2019, ���్ట �ంబర్ 9వ �ే�న
� �ెలం�ాణ �ాష్ట� �ాసనసభక�
2019-20 సంవతస్రం బ�ెజ్ట్ ను సమ��ప్సూ
త్
��రవ�య�ల�ౖన మ�ఖయ్మం�్ర

�� కల్వక�ంట్ల చంద్ర��ఖర్ �ావ� �ా�� ప్రసంగం.
��రవ అధయ్�� !
1.

2014 �న్ ల� నూతన �ాష్ట ం� �ా అవత��ం�న �ెలం�ాణ

ఐ�ేళ్ల స్వలప్ వయ్వ��ల��� అదుభ్త���న ప్రగ�� �ా��ం�ం��.
�ాష్ట ం� ఏరప్�ే��ట��� ���ద్ష్ట��న �ా్ర�ప��కల� ఏ� ల�నపప్ట���
సూ
్థ ల అంచ��ల�� �ాష్ట � ప్రయ�ణం �ా్రరంభం అ�ం��. గ���న
ఐదు సంవతస్�ాల �ాలంల� �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ల� అమల� �ే�ిన
�నూతన్ ప్రజ�ప�గ పథ�ాల���న్ య�వత్ �ే�ా�న్ ఆశ్చరయ్
ప�����. అ�న్ రం�ాల�్ల సమత�ల అ�వృ��ధ్ �ా��ం�న
�ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ��డ� �ేశంల��� అగ��ా� �ాష్ట ం� �ా సగర్వం�ా
���ం��.
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ఐ�ేళ్లల� ఆ��్థక ప్రగ�:
2.

�ాష్ట ం� ఏరప్��న �దట� ఏ���� ��లక� 6,247 ��ట్ల

ర��ాయల� మ�త్ర�� ఖర�్చ ��ట్టగ��� ప���్థ ిత�ల� మన
�ాష్ట ం� ల� ��ల��� ఉం�ే�. ఐ�ేళ్ళ తర��ాత ��లక� 11,305 ��ట్ల
ర��ాయల� ఖర�్చ ��ట్ట � �ా్థ��� �ెలం�ాణ ఎ����ం��.
��టంప�న
�్ట
�.ఎస్.��.�ి.:
3.

�ాష్ట � ఏ�ాప్ట�క� మ�ందు ��ండ� సంవతస్�ాలల�, �ి్థర

ధరల వదద్ �ాష్ట � సూ
్థ ల �ే��తప్�త్ (�.ఎస్.��.�ి.) సగట�

వృ��ధ్��ట� ��వలం 4.2 �ాతం ఉం�ే��.

2018-19 ఆ��్థక

సంవతస్రంల� �ెలం�ాణ �ాష్ట � �.ఎస్.��.�ి. వృ��ధ్��ట� ��ండ�నన్ర

��ట్లక� ��ౖ�ా ������ 10.5 �ాతం�ా న��ైం��.
4.

స���కయ్ ఆంధ్రప�
్ర ేశ్ ల� �వ�� ఆ��్థక సంవతస్ర���న

2013-14 ఆ��్థక సంవతస్రం ప�రత్ ��య్ ��ట��� �ెలం�ాణల�

సూ
్థ ల �ా�ీ్టయ
�
�ే��తప్�త్ (�.ఎస్.��.�ి.) �ల�వ ప్రసత్ ుత

ధరల వదద్ 4,51,580 ��ట్ల ర��ాయల�ం�ే��. ఐ�ేళ్ళల� �ాష్ట �
సంపద ����ప� ��ట్ట ం� ప�ం��. 2018-19 ఆ��్థక సంవతస్రం
మ�����

��ట���

�ాష్ట � సంపద
2

�ల�వ

8,65,688

��ట్ల

ర��ాయల��ా న�దు �ావడం, స్వ�ాష్ట ం� �ా మ���న త�ా్వత
�ెలం�ాణ

�ాష్ట ం�

�ే�్చ�ెబ�త�నన్��.

ఆ��్థకం�ా

ఎంత

ధృఢం�ా

మ���ం�ో

గణ�యం�ా ������న మ�లధన వయ్యం:
5.

�ా�ా్ట��వృ��ధ్ ��సం, ఆసుత్ల కలప్న ��సం ���్చం�ే

మ�లధన వయ్యం (capital expenditure) ల� ఎక్క�ో

అట్ట డ�గ�న ఉం�ే �ెలం�ాణ, ��డ� �ేశంల��� అగ��ా��ా
���ంద� సగర్వం�ా ప్రకట�సత్ ు��న్ను. స��క
� య్ ఆంధ్రప�
్ర ేశ్ ల�

మ�లధన వయ్యం �తత్ ం వయ్యంల� ��వలం 11.2 �ాతం

మ�త్ర�� ఉం�ే��. �ధుల ���గంల� ఎదు���న �వకష్
�ారణం�ా

స���కయ్�ాష్ట ం� ల�

��ట్ట న
�

��ట్ట �బ��

వయ్యంల�

�ెలం�ాణక� ద��్కన �ాట� మ��ంత తక�్కవ ఉం�ే��. �ెలం�ాణ
�ాష్ట ం� అవత��ం�న త�ా్వత ప్రభ�త్వం అనుస��ం�న ఆ��్థక
�����ల వల్ల

మ�లధన వయ్యం క�మం�ా ��ర�గ�త�

వ�్చం��. గ���న ఆ��్థక సంవతస్రంల� 16.9 �ాతం మ�లధన
వయ్యం�� �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� �ేశంల��� మ�ందు వర�సల�

���ం��. ఇ�ే ఆ��్థక సంవతస్రంల� ��ంద్ర ప్రభ�త్వ బ�ెజ్ట్ల �
మ�లధన వయ్యం ��వలం 12.89 �ాత����ే, �ేశంల�� అ�న్
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జనరల్ ��ట���� �ా�ా్ట�ల సగట� మ�లధన వయ్యం 14.2 �ాతం
మ�త్ర�� అ� గమ�ం��ల� ��ర�త���న్ను.
6.

స���కయ్ �ాలన �వ�� ప�� సంవతస్�ాలల� మ�లధన

వయ్యం ��ంద �ెలం�ాణ �ా్రంతంల� 54,052 ��ట్ల ర��ాయల�
ఖర�్చ �����ే, �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ఏరప్��న ��వలం ఐ�ేళ్లల���
1,03,551

��ట్ల

ర��ాయలను

ప్రభ�త్వం

ప్రజ�ప�గ

�ారయ్క�మ�ల ��సం ���్చం�ం��.
7.

��వలం బ�ెజ్ట్ �ధుల� �ాక�ం��, ��ధ ఆ��్థక సంస్థ ల

నుం� స�క��ం�న �ధుల�్ల 65,616 ��ట్ల ర��ాయలను
మ�లధన వయ్యం�ా �����ంచడం జ����ం��. అంట� గ���న

ఐ�ేళ్లల� �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ల� జ����న �తత్ ం మ�లధన వయ్యం
1,65,167 ��ట్ల ర��ాయల�. స���కయ్ �ాష్ట ం� ల� అ�వృ��ధ్ పనుల
��సం సగట�న ఏ������ ఐదు ��ల ��ల�గ� వందల ��ట�
్ల ఖర�్చ

�ే��త్, �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ల� ఏ������ సగట�న 33,833 ��ట్ల

ర��ాయలక� ��ౖ�ా ప్రభ�త్వం ఖర�్చ �ేసత్ ునన్��. �ెలం�ాణ

�ా�ా్ట��వృ��ధ్ ��సం �ధుల� ఖర�్చ ��ట్ట � �షయంల� �ాష్ట �

4

ప్రభ�త్వం ఎంత �బదధ్ త�� ఉం�ో ఆర� ��ట్ల � ������న ��ట్ట �బ��
వయ్య�� �ర��ిసత్ ునన్��.
8.

అ�న్ రం�ాల�్ల �ా��సత్ ునన్ అ�వృ��ధ్ ఫ�తం�ా గ���న

ఐదు సంవతస్�ాల �ాలంల� �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� 21.49 �ాతం
సగట� ఆ��య వృ��ధ్��ట� �ా��ం�, �ేశంల��� ��ంబర్ వన్ �ా
���ం��.
9.

ఈ ఆ��్థక గణ�ం�ాల�న్ ��రత కం��్ట � లర్ అండ్ ఆ��టర్

జనరల్ ��ా్థ��ం�, అ���ా��కం�ా ప్రకట�ం�న �వ�ాల�. ఈ
ల�క్కల�� గత ఐ�ేళ్ల�ా �ాసనసభక� సమ��ప్ంచడం జ����ం��.
��రవ �ాసన సభ సభ�య్లంద���� ఈ �షయం �ెల�సు.
�ి్థ�త ప��న �ెలం�ాణ సమ�జం:
10. ప్రభ�త్వం

అవలం�సుత్నన్సమర్థవంత���న

ఆ��్థక

�ర్వహణ, పట�తర���న ఆ��్థక క�మ�కష్ణ వల్ల ....
�దుయ్త్ రంగంల� �ేపట�్టన చరయ్ల �ారణం�ా, అ�న్ రం�ాలక� 24
గంటల �ాట� ��ణయ్���న �దుయ్త్ సరఫ�ా జరగడం వల్ల ..
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ట�ఎస్ ఐ�ాస్ ల�ంట� ఆదర్శవంత���న �ా���ా��క ���నం
ఫ�తం�ా, ప��శమ
� ల� మ�డ� �ి�్ట �ల� ప��ే�� అవ�ాశం
కలగడం వల్ల ..
క������్ల�� �న వయ్వ�ాయ రంగంల� 24 గంటల ఉ�త
�దుయ్త�
త్ , ���త�బంధు, ���త��మ� ల�ంట� పథ�ాల�� వయ్వ�ాయ
రంగం ప�నర��ేత్ జం �� ం��, పంట ��గ�బడ�ల� ��రగడం వల్ల ..
ఇన్ఫ��్మషన్ ట��ాన్ల�, ���ారం�ాల�్ల గణ�య���న వృ��ధ్
�ా��ంచడం వల్ల ..
అ�న్

ప్ర��న

రం�ాల�్ల

మ�లధన

వయ్యం

(capital

expenditure) ��రగడం ల�ంట� �ారణ�ల వల్ల �ెలం�ాణల�
సు�ి్థర���న ఆ��్థ�ా�వృ��ధ్ �ాధయ్మ�ం��.
వయ్వ�ాయ, �ా���ా��క, ���ారం�ాల�్ల ప���గ�:
11. �ెలం�ాణ
ప్రగ��ామ�క

�ాష్ట �

�����ల

ప్రభ�త్వం
వల్ల

అమల�

అ�న్

ప్ర��న

పర�సుత్నన్

రం�ాల�్ల

గణ�య���న వృ��ధ్��ట� న�దు అ�ం��. వయ్వ�ాయం, ���
అనుబంధ �ాఖల�� క���న �ా్రథ�క రంగంల� 2013-14 ఆ��్థక
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సంవతస్రంల� 1.8 �ాతం వృ��ధ్��ట� మ�త్ర�� �ెలం�ాణల�
న��ైం��. గ���న ఐ�ేళ్లల� 6.3 �ాతం అదనప� వృ��ధ్
�ా��ం�, 2018-19 ఆ��్థక సంవతస్రం ప�రత్ ��య్ ��ట���
�ెలం�ాణ �ాష్ట ం� వయ్వ�ాయ రంగంల� 8.1 �ాతం వృ��ధ్��ట�ను
న�దు �ేయగ���ం��.

2013-14 ఆ��్థక సంవతస్రంల�

0.4 �ాతం వృ��ధ్��ట��� ఉనన్ �ా���ా��క రంగంల� క���

అదనం�ా 5.4 �ాతం అదనప� వృ��ధ్ �ా��ం�, 2018-19 ఆ��్థక

సంవతస్రం మ����� ��ట��� 5.8 �ాతం వృ��ధ్� �ెలం�ాణ �ాష్ట ం�
న�దు

�ే�ిం��.

ఇన్ఫ��్మషన్

ట��ాన్ల�,

���ారంగంల�

2013-14 ఆ��్థక సంవతస్రంల� �ెలం�ాణల� ��వలం 8.7 �ాతం

వృ��ధ్ ��ట� న��ై�ే, 2018-19 ఆ��్థక సంవతస్రం మ�����
��ట��� మ�� 2.8 అదనప� వృ��ధ్ �ా��ం�, �తత్ ం�ా 11.5 �ాతం

వృ��ధ్ ��ట�ను �ా��ం�ం��. 2014-15 ఆ��్థక సంవతస్రంల�

�ెలం�ాణల� �ాష్ట ం� ల� ఐట� ఎగ�మత�ల �ల�వ 52 ��ల ��ట్ల

ర��ాయల�ంట�, 2018-19 ఆ��్థక సంవతస్రం ��ట��� వంద

�ా����� ��ౖ�ా ������, ల�� 10 ��ల ��ట్ల ర��ాయలక�
�ేర���వడం మన �ాష్ట ం� �ా��ం�న అదుభ్త �జయ����

సం��తం. అ��� ర��త �ాలన అం��ంచడం వల్ల , సత్వర
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�ర్ణ య�ల� �సు��వడం వల్ల మ�త్ర�� ��ౖన �ె�ిప్న ఆ��్థక ప్రగ�
�ాధయ్���ం��.

12. �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ఆ��్థకం�ా ప���గ�ం�న ఫ�తం�ా��
స���కయ్ �ాష్ట ం� ల� అ� ��ర�ణం�ా �ెబ్బ�నన్ �ా�మ �ీమల�,
వయ్వ�ాయం, క�ల వృత�
త్ ల�, �ే��త రం�ాలక� ప�నర��ేత్ జం
�సుక��ావడం

��సం

ప్రభ�త్వం

త��న

ఆ��్థక

��్రరణ

అం��ంచగల�గ�త�నన్��. �ర���ద క�ట�ంబ�ల సం��మం ��రక�
ప్రభ�త్వం ��దద్ ఎత�
త్ న �ధుల� ఖర�్చ �ేయగల�గ�త�నన్��.
అత�య్నన్త ��ణయ్���న ���య్ప్రమ�ణ�ల�� �ెలం�ాణ �ాష్ట �
ప్రభ�త్వం ��ల���ప్న వందల��� గ�ర�క�ల �ాఠ�ాలల�్ల లకష్ల���
మం��

��ద

���య్ర�్థల�

�ా��ప్��ట్

�ా్థ�

�దయ్

అభయ్�ించగల�గ�త���న్ర�. �����ం�ా��� �ాశ్వత ప్ర�జ��ల�
�ేక���్చ

����

�ాగ��ట�

�ా్రజ�క్ట�ల

��ా్మణం

శర��గం�ా

జర�గ�త�నన్��. చ��తల
్ర � క��� ఎర�గ� ���ల� �దుయ్త్
ఉతప్�త్ జర�గ�త�నన్��. �షన్ �ాక�య ��్వ�ా ��ల���
�ెర�వ�లను ప�నర�దధ్ ��ంచు��గ��ామ�. �షన్ భ��రథ ��్వ�ా
మం��ట� సమసయ్ను �ాశ్వతం�ా ప��ష్క��ంచుక���న్మ�.
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13. ప్రజల� ��ంద్రం�ా, ప్రజ� సమసయ్ల ప���ా్కర�� ఇ�వృతత్ ం�ా
గ���న ఐ�ేళ్ల ��ా �ాష్ట � ప్రభ�త్వం అనుస��సత్ ునన్ �����ల�,
�తత్ ���ధ్�� అమల� �ేసత్ ునన్ పథ�ాల వల్ల స���కయ్ �ాలనల��
�వన

�ధ్వంసం

ల�ం�

�ెలం�ాణ

సమ�జం

�ేర�క��,

క�దుటబ��, �ి్థ�తప��ం��.
ఏ����నన్ర�ా ఆ��్థక మ�ందయ్ం:
14. అ��ే, దురదృష్ట వ�ాత�
త్ గ���న ఏ����నన్ర �ాలం
నుం�� �ేశం �వ్ర ఆ��ధ్క మ�ం��య్��� గ�రవ�త� వసుత్నన్��.
2018-19 ఆ��్థక సంవతస్రం �దట� �ైమ
� ��ికం (first quarter)
ల� �ేశ �.��.�ి. వృ��ధ్ 8 �ాతం�ా న��ైం��. అపప్ట� నుం�
క�మం�ా

తగ�గ్క�ంట���

వసుత్నన్��.

��ం�ో

�ైమ
� ��ికంల�

7 �ా�����, మ��ో �ెమ
ౖ� ��ి�ా��� 6.6 �ా�����, �వ��
�ైమ
� ��ి�ా��� 5.8 �ా����� ����ి వృ��ధ్��ట� ప���� �ం��. ఈ
ఆ��్థక సంవతస్రం �దట� �ెమ
ౖ� ��ికంల� మ��ంత ��గజ���,
5 �ాతం క�ష్ట వృ��ధ్� న�దు �ేయగలగడం �ి్థరం�ా
��గజ�ర�త�నన్ ఆ��్థక ప���్థ ిత�లక� సం��తం�ా �ల�సుత్నన్��.
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ఇప�ప్డ� ��ను �ె�ిప్న ఈ గణ�ం�ాల�న్ ��ంద్ర ప్రభ�త్వం
�ా���ా��కం�ా ��ల�వ��ం�న �వ�ాల�. ఆ ల�క్కల� �ేశంల�
�ి్థరం�ా ��న�ాగ�త�నన్ ఆ��్థక మ�ం��య్�న్ దృ�క��సత్ ు��న్�.
�వ్ర��న

ఆ��్థక

మ�ందయ్ం

�ేశంల�

అ��క

��ౖప����య్లక�

�����సుత్నన్ ప��ణ�మ�లను మనం అను�తయ్ం గమ�సూ
త్ ��
వ���న్ం.
అ�న్ రం�ాల��ౖ ఆ��్థక మ�ందయ్ం ప్ర��వం:
15. ఆ��్థక

మ�ందయ్ం

అ�న్

రం�ాల��ౖ

�వ్ర

ప్ర��వం

చూప�త�నన్��. �ేశ ఆ��్థక �ి్థ�గత�లక� సూ�కల��ా ���ే అ�
మ�ఖయ్���న ����ాల�్ల ప్రగ� ���గమనంల�, ప���్థ ి� ప���త్
��ా�ాప���తం�ా

ఉంద�

ఆయ�

సంస్థ ల�

అ���ా��క గణ�ం�ాల� �ేట�ెల్లం �ేసత్ ు��న్�.

��ల్ల��సత్ ునన్

16. �� ��ౖట� ఆఫ్ ఇం��యన్ ఆట� �బ�ల్
ౖ మ�నుయ్�ాక్చరర్స్
(�ియ�మ్) ఇట�వల ��ల్ల��ం�న �����క ప్ర�ారం, �ేశ �ాయ్పత్ ం�ా

�ాహ��ల ఉతప్�త్ 33 �ాతం త��గ్ం��. �ాహ��ల అమ్మ�ాల�

10.65 �ాతం త�ాగ్�. ఇపప్ట��� తయ����న �ాహ��ల�
�����ార� ��క�్కల�క �� వడం�� �ేశంల�� ప్రమ�ఖ కం���ల�
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తమ �ాహ��ల ఉతప్�త్ � ����్క�కం�ా ����య��స్న దు�ి్థ�

��ల��ం��. ��� వల్ల మ�డ� ర�ాల నష్ట ం ఏరప్��ం��. �ాహ��ల
అమ్మకం ��్వ�ా వ�ే్చ పనున్ల� ఆ���� య��. ��ట్ర �ల్, ���ల్,
ట�ౖర్ల �,

ఇతర

������ాల

అమ్మ�ాల�

ప���� �,

�ాయ్ట్

త��గ్�� �ం��. లకష్ల��� మం�� ఉ�ా��, ఉ�ో య్గ అవ�ా�ాల�
��ల�ప్య�ర�.

ఆట��బ�ౖల్

రంగంల�

ఇట�వల

�ాలంల�

మ�డ�నన్ర లకష్ల ఉ�ో య్�ాల� త��గ్�� వడం ఈ �షమ ప���్థ ి���

అదద్ ం పడ�త�నన్��.

17. గత సంవతస్రం �మ�న ప్రయ�ణ�క�ల వృ��ధ్ 11.6 �ాతం
ఉంట�,

ఈసంవతస్రం,

���నస్

0.3

�ాతం�ాన��ైం��.

�తత్ ం�ా �మ�న ప్రయ�ణ�క�ల సంఖయ్ వృ��ధ్ 11.9 �ాతం త��గ్ం��.

�ా��గ్ �మ���ల ��్వ�ా జ���� సర�క� ర�ాణ�ల� వృ��ధ్��ట� ఏకం�ా

10.6 �ాతం త��గ్ం��. 6 �ాతం నుం� ���నస్ 4.6 �ా�����

ప���� �ం��.

18. అ�న్ ర�ాల వసుత్వ�ల ��మ�ండ్ ప���� వడం�� సర�క�

ర�ాణ� �ే�� ���ల�్వ గ�డ�స్ �ాయ్గన్ల బ���ంగ�లల� వృ��ధ్��ట� 4.1
�ాతం నుం� 1.6 �ా����� త��గ్ం��. ��ల� ప��శమ
� ల�

మ�తపడడం�� గనుల�్ల బ� గ�గ్ ఉతప్�త్ � ఆ��య��స్ వ�్చం��.
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��ం�� బ� గ�గ్ ఉతప్�త్ ల� వృ��ధ్�ాతం 10.6 �ాతం నుం� ���నస్ 5.1
�ా����� ప���� �ం��. ర��ా� మ�రకం �ల�వ శర��గం�ా

పతనమవ�త�నన్��. చ��తల
్ర � ఎనన్డూ ల�� �ధం�ా అ�����ా
��లర్ �� �� �్చచూ�ినప�ప్డ� మన ర��ా� �ల�వ అతయ్ంత
క�ష్ట ం�ా 72 ర��ాయల 43 ��ౖసలక� ప���� �ం��. ��ను ��ౖన

����్కనన్ �షయ�ల�న్ ప్ర���� ప్రపంచం ���ై క�సుత్నన్

సంగత�ల�.

�ెలం�ాణక� �ఎ�ీ్ట ప���రం �� ం���స్న దు�ి్థ�:
19. �ేశంల� ��ల��నన్ ఆ��్థక సం��భం ప్ర��వం �ెలం�ాణ �ాష్ట �
ఆ��్థక ప���్థ �
ి ��ౖ క��� గణ�యం�ా ప��ం��. �ఎ�ీ్ట అమల�

�ే�ిన �దట� సంవతస్రంల� ల�క్కల� �ేలక�� వడం�� అ�న్

�ా�ా్ట�లక� ఇ�్చనట�్ల �ెలం�ాణ �ా�ా్ట���� ప���రం అం��ం��ర�.
ఆ త�ా్వత మ�్ల �ెలం�ాణక� �ఎ�ీ్ట ప���రం �సు���ా�స్న

అవసర�� �ాల�దు.�ా� ఇట�వల ఏరప్��న ఆ��్థక మ�ందయ్ం
�ారణం�ా ఈ ఏ���� ఏ�ి్రల్, �� ��లల�్ల 175 ��ట్ల ర��ాయల�,

�న్, �ల�ౖ ��లల�్ల 700 ��ట్ల ర��ాయల� �ఎ�ీ్ట ప���రం�ా
�సు���ా�స్ వ�్చం��. ఏ�ి్రల్, �� ��లల�్ల �సుక�నన్ ప���రం

క��న్ �న్, �ల�ౖల� ల� �సుక�నన్ ప���రం ��ల���ంతల�
12

��రగడం ��గజ���న ఆ��్థక ప���్థ �
ి �� �ల���తత్ � �దర్శనం. ఈ

ప���్థ �
ి ఎందుక� తల��త్ం�ో అర్థం �ేసు���ా�స్ం���ా ��ను ��రవ
సభ�య్లను ��ర�త���న్ను.

20. �ేశంల� సూ
్థ ల ఆ��్థక �����లను �ా�ిం�ే�� ��ంద్ర

ప్రభ�త్వ��.

��ంద్రం

�సు���్చన

�������న్

�ా�ా్ట�ల�

అనుస��ం��� తపప్, మ�� గతయ్ంతరం ల�దు. ����� �ెలం�ాణ
�ాష్ట ం� క��� అ�తం �ాదు.

21. �ేశ, �ాష్ట � ఆ��్థక వయ్వస్థ ల� సం��్లష్టతలక� గ�రవ�త�నన్

సమయంల� 2019-20 ఆ��్థక సంవతస్�ా��� �ాష్ట � బ�ెజ్ట్ ప్ర��శ

��ట్ట ��స్ వ�్చనందుక� ��ను �ం�సుత్��న్ను. ఇట�వంట�
�పత్కర

ప���్థ త
ి �లల�

వయ్వహ��ం���స్
��ట��� ల�మ�.

వ�్చం��.

మన

మనం

అ��క

చుట�
్ట

అతయ్ంత

జ�గర�కత��

ప���త�లను

అల�మ�క�నన్

మనం

ప���్థ త
ి �ల

��పథయ్ంల� మన �ాష్ట � ఆ��్థక �ాఖ �వ్ర ���ో మధనం �ే�ి, అ��క
మం�� ఆ��్థక గణ�ంక �ప�ణ�ల�� చ��్చం�, ��ా్థరణ �ేసుక�నన్
�ాసత్ �క దృకప్థం�� 2019-20 �ాష్ట � బ�ెజ్ట్ ప్ర��ాదనలను
ర��� ం��ం�ం��.

ఆ��్థక�ాఖ

అం��ం�న
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�వ�ాల��

�ాష్ట �

ప్రభ�త్వం ర�పకలప్న �ే�ిన బ�ెజ్ట్ ను తమ అనుమ��� ��ను
సభ మ�ందు ప్ర��శ ��డ�త���న్ను.

22. గతంల� ప్ర��శ��ట్టబడ్డ ��ంద్ర, �ాష్ట � ఓట్ ఆన్ అ��ంట�లల�

సమ��ప్ం�న అంచ��లక�, ��డ� బ�ెజ్ట్ ప్ర��శ ��డ�త�నన్

��ట�క�నన్ ప���్థ త
ి �లక� మధయ్ ��ల� వయ్��య్సం వ�్చం��.��రత

ప్రభ�త్వ కంట�్రలర్ జనరల్ ఆఫ్ అ��ంట్స్ (CGA) అ���ా��కం�ా
��ల్ల��ం�న �వ�ాల ప్ర�ారం... ��ంద్ర ప్రభ���్వ��� పనున్ల
��్వ�ా వ�ే్చ ఆ��యంల� 22.69

�ాతం వృ��ధ్ ఉంట�ంద�

అంచ�� ����త్, 2019-20 �దట� �ెమ
ౖ� ��ికంల� ��వలం 1.36

�ాతం మ�త్ర�� వృ��ధ్ �ాధయ్���ం��. �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ల� క���

మనం 15 �ాతం ఆ��య��వృ��ధ్ �ాధయ్మ� ఆ�ం��మ�. �ా�

�ాష్ట ం� ల� ��వలం 5.46 �ాతం ఆ��య వృ��ధ్��ట� మ�త్ర��
�ాధయ్���ం��.

23. గ���న ఐదు ఆ��్థక సంవతస్�ాలల� �ెలం�ాణ �ాష్ట ం�
�ాణ�జయ్ పనున్ల ���గంల� 13.6 �ాతం సగట� �ా��ష్క వృ��ధ్��ట�

�ా����త్, ఈ ఆ��్థక సంవతస్రం �దట� ��ల�గ� ��లల�్ల ��వలం
6.61 �ాతం వృ��ధ్��ట� మ�త్ర�� �ా��ంచగ���ం��. ఎ���స్జ్ ��్వ�ా

వ�ే్చ ఆ��యంల� ఈ ఏ���� �దట� ��ల�గ� ��లల�్ల ��వలం
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2.59 �ాతం వృ��ధ్��ట� మ�త్ర�� �ాధయ్���ం��. �ా్టంప�ల�,
�����్టష
� న్ల ��్వ�ా గ���న ఆ��్థక సంవతస్రం వరక� 19.8 �ాతం

సగట� �ా��ష్క వృ��ధ్��ట� �ా����త్, ఈ ఏ���� �దట� ��ల�గ�

��లల� 17.5 �ాతం వృ��ధ్��ట� న��ైం��. �ట�ర్ ����కల్
ట�య్క్స్ ల� ఆ��యం మ��ంత ��ర�ణం�ా ప���� �ం��. గ���న

ఐ�ేళ్లల� �ట�ర� �ాహ��ల పనున్ ��్వ�ా వ�ే్చ ఆ��యంల�

19 �ాతం సగట� �ా��ష్క వృ��ధ్��ట� �ా����త్, ఈ ఏ���� �దట�
��ల�గ� ��లల�్ల ���నస్ 2.06 �ా����� ప���� �ం��.

24. �ాష్ట ం� ల� ప��న్తర ఆ��యం (��న్ ట�య్క్స్ ����నూయ్)ల�

క��� ���� తగ�గ్దల న��ైం��. ��న్ ట�య్క్స్ ����నూయ్ల� గత

ఆ��్థక సంవతస్రం వరక� 14.9 �ాతం సగట� �ా��ష్క వృ��ధ్��ట�
�ా����త్, ఈ ఏ���� గ���న ��ల�గ� ��లల�్ల ���నస్ 14.16 �ాతం

వృ��ధ్ ��ట� మ�త్ర�� �ాధయ్���ం��. �తత్ ం�ా ప��న్తర ఆ��యం
29 �ాతం త��గ్ం��. ఈ దు�ి్థ� మ�మ�్మట��� ఆ��్థక మ�ందయ్ం
�క్క ప్ర��వ��.

25. �ా�ా్ట���� �ీ్వయ ఆ��యంల� వ�్చన తగ�గ్దల�� �ాట�

పనున్ల�్ల �ాట� �ె�్లం�ే �షయంల�, �ధుల బదల��ంప�ల�

క��� ��ంద్ర ప్రభ�త్వం ��త ��ట్ట �ం��. 2019-20 ఆ��్థక
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సంవతస్�ా��� పనున్ల�్ల �ాట� (DEVOLUTION) ��ంద �ెలం�ాణ

�ా�ా్ట���� �ా�ా�స్న �ధుల�్ల 4.19 �ాతం ��త ��ట్ట ం� ��. �గ��
అ�న్ �షయ�ల�్ల క��� ఇల��� ��త ���ంచడం ��్వ�ా మన
�ా�ా్ట���� �వ్ర నష్ట ం క���ం��.

�ెలం�ాణ ��ంతల� ��ంత నయం:
26. �ేశంల�� ��ల� �ా�ా్ట�ల ప���్థ ి� మనకంట� మ��ంత

అ��్వనం�ా ఉం��. కం��్ట � లర్ అండ్ ఆ��టర్ జనరల్ (CAG)

�����క ప్ర�ార��... క�ా్ణటక, పంజ�బ్, హ�ాయ్�� త��తర �ా�ా్ట�ల�
���నస్

ఆ��య��వృ��ధ్

���గమనంల�

��ట�ను

పయ�సుత్��న్�.

న�దు

ఇతర

�ేసుక�ంట�
�ా�ా్ట�ల��

�� �్చచూ�ినప�ప్డ� �ెలం�ాణ ప���్థ �
ి గ���్డ ల� ��ల్ల అనన్ట�
్ల
��ంతల� ��ంత నయం�ా క��ిసత్ ునన్��. �ి్థర���న ఆ��్థక ప్రగ�,
పట�తర���న ఆ��్థక క�మ�కష్ణ �ాట�ం�న ఫ�తం�ా �ెలం�ాణ

�ాష్ట ం� �ా��ం�న పరప��� ఇతర ఆ��్థక సంస్థ ల నుం� �ధుల�

స�క��ంచు��గల�గ�త�నన్��. ఎఫ్.ఆర్.�.ఎం. ప���త�లక�
ల�బ��, ��ంద్ర ప్రభ�త్వ మ�రగ్ దర్శ�ాలను అనుస��ం� ఆ��్థక

సంస్థ ల నుం� �ధుల� స�క��సత్ ునన్��. ���� �ా్రజ�క్ట�ల
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��ా్మణ���� బ�ెజ్ట�తర �ధులను �����ం��ల� ప్రభ�త్వం
సంక�ప్ం�ం��.

27. ఆ��్థక సంస్థ ల�, మ�లధన �ాట�ను క��ి ప్రభ�త్వం �ట�

�ార�దల �ా్రజ�క్ట�ల ��ా్మణ��న్ ��న�ా��సత్ ునన్��. �ా��శ్వరం,
�ాలమ�ర�-రం�ా����్డ, �ీ���ామ, �ే�ాదుల త��తర ����

ఎ�త్ �� తల ��ా్మణం య��తథం�ా ��న�ాగ�త�ంద� ఈ సభ
��్వ�ా �ాష్ట � ప్రజలక� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను.

28. ప్రసత్ ుతం ��ల��నన్ ఆ��్థక సం��భ ప���్థ ిత�ల�్ల, ఉనన్

ప���త�ల�్ల�� ��ద ప్రజల సం��మ��న్,���త�ల సం��మ��న్
��న�ా��ంచ����� ప్రభ�త్వం కృత �శ్చయం�� వ�ం��. ���త�
సం��మం పట్ల

ప్రభ���్వ�క�నన్ �తత్

���ధ్�� �దర్శనం,

���త�బంధు పథకం ��ంద ఎక�ా��� ఇసుత్నన్ స�య��న్
ర�. 8000 నుం�� ర�. 10,000 క� ��ంచడ��. ���త�బంధు

పథకం య��తధం�ా ��న�ాగ�త�ంద� �ాష్ట � ���త� ల��ా���

��ను మన� �ేసత్ ు��న్ను.���త�బంధు పథకం ��సం ఈ బ�ెజ్ట�్ల
12 ��ల ��ట్ల ర��ాయలను ప్రభ�త్వం ప్ర��ా��సత్ ునన్��. అ�ే

�ధం�ా ���త� �మ� పథ�ా�న్ క��� ప్రభ�త్వం య��తధం�ా

��న�ా��సత్ ుం��. ���త��మ� �ీ్ర�యం �ె�్లంచడం ��సం ప్రభ�త్వం
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ఈ బ�ెజ్ట్ల � 1,137 ��ట్ల

ర��ాయలను ప్ర��ా��సత్ ునన్��.

ఎ�న్కల�్ల ఇ�్చన ����రక� ���త�ల పంటర�ణ�లను మ��ీ

�ేయ�ల� ప్రభ�త్వం �ర్ణ�ం�ం��. పంట ర�ణ�ల మ��ీ ��సం
ఈ

బ�ెజ్ట్ల �

ప్రభ�త్వం

ప్ర��ా��సత్ ునన్��.

6,000

��ట్ల

ర��ాయలను

���త�లక� వయ్వ�ాయ���� ఇసుత్నన్ ఉ�త

�దుయ్త్ య��తధం�ా ��న�ాగ�త�ం��. �ట� �ార�దల �ా్రజ�క్ట�ల

��్వ�ా �ాగ��ర� అం��ంచ���క��య్ �దుయ్త్ �ల�్లల ��రం
���త�ల��ౖ

��యక�ం��

����

�ె�్లం��ల�

ప్రభ�త్వం

�ర్ణ �ం�ం��. ��ం�� వయ్వ�ాయ �దుయ్త్ స�స్��ల ��సం �ే��

వయ్యం ������ం��. చ��తల
్ర � గతంల� ఎనన్డూ ల�� �ధం�ా

�దుయ్త్ స�స్��ల ��సం 8,000 ��ట్ల ర��ాయలను ప్రభ�త్వం
ఈ బ�ెజ్ట్ల � ప్ర��ా��సత్ ునన్��.
29. ��దలక�

అం��ం�ే

ఆస�ా

��నష్న్ల ు,

���ీఆర్

��ట్స్,

క��య్ణల��్మ, ఆ��గయ్ ల��్మ, ఆర� ��ల�ల �యయ్ం ల�ంట�

పథ�ాలక� ఎల�ంట� �ధుల ��రత �ా�యమ� ఈ సందరభ్ం�ా
సప్ష్ట ం �ేసత్ ు��న్ను.

30. ��దలక� క�స �వన భద్రత క�ప్సుత్నన్ ఆస�ా ��నష్న్ల

ల�ధ్ �, ఎ�న్కల�్ల ఇ�్చన �� ��రక� ప్రభ�త్వం ��ట్ట �ంప�
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�ే�ిం��. వృదుధ్ల�, �తంత�వ�ల�, ��� �ా��్మక�ల�, బ� ద�ాల�
బ���త�ల�, ఒంట�� మ��ళల�, ��త – ��త �ా��్మక�ల�, ఎ�డ్స్
�ాయ్�� గ�సత్ ుల ��నష్న్ ను 1,000 ర��ాయల నుం� 2,016

ర��ాయలక�

ప్రభ�త్వం

��ం�ం��.

�కల�ంగ�ల�,

వృదధ్

క���ార�ల ��నష్నున్ 1,500 ర��ాయల నుం� 3,016

ర��ాయల వరక� ��ం�, అం��సత్ ునన్��. ఆస�ా ��నష్న్ల

ప్ర�జ��ల� మ��ంత �సత్ ృత ప����ల� అం��ంచడం ��సం
ప్రభ�త్వం మ�� ��ండ� ��లక �ర్ణయ�ల� �సుక�నన్��. వృ��ద్పయ్

��నష్న్ వ� ప����� 65 సంవతస్�ాల నుం� 57
సంవతస్�ాలక� త��గ్ం�ం��. త్వరల��� 57 సంవతస్�ాల� �ం��న

�ారంద���� వృ��ద్పయ్ ��నష్న్ ల�సుత్ం��. ��� �ా��్మక�ల �ిఎఫ్
కట�ఫ్ �ేట్ ను క��� ప్రభ�త్వం ��ల��ం�ం��. ఆస�ా ��నష్న్ల
��సం

బ�ెజ్ట్ల �

ప్ర��ా��సత్ ునన్��.

9,402

��ట్ల

ర��ాయలను

ప్రభ�త్వం

31. ���య్ర�్థలక� మం� వస�, ��జనం క�ప్సూ
త్ ఇం��్లష�
���యం

�దయ్

అం��సత్ ునన్

���ి�ె�ష్యల్

�ాఠ�ాలలను

ప్రభ�త్వం య������ా ��న�ా��సత్ ుం��. గ���న ఎ�న్కల�్ల
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ఇ�్చన �గ�� ��లను క��� ప్రభ�త్వం �తత్ ���ద్�� అమల�
�ేసత్ ుం��.

32. ��ంద్ర పథ�ాల అమల� ��సం మన �ా�ా్ట���� వసుత్నన్
�ధుల

�షయ��న్

��రవ

సభ�య్లక�

�ె�య

�ేయదల�చుక���న్ను. ��ంద్ర ప్రభ�త్వం ���సత్ ునన్ ��ధ ర�ాల
పనున్ల ��్వ�ా మన �ాష్ట ం� నుం� గత ఐ�ేళ్లల� ��ం��్ర���
అం��న �తత్ ం �ధుల� ��ంద్ర ప్రభ�త్వం దృ�క��ం�న గణ�ం�ాల
ప్ర�ార�� 2,72,926 ��ట్ల ర��ాయల�. ఈ �ధుల�్ల అ�న్
�ా�ా్ట�లక� వ�్చన �ధం�ా��, ��ంద్ర పథ�ాల అమల���సం మన
�ా�ా్ట���� 31,802 ��ల ��ట్ల ర��ాయల� వ��్చ�.
33. ��నుకబ��న �ా్రం��ల అ�వృ��ధ్ �ధులను మన �ా�ా్ట����
ఇ�ా్వల� �ాష్ట � ప�న��్వభజన చట్ట ంల� ����్క��న్ర�. ���
ప్ర�ారం�ా ఏ������ ఇ�ే్చ ర��ాయల� 450 ��ట్ల ల� క���,
ఇం�ా ఒక ఏ���� �ధులను ��ంద్రం ఇవ్వల�దు.
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34. కం��్ట � లర్ అండ్ ఆ��టర్ జనరల్ (�ాగ్) �����క ప్ర�ార��,
�ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ల� అ�వృ��ధ్, సం��మం ��సం గ���న ఐ�ేళ్లల�
అకష్�ాల� 5,37,373 ��ట్ల ర��ాయల� ఖర�్చ �����ే, అందుల�
��ంద్ర ప్రభ�త్వ పథ�ాల అమల� ��సం �ా�ా్ట���� అం��న �ధుల�
��వలం 31,802 ��ల ��ట�
్ల మ�త్ర��న� సప్ష్ట ం �ేసత్ ు��న్ను.
అంతక� �ం� ఒక్క ర��ా� క��� మన �ా�ా్ట����
అందల�ద� సభ�య్ల� అర్థం �ేసు���ాల� ��ర�త���న్ను.
35. ��ంద్ర ప్రభ�త్వ పథ�ాలను అమల� �ే�� �షయంల� �ాష్ట �
ప్రభ�త్వం ప���త్ అవ�ాహన�� �ర్ణయ�ల� �సుక�ంట�నన్��.

ప్రజలక� ��ల� �ేయగలవ� ���ం�న ��ంద్ర పథ�ాలను
మ�త్ర�� �ాష్ట ం� ల� అమల� �ేయడం జర�గ�త�ం��. ప్రజలక�

��దద్�ా ప్ర�జనం �ేక�ర్చ� పథ�ాల ��సం ప్రభ�త్వం
ప్రజ�ధ���న్

వృ��

�ేయదలచు��ల�ద�

�సప్ష్ట ం�ా

ప్రకట�సత్ ు��న్ను. ఉ��హరణక� మన �ాష్ట ం� ల� అమలవ�త�నన్

ఆ��గయ్�� పథకం ��ంద్ర ప్రభ�త్వం ఇట�వల ప్ర��శ ��ట్ట న
�
ఆయ��ా్మన్ ��రత్ క��న్ ఎం�� ��ష్ట ��న��. ఆ��గయ్�� ��సం

ఏ������ 1,336 ��ట్ల ర��ాయలను �ాష్ట � ప్రభ�త్వం ఖర�్చ
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�ేసత్ ునన్��. �ా� ఆయ��ా్మన్ ��రత్ ��్వ�ా �ాష్ట ం� ల� ఏ������
250 ��ట్ల

ర��ాయల �ల���ౖన ��ౖదయ్ ��వల� మ�త్ర��

అందు���. ఆ��గయ్�� ��్వ�ా 85 లకష్ల 34 ��ల క�ట�ంబ�లక�

ప్ర�జనం క����ే, ఆయ��ా్మన్ ��రత్ పథకం ��్వ�ా ��వలం
26 లకష్ల క�ట�ంబ�లక� మ�త్ర�� ��ల� క��� అవ�ాశం ఉం��.
ఆ��గయ్�� ��్వ�ా అం�ే అవయవ మ���ప్�� ��వల� ఆయ��ా్మన్

��రత్ ��్వ�ా అందవ�. ఆయ��ా్మన్ ��రత్ క��న్ ఆ��గయ్��

పథకం ఎ��న్��ట్ల � ��ర���న
� �� �ాబట�్ట మనం ��ంద్ర పథ�ా�న్
వదద్ నుక���న్ం. ప్ర� ��ంద్ర ప్రభ�త్వ పథకం �షయంల� ఇల���
ఆల��ం�, ప్రజల ��ల� �ాం��ం� ప్రభ�త్వం తగ� �ర్ణ యం

�సుక�ంట�నన్ద�� �షయ��న్ సప్ష్ట ం �ేసత్ ు��న్ను.
ప���ాల�� సంస్కరణల�:

36. స్వ�ాష్ట ం� ల� సుప���ాలన ���దం�� ప్రభ�త్వం ��దద్

ఎత�
త్ న ప���ాల�� సంస్కరణల� అమల� �ేసత్ ునన్��. �ాలనను
ప్రజలక�

మ��ంత

�ేర�వ

�ేయడం

��సం,

ప్రభ�త్వ

�ారయ్క�మ�లను సమర్థవంతం�ా అమల� �ేయడం ��సం, స���న

పరయ్��కష్ణ�� �ారదర్శక �ాలన అం��ంచడం ��సం ప్రభ�త్వం

ప���ాల�� ����ాలను ప�నర్ వయ్వ�ీ్థక��ం�ం��. గతంల� ప��
22

�ల�్లల��ా

ఉనన్

�ెలం�ాణను

33

�ల�్లల��ా

ఏ�ాప్ట�

�ేసుక���న్ం. 43 ����నూయ్ ���జన్ల ను 69 �� ��ంచుక���న్ం.
459 మండల�లను 584 మండల�ల��ా �ేసుక���న్ం. గతంల�
��వలం 68 మ��స్�ా�ట�ల�ంట�, �ాట� సంఖయ్ను 142 క�
��ంచుక���న్ం. ��తత్ �ా 7 మ��స్పల్ �ా��ప్��షన్ల ను ఏ�ాప్ట�
�ే�ి, �ా��ప్��షన్ల సంఖయ్ను 13 క� ��ంచుక���న్ం. మ�ర�మ�ల

పల�్లల�, ����జన తం��ల�, ఆ���ా�ీ గ���లను ప్ర�ేయ్క
పం��య�ల��ా �ేసుక���న్ం. గతంల�

8,690 �ా�మ

పం��య�ల�ంట�, ఇప�ప్డ� �ెలం�ాణల� 12,751 �ా�మ

పం��య�ల���న్�.

37. పం��య� �ాజ్ వయ్వస్థ ను బల���తం �ేయ�����

ప్రభ�త్వం ��తత్ ����ాలను ఏ�ాప్ట� �ే�ిం��. గతంల� �ాష్ట �
�ాయ్పత్ ం�ా 9 �ల�్ల పం��య� అ���ార�ల �ా�ాయ్లయ�ల�ం�ే�.

�ాట� సంఖయ్ను 32 క� ప్రభ�త్వం ��ం�ం��. ప్ర� ����నూయ్ ���జన్
క� ఒక ��.ఎల్.�ి.ఓ. ఉం��ల�� లకష్య్ం�� 28 ��.ఎల్.�ి.ఓ ల
సంఖయ్ను

68

క�

��ం�ం��.

గతంల�

438

మం��

ఇ.ఓ.�ి.ఆర్.��ల�ంట�, ఇప�ప్డ� మండల పం��య� అ���ా���ా
మ���్చన ఇ.ఓ.�ి.ఆర్.�� �� సు్టలను 539 �� ప్రభ�త్వం ��ం�ం��.
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38. �ాం�భద్రతల

పరయ్��కష్ణ

మ��ంత

పట�ష్టం�ా

అమల��య్ందుక� �� �సు వయ్వస్థ ను క��� ప్రభ�త్వం ప�నర్

వయ్వ�ీ్థక��ం�ం��. ��తత్ �ా 7 �� �సు క�షన��ట్లను ఏ�ాప్ట�
�ే�ి, ప్రభ�త్వం �ాట� సంఖయ్ను 9 �� ��ం�ం��. �� �స్ సబ్
���జన్ల సంఖయ్ను 139 నుం� 163 క� ��ం�ం��. స��్కళ్ల

సంఖయ్ను 688 నుం� 717 క� ��ం�ం��. ��తత్ �ా 102 �� �స్
��్టషన్ల ను ఏ�ాప్ట� �ే�,ి �ాష్ట ం� ల� �� �స్ ��్టషన్ల సంఖయ్ను
814 క� ��ం�ం��.

39. �ా్థ�క�లక�

ఎక�్కవ

ఉ�ో య్�ావ�ా�ాల�

ద�ా్కల��

సంకలప్ం�� ప్రభ�త్వం ��తత్ జ�నల్ వయ్వస్థ ను ఏ�ాప్ట� �ే�ిం��.

ల�కల్ �ాయ్డర్ ఉ�ో య్�ాల� 95 �ాతం �ా్థ�క�ల�� ద��్కల�
ప్రభ�త్వం చట్ట ం �ే�ి, ��ంద్ర ప్రభ�త్వం ఆ�దం క��� �� ం��ం��.

��తత్ జ�నల్ వయ్వస్థ ప్ర�ార�� �ెలం�ాణ �ాష్ట ం� ల� ఉ�ో య్గ
�య�మ�ాల� జర�గ����.
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��తత్ చట�్టల� :
40. ప్రజలక� ��ర����న ��వల� అం��ంచడం ��వలం డబ�్బల�
ఖర�్చ �ేయడం వల్ల మ�త్ర�� �ాధయ్ం �ాదు. ఎ�న్ ��ట�
్ల
���్చం��� జరగ� మ�ర�ప్, ఒక మం� ���నం �సుక��ావడం
వల్ల �ాధయ్మవ�త�ం��. �ెలం�ాణ �ా�మ�ల�, పట్ట ణ�లను ఆదర్శ

�ా�మ�ల��ా ���్చ���ద్ ే లకష్య్ం�� ప్రభ�త్వం సమగ� �ా��ణ

���నం, సమగ� పట్ట ణ ���నం �సు���్చం��. �ాలం �ె�్లన
చట�్టల �ా్థనంల� ��తత్ చట�్టలను అమల� �ేసత్ ునన్��. ప్రభ�త్వం

ఇట�వల� ��తత్ పం��య� �ాజ్ చట్ట ం, ��తత్ మ��స్పల్ చట్ట ం

�సు���్చం��. ప్రజలక�, ���త�లక� ఎల�ంట� ఇబ్బం�� ల��,
అ����� ఆ�ా్కరం ల��, �ారదర్శకం�ా ��వలం��ం�ే ��తత్
����నూయ్ చట�్ట��� ప్రభ�త్వం ర�పకలప్న �ేసత్ ునన్��.
41. ప���ాల��

వయ్వ��ాల�్ల

ఎవ��

బ�ధయ్త

ఏ�ట��

�షయంల� చట్ట ంల� సప్ష్ట ��న �యమ, �బంధనల���న్�.
�ా్థ�క సంస్థ ల అ���ా�ాల�, �ధుల�, �ధుల�, బ�ధయ్తల
�షయంల� సప్ష్ట త ఏరప్��ం��. ఒక ��ళ ఎవ����� ���

�ర్వహణల� �ఫల����ే, �ా��� ఆ బ�ధయ్తల నుం� ��ల��ం�ే
అ���ారం క��� ఈ చట్ట ం ��్వ�ా ప్రభ���్వ��� ఉంట�ం��.
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42. ��తత్ పం��య� �ాజ్ చట్ట ం, ��తత్ మ��స్పల్ చట�్టల

��్వ�ా �ా�మ�ల�, పట్ట ణ�లల� ఉనన్త�ా్థ� ��వల� అం��ల�
ప్రభ�త్వం ఆ�సుత్నన్��. ��తత్ చట�్టల వల్ల

�శ్చయం�ా �ా�మ

పం��య�ల�, ప�ర�ాలక సంఘ�లల� బ�ధయ్��య�త ��ౖఖ��

�ా�ాల� ప్రభ�త్వం ��ర�త�నన్��. ఈ సంస్కరణల ఫ�తం�ా
�ా�మ�ల�

పచ్చదనం��,

ప���భ్రత��

కళకళల���ల�,

ప్రణ���ాబదధ్ ���న ప్రగ��� పట్ట ణ�ల� తయ�ర� �ా�ాల�,

ప్రజలక� ఉనన్త ప్రమ�ణ�ల�� క���న �వనం ల�ం��ల�
ప్రభ�త్వం ఆ�సుత్నన్��. ప్రజలంద�� ��గ�ా్వమయ్ం�� ���ద్�త

ల��య్లను �ేర���వడం ��సం ఈ ��ల 6 నుం� �ా�మ�ల�్ల 30

���ల ప్ర�ేయ్క �ా�ాయ్చరణ ప్రణ��క �ా్రరంభమ�ం��. పచ్చదనం

��ంచడం, ప���భ్రత �ా�ాడడం, �యం�్రత పదధ్ �ల� �ధుల�

ఖర�్చ �ేయడం, �ా��ష్క, పంచవరష్ ప్రణ��కల� ర��� ం��ంచడం,
�ా�మ అవస�ాలక� తగగ్ ట్ట � బ�ెజ్ట్ ర�పకలప్న, �దుయ్త్ సంబంధ

సమసయ్ల� ప��ష్క��ంచు��వడం త��తర పనుల� ప్రజల �సత్ ృత
��గ�ా్వమయ్ం�� జ���ిం��ల� ప్రజ� ప్ర��ధుల�, అ���ార�లను
ఈ సందరభ్ం�ా ��ర�త���న్ను.

26

పం��య� �ాజ్ వయ్వస్థ బల���తం:
43. పం��య�

�ాజ్

�ాఖను

బల���తం

�ేయ�����

ప్రభ�త్వం అ�న్ ఖ��లను ��గం�ా భ��త్ �ేసత్ ునన్��. ��� ��ల�

��త��ల�� అవస్థ ల� పడ�త��� �ా�మ �ా���ధయ్ �ారయ్క�మ��న్
�ర్వ��సత్ ునన్, �ాష్ట ం� ల�� 36 ��ల మం�� స�ా� కర్మ��ర�ల

��త��లను 8,500 ర��ాయలక� ప్రభ�త్వం ��ం�ం��. ������న
���ల వల్ల స�ా� కర్మ��ర�ల�, �ా�మ పం��య� �ిబ్బం����
క�స భృ����ాట�, సమ�జంల� ��రవం క��� ��రగడం పట్ల
��ను హరష్ం వయ్కత్ ం �ేసత్ ు��న్ను.
�ా్థ�క సంస్థ లక� �ధుల�:
44. �ా్థ�క సంస్థ లక� �ధుల ��రత �ా�యక�ం�� ప్రభ�త్వం
కట�్ట ��ట్ట��న ���నం �సు���్చం��. ��ంద్ర ఆ��్థక సంఘం
ఎ�న్ �ధు���త్ అం�ే �తత్ ంల� �ాష్ట � ప్రభ�త్వం తర�ప�న

జమ �ే�ి, �ా్థ�క సంస్థ లక� అం���ా్వల� ప్రభ�త్వం

�ర్ణ �ం�ం��. ��ంద్ర ఆ��్థక సంఘం �ి�ారసుల ��రక�
�ెలం�ాణల��

�ా�మ

పం����లక�

��ంద్ర

ప్రభ�త్వం

అం��ం�ే �ధులక� సమ�నం�ా �ాష్ట � ప్రభ�త్వం �ధుల�
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జమ�ేసత్ ుం��. ఈ ��ం��ంట�� కల�ి �ా�మ పం����లక� ప్ర�

��ల 339 ��ట్ల ర��ాయలను అం��ం��ల� ప్రభ�త్వం

�ర్ణ �ం�ం��. ���్ట ం� బర్ మ��ా��� సంబం��ం�న �ధులను

ప్రభ�త్వం ఇపప్ట��� �ా�మ పం��య�లక� �డ�దల �ే�ిం��.
ఇ�ే తర�ల� పట్ట ణ�లక� �ధుల ప్ర�ాహం ఉంట�ం��. ఆ��్థక

సంఘం �ధుల�� �ాట� ఉ�ా�� �� పథకం �ధుల�,
పనున్ల�� �ాట� ��ధ ర�ాల��ా �ా�మ పం��య�లక�

సమక��� ఆ��యం క��� �ా్థ�క సంస్థ లక�ంట�ం��. �ాబట�్ట
�ా్థ�క సంస్థ లక� ఇక ఎల�ంట� �ధుల ��రత ఉండదు. �ా�మ
పం����లక�

2,714

��ట్ల

ర��ాయలను,

మ��స్�ా�ట�లక� 1,764 ��ట్ల ర��ాయలను ఈ బ�ెజ్ట్ల �
ప్రభ�త్వం ప్ర��ా��సత్ ునన్��.

�దుయ్త�
త్ సంస్థ లక� ఆ��్థక సహ�ారం:
45. వయ్వ�ాయం�� �ాట� అ�న్ రం�ాలక� 24 గంటల �ాట�

��ణయ్��న
� �దుయ్త్ సరఫ�ా �ేయడం ��సం ప్రభ�త్వం �దుయ్త్

సంస్థ లక� ఎపప్ట�కప�ప్డ� త��న ఆ��్థక సహ�ారం అం��సత్ ునన్��.
�ా�ా్ట��వృ��ధ్ల� �దుయ్త్ రం�ా�క�నన్ �ా్రమ�ఖయ్తను గ���త్ం�న

ప్రభ�త్వం, ఖర�్చక� ��ను�ాడక�ం�� ఉతప్�త్ , పం�ిణ�, సరఫ�ా
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వయ్వస్థ లను ��ర�గ�ప���ం��. ���త�లక� ఉ�త �దుయ్త�
త్
అం��ంచడం ��సం ప్రభ�త్వం ఇపప్ట� వరక� �తత్ ం 20,925

��ట్ల ర��ాయలను �దుయ్త్ సంస్థ లక� �ె�్లం�ం��. ఉదయ్
పథకం ��్వ�ా ��స్కమ్ లక�నన్ 9,695 ��ట్ల ర��ాయల
ర�ణ���ా�న్

ప్రభ�త్వ��

భ��ం�ం��.

�దుయ్త్

సంస్థ ల�

�ింగ��ణ��� బ�ా�ప��న 5,772 ��ట్ల ర��ాయలను ప్రభ�త్వ��

�ె�్లం�ం��. గ��ష్ట ��మ�ండ్ వ�్చనప�ప్డ� జ���� అదనప�
�దుయ్త్

��ను��ళ్ల క�

అ��య్

వయ్య��న్

ఎపప్ట�కప�ప్డ�

ప్రభ�త్వ�� భ��సత్ ునన్��. �తత్ ం�ా గ���న ఐ�ేళ్లల� �ాష్ట �
ప్రభ�త్వం �దుయ్త్ సంస్థ లక� 42,632 ��ట్ల ర��ాయల ఆ��్థక
స�యం అం��ం�ం��. అ�న్ రం�ాలక� 24 గంటల�ాట�

��ణయ్��న
� �దుయ్త్ సరఫ�ా అవ�త�ండడం వల్ల �ా���ా��క,
వయ్వ�ాయ ఉతప్త�
త్ ల� �����ా�. ప్రగ� సూ�కల�్ల అ�

ప్ర��న���న తలస�� �దుయ్త్ ���గం వృ��ధ్�ట
� �ల� మన
�ాష్ట ం� �ేశంల��� అగ��ా��ా ���ంద� సగర్వం�ా ఈ సభక�
�ె�య �ేసత్ ు��న్ను.

46. ఉనన్�� ఉనన్ట�
్ల �ెప�ప్��వ�����, �ాసత్ �ాలను ప్రజల

మ�ందు ఉం�ే �షయంల� ప్రభ���్వ��� ఎల�ంట� బ�షజ�ల�
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ల�వ�. �జ��జ�లను సప్ష్ట ం�ా, స్ఫట�క సదృశయ్ం�ా సభ

మ�ందు, సభ ��్వ�ా ప్రజల మ�ందు ఉంచుత���న్ం. �ేశంల�

��ల��నన్ �వ్ర��న ఆ��్థక మ�ందయ్ం �ారణం�ా అట� ��ంద్ర

ప్రభ���్వ���, ఇట� �ాష్ట � ప్రభ���్వ��� ఆ��యం గణ�యం�ా

త��గ్న మ�ట క��న �ాసత్ వం. ��� �ారణం�ా అ��క ఒ���ొ డ�క�ల�

ఎదు���న �షయం క��� అం�ే �ాసత్ వం. ఈ క��న �ాసత్ �ాల
�ా్ర�ప��క ఆ��రం�ా�� ప్రభ�త్వం బ�ెజ్ట్ ప్ర��ాదనల� తయ�ర�
�ే�ిం��.

స���న

అ�ల�ిసత్ ునన్��.

ఆ��్థక

�ర్వహణ

మ�ందు�ా

అ�న్

జర�ాల�

ప్రభ�త్వం

�ాఖల�్లనూ

ఉనన్

బ�ా�లను ��ంట�� �ె�్లం��ల� ప్రభ�త్వం �ర్ణ�ం�ం��.
ఇందు��సం ఈ బ�ెజ్ట్ల � త��న ��ట��ంప�ల� �ే�ిం��. బ�ా�ల�
�ె�్లం�న త�ా్వ�ే, ��తత్ పనుల� �ేపట�్టల�� ���న �ర్ణయం
క��� ప్రభ�త్వం �సుక�నన్��. ����� అనుగ�ణం�ా�� ఆయ�

మం�్రత్వ �ాఖల� ప���త�లక� ల�బ��, ప్రభ�త్వ మ�రగ్ ���ద్�ాల
ప్ర�ారం �ధుల� ఖర�్చ �ేయ�ల� మంత�్రల�, �ారయ్దర�్శలక�

ఆ��్థక �ాఖ సప్ష్ట ��న సూచనల� �ే�ిం��.
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బ�ెజ్ట్ అంచ��ల� 2019-20:
47. 2019-20

ఆ��్థక

సంవతస్రంల�

1,82,017

��ట్ల

ర��ాయలను ప్ర��ా��త వయ్యం�ా ఓట్ ఆన్ అ��ంట�ల�

ప్రభ�త్వం అంచ�� ���ిం��. �ా� �ేశంల� గ���న 18 ��లల��ా
ఆ��ధ్క మ�ందయ్ం �ి్థరం�ా ��న�ాగ�త�ం��. సూ
్థ ల �ే��తప్�త్

బ��ా ప���� �ం��. అ�న్ ప్ర��న రం�ాల� ���గమనంల�
పయ�సుత్��న్�. ఆ��య�ల� ప���� య��. �ేశ ఆ��్థక
ప���్థ �
ి ప్ర��వం �ాష్ట ం� ��ౖ క��� ప��ం��. మ���న ప���్థ ిత�ల
��పథయ్ంల�

�ాసత్ వ

ప���్థ ిత�లక�

అనుగ�ణం�ా��

బ�ెజ్ట్

ర��� ం��ం��ల� ప్రభ�త్వం �ర్ణ�ం�ం��. 2019-20 ఆ��్థక
సంవతస్�ా���
ర��ాయల�

ప్ర��ా��త

�ా�ా,

వయ్యం

ఇందుల�

1,46,492.30
����నూయ్

��ట్ల

వయ్యం

1,11,055.84 ��ట్ల ర��ాయల� �ా�ా, మ�లధన వయ్యం

17,274.67 ��ట్ల ర��ాయల�. బ�ెజ్ట్ అంచ��లల� �గ�ల�

2,044.08 ��ట్ల ర��ాయల� �ా�ా, ఆ��్థక ల�ట� 24,081.74 ��ట్ల
ర��ాయల� ఉంట�ంద� అంచ��.

31

48. �ాష్ట � ఆ��్థక ప���్థ �
ి �, ఆ��్థక �ో రణ�లను సూ
్థ లం�ా ���
పంచుక���న్ను. �ెలం�ాణ �ాష్ట � ప్రభ�త్వ �ా్ర����య్లను,

ల��య్లను ఈ సభ మ�ందుం��ను. ఆయ� �ాఖలక� జ���ిన
��ట��ంప�ల�, ఇతర��్ర �షయ�ల�న్ంట�� బ�ెజ్ట్ ప్రత�ల�్ల

స�వరం�ా ��రవ సభ�య్లక� అంద�ేయడం జ����ం��. ఈ

�వ�ాలను ఆ��్థక �ాఖ ��బ్ ��ట్
ౖ finance.telangana.gov.in ల�

క���

ప్రభ�త్వం

�ె�య�ేసత్ ు��న్ను.

�� ందుప���ంద�

��రవ

సభ�య్లక�

49. ఆ��్థక మ�ందయ్ం �ారణం�ా ఆ��య�ల� త��గ్నపప్ట���
ప���్థ �
ి ల� తపప్క మ�ర�ప్ వసుత్ంద�� ఆ�ా��వం ��క�నన్��.

ఇప�ప్డ�నన్ �ాసత్ వ ప���్థ ిత�లక� అనుగ�ణం�ా ఈ బ�ెజ్ట్

ర�పకలప్న జ����ం��. �ానునన్ ���ల�్ల ప���్థ �
ి ��ర�గ�ప��,
ఆ��యం �������ే అందుక� తగగ్ ట్ట � అంచ��ల� సవ��ంచుక���
��సుల�బ�ట� క��� మనక� ఉం��.

50. దు�ాక�మణక�, కబ�జ్లక� గ����న ప్రభ�త్వ భ�మ�లను
�ా�ాడ�����,

��ర�్టల�్ల

మగ�గ్త�నన్

భ�

��ా��లను

ప��ష్క��ంచ����� �ాష్ట � ప్రభ�త్వం �ే�ిన �ా�ల�� ��య్య
�� �ాట�ల� ఫ�సుత్నన్�. �ేజ����� ��యనుక�నన్ ��ల ��ట్ల
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ర��ాయల �ల���ౖన భ�మ�ల��ౖ ఇప�ప్డ� ప్రభ���్వ��� హక�్క
క���ం��. ఈ భ�మ�లను దశల �ా���ా �క��ంచడం వల్ల
�ా�ా్ట����

అదనం�ా

ఆ��యం

సమక�ర�త�ం��.

ఆల�

సమక���న ఆ��య��న్ ఎస్.��.ఎఫ్.క� ��ట��ం�, ప్రజల

అవస�ాల� ���్చ �షయల� ఏ �ాఖల� ఇబ్బం�� క�����,
సర�ద్బ�ట� �ేయ�ల� ప్రభ�త్వం �ర్ణ �ం�ం��.

51. ఆ��య వనర�లను బట�్ట ప్రభ�త్వం ఎపప్ట�కప�ప్డ� తన
�ా్ర��నయ్తలను

�ర్ణ �ంచుక�ంట�,

సవ��ంచుక�ంట�

��య
� ��లకం�ా (�ైన�క్ �ా) వయ్వహ��సత్ ుంద� ఈ సభక�, ఈ
సభ ��్వ�ా ప్రజలక� �ె�య�ేసత్ ు��న్ను.
మ���ంప�:
52. ఆ��్థక

ప్ర��నమ�న

మ�ందయ్ం

��ల���

వయ్వ�ాయ

ఉనన్పప్ట��,�

రం�ా���,

ప్రజ�

అతయ్ంత

సం��మ����

అతయ్��క �ధుల� ��ట��ంచడం ��్వ�ా ���త�ల�, ��దల
����ల�్ల ��ల�గ� �సుక��ా�ాల�� మ� �తత్ ���ధ్� మ���ా��
��ల్ల��సత్ ు��న్ను.

పచ్చదనం,

ప���భ్రత��

పల�్లల�

కళకళల���ల�, పట్ట ణ�ల� ప్రణ���ా బదధ్ ం�ా ప్రగ� �ా��ం��ల�
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ప్రభ�త్వం ��ర�క�ంట�నన్��. అ�న్ రం�ాల�్ల �ఘ�గ�న అ�వృ��ధ్
�ా��ం�ే ��శల� ఈ బ�ెజ్ట్ �ో హద పడ�త�ంద� ప్రభ�త్వం గట�్ట
నమ్మకం�� ఉం��.

53. ప���త్ ఆ�ావహ దృకప్థం��, �ాసత్ �క ప���్థ ిత�ల�న్

ప��గణల��� �సుక��, ఎ�న్కల ��లను ��ర��ర�సూ
త్ ,
2019-20 ఆ��్థక సంవతస్రం బ�ెజ్ట్ ప్ర��ాదనలను సభల�
ప్ర��శ ��డ�త���న్ను.

సమత�ల అ�వృ��ధ్� �ాం��సత్ ూ, ప్రభ�త్వం ప్ర��శ ��ట్ట �న
ప్ర��ాదనలను

ఆ���ంచవల�ిం���ా

స�నయం�ా ��ర�త���న్ను.

// జ�ౖ ��ంద్ //
// జ�ౖ �ెలం�ాణ //
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��రవ

సభ�య్లను

