
 

నుండి.                                    వరకు. 

పి. చిన్న  తాతయ్య       అుందరు ప్రాజెకుు  డైరెక్ ుర్ లకు, 

మిషన్ డైరెక్ ుర్, మెాా ,            ప్రాజెక్ట ు ఆఫీసర్, వీ.ఎుం.సి. 

గుంటూరు, ఆుంప్రరప్రరదేశ్.       
 

లేఖ నెం. 2922 / మెపా్మ  / డి / 2016,   తేది:  07-04-2017 
 

విషయ్ుం:-  మెాా -  మరియు పేదరిక్ నిరా్మ లన్లో విదయ  ాప్రత – ఫుండేషన్ కోర్్  - 

విద్యయ రుులకు వారి తల్ల ితుంప్రులకు అవగాహన్ – గరిుంచి. 

సూచిక్: - 1). లేఖ ఆర్.ఓ.సి. నుం: 2922 / MEPMA / D1 / 2016, తేది: 07/12/2016 

  2). లేఖ ఆర్.ఓ.సి. నుం: 2922 / MEPMA / D1 / 2016, తేది: 24/03/2017 

  3). లేఖ ఆర్.ఓ.సి. నుం: 2922 / MEPMA / D1 / 2016, తేది: 31/03/2017 
*** 

మెాా  ఆరవ రయ ుంలో  పేదరిక్ నిర్మా లన్లో విదయ  ాప్రత,మరియు  ఫుండేషన్ కోర్్  

ఆవశ్య క్త, ఇుంగ్లషి్ మీడియ్ుం యొక్క  అవసరుం  మునిసిరల్ ాఠశాలలలో నూతన్ ప్రరవేశాలన 

పుంపుందిుంర చేయుటకు సుంబుంధుంచి  పేద విద్యయ రుులకు మరియు వారి తల్ల ితుంప్రులకు 

అవగాహనా కారయ ప్రక్ముం ఏరా్ప టు చేయ్వలెన్ని నిర ణయుంచడుం జరిగుంది. ఈ కారయ ప్రక్ముం దవ ర్ప 

వచేే  విదయ  సుంవత్ రుం  మన్ సుంఘాలలోని వారి  పిలలిు (విద్యయ రుులు ) ఎకువ శాతుం పురాలక్ 

ాఠశాలలలో చదివిుంచే విరుంగా, ద్యనితోాటు ఇుంగ్లషి్ మీడియ్ుం యొక్క  ఆవశ్య క్త మరియు 

ద్యని అవసరుం తెల్లయ్చేయుటకు, ఫుండేషన్ కోర్్  యొక్క  లాభాలన క్ల్లపిుంచడానికి విలు 

రున. ఇుందు మూలుంగా పేదరిక్ నిర్మా లన్లో  భాగుంగా భావిషయ త్ లో పోటీ రడే ఈ సమాజుంలో  

అవకాశాలు ఉరయోగుంచుకోవచుే న అుందువలన్ సూచిక్ ఒక్టి మరియు రెుంు ప్రరకారుం 

పేదరిక్ నిర్మా లన్లో విదయ  ా ప్రత పై పేద విద్యయ రుులకు మరియు వారి తల్ల ితుంప్రులకు అవగాహన్ 

క్ల్లా ుంచే నిమితతుం గుంటూరు లోని మహిళా ప్రాుంగణములో ప్రరముఖ విద్యయ వేతతలు మరియు 

ఫుండేషన్ కోర్్  అధకారుల సమక్షుంలో మహిళా సుంఘ సభ్యయ ల నుంచి 1:3 నిషా త్తతలో సామాజిక్ 

కారయ క్ర తల (CRPs) ఎుంపిక్ జరిగుంది.  అదే విరుంగా సూచిక్ 3 ప్రరకారుం ఎుంపికైన్ సామాజిక్ 

కారయ క్ర తలకు శిక్షణ ఇవవ డుం కూడా జరిగుంది.  

అుందువలన్ రరక్ సుంచాలకులు అుందరు మీ జిలిాలలోని పురాలక్ ాఠశాలల్లిో 

చదువుతున్న  విద్యయ రుుల యొక్క  పూరిత వివర్పలన ఆయా ాఠశాలల ప్రరధానోాధాయ యుల నుండి 

DMC (IB) / TMC/ TPRO ల ద్యవ ర సోమవారుం లోపు సేక్రిుంచి, ఆ వివర్పలన CO వారిగా మరియు RP 

వారిగా రుంపిణి చేసి మగళవారుం నుండి అన్గా   ది 11-04-2017 నుండి  ఎుయ కేషన్ CRP వారి ద్యవ ర 

ఉదయ్ుం ఒక్ అవగాహన్ సదస్్స   మరియు సాయ్ుంప్రతుం సమయాలలో  మరొక్ అవగాహన్ సదస్్స    

ఏరా్ప టు చేయ్వలెన, ఈ సదస్్స లో  ఇుంగ్లషి్ మీడియ్ుం యొక్క  ప్రాముఖయ తన, పురాలక్ 

ాఠశాల  ప్రాధాన్య తన మరియు ఉాధాయ యుల యొక్క  నైపుణయ త సుంఘ సభ్యయ లకు వారి 

పిలలికు తెల్లయ్జెయాయ ల్ల. దీనికొరకు CO రరిధలో పురాలక్ ాఠశాలలో చదువుచున్న  

విద్యయ రుులు వారి తల్ల ితుంప్రులతో ాటు ఇతర  సుంఘ సభ్యయ లన కూడా క్నీసుం 50 ముంది 

సభ్యయ లకు తకుక వ కాకుుండా సమావేశాలు  ఏరా్ప టుచేసి  “పేదరిక నిరా్మ లనలో విదయ  

ప్మత్ర” అవగాహన్ సదస్్స లు  నిరవ హిుంచి, ఈ సదస్్స   సమయ్ుం 2గుంటలు తకుక వ కాకుుండా 

నిరవ హిచావలెన. ఈ అవగాహన్ కారయ ప్రక్ముం విజయ్వుంతుం కావాలుంటే RP లు సుంఘ సభ్యయ లకు, 

అప్రాుంతుంలో విద్యయ రుులకు మరియు వారి తల్ల ితుంప్రులకు 1లేద్య 2 రోజుల ముదుగా సమాచారుం 

అుందిచవలెన. నూతన్ ప్రరవేశాలు (తరగత్త 1వ మరియు 6వ) పుంపుందిుంచుటకు మెాా  CRP 

మరియు సిబబ ుంది ఫుండేషన్ కోర్్  సిబబ ుందికి తగన్ సహాయ్ సహాకార్పలు అుందిుంచాల్ల. అుంతే 



కాకుుండా పురాలక్ ాఠశాల ఉాధాయ యులకు మరియు విద్యయ రుుల తల్లదిుంప్రులకు మదయ  

సమన్వ య్ క్ర తగా మెాా  CRP లు వయ వహరిుంచాల్ల.   

CO మరియు ఎడ్యయ కేషన్ CRP లు చేయవలసిన విధులు : 

1. ప్రరత్తరోజు 2 అవగాహన్ సదస్్స లతో ాటు  15 కుటుుంబాలతో వయ కి తగతుంగా క్లసి 

పేదరిక్ నిరా్మ లన్లో విదయ  ాప్రత, ఇుంగ్లషి్ మీడియ్ుం అవసరుంము  మరియు 

పురాలక్ ాఠశాలల పైన్ వారి అభిప్రాయాలు తెలుస్సకోవాల్ల. 

2. ప్రరత్త కుటుుంబుం దగ గర మీవదు వున్ దరఖాస్సతలన పూరిత చెయాయ ల్ల.  అలా పూరితచేసిన్ 

దరఖాస్సతలన అదే రోజు సాయ్ుంప్రతుం లేద్య మరుసటి రోజు ఉదయ్ుం  TMC లేద్య PD 

గారు మరియు మునిసిరల్ క్మిషన్ర్ గారి చే గరితుంచబడిన్ అధకారి వారికి 

అుందజేయ్వలెన.  

3. పేదరిక్ నిర్మా లన్లో విదయ  ాప్రత ద్యని యొక్క  ఆవశ్య క్త, ఇుంగ్లషి్ మీడియ్ుం యొక్క  

అవసరము తెల్లయ్జేసే విరుంగా ల్పకిి్  బాయ న్ర్ ఏరా్ప టు చెయాయ ల్ల మరియు 

క్రరప్రతాలన తరా ని సరిగా రుంపిణి చెయాయ ల్ల. (న్మున్ క్రరప్రతాలన జతచేయ్టుం 

జరిగన్ది ) 

4. విద్యయ రుుల యొక్క  అడాి షన్ లకు సుంభుందిుంచిన్ దరఖాస్సతలన వుంట తీస్సకెళ్ళి  

మునిసిరల్ క్మిషన్ర్ మరియు సభుందిత అధకారులకు అడిా షన్ లన్ుందు 

సహక్రిుంచవలెన.  

5. CO వారి యొక్క  ట్యయ బ్ ల ద్యవ ర్ప లేద్య సెల్ ఫోన ద్యవ ర్ప ఈ కారయ ప్రక్మానికి 

సుంభుందిుంచిన్ సుంఘ సమావేశాల పోటోలన మెాా  వబ్ సైట్ న్ుందు అప్ లోడ్ 

చెయ్య వలెన. అలా చేసేతనే  దృవిక్రిచబున.   

       అుందువలన్ రరక్ సుంచాలకులు అుందరు పేదరిక్ నిర్మా లన్లో విదయ  ా ప్రత మరియు ఇుంగ్లషి్ 

మీడియ్ుం అవసర్పనిన  మన్ సుంఘ సభ్యయ లుందరికీ, పేద విద్యయ రుులకు మరియు వారి తల్ల ి

తుంప్రులకు అరుమయ్యయ  విరుంగా చరయ లు తీస్సకోగలరు. దీనికి సుంబుంధుంచి మన్ సుంసు 

సిబబ ుందితో ాటు కొతతగా ఎుంపికైన్  ఎుయ కేషన్ CRPలు మరియు సమాఖయ  RPలు ఫుండేషన్ కోర్ు  

సిబబ ుందికి సహక్రిుంచే విరుంగా చరయ లు తీస్సకో గలరు. చెక్ట ల్లస్సులు మరియు క్రరప్రతాలన రరక్ 

సుంచాలకులు అవసరమైన్ మేరకు ముప్రదిుంచుకో గలరు. అలాగే CO లన కొతతగా ఎుంపికైన్  

ఎుయ కేషన్ CRPలన ఇతర సిబబ ుందితో ఒక్ రోజు ముుందుగా సమావేశ్ుం ఏరా్ప టు చేసి వారి యొక్క  

విధ విద్యనాలన వివరిుంచవలెన. CRPలకు రోజుకు రెుంు సదస్్స లు నిరవ హిుంచి 15 

కుటుుంబాలతో వయ కి త గతుంగా క్ల్లసిన్ రోజున్ మాప్రతమే ర్మ:175/-చెల్లుంచబున, ఈ మొతతుం 

చెల్లుించే ముుందు CRP ల బాయ ుంకు ఖాత వివర్పలన సేక్రిుంచి (DBT) NEFT/RTGs   దవ ర్ప 

చెల్లుంచవలెన విద్యయ రుుల నూతన్ ప్రరవేశ్ుం కొరకు దరఖాస్సతలన సుంభుందిత మునిసిరల్ 

క్మీషన్ర్ నుండి పుందగలరు. ఈ కారయ ప్రక్మానిన  11-04-2017 నుండి ఏప్రపిల్ నలాఖరు వరకు 

తరా ని సరిగా జరిగే విరుంగా చరయ లు తీస్సకో గలరు. ఈ కారయ ప్రక్మానికి సుంబుంధుంచిన్ ఖరుే లు 

మరియు రని చేసిన్ రోజున్ చెల్లుించబడే ర్మ. 175/- SM&ID నిధుల నుండి చెల్లుించి ఫుండేషన్ 

కోర్్  నిధులు వచిే న్ తరువాత వాటిని త్తరిగ SM&ID నిధులలో జమ చేయ్గలరు. 

          ఇటిు 

   సుం/- ల్ర.ీ పి. చిన్న  తాతయ్య   

జర చేయునవి: చెక్ట ల్లస్సు, క్రరప్రతుం        మిషన్ డైరెక్ ుర్,మెాా  

న్క్లు: 

ల్రయీుత డి.ఎుం.ఏ., గోరుంట,ి గుంటూరు వారికి.  
 

  



కుటెంబ విద్యయ  సమాచారెం  
 

స్సలలు:      తేది:    సమయెం: 

1. రెంత్డి / సెంరక్షకుని పేరు:  _____________________________________ 

2. రలి్ల  పేరు    : _____________________________________ 

3. ఫోన్ నెంబరు   :  _____________________ 

4. కుమారుడ్య / కుమార్త ెవివరులు  (విద్యయ రుులైనచో)  

త్కమ సెంఖయ     పేరు:    రరగతి:  

 మీడియెం  

1) 

2) 

3) 

5. చదువుతునన  ాఠశాల పేరు: __________________________ 

6. ునిి పల్ ాఠశాల కానిచో కారణాలు: 
___________________________________________________________________________ 
 

7. ఇెంగ్లషి్ మీడియెం కానిచో ఇప్పు డ్య  

ఇెంగ్లషి్ మీడియెంలోనికి మారుటకు అనుకూలమా     అవును /  

కాదు  

8. అనుకూలెం కానిచో కారణెం: ____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

9. మధ్యయ హ్న  భోజనెం ాఠశాలలోనే చేసాతర్ప:     అవున   / కాదు  

10. ాఠశాలలో చెయ్య క్ పోయన్చో కారణుం: ________________________________________________ 

11. ఇతర విషములు ఎవైన్ చెరా దలుచుకోన్న చో: ____________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
 
 

విద్యయ స్రి ిసెంరకెం      రలి్ల / రెంత్డి / సెంరక్షకుని సెంరకెం  

  



 

విదయ  ద్యా రానే పేదరిక నిర్మా లన 

అక్షర ప్రక్ముంలోనే కాకుుండా అక్షర్పసయ తలో కూడా ఆుంప్రరప్రరదేశ్ న అప్రగ ల్సాు న్ుంలో 

నిలరడమే ధ్యయ య్ుంగా ఈనాు మునిసిరల్ ాఠశాలలు రని చేయాల్్ల న్ ఆవశ్య క్త ఎుంతైనా 

ఉుంది ‘ఉచిత నిరబ ుంర విద్యయ  హకుక  చటుుం – 2009’ నేరరయ ుంలో ప్రరత్త పిల ివాడికి నాణయ మైన్ 

గణాతా క్ విదయ న అుందిుంచాల్ల్ న్ గరుతరమైన్ బారయ త ఈనాు ఉాధాయ యులు 

స్వవ క్రిుంచారు. ప్రరత్త మాన్వునికి అవసరమైన్ ప్రరధాన్మైన్ వన్రు ‘విదయ ’ అని భావిుంచి విద్యయ  శాఖన 

మాన్వ వన్రుల అభివృదిు శాఖగా గరితుంచి ర్పష్టషు బడ్జటె్ లో విదయ కు కూడా సముచితమైన్ 

ప్రాధానాయ నిన  ఇవవ డుం జరిగుంది. పేదరికానిన  అధక్మిుంచాలనాన  సమాజములో సముచిత ల్సాు న్ుం 

పుంద్యలనాన  విదయ  చాలా అవసరుం.  
 

ప్రరధాన్ుంగా రటుణ ప్రాుంతాలలో ఇబబ డి ముబబ డిగా పరిగ పోతున్న  ష్టపైవేటు ాఠశాలల 

మాయాజాలానికి ఆక్రితిులై సుంాదిుంచిన్ కొదిుా టి డబ్బబ న పోగొటుుకొని చినాన భిన్న మవుతున్న  

పేదవారి ప్రబతుకులిో ఆశా దీానిన  వల్లగుంచడానికి ఈనాటి పుర, న్గర ాలక్ ాఠశాలలు అనేక్ 

నూతన్ కారయ ప్రక్మాలతో సిదుమవుతునాన య. 
 

చక్క ని గాల్ల, వలుతురు ఉన్న  విశాలమైన్ తరగత్త గదులు స్సవిశాలమైన్ ఆటసులాలు 

అధునాతన్మైన్ అనిన  వసతులు సౌక్ర్పయ లతో అనభవజుులైన్ అనిన  అరహతలు మెుంుగా క్ల్లగన్ 

ఉాధాయ యులు క్ల్లగ ఉన్న  మునిసిరల్ ాఠశాలలన కాదని ష్టపైవేటు ాఠశాలలకు 

వళి వలసిన్ ఆవశ్య క్త ఎుంతవరకు ఉుంది ? అనేది ఈనాు తల్లదిుంప్రులు ఆలోచిుంచుకో 

వలసిన్ తరుణుం ఆసన్న మైుంది. ఒకోక  తరగత్తకి ఒకోక  ఉాధాయ యుు ఉుండే విరుంగా ప్రరత్త 

ాఠశాలలో క్నీసుం ‘5’ గరు ఉాధాయ యులు ఉుండే విరుంగా సరుుబాటు కోసుం ఏరా్ప ల్టిు 

ప్రారుంభమయాయ య.      
 

విభిన్న  జాతీయ్ ల్సాుయ పోటి రరీక్షలన దృష్టులో ఉుంచుకొని ‘6’ వ తరగత్త నుండి కెరీర్ 

ఫుండేషన్ కోర్్  ప్రారుంభిుంచబడి విద్యయ రుుల సరవ తోముఖాభివృదిు (All round development) 

ధ్యయ య్ుంగా పుర, న్గర ాలక్ ాఠశాలలోని ఉాధాయ యులు సిదుమయాయ రు. ప్రరరుంచీక్రణ, 

అభివృదిు చెుందుతున్న  శాష్టసత సాుంకేత్తక్ రరిజాున్ుం ద్యవ ర్ప ల్గిోబల్ విలేజ్ అనే భావన్ వలన్ అనిన  

ర్పష్టరులలో, అనిన  దేశాలలో ఆుంగ ి భాష బోరన్ తరా నిసరి అవుతున్న ది. ాఠశాల విదయ  

అన్ుంతరుం చదివే కోరు్ లనీన  (Inter, Degree, Polytechnic, ITI, IIIT etc.) ఆుంగ ిమారయ మo లోనే ఉన్న  

నేరరయ ములో పోటీ రరీక్షలనీన  ఆుంగమిులోనే ఉన్న తరుణుంలో అతయ ధకులైన్ తల్లదిుంప్రుల 

అభీల్షుుం ఆుంగ ిమారయ ముం పై ఉన్న ుందున్ అనిన  ాఠశాలల్లిో ఆుంగ ిమారయ మానిన  ప్రరవేశ్ పటుడుం 

జరుగ తున్న ది.  
 

ఆుంగ ిమారయ మమైనా, తెలుగ మారయ మమైనా విద్యయ రి ు చదవ వలసిన్ విషయాలు (Subjects) 

అనిన  సమాన్మే. తెలుగ, హిుందీ, ఇుంగ్లషి్ అుందరికి సమాన్మే గణితుం ఏ మీడియ్ుం ఐనా ఒక్క టే. 

సైన్్  మరియు సోషల్ సబ్జకెుులు విద్యయ రి ు కొదిుగా క్షు రడితే చాలు. 10 వ తరగత్త విద్యయ రి ు ఇుంగ్లషి్ 

మీడియ్ుం లో చదివితే తదన్ుంతర ఉన్న త విద్యయ భాయ సుం న్లేరిుపై న్డకే అవుతుుంది. ఇవనీన  

ఆలోచిుంచి ఈనాు పురాలక్ శాఖ ఆుంగ ి మారయ మానిన , కెరీర్ ఫుండేషన్ కోర్్  న (CFC), 

అడావ న్్ ్ ఫుండేషన్ కోర్్  (AFC) న ప్రారుంభిుంచి పేద విద్యయ రుులకు విదయ తో ాటు జాతీయ్ పోటీ 

రరీక్షలలో కూడా ాల్గగనే విరుంగా గణాతా క్ విదయ న అుందిుంచడానికి సమాయ్తతమైుంది.   
 
  



ునిసిపల్ ప్మఠశాలలు, ప్రైవేట ప్మఠశాలలను ఒకసారి పోలి్ల  చూస్త:ె 
 

అెంశు ునిసిపల్ ప్మఠశాల ప్రైవేట్ ప్మఠశాల 

ఫీజులు 
ఉచిత బోరన్, ఎలాుంటి 

ఫీజులు వసూలు చెయ్య రు. 
వేలకు వేల ర్మాయ్లు 

అరుహలైన్ ఉాధాయ యులు 
డి.ఎస్.సి. పోటీ రరీక్షలలో ఫస్ు 

ర్పయ oక్రిు 

డి.ఎస్.సి. లో సెలెక్ట ు కాని 

వారు 

తరగత్త గదులు 
గాల్ల వలుతుర్మ వచేే  చక్క ని 

భవనాలు 

ఇరుకుగా ఉుండే 

అారెుా ుంట్్  

విద్యయ రుుల సుంఖయ  తరగత్తకి తకుక వ సుంఖయ లో రరిమిత్త లేదు 

ఆట ల్సులాలు 
స్సవిశాలమైన్ ఆట ల్సులాలు, 

రరిక్ర్పలు 
ఆట ల్సులాలు ఉుండవు 

ఉాధాయ యులు శాశ్వ త నియామక్ుం తాతాక ల్లక్ుం 

బోరనా విధాన్ుం వత్తతడి లేదు విరరీతమైన్ వత్తతడి 

పుసతకాలు ఉచితుం వేల ర్మాయ్లు 

మధాయ హన  భోజన్ుం ఉచితుం లేదు 

యూనిఫారుం ఉచితుంగా రెుంు జతలు తల్లదిుంప్రులు భరిసాతరు 

ఇతర ఖరుే లు (పికిన క్్ట , 

ఫుంక్షని మొ||) 
లేవు వేలాది ర్మాయ్లు 

వయ కి తతవ ము విద్యయ రి ు సరవ తోముఖాభివృదిు 
మారుక లకే రరిమితమైన్ 

వయ కి తతవ  అభివృదిు. 
 

ఈ రక్ుంగా విదయ కోసుం పేద మరయ  తరగత్త వర్పగల వారు అపుా లు చేసి ష్టపైవేటు ాఠశాలలో 

చేరే డుం క్నాన  అనిన  వసతులు ఉన్న  మునిసిరల్ ా ఠశాలలో చేరే డుం వలన్ ఎుంతో ఉరయోగుం 

ఉుంటుుంది అన్వసర వయ య్ుం తపుా తుుంది.  
 

ఈ విద్యయ  సుంవత్ రుం నుండి అనీన  మునిసిరల్ ాఠశాలలలో ఆుంగ ిమారయ ముంతో ాటు 

డిజిటల్ తరగత్త గదుల నిరవ హణ, గణితుం, సైన్  భార ప్రరయోగ శాలలు, మెరుగైన్ అనిన  రకాల 

వసతులు క్ల్లా ుంచి విద్యయ రుులకు  నాణయ మైన్ గణాతా క్ విదయ న అుందిుంచే లక్షయ ుంగా ప్రరభ్యతవ ుం 

చరయ లు చేరటిుుంది. ప్రరత్త పిలవిానికి నాణయ మైన్ విదయ న అుందిుంచడుం ద్యవ ర్ప పేదరికానిన  పోగొటు 

వచుే  అని ప్రరభ్యతవ ుం భావిస్సతుంది.  


