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భవిష్యత్ అంతా విద్య మీదే ఆధారపడి ఉంట ంది కాబటటి ఎస్సీ, ఎస్సి పిల్లల్కు అత్యయన్నత్
పరమాణాల్తో కూడిన్ విద్య అందించాల్ని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు అన్ానరు. ఎస్సీ, ఎస్సి పిల్లల్
కోసం ప్ారరంభంచ త్ల్పెటి న్
ట 180 రెస్ిడెనిియల్ సకూళ్లల, కాల్ేజీల్లల మొద్టట ద్శ విదాయ సంసథ ల్ు వచేే విదాయ
సంవత్ీరం న్ ండే ప్ారరంభంచే అవకాశాల్ు పరిశ్రలంచాల్ని ఆదేశంచారు. కాయంపు కారాయల్యంల్ొ బుధవారం
కొత్త రెస్ిడెనిియల్ విదాయ సంసథ ల్పెై స్ిఎం సమీక్ష నిరవహంచారు. ఉప ముఖ్యమంత్రర కడియం శ్రీహరి, సాంఘీక
సంక్షేమ గరుకుల్ విదాయల్యాల్ సో స్ెైటట కారయద్రిి పరవీణ్ కుమార్, ఎమ్మెల్సీ స ధాకర్ రెడిి, స్ిఎం ముఖ్య
కారయద్రిి న్రిీంగ్ రావు త్దిత్రుల్ు సమావేశంల్ల ప్ాల్ొొన్ానరు.

వచేే విదాయ సంవత్ీరం న్ ండే రెస్ిడెనిియల్ విదాయ సంసథ ల్ు ప్ారరంభంచడానికి అవసరమ్మైన్ ఏరాాటల
చేయాల్న్ానరు. కొత్త భవన్ాల్ు నిరిెంచడానికి అన్ వైన్ సథ ల్ాల్ు చకడాల్ని, రెస్ిడెనిియల్ విదాయ సంసథ ల్
ఏరాాట కు పరదేశాల్ు గురితంచాల్ని చెప్ాారు. వన్ కబడిన్ ప్ారంతాల్లల, ఎస్సీ, ఎస్సి జన్ాభా వున్న ప్ారంతాల్లల,
గిరిజన్ త్ండాల్ు ఎకుూవగా వున్న ప్ారంతాల్లల వీటటని ఏరాాట చేయాల్న్ానరు. జిల్ాల కల్ెకిరలతో సమావేశమ్మై
సథ ల్ాల్ు నిరణయంచాల్ని డిపయయటట స్ిఎం కడియం శ్రీహరిని ఆదేశంచారు. మండల్ కేందారల్లలన్ే విదాయ సంసథ ల్ు
ఉండాల్న్ే నిబంధన్ ఏమి ల్ేద్ని, విదాయరుథల్కు అన్ వైన్ సథ ల్ం, పరభుత్వ భూమి ఉన్న ప్ారంతానిన ఎంపిక
చేయాల్న్ానరు. మ్మైన్ారిటీల్కు ఇపాటటకే పరకటటంచిన్ 70 రెస్ిడెనిియల్ విదాయ సంసథ ల్తో ప్ాట ఎస్సీల్కు 130,
ఎస్సిల్కు 50 మొత్త ం 250 రెస్ిడెనిియల్ ప్ాఠశాల్ల్ు, విదాయ సంసథ ల్ు ప్ారరంభం కావాల్ని, ఇవన్నన కేజీ ట
పసజీ విద్యల్ల భాగం కావాల్ని ముఖ్యమంత్రర ఆదేశంచారు. ఇపాటటకీ రెస్ిడెనిియల్ ప్ాఠశాల్ల్ు ల్ేని 32
నియోజకవరాొల్కు ప్ారధాన్యత్నివావల్న్ానరు.

ఫారెస్టి కాల్ేజీకి 118 ప్ో సి ల్ు
---------------------------------మ్మద్క్ జిల్ాలల్ల న్ల్కొల్ాబో యే ఫారెస్టి కాల్ేజి నిరవహణ కోసం అవసరమ్మైన్ 118 ప్ో సి ల్న్ ముఖ్యమంత్రర
మంజూరు చేశారు. ఈ విదాయ సంవత్ీరం న్ ండే కాల్ేజి ప్ారరంభం కావాల్న్ానరు. కొత్త భవన్ం నిరిెంచే ల్లపు
ద్కల్పలల ల్లని ఫారెస్టి అకాడమీల్ల త్రగత్యల్ు నిరవహంచాల్న్ానరు. హారిికల్ేర్ యూనివరిీటీ, ప్ారెస్టి
కాల్ేజి భవన్ాల్ న్మూన్ాల్న్ ముఖ్యమంత్రరకి అధికారుల్ు చకపించారు. ఫారెస్టి కాల్ేజి డిజెైన్ కు ఆమోద్ం
తెలపిన్ ముఖ్యమంత్రర హారిికల్ేర్ యూనివరిీటీ డిజెైన్ కు కొనిన మారుాల్ు సకచించారు. హైద్రాబాద్
చ టి పరకూల్ ప్ారంతాల్లల ఉదాయన్వన్ాల్ సాగు కోసం ద్ళిత్ రెైత్యల్న్ ప్ో ర త్ీహంచాల్న్ానరు.

వయవసాయ శాఖ్ కారయద్రిి ప్ారథసారథి, వయవసాయ యూనివరిీటీ వీస్ి పరవీణ్ రావు, హరిత్ హారం ఓఎస్ిి
పిరయాంక త్దిత్రుల్ు హాజరెైన్వారిల్ల ప్ాల్ొొన్ానరు.
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