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 విద్యాలయాలలో  అగ్నిమాపక నిబంధనలు పాట ంచయలి 

 పాఠశాలలకు పరత్యాక స్ాో బ్ లల ఆస్తిపనని వసూలు 

 పరత్యాక పద్ను  ద్యారా ఫీజు రనయంబర్స్ మ ంట్ చెలోింపు 

 ఎన్.ఓ.స్ీల జారీని విక ంద్రరకరణ చయస్ాి ం 

 ప్రవైేట్ విద్యాలయాలప్ర కక్షస్ాధ ంపు ధోరణి లేద్న 

 పరభుత్ా విద్ానన పట ష్టం చయయాలని పరయత్ిం చయసని నయిం 

 పరభుత్ా నిబంధనలకు లలబడయ ప్రవైేట్ విద్యాసంసథలు పనిచయయాలి 

 ప్రవైేట్ విద్యాసంసథలత్ో ఉనిత్ స్ాథ య సమావేశంలల ఉప ముఖ్ామంత్రర కడియం శీ్రహరన 

 

హ ైద్రాబాద్, ఆగసనట  09 : ప్రవైేట్ విద్యా సంసథలలో  విద్యారథథ ల భద్రత్ విష్యంలల పరభుత్ాం, 

ప్రవైేట్ యాజమానయాలు కలిస్త పనిచయయాలని, విద్యారథథ ల భద్రత్లల రాజీపడయద్  ఉండద్ని ఉప 

ముఖ్ామంత్రర, విద్యాశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహరన అనయిరథ. ప్రవైేట్ విద్యా సంసథలలల వివిధ 

సమసాలప్ర నడేు ఉప ముఖ్ామంత్రర, విద్యాశాఖ్ మంత్రర కడియం శీ్రహరన, పురపాలక శాఖ్ 

మంత్రర క ట ఆర్స, ఎస్ీ్ డెవలప్ మ ంట్ శాఖ్ మంత్రర జగద్రశ్ రెడిి , సంబంధ త్ శాఖ్ల అధ కారథలత్ో 

ఉనిత్ స్ాథ య సమావేశం నేడు మరనీ చెనయి రెడిి  మానవ వనరథల అభివృద్ ి  సంసథలల జరనగ్నంద్ . 

ఈ సమావేశంలల విద్యా సంసథల అననమత్ులు, గురనింపు, ఫీజు రనయంబర్స్ మ ంట్ చెలోింపులల 

ఎద్నరవుత్ుని ఇబబంద్నలనన ప్రవైటే్ విద్యా సంసథల యాజమానయాలు మంత్ుర ల ద్ృష్తట కి 



తీసనకొచయారథ. అద్య సమయంలల ప్రవైేట్ విద్యా సంసథలు విద్యారథథ ల భద్రత్లల తీసనకోవాలి్న 

చరాలప్ర మంత్ుర లు యాజమానయాలకు సపష్టమ నై ఆద్యశాలు ఇచయారథ.  

ప్రవైేట్ విద్యా సంసథలలో  అగ్నిమాపక చరాలు పాట ంచడంలల విద్యారథథ ల భద్రత్ చూడయలని, 

కచ్చాత్ంగ్ా ఫ్రర్స ఎగ్నిట్ ఏరాపటు చయయాలని, అగ్నిమాపక వసని వులు బిగ్నంచయలని సమావేశంలల 

మంత్ుర లు ప్రవైేట్  విద్యా సంసథల యాజమానయాలకు సపష్టం చయస్తంద్ . అయత్య జాతీయ 

అగ్నిమాపక నిబంధనలు రాకముంద్న ఏరాపట రన పాఠశాలల భవనయలకు అగ్నిమాపక 

నిబంధనలు వరనింపచయయడంలల ఎలాంట  వసెనలుబాటు కలిపంచయలనదే్యనిప్ర కమిట ీవేస్ాి మని 

ఉప ముఖ్ామంత్రర కడయిం శీ్రహరన అనయిరథ.  

పాఠశాలలకు ఆస్తిపననినన త్గ్నగంచయలని యాజమానయాల విజణపతిని మంత్ుర లు 

అంగీ్కరనంచ్చ, పరత్యాక స్ాో బులల ఆస్తిపనని వసూలు చయస్ే విధంగ్ా చరాలు తీసనకుంటునిటుో  ఉప 

ముఖ్ామంత్రర కడయిం శీ్రహరన అనయిరథ. ఇపపట క  జిహ చ్ఎంస్ీ పరనధ లల పరత్యాక స్ాో బ్ అమలులల 

ఉంద్నయిరథ.  

ఫీజు రనయంబర్స్ మ ంట్ చెలోింపులల డిగీీ్, జూనియర్స కాలేజీలకు సరెైన నయాయం జరగడం 

లేద్ని యాజమానయాలు మంత్ుర లకు వివరనంచయరథ. ఎకుువ మంద్  విద్యారథథ లు ఈ డిగీీ్, 

జూనియర్స కాలేజీలలల ఉనయి రనయంబర్స్ మ ంట్ త్కుువే అవసరమవుత్ుంద్ని, అంద్నక  

పరత్యాక పద్ను  ద్యారా త్మకు చెలోించయ విధయనం చూడయలని కోరారథ. ద్రనికి అంగీ్కరనంచ్చన 

మంత్ుర లు విద్యాశాఖ్ పరభుత్ా పరత్యాక పరధయన కారాద్రని రంజీవ్ ఆర్స ఆచయరా చెరర్స పర్న్ గ్ా 

ఆరనిక శాఖ్, ఎస్ీ్, ఎస్ీట , బీస్ీ, మ ైనయరనటీ కారాద్రథిలు సభుాలుగ్ా కమిటీ వేస్త పరనష్ాురం 

చయస్ాి మని హామీ ఇచ్చానటుో  ఉప ముఖ్ామంత్రర కడియం శీ్రహరన త్ెలిపారథ.  



ఇక కాలేజీలు, పాఠశాలలకు అననమత్ులు ఇవాడంలల నో ఆబజిక్షన్ 

సరనటఫతక ట్(ఎన్.ఓ.స్)ీలు జారీ చయయడంలల చయలా ఇబబంద్నలునయియని యాజమానయాలు 

మంత్ుర ల ద్ృష్తట కి తీసనకొచయారని, ఎన్.ఓ.స్లీ జారీని విక ంద్రరకరణ చయస్ే అంశానిి పరనశ్రలిస్ాి మని 

హామీ ఇచ్చానటుో  ఉప ముఖ్ామంత్రర, విద్యాశాఖ్ మంత్రర కడియం శీ్రహరన త్ెలిపారథ.  

ప్రవైేట్ కాలేజీలు, పాఠశాలలప్ర పరభుత్యానికి కక్షస్ాధ ంపు ధోరణి లేద్ని, అయత్య పరభుత్ా 

విద్యా సంసథలనన పట ష్టం చయస్ే పరయత్ిం చయసని నయిమని ఉప ముఖ్ామంత్రర కడియం శీ్రహరన 

త్ెలిపారథ. ప్రవైేట్, పరభుత్ా విద్యా సంసథలు రెండు మంచ్చ నయణాత్ కలిగ్నన విద్ానన అంద్ ంచయలని 

చెపాపరథ.  

హాసటళో్కు అననమత్ులు తీసనకోవాలని పరభుత్ా ఆద్యశాలనన ప్రవైటే్ విద్యా సంసథల 

యాజమానయాలు అంగీ్కరనంచయయని, పరభుత్ా నిబంధనలకు లలబడయ ఎవరైెనయ పనిచయయాలని 

ఉప ముఖ్ామంత్రర విద్యాశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహరన త్ెలిపారథ. ప్రవైేట్ యాజమానయాలు కూడయ 

పరభుత్యానికి సహకరనంచ్చ త్ెలంగ్ాణ రాష్ట రంలల విద్ాకు మంచ్చపేరథ తీసనకురావాలని కోరారథ.  
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