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2018-19 విద్యా సంవత్సరం న ంచి రాష్ట్ ంర లోని అనిి ప్వ
రై ేటు, ప్రభుత్వ పాఠశాలలోో తెలుగు భాష్టన
త్ప్పనిసరిగా ఒక సబ్జెక్ుగా బ్ో ధంచయలని ముఖ్ామంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు ఆద్ేశంచయరు. ఈ విధయనం
అమలు చేయడం కోసం ఈ అస్ంబ్లో సమావేశంలోనే చట్ ం తెసు నిటు
ో వెలోడంచయరు.
మాత్ృభాష్ట బ్ో ధన అమలుకు సంబ్ంధంచిన త్మిళనయడులోని విధయనయనిి అధాయనం చేయడయనికి వెళ్లో
వచిిన అధకారులతో ముఖ్ామంత్రర కేసీఆర్ మంగళవారం ప్రగత్ర భవన్ లో సమావేశమయాారు. తెలుగున
ఒక సబ్జెక్ుగా బ్ో ధంచడంప్ర రూప ంద్ంచయల్ససన విధ విధయనయలప్ర చరిించయరు. ‘‘మాత్ృభాష్ట అయిన తెలుగున
రక్ంచ కోవడం, మన సంసకృత్రని కాపాడుకోవడం లక్ష్ాంగా తెలంగాణలోని అనిి విద్యాసంసథ లో ో తెలుగున
సబ్జెక్ుగా బ్ో ధంచయలని నిరణయించయం. మారుత్ుని ప్రిసథ త్ుల నేప్థ్ాంలో ఇంగలోష్టు మీడయంలో చద్వడం
అంద్రికీ అనివారామవుత్ునిద్. పథలోల భవిష్టాత్ు
ు న

కూడయ ద్ెబ్బతీయవద్ు . అద్ే కీమంలో తెలుగు

కన మరుగు కావద్ు . అంద్ కే ఇంగలోష్టు మీడయంలో చద్వే విద్యారుథలు కూడయ తెలుగు భాష్ట నేరుికోవాలనే
నిబ్ంధన ప్డుత్ునయిం. మొద్ట ఇంటరలీడయట్ వరకు తెలుగున

త్ప్పనిసరి చేయాలని భావించయం.

అయితే ఇంటరలీడయట్ (10+2) అనిి విద్యాసంసథ లో ో ఒకే మాద్రిగా లేద్ . ఇంటరలీడయట్ లో తెలుగున
అమలు చేయడం కాసు ఇబ్బంద్గా మారుత్ుంద్. త్మిళనయడు, ప్ంజాబ్ త్ద్త్ర రాష్టా్రలోో మాత్ృభాష్ట బ్ో ధన
అమలున

ప్రిశ్రల్సంచిన అనంత్రం మొద్టి ద్శలో ప్ద్వ త్రగత్ర వరకు తెలంగాణలో తెలుగున

త్ప్పనిసరిగా సబ్జెక్ుగా బ్ో ధంచయలని నిరణయించయం’’ అని ముఖ్ామంత్రర ప్రకటించయరు.
త్రగత్ుల వారలగా తెలుగులో బ్ో ధంచయల్ససన అంశాలకు సంబ్ంధంచి సథలబ్స్ రూప ంద్ంచయల్ససంద్గా తెలుగు
యూనివరిసటీ, సాహిత్ా అకాడమీలన ముఖ్ామంత్రర కోరారు. భాష్టన కాపాడుకోవడంతో పాటు, మాత్ృభాష్ట
ద్యవరా జీవిత్ంలో ఉప్యోగప్డే విష్టయాలన

విద్యారుథలకు బ్ో ధంచయలని చెపాపరు. విద్యారుథలోో నెరత్రక

విలువలు, ద్ేశ భకిుని ప్ంచే అంశాలుండయలని వివరించయరు. తెలుగు చద్వే పథలోలకు ఉజవల భవిష్టాత్ు
ు
ఉండడం కోసం అవసరమైన చరాలు ప్రభుత్వం తీసకుంటుంద్. ప్వ
రై ేటు పాఠశాలలోో కూడయ త్ప్పనిసరిగా ఒక
తెలుగు ప్ండట్ ఉండేలా చరాలు తీస కోవాలని విద్యాశాఖ్ాధకారులన సీఎం ఆద్ేశంచయరు.

సమావేశంలో ఉప్ ముఖ్ామంత్రర శ్రీ కడయం శ్రీహరి, మంత్ురలు శ్రీ కెటి రామారావు, శ్రీ జూప్ల్సో కృష్టాణరావు, శ్రీ
ప్ద్యీరావు, ప్రభుత్వ ముఖ్ా సలహాద్యరు శ్రీ రాజీవ్ శరీ, ప్రభుత్వ ప్రతేాక ప్రధయన కారాద్రిి శ్రీ రాజీవ్ రంజన్
ఆచయరా, సాంసకృత్రక శాఖ్ ముఖ్ా కారాద్రిి శ్రీ బ్ురీ వెంకటేశం, పాఠశాల విద్యా డెరరెక్ర్ శ్రీ జి. కిష్టన్, సాహిత్ా
అకాడమీ అధాక్షుడు శ్రీ నంద్ని సథధయరెడి , కారాద్రిి శ్రీ ఏన గు నరిసంహరెడి , తెలుగు యూనివరిసటీ వెరస్
చయనసలర్ శ్రీ ఎస్.వి. సత్ానయరాయణ, ప్రభుత్వ ముఖ్ా కారాద్రిి శ్రీ నరిసంగ్ రావు, ఎస్.ఇ.ఆర్.టి. అధకారి
శ్రీమత్ర స వరణ వినయయక్ త్ద్త్రులు పాలగొనయిరు.
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