
 09–02–2023, 
 అమ�వ�. 

 జగనన�  ���ద�� ��న మ� �ష��రం. 
 మ�� హ�  �జన పథకం� ���  2 �ం� ���వ. 
 �ల�ల� ఐర�, ���యం ��� ��ం� ���ంచ��� ���వ. 
 జగనన�   ���ద�  ���  ���వ  �ర� �కమం�  �గ�� మ� ం  ��న�   ��  సత� �� 
 ��ట��  �ట��. 

 �� ం�  ��� లయం�  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�   సమ�ం�  ఎంఓ�  ���న�  
 ��� �ఖ అ����, సత� �� �ం�ట�  �ట�� �ప����. 

 జగనన�  ���ద� �ర� �కమం... 
 జగనన�   ���ద�  (మ�� హ�   �జన  పథకం)  ఆం�ధ�ప��   �ప�త� ం  అత� ంత  �ప���త� కం� 
 అమ� ���న�  �ర� �కమం. 
 బ�  ఈ�  �ల���   ఎ� �� �ం� �  �ంచడం�  ��  ���  �రణ  �మర�� ం  ���ప�� , 
 �����  �  త� �ం�  �ర� �క���   �గం�  ���  �� �� �  ��కర�న  ��������  
 మ�� హ�  �జనం� అం���ం�. 

 జగనన�   ���ద�  పథకం  �� �  �ప�త� ం  ��ష�  �� ప�ం�  ఉన�   44,392  �� ళ��..  37,63,698 
 ��� ��ల� ��������  అం���ం�. 
 ఈ పథ���  1 �ం� 10 వ తరగ� వర� అమ� ���ం�. 
 జనవ�  2020  న  �ర� �ం�న  స���...  �ల�ల�  ���న  ��������   అం�ం� 
 �ర� �కమం�  �గం�  ��   �  ���  �  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�   స��ం�...  ��� 
 అం���న�   ���  ప�  ��� �  �ప�� �.  అం��  �గం�  ��  ��  అం���న�  
 ���  ��  �ల���   �����ర  ����   ���ంచ���  �రం�  5  ���  ���,  �� 
 ��� �ల�ం, ప�� ���  ఇ�� ల� �� ��ం��. 

 �ల�ం,  ప��  ���   ఇవ� �  ����   �ల�ల�  త�నంత  ఐర�,  ���యం  అం�ం�ం��  ��� 
 ����� ల�  మ�� హ�   �జనపథకం�  �గం  ��ల�  �ర ��ం��.  అం��  �గం�� 
 ... జగనన�  ���ద�� ���వ అం�ం�ం�� �ర �యం ����� �. 
 �ం�  మ�� హ�   �జనం�  ���   ఇవ� �  ����   అం��  బ���  ���వ�  ��� 
 ��� �  �ర �యం  ����� �.  ����  ��  ��ల  ��  ���వ�  ��   �  ���  � 
 �గం ���. 
 ఈ  �ర� �కమం  అమ�  �సం  ��ధ  స� చ� ంద  సంస�ల  �గ�� మ� ం  ��  ����ల� 
 �ర ��ం��. 
 �ం�  ��  సత� ��  �ం�ట�   �ట��  ��   �  ���  �  �ల�ల�  ���వ  అం�ం�  �ర� �కమం� 
 �గ�� � అ�ం�. 
 ఇం��  �గం��  ఇ�ళ  �� ం�  ��� లయం�  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�   సమ�ం� 
 ��� �ఖ అ����, సత� �� �ం�ట�  �ట�� �ప���� ఎంఓ� ���� ��� �. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�...: 
 ఇ�  ��  అ�� త�న  �ర� �కమం.  ��  సత� ��  �ట��   �ప���ల�  ధన� �ద��. 
 �ప�త� ం  �ప��న�   మం�  �ర� �కమం�  �గ�� �� �నం��  ��  ధన� ���. 



 ���ద�  �ర� �కమం�  ���వ�  అదనం�  �ర� డం  �� �  మ�ంత  �����రం  �ల�ల� 
 అం��ం�. �వలం ���ద� �ర� �క��� �.1700 ��� ఖ��  ����� ం. 
 ��న� �ళ �  ��తం  ���ద�  �ర� �క���   ��రం�ం�ం.  గతం�  �వలం  �.600  ��� 
 ��త�  మ�� హ�   �జన  పథ���  ఖ��   ���  మన  �ప�త�   హ�ం�  ఆ  ఖ��   ��� 
 �� ��� ���ం�. 

 ��� రంగం�  అ�క  ��� ల�  ���రం  ��� ం.  త���  తమ  �ల�ల�  బ��  పం�ం�ం�� 
 అవసర�న  ���� ��� వ� ���  ఉ���ం�న  అమ� ఒ�  దగ �ర  �ం�  �ద�  ���..  ��– 
 �� �� � �� ళ� వ� వస�� ���  �� �ర� �కమం ����� ం. 
 6వతరగ�  ఆ  �  తరగ���   �ప�  తరగ�  గ��  ����   ��� �   ఐఎ� �  ఏ�� �  ����� ం. 
 30,230  తరగ�  గ���   ఈ  ఇంట�� ��   ���   �� ���  (ఐఎ� �)ల�  ఏ�� �  ����� ం. 
 ��–�� ��దశ ��� ���న�  ��� 15�ల �� ళ�� 
 ఈ  ��   ���  ఈ  �ర� �క���   ��రం�ం������ ం.  ��  –���  ఆఖ�  �ం��ం�  
 6వతరగ� ఆ� తరగ�ల� ��ట��  �� �ర� �కమం ����� ం. 
 అంతకం� ��వ తరగ�ల ��� �� � �  ��� ఏ�� � ����� ం. 

 ���  ��  �ల�ల�  ��� ��క,  ���ద�,  ఇం� ��  ��యం,  ��ఎ� ఈ  �లబ�, 
 ��ం�వ�   �� ��  ��� ,  3వ  తరగ�  �ం�  స��� �   �చర �  ��� ��,  8వతరగ�  �ల�ల�  �� �� 
 పం��  వం�  అ�క  �ప��త� క  �ర� �క��  �పడ��� ం.  �ల�ల  క��� ల� �  ���  
 కం�ం� � అ�సం�నం ��� .. ��� రంగం� �ప��త� క�న ��� � ������� ం. 

 మ���  ఉన� త  �ద� �  అభ� ���న�   �ల�ల  �సం  ��� ��న–  100  �తం  �� 
 ��ంబ��  �ం�,  �.20  �ల  వర�  వస�  ��న�  అమ�  ����� ం.  త��ల  ����� 
 జమ  ����� ం.  మ���  ���  ���   ��న�  ��  అమ�  ����� ం.  �పపంచ  �� ప�ం� 
 అ�� త�మ –50 ���ల�, 21 ర�ల ����, �� ��� ల� సంబం�ం� ��� ��ం�న 
 ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����ల�  �.1.25  �ట�  వర�  ఈ  పథకం  �ంద  �ప�త� ం  అం���ం�. 
 ���న ��� �.1 �� వర� అం���ం�. 

 ��  క�� ణమ��  �ర� �క���   ��రం����� ం.  ఈ  పథకం�  అర �త  �ం�లం�  క�సం 
 ప�తరగ�  ��   ��ల�  �బందన  ��ం�ం.  ఇవ��   ��� ంగం�  �ప�   ��� �  �����  
 అ���. 
 ���ద�  ���  ���వ�  అమ�  ��  �పయత� ం�  సత� ��  �ట��  �గ�� మ� ం 
 �వడం  మం�  ప��మం.  సత� ��  �ట��  �గ���  �వడం  �� �..  భగ��   సత� �� 
 ��  ఈ  �ర� �క���   ఆ�ర� �ం�  �ం��  ������� ర�  �ప� వ�� .  మనం  క�� 
 ���న�  ఈ �పయత� ం ���న స�జం �శ� ఉప�గప��ం�. అంద�� అ�నందన�. 

 *ఈ  సందర� ం�  ��� �న  ��� �ఖ  మం��  �త�   సత� ��యణ,  సత� ��  ���ం�   �ట�� 
 �. ర�� క� �. * 

 �త�  సత� ��యణ, ��� �ఖమం��. 
 �  ఆ�చన�,  ఆ��ల�  ���   2  వ  ��  �ం�  ���వ�  జగనన�   ���ద�  పథకం� 
 �గం�  అం�ం�ల�  �ర ��ం��.  ���  �.86  ���  ఖర� ��ం�.  �ప�త� ం�  �� 
 స� చ� ంద  సంస�ల�  �గ�� మ� ం  ��లన�   ఆ�చన�  సత� ��  �ట���  ఇం�� 



 �గ�� మ� ం  �యడం  జ��ం�.  ���  అవసర�న  ��  �ం�,  �ల�ం  �ం�  సత� ��  �ట�� 
 సరఫ�  ���ం�.  ��  ఖ��  ���  �.42  ���  ఉం�ం�.  ��  సంవత� �ల  �� 
 సరఫ�  ����.  ���  సంబం�ం�  ఇ�ళ  ఒప� ందం  ���ం��� ం.  ���  కృతజ�త�. 
 �రత�శం�  ��   �  ���  �  ఇంత  సమర�వంతం�  అమ�  ���న�   ��ష�ం  ఆం�ధ�ప��  
 ��త�. 

 ర�� క�, �� సత� �� ���ం�  �ట��, 
 �ఖ� మం��  ���,  అ���ల�  నమ�� రం.  సత� ��  ��  సంస��  ���ర�� 
 ప������ �.  ��  ��  �� � ��  ఈ  �ర� �క��  ����� ం.  ��� �ఖ  మం��,  అ���� 
 ��   �  ���  �  ���వ  అం�ం�  �ర� �కమం  ��ం�  ��� న�� �  ....  �ట��  బృందం 
 స�� లంద�  ���  ��  మం�  �ర� �కమమ�  ��త� �ం��.  అం��  ఈ  �ర� �కమం 
 �య��� �ం�� వ�� ం. 
 స�,  �ఖ� మం���  �  �యకత� ం�  ఆం�ధ�ప��   �ప�త� ం  ��� రం�ం�  ���న�   కృ� 
 క�� తం�  �ద� �  �న���వనం  �����ం�.  ��  ���న�   �ప�  �ట�  అ���  అమ� 
 ��  ������ �.  ���   రంగం�  ��  అమ�  ���న�   పథ��  �ం��� ం..  ����� ం. 
 ��  మ�� హ�   �జ���  ���న  జగనన�   ���ద�  ��  ��  ��ం�.  అమ�   ��  �� 
 �ద�  ����  వ�� �  మం�  ��  ఎం�క  ���.  ��  అమ�  ���న�   అమ� ఒ�,  ఆస� 
 ఇ�  అ��   మం�  పథ��.  ��  ���న�   �ర� �క���   అ�� ం�  కం�  ��–��  �ర� �కమం 
 అంద�  కళ ��  �పత� �ం�  క����న�   మం�,  �ప�   �ర� �కమం.  ఈ  �శం,  ��ష�ం  �ర�త�న 
 భ�ష� ���  �ల�ల  చ���  ��  �ఖ� ం.  �ద  �ల�ల�  చ����  �ప�త�   బ�ల�.. 
 �� ��� ��  �� ళ�� ��� ������ �. 
 �వ��..  �తనం�  ఏర� �న  ��� �  ��  సత� ��  ��� �  �మకరణం  �యడం�  ��  ఈ 
 ��ష�ం,  �శం�  ��  �పపంచ  �� ప�ం�  ఉన�   ల���  మం�  ��  భ��ల  తర�న 
 ధన� ���  ��య����� �.  ఇ�  �వలం  �  వల�  ��త�  �ధ� మ��ం�.  ఈ  �ర �యం 
 పట� అంద� హర�ం వ� క �ం ���. 

 ఈ  �ర� �కమం�  ��� �ఖ  మం��  �త�   సత� ��యణ,  ��� �ఖ  �ఖ� �ర� ద��   �ప��  
 �ప��,  �ఠ�ల  ��� �ఖ  క�షన�   ఎ�   ���   ���,  ఏ�ఈడ�� � ఐ��  ఎం�  �  ఎ�  
 ��� ���,  ��   �  ���    ��క ��   ��  ��,  ��  సత� ��  ���   క�క ��   �  బసం�   ���, 
 ఇతర ఉన� �����, సత� �� �ం�ట�  �ట�� �ప���� ����� �. 


