
 05–07–2022, 
 ఆ��, క�� � ��� . 

 వ�స�  ��  ఏ��  (2022–23  ��� సంవత� ���)  జగనన�   ��� ��క  –  బ��  �ళ�డం  ఇక 
 ��క. 

 బ�� ���న ���� �ం�  ��� ��ల� జగనన�  ���  ��క. 

 ��ష�  �� ప�ం�  �ప�త� ,  ఎ���   �ఠ�ల��   1  �ం�  10  వతరగ�  వర�  చ���న�  
 47,40,421  మం�  ��� � ��,  ��� ��ల�  �.931.02  �ట�  ఖ�� �  ���   ��క  �ట�  పం�� 
 �ర� �క���  క�� � ���  ఆ��� ��రం�ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

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

 ��� ��క �� – �.931 ���– 47 ల�ల మం� �ల��... 
 ���  దయ�  ఈ��  ఒక  మం�  �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  �.931  �ట��  �ప�త�  
 బ�ల�  1  �ం�  10వ  తరగ�  వర�  చ���న�   ���  47  ల�ల  మం�  �ల�ల�  మం� 
 �య��న�  ��. 
 ఈ  ��  ఇంత  మం�  �ర� �కమం  జ���ం�.  ఇం��  �క� �  ��న�� � 
 ��పం��ం�న�   �ప�  అ�� ,  ���మ� ల�,అ�� ,  �తల�,  �ప��ద���,  �� ���� 
 �ఖ� ం� �ప� ��� త���, ��� ��� �ం�� ����� హృదయ�ర� క కృతజ�త�. 

 ���న చ��ల� �ద�కం ��ంద�... 
 గ��న  ��  సంవత� ���  �ప�  అ����  �ద�కం  �ం�  బయటప�లం�  �ప� 
 ఇం���  చద��  ఉం��,  అ�  ��  ���  చ���  ��ం�  ���న  ఇం� �� 
 ��యం  చ���  ఉం��,అ�� �  ఆ  �ల��  ��  చ��,  ��  �పపంచం� 
 �లబడగ����.  �శం��  ��  �పపంచం��  ఎక� ��  �బ��  ప����  వ��ం�,  అ�� � 
 �ద�కం  ��ంద�  �ప�   ఆశయం�  ��  సంవత� ���  అ���  �ం�����  
 వ�� ం. 

 ఉద� మం� �� ళ�� ��� �... 
 అం���గం��  తమ  �ల�ల�  బ��  పం�న  త��ల�  �కమం  తప� �ం�...  గత  ����� 
 వ�స�  జగనన�   అమ� ఒ�  పథ���   అమ�  ��ం.  ఈ  ��ళ�  �లం��  ఒక  ఉద� మం� 
 �ప�త�   �� ళ��  ���ఖ�  ���� ...  మనబ�  ��–��  �� �  చ��త�  ఎ�� � 
 జరగ�  �ధం�  మన  బ�ల  ���ఖ�  ���   జ���ం�.  బ��  ���న�   �ల�ల� 
 �ణ� �న  �����రం  ��ం�  గతం�  ఎ�� �  ఏ  �ల��  ఆ�చన  �య��.  �� 
 ప�����  ��  ���� ..  జగనన�   ���ద�  పథ���   ����� ,  ��  ��  ���� .. 
 �����రం �ప� �ల���� ��లన�  ఉ��శ� ం� జగనన�  ���ద� పథ���  ����� ం. 

 ��మం�ల �ల�ల� మ�� ���న చ��ల �సం... 
 బ�ల�  ఇం� ��  ��యం  ����� ం.  ��ం�వ�   �� ��  ���  �  ��  ���  చ��� 
 �లభం�  అర �మ��   �ధం�..  ఇం����న  చ���  అం�����వ��   �ధం�..  ఆ 
 �ల�ల�  స�య���  ఉం�ట���,  ��మం�ల  �ల��  ��త�  �.24  ��  క��.. 



 అం����  ఉం�  ���   కం���  ఒప� ందం  ����� ం.  త�� �  ఆ  ���   ��  
 �� మన �ల�ల� ఆం����� �����  �ర� �కమం ����� ం. 

 �ప�తరం  భ�ష� ���ద  దృ�����న  ఏ�క  �ప�త� ం  మన�.  10  సంవత� �ల  �ం�  15 
 సంవత� �ల�  �ల��  ఎ�ం�  ���  ఎ��� ���   వ��ం�...  ఆ  �ల��  ��� 
 �లబడగ�గ��  ?  ��  ?  ఆ  ���  �లబడ��  ��ం�...  �పపంచం�  ��ప�  ���� 
 ��లన�  ఆ�టం� �త�ం ��� వ� వస��� ��� � ���వ�� ం. 

 �ప� తరం �ద�కం ��ల�.... 
 ఆ� �కం�,  ���కం�,  ��� పరం�,  �జ�యం�  ��  ��కబ�న  �దలం���  �� 
 నవర�� ల  �� �  ఒక��  మం�  ����� ం.  మ�  ��న  �ల�ల�  అం�  �ప�  తరం  ��ం� 
 ��  ఆ�చన  ��ం.  ���  ��గత��  ��  ���వ���  �ప�  తరం  �ద�కం  �ం� 
 బయటప��ందన�   సంకల� ం�..  �ల�ల�  చద���ం��  ���� న  ��వర���  
 క�� ��� ం.  �ణ� �న  చ���  అం�ం�  ఏ�� �  ����� ం.  త�� �  ఆ  �ల��  తమ 
 తల�త� ��� �� ప���� ��ల� అ��� �ం�� ����� ం. 

 ఇం��స� జగనన�  ���  ��క... 
 ఈ �ప��య� �గం�� ఈ�� జగనన�  ���  ��క పథ��� ���రం ����� ం. 

 వ�స�  ��  ఏ��  ��� సంవత� రం  ��రంభం  అ��ండ��...  �ల��  బ�� 
 అ�����న� �� �..  ఆ  ��� ��క  �ల�ల  ���  ����� ం.  �ప�త�   బ�� 
 అ�� ం��  ��  ఎ���   �ఠ�ల��   1  �ం�  10  వ  తరగ�  చ���న�   �ల�లంద��  �� 
 �ప�త� ం  ఉ�తం�  జగనన�   ���   ��క  �� �  అం���ం�.  బ��  ���న�   �ల�ల�  �� 
 ఇం��ం�  బ��  �ళ����,  బ�ల�  ��  చ����ం��  ���� న  వ���ల�� ం�� 
 �� ��� ��క �� � అం����� ం. 

 ��� ��క �ట� �ణ� త– ��� ��ల సం��  ���దల 
 ���   ��క  �� �  ఇ��న�   �ట��  �ప���  ఒక��  �ణ� త  �ం��ం�  ���� ం. 

 మ���న  ��� ��ల  సంఖ�   ��  ����  ��ం�.  ఇ�  �ణ� త  �ం�  ���,  ��� ��ల 
 సంఖ�   ���  ���,  ��� ��క  పథకం  �ద  ���న�   ఖ��   ��  ����  ��ం�. 
 అ�నప� ��  ఎక� �  ��  �  జగ� ..  అం�  ఆ  �ల�ల�  �న�మ  ఎక� �  ��క�� 
 �య�ద�  ఆ  �ల�ల�  ��య����� �.  �  ���మ� ల�  అం�  ఆ  �ల�ల  త��ల� 
 ��య����� �. 

 ��ళ�� ���� వ��న�  ��  ఖ��.... 
 �ట��ద�  సంవత� రం  2020–21  ���   సంవత� రం�  సగ�న  ఒ��   �  � �  �.1531ఖ��  
 ��ం.  �త�ం�  42,34,322  మం�  �ల�ల�  �.650  ���  ఖ��   ���   ఆ  ఏ��  ��� ��క 
 �� � అంద��ం. 
 ఆ  త�� త  2021–22�  ఒ��   �� �  సగ�న  �.1726  ఖ��   ��� ..45,71,051  మం�  �ల�ల� 
 �.790 ��� వ� యం� ��� ��క ��� అంద��ం. 
 ఈ  సంవత� రం  ��  ఏ���  వ�� స��...  ఏకం�  ఒ��   ����  �.1964  ఖ�� ం�.  అం� 
 ���  �.2  ��.  గత  ఏ��  కం�  ఈ  ఏ��  ఎ�� వ  మం�  �ల��  �ప�త�   �� ళ�� 
 ���ర�  ������ ం.  �ళ��  ��  దృ���  �����  ���  47  ల�ల  మం�  �ల�ల� 



 ���   ��క  �� �  అం�����  ���వ���� ం.  ���సం  �.931  ���  ఖ��  
 �య���� ం. 

 మ� �ంద��– �� �ల పం��... 
 �ం�  ��  ఈ  సంవత� రం  ఆ  �ల�ల  ���ల�  ���ప�� ం��  ఇం�  అ��  �ం�� 
 ��ం.  �ప�  �ల���,  �ప��ప  8వతరగ���  అ�����  ��..  �ప�  ఒక� ��  ఈ  ���ంబ� 
 అం�  మ�  �ం�  �ల���  ఒక  �� �   ��  ఇ���� ం.  ��  ��వ  ���  �.12��  అ� 
 అంచ�.  4.70  ల�ల  మం�  �ల��  8వతరగ���  అ���ట����� �.  �� �   ��వ  �.12 
 �� అం� మ� �.500 ��� �ల�ల భ�ష� �  �ద ఖ��  �ట����� ం. 

 ���   సంస��  ఒప� ందం  ����  ఆ  ఎ�� �షన�   కం�ం�   అం�  �లభం�  అర �మ��  
 �ధం�  ఆ  �� � ��  అ�సం�నం  �య���� ం.  ��  మన  �ల��  2025  ��� � 
 ��ఎ� ఈ  ప���  ఇం� ��  ��యం�  ���  ��  ���న  ఫ��ల�  బయటప��,  మం� 
 చ���  ��లన�   ఉ��శ� ం�  ���   సంస��  ఒప� ందం  ����,  �� ��  ��  ఇ��   8 
 వతరగ� �ం� �ల�ల� ��ప���� న��ం� �ర� �కమం ����� ం. 

 ���   ��క  �� �  �ప�  ��� � ��  ��  ఉ�తం�  �����  డ�� ల�  స�  3  జతల 
 ����,  మం�  �� ���  �� �   �� �,  �ల�ల�  �లభం�  అర �మ�� ం��  ఒక  �� 
 ఇం� ��,  ఒక  ��  ���  ఉం�  �ధం�  ��ం�వ�   �� ��  ���  �  ��  ��   ��� ,  వ��  ��� , 
 ���,  ఒక  జత  ���,  �ం�  జతల  ��� �  ఇ���� ం.  �టన� ం��  ��  గత  సంవత� రం 
 �ల�ల�  ��న��  ఇ�� ం.  ఆ  ��న��  ఎవ��  ������� ...  �త��  ఎవ��  �ప�త�  
 బ�ల�  �����   �ళ�ంద��  మర�  ఆ��  ప� �   ఇం� ��  ��న��  ���  ���  �ర� �కమం 
 ����� ం. 
 ఇ��   ���న  �ర� �క��  ��� రంగం�  జ����� �....  ఎ�� �  ��  జరగ�  �ధం� 
 ��� � జ����� � �బ�� ఈ �� ��� వ� వస� �ప�  మ�� ����ం�. 

 గతం� త��దం��ల ఇబ� ం��... 
 ఇంతక�ం�  ఇ�  రకం�  �� ��  �రవ��  �ల�ల�  ���� �  ��ల�� ,  �� �� 
 ��ల�� ,  మం�  �ఠ� �స���  ఇ�� ల���� ,  మం�  ���,  ��� �,  ���  ఇ�� లం� 
 త��దం���  ఇం�ంత  డ�� �  ఖ�� �ట���  ప����.  ఫ�తం�  ఆ  త��దం���  �ల�ల 
 చ���  �ద  �� స  �ట��  ప����.  అ�ం�  ప����  ఉండ�డదన�   ఉ��శ� ం�  ఆ 
 త��దం��ల  �ద  ఏ��తం  �రం  పడ�ం�..  �ప�  �ల����  మం�  జ��ం�ల� 
 ��� ��క ��� అంద����� ం. 

 ఇదం� ఎం�� ����� మం�.... 
 ఇదం�  ఎం��  ����� మం�  �రణం...  మన  ��ష�ం�  బ����  �ల��  త��ల�. 
 చ����  �ల��  �ర��.  ఎం�క  ఈ  �ర� �క��  ����� మం�..  బ��  పం��,  �ద� 
 చ��ల� చ��ం�� త��దం��ల� ��త� �ం�ల� ����� ం. 

 �ప� ఇం��  అ�వృ��, ఆనందం – � సంకల� ం.. 
 ఈ  తరం  వ��   తరం  �ద�కం  అ�  సం�ళ ��  �ం����,  ���క,  ఆ� �క  ఆంత��  త���. 
 �ద�  చ���,  మం�  చ���,  ఇం� ��  ��యం  చ���  ��ం�  �ల�ల�  అం��. 
 అ�� �  ఆ  ���   �ప�వం�  మన  ��ష�ం�  �ప�  ఇం��   ��  ఆనం���   ��� ం.  �ప�  ఇం��  



 ��  అ�వృ���  �డగ���ం.  ఇ�  �  సంకల� ం..  �  �న�మ  సంకల� ం.  � 
 ���మ� ల� ఓ  మం� అన� య�  సంకల� ం అ� ��య����� �. 

 ఈ �� ��� రంగం� ఇ��  ర��� ��� � ��ం. 

 �ప�త�  బ�ల� ���న ��క�... 
 ఒక� ��  గత  �ప�త�   హ�ం�(  2018–19  సంవత� రం)  1  �ం�  10  వతరగ�  వర�  �ప�త�  
 �� ళ��  చ���న�   �ల��  �వలం  37.10  ల��  అ��...  ���  అం�  2021–22� 
 �ప�త�   బ�ల�1  �ం�  10  వతరగ�  వర�  చ���న�   �ల�ల  సంఖ�   44.30  ల�ల� 
 ���ం�.  అం�  ����  7.20  ల�ల  మం�  అదనం�  �ప���  బ��  ����  �ప�త�  
 బ�ల�� వ��  ���న�  ప���� ��ష�ం� ఇ�ళ �ట��ద���� క����ం�. 

 ��� రంగం� 9 �ర� �క��... 
 �ప��ల���  ఇం� ��  చ���  చద��.  �పపంచం�  ��  ప��.  అ�� �  ఆ  ��ంబం 
 �ద�కం  �ం�  బయటప�  ప����  వ��ం�.  అం��  ��� రంగం�  9  �ప�న  �ర� �క�ల� 
 ��ష�ం� అమ� ����� ం. అం�� �ట��ద�� మనబ� ��–��. 
 2. ��� ��క. 
 3. జగనన�  ���ద�. 
 4. సం�ర� �షణం. 
 5. అమ� ఒ�. 
 6. ఇం� �� ��యం చద��. 
 ఇ��క �ద� చ��� �సం ఆ �ల��, �� త��దం��� ఇబ� ం� పడ�డద�, ���సం.. 
 7. ���  ��న. 
 8. వస� ��న ఇ���� ం. ఈ ఎ��� ��ం� ఈ ��� ��� �� �� ���వ���� ం. 
 9. ��� � ఒప� ందం. 
 ��� �  ఒప� ందం  �� �  �త�ం  ���ఖ�  �ర���� �.  ఇవ��   ��  ��� �ల� 
 మం�  భ�ష� ��  ఉం�ల�  ఉ��శ� ం,  తపన,  �ప�తయం�  అ���  �ం������� ం.  ఆ 
 �ల�లంద� మం�� ఎద�లన�  తపన�� ఈ �ర� �క�ల��  ����� ం. 

 ��ళ�� ��� రంగం �ద ఖ��  ���.... 
 మన  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  త�� త  ఈ  ��ళ��  ��� రంగం  �ద,  అం�� 
 ����� న  ��� ల  �ద  ఏ  ��తం  ఖ��   ����� మ�  ఆ�చన  ���...  �వలం  ��ళ�� 
 అమ� ఒ�  అ�  పథకం  �ద  ����  44  ల�ల  మం�  త��ల�  ��  ��� ....  త�� �  80 
 ల�ల మం� �ల�ల� �� ��� � �న�మ �ప�త� ం �.19,617 ��� ఖ��  ��ం�. 

 ��� �� ��ంబ��  �ం�  పథకం �� �.. 
 �ద�  చ���  �ప�  �ల����  ఉ�తం�  ��లన�   ఉ��శ� ం�...  ���  ��  ��ంబ��  �ం�  

 పథకం  �� �  21,55,298  మం�  ��� ���  మం�  జ�గ���  �.7,700  ���  ఖ��   ��ం.  �� 
 ���ం�   ���ం�   ఖ�� ల  �సం  ��  ఇంజ��ం�,  ��స�   �ల�ల�  �.20��,  ����� �  
 చ���న�   �ల�ల�  �.15��,  ఐ�ఐ  �ల�ల�  �.10��  ఇవ��   వస�  ��న  ��� 
 ఒ��  ��� � �� ��� �.20 �� ఖ��  ��� .. ఈ పథకం�ంద �.3329 ��� ఇ�� ం. 

 ఒక� �� �� గమ�ంచం�.. 



 ���ద��  మన  �ప�త� ం  ఏ���  �.1850  ���  ఖ��   ���ం�....  గత  �ప�త� ం� 
 చం�ద��  హ�ం�  మ�� హ�   �జ���  �.500  ���  ��  ఖ��   �ట��  ప����.  అ� 
 ��  �����న��  �యడ���ం�  8–9  �లల��  స����  బ���  �ట�డం� 
 ��,వ��ం�  ఆ�ల�  బ���  ���  ఏ�ర�  �ణ� త�  మ�� హ�   �జనం  అమ� 
 జ��ం� గమ�ంచం�. 

 అంగ�� �  �ం��ల�  గ�� ��,  ��ంతల�,  6  సంవత� �ల  �ల�ల  వర�  ఇ��   మం� 
 �����రం  �సం  గతం�  �ద�మ��  చం�ద��  �ం�  ఏ���  �.500  ���  ��  ఆ 
 పథ���  ��  ఖ��   �య�  ప����  �ం�  ఇ�ళ  �య�� �   సం�ర�  �షణం  ��� 
 అ��� �.1950 ��� ఖ��  ����� ం. 

 ఇక  ��� ��క  �ష���వ��..ఈ  సంవత� రం  మనం  �.931  ���  ����� ం.  ���  అదనం� 
 ��� �  ఒప� ందం  ����� ం.  �� ��  ఇ���� ం.  ��  �సం  అదనం�  మ�  �.500 
 ��� ఖ��  ����� ం. 
 గతం�  ఇ�  పథ���  చం�ద��  హ�ం�  సంవత� ���  �.120  ���  ��  ఇవ� � 
 ప����. �� ఎ� ఉం� �� �డం�. 

 ఆడ�ల�ల� మ�ంత అండ� �లబ��... 
 ఇం�  ��ం�  ఆడ�ల�ల�  మ�ంత  అండ�  ���� ...  బ�ల�  �� �ట�  ��� ణం�  �� 
 ��  ��ం����    �ద  ��  �ప�� క�న  �� స  ��� ం.  అం�  ��ం�  �ప�  ���త��� 
 ఇబ� ం�  ��డదన�   ఉ��శ� ం�  �ల�  10  ��ం��   ��ట�  ��� ��    ఇ�� �  �� చ�   అ� 
 ��� ఓ పథ���  అమ������ ం. �� ఏం� గమ�ంచం�. 

 ఇక �వ��.. �ం� �ట� ����. 
 �ల�ల�  మనం  ఇవ� గ��  ఆ��  ఏ��  ఉందం�  అ�  చ��  అ�  ��  గ���  న�� ��. 
 �ద�కం  ��లం�  మన  �ల��  ఆ  �ద�కం  జ�ంచ  గ���  �వలం  మం�  ఇం� �� 
 ��యం  చద�ల��  �ధ� ం.  ఆ  �ల��  ��ం�ల�,  ��  ����  ��ం�ల�  మన�, 
 ��,  క�� �  ���ం�..  ���  దయ,  �పజలంద�  చల��  ��నల�  అంద��  మం�  �� 
 అవ�శం  ���  ఇ�� ల�,  ��ల�  మన��  ���ం�  �ల�  ���ం��� �  అ� 
 �ఎం తన �పసంగం ��ం��. 

 ఆ�� ఎ�� ��  �� �ప��  ��� అ��న ప�ల� స� ం��� .... 
 ఎ�� ��   ��  �ప��   ���  ���   ప��  అ���.  ఆ���  �ప�త�   ���  ���  అ���. 
 ఆ���  �ప�త�   ���  ���  మం��  ����� ం.  అ�  �ధం�  ఆ�నగ�   అ���.  ఆ  �శ� 
 ��  �గం�  అ���  �ం��  ���� ..  ఆ  �ర� �కమం  ��  ���� ం.  జగనన�   �ల�� 
 ��  ���  �ం��   ����� ం.  �డగ  జం�ల�  ఎ��   స� ����   �సం  అ���.  ఇ�  �� 
 ��గ��  ఉం�.  �యల�  ��  ఇ�  సమస�   ఉం�.  ఈ  �ర� �కమం�  ��  �గం�  అ��� 
 ప���� �.  ఆ��  �ర� �  ����  �సం  అ���.  �ంట�  స��   ��ం�,  �ప� 
 �����  ����  ఏ�� �  ��� ం.  ఆ��  పట�ణం�  ���  �స�రణ  �సం  �.50  ��� 
 ఖర� ��ంద�� �. ఇ� �� మం�� ����� ం అ� �ఎం స� ష�ం ���. 

 ఈ  �ర� �కమం�  ��� �ఖ  మం��  �త�   సత� ��యణ,  ��� క  �ఖ  మం��  �మ� �� 
 జయ�ం, ప��� ఇతర �ప��ప����, ఉన� ����� ����� �. 




