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 అన్ని ప్రభుత్వ కాలేజీల విద్యార్థు లకు మధ్యాహ్ి భోజనం 

 ఉప్ ముఖ్ామంత్రర కడియం నేత్ృత్వంలో సచివాలయంలో సమావేశమ ైన మంత్రర ల 

కమిటీ 

 విద్యార్థు లకు అంద్ ంచే భోజనయన్ని ర్థచిచూసిన మంత్రర లు 

 విద్యార్థు లకు పో షక విలువలు కలిగిన భోజనం అంద్ ంచయలన్న న్నర్ణయం 

 మధ్యాహ్ి భోజనం న్నవేద్ క అంద్ ంచయలన్న అక్షయపాత్ర ఫ ండేషన్ ను కోరిన కమిటీ 

హ ైదరాబాద్, ఆగసుు  03 : డిగరీ కాలేజీ, ఇంటర్ కాలేజీ, వృతి్రవిదా కాలేజీల విద్యార్థు లకు 

పో షక విలువలతో కూడిన మధ్యాహ్ి భోజనం అంద్ ంచయలన్న  ఉప్ ముఖ్ామంత్రర, విద్యాశాఖ్ 

మంత్రర కడియం శ్రీహ్రి నేత్ృత్వంలో మంత్రర ల కమిటీ న్నర్ణయంచింద్ . ఈ రోజు సచివాలయంలో 

ఉప్ ముఖ్ామంత్రర కడియం శ్రీహ్రి అధ్ాక్షత్న మంత్రర లు ఈటెల రాజ ందర్, హ్రరష్ రావు, 

ఇందరకర్ణ్ రెడిి , జోగురామనిలు సచివాలయంలో రెండోసారి సమావేశమయాార్థ. రాషు రంలోన్న 

31 జిలాా లోా న్న అన్ని ప్రభుత్వ ఇంటర్, డిగరీ, పాలిటెకనిక్, ఐటిఐ, బి.ఈడ,ీ డి.ఈడీ, మోడల్ 

జూన్నయర్ కాలేజీలలో మధ్యాహ్ి భోజనం అంద్ ంచేందుకు కావలిిన మౌలిక వసత్రలు 

సమకూర్థుకోవాలన్న అక్షయపాత్ర ఫ ండేషన్ ప్రత్రన్నధ్ులకు మంత్రర ల కమిటీ సూచించింద్ . 

అక్షయపాత్ర ద్యవరా విద్యార్థు లకు అంద్ ంచే భోజనయన్ని నేడు సచివాలయంలో మంత్రర లందర్ూ 

ర్థచి చూశార్థ. అక్షయపాత్ర ఫ ండేషన్ విద్యార్థు లకు అంద్ ంచే మధ్యాహ్ి భోజనయన్ని 

మంత్రర లు, అధ్ కార్థలు భోజనంగా చేశార్థ.  



 అక్షయపాత్ర ద్యవరా గత్ నయలుగు సంవత్ిరాలుగా అనిప్ూర్ణ ప్థకాన్ని అమలు 

చేసుి నయిమన్న, ఎలాంటి ఫిరాాదులు లేకుండయ ప్థకం నడిపిసుి నయిమన్న అక్షయపాత్ర 

ఫ ండేషన్ ప్బాిక్ రిలేషన్ ఇన్ ఛయరరీ ర్విలోచన్ ద్యస్ తెలిపార్థ. ప్రసుి త్ం తెలంగాణలో 

కంద్ ,నయరిింగి, కొతి్గూడెం, వర్ంగల్, మహ్బూబ్ నగర్ లలో కనచెనుా  ఉనయియన్న, మరో ఆర్థ 

కనచెనుా  ఏరాాటు చేసుి నయిమనయిర్థ.  

 మధ్యాహ్ి భోజన ప్థకంలో పో షక విలువలు కలిగిన భోజనం అంద్ ంచేందుకు మ ను, 

వాటి ధ్ర్ల న్నవేద్ కను ఈ నెల 6వ తేద్ీన అంద్ ంచయలన్న మంత్రర ల కమిటీ అక్షయపాత్ర 

ఫ ండేషన్ ప్రత్రన్నధ్ులను కోరింద్ . ఈ న్నవేద్ కను సిఎం క సిఆర్ కు సమరిాంచిన త్రావత్ 

ఆయన న్నర్ణయం ప్రకటిసాి ర్న్న తెలిపింద్ .  రాషు ర వాాపి్ంగా మధ్యాహ్ి భోజనం కాలేజీ 

విద్యార్థు లకు  పరా ర్ంభంచే ముందు టరయల్ ర్న్ చేయాలన్న సూచించింద్ . మంత్రర ల కమిటీ 

సూచనకు అక్షయపాత్ర ఫ ండేషన్ ప్రత్రన్నధ్ులు అంగరకరించయర్థ. వీల ైనంత్ త్వర్లో కనచెనుా  

కూడయ ఏరాాటు చేసి మధ్యాహ్ి భోజనం అంద్ ంచడంప ై మూడు, నయలుగు రోజులోా  న్నవేద్ క 

ఇసాి మనయిర్థ.  

 ఈ కార్ాకీమంలో విద్యాశాఖ్ ప్రభుత్వ ప్రతేాక ప్రధ్యన కార్ాదరిి ర్ంజీవ్ ఆర్ ఆచయర్ా, 

ఉనిత్ విదా కమిషనర్ నవీన్ మిటుల్, ఇంటర్ బో ర్థి  కార్ాదరిి అశోక్, మోడల్ జూన్నయర్ 

కాలేజీల డెైరెకుర్ సత్ానయరాయణ రెడిి  త్ద్ త్ర్థలు హాజర్యాార్థ. 
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