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గతంల� ఉన� ��వలం �వ�ిం�ే హక�� �ా� నంల� ����ప� 52 ల�ల మం���� సర� హక��ల�� ������ �ష�  – జగనన�
సంప�ర� గృహహక��

ఈ పథకం ����ా ఇప�ట��� ల���� ం��న ����ప� 8.26 ల�ల మం���� ��ట� నుం� ������ �ష�  ప��� ల� అం��ం�ే
�ార�క�మ��� ప��మ����వ�� �ల��  తణ�క�ల� ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

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

ఈ ��� ఎం�� ఆ�ా�యతల�, ఆ��యతల మధ� తణ�క� నగరంల��� �ావడం ఆనందం�ా ఉం��. ఇక�డక�
వ��నప�ట�నుం� � ���మ����ా�ాల� చూసు� ంట�... �� ంత అన�క�, తమ��డ� ఎల�ంట� ఆ�ా�యతల� చూ�ి�ా� �� ఆ
ఆ�ా�యతలక� ఏమ�త�ం తగ�క�ం�� �క�ట� �ర�నవ��ల�� ఆ�ా�యతలను చూ�ిసు� న�  ప�� అక�, �ెల�� మ�, అ�ా�,
��తలక�, ప�� �� దర�����, �����త����� హృదయప�ర�క కృతజ�తల�.

మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం..
�ేవ�డ� దయ�� ఈ��� మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం. అందుల�నూ �� ప�ట��న ��� ��డ�
����ప��ా 50 ల�ల ��ౖ �ల�క� క�ట�ంబ�లక� మం� జ���� �ార�క�మ���� ���ారం చుట�డం ��ల� సం��షం�ా ఉం��.

ఇళ�� - ఆనం��లక� �ా��ం
ఇళ��  అంట� ��వలం ఇట�కల�, �ీ��  �ట��� కట��న కట�డం మ�త��� �ాదు. ఇళ��  అంట� ఒక సు��ర��ాలం ప��న క�ా� ���
ప��క. ఒక ఇళ��  కట�� క�ంట� ఆ ఇంట��   సం���ాలక�, ఆనం��లక� �ా��క�� స�వ �ా��ం�ా �ల�సు� ం��.

�� ంత ఊర� మ������ా�� మనం ఉన� ఇళ�ను క��� మన ��త�ాలం గ�ర�� ��ట�� క�ంట�ం. ఈ ��� ఒక ఇళ��  ఎంత
అవసర� మనమం�� చూసు� ంట�ం. క�ట�ంబంల� ర��ా�, ర��ా� ఖర�� �గ�ల��క�ంట�.. ఆ ����న ప��
ర��ా���నూ �వ���� తమ �ిల�లక� ఏ�ౖె�� ఒక ఆ�ి��ా ఇవ������ మ�ందుక� �����  ప���ి�� ఉంట�ందంట� అ�� ఒక
చక�ట� ఇళ��  కట�� ��వడ��.
ఆ ఇంట�� �ాళ��  బ����నంత �ాలం అనుభ�ం� �ాళ�  తదనంతరం ఒక ఆ�ి��ా �ిల�లక� ఇ�ా�ల� ��ల�మం��
ర��ా�, ర��ా� �� దుప� �ేసుక�ంట� ఇళ��  కట�� క�ంట�ర�.

అట�వంట� కలను �జం �ేసూ� ...
ఈ ��� అట�వంట� కల� �జం �ేసూ� ... ఇప�ట��� ఈ ��ండ�న�ర సంవత�ర�ాలంల��� �ేవ��� దయ�� మనంద��
ప�భ�త�ం 31 ల�ల ఇళ�  పట�� లను పం�ిణ� �ే�ిం��. 31 ల�ల ఇళ�పట�� లంట� చ��త�ల� ఎప��డూ క�, �� ఎర�గ�
�ధం�ా ప�� ��దక� తమ �� ం�ంట� కలను � ఆన��ా �ా�ారం �ేసూ� ... �ండ� మనసు���  ఇప�ట���
అక��ెల�� మ�లక� అం��ం��ం.

ఇప�ట��� 15.60 ల�ల ఇళ��  �దల�
�ట�ల� 15.60 ల�ల ఇళ�క� సంబం��ం� ��ా�ణ పనుల� క��� �దలయ���. 31 ల�ల ఇంట� స�ల�ల �ల�వ
అ��ాల� ర�.26 ��ల ��ట�� . ఈ 31 ల�ల ఇళ��  కట�డం క��� ప�ర���ే... ఆ ఇంట��� ��ట��న మ��క సదు�ాయ�ల�
క��� కల�ప�క�ంట�... ప�� అక� �ే�ల� క�సం అంట� ర�.5 నుం� ర�. 10 ల�ల� �ా�� �ే�ల� ��ట��నట�వ�త�ం��.
అల�ంట� ��ప� �ార�క�మ���� ఈ ��ండ�న�ర సంవత��ాల �ాలంల� మనం ���ారం చుట�� ం.



52 ల�ల మం���� సర� హక��ల�...
�ాష� �ంల� ����ప� 52 ల�ల మం���� తమ ఇంట�ల� �వ�ిం�ే హక�� మ�త��� ఉన� క�ట�ంబ�లక�... అంట� �ా�తంత��ం
వ��నప�ట� నుం� ఇంట� పట�� ల�, ఇంట� స�ల�ల� వసూ� �� ఉ����. అ��� క��� �ా���� �వ�ిం�ే హక�� మ�త���
ఉన� ఈ క�ట�ంబ�ల��ంట��� క��� �ా�� ఇంట� �ద సర� హక��ల� ఇ�ే�ందుక� జగనన� సంప�ర�గృహహక��
పథ�ా�� �సు�����మ� సగర�ం�ా �ె�యజ�సు� ���ను.

8.26 ల�ల మం���� ��ట� నుం� ���స�ర��  ��క����ంట��
ఈ 52 ల�ల మం��ల� ఇప�ట��� ఓట�ఎ� (ఒ�  ట�ౖం ��ట�� ��ం� ), జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం ����ా ల��
�� ం��న 8.26 ల�ల మం���� ��ట� నుం� �ా�� ���స�ర��  ��క����ంట�ను అంట� �ా���� ఉ�తం�ా �ా�� ��ర����� ���స�� 
�ే�ి ఆ ��క����ంట�ను ఈ ��� నుం� ఇవ�ను���ం. ఇ�ొక ��ప� మ�ర��క� �హ�ం.

ఎందుక� ఈ మ�ట �ెబ�త����నంట�... ఈ 52 ల�ల మం�� �ేత�ల��  ��ట�బ� �� ఆ�ి�  ఇ��. ఈ ఆ�ి�  అం�� �ా��
�ేత�ల�� �� వసు� ం��, �ాళ�క� ఇష����నట��  ���� ఉప���ంచు��వచు�. అల�ంట� �ార�క�మ���� ఈ��� ���ారం
చుట�� ం.

� దృ�ి��� ���� �షయ�ల�
���� �షయ�ల� � అంద�� దృ�ి��� �సుక��ా�ా�. మన���ౖె�� ఇంట��� బ�డ�గ �ె����� ... ఆ ఇంట��  ఉం�ే హక��ల�
మ�త��� మనక�ంట��. అ�ే �� ంత ఇ���� �ే మ�����  ��ట�క� ఆ ఇంట��� మనక� ఎప��డ� అవసర����  అప��డ�
అమ��క��� �ల�, ఆ ఇంట� �ద హక�� మనక�ంట�ం��. ఈ ��� ఇళ�  ప���ి�� ఎల�గ�ందంట�.. ఈ ��� మనమ�ంట�న�
ఇళ�ల� అమ��క��� హక�� మనక� ల�దు. మన సం������� ఆ ఇంట�� చట�పరం�ా ���స��  �ే�ి ఒక పట��  ఆ��రం�ా
�ా�ి ఇ�ే� హక�� క��� మనక� ల�దు. మనక� అవసరం ఏ�ౖె�� వ��నప��డ� మనం ��ాసం ఉంట�న� ఆ ఇంట��,
ఇంట� స�ల��� బ��ంక�ల��  తనఖ� ��ట�� క�� �ా�ా�  క����  డబ��ల� �సుక��� అవ�ాశం క��� ఏ ఒక����� ల�దు. ఈ ���
ఇట�వంట� ప���ి�త�ల��  ఏహక�� ల�� గత �ాలం నుం�.. ప�భ����ల� కట��ం� ఇ��న ఇళ�  స�ల�లల�, ఇళ�ల�
మనమం�� ఉంట����ం.

ఈ ఇళ�  ప���ి��� ప�����ా మ�ర�బ� త����ం
ఈ ఇళ�క� సంబం��ం� ఇట�వంట� ప���ి��� ప�����ా ఈ ��� నుం� మ�ర�బ� త����ం.
ఏ ఇంట� యజమ�� అ��� క��� తన అవస�ాల ��సం తను ఉంట�న� ఇంట�� తనఖ� ��డ��మంట� ల�ను
ఇవ������ ఏ బ��ంక� క��� ఒప����� ప���ి��� మ�ర������ ���ారం చుడ�త����ం. ఎవ������� ఇంట��ద హక��
ఉంట� మ�����  ��ట� ఒక మ������ా ఉంట�ం��. ఇంట� �ద హక�� ల�క�� �ే మ����� ల� ర�.10 ల�ల� ప��� ఇంట�
�ల�వ.. ర�.ల�క�, ��ండ� ల�లక� క��� ��నుక�����ాడ� ఉండడ�. ఇట�వంట� ప���ి��� క��� మ�ర��త� ప����
హక��ల�� ఆ అక��ెల�� మ�ల�, ఆ ఇంట� యజమ�� అమ�క��� ���చ�ను ఈ ��� నుం� ఇసు� ���ం.

������ �ష� �ే�ిన- �ేయ� ఇళ�  �ల�వల� �ే��
ఉ��హరణక� ఇ�ే ����వ�� �ల�� లల� ������ �ష�  �ే�ిన ఇంట���, ������ �ష�  �ేయ� ఇంట��� �ే�� ఎంత ఉం�ో
గమ�ంచం��. ఇ�ే తణ�క�ల� �ా��పట� ��ందట కల�క��  �ా��� అ����నప��డ�..  19వ �ార�� ల� మ����� ల� ఇంట� �ల�వ
అ��ాల� ర�.30 ల�ల�, ��ంట� ర�.15 ల�ల� పల�క�త�ం��.
12వ �ార�� ల� మ����� ల� ఇంట� �ల�వ ర�.12 ల�ల�, అంట� ��ంట� ర�.6 ల�ల�. 7వ �ార�� ల� ��ంట� �ల�వ
ర�.15 ల�ల�, మ����� ల� ఇంట� �ల�వ ర�.30 ల�ల�.
త�ర��, ప��మ ����వ�� �ల�� ల��  మ�����  �ల�వల� ఇ�ే మ������ా ఉంట��. �ాష� �మంతట� చూ�ి�� క��� ఇంట�
�ల�వ ర�.4–5 ల�ల నుం� ర�.20–30 ల�ల వరక� ఉ����. ఇల�ంట� ప���ి�త�ల��  ఇంత డబ��ను, �� ంత
ఇంట��ద ప���� హక��ల� ల�� ప�� ఒక� క�ట�ంబం క��� ఈ ��� నష��� త�ం��. ఎందుకంట� �ాళ��  ఇంట��  ఉ���..
���� అమ��క��� అవ�ాశం ల�దు. ��కట��  ��ట�� క��� ���చ� ల�దు. �ిల�ల��వ������� బహ�మ��ా ఇ�ా�లంట� ఇ�ే�
���చ� క��� ల�� ప���ి��.



ఈ సమస�లక� ప���ా�ర��- గృహహక�� పథకం...
ఈ సమస�ల��ంట��� క��� ప���ా�రం ఏ�ట�.. �� �ాదయ�త�ల� నను� అ����న ప�� అక�క�, �ెల�� మ�క� ఏం �ే���
బ�గ�ంట�ంద� సమ���నం �����న �ిమ�ట మం� �ే�� ఆల�చనల� ��గం�ా ఈ ��� జగనన� సంప�ర� గృహహక��
పథకం ప�ట�� ����ం��.

ప���� �ా� � యజమ�నుల��ా...
ఈ ��� ఈ పథకం ����ా �ా�తంత��ం వ��న ��ట� నుం� ప�భ�త�ం ఇ��న, కట��ం�న ఇళ�ల��  ��వలం �వ�ిం�ే హక��
మ�త��� ఉన� ల����ర�లను ఈ��� నుం� ఆ ఇళ��� ప�����ా� � యజమ�నుల��ా మ�ర�బ� త����ం. అంట� ఇంట�
�ద సర�హక��లను క��� ���స��  �ే�ి ఇవ�బ� త����ం. సర�హక��ల�  ల�ంచడం వల�  ఇంట�� మ�����  ��ట�క�
చట�బద�ం�ా ���స��  ఇళ�� �ా అమ��క���ందుక� �ల�ంట�ం��. బహ�మ��ా ఎవ������� ఇ�ా�లనుక�ంట� అ�� క���
�ేయవచు�. క�ట�ంబ ఆ���క అవస�ాల ��సం బ��ంక�లక� ���� ��కట��  ��ట�� ���ాలనుక�ంట� అల� ��కట��  ��ట�� క���
��సుల�బ�ట� క��� ఈ సర�హక��ల� ఇవ�డం వల�  �ాధ�మవ�త�ం��.

మ�� మ�ఖ����న �షయ���టంట�... మనం ఉంట�న� ఇళ��  కబ�� లక� గ����ాక�ం�� అడ�� కట��  క��� పడ�త�ం��.

ర�.10 ���� ప���� ������ �ష� 
ప�భ�త�ం ఇ��న స�లంల� తమ �� ంత డబ���� �ా�� ఇళ��  ����ంచుక�� ��వలం ��ాస హక��ల� మ�త���
అనుభ�సు� న� ����ప� 12 ల�ల క�ట�ంబ�లక� ఈ�ీ�ం వలన ��వలం ర�.10 �ె�����   �ాళ�క� ప�����ా ������ �ష� 
�ే�ం�, ������ �ష�  �����లను ప�����ా మ��ీ �ే�ి, ��వలం ప��ర��ా�ల��నూ ఆ ఇంట� �ద సర�హక��లను
������ �ష�  �ే�ం�, ��క����ంట� �ాళ�  �ేత�ల��  ��డ�త����ం.

�ాష� � �ా�ప� ం�ా �త�ం 52 ల�ల గృహ ��ా�ణ ల����ర�ల��  2011 ఆగష��  15 వరక� గృహ��ా�ణ సంస�  వద�
స�ల�లను తనఖ� ��ట��  ఇళ�  ��ా�ణ�ల� ��సం ర�ణ�లను �సుక�న� �గ�� 40 ల�ల మం�� ల����ర�లక� అసల�,
వ���  ��ండూ క��ి ����ప� ర�.14,400 ��ట��  బ�ా�ల��ా ఉంట�, అందుల� ఏకం�ా ర�.10 ��ల ��ట��  మ��ీ �ే�ి
ఇసు� ���ం. ఈ అసల� వ���  క��ి ర�.10 ��ల ��ట��  మ��ీ �ేయడ�� �ాక�ం�� �ళ��� ����ప��ా ర�.6��ల ��ట��
������ �ష�  �����ల� క��� మ��ీ �ేసు� ���ం.  అంట� �ళ�ందర� ���� ������ �ష�  �ేసు���ా�� వ��� .. 7.5 �ాతం ������ �ష� 
�����ల�, �ా� ంప� డూ�ట�ల� కట�� �. అంట� ప�� ఇంట�ల� క��� ఈ ������ �ష�  �ే�ంచు���ాలంట� క���, క�సం ఇంట�
�ల�వ ర�.15 ల�ల� అ� ల�క���సుక�ంట�... ������ �ష�  �����ల� క�సం ర�.1ల� కట�� �� వసు� ం��. అ�� క��� ప�����ా
మ��ీ �ేసూ�  ఉ�తం�ా మ�� ర�.6 ��ల ��ట��  ల��  �ేక���ల� ఈ��� ఈ 52 ల�ల క�ట�ంబ�లక� ��ల� �ేసు� ���ం.
అ��ాల� ర�.16 ��ల ��ట��  మ��ీ �ేసూ�  �ళ�ంద���� ల��  �ేక�ర�సు� ���ం.

హౌ�ిం�  �ా�����ష�  ����ా ఇంతవరక� ర�ణ�ల� �సుక��, వ��� , అసల� ��ర�క��� � కట�� ��ల�� ప���ి�త�ల��  ఉన�
�రంద���� క��� ��ా మ�ల��  అ��ే ��వలం ర�.10 ��ల�, మ����ా��లల� అ��ే ర�.15��ల�, �ా�����షన�ల� ర�.20
��ల� �ె�����  �ళ�ంద���� సర�హక��ల�� ������ �ష�  ఉ�తం�ా �ే�ం� �ాళ�  ఆసు� లను �ాళ�  �ేత�ల��  ��డ�త����ం.

�ాళ�  �సుక�న� ర�ణం మ�ం�ే ���ో� , ���� � కట��  ఉం�ే, �ాళ��  �సుక�న� అవ��  �ా� ం��ం�  ల��  ఇంత క��� తక��వ�ా
ఉంట�.. అంట� �ాళ��  �ె��ం����న అసల�, వ���  ఇంతక��� తక��వ�ా ఉంట� �ార� ఆ తక��వ ���� �� �ె�����  ��ల�
�ా���� క��� ఉ�తం�ా ������ �ష�  �ే�ం� �ాళ�  �ేత�ల��  క��� ఇళ�  పట�� ల� ��డ��ం.

త����ా �ా�� ఆసు� ల �ల�వ మ�����  �ల�వక� సమ�నం�ా ������ �ా��వరణ కల�గ�త�ం��. ���వల�  జ���� ��ప�
��ల� ఏ�టంట�...   భ�ష�త�� ల� ��న�ా�యలక�, బ�ల�� లక� అమ�����ా��న ప�ల�దు. మ����� ల� ������ �ష�,
��క����ంట��  ఉన� ఇళ�క� ఎం�ౖె�ే ��ట� ఉంట�ం�ో ... అ�ే ��ట��� �ళ��  అమ��క��� ���చ� �ొర�క�త�ం��.



గతంల� ��-�ా� మ�త��� ఇ���ర�.
గతంల� గృహ��ా�ణ సంస�లక� అప��ల�న� ��ట ల����ర�ల� అసల�, వ���  క��ి ���� సంద�ా�లల� �ె��ం��ర�
క���. ఆ  అప��లక� సంబం��ం� ఆ ఇంట� స�లం, ఇంట�� �� ంతం �ేసు���ాలన� ఆ�ాటం�� అసల�  వ��� , క��ి కట��న
��ంతమం���� ��వలం ��–�ా�  మ�త��� ఇ���ర�. ఇప��డ� అల� �ాక�ం�� ���స��  ��క����ంట��  క��� �ే�ం� �ాళ�
�ేత�ల��  ��డ�త����ం.

గత ప�భ�త� హయ�ంల� ����ప� 41 ��ల మం�� ఇ�ే �ార�క�మం �ే�ార�. æఇంట� స�లం �సు���ా�, ఇళ��  �ాళ�
�ేత�ల��  ��ట�� ���ా�, అప��ల������ ఉంట� వ���ంచు���ాలన� ఆ�ాటం�� ఈ 41 ��ల మం�� అసల�, వ���  క���ే �ాళ�క�
��వలం ��-�ా� మ�త��� ద���ం��. అట�వంట� �ారంద���� క��� ఈ ��� ������ �ష�  �ే�ి ��క����ంట��  ఇసు� ���ం.

22-ఏ జ���� నుం� ��ల��సు� ���ం.
ల����ర��� �ి��ా�ి�  గతంల� �����త భ�మ�ల జ���� అంట� 22–ఏ ల� ఉం�ే��. ఇప��డ� �ళ�  ఆ�ి�� ������ �ష� 
�ే�ంచడ�� �ాక�ం�� �����త జ���� నుం� ప�����ా ��ల��సు� ���ం.
ఈ ��� ల����ర����� �ెం��న �ి��ా�ి�� స� ���స� ��  �ా�ా�లయ���� ���� గంటల తరబ��, ���ల తరబ�� �����ం�
������ �ష�  �ేసు���ా��న అవసరం ల�దు. � ఇంట�� � ��ా మం, � �ార��  స��ాలయంల��� ఈ ��మమ�త�ప�
ర�సుమ�ను క���ే ��ల� ��వలం 10 ���ాల�� �� ������ �ష�  �ేసు��వచు�.

��ాద ర��త ఆ�ి��ా ఇసు� ���ం
ఒట�ఎ�  ����ా ల��  �� ం��న ఇంట� �ద ప�����ా క�య�క�య�ల� జరప����� �ళ��� ఏ �ధ���న �ం�  ��క����ంట��
క��� అవసరం ల�దు. అంట� ��నర�ం మ����� ల� ఇంతకమ�ందు ��ా��ల ఆ�ి�  అనుక�న� � ఇంట�� అత�ంత ��ాద
ర��త ఆ�ి��ా, ���య�  ట�ౖట�� �ా మ���� ������ �ష�  �ే�ం� �క� ఇసు� ���ం.

����ంచు��ల�� శక�� ల�����
��వలం ��ాసహక�� మ�త��� అనుభ�సు� న� ��దలంద���� ఒకట� �జ��ి�  �ేసు� ���... మం� �ేయ�����
ఆ�ాటపడ�త�న� � అన� ప�భ�త�ం, � తమ���� ప�భ�త�ం మం� �ేసు� ంట� ����ంచు��ల�� శక�� ల� ��ల� ఉ����.
ఆ ����ంచు��ల�� శక�� ల� చంద�బ�బ���య�డ��ార� �ావచు�, ఈ��డ� �ా���ావ� �ార� �ావచు�, ఆంధ�జ���, ట��
5 �ావచు�. ��ద�ా���� ఎక��ౖె�� మం� జ�����ే �ళ�ందర� క��� ����ంచు��ల�� ప���ి�త�లల� ఉ���ర�.

���ందుక� కడ�ప� మంట� �ాళ��� ��ర��ా ప���ంచం�� ?
�ళ�ందర� ఒక��ళ � దగ�రక� వ��� .. �ర� �ాళ�ను ���� ప�శ�లడగమ� �ె�ి� �మ�ల�ంద��� ��ర�త����ను.
�క�న��(�ా���ావ��ా����, చంద�బ�బ���య�డ� �ా����, ఆంధ�జ��� �ా��కృష�  �ా����), �ర� ��న�� ��ట��  ������
���స�ర��  భ�మ�ల� అ�నప��డ�, మ�క� అల��� ��ట��  ������, ��మ మ�త�ప� ధరక� ఉ�తం�ా ���ష��  �ే�ి, ���ష�ర��
ఇళ��  ఇ�ా� ను అ� మ� అన� �ెప���ఉంట�.. .�క� ఎందుక� కడ�ప�మంట� ? అ� అడగం��.

�ాళ��  వ��నప��డ� �ాళ�ను గట���ా అడగం��.. అయ�� మ� ఇళ�ను ఓట�ఎ�  ల�క�ం�� మ�����  ��ట�క� �ర� ��ంట��ా
? అ� అడగం��.
ఎట�వంట� ������ �ష�  ��క����ంట��  ల�క�ం�� మ� ఇంట�� మ�����  ��ట�క� �ర� ��ంట��ా ? అ� �ె�ి� గట���ా
�ల��యం��.
�ాళ��  వ��నప��డ� �ాళ�ను గట���ా అడగం��.. అయ�� � �ారసుల��� � ఆసు� ల� ���స��  �ే�ి ఇ�ా� ర� క�� ?
మ�� �ా �ారసులక� మ� ఇళ��  చట�బద�ం�ా ���స��  �ే�� అవ�ా�ా�� మ� జగనన� మ�క� ఇసు� ంట� ���ందుకయ��
కడ�ప�మంట ? అ� గట���ా అడగం��.

చంద�బ�బ� ట�ౖంల� అ���ార��  �ె�ి��� �నల�దు



ఆశ�ర����ట� అంట� 2014 నుం� 2019 వరక� ఇ�ే ��ద�మ��ి చంద�బ�బ� ప���ాలన... ఈ మధ� �ాలంల�
ఐదు�ార��  అ���ార��  ప�భ�త�ం కట��ం�న ఇళ�  �ద క�సం వ���  మ��ీ �ేయ�� అ� �ె�ి� ప���ాదనల� పం�ి��� .. ఏ�ో
ఒక ��పం�� మం�ర� �ేయక�ం�� ��ి� పం�ార�. ర�ణమ��ీ కథ �ేవ��ెర�గ� క�సం వ���  మ��ీ క��� �ేయ� ఈ
��ద�  మనుష�ల� ఈ ��� మ�ట�� డ�త����ర�.

ఇ�ే ��ద�మనుష�ల� హయ�ంల� 2014 నుం� 2019 మధ� �ాలంల� 43 ��ల మం�� ల����ర�ల� �ాళ�  ఆ�ి�� �ాళ��
�సు���ా�, అప��ల� ఏ����� ఉంట�  ఏ ��ౖజ�ౖ�� అ�� మనక� �ెంద� ఆ�ి�  క��� �ె�ి�, అసల�, వ���  క��ి ర�.15 ��ట�
29 ల�ల� �ె����� ... గత ప�భ�త�ం ఆ �ె��ం�న 43��ల మం���� ఎల�ంట� య�జమ�న� హక��ల� ఇ���ర� ? అ� గట���ా
�ల���ి అడగం��. డబ��ల� కట��ంచుక����క క��� �ాళ�క� ఎల�ంట� య�జమ�న� హక��ల� ఇవ�� ఇల�ంట�
��ద�మనుష�లం�� క��� ఈ ��� మ�ట�� డ�త����ర�.

��ద�ా�� ��ల� ����ంచు��ల�క
��ద�ా���� మం� జర�గ�త�ంట� ఎంత ����ంచు��ల�� కడ�ప�మంట �ళ�క�ం�� అ� అర�ం �ేసు��మ�� �మ���
��ర�త����ను. ఇం��క �షయం క��� ��� �ె�ా��. జగనన� సంప�ర� గృహహక�� పథకం అ� �ె�ి� ఏకం�ా ��
��ర����� ఒక పథ�ా�� �సు���� ఓట�ఎ�  ����ా �ళ�ంద���� ��మమ�త�ప� ధరల�� ఏకం�ా ర�16 ��ల ��ట��  ��ల�
�ే�� �ార�క�మం �ేసు� ంట�... �ళ�ం�� ఇల� మ�ట�� డ�త����ర�.

లం��లక�, �వ�క� ��వ�ల�క�ం��...
ఈ 30 ��లల �ాలంల��� � జగనన� ప�భ�త�ం ��ర��ా బట�  ����� ఎట�వంట� మధ�వ���, ��యక�డ� మధ�ల�
ల�క�ం����, ఎట�వంట� లం��లక�, �వ�క� ��వ�ల�క�ం�� ��వలం ���ట� ����ా మ�త��� ర�.1 ల�� 16 ��ల ��ట��
బ��� �ే�ాం. ��ర��ా ���ట� ����ా బట�  ����� ఒక� ర��ా� క��� లం��లక� ��వ�ల�క�ం��, మం� �ే�ిన �
జగనన� � దగ�ర నుం� డబ��ల� �సు���ాల� అనుక�ంట��� అ� ఒక��ా�� ఈ ��ద�మనుష�లక� అర�మ���
�ధం�ా �ెప�మ� �మ��� ��ర�త����ను.

మం� పథక���
�ేవ��� దయ�� ఒక మం� పథ�ా�� �సు�����ం. ఒక మం� పథకం గ���ం� ఎవర� క��� ��  �ాక�డద� �ె�ి�
ప�� �ాల�ంట�� ను క��� �������   �ేసు� ���ను. ప�� ఇంట��� ���� ఈపథకం గ���ం� అర�మ���టట��  �ెప�ం��.
�ారణ���టంట� ఈ పథకం ����ా మం� జర�ా�. ఈ 52 ల�ల మం���� ర�.1 ల�� 58 ��ల �ల�వ �ే�� ఈ ఆ�ి��
�ాళ�  �ేత�ల��  ��ట������ �ల� �ా�ా�, �ా�ా� అ�� ఉ�ే�శ�ం�� మం� పథ�ా��� ���ారం చుడ�త����ం.
ఇ�ే ��దల �ా�ట శత�� వ�ల� అంద��� గట���ా అడగం��. అయ�� ? ��దలంట� �క� ఎందుక� అంత కడ�ప�మంట ? �
�ిల�ల�� ఇం���ష� ��షల� ఇం���ష� ���యం బడ�లల� చదవచు�. మ� �ిల�ల�� �ెల�గ����యం బడ�లల�
మ�త��� చద�ాల� �ర� ఆ�ాటపడటం క������� అ� గట���ా అడగం��. ఇ�ే ��దలంట� వ����కం�ా ఉన� ఇల�ంట�
��ద�మనుష�లంద��� క��� అడగం��.

��ర�� ల���� అడ�� ��వడం..
మ� జగనన� 31 ల�ల ఇళ�  పట�� ల� ��ద�ాళ�క� మం� �ేయ������ ఇ��� .. �ర� ��ర�� లక� ���� మ�క� ఎక�డ ఇళ��
పట�� ల� వ�ా� � ? మ�క� ఎక�డ మం� జర�గ�త�ం�ోన� అడ�� ��వడం, ధర����� ? అ� �ె�ి� ఇ�ే
��ద�మనుషల�ను గట���ా �ల���ి అడగం��. ఇ�ే ��ద�మనుష�ల� �ాజ��� అమ�ావ� అ� �ెప��క�ంట����ర�.

�ె���ా �ి�  ఇంబ�ల�� అంట
ఇ�ే �ాజ���ల� ��దలక� ఇళ�పట�� ల� ఇ��� .. ఏకం�ా ఇ�ే ��ద�మనుష�ల� ��ర�� లక� ���� ���ిన �ిట�ష� ఏ�ట�
�ెల��ా? �ాజ��� ��ా ంతంల� ��దలక� ఇళ�  పట�� ల� ఇ��� ..�ె���ా �ి�  ఇంబ�ల��  వసు� ందట ?
అంట� �ాళ�  మధ�ల� ��ద�ాడ� వ��� ... ఉంట� �ామ��కం�ా సమత�ల�ం �� త�ంద� ఏకం�ా �ిట�షను�  ���ారంట�
��ద�ాళ�  �ద ���క�న� ���మ ఎంత���� �ర� ఆల�చన �ేయమ� అడ�గ�త����ను.



� అంద���� �జ��ి�
� అంద���� �జ��ి�  �ే���� ఒక�ట�... ఇ�ే పథ�ా�� ��ప� ఉ�ా�� వరక� �� ����సు� ���ం. ఎందుకంట� ఈ 52 ల�ల
మం���� మం� జర�ా�. స�చ�ందం�ా ఈ పథ�ా�� �ేసు� ���ం.  �ల�ౖనంత ఎక��వ మం���� మం� జర�ా� అ��
ఉ�ే�శ�ం�� ఉ�ా�� వరక� ఈ పథ�ా�� అంట� ఏ�ి��  2 వ �ే�� వరక� �� ����సూ�  ఉ���ం.

ఈ పథకం ����ా మం� జర�గ�త�ం��, మం� �ేసు��మ�� �ె�ి� �మ���  అంద��� �జ��ి�  �ేసూ� ... �ేవ��� దయ��
� అంద�� చల�� ����నల�� ఇం�ా మం� �ార�క�మ�ల� �ే�� అవ�ాశం �ేవ��� ఇ�ా�ల� ��ర�క�ంట����ను.

� అంద�� ���మ�ను�ా�ాలక�, ఆ�ా�యతలక� మ��క��ా�� కృతజ�తల� �ె�యజ�సుక�ంట� ��లవ� �సుక�ంట����ను
అ� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  సంప�ర� గృహహక��పథకం ల����ర�లక� ������ �ష�  ప��� లను అం��ం��ర�.

ఈ �ార�క�మంల� ఉపమ�ఖ�మంత�� ల� ధ�ా�న కృష����, ఆళ�  �ా� కృష�  ����ా�, మంత�� ల� బ� త� సత����ాయణ,
�ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా�, �ి��� �శ�ర��, �ెల�� బ� �న ����ాస ��ణ����ాలకృష� , ����� ��ంకట�� మయ�(���),
����ట� వ�త, �ాసనమండ� �ౖెర��  ����� ����  �ా�, పల�వ�ర� ఎ�����ల�, ఎ���ల��ల�, �ా� �క ప�జ�
ప���ధుల�, ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.
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==================================
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తణ�క�, ప��మ����వ�� �ల��

జగనన� సంప�ర� గృహ హక�� పథకం

ప��మ����వ�� �ల��  తణ�క�ల� ల�ంఛనం�ా ������ �ష�  పట�� ల� అందజ��ిన మ�ఖ�మం�� �� ��ౖఎ�  జగ� 

ఈ సందర�ం�ా మ�ట�� ��న గృహ��ా�ణ �ాఖ మం�� �� �ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా�, ల����ర�ల� ఏమ���రంట�...�ా��
మ�టల�� ��

�� �ెర�క��ాడ ��రంగ��థ�ా�, గృహ��ా�ణ �ాఖ మం��

ఈ ��� ఆంధ� �ా�ా� � ��� ఎం�� సు��నం. మన �ి�యతమ మ�ఖ�మం�� �� జగ�  �ార� ప�ట��న���న తణ�క�ల� ఈ
పథకం ��ా రం�ంచడం మన అదృష�ం. మన �ీఎం�ార� ప��ప� ��యక����ా ఉన� సమయంల� ఎం��మం��
అక��ెల�� మ�ల� తమ ఇళ� ��క����ంట��  ల�వ�, ���ార�� ల� ల�వ� ఆయన దృ�ి��� �సు�����ర�. ఆయన మ�ఖ�మం��
అవ�ా�� 32 ల�ల మం���� ఇళ� స�ల�ల� ఇ���ర�. మన ఏ��య�ల� ఎకరం ��ట� నుం� ��ండ� ��ట��  ఉంట� ర�. 12 ��ల
��ట��  ఖర�� ��ట��  భ���కరణ �ే�ార�. అందుల� 25 �ాతం డబ�� మన �ల�� క� ఇ���ర�. ర�. 4 ల�ల ��ట�  సంపదను
��ద ప�జలక� ఇవ�డం జర�గ�త�ం��. సంప�ర� గృహ హక�� పధకం ���ంద 52 ల�ల మం���� ��క����ంట��  ఇవ�డం��ౖ
స�ాస�� ర�. 8 ల�ల నుం� ర�.10 ల�ల� అనుక���� మ�� ర�. 4 ల�ల ��ట�  సంపద ఇసు� ���ర�. ��వంగత �ీఎం
��ౖఎ�  �ాజ��ఖ�  �����  �ా�� హయ�ంల� ��ను ఎ���ల���ా �ే�ాను. ��డ� �ాష� �ంల� ఎక��� ల�� �ధం�ా ఇళ�� కట��ం��ర�.
�ర� మ�� ��ండ� అడ�గ�ల� మ�ందు���ి ఒ���ా�� 32 ల�ల మం���� ఇళ� స�ల�ల� ఇవ�డ�� �ాక ఇల��  కట��సు� ���ర�.
సుమ�ర� ర�. 30 ల�ల నుం� ర�. 40 ల�ల �ల���ౖన ఇంట� ��క����ం��  ��మమ�త�ప� ర�సుమ��� ఇవ�డం
��రత�ేశ చ��త�ల� చూడల�దు. మ� �ల�� ల� ఈ �ార�క�మం ��ా రం�ం�నందుక� �క� ప��ే�క ధన��ా��ల�. �క� ఆ



భగవంత�డ� �ండ� నూ��ళ�� ఆయ��ా���ా�లను ఇ�ా�ల�, �ేశంల��� �డ�  �ీఎం�ా �ర� ఉం�� �ా�ా� � ��
మ�ందుక� �సు��ళ��ర� ��ర�క�ంట� ��లవ� �సుక�ంట����ను.

ఎం.సుజ�త, ల����ర�, కృ�ా� యప�రం, ప��మ ����వ�� �ల��

అ��� మ�ందు�ా �క� ప�ట��న ��� ����ాం�ల�. � ప�ట��న��� ఇక�డ జర�ప���వడం మ�క� ��ల� ఆనందం�ా
ఉం��. �ర� ఇల�ంట� ప�ట��న ���ల� మ����� జర�ప����ాల� మనసూ�����ా ఆ భగవంత��� ��ర�క�ంట����ను.
జగన���... సంప�ర� గృహ హక�� పథకం ��ంద ��ను ల���� ం��ను. ��ను 9 ఏళ� ���తం ఇల��  కట�� క����ను, �ా� ��
ఇంట���ౖ ఎల�ంట� హక�� ల�దు. ��ను హౌ�ిం�  �ా�����ష�  ����ా హౌ�ిం�  ల��  �సుక����ను, �ా� ��క� హక�� పత�ం
ల�దు. �ర� ఈ ��� నను� �� ఇంట��� హక����ర�� �ే�ార�. అ��� ��ను ఈ పథకం దగ�రల�� స��ాలయం ����ా
�� ం��ను, ��ను ఏ అ���ా�� చుట��  �రగల�దు. ����ప� ర�. 10 ల�ల �ల���ౖన ఆ�ి�� ��ను �� ం��ను. �
ప�ట��న���న �ానుక�ా ఈ ఆడపడ�చుక� ఇసు� ���ర� అ���. ��క� ��ల� సం��షం�ా ఉం��. అ��� ��
��ా ణమ�న�ంత వరక� ఈ ���ను మ����� ను. మ�ల�ంట� ��ద�ా���� ఈ పథకం ఎం�� ఉప�గం�ా ఉం��. �� భర�క�
ఆ��గ�ం బ��ాల�క బయట అప��ల� �ే�ి వ���ల� కట��  ఇబ�ందుల� ప��� ను. ఇల�ంట� ఆ�ి�  మ� �ే�ల� ఉంట� సుల�వ��ా
అప�� �ొర�క�త�ం��. ��క� అమ��క��� హక�� క��� ఇ���ర�, �ారసులక� క��� ఇ�ే� హక�� ఇ���ర�, �క�
ఎప�ట��� ర�ణప�� ఉంట�మ���. ��ను �����ా  గ�� ప�ల� సభ���ా��, మ� గ�� ప��� డబ�� వ��ం��, �� భర�క� ���త�
భ���ా క��� వ��ం��, �� �ిల�లక� క��� ఒకట� �ె�ా�ను, � ��నమ�మ చ����ా� ర� అ� �ె�ా�ను. �ార�
చదువ�త����రంట� � ద��. ��డ� ��డ� �ార�క�మం ��ంద ప�భ�త� �ాఠ�ాలలను ��ల� చక��ా �ే�ార�. ��క� అమ�
ఒ�� క��� వ��ం��, అల��� మ� అమ�క� �ాప� ��స� ం వసు� ం��, మ� ��న�క� వృ��� ప� �ించ�  వసు� ం��. ��క�
�����ా ల� వ��న డబ��ల�� ��ండ� ���ెల� ��ను���� �ాల��ల�� వ పధకం ��ంద �� యడం వల�  అదనం�ా డబ��ల�
వసు� ����. అ��� �ర� ఇల�ంట� ప�ట��న���ల� మ����� జర�ప����ాల� ��ర�క�ంట����ను.

శ�వ� క�మ��, ల����ర�డ�, ���ేప��గ��ెం

�ా�  హ��ీ బ��  �ే...��ను ట��ీఎ� ల� ప� �ేసు� ���ను, మ� ��న� ���ంట�, మ� అమ� గృ��ణ�. మ� కల ఏంటంట�
�� ంత�ా ఇల��  కట�� ���ాల� ఉం�ే��. ��ం 2009 ల� హౌ�ిం�  �ా�����ష�  ల��  �సుక�� ఇల��  కట�� క����ం, మ���
��గ�వ మధ� తరగ� క�ట�ంబం. ��ం ఈ పథకం ����ా వ�ే� ల��  �ెల�సుక�� స��ాలయంల� ర�. 15 ��ల�
కట�� ను. 5 �మ��ాలల� �� �ే��� ల��  ���య����  స����ి���  వ��ం��. ��ల �రక��ం���� ��ను �� ఇంట� పట��
�సుక�ంట����ను. మ� �� ం�ంట� కల ��ర��రబ� త�ం��. � బ��  �ే ��� �ర� మ�క� ����   ఇ���ర�. �ర� ఈ పథకం
ప�కట�ం�న త�ా�త మ� ఇంట��� ��ందర� ��తల� వ�� మ�� ��ం అ���ారంల��� �ా�ా�� �ర� ఒక� ర��ా� క���
�ె��ంచక�ం���� �క� పట��  ఇ�ా� మ���ర�. ��క� ఆ మ�ట �� నవ�� వ��ం��. మ��ేళ� మ�ందు ఉన��� క���
�ా��, మ��ేళ� మ�ందు �ేయ� �ార� ఇప�డ� వ��న త�ా�త ఏం �ే�ా� ర�. �ా�� మ�ట ��ను నమ�ల�దు, �ర�
ఎవ����� నమ�����ా. ��ను ఆల��ంచుక�� ఇం���ా�� ఇల�ంట� �ీ��  �ాదనుక�� డబ�� కట�� ను. అల��� ��ప�  వ�� 
గ���ం� ఒక� ర��ా� క��� �సు��క�ం�� ఉ�తం�ా అ�� �ే�ి మన ఇల��  మనం అమ��క��� �ధం�ా �ే�ార�.
��ల� ధన��ా��ల� �ా� . మ� �ె�� క��� ఉం��. �ీఎం�ార� మ��ళల గ���ం� ఆల��ం�నంత ఎవర� ఆల��ంచల�దు,
తనక� ���� ����న వల�  మం� చదువ�ల� చదువ�త�ం��, తమ��డ� చదువ���వడం వల�  అమ� ఒ�� వ��ం��. ��డ�
��డ� ��ంద �ర� �ేసు� న� పనుల� ప�ేళ� మ�ందు ఉం�� ఉంట� ఇం�ా చదువ�క����ా���. �ర� �ద� �ద ��ట��న
దృ�ి�  ఎవ���� ల�దు, �ాదు క���. � �జ�  ��ల� బ�వ�ం��. ఓట�ఎ�  గ���ం� అందర� ఆల��ంచం��, ఎవ����
మ�టల� �ె�ి��� �ర� నమ�వదు� . మ� య�వతక� ��� ఆదర�ం. � ఆల�చనల వల��  �మ��� అందరం అ��� అ�
�ిల�సు� ���ం, �ర� మ� గ���ం� అంత ఆల��ం� �ేసు� ���ర�. �ీఎం�ార� ప���శ��డ�త�న� పథ�ాల ����ా ప��
ఒక�ర� అ�వృ���  �ెం��ల� ��ర�క�ంట����ను. ���ంక��.


