
13–05–2022,

మ�రమళ� , ��న�ీమ �ల�� .

మత���ార�ల అ�వృ��� , సం��మ�� ల��ం�ా ఇ��న ప�� ��� బ�ధ�త�ా ��ర��ర�సూ� ... వర�స�ా ��ల��� ఏ����
మత���ార భ���ా.

�ాష� � �ా�ప� ం�ా సమ�ద�ం��ౖ ��టక� �����  1,08,755 మత���ార క�ట�ంబ�లక� ��ట ���ధ సమయం అ�న ఏ�ి��  15
��  14 �ాలంల� ఆ క�ట�ంబ�ల� ఇబ�ం�� పడక�డద� ఒ���క� క�ట�ంబ���� ర�.10 ��ల� ��ప��న ����ప�
ర�.109 ��ట�  ఆ���క �ాయం.

��ం�� �ాట� ఓఎ� ��ీ సంస�  ��ౖ� ల�ౖ�  �ారణం�ా �వ���ా�� ��ల���న 23,458 మత���ార క�ట�ంబ�లక� ర�.108
��ట�  ఆ���క �ాయం�� క��ి �త�ం ర�.217 ��ట��  ��న�ీమ �ల��  మ�రమళ�  ��ా మంల� కంప��ట� ల� బట�  �����
��ర��ా �ా�� ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

మత���ార భ���ా �ార�క�మంల� �ాల�� న� ర�ాణ��ాఖమం�� �ి��� �శ�ర��, ��ీ సం��మం, ఐ అం� �ీఆ� ,
�ి�మ�ట�గ��ీ�ాఖ మం�� �ెల�� బ� �న ����ాస ��ణ����ాలకృష� , ప�సంవర�క, �ా��ప����ా మ��వృ��� ,
మత���ాఖమం�� �ీ���� అప�ల�ా�, గృహ��ా�ణ�ాఖ మం�� జ��� ర���, పల�వ�ర� ఎం�ీల�, ఎ�����ల�,
ఎ���ల��ల�, ఇతర ప�జ� ప���ధుల�, ఉన������ార�ల�.

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

13–05–2022,

మ�రమళ� , ��న�ీమ �ల�� .

మత���ార�ల అ�వృ��� , సం��మ�� ల��ం�ా ఇ��న ప�� ��� బ�ధ�త�ా ��ర��ర�సూ� ... వర�స�ా ��ల��� ఏ����
మత���ార భ���ా.

�ాష� � �ా�ప� ం�ా సమ�ద�ం��ౖ ��టక� �����  1,08,755 మత���ార క�ట�ంబ�లక� ��ట ���ధ సమయం అ�న ఏ�ి��  15
��  14 �ాలంల� ఆ క�ట�ంబ�ల� ఇబ�ం�� పడక�డద� ఒ���క� క�ట�ంబ���� ర�.10 ��ల� ��ప��న ����ప�
ర�.109 ��ట�  ఆ���క �ాయం.



��ం�� �ాట� ఓఎ� ��ీ సంస�  ��ౖ� ల�ౖ�  �ారణం�ా �వ���ా�� ��ల���న 23,458 మత���ార క�ట�ంబ�లక� ర�.108
��ట�  ఆ���క �ాయం�� క��ి �త�ం ర�.217 ��ట��  ��న�ీమ �ల��  ఐ.�� లవరం మండలం మ�రమళ�  ��ా మంల�
కంప��ట� ల� బట�  ����� ��ర��ా �ా�� ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

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

�ేవ��� దయ�� ఈ ��� ����ప� 1.09 ల�ల మం���� మత���ార భ���ా ��ంద �ా�� క�ట�ంబ�లక� ��డ��ా ఉం�ే
�ార�క�మం �ేయగల�గ�త����ం.

ఇక�డక� వ��న ప�� అక�, ప�� �ెల�� మ��� �ాట� �ాష� � �ా�ప� ం�ా ఉన� ప�� మత���ార �� దర�లక�,
అక��ెల�� మ�లక�, అ�ా� ��తలక� హృదయప�ర�క కృతజ�తల�.

180 ఏళ�  ���తం ఇక�డ ప�ట��న మ�ను��వ�డ�...

����ప��ా 180 ఏళ�  ���తం ఈ��ా ంతంల��� ఒక మ�ను��వ�డ� ప�ట�� ర�. మనంద���� ప��చయం ఉన� ��ర�... మల�� ��
సత��ంగం ��యక� .  ఆయన క��� ఒక మత���ార�డ�. ఆ ���ల��  ��ను చదువ���ల�క�� య�డ�. సమ�ద�మంత
క�ా� ల��  తన ��తం ��ా రం�ం�, సమ���� ��� నమ��క��, ఆ సమ���� �� ��ట� బ�ా�క� �ేర�క�� అక�డ ఒక క���ా
తన ������ ��ా రం�ం�... రంగ�� ల� అత�ంత ధనవంత�ల��  ఒక���ా ఎ���ార� సత��ంగం ��యక�  �ార�. అంత
ఎత�� క� ఎ���� క��� తన �� ంత గడ��ద మమ�ారం�� తను సం�ా��ం�నదం�� అ����ి.. ఈ ��ా ంతంల� భ�మ�ల�
��� ఈ ��ా ంతం �ాళ�క� మం� జర�ాల� ఒక ట�సు�  ��ట��  ����ప��ా 110 సంవత��ాల��ా ఎ��� ��లమం�� ��దలక�
మం� �ేసూ� .. �ా��� చ���సూ�  ��నధ�ా�ల� �ే�ిన ఘనత ఆ మ�ను��వ�����. ఎందుక� ఈ �షయ�ల�� ఇక�డ
�ెబ�త����నంట�.. ఒక మం� �ార�క�మం జ����ందంట� ఎంద���� ��ల� జర�గ�త�ం��. మం� �జం ప��ందంట�..అ��
�ెట��� ... ���� ��లమం���� మం� �ే�� ప���ి�� వసు� ం��.

ఆ ��ప� వ�క�� ల సూ�����ా...

అట�వంట� ��ప� వ�క�� లను, �ార� �ే�ిన మం�� సూ�����ా �సు��వడం�� �ాట� ����ం� మనం ఇం�ా  ఎంత మం�
�ేయగల�గ���మ�� ఆల�చన �ే�� �ధం�ా ప�భ�త�ం అడ�గ�ల� ����� ం��.

ప�� మత���ార��ే �ాక�ం��.. ప�� ��ద�ాడ�, ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��ీ, ��������ల�� �ాట� అగ�వ�ా� ల��  ��దల� ��ౖతం ��ద��కం
వల�  ఇబ�ందుల� పడక�డదు. ��ద�ా���� మనం ��డ��ా ఉ���మన� భ���ా ఇ��న���... ప�భ�త�ం మం�
�ే�ింద� �ెప��క�ంట�ర�. అల� ల�నప��డ� మం� �ే�ింద� �ెప��క��� అర�త ఆ ప�భ������� ఉండదు.

ఈ ��� ��ను గర�ం�ా �ెప�� ���....



ఈ ��� ��ను గర�ం�ా �ెప�� ���ను. అట�వంట� ��ద��కంల� ఉన� ఎ�ీ�, ��ీ, ఎ�ీ� , ��������, ��ద��కంల� ఉన�
అగ�వ�ా� లను ��ౖతం �� �ాళ��ా ���ం��ను. ��ద��కంల� ఉన� అక��ెల�� మ�లను �� �� ంత అక��ెల�� మ�ల��ా ���ం�
�ాళ��  ��ప��ా ఎద�ాల� �ాళ�  ��సం ����ప��ా 32 పథ�ాలను అమల� �ేసు� న� ప�భ�త�ం మన��.

��ను ����ను.. ��ను ఉ���ను అ�� భ���ా ఇసూ� ��...

మత���ార క�ట�ంబ�ల� ఎదుర��ంట�న� సమస�ల� �� క��� �ా చూ�ాను. 3648 ��ల��టర��  �ా��న �� �ాదయ�త�ల�
ప�� అఢ�గ�ల�నూ �ర� �ెప�� న� ప�� మ�టనూ ��ను ����ను. ఈ ��� ��ను ఉ���ను అ� భ���ా ఇసూ� ��
అడ�గ�ల� మ�ందుక� ���ాను.

వర�స�ా ��ల��� సంవత�రం మత���ార భ���ా...

అందుల� ��గం�ా�� �ేపల ��ట ���ధ సమయంల� మత���ార క�ట�ంబ�లను ఆదుక���ందుక� అడ�గ�ల�
��సుక�ంట� వ��న ప�భ�త�ం వర�స�ా ��ల��� ఏ���� క��� ��ౖయ�ా��  మత���ార భ���ా అమల� �ే��� ం��.
అందుల���గం�ా 1,08,755 మం���� ఒ���క� క�ట�ంబ���� ర�.10��ల� ��ప��న �త�ం�ా ర�. 109 ��ట��  ��ర��ా
�ా�� ఖ���ల��  జమ �ేసు� ���ం.

ఇప�ట�వరక�  ర�.419 ��ట�� ..

ఈ ఏ���� ఇ�ాళ మనం మత���ారభ���ా ��ంద ఇసు� న� ర�.109 ��ట��  క��ి�ే... ఈ ఒక� పథ�ా��� సంబం��ం�
మన ప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త ర�.419 ��ట��  ��ర��ా మత���ార క�ట�ంబ�లక� ఇవ�గ��ాం.

�ాష� � చ��త�ల� మ�� ప�భ�త�ం క��� ఇంత�ా స�యం అం��ం�న చ��త� గతంల� ఎక��� ల�దు. �ాష� � చ��త�ను �ా�ా�
పక�న�����ే.. �ేశంల� ఎక��� క��� ఇల� స�యం �ే�ిన చ��త� ల�దు.

ఓఎ� ��ీ వల�  ఉ�ా�� ��ల���న �ా����....

�ేవ�డ� దయ�� ఇక�డ మత���ార భ���ా �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త���.. మ����ౖప� ఇక��ే ఓఎ� ��ీ ��ౖ� ల�ౖ� 
��సం �����ం�  పనుల� జర�గ�త�న� సమయంల� త�ర������వ��, ��న�ీమ �ల�� ల�� � 69 ��ా మ�ల��  6078 బ� ట� క�
ప�ల�క�ం�� �� �ం��.

ఆ��  అం�  ��చుర�  �ా��  �ా�����ష�  ఈ �����ం�  �ేసు� న� సమయంల� 69 ��ా మ�లక� �ెం��న �వ���ా��
��ల���న 23,458 మత���ార క�ట�ంబ�లక�  �దట �డత ��ంద �ాళ��  �ే�ిన 4 ��లల ప���  మనంద��
ప�భ�త��� ��రవ �సుక�� ఒ���క� క�ట�ంబ���� ��లక� ర�.11,500 ��ప��న, 4 ��లలక� �ాను ర�.46 ��ల�
ఇ�ాళ బట�  ����� �ా�� ఖ���ల��  క��� జమ �ేసు� ���ం.



ఇల� ఇ�ి�సు� న� �� మ�� ర�.108 ��ట�� . మత���ార భ���ా�ా ఇసు� న� �� మ�� మ�� ర�.109 ��ట�� . �త�ం�ా
ఇ�ాళ ర�.217 ��ట��  ఈ �ార�క�మంల� బట�  ����� మత���ార అక��ెల�� మ�లక�, అన�దమ��లక� ��ర��ా
ఇసు� ���ం. ఇంతమం� �ార�క�మం ���� �ే�సు� న�ందుక� �ేవ����� స�� ర�ణప�� ఉం��ను.

గత ప�భ�త�ం ఇవ�� �ాట�� క���...

గతంల� క��� �ఎ� �ీ�ీ �ాళ��  �����ం�  �ార�క�మం �ేయడం వల�  అప�ట��  �వ���ా�� ��ల���న 14,824 బ���త
మత���ార క�ట�ంబ�లక� ఒ��� క�ట�ంబ���� 7 ��లల �ాల���� ర�.47,250 ��ప��న �త�ం ర�.70 ��ట��   గత
ప�భ�త�ం ఇవ�ల�దు. గతంల� (2014–19) బ�బ� �ా�� �ాలన �క� గ�ర�� ం�ే ఉంట�ం��. క�సం డబ��ల�
ఇ�ి�ం��ల� తపన చూ�ించల�దు. ఒక��ళ కం��� �ాళ��  ఇవ�క�� �ే��ం మనం డబ�����.. త�ా�త �ాళ�  దగ�ర
నుం� డబ��ల� �ాబట�� ��వచ�న� ఆల�చన �ే�ిన ప���ి�త�ల� క��� �ా�� �ాలనల� ల�వ�.

�ా�� క�ట�ంబ�ల��  ��ల�గ�ల� �ం�ాం....

మనం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త అల�ంట� ప���ి�త�లను పక�న��ట�� ... మత���ార క�ట�ంబ�లక� మం� �ేసూ� .. ఆ
ర�.70 ��ట��  మనం �డ�దల �ే�ిన �ా�� క�ట�ంబ�ల��  ��ల�గ�ల� �ం�� ప�యత�ం �ే�ాం. గత ప�భ�త� �ాలనక�, మన
ప�భ�త� �ాలనక� ఉన� �ే�� గమ�ంచమ� �మ��� ��ర�త����ను.

��������  ఖు�ా�, భగవ��� త, బ�ౖ�� �ా....

�� �ాదయ�త� �ర��ా ం��ల �దు�ా �ా��నప��డ� మత���ార�ల� పడ�త�న� క�ా� లను స�యం�ా చూ�ాను.
ఎ��కల ప�ణ��కల� �������� ను ఒక ఖు�ా�, బ�ౖ��, భగవ��� త�ా ���ం��ం. ఎ��కల ప�ణ��కల� ప��ఒక����� ఏ
��ల�ౖ�ే �ే�ా� మ� �ె�ా��... ఆ ��ల� అమల� �ేసు� ���ం. �ేపల ��ట ���ధ సమయంల� అం��ం�ే స�యం
అప�ట��  ఎ��కల సమయంల� ర�.4��ల� ఉంట� ���� ర�.10 ��లక� ��ంచుక� అ���ారంల��� వ��న ��ంట��
అమల� ��శ�ా అఢ�గ�ల� మ�ందుక� ���ాం. గతంల� ��ంతమం���� మ�త��� ఈ స�యం ఇ�ే� ప���ి�� నుం� ఇ�ాళ
ఎంతమం���� ఇసు� ���మన� �షయ��� గమ�ంచమ� ��ర�త����ను.

చంద�బ�బ� �ాలనల� 5 ��ళ�ల� ర�.104 ��ట��  మ�త���...

గతంల� చంద�బ�బ� �ాలనల� 2014–15 �ాలంల� ��వలం 12,128 క�ట�ంబ�లక� మ�త��� మత���ార భృ� ఇ��
�ేత�ల� దుల�ప�క����ర�. అ�ే ఎ��కల� దగ�రప�ేస���� ��ను�ల� వణ�క� ప�ట��  2018–19 �ాల���� ఆ 12��ల�
�ా�ా� ... 80 ��ల మం���� �� �ం��. ఇం�� ఆశ�ర�కర���న �షయ���టంట�..  ఎ��కల� ల�నప��డ� చంద�బ�బ�
హయ�ంల� మత���ార�లక� ఇ�ే� భృ� ��వలం ర�.2��ల�.

ఎ��కల� దగ�ప�ేస���� అ�� ర�.4��లక� �ే��ం��. మ�� �షయ���టంట�.. ఇ�ే ��ద�మ��ి చంద�బ�బ� ��మ�
అ���ారంల� ఉన� �దట� సంవత�రం 2014–15ల� మత���ారభృ��� సంబం��ం�న ఇ��న �త�ం ��వలం
ర�.2.50 ��ట�� . ఎ��కల ��ట��� �వ�� సంవత�రం 2018–19ల� మత���ార�లక� ఇ��న భృ� ��వలం ర�.32 ��ట�� .
చంద�బ�బ� ప���ాలన �ే�ిన 5 సంవత��ాల �ాలంల� ఇ��న భృ� ��వలం ర�.104 ��ట�� .



మ�� ఈ��� � �డ��ా సంవత��ా��� ర�.109 ��ట��  బట�  ����� ఇసు� ���ను. ఆ ��ద�మ��ి చంద�బ�బ� ఐ�ేళ�ల�
ఇ��ం�� ర�.104 ��ట��  అ��ే ఈ ��� � �డ�  బట�  ����� ఏ������ ర�.109 ��ట��  ఇసు� ���డ�. ఈ ర�.109 ��ట���
కల�ప�క�ంట� ఇంతవరక� � ప�భ�త�ం ర�.419 ��ట��  � �ేత�ల��  ��ట��ం��.

గతంల� ����  �ద స���� ��ర��� ర�.6 ఇ�ే��ార�. అ�� క���  ఎప���ొసు� ం�ో  �ె�య� ప���ి��. �ా� ఈ ��� �
ప�భ�త�ం వ��న త�ా�త స���� 50 �ాతం ��ం��ం. ర�.6 స����� ర�.9 �ేయడ�� �ాక�ం��.. ��ర��ా ���� 
పట��టప���ే ర�.9 �న��ం�... స���� వ���ంపజ��ి అక���కక��ే ����  �� సు� న� ప���ి��. గత ప�భ������� మన
ప�భ�త�ంల� జర�గ�త�న� ����� �ే��ను గమ�ంచమ� ��ర�త����ను.

3 ��ళ�� �ా 17,770 బ� ట� క� ����  స����...

మత���ాఖక� �ెం��న 6 ����  బంక�ల�� �ాట� 93 ��ౖ���ట� బంక�ల��  క��� ����  పట�� క���టప���ే...
మత���ార�లక� స������ౖ  ����  అం�ేల� �ారంద���� క��� �ా���  �ా���  జ��� �ే�ాం. ��క��ౖ��   బ� ట� క� ��లక� 3 ��ల
�టర� ��ప��న, �ట�����   బ� ట� క� ��లక� 300 �టర��  ��ప��న స���� ఇ�ే� �ార�క�మం �ేసు� ���ం. �త�ం 17,770
బ� ట� క� 3 ��ళ�� �ా స���� ��ౖ ����  ఇసు� ���ం.

ప����ా�� ర�.10 ల�లక� ��ం��ం....

గతంల� సమ�ద�ంల� ��టక� ���� ఏ�ౖె�� మత���ార �� దర�డ� ఎవ����� చ��� �ే... పట��ంచు���ాలన� ఆల�చన
ఎప��డూ క��ిం�ేదు �ాదు. ��ర�క� మ�త�ం ర�.5 ల�ల� ఇ�ా� మ�� �ార�.. అ�� క��� ఎప���ొసు� ం�ో  ? అసల�
వసు� ం�ో   �ా�ో  �ె�య� ప���ి�త�ల��  అప�ట� �ాలక�ల� ప�భ������ న���ార�.

ఈ ��� � అంద�� చల�� ����నల�� మనంద�� ప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త.. మత���ార�ల� ��టక�
����నప��డ� �� ర�ాట�న ఏ�ౖె�� జ�����ే.. ఆ క�ట�ంబ�ల� ఎల� బత�క���� అ� ఆల�చన �ే�� � అన�
మ�ఖ�మం���ా ఉ���డ� �ాబట�� ... ప����ా�� ర�.10 ల�లక� ��ంచడ�� �ాక�ం��.... చ��� �న ప��
క�ట�ంబ���� వ���ంపజ�సూ� .... 116 క�ట�ంబ�లక� ��ల� �ేయగ��ాం.

వలసల� ��ా��ం��ల�....

మత���ార�ల� ఎల� బ�త�ా�? �ాళ�  �వన ప�మ�ణ�ల� ఎల� ��ర�ా� ? �ార� ఎందుక� గ�జ�ా� క� �� �ా�� వసు� ం��
?���� �ా�ా� � లక� ఎందుక� వలస ����� �� వసు� ం�� ? మన దగ�ర ఏ�ట� తక��వ ? అ� గతంల� ఆల�చన �ే�ిన
ప���ి�త�ల� ల�వ�.

ఈ��� అల�ంట� ప���ి�త�ల��ంట�� మ�ర�సూ� .. సమ�ద�ంల� �ేపల ��టక� �����  మత���ార�ల అ�వృ���  �ద ప��ే�క
దృ�ి�  ��ట�� ం.



9 �ి�ిం�  �ర�ర�� , 4 �ి�  ల��ం��ం�  ��ం��� ల ��ా�ణం...

ప�పంచ �ా� � ప�మ�ణ�ల�� 9 �ి�ిం�  �ర�ర�� , 4 �ి�  ల��ం��ం�  ��ం��� ల ��ా�ణం �ేపడ�త����ం. ఇ��ాక ��ాఖ
�ి�ిం�  �ర��  ఆధు�కరణ��సం ర�.4��ల ��ట��  ఖర�� �ేసు� ���ం. ఈ పనుల�� జర�గ�త�����.

9 �ి�ిం�  �ర�ర�ల� ఇప�ట��� మ��పట�ం, ఉ�ా�డ, �వ�ల�����ల� శర��గం�ాపనుల� జర�గ�త�����. ����న�
ట�ండర� ప����య ప���� �ే�ి పనుల� �ేపట������ సం�ిద�ం�ా ఉ����. �జ�ంపట�ంల� అట�భ���� సంబం��ం�న
�న� అం�ా�� ప��ష���ం�.. అక�డ క���  పనుల� �దల���డ��ం.

బ�డగట��ాల�ం, ప���మడక, �య�ప��ప�, ��త�పట�ం�� �ాట� ఓడ��వ�ల� ����సు� న� �ి�ిం�  �ర�ర�క� ట�ండర�
ప����య ప�����ం��. పనుల� �దల� �ాను����.

మం��ళ���ట, �ంతప��, ���, �ాజయ���ట

ఈ 4 �ి�  ల��ం��ం�  ��ంటర��� �ాట� ��ాఖల� �ి�ిం�  �ర��  �డర��ౖజ�ష� ... ����ప� ర�.250 ��ట��� ఈ
పనుల��ంట�� క��� త�రల��� ��ా రం��ా� ం.

ఇంత�ా � మం� ��సం ఆల�చన �ే�� మన ప�భ�������.. ��వలం ఎ��కలప��డ� మ�త��� గ�ర�� క� వ�ే� గతంల��
చంద�బ�బ���య�డ� ప�భ������� �ే�� ఎంత�ం�ో  గమ�ంచమ� �నయప�ర�కం�ా ��ర�క�ంట����ను.

�ి�  ఆం���  – ��ణ����న ఆ�ా� ఉత�త�� ల�...

ప�� మత���ార����� మం� జర�ా�.. �ార� �సు����న ఉత���  క��� మం� ��ట� �ా�ాల�  ఆల�చన �ే�ి..
�ి� ఆం���  ����ట ��ణ����న ఆ�ా� ఉత�త�� లను సరస���న ధరల�� అందుబ�ట�ల��� �సుక�వసు� ���ం. మత��
ఉత�త�� లక� ఇం�ా ��ర����న ధర వ�ే�టట��  �ేయ�����... �ే�య ���గం ��ం�ేందుక� ర�.333 ��ట���
�ాష� ��ా�ప� ం�ా 70 ఆ�ా�హ� ల�, �ాట��� అనుసం��నం�ా సుమ�ర� 14��ల ��ట�ౖ�  దు�ాణ�ల ఏ�ా�ట� ��శ�ా అడ�గ�ల�
శర��గం�ా పడ�త�����. �ట�వల�  �ాష� � �ా�ప� ం�ా 80 ��ల మం���� ఉ�ా�� ల�ంచనుం��.

��వలం ���ట� ����ా�� ర�.1.40 ల�ల ��ట�� ...

ఇల� మత���ార�లక�, ఎ�ీ�లక�, ఎ�ీ�లక�, ��ీలక�, ��������లక�, ఓ�ీల�� � �ర���దలక� ఇల� ఏ �ామ��క వ�ా� ��
�సుక����.. ప�� ఒక�����, ప�� ఇంట��� మన ఈ 35 ��లల ప���ాలనల�.. ��వలం ���ట� ����ా ��ర��ా �ా�� �ేత�ల�� ��
��ట��న �� మ�.. ��ౖయ�ా��  ��న��  �ానుక, ��ౖయ�ా��  ఆస�ా, జగనన� అమ�ఒ��, �ేయ�త, సు���వ��� , ���త�
భ���ా, �����ానుక, వస� ����న ఇల� ��ధ �ార�క�మ�ల ��ంద బట�  ����� ల��� ��ర��ా అక��ెల�� మ�ల �ే�ల�
��ట��న �� మ�� ర�.1.40 ల�ల ��ట�� .



లం��ల�, �వ� ల�క�ం��...

ఎక��� లం��ల� ల�వ�. �వ�క� �ా� నం ల�దు. �ారదర�కం�ా అర�� ల�ౖన ప�� ఒక�����ర��  ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�లల�
��� ���  �ేసూ� .. అక��ే జ���� క��� ��డ�త����ం. ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల ప����ల� ప�� 50 ఇళ�క� ఒక
�ాలంట��  ��ప��న �య�ం�న ఆ వ�వస�  ����ా �ర�నవ���� గ��  మ����ం�  �ెబ�త� ��వల� అం��సు� ���ర�.

మ�ర�త�న� ��ా మ�ల స�ర�పం...

మ����ౖప� మన��ా మ�ల స�ర��ాల�� మ�ర�త�����.  ప�� ఊర�ల�నూ... మన క��� దుట�� ఇం���ష� ���యం
సూ��  ��డ�–��డ��� మ��ా� బ�ౖ క��ిసు� ం��. అ�ే ��ా మంల� ఓ ��ల�గ� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ����� ... వ�వ�ాయం
ర�ప���ఖల� మ���� ���త�భ���ా ��ం��� ల� క��ిసు� ����. ఇం�� ��ల�గ� అడ�గ�ల� దూరంల�... ఇర��ౖ��ల�గ�
గంటల��ాట� ��వలం��ం�ే �ల��  �����  అందుబ�ట�ల��� వ�ే� �ధం�ా పనుల� జర�గ�త�����. ఆ పక��� మన
�ిల�లందర� �క�ట� �ర�నవ���� � అంద���� లం��ల� ల��, �వ� ల�� ��వలం��సూ�  ��ా మస��ాలయ�ల�
క��ిసు� ����. అ�ే ��ా మ స��ాలయ�లక� అనుసం��నం�ా 50 ఇళ�క� ఒకర� ��ప��న ��ర��ా � ఇంట��� వ�� ��
�ాలంట��  �ెల�� మ�ల�, అన�దమ��ల� ఇంట��� వ�� �క� గ�� మ����ం�  �ె�ి�... �ర�నవ���� � అంద����
స�యసహ�ా�ాల� అం��సు� ���ర�.

గత ప�భ������� ఈ ప�భ������� �ే�� గమ�ంచం��...

ఇంతట� మం�, అ�వృ��� , సం��మం �ేసు� న� ఈ ప�భ������� గత ప�భ������� �ే�� ఒక��ా�� గమ�ంచమ�
��ర�త����ను. ఇంతట� మం� �ే�ాం �ాబట�� .. మనల� మం� �ే�ామ� �ె��� �ౖెర�ం చంద�బ�బ��� ల�దు. ఇంతట� మం�
మ� చంద�బ�బ� �ే�ాడ� �ె��� �ౖెర�ం ఆ దత�ప�త�� ���� ల�దు. ఆ ఈ��డ�క� ల�దు, ఆంధ�జ����� ల�దు, ట�� 5 ల�దు,
ఎల��  ���య�క� ల�దు. ఇంతట� మం� ఇంట�ంట��� �ే�ామ� �ె��� �ౖెర�ం ���� వ����� ల�దు.

95 �ాతం ��������  అమల� �ే�ాం....

ఎ��కలప��డ� �ె�ి�న �������� , �ా�ా� ��లల� 95 �ాతం ప���� �ే�ామ� �ె�ి�.. ఇంట�ంట��� ���� �ె��� ��ౖ�కత ��వలం
మనక� మ�త��� ఉం��. �ాబట��  గడప గడపక� మన ప�భ�త�ం ఏం �ే�ిం�ో  �ెప������ �రం�� ����ిం�న మన
ఎమ�ల��ల�, ఎం�ీల� � ఇంట���, � గడప గడపక� బయల��ే�ార�. � ఇంట��� ఏ�� పథ�ాల� మనం అ���ారంల���
వ��నప�ట�నుం� ఈ 34 ��లల �ాలంల� అం��� ప�� క�ట�ంబ���� ఆ క�ట�ంబంల� ఉన� అక��ెల�� మ�ల ��ర���
ల�ఖల� �ా�ి ఏ��ం ��ల� జ���ా� అ� �ె�ి�.. ఆ అక��ెల�� మ�లక� ��ను స�యం�ా �ా�ిన ల�ఖల� ఇ�� �ా��
ఆ��ా�దం �సుక��� ��ప� �ార�క�మ���� మన ఎం�ీల�, ఎ���ల��ల� ప�జ� ప���ధుల� బయల��ే�ార�.

మనంద�� �ా��� 2019 ఎ��కల��  �ే�ిన �ా�ా� ��లక� సంబం��ం�...  ఇ���� ��ం �ా�ా� ��ల� �ే�ిన �������� .. ఇందుల�
95 �ాతం  అమల��ే�ాం. ��� చూడం��. ��� ట�క��ల� ��ట�ం��. గత ప�భ������� ఈ ప�భ������� �ే�� ��� చూడం��
అ� � �ేత�ల�� �� ��������  ��ట��  � చల�� ����నల� �సుక���ందుక� మన ఎం�ీల�, ఎ���ల��ల� � దగ�రక�
బయల��ే�ార�.



మన మం�� ఒప����ల�� దుష�  చత�ష�యం...

ఇంత �జ���, �బద�త�� ప�జల మ�ందుక� వసు� ���ం �ాబట�� ... ��మ� �ే�ిన మం� �ెప����ల�క, మనం �ే�ిన
మం�� ఒప����ల�క�� త����ర� ఈ దుష�  చత�ష�యం.

దుష�  చత�ష�యం అంట� ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట��5, చంద�బ�బ� ఈ నల�గ�ర�. ��� దత�ప�త�� డ�.

��� కడ�ప� మంటక� �ేవ�డ� మ�త��� ��ౖద�ం �ే�ా� డ�

మం� �ేసు� న� మన ప�భ������ ���� వర� ����ంచు��ల�ర�. ����� కడ�ప�ల�నుం� మంట, ఈర�� ప�ట�� ��సు� ం��.
�ళ�ంద���� ఒకట� �ెప�� ���.. ఆ��గ�ం బ��ాల�క�� �ే ఆ��గ��� ����ా ��ౖద�ం �ే��ా� ను �ా�...ఈర��క�, కడప� మంటక�
��ౖద�ం �ేవ�డ� మ�త��� �ే�ా� డ� అ� క��తం�ా �ెప�� ���ను.

ప��ప�ం గ���ం� క�� ప� ం�ా...

1.

ప��� ��పర��  ����  ��  �ే��ా� ర�. ప��� ��పర��  ��  �ే�� �ా��� సమ���ం�ే ప��ప�ం �ా�, సమ���ం�ే ఎల��  ���య�
�ా�, దుష�చత�ష�య��� �ా� ���క��ౖె�� చూ�ా�ా ?

2.

ఈఎ� ఐక� సంబం��ం�  �ా���క మం���ా ఉంట�.. ఉ�ో�గ�లక� మం� �ేయ���ం���� � ఆ ఈఎ� ఐల� �� డర�� , �� �,
ట�� ��సు� ల�, మందుల� ����ట డబ��ల� ��ట�� �ిన ��యక���� �����ంచ����� �ల�� దంట�న� ప��ప���� �ా�,
ఎల�� ���య�ను �ా� ఇట�వంట� దుష�చత�ష�య��� �ా� ���క��ౖె�� చూ�ా�ా ?

3.

మన �ిల�లక� మనం అబ��� ల� �ె�� �ద��, �సం �ేయవద�� ��ర����ం. �ా� ��డ�క�� ప�� అబ��� ల�, ��ాల��
ట�ౖ��ం�  ఇసు� న� చంద�బ�బ�ల�ంట� తం���� ���క��ౖె�� చూ�ా�ా ?

4.

మం���ా ప��ే�ి, మంగ�����ల� ఓ��న �� ంత ప�త�� డ� ఒకర�, ��ండ���ట��  �� ట� �ే�ి ఎక��� ��లవ� దత�ప�త�� డ�
ఇం��కర�. ప�జలను �ాక ఇల�ంట� �ాళ�ను నమ��క�ంట�న�..  40 ఏళ�  ఇండ�ీ� �, �ీ�య�  ���  �� �ట��ియ�  అ�
�ెప��క�ంట�న� చంద�బ�బ�ల�ంట� �ాజ��య ��యక���� ఎక��ౖె�� చూ�ా�ా ?



5.

�ాజ��య ��యక�ల�వ����� ప�జలను నమ��క�ంట�ర�. �ా� ప�జలను �ాక�ం��... దత�ప�త�� డను, ��డ�క�ను
నమ��క�ంట�న� ఇల�ంట� �ీ�య�  ���  �ాజ��య ��యక���� ఎక��ౖె�� చూ�ా�ా ?

6.

��దలక� ఇళ�  స�ల�ల� �ాళ��  ఇవ�క�� �ా.. మనం ఇసు� ంట� ��ర�� క� ���� అడ�� క�ంట�న� ప��ప���� ఎక��ౖె�� �ర�
చూ�ా�ా ?

7.

�� ఎ�ీ�, ఎ�ీ� ,��ీ, ��������ల� �ళ���వ������� ఇళ��  ల�క�� �ే... త�ిం�ే�� �� మనసు. ఇట�ంట� �ా���� ఇళ�  స�ల�ల�
ఇ�ా�ల�, ఇళ��  కట��ం� ఇ�ా�ల� �ర� �ెప��క�ంట�న� అమ�ావ� అ�� �ాజ��� నగరంల� ఇళ�  స�ల�ల� �������� ...
ఏకం�ా ��ర�� లక� ���� అడ�� క�ంట�ర�. ��ర�� లల� ���� ం �ిట�ష�  ���ా� �� �ెల��ా ? �ళ��� ఇళ�  స�ల�ల� ఇ��� ... జ����
సమత�ల�ం �ెబ��ంట�ంట��.. (�ె���ా �ి�  ఇంబ�ల��  వసు� ంద�) ఏకం�ా �ిట�షను�  ��యడ���ట�.. ����ద
�ళ��  �ా��ంచడ���ట� ? ఇట�వంట� ప��ప�ం ఎక��ౖె�� ఉంట�ం�� ?

8.

ప�భ�త� సూ�ళ�ల��  ��ద �ిల�లక� ఇం���ష� ���యం �����ే... అడ�� క�న� ఇల�ంట� ప��ప���� �ర� ఎక��ౖె�� చూ�ా�ా
? మన �ిల�ల� బ��ా చద�ాల� ఆ�ాటప���. �ాజ��య ��యక��ౖె�ే ఇం�ా ��ప��ా �ిల�లక� చదువ�ల�
�ె�ి�ం��ల� తపన ప���. �ా� ఆ  �ిల�ల� ఎక�డ ఇం���ష� ���యంల� చదువ����� ? ఎక�డ ��ప��ాళ�వ����� ?
�ాళ��  ��ప��ాళ���ే ఇల�ంట� చంద�బ�బ�ల�ంట� �ాళ�ను ఎక�డ ప����ా� �� అ� �ె�ి� భయప�ే ప��ప���� ఎక��ౖె��
చూ�ామ� ?

9.

ఇల�ంట� �ాబందులక� ప�జలక� ఏం మం� జ������... అందుల�నూ అ�� జగ�  ప�భ�త�ంల� ఏ�ౖె�� మం� జ�����ే
మ�త�ం అస�ల� నచ�దు �ళ�క� ?ఇళ�  పట�� �����, ��దలక� ఇం���ష� ���యంఅ��� అడ�� క�ంట�ర�.

��ద�ాళ�క� మం� �ేయ����� �ా�ా� � ��� డబ��ల� �ావ���� క��� �ళ��  అడ�� క��� ప�యత�ం �ే�ా� ర�. ��ంద�ం నుం�
డబ��ల� వ���� బ��ే, బ��ంక�ల� అప��ల� ఇ���� �ళ��� బ��ే. ���� నుం� ��ర�� ల��  ��సుల� ���� ���ా అ����ట��
క��� అబ��� ల��� క���న �ిట�ష��  ��సూ� .. �రంతరం అడ�� క�ంట�న� ప���ి�త�ల� �ాష� �ంల� చూసు� ���ం. �ా�ా� � ��� ఏ
మం� జ������ క��� అడ�� క��� �ార�క�మం �ేసు� న� ఇల�ంట� �ాబందులను ఏమ��� ?

ఇల�ంట� �ా��� �ో�హ�ల� అం��మ� ? ల�క �ేశ �ో�హ�ల� అం��మ� ?



కళ��  ఉం�� మం�� చూడల�� ఇల�ంట� కబ� ధు��... ఏమ���.

చంద�బ�బ���య�డ� �ార� క�ప�ం ��జకవర�ంల� పర�ట�సు� ���డ�. ఆయన పర�ట�సు� న� ప���ి�త�లను చూ�ి
ఆశ�ర�ం అ��ిం�ం��. ఈ మ��ేళ�  �ాలంల� �ేవ��� దయ�� మనంద��ప�భ�త�ం �ే�ిన మం�� ప�� క�ట�ంబం
దగ�రక� ����... �ేవ��� దయ�� �క� ఈ మం� �ేయగ��ాం, ఆ�ర���ంచం�� అ� అక��ెల�� మ�లక� ల�ఖ ఇ��,
అందుల� �ా���� జ����న మం�� �ె�యజ�సూ� .. గడప, గడప బ�ట పడ�త�న� మన �ా��� తరప� ప�జ� ప���ధులను
చూ�ి ఓర�ల�క మ�� అబ��� ల� గ�మ���సు� ���ర�.

జగ�  మ��ేళ�  �ాలన చూ�ి క�ప�ంల�...

ఈ ��ద�మ��ి 27 ఏళ��  క��ా���� ఎ���ల���ా ఉ���ర�. ఏ ��� క��� క�ప�ంల� ఇళ��  కట�� ���ాలన� ఆల�చన
�ాల�దు.  27 ఏళ�� �ా ఆ ��జకవర�ంల� �� ంత ఇళ��  కట�� ���ాల� ఏ��డ� ఆల�చన �ేయల�దు. ఈ ��� � జగ� 
ప���ాలన మ��ేళ��  చూ�ా�ో  ల��ో  క��ా���� ప����ట�� ...ఇళ��  కట�� క��� �ార�క�మం �ేసు� ���డ�.

�వ���ా ఒక� మ�ట �ెప�దల��క����..

ప�జలక� మనం �ేయగ���న మం�� చ��త�ల� ఎవర� �ేయ� �ధం�ా �ే�ాం. �ేసు� ���ం. �ేవ��� దయ, � అంద��
చల�� ��వ��నల�� ప�� ఒక� క�ట�ంబ���� ఇం�ా మం� �ే�� అవ�ాశం �ేవ�డ�, ప�జల� ఇ�ా�ల�, ఇల�ంట� వక�బ����
ఉన� �ాజ��య ��యక�ల నుం�, వక�బ����  ఉన� దుష�›చత�ష�యం నుం� �ా�ా� � �� �ా�ా��ల� ��ా ���సూ� ... ��లవ�
�సుక�ంట����ను అంట� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

�ా��పట� ���తం ఎ���ల�� స��  మ�ట�� డ�త�.. �ీ� �ావ� ఘ��, ప��  బ��ంక�, ఐ.�� లవ�ా��� సంబం��ం� ���  అం� 
బం�  డవల� ��ం�, మరమ�త�ల�క� సంబం��ం� అ���ార�. ఇ� క��� మం�ర� �ేసు� ���ను.  ఇంతక�మ�ందు
మనం �ె�ి�న మ�ల�ాడ� ��� ల����  �����  ��ా�ణం, ��గ�ల� ంక ��� ల����  �����  ��ా�ణం, మ�మ���వరం– �ాట�� య��న
��డ��  �స�రణ పనుల�క� సంబం��ం� ���ీఆ�  తయ���, ట�ండర��  ప����య ప����� ఇ�ాళ శంక��ా� పన �ేసుక����మ�
�ె�ా�ర�.

అనంతరం....

�ాష� � �ా�ప� ం�ా సమ�ద�ం��ౖ ��టక� �����  1,08,755 మత���ార క�ట�ంబ�లక� ��ట ���ధ సమయం అ�న ఏ�ి��  15
��  14 �ాలంల� ఆ క�ట�ంబ�ల� ఇబ�ం�� పడక�డద� ఒ���క� క�ట�ంబ���� ర�.10 ��ల� ��ప��న ����ప�
ర�.109 ��ట�  ,



ఓఎ� ��ీ సంస�  ��ౖ� ల�ౖ�  �ారణం�ా �వ���ా�� ��ల���న 23,458 మత���ార క�ట�ంబ�లక� ర�.108 ��ట�  ఆ���క
�ాయం�� క��ి �త�ం ర�.217 ��ట�ను  ��న�ీమ �ల��  ఐ.�� లవరం మండలం మ�రమళ�  ��ా మంల� కంప��ట� ల�
బట�  ����� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  �ా�� ఖ���ల��  జమ �ే�ార�.


