
29–07–2021, 

అమరావతి 

 

నేడు జగననన విద్యా ద్ీవెన 

 

ఈ ఏడయద్ి ర ెండవ విడత విద్యాద్ీవెనలో భాగెంగా ద్యద్యపు 10.97 లక్షల మెంద్ి విద్యార్ధు లకు 
ర్ూ.693.81 కోట్లను కాాెంప  కారాాలయెంలో బట్న  నొకకి నేర్ధగా తలుల ల ఖాతయలో జమచేసిన సీఎెం శ్ర ీ
వెైయస .జగన . 
 

అమరావతి. 
ఈ సెందర్భెంగా సీఎెం శ్ర ీవైెయస .జగన  ఏమనయనర్ెంట్ే....: 
 

పిలలలకు మన తర్పున ఇచేే ఆసిి  చదువు.. 
ఈరోజు మరో మెంచి కార్ాకీమానికక శ్రకీార్ెం చుడుతునయనెం. 
ద్ేవుడి దయతో అక్షరాలా 10.97లక్షల ప ైచిలుకు పిలలలకు ద్యద్యపు ర్ూ.694 కోట్లల  నేర్ధగా 9,88,437 

మెంద్ి తలుల ల ఖాతయలోల కక జమచేసుి నయనెం. ఈ రాష్్టరెంలో పరతిచెలలల మమ, పరతి తమమమడు బాగా చదవాలని, 

వాళ్లకు మన తర్ఫు నుెంచి ఇవవదగగ ఆసిి  ఏద్ెైనయ ఉెందెంట్ే అెంద్ి చదువే అని నేను చయలా గట్ట్గా 
నమమమతయను. 
మనసా, వాచయ, కరమమణయ సెంపూర్ణఫీజు రీయెంబర్స మ ెంట  అమలు చేయాలనన తపన, తయపతరయెం పరతి 
అడుగమలోనూ కనిపిసుి ెంద్ి. ద్ేవుడి దయ వలన ఈ కార్ాకమీెం ఇవాళ్ చేయగలుగమతునయనెం. 
 

ఉననత చదువులతోనే పేదరిక నిర్ూమలన... 
కొనిన కొనిన విష్టయాలను మనెం పరిగణలోకక తీసుకొెంట్ే ఇెంకా మనెం చయలా వెనకబాట్లలో ఉనయనెం. 
రాష్్టరెంలో చదువురాని వార్ధ 2011 లలకిలపరకార్ెం 33శాతెం మెంద్ి ఉనయనర్ధ. ద్ేశెంలో సగట్ల చూసేి  వీర్ధ 
27శాతెం మెంద్ి ఉనయనర్ధ. ద్ేశెం కనయన రాష్్టరెం ఇెంకా తకుివ సాు నెంలో ఉెంద్ి.   
18 సెంవతసరాల నుెంచి 23 సెంవతసరాల వయసుసలో ఉనన పిలలలు ఇెంట్ర్  పూర తిన తరావత ఎెంతమెంద్ి 
కాలేజీలకు వెళ్తి నయనర్ని చూసేి .. ఆశేర్ాకర్మ ైన నెంబర్ధల  కనిపిసుి నయనయ. మనెం బ్రరక్స ద్ేశాలతో 
పో ల్చేచూసుకుెంట్ాెం. ఇవన్నన ఒకమర్కమ ైన ఎకానమీ ఉనన ద్ేశాలు. బ్రరక్స  అెంట్ే బరరజిల్, ర్ష్ాా, చెైనయ, 
సౌతయఫిరకా, ఇెండియా ద్ేశాలతో సరిపో ల్చే చూసాి ెం. ఈ వయసుస పిలలలు ఎెంత మెంద్ి ఇెంట్ర్  తరావత 
కాలేజీలకు పో తునయనరో చూసేి .. బరరజిల్ లో ద్యద్యపు 51.8 శాతెం, ర్ష్ాాలో 83.4 శాతెం, చెైనయలో 54.7 
శాతెం పిలలలు చేర్ధతునయనర్ధ. మన ద్ేశెంలో కమవలెం 27శాతెం మాతరమే కాలేజీలకు వెళ్తి నయనర్ధ. ద్యద్యపు 
73శాతెం మెంద్ి పిలలలకు ఇెంట్రీమడియట  అయన తరావత కాలేజీలోల  చేర్డెంలేదు. పిలలలు ప ై చదువులు 



చదవకపో తే, ప ై సాు య ఉద్య ాగాలు సాధిెంచలేకపో తే పేదరికానిన ఎపుుడూ తీసేయలేెం. 
 

తల్చలదెండుర లు అపుులు పాలు కాకూడదనే... 
ప దద  చదువులు పిలలలకు అెందుబాట్లలోకక రావాల్చ. ఆ చదువులు కోసెం తల్చలదెండుర లు అపుులు పాలు 
కాకుెండయ, అవి పిలలలకు అెందుబాట్లలోకక వచిేనపుుడే వారి తలరాతలు మార్ధతయయ. 
అపుుడే మెంచి ఉద్య ాగాలు వసాి య, ప దద  జీతయలు వచేే అవకాశాలుెంట్ాయ, వారి జీవితయలు 
మార్ధతయయ. 
ఈ పరిసిితులోల  మార్ధులు తీసుకురావడయనికక... అధికార్ెంలోకక వచిేన వెెంట్నే నయననగార్ధ ఫీజు 
రియెంబర్స మ ెంట  విష్టయెంలో ఒక అడుగమ మమెందుకమసేి .. జగన  అనే నేను నయలుగమ అడుగమలు 
మమెందుకు వేశాను. ఆ ద్ిశగా అడుగమలు వేసూి  ఎసీస, బీసీ, ఎసీ్, మ ైనయర్ీలలో పరతి పేదవాడికక, ఓసీలోల  
ఉనన పేద పిలలలకు పూరిిగా ఫీజు రియెంబర్స మ ెంట  ఇసుి నయనెం. వారి తల్చలతెండుర లు అపుులు పాలయయా 
పరిసిితిని మార్ధసుి నయనెం. 
 

అెంతేకాక హాస్ల్  ఖర్ధేల కోసెం సెంవతసరానికక ర్ూ.20వేలు ఇసుి నయనెం. వసతి ఖర్ధేలకోసెం 
తల్చలదెండుర లు అపుులు పాలు కాకూడదని కూడయ మేెం ఈ పథకానిన అమలు చేసుి నయనెం. 
వసతి ద్ీవెన కకెంద ఈ డబము ఇసుి నయనెం. అెందులో భాగెంగానే ఈ కార్ాకమీానికక శ్రకీార్ెం చుడుతునయనెం. 
ఫీజు రియెంబర్స మ ెంట, వసతి ద్ీవెన కోసెం ఇెంతగా ఖర్ధే చేసుి నయనెం. 
 

ఆ ఘట్ననతో పరిసిుతి మారాేలని నిర్ణయెం 
నయ పాదయాతర చేసుి ననపుుడు నెలూల ర్ధ జిలాల  ఉదయగిరి నియోజకవర్గెంలో ఘట్న ఇపుట్టకీ గమర్ధి  ఉెంద్ి. 
గోపాల్  అనే తెండిర నయ దగగర్కు వచిే ఆవేదన వాకిెంచేశాడు. 
ద్యరిలో నేను వెళ్తి ననపుుడు తన ఇెంట్ట దగగర్ కొడుకు ఫొ ట్ోతో ఫ్ ల కీస ప ట్ా్ డు. ఫీజు లక్షర్ూపాయమలు 
అయతే పరభమతవెం నుెంచి అర్కొర్గా రీయెంబర్స మ ెంట్ల వసుి ెంద్ి. అద్ి కూడయ ఎపుుడిసాి రో తెల్చయని 
పరిసిిద్ి. ర్ూ.30వేల ఫీజు ఇసుి నయనర్ధ, ర్ూ.70వేలు అపుు ఏడయద్ికక చేయాల్చస వసిో ెంద్ి, ద్ీనిన చూసి 
తట్ల్ కోలేక నయ కొడుకు ఆతమహతా చేసుకునయనడని ఆ తెండిర నయకు చెపాుడు. ఆ తల్చలదెండుర లు ఇదదర్ూ 
చెపిున విష్టయెం నయ మనసుని ఎెంత కల్చచి వేసిెందెంట్ే... ఈ ఘట్నను ఎపుట్టకీ నేను మరిచిపో లేను. 
అధికార్ెంలోకక వచిేన వెెంట్నే ఈ పరిసిితిని పూరిిగా మారాేలనన తపన, తయపతరయెంతోనే అడుగమలు 
వేసుి నయనెం. 
 

నూర్ధ శాతెం ఫీజు రీయెంబర్స మ ెంట  
ఐట్ీఐ, పాల్చట్ెకకనక్, డిగీ,ీ ఇెంజన్నరిెంగ్,మ డిసిన  చదువుతునన పిలలలకు పూరిిగా నూర్ధశాతెం ఫీజు 
రీయెంబర్స మ ెంట  ఇసుి నయనెం. ఈ కార్ాకమీెంలో ర ెండయ  సెంవతసర్ెం కూడయ అడుగమలు బాగా మమెందుకు 



వేయగల్చగాెం. 
ద్ేశెంలో ఎకిడయ లేని విధెంగా బకాయలు లేకుెండయ, పూరిి ఫీజు రీయెంబర్స మ ెంట  పరతి తెైైమాసికానికక 
తలుల ల ఖాతయలోల  డబములు జమచేసుి నయనెం. వార్ధ కాలేజీలకు వెళ్లల డబములు కట్ే్  పరిసిితి ఉెంద్ి. 
ద్ీనివలల  ద్యద్యపు 10.97 లక్షల మెంద్ి పిలలలకు మేలు జర్ధగమతుెంద్ి. అెందులో భాగెంగా ఈయయడయద్ి 
ర ెండయ  విడత కకెంద ర్ూ.694 కోట్లల  విడుదల చేసుి నయనెం. 
గత పరభమతవ బకాయలూ చెల్చలెంచయెం... 
మన పరభమతవెం అధికార్ెంలోకక వచిేన తరావత.. మొట్్మొదట్ట సెంవతసర్ెంలోనే గత పరభమతవెం బకాయలు 
ప ట్ట్న ద్యద్యపు ర్ూ.1800 కోట్లల  తీర్ేడమే కాకుెండయ, ర్ూ.4,207 కోట్లల  ఇవవడెం జరిగిెంద్ి. 
ఈ ర ెండయ  ఏడయద్ి ఎలాెంట్ట బకాయలు లేకుెండయ ఏపిరల్  నెలలో మొదట్ట విడత కకెంద ర్ూ.671 కోట్లల  
ఇచయేెం. నేడు ర ెండయ  విడత కకెంద ఇసుి నన సుమార్ధ ర్ూ.694 కోట్లతో కల్చపి ఇపుట్టవర్ధకు నేర్ధగా 
మిొతెం ర్ూ. 5,573 కోట్ల  ర్ూపాయలకుప ైగా మనెం పూరిి ఫీజు రియెంబర్స మ ెంట  చెల్చలెంచయెం. ఆ తలుల లకు 
అననగా, తమమమడిగా, పిలలలకు మేనమామగా ఈ కార్ాకీమెం చేశామని తెల్చయజమసుి నయన. 
 

తలుల లు తలలతుి కునేలా... 
మొదట్ట విడత ఏపిరల్ లో, ర ెండయ  విడత ఇవాళ్ చెల్చలెంచగా, మూడయ విడత డిస ెంబర్ లో, నయలుగో విడత 
ఫిబరవరిలో చెల్చలసాి ెం.  తలుల ల చేతికమ డబము ఇచిే, వారమ నేర్ధగా ఫీజులు చెల్చలెంచేలా చేశాెం. తద్యవరా 
కాలేజీలోల  వసతులు బాగాలేకపో తే తలుల లు తలలతుి కుని కాలేజీలను నిలద్ీసే పరిసిుతిని కల్చుెంచయెం. వార్ధ 
డబములు కడుతునయనర్ధ కాబట్ట్  ఆ హకుి వారికొసుి ెంద్ి. 
 

ర ెండేళ్లలో విద్యార్ెంగెంలో ఖర్ధే 

విద్యార్ెంగెంలో ఇపుట్టవర్కూ మనెం చేసిన ఖర్ధే ఈ ర ెండు సెంవతసరాల కాలెంలోనే జగననన అమమ 
ఒడి ద్యవరా 44,48,865 మెంద్ి తలుల లకు ర్ూ.13,022 కోట్ల  ర్ూపాయలు జమచేశాెం. 
జగననన విద్యాదీ్వెన ద్యవరా  18,80,934 మెంద్ికక ర్ూ. 5,573 కోట్ల  ర్ూపాయలు, జగననన వసతి 
ద్ీవెన ద్యవరా 15,56,956 మెంద్ికక ర్ూ. 2,270 కోట్ల  ర్ూపాయలు, జగననన గోర్ధమమదదద్యవరా ర్ూ. 
36,88,618 మెంద్ికక ర్ూ.1600 కోట్లల , జగననన విద్యాకానుక ద్యవరా 45 లక్షల మెంద్ి పిలలలకు మేలు 
జరిగమలా, ర్ూ.650 కోట్ల  ర్ూపాయలు, మనబడి నయడు – నేడు కకెంద తొల్చదశలో 15,205 సూిళ్లలోల  ర్ూ. 
3564 కోట్లల  మౌల్చక సదుపాయాల అభివృద్ిుకోసెం ఖర్ధేచేశాెం. 
మొతిెంగా 1,62,75,373 మెంద్ికక 26,677.82 కోట్లల  విద్యార్ెంగెం మీదనే ఖర్ధే చేశాెం. 
 

అెంగన వాడీల నుెంచే చదువుల విపలవెం 
ఇవి కాక అెంగన వాడీలోల  కూడయ పీపీ1, పీపీ2 విధయనయనిన తీసుకొచిే అకిడ కూడయ చదువుల విపలవెం 



తీసుకురావాలని తయపతరయ పడుతునయనెం. పిలలలకు, గర్భవతులుగా ఉనన తలుల లకు మెంచి 
పౌష్ి్కాహార్ెం అెంద్ిెంచయలని వెైయసాసర్  సెంపూర్ణపో ష్టణకోసెం ర్ూ.1800 కోట్లల  ప ట్ా్ ెం. పరతి అడుగమలోనూ 
చదువుకు అతాెంత ప దదపీట్ వేసే పరభమతవెం మనద్ి. మన పిలలలు బాగా చదవాలని అెంగన వాడీలను 
పీపీ1 గా మారిే అకిడ నుెంచి  ఇెంగిలష్టుమీడియెంను తీసుకు వచయేెం, సీబీఎస ఈ అఫిల్చయయష్టన ను 
తీసుకు వచయేెం. పీపీ1 నుెంచి డిగీ ీవర్కు అనిన చదువులు ఇెంగిలష్టు మీడియెంలో చద్ివిెంచే గొపు 
పరయతయననికక శ్రకీార్ెం చుట్్గల్చగాెం. విద్యాదీ్వెన, వసతి ద్ీవెనల వలల  పిలలలు ఇెంకా బాగా చదవాలని 
కోర్ధకుెంట్లనయన. 
 

వసతి ద్ీవెన 

వసతి ద్ీవెన మొదట్ట విడత ఏపిరల్ లో ఇచయేెం, మళ్లల డిస ెంబర్ లో ర ెండయ  విడత ఇసాి ెం. వసతి ద్ీవెన కకెంద 
ఐట్ీఐ విద్యార్ధి లకు ర్ూ.10వేలు, పాల్చట్ెకకనక్  విద్యార్ధి లకు ర్ూ.15వేలు, డిగీ,ీ ఇెంజిన్నరిెంగ్, మ డిసిన  
చదువుతునన వారికక ర్ూ.20వేల ర్ూపాయలు వసతి, భోజనెం కోసెం ఇసుి నయనెం. విద్యాదీ్వెన, వసతి 
ద్ీవెన ర ెండు కార్ాకమీాలతో పిలలలకు మెంచి జర్గాలని మనసారా కోర్ధకుెంట్లనయనను. 
 

ఈ డబములు పిలలల తలుల ల ఖాతయలోల కక ఎెందుకు జమ చేసుి నయనమెంట్ే... 
పిలలల తల్చలదెండుర లు కాలేజీలకు వెళ్లల వాలేల  పీజులు కట్్డెం వలల  కాలేజీలోల  పరిసిితులను చూసాి ర్ధ, 
కాలేజీల యాజమానయాలను అడగలుగమతయర్ధ. కాలేజీలోల  కూడయ జవాబమద్యరీతనెం వసుి ెంద్ి. 
ఏమ ైనయ సమసాలునయన, సదుపాయాల లోపెం ఉనయన కూడయ 1902కు  కాల్ చేసేి .. పరభమతవెం వాట్టమీద 
దృష్ి్  ప డుతుెంద్ి. ఆ కాలేజీల మీద పరభమతవెం ఒతిిడి తీసుకొచిే వాట్టని పరిష్టిరిెంచే కార్ాకీమెం 
చేపడుతుెంద్ి. 
 

చివర్గా... 
పిలలలకు  భవిష్టాతుి లో మెంచి జర్గాలని, గొపు ఇెంజన్నర్ధల , డయక్ర్ధల  కావాలని తపన,ఆరాట్ెంతో చేసుి నన 
ఈ కార్ాకీమానికక ద్ేవుడి ద్ీవిెంచయలని, మీ అెందరి చలలని దీ్వెనలు, ఆశ్రసుసలు ఉెండయలని మనసారా 
కోర్ధకుెంట్ూ ఈ కార్ాకమీానికక శ్రకీార్ెం చుడుతునయనను అని సీఎెం శ్ర ీవైెయస .జగన  తన పరసెంగెం 
మమగిెంచయర్ధ. 
 

అనెంతర్ెం ఈ ఏడయద్ి ర ెండవ విడత విద్యాద్ీవెనలో భాగెంగా ద్యద్యపు 10.97 లక్షల మెంద్ి విద్యార్ధు లకు 
ర్ూ.693.81 కోట్లను కెంపూాట్ర్ లో బట్న  నొకకి నేర్ధగా తలుల ల ఖాతయలో జమ చేశార్ధ. 
 

ఈ కార్ాకీమానికక సాెంఘిక సెంక్షమమశాఖ మెంతిర పినిపే విశవర్ూప, విద్యాశాఖ మెంతిర ఆద్ిమూలపు 
సురమష్,  బీసీ సెంక్షమమశాఖ మెంతిర చెలుల బో యన శ్రనీివాస వేణమగోపాల కృష్టణ , ఆహార్ పౌర్ సర్ఫరాలశాఖ 



మెంతిర కొడయల్చ శ్రీ వెెంకట్ేశవర్రావు(నయని), ఉననత విద్యాశాఖ స ుష్టల్  సీఎస  సతీష్  చెందర, 
ఏపీఎస సీహెచ ఈ ఛెైర్మన  క  హేమచెంద్యర ర డిి , మ ైనయర్ీ సెంక్షమమశాఖ కార్ాదరిి గెంధెం చెందుర డు, గిరిజన 
సెంక్షమమశాఖ కార్ాదరిి కాెంతిలాల్  దెండ,ే సాెంఘిక సెంక్షమమశాఖ డెైర క్ర్  క  హర్షవర్ున, కళాశాల విదా 
కమిష్టనర్  పో లా భాసిర్, ఇతర్ ఉననతయధికార్ధలు, పరజా పరతినిధులు హాజర్యాార్ధ. 
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*29-07-2021,* 

*అమరావతి* 

 

*నేడు జగననన విద్యా ద్ీవెన* 

 

*ఈ ఏడయద్ి ర ెండవ విడత విద్యాద్ీవెనలో భాగెంగా ద్యద్యపు 10.97 లక్షల మెంద్ి విద్యార్ధు లకు 
ర్ూ.693.81 కోట్లను కాాెంప  కారాాలయెంలో బట్న  నొకకి నేర్ధగా తలుల ల ఖాతయలో జమచేసిన సీఎెం శ్ర ీ
వెైయస .జగన .* 

 

*సాెంఘిక సెంక్షమమశాఖ మెంతిర పినిపే విశవర్ూప, విద్యాశాఖ మెంతిర ఆద్ిమూలపు సురమష్,  బీసీ 
సెంక్షమమశాఖ మెంతిర చెలుల బో యన శ్రనీివాస వేణమగోపాల కృష్టణ , ఆహార్ పౌర్ సర్ఫరాలశాఖ మెంతిర కొడయల్చ శ్ర ీ
వెెంకట్ేశవర్రావు(నయని), ఉననత విద్యాశాఖ స ుష్టల్  సీఎస  సతీష్  చెందర, ఏపీఎస సీహెచ ఈ ఛెైర్మన  క  
హేమచెంద్యర ర డిి , మ ైనయర్ీ సెంక్షమమశాఖ కార్ాదరిి గెంధెం చెందుర డు, గిరిజన సెంక్షమమశాఖ కార్ాదరిి 
కాెంతిలాల్  దెండ,ే సాెంఘిక సెంక్షమమశాఖ డెైర క్ర్  క  హర్షవర్ున, కళాశాల విదా కమిష్టనర్  పో లా భాసిర్, 

ఇతర్ ఉననతయధికార్ధలు, పరజా పరతినిధులు హాజర్ధ.* 

 


