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ఎస్సీ గురుకులాలో్ల... 
స్సజనల్ వ్యాధులు ప్ర బలకుుండా యుద్ధ ప్రర తిప్దికన చర్ాలు 

 విద్యారథు లందరికీ వ ైదా నిుణులతో రీక్షలు 

 అందుబాటులోకి అవసరమ నై ఔషధయలు 

 హెల్్త సూర్ వ ైజరథు , కైర్ టేకరు  నియామకానికి చరాలు 

 సాంఘిక సంక్షమై శాఖ మంత్రి మేరథగు నయగారథు న ఆద్శేాలు 

అమరావత్ర, సెెట ంబర్ 10: ఎసీీ గురథకులాలోు ని విద్యారథు లు సీజనల్త వాాధుల బారని డకుండయ కానుాడటానిక ి
అవసరమ నై చరాలను యుదధ నుాిత్రద్ికన ఙేటాట లని రాషట ర సాంఘిక సంక్షమైశాఖ మంత్రి మేరథగు నయగారథు న 
అధికారథలను ఆద్ేశంఙయరథ. గురథకులాలోు  ఖాళీగా ఉనన హెల్్త సూర్ వ ైజరథు , హాసట ల్త కరై్ టేకరు  ఖాళీలను కూడయ 
వ ంటనే భర్ీ ఙేయడయనికి చరాలను ఙేటాట లని ఆయన అధకిారథలను కోరారథ. 
డయ.బీఆర్ అంబదేకర్ సాంఘిక సంక్షమై గురథకులాల సంసు  ిధయన కారాాలయంలో శనివారం అధకిారథలతో 
సమావేశమ ై సజీనల్త వాాధులు ిబలే అవకాశం ఉనన నేథాంలో గురథకులాలోు  తీసుకుంటునన చరాలను 
సమీక్షషంఙయరథ. ఈ సందరభంగానే నయగారథు న మాటాు డుతూ,  గురథకులాలోు  విద్యారథు లు అనయరోగాానికి గుర నైుడు 
వారికి నుాిథమిక చికితీలు ఙయేడయనికి అవసరమ నై ఔషధయలను అందుబాటలు  ెటుట కోవాలని కోరారథ. నుాిథమిక వ దైా 
ఆరోగా కైంద్యి ల నుంచి గురథకులాలకు ఇఙేే  ఔషధయలు సరినోు కనోు తే అవసరమ ైన ఔషధయలను బయటి నుంచి 
కొనుగోలు ఙేసి తచెుేకోవాలని ఙెనుారథ. ద్ీనికి అవసరమ ైన నిధులను గురథకులాల బడెు టలు  ిత్రనుాద్ింఙయలని 
సూచింఙయరథ. ిసు్ తం గురథకులాలోు  అడషిషను  ికిియ ూర్యిన నేథాంలో గురథకులం విద్యారథు లు అందరిక ీ
ఆరోగా రీక్షలు ఙయేింఙయలని కోరారథ. వ దైానిుణులతో విద్యారథు లకు రీక్షలు ఙయేించి వారిలో వాాధి లక్షణయలు 
ఉనన వారిని గుర్ించి అవసరమ ైన చికితీలు ఙయేింఙయలని మంత్రి ఆద్ేశంఙయరథ. తల్లు దండుి ల నుంచి వారసతవంగా 
సకిమింఙ ే వాాధులు రావడయనికి అవకాశం ఉనన విద్యారథు ల విషయంలో జాగిత్లు తీసుకోవాలని కోరారథ. 
విద్యాసంసు ల ఆవరణలో అరిశుభిమ నై వాతయవరణం లేకుండయ చూడయలనయనరథ. గురథకులం విద్యారథు లు సజీనల్త 
వాాధుల బారినడకుండయ యుదధ నుాిత్రద్ికన చరాలు ఙేటాట లని ఙెనుారథ. ిలు లు తరగతుల నుంచి 
డయర ింటరీలకు, మ స్ లకు వ ళ్లు  ద్యరథలోు  బురద లేకుండయ చూసుకోవడంతో నుాటుగా నుాఠశాలల ఆవరణలో రాత్రళి్లు  
ఎకకడయ చీకటి ఉండకుండయ అవసరమ నై ద్ీనుాలను ఏరాటు ఙేయాలని కోరారథ. గురథకులం విద్యారథు లకు 
ఇనూీూర న్సీ ఙయేింఙయలని నయగారథు న సూచింఙయరథ. గతంలో సెర్ ద్యవరా విద్యారథు లకు అమలు ఙేసని ఇనూీూర న్సీ 
ను ునరథదధ రించడయనికి ఉనన అవకాశాలను రిశీల్లంఙయలని కోరారథ. ిత్ర విద్యాసంసు లోనూ తనిసరిగా హెల్్త 
సూర్ వ ైజర్, హాసట ల్త కైర్ టేకర్ ఉండేలా చరాలు తీసుకోవాలనయనరథ. ఖాళీగా ఉనన హెల్్త సూర్ వ జైర్, కైర్ టేకర్ 
నోు సుట లను ఆనుాకస్ ద్యవరా భర్ీ ఙేయడయనికి వ ంటనే చరాలు ఙేటాట లని ఆద్శేంఙయరథ. కరై్ టేకరథు  తనిసరిగా 
హాసట ల్త లోనే ఉండేలా చూడయలని గురథకులం అధికారథలను నయగారథు న ఆద్ేశంఙయరథ. ిత్ర నుాఠశాలలోనూ ిభుతవం 
ికటించిన మ నూ టిషట ంగా అమల ైయియాలా చూడయలని, విద్యారథు లకు నయణామ నై ఆహారం అంద్ింఙయలని ఙెనుారథ. 
డీసఓీలు ఈ వావహారాలను రావేక్షషంఙయలని సూచింఙయరథ. డీసఓీల రావేక్షణయ లోం కారణంగా గురథకుల 
విద్యారథు లు సమసాలను ఎదురకకనే రిసిు త్ర వసత్  ఎవరినీ ఉతక్షషంచబో మని హెచేరింఙయరథ. గురథకులాలకు 
సంబంధించి నిరాిణయలు ూర్యిన భవనయలను నుాిరంభంచడయనికి, అసంూర్ిగా ఉనన భవనయల నిరాిణయలను 
వ ంటనే ూర్ి ఙేయడయనికి చరాలు ఙేటాట లని నయగారథు న అధికారథలకు ఆద్శేాలు జారీ ఙసేారథ. ఈ సమావేశంలో 
సాంఘిక సంక్షైమశాఖ ఇంఙయర్ు  ిినిీల్త సెకిటరీ జయలక్షషి, గురథకుల విద్యాసంసు  కారాదరిి నుావనమూర్ి 
తద్ితరథలు నుాలగొ నయనరథ. 
 

 నోూ టలవార్: గురథకులం సమీక్షా సమావేశంలో మాటాు డుతునన మేరథగు నయగారథు న. 


