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జగనన� ��������న– ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� .

జనవ��– మ���� 2022 �ౖె�మ��ి�ా��� ����ప� 10.85 ల�ల మం�� ����ర�� లక� ర�.709 ��ట�ను �ర�ప�ల� బట� 
����� ��ర��ా ����ర�� ల తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ప���వ� �ల� ���  సూప�  ����ా�ట� ఆసుప�� ��ా�ణ���� భ��ప�జ �ర���ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

�� ��ంకట�శ�ర ఇ� �ి�ట���  ఆ�  �ా�న��  అం�  అ����� �  ������   ఆస���� ��ా రం�ం�న �ీఎం

�ర�ప� ����ాస ��త�ను ��ా రం�ం�న మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ� .

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

మం� �ార�క�మం...

�ేవ��� దయ�� ఈ ��� ఇక�డ మం� �ార�క�మం జర�గ�త�ం��. ఇక�డక� వ��న అక��ెల�� మ�లక�,
అన�దమ��లంద���� హృదయప�ర�క కృతజ�తల�.

��ద�  చదువ�ల�– చ��త� మ�ర��..
ఈ ��� �భ��నం. �ేవ��� దయ�� 10.85 ల�ల మం�� �ిల�లక� మం� �ేసూ� ... 9.73 ల�ల మం�� �ిల�ల తల�� ల
ఖ���ల�� �� �� ప�సంగం ప�����న ��ంట�� బట�  ����� అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� �� డబ��ల� జమ �ే�ా� ను.
��ద� చదువ�ల� అ��� మ��ి చ��త��� �ాక�ం��, క�ట�ంబ చ��త�ను, ఒక �ామ��క వర� చ��త�ను, ఒక �ాష� � చ��త���
�ాక�ం��, �ేశ చ��త��� మ�ర��ా� �. ఈ ��� � అంద�� �����ల��ిల� ఈ ��ప� �ార�క�మంల� ��ను ��గ�ా�మ�ం
�ావడం �ేవ�డ� ������న అదృష�ం.

చదువ� – �ిల�ల���ే� ��ప� ఆ�ి� ....
చదువ�ల� అ��� మనం మన �ిల�లక� ఇ�ే� ��ప� ఆ�ి� . ఏ�ౖె�� ఎవ����� �ా� �ొంగతనం �ేసుక��� వచు� �ా�,
చదువ� అ���� మ�త�ం ఎవర� �ొంగతనం �ేయల�� ఆ�ి� . మన తల�ాతలను మ���� శ��� ఈ చదువ�క� మ�త���
ఉంద� గట���ా న��న వ����� ��ను. ఈ ��� �ేవ��� దయ�� జగనన� ��������న అ�� ��ప� పథ�ా��� ���ారం
చుట�� ం.



గతంల� చూ��� .. ఆ ��� ��న��ార� (��వంగత మ�ఖ�మం�� ��క�� ��ౖయ� .�ాజ��ఖ� ����� ) హయ�ంల� మ�త��� �ిల�ల
గ���ం� ఆల�చన �ే�ిన ప�భ�త�ం మనక� క��ిం�ం��. ఆ ���ల�� ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� అమల�����.
ఆత�ా�త ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� ఎల� ఇ�ా��? ఆ �ిల�ల� ఎల� చదువ�త����ర�? త��దండ�� ల� కష�న�ా� ల�
ఏంట�? ఎల�ంట� ఇబ�ందుల� పడ�త����ర�? ... అ� ఆల�చన �ే�ిన వ���� ఒక�రంట� ఒక�ర� క��� క��ించల�దు. ఆ
త�ా�త ప�భ����ల�� క��� ప���� �ీ����ంబ�� ��ం�  పథ�ా��  ప�����ా �ర��ార�సూ�  వ����.

�ీ� ���ంబ�� ��ం�  – �ప�వం
ఈ ��� ఆ ప���ి�త�ల�� ప�����ా మ�ర�� �ే�ి ��ప� �ప�వం �సు�����ం. ��న��ార� ఆ ��ద�ిల�ల గ���ం�, ఆ
అక��ెల�� మ�ల గ���ం�, త��దండ�� ల గ���ం� ఒక� అడ�గ� మ�ందుక� ����� .. ఆ తం����� తగ� ��డ�క��ా... ��ను ��ల�గ�
అడ�గ�ల� ��సు� ���ను. మన సమ�జ గ��� మ�ర�గ���, ��ద��కం నుం� బయటక� �సుక�� �ాగ��� చదువ�ల��
మ� �ప��ా�� మనం �సుక� వ���ం.

�� �ాదయ�త�ల� క��� �ా చూ�ా:
చదువ�ల �ప��ా�� �ెబ��య����� గతంల� ఎ������ ప�భ����ల� ఎ������ �ార�క�మ�ల� �ే�ా�. ��ద�చదవ�ల�
చదువ�త�న� ��ద ����ర�� ల�, �ా�� క�ట�ంబ�ల ��భను ఏ ఒక�ర�క��� పట��ంచుక��� ప���ి�� ల�దు. ఇ�ే ��భను
3648 ��ల��టర� �ా��న �� �ాదయ�త�ల� �� క��� �ా చూ�ాను. ఎప��డ� ��������న , వస� ����న గ���ం�
మ�ట�� ����న వ����...�� క��� దుట క��ిం�న ఆ ఘటనల� ��ను ఎప��డూ మ����� ల�ను.
�ీ�ల� కట�ల�క త��దండ�� ల� పడ�త�న� అవస�ల�, అప��ల� �ాలవ�త�న� ప���ి��� చూడల�క �ిల�ల� ఆత�హత�ల�
�ేసుక�న�ఘటనల� ఇవ�� �� �ాదయ�త�ల� �� కళ�మ�ం�ే చూ�ాను.

అల�ంట� ప���ి�త�ల� �ాక�డద�...
అట�వంట� ప���ి�త�ల�� ఇక�దట �ాక�డద�... గ���న మ�డ� సంవత��ాల��ా ప�����ా 100 �ాతం ప����
�ీ����ంబ�� ��ం� ... జగనన� ��������న �ార�క�మం అమల� �ేసు� ���ం. ��������న అన� పథ�ా��
సమర�వంతం�ా అమల� �ేయ����� �సు����న మ�ర��ల�, �ాట�����ా వ��న ఫ���ల� గ���ం� �ర� ఆల�చన
�ేయ�ల� �మ��� ��ర�త����ను.

ప�� �ౖె�మ��ికం ప�����న ��ంట�� �ీ�....
ఈ ��� ప�� అడ�గ�ల�నూ ఆ �ిల�లక� అండ�ా, ��డ��ా �లబడ�త����ం. క�మం తప�క�ం�� ప���� �ీ�
���ంబ�� ��ం� �ిల�లక� ఇవ�డ�� �ాక�ం��.. .ఇ�ే� �� మ��ను �ిల�ల తల�� ల �ేత�ల�� ��డ�త����ం. అం�ే
�ాక�ం�� ప�� �ౖె�మ��ికం అ�న ��ంట�� ఆ �ీ�ను �ె��సు� ���ం. ఈ ��� జనవ��– మ���� �ౖె�మ��ి�ా��� సంబ��ం�...
����ప� 10.85 ల�ల మం�� ����ర�� ల�క� �ెం��న 9.73 ల�ల మం�� తల�� ల ఖ���ల�� �� ��ర��ా ర�.709 ��ట��
�ర�ప� ����క�ా బట�  ����� బ��� �ేసు� ���ం.

క�ట�ంబ�ల తల�ాతల� మ��� ���ల�...
ఇప�ట�వరక� జగనన� ��������న, వస� ����న ��వలం ఈ��ండ� పథ�ాల�� �ాష� � చ��త�ల� ఎప��డూ క��� ఎర�గ�
�ధం�ా ����ప��ా ర�. 11��ల ��ట�� ఇవ�గ��ాం. �ాష� �ంల� �ిల�ల చదువ�ల బ�ధ�తను � అన�, � తమ����
ప�భ�త�ం �సుక�ం��. ఈ �� మ�ను మన �ిల�ల �ద మనం ��డ�త�న� ��ట�� బ���ా�� ���సు� ���ం. ఈ ��ట�� బ��
వల� భ�ష�త�� ల� �ిల�ల తల�ాతల� మ�ర����. క�ట�ంబ�ల తల�ాతల� మ�ర����. ఆ క�ట�ంబ�ల�� ��ద��కం
నుం� బయట�� వ�ా� �. ప�� క�ట�ంబం నుం� ఒక ఇంజ��, ఒక ��క��, కల�క�� వంట� ��ద� చదువ�ల�
చదువ�త�న� ప���ి�త�ల� వ�ా� �. �ా�� తల�ాతల� మ��� ���ల�వ�ా� �. �ండ� మనసు��� ఈ బ�ధ�తను
��ర��ర�సు� ండడం ��ల� సం���ా�� ఇ��� ం��.



��ద క�ట�ంబంల�� �ిల�ల చదువ�లక� మనంద�� ప�భ�త�ం ఇ��న ��ా ��న�త ఏ�ట�, గత ప�భ�త�ం ఇ��న ఇ�ే ��ద
�ిల�ల చదువ�ల��సం ఇ��న ��ా ��న�త ఏ�ట� ? అ� ఆల�చన �ేయమ� అడ�గ�త����ను ?.
మనం �ేసు� న� ��ల� ఏ�ట� ? మన�� �మ���సు� న��ార� �ే�ిం�ే�ట� ? అ� ఆల�చన �ేయమ�
అడ�గ�త����ను.

గ����� , ఇప�ట��� మధ� �ే�� ప�సు�టం�ాచూ�ిసూ� �మ�ల�� ���� ప�శ�లడ�గ���ను. సమ�����ల� ���
�ెప�ం��. అవ���, �ా�ో  ��� �ెప�ం��.
(మ�ఖ�మం�� ప�శ�లక� అక�డక� వ��న �ారం�� తమ స�ందనను �ె�యజ��ార�)

1. గత ప�భ�త�ంల� వంద�ాతం �ీ� ���ంబ�� ��ం� ఇసు� న� జగనన� ��������న వంట� ఏ పథక����� అమల�
అ�ం�� ?

అర��ర�ా �ీ�ల� ఇ���ర�. ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� గ���ం� పట��ంచుక�న� ��ఖల�ల� ఎప��డూ ల�వ�. �ీ�
���ంబ�� ��ం� క� సంబం��ం� 2017–18, 2018–19 �� సంబం��ం�న ర�.1778 ��ట� ర��ాయల� బ�ా�ల�
కట�క�ం�� �ా��� వ��ల���� .. �ాట�� ��ౖతం మన ప�భ�త�ం కట��ం��.

2. క�మం తప�క�ం�� ఎప��డూ �� �ాక�ం��... ��ద�చదువ�ల� చదువ�త�న� మన�ిల�లక� వస�, ��జనం ��సం
ఆల�చన �ే�ి ఇంత�ా� �ల� జగనన� వస� ����నల�ంట� పథకం గతంల� చంద�బ�బ� �ాలనల� ఏ���ౖె�� అమల�
అ��ం�� ? అ� అడ�గ�త����ను.
గతంల� �ీ�ల�� ��క��ల�క�� �ే..., ఆ �ిల�ల బ� ���ం�, ల���� ం�  ఖర��ల ��సం ఆల�చన �ే�� ప���ి�త�ల� ఉంట�య�?

3. మన �ాల��ల�� ప���ి�త�ల� ఎల� ఉ���� ?మన �ిల�ల� చ���� చదువ�ల� ఎల� ఉ���య� ? జ�� ఓ����ంట�� �ా
చదువ�ల� ఉ���య� ? ల��ా ? ఏ మ�ర��ల� �ేయ�� ? అ� ఇట�వంట� ఆల�చనల� ఒక���జ�ౖ�� గతంల� చంద�బ�బ�
��య�డ� �ా�� ప���ాలనల� �ే�ా�ా ? �ే�ిన ��ఖల�ల� ఉ���య� ? అ� ప���సు� ���ను.

గతంల� �ిల�ల చదువ�ల ���ా�� ఎల� త���ంచు���ా� అన� ��క��మ��న ఆల�చన �ే�ా�� తప�, �ా�� చదువ�ల�
ఎల� �ాగ�త����� ? మన �ాల��లల� �ిల�ల చదువ�ల� ఎల� ఉ���� ? �ాట�� జ�� ఓ����ంట�� ��ర��ల�ా
�ే��� మన� ఆల�చనల� ఏ ��� �ే�ిన ప���ి�త�ల� ల�వ�.

4. బ�బ� �ాలనల� గవర���ంట� సూ�ళ�ల�� సదు�ాయ�ల గ���ం� ఏ���ౖె�� పట��ంచుక�����ా ? ఒక��ా�� ఆల�చన
�ేయం�� అ� అడ�గ�త����ను. గవ�����ంట� బడ�లను ప�����ా మ�������� ��డ�–��డ� ల�ంట� �ార�క�మం
చంద�బ�బ� ��య�డ� హయ�ంల� ఏ��జ�ౖ�� జ����ం�� అ� ప���సు� ���ను.

�ారణం ప�భ�త� సూ�ళ� గ���ం� ఆల�చన �ే�ిన ��ఖల�ల� ల�వ�.. ఎప���ెప��డ� �ాట�� మ���య��, మ������
మనక� ��రం తగ�� త�ం��, �ిల�ల�, త��దండ�� ల� �ా�� ��వ� �ార� చ�ా� ర�, �ా��� ��ౖ ���ట��ా �ీ�ల� కట�� క�� �ాళ�
బ�ధల� �ా�� పడ��ర� అన� ఆల�చన �ే�� ��క��మ��న ���ల నుం� ఈ��� మన �ిల�ల� బ��ా చద�ా�, ఆ ��రం
త��దండ�� ల�ద పడక�డద� ఆల�చ�� �ే�� ���ల� ఇ�ాళ క��ిసు� ����.

5. ఇం���ష� ���యం చదవ�ల� బ�బ� హయ�ంల� ఉ���య� ?

ఇం���ష� ���యంల� చదవడం �దల������ే ఎక�డ ఈ �ిల�ల� చంద�బ�బ���య�డ� �ా��� ప����ా� ���న�
భయప���� �... మన ��ద �ిల�ల� ఎప��డూ క��� �ెల�గ����యంల��� చద�ా�, చంద�బ�బ���య�డ� �ా��



ల�ంట��ాళ�క� అణ���మణ��� ఉం��ల� �ే�� గత ప�భ�త�ప� ��క��మ��న ఆల�చనలక�, ఈ��� మన ఆల�చనలక� �ే��
ఎంత�ం�ో  ఆల�చన �ేయమ� ��ర�త����ను.

6. ఇం�� ప�శ� ��ర��ా �మ�ల�� అడ�గ�త����ను. గత ప�భ�త�ంల� జగనన� అమ�ఒ�� ల�ంట� పథకం ఎక��ౖె��
ఉం��? అ� అడ�గ�త����ను.

��వలం �ిల�లను చదువ�ల� బ�ట పట��ంచం��... �క� ��డ��ా � అన� ఉ���డ� భ���ా ఇసూ� ... �ిల�లను చదువ�ల
బ�ట పట��ం�న ప�� త���� క��� ర�.15��ల� అం��ం�న చ��త� ఏ���ౖె�� ఈ �ాష� �ంల� ఎప���ౖె�� ఉం�� ?అ� ఆల�చన
�ేయమ� �మ��� అడ�గ�త����ను.

చ���ం�ే తల�� ల కష����ట�.. ����ంట� �ిల�ల� మ«ధ�ల� ఎందక� చదువ�ల� మ���సు� ����� ఏ���ౖె�� ఆల�చన �ే�ిన
చ��త� గత �ాలక�ల��  ఉం�ే�� అ� � గ�ం�ెల �ద �ేత�ల� ��సుక��   ఆల�చన �ేయమ� అడ�గ�త����ను.

7. �ిల�లక� య���ా�, ష��, �ా��, బ�ౖ�ంగ�వ� ట���� బ���, మన �ిల�లక� ఇం���ష� ఇం�ా బ��ా అర�ం �ా�ా�,
ఇం�ా ��ర��ా� తయ�ర�ా�ల� ���న��, ��� బ���, సూ�� బ��గ� ఇట�వంట�� అ�� క��ి జగనన� �����ానుక
మ������ా ఎప���ౖె�� స���ా� సూ�� �ె���ే సమయ���� గతంల� ఏ���ౖె�� ఇ����ా ? ఆ� ఆల�చన �ేయమ� �
అంద��� అడ�గ�త����ను ?

గతంల� �ాఠ�ప�స��ాల� ఎప���ొ�ే��� �ెల��ా ? సూ�ల� �ె���న ఆ��డ� ��లల� పట���. అ� క��� ఒ���క��ా�� ����
సబ��క�� ల ట����  బ���  వ�ే��, ����ంట��� ట�ౖం పట����. ఇట�వంట� ��ర�ణ���న ప���ి��.

8. మ���హ� ��జన పథకం...
ఆ ���ల�� మ���హ� ��జన పథ�ా�����ే ఎ����, ������ ��లల� ��ౖ �ల�క� బ�ా�ల�. �ిల�ల� ఎప���ెప��డ�
చదువ�ల� మ����ి �� ��ర�? బడ�లక� �ాక�ం�� �� ��ర� ? అల� �� �ే మం��� అనుక��� ప�భ�త� ప��ర�. ఈ�����,
ఆ �����  ఎంత �ే�� ఉం�ో  ఆల�చన �ేయం��.

గత �ాలనల� ఏ���ౖె�� క��� మన �ిల�ల� ఏం �ంట����ర�.? ���� ఎల� ��ర�గ�ప�ా�� అ� గత �ాలనల�
ఏ���ౖె�� ��నూ మ���� .. �����క ��నూ�� మం� ���ి��ా�రం�� మ���హ� ��జనం �ిల�లక� అం��ం��లన�
ఆల�చ�� గతంల� ఏ��జ�ౖ�� �ే�ా�ా ?

ఈ ��� ��ర�మ�ద�  అన� పథకం �సు�����ం.
గతంల� మ���హ� ��జ����� ఖర������ ర�. 600 ��ట�� . ఈ ��� జగనన� ��ర�మ�ద�క� ఖర�వ�త�ం�� ర�.1900
��ట�� . ఎంత �ే�� ఉం�ో  ఆల�చన �ేయం��.
ఇ��� క��� బ�బ��ార� �ాలనల� ల�వ�. మన �ాలనల� క��ిసు� ����.

మన �ాలనల� ��వలం ����రంగం �ద అంట� �ిల�లక� చదువ�లక� ఉప�గప�ే పథ�ాల�ద 35 ��లల �ాలంల�
ఎంత వ�యం �ే�ా� క�� ప� ం�ా ��ల�గ� మ�టల��  �ె�ా� ను.

మనబ�� ��డ�–��డ� �దట� �డతల� 15,715 సూ�ళ� ర�ప���ఖల� మ�ర�డం ��సం ర�.3698 ��ట� ర��ాయల�
ఖర���ే�ాం.
��ం�ోదశ ��ంద ఇ�ాళ 26,451 సూ�ళ�ల� జర�గ�త�న� ��డ���డ� ��సం ర�.8 ��ల��ట�� ఖర�� �ే��ందుక� ���ారం
చుట�� ం.



జగనన� ���� �ానుక ����ా 47.32 ల�ల మం�� �ిల�లక� ��ల� �ేసూ� ఇప�ట�వరక� ర�.1500 ��ట�� ��ౖ��
ఇ���ం. ఈ ��డ� �����ానుక ��ంద సూ�� �ె���ే ����� �ిల�లక� ఇ�ే� �����ానుకక� మ�� ర�.900 ��ట��
��డ�త����ం.

జగనన� ��ర�మ�ద� ��ంద మ����న ��నూ�� 44 ల�ల మం�� �ిల�లక� ��ల� �ేసూ� .... ���� సమయంల� క���
�ిల�లక� మం� �ేసూ� �ార� ఏం �ంట������ ఆల�చన �ే�ాం.ఆ �ిల�ల� ఇ�ాళ ఏం �ంట����ర�, ��ప� ఏం ���� ?
అ� ఒక మ�ఖ�మం�� ఇంత�ా ఆల�చన �ే�ిన చ��త� ల�దు. అంత ల�త��ా ఆల�చన �ే�ి, జగనన� ��ర�మ�ద� అ��
పథ�ా�� �సు���� గతంల� ర�.500 ��ట�� క��� ఖర�� �ేయ� ప���ి�త�ల నుం� ర�.1900 ��ట�� ఖర��
�ేసు� ���ం.

��ౖఎ�ా�� సంప�ర� �� షణం ����ా 34.20 ల�ల మం�� గ���ణ�ల�, బ��ంతలక�, ఆర� సంవత��ాలల�ప� ఉన�
�ిల�లక� క��� �ార� స���ా� �నక�� �ే �ాళ� ��దడ� స���ా� ��రగదు, ���వల� తల�� ల� ఇబ�ం�� పడ��ర�.. ఆ ప���ి��
ఆ �ిల�లక�, తల�� లక� �ాక�డ� �ె�ి� �ా�� గ���ం� క��� ఆల�చ�� �ే�ి, ��ౖయ�ా�� సంప�ర� �� షణం పథకం
�సు�����ం. గతంల� ర�. 5 నుం� 6 వందల ��ట�� ఖర�� �ేసు� న� పథ�ా��� ఏ������ ర�.1800 ��ట�� ఖర��
�ేసూ� ... ఇప�ట�వరక� 35 ��లల��   ర�. 4,900 ��ట��  ��ౖయ�ా��  సంప�ర� �� షణ పథ�ా��� ఖర�� �ే�ాం.

ఈ ��� ర�.709 ��ట��� జగనన� ��������న, జగనన� వస� ����న, ���� ����న ఈ ��ండ� పథ�ాలక� ర�. 10,994
��ట��  ఖర�� �ే�ాం.
ఈ 35 ��లల �ాలంల� జగనన� అమ�ఒ�� �ార�క�మ���� ఖర�� �ే�ిం�� ర�.13,023 ��ట�� �ే��� ..��ప� �� ��లల�
అమ�ఒ���� మ�� ర�.6400 ��ట��  ఇవ�ను���ం.
ఈ చర�ల�� క��� �సుక����ం �ాబట�� .. ఈ��� �ాష� �ంల� మ�ర�� క��ి��� ం��.

చంద�బ�బ� హయ�ంల�...
చంద�బ�బ� హయంల���ౖ���ట�, ప�భ�త� సూ�ళ�ల� 1 నుం� 10వతరగ� వరక� చ���� �త�ం �ిల�ల సంఖ�(

2018–19) 70.43 ల�ల మం�� ఉంట�... ఈ��� ఆ సంఖ� 73 ల�లక� �ే��ం��. ఇక ��వలం ప�భ�త� సూ��� 
�సుక�ంట�... 2018–19 చంద�బ�బ� హయ�ంల� ఆ సంఖ� 37.20 ల�ల� అ��ే ఈ��� ప�భ�త� సూ�ళ�ల�
చదువ�త�న� �ిల�ల సంఖ� 44.39 ల�ల మం��.

ఈ రక���న మ�ర�� ఆ తల�� లక�, ఈ రక���న నమ�కం, ఆత� ��ా�సం �ిల�లక� ఎందుక� వ���� ఆల�చన
�ేయం��. ఈ ��� ��ను మ�ట�� డ�త�న��� ����రంగం గ���ం� అ�� క��� మనంద�� ప�భ�త�ం ఈ మ�డ�
సంవత��ాలల� ����రం�ా��� �ే�ిన మం�ల� ����ంట� గ���ం� మ�త��� �ె�ా�ను.

మనం ఇంత�ా మం� �ేసు� ���ం �ాబట�� .... �ా���� కడ�ప� మంట, ��ీ:
మనం ఇంత�ా మం� �ేసు� ���ం �ాబట�� కడ�ప� మంట క��� ఎక����. పళ�� న�∙�ెట�� �ద�� �ాళ�� క��� పడ���.
ఇంత�ా మం� �ేసు� ���ం �ాబట�� .. ప�జలంద�� అ���ా యం ఒకరకం�ా మనక� అనుక�లం�ా ఉంట�.. ����
����ంచు��ల�క ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట��5 ఈమ�గ�� ���� �ాట� చంద�బ�బ���య�డ� �ార� ఈ నల�గ�ర� క��ి ఒక
�ిం����� .

అం�� క��ి ఒక �ొంగల మ��ా...
�ొంగలం�� క��� క���� .. దుష�చత�ష�యం అ� మ���రతంల� క��� అంట�ం. ఈ నల�గ����� అ�ే ప���ి��. మనం
మం� �ేసు� ంట� �ళ�క� కడ�ప�మంట. ����ంచు��ల�ర�. ఆ కడ�ప� మంటల�నుం� వ���కరణల� �సుక�వ�ా� ర�. అబ��� ల�
�ె�ా� ర�. ��బ��� ప���రంల� ��గం�ా ఒ�� అబ��� �� నల�గ�ర� క��ి వంద�ార�� �ె�ి�ం�ే �ె�ి�, అ�� �జమ� �ె�ి�
ప�జలను న��ం�ే �ార�క�మం, ప�యత�ం ఈ దుష�చత�ష�యం �ేసు� ందన� �షయ��� మ����� వదు� . ఎందుక� ఈ



�షయ�ల� � అంద���� �ెప�త����ను అంట�.. .మం� జ����ం�� �క�, ఆ మం� ఏ�ట� ఆ �జ�ల� �క� �ెల�సు
�ాబట��  �ెప�� ���ను.

ఆ �జ�ల��ట� ఒక��ా�� �ె�ా� ను....
�ార� గ�డ�లను ధ�ంసం �ే��� .. మనం గ�డ�ల� కట�� ం.
�ార� �గ��లను ����ే��� .... మనం �గ��లను ��ట��ం��ం.
�ార� ర��లను తగ�లబ����ే.. మనం ర��లను మ�� ����ం��ం.
�ార� ���త�లను క�ంగ����� ... మనం మన ���త�లను �లబ�డ�త����ం.
�ార� మన పల�� లను �ెబ����� ... ప�� పల�� ల��� క��� ప�భ�త� ��వలను, ��ా మ, �ార�� స��ాలయ�లను �సు����� ం.
�ాలంట�ర��  వ�వస�  �సు�����ం.
ప�����ా ���ం���కరణ�ే�ి గడప వద��� సుప���ాలన �సు���ే� �ధం�ా �ే�ా��� మ�ర�����శం �ే�ాం.
�ార� మన బ���, గవర���ంట� ఆసుప��� అ��ంట�� క��� ���ల�వస�క� �సుక�� వ��� .. ఈ��� మనం �ాట��
��డ�–��డ��� ఆసుపత�� ల�, సూ�ళ�ను �లబ�డ�త����ం.

�ార� మన ��ద �ిల�ల� ఎదగక�డదు అ� �ె�ి� �ెల�గ����యం మ�త��� చ���ం��ల� ఎ�� ఆటం�ాల�
క���ం���...మనం ఆ �ిల�లక� ఇం���ష� ���యం చదువ�ల� అందుబ�ట�ల��� �సు���ే� ��ప� �ప�వ �� �ాటం
�ేసు� ���ం.

ఎ��కల ��ళల� ��టల� ��ట� మ�టల� �ా���.... ��ా అ���ారంల��� వ���క గడపక��� ��టవ�:
ఎ��కల ��ళ �ా�� మ�టల�� క��� ��టల� ��ట����. �ా� అ���ారంల��� వ��న త�ా�త �ార� ఆ మ�టల�
��ర���ా��ా ? ల��� ? అన��� ఒక��ా��  � మన�ా���� అడగం��.
ఎ��కలప��డ� మ�ట ఇ�ా� ర�.. ఎ��కల� అ��� � అ���ారంల��� వ��న త�ా�త మ�త�ం పనుల� గడప క���
��టవ�.
ఎ��కల� అ���వరక� �������� ప�ణ��క. ఎ��కల� అ��� �న త�ా�త �ాళ� �������� �ెత�బ�ట�ల���� �� త�ం��.
ఎ��కల త�ా�త �ాళ� �������� ఎక�డ ఉం�ో �������� క��� �ాళ� ఇంట���� ల�, ��� ��ౖ� ల� క��� �ొరక�
ప���ి�త�ల�� �� �ాళ�  �������� ను మ�యం �ే�ా� ర�.

ఒక��ా�� ఆల�చన �ేయం��...
–మన ��ద�ాళ�� , ��ీల�, ఎ�ీ�ల�, ఎ�ీ�ల�, ��������ల పట� అగ�వ�ా� ల�� � మన ��దలన �ాడ�క��� �ార�క�మం �ే�ార�.
బల��న వ�ా� ల� అంట� ��వలం ఓట�బ��ంక��ా చూ�ిన ఆ �����, ఈ ���ను �� ��చూడం��.
�ండ�మనసు��� ��వలం బట� ������ే �ాల� ���ట� ����ా�� 35 ��లల �ాలంల� ర�. 1,38,894 ��ట�� ��ర��ా
అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� �� పం�ిం�ే ��ప� ప���ాలన �ాగ�త�ం��.

లం��లక�, �వ�క� ��వ� ల�క�ం��....
ఎక��� లం��లక�, �వ�క� ��వ�ల�దు. అల�ంట� ప���ాలన �ాగ�త�ం��. బట� �����న ��ంట�� లం��ల� అ���� �ార�
ల�ర�, మధ�వ���త�ం ల�దు. �ాలంట�� ��ర��ా ఇంట���సు� ���ర�. తల�ప� తట�� �ేయ���న మం� �ే�ి �� త����డ�.
ఇదం�� ప�� ఒక��� కళ�క� క�í�ిసు� ం��. అమ�లక�, అక��ెల�� మ�లక� జ����న ��ల� ఇంత ప�సు�టం�ా క��ి��� ం��
�ాబట�� ..

చంద�బ�బ�క� ఆ బ�బ�ను అ���ారం�� �ాట� గత మ�డ� ద�ాబ�� ల��ా చంద�బ�బ���య�డ�ను ��ి, ఆయన��
�ాట� ఎ����న ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట��5 ఈ నల�గ�ర� క��ిన �ొంగల మ��ాక� కడ�ప�మంట, ��ీ మ�త�ం ���
��ర�గ�త�ఉం��.



మన పథ�ాల� ప�జల� మ����� �ాల��.....
�ాబట�� ����వ�వస�ల� ఇ�� ��ప� మ�ర��లను �ిల�లక�, �ిల�లను బ���� పం�� తల�� ల ��సం మనం అమల� �ేసు� న�
ఈ పథ�ాలను ప�జల� మ����� �ాల� �ె�ి� భ�మ క��ం�ే ప�యత�ం �ేసు� ���ర�. ��పర� �ర����� ��ల�, ఉదయ����
ట�� చూ���  ��ల� అబ��� ల� �ద అబ��� ల�.

��������న పథ�ా�� ��ను ఈ ��� ��ా రం�సు� ���ను �ాబట�� ... దుష����రం�� ��ప� మల�ప� ��ా�ర�. ��������న
పథకం మనం ఇ�ా� మ� �ె��ి, దుష����రం �ేసు� ���ర�. �ా���� సంబం��ం�న, �ా�� హయ�ంల� మం���ా ప��ే�ిన
�ా�� సూ�ళ� నుం� �ా�� �ాట��� ����ా �� ట�ల� �సుక��, �ాళ�ంతట �ా�� �� �ే �ం�ే �ార�క�మం �ే�ి ప�భ�త�ం
�ద దుష����రం �ే�� �ార�క�మ�ల� �ేసు� ���ర�. ఆశ�ర�ం క���ం�ే �షయ�ల�. ఇవ�� ఎవర� �ే�ా�� �ెల��ా ఈ
పనుల�� ��ండ� ���ాయణ, మ�డ� �ౖెతన� సూ�ళ��  �ే�ార�.

ఎవర� ఆ ���ాయణ అంట� .... ఇ�ే చంద�బ�బ���య�డ� �ా�� హయంల� మం���ా ప��ే�ిన వ����, సూ�ళ�� , �ాల��ల�
నడ�ప�త�న� వ����.. ఏకం�ా �ాళ� �ాల��ల�� ప��ా�ప���� లను బయటక� ��ి �ాట��� ల� ���� �� ట���ం� ఒక
వ�వస�ను ��శనం �ే�� �ార�క�మం �ేసు� ���ర�. �ా��� ��శనం �ే�ా� ర�. మరల� �ా��� ప�భ�త�ం �ద దుష����రం
�ేసూ� .. �ొం�� �ొంగ అన�ట�� �ా �ళ�ంతట ���� ప��ా�ప��� ల� �� అంట� �ౖెవ�� �ేయ����� ���� తంట�ల� పడ��ర�.
�ారణం జగ� ఈ��� ��������న పథకం అమల� �ేసు� ���డ� ఎక�డ జగ� క� మం� ��ర� వసు� ం�ో అన� కడ�ప�
మంట. �ళ��  క�ళ�� , క�తం��� ల� ఏ �ా� ��� �� త����� గమ�ంచం��.

అ���ారంల��� వ��న ��ంట�� 1.3 ల�ల �ాశ�త ఉ�ో��ాల�..
మనం అ���ారంల��� వ��న ��ంట�� 1.3 ల�ల మం���� ����ప��ా �ాశ�త ఉ�ో��ా�సూ� .. ��ా మ, �ార�� �ా� �ల�
స��ాలయ�ల�ను క��� �సు���� �ర��ో�గ�లక� ఉ�ో��ా��ే� �ార�క�మ�ల� మనం �ేసు� ంట�... ���� చూడల�క
ఇ�ే దుష�చత�ష�యం ఆ ��� క��� ఏమం�ో  �రందర� ఒక��ా�� గ�ర�� క��ెచు���ం��.

ఆ ��� య���...
ఆ ��� క��� ��ప� �క� ఈ �ిల�లంద���� ఉ�ో��ాల� �ాక�డద� ���� య��� �ే�ిన సంగ� జ�� పకం �ెచు���ం��. �ేశ
చ��త�ల��� ఒక ���ార�� �ా మనంద�� ప�భ�త�ం ఎప��డూ క��� ఎర�గ� �ధం�ా 31 ల�ల ఇళ� పట�� ల� అక��ెల�� మ�ల
�ే��� ఇ�� అందుల� 18.40 ల�ల మం���� ఇళ� ��ా�ణం క��� జర�గ�త�ంట� ఆ జ����న మం�� ఓర����ల�� �ళ�� ..
వక�బ������ ఆ ల����ర�లను క��� ��చ���ట��ల� తప��డ� �ాతల�, తప��డ� మ�టల� మ�ట�� డ�త�న� ప���ి�త�లను
గమ�ంచం��.

ఏ ల�� �ేయ� ఈ ఎల�� �ా���, ����� మద�త��ా ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట��5 వంట� ఎల�� ���య� క��ి... గ�ంటనక�ల
కంట� ��నం�ా మనం �ేసు� న� మం�� ప�జల�� �� �� �య�క�డద� �ె�ి� అడ�� త��ల� �ార�క�మం �ేసు� ���ర�.

�వ���� ట��ో� ఇళ�ను కట�ల�క వ��ల��ిన �ళ�� ఆ ��దలక� మనం ఉ�తం�ా ఇళ�� కట��ం� ఇసు� న� �షయ�లల� క���
ఎల�ంట� �ాళ��  ��సు� ����� గమ�ంచం��.

మం��� పర��ల� కడ�త�...
అక��ెల�� మ�లక� మనంద�� ప�భ�త�ం �ేసు� న� మం��� పర��ల� కట��ందుక�.. అ������ాల� అంట� ఈ మధ�
�ాలంల� ��త��ా ప����ాల� �దల���ట�� ర�. ��క� క��� ఆశ�ర�ం క���ం�ం��. �ారం, ప�����ల�ా చూ��� .... ఎక�డ
చూ�ి�� �ాష� �ంల� అతల�క�తలం అ��� త�న�ట�� �ార�ల� వసు� ����. మ���� సం��మంల� �ా�, ఆ���క, �ాజ��య
�ా���ా��తల���ౖ��, మ��ళల ర�ణ �షయంల� అ��� �ాష� � చ��త�ల��� �ాక�ం��, �ాక�ం�� �ేశ చ��త�ల� క��� ఏ
ప�భ�త�ం �ేయనంత �త������� � అన��ా, తమ�����ా అడ�గ�ల� మ�ందుక� ��సు� ���ను.



జగ�  ����� ��డ�....
ఎక�డ అక��ెల�� మ�ల మనసు�ల�� జగ� ����� ���ే�న� �ె�ి�.. బ�రద జల�� ందుక� క�య�క�� ల�
పను�త����ర�. మ��ళల �ద ���ాల� జరగక�ం�� చూ��ందుక� �ేశంల� మ�� �ాష� �ంల� ల�� �ధం�ా ��శ య�� 
�ె���ం. అ�� మన �ేత�ల�� ఉం��. ఎ� ఓఎ� బట� �������, ఆపదల� ఉన�ప��డ� ఐదు�ార�� �� � � ��� �ే�ి��
��వలం ప�����ాలల��� �� �సుల� � దగ�రక� వ�ా� డ�. ఏం జ����ం�� �ెల�� మ�� అ� అడ�గ���డ�. అక��ెల�� మ�ల�
�� � ల� ��శ య�� �ౌ��� � �ేసుక�ంట� ఉంట� �ాయం ఇ��. గతంల� ఇల�ంట� ప���ి�� ల�దు. ఇట�వంట� మ�ర��ల�ను
వ�వస�ల��� �సు�����ం. ఇ�� జ�గ�త�ల� �సుక���� క��� జర�గ�త�న� సంఘటనల �ద... �ోష�ల�వ����� క���
ఎంతట� �ా�����స��.. ��ా� �ణ�ం�ా చట�� లను ప����సు� ���ం. ��ౖఫల��ల�ంట�.... �� �సుల� అ��� స�� ప�భ�త�
ఉ�ో�గ�ల� అ��� స�� వ�����ట�డం ల�దు. ఎక�డ తప�� జ������ ���� అ��కట��  �ార�క�మం �ేసు� ���ం.

స�ందన, ��శ య��  స�...
మనం అ���ారంల��� �ా�ా�� ��ా రం�ం�న స�ందన �ార�క�మం �ా�, మనం ప�� బ��కక�, ప�� అక�క�, �ెల�� మ�క�
�ా��� �� � ����ా ��శ య�� ను అందుబ�ట�ల��� �సు����న �షయం�� స� మనం ఇసు� న� ర�ణ, భ���ా వల�
����ా���ా అక��ెల�� మ�ల� ఏమ�త�ం కష������ ఈ��� �ెప��క��� ప���ి��, ��ంట�� ��సుల� న�దు �ే�� ప���ి��
ఈ ��� �ాష� �ంల� క��ి��� ం��.

అక��ెల�� మ�ల �షయంల� ఈ ��� ��సుల� న�దు �ేసు� న� ప���ి�త�ల�.. గతంల� �� ���ే ఎక��వ అయ���.
�ారణం ఇ�ాళ �న����� �ె� ఉం��. చూడ����� కను� ఉం��. �క� ఏం సమస� వ���� �ెప�� ��ను ��� 
�ేసుక�ంట�ను, ప��ష����ా� ను అ�� మ�ట �� �సులల�  క��ి��� ం��. ఒక ��ప�  వ�వస�  ఇ�ాళ జ����ం��.

��ండ� �షయ�ల� �ెబ���ను...
ఇంత ��ప� వ�వస�ల� మ�ర��ల� వ���� �ాబట��  � అంద���� ��ండ�, మ�డ� �షయ�ల� �ెబ���ను.

ఈ మధ�న �జయ�ాడల� అ�����రం జ����ంద� �ె�ి� ���� య��� �ే�ార�.
ఈ మధ�ల��� గ�ంట�ర�ల� జ����ంద� ఇం�ా య��� �ే�ార�. ఈ మధ� �ాలంల��� ��ాఖల� మ�� య��� క���
క��ిం�ం��. ఇక��ే ఆల�చన �ేయమ� అడ�గ�త����ను.

దు�ా�ర�� ల� ఎవర� అ���� �ళ��  �ాయర�, చూపర�
దు�ా�ర�� ల� ఎవర� అ���� మ�త�ం ఈ ఈ��డ� �ాయదు, ఆంధ�జ��� �ెప�దు. ట��5 చూపదు.
ఈ బ��కల �ద, మ��ళల �ద ������ ప�య��ం�న �ార�, అ�����రం �ే�ిన దు�ా�ర�� ల� ఎవర� అ���� మ�త�ం ఈ
ఈ��డ� �ాయదు, ఆంధ�జ��� �ెప�దు. ట��5 చూపదు.
�ారణం ఏ�టంట� ఇదం�� �ే�ిన�ాళ�� ట����ీ ��యక�ల�. ఈ మ�డ� ఘటనల�� �ా��� ఉ���ర�. ఇంత ��ర�ణ���న
ప���ి�� �ాష� �ంల� ఉం��. ����  �ే�ా� ర�. ����  మరల� వ���క��ం� దుర������� ప������పణల� �ే�ా� ర�.

ఏడ� ��ండల �ా��� ��రగ�����....
ఇల�ంటప��డ� ఏడ���ండల�ా��� మనం ��రగ���న�� ��వలం ఒక�ట�.. �ేవ��� ఈ ఎల�� ���య� నుం�. ఈ ఎల��
�ా��� నుం� ర��ంచు �� �ా�ా� � �� అ�. ��ండ� ��ల�కల� �ా� బ�సల� ��ట�� ����త�క కృ�ా స�ా�ల నుం�... ధూర�� ల
నుం�, దుష�చత�ష�యం నుం� ర��ంచు �ే�ా అ� �ె�ి�... ఇ�ే �ర�ప�ల� ��ంకట�శ�ర�ా��� ��ా ���సు� ���ను.

�ారణం ��� �ి��ప�� �ా�ా� ర�.. ��� �ౖె���� �ే�ా� ర�. ��� య��� �ే�ా� ర�. మరల� ��రం జ����ంద� ��ల క��� �ే����
���� ..  ఇవ�� గమ�ంచమ� �మ��� అంద��� ��ర�త����ను.



�ండ�మనసు��� ప�� అక�క�, �ెల�� మ�లక�, ప�� �ిల�� ���� మం� జర�ాల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట�.. �ేవ���
దయ, చల�� ����నల� ఈ ప�భ�త�ం��ౖ ఇం�ా ఎక��వ�ా ఉం��ల�, మం� �ే�� అవ�ాశం �ేవ�డ� ఇ�ా�ల� మన�ా�ా
��ర�క�ంట� బట�  ����� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ను అ� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం �ీఎం జనవ��– మ���� 2022 �ౖె�మ��ి�ా��� ����ప� 10.85 ల�ల మం�� ����ర�� లక� ర�.709 ��ట�ను
కంప��ట� ల� బట�  ����� ��ర��ా ����ర�� ల తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ే�ార�.


