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 25–08–2022, 

 �డన, కృ��  ��� . 

 వ�స� ��� ఏ�� �య�� �  �తన�  �స�ం– �తన� � ఆపన�  హస�ం. 

 అర �త  ఉం�  స� ంత  మగ �ం  క��న  �ప�  ��త  ��ం���  ఏ���  �.24��  ఆ� �క  �యం 

 అం���న�  �ప�త� ం. 

 ��ష�  �� ప�ం�  80,546  మం�  �తన� ల�  �.193.31  �ట��  కృ��   ���   �డన�  బట�   ���  
 ��� ల����ల ����  జమ ��న �ఎం �� �య� .జగ� . 



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

 ���  దయ�  ఈ��  మ�  మం�  �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  ఇక� �  �య�� �  

 �తన�   �స�ం�  ���  80�ల  ��ం�ల�  మం�  ��� ..  ���  �.200  ��� 
 �ర� �కమం�  �గం�  ���  బట�   ���   �  �తన� ల  ��ం�ల�,  అక� ���మ� ల 

 ��ం�ల� పం�ం� �ర� �క��� ���రం ����� ం. 

 ఒక �ట� ం, ఒక మగ �ం ��న �శం ���ఖ� 

 మన  �తన� �  మ��ల  �ద  ���  �వలం  ���  ఉన�   ��ల�  క��  వ����  �యడం 

 ��త� ��.. ఒక �ట� ం, ఒక మగ �ం ఈ �శం ���ఖల� ��� �ం�. 

 మన  �� తం�త�   ��టం  ఒక� ��  గమ���..  �న�   మ�ల�,  �న�   ��ల�,  �న�  

 ��ం�ల�,  �న�   �షల�,  ఆ�రల�� ం��,  ఏకం�  ��య  ఉద� ���   ����  ఒక� �� 

 �యగ��� మన �తన� . 

 మన  �త,  మన  ��త  అన� �  �ప� �న  మన  సంస� ృ��,  మన  చ��త�,  మన  �� తం�త�  
 ���ల�  �దర� ���  ��� �.  అ�వం�  మ���� ,  అ�వం�  �ల  సంవత� �ల  మన 

 ��త�  న�� ��  ఈ  ��  �పపంచం�  ��  �బత���  ఇబ� ం��  ప��న�   ప����� 

 ����ళం  �ం�  అనంత�రం  వర�  �ప���  గమ����� ం.  అ�వం�  ప������  
 �బ���న�   ��  ���  ఏ  ఒక� �  ��  ���  ఉం��,  ఆ����  అన�   ఆ�చన 

 ఎ�� �  �య��.  అ�వం�  ఆ�చన,  గ��  అ���  ఈ  ��  �  �డ�  ఆధ� ర� ం� 

 జ����� �. 

 �తన� ల ���ల� �ద��త� ��... 

 అ�� త�న  వ��� ల�  ��...  ఈ  �తన� ల  ����  ఎ�  ఉ�� �  �  3648  ���ట�� 
 ��న  �ద��త�  ���ట�  గమ�ం��.  �  క�� �  ���.  ��� న  ఆ  �ధల��   ��� �. 

 �న� �� �  ��  ఉ�� �...  ��  ��� �  అ�  ఆ  ��  ఏ��  ��� �  ఆ  ��� న  �ట� 

 మ�� ���. అ��రం�� వ�� న �ంట� అ��� అ��� ��ం. 

 �తన�  �ద � ��మ� �దర� నం�... 



 �ట��ద��  2019�  �య�� �   �తన�   �స�ం  పథకం  �  ���న  ��  ��  ���వ�� ం. 

 మగ �ం  �ద  �తన�   �ద  ఉన�   �  ��మ�...  �  ���న  ��  ��  ��న  �ర� �కమ� 

 �దర� నం.  మగ �ం  ���న� ,  మగ �ం  ఇం��   ఉన�   �ప�  ��ం���   ఆ������  �య�� �  

 �తన�   �స�ం  �� �..  �ప�  సంవత� రం  �కమం  తప� �ం�  �.24��  ఇ��   �ప�  
 �ర� �క���  ���రం  ��� ం.  గ��న  ��ళ��  ఏ  ఒక� ��  ��   ��ం�  �ప�  సంవత� రం 

 అ� ��ం��� �.24  �� ఇ�� .. ఇప� �� �. 72 �� �� ��� ��� ం. 

 ఇ�ళ ��� సంవత� రం.... 

 ఈ  ��  ���  సంవత� రం  మగ ��న�   �ప�  �తన�   ��ం���  ��  మ�  �.24�� 

 బట�   ���   ���  ��  ���  జమ  ����� ం.  ఆ  �ర� �కమం  ��  �తన� ల�న�   గత 

 అ�� ల�  ఈ  డ��   జమ  �య�ం�  ఉం�  �ధం�..  అ� ఇ� కంబ� �   �� ం�   అ�ం��    �ంద 

 ���   ���  ���  ఉం�  �ర� �కమం  ����� ం.  �య�� �   �తన�   �స�ం  ఒక�   పథకం  �ం� 

 �.96 �� అం�ం�ం. 

 లం��, �వ�� ����ం�... 

 ఈ  ��  �య�� �   �తన�   �స�ం  �� �  80,546  మం�  �టం�ల�  �.193  ���  ���  �� 

 �� ం�   అ�ం��   జమ  ����� ం.  ఎక� �  లం��  ��,  �వ�  ��.  ���  బట�   ���   ఆ 

 ��ం�ల� డ��  ���ం�. 

 �తన� ల� ఇ�� న �త�ం �యం �.2049 ��� 

 ఇ�ళ  ఇ��   ఈ  �.193  ���  డ�� �  క���...  ��  సంవత� �ల  �లప����  �.776 

 ���  �వలం  �య�� �   �తన�   �స�ం  �� �  �ప�  ��ం���  ���  �.96  �� 

 ఇ�� నట���ం�.  �తన�   �స�ం  �� �  ఇ�� న  �.776  ���  �క..  �తన� ల�  ���క 
 �ంచ� �  �� �  మ�  �.880  ���.  ఆ��   �� �  మ�  �.390  ���  ���ం�ం.  ఇ�  ఈ 

 ��  సంవత� �ల��  �తన� ల  సం����  మన  �ప�త� ం  తర�న  ��న  వ� యం 

 ఏకం�... �.2049 ���. 

 �రత�శ  చ��త�  ఏ  ఒక�   ��ష�ం�  అ��  ఇ�ం�  �ర� �కమం  �యడం  ��.  గతం�  మన 

 ������   ప���ం�న  ��  ��  ���.  గతం�  మన  ��ష�ం�  అ��  ఏ  ఒక�  



 �ప�త� ��  ��  �తన� ల�  ఇంత�  అండ�  �లబ�ం�  ?  అన� �  ఒక� ��  మన�� �� 

 అడగం�. 

 మనంద�  �ప�త� ం  �తన� ల  వృ���,  ��  ఆ����,  ��  ��ం�ల�  ���  ఉం� 

 ��న వ� యం వలన.. 

 �తన� ల ��ం�ల� ఎ�ం� మం� జ��ం� �ం� �ట��  ����. 

 అ� ���  �ష��  ... 

 ఈ  ఆ� �క  స�యం�  తమ  మ��ల�  ��� �   ���ం�   �ష��    వం�  ఆ��క  ప�క�ల�  అ� ���  

 ����  అవ�శం  ��మం�  �తన� ల�  వ�� ం�.  �త�  ��న��  �ణ� �న  వ��� ల� 

 ఉత� ��  �యడం  ��రం�ం��.  ����  మ����   నడపడం  �ద�����.  ఇ�  ఈ  ఆ� �క 
 స�యం �ళ� �బ��ల� ఏ ���� ��� ం� అన� �... ఒక� �� గమ���... 

 2018–19�  �ల�  �.4680  ��త�  ఉన�   ఆ�యం  ఈ��  �య�� �   �తన�   �స�ం  ద�� � 

 ��  మ���  అ� ���   ���న� ం�  వల�  ��  ఆ�యం  ఏకం�  ��  ���  ���  �.15 

 �ల�  ��ం�.  అం�  ��ం�  ��న  వ��� ల�  స�న  ధర  ల�ం��  ��� � �  �� 

 �ప�త�న ��� � ����వడం జ��ం�. 

 అంత���య ��� �ం�  �శ�... 

 �ళ�ంద��  �ళ�  �ళ��ద  �లబ��  ���   ఆ��   వ��� ల�  �ట��ద����  మన 

 �ప�త� ం  వ�� న  త�� త�  ఆ� ��   �� �  అంత���య  ��� � �  ప�చయం  ��ం. 

 �తన� ల  ఆ�యం  �ం�  �శ�  అ���  ��� ..  ఈ  �మ��    సంస��న  అ���,  �ం�త, 

 ��� �� �,  ���,  �� ��� ,  ���,  ��ఎం  వం�  �� �ర  �గ ��ల�  ఒప� ం��  ���� 

 ఆ��   �� �  వ��� ల�  ����  ��� �ం�   ��  ����  �ం�ం.  ఇంత�  మన�  ��� 
 ఆ�చన �� �తన� ల� �� ��న �ప�త� ం గతం� ఎ�� �� ���? 

 ఒక� �� ఆ�చన �యం� ? 

 �తన� � �� �� �ద��, అక� ���మ� � అంద� ఆ�చన �యం�. 



 ��ళ�� ఏం ���– ��� �ట�� .... 

 ��  ఆ� �క,  �జ�య,  ���క,  �ద� ,  మ��  ���రతల  �సం  మన  �ప�త� ం  మన�  ��� 
 ఈ ��ళ� �లం� మనం ఏం ��మన� � ��� �ట��  ����. 

 �శ� త �� క�ష� ... 

 ��  క�ష� �  �శ� త  ���ప�కన  ఏ�� �  ��న  ��  �ప�త� ం  మన�.  ��  ��ల� 

 ఏకం�  56  ��� �ష��  ఏ�� �  ��న  ��  �ప�త� �  మన�.  ��ల�  ��   ��   ����� 

 అం�  ��� �క  ����  ����మ�  �ట  ��� ం.  ఆ  �ట  �ల����ం�  �.1  ల� 

 65  �ల  �ట�  ��య�  ���  �� �  ���  బట�   ���   �ప�  అక� ,  ���మ�   అ�ం��   డ�� � 

 �� �ర� �క��� ���రం ��� ం. 

 ఇం��  �  ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����ల�  �ం�న  అక� ���మ� ల�  75  �తం  ��  డ�� � 

 ఇవ� గ���. 

 ���� �... 

 ఈ  ��  మం��మండ�  గమ���..  �ద�  �డత�  56  �తం  ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����ల���.. 
 �ం� �డత� 70 �తం మం��మండ� పద�� ఎ�� , ఎ��, ��, ����ల� ఇ�� ం. 

 �ం�  మం��వ����   ��  ఐ����  ��� �  �ఎం  పద����..  అం��  ���  అం�  80 

 �తం ఎ�� , ఎ��,��, ���� వ��ల� ఇ�� ం. 

 �ససనభ  �� క� �  ��  క�����,  �సనమండ�  �ర� � �  ఎ��   ఉ�� �.  �సనసమండ� 

 ��� �  �� పర� � �  �  ����  అక�   క����ం�.  ���క  �� య  చ��త�  ఒక  స��త� 
 అ�� ���  మన  �ప�త� ం  వ�� న  త�� త  ���రం  ��� ం.  ఈ  ��ళ�  �లం�  �జ� సభ� 

 8  మం��  పం���..  అం��  న���  ���.  �సనమండ��  అం�  ఎ�� �� ��  మన 

 �ప�త� ం  వ�� న  త�� త  మన  ���  32  మం��  పం���..  ���  18  మం�  ఎ�� ,  ఎ��,  ��, 

 �����. 

 ��� �షన���... 

 98  మం�  ��� ప�   ��� �ష��,  ��� ����,  నగరపం�య�  �ర� న�  పద���   ఎ�� ,  ఎ��, 
 ��,  ����ల��� ం�  ఏకం�  70  పద��  అం�..  71.4  �తం  పద��  ��� ప�   �ర� ��� 

 క������ �.  �త�ం  648  ఎం���  అం�మండల  �ప�  ప�ష�   పద��  ఉం�  ఇం�� 



 �య�� �   �ం���   ���  ����న� �  637  అం��  ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����ల��� ం�  66.7 

 �తం పద��. 

 ���   ప�ష�   ఎ�� క��   జ��   �ర� ��  13  �  13  ����  �య�� �� ��  ��� �ం�.  ��� 

 ఎ�� ,  ఎ��,��,  �����  9  మం�  అం�  70  �తం  పద���   ��  క�����.  గ���  ఇప� �� 
 �� �� గమ�ంచం�. 

 చం�ద�� గత �లన�... 

 అం�ం��  ఒ�  ఒక�   ఉ�హరణ.  గతం�  చం�ద��  �లన�  2014–19  వర�  గమ�ంచం�. 

 �  (కృ�� )  ��� �  ���ం�.  అ�� �  జ��   �ర� �   ఎవ�  ?  అ�� �  �జయ�డ  �య� � 

 ప���ం�  ఎవ�  ?  అం�ం��  మన  కనక�ర �మ�   �ం��   �ర� � �  ప���ం�  ఎవ�  ? 

 ఆ��ంచం� ? 

 �జయ�డ�  ��� �ష� �  �య� �  ప���ం�  ఎవ�  అం�  ���  ��ధ� .  అప� ��   కృ��  
 ���   జ��   �ర� � �  ప���ం�  గ��  అ��ధ.  అప� ��   కనక�ర �మ�   ���  �ర� � � 

 ప���ం� యలమం� �రంగ��. .. అంద� ఒ� ���క వ���� �ం�న��. 

 ఇ�ళ మన �లన� ���... 

 ��  ఈ  ��  �జయ�డ  �య� �  ఉన� �  ఎవ�  అం�  �  ���  �గ� ల��   ��.  కృ��   ���  
 జ��   �ర� � �  ఎవ��� రం�...  �  మ�  ���  ��క  ��.  కనక�ర �మ�   ���  �ర� � � 

 ఎవ��� రం�  �  ��  అన�   �����.  ఎక� డ  ���  �  ��,  ఎ�� ,  ఎ���,  ����� 

 క������ �.  ���క  �� యం  అం�  ఇ�  అ�  �తల�  ��న  �ప�త� ం  మన�  అ� 

 గమ�ంచం�. 

 �����   పద��,  ప���   ఏకం�  50  �తం  ఎ�� ,  ఎ��,��,  ����ల�  ఇ�� ల�  ���  
 �జ�� ష�   క�� ��   ఏకం�  చట�ం  ��న  �ప�త� ం  మన�.  అం��  ��  50  �తం  పద�� 

 �  అక� ���మ� ల�  �జ�� ష��  క�� �� ...  చట�ం  ��ం.  ��ధ  ��� �ష���  �ర� �   పద�� 

 �పక�ం�ం.  137  �ర� �   పద���   ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����ల�  58  �తం  ప���..  ఇం�� 

 50 �తం అక� ���మ� ల� ఇ�� ం. 



 ��ల�  �ప�� కం�  56  ��� �ష��,  ఎ�� ల�  �ప�� కం�  3,  ఎ��ల�  �ప�� కం�  1  ��� �ష�  

 ఏ�� � ��ం. 

 వ� వ�య  ��� �ం�   క���  ���ం�  అం��  ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  �����  క�����. 

 అక� ���మ� �  50  �తం  ��  క�����.  ఆలయ  �����   ��  ఎ�� �,  ఎ���,  ��� 

 క�����. �� గమ�ంచమ� అ����� �. 

 ��� �� �తం �� ��లన�  తపన��.. 

 ఈ  వ��ల�  అంద��  ��  100  �తం  ��  ��లన�   తపన,  �ప�తయం�  మన  �ప�త� ం 

 అ���  �ం��  ���ం�.  �ద�కం  �ం�  �ళ�ంద�  బయట  ప��.�ద�కం  �ళ� 
 �యల���  ��డ�.  �ళ�  �ల��  ��  చద��,  �ద�,  �ద�  ఉ�� ��  చ��  �క ���, 
 ఇంజ���  ���.  క�క ��   వం�  �ద�  ఉ�� ��  ���.  ఆ  అట���న  ఉన�   వ��ల 

 �దలంద�  బయట�  ��ల�  100  �తం  ���  ��  ��ంబ��  �ం� �  ��� ��న 

 పథ���   అమ�  ����� ం.  అం�  ��ం�  ���  చద�ంచ���  ఇబ� ం�  పడ�డద�... 

 ఆ�చన  ��  �ళ��సం  వస�  ��న  పథ���  ���రం  ���  అమ�  ����� ం.  �  ఎ�� ,  ఎ��, 
 ��,  ����  అక� ���మ� ల  �ల��  ��  చద��.  ��  ��  �పపంచం�  ��  ప��. 

 �ళ�ంద�  ఇం� ��  ��యం�  చద�ల�  �ప�త�   బ���   ఇం� ��  ��యం 

 ����వడం�  ��  ��  ��  పథకం  �� �  ఆ  �ప�త�   బ�ల  ���ఖల�  ���  

 �ర� �కమం �� ����� ం. 

 � అక� ���మ� ల �����  ���� �సం.. 

 �  అక� ���మ� �  ��ప��,  ��  �����   ����  �ం�ల�...  ఇ��  ��  ���ద�� 

 అక� ���మ� �  ఉండ�డద�  ఏకం�  31  ల�ల  ఇళ�  ప���  పం��  ��ం.  అవ��   � 

 అక� ���మ� ల  ����  �����ష�   ��ం�ం.  ఆ  31  ల�ల  ఇళ�  ప�� ల�  ఇ�ళ  ���  22 

 ల�ల  ఇళ�  ��� ణం  ��ధ  దశ��   శర�గం�  ���ం�.  ఈ  ఇళ�  ��� ణం  �ర���  � 

 అక� ���మ� ల  ఒ��   ఇం�  ��వ  క�సం  �.  7  ల�ల  �ం�  �.10  ల�� 

 ఉం�ంద��ం�....  ఏకం�  31  ల�ల  ఇళ�  ప���  ��వ  ���..  �  అక� ���మ� ల  ����  
 �.2 �ం� �.3 ల�ల ��� ���నట���ం�. 

 ఇంత�  ��  ��ం�  ఆ�చన  ����� ం.  �  అక� ���మ� �  సం�షం�  ఉం�  ఆ  ��ంబం 

 �త�ం  ��ప��ంద�  ఉ��శ� ం�  ..  �ప�  పథకం  ���  దృ���  �����  అ��� 

 �ం��  ��ం.  జగనన�   అమ� ఒ�,  జగనన�   ఆస�,  జగనన�   ��� వ��,  జగనన�   ��త 



 �����   ఇ�...  ఏ  పథకం��  అక� ���మ� ల�  మ�� ��ం�  అ���  �ం��  ���  
 వ�� ం. 

 ఈ  మధ�   �లం�  �ప�త� ం�  1.30  ల�ల  ఉ�� ��  ఇ�� ం.  ఈ  �ల�లం�  మన  కళ ��ం� 

 ఆనందం�  ������ �.  ఇం��  ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����  ���మ� �,  త�� ��  86  �తం 

 ఉ�� ���   ఉ�� �.  ��ష�  చ��త�  ��,  �శ  చ��త�  ��  ఎ�� �  జరగ�  �ధం�  ఇ�ళ 

 ���క, ఆ� �క, �జ�య, ��� , మ�� �� �ల� అ��� �ం�� ప���� �. 

 మం� జ���ం� �� �ం���క... 

 ఇ�ళ  ఇ��   మం�  ప��  జ����� య�  �� �ం����  ��ట���  ��  ��  మం� 

 ఉ�� �.  మం�  జ���న� �� �  సం�షప�  హృద��  ���.  మం�  జ���న� �� � 

 ��� �� హృద�� అ�. అ�వం� ���, �తం��� మన క���� ����� ం. 

 �ట�  మం��  మం�  �య���  ���  ఈ  �ఖ� మం��  పద�  ఇ�� డ��ం�..  అ�� �  ఆ 

 నమ� కం  జనం  �ద  �����  ప��లన  ����.  ��  ఇ�ళ  ���న� �  అ�.  ���  �� 

 ఇ�� న  ఈ  అవ����   మం�  �య���  ����� �.  అం��  ��  ��న  మం�  �ద 

 �� నమ� కం ఉం�. అం�� � నమ� కం � �ద ఉం�. 

 అ�� � �ఖ� మం�� పద� ��� �సం... 

 ��  �  ��ట���  ఎ�  ఉ�� రం�..  ���  అప� ��   ఇ�� న  �ఖ� మం��  పద��  �వలం 

 తన  �ళ�  �సం,  తన  ఈ��,  ఆం�ధ�� �,��  5  �సం,  తన  దత�����  �సం..  ��  ��త� 

 క��  ������   ���,  పం��..  ���  అ�  �� ం  �సం  �లన  నడ�ం��.  ���  

 గమ�ంచం�.  ��  ��న  ప��లన  ���  �� ం.  �రం�  క��  ���,  పం��..  ���  �� ం 

 న����.. ఈ �� �� గమ�ంచం�. 

 ఆ  ��  ఉన� �  ఇ�  ��ష�ం,  ఇ�  బ���,  ఆ  ��  అ�� �  గమ���..  ఆ  ��  �ం�ం�  

 ��� వ�   ���   ��(అ�� �తం  ���దల)  19�తం  ఉం�...ఈ  ��  అ�  15  �తం  ��త�. 

 అం�  ఆ  ��  క��   ఈ��  అ�� �  ��  త�� వ��  ����� ం.  మ�  అ�  �ఖ� మం��, 

 అ� ��ష�ం.... మ� ఈ �� అ� ��ష�ం, అ� బ��� . �వలం �� �ఖ� మం�� ��� . 



 అ�� �  ���  ఎం��  �య�క���...  ఇ�� �  �  �డ�  ఎ�  �యగ�గ��� � 

 ఆ�చన �యం�. 

 1  ల�  65  �ల  ���  బట�   ���   �  అక� ���మ� ల�  ఇవ� గ���  అం�...  �రణం  ఇ�ళ 

 �వ� ��. లం�� ��. �� గమ�ంచం�. 

 ��  �ళ�����  ఎ�� ��   ప��క�  ��,  ��  ����    ��.  ��  ఈ��  స��� 
 ఉండక�వ�� .  ఆం�ధ�� �  ���  ఉండక�వ�� .  ��5  అండ  ఉండక�వ�� .  దత����� 

 స�యం ఉండక�వ�� . 

 �� ఉన� � ��� దయ � ��న�.... 

 ��  ఒక� �  ����� �.  �ళ��  ���  ��  ఉన� �  ఒక� �  ���  దయ,  �  అంద�  చల�� 

 ��న�.  �  నమ� కం  �  �ద.  �  �ర� ం  ��.  ���  ఇం�  మం�  ��  అవ�శం  �  �డ�� 

 ఇ�� ల� మన�� ��� ��� ... �తన�  �స�ం �ర� �క��� బట�  ���  ���రం ����� �. 

 �వ��.. 

 ��జకవర �  అ�వృ��  ��ం�  మం��  ��  ర��   అ���.  ����  �.102  �ట�  ���న 

 ప�ల�  సంబ�ం�  అంచ��  ఇ�� �.  ఇం��  ���,  ����,  �ం�ం�   ��,  �� 

 సరఫ�,  �����,  ��  �డ�  �ప��దన�  ఇ�� �.  �.102  �ట�  ప�ల�  సంబం�ం�  �త�ం 

 మం��  ����� �.  ఇం�  �భ�ర �  ��  ఏ�టం�..  ��ప�  �ందట�  మ��పట� ం 

 ����  ���  ���   �గ� �   ఇ�� ందన�   �ర�  వ�� ం�.  ����  �  త�� త  �ర� �కమం 

 మ��పట� ం  ����  శం��� పన  �యడ�..  అం��సం  మర�  ��� �  వ���  అ�  ���  
 �ఎం �� �య� .జగ�  తన �పసంగం ��ం��. 


