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 వ�స�  ��  ఏ��  జగనన�   అమ� ఒ�  పథ���   ����ళం�  కం�� ట� �  బట�   ���  
 ��� ��ల త��ల ����  జమ ��న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఒక�  �ం�  ఇంట�   వర�  చ���న�   82,31,502  మం�  ��� ��ల�  ల��  ����� .... 
 43,96,402 మం� త��ల ����  �.6,595 ��� జమ ��న �ఎం. 

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

 �రగ�  ��న�� ల�  ఆ�� యత�  ����న�   �ప�  అక� ,  ���మ� ,  �ద��,  �� ���, 
 అ�� ,  �తల�  �ఖ� ం�  �ప�  ���  త���,  ���  ���  మన�� � ��  కృతజ�త� 
 ����ం� ఈ �ర� �క���  �ం�� ������� ం. 

 43.96 ల�ల మం� త��ల� మం� ��� ... 
 ���  దయ  వల�  ఈ��  ఒక  మం�  �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  ఈ  ��  43.96  ల�ల 
 మం�  త��ల�  త�� �  80  ల�ల  మం�  �ల�ల�  ల��  ����  ఈ  �ర� �కమం�  బట�   ���  
 ��� �� ���� � �.6595 ��� జమ ����� ం. 

 �ప�  అక� ,  ���మ�   ��  �ల��  ��ం�,  ��  భ�ష� �   ��ం�  ఆ�చన  ��  �షయం�  ఆ 
 అక� ���మ� ల� ఒక మం� అన� య� � ��� ఉ�� న� ��య���  �ప�  �ర� �కమం ఇ�. 

 తల�త� �ర� గ�� శ� � - చ�� ��త�.. 
 �  ��ం�ల  భ�ష� ���  �  �ల�ల  చ�����  ���ం�న� .....  ఆ  �ల�ల  త��ల�  � 
 అన�  � ��ంబ స�� �.. � జగ�  ���ం�� ����� �. 
 ఒక  మ��  తల���,  ��ంబం  తల��న,  ��  �బ����  �ర� గ��  శ� �  ఒక�   చ��� 
 ��త�  ఉం�.  ఒక  స�జం  తల�త�,  ఒక  �శం  తల�త�  ��  �ర� గ��  శ� �  చ��� 
 ��త� ఉం�. 
 మనంద��  క����ం�... 
 చ���  ��  ఉన�   ��ల�  ఆ���  ��  ఎ�� �.  అక� డ  �పజ�  మనక��   ఎ�� వ 
 ఆ���  సం��ం���  ప������   ఉ�� �.  �ళ�  తలస�  ఆ�యం  మనక��   ఎం�� 
 ఎ�� వ  ఉం�  ?  �రణం  ఏ�టం�  ?  చ��.  చ���  ఆ  శ� �  ఉం�  �బ��  �ళ��  మన�  �� 



 క����ం�.  �బ��  చ��  �జ�న  ఆ��.  అం��  ఏ  �ప�త� ��  ��  చ���  �ద  ���న 
 �ప����� ఊ�� డ�� � వృ� ���న� �� ��. అ� ఒక ప��త�న ���బ�. 
 �ల�ల  తల�త�,  ��  భ�ష� ���  ���   ఒక  �ప�   ���బ�  ఆ�  ���   �మ�� ం�  ��� 
 ����� �. ఓ త���  �� తల�తల� ���  శ� � చ��ల� ��త� ఉం�. 
 �పపంచం� ఎక� ��� ��� �బతకగ�� శ� � చ�� �� �� వ��ం�. 

 ��� రంగం� �ప��త� క ��� �... 
 అ�ం�  �ణ� �న  చ���,  అ�ం�  ���న  చ���  మన  ��ష�ం�  �ప�  ఇం��   �ప� 

 �డ��  అం��  అన�   �ప�తయం,  తపన�  �����  ��� రంగం�  �ప��త� క�న 
 ��� ల� ��� వ�� ం. 
 �శం�  అ��   ����ల  క��   �న� �  మన  ��ష�ం�  �ప�  �డ��  మం�  చ���  అన� �  ఒక 
 హ�� �, �ధ� త�  �రంద�� అం����� ం. ���సం అ��� �ం������ ం. 
 అం��  �గం��  ఈ  ��  ��రం���న�   జగనన�   అమ�   ఒ�  �ర� �కమం.  మన  �ప�త� ం 
 అ��రం��  వ�� న  త�� త  ��  ఎం�  సం���� ��   �ర� �కమం  ఇ�.  మనం  అ��రం�� 
 ���  ఈ  పథ���   ��రం�ం�ం.  ఈ���  ��  ఏ��.  �ల�ల�  బ��  పం���న�   �ప� 
 ���ద త��� జగనన�  అమ�  ఒ� డ�� � ��� బట� ���  �� ���� � జమ����� ం. 

 1వ తరగ� �ం� ఇంట�  వర� అమ� ఒ�.. 
 1వ తరగ� �ం� ఇంట�� �య� వర� అమ�  ఒ� ఇ���� ం. 
 ����  80  ల�లమం�  �ల�ల�  మం�  జ���ం�.  43,96,402  మం�  త��ల  ���� � 
 జగనన�  అమ� ఒ� �ంద  �.6595 ��� జమ ����� ం. 
 ఈ  ఒక�   అమ�   ఒ�  �� ం  �� �  ఈ  ��  సంవత� ���   ���  త��ల  ���� �  �.19,618 
 ��� జమ��ం. 

 � �ల�ల� చ��ంచం�– ��� ఉం�... 
 �ల�ల�  ��  చ��ంచం�..  ��  ���  �  అన�   ఉ�� డ�  మన  �ప�త� ం 
 అక� ���మ� ల�  అం�ం�న  ���� హం  ఇ�.  ఏ  త�ౖ��  ��  తమ  �ల�ల�  �ప� � 
 చద�ం�ల�  ఆ�టప��ం�.  బ�  మధ� ��  ���  ప����  ��డద�  ఏ  త�ౖ�� 
 అ��ం�ం�.  ��  ఆ� �క  ఇబ� ం��  ఎ��న�� �  ఒక��  �ల�ల  చ���,  మ��� 
 చ��ంచ�� ప���� అక� ���మ� ల� �పం� �ర�డ�. 

 � �ద��త� �ప� త�� క����  ��... 
 3648  ���ట��  ��న  �  �ద��త�  �ప�  త��  క����   ���.  �ప�  ���మ� �  �� 
 ఉ�� న� ��� �. 
 ��� న  ఆ�ట�  �ల����ం�  ఈ  ��  సంవత� ���   ����  ��  అమ�   ఒ� 
 పథ���  అమ� ����� ం. 

 �ల�ల� బ�� పం�� ��... 
 ఈ  పథకం  �ంద  �ల�ల�  బ��  పం��  ��,  ��  ��  �� �  అ��,  ఎ���   అ��, 
 �ప�త�   �� �  అ��..  ఎక� డ  చ��ం��  జగ� �మ�  అభ� ంతరం  ఉండ�.  ��  �ల�� 
 చదవడం ��త� �ఖ� మ� క�� తం� ����� �. 



 అ� �ల�ల� బ�� పం�� ఏ� �.15�ల ��య� అమ�  ఒ� �� � అం����� ం. 

 ఎంతమం� ఎ�� వ �ల�� చ���ం�.. అంత సం�షం. 
 ఎంతమం�  త��ల�  అమ� ఒ�  అం��  అంత  ఆనందం.  అ��  �ల��  బ��  ����  చ�� 
 వ��ం�.  �క��  చ��  �రం  అ��ం�.  అం��  క�సం�  75�తం  �జ�  క�� తం� 
 ఉం�ల�  ��� .  �ఓ  ఇ��   ���..  ఆ  �ష���   �ం�ప��ం.  అం�  ���  ��� 
 �� �   ఉం�  క�సం  ��  ����  ����,  ��  �ప  ���ల�  �జ�  చ��  ��� �ం� 
 ఈ పథకం వ� �ంప���మ� ��� ం. 

 �ల�ల� తప�� � చ��ం�ల�� ల�� ం... 
 ఎం�కం�  �ల�ల�  ఒక  తప�� �  చద�ం�లన� �  ల�� ం.  అ�� �  �ల�ల  ���� 
 ����.  త�� �  ��  ��ం�ల  తల�త�  ����.అం��  75  �తం  �జ� 
 క�� తం� ఉం�ల� �బంధన ����� ం. 

 ఈ  పథకం  2019–20  �ట��దట�  అ��రం��  ���  ���  వ�� ం.  అ�� �  ����� 
 ���   ��రం�ం�ం  �బ��  ..  అ�� �  75�తం  �బంధన  �ట�డం  స��ద�  �న��ం� 
 ఇ�� ం.  త�� త  ఏ��  2020–21  ఏ���  అ���ం�  ���   వ�� ం�.  �ం�  75  �తం 
 �జ� �బంధన� �న��ం� ఇవ� క తప� � ప���� వ�� ం�. 
 ఇక  గత  ���ంబ�  �ం�  బ�ల��   య����  న����� �.  బ�  జ��న  ����   క�సం 
 75�తం �జ� �బంధన అమ�� � వ�� ం�. 

 2021–22�  బ�  జ��న  ����   51�లమం�  త���  అమ�   ఒ�  ల���  అం���క���. 
 ���  44,47,402  మం�  త��ల�  ��,  ఒక�   51�ల  మం�  త��ల�  అమ�   ఒ� 
 ఇవ� �క��ం.  మ�  రకం�  ���   ��� లం�  43,96,402  మం�  త��ల�  అం�  98.86  �తం 
 మం�  త��ల�  అమ�   ఒ�  పథ���   ఇవ� గ��ం.  ఈ  51  �ల  మం�  అం�  1.14  �తం  మం� 
 త��ల� ��త� ఇవ� �క�వడం ��కరం. 

 అ�నప� ��  భ�ష� ���  ఈ  �ర� �కమం  అన� �  75�తం  �జ��  అ��� 
 �ం������  ఉం�. అం�� �యమ �బంధన� ��ం���  ఉం�ం�. 
 �బ��  భ�ష� ���  ఇ�ం�  ప����  ��ం�  �ల�ల�  �కమం  తప� �ం�  బ�ల�  పంపం�, 
 ఈ �ధ� త� ���మ� ����� �. 

 ఇక� �క  బృహత�ర యజ�ం జ���ం�. 
 �ప�  ��� �  �����   ��� ల�,  �ప�  �ప  �బ��  ��� ల�  తపన,  �ప�తయం� 
 అ�� ర��� �పయ�� ���� ం. 

 �ణ� �న �ద� – 75 �తం �జ� తప� �స�... 
 మనం  అమ�  ���న�   అమ�   ఒ�,  మనబ�  ��  –��,  జగనన�   ���   ��క,  ���ద�, 
 ఇం� ��  ��యం�  ��� �ధన,  ��ఎ� ఈ,  ��� �  ఒప� ందం�  �ణ� �న  �లభం� 
 అర �మ��   �ధం�  ఉం�  మం�  �ద� ..  �ల�లంద��  అం����� ం.  త�� �  మన  �ల�� 
 �పపంచం�  ��ప�  ప����  క�� ంచగ��  ��  ���.  ఇ�  �ధ� ం  ��లం�  క�� తం� 
 75�తం �జ� ఉం��� న ప����, అం�క� ���  తప� �స� ����� ం. 



 ��–��� ���న�  �� ��... 
 మ�  �ం�  �ష��  ��ం�  ��  �ప�  ���మ� �,  �ప�  �ప,  �����  అర �మ�� � 
 ��� �. మన �ప�త�  బ�ల� 
 ��–  ���  �� ళ�  ���ఖ�  ����� �.  మం�  �� ��  త������ �.  అ� 
 అ��  ఉం�లం�..  �ప�  అక�   �����   �ధ� త  �����.  తమ  �ల��  ���  ఆ  బ�� 
 ��ం�  ఆ�చన  ���.  ఆ  �� ళ��  ఉన�   ���ట�  ��ం�  ఆ�చన  ���.  ����� 
 ప���భం�  ఉం��.  ��  �ర� హణ  ��ం�..  �ల�ల�  మం�  ��వరణం  �� ళ�� 
 ఉం�ం�.  ���స�  ����   ��ం����    ఫం�   (�ఎంఎ� )  ఏ�� �  ��ం.  �ప� 
 అక� � ఇ��న�  అమ�  ఒ�� �స�ంత ��� �  ������� ం. 

 ఇక  �ం��  ఎ� ఎంఎ�   ���  ఏ�� �  ����� ం.  మనం  ���  �16,500  ���  ఖ��   ��� 
 ��–���  �� ళ�  ���ఖ�  ������ ం.  ఇ�  �� ళ�  ���ఖ�  ��న 
 త�� త..���  ప��ం��క��  అవ��   ��  మ�  ���  సంవత� ���   మ��  �త  ప����� 
 వ���.  అ�వం�  ప����  ��ం�  ఉం�లం�  ఆ  �� ళ�  �రంతం  ��ం��  ఉం� 
 ప�����  ఉం�లం�..  �ంట�  ����  �య���  ���   ���   డ�� �  ���ం�� 
 ���. 

 అం��  అక� ���మ� ల�  ఇ��న�   అమ� ఒ�  ���   �ం�  ��� ..  అక� ���మ� �  �ల��  ��� 
 �� ళ�  �ర� హణ  �సం  �� �   ��ం����    �ంద  ������� ం.  ఇవ��   మన  �ల��  ��� 
 �� ళ��  �  ��ం��    క��,  �  �� ����   పర� ��ణ�  ఖ��   ����.  �ఎంఎ�   �ంద 
 �.1000,  ఎ� ఎంఎ�   �ంద  మ�  �.1000  క��  మన  �� ళ�  ����  �సం  ఈ  డ�� �  ��� 
 ���ంచడం  వల�  �ప�  అక� �,  ���మ� �  ఒక  హ��   వ��ం�.  ఆ  �� ��  ���క��  �� 
 �ప�� ం�  అవ�శం  ఉం�ం�.  ఈ  డ��   �� ళ��  ఇవ� డం  వల�  �ధ� త�  ���   ఖ��   ��  ఆ 
 �� �  ���� ���ం��. 

 �మ�� ం��� �.1 �� ఇవ� ��.... 
 మ�  �షయం  ��  ��� �.  ఈ  �.2�ల�  సంబ�ం�  �ంతమం�  ���   �మర� � 
 ���ండటం  ��  ఆశ� ర� మ��ం�ం�.  ���  �మర� �  ��  ఏ  ఒక� ��  తమ  ��తం� 
 ఏ���..  చ��ం�  అమ� �  ఒక�   ���  అమ� ఒ�  వం�  �� ం  �� �  ఇ�� �  అ� 
 ఆ�చన �యం� ? 
 �జం�  ఒక� టం�  ఒక�   ���  ��  అమ� ఒ�  �ం�  పథకం  �� �  ఇ�� లన�   ఆ�చన 
 ��  �య��.  �ప�త� ం  ఇ��   �.15�ల  �ం�  �.2��  ���ం��  జ���  ��తం 
 �మ�� ం� �� మనస�త� ం � ఆ�చన �యం�. 

 మన�  �జం�  ఎ����  �ప�త� �  అ��  ������  ��� న  95�తం  �����  మనం 
 అ��రం�� వ�� న 3 సంవత� �ల�� ���ర�� ? ఆ�చన �యం� ? 

 ������ ఒక భగవ��త, ���, ��� �.. 
 ������  ఒక  భగవ��త,  ���,  ��� �  ��ం�  ����  �ప�  అక� ,  ���మ� �  డ�� � 
 ఇ��   హ�� �  క�� �� ..  �  ����ం�  �.2��  �  �ల�ల  ����� ,  �� ళ�  ��ర �  �సం 
 ఖ��   ����   వ��ంద�  ��  �జ���  ��  మ�  ��� �ర��  ?  ఒక� ��  ఆ�చన  �యం� 
 ? 



 డ��   ఎ���� ల�  అ��ం�...  �ల�లంద��  బం��  భ�ష� ��  ఇ�� ల�  ఆ�చన 
 ���ర�� ? ఆ�చన �యం�. 

 ఆ��ద� ఎ��  ��  కం�� ��� � ఒప� ందం. 
 ఈ  ��  �శం��  ఆ��ద�  ఎ�� �ష�   ��   కం��  ��� �  ఒప� ందం  ���వడం  జ��ం�. 
 ��మం��  �ల��  ��త�  �ప�ఏ�  �.24��  ఖ��   ���  తప�   అం�����  ��  ఈ 
 ���  �� .. ఇ�ళ �ద �ల�ల� � జగనన�  �� � ఉ�తం� వ��న�  �జం �స�వం �� ? 

 8వతరగ���  అ���ట���  �ప�  ��� ��  ��  ఈ  ���ంబ�  �సం  �ం�  అం�  �ం�, 
 ��  �ల�  �రక� ���  �.  12���  ���  ఖర� ��   �� � �  ��  ���  ఉ�తం� 
 అం�ం�  �ర� �కమం  ����� ం.  త�� �  �.500  ���  ఖర� ��   �ర� �క��� ...  �  జగనన�  
 �ప��� �� ఎ���� ఆ�చ� ఉం� ���ం� ? ఆ�చన �యం�. 

 ��� �ప� � �ష� చ�ష�యం... 
 ఈ  చం�ద�����,  �����,  ఆం�ధ�� �,  ��5  ఈ  �ష�చ�ష�యం  అం�  �� 
 ఇ�ం� ��� ఏ��� ���  �ర� ం, �బద�� �ళ�� ఉం� ? అ� �� అ����� �. 
 ���   ��   �� �  ����,  �����   �మ� ల�  4వతరగ�  �ం�  10వ  తరగ� 
 ��� ��ల  వర�  �రంద��  మ�ంత  �లభం�,  సమ�గం�  అర �మ�� �  ��� ం�ల 
 �పకల� న జ���ం�. 

 4.7 ల�ల మం�� �.500 �ట� ఖ�� � ఒ�� క� �� ��� �.12�ల ��వ �� �� �  

 ��ఎ� ఈ� అ�సం��ం�న ���  కం�ం� ... 
 �ప�  సంవత� రం  �ం�  ��ం�వ�   �ఠ� �స��ల�  ���  అ�సం��ం�  �ప�త�  
 �ఠ�ల�  8వ  తరగ���  అ���ట���  �ప�  ��� � ��  అం�  ���  4.7  ల�ల  మం�� 
 �.500  �ట��  ఒ�� క� ��  ���  �.12�ల  ��వ  ��  �� � �  ఈ  ���ంబ�  �సం�� 
 అం�ంచ���� ం.  ���   కం�ం�   అం�  �� ��  ఉం�ం�.  ఆ  �� �  �� � 
 �����  ���ల� �లభం� అర �మ��  �ధం� �ల�ల� అం����� వ��ం�. 
 ఈ  �ల�లంద�  ��  2025  ��� �  ప�తరగ�  ��ఎ� ఈ�  ఇం� ��  ��యం�  ప��� 
 ����.  ఆ  ప���  ��  �ల�ల�  ��  ప����  న��  �ర� �కమం  ����� ం.  ���,  ��ష� 
 �ప�త� ం  �ం�  క��  �ల�ల�  సన� ద�ం  ��ం��  ఇంత  �ప�   �ర� �క���  న�ం 
 ��ం�ం.  ఈ  �� ��  8వ  తరగ��  �ప��ంచ��  �ప�  ��� ��  ఇవ� డం  అ��  ఒక 
 �రంతర  �ప��య�  జ���ం�.  8వ  తరగ���  అ�����న  �ంట�  ��� ��క�  �� 
 �ల�లంద�� �.12�� ��వ�� �� �  అం�ం� �ర� �కమం జ���ం�. 

 ��ట�  ��నం� �ద� ... 
 �ల��  ����  ���   �ర� �కమం�  �గం�  ���  ���  ����   ��ట�   ��నం� 
 ��� ం��  ��ం�  �ధం�...  �ప�  తరగ�  గ���  ��  ��  ��ట�   ����  ఏ�� �  �� 
 �శ�  ��–���  �గం  ���   అ���  �ం��  �య���� ం.  �ప�  ��� �ం�� 
 ��ట�  ����  అం�����  �����   �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  ���  �రణం 
 మన  �ల��  ��  �పపంచం�  �లబ��,  ����.  మన  �ల�ల  �బ���  ���.  తల�త� 



 ���.  అ�� �  మనం  �ద�కం  �ం�  బయటప�  ��  వ��ం�.  ��  �సం  �  �న�మ 
 ��� డ� భ�� ఇ���� �. 

 ��� రంగం  �ద,  అం�  �  �ల�ల  భ�ష� �   �ద  �వలం  ఈ  ��  సంవత� �ల  �లం� 
 మనంద� �ప�త� ం.. ఎంత ఖ��  ��ం� �� �డం�. 

 జగనన�   అమ� ఒ�  పథకం  �� �  44  ల�ల  మం�  త��ల�  మం�  ��� ..  80  ల�ల  మం� 
 �ల�ల� మం� ��� .. �.19,617 ��� ఖ��  ��ం. 
 గత  ఐ�  సంవత� �ల�  చం�ద�������  ప��లన  గమ���...  ఇ�వం�  అమ� ఒ� 
 అ� పథకం ��ం� క�సం ఆ�చన �� �య� ���. 
 జగనన�   ��� ��న  �� �  21.55  ల�ల  మం�  �ల�ల�  ��  ��� ..  ���  �� 
 ��ంబ��  �ం�   ఏ  �� ర �� �  ఆ  �� � � �  అం����� ం.  ఆ  �� ర ��   ���  ���  �రంద��  ��� 
 �� ��ంబ��  �ం�  ఇ�� ం�� �.8�ల ��� ఖ��  ��ం. 
 జగనన�  వస� ��న �ంద �.3,329 ��� ఖ��  ��ం. 
 ��  ����  �ల�ల�  పం���  ��..  ��  ����  ���న�� �  ��  ���ం�   అం�   ���ం�  
 ఖ�� ల  �సం  మ�  �.20��  ఖ��   ����   వ��...  అ�  ��  భ�ం���  అక� ���మ� ల 
 ��ం�ల�  అండ�  ���� ..  అ�  ��  సంవత� ���  �ం�  ద���  త��ల  ����  
 జమ ���న�  ���  ఇ�. 
 జగనన�   ��� ��న,  వస�  ��న  ఈ  �ం�  పథ�ల  �� �  ��ళ��  ���  �.11  �ల  ��� 
 ఖ��  ��ం. 
 గతం�  ఐ�ళ��  చం�ద��  హ�లం�  అర�ర  ����� ��.ఆ  ���  ��  బ��ల� 
 �����. ��� బ���� ���న ఆ �.1,778 �ట� �� � జగనన�  �ప�త� ం ��� ం�. 

 జగనన�   ��� ��క  �� �  47  ల�ల  మం�  �ల�ల�  �� ��  ���  ��న  ��  �హం� 
 ��న�� �  �ం�  �ధం�....  మం�  �ణ� త�  ��న  �� ��,  ���ం�,  ��ం�వ�  
 �� ��  ��� ,  �� ��� ,  ���  ఇ���� ం.  ���సం  మన  �ప�త� ంఇంతవర�  �.2324  ��� 
 ఖ��  ��ం�. 

 ఇ�  �ర� �కమం  ��లన�   ఆ�చన  గతం�  చం�ద���  ���.  ఏ�  ��మం� 
 ��మ�.. సంవత� ��� �.120 ��� ఖ��  �� ��� �������. 

 జగనన�   ���ద�  �� �  43.26  ల�ల  మం�  �ల�ల�  మం�  ��� ..  ���  ���క  ��� 
 �ణ� �న ఆ�రం ����� .. ఇప� �� ��� �.3200 ��� ఖ��  ��ం. 
 గతం�  ఐ�ళ�  చం�ద��  ప��లన  ������ం�  8  �లల  ��  బ���,  ఆ�ల� 
 క�సం  ���  ఇవ� �  ప����.  స���  ����  �ం�ం� �  ���న  ప�����.  ఇ��   �ల� 
 బ����  ���  �ల�ల�  ��  అం�ంచగ��  ��   �ణ� ం�  ఎ�  ఉం�ం�  ఆ�చన 
 �యం�. 

 ��–�� 
 �ఠ�ల�  క���  ఎ�గ�  �ధం�  ��–��  �ర� �క��  జ����� �.  ఇప� ��  15,715 
 �� ��  �.4�ల  �ట��  ��-��  ��దశ  �ంద  �ర��న  ప����.  అదన�  తరగ�  గ�� 
 క���� �. 



 మ�  22,344  �� ��  �ం�  దశ  ��  ���  �గం�  �.8  �ల  �ట��  ��  �ఖ�  ���  
 �ర� �కమం జ���ం�. 
 �య�� �   సం�ర�  �షణం  �� �  34,19,875  మం�  ���మ� �,  �ల�ల�  మం�  �����రం 
 �సం  �.5  �ల  ���  ఖ��   ��ం�.  గతం�  చం�ద��  హ�ం�  �షణం  అ�  పథ��� 
 సంవత� ��� �.500 ��� �� ఇవ� � ప����. 
 �� గమ�ం�ం�. 

 �� ��� న��� ��ళ�� �.52,600 ���. 
 �వలం  ఈ  ��  సంవత� �ల  �లం�  ��  ��� న�  ��త�  ��� ��  ��..  �.52,600 
 ���  ���  మన�  క��ం�  �క� �.  ���  ఉ��� ��  ���  ��ం�  ��  ఇం� 
 �ప� ��.  అ�  ��ం��  ఈ  పథ�ల�,  �ల�ల  �����   ����  ���ం��,  త��ల� 
 మం�  ��లన�   తపన�  �ద�కం  �ం�  ఈ  ��ం�ల�  బయటప��లన�   ఆ�టం� 
 ��న  అ����,  ���   రంగం�  ఈ  సంస� రణల�  ��త�  ఇంత  �త�ం  క����ం�.  ఇ� 
 �ల�ల� ���న�  ఖ�� . 

 ఇ��   మం�  �ర� �క��  ��ష�ం�  జ����� �,  ��� రంగం�  అమ�  ����� ం. 
 �బ�� ��వల� వ�� న ��� � గమ�ంచం�. 

 �ప�� త�  �� ళ�� ���న ��� ���... 
 2018–19�  1  �ం�  10  తరగ�  �ల��  �ప�త�   �ఠ�ల��   చ��  ��  సంఖ�   37.21  ల�� 
 మం�. ఇ� సంఖ�  2021–22 అం� గత సంవ�� �� ��� �� 44.30 ల�ల మం�� ���ం�. 
 అం� �ప�త�  �ఠ�ల��  అ��ల 7.1 ల�ల ���దల క��ం�ం�. 
 అ�  �ధం�  ��ష�  �� ప�ం�  �ప�త� ,  �ప���  �ఠ�ల��   �ం�  క���..  1  �ం�  10 
 వతరగ�  చ���న�   �ల�ల�  ���...  ఈ  సంఖ�   2018–19�  ����  2021–22  ���  2 
 ల�� మం� ���.. 72.46 ల�ల మం�� ����� �. 
 ఇదం� మన కళ ��ం� క����ం�. 
 ఇవ��  ���  రంగం� జ���న�  �ర� �క�ల వల� వ�� న ��� �. 

 �మర� � ����� ఎ�ం� ��... 
 ఇ�ం�  మం�  ��  �ప�త� ం�ద,  �  జగ�   ��య�   �ద,  �  జగ�   అన� �ద  �మర� � 
 ���� ఎ�ం� �� �డం�. 

 ఇ�ళ  �  అంద��  ఒ�  ఒక  �ట  ����� �.  �  అంద�  ఆ�చన  �యం�.  �ద�ం  ఇ�ళ 
 ��� జరగడం��. 
 �����,  �తం��ల�  �ద�ం����� �.  మనం  ���ల�,  �ష�చ�ష�యం� 
 �ద�ం����� ం. 
 చం�ద����  ��  ఈ���,  ��–5�,  ఆం�ధ�� ��  �ద�ం����� ం.  ���  �� 
 దత�����. �రంద�� ఒ� ఒక�  జగ�  ��టం ����� �. 

 � ఆ��� లన� ంతవర�.... 



 �  జగ� �  ఈ��,  ��–5,  ఆం�ధ�� �  ���  �క�వ�� .  ��  �  జగ� �  �  �ద  నమ� కం 
 ఉం�.  �  జగ� �  �  ఆ��� �  ఉన� ంతవర�..  ���  దయ  ఉన� ంత  వర�  �  జగ�  
 �ం��క �� �క��. �రణం � జగ� � �� ఉ�� �. 
 �  అంద��  ఒ�  ఒక�   �షయం  ����� .  ఈ  �ష�  చ�ష�యం  ���న�   ��ష� ����  
 నమ� కం�. 
 మన  ఇం��   మన  �ప�త� ం  �� �  మన�  మం�  జ��ం�?  ��?  అన� ���   �లబద�� 
 ���ం�. మన ��ంబం� మన� జగనన�  వల� మం� జ��ం� అం� ��. 
 జగనన� �  మద��  ఇవ� ం�.  ���  దయ�  ఇం�  మం�  జర��.  �ప�  ��� ��,  �ప�  మం� 
 జర�ల�,  �ప�  అక�   ���మ� �  మం�  జర�ల�  మన��  ���ం�  ఈ  �ర� �క���  
 ��రం����� న� �ఎం �� �య� .జగ�  తన �పసంగం ��ం��. 

 �వ��.. 
 ����ళం ���  అ�వృ�� ప�ల� సంబం�ం� మం�� ధ�� న �ప�ద�� అ���. 
 ����� � �  ���యం..  ���  ���  ����  �ర����  వ���  ����.  ఆ  ���యం 
 ���య���  �.10  ���  అదనం�  మం��  �యమ�� �.  అ�  �ంట�  మం�� 
 ����� �. 
 ఇం�����   క�క ���   �ం����    ���  �య���  అదనం�  మ�  �.69  ���  అ���.  అ� 
 ��  మం��  ����� ం.  ����ళం  �ం�  ఆ��లవలస  ���  �న�  ���  �సం 
 ఇప� ��  �.40  ���  ఇ�� ం.  �� ం�   అ�� �ష�,  ����  �సం  మ�  �.18  ���  అ���. 
 అ�  ��  మం��  ����� ం.  �రమండలం  �జ�� య���  వంశ�ర  �ం�  ���   �� �� 
 వద�  ���   ఇ��ష�   �� ం�  ���  �� ��  ప��  ఆలస� ం  అ��న�   �పధ� ం�...  �.189 
 �ట�� ఆ ������ �� మం�� ����� ం. 
 మ�ం�దతనయ  ఆ� ��   �జ�� య�  ����    ఎ���� �  �.855  ���  మం��  ��  ఆ 
 ప��  ��  �ద�  ���ప�కన  �పట����� ం.  వంశ�ర  �����   ��   2  ���   2  ప�� 
 శర�గం�  జ����� �.  ���  సంబం�ం�  ����    ఎ����   �.2,407  �ట��  ��  �� 
 ఇ�� ం. ఈ సంవత� రం ��ంబ� క��  ఈ �����  ��� �� ��� అం�తం ��� ం. 
 ఉ�� నం  ��ంతం�  ���   సమస� ల�  �ధప��న�   సంగ�  మన�  ���.  ఆ  ���   సమస�  
 ��� లం�..  అక� డ  స�� �   �ట�   వ��  తప�   �ధ� పడద�  ���   అ�  ��  ����� ం. 
 ���సం  �� ��   ప��  శర�గం�  జ����� �.  ప�స,  ఇ�� �రం  ��జకవ��ల� 
 �త�ం  807  ���ల�  ����  ��  ��� ..  స�� �   �ట�   �సం  �.700  �ట��  ప�� 
 జ����� �.  ����  70  �తం  ప��  ��  మన  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న 
 త�� త  ప��  �ప��  ���  ��ం.  ఆ  ������  అదనం�  ఇ�� �రం,  ప�స  ��జకవ��� 
 ��ం�  �తపట� ం  ��జకవర �ం�  ��  ��  మండ�ల�  ����  అవస�ల  �సం 
 �ర� మ�  ఎ�� ��   ���  �ం�  అ���.  ���సం  మ�  �.265  ���  ఖ��   ��  ���� 
 �.1000  �ట��  �� ��   �� �  ���   సమస�   ఉన�   ఈ  ��ం�ల��   ��  ���   సమస�   �రం 
 �య��� వంశ�ర �ం� �����  �ర� �కమం ����� ం. 
 ���  మం�  ��ల�  మన��  ���ం�..  మం�  జర�ల�  ఆ��� ..  �ల� 
 ���ం��� �. 


