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 ఈ నలె 24వ తదేీన ుంచి 31 జిలలా లలా  బాలికా ఆరోగ్య రక్ష కటాి్ పుంపిణ ీకారయక్రముం 

 12 న ుంచి 18 సుంవత్సరాలమధ్యఉననబాలిక్లక్ుఈనెల24 న ుంచి 31వరక్ు అన్నన 
పాఠశాలలలా , గ్ురుక్ులలలు, కేజీబీవీలు, మోడల్ సకూళా్లల హెల్్ అుండ్ హైెజీన్ కిట్సస 
పుంపిణ ీ

 ఆరులక్షలముందిఆడపిలాలక్ు 12 మలసాలక్ుసరిపో యవేిధ్ుంగాకిట్సస 

 ఒకకూ విదయయరిిన్నకి 1600 చొపపున ఏట్ా వుంద కకటా్ రూపాయలు ఖరుు 

 ఆడపిలాల ఆరోగ్యుంకకసుం పథకాన్నకి ఖరుయేయ 100 కకటా్న  ముంజూరు చసేిన సిఎుం 
కేసిఆర్ 

 ఈ నలె 25వ తదేీన విదయయ సుంసిలలా  ‘‘హరిత్ పాఠశాల-హరిత్ తెలుంగాణ’’ కారయక్రముం 

   విదయయసుంసిలలా  40 లక్షల ముంద ివిదయయరుి లు...కకట్ి పూలు, పుండా మొక్ూలు నయట్ ే
లక్షయుం 

 పాఠశాలలలా న్న గరరన్ బి్రగేడాక్ు పరాయవరణుంప  ైఅవగాహన 

 విదయయ సుంసిలలా  పితి నయలలో  శన్నవారుం సవచ్ఛ పాఠశాల, హరిత్ పాఠశాల  
 బాలికా ఆరోగ్య రక్ష కిటా్ పుంపిణీ, హరిత్హారుంప ై ఉప ముఖయముంతిి క్డయిుం శ్రరహరి 

సమీక్ష 

 

హైెదరాబాద్, ఆగ్స ు  21 :‘‘హరిత్ పాఠశాల-హరిత్ తలెుంగాణ’’ న్ననయదుంతో 

తెలుంగాణలలన్న  అన్నన విదయయ సుంసిలలా  హరిత్హారుం కారయక్రమలన్నన ఈ నలె 25వ తేదనీ 

భారరగా న్నరవహ ుంచయలన్న ఉప ముఖయముంతిి, విదయయశాఖ ముంతిి క్డయిుం శ్రరహరి 



అధికారులక్ు తెలిపారు. అదేవిధ్ుంగా ఈ నలె 24వ తేదనీ బాలికా ఆరోగ్య రక్ష(హెల్్ అుండ్ 

హైెజీన్) కిట్సస న  క్ూడయ 31 జిలలా లలా  పుంపణిీ చసేే కారయక్రమలన్నన ఈ నలె 24వ తదేీన ుంచి 

చేపట్ాు లన్న న్నరణయుంచయరు. ఈ రోజు సచివాలయుంలల విదయయ సుంసిలలా  హరిత్హారుం, బాలికా 

ఆరోగ్య రక్ష(హెల్్ అుండ్ హైెజీన్) కిట్సస పుంపణిీప ై సుంబుంధిత్ అధికారులతో సమలవేశుం 

న్నరవహ ుంచయరు.  

భవిష్యత్ త్రాలక్ు బుంగారు భవిత్వాయన్నన అుందిుంచయలుంట్ ే పరాయవరణయన్నన 

రక్ిుంచయలన ే గొపు ఉదేేశయుంతో సఎిుం కేసిఆర్ రూప ుందిుంచిన హరిత్హారుం కారయక్రమలన్నన 

నయలోవ దశలల భాగ్ుంగా విదయయ సుంసిలలా  ‘‘ హరిత్ పాఠశాల-హరిత్ తెలుంగాణ’’ పేరుతో ఈ 

నెల 25వ తదేీన ఘనుంగా న్నరవహ ుంచయలన్న ఉప ముఖయముంతి ిక్డయిుం శ్రరహరి తెలిపారు. 

ఇుంద కకసుం ఈ రోజు(21.08.2018) సాయుంత్ిుం 31 జిలలా ల క్లెక్ురుా , విదయయశాఖ 

అధికారులు, అట్వీ శాఖ అధికారులు, ఇత్ర సుంబుంధిత్ అధికారులతో వీడియో కానఫరెన్స 

న్నరవహ ుంచయలన్న అధికారులక్ు సకచిుంచయరు. ఈ వీడియో కానఫరెన్స లల విదయయ సుంసిలలా  

కావలిసన మొక్ూలు, 25వ తేదనీ జరిగే హరిత్ పాఠశాల-హరిత్ తెలుంగాణ కారయక్రమలన్నన 

విజయవుంత్ుం చేసేుంద క్ు అధికారుల మధ్య సమనవయుంప  ై సుష్ుమ ైన ఆదేశాలు 

జిలలా లక్ు ఇవావలనయనరు. ముఖయముంతి ి కేసిఆర్ విదయయశాఖలల హరిత్ హారుం 

న్నరవహ ుంచేుంద క్ు విదయయరుి లతో గరరన్ బి్రగేడ్ లన  పతిి పాఠశాలలల ఏరాుట్ు చయేలలన్న 

ఆదేశుంచినట్ుా  తెలిపారు. ఇుంద లల భాగ్ుంగా అట్వీ శాఖ అధికారులు గరరన్ బి్రగేడా కకసుం 

ద స ్ లు, ట్ోపలీు, రుమలళ్లా  సమక్ూరాులనయనరు. విదయయశాఖ పరిధిలలన్న పాఠశాల, 

ఉననత్ విదయ, కేజీబీవీ, మోడల్ సకూళ్లా , రెసిడెని్నయల్ సకూళ్లా , బీ.ఈడ ి కాలేజీలు, 

డి.ఈడ ీకాలేజీలు, ఇుంజనీరిుంగ్ కాలేజీలు, యూన్నవరిిట్ీలలల దయదయపప 40 లక్షల ముంద ి

విదయయరుి లునయనరన్న తలెిపారు. వీరికి దయదయపప కకట్ ి పూలు, పుండా మొక్ూలు 

ఇవావలనయనరు. అదవేిధ్ుంగా పిహరర గోడల పక్ూన వీలెైనన్నన వరుసలలా  మొక్ూలు నయట్ ే



విధ్ుంగా అక్ూడ గ్ుుంత్లు తీస ి సదిధుం చయేలలనయనరు.  విదయయ సుంసిలలా  ఆట్సిలలలు 

మినహాయుంచి మిగిలిన ఖలళీ సిలలలలా  దయదయపప కకట్ ి మొక్ూలన  బాా క్ పాా ుంట్ేష్న్ 

చేయలలనయనరు.  

   విదయయ సుంసిలలా హరిత్హారాన్నన విజయవుంత్ుం చయేడుంలల భాగ్ుంగా విదయయరుి లతో గరరన్ 
బ్రిగేడ్ లన  త్యలరు చేసి వారికి పరాయవరణుంప ై అవగాహన ప ుంచయలనయనరు. పితి నయలోవ 
శన్నవారుం విదయయ సుంసిలలా  ఇపుట్ికే తయము సవచ్ఛ పాఠశాల-హరిత్ పాఠశాల కారయక్రమలన్నన 
అమలు చసే ్ నయనమనయనరు. ఇుంద లల భాగ్ుంగా మొక్ూలు నయట్డుం, వాట్ి పరిరక్షణక్ు 
పితేయక్ చ్రయలు తీస కకవడుం, పాఠశాలనుంత్ట్ిన్న శుభిుంగా ఉుంచ్ కకవడుం వుంట్ ి
కారయక్రమలలు చేస ్ ననట్ుా  తెలిపారు.  

హరిత్హారుంలల భాగ్ుంగా నయట్ిన మొక్ూలలా   ఎక్ుూవగా బత్ుక్ుత్ునన మొక్ూల శాత్ుం 
విదయయ సుంసిలలా నే ఉుందన్న ఉప ముఖయముంతి ి క్డియుం శ్రరహరి తెలిపారు. ఇట్ీవల తయన  
జనగామల జిలలా  కొడక్ుండా గార మలన్నకి వెళా్లనపపుడు అక్ూడ ిరెసడిెని్నయల్ పాఠశాలలల వయెయ 
మొక్ూలు నయట్ ివయెయ మొక్ూలన  పరిరక్ిుంచయరన్న, ఇపపుడు పాఠశాలుంతయ పచ్ుదనుంతో 
పరుుక్ున్న ఉుందనయనరు. మిగిలిన విదయయ సుంసిలన  క్ూడయ ఈ విధ్ుంగా అభివృదిధ  చేసలేల 
క్ృషి చేయలలనయనరు.  

24వ తేదీన ుంచి బాలికా ఆరోగ్య రక్ష కిట్ల  పుంపిణీ 

పాఠశాల, క్ళాశాల బాలిక్ల ఆరోగ్య రక్షణ, పరశిుభిత్ కకసుం ఉదేేశుంచిన బాలికా ఆరోగ్య 
రక్ష(హెల్్ అుండ్ హైెజీన్) కిటా్న   రాష్ు ర వాయప్ుంగా పుంపిణీ చసేే కారయక్రమలన్నన 24వ తదే ీ
న ుంచి 31వ తేద ీవరక్ు న్నరవహ స ్ ననట్ుా  ఉప ముఖయముంతి ి క్డయిుం శ్రరహరి తెలిపారు. 
తెలుంగాణలలన్న 31 జిలలా లలా  వారుం రోజుల పాట్ు 7వ త్రగ్తి న ుంచి 12వ త్రగ్తి వరక్ు 
చ్దివేఆరు లక్షల ముంది విదయయరిిన్నలక్ు ఈ బాలికా ఆరోగ్య రక్ష కిటా్ పుంపణి ీ
ఉుంట్ుుందనయనరు.  



రాష్ు రుంలలన్న జిలలా  పజిా పరిష్త్, పిభుత్వ, మోడల్ సకూల్స, గ్ురుక్ుల, కేజీబీవీ, 
పుంచయయతీరాజ్ పాఠశాలలన్ననుంట్ిలల ఈ కిటా్న  అుందిుంచయలన్న ఉప ముఖయముంతి ిక్డయిుం 
శ్రరహరి చపెాురు. ఈ కిట్సస లలల ఆడపలాిలక్ు కావలిసన అన్నన వస ్ వపలునయనయనయనరు. 
12 నెలలక్ు సరిపడ ేవిధ్ుంగా ఏడయదికి నయలుగ్ుసారుా  ఈ కిట్సస అుందసిా్ మనయనరు. ఒకకూ 
విదయయరిిప ై ఈ కిట్సస దయవరా ఏట్ా 1600 ఖరుు చేస ్ నయనమన్న, ఆరు లక్షల ముందికి ఏట్ా 
100 కకటా్ రూపాయలన  వచెిుస ్ నయనమనయనరు. ఆడపిలాల ఆరోగ్యుం కకసుం పితయేక్ శరదధ  
చ్కపపత్ునన సిఎుం కేసిఆర్ ఈ పథకాన్నక్యేయ వుంద కకటా్ రూపాయలన  ముంజూరు 
చేశారనయనరు.  

ఈ సమలవేశుంలల అట్వీ శాఖ పిభుత్వ పతియేక్ పిధయన కారయదరిి  అజ మ మిశరా , 
పిిన్నసపల్ చీఫ్ క్నజ రేవట్ర్ ఆఫ్ ఫారెస్టు పి.కె జా, ఉననత్ విదయ క్మిష్నర్ నవీన్ 
మిట్ుల్,ఇుంట్ర్ బో రుు  కారయదరిి అశోక్, పాఠశాల విదయయశాఖ సుంచయలక్ులు విజ మ క్మలర్, 
చీఫ్ ఇుంజనీర్ మలేా ష్ుం ఇత్ర అధికారులు పాలగో నయనరు. 
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