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అమరావతి 

 

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

సమీక్ష: 

 

నాడు–నేడు మనబడి పనులోో పూర్త ినాణా్ త 

ఈ విషయాంలో ఎక్క డా రాజీ పడవద్దు 

ప్పతి పనిలో క్ా లిటీ ఆడిటాంగ్ జరగాలి 

అనిి  స్కక ళ్ ోపనులోో నాణా్ తను తనిఖీ చేయాలి 

అలాగే మే, జూన్లో రాండు నెలలోో ఈ ప్పప్ియ కొనసాగాలి 

మే చివర్త నాటి నాడు–నేడు మొదట దశ పనులు పూరవి్వా లి 

జూలైలో స్కక ళో్ల తెర్తచే నాటి విద్యా  క్నుక్ ిటో్ల సిదధాం చేయాలి 

సీఎాం శ్ర ీవైయస్ జగన్ ఆదేశాం 

నాడు–నేడు మనబడిపై ముఖా మాంప్తి సమీక్ష 

 

నాడు–నేడు మనబడి మొదటదశలో 15,715 స్కక ళ్లోో చేపటని పనుల పురోగతిని సీఎాం శ్ర ీ

వైయస్ జగన్ క్ా ాంప్ క్రాా లయాంలో సమీక్షాంచారు. పనులు ద్యద్యపు పూరయి్యా  దశలో 

ఉనాి యని  అధిక్రులు, ఆ వివరాలను ప్పజాంటేషన్లో చూపారు. 

 

ఈ సాందరభ ాంగా సీఎాం శ్ర ీవైయస్ జగన్ మాటో్లడుతూ..: 

 

రూపురేఖలు మారుు కాంట్లని  స్కక ళో్ల మర్తాంత ఆక్ర షణీయాంగా క్నిపాంచేలా పాఠశాలల 

గోడలక వేసినటో్ల, బిలిడాంగ్పై కూడా పెయాంటాంగ్్  వేయాండి. 

నాడు–నేడు పనులు పూరయిాా క్, ప్పతి స్కక ల్లో నాడు ఆ స్కక ల్ ఎలా ఉాంది? ఇపుు డెలా 

ఉాంది? అని  ఫోటోలు తపు నిసర్తగా ప్పదర్తశ ాంచాలి. అపుు డే ఇపుు డు చేసిన పనులక మర్తాంత 

విలువ వసి్ాంది. వ్వట ప్పాధానా త తెలుసి్ాంది. 

అదే విధాంగా ఇపుు డు ఆ స్కక ల్ను ఎలా నిరా హాంచాలని  ద్యనిపైనా వ్వర్తి అవగాహన 

క్లుగుతాంది. 

స్కక ళ్లోో పెయాంటాంగ్ పనులు, సాా ర్ట ిటీవీలు, వ్వల్ ఆర్టతిో సహా అనిి  పనులు తపు నిసర్తగా 

మే చివర్త నాటి పూర్త ిక్వ్వలి. 

పనుల నాణా్ తలో ఎక్క డా లోపాం ఉాండకూడద్ద. అాంద్దకే పేరాంట్్స  క్మిటీలు కూడా ఏరాు ట్ల 

చేయడాం జర్తగాంది. 

నాడు–నేడులో ప్పభుతా ాం నిరే ుశాంచుకని  విధాంగా పనులు జరగాలి. వ్వటలో ఎక్క డా తేడా 

ఉాండకూడద్ద. 

అలాగే మే, జూన్ నెలలోో పూర్తగిా పనులు నాణా్ తను చూడాలి. ప్పతి స్కక ల్ సాందర్తశ ాంచాలి. 

అన్ని  నోట్స చేయాలి. 

క్ా లిటీ ఆడిట్స పూర్త ిక్వ్వలి. ట్లయలెట్స నిరా హణ్ వా వసథ కూడా స్కక ళో్ల తెర్తచే నాటి పూర్త ి

క్వ్వలి. 

ఇాంగషో్ మీడియమ్లో బోధన సజావుగా జర్తగేలా టీచరకో శక్షణ్ క్రా ప్క్మాలు నిరా హాంచాలి. 

అపుు డే వ్వరు ఏ ఇబబ ాంది లేకాండా ఇాంగషో్లో పాఠాలు చెపు గలుగుతారు. 

పలలోు స్కక ళ్కో వచేు  నాటకే విదా్య  క్నుక్ కూడా రడీ క్వ్వలి. 

ఈసార్త ిట్లోో ఇాంగషో్ డిక్షనరీ కూడా తపు నిసర్తగా ఉాండాలి. విద్యా  క్నుక్ ిాంద ఇసి్ని  ిట్లోో 

ప్పతి ఒక్క టీ పూర్త ినాణా్ త క్లిగ ఉాండాలి. 

జూలైలో స్కక ళో్ల తెరవగానే, నాడు–నేడు మనబడి రాండో దశ పనులు మొదలు క్వ్వలి. 



 

విద్యా రుథల భవిషా తి కోసమే టెన్,ి ఇాంట్ర్ట పరీక్షల నిరా హణ్: సీఎాం 

 

క్గా, ఈ సమీక్షలోపదవ తరగతి, ఇాంట్రాీ డియట్స పరీక్షల నిరా హణ్ను కూడా సీఎాం శ్ర ీవైయస్ 

జగన్ ప్పసిావిాంచారు. 

 

ఎాంద్దక అని ది చెపాు లి: 

‘ఏ పర్తసిథతిలో ఎాంద్దక పరీక్షలు పెడుతనిా మని ది చెపాు లి. నిని  కేరళ్లో 10వ తరగతి 

పరీక్షలు పూర్త ిచేశారు. పదవ తరగతి, ఇాంట్ర్ట పరీక్షల నిరా హణ్పై కేాంప్దాం ఏ విధానానిి  

ప్పక్టాంచలేద్ద. నిర ణయానిి  రాష్ట్రిలకే వదిలేసిాంది. దాంతో రాష్ట్రిలు సా యాంగా నిర ణయాలు 

తీస్కాంట్లనాి య. కొనిి  రాష్ట్రిలు పరీక్షలు నిరా హసి్ాండగా, మర్త కొనిి  రాష్ట్రిలు పరీక్షలను 

రద్దు చేశాయ. 

 

పరీక్షలతో క్లిగే ప్పయోజనాం: 

‘పరీక్ష పెట్నిి రాష్ట్రిలు విద్యా రుథలక కేవలాం పాస్ మారుక లు మాప్తమే ఇసి్నిా య. అదే 

పరీక్షలు జర్తగతే విద్యా రుథలక మాంచి మారుక లు వసిాయ. అలాాంట్పుు డు మాంచి క్లేజీలోో 

వ్వర్తి సీటో్ల ఎలా వసిాయ? పరీక్ష రాసిన వ్వర్తి 70 శాతాం పైగా మారుక లు వస్త,ి సీటో్ల వ్వర్తకే 

వసిాయ క్ద్య?. కేవలాం పాస్ మారుక లతో బయట్పడిన విద్యా రుథల 50 ఏళ్ ోభవిషా తి ఏమిట?’. 

 

మాంచి చేయాలనే: 

‘విద్యా రుథలక మాంచి చేయాలని  తపనతోనే ఈ నిర ణయాం తీస్కనాి ాం. నిజానిి పరీక్షల రద్దు 

చేయడాం చాలా స్లభాం. పరీక్షల నిరా హణ్ ఇాంక్ బాధా తతో కూడుకని ది. కోవిడ్ జాప్గతలిు 

తీస్కని పరీక్షలు నిరా హాంచాలి. కేవలాం విద్యా రుథల భవిషా తిను దృష్టలిో ఉాంచుకని 

మాప్తమే పరీక్షలు నిరా హసి్నిా ము’. 

 

టీచరోు గుర్తాించాలి: 

‘విద్యా రుథల మాంచి భవిషా తి కోసమే పరీక్షలపై నిర ణయాం తీస్కనిా మని  విషయానిి  ప్పతి 

టీచర్ట గుర్తాించాలి. ఇాంద్దలో అాందర్త సహాయ సహక్రాలు క్వ్వలని, తోడాు ట్ల క్వ్వలని  

విషయానిి  వ్వరాందర్తకీ బలాంగా చెపు ాండి. అలాగే పరీక్షల కోసాం అనిి  జాప్గతలిు తీస్కోవ్వలి. 

ఎక్క డా ఏ మాప్తాం అలకా్ష ాం చూపొద్దు. అనిి  కోవిడ్ జాప్గతలితో ఈ పరీక్షలు నిరా హాంచాలి’. 

 

విద్యా  శాఖ మాంప్తి ఆదిమూలపు స్రేష్, పాఠశాల విద్యా శాఖ ముఖా క్రా దర్తశ  బుడితి రాజశేఖర్ట, 

పాఠశాల విద్యా శాఖ క్మిషనర్ట వ్వప్డేవు చినవీరభప్ద్దడు, సరా శక్షా అభియాన్ శ్స్తటి్స ప్పాజక్ట ి

డైరక్రి్ట వెప్టసెలిా , ఇతర ఉని తాధిక్రులు సమీక్షక హాజరయాా రు. 


