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వర�స�ా ��ల��� ఏ���� �దట� �డత�ా.. ��ౖఎ�ా��  ���త� భ���ా– �ీఎం ���ా� .

ప�� ఏట� 3 �డతల��  ర�.13,500 ���త� భ���ా �ాయం.

��ల��� ఏ���� �దట� �డత�ా ఇ�ే� ర�.7,500లక� �ానూ ర�.5,500లను ఏల�ర� �ల�� గణపవరంల� బట� 
�����  ���త�ల ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ ��ల 31న ���త�ల ఖ���ల��   జమ �ానున� �ీఎం ���ా�  �ధుల� మ�� 2��ల�.
��ం�� �త�ం�ా ��ల�ఖర� ��ట��� 50.10 ల�ల మం�� ���త�ల ఖ���ల�� ఒ���క����� ర�.7,500 ��ప��న ����ప�
ర�.3,758 ��ట��  జమ �ాను����.

�ార�క�మంల� �ాల�� న� ఉపమ�ఖ�మం�� (�ే�ా��య�ాఖ) ��ట�� సత����ాయణ, �ాసనమండ� �ౖెర�� �����
���� �ా�, వ�వ�ాయ, సహ�ార, మ����ట�ం� �ాఖ మం�� �ా�ాణ� ��వర�� ����� , ర�ాణ��ాఖ మం�� �ి���
�శ�ర��, ��రసరఫ�ాల�ాఖ మం�� �ార�మ��� ����శ�ర�ావ�, ప�భ�త� �� �� మ�దునూ�� ప��ాద�ా�,
పల�వ�ర� ఎం�ీల�, ఎ�����ల�, ఎ���ల��ల�, ఇతర ప�జ� ప���ధుల�, ఉన������ార�ల�.
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ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�... :

�ేవ��� దయ�� � అంద�� చల�� ����నల�� గణపవరంల� మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం.
ఇక�డక� వ��న ప�� అక�క�, �ెల�� మ�క�, అన�క�, అవ�క�, ��తక� �ేత�ల� జ���ం� హృదయప�ర�క
కృతజ�తల�.

ఖ���  �ాక మ�ను�� �ాయం...
�� మ�సం �ాక మ�ను��, ఖర� �దల� �ాకమ�ం�ే, వ�వ�ాయపనుల� �దల� �ాకమ�ం�ే... 2022 ఖ��� 
పంటక� ��ట�� బ���ా ��ౖయ�ా��  ���త�భ���ా �ాయం అం��సు� ���ం.



���త� బ�గ�ంట��� �ాష� �ం బ�గ�ంట�ద�...
���త� బ�గ�ంట��� �ాష� �ం బ�గ�ంట�ంద� మన�ా,�ా��, క���ణ� గట���ా న��న ప�భ�త�ం మన��. ఈ మ�డ�
సంవత��ాల �ాలంల� ���త�లను అ�� ర�ాల��ా ఆదుక��� �ార�క�మంల� ��గం�ా ప�� అడ�గ�  ఆ ��శ�ా�� ���ాం.
���త� చ��త�ను మ���� �ధం�ా ��ప� పథ�ాలక� ���ారం చుట�� ం. క�మం తప�క�ం�� �ా�ల�ండ� ఇ��, �ా�ల�ండ� ల�
ఇ��న ��లల��� ��ౖయ�ా��  ���త� భ���ా– �ీఎం ���ా�  �ార�క�మ��� అమల� �ేసు� ���ం.

మ�డ� �డతల��  భ���ా....
��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా�ా ప�� సంవత�రం ర�.13,500 మ�డ� �డతల�� ప�� ఏట� ప�� ఒక� ���త� క�ట�ంబ����,
��ల� ���త�లక�, �ే�ా��య భ�మ�ల� �ాగ��ేసు� న� ���త�లక�, ఆ���ఎ� ఆ� (అట�భ�మ�ల�) �ాగ� �ేసు� న�
���త�లంద���� ఈ పథ�ా�� అమల� �ేసు� ���ం. వర�స�ా మ�డ� సంవత��ాల� ప���� �ేసుక�� ��ల��� ఏ���� మ��
��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా �� మ�� గణపవరం ����క�ా �డ�దల �ేసు� ���ం. ��ల��� ఏ������ �దట �డత ��ంద ఖ��� 
�ీజ� �దల��ాక మ�ందు �� ��ల�ఖర�ల�ప� ర�.7,500, త�ా�త పంట ��తక� వ��నప��డ� అ��� బర� మ�సంల�
మ�� ర�.4��ల�, ఆ త�ా�త సం��ా ం��� పంట ఇ�����ే� సమయ���� ర�.2��ల� ��ప��న ర�.13,500 ���త� భ���ా
��ంద ఇసు� ���ం.

�త�ం 50 ల�ల మం�� ���త�ల ఖ���ల�� ...
అందుల� ��గం�ా ఈ ��ల��� ఏ���� �దట� �డత�� మ�� ��ంద ర�.7,500ల� ర�.5,500ను ఇ�ాళ ఇక�డ నుం�
బట� ����� � ఖ���ల�� జమ �ేసు� ���ను. మ�� ర�.2��ల� �ీఎం ���ా� ��ంద ఈ ��ల�ఖర��� ��ంద�ం �డ�దల
�ేసు� ం��. అ�� క��� ఈ ��ల 31 �ే��న ���త�ల ఖ���ల�� �� జమ అవ�త�ం��. �త�ం�ా ఈ��ల�ఖర� కల�� 50 ల�ల
మం�� ��ౖ �ల�క� ���త�లక� �ా�� ఖ���ల�� ఒ���క����� ర�. 7,500 ��ప��న ����ప� ర�.3,758 ��ట�� ఈ
��ల�ఖర�ల�ప� జమ అవ�త�ం��.

ఇప�ట�వరక� భ���ా ��ంద ���త�ల ఖ���ల��  ర�.23,875 ��ట�� ..
ఇల� ప����ట� ����ప� 50 ల�ల మం�� ���తన�లక� సుమ�ర� ర�.7��ల ��ట�� ���త�భ���ా అన� ఒక� పథకం
����ా�� అం��సు� ���ం. ఇప�ట��� గత మ�డ� సంవత��ాల��ా ఈ పధకం ��ంద అం��సు� ���ం. ఇప��డ� ��ల���
ఏ���� �దట� �డత ��ంద ఈ��� ఇసు� న� ర�.3,758 ��ట�� క��� కల�ప�క�ంట�.. మన ప�భ�త�ం అ���ారంల���
వ�� మ�డ� సంవత��ాల� �ాకమ�ను�� ��వలం ��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా ��ంద ర�.23,875 ��ట�� ��ర��ా ���త�ల
అ��ంట�ల� ���త� కష�ం �ె��ిన � �డ��ా జమ �ే�ాను.

మ��ేళ�ల� ���త�లక� ర�.1 ల� ��ట� క� ��ౖ�ా �ాయం...
చ��త�ల� క��� ఎన�డూ ల���ధం�ా ��ధ పథ�ాల ����ా ఈ మ��ేళ�ల� మన ప�భ�త�ం... ���త�లక� ర�.1,10,093
��ట��  ఇ���ం.

���త�ల దృ�ి��� ���� �షయ�ల�...
2022క� సంబం��ం� ��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా డబ��ల� �డ�దల �ేసు� న� ఈసమయంల� �ాష� �ంల� ప�� ���త�క�

���� �షయ�ల� �ెప�దల��క����ను.
�ేవ��� దయ�� � అంద�� చల�� ����నల వల� మన ప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త ఈ మ�డ� సంవత��ాల
�ాలంల� ఎక��� కరవ�ల�దు. ఈ మ��ేళ�ల� ఒక�టంట� ఒక� మండలం క��� కర�వ� మండలమ��ా ప�కట�ం����న
అవసరం �ాల�దు. ఈ మ��ేళల�� ప�� ��జ�ా�య� క��� స�ాలంల� �ండ�త� వ��ం��. �ాష� �ంల� ఈ మ��ేళ�ల�
అనంతరప�రమ� ల�ంట� కర�వ� �ల�� ల�� స� అ�� ��ట� భ�గర� జల�ల� ���ార�� �ా� �ల� �����ా�.
అంతకమ�ందు ఐ�ేళ�  చంద�బ�బ���య�డ� �ాలన చూ�ాం. ఇప��డ� మ��ేళ��ా మన �ాలన చూసు� ���ర�.

������న ఆ�ర �����ల ఉత��� ...



ఈ మ��ేళ�ల� ఆ�ర �����ల ఉత���� గమ�ం�నట��� �ే.. సగట�న 16 ల�ల టను�ల� ������ం��.
చంద�బ�బ� హయ�ంల� 2014–19 మధ� �ాలంల�.... ఆ�ర �����ల ఉత��� సగట�న 154 ల�ల టను�ల అ��ే..
మన ప�భ�త�ంల� ఈ మ��ేళ� �ాలంల� సగట�న 170 ల�ల టను�లక� ��గ�బ�� ������ం��. గత ప�భ�త�ంల� వ���ల��
ర�ణ�లక� ఐదు సంవత��ాలల� బ�బ� �ా�� హయంల� �ె��ం�ం�� ��వలం ర�.782 ��ట�� . అ�ే ఈ మ��ేళ� �ాలంల� ఈ
పథ�ా��� మన ప�భ�త�ం ర�.1282 ��ట�� ఇ��ం��. �ే�� గమ�ంచమ� ��ర�త����ను. అప��డూ ���త�ల� అప��ల�
�సుక����ర�. అల�ంట� ���త�ల పట�  �ా��క�న� ���మ ఎంత, � జగ� క� ఉన� ���మ ఎంత అన� �ే�� గమ�ంచం��.

ఆత�హత� �ేసుక�న� ���త� క�ట�ంబ�లనూ ఆదుక����ం...
���త�ల�క� మం� �ేయ�ల� మనసు�� ఆల�చన �ేసు� ���ం. అ��� క��� దురదృష�వ�ాత�� ఆత�హత� �ేసుక�న�
��ంతమం�� ���త�ల క�ట�ంబ�ల� క��� ఉ����. ఆ ఆత�హత� �ేసుక�న� క�ట�ంబ�లను వ��ల�యల�దు. గతంల�
మ������ా ���త� వ�వ�ాయం �ేసు� న� మ��ి �ాద�� క�ంట��ాక�ల� �ెప�ల�దు. పట�� ��ర� ప�స�కం ఉంట� ��ల�
�ాళ�ంద���� క��� ర�.7 ల�ల� ఇసు� ���ం. ��ల� ���త�లక� �ీ�ీఆ��� ��ంద న�దు �ేసుక�ంట�... �ాళ�� ��ౖతం
ఎవ����� �� ర�ాట�న ఆత�హత� �ేసుక�ంట� �ా���� ర�.7 ల�ల� ప���రం ఇసు� ���ం.

ఇంత �ారదర�కం�ా మనం �ేసు� ���ం �ాబట�� .. చంద�బ�బ���య�డ� �ా���� దత�ప�త�� �ౖెన ఒక ��ద� మ��ి... ���త�ల
ప�ామర�క� అ� బయల��ే�ాడ�. ఆయన ప�ామర�ల�... పట�� ��ర� �ా� ప�స�కం ఉం�� ఆత�హత� �ేసుక�ంట�
ర�.7ల�ల� దక�� ఒక�టంట� ఒక� ���త�ను చూ�ించల�క�� య�డ�. �ీ�ీఆ��� �ార�� � ��ా మంల�� ఆ�����ల���
అందుబ�ట�ల� ఉం��. ఆ �ీ�ీఆ��� �ార�� ఉం�� ఆత�హత� �ేసుక�ంట� ర�.7 ల�ల� ప���రం అంద� ఒక� వ�����
చూ�ించల�క�� య�డ�. అంత ��ప��ా, �ారదర�కం�ా ప���ాలన �ాగ���ం��.

ఏ పంట �ీజ� ల� జ����న న�ా� ��� ఆ పంట నష� ప���రం.. ఆ �ీజ� మ����� ల��ా ���త�ల ఖ���ల�� �� ఇవ�డం అన���
�ాష� � చ��త�ల� ఎన�డూ జరగ� �ధం�ా... ��రత�ేశ చ��త�ల� క��� ఎర�గ� �ధం�ా �ేసు� ���ం. ఏ ���తన�
నష��� ��� ఆ నష�ప���రం ఆ �ీజ�  మ�����ల��ా ఇ�ే� ��ప� ప���ాలన ఈమ��ేళ�ల��� జర�గ���ం��.

ఇ– ��ా �  – ఒక� ర��ా� కట�క�ం����...
���త� �మ�ల� ���త� �ాట��ా �ె��ం����న �త�ం క��� ���త�ల తరప�న �ె��సు� న� ఏ���క ప�భ�త�ం మన�ే. ప��
��ా మంల� ఆ�����ల� ఉంట��, అక��ే ఇ–��ా � బ���ం� �ే�ి, అంద���� ర�దుల� ఇ��, పంటను ఇనూ����� ల���
�సు���� న�దు �ే�� �ార�క�మం �ేసు� ���ర�.

ఒక �ీజ� ల� జ����న నష�ం మరల� ��ం�ో ఏ���� అ�ే �ీజ� �ాకమ�ను��... ఆ మ�ందు సంవత��ా��� సంబం��ం�న
ఇనూ����� �� మ�� ���త�ల �ేత�ల�� ��ట�� ��ప� పథకం �ాష� �ంల� అమల� అవ���ం��. ����� ���త�ల� ఒక� ర��ా�
క��� కట�� ��న అవసరం ల�దు.

స�ం��ం�ే ప�భ�త�ం మన��...
కృ�ా� , ����వ�� �ెల�� ���ాట� ఉత��ాం��� , �ాయల�ీమక� అత���కం�ా �ాగ��ట� ��ా జ�క�� ల ����ా, �ాల�వల� ����ా
�����ం�� ఈ మ�డ� సంవత��ాలల���. గ�����, ఇప�ట��� �ే�� చూడం��. ���త�ల�క� ఇల�ంట� ��ళ�� �ేయ�లంట�...
��ల త�� �ద వ�వ�ాయం �ద, మన ��ా మం, మన సంస�ృ�, ���త� క��ల�, ���త�ల కష�ం �ద మమ�ారం,
అవ�ాహన ఉం���. గత �ాలక�ల�వ����� క��� ఇ��� ల�వ�.
�ాగ��ర� ఉం�ే ��ా ంతంల� ���త� క�ా� ల�, ఉ�త �దు�� బ� ర��ద ఆ��రప�� ��ద�ం �ే�� ��ట� ��ా ంతంల� ���త�ల
క�ా� ల� �ద అవ�ాహన ల�� ప���ాలనను మనం గతంల� చూ�ాం. ఈ ��� ఏ ఒక� ���త�క� ఏ ఇబ�ం�� వ����
స�ం��ం�ే ప�భ�త�ం మన��.

��యక�డ� మ�ట ఇ�� త�ి��ే...



ఒక ��యక�డ� ఎ��కల�� ���త�క� ఒక మ�ట ఇ��.. ���� త�ి��ే ���త� ఏమవ���డ� అన��� అర�ం �ా� ఏ
��యక��ౖె�� క��� �ాజ��య�ల�� ఉండ����� తగ��� ? అ� ఈ��� మన ప�భ�త�ం �ద �మర�ల� �ేసు� న�
�ాళ�ంద��� క���  ప���ంచమ� అడ�గ�త����ను.

మన దురదృష����టంట�...
మన దురదృష����టంట�... ���త�లక� ఉ�త �దు�� వద�న� ��యక�డ�, వ�వ�ాయం దండగ అన� ��యక�డ�,
���త�ల గ�ం�ెల �ద గ�����ట�� బ�ీ� బ�� ల� �ాల��ల� జ���ి చం�ిం�న ��యక�డ� చంద�బ�బ�. ర�.87,612 ��ట�
వ�వ�ాయ ర�ణ�లను ���సంతకంల��� మ��ీ �ే�ా� న� �ె�ి�, 5 సంవత��ాలల� ��వలం ర�.15��ల� ��ట�� మ�త���
జమ �ే�ాడ�.

�వ���� తన �ా�ా� ���� న��న ���త�లక�, �ాళ�� �ే�ిన పంటర�ణ�లక�, బం�ార� ర�ణ�లక� డబ��ల� �ె��ంచనందున
వ���ల ��రం త���ి�ప��ౖె... త�ా�త ఆ బ��ంక�ల�� ��ట��న బం�ారం ��లం ��సు� న�ప��డ� క��� తన మనసు� కరగ�
ఆ ��యక�డ� �ాలన ఒక��ా�� గ�ర�� క��ెచు���మ�� అడ�గ�త����ను.

చంద�బ�బ� ���త�లను �ా������...
�ెప�డ��� �ె�ా�ర�, ఆ త�ా�త ���త�లను �ా��� వ��ల��ార�. వ��ల��ిన త�ా�త ���త�ల� ఎల� బత�క����ర� అ�
క�సం ఆల�చన క��� గత �ాలక�ల� �ేయల�దు.

ఈ �షయ�ల� ఏ మ�త�ం పట��ంచు��క�ం��... దత�ప�త�� డ� బ�ధ�త ల�నట�� �ా త�ి�ంచుక� �ర�గ�త����డ�.
ప���ం����న సమయంల� ప���ంచక�ం��.. చంద�బ�బ���య�డ��ారంట� �ప��త���న ���మ చూ�ిం��డ�.
ఈ ��� ప���సు� ���ను అ� �ెప��క�ంట�న� ఈ దత� ప�త�� ��� ఆ ��� ఎందుక� ప���ంచల�దు అ�
అడ�గ�త����ను.

ఎల��  ���య� – �స� క��ర�...
ఈ �షయ�లను ఏ��డూ క��� తమ ప��కల�� �ా�, తమ ట��లల� �ా� ఎల�� ���య� �ెప�దు, చూ�ించదు.

ఆ��� చంద�బ�బ���య�డ� ���త�లను అడ���ల��ా �సం �ే��� ప���ంచ�.. ఈ��డ� �ా���ావ� �ార�, ఆంధ�జ���,
ట��5�� క���న ఈ దుష�చత�ష�యం అం�� .. ఈ ��� �స� క��ర� �ార�సు� ���ర�.
అసల� వ�వ�ాయం గ���ం�, ���త�ల గ���ం� మ�ట�� �ే అర�త �ళ�క� ఉం�� అ� ప���సు� ���ను.

ఇప�ట��� గ����� �ే�� చూడం�� ? ...
వ�వ�ాయం గ���ం� మన ప�భ�త�ం ఏం �ే�ిం�ో .. గత ప�భ�త�ం ఏం �ే�ిం�ో �క� అంద���� �ెల�సు. ��ను ����
ప�శ�ల� అడగ���ను, ఆ ప�� ప�శ� గ�����, ఇప�ట��� �ే�� చూ�ిసు� ం��. �ే�� ఏంటన��� ఒక��ా�� ఆల�చన �ేయం��.

1.
���త�క� మన ప�భ�త�ం ప����ట� ర�.13,500 ���త�భ���ా �ాయం మ��ేళ�� �ా అమల��ేసు� ���ం. గతంల�
2014–19 మధ�ల� ఇట�వంట� పథకం ఉం�� ?
�� ంత భ�� �ాగ��ేసుక�ంట�న� ���త�ల�� �ాట� అర�� ల�ౖన ఎ�ీ�ల�,ఎ�ీ�ల�, ��ీ,��������, ��ల� ���త�ల�, అట�,
�ే�ా��య భ�మ�ల� �ాగ��ేసుక�ంట�న� �ా���� క��� ��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా మ������ా ర�.13,500 ��ట�� బ��
స�యం అం��సు� న� ప���ి�� గతంల� ఉం�ే�� ? ఆల�చన �ేయం�� ?

మన �������� ల� మనం ప�� ���తన�క� ర�.12,500 ��ప��న 4 ఏళ�ల� ర�.50 ��ల� ఇ�ా� మ� �ె�ా�ం. �ా�
ర�.13,500 ��ప��న �ె�ి�న ��ల���ళ�క� బదుల� 5 సంవత��ాల� ఇసు� ���ం. అంట� 5 సంవత��ాల� మ����� స����
ప�� ���త� �ే�ల� ర�.67,500 ��ట��  �ార�క�మం జర�గ�త�ం��.



2.
ర�.87,612 ��ట�� మ��ీ �ే�ా� న� ��వలం మ��ి� ���ినట�� ... ర�.15��ల ��ట�� ఇ�� �ేత�ల� దుల�ప�క�న�
ఆప�భ������� మధ� �ే�� గమ�ంచం��?.
ఈ మ�డ� సంవత��ాల �ాలంల��� 50 ల�లక� ��ౖ�ా ���త�లక� ���త�భ���ా పథకం ����ా�� ఇ��ం�� ర�.23,875
��ట�� . �ాష� � చ��త�ల� ఏ���ౖె�� ఇంత�ా స�యప�ే ప�భ�త�ం ఎప���ౖె�� చూ�ా�ా ?

3.
మనంద�� ప�భ�త�ంల� ��ౖయ�ా�� సు���వ��� ����ా 65.65 ల�ల మం�� ���త�లక� గతంల� మ������ా �ాక�ం��
���తన�లను �� � త���సూ� .. ��వలం మ��ేళ�ల� ర�.1282 ��ట�� మనం ఇ��� .. ఐ�ేళ�� ప���ాలన �ే�ిన ��ద�మ��ి
��వలం ర�.782 ��ట��  మ�త��� ఇ�� �ేత�ల� దుల�ప�క����ర�.

4.
మనం ఇసు� న�మ������ా కర�వ�ల�,వరదల వల� ఏ �ీజ� ల� జ����న పంటనష�ప����ా�� అ�ే �ీజ� ల� ఇ�ే� ప���ి��
గతంల� ఉం�� ? ఆల�చన �ేయం��. పంట నష�ం జ�����ే ప���రం ఎప��డ� ఇ�ా� �� ల��ో �ె�య� ప���ి�� నుం�
పంట నష�ం జ����న ��ంట�� �ీజ� మ�����ల��ా ఆ�����ల ప����ల� జ����ల� ప�ద���ం�.. ఎవ����� �� అ��ే ��ర��
న�దు �ేసు��మ�� �ెబ�త�.. ఇ–��ా � �� అనుసం��నం �ే�ి పంట నష�ప���రం ఇసు� ���ం. గ����� ఇప�ట���
�ే�� చూడం��.

ప�� అడ�గ�ల�నూ ���త�క� ��డ��ా ఉంట�... �త�నం నుం� అమ�కం వరక� ప�� అడ�గ�ల�నూ ���త�క�
స�యపడ�త����ం. ���త� భ���ా ��ం��� లను మన ��ా మంల��� �ా� �ిం� �ాట� ����ా ���త�లక� ఇ–��ా � బ���ం� 
అక��ే �ేసూ� .. ���వల� ల�ం�ే ఉ�త పంటల�మ�, సు��� వ��� పంట ర�ణ�ల�, ప�కృ� ��ౖప�����ల వల� �ెబ��న�
పంటలక� ��ట�� బ�� �ా�� �ె��ంప�, వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల ��ను��ల� వంట� �ార�క�మ�ల� అ�� �ారదర�కం�ా అక��ే
జ���� ప�ద���ం�.. ఇ�ే� వ�వస�  గతంల� ఉం�� ?అన� ఆల�చన �ేయం��.

�ాష� � �ా�ప� ం�ా ���త�ల� �మ�ల� �ాళ�� కట�� ��న డబ�� ��సం.. �ా���� బ��ంక� ర�ణ�ల� అం��నప��డ� ఆ డబ��ల�
�మ� �� మ��ను �న��ంచుక�� �ా���� మ�త��� వ���ంపజ����ార�. ����న �ాళ��� ఎల� �మ� కట�� ల� క���
�ె�యదు. కట��న సంద�ా�ల� క��� ��ల�మం�� ���త�లక� ల�దు. �ా� ఈ ��� ప�� ���త� ��ర��ద ఆ�����ల���
ఇ–��ా � బ���ం� జర�గ�త�ం��. ��ం�� �ాట� ఇనూ����� ల� తన ��ర��ద న�దవ�త�ం��. పంట నష�ం జ�����ే ప��
���త�క� ఇనూ����� డబ�� క�మం తప�క�ం��..ఈ �ీజ� ల� నష�ం జ�����ే వ�ే� �ీజ� �ాక మ�ను�� ఆ డబ��ల� జమ
అవ�త�����. ఇట�వంట� వ�వస�  గతంల� ఉం�ే�� ? �ే�� చూడం��.

ఈ మ��ేళ�ల� ��ౖయ�ా�� ఉ�త పంటల �మ� ����ా అం��ం�న, ��ప� ��లల� అం��ంచనున� ���� �� క���
కల�ప�క�ంట�.. 31 ల�ల మం�� ���త�లక� ����ప��ా ర�.5��ల ��ట�� �� మ�� ఇనూ����� �ా ���త�ల� ఖ���ల�� జమ
�ేయడం గతంల� ఎప���ౖె�� జ����ం�� ? ఆల�చన �ేయం��.

అత�ంత �ారదర�కం�ా �ాలన జర�గ���ం��. ఎక��� లం��ల� ల�వ�, �వ�క� ��వ�ల�దు. అర�త ఉన� ప�� ���త�క�
క��� ఆ ���తన� ��క� ఓట� ���ి��, ��యక�� ��� మం� �ే�� ప���ి�� జర�గ�త�ం��. గ����� ఇప�ట��� �ే�� ఇ�ే.

5.
��ంద�ప�భ�త�ం క�స మద�త� ధరల� ప�కట�ం�న 6 పంటలక� క��� ���త� తక��వ ��ట�క� అమ��క�� నష��� క�ం��..
వ�వ�ాయ ఉత�త�� లను ప�భ�త��� ��ను��ల� �ేయడం గతంల� ఎప���ౖె�� జ����ం�� ? ఆల�చన �ేయం��.



ఆ�����ల�� �� ��ంద� ప�భ�త�ం ప�కట�ంచ� పంటలక� ��ౖతం ఎంఎ� �ీ ప�కట�ం�, ఏ ���త� అ��� క��� ఎంఎ� �ీ క���
తక��వ ��ట�క� అమ��క��� ప���ి�� వ��� ... ప�భ�త��� దగ�ర�ం�� ఆ పంట ��ను��ల��ే��� ం��. ఇల�ంట� �ార�క�మం
గతంల� ఉం�ే�� ? ఆల�చన �ేయం��.

అ���ారంల��� వ��న ��ంట�� ఆ�ా� ���త�లక� ��డ��ా ఉం�ేందుక�.. �ా���� ర�.1.50 �� క��ంట� స���� ఇసూ� ..
మ��ేళ� �ాలంల� ర�.2403 ��ట�� స���� ఇ��న ఏ���క ప�భ�త�ం మన�ే. ఆ�ా� ���త�లక� సంబం��ం� ����
�షయ�ల� �క� �ె�యజ�య��. ఈ ��ా ంతంల� ఆ�ా� �ాగ� ఎక��వ.

ఆ�ా� ���త�లక� అండ�ా....
���� సమయంల� ఆ�ా� �ాగ� ���త�ల� నష��� క�డద� �ా���� ��డ��ా ఉం�ే �ార�క�మం �ే�ాం. ��వలం ప��మ
����వ�� �ల�� ల� 1.72 ల�ల ఎక�ాల�� ఆ�ా��ాగ�ను 55,866 మం�� ���త�ల� �ేసు� ���ర�. 5 ఎక�ాల�� ప� �ాగ�ను 87
�ాతం మం�� �ాగ��ేసు� ���ర�.�ర� �ాగ� �ేసు� న� ఏ��య� 70,518 ఎక�ాల�. �ా������ వ�వ�ాయం �ేసు� న� 13
�ాతం మం�� అంట� 5 ��ల మం�� ���త�ల�.. 60 �ాతం భ��ల� ఆ�ా� �ాగ� �ేసు� ���ర�. �ా������ �ాగ� �ేసు� న�
���త�లక�  క��� ����  సమయంల� అండ�ా �లబ��� ం.

���� సమయం ��ట�న త�ా�త ��ల� �ేయ���ం�� ఎవ������� ఉం�� అంట� అ�� �న�, సన��ార� ���త�లక� మ�త���.
అందుక��... 5 ఎక�ాలల�ప� ఉన� �ాళ�ంద���� ర�.1.50 స���� ��న�ాగ�త�ం��. ����న�ాళ��� ర�.3.80 ఉంట�ం��.
ఈ అమ�ం� క��� స���� �త���. �ేశంల� ఎక��� ఇవ�� �ధం�ా ఈ ��ట� క��� ఇసు� ���ం. �����ౖ ��ంతమం��
���� మ�ట�� డ�త�.. ఎ��కలక� ��ం�ేళ�� ��ట�� క�� ఇల�ంట� �ర�యం ఎందుక� �సుక�ంట�ర� అ���ార�. �సం
�ేయడం ��క� ఇష�ం ల�దు.. ఏ�ౖె�� మం� �ేయ�లంట� �ె�ా��. ఎ��కల�� సంబంధం ల�క�ం�� �ేయ��. ఎ��కల�
అ��� �న త�ా�త �సం �ేయడం ధర����� అ� ����� ప���ం��ను. ��క� చంద�బ�బ�క� మధ� ఉన� �ే��
అ�ే ? ��ను �ాజ��య�ల గ���ం� ఆల�చన �ేయను. ప�జలక� మం� �ేయ�లన� తపన, ��పత�యం���� అడ�గ�ల�
���ా� ను. అ�నప�ట��� ఈ �షయంల� క��� ఎ���ల�� �ాసు మ�ట�� డ�త� ప����� 10 ఎక�ాల వరక�
�స���ంపజ�యమ���డ�.
ఆ�ా� జ�� ల� ఉన� 10 ఎక�ాల వరక� ర�.1.50 స����� �స����ా� ం. ఈ�షయం ప�� ���త�క� సం���ా��
క���సు� ంద� ���సు� ���ను.

�ా�� ���త�ల ��సం అమ�� ...
గతంల��ా�� ���త�ల� అంట� �సం �ేయ����� మ�త��� చూ�� ప���ి��. �ా�� దగ�ర నుం� ఎల� డబ��ల�
�ాబట�� ���ా� అన� ప���ి�� నుం� ఇ�ాల అమ�� సంస�ను రంగంల��� �సు���� �ట� �ాల��ద ర�.5 నుం�
ర�.10 అదనం�ా ఇసు� ���ం. ఈ ��� అమ�� ఈ ధర ఇసు� ం�� �ాబట�� ����న �ౖె��ల��... చం��� బ�బ� �ా�� �ౖె��
����ట�� �� స� �� ట�� తట�� క���ందుక� అందర� ���త�లక� �టరక� ర�.5–10 ఇవ�వ��న ప���ి��.

147 ��జకవ�ా� ల��  ల��� ల�....
��జకవర� �ా� �ల� 147 ల��� ల� ప��ేసు� ����. �ాట� ����ా ప�� ప���� జర�గ�త�ం��. ��ా �ణ��ా ం��ల�� 147,
�ల�� �ా� �ల� 13 ��ద� ల��� ల�, ఆ త�ా�త ��ా ం�య �ా� �ల� మ�� 4 ��ద� ల��� ల� అందుబ�ట�ల��� �సుక��
వసు� ���ం. ���త�ల� ��ను��ల� �ే�� పంట �త�నం �దల�క��, ���ి���ౖ� �� �ాట� ���త� ఏం ��ను��ల� �ే�ి�� ��ణ�త��
ఇసు� ����ా ?ల��� ?అ� ప����ం�ేందుక� త����ా �ార� �స�� క�ం�� ఉం�ేందుక� ఇ�� ల��� ల� �ా� �ిం��ం.
గతంల� ఇల� ఉం�ే�� ?ఆల�చన �ేయం��.

ఈ �జ�ల�� ��� �ెప�ం��...



���త�ల బ�గ� ��సం, �ా���� మం� �ే��ందుక� అడ�గ�ల� ��సు� ���ం. మ�� �షయం క��� ���త�లక� �ె�ా��. ఇవ��
�ేయ� గత ప�భ�త�ంల� ���త�ల� బ�గ����ర�.. అ�� ర�ాల��ా �ా���� మం� �ేసు� న� మన ప�భ�త�ంల� ���త�ల�క�
బ��ా ల�ద� దుష����రం �ేసు� న� �ా���� ఈ �జ�ల�� క��� దయ�ే�ి ��� �ెప�ం��.

చంద�బ�బ� �������� – �ెత�బ�ట�ల�..
2014 ఎ��కల�� చంద�బ�బ� ��య�డ� �ా�� �� ట� ��ట�� �������� �డ�దల �ే�ార�. ���� �డ�దల �ే�ిన ��ద�మ��ి ఆ
త�ా�త తన �ెల�గ��ేశం �ా��� ��� ��ౖ� నుం� క��� �������� ను ����ార�. �������� అంట� ప�జలను �సం
�ేయ����� ఎ��కలప��డ� �ె�ా���న మ�టల�. ఎ��కల� అ�న త�ా�త ప�జల� ఎల�గ� �స�� ��ర� �ాబట��
�������� ను �ెత�బ�ట�ల� ప�ేసు� న� ఈ ��ద�  మ��ి ��ౖజం ఒక��ా�� గమ�ంచం��.

����� �ే�� మన �ా��� ఎ���ల��ల�.. ఎం�ీల�, �ా��� ప���ధుల� మన �������� ను �సు����.. ప�� ఇంట��� (��ను)
జగనన� �ా�ిన ల�ఖను ఇసు� ���ర�. ప�� ఇంట��� ఏం ��ల� జ����ం�ో చూ�ిసూ� .. గ�ర�� �ేసూ� ఎ��కల�� �ె�ి�న
�������� ను ��� ట�� ��ట�ం�� అ� ప�� ఇంట��� .. � అంద�� చల�� ����నల� ��సం, ఆ�సు�ల� ��సం వసు� ���ర�. ఆ
ప�భ������� మన ప�భ������� �ే�� గమ�ంచం��.

గతంల� చంద�బ�బ� �������� �� �ాట� ల�ఖల� �ా�ాడ�. ఇందుల� దత�ప�త�� డ���, చంద�బ�బ��� ���� వర� ��లరన�ట��
��� �ా�� �� ట� క��� ��ట�� ర�. ఆ �������� ను అమల� �ేయక�ం�� ప�జలను �సం �ే��� ... క�సం ప�జల ప��న
�లబ�� �ా��� ఎందుక� �సం �ే�ావ� ప���ంచ����� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ��య� ఈ దత�ప�త�� డ�� ఏమ��� ?

ఈ��డ�,ఆంధ�జ���, ట��5, ఈ దుష� చత�ష�యం అం�� క��ి రం��� ల� ����� �ార�క�మం �ేసు� ���ర�. మం� �ేసు� ���
���� అబద�ం అ� �ె�ి� వ���క��ం�ే �ార�క�మం �ేసు� ���ర�.

� అంద���� ఒక�ట� �న�పం... జగ� ���త�ల తరప�న �లబ�ే � �డ� . ఎ��కలప��డ� ఒక మ������ా.. అ��� �న
త�ా�త మ�� మ������ా ఉం�ే�ాడ� �ాదు. �జ���, �బద�త ఉం��. ఏ�� �ె�ా� �ో  అ�ే �ే�ా� డ�.

ఇట�వంట� మం� ప���ాలనక� �ేవ�డ� ఆ�సు�ల� ఉం��ల�, � అంద�� చల�� ����నల� ఎప��డూ ఉం��ల�
మన�ా�ా ��ర�క�ంట� బట�  ����� �ార�క�మ��� ��ా రం�సు� ���ను.

ఎ���ల�� �ాసు గణపవరంను �మవరంల��� కల�ాల���డ�. ��ల�� ర� ��ా ంతంల� �� స��� �ే�ం��ల���డ�. �����
ఆ�ే�ాల� ఇ���ం. అ� �ాబ� �� ���ల�� అమల�అవ����. ��ల�� ర� ��ా ంతంల� �ెట�న��ాడ�, ల���ప�రం త��తర
��ా మ�ల�� ��గ��ట� ��రక� సమ�� ��� ��� ట��ం� ��ా�ణం ��సం అ���ార�. ��ల�� ర�ల� ��గ��ల�టర� ��ా�ణం
�ా�ాల���డ�. ట�ండర� ప����య ప�����ం��. �� ల� శంక��ా� పన �ే�ా� ను. ఉంగ�ట�ర�ల� 6 స� ���షను� �ా�ాల�
అ���ార�. స��� �ే�ం�.. అవసర���న ��ట వ�ే�ట�� �ే�ా� ం.ఏల�ర� �ాల�వ��ౖ ���ాయణప�రం, ఉంగట�ర�, ప�ళ� ,
గ�ండ���లను ��ా మ�ల�� వం�ెన ��ా�ణ�ల� అ���ార�. అ� క��� �ే�ా� ం. ���ాయణప�రం, ఉం�� ��డ�� ల�.. ��ంకయ�
వ���ర� �ాల�వ��ౖ ��త� వం�ెన అ���ార�. అ�� మం�ర� �ేసు� ���ం. 48 �ాత ఇం��రమ� �ాల�ల�� క�స వసత�ల�
��సం అ���ార�. అ� క��� �ేపడ��ం అ� �ీఎం �� ఇసూ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం ��ల��� ఏ���� �దట� �డత�ా ఇ�ే� ���త� భ���ా �ాయం ర�.7,500లక� �ానూ ర�.5,500లను
ఏల�ర� �ల��  గణపవరంల� బట�  �����  ���త�ల ఖ���ల��  �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  జమ �ే�ార�.
ఈ ��ల 31న ���త�ల ఖ���ల��   జమ �ానున� �ీఎం ���ా�  �ధుల� మ�� 2��ల�.
��ం�� �త�ం�ా ��ల�ఖర� ��ట��� 50.10 ల�ల మం�� ���త�ల ఖ���ల�� ఒ���క����� ర�.7,500 ��ప��న ����ప�
ర�.3,758 ��ట��  జమ �ాను����.



ఈ �ార�క�మంల� ఉపమ�ఖ�మం�� (�ే�ా��య�ాఖ) ��ట�� సత����ాయణ, �ాసనమండ� �ౖెర�� ����� ���� 
�ా�, వ�వ�ాయ, సహ�ార, మ����ట�ం� �ాఖ మం�� �ా�ాణ� ��వర�� ����� , ర�ాణ��ాఖ మం�� �ి��� �శ�ర��,
��రసరఫ�ాల�ాఖ మం�� �ార�మ��� ����శ�ర�ావ�, ప�భ�త� �� �� మ�దునూ�� ప��ాద�ా�, పల�వ�ర� ఎం�ీల�,
ఎ�����ల�, ఎ���ల��ల�, ఇతర ప�జ� ప���ధుల�, ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.


