
17–11–2021,
అమ�ావ�.

����రంగంల� �సు����న సంస�రణల అమల���ౖ మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�  స��
నూతన ���� ���నం అమల���ౖ�� �ీఎం సమగ� స��
�ా�ం�  �ా�ా�లయంల� స�� �ర�హం�న �ీఎం

అమ�ావ�:
�ాట�ల�ౖ� ��ం�ేషన�  సూ���, ��ం�ేషన�  సూ���, ��ం�ేషన�  ప�� సూ���, �ీ� ���సూ���, ���సూ���, ���సూ�� 
ప��  సూ��� ��ౖ �ీఎంక� �వ�ాల� అం��ం�న అ���ార�ల�

నూతన ���� ���నంల� �సుక�న� చర�ల� �ాట� అమల���ౖ �ీఎం ఆ�ా
����ర�� ల సంఖ�క� త��నట�� �ా ట�చర�ను �య�ంచడం���ాట�, సబ��క�� ల �ా���ా ట�చర�� , �ా���� బ� ధ�� ల��ం�ా
నూతన ���� ���నం

2021–22 నుం� 2022–23, 2023–24 వరక� మ�డ� ���� సంవత��ాల��   మ�డ�దశల��ా ప�����ా అమల�
�ానున� నూతన ���� ���నం
��ంట��  ��గం�ా 25,396 ��ౖ�మ�� �ాఠ�ాలలను య��ీ(అప�� ��ౖ�మ��) సూ�ళ�� , ���సూ�ళ�ల� ��నం
���దశల� ��గం�ా ఈ ���� సంవత�రం 2663 సూ�ళ��   ��నం �ే�ామ� �ె��ిన అ���ార�ల�
2,05,071 మం�� ����ర�� ల� నూతన �������నం అనుస��ం� ��నం అయ��రన� అ���ార�ల�
�త�ం�ా  ఈ ప����యల� 9.5 ల�ల మం�� ����ర�� లక� నూతన �������నం ఈసంవత�ర�� అందుబ�ట�ల���
వ��ందన� అ���ార�ల�

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� ఏమ���రంట�..:
�ానున� ���� సంవత�రంల� నూతన �������నం అమల� �ేయ����� అవసర���న ��ట�  అదనప� తరగ� గదుల
��ా�ణం��ౖ దృ�ి���ట�� � : �ీఎం ఆ�ేశం
����� సంబం��ం�న �ా�ా�చరణ ప�����ే�ి ��ంట�� పనుల� �దల���ట��ల� చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
�త�ం ప����య ప�ర������ట��� అవసర���న ట�చర� సంఖ�ను క��� గ����ం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం

�ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష� �ద క��� �ీఎం స��
1092 సూ���  2021–22 ���� సంవత�రంల� �ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష�  జ���ాయ� �వ��ం�న అ���ార�ల�
ఈ ����ర�� ల� 2024–25 ��ట��� ప�ోతరగ� ప���ల� �ా�ా� రన� ����ర�� ల�
అంత�ా� �యం�ా 24��ల సూ�ళ�క� మ�త��� �ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష�  ఉంద� �ె��ిన అ���ార�ల�
ఒక �ేశంల� ఒక ఏ����, అ��క��� ఒక �ాష� �ంల� 1092 సూ�ళ�క� �ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష�  ఇవ�డం ���ార�� �ె��ిన
అ���ార�ల�

ట�చ�  ట�ౖ��ం�  ఇసు� న� �ౖె�  సంస�ల సమర�త ��ం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం
ట�చర�క� అత�ంత ��ణ����న ��ణ అం��లన� �ీఎం
ట�చర�క� ��ణ�ార�క�మ�ల��ౖ వ�ే� సమ���శంల� �వ�ాల� అం��ం��ల� �ీఎం ఆ�ేశం

సూ����  సదు�ాయ�ల��ౖ ఏ����� సమస�ల�, ఇబ�ందుల� ఉంట� ��ంట�� �ా� �ే��ల� ఒక నంబ�  ��ట�� లన� �ీఎం
ప�� సూ����  అంద���� క��ిం�ేల� ఈ నంబ� ను ప�ద���ం��లన� �ీఎం
ఈ �ా� ��ంట� ను అ���ార�ల� పర����ణ �ే�ిన �ా��నుం� �ీ�  బ���  �సుక��, త��న చర�ల� �సు���ాల�
ఆ�ే�ం�న �ీఎం



ఇం���ష� ��ౖ ప��ే�క శ�ద�
ఇం���ష� ఉ���రణ, ��ష, �ా�కరణ�ల��ౖ ప��ే�క శ�ద�  ��ట�� లన� �ీఎం
�����సం �ాఠ�ప�ణ��కల� దృ�ి���ట�� లన� �ీఎం
�ిల�లక� ఇ��వర�� ���న��ల� ఇ���మ�, �ాట�� �����ంచు���ాలన� �ీఎం
ప����� క�సం మ�డ� ప��ల� �����ం��ల�, ఆ ప��లను �����ంచడం��ౖ �ిల�లక� �����ం��లన� �ీఎం

ఎ��ె�  �ాఠ�ాలలను ప�భ������� అప���ంచడం అన��� ప�����ా స�చ�ందం అ� సమ���శంల� మ���ా��
స�ష�ం�ే�ిన �ీఎం
��ధ �ారణ�ల�� నడ�ప���ల�� ప���ి�త�ల��  ఉన��ా���� ప�భ�త�ం ఒక అవ�ాశం మ�త��� క��సు� ందన� �ీఎం
ఇష�ం ఉన��ార�, స�చ�ందం�ా ప�భ�త�ంల� ��నం�ే�చ��, ల�దంట� య��ప��ారం నడ�ప���వచ�� మ���ా��
స�ష�ం�ే�ిన �ీఎం
��నం�ే��� .. �ా�� ��ర��  ��న�ా���ా� మ� �ె��ిన �ీఎం
ప�భ�త�ంల� ������� మ�ందు అం��క��ం�న �ార�... �ర�య��� ��న��� �సుక�� నడ�ప�క�ంట�మంట�..
�రభ�ంతరం�ా ��న��� �సు��వచ�న� �ీఎం
����ర�� లక� మం� సదు�ాయ�ల�, ��ణ����న �ద� అం��లన��ే ఉ�ే�శమ� స�ష�ం�ే�ిన �ీఎం
ఈ ప����యల� ఎక��� బలవంతంల�ద�, ఈ �షయంల� అ�� హలక� గ����ా��ద��, �ాజ��య�ల�క��� తగవ�
స�ష�ం�ే�ిన �ీఎం.

మర�గ��ొడ��  �ర�హణ
మన ఇంట��  మర�గ��ొడ��  ప���భ�ం�ా ఉం��ల� ఎల� అనుక�ంట��.. �ిల�ల� చ���� �ాఠ�ాలల��  క��� మర�గ��ొడ��
అల��� ఉం��లన� �ీఎం
��ణ����న సదు�ాయ�ల� అన��� అంద�� ల��ం �ా�ాలన� �ీఎం
అందుక�� �ాఠ�ాలల��  మర�గ��ొడ�  �ి��గత�ల��ౖ త��ల� �ేయ�లన� �ీఎం
ట��ల��� ల� ట��� ల� ప��ేయక, �ళ��  �ాక... అ� �వరక� దుర�ంధం�� �ం���� � ఎవర� �����ంచ�
ప���ి�త�ల� చూ�ామన� �ీఎం
అల�ంట� ప���ి�త�లను ��డ� – ��డ� ����ా మ��ా�ం
ఇప�డ� �ాట�� స���ా�  పర�����ం� �ిల�లక� మం� �ా��వరణం అందుబ�ట�ల� ఉం���
�ాఠ�ాలలక� ��� మ�స�ర��  క�ట�ంబ ��ద�ల�
ఆ �ాఠ�ాలల��  ��ణ����న���ల� బ� ధన దగ�రనుం� �దల� ��జనం నుం� ఇతర సదు�ాయ�ల�, మ��క వసత�ల��ౖ
త��ల� �ే�ి... �ాట�� సవ�ం�ా ఉం�ేల� �ార�చూ��ల�, ఆ�ధం�ా �����స�ర�ను �ౖెతన�ం �ేయ�లన� �ీఎం
ప����� మ��ట��ం�  జర�ాలన� �ీఎం

��ర�మ�ద���ౖ �ీ�  బ��� 
��ర�మ�ద���ౖ క�మం తప�క�ం�� �ీ� బ���  �సు���ాల� �ీఎం ఆ�ేశం
�ిల�లనుం�, తల�� లనుం� తప�క�ం�� �ీ�  బ���  �సు���ాలన� �ీఎం
ఎక�డ ఏ ఇబ�ం�� ఉ���, ఎక�డ సమస� ఉ��� ��ంట�� స�ం��ం� త��న చర�ల� �సు���ాలన� �ీఎం
కల�క�ర�� , జ��ీల�, అ���ార�ల� తప��స���ా ��ర�మ�ద�  అమల�ను పర�����ం��లన� �ీఎం
స�యం�ా �ార� ��జనం �ే�ి ��ణ�తను ప����ం��లన� �ీఎం

ల���  ట� ల���  �ా����� ను �ాఠ�ప�ణ��కల� �సుక��ా�ాలన� �ీఎం
ఇంట����, ఎల�ా�� ��  ప��క�ాల ����ా ��ధ అం�ాలను ��ర����వడం, �ాట�� ఇతర�లక� �����ంచడం ల�ంట�
�ా�����  ను �ిల�లక� �����ం��� : అ���ార�లక� �ీఎం ����శం



ఈ స��� సమ����ా��� �����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు���, �����ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� బ���� �ాజ��ఖ�,
మ�����వృ���  �� సం��మ�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఏ ఆ�  అను�ాధ, సూ��  ఎడ����ష�  �ౖె��క��  (ఎం��ఎం అం� 
�ా�ట�ష� ) � ఎం ���ా�, మ�����వృ���  �� సం��మ�ాఖ �ౖె��క��  కృ��ా ��ా� , సర���� అభయ��  ����  ��ా జ�క��
�ౖె��క��  ��ట������, �ాఠ�ాల �����ాఖ �ౖె��క�� � �న�రభదు� డ�, ఏ�ీఆ� ఈఐఎ�  ��క�ట�� � �ామ�ల� ఇతర
ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.

NOTE: �న� సవరణ
�ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష� �ద క��� �ీఎం స��
1092 సూ��� ల� 2021–22 ���� సంవత�రంల� �ీ�ఎ� ఈ అ�ి���ష�  జ����ంద� �వ��ం�న అ���ార�ల�
ఈ ����ర�� ల� 2024–25 ��ట��� ప�ోతరగ� ప���ల� �ా�ా� రన� అ���ార�ల�
========================================================================
==============================================

17–11–2021,
అమ�ావ�.

����రంగంల� �సు����న సంస�రణల అమల���ౖ మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�  స��
నూతన ���� ���నం అమల���ౖ�� �ీఎం సమగ� స��
�ా�ం�  �ా�ా�లయంల� స�� �ర�హం�న �ీఎం

�����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు���, �����ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� బ���� �ాజ��ఖ�, మ�����వృ���  ��
సం��మ�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ఏ ఆ�  అను�ాధ,   సూ��  ఎడ����ష�  �ౖె��క��  (ఎం��ఎం అం�  �ా�ట�ష� ) � ఎం
���ా�, మ�����వృ���  �� సం��మ�ాఖ �ౖె��క��  కృ��ా ��ా� , సర���� అభయ��  ����  ��ా జ�క��  �ౖె��క��  ��ట������,
�ాఠ�ాల �����ాఖ �ౖె��క��  � �న�రభదు� డ�, ఏ�ీఆ� ఈఐఎ�  ��క�ట�� � �ామ�ల� ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.


