
For Scrolling/breaking 

Media Release 

Date – 24.08.2018 

 

 బాలికా ఆరోగ్య రక్ష పథకం ప్ాారంభంచిన ఉప ముఖ్యమంత్ర ాకడయిం శీ్రహరి 

 ల ంఛనంగా రాష్్టర వ్ాయపత ంగా హెల్తత  అండ్ హైెజీన్ కిట్ల  పంపణిీ ప్ాారంభం 

 తెలంగాణ విద్య దేశం మొతతత నికి ఆద్రశం  

 విదతయరథు లను అమమ-నతననల వలె తెలంగాణ పభాుత్వం చూసుక ంట్ ంది 

 నిద్ాలేవగాన ేఅమమ-నతననక  ద్ండం పెట్ట్ నట్లల  ఎి ం కిఎఆి క క  ద్ండం పెట్ా్ లి 

 తెలంగాణ ఏరపడని త్రావత్ కిజీ ట్ల పజీీ వరక  నతణయమ నై విద్య అంద్ుత ంద ి

 పాభుత్వం కలిపంచిన అవకాశాలత  విదతయరథు ల  మంచి ఫలితతల  సాధించతలి 

 పాపంచంలో  వరికీ తీఎపి్ో ని విధంగాతెలంగాణ విదతయరథు లను త్య రథ చేయడం 

పాభుత్వ లక్షయం 

 వరంగ్ల్త లో బాలికా ఆరోగ్య రక్ష పథకం ప్ాారంభోత్సవంలో ఉప ముఖ్యమంత్రా 

కడియం శీ్రహరి 

 

వరంగ్ల్త, ఆగ్సు్  24 : తలెంగాణ పభాుత్వం అమమ-నతనన వలె విదతయరథు లను 

చూసుక ంట్ ంద్ని ఉప ముఖ్యమంత్రా, విదతయశాఖ్ మంత్రా కడయిం శీ్రహరి అనతనరథ. త్మ 

పిలల ల అవసరాలను తీరిచంద్ుక  త్లిలద్ండరాల   ల  ఆలోచిసాత రో విదతయరథు ల అవసరాల  

తీరచడం కోసం కూడత తెలంగాణ పాభుత్వం అదేవిధంగా ఆలోచన చసోేత ంద్నతనరథ. అంద్ుకి 

విదతయరథు ల  పొ్ ద్ుు న నిద్ా లేవగానే త్మ అమ మ-నతననక  ద్ండం పెట్ట్ నట్లల ...ఇనిన 

వసత్ుల  కలిపసూత  నతణయమ ైన విద్యనందసిుత నన ఎి ం కిఎిఆ క క  కూడత ద్ండం పెట్ా్ లని 



ఉప ముఖ్యమంత్ర ా కడయిం శీ్రహరి విదతయరథు లక  సూచించతరథ. తలెంగాణలోని  పాభుత్వ, 

పంచతయతీరాజ్, మోడల్త సూూళ్లల , కిజీబీవీల , గ్ురథక ల ప్ాఠశాలలోల  7వ త్రగ్త్ర నుంచి 

12వ త్రగ్త్ర వరక  చద్ువుత్ునన 6 లక్షల మంది విదతయరిునిలక  హెల్తత  అండ్ హైెజీన్ కిట్సస 

అందించ ే పాభుత్వ పతా్రష్ా్ త్మక కారయకీమం ‘‘బాలికా ఆరోగ్య రక్ష’’ పథకానిన ఉప 

ముఖ్యమంత్రా, విదతయశాఖ్ మంత్రా కడియం శీ్రహరి నేడర వరంగ్ల్త లోని హసన్ పరిత 

గ్ురథక ల ప్ాఠశాలలో ప్ాారంభంచతరథ. నేట్ట నుంచి 31వ తేద ీవరక  రాష్్టరవ్ాయపత ంగా బాలికా 

ఆరోగ్య రక్ష కిట్ల ను పంపణిీ చయేనుననట్లల  ఆయన తెలిప్ారథ. తెలంగాణ పాభుత్వం వచతచక 

నతణయమ నై విద్య అందించడమ ేకాక ండత విదతయరథు ల ఆరోగ్యం కోసం కూడత పతాేయక శదీ్ధ  పెట్ట్  

పనిచేసోత ంద్నతనరథ.  

  నేడర తలెంగాణ విద్య దశేం మొతతత నికి ఆద్రశంగా ఉంద్ని ఉప ముఖ్యమంత్రా 

కడియం శీ్రహరి అనతనరథ. భారత్దేశంలో తెలంగాణ గ్ురథక ల లే పట్టష్్టంగా 

ఉనతనయనతనరథ. తెలంగాణ రాష్్టరం ఏరపడని త్రావత్ నతణయమ నై విద్య అందించతలనన 

లక్షయంత  ఎి ం కిఎిఆ క దేశంలో  కూడత లేననిన గ్ురథక ల లను తలెంగాణలో ఏరాపట్ల 

చేశారనతనరథ. తలెంగాణ ఏరాపట్లక  ముంద్ు 296 గ్ురథక ల ల ంట్ల, తలెంగాణ వచిచన 

త్రావత్ 517 గ్ురథక ల ప్ాఠశాలల , 53 గ్ురథక ల డిగరీ కాలేజీల  ఏరాపట్ల చేశారనతనరథ. 

అదవేిధంగా ప్ాలనత సౌలభయం కోసం ఏరాపట్ల చసేుక నన జిల ల ల , మండల ల వలల  

తెలంగాణక  కొత్త గా 84 కిజీబీవీల  వచతచయనతనరథ. తలెంగాణలో 475 కిజీబీవీల ంట్ల 

వీట్టలోల  ఈ ఏడతద ి 85 కిజీబీవీలను జూనియ క కాలేజీల గా అప్ గీిడ్ చేశామనతనరథ. 

అదవేిధంగా విదతయశాఖ్లోని 35 గ్ురథక ల ప్ాఠశాలలను గ్ురథక ల కాలేజీల గా అప్ గీిడ్ 

చేశామనతనరథ. తలెంగాణ విదతయశాఖ్ గ్ురథక ల విదతయలయ ల కోసం 150 కోట్ల  

రూప్ాయలను ఖ్రథచ చేఎ ి మౌలిక వసత్ుల  కలిపంచతమనతనరథ. విదతయశాఖ్లో మౌలిక 

వసత్ుల  కలిపసూత న ే ట్ీచరలను కూడత ట్ీఆరర్ దతవరా భరరత చసేుత నతనమనతనరథ. తలెంగాణ 



విదతయరథు ల  పపాంచంలో  వరికీ తీఎిప్ో క ండత ఉండవేిధంగా నతణయమ నై విద్య 

అందిసుత నతనమనతనరథ.  

 తెలంగాణ వచిచన త్రావత్ విదతయశాఖ్ దతవరా నతణయమ ైన విద్య అందించడమ ే

కాక ండత వ్ారికి మంచి ఆరోగాయనిన కూడత అందిసుత నతనమని ఉప ముఖ్యమంత్ర ా కడయిం 

శీ్రహరి అనతనరథ. దేశంలో  కూడత లేని విధంగా మంచి మ నును ఇసుత నతనమనతనరథ. 

సననబియయంత  కడరపునిండత అననం పడెరత్ునతనమనతనరథ. నెలక  ఆరథసారథల  

మ ంసాహారం, ఇంద్ులో నతల గ్ుసారథల  చికెన్, రెండరసారథల  మట్న్ , వ్ారానికి 4సారథల  

గ్ుడరల , ఉద్యం బూస్్ట మిల్తూ, రాగిమ ల్్త, బరాక్ ఫాస్్ట, మధతయహనం భోజనంలో 50 గాీ ముల 

నెయ్యయ, సాయంత్ాం సానక్స, రాత్రా మంచి భోజనం అందసిుత నతనమనతనరథ. వీట్టత  ప్ాట్ల 

ఇపుపడర బాలికల ఆరోగ్యం, పరిశుభాత్ కోసం బాలికా ఆరోగ్య రక్ష పథకం కింద్ హెల్తత  అండ్ 

హైెజీన్ కిట్సస అందిసుత నతనమనతనరథ. ఈ కిట్ ల  బాలికల ఆరోగ్యం, పరిశుభతా్ కోసం 

అవసరమ నై 14 రకాల 50 వసుత వుల నతనయనతనరథ. త్లిలద్ండరాల  త్మ పలిల ల కోసం 

ఏయ్య ే వసుత వుల  కొంట్ారో, తలెంగాణ పభాుత్వం కూడత విదతయరథు ల కోసం అమమ-నతనన 

వలె ఆలోచించి అనిన వసుత వుల  అందిసోత ంద్నతనరథ. ఈ పథకం కోసం ముఖ్యమంత్ర ా

కిఎిఆ క వంద్ కోట్ల  రూప్ాయలను మంజూరథ చేశారనతనరథ. ఒకోూ విదతయరిుకి ఈ కిట్స కోసం 

1600 రూప్ాయల  ఖ్రథచ చేసుత నతనమనతనరథ. ఏడతదికి 12 నెలల  సరిప్ో య్యే విధంగా 

మూడర నెలలకొకసారి కిట్స ఇసాత మనతనరథ. ఇల ంట్ట పథకంగానీ, భోజనంగానీ 

విదతయలయ లోల  దేశంలో  కూడత కూడత లేద్నతనరథ. అంద్ుకి ఇంత్ నతణయమ ైన విద్య, 

ఆరోగ్యం కోసం మంచి మ ను, హెల్తత  కిట్లల  అందిసుత నన ముఖ్యమంత్ర ా కిఎిఆ క క  నిద్ ా

లేవగానే త్లిలద్ండరాలక  ద్ండం పెట్ట్ నట్లల  ఆయనక  ద్ండం పెట్ా్ లనతనరథ.   

 తెలంగాణలో పట్టష్్టమవుత్ునన విదతయవయవసు  గ్ురించి గొపప విదతయవ్ేత్త  చుకాూ 

రామయయ కూడత ఇట్ీవల కథనతల  రాశారని చెప్ాపరథ. తెలంగాణలో పెరవై్ేట్స ప్ాఠశాలల 



నుంచి పాభుత్వ ప్ాఠశాలల క  విదతయరథు ల  వచేచ విధంగా పాభుత్వ విద్య పట్టష్్టం 

అయ్యంద్నతనరథ. గ్త్ ప్ాలనలో నిరలక్ష్యయనికి గ్ురైెన విదతయ వయవసు  తెలంగాణ వచిచన త్రవత్ 

పట్టష్్టం దేశానికి ఆద్రశంగా మ రింద్నతనరథ. కిజీ ట్ల పీజీలో భాగ్ంగా నతణయమ నై విద్యను 

అందిసుత నతనమనతనరథ. విదతయరథు ల  కూడత పాభుత్వం కలిపసుత నన ఈ వసత్ుల  

వినియోగించుకోవ్ాలని, మంచి ఫలితతల  సాధంిచి వ్ారి త్లిలద్ండరా లక , రాష్ా్ ర నికి మంచి 

పేరథ తీసుక రావ్ాలనతనరథ.  

 రాష్్టరవ్ాయపత ంగా మంత్ుాల ,  ంపీల ,  మ మలేయల , చెరరమనుల , కారోపరిట్రథల , కలెక్రథల , 

ఇత్ర నతయక ల , అధకిారథల  ప్ాలగొ ని విదతయరిునిలక  హెల్తత  అండ్ హైెజీన్ కిట్లల  పంపిణ ీ

చేఎ ి పథకానిన గొపపగా ప్ాారంభంచినంద్ుక  ఉప ముఖ్యమంత్ర ా కడయిం శీ్రహరి 

అభనంద్నల , ధనయవ్ాదతల  తెలిప్ారథ.  

 ఈ కారయకీమంలో  మ మలేయ అరూరి రమేష్, రైెత్ు రథణ విముకత కమిష్టన్ చెరరమన్ 

నతగ్ురల వ్ెంకనన, విదతయశాఖ్ సంచతలక ల  విజయ్ క మ  క, తెలంగాణ గ్ురథక ల విదతయ 

సంసు ల సంచతలక ల  సత్యనతరాయణ రెడిి , చీఫ్ ఇంజనీ క మలేల ష్టం, వరంగ్ల్త డఈీవ్ో 

నతరాయణరెడిి , సాు నిక నేత్ల , ఇత్ర అధికారథల  ప్ాలగొ నతనరథ.  

  

  


