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 పాలిటెక్నిక్, జూనియర్, డిగ్రీ క్ాలేజీలలో  కూడా ఈ నెల న ుంచే మధ్ాాహ్ి 

భోజనుం 

 పాలిటెక్నిక్, జూనియర్, డిగ్రీ క్ాలేజీల క్ాుంటరాకటు  లెకచరరోకట 12నెలల గ్ౌరవ 

వేతనుం 

 ఉతతమ ఉపాధ్ాాయుల ప్తాిభర నగద  పర ా త్ాాహ్ుం వచేచ ఏడాది ప ుంప్ు 

 కష్ుప్డి తె్చ్ చకటని త్ెలుంగ్ాణన  ఇష్ుప్డి సిఎుం క్ేసిఆర్ గ్ారు అభివృదిి  

చేస్ త నాిరు 

 క్ేజీ టు పీజీలల భరగుంగ్ానే దేశుంలల ఎకకడా లేని విధుంగ్ా రాష్ు రుంలల 

గురుకటలాలట 

 మొదటిసారిగ్ా ప రవేైట్ పాఠశాలలలో  కుంటే ప్భాుతవ పాఠశాలలలో  విదాారుు ల 

నమోద  ఎకటకవ ఉుంది 

 ఈ ఏడాదిలల ప్ాభుతవ విదాాస్ుంస్ులలో  అదనుంగ్ా 2 లక్షల ముంది విదాారుు లట 

చేరారు 

 త్ెలుంగ్ాణ ప్ాభుతవ కృషి వలేో  క్ేజీబీవీలట 12వ తరగతి వరకట విస్తరిుంచాయి 

 దేశుంలల ఎకకడా లేని విధుంగ్ా విదాారుు లకట పౌషిుక్ాహారుం అుందిస్ త ని ఏక్ ైక 

రాష్ు రుం 



 ఆరులక్షల ముంది విదాారిునిలకట 100 క్ోటో రూపాయలత్ో బరలిక్ా ఆరోగా రక్ష 

క్నటుో  

 నిబదదత్ో ప్నిచేసి ప్భాుతవ విదాాలయాలన  క్ాపాడుక్ోవాలి 

 ఉపాధ్ాాయ దినోతావ వేడుకలలో  ఉప్ ముఖ్ాముంతిా, విదాాశాఖ్ ముంతాి 

కడియుం శీ్రహ్రి  

 

హ ైదరాబరద్, స ప ు ుంబర్ 05 : త్ెలుంగ్ాణ ప్భాుతవుం విదాారుు లకట, 

ఉపాధ్ాాయులకట ఒక్ేసారి శుభవారత అుందిుంచుంది. ఈ నెల న ుంచే జూనియర్, డిగ్రీ, 

పాలిటెక్నిక్ క్ాలేజీలలో ని విదాారుు లకట మధ్ాాహ్ి భోజనుం అుందిుంచ్డానిక్న సిఎుం 

క్ేసిఆర్ అుంగ్రకరిుంచనటుో  ఉప్ ముఖ్ాముంతిా, విదాాశాఖ్ ముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి 

ప్కాటిుంచారు. అదేవిధుంగ్ా పాలిటెక్నిక్, జూనియర్, డిగ్రీ క్ాలేజీలలో  ప్నిచేసే క్ాుంటరాకటు  

లెకచరరో గ్ౌరవ వేతనాలట 12 నెలల పాటు ఇచేచుంద కట కూడా సిఎుం క్ేసిఆర్ 

ఆమోదుం త్ెలిపారని ఉప్ ముఖ్ాముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి ప్కాటిుంచారు. ఉపాధ్ాాయ 

దినోతావుం స్ుందరభుంగ్ా రవీుందభారరతిలల ఏరాాటు చేసిన ఉతతమ ఉపాధ్ాాయుల 

అవారుు ల క్ారాకీముంలల ఉప్ ముఖ్ాముంతిా, విదాాశాఖ్ ముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి 

పాలగొ ని ఉతతమ ఉపాధ్ాాయులన  స్నాానిుంచారు.  

 త్ెలుంగ్ాణ ప్భాుతవుంలల ఇప్ాటిక్ే 10వ తరగతి వరకట ప్భాుతవ విదాా స్ుంస్ులలో  

మధ్ాాహ్ి భోజన ప్థకుం అమలట అవుత ుందని ఉప్ ముఖ్ాముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి 

త్ెలిపారు. స్నిబియాుంత్ో పేద విదాారుు ల కడుప్ునిుంప్ుత ని ఈ ప్థక్ానిి 

తమకట కూడా వరితుంప్చేయాలని జూనియర్ క్ాలేజీలట, డిగ్రీ క్ాలేజీలట, పాలిటెక్నిక్ 



క్ాలేజీల విదాారుు లట, అధ్ాాప్కటలట త్ెలుంగ్ాణ ప్భాుత్ావనిి అనేకసారుో  

క్ోరాయనాిరు. దీనిని గమనిుంచన సిఎుం క్ేసిఆర్ ప్భాుతవుం క్ాలేజీలలో  మధ్ాాహ్ి 

భోజన ప్థకుం అమలటప ర ఉప్ ముఖ్ాముంతిా, విదాాశాఖ్ ముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి 

నేతృతవుంలల ముంత ాలట ఈటెల రాజేుందర్, హ్రరష్ రావు, ఇుందకారణ్ ర డిులత్ో కమిటీ 

వేశారనాిరు. ఈ కమిటీ మధ్ాాహ్ి భోజనానిి క్ాలేజీలలలో ని విదాారుు లకట కూడా 

అమలట చేయాలని ప్ాతిపాదిుంచ్డుంత్ో సిఎుం క్ేసిఆర్ అుంగ్రకరిుంచారని, ఈ నెల న ుంచే 

జూనియర్, డిగ్రీ, పాలిటెక్నిక్ క్ాలేజీలలో  మధ్ాాహ్ి భోజనుం అమలవుత ుందని ఉప్ 

ముఖ్ాముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి వెలోడిుంచారు. దీనివలో ప్భాుతవ విదాా స్ుంస్ులలో  

చ్ద వుకటుంటుని దాదాప్ు 4 లక్షల ముంది విదాారుు లట లబిద  ప ుందన నాిరనాిరు. 

ప్భాుతవుం తీస్ కటని ఈ నిరణయుంత్ో ఎుంత్ో క్ాలుంగ్ా ఎద రు చ్ూస్ త ని మధ్ాాహ్ి 

భోజన ప్థకుం క్ాలేజీ విదాారుు లకట ఈ నెల న ుంచ అుంద బరటులలక్న రావడుంప ర 

అధ్ాాప్క స్ుంఘాలట, విదాారిు స్ుంఘాలట హ్రషుం వాకతుం చేశాయి. 

 క్ాలేజీ విదాారుు లకట మధ్ాాహ్ి భోజనుంత్ో పాటు ఆ క్ాలేజీలలల ప్నిచేసే 

అధ్ాాప్కటలకట కూడా గ్ౌరవ వేతనానిి ఇక న ుంచ 12 నెలల పాటు ఇవావలని సిఎుం 

క్ేసిఆర్ నిరణయిుంచనటుో  ఉప్ ముఖ్ాముంతిా, విదాాశాఖ్ ముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి 

ప్కాటిుంచారు. విదాా స్ుంవతారుం ముగ్ిసిన తరావత వేతనాలట లేకటుండా ఖ్ాళీ 

ఉుంటుని అధ్ాాప్కటలట ఇకప ర అలా ఉుండాలిాన ప్నిలేదని త్ెలిపారు. దీనివలో 

జూనియర్ క్ాలేజీలలల 3728 ముంద,ి డిగ్రీ క్ాలేజీలలో  898 ముంది, పాలిటెక్నిక్ 

క్ాలేజీలలో  433 ముంది క్ాుంటరాకటు  లెకచరరుో  మొతతుంగ్ా 5059 ముంది లబిద  

ప ుందన నాిరు.  



 కష్ుప్డి సాధ్ిుంచ్ కటని త్ెలుంగ్ాణ రాష్టాు ర నిి ఇష్ుప్డి అభివృదిి  చేస్ క్ోవాలని 

లక్షాుంత్ో సిఎుం క్ేసిఆర్ మానవ వనరుల అభివృదిి వలేో  బుంగ్ారు త్ెలుంగ్ాణ 

సాధామని, ఆ బరధాతన  తనకట అప్ాగ్ిుంచారని ఉప్ ముఖ్ాముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి 

త్ెలిపారు. త్ెలుంగ్ాణలల ఎకటకవగ్ా బడుగు, బలహీన వరాొ లే ఉుండడుంత్ో వారిక్న 

ఉచత విదాత్ో పాటు నాణామ ైన విదా అుందిుంచాలని స్ుంకలాుంత్ోనే దేశుంలల ఎకకడా 

లేని విధుంగ్ా 611 గురుకటల విదాాలయాలన  త్ెలుంగ్ాణలల ఏరాాటు చేశారని 

చెపాారు. త్ెలుంగ్ాణ రాకముుంద  గత 50 ఏళో్లల 270 గురుకటలాలట 

ఉుంట.ే..త్ెలుంగ్ాణ వచాచక 881 గురుకటలాలయాాయనాిరు.  

 త్ెలుంగ్ాణ రాష్ు రుంలల ప్భాుతవ విదాా వావస్ున  ప్టిష్ుుం చేసేుంద కట గత 

నాలటగు స్ుంవతారాలటగ్ా చేసిన కృషి ఫలిత్ాలట ఇప్ుాడిప్ుాడే వస్ త నాియని ఉప్ 

ముఖ్ాముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి అనాిరు. ప్భాుతవ విదాా స్ుంస్ులలో  గతుంలల ఎనిడూ 

లేని విధుంగ్ా ఈ ఏడాది 2 లక్షల ముంది విదాారుు లట అదనుంగ్ా చేరారనాిరు. 

మొదటిసారిగ్ా ప రవేైట్ విదాా స్ుంస్ులలో  కుంటే ప్భాుతవ విదాా స్ుంస్ులలో  విదాారుు లట 

ఎకటకవగ్ా ఉనాిరనాిరు. తలోిదుండుాలకట ప్భాుతవ విదాాలయాలప ర నమాకుం 

ప రగడమే దీనిక్న నిదరశనమనాిరు. విదాారుు ల నమోద  మాతమాే క్ాకటుండా 

ఫలిత్ాలట కూడా ప్భాుతవ విదాా స్ుంస్ులే ప రవేైట్ కుంటే ముుందుంజలల 

ఉనాియనాిరు. అయిత్ే ప్భాుతవ విదాన  ప్టిష్ుుం చేయడుంలల ఇుంక్ా చాలా దూరుం 

ప్యాాణ ుంచాలిా  ఉుందనాిరు. ఉపాధ్ాాయుల స్మస్ాలట ప్రిష్కరిుంచ్ క్ోవాలిా 

ఉుందని చెపాారు. ఉపాధ్ాాయుల ఏక్ీకృత స్రరవస్  నిబుంధనలప ర రాష్ు రప్తి 

ఆమోదానిక్న విరుదిుంగ్ా హ ైక్ోరుు  తీరుా వచచుందనాిరు. అదేవిధుంగ్ా క్ాుంటరాకటు  

అధ్ాాప్కటలన  ర గుాలర ైజ్ చేయాలని త్ెలుంగ్ాణ ప్ాభుతవుం నిరణయుం తీస్ కటని 



క్ోరుు లట క్ొటిువేయడుంత్ో ఆగ్ిపర యిుందనాిరు. అయినప్ాటిక్ీ వారి వేతనాలట 

గణనీయుంగ్ా ప ుంచ్ కటనాిమనాిరు. ఇక న ుంచ వీరిక్న 12 నెలల పాటు వేతనాలట 

అుందన నాియని చెపాారు.  

 ప్భాుతవ విదాాలయాలలో  చ్దివే విదాారుు లకట స్నిబియాుంత్ో కడుప్ునిుండా 

అనిుం ప డుత ని ప్భాుతవుం మనదని ఉప్ ముఖ్ాముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి 

అనాిరు. గురుకటల విదాాలయాలలో  వారానిక్న ఆరుసారుో  మాుంసాహారుం, పాలట, 

రాగ్ిమాల్టు , బరకా్ ఫాస్టు , మధ్ాాహ్ి భోజనుంలల 50 గ్ాీ ముల నెయిా, సాయుంతుాం 

సాిక్ా, రాతిా పౌషిుక్ాహారుం భోజనుం ప డుత నాిమనాిరు. ఎదిగ్ే వయస్ లల 

విదాారుు లకట అతాుంత పౌషిుక విలటవలటని ఆహారానిి అుందిస్ త నాిమనాిరు. 

ఆహారుంత్ో పాటు వారి ఆరోగా ప్రిరక్షణ, ప్రిశుభతా క్ోస్ుం బరలిక్ా ఆరోగా రక్ష క్నటోన  

కూడా ప్ుంపిణీ చేస్ త నాిమనాిరు. ప్భాుతవ, ప్ుంచాయతీరాజ్, క్ేజీబీవీ,మోడల్ట 

స్ూకల్టా, గురుకటల విదాాలయాలలో ని ఆరు లక్షల ముంది విదాారిునిలకట ఈ క్నటుో  

అుందిుంచ్డానిక్న ముఖ్ాముంతిా క్ేసిఆర్ 100 క్ోటో రూపాయలన  ముంజూరు 

చేశారనాిరు. 

 ప్భాుతవ విదాన  ప్టిష్ుుం చేయడుంలల ఉపాధ్ాాయులే క్ీలకమని, మరిుంత 

నిబదదతత్ో ప్నిచేసి ఈ విదాా స్ుంస్ులన  క్ాపాడుక్ోవాలని ఉప్ ముఖ్ాముంతిా 

కడియుం శీ్రహ్రి క్ోరారు. ప్భాుతవ విదాాలయాలలో  ఎకటకవగ్ా పేద వరాొ ల విదాారుు లే 

ఉుంటరరని, వారిక్న నాణామ ైన విదా అుందిుంచే సామాజిక బరధాతత్ో 

ప్నిచేయాలనాిరు. నిబదితత్ో ప్నిచేసే ఉపాధ్ాాయులన  ప్భాుతవుం తప్ాకటుండా 

గురితస్ త ుందని చెపాారు. ఉతతమ ఉపాధ్ాాయులకట ఇచేచ నగద  పర ా త్ాాహాక్ానిి 



కూడా వచేచ స్ుంవతారుం న ుంచ ప ుంచే ఆలలచ్న ఉనిటుో  ఉప్ ముఖ్ాముంతిా, 

విదాాశాఖ్ ముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి ప్కాటిుంచారు.  

 ఉతతమ ఉపాధ్ాాయులటగ్ా ఎుంపిక్ ైన వారుందరిక్ీ ఉప్ ముఖ్ాముంతిా కడియుం 

శీ్రహ్రి స్నాానుం చేసి అభినుందనలట త్ెలిపారు. ఉపాధ్ాాయులట దరఖ్ాస్ త  

చేస్ క్ోకటుండా ప్భాుతవమే ఒక కమిటీ వేసి విదా ప్టిష్ుతకట, విదాారుు ల భవిష్ాత్ 

క్ోస్ుం ప్నిచేసిన వారిని ఉతతమ ఉపాధ్ాాయులటగ్ా గురితుంచుందని చెపాారు. 

అనుంతరుం సేుట్ క్ౌనిాల్ట ఆఫ్ ఎడుాక్ేష్నల్ట రరస ర్చ అుండ్ టెరనైిుంగ్ స ుంటర్ 

రూప ుందిుంచన అన భవాతిాక అభాస్నుం- గ్ాుంధ్ీజీ నయి త్ాలీమ్ ప్ుస్తక్ానిి ఉప్ 

ముఖ్ాముంతిా కడియుం శీ్రహ్రి ఆవిష్కరిుంచారు.  

 ఈ క్ారాకీముంలల ఉప్ముఖ్ాముంతిా, ర వెనూా శాఖ్ ముంతిా మహ్మూద్ అలీ, 

హ్ ుంశాఖ్ ముంతిా నాయిని నరిాుంహ్ార డిు , ప్శుస్ుంవరిక శాఖ్ ముంతిా తలసాని 

శీ్రనివాస్యాదవ్, క్ేుంద ామాజీ ముంతిా, ఎుంపీ బుండారు దత్ాత త్ేయా, ఎమ ాలీాలట ప్ూల 

రవీుందర్, క్ాటెప్లోి జనారిన్ ర డిు , ఇుంటర్ బో రుు  క్ారాదరిశ అశోక్, పాఠశాల విదా 

స్ుంచాలకటలట విజయ్ కటమార్, వివిధ విశవవిదాాలయాల కటలప్త లట 

హాజరయాారు.  
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