
���� సంస�రణల� మం� ఫ����సు� ����.

అంద���� అవ�ాహన ��స�� సదసు�ల�

జ��య ���� ���నంల� ��గం�ా �ేపడ�త�న� �ాఠ�ాలల మ���ిం� �ార�క�మం��ౖ �ప��ల� అసత� ఆ��పణల�
�ేసు� ���య� �ాష� � �����ాఖ మం�� ��క�� ఆ��మ�లప� సు��� అ���ర�. ఒక��ౖప� అవ�ాహన క��సూ�  ఉంట���
��ందర� ఈ ������� ���� �ధ�ంసం అ� సంబ� ��ంచ���� మం�� ఖం��ం��ర�.  మ�ఖ�మం�� జగ���హ� �����
����రంగంల� ఎ��� �ప��ాత�క మ�ర��ల� �సు��సు� ���ర�, �ాట� వల�  మం� ఫ���ల� వసు� ���య� మం��
�ె�ా�ర�.

జ��య ���� ���నం ల� ��గం�ా సూ��� మ���ిం� ��ౖ �����ాఖ �ాష� �ంల�� అందర� ఎ���ల��, ఎ����� లక�
�ర���సు� న� అవ�ాహన సదసు� స��ాలయంల�� 5 వ బ�� � �ాన����� �ల��  జ����ం��. �క��ారం ��ం�ో���
సదసు� క� ప��మ ����వ��,  కృ�ా� , గ�ంట�ర�, ప��ాశం �ల�� ల ఎ���ల�� ల�, ఎ����� ల� �����ాఖ
ఉన������ార�ల� �జర� �ా�ా �ాష� � గృహ��ా�ణ�ాఖ మం�� �ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా�, �ే�ా��య �ాఖ మం��
��ల� ంప�� ����ా� మ�ఖ� అ�దుల��ా �జరయ��ర�.

ఈ సందర�ం�ా �����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు��� మ�ట�� డ�త� సూ�ళ�  మ���ిం� ����ా ఏ�� అన�ా� ల�
జర�గ���య� �ప��ల� ఆ��పణల� �ేసు� ���ర�, �����ౖ ప�జ�ప���ధులక� అవ�ాహన క���ం��ల�� ఉ�ే�శం�� ఈ
సదసు�ను ఏ�ా�ట� �ే�ినట��  మం�� �ె��ార�. �ాష� �ంల� మ�ఖ�మం�� జగ���హ� �����  ���� రంగంల� �సుక� వ��న
�ప��ాత�క మ�ర��ల వల�  ఎ��� మం� ఫ���ల� వ���య� అ���ర�. �ాఠ�ాలల��  జ����న అ�వృ���  వల�  ��ండ�
ల�లక� ��ౖ�ా ����ర�� ల� ప�భ�త� �ాఠ�ాలల��  �ే�ార� �ె�ా�ర�.  గతంల� �ాఠ�ాలల��  మ��క వసత�ల ��సం ��ంద�
ప�భ�త�ం దయ�����ణ��ల �ద ఆ��రప���� ఉం�ేద� మం�� �ె�ా�ర�. �ా� ��ౖ�ీ�ీ ప�భ�త�ం ��డ�- ��డ� ��ర���
��ట�� �� ర��ాయలను ��ర��ా ����ం�� క�ట� ఖ���ల��  ���ి �ాఠ�ాలలను అ�వృ���  �ే�ిన �షయ���
గమ�ం��ల���ర�.  ��డ�-��డ� తర�ల��� �ెలం�ాణల� క��� మన ఊర� - మన బ�� �ార�క�మ��� �ేపడ�త�న�
సంగ�� మం�� గ�ర��  �ే�ార�. జ��య ���� ���నంల� ��గం�ా �ేపడ�త�న� సూ�ళ�  మ���ిం� వల�  ఏ ఒక�
�ాఠ�ాల మ�త పడద� ఉ�ా���య �� సు� లక� ఎట�వంట� ఇబ�ందుల� ఏర�డవ� అ���ర�. ప�భ�త� �ాఠ�ాలల��
��ా� త�ల�ౖన ఉ�ా���య�ల ����ా ��ణ����న ����బ� ధన జర�గ�త�ంద���ర�. త�రల� �ాసన సభ��ల� సూచన
��రక� �ల�� ల �ా���ా క��� అవ�ాహన సదసు�ల� ఏ�ా�ట� �ే�ా� మ� మం�� �ె��ార�. ప�భ�త� �ాఠ�ాలల స�ల�ల�
అ�����ా ంతం అవ�త����య� స�ల�ల స��హదు� ల� �ె�యక�ం���� ప�హ�� ��డల ��ా�ణం జ����ంద� కందుక�ర�
�ాసనసభ��ల� మ��ద� �����  �ే�ిన సూచనలను ప��గణల��� �సు��� ప�భ�త� �ాఠ�ాలల స�ల�లను గ����ం� హదు� ల�
ఏ�ా�ట� �ే�ి ర�ణ క���ా� మ� మం�� �ె�ా�ర�.

�ాష� � గృహ ��ా�ణ �ాఖ మం�� �ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా� మ�ట�� డ�త� మ�ఖ�మం�� జగ���హ� �����  ����
రంగంల� �సుక� వ��న �ప��ాత�క మ�ర��ల� �ాబ� �� త�ాలక� మం� ఫ���ల� వ�ా� య� అ���ర�. సదసు�క�
�జ���న �ాసనసభ��ల�, �ాసనమండ� సభ��ల� �ాఠ�ాలల మ���ిం� ప����యను �ా�గ�సూ�   ��ర����న ఫ���ల ��సం
ఇం�ా �ేపట�� ��న ���� సూచనలను �ే�ార�.

ఈ �ార�క�మంల� �ాఠ�ాల �ద� ���ష� �� ��క�ట�� �ాజ��ఖ�, క�షన� సు��� క�మ��, ఎ�ీ��� ��ట������,
ఇ����స� �క�� అ�ౖె�జ� మ�ర�, అ��షన� �ౖె��క�ర��  �ార��, సుబ������� , ప�సన�క�మ��, ప���� ����� , ����ాస����� , జ���
�ామ�ంగం, మ���ప� క�షన� ల�, ���ష� ఆ�ీస� ల�, ఆ� జ� �� ల�, ��ఈఓ ల� �ాల�� ���ర�.
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