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 �����  �����  ��� �  ����  ��యపట� ం  ���  ��దశ  ��� ణ  ప�ల�  ���జ 
 ��న �ఖ� మం�� �� �య� .జగ� . 

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

 ���  దయ�  ఈ  ��  మ�మం�  �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  ��యపట� ం  ���� 
 ఈ��  ���జ  జ��ం�.  ఈ  ���జ  జ���న�   �పధ� ం�..  ఒక  ���  �వడంవల� 
 జ�� మం� ఏ�టన� � మన� ��మం�� ���. 

 ���ల వ�� మ�నగ��... 
 అ���  ��� ,  ఇ���  ��ఖపట� ం,  మ���  �ం��  ఇ�  ఏ  నగర��  �ద�  నగరం�, 
 మ�నగరం�  ఎద�యం�..  అక� డ  ���  ఉండడ�.  ���   ���  ఇ�� న  వరం� 
 ��ంచవ�� .  ���  �వడం  వల�  ఉ�గ  అవ���  ��  �����.  ���  �వడం  వల� 
 ఆ� �క  �ర� క���  �����.  ���  వల�  ����  ���   ఖ�� �  త� ����.  ��  ర�� 
 �� త�� వ� ���న�  వ� వ�రం. 
 త�� � ������ ��ం�.. ఈ ��ంతం ���ఖ� �� �ర��. 

 75 �తం ఉ�� �� �� ��ల�... 
 ��ష�ం�  ఒక  చ�� ��   ����� ం.  ఎక� డ  ఏప��శమ  వ�� �  ��ష�ం�  75  �తం  ఉ�� �� 
 �� ��ల�  ఇ�� ల�  ఏకం�  చట��  ����� న  �ప�త� ం  మన�.  ��  ఆ�రం�  ����  ��, 
 ���  అ�సం�నం�  వ�� న  ప��శమ�  ��,  ���పక� ల  ��ం���   వ��   అ��   ప��శమ� 
 ��  �� ��ల�  75  �తం  ఉ�� ��  ఇవ� క  తప� �  ప����  ఆ���� �  ఉం�ం�.  �బ��  ఈ 
 ��ంతం ���ఖ� ����. ఈ ������ �� ఊతం వ��ం�. 

 గతం� మన ���ల ప����.... 
 ��ష�ం�  మన  ప����  ఏ��  అ�  గమ���..  మన  దగ �ర  ���  6  ����  ఉ�� �. 
 కృష�పట� ం,  ���డ�  2,  ��ఖపట� ం,  గంగవరం,  త�తర  ��ం���   ఉ�� �.  ��� 
 ��ఖపట� ం  ��ం�  ���న  ����  ����  158  ��య�   ట�� �  ఉం�..  ��ఖపట� ం 
 ��� మ� 70 ��య�  ట�� ల �మర�� ం క�� ఉం�. 

 మన హ�ం� �త�� 4 ����– 9 ��ం�  �ర� ��. 
 �� తం�త� ం  వ�� న�� �  �ం�  ఇప� �వర�  మన�  �వలం  6  ����ం�  మనం  ఏకం� 
 మ�  4  ���ల�  అదనం�  ��� ంచ���� ం.  అం�  ఈ  5  సంవత� �ల�  మ�  4  ����.. 
 �వన��,  ���డ  �� �  ���,  మ��పట� ం,  ��యపట� ం�  ���� �.  ��  �� � 
 మ� 100 ��యన�  ట�� ల ����� �� వ��ం�. 
 ఈ  ���  ���ల�  ��  ��ష�ం�  9  ��ం�   �ర� � �  ��  �గవంతం�  ��� ణం 
 జ���ం��� �.  �డగట���ం,  ��మడక,  ఉ�� డ,  �య� ��ప� ల�  �� 
 మ��పట� ం,  ��ంపట� ం,  ఓడ��,  �త�పట� ం�  ��  �వ� ల���   ��ం�   �ర� � � 
 ��� ణం జ���ం��� �. 



 మ� �ం� �ల��  ���న ����... 
 ���ల�  సంబ�ం�న  ��� ణప��  ఈ  ��  �ం�  �గవంతం  అ���� �.  మ�  �ం� 
 �లల  �రక�   ���  ���న  ���ల�  ��  ���జ  ����  �శ�  ప��  �గవంతం 
 అ���� �. ఇ� 4 ����, 9 ��ం�  �ర� �� ���� �. 

 ల� మం� గంగ���ల� మన ��ష�ం�� ఉ�� గ, ఉ��... 
 మన  దగ �ర  ఉన�   6  ���ల�  గమ���..  �ప�  50  ���టర ��  ఒక  ��ం�   �ర� �   ��,  ���  �� 

 క��ం�  ప������ �  ��ష�ం�  �గం�  అ���  ప���� �.  9  ��ం�   �ర� ��  ��� 
 అ��..  ��  �� �  1ల�  మం�  మత� � �ర  ��ం��  ఉ�� గ,  ఉ��  అవ��ల�  �జ��  
 వం�  ��ం�ల�,��క� ��  ���� న  అవసరం  ��.  మన  ��ష�ం��  ఉ��  అవ��� 
 �����.  మనం  ఇ�ళ  �����ం�న�   ���  ����  ���డ  ,మ��పట� ం, 
 �వన��,  ��యపట� ం  �� �  ��  ఒ�� క�   ����  ���  క�సం  3–4  �లమం�� 
 ఉ�� గ  అవ���  వ���.  ప��ం�  ��  �ద�  ఎ��న  ఉ�� �వ���  �వడం�  �� 
 �����క  అ�వృ��  ��  జ���ం�.  �త�ం�  ల���   ఉ�� ��  వ��   అవ��ల�  �ం� 
 ప����� ం. 

 ��యపట� ం ��� ��ం� ��� �ట� ����లం�... 
 2019  ఏ��� �  ఎ�� క�  జ���...  అప� �  �ల��  చం�ద�����.  2019  ��బవ�� 
 ఇక� ��  వ��   శం��� పన  ���.  ��ఆ�   ��,  ��కరణ��ం�  �పజల�  �సం 
 �����  ఆ  ��  ఇక� డ�  వ��   శం��� పప  �సం  �ం�య  ������.  ఐ� 
 సంవత� ��  ఏం  �య�ం�  ఎ�� కల�  �ం�  �లల  �ం�  శం��� పన  అం�  ఈ  ��ంత 
 �పజల�  �సం  �యడ�.  ఇంతక��   అ�� యం,  �సం  ఎక� ��  ఉం�ం�  ?  గత�లన� 
 మనం  ��ం.  �ణ��  అం�  ��ల�  �సం  ?  �ణ��  అం�  అక� ���మ� ల� 
 �సం ? ఉ�� �� అం� చ���ం�న�  �ల�ల� �సం ���. 

 �.3700 �ట�� ��యపట� ం ��� ప��.. 
 ఈ  ��  ���  �సం  850ఎక�ల  ��  ��  ����  �క�ం�...  �.3700  �ట��  ప��  �� 
 �దల��   �ర� �కమం  జ���ం�.  ���  �� �  4  ����  ����  అం�����  వ���. 
 మ�  6  ����  ��  ఇ�  ఇ� ���స� క �� ��  వ��   అవ����� �.  ఒ�� ���  �.200  ��� 
 ���బ�  ����ం�  ��  ���న  ఆ�  ����  ��  అం�����  వ���.  ఈ  4  ���ల 
 �� �  25  ��య�   ట�� ల  ���  ర��  ��  �మర�� ం  ల���...  మ�  �.1200  ���  మనం  ఏ 
 ��  ��ల��ం�  ఆ  ��  ���బ�  ���...  ఏకం�  50  ��య�   ట�� ల  ���  ర�� 
 �యవ�� . 

 సహక�ం�న ��� కృతజ�త�... 
 ���  వల�  మం�  జర�ల�  ����  మన��  ���ం�..  ఈ  ��ంతం�  ���  �వ��� 
 సహక�ం�న  �ం�����ం,  ఆ�ల����ం,  కర ���ం  ��ం�  ���,  ���, 
 ���ట  ��మ��లంద��  �ం�మన�� �  ���  ��ం�  ��,  ���  కృతజ�త�. 
 ఎం�కం�  ఈ  ��  మన  ����� ..  ���  �వ���  మనం  ��న  అ���  చ��త� 
 �వ�� ��ల� �ఖంచబడ��. 
 �రణం  ���  ద�బ�  �లం�  ఈ  ��ంత  ���ఖ�  �����.  మన  �ల�లంద� 
 ఎక� ��క� ��  ���  ఉ�� ��  ���� �  అవ�శం  ��ం�..  మన  ���ల  �ం�  ప��� 
 ప���� ఏర� ��ం� అ� �ఎం �� �య� .జగ�  తన �పసంగం ��ం��. 



 �వ��... 
 �వ�  ఎ�� ��   �ప�� ���  �����..  ఈ  ����  అ�సం�నం�  ఒక  �����క  ����  

 ��  వ��  ఇక� డ  ఇం�  ఎ�� వ  అ�వృ��  కన���ంద�  ��� �.  �����క  �త��  ఇక� �� 
 వ��   అవ���  �����  అ�� �.  �వ�  ��జకవర �ం  పక� �  ఉం�..  ���  ��� 
 ఇ�� ం��  �ద�ం�  ఉ�� �.  ఇండ���య�   ����   �ల��� ల�  అ���.  అ�  మం� 
 ఆ�చ�.  ���  ����   ���  సంబం�ం�న  అ���  �ం��  ���మ�  �ఎం  �� 
 ఇ�� �. 

 కం���  ఎ�� ��   మ�ధ�   ���  �����..  ���   ���  �సం  6.2  ���టర �  ��కరణ 
 ��ల�� �.  మం�  ���  వ��   ఇక� డ  ప�����  ���న� �� �..  కం���  పట�ణం 
 �ద�  హ� �  త�ర��ం�.  అ�వం�  ప������   �డ��  సంబం�ం�  కం���  ���  
 ���  ��కరణ  �సం  �.25  ���  మం��  ����� ం.  కం���  ��� ���  అ�వృ�� 
 �సం  ��  �  వం�  స�య,సహ���  అం����.  అ�  �ధం�  �ళ���  ఎడమ  ��వ 
 �స�రణ�  సంబం�ం�  8,500  ఎక�ల�  �ళ�ం�ం�  ప�ల�సం  మ�  �.27  ��� 
 ��ల�� �.  ఆ  ���  ��  మం��  ����� ం.  ఉలవ��  మండలం��  ���� 
 ��� �  �శ� తభవనం  అ���.  అ�  ��  మం��  ����� ం.  ఈ  ��ం���  మం� 
 జర�ల�..  ఈ  ���  ��� ణం�  ఇక� డ  ���ఖ�  ����  ��  ప����  ��ల�...�  అంద� 
 చల��  ��న�,  ���  దయ�  ��  మం�  ��  అవ�శం  ఇ�� ల�  మన�� � ��  ���ం� 
 �ల� ���ం��� � అ� �ఎం �� �య� .జగ�  తన �పసంగం ��ం��. 
 =========================================================== 
 20.07.2022 
 ��యపట� ం, ��� � ���  

 ��యపట� ం ��� �� దశ ��� ణ ప�ల� �ఎం �� �ఎ�  జగ�  శం��� పన 

 ఈ సందర� ం� ��� �న మం���, �� ��� ఏమ�� రం�...�� �ట��� 

 ���డ అమ� �«�, ప��శమ�, ��క వస��, ���బ��, ��జ� ం, ఐ� �� మం�� 

 ఈ  ��  ఒక  ����త� క�న  ��,  �రత�శం�  ��� ��న  అత� ంత  �ద�  స��ద�రం 
 క��న  ��ష�ం  మన  ఏ�.  �శం��  �ం�  అ�  �ద�  స��ద�రం  క��న  ��ష�ం  మన�.  ఇక� డ 
 అ�వృ��  �ర� �క��  �ప�� �,  ���ల  ��� ణం,  ��ం�   �ర� ర �  ��� ణం  �ప�� �,  మన� 
 ఉన�   974  ���టర �  స��ద  ����   ����ం���  త�� �  ������  ఆ� �క  ��గ� 
 �����ల�  �ఎం  ��  �� ���   ���  �� �  �.  15  �ల  ���  ఖ�� ��� ల� 
 �ర ��ం��.  ��ష�ం�  అ�క  మం�  �ఖ� మం���  ���  ��  మన�న�   వన��  ఏ 
 రకం�  ����ం���ల�  ఆ��ం�న  �ఎం  ��  �ఎ�   జగ�   ��త�.  ��యపట� ం 
 ����  ��,  మ��పట� ం,  �వన��  ����,  9  ��ం�   �ర� ర �  ��� ణం,  ఇప� ��  ఉన�   6 
 ఆప�షన�   ����  ��  ఇవ��   క��  �������  అ�వృ��  జర�ల�  �ఎం��  ఆ�చ� 
 �����  అ��ణం�  అ���  ప���� �.  ఏ  ��  ��  �ఎం  ��  ఏం  ��ల��   ఆ 
 ���� �   ��� ���  అవసర�న  అ��   అ�మ�ల�  �ం��ళ��.  ��  చం�ద��  ��తం 
 శం��� పన  ఎక� డ  ���,  2019  �  ఎ�� కల�  �ం�  �లల  �ం�  హ����  శం��� పన 
 ��  ��  ��నం��� �,  క�సం  ఒక�   అ�మ��  ఉం�  అ�� �,  చం�ద���  ఒక 



 అల��,  ఆయన�  ��  ఒక  ��  �����,  ���  ఇ�క�  ������   ఎక� డ  కనబ�� 
 అక� డ  శం��� పన�  ����,  ఆయన  ��ం�  ������   ��,  స����� .  ఈ 
 ��యపట� ం  ����  మ��   ��రం�ం��  ��  జగ�   ��,  ఇ�� న  గ����  ��� ణం 
 �ర���ం�. �����క అ�వృ��� �� ��ష�ం ప��� ���ం�, �� ం�� . 

 ��త, �ం�����ం ��మ��� 

 అ��   ���  అ��  ��  ఒక  కల,  ఎప� ��ం�  ���  వ��ంద�� �  ��  ���.  ఇ�� � 
 ���  �వడం  ��  సం�షం�  ఉం�.  ఇక� డ  �� ��ల�  చ�����   ఉ�� �వ���  ��, 
 ��  ��  70  �తం  �� ��ల�  ఉ�� �వ���  ఇ��మ�� �,  సం�షం...����  �  ��  ఒక 
 ఎక�  ఇ�� ం,  ���  �.  15  ల��  ఇ�� �,  ఆ  డ�� �  �  ��ం���  
 �������ం��  ఉప��ం��ం��� ం.  ��  ఎం�  �ణప�  ఉం�మ�� , 
 �మం�  మత� � �ర  ��ం�ల�  �ం�న  �ళ� ం,  ��  �ట  ��ద  సమయం�  �� 
 ఏ���  �.  10  ��  ఇ���� �,  గతం�  �.  4  ��  ��త�  ఇ�� ��.  అ�� � 
 �ద��త�  ��� న���  �  సం���  �ఎ� ఆ�   ఆస�  �� �  �యం  అం�ం�,  �� 
 సం�షం�  ఉం�,  �� ం�ల  �� �  వ����  ���  ఇ���� �.  �  ఇం����  గతం� 
 �ంచ� ల  �సం  �ర���   వ�� �,  ��  ఇ�� �  ఇం��  ����� �,  ��  అమ�   ఒ�  వ��ం�, 
 �  �ప  ��  ��  జగ�   �మయ�   అమ�   ఒ�  ఇ���� ర�  సం�షం�  ���ం�.  �మం� 
 �శ  ��   ����   ����� ం,  ��  ఒక  అన� �  ��  అండ�  ఉ�� �.  �  ఊ��  �� 
 �వడం�  పం�గ  ��వరణం  �ల�ం�.  ��  ప���ల  ��  �ఎం�  ఉం�ల�  ���ం� 
 �ల� ���ం��� �. 

 ఆవల జయ��, ఉలవ�� మండలం ��మ��� 

 ఈ  ��  ఈ  ��ం���  పం�గ,  మన  ��ం���  వ��   ���  ��� ���  ��  �జ  ��న 
 జగనన� �  మత� � ��ల  తర�న  ధన� ���.  జగనన�   తన  �ద��త�  అ�క  ��� 
 ఇ�� �,  మన  మత� � ��ల�  మత� � �ర  భ��  ��  ఇ�� �,  మన  క��� �తం  �� �ం�  మన� 
 అ��   అం��  ����� �.  గతం�  ���   స�� �  ఎ�� ��� ��  ���  ��  ఇ�� � 
 జగనన�   �� � ��  స�� �  ఇ���� �.  �ట  సమయం�  మర���  గతం�  �.  5  ల�� 
 ఇ�� ��  ��  ఇ�� �  జగనన�   �.  10  ల�ల�  �ం��.  �వ� ల���   వద�  ��ం�   �ర� �  
 అ�� �  ��  ఎవ�  �య��,  జగనన�   ��తం  శర�గం�  ��� ణం  �ప�� �, 
 ��యపట� ం  ���  ��ం�  జగనన�   �ద��త�  ��� న  �ట�  క��బ�  మన  ���  �� 
 �జ�  వ�� �.  మత� � �ర  ��ం�ల�  �న�   �న�   ఆ�� ���  ఉ�� �,  ��  క��� 
 �� �ం�  ���   ���న� ర�  త� �ం��.  ��మ  స� �జ� ం  �����   ��  అ��   పథ�� 
 అంద����� �. �� ం��  �� . 


