
18.05.2021. 

అమరావతి. 
 

వ ైయస్ాార్్మత్సాయకార్భరోస్ా్వరసగా్మూడో్ఏడాది్అమలు: 
 

కాయాంప్్కారాయలయాంలో్జరిగని్కారయక్రమాంలో్క్ాంప్యయటర్లో్బటన్్నొకకి్ప్థక్ాంలో్భాగాంగా్మత్సాయకారులక్ు్
నగదు్బదిలీ్చసేని్సీఎాం్శ్రర్వ యైస్్జగన్: 
 

ఆకాా్ర తై్సులతో్పాటు, ఏ్ఒక్ి్మత్సాయకారుడు్నష్టపో క్ూడదు 
అాందుకే్రాష్ట ర్వాయప్త ాంగా్100క్ు్ప ైగా్ఆకాా్హబ్ల్నిరాాణాం 
ఒకకి్హబ్్కకాంద్120్రీటయెిల్్షాప్లు, ఆ్విధాంగా్12్వేల్షాప్లు 
ఈ్ఏడాద,ి వచేే్ఏడాది..్ఈ్ర ాండేళ్లలో్ఆ్మరేక్ు్కారాయచరణ్అమలు 
ద ాంతో్ఆకాా్ఉత్సపత్సుత లు, మత్సాయకారుల్చపే్లక్ు్గటిుట బాటు్ధర 

ముఖ్యమాంతిి్శ్రర్వ ైయస్్జగన్్ప్కి్టన 

ఆకాా్ర తై్సుల్కకసాం్35్చోటల ్ఇాంటిగేరటెడ్్ఆకాా్లయయబ్ల్ఏరాపటు 
ఆరీీకేలతో్ఆకాా్ఇాంటిగేరటడె్్లయయబ్ల్అనుసాంధానాం 
ఆకాా్స్ాగుదారులక్ు, ర ైత్సులక్ు్నాణయత్సతో్క్ూడని్ఇన్ప్ుట్ా్ 
వాటి్దాారా్నాణయమ ైన్సీడ్్మొదలు్ఫడీ, మాందులు్సరఫరా 
మత్సాయకారులక్ు్అాండగా్ఉాండాేందుక్ు్8్ఫషిిాంగ్్హారీరలక్ు్శ్రరకారాం 
ప్.గోదావరి్జిలయల లో్ఏపీ్ఫషి్రసీ్్విశ్ావిదాయలయాం 
ఈ్ఏడాదలిోనే్ప్నులు్మొదలు్ప టటబో త్సునానాం 
ఈ్వరిాట్ీదాారా్మత్సాయకారులక్ు్స్ాాంకతేిక్ప్రమ ైన్శిక్షణ 

త్సదాారా్వారికక్మాంచి్ఉపాధ్ిఅవకాశాలు్క్ల్పాంచడాం్లక్షయాం 
మత్సాయకార్భరోస్ా్చలె్లాంప్ుల్సాందరభాంగా్సీఎాం్శ్రర్వ ైయస్్జగన్ 
 

అమరావతి: 
 

చేప్ల్వటేప ై్నిషధే్సమయాంలో్ఉపాధ్ికకలోపయిే్మత్సాయకార్క్ుటుాంబాలను్ఆదుక్ునేాందుక్ు్వ యైస్ాార్్
మత్సాయకార్భరోస్ా్ప్థకానిన్అమలు్చసేుత నన్ప్భిుత్సాాం, వరసగా్మూడో్ఏడాది్ప్థక్ాం్లబి్ధదారులక్ు్ఆరిిక్ాంగా్
ప్యిోజనాం్క్ల్పాంచిాంది.్కాయాంప్్కారాయలయాంలో్జరిగని్ఒక్్కారయక్రమాంలో్క్ాంప్యయటర్లో్బటన్్నొకకిన్సీఎాం్శ్రర్
వ ైయస్్జగన, 1,19,875్మాంది్మత్సాయకారుల్ఖ్యతాలోల ్రూ.10్వలే్చొప్ుపన్మొత్సతాం్రూ.119.88్కకటుల ్జమ్
చేశారు. 
 



వ ైయస్ాార్్మత్సాయకార్భరోస్ా్ప్థక్ాం్అమలు్సాందరభాంగా్సఎీాం్శ్రర్వ ైయస్్జగన్్ప్సిాంగాం: 
  

పేదల్క్షాట లు్ఎక్ుివని్భావిాంచే..: 
‘దేవుడి్దయతో్మరో్మాంచి్కారయక్రమయనికక్శ్రరకారాం్చుడుత్సునానాం.్ర ాండళే్ల ్పాలన్క్ూడా్ప్యరిత్కాక్ముాంద్ే
మూడో్ఏడాది్ఈ్ప్థకానిన్అమలు్చేసుత నానాం.్చపే్ల్వేట్నిషధే్సమయాంలో్మత్సాయకార్క్ుటుాంబాలక్ు్
అాండగా, తోడుగా్ఉాంటామనన్మయట్నిలబటెుట క్ుాంటూ,  కకవిడ్్వలల ్ఆరిిక్్ఇబీాందులు్ఉనాన, ప్భిుత్సా్
క్షాట లక్నాన, పదేలు, స్ామయనుయల్క్షాట లు్ఇాంకా్ఎక్ుివని్భావిాంచి్ఇవాళ్్అక్షరాలయ్1,19,875్మత్సాయకార్
క్ుటుాంబాలక్ు్బటన్్నొక్ిగాన్ేవారి్ఖ్యతాలోల ్దాదాప్ు్రూ.120్కకటుల ్జమ్అవుత్సునానయి.్ఇాందుక్ు్ఎాంతో్
సాంతోష్ప్డుత్సునానను’. 
 

మాంచి్కారయక్రమాం: 
‘ఇది్మాంచి్కారయక్రమాం్ఎాందుక్ాంటే్ఒక్్వ ైప్ు్కకవిడ్.్మరోవ పై్ు్ఏపిిల్్15్నుాంచి్ర ాండు్న లల్పాటు్చపే్లవేటప ై్
నిషధేాం.్ఇటువాంటి్ప్రిసిిత్సులోల ్దాదాప్ు్1.20్లక్షల్క్ుటుాంబాలక్ు్రూ.10్వేల్సహాయాం్ఎాంతో్సహాయాంగా్
నిలుసుత ాంది’. 
 

మయట్నిలబటెుట క్ునానను: 
ఇచిేన్మయట్ప్కిారాం్అధకిారాంలోకక్రాగాన,ే ప్తిి్క్ుటుాంబాంలో్ఒక్్అననగా, త్సముాడిగా, అనిన్రకాలుగా్తోడుగా్
ఉాంటానని్చపెపి, మత్సాయకార్భరోస్ా్ప్థక్ాం్అమలు్చసేుత నానము.్తొల్్ఏడాద్ిలక్ష్మాందతిో్మొదలు్ప టటగా్
ఇప్ుపడు్దాదాప్ు్1,20్లక్షల్లబి్ధదారులు.్ఇప్పటి్వరక్ు్దాదాప్ు్రూ.332్కకటుల ్నేరుగా్బటన్్నొకకి్ప్తిి్
మత్సాయకార్క్ుటుాంబానికక్చరేవశేానని్సగరాాంగా్తలె్యజేస్ాత ్ఉనానను’. 
 

అక్ి్చలెలల మాలు.్నిరుపేదలు: 
‘మన్ప్భిుత్సాాం్అధికారాంలోకక్వచిేన్23 న లల్కాలాంలో్ప్తిి్ప్థక్ాం, ప్తిి్అడుగులో్అక్ి్చలెలల మాల్కకసాం, 
ప్తిి్అడుగు, ప్తిి్కారయక్రమాంలో్పేదలక్ు్మాంచి్జరగాలనన్త్సప్న, తాప్త్సయిాంతో్అడుగులు్వశేాము’. 
‘అమా్ఒడి, గోరుముదద , విదాయ్కానుక్, జగననన్విదాయద వ న, వసతి్ద వ న, వ ైయస్ాార్్ర ైత్సు్భరోస్ా, ఆసరా, 
వ ైయస్ాార్్చేయూత్స, ప నషన్్కానుక్, వ యైస్ాార్్ఇళ్ల ్ప్టాట ల్ప్ాంపణిీ్కానివాాండి..్ఇలయ్ఏ్ప్థక్ాం్చూసనిా్
ఎక్ిడా్వివక్షక్ు్తావు్లేక్ుాండా, ఎక్ిడా్అవినీతికక్తావు్లేక్ుాండా, గార మ్సచివాలయ్వయవసి్తీసుక్ువచిే, ప్తిి్
ఒక్ి్ప్థక్ాంలో్ ప్తిి్పేదక్ు్అాండగా్ఉాండలేయ్మీ్బ్ధడడగా్అాండగా్ఉనాననని్సాంతోష్ాంగా్చబెుత్సునానను’. 
 

గత్సాంలో్ఏాం్జరగిిాంది?: 

‘చేప్ల్వటే్నిషధే్సమయాంలో్గత్సాంలో్రూ.4్వేలు్ఇస్ాత మని్చపెిపనా, ఏనాడూ్సక్రమాంగా్అమలు్చయేలేదు.్
ఏనాడూ్సకాలాంలో్ఇవాలేదు.్ఇచిేనా్అరకొరగానే్ఇచాేరు.్చేప్లవేట్నిషేధ్సమయాంలో్ఇస్ాత మని్చపెపినా, 



అలయ్ఇచిేన్దాఖ్లయ్లేదు.్అదే్విధాంగా్డజీిల్ప ై్రూ.6్సబ్ధాడీ్ఇస్ాత మనాన్క్ూడా్సక్రమాంగా్ఏనాడూ్
ఇవాలేదు.్ప గైా్ఆనాడు్కవేలాం్5్వలే్బో టల క్ు్మయత్సమిే్ఇచాేరు’. 
 

మరి్ఇప్ుపడు?: 

‘కానీ్ఇవాళ్్26,823్బో టల క్ు్లీటరు్డజీిల్క్ు్రూ.9్సబ్ధాడ్ీఇసుత నానము.్అాంటే్బో టల ్సాంఖ్య్ప రగిిాంది.్సబ్ధాడీ్
క్ూడా్ప రగిిాంది.్100్ప టరి ల్్బాంక్ులను్అాందుకకసాం్కటేాయిాంచాము.్డీజిల్్కొనుగోలు్చేసని్వ ాంటన్ే
స్ాారట్కారుడ ల్దాారా్ఆ్రాయితీని్బాంక్ు్యజమయనులక్ు్చెల్లాంచేలయ్ఏరాపటు్చేశాాం.్ద నికక్మరో్రూ.48్కకటుల ్
ఖ్రుే్చేశామని్మీ్బ్ధడడగా్సగరాాంగా్తలె్యజసేుత నానను’. 
 

రూ.6.7 కకటుల ్సహాయాం: 
‘గత్సాంలో్సముదాింలో్వటేక్ు్వ ళ్లలన్మత్సాయకారుడు్దురదృష్టశాత్సతత ్చనిపో తే, ప్టిటాంచుక్ునన్వారు్లేరు.్కానీ్
మన్ప్భిుత్సాాం్వచాేక్్ఎవరు్ఎక్ిడ్ప్మియదవశాత్సతత ్చనిపోయినా్వ ాంటన్ేగురితాంచి, అక్షరాలయ్67 క్ుటుాంబాలక్ు్
రూ.10 లక్షల్చొప్ుపన్మొత్సతాం్రూ.6.7 కకటుల ్ఆరిిక్్సహాయాం్ఇవాడాం్జరిగిాందని్తలె్యజసేుత నానను’. 
 

ఆకాా్ర తై్సులు–ప్భిుత్సాాం: 
‘ఇలయ్ప్తిి్అడుగులో్వటేక్ు్వ ళ్లల ్మత్సాయకారులక్ు్తోడుగా్ఉాండడాంతో్పాటు, ఆకాా్స్ాగుప ్ైఆధారప్డిన్
ర ైత్సులక్ు్క్ూడా్అాండగా్నిలయేాం.్ఇాంకా్ఆకాా్స్ాగుక్ు్యూనిట్్్విదుయత్్రూ.1.50్కే్సరఫరా్చయేడాం్దాారా్
53,550్మాంది్ఆకాా్ర తై్సులక్ు్ప్యిోజనాం్క్లుగుతోాంది.్ద ని్వలల ్ఏటా్దాదాప్ు్రూ.780్కకటల ్భారాం్
ప్డుత్సునాన, ఈ్ర ాండేళ్లలో్దాదాప్ు్రూ.1560్కకటల ్భారాం్ప్డుత్సునాన్ఆకాా్ర తై్సుల్కకసాం్ప్భిుత్సాాం్ఈ్
రాయితీని్సాంతోష్ాంగా్భరసిుత ాందని్మీ్బ్ధడడగా్సగరాాంగా్తలె్యజేస్ాత ్ఉనానను’. 
‘ఆకాా్స్ాగులో్ఏ్ర ైత్సుక్ు్క్ూడా్నష్టాం్జరగక్ూడదనన్ఉదేదశ్ాంతో, నాణయత్స్లేక్ుాండా్ర తై్సులు్నష్టపో క్ూడదనన్
లక్షయాంతో్35్చోటల ్రూ.్50.30్కకటలతో్ఇాంటిగేరటడె్్ఆకాా్లయయబ్లు్ఏరాపటు్చేశాాం.్ఏయి్ేనియోజక్వరాా లలో్ఆకాా్
స్ాగు్చసేుత నానరో, వాటలిో్ఇాంటిగేరటడె్్లయయబ్లు్ఏరాపటు్చేస,ి సీడ్్మొదలు్ఫీడ్్వరక్ు్అాందిాంచడాం్
జరుగుతోాంది’. 
‘ఇాంకా్ఆరీీ కలేతో్వాటిని్ఇాంటిగేరట్్్చసేి్ప్తిి్ర తై్సుక్ు్నాణయత్సతో్క్ూడిన్సడీ, ఇన్ప్ుట్ా, ఫీడ్్కానీ్మాందులు్కానీ్
సరఫరా్చేయడాం్జరుగుతోాందని్సగరాాంగా్తెల్యజేసుత నానను’. 
 

ఫిషిాంగ్్హారీరుల : 
‘మన్మత్సాయకారులు్ఉపాధ్ికకసాం్ఎాందుక్ు్సుదూర్పాిాంతాలక్ు్వలస్పో యి, తెల్సీ్తలె్యక్్విదేశ్ర్సముద్ి
జలయలోల కక్ప్విేశిాంచి, జ ళై్ల ్పాలవుత్సునానరని్గత్సాంలో్ఎవరూ్ఆలోచిాంచలేదు.్ఆ్ప్రిసిితి్రాక్ూడదని్చపెపి, 8్
ఫిషిాంగ్్హారీరల్నిరాాణానికక్శ్రరకారాం్చుటాట ాం’. 
‘గుాంటూరు్జిలయల ్నిజ ాంప్టనాం, క్ృషాా ్జిలయల ్మచిలీప్టనాం్ఫిషాింగ్్హారీరల్ఆధునీక్రణతో్పాటు, త్సతరుప్గోదావరి్



జిలయల ్ఉపాపడ, న లూల రు్జిలయల ్జువాలదని న్వదద్కొత్సతగా్ర ాండు్ఫషిిాంగ్్హారీరల్నిరాాణాం్చపే్టటడాం్జరిగిాంది.్
ఇప్పటికే్వీటి్ప్నులు్మొదలయయయయి’. 
‘ఈ్నాలుగిాంట్ిపాిజ క్ుట ్వయయాం్రూ.1509.80్కకటుల ్కాగా, ర ాండో ్దశ్లో్భాగాంగా్రూ.1365.35్కకటల ్అాంచనాతో్
శ్రరకాక్ుళ్ాం్జిలయల ్బుడగటలపాలలాం, విశాఖ్్జిలయల ్ప్యడిమడక్, ప్శిేమ్గోదావరి్జిలయల ్బ్ధయయప్ుతిప్ప, ప్కిాశ్ాం్జిలయల ్
కొత్సతప్టనాంలో్నాలుగు్ఫషిిాంగ్్హారీరల్నిరాాణానికక్త్సారలో్టాెండరుల ్ఖ్రారు్చసేి, ఈ్ఏడాదలిోనే్ప్నులు్మొదలు్
ప డతాాం’. 
 

80 వలే్మాందకిక..: 
‘రూ.2775్కకటుల .్8్ఫషిిాంగ్్హారీరల్నిరాాణాం.్వాటి్వలల ్దాదాప్ు్80్వలే్మాంది్మత్సాయకారులక్ు్ప్తి్సయక్షాంగా, 
ప్రోక్షాంగా్ఉపాధ్ిలభిసుత ాందని, వగేాంగా్అడుగులు్వసేుత నానము’. 
 

ఆకాా్హబ్లు: 
‘ఆకాా్ర ైత్సులతో్పాటు, ఏ్ఒక్ి్మత్సాయకారుడు్క్ూడా్నష్టపో క్ూడదననది్ప్భిుత్సా్లక్షయాం.్వారకిక్సర ైన్
గిటుట బాటు్ధరలు్రావాలనన్ఉదేదశ్ాంతో్దాదాప్ు్100క్ు్ప గైా్ఆకాా్హబ్ల్నిరాాణానికక్కారాయచరణ.్ఒకొిక్ి్
హబ్్కకాంద్దాదాప్ు్120్రటీయెిల్్షాప్లు.్అాంటే్100క్ు్ప ైగా్ఆకాా్హబ్లు.్మరో్12్వేల్రటీయెిల్్షాప్లు్
వస్ాత యి.్వీటి్వలల ్ఆకాా్ఉత్సపత్సుత లు్కానీ, సముదాింలో్వేటక్ు్వ ళ్లల్మత్సాయకారులు్తీసుక్ు్వచిేన్మత్సాయ్
సాంప్దక్ు్కానీ్మాంచి్ధరలు్వస్ాత యి.్ఈ్ఏడాది, వచేే ్ఏడాది..్ర ాండళే్లలో్ద ాంటరల ్ప్ురోగతి్క్నిపసిుత ాందని్ప్తిి్
అక్ి్చలెలల మాలక్ు్తెల్యజేసుత నానను’. 
 

ఫిష్రసీ్్వరిాటీ: 
‘ప్శిేమ్గోదావర్ిజిలయల లో్ఏప్ీఫషి్రసీ్్విశ్ావిదాయలయాం.్ఈ్ఏడాదలిోనే్ప్నులు్మొదలు్ప టటబో త్సునానాం.్ద ని్
దాారా్మత్సాయకారులక్ు్స్ాాంకతేిక్ప్రమ నై్శిక్షణ్ఇచిే, వారకిక్మాంచి్ఉపాధి్అవకాశాలు్క్ల్పాంచడాం్లక్షయాం.్
దేవుడ్ిదయ్వలల ్మత్సాయకారులక్ు్మాంచి్కారయక్రమయలు్చయేగలుగుత్సునానాం’. 
 

ఓఎనీీసీ్ఇవాక్పో యినా..!: 
‘2012లో్జీఎస్పసీీ, ఓఎనీీస్ీత్సవాకాల్వలల ్ముమ్మాడివరాం్నియోజక్వరాాంలో్దాదాప్ు్14,927్మత్సాయకార్
క్ుటుాంబాలక్ు్ఉపాధి్లేక్ుాండా్పో యిాంది.్ఒకకి్క్ుటుాంబానికక్రూ.47,250్ప్రిహారాం్ఇస్ాత మని్చెపపి్ఇవాలేదు.్
అయినా్వారి్గురిాంచి్ఎవరూ్ప్టిటాంచుకకలేదు.్ఆ్క్ుటుాంబాలను్ఆదుక్ుాంటానని్నా్పాదయయత్సలిో్వారకిక్హామీ్
ఇచాేను.్ఆ్త్సరాాత్స్అధకిారాంలోకక్రాగాన్ేముమ్మాడవిరాంలోనే్సమయవేశ్ాం్ప టిట , రూ.75్కకటుల ్ప్భిుత్సామ్ేభరిాంచి్
ఇచిేాంది.్ఆ్విధాంగా్14,927్క్ుటుాంబాలను్ఆదుక్ుాంది.్ఓఎనీీస్ీనుాంచి్ఇాంకా్ఆ్డబుీలు్ప్యరితగా్రాలేదు’. 
 

ప్తిి్అడుగులో..: 



‘ఈ్విధాంగా్ఎక్ిడా్పదేలు్ఇబీాంద్ిప్డక్ూడదనన్ఉదేదశ్ాంతో్ప్తిి్అడుగు్ముాందుక్ు్వశేామని్సగరాాంగా్
చెబుత్సత, ఈ్కారయక్రమాం్దాారా్ప్తిి్మత్సాయకార్క్ుటుాంబానికక్మాంచి్జరగాలని, దేవుడి్దయతో్మీ్అాందరకిీ్
ఇాంకా్మాంచి్చసే్ేఅవకాశ్ాం్రావాలని్కకరుక్ుాంటూ..్స లవు్తీసుక్ుాంటునానను’..్అాంటూ్సీఎాం్శ్రర్వ ైయస్్జగన్్
ప్సిాంగాం్ముగిాంచారు. 
 

మత్సయకారుల్జీవితాలోల ్వ లుగులు్నిాంప్ుత్సునానరు:్సదీిర్ిఅప్పలరాజు, ప్శు్సాంవరిక్్శాఖ్్మాంతిి: 
– ‘ఇవాళ్్మూడో్విడత్స్మత్సాయకార్భరోస్ా.్ఇాందులో్భాగస్ాామయాం్అవుత్సుననాందుక్ు్సఎీాం్గారకిక్క్ృత్సజఞత్సలు.్
కకవిడ్్సాంక్షోభాంలో్క్ూడా్ఏ్ఒక్ి్కారయక్రమయనిన, ప్థకానిన్ఆప్క్ుాండా్దేశ్ాంలోన్ేఆదరశాంగా్నిలుసుత నానరు.్
విదశేాలోల ్చిక్ుిక్ునన్మత్సాయకారులను్సురక్షతి్సాంగా్తీసుక్ు్వచాేరు.్అద్ేవిధాంగా్కకవిడ్్సమయాంలో్వివిధ్
తీర్పాిాంతాలు, పో రుట లోల ్చిక్ుిక్ుపో యిన్మత్సయసకారులను్సాసిలయలక్ు్త్సరల్ాంచారు.్తీర్పాిాంత్సాం్ఉనన్ప్తిి్
జిలయల క్ు్హారీర్్క్టిటాంచాలనన్మీ్ఆలోచన.్దాని్దాారా్మత్సాయకారుల్జీవితాలోల ్వ లుగులు్నిాంపాలని్మీరు్
చేసుత నన్క్ృషకిక్ప్తిి్ఒక్ి్మత్సాయకారుడు్ధనయవాదాలు్తలె్యజసేుత నానరు’. 
 

ప్శు్సాంవరిక్్శాఖ్్మాంతి్ిసదీరిి్అప్పలరాజు, ఎాంప్ీమోపదివేి్వ ాంక్టరమణ, సీఎస్్ఆదిత్సయనాథ్దాస, వయవస్ాయ్
శాఖ్్స పష్ల్్సీఎస్్ప్యనాం్మయలకొాండయయ, మత్సాయశాఖ్్క్మ్మష్నర్్క .క్ననబాబు, ప్భిుత్సా్సలహాదారు్
(వయవస్ాయాం)్అాంబటి్క్ృషాా ర డిడతో్పాటు, మత్సాయ్శాఖ్క్ు్చాెందిన్ప్లువురు్సీనియర్్అధకిారులు్ఈ్
కారయక్రమాంలో్పాలగా నగా, వివిధ్జిలయల ల్నుాంచి్అధికారులు, ప్థక్ాం్లబి్ధదారులు్వీడియో్కానఫర నా్్దాారా్
హాజరయయయరు. 


