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అమరావతి 

 

జడ్పీటీస,ీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో  అఖండ విజయం తరాాత కాయంప  కారాయల్యం న ంచి ముఖయమంతిి శ్రీ 
వ ైయస  జగన  వీడ్ియో సందేశం: 
 
 

దేవుడ్ి దయ, ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్తో గతంల్ల ఎప్ుీడూ చూడన్న అప్ూర్ా విజయం మధ్య ఈరోజు 
నేన  మాటలో డుతుననిన . ప్రిషత  ఎన్నికల్లో  విజయం సాధ ంచిన ప్తిి అకకకు, ప్తిి చెల్లో మమకు.. ప్తిి 
సో దర్ుడ్ికి హృదయప్ూర్ాక అభినందనల్ు; శుభలకాంక్షల్ు తెల్ుప్ుతూ 

ఇంతటి ఘన విజయం అంద ంచిన ప్తిి అవాకు, ప్తిి తనతకు, ప్తిి అకకకు, ప్తిి చెల్లో మమకు; ప్తిి 
సో దర్ుడ్ికి, ప్తిి సనిహితుడ్ికి.. న్నండు మనస తో హృదయప్ూర్ాకంగా కూడ్న కృతజఞతల్ు 
తెల్ుప్ుకుంటుననిన . 
 

ఈరోజు ఇచిిన ఈ విజయం, అఖండ విజయం ప్భిుతాంప ైనన, ననప ైనన బలధ్యతన  మరింతగా ప ంచనయి. 
ఈరోజు ఎన్నికల్ తేదీ న ంచి కూడ్న ఒకకసారి గమన్నంచినట్లో తే, 2019 ఎన్నికల్లో  అక్షరాల్ా 175 అస ంబో్ల 
సాా ననల్కు 151 సాా ననల్ు, 25 పారో్మ ంటు సాా ననల్కు 22 సాా ననల్ు, అంటే 2019 అస ంబో్ల ఎన్నికల్లో  
అక్షరాల్ా 50 శాతం ప ైచిల్ుకు ఓటోతో, 86 «శాతం అస ంబో్ల సీటోతో, 87 శాతం పారో్మ ంటు సీటోతో.. దేవుడ్ి 
దయ, ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్తో ఈ ప్యిాణం మొదల్లైంద . 
 

తరాాత మీ అందరికీ కూడ్న తెలిసిన విషయమే. ఆ తరాాత ప్ంచనయతీ ఎన్నికల్ు కూడ్న జరిగాయి, 

అక్షరాల్ా 13,081 ప్ంచనయతీల్కు గానూ 10,536 ప్ంచనయతీల్ు.. అంటే అక్షరాల్ా 81 శాతం 
ప్ంచనయతీల్ల్ల పారటీ మదదతుదనర్ుల్న  దేవుడ్ి దయ, ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్తో ప్జిల్ందర్ూ 
మనందరి ప్భిుతనాన్ని ఎన ికోవడం జరిగింద . 
దనన్న తరాాత మున్నిప్ల  ఎన్నికల్ు జరిగాయి. నగర్ ప్ంచనయతీల్ు, మున్నిపాలిటీల్ు. ఏకంగా 75కు 74 
చోటో వ ైయసాిర  కాంగరసీ  పారటీ దేవుడ్ి దయ, ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్తో మనందరి ప్భిుతనాన్నకి 
మదదతు తెల్ుప్ుతూ గరలిపించ కోగలిగాం. అక్షరాల్ా 99 శాతం. 12 చోటో మున్నిప్ల  కారపీరేషనోకు 
ఎన్నికల్ు జరిగాయి. 12కు 12.. 100 శాతంతో దేవుడ్ి దయ, ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్తో వ ైయసాిర  
కాంగరసీ  పారటీ అభయర్ుా ల్న  ప్ిజల్ందర్ూ కూడ్న గరలిపించడం జరిగింద . 
 

ఆ తరాాత జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్ ఫలితనల్ు ఈరోజు రావడం జరిగింద . దనదనప్ుగా 9,583 

ఎంపీటీసీల్కు గానూ 8,249 ఎంపీటీసీల్ు.. అంటే అక్షరాల్ా 86 శాతం ఎంపీటీసీల్ు. అదే మాద రిగా 638 

జడ్పీటీసీల్కు గానూ 628 జడ్పీటీసీల్ు అంటే అక్షరాల్ా 98 శాతం జడ్పీటీసీల్ు కూడ్న దేవుడ్ి దయతో, 



ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్తో మనందరి ప్భిుతనాన్నకి ప్జిల్ంతన మదదతు తెలిపి గరలిపించడం జరిగింద . 
 

ప్తిి ఎన్నికల్లనూ ఎకకడ్న కూడ్న సడల్న్న ఆపాయయత, ఎకకడ్న కూడ్న పనిమాన రాగాల్ు తగిగంచకుండ్న 
ప్జిల్ంతన ప్భిుతనాన్నకి తోడుగా  న్నల్బడ్నా ర్ు. 
 

దేవుడ్ి దయ వలో్ ఈ రరండునిర్ ఏళో్ల్ల ఎన్నికల్ మేన్నఫ సీో ల్ల చెపిీన వాటిల్ల 95 శాతనన్నకి ప ైగా 
చేయగలిగాము. ప్జిల్ందరి మనినల్ు కూడ్న ప ందగలిగాము. దీనంతటికీ ప్జిల్ందరికీ సదన ర్ుణప్డ్ి 
ఉంటలమన్న కూడ్న తెలియజేస ు ననిన . 
 

కానీ ఇకకడ కొన్ని విషయాల్న  ఈరోజు మీ అందరితో ప్ంచ కుంటుననిన . ఈరోజు న్నజంగా కూడ్న ఏ 
సాా యిల్ల అవరోధనల్ు, ఇబబంద ల్ు ప్భిుతనాన్నకి కలిీంచనల్న్న చెపిీ ర్కర్కాల్ శకుు ల్ు ప్యితనిల్ు 
చేస ు ననియి. 
 

ఒకవ ైప్ు కోవిడ తో డ్పల  చేస ు ననిం. మరోవ ైప్ున ర్కర్కాల్ ద ష్రచనరాల్ు, ర్కర్కాల్ అబదనా ల్ మధ్య 
ఒకవ ైప్ు ప్తిిప్క్షం. మరోవ ైప్ు ఇల్ా ఈననడు ద నప్తిిక. ఆంధ్జియయతి. టీవీ5. ఇటువంటి అననయయమ ైన 
మీడ్ియా సంసాల్ు. అబదనా ల్న  న్నజం చేయాల్న్న చెపిీ ర్కర్కాల్ కుయుకుు ల్ు. ఉనిద  ల్ేనటుో గా, ల్ేన్నద  
ఉనిటుో గా.. కేవల్ం వాళో్కు సంబంధ ంచిన మన్నషి ముఖయమంతిి సాా నంల్ల కూరోిల్ేద  కాబటిీ  కచిితంగా 
ముఖయమంతిిన్న ద ంపనయాల్న్న చెపిీ.. ఎంత ఫాసీ గా అయితే అంత ఫాసీ గా అనే ద రామర్గప్ు బుద ాతో.. వాళో్ 
మన్నషిన్న ఆ సీటలో  ఎంత ఫాసీ గా అయితే అంత ఫాసీ గా ఎకికంచనల్న్న చెపిీ ఏకంగా 
చందబిలబుననయుడుగారిన్న భుజాన వేస కున్న నడుస ు ని ప్తిికల్ు. 
 

ఈరోజు కూడ్న ఆశిర్యకర్మ ైన వార్ు చూశాన . ఓడ్ిపో యిన తరాాత కనీసం ఓటమిన్న కూడ్న 
అంగటకరించల్ేన్న ప్రిసిాతిల్ల ఈననడు పనప్ర  ఉంద . 
‘ప్రిషత  ఏకప్క్షమే. జడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో  వ ైకాపా స ననయాస గరల్ుప్ు. తెల్ుగుదేశం పారటీ 
ఎన్నికల్ బహిషకర్ణతో పో టీ ననమమాతంి’.. 
న్నజంగా ఇద  పనప్రా? పనప్ర కు ప్టిీన పీడనన ఇదేమనని? ఇంత అననయయమ ైన పనప్ర్ుో  బహుషా 
ప్పి్ంచంల్ల కూడ్న ఎకకడ్న ఉండవేమో!. 
 

ఈ ఎన్నికల్లో నే కాద . ఇంతకు ముంద  నేన  చెపాీ. 2019 ఎన్నికల్లో  ఏ ర్కంగా 86 శాతం సీటోతో 
మొదల్లైతే.. ఎమ మల్ేయల్ు, ఎంపీల్ు అయితే 88 శాతంతో మొదల్లైతే.. ఆ తరాాత సర్ీంచ  ఎన్నికల్లో  80 
శాతం ప ైచిల్ుకు ప్దవుల్తో ప్యిాణం అయితే.. ఆ తరాాత మున్నిప్ల  ఎన్నికల్లో  99 శాతం, 100 

«శాతం కారపీరేషన ో  గరల్వడం అయితే.. దనన్న తరాాత ఇప్ుీడు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో  86 



శాతం, 98 శాతంతో ఏ ర్కంగా గరల్ుప్ు. దేవుడ్ి దయ, ప్జిల్ందరి దీవ నల్తో ఇదంతన జర్ుగుతుంటే 
దనన్ని జీరిణంచ కోల్ేక ఈ ర్కమ ైన రాతల్ు. 
 

ఇకకడ ఆశిర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే ఇవి సాక్షాతూు  పారటీ గుర్ుు తో జరిగిన ఎన్నికల్ు. పారటీ ర్హిత 
ఎన్నికల్ు కావు. పారటీ గుర్ుు తో జరిగిన ఎన్నికల్ు. ఇకకడ ఏకంగా ప్తిి పారటీ వాళో్ వాళో్ ఎ–ఫామ్సి, బి–
ఫామ్సి  ఇచనియి. ఆ ఎ–ఫామ్సి, బి–ఫామ్సి  ఆధనర్ంగా అభయర్ుా ల్కు పారటీ గుర్ుు  కూడ్న కేటలయిసాు ర్ు. ఆ 
గుర్ుు  ఇచిిన తరాాత ఆ గుర్ుు  మీద ఎన్నికల్ు జరిగాయి. అటువంటి ఎన్నికల్లో  ఇంత బలగా ప్ిజల్ంతన 
ఆశ్రర్ాద ంచి ప్భిుతనాన్ని దీవిసను  దేవుడ్ి దయ వలో్.. దనన్ని కూడ్న జీరిణంచ కోల్ేక  ఏ ర్కంగా 
వకబీలషాయన్ని పాడుతుననిర్నడ్నన్నకి ఇదే న్నదర్శనం. 
 

కేవల్ం ఓటమిన్న కూడ్న అంగటకరించల్ేర్ు. దనంటలో  కూడ్న వకబీలషయం చెబుతూ, వాసువాన్ని ఎకకడ్న కూడ్న 
ఒప్ుీకునే ప్రిసిాతి ఉండద . 
ఇటువంటి అననయయమ ైన మీడ్ియా సామాాజయం మధ్యన, ఇటువంటి అననయయమ ైన ప్తిిప్క్షం మధ్యన. 
ప్జిల్కు మంచి చేయడ్నన్నకి అడుగుల్ు వేసను  ప్జిల్కు ఆ మంచి జర్గకుండ్న చూడ్నల్న్న ఆరాటప్డ్ే 
ప్రిసిాతుల్ు చివర్కు ఏ సాా యిల్ల ఉననియో మీరే చూస ు ననిర్ు. 
 

ప్జిల్కు ఏ కాసు  మంచి జరిగే ఉని ప్రిసిాతి ఉంటే, వ ంటనే తప్ుీడు వార్ుల్ు, వ ంటనే కోర్ుీ ల్ల కేస ల్ు 
వేయడం.. ప్జిల్కు ఆ మంచి జర్గకుండ్న చూడ్నల్న్న చెపిీ ఆరాటంతో కోర్ుీ ల్ దనారా అడుా కునే 
ప్యితనిల్న  కూడ్న చూస ు ననిం. 
 

ఇటువంటి అననయయమ ైన ప్రిసిాతుల్లో  కూడ్న దేవుడ్ిదయతో, ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్తో ఈ ప్భిుతాం 
చలో్గా నడుసాు  ఉందన్న చెపిీ సవినయంగా ప్జిల్ందరికీ వినయప్ూర్ాకంగా వార్ు చూప్ుతుని ఆదర్ణ, 

ఆపాయయతకు కృతజుఞ డ్ిన ై ఉంటలనన్న చెపిీ ఈ సందర్భంగా తెలియజేస ు ననిన . 
 

ఇదే ఎన్నికల్ ప్కిియీ ఒకటినిర్ సంవతిర్ం కితీం మొదల్లైంద . ర్కర్కాల్ ప్దాతుల్లో  ఎన్నికల్ే 
జర్గకుండ్న చూడ్నల్న్న చెపిీ ప్యితిం చేశార్ు. ఎన్నికల్ు వాయిదన వేయించనర్ు. కోర్ుీ ల్కు వ ళో్ల సనీల్ు 
కూడ్న తీస కొచనిర్ు. చివర్కు ఎన్నికల్ు అయిపో యిన తరాాత క ంటింగ  కూడ్న ఆర్ు న ల్ల్ పాటు 
వాయిదన వేయించనర్ు. ఇదే సంవతిర్ంనిర్ కితీం ఎన్నికల్ు ప్ూరర ై్త, ఇదే ప్జిా ప్తిిన్నధ్ ల్ కన క 
అంద బలటుల్ల ఉండ్ి ఉంటే కోవిడ  సమయంల్ల మనందరికీ, ప్జిల్ందరికీ ప్జిా ప్తిిన్నధ్ ల్ు ఎంతగానో 
ఉప్యోగప్డ్ి ఉండ్ి ఉండ్ేదని ఇంగిత జాఞ నం కూడ్న ప్ితిప్క్షాన్నకి ల్ేకుండ్న పో యిన ప్రిసిాతుల్ు చూశాం. 
 

ఇటువంటి అననయయమ ైన ప్రిసిాతుల్లో  కూడ్న ప్జిల్ందరి చలో్న్న దీవ నల్ు, దేవుడ్ి దయతో ఇంత మంచి 



ఫలితనల్ు వచిినంద కు మనసారా ప్జిల్ందరికీ మరపకకసారి హృదయప్ూర్ాకంగా కృతజఞతల్ు 
తెల్ుప్ుకుంటూ.. ఇవాళ్ కషీప్డ్ే దనన్నకనని కూడ్న ఇంకా ఎకుకవ కషీప్డతనమన్న, ఇంకా ఎకుకవ మంచి 
చేసన ప్యితిం ప్తిి అడుగుల్లనూ ముంద కు వేసాు మన్న చెపిీ మరపకసారి తెల్ుప్ుకుంటూ.. మరపకకసారి 
ఈ పనిమ ఆపాయయతల్కు రాషీరంల్ల ఉని ప్తిి అవా, ప్తిి తనతకు, ప్తిి అకక ప్తిి చెల్లో మమకు, ప్తిి 
సో దర్ుడ్ికి సనిహితుడ్ికి మరపకకసారి హృదయ ప్ూర్ాకంగా కృతజఞతల్ు తెల్ుప్ుకుంటూ స ల్వు 
తీస కుంటుననిన . 
 
================================================================
================== 

 
20-09-2021, 

అమరావతి. 
 

ప్రిషత ఎన్నికల్లో  వ ైయసాిర కాంగరసీ పారటీ ఘన విజయం సాధ ంచిన నేప్ధ్యంల్ల కాయంప కారాయల్యంల్ల 
సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన న  కలిసి అభినందనల్ు తెలిపిన ఉప్ముఖయమంతిి (రరవ నూయ) ధ్రామన కృషణదనస , 
దేవాదనయ ధ్రామదనయశాఖమంతిి వ ల్ంప్లోి శ్రనీ్నవాస , ఆహార్, పౌర్సర్ఫరాల్శాఖ మంతిి కొడ్నలి శ్రీ 
వ ంకటేశార్రావు(ననన్న), గృహన్నరామణశాఖ మంతిి చెర్ుకువాడ శ్రరీ్ంగననధ్రాజు, ముఖయమంతిి 
కార్యకమీాల్ సమనాయకర్ు తల్శిల్ ర్ఘురాం, ఏపీఎస హెచ సీఎల  ఛెైర్మన దవుల్ూరి దొర్బలబు. 
 


