
17.03.2022.
�ాసనసభ, అమ�ావ�.

�ాష� �ంల� ఇళ�  స�ల�ల పం�ిణ�, ��దలక� ఇళ�  ��ా�ణం��ౖ �ాసనసభల�  మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ�  జగ�  ప�సంగం:

ఇ�ో  ��ప� �ార�క�మం:
ఇళ� స�ల�ల పం�ిణ�, ��దలక� ఇళ� ��ా�ణ�ల��ౖ ఈ��� జర�గ�త�న� చ�ా� �ార�క�మంల� ��ల�మం�� �ాససనభ��ల�
అందర� చక��ా మ�ట�� ��ర�. మం�� రంగ��థ�ా��ార� క��� సు��ర�ం�ా �వరణ ఇ���ర�. ప�� �ాసనసభ��డ�
క��� సగర�ం�ా ఏ ��జకవర�ంల� అ��� ���� �ర�గ�త�.. ��ను ఫల��� ప� �ే�ాను అ� సగర�ం�ా �ెప��క���
��ప� �ార�క�మం ఈ ��� జర�గ�త�ం��.

అర�� ల�ౖన ప�� ఒక�����..:
మ�మ�ల��ా ఎ���ల��ల� ఏ�ౖె�� ��జకవర�ంల� �రగడం �దల������ే ��క� ��న�� �ాల�ద��.. ఇల�� ల�ద��,
ఫల��� �ీ�ం అందల�ద��, అర�త ఉం�� క��� �ాల�ద�� రకర�ాల �ి�ా�దుల� ���ిం�ే ప���ి��, ఎ���ల��ల� ��ళ������
క��� ఇబ�ం�� ప�ే ప���ి�త�ల నుం� ఈ��� ప�� �ాసనసభ��డ� సగర�ం�ా, �ాల� ఎగ��సుక��� ప���ి�త�ల�� ఉ���ం.
ప�� పథకం �ారదర�కం�ా, లం��లక�, �వ�క� ��వ� ల�క�ం�� జర�గ�త�ం��. పథకంల� అర�త ఉంట� ��ల� మన
�ా���య�, తన �ా���య� అ� చూ�� �ార�క�మం క��� ఎక��� జరగడం ల�దు. తన, మన ��దం క��� చూ�ించడం
ల�దు. క�లం, ��ా ంతం, మతం, �వర�� �ా��� క���  చూడక�ం�� ఇ�ాళ సం��మ పథ�ాల� అందుత�����.

ఇళ�  స�ల�ల�–ఇళ�� :
ఇట�వంట� ��ప� ప���ి�త�ల�� అ��ట�కన� ��ప� �ార�క�మం ఇళ� స�ల�ల�, �ాట�ల� ఇళ�� కట�డం. ఈ��� ����ప� 30.76
ల�ల ఇళ� స�ల�ల పట�� ల పం�ిణ� �ేయడం�� �ాట�, ���దశల� 15.60 ల�ల ఇళ� ��ా�ణం జర�గ�త�ం��. ఇ� �ేవ���
దయ�� త���తగ�న ప�ర��న త�ా�త ఈ 30.76 ల�ల అక��ెల�� మ�లక� ఒ���క��� �ే�ల� ర�.4 ల�ల నుం�
ర�.10 ల�ల వరక� ఆ�ి�  ��ట��నట�� . అంత ��ప� �ార�క�మం జర�గ�త�ం��.
�� ంత ఇల�� ఉం��ల�, కట�� ���ాల�, ��� ��సం ��తమం�� సం�ా��ం�న ��న�ం�� �సుక�� కట�� ���ాల� కలల�
గ�� �ార�క�మం. సమ�జంల� �� ంత ఇల�� �� �ా���� ���ట� వసు� ం��. భద�త�� �ాట� భ���ా క��� వసు� ం��. ఇట�వంట�
భద�త ప�� అక�, �ెల�� మ�క� ఇ�ా�ల�, ఇట�వంట� ఆత� ��ా�సం ��ం�ే ��ప� ఆ�ి�� అక��ెల�� మ�ల �ే�ల� ��ట�� ల�
ప�భ�త�ం అడ�గ�ల� ���ిం��.

ఒక మ�యజ�ంల�..:
��దవ�ా� ల�ౖన ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��ీ, ��������ల� �ాక�ం�� ��ద��కంల� ఉండ ఇబ�ందుల� పడ�త�న� అగ�వ�ా� లక� క��� ��ల�
జ���ిం�ే �ార�క�మం జర�గ�త�ం��. ��ద�ాళ�క� ఈ ఇళ�పట�� ల� ఇవ������ ప�భ�త�ం, అ���ార�ల�, ప�జ� ప���ధుల�
అందర� క��ికట�� �ా ఒక మ�యజ�ం �ే�ార�. ��� ��సం 71,811 ఎక�ాల భ��� ��ధ ర��ాల��ా ��క��ం��ం. ఈ
భ�� �ల�వ క�సం ర�.25 ��ల ��ట�� ఉంట�ం��. ఈ ర�.25 ��ల ��ట� �ల�వ �ే�� భ��� మనం 30.76 ల�ల
అక��ెల�� మ�ల �ే�ల� ��ట�� ం.

ఇళ��  �ాదు ఊళ�� :
ఈ 30.76 ల�ల ఇళ�ల� ట��ో�క� సంబం��ం� 2.62 ల�ల ఇళ�� క��� ఉ����. అందుల�నూ అ� ����ౖ�ె� ��� అ� 
ల��ం� �ా���� వసు� ం��. ��త��ా 17,005 �ాల�ల� వసు� ����. �ాష� �ంల� ����ప� 13 ��ల పం��య�ల� ఉంట�..
��త��ా 17 ��ల �ాల�ల� ఏ�ా�టవ�త�����. ���� ��ట� ఆ �ాల�ల� చూ��� .. మ����ా��ల�, నగర పం��య�ల�,
��జ�  ��ా మ పం���� ��ౖ�ల� క��ిసు� ����. అందు�� ఇ�ాళ ఇళ��  �ాదు ఊళ��  కడ�త����ం.
17,005 ��ౖయ�ా�� జగనన� �ాల�ల�� ���దశల� 10,067 �ాల�ల�� ఇళ� ��ా�ణం ��ా రంభ���ం��. ��� దశల�
15.60 ల�ల ఇళ�� కడ�త����ం. �త�ం ర�.28 ��ల ��ట��� పనుల� జర�గ�త�����. �ేవ��� దయ వల� ఈ



�ా� �ల� మన ఇళ� స�ల�ల� ��క��ంచడం జ����ం��. ��ంద�ం నుం� క��� మనక� స�యం అందుత�ం��. �ాబట��
ప���నమం�� ����� క��� మనం కృతజ�తల� �ె�ా��.
17,005 �ాల�లల� ��� గ��ర�, �ౖె����, ��డ�� , �దు��, ఇంట���� ఇట�వంట� మ��క సదు�ాయ�ల�� �ాట� సూ���,
ఆస�త�� ల�, స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల�, ���ట� ల�ౖబ���ల� ఏ�ా�ట� �ే�� ��శ�ా అడ�గ�ల� పడ�త�����. ఈ మ��క
సదు�ాయ�ల ��స�� �ాబ� �� ���ల�� ర�.32,909 ��ట�� ఖర�� �ేయబ� త����ం. ����� ����� సమయం పడ�త�ం��.
ఓవ� ఏ �ీ��య� ఆ� ట�ౖం, ���� సంవత��ాల �ాట� ఈ మ��క సదు�ాయ�ల� అ�వృ��� �ే�� �ార�క�మం జర�గ�త�
�� త�ం��.

అ�� వసత�ల��..�ౌకల�..:
గతంల� చంద�బ�బ� హయ�ంల� క��� క��ి గమ�ం�నట��� �ే.. ఇంట� ��ీ� ర�ం ర�ర� ల� ఇంచు�ంచు 215 చదరప�
అడ�గ�ల�. ఇ�ాళ మనం కడ�త�న� ఇంట� ��ీ� ర�ం 340 చదరప� అడగ�ల�. ప�� ఇంట�� బ�డూ� ం, ��ం� ర�ం, ���ె�,
బ�త�� � క� ట�� ల��, వరం��.. ఇవ�� క��� ఇంట�� క��ిం�ే ప���ి��. ��దలక� అండ�ా ఉం�ేందుక�,
అ���ార�ల� ��ల� జ�గ�త��ా ప� �ే�ార�. ప�భ�త��� దగ�ర�ం�� ��ల�త 20 ఇళ�� కట��ం�ం��. ఎంత ఖర�వ�త�ం�ో ల�క�
����ందుక� ఆ ప� �ే�ాం. ఆ త�ా�త ��ా�ణ వ�య��� ఎల� త���ం���? ���� ఎల� త���ంచగ����ే ��ద�ా����
��ర��ా�  ఇళ��  కట�ంచగల�గ���మ� �ె�ి� రకర�ాల ఆల�చనల� �ే�ి ఒక �ా�ా�చరణ ర��� ం��ం��ం.
అందుల� ��గం�ా�� ��ంట�ల�ౖ��  �� � క��� ��ం� ����ా �ోర�� , ���ంట�ం�, �ా�ట��, ఎల����క� �ామ���� వంట� 14 ర�ాల
��ణ����న �ామ����� �సుక�వ���ం. ఎందుకంట� ��ంట�ల�ౖ��  �� � క��� ��ం� జ�����ే ��వ�� ట�ండ��ం� జర�గ�త�ం��,
��ణ�త క��� ��ా� రణ జర�గ�త�ం��. ��ణ��� ప�మ�ణ�ల� క��� �ర���ా� ర�. ���వల� ��ద� ఎత�� న ��ను��ల� జ����
ధరల� క��� త��� ప���ి�� ఉంట�ం��.

తక��వ ధర�� �ి��ం� :
ఒ��� ఇంట��� 90 బ�ా� ల �ి��ం� పడ�త�ం��. మ�మ�ల��ా మ����� ల� �ి��ం� బ�ా� ర�.350 నుం� ర�.400 ఉం��.
��దలక� సంబం��ం�న ఇళ�క� మ�త�ం �ి��ం� కం���ల�� మ�ట�� �� �ా��� ఒ�ి�ం� �ీ�ీ�ీ �ి��ం� బ�ా� ర�.225,
ఓ�ీ�ీ బ�ా� ర�.235�� సరఫ�ా �ే��టట�� మ�ట�� ��ం. ప�� ల����ర����� 20 టను�ల ఇసుక అవసర����ే అ�� క���
ఉ�తం�ా �ో� �ె�వ�� �ేసు� ���ం. ����ప��ా 7.50 ల�ల టను�ల �ీ�� ను మ����� ��ట� క��� తక��వ��.. ��వ�� 
ట�ండ��ం�  ����ా సరస���న ధర�� �సుక�వ�ే� ప���ి��� క��ం��ం.

ఏ��ర ఆ���క ల��ా�ే�ల�..:
30 ర�ాల వృత�� ల �ా���� ���వల� ఉ�ా�� ల�సు� ం��. 15.60 ల�ల ఇళ�క� సంబం��ం� ఇళ� �ామ������ �ాట�
�ా���క�లక� ల�ం�ే ఉ�ా�� గమ���� .. 71 ల�ల టను�ల �ి��ం�, 7.56 ల�ల టను�ల �ీ��, 312 ల�ల టను�ల
ఇసుక, 1250 ��ట� ఇట�క�ల� ఇళ� ��ా�ణ�లల� అవసరమ��� �ామ����. ఇవ�� ఎక���� బ��� ను
�సుక��ావడంల� ఎంత�ా�� ఉప�గపడ���. �ా���క�లక� 21.4 ��ట� ప� ����ల ల�� జర�గ�త�ం��. వృ��
��ౖప�ణ�ం ఉన� �ా���క�లక� మ�� 10.60 ��ట� ప� ����ల� ల��ా� �. ఇవ�� ��ా మ �ా� �ల� �ావడం వల� ,
��ా మ�ా� � ఎ�ాన�ల� ��ద�  బ���  వసు� ం��. �ాష� � �ఎ� ���ీ ��ర�గ�దల� ఇ�� ��ల� ��లక �ాత� �� �ిసు� ం��.

ట��ో� ఇళ�� :
ట��ో� ����ా 2.62 ల�ల ఇళ�ను � ప�� �� పద��ల� మ�డ� ��ట����ల�� ����సు� ���ం. 300, 365, 430 చదరప�
అడ�గ�ల ��ీ�ర�ం�� ఆ ఇళ�� కడ�త�ండ�ా, �ాట�ల� 300 చదరప� అడ�గ�ల ఇంట�� ��దలక� ప���� ఉ�తం�ా ఇవ�డం
జర�గ�త�ం��.
గతంల� ఇ�� ఇళ�క� చంద�బ�బ� హయ�ంల�.. ఒక చదరప� అడ�గ�క� ర�.2 ��ల ��ప��న ప�� ఇంట� ��ా�ణ వ�యం
ర�.6 ల�ల��ా ల�క� ���ి, అందుల� ర�.1.5 ల�ల� ��ంద�ం ఇ�ే� స����, మ�� ర�.1.50 ల�ల� �ాష� � స���� �� �ా,
����న ర�.3 ల�ల� బ��ంక�ల ����ా ర�ణం ఇ�ి�ం�ే �ార�. ఆ ర�ణ���� ఆ �ర���ద క�ట�ంబం ��లక� ర�.3 ��ల
��ప��న ఏకం�ా 20 ఏళ�  �ాట� �ా���ల� కట�� �� వ�ే���.



ఇ�ాళ అ�� ఇళ�క� ఒక� ర��ా� క��� ఖర�� ల�క�ం�� ������ �ష� �ే�ి మ�� ఆ ��దలక� ఇసు� ���ం. అ�ే �ధం�ా
365 అడ�గ�ల ఇళ�క� సంబం��ం� క��� ఆ ల����ర�లక� ��ల� �ేసు� ���ం. �ా���� ర�.25 ��ల స���� ఇసు� ���ం.
అల��� 430 చదరప� అడ�గ�ల ఇంట��� క��� ర�.50 ��ల స���� ఇసూ� ��ల� �ేసు� ���ం. ఆ �ధం�ా �ా���� క���
మం� �ేసు� ���ం.
ట��ో� ఇళ�ల� ఇప�ట��� 1,07,814 ఇళ�� ప���� �ా�ా, మ�� 63,306 ఇళ�� ప�ర���� దశల� ఉ����. గత జనవ��ల� ఆ
ఇళ�  పం�ిణ� �దల���ట��ా, వ�ే� ����ంబర� ��ట��� ఆ పం�ిణ� ప���� �ే�ా� ం.

��ణ��� ప�మ�ణ�ల�:
ప�భ�త� ప� అంట� ���ిరకం అన� ��ర� �� �, ప�భ�త�ం ఏ ప� �ే�ి�� ప���� ��ణ�త ఉంట�ందన� ��ర�
�ెచు����ా�. అ�� ఇప��డ� జర�గ���ం��. ఆ సంకల�ం���� ఖర�� ఎక����ౖ�� స�� ఇళ� ��ా�ణంల� ప���� ��ణ���
ప�మ�ణ�ల� �ాట�సు� ���ం.
��వలం ఇళ� ��ా�ణ పర����ణ ��స�� ప�� �ల�� ల� ప��ే�కం�ా ఒక జ��ం� కల�క�� ను �య�ం��ం. అం�ే �ాక�ం��
అ���ార�ల�, స��ాలయ�ల�� ఉన� ఇంజ�ర�� క��� ఎప�ట�కప��డ� ఇళ� ��ా�ణ�లను పర�����ం��ల� �����ం��మ�.
�ార� ఆ ప� దగ�ర�ం�� �ేసు� ���ర�.

ఎప�ట�కప��డ� �ల�� ల�:
గతంల� ఇళ�� కట��న త�ా�త �ల�� ల� �ావడం స��స��. �వరక� ఆ �ల�� ల� �ేయడం క��� గగన��� �� ����. �ా�
ఇ�ాళ స��ాలయ�ల�� ఆ పనుల� ��ల� ��గం�ా జర�గ�త�����. ఇంట� ��ా�ణం ప���గ�� బట�� , ఎప�ట�కప��డ�
దశల �ా���ా �ల�� ల� �ె��సు� ���ం.

ప�ట�గత�ల� ఉండవ��..:
�జ���� ఈ మ�యజ�� ��� ఆటంకం క���ం�ేందుక� �ెల�గ��ేశం �ా��� �ాయశక�� ల� ప�య��ం�ం��. అందుక� �ారణం
ఏ�టంట�, ఇళ� ��ా�ణం ప�ర���ే,జగ� క� ఇం�ా మం� ��ర� వసు� ం��. తమ అడ�� ప�����ా గల� ంత� అవ�త�ందన�
భయం�� ఏ���� �ారణ�ల� చూప�త�, ��ర�� లను ఆశ��ంచడం వల� �� ��జకవర�ం ప����ందుల, ��ాఖ�� స�
పల� ��ట�  ఇళ�  పట�� ల పం�ిణ� ఆ���� �ం��. ఆ �ధం�ా ఏ���� �ాట� ఈ �ార�క�మ��� అడ�� క����ర�.

వ�ే� ��లల� ��ాఖల�..:
ఇట�వల� ��ాఖల� భ�మ�ల ��కరణక� �����ర�� ���య���� ఇ��ం��. ��ం�� స����ల� �ేయమ� అ���ార�లను
ఆ�ే�ం��మ�. ఏ�ి�� ల� అక����� ���� 1.80 ల�ల మం���� ఇళ� పట�� ల� ఇవ�డ�� �ాక�ం��, ఇంట� �ా����ల� క���
ఇ��, ��ంట�� ఇళ�  ��ా�ణం �దల� ��డ��మ�.

�ష�  ప���� �ే�ా� ం:
ఎ�� క�ా� ల�, ఇబ�ందుల� ఎదు����� స�� ��ం�ేళ� ఈ �ష� ల� �ర���దలంద��� ఇంట� యజమ�నుల� �ేయ�లన�
ల��ం�� ప�భ�త�ం ప� �ే��� ం��. క��తం�ా ���� ప���� �ే�ా� మ� గట���ా �ెబత����ను.
ఇంట�� ప�ా��ా ������ �ష� �ే�ి, �ా�� �� ట��� స�, ఆ పట�� ను ఇసు� న�ప��డ� �ా�� కళ�ల�� క��ిం�ే ఆనందం ఎప�ట���
మ����� ల��దంట� అ�శ���� �ాదు. ఆ ఆనంద�� మ�క� శ��� ఇసు� ం��. మమ��� న���ిసు� ంద� �ెబ�త�.. �ేవ���
దయ, ప�జలంద�� చల�� ����నల�� ఇం�ా ఎ��� మం� పనుల� �ే�� అవ�ాశం �ా�ాల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట�,
��లవ� �సుక�ంట����ను.. అంట� �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�  సభల� ప�సంగం మ���ం��ర�.


