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జగనన� ��������న – ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� 
క�మం తప�క�ం�� ఏ �ౖె�మ��ిక �ీ� ఆ �ౖె�మ��ికం అ�న ��ంట�� �ె��ంప�
అ��� బర�– ����ంబర�, 2021 �ౖె�మ��ి�ా��� ����ప� 10.82 ల�ల మం�� ����ర�� లక� ర�.709 ��ట�ను
స��ాలయంల� బట�  ����� ��ర��ా ����ర�� ల తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�... :

మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం
ఈ ��� �ేవ��� దయ�� మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ను. 10.82 ల�ల మం�� ����ర�� లక� మం�

�ేసూ� ... ఈ ��� అ��� బర�, నవంబర�, ����ంబర� �ౖె�మ��ి�ా��� సంబం��ం� ర�.709 ��ట�ను బట� ����� ఆ �ిల�ల
తల�� ల ఖ���ల�� �� ��ర��ా జమ �ేసు� ���ం. ఇంత మం� �ార�క�మం �ే�� అవ�ాశం �ేవ�డ� ��క� ఇ��నందుక� ��ల�
సం��షం�ా ఉం��.

��క� సం���ా���ే� �ార�క�మ���
చదువ� అ���� ఒక ఆ�ి� . �ిల�లక� మనం ఏం �ే��� బ�గ�ంట�ందంట�... ఎవర� క��� �ొంగ�ంచల�� ఆ�ి� ఏ�ౖె��

ఉందంట� ఒక� చదువ� మ�త���. చదువ� అన��� ����లను మ������సు� ం��. �వన ప�మ�ణ�లను మ������సు� ం��.
ఒక క�ట�ంబం ��ద��కం నుం� బయటక� �ా�ాల���.. ఒక అడ�గ� మ�ందుక� ��య�ల���.. ఆ క�ట�ంబంల� నుం�
ఒక �ిల��ాడ� �ా�, �ాప �ా�.. ��క�ర�, ఇంజ�ర� ల�ంట� ��ద� చదువ�ల� చ���నప��డ�, ��ర����న ���ల�
సం�ా��ం�ే ప���ి�� వ��నప���ే.. ఆ క�ట�ంబ�ల� ��ద��కం నుం� బయటక� వ�ే� ప���ి�� వసు� ం��. అ��ంట�క���
��క� ��ల� సం���ా���ే� �ార�క�మం ఏ�ౖె�� ఉందంట� ఈ ��������న, వస� ������.

నూర� �ాతం అ��ాస�త ఉన� సమ�జ�ల�...
ఇ�ాళ 100 �ాతం అ��ాస�త ఉన� సమ�జ�ల� ఎల� ఉంట�� గమ�ం�నట��� �ే.. ఆశ�ర�ం క���ం�ే �షయ�ల�
మనక� అర�మవ����. నూర��ాతం అ��ాస�త ఉన� సమ�జంల� ��మరణ�ల�, జన� సమయంల� తల�� ల
మరణ�ల� క��� ఇక��ే తక��వ�ా ఉంట��. �ద� అ���� ��తంల� ��ణ�తను, �వన ప�మ�ణ�లను క���
��ర�గ�పర�సు� ం��. చదువ����, �ద� ఉన� క�ట�ంబ�లను �� ���ే.. ఎం�� వ����సం క��ిసు� ం��. ఒక �ిల��ాడ�
ఒక ఊర� నుం� ��క�� అ��ే ఆ క�ట�ంబం బ�గ�పడట�� �ాక�ం�� ఆ ��ా మం క��� బ�గ�పడ�త�ం��. �ట��� ��ల�
ఉ��హరణల� �ెప�వచు�. ��ద� ��ద� ��క�ర�� �న� �న� ��ా మ�ల నుం� వ��, ��ౖ �ా� �ల��� ����న త�ా�త ఈ ���క�
క��� ఆ ��ా మ�లను �ాళ�� గ�ర�� ��ట�� క��... అక�డ మం� �ేయ����� ��పత�యపడ��ర�. అ�����ా వంట� �ే�ాల��
ఉన��ాళ�� , �ాళ� ��ా మ�లక� ��ల� �ేయ����� అక�డ నుం� డబ��ల� క��� పం�ిసు� ంట�ర�. �ాళ� ����ల�� ��న���
���� చూ��� .. చదువ� వల��� �ాళ��  ఆ�ా� ��� ����� ర� అ� ఎవ������� అర�ం అవ�త�ం��.

��ద��కం వల�  చదువ�ల� ఆగక�డదు
ఇల�ంట� ప���ి�త�ల� మ��ా�, మన �ిల�లక� క��� చదువ�ల�� ��ద��కం అడ�� �ాక�డదు.. డబ��ల� ల�క�� వడం వల�

చదువ�ల� ఆ�� ప���ి�� �ా�� �ాక�డద���� ��ను గట��న న��న �ి��� ంతం.

�� కళ�  మ�ందు ����ల� ఘటన



�ీ� ���ంబ�� ��ం� అ�� అంశం �ద ఎప��డ� మ�ట�� ����న వ���� క���... �� కళ� మ�ందు ఒక ఘటన
క��ిసు� ం��. �� �ాదయ�త� జర�గ�త�న�ప��డ� ��ల�� ర� �ల�� ల� జ����న ఒక ఘటన.
ఆ �ాల��ల� �ీ� ����ప� ర�.1 ల� ఉంట�... �ీ� ���ంబ�� ��ం� ����ా ����ప� ర�.30 ��ల� మ�త��� వ��న
ప���ి��. అల�ంట� ప���ి�త�లల� ఆ �ిల�� డ� తం��� �� దగ�రక� వ�� తన ��డ�క� ఆత�హత� �ేసుక����డ� అ� ��క�
�ె�ా�ర�. ����న ర�.70 ��ల� ఎక�డ నుం� �ేగల�గ���మ�, �� త��దండ�� ల �ద ��రం అవ�త�ంద� బ�ధప�� ఆ
�ిల��ాడ� ఆత�హత�క� �ాల���� డ�.
ఒక సంవత�రం తన తం��� ��ం����� ప�� ఆ ర�.70��ల� �ె�� తన చదువ�లక� ��డ��ా ఉ��� క���.. మరల�
��ం�ో సంవత�రం ��లవ�ల�� వ�ే�స���� అ�ే ప���ి�� మ�� వ�� ఆ �ిల�� డ� తన తం��� �ద ఆ ���ా�� ��ంచల�క
ఆత�హత� �ేసుక�న� ఘటనను ఆ తం��� �ెబ�త�న�ప��డ� ఈ ����� క��� ��ను ఆ ఘటనను మ����� ల�ను. ఆ
ప���ి�� ఏ ఒక����� క��� �ాక�డదు. �� �ట�� �ెల�� ల�� , �ట�� తమ��ళ�� ��ప��ా చద�ా�. చదువ�ల ��సం అప��ల
�ాల��� ప���ి�� ఈ �ాష� �ంల� ఏ ఒక����� �ాక�డదు. చదువ�ల� చ����ే�� మన ప���ి�త�ల� బ�గ�పడ���. మనం
��ర����న ప���ి�త�ల�� �� �� ��మ� గట���ా ఇంతక� మ�ందు ��క��� గట���ా న��న వ���� ఎవ����� ఉ���ర� అంట� అ��
��న��ార� అ�� �ె�ా��.

��న��ార� ఒక �ప�వం �సు�����ర�
��న��ార� హయ�ంల� ఒక �ప�వం �సుక�వ�� ప�� ��ద�ా���� క��� ��డ��ా �లబ�ే ��ప� �ార�క�మం �ే�ార�.
ఇంతకమ�ందు ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��ీ, ��దల ��సం ��ం ఎం�� �ే�ామ� గతంల� ��యక�ల� మ�టల� �ె����ాళ�� ,
��������ల�, అగ�వ�ా� ల�� ��దల ��సం ��షణల� ఇ�ే� �ా��� తప� �జం�ా �ా�� ����ల� మ��ా�ల� ��పత�యప�ే
�ా��� వర� ల�ర�.
ఆ ��శ�ా అం�� ఇం�� ��న��ార� అడ�గ�ల� ���ార�. ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� అన����� ఆ ���ల�� ��న��ార�
(��ౖయ� .�ాజ��ఖ� ����� �ార�) �సుక�వ���ర�.

త�ా�త �ాలక�ల� �క��బ���ా...
��న� చ��� �న త�ా�త వ��న �ాలక�ల� �న�ట� వరక�... �ా��కం�ా ఇ���మంట� ఇ���మన�ట��

�క��బ���ా �ీ� ���ంబ�� ��ం� ను అమల� �ే�ార�. �ీ�ంను �త�ం ��శనం �ే�� ప���ి�త�ల�� �� �సుక��� �న
త�ా�త ఈ ��� మ��� ప�����ా మ�ర�సు� ���ం. మనం వ��న త�ా�త �ేశంల� ఎక��� ల�� �ధం�ా, అర�� ల�ౖన ��ద
����ర�� లంద���� క��� ప���� �ీ����ంబ�� ��ం� ఇసు� ���ం. ఐట�ఐ, �ా�ట�����, �����, ఇంజ���ం�, ����స� 
��ర��ల చ���� ����ర�� లంద���� క��� ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� అన��� �ా�ర�� ఆ� �ా�ర�� ఇవ�డ�� �ాక�ం�� .
ఎట�వంట� ఎ��య�� ల�క�ం��, వస� ����న అ�� ��ప� ఆల�చన �ే�ాం. ప�� �ౖె�మ��ి�ా��� ఇవ�డ�� �ాక�ం�� వస�
����న అ�� ��ప� ఆల�చన �ే�ి బ� ���ం� అం� ల���� ం� ��సం �ిల�ల� ఇబ�ం�� ప�ే ప���ి�త�ల� �ాక�డద�... �����ి�,
ఇంజ���ం� చ���� �ిల�లక� ర�.20��ల�, �ా�ట����� చ���� �ిల�లక� ర�.15��ల�, ఐట�ఐ చ���� �ిల�లక� ర�.10��ల�
సంవత��ా��� ��ండ� ద�ాల��ా వస� ����న అ� ��ర��� ఇ�� �ప��ాత�క మ�ర��ల� �సుక��ావడం జ����ం��.

గత ప�భ�త�ం హయ�ంల�...
గత ప�భ�త�ంల� �ీ����ంబ�� ��ం� ప���ి�� ఎల� ఉంద� ఒక��ా�� అల�చన �ే�ినట���ే... అర��ర �ీ�
���ంబ�� ��ంట�� . ర�.70 ��ల�, ర�.ల� నుం� �ీ�ల� ఏ �ా� �ల� ఉ��� క��� ర�.30 ��ల� ఆర��ర�ా ఇ�ే�
ప���ి�త�ల�. అ�� క��� సమయ���� ఇ�ే� ప���ి�� ల�దు.

2017–18, 2018–19 ఈ సంవత��ాలక� ఏకం�ా ర�.1778 ��ట�� �ీ� ���ంబ�� ��ం� బ�ా�ల� ��ం��ం� ల� ��ట��
గత �ాలక�ల� మ�క� అప�జ��ి� �� �ే.. �ర�నవ������ ఆ �ిల�లక� ఏ ఒక����� ఇబ�ం�� �ాక�డద�� ఉ�ే�శ�ం�� ఆ
బ�ా�లను క��� మన ప�భ�త��� �ె��ం�ం��.

మన ప�భ�త�ం �ే�ిన ఖర��....



జగనన� వస� ����న, ��������న ఆ� ఈ పథ�ాల ��సం... గత ప�భ�త�ం �ే�ిన బ�ా�ల�� కల�ప�క�� మన
ప�భ�త�ం ర�.9274 ��ట�� ఖర�� �ే�ిం��. ఆ డబ��ల� ఇవ�డ�� �ాక�ం�� ��ప� �ప��ాత�క���న మ�ర��ను క���
�సుక��ావడం జ����ం��. అ�ే�టంట� ఈ డబ��ల� ����ా�� తల�� ల ఖ���ల�� �� ఇవ�డం. తల�� లను ఈ ప����యల�
��గ�ా�మ��లను �ే�ాం.
అ��� బర�, నవంబర�, ����ంబర� �ౖె�మ��ి�ా��� సంబం��ం�న డబ��ల� ఇ�ాళ ఇసు� ���ం. మరల� జనవ��, �ిబ�వ��,

మ���� �ౖె�మ��ి�ా��� సంబం��ం�, మరల� �� ��లల� �ె���ా� ం. ఏ �ౖె�మ��ి�ా��� ఆ �ౖె�మ��ికం ప�ర��న ��ంట��
ఆలస�ం ల�క�ం��... ఆ తల�� ల ఖ���ల�� �� జమ �ేసు� ���ం.

తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ేయడం వలన....
���వల� జ���� ��ప� మం� ఏ�టంట�.. తల�� ల� ���� �ీ�ల� కట�డం �దల� �����ే �ాల��ల� జ�ాబ�����తనం

��ర�గ�త�ం��. తల�� ల� �ీ�ల� కడ�త����ర� �ాబట�� .. అక�డ ల��బ�ల�, వసత�ల� ఏ� బ��ాల�క�� ��� ప���ం�ే
హక�� �ా��క�ంట�ం��. అల� ప���ం�ే హక�� తల�� లక� ఇసూ� .. �ాల��ల�� క��� ��ర����న వసత�ల� �సు���ే� ప����య
��ర��ా� ఉం��ల�� ఉ�ే�శ�ం�� �ా��� క��� జ�ాబ����� �ేసూ� ... తల�� ల ఖ���ల�� �� ఏ �ౖె�మ��ి�ా��� ఆ �ౖె�మ��ికం
డబ��ల� ఇ�ే� �ార�క�మ���� ���ారం చుట�� ం.

వస� ����న అ�� �ార�క�మంల� క��� మనం ప�� ��������� ఇసు� న� ర�.20 ��ల�ల� ఇప�ట��� ర�.10��ల� ఇ���ం.
��ం�ో �డత ఏ�ి�� 5న ఉంట�ం��. అ��ం�� సమ����ాల� మ����ిన ��ంట�� ��ర��ా ప�జల�� �� ���� ���� ��ా రం�ం��ల��
ఉ�ే�శ�ం�� ఆ ��� ఈ �ార�క�మం ��ట�� క����ం. ఇ�� క��� ��ర��ా తల�� ల ఖ���ల�� �� ��యడం జర�గ�త�ం��.

ఈ పథ�ా��� ����  ల�వ�....
మ�� ��ప� ఆల�చన ఏ�టంట�.. ఈ పథ�ా��� ���� ల�వ�. తల�� ల�.. ఎంతమం�� �ిల�ల�ంట� అంతమం�� �ిల�లను
చద�ంచం��. ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం�, వస� ����న అంద���� ఇ�ా� ం. క�ట�ంబ�ల ����ల� మ��ాలంట�..
�ా���ా��త �ా�ాలంట� ఈ �ిల�ల� ��ద��ాళ�� అ�న త�ా�త, ��ద� చదువ�ల� చదవగ����ే�� ��� ప�పంచంల� �� ట�
�ా��వరణంల�, ��ర����న ���ల��, మం� ఉ�ో��ాల� �ేసూ� .. ��ణ����న ������ ��ర�గ�పర�సూ� ..
బ�తకగల�గ���ర�. ఈ అవ�ాశం ప�� అక�క�, �ెల�� మ�క� మం� అన��ా, తమ�����ా, �ిల�లక� మం� ��నమ�మ�ా
ఇ�ే� ��ప� �ార�క�మ���. ���వల�  సంప�ర�ం�ా మం� జర�ాల� మన�ా�ా ��ర�త����ను.

����రంగంల� �ప��ాత�క మ�ర��ల�...
����రంగంల� ఇ�ాళ �ప��ాత�క���న మ�ర��ల� జర�గ�త�����.
ఏ �ా� �ల� జర�గ�త����� అంట�... ఇ�ాళ �ట��దట �ా���ా ప����ట� సూ�ళ� నుం� గవర���ంట� సూ�ళ�ల�
�ిల�ల� �ేర�త����ర�. మనం అ���ారంల��� �ాకమ�ందు ప�భ�త� సూ�ళ�ల� 2018–19ల� 37.50 ల�ల మం��
����ర�� ల� ఉంట�... ఈ��� 43.60 ల�ల మం�� �ిల�ల� ఉ���ర�. అంట� ఆర�న�ర ల�ల మం�� �ిల�ల� ఇ�ాళ
ప����ట� సూ�ళ� నుం� ప�భ�త� సూ�ళ�ల� �ే��న ప���ి��. ఈ ��� �ట��దట��ా���ా ప�భ�త� సూ�ళ�ల� �ే��ందుక�
ఎ���ల��ల� ��క��ం�ేష�  ల�ట�  ఇ�� పం�ిసు� న� ప���ి�త�ల�����.
��డ�–��డ� ��ప� �ా����� �� సూళ��  అ�� ర�ప���ఖల� మ�ర�త�����. సబ��క��  ట�చ�  అం�ా�� ప���శ��డ�త����ం.
గతంల� �ా� � ట�చర��� ��క�� ల�� ప���ి�త�ల నుం� ఏకం�ా ప�� సబ��క�� క� ఒక ప��ే�క ట�చ� ను �సు���ే� ��ప�

ప����యను �సు��సు� ���ం. �త�ం ఇం���ష� ���యం చదువ�ల� �సు��సు� ���ం. �ీ�ఎ� ఈ �ిలబ� 
�సు��సు� ���ం. ��డ�–��డ��� ��త��ా� �ల� �ప��ాత�క మ�ర��ల� జర�త�����.

జగనన� �����ానుక...
అం�ే �ాక�ం�� గతంల� �ిల�లక� ప�స��ాల� ఎప����సు� ����� �ె�యదు. సూ�ళ�� ��ా రంభ���న ఆర� ��లల� త�ా�త
క��� ప�స��ాల� ఇవ�� ప���ి�త�ల నుం�, య���ా� స�ాలంల� ఇవ�� ప���ి�త�ల నుం� ఇ�ాళ సూ�ళ��
�దల��� సమయ���� �ిల�లంద���� జగనన� ���� �ానుక ��ర��� మ�డ� జతల బట�ల�, సూ�� బ��గ�,



�ట��దట��ా���ా బ�ౖ�ంగ�వ� ట���� బ���, ��� బ���, వ�� బ���, ష� ఇసూ� ��ప�ఆల�చన�� అడ�గ�ల�
��సు� ���ం.
ఆ �ా� � నుం� చూ��� ... �ిల�ల ��నూ గ���ం� మనం తప�. ఇంత�ా ఆల��ం�న మ�ఖ�మం�� బహ��ా ఎవర�
ఉండర�. �ిల�ల� ఏం �ంట����ర�, ��� అ�ే ��నూ అ��ే �ిల�లక� ర�� నచ�ద�.. ఏకం�ా �����క ��నూ ఇసూ�
ఆ �ిల�లక� అ�� ర�ాల��ా మం� ఆ�రం ఇవ������ జగనన� ��ర�మ�ద� అ�� �ార�క�మ���� ���ారం చుట�� ం.
గతంల� �� �ే �� క� సర�క�లక� క��� 7, 8 ��లల వరక� డబ����ే�వర� �ాదు. ఆయ�లక� క���
డబ����ే��ార� �ాదు. ఆ ప���ి�� నుం� �ప��ాత�కం�ా మ�ర��ల� �ే�ాం. ��ర�మ�ద� అ�� పథ�ా��� గతంల�
సంవత��ా��� ర�. 600 ��ట�� అ��� పథ�ా��� ఈ��� ర�.1800 ��ట�� అవ�త�ం��. ఇ�ాళ �ాఠ�ాలల�� క���
ర�ప���ఖల� ప�����ా మ�ర�సూ� .. తల�� �� క��� �ట���� �ేసు� ���ం. అమ�ఒ�� అ�� ��ప� �ార�క�మ���
�సుక�వ�� ఎ� ��� ��ం� ను గణ�యం�ా ��ం�ే ��శ�ా అడ�గ�ల� ��సు� ���ం.

ఉన�త �ద�ల� క���...
ఉన�త �ద�ల� �ిలబ� ల� క��� ��ద� ఎత�� న మ�ర��ల� �ెసు� ���ం. జ�� ఓ����ంట�� �ిలబ� ను �సు���ే� ��శ�ా
అడ�గ�ల� పడ�త�����. అప�ంట��ి� ���నం తప��స�� �ే�� ��శ�ా క��� అడ�గ�ల� ��సు� ���ం. �ప��ాత�క
మ�ర��ల� ����రంగంల� ��ట��ేసుక�ంట�����.

�ట��ంట� వల� �ిల�ల� బ�గ�ప���, �ిల�లక� మం� జర�ాల� ఆ�ాటపడ�త�.. మం� జర�ాల� మన�ా�ా
��ర�క�ంట�, �ేవ�డ� చల� �ా ఆ�ర���ం��ల�, ఇల�ంట� మం� �ార�క�మ�ల� �ే�� అవ�ా�ాల� ఇ�ా�ల�
��ర�క�ంట����ను.
�ిల�లక� �ేవ��� దయ ఉం��ల�, బ��ా మం� చదువ�ల� చదువ�క��� ప���ి�త�ల� �ా�ాల� ��ర�క�ంట����న�
�ీఎం తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం అ��� బర� – ����ంబర�, 2021 �ౖె�మ��ి�ా��� ����ప� 10.82 ల�ల మం�� ����ర�� లక� ర�.709 ��ట�ను
స��ాలయంల� బట�  ����� ��ర��ా ����ర�� ల తల�� ల ఖ���ల��   �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  జమ �ే�ార�.

ఈ �ార�క�మంల� �ాం��క సం��మ�ాఖ మం�� �ి��� �శ�ర��, �����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు���, �ీఎ� ��క�� 
స�� శర�, హయ�� ఎడ����ష� ����� �ౖెర�� ��మచం��� ����� , సూ�� ఎడ����ష� ��గ��ల�ట�� అం� మ��ట��ం� 
క�ష�  �ీఈఓ ఆల�ర� �ాంబ��ా����� , ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.

========================================================================
=====================
16.03.2022
అమ�ావ�

జగనన� ���� ����న

ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం�  – క�మం తప�క�ం�� ఏ �ౖె�మ��ికం �ీ� ఆ �ౖె�మ��ికం అ�న ��ంట�� �ె��సూ�

స��ాలయంల� కంప��ట�  బట�  ����� ��ర��ా ����ర�� ల తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ� 

ఈ సందర�ం�ా మ�ట�� ��న మంత�� ల�, ల����ర�ల� ఏమ���రంట�...�ా�� మ�టల�� ��

�ి��� �శ�ర��, �ాం��క సం��మ �ాఖ మం��



�ా�, ఈ ��� ��ల� సు��నం. ��������న అన�ా�� మనక� గ�ర�� ���ే��� ��వంగత ��త ��ౖఎ� �ాజ��ఖ� ����� �ార�.
2004 నుం� 2009 వరక� క��� ��ౖఎ� ఆ� �ార� ��ండ� అదు�త���న పథ�ాల� ప���శ��ట�� ర�. అందుల� ఒకట�
ఆ��గ���, ��ం�ో�� �ీ� ��ఇంబ�� ��ం� . ��డ� ��రత�ేశంల��� �ాదు �ేశ ��ే�ాలల� క��� ఈ పథ�ాల��ౖ అ��క
చర�ల� జ���ా�. ఆ���క �ారణ�ల వల� ఏ ఒక�ర� క��� ఉన�త చదువ�లక� దూరం �ాక�డదన� బృహత�ర
ల��ం��, ఈ �ేశంల�, ఈ �ాష� �ంల� ప�� ఒక�ర� చదువ����ాలన� ��క�� �.ఆ� .అంబ�ద�� ఆల�చ�� ���నం�� ఈ
పథ�ా�� ��వంగత ��త ��ౖఎ� �ాజ��ఖ� ����� �ార� ��ా రం�ం��ర�. ఈ సం��మ పథ�ాల �షయంల� ��ౖఎ� ఆ� �ార�
��ండ� అడ�గ�ల� మ�ందు����� �ర� ��ల�గ� అడ�గ�ల� మ�ందు���ార�. ��������న�� �ాట�, వస� ����న క��� ��ట��
ఈ �ాష� �ంల� ��ద, మధ�తరగ� ����ర�� లను ఆదుక�ంట�న� �షయ��� ప�జల� చూసు� ���ర�. ఈ ��� ����ప�
10.82 ల�ల మం�� ����ర�� ల ����లల� ��ల�గ�ల� �ం�� ��� ఇ��. ఈ పథ�ా��� చంద�బ�బ� ఎంత త�ట��
�� డ�ాల� అంత త�ట�� �� ����ర�. ఆయన సంప�ర� �ీ� ��ఇంబ�� ��ం� � ��ల��ం� 30 �ాతం �ా� � ��� �ి�� �ే�ి
��వలం ఇంజ���ం� ����ర�� లక� మ�త��� ర�. 35 ��ల� ఇ�� త�ా�త �ేత�ల� దుల�ప�క����ర�. ����న �ీ�ల�
కట�� ��ల�క ��ల�మం�� ����ర�� ల� చదువ�ల� మధ�ల� ఆ���ిన సంఘటనల� ��ల� ఉ����. �ా� �ర� వ��న
త�ా�త ��ౖఎ� ఆ� �ార� ఏ �ధం�ా అమల��ే�ా�� అంతకంట� బ��ా అమల��ే�� �ధం�ా ����ర�� ల ����ల�
��������� ర�. అం�ే�ాదు గత ప�భ�త�ం ����ప� 16 ల�ల మం�� ����ర�� లక� సంబం��ం� బ�ా�ల� ��ట��న ర�.
1,778 ��ట�� �ర� కట�� ఈ పథ�ా�� ��న�ా��సు� ���ర�. ఇప�ట�వరక� ర�. 9,274 ��ట�� ��������న, వస� ����నక�
�ర� ���� �ేయడం చూ��� �ద�క� �ర� ఇ�ే� ��ా ��న�త, �ాబ� �� త�ా��� �ర� ఇ�ే� మ�ర�దర�కత
అర�మవ�త�ం��. ఇదం�� ఏ�ీ ప�జల� �ాక�ం�� ఇతర �ా�ా� � ల �ీఎంల� క��� ఏ�ీ ��ౖప� చూసు� ���ర�. ఇ�� మ�
అదృష�ం�ా ���సు� ���ం, ���ంక��.

సవర ఇందు, ��������, ���ాక�ళం

గ�� మ����ం� �ా� . ���� ����న పథకం ర�పకల�న �ే�ిన �క� �� ధన��ా��ల�. ��ల�ంట� ఎం��మం�� ��ద
����ర�� లక� ఉన�త �ద� అందుత�ం��. ప�� ఏ���� మ�క� ఈ పథకం అందుత�ం��. అందువల� ��మం�� బ��ా
చదువ�త����ం. ��ం నల�గ�ర� అ�ా��ెల�మ�లం, అప�ట�� మ� ��ద�క�క� ఇల� చదువ�క��� అవ�ాశం ల�క చదువ�
మధ�ల��� ఆ���ిం��. మ� �న� �ె�� ���� �ాట� చదువ�త�ం��. మ� �ె���� ���� �ానుక ���ంద య���ా��, ��� 
బ���, ట���� బ���, �ా�� �ట���, బ����, ష��, ట�ౖ, బ��� , ట�ం� బ���, ��� �, �ా� �, బ�� �ీ�� అ�� ఉ�తం�ా ఇ���ర�.
మ� �ె���� ప�� ఏ���� అమ� ఒ�� వసు� ం��. మ� అమ�క�, అక�క� �����ా డబ�� వ��ం��. మ�ల�ంట� ��ద �ిల�లక�
�ర� ఎం�� స�యం �ేసు� ���ర�. మ� ��న� ఒక ట�� క�� �ౖె�వ�, మమ��� ఇంత బ��ా చ���ం�ే�ార� �ా�ే�, �ా�
�ర� వ��న త�ా�త ఇసు� న� అవ�ా�ాల�� ��ం బ��ా చదువ�క�ంట����ం. �ర� మ�క� అన��ా అండ�ా ఉం�� ��శ
య�� ప���శ��ట�డం వల� ��ం ��మం�ా బయట��� ��ళ�త����ం. �ర� మ�క� అన��ా మ� ��నక�ం�� న���ిసు� ���ర�.
��ం ��ద� ��ద� చదువ�ల� చద�ాలనుక�ంట����ం. ��ను ఐ�ీఎ� ఆ�ీస� అ�ా�ల� ��ర�క�ంట����ను. �ర� మ��
మ�� మ�క� మ�ఖ�మం���ా �ా�ాల� మనసూ�����ా ��ర�క�ంట����ను. మ� అమ� క�� పనులక� ��ళ�త�ం��.
�ర� �ేసు� న� �ాయం వల�  ��ం బ��ా చదువ�క�ంట����ం. ధన��ా��ల� �ా� .

త�మ�ప��� అను�ాధ, �������� త��, కనప����ాడ� ��ా మం, ��ల�� ర� �ల��

అ��� నమ�ా�రం. ��క� మ�గ�� ర� ఆడ�ిల�ల�. మ� ��ద��ాప �ట�� ��ం�ో ఏ���� చదువ�త�ం��. �ర� ప���శ��ట��న
��������న పథకం వల� మ�త��� ��ను చ���ంచుత����ను. ��క� అంత ��� మత ల�దు. �� �డ� ఈ ��� ఇంజ�� �ా
సమ�జంల� �లబ�ట�గల�గ�త����నంట� ��� �ారణం. ��ం�ో�ాప ����� మ� చదువ�త�ం��, మ��ో �ాప ఇం���� 
���యంల� ప�ో తరగ� చదువ�త�ం��. � వల�� �� మ�గ�� ర� �డ�ల� చదువ�త����ర�. మ��� ��ల� ��ద క�ట�ంబం.
��క� ఒక �ౖె�ా��� ఇ�� ఈ సమ�జంల� �లబ�ేల� �ర� �ాయం �ే�ార�. ��ను క�ట�� ప� �ే�ా� ను, ��క� �ే�ోడ�
�ాయం అం��ం��. ��క� ��ౖఎ� ఆ� ఆస�ా అం��ం��, సు��� వ��� పధకం ����ా ల���� ం��ను. మ� అత�మ�క� క���
�ేయ�త �ాయం అం��ం��. ��ం�ేళ�ల� ర�. 37 ��ల� �� ం��ం. ఆ�� �తంత� ��న�� క��� వసు� ం��. �ర� ఒక
��డ�క� �ా� నంల� �లబ�� ఆ��క� ఏ అవసరం వ���� �ర�సు� ���ర�. �� ంత ��డ�క�ల� క��� ఈ �ధం�ా



�ర�ల����. ��క� �� ం�ల�� క��� ల�దు, �ా� �ర� నను� ఒక �� ం�ంట��� యజమ��� �ే�ార�. � ఆడ�డ�ను
యజమ��� �ే�ార�, ఏ����� � ర�ణం �ర����ల����. మ� అమ�క� క��� ���త� భ���ా �ాయం అం��ం��.
నవర���ల� మ� ఇంట�� �� �ర�గ�త�����. ��శ చట�ం వల� �� �డ�ల� �ౖెర�ం�ా బయట��� ���� �ాగల�గ�త����ర�.
ప�� త���� �ర� నమ��ా�� ఇ���ర�. �ర� �� �డ�లక� ��నమ�మల��ా �ాయం �ేసు� ���ర�. ఇ��
అవ�ా�ా���న � ర�ణం ఏ��� �ర����గలను. ఇ�� �� �డ�ల�� ప���తం �ాక�డదు, త�ా�త �ార� క���
అనుభ�ం��� అంట� �ర� మ�� మ�� �ీఎం�ా �ా�ా�. �� �డ�ల�� ప�� ���� ఈ అవ�ాశం �� ం���. �ర� ఒక
సూ����ల� ����ర�. �� హృదయప�ర�క కృతజ�తల� అ���.

హ���ి�య, ��������, �ర�ప�

జగన��� ��ను ఇంజ���ం� ��ౖన� ఇయ� చదువ�త����ను. మ� ��న� ������ ఉ�ో���, అమ� హౌ� ��ౖ� . ��ను
2018ల� �ట�� ల� జ��� అయ��ను. 2018ల� ర�. 35 ��ల� మ�త��� �ీ� ��ఇంబ�� ��ం� అ�ం��. 2019 నుం�
�� ప���� �ీ� ��ఇంబ�� ��ం� అవ�త� వసు� ం��. ��క� �ీ� గ���ం� ఎల�ంట� బ�ధ ల�క�� వడం�� కష�ప�� చ���
�ా���జ�ం� ల� ర�. 6.75 ల�ల �తం ఏ������ �� ం�ేల� మం� ఉ�ో�గం �� ం��ను. ���ంక�� జగన���. ��ను ఓ�ీ
��ట������ �ెం��న అమ��� అ��� �ీ� ��ఇంబ�� ��ం� �ావడం �ేశంల� ఎక��� ల�దు. ��శ య�� గ���ం� మ�క�
అ��� ��� ������ �ే�ార�. మ�క� ఎల�ంట� భయం ల�దు, మ� �ె���� అమ� ఒ�� వసు� ం��, మ� ����ం�� క��� ��ల�
హ��ీ�ా ఉ���ర�. ��ను �ాల���� వ�ే� ����ల� ప�భ�త� �ాఠ�ాల �దు�ా వసు� ���ను, అక�డ ��డ� ��డ� ���ంద
జ����న అ�వృ��� క����ా చూ�ాను. ������ సూ��� క��� ప�భ�త� �ాఠ�ాలల�� �ేర����� ఉత��కత చూప�త����ర�.
మన ��రత�ేశంల� �ద�క� ��ద� �ీట ���ిన �ాష� �ం�ా ఏ�ీ� ���������నందుక� �క� ధన��ా��ల�. ���ంక��.

========================================================================
=======================

16.03.2022
అమ�ావ�

జగనన� ���� ����న

స��ాలయంల� కంప��ట�  బట�  ����� ��ర��ా ����ర�� ల తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ� 

ఈ �ార�క�మంల� �ాల�� న� మంత�� ల� ఆ��మ�లప� సు���, �ి��� �శ�ర��, �� ��క�ట�� ��క�� స�� శర�, సూ�� 
ఎడ����ష�  ��గ��ల�ట�� అం�  మ��ట��ం�  క�ష�  �ీఈ�� ఆల�ర� �ాంబ��ా����� , ఇతర ఉన������ార�ల�.


