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ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�... :

ఇంత మం�� ����లను మ�ర�గ��� అవ�ాశం

�ేవ��� దయ�� ఇ�ాళ ఒక మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం. ఈ ఒక� �ాల�ల��� ����ప� 10,228 �ా� ట��

ఇళ� ��ా�ణం జరగబ� త�ం��. ఈ క�ట�ంబ�లక� మం� జరగడ�� �ాక�ం��... ఇక�డ �ల�� ����� ల�, అంగ�����

��ంటర�� , ��ౖ�మ�� సూ���, ���సూ���, కమ���ట� ���, మ�డ� �ార��ల�, మ����� య�ర�� , స��ాలయం�� స�

�ాబ� త�����. �ేవ�డ� ఇంత మం�� ����లను మ�ర�గ��� అవ�ాశం ఇ��నందుక� ��ల� సం��షం�ా ఉం��.

ర�.6 ల�ల �ల���ౖన ఇంట�స�లం...

ఇక�డక� �ాకమ�ందు... ఒ���క����� ఇ��న ��ంట� స�లం �ల�వ ఎంత అ� కల�క�ర�, ఎ���ల��ను అ�����ే గజం

ర�.12 ��ల� ఉం��, 50 గజ�ల� అంట� ర�.6ల�ల� ��వలం ఇంట� స�లం �ల�వ అ� �ె�ా�ర�. ర�.6 ల�ల �ల���ౖన

ఇంట�స�లం ఇవ�డ���ాక�ం��.. మ�� ర�.2 ల�ల� ��ౖ �ల�క� �ల�వ �ే�� ఇంట�� కట����� .. ఈ ��ండూ క��ి

ర�.8ల�ల� అవ�త�ం��. ఆ త�ా�త ఇక�డ ��డ�� , �ౖె����, క��ంట� వంట� మ��క సదు�ాయ�ల� వ�ా� �. ��ం�� క�సం

ర�.10 ల�ల ర��ాయల� ప�� అక�, ప�� �ెల�� మ� �ే�ల� ��ట��నట�వ�త�ం��.

16 ��లల ���త�� అడ�గ�ల� ���ాం, �ా�...

ఈ �ార�క�మం �����జయం�ా మ�ందుక� �ా�ాల� ��ర�క�ంట����ను. ఎందుకంట� 16 ��లల ���త�� ఈ �ార�క�మం

�ేయ����� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ���ాం. �ా� �ాష� �ంల� ప���ి�త�ల� �ర� చూసు� ���ర�. ఎక�డ జగ� క� మం� ��ర�

వసు� ం�ో .. ఎక�డ జగ� క� ప�జలందర� మద�త� పల�క����� అ� కడ�ప�మంట �������� �న ప���ి�త�ల� ఈ �ాష� �ంల�

క��ిసు� ����. అందుల� ��గం�ా�� ��ర�� క� �� వడం, ఇ�� ల�ల మం���� ��ల� జర�గ�త�న� �ార�క�మ���

అడ�� క��� ప�యత�ం జ����ం��. ఇవ�� అ��గ�ం� 16 ��లల� త�ా�త క��తం�ా �ె�ా�లంట� 489 ���ల� పట��ం��.

ప����� క��� ఎప���ెప��డ� ఈ ��ర�� వ�వ��ాల� ప�ర�వ����, ఎప���ెప��డ� �� అక��ెల�� మ�లక� మం� �ే��

��� వసు� ంద� ఎదుర� చూ�ాం. �����సం �ా�ా���క�ా�� అడ���� జనర� �� మ�ట�� డ�త� వ���ం. �ేవ��� దయ

వలన ఈ��ట��� ��ర�� ల నుం� సమస�ల� ����� � ఇ�� ల�ల మం���� ��ల��ే�� �ార�క�మం ఇ�ాళ జరగడం ��ల�

సం��షం�ా ఉం��.

ఇళ��  అంట� �ాశ�త �ర���మ� – �ామ��క హ� ��



ఇళ�� అంట� ప�� అక��ెల�� మ�క� �ాశ�త �ర���మ� ఇ��నట�� . ఇళ�� కట�డం అంట� ప�� అక��ెల�� మ�క� ఒక �ామ��క

హ� ��ను క��ం�నట�� అవ�త�ం��. ��త�ాలమం�� ��ౖ�ా, ��ౖ�ా క�డబ�ట�� క�� ప�� క�ట�ంబం ఆల�చన �ేసు� ం��.

��ల���ళ� �ాట�, ఐ�ే��� , ఆ��ళ� సం�ాదన ��ౖ�ా, ��ౖ�ా క�డబ�ట�� క�� �వర�� ఒక మం� ��ట స�లం ���, అక�డ ఇళ��

కట�� ��వడ�� ఒక ������� పరమ�ర�ం అ� ���ం�ే ప���ి�త�ల� ఈ��� మన �ాష� �ంల� ప����ట� ఉ����. ఇళ��

కట�� ��వడం అంట� ��ౖ�ా, ��ౖ�ా క�డబ�ట�� క� ఇళ�� కట�� ��వడ�� �ాదు... ఆ త�ా�త తమ �ిల�లక� ఇ�ే� ఆ�ి��ా

���ం�ే�� ఏ�ౖె�� ఉందంట� అ�� ఇళ�� మ�త���. అట�వంట� మం� �ార�క�మం ఇ�ాళ �ేవ��� దయ�� � అంద�� అన�,

తమ�����ా �ేయగల�గ�త����ం.

ఇళ��  ల�� క�ట�ంబం ఉండక�డదు...

మనందరం క��ి �ా��ం�ే ఈ అ�వృ��� ప�య�ణంల� ఏ ఒక� క�ట�ంబం �ాశ�త �ర���మ� ల�� క�ట�ంబం�ా, �� ం�ళ��

ల�� క�ట�ంబం�ా ������ �ాద�� ������ క�డ�� ��ప� సంకల�ం�� ఎ��కలప��డ� మ�ట����ం. ఎ��కల ప�ణ��కల�

�ాట�� �ే�ా�ం.

3648 ��ల��టర� �� �ాదయ�త�ల� ��ను చూ�ిన���� ఆ ఎ��కల ప�ణ��కల� �సుక�వ���ం. 25 ల�ల మం����

ఇళ�కట��  ఇ�ా� మ� మ�ట����ం. ఈ ��� �ేవ��� దయ�� అంతక��� ��ప��ా, ఎక���� �ేయగల�గ�త����ం.

ఇ��న మ�ట క��� �న��ా.... 30.70 ల�ల ఇళ�  స�ల�ల�

ఇ��న మ�ట క��� �న��ా ఏకం�ా 30.70 ల�ల ఇళ� స�ల�ల� పం�ిణ� �ేయగ��ాం. ��ా �ణ ��ా ం��ల�� అ��ే

ఒకట�న�ర ��ంట�, పట�ణ�ల�� అ��ే ఒకట� నుం� ఒకట�న�ర ��ంట� మధ�ల� ఇవ�గ��ాం. ఇంట� స�ల��వ�డ��

�ాక�ం�� 15.60 ల�ల ఇళ�  ��ా�ణం క��� ఇప�ట��� ��ా రంభ���ం��.

ఎక�డ చూ�ి�� �ాష� �ంల� ఈ��� మనం కడ�త�న� ఇళ�� కన�ిసు� ����. ఏ ��ా మ �� ���రల�� చూ�ి��

కనుల��ందు�ా అవ�� మన క��� దుట�� క��ిసు� ����. 30.70 ల�ల ఇళ� స�ల�ల�, 17��ల జగనన� �ాల�ల�

క��ిసు� ����. �ాష� �ంల� ఇ�ాళ �త�ం పం����ల� 13��ల� ఉంట�.. జగనన� �ాల�ల� 17 ��ల� వసు� ����.

�త�ం�ా 21.20 ల�ల ఇళ�  ��ా�ణం...

�దట� దశ ��ంద మనం కడ�త�న� 15.60 ల�ల ఇళ�క� అదనం�ా ఈ ��� ��ం�ోదశ క��� ఇళ� ��ా�ణం

�దల���ట�మ� ఆ�ే�ాల� ఇ���ం. ఇ�ే ��ాఖపట�ంల� ఇక�డ 1.25ల�ల మం���� ఇళ�పట�� �వ�డ�� �ాక�ం��...

ఇళ� ��ా�ణ���� సంబం��ం� మం�ర� ప��� ��ే� �ార�క�మ��� క��� ��ా రం�సు� ���ం. ఇక��ే �ాక�ం�� మ�� 1.79



ల�ల ఇళ�క� సంబం��ం�న �ార�క�మ��� క��� ��ా �ణ ��ా ంతంల� ��ా రం�సు� ���ం. అంట� ఈ ��� మనం

�దల���ట��న �ార�క�మంల� 3.03 ల�ల మం���� ఇళ�� కట�� క��� మం�ర� ప��� లను అం��సు� ���ం. 30.76 ల�ల

మం���� ఇళ� పట�� �వ�డం�� �ాట�.. 15.60 మం���� ఇళ� ��ా�ణం ��ా రం�ంచడ�� �ాక�ం�� ఇ�ాళ మ�� 3.03 ల�ల

మం���� ఇళ� ��ా�ణం �దలవ�త�ం��. ఇ� �ాక�ం�� 2.62 ల�ల ట��ో� ఇళ�� య�ద� ��ా �ప����న కడ�త����ం.

�త�ం�ా 21.20 ల�ల ఇళ�  ��ా�ణం ఇ�ాళ �ాష� �ంల� జర�గ�త�ం��.

ఈ ��� ��ా రం�ం�ే 3.03 ల�ల ఇళ�� ��ా�ణ �ార�క�మం ��సం ర�.5469 ��ట�� ఖర�� �ేయబ� త����ం.�ాష� �ంల�

30.76 ల�ల మం���� ఇంట� స�లం ��సం 68,361 ఎక�ాలను అక��ెల�� మ�లక� పం�ిణ� �ే�ాం. ��ాఖపట�ంల�

�దల��ాక మ�నుప� �ట� �ల�వ సుమ�ర� ర�.25 ��ల ��ట�� ఉంట�... ఈ ��� ��ాఖపట�ంల� ��ా రం�సు� న� 1.25

ల�ల ఇళ� పట�� ల� కల�ప�క�ంట� �ట� �ల��� ����ప� ర�.10 ��ల ��ట�� . అంత �ల���ౖన ఆ�ి�� ఇ�ాళ అక��ెల�� మ�ల

�ే�ల� ��డ�త����ం.

మ��క �షయం � అం������ �ె�యజ�సు� ���.. ఏ ఒక����� క��� ఇళ�� �ాల�ద� బ�ధప����న అవసరం ఎప��డూ

ఉండదు. ఎవ���� ఇళ�� ల�క�� ��� ��ా మస��ాలయ���� ���� దరఖ�సు� ��ట�� ��ం��. అర�త త�� �ే�ా� ర�. ఆ త��ల�

ఇళ��  �జం�ా ల�క�� �ే క��తం�ా �ాళ�ంద���� ఇంట� స�లం ఇ�ి�ం�ే బ�ధ�త � జగనన���.

90 ���ల��  ఇంట� స�ల��ే� �ార�క�మంల�...

ఇప�ట��� 90 ���ల�� ఇంట�స�లం ఇ�ే� �ార�క�మ���� సంబం��ం� ����ప��ా 2.12ల�ల దరఖ�సు� ల� వ����.

�ట�� ప����ం�... ఇందుల� 1.12 ల�ల మం���� ఇళ� స�ల�ల� మం�ర� �ే�ాం. మ�� 96 ��ల మం��

అక��ెల�� మ�లక� �ాబ� �� ���ల��  ఇంట� స�లం ఇ�ే� �ార�క�మం జర�గ�త�ం��.

ఏ పథక����� ఎల� ఇ�ా�లన� తపన, ��పత�యం��

అర�త ఉన� ఏ ఎక����� క��� పథ�ాల� క� �ేయ�లన� ఆల�చన � జగనన���, � జగ� తమ������ ల�దు. ఏ

పథక����� ఎల� ఇ�ా�� అన� తపన, ��పత�యం ఉంద� గ�ర�� ��ట�� ��ం��.

ఇంట� స�ల�ల� ఇవ�డ�� �ాక�ం�� మం� ఇళ�� కట��ం� ఇ�ా�లన� తపన, ��పత�యం చూ�ాం. గతంల� ఇళ�� కట��

ప���ి�త�ల� చూ�ాం... ��� ర�ప���ఖల� క��� మ��ా�ం. గతంల� 225 అడ�గ�ల� ఇళ�� క���ే ��ప��ా కట�� మ�

�ెప��క��� ప���ి�� నుం� ఇ�ాల 340 అడ�గ�ల�� ఇళ��  కట��ం�ే �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం.

ఇళ��  కట��ం��లంట�.. ఏ అక�, �ెల�� మ� ఇబ�ం�� పడక�డద�.. �����సం మ�డ� ఆప��  ����� ఇ���ం.



ఆప�� 1... ��ంద అక��ెల�� మ�ల� �� ంతం�ా ఇళ�� కట�� ���ాలంట� ఆ పనుల� ప�రగ� ��రక� ��� వ�యం ర�.1.80

ల�ల ర��ాయల� ��ర��ా �ా�� ఖ���ల�� �� ఇంట� ప���గ�� బట��  జరగ�త�ం��.

ఆప�� 2... �����ంద అక��ెల�� మ�ల� ఇంట� ��ా�ణం �ా��� �ేసుక�ంట�నంట�..... ఇంట� ��ా�ణ���� సంబం��ం�న

�ి��ంట�, �ీ�ల�, ఇసుక, �ోర�� , �ా�ట�� �ామ������ సంబం��ం� మ�ట�� ��, ��ణ�త ��ా� రణ �ే�ి, తక��వ ధరల�� �ాట��

��వ�� ట�ండర�ల� �� � క��� �ే�ి �ా���� ఇ�ా� ం. ��ా�ణ���� సంబం��ం�న క�� ���� �� పనుల ప���గ� ��రక� ఆ

అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� �� జమ �ే�ా� ం.

ఆప�� 3... ��ంద అక��ెల�� మ�ల� ��ం ఇళ�� కట�� ��ల�ం.. ఈ బ�ధల�� ��మ� పడల�ం, ��� ఇళ�� కట��ం� ఇవ�ం��

అంట�.. ����� క��� ప�భ�త�ం �ిద�ం�ా ఉం��. ప�� అక��ెల�� మ�క� ఇళ� ��ా�ణంల� ��గం ��ం�ేందుక� ర�.1.80

ల�లక� ��డ� మ�� ర�.35 ��ల� బ��ంక�ల�� మ�ట�� �� �ావల� వ��� �� ర�ణ���ి�సు� ���ం. బ��ంక�ల� 9 �ాత��, 10

�ాత� వ����� ర�ణ������ క��� ఆ ����న వ��� ���ా�� � ప�భ�త�ం భ��సు� ం��. అక��ెల�� మ�లక� మ�త�ం

��వలం �ావల� వ����� ఆ  ర�.35 ��ల ర�ణ�లను అందుబ�ట�ల��� �ెసు� ం��. ���వల�  ఇళ�  ��ా�ణం ఊపందుక�ంట�ం��.

30 ల�ల ఇళ��  – ర�.55 ��ల ��ట��  ఖర��

ఒ���క� ఇంట� వ�య���� సంబం��ం� చూ��� ... మనం కడ�త�న� 30 ల�ల ఇళ�� �ేవ��� దయ�� మనం ప����

�ేయగ����ే ర�.55 ��ల ��ట�� ఖర�� �ే�ినట�వ�త�ం��. అక��ెల�� మ�లక� ఇ��న ఇంట� స�ల�ల �ల�వ ఈ ���

ర�.10 ��ల ��ట��� కల�ప�క�ంట�.. ర�. 35 ��ల ��ట�  �ల���ౖన స�ల�ల� ఇ��నట�వ�త�ం��.

మ��క సదు�ాయల ��సం మ�� ర�.32 ��ల ��ట�� ....

ఇ�� �ాక ఇళ�మధ�ల� క��ంట�, �ళ�� , �ౖె���� వంట� మ��కసదు�ాయల కల�న ��సం �ాబ� �� సంవత��ాలల� మ��

ర�.32 ��ల ��ట�� ప�భ�త�ం ��డ�త�ం��. ��ను �ెప�దల��క�ం�� ఒక�ట�... మనం కడ�త�న��.. 30 ల�లఇళ�� అంట�

����ప� 1 ��ట� 20 ల�ల మం���� ఇళ�� ����ం� ఇసు� న�ట�� అవ�త�ం��. �ాష� �ంల� జ���� చూ��� .. ఆ జ���� ల�క�ల

ప��ారం ప�� నల�గ���ల� ఒక���� ఇళ��  కట��ం�నట�వ�త�ం��. ఇంత ��ప� యజ�ం ఈ��� �ాష� �ంల� జర�గ�త�ం��.

ఇళ�� �క��బ���ా కట�� మన�ట�� �ాక�ం��... ��జనబ�� �ా ఇళ�� ఉం�ేందుక� ఏ రక���న ��ౖ� ఉం��� అన� �షయం

క��� ఆల��ం�.. గతంల� మ������ా 225 అడ�గ�ల� �ాక�ం�� ���� 340 అఢ�గ�లక� �సుక���� � ప�� ఇంట��

ఒక బ�డూ� �, �న��ాట� ��ం� ర��, ���ె�, ఒక బ�త�� � క� ట�� ల��, ఒక వరం�� వ�ే�ట�� 340 అడ�గ�ల��

మం� ఇళ�� ఉం�ేల� కడ�త����ం. ఇళ�� కట��ం� ఇవ�డ�� �ాక�ం��... ప�� ఇంట�� 2 �ా�ను� , 4 ఎ� ఈ�� బల��ల�

క��� ఇసు� ���ం.



ఇళ�  ��ా�ణం –ఎక����  య�����ట�.

ఇళ�� ����ం� ఇవ�డం వల� �ాష� �ంల� ఒక ఎక���� య�����ట� జర�గ�త�ం��. ���� ����ీల� ��ర�గ�దల

న�దవ�త�ం��. ఇళ�� కట�డమంట�.. ఒ��� ఇంట��� క�సం 20 టను�ల ఇసుక ప�భ�త��� సరఫ�ా �ేసు� ం��. స����

��ట�క� 90 బ��గ�ల �ి��ంట� ప�భ�త��� సరఫ�ా �ేసు� ం��. ��వ�� ట�ండ��ం� ���నంల� �ీ��, �ా�ట��, ఎల����క� 

గ��� అ��ంట�� మ����� ధర క��� తక��వ ధర�� మ����� ల� ��ను��ల� �ే�ి ��ణ�త ��ా� రణ�� �ాట�� సరఫ�ా

�ేసు� ���ం.

ఇళ� ��ా�ణంల� జ�ప�ం జరగక�ం�� ఉం�ేందుక�... ��ా�ణ�ామ���� భద�ప���ేందుక�, 500 క��� ఎక��వ ఇళ�� ఉన�

ప�� ల�అవ�� ల� ������క ����మ�ల� ����ం� ఇంట� ��ా�ణ�లను ��గవంతం �ే�� ��శ�ా అడ�గ�ల� ��సు� ���ం.

గతంల� ��ను �ె�ి�నట�� �ా ���దశల� �ేపట��న ఇళ�ల� ..ఈ ��ల 26 వరక� చూ��� .. 28072 ఇళ�� ప���� �ే�ాం. ����న

�ాట� పనుల� ��గవంతం�ా �ాష� � �ా�ప� ం�ా జర�గ�త�����. ఇంత ��ద� ఎత�� న ఇళ� ��ా�ణం ఏ �ా� �ల�

జర�గ�త�ందంట�... అ�� �ాష� � ����ీ� ��ంచుత�ం��.

�ాష� �ంల� ఇప�ట�వరక� మనం �ేపట��న ఇళ�ను అ�� ప��గణల��� �సుక�ంట�... 83.84 ల�ల టను�ల �ి��ంట�

పడ�త�ం��. �ీ�� �సుక�ంట� 8.94 ల�ల టను�ల ���గం అవ�త�ం��. ఇసుక �సుక�ంట� 3.72 ��ట� టను�ల

���గం అవ�త�ం��. ఇట�కల� చూసుక�ంట�... 294 ��ట� ఇట�కల� �ాష� �ంల� మనం కట�� ఇళ�క�

ఉప�గపడ�త�ం��. 269 ల�ల టను�ల ��ట� ఈ ఇళ���సం ఉప�గపడ�త�ం��. 25.92 ��ట� ప�����ల�

�ా���క�ల� క��సు� ం��. ����ప� 30 ర�ాల వృ��  ప��ాళ�క� ఉ�ా�� �ొర�క�త�ం��.

మన �ార�క�మ�ల� –  �ే�ా��� ఆదర�ం...

ఇవ�� ఎందుక� �ెప�� ���నంట�... మనం �ే�� ఈ �ార�క�మం �ే�ా��� ఆదర�ం�ా �లబడ�త�ం��. గతంల� 2014

నుం� 2019 మధ�ల� గత ప�భ�త�ం 5 ��ళ�� ఎల� ప��ే�ిం�� �ర� చూ�ార�. ��దలక� ఎంతమం���� ఇళ��

కట��ం�ం�� ? ��దల ప���ి�� గ���ం� ఆల�చన �ే�ిం�� ల��� అన��� ఒక��ా�� ఆల��ంచం��. గ����� ఇప�ట��� ఏం

మ�ర�� జ����ం�� అన��� క��� �ర� అందర� ఆల�చన �ేయమ� �మ��� ��ర�త����ను. అప��డూ ప�భ�త�ం

ఉం��, మ�ఖ�మం�� ఉ���ర�. �ా� ఇళ� ��ా�ణం జరగల�దు, ఇళ� స�ల�ల� ఇవ�ల�దు, అక��ెల�� మ�ల �హంల�

సం��షం చూడల�దు.



మ��ళల ��ల��  నవ��ల�....

ఈ��� అ�ే మ�ఖ�మం��... చంద�బ�బ� బదుల� జగ� .. ��ర� మ�త��� మ���ం��. అ�ే మ�ఖ�మం��.. అ�ే �ాష� �ం. 30

ల�ల మం�� అక��ెల�� మ�ల �హల��  �ర�నవ�� క��ిసు� ం�� అంట�... మ�ర�� ఒక�ా�� గమ�ంచం��.

ఇ�ే ��ద� మ��ి�� గతంల� ��దలక� ఇళ�� కట��ంచ����� మనసు �ాల�దు. ఐదు సంవత��ాల ప���ాలనల� �త�ం�ా

ఊ���, ఊ��� 5 ల�ల ఇళ�� క��� కట�ల�దు. ఈ ��� 30 ల�ల ఇంట� స�ల�ల� ఇవ�డం�� �ాట� 21 ల�ల ఇళ�

��ా�ణం క��� ప�ం�క�ంట�ం��.

���ద�ాబ�� ల� �ా�ల�� ....

2014–19 మధ�ల� ఈ ��ద�మ��ి మ�ఖ�మం���ా ఉన�ప��డ� ��దలను �ా�����ల��ి... ��ను మ�త�ం ���ద�ాబ�� ల�

�ా�ల�� కట�� క�� సం��షం�ా ఉం�ేందుక� అడ�గ�ల� ���ాడ�. ఆయన మ�ఖ�మం���ా ఉంట� ������ాబ�� ల� �ా�ల�� 

కట�� క�ంట�ంట�... అ�ే సమయంల� ప��ప���యక����ా ఉంట� � జగ� ���ేప��ల� ఇళ�� కట�� క��� �ార�క�మం

�ే�ాడ�. మ�ఖ�మం���ా ఉన� వ���� ���ద�ాబ�� ల� ఇళ�� కట�� క�ంట�.. ప��ప� ��యక����ా ఉన� ��ను మన �ాష� �ంల�

మన ప�జల మధ� ఉం��ల� ���ేప��ల� ఇళ��  కట�� క����ను . �ే�� ఏ�ట���� గమ�ంచమ� ��ర�త����ను.

లం��ల�, �వ�క� ��వ� ల�క�ం��...

ఇళ� పట�� ��ే� �షయంల� �ా�, ఇళ�� కట��ం� ఇట�� ల����ర�ల ఎం�ిక �షయంల� �ా� ఎక��� లం��ల� ల�వ�.

�వ�క� ���వ�డం ల�దు. క�లం, మతం, ��ా ంతం �వ���� ఏ �ాజ��య �ా��� అ� క��� చూడక�ం��.. అర�త ఉంట�

��ల� �� అక��ెల�� మ�లక� మం� �ేయ�లన� తపన, ��పత�యం అడ�గ�ల� మ�ందుక� ���ాం.

30 ల�ల మం���� ఇళ�� కట��ం� ప���� �ే�ి అక��ెల�� మ�ల �ే�ల� �����ే.. క�సం ఒ��� ఇంట� �ల�వ క�సం ర�.5

ల�ల నుం� ర�.10 ల�ల� ఉంట�ందనుక�ంట�... 30 ల�ల అక��ెల�� మ�ల �ేత�ల�� ర�.2 నుం� ర�.3 ల�ల ��ట�

ర��ాయల� �ా�� �ే�ల� ��ట��నట�వ�త�ం��. ఇంత ��ప� �ార�క�మం �ాష� �ంల� జర�గ�త�ం��.

కడ�ప� మంట�� దుష�చత�ష�యం....

�రం�� చూసు� ���ర�.. ఇంత మం� �ేసు� న� ప�భ������� ఏ రకం�ా కడ�ప� మంట�� మన�� వ����కం�ా ���

������, ������ ఒక అబ��� �� �జం �ే��ందుక� �ాయశక�� ల� దుష�చత�ష�యం ఎల� అడ�� పడ�త������ �రం��

చూసు� ���ర�.



దుష� చత�ష�యం అంట� �ాష� �ంల� ఈ �ాట��� అర�ం అవ�త�ం��. చంద�బ�బ���య�డ� ఒక��� �ాదు.. ఆయన�� ��డ� ఒక

ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట�� 5 నల�గ�ర� క��ి.. �ాష� �ంల� ప�� �షయ��� దుష�చత�ష�యంల� అడ�� క��� �ార�క�మం

�ేసు� ���ర�.

ఉత��ాం���  ఆత���రవం �లబ�ేల�...

ఉత��ాం��� ఆత���ర�ా�� �లబ�ట��ల�.. మ�డ� �ాజ��నుల�� ఒకట� ��ాఖక� ఇ�ా� నంట� ఈ దుష�చత�ష�యం

అడ�� క�ంట�ం��. �� � �ాళ� �ాజ��� �ాళ�� �ెప��క�ంట�న� ఆ అమ�ావ�ల� న��� మన ��ద�ాళ�ంద����, మన

అక��ెల�� మ�లంద����, �� ఎ�ీ�, ఎ�ీ� ,��ీ, �������� అక��ెల�� మ�లంద���� క��� 54��ల ఇళ� పట�� ల� ఇ�ా� నంట�.. �����ౖ

��ర�� లక� �� � అడ�� క���టప��డ� �ళ�న� మ�టల� ఏంట� �ెల��ా? �ె���ా �ి� ఇంబ�ల�� వసు� ం��. అంట� �ాళ�

మధ�ల� ��ద�ాడ� ఉంట� క�ల�ల మధ� సమత�ల�ం మ����� త�ంద� �ె�ి�... ఏకం�ా ��ర�� లక� ���� ��సుల� ���ి, ���ల�

�ె��న ప���ి�� మన �ాష� �ంల� క��ిసు� ం��. ఇ�ే అమ�ావ�ల� ఇప�ట��� క��� మ�� 54��ల మం�� ��దల� మ�క�

ఇంట� స�ల�ల� ఎప���ొ�ా� య� ఈ����� ఎదుర�చూసు� ���ర�. అంట� ఈ దుష�చత�ష�యం ఏరకం�ా అడ�� క�ంట������

ఒక�ా�� ఆల�చన �ేయం��.

�ాయల�ీమల�నూ...

�ాయల�ీమ ��ా ంతంల�.. అక�డ జ����న అ���య��� స����ద������... గతంల� కర��ల� �ాజ����ా ఉన�

�ాయల�ీమల� ఆ ఆత���ర�ా�� �ా���� క��� క��సూ� ... అక�డ ���య�ాజ����ా �����ర�� ��డ��మంట� ����

క���

ఎల� అడ�� క�ంట������� � కళ��� ��� ఈ దుష�చత�ష�య��� గమ�ంచమ� అడ�గ�త����ను.

అం�ెందుక� ఇక��ే ఈ ��జ� గమ�ంచమ� అడ�గ�త����ను. ఈ��� ఇక�డ 1.30 ల�ల మం���� ఇళ� స�ల�ల�

ఇసు� ���ం. �ట� �ల�వ ����ప� ర�.10 ��ల ��ట�� . 1.30 ల�ల అక��ెల�� మ�లక� ఒ���క����� ర�.5 నుం� ర�.10

ల�ల� �ల�వ�ే�� ఇంట� స�లం ఇసు� ���ం. ఇట�వంట� �ార�క�మ���� ఏకం�ా ��ర�� క� ���� ఏకం�ా 489 ���ల� అంట� 16

��లల� అక��ెల�� మ�లక� మం� జరగక�ం�� అడ�� క�న��� ఈ దుష�చత�ష�యం �ా�� అ� అడ�గ�త����ను.

ప�భ�త� సూ�ళ�ల� ఇం���ష� ���యం��ౖ�� ��ర�� క�....

ఇల� ప���షయంల�నూ ��ద�ిల�లక�, ప���నం�ా.. ఎ�ీ�ల�, ఎ�ీ�ల�,��ీల�, ��������ల�, �వర�� అగ�వ�ా� ల�� ఉన�

��దల� క��� ప����ట� బడ�లక� �� �ే �ీ�ల� కట�� ��ల�మ� �ె�ి�.. గవర���ంట� బడ�లక� �� �ే.. ఆ గవర���ంట�

సూ�ళ�ల� ఇం���ష� ���యం �సు����, ��డ�–��డ� �ార�క�మం�� �ాట� ర�ప���ఖల� మ�ర��త�... �ీ�ఎ� ఈ



�ిలబ� �సు��సూ� .. ప�� �ిల�� ���� ఒక మం� ��నమ�మ ��డ��ా ఉ���డ� అ� చూ�ిం�ే �ార�క�మం �ేసు� ంట�..

���� క��� ��ర�� క� ���� అడ�� క��� ప� �ేసు� న���.. �ే���� ఆ దుష�చత�ష�యం.

ప�జలక� మం� జ�����ే �ళ��  ఒప����ర�...

�ాష� �ంల� ఏ మం� జరగ����� క��� ���� వర� ఒప����ర�. బ��ంక�ల� ఇతర ఆ���క సంస�ల� అ�� క��� మన

�ా�ా� � ��� అప��ల� ఇవ�క�డద� �ళ�ందర� ��పత�యపడ��ర�. �ా�ా� � ��� ఎక�డ నుం� క��� స�యం �ా��,

�ాక�డద� �ళ�ందర� క�య�క�� ల� పను���ర�. �రంతరం మనం�ే�� మం�� అడ�� క��� �ార�క�మం �ేసు� ంట�ర�. ఏ

బ��ంక�ల�ౖ�� మనక� అప������� �ళ�� తట�� ��ల�ర�. ��ంద�ం ఒక��ళ మనక� డబ������� ���� �ళ��

����ంచు��ల�ర�. �ాష� � ఆ��య�ల� �������ే ���� ఓర����ల�ర�. ��దలక� ఏ మం� జ������ క��� ����� కడ�ప� మంట..

కళ�ల��  పచ��ా��ర�� . �ళ�క� ఒళ��  �ం�� ��ౖత�ం, ��ీ, కడ�ప�మంట�� ��ల� ��ల� బ�థపడ��ర�.

�జం�ా మం� �ేయడం ��సం ��దల ��సం ఈ��� లం��ల ల�� వ�వస�ను �సు���ే�ందుక� అడ�గ�ల� మ�ందుక�

���ాం. గతంల� ఇప�ట��� �ే�� గమ�ంచమ� అడ�గ�త����ను.

ఇ�ాళ ఏ అక��ెల�� మ�� ఎక��� లం����ా���న ప�ల�దు. ఎక��� �వ�క� ల�ను�ా�ా��న ప�ల�దు. ��ర��ా మన

గడప వద��� ��ర��ా గ�� మ����ం� �ెబ�త�... తల�ప� తడ�త� �ాలంట�� �ెల�� మ�ల�, తమ��ళ�� వ�� మం�

�ేసు� ���ర�.

లం��ల� ల�� వ�వస�ను ������  �ేసూ� ....

ఈ��� లం��ల� ల�� వ�వస�ను ������ �ేసూ� ... బట� �����న ��ంట�� ర�.1 ల�� 37 ��ల ��ట� ర��ాయల� ��ర��ా

అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� �� ����ం��. ఇంతక��� ��ప� �ార�క�మం ఏ�ౖె��, ఎవ�����, ఎప���ౖె�� �ేయగ��ా�ా అ�

ఆల�చన �ేయమ� ప�� అక��ెల�� మ�ను ��ర�త����ను. ఇట�వంట� మం� �ార�క�మ�ల� జర�గ�త����� �ాబట�� ...

���� వర� ����ంచు��ల�� ప���ి�త�ల� క��ిసు� ����. ఎ�� ఇబ�ందుల� వ����... ఎ�� అడ�ంక�ల� వ���� ��ను

� అంద���� మ�త�ం ఒక� �షయం �ెబ���ను.

మం� �ే�� �షయంల� జగ�  �ా�పడడ�..

ఎ�� ఇబ�ందుల�, అడ�ంక�ల� వ���� అక��ెల�� మ�లక� మం� �ే�� �షయంల� జగ� మ�త�ం �ా�పడడ� అ�

క��తం�ా �ె�ా� ను.

�ేవ��� దయ�� � అంద�� చల�� ����నల�� �ాబ� �� ���ల�� ఇం�ా ఎక��వ మం� �ే�� అవ�ాశం, ప���ి�త�ల�

�ేవ��� ఇ�ా�ల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట����ను.



ఈ �ార�క�మం అ�న ��ంట�� ��ంటర�ల� ప�� అక�క�, �ెల�� మ�క� ఇళ� పట�� ల�, ఇళ�� మం�ర� �ే�� �ార�క�మం

జర�గ����. ఈ పట�� ల� �సుక�� ప�� అ�ా�, ప�� �ెల�� మ�� �ర�నవ���� ఇంట��� ����� ల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట�

�ార�క�మ��� ��ా రం�సు� ���ను.

��జకవర� సమస�ల��ౖ....

�ా��పట� ���తం ��జకవ�ా� ��� సంబం��ం�న సమస�ల��ౖ �� �� దర�డ�, ��ందు��� ఎ���ల�� అ���  మ�ట�� ��ర�.

పంచ ��ా మ�లక� సంబం��ం�న సమస� ��ర�� ల� ఉం��. ���� ప��ష���ం�ేందుక� �ాయ�శక�� ల� ప�యత�ం �ేసు� ���ం.

ఒక క�ట�� �య�ం��ం. ��ల� సంద�ా�ల�� ��ర�� లల� క�ట� ����ా మం� �ాదనల� �ేసూ� .. ���� ప��ష���ం�ే

�ార�క�మం జర�గ�త�ం��. ఇ�� �� �ేత�ల�� ఉం�� జ���� �ార�క�మం �ాదు �ాబట�� ఆ�ం�నంత ��గం�ా జరగడం ల�దు.

అంద���� భ���ా ఇసు� ���ను. �ల�ౖనంత త�ర�ా �ాబ� �� ���ల��  మం� ప���ా�రం �సు���ే� ��శ�ా ఆడ�గ�ల����ా� ం.

���� ��ా మం �ాల��ా���� సంబం��ం� �ె�ా�ర�... మ�� �ారం ప�����ల�� �� ���� ��ా మ���� సంబం��ం� �ా����

అవసర���న ర�.56 ��ట��  ఇ��  ���యం �ే�ా� ం.

ఇక ఉత��ాంధ� సుజల స�వం� ��న� కన� స�ప�ం. ���� ప���� �ే�� ��శ�ా అడ�గ�ల� ���ా� ం. �� లవరం �ళ��

���ాక�ళం వరక� �సుక��� �� ��శ�ా అడ�గ�ల� పడ���.

�వ���ా ఈ �ార�క�మం అ�న ��ంట�� ��ంటర�ల� ఇంట�పట�� ల� �సుక�� �ర�నవ���� � ఇంట��� ��ళ�ం��. �

అంద���� అ�నందనల� అ� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

�ార�క�మంల� �ాల�� న� ఉపమ�ఖ�మం�� (����జన సం��మ�ాఖ) �ీ��క �ాజన��ొర, ఉపమ�ఖ�మం��

(పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ) బ��� మ����ల��య�డ�, �����ాఖమం�� బ� త� సత�����ాయణ,

ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం�� ఆ��మ�లప� సు���, గృహ��ా�ణ�ాఖ మం�� జ��� ర��� , ప��శ�మల �ాఖ

మం�� గ����ాడ అమ�ా��, ��ౖద� ఆ��గ��ాఖమం�� �డదల రజ�, ట�ట��� �ౖెర�� ��ౖ � సుబ������� , పల�వ�ర�

ఎం�ీల�, ఎ�����ల�, ఎ���ల��ల�, ఇతర ప�జ� ప���ధుల�, ఉన������ార�ల�.


