
 03–01–2023, 
 ఆ� ��   క��ల ��ంగణం, �జమ�ం�దవరం. ��� ��వ� ��� . 

 ��� ��వ�  ���   �జమ�ం�దవరం�  �ఎ� ఆ�   �న��   ��క  �ం�,  ల����ల� 
 ���� �ర� �కమం� ���న�  �ఎం �� �య� .జగ� . 

 �ఎ� ఆ�  �న�� ��క �ం� ��త� ���  ���న�  �ఖ� మం��. 

 అనంతరం బ�రంగ సభ� �పజల����ం� ��� �న �ఎం. 

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

 �క� �  ��న�� ల�  ఆ�� యత�,  ఆ�� యత�  పం����న�   �ప�  అక� �,  ���మ� �, 
 �ప� అ�� �తల�, �ప� �ద��, �� ���� �� ��� హృదయ�ర� క కృతజ�త�. 

 ���  దయ�  �దల��� న  మ�  �ట�  �ల����ం�  ఈ��  �జమం���  మ�  మం� 
 �ర� �క��� ���రం ����� �. 

 ఒక�  ���న  �న��   ఇ��   �ర� �కమం  �ద�  ���  ��త� ��  జ���ం��� ం. 
 అం��  �గం�  �  �డ�  ��  మ�కమ�� ం��  ఇ�ళ  �జమం��  వ�� �.  అ��� ల�, 
 ఎవ�  ���ళ��,  ఎ�ం�  అండ  ��  ప������ ,  ఎ�ం�  సం�దన  ��  ప������  
 �����న  అ�� �తల�,  �క�ం�ల�,  �తం��ల�,  అ��� ల�  అండ� 
 �లబ�� మన �ప�త� ం మ� �ంద�� ��ం�. 

 ఇ�� న �ట� క��బ�... 
 �న��   ��� �  �ం��ం�  ��మ�  ��� న  �ట�  �ల����ం�...  ��  �న��  
 ��� �  �ల�  �.2750  �ం��  �ప�   �ంద��  ప�ం�.  ��వల�  అ�� �తల� 
 ��ం�  �తం��ల�,  ��తల�,  క���త  ��� �ల�,  ఒంట�  మ�ళల�, 
 మత� � ��ల�,  �ం�ప�య  వృ���  ఆ�రప�  ఉన�   చర� ��ల�  ��  ఎ���   
 �� ��గ��ల�  ఈ  �ం�దల  వ� ���ం�.  ఏకం�  64  ల�ల  మం�  ��ం�ల�  మ���  
 ��న�� � �ం�� మ��ంత ఆ� �క �లభ� ం జ���ం�. 

 �.10�ల వర� �న��  ఇ��న�  ఏ�క ��ష�ం. 
 అ�� �తల�  ��ం�  ���క���,  ���న  త�� త  ��  అంగ�క�� ��  ��న 
 అక� ���మ� �,  అన� ద�� ల�  �ర ���క  ���   �� �ల�  �ధప��న� ���,  డ�ల��  
 ���ం�న� ���,  తల���,  ��� �� ఎ���,  �����,  ఎ���   
 �� ��గ��ల�,  �ద��,  �వర�  ప��తం  వ��   మం���  ప��త�న  �ళ��,  కండ�ల 
 �ణత,  ����� �,  ��� ,  ��యం,�ం�  ����  �� ం�   జ��న  ���దలంద��  �ప�త� ం 
 తర��ం�  �న���  ఇ���� ం.  �శం�  ఎక� �  ��  �ధం�  �న��   ���   �.2,750  �ం� 
 �.10�ల వర� ఇ��న�  ��ష�ం ఎక� �� ఉందం� అ� మన ��ష��. 

 �త� ���� ��... 



 ఈ  ��  �ం�  అ�� �ల�  �న��   �ంచడం�  ��  గత  ��  �ం�  నవంబ�  వర�  �త�� 
 అ���న�రంద��  ��  �త�  ������   �ర� �కమం  ����� ం.  �య� ం  ����,  ఆ�గ� �� 
 ����,  ఇళ�  ప���  ఇవ��   ��ంబ�  �ల�..  ఎవ��  అ���  ఉం�  �����న 
 �రంద��  ��త� ��� ..  �రంద��  మం�  ��  �ర� �కమం  �ప���� ం.  ��, 
 ��ంబ��  ఏ���  �ం�  ���  �ప���� ం.  ఈ  ����  ��  �లం��   �ప�  ఇం�� 
 వ��  ఇ��  ����� �. 
 �త��  మ�  44,543  �య� ం  ����  ఇ���� ం.  ��ష�ం�  �త�ం  �య� ం  ����  సంఖ�  
 1,45,88,539�  ��ం�.  మ�  14,401  ఆ�గ� ��  ����  ��  �లం���  ఇం��  వ��  
 ఇ���� �.  �ం�  ఆ�గ� ��  ����  �త�ం  1,41,48,249�  ���.  మ�  14,531  ఇళ�  ప�� ల� 
 సంబం�ం�  ఇళ�  మం��  ప���  అక� ���మ� ల  ���  ����� �.  �ం�  ��ష�ం� 
 �త�ం�  30,29,171  ఇళ�ప���...  అక� ���మ� ల  ���  �ట�గ��ం.  ఈ  ���� 
 �పజలంద��  ��  ��� ,  �వ  ��  అవ�శం  �వడం  ���  దయ  �  అంద�  చల�� 
 ఆ��� �  వ��  �ధ� �ం�.  ఇంత  మం�  ��� ��   ��  ఇ�� నం��  �  అంద��  స� 
 �ణప� ఉం��. 

 గత �ప�త�  �లన�... 
 �  అంద��  ���  ఉం�  ఉం�ం�.  గత  �ప�త� ం  �������  ఉన�   ప��లన�  ఒక� �� 
 ��పకం  ��� �ం�ం.  2019  ఎ�� కల�  �ం�  �లల  మం�  వర�  ��  అప� �� ...  �న��  
 ఎంత  ఇ�� �రం�  �వలం  �.1000  ��త�.  అ��  గత  �ప�త� ం  �������  అం� 
 ఎ�� కల�  ఆ�  �లల  �ం�  వర�  ��  ���  ఇ��న�   �న�న�  సంఖ�   ఎంతం�  �వలం  39 
 ల�� ��త�. 

 మన �ప�త�  �లన�.... 
 మ�  ఈ  ��  �  �డ�  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  త�� త  �న�న�  సంఖ�   64.06  ల��.  గత 
 �ప�త�   హ�ం��  39  ల��  ఎక� డ,  మన  �ప�త� ం��  64  ల��  �న�న�  ఎక� డ.  ఆ�చన 
 �యం�. 
 గతం�  �.1,000  ��త�  ఇవ� �...  ��  �.2,750  ఇ��న�   ప����.  ��  గమ�ంచం�.  గత 
 �ప�త�   హ�ం�  �న�న�  ఖ�� ...  �ల�  �వలం  �.400  ���  అ��,  ఈ  ��  మన 
 �ప�త� ం� �న�న� �ద ఖ��  �ల� �.1,765 ���. 

 �న�న� ఖ��  ��న� �ళ �� �.62�ల ���... 
 �న�న��  మనం  సంవత� ���  �.21,180  ���  వ� యం  ����� ం.  ఈ  ��న� ర  సంవత� ర 
 �లం��  మన  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  త�� త  �వలం  �న�న�  �ద�..  �.62,500 
 ��� అ�� �త�, �తం� అక� ���మ� �, అ��� ల �ర� ఖ��  ��ం. 

 ���, క���ం�� �� �న���... 
 గత  �ప�త�   హ�ం�  ����  ఇ�� �  �న�న��  ఎక� �  ���  ��.  క���ం��  ��. 
 ఎక� �  �వ�  ��.  ఏ��మం�  అ��  �న���  ఇ�� �  అం�  ఎవ�  ఒక�  ఆ  ��మం� 
 చ���  తప�   �ధ� ం  ��  అన�   ప�����  గతం�  ఉం��.  ఈ  ��  అ�ం�  ప����� 
 ��.  ఎక� �  �లం,  మతం,  వర �ం  �డటం  ��.  ఏ  ����  ��  ఓ�  ���  అ�  ��  ఎక� � 
 అడగడం  ��.  �వర�  మన  ����  ఓ�  �య�  ���  ��  అర �త  ఉం�  ���  ��  �న��  
 ���  దగ �ర �ం� �ప� పథకం �ళ� ఇళ�దగ �ర� ��� ఇ��  �ప�  వ� వస� జ���ం�. 



 అర �త ఒక� � �ప�ణం�... 
 �రణం  �  �డ�  ప��లన  మన�న�   �లన.  ��  �����  �తం  మం�  ��  �ణం  � 
 �డ��  ఉం�  �బ��..  ఇంత  మం�  ప��లన  �యగ����� ం.  ఏ  పథకం  ��ల��   అర �త 
 ఒక� �  �ప�ణం�  ���ం��� ం.  అర �త  ఉం�  ��  �ప�  ��  ఒక�  ���న  అ� 
 ఆ��ర��,  �ల�  �న��,  పండగ��  ఏ��  స�..  �����   �ల������  త��త��, 
 �క� �  ��న�� �  ��   ��� ం�   ���   మ�  �న��   �మ� �  అం����� �.  �ప�  ఇం��  
 అ�� �తల  �హం�  ��న�� �  ��లన�   తపన�  ప���  �ప�   �లం��, 
 స��లయ వ� వస� � �����  క����ం�. 

 �వర�  ఎవ�  �����డద�  తపన�  ఎవ���  ఆ�గ� ం  ���క��,  ఏ��  ఆ�ప��� 
 ��త�   �ం��ం�  అక� డ�  ��  ���  �న��   ఇ��   �ప�   వ� వస�  ఈ  ��ష�ం�  ప����ం�. 
 2.66  ల�ల  �లం�� �  ఈ  �వ�  �మ�� �  ఉ�� �.  1.30  ల�ల  మం�  స��లయ 
 ఉ�� �� � అంద�� �వ��ం�� ��మ, ��� ����  �మ�� � ఉ�� �. 

 లం��, �వ� ��ం�... 
 గతం�  ����  ఎక� �  లం��  ��.  గతం�  ����  ఎక� �  �వ�  ��.  గతం�  �న��  
 మం����లం�  జన� ��  క��ల  దగ �ర�  ���� ం�.  ���  అ��  �ట��ద�  �పశ�  
 ��  ఏ  ����  �ం�న��  అ�.  ఈ  ��  ఆ  ప����  ��.  గతం�  అర�ర�  ఇ�� ��.  అ� 
 ��  ��  �లల  �న��   లంచం�  ఇ��  తప�   మం��  ��.  ఈ  ��  అ�ం�  జన� �� 
 క���  ��.  తమ  ఆ�� �����   చం���  అ�� �త�,అక� ���మ� �  �క��� �� న 
 అవసరం  ��.  వ� వస��  ఈ��  �వ�  ��,  లం��  ��.  అర �త  ఒక� �  �ప�ణం� 
 అ��� ప���� �. 

 ఓర� �క �మర� �... 
 ఇంత�  మం�  ���న�   మనంద�  �ప��� �� ..  ఏ��  ��  మం�  ��న  చ��త  �� 
 ����,  ఏ��  ఎ�ం�  మం�  ప��  �య�  �య��  ఇ�ళ  ఓర� �క  �మ�� ��న�  
 �జ��ల� ఇ�ళ మనం ����� ం. 

 �జ�య  వ� వస�  ఎంత�  �గ����ం�  �న�   ఉ�హరణ  ����.  ఇ�  �జం�  ఎ� 
 ఉందం�..  ����  ఒక  జ��  ��  �ం��  వ��   ఒ�యన...  అ�� ,  త��తం������� 
 న��   ��ంచకం�  అ�  ఏ�� �.  ఆ  ఏ��  ��  జ��  ��  ��ప�,  చ�ం���...  ఈ 
 మ��  ��న  త�� ంట�  ����� ట� �  అ���.  �ంట�  ����� ట� ..  �జ�  స�   ఈ 
 మ���  త��తం��  ఇద��  ��,  �రణం  ఆ  త��తం��  ఇద���  చం��న  వ� � �  ఈ  వ� � �  అ� 
 ��� �. ఈ �� ��ష�ం� ప���� ���.. చం�ద��� �� ఇ� పద��. 

 చం�ద�� �స� క�� �.. 
 ఇ�  �ద�మ��  చం�ద��  ����  గమ�ంచం�.  ��ష�ం�  జ���న�   ��� 
 �జ���  �డం�.  ఈ  �ద�  మ��  చం�ద��  ���  ఎ��ఆ� �  ��  ��� �� 
 �����.  ��  ఎ��ఆ� �  చం����.  ఆయన  �ఎం  ��� �  ��  ��� ం��.  �� 
 ఎ��ఆ�   ����,  ఎ��ఆ�   �ట���,  ఎ��ఆ�   శ���   ��  ��� ం��.  ��  మర�  ఎ�� క� 
 వ�� స��  ��తం...  ఎ�� క��   ఎ��ఆ�   ���  దండ  ����.  త�� �� ...  ఎ��ఆ�   అంత 
 �ప� ��  ఎవ��  ఉంం��  ?  అ�  ఊ��  ఈ  �ద�  మ��  అ����.  ����,  చం�� 
 ఈయ�, మ��  �స� క�� � ��� � ఈ �ద� మ��. 



 ఎ��ఆ�   అ��,  �పజ��  ఈ  �ద�  మ���  ���న  �జం  ��� ��  �డవడం.  ��  ��, 
 ���� �యడం, �స� క�� � �ర� డం ఇ� ఈ �ద�మ�� �జం. 

 �జమం�� �పం– ��... 
 ఇ�  ��  ��   �సం,  ఇ�  ���   �ట�  �సం  ��  ఇ�  �జమం���  ��వ�  �ష� �ల�  � 
 అంద��  ���  ఉం�  ?  ఈ  �ద�  మ��  చం�ద��  �ఖ� మం���  ఉన� �� �  29  మం�� 
 ఇ�  �����  చం���.  అ��   ���  ���ం��.  అక� �  ���  ��క �� �  పక� న 
 �����  ��ం�   �సం  ���న  అ��   ���  ����  ఈ  ఒక� ��   ����.  �ల  సంఖ� � 
 మ��లంద�  ఆ  ఒక�   ��  �ం�  ���� న  ప����.  ఆ  ���   �ట�  �సం  29  మం�,  �� 
 ��   �సం  గతం�  చ���న  ప�����.  ఆ  ��  ఇ�  �ద�  మ��  �ంభ  ��� 
 చ���� ? ��� స�ట� జరగ�� అ� ఇ� �ద� మ�� ��ం��. 

 �� చం� �నం ��ంచడం �� �జం... 
 �న�   కం����  తన  ��ం� �  జనం  త�� వ  వ�� స��,  ఎ�� వ  మం�  జనం  వ�� న�� 
 ��ం�ం��..  ��ల�న  �ప�శం�  ��ం�   జరగ�య�ం�,  అక� డ  �ం�  �ం�� 
 �����  సం��  జ���   ��� �.  ఆ  త�� త  తన  �హ���   అక� ��  ������,  ��  8 
 మం��  చం��న  ప�����  ��ం.  తన  ���   ���    �సం,  ��  ��   �సం  8మం�� 
 చం���.  ఆ  �ంట�  ఆ  �ద�మ��  అక� �  �నం  ��ం��  అం��.  పక� �  ఉన�  
 ఆ�ప���  ��� లం��.  5  �����   ఆ�ప��  �ం�  ��ం�   �సం  మర�  ���  వ�� �. 
 చ���న  ��ం�ల�  ��  ��� �  పం��  అం��.  ��  మ��ల�  చం����.. 
 చ���న ��పట� �� ఒక మ�న� త, �నవ���� మర� ���� ఆ���� �. 
 ఇంత  ��ణ�న  �జ���  జ�����   ��  ఈ��  �య�.  ఆం�ధ�� �  �ప�. 
 ��5 అడగ�. దత����� అంతక��  �ప�� ంచ�. గమ�ంచం�. 
 ��  �దల�  చం��  �వ��  ��  ��  ���  �సం  �� గం  ���  అం��.  చ���న 
 ���  ఎ�� �  ఉం�  ��  తన  �సం  �� గం  ��ర�  ���   ��  ఉప��ం��� 
 ��ణ�న  ఆ�చన�  ����.  కం����  8మం��  చం��న  ��  ఈ  �ద�  మ��  రక � 
 �హం  �రక  మర�  �ం���  సభ  ����.  ఆశ� ర� ం  �త�  సంవత� రం  ��న  మ�  ����� 
 �� �� �� ల �సం, ���  ��  �సం బ����న�  ప���� మనమం� ��ం. 

 తన సభ� మ��� �ర� �ర� పం��.. 
 అక� డ�  మ���  ���ం������,  తన�స��  మ���  ���నన�   భయం�.. 
 �రం  ����  ఇం�ం��  ���  ����  ఇ�� �.  ఆ  ����  ఇ�� ...  �రల  పం��  జ���ం� 
 ��  ��ల�  ��� �.  ఇ�� న  ����  �ల��   ఉ�� �.  పం��  �సం  ��� న  �ర�� 
 అ���  ��� �.  చం�ద��  వ�� ంత  వర�,  ��ం�   ��� �నంతవర�  �రల  పం�� 
 �య��.  ఎం�కం�  �ం�  �ర�  పం��  ���..  .  చం�ద���  �డ�ం�  ��� 
 �ం� �����ర� పం�� �య��. 
 ��  ఆయన  వ��   ��ం�   ��� న  త�� త..  �ర�  ���  అ��ర�  ఉ�� �.  ఇ�� న  ���� 
 �ల  సంఖ� �  ఉ�� �.  ఫ�తం�  ��� స�ట  జ��ం�.  �రల  �సం  మ�  �����  
 బ����న�   ప�����.  ఆశ� ర� ��టం�  చం�ద��..  ��  బ����ం��.  �స� 
 క�� �  �����.  ���ల�  త��   అం��.  ఇంత  క��   అ�� య�న  మ��  �పపంచం� 
 ఎక� �� ఉం�� ? 



 �� - �ప� అ���� �స�... 
 ఇ�  �ద�  మ��,  45  సంవత� �ల  ఇండ���  అ�  ��� ��  ఈ  మ��  వంకర  ���  ఎ� 
 ఉం�ం� ? ఎ� ఉం�? 2014 �ం� 2019 వర� మనమం� ��ం. 
 �ప�  అ����  �స�.  �.  87,612  �ట�  �����  ��  ���న�,  �� ం���   ���న 
 బం�రం  ఇం��  ��లం�  ��  �ఖ� మం��  ��ల�  న��ట  �ం��.  �.14,204  �ట� 
 ���  సం�ల  అక� ���మ� ల  ��ల��   ��  ���న�,  ఆ  త�� త  అక� ���మ� లం��� 
 �డ� �� ���. � అంద�� ���ం� ? 
 అప� ��   ��  ��లం�  ��  ��ల���.  ��  ఇవ� క��  �.2��  ���� భృ� 
 అ���.  ��  �ఖ� మం��  అ�� �.  �ల�ల�  �తం  వ���ట��ం�  �సం  ���. 
 ��  ���,  ఇం�ం��  �.2�ల  ���� గ  భృ�  ఎ����న  ప�����.  2014–19  వర� 
 గమ���..  �����   ��ం��.  �ప�  ����  ��  ఇ�  ���న�  ఎ�� కల�� �  �ట� 
 ��� ,  రం�రం�ల  �����   ఇ��   ఎ�� క�  అ���,  ��� న  త�� త  ఆ  ������ 
 �త��ట��  ప���.  ������  �తం  �� �� �  �ం�  ��  ���..  ��ణం�  �సం 
 ���. 

 గజ �ంగల ��... 
 �ంత  �మ  ఎ��ఆ� �  ��� ��  ���న  వ� � �..  అ��రం  �సం  �పజ�  ఒక  ���   ?  ఇ�ం� 
 �జ���  ����� ం.  ఇ�వం�  వ� � �  ఎ�� ��� ���  ����  ఈ��  �య�, 
 ఆం�ధ�� �  �ప� �.  ��5  ��ంచ�.దత�����  �ప�� ంచ�.  �రణం  �ళ�ం�  ఒక 
 గజ�ంగల  ��.  అప� ��   జ��న  ఏ�క  �� ం...  ���,  పం��,  ���(���  ).  అం��  ఆ 
 �ద�మ��  చం�ద��  ����  మర�  అ��రం��  �వడం  �సం  ఈ��,  ఆం�ధ�� �, 
 ��5, దత����� ఇంత� కష�ప���� �. 

 �� ��� దయ, � ఆ��� � ��... 
 ��  �  �డ��  �ళ�����  ఈ��,  ఆం�ధ�� �,  ��5  �క�వ�� .  దత�����  అండ 
 ఉండక�వ�� .  ��  �  �డ��  ఉన� ��టం�...  ఆ  ���  దయ,  �  అంద�  చల��  ఆ��� � 
 ��త�. 
 ఆ  �ద�  మ��  చం�ద��  ఈ��,  ఆం�ధ�� �,  ��5,  దత������  న�� �వ�� .  ��  � 
 �డ� ఒక ఎ�� �, ఒక ��, ఒక �����, �దవ��ల� న�� ��� �. 

 ��ల �ద�ం �� –���ల �ద�ం... 
 ఇ�ళ  ��ష�ం�  జ���న� �  ��ల  �ద�ం  ��.  ���   �ద�ం.  ఒక��  �ద��, 
 మ���  �త�ం��  వ� వస�.  ��  మధ�   �ద�ం  జ���ం�.  ��గత��  ఆ�చన  �యం�. 
 �ర�� జ��� �ద�� �శన���డన� � మ�� �వ��. 

 �ద���  ఇం� ��  ��యం  చ���  వద�ం��� �,  �ద���  ఇ��� 
 క��ంచవద�ం��� �.  �ద���  మం�  ���  ��ష�ం  ��లంక  అ���ందం��� �. 
 ఇ�వం� �ద�� వ� ��కశ��ల� � �డ� ��టం ����� �. 

 ఈ  ��టం�  �  అంద�  చల��  ��న�,  ఆ��� �  ���  దయ  �  �డ�  పట�  ఉం�ల�, 
 మం�  ��  అవ�శం  ���  ఇ�� ల�  మన��  ఆ�ం��� ...  �  అంద��  మం�  జర�ల� 
 ���ం�...  మన�� � ��  ���ం�  �ల�  ���ం��� �  అ�  �ఎం  �పసంగం 
 ��ం��. 


