
 10–03–2023, 
 అమ�వ�. 

 222వ ��ష� ��� �� ంకర � క�� స��శం. 

 �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�   అధ� �తన  �ఎం  �� ం�  ��� లయం�  ��ష����  �� ంకర � 
 క�� స��శం. 

 అమ�వ�: 
 –  �ఖ� మం�� �� �య� .జగ� అధ� �తన ఎ� ఎ� �� 222వ స��శం. 
 –  గత ఏ�� ఎంత�ర �ణ �ప��క ల�� ల� ���న� � �ల��ం�న ఎ� ఎ�� �. 
 –  ��థ�క  రం���  ఇ�� �� న  ��ల��   ����  ఇ�� మ�,  ���న  రం�ల� 
 �� ��ం��న�  ల�� ల క��  ఎ�� వ��� ఇ�� మ� �ల��. 
 –  ��థ�క  రం���  2022–23  �ణ�ప��క  ల�� ం  �.  2,35,680  ���.  ఇ�� న  ��� 
 �. 2,34,442 ���. 99.47�తం ల�� ��  ����� మ� �ల��. 
 –  వ� వ�యరం��� ��ల ల�� ం �. 1,64,740 ��� �� 
 –  1,72,225 ��� ఇ�� మ� �ల��. 104.54 �తం ����� మ� �ల��. 
 –  ఎంఎ� ఎంఈ  రం���  ��ల  ల�� ం  �.  50,100  ���  ��,  �.  53,149  ���  ఇ�� మ� 
 �ల��. 106.09 �తం �ర ��� ఇ�� మ� �ల��. 
 –  ��థ��తర  రం���  �.83,800  ���  ���  ఇ�� ల�  ల�� ం  ��,  �.  1,63,903 
 ���  ఇ�� మ�  �ల��.  ����  ���ం�  ����  195.59�తం  �ర  ���  ఇ�� మ� 
 �ల��. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�..: 
 –  222వ  ఎ� ఎ� ��  స��శం  సందర� ం�,  ��ష�ం�  �� ం�ం�   వ� వస�  �జ�� 
 ��ం�నం��  సం������ �.  �  అ�నందన�  ��  ��య����� �.  2022–23  ఆ� �క 
 సంవత� ���  సంబం�ం�  �ద�  9  �ల���  ���క  �ణ  �ప��క  ల�� ల�  �ం� 
 ��ం�ం�. ఇ� 124.69%� ఉంద� �ప� ��� సం�షకరం� ఉం�. 
 ���  రం�ల� సంబం�ం� ప��� �� �పశంస�యం. 

 –  అ��  ���   రం�ల�  సంబం�ం�  గమ�ం�న  అం�ల�  �� ం�ం�   రంగం  దృ��� 
 ���  వ���� �.  �ద� ,  మ��  గృహ  ��� ణ  రం�ల�  సంబం�ం�  �� ��ం��న�  
 ల�� ల  ���  క��   ���  త�� వ�  ఉ�� �.  ��� రం���  �వలం  42.91�తం, 
 గృహ��� ణ  రం���  33.58  �తం  ��త�  ���  ఇ�� �.  ���క  –  ఆ� �క  �పగ��  ఈ 
 �ం�  రం��  అత� ంత  �లకమ�  ఈ  సందర� ం�  స� ష�ం  �యద����� �.  �� ం�ం�  
 రంగం  ఈ  �ం�  రం�ల  పట�  మ�ంత  ���ల  దృక� థం�,  అ��ల  ��� చరణ� 
 �ంద�� ��ల� ����� �. 

 –  30.75  ల�ల  ఇళ�  ప���  పం��  ��ం.  �ప�త� �  ఈ  ఇళ�  స���  �క�ం�,  ల����ల� 
 ఉ�తం�  పం��  ��ం�.  ఈ  ఏ���   �ల�  మ�  3  ల�ల  ఇళ�  ��� ణం 
 ��రం�ంచ���� ం.  ���  క��  ���  25  ల�ల  ఇ��  ��� ంచ���� ం.  ��ష� 
 �ప�త� ం  ఇళ�  ��� ణం  �సం  ఉ�తం�  ఇ�క  సరఫ�  ���ం�.  ��ం�,  ���  స�� � 
 ధరల�  అం���ం�.  ���  అదనం�  ఇళ�  ��� ణ  ల����ల�  �.35��  �ణం  3  �తం 



 వ���  అం�ం�ల�  �� ం�ల�  చ�� ం�ం.  �ప�త� ం  ఈ  ��ల�  సంబం�ం�న  వ�� 
 �����ం�.  ఈ  ఇళ�  ల����లంద�  మ�ళ�.  ��  ��  �ద  ఇళ�ప���  ఇ�� ం.  ఇం�� 
 �గం�  ఇం�  ���  ��  ���  ��  ఈ  �.35�ల  �ణం  మం��  ��ల� 
 ����� ం.  ఇళ�  ��� ణం  ఊపం��ం�...  ���,  ��ం�  ���గం  వల�  ���ణ  ఆ� �క 
 రంగం  అ�వృ���  గణ�య�న  ఊత���ం�.  �త�ం  30.75  ల�ల  ఇళ�  ��� ణం 
 జరగ��ం�.  ఇ�  క��న�   ఒ��   ఇం�  ��� �   ��వ  �.5  ల�ల  �ం�  �.10  ల�ల 
 వర�  ఉండ��ం�.  ఈ  �పధ� ం�  గృహ��� ణ  రంగం�  �� ం��  మ�ంత 
 ఊత��� �� న అవసరం ఉం�. 

 –  ఇక  వ� వ�య  రంగం  �ష�����  స� ల� ��క  పంట  ��ల  �షయం� 
 �� ��ం��న�   ల�� ��   ���  �వలం  83.36�తం  ��త�  ����� ం.  ���  సంబం�ం�న 
 �ర�ల� దృ�� ��� ఎ� ఎ�� � స�న చర� � ����ల� ����� �. 
 –  ��  ��ల�  ��ల�  సంబం�ం�  ��ంబ�   2022  వర�  �వలం  49.37%  ��త� 
 ���క  ల�� ��   ��ం�ం.  1,63,811  మం�  ��  ��  ��ల�  ��త�  ���� � 
 ���ం��.  ��  ��ల  ��ల  ల�� ం  �.  4,000  ���  ��,  �ద�  9  �ల��   �వలం 
 �.1,126 ��� ��త� మం�����. 

 –  ��  ��ల�  �� ం��  మ�ంత  �సట�  �ల��.  ��ష�ం�  ��  ��  �ప�  ఎక� 
 ��  ��  ఇ–���ం�   ����� ం.  ��  ��  ��  ��,  ��  ���ర �ం,  ��  ��న  పంట..  ఈ 
 �వ�ల�� ��  ��ట��ష�   ����� ం.  �త�నం  �ం�  పంట  ��కయం  ��  ���  ��� 
 ఆ�� �  వ� వస�  ��ష�ం�  సమర�వంతం�  ప����ం�.  ఈ  ఆ�� �ల  �� ��  ఇ–���ం�  
 సమర�వంతం�  ����� ం.  ��ట�   ర��ల���,  ��క�   ర���  ��  ��ల� 
 ఇ���� ం.  ��  ��ల�  ��  �శం�  ఎక� �  ��  �ధం�  �య�� �   ��  భ�� 
 అం����� ం.  �  యజ��ల  హ�� ల�  భంగం  ��ం�  ��  ����ం�� 
 ఇ���మధ�   ఒప� ందం  ���� ��ం��  అవసర�న  ప��ల�  ��  ��మ 
 స��ల���   అం����  ఉం���� ం.  అం�వల�  ��  ��ల�  ��ల  �షయం� 
 ఎ�ం�  సం��ల�  �� ం��  ������� న  అవసరం  ��.  తమ  వద��న�   �� 
 ఆ�రం� �� ��ల� ఇ��  ��ల� గణ�యం� �ం��. 

 –  మ��  స� యంస�య  సం�ల�  ఇ��   ��ల�  వ��ల  �షయం�  �� ం�� 
 �న�   ప��లన  ���.  మ�ళ�  ���న�   డ�� �  �వలం  4�తం  వ��  ఇ���� �.  �� 
 �����   ��ల�  ��తం  అ�క  వ���  ����� �.  ఈ  �షయం�  �� ం��  త�న  ప��లన 
 ��  త�� వ  వ���  ���  ఇ�� �  ���.  ఈ  వ��  �ట��  పర� ��ంచ���...  అ����, 
 �� ంక��  క��  స��శం  ���.  ఇ�  ��  �ఖ� �న  అంశం.  ���  ��మం��  �� 
 మ�ళ�  ఉన�   ఈ  రంగం�  ఉ�� �.  �ప�త� ం  ���న�   చర� ల  �రణం�  ఈ  రంగం� 
 ఇ�� �  ఎ� �ఏ�  ��.  ��పట�  �� ం��  ఉ�రత�  ఉం��.  ��� వ��,  ��త,  ఆస� 
 వం�  పథ�ల  వల�  ��  ఆం�ధ�ప�� �  స� యం  సం�ల  మ�ళ�  ����  �� �డ� � 
 ����. 

 ��  �� ���,  �ం�ప�య  ��వృ��ల  ��  అవస�ల�  �ర� ���  ఆం�ధ�ప��  
 �ప�త� ం  జగనన�   ��  పథ���   �ప�శ���ం�.  �.10,000  ��� న  ��ల�  అం��� ... 
 ���  వ��  ����   ����  ��ష�  �ప�త� ం  భ���ం�.  ఇప� �వర�  25  ల�ల  మం�  ��� 
 �ం��.  ���  ���  ఇవ� ���  �� ం�ం�   రంగం  ��  చక� �  ఉ�� ���   �పద�� ం�ం�. 



 ఈ  ఏ��  ��  �� ంక��  అ�  ఉ�� ���   �న��ం�ల�  ����� �.  జగనన�   �� 
 త�ప� దశ� 2023 ��� ��రం�ం�ం�� �ప�త� ం అ�� ర��� �ద�మ��ం�. 

 –  �వ�  �వ�ల�  ���తం�  త��  ��ం��,  ���  ఉ��  కల� న� 
 ���ప��ం��  �ప�  ��జకవర �ం�  ��  ���� �వృ��  �ం��ల�  ఏ�� � 
 �య���  �ప�త� ం  �పయ�� �  ���ం�.  �ఠ� �ప��క,  ��� �  �ధన,  ��ణ 
 �ర� �క�ల�  �� ��ం�ం��  ఒక  ��వ�� ��  ��  ఏ�� �  �య�ం�.  ఈ 
 �ర� �క�ల� �� ం�� �సట� �ల��. 

 -  మ�  �ష���   �  దృ���  ���వ���� ం.  ���  15  �ల  ��మ,  ���  స��ల�� 
 ��� ం�ం.  ఎవ��  ����� �  అ�����  అక� �  ఇం� ��  ��యం  �� ��  క�����. 
 మ�  ���  అ���  �రం�  అ�  ��మం�  ��  భ��  �ం���,  ���   � ����   
 క�����.  అక� �  మనం  ��ట�   ��బ��  ��  ఏ�� �  ����� ం.  అ�   ����  
 �� ం� ��� �  వ��    �ఫం  �ం  �ల�� ��   క�� ంచ��� ం.  కం�� ట��,  వ��    �ఫం  �ం 
 �లభ� ం�  ��ట�   ��బ��  ���ల  స� ����   �ర� ���� �.  ����,  �� ం�� 
 ��ట�  ��బ�ల ��� ణం�� ���లం� స� ం�ం��� న అవసరం ఉం�. 

 –  ఇక  ఎంఎ� ఎంఈల  �ష�����  ��ష�  ���క–ఆ� �క  ��గ��  అ�  ఎం�  �డ� ���. 
 ఉ��  కల� న  మ��  ��ష�  సమ���వృ���  �లక  ��త  ����న�   ���   మ��  �న�  
 ప��శమల�  ��� �ంచడం  ��  అవసరం.  ��  ��గ��  అవ�ర�న  అవ��� 
 ఉ�� �.  అ��,  ఈ  రంగం  �క�   ���ఖ� త�  దృ���  ఉం���,  �� ం�ం�   రంగం 
 మ�ంత  �శద�  వ�ం�ల�  మ��  �న�   సంస�ల�  అ�వృ���  ���పరచ���  చర� � 
 �����. 
 �����   ఎంఎ� ఎంఈల  ప����  అధ� యనం  ��  మం�  ���ల�  ఇక� డ  అమ� 
 �యడం�� �  ఈ  రంగం  వృ���  మ�ంత  ��త  ��� ల�  అ���ల�  ఇ�వర� 
 ఆ��ం��. 

 –  �ప�త� ం  ���న  ���ల  �రణం�,  2021–22  ఆ� �క  సంవత� రం�  సంవత� ��� 
 సంబం�ం�  �ష�ం11.43%  �ఎ� ��  వృ��  ���  ��ం�ంద�  �  దృ���  ����వ��� 
 �� �� సం������ �. �శం�� అ�� ������  ���  అత� �క వృ����� ��ం�ం. 

 ��ష�ం�  �� �ర  అ��ల  ��వరణం,  దృఢ�న  ��క  స���ల  లభ� త,  ��ణ� ం 
 క��న  �నవశ� �  మ��  �� ��క  సహజ  �ప�జ�ల  �రణం�,  ���   3  మ��  4  ����  
 ��ఖపట� ం�  �ర� �ం�న  ��బ�   ఇ�� స���    స�� �   2023  �ర� �క���  అ�� త�న 
 స� ందన  ల�ం�ం�.  ఈ  సద��   ��క�  ��ష�ం�  ���బ�ల�  తమ  కృత�శ� ���  
 వ� క �ం���.  సద��   సందర� ం�  352  ఎం���  ����.  �.  13,05,663  ��� 
 ���బ��,  6,03,223  మం��  ఉ��  అవ���  ల�ంచ��� �.  ఎ�ం�  అ�ంత�� 
 ��ం�  ఈ  ���బ��  ���ం��  ���  లభ� త  అ��  ��  �ఖ� �న�.  అ�� 
 అ�బంధ  ��ట��  అవసర�న  మద���  ��  �� ం�ం�  రంగం  అం���ంద� 
 ఆ����� �. 
 –  ���  సంబం�ం�  అ����  ఎప� �క�� �  వ��న�   ప��శమ�  త�తర  అం�ల� 
 సంబం�ం�  స�����   �� ం�ల�  అం����.  ఈ  స��రం  ఆ�రం�  ���  ����  
 �క�� ��  క�� ం�ం�� �� ం�� �ం�����. 
 – ఎ� ఎ�� � స�����  చ�� ం��న�  అం�ల��  �� ��క�  ఎం� � ���. 



 ఈ  స��శం�  �ప�త�   �ప�న  �ర� ద��   �క ��   �  ఎ�   జవహ� ���,  ��మ���  స��ల�ల 
 �ఖ  �� ష�   �ఎ�   అజ�   ��,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  ��ల�� , 
 ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   �  �  �  సత� ��యణ,  ����  సం�మ�ఖ  �ర� ద��   ఏ.ఎం�. 
 ఇం���,  ఏ�  ���   ఎం�  ���   ��ధ�,  వ� వ�య�ఖ  క�షన�   ���   హ��ర�, 
 ఏ�ఐఐ�  ��  అం�   ఎం�  �  సృజన,  ఇతర  ఉన� �����,  ఎ� ఎ� ��  ����ం�, 
 ��య�   �� ం�  ఎం�  అం�   �ఈఓ  ఏ.మ��క�,  ఎ� ఎ� ��  క�� న�   నవ��   ���, 
 ����  ��ఎం  ఎం  ఆ�   ���,  ఆ� �ఐ  ��ఎం  ఏ�,  ���   ��� �,  ప���  �� ంక�� 
 �జర�� �. 


