివాసరావు,
ని
స్వనియర్ ఆచారుయ లు పి.నాగేశీ ర్రావు పుష్ప గుచాా లు అందజేసి శుభాకాంక్షలు తెల్లపారు. అనంతర్ం సంసలో
థ ని
సిబ్బ ందితో వివిధ్ అంశాలపై చరచ ంచారు. రటణ
ట ంలోని విమానాప్శయ భూములోి ఏపీ నిటుు కేటాయంచిన భూమి వివరాలు, విద్యయ రుథల
వసతిగృహాలు, తర్గతి గదులు, ప్రయోగశాలలు, సిబ్బ ంది తదితర్ విష్యాలను అడిగి తెలుసుకునాా రు. అనంతర్ం విలేక్రులతో
మాటాిడుతూ విద్యయ రుథలకు ఎటువంటి ఇబ్బ ందులులేకుండా తక్షణమే భవన నిరామ ణాలను చేరట్ం
ట దుకు చర్య లు తీసుకుంటునాా మని
చెపాప రు. వీటికి సంబ్ంధంచిన టండర్ ి ప్రప్కియ తుది దశలో ఉందనాా రు. భవన నిరామ ణాలకు సంబ్ంధంచి మొదటి విడతగా రూ.206
కోటుి కేటాయంచార్ని తెల్లపారు. ఆయా భవనాలను ఏడాదిలోగా పూర ా చేయాల్లి

ఉందనాా రు. అయతే జులై నాటికి కొనిా

భవనాల

నిరామ ణాలను పూర ాచేసి వినియోగంలోకి తెచేచ ందుకు చర్య లు తీసుకుంటామని చెపాప రు. అక్డమిక్కు కూడా అధక్ ప్పాధానయ ం ఇస్తామని
చెపాప రు. 2019-20 విద్యయ సంవతి రానికి ఎంటక్, పీహెచ్డీ కోరుి లను ప్రవేశపెటి ట సంసను
థ ప్రగతిరథంలో నడిపిస్తామని వివరంచారు. వచేచ
విద్యయ సంవతి ర్ం నాటికి రరమ నంట్ ఆచారుయ ల పోసుటలను భర్త ా చేయనునాా మని తెల్లపారు. నిట్కు మంజూరైన 67 టీచింగ్, 73 నాన్
టీచింగ్ పోసుటలకు సంబ్ంధంచి ఇటీవల దర్ఖాసుాలను స్వీ క్రంచామని చెపాప రు. అభయ రుథలకు ఏప్పిల్, మే నలలో ముఖాముఖి
నిర్ీ హిస్తామని తెల్లపారు. విద్యయ రుథలకు రలు క్ంపెనీలతో కాయ ంరస్ఇంటరూీ య లు నిర్ీ హించి ్ే ిస్మెంట్క్ల్లప స్తామని చెపాప రు. ఇరప టికే
రలు క్ంపెనీలు సంసతో
థ ఎంవోయూ కుదురుచ కోవడానికి సిదం
ధ గా ఉనాా యని తెల్లపారు. నిట్లోగోకు సంబ్ంధంచి మూడు ర్కాల డిజైనుి
చేశామని

చెపాప రు.

అయతే

రాష్టష్ ట ప్రభుతీ ం

నుంచి

అంగీకార్ం

రావాల్లి

ఉందని

తెల్లపారు.

సంసలో
థ

ప్రయోగశాలలు

ఏరాప టుచేసుకోవడానికి రూ.18 కోటుి ఉనాా యని.. ఇవి పూర ాస్తథయలో సరపోవని.. మరనిా నిధులు తెచేచ ందుకు క్ృషి చేస్తాననాా రు. పాలక్
మండల్ల (బోరుి ఆఫ్ గవరెా ని ్)ను పూర ాస్తథయలో నియమిస్తా కేంప్దం నుంచి మరనిా నిధులు తీసుకొచేచ అవకాశాలునాా యని, ఆ దిశగా
చర్య లు తీసుకుంటానని చెపాప రు. 26న దిల్ల ి వెళ్ల ి స్వపీడబ్ల్ియ వో డైరెక్ టర్ జనర్ల్ను క్లుస్తానని తెల్లపారు. వచేచ
విద్యయ రుథలకు

ఎటువంటి

ఇబ్బ ందులు

తలెతాకుండా

అనిా

ద్యీ ర్కాతిరుమలలోని స్తీ మివారని దరశ ంచుకుని నిట్కు వచాచ రు.

చర్య లు

తీసుకుంటానని

వివరంచారు.

విద్యయ సంవతి ర్ం

ముందుగా

ఆయన

