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రాష్ట్ ంర లోని వివిధ విద్యాసంసథ లో ోని విద్యార్థథలకు ఫీజ్ రీ ఇంబర్స్ మంట్ బకాయిలనినంటినీ వంటనే
విడుదల చేయాలని ముఖ్ామంత్రి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్స రావు నిర్ణయించయర్థ. ఇప్పటిద్యకా విద్యార్థులకు
బకాయిప్డిన ర్ూ. 3,061 కోటో ర్ూపాయలను వంటనే విడుదల చేయాలని ముఖ్ామంత్రి కేసీఆర్స ఆరథథక శాఖ్
ముఖ్ా కార్ాదరథి రామకృష్టణ రావును ఆద్ేశంచయర్థ. కాాంప్ు కారాాలయంలో గుర్థవార్ం ఫీజు రీ ఇంబర్స్
మంట్ బకాయిల చెల్ోంప్ు, తద్ితర్ విద్యావిష్టయిక అంశాలపై ముఖ్ామంత్రి సమీక్ష నిర్వహంచయర్థ. ఉప్
ముఖ్ామంత్రి కడియం శ్రీహరథ, ఆరథథక శాఖ్ మంత్రి ఈటెల రాజెందర్స, ఎసీ్ సంక్షేమ శాఖ్ మంత్రి జి. జగద్ీష్
రెడ,ిి ప్ిభుతవ ప్ిధయన కార్ాదరథి రాజీవ్ శర్మ, డిజిపి అనురాగ్ శర్మ, విద్యాశాఖ్ ముఖ్ా కార్ాదరథి రాజీవ్
ర్ంజన్ ఆచయర్ా, హ ం శాఖ్ ముఖ్ా కార్ాదరథి రాజీవ్ త్రివేద్ి, సీనియర్స అధికార్థలు శైలజా రామయార్స, ఎకె
ఖ్ాన్, మహందర్స రెడిి, సివి ఆనందర్స, జి. కిష్టన్, మహద్ దత్ ఎకాా, ఎంవి రెడిి తద్ితర్థలు పాలగొనయనర్థ.

ఈ సందర్భంగా ముఖ్ామంత్రి మాటలోడుతూ, తెలంగాణలోని ఎసీ్, ఎసీ్, బిసి, మైనయరథటీలతో పాటు ఇతర్
కులాలోోని పేదలు బలగా చదువుకుని ఉననత స్ాథయికి రావాలననద్ే ప్ిభుతవ లక్షామని చెపాపర్థ. హాస్ ల్
విద్యార్థథలకు, మద్యాహన భోజనయనికి ఇప్పటికే అంద్ిసు ునన సననబియాం ప్థకానిన వచేే ఏడయద్ి నుంచి
కాలేజ్, యూనివరథ్టీ హాస్ ళ్ోకు కూడయ వరథుంప్చేయాలని ప్ిభుతవం తీసుకునన నిర్ణయానిన సిఎం గుర్థు
చేశార్థ. పేదలకు మంచి భోజనం, బట్ లు, ప్ుసు కాలు అంద్ించడయనికి, ఫీజ్ రీఇంబర్స్ మంట్, మస్ చయరీీలు
చెల్ోంచడయనికి ప్ిభుతవం కోటలోద్ి ర్ూపాయలు ఖ్ర్థే పడుతుననదని వలో డించయర్థ. పేద విద్యార్థులు డయక్ర్ో థ,
ఇంజనీర్థో, తద్ితర్ ఉననత స్ాథయి అవకాశాలు ప ంద్యలననద్ే తమ అభిమతమని వలో డించయర్థ.
ఇందుకోసమే ప్ిభుతవం వేల కోటు
ో ఖ్ర్థే చేసు ుననదని చెపాపర్థ. అయితే ఇద్ే సందర్భంలో కొనిన బో గస్

విద్యాసంసథ లు ప్ిభుతవ స్ ముమను కాజేయాలనే ఉద్ేేశాంతో అకీమాలకు పాలపడుతునన విష్టయం కూడయ
తమ దృష్ి్కి వచిేందని సిఎం చెపాపర్థ. ప్ిభుతవం పటట్ ఖ్ర్థే అకీమార్థాల పాలు కావడం వలో ఆశంచిన
ప్ియోజనయలు నర్వేర్డం లేదని సిఎం అభిపాియప్డయిర్థ. సిఐడి, విజిలెన్్, ఎసిబి, ఇంటెల్జెన్్ సంసథ లు
గతంలో తనిఖీలు నిర్వహంచిన సందర్భంగా అనేక అకీమాలు బయటప్డయియని ముఖ్ామంత్రి చెపాపర్థ.
ఇప్పటికే రాష్ట్ ంర లో అనేక విద్యాసంసథ లు విద్యార్థథలకు నయణామైన విదాను అంద్ించడం లేదని, బో గస్
విద్యాసంసథ లునయనయని, ద్ీనివలో విద్యార్థథలు నయణామైన విదాను ప ంద్ే హకుా కోలోపతునయనర్ని వివిధ
విచయర్ణలోో తేల్ందనయనర్థ.

వచేే విద్యా సంవత్ర్ం నుంచి రాష్ట్ ంర లోని అనిన విద్యా సంసథ లు ప్ూరథు స్ాథయి ప్ిమాణయలతో విదాను
అంద్ించడం కోసం ప్ిభుతవం గటి్ చర్ాలు తీసుకుంటుందని వలో డించయర్థ. విజిలెన్్ ఆధవర్ాంలో విచయర్ణ
బృంద్యలను చేసి, రాష్ట్ ంర లోని విద్యాసంసథ లనినంటిలో తనిఖీలు నిర్వహంచయలని సిఎం ఆద్ేశంచయర్థ. ఏద్ి
బో గస్ సంస్థథ , ఏద్ి అసలు సంస్థథ తేలాేలని చెపాపర్థ. విద్యాసంసథ లో ో అధయాప్కులు ఉనయనరా? ఫరీనచర్స
ఉంద్య? ఇతర్ స్ౌకరాాలునయనయా? లేబరేటరీలునయనయా? అందులో ఉననవి అబదు ప్ు అడిమష్టనయో? నిజమైన
అడిమష్టనయో? తద్ితర్ విష్టయాలపై సమగీ విచయర్ణ చేయాలనయనర్థ. ప్ిభుతవ గురథుంప్ుకు నిరేేశంచిన అర్హతలు,
ప్ిమాణయలు పాటిసు ునయనరా? లేద్య? అనే విష్టయాలను కూడయ గమనించయలని కోరార్థ. విజిలెన్్ విచయర్ణలో
అకీమాలకు పాలపడుతుననటు
ో తేల్న విద్యాసంసథ లపై కఠథన చర్ాలు తీసుకుంటలమని, వాటి గురథుంప్ును ర్దుే
చేస్ు ామని కూడయ సిఎం సపష్ట్ ం చేశార్థ. అద్ే సమయంలో బో గస్ విద్యాసంసథ లో ో చద్ివే విద్యార్థథలకు
ఎంతమాతిం నష్ట్ ం కలగకుండయ కూడయ చర్ాలు తీసుకుంటలమని, వారథని మరో విద్యాసంసథ లో చేర్థస్ాుమని
సిఎం చెపాపర్థ.
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