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 15–09–2022, 

 అమ�వ�. 

 ���� అ�ం�� స����. 

 ��ం��కరణ� �సనసభ� చర� . 

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

 58 ఏళ� ��ష�ం– �జ�� �సం ఉద� �� �� 

 ఈ  ��  ��ం��కరణ  ��  �ప�వం  �ద  ఆస� �కర�న  చర�   జ���ం�.  1956 

 �ం�  2014  వర�  ఈ  58  సంవత� ��  క��  ఉన�   ��ష�ం...����న� �� � 

 ��..  1956  �ం�  2014  వర�  58  సంవత� �ల  ��  �జ���  ఉన�  

 �ద��� �  వ��  వ�� ��� న  ప����  ఏర� ��న� �� �  ��,  చం�ద�� 

 ఒక� ��  ��  ఎ�ం�  ఉద� ��  �  య��.  �����  ��,  ��కృష�  �� 

 ఆయన బృందం ఎ�ం� ��పడ��. 

 ఎ�� ��  ఎ�� క��  లంచ��� ... 

 చం�ద��  ఎ�� ��   ఎ�� క ��  ఓ��  ����  ��ం��  ���  లంచ���  
 �����  ఆయ�  ఈ��ంతమం�  �ంపర�  అ�  �����,  క�సం  58  �లల  �లం 

 ��  �జ���  ప���ం�న  ��ంతం  ��ం�  అం�  అమ�వ�  ��ం� 

 ఉద� �లట.  ��  ఎ�ం�  అ�వృ��  �య�,  �య��  ��ంతం  ��ం� 

 ఉద� ��  అట.  ఇ�ం�  ��ంతం  ��ం�  ఇ�ళ  రకర�ల  ���� 

 జ����� �. 



 కట��, కట��� �జ���సం కృ��మ ఉద� మం.. 

 ������   �డ�ట����  ���ద�  ఒక��  ఉద� ��  ��,  ��త  ��  �య�  ఈ 

 �త�ం���  అంద�,  ఈ  మ����లంద�  ��  కట��  �జ��  ��ం�,  కట��� 

 �����    ��ం�  ��  ��ల�  ఒక  కృ��మ  ఉద� ��� ,  �య�   ఎ���   ఉద� ���  

 �గ�  ��ం�ల  ఆ�� �����   �బ� ��� ..  .మ���  ఇతర  ��ం�ల� 

 �చ� ��� ఈ�� ఒక ���� న����� �. 

 �త�ం�ర � �ంత అ�వృ�� �స�... 

 ద��� ��  ��� ం��న�   ఉమ� �  ఆం�ధ�ప��   కం�  ��,  ఉమ� �  �జ�� 

 �ద���   కం�  ��  ఈ  కట��,  కట���  అమ�వ�  ��  దృ���  ఎం�  �ప� �. 

 ఎం��  ��  దృ���  అమ�వ�  ఎం�  �ప� �  అ�  ఆ�చన  ���  ?  ఎవ� 

 అ�వృ��  �సం  �రం�  ఉద� ��,  ఆ�చన  ����� రన� �  ��  ఆ�చన 

 ���  ?  ��ల  అ�వృ��  �స�  ?  ��  ?  ఎ�� ల  అ�వృ��  �స�  ?  అ�  ��. 

 ఎ��ల  అ�వృ��  �స�  ?  అ���.  ��  ����ల  అ�వృ��  �స�  అ�  ��  �� 

 ?  �ద  ఓ�ల  అ�వృ��  �స�  ?అ���  ?  ��  ��ం�ల  అ�వృ��  �స�  ?  అ� 

 �� ��, ��. 

 �వలం ఈ �త�ం�ర � �ంత అ�వృ�� �సం ��త�. 

 చం�ద��  ��  ����న  2019�  ��ష�  బ���   ఆయన  హయం�  ఆపద�ర�  

 �ఖ� మం���ఉం�  �ప�శ��� �.  ఈ  సంవత� రం  మనం  �ప�శ���న  బ���  

 ���..  ���  ఒక�  ఉం�ం�.  �ద�  ��  ఏం  ��.  అ�� �  �.2.27  ల�ల  ��� 
 అ��  ఈ��  �.2.50  ల�ల  ���.  అ�  ��  ���  ��  సంవత� �ల 

 త�� త. 

 చం�ద��  హ�ం�  జగనన�   అమ� ఒ�  ఎం��  ��  ?  �య�� �   ఆస� 

 ఎం��  ��  ?  అ�  చం�ద��  హ�ం�  ��త  పథకం,  ��  భ��  పథకం 

 ఎం��  ��?  ఏకం�  నవర�� ల  పథ�ల  �� �  �.1.65  ల�ల  ���  �వలం 

 బట�   ���   ���  అం�  ��� �   ����   ����  ఫ�   �� �  ఎ�ం�  అ���,  �వ� 

 ��ం�  ���  అక� ���మ� ల  ���� �  ఇవ� గ����� ం.  క��  ఉ��   �� 

 అం�ం�ం. 



 అ�� � డ�� � ఎవ� ���� � ���... 

 చం�ద��  హ�ం�  31  ల�ల  ఇళ�ప�� �  ఎం��  ��  ?  21  ల�ల  ఇళ� 
 ��� ణం  ఎం��  జరగ��  ?  ఈ  డ�� ల��   ఆయన  హయం�  ఎక� ��  ���  ? 

 అ�� �  ఇం�  బ���,  ఇ�� �  ఇం�  బ��� .  ఈ  ��  ఎం��  ఈ  పథ�ల��  

 జ����� �  ?  అ�� �  ఎం��  జరగ��  ?డ�� ల��   ఎవ�వ�  ���� 

 ��� ? 

 ఎ�� కల�� �  �����   ��ం�  �ప�రం�  ఉన� �� �  ‡  అప� లనర� య�  

 �ట���  ఇవ��   అ���  ?  అ�  �ప�� ం��.  ఈ��  మనం  ఇవ��   ఎ� 

 �యగ����� ం  ?  ఆ  ��  చం�ద��  హ�ం�  ఎం��  జరగ��  అన� � 

 అంద� ఆ�చన ���. ఆ �� ���, పం��, ��� ��� పథకం. 

 చం�ద��,  ఈ��,  ఆం�ధ�� �,  ��5,  దత�����.  ���వడం  పం��వడం. 

 ��  ఏం  �����   పం����   అ����  ఉండ�,  ����  ఉండ�. 

 మన�ం� ��� �ప�� ��... ��� ��� �� �. ��ష� ��� ��� �. 

 �త�ం�� మనస�త� ం.... 

 చం�ద��  ఆయన  బృందం  ఆ�చన�  ఎ�  ఉం�యం�..  �జ��  అం�  � 

 ���  ��ల  ��ంతం  ��త�  �జ���  ఉం��.  ఇం�క� �  ఉండ�డ� 

 అ��  �ద�ం��  మన  స�త� ం  ఉన�   మ��ల  ఆ�చన�.  ప��క  అం�  ఉం� 

 అ�  �వలం  ఈ��,  చం�ద�� �  ��త�  ఉం��.  మ�  ప���  ఉండ� 

 ఉండ�డ� అ�� �� ఆ�చన. 

 ��  మనస�త� ం  ఎ�  ఉం�ందం�..  పచ� ��  అ�� �  ��  అ�  �  ���  పచ� �� 
 అ�� �  అ�  ఉం�ం�.  �� ఫం��    �� �రం  ���  ��  �  ��  ��   ఫం��   

 �� �రం ��త� జర�� అ� ఉం�ం�. 

 �����    �కరణ  ���  �  ��,  అ�  ��  ఆ� �ఐ  �బంధన�  ఉల�ం�ం� 

 ���వ�� , ���వ�� . ���� ఏ�� �యవ�� . 

 ����,  ��  అం�  �ప�త�   రంగం�  ����   ఉన�   ��� �  ����  �� 

 �����.  �  ����   �సం  ఆ  ���ల  �క  ����లన� �  ఈ  �త�ం�ర � 



 మనస�త� ం.  ఈ  రంగం  ఆ  రంగం  ఆ�  ��  ��,  ��  ��  ఆ�  ��  ��.  ఎవ� � 

 ��  ��� � �  ఉండ�డ�.  ��  �  మ���  ��త�  ఉం��.  అ� 

 ఇండ���  అ��,  ���  అ��  ఏ��  ��  �  మ���  ��త� 

 ఉం�లన� � �� మనస�త� ం. 

 ��� ��   చ���  �����   ��  �వలం  �  ��యణ,  �  �తన�   ��త� 

 ఉం��.  గవర� �ం�  బ�ల�  ��తం  ఇం� ��  ��యం  ఉండ�డ�.  అ��  

 వ� వస��  ��  �  మ��ల  ���� �  ఉం��.  �ప�ప�  ���ల���  � 

 మ��� ఉం��. అ� ఈ �త�ం�� మనస�త� ం ఉన�  మ��ల �ం���. 

 �జ���  ��  ఏ�  ���న�   �ళ�  ఆ�చన�,  ����    అ��   ఈ  ����� 

 ఉం��.  ���  అంద�న  ���  ��  �డ��.  అ�ం�  ��ట��త�న  ఒక 

 ���   ��..  ఒక�  �జ���  అమ�వ�.  ఈ  ���   ��  ఈ  మధ�   మనం  �� 

 �ం��� ం. 

 �జం�  ఇ�  �ధ� మ��   ప��  అన� �  అంద�  ఒక� ��  ఆ�చన  ���.  ఈ 

 �పశ� �  ఇంతక�ం�  ��  సంద�� ల�  ��,  �  సహచర  మం���  స��నం 

 ��� �.  అ��ధం�  �  �ట  �న�   త�� త  �జ�  క�  అ�  ��మం� 

 ఎ�� �� � �� ��� డ�ం జ��ం�. 

 అ�� �� సమయం, సందర� ం అ� �బ�� మర� ��� �ట� ����. 

 అమ�వ�� స� �� అ��  ��ం�� స�న� 

 అమ�వ�  అ�  ��ంతం  �ద  ��  ఎ�ం�  �పం  ��.  ��  ఎం��  �పం 

 ఉం��.  �ప�  ��ంతం  ��ప��,  ఆ  ��ంతం�  ఉన�   �ప�ఒక� �  సం�షం� 

 ఉం�లన�   తపన,  �ప�తయం  ఉం�ం�  తప� ,  ఏ  ��ంతం  �ద  వ� ��కత,  �పజల 

 �ద వ� ��కత ఎ�� � ఉండ�. 

 అమ�వ�  ఇ�  �జయ�డ�  దగ �ర�  ��,  అ�  �ం���  దగ �ర���. 

 �జయ�డ  �ం�  అ��  40  ���ట��,  �ం��  �ం�  అ��  40  ���ట�� 



 ఉం�ం�.  ���  దగ �ర�  ��  ఈ  ��ంతం�  �వలం  ���,  ��,  క�ం�,  ���� 

 వం�  క�స  ��క  వస��  �స�..ఈ  53�ల  ఎక�ల�  ��, 

 చం�ద�����  ��  తనంతట  ��  ఎక��  �.2  ���  ��� న  అ��� 

 �.1.10 ల�ల ��� అ��ంద� స� యం� �క�  ఇ�� �. 

 �వలం  53  �ల  ఎక��  అం�  8���టర �  ��య� �  �.1.10  ల�ల  ���  ఈ 

 క�స  ��క  వస��  �స�  ఖర� ��   ప����  ఉంద�  �ళ�ంతట  ���  ఇ�� న 

 ���క.  �జ��  అం�  భవ��  ���న  ���  ��  క���ం�..  ఇ�వం� 

 అమ�వ��  ���న���  క�సం  �.4  �ం�  �.5  ల�ల  ���  ఖ��  

 అ��ంద� చం�ద�� ��� �� ప� సంద�� ��  �ప� డం ��� ం. 

 5 �ళ�� చం�ద�� ��న ఖ��  �.5674 ���. 

 ఇంత  ఖర� ��ంద�  ��� న  చం�ద��  �����  తన  ఐ�ళ�  ప��లన�  ఏ 

 �ర�  ఖ��   ���  సభ  �� �  �పజల�  మ�క� ��  ���  ���� న  అవసరం 

 ఉం�.  అంత�  ఒక  మ��  �భమ�  క�� ం�,  ����,  �����    ��ం�  �సం  ���... 
 ���� 420 �� ��� �. 

 5  సంవత� �ల�  ఆ  �ద�మ��  సంవత� ���  �.1000  ���  ��  ఖ��   �ట���. 

 �.5674  ���  ��త�  ఐ�ళ��  ఖ��   ��...మ�  �.2297  ���  మన��   కట�మ� 

 బ����  వ����.  �జ��  �ద  ఇంత  ���న�   వ� � �  ఎం��  ఇంత  �ద� 
 �త�ం�  బ����  వ������ డన� �  ఆ�చన  ���.  ఈ  �ద�మ��  ఇంత� 

 ఎం��  �జ���  ������..  ఆయన  ���లంద��  ��  ఇక� డ 

 ���ం�..  .ఇక� డ  అ�వృ��  �ం��  ఆ  ��ల�  ���  ����ంద�  ��� 

 ��... ఒక �ప�త� ం� ఎం�� �.2297 ��� బ��� ��� �. 

 ఎం�కం�  ఏ  �ప�త� ం  ��  ఇంతక��   ఎ�� వ  �ట���  ప����.  ఆయన 

 ఐ�ళ��  �.5674  ���  ��� �,  ఇం�  �ప�త� ం  అంతక��   ����   ఐ�ళ�� 

 �.6�ల  ���  ���ం��...  అం�  ఏ���  �.1000  ���,  ��  �.2�ల  ��� 
 �� �ట��� ప����� మన ��ష�ం ఉందన�  సంగ� అందరం ������. 

 80 �తం �పజ� �ల��ష�  ��� ���.... 



 మన  ప����  ఏంటం�..  .80�తం  �  ���  �పజ�  �ల��ష�   ���  �� 

 �బ���న�   ప����.  మన  అవస��ం�,  మన  �పజల�  ���� ం�ం�  అన� � 

 �జ�య �య�� మ�� ��డ�. 

 వంద సంవత� �� ప��ం�. 

 ఇ�ం�  ప����ల�  �.1.10  ల�ల  ���  ��� లం�...  ఇప� ��  �.5  �ల  ��� 
 ���..  ���న  �.1.05  ల�ల  ���  �ట����  క�సం  100  సంవత� �� 

 ప��ం�.  మ�  ఈ  100  సంవత� �ల  �లం�  �వలం  ఈ  ���,  �����,  క�ం�� 

 ���  �.1ల�  ���  వం�ళ��  �ద�� ళ� నం  వల�  క�సం  �.20–30  ల�ల  ��� 
 అ��ం�.  సమయం  గ��  ���,  ���  ���  ���  ఇ�ళ  ల�  ���  అ��  వంద 

 సంవత� �ల  �లం�  �.20–30  ల�ల  ���  అ��  మనం  ���   ఏ  రకం�  ��� 
 �యగ���ం అన� � �ప� ఒక� � ఆ�చన ���. 

 ఈ  ��ంతం  �ద  ��  ఎ�వం�  వ� ��క�  ��.  ఈ  ��ంతం�  ��  �జ�� 

 �ట����  ��  �ద�ప�� .  ఇక� డ  �జ��  ��యడం  ��.  ��ఖపట� ం��, 

 క�� ���  �జ���  అదనం�  ��లన� �  తప� ...  ఇక� డ  ���ల� 

 ���� �  అన��.  ��  మం�  ��ల�  తపన  ఉం�.  ఈ  ప�  సంవత� �ల� 

 ��  �.30–40  �ల  ���  ఖ�� ����...  ఈ  ల�  ���   �.3  ల�ల  ���  అ��ం�. 

 ఎప� ��  ���  ��.  ప�ల��   ��  సగం�  క���� �.  అ�  ��  భవ��  ��.. 

 ���, ���, ���� వం� క�స ��క స���� ��త�. ఇ�క ���  ��ం� . 

 ��ష�ం అం�... 

 మన  ��ష�ం  అం�...  8  ���టర �  ��య�   ��త�  ��..  ��ష�ం  ఉం�  1,62,967 

 చదర�  ���టర �  ��గం.  మన  ��ష�ం  అం�  3.96  �ట�  ఎక�ల  ��గం.  �వలం 

 50  �ల  ఎక�ల  ల���సం  ��త�  ఉన�   ��  ��.  చం�ద��  దృ���  ��� 

 అం�  �వలం  35�ల  ఎక�ల  ����� న  ���  ��త�  అ��ం�  �దర�. 

 మన  దృ���  ��లం�  ఈ  35  �ల  ఎక���� న  ��ల�  ��  ��భ��� 

 అం��ం�న�  మ� 50 ల�ల మం� ��� అన� � మ�� ��డ�. 



 ��  సంద�� ��   చం�ద��  ఆయన�  ��  �ష�చ�ష�యం  స�� లంద�  �ళ� 
 �పర ���,  �����  �మ� �  అ�  �ట...  ఇ�  ���    ����    �జ��.  ��� 

 ఆ�చన  ���..  ఇక� డ  ఎ��   ఎక�ల  ��ల�� �,  అ�  అ�� �  ఎంత  వ��ం�. 

 ఈ�ష�� అంద�� ���ం��. 

 ఇక� డ  ���   ���� న�,  �వ�   కన��� ష�   ప���  ఉన�   ��ం��..  అం�  కృ��   న� 

 ప��హక  ��ం��  ���  820  ఎక��  ఇక� డ  ఉ�� �.  లంక  ���,  ఎ���, 

 న�  గర� ం�  ఉన� �,  కరకట�  ���  ��  ఉ�� �.  ఈ  ��  ����...  మ� 

 4997  ఎక�ల  ��  ఉం�.  �త�ం  5817  ��  ఉం�.  ���  820  ఎక�ల  �� 

 అ�� ల����  ఎ��� ��� అం�క�ంచ�. 

 05–02–2019న  చం�ద��  �ప�త� ం��  ఇ�� న  ��  �ప�ర�  5020  ఎక�� 

 ��త�  కమ� �య�   ఎ��  �� ��ష� �  ఉం�  అ�  ��� �.  ��  ఈ��, 

 ఆం�ధ�� �,  ��  5  �ంగల��  స�� లంద�  ��  ప��ల  ఎక��,  20  �ల 

 ఎక��  ఉ�� య�  ��� �.  ఇష���� న��  ��� �,  ����   ���� �.  అంద� 

 క�� �పజల� �సం ��� �. 

 ���� ?, ��కృ��  ? ఈ ��� ఎవ� �ం�� ? 

 5020  ఎక��  ��త�  ఆయన  �క� ల  �ప�రం  ఉన�   ��.  ఈ  ���  ఎక�� 

 �.20  �ట�  ��� న  ఇ�ళ  మన  ����  డ��   వ�� ట��  అ�� ��...  �.1ల� 

 �ట��  ఈ  ���  ���,  ����,  క�ం�  ఇ��   ప����  ఉం�ం�.  �జం�  ఇ�ళ 

 ఈ��  ఇంత  ధర  ఉం�.  ఇంత  ధర�  ��  �ం��  ?  ��  �����  �ం��? 

 ��కృష�  �ం��?  ��  ��5  ���  �ం��?  ఇంత  ధర  �న�� �  ఈ  మధ�  

 �లం�  ఈ��  ��ం�..  ఎకరం  �.10  �ట��  �ం��  అ�  ���  మన��   ��� 

 అ����� �  ?  ��  ఎక�  �.10  �ట��  �ం��  అ�  మమ� ��  

 అ����� �  ?  ��  �న��,  ఈ  ��  �ద�  ����� �,  మ�  ఈ  �����   ఎ� 

 �యగ���ం  అ�  ��  �మ� ��   ���  �ప�� ���� �  ?  ఎక��  �.20  ��� 
 వ��  �.1  ల�  ���  అ��ం�.  ఎక��  �.10  ���  �ద�  ��  ����� �.  మర� 

 ��  గజం  �.17�ల�  ��  ఎవ�  ���  అ�  ��� �.  4  ���  ��త� 

 వ�� �  అ�  ��� �.  అ�  ����� ..  2500  గ��  ఎక��  వ���� ..  ఎక� 

 �.4 ��� అ��ం�. ��� �� ఎవ� �వడం ��. 



 మ�  ఏ  రకం�  ఈ  �����   మనం  �యగ���ం  ?.  ఇంత  డ�� �  ఎక� డ  �ం� 

 ����  �గ���ం  ?  ఇంత  డ�� �  మనం  ������క��  ఈ�����  
 అ���  మం��  పడక��  ఈ  ��ంతం�  ఉన�   ���ం  ���  ?  ���� 

 ఎ�� ���. మ��� �.1.10 ల�ల ��� ఇక� డ �ట��� ప���� క���� ం�. 

 ప� �తం డ�� � ��ఖపట� ం అ�వృ��. 

 ఇం��  �వలం  10�తం  అం�  �.1.10  ల�ల  �ట��  ��...  �వలం  �.10  �ల 

 ���  ��ఖ�  ���  ��.  ��ఖప�� ��   మనం  ఎక� ��  ������ం. 

 ఎం�కం�  ��ఖ�  ఇప� ��  ���  ఉ�� �,  ����,  ���,  క�ం�  వం�  క�స 

 వస��  ఉ�� �.  ��  �ద  మనం  డ�� �  ��� �� న  ప���.  �వలం 

 ����  ���ం��  ��త�  ��� ,  ���   డ�� �  ��� �.  ��ఖపట� ం  ��త� 

 ఎం��  ����� ననం�...  ��ఖపట� ం  అం�  ��  ఎ�� వ  ��మ  ��, 

 అమ�వ�  అం�  త�� వ  ��మ  ఉంద�  ��.  అమ�వ�  �పజ��,  ��ఖపట� ం 

 �పజ��  ��  స�న�.  �క��  ��ఖపట� ం  ��ష�ం�  అ��ద�  నగరం.  ఇ� 

 �జం.  ద��� ��  అక� డ  అ�వృ��  జ��ం�.  అక� డ  జ��న  అ�వృ���  మ����  
 ��� �నం���...  మ�  �.10  �ల  ���  ���  ఇం�  �ద�  నగరం  అ��ం�.  ఇ� 

 �స�వం. 

 అక� డ  ��ఖపట� ం�  మనం  �యగలం.  అక� డ  మనం  �యగ��న  �ట  ��� 
 �య�ం�  అ���ం��.  ఇక� డ  మనం  �య�  ◌ం,  ��  �య��.  అ�� 

 ��  �య��  ��� ,  ఎవ�  �య��  ���   మనం  ���� ం�  అ�  ��� .. 

 ��  ధ�� �,  ����,  �� �� �  ఇ�  జ���ం�.  మన  �ద  �రద  జ�� ల� 

 ��� ��� ���� ఆ���� �. ���ద �పజలంద� ఆ�చన ���. 

 చం�ద�� �జయ�డ�ం ��� ? 

 ��ఖçప�� ��   ���   పక� న���..  �జయ�డ�  చం�ద��  ఏం  ���  ��� ం. 

 మన  �ప�త� ం  వ�� క..  ఈ  ��ంత  అ�వృ��  �ద  ఎంత  �శద�  ��� మన� �  ఈ  సభ 

 ��� ���  �ష�� ��� �. 



 �జయ�డ�  ప�� మ  ���   అ�వృ��  �ం��ం�.  గన� వరం  స�పం��  �న�  

 అ�టప��  �ం�  �ల���  వర�  �.1321  �ట��  30  ���టర �  ���  ప�� 

 జ����� �.  ���  17.08  ���ట��  �ర��ం�.  65  �తం  ప�ల�  65  �తం 

 ���  ��� ం�  ���  ��ం.  వ��   ఏ�  ��బవ�  ���  ఈ  ప�ల��   �ర����. 

 ఐ�ళ�  ��  చం�ద��  ���  �ఖ� మం���  ఉన� �� �  ఈ  ప�ల��  

 ఎం��  ���  �య��.  �ల���  �ం�  కృ��న�  ���  ����  క��..  �న  ��� 

 వద�  ���   ��య  రహ���  క��  ���  ప��  ��  జ����� �.  ఇ�  18 

 ���ట��  ���.  �.1600  ���  ఖ��   ����� ం.  33  �తం  ప�ల�  31  �తం 

 ��� ఖ��  ��� ��� ��ం. 2024� ఇ� �ర���ం�. 

 ఐ�ళ�  �లన�  ఈ  �����   ��ం�...  ���   అ���న� �  ఎవ�.  ఎం��  ������ 

 ��వ� ��.  ఎం��  ���   అ����� �.  ��కరణ  చం�ద�����  �� 

 �క�ం�  �జ�ఖ� ���  ��  హ�ం��  �ర��ం�.  ప��  �ద����  ��� 
 ���� ం�  ఎం��  �య��  ?  �జయ�డ–  మంగళ��  ��  �స��ంచ���  ఈ 

 �����  �� ఉప�గప��ం�. 

 �రణం  �జయ�డ,  మంగ���  అ�వృ��  ��డ�.  �రణం  అమ�వ��  ���ల 

 ��ల ��వ �ర��. 

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

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

 ��� –2 

 15.09.2022. 

 అ�ం��. 

 ��ష�ం� ప��లన ��ం��కరణ� �సనసభ� మ�� హ� ం చర� : 

 ఈ సందర� ం� ��� �న �ఎం �� �య�  జగ� : 



 ఇ�  �జయ�డ  ��  ప�ల�  ���   �.100  ���  ఇ�� ,  �జయ�డ  ��� ప�  

 ��� �ష� �  ప��  ��  ��ంచడం  జ���ం�.  ఇ�  �జయ�డ  న�� 

 ఆ���  ఉన�   �పజ�  ఎ�� �  వ�� �  వ�� �,  ��,  ���  ల�ల  �� ��� ల 

 ��  వ��   �త�ం  కృష�లంక  ��ంతం  ������.  5  సంవత� �� 

 �ఖ� మం���  ఉన�   ఆ  �ద�  మ��  ఏ��  ప��ం����.  అక� డ  ����ం�  

 ��   కట�డం  �సం  �.137  �ట��  ���  ఒక�న� ర  ���టర �  ��   ���  ��ం. 

 న��  అ���  మ�  ���ట�   �ర�  ����ం�   ��   ప�ల�  �ండర �  �ప��య 

 �ద�ం�.  ��వల�  అక� డ..  �ప�శం  �� ���  ఈ  �� ��  వరద�  వ�� � 

 �పజ� సం�షం� ఉ�� �. 

 ఆశ� ర� ం  క����ం�.  ఇ�  �ద�మ��  చం�ద����  5  ఏ��  �ఖ� మం��� 

 ఉ�� �. కరకట� ���. 

 కరకట�� ఇ���న ఆయన ��సం. ఉండ�డ� �ప�శం� 

 ఆయన  ఉం��� �.  అ�  ��  �షయం.  అ�  కరకట��  ఇం���  ఆశ� ర� ం.  ఒక�� 

 �హనం  వ��,  మ�  ����   �వడం  కష�ం.  ��  ఈ  �ద�మ��  క�సం  5  ఏ��  ఆ 

 ���� �డ��  �య��. క�సం ఆ ప�� �� �ద� �ట���. 

 �.150  ���  ఇ��   మనం  ఆ  ప��  �ద�  ��� ం.  ఇ�  �జయ�డ�  బంద� 

 �� �  అం�డ� �   ���  .  �.260  �ట�  వ� యం�  �జయ�డ  �పజ�  ఆ��దం� 

 గ��ం��,  �యం�తం  ��ం�   �యడం  �సం  ���    ��� ���� ం.  �గం�  ప�� 

 జ����� �. ఏ���  ��� �ర����. 

 ఇ�  �జయ�డ�  కనక�ర �మ�   ��.  ఆ  త��  చల��  ��నల��  మనం  �మం� 

 ఉ�� ం.  ��  ఏ  ���  ��  ఆ  ���  అ�వృ��  ��ల�  ఆ  �ద�మ��  ఆ�చన 

 �య��.  అ�  మన  �ప�త� ం  ఆ  ��  �సం  �.70  ���  ఇ�� ం�.  అ� 

 చం�ద�� తన హ�ం� 40 ��� ��� ��. 

 ఏ��  ��లన�   తపన,  �త����  ఉం�  ప��  జ����.  ����  ��� 
 �వర� �����   ��త� �����. 

 ��ం��కరణ  అ��  ఒక  అవసరం.  �జ��ల�  ��త�  ��.  ప��లన  అ�� 

 ���ల ���ల� �తం ఎ�� �� � అం�లం� ��ం��కరణ అవసరం. 

 ��ం��కరణ,  ప��లన  సంస� రణల  �షయం�  మనంద�  �ప�త� ం  ఎ� 

 �ం�� అ��� ��ం� ����. 



 ��ళ�  ��తం  ��ష�ం�  ��మ  స��ల��  ఉం��?  ఎ�  ఉం��?  ��  వల� 
 ఎ�  ��  జ���ం�?  అ�  అ���� �.  ��  ఈ��  అ��   క������ �. 

 ��ళ�  ��తం  ఎవ��  ఊ�ం��?  చం�ద�����  14  ఏ��  �ఎం  అం��. 

 గతం�  5  ఏ��  ప��లన  ���.  40  ఏళ�  ఇండ���  అం��.  ��  ఆయన  క�సం 

 ఏ���  ఊ�ం��?  గవ�� ��  �  ఈ  ����  ఇం���   �యగ���ం. 

 వ� వస��  అ���  ��ం�  �యగ���ం.  �వ�  ��ం�  మం�  �యగ���ం. 

 �ప�  ��మం��  ఒక  స��లయం  ఏ�� �  ��,  మన  �ల��  10  మం��  ఉ�� �� 

 ఇ�� ,  అక� �  ��� ���,  �ప�  50  ఇళ��  ఒక  వలం��   ఉం�,  �ప�  మ��,  �ప� 

 ��ం��� �వలం�ంచమ� ఏ ��� ఆయన ఆ�చన ���? 

 ��ళ�  ��తం  ��ష�ం�  ��మ  స��ల��  ��.  ఇ�ళ  ఏకం�  15,004 

 స��ల��  ఉ�� �.  ఒ��   స��లయం�  ���  600  ర�ల 

 �వలం����� ం.  �ప�  2  �ల  మం��  ఒక  స��లయం.  ���  ���  1.20  ల�ల 

 మన  �ల��  �ప�త�   ఉ�� ���  ప�  ����� �.  ఇక� డ  ఒక  సం�షకర�న 

 �షయం  ఆ  1.20  ల�ల  ఉ�� ���   83  �తం  �  ఎ�� �,  ఎ���,  ���,  �����. 

 �  ���మ� �.  �  త�� ��.  ఈ  �షయం  సం�షం�  ����� �.  ��ం��కరణ 

 అం� ఇ�. 

 ��ళ�  ��తం  ��మ  వలం�ర �  వ� వస��  ఎ�� �� �  �గ���ం.  అ����  �� 

 ��ం�  �యగ���ం.  �వ�  ��ం�  �వలం�ంచగ���ం  అ�  ఈ 

 చం�ద����� ��ర� క�సం ఏ��� త��ం�? 

 ఇ�ళ  2.70  ల�ల  ��మ  వలం���  ��ష�ం�  ���ల  ��ం���   �� 

 �వలం����� �.  �ప�  50  ఇళ��  ఒక  వలం��   శహ��   అ�  �ధం� 

 �వలం����� �. 

 ��ం��కరణ  అం�  ఇ�.  �ప�  ��  ఒకటవ  ��న  ��� ద���  �ం�  ఇం� 

 త�� త��, ���క �న��  ఇ���� �. ఇ� చం�ద��� ఏ��� త��ం�? 

 �ష�   స��.  ఇం�  వ��  ��   ��వ�  ����� ం.  ఏమ��   అం�  14  ఏ��  �ఎం 

 అం��. చం�ద��� ఇ� ఏ��� త��ం�? ఇ� ��ం��కరణ అం�. 

 ��మ  స��లయం�  ఏ  స� ����   ��ల�� ,  క�� తం�  గ��  ���,  అ�  ఇ��  

 ���జ�   ��� ం.  ఇ�  ఆ  �ద�మ���  క�స  ఏ  ���  త��ం�?  ��ం��కరణ  అం� 

 ఇ�. 



 ఇక �� భ�� �ం���. ఈ ��� ��  ఆ �ద�మ��� క�సం ఏ��� త��ం�. 

 ఇ�ళ  ��ష�ం�  10,778  ��  భ��  �ం���  �త�నం  �ద�  పంటల  అమ� కం 

 వర� ��ల �� ప���� న������ �. ఇ� ��ం��కరణ అం�. 

 వ� వ�య  �ఖ  ��� లయం  �జ���  ఉం�ం�.  అం��  ��  భ��  �ం��� 

 ఏ�� �  ���,  అక� డ  స��ల  ���  ప���య�  ఎవ��  ఉద� మం  ���  ఎ� 

 ఉం�ం�? ఇ�ళ �� ��� ం� అ�! 

 అ��   ఇక� �  ఉం��.  అ��   ఇక� ��  ���.  �జ���  ��ల  ���  �ర��. 

 అ� �� ఉ��శం. 

 ��ం��కరణ�  �గం�  �ప�  ��మం�  ��ట�   ��బ��,  �� ��  �క ��   ��� ��, 
 ���   � ��� �  ఇవ��   ��  మన  ��మంల�  అమ��  �గం�  అ��� 

 ప���� �. ��ం��కరణ అం� ఇ�. 

 ఇ�వ�  ��  ���ం�ల��  ��� ల  వద�  స��లయ  భవ���   ��రం�ం��. 

 అక� డ  ��ట�   ��బ�  ఉం�.  30  మం�  �ల��  అక� డ  ప�  ����� �. 

 ��� ం� ��� �  అక� డ  ఇంట�� �   ఉం�.  ��ం��కరణ  అం�  ఇ�.  ఆ  �ద�మ��� 

 క�సం ఏ��� త��ం�? 

 గత  75  ఏళ��  �వలం  2  ��� �  ��త�  ఏ�� �  ���,  ��ం��కరణ�  అర �ం 

 ���,  13  ��� ల�  26  ��� �  ��ం.  51  ����   ��జన��  75�  �ం�ం.  అ� 

 �ధం� 91 ���  ��జ�� ఉం� ��� 103� �ం� ��ం��కరణ� అర �ం ��� ం. 

 �వర�  �ప� ం�  ����   ��జ�   �ట�మ�  చం�ద����  ��  �ఖ  ���. 

 మ�  ఆయన  �ఖ� మం���  ఉన�   5  ఏ��  ఏం  ��ద�  ���  ��య�.  �ప� ం� 

 �పజ�  ఒ���  ���,  ఈ��  న��   అడగక  తప� �  ప�����  ఆయన  ఉ�� �.  14 

 ఏ�� �ఎం. 40 ఏళ� ఇండ���. అ� ఆయన ప�. ఇ� �జ�న ��ం��కరణ. 

 ప��లన  ��ం��కరణ  ఏ  �ధం�  ఫ��ల��� ం�  అన� �  �న� �  ��వ� 

 వరద��   ��ం.  గత  40  ఏళ��  ఏ��  ఆ  �� ��  వరద�  ���.  �వలం 

 ��ం��కరణ  వల��  వరద��   ��త  ��ం�ల�  ��� వస��  అం��.  అ�� 

 �ప�  ��ం���  �.2  ��  ��� �.  అం��  ఒక� �  ��  తమ�  అ� 

 అంద�ద� �ప� ��. అ� ��ం��కరణ అం�. 



 ���   సమయం�  ��  మన  వలం�ర �  �వ�  అ�� తం.  �న�   ��వ�  వరద��  
 �� వలం��� కట�ల వద� �� ��, ఎప� �క�� � అ�పమత�ం ���. 

 గతం�  ��వ��  వరద�  వ��,  �వలం  ఇద��  క�క ���,  ఇద��  ఎ�� �  ��త�.  �� 

 �న�   ఏకం�  ఆ���  క�క ���.  ఆ���  ఎ�� �.  ఇం�  స��ల�ల  �బ� ం�. 

 �త�ం 30 �ల మం� �����  ప� ���. 

 మన  ��ష�ం�  ఇప� �  వర�  �త�ం  11  �ప�త�   ��క�   ����  ��త� 

 ఉండ�,  మ�  16  ����  ��ం��కరణ�  ���� �.  �ర� ��రం�  మ� 

 ��క�  ��� �� ��ం�. 

 మన  ��ష�ం�  టయ� –1  ���  ��.  �ప�   �� ���  ఆస� ���  ��.  అం�� 

 �ప�  ��� �  ఒక  ��క�   ���  ఏ�� �  ����� ం.  ఆ  �ధం�  ఏకం�  17  ��క�  

 ���� ఏ�� � ����� ం. అ�� � �ప�  �� ��� �ద�  ���� వ�� �. 

 అం��  ��  గతం�  �ప�ప�ం�  ఉన� �� �,  ఇ�� �  అ��రం�  ఉం�న�  

 ��ళ�  ఉం�  �ప���  ��ం��కరణ  ��ం�  ��� ��.  ఇం�  ��� లం�  ����  

 ఒప� ందం  �ద�  ��కృష�  క��,  �వ�మకృష�  క��,  �స��   ���,  ఎ��  ప� ��    ���  

 వర�  ��  అంద�  అ���యం  ఇ�.  ��ం��కరణ  వ��  అ��   ��ం��  అ�వృ�� 
 �ం���. అ�వృ�� అ��  ��ం�ల� ���. 

 ఇక� డ  ఒక  ��త  ����  వ��ం�.  ‘���  ఇ��  �ం�  �ల��   �యవ�� . 

 మృగతృష��  ��  ��వవ�� .  �ం��  ���   ��ంచవ�� .  ����  మన� 

 రం�ంప  శక� ��’..  ఇ�  అన� �  భర �ృహ�.  ఆయన  ���తం.  ��  అర �ం.  ఇ�క 

 �ం�  ��  ���� .  ఎండ���  ��  ���� .  �ం��  ���   ��ంచవ��  

 ��..  చం�ద��  వం�  ��� ,  ఈ  �ష�  చ�ష����   ఈ  �ర�త� ం  �ం� 

 ఒ�� ంచడం ��తం ఎవ� వ��  �ద�. 

 ��ం��కరణ  వల�  ఇంత  మం�  జ���ం�,  ఇంత  మం�  కనప��ం�,  ���  

 ��  �డమ��   ��,  వ��క�ం�,  అబ�� �  ��ం�,  ��ం�ల  మధ�   ���� �� 

 �ం���� �. 

 అస�  ఇక� �  �ం�  అక� ��  ఎం��  ����� �  ��య�.  ఉత��ం�ధ�  ���, 
 అక� �  ����  ఏమ�  ��� ��.  అ�వృ��  అం�  ఇక� �  ఉం�ల�,  అక� �,  ఆ 



 ��ంత  ����  ��� �రట.  ఉత��ం�ధ  �పజ�  ఇ�  ��  గ�� �  ఉం�లంట. 

 ��� ���� �� ఉండ�? 

 మ�  �ళ��  ���� ��  ఉన� �� �  ���  �చ� �ట����  ఏకం�  ఈ  మ�� 

 �రంద�� అక� �� పం�ంచడం ధర� ��? అం� �� �� ������. 

 ఈ  �ద�మ���  ��  ���.  ఆయన�  గతం�  23  ���  వ�� �.  ఇ�� �  �ప� ం 

 ��  ��ం�.  ఏ  ���  ��.  అం��  ����   ��  ���� �� 

 �చ� ����� �.  ��  హ��  అం�..  ��త�  �ద�  ���ం�,  �జ��ల 

 �సం  ��� ��న  ప�  ����� �.  ��ం�ల  మధ�   ���   ���  �జ�యం�  �భం 

 �ం�ల� ����� �. అంత �చ�న �� �� ఏ �య�� ��. 

 �వలం  చం�ద��,  ఒక  ఈ��,  ఒక  ఆం�ధ�� �,  ఒక  ��5.  అంద�  క��  ������  

 �భ��   ప������ �.  �రం�  ��  తప� ,  ��ష�ం  ��ండ�.  ��  ��  �పజలం� 

 సం�ష పడ��. 

 ఇక� డ  ఒక  ��ం�   ����  వ�� ం�.  ‘��  ��త�  ��ం�లం�  అ�  �� ర �ం. 

 అందరం ��ం�లం� అ� ఒక స�జం’. 

 మనం  �����న�   సంస� రణ�,  అమ�  ���న�   �ర� �క��  స�జం�  క�సం 

 90  �తం  �పజల�  ��  ����� �.  ��మ  స��లయం  �ద�,  ��ష�  �� � 

 వర�  మన  ఎ�ం�  ఒక� �.  ఇం�ం��,  �ప�  మ���  ��  �యడ�  ల�� ం�  ప� 

 ����� ం. 

 ��  మ���  ఈ  �షయం  స� ష�ం  ����� �.  ��  ఈ  ��ం���  వ� ��కం  ��. 

 అం�� �� �జ����  ఒక� ఇక� � ఉం�ల� ���ం��� �. 

 ��  ఉమ� �  కృ�� ,  �ం��  ��� ల��  33  ��జకవ�� ల�  మన  ���  29 

 ఎ�� ��   ���  ���ం�ం�.  మం�  ����� ం  �బ��,  2019  ఎ�� కల  త�� త 

 జ��న  అ��   ఎ�� క��   మన  ���  ���  �� �   ��ం�.  ఇ�  �వలం  కృ�� ,  �ం�� 

 ��� ల�� ��. ��ష�మం� అ� ఫ��� వ�� �. 

 ఎం���  ఎ�� క��   86  �తం..  8,298  �ట�  �య�� � ��  ��� ం�.  ఎం���  637 

 �య�� � ���  అం�  98  �తం  వ�� �,  జ�� ���  639  �య�� � ���  అం� 

 98  �తం  వ�� �.  జ��   �ర� ��  �త�ం  13  ��� �ం�.  అ�  100  �తం.  14 

 ��� ప�   ��� �షన��  100  �తం  ��� ం.  ��� ����  86  �ట�  ��  జ���  84 

 �ట� �య�� � �� ��� ం�. 



 ఇ�  �ప�  అ���  ��  ��ం��కరణ  ఒక  మం�తం�,  అ�వృ��  అ��  �ప�  ఇ��, 
 �ప�  మ���  అం��  �రదర� కం�  వ� వస��  ��� �  ����� ,  అ� 

 �యగల�?  ఇవ� గల�?  అ�  ���ల�  సం�హం  వ��   ప������ ..  ��� 

 దయ� ���  ��రం �� ��ం. 

 ఇ��  �పజ�  ��ం�ల�,  ���  ఆ�ర� �ం�ల�  మన��  ���ం�,  ఈ�� 

 ఈ  చర�   వల�  క�సం  చం�ద���,  ఆయన  ����,  ఆయన�  ���న�   �ష� 
 చ�ష����  �� �దయం  ��ల�,  త�� �  అ��  క�సం  ��  ��త� ���న�  

 ��ం�ల మధ�  ���  �ట����  ఆ��ర� ఆ��� .. �ల� ���ం��� �. 


