
స��ాలయంల� జగనన��ాశ�త భ�హక�� మ��య� భ�ర� ��ౖ మంత�� ల క�ట� సమ���శం
- సమ���శంల� �ాల�� న� మంత�� ల� �� ����������  �ామచం��� ����� , �� ధ�ా�న కృష����, �� బ� త� సత����ాయణ,
ప�భ�త� మ�ఖ� సల���ర� �� అజ�యకల�� ం.

అమ�ావ�:

స��ాలయం మ��ో  బ�� � ల�� �ట�ం� �� ల� మంగళ�ారం ''జగనన� �ాశ�త భ�హక�� మ��య� భ�ర�
పథకం''��ౖ మం�� �� ����������  �ామచం��� �����  అధ��తన మంత�� ల క�ట� ��ట� అ��ం��. పథకం అమల���ౖ మంత�� ల� ��
����������  �ామచం��� ����� , �� ధ�ా�న కృష����, �� బ� త� సత����ాయణ, ప�భ�త� మ�ఖ� సల���ర� �� అజ�యకల�� ం
ల� అ���ార�ల�� స�� �ర���ం��ర�. ����నూ�, పం��య��ా� , మ���ప�, స���, �ా� ం��  అం� ������ �ష�, గనుల
�ాఖ అ���ార�ల� ఈ సమ���శంల� �ాల�� ���ర�.
ఈ సందర�ం�ా అ���ార�ల� పథకం అమల�, ప�గ���ౖ మంత�� ల క�ట��� �వ��ం��ర�. ��ా మ�ల��  గతంల� ఉన�
��ా మకంఠం భ�మ�ల��  క�మం�ా ��ా�ాల� �ావడం, సదర� భ�� ��ా�ణ�ల�� ���గంల��� �ావడం వల�  ��త��ా
�ర���సు� న� �ో�� స���ల��  ��� ��ీ�ర�ం ��ర�గ���ంద� �వ��ం�న అ���ార�ల�. ���ార�� ల ప��ారం ��ా మకంఠంల��
భ�మ�ల��  ��ా�ాలక� ఉన� చట�బద�తను గ����ంచడం, �ాట��� హక�� ప��� లను అం��ం�ే క�మంల� ఎదురవ�త�న�
అం�ాలను సమగ�ం�ా ప����సు� ���మ� �ె��ిన అ���ార�ల�. ఈ ��పథ�ంల� ��ా మకంఠం ��సం క��� ���  ల��ం� ను
ఏ�ా�ట� �ేసు���ా��న అవసరం ఉంద� మంత�� లక� �ె��ిన అ���ార�ల�.  జగనన� �ాశ�త భ�హక�� మ��య�
భ�ర� పథకం ��ంద �దట� దశల� 5 ��ల��ా మ�ల��  స��� ప���� �ే�ి, హక��ప��� లను జ��� �ేయ�ల�� ల��ం��
ప��ేసు� ���మ� అ���ార�ల� మంత�� ల క�ట��� �వ��ం��ర�. 2022 �� ��ట��� ���� ప���� �ేయ�ల� ల��ం�ా
��ట�� క�న�ట��  �ె��ార�.    ఇప�ట� వరక� 1096 ��ా మ�ల��  �ో��  స��� ప�ర���ంద�, �ట�ల��  594 ��ా మ�ల��  �ో�� 
మ��� లను �సు��వడం జ����ంద���ర�.  433 ��ా మ�ల��  ��� ం� ట�� �ం� ప�ర���ంద�, మ�� 86 ��ా మ�ల��  ��� ం�
ట�� �ం� ప����య ��న�ాగ���ంద� �వ��ం�న అ���ార�ల�. ఇప�ట� వరక� ����ప� 83.43 �ాతం ��� ం� ట�� �ం� ప����
�ే�ినట��  అ���ార�ల� ��ల���ం��ర�. 138 ��ా మ�ల��  ��� ం� �ా�ట�ష� ��సం మ��� లను �ీ�కరణ ప�ర���ంద�,
�ాట�ల��  115 ��ా మ�ల��  ��� ం� �ా��ేష�  ప����య ప���� �ే�ినట��  �ె��ిన అ���ార�ల�. ����న 23 ��ా మ�ల��  ఈ ప����య
��న�ాగ���ంద� �ె��ిన అ���ార�ల�. ఈ సందర�ం�ా మంత�� ల� మ�ట�� డ�త� �ాష� �ంల� భ�స���, ����నూ� ���ార�� ల
ప���ళన ����ా ఒక �ారదర�క ���నంను అమల�ల��� �సుక��ా�ాల� �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� ఈ పథ�ా��
�సుక�వ���ర� అ���ర�. ����ష�  సమయంల��� స��� పనులను ��గవంతం �ేయ�ల� సూ�ం��ర�. అ�� ప�భ�త�
����ాల� సమన�యం�� ప��ేయడం ����ా భ�మ�లక� �ాశ�తం�ా భ�హక�� క��ం�ే �ార�క�మ���
�జయవంతం �ేయ�ల� ���ార�.

అన���ా��క ల�అవ�ట���ౖ చర�ల� �సు���ా�: మంత�� ల�
�ాష� � �ా�ప� ం�ా ��ల��� ఎక�ాల��  ����ిన అక�మ ల�అవ�ట�ను గ����ం� చర�ల� �సు���ాల� మంత�� ల� �� ����������
�ామచం��� ����� , �� బ� త� సత����ాయణల� ��ట��ి�ి అ���ార�లక� సూ�ం��ర�. �ాష� �ంల� 80��ల ఎక�ాల��  14��ల
అక�మ ల�అవ�ట��  ఉన�ట��  అ���ార�ల� ��ల���ంచడం�� త�ణం �ాట���ౖ చర�ల� �సు���ాల� ���ార�. అట�
ప�భ������� �ా�ా��న ఆ��య���� గం�� ��డ�త� అక�మం�ా ల�అవ�ట�ను �ిద�ం �ేసు� ���ర�, �ాట���ౖ �యంత�ణల�
అ���ార�ల� దృ�ి�  �ా��ం��ల� అ���ర�. అనుమ� ఉన� ల�వ�ట� క� మ�త��� ������ �షను�  అనుమ� ఇ�ా�ల�
సూ�ం��ర�. ఖ��తం�ా ప�� ల� అవ�� ��ట��ి�ి అనుమ� �� ం�ేల� చూ��ల� అ���ర�.

ఈ సమ���శంక� �జ���న �ి�ిఎ� ఎ �ర� క�మ�� ప��ా�,  �ిఆ� &ఆ��� �ి���ప� ��క�ట�� ���ాలకృష�  �������,
క�షన� ��న శ�ధ�, స��� అం� ��ట�� ��ం� క�షన� �ి��� �� జ�ౖ�, ��ఎం� �� ��ంకట�����  త��తర�ల�.


