
22–06–2021, 

అమరావతి. 
 

వరుసగా ర ెండో  ఏడాది వ ైయస్ాార  చయేూత 

 

పేద అక్కచలె్లె మమల్క్ు స్ాయెం అెందిెంచే కారయక్రమెంల్ో భాగెంగా వరుసగా ర ెండో  ఏడాది 23.44 ల్క్షల్మెందికి 
దాదాపు రూ.4,400 కోటె్ అరధిక్ స్ాయెం 

 

కాయెంప  కారాయల్యెంల్ో క్ెంపయయట్ర ల్ో బట్న  నొకిక నరేుగా ల్బి్ధదారుల్ ఖాతాల్ోె  జమ చేసని సీఎెం శ్రర వ ైయస .జగన . 
 

వ ైఎస్ాార  చయేూత కోట్ి మెందకిి ల్బి్ధ చేక్ూరచే కారయక్రమెం : సీఎెం శ్రర వ ైయస .జగన  
45 న ెంచి 60 ఏళె్ అక్కచలె్లె మమల్ు తమ క్ష్ాా న్ని నమమమక్ునివారు 
వీరు క్ుట్ ెంబాల్క్ు  రథస్ారథ ల్ు 
ఈ ర ెండేళె్ల్ో మిగతా పథకాల్ు కాక్ుెండా కచవల్ెం వ యైస్ాార  చేయూత దాారా రూ.9వలే్ కోట్ ె  స్ాయెం 

అక్కచెల్లె మమల్ చతేిల్ో పటె్ిాన డబముల్ు ద రధాన్నయోగెం కావు 
పరభమతాాన్నక్ుని ఇబుెంద ల్ు క్నాి...  మహిళ్ల్ క్ష్ాా ల్ే ఎక్ుకవన్న భావెంచాెం 

అెంద కచ అరహత ఉని పరతి అకాక చలె్లె మమక్ూ మెంచి చేశాెం 

మనది మహళిా పక్షపాత పరభమతాెం 

పరతి అడుగమల్ోనూ అక్క చలె్లె మమక్ు మెంచి జరగాలి 

పరకాశెం బాయరచజీ ఘట్న నన ి క్ల్చి వేసిెంది 
దీన్నక ిచాల్ా చిెంతిస ు నాిన  
ఇల్ాెంట్ి ఘట్నల్ు జరక్ుకెండా మీ అనిగా, తమమమడిగా మరధెంత క్షా్పడతాన  
మహిళ్ల్ు అరథరాతిరపయట్ క్ూడా తిరగగలిగచ పరధసిథతి ఉెండాలి 

అపుుడ ేన్నజమ నై స్ాాతెంత్రెం వచిేెందన్న గట్ిాగా నమిమన వయకిున్న ననే  
సీఎెం శ్రర వ ైయస .జగన . 
  

ఈ సెందరభెంగా సఎీెం శ్రర వ యైస .జగన  ఏమనాిరెంట్ే....: 
 

కోట్ి మెందకిి ల్బి్ధ చేక్ూరచే కారయక్రమెం 

 

ఈ రోజు మరో మెంచి కారయక్రమాన్నకి శ్రరకారెం చ డుతునాిెం. వ యైస్ాార  చయేూత పథక్ెం దాారా 
దాదాపుగా  23.44 ల్క్షల్ మెంది అక్కచలె్లె మమల్క్ు ల్బి్ధ చకే్ూరన ెంది. అక్షరాల్ా రూ.4395 కోట్ ె (స మారు 
రూ.4,400కోట్ ె ) నరేుగా వారధ బాయెంక  అక ెంటె్ల్ోక ిజమ చసేే గొపు కారయక్రమెం ఇది. వారధ క్ుట్ ెంబ సభమయల్న  
క్ూడా క్ల్ుపుక్ుెంట్ే దాదాపు కోట్ిమెంది జనాభాక్ు మెంచి చసేే కారయక్రమెం. దవేుడి దయ మీ అెందరధ చలె్న్న 



దీవ నల్తో ఈ రోజు పరతి అక్కక్ు, చలె్లె మమక్ు మెంచి చేస ేఅవకాశెం వచిేెంది. 
  

వరుసగా ర ెండో  ఏడాద ి

ఎన్నిక్ల్పుుడు ఇచిేన మాట్  పరకారెం 45–60 సెంవతారాల్ మధ్యన ని పరతి అకాక, చలె్లె మమక్ూ అరుహ ల్లైన వారధ 
అెందరధకీ చయేూత పథకిెంద రూ.18,750 పరతి ఏట్ా, వరుసగా నాల్ుగచళె్పాట్  ఇస్ాు మన్న చపెాుెం. అెంట్ే 
రూ.75వలే్ు నేరుగా వారధ బాయెంక్ు అక కెంటె్ల్ో వసేే గొపు కారయక్రమెం. వరుసగా ర ెండో  ఏడాద ిఈ కారయక్రమాన్ని 
అమల్ు చసే ు నాిెం. ఈ సెందరభెంగా అెందరధక ీమెంచి జరగాల్న్న మనస్ారా కోరుక్ుెంట్ూ ఈ కారయక్రమాన్నకి శ్రరకారెం 
చ డుతునాిెం. 
 

క్ుట్ ెంబ రథస్ారధ్ ల్ు 
అక్కచెల్లె మమల్ు తమ క్ష్ాా న్ని నమమమక్ునివారు. 45–60 ఏళె్ మధ్య న ని అక్కచలె్లె మమల్ు అతయెంత 
బాధ్యతాయమతమ నై వయక్ుు ల్ు. క్ుట్ ెంబాల్క్ు వీరు రథస్ారథ ల్ు. వీరధచతేిల్ో డబము పెడతి ేవారధ క్ుట్ ెంబెం మెంచి 
కోసెం, వారధ ఆరధథక్ సిితిగతుల్ు మ రుగమపరచడాన్నకి ఈ డబము ఎెంతగానో ఉపయోగపడుతుెంది. ఆ ఆల్ోచనతోనే ఈ 
కారయక్రమెం అమల్ు చసే ు నాిెం. 
 

స్ామాజిక్ ఫిెంచన  వారధక ీచయేూత 

వ ైయస్ాార  చేయూత దాారా ల్బి్ధప ెంద తుని 45 న ెంచి 60 ఏళ్లె ని మహళి్ల్ోె  దాదాపు 6 ల్క్షల్క్ుపెగైా 
వతెంతువుల్ు, ఒెంట్రధ మహిళ్ల్ు, వక్ల్ాెంగమల్ు ఉనాిరు. వీరధకి స్ామాజిక్ పనెష నె దాారా ల్బి్ధ వస ు నాి.. 
అట్ వెంట్ి వారధకచ ఎక్ుకవ సహాయెం అెందిెంచాల్ని ధ్ృడ న్నరణయెంతో ఈ సహాయెం చసే ు నాిెం. వీరధకి ఎల్ాగూ 
పెనషనె రూపెంల్ో ఆరధథక్ సహాయెం వస ు ెందన్న చాల్ామెంది చపెిునా.. వారధకి ఆరధథక్ సహాయెం చసే ు నాిెం. 
తొలిఏడాద ిదాదాపుగా 24 ల్క్షల్మెందిక ిరూ.18,750 చొపుున గత సెంవతారెం జమచేశాెం. ర ెండవ ఏడాది 
ఇపుుడు 23.44 ల్క్షల్ మెంద ిఅక్కచలె్లె మమల్క్ు మరల్ా రూ. 18,750 చొపుున నరేుగా దాదాపు రూ.4400 కోట్ ె  
వారధ అక ెంటె్ల్ో జమ చసే ు నాిెం. 
  

కచవల్ెం వ ైయస్ాార  చేయూత దాారా రూ.9వలే్ కోట్ ె  

ఈ ర ెండేళె్ల్ో మిగతా పథకాల్న్ని కాక్ుెండా... అమమ ఒడ,ి ఆసరా, ఇళె్పట్ాా ల్ు, స నాి వడడీ  కాక్ుెండా.. కచవల్ెం 
వ ైయస్ాార  చేయూత దాారా ర ెండేళె్ల్ో మన పరభమతాెం అెందెించిన ఆరధథక్ సహాయెం దాదాపు రూ.9వేల్ కోట్ ె . 
మనెందరధ పరభమతాెం  వారధ అెందరధల్ో క ెండెంత ఆతమవశాాసెం న్నెంపుతుెందన్న ఆశిస ు నాిన . పరతి అక్క, చెల్లె మమ 
ఖాతాల్ో జమ చేస ు ని ఈ డబమున   ఎల్ా ఖరుే చేస కోవాల్ని న్నరణయెం వారధకచ వదలి్ేస ు నాిెం. 
బాధ్యతాయమతమ నై మహళి్ల్న్న ఇదవిరకచ చెపాున . వాళె్ చతేిల్ో డబముల్ు పెడతిే అవ ద రధాన్నయోగెం కావు. 
మరధెంత ఆరధిక్ స్ధి మత పెెంచవేధ్ెంగానే బాధ్యతాయమతెంగా అడుగమల్ు వేస్ాు రు.   
 



వాయపారాన్నకి తోడాుట్  – కారొురచట  క్ెంపెన్నల్తో ట్  ైఅప  
వీళె్ల్ో ఎవరధక నైా సహాయెం కావాల్నాి, వాయపారెం చేసేెంద క్ు  ఏదెనైా తోడాుట్  కావాల్న్న అడగిధతే.. అల్ా అడగిధన 
వారధకి.. నాల్ుగచళె్ల్ో అెంద తుని రూ. 75వలే్ున  మరధెంత సమరథవెంతెంగా వన్నయోగధెంచలే్ా ఆరాట్పడుతూ 
వీరెందరధకీ జీవనోపాథికోసెం అనేక్ క్ెంపెన్నల్తో ట్ ై అప చశేాెం. 
రధసక  ల్ేక్ుెండా వాయపారెం చేస ేవధ్ెంగా అమూల్, ఐట్సీీ, ప ీఅెండ  జీ, అల్ానా, హిెంద స్ాథ న  లీవర  ల్ాెంట్ి భార ీ
వాయపార సెంసిల్తో పరభమతాెం ఒపుెందాల్ు చసే క్ుెంది. నాణ్యమ ైన ఉతాుదనల్ు డడల్రెకచిేే రచట్  క్నాి తక్ుకవక్ు 
అక్క చలె్లె మమల్క్ు వచేే ల్ా చూశాెం. ఆ ఉతుతుు ల్ు అమిమనపుుడు రూ.7 న ెంచి 10వలే్ వరక్ూ పరతి ఒక్కరధకీ 
ల్ాభెం జరుగమతోెంది. వీరధ వాయపారాల్కోసెం బాయెంక్ుల్తో క్ూడా మాట్ాె డి ట్ ై అప  చశేాెం. ఇెంద కోసెం పరభమతామ ేఈ 
అక్కచెల్లె మమల్న , బాయెంక్ుల్న , క్ెంపెన్నల్న  ఒక్ తాట్మిీదక్ు తీస క చిేెంది.  ఇల్ా 78వేల్ అక్కచలె్లె మమల్ు 
కిరాణ్ా ష్ాపుల్ు పటె్ ా కోగలిగారు. ఇెంత ేకాక్ుెండా 1.19 ల్క్షల్ మెంద ిఆవుల్ు, గచదలె్ు క న గోల్ు చయేగలిగారు. 
అమూల్  దాారా రూ.5–15ల్ వరక్ూ పరతి లీట్ర క్ూ గతెంల్ో ఇచిేన రచట్  క్నాి ఎక్ుకవ రచట్  వచేే ల్ా 
చేయగలిగాెం. మరో 70వలే్ మెందికి మలే్ు జరధగచల్ా 70వేల్ యూన్నటె్ గొర రల్ు, మేక్ల్ు క న గోల్ు చేశారు. ఆ 
గొర రల్ు, మేక్ల్ు పెెంపక్ెం దాారా  వాళె్ ఆదాయెం క్ూడా పరెధగధ, వీరెందరధకీ మేల్ు జరధగధెంది. 
 

చేయూత కాల్  సెెంట్రుె  

తొలి ఏడాదిల్ో వ యైస్ాార  చయేూత దాారా బాయెంక్ుల్ు, సీు నీ్నధి ఇల్ా వయవసిల్న్ని  భాగస్ాామయెం చసేి అక్షరాల్ 
రూ.1510 కోటె్ ఆరధథక్ సహాయెం చేశాెం. ల్బి్ధదారుల్ెందరధన్న బాయెంక్ుల్తోనూ, కారొురచట  క్ెంపెన్నల్తో అన సెంధాెం 
చేసేెంద క్ు వ యైస్ాార  చయేూత కాల్ సెెంట్రుె  క్ూడా పరా రెంభెంచాెం. కాల్ సెెంట్రె కోసెం 08662468899, 

9392917899 న ెంబరెన  పరా రెంభెంచాెం. ఇది అక్క చెల్లె మమల్క్ు అెండగా న్నల్ుస ు ెంది. అవసరమ ైన సహాయెం, 

శిక్షణ్ కోసెం క్ూడా ఈ క్మాెండ క్ెంట్రర ల్  సెెంట్ర న  ఏరాుట్  చశేాెం. 
 

పరభమతా ఇబుెంద ల్ు క్నాి మహిళ్ల్ క్ష్ాా ల్ే ఎక్ుకవన్న భావెంచాెం 

పరభమతాాన్నకి ఎన్ని ఇబుెంద ల్ు ఉనాి.. మహిళ్ల్ క్ష్ాా ల్ే ఎక్ుకవన్న భావెంచి అరహత ఉని పరతి అకాక చలె్లె మమక్ూ 
మెంచి చేశాెం. ఎవర నైా మిగధలిపధ యినా క్ెంగారు పడాలిాన అవసరెం ల్ేద . ఇది న్నరెంతరెంగా జరుగమతుెంది. 
45 ఏళె్ న ెంచి 60 ఏళె్ మధ్యన ని ఎసీా, ఎసీా , బీసీ, మ నైారీా మహిళ్ల్క్ు వరధుస ు ెంది. ఈ వయస ా మధ్యల్ో 
ఉనివాళె్ ఎవరొచిేనా రూ.75వేల్ు నాల్ుగచళె్ల్ో వాళె్ చతేిక ివస ు ెంది.   
60 ఏళ్లె  దాట్ని వారధకి వ ెంట్న ేపనెషన  క్ూడా వస ు ెంది. మనెం అధికారెంల్ోకి వచిేన వ ెంట్న ేఈ పెనషన  రూ.1000 
న ెంచి రూ. 2,250 చశేాెం. ఈ జనవరధల్ో రూ.2500 చయేబో తునాిెం. అల్ా దీన్ని రూ.3వలే్ వరక్ూ 
తీస క్ుపధ తామన్న భరోస్ా ఇస ు నాిెం. 
 

మరో న ల్ రోజుల్ు అవకాశెం 

అరహత ఉెండడ ఎవరధక ైనా చయేూత రాక్పధ తే.. క్ెంగారు పడవద ి . సమీపెంల్ోన్న గార మ సచివాల్యాన్నకి వ ళె్ెండి. 



వల్ెంట్ీర  సహాయెం తీస క ెండి. గార మ సచివాల్యెంల్ో వ ెంట్నే దరఖాస ు  చసే క ెండి. మరో న ల్రోజుల్పాట్  
ఇట్ వెంట్ ిదరఖాస ు ల్ు తీస క్ున ేఅవకాశెం క్లిుస్ాు మన్న మీక్ు భరోస్ా ఇస ు నాిన .  అరహత ఉెండి మిస  అయితే 
ఎవరూ క్ూడా భయపడొద ి , బాధ్పడాలిాన పన్నల్ేద . ఈ కారయక్రమెం దాారా మీక్ు తోడుగా ఉెంట్ూ అడుగమల్ు 
మమెంద క్ు వసే ు ని తరుణ్ెంల్ో మీక్ు మెంచి జరగాల్న్న మనస్ారా కోరుక్ుెంట్ నాిన . 
 

మహిళా పక్షపాత పరభమతాెం 

పరభమతా పన్నతీరున  చూసేు .. మన పరభమతాెం మహిళా పక్షపాత పరభమతాెం అన్న ఇట్ేా  అరథెం అవుతుెంది. ఇెంట్రె  అక్క 
చెల్లె మమ చిరునవుాతో ఆనెందెంగా ఉెంట్ ేఆ ఇళ్లె  బాగమెంట్ ెందన్న పరగాఢెంగా నమమమతాన . 
పన ల్ు, పదవుల్ోె  50 శాతెం దేశ చరధతరల్ో ఎపుుడూ క్ూడా జరగన్న వధ్ెంగా, రాషా్ర చరధతరల్ో ఎపుుడూ జరగన్న 
వధ్ెంగా నామినటే్ డ  పన ల్ు, కాెంట్రా క్ుా ల్ోె  యాభ శైాతెం మహళి్ల్క్ు ఇసూు  చటా్ెం చేసని పరభమతాెం మనది. ఈ 
చటా్ెం చశేాెం కాబట్ిా  ఆల్య బో రుీ ల్ోె నూ, కారొురచష్న  పదవుల్ోె నూ, మార కట  యారుీ ల్ల్ోనూ, బీస ీ
కారొురచష్నెల్ోనూ ఇవాళ్ అక్క చలె్లె మమల్ు అగరభాగాన క్న్నపసి ు నాిరు. 
రాషా్ర కచబ్ధన ట్రె  నా చెలెి... ఉప మమఖయమెంతిరగా ఉనాిరు. మరో చలెెి.. హ ెంమెంతిరగా ఉనాిరన్న సగరాెంగా 
తెలియజచస ు నాిన . 
 

దిశ బ్ధల్ుె – భదరతక్ు భరోస్ా 
పరతి అడుగమల్ోనూ అక్క చలె్లె మమక్ు మెంచి జరగాలి, చేయాల్ని ఆరాట్ెంతోనే అడుగమల్ు మమెంద క్ు వశేాెం. 
ఎక్కడా, ఎవరూ ఎపుుడూ చయేన్న వధ్ెంగా ఆల్ోచన క్ూడా చయేన్న వధ్ెంగా ఈ రాషా్రెంల్ో ఏపీ దిశా బ్ధల్ుె న  
తీస క చాేెం. చట్ాా న్ని ఆమోదెించి కచెందరెం ఆమోదాన్నకి పెంపాెం. 
పరతి జిల్ాె క్ూ ఒక్ మహళిా పధ లీస సేాష్న  న  ఏరాుట్  చేశాెం. 
మొతుెంగా 18 పధ లీస  సేాష్న ె .. పరతి జిల్ాె క్ు ఏరాుట్  చసేి తోడుగా ఉెండ ేకారయక్రమెం చేశాెం. పరతి జిల్ాె ల్ో దిశ 
కచస ల్కోసెం పబె్ధక  పరా సకి్ూయట్రెన క్ూడా న్నయమిెంచాెం. దశి ,అభయ  యాపా న క్ూడా ఫధ నెల్ో అెంద బాట్ ల్ోకి 
తీస క్ు వచాేెం. ఎవరు పరమాదక్ర పరధసిథతుల్ోె  ఉనాి.. ఈయాప న  వాడిత ేచాల్ు.. వ ెంట్నే పధ లీస ల్ు వచిే 
సహాయెం చసే ేపరధసిథతి ఉెంది. వీట్ని్న ఇెంకా పరచారెంల్ోక ితీస క చేే కారయక్రమెం భవష్యతుు ల్ో 
చేయాల్న క్ుెంట్ నాిెం. పరతయేక్ెంగా 900 మొబ లై్  ట్ీమ్ా న్న క్ూడా ఏరాుట్  చేశాెం. నేరాల్ు ఎక్ుకవుగా జరధగచ 
అవకాశాల్ునిచోట్ వీరు పటె్రర లిెంగ న  మమమమరెంగా చేస ు నాిరు. గార మ, వారుీ  సచివాల్యాల్ోె  ఏక్ెంగా ఒక్ 
మహిళా పధ లీస న  క్ూడా క తుగా ఉదో యగెం ఇచిే పటె్ాా ెం. మెంచి ఉదేిశయెంతో చసేిన కారయక్రమాలివ. 
 

ఆ ఘట్న నన ి క్ల్చి వసేిెంద ి

అయినపుట్ికీ అవాెంఛన్నయ ఘట్న మొని పరకాశెం బాయరచజీ వది రాతిరపయట్ జరధగధెంది. ఇద ినా మనస న  చాల్ా 
క్లిచి వేసిెంది. 
దీన్నక ిచాల్ా చిెంతిస ు నాిన . ఇల్ాెంట్ి ఘట్నల్ు ఎక్కడా జరక్ూకడద . మహళి్ల్ు అరథరాతిరపయట్ క్ూడా తిరగగలిగచ 



పరధసిథతి ఉనిపుుడే న్నజమ నై స్ాాతెంత్రెం వచిేెందన్న గట్ిాగా నమిమన వయకిున్న ననే . ఇల్ాెంట్ ిఘట్నల్ు జరగక్ుెండా 
మీ అనిగా, మీ తమమమడగిా ఇెంకా ఎక్ుకవ క్షా్పడతాన  అన్న మరొక్కస్ారధ తెలియజచస ు నాిన . 
  

చివరగా...  వ ైయస్ాార  చేయూత పథక్ెం దాారా పరతి అక్క, చలె్లె మమక్ు ఇెంకా మెంచి జరగాల్న్న 
కోరుక్ుెంట్ నాిన . దవేుడి దయతో మీ అెందరధ చలె్న్న దవీ నల్తో మీ అెందరధకీ ఇెంకా మెంచి చసేే అవకాశెం దవేుడి 
ఇవాాల్న్న కోరుక్ుెంట్ నాినన్న సీఎెం శ్రర వ ైయస .జగన  తన పరసెంగెం మమగధెంచారు. 
 

అనెంతరెం సీఎెం శ్రర వ యైస .జగన  వ ైఎస ఆర  చేయూతల్ో భాగెంగా వరుసగా ర ెండో  ఏడాది 23.44 ల్క్షల్ మెంద ి
అక్కచెల్లె మమల్క్ు స మారు  రూ.4,400 కోటె్ అరధిక్ స్ాయెం చేస ేకారయక్రమాన్నకి క్ెంపయయట్ర ల్ో బట్న  నొకిక నేరుగా 
ల్బి్ధదారుల్ ఖాతాల్ోె  జమ చశేారు. 
 

ఈ కారయక్రమాన్నక ిఉపమమఖయమెంతిర (ర వ నూయశాఖ) ధ్రామన క్ృష్ణదాస, ఉప మమఖయమెంతిర(గధరధజన సెంక్షచమశాఖ) 
పామమల్ పుష్ుశ్రరవాణ్ి, పెంచాయతీరాజ్, గార మీణ్ాభవృదిిశాఖ మెంతిర పదెిిర డిీ  రామచెందరా ర డిీ , 
పురపాల్క్,పటా్ణ్ాభవృదిిశాఖ మెంతిర బొ తా సతయనారాయణ్, వయవస్ాయశాఖ మెంతిర క్ురస్ాల్ క్నిబాబమ, బీస ీ
సెంక్షచమశాఖ మెంతిర చలె్ుె బో యిన శ్రరన్నవాస వణే్మగోపాల్ క్ృష్ణ , ఏపఐీఐసీ ఛెైరమన  ఆర  క  రోజా, వయవస్ాయశాఖ 
సెుష్ల్  సఎీస  పయనెం మాల్క ెండయయ, పురపాల్క్, పటా్ణ్ాభవృదిిశాఖ సెుష్ల్  సఎీస  వ ై శ్రరల్క్షిమ, బీసీ వ ల్ేేర  
సెుష్ల్  సఎీస  అనెంతరామమ,  పెంచాయతీరాజ్, గార మీణ్ాభవృదిిశాఖ మమఖయ కారయదరధి గోపాల్క్ృష్ణ దిావేద,ి  మ నైారీా 
శాఖ మమఖయ కారయదరధి మహమమద  ఇలియాస  రధజీా, స్ాెంఘకి్ సెంక్షచమశాఖ మమఖయ కారయదరధి క  స న్నత, గధరధజన 
సెంక్షచమశాఖ కారయదరధి కాెంతిల్ాల్  దెండే,  సరెు  సీఈఓ ప ిరాజబాబమ, మ పామ ఎెండడ వ.వజయల్క్షడమ, ఇతర 
ఉనితాధకిారుల్ు హాజరయాయరు. 


