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అమరావతి 

 

మన బడి నాడు – నేడు (పాఠశాల విదా్య శాఖ) పై కా్ ాంప్ క్రాా లయాంలో సీఎాం శ్ర ీవైఎస్ 

జగన్ సమీక్ష 

 

ప్రభుత్వ  పాఠశాలలోో నాడు–నేడుపై సీఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్ సమీక్ష 

జగననన  విదా్య క్నుకపై సీఎాం సమీక్ష 

సీబీఎస్ఈ అఫిలియేషన్పైనా సీఎాం సమీక్ష 

 

మనబడి నాడు – నేడు క్ర్ా ప్కమాంలో భాగాంగా రాండో దశలో చేరటా్టలిి న 

క్ర్ా ప్కమాలపై విదా్య సాంసథల అభివృద్ధ ికమిటీలు, అధిక్రులకు శిక్షణా కర్దీపికను 

ఆవిషక రాంచిన సీఎాం 

జగననన  గోరుముదదలో మధా్య హ్న  భోజనాం త్యారీ, నాణా్ మైన ఆహార్ాం త్యారీపై ఎస్

ఓపీలతో రూపాంద్ధాంచిన పుసతక్న్నన  ఆవిషక రాంచిన సీఎాం 

ట్టయిలెట్ ోమెయిాంటెనెన్ి పై ఎస్ఓపీతో కూడిన పుసతక్న్నన  ఆవిషక రాంచిన సీఎాం 

రాండోదశ కాంద చేరటా్టలిి న నాడు – నేడు రనులు, హాసళా్లోో నాడు– నేడు కాంద 

చేరట్నాునన  రనులు, ట్టయిలెట్ మెయిాంటెనెన్ి పై సీఎాం సమీక్ష 

 

జవహ్ర్ నవోదయ, కాంప్దీయ విదా్య లయ స్కక లి్స లో ఉనన  మౌలిక సదుపాయాలు, 

నాడు నేడు కాంద ప్రభుత్వ ాం చేరట్టనా మౌలికసదుపాయాలోో తేడా వివరాంచిన 

అధిక్రులు 

 

మొదట్టదశలో నాడు – నేడు కాంద రనులు పూర్ ై్త్న పాఠశాలలోో సవ యాం సహాయక 

సాంఘాల మహిళ్లతో రరరలన చేయిాంచాలి: సీఎాం 

వారక సులువుగా అర్థమయాే లా పూరతచేసిన నాడు – నేడు రనుల రరరలనపై ప్రశాన వళి 

రాంరాండి: సీఎాం 

నాడు – నేడు కాంద పెదద ఎత్తతన రనులు చేశాాం, ఇపుు డు స్కక ళ్నోు సరగాా 

న్నర్వ హిాంచడాంపై దృష్టపాెటా్టలి:సీఎాం 

న్నర్వ హ్ణ్ సరగాా లేకపోతే... ఉరయోగాం ఉాండదు : సీఎాం 

ఏప్పిల్స 30న తొలిదశలో అభివృద్ధచిేసిన పాఠశాలలను ప్రజలకు అాంకత్ాం చేస్త ాం: 

అధిక్రులు ఎవవ రైనా పాఠశాలలకు వెళినోపుు డు త్రు న్నసరగా న్నర్వ హ్ణ్ ఎలా 

ఉాందనన ద్యన్నపై కచిి త్ాంగా దృష్టపాెటా్టలి: 

ట్టయిలెట్ ోన్నర్వ హ్ణ్ బాగాంద్య? లేద్య? అనన  విషయాన్నన  త్రు న్నసరగా చూడాలి: 

 

జగననన  గోరుముదద 

 

జగననన  గోరుముదదపై వచిి న ఫిరాా దులు వెాంట్నే రరషక రాంచాలి, తిరగి పునరావృత్ాం 

క్కూడదు – సీఎాం 

ఎకక డ తినాన  కూడా రుచి ఒకలా ఉాండాలి, అాంతేక్నీ మార్కూడదు 

గోరుముదద క్ర్ా ప్కమాన్నన  సమర్థవాంత్ాంగా న్నర్వ హిాంచాలి: 

నాణ్ా త్తో ఆహార్ రద్యరాథలను పిలలోకు అాంద్ధాంచాలి: 

ఎకక డచూసినా ఆహార్ రద్యరాథల నాణ్ా త్ ఒకలా ఉాండాలి: 

ఆహార్ రద్యరాథలను త్యారుచేయడాంపై ఎస్ఓపీన్న అాందుబాటులోక తీసుకుక్వాలి: 



గోరుముదద, ట్టయిలెట్ ోన్నర్వ హ్ణ్పై ప్రతిరోజూకూడా స్కక ళ్నోుాంచి ఫీడ్బాా క్ కచిి త్ాంగా 

రావాలి: 

ఎకక డ ఏ సమసా వచిి నా వెాంట్నే ద్యన్నన  సరద్ధద్దద వా వసథ ఉాండాలి: 

చినన  రపేరు వచిి నా వెాంట్నే ద్యన్నన  సరద్ధద్యద లి: 

సమసా  తెలిసిన దగరా్నుాంచీ ఆ రన్న పూర్తయేా ాంత్వర్కూ కూడా ఎలా 

చేయాలనన ద్యన్నపై ఒక ఎస్ఓపీ ఉాండాలి: 

అధిక్రులకు దీన్నక సాంబాంధిాంచి అలర్ ాి  రావాలి: 

 

జగననన  విదా్య క్నుక 

 

జగననన  విదా్య క్నుకపై సీఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్ సమీక్ష 

మళ్ల ోస్కక ళో్ల ప్పార్ాంభమయేా నాట్టక కచిి త్ాంగా పిలలోకు విదా్య క్నుక అాంద్యలి: 

ఇాందులో ఎలాాంట్ట జారా ాం జర్గడాన్నక వీలేదోు : 

విదా్య క్నక కాంద అాంద్ధాంచనునన  డిక్షనరీ, పాఠా పుసతక్లు, నోట్పుసతక్లు, బాా గలను 

రరరలిాంచిన సీఎాం 

 

విదా్య ర్ాంగాంలో రాష్టష ాప్రభుత్వ ాం తీసుకునన  చర్ా లు విరవోాత్మ క మారుు లకు 

ద్యరతీస్తయి: 

ప్రతి ఒకక రూ కూడా నైపుణాా న్నన , సమర్థత్ను పెాంచుకుాంట్టరు : 

త్ద్యవ రా ఉదా్య గఅవక్శాలు, జీతాలు పెరగి జీవన ప్రమాణాలు మారుతాయి: 

 

సీబీఎస్ఈ విధ్యనాం 

 

విదా్య ర్ాంగాంలో విరవోాత్మ క మారుు గా ప్రభుత్వ ాం తీసుకొసుతనన  సీబీఎస్ఈ విధ్యనాంపై 

సీఎాం సమీక్ష 

సీబీఎస్ఈ విధ్యనాంలోన్న అాంశాలను సీఎాంకు వివరాంచిన అధిక్రులు 

ఏపీలో ప్రతేా కాంగా ఒక క్రాా లయాన్నన  సీబీఎస్ఈ తెర్వనుాందన్న సీఎాంకు తెలిపిన 

అధిక్రులు 

2021–22 సాంవత్ి ర్ాంలో అన్నన  ప్రభుత్వ  స్కక ళ్ళ కూ సీబీఎస్ఈ అఫిలియేషన్ 

2024–25లో సీబీఎస్ఈ టెన్తబోరుు రరీక్షలు రాయనునన  రాష్టష ావిదా్య రుథలు 

 

సీబీఎస్ఈపై టీచర్కోు అవగాహ్ణ్, శిక్షణ్ కలిు ాంచాండి: సీఎాం 

విదా్య రుథల న్నషు తితక త్గినటాుగా టీచరోు ఉాండాలన్న సు షాాంచేసిన సీఎాం 

ఒక ద్యర్శ న్నకత్తో విదా్య ర్ాంగాంలో ప్రభుత్వ ాం విరవోాత్మ క చర్ా లు చేరట్టాాంద్ధ: 

ఇాంత్ ఖరుి , ఇాంత్ ప్శద ిఎపుు డూ పెట్లాేదు : సీఎాం 

ఏ న్నర్ ణయమైనా మాంచి విదా  అాందరకీ అాంద్యలి, పేదపిలలోు గొరు గా చదువుకోవాలనన  

సదుద్దదశాంతో ఈ న్నర్ ణయాలనీన  అమలు చేసుతనాన ాం: 

ఇన్స్పు క్షన్, మాన్నట్రాంగ్లు రట్టషాాంగా ఉాండాలి:సీఎాం 

దీన్నకోసాం ఏాంచేయాలనన ద్యన్నపై క్రాా చర్ణ్ రూపాంద్ధాంచాలి: సీఎాం 

అధిక్రులు కూరి్చ న్న ప్రసుతత్ాం ఉనన  సమసా లకు రరష్కక రాలు కనుకోక వాలి: సీఎాం 

ఎడాు కషన్మాన్నట్రాంగ్ కమిషన్ బలోపేత్ాంగా రన్నచేయాలి: సీఎాం 

 

ఇపుు డు పాఠా పుసతక్లు.. ఇాంగిషోులో, తెలుగలో ఇసుతనాన ాం: సీఎాం 

ఇాంగిషోులో బోధిాంచడాం, ఇాంగిషోులో మాటో్టడడాం అలవాటు చేయాలి: సీఎాం 



ప్పార్ాంభాంలో త్డబాటోు, త్పుు లు ఉాంట్టయి.. క్న్న ప్రయత్న ాం చేసుకుాంటూ ముాందుకు 

వెళ్తత.... త్రు కుాండా మెరుగరడుత్తాంద్ధ: సీఎాం 

ఈ అాంశాలను టీచర్కోు అర్థమయాే లా చేర్వేసి వారలో స్కూ ర తన్న న్నాంరాండి: సీఎాం 

పీపీ–1లో అాంగన్వాడీలోో కూడా ఇాంగిషోు మాధ్ా మాన్నన  పెడుత్తనాన ాం: 

 

విదా్య శాఖ మాంప్తి ఆద్ధమూలపు సురేష్, పాఠశాల విదా్య శాఖ ముఖా క్ర్ా దరశ  బుడితి 

రాజశేఖర్, పాఠశాల విదా్య శాఖ కమిషనర్ వాప్ేవు చినవీర్భప్దుడు, సర్వ శిక్షా అభియాన్ 

శ్ టా్ ప్పాజెక్ ాడైరకరా్ వెప్ట్టస్పలివ , ఇత్ర్ ఉనన తాధిక్రులు హాజరు 

 
 


