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 ��బ�  ఇ�� స���   స�� �  – 2023� �����  � ఉ���ం� ��� �న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�...: 

 �రవ���న  �య��ల�,  ��� �   జనర�� ,  ���  �త� �త�ల�,  �  మం��వర � 
 సహచ�ల�,  �����క  �ప���ల�,  �� �ర�త�ల�,  అ���ల�,  ఆ��ల� 
 ��దయం. 

 �.13 ల�ల ���- 340 ఎంఓ�� 
 ఈ  స�� � �  �.13  ల�ల  �ట�  ���న  340  ���బ�ల�  సంబం�ం�న  �ప��దనల� 
 �ం��  �వడం  ������  గర� �రణం.  ఈ  ���బ�ల  �� �  ��ష�  �� ప�ం�  20  రం���  
 ��� 6 ల�ల మం�� ఉ�� గ అవ��� ���� �. 

 ���� �.11.85 ల�ల �ట��... 
 ఈ  ��  �.11.85  ల�ల  ���  ���న  ���బ�ల�  సంబం�ం�న  92  ఎంఓ��� 
 ���� ���� ం.  ��  �� �  ���  4ల�ల  మం��  ఉ�� ��  ���� �.  ���న  248 
 ఎంఓ��  ��  �ర� �పం  �ల� ��� �.  ఈ  ఒప� ం�ల  ��వ  �.1.15  ల�ల  ��� 
 ��... �� �� � ��� 2 ల�ల మం�� ఉ�� గ అవ��� ���� �. 
 �ల���    ���,  ఆ��  ���,  ఆ�త�   ���   ���,  ���   పవ�,  అర�ం�  ���,  ���,  ఎ����, 
 ఐఓ�ఎ�,  �ం��   ���,  �ండ��,  ���,  ��  ��ం��    వం�  కంప��  ఆం�ధ�ప�� � 
 ఏ�� �  �యడం�  ��  మ����   తమ  �� ����   �స������ �.  ఈ  సందర� ం�  ��� 
 ధన� �దమ�. 

 �ఐఎ� � �� గతం... 
 ఆం�ధ�ప��   ��బ�   ఇ�� స���    సద��   –  2023  �  వ�� ,  ఈ  సద�� �  �గ�� ��న  � 
 అంద��  �� ఆం�ధ�ప��  �ప�త� ం ఘన�� గతం ప����� �. 
 �మ� ��   అంద��   క����  ఈ  సద��   �� �  ��య,  అంత���య 
 ���బ���లంద��  �ం  ఒక  �ష���   �ప� ద����� ం.  ��  ��  ��  �� 
 �ఖ� �న  ��.  �  ��ష�ం  �క�   బ��,  ��  క�� ం�  ��న�   అవ��ల�,  �� �ర 
 రంగం�  �� హ�ర� క  ��వరణం,  బల�న  ��క  స����,  ఆ�గ� కర�న  ��, 
 ఆ�ష� రణల  �షయం�  ��ష�ం  ���ం�న�   చర� ల�  �� 
 ��య��ల��ం��� �.  �  �గ�� మ� ం  �� �  ��ర�న,  �ర ���క  వృ�� 
 ��ంచడంపట� �ం సంకల� ం�� ఉ�� ం. 

 ��ఖ -బల�న ఆ� �క �ం�దం... 
 ప�  �ప�త� ,  మ��  ����   రంగ  ����,  ���   ఆ��త  ��క  స����,  �� ��  
 ��   మ��  ����   �� �� � ల�  ��ఖపట� ం  అత� ంత  బల�న  బల�న  ఆ� �క  �ం�దం� 
 ఆ�ర� �ం�ం�.  ��ఖపట� ం�  ఈ�ం� �  �ర� �ంచడం  ��  ��  సం�షం�  ఉం�. 
 ��ఖపట� ం  �వలం  �����క  రంగం�  బల�న  నగర�  ��ం�,  �పకృ�  అం�ల�  �ప��� 
 �ం�ం�. ఇక� డ ఈ సద�� � �ర� �ంచడం �� ఆనందం� ఉం�. 



 2023  సంవత� రం  �రత����  ��  �ఖ� �న  సంవత� రం,  ఈ  ఏ��  ���ంబ��  ఒ� ఎ� �, 
 ఒ�   �� ��,  ఒ�   �� చ�   ‘‘ఒ�  ��,  ఒక  ��ంబం,  ఒక  భ�ష� ��’’  అ�  �� �  �–20 
 సద�� �  �ర� ���ం�.  �ప�న  మం��  ��  న�ం�ద  ��  �యకత� ం�–  �శం  �ర� � ���న�   � 
 –20  అధ� �  �ధ� త�  మన�  అత� ంత  �లకం  అ��య�  బలం�  న�� ��� �.  ���  
 �వ��రం� జ�� �–20 వ�� ం�  క��  స���ల� ��ఖ నగరం �� ఆ�థ� ం ఇ��ం�. 

 �పపంచం�  అత� ంత  �గం�  అ�వృ��  �ం��న�   ఆ� �క  వ� వస�ల�  �ర�   ఒక�.  ఈ�శం 
 తన  సమర�త�  ����  ���  �పత� �  ���బ�ల�  అ�గ  గమ� ���ల�  ఒక�� 
 ఉద� �ం�ం�. 

 అ�గ��� ఆం�ధ�ప��  
 �ర� �  వృ��పథం�  న��  అ�గ��  ������   ఆం�ధ�ప��   ఒక�.  సమృ���  ఉన�   సహజ 
 వన��,  ఖ�జ  సంపద,  974  �.�  �ర��ంతం  �ద�న  ���  స�  అ�క  సహజ�న, 
 �పకృ�  �ద��న  బ��,  ���లత�  ������  ఉ�� �.  ఇప� ��  �ర� క��� 
 �ర� ���న�   ఆ����ల�  ��  �త��  ��న�   మ�  ���  ���ల�  ������  బల�న 
 ��క  స����  ఉ�� �.  �����  ��ష��� ప �ం�  6  ����శ��  ఉ�� �, 
 ���  3  అంత���య  ����శ��.  �శం�  అ�వృ��  �ం��న�   పద�ం�  �����క 
 ���ర ��  ��  ఆం�ధ�ప�� ��  ఉ�� �.  ���  10  �����క  ���  ఉ�� �.  అ�క 
 �ప�ఖ  ��� సంస��,  �� �త� క  ��ం�ల�  ���లత�,  �� ం�   �� ం�,  ��ణ� ం 
 క��న  �వత,  అ�వృ��  �ం��న�   �����క  –  �� �ర  ప�� వరణ  వ� వస�  ఇక� డ  ఉం�. 
 అం���..  ���బ�ల�  ఆకర ��య�న  గమ� �� నం�  ������   ��� ం��  అవసర�న 
 ���ల ��� చరణ �ప��క� స� ���న, ���లత ఉన�   �ప�త� ం ఇక� డ ఉం�. 

 ఏ�- �శం� అత� �క �� �� 
 అం���ం�  2021–22  ఆ� �క  సంవత� రం�  ఆం�ధ�ప��   ��ష�ం  11.43%  �ఎ� ��  వృ���� 
 ��ం�ం�,  ఇ�  �శం��  అత� �కం.  ఇం�,  గత  ��  సంవత� �ల��   ఎ�మ��  �� 
 వృ���ం��.  �ఏ�ఆ� (సగ�  ���క  వృ����)  9.3%  న�ద�� ం�.  ���ర�న,  ��ర�న 
 అ�వృ��  �సం  �ం  ���న�   �పయ�� ల�  ��  ఆ��   ��  �� �ం�ం�.  ���క,  ఆ� �క 
 మ��  ప�� వరణ  అం���   2020–21  ఏ���  ఇ�� న  ఎ� ��  ఇం��  ఇం���   
 �� ం�ం��  � ��ష�ం నంబ�  3వ �� నం� ���ం�. 
 అట���  ����  ప��లన�  బ��తం  �య���  ��ష�  �ప�త� ం  అ�క  �ప��త� క 
 సంస� రణల�  ����� ం�.  �� �ర  ��వర���   సృ��ంచడం�సం,  ��ర�న  ����, 
 ��త�� ��   �ం�ం�ంచ���,  త�� వ  ���   ���బ�  ��వర���   క�� ంచ���, 
 �రదర� కత� �ం�ం�ంచ��� ఈ చర� � ���ం�. 

 ��� అత� ంత ����� ం��... 
 ��ష�  �ప�త� ం  అత� ంత  ���న� త��� ,  ఆ� �క  మ��  �����క  అ�వృ���  �లక�న 
 ��� �ప�న అం�ల� ఇక� డ స� ష�ం� �ప� దల���� �. 
 1. �����ష� ( ప�� వరణ ���లత ����) 
 2. ఇండ���య�  – ������   ఇ� ���స�క� �  
 3. ��ట��ష�  
 4.ఎంట�  ���  మ�� �� �  �వల�� ం�  



 �����ష� �  �ం�  ఒక  అం���   �ప� దల���� �.  �  �ర� ��ష�   అ��  అత� ంత 
 �ఖ� �న�,  అత� వసర�ం�  ��.  సం�ప��తర  ఇంధనం  �శ�  ���   �ంద���  �ం 
 అత� ంత  �శద���� ం.  సం�ప��తర  ఇంధన  వన��  ఏ��  �ష� లం�  ఉ�� �.  82 
 ���ట�  సం�ప��తర  ఇంధనం  ఉత� ���  ��ం���  ��ష�ం�  అవ���  ఉ�� �. 
 ���,  �ం�,  పం� �   ����  ఈ  ��  ర�ల  ఇంధ��  స�� �తం�  �ంద��� 
 �ష� ల�న  అవ���  ఉన�   అ����  ������   ఏ�  ఒక�.  ఈ  ������  ��రం�ంచ��� 
 అవసర�న �� ం�  ��� ళ �� �� �ప�త� ం �� �ం�ం�. 

 ఆం�ధ�ప�� �  �ప�� క  ���క  ల���  ఉ�� �.  34  ���ట�  పం��   ���  ����  �����ల� 
 అవ�శం  ఉం�.  24  గంటల��  ఈ  �����   �ం�  సం�ప��తర  ఇంధ���   �ందవ�� . 
 అ��  అ�  �ద��న  �ర  ��ం���   ����ం���  ���   ���జ�   ���గం,  ఉత� ��, 
 ఎ�మ�ల� ��ష�ం� అ�ర అవ��� ఉ�� �. 

 ఇండ���య�   మ��  ������    ఇ��� �స�క� �   �షయం�  �రత����  ఆం�ధ�ప��   ��ష�ం 
 ��� �రం�  ఒక  �� ��  �ప� దల���� �.974  �.�.  �డ�న  �ర��ంతం  ������ 
 ఉం�.  స��ద  ర��,  సంబం�త  అం���   ������   మ�ంత  బ��తం  ��ం��  �త�� 
 ���  ���ల�  ��� ���� ం.  ��యపట� ం,  మ��పట� ం,  �వన��  మ�� 
 ���డ��   �త�  ���ల�  ��� ���� ం.  ఇ�� �  �ర� క���  �ర� ���న�   ఆ�  ���ల� 
 ఇ� అదనం. ��� స�పం� ��� ఆ��త ������కరణ� అవ����� �. 

 ఏ�- �� �����క �����. 
 �శం�  ��  �����క  �����  ఉన�   ఏ�క  ��ష�ం  ఏ�  ��త�.  ��� –  ���  
 ఇండ���య�   ����,  ���   –  �ం���  ఇండ���య�   ����,  �ద��� –  �ం��� 
 ఇండ���య�   �����  ��ష�ం�  ఉ�� �.  ��ం� ఉన�   ��ం�ల�  ఈ  �����  స�పం� 
 ఉ�� �.  ఈ  ��  ���ర ��  ���ల�  అ�� త�న  ర��  అ�సం�నం  ��  ఉం�.  ఈ 
 �����క  ���ర ��  ��ష�  �ప�త� ం  అ�వృ��  ���న�   10  ���  –  ఇండ���య�   హ��  � 
 త�ర���. 

 స��  ర���  సమ��� ,  ఖ�� ల�  ఆ�  �య���  ��ష�ం��  �� �త� క  ��ం���   5 
 మ���డ�   �����   ��� ల�  ��  అ�వృ��  ����� ం.  స��ద  ఉత� ��ల� 
 �ంచ���, ��స�ం� ల �సం �త�� 9 �ర� ర �� �� క���� ం. 

 అం��క  ��ధ  �����క  రం�ల�  సంబం�ం�  �ప�� క  �����క  క �స���  ��  ��ష�ం� 
 ఉ�� �.  ��� �� �క�� ,  ���  ��� ,  ��   ����ం�,  ఎల������    త�తర  రం�ల� 
 సంబం�ం�  �� �ష�ం�  క �స���  ఉ�� �.  ఇ�  చక� �  ��క  స���ల�,  ����న  �నవ 
 వన�ల� అం����. 

 �� ��   కం��ల�  ������  ఏ�.  ��ఖపట� ం�  ఉన�   �� ��   ���   అ�క  �� ��  
 కంప��  తమ  �ర� క��ల�  �న������ �.  ఈ  రంగం�  మ�ంత  వృ���సం  ప��   అం�  
 �� పద��� ��క స���ల� క�� ���� ం. ��వల� సమయం, ఖ�� � ఆ� అ���. 

 ఇక  ��  స�ంభం�  ��  ��� న�   ��ట��ష�   ��  అత� ంత  �ఖ� �న�.  ��య, 
 అంత���య  ���బ���ల  �సం  �ప�త� ం  �ం��   �ర��   �వల�  అం���ం�.  23 
 �����   90  ర�ల  �� �ర  �వ�  ఈ  �ర���   ల����.  �� ���  ��రం�ంచ��� 



 అవసర�న  అ�మ�ల�  21  ����   అం����� ం.  ప��లన�  �ప��త� క  సంస� రణ� 
 �ం  �ల��� న  ��మ,  ���  స��ల���   ��  540  ర�ల  �వల�  ఏ�  ఇ–�వల  �� � 
 ��ల� అం����� ం. 

 ఈ� ఆ� ��ం�  ���� � ���� నం. 
 �గవంత�న  ఎంట�� ����   �వల� �ం�   ��ంచ���  అ��ల�న  �� �ర  ��వరణం 
 అవసరమ�  ��  బలం�  న�� ��.  ���బ�  ��ల�  చక� �  �� �ర  ��వర���  
 క�� ం�ం��  ఆం�ధ�ప��   ��ష�ం  దృ�����ం�.  ఈ�   ఆ�   ��నం�   ���� �  �శం�� 
 �ద�  �� నం�  ��ష�ం  ఉండడం  ���  �దర� నం.  గడ�న  ��  సంవత� ���  ��ష�ం 
 �ద�  �� నం�  ఉం�.  �ం�ద  �ప�త� ం��  �ప�ష�   ఆ�   ఇండ����   అంతర �తం� 
 �ర� �ం�న  స�� �  ��జ�   మ��  �����క  �త�ల  �ం�  �� క�ం�న  అ����ల� 
 ప�గణ��  ����  ఈ  �� ం�ల�  ���ం�ం�.  ��ష�ం  అత� �కం�  97.89�తం 
 ���ల  ��   �� � �  �పథమ  �� నం�  ���ం�.  ప��శమ�  ������  మ�ంత 
 �లభతరం�  ఉండ���  �ం  ���లం�  వ� వహ�ం�  ���   చ�� ల�  సవ�ంచడ�,  �క 
 ��� �ల�ంచడ� ��ం. 
 �����కం�  అ��న�   ల�� ల�  ��ం�లం�  మం�  ��క  స����,  మం� 
 �� �ర  ��వరణం�  ��,  ��ణ� ం  ఉన�   �న  వన��  ��  అత� ంత  �లక�న�. 
 ���సం  ���  26  �ట�  ���� �వృ��  ���ల�  ఏ�� �  ����� ం.  �����క  సంస�ల 
 సహ�రం�  �� �క  �వ���   ���� ల�  అంత���య  �ప��ల�  అ��ణం� 
 త���య��� ఈ ���ల� ����� ం. 

 �� ��  �రం� �ప�త� ం... 
 ఆం�ధ�ప��   ��బ�   ఇ�� స���    స�� �   2023  సందర� ం�  ఈ  �ం�  ����   ������న�  
 బ��,  ���లతల�  �ం  �పద�� �� ం.  ��ష�ం�  ఉన�   �ష� ల�న  అవ��ల� 
 అవ�హన  ����ం��  ���  ��  బృం�ల�  ��ధ  అం�ల�  ఏ�� ���న 
 �ష��  �  ������ ం��  �జ�������� �.  �� ���  �����  మం�  ��వరణం 
 క�� ం�ం��  �ం  ��  కృత�శ� యం�  ఉండడ�  ��ం�,  ��  ఎ�� �  ఏం 
 అవసర��  సహ�రం  అం�ం�ం��  �వలం  �ం  ��   ��   �రం�  ఉం�మ�  అంద�� 
 ��య����� �. 

 ఈ  సద�� �  �గ�� ��  అ�నం��  ��  మ���  ధన� ���  ��య����� �. 
 ���  ����   �ర� ��� హక  �జ��  ��న�   ,  అంద�న  ��ఖపట� ం�  అ�� త�న 
 సమ���  గడ�ల� ఆ����� � అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 


