
13–04–2022,
అమ�ావ�.

�ాఠ�ాల �����ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

�ీఎ�  స��  శర�, �ాఠ�ాల �����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  బ���� �ాజ��ఖ�, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� ఎ�  గ�ల�� �, �ాఠ�ాల
�����ాఖ క�షన�  ఎ�  సు��� క�మ�� , ఎ� ఎ� ఏ ����  ��ా జ�క��  �ౖె��క��  ��ట������, పల�వ�ర� ఉన������ార�ల�
�జర�.

========================================================================
==============================================
13–02–2022,
అమ�ావ�.

�����ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల�  �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��� సమ���శం

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:
– ��డ� – ��డ� ��ం�ో  దశ ��గం ��ర�ా�:
– శర��గం�ా పనుల� �ే�ి.. ��ం�ో  �డతను ప�����ేయ��:
– అ���ార�ల� ���ా�� ��ం���:
– ��ం�ోదశ ��ంద ����ప� 25��ల సూ�ళ�ల� పనుల�:
– ��ం�ోదశ ��డ�–��డ� పనుల ����ా సూ�ళ�ల� గణ�యం�ా మ�ర��ల� ఈ  ఏ���� క��ిం���:
– ప�భ�త� వస� గృ�ల��  క��� ��డ�–��డ� ��ంద పనుల� �ేపట�� �:
– ��డ� – ��డ� ����ా చ��త�ల� ఈ ప�భ�త�ం ��ర�, ��గ�ా�మ�ల�ౖన అ���ార�ల ��ర��  �ర�ా� ��ా ����� ���:
– ��డ� – ��డ� ��ం�ోదశ ఖర�� అంచ�� ర�. 11,267 ��ట��

– ఈ ����సంవత�రంల� 8వ తరగ� ఇం���ష� మ�ధ�మంల���:
– ��డ�–��డ� ��ంద  468 ��య�  క���ాలల��  పనుల�:
��ం���ాట� ప�� మండల���� 2 ��య�  క���ాలల� ఉం�ేల� చర�ల� �సు��ం��: �ీఎం
�ట�ల� అమ���ల��సం ప��ే���ం� ఒక �ాల�� ఏ�ా�ట� �ా�ా�: �ీఎం
�����ౖ �ా�ా�చరణ తయ�ర��ేయ�� : అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం

జగనన� �����ానుకక� సర�ం �ిద�ం అయ��మ� �ె��ిన అ���ార�ల�:
సూ�ళ��  �ె���ే ��ట��� �ా���� �����ానుక అం��ం�ేల� చర�ల�:
�����ానుకక� ����ప��ా ర�.960 ��ట��  ఖర��:
గ�ే������ �� ����  మ�� ర�.200��ట� క���ౖ�ా అదనప� ఖర��:
�����ానుక ��సం ఖర�� అ��� ప�ా�ల�వ�: �ీఎం
�ాఠ�ాలల��  చదువ�త�న� �ిల�లందర� మన �ిల�ల�:
�ా��� బ��ా చూసు���ా��న బ�ధ�త మన��ౖ ఉం��:

నూతన ���� �������� అనుగ�ణం�ా సూ�ళ�  మ���ిం�  ప�����ే�ామన� అ���ార�ల�
�డతల �ా���ా ఆర� ��ట����ల సూ�ళ�ను ��ా రం��ా� మ� �ె��ిన అ���ార�ల�
ఈ �ల�ౖ నుం� �దట� �డతల� మ���ిం�  �ే�ిన సూ�ళ��  ��ా రంభం
త��న�� తరగ� గదుల� అందుబ�ట�ల� ఉం�ేల� చూసు���ాల� ఆ�ే�ం�న �ీఎం



�ా�ా��న తరగ� గదులను శర��గం�ా ప�����ేయ�లన� �ీఎం
అ� ప�ర�వ�త�న� �����  దశల�ా���ా ఆర� ర�ాల సూ�ళ�ను ��ా రం�ం�ే  ప����య ��న�ా�ాలన� �ీఎం
2022 �ల�ౖ, 2023 �ల�ౖ, 2024 �ల�ౖ... ఇల� దశల�ా���ా ఈ 6 ��ట����ల సూ�ళ��  ఏ�ా�ట� �ా�ాలన� �ీఎం.
దశల�ా���ా ఏ�ా�టవ�త�న� సూ�ళ�క� అనుగ�ణం�ా సబ��క�� ల �ా���ా ట�చర�ను ��ట��  �ార�క�మం క��� �ేపట�� � : �ీఎం
�ల�ౖ 2024 ��ట��� సబ��క�� ల �ా���ా ట�చర�ను ��ట��  �ార�క�మం ప�����ా�ా�:
ఇప�ట�వరక� 1310 సూ�ళ�క� �ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష�  �ే�ం��మన� అ���ార�ల�:
ప�� ���సూ��, ���సూ��  ప��  సూ�ళ��� క��� �ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష� �� ఉం���:
ఆ ��శ�ా చర�ల� �సు���ాల� ఆ�ే�ం�న �ీఎం

ఇం���ష� ప��ల ఉ���రణ��ౖ య�� ను ట�చర�క�, ����ర�� లక� అందుబ�ట�ల� ఉం��లన� �ీఎం
త��దండ�� ల �� న�ల� క��� ఈ య��  అందుబ�ట�ల� ఉం�ేల� చూ��లన� �ీఎం

����వ�వస�ల� మ���� �� �సుల� �ర����ం����న �ధుల��ౖ �ీఎం ఆ�ే�ాల��రక� ఎ� ఓ�ీ ర��� ం��ం�న అ���ార�ల�
సూ�ళ�� , �ాల��ల��  భద�త��ౖ అవ�ాహన క��ంచనున� మ���� �� �సుల�
మ���� ఉ�ా���య�ల�, బ��కలక� అ��ర�ాల ����ంప�లనుం� ర�ణ��సం ��శ య�� ను �ౌ��� �  �ే�ంచడం��
�ాట� �ా���� య��  ���గం��ౖ అవ�ాహన క��ంచడ�� ల��ం
బ�ల� ��ా�ల ��ారణ
మత�� మందులక� దూరం�ా ఉంచడం
�� ��� య��� ��ౖ అవ�ాహన
�ి�ా�దుల బ���  �ర�హణ ��ౖ అవ�ాహన

జగనన� ��ర�మ�ద� , సంప�ర� �� షణల��ౖ �రంతర పర����ణ ఉం��ల� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
�����ం�న ��నూ ��రక� �ిల�లక� ఆ�రం అందుత�ం��?ల���? అన������ౖ �రంతర పర����ణ ఉం��లన� �ీఎం

ఈ స��� సమ����ా��� �ీఎ�  స��  శర�, �ాఠ�ాల �����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  బ���� �ాజ��ఖ�, ఆ���క�ాఖ �ార�ద���
ఎ�  గ�ల�� �, �ాఠ�ాల �����ాఖ క�షన�  ఎ�  సు���  క�మ��, ఎ� ఎ� ఏ ����  ��ా జ�క��  �ౖె��క��  ��ట������, పల�వ�ర�
ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.


