
 19–07–2022, 

 అమ�వ�. 

 అ��� ఉం� ఏ �రణం�త�� �����న ల����ల� పథ�ల పం�� �ర� �కమం. 

 ��� �� ���� � నగ�� జమ��న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 �త�ం�  3,39,096  మం�  ల����ల�  �.137  �ట�  నగ��  బట� ���   ��  ���� � 
 జమ��న �ఎం. 

 2,99,085  మం��  �య�� �   �న�� ��క  వ� �ం�,  �త�  ���క  �న�న�  వల�  ఏ�  �.935  �ట� 
 ��యల అదన� వ� యం. 

 �త�� 7,051 మం�� �య� ం ����, 1,45,47,036� ��న �య� ం ���ల సంఖ� . 

 �త�� 3,035 మం�� �య�� �  ఆ�గ� �� ����. 1,41,12,752 మం�� ఆ�గ� �� ����. 

 ఈ��  �స�ం,  జగనన�   ���,  �య�� �   మత� � �ర  భ��,  ��ల�  ఇ� �� స�� �, 

 జగనన�   ��� ��న,  జగనన�   వస���న,  �య�� �   ��� వ��,  �య�� �   ��� వ�� 
 పంట���,  �య�� �   ���స�ం,  �య�� �   �హన��త,  �య�� �   �తన�   �స�ం  పథ�ల 

 �ంద ల����ల ���� � నగ�. 

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

 అ��� ��  ��డదన� � మన తపన, �ప�తయం... 

 ఈ  ��  మ�  మం�  �ర� �కమం  జ���ం�.  అర �త  ఉం�  ��  ఏ  ఒక� �  ��   ��డ�. 

 అ�ం�  ప����  ఉండ�డ�,  ��డద�  మన  �ప�త� ం  ప��న�   తపన,  �ప�త��� 
 ఈ�� ఒక �దర� నం. 

 అ��రం  అం�  �వలం  �పజల�ద  మమ�రం,  అ��రం  అం�  అజ���  �యడం  �� 

 అ�  మ�క� ��  ������ ..  ��ధ  పథ�ల�,  గతం�  ��ధ  �ర�ల  వల� 
 అం���క��న  ���  3.40  ల�ల  మం�  అ��లంద��  ��  ఇ�ళ  �.137  �ట�� 

 ���  బట�   ���   ��  ����   జమ����� ం.  అం���  �త��  �న�� ����, 

 �య� ం����,  ఆ�గ� ��  ����  ఇ���� ం.  ఈ  ��ం��  సంబం�ం�  ఇ�ళ  మ�  3.10 

 ల�ల  ��ం�ల�  ఈ  ����  ఇ���� ం.  ఈ  అదన�  ����  ఇవ� డం  వలన  ����..  మ� 



 �.  935  ���  �ప�  సంవత� రం  ��ష�  �ప��� ��  అదన�  వ� యం  ఉ��   ��..  ఏ  ఒక� � 

 �� ��డదన�  ల�� ం� అం����� ం. 

 �దల క��� మన కం� ఎ�� వ� ���� ... 

 �దల  క���  మన  క��లక��   ఎ�� వ  అ�  ���� ం.  ���  ���  ఉం�ల�  తపన, 

 �ప�తయం��  అ���  �ం��  ����� ం.  ఈ  పథ��  ఏ  �ర�ల  వల��� 

 అం���క��న ��� � ��� ��ం�.. ఈ పథ�� అం����� ం. 

 12 పథ���  అ��ల�.... 

 అం��  �గం�  ఈ��  �స�ం  6965  మం��,  జగనన�   ���  15,215  మం��,  �య�� �  

 మత� � �రభ��  16,277  మం��,  ��ల�  ఇ� ��   స�� �  49,481  మం��,  జగనన�  

 ��� ��న  17,150  మం��,  జగనన�   వస�  ��న  25,644  మం��,  �య�� �  

 ��� వ��(మ�ళ�  అర� � )  2,04,891  మం��,  �య�� �   ��� వ��  పంట���  ఖ��, 

 2020�  1,233  మం��,  �య�� �   ���   వ��  పంట  ���  ర�  2019–20�  713,  �య�� �  

 ���స�ం  1,249,  �య�� �   �హన��త  236,  �య�� �   �తన�   �స�ం  42  మం�..  �త�ం� 

 3.40  ల�ల  మం��  ��ధ  �ర�ల  వల�  ఈ  పథ�ల�  సంబం�ం�  అర �త  ఉం�  ��  ఏ  �రణం 

 వల���  ఆ  పథ��  అం���క��న  అ��ల�  మ��  అవ�శ��� ం.  అం��సం  మ��� 

 ����  ��ం�,  అర �త�  ��� �ం�..  �రంద��  వ��య�ం�..  ���  మం�  ��� ..  ఈ 

 పథ�ల� ��� �� �� ం�  అ�ంట��� జమ ����� ం. 

 �న  ��� న  12  పథ�ల�  ��  మ�  2,99,085  మం��  �న��   ����,  మ�  7,051  మం�� 
 �య� ం  ����,  మ�  3,035  మం��  ఆ�గ� ��  ����  ��  అ��ల  ���  ��� 

 అం�ంచ���� ం. 

 నవర�� ల �లన ఇ��మన�  �ట� క��బ�... 

 ఇవ��   �ధ� త�,  �దల�ద  ఉన�   మమ�రం�  ����� ం.  ఇక� డ  �లం  �డ�ం��, 

 మతం  �డ�ం��,  వర �ం  �డ�ం  ��,  �జ���  �డ�ం��.  �వర�  ���  మన  ���� 
 ఓ�  �యక���  ప��ం��వడం  ��.  �వలం  అర �త  ఒక� �  ���ప�కన�  ���� 

 నవరత� ల  �లన  అం���మ�  ��� న  �ట�  క��బ�  ఉ�� ం.  ఏ  ఒక�   అ���  �� 

 �����ం�  ���  మ��  అవ�శ��� ..  అ��ల�  మ���  �� �ం�  �ర� �కమం  ��ం�, 

 అర �త  ఉం�  ఏ  �ర�లవల���  ��  ఆ  పథ��  అంద�  ���  �ప�ఏ�  ��  �ం� 



 ద���  ���  ఒక��,  ��ంబ��  మ���  ఏ  ఒక� �  ��  ��   ��ం�  ఆ  �ల��  
 �రంద�� ��  �� ��� మం� �� �ర� �కమం ����� ం. 

 గత ��ంబ���... 

 ఇ�  �ధం�  గత  ��ంబ�  28  ��న  9,30,809  మం��  ��  ��� ..  �.703  ���  �ళ� 
 ���� �  జమ  ��ం.  ఇ�ళ  ��  3.40  ల�ల  మం��  మం�  ��� .  �.137  ���  జమ 

 ����� ం. 

 గతం� పథ�� ఎ� ఎ���� ల� ���... 

 మన  �ప�త� ం  అ���  ఎంతమం�  ఉ�� ..  ��� �ష�   పద���  �రం���  పథ�� 

 ఇ���� ం.  గత  �ప��� ��  ఇప� ��  ��  గమ�ం�ల�  ����� ం.  గత  �ప�త� ం� 

 పథ�ల�  ���ల  ���,  ��ల  ���  ఎ�  క���ం��  ?  ఎ�  ఎ���� �?  ఫ��  �� 

 తమ�  వ� ��కరమ�,  ఫ��  ��  జన� ��  క��ల�  లం��  ఇవ� �ద�  ?  ���ల� 

 ఇంతమం��  ��  అ�  ?  ఇ�  �ధ� �నంత  ఎ�� వ  మం��  రక,ర�ల  �ర�ల�  ఎ���� 
 ప����  గతం�  క��ం��.  అప� ��   ఇ��   పథ��  ��.  ఇ��   అ��ర  పథ���   �� 

 క���ం��.  ���  ఇ��   �.1000�  ��  ఆ�� ��నం  చం���  వృ���,  �క�ం��, 

 అక� ���మ� ల�  �ళ����  జన� ��  క��ల  ���   ����  తప�   ప�  అ�� �  ��. 

 ����  లం��  ఇ��  తప�   ప�  అ�� �  ��.  లం��  ఇ�� ట�� �  ��  ��  ఏ  ���� 
 �ం�న  �రన�   �పశ�   �దట  ��న  త�� త�  ఇ��   ప����  ఉం��.�ప�త�   ��� ల�ల 

 ���  �ర��� న ప���� �� ��ం. 

 మన� మన�న�  �లన.. 

 గత  �లన�,  మన  �లన�  ��  ఎంత  �ప�� టం�  క����ందం�...  మన  �లన� 

 మన�� ం�. గత �లన� అ� ��. 

 మన హ�ం� ��� �ష�  పద���... 

 ఇ�  మన  �ప�త� ం�  �లం  �డ�ం��,  వర �ం  �డ�ం��,  ����  �డ�ం��,  అ���� 
 ����ం�,  �వ��  అవ�శం  ��ం�,  ప�����  ����ం�  అ��లంద��  సంతృ�� 
 ���� సం�మపథ�� అం�ంచడం �సం ఆ�టప���� ం. 

 పథ�ల�  ���  �రదర� కం�  అమ�  �య���  ���క  త���సం  ��మ,  ��� 
 స��ల���   ����  �పద�� ���� ం.  ఎ�వం�  ప��తం  ��ం�,  ఎవ��  అ�� యం 



 జరగ���  ����  �ధం�  అ��ల  ఎం�క  ��ం.  �బ��  �ష�   ����,  �న�� �,  సం�మ 

 పథ�ల�  సంబం�ం�  ల���ర �  సంఖ�   గమ���..  మన  �ప�త� ం  హ�ం�  గతం  కం� 

 ల�ల సంఖ� � ఎ�� వ� ఉం�. 

 ఎక� �  ద���,  మధ� వ���  ��  ��.  లం��,  �వ�  క��ంచ�ం�  �ప� 

 �ప�జ���  ��� ల����ల ����  ��� �ప��త� క ���  ఇ�ళ జ���ం�. 

 �శం� ఎక� � �� �ధం� –సం�మ �� �ండ� .. 

 �� ం���   ��  డ�� ల�  ��  ���  ఆ  �� ం��  జమ�����  ���  అ�   ఇంకబ� �  
 ����   ����� ం.  ఏ  �ల�  ఏ  పథకం  వ��ంద�  �ం���...  సం�మ  �� �ండ��  ��� న 

 ��  �ప�రం  ఎక� �  ��  ��   ��ం�  అమ�  ����� ం.  ఇ�  ��ష�ం�  ��  క�, 

 �శం� �� ఎక� � �� �యడం��. 

 �దల త�� త��న�  సం�మపథ��... 

 ఒక  �ట�  ��� లం�...  �దల�  ���� ం�  సం�మ  పథ��  ఈ��  ��  త��� 

 త���� �.  �ప�త�   �వ�  ఇం�  గడప  వ��  అం���� �.  అప� ��  ఇప� ��  �� 

 స� ష�ం� క����ం�. 

 ఇ�క �ప�  ��� � ���రం ��? 

 ఇ��  ��� � �� � గడప� వ���� ం... 

 ఇ�  మం�  �యగ��ం  �బ��..  మ��  �  గడప  �క� గ����� ం.  �ప�  ఇం��  �� 

 గడపగడప�  మన  �లన  అ�  అ���  �యగ����� ం.  త��  త��  �ప�  అక� � 

 ���  స�  ���...  ఈ  3  సంవత� �ల  �లం�  ఇంతమం�  జ��ంద� 

 �వ�ంచగ����� ం. 

 అ�  ��� న�� �..  అ��  జ��ం�..  అ�  ���  ���   �ట�  మన  �ప��� ��  ఆ�� జ� . 

 ��  ���  అ�  ���  ��న�� �  సం�షం�  ���న�   �ట�..  మన�  ���   త��  మన 

 �ప��� �� నమ� కం ఇ��  అ��� �ం�� ��ంచగ����� �. 

 �ప�త� ం�  ఉన� �ళ��  �బద�త,  ������  ఉం��.  ఇవ��   ఉం��  �లన�  ���  
 క����ం�. ��� దయ వలన ఇ�ళ అ��  మం� �ర� �క�� జ����� �. ఇం� 



 ���  దయ�  �పజల�  మం�  ��  అవ�శం  ��ల�  ���ం�  �ల�  ���ం��� � 

 అ� �ఎం తన �పసంగం ��ం��. 

 ఈ  �ర� �కమం�  ఉప�ఖ� మం��  (పం�య���,  �����వృ���ఖ)  �� 

 ��� ల���,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ  మం��  ఆ��ల�  ���, 

 �రసరఫ�ల�ఖ  మం��  ����  �ంకట  ��శ� ర��,  �ఎ�   స��   శర� ,  �ర�లక, 
 పట���వృ���ఖ  �� ష�   �ఎ�   �.��ల�� ,  గృహ��� ణ�ఖ  �� ష�   �ఎ�   అజ�   ��, 

 ��సం�మ�ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   �  జయల�� ,  �ం� ���    అం�   �� ��  ���   

 �ఖ� �ర� ద��   �  ��త,  ఉన� త  ��� �ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   �  �� మల��  ఇతర 

 ఉన� ����� �జర�� �. 

 ============================================================ 

 19.07.2022 

 అమ�వ� 

 అ���న  3,39,096  మం�  ల����ల�  �.  137  �ట��  బట�   ���   ��  ����   ��  జమ 

 ��న  �ఎం  ��  �ఎ�   జగ� .  �ఎ�� �   �న��   ��క  ��ంద  ��  �త��  2,99,085  మం��  ఏ� 

 �.  935  �ట�  అదన�  వ� యం�  �త�  ���క  �న���...�త��  మం��  ���న�   7,051 

 �య� ం  ���ల�  క��  ఇప� �వర�  1,45,47,036  �య� ం  ����  మం��...��  �త�� 

 అం���న�   3,035  �క ��   �ఎ�� �   ఆ�గ� ��  ���ల�  క��  ఇప� �వర�  1,41,12,752  ఆ�గ� �� 

 ���� మం�� ��న �� �ఎ�  జగ�  �ప�త� ం 

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

 �� ��� ల���, ��� � �ఎం, పం�య���, �����వృ�� �� మం�� 

 అంద��  నమ�� రం,  �ఎం  ��  �ఎ�   జగ�   ��  తన  �ద��త�  �పక�ం�న  నవర�� ల� 

 �� �ండ�   �ప�రం  అమ����న� ం��  �పజలం�  సం�షం�,  ఆనందం�  ఉ�� �.  అర �త 

 ఉం�  ��� క�   సమస� ల  వల�  �����న  ల����ల�  ��  ఆ�  పథ�� 

 అమ����న�   �ప�త� ం  ఇ�.  అ��ల��  ��  �ప�  పథకం  �ప�  ఇం��  ��లన� �  �� 



 జగనన�   �ప�త�   ల�� ం.  ��  �ఎం�  ఉం�ల�  �పజలం�  ���ం��� �.  ��ధ  పథ�ల 

 ��ంద  అర �త  క��న  ల����లంద��  ఈ  ��  ల��  అంద����� ం.  �ం  గడప  గడప� 

 �ప�త� ం  �ర� �కమం�  �ప�  ఇం��  ���న� �� �  �ప�  అ�� ,  �త  �  మనవ�  జగ�  

 వ��  �ం  �బ��  ఉ�� మ�  �ప� �  ����� �.  ఎక� �  ఒక�   ���  లంచం  ��ం�, 

 ��ర�  ��ం�  బట�   ��� �  ���  ��  ���� �  �రడం�  �ప�  ��ంబం  ఆనందం� 

 ఉం�.  ఈ  ��ష�ం�  మ��   ��  �ఎం  ��ల�  �వత,  అంద�  ���ం��� �.  జగనన�  

 వ��  �  �ల��  చ���ం��� ర�  మ�ళ�  అం��� �.  ఈ  �ట  �ఖ� మం����� 
 �ప� మనడం �ం గర� ం� ������ ం. �� ం�� . 

 ఆ��ల� ���, �ర�లక, పట���వృ�� �ఖ మం�� 

 అంద��  నమ�� రం,  గతం�  మనం  ��ం,  ���  హ�ం�  ఏ  పథకం  �ద����� 

 ఎంతమం��  ఇ�� �  ���,  ఎ�� �  ఆ���ం�  ���.  �ణ��  అ�  త�� త  ���  �� 

 ��� �,  �ఎం  ��  జగ�   ��  బ��,  బల�నవ��ల�  ��,  సం�మ  పథ��  అంద�� 
 అం�ం�ల�  ల�� ం�  �ం������ �.  ఈ  ��ళ� �  ���  �.  1.50  ల�ల  ��� 
 ���,  ��   ���  �� �  అం�ం�  �శం�  ఆదర� ం�  ����.  అ��  ఎవ��  �� 

 పథకం  ��దం�  ���  ��  అ��   అం�ం�ల�  �ఎం  ��  ఆ�చన  ఆయన  �ద�  మన�� 

 �దర� నం.  బ��,  బల�నవ��ల,  ద�త  వ��ల  �ం�  త�  ���న  వ� � ��  �ఎం��  ఇంత 

 చక� �  �లన  అం����� �.  ���  ����   ��  జగ�   ���  �ఖ� మం���  మ��� 

 ���వడం  ఒక  ���తక  అవసరం.  ��  �ం�  ����   ఉం�ల�� ,  ���  ����   ఈ 

 ������  ఒక  �శ� త  �ఖ� మం���,  ఇం�  �ం�  ద��� ల  ��  చక� �  �లన  అం�ం�, 

 సం�మ  �ర� �క�ల�  అం�ం��.  �  �� � ��యక  �యక�� ��  హ� �� � .  ���� 

 ఆదర� ం� ఈ �ర� �కమం ���ం�. నమ�� రం. 

 ల�� , ల����, ఈ�� �స�ం, ����ళం 

 ��,  ��  �ప�శ���న  ఈ��  �స�ం  పథకం  ��  �ప�   ఆ�చన,  �మం�  ��  �ణప� 

 ఉం�ం.  గతం�  ఏ  �ఎం  �  ��ం�  ఇ�  ఆ��ంచ��.  ఈ  పథకం  �సం  ��  ��ంబ� � 

 దర���  ����� �,  ��  ���   �ర�ల  వల�  ���,  ��  ఈ  ఏ��  �ద���� ,  �� 

 వ�� ం�.  ��  �ప�శ���న  అ�క  సం�మ  పథ�ల  వల�  అంద��  ల��  జ���ం�.  ��  � 

 �ల�ల�  ��  చక� �  చ��ం��ం��� �.  ��  �ణ��  వ�� ం�,  �  ��ంబ 



 �షణ�  ఎ�ం�  ఇబ� ం��  ��.  �ప�  �ద��  ఆనందం�,  సం�షం�  ఉం�ల�  �� 

 ఎం�  ����� �.  �ం  ���,  సం�షం�  ������ మం�  ��  �రణం.  ��  �ప�  ఇం� 

 �ద��  ఉం�  ఆనం�ల�  పం���� �.  ���  ఎ�� క��   ��  ��  ఘన  �జయం 

 ��ం�  �ద��  ��తం�  ఆనం�ల�  ఇ��  �న��ం�ల�  ���ం�  �ల� 

 ���ం��� �. 

 �� �, ల����, జగనన�  ���, అనంత�రం ���  

 జగన��   నమ��,  అ��   ��  జగనన�   ���  పథకం  �� �  �.  10  ��  ల���ం��.  �� 

 జగనన�   ��  పథకం  ��  అం�ం�,  ఈ  డ�� �  �  �� �రం  అ�వృ��  ����� �.  �� 

 �� ��  సంఘం�  ��  ���   వ��  పథకం  �� �  ల���ం��.  గతం�  �ంచ�   �సం  ��  
 ���   �లబ�  ఇబ� ం��  ప���,  ��  ఇ�� �  వలం��   �ల������  వ��   �ంచ�  

 ఇ���� �.  ��  �ం���  ఆ��   �ం�   అవ�దన�   �రణం�  ల��  జరగ��.  ��  ఇ�� � 

 వలం��   ఇం��  వ��   థం�   ��ం���  మ��   పథకం  అం��  ���.  ��  ��ధ 

 పథ��  అం��.  ��  ఓ�ల�  ��  �ప�త�   పథ��  అం�ం��  ��న  �ద�  �ఎం. 

 ��  �ప�  ఇం��  ఒక  �ద�  ����,  అ�� ���ల��  అన� �,  �  �ల�ల�  �న�మ� 

 �ం�ం�  న������ �.  �  �ంత  ఇం�  కల  �ర��ం�.  �  మ��  సం�ల  తర�న 

 ��  కృతజ�త�.  ��ం�  ��ం��  సం�షం�  ఉ�� రం�  ��  �రణం.  ��  �శ  ��  

 ���  � మ�ళల� ��� �� �� �. �� ఎప� �� �ఎం� ఉం�ల� ���ం��� �. 

 �మ�, ల�����, �ఎ�� �  మత� � �ర భ��, ���డ 

 అ��   ��  �ద��త�  ఇ�� న  �ట  �ప�రం  �ట  ��ద  సమయం�  మత� � �ర  భ�� 

 ఇ��మ�� �.  ��  ��  ఇ�� న  �ట  �ర�  �  మత� � ��ల�  �  అంద��  �.  10  �� 

 ఇ�� �.  గతం�  ��  �.  4  ��  ��త�  ఇ�� ��.  �  �ధల�  ��  �� �ం�  �ప� 

 ఏ��  �.  10  ��  ఇ���� �.  గ��న  �ం��� �  ��  అం�ం�.  ��  ఈ  ఏ��  �  అ�ం�  

 స��  �క�వడం  వల�  ���.  ��  ��మ  స��ల���  ���   ��ద�  �ప� ��  ���  
 �ంట�  స����.  �  మత� � ��ల�  ��  �ప�   ఉప���  ���.  ��  ��  ఆ��  

 స�� �  ఇ���� �.  �ట� �  �.  9  త� �ం�  ���   ����� �.  �ల�  �.  2700  ఆ��   స�� � 

 �� �  ����ం�.  �  ���డ  ����  ఒక�  ��ం�   �ర� �   ఉం��,  ��  �  �సం 

 ఉ�� డ�  ��ం�   �ర� �   ����� ర�  ���  ��  సం�షం�  ఉ�� ం.  ��  అమ�   ఒ� 



 పథకం  �� �  ��  ల��  జ���ం�.  ��  �ప�త�   �ఠ�ల�  ����   �� ��  �  ��� 

 ��� ��� �,  �  మత� � �ర  �ల��  ��  �  వల�  ఇం� ��   ��యం  చ����� �.  � 

 ��ంబం  ��  ల��  �ం�ం�.  ��  �  ��ం���   ఆ���� �.  ��  �ద��� 

 �� �ం�  ��  �� యం  ����� �.  �ం  �ద��  చ���క���  ��  మం�  అ���ల� 

 ఇ��   �యం  ����� �.  ��  ఇ��   పథ��  ఉ�� య�  గతం�  ���,  ��  వ�� న 

 త�� � ����, �� ఎప� �� �ఎం� ఉం�ల� ���ం� �ల� ���ం��� �. 


