
 01–11–2022, 
 �జయ�డ. 

 �జయ�డ  ఏ  క�� న��   �ంట� �  �ఎ�� �   �� ��   అ�� �ం�,  �ఎ�� �   అ��   �ం�  
 –2022 అ���ల �ప��త� వం. 

 వ�స� �ం� ఏ�� అ���ల �ప�నం. 

 అ���ల  �ప��త� వ  �ర� �క���  �ఖ�   అ���  గవర� �   ��  �శ� �ష�   హ�చంద�,  ��ష� 
 అ��� �ఖ� మం�� �� �య� .జగ�, ఆ�� య అ��� ��మ� �య� .�జయమ�  �జ�. 

 ��ధ  రం���   ��ష  కృ�  ��న  35  మం�  వ� ��ల�  (౩౦  సంస�ల�)  అ����  అంద��న 
 గవర� � �� �శ� �ష� హ�చంద� , �ఖ� మం�� �� �య� .జగ� . 

 వ� వ�యం,  కళ�  మ��  సంస� ృ�,  ��త� ం,  మ��  ��  ���రత,  �ద� ,  జర� �జం, 
 �ద� ం,  ప��శమ�  వం�  రం�ల�  ��ష  కృ�  ��న  వ� ���,  సంస�ల�  20  �ఎ�� �  
 �� ��  అ�� �ం�  అ����, 10 �ఎ�� �  అ��  �ం�  అ����. 

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

 ఈ  ��  ��ష�  �ప�త�   అ�� న� త  �ర�� ��  �ఎ�� �   అ�� �ం�,  �ఎ�� �   ��   ��  
 అ�� �ం�   �ర� �క�ల  �ప�న  �ర� �క���  ��� �న  ��� �,  �ద��  గవర� �   �� 
 �శ� �ష�   హ�చంద�   ���,  అమ� �,  �  మం��వర �  సహచ�ల�,  �య�ల�, 
 అ���ల�, �బ� ం��, �ర� �క��� వ�� న �ప� ఒక� �� � హృదయ�ర� క అ�నందన�. 

 � �వల� వందనం... 
 స�జం  �సం  �శ�ం�న,  �శ���న�   మహ��లంద��  ఈ  అ����  అం���ం�� 
 ఇక� �� � ��ంబ స�� ల� వ�� న �ప� ఒక� �� �� గతం. � �వల� వందనం. 
 ���� ��   ఉన�   అ���� ల�,  అ��న�   �వలం���న�   �నవ�  ���ల�  వ�స� 
 �ం�  ఏ��  ��ష�  �ప�త� ం  తర�న  ఈ  (�ఎ�� �   అ�� �ం�,  �ఎ�� �   ��   ��  
 అ�� �ం� )  అ�� న� త  అ���ల�  �ప�నం  ����� ం.  ఈ  అ���ల�  వ� ��ల�,  సంస�ల� 
 �� ��న �ప�  ప�ల� �ప�నం ����� ం. 

 చ��త ����న�  ��ల�, ర�ణ �ర�ల�.... 
 ఈ  అ����  తమ  �శమ�,  �� దం�  మన��ష�  చ��త�  �ప� �  ����న�   �తన� ల�  ఏ  ఒక�  
 ��ష�ం��  ��  �ధం�  మన  ��ష�ం�  ఇ���� ం.  ఈ  అ����  మన  సంస� ృ�, 
 �ం�ప��ల�  ద�����  �ర���  ఉన� ���  ఇ���� ం.  ఈ  అ����  మన  మ�� 
 ర�ణ�  �రంతరం  ��ప�  ర�ణ  �ర�ల�  ఇ���� ం.ఈ  అ����  ��క��  �ద, 
 అ���త  �ద,  �త�ం��  �కడల  �ద  దండ��త  ���న�   ���క  ఉద� మ��ల�, 
 �న� �న  క�ల�,  గ�ల�,  �����ల�  ఈ  అ����  ఇ���� ం.  ఈ  అ����  మన 
 గడ��ద  ���,  �ద�   ఆ�గ� రంగం�  మ��  ����  �ల�ట�డం�  అంత���య  �� �  గ�ం�న 
 మ�మ�ల�,  అంత���యం�  �� �  గ�ం�న  మన  �����క  �గ ��ల�..  మనం  ఈ�� 
 ఆంద�� �ంద�� ఎం�క �� అ���� ఇ���� ం. 



 �ప�త� ం ��� ఉం�ంద� �ప� ���... 
 ఒక�   �ట�  ��� లం�  ఈ  ఆ����  �ప�  సంవత� రం  ఎం��  ఇ���� మం�  ��� 
 �రణం...  మన  �ప�త� ం  ఇ�వం�  �వల�  �� ���ం�  అ�  �ప� ���,  మన  �ప�త� ం 
 ఇ�వం�  వ� ��ల�  అంద��  ��  ���  ఉం�ంద�  సం�తం  ఇవ� ���  �ప�  సంవత� రం 
 �న� �� ���ద, ఒక మ��త �� �ద ఇ���� ం. 
 తన  ��తం�  ��  �ఖ� మం���  ఉన�   5  ఏళ�  3  �లల  �లం�  ��  ఆచ�ం�  ��న  �� 
 ప��త,  మ��  ప��త,  ���ద  ప��త  ���ల�,  ���క  �� ���,  ��ం�య 
 �� ���,  �ద�   రంగం�  ����� న  �ప����,  మన�న  ���ద���,  మన  కళ�, 
 �ం�ప��ల�,  మన  �శమ�,  ప��శమ�  ఆయన�  ���  ���ం�  ఈ  అ���� 
 ఇ���� ం.  ఈ  ��  అత� ంత  �ప���త� క�న  ఈ  అ����  అం��ం�న�   �ప�  ఒక� �� 
 మ���  �  తర�న,  ��ష�  �ప�త� ం  తర�న,  ��ష�  �పజలంద�  తర�న  హృదయ�ర� కం� 
 అ�నందన� ��య����� � అం� �ఎం �పసంగం ��ం��. 


