
08–10–2020, 

పునాదిపాడు, కృషా్ణ జిలా్ల. 

 

కృషా్ణ జిలా్ల కంకిపాడు మండలం 

పునాదిపాడు జిలా్ల పరిషత్ ఉన్న త 

పాఠశాలలో జగన్న్న  విద్యా  కానుక 

పథకాన్నన  ప్రపారంభంచిన్ ముఖా్ మంప్రి ్ర ీ

వైయస్.జగన్ 

ఈ సందరభ ంగా  మాటా్లడిన్ చినాన రులు, 

తల్లదాంప్రడులు.  

 

షేక్ తస్ంా, నాలుగో తరగి, మండల పరిషత్ 

ప్రపాధమిక పాఠశాల. 

 

మన్ల్లంటి పేదలకం కావాలో, ఏమిస్త ేఏమిస్త ేమన్ం సంతోషంగా 

ఉంట్లమో, ఆయన్కు తెలుసు. 



ఇంతకంటే గొపప  మామయా  మన్కు దొరుకుతాడా? అందుక నేను 

అంట్లను  మన్ జగన్ మామయా  అంటే నాకు ఎంతో ఇషటం. 

 

గౌరవనీయులైన్ ఆంప్రధప్రపదేశ్ ముఖ్ా మంప్రి ్ర ీవైయస్.జగనో్మ హన్ 

రెడి ిగారికి, వేదికను అలంకరించిన్ పెదదలందరికీ నా 

హృదయపూరవ క న్మస్కా రములు.  

మన్ జగన్ మామయా  ముఖ్ా మంప్రి అయ్యా క, విదా కు 

సంబంధంచి చాల్ల పథకాలు ప్రపవేశపెట్లట రు. వాటిలో భాగంగా 

అమో ఒడి, జగన్న్న  గోరుముదద, నాడు–నేడు మరి ఈ రోజు జగన్న్న  

విద్యా  కానుక. 

 

నాకొక కోరిక ఉంది జగన్ మామయా  అది ఏంటంటే, నేను బాగా 

చదువుకున్న పెదదయ్యా క  కలెక టర్ కావాలన్న, కలెక టర్ అయి మీరు 

పెటిటన్ ఈ పథకాలనీన  పేద ప్రపజలకు అందేల్ల చూడాలన్న నా కోరిక. 

అపప టి ద్యకా మీరు స్ఎంగా ఉంట్లరా మామయ్యా ? ఉండాల్ల, ఉండి 

తీరాల్ల. మరి నా ఆశ తీరాలంటే మామయా  మా అమాో , నాన్న ల 

దగ గర అంత ్ మమత లేదు. కాన్వ ంటు పిలలాను చూసి వాళ్లా్లగా 

బూటూ, సూటూ వేసుకున్న వెలా్లలన్న ఉంటుంది. ఆ కోరిక నాకు ఈ 

జగన్న్న  విద్యా  కానుక ద్యవ రా తీరబోతంది. మా నాన్న  చెపాప రు, 

జగన్న్న  విద్యా  కానుక ద్యవ రా అందించిన్ సూా లు బాా గు, మూడు 

జతల యూన్నఫం, షూ, బెలుట, టెక్ టస ్ బుక్స , వరా ్బుక్స ్ ఇవనీన  

కొనాలంటే రూ.3500 అవుతాయన్న చెపాప రు. మాకు ఆ బాధే లేదు, 



ఎందుకంటే మా జగన్ మామయా  కొన్నచాా రు. అంతేకాదు నాడు–

నేడు కారా ప్రకమంలో పాఠశాలకు రూపురేఖ్లు మారేా శాడు మా 

మామయా . మన్ మామయా  మన్ పాఠశాలకు వసే్కరన్న మన్ం 

అనుకునాన మా ? నాకైతే చాల్ల చాల్ల ఆన్ందంగా ఉంది. మధా్య హన  

భోజన్ంలో అయితే మన్ స్ఎం మామయా  మంచి పౌష్టటహారం 

అందించారు. అంత చకా టి భోజన్ం చేసి పిలలాందరూ ఆరోగా ంగా 

ఉనాన రు. మన్కం కావాలో, ఏమిస్త ేమన్ం సంతోషంగా ఉంట్లమో, 

ఏమిస్త ేమన్ల్లంటి పేదలు గొపప వాళ్మావుతామో ఆయన్కు 

తెలుసు, ఇంతకంటే గొపప  మామయా  మన్కు దొరుకుతాడా? 

అందుక నేను అంట్లను  మన్ జగన్ మామయా  అంటే నాకు ఎంతో 

ఇషటం, మామయా  నువువ  ఇచిా న్ ఈ వన్రులు ఉపయోగంచుకున్న 

తపప న్నసరిగా కలెక టర్ అవుతాను. కలెక టర్ అయిా  తాతయా  

వైయస్.రాజశేఖ్ర్ రెడి ిగారి కోరిక తీరుసే్కను.  పేదలకు సహాయం 

చేసే్కను. మన్కం కావాలో, ఏమిస్త ేమన్ం సంతోషంగా ఉంట్లమో 

ఆయన్కు తెలుసు, అందుక నేన్ంట్లను జై జగన్ మామయా , జై జై 

జగన్ మామయా .  

ఈ అవకాశాన్నన చిా న్ పెదదలందరికీ నా ధన్ా వాద్యలు. 

 

లీల్ల లహరి, ఐదో తరగి, మండల పరిషత పాఠశాల, 

కంకిపాడు  

 

జగన్న్న  విద్యా కానుక, అది జగన్ మామయా  నాకిచిా న్ బహుమి 



ఇది నాకు చాల్ల ఉపయోగపడుతంది, నేను మాటిసేునాన ను, బాగా 

చదవి తరగిలో ఫసట రాా ంకు స్కధసే్కను. 

నా ప్రరండ్స ్ను కూడా ప్రపభుతవ  పాఠశాలలో చేరమన్న ఎంకరేజ్ 

చేసే్కను.  

 

గౌరవనీయులైన్ ముఖ్ా మంప్రి గారికి శుభోదయం, అందరికీ 

శుభోదయం. 

స్కర, నేను 3వ తరగివరకు ప్రైవేటు సూా ల్లో చదివాను. నా 

తల్లదాంప్రడులు ఆరి మక పరిసిమి  సరిగా లేకపోవడం వల ానేను గతేడాది 

మండల పరిషత్ సాూ లాో నాలుగో తరగిలో చేరాను. గతేడాది మా 

అమో  జగన్న్న  అమో ఒడి కింద రూ.15వేలు అందుకుంది. న్నజంగా 

ఈ డబుు లు మా తల్లదాంప్రడులకు చాల్ల బాగా ఉపయోగపడిాయి. 

ఇది నా విద్యా  జీవితంలో చాల్ల మంచి మారుప . ఈ సంవతస రం 

మరో మంచి  మారుప  నా విదా్య  జీవితంలో రాబోతంది. అదే 

జగన్న్న  విద్యా కానుక, అది జగన్ మామయా  నాకిచిా న్ బహుమి 

అన్న చెపప గలను.  జగగన్న  విదా్య కానుకలో సూా లు టెక్ టస ్ బుక్స , 

వరా ్బుక్స ,  మూడు జతల యూన్నఫం, షూ, రెండు జతల స్కక్స ్ 

మరియూ బెలట్.   జగన్న్న  విద్యా కానుక ఈ విద్యా  సంవతస రంలో మా 

తరగతలు ప్రపారంభం కాకముందే ఇవవ డంతో నేను చాల్ల 

సంతోషంగా ఉనాన ను. ఇది నాకు చాల్ల ఉపయోగపడుతంది.   

నేను మాటిసేునాన ను, నేను  కచిా తంగా బాగా చదవుతాను. నా 

తరగిలో మొదటి రాా ంకు తెచుా కుంట్లను. నా లకా్ష్య న్నన  

స్కధసే్కను, నా ప్రరండ్స ్ను కూడా ప్రపభుతవ  పాఠశాలలో చేరమన్న 



ఎంకరేజ్ చేసే్కను. తల్లదాంప్రడులకు కూడా ప్రపభుతవ  పాఠశాలలో ఈ 

సౌకరాా లు ఉపయోగంచుకోవాలన్న విజఞపి ేచేసేునాన ను. నాకు ఈ 

అవకాశం ఇచిా న్ జగన్ మామయా కు ధన్ా వాదములు.  

 

ఉష్ణ కుమారి, పేరెంట్సస  కమిటీ మంబర్, 

ప్రపభుతవ పాఠశాల, పునాదిపాడు 

 

జగన్న్న  మీరు ఈ ఇంగషాు మీడియ్యన్నన  ఇల్లగే కొన్స్కగంచండి. 

మీ వెనుక మం తల్లదాంప్రడులందరం ఉనాన మన్న  సవ యంగా 

చెపుతనాన ం, మీరిల్లగే ముందుకు వెళా్లల్ల. 

రేపు మన్ పిలలాకు ఉదోా గాలు వచాే వరకు ఆయన్ మన్ముందుండి 

న్డిపించాల్ల. 

ఆయనే మన్ పిలలాకి ఉదాో గ పప్రతాల్లచిా , ఉదోా గాలు కల్లప సే్కరన్న 

కోరుకుంటునాన ను.  

  

గౌరవనీయులైన్ రాప్రషట ముఖ్ా మంప్రి వరుా లు మా జగన్న్న కు నా 

హృదయపూరవ క ప్రపతేా క కృతజఞతలు, న్మస్కా రాలు 

తెల్లయజేసేునాన ను.  

 



ఈ రోజు జగన్న్న  విద్యా కానుక కింది షూ, రెండు జతల స్కకుస లు, 

మూడు జతల బటటలు, బాా గు, బెలుట, పుసకేాలు ఇవనీన  కూడా  పేద, 

మదా తరగి, న్నరుపేద తల్లదాంప్రడులకు  ఈ కరోనా టంలో చాల్ల, 

చాల్ల  ఉపయోగకరంగా ఉంట్లయన్న మా తల్లదాంప్రడులు అందరి 

తరపున్ కూడా చాల్ల సంతోష్టసేునాన ను. ఇదే కాకుండా అమో ఒడి 

పథకం కింద రూ.15వేలు ఇచిా  ఆరి మకంగా వాళా్ల ఎదిగేందుకు మాకు 

అందజేశారు. మరి నాడు–నేడు కారా ప్రకమంలో సూా ళా్ల రిపేరకాు కానీ, 

ఆడపిలలాకు ప్రపతేా క బాప్రరంలు, సూా ళా్ల వాటర్ ట్లా ంకులు , 

బోరిులు, ఫా నులు  అనీన  సమకూరాా రు.  

ప్రైవేటు సూా ళ్కాు ధీటుగా ఈ గవరన మంటు సూా ళ్నాు న్నలబెటిటన్ 

మా జగన్న్న కు మా తల్లదాంప్రడులందరి తరపున్ కూడా చాల్ల 

సంతోషం వా కంే చేసేునాన ం.  

 అల్లగే ఈ రోజు ఇంగషాు మీడియం సూా ళా్ల గవరన మంటు సూా ళ్కాు 

ఎందుకున్న ఎన్మన  అవరోధ్యలు, అడంికులు ఎన్న న్మన  వచిా న్ 

పప టికీ కూడా, మా పేద, మదా తరగి పిలలాకు  ఇంగషాు మీడియం 

అందజేసిన్ందుకు మీకు చాల్ల, చాల్ల ధన్ా వాదములు అనాన . 

ఇంగషాు మీడియం కోసం పేద, మదా తరగి వాళా్ల ప్రైవేటు 

సూా ళ్కాు పంపలేరు. మరి అల్లంటి విదా ను మన్ గవరన మంటు 

సూా ళ్కాు అందించడమంటే ఆయన్ కారా దీక్ష, పటుటదల 

తెలుసేుంది. జగన్న్న  మీరు ఈ ఇంగషాు మీడియ్యన్నన  ఇల్లగే 

కొన్స్కగంచండి. మీ వెనుక మం తల్లదాంప్రడులందరం ఉనాన మన్న  

సవ యంగా చెపుతనాన ం. మీరిల్లగే ముందుకు వెళా్లల్ల. నేటి బాలలే 

రేపటి పౌరులగా గురింేచిన్ మా జగన్న్న కు కోటి వందనాలు. అల్లగే 

ఇంటా్ల తల్లదాంప్రడులు కూల్లపనులకెలుతంటే  పిలలాు  ఏం 



ింట్లరనే బెంగలేకుండా..   మధా్య హన  భోజన్ పథకంలో  జగన్న్న  

గోరుముదద కారా ప్రకమంలో  మా పిలలాకు వెజిటబుల్ బిరాా నీ, చికీా , 

పంగల, గుడిు పెడుర, ఇల్లంటి సదవకాశాన్నన  ఇచిా  వారి 

ఆరోగాా న్నన  కాపాడుతన్న ందుకు ధన్ా వాదములు. మీరు ఇల్లంటి 

కారా ప్రకమాలు చేయ్యల్ల.  

ఇకై పిలలాకు అక్షరాభాసా ం చేస్తటపుప డు ఏ దేవుడు పేరో 

రాయకుండా జగన్ మామయా , జగన్ మామయా  అన్న రాస్త రోజులు 

ఎంతో కాలం లేవన్న ఘంట్లపధంగా మీ వెనుక మా తల్లదాంప్రడులు, 

బాల,బాల్లకలు ఉనాన రన్న తెల్లయజేసేూ ధన్ా వాదములు 

తెల్లయజేసేునాన ను. రేపు మన్ పిలలాకు ఉదోా గాలు వచాే వరకు 

ఆయన్ మన్ముందుండి న్డిపించాలన్న కోరుకుంటూ, మా పిలలాకి 

ఉదాో గ పప్రతాల్లచిా , ఉదోా గాలు కల్లప సే్కరన్న కోరుకుంటునాన ను. 


