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 పాతబస్తీలో పర్యట ించిన ఉప ముఖ్యమింత్రి, విద్యయశాఖ్ మింత్రి కడియిం శ్రీహరి 

 ఫలక్ నుమా పిభుతవ పాఠశాల, కళాశాలలోో  తనిఖీ 

 మోడల్ కాయింపస్ గా ఫలక్ నుమా పభిుతవ విద్యయ సింసథలు అభివృద్ధి  

 15 రోజులోో  మాసటర్ పాో న్ స్ిది్ిం చయేాలని అధధకార్ులకు ఆద్ేశాలు 

 ఏడయద్ధలోగా భవనయలు పూరీి చేయాలనన ఉప ముఖ్యమింత్రి 

 కేజీ టు పతజీలో భాగింగా ఒకేచోట ఇకకడ అనిన తర్గతులు 

 ఈ నలె 31వతేద్లీోగా ఉపాధయయయుల కొర్త లేకుిండయ చసేాీ ిం 

 ఫలక్ నుమా పిభుతవ పాఠశాలలో ఉప ముఖ్యమింత్రి, విద్యయశాఖ్ మింత్రి కడయిిం 

శీ్రహరి 

 

హ ైద్రాబాద్, జూల  ై 20 : పాతబస్తీలోని ఫలక్ నుమా పిభుతవ విద్యయ సింసథల 

పాిింగణయనిన మోడల్ కాయింపస్ గా అభివృద్ధి  చేసాీ మని ఉప ముఖ్యమింత్రి, విద్యయశాఖ్ 

మింత్రి కడయిిం శీ్రహరి హామీ ఇచయార్ు. ఫలక్ నుమా పాిింగణింలోని పభిుతవ పాఠశాలలు, 

పిభుతవ కళాశాలలను ఉప ముఖ్యమింత్ర ికడయిిం శీ్రహరి, సాథ నిక ఎమ్మెలేయ అకభర్ుద్ీీన్ తో 

కలిస్ి నేడు తనిఖీ చశేార్ు. విద్యయరిథనిలకు కెమ్మస్తట  ీ పాఠాలు చెపాార్ు.ఫలక్ నుమాలో  

తెలుగు మీడయిిం పభిుతవ పాిథమిక పాఠశాల, ఉర్ధి  మీడయిిం పిభుతవ పాిథమిక 

పాఠశాల, ఉర్ధి మీడయిిం పిభుతవ ఉననత పాఠశాల, పభిుతవ జూనియర్ కళాశాల 

పిసుీ తిం ఒకే పాిింగణింలో నడుసుీ నయనయి. ఇకకడ డిగరీ కాలేజీ కూడయ మింజూర్ు కావడింతో 



డిగరీ తర్గతులు నడపడయనికి కావలిిన వసతులు ఏరాాటు చేయడింప ై ఉప ముఖ్యమింత్ర ి

కడియిం శీ్రహరి, ఎమ్మెలేయ అకభర్ుద్ీీన్ లు అధధకార్ులతో చరిాించయర్ు.  

ఫలక్ నుమా పిభుతవ విద్యయ సింసథల పాిింగణింలో పాిథమిక పాఠశాల నుించి జూనియర్ 

కాలేజీ వర్కు తెలుగు, ఉర్ధీ  మీడయిాలలో ద్యద్యపు ఐద్ు నుించి ఆర్ువేల విద్యయర్ుథ లు 

చద్ువుతుననటుో  ఉప ముఖ్యమింత్ర ికడయిిం శీ్రహరి విలేకర్ుల సమావేశింలో తెలిపార్ు. 

అయిత ేఇకకడ విశాలమ్మైన సథలముననపాట కీ సరెైన పాో నిింగ్ లేకపో వడిం వలో భవనయలు, 

వసతులు విద్యయర్ుథ ల అవసరాలకనుగుణింగా లేవనయనర్ు. ఇకకడునన ఉర్ధీ  మీడియిం 

పాిథమిక పాఠశాలలు, తెలుగు మీడయిిం పాఠశాల, బాలికల పాఠశాల, ఉననత విద్యయ 

పాఠశాలలను పూరిీగా పునర్వవస్తథకరిసుీ ననటుో  తెలిపార్ు. మూడు కోటో ర్ధపాయలతో 

జూనియర్ కాలేజీ, ఐద్ు కోటో ర్ధపాయలతో డిగరీ కాలేజీ భవనయలు నిరిెించనుననటుో  

వెలోడిించయర్ు. అద్వేిధింగా భవనయలనినింట ని కూడయ పున: వయవస్తథకరిించడిం కోసిం  15 

రోజులోో  మాసటర్ పాో న్ స్ిది్ిం చసే్ి వెింటనే ట ిండర్ుో  పిలిచి పనులు పాిర్ింభిించయలని 

అధధకార్ులను ఆద్శేించినటుో  చపెాార్ు.  

ముఖ్యమింత్ర ికేస్ిఆర్ తలెింగాణలో కేజీ టు పతజీ ఉచిత విద్యను అమలు చసేుీ నయనర్ని, 

ద్ీనిలో భాగింగా ఒకే పాిింగణింలో కేజీ టు పతజీ అమలు కానునన తొలి కాయింపస్ ఫలక్ 

నుమా అవుతుింద్ని ఉప ముఖ్యమింత్ర ి కడయిిం శీ్రహరి పికట ించయర్ు. ఏడయద్ధలోగా కొతీ 

భవనయలు నిరిెించి, ఇకకడ కేజీ నుించి పతజీ వర్కు విద్యను అింద్ుబాటులోకి 

తీసుకొసాీ మనయనర్ు.  

ఇటీవల బద్ధలీల వలో కొనిన పాఠశాలలోో  ఉపాధయయయులు, ల కార్రో్ కొర్త ఏర్ాడిింద్ని, 

విద్యయ వాలింటీర్ుో , గెసుట  ల కార్రో్తో ఈ కొర్త లేకుిండయ చేసాీ మని ఉప ముఖ్యమింత్రి 

కడియిం శీ్రహరి పికట ించయర్ు. మొతీిం ఉపాధయయయులు 75వేల మింద్ధలో బద్ధలీల 



పికిీయలో 40,000 మింద్ధ ఉపాధయయయులు బద్ధలీ అయాయర్ని చపెాార్ు. ద్ీనివలో కొనిన 

చోటో ఉపాధయయయులు కొర్త ఏర్ాడిింద్నయనర్ు. జూల  ై 31వ తేద్ ీ నయట కి పిత్ర కాలేజీ, 

పాఠశాలలో విద్యయవాలింటీర్ుో , గెస్ట  ల కార్రో్ ద్యవరా ఉపాధయయయుల కొర్త లేకుిండయ 

చేసాీ మనయనర్ు.  

 ఈ కార్యకీమింలో ఉననత విద్యయశాఖ్ కమిషనర్ నవీన్ మిటటల్, ఇింటర్ బో ర్ుు  కార్యద్రిి 

అశోక్, పాఠశాల విద్యయశాఖ్ సించయలకులు విజయ్ కుమార్, హ దై్రాబాద్ డీఈవో 

వెింకటనర్ిమె, ఆరరువో చింద్ికళ, విద్యయశాఖ్ చీఫ్ ఇింజనీర్ మలేో షిం ఇతర్ అధధకార్ులు, 

సాథ నిక నేతలు పాలగొ నయనర్ు.  
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