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అమరావతి. 
 

విద్యాశాఖలో నయడు–నేడుతో పాటు ప ౌండేషన  స్కూళ్లు ప ై కాాౌంప  కారాాలయౌంలో సీఎౌం శ్ర ీవ ైయస .జగన  
స్మీక్ష. 
 

అమరావతి: 
 

ఈ స్ౌందర్భౌంగా సీఎౌం శ్ర ీవ ైయస .జగన  ఏమనయార్ౌంటే...: 
 

నకతన విద్యావిధయనౌం అమలుప ై అన్నార్కాలుగా సిదధౌంకావాలన్న, ఆ ది్శగా అడుగులు ముౌందుకేయాలన్న 
సీఎౌం ఆద్ేశౌం 

పాఠ్ాపుస్తకాల ముదరణ నయణాతను ప ౌంచయలి: అధికార్ులకు సీఎౌం ఆద్ేశౌం 

కనీస్ౌం మూడో తర్గతి నుౌంచి స్బ్జెకుు ల వారీగా టీచర్ుు  ఉౌండేలా చర్ాలు తీస్ుకోవాలనా సీఎౌం 

 

సీబీఎస ఈ అఫిలియేషన ప ైనయ సీఎౌంకు వివరాలు అౌంద్ిౌంచిన అధికార్ులు 
ముౌందుగా వేయ స్కూళ్ును అఫిలియేషన  చేస్ుత నయామనా అధికార్ులు 
అన్నార్కాల స్కూళ్లు  సీబీఎస ఈ అఫిలియేషన  ఉౌండేలా చర్ాలు తీస్ుకోవాలనా సీఎౌం 

ఐసీఎస ఈ అఫిలియేషన మీద కూడయ దృషి్ుప టటు లనా ముఖామౌంతిర 
 

నయడు – నేడు క ౌంద ర ౌండో  విడతలో 12,663 స్కూళ్లు  

ర్ూ. 4535.74 కోటు  ఖర్ుుకు పరణయళికలు 
18,498 అదనపు తర్గతి గదులు 
మూడో విడతలో నయడు–నేడు క ౌంద 24,900 స్కూళ్లు  

ద్ీన్నకోస్ౌం ర్ూ.7821 కోటు  ఖర్ుు అౌంచనయ 
ర ౌండో  దఫా నయడు– నేడుకు స్ౌంబ్ౌంధిౌంచి ట ౌండర్ు పరక యీను వ ౌంటనే పరా ర్ౌంభౌంచయలన్న సీఎౌం ఆద్ేశౌం 

 

నయడు – నేడు పనులకు స్ౌంబ్ౌంధిౌంచి స్చివాలయౌంలో ఇౌంజినీర్ుకు శిక్షణ: 
స్ుమార్ు 12వేల మౌంద్ిక  శిక్షణ అౌంద్ిౌంచినునా అధికార్ులు 
అనౌంతర్ౌం పేర ౌంట్స  కమిటీలకు శిక్షణ ఇవవనునాటుు  తెలిపిన అధికార్ులు 
 

స్కూళ్ు న్నర్వహణ, టటయలెటు  న్నర్వహణలప ై పరతేాక శదీద  చకపిౌంచయలనా సీఎౌం 

నయడు నేడు కార్ాకమీౌం ద్యవరా ఇౌంత డబ్ుు ఖర్ుుప టటున తరావత కచిుతౌంగా స్కూళ్ు  న్నర్వహణప ై పరతేాక 
శదీధ  ప టటు లనా సీఎౌం 



లేకపో తే మళ్లు పూర్వపు సిితిక  వ ళిుపో తయయనా సీఎౌం 

స్కూళ్ులో ఎలాౌంటట మర్మమతులు వచిునయ, ఏద్ెైనయ స్మస్ాలు వచిునయ వ ౌంటనే చేయౌంచడయన్నక  
కౌంటటజ నీస ఫౌండ  ఒకటట పరతి స్కూలోు  ఉౌంచయలనా సీఎౌం 

ద్ీన్నప ై ఎస ఓపీలను తయార్ు చేయాలనా సీఎౌం 

అపుుడే స్కూళ్లు  న్నతానకతనౌంగా ఉౌంటటయనా సీఎౌం 

 

జగననా విద్యాకానుకప ై సీఎౌం శ్ర ీవ ైయస .జగన  స్మీక్ష 

ఈ యేడయద్ి విద్యాకానుక క ౌంద నకటటక  నకర్ుశాతౌం పౌంపిణీ పూర్తయౌందన్న తెలిపిన అధికార్ులు 
 

కోవిడ  పరిసిితులు తగుు ముఖౌం పడుతునాౌందున వచేు ఏడయద్ి పిలు లు స్కూల కు వ ళ్లు నయటటకే విద్యాకానుక 
అౌంద్ిౌంచయలనా సీఎౌం 

వచేు ఏడయద్ి విద్యా కానుక క ౌంద ఇవవనునా వస్ుత వులప ై సీఎౌంకు వివరాలు అౌంద్ిౌంచిన అధికార్ులు 
విద్యాకానుక క ౌంద ఇచేు వస్ుత వులు నయణాతగా ఉౌండయలన్న స్ుషుౌంచేసిన సీఎౌం 

వచేు ఏడయద్ి నుౌంచి విద్యాకానుకలో భటగౌంగా సో్ ుర్టుస  షూ, సో్ ుర్టుస  డరస  
మౌంచి డిజ ైన, నయణాత ఉౌండేలా చకడయలనా సీఎౌం 

 

సేవచఛ కార్ాకమీౌం క ౌంద స్కూలోు  ఆడపిలులకు శాన్నటరీ నయప క నస  పౌంపిణీ కార్ాకమీౌం 

అకోు బ్ర్ు మధ్ాౌంతర్ౌంలో కార్ాకమీౌం పరా ర్ౌంభటన్నక  స్నాహాలు చేస్ుత నయామనా అధికార్ులు 
 

ఈ స్మీక్షా స్మావేశాౌంలో పాఠ్శాల విద్యాశాఖ మౌంతిర ఆద్ిమూలపు స్ురేష్, మహిళ్ా శిశు స్ౌంక్షేమశాఖ 
మౌంతిర తయనేటట వన్నత, పాఠ్శాల విద్యాశాఖ ముఖా కార్ాదరిి బ్ుడితి రాజశేఖర్ట, మహిళ్ా, శిశు 
స్ౌంక్షేమశాఖ ముఖా కార్ాదరిి ఏ ఆర్ట  అనురాధ్, ఆరిధకశాఖ కార్ాదరిి ఎన  గులాె ర్ట,  పాఠ్శాల విద్యాశాఖ 
కమిషనర్ట  వాడేరవు చినవీర్భదుర డు, స్ర్వ శిక్షా అభయాన  సేుట్  పోర జ కుు  డైెర కుర్ట  వ టటరస లివ, పాఠ్శాల 
విద్యాశాఖ స్లహాద్యర్ు ఏ ముర్ళ్ల, పాఠ్శాల విద్యాశాఖ డైెర కుర్ట  (ఎస సీఈఆర్ట టీ) బి పరతయప  ర డిి  ఇతర్ 
ఉనాతయధికార్ులు హాజర్యాార్ు. 
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07–09–2021, 

అమరావతి. 
 

విద్యాశాఖలో నయడు–నేడుతో పాటు ప ౌండేషన  స్కూళ్లు ప ై కాాౌంప  కారాాలయౌంలో సీఎౌం శ్ర ీవ ైయస .జగన  



స్మీక్ష. 
 
 

పాఠ్శాల విద్యాశాఖ మౌంతిర ఆద్ిమూలపు స్ురేష్, మహిళ్ా శిశు స్ౌంక్షేమశాఖ మౌంతిర తయనేటట వన్నత, 

పాఠ్శాల విద్యాశాఖ ముఖా కార్ాదరిి బ్ుడితి రాజశేఖర్ట, మహిళ్ా, శిశు స్ౌంక్షేమశాఖ ముఖా కార్ాదరిి 
ఏ ఆర్ట  అనురాధ్, ఆరిధకశాఖ కార్ాదరిి ఎన  గులాె ర్ట, పాఠ్శాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ట  వాడేరవు 
చినవీర్భదుర డు, స్ర్వ శిక్షా అభయాన  సేుట్  పో ర జ కుు  డైెర కుర్ట  వ టటరస లివ, పాఠ్శాల విద్యాశాఖ స్లహాద్యర్ు ఏ 
ముర్ళ్ల, పాఠ్శాల విద్యాశాఖ డైెర కుర్ట  (ఎస సీఈఆర్ట టీ) బి పరతయప  ర డిి  ఇతర్ ఉనాతయధికార్ులు హాజర్ు. 
 


