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సుమ�ర� గంట��ప� జ����న ��ట�
�ా�ా� � ��� సంబం��ం�న ��లక అం�ాలను, ��ం��ం�  సమస�లను ప������ �����ం�న �ీఎం.
ఈ��రక� �జ�� పన పత�ం క��� అం��ం�న మ�ఖ�మం��

ప������ �ీఎం �����ం�న అం�ాల�:

�ాష� � �భజన పర�వ�ా��ల� ఆ���క ప�గ�� �వ�ం�ా �ెబ� ��ా�: ప������ �ీఎం
�ాష� � �భజన సమయంల� 58 �ాతం జ���� ఏ�ీ�� �ా�ా, ��వలం 45 �ాతం ���నూ� మ�త��� ద���ం��
2015–16ల� �ెలం�ాణ �ాష� � తలస�� ఆ��యం ర�.15,454 �ా�ా, ఏ�ీ తలస�� ఆ��యం ర�.8,979 మ�త���.
�ాష� � ఆ���క ప���ి�� ఏ �ధం�ా ఉన��ో  �ె�య�ేయ����� ఈ ఒక� గణ�ం�ాల� �దర�నం.
�����కం�ా చూ���  �ెలం�ాణ క��� ఆంధ�ప��ే�  ��ద���, ఇక�డ�ం�ే జ���� క��� ఎక��వ.
ప�జల అవస�ాలను ��ా�లంట�, �ా���� స���న ��వల� అం��ం��లంట� అం�ే �ా� �ల� వ�యం క��� �ేయ���
ఉంట�ం��.
�భజన వల�  �ాజ���� క��� ఏ�ీ ��ల���ం��. అక�డ ఏ�ా�ట� �ేసుక�న� మ��క సదు�ాయ�లను ��ల��య�ం.
అక�డ �ాట� ��సం �����ా ఖర�� �ే�ార�.
అందు�� �ాష� � �భజన సమయంల� ప��ే�క హ� �� �����ాట� అ��క ��ల� ఇ���ర�. �ట�� అమల� �ే���  ��ల�
వరక� ఊరట ల�సు� ం��. �ా�, ��ల� ��ల� ఇప�ట��� ��ర��ర�ల�దు.

1.
2013 ��ట� భ� ��కరణ చట�ం వల�  �� లవరం ��ా జ�క��  ఖర�� గణ�యం�ా ������ం��. ఏ�ి��  1, 2014 అంచ��ల ��ర��
�� లవరం ��ా జ�క�� క� �ధుల� ఇ�ా� మ� ��ంద� ఆ���క �ాఖ 2016ల� �ె�యజ��ిం��. 2014 త�ా�త ������న ��ా జ�క��
వ�య��� ఇక�డ ప��గణల��� �సు��ల�దు. అం�ే �ాక�ం�� అప�ట�వరక� ఇ����ష�  �ాం�� ��ం�  ర�పంల� �ే�ిన
ఖర��లనూ �న��ం��ర�. ��� వల�  ������న ��ా జ�క��  అంచ��ల ��రం అం�� �ాష� � ప�భ�త�ం ��ే పడ���ం��.
ఆంధ�ప��ే�  ప�న���భజన చట�ంల� ���� –90ల� �����న� సూ������ ఇ�� ప�����ా �ర�ద�ం. ��ా జ�క��  ��ా�ణం ��ా రంభ���
ఏళ��  గడ�సు� న� ��పథ�ంల� వ�యం క��� ��ర�గ�త�ం��. ��ా జ�క��  ఖర��ల� అ��క ��గం 2013 ��ట� భ���కరణ చట�ం
అమల��� వ�యం �ేయ��� ఉంట�ం��. చట�ం ప��ారం మ�ంప� ��ా ం��ల నుం� తర�ం����న క�ట�ంబ�లక�
�ా����లను క��� �స���ం���� ఉం��. ఇవ�� క��� �ాష� � ప�భ������� �వ� ��రం. భ� ��కరణ, ఆ�  అం�  ఆ� 
ర���ణ� సవ��ం�న అంచ��లక� ��ంద� ప�భ�త� సంస�ల� ఆ�దం �ె��ిన ��పథ�ంల� ఆ ��రక� �ధుల� ఇ�ే�ందుక�
�రస���ంచడం ��ా జ�క�� క� �వ� �ఘ�తం క���సు� ం��.
అం�ే�ాక�ం�� �� లవరం ��ా జ�క�� ల� ��వలం ఇ����ష�  ���ా��� మ�త��� మ�త��� �ధుల� ఇ�ా� మ� ��ంద�ం �ెబ���ం��.
ఏ �ట� ��ా జ�క�� ల���ౖ�� ��ండ� ర�ాల ���ాల� ఉంట��. ఒకట� ఇ����ష�  �ా�ా, ��ం�ో�� �దు��  ఉత��� . ��గ��ర�
అ���� ఇ����ష� ల��� ఒక అంత�ా�గం. �ేశంల� ఏ జ��య ��ా జ�క��  ��ా�ణంల���ౖ�� ఇప�ట� వరక� �����
�ాట�సు� ���ర�. ఈ �షయలల� �ర� జ�క�ం �ేసుక�� త��న ఆ�ే�ాల� ఇ�ా��. ��ా జ�క��  ప���� ఆలస�ం అ��ే ఖర��
�ప��తం�ా �������� �� ప�మ�దం ఉం��. 2017–18 ధరల సూ� ప��ారం �� లవరం అంచ�� వ�య��� ర�.55,657
��ట�� �ా �ర��ం���. అం�ే �ాక�ం�� �� లవరం ��ా జ�క��  ��ా�ణ���� సంబం��ం�న ర�.2100 ��ట�  ��ం��ం�  �ల�� లను
మం�ర� �ే��ల� ఆ���క �ాఖక� ఆ�ే�ాల� ఇ�ా�ల� ��ర�త����ను.



2.
అవ��ష ఆంధ�ప��ే� క� ���నూ� ల�ట�ను ప�డ��ా� మంట� అప�ట� ప���నమం�� �ిబ�వ�� 20, 2014న �ాజ�సభల�
ప�కటన �ే�ార�. �ాష� � �భజన జ���� �ే�� ��ట���, 14వ ఆ���క సంఘం �ి�ార��ల� అమల� �ే���� మధ�నున� ���� �� 
�ా�� ను 2014–15 ��ంద� బ�ె��  ����ా భ��� �ే�ా� మ� ��������ర�. 2014 ��  నుం� మ���� 31, 2015 వరక�
ఉన� ���� ��  �ా��  �త�ం ర�.16,078.76 ��ట�� �ా�  ��ా� ��ం�ం��. ఆ త�ా�త ��ంద� ప�భ�త�ం ��ా మ�ణ�క వ�యం
(�ా� ండ���్డ��   ఎ�� ��ం�ేచ� ) ����ట ��త�  పద��� �సుక� వ��ం��. ���� ��  �ా�� ను ��వలం ర�.4,117.89 ��ట� క�
ప���తం �ే�ిం��. ��ం�� �ధుల ��రత వల�  2014–15 ఆ���క సంవత�రంల� ��ల� �ల�� లను, �ీఆ��� బ�ా�లను
�ాష� � ప�భ�త�ం �ె��ంచల�క�� �ం��. 2014–15ల� �ె��ం����న �ల�� లను, ఇతర బ�ా�లను ప��గణల��� �సుక�ంట�
���నూ� ల�ట� ర�.22,948.76 ��ట� క� �ే��ం��. �ా� �ాష� � ప�భ������� ఇ��ం�� ��వలం ర�.4,117.89 ��ట��
మ�త���. ��ల� �ాలం�ా ��ం��ంగ�ల� ఉన� ����న ర�.18,830.87 ��ట��  �ె��ం� �ా�ా� � ��� అండ�ా �ల�ాల�
��ర�త����ను.

3.
�ాష� � �భజన జ����న త�ా�త �ెలం�ాణ �దు��  పం�ిణ� సంస�లక� ఏ�ీ జ�� �� �దు�� ను సరఫ�ా �ే�ిం��. ��  2,
2014 నుం� ��  10, 2017 వరక� �దు�� ను అం��ం�ం��. ��ంద� ప�భ�త� ����ష�  ఆ�ే�ాల ��రక� ఆ �దు��  పం�ిణ�
జ����ం��. ��� ��సం ర�.6,284 ��ట�ను �ె��ం���� ఉం��. ఈ �షయ��� �ెలం�ాణ ��స�ంల� క��� గ����ం���. �ా�
ఇప�ట�వర� ఎల�ంట� �ె��ంప�ల� �ేయల�దు. ఇ�ే సమయంల� తమ ఆ���క అవస�ాలను �ర����వ����� ఏ�ీ �దు�� 
సంస�ల� �వ�ం�ా ఇబ�ందుల� పడ�త�����. ఈ �ల�� లను �ె��ం�ేల� త��న ఆ�ే�ాల� ఇ�ా�ల� ��ర�త����ం. ���
వల�  ఏ�ీ �దు��  సంస�ల� బలపడ���. �ల�� ల �ె��ంప�లక� ఆ డబ��ల� ఉప�గపడ���.

4.
జ��య ఆ�ర భద��� చట�ం ��ంద ల����ర�ల గ����ంప�ల� ��త�బద�త ల�� ���నం వల�  �ాష� �ం �వ� సమస�లను
ఎదు���ంట�ం��. జ��య ఆ�ర భద��� చట�ం ��ంద ప�జ� పం�ిణ� వ�వస�ల� ��గం�ా �ాష� �ంల� ల��  �� ందుత�న� �ా��
సంఖ� 2.68 ��ట�� . ��ా �ణ ��ా ం��ల�� � జ����ల� 61 �ాతం మం��, పట�ణ ��ా ం��ల�� � జ����ల� 41 �ాతం మం��
ల����ర�ల� ఉ���ర�. �ాక�� �ే �ేశ�ా�ప� ం�ా ప�జ� పం�ిణ� వ�వస�  (�ీ��ఎ� ) గణ�ం�ాలను చూ���  జ��య �ా� �ల�
సగట� ల����ర�ల��  ��ా �ణ ��ా ంత జ����ల� 75 �ాతం మం��, పట�ణ ��ా ంత జ����ల� 50 �ాతం మం�� ల����ర�ల�
ఉ���ర�. ఆ���కం�ా గణ�య ప�గ� �ా��ం�న మ��ాష� �, క�ా� టక, గ�జ�ా�  �ా�ా� � ల��  �ీ��ఎ�  ల����ర�ల� ఏ�ీల�
క��� క�సం 10 �ాతం ఎక��వ�ా ఉ���ర�. అర�త ఉన� ��ల� మం�� జ��య ఆ�ర భద��� చట�ం ��ంద కవ� 
�ావడం ల�దు. అదనం�ా 56 ల�ల మం����  �ాష� � ప�భ�త��� �ీ��ఎ�  ����ా అం����� ం��. ఇ�� �ాష� � ప�భ�త�ం��ౖ ��రం
�ప���ం��. �ాష� �ంల� ����ద����ఖక� ��గ�వన ఉన� �ా����ౖ సమగ����న ప���లన జ���ి ఆ ��రక� ఎక��వ మం��
ల����ర�ల� కవ�  అ���ల� చూ��ల� �జ��ి�  �ేసు� ���ను.
ఈ �షయ��� ��ంద� ఆ�రం, ���గ��ర�ల �ాఖక� �ాష� � ప�భ�త�ం ఇ�� వర�� ���� ప���ాదనల� పం�ిం��. జ��య
ఆ�ర భద��� చట�ం ��ంద ��క��సు� న� ఆ�ర �����ల��  ��వలం 90�ాతం మ�త��� ��ట��సు� ���ర�. ఉ��హరణక�
2021 ఆగసు� ల� 21.54 ల�ల ��ట���  టను�ల �య���� మ�త��� పం�ిణ� �ే�ార�. �ా� ఆ మ�సంల� ��క��ం�న
�య�ం 24.4 ల�ల టను�ల�. ��లక� సుమ�ర� 3 ల�ల ��ట���  టను�ల �య�ం ఆ�� అవ���ం��. ఏ�ీల�
ల����ర�లను �స� ృత ప�����  అదనం�ా �ేయ���న ��ట��ంప�ల� ��వలం 0.77 ల�ల టను�ల� మ�త���. ��� వల�
గ�జ�ా�, మ��ాష� �, క�ా� టకల���ాట��ా ��ట��ంప�ల� ఉంట��. ఈ �షయంల� �ర� జ�క�ం �ేసుక�� త��న
��ట��ంప�ల� �ేయ�ల� ��ర�త����ం.

5.
�ాష� �ం ఆ���కం�ా �వ� ఇబ�ందుల� పడ���ం��. 2019–20 సంవత�రంల� �ేశ�ా�ప� ం�ా ఆ���క ప�గ� మంద��ం�ం��. ���
వల�  ��ంద�ం నుం� �ా�ా��న పను�ల ఆ��యం తగ�� త� వ��� ం��. ఆ ఆ��యం ����ప� 3.38 �ాతం త���ం��. గత 2



ద�ాబ�� ల��  ��ంద�ం నుం� వ�ే� పను�ల ఆ��యంల� అ� తక��వ న��ౖెం��. 2020–21 ఆ���క సంవత�రంల� ���� 
మహమ���� �ారణం�ా ప���ి�� మ��ంత∙దుర�భం�ా మ���ం��. అ�� వ�ా� ల �ార� �వ�ం�ా నష��� య�ర�. ��ల� మం��
��ా ణ�ల� ��ల��య�ర�. ప�పంచంల� ఆ��య�ల� గణ�యం�ా ప���� య��. ప�జల ఆ���ా�లను �ా�ా�ేందుక�
�ప��తం�ా ఖర�� �ేయ���న ప���ి�త�ల� ��ల������. ��ౖ���ట� ��ట�బడ�ల�, �ా�� ��ట��  ఖర��ల� త�ా� �. ప�భ����ల�
వ�యం �ేయ��� వ��ం��. ��ం�� ఆ���క ప�గ� ప���త���ం��. ప�జల ��ా ణ�ల� �ా�ా�ేందుక� ప�భ����ల� �ప��తం�ా
ఖర�� �ేయ��� వ��ం��. ��� ��సం ��ర� �� �ాట� ��ధ ప�పంచ �ే�ాల�� క��� �����ా అప��ల� �ేయ���
వ��ం��. 2020–2021ల� �ేశ ����ీల� 11 �ాతం ��ర ��ంద� ప�భ�త�ం అప��ల� �ేయ��� వ��ం��. �ేశ ఆ���క
వ�వస�ను, ప�జ����ా��� ప��ర��ంచ����� ��ంద�ం ఈ డబ��ను వ�యం �ే�ిం��.

2019–2020 ఆ���క మందగమనం క��� ఏ�ీ��ౖ ప���వం చూ�ిం��. ��ంద�ం నుం� �ా�ా� � ��� �ా�ా��న పను�ల �ాట�
ర�.34,833 ��ట��  అ��ే �ాస�వం�ా వ��ం�� ర�.28,242 ��ట��  మ�త���. 2020–21ల� ����  ప���ి�త�ల� �ాష� �
ఆ���క వ�వస�ను ��ర�ణం�ా �ెబ� ��ా�. ��ంద� పను�ల��  ర�.7.780 ��ట�  ��ర నష�ం �ాట���ం��. �ాష� �ం ఆ��య
వనర�ల నుం� �ా�ా��న ర�.7 ��ల ��ట��  క��� �ాక�ం�� �� య��. ��ం���ాట� ����  ��ారణ� చర�ల ��సం
����ప� ర�.8 ��ల ��ట��  ఖర�� �ే�ాం. �ట����ాట� �ాష� � ప�జల� నష��� �న ఆ��య�లను క��� ప��గణల���
�సుక�ంట� ఈ నష�ం ��ల ��ట�ల� ఉంట�ం��. ఇంతట� �పత�ర ప���ి�త�ల��  ప�త�� నగదు బ��� పథ�ాల (���ట�)
����ా�� �వ���ా�� ��ల���న ప�జలను ఆదు��గలమ� �ాష� � ప�భ�త�ం �శ��ిం�ం��. ఎంతట� కష�న�ా� ల� ఎదు�����
క��� �ాష� � ప�భ�త�ం తన �త�����  నుం� పక�క� ��ళ�ల�దు. అం��త ��వం�� ఆ పథ�ాలను అమల� �ే�ిం��. ప�జల
�ే�ల� ��ర��ా డబ�� ��ట�డంల� �ాష� � ప�భ�త�ం �జయవంతం �ావడ�� �ాదు, ఎల�ంట� అ���, ప��ాతం ల�క�ం��
�ారదర�క పద��ల� అత�ంత సం��భ సమయంల� ప�జలను ఆదుక�ం��. ��ం���ాట� �ాష� � భ�ష�త�� ను ఉజ�లం�ా
మ�ర�గల ��ౖద�ం, �ద�, వ�వ�ాయం, గృహæ��ా�ణం త��తర రం�ాల��  ��ధ �ార�క�మ�ల�, మ��క సదు�ాయ�ల
కల��� ��ా జ�క�� ల� క�ంట�పడక�ం�� గట���ా అమల� �ే�ాం.

6.
ఈ సం��భ సమయంల� �ాష� � ప�భ�త�ం ప�జలను ఆదుక���ందుక� తన శ������ా ప�యత�ం �ే�ిం��. ఎ�� అడ�ంక�ల�
ఉ���, ఎ�� ఇబ�ందుల���� తన వంత� కృ�ి �ే�ిం��. 2021–22 ��ంద� ప�భ�త�ం ఎ� ఆ� �ఎం చట�ం ప��ారం గ��ష�
ర�ణ ప���� (���  బ����ం�  �ీ�ం� –ఎ� ��ీ) � ర�. 42,472 ��ట�� �ా ��ా� ��ం��ర�. తదుప�� ��ంద� ఆ���క �ాఖ
���� ర�.17,923.24 ��ట� క� త���సు� న�ట�� �ా సమ���రం ఇ��ం��. గత ప�భ�త� హయ�ంల� �ే�ిన అ��క అప��లను
ప��గణల��� �సుక�� ఆ��రక� �����ం�న ర�ణ ప����� సర�� బ�ట� �ే�ినట�� �ా �����ం��. ఈ ���ష�  ప���ి�త�ల��  మ�
తప�� ల�క�ం���� ఈ �ధం�ా ర�ణ ప����ల� ��త �ధంచడం స�� �ాదు. ర�ణప����ల� ��తను మ��ేళ�క�
�స���ం��ల� �ే�ిన �జ��ి�� క��� ప��గణల��� �సు��ల�దు. ��ం �సుక�ంట�న�� అప��ల� �ా�, ��ా ంట��  �ాదన�
�షయ��� ఇక�డ గ�ర��  �ేసు� ���ం. �సుక�ంట�న� ర�ణ�లక�  స�ాలంల� �ె��ంప�ల� క��� �ేసు� ���ం. గత
ప�భ�త�ం తమ ఐ�ేళ�  �ాలంల� అ��కం�ా అప��ల� �ే�ారన� �ారణం�ా ఇప��డ� ఈ ���ష�  సమయంల� ��త ���ంచడం
�ాష�  ప�భ�త� ఆ���క ప���ి��� ��గజ�ర�సు� ం��. ప�భ����ల� ఖర�� ��ట�డం ����ా ఆ���క వ�వస�ను ����� పట�� ల �దక�
ఎ���ం����న ప�సు� తం తర�ణంల� ���సు� న� ప���త�ల� ఇల�ంట� అవ�ా�ాలక� ఆ�ా�రం ఇవ�దు. గత ఐ�ేళ�  కంట�
మ�ందు ఇ��న ర�ణ ప����ల� క��� �ాష� � ప�భ�త�ం ప�����ా అప��ల� �సు��ల�ద�� అం�ా��� సంబం��ం� �
మ�ందు �వ�ాల� సమ���సు� ���ను. ఈ అం�ాలను ప��గణల��� �సుక�� 2021–22 ��ంద� ప�భ�త�ం ఎ� ఆ� �ఎం
చట�ం ప��ారం ఎ� ��ీ� ర�.42,472 ��ట�� �ా ��ా� ��ం�న ��రక� అప��ల� �ెచు�క���ందుక� ��సుల�బ�ట�
క��ం��ల� ��ర�త����ను.

7.
���ాప�రం ఇంట���షన�  ఎ�� �� ర��  ��ా�ణ���� సంబం��ం� ��ౖ�  ���య����  అప�� వ� ను ��ను�వ�  �ేయ�ల�
��ర�త����ను.



��ౖయ�ా��  కడప �ల�� ల� ఇంట����ట��  �ీ��  �ా� ం�  ఏ�ా�ట�క� సంబం��ం� ���ా�  సంస��ే �ల�ౖనంత త�ర�ా �����క
వ�ే�ల� చూ��ల� ��ర�త����ను.
ఈ ��ా ంత ప�జల ఆ�ాం�లను ���� క�మంల� �ీ�� �ా� ం�  ఏ�ా�ట� ��సం ��ౖయ�ా��  �ీ��  �ా�����ష�  ��ట�� ను ఏ�ీ
ప�భ�త�ం ��ా రం�ం�ం��. ఈ ��రక� ఏ�ీ ప�భ������� �ెం��న ఏ�ీ �నర�  �ెవల� ��ం�  �ా�����ష� క� గనుల�
��ట��ం��ల� ��ంద� గనుల �ాఖక� �జ��ి�  �ే�ాం. ��లం ప����యల� �ాల�� ��ల� గనుల �ాఖ �ెబ���ం��. ��లం ప����య
వల�  తక��వ ఖర��క� గనుల� �ొ���� అవ�ా�ాల� తక��వ�ా ఉంట��. ��ౖయ�ా��  కడప �ల�� ల� �ా� ం� æఏ�ా�ట�క�
అత�ంత ��లక���న గనుల ��ట��ంప� అంశంల� జ�క�ం �ేసు���ాల� �జ��ి�  �ేసు� ���ను. �ీ��  �ా� ం�  ఏ�ా�ట� ��సం
ట�� �����  అ�ౖె�జ� �ా ఎ� �ఐ �ా��� ను �య�ం��ం. ఎ� �ఐ �ా��  ఎ�ా��  �ీ��� ను �ాపంట�ట��  �డ�� �ా ఎం�ిక
�ే�ిం��. ర�ణం మం�ర�క� ఎ� �ఐ సూత���ా య అం���ారం క��� �ె��ిం��. ఈ ప����య �ల�ౖనంత ��గం�ా మ�����ల�
�ేయగలగడం ����ా �ాయల�ీమ ప�జల �ర�ాల ����క ��ర��ర�త�ం��.


