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 మాట ఇస్తే నిలబెటు టకునేది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం
 గత్ నాలుగేళ్ల కృషికి ఇప్పుడిప్పుడే ఫలితాలొస్తేనాాయి
 త్లిల దండ్రరలకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపెై నమమకం పెరుగుత ంది
 ప్రభుత్వ విదాాలయాలలల మౌలిక వస్త్ులు ప్ూర్తేగా కలిుస్తేనాాం
 గత్ పాలనలల భరస్ు త ప్టిున విదాావావస్థ నత గాడిన పెడ్రత్ునాాం
 ఈ నాలుగేళ్లలల 570 గురుకులాలు కొత్ే గా ఏర్ాుటట అయాాయి
 ఈ ఏడాది నతంచి 33 గురుకులాలు, 85 కేజీబీవీలు జూనియర్ కాలేజీలయాాయి
 వచ్ేే ఏడాది 119 బీస్ీ గురుకులాలు ఏర్ాుటట కానతనాాయి
 మర్ో 27 సాధారణ గురుకుల విదాాలయాలకు స్ిఎం స్తముఖత్ తెలిపారు
 నాణామన
ై విదా అందించ్ేందతకు గురుకుల వావస్థ నత ప్టిష్ుం చ్ేస్ే తనాాం
 ప్రభుత్వ విదాాలయాలలలని బాలికలకు హెల్తే అండ్ హెైజీన్ కిట్స్ ఇస్తేనాాం
 7వ త్రగతి నతంచి ఇంటర్ వరకుబాలికలకు ఏటా రూ.100 కోటల త 6 లక్షల మందికి
కిట్స్
 నెకొకండ్ గురుకులంలల అదనప్ప వస్తి భవనానిా పారరంభంచిన ఉప్ ముఖామంతిర,
విదాాశాఖ మంతిర కడియం శ్రీహర్త
 నెకొకండ్ గురుకులానికి మర్ో అదనప్ప వస్తి భవనానికి మూడ్ర కోటల మంజూరు
చ్ేస్ిన ఉప్ ముఖామంతిర
 నెల ర్ోజులలల ఎల్త.ఈ.డి ల ైటల ట అమర్ాేలని అధికారులకు ఆదేశాలు

వరంగల్త, జూల ై 31 : మాట ఇస్తే నిలబెటు టకునేది ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వమని ఉప్
ముఖామంతిర, విదాాశాఖ మంతిర కడియం శ్రీహర్త అనాారు. ముఖామంతిర కేస్ిఆర్
నాయకత్వంలల తెలంగాణలల పతదలకు నాణామన
ై విదానత అందించడానికి గురుకుల విదాా
వావస్థ నత ప్టిష్ుం చ్ేస్ే తనాామనాారు. ఈ ర్ోజు వరంగల్త రూరల్త జిలాల, నెకొకండ్లల గురుకుల
పాఠశాలనత జూనియర్ కాలేజీగా అప్ గేడ్
ీ చ్ేస్,ి అకకడ్ విదాార్తథనిల వస్తి కోస్ం నిర్తమంచిన
డార్మమటరరని పారరంభంచ్ారు. అనంత్రం విదాార్తథనిలకు జూనియర్ ఇంటర్ మొదటి స్ంవత్్రం
త్రగతి చ్ెపాురు.
ఏడాది కిీత్ం నెకొకండ్ గురుకుల విదాాలయం మారగ ంలల తానత వెళ్ే త, వెళ్ల త ర్ాతిర
స్మయంలల ఇకకడ్కు వచ్ాేనని, అప్పుడ్ర ఇకకడ్ స్ర్మైన వస్తి లేదని, జూనియర్ కాలేజీ
కావాలని విదాార్తథనిలు అడ్గడ్ంత త్ప్ుకుండా చ్ేసే ానని హామీ ఇచిే ఈర్ోజు జూనియర్
కాలేజీకి అప్ గేీడ్ చ్ేస్తకోవడ్ం, కొత్ే డార్మమటరర భవనానిా పారరంభంచతకోవడ్ం స్ంత ష్ంగా
ఉందని ఉప్ ముఖామంతిర కడియం శ్రీహర్త అనాారు. అందతకే ఈ ప్రభుత్వం మాట ఇస్తే
నిలబెటు టకునేదని,

స్ిఎం

కేస్ిఆర్

విదాారంగానిా

ప్టిష్ుం

చ్ేయడానికి

గురుకుల

విదాాలయాలనత దేశంలల ఎకకడా లేననిా ఏర్ాుటట చ్ేస్ే తనాారని చ్ెపాురు.
గత్ పాలనత విదా భరస్ు త ప్టిుందని, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్ాేక దీనిని గాడిలల
పెటు ం్ దతకు చ్ేస్ే తనా ప్రయతాాలు ఇప్పుడిప్పుడే ఫలితాలు ఇస్తేనాాయని ఉప్ ముఖామంతిర
కడియం శ్రీహర్త అనాారు. గత్ంలల ప్రభుత్వ విదాాలయాలలల వస్త్ులు లేక, నియామకాలు
చ్ేయక, నిధతలు ఇవవక, పెవ
ై ట్స
ే విదాా స్ంస్థ లనత పర ర త్్హంచడ్ంత అందరూ పెవ
ై ట్స
ే
స్కకళ్ల లల చ్ేర్ారని చ్ెపాురు. తెలంగాణ ప్రభుత్వంలల ప్రభుత్వ పాఠశాలలల మౌలిక వస్త్ులు
పెంచి, నాణామైన విదా అందిస్ే తండ్డ్ంత త్లిల దండ్రరలకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలపెై నమమకం

పెర్తగతందనాారు. అందతకే ఇప్పుడ్ర పెవ
ై ేట్స పాఠశాలల నతంచి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు
విదాారుథలు వస్తేనాారని చ్ెపాురు.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం వచ్ేేటప్ుటికీ ఈ ర్ాష్ు ంర లల దాదాప్ప 300 గురుకులాలుంట్...గత్
నాలుగేళ్లలల స్ిఎం కేస్ిఆర్ నాయకత్వంలల 570 గురుకులాలనత ఏర్ాుటట చ్ేస్తకునాటట
ల ఉప్
ముఖామంతిర కడియం శ్రీహర్త ప్రకటించ్ారు. వీటిత పాటట ప్ర్తపాలనా సౌలభాం కోస్ం నకత్న
జిలాలలు, మండ్లాలు ఏర్ాుటట చ్ేస్తకోగా, వీటిలల కొత్ే గా 85 కేజీబీవీలు వచ్ాేయనాారు. ఈ
ఏడాది నతంచి 33 సాధారణ గురుకుల పాఠశాలలనత, 85 కేజీబీవీలనత జూనియర్
కాలేజీలుగా అప్ గేీడ్ 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 డిగరీ కాలేజీలనత ఏర్ాుటట
చ్ేశారనాారు. ముఖామంతిర కేస్ిఆర్ మర్ో 119 గురుకులాలు వచ్ేే విదాా స్ంవత్్రం
పారరంభంచ్ాలని ఇప్ుటికే నిరణయం తీస్తకునాారని తెలిపారు. అదేవిధంగా గురుకులాలలల
విదాారుథలు బాగా చదతవపత్ునాారని, సాధారణ గురుకులాలనత కూడా జిలాలకు ర్మండ్ర
ఏర్ాుటట చ్ేయడ్ం కోస్ం మర్ో 27 గురుకులాలని ఇవావలని స్ిఎంని కోర్తతే స్తముఖత్ వాకే ం
చ్ేశారనాారు. దేశంలల ఏ ర్ాష్ు ంర లల కూడా ఇనిా గురుకుల విదాాలయాలు లేవనాారు. ఈ
గురుకుల విదాాలయాలకు ఏటా 3500 కోటల రూపాయలనత ఖరుే చ్ేస్ే తనాామనాారు.
వరంగల్త లలని ప్రభుత్వ పాఠశాలల రూప్పర్ేఖలనత ర్ానతనా ఐదారు నెలలలల ప్ూర్తేగా
మార్ేేసాేమని ఉప్ ముఖామంతిర, విదాాశాఖ మంతిర కడియం శ్రీహర్త అనాారు. అనిా మౌలిక
వస్త్ులు, టాయిల టట
ల , తాగునీరు, కాంపౌండ్ వాల్త్, పెయింటింగ్ వేయాలని అధికారులకు
ఇప్ుటికే ఆదేశాలిచిేనటట
ల చ్ెపాురు. ప్రభుత్వం విదాకోస్ం నిధతలు కేటాయించడానికి స్ిదధంగా

ఉందని, అయితే ఈ నిధతలనత స్దివనియోగం చ్ేస్తకోవాలనాారు. నెకొకండ్ జూనియర్
కాలేజీలల విదాార్తథనిల స్ంఖాకనతగుణంగా డార్మమటరర భవనం లేదని, అందతకోస్ం మర్ో 3 కోటల
రూపాయలనత డార్మమటరర కోస్ం మంజూరు చ్ేస్ే తనాటట
ల ప్రకటించ్ారు. ఈ గురుకులంలల కాలువ
ఉనాందతన విదాార్తథనిలకు ఇబబందతలు ఏరుడ్కుండా నెల ర్ోజులలల ఎల్త.ఈ.డీ ల ట
ై లట
అమర్ాేలని అధికారులకు స్కచించ్ారు. అదేవిధంగా బాలికల జూనియర్ కాలేజీ కావడ్ంత
ఇకకడ్ ఆకతాయిలు ర్ాకుండా పర లీస్తలు నిరంత్ర పెటర రలింగ్ నత నిరవహంచ్ాలనాారు.
ర్ాష్ు ంర లలని అనిా ప్రభుత్వ విదాాలయాలలల 7వ త్రగతి నతంచి 12 వ త్రగతి వరకు
చదివే బాలికల ఆర్ోగా ప్ర్తరక్షణలల భాగంగా హెల్తే అండ్ హెైజీన్్ కిట్స్ అందిస్ే తనాటట
ల ఉప్
ముఖామంతిర కడియం శ్రీహర్త అనాారు. ఈ హెల్తే అండ్ హెైజీన్ కిట్స్ కోస్ం ఏటా 100 కోటల
రూపాయలు ఖరుే చ్ేస్ే తనాామని, దాదాప్ప 6 లక్షల మంది విదాార్తథనిలకు వీటిని
అందిస్ే తనాటట
ల తెలిపారు. దేశంలల ఎకకడా కూడా బాలికలకు ఇలాంటి కిట్స్ ఇవవడ్ం
లేదనాారు.
ఈ కారాకీమంలల స్ివిల్త స్పెల ల కార్ోుర్ేష్న్ చ్ెైరమన్ పెదె ి స్తదరశన్ ర్మడిి, కల కుర్ హర్తత్,
గురుకుల విదాాలయ స్ంస్థ డెైర్మకుర్ స్త్ానార్ాయణ ర్మడిి సాథనిక అధికారులు, నేత్లు
పాలొగనాారు.
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