
 15–03–2023, 
 �సనసభ, అమ�వ�. 

 గవర� �   �పసం���  ధన� ���  ���   ��� నం�  చర�   సందర� ం�  �సనసభ�  ��� �న 
 �ఖ� మం��. 

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

 45 �లల �లం� ఏం ��� ���... 
 గవర� �   ��  �పసం���  ధన� ���  ���   ��� నం  చర� ,  ���  బ���   �ప�శ��� 
 సందర� ం�  ఈ  ��  మనం  ఇక� డ  స��శమ�� ం.  మన  �ప�త� ం  వ��   ���  45  �ల� 
 �వ��ం�.  ఈ  ��  సంవత� �ల  9  �లల  �లం�  మనం  ఏం  ��మన� �  ఒక� ��  �న��  
 ���  ���ం�..  ���  సంవత� ��  గడవక�ం�  98.5  �తం  ������  ��� న 
 ��ల��   �ర��� ,  అమ�  ��న  త�� త  ���  దయ�  ఈ  సభ�  ���  బ���  
 �ప�శ�ట����� ం.  ఎ�� కల  �����   �షయం�  ����  �పవ��న  �బద�త� 
 సంబం�ం�  మనం  ���వ�� న  �ప�   ���   ఇ�.  ����  �����   అం�  ఎ�� క� 
 అ���న  త�� త  �త��ట��  ప�యడం  అన�   �ం�ప����  ����  స� ��  ప���... 
 �����   అం�  అ�క  ప��త  �గంధం  అ�,  అ�క  భగవ��త  అ�,  ���   అ�,  ���   అ� 
 �పజ�  ����న�   ఆశల�..  ���  �ర��� �� న  �ధ� త  �ప��� ల�  ఉన� ద� 
 ����� ... �ప�  ���  ���వ�� ం. 

 ��వ�, �శ� స�యత� అర �ం ���... 
 �జ��ల�  ��వ�,  �శ� స�త  అ�  �ం�  ప�ల�  అర �ం  ��య���,  �ప�త� ం� 
 నమ� కం  ����,  �లన�  �రదర� కత  �����   �ధం�  గ��న  ���  సంవత� �ల 
 �లన ��ం�. �జ�య వ� వస�� �ప�  ��� � �����గ��ం. 

 ఈ ��� సంవత� �ల ప��లన ���ం�... 
 మన  �ప�త� ం�  �లం,  మతం,  ��ంతం,  వర �ం�  ��  �వ��  ఎవ��  ఓ�  ��రన� �  �� 
 �డ�ం�  మం�  ���మ�  ఎ�� కల  �ళ  ఏ��  ��� �...  ఆ  �ట�  ��  తప� �ం� 
 సం�మపథ��,  అ�వృ��  పథ���   అమ�  ��మ�  మన�� � ��,  సగర� ం�,  సం�షం� 
 �ప� గ����� ం. 

 �  ���,  �����  అ�  �పజల�  �భ�ం�  జన� ��  క��ల�  ����  ర��  ��,  ఎ�� కల 
 వర�  �జ���,  ఎ�� క�  అ���న  త�� త  అంద�  �  ���  అన�   �ప�   సం����   ఈ 
 ���ళ� �లం�ఇవ� గ��ం. ఇ� �� మనం ����� న �ప�  ��� . 

 భ�ష� �� ��ం�ల�... 
 ఈ  ��ష�ం�  �ప���ంబం  �న� �  కం�  ��  ��  కం�  ��,  �ప�  కం�  భ�ష� �� 
 ��ంద�  ఎ�� ��  న�� ��  అ�� �  ���   అ�వృ��  అం��.  ఇ�� న  �ట  �ప�రం 
 �ద�కం�  ఉన�   �ప�  ఒక�   ��ంబం��  �ల��,  �ద��,  వృ���  ఈ  ��  త�ల� 
 �� ��� �.1,97,473 ల�ల ��� 



 ���  �� �  అం�  ���  బట�   ���   ఎక� �  లం���  ����ం�,  �వ��  �� 
 ��ం�  �ప�   వ� వస���  ���   ����  �గ��ం.  ఇ�  ����� న  ఈ  ���   మనం  ��న 
 అ��ప�  ��� . 
 గతం�  ��ం�ల  చ��త�  �ర� ����,  ��ల  చ��త�  �ర� ��  ��,  ఆ� �క 
 �ష�ల� ఎవ�� అర �ం �� �ధం� ��న �ట� ��� � �ప� � ��� ����. 

 మం� జ��ంద� ����� మద��వ� ం�... 
 అప� ��   బ���   �ప�శ���  �ప�   �ప�   �ట�  ��� ����.  �వ��  �పజల�  ��తం  ఏం 
 మం�  జ��ం�  ?  ఏ  ��ం���  ఏం  మం�  జ��ం�  ?  అం�  ఎవ�దగ ��  స��నం  ఉం�� 
 ��.  అ�వం�  ప�����  మన  �లన�  ఇం�ం��,  మ��  మ���  ఏం  ��  జ��ంద��... 
 గడప,  గడప�  ���  అ��   �  ��ం���  �ప�త� ం  �ం�  జ��న  మం�  ఇ�  అ�  ఏకం�... 
 ��ం�   ��,  �వ�ల�  స�  ���  ��� ..  ��  మం�  జ��ంద�  ��  ����  మనంద� 
 �ప��� ��  మద��  పలకం�  అ�  సగర� ం�  మన  ఎ�� �� �  ఇం�ం��  ���  జ��న  మం�� 
 �వ�ంచగ��న �ప�  �� నం� ఈ ��� సంవత� �ల ప��లన ��ం�. 

 ఇ�  మనంద�  �ప��� ��  ఉన�   ��కత,  �బద�త  అ�  �ప� ���  �ద�  ఉ�హరణ. 
 ఎ�� కల�� �  ��ం�  ఎ�� కల�  �ం�  ఎ�� �� �  �ప�  ఇం��  ���,  �ప�  అక� �  క��, 
 �ప� ఇం��� జ��న మం�� �ప� గ�� ప���� ఈ 45 �ల��  �గ��ం. 

 ��ష� ప��ల� వ� వస�� జ��న ���  ��� ల� �ం�� �ప������. 
 ��ష�ం�  2019  ���  13  ����  ఉం�  అ�  ���   26  ����  అ�� �.  అం�  �నర�ం  ���న 
 ��� ల  వలన  13  �ం�  26  మం�  క�క ���,  26  మం�  ఎ�� �,  26  మం�  ����  �� 
 అ�� �ఖల���  అ����  ���ం�  అ�� �.  అం�  ��ష�  �పజల�  ప��లన  �వ� 
 ���ం�  అ�� �.  అ����,  అ��రం  �పజల�  మ�ంత  ��వ  అ�� �.  ఇ� 
 ��ం��కరణ�  ����� న  మ���� .  ��ష�ం�  2019  వర�  51  ����   ��జ� �  ఉం� 
 ఇ�ళ  76�  ������ం.  ��ష�ం�మన  �ప�త� ం  ఏ�� �  ��న  త�� త  15,004  ��మ, 
 ���  స��ల��  ఏ�� ట�� �.  ���  మన  �ల��  అక� �  ఉ�� గం  ��� ..  �శ� త 
 ఉ�� ���  1.34  ల�ల  మం�  క������ �.  �ప�  స��లయం��  ��మ����� 
 ��� 600 �ర�వ� ఎ�వం� లం��, �వ��  ����ం� అం���� �. 
 �ప�  50  ఇళ��  ఒక  �లం��   ��� న  ��ప����  న��ం�ం��  ..��మ  స��లయల� 
 అ�సం�న� 2.65ల�ల మం� �లం���� �����  మం� ����� �. 
 ���ల�, ���ల ప����  ఎక� డ ��� �ర�వ��  ఇ�క �ప�వం. 

 ఆ�� �� - �త�నం �ం� ��కయం వర�... 
 మనంద�  �ప�త� ం  �శం��  �����  ఏ�� �  ��న  10,778  ��  భ��  �ం��� 
 ��మ����  క������ �.  ఇం��  �త�నం  �ం�  పంట  ����  వర�  �ప�  �వ�� 
 �తన� �  ���  ఉం�,  �తన� �  ��ప����  న��ం�  �ప�   వ� వస�  ��మ����� 
 అం���� ఉం�. 
 ఈ  ఆ�� �ల�  10778  మం�  అ��కల� �,  ���కల� �   ���� ���  అక� డ  ప����   ��ల� 
 ���  ఉ�� �.  గత  �ప�త� ం�  ఇ�ం�  ఆ�� ��  ��,  ఇ�ం�  �వ�  ��  క��ం� 
 ప���� ��. 

 � ���ల� �శ� త ��ం� �శ�.... 



 ఇ�  మనం  ��మ  ����  ����� న  �ప�   ��� .  గతం�  మండ���  ఒక  స�� య�  ఉం� 
 �ప�   �షయం.  అత�  ��  లం��  ఇ��  తప�   ��  �రక�  ప����.  మండ���  ఒక� � 
 ఉం��  �బ��...  అంద��  అం�����  ��  ప����.  మన  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న 
 త�� త  �ప�  ��మం��  పట�����  �������   10,185  మం�  స�� యర ��  �య�ం�ం. 
 మండ���  ఒక  స�� య�  ��  ప����  �ం�  ఈ  ��  10,185  మం�  స�� య��  ��మ���� 
 స��లయం�  అం����  ఉండటం�  ��  ఇ�ళ  100  సంవత� �ల  త�� త  సమ�గ 
 �స��   �ప��,  క�� ల�,  ����ల�  �శ� తం�  స� ��  ప���  అ���  ���న�  
 �ప�త� ం మన�. 
 ఇ� మనంద� �ప�త� ం ��మ���� ����� న మ���� . 

 2019  వర�  ��ష�ం�  ఉన�   ��క�   ����  �వలం  11  ��త�.  ఈ  45  �లల  �లం�  మ� 
 17  ��క�   ����  ఇ�ళ  ��ష�  �� ప�ం�  ��� ంచబ���� �.  మన�ద�   ఆ�గ�   రంగం 
 �ద మనం ���న�  �శద�� ఇ� ఒక �న�  �దర� నం. 
 ��ష�ం�  ఇప� �వర�  �వలం  6  ����  ఉం�...  మ�  4  ���ల�  ��� ���� �.  మ�  9 
 ��ం�   �ర� �� ����� �. 

 25 �ళ� �� క�ం�� �� ��ం�... 
 మ�  7�ల  ���ట��  సంబం�ం�  �వలం  �.2.49  ల�  మ�  25  సంవత� �ల�� 
 అం����  ఉం�ట���,  సంవత� ���  17�ల  ��య�   ����  వ� వ����, 
 పగ���  అం����  ఉం��  ఉ�త  క�ం��  ��  ��ం�  ఏ�� �  ��న  �ప�త� ం 
 �� మన�. 

 ఈ�  ఆ�  ��ం�  ���� � �ంబ�  వ� � ఏ�... 
 ఈ�   ఆ�   ��ం�   ���� �  వ�స�  �����  �శం�  �ంబ�   వ�   �����   మన  ��ష�� 
 ���ం�.  ఈ�   ఆ�   ��ం�   ����   �� ం�ం�   ఇ��   �ప��య�  గత  ��ళ�  �ందట 
 ��� �  ���.  ఆ  �ప��య�  ప��శమ�  ���న�   �ళ�  అ�����  �� 
 అ����� �.  �ళ�  అ����ల  �ర�  ఈ  �� ం�ం� �  ఇ��న�   �పధ� ం�  మన  ��ష�ం 
 �శం� �� సంవత� ��� �ంబ�  వ� � �లవడం �ప�  ��� ణం. 

 గతం�  ��ష�ం�  ఎన� �  ��  ����మకసంస��,  �����క  �త��  మన  ������ 
 ���బ��  ���ం��  �ం��  �వ��� మనం  ����� ం.  అ�  ��� ��,  ఇ� 
 ��ఖ  స�� � ��  ��ం.  ఇ�  మన  �����క  రంగం�  �����  ��� ల�  మనం  ఏ 
 రకం�  ���రం  ���మ�  �ప� ���  ఇ�  ఒక  �దర� నం.  28  ����ల  �రత�శం�  2021–22 
 సంవత� ���  అత� �కం�  11.23  �తం  ఆ� �క  వృ�����  �శం��  �ంబ� వ� �  మన  ��ష�ం 
 �ఎ� �� ���  �� న�� ��ం�. 

 2021–22  ఆ� �క  సంవత� రం�  తలస�  ఆ����   ���  14.02  �తం  ���న  ��ష�ం  ఏ�� 
 ఉందం�  అ�  ��  మన  ��ష��.  ���  దయ  వలన  �పజల  కష�ం�  మం�  గవ�� ��   
 ����వడం� ఇదం� �ధ� �ం�. 

 అ�గ��� అ�వృ��.... 
 ��మం  �ం�  ��ష�  �జ��ల  వర�  అ�గ���  ��  45  �లల  �లన�  ���  
 క����ం�. � జగ�  ���  �� క����ం�. 



 ఈ  45  �లల  �లన�  ఈ  ��ష�ం�  ఏ  ఒక�   �����   �����   ఆ  ��మం�  �ప�� టం� 
 క����న�   ��� �  గమ�ంచవ�� .  �ప�  ��మం�  మనం  వ�� న  త�� త  �త��  ఏ�� � 
 ��న ��మ స��ల�� క�����. 
 అం��  ����  10  మం�  �ల��  అక� డ  ఉ�� గం  ���   �క� �  ��న�� �  మన� 
 �� ��� ం�   ���   ప����  మన�  ఈ  ��  మన  ��మం��  క����ం�.  ��  �� �  600  � 
 ��  �వ�  అం����  క������ �.  అ�  ��మం�  ఇ�ళ  �ప�  50  ఇళ��  �లం��  
 ��ప����  �ప�  ��  �ర� �కమం�  �పజల�  ��� ����   �వలం����� �.  అ� 
 ��మం�  మ�  ���  అ���  ���...  ��  భ��  �ం�దం  క����ం�.  అక� �  అ��కల� �  
 ���� ��   ప���� ..  ఇ–���   ��  న��  ��� ..  పంట  �త�నం  �ం�  ����  వర� 
 ��ల� �యం ���న�  �� క����ం�. 
 మ�  ���  అ��ల  �రం�  �య�� �   ���   � ���   క����ం�.  ���   � ��� �  క�� �� 
 ���   ఆ�స�   24  గంట�  అం����  ఉండడం�  ��  ����  105  ర�ల  మం��  14 
 ర�ల  ప���  ��� ..  �� ��  �క ��   ��� �� �  అ�సం�న�  అక� �  �వలం���  
 క�����. 

 మ�  ���  అ��ల  �రం�  ��ట�   ��బ��  క�����.  ���  ��� �ట�  క���� ం. 
 మ����   �ట�  కట����� ం.  అ� ����   �� ం�   ��� �  ఇప� ��  4�ల  ���ల�  �బ�  
 ఆ���   ���   ��  ���ం�.  ���న  13�ల  పం���ల�  ��ంబ�  ���  ���� 
 ���ం�.  �� ం�   ���   ��న  �ట....  ��ట�   ��బ��  ����   ��  అ� ����   �� ం�   ���  
 �� � వ��   �ఫ�  �� � ��మ����� �����  �య���� ం. 

 అ�  ��మం�  �����  ��న  ఇం� ��  ��యం  �� ��  క�����.  అక� డ  �ం�  ��� 
 �రం��  �దఅక� ���మ� ల  ���  మనం  ఇ�� న  ఇళ�  స���,  ఆ  ఇళ�  స���� 
 ��� ణమ��న�  ఇ�� క�����. అ� �వలం ఇ�� �� �ల��. 
 ఇవ��   ��మ����  ఏ��మం  ���న�   �ప�� టం�  ��  ��� నవ��   అ�వృ��� 
 క�����. ���ళ� �కమ�� మన �ప�త� ం ��మ ���� ����� న ���  ఇ�. 

 గ��� ఇప� �� �� ���... 
 గత  �ప�త�   హ�లం�  ఎ�� కల�  �ం�  �లల  �ం�  వర�...  ���  అం�ం�న  �న��  
 �వలం  �.1000.  అ�  ��  39  ల�ల  మం��.  ఇ�� �  ���  దయ�మనంద�  �ప�త� ం� 
 �న��   ��ష�  �� ప�ం�  అం��ం�న� ��  64  ల�ల  మం�  ఉ�� �.  మన  �ప�త� ం 
 ఏ�� �  అ�న  �ంట�  �న�� �  �.2250�  �ం�  ఇప� ��  �.2750�  ����� ం.  బ��� � 
 జనవ�  ���  �న�� �  �.2,750�ం�  �.3000�  ������  ఆ  త�� త�  ఎ�� కల� 
 ��� �ర� �కమం జ���ం�. 

 �శం� ఎక� � �� �ధం�.... 
 ఒక�  ��న  ��� ద���  �ం�  �లం��   ఇం�ం��  వ��   �క� �  ��న�� �  ��  
 ��� ం�   ���   �ప�  అవ� �,  �త�  �న��   ���  ���  �ర� �కమం  ����� �.  ఇ�ం� 
 �ర� �కమం  ��ష�ం��,  �శం��  ��  �పపంచం��  ఎక� �  ��.  ఇ�  మన  �ప�త� ం 
 ����� న �ప�  ��� . 

 ఇం� వద�� �ష� – ��  �డ� � ఏ�. 
 మన  �ప�త� ం�  �ష�   ����  1.46  �ట��  �ం�ం.  ��ష�ం�  ఏ  ప���  అ��  పట�ణం� 
 అ��  �ష�   �య� ం  మన  ���,  మన  ఇం�  �ంగ�  అం�ం�  వ� వస�  �శం�  ఏ  ��ష�ం� 



 అ��  ఉం�  ?  మనం  ఎ�  ����� �  ��  ���  ���న  �����  ఎ�  ���  ��� �� 
 ��   �డ�   ��ష�ం��  మన  ��ష�ం  ఉం�.  �ష�   ���  దగ �ర  గంటలతరబ�  �� �  �లబ� 
 �����  ���ం�  ��ష�  �� ప�ం�  �త�ం�  9,260  ��వ�  �� � �  �ణ� �న  �����    మధ� స� 
 సన�   ��� ��   �ల��  ��వ�  ���న�   �ప�త� ం  మ�క� ��  ఉం�  ?  ఇ�  మన  �ప�త� ం 
 వలన వ�� న ఇం� �ప�  ��� . 

 మన �ప�త�  �� ��– ఊహకంద� ��� �... 
 గత  �ప�త� ం�  ��ల�న  ప������   ఉన�   గవర� �ం�  బ��.  అ�ం�  బ�ల�  మ� 
 �ం���  ��  ��� ��   బ��  �తం  గవర� �ం�  బ�ల�  ��ప��  ���వ�� .. 
 గవర� �ం�బ��  ��ఎ� ఈ  ఇం� ��  ��యం�  ��� �ద�గ���మ�,  ఎ���  తరగ� 
 �ల�ల�  �� ��  ఇ��మ�,  ఆ�  తరగ�  �ం�  �ప�  తరగ�  గ���  ఐఎ� �(ఇంట�� ��  
 ���   �� ���  )  ఏ�� ���...  ��� �����   ��ట�   �గం��  ����  �ళ�మ�, 
 ���ద�  ��  �ం�  �ల�ల  ���   వర�  ఒక  �న�మ�  �ఖ� మం��  �శద�  ���వ��� , 
 జగనన�   ��� ��న  వంద�తం  ��  ��ంబ��  �ం�   �యడ���ం�  వస�  ��న� 
 �ల�లంద�� ��� 
 ఉం�  ప����  గత  �ప�త� ం�  ఏ���  ఎక� ��  జ��ం�  ?  ఇ�ం�  ���   ఊహ�� 
 అం��ం� ? అ� అ����� �. 
 �ం�����  ఆ�  తరగ�  �ం�  �ప�  తరగ���  ��ట�   ��� �� �.  ఇంట�� ��  
 ��� �� ల�  �ల�ల�  �ప� డం  �ద����  ��� ��   బ��  ���  ��ప��  ఇ� 
 ��ర�  ఐఎ� ��  ఏ�� �  ��,  గవర� �ం�  బ�లవ�  ��� ��  ప����  మ�  �ం� 
 సంవ�� రల�  జ���ం�.  ఇం��  ���  15,200  �� ళ��  6వతరగ�  �ం�  ఉన�  
 5,800  �� ళ��  30,230  ���   �� ల�  ఈ  �� �  �� ��  ���  ���  ఇంట�� ��   ���  
 �� ���  � ���� ��ట�  ������ ��ష� �� ప�ం� వ���. 

 8వతరగ�  �ం�  �� ��  ఇ���� ం.  ���  సంవత� రం  ఇ�  �ర� �కం  జ���  ���� 
 �� ళ��  ��  �� ��  ఇ���.  �ప�త�   �� ళ���  �� ��  ఇ��...  మనం  ఇవ� క�� 
 ఇబ� ం�  పడ�మ�  ����  �� ��  ��  �� ��  ఇ���.  ఇవ��   ఎంత  �ప� �  ��� � 
 జ����� యన��� ఉ�హరణ. 

 ఎవ� �  ఊ�ం�  ఉండ�.  గవర� �ం�బ��  ��� ��   బ�ల�  ��పడట�  �ప�  
 అ���  ��వరణం  �ం�..  ��� ��   బ��  గవర� �ం�   బ�ల�  ��  ప�  ప���� 
 వ��ందన�  ఊహ �� ఎవ�� వ��  ఉండ�. 

 మనబ�  ��  ���  ��ష�ం�  ���  45�ల  �� ��,  ����  �పం  ����� �.  ఇ� 
 వ��  తరం �ల�ల భ�ష� �  �సం మన �ప�త� ం ���వ��న�  �ప�  ��� . 

 నవర�� ల పథ�ల� ఒక�� గమ���.. 
 తమ  �ల�ల�  చద�ం�  త��ల�  �.15��  �యం  �యడం  అన�   ఆ�చన  గతం� 
 ఎ�� �  ��ం�  ��.  �శం�  ��  ఎక� �  ఏ��ష�ం�  ��.  మన  �ప�త� ం  ���ళ�� 
 ఈ అమ� ఒ� పథకం �� � 48.48 ల�ల త��ల ����  ���న �త�ం �.19,674 ���. 
 �వలం  �ల�ల�  బ��  పం�ంచమ�  తల�ల�  ��త� �ం�డ��  ��న  వ� యం  ఇ�.  75  �తం 
 �జ�  క�� తం�  ఉం�ల�  మం�  �న�మ�  �ప�తయప�,  చ��ల  �సం 
 ఆ�టప�� ��� న �ప�  పథకం. 



 ��  భ��  పథకం  ���ం�  52.38  ల�ల  మం�  ��ల�  ���ళ�  �లం�  ఈ  పథకం 
 �� �  �.27,062  ���.  ��  ���,  ఆ�� ఎ� ఆ�   ��ల�  �తం  ఈ  �యం  అం���న�  
 �ప�త� ం మన�. 
 ��  ���యం�  ���  ఒక�   ���  ��  ���ం��� నఅవసరం  ��  ��ం�  �� 
 ����   ��  �����న�   �ప�త� ం  మన�.  ఇ�  ���ం�  44.05  ల�ల  మం�  ��ల� 
 �.6,872 ��� ప��రం� అంద��న �ప�త� ం మన�. 

 ఇ� ��   స�� �,  ��� వ��,  పగ���  �మ� �  గంటల  ఉ�త  ��� �,  ఎంఎ� ��  ఏ��తం 
 తగ ��ం�  ఆ�ర��� ల  ����,  �న� ం  �కరణ,  ఆ� ��ల  �� �  ఇ–  ���ం�   ఇ�  �ప� 
 ఒక�   �షయం�  చ��త�  వ� వ�యరంగం�  ఎన� �  జరగ�  �ధం�  ��� � 
 ���వ�� న �ప�త� ం మన�. 

 45  సంవత� �ల  �ం�  60  సంవత� �ల  మధ� �  ఉన�   ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ���� 
 అక� ���మ� ల�  ఆ� �కం�  అండ  దండ�  అం���న�   �య�� �   ��త  �ం�  పథకం 
 ��ష� చ��త�� �� �శం� �� ఎ�� �, ఎక� � ఇ�ం� �� ం జరగ��. 
 ఈ  పథకం  �� �  26.40  ల�ల  మం�  అక� ���మ� ల�  �.14,129  ���  అం�ం�ం.  �ం� 
 ��  ఐ��,  �  అం�   �,  �ల��� ,  అ��   వం�  �ద�  �ద�  సంస�ల�  ����  వ��   ఆ 
 అక� ���మ� ల�  �వ����  సంబం�ం�న  ���ల�  ���..  �� ం�ల�  మ�కం  ���  
 �ళ�� �� ��ం�న �ప�  వ� వస�� ��త �� � ����� ం. 

 ���   వ���  అక� ���మ� ల�  ఆ��ం�..  మ���  ���  సం�ల  అక� ���మ� ల� 
 అండ�  �లబ�ం��  �ఎ� ఆ�   ఆస�  �� �  �.25�ల  �ట��  ���  �డత��   ��� 
 �����మ�  �ట  ఇ�� ం.  అన�   �ట  �ప�రం  ��  �డత  ���ం�న�  �ద�ం�  ఉ�� ం. 
 ఇప� �� �ం� �డత��  �.12,758 ��� 78.74 ల�ల అక� ���మ� ల ��� ��� ం. 

 గత �ప�త� ం ఎ�� క��  ���నం �యడం, 
 ఎ�� కల  అ���న  త�� త  �సం  �యడం  ���  సం�ల�� ం��  ��  �బ�  
 �యడంమన క���ట� ��ం. 
 గత  �ప�త� ం�  అ��   �� ం�ం�   ���    ఎ� �ఏల  �ంద  �ద�  18�తం  అక� ���మ� ల  ఏ,  � 
 ���  సం�ల��  �, � ��� � �గ�����. 
 ఇ�ల  అ��   �� ం�ం�   ���    �వలం  ��ం�   ఐ�  �తం.  అం�  99.5  �తం  ఇ�ళ 
 అక� ���మ� � సం�షం� క���� �. �� గమ�ంచం�. 

 అ��  వ��ల సం�మం �శ�... 
 �య�� �   ���స�ం  �� �  3.56  ల�ల  మం��  �.1518  �ట��  �యం  ��ం.  �య�� �  
 ఈ�� �స�ం �� � మ� 3.94 ల�ల మం�� �.595 ��� ఇవ� గ��ం. 
 ఇ�ం�  పథ�ల�  అక� �ల�మ� ల  ���రత�  తమ  ��నం�  ��� ��  అమ�  ���న�  
 ఏ�క �ప�త� ం మన�. 
 ఈ  ��  ���  ���   ��  11.23  ����  ���ం.  ఆ  ����  ���   ��  మన  ��ష�ం�  �వ��� 
 �రణం ఏ�టం�.. ఎ�న���ల� �� ఇ� అవసర�న అంశం అ��ం�. 

 ఉ�� �ల కల� న �శ�.... 
 ఐ�న� ర  �ట�  జ���  ఉన� �  ���  ల��  �ప�త�   ఉ�� ��.  మనం  వ�� న  త�� త 
 ���  ల��  �ం�  ఆ�  ల�ల  ఉ�� ��  �యగ��ం.  సగం  ఉ�� ��  �ం�ం.  �� 



 ఐ�న� ర  �ట�  జ���  6ల�ల  ఉ�� ��.  �ద�,  �ద�  ప��శమ�  ���న�  అ��  
 ���ం�  మ�  15–20  ల�ల  ఉ�� ��.  ఈ  �పధ� ం�  ఉ�� ��  ఎ�� వ�  ఎక� డ 
 ఉ�� �  అ�  గమ���..  ఎంఎ� ఎంఈ  �����  ఉ�� �.  ఒ��   ఎంఎ� ఎంఈ  ����  క�సం 
 10  మం��  ఉ��  క�� ��ం�.  ఇంతక�ం�  1.10  ల�ల  ఎంఎ� ఎంఈ  ����  ��ష�ం� 
 ఉం�...  మన �ప�త� ం 
 ఏ�� �న  త�� త  మ�  1.56  ల�ల  ఎంఎ� ఎంఈ  ����  ఏ�� ట�� �.  ��ప���� 
 ��త� హ���   ���  న������ ం.  �ం�ం� �  ఉన�   ఇండ���య�   ఇ�� ం�� �  అ��  
 � �య�  ��� .. ఎంఎ� ఎంఈల� �ప�త� ం ��� ఉంద� భ�� ఇ��  అ��� ����� ం. 

 ఇం�  ���న  రం���   ఎక� �క� డ  ఉ�� ��  ��రం�  �లబడ�ం  వల�  ��ష�ం�  ���   �� 
 ����య�  ���..  �ద�  రంగం  వ� వ�యరంగం.  62  �తం  జ��  ఆ�రప�  ఉన� రంగం 
 వ� వ�య  రంగం.  అ�వం�  వ� వ�య  రంగం�  ��ల�  ���  ఉం�  ��  భ�� 
 ��� �  క�� తం�  సమ���  ఇవ� డం�  ��  ఇ�� ��� ,  ఇ� ��   స�� �  ఇవ��   �కమం 
 తప� �ం�  ఏ  �ం�  ���� న  ఆ  �ం�  అం��� ..  ఆ�� �ల  �� �  �తన� ల� 
 ��ప����  నడ�ంచగ����� ం  �బ��...  వ� వ�య  రంగం  �ల��� �ం�.  ���  62 
 �తం జ�� ��ప� ఉ�� �. 

 స� యం ఉ�� రం��� ఊత��� .... 
 ఇ�  �క  ��� �  ��� ���   మ�  �ప�   రంగం.  స� యం  ఉ��  రంగం.  �య�� �   మత� � �ర 
 భ��  �� �  1.20ల�ల  మం�  మత� � ��ల�  �.422  ���  �యం  ��  ���  ��� 
 �లబ�,  �ళ�  �ళ��ద��  �లబ�ం��  ఉప�గప�� ం.  �య�� �   �తన�   �స�ం  �� � 
 82�ల ��ం�ల� �. 778 ��� అం�ం� �ళ�� ��� �లబ�� ం. 
 �హన��త,  జగనన�   ��,  జగనన�   ���,  �  �స�ం  వం�  ��త�   ఆ�చనల�  ��� 
 �లబ�� ం.  జగనన�   ���  �� �  �� �� ల�ద  �ర�య�  అ�� ����, 
 ���బండ��ద  �� ���  ����  ఇ�ం�  ���  15  ల�ల  మం��  ���  �లబ�� ం. 
 ఇ�  �హన��త,  జగనన�   ��  వం�  పథ�ల  �� �  స� యం  ఉ��  క�� ం���  �ళ� 
 �ళ��ద  ���  �లబ�� ��  ���  �ప�త� ం  ���ం�.  ఈ  బల��ల�  అండదండ�,  ��� 
 �లబ�న ఏ�క �ప�త� ం మన�. 

 ఇవ��   �యగ��ం.  ���  ��  30.75  ల�ల  ఇళ�  ప���  ఇ��   22  ల�ల  ఇ��  ��� ���� ం. 
 ��ం�, ���, �బ�  ప���� ఈ రక�న ��� � ���� ఏ� �� �డ� � �లబడగ��ం�. 

 ���  �ం��... 
 �పపం���   వ��ం�న  ���   సమయం�  ఆ  మహ�� ��  సమర�వంతం�  ఎ��� న�  
 ����ల�  �శం��  అ�గ��  �� నం�  మన  ��ష�ం  ��  ఒక��  �లబ�ంద�  �ప� ��� 
 గర�   ప���� �.  �ద�   రంగం�  క���  ఎరగ�  �ధం�  ���ం��   �� �  ఒక  �త� 
 అ�� ���   ��� ,  �� ��  �క ��   ��� �� �  ����� ం.  ఆ  ��� ��   ����� ..  ����, 
 పట�ణ  ��ం���   మనంద�  �ప�త� ం  ఏ�� �  ��న  �య�� �   ���   � ��� �  అ�ర� 
 10,550.  ��మం�  ఉన�   ���   � ��� �  �ద�  ���,  ��� ��,  ��� ��,  ఏ�� 
 ఆస� ���,  ����� �   ఆస� ���,  ��ం�   ఆస� ���..  ��–���  ��  ���ఖ�  ���� 
 ���� ,  �ట�� ం��  ��య���  �ప��ల�  అ�వృ��  ��  ఒక  �ప�   �ర� �కమం 
 జ���ం�. ఇ� మన �ప�త� ం ����� న మ� �ప�  ��� . 

 �����  మ�ళ ����... 



 మ�  �ఖ�   �షయం  ��  ��� �.  గత  �ప�త� ం�  �����   ఉన�   మ��  ���� 
 ��� .  అ�  మనంద�  �ప�త� ం�  ��మ,  ���  ����  �య�ం�న  మ��  ����  15 
 ��.  ఒక  అమ�   ఒ�  ��వ� ం�  ఆస�  ��వ� ం�.  ��� వ��  ��వ� ం�.  ��త  ��వ� ం�. 
 30  ల�ల  ఇళ�  ప���  ��వ� ం�.  22  ల�ల  మం��  ఇళ�  ��� ణం  ��వ� ం�.  ��  �స�ం 
 ��వ� ం�.  ఈ��  �స�ం  పథకం  ��వ� ం�.  ఇవ��   ��  మ��  ప��త  �ప�త� ం�  మనం 
 ��న  �ంద��  అ��,  �ట�� ం��  ��,  �శం�  ఏ  ��ష�ం�  ��  �ధం�  �శ  ��  
 ����వడం.  ఒక  �ప�   అ��  మనం  ��ం.  ఈ  �శ  �� �  ఇప� ��  1.36  �ట�  అక�  
 ���మ� �  �� ��   ����� �.  1.17  �ట�  మం�  ��  �న��  �����ష�   �� 
 ����� �.  ఆపద�  ఉన� �� �  ఏ  అక�   ���మ�   అ��  ఎ� ఓఎ�   బట�   ��� �  ��, 
 ��  ఆ  �� �  5���  గ���  ��   ���  ��,  �ంట�  10  ������  ���   �ద��  వ�� .. 
 అ��  ���ం�? ��� ���ం�? అ� అ�� భ�� ఇ��  ఒక �ప�  అ�� ��ష�ం� ప�ం�. 

 �శ  �� �  ��,  �శ  ���  ����� ం.  ���   చట�ం�  �ర� డం  �సం  �ం�ద  �ప�త� ం 
 ఆ�దం  అవసరం.  ఎం�కం�  అ�  ఉమ� �  ���  (�ంక���    ��� )�  ఉం�.  �బ��  ��� 
 �ం�ద  �ప�త�   ఆ�దం  అవసరం.  ఆ  ���  అక� డ  ఉం�.  ఇప� ��  �శ  ���   ��ష��  �ప� 
 ��  క������ �.  �శ  ప���   ����� ట��  �ప�  ����  క������ �.  ఇవ��  
 అక� ���మ� ల�  ���,  అండ�  ఉం�ం��  ����� న  �ప�   ��� �  అ�  �ప� ��� 
 గర� ప���� ం. 
 ఎ�ం�  లం�ల�  ��  ��ం�,  ఎ�ం�  �వ��  ��  ��ం�  �రదర� కం�,  ��� 
 �పజల  ���� �  ���  �� �  అ���  �.2  ల�ల  ���  బ��  ��ం.  �శ  చ��త�  ఏ 
 ��ష�ం��  ఈ  ����  ���  జరగ�ద�  �ప� ���  గర�   ప���� �.  ఇం��  ��  76 
 �తం  ���  �  ఎ�� ,  �  ఎ��,  �  ��,  �  ����  వ��ల�  అం�ంద�  �ప� ���  గర�  
 ప���� �. 
 ఇ�  మనంద�  �ప�త� ం  ����� న  అ�  �ద�  �ప�   ���   అ�  �ప� ���  �� 
 సం�షప���� �.  ఎం�కం�  ఇంత�  �ం�  ఏ�  ��ల��   లంచం.  ఇం�  లంచం� 
 ��  �వ�.  ఈ��  అ��  ��  ఎక� �  క��ంచడం  ��.  ���  బట�   ��� ��� ం. 
 ��� అక�  ���మ� ల ���� � నగ� �����ం�. 

 �వర� �ం� �ట�.. 
 ��  ప��శమ�  ఎంత  �ఖ� �..  వ� వ�యం  ��  అం�  �ఖ� ం.  ��  ఐ�  ఎంత 
 �ఖ� �..  ��  �� ���,  �  ��,  �  ఎ�� ,  �ల  వృ����   ఉన�   ��  ��  అం�  �ఖ� ం. 
 ��  ఎ�  �బతకగ����� �  అన� �  ��  అం�  �ఖ� ం.  ��  �ప�త�   ఉ�� ��  ఎంత 
 �ఖ� �.. �ల �� �న��� ���ం�న�  అ�� �త� �� అం� �ఖ� ం. 

 మనంద�  �ప�త� ం  �� �  సం�మం,  అ�వృ��  పథ��..  డ�� లం��ం�న�   ���ద 
 అక�   ���మ� �,  ��  ��ం��,  ��  ����  ��  అం�  �ఖ� మ�  �ప� ���..  ఈ 
 సందర� ం�, ఈ సభ �� � �ప� ��� గర�  ప���� �. 
 ��  ���క,  �జ�య,  ఆ� �క,  �ద� ,  �ంగ  �వ���  ���రత�  అంతక��   �ఖ� మ�  ఈ 
 సందర� ం� ��య����� �. 

 ఇవ��  మన�� �����.. 
 �  మం��  మండ��,  మన  �ప�త� ం  ఇ��   �����   పద��,  ఆలయ  ����,  ఏఎం��, 
 �� �క  సంస��� ..  ఏ  �ం��   �����   ���క  �� యం�  ��,  �జ�య  �� యం  �� 
 అం� �ప�� టం� క����ంద� గర� ప���� �. 



 ఆ  పద���   క�సం  సగం  ��  అక�   ���మ� ల�  ఇ�� �,  సగం  ��  ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ���� 
 ��ంబ  స�� ల�  �ం�  మన��  ఇవ� డం  ��  ��  అం�  �ఖ� మ�  �ప� ���  గర�  
 ప���� �. 
 ఈ  �శ�  �ప�  అ��  ఒక  ���  �యగ��మ�  ఈ  సందర� ం�  �ప� ���  ��  �� 
 సం�షప���� �. 

 � �ప�ణం �దల�� 
 ఇక� � ఇం� �షయం �� ��� �. 
 ఇంత�  �ం�  �ప��� ��   మనమం�  ��ం.  ���   �ట�.  ఏం  ������� �..  ఏం 
 ������ �..  అర �ం  ��  ప����.  �����    అ��  ఉం��.  ఆ  �ట�  అ��  ఉం��.  అ�� 
 ������   అ���.  అ��  �� ���    అ�  ��.  అ��  ���   ����   అ�..  �ప�   �ప�  
 �ట�.  ��  �  నడక  ��తం  �ల  ��.  �  �ప�ణం  ��తం  ���� ల��.  �  �ప�ణం 
 �దల��. � �ద�ం �త�ం�ర ���. � ల�� ం �ద�క ��� లన. 

 �బ��  �  ఎక����    ��.  �ద  ��ం��  బలప���  �ద  ���  ��ం��.  �ద 
 ���  ��ం��.  �ద  ��ం�ల�  ��,  �ద  ��ల�  బలప����,  ���  అ��  
 ���రత�  ఇ���  స�జం  ��ం�ం�.  స�జం��  అ��   ��ం�ల�  బలప���� 
 ��ష�ం ��ం�ం�. ఇ� �� న�� �. ఆచ�ం��. ఫ��� �� ��ం��. 
 ఇ�  �  ఎక����  .  ఇ�  �  �����  .  ఇ�  �  తం���  ��  ��� �న�   �స��.  ఇవ��  
 క���� � జగ� . 
 ఇ��   �ప��త� క  ��� �  ��న  �ప�త� ం.  ఇంత�  �ద���  ���  ఉన�   �ప�త� ం, 
 ఇంత�  �ప�  ఇం��  మం�  ��న  మనంద�  �ప�త� ం..  ���క  �� యం,  మ��  �� యం, 
 �తన� ల�  �� యం..  �ట�� ం��  ��  �వ�ర� ం�  ��ం�  �బద�త�  అ���  ���న�  
 మనంద�  �ప��� ��  ���  దయ,  �పజలంద�  చల��  ��న�  ఎప� ��  చల��  ఉం�ల� 
 ���.. ఈ చర� � ������ � అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 


