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పి.గన్నవరం, తూరపగోదావరి జిల్లా . 
 

తొలివిడత నాడు–నేడు కింద ఆధునికీకరణ చేపట్టిన్ పరభుతవ స్కూళా్న్ు అంకితం చేసిన్ సీఎం శ్ర ీ
వ ైయస .జగన  
 

ర ండో  విడత నాడు–నేడు పన్ుల్కు శ్రకీారం చుట్టిన్ సీఎం 

 

విదాారధు ల్కు విదాాకాన్ుక కిట్స  పంపిణీ కారాకమీలనిన ప్రా రంభంచిన్ ముఖ్ామంత్రర వ ైయస .జగన . 
 

తూరధపగోదావరి జిల్లా . 
 

ఈ స్ందరభంగా సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  ఏమనానరంట్ే...: 
 

ఒక మంచి కారాకమీలనికి ఈరోజు శ్రకీారం చుడుతునానం. పి.గన్నవరం నియోజకవరగంల్ో ఇకూడున్న 
చిట్టిపిలా్ల్ు, అకూచెల్లా మమల్ు, సో దరధల్ు, సననహితుల్ు, అవావతాతల్ు అందరికీ హృదయపూరవక 
కృతజఞతల్ు. 
 

మూడు కారాకమీలల్ుకు నాంది 
ఈ రోజు ఇకూడ మూడు కారాకమీలల్ు జరగబో తునానయి. ఇందుల్ో మొదట్టది ఈ రోజు న్ుంచి బడుల్ు 
తెరధచుకుంట్ునానయి. కోవిడ  తీవరత కారణంగా బడుల్న్నన కూడా రాషి్టర వాాపతంగా మూసివేసి ఉన్న 
పరిసిితుల్ు మన్ందరికీ తెలిసిన్వే. దాదాపుగా ఇపపట్టకే  పిలా్ల్ు పరీక్షల్ు కూడా రాయకుండానే ర ండు 
స్ంవతసరాల్ు పూరతయలాయి. ఇట్ువంట్ట పరిసిితుల్ోా  డబూా ూహెచ ఓ, ఐసీఎంఆర  వాళ్లా  అందరూ బడుల్ు 
తెరవాలి, బడుల్ు తెరధచుకోవాలిసన్ అవస్రం ఉందని చెబుతునానరధ. 
 

కోవిడ  పో్ర ట్ోకాల్స  ప్ాట్టస్కత నే బడుల్ు 
ఇట్ువంట్ట పరిసిితుల్ోా  బడుల్న్నన పూరితగా తెరిచే కారాకీమలనికి ఇవాళ్ శ్రీకారం చుడుతునానం. కోవిడ  
పో్ర ట్ోకాల్స  పూరితగా ఫాల్ోఅవుతూనే బడుల్ు తెరవాల్ని ఆదేశాల్ు కూడా ఇచాచం.  గాీమ స్చివాల్యం 
ఒక యూనిట్ గా తీస్ుకుని ప్ాజిట్టవిట్ీ రేట్ు పదిశాతం కనాన తకుూవ ఉన్న పరత్రచోట్ా కూడా బడుల్ు 
కచిచతంగా తెరవాల్ని ఆదేశాల్ు ఇచాచం. ఒకోూ గదిల్ో 20 మందికి మంచి ఉండకుండా కాా స్ుల్ు 
జరగాల్ని ఆదేశాల్ు ఇచాచం. సెక్షన  సెి రంగ్త     20 కంట్ే ఎకుూవ ఉంట్ే రోజు తపిపంచి రోజు తరగతుల్ు 
జరధగుతాయి. 
 

ట్ీచరాందరికీ వాాకిసనేష్టన  



ట్ీచరధా  అందరికీ వాాకిసనేష్టన  ఇచాచం. కోవిడ  పో్ర ట్ోకాల్స  ప్ాట్టంచాల్ని ఆదేశాల్ు ఇచాచం. ఇట్ువంట్ట 
పరిసిితుల్ోా  అనిన జాగతీుత ల్ు తీస్ుకుంట్ూ ఈ రోజు వివరంగా గ ైడ ల్లైనస  కూడా ఇచాచం. 
 

పనద పిలా్ల్ భవిష్టాతేత  ల్క్షాంగా 
బడుల్లైనా, పరీక్షల్లైనా, విదాా వావస్ుల్ో మలరధపల్లైనా,  సీబీఎస ఈ, ఇంగిాష్టు మీడియం సిల్బస  అయినా, 
బ ైలింగువల్  ట్ెకి్టస బుక్టస  అయినా, పిలా్ల్ తల్ుా ల్ ఖ్లతాల్ోా కి అమమఒడి, విదాాదీవ న్, వస్త్ర దీవ న్ వంట్ట 
పథకాల్తో డబుుల్ు నేరధగా ఆ తల్ుా ల్ అక ంటా్ల్ోకి వ యాడమ ైనా... ఏ నిరణయం తీస్ుకునాన  ఒక 
పనదకుట్ుంబల్ో అకూచెల్లా మమల్కు అన్నగా, తముమడిగా పిలా్ల్ందరికీ కూడా ఒక మంచి మేన్మలమగా 
వారందరి భవిష్టాతుత న్ు దృష్ిిల్ో పెట్ుి కుని నిరణయలల్ు తీస్ుకుంట్ునానం. 
  

మంచి ఉదో ాగాల్ు రావాల్న్న తపన్తోనే... 
ఈ పిలా్ల్ు ఈరోజు గవరనమ ంట్ు బడుల్ోా  చదువుతునానరధ. రేపొ్ దుు న్ ఈ పిలా్ల్ు మరో ఐదు 
స్ంవతసరాల్ న్ుంచి పదిహేన్ు స్ంవతసరాల్ల్ోపు అందరూ కూడా గాీడుాయేిట్ుా  అవుతారధ. అపుపడు 
వీళా్ందరికీ మంచి ఉదో ాగాల్ు రావాలి, మంచి జీతాల్ు రావాలి. కుట్ుంబాల్ రూపురేఖ్ల్ు, భవిష్టాతుత  
మలరాల్నే తపన్, తాపతరయంతో చదువుల్ మీద ఇంతగా ధ్ాాస్, శ్దీు  పెట్టి  అడుగుల్ు వేస్ుత నానం. 
 

జగన్న్న విదాా కాన్ుక... 
ఇవాళ్ జరధగుతున్న ర ండోకారాకమీం  జగన్న్న విదాాకాన్ుక. ఈరోజు ఈ కారాకమీంల్ో 2021 విదాా 
స్ంవతసరానికి స్ంబంధ్ించి జగన్న్న విదాాకాన్ుక పథకానిన ఇకూడ న్ుంచే ప్రా రంభస్ుత నానన్ు. 
విదాాకాన్ుకగా ఏమస్ుత నానమో మీ అందరికీ తెల్ుస్ు. 
విదాాకాన్ుకల్ో పరత్ర పిల్లా డికి, పరత్ర ప్ాపకి ఒక మంచి స్కూల్  బాాగు, బ ై లింగువల్  ట్ెకి్టస బుక్టస  (దివభాషా 
ప్ాఠ్ాపుస్తకాల్ు) అంట్ే ఒక పనజీ తెల్ుగు, పకూ పనజీల్ో ఇంగిాష్టు టె్కి్టస  బుక్టస, నోట్ బుక్టస, వరూ బుక్టస తో 
ప్ాట్ు ఈ సారి కొతతగా డిక్షన్రీ కూడా ఇస్ుత నానం. 
 

ఐదో  తరగత్ర వరకు చదివే పిలా్ల్కు ఇచేచ డిక్షన్రీల్ో అయితే బాగా అరుం అయిేాందుకు డిక్షన్రీల్ో 
పదంతో ప్ాట్ు బొ మమల్ు కూడా పెట్ాి రధ. ఆరో తరగత్ర న్ుంచి పదో  తరగత్ర వరకు ఇచేచ డిక్షన్రీల్ో 
ఎకుూవ పదాల్ు అవస్ం కాబట్టి  సైెజు పెంచి ఇస్ుత నానం. ఇంకా బ ల్ుి , బూట్ుా , ర ండు జతల్ సాకుసల్ు, 
కుట్ుి కూలి డబుుల్తో స్హా మూడు జతల్ యూనిఫాంల్ు కలిపి విదాాకాన్ుక కిట్ గా ఇస్ుత నానం. 
 

ర ండేళా్ల్ో విదాాకాన్ుకకు రూ.1380 కోట్ుా  

జగన్న్న విదాాకాన్ుక దావరా ఈ ర ండు స్ంవతసరాల్ల్ో ఈ ఒకూ పథకానికే అక్షరాల్ల దాదాపుగా 
రూ.1380 కోట్ుా  ఖ్రధచ చేస్ుత నానం. ఈ స్ంవతసరం 47.32 ల్క్షల్ మంది విదాారధు ల్కు  రూ.731 



కోటా్తో  విదాాకాన్ుక కిట్ ల్ు ఇస్ుత నానం. 
 

నాణాతల్ో రాజీ ల్ేకుండా 
వీట్ట నాణాతల్ో ఎకూడా రాజీపడకుండా ల్ోప్ాల్న్ు స్వరించి గతేడాది కనాన ఈ దఫా మంచి నాణాతతో 
కూడిన్ వస్ుత వుల్ు ఇచాచం. పిలా్ల్కిచేచ బాాగుల్ోా  భుజంపెై కుష్టన  ఉంట్ే బాగుంట్ుందని చెపితే... ఈ దఫా 
అది కూడా ఏరాపట్ు చేయించాం. ఇంత డీట్ెైల్డ  గా కావలిట్ీ చకసి పరత్ర ఐట్ెం ఇస్ుత నానం. కారణం ఇది మన్ 
పిలా్ల్కు ఒక మేన్మలమ ఇస్ుత నానడు కాబట్టి  ఇంతల్ల ఆల్ోచించి చేస్ుత నానం. 
 

మన్బడి నాడు–నేడు 
మూడో కారాకమీం మన్బడి నాడు–నేడు. నిన్నట్టతో మొదట్టదశ్ 15,700 స్కూళా్కు స్ంబంధ్ించి 
మన్బడి నాడు–నేడు పూరిత చేశాం. ర ండోదశ్ కారాకీమలనికి ఇవాళ్ శ్రకీారం చుడుతునానం. మన్బడి 
నాడు–నేడుతో గవరనమ ంట్ు బడుల్ు, హాసి్ళా్  రూపురేఖ్ల్ు అన్నన  మలరధస్ుత నానం. ఈ కారాకమీం 
దావరా రాషి్టరంల్ో ఉన్న పరత్ర గవరనమ ంట్ు స్కూల్ున్న కారపపరేట్  స్కూల్స కి ధీ్ట్ుగా తీరిచదిదుబో తునానం. 
 

నాడు–నేడు పది మలరధపల్ు 
 నాడు నేడు దావరా పరత్ర గవరనమ ంట్ు బడిల్ో  పది మలరధపల్ు స్పషి్టంగా కనిపించేల్ల అభవృదిు  
చేస్ుత నానం. 
ఈ పది మలరధపల్ోా  విదాారధు ల్కు, ఉప్ాధ్ాాయుల్ందరికీ కొతత  ఫరీనచర  అందుబాట్ుల్ోకి తెస్ుత నానం. 
ర ండోది పరత్ర స్కూల్ ల్ోన్క మన్రల్  వాట్ర  ప్ాా ంట్ుతో మంచిన్నట్ట స్దుప్ాయం కలిపంచడంతో ప్ాట్ు ఆ 
మంచి న్నళా్ల్ో ఉన్న పీహెచ  బాాల్లనస న్ు కూడా ధృవీకరించే ల్లాబ  స్రిిఫికేట్  కూడా జత చేస్ుత నానం. పరత్ర 
స్కూళ్లా న్క మంచి ట్ాయ ల్లట్స  ల్ేని పరిసిుత్రని నా కళ్లా రా చకశాన్ు. దానిన రిపనరధ చేస్కత .. పరత్ర స్కూల్ోా  
మంచి ట్ాయ ల్లట్స న్ు రనినంగ్  వాట్ర తో నాడు నేడుల్ో మూడో  కారాకమీంగా ఏరాపట్ు చేస్ుత నానం. 
పరత్ర స్కూల్ోా న్క పెయింట్స  వేయని పరిసిిత్రని దశాబాు ల్ుగా చకస్ుత నానం... ఆ పరిసిిత్రని మలరధచతూ పరత్ర 
స్కూళ్లా న్క మంచి పెయింట్స  వేయడం నాల్ుగో కారాకీమంగా చేస్ుత నానం. 
 

ఇంకా పరత్ర స్కూల్ కి కాంప్ ండ  వాల్  నిరిమంచడం,  అవస్రమ ైన్ మరమతుత ల్ు చేయడం, అవస్రమ ైన్ 
చోట్ అదన్పు కాా స రూంల్ు కటి్డం, గీనీ  చాక్ట  బో రడస  ఏరాపట్ు చేయడం, పరత్ర కాా స రూంల్ో కర ంట్ు 
స్రఫరాతో ప్ాట్ు ఫాాన్ుా , ట్ూాబుల్లైట్ుా  ఏరాపట్ు, పరత్ర స్కూళ్లా న్క మంచి ఆహారం పిలా్ల్కు అందించాల్ని 
తపన్ పడుతున్న పరిసిితుల్ోా   మంచి కిచెన  ఉండాలి అని దానిన కూడా ఏరాపట్ు చేస్ుత నానం. 
 

పరత్ర స్కూల్ోా న్క ఇంగాిష్టు ల్లాబ  
చివరిగా పదో  అంశ్ంగా పరత్ర స్కూల్ ల్ోన్క  ఇంగిాష  ల్లంగేవజ కు ఒక ల్లాబ  కూడా పెట్ాి ం. పిలా్ల్ందరికీ 



ఇంగిాష్టుతో స్తసంబంధ్ాల్ు ఏరపడే విధంగా అకూడ ట్ీవీల్ోా  ఇంగిాష్టు కారాకమీలల్ు చకపిసాత రధ. 
 

మన్బడి నాడు–నేడు 57 వేల్ స్కూళా్ల్ో స్మూల్ మలరధపల్ు 
ఇల్ల రాషి్టర వాాపతంగా ఇపపట్టకే ఉన్న 45వేల్కు పెైగా పరభుతవ విదాాస్ంస్ుల్తో ప్ాట్ు పీర పెై ైమరీల్ుగా, 
ప్ ండేష్టన  స్కూల్స గా మలరధతున్న అంగన వాడీల్న్ు కూడా మన్బడి నాడు–నేడు కారాకమీంల్ోకి 
తీస్ుకువచాచం. మన్బడి నాడు–నేడు దావరా అక్షరాల్ల 57వేల్ స్కూళా్ రూపురేఖ్ల్ు మలరబో తునానయి. 
ఇందుకోస్ం మన్ందరి పరభుతవం అక్షరాల్ల రూ.16వేల్ కోటా్ ఖ్రధచ చేయబో తుంది. 
 

ఆరధ రకాల్ స్కూల్స  
ఇకపెై స్కూల్స  అన్నన ఆరధ రకాల్ుగా ఉండబో తునానయి. అవి ఎందుకల్ల ఉండబో తునానయి,  వాట్ట వలా్ 
జరిగే మంచి ఏమట్నేది ర ండు నిమషాల్ ట్ెైం తీస్ుకుని చెప్ాత న్ు. మన్ గాీమంల్ోనే పంచాయతీల్ో 
కాకుండా  హేమ ా ట్  విల్ేజీల్ో శాట్టల్లైట్  ప్ ండేష్టన  స్కూల్స గా మలరిచ పెటి్బో తునానం. ఇకూడ పీర పెై ైమరీ 1, 

పీరపెై ైమరీ 2 కాా స్ుల్తో ఉంట్ాయి. ఈ శాట్టల్లైట్  ప్ ండేష్టన  స్కూల్స  అన్నన కిల్ోమీట్రధ ల్ోపల్ ఉన్న 
ప్ ండేష్టన  స్కూల్స తో అన్ుస్ంధ్ాన్ం అయి పనిచేసాత యి. 
 

గాీమం న్ుంచి కిల్ోమీట్రధ దకరంల్ోనే ప్ ండేష్టన  స్కూల్స  రాబో తునానయి. ఇవి ర ండో  రకం. 
ఇకూడ పీప1ీ, పీపీ2తో ప్ాట్ు 1,2 తరగతుల్ు కూడా ఉంట్ాయి. 
మూడో కేట్గిరీ ప్ ండేష్టన  స్కూల్స  పాస  అని తీస్ుకొస్ుత నానం. ఇకూడ పీపీ1, పీపీ2, 1,2,3,4,5 
తరగతుల్ు ఉంట్ాయి. 
నాల్ుగో కేట్గిరీ కింద పీర హెైస్కూల్స  తీస్ుకొస్ుత నానం. ఇకూడ 3 న్ుంచి 7,8 తరగతుల్ వరకు ఉంట్ాయి. 
ఐదో  కేట్గీరీ కింద హెైస్కూల్స న్ు తీస్ుకొస్ుత నానం. ఇకూడ 3వ తరగత్ర న్ుంచి 10 వ తరగత్ర వరకు 
ఉంట్ాయి. 
ఆరో కేట్గిరీ కింద హెైస్కూల్  పాస  ఏరాపట్ు చేస్ుత నానం. ఇందుల్ో 3 వ తరగత్ర న్ుంచి 12 తరగత్ర వరకు 
అందుబాట్ుల్ో తీస్ుకొస్ుత నానం. 
 

హేమ ా ట్  విల్ేజీల్ో శాట్టల్లైట్  ప్ ండేష్టన  స్కూల్స  కనిపిసాత యి. ఒక కిల్ోమీట్రధ ల్ోపన ప్ ండేష్టన  స్కూల్స  
వావస్ు అంతా ఉంట్ుంది. మూడు కిల్ోమీట్రా ల్ోపన హెైస్కూల్స కి స్ంబంధ్ించిన్ వావస్ు అంతా ఉంట్ుంది. 
ఇల్ల వరీగకరించి ఆరధ రకాల్ుగా ఈ స్కూల్స  ఆనినంట్టని తీస్ుకొస్ుత నానం. 57వేల్ స్కూల్స న్ు వీట్ట 
పరిధ్ిల్ోకి తీస్ుకొచిచ, నాడు–నేడుల్ోకి అన్ుస్ంధ్ాన్ం చేసి ఈ కారాకీమలల్న్నన చేస్ుత నానం. 
 

ఈ రకంగా ఆరధ కేట్గిరీల్ుగా తీస్ుకురావడం వలా్ జరిగే మేల్ు ఏమట్న్నది ముఖ్ామ ైన్ అంశ్ం. అది 
అందరికీ తెలియలలిసన్ అవస్రం ఉంది. 



 

ఏఎస ఈఆర  స్రేవ పరకారం... 
ఈ మధాకాల్ంల్ో ఏస్ర  (ఏఎస ఈఆర ) స్రేవ చేసింది.  స్రేవల్ో వాళ్లా  మూడోతరగత్ర పిల్లా డికి ర ండో  
తరగత్ర పుస్తకమచిచ చదవండి అంట్ే.. కేవల్ం 22 శాతం పిలా్ల్ు మలతరమే చదవగలిగారధ. మగిలిన్ వాళ్లా  
చదవల్ేకపో్ యలరధ. ఇట్ువంట్ట దారధణమ ైన్ పరిసిుతుల్ోా  ఉన్న మన్ చదువుల్ సిుత్రని పూరితగా మలరచడం 
కోస్మే ఈ కారాకమీం చేస్ుత నానం. 
 

ఒకట్ో తరగత్ర న్ుంచి ఐదో  తరగత్ర వరకు 18 స్బ ెకుి ల్ు ఉంట్ే ఒకే ట్ీచరధ పరత్ర కాా స్ుకు, పరత్ర స్బ ెకుి న్ు 
చెపపడం దావరా  ట్ీచర  ట్ు చెైల్డ   రేష్ియో మ యింట్ెైన  కావడం ల్ేదు. ఒకే ట్ీచర  అనిన స్బ ెకుి ల్ు, అనిన 
కాా స్ుల్ు చెపపడం వలా్ ఆ పిలా్ల్కు ఆ స్బ ెకుి ల్పెై ఫో కస  రాక పూరిత అవగాహన్ రాకుండా ప్ో తుంది. 
 

ఈ పరిసిిత్రని చకూదిదేుందుకే.... 
ఈ పరిసిిత్రని చకూదిదుు తూ పరత్ర స్బ ెకుి కు ఒక ట్ీచర, పరత్ర కాా స్ుకూ ఒక టీ్చర  ఉండేట్ట్ుి గా మలరధపల్ు 
తేవడం కోస్మే స్కూల్స  అన్నన కేట్గిర ైజ  చేసి మలరధపల్ు చేస్ుత నానం. 
పరత్ర స్బ ెకుి కు ఒక ట్ీచర, పరత్ర కాా స్ుకు ఒక ట్ీచర  తీస్ుకురావాల్న్న తపన్, తాపతరయంతోనే ఈ 
కారాకమీలల్ు జరధగుతునానయి. 
 

పిలా్ల్ు కోస్ం మన్ం చేస్ుత న్న కారాకీమలల్ు... 
పిలా్ల్ందరి కోస్ం గత ర ండు స్ంవతసరాల్ుగా మన్ం చేస్ుత న్న అమమఒడి, గోరధముదు , నాడు–నేడు 
కారాకమీలల్ు వలా్ జరిగిన్ మంచి ఏమట్న్నది కుా పత ంగా చెప్ాత న్ు. 
 

2018–19 స్ంవతసరం అంట్ే మన్ం అధ్ికారంల్ోకి రాక ముందు, గత పరభుతవంల్ో చివరి స్ంవతసరంల్ో 
పెైైవేట్ు, గవరనమ ంట్ు స్కూల్స ల్ో మొతతం కలిపి 1 న్ుంచి 10 వతరగత్ర వరకు చదివే పిలా్ల్ స్ంఖ్ా 
70.43 ల్క్షల్ు. కోవిడ  వంట్ట పరిసిితుల్ు ఉన్నపపట్టకీ  ఇవాళ్ ఆ స్ంఖ్ా 73.05 ల్క్షల్కు పెరిగింది. 
 

కేవల్ం పరభుతవ బడుల్ు తీస్ుకుంట్ే 2018–19ల్ో 37.20 ల్క్షల్ పిలా్ల్ు చదువుతుంట్ే... ఇవాళ్ అవే 
బడుల్ోా  43.43 ల్క్షల్ మంది చదువుతునానరధ. మన్ పరభుతవం తీస్ుకున్న విపావాతమక చరాల్ వలా్ పరత్ర 
తలాిల్ోన్క, పరత్ర బిడడల్ోన్క న్మమకం పెరిగింది. ఈ పరభుతవం మల మంచి గురించి ఆల్ోచన్ చేస్ుత ంది 
అన్న ఆతమవిశావస్ం తల్ుా ల్ోా న్క,  పిలా్ల్ోా న్క కనిపిస్ుత ంది. 
 

పరత్ర ఒకూరూ చదువుకోవాలి. డిగీ ీల్ేదా పొ్ర ఫెష్టన్ల్  విదా వరకూ హకుూగా చదువుకునేట్ుి గా 
కారాకమీలల్న్ు రూప్ొ ందిస్ుత నానం. పరత్ర ఒకూరికీ అమమఒడి, గోరధముదు , నాడు నేడు, స్ంపూరణ పో్ ష్టణ 
దగగర న్ుంచి పిలా్ల్ు పైెతరగతుల్కు వ ళ్లా ట్పుపడు ఎల్లంట్ట ఇబుందుల్ు పడకుండా ఉండేందుకు 



విదాాదీవ న్, వస్త్ర దీవ న్ కూడా తీస్ుకొస్ుత నానం. విదాాకాన్ుక ఇవాల్ే ఇస్ుత నానం. 
 

ఈ పథకాల్న్నన గమనిసనత .... 
జగన్న్న అమమఒడి దావరా 44,48,865 మంది తల్ుా ల్కు ర ండేళా్ల్ో అక్షరాల్ల రూ.13వేల్ కోట్ుా  
ఇవవగలిగాం. 
జగన్న్న విదాాదీవ న్ వలా్ 18,80,934 మంది పిలా్ల్కు రూ.5573 కోట్ుా  ఇచాచం. 
జగన్న్న వస్త్ర దీవ న్ 15,56,956 మంది పిలా్ల్కు రూ. 2269 కోట్ుా  ఇచాచం. 
జగన్న్న గోరధముదు దావరా 37 ల్క్షల్ మంది పిలా్ల్కు ర ండేళా్ల్ో రూ.3200 కోట్ుా  ఖ్రధచ చేశాం. 
జగన్న్న విదాా కాన్ుక దావరా 47,32,064 మంది పిలా్ల్కు రూ.1379 కోట్ుా  ఖ్రధచ పెట్ాి ం. 
మన్బడి నాడు–నేడు దావరా మొదట్ట దశ్ల్ో 15,715 స్కూళా్న్ు  రూ.3600 కోట్ుా  ఖ్రధచతో బాగుచేశాం. 
స్ంపూరణపో్ ష్టణతో మరో 30,16,000 మందికి మేల్ు జరిగేల్ల రూ.3600 కోట్ుా  ఖ్రధచ చేశాం. 
మొతతంగా మగిలిన్వి అన్నన పకూన్పెడితే కేవల్ం పెైన్ చెపిపన్ ఈ పథకాల్ కోస్మే రూ.32,714 కోట్ుా  
ర ండేళా్ల్ో ఖ్రధచ పెట్ాి ం. 
 

పిలా్ల్కు మన్ం ఇవవగలిగే ఆసిత  చదువు 
ఈ కారాకీమలల్ వలా్ పిలా్ల్ు బాగా చదవాల్ని కోరధకుంట్ునానన్ు.  పిలా్ల్కు మన్ం ఇవవగలిగే ఆసిత  
ఏదెైనా ఉందంట్ే అది చదువే అని బల్ంగా న్ముమతునానన్ు. ఆ చదువు వలా్ పిలా్ల్ు తమ కాల్ుమీద 
తాము నిల్బడాల్ని, రాబో యిే రోజుల్ల్ో పో్ ట్ీ వాతావరణానిన తట్ుి కోవాల్ని, వారి భవిష్టాత  మలరాల్ని, 

పనదరికంల్ో ఉన్న పిలా్ల్ు చదువు అనే అస్త ైంతో పనదరికానిన దాట్ాల్ని మన్సా, వాచా , కరమణా 
కోరధకుంట్ునానన్ు. 
మీ అందరి చలా్ని దీవ న్ల్ు, దేవుడి దయతో ఇంకా మంచి చేసన అవకాశ్ం దేవుడు ఇవావల్ని 
కోరధకుంట్ునానన్ు. 
 

ఇక ఈ నియోజకవరాగ నికి స్ంబంధ్ించి ఎమ మల్ేా చిట్టిబాబు మలట్ాా డుతూ.. తొగరప్ాయి బిరడిె , అపపన్పలాి 
లిపి్ట, మొండెపుల్ంక ఛాన ల్  ఆధునికీకరణ చేయలల్నానరధ. ఈ మూడింట్టని మంజూరధ చేస్ుత నానన్ు. 
 

చివరగా... 
పరత్ర చినానరికి మంచి జరగాల్ని పరత్ర అకూ, పరత్ర చెల్లా మమకు వీరిని చదివించే బాధాతల్ో కషి్టం రాకూదు, 
చిరధన్వువతో చదివించే  పరిసిిత్ర రావాల్ని మన్సారా కోరధకుంట్ునానన్ు. 
దేవుని దయ మీ అందరి చలా్ని దీవ న్ల్ు ఎలా్పుపడక పరభుతవం పెై ఉండాల్ని కోరధకుంట్ూ సెల్వు 
తీస్ుకుంట్ునానని సీఎం శ్రీ వ ైయస .జగన  తన్ పరస్ంగం ముగించారధ. 
 



కారాకమీంల్ో భాగంగా నాడు–నేడు మొదట్టదశ్ల్ో అభవృదిుచేసిన్ స్కూళా్న్ు అంకితం చేయడంతో ప్ాట్ు 
.. ర ండో  దశ్ నాడు–నేడు పన్ుల్కూ  సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  శ్రకీారం చుట్ాి రధ. 
అన్ంతరం విదాాకాన్ుక కిట్స న్ు ముఖ్ామంత్రర స్వయంగా  చినానరధల్కు అందించారధ. 
 

ఈ కారాకీమంల్ో పల్ువురధ మంతుర ల్ు, ఎంపీల్ు, ఎమ మల్ేాల్ు, ఎమ మల్ససల్ు, ఉన్నతాధ్ికారధల్ు, ఇతర 
పరజా పరత్రనిధుల్ు ప్ాల్గగ నానరధ. 
 
======================================== 

 
*16–08–2021,* 

*పి.గన్నవరం, తూరపగోదావరి జిల్లా .* 

 

*తొలివిడత నాడు–నేడు కింద ఆధునికీకరణ చేపట్టిన్ పరభుతవ స్కూళా్న్ు అంకితం చేసిన్ సీఎం శ్ర ీ
వ ైయస .జగన * 

 

*ర ండో  విడత నాడు–నేడు పన్ుల్కు శ్రకీారం చుట్టిన్ సీఎం* 

 

*విదాారధు ల్కు విదాాకాన్ుక కిట్స  పంపిణీ కారాకమీలనిన ప్రా రంభంచిన్ ముఖ్ామంత్రర వ ైయస .జగన .* 

 


