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 విద్యప ై ఏటా 20వేల కోటల  రూపాయలను ఖరచు చేస్ుు న్నాం 

 ప్రభుత్వ విద్్యలయాలలల  మౌలిక వస్త్ులప ై 2000 కోటలల  వచె్ుాంచ్ాం 

 గురచకులాలప  ైసాలీన్ 3500 కోటల  రూపాయలు వయయాం చేస్ుు న్నాం 

 తెలాంగాణలల పేద్వర్ాా లకు న్ణయమ నై విద్య అాంద్ ాంచడమ ేసఎిాం కేసిఆర్ లక్ష్యాం 

 గత్ ప్రభుత్వాంలల నిరలక్ష్యయనికి గుర్ ైన విద్్యవయవస్థను గాడిలల ప డుత్ున్నాం 

 గత్ 70 ఏళ్లలల ఏర్ాాటల  చేసిన గురచకులాలకాంటే మూడు ర్ టలల  ఈ న్లుగేళ్లలల 

ఏర్ాాటయాయయి 

 2014 నుాంచ్ నటేి వరకు 570 గురచకులాలు, కొత్ుగా 85 కేజీబీవీలు వచ్ుయి 

 ఈ ఏడ్ద్  నుాంచ్ 33 సాధ్రణ గురచకుల విద్్యలయాలను జూనియర్ కాలేజీలుగా 

అప్ గేేడ్ చేశాాం 

 వచేు ఏడ్ద్  నుాంచ్ కొత్ుగా జిలాల కు ర్ ాండు సాధ్రణ గురచకుల విద్్యలయాలు, మర్ో 

119 బీసీ గురచకులాలు 

 వాంగర సాధ్రణ గురచకుల విద్్యలయాంలల ఉప్ ముఖయమాంత్రర, విద్్యశాఖ మాంత్రర 

కడియాం శే్రహరి్ 

 

వరాంగల్, జూల  ై 30 : తెలాంగాణ ప్రభుత్వాంలల ముఖయమాంత్రర కేసిఆర్ విద్యకు అత్యాంత్ 

పరా ధ్నయత్ ఇస్ుు న్నరని ఉప్ ముఖయమాంత్రర, విద్్యశాఖ మాంత్రర కడయిాం శే్రహరి్ అన్నరచ. 



విద్్యశాఖలలని విద్్యలయాలు, వయవసాయ శాఖ, వెదై్య విద్య, ప్శు స్ాంవరథక శాఖ, సాాంఘిక, 

గిరి్జన, బీసీ, మ ైన్రి్ట ీశాఖలలల ని వివిధ సొ స ైటలీ కిాంద్ నడుస్ుు నన గురచకులాల కోస్ాం ఏటా 

20వేల కోటల  రూపాయలను ఈ ప్రభుత్వాం ఖరచు చేస్ు ాంద్ని చపెాారచ. తెలాంగాణలలని 

గురచకుల విద్్యలయాలప ై ఏటా 3500 కోటల  రూపాయలు వయయాం చేస్ుు ాండగా, ప్రభుత్వ 

విద్్యలయాలలల  మౌలిక వస్త్ుల కోస్ాం 2000 కోటల  రూపాయలను వెచ్ుాంచ్నటలల  

వివరి్ాంచ్రచ. వరాంగల్ అరభన్ జిలాల , భీమద్ేవరప్లిల మాండలాం, వాంగర గాే మాంలలని తెలాంగాణ 

ర్ాష్్టర సాధ్రణ గురచకుల విద్్యలయాంలల జూనియర్ ఇాంటర్ కోస్ాం 40 లక్ష్ల రూపాయలతో 

అద్నప్ు గద్ుల నిర్ాాణ్నికి ఉప్ ముఖయమాంత్రర కడయిాం శే్రహరి్ నేడు శాంకుసాథ ప్న చేశారచ. 

ఈ ఏడ్ద్  నూత్నాంగా అప్ గేేడ్ అయిన ఇాంటర్ మొద్ట ి స్ాంవత్సరాం విద్్యరచథ లకు క మ సీ్ ర 

పాఠాలు చపెాారచ.  

తెలాంగాణ ర్ాష్్టరాంలల ఉచ్త్ విద్య ద్్ద్్ప్ుగా అాంద్ర్ికీ అాంద్ుబాటలలల ఉాంద్ని, అయిత ే

న్ణయమ నై విద్య అాంద్ ాంచ్లిసన అవస్రాం ఉాంద్ని సిఎాం కేసిఆర్ గారచ గురచకులాలను ప్టిష్్టాం 

చేసే బాధయత్ను అప్ాగిాంచ్రని ఉప్ ముఖయమాంత్రర కడియాం శే్రహరి్ తలెిపారచ. తలెాంగాణలల 

చద్ విన విద్్యరి్థ ప్రప్ాంచాంలల ఎవరి్తోనెనై్ ప్ ట ీప్డేవిధాంగా త్యారచ చయేడమ ేలక్ష్యాంగా ఈ 

న్ణయమ నై విద్య ఉాండ్లననద్  సిఎాం కేసిఆర్ ఆశయమన్నరచ. ఇాంద్ులల భాగాంగానే గత్ 60 

ఏళ్లలల 276 గురచకులాలు ఏర్ాాట ైత ే ఈ న్లుగేళ్లలల 570 గురచకులాలను ఏర్ాాటల 

చేశారన్నరచ. వీటతిో పాటల 85 కేజీబీవీలు కూడ్ ఏర్ాాటల అయాయయన్నరచ. డిగరే చద్ వ ే

ఎసీస, ఎసీ్  మహిళ్ల కోస్ాం 53 ర్ సడిెనిియల్ డిగరేకాలేజీలు ఏర్ాాటల చేశామన్నరచ.  ఈ 

ఏడ్ద్  నుాంచ్ విద్్యశాఖ ప్ర్ిధ లలని 33 సాధ్రణ గురచకులాలనినాంటిని జూనియర్ 

కాలేజీలుగా అప్ గేేడ్ చశేామన్నరచ. వచేు ఏడ్ద్  నుాంచ్ జిలాల కు ఒక బాలుర, ఒక బాలికల 



సాధ్రణ గురచకుల విద్్యలయానిన ఏర్ాాటల చేయాలని సిఎాం కేసిఆర్ నిరణయాం 

తీస్ుకున్నరని చెపాారచ.అద్వేిధాంగా మర్ో 119 బీసీ గురచకులాలను కూడ్ ఏర్ాాటల 

చేయాలని ఇటవీల జర్గిిన కేబినెట్ స్మావేశాంలల నిరణయిాంచ్నటలల  తెలిపారచ.  

తెలాంగాణ ర్ాష్్టరాంలలని పేద్వర్ాా ల పలిల లకు న్ణయమ ైన విద్యనాంద్ ాంచడమే కాకుాండ్ 

పౌష్ి్కాహారాం కూడ్ అాంద్ స్ుు న్నమని ఉప్ ముఖయమాంత్రర కడయిాం శే్రహరి్ తెలిపారచ. నెలకు 

ఆరచసారచల  మాాంసాహారాం, వార్ానికి ఐద్ు ర్ోజులు గుడుల , ప్రత్ర ర్ోజు బూస్్ట మిల్్, అలాాహారాం, 

మధ్యహనాం 50 గాే ముల నెయియతో భోజనాం, సాయాంత్రాం సానక్సస, ర్ాత్రర మాంచ్ భోజనాం పౌష్ి్క 

విలువలతో కూడినద్  అాంద్ స్ుు ననటలల  వివరి్ాంచ్రచ. విద్్యరి్థనిల ఆర్ోగయ రక్ష్ణలల భాగాంగా ఏటా 

వాంద్ కోటల  రూపాయల విలువెనై హెల్ు  అాండ్ హైెజీన్ కిట్స ను 7వ త్రగత్ర నుాంచ్ 12వ త్రగత్ర 

వరకు చద్ వే 6 లక్ష్ల మాంద్  విద్్యరి్థనులకు ఇస్ుు న్నమన్నరచ. ఇాంద్ులల విద్్యరి్థనిలకు 

కావలిసన స్బుులు, రి్బునుల , బొ టల్  బిలలలు, పౌడరచల , బరష్ లు, టూత్ పసే్ు్ లు, నూనె, రబుర్ 

బాయాండుల , సానిటర్ర న్యపి్న్స ఇస్ుు న్నమని చెపాారచ. ద్ేశాంలల ఎక్డ్ కూడ్ తెలాంగాణలల 

ఉనననిన గురచకులాలు ఏ ర్ాష్్టరాంలల లేవని, అద్ేవిధాంగా హెల్ు  అాండ్ హైెజీన్ కిట్స కూడ్ ఈ 

త్రహాలల ఎక్డ్ ఇవవడాం లేద్న్నరచ.  

ఈ కారయకేమాంలల సాథ నిక ఎమ ాలేయ ఒడతిెల స్తీష్ కుమార్,  చీఫ్ విప్ పాత్ూర్ ి

స్ుధ్కర్ ర్ డిి , కల క్ర్ ఆమరపాలి, గురచకుల విద్్యలయాల డెైర్ క్ర్ స్త్యన్ర్ాయణ ర్ డిి , 

డీఈవో న్ర్ాయణర్ డిి  లు హరి్త్హారాంలల భాగాంగా మొక్లు న్టారచ. కారయకేమాం అనాంత్రాం 

విద్్యర్ిథనులకు హెల్ు  అాండ్ హైెజీన్ కిట్స , జేఈఈ, నీట్, ఐఐట ి ప్ టీ ప్ర్రక్ష్ల కోచ్ాంగ్ 

ప్ుస్ుకాలను అాంద్ ాంచ్రచ. విద్్యరి్థనిలతో కలిస ిస్హఫాంకిు భోజన్లు చశేారచ.  


