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అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్ు భన్న సాాంఘిక స్ాంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలల మాదిరిగానే రాష్ట్ ర వ్ాాప్ు ాంగా
మైనారిటీల కోస్ాం గురుకుల పాఠశాలలు న్డపాలని ముఖ్ామాంత్రి శ్రీ కె. చాంద్ిశేఖ్ర్ రావు ఆదేశాంచారు. ఎస్సీ ,
ఎస్స్ల మాదిరిగానే మైనారిటీ పిలలలకు మాంచి విద్ా అాందిాంచాలిీన్ బాధ్ాత ఉాంద్ని, వ్ారి జీవితాలలల కొతు
వ్ెలుగు తీస్భకురావ్ాలని ముఖ్ామాంత్రి చెపాారు. వచేే విదాా స్ాంవతీరాం నాటికి రాష్ట్ ర వ్ాాప్ు ాంగా 160
మైనారిటీ గురుకుల పాఠశాలలు పాిరాంభాం కావ్ాలని చెపాారు. ఈ విదాా స్ాంవతీరాం ఇప్ాటికే 71 మైనారిటీ
గురుకుల పాఠశాలలన్భ పాిరాంభాంచిన్ాంద్భన్, మిగతా 89 గురుకుల పాఠశాలన్భ వ్ెాంటనే మాంజూరు చేసు ామని
చెపాారు. మొతు ాం 160 మైనారిటీ గురుకుల పాఠశాలలలల 55 వ్ేల మాందికి పైగా విదాారుులకు మాంచి విద్ా,
భోజన్ాం, వస్త్ర కలిాాంచాలని చెపాారు. ఈ విదాాలయాలకు అవస్రమైన్ బో ధ్న్, బో ధ్నేతర స్ిబబాందిని
కూడా నియమిసాుమని చెపాారు. విదాా స్ాంస్ు ల నిరవహణకు అయ్యా వాయానిన అాంచనా వ్ేయాలని,
కావ్ాలిీన్ నిధ్భలన్భ బడెెటల ల పడతామని స్ిఎాం స్ాష్ట్ ాం చేశారు. ప్ితీ ఏడాది మైనారిటీ విదాా స్ాంస్ు ల
నిరవహణకు స్ాంబాంధిాంచిన్ వాయానిన బడెెట్ లల తప్ాక చేరాేలని కూడా స్ిఎాం ఆదేశాంచారు.

మైనారిటీ గురుకుల పాఠశాలల నిరవహణ, కొతు గురుకుల పాఠశాలల ఏరాాటుపై కాాాంప్ు కారాాలయాంలల
ముఖ్ామాంత్రి శుకీవ్ారాం స్మీక్ష నిరవహిాంచారు. మైనారిటీ స్ాంక్షేమ వావహారాలు చూస్భున్న స్సనియర్
ఐపిఎస్ అధికారి ఎకె ఖ్ాన్, ముఖ్ా కారాద్రుులు న్రిీాంగ్ రావు, శాాంత్ర కుమారి, స్ిఎాం ప్ితేాక కారాద్రిు
భూపాల్ రెడడి తదితరులు పాలగొనానరు. సాాంఘిక స్ాంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలలలల మాంచి ఫలితాలు
వస్భునానయని, చాలా మాంది విదాారుులు మడడస్ిన్ తో పాటు ప్లు ఉన్నత విదాా కోరుీలకు

ఎాంపికవుతునానరనానరు. ఆ పాఠశాలల నిరవహణపై తాన్భ ప్ూరిు స్ాంతృపిు తో ఉనానన్ని, మైనారిటీ గురుకుల
పాఠశాలలు కూడా అదే ప్ిమాణాలతో న్డవ్ాలని స్ిఎాం ఆకాాంక్షడాంచారు. ప్ితీ అస్ాంబ్లల నియోజకవరాొనికి ఒకటి
చొప్ుాన్ 120 మైనారిటీ రెస్ిడెనిియల్ స్ూూల్ీ న్భ పాిరాంభాంచాలని, గతాంలల నిరణయ్ాంచామని, అాంద్భలల
భాగాంగా ఈ విదాా స్ాంవతీరాం న్భాంచే 71 మైనారిటీ విదాా స్ాంస్ు లు పాిరాంభమయాాయని చెపాారు. అయ్తే
ఈ విదాా స్ాంస్ు లల ల చేరడానికి మైనారిటీలు ఎాంతో ఆస్కిు చూప్ుతున్నాంద్భన్ వ్ాటి స్ాంఖ్ాన్భ పాంచాలని
నిరణయ్ాంచామనానరు. మైనారిటీలకు అతుాన్నత ప్ిమాణాలతో కూడడన్ విద్ా అాందిాంచడాం దావరా వ్ారికి
మాంచి జీవితాం అాందిాంచగలుగుతామనేది తన్ ఉదేేశ్ామని స్ిఎాం చెపాారు. అాంద్భకే రాష్ట్ ాంర లల 160 మైనారిటీ
విదాా స్ాంస్ు లు ఉాండాలని నిరణయ్ాంచామనానరు.

నిజామాబాద్, కరాంన్గర్, వరాంగల్, హన్మకొాండ, ఖ్మమాం, న్లగొాండ, మహబూబ్ న్గర్, ఆదిలాబాద్ ప్ట్ ణాలలల
ఆరు చొప్ుాన్ (మూడు బాలికలకు, మూడు బాలురకు) మైనారిటీ విదాాస్ాంస్ు లుాండాలనానరు. ప్ితీ అస్ాంబ్లల
నియోజకవరొ ాంలల ఒకటి ఖ్చిేతాంగా ఉాండాలని, ముస్ిల ాంలు ఎకుూవగా ఉన్న ప్ట్ ణాలలల రెాండు, మూడు విదాా
స్ాంస్ు లు నెలకొలాాలని ఆదేశాంచారు. హైద్రాబాద్ న్గరాంలల ప్ిస్ు భతాం 8 విదాాస్ాంస్ు లునానయని, మరో 12
విదాాస్ాంస్ు లు ఏరాాటు చేయాలని చెపాారు. ఈ విదాా స్ాంస్ు ల ఏరాాటుకు స్ాంబాంధిాంచిన్ ప్ికయ
ిీ న్భ వ్ెాంటనే
పాిరాంభాంచాలని కూడా ఆదేశాంచారు. 5, 6, 7 తరగతులలల ప్ివ్ేశ్ాం కలిాాంచి, ప్ితీ ఏడాది ఒకోూ తరగత్ర
పాంచభకుాంటూ పో వ్ాలని స్ూచిాంచారు. ముస్ిల ాంల జనాభాన్భ ప్రిగణలలకి తీస్భకుని, దానికి అన్భగుణాంగా
అద్న్ప్ు విదాాస్ాంస్ు లు ఏరాాటు చేయాలని స్ూచిాంచారు. ముస్ిల ాం పిలలలు మాంచి విదాా వాంతులు కావ్ాలని,
అాంద్భకోస్ాం ప్ిభుతవాం అవస్రమైన్ చేయూత అాందివ్ావలని స్ిఎాం నిరణయ్ాంచారు.

మొద్టి ఏడాది పాిరాంభాంచిన్ మైనారిటీ విదాా స్ాంస్ు ల నిరవహణ బాగుాంద్ని ముఖ్ామాంత్రి అభన్ాందిాంచారు.
ప్ిభుతవాం నెలకొలిాన్ విదాా స్ాంస్ు లల ల చదివ్ే విదాారుేలు, వ్ారి తలిల ద్ాండుిలు ఎాంతో ఆన్ాంద్ాంగా ఉనానరనానరు.
మైనారిటీ విదాాస్ాంస్ు లల ల చదివ్ే విదాారుులు పాలగొన్న కారాకీమాలకు స్ాంబాంధిాంచిన్ ఫో టలలు చూస్ి
ముఖ్ామాంత్రి స్ాంతోష్టాం వాకు ాం చేశారు. వచేే ఏడాది నాటికి అనిన విదాా స్ాంస్ు లకు స ాంత భవనాలుాండేలా
చరాలు తీస్భకోవ్ాలని చెపాారు.

మత సామరసాానికి ప్ితీక తెలాంగాణ
-------------------------------------తెలాంగాణ రాష్ట్ ాంర గాంగా జమునా తెహజీబ్ అన్డానికి ఇటీవల జరిగిన్ వినాయక చవిత్ర ఉతీవ్ాలు తాజా
ఉదాహరణ అని ముఖ్ామాంత్రి అనానరు. తెలాంగాణ రాష్ట్ ాంర లల ప్ిజలు మతాల పేరిట ఎన్నడూ విడడపో లేద్ని,
అాంతా కలిస్ే ప్ాండుగలు చేస్భకుాంటారని స్ిఎాం వివరిాంచారు. బతుకమమ, ద్స్రా, పసరల ప్ాండుగలన్భ కలిపే
చేస్భకునే స్ాంస్ూృత్ర తెలాంగాణలల ఉాంద్నానరు. జమిమచెట్ ు ద్గొ రికి, పాలపిట్న్భ చూడడానికి అాంద్రూ కలిస్ే
వ్ెళతారనానరు. ద్రాొల ద్గొ రికి కూడా పద్ే ఎతు
ు న్ జన్ాం మతాలకు అతీతాంగా వ్ెళతారని, పాిరునా
మాందిరాలన్భ ప్ిజలు, భకుుల మాదిరిగానే స్ాంద్రిుసాురు తప్ా మత పాిత్రప్దికన్ కాద్ని వ్ెలలడడాంచారు. గణేష్
ఉతీవ్ాల స్ాంద్రుాంగా కూడా లౌకిక స్ూూరిు కనిపిాంచిాంద్నానరు. చాలా చోటల గణేష్ మాండపాల వద్ే
ముస్ిల ాంలు ప్ూజలు చేశారని, ఉతీవ్ాలలల పాలగొనానరని, లడూ
ి వ్ేలాంలల పాలగొని ద్కూాంచభకునానరనానరు.
అలా కలిస్ి మలిస్ి జీవిస్భున్న ప్ిజలాంతా బాగుాండాలని, అనిన వరాొల బావితరాలు బాగుాండడాం కోస్ాం
కారాకీమాలు తీస్భకోవ్ాలని చెపాారు. అాంద్భలల భాగాంగానే ఎస్సీ, ఎస్స్ గురుకుల పాఠశాలల మాదిరిగా
మైనారిటీ రెస్ిడెనిియల్ పాఠశాలలు నెలకొలాాలని నిరణ య్ాంచిన్టు
ల వ్ెలలడడాంచారు.
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