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వర�స�ా మ��ో  ఏ���� –��ౖఎ�ా��  సు���వ��� (మ��ళల�)

�ాష� � �ా�ప� ం�ా అర�త గల 9.76 ల�ల స�యం స�యక సంఘ�లల�� 1,02,16,410 అక��ెల�� మ�ల� బ��ంక�లక�
కట�వల�ిన ర�.1,261 ��ట� వ���� �ా�� తరప�న �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�మ�ల బ��ంక� ఖ���ల�� ��డ�
(22–04–2022, �క��ారం) ఒం��ల�ల� బట�  ����� ��ర��ా జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

��డ� అం��సు� న� ర�.1,261 ��ట��� క��ి ��ౖఎ�ా�� సు���వ��� ���ంద ఇప�ట�వరక� �� ��ౖయ� .జగ� ప�భ�త�ం
అం��ం�న �త�ం �ాయం ర�.3,615 ��ట�� .

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

మన ఇంట� ���ాలక� �� అ�నందనల�
�� ఎదుట ఉన� మన ఇంట�ంట� ���ాలక�, మన �ా���ారత �ారధులక�, బ�ధ�తల ప��ర��ాలక�, తమ ��క�ల కష�ం��
�ిల�లను ��ంచుక�ంట� క�ట�ంబ�లను �లబ�డ�త�న� మణ�మ�ణ��ా�లక� ఈ �ాష� �ంల� ప�� ఇంట� చ��త�ను
సువ�ా� ��ాల�� �రగ�ాసు� న� �� అక��ెల�� మ�లంద���� � అన��ా, తమ�����ా � జగ� �ండ� మనసు��� �ండ�
మనసు��� ��ండ� �ేత�ల� జ���ం� హృదయప�ర�కం�ా అ�నందనల� �ె�యజ�సు� ���ను.

ఈ ఒక� పథ�ా���  మ��ేళ�ల� ర�.3615 ��ట�� ..

బ��ంక�ల నుం� �� దుప� సంఘ�ల��ా ర�ణ�ల� �సుక�� స�ాలంల� ����� �ె��ం�న �� అక��ెల�� మ�లంద����
��ౖఎ�ా�� సు���వ��� ర�ణ�ల పథ�ా�� అమల��ేసు� న� �షయం � అంద���� �ెల�సు. ఈ పథ�ా�� వర�స�ా
మ��ో ఏ���� అమల� �ేసూ� .. �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�� మ�లక� �ె��ం����న ర�.1261 ��ట� ర��ాయల� ఈ
�ార�క�మంల� బట� ����� ��ర��ా అక��ెల�� మ�ల బ��ంక� అ��ంట�ల��� ఈ ఒం��ల�ల� ��ా రం�ంచ����� � మధ�క�
వ���ను. మనం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త ��� ఏ���� సు���వ��� ��ంద ఏ�ి�� 2020ల� ర�.1258 ��ట�ను



�ె��ం��ం. ��ండవ ఏ���� �ె��ం����న సు���వ��� ��ంద 2021 ఏ�ి�� ల� మ�� ర�.1100 ��ట�� మన ప�భ�త�ం ప��
అక��ెల�� మ� అ��ంట�ల� జమ �ే�ిం��. ఇప��డ� వర�స�ా మ��ో ఏ���� 2022 ఏ�ి�� ల� ఈ���న ఇ�ే ఒం��ల� నుం�
�����ా �� దుప� సంఘ�లక�, �� దుప� సంఘ�ల�� ఉన� అక��ెల�� మ�లక� ��ౖయ�ా�� సు���వ��� పథ�ా��� ర�.1261
��ట� ర��ాయల� ఈ�ార�క�మం ప����న ��ంట�� ��ర��ా జమ �ేసు� ���ం. ���వల� 1,02,16,410 మం�� ��
అక��ెల�� మ�లక� ��ల� జర�గ�త�ం��. �త�ం�ా మన ప�భ�త�ం వ��న త�ా�త ఈ ��ౖయ�ా�� సు���వ��� అన�
ఒక� పథ�ా��� ఈ మ�డ� సంవత��ాల �ాలంల� క�మం తప�క�ం�� ప�� అక�,�ెల�� మ�క� భ���ా ఇసూ� ... అన� ��క�
��డ��ా ఉంట�డ�, క��తం�ా సు���వ��� డబ��ల� �� బ��ంక� అ��ంట�� పడ��య� నమ�కం క���సూ� .. ఈ
మ��ేళ�ల� ర�.3615 ��ట��  ఈ ఒక� పథ�ా��� అందజ��ాం.

వ���లనూ త���ం��ం...
అం�ే�ాక�ం�� బ��ంక�ల�� క��� మ�ట�� ��ం. గతంల� అక��ెల�� మ�ల నుం� ప���ండ�న�ర, పదమ�డ�న�ర �ాతం
వ���ల� బ��ంక�ల� వసూల� �ేసు� ంట�.. క�సం బ��ంక�ల�� మ�ట�� �� ఆ వ���ల� త���ం�ే �ార�క�మం గతంల� జరగల�దు.
�ా� మనం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త అక��ెల�� మ�లక� మం� జర�ాల� తపన, ��పత�యం చూ�ిం��ం.
అందుల� ��గం�ా గతంల� ప���ండ�న�ర, పదమ�డ�న�ర �ాతం వ���ల� కట�� ��న ప���ి�త�ల నుం� బ��ంక�ల��
మ�ట�� �� ఆ వ���లను ఎ����న�ర నుం� ������న�ర �ా����� త���ంచడం జ����ం��.
���వల� మన��ే� ర�.3ల�ల వరక� సు���వ��� �� మ���� �ాట� ����న �� మ�� �ద క��� అ�తక��వ వ�����
ర�ణ�ల� అక��ెల�� మ�లక� వసు� ����. �ా���� మం� జర�ాల�� ఇంత�ా ఆల�చన �ే�ిన ప�భ�త�ం గతంల� ల�దన�
�షయ��� �క� �ె�యజ�సు� ���ను.

2014–19ల� అక��ెల�� మ�లక� �సం...
2014 నుం� 2019 వరక� అంట� గత ప�భ�త�ం �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�� మ�లక� �ే�ిం�ే�ట� అ� గమ�ంచమ�

అక��ెల�� మ�లను అడ�గ�త����. 2014–19 మధ� �ాలంల� గత ప�భ�త�ం �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�� మ�లక�
ర�ణ�ల��� ప�����ా మ��ీ �ే�ా� మ� �ె�ి�.. అ��ాల� ర�.14,205 ��ట� ర��ాయల� �ె��ంచక�ం�� �సం
�ేయడం�� ఏ ���� ల�ానూ, � ���� ల�ానూ ఉం�ే సంఘ�ల�� ��గజ����� � �ీ, �� ���� ల��ా ప���� య��. ��ల�
సంఘ�ల� ఎ� �ీఏల�ానూ అవ�� �ా� ం��ం� జ����ల�� �� �ేరడం మన క��� దుట� చూ�ాం. అప�ట� ప�భ�త�ం ఒక పక�
వ�వ�ాయ ర�ణమ��ీ అ� ���త�లను �సం �ే�ిం��. మ�� పక� �� దుప� సంఘ�ల ర�ణమ��ీ అ� �ె�ి�
అక��ెల�� మ�లంద��� నట��ట మ�ం�ం��. ��ట�మం���� ��ౖ�ా అక��ెల�� మ�లను నట��ట మ�ం�న ప���ి�� మనం చూ�ాం.
��ట� క�ట�ంబ�ల� నట��ట మ����న ప���ి�త�ల�� .. �ా���� ర�ణ�ల� మ��ీ �ే�ా� మ� �సం �ేయడ�� �ాక�ం�� 2014
నుం� 2019 మధ� �ాలంల� �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�� మ�లక� వ��� ల�� ర�ణ�ల పథ�ా�� క��� ఎ����సూ� గత
ప�భ����ల� �ర�య�ల� �సుక�����. 2016 అ��� బర� నుం� సు���వ����� ఇ�ా���న �� మ�ను క���
అక��ెల�� మ�లక� ప�����ా ఎగ��మం ��డ�త� సు���వ���  పథ�ా�� గత ప�భ�త�ం రదు�  �ే�ిం��.

ఈ రకం�ా �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�� మ�లక� 2016 అ��� బర� నుం� సు���వ��� పథకం రదు� �ేయడం�� ��వలం
వ��� ����ా�� అక��ెల�� మ�లక� జ����న నష�ం ర�.3036 ��ట�� . ప�భ�త�ం కట�వ����.. కట�క�ం�� ఎగ��మం ��ట��న
�� మ�� ఇ��. ఆ �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�� మ�ల� అప��డ� చంద�బ�బ� �ే�ా� న� �ె�ి� మ��ీ �ేయక�� వడం అ��
ఒక��ౖప�, మ����ౖప� సు���వ��� పథ�ా�� రదు� �ేయడం ఈ ��ం��ంట��� అక��ెల�� మ�ల ప���ి�� దయ�యం�ా
మ���ం��.

చంద�బ�బ� ������ ����ట��� ర�.25 ��ల ��ట� క� �ే��న అప��ల�
ఆ అక��ెల�� మ�ల�, �ార� �ే�ిన అప��ల� ఆ వ���ల�, �ాట��� చక�వ���ల� అ�� ఏక��� త���ి �ప��ౖె 2019 ��ట���,
అంట� చంద�బ�బ���య�డ� ������ ����ట��� ర�.25,517 ��ట� క� ఎగబ�కడం చూ�ాం. ఫ�తం�ా చంద�బ�బ���య�డ�
�ార� �ే�ిన �సం ప�ణ��న �� దుప�సంఘ�ల అక��ెల�� మ�లల� 18.36 �ాతం సంఘ�ల�� క��� అవ�� �ా� ం��ం�,
ఎ� �ీఏల జ����ల� �ే�ా�. అంట� ప�����ా �ేత�ల��ే� �ిన ప���ి�త�ల�� �� ఈ సంఘ�ల�� ������ య��.



ఇప�డ� అక��ెల�� మ�ల �హల��  �ర�నవ��...
మ�� ఇప��డ� ఒక�ా�� గమ���� ప�� అక��ెల�� మ� �హంల� �ర�నవ�� క��ిసు� ం��. ఈ ��� అక��ెల�� మ�ల�
�ల�ొక��క����ర�, గర�ం�ా తల�త�� క����ర�. గతంల� 18.36 �ాతం ఎ� �ీఏల��ా, అవ�� �ా� ం��ం� ల��ా ఉన�
సంఘ�ల�� క��� ఇ�ాళ ��వలం .73�ాతం అంట� క�సం ఒక��ాతం క��� ల�� ప���ి�త�ల�� �� అక��ెల�� మ�ల
�� దుప� సంఘ�ల�� క��� ప�గ�బ�ట పట�� �.

20 ల�ల అదనం�ా �ే��న �� దుప� అక��ెల�� మ�ల�...
మనం అ���ారంల��� వ�ే���ట��� స�యంస�యక సంఘ�ల��ా ఉన� సభ��ల� ఆ అక��ెల�� మ�ల� ����ప��ా 80
ల�ల మం�� మ�త��� ఉంట�.. ఈ ��� �� దుప� సంఘ�లల� ఉన� అక��ెల�� మ�ల� 1 ��ట� ��ండ� ల�ల మం��
ఉ���ర�. అంత ��ర�గ�దల క��ిం�ం��. ప�భ�త�ం �ద ఉన� నమ�కం అల�ంట���. ఏకం�ా 20 ల�లక� ��ౖ�ా
�� దుప� సంఘ�ల ఉద�మంల� అక��ెల�� మ�ల� ��గ�ా�మ��ల� �ాగ��ార�.

అక��ెల�� మ�ల �జయ�ాథ
�జం�ా ఇ�ొక చ��త�ల� ����� �� ��ద� , ��ప� �జయ�ాథ. తమను చ��త�లను �రగ�ాసుక�� �ాష� � చ��త�ను
���గ�ాసు� న� అక��ెల�� మ�ల �జయ�ాథ. �ా���� అండ�ా �లబ��న ప�భ�త� �జయ�ాథ. ఈ ప�భ�త�ం �ద �ా����
ఎంత నమ�కం ఉం�ో  �ెప�� న� ��ప� �జయ�ాథ ఇ��.

ఈ��� �ాష� �ంల� ఇ�� క��ిసు� ందంట� �జం�ా �ేవ��� దయ. ప�జలంద�� చల�� ����నల�� ఇంత మం� �ే�� అవ�ాశం
�ేవ�డ� ఇ��నందుక� ఎప�ట��� �ేవ����� ర�ణప�� ఉంట�ను. ఇంత మం� �ార�క�మ�ల� జర�గ�త����� �ాబట��
�ాష� �ంల� ����ంచు��ల�� ప���ి�� ఎక��వ క��ిసు� ం��. కడ�ప�మంట క��� ఎక��వ క��ిసు� ం��. దుష� చత�ష�యం ఈ
��� �ాష� �ంల� ����ంచు��ల�� ప���ి�త�ల��  ఉం��.

ఎంత అండ�ా �లబ��� � ��ల�గ� మ�టల�� ....
మ���� ప��ాత ప�భ�త�ం�ా �ాష� � చ��త�ల��� �ాక�ం��.. �ేశ చ��త�ల��� ఎప��డూ క�, �� ఎర�గ� �ధం�ా
అక��ెల�� మ�లక� ఎంత�ా అండ�ా �లబ��� � ��ల�గ� మ�టల��  � అంద���� �ె�యజ��ా� ను.

మచు�క� ఒక ప�� పథ�ాల గ���ం� మ�త��� � అంద���� �ె�యజ��ా� ను.
జగనన� అమ�ఒ��.. �జం�ా 44.50 ల�ల మం�� తల�� లక� మం� జర�గ�త�ం��. త����ా 84 ల�ల మం��
�ిల�లక� మం� జర�గ�త�ం��. ఇంత మం� జర�గ�త�న� ఈ �ార�క�మం�� ప�� సంవత�రం �ిల�లందర� క��� బ��
బ�ట పడ�త����ర�. తల�� ల� �ిల�లను బ���� పం�ి��� ��ల� మ� అన� ఉ���డ�, �ిల�లను చ����ా� డ�, �ిల�లను బ����
పం�ి��� ... ప�� ఏట� ర�.15��ల� �� �ే�ల� ��డ�త����డ� అ� ప��అక��ెల�� మ� �హంల� ఆనందం క��ిసు� ం��.
ర�.6500 ��ట�� ప�� సంవత�రం అక��ెల�� మ�ల� �ే�ల� ��డ�త� �త�ం�ా ఇంతవరక� ర�.13,023 ��ట��
�ె��ం��ం.

��ౖఎ�ా�� ఆస�ా పథకం.. ఇ��న మ�ట ప��ారం అమల� �ే�ాం �ాబట�� .. �� దుప� సంఘ�ల�� ఈ ��� నమ�కం ������ం��.
అక��ెల�� మ�ల సంఖ� ��వలం ఈ 34 ��లల �ాలంల��� 20 ల�ల మం���� ��ౖ�ా ������ం��. �� దుప�సంఘ�ల�� 80 ల�ల
నుం� 1 ��ట� 2 ల�లక� ������న ప���ి�త�ల� ఉ����.
�ాష� �ంల� ఉన� �� దుప� సంఘ�లక� 2019 ఎ��కల ��ట�వరక� ఉన� అప���త�ం ��ల�గ� �డతల�� �ా�� �ే���
ఇవ�డం ����ా ఆ అక��ెల�� మ�లంద��� అప��ల ఊ�ల�ం� బయటక� ల�గడం జ����ం��. మ�ట �లబ�ట�� క�ంట�
ఇప�ట��� ��ండ� �డతల��  ఆస�ా పథ�ా��� ర�.12,758 ��ట��  ఇ���ం.



��ౖయ�ా�� �ేయ�త ఈ పథకం ����ా 24.95 ల�ల మం���� 45 నుం� 60 సంవత��ాల మధ�ల� ఉన�
అక��ెల�� మ�లంద����.. అత�ంత బ�ధ���య�త���న వయసు�ల� ఉన� �ళ� �ేత�ల�� డబ��ల� �����ే క�ట�ంబ�ల��
మం� జర�గ�త�ం��. ఇంతవరక� ఏ ప�భ�త�ం �ళ�ను పట��ంచు��ల�దు. ఎప��డూ ఎక��� క��� ఎరగ� �ధం�ా
��ౖయ�ా��  �ేయ�త పథ�ా�� �సు�����ం.
�� ఎ�ీ�,ఎ�ీ� ,��ీ,�������� అక��ెల�� మ�లంద���� క��� మం� �ేసూ� ... ర�.9180 ��ట��  �ా�� �ే�ల� ��ట�� ం.

ప�గ� బ�టల� న���ిం��ం...
డబ��ల� ఇవ�డ�� �ాక�ం��.. .�ా��� ప�గ� బ�ట��ౖప� న���ిం��ల� ఆ�ాట ప��� ం. ఆందుల� ��గం�ా�� ఐట��ీ,
��లయ��, ��ందు�ా� � �వ�, �ీ ఆం� �, అమ�� వంట� ��ద� ��ద� సంస�ల�� మ�ట�� ��ం. బ��ంక�ల�� క��� మ�ట�� ��
�ారంద��� అనుసం��నం �ే�ాం. ఫ�తం�ా ఈ ��� 1,20,518 ��ట�ౖ� దు�ాణ�లను అక��ెల�� మ�ల� న���ిసు� ���ర�.
3,42,907 య��ట�� ఆవ�ల�, ���ెల�, ��కల�, �����ల� వంట� ప�సంపద ��ంప�ా��� అక��ెల�� మ�ల� మ�ందుక�
వ���ర�.
అ�ే అక��ెల�� మ�క� �ేయ�త ����ా వర�స�ా క�మం తప�క�ం�� ��ల�గ� ద�ాల�� ర�.75 ��ల� ఇ�ే� ఈ ��ప�
పథ�ా��� ఈ ��� �ాష� �ంల� ���ారం జర�గ�త�ం��.

��ౖఎ�ా�� �ాప���స� ం... ��� ����ా 3,28,000 ��ల మం�� �ాప� అక��ెల�� మ�లక� మం� జ���� �ార�క�మం �ేసు� ���ం.
ర�.982 ��ట��  �ా�� �ేత�ల��  ��డ�త����ం.
��ౖయ�ా�� ఈ��ీ ��స� ం.. �ేశంల� ����ా���ా ఓ�ీ వ�ా� ల�� ఉన� ��దలక� మం� జ����ం�ే �ార�క�మ���� మ�ందడ�గ�
ప��ం��. ��ద�ాడ� ఏ క�లంల� ఉ��� మం� జర�ాల�� ��ప� అడ�గ� మ�ందుక� ���ాం. అ�ే ��ౖయ�ా�� ఈ��ీ ��స� ం.
45 నుం� 60 సంవత��ాల వయసు� మధ�ల� ఉన� అక��ెల�� మ�క� ��డ��ా ఉంట� 3,93,000 మం���� ఏ������
ర�.15��ల� ��ప��న మ��ేళ�� �ాట� ఇ�ే� �ార�క�మ���� ���ారం చుట�� ం.ఈ పథకం ��ంద ర�.589 ��ట�� ��ర��ా �ా��
�ే�ల� ��డ�త����ం.

��ౖయ�ా�� ��న�� �ానుక... � అంద���� గ�ర�� ం�ే ఉంట�ం��. గతంల� ఎ��కలక� ��వలం ��ండ� ��లల మ�ందు వరక�
ఇసు� న� ��న�� ��వలం ర�.1000. గతంల� ఎ��కలక� 6 ��లల మ�ందు వరక� ఇసు� న� ��న�� ల����ర� సంఖ� ��వలం
44 ల�ల ల���.
�ా� ఈ ��� 61.74 ల�ల మం�� �� అ�ా���తలక�, �తంత� అక��ెల�� మ�లక�, �కల�ంగ �� దర�లక� ��న�� 
ఇసు� ���ం. మ��ి����ినట��  ర�.1000 అ�� ���ల� �� � ఈ��� ర�.2500 ప�� �ే�ల� ��డ�త����ం.

ఇందుల� ��వలం మ��ళల� మ�త���... �� అవ�ల�, �తంత� అక��ెల�� మ�లక� మ�త��� �సుక�ంట� 36.46 ల�ల�
మం��. ����� ప����ల� ఒకట� �ే�� వ��న ��ంట�� ��ర��ా తల�ప� తట�� .. �ర�నవ���� గ�� మ����ం� �ె�ి� ఎట�వంట�
ప�య�స ల�క�ం�� �ే�ల� ర�.2500 ��ట�� �ాలంట�ర�� �ా ఉన� �� �ెల�� ల�� , తమ��ల� �ాళ� ఆ�సు�ల�, ����నల�
�సుక�� �� త����ర�.

��ౖయ�ా�� జగనన� �ాల�ల�.. �ేశంల� క��� ఎక��� జరగ� �ధం�ా.. �ాష� �ంల� క��� ఎక��� క�,�� ఎర�గ�
�ధం�ా 31 ల�ల మం�� అక��ెల�� మ�లక� � అన��ా, తమ�����ా ఇంట� పట�� ల� ఇ���ం. 31 ల�ల క�ట�ంబ�ల�
అంట� 1 ��ట� 25 ల�ల మం�� జ����క� అంట� �ాష� �ంల� ��ల���ంట ఒక వంత� మం���� చ��త�ల� క��� ఎర�గ�
�ధం�ా ఇళ�పట�� ల� ఇ���ం. అందుల� 15.60 ల�ల ఇళ� ��ా�ణం ఇప�ట��� �ాష� � �ా�ప� ం�ా ��ా రంభ���ం��. ఇవ��
ప�ర���ే ఆ అక��ెల�� మ�లక� � అన��ా, తమ�����ా ��ను ఇ�ే� ఆ�ి� �ల�వ.. ఒక ఇంట� పట�� , ఇళ�� �సుక�ంట�...
క�సం ర�.5 నుం� ర�.10 ల�ల� ల������� ... �త�ం ఆ అక��ెల�� మ�ల �ేత�ల�� 2 నుం� 3 ల�ల ��ట� ర��ాయల�
��ర��ా �ా���� ఇ��నట�వ�త�ం��.

మం� ��నమ�మ�ా చ���ం��ల�....



అక��ెల�� మ�లక� అండ�ా, ��డ��ా ఉం���. �ిల�లను క��� మం� ��నమ�మ�ా చ���ం��ల� ఆ�ాటప��� ం. ఆ
�ిల�ల� మన �ిల�ల�, �ా��� మన�� ��ప��ా చ���ం��ల� తపన ప��� ం. అంతవరక� ఉన� ప�భ�త� సూ�ళ�
ర�ప���ఖల� మ��ా�ం. ఇం���ష� ���యం చదువ�ల� ల�ం�ేల� చర�ల� �సుక����ం. �ా� � ట�చర� �ా�����  నుం�
సబ����  ట�చర� �ా����� ల��� వ���ం. �ీ�ఎ� ఈ �ిలబ� ను మన �ిల�లక� అందుబ�ట�ల��� �సుక�వ���ం.
2024ల� జ���� 10వతరగ� ప���లను మన �ిల�ల� ఇం���ష� ���యంల��� �ాయబ� త����ర�. అంత ��ప��ా
�ిల�ల��సం, �ా�� ����ల గ���ం� ఆల�చన �ే�ిన ఈ మం� ��నమ�మ ఉ���డ� అ� ప�� అక�క�, �ెల�� మ�క�
�ె�యజ�సు� ���ను.
�ిల�ల� ��ప��ా చద�ా�, చదవడ�� �ాక�ం��, ఇం���ష�ల� ప���దుల� పడట�� �ాక�ం�� �ార� ��ౖ�ా� ��లక� అంట�
��క�ర�� , ఇంజ�ర�� �ా�ా�, ��ద� , ��ద� చదువ�ల� చద�ా�... ఆ చదువ�ల ��సం ఏ త��తం��� అప��ల� �ాల�
�ాక�డదు, బ� ���ం� అం� ల���� ం� ఖర��లక� ��ౖతం ఆ �ిల�ల�, త��దండ�� ల� ఇబ�ం�� �ాల� �ాక�డదు అ� �ా�� ��సం
ఆల�చన �ే�ాడ� � అన�, � తమ��డ� � జగ� .

జగనన� ��������న... ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� ����ా 21.55 ల�ల తల�� లక� ర�.6969 ��ట�� ��ర��ా బట� 
����� ఆ తల�� ల �ేత�ల�� �� �ే�ా�ం. ఆ �ిల�ల చదువ�ల ��సం ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం� �� మ��ను ��ర��ా తల�� ల��
ఇసు� ���ం.
ఈ ర�.6969 ��ట�ల� గత ప�భ�త�ంల� ఆ ��ద�మ��ి ��ట��న ర�.1800 ��ట�� బ�ా�ల� క��� మన �ిల�ల ��సం �
జగనన� ��ా�డ�.

జగనన� వస� ����న.. ఈ పథకం ����ా �ిల�లను ��ద� చదువ�ల� చ���సు� న� 18.77 ల�ల తల�� ల ఖ���ల�� ��.. ఆ
�ిల�ల బ� ���ం� మ��య� ల���� ం� ఖర��ల తల�� ల� భ��ంచల�� ప���ి�త�ల�� ఉండక�డదు, అప��ల�ాల���
ప���ి�త�ల�� �� �ాక�డద� అ� ��క�ర�� , ఇంజ�ర�� , �����ల� చ���� ఆ �ిల�లక� సంవత��ా��� ర�.20��ల�, �ా�ట����� 
చ���� �ిల�లక� ఏ������ ర�.15 ��ల�, ఐట�ఐ చ���� �ిల�లక� సంవత��ా��� ర�.10 ��ల�.. ��ండ� ద�ాల�� ��ర��ా ఆ
�ిల�ల తల�� ల ఖ���ల��  వస� ����న ��ంద ర�.3329 ��ట��  ఇంతవరక� జమ �ే�ాం.

��ౖయ�ా�� సంప�ర� �� షణ.. అక��ెల�మ�ల�, �ిల�ల� గ���ం� ఇంతల� ఆల�చన �ే�ిన మ�ఖ�మం�� ఎప��డూ
ఉండక�� య�ండవచు�. అక��ెల�� మ�ల� గ���ణ�ల��ా ఉన�ప��డ�, �ిల�ల� కడ�ప�ల� ఉన�ప��డ� �ార� బ�గ�ం���,
�ిల�ల� బ��ా ప�ట�� �, �ా���� రక���నత ఉండక�డదు, �ట���, �నర�� ఉం���, మం� ఆ�రం �ా����
ల�ం��ల� ఆల�చన �ే�ిన ప�భ������ గతంల� చూ�ి ఉండర�. గతంల� ఆ��ద�మ��ి హయ�ంల� సంప�ర� �� షణం
ల�ంట� ఈ పథ�ా��� ర�.500 ��ట�� క��� ��ట�� ప���ి�త�ల�. ఈ ��� ����� ��ౖయ�ా�� సంప�ర� �� షణ అ�� ��ర���
34.20 ల�ల మం�� గ���ణ�ల�, బ��ంతల�, 6 సంవత��ాల వయసు� వరక� ఉన� �ిల�లక� మం� �ేసూ� ... ర�.2000
��ట��  సంవత��ా��� ఖర�� �ేసు� ���ం.

��ను �ె�ి�న� ఈ ప�� పథ�ాల� మ�త���.
నవర���ల�– అ��క �ామ��కవ�ా� ల చ��త� మ�ర��

మనం అమల� �ేసు� న� నవర���ల� మన �ాష� �ంల� ఒక �ామ��క వర�ం చ��త�ను �ాదు.. అ��క �ామ��క వ�ా� ల
చ��త�ను మ�ర�సు� ����. మనం అమల� �ేసు� న� పథ�ాల ����ా ��వలం ఈ 35 ��లల �ాలంల��� ��ర��ా ప�� అక�,
�ెల�� మ� �ే�ల��� ��ర��ా డబ��ల� ����� �ార�క�మం ����ా ర�.1,36,694 ��ట�� అం��ం��ం. ఎక��� లం��ల�, �వ�
ల�దు. బట� �����న ��ంట�� ��ర��ా అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� �� �� త�ం��. ఒకట� �ే��న ��న�� �� దు� �� తల�ప�తట��
ఎక����� �� �ా��న అవసరం ల�క�ం�� ��ర��ా ఇంట��� వ�� ఇసు� ���ర�.



��ా మ, �ార�� స��ాలయ�ల�� ల����ర�ల జ���� �త�ం ప�ద���ం� అర�� ల� ఎవ����� ������ � ఉంట�...మరల�
దరఖ�సు� �ేసుక�ంట� మ�� �� ల�నూ, ����ంబర�ల� ఇ�ా� మ� �ె�ి�.. ప�భ�త�ం ఎల� మం� �ేయ�ల� అ�
ఆ�ాటపడ�త�న� ప�భ�త�ం మన��.
ఈ ర�.1,36,694 ��ట�ల� అక��ెల�� మ�లక� �ా�� �ేత�లల��� ��ర��ా ����న �� మ�� ర�.94,318 ��ట�� . ఇంత ��ప�

�ార�క�మ�ల� �ాష� �ంల� ఇ�ాళ జర�గ�త�����.

�ెక�� �ెదర� సంకల�ం��...
ఇల�ంట� పథ�ాలను � అంద���� �ేర�డంల� ఎక��� �����ర�ం �ేయల�దు. క���� వ����, ఆ���క ప���ి�త�ల�

ఎదుర�������� క��� �ెక���ెదర� సంకల��� చూ�ిం��ం. ప�భ������� ఇబ�ం�� ఉం�� అ� �ె�ి�... �క� ఎక���
��తల� ��ట�� ఆల�చన ఎప��డూ �ేయల�దు. �� ఇబ�ందుల� ��క� ఉ���.. �� ఇబ�ందుల� క��� � ఇబ�ందుల�
ఇం�ా ఎక��వ అ�, � ఇబ�ందుల� �� ఇబ�ందుల��ా ���ం�... � అన��ా, తమ�����ా � అంద���� ��డ��ా
ఉ���ను.

� మన�ా���� అడగం��...

అ��� ల�క�ం�� ��ర��ా � �ే���, � బ��ంక� అ��ం� �� డబ��ల� జమ �ే�ిన ఇల�ంట� ప�భ������, ఇల�ంట�
మనసున� �ాలనను �ర� గతంల� ఎప���ౖె�� చూ�ా�ా అ� � గ�ం�ెల �ద �ేత�ల� ��సుక�� � మన�ా����
అడగం�� అ� స�నయం�ా � అంద��� ��ర�క�ంట����ను.

దుష�చత�ష�యం...
మనం �ేసు� న� ఇల�ంట� �ాలన వద��.. మ� బ�బ� �ాల�� �ా�ాల� ఈ �ాష� �ంల� దుష� చత�ష�యం అంట�ం��. దుష�

చత�ష�యం అంట� ఏ�ట� ఈ �ాట��� �క� అవగత����� � ఉంట�ం��. చంద�బ�బ���య�డ��ార�, �ా���ావ��ార�,
ఏ�ఎ�, ట��5 �ళ�ంద���� ఒ��మ�ట, ఒ��బ�ట.
ఈ దుష�చత�ష�యం�� �ాట� ��� దత�ప�త�� డ� క��� క��ి.. �ళ�ం�� ఏమంట������ క��� �రం�� గమ�ం���.

ఇ���� ఈ��డ� ప��క(ఈ��డ� ��నప��క చూ�ిసూ� ...) �ళ�� �ాసు� న� �ాతల� ఏ�ట� �ెల��ా ? ప�భ�త�ం డబ�� పం�ే
తమ��ాల� ఇక ఆ�ాలట ? ఈ��డ� �దట� ��� బ��న� ��� ��. జగ� ప�భ�త�ం ��ా�కం�� మ�� ��లంక�ా �ాష� �ం ?
ఉ�తం�� ఆ���క �ధ�ంసం.. ఇ� ��� క��� మన చంద�బ�బ��ార�, �ా���ావ�, ఏ�ఎ�, ట��5 ఈ దుష�
చత�ష�యం అం�� క��ి �ాసు� ���ర�.
��ను అడ�గ�త���� ? అక��ెల�� మ�లక�, ���త�లక�, చదువ�క�ంట�న� �ిల�లక�, అ�ా���తలక�, ��ద��కంల� ఉం��
అలమట�సు� న� �� ఎ�ీ�,ఎ�ీ� , ��ీ, ��������, అగ�వ�ా� ల�� ఉన� �� ��దలక� ఇల� పథ�ాల� అమల� �ేయ�����
�ల�ల�దట ?
��� ��పర�ల�, ట��లల� ��బ�ట�� ��ట�� �రం�� �ేసు� న� ప���రం ఇ�ే. �ెల�గ��ేశం �ా��� ఏం �ెప�దల��క�ం�ో �ా��
అ���ార గ�� ��పర� ఈ��డ�ల� �ె�ి��ా� ర�. �ాళ� మనసుల�� ఉన� మ�టను �ాళ� అ���ార గ�� ��ప��� ఇల�
ప�చు���ా� ర�. ఇల� �ా��ా� ర�. ప�భ�త�ం డబ�� పం�ే తమ��ా ఆ�ాల� �ె�ి� �ా��ా� ర�. ����ప� ��� ఇట�వంట�
మ�టల�, �ాతల� చూసు� ���ం.
��ను అడ�గ�త����ను. ��� అర�ం ఏ�ట� ? ��� అర�ం �� ఎ�ీ�లక�, ఎ�ీ�లక�, ��������లక�, ��ీలక�, ��ద వ�ా� ల��
అందుత�న� ల���, ఈపథ�ాల��ంట�� ఆ��య�ల� ఆ ఎల��  �ా���, ఆ ఎల��  ���య� �ా��ద����� ఒక ఎల��  దత�ప�త�� డ�
��ర�క�ంట����ర�.

ఆశ�ర�ం అ��ిసు� ం��....
ఈ పథ�ాల� అమల� �ే��� .. �ాష� �ం ��లంక అ��� త�ంద� ఏకం�ా ��బ��� ప���రం �దల� ��ట�� ర�.అంట� � అంద����
�ెల�సు ఒక అబ��� �� వంద�ార�� �ె�ి�ం�ే �ె�ి� వంద�ార�� �ె�ి�... �జ��మ��� ఉంట�ంద� ప�జల�� భ�మ
క���ం�ే�ే ��బ��� .



అట�ంట� ��బ���  ప���రం ��� �ేసు� ���ర�.
��దలక� మనం సం��మ, అ�వృ��� పథ�ాలను అమల� �ే��� �ాష� �ం ��లంక అవ�త�ందట.. �ా� ఎ��కలప��డ� ఇ��న
ఏ ఒక� ��� బ�బ� మ������ా అమల� �ేయక�� �ే... ఎ��కల� అ�న త�ా�త ఎ��కలప��డ� ఇ��న
�������� ను �ెత�బ�ట�ల� ప�ే��� మ�త�ం �ాష� �ం అ�����ా అవ�త�ందట. ఇ�� ఈ��డ� �ర�చనం. ��దలక�
సం��మపథ�ాల� అమల� �ే��� �ాష� �ం ��లంక అవ�త�ందట... ��దలక� ఇవ�క�ం��.. �ాలక�ల జ�బ�ల�� �� ఆ డబ��
�� �ే �ాష� �ం అ�����ా అవ�త�ందట. ఇ�� �ాళ�  �ా�ాంశం.

�ా�సుల�, దు�ా�ర�� ల�� య�ద�ం....
ఇల�ంట� �ా�సుల��, దు�ా�ర�� ల�� య�ద�ం �ేసు� ���ం. సం��మ పథ�ాల� అమల� �ే��� ... త����ా �ాలక�ల�
�ాక�ం�� ప�జల� బ�గ�ప���ే ఈ �ాష� �ం ఏ����� ��లంక అవ�త�ం�� అ� �ె�ి� ఒక��ా�� ప�జలంద��� క��� ఆల�చన
�ేయమ� �ె�ి� ��ర�త����ను. ప�జల� బ�గ�ప���ే, పథ�ాల� ప�జల �ే��� ��ర��ా �� �ే... లం��లక�, �వ�క�
��వ�ల�క�ం�� ప�జల� ఆ పథ�ాల� అందుక�ంట�.. �ా�� �వన ప�మ�ణ�ల� ��ర�గ�ప���ే మన �ాష� �ం ఏ����� ��లంక
అవ�త�ం�� అ� �ె�ి� ఒక��ా�� ఆల�చన �ేయమ� ప�జలంద��� ��ర�త����ను.

ఈ పథ�ాల��ంట�� ఆ��య�ల�, మ� చంద�బ�బ�క� ఏవ����� ఓట� ��� �టన�ంట�� ఆ���ా� డ� �ెప�క�� �ెబ�త����ర�
ఈ ఎల�� ���య� ప�బ�దు� ల�. ఒక��ా�� ఇ�� క��� ఆల�చన �ేయమ� అడ�గ�త����ను.
��నంద��� ఒకట� అడ�గ�త����ను ?. ����� �ర� ఒప��క�ంట��ా అ� అడ�గ�త����ను ? ఒప����మంట� మ�త�ం
��ండ� �ేత�ల� ��ౖ���� ఊపం��. ఒప��క�ంట� �ేత�ల� ��ౖ���� ఊ�ా��న ప�ల�దు. ��ను ప�శ�లడ�గ���ను, ���
సమ���నం �ెప�ం��.

మనంద�� ప�భ�త�ంల� 44.50 ల�ల మం�� తల�� లక� మం� �ేసూ� ... 84 ల�ల మం�� �ిల�లను బ��బ�ట పట��సూ� ...
మనంద�� ప�భ�త�ం ర�.13,022 ��ట��  జగనన� అమ�ఒ�� పథ�ా�� మనం ప���శ��ట�� , అమల� �ేసు� ���ం.
ఈ పథ�ా�� ఆ�ాలన��� ��� ఉ�ే�శ�ం. ఇందుక� �ర� ఒప��క�ంట��ా అ� అడ�గ�త����ను ?
(ఒప����మంట� �ేత�ల���ౖ����  ఊ�ిన మ��ళల�.)

క�సం అప�ట������ ప�జల� బ�గ�పడటం అంట� ఈ �ాష� �ం బ�గ�పడటం అ� ఈ ప�బ�దు� ల�క� అర�ం అవ�త�ం��.
మనంద�� ప�భ�త�ంల� ఏకం�ా 52.40 ల�ల మం�� ���త�ల�, ��ల����త� క�ట�ంబ�ల�క� ��ర��ా బట� �����న ��ంట��
�ా�� అ��ంట�ల��� డబ�� ��ళ�� ం��.

ఇప�ట�వరక� ��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా పథకం ��ంద ప�� ���తన�క�, ��ల� ���త�లక�,అ��ౖ��  ���త�లక�, ఆ���ఎ� ఆ� 
���త�న�ల క�ట�ంబ�లక� మం� �ేసూ� ... ఈ పథకం ����ా ర�.20,162 ��ట�� ��ర��ా �ారం���� ��ల� �ే�ాం. ఇల�ంట�
��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా పథ�ా�� ఆ��య�లన��� �రంద�� ఉ�ే�శ�ం. ఇందుక� �ర� ఒప��క�ంట��ా ? అ�
అడ�గ�త����ను.
(ఒప����మంట� �ేత�ల� ��ౖ����  ఊ�ిన మ��ళల�)

�ా���� బ����  వసు� ంద� ఆ���� ం...
�ర� ఇల� �ేత�ల� ��ౖ���� ఊపడం వల� క�సం ఆ చంద�బ�బ�క�, ఈ��డ�, ఆంధ�జ�����, ట��5 క��� బ���� వసు� ంద�
ఆ���� ం.
ప�భ�త�ం అంట� ప�జల�.. ప�జల� బ�గ�ప���ే �ాష� �ం బ�గ�పడట��.. అ�� �ె�యక, �ె��ి�� వ���క��ం�ే దు��������
ఇట�వంట� �ార�క�మ�ల� �ేసు� న� �ళ�ంద���� క��� మనం ��ండ� �ేత�ల� ��ౖ���� ఊ�� సమ���నం���� �ాళ���
జ�� ��దయం అవ�త�ం��.



మనంద�� ప�భ�త�ంల� ఏకం�ా 25 ల�ల మం�� అక��ెల�� మ�లక� మం� �ేసూ� ... 45 నుం� 60 సంవత��ాల
వయసు�ల� ఉన� �ా���� ��ౖయ�ా�� �ేయ�త పథకం �సు����, �ా��� �ే�పట�� క�� న���ిసు� ���ం. క�మం
తప�క�ం�� ప�� సంవత�రం ర�.18,750 �ా�� �ే�ల� ��ట�� వర�స�ా ��ల���ళ��ాట� ర�.75 ��ల� ఇసు� ���ం.
అం�ే�ాక�ం�� ఐట��ీ, అమ��, ��ల���� వంట� ��ద� సంస�ల�� ఒప�ందం �ే�ి, బ��ంక�ల�� క��� ట�ౖఅ� �ే�ి,
�ారంద���� క��� �వ���ా�� చూ�ిసు� ���ం. ప�భ�త�ం తరప�నుం� ర�.9180 ��ట�� ��ౖయ�ా�� �ేయ�త ����ా
అమల� �ే��� ... అట�వంట� అక��ెల�� మ�లక� ��ౖయ�ా�� �ేయ�త పథకం ఆ��య�లన��� ��� ఉ�ే�శ�ం. ����� �ర�
ఒప��క�ంట��ా ? అ� అడ�గ�త����ను.

మనంద�� ప�భ�త�ంల� 78.75 ల�ల మం�� అక��ెల�� మ�లక� �ా�� క�ట�ంబ�లక�మం� �ేసూ� ..గతంల� చంద�బ�బ�
�ార� �సం �ే�ి, ర�ణ�ల�� మ��ీ �ే�ా� న� �ె�ి� ఎ��� ట�� , �వరçక� సు���వ��� ఇ�ే� పథ�ా�� ��ౖతం రదు� �ే�ార�.
చంద�బ�బ� ��ా�కం వల� అక��ెల�� మ�ల అప��ల� త���ి �ప��ౖె... 18.36 �ాతం ఎ� �ీఏల��ా తయ����, అవ�� 
�ా� ం��ం� ల��ా తయ����.. అక��ెల�� మ�ల� ఎదు��త ఈదుత�న� ప���ి��. అట�వంట� సందర�ంల� ��ౖయ�ా�� ఆస�ా
పథకం ����ా ఆక��ెల�� మ�లను �ా�ా�ేందుక� ర�.12,758 ��ట�� ������� .. ���� ఆ��య�ల� �ళ� ఉ�ే�శ�ం.
ఇందుక� �ర� ఒప��క�ంట��ా ? అ� అడ�గ�త����ను.
(ఒప����మంట� �ేత�ల� ఊ�ిన మ��ళల�)

ఇళ��  ల�� �ర���దలక� మనంద�� ప�భ�త�ంల� 31 ల�ల క�ట�ంబ�లక� ఇళ�  పట�� ల� మం�ర� �ే�ాం.  గతంల�
ఇ���� సంవత��ాల� మ�ఖ�మంత�� ల��ా ప���ాలన �ే�ిన�ాళ�� ... ఇళ�� ల�� �ర���దలక� మం� �ేయ��,
ఇంట�స�లం ఇ�ా��, ఇళ�� కట�� ఇ�ా�ల� గత �ాలక�ల� ఏ��డ� ఇట�వంట� ఆల�చ�� �ేయల�దు. ఈ ��� 31 ల�ల
మం�� అక��ెల�� మ�లక� ఇళ� స�ల�ల� ఇ�� అక��ే ఇల�� కట��ం�ే �ార�క�మం �ేసు� ���ం. ఆ ఇళ�� ప�ర���ే ఒ���
క�ట�ంబం �ే�ల� ర�.5–ర�.10 ల�ల ఆ�ి� �ాళ� �ే�ల� ��ట��నట�� వ�త�ం��. �త�ం 31 ల�ల ఇళ�� ప�ర���ే 2
నుం� 3 ల�ల ��ట�  ర��ాయల� �ా�� �ే�ల� ��ట��నట�వ�త�ం��.
ఇళ��  పట�� ���, ఆ త�ా�త ఇళ��  కట��ం� ఇ�ే� ��ప� పథకం ఆ��య�ల� ��� ఉ�ే�శ�ం. ���� �ర� ఒప��క�ంట��ా ?

ఇల� �ెప��క�ంట� �� �ే....
ఇల� �ెప��క�ంట� �� �ే... మన �ేత�ల� ఇల� ఊప�త� అ��ి�� ��� క��� మన బ�ధల�, ఆ��దనల� మనం
�ెప��క�ంట� �� �ే ఎ�� ఉ���� ? ఆ బ�థ, ఆ��దనల నుం� ఈ పథ�ాల�� మ�క� �ా�ా� అన� ఆ�ాం�ల�
�ె�యజ�సు� న� అక��ెల�� మ�ల మనసు�ల� అ��� �ా���� అర�ం అ��ే �ాళ�ల� మ�ర�� వ��� ... �ా�ా� � ��� ���ో� ���� �
మం� జర��జం అ���� క��ిసు� ం��. మం� ప��ప�ం అన��� మనక� క��ిసు� ం��.

ఉ�త క��ంట�...
�ాష� �ంల� 18.50 ల�ల పంప���ట� క� సంవత��ా��� ����ప��ా ర�.9��ల� ��ట�� ఖర�� �ేసూ� ఉ�త క��ంట�
ఇసు� ���ం. జగనన� ��������న, జగనన� ��ర�మ�ద� ����ా జర�గ�త�న� మం�� �వ��ంచడం జ��గం��.
��డ�–��డ�  ����ా ఆస�త�ల��  ర�ప���ఖుల� మ�ర�త�����. ��డ�–��డ� ����ా
సూ�ళ�� ర�ప���ఖల� మ�ర�త�����. ��ౖయ�ా�� సు���వ��� పథకం, ��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా, ��ౖయ�ా�� 
పంటల�మ�, ఇ� ప�� స����, ఉ�త �దు�� వంట� ��ప� పథ�ాల� అమలవ�త�����. ఈ ��� ఈ �ార�క�మం
����ా ��ౖయ�ా��  సు���వ���  అ�� పథ�ా�� క��� ��ా రం�సు� ���ం.

��ౖయ�ా�� ��న�� �ానుక ����ా ����ప��ా 62 ల�ల మం�� ����ల�� ��ల�గ�ల� క��ిసు� ����. ��ౖయ�ా�� 
��తన���స� ం ����ా 1 ల� మం�� �ే��త క�ట�ంబ�లక�, ��ౖయ�ా�� �ాప� ��స� ం ����ా 3.03 ల�ల మం����,
��ౖయ�ా��  ఈ��ీ ��స� ం ����ా 4 ల�ల మం�� అగ�వర���ద మ��ళలక� మం� జర�గ�త�ం��.



జగనన� �ే�ోడ� ����ా రజక�ల�, ����బ�హ�ణ�ల�, ట�ౖలర�క� �ెం��న 3 ల�ల క�ట�ంబ�లక� మం� జర�గ�త�ం��.
మనంద�� ప�భ�త�ంల� జగనన� ��డ� పథకం ����ా మన �ర� �ా��ారం �ేసుక�ంట�న� 14.16 ల�ల మం��
��దలక� మం� జర�గ�త�ం��. ��ౖయ�ా�� �ాహన�త� ����ా 2.75 ల�ల మం�� �� ంత ఆట�ల�, �ా�� ల� ఉన�
క�ట�ంబ�లక� మం� జర�గ�త�ం��.

��ౖయ�ా�� ఆ��గ��� ����ా 95 �ాతం ప�జలక� ��ప� ��ల� జర�గ�త�ం��. ��ౖయ�ా�� ఆ��గ�ఆస�ా ����ా ఆ��గ���ల�
ఆప��ష� �ే�ంచుక�న��ార� ఇంట��� ���� ���ా ం� �సు���ాల� ��ౖదు�ల� సూ���� ... ���ా ం� సమయంల� ��లక�
ర�.5 ��ల� ��ప��న ��ౖద�ం ��సం వ��న ����ం�  �ే�ల� ��డ�త����ం.

ఇల� ��ర�మ�ద� , సంప�ర� �� షణం వంట� ��ప� �ార�క�మ�ల�� ��ి��య�ల� ��� ఉ�ే�శ�ం. ఒక��ా�� ఆల�చన
�ేయమ� అడ�గ�త����ను. ��ద��కంల� ఉం�� అలమట�సు� న� ప�జల� ఈ ��� 80 �ాతం మం�� ఉ���ర�.
ఎ�ీ�,ఎ�ీ� ,��������,��ీల�� �ాట� అగ�వ�ా� లల� క��� ��ద��కం�� అలమట�సు� న� ప���ి�త�ల� మన �ాష� �ంల�
క��ిసు� ����.

జగ�  �ేసు� న��� మం�� ? �ె�� ?
ఇట�వంట� �ాళ�క� � జగ� �ేసు� న��� మం�� ? �ె�� ? అన��� � గ�ం�ెల �ద �ేత�ల� ��సుక�� ఆల�చన
�ేయమ� ��ర�త����ను. మ�� �షయం క��� � అంద���� �ె�యజ�య�లనుక�ంట����ను. ఈ పథ�ాల��ంట��
క��� ���ి��య�ల� ఎల�� �ా���ల�, ఎల�� ���య� �ా�� దత�ప�త�� డ� అఢ�గ�త����ర�. �ళ�ంద��� క��� �
తరప�న ��ను ప���సు� ���ను ?. �ర� క��� ప���ంచం�� ? ఇట�వంట� �ాళ��  �జం�ా మనుష�ల��� ? అ� అడగం��.
ఇట�వంట� �ాళ��  �ాజ��య �ా���ల� నడప����� అర�� ల��� ? అ� అడగం��.
ఇట�వంట� �ాళ��  ప�జ� ��తంల� ఉండట���� అర�� ల��� ? అ� �ె�ి� ��� అడగం��.

��ను ఒ�� ఒక� �షయం �ెప���ను....
చంద�బ�బ� హయ�ంల� అ���, మన హయ�ంల� అ��� ప�భ������� వ�ే� ఆ��యం అ�ే. �ేసు� న� అప��ల�

అ��. మ�� ఆయన హయ�ంల� ఆయన����న ఆ��యం అ�ే, �ేసు� న� అప��ల� అ��. మన హయ�ంల� మన����న
ఆ��యమ� అం�ే, �ేసు� న� అప��ల� క��� �ా�ా�  క����  ఆయన కంట� తక����.
మ�� అల�ంటప��డ� జగ� ఎల� �ేయగల�గ�త����డ�, ఆ ��ద�మ��ి ప�జలక� ఎందుక� మం� �ేయల�క�� య�డ�
అ� ప�� ఒక�ర� క��� గ�ం�ెల �ద �ేత�ల� ��సుక�� ఆల�చన �ేయమ� అడ�గ�త����ను.

�ారణం...
జగ� బట� ��క��త����డ�. ��ర��ా ప�జల దగ�రక� �� త�ం��. చంద�బ�బ� ��య�డ� �ార� బట� ��క�డ�, ఆయన
ప���ాలన అం�� ఆయనక�మం� �ేసు��వడం. ఆయన చుట�� ఉన� �ా���ావ�క�, ఏ�య� క�, ట��5క�,
��ా మ�లల� జన�భ�� క�ట� సభ��లక� మం� �ే��ందుక� ఆయన ప���ాలన �ా��ం��. అందు�� అ�ే బ�ె��, అ�ే
వనర�ల�, అ�� అప��ల� అ��� చంద�బ�బ� ప���ాలన ఒక మ������ా ఉం��. అంతక��� �ాస� తక��వ అప��ల�
�ే�ి��.. జగ�  ప���ాలన చంద�బ�బ� క��� ��ల�, ��ల�  ��ప��ా ఉం��.

�ాష� �ంల� �ప��ాత�క మ�ర��ల�...
� అంద���� ఇ�� �షయ�ల� పంచుక����ను. �ాష� �ంల� క��� ఎర�గ� �ధం�ా �ప��ాత�క మ�ర��ల�
జర�గ�త�����. 70 �ాతం మం��పదవ�ల� ఎ�ీ�ల�, ఎ�ీ�, ��ీ, �������� వ�ా� ల�� వసు� ���� అంట� �ామ��క
���యం అంట� మ�టల��  �ాదు �ేతల��  క��ిసు� న� ప���ి�త�ల� గమ�ంచమ� ��ర�త����ను.



�దట� ద�ా మం��వర�ంల� 56 �ాతం ఇవ�డ�� చ��త� అ��ే ఇప��డ� 70 �ాతం పదవ�ల� ఎ�ీ�,ఎ�ీ� ,��ీ,��������
వ�ా� ల�� ఇవ�డమన��� మ� చ��త�. 5 మం�� ఉపమ�ఖ�మంత�� ల� ఉంట� అందుల� నల�గ�ర� ఎ�ీ�,ఎ�ీ� ,��ీ,
��������ల� అ��ే మరల� అ�ే ��ల�గ� పదవ�ల��  అ�� వ�ా� లను ��న�ా��ంచడం మ� �ప�వం.

�ేతల��  �ామ��క ���యం
గత �ాలనల� 42, 48 �ాతం ఇ��� ��ప� అనుక����ార�, ఈ ��� 56 �ాతం, 70 �ాతం సంఖ� క��ి��� ం��.
మం��వర�ంల� 11 మం��� ��న�ా����� .. 9 మం�� ఎ�ీ�, ఎ�ీ� ,��ీ, ��������ల�.
ఇంతకంట� �ామ��క ���యం ఎక��ౖె��, ఎప���ౖె�� చూ�ా�ా అ� అడ�గ�త����ను. ఎక��ో ఎందుక� ఈ ఎల��
సభ��ల� ��ాసమ�ంట�న� �జయ�ాడ�� ఒక��ా�� �సుక�ంట�... జనర� �ా� నంల� �జయ�ాడ ��య� ఒక ��ీ
మ��ళ.

ఎక�డ�� ����� ��న ప�ల�దు. కృ�ా� �ల�� ల� జ��� �ౖెర�� �ా జనర� �ా� నంల� ��ీ మ��ళ జ��� �ౖెర�� �ా ఉం��. అ�ే
�జయ�ాడల� కనకదుర�మ� త�� ఆలయం ఉం��.. అందుల� �ౖెర�� �ా ఉన��� ఒక ��ీ. గతంల� ఎప���ౖె�� ఇల�ంట��
చూ�ా�ా ? అ� అడ�గ�త����ను.

13 �ల�� ల జ��� �ౖెర�� పదవ�ల�� 9 ఎ�ీ�, ఎ�ీ� ,��ీ, ��������ల� ఉ���ర�. ఈ ��� �ామ��క ���యం అ�� మ�టల�
�ె�ి�.. ప�జలను ఉప���ంచుక�� �ెత�బ�ట�ల� ప�ే�� ���ల� �� య��. �ామ��క ���యం అన��� మ�టల��
�ాదు.. �ేతల��  �ే�ి చూ�ిసు� న� ప�భ�త�ం � అన���, � తమ������, � జగ� ��.

�ేవ�డ� ఆ�ర���ం��ల�, ప�జలంద�� ����నల�� ఇం�ా ��ప��ా ప���ాలన �ా��ం��ల�, ప�జలక� ఇం�ా మం� �ే��
అవ�ాశం �ేవ�డ� ఇ�ా�ల� హృదయప�ర�కం�ా ��ర�క�ంట�..ఈ ��� ��ను ఇక�డ ��ా రం�ం�ే �ార�క�మం�� �
అంద���� మం� జర�ాల� ఆ�సు� ���ను అ� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

�ార�క�మంల� �వర�ా �ాష� � �ా�ప� ం�ా అర�త గల 9.76 ల�ల స�యం స�యక సంఘ�లల�� 1,02,16,410
అక��ెల�� మ�ల� బ��ంక�లక� కట�వల�ిన ర�.1,261 ��ట� వ���� �ా�� తరప�న �� దుప� సంఘ�ల అక��ెల�� మ�ల
బ��ంక� ఖ���ల�� �� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�   బట�  ����� జమ �ే�ార�.


