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తేద.ి 19-07-2018

రాష్ ంర లో ఉన్న 54 లక్షల యస్.సి జనాబాకు సంబంధంచిన్ డాటాబేస్ న్ు
రౄప ందంచాలని రభుత్వ రధాన కారయదరశి డా.ఎస్.కె.జోఴి సంబంధిత్ ళాఖాధికారులను
ఆదేశంచారు.
గురులారం సచిలాలయంలో

యస్.వి అభివృదిి ళాఖై అధికారులతో ఆయన

సమీక్షా సమాలేశం నిరవశంచారు. ఈ సమావేశంలో యస్.వి అభివృదిి ళాఖ కారయదరశి
బుదద రకాశ్ జోయతి, యస్.వి సంక్షేమ ళాఖ గురుకులాల కారయదరశి ఆర్.యస్. రవీణ్
కుమార్, డైరెకటర్ కరుణాకర్, యస్.వి కో ఆరేటివ్ డవలప్ మంట్ కారపోరేషన్ యం.డి
లచిిరాం బుకాయ త్దిత్రులు పాలగొనాారు.
యస్.వి జనాభా డాటాబేస్ కు సంబంధించి స్ాాలర్ ఴిప్ పో రటల్, వర్ో కారపోరేషన్
వదద ఉనా డాటాను ఇంటిగ్ట్
ే చేవి వి.జి.జి దావరా రూప ందించాలని వి.యస్ తలిపారు.
దీని దావరా రజల అవసరాల మేరకు థకాలు అమలు చేయవచ్ినాారు. అంబేదార్
విదాయ నిధి థకానికి సంబంధించి 81 కోటల రూపాయలతో 465 మంది విదాయరుిలకు
మంజూరు చేళామని, విదేళాలకు లెళ్ళిన రతి విదాయరశిని నిరంత్రం సంరదించాలని
అనాారు. ఈ థకం దావరా లబ్ధి ప ంది విిర డిన విదాయరుిల మవేజ్ లు, ఆడియో,
వీడియో రూంలో రదరశించి బారండ్ అంబావిడరులగ్ా ఉయోగ్శంచ్ుకోలాలనాారు. కఱయయణ
లక్షమీ థకం దావరా 2014 నుండి ఇోటి వరకు 504 కోటల రూపాయలతో 88,786
మందికు రయోజనం చేకూరాిమని ఆయన తలిపారు.
కఱయయణ లక్షమీకి సంబంధించి వచిిన దరఖాసుులను 45 రపజులలోగ్ా విచారణ ూరశు
చేయని అధికారుల వివరాలను జిలాలల లారశగ్ా రూప ందించి కలెకటరలకు తలపాలని ఆయన
సూచించారు. 2018-19 ఆరశిక సంవత్సరంలో ఈ థకం కింద 400 కోటల రూపాయలు
కేటాయంచామనాారు. 2014-15 నుండి 2017-18 వరకు 8,74,443 మందికి
పో సుటమటిరక్ స్ాాలర్ ఴిప్స, 2.50 లక్షల మందికి ిర మటిరక్ స్ాాలర్ ఴిప్స

అందిసు ునాామనాారు. ఈ విషయమై నెల లారశగ్ా అవసరమైన నిధుల వివరాలు
సమరశోంచాలనాారు.
రాషట ర లాయు ంగ్ా 675 ిరమటిరక్, 179 పో స్ట మటిరక్ హాసట ళ్ళి నిచేసు ునాాయని,
ఇందులో 77,612 మంది విదాయరుిలు విదాయనభయవిసు ునాారని, వీరశకి అదను స్ౌకరాయలు
కలిోసుునాామని ఆయన తలిపారు.
యస్.వి సట డమ సరశాల్ కు 16 కోటల రూపాయలను కేటాయంచి విదాయరుిలకు యుి
యస్.వి, వేటట్ సరవవవస్, బాయంకింగ్, ఇనుసరెన్స లాంటి లాటికి శక్షణ నిసుునాామని
సట డమవంటరల లో వసత్ులు మరుగు రచ్టానికి దృఴిట స్ారశంచాలనాారు. యస్.సి ఎస్ డిఎఫ్
పన్ులన్ు వేగవంతం చేయాలని ఆయన్ ఆదేశంచారు.
యసీీ కోఆపరేటివ్ డెవలప్ మంట్ కారపోరేషన్ దాారా ఆరధిక చేయూత ప ందన్
లబ్ది దారుల సిితి గతేలై అధ్యయన్ం చేయాలని ఆయన్ అధకారులన్ు ఆదేశంచారు.
గత 4 సంవతీరాలలో ఎకనామిక్సీ సపో రు్ సీకం కంద 1,04,980 మందక 1136 కోటల
రౄపాయలు మంజూరు చేశామనానరు. వృతిి నైపుణ్య శక్షణ్ా కారయకరమాలై పరత్ేయక దృషి్
సారధంచి ఎకుకవ మంద యస్.సి నిరుదయ యగ యువత శక్షణ్ ప ందేలా చూడాలనానరు.
యస్.సి గురుకుల విదాయలయాలోల 57,500 ఖాళీలకు గాన్ు 2,77,000 మంద
దరఖాసుి చేసుకునానరని అధకారులు సి.యస్ కు త్ెలిపారు. 268 గురుకుల
విదాయసంసి లల ో

1,28,328

మంద

విదయన్భ్యసిసి ునానరని

వివరధంచారు.

త్ెలంగాణ్

రెసిడెనిియల్ ఎడెకేషన్ల్ ఇన్ సి్టృయషన్ రధక
ర ట్ మంట్ బో రుు(TREI) దాారా
ఉపాధాయయుల భ్రతిక చరయలన్ు వేగవంతం చేయాలనానరు.

రెసిడెనిియల్ సూకల్ీ లో

విదాయరుిల కోసం చేపడెతేన్న పలు కారయకరమాలు, ఉత్తి రణత వివరాలు, వివిధ్ విదాయ
సంసి లో ప ందన్ సీటల వివరాలన్ు అధకారులు సి.యస్ కు వివరధంచారు.
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