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        15-08-2018 

��రవ మ�ఖ	మం�� � ��.చంద���ఖ� �ావ� �ా�� 

స�తంత� �� !త"వ ప�సంగం 

 �ెలం�ాణ� 
ాష�  ప�జలంద
���  ��రత స�తంత� ����త�వ 
!���ాం"ల#. స�
ాష� ంల% &�
���� త'క)*+న �-ల./ండ  �1ట 3ద 
వర4స�ా ఐదవ6ా
� జ78య ప���ా:;  ఎగ>ర?@సుB న;ందుక# 
గ
��సుB ��;ను. �ెలం�ాణ� 
ాష� ం ఆDరEDంFన అH తక#/వ �ాలం 
ల%�@  అనూహK)*+న ప�గH: నLదు &ేNిం��.  �@డP యQవR 
�ేSా:�T ఒక ఆదరVవంత)*+న అWవృ��Y  నమ[��ను అం��ంFం��. 
స)*+కK 
ాష� ంల% క#�ేల\ౖన రం�ాలQ^; �@డP  ప_నర4�ేBజం 
`a ం��b. మ:cి �dంద�ం�ారe`a ం��న ప�ణ�fకల# ghద వ
ాi లక# 
&ేయ[త ఇFk :లబmడPతn��;b.  సంodమ పథ�ాల# అణ�ా
�న 
వ
ాi లక# అండదండల# కqrసుB ��;b. సకల రం�ాలల% ?@గం�ా 
ప_
-గsసుB న; �ెలం�ాణ� ఆనH �ాలంల%�@  �ేశం గ
��ం&ే 

ాష� ం�ా  గ>
�Bంప_ `a ం��ం��. తనను ��ను :
�'ంచుక#ంటv జ7H 
:
ా'ణ�:�T  �ోహదం &ేసుB న;��. 

�xరవ ప�y�న మంH� z{ న
dంద�L|} �ార4 ఇట~వల 
`ార�)*ంట�ల% ప�సం��సూB   అంధ� ప��ే� Dభజన అనంతరం 



2 

 

�ెలం�ాణ� ప�భ>త�ం  ఎం�� ప
�ణH�� వKవహ
�ంFంద:, 
ా�ా�  :; 
ప�గHపథంల% న|�gించడంల%�@ సంప�ర�ం�ా :మగ;)*+ంద:, 
స�యం�ా ప�కట�ం&�ర4. ?ార4 &ెgిrనట�� �ా�@ మనం Fల� ర మల� ర 

ాజ��యQల���� , వKర� D?ా��ల����  `a దు�  ప_చkల�దు. ఈ 
��ల#గ> సంవత�
ాల Dల#?�ౖన సమయQ:; �ెలం�ాణ 
భDషKతnB క# త��న అWవృ��Y   `�ా Hప��కల# :
�'ం&ేందుక# 
సమర�వంతం�ా D:���ంచుక#న;ం. గం�ర)*+న దృకrథం�� 
ప�జల ఆ�ాం"లక# అనుగ>ణం�ా �ెలం�ాణ� ప�6ా� నం 
6ాగ>తnన;��.  

�ెలం�ాణ�ల%  వKవ6ాయ రం�ా:; పట�ష� ప
�&ే ��శ�ా 
ప�భ>త�ం :
ా'ణ�త'క)*+న చరKల#  8సుక#న;��. స)*+కK 
ాష� ం 
ల% 
��తnల ప
�Nి�H  అగమK �-చరం�ా అతKంత దయ^యం�ా 
ఉం|ే��.  న�� జలQల పంgిణ�ల% అ��Kయం, `�ా జ�క#� ల :
ా'ణంల% 
Dవ",  6ాగ>^ట��T ��గ>^ట��T 8వ�)*+న కట కట.���ల)*+ `� bన 
&ెర4వ_ల#, ఎం|�న బ�వ_ల#,  ?�bK 3టర� ల%తnన  బ� ర4 ?@Nి�� 
చుక/ ^ర4 పడ: దుNి�H అల#మ>క#: ఉం|ే��. :తKం కర4వ_ 
�ాట�ాల#. ప|�వ_ పడ�  భ[మ>ల#. `ాడb  `� bన పల\� ల#. 
వలస బ�ట పట��న ప�జల#.  ఎప_rడ��; �ాలం కర4ణ�NhB , అ�ె�కరL   
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ఎకరL  పంట ?@సుక#ంట� ... 
�ండP మ[డP గంటల# క�|� 
క
�ంట� 
ాక  పంటల# ఎం|�̀ � b�D.     ��క#/ ��చ: Nి�Hల% 

��తnల# ఎం|�న పంటను �ాలబmట��న  సంఘటనల# �1�¡ల� ల#. 
Fవ
��T ఎక/|� ��
� �ాన
ాక �ెలం�ాణ� 
��తnల#  ఆత'హతKల 
`ాలయQKర4. 
ాష� ం ఏరr|�న ��ట��T ఇ�� �ెలం�ాణ  వKవ6ాయ 
మ>ఖ Fత�ం.  
  ఈ దశల% వKవ6ాయ సంo¤��:; ప
�ష/
�ంF, 
��తnలల% 
ఆత' DSా�సం g¥ం&ేందుక# �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం నడPం ¦��ంFం��.  
ప�భ>త�ం ఏరr|�న ?�ంట�@ మ>ందు�ా 17 ?@ల �1ట�  వKవ6ాయ  
ర4ణ�లను మQ©ీ &ేNి, 
ాష� ంల%: 35.29 ల"ల మం�� 
��తnలక# 
ఉపశమనం కq��ంFం��. స)*+కK 
ాష� ంల% ఎగబmట��న ఇ¯ ప_° 
స±�|}లను �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం  సత�ర)² &ెq�ంFం��. వKవ6ాయ 
ట�� క�ర� క# ర?ాణ� పను; రదు�  &ేNిం��. ��ట� `ాలక#ల#   
ఆత'హతK &ేసుక#న; 
��తn క#ట�ంబ�:�T  �dవలం ల"న;ర 
రe`ాయల# ప
�³రం &ెq�ంF  &ేతnల# దుల#ప_క#�@?ార4. �ా^  
�ెలం�ాణ ప�భ>త�ం ఒక ?�ౖప_ Sాశ�త ప
��ా/ర 
చరKల#&ేపడPత´�@  మ
-?�ౖప_   ఆత'హతK &ేసుక#న; 

��తnలక#ట�ంబ�లక#  ఇ&ేk ప
�³
ా:;ఆర4 ల"లక#  g¥ంFం��. 
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గత `ాలక#ల హయQంల% ఎర4వ_ల# DతB��ల �1సం 
��తnల# ���� 
అగ&�ట��  ప|ే?ార4. �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం ఆ ప
�Nి�H: 
:?ా
�ంFం��. స�ాలంల% ఎర4వ_ల#, DతB��లను సరఫ
ా 
&ేసుB న;��.  
 న�T¶ DతB��ల#,   క¶B ఎర4వ_ల#,  క¶B  ప_ర4గ> మందుల#    
వKవ6ాయQ:�T Sాపం�ా మQ
�న దశల% ·ట�:  అ
�కట��ందుక# 
ప�భ>త�ం  చట�� లను  క �̧న తరం &ేNిం��, క¶B �@
ాల:;ట�^    gి|� 
యQక#�  ప
�y�ల%�T 8సుక#వFk , అక{మQర4/లg¥ౖ క �̧న చరKల# 
8సుక#న;��. 
ాష�  చ
�త�ల% ¹దట�6ా
��ా   న�T¶ DతB��ల# 
తయQర4&ేసుB న;   ఐదు కంg¥̂ లg¥ౖ   gీ|}యQº� నLదు &ేNి, ఆ 
కంg¥^లg¥ౖ చట�పర)*+న చరKల# 8సుక#న;��. క¶B DతB��ల# 
పంgిణ� &ేసుB న;ందుక# 135 మం�� |}లర� ల\ౖN¥¯� ల �� `ాటv, 
�»s'�� N¥ంట�ల\ౖ¼�  Nీ½ ల\ౖN¥¯¾ లను ప�భ>త�ంరదు�  &ేNిం��. 

ానున; 
-¿ల%� నూ 
����ంగం ప��జ��ల# రo�ం&ే Dషయంల% 
ఇ�ే Dధం�ా 
ాÀ ల�: ?�ౖఖ
��� మ>ందుక#`� ��మ:, క¶B 
?ాK`ా
ాలను ఉక#/`ాదం Lgి అణ�&ే6ాB మ: ఈ సందరEం�ా 
³3 ఇసుB ��;ను.   
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�ేశంల% 
��తnలక# ఉFతం�ా 24 గంటల క
�ంట� సరఫ
ా &ేసుB న; 
ఒ�d ఒక 
ాష� ం �ెలం�ాణ మQత�)². ఈ అదుEతం 6ాy�ంచ|�:�T 

ాష�  ప�భ>త�ం ఎం�� వ�K³త'కం�ా :బదYత�� కృcి &ేNిం��.  
�ెలం�ాణ� ఏరr|��ే Fమ' Âకట��  అన;?ాళÄ అంచ��లను 
ప�భ>త�ం తల�Tందుల# &ేNంి��. వKవ6ాయQ:�T ¹దట 9 గంటల# 
DదుKR అం�ేట��  &ేNి, ఈ ఏ|��� జనవ
� ఒకట� నుం|� 24 గంటల# 
:రంత
ాయం�ా ��ణK)*+న DదుKతnB ను 
��తnలక# ఉFతం�ా 
ఇసుB న;��.  
 �ెలం�ాణల% వKవ6ాయరం�ా:; అWవృ���  &ేNh ల"Kం�� 
ప�భ>త�ం 5?@ల ఎక
ాలక# ఒక క�స�Å ను ఏ
ాrట� &ేNిం��. ప�8 
క�స�Å క# ఒక వKవ6ాయ DసBరణ�y��ా
�: :యsంచడం��`ాట�, 

��తn ?@��కలను క�|� :
�'సుB ం��. 
��తnల# పరసrరం 
చ
�kంచు�1వ|�:�T ఈ ?@��కల# �Æపr�ా  ఉప�గపడ��b.  

వKవ6ాయంల% యQం8�కరణను `�� త�ÇÈం&ంేదుక# 50 నుంF 
90 Sాతం స¦�|}g¥ౖ ఇపrట� వరక# 
��తnలక# 14?@ల ట�� క�ర4�  
అం��ంFం��.  ఇతర ఆధు:క వKవ6ాయ ప:మ>ట�ను స¦�|}g¥ౖ 
అం��ం&ే ప��T{య :రంత
ాయం�ా �¡న6ాగ>తnన;��. �{ా మQల%�  
క�¶ల �¡రతను అy�గsం&ేందుక# 
��తnలక# స¦�|}g¥ౖ వ
���ట� 
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యం��� ల# పంgిణ� &ేయQల: :ర�bం&�ం. ఈ ఏ|��� మండలQ:�T 
10 &Æప_rన 
ాష�  ?ాKపB ం�ా 5,500 వ
���ట� యం��� ల# పంgిణ� 
&ేసుB ��;ం. తక#/వ ^ట� ��  ఎక#/వ పంట 8య|�:�T ఉప�గ 
ప|ే |��Ê ఇ
��dష¯ ను ప�భ>త�ం  `� � త�ÇÈసుB న;��. ఎNీ�, ఎNీ�లక# 
100 Sాతం, ¦Nిలక#  Fన;, సన;�ార4 
��తnలక# 90 Sాతం, 
ఇతర4లక# 80 Sాతం స¦�|}g¥ౖ |��Ê ఇ
��dష¯ 6ÌకరKం ప�భ>త�ం 
కqrంFం��. Fన;, సన; �ార4 
��తnలక# ఆధు:క వKవ6ాయ  
పదYతnలను అందుబ�ట�ల%�T 8సుక#
ావ|�:�T ప�భ>త�ం కృcి 
&ేసుB న;��. `ా¶ హౌ¾, �Î{¯ హౌ¾ లను  ఏ
ాrట� &ేసుక#�@ందుక# 
Fన; సన; �ార4 
��తnలక#  ప�భ>త�ం 75 Sాతం స¦�|} 
ఇసుB న;��. 
ాష� ంల%`ా¶ హౌ¼, �Î{¯ హౌ¼ కq�?@ష¯ g¥
���ం��. 

 
����ంగం సంఘట�త)*+�ే తమ సమసKల# ��)² 
ప
�ష/
�ంచు�1గల#గ>��ర4. సంఘట�త శ�TBల%: బలం 
��తnలక# 
�ెqయజdయడం �1సం   �ేశంల% మ
�క/|� ల�: Dధం�ా 
��తn 
సమన�య సsతnలను ఏ
ాrట� &ేసుక#��;ం. ఈ సsతnల# 
DతBనం ?@Nh దగi
� నుంF పంటక# ��ట�� బ�ట� ధర వ&ేk వరక#, 
అ:; దశల%� నూ 
��తnల మధK సమన�యం �1సం కృcి &ే6ాB b. 
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అy��ార వKవస�లల% అ:; 6ా� bలల% 6ామQÏక ��Kయం 
అమల# �ా?ాల: ప�భ>త�ం ��DసుB న;��. �ేశంల%�@ ¹దట� 
6ా
��ా మQ
�/° కsట~లల% 
�జ
d�ష¯  Dy���:; ప�భ>త�ం 
ప�?@శg¥ట��ం��.  ��: వల�  ఎNీ�, ఎNీ� , ¦Nి, మÇÈÐÑ వ
ాi ల%� : 

��తnలక# మQ
�/° &ౖెర'ను�  అb�K హక#/ను ప�భ>త�ం కqrంFం��. 

పంటలక# ��ట�� బ�ట� ధర వ&ేk���ా  
��తnల# y�నKం  :ల� 
&ేసు�1వ|�:�T ·ల#�ా ప�భ>త�ం g¥ద�  ఎతnB న �-��మ>ల :
ా'ణం 
&ేపట��ం��. �ెలం�ాణ వ&ేk ��ట��T �dవలం 4.17 ల"ల )*ట��º 
టను;ల 6ామర�Òం కq��న 176 �-��మ>ల# మQత�)² ఉం|ేD. 
�ెలం�ాణ ఏరr|�న తర4?ాత 364 �-��మ>ల# :
�'ంFం��. ��ం�� 
ఇప_rడP �ెలం�ాణల% �-��మ>ల%�  :ల� 6ామర�Òం 22.47 ల"ల 
)*ట��º టను;లక# g¥
���ం��. 
ాష�  ?ాKపB ం�ా ఫ_½ `�ా N¥NింÓ 
య[:ట�ను `�ా రంWం&ేందుక# ప�భ>త�ం ప�ణ�fకల# 
రe`a ం��ంFం��. 


��తnల# పం|�ంFన పంటలక# క^స మద�తn ధర కqrంచడం 
�1సం ప�భ>త�ం g¥ద�  ఎతnB న �¡ను�-ల# �dం��� లను ఏ
ాrట� &ేNిం��. 
�ెలం�ాణ 
ాష� ం ఏరr|ే ��ట��T 3,285 y�నKం �¡ను�-ల# 
�dం��� ల#ంట�,న ?ాట� సంఖKను 6,028 �T ప�భ>త�ం g¥ంFం��.   
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NిNిఐ �dం��� ల సంఖKను 41 నుంF 243�T g¥ంFం��. మక/ల 
�¡ను�-ల# �dం��� ల సంఖKను 165 నుంF 379 �T g¥ంFం��.  
భ[ D?ా��లను  Sాశ�తం�ా ప
�ష/
�ంచడం �1సం,భ[ 
��ార4� ల  
:ర�హణ `ారదరVకం�ా ఉండడం �1సం �ేశంల% మ
d 
ాష�  
ప�భ>త�ం క�|� &ేయ: 6ాహసం �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం &ేNిం��.  
భ[ 
��ార4� ల సమగ{  ప�oÕళన �ారKక{మం &ేపట��ం��. ప�భ>త�ం 
&ేNిన కృcి��  ����ప_ 94 Sాతం భ[మ>ల యQజమQ��Kల 
హక#/ల Dషయంల% సrష�త వFkం��. 6ా�� బmౖ��మQల ���
ా 
జ
���న భ[మ>ల  క{య Dక{యQలక# చట�బదYత �1సం   ఉFతం�ా 

�ÏNh� ష¯ &ేbంFం��. భ[మ>ల  
�ÏNh� షన�  వKవస�ల% ఇకg¥ౖ  
వందక# వంద Sాతం `ారదరVకత 6ాy�ం&ేందుక# సమ[ల 
సంస/రణలక# ప�భ>త�ం z{�ారం చుట��ం��. భ[ 
��ార4� ల 
:ర�హణల%  `ారదరVకత �1సం  ‘ధరణ�’ ?�Ø N¥ౖ° క# రeపకలrన 
&ేNిం��.  


��తnను ?@y�సుB న; ఇతర సమసKలను క�|� 
ప
�ష/
�ం&�లQ�@ ల"Kం�� ప�భ>త�ం మ
- మ>ందడPగ> ?@Nిం��. 
పంట �ాలంల% 
��తnల# g¥ట�� బ|�  ల�క, అప_rల �1సం 
&ేb&�సుB న;ర4. ర4ణ�ల ఊ¦ల% క�ర4క#`� తn��;ర4. 
��తnలక# 
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g¥ట�� బ|� సమసKను ప
�ష/
�ం&�ల: “ 
��తnబంధు” ghర4 ��  
అప�ర�)*+న పథ�ా:; ప�?@శg¥ట��ం��.  
ాష� ంల% భ[s కq��న 
ప�H 
��తnక#  ఎక
ా:�T 4000 రe`ాయల &Æప_rన 
�ండP 
పంటలక# కqgి 8000 రe`ాయల# ఈ పథకం ���
ా 
అం��సుB న;��. 
��తn బంధు  &ెక#/ల పంgిణ� పల\� లల% పండPగ 
?ా��వరణ�:; సృcి�ంFం��. పంట �ాలంల%  g¥ట�� బ|� స³యం 
�1సం ఎక
ా:�T ��ల#గ>?@ల &Æప_rన 
ాష�  ?ాKపB ం�ా నల�mౖ 
�»s'�� ల"ల నల�mౖ �»s'�� ?@ల మం�� 
��తnలక# 5,111 �1ట�  
రe`ాయలను ప�భ>త�ం  పంgణి� &ేNిం��. ఇంత ��
Î బ|ెÜ° �@ర4�ా 

��తnల &ేH�T  అం��ంచటం �ేశ  చ
�త�ల% ఇ�ే ¹దట�6ా
�.  వ&ేk 
నవంబÅ మQసంల% 
��తnబంధు 
�ం|ో Dడత &ెక#/ల పంgిణ� 
&ేయ|�:�T ప�భ>త�ం సన;ద�ం�ా ఉన;ద: 
��తn 6� దర4లక# 
సం��షం�ా �ెqయజdసుB ��;ను. 
��తnబందు పథకం జ78య, 
అంత
ాÜ 8య 6ా� bల% ప�శంసల# అందుక#ంట�న;��. 

 
ాష�ంల% ఏ 
���ౖె�� ఏ �ారణం�ా��ౖ�� మరణ�NhB  అత: 
క#ట�ంబం ·y�న పడవద�: ప�భ>త�ం �FంFం��. ఏ 
��తn ఏ 
�ారణం�� మరణ�ంF�� అత: క#ట�ంబ�:�T 5 ల"ల ఆ
��క 6ాయం 
అం��ంF, భ
-6ా కqrం&ేందుక#,  
��తn ±మQ పథ�ా:; �@ట� 
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నుంF అమల%� �T �ెసుB న;��. �ేశంల% ఇంత g¥ద�  ఎతnB న 
��తnలక# 
±మQ 6ÌకరKం కqrంFన  ఒ�d ఒక/ 
ాష� ం�ా �ెలం�ాణ 
ాష� ం �¡తB  
చ
�త� సృcి�సుB న;��. ��రత ÀDత ±మQ సంస�  – ఎÞ.ఐ.Nి. ���
ా 
ఈ పథకం అమలవ_తnం��.  ప�8 ఏట� &ెq�ం&�q�న gీ�sయం 
¹��B :; 
��తnల  తరఫ_న ప�భ>త�)² &ెq�సుB ం��. 5ల"ల ±మQ 
¹తBం   
��తn మరణ�ంFన  ప�� 
-¿ల వKవy�ల%�@ ఆయన 
క#ట�ంబ�:�T అం��ం&ే Dధం�ా ఈ  పథ�ా:;  ప�భ>త�ం 
రe`a ం��ంFం��  
6ాగ>^ట� `�ా జ�క#� ల :
ా'ణం 

 స)*+కK 
ాష� ంల% 6ాగ>^ట� రంగంల% �ెలం�ాణక# 8వ�)*+న 
అ��Kయం జ
���ం��. అందు�d �ెలం�ాణ  
ాష� ం ఏరrడ�ా�@ 
ప�భ>త�ం 6ాగ>^ట� `�ా జ�క#� ల :
ా'ణంg¥ౖ ప��ేKక దృcి�  6ా
�ంFం��. 
�1ట��T g¥ౖ�ా ఎక
ాలక# 6ాగ>^ర4 అం��ంచడ)² ల"Kం�ా `�ా జ�క#� ల 
:
ా'ణం శర?@గం�ా 6ాగ>తnన;��. గత `ాలక#ల# 
ల%పభ[bష�ం�ా &ేNిన `�ా జ�క#� ల |�జ�ౖన� ను :ప_ణ>ల సల³ల�� 
ప�భ>త�ం 
Î|�జ�ౖ¯ &ేNిం��. �-��వ
� జలQల D:�గం �1సం 
మ³
ాష� �� &�
���� త'క ఒపrందం క#దుర4kక#:, �dంద�ం 
ఆL��:; `a ం�� `�ా జ�క#� ల :
ా'ణ�:; ?@గవంతం &ేNిం��.  
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`�ా జ�క#� ల :
ా'ణం �dసం �ేశంల% ఎక/|� ల�: Dధం�ా 
ాష�  బ|ెÜటß�  
ఏట� 25 ?@ల �1ట�  రe`ాయలను ప�భ>త�ం �dట�bసుB న;��. 
బ�Kంక#ల ���
ా క�|� అదనప_ :ధుల# సమక�ర4సుB న;��.   
g¥ం|�ంÓ `�ా జ�క#� ల# ప�
�B 

స)*+కK 
ాష� ంల% ఉ�ే�శKప�ర�కం�ా g¥ం|�ంగ>ల% ప|ేNిన 
`�ా జ�క#� ల :
ా'ణ�:; ప�భ>త�ం ?@గం�ా ప�
�B &ేసుB న;��.  
ఇపrట��� ప�రBbన `�ా జ�క#� ల ���
ా  ���
ా �¡తB�ా 12 ల"ల 
ఎక
ాల ఆయకట�� క#  6ాగ>^ర4 అం��సుB న;��.  ఈ ఏ|��� మ
- 
12ల"ల ఎక
ాలక# 6ాగ>^ర4 అం��సుB ం��.   చనఖQ-�¡రట� 
`�ా జ�క#� , తns'ళ� , గట��  ఎHB`� తల పథ�ాల#, సదÅ మQ° 
బ�K
dÏ, మలQ/ప�Å 
�జ
ా�యర� పనుల#  DDధ దశల%�  
ఉ��;b. అవసరం ఏరr|�న సమయంల% �ాÐáశ�రం ���
ా 
z{
ాం 6ాగÅ `�ా జ�క#� క#  ^రం��ంచడం �1సం ?�bK �1ట�  
రe`ాయల�� ప�భ>త�ం ‘z{
ాం6ాగÅ ప_నర4ÀÜవన పథకం’ 
`�ా రంWంFం��.  అసంప�
�B�ా ఉన; �ే?ాదుల `�ా జ�క#� ను ప�
�B 
&ేయడం�� `ాట�,  :రంతర ^ట� లభKత �1సం  �-��వ
�g¥ౖ 
తn`ాక#ల గ[|ెం బ�K
dÏ: :
�'సుB న;��. ప�భ>త�ం 
��ార4�  
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సమయంల% భకB 
ామ��సు ఎHB`� తల పథ�ా:; ప�
�B &ేNి, 
`ాల�ర4 :�జకవ
ాi :; ససKSాKమలం &ేNిం��.  

�ాÐáశ�రం, `ాలమ[ర4-రం�ా
�|�� , Nీ��
ామ `�ా జ�క#� లను 
శర?@గం�ా ప�భ>త�ం :
�'సుB న;��.  ఉమ'|� 
ాష� ంల% 
Dధ�ంస)*+న &ెర4వ_లను sష¯ �ాక8య పథకం ���
ా 
ప�భ>త�ం ప_నర4దY
�సుB న;��. `�ా జ�క#� ల�� &ెర4వ_లను 
అనుసంy�నం &ేయడం ���
ా 
ాబ� b� 
-¿ల%�  365 
-¿ల# 
&ెర4వ_ల# ^ట��� కళకళలQడP��య�@ సం��షకర)*+న 
DషయQ:; �ెqయ&ేసుB ��;ను. `�ా జ�క#� ల# ప�
�B �ావ|�:�T 

ాH�ంబవళâ�  అం�Tత��వం�� ప:&ేసుB న; ^ట� `ార4దల Sాఖక# 
అWనందనల# �ెqయ &ేసుB ��;ను.  
DదుKతnB  

�ెలం�ాణ� ఏరr|��ే g¥నుÂకట��  అ: Dభజన సమయం ల% 
అ�@కమం�� అనుమQ��ల# వKకBం &ేSార4. ఆ అనుమQ��ల:;ంట�̂  
పట�పంచల# &ేసూB , DదుKR రంగంల% ప�భ>త�ం అనూహK)*+న 
ప�గH:  6ాy�ంFం��. వKవ6ాయం�� `ాట� అ:; రం�ాలక# �@డP 
24 గంటల ��ణK)*+న DదుKR సరఫ
ా జర4గ>తnన;��. త�రల%�@ 
�ెలం�ాణ 
ాష� ం sగ>ల# DదుKR 
ాష� ం�ా మQర4తnం��. �ెలం�ాణ 
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ాష� ంల% DదుKR �1తల# ల�క#ం|� &ేNి, DదుKR రం�ా:; 
అదుEతం�ా అWవృ���  &ేNినందుక# DదుKR Sాఖ ఉ�ోKగ>లంద
�^ 
�@ను మనసూr
�B�ా అWనం��సుB ��;ను.  
�ా{ 3ణ ఆ
��క వKవస�క# ప_నర4�ేBజం 

 స)*+కK 
ాష� ంల% �ెలం�ాణ� �{ా 3ణ ఆ
��క వKవస�  DFkన;)*+ 
`� bం��. క#ల వృతnB ల 3ద ఆy�రప|� ÀDం&ే ± Nి క#లQల 
ÀD��ల# క#పr క�q `� b��b. ఈ వృతnB లక# ఆ
��క &ేయ[త, 
`� � ���హం ఇవ�డం వల�  
ాష� ంల%: ¦Nిల Nి�Hగతnలను 
మQ
ాkల: త���
ా �ా{ 3ణ ఆ
�Yక వKవస�ను H
��� :లబmట�� ల: 
ప�భ>త�ం ��DంFం��. �ెలం�ాణ� ప�భ>త�ం  ��రత�ేశంల% మ
d 

ాష� ంల% క�|� అమల# &ేయ:  �Æపr �ారKక{మQలను ¦Nిల �1సం 
రe`a ం��ంF అమల# &ేసుB న;��. ��:�1సం మ[డం&ెల వ�K³:; 
ఎంచుక#న;��.  అందుల% ¹దట� వ�Kహం  �@ట��� మనుగడల% 
ఉన; క#లవృతnB లక# త��న ఆ
��క మద�తn ఇవ�డం �ా�ా , ఇం�ా 
`ాత 6ాంప���యక పద�తnల�@ అనుస
�సుB న; క#లవృతnB ల ?ా
��T 
ఆధు:క ప
�జ7ã ��:;, ప
�క
ాలను, అం��ంF :లబmట�టం అ�@�� 

�ండవ వ�Kహం.  ఇక మ[డవ�� ప
�ణ�మ క{మంల% ప�
�B�ా  
అంత
�ంF �̀ bన వృతnB ల 3ద ఇం�ా ఆy�రప|�న  ?ా
��T 
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ప���KమQ;య ఉ`ాy� మQ
ాi లను చూgించటం. ఈ మ[డP 
వ�K³లక# త��న Dధం�ా DDధ పథ�ాలను ప�భ>త�ం అమల# 
ల%�T �ెFkం��.  
�Æ
�{ల పంgిణ� 
 �Æల� ,  క#ర4మల#, మత�Ò�ార4ల#, �@త �ా
�'క#ల#, 
Dశ�కర'ల#, &�కq, మంగq త��తర క#లQల 6� దర4ల# మన 
�ెలం�ాణక#న; �Æపr మQనవ సంపద. సమQజ7:�T ·ర4 &ేసుB న; 
Nhవల# ?�లకట�ల�:D.  �Æల�  క#ర'లక# g¥ద�ఎతnB న �Æ
�{ల# పంgిణ� 
&ేNh �ారKక{మం `�ా రWం&�ం. ఇపrట��d 65 ల"ల �Æ
�{ల# పంgిణ� 
&ేSాం. ?ాట� ���
ా మ
- 30 ల"ల �Æ
�{ gిల� ల ఉతrHB  జ
���ం��. 
g¥
���న Àవ సంపద�� ఇపrట��d 1,200 �1ట�  రe`ాయల క# g¥�ౖా 
ప��జనం �Æల�  క#ర'లక#  &ేక�
�ం��.  �Æ
�{లక# �ావలNిన ��ణ� 
క�|� ప�భ>త�ం ఉFతం�ా పంgిణ�&ేసుB ండటం�� �Æల� క#ర'ల#  
ఆనందం వKకBం&ేసుB ��;ర4.  ఈ �ేశంల% �Æ
�{ల�� `ాట� ఇతర 
ప!వ_లక# సత�ర ?�ౖదK Nhవల# అం��ంచడం �1సం 100 సం&�ర 
ప!?�ౖదKSాలల# నడPప_తnన; ఒ�d ఒక 
ాష� ం �ెలం�ాణ 
ాష� ం.  
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బ
�{ల పంgిణ�   

ాష� ంల% `ా|�ప
�శ{మను `� � త�ÇÈం&ేందుక# ప�భ>త�ం స±�|} g¥ౖ 
2.13 ల"ల మం�� 
��తnలక# బ
�{ల పంgిణ�  `�ా రంWంFం��. ఒ�1/ 
య[:° క# 80 ?@ల రe`ాయల# �dట�bంFం��. ర?ాణ� ఖర4kల 
�1సం  మ
- ఐదు ?@ల రe`ాయల# అదనం�ా అం��సుB న;��. `ాల 
6a N¥ౖట~ల నుంF �¡ను�-ల# &ేNh `ాలక# ¶టర4క# ��ల#గ> 
రe`ాయల &Æప_rన ప��ేKక `� � ���హం ప�భ>త�ం అం��సుB న;��.  
&ేపల g¥ంపకం 

 
ాష� ంల% &ేపల g¥ంప�ా:; g¥ద�ఎతnB న `� � త�ÇÈంచడం �1సం 
�ా?ాq�న &ేప gిల� లను, 
ÆయK gిల�లను ప�భ>త�)² సరఫ
ా 
&ేసుB న;��. అ:; జలQశయQల%�  �1ట�� �� &ేప gిల�లను 
వదుల#తnన;��. ప�భ>త�ం &ేపట��న చరKల వల�  మత�Ò�ార4ల 
ఆ��యం గణ^యం�ా g¥
���ం��. భDషKతnB ల% మత�Ò ప
�శ{మను 
మ
�ంత అWవృ��Y  &ేNh Dధం�ా ప�భ>త�ం చరKల# 8సుక#ంట�న;��.  
&ే�@తక# `�� ���హం 

 &ే�@త కళక# �లెం�ాణ� g¥ట��ం�� ghర4.  గ���ల, ��
ాయణ 
ghట, `� చంపq�, Nి���ghట,  Nి
�Nిల�   �@త ఉతrతnB ల# �@ట��� తమ 
ప��ేKకతను &�ట�క#ంట���;b. �ాలమQన ప
�Nి�తnల వలన 
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�¡ంత,   స)*+కK `ాలనల% ప�ద
�VంFన :
ాదరణ వల�  �¡ంత  &ే�@త 
రంగం భయంకర  సంo¤భంల% క�ర4క#`� bం��.  &ే�@త �ా
�'క#ల# 
ఆత'హతKల `ాలయQKర4.  &�ే@త, పవÅ ల�ం �ా
�'క#ల Nి�H 
గతnల# మQ
dkందుక# �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం  ప��ేKక శ{దY  వÇÈంF 
DDధ   �ారKక{మQలను అమల%� �T �ెFkం��. �@త �ా
�'క#ల# �@N¥ 
వ6ాB  లను  ప�భ>త�)² �¡ను�-ల# &ేసుB న;��. బతnకమ', రంజ7¯, 
�T{స'¾ పండPగల  సందరEం�ా పం&ే Âరల �1సం  &ే�@త 
ఉతrతnB లను అ�ేDధం�ా   పవరe� ం  ఉతrతnB లను �¡ను�-ల# 
&ేసుB న;��. &ే�@త ?ా
��T  మ
�య> మరమ�ాi ల?ా
��T నూల#, 
ర6ాయ��లg¥ ౖ 50 Sాతం స¦�|}: కqrసుB న;��. మQ
�/° 
సదు`ాయQలను )*ర4గ>ప
�F,  �ా
�'క#లక# క^స ప�Hఫలం ద�d/ 
Dధం�ా  చరKల# 8సుక#న;��. &ే�@త ఉతrతnB లక# మంF ప�&�రం 
కqrసుB న;��.  �@త �ా
�'క#లక# ఉ`ాy� కqrం&ంేదుక# వరంగÞ ల% 
)*�ా టäº� టäౖÞ `ార4/ :
�'సుB న;��.  Nి
�Nిల� , గ���లల% టäº� 
టäౖÞ హØ� ఏ
ాrట� &ేసుB న;��.  
ఇతర క#లQలక# `� � ���హం 

 న·న oxరSాలల# g¥ట�� క#�@ందుక# ��bÑ బ�� హ'ణ>లక#, 
బట�ల# ఉH�d  అధు��తన యంత�ప
�క
ాల#  �¡ను�-ల# &ేNhందుక# 
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రజక#లక# ప�భ>త�ం  ఆ
��క స³యం అం��సుB న;��. కల#� �Îత 
వృHB: `� � త�ÇÈం&ేందుక# ప�భ>త�ం 
ాష�  ?ాKపB ం�ా �1ట�� �� 
సంఖKల% ��ట�, ఈత &ెట�  g¥ంపకం &ేపట��ం��. అం�ే�ాక#ం|� &ెట�  
పను;ను ప�
�B�ా రదు� &ేNిం��. ప�మQదవSాత´B  �Îత�ా
�'క#ల#  
మరణ�NhB  ఇ&ేk ప
�³
ా:; 5 ల"లక# g¥ంFం��.  
 సం&�ర క#లQల#, ఆ�{త క#లQల#, త��తర వ
ాi ల?ా
��1సం 
ప�భ>త�ం ?�bK �1ట�  రe`ాయల�� ఎం.¦.Nి �ా
Ær
dష¯ ను  
ఏ
ాrట� &ేNిం��.  
¦Nిలక# �@ర4�ా ర4ణ�ల#  
 ?�నుకబ|�న క#లQల ?ా
��T ఈ 
-¿ ఒక !భ?ారBను 
�ెqghందుక#  సం��cిసుB ��;ను. ¦Nి క#లQల ?ార4 ?ా
��T నFkన 
ప: &ేసు�1వ|�:�T ·ల#�ా, త��న  ఆ
�Yక సహ�ారం అం��ం&�ల:  
ప�భ>త�ం :ర�bంFం��. ఇందు�1సం బ�Kంక#ల�� :sతBం 
ల�క#ం|�, ల¦���ర4ల# ఒక/ రe`ాb ?ాట�ధనం &ెq�ంచ వలNిన 
అవసరం ల�క#ం|�, వందక# వంద Sాతం ఉFతం�ా ¦Nిల క#లQల 
?ారంద
���  స�యం ఉ`ాy� �1సం ప�భ>త�ం ధన స³యం 
&ేసుB ం��. ఇందు�1సం  ల¦���ర4ల ఎంgిక ప��T{య `�ా రంWంచమ: 
ఇపrట��d కల\క�ర�క# ఆ�ేSాల# జ7
Î &ే6ాం.  



18 

 

అగ{వ
ా� ల%� : ghదల �1సం పథ�ాల# 

  ghద
�క :రe'ల�@ పరమ ల"Kం�ా ��DంF �ెలం�ాణ�  
ప�భ>త�ం అగ{వర� ghదలను ఆదు�1వ|�:�T FతB  !��Y�� కృcి 
&ేసుB న;��.    ప�భ>త�ం సంodమ �ారKక{మQల అమల#ల% 
ghద
��ా�@;  `�ా Hప��క�ా 8సు�¡: అమల# &ేసుB న;��.  ఆస
ా 
g¥నåను� , 
dష¯ ¦యKం, కÐÑKణలo�', �dNీఆÅ �T°� లQంట� సంodమ 
పథ�ాల ఫలQలను  అ:; క#లQలల%:  ghదలక# పంచుతnన;��.  
బలÇæన వ
ాi ల�� `ాట� అగ{వర� ghదల �1సం  ప��ేKక పథ�ాలను  
రeపకలrన &ేNh ప:ల% ప�భ>త�ం :మగ;)*+ ఉంద: 
�ెqయజdసుB ��;ను.  
సంodమంల% స�ర�య>గం 

 �ేశంల% సంodమ 
ాష� ం�ా �ెలం�ాణ ప��ేKక గ>
�Bంప_ `a ం��ం��.  
�ెలం�ాణ ప�జల# సంodమంల% స�ర�య>�ా:; చDచూసుB ��;ర4.. 
40?@ల �1ట�  రe`ాయల�� 40�T g¥ౖ�ా సంodమ పథ�ాల# అమల# 
&ేసూB  �ెలం�ాణ� ప�జ7 సంodమంల%  �ేశంల% ��ంబÅ వ¯ 
ాష� ం�ా  
:qFం��.  



19 

 


ాష� ంల%: వృదు� ల#, Dతంతnవ_ల�� `ాట� కల#� �Îత�ా
�'క#లక#, 
�@త, ±|} �ా
�'క#ల#, ఎb½� ?ాKy�గ{సుB లక# ��లక# ?�bK 
రe`ాయల &Æప_rన ప�భ>త�ం ఆస
ా g¥నåను�  అం��సుB న;��. 
DకలQంగ>ల#, ghద వృదY  కÐÑ�ార4లక# ��లక# 1500 రe`ాయల 
&Æప_rన g¥నå¯ ఇసుB న;��. �ేశంల% మ
�క/|� ల�: Dధం�ా �dవలం 
మన 
ాష� ంల%�@ 4 ల"ల మం�� ±|} �ా
�'క#లక#, 1.26 ల"ల 
మం�� ఒంట
� మÇÈళలక#, 47 ?@ల మం�� బ� ద�ాల# బ�y�తnలక# 
��లక# ?�bK రe`ాయల &Æప_rన g¥నå¯ అం��సుB ��;ం. �ెలం�ాణ 
ఏరr|ే ��ట��T ఏ|����T 964 �1ట�  వKయం�� 31.42 ల"ల మం���T 
మQత�)²  �¡���   ¹తBంల% ఏ�ో D��qంFన Dధం�ా  gించను�  
ఇ&ేk?ార4.  �ా^ ఇప_rడP  మన 
ాష� ంల% 5,367 �1ట�  
రe`ాయలను  41.78 ల"ల మం���T ఆస
ా g¥నåన�  ���
ా 
ప�భ>త�ం అం��సుB న;��. అస³య>లక# క^స Àవన భద�త 
కqrసుB న;��.  

 ప�జలక# ఆ³రం అం��ం&ే Dషయంల%నూ గత ప�భ>���ల# 
సంక#Fతం�ా gిNి��
� తనం చూgిం&�b. గత ప�భ>త�ం ఒ�1/ 
వK�TB�T 4 �dÀల &Æప_rన క#ట�ంబ�:�T ప
�sతం�ా 20 �dÀల 
¦యKం మQత�)² ఇ&ేk��. �ా^ �ెలం�ాణ ఏరr|�న తర4?ాత 
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ప�భ>త�ం ఒ�1/ వK�TB�T  6 �dÀల &Æప_rన క#ట�ంబంల% ఎంత మం�� 
ఉంట� అంత మం���T రe`ాb�T �Tల% &Æప_rన ¦యQK:; 
అం��సుB న;��.  

 `ాఠSాలలల% D��Kర4� లక# మ��Kహ;�èజనం �1సం అ�ే 
Dధం�ా ³స�ళÄల% ఉం|ే D��Kర4� లక# ఆ³రం �1సం  ప�భ>త�ం 
సన;¦యKం�� అన;ం g¥డPతnన;��. 
ాష� ంల%:  DDధ 
`ాఠSాలల%� , ³స�ళ�ల%, అంగ¯ ?ా|}లల% చ��?@ ల"లQ�� మం�� 
D��Kర4Y ల# ప�8 
-¿ సన;¦యKం�� వం|�న అన;ం Hంట���;ర4.   
సన; ¦యKం �� �èజనం g¥డPతnన;పrట� `ాఠSాలల%�  D��Kర4� ల 
³జ
Î గణ^యం�ా g¥
���ం��.  

 
ాష� ంల%: ప�8 gh��ంట� ఆడgిల�  g¥f��T 6ాయం అం��ం&ేందుక#  
ప�భ>త�ం  కÐÑKణ లo�' , �ా��మ>బ�రº పధకం `�ా రంWంFం��.   
ఈ పధకం ���
ా  gh��ంట�  ఆడgిల�  g¥f��T లoÕ నూట పద³ర4  
రe`ాయల ఆ
��క స³యం ప�భ>త�ం అం��సుB న;��. ఇపrట����ా 
ఈ పథకం ���
ా 4 ల"ల మం�� ల¦�`a ం��ర4.18 ఏండP�  :ం|�న 
అమQ'bల� ఈ పథ�ా:�T అర4é ల# అ�@ ప�భ>త� :బంధన వల� , 
బ�లK D?ా³ల# గణ^యం�ా త��i`� యQb.  
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ఎNీ�, ఎNీ� , ¦Nి, )*+��
�ట~ వ
ాi ల�� `ాట� ఇతర క#లQల%� : 
ఆ
��కం�ా ?�నుకబ|�న ?ా
� gిల�లక#  D�ేz DదK �1సం ప�భ>త�ం 
�ేశంల% ఏ 
ాష� ం ఇవ�: Dధం�ా 20 ల"ల రe`ాయల వరక# 
ఓవ
Î�¾ 6ా/లÅ cిÊ అం��సుB న;��.  
 వడగండP� , ��
Î వ
ాå ల#, వరదల లQంట� ప�కృH ?�ౖప
Î��Kల 
�ారణం�ా చ:`� bన ?ా
� క#ట�ంబ�లక#  ప�భ>త�ం రe.5 ల"ల 
&Æప_rన ఆ
��క స³యం అం��సుB న;��. gిడPగ>ప|� మరణ�ంFన 
?ా
� క#ట�ంబ�లక# రe.6 ల"ల &Æప_rన ప
�³రం అం��సుB న;��.  

ాష� ంల% గ>డPంబ� మహమQ'
�: ప�భ>త�ం ప�
�B�ా 
:రe'qంFం��. గ>డPంబ� తయQర4 &ేNh ?ా
��T ప_న
ా?ాసం �1సం  
ఒ�¡/క/
��T 
�ండP ల"ల రe`ాయల &Æప_rన ఆ
��క స³యం 
అం��ంFం��. 6,323 మం���T ప���KమQ;య ఉ`ాy� చూgిం��. 

 ఎNీ�, ఎNీ�ల సంodమం �1సం ప�భ>త�ం ఎNీ�, ఎNీ�  ప��ేKక 
ప�గH :y� చట�� :; �ెFk, పకడëం���ా అమల# &ేసుB న;��. ఎNీ�, 
ఎNీ�లక# జ���� :షrHBల% :ధుల# �dట�bంF, ఖర4k &ేసుB న;��.  
ఎNీ�, ఎNీ�లక# �dట�bంFన :ధుల# ?ా
� �1స)²  ఖర4k &ేNh 
Dధం�ానూ,  ఒక ఏ|��� ఖర4k �ా: :ధులను  మర4సట� ఏ|����T   
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బదలQbం&ే Dధం�ానూ  చట�ంల% :బంధన Dy�ంF ఎNీ�, ఎNీ�ల 
ప��జ��లక# ప�భ>త�ం ర"ణ కqrంFం��.  ��: వల�  :ధుల 
�¡రత అ�@ మQట ల�క#ం|� ఎNీ�, ఎNీ�  వ
ాi ల సంodమQ:�T చరKల# 
8సు�1వడం 6ాధKమవ_తnన;��.  

 �ేశంల% మ
�క/|� ల�: Dధం�ా �ెలం�ాణ 
ాష� ంల% 
దfతnలక# 3 ఎక
ాల భ[ పంgిణ� �ారKక{మం అమలవ_తnన;��. 
ఇపrట� వరక# 12,974 ఎక
ాల# �¡ను�-ల# &ేNి, 5,065  మం�� 
దfతnలక# పంgిణ� &ేNిం��. ఈ భ[sల% బ� ర4, Lట�ర4, క
�ం°  
క��"¯  లQంట� సదు`ాయQల:;ట��� `ాట�, అవసర)*+న 
g¥ట�� బ|�: క�|� ప�భ>త�)² సమక�
�kం��. దfతnలక# 3 
ఎక
ాల పంgిణ� �ారKక{మం :రంత
ాయం�ా 6ా�d �ారKక{మం. ఈ 
ఏ|��� దfతnల భ[ పంgిణ� �ారKక{మం �1సం ప�భ>త�ం 1,469 
�1ట��  �dట�bంFం��.  
 :ర4�ోKగ>లక# ఎNీ�, ఎNీ�  స�|}స
�/ళ�  ���
ా �"ణ 
�ారKక{మQలను ప�భ>త�ం :ర�ÇÈసుB న;��. ��:�T��డPఆయQ వృHB  
D��K�1ర4�ల# ప�
�B&ేNి ఉ�ో Kగ అవ�ాSాల# దక/:?ా
��Tప��ేKకం�ా 
వృHB��ౖప_ణK �"ణ అం��సుB న;��.  
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 ఎNీ�, ఎNీ�  వ
ాi లక# &ెం��న ఔ���ÇÈక `ా
�S{ా sక ?@తBలను 
`� � త�ÇÈంచ|�:�T ట~ఆÅఎ¾  ప�భ>త�ం �ెలం�ాణ Nh�° `�� �{ా í ఫÅ 

ాgి½ ఇంక#బîష¯ ఆï దfR ఎంటÅ g¥�నూKÅ� (TS PRIDE) అ�@ 
Dనూత; �ారKక{మం అమల# &ేసుB న;��.�¡తB�ా ప
�శ{మల# 
ఏ
ాrట� &ేNhందుక# మ>ందుక# వ&ేk ?ా
���`ాట�, ఇపrట��d 
ప
�శ{మలను ఏ
ాrట�&ేNిన ?ార4 ?ాట�: DసB
�ం&�లనుక#��; 
ప�భ>త�ం �̀ � ���హకం అం��సుB న;��. ��: ���
ా 
ాష� ంల% ఎNీ�, 
ఎNీ�ల# 6ా� gిం&ే ప
�శ{మలక# ఒ�1/ య[:° క# ఇ&ేk DదుKR 
స¦�|}: రe`ాb నుంF రe`ాbన;రక# ప�భ>త�ం g¥ంFం��.  
Fన;తర³ ప
�శ{మల#, ఫ_½ `�ా N¥NింÓ య[:ట��  ��ల�¡ల�r ఎNీ�, 
ఎNీ�  `ా
�S{ా sక ?@తBలక# ?ార4 8సుక#న; ర4ణ�లg¥ౖ �dవలం 
`ావలQ వ|}�  మQత�)² &ెq�ం&ే ?�సుల#బ�ట�ను ప�భ>త�ం 
కqrంFం��.   

 ఇంజ^
�ంÓ ప�
�B &ేNిన ఎNీ�, ఎNీ�లక# �"ణ:Fk ప�భ>త� 
అWవృ��Y  �ారKక{మQల �ాంట�� క#�  పనుల# అపr��ం&�ల: ప�భ>త�ం 
:ర�bంFం��. ఎNీ�, ఎNీ�లక# �ాంట�� క#�  పనుల%�  
�జ
d�ష¯ 
కqrంFం��.  
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 ఎNీ�ల DదుKR బ�ాbలను ప�భ>త�ం రదు�  &ేNిం��. 
DÏల\ను� �dసుల# ఎ�ేB Nిం��. 50 య[:ట�  ల%ప_ DదుKR 
D:���ం&ే ఎNీ�, ఎNీ�ల క
�ంట� ¦ల#� లను ప�భ>త�)² 
&ెq�సుB న;��.  

 )*+��
�ట~ల సంodమం, అWవృ����T ప�భ>త�ం 2 ?@ల �1ట�  
రe`ాయల బ|ెÜ°  �dట�bంF, ఖర4k &ేసుB న;��.  

 �ెలం�ాణ 
ాష� ం ఏరr|�న త
ా�త )*+��
�ట~ల �1సం ప��ేKకం�ా 
206 గ>ర4క#లQల# ఏ
ాrట� &ేNి, ?ా
��T అతnKన;త ప�మQణ�ల�� 
క�|�న DదK,మంF �èజనం, వసH: ప�భ>త�ం అం��సుB న;��.  

 �ేశంల% మ
�క/|�ల�: Dధం�ా �ెలం�ాణల%: 5 ?@ల 
మNీదుల%�  `�ా ర�నల# &ేNh ఇమQí, మùజí లక# ��లక# 
రe.1500 &Æప_rన 
ాష�  ప�భ>త�ం భృH అందజdసుB న;��.  

 రంజ7¯, �T{స'¾ సందరEం�ా ప�8 సంవత�రం 
ాష� ంల%: 
:ర4ghద )*+��
�ట~ క#ట�ంబ�లక# &ెం��న 4 ల"ల మం���T 
ప�భ>త�ం �¡తB  దుసుB ల# పంgిణ� &ేసుB న;��. అ:; మ>Nి� ం `�ా ర��� 
మం��
ాల%�  అy��ా
�కం�ా ఇúాB Å Dందుల#, �T{స'¾ సందరEం�ా 
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చ
�kలల% �T{స'¾ Dందుల# ఏ
ాrట� &ేNి మత 6ామర6ాK:;  
�ా`ాడPతnన;��. 

 Çûüద
ాబ�ý ల% అంత
ాÜ 8య 6ా� b ప�మQణ�ల�� ఇ6ా� sº 
N¥ంటÅ కí క���నå¯ ³Þ ను :
�'ం&�ల: ప�భ>త�ం 
:ర�bంFం��. ��: :
ా'ణ�:�T రe.40 �1ట�ను మంþర4 &ేNిం��. 
ఇందు�1సం �1�ాghటల% 10 ఎక
ాల స�లQ:; �dట�bంFం��. 
మ>Nి� ంల �ారKక{మQల:;ంట�^ సమన�యం &ేNh ?@��క�ా ఈ ³Þ 
ఉప�గపడPతnం��. 

 )*+��
�ట~ `ా
�S{ా sక ?@తBలను `� � త�ÇÈంచ|�:�T ప�భ>త�ం 
ట�ఎ¾ g¥ౖ �í  పథకం ప�?@శ g¥ట��ం��. ��: ���
ా )*+��
�ట~ వ
ాi లక# 
&ెం��న `ా
�S{ా sక ?@తBలక# ఎNీ�, ఎNీ�ల మQ��
��ా�@ 
ాb8ల#, 
`� � త�హ�ాల# కqrసుB న;��.  

 Çûüద
ాబ�ý ల% )*+��
�ట~ ఐట� `ా
�S{ా sక ?@తBల �1సం 
త�రల%�@ ప��ేKక ఐట~ `ార4/ను ఏ
ాrట� &ేయQల: ప�భ>త�ం 
:ర�bంFం��. 

 మ>Nి� ం అ��థలక# ఆశ{యsసుB న; సంస�  అ^¾ ఉÞ 
గ>
ాëక# ��ంపq�ల% 4300 చదరప_ గజ7ల అతKంత Dల#?�నౖ 
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స�లQ:; ప�భ>త�ం �dట�bంFం��. ఈ స�లంల% 20 �1ట�  రe`ాయల 
వKయం�� బహ�ళ  అంతసుB ల భవ��:; :
�'సుB న;��. 

 )*+��
�ట~ య>వతక# స�యం ఉ`ాy� �1సం అం��ం&ే ర4ణ�ల 
స¦�|}: 50Sాతం నుంF 80 Sా��:�T ప�భ>త�ం g¥ంFం��. పథకం 
Dల#వను రe.2 ల"ల నుం|� రe.10 ల"లక# g¥ంFం��. 
�ండP, 
మ[డP ల"ల Dల#?�ౖన య[:ట� క# వంద Sాతం స¦�|} : 
బ�Kంక#ల�� సంబంధం ల�క#ం|� 6ాయం ప�భ>త�ం అం��సుB న;��.  

��º, ఇNిఐఎÞ, Nిఐgిఇట�, N¥ట��¯ లQంట� సంస�ల ���
ా )*+��
�ట~ 
య>వత ��ౖప_ణ�Kల అWవృ��Y �T �"ణ అం��సుB న;��. ��: వల�  
)*+��
�ట~ య>వక#ల# DDధ :
ా'ణ, `ా
�S{ా sక రం�ాల%�  

ాణ�ంచ|�:�T అవ�ాశం కల#గ>తnం��.  

 �ెలం�ాణ ఏ
ాrట�క# మ>ందు ఎక/|ై�� చ
�k 
:
�'ంచు�1?ాలంట�  క �̧న :బంధనల#ం|ేD. �ెలం�ాణ 
ఏ
ాrటయQKక sగ�� `�ా ర��� స�లQల :
ా'ణ�:�T ఇFkనట�� , 6ా� :క 
సంస�ల అనుమH���@ చ
�kలను :
�'ంచుక#�@ందుక# �ెలం�ాణ 
ప�భ>త�ం ·ల# కqrంFం��.  
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ాష� ?ాKపB ం�ా 52 �ా��ఖQ�� కí ఉరe�  ఘÅ లను ప�భ>త�ం 
:
�'ంFం��. Çûüద
ాబ�ý ల% Nిక#/ గ>ర4���
ా :
ా'ణ�:�T రe. 5 
�1ట� క# g¥ౖ�ా Dల#?�ౖన 3 ఎక
ాల స�లQ:; ప�భ>త�ం �dట�bంFం��. 

 17 )*+��
�ట~ þ:యÅ �ాల�Àల#, ��ల#గ> )*+��
�ట~ |��Î{ 
�ాల�Àల%�  N¥Þ� ©¥ౖ��:�ంÓ �1ర4�లక# ప�భ>త�ం :ధుల# మంþర4 
&ేNిం��. ఉరe�  N¥Þ� ©¥ౖ��¯� �1ర4�ల#న; �ాల�Àల%�  అy�Kపక#ల 
:యQమకం &ేపట��ం��.   

 జర;qసు� ల సంodమQ:�T ప�భ>త�ం ఇపrట��d రe.120 �1ట��  
�dట�bంFం��. జర;qసు� లక# ÇûÞB  �ార4�  6ÌకరKం కqrంFం��.  

రe.100 �1ట�  :ధుల�� ప�భ>త�ం ��Kయ?ాదుల సంodమ :y�: 
ఏ
ాrట� &ేNిం��.  

 సమQజంల% సగ��గం�ా ఉన; మÇÈళల సంodమం �1సం 
�ెలం�ాణ ప�భ>త�ం అ�@క సంodమ, అWవృ��Y  �ారKక{మQలను 
&ేపడPతnన;��. కలQKణ లo�', �ా�� మ>బ�రº, �dNీఆÅ �T°�, cి 
ట~í�, ఆ
-గKలo�' వంట� పథ�ాల# 
ాష� ంల% మÇÈళల 
అభ>Kన;H�T, భద�తక# �ోహదపడPతn��;b.  �ేశంల% ఎక/|� 
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ల�:Dధం�ా మQ
�/° కsట~ల%�  క�|� మÇÈళలక# ప�భ>త�ం 33 
Sాతం 
�జ
d�షను�  కqrంFం��. 

 గ
�Eణ>లను ప�సవ సమయంల% ద?ాఖQనక# 
8సుక#
ావ|�:�T, ప�సవం త
ా�త ప_ట��న ¦డ���`ాట� 
సురo�తం�ా, ఉFతం�ా ఇంట��T &ే
dkందుక# ‘అమ'ఒ|�’ పథకం 
���
ా ప�భ>త�ం ?ాహ��లను సమక�
�kం��.  

 ఆ
-గKలo�' పథకం ���
ా ప�భ>త�ం అంగ¯ ?ా|} �dం��� ల%�  
త¶�¦డ�లక# ప�8
-¿ `Ìcి��ా³రం అం��సుB న;��. 

 �ెలం�ాణ 
ాష� ం ఏరr|�న ��ల#�dళ�ల% ప�భ>త�ం 
�ండP 6ార4�  
అంగ¯ ?ా|}ల À��ల# g¥ంFం��. స)*+కK 
ాష� ంల% అంగ¯ ?ా|} 
ట~చర�క# 4,200 రe`ాయల Àతం ఉంట�, ఇప_rడP ?ా
� ?@తనం 
10,500 రe`ాయలక# ప�భ>త�ం g¥ంFం��. 2,200 
రe`ాయల#న; అంగ¯ ?ా|} Çûలrర� À��లను ఆర4 ?@లక# 
g¥ంFం��.  

 odత�6ా� bల% ఆ
-గK Nhవల# అం��సుB న; ఆశ వర/ర�క# ��లక# 
�dవలం రe.1000 నుంF రe.1500 మQత�)² `ా
���cికం 
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లWంచడం స
��ాద: ��DంFన ప�భ>త�ం ?ా
� À��:; 6 ?@లక# 
g¥ంFం��.  

 ��?ాKంగ>లను g¥f� &ేసుక#�@ ?ా
��T ఇ&ేk `� � ���హక 
బహ�మH:రe.50 ?@ల నుంF రe.ల" వరక# g¥ంFం��. 
DకలQంగ>లక# ఆ
Î�Nీ ఆ
��న
Î బసు�ల%�  ప�భ>త�ం ఉFత బ¾ `ా¾ 
6ÌకరKం కqrసుB న;��. 

హ �ం�ార4� ల#, ఐ��gి, న
d�ా, N¥År ఉ�ోKగ>ల#,  108 Nిబëం��, 104 
Nిబëం��, DఆÅఎల#, Dఎ?�ల#,  ఎఎ¯ఎంల#, �ాంట�� క#� , ఔ° 
6� 
��ంÓ ఉ�ోKగ>ల#, `ాÅ� టäౖí ల\కkరర4� , ÏÇû�ఎంNిల% ప:&ేNh 
`ా
�!ధK �ా
�'క#ల ?@త��లను ప�భ>త�ం ��
Î�ా g¥ంFం��. �{ా మ 
పం&�b8ల%�  ప:&ేNh `ా
�!ధK Nిబëం�� ?@త��లను క�|� 
g¥ం&�ల: ప�భ>త�ం :ర�bంFంద: �ెqయ&ేయ|�:�T 
సం��cిసుB ��;ను.  �ేశంల% మ
�క/|� ల�: Dధం�ా ట�� ©ిº 
`� ¶సులక# ?@తనంల% 30 Sాతం అదనం�ా 
�¾/ అల?�ను� 
ప�భ>త�ం అం��సుB న;��. జర;qసు� లక#, |ౖె �వర�క#, భవన :
ా'ణ 
�ా
�'క#లక# ప�భ>త�)² gీ�sయం &ెq�ంF 5 ల"ల ప�మQద ±మQ 
అం��సుB న;��.  
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sష¯ భ�Îరథ  
 �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం  ఆDష/
�ంFన ఒక అదుEతం sష¯ 
భ�Îరథ పథకం.!��Y  &ేNిన న�� జలQలను ప�8 ఇంట���, ప�8 

-¿అం��ంచ|�:�T లoÕ 40 ?@ల �Tల%3టర� `a డ?�ౖన ��
Î 
g¥ౖప_ల\ౖ¯ :
ా'ణం జ
���ం��. అడవ_ల#, నదుల#, 
��ల�� ల\ౖను� , 
�ాల#వల#, 
-డP� .. ఇలQ ����ప_ 12?@ల �{ా NింÓ� ��ట�క#: ^ళâ�  
�ా{ మQలక# &ేర|�:�T  �ావలNిన ఏ
ాrట��  ప�రBb��b. 
అనుక#న; వKవy�ల% పనుల# ప�
�B �ావ|�:�T  అy��ార 
యం��� ంగం ఎం�� సమన�యం��, సమగ{ వ�Kహం��ప:&ేSార4. 
)*b¯ g¥ౖప_ల\ౖను� , ఇ¯ ట�º ?�Þ�, ?ాటÅ ట~�టä'ం° `ా� ంట�� , 
సంప_ల#, ?ాటÅ ట�Kంక#ల#, DదుKR సØ Nh�షన�  :
ా'ణం ����ప_ 
ప�రBbం��. ఇపrట��d 19 ?@ల g¥ౖFల#క# ఆ?ాస `�ా ం��లక# !��Y  
&ేయబ|�న న�� జలQల# &ేర4తn��;b. sగ�� �ా{ మQల%�  
పనులను ?@గం�ా ప�
�B &ేసుB న;��. అనుక#న; సమయం క��; 
మ>ం�ే ప�జలక# సురo�త మంF^ర4 అం��ంచ|�:�T కృcి &ేసుB న; 
sష¯ భ�Îరథ యం��� ం�ా:�T ఈ సందరEం�ా అWనందనల# 
�ెల#ప_తn��;ను. sష¯ భ�Îరథ �ారKక{మం �ేశ ప�y�:�� `ాట� 
అంద
�  ప�శంసల# `a ం��ం��. �ెలం�ాణ� చూgిన ��
�ల% ఈ  పథకం 
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అమల# &ేయ|�:�T �ేశంల%: 11 
ా�ా�  ల# ఆస�TB 
చూప_తn��;b. ఆయQ 
ా�ా�  ల బృం��ల# ఇక/|��T వFk  
అధKయనం &ేSాb. ��గ>^ట� వసH కలrనల% మన 
ాష� ం ఇతర 

ా�ా�  లక# ఆదరVం�ా :లవడం మనంద
��� గర��ారణం.  
ప�జ7
-గKం 

 ghదలక# )*ర4���న ?�ౖదKం లWం&�ల:  �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం 
ప�భ>���సుపతn� ల%�  వసతnలను ఎం��  అWవృ��Y  ప
�Fం��.  
ప�భ>���సుపతn� లg¥ౖ ప�జల%�  DSా�సం  g¥
��dట��  &ేNిం��. ప�భ>త� 
ద?ాఖQ��లల% �ావq�న ?�ౖదK ప
�క
ాల#, మందుల#, ఆధు:క 
ప
�జ7ã ��:; అందుబ�ట�ల%�T �ెFkం��.  40 ప�భ>���సుపతn� ల%�  
డయQలNి¾ �dం��� ల# ఏ
ాrట� &ేNిం��. ఎం.ఆÅ.ఐ, Nిట~6ా/¯, 
|�ÏటÞ 
d|�యQలÀ, టv |� ఎ�1, త��తర అ��Kధు:క 
ప
�క
ాలను DDధ ద?ాఖQ��లల% అందుబ�ట�ల%�T �ెFkం��. 
ÏలQ� , ఏ
�యQ ఆసrతn� లల% ఐ.Nి.య> �dం��� ల సంఖK క�|� 
g¥ంచడం జ
���ం��.ఉతBమ ?�ౖదKNhవల# అం��ంFనందుక# మన 

ా�ా�  :�T పల# జ78య6ా� b అ?ార4� ల# క�|� లWం&�b. 
         Çûüద
ాబ�ý నగరంల% ?�ౖదKNhవలను మ
�ంత DసB
�ంF, 
ghదలంద
��� అందుబ�ట�ల%�T �ె&ేkందుక# ప�8 ప��?@ల మం���T 



32 

 

ఒకట� &Æప_rన బNీB  ద?ాఖQ��ల# ఏ
ాrట� &ేసుB ��;ం. 40 బNీB  
ద?ాఖQ��ల# ఇపrట��d Nhవల# అం��సుB ��;b. ఈ 
ద?ాఖQ��ల%�  `�ా థsక ?�ౖదKం, 
-గ :
ా� రణ ప
Î"ల#, ఉFతం�ా 
మందుల# అందుబ�ట�ల% ఉ��;b.  
 ?�ౖదK DదKను,  Nhవలను మ
�ంత DసB
�ంచడం �1సం 

ాష� ంల% �¡తB�ా ��ల#గ> ?�ౖదK కÐÑSాలల# మంþర4 &ేSాం. 
Nి���ghట, మహబ[Ø నగÅ  కÐÑSాలల%�  ప�?@Sాల# `�ా రంభం 
అయQKb. సూ
ాKghట, నల.i ండల% వ&ేk ఏ|��� నుంF 
`�ా రంభమవ_��b. ఒ�1/ ?�ౖదK కÐÑSాలక# అనుబంధం�ా 750 
పడకల ఆసుపతn� ల# `�ా రంWసుB ��;ం.  
 ఆసుపH�ల% మరణ�ంFన ?ా
� మృత�ే³లను ఉFతం�ా 
తరqంచ|�:�T ప�భ>త�ం పరమపద ?ాహ��లను ప�?@శ g¥ట��ం��. 
ఈ సదు`ాయం �ేశంల% మ
�క/|� ల�దు. �ెలం�ాణ ప�భ>త�ం 
మQన·య దృకrథం�� ఈ ?ాహన Nhవలను ghదలక# 
అందుబ�ట�ల%�T �ెFkం��.  
�dNీఆÅ �T°� 

  ఆసుపతn� లల% సురo�త ప�స?ాల# జర�ాల�@ ప�y�న ల"Kం�� 
ప�?@శ g¥ట��న పథకం ��NిఆÅ �T°�. ఈ పథకం �T{ంద :ర4ghద  
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గ
�Eణ>లక# 12,000 రe`ాయల# ప�భ>త�ం  &ెq�సుB న;��. 
ఆడgిల�ను ప�సDంFన తq��T  `� � ���హకం�ా మ
- 1,000 
రe`ాయల# ప�భ>త�ం  &ెq�సుB న;��. ��:��`ాట� నవజ7త 
�!వ_లక#, బ�qంతలక# �ావq�న 16 ర�ాల వసుB వ_ల��క�|�న 
2,000 రe`ాయల Dల#?�ౖన �T° ను క�|� అం��సుB న;��.  ఈ 
పథకం అమల# త
ా�త ప�భ>త� ఆసrతn� లల% ప�స?ాల సంఖK 
గణ^యం�ా g¥రగడం��`ాట�, సమర�వంతం�ా మQ��, �! 
సంర"ణ  జర4గ>తnన;��.  ఇపrట��d ల"లQ�� మం�� ఈ పథకం 
���
ా  ప��జనం `a ం��ర4.  
 గరEవతnలక# ఆ
-గKలo�' పథకం �Tంద  ఒకప�ట సంప�ర� 
ఆ³
ా:; అంగ���|} �dం��� ల���
ా అం��సుB న;��.  ఐర¯, 
త��తర మందుల  పంgిణ� క�|�   జర4గ>��ం��.  
D��Kరంగం – 
�Nి|ె:åయÞ సూ/ళâ� , �ాల�Àల# 

D��Kరంగంల% �ెలం�ాణ 
ాష� ం చక/�ా  మ>ందడPగ> 
?@సుB న;��. �dÀ ట� gిÏ ఉFత D��KDy�నంల% ��గం�ా  g¥ద�  
సంఖKల% 
�Nి|ె:åయÞ సూ/ళâ� , �ాల�Àలను ప�భ>త�ం ఏ
ాrట� 
&ేNిం��. �ెలం�ాణ 
ాష� ం ఏరrడకమ>ందు ఎNీ�, ఎNీ� , ±Nీ, 
)*+��
�ట~,  వ
ాi ల�T &ెం��న D��Kర4� ల�1సం �dవలం 296 
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గ>ర4క#లQల# మQత�)² ఉం|ేD. ·ట�ల%   అర�¡ర వసతnల�� 
D��Kర4� ల# అ�@క అగ&�ట��  ప|ే?ార4.  �ెలం�ాణ 
ాష�  ప�భ>త�ం  
ఇప_rడP  అ:; హంగ>ల��, 
��ార4�  6ా� bల%  542 �¡తB  
గ>ర4క#లQల# ఏ
ాrట�&ేNిం��. వ&ేk ఏ|��� నుంF ¦Nిల �1సం 
మ
- 119 
�Nి|ె:åయÞ సూ/ళ�ను ప�భ>త�ం 
`�ా రంWంచబ� తnన;��. ఎNీ�, ఎNీ�  D��K
��నుల �1సం |��Î{ 
గ>ర4క#లQలను క�|� `�ా రంWంFం��.  ఇంట�: మరgిం&ేలQ 
గ>ర4క#లQల%�  మంF �èజనం, వసH, సకల 6Ìక
ాKల# 
కqrంFం��.  
 ఇట~వల జ
���న NిDÞ� ప
Î"లల% ఎం�� మం�� �ెలం�ాణ 
¦డ�ల# Dజయం 6ాy�ం&�ర4. �ేశం ¹తBం3ద ప�థమ6ా� నం 
6ాy�ంFం�� క�|� �ెలం�ాణ ¦|ే�  �ావడం మనంద
��� 
గర��ారణం. అ�@కమం�� ��{|��ార4ల#, పర���
-హక#ల# మన 

ాష� ం నుంF ?�ల#గ>ల%�T
ావడం, 
ా�ా�  :�T, �ేSా:�T �xరవం 
8సు�¡:
ావడం మనంద
��� సం��ష��యకం. ఆధు:క 
6ాం�dHక ప
�జ7ã ��:; అం��ప_చుk�¡: బ� ధన, ��{డల�� `ాటv  
వK�TBత�D�ాసం కqrం&ే Dధం�ా 
ాష� ంల% గ>ర4క#లQలను 
8
�k��దు� తn��;ం.  ·ట� �� `ాటv D�ేzDదK �1సం  ?�ÐáÄ?ా
��T 
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20 ల"ల రe`ాయల ఆ
��క స³యం ప�భ>త�ం 
అందజdసుB న;��.  
�ెలం�ాణక# హ
�త³రం 

  భDషKR త
ాలక# :ర'ల)*+న, పచk:    ప
ాKవరణ�:; 
అం��ం&�q. 
ాష� ంల% పచkద��:; 33 Sా��:�T g¥ం&�ల�@ 
ల"Kం��  �ెలం�ాణక# హ
�త³రం �ారKక{మQ:; g¥ద�  ఎతnB న 
ప�భ>త�ం అమల# &ేసుB న;��. ఈ �ారKక{మంల% ప�జల# 
ఉ���హం�ా  ��గ6ా�మ>ల# �ావడం ఆనంద��యకం.  
హ
�త³రం  `�ా రంWంFన మ[|ేళÄల% సుమQర4 82 �1ట�  
¹క/ల# ��టడం జ
���ం��. ఈ ఏ|��� 40 �1ట�  ¹క/ల# ��ట� 
ల"Kం ��   హ
�త³రం �ారKక{మం 6ాగ>తnన;��. ఇట~వల� గజd�Þ 
పట�ణంల% ఒ�d
-¿, ఏక �ాలం ల% 
��ార4�  6ా� bల% లoÕ 25 ?@ల 
¹క/ల# ��టడం జ
���ం��.  వ&ేk ఏ|��� నుంF ఈ �ారKక{మం 
6ా� b: మ
�ంత g¥ం&ే ప�ణ�fక NిదYం అbKం��. ప�8 �{ా మంల% 
ఒక నర�
Î : ఏ
ాrట� &ేNి ఏ|����T వంద �1ట�  ¹క/ల# ��ట� 
ల"Kం g¥ట�� క#��;ం.  ప�8 ఒక/ర4 తమ వంతn�ా ¹క/ల# ��ట�, 
?ాట�: g¥ంF g¥ద�  &ేయQల: �@ను ఈ సందరEం�ా �ెలం�ాణ 
ప�జలంద
��� DజãgిB  &ేసుB ��;ను.  
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ప
�`ాలన సంస/రణల#  
 ప�జలక#ప
�`ాలనను మ
�ంత &ేర4వ &ేయడం �1సం మన  

ాష� ంల% Dప�?ాత'క)*+న  ప
�`ాల�� సంస/రణలను Dజయ 
వంతం�ా అమల# &ేసుక#��;ం.  చ
�త�ల% ఇంత తక#/వ 
సమయంల% ఇంత ��
Î `ాల�� సంస/రణల# మ
�క/|� 
జరగల�దు. ప
�`ాల�� 6ÌలభKం �1సం, ప�భ>త� �ారKక{మQల 
అమల#ల% ?@�ా:;,   `ారదరVకతను  g¥ంచడం �1సం, 10 
ÏలQ� లను 31 ÏలQ� ల# &ేసుక#��;ం. 43 
�?�నూK |�Dజన�  
సంఖKను 69�T g¥ంచుక#��;ం. 459 మండలQలను 584 
మండలQల# &ేసుక#��;ం. గతంల% 68 మ>:�`ాqట~ల#ంట�, �¡తB�ా 
మ
- 68 మ>:�`ాqట~లను ఏ
ాrట� &ేసుక#��;ం. �ెలం�ాణల% 
ఇప_rడP ¹తBం 136 మ>:�`ాqట~ల#, 6 �ా
Ær
dషను�  ఉ��;b. 
గతంల% 8,690 �{ా మ పం&�b8ల#ంట�, �¡తB�ా 4,383 �{ా మ 
పం&�b8లను ఏ
ాrట� &ేసుక#��;ం. ఇప_rడP �ెలం�ాణల% 
¹తBం 12,751 �{ా మ పం&�b8ల#��;b. ప�జల# ఇట~వల� �¡తB  
�ా{ మ పం&�b8ల, �¡తB  మ>:�`ాqట~ల `�ా రం�èత�?ా:;  
ఆనం�ో���³ల�� జర4ప_క#��;ర4.  
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�ా{ మ పం&�b8ల#�ా తం|�ల# 
 ��
�జన తం|�లను, ఆ��?ాNీ గ[|�లను ప��ేKక �{ా మ 
పం&�b8ల#�ా గ>
�Bం&�ల: ఎNీ�ల# ఎపrట� నుం&- |�మQం½ 
&ేసుB ��;ర4. ఆర4 దSాబ�� ల �ాలంల% ?ా
� కల ��ర?@రల�దు. గత 
ప�భ>���ల# ఎ:;కల మQ:©¥6�� ల% ³3ల# గ>gిrం&�
d  తపr, 
తం|�లక#, గ[|�లక#  �{ా మ పం&�b8లహ ��� కqrంచ ల�దు.  
�ెలం�ాణ ప�భ>త�ం  ఎNీ�ల కలను :జం &ేNిం��. 
ాష� ంల% �¡తB �ా 
1,326 ప��ేKక ఎNీ�  �{ా మ పం&�b8లను ఏ
ాrట� &ేNిం��.·ట��T 
��డP 1,311 �{ా మ పం&�b8ల# c¥డూKÞ�  ఏ
�యQల%�@ ఉ��;b. 
ఇతర �{ా మ పం&�b8ల%� నూ ఎNీ�లక# 
�జ
d�ష¯ �¡న6ాగ>తnం��. 
��ం�� ����ప_ 3?@ల మం�� ఎNీ�ల# 
ాష� ంల%  సరrంచుల#�ా  
అb�K అవ�ాSా:; ప�భ>త�ం కqrంFం��.  
 ప�భ>త�ం `� ¶¾ Sాఖల%నూ  క�|� ��
Î�ా `ాల�� 
సంస/రణల# �ెFkం��.  �ెలం�ాణ ఏరr|ే ��ట��T �dవలం 
�ం|ే  

�ండP `� ¶¾ క3షన
dట��  ఉం|ేD.  ఇప_rడP ?ాట� సంఖKను 9 �T 
g¥ంచుక#��;ం. `� ¶¾ సØ |�Dజన�  సంఖKను 139 నుంF 163క# 
g¥ంచుక#��;ం. స
�/Þ �ా
ాKలయQలను 688 నుంF 717క# 
g¥ంచుక#��;ం. `� ¶¾ Nh�షన�  సంఖKను 712 నుంF 814క# 
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g¥ంచుక#��;ం. `� ¶¾ Nh�షన�  :ర�హణ �1సం ఇ&ేk :ధులను 
క�|� ప�భ>త�ం  ��
Î 6ా� bల% g¥ంFం��.  
�¡తB  జ�నÞ వKవస�  
 �ెలం�ాణ� 6ాy�ంచుక#న; ఫqతం సంప�ర�ం�ా `a ం��లంట� 
6ా� :క#ల�d ఉ�ోK�ావ�ాSాల# ద�ా/q. �¡తB  ÏలQ� ల `�ా Hప��కన 
6ా� :క#ల హక#/ల# ప
�రo�ంచటం �1సం, ప�భ>త�ం �¡తB  జ�నÞ 
వKవస�ను ఏ
ాrట� &ేNిం��.  ల%కÞ �dడÅ ఉ�ోK�ాలల% 95 Sాతం 
అవ�ాSాల# 6ా� :క#ల�d లWం&ే Dధం�ా చట�ం &ేNిం��. |�Nి� º� 
�dడÅ �� `ాట� ఏడP జ�ను� , 
�ండP  మ¶� జ�ను�  ఏ
ాrట� &ేసూB  
ప�భ>త�ం చట�ం 8సు�¡Fkం��. �dంద� ప�భ>త�ం ఈ చట�� :; 
ఆL��ంచ|�:�T 6ానుక�లత వKకBం &ేNిం��. �dంద� ఆLదం 
లWంFన ?�ంట�@ �¡తB  జ�నÞ వKవస�  ప��ారం ఉ�ో K�ాల 
:యQమక ప��T{య g¥ద�  ఎతnB న `�ా రంW6ాB మ:  
�ెqయ&ేసుB ��;ను.   
`ా
�S{ా s�ాWవృ���  
  
ాష�ంల%  ప
�శ{మల 6ా� పన�1సం మ>ందుక#వ&ేk ?ా
��T   
ట�.ఎ¾ - ఐ.`ా¾  Nిం��Þ Dం|ో Dy�నం ఎం�� ఆకరåణ�యం�ా 
వ_ం��.   �dవలం 15 
-¿ల%� �@ అ:; ర�ాల అనుమతnల# 
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ప
�శ{మల 6ా� పనక# లWసుB ��;b.  ఇపrట� ���ా 7,697 
ప
�శ{మలక# ఈ Dy�నం ���
ా అనుమతnల# లWంచ�ా అందుల% 
5,570 ప
�శ{మల# ఉతrHB: `�ా రంWంF��b.  లoÕ మ>g¥ౖ� 

�ండP  ?@ల �1ట�  రe`ాయల g¥ట�� బడPల# 
ా�ా�  :�T తరq  
వFkనb. 8.37 ల"ల మం���T ఉ�ోKగ అవ�ాSాల# లWం&�b.  
ఖQbలQ ప|�న   �ాగ¼ నగÅ NిరerÅ  sల#� ను ప�భ>త�ం 
ప�ను�¡: ప_నర4దY
�ంFం��. ?@లQ�� మం�� �ా
�'క#ల Fర�ాల 
?ాంఛను �@ర?@
�kం��.  నల� �Æండల% �మQ Nి)*ం°, 

ామగ>ండంల% ఎర4వ_ల 	ాKక�
Î, ఆ��లQబ�ý ల% Nి)*ం° 
�ా
Ær
dష¯ ఆï ఇం|�యQ qsటä½, మ>ల#గ>ల%: బలQ� రerÅ 
ప
�శ{మలను త�రల%�@ H
���  `�ా రంWంచు�1ను��;ం. 
ఐ.ట� రంగంల% బ¶య)*+న శ�TB�ా �ెలం�ాణ 

 �ెలం�ాణ 
ాష� ం ఐ.ట� రంగంల% బ¶య)*+న శ�TB�ా ఎ����ం��.  
ప�పంచంల%  Çûüద
ాబ�ý   ప�మ>ఖ ఐ.ట� హØ  �ా గ>
�Bంప_ 
`a ం��ం��. 
ాష� ప�భ>త�ం రe`a ం��ంFన నూతన ఐ.ట� 
Dy�నం��`ాట�,  Nిం��Þ Dం|ో `ా
�S{ా sక అనుమతnల Dy�నం 
వల�   ఐ.ట� రంగం ల%  గణ^య)*+న g¥ట�� బడPల# 
ావడం 
`�ా రంభ)*+ం��. ఎ��; ��గiజ కంg¥^ల#  �ెలం�ాణల% g¥ట�� బడPల# 
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g¥డPతn��;b. అంక#ర ప
�శ{మలను `�� త�ÇÈం&ేందుక# 
ఏ
ాrట�&ేNిన ట�-హØ �ేశ?ాKపB ం�ా సంచలనం సృcి�ంFం��. ఐ.ట� 
ఎగ>మతnల# ఈ ఏ|��� ల" �1ట�  రe`ాయలక# &ేర4క#��;b.  
ఐ.ట�. ప
�శ{మను 
ాష� ం ల%: ఇతర  నగ
ాలక#  DసB
�ంచడంల% 

ాష�  ప�భ>త�ం సఫలమవ_��ం��.   
రహ��ర4ల# 
 )*ర4���న రహ��ర4ల# �ేSాWవృ��Yల% ��లక `ాత�̀ � cి6ాB b. 
దురదృష�వSాత´B  అ:; రం�ాల%�  మQ��
��ా�@ రహ��ర4ల 
Dషయంల%నూ �ెలం�ాణక# 8వ� అ��Kయం, Dవ" అమలbం��. 
�ెలం�ాణ 
ాష� ం ఏరr|�న ��డP రహ��ర4ల ప
�Nి�H అతKంత 
అy��న;ం�ా ఉం|ే��.  
�ెలం�ాణ ఆDరEDం&ే ��ట��T జ78య రహ��ర4ల Dషయంల% �ేశ 
సగట� 2.80 �Tల%3టర4� ంట�, �ెలం�ాణ 
ాష� ం సగట� �dవలం 2.20 
�Tల%3టర4�  మQత�)² ఉం|ే��. �ెలం�ాణ 
ాష� ం ఏరr|�న త
ా�త 
ప�భ>త�ం జ78య రహ��ర4ల :
ా'ణం Dషయంల% ప��ేKక 
&Æరవను చూgిం��. �dంద� ప�భ>త�ం క�|� 6ానుక�లం�ా 
సrం��ంF, �ెలం�ాణ 
ా�ా�  :�T ఎక#/వ జ78య రహ��ర4లను 
మంþర4 &ేNిం��. �dవలం ��ల#�dళ�  వKవy�ల%�@ �¡తB�ా 3,155 
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�Tల%3టర� )²ర జ78య రహ��ర4లను �dంద�ం మంþర4 &ేNిం��. 
57 ఏళ�  స)*+కK 
ాష�  చ
�త�ల% ¹తBం 2,527 �Tల%3టర� జ78య 
రహ��ర4ల# మంþ
���,ే �dవలం ��ల#�dళ�ల%�@ అంతక��; 
ఎక#/వ�ా 3,155 �Tల%3టర� :|�D కq��న 36 జ78య 
రహ��ర4ల# మంþరయQKb. ��:వల�  �@డP �ెలం�ాణల% మతBం 
5,682 �Tల%3టర� జ78య రహ��ర4ల ��° వÅ/ ఏరr|�ం��. 
జ78య రహ��ర4ల%�  ప�సుB తం జ78య సగట� 3.81 
�Tల%3టర�b�ే, �ెలం�ాణ 
ాష� ం సగట� 5.02 �Tల%3టర4� . 
జ78య రహ��ర4ల Dషయంల% �ెలం�ాణ ఏరr|ే ��ట��T 
దo�ణ���ల% అట�డPగ>న ఉన; 
ాష� ం �@డP అగ{��గంల% :లవడ)² 
�ాక#ం|�, �ేశ సగట�ను sంFం��.  
 �ెలం�ాణ 
ాష� ంల%: ఆÅ అం½ ¦, పం&�b8 
ా¼ 
-డ� ను, 
వం�ెనలను ప�భ>త�ం ����ప_ 16?@ల �1ట�  ఖర4k�� అWవృ���  
&ేNిం��. ?@ల సంఖKల% ఉన; మట��  
-డ�ను ¦ట� 
-డP� �ా మQ
�kం��. 
Nిం��Þ ల�¯ 
-డ�ను డబ>Þ ల�¯ 
-డP� �ా మQ
�kం��. 
ాష�  ?ాKపB ం�ా 
1146 �¡తB  వం�ెనల :
ా'ణం &ేపట��ం��.  
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డబ>Þ బm½ రeం ఇళâÄ 

 :ర4ghదలక# గృహ:
ా'ణం పథకం అమల#&ేయడంల% క�|� 
�ెలం�ాణ 
ాష� ం �ేSా:�d ఆదరVం�ా :qFం��.నూట��T నూర4 Sాతం 
ప�భ>త� ఖర4k�� డబ>Þ బm½ రeం ఇళÄను :
�'ంF ఇవ�డం 
�ేశంల%�@ ప�థమం.  డబ>Þ బm½ రeం ఇళÄ పథకం �T{ంద ఇపrట� 
వరక# 2, 72, 763 ఇళÄను ప�భ>త�ం మంþర4 &ేNిం��.ఇండ�  
:
ా'ణం ?@గం�ా 6ాగ>తnన;��. బలÇæనవ
ాi ల గృహ:
ా'ణ 
పథకం �Tంద ల¦Y��ర4ల# గతంల% &ెq�ంచవలNి వ_న; 4?@ల �1ట�  
రe`ాయల ర4ణబ�ాbలను ప�భ>త�ం రదు�  &ేNిం��. 

సజ7వ_�ా SాంHభద�తల# 
 `� ¶సు Sాఖ ను బల%ghతం &ేయడం  వల�  సమర�వంతం�ా   
SాంHభద�తల ప
�ర"ణ జర4గ>తnన;��. చ
�త�ల% ఎన;డూ ల�నంత 
ప�Sాంతం�ా జనÀవనం 6ాగ>తnన;��. అWవృ��Yల% SాంH 
భద�తలక#న; `�ా y�నKతను గ>
�BంF, `� ¶సు Sాఖక# అతKy�క 
బ|ెÜ° �dట�bంFనం. 10,000  మం�� Nిబëం��: �¡తB�ా 
:యsం&�ం. ఇపrట��d 4,012  ?ాహ��లను సమక�
ాkం. మ
- 
11,557 ?ాహ��లను �¡తB�ా సమక�ర4సుB ��;ం.  
ాష� ం అంతట� 
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ల"లQ�� Nీ Nీ ��)*
ాలను g¥ట��  :ఘQ వKవస�ను బల%ghతం 
&ేయడం జ
���ం��.  ఎపrట�కప_rడP ఆధు:క 6ాం�dHకప
�జ7ã ��:; 
`� ¶¾ Sాఖ   అం��ప_చుkక#ంటßం��. �ేశంల%�@ �»q6ా
��ా 
అనుమQ:తnల 	 � టßలను "ణ�లల% స
�`� ల�k ©hcియÞ 

�క��;ష¯ Nిస�í ను ప�?@శ g¥ట�� ం. ఇ�� �̀ ¶సుల &ేHల% ఒక 
బ�³'సB �ం�ా మQరబ� ��ం��. �@రసుB ల��`ాట�, అ��థ శ?ాలను, 
తgిr`� bన?ా
�: క�|�  ఈ Dy�నంల% గ>
�Bంచవచుk.  
Çûüద
ాబ�ý ల% త�రల%�@ అంత
ాÜ 8య 6ా� b `� q¾ కమQం½ 
అం½ కంటß� Þ N¥ంటÅ `�ా రంభం అవ_తnం��. SాంH భద�తల �� 
`ాటv ప�కృH  ?�ౖప
Î��Kల#,  జ7తరల#, ఉత�?ాలను ఈ N¥ంటÅ 
���
ా :�తం�ా  పరK?@o�ంచట�:�T  ·లవ_తnం��.  `� ¶¾ Sాఖ  
gh�ాట, గ>డPంబ� వంట� దు
ా&�
ాలను  సమరYవంతం�ా 
అ
�కట�గq��ం��. డ�Ó�, క¶Bల :
-y�:�T  ఉక#/g|ి��Tq ¦��ంFం��. 
cీ ట~í� కృcి ఫqతం�ా మÇÈళలక# భద�త ఏరr|�ం��. 
SాంHభద�తల పరK?@"ణల% �ెలం�ాణ 
ా�ా�  :;  �ేSా:�d 
తలమQ:కం�ా :ల#ప_తnన; `� ¶¾ Sాఖ ఉ�ోKగ>లంద
��� ఈ 
సందరEం�ా ప��ేKక అWనందనల# �ెల#ప_తn��;ను.  
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Dశ�నగరం�ా Çûüద
ాబ�ý 

 Dశ�నగరం�ా Çûüద
ాబ�ý నగ
ా:;8
�k����� లన; ల"Kం�� 
ప�భ>త�ం ప��ేKక ప�ణ�fకను అమల# &ేసుB న;��. 35 ?@ల �1ట�  
రe`ాయల�� DDధ :
ా'ణ �ారKక{మQలను &ేపట��ం��. నగరంల% 
ట�� ©ిº సమసK :?ారణక# వ�K³త'క రహ��ర4ల అ¦వృ��Y  
పథకం �Tంద రe. 25?@ల  �1ట�  రe`ాయల�� ప�ణ�fకల# 
రe`a ం��ంF అమల#&ేసుB న;��.   g¥
�  ఓవర4� , ఎº� g¥�¾ ?@ల# 
ఉప
�తల రహ��ర4ల#,  అండÅ `ా¾ ల# ఏ
ాrట�&ేసుB ��;ం. 
Çûüద
ాబ�ý నగ
ా:; Nిగ;Þ ©ీ� Nిట~�ా 8
�k����� లన; ప�భ>త� 
సంకలQr:�T ఎ¾.ఆÅ .|�.gి ఊతs6�B ం��. ��:ల% ��గం�ా 
ఎ¾ .ఆÅ .|�.gి ఫ q��ల# Çûüద 
ాబ�ý న గ ర ?ాసుల క# 
అందుబ�ట�ల%�T వ సుB ��;b. అయKపr 6a N¥ౖట~, )*+ం½ Nhr¾ 
జం"¯, Fంతలక#ంటల% మ[డP అండ Å ̀ ా¾ ల#, ఎqëనగÅ -
మనూ�
ాబ�ý �¥
� ఓవ Å ను ఇట~వ ల� `�ా రంWంచుక#��;ం. నగరంల% 

-డP� , `ా
�!ధKం )*ర4గ> ప
�&ేందుక# ప�ణ�fకల# 
అమలవ_తn��;b. నగరంల% రహ��ర4ల# బ�గ>&ేయ|�:�T, 
అWవృ��Yపరచ|�:�T 2,716 �1ట�  రe`ాయల�� పనుల# 
జర4గ>తn��;b. Ï.Çû�.ఎం.Nి ప
�y�ల%: 185 &ెర4వ_లను 
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అWవృ��Y  పరచడం��`ాట�, 
ాబ� b� 30 సంవత�
ాల ���ా నగర 
ప�జల ��గ>^ట� అవస
ాల# 8
dk Dధం�ా 20 ట�.ఎం.Nిల 
6ామర�Òం�� 
�ండP జలQశయQలను ప�భ>త�ం :
�'సుB న;��. 
Sాట�ల\ౖ° ట�¯ cిÊ ల :
ా'ణ�:�T క�|� ప�ణ�fకల# 
రe`a ం��ంFం��.  నగరంల% ఆ³� దకర  ?ా��వరణం g¥ం&ేందుక# 
`ార4/ల#, బ ట�:కÞ �ా
��ను�  అWవృ��Y  &ేసుB న;��. వ&ేk ఐ�ేళ�ల% 
50 ?@ల �1ట�  రe`ాయల వKయం�� Çûüద
ాబ�ý నగరంల% 
మùqకవసతnలను )*ర4గ>ప
�&ే ప�ణ�fక అమలవ_తnం��.  
Çûüద
ాబ�ý చుటv�  
ÎÏనÞ 
�ంగ> 
-డP�  

 Çûüద
ాబ�ý చుటv�  ప�సుB తం ఔటÅ 
�ంగ> 
-డP�  ఉం��. 
Çûüద
ాబ�ý నగరం ఔటÅ 
�ంగ> 
-డP� ను ��ట�క#: శర?@గం�ా 
DసB
�సుB న;��. Çûüద
ాబ�ý 3దు�ా ఇతర `�ా ం��లక# 
ాక`� కల# 
క�|� ఎక#/వయQKb. ఈ ప
�Nి�H: దృcి�ల% g¥ట�� క#: ప�భ>త�ం 
ఔటÅ 
�ంగ> 
-డP� క# అవతల 330 �Tల%3టర� 
ÎజనÞ 
�ంగ> 
-డP�  
:
�'ం&�ల: ప�భ>త�ం :ర�bంFం��. 
ÎజనÞ 
�ంగ> 
-డP�  
సం�ా
�|�� -గజd�Þ-&ౌట�పrÞ-మQÞ-క|�B Þ-�ాý నగÅ- &ే?�ళ� -
కం�� పట�ణ�ల 3దు�ా వలయQ�ారంల% ఉంట�ం��. అంత
ాÜ 8య 
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6ా� b ఎº� g¥�¾ Çûü?@�ా 
ÎజనÞ 
�ంగ>
-డP� ను :
�'ం&�ల: 
ప�భ>త�ం :ర�bంFం��.  
వ&ేk ��లల% 
�ం|ో దశ )*టß�  
��ల#  
 Çûüద
ాబ�ý నగర ?ాసుల# ఎంత�ా�� ఎదుర4చూNిన  )*టß�  
¹దట� దశ `�ా రంభ)*+ం��.  
-¿క# ల"మం���T g¥ౖ�ా ఈ 
6Ìక
ాK:; D:���ంచు�1వడం ఆనం��:; కqi6�B ం��.  s��qన 
దశల పనుల#  క�|� సత�రం ప�
�B&ేNి  `�ా రంWంచ|�:�T 
కృcి&ేసుB ��;ం. ప�సుB తం ���-ల# నుం|� sయQప�ర4 వరక# 30 
�Tల% 3టర� )²ర )*టß�  
��ల# పర4గ>ల# g¥డPతnన;��. వ&ేk ��ల 
నుం|� అ3Å g¥° నుం|� ఎÞ ± నగÅ వరక#, నవంబÅ ��లల% 
అ3Å ghట నుం|� Çûüటäº Nిట~ వరక# )*టß�  
��ల# న|�gంిచ|�:�T 
శర?@గం�ా పనుల# జర4గ>తn��;b. 
మ>��ంప_ 

 గతం s��qkన Dధ�ం6ాల D�ా��లను అy�గsసూB  
�ెలం�ాణ� వరBమQనంల% Dజయ పరంపరను నLదు &ేసుB న;��. 
అb�ే ఇ�� అంత సులభం�ా 6ాధK పడల�దు. ప�జ7`� 
ాటం ���
ా 
6ాy�ంFన �ెలం�ాణను Dఫల
ాష� ం�ా మQ
ాkల�@ క#ట�ల#  
�¡న6ా��నb. ప�జల ఇకKతను DFkన;ం &ేయQల�@ క#Fkత 
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ప�య��;ల# ఇం�ా �¡న6ాగ>తn��;b. ప�భ>త�ం  అWవృ��Y  
ఒక/ట� yేKయం�ా  ప: &ేసుB ంట�, �¡ంతమం�� �dవలం �ద� 

ాజ��య ప��జ��ల �1సం అడPగడPగ>�� ఆటం�ాల# 
సృcి�సుB ��;ర4. ప�8పశక#B ల ప�య��;లను y�ట��ా ఎదు
Æ/ంటv 
yౖెరKం�ా మ>ందుక# 6ాగ>తn��;ం. సమసKలను ప
�ష/
�ం&ే 
క{మంల% ఎదురb�K స?ాళ�ను &�కచకKం�ా అy�గsసుB ��;ం. 
నూతన 
ాష� ంల% అ?ాంఛ^య ప
�ణ�మQల# తల\తBక#ం|� 
అడPగడPగ>�� అప�మతBం�ా వKవహ
�ం&�ం. �ెలం�ాణ�ల% :తKం 
అలజడPల# సృcి�ం&ే ప�య��;లను Hgిr�¡డPత´ 
ాజ��య 
సుNి�రతను ��ల�¡qr��ం. 
ాజ��య అD^H ల�:  `ాలనను 
అం��సుB ��;ం. అగమK �-చరం�ా ఉన; ఆ
��క వKవస�ను �ా|�ల% 
g¥ట�� , వృ���  ��శ�ా న|�gిసుB ��;ం. గ|�Fన ��ల#�dళ�ల% �ెలం�ాణ 

ాష� ం ఏ|����T సగట�న 17.12 Sాతం ఆ��య వృ���  
dట�ను 
6ాy�ంFం��. ప_
-�ాs 
ాష� ం�ా �ేశంల% ప�థమ 6ా� ��:; 
ఆక{sంFం��. ఈ g¥ర4గ>తnన; సంపదనం��  ghద
�క 
:రe'లనక# ఉప���ం&ేందుక# ప�భ>త�ం కృత:శkయం�� 
ఉం��. �ెలం�ాణ 
ాష� ం ఒక 
ాష� ం�ా మనుగడ 6ా��సుB ం��? అ�@ 
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భయసం�ే³లను �»ల��ం&�ం. �ెలం�ాణను �ేSా:�d మQరi:
d�శనం 
&ేNh 
ాష� ం�ా :లబmట�� �1గq�ాం.  

 ఆ��డP జలదృశKంల%  ఉదKమQ:�T ఉదుKక#B |�నవ_త´, �@ను 
గనక`� 
ాట�:; మధKల% ఆgి�ే  నను; 
ాళ��� �¡ట�ం|� అ: 
6ాహ6� ghత)*+న ప�Hజãను &ేSాను. అ6ాధKమనుక#న; �ెలం�ాణ 

ా�ా�  :; సు6ా� ధKం &ేNhవరక#  Dశ{sంచల�దు. �@డP అ�ే 
సంకలrబలం�� బం�ార4 �ెలం�ాణ :
ా'ణం �1సం ప_నరం�Tత 
మవ_తn��;ను.  ఈ ప�యQణంల% ప�జల� ��క# అండదండ.   ?ా
� 
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