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అమరావతి 

 

ప్రభుత్వ ఎస్టీ, ఎస్టీ గురుకులాలలో  ఐఐటీ రాయాంకరోకు స్టఎాం అభినాందన 

విద్యయరుు లకు లాయప టాప ల బహూకరణ 

వారి నుద్దేశాంచి స్ఫూరిిద్యయక ప్రస్ాంగాం 
ఈరోజు ఐఏఎస లుగా ఉనన చయలామాంద్ి నేప్థ్యయలు అత్యాంత్ సాధయరణమ ైనవే 
మీరుకూడయ వారినుాంచి స్ఫూరిి ప ాంద్యలి 

కలెకీరో సాు యికి చదరుకోవాలి 

కృషి చదస్తి  సాధ్యాంకానిద్ి ఏమీ లేదు 
స్టఎాంఓ అధికారి ముత్యయలరాజు జీవిత్మే ద్ీనికి ఉద్యహరణ 

ఇప్పటికే మీరాంత్య ఒక సాు యికి చదరారు 
బాగా కృషిచదస్ి మాంచి సాు నయలలో కి రావాలి 

మీకు ఏాం కావాలనయన త్గిన స్హాయ స్హకారాలు అాందుత్యయి 

- విద్యయరుు లత్ో స్టఎాం వ ైయస .జగన  
 

అమరావతి: 
ప్రభుత్వ సాాంఘిక స్ాంక్షేమ, గిరిజన రెస్ిడెనిియల  స్ఫూళో్ నుాంచి ఐఐటీ స్హా ఇత్ర ఉననత్ విద్యయ 
ప్రవేశాలకోస్ాం ప్రీక్షలు రాసి్ రాయాంకులు సాధిాంచిన విద్యయరుు లను స్టఎాం శ్ర ీవ ైయస .జగన  అభినాంద్ిాంచయరు. 
కాయాంప్ు కారాయలయాంలల వీరిత్ో ప్రత్దయకాంగా స్మావేశమయాయరు. ప్రతి ఒకూరినీ ప్రిచయాం చదస్ుకునయనరు. 
వారి నేప్థ్యయనిన అడిగి త్ెలుస్ుకునయనరు. విద్యయరుు లలో  స్ఫూరిిని నిాంపతలా, వారిని మరిాంత్ పర ర త్ీహిాంచదలా 
మాటాో డయరు. 
స్ఫూరిిని రగిలిాంచద కథలు ఇకూడద ఉనయనయి: 
విద్యయరాంగాంమీద ప్రభుత్యవలు చఫపిాంచద శదీధ , ధయయస్ అననవి పిలోల భవిష్యత్తి ను తీరిిద్ిదుే త్యయనడాంలల 
ఎలాాంటి స్ాంద్దహాం లేదని స్టఎాం అనయనరు. అమమ-ఒడి, నయడు-నేడు స్హా అనేక కారయకమీాలను ప్రభుత్వాం 
చదప్టిీాందని, కాని, వీటనినాంటికాంటే.. ముఖ్యమ ైనద్ి ఏాంటాంటే... విద్యయరుు లలో  స్ఫూరిిని నిాంపత అధికారులు 
మన ముాంద్ద ఉనయనరనయనరు. “మీ ముాంద్ద ఇదేరు ఐఏఎస  అధికారులు కాాంతిలాల  దాండద, స్ునీత్లు 
ఇదేరూ మాటాో డయరు. వీళ్లో కూడయ మీలాాంటి వాళ్లో . షెడఫయల  కులాలకు చెాంద్ినవారు... ఐఏఎస  అధికారులు 
అయాయరు. మీరాంత్య కూడయ వీరి నుాంచి స్ఫూరిి ప ాంద్యలి. ఇద్ి అసాధ్యాం కానేకాదు. ఐఐటీ వరకూ మీరు 
చదరుకోగలిగారు. ఇద్ి ద్యటిత్ద.. ప్రప్ాంచాం మీకు మ రుగెైన అవకాశాల రూప్ాంలల ద్యవరాలు తె్రుస్ుి ాంద్ి. ఆ 
ప్రప్ాంచాంలల ఇప్పటికే మీరు ఒక సాు యికి చదరుకునయనరు. మొటీమొదటి అడుగు వేస్ినటేీ  భావిాంచాండి’’ అని 



స్టఎాం విద్యయరుు లనుద్దేశాంచి అనయనరు. ద్దవుడి దయవలో బాగా కషీ్ప్డుత్తనయనరని, బాగా 
చదవగలుగుత్తనయనరని, ద్ీనిన ఇలాగే కొనసాగిస్తి , దృషిీ  కేాంద్ీరకరిస్తి .. కచిిత్ాంగా ఈ ఐఏఎస ల సాు నయలలో  
కూరుిాంటారనయనరు. 
 

ఐఏఎస లలో  చయలామాంద్ి నేప్థ్యయలు అత్యాంత్ సాధయరణమ ైనవని, స్టఎాంఓలల అదనప్ు కారయదరిిగా ఉనన 
ముత్యయలరాజే దీ్నికి ఉద్యహరణ అాంటూ..., త్న జీవిత్ాంలల ఆయన చఫస్ిన ప్రిస్ిుత్తలను విద్యయరుు లత్ో 
ప్ాంచుకుాంటారనయనరు. “ఇదాంత్య మీకు మాంచి స్ఫూరిినిస్ుి ాంద్ి. ముత్యయలరాజు జీవిత్ాం... హృదయాలను 
కద్ిలిస్ుి ాంద్ి. వాళో్ ఊరికి పర వాలాంటే బో టులల పర వాలి. మనకు స్ఫూరిినిచది కథలు ఎకూడో  లేవు... ఇద్ద 
గద్ిలల ముగుు రు ఐఏఎస  అధికారుల రూప్ాంలల ఉనయనయి. మీరు ఇద్ద కృషి కొనసాగిస్తి .. కచిిత్ాంగా మీరు 
ఈ సాు యికి చదరుకుాంటారు. నయ ప్కూనునన సాు నయలలో  మీరుకూడయ కనిపిసాి రు.’’ అని స్టఎాం అనయనరు. 
 

త్న వ ైప్ు నుాంచి స్టఎాంఓ అదనప్ు కారయదరిి ముత్యయలరాజు అాందుబాటులల ఉాంటారని, ఫర న  నాంబరు 
ఇసాి రని, ఎప్ుపడు అవస్రమునయన.., ఏాం కావాలనయన.. స్హాయాంగా నిలుసాి రాంటూ విద్యయరుు లకు స్టఎాం 
భరోసానిచయిరు. 
ఎలాాంటి కోిషీ్ ప్రిస్ుు లునయన.. నేరుగా ముఖ్యమాంతిర కారాయలయాం, ప్రభుత్వాం మీకు అాండగా 
ఉాంటుాందనయనరు. ఈ అధికారులాంత్య మీ సాు యినుాంచద వచయిరు కాబటిీ , ఎలాాంటి స్మస్యలు వసాి యి? 

వాటిని ఎలా ప్రిష్ూరిాంచయలి? ఏరకాంగా మీకు త్ోడుగా నిలవాలనే విష్యాలు వీరికి బాగా తె్లుస్ని స్టఎాం 
వారికి చెపాపరు. 
 

గిరిజన పరా ాంత్యలనుాంచి, అలాగే కరూనలులలని ఎమ్మమగనఫరు లాాంటి పరా ాంత్యలనుాంచి ఐఐటీలు 
సాధిాంచయరాంటే ఇద్ి నిజాంగా గరివాంచదగు విష్యమాంటూ విద్యయరుు ల ప్రతిభను స్టఎాం కొనియాడయరు. 
“పాదయాత్ర చదస్ినప్ుపడు కూడయ కరూనలు జిలాో లలని ఎమ్మమగనఫరు, మాంత్యర లయాం, ఆద్ోని ఎాంత్ 
వ నకబడి ఉనయనయో చఫశాను. వ నకబడడ  పరా ాంత్యలలో  ఇద్ి ఒకటి. అలాాంటి పరా ాంత్నుాంచి కూడయ ఇదేరు, 
ముగుు రు కలెకీరుో  వస్తి  మొతి్ాం వయవస్తు  అకూడ మారిపర త్తాంద్ి. అకూడి ప్రజల ఆశలు, ఆకాాంక్షలు 
పెరుగుత్యయి. పెదే పెదే చదువులు చదవాలనన త్ప్న పెరుగుత్తాంద్ి. మ్మమమలిన స్ఫూరిిగా తీస్ుకుని, 

మారుదరికాంగా భావిాంచి ఇాంకా కొాంత్మాంద్ి మ రుగెైన చదువులు చద్ివే ప్రిస్ిుతి వస్ుి ాంద్ి. మొతి్ాం మారేప 
కనిపిస్ుి ాంద్ి. ఇద్ి జరగాలని ద్దవుడిన పరా రిుస్ుి నయనను’’ అాంటూ స్టఎాం వారికి స్ఫూరిినిచదిలా వారిత్ో 
మాటాో డయరు.  మ్మమమలిన అభినాంద్ిస్ఫి  ప్రభుత్వాం త్రఫు నుాంచి మీకు లాయప టాపీ  కూడయ అాంద్ిాంచయాం. 
మీరు ఇాంకా పెైసాు నాంలలకి వ ళ్లో లి. మ్మమమలిన ఆసాు యిలల చఫడయలని మనస్ఫూరిిగా 
కోరుకుాంటునయననాంటూ స్టఎాం ముగిాంచయరు. 
 

విద్యయరుు లకు స్ఫూరిినిచదిలా త్న ప్రసాు నయనిన త్ెలియజేయాలాంటూ ముఖ్యమాంతిర కోరడాంత్ో స్టఎాంఓ 



అదనప్ు కారయదరిి ముత్యయలరాజు విద్యయరుు లత్ో త్న అనుభవాలను ప్ాంచుకునయనరు. “కృష్ాా జిలాో లల 
మాద్ి చినగొలోప్లోి. ఊరు ఒక ద్ీవి. అటు ప్శిమగోద్యవరి జిలాో కు, ఇటు కృష్ాా  జిలాో కు కూడయ ఎలాాంటి 
రవాణయ సౌకరయాం లేదు. ద్ీనివలో చయలామాంద్ి గరభవత్తలు పరా ణయలు కోలలపయిన ఘటనలు ఉనయనయి. 
మా స ాంత్ చెలెో లే పరా ణయలు కోలలపయిాంద్ి. అప్ుపడు స్ివిల  స్రీవస్ెస  ప్రీక్షలు రాయాలాని 
నిరాయిాంచుకునయనను. ఈ ప్రీక్షలలో  నయకు అఖిలభారత్ సాు యిలల నాంబర  ఒన  రాయాంకు వచిిాంద్ి. అప్పటి 
స్టఎాం వ ైయసాీర గారు పిలిచయరు. నయ త్లోిదాండుర లత్ో వ ళో్ల ఆయనిన కలిశాను. ఏాంకావాలని.. అప్పటి 
ముఖ్యమాంతిరగారు ననున అడిగారు. మా ఊరికి బ్రరడిి  కావాలని చెపాపను. నేను స్ివిలీ  అధికారిగా రిట ైర  
అయియయలలగా మా ఊరికి బ్రరడిి  తీస్ుకురాగలనేమోనని అనుకునయనను. వ ైయసాీర గారి వలో మూడదళో్ 
కాలాంలలనే బ్రరడిి  వేయగలిగాాం. ద్ీనికోస్ాం రూ.26 కోటో నిధ్ులను ఆయన కేటాయిాంచయరు. అప్పటి నుాంచీ 
నయకు విద్యయ స్ాంబాంధిత్ అాంశాలమీద దృషిీపెటాీ ను. అమమ ఒడి, నయడు-నేడు కారయకమీాలు చురుగాు  
చదయగలిగాాం. ఏపట హిసీ్రీలల ఎప్ుపడఫ కూడయ ఇనిన స్టటుో  రాలేదు’’ అాంటూ ముత్యయలరాజు 
విద్యయరుు లనుద్దేశాంచి మాటాో డయరు. 
 

ఇప్పటివరకూ 179 మాంద్ికి రాయాంకులు: 
 

రాషీ్రాంలల సాాంఘిక స్ాంక్షేమ, గిరిజన గురుకులాలనుాంచి ఇప్పటివరకూ 179 మాంద్ి వివిధ్ ఐఐటీలు, 
ఐఐటీలలో  పిరప్రేటరీ కోరుీలు, ఎన ఐటీలు, ఐఐఐటీలు, ఇత్ర కేాందర ప్రభుత్వ విద్యయ స్ాంస్ులలో  స్టటుో  
సాధిాంచయరు. ఎస్టీ  విద్యయరుు లలో  9 మాంద్ి ఐఐటీలకు ఎాంపికకాగా, 21 మాంద్ి పిరప్రేటరీ కోరుీలకు, 59 
మాంద్ి ఎన ఐటీ, ఐఐఐటీ, ఇత్ర కేాందర విద్యయస్ాంస్ులకు ఎాంపికయాయరు. 
ఎస్టీలనుాంచి 13 మాంద్ి ఐఐటీలకు, 34 మాంద్ి పిరప్రేటరీ కోరుీలకు, 43 ఎన ఐటీ, ఐఐఐటీ, కేాందర 
విద్యయస్ాంస్ులకు ఎాంపికయాయరు. ఇాంకా కౌనిీలిాంగ  జరుగుత్తననాందన మరిాంత్మాంద్ికి రాయాంకులు వచది 
అవకాశాం ఉాందని అధికారులు వ లోడిాంచయరు. వీటిత్ోపాటు ఇాంకా నీట , ఇత్ర వ ైదయ స్ాంస్ుల ఫలిత్యలు 
వ లోడికావాలిీ ఉాందని, వీటిలల కూడయ రాయాంకులు సాధిసాి రని అధికారులు వ లోడిాంచయరు. 
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26–10–2021, 

అమరావతి. 
 

ప్రభుత్వ ఎస్టీ, ఎస్టీ  గురుకులాలలో  ఐఐటీ రాయాంకులు సాధిాంచిన విద్యయరుధ లను కాయాంప  కారాయలయాంలల 
అభినాంద్ిాంచి వారికి లాయప టాప లు బహుకరిాంచిన స్టఎాం శ్రీ వ ైయస .జగన . 
 

కారయకమీాంలల పాలగు నన ఉప్ ముఖ్యమాంతిర(గిరిజన స్ాంక్షేమశాఖ్) పాముల ప్ుష్పశ్రవీాణి, సాాంఘిక 



స్ాంక్షేమశాఖ్ ముఖ్య కారయదరిి కె స్ునీత్, గిరిజన స్ాంక్షేమశాఖ్ కారయదరిి కాాంతిలాల  దాండద ఇత్ర 
ఉననత్యధికారులు.   
 

ఈ స్ాందరభాంగా ఐఐటీ స్హా ఇత్ర ఉననత్ విద్యయ ప్రవేశ ప్రీక్షలలో  రాయాంకులు సాధిాంచిన విద్యయరుధ ల 
అభిపరా యాం వారి మాటలలో నే.... 
 

వరలక్షిమ, స్ఫూల  ఆఫ  ఎక్ీ లెనీ, మారికవలస్, విశాఖ్ప్టనాం జిలాో . 
 

మాద్ి కోటప్రిి వలస్ గాీమాం, అనాంత్గిరి మాండలాం, విశాఖ్ప్టనాం జిలాో . 
ఎస్టీ  కేటగిరీలల నయకు 596 వచిిాంద్ి. 
నేను ఈ రాయాంకు సాధిాంచడయనికి ప్రత్దయకాంగా మీరే(స్టఎాం శ్రీ వ ైయస .జగన ) నయకు స్ఫూరిి స్ర . ఎాందుకాంటే 
మాకులానే చదువుకోవాలనే ఆశ ఉననవాళో్ కోస్ాం స్వరీుయ డయకీర  రాజశేఖ్రరెడిడ  గారు గిరిజన స్ాంక్షేమ 
స్ాంస్ధలను ఏరాపటు చదశారు. ఈ విష్యాంలల నయననగారు ఒక అడుగు ముాందుకు వేస్తి  మీరు నయలుగు 
అడుగులు ముాందుకు వేశారు. అమమఒడి, విద్యయ కానుక, గోరుముదే వాంటి ప్థకాలు మాకు చయలా బాగా 
ఉప్యోగప్డయడ యి. కరోనయ కషీ్కాలాంలల కూడయ మేము మా జగన  స్ర  ఉనయనరు అనే ధెైరయాంత్ో మేాం 
చదువుకోగలిగాాం. అననద్యనాం ఆకలి తీరిగలిగిత్ద విద్యయద్యనాం అజఞా నయనిన త్ొలగిస్ుి ాందనన మీ ఆశయాం 
చయలా గొప్పద్ి. కాబటిీ  విదయ కొరకు ఎనిన కోట లో నయ మీరు ఖ్రుిపెడుత్తనయనరు. ఇాంకా పైెసాధ యికి వ ళో్ల 
స్ివిలీ  సాధిాంచి నయలాాంటి ఎస్టీ, ఎస్టీ  వరాు ల వారికి మాంచి గైెడ గా ఉాండయలని ఆశస్ుి నయనను. ద్యనికి మీ 
ప్ూరిి స్హాయ,స్హకారాలు అాంద్ిసాి రని కోరుకుాంటునయనను. ఈ అవకాశాం ఇచిినాందుకు ధ్నయవాద్యలు. 
 

పారధసారధి, స్ఫూల  ఆఫ  ఎక్ీ లెనీ, పారవతీప్ురాం,విజయనగరాం జిలాో . 
ఆలిాండియా ఐఐటీ ఎస్టీ  కేటగిరీలల నయకు 333 రాయాంకు వచిిాంద్ి. మాద్ి విజయనగరాం జిలాో  
రామభదరప్ురాం మాండలాం కొటీకిూ గాీమాం. మా త్లోిదాండుర లు వ దురుబుటుీ లు అలుో త్యరు. నేను 
చిననప్పటి నుాంచి ట ైైబల  వ లేూర  రెషిడెనిీయల  స్ఫూల లలనే చద్ివాను. ఆ స్ఫూలీ లల చదవడాం వలో 
సర స్ెైటీలల ఎలా మ లగాలనేద్ి మాకు మా గురువులు నేరాపరు. మాజీ ముఖ్యమాంతిర స్వరీుయ 
వ ైఎస .రాజశేఖ్ర  రెడిడ  గారు హయాాంలల ఈ స్ఫూలీ  బాగా అభివృద్ిధ  చెాంద్యయి. స్టఎాం స్ర ... మాకు మీరే 
స్ఫూరిి. ఎాందుకాంటే విద్యయరుధ లే అభివృద్ిధకి మూలమని మా కోస్ాం మనబడి నయడు–నేడు, జగననన 
గోరుముదే, జగననన విద్యయ ద్ీవ న, అమమఒడి వాంటి మాంచి కారయకమీాలు చదప్టిీ  మాకు ఎాంత్ో పర ర త్యీహాం 
ఇచయిరు. మనబడి నయడు–నేడు గురిాంచి చెప్ుపకుాంటే... ఒక విద్యయరిధకి మాంచి విద్యయభాయస్ాం ఎాంత్ 
అవస్రమో... చుటూీ   ఆహోాదకరమ ైన వాత్యవరణాం కూడయ అాంత్ద అవస్రాం. మీరు పరా రాంభిాంచిన మనబడి 
నయడు–నేడుత్ో మా కాలేజీ రూప్ురేఖ్లే మారిపర యాయి. చదువుకోవడయనికి అనువ ైన వాత్యవరణయనిన 
మీరు మాకు కలిపాంచయరు. అాందుకు మా విద్యయరుధ లాందరి త్రప్ున మీకు కృత్జాత్లు 



త్ెలియజేస్ుకుాంటునయనాం. 
 

భానుప్రసాద్, స్ఫూల  ఆఫ  ఎక్ీ లెనీ, పారవతీప్ురాం. 
నయకు ఆలిాండియా ఐఐటీ ఎస్టీ  కేటగిరీలల 662 రాయాంకు వచిిాంద్ి. అమామ, నయనన ఇదేరూ నిరక్షరాస్ుయలు, 
ద్ినస్రి కూలీలు. మా విద్యయభివృద్ిే  కోస్ాం మీరు విద్యయకానుక, అమమఒడి, విద్యయదీ్వ న లాాంటి అనేక 
ప్థకాలు ప్రవేశపెటాీ రు. మీకు ధ్నయవాద్యలు. నేను కూడయ భవిష్యత్తి లల గిరిజన స్ాంక్షేమాం కోస్ాం 
ప్నిచదసాి ను. 
 

బ్ర త్రుణ్, గణప్వారి గూడెాం, లిాంగపాలెాం మాండలాం. 
ఆలిాండియా ఎస్టీ కేటగిరీలల 507 రాయాంకు వచిిాంద్ి. 
నేను సర ష్ల  వ లేూర  ఎల  బ్ర చరో, నరాీప్ురాంలల చదవుకునయనను. ప్శిమగోద్యవరి జిలాో లల స్ఫూరిి 
కారయకమీాం మాకు ఎాంత్ో ఉప్యోగప్డిాంద్ి. మాంచి కోచిాంగ  అాంద్ిాంచయరు. నయడు–నేడు ద్యవరా మా కాలేజ  
చయలా అభివృద్ిధ  చెాంద్ిాంద్ి. 
 

వ ై రఘు, ఎమ్మమగనఫరు, కరూనలు జిలాో . 
ఎస్టీ కేటగిరీలల జేఈఈ అడయవనీ లల 838  వచిిాంద్ి.   
ఇలా మీ ముాందుకు రావడాం చయలా ఆనాందాంగా ఉాంద్ి. మా ఉపాధయయయుల శక్షణ, ప్రభుత్వాం కలిపాంచిన 
మాంచి మౌలిక స్దుపాయాల వలేో  నయకు ఈ రాయాంకు సాధ్యమ ైాంద్ి. ధ్నయవాద్యలు స్ర . 
 


