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�ాష� �ంల� మ���� �ా���ారత, సమ��ా �వృ����� మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ�. జగ� �హ� �����  ��ద� �ీట ���ార�,
మ�ఖ�మం�� వల��  ఇ�� �ాధ�మవ�త�ంద� �ాష� � ��ౖద�, ఆ��గ�, క�ట�ంబ సం��మ �ాఖ మం�� �డదల రజ� �ె��ార�.
మంగళ�ారం �జయ�ాడల�� త�మ�లప�� క����త�ం నందు అంత�ా� �య మ���� ����త�వం సందర�ం�ా ��
��ందూ ప��క �ర���ం�న “మ���� �ా���ారత, సమ�నత�ం” అంశం��ౖ పల�వ�ర� మ�ట�� ��ర�. ఈ సందర�ం�ా
మం�� �డదల రజ� మ�ట�� డ�త� మ��ళలక� సమ�న అవ�ా�ాల� క��సు� న� ప�భ�త�ం తమ�ేన� ��������ర�.
ప�� అడ�గ�ల�నూ �ీఎం జగ� �హ� �����  మ��ళలక� అండ�ా ఉ���ర� ��ల���ం��ర�. ప�� ఇంట�ల� మ��ళక�
��ా ��న�త ��రగ����� ప�భ�త�ం అం��సు� న� సం��మ పథ�ాల� ఒక �ారణమ���ర�. నవర���ల ����ా అమల�
�ేసు� న� ప�� పథకం మ��ళల అభ��న�� ��సం ప���శ��ట��ం�ే అ���ర�. మ��ళలక� అ�� �ా� �ల��  ��ల� �ేసు� ���ం
�ాబట��  తమ �ాష� �ంల� మ��ళల� సం��షం�ా ఉ���ర� ��������ర�. మ�టక�, �ేతక� మన�న ఇ�ే� మనసున� వ����
జగ� �హ� �����  అ� ���య���ర�. మ��ళల� �� ంతం�ా తమ �ాళ�  �ద ���� �లబ�� ఎద�ాల� మ��ళల ��సం
ప�భ�త�ం అ��క సం��మ పథ�ాలను అమల� �ే��� ంద���ర�. ప���నం�ా అక��ెల�� మ�లక� ��ౖఎ�ా�� ఆస�ా, ��ౖఎ�ా��
�ేయ�త, �ాప���స� ం వంట� పథ�ాల ����ా �ా���ారత�� �ాట� �����ట� అం��సు� ���మ���ర�.  �ద����� క�ట�ంబ
తల�ాతల� మ�ర���య� బలం�ా �శ��ిం�న మ�ఖ�మం�� జగనన� అమ�ఒ�� ����ా ఏట� ర�.15,000ల ఆ���క
�ాయం, జగనన� ��ర�మ�ద�  ����ా ��ణ����న, ��ర����న, ర��కర���న ���ి��ా�రం, 9 ర�ాల వసు� వ�ల�� క���న
జగనన� �����ానుక ���, జగనన� ��������న ����ా ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం�, ��జన, వస� ఖర��ల ��సం
జగనన� వస� ����న వంట� పథ�ాల� ����రంగంల� అమల� �ేసూ�  ����ర�� ల బం�ార� భ�ష�� క� బ�టల�
��సు� ���ర���ర�. ��ౖఎ�ా�� ఆ��గ��� ����ా 3255 ���త�లక� ఉ�తం�ా ��ౖద�ం అం��ంచడ�� �ాక�ం�� ���త�
అనంతరం ���� ��ల�క��� సమయంల� ఆ���కం�ా ఇబ�ం�� ఎదుర��ాక�డదన� ఉ�ే�శం�� ఆ��గ� ఆస�ా ����ా ఆ���క
�ాయం అం��సు� ���మ���ర�. గర�వ��ా ఉన�ప���ే మ��ళలక�, ప�ట��న అనంతరం ����ర�లక� సంప�ర� �� షణ,
సంప�ర� �� షణ ప�� ����ా సంప�ర� ���ి��ా�రం అం��సు� ���మ���ర�. గ���ణ� �ీ� �ల� ��మం�ా ���త� అనంతరం
ఇంట��� �ే���ల� త���డ�  ఎ�� ���� �ాహ��లను ప��ే�కం�ా ఏ�ా�ట� �ే�ిన �షయ��� గ�ర��  �ే�ార�. ����ర�� ల
ఆ��గ�ం, ��ౖద�ం, భ�ష�� ల� ఉ�ో��ాల కల�న వంట� అ�� అం�ాల గ���ం� ఆల����� న� ప�భ�త�ం తమద���ర�. ��శ
య�� ����ా మ��ళల భద�తక� ��ద� �ీట ��సు� ���మ���ర�. ������ ల� మ��ళలక� మంత�� ల��ా అవ�ాశ�వ�డ��
�ాక�ం��  �����ట�� పనుల�, �����ట�� పదవ�ల�� నూ 50 �ాతం ��జ���ష� అవ�ాశం క��ం��ర���ర�. కడ�ప�ల�
ఉన� �డ�  �దల���� �వ�� దశ వరక� అ�� �ా� �ల��  ప�భ�త�ం ��వలం����� ంద���ర�. తమ�� మ���� ప��ాత
ప�భ�త�మ�, తమ మ�ఖ�మం�� మ���� ప��ాత �ీఎం అ� �ె��ార�. �ాష� �ంల� మ��ళలక� �ామ��కం�ా,
ఆ���కం�ా, �ాజ��యం�ా అ��క అవ�ా�ాల� క��సు� న� మం� మనసున� మ�ఖ�మం�� జగ� �హ� �����  అ�



���య���ర�. త�రల��� మ�ఖ�మం�� �ేత�ల �దు�ా �ా��� ��క�� �ా�����  ��ా రంభం �ాబ� త�ంద� త����ా
ప�భ�త� ��ౖదు�ల� ఇంట��� వ�� ��ౖద�ం అం��ం�ే వ�వస�ను �సుక��ాబ� త����మ���ర�.

ఏ�ీ మ���� క�ష� �ౖె� పర�� �ా�ి�����  పద� మ�ట�� డ�త� మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ�. జగ� �హ� �����   �ా�ా� � ��
మ����ంధ�ప��ే� �ా మ��ా�ర� అ���ర�. మ��ళల ��సం సమస�  యం��� ంగం, వ�వస�  ప��ేసు� ంద���ర�. �ాష� �ంల�
మ��ళను �ర�య�త�క శ����ా ���������న ఘనత మ�ఖ�మం��ద���ర�. అడగక�ం���� అ��ంట��  మ��ళలక� 50
�ాతం ��జ���ష� క��ం��ర���ర�. మ���� సం��మం ��సం ఎం�ౖె�� �ేయ�లన� తపన మ�ఖ�మం���� ఉంద���ర�.
ప�� మ��ళ ��తంల� మ�ర�� �ా�ాలన��ే ఆయన ల��మ���ర�. అ�� రం�ాల��  మ��ళల� అ�వృ���
�ా��ం�నప���ే  మ���� �ా���ారత �ాధ�మవ�త�ందన� �ా�ి�����  పద� మ���� �ా���ారత �ాధన ��సం
మ�ఖ�మం�� జగ� �హ� �����  �నూత� పథ�ాల� ప���శ��ట�� ర���ర�. మ��ళల� తమ �ాళ�  �ద ��మ�
�లబ�ేందుక� అవసర���న �����ట�, ఆ���క �ేయ�తను ఈ పథ�ాల ����ా అందజ�సు� ���ర���ర�. ��శ య��
����ా మ��ళలక� భద�త క��సూ� , ��ా మ స��ాలయ�ల��  �� �� వ�వస�ను ఏ�ా�ట� �ే�ి అక��ెల�� మ�లక� అభయ
హస�మం��సు� ���ర� మ�ఖ�మం�� అ� �ె��ార�. మ��ళల��ౖ ఏ �న� అఘ��త�ం జ������ 21 ���ల�� ��
��గవంత���న ద�ా�ప��  �ే�ి ��రసు� లను పట�� ��� ��ల� ������ న� ప�భ�త�ం తమ�ేన���ర�. ప�సు� తం మ��ళను
శ����ా గ����ం�ే ప���ి�� మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ�. జగ� �హ� �����  �సు�����ర� �ె�ా�ర�. ప�భ�త�ం అం��సు� న�
సహ�ారం �� మ��ళల� ఆ����ా�వృ���  �ా��ం��ల� ఆ�ాం��ం��ర�. మన�ా, �ా��, కర�నః మ�ఖ�మం�� ��సు� న� ప��
అడ�గ� మ��ళ అభ��న�� ��స��న���ర�. మ��ళల ��సం ఇంత�ా �ేసు� న� ప�భ�త�ం ఉం�� �ాబట��  ఆంధ�ప��ే� ల�
ప�� ��� మ���� ����త�వ�� అ���ర�.

ఆ��ర� ���ార�� న య��వ���ట� ఆ��� �ాల�� �ి���ప� చల�ప�� స�ర�ప�ాణ� మ�ట�� డ�త�  మ���� �ా���ారత
�ాధనక� ��ౖ.ఎ�. జగ� �హ� �����  ప�భ�త�ం కృ�ి �ే��� ంద���ర�. ప�భ�త� చర�ల �ారణం�ా ఆంధ�ప��ే� ల� ��ం�ా
ప�వృ��  తగ�� మ�ఖం పట��ంద���ర�. గృహ��ంస ��సుల� తగ�డం �భప��ణ�మమ���ర�. మ��ళల� ప��ే�� ��ా ం��ల��
భద�తను పట�ష�ం �ేయడం�� �ాట� అణ�ా��న వ�ా� ల మ��ళల సమస�ల��ౖ ప�భ�త�ం ప��ే�క దృ�ి�  �ా��ం��ల�
సూ�ం��ర�. ��త��ా� �ల� ప�భ�త� పథ�ాల� ప�జలక�, మ��ళలక� �ేరడం సం���ించదగ� ప��ణ�మమ���ర�.
గతంల� క��� ఆ���క, �ాజ��య �ా�వలంబన ��ర�గవడం సం��షకరమ���ర�.

ఉ��� ��� ట��� ��� ఎ�ీ� ��.�.� స��త మ�ట�� డ�త� ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త�ం మ��ళలక� �����ట�,
�ేయ�తనం����� ంద���ర�. మ��ళల� తమల�� శ���� ���� గ����ం� సంకల� బలం�� మ�ందుక� ����� ల�
సూ�ం��ర�. ��శ చట�� �� ర��� ం��ంచడం ����ా ప�భ�త�ం మ��ళల భద�త క� భ���ా క��సు� ంద���ర�, ��శ య��
����ా అర�ే�ల� మ��ళల�, య�వత�లక� ర�ణ వ�వస�  ఏ�ా�ట�ౖంద���ర�. ఒక� �� � �ా� �� ర�ణ
అం��సు� ���మ���ర�. మ��ళల� ఎ����ందుక� సం��భ �ర�హణ, ఇతర�ల బ�ధను తమ బ�ధ అను��వడం, స��ి��ా
ప��ేయడం, ఎల�ంట� అ�ాంత�ాల� ఎదు�����, ఏం ��ల����� ����� ప�న����ా�ణం �ేసు��వడం(�ి���ా� పకత),
�ా��రక, మ�న�ిక ధృడత�ం వంట�    5 ల�ణ�ల� తప��సర���ర�. మ��ళల��ౖ ఏ�ౖె�� అఘ�����ల�, ����ంప�ల�,
��డ�ల� వంట��   జ�����ే వ����గత సమస��ా �ాక�ం�� తమ సమస��ా ���ం� ���� �� �ే���  ��ంట�� స�� �� అం����� ం��
ఈ ప�భ�త�మ���ర�. ��ా మ�ా� �ల� ��ౖతం తమ సమస�ల� �న��ం�ేందుక�, ��ంట�� ప��ష���ం�ేందుక� ��ా మ
సంర�ణ �ార�దర��లను ��ౖతం ప�భ�త�ం �య�ం�ందన� �షయం గ�ర�� �ే�ార�. మ��ళల� �ౖెర�ం�ా అడ�గ�ల�
మ�ందుక� ��య�ల���ర�. ���యబద����న సమ�నత�ం �ా�ాల� ఆ�ాం��ం��ర�.

మ�ర�� ట���  �ౖె��క�� �ావ��� సూ�� మ�ట�� డ�త� మ��ళల సం��మం ��సం మ�ఖ�మం�� జగ� �హ� �����
అహ���శల� శ��సు� ���ర���ర�. ప�� రంగంల� మ��ళలక� సమ�న అవ�ా�ాల� క��ం�న వ���� జగ� �హ� �����
అ���ర�. ఇట�వల జ����న ��� బ� ఇ���స��� స���-2023 ల� ట��� ట�ౖ�� రం�ా��� �ా��ల� ఇవ�డం ����ా
ఎక��వ మం�� మ��ళలక� ఆ రంగంల� అవ�ా�ాల� ల�ంచను���య���ర�. మనబ�� ��డ�-��డ� పథకం ����ా
క��సు� న� మ��క వసత�ల�, ఆధు���కరణ వల�  ��ా � ఎ� ��� ��ం� ���ి� ������ంద���ర�. �ేశంల� ఏ



మ�ఖ�మం�� ఆల�చన �ేయ� �ధం�ా మ��ళల అభ��న�� ��సం అ�� ర�ాల��ా ఆల��ం�న వ���� జగ� �హ�
�����  అ� ���య���ర�.

���య� అ�ౖె�స� క�ట� సభ���ాల�, జర��సు�  ����� బ�గం మ�ట�� డ�త� మ��ళల� సమ�న హక��ల� �ాదు
సమ�న �జయ�ల� �ా��ం��ల���ర�. �ామ��కం�ా, ఆ���కం�ా, �ాజ��యం�ా ఆంధ�ప��ే� ల� మ��ళలక� అవ�ా�ాల�
దక��త����య���ర�. ఇ�� మ���� ప��ాత ప�భ�త�మ� ��������ర�. మ��ళల� తమ �ాళ�  �ద ��మ�
�లబ�ేల� సం��మ పథ�ాల�, �ాజ��య �ా���ారతక� అద�ం పట��ల� �ాజ��య ��ా ��న�తను మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ�
�హ� �����  క��ం��ర���ర�. ��ష� �ార�� ల� ��ర� �దల���� ఇళ�  ������ �ష� వరక� ప�� ఒక�ట�  మ��ళ ��ర� ��ే
అందజ��ి య�జమ�న� హ� �� క��ం�ం�� ప�భ�త�మ���ర�. ఉన�త�ద�ల� మ��ళలక� మ���� అవ�ాశం క��ం�ే
అంశం��ౖ దృ�ి��ా��ం��ల� సూ�ం��ర�.

�ార�క�మంల� ����, ���ా� అ���ార�ల�, �ిబ�ం��, అ�� �ల�� ల నుం�� వ��న �����ా  మ��ళల�,  త��తర�ల�
�ాల�� ���ర�.
.........................................................................................................................................
*జ��� �ే�ిన �ార�: క�షన�, సమ���ర, ��ర సంబం��ల �ాఖ, �జయ�ాడ, ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త�ం*


