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 20–10–2022, 

 అవ�గడ�, కృ��  ��� . 

 22(ఏ)1 �ంద ఉన�  ���త ��ల సమస� � ప��� రం. 

 ���త  ��ల  ���  �ం�  �  ���  ��న  ��ల  � �య���    ప��ల�  ��ల� 

 అం�ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

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

 మ� మం� �ర� �క��� ���రం... 

 �క� �  ��న�� ల�  ఆ�� యత�  పం����న�   �ప�  అక� �,  ���మ� �,  �ప�  అవ� �, 

 �త�,  �ప�  �ద���,  �� �����  �ం��  ���  ��ం�  హృదయ�ర� క 
 కృతజ�త� ��య����� �. 



 ఈ  ��  ���  దయ�  అవ�గడ��  మం�  �ర� �క���  ���రం  ����� �.  �� తం�త� ం 

 వ��   75  సంవత� ��  గ�����  ��ల�  సంబం�ం�  ప�� �  స�హ���, 

 క�� త�న  �����  �క�వడం  వలన  ఎ�వం�  క��ల�  ����� �  మనంద��  ���. 

 ��జ�న�   హ�� ల  �షయం�  స� ష�త  �క�వడం  వల�  అ�క  రక�న  సమస� � 

 ఎ��� ం��� ం.  ������   ��  ఆ  �వ��  ప�� �  �క�వడం  వల�  ఎ�ం�  ఇబ� ం�� 

 ఎ��� ం��� �  మనమం�  ����� ం.  ���  సంబం�ం�న  ���ల�  మనమం�.  ఈ 

 ���ల  వల�  �ప�త�   ��� ల�ల  ���   ����,  ���ల  ���   ����  ధ�� �, 

 ���ర���  �తం  ����� �.  అ�నప� ��  సమస� �  ����   �క�వడం  వల� 
 అ�కరక�న ఇబ� ం�� క����� �. 

 గత �ల�� ప��ం����... 

 �న�క�దన,  ఆ� �కం�  క���న�   నష�ం  మన  క���ట�  క������   ��...  గతం� 

 ఎ�� �  ��  ఇ�వం�  సమస� �  ��ల�  ఉండ�డ�,  ఇ�వం�  సమస� �  ��డ�, 

 అంద��  మం�  జర��,  ��  ���  ��  అ�� ���  ప����  ఏ  ఒక� ��  ��డ�, 

 అ�వం� ఇబ� ం�� ఉండ�డద� గత�ల��వ� � ఆ�చన �య��. 

 వం�ళ� త�� త ��ల �–స�� ... 

 ఈ  ��  వంద  సంవత� �ల  త�� త  ��ష�ం�  ��ల  �  స��   �ప��  ఒక  మ�యజ�ం� 

 �ర� ����� ం. 

 ఈ  ��ల  �స��   �సం  ఒక�  ��,  ఇద��  ��,  ����  ��  ఏకం�  15�ల  మం�� 

 స�� యర �� ����  ��ం. 

 �ట���యల  వ� యం�  అ�� ��క  ప�క�ల�  ����  ��ం.  ఆ��క  ��� ల�.. 

 ���  (కం��� �   ఆప��ం�   �ఫ���    �స�ం)  ��   �స�ం�  ����� ,  ���ల�, 

 ���ప�� ల�  �తం  ఉప������ ం.  ��న��,  �వర ��  ����  ��  ���  �� 

 ఉప������ ం.  �ం��క  ప������  సంబ�ం�న  ప�క�ల�  ��� �  ��య� 

 ఖ�� ���  ����  ��,  ఉప������ ం.  వంద  సంవత� �ల�  �ర� ం  జ��న  స�� � 

 మర�  �–స��   ��ం�,  హ��ల�  మ��  ����  ���   ��,  ����ల�  అ�� ం��  �� 

 ����  అ� ��   ��,  స� ��జ� �,  �� �ష��    అ��   ప�� �  �ప��,  ఇ�వం� 

 సమస� �న�   �ట  అం�  షర��  గల  ప���,  ఇ�  ��ం�  �క� �  ���,  అ��నం 

 ���  ఇ�వం�  ���త  ����  ఉన�   అ�క  ��ల�  ఒక  ప��� రం  ��ల�  ఈ 



 ��  �ట��ద����  మన  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  త�� త  అ���  పడటం 

 �ద�ం�. 

 �– స��  మ� యజ�ం... 

 ఈ  �ర� �క���   ఒక  ���  ����� ం.  ���ల�  ��  పట��ల�  ��  �స��   �� 

 ���,  �����ల  యజ��ల�  స� ష�ం�  స�హ���  �పడం���,  ఈ  మ�యజ�ం� 

 �గం� హ��  ప��ల� �� ఇవ� ���� ం. 

 నవంబ�� 1500 ���ల�... 

 17�ల  �  ���  ���ల�  ��,  నవంబ�  �ల�  1500  ���ల�  స��   ���  ��,  హ��� 

 ����    ��,  అక� డ  ఉన�   సమస� �  ప�ష� �ం�  అంద��  �హ��   ప���  ఇ��  

 �ర� �కమం  �ద������ ం.  ఇవ��   ���  ��  అక� �  స� �  ��� �   ��� లయం  �� 

 మన  ��మం�  ఉం�ట���  అ���  ����� ం.  �రణం  మన  ��మం�  స� ����� �   ఆ�� 

 ఉం�  మన  ���  �����  �ళ�  ���ద  మన  �����  ��� ,  �క� �క�   �ష��  ��� 
 �ంట�  మన�  �����ం�.  అ�వం�  ���  మనం  �ంట�  అ���గ���ం.  అ�వం� 

 ప����  ఉత� న� ం  ��డ�  �బ��....  ఒక  �ప�   యజ�ం�  నవంబ�  �సం  �ం�  ఏకం�  1500 

 �����   �ద����  ఈ  �ర� �కమం  �ప�  ��  ���   వందల  ���ల�  ��   ���ం� 

 ��� ..  వ��   ఏ��  (2023)  �వ����  �త�ం  17�ల  �  ���  �����   ���  �� 

 �ర� �కమం జ���ం�. 

 వ��  ఏ�� ఆఖ�� సం�ర�ం� � స�� ... 

 ��ష�ం�  జ���న�   ఒక  �ద�  యజ�ం  వ��   ఏ��  �వ�  ���  సత� ��ల���   �ధం� 

 �ర���ం�.  ఈ  �శ�  మ�  అ��  ఈ  ��  మనం  ���ం�న�   �ర �యం.  షర��గల  ప��  
 ���  ���త  ����  అం�  22  (ఏ)  1  �  ఉన�   ఈ  ��ల  సమస� ల�  ప�ష� ��� .... 
 ��ల� � �య���   ప��ల� �� ����� ం. 

 22 �ల మం� ��ల� హ��  ప���... 

 ఈ  �ర �యం  వల�  ��ష�  �� ప�ం�  355  ���ల�  22(ఏ)  ���త  ����  ఉన�   18,889  స��  
 నంబర ��  సంబం�ం�  �త�ం  35,669  ఎక�ల  ��ల  సమస� �  ప��� రం 



 ��నట���ం�.  ��వల�  ఆ�  ����   �����ం�న�   22,042  మం�  ��ల�,  �� 

 ��  �ద  ���  హ��   క�� ం�  �ర� �క���  ఈ  ��  ���రం  ����� ం.  ఈ  ���  ఆ 

 �ర� �కమం జ���ందన�  �ప�  �భ�ర � � �తన� లంద�� ��య����� �. 

 ���మం�  ��ల�  ఇబ� ం��  ��న  ఈ  సమస� �  �శ� త  ప��� రం  ��ం�  �శ� 

 ఇ�ళ  అ���  ప���� �.  ఇ�ం�  �రం�  ఇక  ����   ఆ���  ���   �ర��� న 

 ప���,  ����  ���   �ర��� న  అవసరం  ��ం�,  22(ఏ)  1  �ంద  ���త  ��ల 

 ����  ఉన�   ఈ  ��ల  సమస� ల�  �శ� తం�  ప��� రం  ��ంచడం,  ���  ���� 

 �� �ప�  �ర �యం ఈ�� జ���ం�. ఈ �ర� షర�ల గల ప��  

 ��ల�� ం��  ��  ���త  ����ం�  ����  ��� ..  ఆ�  ���   క�క �ర ��  ఆ��� 

 ఇ��   �ర� �కమం  ఇ�వర�  జ��ం�.ఈ  �ర �యం  వల�  ఒక�   అవ�గడ�  ��జకవర �ం�  ��త� 

 ���ం�...  10,019  మం�  �తన� ల�  15,791  ఎక�ల�  �ప�జనం  క��  �ప�   �ర� �కమం 

 జ���ం�.  �రం�ర�  �జ�న�   హ�� �  అం���.  మనం  ���న�   ఈ  �ర �యం  వల� 
 ఇ�� ��  ఆ  ��ల�  ��  ���ం�న�   ఆ  ��ల�  ���  ����  సర�   హ�� � 

 ల����.  ఇక  �  ఆ  ���  �ళ�  ���  అ�� �వ�� .  ��క�  ���� వ�� .  ��  ఆ 

 �తన� �  ఆ  ��ల�  �ళ�  �ల�ల�  బ�మ��  ��  ఇవ� వ�� .  అ��   ర�ల  హ�� � 

 ��  �ప�  �తన� �  ఇ���  �ం�  అం�����  వ���.ఈ  �హ��   �ర� �కమం� 

 �గం�� ��� ప�� � హ��  ప��ల� �� ఇ��  �ర� �కమం �దల��ం�. 

 ఇక� � మ����  �ష�ల� �� � అం��� పం����. 

 �శం�  ��ల  అమ� ��,  ����  �ప��య  అం�  ��  1908  �����ష�   చట�ం  �ప�ర� 

 జ���ం�. 

 ��  ����   �ప�త� ం  హ�ం�  1930  వర�  షర�గల  ��ల  ప�� ల  ���  ��ధ 

 వ��ల�  �  ���ం��  జర��.  ���  రకర�ల  �ట��  ���  �ట�  అ�,  త�  అ�, 

 ���  ఉన�   �ట����  అ�,  �ంక  అ�,  వంక  అ�,  ��  అ�,  ��మ  కంఠం  అ�,  �ప�త�  
 ���  అ�..  అ�క  ర�ల  �ట����   1932  �ం�  1934  మధ� �  ����ల��   �� 

 ���� �ం�  ���  � ��� �. 

 ప��   ��ల  ��ల  �వ�ల�,  స��   నంబర ��  ఈ  �స����   న��  ���.  అ�వం� 

 ��ల�  1932–34  �ం�  �తన� �  ��  త��,  ��  �ల�ల  త��,  త�� త  ��  మనవళ� 
 త�� అ�భ����� �. 



 గత �ప�త�  ��� కం వల�.... 

 2014�  ఒక  ��  వ� ��క  �ప�త� ం  మన  ఖర� ���  వ�� ం�.  2016వర�  �����ష�,  ���  

 ���    ఇ�  అ��   ఈ  ��ల�  సంబం�ం�న  �����  �న���.  ప����  �� �స�కం 

 ఇవ� డం  వల�  ���  పంట��ల�  ��  ఇతర  ���  ��  ���  గతం�  అం��.  ��  2016 

 �  �ల�  గత  �ప�త� ం...  ��� ల  ���  ఈ  ���  అ�� ం��  ��  ���త  ���  22–ఎ 

 � ��� �... రకర�ల ��� �����. 

 అప� ��ం� �తన� ల� ఇబ� ం�� �దల�� �. 

 అం��  ఆ  ���  అ�� ం��  ��  �  ���  ��  ఆ  �తన� ల�  ��  ��  �ర� �కమం 

 జ���ం�. 

 ��ల� �� ��� ... 

 2016  �  �ల�  �ం�న�   హ�� ల�  మ��  ఆ  �తన� ల�  �న�ద������ ం.  80 

 సంవత� �ల�  ��  ఆ  ��ల�న�   హ��ల�  �ల���   చం�ద��  ���న�   �ర ��ల� 

 ర�����  ��ల� �� ����� ం. 

 22,042  ��ం�ల�  మం�  ��� ...  35,669  ఎక�ల�  �����ం�న�   ��ల�  ఈ 

 �ర �యం  �� �  ఈ��  �ం�  మ��  మం�  ���  �దల�� య�  �  �డ��  సగర� ం� 

 ��య����� �. 

 �త�ం�  ��ష��� ప �ం�  ��  �  �జ�న�   హ�� ల  �షయం�  ���ల�� ం��  ��ం� 

 ప��,  అ��న  ���,  �క� ల  ���,  ఇ��  ��ల�� ం��  ప��� రం  ���� ,  ఈ 

 ���ల�� ం�� ��ం� ప��� �జ�న హ�� ��ల� �� ����� ం. 

 ���� �డ� � �–స�� ... 

 ���సం  ��ల  �����ష�,  �� ం�   ����ల  �ర� హణ�  ����  ఒక  �డ� �  ��ం� 

 �శ�...  వంద  సంవత� �ల  �ందట  జ��న  స��   �ర� �క���   మర�  �స��   ��ం� 

 �ర� �క���   �ర� ����� ం.  ���ల�  ����ం�,  ���� ం��  ప�ష� ��� ... 
 ��మ����� �పజలంద�� మం� �� �ప�  �ర� �క�ల� ���రం ��� ం. 



 మన  ��ష�ం�  �ప�  ��మం��  �  ������   �తద�ం�  ����  ��  ఒక�   �ర�� 

 ��  ��ం�,  సవ� ం�  ����  చట�బద�ం�  ఉం�లన�   ఉ��శం�  ఈ  �ర� �క�� 

 �ప���� ం. ఇ��  మం� �ర� �క�� జ����� �. 

 ఈ సందర� ం� మ����  �ష�� �� � �ం�ం���� �. 

 అంద�� ఆ�చన �యమ� ����� �. 

 ఇ�ళ  మన  �ప�త� ం�  జ��న  మం�  ఏం�?  గత  �ప�త�   హ�ం�  జ��న  ��  ఏం�? 

 అన� �  ఆ�చన  ���.  ఆ  ���,  ఈ  ���  ��జ�ల�  �తం  ఆ�� ఎ� ఆ�   ప��� 

 ఇ�� ం�  గతం�  �వంగత  �త  �య�� �   అ��,  ఇ�ళ  ఇ�� ం�  �  జగనన�   �ప�త� ం. 

 అ���   ��,  ఆ�� ఎ� ఆ� ��,  ఆలయ  ���  �����ం�న�   ��ల�  ��  �� 

 భ��  ఇ��న�   �ప�త� ం..  మన  అంద�  �ప�త� ం.  అ���   ��ల  �షయ�  గత  �ప�త� ం 

 వం���.. ఈ�� మం� ��ం� మన �ప�త� ం. 

 �� మన� ���న �ప�త� ��... 

 గత  �ప�త� ం  ��ల  ��ల�  ఎ�  ����ల�  ఆ����,  అ�  ��ల�  ఎ�  ఇ�� ల� 

 అ� ఆ�టప��, ఆ�చన ���న� � మన �ప�త� ం. 

 మన  �ప�త� ం  ��  మన�  ���న  �ప�త� ం.  �ద��  ����  మన�� �  ����� 

 అ���  ���న�   �ప�త� ం.  �ప�  ఇం��  సం�మం,  అ�వృ��  ఫ�ల�  �వ���ం�, 

 అ�����ం� అం���న�  �ప�త� ం మన�. 

 ������  ఇ�� న  ����ల�  ��� ��,  ��� ��,  భగవ��త��  ��ం�  98�తం 

 ��ల� 3ఏళ� 4 �లల �లం�� �ర��� న �ప�త� ం మన�. 

 ��మం ���ఖ� ��� �న�  �ప�త� ��... 

 �  కళ �  ఎ��  క����న�   ��� ల�  �  ��మం��  �డం�.  ��మ  స��ల��, 

 అం��  10  మం�  ఉ�� ��న  మన  �ల�ల�  మన�  �వ�  అం��� ..  ఉ�� హం� 

 ��న�� �  క�����.  �ప�  ��  ఇళ��  �లం��   క������ �.  �ప�  అ����  మన� 

 మం����  ���, ���� ఉ�� �. 



 �వ�  �ప�ం�,  లం��  అడగ�ం�  ఒక���ఖ�  ��� దయం  అ�న  �ంట�,  అ� 

 ఆ��ర��,  పం�గ��  అ��  �ల���  ���  ఇం��  వ���.  �� ��� ం�   ���  
 �న��  డ��  ��� ��� ����. 

 ఒక �ప�  వ� వస� మన ��మం� క����ం�. 

 �� భ�� �ం���.... 

 ఆ�  ��మం�  మ�  ���  అ���  ���  ��..  �త�నం  �ం�  పంట  అమ� కం  అవర� 

 ��  ��ల�  ��  ప����  న��ం�  ఆ�� �  వ� వస�  క����ం�.  మన  క���ట� 

 �రదర� కం�  ఇ–���   ��నం  జ���ం�.  �ప�  ���  �ష�   ఆ�� �సం  ����� �. 

 �త��ల  �ం�  ����జ�� ,  ������    వర�  క��  ��ం�  ��మం�  �ప��  ��  మన 

 ఇం�వద��  అం����� �.  పంట  ����  �షయం�  �తన� ల�  అ�� ర��� 

 అండదండ� అం���  క����ం�. 

 ���  � ��� ... 

 మ�  ���  అ��ల  �ం����  ���   � ���   క����ం�.  అక� డ  క�� ��  ���   ఆ�స�, 

 ��   �వ�   ���   ��� �సన�   అక� �  ఉం�  24  గంట�  అం����  ఉం�  67  ర�ల 

 మం���� ..  14  ర�ల  డ��� ���   ����  ��� ..  ఆ�గ� ���  �ఫ��   ��ం� � 

 ప������ �. 

 ఈ �ల�� �� �� �క ��  ��� ��  

 ఈ  ����  �� ��  �క ��   ��� �� �  అమ�  ����� ం.  అ�  ��మం�  ���  అ���  ��� 
 ఇం� ��  ��యం  �� ��...  క�����.  ��  –  ���  �� ళ�  ��  �ఖల�  ��� ం. 

 ��ట�   ��బ��  ��  కట����� ం.  మన  ���ల�  మన  �ల�ల  �సం  వ��    �ఫం  �ం 

 ��� �� �  అం�����  ���వ���� ం.  మన  కళ �  ఎ��  ���ల  ��  �ఖ� 

 ����� �. 

 గ���, ఇప� �� ఉన�  ��� ఆ�చన �యమ� అ����� ం. 

 �బ��  మనంద�  �ప�త� ం  తర�న  మన  ఎ�� �� �  �ప�  ��జకవర �ం��  �  ఇం��  ఈ 

 ��  ��మ�,  స�నయం�,  �నయ  �ర� కం�  ��� �ం�  గడపగడప�  �ర� �క���  

 ����� �. �ప� అక�  ���మ�  ఆ��� ���  ���ం��� �. 



 ఒక��  ఇంతమం�  ���   �పజల  ఆ��� �  �ం��ం�...  ��� �వ���  ఏ� 

 ���ళ�ం�, �పజల� ఏ �� గతం� �య� �రం� ఈ �� ఏం ����� � 

 గమ�ంచం�. 

 �� ��ల� �ం�.... 

 ���  ��న  మం���  ��� ���.  ఈ  ��  �ళ��  �పజ�  న��   ప�����  ��.  అం�� 

 ���  �ట�డం�  ఏ  �����  �����రం�...  ���  �ట�డం�  ��  ��ల� 

 �ం����. �� ��� �� అ�వం� �ట� ������ �� �� ��య�. 

 �య���  ��  ��� �ం�న� ��  ����   ��� �  ����   ��ణ�న  ��� 

 ������� �. ఒ�� �� అ����ం�... ఇ�ం� �� మన �య��? అ� అ����ం�. 

 అ�� �త�  ��ం�,  అక�   ���మ� ల  ��ం�,  �ప�  ��ంబం�  ఉన�   ఆ  �డ�ల  ��ం� 

 మనం  ఆ����ం�..  దత������,  దత�  తం��  ఏ��  ��� ����� �  మనం  అం��� 

 ����� ం. 

 ���  �య��.... 

 మనం  ఎవ� ��  ��  అ�� యం  �య�ం�  ఏ  ��ం���  ��  అ�� యం  �య�ం�  3 

 �జ���  వల�  అంద��  ��  జ���ంద�  మనం  ���ం�,  ��,  ��  ���ళ �  వ�� 
 ��  జ���ం�?  ��  ���ం�  అ�  ఏకం�  ����   �య���  ��� �ం�న� �� 

 ఈ���� ��� ��.. ఆ�చన �యమ� ����� �. 

 ��  ���న  మన  ఇం��   ఆడ�ళ�  ప����  ఏం�?  మన  ����  ప����  ఏం�?  మన  ���మ� ల 

 ప���� ఏం�? 

 ��  ����  �ప�  ఒక� �  ��  ����� ,  ఐ���   ��రం  ��  ఎం�  �ంత  ఇ��   ���� 

 ఇ�� �..  మ��  ���  ���వడం  �ద�  ���...  ఒక��  ��,  �ం������,  �����, 
 ������  అ�  �ద����,  ��  ���ండ�  ���  ��..  వ� వస�  ఏం  బ���ం�  ? 

 ఆడ�ళ�  �న  ����  ఏం  ���?  అక�   ���మ� ల  ����  ఏం  ���?  ఇ�ం���? 

 మన� �య��. ఆ�చన �యం�. 

 ఇ�ం� �� మన� దశ�శ �పగల�? అ� ఆ�చన �యమం��� . 



 �న� ����లం� క��.... 

 ఎవ��  మం�  ��న  చ��త  ��  �రం�?  ��� ��  ��లం�?  ఎ�� కల  సమయం� 

 రం� రం�ల� ��న ������ఇ���. ����� ����. 

 ఎ�� క�  అ�న  త�� త  �����  మ�� ���.  ������  ����  �త��ట��  ����. 

 మ��  �పజ�  �ప�� �� ��న�  ������  క��ంచ�ం�  ����.  క�సం  �� �ట��  �� 

 ��� �����  క��ంచ� �ధం� ప��లన ���. 

 ఒక�  జగ� � �ట���� ఇంతమం� �ద�ం... 

 ఇ�ం� �� �ష�చ�ష�యం� ఏర� �� �. 

 ఇ�ం�  ��  క��,  �ట��  కడ��.  క��  �ట��  క��..  �  �డ�  �ద 

 �ద�ం��� రంట?.  మన  �ప�త� ం,  �  �ప�త� ం�ద  �ద�ం��� రంట?.  ఒక�   జగ� � 

 �ట���� ఇంతమం� ఏకం అ���� రం�.. ఆశ� ర� ం అ����ం�. 

 �వ�,  లం��  ��ం�  ���  87�తం  �పజల�  సం����   ఇ�� న  మన  �ప��� ��, 
 �పజల�  ఏ��  మం�  �య�  పచ� రం�  �త�ం��ల�  �రంతరం  ��టం  జ���ం�. 

 మ� 18–19 �ల� �� ��  ఇ�ం�వ��  క�����. 

 �� న��  ఆ�ర� �ం� �పజ��� �.... 

 ��  ��  ����  ఓ  ఈ��,  ఆం�ధ�� �,  ��–5,  దత�����,  ఇ�ం���  ��� 

 ఉండక�వ�� . 

 ��  ���  దయ,  �ం���  మన  �లన�  మం�  జ��ం�  అ�  ఆ�ర� �ం�  �పజ� 

 ఉ�� �.  �ప�  అక� ,  ���మ� ,  అన� ,  త�� �,  �ప�  అ�� ,  �త  �రం�  ���  �� 

 �లబడ�రన�  నమ� కం ��ం�. 

 ��  అబ�� ల�,  ��ల�,  ��టల�,  ����,  దత������,  ��  ���ల� 

 న�� �ం�....  ��  ���  దయ�  న�� ��� �.  �  అక� ���మ� ల  ��ం�ల� 

 న�� ��� �. 

 ఇ� మం��– ���� జ���న�  �ద�ం. 



 ఇ�  �ద���  –  �త�ం��ల�  మధ�   జ���న�   �ద�ం.  స����   �క� �  �క� �� 

 ��ల��న� ���, ���క �� యం���న�  ��� జ���న�  �ద�ం. 

 ఇ�ం�  ఈ  �ద�ం�  ��ట�,  �తం���  మ�ంత  ఎ�� వ���  ����   క�����. 

 �మ� ��   ����� �,  �  అంద��  ���ం��� ...  ���  నమ� వ��.  ఈ  ��ల� 

 న�� ��. ఈ �తం��ల� న�� ��. ఈ �పర �� చద���.  ఈ ��ల� ����. 

 �� మం� జ��ం� �� అన� � �ల�నం... 

 �  ఇం��   మం�  జ��ం�?  ��?  అన� �  �ల�నం�  ���ం�.  మం�  జ��ం�  అం�.. 

 జగనన� � ��� �లవం�. 

 �  �డ��  �ళ�����  హం��,  ఆ�� ��  �క���  ఇ��   ���,  �ప��  �క���.. 

 � �డ�� � �ం���  �� నం ఉం� ��. ఇ� � �డ� ���ం��. 

 ���  దయ�  ఇం�  ఇ�ం�  మం�  �ర� �క��  ��  ప�����  ���  ఇ�� ల�  మన�� 

 ���ం��� �. 

 �వ��... 

 అవ�గడ��  సంబం�ం�  ఎ�� ��   �ం���  ర��   �����  ���   మం�  �ర� �క�ల� 

 స�య  సహ���  ��ల�  అ���.  అవ�గడ�  ���  �ప�న  రహ��  అ�వృ���  �.35 

 ���  ఖర� ��ంద�  అ���.  ఆ  ���  మం��  ����� �.  కృ��న�  ��,  ఎడమ  కరకట�, 
 మ��  స��ద�  కరకట�  ప�ష�ం  �య���  ���  �.25  ���  ఖర� ��ంద�� �..  అ� 

 ��  మం��  ����� �.  �త  ఎడ�లంక  రహ��  వం�న  ఏ�� �  ��ల�� �.  ��� 
 �.8.50  ���  ఖర� ��ంద�� �.  అ�  ��  మం��  ����� �.  అవ�గడ��  కం���  
 ���  తర�ంచ���  మ�  �.5–10  ���  ఖ�� ��ంద�� �.  ���  ��  �పజల�  �� 

 ��డ��  మం��  ����� �.  అవ�గడ��  ��  ��న�  ఏ�� ��  మ�  �.10–15  ���, 
 అవ�గడ�  ఏ��  ఆ�ప���  ���   డ�ల��   �ంట�   ఏ�� �  ��ల�  అ���.  ���  

 అత� ంత ���న� ం� ���� మం�� ���� అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------------------------------------------------------------------------------- 

 20.10.2022 

 అవ�గడ�, కృ��  ���  



 �ఎం �� �య�  జగ�  కృ��  ���  అవ�గడ� పర� టన 

 22  ఏ  (1)  �ంద  ఉన�   ���త  ��ల  సమస� �  ప��� రం,  షర�  గల  ప��   ��� 

 �ల�ం�. �ఖ� మం�� ��ల ��� ��ల� � �య���   ప��� 

 ఈ సందర� ం� ��� �న మం���, ల����� ఏమ�� రం�...�� �ట��� 

 ధ�� న �ప�ద��, ����  �ఖ మం�� 

 అంద��  నమ�� రం,  ����  ఇ�ం�  �ర� �క��  �యడం  ��  జగ�   ���  ��  ��ం��� 
 ����  ��.  గ��న  �లం�  మన  �ఎం��  తం��  ���  7  ల�ల  ఎక�ల  ���  2004 

 �ం�  2009  వర�  పం��  ���.  మ��   ఈ  ��  ఇ�ం�  �ర� �క��  ����� ం.  ఈ  35  �ల 

 ఎక��  గ��న  �ప�త� ం  �ప�త�   ��  అ�  ���ం�.  2016�  ఉన�   ���  �ప�త� ం  ��న 

 ప�,  ��  ఇ�  �ప�త�   ��  ��,  ����  90  సంవత� ���  ��  ���ం�న�  

 ��ం���  ఈ  ��  అ�  ఈ  �ఎం��  ఆర ���    ఇ�� �.  ఇద���  ��  �డం�.  ఒక��  � 

 ��  ��� ం�  ఇం�క�  తన  వద�  ఉన�   ��  ��  అప� ����� �,  ���  బ��  ఎవ� 

 ��ంగం  �ంట  ఉ�� �  అర �ం  ���ం�.  ఈ  ప�  ��లం�  �ద�  హృదయం  ఉం��,  ఈ 

 ��  �షయం  �  ఎ�� ��   �ఎం��  దృ���  �����  �ఎం��  ���   ��  ��ష�  

 ����� �.  ��ం���  సర�   హ�� �  ఇ�� ��మ�� �.  ఇ�  ��  జగ�   ��  ��స�.  ఇ� 

 ఒక�   ఈ  ��ం���  సంబం�ం�ం�  ��  ��ష�ం�  ఉన� �వం�  ���  తరత��� 

 �����న�   ��ల�  ��� ల�  ��స�  �ఎం���.  ��  అ��  ఒక  �ం��ం�, 

 హ�� �  �క��  �న�కం�  కృం����,  అ�� ��  హ��   �దం�  �ం����.  �� 

 స�జం�  �����ం�,  అ�ం�  ��  �ఎం��  వల�  ఈ  ��ల�  వ�� ం�.  ����  
 �ఖ�  �ద�  ఎ��న  సంస� రణ�  ������� ం,  ఎ�� ��  ఒక  �ద��  హ�� �  క��న 

 ���  ��  ����  ���  ����క��  ధనవం�ల�  దఖ�  ప�  �ప�దం  ఉం�. 

 సమ�గ  స��   జరగ��ం�,  వం�ళ�   త�� త  ����� ం,  గతం�  ఎవ�  �య��,  �దల� 

 ��  హ�� �  క�� ం�ల�  �ప�త� ం  ఇ�,  స�జ  ��య��   ��  వ� ���  ���న�   �ర �యం 

 ఇ�.  ఈ  �ప�త� ం  ఆ  ప�  ���ం�.  �����ష�   �ప��య�  �ద�  ఎ��న  ��� � 

 ������� ం,  అ����  ����  �పయత� ం  ����� ం.  గతం�  �ప���  ఉన�  

 ��� �ం�  ఒక  �ట  అ�� �,  వంద  ����  ����  ��దల  ���  �వ��  �ద���  �. 

 ప�  ��త�  అం���� య�  �ధప�� �.  ఈ  ��ళ� �  ఈ  �ప�త� ం  న�  ��  లంచం 



 ���ంచ�ం�  �ల  ���  పం��  జ��ం�.  �శం�  ఎక� �  ��  �ధం�  ఇక� డ  జ���ం�. 

 �ద�  ఆ�� ��నం  చం���  ఇత�ల�  ఆ�రప�  సం�మ  �ర� �క��  అం�����  
 వ�� �,  ��  ఇ�� �  ఆ  ప����  ఉం�,  ఇ�  ��  ��� .  �పజ�  �తన� వం���  ఉం��, 

 �ంగ�  అ�క  పద����   వ���,  మన  మన�  �డ���  ప�  ����,  �పజ�  ఆ��ం��,  మన 

 �సం  ఎవ��� �  అ�  ఆ��ం�న  ��  ఇ�ం�  మం�  �ప��� �  వ���,  ��� 

 �లం� �రం� శ��  అ� �ధం� ����  వ� వస�� ��� � ����� ం. ధన� ���. 

 �ండ�� �ర �ంకట ��యణ��, ��, �శ� �ధప��, ��� మండలం 

 అంద��  నమ�� రం,  �  ��ంత  ��ల�  ఇ�  పం�గ  �ర� �కమం,  ��  30  ఏ�� � 

 వ� వ�యం  ����� �,  ��  ఇ��  క���వ���  2009�  ��   ����  క���,  �  ���� 
 ��హం  సందర� ం�  2017�  �� ం��  ��   �సం  ���  �  ��  ���త  ����  ఉం�, 

 ��   �ద�� �,  ఇ�  �ప�త�   ��  అనడం�  కం���� ం,  అ���ల  ���   ����  ఎవ� 

 స�యం  �య��.  ��  ���  �  సమస� �  �  దృ���  ����వడం�  �� 

 �హ��త�న  �ర �యం  ����� �,  �ం  అ��� త  ����ం�  �ం  ��  యజ��లం, 

 అంద�  ���� ��  ��  అ��   హ�� �  క�� ం��,  �  ��ంబం�  ��క�ల  �� 

 ���త  ����  ఉన� �  ఇ�� �  �ల����� �,  �  ��లంద�  ��న�  ��ం��, 

 �� ప���ల �� చల�� ఉం�ల� ���ం��� �, �� ం�� . 

 �ప�� �జయ� , ��, �. �త���ం, ��� మండలం 

 �  ���తల  �ం�  �రసత� ం�  వ�� న  ���  �  మనవళ� �  ��స��   ���మ�  ����� �  

 ఆ�� �  ���  ఇ�  �  ��  �ద�� �,  అ���ల  ���   ���ం,  ���ర���  ��ం,  �� 

 ��  �ప�త� ం  స� ం�ంచ��.  ��  మన  �ఎం��  వ�� న  త�� త  �  ఐ�క�ల  ��  �� 

 హ�� �  వ�� �  ����� �,  ధన� ���.  అ�క  పథ��  ��  అం��ం��� �.  � 

 మనవ��   ఇం� ��   ��యం  చ����� �,  ���  అ��   అం���� �,  �� ��  �� � 

 వ�� న  డ�� �  ���  ���� �� ం,  �  �డళ� �  ��  అ��   అం��.  ��  70  ఏళ�  
 వయ�� �� సం�షం� వ� వ�యం ����� �, నమ�� రం. 


