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ఒకేచోట బీసీ, ఎసీీ, ఎసీీ, మైనారిటీలకు విద్యావసతి

రాష్ట్రంలో కొత్తగా 100 గురుకులాలు

లక్ష మంది విద్యారుులకు ప్రయోజనం
విదేశీ విద్యా రుణాలకు బ్ాంకు గాారంటీ
ఏప్రిల్ 14న అంబేద్కర్ స్ఫూరిత వనానికి శంకుస్థాపన
స్థంఘిక, గిరిజన సంక్షేమ శాఖల సమీక్షలో ముఖామంత్రి నిరణయం
అమరావతి, ఫిబ్రవరి 9 : ఎసీీ, ఎసీీ, బీసీ, మైనారిటీ విద్యారుులు అంద్రినీ ఒకే గొడుగు కింద్కు
తెస్ఫత రాష్ట్రంలో నూత్నంగా 100 రెసిడెనిియల్ పాఠశాలలు ఏరాాటు చేయాలని ముఖామంత్రి నారా
చంద్రబ్బు నాయుడు నిరణయంచారు. ఒక్కక రెసిడెనిియల్ పాఠశాలలో వెయా మంది చొప్పాన
రాష్ట్రంలో మొత్తం లక్షమందికి నాణ్ామైన విద్ా అందించేందుకు అవకాశం కలుగుతంద్ని
అధికారులతో చెప్పాన ముఖామంత్రి ఇందుకు సంబంధించిన ప్రణాళికలను సిద్ుం చేయాల్ీందిగా
ఆదేశంచారు. గురువారం వెలగపూడి సచివాలయంలోని త్న కారాాలయంలో స్థంఘిక, గిరిజన
సంక్షేమ శాఖలపై ముఖామంత్రి సమీక్ష నిరవహంచారు.
సమీక్షలో ముఖామంత్రి పలు కీలక నిరణయాలు తీసుకునాారు. అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ విద్యానిధి
పథకం కింద్ విదేశాలోో ఉనాత్ విద్ా అభ్ాసించే ఎసీీ, ఎసీీ విద్యారుులకు ఇకపై బ్ాంకు గాారంటీ
కూడా ఇవావలని అధికారులకు నిర్దేశంచారు. ముఖాంగా ఎసీీ విద్యారుులు బ్ాంకు రుణాలు
పంద్డంలో సమసాలు ఎదుర్కంటునాారని అధికారులు వివరించడంతో వెంటనే కారాస్ ఫండ్
ఏరాాటు చేసి బ్ాంకు గాారంటీ ప్రభుత్వమే ఇచేేలా చూడాలని సాష్ీం చేశారు. ఈ పథకం కింద్
ప్రసుతత్ం అందిసుతనా రూ. 10 లక్షల స్థయానికి తోడు బ్ాంకు గాారంటీ కూడా ఇవావలని
నిరణయంచడంతో మరింత్ మంది విద్యారుులు విదేశాలోో చదువుకునేందుకు ముందుకొస్థతరని
ముఖామంత్రి అభిప్రాయపడాారు.
9, 10వ త్రగతి చదివే ఎసీీ, ఎసీీ రెసిడెనిియల్ పాఠశాల విద్యారుులకు ఇక నుంచి కేర్సర్
కౌనిీల్ంగ్ ఇవావలని అధికారులకు ముఖామంత్రి ఈ సంద్రభంగా స్ఫచించారు. మారిేకలాో అనిా
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పాఠశాలలకు ఫైబర్ నెట్ ఇవావలని, ప్రతి పాఠశాల ఇన్నావేష్న్ కేంద్రంగా వుండాలని చెపాారు. క్రమం
త్పాకుండా వైద్ా పర్సక్షలు నిరవహంచడం, పోష్కాహారం అందించడం ద్యవరా విద్యారుుల ఆరోగాానికి
ప్రాధానాత్ ఇవావలనాారు. గురుకుల పాఠశాల విద్యారుులు, వారి త్ల్ోద్ండ్రుల నుంచి
అభిప్రాయాలను సేకరించే ‘బ్లవాకుక’ కారాక్రమం, విద్యారుులకు ఏరోజు ఎటువంటి ఆహారం
అందిసుతనాారనే వివరాలు తెలుసుకునేలా ‘అనాపూరణ’ పేరుతో స్థఫ్టీవేర్ వినియోగించడానిా
ముఖామంత్రి అభినందించారు.
ఈ విద్యా సంవత్ీరం 267 స్థంఘిక సంక్షేమ వసతి గృహాలను రెసిడెనిియల్ పాఠశాలలుగా
అపగ్రేడ్ చేయగా, 2017-18లో మరో 310 వసతి గృహాలను గురుకుల పాఠశాలలుగా మారాేలని
ముఖామంత్రి నిర్దేశంచారు. మారిే ఒకటి నుంచి గురుకుల పాఠశాలలోో నూరు శాత్ం బయోమెట్రిక్
అటండెన్ీ విధానం అమలు చేయాలని, వచేే విద్యా సంవత్ీరం నుంచి ఈ విధానానిా త్పానిసరి
చేయాలని చెపాారు.
అంబేద్కర్ 125వ జయంతి ఉత్ీవాలను ప్పరసకరించుకుని ఏప్రిల్ 14న అమరావతిలో
‘అంబేద్కర్ స్ఫూరిత వనం’, అంబేద్కర్ విగ్రహం ఏరాాటుకు శంకుస్థాపన చేయాలని, ఇందుక్కసం
ఏరాాటుో చేయాల్ీందిగా అధికారులను ముఖామంత్రి ఆదేశంచారు. అంబేద్కర్ స్ఫూరితగా అంద్రికీ
సమనాాయం జరిగేలా సంక్షేమ పథకాల అమలు వుండాలని, తారత్మాాలు లేకుండా చూడాలని
చెపాారు. అనిా శాఖల సంక్షేమ పథకాలు ఏకరూపత్ కల్గివుండాలని అనాారు. సమాజంలో ఏ వరగం
త్మకు అనాాయం జరిగింద్ని భావించకుండా చూడాల్ీన బ్ధ్ాత్ అధికారులదేనని అనాారు.
పాడేరు, రంపచోడవరం ఏజెనీీ ప్రాంతాలోో వంద్ మంది రైతలతో ట్రైకార్ ఆధ్వరాంలో ఆప్పల్
స్థగు చేపటిీనటుీ అధికారులు ముఖామంత్రికి వివరించారు. స్థానిక వాతావరణానికి అనుకూలమైన
రకాలను ప్రయోగాత్మకంగా స్థగు చేసుతనాటుీ చెపాారు. పాడేరు, సీత్ంపేట ప్రాంతాలోో
బంగాళాదుంప, ఇంకా ర్దగు, ప్పయర్ీ పంటలకు ప్రోతాీహం అందిసుతనాామని అనాారు. ముడి కాఫీ
గింజలను జీసీసీ సేకరించి మారెకటింగ్ చేయడంతో అంత్కుముందు ఏడాది కనాా 80% అధికంగా
ఆద్యయం ఆరిజంచే అవకాశం రైతలకు కల్గింద్ని చెపాారు.
23 యూత్ ట్రైనింగ్ సంటరోలో 70 రంగాలోో నైప్పణాాభివృదిు శక్షణ్ అందిసుతండగా, ఈ ఆరిుక
సంవత్ీరంలో 12,960 మంది గిరిజన యువత్కు లబ్దే చూకూరినటుీ ముఖామంత్రి ద్ృష్టీకి
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తీసుకువచాేరు. గిరిప్పత్రికా కలాాణ్ పథకం కింద్ లబ్దేపందేందుకు 2,485 మంది ద్రఖాసుత
చేసుక్కగా ఇపాటికే 1,023 మంజూరు చేశామని, మిగిల్న ద్రఖాసుతలు పరిశీల్సుతనాటుీ చెపాారు.

అత్ాదుభత్ంగా అల్లోరి మ్యాజియం

విశాఖలో నిరిమంచ త్లపెటిీన శ్రీ అల్లోరి సీతారామరాజు మెమోరియల్ ట్రైబల్ మ్యాజియానికి
క్కల్కతాకు చెందిన ప్రముఖ ఆరికటక్ీ నితీష్రాయ్ డిజైనుో రూపందించారు. ఈనెలలో డిజైనోకు
ఆమోద్ం తెల్ప్ప వచేే ఏడాది అక్కీబర్ 30 నాటికి నిరామణ్ం పూరిత చేయాలని ముఖామంత్రి
అధికారులకు చెపాారు. అత్ాదుభత్ంగా నిరిమంచే ఈ మ్యాజియానికి సుమారు రూ. 50 క్కటో వాయం
కానుంద్ని అంచనా. అలాగే ఎసీీ, ఎసీీ విద్యారుులను మేటి క్రీడాకారులుగా తీరిేదిదేేందుకు అరకులో
క్రీడా పాఠశాల త్వరలోనే ఏరాాటు కానుంది.
సమావేశంలో స్థంఘిక, గిరిజన సంక్షేమ శాఖల మంత్రి రావెల కిషోర్ బ్బు, ఎసీీ ఫైనాన్ీ
కార్ార్దష్న్ చైరమన్ జూపూడి ప్రభాకర్, ముఖామంత్రి సంయుకత కారాద్రిి ప్రదుామా, స్థంఘికగిరిజన సంక్షేమ శాఖ అధికారులు పాల్గగనాారు.

