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 21–10–2022, 
 ఇం���ం� ��� ప�  ���యం, �జయ�డ. 

 �జయ�డ  ఇం���ం�  ��� ప�   ���యం�  ���  అమర��ల  సంస� రణ 
 ��త� వం� ���న�  �ఖ� మం�� �� �య� .జగ� . 

 ���ల �రవవందనం �� క�ం�న �ఎం. 

 అమర���న ���ల� �శ�� ంజ� ఘ�ం�న �ఖ� మం�� �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� ��� �న �ఎం ఏమ�� రం�..: 

 మనంద� ���� ��� �ద��. 
 �ప�  సంవత� రం  ��  అ��బ�  21  ��  ���ల  అమర����   స� �ం���,  ��� 
 ����  అ�� �� ం.  స�జం�  �ష�శ��ల�  ఎ����న� �� �,  �ం�  భ�దతల�  ��� 
 ����   �ర� ���న� �� �  ����  ��  �క� �య�  మనంద�  ����  మన  ��� 
 �ద��. 

 కర�  �ం�  �� � ��... 
 ������   �ం�  ���  వర�  �ప�  ఒక� �  ��  ప��త�న  ఈ  ���క�ధ� త� 
 �ర� ����� �.  ��  ���  ఉన� �� �,  ఆ  ���  �ర� ���న� �� �  అ���  సంఘటన� 
 ఎ�� ం��  �రంద�  ఎ��� ం�  ఉం��.  �రంద��  స�జం  తర�న,  �ప�త� ం  తర�న 
 మనమం�  అండ�  ఉం��,  ఉం�మ�  ��  ��య����� �.  కర ��� ��   �వం�  ��ం� 
 1959  అ��బ�  21న  ��  ���ల�  ఎ��ం�,  �హ��తం�  జ��న  ఆ  ��టం� 
 ���ల�  �తం  వ��న  కర� �ం�   �� � ��  ఈ  ���  అమర��ల  ��త� ���  63 
 సంవత� �ల ��తం �ం� ప��ం�. 

 �� గధ�ల� ��� � ... 
 2022  ���అమర��ల  ��త� వం  సందర� ం�  అమర��ల�,  �� గధ��న  ��� 

 ��ం�ల� ఆం�ధ�ప��  �ప��కం తర�న, �ప�త� ం తర�న ��� �  ����� �. 



 అమ��న �� ��ం�ల� అండ�... 
 గత  సంవత� ర  �లం��  �శ�� ప�ం�  ��  ��  �ర� హణ�  ���  261  మం�  ���� 
 అమ���  ���  ������  �ం�న  ��  11  మం�.  ���  ఈ  ఏ��  �లం�  ���� 
 ����  ���   సమయం�  చ����.  ��  �ర� హణ�  స�జం  �సం  ���� 
 అ�� ం�న  ��  ��ంబ  స�� ల�  �ప�త� ం  అండ�  ఉం�ంద�  ఈ  సందర� ం�  స� ష�ం� 
 ��య����� �.  ���  �ఖ  కష�న��ల�  ���  ఉన�   �ప�త� ం�  ��  ����  �ద 
 �శద�  ���  �ప�త� ం�  �ఖ�  �బ� ం�  �రత�  భ� �  �య���,  ప�  ఒ���  త� �ంచ���  �� 
 ��మ�ల� అ�మ� ఇ�� ం. 

 6511 ��� ఉ�� �ల భ� �.... 
 అం��  �గం�  6511  ���  ఉ�� �ల  భ� ��  అ�మ�  ఇ��   �న� �  ��  ��  ��  ��ం. 
 ఈ ���� ఇ�� �ల ఉ�� �ల భ� � గత �ప�త�  హ�ం� ఎ�� � �� జరగ��. 
 ఈ  6511  ���ల  భ� ��  �గం��  ��� �,  �ప�శం,  �జమ�ం�దవరం,  ����ళం  ���� 
 ఐఆ�   ���య�   ద��  ��  ఏ�� �  �య���� ం.  ఇం�  �షయం  ��  ఇక� డ 
 ��� �.  ���  �ఖ�  అ�సం�నం�  ఉన�   �ం���ల  �రవ�తనం  ��  మన 
 హ�ం��  �ం�ం.  ఈ  6511  �త�  ���  ఉ�� �ల�  ��  �ం���ల�  �జ�� ష�� 
 క�� ం�  �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  ��ష�ం�  అక� ���మ� ల  భ�దత�  అత� �క 
 ���న� త���   ఈ  ����ఖ��  16  �ల  మం�  మ��  ���ల�  ��మ,  ��� 
 స��లయం� ఇప� �� �య�ం�ం. 

 ��� వ� వస�� �తన ��� �.... 
 �శం�  ఎక� �  ��  �ధం�  ���  వ� వస���  ��� �  వ�� �.  �శం�  ఎక� �  �� 

 �ధం�  �శ  ��,  �శ���   ��ష��,  �శ  ప���   ����� టర �  ��మకం  �ప�  ����  �ప��న 
 �షయం  ��  ���.  ��ష�ం��  ����  1.33  �ట�  అక� ���మ� ల  �� ల�  �శ  ��  
 ����   అ�ం�.  ���  1.17  �ట�  అక� ���మ� ల  �� ల�  �శ��   �����ష�   ��  ��� 
 అ�ం�. 
 �శ  ��   వల�  ఆపద�  ఉ�� మ�  ���   23,039  మం�  అక� ���మ� �  ������  ���  
 అన� ద�� � ఆ అక� ���మ� ల� ��� �లబ�� �. 
 2323  ���  ��� �.  1237  ��� �   ఆప�ష��  ��  ���  .అం�  1237  �ట�  ఆపద 
 జరగక�ం�  ఆ  అక� ���మ� ల�  ర�ం�న  ప�����  ��  ��ష�ం�  �ట��ద��� 
 ����� ం.  ఆపద  జ��న  త�� త  ��ం�  జరగక�ం�  ���  ���ంచగ����� ం. 
 �� ��   ����  ��న�   �ప�  అక� ���మ�   �� �  �శ  �� �  ���  �ద��  తన� 
 ��� ఉ�� డన�  భ�� అక� ���మ� ల మన�� క�� ంచగ��ం. 

 ��ళ�� ���ప�న ���ల ప���.... 
 ఆం�ధ�ప�� �  ���ల  ప���  గత  ��  సంవత� �ల�  ���ప�ం�  అ�  �ప� ��� 
 ఇం�క  �న�   ఉ�హరణ��  ��య����� �.  మ�ళల  �ద  ��ల�  సంబం�ం�న 
 ��రణ�  ప��  సమయం  గత  �ప�త�   హ�ం�  2017�  160  ���  ప��..  2018�  164 
 ���  ప��ం�.  మన  �ప�త� ం  వ�� న  త�� త  2021�  అ�  79  ��ల�  త� �ం�.  ఈ  ���� 
 అ�  42  ��ల�  ఇం�  త� �న  ప�����  క������ �.  అం�  �నర�ం  మ�ళల  �ద  ��ల� 
 సంబం�ం�న  ��రణ�  �వలం  42  �����  ���  ��  ��ల�  �� య�� నం  �ం� 
 �ల��� ఒక �ప�  ���  ఇ�ళ ��ష�ం� క����ం�. 



 ఇ�  �ప�   ��� .  ���  ��  ఇక� డ  �ప�   జ����  తనం  ��  ��ష�ం�  క����ం�.  మన 
 ����  ����� న  ���   ఇ�.  అ�  సమయం�  మనం  ���న�   అ�క  చర� ల�  �పజ��  
 అ�� ��   ����   �యగ��ం.  ����  సంబం�ం�న  ��� �  ��  ��� ల��  ���  
 ����� ం.  ������  ���   ����� ం.  ��� �����  ��� ��  ��� 
 �ర� �కమం  ����� ం.  సంబం�త  ప������   ��  �ంచగ��ం.  �బ��  ��� ��  ��� 
 ��� త���ఖం ప��య� ���ల ప�న సగర� ం� ��య����� �. 

 �ఎ�� �  అ�� �ం�  అ���. 
 ఆపద�  ఉన� ���,  �రం  సంభ�ంచక  ���  ������  అక� డ�  ����  ర�ం� 
 �ర� �కం�  ����   ���న�   ఐ���  ���ల�  ఎం�క  ��  ఈ  ఏ��  ��ష�  �ప�త�  
 అ�� న� త �ర�� రం �ఎ�� �  అ�� �ం�  అ��� �� ����ఖ� ఇవ� ���� ం. 

 మ�ళ�, �ల��, అణ ��న వ��ల భ�ద�.... 
 ఒక  �షయం  స� ష�ం�  ఈ��  ��య����� �.  �ం�భ�దత�  �ఖ� ం�  మ�ళ�,  �ల�� 
 అణ��న  ���క  వ��ల  భ�దత..  మన�  ఈ  �ష��  అత� ంత  ���న� త  క��న 
 అం�లన�   సంగ�  ఏ  ఒక� �  మ�� �వద��  ���  �ద�లంద��  ��  ��య����� �. 
 ఈ  �షయం�  ఎ�వం�  ��  ప�ద��  ��  ఈ  సందర� ం�  ��య����� �.  ��ష� 
 �పజలంద��  ��  ఒక�   �షయం  ��య��� ల��ం��� �.  మన  �ప�త� ం  ఏర� �న 
 త�� త  ��ష�  ����ఖ�  మం���  ఈ��  ఎవ��� �  అం�...  ఒక  ���   పం�  �ధం� 
 ఒక  ద�త  మ�ళ  ��ష�  �ంమం���  ఉ�� �.  ఈ  ��  ఉన�   వ�తమ� �  �� 
 అంత��ం�  ఉన�   �చ�తమ�   ఇద��  ద�త  మ�ళ�.  ఎం��  ��య����� �  అం� 
 �రణం  ��ష�  �ప�త� ం  మ�ళల�,  అణ��న  వ��ల�  ��  తర�న  ఎంత�  ��� 
 �లబ��ం�  �ప� డ�  ��ం�..  �లబడ���� మన�   సం�తం  ఇవ� ��  �సం  ���న�  
 చర�   అ�  ��య����� �.  ఈ  �ధ� త�  మన  �జస� ం�ల�ద  ����� ం.  అం�క� 
 �ం�భ�దతల  �షయం�  �ఖ� ం�  మ�ళల�  సంబం�ం�,  �ల�ల�  సంబం�ం�, 
 అణ��న  ���క  వ��ల  భ�దకత�  సంబం�ం�  అత� ంత  ���న� త  గల  అం�ల�  ���  
 ఎవ� మ�� �వద�� �ప� ��� �ద��� ��య����� �. 

 మ� �ఖ�  �షయం ఏ�టం�... 
 మనంద�  �ప�త� ం  అమ�  ���న�   సం�మం,  అ�వృ��  ఫ��  ఇ�ళ  ఇం�ం��,  ��మ 
 ���న  �రడం  వల�..  గతం�  ���జం,  ��వ�దం  ��  �ప��త�న  ��ం���   గత  �ంత 
 �లం�  ��వ�దం  త���ఖం  ప��న  ప�����  స� ష�ం�  క������ �.  �నర�ం  మన�� 
 ��� ��,  మ��ల�  అండ�  �లబడ�ం  �� �  �ం��,  భ�దత�  �ం��గ���ం  అన�  
 �ష��� అద�ం పడ��. 

 ఇవ��  ఒక�� ��� �.. 
 మ���  ���ల�  సంబం�ం�  ఇం�  �యవ�� న�,  �ం�ం� �  ఉ�� �  అన�   సంగ� 
 ��  ���.  �ఖ� ం�  �����  క�� తం�  �� �  ఆ�   ఇ�� లన� �  �  మన��  �ట.  ఈ 
 మధ�   �లం�  ����  అ���.  �� �ఆ�   అమల��ం�  అ�  అ���.  �బ� ం�  ఇం� 
 �రత��  ఉం�  �బ��..  ����  అ��న�   ����  ���   అమ�  �య�క���� ం  అ� 
 ��� �.  ఆ  �ట  అన�   �ంట�  6511  ఉ�� �ల�  భ� �  ��  �శ�  అ���  �యడం 
 జ��ం�.  గత�ప�త� ం  హ�ం�  �వలం  2700  ఉ�� ��  ��త�  ఐ�ళ��  ఇ�� �.  ఇ�ళ 



 6511  ఉ�� �ల  భ� ��  అ�మ�  ఇ�� �..  మ�  16�ల  ���మ� ల  ఉ�� ��  మ��  ����� 
 ��మ, ��� స��ల���  ఇప� ��  భ� � ��ం. 

 �� ఇ���� �... 
 అ�నప� ��  �� �  ఆ�   అ��న�   ����  అమ�  �య�క���� మన�   ���  �ట� 

 ��  ���ం��.  ఆ  �శ�  మన�� � ��  అ���  �య���  అ�� ����  �పయత� ం 
 ����  అ�  �ప�  ���  �ద���  ��  ఇ���� �.  ��  సంబం�ం�న  అ��  
 �ష�ల��,  అ��   ర���  మన�� � ��,  �త�����  ���  ఉం�మ� 
 ��య����� �. 

 �వ��.... 
 స�జం  �సం  ��  �ర� హణ  ���న�   ��,  �  ��ం�ల�,  ��  ��  ��ష�  �పజల�, 
 మనంద�  �ప��� ��  ���  దయ,  �పజలంద�  చల��  ��న�  ఎల��� �  ఉం�ల� 
 ���ం� �ల� ���ం��� �. 
 ��ం�  అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 


