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 ప్రభుత్వ డిగ్రీ, జూనియర్, బి.ఈడీ, డి.ఈడీ, పాలిటెక్నిక్, మోడల్ జూనియర్
క్ాలేజీలలోని...
ఐదు లక్షల మంది విదయార్థులకు మధ్యాహ్ి భోజనం
 అక్షయపాత్ర దయవరా అందించడంపై కమిటీలల చర్చ
 ఉప్ ముఖ్ామంత్రర కడియం శ్రీహ్రి నేత్ృత్వంలల సమావేశమైన మంత్రరలు ఈటెల
రాజందర్, హ్రరష్ రావు, ఇందరకర్ణ్ రెడిి
 ఆగసుు మూడో తేదన
ీ మరోసారి సమావేశం క్ావాలని నిర్ణయం

హైదరాబాద్, జూల ై 28 : మరొక బృహ్త్త ర్ ప్థక్ానిక్న తెలంగ్ాణ ప్రభుత్వం శ్రీక్ార్ం
చుటు నుంది. పాఠశాల విదయార్థులకు మధ్యాహ్ి భోజన ప్థకంలల దేశం మొత్త ంలల తెలంగ్ాణ
శభాష్ అనిపంచుకుని, ఇప్ుుడు ఈ ప్థక్ానిి క్ాలేజీ విదయార్థులకు కూడయ వరితంప్జయడయనిక్న
సదద మవుత ంది. ముఖ్ామంత్రర క్సఆర్ ఆదేశాల మేర్కు మధ్యాహ్ి భోజన ప్థక్ానిి
తెలంగ్ాణ రాష్టు ంర లలని ప్రభుత్వ డిగ్,రీ జూనియర్, పాలిటెక్నిక్, మోడల్ జూనియర్ క్ాలేజీలు,
బి.ఈడి, డి.ఈడీ క్ాలేజీలలోని దయదయప్ు 5 లక్షల మందిక్న అందించేందుకు నేడు ఉప్
ముఖ్ామంత్రర, విదయాశాఖ్ మంత్రర కడియం శ్రీహ్రి నేత్ృత్వంలల మంత్రరలు ఈటెల రాజందర్,
హ్రరష్ రావు, ఇందరకర్ణ్ రెడిి సచివాలయంలలని ఉప్ ముఖ్ామంత్రర కడియం శ్రీహ్రి చయంబర్ లల
సమావేశమయాార్థ.

తెలంగ్ాణలలని క్ాలేజీ విదయార్థులకు మధ్యాహ్ి భోజన ప్థకం అత్ాంత్ నయణాంగ్ా,
పౌష్ు క విలువలత అందించేందుకు అక్షయపాత్ర ఫౌండేష్టన్ ప్రత్రనిధులు మూడు ర్క్ాల
ప్రత్రపాదనలు సదధ ం చేయాలని కమిటీ అడిగ్ంి ది. 1) ఐదు లక్షల మంది విదయార్థులకు
మధ్యాహ్ి భోజనయనిక్న క్ావలిిన సర్థకులన్ని అందిసతత సర్ఫరా చేయడం, 2) సర్థకులన్ని
అక్షయపాత్ర ఫౌండేష్టన్ దయవరానే సమకూరిచ భోజనం అందించడం 3) ప్ులిహ్ో రా, బాోక్ రెైస్,
ఉపాా, క్ొర్ీలు, జొనిలు, రాగులు, సజజ ల వంటి విభిని త్ృణ ధ్యనయాలత కూడిన భోజనయనిి
అందించడంపై ప్రత్రపాదనలు ఇవావలని అడిగ్ింది.
రాష్టు ంర లలని 31 జిలాోలలో అనిి క్ాలేజీలకు మధ్యాహ్ి సమయానిక్న
విధంగ్ా

క్ావలిిన

క్నచెనో ు

ఏరాుటు

చేసుక్ోవాలని,

మౌలిక

భోజనం అందే
సదుపాయాలు

సమకూర్థచక్ోవాలని మంత్రరలు అక్షయ పాత్ర ఫౌండేష్టన్ ప్రత్రనిధులకు సూచించయర్థ.
అక్షయపాత్ర ఫౌండేష్టన్ త పాటు క్ాలేజీలకు దగగ ర్గ్ా ఉని మసుిలు, హ్ో టళ్ో
దయవరా మధ్యాహ్ి భోజనయనిి విదయార్థులకు అందించడంపై కూడయ చరిచంచి, ఈ వివరాలు
ప్ూరితసు ాయిలల తెపుంచుకుని వచేచ సమావేశంలల కూలంకుశంగ్ా చరిచంచయలని నిర్ణయించయర్థ.
ఆగసుు మూడో తేదీ మరోసారి సచివాలయంలల ఈ కమిటీ సమావేశం క్ావాలని, ఈ
సమావేశానిక్న అక్షయపాత్ర ఫౌండేష్టన్ త్గ్ిన ప్రత్రపాదనలత రావాలని నిర్ణయించయర్థ.
ఈ సమావేశంలల విదయాశాఖ్ ప్రభుత్వ ప్రతేాక ప్రధ్యన క్ార్ాదరిి ర్ంజీవ్ ఆర్ ఆచయర్ా,
ఇంటర్ బో ర్థి క్ార్ాదరిి అశోక్, రాష్్ుయ
ర
మాధామిక శిక్షా అభియాన్ జాయింట్ డెైరెకుర్ ర్మేష్,
ఇత్ర్ అధ్ిక్ార్థలు పాలగగనయిర్థ.
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