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మౌలిక వసతుల కలపనకు పెద్ద పటీ 

పాఠశాలలో అద్నపు గద్ులు, పరహరీగోడల నిరాాణానికి నిధులు 

  

హ ైద్రాబాద్, సెపెట ెంబర్ 4 : తలెెంగాణలో విద్ాాలయాలోో  మౌలిక వసతుల కలపనకు పదె్ద  
పీట వేసుు నన రాష్టట ర పరభుతవెం పాఠశాలలోో  విద్ాార్థు ల సెంఖ్ాకనుగుణెంగా కొతు  పాఠశాలలు, 
అద్నపు తర్గతి గద్ులు, పరహరిగోడల నిరాాణానికి నిధులు విడుద్ల కొనసాగుతూన ే
ఉెంద్ి. పరభుతవ పాఠశాలలను పటషి్టట ెం చేసుు ెండడెంతో ఇటవీల 2 లక్షలకు పెైగా అద్నెంగా 
 విద్ాార్థు ల నమోద్ు జరిగిెంద్ి. అయిత ే పెరగిిన విద్ాార్థు ల సెంఖ్ాకనుగుణెంగా మౌలిక 
వసతులు కూడా కలిపెంచాలనన ఎెంపీలు, ఎమ్మాలయాలు, పరజాపరతినిధులు ఉప 
ముఖ్ామెంతిర, విద్ాాశాఖ్ మెంతిర కడయిెం శీ్రహరిని విజణ పతు  చేశార్థ. ఈ మ్ేర్కు 42.16 కోటో 
ర్ూపాయలను వివిధ జిలాో లోో  నూతన పాఠశాలలు, అద్నపు తర్గతి గద్ులు, 
పరహరీగోడల నిరాాణానికి ఆయన మెంజూర్థ చశేార్థ. 

వర్ెంగల్ జిలాో , ధర్ాసాగర్ మెండలెం, ఎలకతురిు మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 
3 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణెం కోసెం 24.90 లక్షల ర్ూపాయలు, పదె్ద  పెెండాాల 
మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 3 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణెం కోసెం 24.90 
లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

 సతద్ిద పేట జిలాో , బెజజ ెంకి మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 5 అద్నపు తర్గతి 
గద్ుల నిరాాణెం కోసెం 41.50 లక్షల ర్ూపాయలు,చేరాాల్ గరో్్ హ ైసూకల్ లో 4 అద్నపు 
తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 48  లక్షల ర్ూపాయలు, ద్ుబాాక మెండలెం గెంబీర్ పూర్ 
జడపపహ చ్ఎస్ లో 6అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి72  లక్షల ర్ూపాయలు, కోహ డ 
మెండలెం, శనిగర్ెం జడపపహ చ్ఎస్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ులు నిరాాణానికి 72 లక్షల 



ర్ూపాయలు, ద్ుబాాక మెండలెం, ధరాాజిపేట మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో మిగిలిన 
పనుల మర్మాతుు ల కోసెం లక్షననర్ ర్ూపాయలు, పో తిరెడిి పేట జడపపహ చ్ఎస్ లో 4 
లక్షల ర్ూపాయలు, ద్ుబాాక జడపప గరో్్ హ ైసూకల్ లో  లక్షననర్ ర్ూపాయలు, 
రాజకకపేట జడపపహ చ్ఎస్ లో   4 లక్షల ర్ూపాయలు, తోగుటట  మెండలెం, తోగుటట  
జడపపహ చ్ఎస్  2 లక్షల ర్ూపాయలు, గుడికెంద్ుల జడపపహ చ్ఎస్ లో  12 లక్షల 
ర్ూపాయలు, ఎలాో రెడిి పటే జడపపహ చ్ఎస్ లో2 లక్షల ర్ూపాయలు,  మర్మాతుు ల కోసెం 
మెంజూర్యాాయి.  

జగితాాల జిలాో  ధర్ాపురి నియోజకవర్గెంలో ద్ ెంతపూర్ జిలాో  పరజా పరషి్టత్ ఉననత 
పాఠశాలలో నాలుగు అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 48 లక్షల ర్ూపాయలు, 
రాజారాెం జడపపహ చ్ఎస్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 72 లక్షల 
ర్ూపాయలు, వెలగ తూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 72 
లక్షల ర్ూపాయలు, గులోకోట జడపపహ చ్ఎస్ లో 4అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 
48 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

జనగామ జిలాో  బచ్చననపేట మెండలెం కేసతరడెిి పలోి జడపపహ చ్ఎస్ లో 3 అద్నపు 
తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 36 లక్షల ర్ూపాయలు, కొడకెండో మెండలెంలోని ఎద్ునూతల 
మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో  అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 8.30 లక్షల 
ర్ూపాయలు, హాకాాతెండా మెండల పరజా పరషి్టత్ పాఠశాలలో  అద్నపు తర్గతి గద్ ి
నిరాాణానికి 8.30 లక్షల ర్ూపాయలు, రామవర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో  
అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 8.30 లక్షల ర్ూపాయలు, మెండరా యి జడపపహ చ్ఎస్ 
లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 24 లక్షల ర్ూపాయలు, పాలకురిు 
మెండలెంలోని కిష్ాట పుర్ెం పరభుతవ డి.ఎన్.ట ి పరా థమిక పాఠశాలలో అద్నపు తర్గతి గద్ ి
నిరాాణానికి 4.50 లక్షల ర్ూపాయలు, బమ్మా ర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలో 3 
అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 13.50 లక్షల ర్ూపాయలు, హాతాాతెండా మెండల 
పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలో  అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 4.50 లక్షల ర్ూపాయలు, 
ముసో కళో్ గూడెెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలో  అద్నపు తర్గతి గద్ి నిరాాణానికి 



4.50 లక్షల ర్ూపాయలు, కోతులాబాద్ాెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలో  అద్నపు 
తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 4.50 లక్షల ర్ూపాయలు, ష్ాతాపుర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ 
ఉననత పాఠశాలలో  2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 9.00 లక్షల ర్ూపాయలు, 
గూడూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 10 లక్షల 
ర్ూపాయలు, మలోెంపలోి జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 6 
లక్షల ర్ూపాయలు, వాలిాడి జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 6 
లక్షల ర్ూపాయలు, ద్ేవర్థపపల మెండలెంలోని ద్ాద్ాసాహ బ్ కాలనీ మెండల పరజా 
పరిష్టత్ పాఠశాలలో  అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 4.50 లక్షల ర్ూపాయలు, 
ద్ేవర్థపపల మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 2  అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 8 
లక్షల ర్ూపాయలు, చిననమడూర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో  అద్నపు తర్గతి 
గద్ి నిరాాణానికి 3.50 లక్షల ర్ూపాయలు, కోల్కెండ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో  
అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 4.50 లక్షల ర్ూపాయలు, రామచ్ెంద్ార పుర్ెం మెండల 
పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలో  అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 4.50 లక్షల ర్ూపాయలు, 
చౌడూర్థ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 2  అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 8 
లక్షల ర్ూపాయలు, రామరాజు పలోి చౌడూర్థ మెండల పరజా పరషి్టత్ ఉననత పాఠశాలలో 
2  అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 8 లక్షల ర్ూపాయలు, సీతారాెంపుర్ెం  మెండల 
పరజా పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో   అద్నపు తర్గతి గద్ి నిరాాణానికి 4.50 లక్షల 
ర్ూపాయలు, మన్ పహడ్ మెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో  2 అద్నపు 
తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 9.50 లక్షల ర్ూపాయలు,  చిననమడూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 3 
అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 12 లక్షల ర్ూపాయలు, కడవెెండ ిజడపపహ చ్ఎస్ లో  
అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 4.50 లక్షల ర్ూపాయలు,చిలూపర్ మెండలెం, 
వెెంకటాద్ిరపటే మెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాల పరహరి గోడ కోసెం3.28 లక్షల 
ర్ూపాయలు, సేట ష్టన్ ఘనూపర్ మెండలెం, నమిలిగ ెండ మెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత 
పాఠశాల పరహరి గోడ  నిరాాణానికి 6.15 లక్షల ర్ూపాయలు, ఘనూపర్ జడపపహ చ్ లో 
పరహరిగోడ నిరాాణెం కోసెం  1.44 లక్షల ర్ూపాయలు, శివునిపలోి జడపపహ చ్ఎస్ లో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 10.25 లక్షల ర్ూపాయలు, సముద్రా ల జడపపహ చ్ఎస్ లో 



పరహరీగోడ నిరాాణెం కోసెం 5.74 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి. పాలకురిు 
మెండలెంలోని అయాెంగారి పలోి మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 
6.15 లక్షల ర్ూపాయలు, గోపాలపుర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ 
నిరాాణానికి 1.07 లక్షల ర్ూపాయలు, గూడో లోగూడెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.02 లక్షల ర్ూపాయలు, హకాు ాతెండా మెండల పరజా పరిష్టత్ 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.35 లక్షల ర్ూపాయలు, కెంబాలకుెంట 
తెండమెండల పరజా పరషి్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 లక్షల ర్ూపాయలు, 
కుర్థమగూడెెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.71 లక్షల 
ర్ూపాయలు, లక్ష్పానారాయణపుర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ 
నిరాాణానికి 3.69 లక్షల ర్ూపాయలు, నలోిగానీ తెండ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.36 లక్షల ర్ూపాయలు, నర్బో యినగూడెెం మెండల పరజా 
పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 లక్షల ర్ూపాయలు, నరిసెంగాపుర్ెం 
తెండా మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.44 లక్షల 
ర్ూపాయలు, ఎనీట ఆర్ నగర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 
3.85 లక్షల ర్ూపాయలు, పలుో గుబో ద్ుతెండా మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 2.05 లక్షల ర్ూపాయలు, పటిమీద్తిెండా మెండల పరజా పరషి్టత్ 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.28 లక్షల ర్ూపాయలు, తిర్థమలగిరి మెండల పరజా 
పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 2.05 లక్షల ర్ూపాయలు, మెంచ్ుపపల 
మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 2.05 లక్షల ర్ూపాయలు, 
ష్ాతాపూర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 2.05 
లక్షల ర్ూపాయలు, బమ్మార్ జడపపపతఎస్ఎస్ లో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.36 లక్షల 
ర్ూపాయలు, చెనూనర్ జడపపఎస్ఎస్ లోపరహరిగోడ నిరాాణానికి 12.30 లక్షల 
ర్ూపాయలు, ద్రెదపలోి జడపపఎస్ఎస్ లోపరహరిగోడ నిరాాణానికి 5.54 లక్షల 
ర్ూపాయలు,ఈర్వేణు జడపపఎస్ఎస్ లోపరహరిగోడ నిరాాణానికి 6.15 లక్షల ర్ూపాయలు, 
గూడుర్థ జడపపఎస్ఎస్ లోపరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.72 లక్షల ర్ూపాయలు, వాలిాడ ి
జడపపఎస్ఎస్ లోపరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.28 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  



జనగామ జిలాో , కొడకెండో మెండలెంలో బో ద్తెండ మెండల పరజా పరిష్టత్ 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.28 లక్షల ర్ూపాయలు, హాతాాతెండా మెండల పరజా 
పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.92 లక్షల ర్ూపాయలు, జలుబాయిగడి 
మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 11.89 లక్షల ర్ూపాయలు, 
పెద్ద వెంగర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 8.20 లక్షల 
ర్ూపాయలు, సో మాో తెండ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 
లక్షల ర్ూపాయలు, ఉపపర్గూడెెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ 
నిరాాణానికి 4.10 లక్షల ర్ూపాయలు, నరిసెంగాపుర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.28 లక్షల ర్ూపాయలు, పాకాల మెండల పరజా 
పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.36 లక్షల ర్ూపాయలు, 
ర్ెంగాపుర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 
లక్షల ర్ూపాయలు, మెండరా యి జిలాో  పరషి్టత్ ఉననత పాఠశాలలో పరహరి గోడ 
నిరాాణానికి 12.30 లక్షల ర్ూపాయలు, కొడకెండో జిలాో  పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో 
పరహరి గోడ నిరాాణానికి 4.10 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

జనగామ జిలాో , ద్వేర్థపపల మెండలెంలోని బెంజారా మెండల పరజా పరిష్టత్ 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.47 లక్షల ర్ూపాయలు, బో డద్సేాాతెండా మెండల 
పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.92 లక్షల ర్ూపాయలు, పాత 
చిననమడూర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 లక్షల 
ర్ూపాయలు, ద్ేవర్థపపల మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 6.15 
లక్షల ర్ూపాయలు,ద్ డోబెండ తెండామెండల పరజా పరషి్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ 
నిరాాణానికి 4.10 లక్షల ర్ూపాయలు, కోల్కెండమెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 1.23 లక్షల ర్ూపాయలు, మాద్ాపుర్ెంమెండల పరజా పరిష్టత్ 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.28 లక్షల ర్ూపాయలు, మెండచిిెంత తెండమెండల 
పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.02 లక్షల ర్ూపాయలు, నిర్ాల 
మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 0.82 లక్షల ర్ూపాయలు, 



రాజీవ్ నగర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 లక్షల 
ర్ూపాయలు, రామచ్ెంద్ార పుర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 
5.33 లక్షల ర్ూపాయలు, సీతాాతెండా మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ 
నిరాాణానికి 3.53 లక్షల ర్ూపాయలు, అపతపరెడిి పలోి మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 6.15 లక్షల ర్ూపాయలు, చౌడూర్థ మెండల పరజా పరిష్టత్ 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 2.05 లక్షల ర్ూపాయలు, మనాపడుమెండల పరజా 
పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 లక్షల ర్ూపాయలు, చిననమడూర్థ 
జిలాో   పరషి్టత్ఉననత పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.10 లక్షల ర్ూపాయలు, 
ధర్ాపుర్ెం జిలాో  పరషి్టత్ఉననత పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 5.33 లక్షల 
ర్ూపాయలు, కామారెడిి  గూడెెం జిలాో   పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 
6.15 లక్షల ర్ూపాయలు, మాధాపుర్ెం జిలాో   పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో పరహరిగోడ 
నిరాాణానికి 3.28 లక్షల ర్ూపాయలు, సతెంగరాజు పలోి జిలాో   పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.51 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

 

 

జోగులాెంబ గద్ావల జిలాో , ఆలెంపూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 12 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి. 

కరీెంనగర్ జిలాో  కొతు పలోి, ఎలగెంద్ుల జడపపహ చ్ఎస్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 72 లక్షల ర్ూపాయలు, వీణవెంక మెండలెం, చ్లూో ర్థ జడపపహ చ్ఎస్ లో 
6అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 72 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

ఖ్మాెం జిలాో  తలోెంపాడు జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 
12 లక్షల ర్ూపాయలు, కూసుమెంచి జడపపహ చ్ఎస్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 72 లక్షల ర్ూపాయలు, మలలో పలోి జడపపహ చ్ఎస్ లో 4 అద్నపు తర్గతి 
గద్ుల నిరాాణానికి 48 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  



మహబూబాబాద్ జిలాో  జమాెండోపలోి జడపపహ చ్ఎస్ లో 3 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 36 లక్షల ర్ూపాయలు, గూడూర్థ మెండలెం, తీగలవేణ ిజడపపహ చ్ఎస్ లో 4 
అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 48 లక్షల ర్ూపాయలు, కెంబాలపలోి జడపపహ చ్ఎస్ 
లో 5 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 60 లక్షల ర్ూపాయలు, తొర్ూీ ర్ 
మెండలెంలోని అమాాపుర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 2 అద్నపు తర్గతి 
గద్ులు నిరాాణానికి 16.60 లక్షల ర్ూపాయలు, ఖ్ానూపర్ెం మెండల పరజా పరిష్టత్ 
పాఠశాలలో 1 అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 8.30 లక్షల ర్ూపాయలు,  ఫతపేుర్ెం 
మెండల పరజా పరిష్టత్ ఉననత పాఠశాలలో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ులు నిరాాణానికి 
16.60 లక్షల ర్ూపాయలు, మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 3 అద్నపు తర్గతి 
గద్ులు నిరాాణానికి 24.90 లక్షల ర్ూపాయలు, పెద్ద వెంగర్ మెండలెంలోని 
కానావయిగూడెెం మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 1 అద్నపు తర్గతి గద్ ి నిరాాణానికి 
8.30 లక్షల ర్ూపాయలు, పెద్ద వెంగర్ మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 2 అద్నపు 
తర్గతి గద్ులు నిరాాణానికి 16.60 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

మహబూబ్ నగర్ జిలాో  నర్వ జడపపహ చ్ఎస్ లో 4అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 48 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి. 

మ్మద్క్ జిలాో  శివెంపటే మెండలెం చ్ెండప జడపపహ చ్ఎస్ లో 3 అద్నపు తర్గతి 
గద్ుల నిరాాణానికి 36 లక్షల ర్ూపాయలు, హవేలి ఘనూపర్ మెండలెం, సరాా నా 
జడపపహ చ్ఎస్ లో 3అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 36 లక్షల ర్ూపాయలు, 
నిజాెంపేట జడపపహ చ్ఎస్ లో 4అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 48 లక్షల 
ర్ూపాయలు, పాపననపేట జడపపహ చ్ఎస్ లో 4అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 48 
లక్షల ర్ూపాయలు, రామాయెంపటే మెండలెం కతిరయాల్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 3 అద్నపు 
తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 36 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

మ్ేడచల్-మలాకజిగిరి జిలాో లో ఉపపల్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 6అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 72 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  



నల్గ ెండ జిలాో , మునుగోడు జడపపహ చ్ఎస్ లో 6అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 72 లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

రాజనన సతరిసతలో జిలాో , గెంబీరావుపేట జడపపహ చ్ఎస్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 72  లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

ర్ెంగారెడిి  జిలాో  హయత్ నగర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 72  లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

సెంగారెడిి  జిలాో  ఆెంథో ల్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 4 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 
48  లక్షల ర్ూపాయలు, జోగిపటే గరో్్ హ సైూకల్ లో 6 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 72  లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

వర్ెంగల్ ర్ూర్ల్ జిలాో , నర్సెంపేట మెండలెం, గుర్జాలజడపపహ చ్ఎస్ లో 4అద్నపు 
తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 48  లక్షల ర్ూపాయలు, లెంకెపలోి జడపపహ చ్ఎస్ లో 
2అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 24  లక్షల ర్ూపాయలు, ర్ఘునాథపలోి 
మెండలెంలోని బాెంజీపటే జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి కోసెం 12 లక్షల 
ర్ూపాయలు,గబబాటజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ికోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు 
, మ్ేకలగటటట  జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, వెలిద 
జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, 
మెంద్ెలగూడెెంజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, 
కుర్చపలోిజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, 
కోమలజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, కెంచ్న్ 
పలోిజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, 
నిడిగ ెండజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, జఫర్ 
ఘడ్ మెండలెంలోని  తిడుగుజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి కోసెం 12 లక్షల 
ర్ూపాయలు, ఉపుపగల్ జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి కోసెం 12 లక్షల 
ర్ూపాయలు, చిలూపర్థ మెండలెంలోని కొెండాపూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి 



గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, రాజవర్ెం జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ికోసెం 
12 లక్షల ర్ూపాయలు, లిెంగెంపలోి జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 
లక్షల ర్ూపాయలు, చిలూపర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల 
ర్ూపాయలు, మలాకపూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి కోసెం 12 లక్షల 
ర్ూపాయలు, లిెంగాల ఘనూపర్ మెండలెంలోని కుెంద్ార్ెంజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు 
తర్గతి గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, వనపరిుజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి
కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, లిెంగాల ఘనూపర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి
కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, చీటూర్థజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి కోసెం 12 
లక్షల ర్ూపాయలు, సేట ష్టన్ ఘనూపర్ లోని మీద్ికొెండజడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి 
గద్ి కోసెం 12 లక్షల ర్ూపాయలు, చాగల్ జడపపహ చ్ఎస్ లో అద్నపు తర్గతి గద్ ి కోసెం 
12 లక్షల ర్ూపాయలుమెంజూర్యాాయి.  

వర్ెంగల్ ర్ూర్ల్ జిలాో  రాయపరిు మెండలెం కొెండూర్థ ఎెంపీపఎీస్ లో అద్నపు 
తర్గతి గద్ి నిరాాణెం కోసెం 8.30 లక్షల ర్ూపాయలు, మ్మలైార్ెం ఎెంపీపఎీస్ లో 2 
అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణెం కోసెం 16.60, తిర్థమలాయపలోి ఎెంపపీీఎస్ లో 3 
అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణెం కోసెం 24.90 లక్షల ర్ూపాయలు లక్షల ర్ూపాయలు, 
కొెండూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణెం కోసెం 24 లక్షల 
ర్ూపాయలు, కొతూు ర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో  అద్నపు తర్గతి గద్ ినిరాాణెం కోసెం 12 లక్షల 
ర్ూపాయలు, మ్మైలార్ెం జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణెం కోసెం 24 
లక్షల ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి. బురాన్ పలోి మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో 
పరహరిగోడ నిరాాణానికి 5.25 లక్షల ర్ూపాయలు, ఆరెగూడెెం మెండల పరజా పరిష్టత్ 
పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.28 లక్షల ర్ూపాయలు, కొెండూర్థ మెండల పరజా 
పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.94 లక్షల ర్ూపాయలు, లఖ్ావత్ తెండా 
మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 3.48 లక్షల ర్ూపాయలు, 
రాయపరిు మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 4.92 లక్షల 
ర్ూపాయలు, తటెటట కుెంట తెండా మెండల పరజా పరిష్టత్ పాఠశాలలో పరహరిగోడ నిరాాణానికి 



4.10 లక్షల ర్ూపాయలు, కేశవాపూర్ జడపపహ చ్ఎసోో  పరహరిగోడ నిరాాణానికి 8.12 లక్షల 
ర్ూపాయలు మెంజూర్యాాయి.  

 

 

యాద్ాద్ిర జిలాో , నారాయణ పూర్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 2అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 24  లక్షల ర్ూపాయలు, సరేవల్ జడపపహ చ్ఎస్ లో 2 అద్నపు తర్గతి గద్ుల 
నిరాాణానికి 24  లక్షల ర్ూపాయలు, రాజాపేట జడపపహ చ్ఎస్ లో 5అద్నపు తర్గతి 
గద్ుల నిరాాణానికి 60  లక్షల ర్ూపాయలు, ఆలయర్థ మెండలెం శారాజిపేట జడపపహ చ్ఎస్ 
లో 6అద్నపు తర్గతి గద్ుల నిరాాణానికి 72  లక్షల ర్ూపాయలు, మెంజూర్యాాయి.  
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