
ఎల#$% ర' బ*ం,- మ/0య2 /ాజ#5య 6ధులల9 అస<ష%త 
 
 
ఎ) . ఎల#$% ర' బ*ం,- అంటB ఏDటE ? 
 
ఎల#$% ర' బ*ం, అ./01 2ాజ#5య 7ా28%లక: ;2ా<=ల: ఇవ@ABC#D ఒక ఆ2GHక ప2Gకరం , 0KCC #LందN ఆ2GHక మంPN  2017-

18  బAెXY లZ [దట పNకట]ం^Bర_. ఎల#$% ర' బ*ం, పథకం, 2018 , పN#ారం ఎల#$% ర' బ*ం, అ./01  7Nా bస28 .dటe 

లfంట] స@g*వం కhiGన kl పతNం, ఈ kl పతNంలZ #oనుiqల:0Bర_ లr0B ^ెhsంపt0Bర_Au vwర_ను కhiG ఉండదు, 

యfజమfనz సమf^Bరం న{దు ̂ ేయబడదు మ2Gయ} బ*ం, కhiG ఉన~�ా2GC (అంట� 2ాజ#5య 7ా28%) యజమfCiా 

g*;ంచబడ�త�ం01. 

 
జనవ2G 2, 2018 న .dట]��ౖ ^ేయబAuన ఈ పథకం,  వzక:� ల:(g*రత0ేశం �క� 7�ర_ల: ) మ2Gయ} 0ే�యకంv��ల: 

మfతN�� ఈ బ*ండsను - 1,000, ర� 10,000, ర� .1 ల�, ర� 10 ల�ల, మ2Gయ} ర� 1 #$టes  గ}ణBం#ాలలZ- తమక: 

న��న 2ాజ#5య 7ా28%లక: 0Bనం ̂ ేయగలర_, 2ాజ#5య 7ా28%లక: �ాట]C 15 2q�లZs  ;{�ం^Bh. ఒక వz#D� ఒంట2Giా 

లr0B ఇతర వzక:� ల�� సంయ}క�ంiా బ*ండsను #oనుiqల: ^ేయవచు�. ఒక వz#D� (#ా2��2LY సంసHల�� సk) #oనుiqల: 

^ేయగల ఎC~కల బ*ండs  సంఖzv�ౖ ప2GbP లrదు.  ప01� ను 2q�ల ^ెల:s బ*టe వzవ¡1లZ ఎ¢ #ా£ ^ేయC బ*ండs  

[�B� C~ అ¡Kకృత బ*zం¥ పN¡BనమంPN 2G¦§ ఫం, (vిఎంఆª ఎ§) క: జమ ^ేసు� ం01. ఇప�ట]వరక: [త�ం 144 

బ*ండsను ర� .20.2833 #$టes  (0.31%) vిఎంఆª ఎ§ లZ జమ ^ే®ార_ . ఈ ;ధంiా, ప01� ను దశలZs  #oనుiqల: ^ే°ిన 

99.69% బ*ండsను ^ెల:s బ*టe వzవ¡1లZ 2ాజ#5య 7ా28%ల: ³ా@¡Kనం ^ేసుక:.B~´. 

 
 
ఈ #Dµం01 పNమfణBలను .¶ర�/2G�న 2ాజ#5య 7ా28%ల: మfతN�� ఎల#$% ర' బ*ం,·  7̧ ందట*C#D అర_¹ ల: 

 
 (i) °��¢ 29A, �క� పNజ¼ 7Nా PCధz చట%ం,1951 #Dµంద న{దు అ´ ఉంABh   

 (ii) గత ®ాసనసభ ³ార@PNక ఎC~కలలZ ³ా¡1ం�న ఓటsలZ ఒక ®ాతం కంట� తక:�వ #ాక:ంAB ఉంABh 

 
ఎల#$% ర' బ*ం,· పథకం, 2018 అనుగ}ణంiా, ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా ఏ0ౖె.B [�B� C~ ఇ^ే� 0Bతల గ}2G�ంపtను 

2G#ార_À iా ఉంచABC#D లr0B ఏట* g*రత ఎC~కల కbష¢ (ఇ°ిఐ) క: C�/01ం^ే 2ాజ#5య 7ా28%ల బ*ధzతను 

�ÃలiGంచABC#D °��¢ 29C- పNజ¼ 7Nా PCధz చట%ం, 1951  సవ2GంచబAuం01. 

 
 
G) . ఎల#$% ర' బ*ండI  JకL MNOIషణ 
 



మf2G� 2018 నుంAu జనవ2G 2021 వరక: ప01� ను దశలZs , 2ాజ#5య 7ా28%ల:, ®ాఖల �ా28iా, Au.Bb./షనs  �ా28iా 

#oనుiqల: ^ే°ిన మ2Gయ} ;{�ం�న ఎC~కల బ*ండs  [త�ం సంఖz మ2Gయ} ;ల:వను ADR ;®ÇsÈిం�ం01 . 

7Nా థbక ఫh�Bల: ఇలf ఉ.B~´--- 

 
 
 

1) మf2G� 2018 నుం� జనవ2G 2021 వరక: ప01� ను దశలZs  ర� 6534.78 #$టs  ;ల:వగల [త�ం 12,924 

ఎల#$% ర' బ*ండ�s   అమ}Éడయfz´, ర� 6514.50 #$టs  ;ల:వ గల  12,780 బ*ండ�s  ;{�ంచ బABÀ ´ . 

ఎC~కల బ*ండs  [త�ం ;ల:వలZ 55.43% మf2G� మ2Gయ} ఏvిN' 2019 (³ా¡Bరణ ఎC~కల #ాలం) 2Êండ� 

.¶లలZs ./ #oనుiqల: ^ేయబABÀ ´ -  

 
2) 92.046% లr0B ర� 6015 #$టs  ;ల:వ గల ర� .1 #$ట] గణBం#ాల బ*ం,· #oనుiqల: ^ేయబAu ఉ.B~´.0KC 

ఆ¡Bరంiా ఈ బ*ండsను వzక:� ల: #ాక:ంAB #ా2��2Lటes  #oనుiqల: ^ేసు� .B~ర_ అC ^ెప�వచు�. 

  
3) ర� 5013.52 #$టs  ;ల:వ గల 9108 ఎలË#$% ర'  బ*ం,· లr0B [త�ంలZ 76.96%, మf2G� 2018 మ2Gయ} 

జనవ2G 2021 మధz నూz Íu¦sలZ ;{చన ^ే®ార_ ( బ*ండs  గ2Gష%  ;ల:వ అ´�ే ^ేయబABÀ ´ జ¼Îయ 

7ా28%ల: పN¡Bన #ా2ాzలయfల: ఉన~ మ}ంబÏౖ లZ #oనుiqల:). 

 
4) 2017-18 & 2018-19 మధz 2ాజ#5య 7ా28%ల: ఎలË#$% ర'  బ*ండs  నుంAu [త�ం ర� .2,760.20 #$టes  

అందుక:.B~´ . ఇందులZ 60.17% లr0B ర� 1,660.89 #$టes  అ¡1#ారంలZ ఉన~ ఒ#L  2ాజ#5య 7ా28% ఒ#L 

7ా28% అందుక:న~01 . 

  
 
 

5) BJP ఎC~కల కbష¢  క: సమ2G�ం�న �ా2GÔక ఆAuY C�/01క పN#ారం  , 2017-18 లZ ఎల#$%Õ ర' బ*ండs  

ర�పంలZ   ర� 210 #$టes   అందుక:ం01 . ఇ01 2017-18లZ #oనుiqల: ^ే°ిన [త�ం ఎC~కల బ*ండsలZ 95% 

. 2018-19 లZ , ÖజÊvి ర� 1,450 #$టs  ;ల:వ ఎC~కల బ*ండ�s  మ2Gయ} #ాంiÊµ×  ర� 383 #$టs  ఎలË#$% ర' 

బ*ం, ల: అందుక:.B~´    

  
 
 
 

6) [త�ం ఎలË#$% ర' బ*ం, ల ;ల:వలZ  68.08% 2019 లZ¥ సభ ఎC~కల సమయ�ØÙన--  మf2G� 2019 

(8వ దశ ), ఏvిN' 2019 (9వ దశ ) & �� 2019 (10వ దశ ) మÚడ� .¶లలZs  7ా28%ల: ;{చన ^ే®ార_  

  
 
 



7) ఎల#$% ర' బ*ం, పథకం లZ 0Bతలక: ఉన~ iqపzత �ాళÜ, ఇ01 2ాజ#5య 7ా28%లక: ;2ా<=ల: అం01ంచడంలZ 

అతzంత పNజ¼దరణ 7̧ ం01న పథకంiా అవత2Gం�ం01. జ¼Îయ 7ా28%ల [త�ం ఆ0BయంలZ 52% కంట� ఎక:�వ 

మ2Gయ} 7Nా ంÎయ 7ా28%ల [త�ం ఆ0BయంలZ 53.83% 2018-19 ఆ2GHక సంవత·2ాC#D ADR ;®ÇsÈిం�న01 

ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా వ��న ;2ా<=ల నుంAu. 

  
 
 

8) 2018-19 ఆ2GÝక సంవత·2ాC#D సంబం¡1ం� , ADR  ;®Çsషణ పN#ారం 4 జ¼Îయ 7ా28%ల: BJP, INC, NCP & 

AITC ఎలË#$% ర' బ*ండs  0B@2ా ;2ా<=ల:  °ీ@క2Gం�ం01 1960.68 #$టes   అ´�ే, 7 7Nా ంÎయ 7ా28%ల: Öâ 

జన�B దã (ÖజÊAu), �ెలంiాణ 2ాష% ä సbP (ట]ఆªఎ×), �¶ౖఎ×ఆª -°ి, åవ°wన (ఎ× �æç ఎ×), �ెల:గ} 0ేశè 

7ా28% (ట]Auvి), జన�Bదã °�క:zలª (జÊAuఎ×) & °ి#D�ం Aె{¥ 2Lట]¥ ఫNంY (ఎ× Auఎ§) ఎలË#$% ర' బ*ండs  

0B@2ా ;2ా<=ల ర�. 578.49 #$టes  అందుక:.B~´ . 

 
9) 2019-20 ఆ2GÝక సంవత·2ాC#D సంబం¡1ం�, ADR ;®ÇsషణలZ g*గంiా ఇప�ట]వరక: పÖs ¥ Aొ�ØÙ¢ లZ 

అందుబ*టeలZ  ఉన~ 2ాజ#5య 7ా28%ల  ఆAuY / ;2ా<=ల: C�/01కల పN#ారం , 8 2ాజ#5య 7ా28%ల: AITC, 

ÖజÊAu, జÊAuఎ×, ట]Auvి, ఎఐఎAuఎం#Ê, ఎ×ఎAu, Auఎం#Ê & జÊAuయ} [త�ం ర� 311,37 #$టes   ఎలË#$% ర' బ*ండs  

0B@2ా ;2ా<=ల: అందుక:న~టe% iా  �¶లsAuం^B´ . 

 
10)   2018-19 సంవత·2ాC#D  జ¼Îయ 7ా28%ల:  గ2Gష%ంగ ర� 881,26 #$టs   #ా2��2LY ;2ా<=ల: 7̧ ం0B´ . ఈ 

[త�ం  2016-17 లZ  ర� 563,19 #$టs  మ2Gయ} 2014-15 లZ  ర� 573,18 #$టs  (ఈ సమయంలZ 16 వ 

లZ¥ సభ ఎC~కల జ2Giా´ ). 2012-13 మ2Gయ} 2018-19 మధz, #ా2��2Lటs  నుంAu జ¼Îయ 7ా28%లక: 

;2ా<=ల: 974% v�2Giా´. 

  
 
Qి). ఎల#$% ర' బ*ం, పథకం, 2018  ఎందుక[  ఏకప\, /ాజ]^ంగ Mర`దaం మ/0య2 సమbా^తcకdefనhi: 

 
1) ఎC~కల Cధుల #$సం ఎలË#$% ర' బ*ండs  వzవసHను పN�/శv�ట]%న ఆ2GHక చట%ం 2017 ను మ� Öల:s iా 

ఆ{01ం^Bర_. ఈ చట%ం 0B@2ా Îసుక:వ��న సవరణలక: 2ాజ#5య 7ా28%ల: ఏట* g*రత ఎC~కల కbష¢ క: 

0Bఖల: ^ే°ిన తమ �ా2GÔక సహ#ార C�/01కలలZ ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా సహక2Gం^ే �ా2G vwర_s  మ2Gయ} 

�ర_.Bమfలను vw2��నవల°ిన అవసరం లrదు . ఇ01 2ాజ#5య 7ా28% ఆ2GÝకవzవసHలZ 7ారదరìకతv�ౖ v�దí  

�క:�ను కhiG ఉంటeం01 మ2Gయ} 2ాజ#5య ;2ా<=ల చుటî%  ఉన~ అవiాహనను 7Nా థbకంiా మfర_సు� ం01. 

 
2) ఎలË#$% ర' బ*ం, ల: 7�ర_Au 7Nా థbక '�ెల:సుక:./ హక:�'ను ఉలs ంðñ³ా� ´ . సమf^Bరంv�ౖ ఇటeవంట] 

అసమంజస�ØÙన మ2Gయ} అ� త�క ప2GbP 7ారదరìకత మ2Gయ} జ�ాబ}0B28తనం �క� 7Nా థbక 



సూ�BN లక:   పNజ¼ పNòజ.BC#D ÎవN�ØÙన 0ెబó. #5లక�ØÙన పNజ¼ సమf^B2ాC~ Chvి�/యడం 0B@2ా 

2ాజ#5య వ2ాô C~ మ2Gంత జ�ాబ}0B28iా మ2Gయ} లË#D�ంచలrC01iా మfర�డం 'పNజ¼³ా@మzం మ2Gయ} 

Cయమfవõ' �క� సూö2G�#D ప÷2G� వzP2Lకం 

 
3) అం�ే#ాక:ంAB, ఎలË#$% ర' బ*ండ�s  7�ర_లక: ఎటeవంట] ;వ2ాలను అం01ంచవt, #ాC ఈ అ.Bమకత@ం 

పNభ}�B@C#D వ2G�ంచదు, �ార_ °w%Y బ*zం¥ ఆ§ ఇంAuయf (ఎ× Ö ఐ ) నుంAu Aేట*ను Auమfం, ^ేయడం 

0B@2ా 0Bత ;వ2ాలను ఎలsపt�డూ 7̧ ందు�B´. ఈ ;2ా<=ల మÚలం గ}2Gం� øకట]లZ ఉన~ వzక:� ల: 

పను~ ^ెhsంపt0Bర_ల: మfతN�� అC ఇ01 సూ�సు� ం01. బ*ండs  అమÉకం మ2Gయ} #oనుiqల:ను సులభతరం 

^ేయABC#D  పను~ ^ెhsంపt0Bర_ల డబ}ó నుంAu #LందN పNభ}త@ం SBI #D కbష¢ ^ెhsసు� ందC కúAB 

గమCంచవచు� . 

4) అస�ష%తను ఆ{01ంచABC#D మ2Gయ} 7û N త·�ñంచABC#D ఎలË#$% ర' బ*ండ�s  ఒక మ}ఖz�ØÙన ³ాధనంiా 

ఉదü;ంచడ�� #ాక:ండ  మన ఎC~కల మ2Gయ} 2ాజ#5య పN#DµయలZ ర� .6500 #$టs క: bం�  అకµమ 

డబ}óను ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా  చట%బదÝం ^ే³ా´ 

 
5) 2Gజª@ బ*zం¥ ఆ§ ఇంAuయf (ఆª Öఐ), ఎC~కల సంఘం, .Bzయ మంPNత@ ®ాఖ  వంట] ;;ధ #LందN సంసHల: 

మ2Gయ} 2ాజzసభక: ^ెం01న ;;ధ ఎంvిల: తమ భయfC~ చూvించడ�� #ాక,  నలsధనం పNసరణ, 

మ�లfండ2Gంþ, స2Gహదుí  న#D¦ మ2Gయ} ÿû రX28C v�ం^ే ³ామరH!ం ఉ.B~యC ఎలË#$% ర' బ*ం, పథ#ాC#D 

వzP2Lకంiా పNభ}�B@C#D ప0ేప0ే �æచ�2Gకల: ఇ^B�´.  ఈ సంసHల: ఎC~కల బ*ండs  యం�BN ంiాC~ ÎవNంiా 

వzP2L#Dం^B´ మ2Gయ} 0BCv�ౖ ÎవN�ØÙన అనుమf.Bల: వzక�ం ^ే®ా´. అభzంత2ాలను 

పట]%ంచు#$క7û వడ�� #ాక, ఈ పథ#ాC~ {³ాC#D తక:�వ అవ#ాశం కhiGం^ే సూచనల: కúAB పNభ}త@ం 

;సÉ2Gం^B´. 

 
6) “ఎలË#$% ర' బ*ం, 0B@2ా ఒక 2ాజ#5య 7ా28% అందుక:న~ ఏ0ౖె.B ;2ాళం న{దు #ాదC అందువలs  ఇ01 ఒక 

P2qగమన దశ మ2Gయ} ఉపసంహ2Gంచు#$�ాh”. ఇటeవంట] ప2G°ిHPలZ 2ాజ#5య 7ా28% పNభ}త@ సంసHల: 

మ2Gయ} ;0ే� వనర_ల నుంAu ఏ0ౖె.B ;2ాళం Îసుక:ం0B అC C2ాÝ 2GంచలrమC ఎC~కల సంఘం vw2��ం01. 

ECI �క� ఆం0ోళనలను పట]%ంచు#$క:7û వడం 7̧ iా, ఇప�ట]వరక:  ఎC~కల సంఘం లrవ.¶P�న అటeవంట] 

అనుమf.Bల గ}2Gం� #LందN పNభ}త@ం 2ాజzసభలZ Cరs�zంiా అబదíం ^ెvి�ం01. అదనంiా, Cధుల 7ారదరìక 

పదÝత�లను ఉపòiG°w�  2ాజ#5య పNÎ#ారం Îర_�క:ంట*ర./ భయం�� 0Bతల: ఎలË#$% ర' బ*ండsను అAuiార_ 

అC కúAB పNభ}త@ం అబదíం ^ెvి�ం01. 

 
7) అకµమ పదÝPలZ ;కµ´ం�న ర� .20 #$టs  ;ల:�¶ౖన గడ�వt మ}iG°ిన ఎC~కల బ*ండsను ఎ°ిóఐ 

అంi8క2Gం^ేలf పNభ}త@ం ^ే°ిం01. 



 
8) ఎలË#$% ర'  బ*ం,  ఎగ}వ క:Au మÚలలZ 0BiG ఉన~ పN�ేzక�ØÙన ఆలföనూzమ2G¥ అ�2ాలను కhiG ఉంట*´. 

ఇ01 అP�లలZ�ñత #ాంP #Dంద మfతN�� కCvిసు� ం01 మ2Gయ} కంట]�� కCvించదు. భదN�B #ారణBల దృ&ా% ! 

ఆలföనూzమ2G¥ అ�2ాల: 7̧ ందుపరచబAuందC పNభ}త@ం గతంలZ ^ే°ిన అ�ిడ;Y లZ vw2��ం01 - #ాC ఆ 

�ాదన తప�C ^Bలf మం01 Cపtణ}ల^ే C2ాÝ 2GంచబAuం01. బ*ండsలZ ఉన~ అటeవంట] ల�ణం 0B@2ా 7ాలక 

పNభ}త@ం 0Bతలv�ౖ రహసz Cఘf v�ట*% లC #$ర_క:ంటeన~టes  స�ష%�ØÙన #ారణం�� ‘01 #D@ంY’’మ2Gయ} అ./క 

ఇతర C�/01కల: స�ష%ంiా vw2��.B~´. అ.Bమక Cబంధన ఆ.Bట] పNభ}�B@C#D వ2G�ంచదు #ాబట]% ,  ఎ× Öఐ 

నుంAu Aేట*ను Auమfం, ^ేయడం 0B@2ా 0Bత ;వ2ాలను ఎలsపt�డూ పNభ}త@ం 7̧ ందుపరచు#$వచు�. ఈ 

;ధంiా, ఈ ;2ా<=ల మÚలం గ}2Gం� అంధ#ారంలZ ఉన~ ఏ#Ê)క వzక:� ల: g*రత పNజ¼ మ2Gయ} పNPప� 

7ా28%ల:. 

 
9) g*రత మf* ఎC~కల కbషనª �µ ఎ×.�¶ౖ. ఖు2Ê)Èి ఒక ఇంటర�@!లZ ఇలf  vw2��.B~ర_; 

 " ఎC~కల బ*ం, #oనుiqల: ^ే°wటపt�డ�, �ా2G KYC ;వ2ాలను అందజLయfh. KYC ;వ2ాల�� స2G7û hన బ*ం, 

�క� కµమ సంఖz, ఏ 2ాజ#5య 7ా28%#D ఎవర_ ఎంత డబ}ó ;2ాళం ఇ^B�2q స�ష%ంiా �ెల:సు� ం01. ” 

 
 

10)  అ./క సంద2ాüలZs  2ాష% ä అ°�ం.s  ఎC~కలక: ఎC~కల బ*ండs  �క� అ.BలZ�త మ2Gయ} చట%;ర_దÝ�ØÙన 

అమÉ#ాలను ఆ{01ంచడం 0B@2ా ఆ2GHక మంPNత@ ®ాఖ తన స@ంత Cబంధనలను ఉలs ంðñం�ం01. 

  
 
 

11) ఎలË#$% ర' బ*ండ�s   జనవ2G, ఏvిN', âలËౖ మ2Gయ} అ#$% బª .¶లలZs  10 2q�ల వzవ¡1లZ జ¼28^ేయబడ�B´  

మ2Gయ} ఒక ఎC~కల సంవత·రంలZ 0KC#D 30 2q�ల: అదనం  . అ´�ే, 2019 �ిబNవ2GలZ లZ¥ సభ, 2019 

ఎC~కలక: మ}ందు, మf2G�, ఏvిN', �� .¶లలZs  బ*ండs  జ¼28 #$సం [త�ం 45 2q�ల వzవ¡1C ఆ2GHక మంPNత@ 

®ాఖ Cర/´ం�ం01. #ాiా మf2G�, �� .¶లలZs  బ*ండs  జ¼28#D Cర/´ం�న 2q�ల: ఎC~కల సంవత·2ాC#D 

అనుమPంచబAuన 30 2q�ల #ాలfC#D సంబం¡1ం�న;. బ*ండs  అమÉకం మ2Gయ} #oనుiqల: #$సం మంPNత@ 

®ాఖ ఇ��న 5 2q�ల అదనపt �ÃలiGంపtను .Bట] సుvీNం#$ర_%  12 ఏvిN' 2019 న  తన మధzంతర ఉత�ర_@లZ 

ఆ0ేåం�ం01. 

  
 

12) 2020, klm అQnంkI  ఎ6oకల సందరpంqా ఎలr#$% ర' బ*ండI  అమcకం మ/0య2 #sనుqtల[:  

.kª అ°�ం.s  ఎC~కలక: మ}ం0ే అ#$% బª 19 మ2Gయ} 28 (14 వ దశ ) మధz °w%Y బ*zం¥ ఆ§ ఇంAuయf 

ఎC~కల బ*ండs  జ¼28 ఒక సందరüం . 02.01.2018 .Bట] °ీ�è .dట]�ి#Lష¢ జనవ2G, ఏvిN', âలËౖ మ2Gయ} 

అ#$% బరsలZ ఎC~కల బ*ండs  అమÉ#ాC~ C2Líåసు� ం01. ఏ0ే�ØÙ.B, జనవ2G 2020 లZ 13 వ దశ తర_�ాత , ఏvిN' 



మ2Gయ} âలËౖలలZ బ*ండs  అమÉకం #$సం అనుమP ఇవ@ బడలrదు, #ా� .kª ఎC~కలక: మ}ందు అ#$% బ2qs   

అనుమP ఇవ@బAuం01 . 2ాజ#5య 7ా28%ల ఎC~కల పN̂ B2ాC#D ఎలË#$% ర' బ*ండs  0B@2ా వ^ే� ;2ా<=ల: #5లక 

7ాతN 7û Èి³ా� యC స�ష%ంiా �ెల:సు� ం01, 2ాజ#5య 7ా28%ల Cధుల గ}2Gం� సమf^B2ాC#D 7Nా పzత- స@తంతN 

మ2Gయ} ఓటeను ;CòiGంచడం  °w@^B0య}త�ØÙన మ2Gయ} .Bzయ�ØÙన ఎC~కలను C2ాÝ 2GంచడంలZ 

సమగµ�ØÙన01. 

 
 

13) ఈ పథ#ాC#D అర¹త 7̧ ం0Bలంట� 2ాజ#5య 7ా28%ల: లZక·భ లr0B 2ాష% ä అ°�ం.s  ఎC~కలలZ 1% ఓటs  �ాట*ను 

కhiG ఉంABలC ఆ2GHక మంPNత@ ®ాఖ Cబంధనలను .Bzయ మంPNత@ ®ాఖ ప0ేప0ే అభzంతరం వzక�ం ̂ ే°ిం01. 

ఈ పథ#ాC~ పNజ¼  7Nా PCధz చట%ం, 1951 �� జత^ేయfలC .Bzయ మంPNత@ ®ాఖ సూ�ం�ం01. 

 
 
 

14) బ*ండsలZ ఎక:�వ g*గం ఒ#L 7ా28% 7̧ ం01ం01 మ2Gయ} ఈ బ*ండsలZ అ¡1క g*iాC~ ఎC~కల సమయంలZ 

#oనుiqల: ^ే°ి, ;{�ం^Bర_ (7ా28%ల:)- ఇ01 సమ#ా¦న పNజ¼³ా@మzంలZ #LందN g*గ�ØÙన సమfన�B@C~ 

ÎవNంiా పNg*;తం ^ే³ా� ´. 

 
15) ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా అందుక:న~ ;2ా<=ల: C�/01ంచబడC ప2G°ిHPలZ, 2ాజ#5య 7ా28%ల: పNభ}త@ సంసHల 

మ2Gయ} ;0ే� మÚలfల: కhiGన ;2ా<=ల: Îసు#$క:ంAB CÈw¡1ం^ే పNజ¼ 7Nా PCధz చట%ం, 1951 లZC 

Cబంధనలను ఉలs ంðñసూ�  ఒక 2ాజ#5య 7ా28% ఏ0ౖె.B ;2ాళం Îసుక:ం0B అC ఎప�ట]#5 C2ాÝ 2Gంచలrమ}.  

 
16)  అరuత లv6 /ాజ#5య wా/x%ల[ కyz{ ఎల#$% ర' బ*ండI  h{|/ా 6ధుల[ w} ందుత~�{o�  

 
2019 మf2G� 5 వ �ే0Kన ADR �క� దరఖfసు� క: పNPస�ందనiా, 2019 ఏvిN' 12 వ �ే0Kన సుvీNం#$ర_%  

తన �B�B�hక ఉత�ర_@లలZ, అC~ 2ాజ#5య 7ా28%లక: ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా వ��న ;2ా<=ల ;వ2ాలను 

2019 �� 30 న లr0B అంతక: మ}ందు °ీల: ̂ ే°ిన కవª లZ ECI #D సమ2G�ం^BలC ఆ0ేåం�ం01 . సుvీNం#$ర_%  

�క� �B�B�hక ఉత�ర_@లక: అనుగ}ణంiా °ీ'À  కవ2qs  ECI #D ;వ2ాలను సమ2G�ం�న 2ాజ#5య 7ా28%ల 

అర¹తను ఎAuఆª ప2G�hం�ం01, ;®Çsషణ �క� ఫh�Bల: పథకం అమల:v�ౖ అ./క పNశ~లను లrవ.¶�B� ´.     

 
● °ీల: ^ే°ిన కవª లZ ECI#D ;వ2ాలను సమ2G�ం�న [త�ం 69 న{01త గ}2G�ంచబడC 7ా28%లలZ, 43 7ా28%ల 

ఓటe �ాట* ;వ2ాల: మfతN�� ఎలË#$% ర' బ*ండsను °ీ@క2Gం^ే అర¹తను అంచ.B �/యABC#D అందుబ*టeలZ 

ఉ.B~´ 

 



● ఎల#$% ర' బ*ం, °ీ�è, 2018 లZ vw2��న~ అర¹త పNమfణBల పN#ారం ;®ÇsÈిం�న 43 7ా28%లలZ   #Lవలం 1 

2G1స%ªÀ గ}2G�ంచబడC 7ా28% మfతN�� ఎC~కల బ*ండsను 7̧ ందట*C#D అర_¹ ల:. 

 
● ఈ పథకంలZ vw2��న~ అర¹త పNమfణBల పN#ారం, పÖs ¥ Aొ�ØÙ¢ లZ లr0B ఇ°ిఐ �¶2 °�ౖY లZ అందుబ*టeలZ ఉన~ 

ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా ;2ా<=ల: °ీ@క2GంచABC#D అర¹త ఉన~ 2ాజ#5య 7ా28%ల జ¼Ö�B లrదు.అ#$% బª 10, 

2019 .Bట] ADR �క� RTI దరఖfసు� క: ఇ��న సమf¡BనంలZ, ECI, అలfంట] జ¼Ö�Bను సంకలనం 

^ేయలrదు అC స�ం01ం�ం01.   

 
● ఎల#$% ర' బ*ం, °ీ�è, 2018 ఎలË#$% ర' బ*ండsను ;{చన ^ేయABC#D అర¹త లrC 2ాజ#5య 7ా28%ల: 

ఎలË#$% ర' బ*ండs  ;{చన#D మ}ందు ఏ దశలZ.¶ౖ.B ఏ అ¡1#ారం ̂ ేత ప2G�hంచబడలrదC స�ష%ంiా �ెల:³û� ం01. 

 
 
 

17) .ఎలr#$% ర' బ*ం, పథకం w�ా రంభdefనప<టE నుంz� �*రతhేశంల9 /ాజ#5య wా/x%ల సంఖ^ �{ల� /�ట�I  �n/0q0ంhi:   

 
2ాజ#5య 7ా28%ల: డబ}ó #$సం సం�B.dత�P�  #LందNంiా మfరABC#D అనుమPంచడం 0B@2ా ఎC~కల బ*ండ�s  

నలsధ.BC~ ఆ{01ం^B´ మ2Gయ} 7û N త·�ñం^B´.డబ}ó మ2Gయ} శ#D� వంత�ల మధz ఇప�ట]#L 

పNబల�ØÙన ఒప�ందం ఉం01, అందువలs , ధనవంత�ల: మ2Gయ} శ#D�వంత�ల: మfతN�� ఎC~కలలZ 7û ట3 

^ేయABC#D ట]#Ê�టes  7̧ ందు�Bర_. జనవ2G, 2017 లZ g*రత0ేశంలZ [త�ం 1500 2ాజ#5య 7ా28%ల: 

ఉ.B~´. 2020 °�v�%ంబª 30 .Bట]#D g*రత0ేశంలZ [త�ం 2ాజ#5య 7ా28%ల సంఖz 2,628 క: v�2GiGం01. 

#oత�  7ా28%ల �క�v�ర_గ}దల ఖ��తంiా పNభ}త@ ;�ా0Bస�ద ఎలË#$% ర' బ*ండ�s  మ2Gయ} అప2Gbత 

మ2Gయ} అ.Bమక #ా2��2LY ;2ా<=లv�ౖ అనుమf.BC~ ఎP�  చూపtత�ం01.ఈ 7ా28%లలZ అ¡1క ®ాతం ఎపt�డూ 

ఎC~కలZs  7û ట3 ^ేయవt. ఈ 7ా28%ల: మ�లfండ2Gంþ #ారzకలf7ాలZs  7ాల4ô నవచు� లr0B నలsధ.BC~ �ెలs iా 

మfర�ABC#D �ా2G ³ాH ´C ఉపòiGంచు#$వచు� 

 
18)  2019 7ారs�Øంటe ఎC~కల సందరüంiా °�ంటª ఫª lAuయf స%A5× (°ిఎంఎ×) C�/01క పN#ారం లZక·భ 

2019 ఎC~కలను 55,000-60,000 #$టs  ర�7ాయల�� ఖర_� ^ే°ినటes  అంచ.B �/యబAuం01.[త�ంlద, 

1998 మ2Gయ} 2019 మధz గత ఆర_ లZ¥ సభ ఎC~కలలZ ఖర_� 1998 లZ 9,000 ర�7ాయల నుంAu 

2019 లZ ర� .55,000 #$టs క: ఆర_ 2Êటes  v�2GiGం01. 

. 
19) లZక·భ, 2019 ఎC~కల: కúAB ఎలË#$% ర' బ*ండs  0B@2ా అతz¡1క అ.Bమక Cధులను చూ®ా´ 2017-18 

& 2018-19 మధz  2ాజ#5య 7ా28%ల: ఎలË#$% ర' బ*ండs  నుంAu [త�ం ర� .2,760.20 #$టes  అందుక:.B~´. 

 
 



z�). ADR JకL Qి�ార`-ల[ 
 
 

1) ఎల#$% ర' బ*ం, పథకం, 2018 ను ప÷2G�iా రదుí  ^ేయfలC ఎAuఆª పNP7ా01సు� ం01. 

 
2) ఈ పథకం #oన³ాiGంపt ;షయంలZ, ఎలË#$% ర' బ*ం, పథకం, 2018 లZ 7̧ ందుపరచబAuన బ*ం, 0Bత �క� 

అ.Bమకత సూతNం తప�క �ÃలiGంచబABh.ఎల#$% ర'  బ*ండs  0B@2ా ;2ా<=ల: °ీ@క2Gం^ే అC~ 2ాజ#5య 

7ా28%ల: తమ సహ#ార C�/01కలలZ ఆ2GHక సంవత·రంలZ అందుక:న~ [త�ం ;2ా<=ల [�B� C~, పNP 

బ*ం, క: ఎదుర_గ 0Bతల ;వరణBతÉక ;వ2ాల�� 7ాటe పNకట]ం^Bh; 2ాజ#5య 7ా28%ల ఆ2GHక °ిHPగత�ల 

�క� Cజ స@ర�పం  ³ా¡Bరణ పNజలక: �¶లsడ 6́zలf v�ౖన vw2��న~ ;¡1-;¡B.Bల: 7Nా మfణ7కం #ా�ాh. 

 
3) ఎల#$% ర' బ*ం, °ీ�è, 2018 లZ vw2��న~ అర¹త పNమfణBల పN#ారం ఎల#$% ర' బ*ండs  0B@2ా ;2ా<=ల: 

7̧ ందట*C#D అర¹త ఉన~ అC~ 2ాజ#5య 7ా28%ల జ¼Ö�Bను గత ³ార@PNక ఎC~కలలZ హౌ× ఆ§ vీపt' లr0B 

2ాష% ä ®ాసనసభ 7û ట3 ^ే°ిన 7ా28%ల: ³ా¡1ం�న ఓటe �ాట* ఆ¡Bరంiా సంకలనం ^ే°ి కµమం తప�క:ంAB 

న9క2Gం^Bh . ఈ జ¼Ö�Bను ECI మ2Gయ} SBI �¶2 °�ౖటs  0B@2ా పÖs ¥ Aొ�ØÙ¢ లZ అందుబ*టeలZ ఉం^Bh, 

మ2Gయ} ఎలË#$% ర' బ*ండs  అమÉ#ాC#D అ¡1#ారం కhiGన SBI  �క� 29 ®ాఖలలZ kªÀ #ాvీల: కúAB 

అందుబ*టeలZ ఉంABh. 

 
 

4) ఎ#Ê·:N× జ2Gమf.Bల:, పను~ పNòజ.Bలను #$లZ�వడ�� #ాక:ంAB, బ�ñరôతం ^ే°w Cబంధనలను 

7ాట]ంచనందుక: 2ాజ#5య 7ా28%లv�ౖ ;¡1ం^Bh. 

 
 

5) సు0Kర; #ాలంలZ CÈి<=యfతÉకంiా ఉంAu, ఏ ఎC~కలలZనూ 7ాల4ô నక:ంAB, ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా 

;2ా<=లను °ీ@క2Gంచడం #oన³ాiGం^ే 2ాజ#5య 7ా28%ల: ఎప�ట]కపt�డ� ECI ^ేత �ÃలiGం�, అలfంట] 7ా28%ల: 

ఎల#$% ర' బ*ం, పథకం, 2018 నుంAu పNòజనం 7̧ ందక:ండ ^ేయfh 

 
6) ఎల#$% ర' బ*ం, పథకం, 2018 పN#ారం ఎC~కల బ*ండs  0B@2ా ;2ా<=ల: 7̧ ందట*C#D అనర¹�ØÙన ఏ 2ాజ#5య 

7ా28% కúAB ఈ బ*ండsను ;{చన ^ేయక:ండ పరz�/>uం^ే బ*ధzతను ECI#D అప�iGం^Bh. 

 
7) సమf^Bర హక:� (ఆ28%ఐ) చట%ం పN#ారం అC~ జ¼Îయ మ2Gయ} 7Nా ంÎయ 2ాజ#5య 7ా28%ల: ఎలË#$% ర' బ*ండs  

0B@2ా 7̧ ం01న Cధులv�ౖ [త�ం సమf^B2ాC~ అం01ం^Bh. సమf^Bర హక:� #Dంద పNజలంద2G ప2G�లన #$సం 

0Bతలంద2G ప÷2G� ;వ2ాల: అందుబ*టeలZ ఉం^Bh. 

 



8) 7ా28%ల: సమ2G�ం�న ఆ2GHక ప�BN ల ప2G�లన కం7û% ä లª అం, ఆAuటª జనర' (°ిఎ1) మ2Gయ} ఎC~కల 

కbష¢ ఆ{01ం�న సంసH  0B@2ా Cర@�ñంచబABh. 

 
9) 3 â¢, 2013 .Bట] °�ంటN' ఇనö2LÉష¢ కbష¢ ఆ0ే®ాC#D అనుగ}ణంiా 2ాజ#5య 7ా28%లను సమf^Bర 

హక:� చట%ం, 2005 ప2G¡1లZ#D Îసుక:2ా�ాh. 

 
 
 
 

 
 


