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����రంగంల� ��డ�–��డ���ౖ �ాసనసభల� స�ల� వ�వ�� చర�.

చర� సందర�ం�ా మ�ట�� ��న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�....:

ఇ�ాళ ��ల�మ�ఖ����న అంశం��ౖ చర� జర�గ���ం��. ఒక��ౖప� సూ�ళ�� , మ����ౖప� ఆసుపత�� ల��  ఏ రక���న మ�ర��ల�
��ట��ేసుక�����. గతంల� ల���� ఇ�ాళ ఉన��� ఏంట�? ఎందుక� ఇల�ంట� ప���ి�త�ల� ఏర���� �? గత �ాలనల�
ఎందుక� పట��ంచు��ల�దు? అన� అ��కరక���న ప�శ�లక� సమ���నం ��డ�–��డ�.

�ట��దట�ా ����రంగంల� జ����న పల�మ�ర��ల� గ���ం�, ��డ�–��డ� గ���ం� చర�ను ��ా రం�సు� ���ను.
ప�పంచం మ�ర�త�ం��. చదువ�ల� క��� మ�ర�త�����.
ప�సు� తం 2022ల� ఉ���ం. 2040ల� చదువ�ల� ఎల� ఉండబ� త�����, �ాట��� తగ�ట�� �ా మన �ిల�లను ఎల�
తయ�ర� �ేసు���ాల� �ె�ి� ప�పంచమం�� ప�ణ��కల� ��సుక�ంట�ం��.  దురదృష�వ�ాత��  మన �ాష� �ంల�� మన
�ిల�ల� ఇం�ా ఎక��వ మం�� 1950ల� ఉన� ఆ �������నంల�, ద�ాబ�� ల��ా పట��ంచు��� సూ�ళ�ల� చదువ�
చదవటం వల�  ఎల�ంట� ప��జనం క��� ఉండదు అ� అ���ా యప�ే అర�ం �ా� ప���ి�త�ల��  ఇ�ా���� క���
ఉం���� త����ర�. మన అ���ారంల��� �ాక మ�నుప� వరక� ఇల�ంట� ప���ి�త�ల� ఉ����.

మన ప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ�ే�టప�ట��� మ� మ�ందుర ఉన� ప�శ���. �ట�� ఇల��� వ��ల���� మ�? ల�క ప�భ�త�
బడ�లల� మ�ర��ల� ఏ����� �సుక�� �ా�ాల� ? వ���  ? అ��టట�వంట� రకర�ాల ప�శ�ల�,  అ���ారంల���
�ాకమ�నుప� క��ిం�ే�, ఉం�ే�.
అ���ారంల��� వ��న ��ంట�� ఇల�ంట� ప�శ�లక� సమ�����ల� ��దుత�క� అడ�గ�ల� ప��� �.

ప�భ�త� బడ�ల� గతంల�ల� �ాడ�బ�ట�� , �ా������  సూ�ళ�క���ల��ే�� గత ప���ి�� ఒక��ా�� గ�ర�� క� �ెచు�క�ంట�
బ�ధ��ిసు� ం��.
మ�ర�త�న� �� ట� ప�పంచంల�, మన �ిల�లను, మన బడ�ల� బ�గ� �ేసుక��, ఈ వ�వస�ను ఎల� �లబ�ట�� లన�
ఆల�చన�� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ప��� �. ����ద ఎక��వ ఖర�� ��డ�త����రన� మ�టల� ���ిసు� ����.
����రంగం �ద మనం �ేసు� న� ఈ ఖర��ను �ె�య� తనం అ� ��ను అనను... �ాజ��యదుర��ే�శ�ం���� ఇల�
అంట����ర�  అను���ా�� వసు� ం��. అట�వంట� దుర��ే�శ�ం�� ఖర�� ఎక��వ ��డ�త����ర� రకర�ాల�ా మ�ట�� �ే
స��ాల� ���ిసు� ����. ప��ే�కం�ా అట���ౖప� నుం� చంద�బ�బ�, ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట��5 �రందర�
క��ికట�� �ా �ే�� దుష�����ాల��  ��గ�� ఇ��.

����రంగం �ద, �ిల�ల చదువ�ల� �ద మనం ��ట���� ఒక ��ట�� బ��. �ాబ� �� సమ�జం �ద మం� ��ర�ల�
తయ�ర� �ే����� ��సం మనం ��డ�త�న� ��ట�� బ��. మ�ర�త�న� ప�పంచంల� మన �ిల�ల� �జ�� నం�� �లబ�ేందుక�
మనం ��ట�� బ�� ��డ�త����ం. అందుక�� ���� హ��మ�  ���ిట�  ఇ����ి���ం�  అ� అ���� వ��� ం��.
మ�నవవనుర�ల �ద మనం ��ట�� బ�� ��డ�త����ం. గవర���ంట� బడ�లల� ��డ���డ� ఎందుక� �ేయ���
వ��ం�ో , మనం అ���ారంల��� �ాక మ�నుప� ప�భ�త� బడ�ల� ఎల� ఉ���� ఒక��ా��  మనం ఆల�చన �ేయ��.
అ� క���చూ��� ం.

మనం �ాకమ�నుప� ప�భ�త� బడ�లల� ఇం���ష� ���యం �ద�, �ీ�ఎ� ఈ �ిలబ�  ల�క�ం�� �ే�ి, ప�భ�త� బడ�లల�
సదు�ాయ�ల� ల�క�ం�� �ే�ి, ��  �ే ���  �ార�క�మ��� �ర��ా���, సూ��  బ���  ��ౖతం ��లల తరబ�� జ�ప�ం��



ఇసూ� .. సూ�ళ�� ����ర�ం �ే�ి �వరక� ప�భ�త� సూ�ళ�లక� �� వడం వృ�� అన� అ���ా య��� ప�జలక�
క���ం�ేల�,�ా���� ఆ ��వన వ�ే�ల�, �త�ం�ా ప�భ�త� రంగంల� బడ�ల� ల�క�ం�� �ేయ�లన� దుర����� ,
ఆల�చనల�� గత ప�భ�త�ం తనక� �ా�ా��న �ా������  సూ���  ��ంతమం��� ��� త���ం�ేందుక� అడ�గ�ల� ప��� �.
బడ�లల� ట��ల�ట��  ల�క�� వడం వల��  ఆడ�ిల�ల� చదువ�లక� దూరమవ�త����రన� సంగ� అంద����
�ె��ినప�ట��� క���...
ఏ ��� క��� ���� ����ర� �ేయ�లన� ఆల�చన గతంల� �ేయల�దు. బ�ం�ల�, మ��ా� ర� క����ల�, �ా�ను� ,
మం��ళ�� , �ాం��ం�  �ా��, �వర�� మం� బ�� �  బ� ర�� ల� క��� ల�క�ం��, ప�భ�త� బ�� అంట� అక�డ ఏ� ఉండవ�,
అల� �ేయ��, ప�జలక� అల�ంట� ��వన ఇ�ా�లన� ఆల�చన�� గతంల� అడ�గ�ల� మ�ందుక�ప��� �.

ఇవ�� �ారణ�ల వల�  గతంల� ��� ����  ��ట� ��ర�గ�త�న�ప�ట��� క���... ఇల� ��� ����  ��ట� ��ర�గ�త����� క��
�ట�� మ��ా�లన� ఆల�చన క���  జరగ� అ���న� ప���ాలన గత ప�భ�త�ంల� చూ�ాం. అప�ట��  సూ�ళ��  ఎల�
ఉం�ే��, ఇప��డ� �ేవ��� దయ�� మం� ఆల�చనల�� మం� మ�ర��ల� �సుక�� వసూ� .. .సూ�ళ��  ఎల�
ఉ���యన��� ఒక��ా�� గమ�ం�నట��� �ే �ెల�సు� ం��.
���� ఉ��హరణల� క��� చూ�ి�ా� ను. చంద�బ�బ���య�డ� �ార� గత ప���ాలన ల� మ�ఖ�మం�� �ాబట�� ...అప��డ�
ఆయన �� ంత ఊర� ���ా�ా��పల�� ల� సూ��  ఎల� ఉం��. మనం  అ���ారంల��� �ాకమ�నుప� వరక� ఎల� ఉం�ో
ఒక��ా�� గమ���� ం.

ఎం�ీ�ీ సూ��, ���ా�ా��పల��  ��డ� అంట� గతంల� �� ట� ��� ���  చూ�ిం�న �ీఎం.
ఇ�ే ���ా�ా��పల�� ల� ��డ� సూ��  �� ట� (��� ��� ల� �� ట� చూ�ిం�న �ీఎం.)
�ా�����, వరం��, ట��ల��, �ా� � ర�ం, ఫ���చ�, ర��ం�  �ాట�, �ాం�� ం�  �ా�, �వరక� ���ంట�ం��  చూ�ి��
�ే�� �ెల�సు� ం��.
���ా�ా��పల��  పక�న �����ే, ఆయన �� ంత ��జకవర�ం క�ప�ం �సుక�� అక�డ ��డ�–��డ� చూ��� ం. క�ప�ంల�
ప�భ�త� ���సూ�� ల� ��డ� (�� ట� చూ�ిసూ� ), ��డ� (�� ట� చూ�ిసూ� )... అప��డ� ఎంత అ���న�ం�ా ఉ����. ��డ�
చక�� ట��ల�ట�� ,  ఇం�ా ����న సూ�ళ��  క��� చూ��� .... �ాం�ప�రంల� ��డ�–��డ� సూ�ళ�� . ఒక��ా�� గమ����
మ�ర�� ఎంత ప�సు�టం�ా క��ిసు� ం�ో  �� ట�ల� �ెబ����.

ఇల�ంట� మ�ర��ల� ఏ� �ేయక�ం�� ఎందుక� మన సూ��� ను ఇల� �ా�����ల��ార� మనమం�� ప���ం����న
అంశం. ఎవ�� ప��జ��ల ��సం మన ప�భ�త�బడ�లను �ా�����ల��ార�? �ెబ���ార� అ� క��� ప���ం��� ?
ఎందు��ల� జ����ంద� మనమం�� ఆల�చన క��� �ేయ�� ?
��ద �ిల�ల�, బడ�గ�ల �ిల�ల�, ����జన �ిల�ల�, ��������ల �ిల�ల� �ర� తర,త�ాల��ా ��ద���ా�� తమ భ�జ�ల �ద
�సుక�ంట�.. �న� �న� పనుల� మ�త��� �ేసుక�ంట�... అల��� ��ద��కంల� ������ త�న� ��� ప���ి�త�ల �ద
�ర�గ�బ�ట��ా మన �������నంల� మనం మ�ర��ల� �సు�����మ� సగర�ం�ా �ెప�త����ను.

బహ��ా �����  �న��ంప�ల�ంట� ఉండవచు� �ా�, ఎ�ీ�ల�, ఎ�ీ�ల�, ��ీల�, ��������ల� ఈ  �ామ��కవ�ా� ల� �ార�
అం�� క��� �ా�తంత��ం వ��న ఇ�� సంవత��ాల త�ా�త క��� ఆ���క, �ామ��క �ారణ�ల వల�  తమ �ిల�లను
ఇం���ష� ���యంల� చ���ంచు��ల�క�� త����ర�.

ఒక��ౖప� అ�వృ��� , ఇం���ష� ���యం ��ౖప� అడ�గ�ల� ��సు� ���... ఇట���ౖప� మనం అడ�గ�ల� ��యల�� ప���ి�త�ల�,
అడ�గ�ల� ��యక�ం�� �ేసు� న� ప���ి�త�ల� మన దగ�ర క��ిసు� ����. వ�ే�తరం �ిల�లక� ��ణ����న, అ�వృ���
��ౖప� అఢ�గ�ల� ���� �ధం�ా �ా�� చదువ�ల�, �ా�� �ే��� అం�ేల� �ేయగ����ే ప�� ఇంట� ��ల�గ�ల� �ండ����.
ప�� ఒక� క�ట�ంబం క��� ��ద��కం నుం� బయటక� వ�ే� అవ�ా�ాల� ��ర�గవ����.

����  ట� ఎడ����ష�  అన��� ��వలం ఒక ���దంల� �ాక�ం��... ����  ట� ఇం���ష� ఎడ����ష�, ����  ట� హయ�� 
ఎడ����ష�  ఈ ��ండ� క��� �ాళ�క� అందుబ�ట�ల��� �సు����, �ాళ�ంద��� క��� ��ప��ా చద�ం�ే బ�ధ�తను



మనంద�� ప�భ�త�ం �సుక�ం��.  మ�డ� సంవత��ాల��ా  మనం అనుస��సు� న� �������నం ఇ�ే అ�
�ె�యజ�సు� ���ను.

���� రంగంల� ఇల�ంట� ��ప� మ�ర��ల��  ��గ�� మనబ�� ��డ�–��డ� �ార�క�మం. �������ా ప�� ప�భ�త� సూ�ళ�ల�
క��� 12 ర�ాల మ�ర��ల� అంద���� అర�ం అ���ల�, స�ష�ం�ా క��ిం�ేల� ఆ�ే�ాల� ఇవ�డం జర�గ���ం��.
��డ�–��డ� అంట� ఏ�ట�, ��డ�–��డ� అ�న త�ా�త ఎల�ంట� మ�ర��ల� ఆ బడ�లల� ప�సు�టం�ా క��ిం��ల�
�ె�ి� స�ష�ం�ా �����ం� ఆ�ే�ాల� ఇ���ం.

ప�� సూ���� నూ మం� ట��ల�ట��  ఉండడం,  మం� �ట� సరఫ�ా అంట� ����ం�  ���ం��ం�  �ాట�  అన��� ��ం�ో��.
సూ�ళ�ల� �న�, ��ద�  ����ర��  ఉం�ే �ే�ంచడం, ��ల����� �దు���కరణ ట��బ�ల�, �ా�ను�  ప�� సూ���� నూ
అందుబ�ట�ల��� �సుక�� �ావడం అ��ే ఐ�ో�� ����ర�� ల�, ఉ�ా���య�లక� ప�� �ా� � ర�ంల�నూ, �ా� � ర�ంల�నూ
మం� ఫ���చ�  క��ంచడం.  ఆర�... ����  ��� బ� ర�� ల ఏ�ా�ట�, ఏ�ో�� సూ��  ���ం� క� ���ంట�ం�, ఎ�మ��వ��
ప�� సూ�� ల� ఇం����  ల���  ఏ�ా�ట�, ������  సూ��  భవ����� ప�హ�� ��ా�ణం, ప�ో�� ప�� సూ�� ల� ���ె� 
��ా�ణం, పద��ం�ో�� అవసరం ��రక� అదనం�ా తరగ� గదుల ��ా�ణం�� �ాట� ప���ం�ో�� ��డ�–��డ� అ�న
ప�� �ా� � ర�ంల�నూ ���ట�  ల����ం�  �ా� � ర�ంలను �సుక�� �ావడం అంట� ప�� �ా� � ర�ంను ���టల�ౖ�  �ేయడం
వంట� ఈ 12 ర�ాల అం�ాల� ��డ�–��డ���  ఇవ�� ప���� �ా�ాల� ���ా����శం �ే�ాం.

�ాష� � �ా�ప� ం�ా ఉన� 45��లక� ��ౖ�ా ప�భ�త� ����సంస�ల�� �ాట� �ి���ౖ �మ��ల��ా, ��ం�ేష�  సూ��� �ా మ�ర�త�న�
అంగ� �ా��లను, �స��� ను  క��� మనబ�� ��డ�–��డ� �ార�క�మంల��� �సుక�వ���ం.

మనబ�� ��డ�–��డ� ����ా �త�ం 57��ల సూ�ళ�� , �స�ళ�  ర�ప���ఖల� మ�ర�త�����.  ఇందు ��సం ప�భ�త�ం
అ��ాల� ర�.16 ��ల ��ట�  ఖర�� �ే��� ం��.
��� దశల� ��గం�ా 15,715 సూ�ళ�ల� ర�.3700 ��ట�  వ�యం�� సమ�ల మ�ర��ల� �ే�ాం. ఇప��డ� ఆ ���దశ
��డ� ��డ� ప�ర��న ఆ �ాఠ�ాలల�� � తరగ� గదుల��   ���ట�   ల����ం�  ��సం ఇంట�ా����  �ా�����  ��డ�త����ం.
���టల�ౖజ�ష���  ��గం�ా వ�ే� ��  ��ట�కల��   ఈ 15,715 సూ�ళ�ల� ���టల�ౖజ�ష�  ప�ర�వ�త�ం��.

��డ�–��డ� మనబ�� ��ం�ో  దశ ��ంద మ�� 22,344 సూ�ళ�ను ఆ ప����ల��� �సుక�వ���ం. ఇందుల� య��� 
సూ���  16,911 ఉ����. ఈ సూ�ళ�ల�   ర�.8 ��ల ��ట�  వ�యం�� సకల సదు�ాయ�ల� క��సూ� , సమ�ల
మ�ర��ల� �ేసు� ���ం. ��డ� ��డ� ��ం�ోదశక� ���ారం చుట�� ం. సదు�ాయ�ల� క��ంచడం���ాట� �ాట� �ర�హణ��ౖ��
దృ�ి�  ��ట�� ��న అవసరం ఉం��.ఇంత డబ��ల� ఖర����ట��  మ�ర�� �ే�ిన త�ా�త �ాట�� సక�మం�ా �ర���ంచక�� �ే..
మరల� �ాత ప���ి���� మరల� వ�ా� �. ప�� సూ���� నూ ట�� ల��  ���ంట�����  ఫం�, సూ��  ���ంట����� 
ఫం�  అ� ఏ�ా�ట� �ే�ి �ట� �ర�హణ ��సం ఏ�ా�ట� �ే�ాం.

ట�ఎంఎ� :
ట��ల�ట�� , య���న�� ను ���� �ా ఉంచడం�� �ాట�, �ా� బ��ిను�  ఇం�ా ఇతర సదు�ాయ�ల��  క��� ప���భ�త ఉం�ే
�ధం�ా ట�ఎంఎ� ను �����సు� ���ం.  సూ�ళ�  �ర�హణల� ఈ తర�ల� ప��ే�కం�ా ��� ఏ�ా�ట� �ేయడం �ేశంల���
ఇ�� ����ా��. �����సం అమ�ఒ��ల� మన��ే� ర�.15��లల� ఒక ర�.1000ను ప�� త��, అక�, �ెల�� మ�క� �ె�ా�ం,
మన �ిల�లను బ���� పం�ిం�ే సూ�ళ�ల� మన ట��ల�ట��  బ��ాఉం�ేందుక�, బ��ా ల�క�� �ే ప���ం�ే హక�� మనక�
ఉం�ేందుక� ��ట��ంచమ� �జ��ి�  �ే�ాం. ఆ ��రక� గ���న ��ం�ేళ�� �ా ట��ల��  ���ంట�����  ఫం�  ర�.448
��ట��  ��ట��ం��ం.

ట��ల�ట�  �ర�హణ, సూ�ళ�� , �ాల��ల��  ప���భ�త ��సం �ాష� � �ా�ప� ం�ా 44,968 సూ�ళ�� , �ాల��ల��  47 ��ల మం��
ఆయ�లను ర�.6 ��ల ��రవ ��తనం�� �ాట�... �ా���� ����ం�  �ామ����, ��� ��  ఇసూ�   �య�ంచడం జ����ం��.



ఎ� ఎంఎ�  (సూ��  ���ంట�����  ఫం� ):
సూ��  భవన �ర�హణ ��సం ఈ ���� క��� అమ� ఒ�� నుం� అక��ెల�� మ�ల సహ�ారం�� ��క��ంచడం జ����ం��.
ఇంత ��ద��త�ంల� డబ��ల� ��ట��  మనం సూ�ళ�ను బ�గ��ేసుక�ంట� ఉ���ం. మన సూ�ళ�ల� �న�, �న� ����ర��
వ��నప���ే పట��ంచు��క�� �ే అ� ��ద�� అవ����, ��ం�� సూ�ళ��  మరల� �ాత ప���ి�త�ల�� వ�ా� �. �ట� మనం
ఓ�  �ేసు���ా� అ� �ె�ా�ం.  �����సం మ�� ర�.1000 అమ�ఒ�� నుం� �����సం ��ట��ంప�ల� �ే��టట�� �ా
�జ��ి�  �ే�ాం.  ఈ ఏ���� నుం�ే ఆ ��� ��క��సు� ండ�ా, �త�ం ర�.450 ��ట��  జమ �ే�ాం. ఈ  �త�ం�� సూ�ళ�ల�
ఎప�ట�కప��డ� అవసర���న మరమ�త�ల� �ేపట�డం జర�గ�త�ం��. �����సం ఓ �ా��త క��� ఉం�� �ి���ం�  ట�ౖ� 
����   ��ౖ�  అ�.. అంట� సయమ���� సమస� �న����ా ఉన�ప���ే ప��ష���ంచక�ం�� వ��ల���� ... అ�� మ��ంత
��ద�దవ�త�ం�� అ�.  అందు�� అప�ట�కప��డ� మరమ�త�ల� �ేయడం ��సం ఈ ఫం�  ఉప�గపడ�త�ం��. ఈ
బ�ధ�తను సూ�ళ�ల�  ����ం��  క�ట���, ���  మ��ా� ర� ఆధ�ర�ంల� �ర���ం�ేటట��   చర�ల� �సుక����ం.  ��ా మ,
�ార��  స��ాలయ�ల��  ఉం�ే ఇంజ���ం�  అ�ి���ం�  పర����ణ క��� ����� అదనం�ా ఉం�ేటట��  �ే�ాం.

���� రంగంల� మ�ర��ల�–ప��జ��ల�:
�ఈఆ� :
మన �ిల�ల భ�ష��  బ�గ�ం��ల� ���� రంగంల� �ప��ాత�క చర�ల� �సుక�ంట����ం.  మ�ఖ�ం�ా మనం అమల�
�ేసు� న� ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం�  (��������న), �ిల�లక� �స��  ఖర��ల ��ంద మనం  ర�.20 ��ల వరక� ఇ�ే�
వస�����న పథ�ాల వల� ... 18–23 ఏళ�  మధ� వయసు�ల� �ాల��ల��  �ేర�త�న� �ా�� సంఖ� (��ా �  ఎ� ��� ��ం� 
���ి�–�ఈఆ� )ను  గణ�యం�ా ��ం��లన� తపన, ��పత�యంల� అడ�గ�ల� ��సు� ���ం. �న� �ిల�� �� నుం�
�ాల�� ప�ర���� వరక� �ే�పట�� క�� న���ిం�ే �ార�క�మం �ేసు� ���ం.

�ఈఆ�  ఎందుక� మ�ఖ�ం అంట�...  మనమం�� ����  (బ����, ర�ా�, ఇం��య�, �ౖె��, ���  ఆ�ి��ా) �ే�ాల�� �� ట�
పడ��ం. 18 నుం� 23 సంవత��ాల వయసు�ల� �ాల��ల� ఉన� �ా�� సంఖ� ఆ �ే�ాలల� చూ��� .. బ���� ల� అ��ే
55 �ాతం, ర�ా�ల� 86 �ాతం, �ౖె��ల� 58 �ాతం, ఇం��య�ల� అ��ే ��వలం 29 �ాతం మ�త���.
���� 2035 ��ట��� మన �ాష� �ంల� క�సం 70 �ాతం �సుక�� �� �� �ధం�ా అడ�గ�ల� ��సు� ���ం.  ��� ��స��
���� రంగంల� పల� పథ�ాల� అమల� �ేసు� ���ం.

��ా ధ�క ����రంగంల� క��� ఇ�ే రకం�ా ఆల�చన �ేయ���న అవసరం ఉం��.  అక�డ �ఈఆ�  ��ంద�ప�భ�త�
�����ాఖ, మ�నవవర�ల అ�వృ����ాఖ 2018ల� �డ�దల �ే�ిన �ేట� చూ��� ... ఏ�ీల� ��ౖ�మ�� సూ��� ల� �ే��
(2015–16ల� ) �ఈఆ�  84.48 �ాతం క��ి��� ం��. అప�ట��  29 �ా�ా� � ల�, 7 ��ంద� �ా�త ��ా ం��ల� �త�ం 36ల� ఏ�ీ
29 �ా�ా� � లల� అ�తక��వ �ా� నంల� ఉం��. ����న అ�� �ా�ా� � ల కంట� తక��వ�ా ఉం��. ����న ఏ �ాష� �ం 84.48
కంట� తక��వ ల�దు. మనం ��వలం ��ంద��ా�క ��ా ం��ల కంట� మ�త��� ఎక��వ�ా ఉ���ం. ఇట�వంట� ��ర�ణ���న
ప���ి�త�ల��  మనమ����మ� �ె��� �ేట� ఇ��.

ఇట�వంట� ప���ి�త�ల��  �ప��ాత�క చర�ల� ఎంత అవసర� మనంద���� �ేట�ెల� ం అవ�త�����. ఈ ప���ి�త�ల��
మన ప�భ�త�ం �ావడం, ��డ� ��డ��� �ాట� ��ద�ిల�ల త��దండ�� లను దృ�ి�ల� ఉంచుక�� ప�భ�త� బడ�లక� మరల�
��ౖభవం �సు���ే�ందుక� మన ప�భ�త�ం �ప��ాత�క అడ�గ�ల� ���ిం��. అందుల� �దట� అడ�గ� అమ�ఒ��.

అమ� ఒ��:
�ేశంల� ఇల�ంట� పథకం మ�� �ాష� �ంల�నూ ల�దు.
����ద����ఖక� ��గ�వన క�ట�ంబ�ల��  �ిల�లను బ���� పం�� తల�� లక� ఏట� ర�.15��ల ఆ���క స�యం �ేసూ� .. ����
75 �ాతం �జర��� మ�����ట��  ఆ �ిల�లను తల�� ల� బ���� పం�ి��� .. ప�� సంవత�రం ర�.15��ల� ఇ�ే� పథకం.
ఈ మ��ేళ�ల� 84 ల�ల �ిల�లక� త����ా 44.5 ల�ల మం�� తల�� లక� ��ల� �ే�ాం. మ�డ� సంవత��ాలల�
ఇందు��సం ప�భ�త�ం �ే�ిన ఖర��  �త�ం ర�.19,617.60 ��ట�� .



��ర�మ�ద� :
ఈ పథకంల�  �����క ��నూ�� �ిల�లక� మ���హ� ��జనంల� మం� ���ి��ా�రం అం��ం�ే �ార�క�మం. ఇ�� �����క
��నూ�� �ేసూ� ... వంట �ే�� వ��� ం�ే ఆయ�లక� గతంల� ర�.1000 ��రవ��తనం ఇసూ� .. ���� క��� ��లల తరబ��
��ం��ం� ల� ��ట��న ప���ి�త�ల�, సర�క�ల� �ల�� ల� క��� 8 ��లల�  ��ౖ�ా ��ం��ం� ల� ��ట��� ప���ి��. ఆ ప���ి��
మ��ాల� అన�ం వం��, వ��� ం�ే ఆయ�లక� ర�.1000ను �ా�ా�  ర�.3000 క� ఆగష�� ,2019ల� మన ప�భ�త�ం
వ��న త�ా�త ��ం��ం. ��ర�మ�ద�  పథకంల� �ిల�లక� �ా�ా��� 5 ����గ�డ�� . మ�డ� ���ల� ���� ఇసు� ���ం.

��ర�మ�ద�  పథకంల� గత ప�భ�త� హయ�ంల� ర�.450 ��ట��  క��� ఖర�� �ేయ����� మనసు �ా� ప���ి�� నుం�
మనం... ఏట� ర�.1800 ��ట��  ఖర�� �ేసు� ���ం. ���� మ��ట�  �ేయ����� ఒక ఐఏఎ�  అ���ా�� తన ��ంద
నల�గ�ర� అ���ార�ల�� �ాట� ఒక యం��� ం�ా�� ������  �ే�ి మ��ట��ం�  �ేసు� ���ం.

�����ానుక:
�ిల�లక� �ార� సూ�� ల� �ే�� సమయ���� సూ��  బ��� �� �ాట�, మ�డ� జతల య���ాం, క�ట�� క��, ఒక జత
ష��, ��ండ� జతల �ా�� ల�, బ�ౖ�ంగ�వ�  �ాఠ�ప�స��ాల�, వ�� బ���, ��� బ���, ఇం���ష� ట� �ెల�గ� ఆ� ఫ�� 
���న���� �ాట� ఇ�ే� �ార�క�మం �ేసు� ���ం. ����� ర�.886 ��ట��  ఖర�� �ేసు� ���ం.

మ����ౖప� �����ానుకల� ��గం�ా  8వ తరగ� ����ర�� ల�, ట�చర�క� �త�ం 5.18 ల�ల ట����  ఈ నవంబర�ల�
ఇవ�బ� త����ం. 4.70 ల�ల మం�� �ిల�లక�, 50 ��ల మం�� ట�చర� అంద���� ట����  ఇవ�బ� త����ం. ట��� 
����ి�ి��ష�� �� అ��జ��, �ి� � �ార�� లల��� ���� చూ��� .. ��� ఖ��దు ర�.16,500 క��ి��� ం��. ఇ�� ట����  ��సం మనం
��వ��  ట�ండ��ం� �� �ాట� మ��ేళ�  �ాట� �ా�రంట� ఇ�ే�టట�� �ా, ����� � ��ం�  �ే�� �ధం�ా, ట���  �ె���� �ే ��ా మ
స��ాలయంల� �ారం ���ల�� �ా ���� ����� �  �ే��టట�� �ా �ే�ి ట�ండర��  �ి���� .. ర�.12,840 క� మనక� ఆఫ� 
వ��ం��. ప�� �ిల�� ���� �����ానుకల� ��గం�ా ర�.12,840�� క���న ట���  క��� ఇసు� ���ం. �����సం ర�.665
��ట�  ఖర�� �ేసు� ���ం. ఎ���ో  తరగ�ల� �ే�� మన �ిల�లందర� క��� 2025ల� �ీ�ఎ� ఈ బ� ర��  ప���క� �ిద�ం
�ే��ల� ఈ �ర�యం �సుక����ం. ఆ��రక� �రంద��� సన�ద�ం �ే��ందుక� ఈ ట��బ�ల� ఉప�గపడ���. �ట���
�ాట� బ�ౖ��  సంస��� ఒప�ందం �ేసుక����ం.  మ�ర�� ల� ఈ య�� ను ��ౖ���ట��ా ��ను��ల� �ే��� .. ప�� �ిల�� ����
ర�.20 నుం� ర�.24��ల� అవ�త�ం��. ఈ య�� ను ఉ�తం�ా ప�భ�త� బడ�ల��  చ���� మన �ిల�ల ట��� ల� ఉ�తం�ా
ల��  �ే�ి ఇసు� ���ం.
�����ానుక పథకంల� �త�ం 47 ల�ల ����ర�� లక� ప��జనం కల�గ�త�ండ�ా, ఇప�ట� వరక� ర�.886.68 ��ట��
ఇందు��సం ఖర�� �ేయడం జ����ం��.

2018–19ల� ప�భ�త� బడ�లల� 37,20,988 మం�� �ిల�ల� చదువ�త�ంట�... 2021–22ల� ప�భ�త� బడ�లల� �ిల�ల
సంఖ� చ���� 44,29,561 మం��. అంట� ప�భ�త� బడ�లల� చ���� �ిల�ల��  ప�భ�త�ం �ద నమ�కం ������  37 ల�ల
నుం� 44 ల�లక� �����ార�.

��������న:
��ల��� �ార�క�మం జగనన� ��������న.
అప�ట��  ��న��ార� హయ�ంల� ప�����ీ� ���ంబ�� ��ం�  �ే�� �ార�క�మం చూ�ాం. ఆయన చ��� �న త�ా�త
ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం�  ఇ�ా�లన� ఆల�చన ఏ ఒక�ర� �ేయల�దు. ఆ పథ�ా�� ఎల� �ర��ా�ా�లన�
�ధం�ా�� అడ�గ�ల� ప��� �. ఆ ప���ి�త�ల� ప�����ా మ�ర��త�...  ����ర�� లక� ప���� �ీ� �ె��ం�ే ఈ పథకంల�
ఇప�ట� వరక� 24.74 ల�ల �ిల�లక� ప��జనం కలగజ�సూ� , అందు��సం  �త�ం ర�.8365 ��ట��  ఖర�� �ే�ాం. ప��
�ాల��క� ఆలస�ం ల�క�ం�� �ా�ర��  అ��� �న ��ంట�� మ�ందు �ా�ర��  �ాల���� సంబం��ం�న డబ��ల� ఇ�ే�
�ార�క�మం �ేసు� ���ం. ఇ�ొక�ట� �ాక�ం��  గత ప�భ�త�ం ఎ��� ట��  �� �న ర�.1777.49 ��ట��  బ�ా�ల�  క��� మన
ప�భ�త��� �ె��ం�ం��. ��న��ార� ఒక అడ�గ� ����� ... మనం ��ండ� అడ�గ�ల� ���ా� మ� �ె�ి�నట�� �ా�� వస� ����న
పథ�ా�� క��� ����� య��  �ే�ాం.



వస�����న:
�ిల�లక� �స��  ఖర��ల ��ంద ఇంజ���ం�, �����, �����ి�  �ిల�లక� సంవత��ా��� ర�.20��ల� ��ప��న ��ండ� ద�ాల��
ఇ�ే�టట�� �ా,  ఐట�ఐ ����ర�� లక� ర�.10 ��ల�, �ా�ట�����  ����ర�� లక� ర�.15 ��ల� ఇసూ�  వస� ����న పథకం
అమల� �ేసు� ���ం.  ఈ పథకంల� ఇప�ట� వరక� �ిల�లక� సంబం��ం� 18.77 ల�ల తల�� ల ఖ���ల��  �త�ం
ర�.3349.57 ��ట��  జమ �ేయడం జ����ం��. వస�����న, ��������న పథ�ాల ��ంద మనంద�� ప�భ�త�ం ఇప�ట�
వరక� మ��ేళ�ల� ర�.11,715 ��ట��  వ�యం �ే�ిం��. �ట��� �ాట� �����, ఇంజ���ం�  ��ర��లల� క��క��ల� ల� క���
మ�ర��ల� �సుక�వ���ం. క��క��ల�  క��� జ�� ఓ����ంట�� �ా ఉం�ేట�� �ా �సుక���ావడం���ాట� ఇంట����ి� 
తప��స�� �ే�ాం. ������ �ా�� , ���ా��, ��� �ీఎ�  వంట� ��ద�  ��ద�  సంస�లను స����ి���  ��ర��ల� ఇ�ే�టట�� �ా �ాళ�ను
క��� ��గ�ా�మ��లను �ే�ాం.

ఇల� ���� రంగంల� �సుక�న� ప�� �ర�యం, అమల� �ేసు� న� ప�� పథకం ��నుక, అందు��సం �ేసు� న� ��ల ��ట�
ర��ాయల ఖర�� ��నుక మన �ిల�ల భ�ష��  పట�  మనంద�� ప�భ�త�ం �సుక�న� ఒక ��ప� బ�ధ�త క��ిసు� ంద�
మ���ా�� �ె�యజ�సు� ���ను. ఈ ��� మనం ��ట�త�న� �త���ల� �ల���� , ������ ఫల�ల� �ావ����� �ా�ా�
సమయం పడ�త�ం��. ఒక��ా�� ఫల�ల� వ���  ప�����ా �ేశం�� �ాదు ప�పంచంల� �� ట�ప�ే ప���ి�� వసు� ంద�
�ె�యజ�సు� ���ను.


