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ఆర్థిక స్థి మత కలిగథన వార్థ పిల్లల్ు ఎల్ాగూ మంచి పాఠశాల్ల్కు వెళ్లల చదువుకుంటారని, ఎస్సీ, ఎస్సీ,
బిస్ి, మైనార్థట,ీ ఇతర పేద వర్ాాల్ పిల్లల్కు పుస్త కాల్ు, బటీ ల్ు, మంచి భోజనం స్మకూర్థి నాణ్యమైన
విదయను అందంచే బాధ్యత పరభుతవం తీస్ుకోవాల్ని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ ర్ావు పిల్ుపునిచాిరు.
పేద విదాయరుిల్ చదువు కోస్ం పెటీ న
ట ఖ్రుి భావితర్ాల్ను బాగు చేయడానికి ఉపయోగపడుత ందని,
మానవ వనరుల్ అభివృది కి దో హదపడుత ందని ముఖ్యమంత్రర వెల్లడంచారు. పరతీ ఏడాద 20 వేల్ కోటల
రూపాయల్కు పెైగా విదయ కోస్ం ఖ్రుి పెడుత ననపపటటకీ, పరభుతవ విదయల్ో అనుకునన ఫలితాల్ు ర్ావడం
ల్ేదని ముఖ్యమంత్రర ఆవేదన వయకత ం చేశారు. పరస్త ుతమునన అనిన విదాయస్ంస్ి ల్ు మరుగెైన పదద త ల్ోల నడచే
విధ్ంగా, మంచి విదయ విదాయరుిల్కు అందే విధ్ంగా చరయల్ు తీస్ుకోవాల్ని స్ిఎం ఆదేశంచారు. పేద
విదాయరుిల్కు ఎల్.కె.జి. స్ాియి నుంచి ఉననత చదువుల్ు చదువుకోవడానికి అనుగుణ్ంగా విదాయ విధానం
ఉండాల్ని, దానిని పర్థగణ్ల్ోకి తీస్ుకునే బడజెట్ పరత్రపాదనల్ుండాల్ని, విదాయరంగానికి పెటీ ట ఖ్రుి కూడా ఈ
ల్క్ష్యం చేరుకునేల్ా చేయాల్ని స్ిఎం స్ూచించారు. ఎస్సీ, ఎస్సీ, బిస్ి స్ంక్షేమ శాఖ్ దావర్ా నడుస్ుతనన
హాస్ీ ళ్లను దశల్ వార్ీగా ర్ెస్ిడజనిియల్ పాఠశాల్ల్ుగా మార్ాిల్ని, ఇందుకు స్ంబంధంచి కార్ాయచరణ్
రూప ందంచాల్ని స్ిఎం చజపాపరు.

బడజెట్ స్మీక్ష్ల్ోల భాగంగా ముఖ్యమంత్రర మంగళ్వారం విదాయశాఖ్పెై చరిల్ు జర్థపారు. ఉప ముఖ్యమంత్రర శ్రీ
కడయం శ్రీహర్థ, ఆర్థిక శాఖ్ మంత్రర శ్రీ ఈటెల్ ర్ాజెందర్, పరభుతవ స్ల్హాదారుడు శ్రీ జిఆర్ ర్ెడి , పరభుతవ పరధాన
కారయదర్థి శ్రీ ర్ాజీవ్ శరమ, విదాయశాఖ్ ముఖ్య కారయదర్థి శ్రీమత్ర ర్ాజీవ్ రంజన్ ఆచారయ, స్ిఎంఓ ముఖ్య
కారయదర్థి శ్రీ నర్థీంగ్ ర్ావు, వివిధ్ శాఖ్ల్ స్సనియర్ అధకారుల్ు శ్రీ బిపి ఆచారయ, శ్రీ ర్ామకృష్ాార్ావు, శ్రీ
శవశంకర్, శ్రీ నవీన్ మిటీ ల్, శ్రీ జి. కిషన్, శ్రీ వాణ్ీ పరస్ాద్, శ్రీ ఎంవి ర్ెడి తదతరుల్ు పాల్గానానరు. ఈ
స్ందరభంగా ముఖ్యమంత్రర మాటాలడుతూ పల్ు స్ూచనల్ు చేశారు.

“విదాయశాఖ్ల్ో 14 విభాగాల్ునానయి. అనిన అవస్రం ల్ేదు. అధకారుల్ు కూడా ల్ేరు. కాబటటీ విభాగాల్ను
తగథాంచాలి. అవస్రం ల్ేని వాటటని తొల్గథంచాలి. ఒకే స్వభావం ఉనన విభాగాల్ను కలిపేయాలి. ఆర్ెైైవ్ీ,
గీంథాల్యాల్ ల్ాంటట విభాగాల్ను కల్ిరల్ శాఖ్కు అపపగథంచాలి. అనిన భాషల్ అకాడమీల్ను ఒకే
అకాడమీగా మార్ాిలి. అనిన రకాల్ విదయను విదాయశాఖ్ పర్థధల్ోకే తేవాలి. ఐటటఐని కార్థమక శాఖ్ నుంచి
స్ాంకేత్రక విదయ శాఖ్కు బదలీ చేయాలి. ఇల్ా పరతీ విభాగం గుర్థంచి ల్ోత గా అధ్యయనం చేయాలి. ఆంధ్రపద
ర ేశ్
ర్ాషీ ంర నుంచి వారస్తవంగా వచిిన పరతీ పథకానిన, పరతీ విషయానిన మనం కొనస్ాగథంచాలిీన అవస్రం
ల్ేదు. తజల్ంగాణ్ ర్ాష్ాీరనికి ఏద అవస్రమో దానిన కొనస్ాగథంచాలి. అవస్రం ల్ేని దానిన రదుద చేస్ుకోవాలి.
విదాయశాఖ్ల్ో పరచురణ్ల్ విభాగం నిరరికం. అల్ాంటట వాటటని తొల్గథంచాలి” అని ముఖ్యమంత్రర స్ూచించారు.

“పాఠశాల్ స్ాియి నుంచి యూనివర్థీటీ స్ాియి వరకు పరస్త ుతమునన విదాయస్ంస్ి ల్ెనిన? అవి ఎల్ా
నడుస్ుతనానయి? అనే విషయంల్ో ల్ోత గా అధ్యయనం జరపాలి. ఉనన విదాయస్ంస్ి ల్ు బాగా నడచే విధ్ంగా
చూడాలి. ఆ విదాయస్ంస్ి ల్ు అత యననతంగా నడచేందుకు ఎల్ాంటట చరయల్ు తీస్ుకోవాల్ో ఆల్ోచించాలి.
యూనివర్థీటీల్ంటట ఒకపుపడు ఎంతో గౌరవం ఉండేద. కానీ ఇపుపడు యూనివర్థీటీల్ వయవహారం
గందరగోళ్ంగా మార్థంద. స్ూైల్ ఎడుయకేషన్, టెకినకల్ ఎడుయకేషన్, హయయర్ ఎడుయకేషన్, యూనివర్థీటీ విదయ,
వివిధ్ స్ స్ెైటీల్ దావర్ా నడుస్ుతనన విదాయస్ంస్ి ల్ గుర్థంచి స్మగీ స్మచారం ఒకే దగా ర ఉండాలి. ఎనిన
విదాయస్ంస్ి ల్ునానయి?

వాటటల్ో

వస్త ల్ు

ఎల్ా

ఉనానయి?

విదాయరుిల్ెంతమంద

ఉనానరు?

ఉపాధాయయుల్ెంతమంద ఉనానరు? ఇంకా ఏమైనా నియామకాల్ు చేపటాీల్ా? అవస్రం ల్ేని చోట ఎకుైవ
మంద ఉంటట వార్థని వేర్ే చోటటకి ఎల్ా తరలించాలి? తదతర విషయాల్ను పూర్థతగా అధ్యయనం చేయాలి.
ఇందుకోస్ం ఓ అధకార్థని నియమించి అనిన రకాల్ గణ్ాంకాల్ు నమోదు చేయాలి. దానికి అనుగుణ్ంగా
విదాయవయవస్ి ల్ో స్ంస్ైరణ్ల్ు తీస్ుకుర్ావడానికి పరయతనం చేయాలి. ఎకుైవ మంద విదాయరుిల్ునన
విదాయస్ంస్ి ల్ల ో మౌలిక స్దుపాయాల్ు కలిపంచడానికి పారముఖ్యత ఇవావలి. కొతత గా భవనాల్ు కటటీకుంటూ
పథ వడం కాకుండా, ఉనన వాటటకి కావాలిీన ఫర్థనచర్, విదుయత్ ల్ాంటట స్ౌకర్ాయల్ు కలిపంచడానికి పారధానయత
ఇవావలి” అని స్ిఎం కేస్సఆర్ స్ూచించారు.

“కేందర పరభుతవ ఆర్థిక స్హాయంతో నడచే పథకాల్ు కూడా ఉనానయి. కేందరంల్ో పరభుతవం మార్థన తర్ావత
విదాయవయవస్ి ల్ో వచిిన మారుపల్ేమిటనే విషయం గమనించాలి. కేందరం చేస్ే ఆర్థిక స్హాయంల్ో కోతల్ు
పెడుత నానరు. ర్ాషీ ర వాటా పెంచుకోవాలిీ వస్ుతననద. ఈ నేపథయంల్ో కేందర పథకాల్ అమల్ుపెై కూడా స్మీక్ష్

జరుపుకోవాలి. వార్థచేి నిధ్ుల్ను ఎల్ా ఉపయోగథంచుకోవాల్నే విషయంల్ో స్పషీ త ఉండాలి. కేందర పథకాల్
దావర్ా వచేి నిధ్ుల్ను ర్ాషీ ర పథకాల్ోల ఎల్ా కల్ుపుకోవాల్ో ఆల్ోచించాలి. దానికి అనుగుణ్ంగా బడజెట్
పరత్రపాదనల్ుండాలి” అని కేస్సఆర్ స్ూచించారు.

“పరభుతవ పరంగా అనేక విదాయస్ంస్ి ల్ు నడుస్ుతనానయి. పెవ
ై ేటట రంగంల్ోనూ అనేక విదాయ స్ంస్ి ల్ు
నడుస్ుతనానయి. అకైడేమి జరుగుత ంద? ఇకైడేమి జరుగుత ందనే విషయంల్ో విదాయశాఖ్కు స్పషీ త
ఉండాలి. ఎకైడేమి జరుగుత ందో తజల్ుస్ుకుంటటనే ఎకైడ ఏ మారుపల్ు చేయాల్ో, ఎంత స్మరింగా విదయను
పేదల్కు అందంచగల్ుగుతామనే అంచనా దొ రుకుత ంద. విదాయరుిల్ు ల్ేకునాన కొనిన పాఠశాల్ల్ు మాతరం
నడుస్ుతనానయి. వాటటని ఏం చేయాల్ో ఆల్ోచించాలి. ఉపాధాయయ స్ంఘాల్తో స్మావేశం నిరవహంచి ఇల్ాంటట
విషయంల్ో ఓ విధానం రూప ందంచాలి” అని స్ిఎం అనానరు.

“చాల్ా పాఠశాల్ల్ పర్థస్ి త్ర అధావననంగా ఉంటటంద. మంచి నీళ్్లండవు. పర్థశుభరత ఉండదు. మరుగుదొ డుల
శుభరం చేయరు. పాఠశాల్ పారంగణ్ానిన ఊడవరు. మొకైల్ు నాటరు. పచిదనం పెంచరు. ఈ విషయాల్ోల
గాీమ పంచాయితీల్ను బాధ్ుయల్ను చేస్త ూ చటీ ం చేస్త ాం. పాఠశాల్ల్ు పర్థశుభరమైన, ఆర్ోగయకరమైన
వాతావరణ్ంల్ో నడవాలి. విదాయస్ంస్ి ల్కిచేి కాంటటజెనీీ నిధ్ుల్ు కూడా స్కీమంగా ఉపయోగపడాలి” అని
స్ిఎం అనానరు.

విదాయశాఖ్కు కేటాయించే పరణ్ాళ్లకేతర వయయంల్ో దుబార్ా తగథాంచి, అవస్రమైన చోట నిధ్ుల్ు ఖ్రుి
చేయాల్ని స్ిఎం స్ూచించారు. పరభుతవ విదాయస్ంస్ి ల్ను బల్ోపేతం చేయాల్ని, పరభుతవ విదాయస్ంస్ి ల్ు
మరుగెైన ఫలితాల్ు స్ాధంచే విధ్ంగా అనిన వస్త ల్తో స్ిిర్ీకర్థంచాల్ని చజపాపరు. వచేి ఏడాదంతా
ఇపుపడునన విదాయవయవస్ి ను యథావిధగా కొనస్ాగథస్త ూనే, దానిన పూర్థతస్ి ాయిల్ో బల్ోపేతం చేయాల్ని
స్ూచించారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

