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బావి తరానికి మంచి విద్యను అందంచడం దవారానే పేద్ల జీవితవలలో గుణవతమక మార్పు వసుతంద్ని
ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు అనవార్ప. ఈ లక్ష్య సాధన కోసమే ప్ిభుతాం కేజి టు పీజి విదవయ
విధవనంలల భాగంగా రాష్ట్ ర వ్ాయప్త ంగా విరివిగా గుర్పకుల విదవయలయాలు ప్ాిర్ంభంచడవనికి నిర్ణయం
తీసుకునాద్ని వ్ెలోడంచవర్ప. ఎస్ీీ, ఎస్ీ్, బిస్ి, మైనవరిటీ వరాాలకు వ్ారి జనవభాను అనుసరించి గుర్పకుల
విదవయలయాలు ప్ాిర్ంభసుతనాటు
ో ప్ికటంచవర్ప. రాష్ట్ ంర లల గుర్పకుల విద్య విసత ర్ణపై కాయంప్ు కారాయలయంలల
శనివ్ార్ం స్ిఎం సమీక్ష్ నిర్ాహంచవర్ప. ఉప్ ముఖ్యమంత్రి మహమూద్ అలీ, మండలి విప్ ప్లాో రాజేశార్
రెడి , ప్ిణవళిక సంఘం ఉప్ాద్యక్షుడు నిర్ంజన్ రెడి , ఢలీో లలని ప్ిభుతా ప్ిత్రనిధ వ్ేణుగోప్ాలాచవరి, ఎంపిలు
ప్ ంగులేట శ్రీనివ్ాస రెడి , బాలక సుమన్, ఎమేమలేయలు ఎర్ీబెలిో ద్యాకర్ రావు, బాబు మోహన్, గణేష్ గుప్ాత,
స్ిఎం ప్ితయయక కార్యద్రిి భూప్ాల్ రెడి తదతర్పలు ప్ాలగానవార్ప.
పేద్ల సంక్షేమం కోసం ఆసరా పనష నో ు, కళ్యయణలక్షమమ, రేష్టన్ బియయం, డబుల్ బెడ్ ర్ూమ్ ఇండుో లాంట అనేక
సంక్షేమ కార్యకీమాలు అమలు చయసత ునాప్ుటకీ బావి తరాలకు మంచి విద్య అందంచడం దవారానే పేద్ల
జీవితవలు బాగుప్డతవయని తవనూ బలంగా నముమతునాటు
ో స్ిఎం వ్ెలోడంచవర్ప. అంద్ుకు ఒకోక విదవయరిిపై
దవదవప్ు 84 వ్ేల ర్ూప్ాయల ఖ్ర్పు పడుతూ మంచి విద్య, వసత్ర, ఆహార్ం అందసుతనాటు
ో వ్ెలోడంచవర్ప.
వచయు విదవయ సంవతీర్ం నుంచి బిస్ిలకు నియోజకవరాానికి ఒకట చొప్ుున 119 గుర్పకులాలు
ప్ాిర్ంభసుతనాటు
ో వ్ెలోడంచవర్ప. మైనవరిటీ వరాాలకు దయశంలల ఎకకడవ లేని విధంగా ఈ ఏడవద 71 మైనవరిటీ
గుర్పకుల ప్ాఠశాలలు ప్ాిర్ంభంచవమనవార్ప. వచయు విదవయ సంవతీర్ం మరో 89 విదవయలయాలు
ప్ాిర్ంభసాతమని, దంతో గుర్పకులాల సంఖ్య 160 కి చయర్పకుంటునవార్ప. హైద్రాబాద్ సహా ఇతర్ ప్ాింతవలలో
మైనవరిటీల జనవభా, సి లాల అంద్ుబాటు తదతర్ అంశాలను ప్రిగణలలకి తీసుకుని ఇంకా అద్నంగా
గుర్పకులాలు మంజూర్ప చయయడవనికి కూడవ స్ిద్ధమని స్ిఎం ప్ికటంచవర్ప. 2016-17 విదవయ సంవతీర్ంలల 71
మైనవరిటీ గుర్పకుల విదవయలయాల దవారా 17 వ్ేల మందకి విద్య అంద్ుతునాద్ని, దనికోసం ర్ూ. 143.21

కోటు
ో వ్ెచిుసుతనవామని వ్ెలోడంచవర్ప. 160 గుర్పకులాల దవారా వచయు ఐదయళ్ోలల లక్ష్ మంద విదవయర్పిలకు
గుర్పకుల విదవయలయాల దవారా మంచి విద్య అంద్ుతుంద్నవార్ప. ఇంద్ుకోసం ర్ూ. 2,568 కోటు
ో ఖ్ర్పు
పడుతునాటు
ో వ్ెలోడంచవర్ప. దనికి అద్నంగా గుర్పకుల విదవయలయాలకు స ంత భవనవలు, ఇతర్ మౌలిక
సద్ుప్ాయాల కోసం మరో 3 వ్ేల కోటు
ో వ్ెచిుసాతమనవార్ప. లక్ష్ కుటుంబాలకు మంచి భవిష్టయత్
అంద్ుతుంద్ని చెప్ాుర్ప. ఇద సామాజిక మార్పు దశగా వ్ేసత ునా గొప్ు ముంద్డుగుగా స్ిఎం అభవరిణంచవర్ప.
రాష్ట్ ంర లల వచయు విదవయ సంవతీర్ం నుంచి మరినిా మైనవరిటీ గుర్పకులాలు ఏరాుటు కావ్ాలని, ఆయా
ప్ాింతవలలో మైనవరిటీ జనవభా ఆధవర్ంగా వీటని ఏరాుటు చయయాలని ఆదయశంచవర్ప. మైనవరిటీ జనవభా
ఎకుకవునా చోట ఒక బాలికల, ఒక బాలుర్ గుర్పకులంతోనే సరిపట్ కుండవ ఎనిా అవసర్మైతయ అనిా
సాిపించవలని ఆదయశంచవర్ప. ఎస్ీీ, ఎస్ీ్ గుర్పకులాలు చవలా గొప్ుగా ప్నిచయసత ునవాయని అదయ తర్హాలల
మైనవరిటీ గుర్పకులాలు కూడవ మొద్ట ఏడవదయ మంచి పేర్ప తెచుుకోవడం ప్టో స్ిఎం సంతృపిత వయకత ం చయశార్ప.
రాబో యే కాలంలల గుర్పకుల విదవయలయాల సంఖ్యను విరివిగా పంచుకుంటామనవార్ప. ఇద కేజీ టు పిజీ
విదవయ విధవనవనికి ప్ునవద వంటద్ని పేరొకనవార్ప.
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