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�ే–4:

‘��ౖద� ఆ��గ� రంగంల� ��డ�–��డ�’��ౖ సభల� స�ల� వ�వ�� చర�.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�  ప�సంగం:

��ౖద� రంగం��ౖ ప��ే�క దృ�ి� :
���� రంగం మ������ా ��ౖద� ఆ��గ� రంగంల� క��� గతంల� ఎన�డూ ల�� �ధం�ా, �ేశంల� ఎక��� జరగ� �ధం�ా
మ�ర��ల� ��ట� �ేసుక�����. అ� స�ష�ం�ా క��ిసు� ����. మనం అ���ారంల��� �ాక మ�ందు ఆస�త�� ల
ప���ి�� చూ��� , ��ా మం �దల� �ాష� � �ా� � వరక� ���ల�వస�క� �ేర�క�����. గత ప�భ�త� హయ�ంల� మనం
చూ�ాం. ఆస���ల� ఎల�కల� ������ �ిల�ల� చ��� వడం చూ�ాం. �వరక� ��� �� �  ల�ౖ�  ��ల�గ�ల� ఆప��ష�  �ేయడం
క��� చూ�ాం. ��ం�� మనసు ��ట��  ఈ రం�ా�� ఎల� అ�వృ���  �ేయ�లన��� ఆల��ం��ం.
ఎందుకంట� మనక� టయ� –1 �ిట�ల� ల�వ�. ���ద�ాబ��, �ె��ౖ�, బ�ంగళ�ర� వంట� నగ�ాల� ల�వ�. అందువల�  మనక�
సూప�  ����ా�ట� ఆస�త�� ల�, అ���ధు�క ��ౖద� సదు�ాయ�ల� ల�వ�.
అందువల�  ఇక�డ ��ౖద� రంగంల� ఎల�ంట� మ�ర��ల� �సుక��ా�ా�. ప�జలక� ��ర����న ��ౖద� ��వల� ఎల�
అం��ం��లన� ఆల�చన�� మ�ర��లక� మ�ర�ం ఏర���ం��.

‘ఆ��గ���’ ��� అడ�గ�:
అందుల� ��గం�ా ఆ��గ���. అసల� ఆ��డ� ఈ �ా����� ను �సు����ం�� ��వంగత ��త, �ి�యతమ ��యక�డ� ��ౖయ� 
�ాజ��ఖ� ����� �ార�. ఆయన హయ�ంల� �ామ�ను�ల� క��� �ా������  ఆస�త�� ల��  ��ౖద�ం �� ం��ర�. �ర���దల� ��ౖద�ం
��సం అప��ల�ాల� �ాక�డదన� ఉ�ే�శం�� ఆయన ప� �ే�ార�.

�ర��ా����� .. బ�గ� �ే�ాం:
మ���త మరణం త�ా�త, ఆ��గ��� పథ�ా�� ప�����ా �ర��ా�ా�ర�. మనం అ���ారంల��� వ�ే� సమయ���� గత
ప�భ�త�ం ర�.680 ��ట��  ��� వ��  ఆస�త�� లక� బ�ా���ట��  �� �ం��. ��ం�� ఆయ� ఆస�త�� ల��  �ామ�ను�లక�
ఆ��గ��� పథకంల� ��ౖద�ం అందల�దు.
అల�ంట� ప���ి�� నుం� �ాట�� బ�గ� �ేయడం ��సం ఒక ��క�� �ా ���త� �దల���ట�� ను.
అందుల� ��గం�ా ఆస��� ఎవ���� అన��� చూడక�ం��, అ�� ఆస�త�� లక� ��ంట�� బ�ా�ల� �ె��ం��ం. అందు��
బ�లకృష�క� �ెం��న ఆస����� క��� ఇ�ాళ చంద�బ�బ� హయ�ంల� కంట� ఇప��డ� ��ల� ��గం�ా �ల�� ల �ె��ంప�
జర�గ���ం��.

మ��ంత మం���� మ���� ��వల�:
�ా���క ఆ��యం ర�.5 ల�లల�ప� ఉన� అ�� క�ట�ంబ�లను ఆ��గ��� ప����ల��� �ేవడం�� 95 �ాతం క�ట�ంబ�లక�
ఆ��గ���ల� ��ౖద� ��వల� అందుబ�ట�ల��� వ����. అ�ే �ధం�ా గత ప�భ�త� హయ�ంల� ఆ��గ���ల� ��వలం 1059
��� �ీజర��  మ�త��� అందుబ�ట�ల� ఉంట�, ఈ అ��� బర� 5వ �ే�� నుం� ఏకం�ా 3118 ��� �ీజర�క� పథకం వ���ంప
�ేసు� ���ం.
ఆ �ధం�ా ఒక��ౖప� ��� �ీజర��  ��ంచడం�� �ాట�, మ����ౖప� ��� వ��  ఆస�త�� లక� �ల�� ల� ��ం��ం� ల� ��ట�క�ం�� ��ల
��ల �ె��సు� ���ం. ప�� ప�భ�త� ఆస���ల� ప�పంచ ఆ��గ� సంస� , �ఎం�ీ మందుల� మ�త��� అందుబ�ట�ల� ఉం�ే
�ధం�ా గట��  చర�ల� �సుక�ంట����ం.

��డ�–��డ�:



��ౖద�–ఆ��గ� రంగంల� ��డ�–��డ� ��ంద ఆస�త�� ల ర�ప���ఖల� మ�ర�డం ��సం ర�.16,255 ��ట��  వ�యం
�ేసు� ���ం. ��త��ా ఆస�త�� ల�, ప�సు� తం ఉన� ఆస�త�� ల��  �త�ం 11,888 పనుల� �ేపట��ా, �ాట�ల� ఇప�ట� వరక�
4,851 పనుల� ప���� �ేయడం జ����ం��.
�ల��, �ార��  ������  �దల� ��ా థ�క ఆ��గ� ��ం��� ల� (�ీ��� �ీ), కమ���ట� ����   ��ంటర��  (�ీ��� �ీ), ఏ��య�
ఆస�త�� ల� (ఏ��� ), �ల��  ఆస�త�� ల� (����� ).. �వరక� ట��ం�  ఆస�త�� ల వరక� ��డ�–��డ� ��ంద అ��క అ�వృ���
పనుల� �ేపడ�త����ం.
ప�� ��ట� ర�ప���ఖల� మ�ర�త�����. ప�� ��ట� ప���� సదు�ాయ�ల� ఏర�డ�త�����. ��ా మం నుం� �ాష� �
�ా� � వరక� ��ౖద� రంగంల� మ�ర��ల� ��ట� �ేసుక�ంట�����.

�ి���ంట��  ��� . క����ట��  ��� :
అందుల� ��గం�ా ��ౖయ�ా��  �ల��  ������ . ��ా థ�క ఆ��గ� ��ం��� ల�.. ఈ ��ండూ క��� �ి���ంట��  ��� ల� ��ల�
��లక���న మ�ర��ల� �సు���ా� �. ఇక �ీ��� �ీల�, ఏ��య� ఆస�త�� ల�, �ల��  ఆస�త�� ల�, ట��ం�  ఆస�త�� ల
ప����ల� క����ట��  ���  అ���� ���య��లక �ాత� �� �ిసు� ం��.

�ల��  ������ �� �దల�..:
�ి���ంట��  ��� ల� ��గం�ా అ�� ��ా మ�ల��  ర�.1692 ��ట�  వ�యం�� �త�ం 10,032 ��ౖయ�ా��  ����   ������  (�ల�� 
������ ) ఏ�ా�ట� �ేసు� ���ం. ఇప�ట��� ��ా మ�ల��  1498 ������  ఉండ�ా, ��త��ా 8585 ������  ����ం���� ఉం��.
�ాట�ల� ఇప�ట��� 3673 ������  ��ా�ణం ప���� �ా�ా, ����న �ాట�� ఈ ఏ���� �వ�� ��ట��� ప���� �ేయ�ల� ల��ం�ా
��ట�� క����ం.
�ట�ల� ఒక �� ల����  ����   ��ా ����ిన� .. అంట� ఇప��డ� �ా��� కమ���ట� ����   ఆ�ీస�  (�ీ��� ఓ) అంట����ం. �ార�
�ల��  ����   ����� ల� ఉంట�ర�. �ా���� �ాట� ఏఎ� ఎం, ఆ�ా వర��  క��� ఉంట�ర�. అక��ే ���� ��  �ే�ా� ర�. �ాట��
�ీ��� �ీలక� అనుసం��నం �ేసు� ���ం.

�ా��� ��క��  �ా����� :
ప�� మండల���� ��ండ� �ీ��� �ీల� ల��� ఒక �ీ��� �ీ, ఒక �ీ��� �ీ ల��� ఒక �ీ��� �ీ, ఒక ఏ��య� ఆస��� ఉం�ేల�
చూసు� ���ం.
ప�� �ీ��� �ీల� ఇద�ర� ��ౖదు�ల�. ఒక 104 అంబ�ల���  ఉంట�ం��. అంట� ప�� మండలంల� నల�గ�ర� ��ౖదు�ల�, ��ండ�
104 అంబ�ల���  స���� ల� ఉంట��.
ప�� �ీ��� �ీల� ఉం�ే ఇద�ర� ��ౖదు�ల��  ఒకర� ��� ���� ��� 104 �బ�ౖ�  ����క�  య���  (ఎంఎంయ�)�� ఒ���
��ా మం సంద���ం�, అక��ే ��ౖద� ��వలం���ా� ర�. ఆ �ధం�ా ప�� ��ా మ���� ఆ ��ౖదు�డ� ��లల� ��ండ��ార��  సంద���ం�ే
అవ�ాశం వసు� ం��. ��� వల�  ��జ���ట� జబ��లక� ��ా మ�ల�� �� ��ౖద�ం అందుత�ం��. ��ౖదు����� ��ా మసు� లక� అనుబంధం
ఏర���, అ�� ఒక �ా��� ��క��  �ా����� �ా మ�ర�త�ం��. ప�జలక� అత�ంత సమర�ం�ా ��ౖద� ��వల� అందు���.

మ�ర�త�న� ర�ప���ఖల�:
ఆ �ధం�ా ఒక��ౖప� ఈ �ా��� ��క��  �ా����� �� �ల��  ������, �ీ��� �ీల�, అర��  ����   ������  అడ�గ�ల�
��సు� ండ�ా, మ����ౖప� ఏ��య� ఆస�త�� ల�, �ల��  ఆస�త�� ల�, ట��ం�  ఆస�త�� ల ర�ప���ఖల� ప�����ా
మ�ర�త�����.
ఈ ఆస�త�� ల��  ఇప�ట��� ����ప� 40,800 మం��� �య�ం��ం. ప�� ఆస���ల� అవసరం ��రక� ��క�ర�� , నర��ల�
ఉం�ేల� ఈ అ��� బర� 15 ��ట��� �ా�ా�చరణ ఇవ��ా, ��ౖద� ఆ��గ� �ాఖ �ిద�మవ���ం��. ఆ ��రక� ఇప�ట��� 40 ��లక�
��ౖ�ా �� సు� ల� భ��� �ేయ�ా, మ�� 4 ��ల �� సు� ల� క��� భ��� �ేయను���ం. ఆ �ధం�ా ��వలం ఈ మ��ేళ�ల��� మనం
అ���ారంల��� వ���క 45 ��ల �� సు� ల� ఆస�త�� ల��  భ��� �ే�ాం.

17 ��ౖద� క���ాలల�:



ఇం�ా ఇప��డ� ��వలం 11 ప�భ�త� ��ౖద� క���ాలల� మ�త��� ఉండ�ా, �ాట�� సమగ�ం�ా అ�వృ���  �ేసూ� , ��త��ా
మ�� 17 �ాల��ల� ఏ�ా�ట� �ేసు� ���ం.
�ా�ేర�, �జయనగరం, న���పట�ం, �ాజమం���, �ాల��ల�� , అమల�ప�రం, ఏల�ర�, మ��పట�ం, బ�పట� ,
మ��ా�ప�రం, �ిడ�గ��ాళ� , మదనపల�� , ప����ందుల, ��ను��ండ, ఆ�ో�, నం���ల, �ార��ప�రంల� ��ౖద�, న���ం� 
�ాల��ల� ఏ�ా�ట� �ేసు� ���ం. ఇప�ట��� ఉన� 11 �ాల��లను సమగ�ం�ా మ�ర�డంత �ాట�, ��త��ా 17 ����క� 
�ాల��ల� కట�డం ��సం అ��ాల� ర�.12,268 ��ట��  వ�యం �ేసు� ���ం.

గతంల� ఎన�డూ ల�� �ధం�ా..:
ఈ �ధం�ా ఒక��ౖప� �ల��  ����� ల�, �ా��� ��క��  �ా����� �� �ాట�, ��ా �ణ ��ా ం��ల��  క��� ��ౖద� ఆ��గ� రంగంల�
సమ�ల మ�ర��ల� వసు� ����. గతంల� ఏ��డూ ల�� �ధం�ా అ�వృ���  జర�గ���ం��.
అల� ��డ�–��డ� ����ా �ద�, ��ౖద� ఆ��గ� రంగంల� ప���� మ�ర��ల� వ�ే� ఏ����, ��ం�ేళ�ల� స�ష�ం�ా క��ి�ా� �.
��� వల�  �ా�ా� � ��� ఎం�� ��ల� జర�గ�త�ం��. అ�ే �ధం�ా ప�జలక� ఇం�ా మం� �ే�� అవ�ా�ా�� �ేవ�డ� ఇ�ా�ల�
��ర�క�ంట����నంట� �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.


