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�����క గ���ం�:
��ంద� ప�భ�త�ం 1 జనవ�� 2022 నుం� �ేశ�ా�ప� ం�ా ���త�లక� PM ���ా� సమ��� ��� 10వ �డత ప��జ��ల
���ంద 2,000/- ర�.. బ��� �ేసు� ం��. ఈ బ��� �ిబ�వ�� 2022 �వ�� ��ట��� ప���� �ావచు�. ఈ సందర�ంల� ��మ�
ప�� � �ొ���� ల� అందుబ�ట�ల� ఉన� �ెలం�ాణ PM ���ా� 9వ �డత వరక� ఉన� సమ���రం �����ిం��మ�.
ఈ �����క ��సం 38,39545 మం�� ���త�ల ఇ����ల��ం� �ా� � సమ����ా�� మ��య� 34,633 మం�� ���త�లక�
సంబం��ం�న ల��ా�ే� �ా� � సమ����ా�� ��బ�ౖ�ట� నుం�� 7, జనవ�� 2022న �ౌ��� � �ేసుక�� �����ిం��మ� .
�ెలం�ాణల�� �ీఎం ���ా� ల� �రస�రణల� మ��య� �న��ంప�ల ప�సు� త �ి����ౖ ప�భ�త�ం, ��ర సమ�జం
మ��య� ���య�క� అవ�ాహన క��ంచడం ఈ �����క �క� ల��ం.

మ�ఖ� గణ�ం�ాల�:
- 39,34,691, PM ���ా� ల� న��ౖెన �త�ం ���త�ల�.
- 6558 Cr ర�., ���త�ల� 3.27 ��ట�  �ా���లల� �ీ�క��ంచ����� అర�� ల�. (అంచ��)
-     6165 Cr ర�, �త�ం�ా ���త�లక� అం��న �ె��ంప�, (అంచ��)
-     4.7 ల�ల�, ����ంట��  �� ఐన ���త�ల�, (అంచ��)
-    393 Cr ర�, ���త�లక� ఇం�ా అం����న �త�ం (అంచ��)
-    8,360/- ర�.. �ా��కం�ా ల��� అస�ల� ����ంట��  �� ంద� ���త�లక� �ె��ం����న సగట� �త�ం (అంచ��)

1. �ెలం�ాణల� తమ PM ���ా� �ా���లను �� ఔత�న� ���త�ల సంఖ� ఎంత?
పథకంల� న�దు �ేసుక�న� 39.3 ల�ల ���త�లక�- �ా���ల� త�ి��� �న �త�ం ���త�ల సంఖ� 4.7 ల�ల�.
�ార� ����ప� 393 ��ట�  ర��ాయల� �� ం����ఉంద� అంచ��.

2. ���త�ల� ����ంట��  �� �ావ����� ప���న �ారణ�ల� ఏ�ట�?

Sno �రస�రణ �ారణం �రస�రణక� గ����న
���త�ల

సంఖ�(ల�లల�)*

�రస�రణక�
గ����న
���త�ల

సంఖ� (%)

�� ం����న
����ం� (ర�..

��ట�ల�)

1 బ��ం� �రస�రణల� మ��య� ఇతర
సంబం��త �ారణ�ల� (అంచ��)

3.0 64.0 269.0

2 'అనర�త �ారణం�ా �రస���ంచబ��న' ��సుల�
(అంచ��)

0.7 14.6 47.6

3 '�ాష� � ప�భ�త�ం ��ం��ం� ల� ఉం�న �ా��
సంఖ�' (అంచ��)

0.6 13.4 41.8

4 ‘ఆ��� నంబ� ధృ�క��ంచబడ�’ ��సుల�
(అంచ��)

0.4 8.3 34.6

● All Numbers corrected upto first decimal.



�ీఎం ���ా� ��బ�ౖ�ట� ప��ారం �ెలం�ాణల� 58.6 ల�ల మం�� ���త�ల� �ీఎం ���ా� ప��జ��ల ��సం
న�దు �ావ����� అవ�ాశం ఉం��. �ా� 2022 జనవ�� 15 ��ట��� ��వలం 39.3 ల�ల మం�� ���త�ల�
మ�త��� న�దు �ేసుక����ర�. అంట� సుమ�ర� 17.3 ల�ల మం�� ���త�ల� �ీఎం���ా� పథకంల� ���స��
�ాక�� వడం వలన ప��జ��ల� �� ందల�క�� త����ర�.

3. ‘బ��ం� �రస�రణల�’ అంట� ఏ�ట�?
‘బ��ంక� �రస�రణల�’ బ��� అ�న �ెక��ల ల�ంట��. ఈ సంద�ా�లల�, ���త�ల ఖ���ల��� బ��� �ేయబ��న �త�ం
���త�ల ఖ���ల�� �� జమ �ేయబడదు-�ాం���క సమస�ల �ారణం�ా �రస���ంచబడ�త�ం��. 'ఖ��� ఆ����త �ె��ంప�ల
వ�వస� 'ల� బ��ంక� �రస�రణల�-���త� �క� బ��ం� ఖ��� �వ�ాల� MISల� తప���ా న�దు �ేయబ��నప��డ�,
���త� బ��ంక� ఖ��� ��ల� �ాలం �ాట� ఉప���ంచక�� వడం వలన ‘ఖ��� �ీ��’ �ావడం త��తర �ారణ�ల వలన
జర�గ����.

4. 'అనర�త �ారణం�ా �రస���ంచబ��న' ��సుల� ఏ�ట�?
'అనర�త �ారణం�ా �రస���ంచబ��న' ��సులల� �ీఎం ���ా� ��బ�ౖ�ట� ���త�లను 'అనర�� ల�'�ా ప�కట�సు� ం��. ���త� ‘�ీఎం
���ా�’ ల� న�దు �ేసుక�న�ప�ట���, అతను/ఆ�� '���త� మరణం' ల��� ఆ��యప� పను� �ె��ంప���ర�ల�
�దల�ౖన �ారణ�ల�� అనర�� ల��ా ప�కట�ంచబడ��ర�.

5. '�ాష� � ప�భ�త�ం ��ం��ం� ల� ఉం�న �ా�� సంఖ�' ��సుల� ఏ�ట�?
ఈ ��సులల� �ె��ంప�ల� ఎందుక� ఆ�ి���ా�� MIS ల� �ారణ�ల�  �����నల�దు. స�ష�ం�ా �ారణ�ల� �����నక�� వడం
వలన ���త�ల� సమస�ను ప��ష���ం� �ె��ంప�ల� �� ం�ే అవ�ాశం ల�క�ం�� �� �ం��. ఈ �షయం��ౖ �ాష� � ప�భ�త�ం
స�ం��ం� ��ం��ం� ల� ఉంచ����� గల �ారణ�ల� ప�� � �ొ���� ల� ��ట�� �.

6. ‘ఆ��� నంబ� ధృ�క��ంచబడ�’ ��సుల� ఏ�ట�?
MIS ల� ���త�ల �వ�ాల�-ఆ��� �వ�ాల�� స���� నప��డ� ఈ �ారణం�� ����ంట��  ఆ���� ���.

7. ప���ా�రం ��సం ఏ� �ేయ��?
'బ��ం� �రస�రణల�' మ��య� 'ఆ��� ధృ�క��ంచబడ� ��సుల�' 73% ���త�ల� తమ �ె��ంప�ల� �� ఔత����ర�.
�ల�ౖ 2021 నుం�� ����ంబ� 2021 వరక�, ��వలం 9.6 % బ��ం� �రస�రణ ��సుల� ప��ష���ంచబ��� �.
�ెలం�ాణ�ల� 60 ���ల నుం�� 1061 ���ల వరక� బ��ంక� ��జ��� ��సుల� ప���ా�రం �ాక�ం�� ��ం��ం� ల�
ఉ����. అల��� ఆ��� ధు� �కరణ ��సుల� క��� ��ర��ా�కం�ా ప���ా��ా��� ��చు��వడం ల�దు.
�జ���� ఈ ��ండ� సమస�ల ప���ా�ర ��ద�త ప���నం�ా వ�వ�ాయ �ాఖ అ���ార�ల��ౖ ఉంట�ం��. మండల
అ���ార�ల� ���త�ల బ��ంక� ఖ���, ఆ��� �వ�ాలను ��క��ం� ����ష�  �రస�రణ �ారణ��� బట��  ప���ా�రం ��సం �ా��
ల���� ల� �వ�ాలను న�దు �ేయ��. దురదృష�వ�ాత��  ఈ �షయంల� అ���ార�ల� ��రవ �సు��వడం ల�దు.
�ీఎం ���ా� పథకంల� ���త� సమస�ను ప��ష���ంచుక�ంట� అప�ట� వరక� �ా�ా��న ����ంట��  అ�� ఒ���ా�� �� ం�ే
అవ�ాశం ఉం��. అల��� �ీఎం ���ా� ల� ఇప�ట� వరక� న�దు �ేసు��� ���త�ల న�దు ��సం వ�వ�ాయ �ాఖ
ప��ే�క �ా�ంప�ల� �ర���ం���.

�బ��� ఇం��య�:
��మ� ��రత�ేశంల� ప�� � స���� �ె�వ��� ��ర�గ�పరచ����� ప� �ే�� ఇంజ�ర�� , �ామ��క �ార�కర�ల�
మ��య� �ామ��క �ాస� ���త�ల బృందం. ��మ� గత 9 సంవత��ాల��ా ఆంధ� ప��ే� & �ెలం�ాణ� ��ా ం��లల�
ఒక బృందం�ా ప� �ేసు� ���మ�, అ��ే మ�ల� ��ంతమం�� వ����గతం�ా ఒక ద�ాబ�� ��� ��ౖ�ా ఈ ��ా ంతంల�
ప��ేసు� ���ర�.
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