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 మాట ఇస్తే  నిలబటెటు కునేది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 

 గత్ నాలుగేళ్ల  కృషికి ఇప్పుడపి్పుడే ఫలితాలొస్తే నాాయి 

 త్లిలదండ్రర లకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపెై నమమకం పెరుగుత ంది 

 ప్రభుత్వ విదాాలయాలలల  మౌలిక వస్త్ులు ప్ూర్తేగా కలిుస్తే నాాం 

 గత్ పాలనలల భరస్తు  ప్టిు న విదాావావస్థ నత గాడని పడె్రత్ునాాం 

 ఈ నాలుగేళ్ల లల 570 గురుకులాలు కొతే్గా ఏర్ాుటట అయాాయి 

 ఈ ఏడాది నతంచి 33 గురుకులాలు, 85 కేజీబీవీలు జూనియర్ కాలేజీలయాాయి 

 వచ్ేే ఏడాది 119 బీస్ ీగురుకులాలు ఏర్ాుటట కానతనాాయి 

 మర్ో 27 సాధారణ గురుకుల విదాాలయాలకు స్ిఎం స్తముఖత్ తెలిపారు 

 నాణామ నై విదా అందించ్ేందతకు గురుకుల వావస్థ నత ప్టిష్ు ం చ్ేస్తే నాాం 

 ప్రభుత్వ విదాాలయాలలల ని బాలికలకు హెలే్త అండ్ హైెజీన్ కిట్స్ ఇస్తే నాాం 

 7వ త్రగతి నతంచి ఇంటర్ వరకుబాలికలకు ఏటా రూ.100 కోటల త  6 లక్షల మందికి 

కిట్స్ 

 నెకొకండ్ గురుకులంలల అదనప్ప వస్తి భవనానిా పరా రంభంచిన ఉప్ ముఖామంతిర, 

విదాాశాఖ మంతిర కడయిం శీ్రహర్త  

 నెకొకండ్ గురుకులానికి మర్ో అదనప్ప వస్తి భవనానికి మూడ్ర కోటల  మంజూరు 

చ్ేస్ిన ఉప్ ముఖామంతిర 

 నెల ర్ోజులలల  ఎల్త.ఈ.డి ల ైటటల  అమర్ాేలని అధకిారులకు ఆదేశాలు 



 వరంగల్త, జూల ై 31 : మాట ఇస్తే  నిలబెటటు కునేది ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వమని ఉప్ 

ముఖామంతిర, విదాాశాఖ మంతిర కడయిం శీ్రహర్త అనాారు. ముఖామంతిర కేస్ిఆర్ 

నాయకత్వంలల తెలంగాణలల పతదలకు నాణామ నై విదానత అందించడానికి  గురుకుల విదాా 

వావస్థ నత ప్టిష్ు ం చ్సే్తే నాామనాారు. ఈ ర్ోజు వరంగల్త రూరల్త జిలాల , నెకొకండ్లల గురుకుల 

పాఠశాలనత జూనియర్ కాలేజీగా అప్ గీేడ్ చ్సే్,ి అకకడ్ విదాార్తథనిల వస్తి కోస్ం నిర్తమంచిన 

డార్మమటరరని పరా రంభంచ్ారు. అనంత్రం విదాార్తథనిలకు జూనియర్ ఇంటర్ మొదట ి స్ంవత్్రం 

త్రగతి చ్పెాురు.  

 ఏడాది కీిత్ం నెకొకండ్ గురుకుల విదాాలయం మారగంలల తానత వళె్తే , వళె్తల  ర్ాతిర 

స్మయంలల ఇకకడ్కు వచ్ాేనని, అప్పుడ్ర ఇకకడ్ స్ర్మైన వస్తి లేదని, జూనియర్ కాలేజీ 

కావాలని విదాార్తథనిలు అడ్గడ్ంత  త్ప్ుకుండా చ్సేాే నని హామీ ఇచిే ఈర్ోజు జూనియర్ 

కాలేజీకి అప్ గీేడ్ చ్సే్తకోవడ్ం, కొతే్ డార్మమటరర భవనానిా పరా రంభంచతకోవడ్ం స్ంత ష్ంగా 

ఉందని ఉప్ ముఖామంతిర కడయిం శీ్రహర్త అనాారు. అందతకే ఈ ప్రభుత్వం మాట ఇస్తే  

నిలబెటటు కునదేని, స్ఎిం కేస్ిఆర్ విదాారంగానిా ప్టిష్ు ం చ్యేడానికి గురుకుల 

విదాాలయాలనత దేశంలల ఎకకడా లేననిా ఏర్ాుటట చ్ేస్తే నాారని చ్పెాురు.  

 గత్ పాలనత  విదా భరస్తు  ప్టిు ందని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్ాేక దీనిని గాడిలల 

పెట్ు ందతకు చ్ేస్తే నా ప్రయతాాలు ఇప్పుడపి్పుడే ఫలితాలు ఇస్తే నాాయని ఉప్ ముఖామంతిర 

కడియం శీ్రహర్త అనాారు. గత్ంలల ప్రభుత్వ విదాాలయాలలల  వస్త్ులు లేక, నియామకాలు 

చ్ేయక, నిధతలు ఇవవక, పెైవైటే్స విదాా స్ంస్థ లనత పరర త్్హ ంచడ్ంత  అందరూ పెైవైటే్స 

స్కకళ్ల లల చ్ేర్ారని చ్పెాురు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంలల ప్రభుత్వ పాఠశాలలల మౌలిక వస్త్ులు 

పెంచి, నాణామ ైన విదా అందసి్తే ండ్డ్ంత  త్లిలదండ్రర లకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపెై నమమకం 



పెర్తగతందనాారు. అందతకే ఇప్పుడ్ర పెైవైేట్స పాఠశాలల నతంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 

విదాారుథ లు వస్తే నాారని చ్పెాురు.  

 తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్ేేటప్ుటికీ ఈ ర్ాష్ు రంలల దాదాప్ప 300 గురుకులాలుంట్...గత్ 

నాలుగేళ్ల లల స్ిఎం కేస్ిఆర్ నాయకత్వంలల 570 గురుకులాలనత ఏర్ాుటట చ్ేస్తకునాటటల  ఉప్ 

ముఖామంతిర కడయిం శీ్రహర్త ప్రకటించ్ారు. వీటతి  పాటట ప్ర్తపాలనా సౌలభాం కోస్ం నకత్న 

జిలాల లు, మండ్లాలు ఏర్ాుటట చ్సే్తకోగా, వీటలిల కొతే్గా 85 కేజీబీవీలు వచ్ాేయనాారు. ఈ 

ఏడాది నతంచి 33 సాధారణ గురుకుల పాఠశాలలనత, 85 కేజీబీవీలనత జూనియర్ 

కాలేజీలుగా అప్ గీేడ్ చ్ేస్తకునాామనాారు. ప్టు ణాలలల  డిగరీ చదవే ఎస్ీ్, ఎస్ీు  బాలికలకు 

కులం పతరుత  గదతలు అదెె కు ఇవవడ్ం లేదని తెలుస్తకునా స్ిఎం కేస్ిఆర్ దేశంలల ఎకకడా 

లేని విధంగా ఎస్ీ్, ఎస్ీు , బీస్ీ బాలికలకు 53 గురుకుల డిగర ీ కాలేజీలనత ఏర్ాుటట 

చ్ేశారనాారు. ముఖామంతిర కేస్ిఆర్ మర్ో 119 గురుకులాలు వచ్ేే విదాా స్ంవత్్రం 

పరా రంభంచ్ాలని ఇప్ుటకేి నిరణయం తీస్తకునాారని తెలిపారు. అదేవిధంగా గురుకులాలలల  

విదాారుథ లు బాగా చదతవపత్ునాారని, సాధారణ గురుకులాలనత కూడా జిలాల కు ర్మండ్ర 

ఏర్ాుటట చ్యేడ్ం కోస్ం మర్ో 27 గురుకులాలని ఇవావలని స్ఎింని కోర్తతే స్తముఖత్ వాకేం 

చ్ేశారనాారు. దేశంలల ఏ ర్ాష్ు రంలల కూడా ఇనిా గురుకుల విదాాలయాలు లేవనాారు. ఈ 

గురుకుల విదాాలయాలకు ఏటా 3500 కోటల  రూపాయలనత ఖరుే చ్సే్తే నాామనాారు.  

 వరంగల్త లలని ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూప్పరే్ఖలనత ర్ానతనా ఐదారు నెలలలల  ప్ూర్తేగా 

మారే్ేసాే మని ఉప్ ముఖామంతిర, విదాాశాఖ మంతిర కడయిం శీ్రహర్త అనాారు. అనిా మౌలిక 

వస్త్ులు, టాయిల టటల , తాగునీరు, కాంపౌండ్ వాల్త్, పయెింటింగ్ వయేాలని అధికారులకు 

ఇప్ుటిక ేఆదేశాలిచిేనటటల  చ్ెపాురు. ప్రభుత్వం విదాకోస్ం నిధతలు కేటాయించడానికి స్ిదధ ంగా 



ఉందని, అయితే ఈ నిధతలనత స్దివనియోగం చ్ేస్తకోవాలనాారు. నెకొకండ్ జూనియర్ 

కాలేజీలల విదాార్తథనిల స్ంఖాకనతగుణంగా డార్మమటరర భవనం లేదని, అందతకోస్ం మర్ో 3 కోటల  

రూపాయలనత డార్మమటరర కోస్ం మంజూరు చ్ేస్తే నాటటల  ప్రకటించ్ారు. ఈ గురుకులంలల కాలువ 

ఉనాందతన విదాార్తథనిలకు ఇబబందతలు ఏరుడ్కుండా నలె ర్ోజులలల  ఎల్త.ఈ.డ ీ ల టైటల  

అమర్ాేలని అధికారులకు స్కచించ్ారు. అదవేిధంగా బాలికల జూనియర్ కాలేజీ కావడ్ంత  

ఇకకడ్ ఆకతాయిలు ర్ాకుండా పర లీస్తలు నిరంత్ర పటెరర లింగ్ నత నిరవహ ంచ్ాలనాారు.  

 ర్ాష్ు రంలలని అనిా ప్రభుత్వ విదాాలయాలలల  7వ త్రగతి నతంచి 12 వ త్రగతి వరకు 

చదివ ే బాలికల ఆర్ోగా ప్ర్తరక్షణలల భాగంగా హెలే్త అండ్ హైెజీన్్ కిట్స్ అందిస్తే నాటటల  ఉప్ 

ముఖామంతిర కడయిం శీ్రహర్త అనాారు. ఈ హెలే్త అండ్ హైెజీన్ కిట్స్ కోస్ం ఏటా 100 కోటల  

రూపాయలు ఖరుే చ్ేస్తే నాామని, దాదాప్ప 6 లక్షల మంద ి విదాార్తథనిలకు వీటిని 

అందిస్తే నాటటల  తెలిపారు. దేశంలల ఎకకడా కూడా బాలికలకు ఇలాంటి కిట్స్ ఇవవడ్ం 

లేదనాారు.  

 ఈ కారాకీమంలల స్విిల్త స్పెలల  కార్ోుర్ేష్న్ చ్ెైరమన్ పదెిె  స్తదరశన్ ర్మడిి , కల కుర్ హర్తత్, 

గురుకుల విదాాలయ స్ంస్థ  డెైర్మకుర్ స్త్ానార్ాయణ ర్మడిి  సాథ నిక అధికారులు, నేత్లు 

పాలొగ నాారు.  

  

PRO to Dy.Cm & Min.Edn 

K.Adinarayana 

9000114444 

 


