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2016 జూన్ న ుండి రాష్ట్ ర వ్ాాప్త ుంగా 60 మైనారిటీ రెసిడన్ష
ె ి యల్ పాఠశాలలు పాారుంభుంచాలన్ష ముఖ్ాముంత్రా శ్రీ కె.
చుంద్ాశేఖ్ర్ రావు ఆదేశుంచారు. బాలికల కోసుం 30, బాలుర కోసుం 30 కేటాయుంచాలనాారు. మన
ై ారిటీ సుంక్షేమ శాఖ్
న్షధ ల దాారా నడిచే ఈ పాఠశాలల న్షరాహణ బాధాతన

విదాాశాఖ్ సవాకరిుంచాలన్ష సిఎుం చెపాారు. ఇుంగలీష్

మీడియుంలో విదాాబో ధన జరగాలన్ష, మొద్టి ఏడాది 5,6,7 తరగతులలో ప్ావ్శ
ే ాలు కలిాుంచి ప్ాత్ర ఏడాది ఒకోో తరగత్ర
పుంచ కుుంటూ 12 వ తరగత్ర వరకు ఈ రెసిడన్ష
ె ి యల్ పాఠశాలలోీ విదాాబో ధన జరపాలన్ష సిఎుం చెపాారు.
మైనారిటీ సుంక్షేముంపై ముఖ్ాముంత్రా ముంగళవ్ారుం సచివ్ాలయుంలో సమావ్ేశుం న్షరాహుంచారు. ఉప్ ముఖ్ాముంతుాలు
మహమూద్ అలీ, కడియుం శ్రీహరి, ముంతుాలు పో చారుం శ్రీన్షవ్ాస్ రెడిి, ఈటెల రాజెుంద్ర్, జగదీష్ రెడ,ిి ప్ాభుతా ప్ాధాన
కారాద్రిి రాజీవ్ శరమ, సిఎుంఓ ముఖ్ాకారాద్రిి నరిసుంగ్ రావు, సవన్షయర్ ఐపిఎస్ అధికారి ఎకె. ఖ్ాన్, మైనారిటీ
సుంక్షేమ శాఖ్ కారాద్రిి ఉమర్ జలీల్, మైనారిటీ ఫైనాన్స కారపారేష్టన్ ఎుం.డి ష్టఫి ఉలాీ, మైనారిటీ సుంక్షేమ శాఖ్ డెర
ై ెక్ర్
అకబర్, ముఖ్ాముంత్రా ప్ాత్ేాక కారాద్రిి భూపాల్ రెడిి తదితరులు పాలగొనాారు.
ఎటి్ ప్రిసి తులోీ వచేే జూన్ లో మైనారిటీ రెసిడన్ష
ె ి యల్ పాఠశాలలు పాారుంభుం కావ్ాలన్ష, ఇుంద్ కు అవసరమైన చరాలు
తీస కోవ్ాలన్ష, మైనారిటీ సుంక్షేమ శాఖ్, విదాా శాఖ్లు సమనాయుంత్ో ప్న్ష చేయాలన్ష సూచిుంచారు. ఈ పాఠశాలలకు
అవసరమైన బో ధన, బో ధనేతర సిబబుందిన్ష న్షయముంచాలన్ష, దీన్షకి సుంభుందిుంచిన నోటఫ
ి ికష్ట
ే న్ కూడా డిఎసవస
నోటఫ
ి ికష్ట
ే న్ త్ో పాటే రావ్ాలన్ష ముఖ్ాముంత్రా ఆదేశుంచారు. వివిధ విదాాసుంసి లీ ో ఖ్ాళీగా ఉనా ఉరద
ూ టీచరీ పో స్ లన
కూడా భరలత చేయాలన్ష ఆదేశుంచారు. మొద్టి ఏడాది కిరాయ భవనాలోీ పాఠశాలలు నడపాలన్ష 2017 విదాాసుంవతసరుం
పాారుంభుం నాటికి కొతత భవనాలు న్షరిముంచాలన్ష ఆదేశుంచారు. మైనారిటల
ీ ు ఎకుోవగా ఉనా పాాుంత్ాలోీ రెసడ
ి ె న్షియల్
పాఠశాలలు న్షరిముంచాలన్ష, అుంద్ కోసుం అన వ్ైన సి లాలన గురితుంచాలన్ష చెపాారు. వక్ఫ్ బో రుి సి లాలన కూడా
విన్షయోగిుంచ కోవచేనాారు. ఒకోో భవనాన్షా రద.20 కోటీ త్ో, కనీసుం ఆరు ఎకరాల విసవత రణ ుంలో న్షరిమస్ాతమనాారు. ఈ
బడెెట్ లోనే రెసడ
ి ెన్షియల్ పాఠశాలల కోసుం న్షధ లు కేటాయస్ాతమనాారు. మైనారిటీ సుంక్షేమాన్షకి ప్ాభుతాుం చితత శుదిిత్ో

కృషి చేసత నాుంద్ న కారాకీమాలు వ్ేగుంగా అమలయ్ాుంద్ కు అవసరమన
ై సిబబుందిన్ష కూడా న్షయముంచాలన్ష
చెపాారు. దీన్షకి సుంభుందిుంచిన ప్ాత్రపాద్నలు తయారు చేసతత వ్ుంటనే ఖ్ాళీలు భరలత చేస్త ామన్ష సిఎుం సాష్ట్ ుం చేశారు.
చుంచల్ గూడ జెల
ై ు, రేస్ కోర్స తరలిుంప్ుకు ఆదేశాలు
----------------------------------------------------నగరుంలోన్ష చుంచల్ గూడ జెల
ై ున చరీ ప్లిీ కి తరలిుంచాలన్ష ముఖ్ాముంత్రా అధికారులన ఆదేశుంచారు. రేస్ కోర్స న
కూడా నగర శవ్ారుకు తరలిుంచాలనాారు. ఈ రెుండు సి లాలన రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల న్షరామణాన్షకి ఉప్యోగిుంచాలన్ష
చెపాారు.
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