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 డిప్యూటీ సిఎం ‘‘ ఫాదర్ ఆఫ్ డాటర్్’’
 ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి కడియం శ్రీహరికి గవర్నర్ సతీమణి విమలా నర్సింహమన్ కితాబు
 హెల్త్ అండ్ హెైజీన్ కిట్స్ ప్థకం చాలా మంచిది
 తెలంగాణలో తప్ప దేశంలో ఎకకడా లేదు ఈ ప్థకం
 ఈ ప్థకం ర్ూప్కలపనలో ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి చాలా శీదధ పెటా టర్ు
 ప్రిశుభ్ితే దెైవం...పాఠశాలను, తర్గత్రని, ప్రిసరాలను ప్రిశుభ్ింగా ఉంచాలి
 విదాూరిినిలు జంక్ ఫుడ్ త్రనొదు ు..చిర్ుధానాూలు, తృణధానాూలు త్రంటే మంచిది
 గవర్నర్ సతీమణి విమలా నర్సింహమన్ చేతులుమీదుగా రాజ్ భ్వన్ సకకల్త లో హెైల్త్
అండ్ హెైజీన్ కిట్స్ ప్ంపిణీ
 12 నుంచి 18 సంవత్రాల మధ్ూ ఉనన బటలికలకు ఈ నెల 13 నుంచి 20వర్కు అనిన
పాఠశాలలోో, గుర్ుకులాలు, కేజీబీవీలు, మోడల్త సకకళ్ో లో హెల్త్ అండ్ హెజీ
ై న్ కిట్స్
ప్ంపిణీ
 ఆర్ు లక్షల మంది ఆడపిలోలకు 12 మాసాలకు సరిపో యే విధ్ంగా కిట్స్ ప్ంపిణీ
 ఒకకక విదాూరిినికి 1600 చొప్ుపన ఏటట వంద కకటో ర్ూపాయలు ఖ్ర్ుు
 సిఎం కేసిఆర్ ఆదేశాల మేర్కు పో షకవిలువలతో కూడిన ఆహార్ం, ఆరోగూ సంర్క్షణ
చర్ూలు
 రాజ్ భ్వన్ హెైసకకల్త లో గవర్నర్ సతీమణి ఈ ప్థకంపెై సంతృపి్ వూక్ ం చేశార్ు

 గత నాలుగేళ్ోలో 570 గుర్ుకుల పాఠశాలలు, 53 ఉమెన్ డిగరీ రెసిడెనిియల్త కాలేజీలు
ఏరాపటు
 ప్ిభ్ుతవ విదాూవూవసి ను కాపాడుకునే ప్ియతనం చేస్ ునానం
 గవర్నర్ చొర్వ వలేో రాజ్ భ్వన్ పాఠశాలకు గురి్ంప్ు వచిుంది
 ఈ పాఠశాలను గవర్నర్ గార్ు దత్ త తీసుకొని ప్ట్ాంచుకుని అభివృదిధ చేస్ ునానర్ు
 గవర్నర్ గారి చొర్వ వలేో ఒకేరోజు ఉపాధాూయులందరిీ ఇకకడ నియామకం చేయాలి్
వచిుంది
 రాజ్ భ్వన్ ఉననత పాఠశాలలో ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి, విదాూశాఖ్ మంత్రి కడియం శ్రీహరి
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విదాూర్ంగానిన ప్ట్షాం చేయడానికి అనేక ప్థకాలు అమలు చేస్ ునానం, అందులో 7వ తర్గత్ర
నుంచి 12వ తర్గత్ర వర్కు ఆడపిలోలకు హెల్త్ అండ్ హెైజీన్ కిట్స్ ఇచేు ప్థకం నాకు అతూంత
సంతృపి్ నిచిున ప్థకమని ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి, విదాూశాఖ్ మంత్రి కడియం శ్రీహరి తెలిపార్ు.
బటలికల ప్టో తలిో దండుిలు తీసుకునే సంర్క్షణ ఈ హెల్త్ అండ్ హెజీ
ై న్ కిట్స్ దావరా ప్ిభ్ుతవం
తీసుకుంటుందని తెలిపార్ు. నేడు రాజ్ భ్వన్ సకకల్త లో బటలికలకు గవర్నర్ సతీమణి విమలా
నర్సింహమన్ చేతుల మీదుగా హెల్త్ అండ్ హెైజీన్ కిట్స్ ను ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి, విదాూశాఖ్
మంత్రి కడియం శ్రీహరి ప్ంపిణీ చేశార్ు.
తెలంగాణలో ఎకుకవశాతం మంది పేదవరాాలకు చెందిన వాళ్లో ఉనానర్ని, వారి పిలోలకు
ఉచిత విదూ అందించడమే కాకుండా నాణూమెైన విదూ అందించాలనన లక్షూంతో సిఎం కేసిఆర్
విదాూర్ంగంలో అనేక కార్ూకీమాలు అమలు చేస్ ునానర్నానర్ు. గత నాలుగేళ్ోలో 570

గుర్ుకులాలు, ఎసస్, ఎససా ఆడపిలోలకు 53 డిగరీ రెసిడెనిియల్త కాలేజీలను ఏరాపటు చేసిన ఏకెక
ై
ప్ిభ్ుతవం తెలంగాణ ఒకకటేనని అనానర్ు. పేదవరాాల నుంచి వచిున ఆడపిలోలోో ర్క్ హీనత
ఉందని గురి్ంచిన ప్ిభ్ుతవం వారికి నేడు పో షకాలతో కూడిన ఆహార్ం అందించే మెనును
ర్ూప ందించి అమలు చేస్ ో ందనానర్ు. ఈ మెనులో నెలకు నాలుగుసార్ుో చికెన్, రెండుసార్ుో
మటన్, వారానికి నాలుగు రోజులు గుడుో, ప్ిత్రరోజు ఉదయం బూస్టా మిల్తక, రాగి మాల్తా ,
మధాూహన భోజనంలో ప్ిత్ర రోజు 50 గాీముల నెయూ, సాయంతిం సానక్్, రాత్రి డిననర్
అందిస్ ునానమనానర్ు. పో షకాహార్ంతో పాటు వారి ఆరోగూ సంర్క్షణ కూడా ముఖ్ూమెైందని
భటవించి హెల్త్ అండ్ హెజీ
ై న్ కిట్స్ అందిస్ ునానమని చెపాపర్ు.
ఈ నెల 13వ తేదీ నుంచి 20వ తేదీ వర్కు రాషా ంర లోని జిలాో ప్ిజా ప్రిషత్, ప్ిభ్ుతవ,
మోడల్త సకకల్త్, గుర్ుకుల, కేజీబీవీ, ప్ంచాయతీరాజ్ పాఠశాలలనినంట్లో దాదాప్ు 6 లక్షల
మంది విదాూరిినిలకు ఈ కిట్స్ అందించనుననటు
ో ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి కడియం శ్రీహరి తెలిపార్ు.
ఈ కిట్స్ లలో ఆడపిలోలకు కావలి్న అనిన వసు్వులునానయనానర్ు. 12 నెలలకు సరిప్డే
విధ్ంగా ఏడాదికి నాలుగుసార్ుో ఈ కిట్స్ అందిస్ ామనానర్ు. ఒకకక విదాూరిిపెై ఈ కిట్స్ దావరా
ఏటట 1600 ఖ్ర్ుు చేస్ ునానమని, ఆర్ు లక్షల మందికి ఏటట 100 కకటో ర్ూపాయలను
వెచిుసు్ననటు
ో వివరించార్ు.
ఈ ప్థకానిన నేడు గవర్నర్ సతీమణి విమలా నర్సింహమన్ చేతులు మీదుగా రాజ్ భ్వన్
సకకల్త లో పాిర్ంభించడం సంతోషంగా ఉందని ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి కడియం శ్రీహరి అనానర్ు.
రాజ్ భ్వన్ సకకల్త ను గవర్నర్ నర్సింహమన్ గార్ు దత్ త తీసుకుని దీనిని బటగా
ప్ట్ాంచుకుంటునానర్ని చెపాపర్ు. ఇటీవల జరిగిన ఉపాధాూయుల బదిలీలోో ఇకకడి టీచర్ో ంతా

బదిలీ అయతే వెంటనే తన సకకల్త లో టీచర్ుో లేర్ని గవర్నర్ గార్ు తనకు కాల్త చేసి చెపాపర్ని,
ఆయన చెప్పడంతో అదే రోజు మొత్ ం టీచర్ో ను ఇకకడ ఏరాపటు చేశామనానర్ు.

ఆడపిలోల కకసం అమలు చేస్ ునన హెల్త్ అండ్ హెైజీన్ కిట్స్ దేశంలో తెలంగాణలో తప్ప
ఎకకడా అమలు కావడం లేదని, ఇది చాలా మంచి ప్థకమని గవర్నర్ సతీమణి విమలా
నర్సింహమన్ కొనియడార్ు. ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి కడియం శ్రీహరి ఆడపిలోల గురించి ఎకుకవ శీదధ
పెడుతుంటటర్ని, అందుకే ఆయన ‘‘ ఫాధ్ర్ ఆఫ్ డాటర్్ ’’ అని ప్ిశంసించార్ు. హెల్త్ అండ్
హెైజీన్ కిట్స్ తీసుకురావడంలో ఉప్ ముఖ్ూమంత్రి చాలా కృషి చేశార్నానర్ు. ప్రిశుభ్ితే
దెైవమని, విదాూర్ుిలు తమ ప్రిసరాలను ఎప్ుపడక ప్రిశుభ్ింగా ఉంచుకకవాలని, వూకి్గత
ప్రిశుభ్ితకు కూడా పాిధానూత ఇవావలని సకచించార్ు. విదాూరిినిలు జంక్ ఫుడ్ త్రనవదు ని,
చిర్ుధానాూలు, తృణధానాూలు త్రనాలనానర్ు. అదేవిధ్ంగా ఇళ్ో లో అలుూమిీయం కడాయలు
ప్యరి్గా తొలగించి, ఇనుప్ కడాయలే వాడాలనానర్ు. ఇనుప్ కడాయలు వాడడం వలో ఎంతో
కొంత ఐర్న్ విటమిన్ శరరరానికి అందుతుందని, ఇది డాకార్ో ు చెపాపర్ని తెలిపార్ు. ఇప్పట్కీ
తను ఇనుప్ కడాయలే వాడుతుననటు
ో చెపాపర్ు.

PRO to Dy.Cm & Min.Edn
K.Adinarayana
9000114444

