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�ీఆ�����ౖ ఉ�ో�గ సంఘ�ల�� �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  సమ���శం.

అమ�ావ�:
�ీఆ�����ౖ ఉ�ో�గ సంఘ�ల�� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  సమ���శం
ఉ�ో�గ సంఘ�ల ��తలక� �ాష� � ఆ���క ప���ి�త�లను �వ��ం�న ఆ���క�ాఖ అ���ార�ల�.

– �ాష� � �భజన పర�వ�ా��ల �ారణం�ా ఆ���కం�ా �వ� ఇబ�ందుల� వ���యన� అ���ార�ల�.
– జ���� 58.32 �ాతం వ��� , ���నూ� 46�ాతం వ��ందన� అ���ార�ల�.
– ద��ణ��� �ా�ా� � ల�� �� ����  అ�తక��వ తలస�� ఆ��యం ర�.1,70,215 మ�త��� ఉం��
– �ాష� � �భజన �ారణం�ా ��డూ�ల� 9ల� �����న� సంస�ల �ారణం�ా ర�. 1.06 ల� ��ట�  ఆసు� లను వ��� వ���ం
– ��డూ�ల� 10ల� ఉన� సంస�లను వదుల���వడం ����ా ర�.39,191 ��ట�  �ల���ౖన ఆసు� లను ��ల��య�ం.
– �ాజ��� ���ద�ాబ�� ను ��ల��య�ం.
– ���నూ� ల�ట� ర�పంల� ��ంద�ం నుం� ర�. 18,969 ��ట�  ర��ాయల బ�ా� ఉం��.
– ����  �ారణం�ా మ��ంత ఆ��య��� ��ల��య�ం.
– ��ంద�ం నుం� �ా�ా��న పను�ల �ాట� గణ�యం�ా త���ం��.

–��  ��క�ట�� క�ట� ఇ��న �����క ప��ారం 14.29�ాతం �ి� ��ం� క� ఏ������ ప�భ�త�ం��ౖ ప�ే��రం ర�.7,136
��ట�� .
– ఇతర �ా�ా� � ల�� �� ����  ఈ వ�యం ఏ�ీల��� అ��కం. �ెలం�ాణ�ల�, ఛ��� గ� ల�, మ��ాష� �, ప��మ బ�ం�ా�,
ఒ���ా, మధ�ప��ే�, హ��య�ణ �ా�ా� � ల కంట� అ��కం.

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

– ఉ�ో�గ సంఘ�ల ��తల� ��ల� �షయ�ల� �ె�ా�ర�.
– ���� అం�ాలను � మ�ందు ఉంచుత����ను.
– �� �ే��� ఎమ�క ఉండద� అందర� అంట� ఉంట�ర�.
– ఉ��రం�ా ఉం�ే �షయంల�, మ�నవ�� దృక�థం�� ఉం�ే �షయంల�, ��క��� బ��ా స�ం��ం�ే�ాళ�� , �� క���
ఎక��వ�ా స�ం��ం�ే�ాళ��  తక��వ�ా ఉంట�ర�.
– ఎవ������� మం�ే �ేయ�ల� ��పత�యపడ��ను.
– మం� �ల�ౖనంత ఎక��వమం���� �ేయ�ల� ఆ�ాటపడ��ను.
– ఆ మం�ల� ఏ ఒక�ర� క��� ��గ�ా�మ��ల� �ాక�ం�� ������ క�డద� ఆ�ాటపడ��ను.
– ఈ మం� నుం� అన��� ����ౖజం.
– ���� ���� �ాస��ాలను ప��గణల��� �సు��క�ం�� ఉండల�� ప���ి�త�ల� క��ిసు� ����.
– ���� అం�ాలను బ���� ��సు���ా�.
– ఏ �ర�యం �సుక����.. ��� ప��ణ�మం, త�ా�త సంవత��ాల అ��ంట���ౖ��  ప���వం చూప�త�ం��.
– మనం అ���ారంల��� వ��న త�ా�త అను��� ప���ి�త�ల� వ����.
– ప�� ఏట� ఆ��య�ల� ��ర�గ�క�ంట� వ�ా� �.
– క�సం 15�ాతం ��ర�గ�త� వ��� ం��.
– �ా� గత 2 ఏళ�� �ా ఆ��యం ������ం��? అ� ఆల�చన �ేయ��.
– ఒక��ౖప� ఆ��య�ల� ��రగక�� �ా.. త�ా� �?



– ఒక��ౖప� �ీఆ����ీ గ���ం� మ�ట�� డ�త����ం.. మ�� ��ౖప� ఒ���ా �  �స������ ం��. ��� ప���వం ఎల� ఉంట�ం�ో
క��� �ె�యదు?
��� ప���వం �ేశ ఆ��య�ల �ద, �ాష� � ఆ��య�ల �ద ఎల� ఉంట�ం�ో  అర�ం �ా� ప���ి�త�ల�?
– అల�ంట� ప���ి�త�ల మధ� �ీఆ�����ౖన మ�ట�� డ�త����ం.
– ��సుల సంఖ� ������క� ��ర�గ���ం��.
ఈ ��� �ేశ �ా�ప� ం�ా 98��ల ��సుల� న�దయ���. ��పట��� 2 ల�ల� అంట����ర�.
– అ��క �ా�ా� � ల��  �ా�� కర��� క��� వ�ే��ిం��.
– ఆ���క ప���ి�త�ల �ద ఎల�ంట� ప���వం చూప�త�ం�ో  �ెప�ల�� ప���ి��.
– నవంబ� �� �� ����  ����ంబ� ల� ఆ��య�ల� త�ా� �.
ఐ�ఎ�ీ� , ఎ� �ఎ�ీ�  ��ండ� ఆ��య�ల� త���న ప���ి��.
–ఇట�వంట� ప���ి�త�ల మధ� మనం �ర�యం �సు��వ����� క�ర�����ం.
– ఎల�ంట� �ర�యం �సుక����స��... ఆ �ర�యం�� మనం క��ి మ�ందుక� �ా�ా�.
– మనం �ేయదగ� ప���ి�� ఉం��? అన� ఆల�చన �ేయ��.

–�ారణం ఒక��ా�� ����  ఓ�  ����నూ�� (ఎ� ఓఆ�� ) గమ���� ...
2018–19ల� ఎ� ఓఆ�  ర�. 62,503 ��ట��  అ��ే 2019–20ల� అ��  ర�.60,934 ��ట� క� త���ం��.
– 2020–21ల� ఇం�ా  ర�.60,688 ��ట� క� త���ం��.
మ�మ�ల��ా ప����ట� 15 �ాతం ��ర�ా�.
– 2018–19ల� ఉన� ర�.62��ల ��ట��  �ా�ా� ... 2019–20 క� వ�ే�స���� 15 �ాతం క�సం �������� క���  ర�.72
��ల ��ట��  �ా�ా�.
2020–21ల� ఈ ర�. 72 ��ల ��ట��  మ�� 15 �ాతం �������ే ర�.84 ��ల ��ట��  �ా�ా�.
– అల�ంట��� ఈ ఎ� ఓఆ�  2020–21ల� ర�.60,688 ��ట��  మ�త���.
– 2018–19ల� ర�.62,503 ��ట��  ఉం�ే�� 2020–21 �� ర�.60,688 ��ట� �� త���ం��.
ఇల�ంట� ప���ి�త�ల��  మనం ఉ���ం.

మ����ౖప�న �త�ం ���ల�, ��న�ను�  చూ��� ...
– 2018–19ల� ఉ�ో�గ�లక� ���ల�, ��న�న�  ర���ణ� �ే�ిన వ�యం ర�. 52,513 ��ట��  �ా�ా, 2020–21 ��ట��� ఆ
వ�యం ర�. 67,340 ��ట� క� �ేర�క�ం��.
– ఉ�ో�గ�లక� అనుక�లం�ా మనం �సుక�న� �ర�య�ల� �ారణం�ా ఈ ��ర�గ�దల వ��ం��:
– మనం అ���ారంల��� �ా�ా�� ఆ��యం ఎల� ఉ���... ఉ�ో�గ�లక� 27�ాతం ఐఆ�  ఇ���ం.
– ����ప� ర�.18��ల ��ట�  ర��ాయల వరక� �ె��ం��ం.
�ల�ౖ 1 2019 నుం� ఈ ��� వరక� ఐఆ�  ప���వం ఇ��.
– అంగ� �ా��, ఆ�ావర�ర��  స� ��ధ ��ట����లక� �ెం��న ఉ�ో�గ�లక� ప�భ�త�ం ��త��ల� ��ం�ం��.
– �ాంట�� క�� , అవ�� �� ���ం�  త��తర ����ాలక� �ెం��న 3,01,021 ఉ�ో�గ�లక� ఈ ప�భ�త�ం ���ల� ��ం�ం��.
త����ా ఏ������ ����� ���ల ర�పంల� ప�భ�త�ం �ేసు� న� ఖర�� ర�.1,198 ��ట�  నుం� ర�.3,187 ��ట�� క�
������ం��.

– �ాంట�� క��  ఉ�ో�గ�లక� ��మం ట�ౖం ���ల� స� ఇతర ప��జ��లను ఈ ప�భ�త�ం అం��ం�ం��.
– ప�భ�త� ���ా�� ��ంట�� , య��వ���ట�ల�, �� ��ౖట�ల�, �����, �డ�  సూ�ళ��  త��తర ఉ�ో�గ�లక� వ���ంప� �ే�ిం��.
– ప�మ�దవ�ాత��  మరణ����  ర�. 5 ల�ల ర��ాయల�, సహజ మరణ���� ర�.2 ల�ల ఎ�� ����ియ� క��� �����
అమల� �ే��� ం��.
– ఈ చర�ల వల�  ప�భ�త�ం��ౖ ర�. 360 ��ట�  ��ర ఏ������ ప�భ�త�ం��ౖ ��రం పడ���ం��.

– ఏ�ీఎ� ఆ����ీ� �ాష� � ప�భ�త�ంల� ��నం �ే�ాం.



– ��� వల�  2020 నుం� జనవ�� నుం� ఆ సంస�  ఉ�ో�గ�ల� ప�భ�త� ఉ�ో�గ�ల��ా మ��ార�.
– జనవ�� 2020 నుం� అ��� బర� 2021 వరక� ర�.5,380 ��ట�  ��రం ప�భ�త�ం��ౖ ప��ం��.
– ప���ాల�� సంస�రణల��  ��గం�ా ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల వ�వస�ను ప�భ�త�ం �సుక� వ���ం:
– 1.28 ల�ల �ాశ�త ఉ�ో��ాలను క��ం��ం.
– ఏ������ ర�. 2,300 ��ట�  ��రం ప�భ�త�ం��ౖ ప��ం��.

– ఆ��గ� రంగంల� ��క�ర�� , నర��ల�, �ా�ా����క�  త��తర �ిబ�ం��� �����ా గతంల� ఎప��డూల�� �ధం�ా
�య�ం��ం.
– ఆస�త�� ల��  ��క�ర��  ల�ర�� మ�ట �ాక�డద� �య�మ�ాల� �ేపడ�త����ం.
–�త�ం�ా 39 ��ల మం��� ఈ �ిబ�వ�� ��ట��� �య��ా� ం.
– �ిబ�వ�� ��ట� �య�మ�ాల� ల�క�ల��� �సు��క�ం�� ...ఈ ���� ర��  స� ��  �ే����ట��� చూ��� ... 14��ల మం���
�య�ం��ర�.
– ���వల�  అదనం�ా ఇప�ట��� ఏ������ ర�.820 ��ట�  ��రం ప�భ�త� ఖజ�����ౖ ప��ం��.
– అవ��  �� ���ం�  ఉ�ో�గ�ల ప��జ��ల ��సం అ�ా�� ను ��ా రం�ం��ం:
– మధ�వర�� ల� ల�క�ం�� ��ర��ా �ా�� బ��ంక� ఖ���ల�� ���లను జమ �ేసు� ���ం:
– ల�మం���� ఆ�ా�� ల� ఉ�ో��ాల� క��ం��ం.
– ఈ�ీఎ�  మ��య� ఈఎ� ఐ వంట� సదు�ాయ�లను క��ం��ం.
– అ�ా��  ర�పంల� ఏ������ ప�భ�త�ం��ౖ ర�. 2,040 ��ట�  ��రం పడ���ం��.
– ఎం�ీ��ఓలక� ప��షన�  ��న�  అం�ా�� ఈ ప�భ�త�ం ప��ష���ం�ం�� మన ప�భ�త���:
– ���� –1 �ఆ���లక� ప��ష�  ��న� ను ఏ�ా�ట� �ే�ిం��.
– �ాష� ��ా�ప� ం�ా ఖ���ా ఉన� 3,795 �ఆ���, �ఆ� ఏ �� çసు� ల భ����� ఆ�ే�ాల� ఇ��ం�� క��� మన ప�భ�త���:
– మ���� ఉ�ో�గ�లక� ఏట� అదనం�ా ఐదు ���ల �ాట� ప��ే�కం�ా ��లవ�ల� మం�ర� �ే�ిం�� మన ప�భ�త���:
– ��ల����  అ�న ఉ�ో�గ�లక� 30 �ాతం ��� ఆ� ఐ �ె����� ం��.
ఇవ�� �ేయడం వల�  �ట��దట� ��� నుం� ఎం�ా� � ���ం���  ప�భ�త�ం�ా మనం అడ�గ�ల� ���ినందువల���, ���� 
ఓ�  ����నూ�� ల� ఆ��య�ల� ఒక��ౖప� తగ�� త���� క���... �త�ం �ాల��ల�, ��న���   ఖర�� ర�.52,513 ��ట��
నుం� ర�. ర�. 67��ల ��ట� క� ��ర�గ�త�ం�ే తప�, త���ం�ే ప���ి�� ల�దు.
2020–21 ఆ���క సంవత�రం ప���ి�� ఇ��.
ఈ ������ ఇం�ా ఎక��వ�ా ఉంట��. ఇ�� �ాస�వం.
– �ాంట�� క��  ఉ�ో�గ�లక� మనం వ���క ట�ౖం���ల� అమల� �ే�ాం.

– �ెలం�ాణ�� పల�మ�ర��  �� �క వ��� ం��.
మన ఆర�� ���ం� క� బలం �ేక�ర�త�ంద�.. �ెలం�ాణ�� �� �క �ే���  బ�గ�ంట�ంద� అ��ించవచు�.
�జం�ా �ెలం�ాణల� వసు� న� ఆ��య�ల� మనక� వసు� ���య�? �ా�� తలస�� ఆ��యం ఎంత? �ట��ంట�� ఒక
�ా�� ప���లన �ేయ�ల� ��ర�త����.
– �ెలం�ాణల� సగట� తలస�� ఆ��యం ర�.2,37,632 �ా�ా, ఏ�ీల� అ�� ��వలం ర�. 1,70,215 మ�త���.
–�ెలం�ాణ�ల� ���ల� �ద �ాళ��  ఖర�� �ే�ిం�� ర�.17 ��ల ��ట�� , ��న�న�  ��సం ర�.5603 ��ట��  �త�ం క��ి �ాళ��
ఖర�� �ే�ిం��( �ా�  ���� ర��  ప��ారం) ర�.22,608 ��ట�� .
ఇ�� ఏ�ి��  నుం� అ��� బర� ��� ఏడ���లల �ాల���� అ�న ఖర��.

–అ�ే మన �ాష� �ంల�  2021–22ల� ��� 7 ��లల �ాలంల� ���లక� ర�.24,681.47 ��ట��  �ె��ం��ం. ఇ�ే
సమయంల� ��న�న�  ��సం ర�, 11,324 ��ట��  �ె��ం��ం. ����ప��ా 36��ల ��ట��  �ె��ం��ం.
– ఈ �ాలంల� గ�జ�ా� ల� ��త��ల�, ��న�న� ��సం ఇ��ం�� ��వలం ర�.16,053 ��ట�� .
– ��� ల� ��త��ల�, �ింఛన� ��సం ర�. 25,567.5 ��ట��  �ె��ం��ర�.



– ఇల�ంట� �ాస�వ ప���ి��ల� ఉ���ం.
– �ెలం�ాణల� ���ద�ాబ�� ను ��ల��య�ం.
– మనక� ఆ��య�ల� తగ�� �� ఉ����. �ెలం�ాణ�క� ఆ��య�ల� ��ర�గ�త����య�� ప���ి�త�ల��  �ార� ఉ���ర�.
ఇవ�� �ాస��ాల�.

– ��� సమ����ా��� మ�ందు పల� ద�ాల��ా అ���ార�ల�� మ�ట�� ��ను.
– ఈ ��� మనం ఐఆ�  ఇసూ�  ఉం�� ఏ ���ల� ఇసు� ����..
ఆ ���ల� ��ర��ా... క�ట� �ె�ి�నట�� �ా 14.29�ాతం �ి� ��ం�  వల�  ఏ������ ప�భ�త�ం��ౖ ప�ే��రం ర�.7,137 ��ట�� .
ఇ�� �ాస�వం.
– ఇ��న ��ఏల� క��� ఉ�ో�గ�లక� అం���. �ి�  ��ం�  ఇ�ే� సమయ���� ��ఏల� క��� ���య�  �ా�ా�.
– ఉ�ో�గ సంఘ�ల� �ె�ి�న అం�ాలను స�యం�ా ���  �ేసుక����ను.
– అ��ంట�� �ీ� �� ల�ౖ�  �ేయ����� అడ�గ�ల� మ�ందు���ా� ం.
– ��ర��ా�  �ేయగ��� ��శ�ా ప�యత�ం �ే�ా� ం:
– ��ా ���క� �ా ఆల��ం��ల� ఉ�ో�గ సంఘ�లను ��ర�త����ను.
– మనం ఉన� ప���ి��� దయ�ే�ి అందర� ఆల�చన �ేయ��:
– �ాష� � ప�భ�త�ం �యల�� ���ా�� �పక�ం�� �ాస�  �ానుక�ల దృక�థం�� ఉం��ల� ��ర�త����ను.
– అ�ే సమయంల� �ర� �ె�ి�నవ�� ప��గణల��� �సుక�ంట�ను.
– ఎంత మం� �ేయగ����ే.. అంత మం� �ే�ా� ను.
ఇ�� �� ��.
– అ�� ర�ాల��ా ప�య���ల� �ే�ా� ం.. మం� �ేయ�లన� తపన�� ఉ���ం:
– 2–3 ���ల��  �����ౖ ప�కటన ప�కటన �ే�ా� ం:
�ాళ��  �ె�ి�న ����� �ర� �ె�ి�న ����� వ����సం ఉం��, అందుక�� ��� మ�ట�� డ�త����ను.
– ��ను � అంద�� క�ట�ంబ సభ�����:
– � అంచ��ల� క��� �ా�ా�  త�ా� �, �ళ��  క��� �ా�ా�  ��ర�ా��న అవసరం ఉం��, �ళ�క� క��� �ెప�� ���ను.
���� ప��ష������ ం.
– �క� మన�ా, �ా�� మం� �ేయ�ల�� తపన�� ఉ���ను: ఉ�ో�గ సంఘ�లక� స�ష�ం �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ సమ���శంల� ప�భ�త� సల���ర� (ప�జ� వ�వ��ాల�) సజ�ల �ామకృ�ా�  ����� , �ీఎ�  స��  శర�, ఆ���క�ాఖ
మ�ఖ� అ���ార�ల�, ఉ�ో�గ సంఘ�ల ప���ధుల� �ాల�� ���ర�.


