
 21–02–2023, 
 �జయ�డ. 

 ఎ  క�� న��   �ంట� �  గవర� �   ��  �శ� �ష�   హ�చంద� �  ఏ�  �ప�త� ం  ఆ�� య  ��� � 
 స��శం. 
 గవర� �  ఆ�� య ��� � స����� �ఖ�  అ��� �జ�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

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

 ��  �శ� �ష�   హ�చంద�   ���  ఆం�ధ�ప��   �పజల  తర�న,  �ప�త� ం  తర�న,  �  తర�న 
 అ�నందన��  ��  ధన� ���  ��  ������ �.  చ��� ఘ�   గవర� � � 
 ���న� ం�� అ�నందన�. 
 ఆం�ధ�ప�� �  ఒక  ఆ�� ��న  �ద�మ���,  గవర� �   వ� వస��  ఒక  �ం�తనం 
 ���వ�� నం�� ధన� ���. 

 హ�చంద� ��  గవర� � �  ఉన�   ఈ  ��  సంవత� �ల  �లం�  ��� ంగ  వ� వస�ల  మధ�  
 ఉం��� న  సమన� యం  అన� �  ఎ�  ఉం��  ఆచరణ�  �ప� �  ��ం��.  గవర� ర �� 
 ��ష�  �ప��� ల�  మధ�   సంబం�ల  �ద  ఈ  మధ�   �లం��  ��  సంద�� ల�  �ర�� 
 ��� �  ఉ�� ం.  ��  మన  ��ష�ం  ��తం  అం��  �న� ం�,  తం���,  �ద��  ఈ  ��ష� 
 �ప�జ�ల  �షయం�  ఇక� �  �ప�  �ప��� ��  సం�ర�ం�  సహక���   మన  గవర� �   �� 
 �త� ల� ం ��ం��. 

 మన  గవర� �   ��  �ష��  ��ప�ం�  �మ������.  హ�చంద�   ��  ఉన� త  ��� �త�. 
 �� య����.  �ట�� ం��  �ం�  ఆయన  �� తం�త�   సమర���  ��.  ఒ�� 
 �ప�త� ం�  ������  మం���  ప���న  హ�చంద�   ��  ��  మం���  �ధ� త� 
 �ర� �ం�న �ప��ఖ�� తన�న ��ద ���. 
 5  ���  ఒ��  అ�ం���  ఎ�� �న  ఆయన  2000  సంవత� రం�  జ��న  ఎ�� క��   తన  స�ప 
 �పత� � �� 95 �ల ���� ��ం� అప� ��  ఒక ���� సృ��ం��. 

 �� య���  ��  ప���న  ��  �శ� �ష�   హ�చంద� ��  ఒ��  �����  ��  
 అ���ష�   ���   క��  �ర� � �  ��  �� య��ల  సం�మం  �సం,  హ�� ల  �సం 
 �రంతరం ��ప�� �. 

 ��  �శ� �ష�   హ�చంద�   ���  �ప���  ��  ��� ద�� �  ���   ఆయన  �జ��� 
 �రణమ�� �  ఆయన  స�మ�  ��మ�  ��పవ  హ�చంద� ��.  ఆ��  ��  ఈ  ��ష�  �పజ�, 
 �ప�త� ం తర�న, � ��ంబం తర�న ధన� ��� ��య����� �. 

 �వ��  ���  దయ,  �పజలంద�  చల��  ��నల�  ���శ� �ష�   హ�చంద� ��  �� 
 ��ంబం  �ం�  ����  ��ం�ల�  అంద��  ఇం�  ఎం�  �వ  ��ల�  మన�� 
 ���ం�..  ��  �  ��  ��ప��  �  మన��  ఎల��� �  ఉం�య�  ����  �ల� 
 ���ం��� � అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 

 అనంతరం  గవర� �   ��  �శ� �ష�   హ�చంద� �  ఆ�� యం�  సత� �ం�న  �ఎం  �� 
 �య� .జగ� . 




