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ధ్పసా్థవ్న  
ఒకప్ప టి ఉమ్మ డి ఆంధ్రధ్ప్దేశ్ రాష్ట్రాన్ని  2014 లో ఆంధ్రధ్ప్దేశ్, తెలంగాణ అనే రండు రాష్ట్రాలుగా 

విభజంచడం వలన కొత్తగా ఏర్ప డిన రాష్ట్్ంా ఆంధ్రధ్ప్దేశ్. ఈ రాష్ట్్ంాలో శిశు లంగ న్న్ప త్తతతో పాటు, మొత్తం 

జనాభా యొకక  లంగ న్న్ప త్తత కూడా సరిసమానంగా ఉని ది. పాఠశాల విద్య  యొకక  అన్ని  స్థ యి లలలోూ బాల 

బాలకల న్న్ప త్తత సమానంగా ఉండడం విశే్ం. విద్యయ వకాశాలలో వెనుకబడిన వరాాలైన షెడ్యయ ల్డ ్కులాలు, 

షెడ్యయ ల్డ ్తెగలు, ఇత్ర్ వెనుకబడిన కులాల వారు కూడా ధ్ప్స్తతత్ం ఉని త్ మారయ మిక విద్యయ  స్థ యి లలో త్ప్ప  

మిగిలన అన్ని  స్థ యి లలలోూ గత్ంలో కనాి  అధిక సంఖ్య లో భాగాా మ్యయ లవుతునాి రు. మారయ మిక విద్యయ  

సంసయిలు అంద్రికీ, మ్యఖ్య ంగా వెనుకబడిన వరాాల వారికి, అందుబాటులో లేకపోవడం అనేది ఇందుకు గల 

అనేక కార్ణాలలో ఒకటి. 

బాలకలు గత్ంలో కనాి  అధిక సంఖ్య లో మారయ మిక విద్య ను అభయ సిస్తతని ప్ప టికీ బాలయ వివాహాల సంఖ్య  

కూడా అధికంగానే ఉంది. అలతే బాలకలు మారయ మిక స్థ యి లలో తామ్య పాఠశాల నుండి ధ్డాప్ అవుట్ 

కావడాన్నకి గల కార్ణాలలో బాలయ  వివాహాన్ని  ధ్ప్ధానంగా న్నవేదించకపోవడం ఆసకి తకర్ం.  

పాఠశాలలోో విద్యయ రుయిల నమోదు శాత్ంతో పోలస్తత హాజరు శాతాలు చాలా త్కుక వగా ఉండడం విద్యయ  ధ్ప్మాణాలు 

త్కుక వగా ఉండడాన్నకి గల ధ్ప్ధాన కార్ణాలలో ఒకటి. కేవలం నమోదు కావడం వలన విద్యయ రుయిలు వి్యాలను 

నేరుు కోలేరు. ఎటువంటి స్థ నానాన్ని  విద్యయ స్థరుయిలకు అందించాల అనేది ఆయా విద్యయ  సంసయిల యొకక  విలువలు, 

రాష్ట్రాల విధానాల మీద్ ఆధార్ప్డి ఉంటుంది. ఉపాధాయ యుల న్నయామ్కం, న్నయంధ్త్ణ, శిక్షణల కొర్కు రాష్ట్్,ా 

జలోా, మ్ండల స్థ యి లలలో అనేక సంసయిలు ఉనాి ల. పాఠశాలలు సా త్ంధ్త్, సృజనాత్మ క సంసయిలుగా కాక 

కేవలం విద్యయ  విధానాల అమ్లుకు, వయ వసయికు అవసర్మైన వి్యస్తకర్ణకు ఉప్యోగప్డే ారనాలుగా 

మారిపోయాల. 

 

విద్య  యొకక  నాణయ త్పై ధ్ప్భావం చూపే అనేక విద్యయ  విధానాలలో మ్యఖ్య మైనది భార మ్రియు బోరనకు 

ఉప్యోగించే భా్కు సంబంధించిన విధానం. ఆంధ్రధ్ప్దేశ్ లో అమ్లులో ఉని  విధానం ధ్ప్కార్ం ఒకటి 

నుండి ప్ద్వ త్ర్గత్త మ్రయ లో ఉని  ఏ విద్యయ రి యి అలనా తెలుగు, ఇంగ్లషో్, ఉర్దూ  లలో ఏదో ఒక భా్ను త్న 

బోరనా భా్గా ఎంపిక చేస్తకోవచ్చు . వివిర భార మారయ మాలను ఎంపిక చేస్తకుని  పిలలో విద్యయ  ఫలతాలపై 

ఆ బోరనా మారయ మ్పు ధ్ప్భావం ఏ మేర్కు ఉని దో సప ్తా్ లేకపోవడంతో పాటు అది అంచనా వేయడం ఒక 

సవాలుగా మారింది. మ్రొకవైపు ధ్ప్భుత్ా  పాఠశాలలోో చదివే పిలలోకు అనేకర్కాల అద్నపు అర్హత్లు ఉనాి ల. 

ఒకటి నుండి ప్ద్వ త్ర్గత్త వర్కు పిలలోంద్రికీ ఉచిత్ మ్ధాయ హ్ి  భోజనం; ఒకటి నుండి ఎన్నమిద్వ త్ర్గత్త 

వర్కు పిలలోకు ఏటా మూడు జత్ల యూన్నఫార్మమ  లు; ఎన్నమిది, తొమిమ ది త్ర్గత్త బాలకలకు సైకిళ్ళు ; బాలకలు, 

మైనారిటీలు, షెడ్యయ ల్డ ్కులాలు, షెడ్యయ ల్డ ్తెగలకు చందిన విద్యయ రుయిలకు వారి వారి అర్హత్ను బటి ావివిర 

ర్కాల ాక లరిపి్ లతో పాటు ఒకటి నుండి ప్ద్వ త్ర్గత్త వర్కు పూరితగా ఉచిత్ విద్య ను అందివా డం 

జరుగుతుంది. వివిర వెనుకబడిన వరాాలకు చందిన పిలలోకు వారి వయస్త, త్ర్గత్తకి త్గిన వసతులతో 

ఆంధ్రధ్ప్దేశ్ ధ్ప్భుత్ా ం హాసలా్డ సదుపాయాన్ని  కూడా కలపిస్తంది. త్మ్ జీవితాలలో మ్ంచి మారుప ను 

తీస్తకురాగలగే కనీస చదువును, అర్ధవంత్మైన విద్య ను పంద్యలనుకునే విద్యయ రుధలపై ఈ విధానాలు, సంసయిల 

ధ్ప్భావం ఏ మేర్కు ఉని దో తెలుస్తకోవడమే మా ఈ అరయ యనం యొకక  లక్షయ ం.  
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అధ్య యనా విధానం 
ఆంధ్రధ్ప్దేశ్ రాష్ట్్ంాలోన్న మారయ మిక విద్యయ  (9 నుండి 12 వ త్ర్గత్త వర్కు) స్థసియిత్తగతులను ప్రిశీలంచడం ఈ 

అరయ యనం యొకక  ధ్ప్ధాన ఉదేూశం. ామాజక, ఆరిధక పురోగత్తకి విద్య ను ఒక ధ్ప్ధాన ారనంగా భావించినట్లతోే 

మారయ మిక విద్య  అందుబాటులో ఉండడం, ద్యన్న యొకక  నాణయ త్ అనేవి ఉని త్ విద్యయ వకాశాలకు తోడప డే ఒక 

కీలక ద్శ అవుతుంది (ఝా, ఘాటక్, మినీి , రాజగోపాల్డ, మ్హందిర్న్., 2020). అలతే మారయ మిక విద్యయ  

వయ వసయిలోన్న లోటుపాట ోవలన బాలకలు, షెడ్యయ ల్డ ్కులాలు, షెడ్యయ ల్డ ్తెగలు వంటి న్నసస హాయ వరాాలకు 

చందిన విద్యయ రుయిలు ఈ ద్శలో ఎకుక వగా పాఠశాలల నుండి ధ్డాప్ అవుట్ అవుతుని టుో గత్ ప్రిశీలనలు 

వెళ్ు డించాల (జోషి, 2010; కింగన్్, 2007; రడి&్రావు 2003; వెంకటనారాయణ, 2009). న్నధులు, ఉపాధాయ య 

శిక్షణ త్గిన స్థ యి లలో లేకపోవడం, మ్రియు, ఇంటా, బయట పిలలోు ప్నులు చేయవలసి రావడం వంటి 

సమ్సయ లతో పాటూ ఇంకా అనేక ఇత్రిత్ర్ సమ్సయ లను మారయ మిక విద్యయ  వయ వసయిలో గురితంచినప్ప టికీ అంద్రికీ 

సమానంగా నాణయ మైన విద్య ను అందుబాటులోకి తీస్తకు వచేు ందుకు గల మారాాలను సూచించగలగాలంటే, 

మ్రింత్ లోతైన అరయ యనం అత్య ంత్ అవసర్ం. 

అందువలనే మారయ మిక విద్యయ  వయ వసయి యొకక  సమ్ధ్గ విశే ో్ ణ, వివిర ామాజక వరాాలకు చందిన పిలలో 

విద్యయ వకాశాల అందుబాటు, ప్న్నతీరును పోలు  చూడడం, అత్య ంత్ వెనుకబడిన వరాాల పిలలోు, మ్యఖ్య ంగా 

బాలకలు, మారయ మిక విద్య లో ఫలధ్ప్ద్ంగా భాగాా మ్యయ లను చేస్తందుకు త్గిన మారాాలు గురితంచడమే ఈ 

అరయ యనం యొకక  కీలక లక్ష్యయ లు. ధ్ప్భుత్ా  విధానాలు మ్రియు కార్య ధ్కమాలు, పాఠశాలలలో విద్యయ రుయిల 

నమోదు మ్రియు ధ్డాప్ అవుట్ శాత్ం, త్గినంత్ సంఖ్య లో ఉపాధాయ యులు ఉండడం మ్రియు బోరనా 

ప్ద్ధతులు వంటి నాణయ త్కు సంబంధించిన అంశాలు, పేద్రికంతో పాటు ఇత్ర్ ామాజక మ్రియు ఆరిధక 

అంశాలు, లైంగిక హంస, బాలకల విద్య కు సంబంధించిన ామాజక కటుాబాటుో వంటి జండర్మ అంశాలు 

మారయ మిక విద్య పై ధ్ప్భావం చూపే సూక్షమ , స్థసూయి ల ధ్ప్భావాలను అర్ధం చేస్తకునేందుకు తోడప డే కీలక అంశాలు 

మేమ్య గురితంచామ్య. 

అన్ని  వరాాల వారి ధ్పాత్తన్నరయ ం ఉండేలా, ామాజకంగా ఆరిధకంగా వెనుకబడిన వరాాల వారి భాగాా మ్య ం 

ఉండేలా అరయ యనం న్నరా్ హంచేందుకు త్గిన జలోాలను, మ్ండలాలను ఎంపిక చేస్తకునేందుకు మేమ్య 

రండు అంశాలను ప్రిగణనలోకి తీస్తకునిా మ్య. అవి (1) ఆ ధ్పాంత్ంలోన్న షెడ్యయ ల్డ ్కులాలు, తెగల జనాభా 

(2) సగటు అక్షరాసయ తా శాత్ం. ఈ అంశాలను ద్ృషిలాో ఉంచ్చకున్న మేమ్య చిత్తత రు జస్థలోాను ఈ అరయ యనాన్నకి 

ఎంపిక చేామ్య. క్షేధ్త్ యాిల సమాచారాన్ని  స్తకరించేందుకు ఈ ధ్కింది ప్ద్ధతులను ఉప్యోగించడం జరిగింది.  

1) ధ్ప్స్తతత్ం అందుబాటులో ఉని  ప్ధ్తాలను, సమాచారాన్ని  మ్రియు పాఠయ పుసతకాలు, ఆన్లనో్ లో 

అందుబాటులో ఉని  పాఠయ ధ్ప్ణాళికలు విశేషోించడం  

2) మారయ మిక స్థ యి ల వయస్త గల పిలలో కుటుంబాల సర్వా   

3) ధ్గామ్, పాఠశాల, త్ర్గత్త గదుల ప్రిశీలన 

4) పాఠశాల న్నర్ా హ్ణాధికారులు, ఉపాధాయ యులతో మ్యఖామ్యఖి  

5) ధ్గామ్ పెద్ూలు, ప్ంచాలతీ ధ్ప్త్తన్నధులతో చర్ు లు  

6) బడిలో చదువుకుంటుని  పిలలోు, అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ పిలలోు, వారి త్లతో్ంధ్డులతో పాటూ పాఠశాల 

న్నర్ా హ్ణా కమిటీలతో (బలంగా ప్న్నచేస్తతని  చోట) చర్ు లు  

7) పాఠశాలలో అంచనా ప్రీక్ష (మూలాయ ంకనం) న్నర్ా హ్ణ 
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మ్యందుగా ధ్ప్మాణాలకు త్గిన పాఠశాలలను ఎంపిక చేస్తకున్న, ఆ పాఠశాలలకు ఏయే ధ్గామాల నుండి 

విద్యయ రుయిలు వ తా రో ఆ ధ్గామాలను శాంపిల్డ లోకి తీస్తకోవడం ఈ అరయ యనాన్నకి అనుసరించిన వ్యయ హ్ం. 

ఏకీకృత్ జలోా సమాచార్ వయ వసయి నుండి పందిన సమాచార్ంతో పాటు, ధ్పారమికంగా న్నరా్ హంచిన క్షేధ్త్ 

సంద్ర్శ నల నుండి స్థ యి న్నక ధ్ప్భుత్ా  పాఠశాలల నుండి స్తకరించిన సమాచార్ం ఆధార్ంగా పాఠశాలల ఎంపిక 

జరిగింది. ఈ పాఠశాలలు ఉని  ధ్పాంత్ం ఆధార్ంగా ధ్గామాల ఎంపిక జరిగింది. న్నర్వ ూశించిన వ్యయ హ్ం ధ్ప్కార్ం 

ధ్గామాలను ఎంపిక చేస్తకునే మ్యందు పాఠశాలలతో ప్రిచయం చేస్తకున్న, ఆ ధ్పాంత్ స్థసియిత్తగతులను అర్ధం 

చేస్తకునాి క ధ్కమ్ంగా ధ్గామాలలో అరయ యనం ధ్పార్ంభంచడం జరిగింది. 14 నుండి 20 సంవత్స రాల 

వయస్త ఉని  పిలలోను గురితంచి వారి ాబితా త్యారుచేస్తందుకు ధ్గామ్ యాిలలో స్్ల్డ, ఫిజకల్డ మాయ పింగ్ 

చేయాలన్న న్నర్ ణలంచడం జరిగింది. ఈ ధ్ప్ధ్కియలను అమ్లు ప్రిచేందుకు, గుణాత్మ క, ప్రిమాణాత్మ క 

వి్యస్తకర్ణకు గాూ సంటర్మ ఫర్మ బడ్జటె్ అండ్ పాలసీ స్థససా్ (CBPS), హైద్రాబాద్ కు చందిన సంటర్మ ఫర్మ 

యాక్షన్ రీసర్ము  అండ్ పీపుల్డస  డ్జవలపెమ ంట్ (CARPED) తో కలసి ప్న్నచేయడం జరిగింది.  

చిత్తత రు జలోాలోన్న రండు మ్ండలాలపై (PLM మ్రియు THM) ఈ అరయ యనం ద్ృషి ా పెటింాది. ఈ 

మ్ండలాలలో అన్ని  ర్కాల విద్యయ  నేప్ధాయ లను ప్రిగణనలోకి తీస్తకునేందుకు వీలుగా ఆరు ఉని త్ 

పాఠశాలలు, ఒక ధ్పారమిక పాఠశాల, ఒక జూన్నయర్మ కళాశాల, ఒక కసూత రాా  గాంధీ బాలకా విద్యయ లయ ను 

అరయ యనంలోకి తీస్తకోవడం జరిగింది. ఇవనీి  కూడా ధ్ప్భుత్ా ం న్నరా్ హంచే విద్యయ  సంసయిలు. బోరనా 

మారయ మాన్ని  ఆధార్ంగా చేస్తకున్న ధ్ప్త్త విద్యయ  సంసయిలోూ తెలుగు, ఇంగ్లషో్ విభాగాలు ఉనాి ల. వివిర 

ప్ద్ధతుల ద్యా రా స్తకరించిన సమాచార్ం (ారాంశం ధ్కింద్ ఇవా బడినది), ఆ సమాచార్ం యొకక  విశే ో్ ణా 

ఫలతాలు ధ్కింది విరంగా ఉనాి ల.  

పట్టరక: పరిశోధ్న మరియు శంపిల్ యొకక  వివ్రణ్ 

ధ్కమ 

టంఖ్య    

వివ్రణ్ పరిమాణ్ం   

1  రండు మ్ండలాల నుండి ఎంపిక చేస్తకుని  ధ్గామాలు 6 

2  రండు మ్ండలాల నుండి ఎంపిక చేస్తకుని  పాఠశాలలు (ఆరు ఉని త్ 

పాఠశాలలు, ఒక ధ్పారమిక పాఠశాల, ఒక జూన్నయర్మ కళాశాల, ఒక కసూత రాా  

గాంధీ బాలకా విద్యయ లయ) 

9 

3  ధ్గామ్ స్థ యి లలో జరిపిన ఫోక్ ధ్ూప్ చర్ు లు (అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ చిష్ట్లన్్, 

బడిలో ఉని  పిలలో త్లతో్ంధ్డులతోూ మ్రియు అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ 

బాలురు మ్రియు బాలకలతోూ) 

12  

4  పాఠశాల స్థ యి లలో జరిపిన ఫోక్ ధ్ూప్ చర్ు లు (ఎన్నమిది, తొమిమ ది 

త్ర్గతుల బాలురు, ఎన్నమిది, తొమిమ ది త్ర్గతుల బాలకలు) 

15 

5  ఉపాధాయ యులతో ఫోక్ ధ్ూప్ చర్ు లు (ధ్ప్త్త పాఠశాలలోూ ఎన్నమిది 

తొమిమ ది త్ర్గతుల అధాయ ప్కులు) 

9  

6  ధ్ప్ధానోపాధాయ యులతో చర్ు  ద్యా రా పాఠశాల సమాచార్ స్తకర్ణ 8 

7  పాఠశాల న్నర్ా హ్ణా కమిటీలతో ఫోక్ ధ్ూప్ చర్ు లు 5 

8  విద్యయ రుయిలతో మ్యఖామ్యఖి చర్ు లు 24 

9  ఎన్నమిది, తొమిమ ది త్ర్గత్త విద్యయ రుయిల మూలాయ ంకన (స్థ యి ల అంచనా) 

న్నర్ా హ్ణ 

334 

10  ప్ంచాలతీ నాయకులు, స్థ యి న్నక ధ్ప్జలు, మ్హళా సంఘాలతో చర్ు ల దా్య రా 

ధ్గామ్ సమాచార్ స్తకర్ణ 

3 
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ధ్కమ 

టంఖ్య    

వివ్రణ్ పరిమాణ్ం   

11  కుటుంబ స్థ యి ల సర్వా  1365 

12  త్ర్గత్త గదులలో (విద్యయ ) ప్రిశీలన 18 

13  పాఠశాల న్నర్ా హ్ణ కమిటీలతో ఇంటర్దా య లు 9 

14  తాలూకా, మ్ండల స్థ యి లలలో ఉని  ప్ధ్తాల స్తకర్ణ లభయ త్ను బటి ా

15 మ్ండల స్థ యి ల కారాయ లయాలు, సంసయిల అరయ యనం లభయ త్ను బటి ా

16 తాలూకా, మ్ండల స్థ యి ల రిస్ర్మస  ప్ర్స న్ లతో ఇంటర్దా య లు (ఒక పాఠశాల 

న్నర్ా హ్ణాధికారి, ఒక మ్ండల స్థ యి ల ప్ంచాలతీ సభుయ లు) 

లభయ త్ను బటి ా

 

కుటంబ స్సా్థి టర్వే  ఫలితాలు  
మారయ మిక విద్య  స్థసియిత్తగతులను అంచనా వేస్తందుకు గాూ న్నర్వ ూశించిన ప్రిశోరనా నమూనా ధ్ప్కార్ం 1365 

కుటుంబాలతో సర్వా  న్నరా్ హంచడం జరిగింది. పాఠశాలలు అందుబాటులో ఉండడం, పాఠశాలలోన్న మౌళిక 

వసతుల నాణయ త్, మారయ మిక విద్య కై చేయవలసిన ఖ్రుు , పాఠశాలకు వెళో్ల సమ్యంలో, పాఠశాలలో 

ఎదురుక నే సమ్సయ లు వంటి మారయ మిక విద్య ను కొనాగించడంపై ధ్ప్భావం చూపే అంశాలను, చదువు నుండి 

ధ్డాప్ అవుట్ అవడాన్నకి గల కార్ణాలను ఈ కుటుంబ సర్వా  ద్యా రా అవగాహ్న చేస్తకోవడం జరిగింది. ఆయా 

కుటుంబాలలోన్న విద్యయ రుయిల త్లతో్ంధ్డులు లేద్య ఇత్ర్ కుటుంబ పెద్ూలు ధ్ప్ధానంగా ఈ సర్వా లో 

పాలుప్ంచ్చకునాి రు.   

ఆంధ్రధ్ప్దేశ్ లోన్న వివిర ామాజక ఆరిధక వరాాల ధ్పాత్తన్నధాయ న్ని  ప్రిశీలంచినటలోతే 2001 జనాభా లెకక ల 

ధ్ప్కార్ం షెడ్యయ ల్డ ్ కులాల వారు 17.08 శాత్ంగాూ, షెడ్యయ ల్డ ్ తెగల వారు 5.53 శాత్ం ఉనాి రు. ఈ 

అరయ యనాన్నకి ఎంచ్చకుని  శాంపిల్డ ధ్పాత్తన్నరయ ం కూడా ద్యద్యపు ఇదే శాత్ం ఉంది. పాఠశాలలో రిట్నని్ 

శాతాలను కూడా లంగం, కులం యొకక  కోణాల నుండి అరయ యనం చేామ్య. మేమ్య స్తకరించిన గణాంకాల 

ధ్ప్కార్ం గత్ సంవత్స రాల సమాచార్ంతో పోలస్తత ఇటీవల మారయ మిక విద్యయ  స్థ యి లలో రిట్నని్ శాత్ం చాలా 

మెరుగలంది. శాంపిల్డ లోన్న ఇత్ర్ వెనుకబడిన వరాాలకు చందిన 14 నుండి 17 సంవత్స రాల వయస్త 

పిలలోలో 86 శాత్ం మ్ంది పాఠశాలలలో కొనాగుతునాి రు. అలతే, కులం, లంగం, వయస్త కోణాల నుండి 

ప్రిశీలంచినపుప డు మాధ్త్ం ఆసకి తకర్మైన, కొంత్ ఆందోళ్నకర్మైన అంశాలు వెలకి చూశాల. పాఠశాల విద్యయ  

స్థ యి ల పెరిగే కొద్దూ, అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ చిష్ట్లన్్ శాత్ం పెరుగుత్త ఉంది. ధ్పారమిక విద్యయ  స్థ యి లలో (6 నుండి 13 

సంవత్స రాల వయస్త) కేవలం 3 శాత్ం మ్ంది పిలలోు మాధ్త్మే అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ ఉండగా, మారయ మిక విద్యయ  

స్థ యి లకి (14 నుండి 17 సంవత్స రాల వయస్త) వచేు సరికి 14 శాత్ం పిలలోు అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ ఉనాి రు. 18 

నుండి 21 సంవత్స రాల వారిలో ఇది ఇంకా ఎకుక వగా 42 శాత్ం ఉంది. లంగ అసమానత్ వి్యాన్నకి వస్తత ఈ 

వి్యంలో ధ్పారమిక స్థ యి ల నుండే బాలకలకు అనుకూలమైన అంశాలు కన్నపించడం గమ్నార్హం. ధ్పారమిక 

విద్యయ  స్థ యి లలో 3. 7 శాత్ం బాలురు అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ ఉంటుండగా ఇది బాలకలలో కేవలం 2.4 శాత్ంగా 

ఉంది. మారయ మిక స్థ యి లలో ఈ శాతాలు ద్యద్యపు ఇదే విరంగా ఉండగా 18 నుండి 21 సంవత్స రాల వయస్త గల 

వారిలో 47% బాలురు అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ ఉంటుండగా బాలకలలో ఇది 37 శాత్ం మాధ్త్మే ఉంది. 
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పట్టరక: వివిధ్ వ్యస్సు లకు చందిన పిలలల ధ్పాతినిధ్య ం 

 

వ్య

స్సు  

శంపిల్ టంఖ్యయ  ఇన్-సూక ల్ అవుట్-అఫ్-సూక ల్ 
 

మొ

స్తాం 

ఎ

్.

ట్ట 

ఎ

్.

సి 

ఒ.

బి.

సి 

జన

రల్ 
ఇత

రులు 

ఎ

్.

ట్ట 

ఎ

్.

సి 

ఒ.

బి.

సి 

జన

రల్ 
ఇత

రులు 

ఎ

్.

ట్ట 

ఎ

్.

సి 

ఒ.

బి.

సి 

జన

రల్ 
ఇత

రులు 

3-5 4 17 40 12  2 9 15 5  2 8 25 7 0 73 
6-13 28 172 408 176 1 23 168 397 172 1 5 4 11 4 0 785 
14-17 46 274 816 377 1 34 231 700 347 1 12 43 116 30 0 1514 
18-21 16 117 318 156 1 7 60 170 115  9 57 148 41 1 608 
మొ

స్తాం 94 580 158
2 721 3 66 468 128

2 639 2 28 112 300 82 1 2980 

స్ర్మస : కుటుంబ సర్వా  నుండి ర్చలత్ పందిన లెకక లు  

విద్యయ  స్థ యి లన్న న్నర్ ణలంచడంలో కులం కూడా ధ్ప్ధాన పాధ్త్ పోషిస్తతంది. 3 నుండి 21 సంవత్స రాల వయస్త 

గల పిలలోలో జనర్ల్డ కులాలకు చందిన పిలలోు 89 శాత్ం వర్కు పాఠశాలలలో చదువుకుంటుని స్థటుో 

న్నవేదించగా షెడ్యయ ల్డ్ తెగలలో కేవలం 70 శాత్ం మ్ంది పిలలోు, షెడ్యయ ల్డ ్కులాలలో 81 శాత్ం మ్ంది పిలలోు 

పాఠశాలలలో ఉంటుని టుో తెలుస్తతంది. ధ్పారమిక విద్యయ  స్థ యి లలో ఈ శాత్ం అన్ని  కులాలలో ద్యద్యపు 

సమానంగా ఉండగా మారయ మిక విద్యయ  స్థ యి లకి వచేు సరికి అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ చిష్ట్లన్్ శాతాలలో కులాల వారీగా 

బేధాలు ఉనాి ల. ఈ స్థ యి లకి వచేు సరికి అన్ని  కులాలలోూ బడి లో ఉంటుని  పిలలో సంఖ్య  త్గుాత్త 

వచిు ంది. అలతే జనర్ల్డ కులాలకు చందిన పిలలోతో పోలస్తత షెడ్యయ ల్డ ్కులాలు, ఇత్ర్ వెనుక బడిన వరాాల 

వారిలో ఇది మ్రింత్ త్గినాటుో తెలుస్తతంది. మారయ మిక స్థ యి ల త్రాా త్ ద్శలో ఈ అసమానత్లు మ్రింత్ 

పెరుగుతుని టు ో అర్ధమ్వుతుంది. ధ్పారమిక విద్యయ యాి లలో అన్ని  కులాలకు చందిన పిలలోు సమాన 

న్న్ప తుతలలో విద్యయ  సదుపాయాలు అందుకుంటుని ప్ప టికీ మారయ మిక, ఆ పై స్థ యి లలకు చేర్వ కొద్దూ షెడ్యయ ల్డ్ 

కులాలు, ఇత్ర్ వెనుక బడిన వరాాలలో ధ్డాప్ అవుట్ ల శాత్ం అధికంగా ఉంటుని టుో ద్దన్న నుండి అర్ధం 

చేస్తకోవచ్చు . షెడ్యయ ల్డ ్ తెగలు అన్ని  విద్యయ  ద్శలలోూ విద్యయ వకాశాలు అందుకోవడంలో మిగిలన 

అంద్రికనాి  వెనుకబడే ఉనాి రు. 

పిలలో విద్య కు సంబంధించిన న్నర్ ణయాలలో త్లతో్ంధ్డుల వృత్తత యొకక  పాధ్త్ ఉంటుంది కాబటి ామేమ్య ఈ 

అరయ యనంలో ద్యన్నపై కూడా ద్ృషి ాపెటాామ్య. అన్ని  ధ్గామీణ భార్త్ కుటుంబాల వలెనే ఇకక డ కూడా అధిక 

శాత్ం వయ వాయంపై ఆధార్ప్డిన కుటుంబాలే ఉనాి ల. ద్యద్యపు 11 శాత్ం మ్గవారు త్మ్ సా ంత్ భూమిలో 

వయ వాయం చేస్తతండగా 7 శాత్ం మ్ంది భూమిలేన్న వయ వాయ కూలీలుగాూ మ్రొక 11 శాత్ం మ్ంది 

వయ వాయేత్ర్ ర్ంగాలలో కూలీలుగాూ ప్న్నచేస్తతనాి రు. ఈ కుటుంబాలలోన్న ష్ట్సీతల వి్యాన్నకి వస్తత ద్యద్యపు 

20 శాత్ం గృహణులుగా కుటుంబ సంర్క్షణా బారయ త్లలో ఉండగా మిగిలన వారిలో అధిక శాత్ం అనగా 9 శాత్ం 

వర్కు వయ వాయ కూలీలుగా ప్న్న చేస్తతనాి రు. ఇంతేకాక, ఈ కుటుంబాలలోన్న పెద్ూలలో ద్యద్యపు 17 శాత్ం 

న్నర్క్షరాస్తయ లు. అందులో 13 శాత్ం మ్గవారు న్నర్క్షరాస్తయ లు కాగా ష్ట్సీతలలో ఈ శాత్ం అధికంగా 21 శాత్ం వర్కు 

ఉంది. 

మా అరయ యనం ధ్ప్కార్ం శాంపిల్డ లోన్న పిలలోలో 54.86 శాత్ం విద్యయ రుయిలు ఉచిత్ విద్య ను అందుకునాి రు. 43 

శాత్ం మ్ంది ష్ట్పైవేట్ ఎలడ్జడ్ పాఠశాలలో విద్య ను అభయ సిస్తతనాి రు. కేవలం 0.01 శాత్ం మ్ంది మాధ్త్ం 

ష్ట్పైవేట్ అన్ ఎలడ్జడ్ పాఠశాలలలో చదువుకుంటునాి రు. ఒకోక  కుటుంబం యొకక  సరాసరి వారికి వయ యం 

13,057 ర్దపాలలు కాగా విద్య పై సరాసరి ఖ్రుు  6,300 ర్దపాలలు గా ఉంది. కొన్ని  కుటుంబాలు విద్య కై 

అధికంగా ఖ్రుు  చేస్తతండడం యొకక  ధ్ప్భావం సరాసరి ఖ్రుు పై కన్నపిస్తతంది. ష్ట్పైవేట్ సూక ల్డస  కు వెళ్లు వాళ్ళు  

అధికంగా ఖ్రుు  చేస్తతండగా, కొన్ని  కుటుంబాలు ష్ట్పైవేట్ కోచింగ్ కు కూడా ఎకుక వ మొత్తంలో ఖ్రుు  

పెడుతునాి ల. ధ్ప్భుత్ా  పాఠశాలలో చదువు పూరితగా ఉచిత్మ్లనప్ప టికీ, పుసతకాలు, యూన్నఫార్మమ  లు, బడికి 

రాూ పోూ అయేయ  ఖ్రుు లు కలపి ఆయా విద్యయ రుయిలు కూడా చపుప కోద్గిన మొత్తంలోనే ఖ్రుు  చేయవలసి 

వస్తతంది. సరాసరి ఖ్రుు లలో ద్యద్యపు 20 శాత్ం పుసతకాలు, యూన్నఫార్మమ  లపై ఖ్రుు  చేయవలసి రావడం 
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గమ్నార్హం. ధ్ప్భుత్ా  పాఠశాలలో పుసతకాలు, యూన్నఫార్మమ  లు కూడా ఉచిత్ంగా ఇవా వలసి ఉండగా, ధ్ప్భుత్ా ం 

ఇచేు  యూన్నఫార్మమ  లు చాలా సంద్రాా లలో వేగంగా ఎదిగే పిలలోకు (మ్యఖ్య మ్యగా మారయ మిక విద్యయ రుయిలకు) 

సరిపోయే సైజులలో రావడం లేద్న్న విద్యయ రుయిలతో జరిపిన ఇంటరా్ద య  ల దా్య రా మేమ్య అర్ధం చేస్తకునిా మ్య. 

ద్దన్నతో, వారి త్లతో్ంధ్డులు యూన్నఫార్మమ  లు విడిగా కొనవలసి రావడం వలన అధిక ఖ్రుు  చేయవలసి 

వస్తతంది. బడికి వెళిు  రావడాన్నకి అయేయ  ధ్ప్యాణ ఖ్రుు లు కూడా అధికంగా ఉంటునాి ల. మారయ మిక విద్య పై 

చేస్తతని  సరాసరి వారికి ఖ్రుు లో ద్యద్యపు 13 శాత్ం ఈ ధ్ప్యాణ ఖ్రుు లే ఉనాి ల. 

పట్టరక: విద్య పై కుటంబాలు చేసా్సనన  ఖ్రుు ల వివ్రాలు 

అంశం  టగట ఖ్రుు  (రూపాిలలో) శతం 

కోర్మస  ఫీజు 6,499.94 49.77 

పుసతకాలు, యూన్నఫార్మమ  లు ఇత్ర్ధ్తా ఖ్రుు లు 2,630.43 20.14 

ధ్ప్యాణ ఖ్రుు లు 1,631.79 12.49 

ష్ట్పైవేట్ కోచింగ్ 120.14 0.92 

ఇత్ర్మ్యలు 2,175.57 16.66 

ఆధార్ం: కుటుంబ సర్వా  ఆధార్ంగా చేసిన అంచనా 

మారయ మిక విద్య ను కొనాగించక పోవడాన్నకి కార్ణాలను గమ్న్నస్తత అబాా లలు 'ఆద్యయం పందే ప్నులకు 

వెళ్ు డం' లేద్య ' చదువుపై ఆసకి త లేకపోవడం' ఇందుకు కార్ణాలుగా వయ క తప్రిచారు. అమామ లల వి్యంలో 

'ఆద్యయం పందే ప్నులకు వెళ్ు డం', 'ఇంటిప్నులు చేయవలసి రావడం', 'చదువుపై ఆసకి త లేకపోవడం' 

కార్ణాలుగా కన్నపించాల. పాఠశాలలో కొనాగుతుని  పిలలోు కూడా అనేక సమ్సయ లు ఎదురోక వలసి రావడం 

వారి చదువుపై, భవి్య తుతలో పాఠశాలలో కొనాగే అంశంపై, చదువును కొనాగించడంపై ధ్ప్భావం 

చూపిస్తతంది. మా సర్వా లో పాలా్గని  వారిలో ద్యద్యపు 72 శాత్ం మ్ంది తామ్య పాఠశాలకు వెళ్డోం వలన 

ఎటువంటి ఇబా ందులు ఎదురోక వడం లేద్న్న వెలడోించారు. ఏదో ఒక సమ్సయ ను ఎదురుక ంటుని  మిగిలన 

వారిలో 8 శాత్ం మ్ంది పాఠశాలకు ఇంటికి మ్రయ  దూర్ం అధికంగా ఉండడం త్మ్ సమ్సయ గా తెలయచేారు. 

మా విచార్ణలో వెలడోైన అత్త పెద్ూ సమ్సయ  ఇదే. చదువు కొనాగించడాన్నకి అయేయ  ఖ్రుు లను భరించే స్థస్యిమ్త్ 

లేకపోవడం, అందువలన త్లతో్ంధ్డులు త్మ్ పిలలోలను పాఠశాలలకు ప్ంప్కపోవడం రండవ అత్త పెద్ూ 

సమ్సయ గా సర్వా లో వెలడోలంది. ర్వాణా సదుపాయాలు సరిగా లేకపోవడం, బడికి వెళ్లు  ద్యరులలో భధ్ద్త్ 

లేకపోవడం మ్రికొన్ని  సమ్సయ లుగా విద్యయ రుయిలు వెలడోించారు.  

స్థసూయి లంగా చూస్తత కులం, లంగం మాధ్త్మే కాక పాఠశాలలో మౌలక సదుపాయాల లేమి, త్లతో్ంధ్డుల ఆరిధక 

స్థస్యిమ్త్, ప్న్న చేసి కుటుంబ పో్ణలో పాలుప్ంచ్చకోవాలస  రావడం, లేద్య ఇంటి ప్నులలో భాగాా మ్యయ లు 

కావాలస  రావడం వంటి కార్ణాల వలన పిలలోు మారయ మిక విద్య ను అందుకోలేకపోతునాి రు అన్న 

అర్ధమ్వుతుంది. ధ్ప్భుత్ా  పాఠశాలలు అందుబాటులో ఉండడం, విద్యయ రుయిలు, ఉపాధాయ యుల న్న్ప త్తత 

న్నయమాలకు అనుగుణంగా ఉండడం వంటి అనుకూల అంశాలు ఉని ప్ప టికీ, మారయ మిక విద్యయ  స్థ యి ల 

వయస్త పిలలోలో ఇంకా 13 శాత్ం అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ చిష్ట్లన్్ ఉని టుో సప ్ంాగా వయ క తమ్వుతుంది. బడిలో 

ఉని  విద్యయ రుయిలకు కూడా అనేక సమ్సయ లు ఉనాి ల. వీటిన్న త్రాా త్త అధాయ యంలో చరిు ంచడం జరిగింది. 

విద్యయ  నాణ్య త  
విద్యయ రుయిల ప్రీక్షలను న్నరా్ హంచి అభాయ స అంచనా వేయడం ఒక విద్యయ రి యి యొకక  వయ కి తగత్ ధ్ప్త్తభను, విద్యయ  

వయ వసయి యొకక  ామ్రాధ య న్ని  అంచనా వేస్తందుకు గల ధ్ప్ధాన మార్ంా. మేమ్య కూడా మా అరయ యనంలో 

భాగంగా ఎన్నమిది (ధ్పారమిక విద్యయ  ద్శ చివరి సంవత్స ర్ం), తొమిమ ది (మారయ మిక విద్యయ  ద్శ మొద్టి 

సంవత్స ర్ం) త్ర్గతుల విద్యయ రుయిలకు అభాయ స ప్రీక్షలు న్నరా్ హంచామ్య. ఏడు మారయ మిక విద్యయ  పాఠశాలలలో 
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ఎన్నమిది, తొమిమ ది త్ర్గతులకు చందిన 334 మ్ంది విద్యయ రుయిలకు ప్రీక్షలు న్నరా్ హంచడం జరిగింది. మొత్తం 

201 మ్ంది అమామ లలకు ప్రీక్షలు న్నరా్ హంచామ్య. ఇందులో 122 ఇంగ్లషో్ మీడియం విద్యయ రుయిలు కాగా 79 

మ్ంది తెలుగు మీడియం విద్యయ రుయిలు. ఇదేవిరంగా 133 మ్ంది బాలుర్కు ప్రీక్షలు న్నరా్ హంచామ్య. వీరిలో 51 

మ్ంది ఇంగ్లషో్ మీడియంకు, 82 మ్ంది తెలుగు మీడియంకు చందిన వారు. ధ్ప్త్త విద్యయ రి యికి గణిత్మ్య, ఇంగ్లషో్, 

తెలుగులలో మౌఖిక మ్రియు ధ్వాత్ ప్రీక్షలు న్నరా్ హంచామ్య. ఈ ప్రీక్షల న్నర్ా హ్ణా సమ్యంలో సంబంధిత్ 

పాఠశాల అధాయ ప్కులు హాజరు కాలేదు. 

స్థస్తటా్ కౌన్నస ల్డ ఆఫ్ ఎడుయ కే్న్ రీసర్ము  అండ్ ష్ట్ైన్నంగ్ సంసయి న్నర్వ ూశించిన సిలబ్, ఆయా పాఠ్య ంశాలకు 

సంబంధించిన లక్ష్యయ ల ఆధార్ంగా ఈ మౌఖిక, ధ్వాత్ ప్రీక్షలను ర్దపందించడం జరిగింది. ధ్ప్శి ల సంకి ో్ తా్ 

కూడా ాధార్ణ స్థ యి ల నుండి కఠిన స్థ యి ల వర్కు ఉండేలా చూడడం జరిగింది. అన్ని టికనాి  స్తలువైన 

ధ్ప్శి లను 2,3,4 త్ర్గత్త విద్యయ రుయిల స్థ యి లలో ర్దపందించగా, మ్రయ సతంగా కఠినంగా ఉని  ధ్ప్శి లను 5,6 

త్ర్గతుల స్థ యి లలోూ, అన్ని టికనాి  కఠినమైన ధ్ప్శి లను 7 వ త్ర్గత్త విద్యయ రుయిల స్థ యి లలో ర్దపందించడం 

జరిగింది. 

తెలుగు భార ామ్ర్ధయ  ప్రీక్షలో విద్యయ రుయిలు మౌఖిక ప్రీక్షలో మెరుగైన ధ్ప్త్తభ చూపించినటుో గురితంచామ్య. 

ద్యద్యపు 90 శాత్ం విద్యయ స్థరుయిలు తెలుగు అక్షరాలను, ప్ద్యలను, వాకాయ లను చద్వగలగారు. అమామ లలు 

అబాా లల కనాి  10 శాత్ం అధికంగా ధ్ప్త్తభ చూపించారు. ఇంగ్లషో్ మీడియం విద్యయ రుయిలు తెలుగు ప్ద్యలను 

చద్వడంలో 12 శాత్ం మెరుగైన ధ్ప్త్తభ చూపించగా, పేరాలను చద్వడంలో 38 శాత్ం, కథలను చద్వడంలో 

44 శాత్ం అధిక పాలంటనోు పంద్యరు. 

తెలుగు ధ్వాత్ ప్రీక్ష వి్యాన్నకి వస్తత, మొత్తంమీద్ విద్యయ రుయిలు మెరుగాానే త్మ్ ధ్ప్త్తభను ధ్ప్ద్రిశ ంచారు. 

ఇచిు న ధ్ప్కర్ణం నుండి ద్యద్యపు 74 శాత్ం విద్యయ రుయిలు సరైన సమాచారాన్ని  గురితంచగా 77 శాత్ం విద్యయ రుయిలు 

ఇచిు న ప్ద్ాలాన్నకి సంబంధించిన ధ్ప్శి లకు సమాధానం ఇవా గలగారు. అలతే ఓపెన్ ఎండ్ ధ్ప్శి లు, 

సృజనాత్మ క ర్చనకు సంబంధించిన ధ్ప్శి లకు మాధ్త్ం అధిక శాత్ం పిలలోు సమాధానం ఇవా లేకపోయారు. 

కేవలం 11 శాత్ం పిలలోు మాధ్త్మే ఓపెన్ ఎండ్ గా ఇవా బడిన ప్ద్యలకు అరాధలు రాయగలగారు. 31 శాత్ం 

మ్ంది విద్యయ రుయిలు మాధ్త్మే సృజనాత్మ క ర్చనలో త్మ్ ధ్ప్త్తభను న్నర్దపించ్చకోగలగారు.    

ధ్ాఫ్ 1: తెలుగు మౌఖిక పరీక్షలో విద్యయ రాుల ధ్పతిభ 

 
ఆధార్ం: సంటర్మ ఫర్మ బడ్జటె్ అండ్ పాలసీ స్థససా్ క్షేధ్త్ స్థ యి లలో స్తకరించిన సమాచార్ం 
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Legends for above graph:  

ఇంగ్లషో్ మీడియం  

తెలుగు మీడియం  

ఇంగ్లషో్ మీడియం  

తెలుగు మీడియం  

బాలురు  

బాలకలు  

 

తెలుగులో కనీసం 4 అక్షరాలను చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం  

తెలుగులో కనీసం 4 ప్ద్యలను చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం  

గత్ంలో చూడన్న పేరాను తెలుగులో చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం  

గత్ంలో చూడన్న కథన్న తెలుగులో చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం 

 

గణిత్ంలో న్నరా్ హంచిన మౌఖిక ప్రీక్షలో కులం, బోరనా మారయ మాలతో సంబంరం లేకుండా ద్యద్యపు అంద్రు 

విద్యయ రుయిలు ఏకాంకాలను, రండు అంకెల సంఖ్య లను, మూడు అంకెల సంఖ్య లను గురితంచగలగారు. ఎన్నమిద్వ 

త్ర్గత్తలో ఇంగ్లషో్, తెలుగు రండు బోరనా మారయ మాలకు సంబంధించిన విద్యయ రుయిలలో బాలకల కనాి  బాలురు 

మెరుగైన ధ్ప్త్తభ ధ్ప్ద్రిశ ంచగా, తొమిమ ద్వ త్ర్గత్తకి వచేు సరికి రండు మీడియంలలోూ బాలకలే మెరుగాా 

ధ్ప్త్తభ చూపించడం గమ్నార్హం. ఇంతే కాక ఒక నాలుగంకెల సంఖ్య లో స్థ యి న విలువను గురితంచమ్నే 

ాధార్ణమైన ధ్ప్శి లకు విద్యయ రుయిలు (68 శాత్ం పిలలోు వీటికి సమాధానం ఇవా గలగారు) సమాధానం 

ఇచిు నప్ప టికీ ఆ ధ్ప్శి లనే కొంచం త్తపిప  అడిగేసరికి సమాధానం ఇవా లేక త్డబడటం గమ్న్నంచామ్య; 

కేవలం 38 శాత్ం సమాధానం ఇవా గలగారు. ద్దన్నవలన నేరుు కుని  విద్య ను అనువర్తనం చేయగలగే నైపుణయ ం 

కొర్వడినటు ోఅర్ధమ్వుతుంది. లెకక ల వి్యాన్నకి వస్తత ద్యద్యపు 89% విద్యయ రుయిలు కూడికలను చేయగలగారు. 

తీసివేత్ల వి్యాన్నకి వస్తత కేవలం 65% మ్ంది విద్యయ రుయిలే చేయగలగితే, భాగహారాల వి్యంలో ఇది ఇంకా 

త్గి ాకేవలం 38% విద్యయ రుయిలే సరైన సమాధానాలు ఇవా గలగారు. ఇంగ్లషో్ మీడియం విద్యయ రుయిలు 5 నుండి 14 

శాత్ం మెరుగైన ధ్ప్త్తభ ధ్ప్ద్రిశ ంచగా బాలకలు బాలుర్ కనాి  9 శాత్ం మెరుగైన ధ్ప్త్తభను ధ్ప్ద్రిశ ంచారు. 

ాధార్ణ భనాి ల కూడికలను కేవలం 44 శాత్ం విద్యయ రుయిలు మాధ్త్మే చేయగలగారు. ఇకక డ కూడా 

అమామ లలు మెరుగాా ఉని ప్ప టికీ ఇంగ్లషో్ మీడియం విద్యయ రుయిలు 21 శాత్ం వర్కు మెరుగైన ధ్ప్త్తభ 

చూపించారు. 

ఆర్వ త్ర్గత్త స్థ యి ల ధ్వాత్ లెకక లు చేయడాన్నకి పిలలోు చాలా ఇబా ంది ప్డ్ారు. కేవలం 2.39% పిలలోు 

మాధ్త్మే ఈ లెకక లు చేయగలగారు. ద్యద్యపు సగం మ్ంది పిలలోు (46%) ఒక క్షేధ్త్ం యొకక  వైశాలాయ న్ని  

కనుగొనడం సరిగాా చేయగలగారు. అలతే కేవలం 19% పిలలోు మాధ్త్మే ద్యన్న చ్చటుాకొలత్ కనుగొనగలగారు. 

ఇదేవిరంగా ఎన్నమిద్వ త్ర్గత్త స్థ యి లకి చందిన ఒక లెకక ను ఇవా డం జరిగింది. ాధార్ణ అంకగణితాన్నకి 

సంబంధించిన ఈ లెకక ను కేవలం 7% విద్యయ రుయిలు మాధ్త్మే చేయగలగారు. ఇకక డ కూడా, ఇంగ్లషో్ మీడియం 

విద్యయ రుయిలు తెలుగు మీడియం విద్యయ రుయిల కనాి  7 నుండి 18 పాలంట ో వర్కు అధికంగా ధ్ప్త్తభను 

ధ్ప్ద్రిశ ంచారు. మొత్తం మీద్ చూస్తత ఈ ప్రీక్షలో పాలా్గని  విద్యయ రుయిలెవర్ద లెకక లలో ఆయా స్థ యి లలకు త్గిన 

ధ్ప్త్తభను ధ్ప్ద్రిశ ంచలేకపోయారు. ధ్పారమిక స్థ యి ల అంశాలలో విద్యయ రుయిలు కొంత్వర్కు సప ్తా్ కలగి 

ఉని ప్ప టికీ వీటి అనువర్తన వి్యంలో పిలలోు త్డబడటం సప ్ంాగా కనప్డింది. ఇది తెలుగు మీడియంలో 

చదువుతుని  విద్యయ రుయిలలో మ్రింత్ ఎకుక వగా ఉంది.    
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ధ్ాఫ్ 2: లెకక ల ధ్ాత పరీక్షలో విద్యయ రాుల ధ్పద్రశ న 

 
ఆధార్ం: సంటర్మ ఫర్మ బడ్జటె్ అండ్ పాలసీ స్థససా్ క్షేధ్త్ స్థ యి లలో స్తకరించిన సమాచార్ం 

Legends for above graph:  

ఇంగ్లషో్ మీడియం  

తెలుగు మీడియం  

ఇంస్థగ్లషో్ మీడియం  

తెలుగు మీడియం  

బాలురు  

బాలకలు  

 

 

సంఖాయ  వయ వసయి  

సంఖాయ  గణిత్ం  

ధ్వాత్ లెకక లు  

ర్వఖా గణిత్ం  

సమాచార్ న్నర్ా హ్ణ 

 

ఇంగ్లషో్ వి్యాన్నకి వస్తత ద్యద్యపు అంద్రు పిలలోు ఇంగ్లషో్ లో కాపిటల్డ, ామ ల్డ లెటర్మస  (97% మ్రియు 99%) ను 

చద్వగలగారు. అలతే మౌఖిక ప్రీక్ష కఠినత్ా ం పెరిగే కొద్దూ పిలలో ామ్ర్ధయ ం త్గుాత్త వచిు ంది. 85% పిలలోు 

ప్ద్యలను చద్వగలగితే, 41% పిలలోు వాకాయ లను చద్వగలగారు. కేవలం 22% పిలలోు మాధ్త్మే వాటిన్న అర్ధం 

చేస్తకున్న చద్వగలగారు. అబాా లల కనాి  అమామ లలు 10 శాత్ం అధిక పాలంటుో పంద్యరు. తెలుగు 

మీడియం పిలలోకు ఇంగ్లషో్ మీడియం పిలలోకు తేడా చాలా సప ్ంాగా కన్నపించింది. వాకాయ లను చద్వడంలో 

తెలుగు మీడియం పిలలో కంటే ఇంగ్లషో్ మీడియం పిలలోు 20 నుండి 28 శాత్ం మెరుగైన ధ్ప్త్తభ ధ్ప్ద్రిశ ంచగా, 

ప్ద్యల యొకక  అరాధలను చప్ప డంలో 31 శాత్ం మెరుగైన ధ్ప్త్తభ ధ్ప్ద్రిశ ంచారు (మూడవ ధ్గాఫ్ చూడుమ్య) 
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ధ్ాఫ్ 3: ఇంగ్ల లష్ మౌఖిక పరీక్షలో విద్యయ రాుల ధ్పతిభ 

  
ఆధార్ం: సంటర్మ ఫర్మ బడ్జటె్ అండ్ పాలసీ స్థససా్ క్షేధ్త్ స్థ యి లలో స్తకరించిన సమాచార్ం 

Legends for above graph:  

ఇంగ్లషో్ మీడియం  

తెలుగు మీడియం  

ఇంగ్లషో్ మీడియం  

తెలుగు మీడియం  

బాలురు  

బాలకలు  

 

 

ఇంగ్లషోులో 5 కాపిటల్డ లెటర్మస  ను చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం  

ఇంగ్లషోులో 5 ామ ల్డ లెటర్మస  ను చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం  

ఇంగ్లషోులో 5 ప్ద్యలు చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం  

ఇంగ్లషోులో 4 వాకాయ లను చద్వగలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం  

ఇచిు న వాకాయ లలో కనీసం 5 ప్ద్యలకు అర్ధం చప్ప గలగిన విద్యయ రుయిల శాత్ం   

 

విద్యయ రుయిలు భార ప్రి నాానం పెంపందించ్చకోవడం ఆ భా్కు సంబంధించిన స్థ నానాన్ని  పంద్డంతో పాటు 

గణిత్ం, ామానయ  శాష్ట్సతం, ాంఘిక శాష్ట్సతం వంటి ఇత్ర్ సబ్జకాెు లను అర్ధం చేస్తకోవడాన్నకి కూడా 

తోడప డుతుంది. శాంపిల్డ లోన్న విద్యయ రుయిలు భార ప్ద్ాలం, సృజనాత్మ క ర్చన వంటి కనీస భార ా మ్రాధ య లలో 

కూడా ధ్ప్త్తభను చూపించలేకపోయారు. ధ్వాత్ లెకక లు, ఇత్ర్ అనువర్తన గణిత్ సమ్సయ లలో విద్యయ రుయిలు సరైన 

ధ్ప్త్తభ చూపించలేకపోవడాన్నకి ఇది ఒక కార్ణం అల ఉండవచ్చు .  

స్థసూయి లంగా ఈ ప్రీక్షల ఫలతాలు మూడు ధ్ప్ధాన వి్యాలను వెలడోించాల: (1) ఇంగ్లషో్ మీడియం విద్యయ రుయిలు 

మొత్తం మీద్ మెరుగైన ధ్ప్త్తభను ధ్ప్ద్రిశ ంచారు (2) అన్ని  సంద్రాా లలో కాకపోలనా ద్యద్యపుగా మొత్తం మీద్ 

భార సబ్జకాెు లలోనే కాక గణిత్ం వంటి సబ్జకాెు లలో కూడా అబాా లల కనాి  అమామ లలే మెరుగైన ధ్ప్త్తభ 

ధ్ప్ద్రిశ ంచారు (3) అమామ లలు, అబాా లలు ఇద్ూర్ద వారి వారి త్ర్గతుల కనాి  త్కుక వ స్థ యి లలో ధ్ప్త్తభను 

చూపించారు. లెకక లలో ధ్వాత్ లెకక లు, అనువర్తన గణిత్ం వంటి వాటిలో బాగా వెనుకబడి ఉండగా, భా్కు 
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59

81 80

43
6069

40 38 18
58

28 32 27

72
48 27 38

65 56
19 31

58
16 7 9 31 24 8 9

IX VIII IX VIII IX VIII IX VIII

ENGLISH MEDIUM TELUGU MEDIUM ENGLISH MEDIUM TELUGU MEDIUM

FEMALE MALE 
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సంబంధించి ఓపెన్-ఎండ్ ధ్ప్శి లు, సృజనాత్మ క ర్చనకు సంబంధించిన అంశాలలో ధ్ప్త్తభను 

ధ్ప్ద్రిశ ంచలేకపోయారు. 

ఈ ప్రీక్షల మారుక లను పాఠశాలలోన్న మౌలక వసతులతో జత్ప్రిచి చూడగా వీటి మ్రయ  పెద్ూగా 

సంబంరమ్యని టు ో కనప్డలేదు. ఒకక  పాఠశాల త్ప్ప  మిగిలనవనీి  ద్యద్యపుగా ఆటసయిలం, ధ్గంధాలయం, 

టాలలెటు ోవంటి మౌలక వసతుల వి్యంలో ద్యద్యపు ఒకే స్థ యి లలో ఉనాి ల. వీటి ధ్ప్భావం విద్యయ రుయిల 

ప్రీక్ష్య ఫలతాలపై కన్నపించలేదు. త్ర్గత్త గదులలో మేమ్య న్నరా్ హంచిన ప్రిశీలనల వలన ఉపాధాయ యుల 

పాధ్త్ ఎంత్ కీలకమో అర్ధమ్లంది. చిని  చిని  బోరనా ప్ద్ధతులే విద్యయ రుయిల వి్యం సంధ్గహ్ణపై ధ్ప్భావం 

చూపిస్తతని టు ో తెలుస్తతంది. ఉద్యహ్ర్ణకు త్ర్గత్తలో న్నశశ బూంగా ఉండేవారిపై ధ్ప్తేయ క ద్ృషి ా పెటడాం, 

చర్ు లలో అంద్రు విద్యయ రుయిలను భాగాా మ్యయ లను చేయడం, పాఠయ  అంశాలను పిలలోకు ఎలా బోరన 

చేయాలో త్గినంత్ ారన చేయడం, విద్యయ రుయిలతో చ్చరుకుగా చర్ు లలో పాలుప్ంచ్చకోవడం వంటి వాటి 

వలన పాఠశాలలో ఒక సి్త హ్పూరిత్ వాతావర్ణం న్లకొన్న, విద్యయ రుయిల వి్య ప్రి నాానం కూడా మెరుగాా 

ఉంటుని టు ోఅర్ధమ్వుతుంది. 

అలతే నేరుు కోవడం అనేది సర్ళ్మైన వి్యం కాద్నీ అంద్రికీ ఒకే విరంగా ఉండద్నీ కూడా మ్నం 

ద్ృషిలాో ఉంచ్చకోవాలస  ఉంది. వి్యాలను సంధ్గహంచే నేరుప , వేగం విద్యయ రుయిలలో ఒకొక కక రికీ ఒకోక విరంగా 

ఉండి అనేక ఇత్ర్ అంశాలపై మ్యడిప్డి ఉంటుంది. ఈ అంశాలను అర్ధం చేస్తకునేందుకు గాూ మేమ్య 

ఆంధ్ర ధ్ప్దేశ్ లో మారయ మిక విద్య ను వయ వ యాి గత్ నేప్ధాయ లనుండి ప్రిశీలంచే ధ్ప్యత్ి ం చేామ్య. 

వ్య వ్సా్థగత నేపధాయ ల నండి నాణ్య తా పరిశీలన 
పాఠశాలలో ధ్ప్త్తభ చూపించడం అనేది కేవలం విద్యయ రి యిపై ఆధార్ప్డిన అంశం కాదు. ఆ విద్యయ రి యి చ్చటాూ 

అలోుకున్న ఉని  వాతావర్ణం, పాఠశాలలోన్న మౌలక వసతులు, ఉపాధాయ యుల బోరనా విధానాలు, ఆ విద్యయ రి యి 

న్నవసిస్తతని  ధ్పాంత్పు ామాజక-ఆరిధక స్థసియిత్తగతులు విద్యయ రి యి చదువుపై ధ్ప్భావం చూపిసూత నే ఉంటాల. మా 

ాధార్ణ ప్రిశీలన ధ్ప్కార్ం చాలా మ్ంది ఉపాధాయ యులకు త్మ్ విద్యయ రుయిల స్థసియిత్తగతుల ప్ట,ో వారి ధ్ప్తేయ క 

అవసరాల ప్ట ోఅవగాహ్న ఉని టుో కన్నపించలేదు. తామ్య ఏదైనా త్పుప  సమాధానం చబితే త్మ్ అధాయ ప్కులు 

హళ్నగా మాటోాడతార్నే భయంతో తామ్య త్ర్గత్తగదిలో దేన్నకీ సమాధానం ఇవా మ్న్న చాలా మ్ంది విద్యయ రుయిలు 

ఫోక్ ధ్ూప్ చర్ు లలో తెలయచేయడం గమ్నార్హం. అధాయ ప్కుల నుండి అటువంటి ధ్ప్త్తకూలత్ను 

ఎదురోక వడం వారు ఇ్పా్డటం లేదు. అలతే విద్యయ రుయిలలో వైవిరయ ం ఉని టుోగానే అధాయ ప్కులలో కూడా 

వైవిరయ ం ఉంది. మేమ్య మాటోాడిన వారిలో కొదిూమ్ంది అధాయ ప్కులు త్మ్ విద్యయ రుయిలు ఎటువంటి ప్రిసియితుల 

మ్రయ  విద్య ను అభయ సిస్తతనాి రో అర్ధం చేస్తకున్న త్ర్గత్త గదిలో వారికి అవసర్మైన సహాయం అందించే 

ధ్ప్యత్ి ం చేస్తతనాి రు.  మేమ్య వెళిు న పాఠశాలలన్ని టిలోూ త్గినంత్ సంఖ్య లో ఉపాధాయ యులు లేరు. 

కొంత్మ్ంది టీచరోు సలవులో వెళ్డోమో లేద్య వేర్వ చోటకోు తాతాక లక బదిలీపై వెళ్డోం వలన మ్యగుారు లేక 

నలుగురు ఉపాధాయ యులపై మొత్తం పాఠశాల భార్ం ప్డుతుంది. ఈ అన్ని  పాఠశాలలోూ ఉపాధాయ యులు 

రండు మూడు త్ర్గతుల వారిన్న కలపి కూరోు బ్జటి ా బోరన చేస్తతనాి రు. ద్దన్నవలన త్ర్గత్త గదులు 

గంద్ర్గోళ్ంగా మారి పిలలోు విద్య  నేరుు కునేందుకు త్గిన వాతావర్ణాన్ని  ఉపాధాయ యులు 

కలప ంచలేకపోతునాి రు. ఈ పిలలో అలరోిన్న న్నయంధ్త్తచడం, ధ్కమ్శిక్షణ చేయడంతో పాటు సిలబ్ ను పూరిత 

చేయాలనే ఒత్తతడి ఉపాధాయ యుల మీద్ చాలా ఎకుక వగా ఉంది (నవాన్న, 2013). పిలలోు ఎంత్ వర్కు వి్యం 

ప్రి నాానం పంద్యరు అనేద్యన్నపై ఆధార్ప్డి ఉపాధాయ యుల ధ్ప్త్తభను గురితంచడం జర్గడంలేదు. సిలబ్ 

పూరిత చేశారా లేద్య, పిలలోు ప్రీక్షలలో ఉతీతరుణలయాయ రా లేద్య అనేదే ఉపాధాయ యుల ధ్ప్త్తభకు ధ్పామాణికంగా 

మారింది. 

ఇంతేకాక, టీచరోు త్గిన సంఖ్య లో లేకపోవడం వలన ఇంగ్లషో్ మీడియం, తెలుగు మీడియం విద్యయ రుధలంద్రినీ 

కలపి కూరోు బ్జటి ాబోరన చేయడం జరుగుతుంది. చాలావర్కు పిలలోు ఇంగ్లషోును అర్ధం చేస్తకోలేరు కాబటి ా

బోరన చాలా వర్కు తెలుగు లోనే జరుగుతుంది. ద్దన్నవలన ఇంగ్లషో్ మీడియం విద్యయ రుయిలు ఉని త్ చదువులకు 
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వచేు సరికి ఇబా ందులు ఎదురోక వాలస  వస్తతంది. ఉని త్ స్థ యి లలో బోరన చాలా వర్కు ఇంగ్లషోులోనే 

జరుగుతుంది కాబటి ాఈ విద్యయ రుయిలకు వి్య ప్రి నాానం ఉని ప్ప టికీ ఇంగ్లషోు ప్ద్ాలంతో ప్రిచయం లేక 

సమ్సయ లు ఎదురుక నే అవకాశం ఉంది. భా్కు సంబంధించిన ఈ ఇబా ంది వలన పిలలోు ఆత్మ విశాా ాన్ని  

కోలోప తారు. ఆంగ ోభా్కు సంబంధించి ఒక విరమైన ామాజక విలువ ఉని ది. ఇంగ్లషో్ మాటోాడటం, అర్ధం 

చేస్తకోగలగడం చాలా గొప్ప వి్యంగా సమాజం భావిస్తంది.  ద్దన్నవలన ఇంగ్లషో్ ను సరిగా నేరుు కోకుండా 

మారయ మిక విద్య  పూరితచేసిన పిలలోు ఉని త్ విద్యయ  సంసయిలలో చేరాక అకక డ త్ర్గత్తలో పూరితగా ఇంగ్లషోులో 

బోరన జరుగుతుని పుప డు సరిగా అర్ధం చేస్తకోలేక పాఠ్లు వినడంపై ఆసకి త కోలోప తారు. ఇంతేకాక వారు ఏ 

మారయ మ్ం లో చదువుకునాి రు అనేద్యన్నన్న బటి ావారు మ్ంచి విద్యయ రుయిలా, వెనుకబడిన విద్యయ రుయిలా అన్న 

న్నర్ ణలంచే సమ్సయ  కూడా ఎదుర్యేయ  అవకాశం ఉంది. ఇంగ్లషో్ మీడియం, తెలుగు మీడియం అనే విభజన 

వలన ఈ ర్కమైన అపోహ్లు బలప్డి త్ర్గత్తలో పిలలోు త్మ్కు తెలయకుండానే వివక్షను చూపించే అవకాశం 

కూడా ఉంది. న్నాన్నకి ఇలా అన్ని  మీడియంల వారిన్న కలపి బోధించడం వలన ఇంగ్లషో్ మీడియం ను ఎంపిక 

చేస్తకుని  పిలలోకు ఆ మారయ మ్ంలో బోరన అంద్కుండా పోతుంది. 

ఈ వివక్షలతో పాటు త్ర్గత్త గదిలో ఒక విరమైన భయం, హంసలతో కూడిన సంసక ృత్త న్లకొన్న ఉంది. మా 

అరయ యనంలో కూడా విద్యయ రుయిలకు ఉపాధాయ యులు శారీర్క ద్ండనను విధిస్తతని టుో సప ్మా్లంది. చాలా 

మ్ంది ఉపాధాయ యులు, ష్ట్సీతలు పురుషులు అనే బేరం లేకుండా, త్ర్గత్తలోకి బ్జతాతలు తీస్తకున్న వ తా ర్న్న పిలలోు 

మాతో చపాప రు. పురు్ ఉపాధాయ యులు ఎంత్ ద్ండి తా రో మ్హళా ఉపాధాయ యులు కూడా అంత్గా 

ద్ండిస్తతనాి రు. ఈ హంాత్మ క విధానాలపై ఉపాధాయ యులను ధ్ప్శిి ంచినపుప డు వారు ఈ త్ర్హా ద్ండన 

పిలలోను ధ్కమ్శిక్షణలో ఉంచడాన్నకి, వారికి చదువు బాగా రావడాన్నకి ఉప్యోగప్డుతుంద్న్న అభధ్పాయప్డ్ారు. 

అలతే ఇది వాసతవం కాద్న్న మేమ్య ధ్గహంచామ్య. యూన్నఫార్మమ  లేన్న పిలలోు, హోమ్ వర్మక  పూరిత చేయలేన్న 

పిలలోు (వారికి ఇంటిలో సరైన వాతావర్ణం లేక), లేద్య పుసతకాలు, విద్యయ  ప్రికరాలు లేన్న పిలలోు ఎకుక వగా 

ఇటువంటి ద్ండనకు గుర్వుతుని స్థటుో మా అరయ యనంలో వెలడోలంది.   

ఈ శారీర్క ద్ండన కూడా విద్యయ రుయిలు చదువు మ్రయ లో మానుకోవడాన్నకి ఒక మ్యఖ్య  కార్ణంగా ఉంది. పాఠశాల 

వాతావర్ణం సరిగా లేకపోవడం వలన పిలలోు పాఠశాల అనాి , చదువు అనాి  ఆసకి త కోలోప తుని టుో 

వెలడోించారు. ఎవరైతే చదువులో చ్చరుకుగా ఉంటారో వారిపైనే ఉపాధాయ యులు ద్ృషి ా పెడుతుని టుో, 

మిగిలన వారు పాఠ్లను అర్ధం చేస్తకోలేక మ్రింత్ వెనుకబడిపోతుని టుో పిలలోు భావిస్తతనాి రు. ఈ 

సమ్సయ లకు వారి వారి నేరుు కునే ామ్రాధ య  లు కానీ, ఆరోగయ  సమ్సయ లు, పేద్రికం వంటి వయ వ యాి గత్ సమ్సయ లు 

తోడై, పిలలోు పూరితగా పాఠశాలకు దూర్మ్లపోతునాి రు (పోఫన్ా రరా్మ, 1971; వెంకటనారాయణ, 2009; సిక ూర్మ & 

మ్యఖ్రీ,ె 2012; ఝా, 2014). కొంత్మ్ంది ఉపాధాయ యులు వయ వాయ ఆరిధక వయ వసయిలో ఉండే సమ్సయ లను, పేద్ 

కుటుంబాల నుండి వచిు న పిలలోు ఎదురుక నే ఇబా ందులను అర్ధం చేస్తకోగలుగుతుని ప్ప టికీ వెనుకబడిన 

విద్యయ రుయిలకు రమెడియల్డ పాఠ్లు న్నరా్ హంచడం మినహా మ్ర్వమీ చేయలేకపోతునాి రు. 

మారయ మిక విద్యయ  స్థ యి లలో అమామ లలు ఎదురొక నే సమ్సయ లలలో లైంగిక వేధింపులు ఒక ధ్ప్ధాన 

సమ్సయ యేయ్ వారిన్న మ్రింత్ న్నసస హాయులను చేస్తంది. మేమ్య వెళినో పాఠశాలలన్ని ంటిలోూ అమామ లలు 

లైంగిక వేధింపులు ఎదురొక ంటుని టుోగా అబాా లలు (వారి ప్రిశీలన దా్య రా), అమామ లలు (వారి ాా నుభవం 

దా్య రా) అంద్ర్ద వెలడోించారు. పాఠశాలకు చందిన వారు కాకుండా బయటి వారు ఇటువంటి వేధింపులకు 

ఎకుక వగా పాలప డుతుని టుో కూడా పిలలోు వెలడోించారు. ఈ వి్యంపై మాటోాడితే త్మ్నే త్పుప బడతార్నే 

అభధ్పాయంతో అమామ లలు త్మ్పై జరిగే వేధింపుల గురించి మాటోాడేందుకు బిడియప్డ్ారు. అలతే 

ఆడపిలలోు చాలా భధ్ద్మైన వాతావర్ణంలో ఉనాి ర్న్న ఉపాధాయ యులు చప్ప డం మాకు ఆశు రాయ న్ని  

కలగించింది. ఈ వి్యంపై టీచర్నోు మ్రింత్ ఆరా తీసినపుప డు, కొంద్రు లైంగిక వేధింపుల గురించి 

తెలసినటు ోతెలపారు. తెలసినా తామ్య చేయగలంగిందేమీ లేద్న్న ఉపాధాయ యులు వెలడోించారు. అమామ లలు 
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వేధింపులు ఎదురొక ంటుని టుో కొంత్మ్ంది త్లోులకు తెలుస్తను.  అలనను పిలలోను చదువు మాన్నప ంచి 

వీలైనంత్ త్ా ర్గా పెళిు  చేస్తయడం వారి ామానయ    సప ంద్నగా గురితంచబడినది. 

అసమానత్లు, వైవిరయ ం ఈ రండు అంశాలు పాఠశాల వయ వసయి ధ్ప్ధానంగా ప్రిగణించవలసినవి. ధ్ప్స్తతత్ వయ వసయి 

పిలలోను చ్చరుకైన పిలలోు, చదువులో వెనుకబడిన పిలలోు అన్న విభజన చేస్తతంది. అలతే ఈ అసమానత్లు, 

వైవిధాయ లు, వాటితో అనుబంరంగా ఉండే వివక్షను అర్ధం చేస్తకున్న వాటిన్న ప్రిగణనలోన్నకి తీస్తకోవాలస  ఉంది. 

కుల, వర్,ా లంగ, ధ్పాంతీయ అసమానత్లతో అసమ్తులయ ంగా ఉని  వయ వసయిలో మారయ మిక, ఉని త్ విద్య లు 

సహ్జంగానే ఉని త్ వరాాలకు మాధ్త్మే చందిన అంశాలుగా మారిపోయాల. జండర్మ కోణం నుండి చూస్తత ఈ 

అసమానత్లు మ్రింత్ సప ్ంాగా వెలడోవుతాల. మారయ మిక, ఉని త్ విద్యయ  సంసయిలు విసతృత్ంగా 

పుటుాకురావడంతో వెనుకబడిన వరాాల వారు కూడా చదువుకోగలగే అవకాశం ఏర్ప డినప్ప టికీ అమామ లలను 

ఈ సంసయిలకు ప్ంపించడంపై ఇంకా న్నయంధ్త్ణలు కొనాగుత్తనే ఉనాి ల. మ్ండల కేంధ్ద్యలలో కూడా 

ప్రిసియిత్త ఇదే విరంగా ఉంది. ఈ రోజులలో కూడా అబాా లలు ఎకక డికైనా వెళిు  చదువుకోగలుగుతార్న్న, 

అమామ లలకు అది ారయ ం కాద్నే అభధ్పాయమే త్లదో్ంధ్డులలో ఉంది (చిటీి ్, 1969, పేజీ. 1235). గత్ 

యాభై ఏళ్లోో కూడా ఈ అభధ్పాయాలు మార్లేద్ంటే ఈ ామాజక వయ వసయిలు ఎంత్ బలంగా వేళో్లనుకున్న 

ఉనాి యో అర్ధం చేస్తకున్న, అమామ లల ప్ట ోఉండే ఈ వివక్షకు గల మూల కార్ణాలపై ప్న్నచేయవలసి ఉంది. 

పాఠశాలలో ఉని  వనరుల లేమికి తోడు పేద్రికం, వర్,ా కుల, లంగ అసమానత్లు తోడై పాఠశాల వయ వసయిలో 

విద్యయ రుయిలు చదువు నేరుు కునే అవకాశం లేకుండా పోతుంది. విద్యయ  ధ్ప్మాణాలలో గుణాత్మ క మారుప  

ాధించాలనుకుంటే, పాఠశాల వాతావర్ణాన్ని  పిలలోకు మ్రింత్ మ్ద్ూతు, భధ్ద్త్ను ఇచేు దిగా మార్ు గలగాల.  

అన్ని  వరాాల పిలలో అవసరాలకు త్గినటుో సప ందించగలగే వాతావర్ణం పాఠశాలలలో ఉండాలన్న మేమ్య 

ధ్ప్త్తపాదిస్తతనిా మ్య (గులాయ న్న, 2017). ఈ ఆశయాన్ని , సా పిా న్ని  ాధించకుండా, పిలలోను విలువలతో కూడిన 

బారయ తాయుత్మైన పౌరులుగా త్యారుచేయడం, అదేవిరంగా పాఠశాల వాతావర్ణంలో మారుప  

తీస్తకున్నరావటం అారయ మ్య. 

ముగంపు 
విద్యయ  నాణయ త్ యొకక  ధ్పామ్యఖ్య త్ను గురితంచి ఎన్ని  చటాాలు, సదుపాయాలు, అవకాశాలు కలప స్తతని ప్ప టికీ 

ఆంధ్రధ్ప్దేశ్ లో పాఠశాల వయ వసయి విద్యయ రుయిల ామాజక-ఆరిధక నేప్ధాయ న్ని , వారి అభధ్ద్త్లను, ఆశయాలను 

ద్ృషిలాో ఉంచ్చకున్న ప్న్నచేయడం లేద్ని  వి్యం ఈ అరయ యనం దా్య రా వెలడోైన కీలక అంశం. ధ్ప్జల 

ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా వివిర వి్యాల ప్ట ోసప ్తా్తో ర్దపందించబడిన విధానాలు కూడా సం యాి గత్ 

అమ్లులోకి వచేు సరికి కొంద్రు పిలలోను వివక్షకు గురి చేసూత  ఆకాంక్షలకు దూర్ంగా ఉనాి ల. విద్యయ  

విధానాల అమ్లులో ఉని  ఈ అసంబద్ధత్ వలన పిలలో ధ్ప్గత్త, చదువులో వారి పురోగత్త దెబా త్తంటునాి ల. 

విద్యయ  వయ వసయి మొత్తం సమ్ధ్గత్, చిత్తశుదిధ లోపించిన విద్యయ  విధానాల మీద్ న్నరిమ ంచబడటం వలన విద్యయ రుయిల 

వయ స్థకి తగత్ జీవితాలకు సంబంరం లేన్న చదువునే వారికి అందివా డం జరుగుతుంది. 

తెలుగు మీడియం పిలలోు పాఠశాలలోో కనప్డన్న వివక్షకు గుర్వుతుని టుో మా ప్రిశీలనలో వెలడోలంది. 

లెరిి ంగ్ అససమ ంట్ లలో కూడా తెలుగు మీడియం విద్యయ రుయిలే చదువులో వెనుకబడి ఉంటుని టుో 

తెలుస్తంది. ధ్పారమిక స్థ యి లలో సరైన పునాది లేకపోవడం వలన వారిపై అద్నపు ద్ృషి ాపెటాాలస ంది పోల 

వారిన్న మ్రింత్ న్నర్కో్ష్యయ న్నకి గురిచేయడం వలన వారు చదువులో సరైన ధ్ప్త్తభ చూపించలేకపోతుని టుో 

అర్ధమ్వుతుంది. ఈ సమ్సయ లకు వీరు ఎదురుక నే హంస, అణచివేత్లు తోడై ఈ విద్యయ రుయిలు మ్రింత్ 

వెనుకబడుతుని టు ోబడి లోూ, మారయ మిక విద్యయ  స్థ యి లలో ఉని  అవుట్ ఆఫ్ సూక ల్డ చిష్ట్లన్్ తో చేసిన ఫోక్ 

ధ్ూప్ చర్ు ల నుండి వయ క తమ్వుతోంది. ఆంధ్ర ధ్ప్దేశ్ లో ఇబా డి మ్యబా డిగా పుటుాకొచిు న ఇంజనీరింగ్ 

కళాశాలలు, కోచింగ్ సంటరోు, ష్ట్పైవేట్ పాఠశాలల సంఖ్య  చూస్తత వీటి వెనుక ఎటువంటి ాా ర్ ధ 

ధ్ప్యోజనాలునాి యో, ద్యన్నవల ోవిద్యయ వయ వసయి స్థ యి లలో మారుప  ాధించడం ఎంత్ క్మాో అర్ధమ్వుతుంది. 
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ఇందులో కొన్ని  మినహాలంపులు లేకపోలేదు. అలతే ఈ ధ్ప్తేయ క ఫలతాలనీి  విద్యయ రుయిల వయ కి తగత్ ఆసకి త 

వలనో, ఉపాధాయ యుల ధ్ప్తేయ క ధ్శద్ధ వలనో ారయ మ్లనవే. వయ వసయి మొత్తం అసమ్ధ్గమైన, అసంబద్ధమైన 

విధానాల మీద్ న్నరిమ ంచబడి ఒక ధ్కమ్బద్ధమైన సం యాి గత్ ధ్ప్ధ్కియలు-మార్దా్ర్శ కాలు లేకుండా ఉండడం 

వలన మొత్తం మీద్ వయ వ యాి గత్మ్లన ఫలతాలు మాధ్త్ం ఆశాజనకంగా లేవు. (1) ఒక త్ర్గత్త గదిలో 

ఉపాధాయ యులప్ట ోన్నరీక్షణ ఏమిటి, వారికి ఇస్తతని  శిక్షణలలో గమ్న్నకలు ఎటువంటివి (2) పాఠశాల వయ వసయిలో 

ఉపాధాయ యులప్ట ోఉని  విలువ ఏమిటి (3) పాఠశాలలో 'ఉని ' వసతులు ఏమిటి, 'విన్నయోగంలో ఉని ' 

వసతులు ఏమిటి (4) విద్యయ  విధానాల ఆకాంక్షలు ఏమిటి, అవి ాధిస్తతని ది ఏమిటి, అనే అంశాలలోన్న 

అసంబద్ధతే విద్య  యొకక  నాణయ త్ను, మ్యఖ్య ంగా పేద్, న్నసస హాయ వరాాల పిలలో విద్యయ  ధ్ప్మాణాలను 

న్నర్ ణలస్తతనాి ల.   

 

మేమ్య మాటోాడిన పిలలోలో చాలా మ్ంది తామ్య ఏదైనా త్పుప  సమాధానం చబుతామేమో, చదువులో 

వెనుకబడిన వారిగా మ్యధ్ద్ వే తా ర్వమో అనే భయంతో త్ర్గత్త గదిలో సరిగా భాగాా మ్యయ లు కాలేకపోతుని టుో 

వెలడోించారు. ఇది వారు వి్యాలను నేరుు కోకుండా అడ్ుప్డే అంశం. ఎకక డైతే అధాయ ప్కులు విద్యయ రుధలపై 

వయ కి తగత్ ధ్శద్ధ పెటి,ా వారికి అవసర్మైన రమెడియల్డ త్ర్గతులు న్నరా్ హంచి, వారు న్నవసించే సమూహ్ంతో 

మ్ంచి సంబంధాలు ఏర్ప రుచ్చకున్న ఆ పిలలోకు సౌకర్య వంత్మైన వాతావర్ణం కలప తా రో అకక డ విద్యయ  

ధ్ప్మాణాలలో తేడా సప ్ంాగా కన్నపించింది. ఇటువంటి మ్ంచి వాతావర్ణం, పిలలోు వారి సృజనాత్మ కత్ను 

వయ కీ తకరించే అవకాశం ఉని  సంద్రాా లలో పిలలోు మెరుగైన ధ్ప్త్తభను కనప్ర్చడమే కాకుండా వారిపై వారికి 

నమ్మ కం పెరిగి చదువుపై ఆసకి త పెర్గడం గమ్న్నంచామ్య.   

 

ఇటువంటి వయ వ యాి గత్మైన మ్ద్ూతు బాలకల వి్యంలో మ్రింత్ అవసర్ం. త్మ్ ప్రిసియిత్తలో మారుప  

ాధించడాన్నకి విద్య  ఒక ారనం కాబటి ాచదువులో రాణించడాన్నకి కృషి చేయడంతో పాటు బడి ప్న్న, ఇంటి ప్న్న 

బాలకలపై ఉండే అద్నపు భార్ం. ద్దన్నకి తోడు త్మ్పై జరిగే లైంగిక హంస ప్ట ో న్నశశ బూంగా ఉండాలస న 

సంసక ృత్తలో భాగమైన వారు కాబటి ా బడిలో, బడి బయట త్మ్పై జరిగే వేధింపులు చాలా వర్కు ఎవరికీ 

చపుప కోలేరు. ఎవరికైనా చబితే త్మ్ను న్నంది తా ర్వమో, త్లతో్ంధ్డులకు తెలస్తత చదువు మాన్నప తా ర్వమో అనే 

భయాలు వారిన్న త్మ్ చేదు అనుభవాలను న్నశశ బూంగా భరించేలా చేస్తతనాి ల. 

 

ఇక ఈ అరయ యనం యొకక  కీలక లక్షయ మైన ఆంధ్ర ధ్ప్దేశ్ లో మారయ మిక విద్యయ  నాణయ త్ను ప్రిశీలంచడం అనే 

వి్యాన్నకి వస్తత విద్యయ  విధానాలు, ప్ద్ధతులకు సంబంధించిన అనేక అంశాలలో అంత్రాలు సప ్ంాగా 

కన్నపిస్తతనాి ల. ఆ అంశాలలో కొన్ని : (1) విద్య  యొకక   నాణయ త్ను కులం, లంగం, వర్ంా వంటి ామాజక 

ద్ృకోక ణాలనుండి కాక ఒక త్టసయి అంశంగా చూడడం (2) నాణయ త్, సమానత్ా ం అనే రండు అంశాలకు ఉండే 

సంబంధాన్ని  అర్ధం చేస్తకోవడం (3) విద్యయ రుధలపై వయ కి తగత్ ధ్శద్ధతో వారిన్న భాగాా మ్యయ లను చేస్త బోరనా 

ధ్ప్ధ్కియలు (4) స్థ యి న్నక సంసయిలతో కలసి ఆయా ధ్పాంతాల స్థసియిత్తగతులకు త్గిన ప్రిరక రాలు అమ్లు చేస్తలా 

ఉపాధాయ యులకు, పాఠశాలలకు సా త్ంధ్త్ ధ్ప్త్తప్త్తతన్న ఇవా డం (5) ధ్పారమిక స్థ యి లలో బలమైన పునాది 

ఉండడం, నేప్ధాయ లలోన్న వైవిరయ ం, ామాజక అసమానత్లు, ఆయా సంసయిల యొకక  సంసిద్ధత్లను 

ప్రిగణనలోకి తీస్తకోకుండా కేంధ్ద్దయ స్థ యి లలో ప్రిరక రాలను సూచించడం. ఉద్యహార్ణకు ఇంగ్లషో్ మీడియం 

విద్య ను ధ్ప్వేశపెటడాం. ధ్పారమిక స్థ యి ల నుండి తెలుగు మీడియం తో పాటు ఇంగ్లషో్ ను కూడా ధ్ప్వేశపెటడాం 

అనేది వాసతవాన్నకి పూరితగా వివక్ష్యపూరిత్మైన విధానం. అన్ని  పాఠశాలలోూ (అన్ని  ర్కాల పాఠశాలలలో 1 నుండి 

12 వ త్ర్గత్త వర్కు) 2021 నాటికి ఇంగ్లషో్ మీడియంను త్ప్ప న్నసరి చేసూత  ఆంధ్ర ధ్ప్దేశ్ ధ్ప్భుత్ా ం తీస్తకుని  

న్నర్ ణయం అమ్లు జరిగినటలోతే విద్యయ ధ్ప్మాణాల వి్యంలో రాష్ట్్ంా మ్రింత్ వెనుకబడే అవకాశం ఉంది1. 

 
1 ఈ న్నర్ ణయం స్తధ్పీమ్ కోర్మ ాలో సవాలు చేయబడి ఈ న్నవేదిక ర్దపందించే సమ్యాన్నకి కేస్త ఇంకా ప్రిశీలనలో 

ఉంది 



15 
 

 

న్నరామ ణాత్మ కమైన, బోరనా ఆధారిత్ శిక్షణ ఉపాధాయ యులకు లేనటలోతే బోరన అంతా ఉపాధాయ యున్న 

కేంధ్ద్ంగా జరిగి విద్యయ రుయిలు, మ్యఖ్య ంగా పేద్, వెనుకబడిన వరాాలకు చందిన పిలలోకు ఏ మాధ్త్ం 

ధ్ప్యోజనకర్మైనది కాకుండా పోతుంది. ఉపాధాయ య శిక్షణలు జరుగుతుని ప్ప టికీ ఆ శిక్షణలు వారిన్న విద్య లో 

కులం, వర్ంా, లంగం యొకక  పాధ్త్ను అర్ధం చేస్తకున్న ద్యన్నకి త్గినటుోగా సహానుభూత్తతో, చిత్తశుదిధతో బోరన 

చేస్తలా సంసిదుధలను చేయడం లేదు. ఇందుకు కొన్ని  మినహాలంపులు ఉండి ఉండవచ్చు . ధ్పోతాస హ్కాలు, 

నగదు బదిలీలు వంటి ప్రకాలు పిలలోు మారయ మిక విద్య లో కొనాగేలా చేయడంలో కొంత్ పాధ్త్ 

పోషించినప్ప టికీ ఒక వికేంధ్ద్దకృత్, సా త్ంధ్త్ ధ్ప్త్తప్త్తత కలగిన వయ వసయిను ఏరాప టు చేయడం వలన ఆయా 

ధ్పాంతాల, నేప్ధాయ ల విద్యయ రుయిల అవసరాలకు త్గినటుో బోరన జరిగి మ్రింత్ మెరుగైన ఫలతాలు 

ాధించవచ్చు . లంగ వివక్ష బాలురు, బాలకలపై చూపించే ధ్ప్భావాలను కూడా అర్ధం చేస్తకున్న ద్యన్నకి త్గిన 

విరంగా విద్యయ  బోరన జర్గవలసి ఉంది. 

 

పై అంశాలన్ని టినీ ప్రిగణనలోకి తీస్తకుంటే విద్యయ  వయ వసయిను మ్రింత్ బలోపేత్ం చేసి మ్రింత్ మెరుగైన 

విద్య ను అన్ని  వరాాలకు అందించగలగాలంటే ఆంధ్ర ధ్ప్దేశ్ లో మారయ మిక విద్యయ  వయ వసయికు సంబంధించిన 

విధానాలు, వయ వ యాి గత్ న్నరామ ణాలను పునఃప్రిశీలంచవలసి ఉంది. ధ్ప్స్తతత్ం దేశంలో విద్య పై అత్య ధికంగా 

ఖ్రుు  చేస్తతని  రాష్ట్రాలలో ఒకటిగా (పెద్ూ రాష్ట్రాలను తీస్తకుంటే కేర్ళ్ త్రాా త్ రండవ స్థ యి నంలోూ, మొత్తం 

మీద్ చూస్తత హమాచల్డ ధ్ప్దేశ్ తో కలుపుకున్న మూడవ స్థ యి నంలోూ ఉంది) ఆంధ్ర ధ్ప్దేశ్ గురితంపు ాధించింది. 

అలతే విద్య  మ్రియు ాధికార్త్ సూచికలో ఈ రాష్ట్్ంా యొకక  రాంక్ ఇంకా దిగువ స్థ యి నంలోనే (16 రాష్ట్రాలలో 

7 వ స్థ యి నం, 17 రాష్ట్రాలలో 8 వ స్థ యి నం) ఉంది. ద్దన్నన్న బటి ాచూస్తత అంత్ పెద్ూ మొత్తంలో ధ్ప్ా వయ యం చేసినా 

అందుకు త్గిన ధ్ప్యోజనాలను ా ధించడంలో రాష్ట్్ంా వెనుకబడింద్న్న చపాప ల. ష్ట్పైవేట్ పాఠశాలలు, కోచింగ్ 

సంసయిలు భారీ స్థ యి లలో విద్యయ  మారక ట్ ను న్నయంధ్త్తసూత  నాణయ తా ధ్ప్మాణాలను న్నరాధ రించడంలో ధ్ప్ధాన పాధ్త్ 

పోషిస్తతనాి ల. ఇది ఒక విరంగా సమిమ ళిత్ విద్యయ  లక్ష్యయ ల ారనకు అవరోరం. ద్దన్నన్న ధ్ప్శిి ంచవలసిన 

అవసర్ం ఉంది. 

 

  



16 
 

References 
Agrawal, Rashmi, and Indrakumar. "Role of Vocational Education in Shaping Socio-Economic Landscape 

in India." The Indian Journal of Industrial Relations (2014): 483-98. 

Biswal, Kamalakanta. Secondary Education in India: Development Policies, Programmes and Challenges. 

Create Pathways to Access. Research Monograph No. 63. ERIC, 2011. 

Chitnis, Suma. "Urban Concentration of Higher Education." Economic and Political Weekly (1969): 1235-

38. 

Deb, Sibnath, Esben Strodl, and Jiandong Sun. "Academic Stress, Parental Pressure, Anxiety and Mental 

Health among Indian High School Students." International Journal of Psychology and Behavioral 

Sciences 5, no. 1 (2015): 26-34. 

Gershoff, Elizabeth T. "More Harm Than Good: A Summary of Scientific Research on the Intended and 

Unintended Effects of Corporal Punishment on Children." LAW & contemp. probs. 73 (2010): 31. 

———. "School Corporal Punishment in Global Perspective: Prevalence, Outcomes, and Efforts at 

Intervention." Psychology, health & medicine 22, no. sup1 (2017): 224-39. 

Ghosh, Arijit, and Madhumathi Pasupathi. "Perceptions of Students and Parents on the Use of Corporal 

Punishment at Schools in India." Available at SSRN 2840613 (2016). 

Gouda, Sateesh, and TV Sekher. "Factors Leading to School Dropouts in India: An Analysis of National 

Family Health Survey-3 Data." IOSR Journal of Research & Method in Education 4, no. 6 (2014): 75-

83. 

Goyal, S., & Pandey, P. (2009). How do government and private schools differ? Findings from two large Indian 

states (Vol. 30). International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. 

Govindaraju, R, and S Venkatesan. "A Study on School Drop-Outs in Rural Settings." Journal of 

Psychology 1, no. 1 (2010): 47-53. 

Gudavarthy, Ajay, and G Vijay. "Some Contemporary Trends." Economic and Political Weekly (2004): 

1571-74. 

Gulyani, Ritika. "Educational Policies in India with Special Reference to Children with Disabilities." 

Indian Anthropologist 47, no. 2 (2017): 35-51. 

Haragopal, G. "Gradual Surrender of Universities: Trends in Higher Education in Andhra Pradesh." 

Economic and Political Weekly (1986): 1585-88. 

Iyengar, Radhika. "Why Do Children Go to School?". Economic and Political Weekly 39 (2004): 2671-72. 

Jha, Jyotsna, Neha Ghatak, Puja Minni, Shobhita Rajagopal, and Shreekanth Mahendiran. Open and 

Distance Learning in Secondary School Education in India: Potentials and Limitations. Abingdon, Oxon: 

Routledge, Taylor & Francis Group, 2020.  

Jha, Kishore. "Dropping out for a Drop of Water." Economic and Political Weekly (2014): 25-26. 

Joshi, KM. "Indigenous Children of India: Enrolment, Gender Parity and Drop‐out in School Education." 

International Journal of Sociology and Social Policy (2010). 

Kabir, Humayun. "Secondary Education in India: An Overview." The Journal of Educational Sociology 28, 

no. 5 (1955): 194-99. 

Karopady, DD. "Does School Choice Help Rural Children from Disadvantaged Sections? Evidence from 

Longitudinal Research in Andhra Pradesh." Economic and Political Weekly (2014): 46-53. 

Kingdon, Geeta. "The Quality and Efficiency of Private and Public Education: A Case‐Study of Urban 

India." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 58, no. 1 (1996): 57-82. 

Kingdon, Geeta Gandhi. "The Progress of School Education in India." Oxford Review of Economic Policy 

23, no. 2 (2007): 168-95. 

Lansford, Jennifer E. "The Special Problem of Cultural Differences in Effects of Corporal Punishment." 

Law and Contemporary Problems 73, no. 2 (2010): 89-106. 



17 
 

Majumdar, Manabi. "Schooling And 'skilling' of the Country's Youth: Secondary Education in Four 

Indian States." Economic and Political Weekly (2005): 2351-63. 

Morrow, Virginia, and Renu Singh. Corporal Punishment in Schools in Andhra Pradesh, India: Children’s 

and Parents’ Views. Young Lives, 2014. 

Muralidharan, K., & Prakash, N. (2017). Cycling to school: Increasing secondary school enrollment for 

girls in India. American Economic Journal: Applied Economics, 9(3), 321-50. 

Nawani, Disha. "Corporal Punishment in Schools." Economic and Political Weekly (2013): 23-26. 

Ogando Portela, María José, and Kirrily Pells. "Corporal Punishment in Schools: Longitudinal Evidence 

from Ethiopia, India Peru and Viet Nam." (2015). 

Poffenberger, Thomas. "Population Learning and out-of-School Youth in India." Studies in family 

planning 2, no. 8 (1971): 171-75. 

Porter, Willis P. "Secondary Education in India." The High School Journal 50, no. 4 (1967): 192-98. 

Reddy, Anugula N, and Shantha Sinha. "School Dropouts or Pushouts? Overcoming Barriers for the 

Right to Education." (2010). 

Reddy, V Ratna, and R Nageswara Rao. "Primary Education: Progress and Constraints." Economic and 

Political Weekly (2003): 1242-51. 

Sharma, Ruchita, Shubhangna Sharma, and Shipra Nagar. "Extent of Female School Drop Outs in Kangra 

District of Himachal Pradesh." Journal of Social Sciences 15, no. 3 (2007): 201-04. 

Shatrugna, M. "Commercialisation of Higher Education in Andhra Pradesh." Economic and Political 

Weekly (1993): 2057-58. 

Sikdar, Satadru, and Anit N Mukherjee. "Enrolment and Dropout Rate in School Education." Economic 

and Political Weekly (2012): 27-31. 

Singh, Abhijeet, Albert Park, and Stefan Dercon. "School Meals as a Safety Net: An Evaluation of the 

Midday Meal Scheme in India." Economic Development and Cultural Change 62, no. 2 (2014): 275-

306. 

Singh, N. (2007). Higher Education for Women in India--Choices and Challenges. In Forum on Public 

Policy Online (Vol. 2007, No. 1, p. n1). Oxford Round Table. 406 West Florida Avenue, Urbana, IL 

61801. 

Tharu, Susie, Satish Poduval, and Pavan Kumar. "Higher Education: New Agendas, New Mandates." 

Economic and Political Weekly (1998): 2701-02. 

Tilak, Jandhyala BG. "Higher Education Policy in India in Transition." Economic and Political Weekly 

(2012): 36-40. 

———. "Post-Elementary Education, Poverty and Development in India." International Journal of 

Educational Development 27, no. 4 (2007): 435-45. 

Tripathi, Shilpa. "Child Labour and Education in India: Promise and Performance." The Indian Journal of 

Political Science (2010): 469-80. 

Venkatanarayana, M. "Out-of-School Children: Child Labourers or Educationally Deprived?". Economic 

and Political Weekly (2004): 4219-21. 

———. "Schooling Deprivation in India." Economic and Political Weekly (2009): 12-14. 

Wadhwa, W. (2009). Are private schools really performing better than government schools. Annual status 

of education report (rural) New Delhi. 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఈ పాలసీ ధ్ీఫ్ ను ‘కాా లటీ అండ్ సిసమాిక్ ఫంక్షన్నంగ్ 

అండ్ సకండరీ ఎడుయ కే్న్ ఇన్ ఇండియా: ఎ స్థససా ఇన్ 

ఆంధ్ర ధ్ప్దేశ్ అండ్ రాజ యాి న్’స్థఅనే రిపోర్మ ాలో చాప్రా్మ 6 

అనగా ‘డలోార్మ ్స  ధ్డాప్-ఔట్స  అండ్ డాటర్మస : 

ఎకస అమిన్నంగ్ కాా లటీ అఫ్ ఎడుయ కే్న్ ఇన్ ఆంధ్ర 

ధ్ప్దేశ్’,స్థఆధార్ంగా త్యారుచేయబడినది.     
 

ర్చలతులు: జోయ తాస ి  ఝా, న్నవేదిత్ మీనన్, నేహా 

ఘటక్ మ్రియు అర్ు న పురోహత్   

 

ఈ పాలసీ ధ్ీఫ్ కు 'అమెరికన్ జూయ లష్ వర్ల్డ ్సరాీ ్' 

(AJWS) ఫండింగ్ వి్యమ్యలో మ్ద్ూతుత చేశారు.  

 

 
 

సంటర్మ ఫర్మ బడ్జటె్ అండ్ పాలసీ స్థససా్ (CBPS), 

మైధ్త్త భావం, No. 4, 

ఎం. ఎన్. కృ్ణ రావు రోడ్,  

బసవనగుడి, బ్జంగుళ్లరు – 560004, 

ఇండియా 

ఫోన్ న్ంబర్మ: 080-26560735 

వెబ్సస ట్: www.cbps.in  

 

 

 

http://www.cbps.in/

