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��ాఖపట�ం.

��ాఖపట�ం �ల�� ల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  పర�టన.

�ాగర��ా�� ప��ర��ం�ేందుక� అ�����ాక� �ెం��న స�చ�ంద సంస�  �ా��� ఫ�  �� ఓష�� �� ఒప�ందం.

ఆంధ� �శ�����లయం క���న��  ��ంట� ల� ఏ�ీ ప�భ�త�ం, �ా��� ఫ�  �� ఓష��  (ఎ���ా� ��ంట�  ఆర���ౖజ�ష� ) మధ�
అవ�ాహ�� ఒప�ందం.

�ీఎం సమ�ంల� ఒప�ంద ప��� ల� మ�ర��క�న� ప�ర�ాలక పట�ణ��వృ����ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ��ౖ.��ల���, �ా��� సంస�
ప����� �ి���  గ�� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  మ�ట�� డ�త� ఏమ���రంట�...:

ఈ ��� గ�ర�� ం���� �� ���. �� ఆ��  మ�� ��ౖ�  �ౖెర��, �డ� �ి�  �����  �ఏఎ� �ీ, �ా��  క�మ��, ��క�ట��
జనర� , ��� బ�  అల����  ఫ�  స����నబ��  �ా� ���  సత� ఎ�  ���ా��,  �ీఈఓ �ా��� ఫ�  �� ఓష��   �ి���  గ��  �� �ాట�
�ార�క�మంల� �ాల�� న� అంద���� హృదయప�ర�క అ�నందనల�.

ప�పంచంల��� అ� ��ద�  �� ����ం� �ార�క�మం.

ఈ ఉదయం ��ద�  సంఖ�ల� �జ��� ���� ఎత�� న ��  ����ం�  �ార�క�మంల� �ాల�� న� ��ాఖప�జలక� �� హృదయప�ర�క
అ�నందనల�. ����ప� 22 ��ల మం�� ప�జల�, 40 ��ా ం��ల��  ఈ �ార�క�మంల� �ాల�� � ����ప� 28 ��ల��టర��  ��ర
��క��  ��  నుం� ��� ��  వరక� ����  �ే�ార�. 76 టను�ల �ా� �ి��  వ��ా� లను ��క��ం��ర�. ప�పంచంల��� అ���ద�
��  ����ం�  �ార�క�మం ఇ��. ఈ �ామ��క సూ���� ��ల� అదు�త���న��, అ�ే ��ౖజ�� ను ప��ే�క నగరం�ా �లబ�ట��ం��.

ప�ా�వరణ ప��ర�ణ ��శ�ా...

ప�ా�వరణం, ఎ�ాన� ��ండూ క��� ��ణ���� ��ండ� ��ణ�ల�.



ప�ా�వరణ��� ప��ర��ంచక�� �ే.. మనక� మనుగడ ఉండదు. సు�ి�రత, సమగ�త అన�� మన ప���న ల���ల�. మనం
స�ల��ా�క ల���ల ��సం �ా�ప���ే.. ��ర��ా�కం�ా మనుగడ �ా��ంచల�ం. అందు�� మన ప�భ�త�ం మ�నవ, ఆ���క
వనర�ల��  ఈ ��శల��� సు�ి�ర ప�గ� ��సం ప�య����� ం��. అ�ే సమయంల� ప�ా�వరణ���, ప�కృ�� క���
ప��ర����� ం��. ���� �ాబ� �� త�ాల ఉత�మ భ�ష�త�� క� క��� అం��ం���.

���� ఆంధ�ప��ే�  (�ా� �) �ార�క�మం...

ఆ ��శ�ా ఏం చర�ల� �సుక�ంట����ం, ���� ఎల� �ా��ం��లన��ే మ�ఖ����న అంశం. మనమ�ందు సమ���నం
�ె�ా���న ప�శ���.  గత ���� ��లల��ా చూ��� ... ప�భ�త�ం �ా� �  �ార�క�మ��� �సుక�వ��ం��. అ��� బర� 2,
2021న �ా� �  ��� ��ా ం ��ా రం�ం�ం��. 4097 �ెత�  ��కరణ �ాహ��లను ��ా రం�ం�ం��. ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల
��ంద�ం�ా ఈ�ార�క�మ�లను ��ా రం�ం��ం. ���వల�  ��ా మ�ల��  �ెత�  ��కరణ 22 �ాతం నుం� 62 �ాతం ������ం��. 100
�ాతం ��కరణ ల��ం�ా అడ�గ�ల� ��సు� ���ం.

�ాస��ాల� �ెల�సు���ా�.

అ��ే ���� �ాస��ాలను క��� మనం �ెల�సు���ా�. భ�� �ద మనక� ల�ం�ే ఆ���జ� ల� 70 �ాతం ������ 
�ా� ం��  నుం�ే వ��� ం��. అంట� మన ����  �ా����� నుం� ��వలం 28 �ాతం ఆ���జ�  మ�త��� ల���� ం��. అంట� ��ౖట�
�ా� ంక��, ����, ఆల��  �ా� ంక��  వంట� �ా� ం��  ��రణజన�సం�గ���యల� ఆ���జ� ను ఉత���  �ేసు� ����. ఈ ��ౖట�
�ా� ంక�� ల� మ�ఖ����న�� ���  ��� �� �ాక� . �ా��వరణంల��� అత���క ఆ���జ� ను ఉత���  �ేసు� న� �ా� ం�  ఇ��. ��ల� �����
మం���� మ�త��� అవ�ానహన ఉన� �ాస��ాల� ఇ�.  �ట�� మనం �ెల�సు���ా�. ఈ �ాస��ాల� �ెల�సుక�న�
�దట... మనం మన ప�ా�వరణ��� ప��ర��ంచు���ా�.

సమ�ద� ప��ర�ణ ��శ�ా...

సమ���� �� �ా�ాడ����ా�. సమ�ద�ంల��� వసు� న� �ా� �ి��  వ��ా� ల� ����ట��� ��ర�గ�త�����. ఇ� సమ�ద�ంల���
40–50 ��ల��టర� వరక� �స���సు� ����. �ా� �ి��  వ��ా� ల వల�  మత�� సంపద, సమ�ద�ప�ల�, సమ�ద� ��ర��ల�
వంట� ����ప� 267 జ�త�ల� ప�పంచ �ా�ప� ం�ా �ెబ��ంట�����.

ఇం�ో���ియ�, ఇం��య�ల��  ������  �ా� �ి��  �� ల��ష�  ప���వం ప�జల��ౖ �వ�ం�ా పడ���ం��. ఇ�� �ాస�వం.

ఆంధ�ప��ే�  �ేశంల��� ��ం�ో  అ���ద�  �ర��ఖ ఉన� �ాష� �ం�ా ఉం��. 975 ��ల��టర� �ర ��ా ంతం ఉం��. ��ాల���న
ఇసుక �� ల�, వన�మృ�ాల�, ప�ల ��ం��� ల� ఉ����. ఆంధ�ప��ే�  ��ర�ల��ా �ర ��ా ం���� ప��ర��ంచడం మన
���. �ా� �ి��  వ��ా� ల� ల�� సమ���� ల� అ��� మన ల��ం �ా�ా�.

ఎందుక� మనం ఈ��� ఈ �ార�క�మం �ేసు� ���ం ?

ఎందుక� �ా� �ి�� ను ఏ����య�� అ� �ె�ి� ��ప� ఆల�చన, �ర�యం �సుక�ంట����ం ? మన సమ�ద���ాల�,
సమ�ద�ం ���� �ా ఉం��లన� ఆల�చనల� ఎందుక� �ేసు� ���మన��� ప�� ��దడ�ల�నూ �ర�ా�. ఈ ��� �ాస�వం
ఏ�టంట�.. మనం �ీల��క�ంట�న� �ా�ల� 70 �ాతం ఆ���జ�  సమ�ద�ంల� ఉన� �క�ల� నుం�ే వసు� ందన���
��ప� సత�ం. ����న�� మ�త��� భ�� �ద ఉన� �త�ం �ెట��  అ�� క��ి ఇసు� ����. అంట� 70 �ాతం ఆ���జ� 



సమ�ద�ంల�� �క�ల నుం�ే వసు� ందన��� మ����� ల�� సత�ం. ఇట�వంట� సత�ం �ాబట��  ���� �ా�ాడ����ా��న
అవసరం ఎం�ౖె�� ఉం��. ఈ��� మన సమ�ద� ��ాల�, సమ�ద�ం ఎక�డ చూ�ి�� �ా� �ి��  క��ి��� ం��. సమ�ద�ంల�పల�
క��� �ా� �ి��  క��ి��� ం��. �ా� �ి��  �ె���  క��� ఎక�డంట� అక�డ సమ�ద�ంల��� వ��ల�సు� న� ప���ి��.

�ి�ర���న ప���ా�రం ��శ�ా- ఏ�ీ

�ాష� �ంల�నూ, �ేశంల�నూ క��� సమ�ద� గర�ంల� క��� �ా� �ి��  క��ిసు� న� ప���ి�త�ల�. బహ��ా ప�పంచంల� క���
��ల� ��ట�  ఇల�ంట� ప���ి�� ఉన� ��పధ�ంల�.. �ట���  ఒక �ి�ర���న ప���ా�రం ������ ��శ�ా ఆంధ�ప��ే�  �ాష� �ం
అడ�గ�ల� మ�ందుక� ����� ం��. ఇందుల� ��గం�ా�� ఏ�ీ ప�భ�త�ం ��ండ� కం���లను  ��గ�ా�మ��ల��ా
ఆ���ం�ం��. ఒకట� ��� బ�  అల����  ఫ�  స����నబ��  �ా� ���  వ��� (�ఏఎ� �ి) �ా�ా, ��ం�ో�� �ా��� ఫ�  �� ఓష�� 
కం����� ఆంధ�ప��ే�  �ాష� �ం ��గ�ా�మ�ం అ�ం��. ��� బ�  అల����  ఫ�  స����నబ��  �ా� ���  వ���  ఏం �ే�ా� రంట�...
��గ�ా�మ��లను ఎం�ిక �ేయడం, ఆల�చనలను ర��� ం��ంచడం, ఆ���క వనర�లను సమక�ర�డంల� ��లకం�ా
వ�వహ��సూ� .. ప�ా�వరణ ��త���న మ�ర��ల� ��సం కృ�ి �ే�ా� ర�.

�ా��� కం��� ప������ా �����  మ�ట�� డ�త�... ���� �షయ�ల� �ె�ా�ర�. ��ను చూ�ిసు� న� ఈ బ�ట� ����ౖ����   �ా� �ి�� 
నుం� తయ�రవ�త�ం��. ప�ఖ��త �� ����  కం��� ఆ�����  బ�� ం� �� ఇ�� మ����� ల��� �డ�దల అవ�త�ం��. అంద���న
బ��గ�ల దగ�ర నుం� కంట� అ��� ల వరక�... ����ౖ����   �ా� �ి��  నుం� తయ�రవ�త�����. ఇవ�� �ా��� ఫ�  ఓష� 
వ���  సంస�  తయ�ర� �ేసు� ం��. �ళ�క� ప�పంచంల��� ప�ఖ��త �ాం�న కంప�ల� ������ె�  బ�ం�, ల��� �ట�� ,
ఆ�����, అ����క�  ఎ�� ����  వంట� కం���ల�� �ా��ారం ఉం��. �ా���� �ా�ా��న ఉత�త�� లను �ా��� సం���  ��జ�ౖ�  �ే�ి,
తయ�ర� �ే�ి ఇ��� ం��.

�ా� �ి�� ర��తం�ా మ�రనున� ఏ�ీ మ�ఖ��త�ం

ఈ �ా��� ఓష�  వ��� క� �ెం��న �ి���, ��� బ�  అల����  �ళ�  సహ�ారం�� �ాబ� �� ���ల��  ఆంధ�ప��ే�  �ాష� �
మ�ఖ���� �� మ���� ప�యత�ం �ేసు� ���ం. �ా� �ి��  ల�� �ాష� �ం�ా, �ా� �ి��  �ీ� ఏ�ీ�ా �������������� ప�య��సు� ���ం.

��ాఖపట�ంల� �ా��� ప��చ�  ఇ��ి�ట���  ��ాఖపట�ంల� �ా��� ప��చ�  ఇ��ి�ట���  �ాబ� త�ం��. ఇ�� �ేశంల���
�ాదు ప�పం����� ��క����ా తయ�రవ�త�ం��. అ���ధు�క పద�త�ల��  ��త�  ��ట���య� ను కనుక��ంట�ర�. �����
సంబం��ం�న ప����ధన ఇక�డ జర�గ�త�ం��. అ�ే �ధం�ా �ా� �ి��  వ��ా� ల�� బ�ట�� , అ��� ల� వంట� ��ట���య� 
తయ�ర� �ే�� ����ౖ���ం�  మ��య� అ�  ��ౖ���ం�  హ�  క��� ఏ�ీల� ఏ�ా�టవ���ం��. ��� వల�  �ానున� ఆ��ళ�ల�
ర�.16��ల ��ట�  ��ట�� బడ�ల� ఆంధ�ప��ే�  �ా�ా� � ��� �ాను����. అం�ే �ాక�ం�� �ా� �కం�ా ఉ�ో��ాల� కల�న ఒక
అంశం అ��ే మ��క అంశం �ాష� � �ా�ప� ం�ా 20 ��ల మం���� ఉ�ో��ాల� వ�ా� �. �ాళ�ందర� ఇందుల�
��గ�ా�మ��లవ���ర�. అం�మం�ా ఆంధ��ాష� �ంల� �ా� �ి�� ను �ర���ం�ే �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ను.

�ా� � ��� ���ల ��శ�ా...

��ను ��ాఖనగరంల� �ార�ల� వసు� న�ప��డ� ��ల� ��ట�  ��� ���ల� క��ిం���. కల�క��  �ా��� అ���ాను. �ా� �ి�� 
�ర���ం�ే �ార�క�మ���� వ��నప��డ� ఈ ��� ���ల� ఏంట� అ���ాను.



��ను క��� ���� జ�గ�త�� ల� �సుక����ర�. �ా� �ి��  ��� ���ల� �ాదు బట��� తయ�ర� �ే�ిన� అ� �ె�ా�ర�. �ా� �ి�� 
కంట� బట��� �ే�ిన ఖ��దు ఎక����ౖ�� ప�ా�వరణ ��తం అ� అ�� ఏ�ా�ట� �ే�ామ���ర�.

�ా� �ి�� �����ల��ౖ ��ట�నుం� ���ధం..

ఈ ��� నుం� ఆంధ� �ాష� �ంల� �ా� �ి��  ��� ���ల� �����సు� ���ం.

ఎవ����� ��� ���ల� ��ట�� లంట� �ాస�  ఖర�� ఎక����ౖ�� బట��� తయ�ర� �ే�ిన ��� ���ల� ��ట�� �. ఆంధ�ప��ే�  �ాష� �ంల� �ా� �ి�� �
�ర���ం�ే క�మంల� �ట��దట� అడ�గ� ��ంద ఇక�డ నుం�ే �ిల�ప��సు� ���ను.

�ర�మలల� �ా� �ి��  ర��తం�ా ఇప�ట��� �ే�ార�. అక�డ మం� ఫ���ల� క��� వసు� ����. �ా� �ి��  బ��గ�ల� బదుల�
గ�డ�  సంచుల� �ాడ�త����ర�. �ాష� � �ా�ప� ం�ా మనమం�� క��� ఆ ��శ�ా ��మ����ా ఆడ�గ�ల� ��సూ�  �� �ా�. ఆ
��శ�ా ప�జలంద��� ��గ�ా�మ��లను �ేసుక�ంట�.. �ా��� కల�ప�క�ంట� �ా���� అవ�ాహన క���ం���. అల���
�ా� �ి��  ల�నప��డ� �ాట��� బదుల��ా.. ప����మ��య ఏ�ా�ట��  �ే�ి అందుబ�ట�ల��� �సుక�వసు� ���ం.   ఒక పద��
ప��ారం ఏ�ీ� �ా� �ి��  ర��తం�ా �ెసూ� ... 2027 �వ�� ��ట��� �ా� �ి��  �� ల��ష�  ల�� �ాష� �ం�ా �లబ�ట������ అడ�గ�ల�
��సు� ���ం.

ఇక����� వ��న ప�� ఒక����� ��ర���ర��� కృతజ�తల� �ె�యజ�సుక�ంట� ��లవ� �సుక�ంట����న� �ీఎం ��
��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.


