
 04–03–2023, 
 ��ఖపట� ం. 

 ��బ�   ఇ�� స���    స�� �   2023  �ం���  సద�� �  ��ం�  ఉప�� సం  ��న  �ఎం  �� 
 �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�...: 

 �రవ���న  �ం�ద  మం���,  ��ధ  ��ల�  �ం�న  �య���,  �త� �త��,  ��ష� 
 మం��వర �ం��  �  సహచ��,  �� �ర  �ప���  మ��  �����క  �ప����, 
 అ���లంద�� నమ�� �. 

 �ఐఎ�  �జయవంతం ��న  అంద�� ధన� ��� 
 ��ఖపట� ం�  జ��న  ఆం�ధ  �ప��   ��బ�   ఇ�� స���    సద�� �  �జయవంతం  ��న  � 
 అంద�� ధన� ���. ఈ సద��  �� � వ�� న ఆత� ��� సం న��  ఉ�� ం�� ��ం�. 

 ��ష�ం�  ���బ��  మ�ంత  వృ���ం�ం��  �ం  కృత�శ� యం�  ఉ�� ం.  �����క 
 �త��,  �� �ర���  �ర� �ం�  �ర� క��ల�  �  �ం�  చక� �  మద��,  సహ�రం 
 ఉం�ం�. �� � బంధం �� అ�ల� �న�. 

 ��ష�ం�  �����క  రం���  మ�ంత  ���ల  ��వరణం  క�� ంచ���  �ం� 
 ��ల��  జ��న  ఈ  సద��   అ�� తం�  ఉప�గప��ం�.  అం���  ఈ  �శ�  ���న�  
 �పయ�� ల� ���ం� �య��� ఈ సద��  క�� ం�న ��వరణం ���� ���  ఇ��ం�. 

 �  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  ��న� ర  సంవత� ���   ఆ� �క  వ� వస�  శర  �గం�  ��� 
 �ం��ం�.  ���   మహ�� �  �స��ం�,  ఆ� �క  వ� వస�  అల�క��ల�న  ప������   ��  అ�క 
 రం�ల�  �  �ప�త� ం  సమ��  �లం�  ���� హం  ఇ�� ం�.  �ప��లన, 
 సమర�వంత�న  ����  ఆ� �క  వ� వస��  ర�ణ�  �లవడ�  ��ం�  �దవ� ��� 
 �యం�తణ�  ఉం�ం�.  అం���ం�  �� ���  �ప�దం�  పడ�ం�  ��ం�.  ఇ� 
 సమయం�  �����క  �త�ల�,  �� �ర��ల�  మ�ంత  ���ల  ��వర���  
 క�� ంచ���  ���   సమయం�  అత� ంత  �గ�కత�  వ� వహ�ం�  ఒక  �����   ఏ�� � 
 ��ం.  ��కస���ల�  బ��తం  �యడ�  ��ం�,  ఇంట�� �,  ���   �ం� ల� 
 అం����� ���వ��  �వత� ���� ల� మ�ంత బ��తం ��ం. 

 అత� ంత  �లక  సమయం�  ఈ  సద�� �  �ర� �ం�ం.  ��య,  ���  ���బ����  తమ 
 ���బ��  ���ం��  అ��ల�న  గమ� �� నం�  ఆం�ధ�ప�� �  ��ం�ంచడం�  ఈ 
 ��బ�  ఇ�� స���   సద��  �లక ��త ��ం�నం�� �� సం������ �. 

 15 �ష��- 100 మం� వక ��. 
 ఈ  సద�� �  �గం�  ��ధ  రం�ల�  15  �ష��  �ర� �ం�ం.100  మం����  �����. 
 ఆం�ధ�ప�� �  �న�   బ��ం�  ��� �.  ఆ���� –  ఈ�  ����,  �ల��� –  ��క�  
 ఎ�� � �ం�,  ��� వ�� ఎన� �,  ���   ���జ�,  ��� అ�� ��,  అ��  ��స�ం�   మ�� 
 ��జం త�తర రం��.. ఇం�� ఉ�� �. 



 ఆం�ధ�ప�� �  సహ�రం�సం  మ���   అవ���  అ�� �ం�ం��  �ఏఈ,  �ద�� ం�� , 
 �య�� ం, ��స�� ఆ�����ల� మ� ��� �ష�� �� �ర� �ం�ం. 
 సద�� �  �గం�  �ం  ���న  ఎ� ��ష� ఎ��  �ప�� కం�  అంద��   ఆక���ం�.  ఒక  ���   – 
 ఒక ఉత� �� ( ఒ�  ����� �  – ఒ�  ��డ� � ) �� ఆ�రం� 137 �� ళ �� ఎ� ��ష� � ఏ�� � ��ం. 
 ��బ�   ఇ�� స���    సద��   సందర� ం�  ఈ�ం�  ��ల��  �ం�దం  మం���,  ��� 
 �ప����,  �త� �త��,  �య���,  ��య,  అంత���య  �����క  �త�ల� 
 ���� చర� � జరపడం సం�షం� ఉం�. 
 ఈ  స���ల��   అత� ంత  ఫల�పదం�  ���.  �ట�బ�ల�  ఆకర ��య  గమ� �� నం� 
 ఆం�ధ�ప�� �  ���ం��  �ం  ���న�   �పయ�� �  మం�  ఫ��ల�  ఇవ� డం 
 సం�షం� ఉం�. 

 352 ఎంఓ��– �.13 ల�ల �ట� ���బ��. 
 ��ష�ం�  �గ�� �� ��  సంబం�ం�  �ం  ��న  ధృఢ�న  �బద�త  �రణం�,  ���ల 
 �� �ర  ప�����  �రణం�  ఈ  �ం�  ��ల  సద�� �  �.  13,05,663  �ట�  ���బ�� 
 సంబం�ం�  352  అవ�హన  ఒప� ం��  ����.  ��వల�  6,03,223  మం��  ��  ఉ�� 
 అవ��� ల����. 

 ఎన� � రంగం�� �.8.84 ల�ల ���బ��... 
 ఒక�   ఎన� �  రంగం��  �.  8,84,823  �ట��  సంబం�ం�  40  అవ�హ�  ఒప� ం�ల� 
 ���� ��� ం. 1,90,268 మం�� ��వల� ఉ�� �� వ���. 

 ఐ� రంగం�... 
 ఐ�  మ��  ఐ�ఈ  రం���  సంబం�ం�  56  ఒప� ం�ల�  �ద�� ��� ం.  ��  ��వ 
 �.25,587 ���. 1,04,442 మం�� ఉ�� �� వ���. 
 ��జం  రంగం�  117  ఎంఓ��  ���� ��� ం.  �.22,096  �ట�  ���బ�� 
 వ���� �. త�� � 30,787 మం�� ఉ�� �� వ���. 

 ��� వ��  ఎన� �– గణ�యం� ���బ��.. 
 గణ�య�న  ���బ�ల�  అవ���  ఉన�   రం���   ఒక�  ��� వ�� ఎన� ��  ��  గ��� 
 �ప� ద����� �.  �న��� దక  ఇంధన  ఉత� ��,  పం��   �ో �ట��  మ��  ���   ���జ�  
 మ��  ���   అ�� ��  ఉత� ���  సంబం�ం�  వ��న�   ���బ��  �న��� దక  శ� �� 
 సంబం�ం�న  � �ష�తల�  ����  త� ����.  ��జ  ఇంధన  ఆ��త  ఉత� ���  �శ� స�య 
 �ప�� �� ���   �����.  కర� న  ర�త  ల�� ం�,  ��� ఎన� �  �శ�  అ�����న�   �ర� � 
 తన ల�� �ధన� చక� � సహ����  అం����. 

 � నమ� ��� ధన� ���... 
 ఆం�ధ�ప��   ��ష�ం�ద,  ��ష�  �ప�త� ం�ద  �  నమ� ��� ,  ��� ���   ఉం�నం�� 
 ధన� ���.  ఎంఓ��  ���� �న�   �రం�  ��నంత  త� ర�  తమ  �ట�బ�ల� 
 ��ష�ం�  �ర� క���  ��రం�ం�ల�  ����� �.  ���సం  అ�� ర���  ��ష� 
 �ప�త� ం  ���  ఉం�ం�.  �  �� ���  ��రం�ంచ���,  ప��శమ�  ���ం�� 
 �గవంతం�, ఎ�ం� అడ�ం�� ��ం� స���ల� క�� ��ం�. 
 ���  ��రం  ��ం��  ఒక  ��ట�ం�   క���  ఏ�� �  ����� ం.  ఏ�  �ప�త�   �ప�న 
 �ర� ద�� ,  �ఖ� మం��  ��� ల  అ����,  ప��శమల  �ఖ  �� ష�   �ఎ�   ఇం�� 
 స�� ��  ఉం��.  ఈ  క��  �ప�  �రం  స��శ�  ఈ  సద�� �  ���న  ఒప� ం�� 



 అమ�  �శ�  కృ�  ���ం�.  �  ����  �ర� క����   ఎ�ం�  ఇబ� ం��  వ�� న  ���  ఈ 
 క�� ప�ష� ��� .. ఈ ���బ�� ఫల�పదమ�� � ఆటం�� ��ం� ���ం�. 

 సద��  ��క� �.3841 �ట� ���న 14 ���� ��రంభం... 
 ఈ  సద��   ��క�  ఇ�ళ  �.3841  �ట�  ���న  14  �����క  ��ట��  ��రం����� ం. 
 ��వల�  9,108  మం��  ఉ�� ��  వ���� �.  �ంబ� �  ���� ,  ���� �,  � ౖ ����,  �ర�   �� �, 
 ����  ఇం��,  �ర�  �ట��    మ��  అ����   త�తర  కం���  ఈ���బ�ల� 
 ����. ఈ కం��ల� ��రం�ం��వడం గర� �రణం. 

 పరస� ర �ప�జ�ల �శ�.... 
 ��ష�ం�  ���బ�ల�  ��రం  �యడం,  మ��  ���బ��  ������  సహ�రం 
 అం�ంచడం�  �  �ప�త� ం  ఆ�చ�  దృక� ���  ఇ�ళ  ��రంభం  అ��న�   ���� 
 �ప��ంబం�  �����.  ఇ�ళ  ����  ��రం���న�   �రం�  �  �ప����   �ం�� 
 ��ం�ల� మన�� � �� ���ం��� �. 
 �ట�బ���ల�  ఆ�� నం  పలకడ�  ��,  ���  �ర��� �శం  �యడం�,  ��క 
 స���ల�  ఏ�� �  ���వడం�,  ��ణ� ం  ఉన�   �నవ  వన�ల�  అం�ం�  చక� � 
 ��వరణం ఇక� డ ల���ం�. 
 �� ����   ఉం�  నష�తర�న  � �ష�తల�  త� �ంచడం�  మ��,  �  ���బ�ల� 
 సమర�వంతం�  అమ�  �యడం�  ఇ�  �డ� ��ం�.  ��వల�  �����క,  �� �ర  �త��� 
 ����, ������ �� పరస� ర �ప�జనకరం� ఉం�ం�. 

 ఆం�ధ�ప��   ��ష�ం�  ��  నమ� ���   ఉం�,  ఈ  సద�� �  అ�� తం�  �జయవంతం 
 ��నం�� � అంద�� మ��� ధన� ��� ��య����� �. 


