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 �ం��  ���   ...  �ం��  నగరం��  ��  �ంక�శ� ర  ���న  మం�రం�  ఏ�� �  ��న 
 ���� సం�మ ��త� ��� �జ�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

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

 �క� �  ��న�� ల�,  మన�  �ం�  ఆ�� యతల�  ఇక� ��  వ�� న,  ��క���  ��ష� 
 �� ప�ం�  ఉన�   �  �ప�  ����  �ద��,  అక� ���మ� ల�  �  �ద��,  �� ���,  � 
 ��ంబ స�� � � జగ�  ��మ�ర� క అ�� ��  అ��� . 

 ��య ���  ��త� వం... 
 ఇ�ళ  ��య  ���   ��త� వం  అం�  ��ం�  �����   ��� �   �  ��...  (అల�   సం�� క 
 వ��ల సం�మ ��త� వం). 

 ఈ  �ం�  ��త� ��  ఎం�కం�  ఈ  ��  �రత�శ  ��  ��� �ఖమం���  ఈ  �శం�� 
 అ�క  �ప���త� క�న  ��� సంస��  �� �ం�న  �రతరత�   ���  అ��   క�ం  ఆ��   �� 
 జయం�. 

 ���   అ��   ఆ��   ��  ��ం�  ��య�  వ� � �  ఉండ�.  ఆ��   ��  �� తం�త�  
 సమర���,  �ప�   రచయత,  ������.  �రత����  ��  ��� �ఖమం���  1947 
 �ం�  1958  వర�  ఆ��   ��  ఆం�ం�న  �వ�  ���  ���ం�..  ఆయన  జయం�� 
 �షన�  ఎ�� �ష�  �� జ���ం��� ం. 
 ���  అ��   క�ం  ��  జయం��  �����   �  �  ��  2008�  అప� �  �ఖ� మం��, 
 �వంగత  ��యతమ  �త  �జ�ఖ� ���  ��(�న� ��)  �����  ఉమ� �  ఆం�ధ�ప�� � 
 �పక�ం��. 

 ���� ���ం �జ�� ష��... 
 ���ంల�  �దలంద��  �శం�  ��  ఎక� �  ��  �ధం�  �����  �జ�� ష��  �� 
 వ� �ం�న  ప�����  ఎ�� ��  వ�� యం�  అ�  �వంగత  �త  �జ�ఖ� ���  ��  వ�� 
 జ��ం�.  ఆ  �షయం  ��� �వ���  ఒక  ����  గర� ప���� �.  �న� ��  ���ం 
 �ద�ల  పట�,  ����ల  సం�మం  పట�  ఒక  అ��  ���..  ఆయన  ����  �  జగ�   �ం� 
 అ���  �ం��  ����� �.  పద�ల  �షయం�  అ����,  ���  సం�మం  అం�ం� 
 �షయం�  అ��  ఏ  రకం�  ����� ..  ��ష�ం�  2019  �ం�  ఒక  �ప�   ��� � 
 �����ం��� �. 

 2019 �ం� ���� సం�మం� �ప�  ��� ... 
 ఆ  ����   గత  �ప�త�   హ�ం�  ����ల�  మం��పద�  ఇవ� ���  ��  మన�  �� 
 ప����ల  �ం�  ఈ  ��  ఏకం�  ఉప�ఖ� మం��  పద��  ఒక  ����  �ద��  ఉ�� డం� 
 ���   ��  గమ�ంచం�.  మన  ���  �ం�  న���  ����ల�  ఎ�� �� ��  ��� 
 దయ�  ���ం��గ��ం.  మనంద�  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  త�� త  మ�  న���� 
 ఎ�� �� ��  �య�ం���� ం.  అం�  ��ం�  ��ష�  చ��త�  �����  �  అక�   ఇ�ళ 



 �సనమండ�  ఉ�ధ� �పద��  ఉం�.  ����  �ద��  ఆ� �ఐ  ��   క�షన� �  �� 
 పద�� ఉ�� �. 
 ఇ��   ఉ�హరణ�  ఎం��  ����� నం�..  �రణం  మన��  ����� ం  అ�  �ప� ���.  గత 
 �ప�త�   హ�ం�  అ��  ఏ�  ���...  ��  ��� �  అన�   తపన,  �ప�తయం� 
 అ��� పడ��. ఏ� ఎ�� కల�� � ల�� జర�లన�  ఆ�టం� ��న�. 

 ఎ�� క�  అ�న  మ�స�  ��  �ప�  అ��  ��  మం�  ���,  ఆ  మం��  �ర���� 
 �ప�  �ం���  �లబ���ల�  �ప�  అ��  ��న  మన  �ప�త� ం�  ��� �  �డమ� 
 ����� �. 

 3 ఏళ� 4 �లల �లం�.... 
 ��ష�ం�  మనంద�  �ప�త� ం  ఏర� �న  త�� త...  2019  ��   �ం�  ఈ  ఏ��  అ��బ�  వర� 
 అం�  3  సంవత� �ల  4  �లల  �లం�  ��ధ  పథ�ల  �ంద  �వలం  ���  ��నం�  బట�  
 ���   ���  అక� ���మ� ల  ���� �  లం��,  �వ�  ��ం�  జమ  ����� ం.  వ� వస�� 
 �ప�   ���   �����ం�.  �వలం  ఈ  ��ళ�  4  �లల  �లం��  ���  �� ��.... 
 44,13,773 ���� ��ంబ స�� ల ���� � �.10,309 �ట� ��య� జమ ��ం. 
 ఇక  ��   ���  పద���  ��  ���ం�...  మ�  16,41,622  ����  ��ంబ  స�� ల�  మ� 
 �.10�ల ��� �� జ��ం�. 

 ఒక�  ��ం� �� �.9,400 ��� ల��..... 
 ఇం��  ఒక�   ఉ�హరణ  ���ం�...  2,42,226  మం�  అక� ���మ� ల�  ���ం�న  ఇళ� 

 స��ల  ��వ  ���ం�..  ఒ��   ఇం�  ��వ  �.2.50  ల��  ����� ...  మ�  1,36,888 
 మం�  అక� ���మ� ల�  ఇప� ��  ఇ��  ��  మం��  ��,  ��� ణం�  ఉన�   ��  ��వ 
 ��  క���ం�..  ఈ  ఇళ��  సంబం�ం�  ఒ�  ఒక�   �షయం��  �.9,400  ���  ��  ��� 
 �ట�గ��ం. 

 �ప� ���� �ద�, �ద�� �� �శ�.... 
 ���  దయ�  ఇవ��   �ధ� మ�� �.  గత  �ప�త�   హ�ం�  2014–19  వర�  ఐ�ళ�� 
 ����ల  సం�మం  �సం  ��న  ఖ�� ...  �వలం  �.2,665  �ట��  ఈ  �.20  �ల  �ట��  ���  
 ����ల�  స�నయం�  మన�  ����� �.  �ప�  అ����  �  అక� ���మ� �,  �ప� 
 ���� �ద�� ��ప�ల� అ��� ����� ం. 

 �పపంచం� �� ప� చద��– �ల��... 
 ఇంతక�ం�  ���  ��తం  �ద��  ����  ��  ��ం�  �����...  ����  ��� 
 ప�తరగ�  స� ����   అర �త  ��యమ�  అ���.  ఈ  స� ����   ��  ����...  �  ���మ� � 
 ఎవ�  చ����  ప����  ఉండ�.  ���  చద��.  �ప�  ���ం  ���,  �ప�  త�� �� 
 చద��.  �శం�  ��ం�..  �పపంచం�  ��ప�  �ల��.  ���  �ల�లం�  క�� తం�  చ�� 
 అ�  అ�స�ం  �ళ�  ����   ఉం��.  అ�  �క��  ��  �పపంచం�  �ళ�  �గ ���.  అం�క� 
 చ��� �ద మన �ప�త� ం �����న�  �క�  మ� అంశం �ద �ట���. 
 �ప�  ఒక� ��  చ��ం�ల�  ఉ��శ� ం��,  ఉ���  ��  ��� ��   మ���  ఇం� ���  �� 
 త�� �  ఇ��   �ర� �కమం  ���   �పపంచం�  ��  ప�  �ల�ల�  ఆ�టం�  అ��� 
 ������ ం. 



 చ��ల�  ��త� �ం�ం��  త���  �వలం  �ల�ల�  బ��  పం���  ��..  అ��   ర��� 
 �  అన� ,  �  త�� �  ���  ఉం�డ�  భ��  క�� ం�  �ర� �క��  ����� ం.  అం�� 
 �గం��  క�సం  ���   ���   స� ����   ఉం�ల�  ఎం��  ����� �  అం�..  క�సం 
 ప�తరగ�  వర�  చ��ం�  �ర� �కమం  క�� తం�  జ���ం�.  ఆ  త�� త  �  చ��� 
 ��  �  ���మ� �,  తమ� ��  చదవగ���ర�  మం�  ఉ��శ� ం��  ఈ  �ర� �కమం 
 ����� �. అంద� ఇ� అర �ం �����. 

 వ��   ��� ఆ��ల ర�ణ� ప�ష� చర� �.... 
 �ప�  అ��  ��� య� �  ����� ం.  వ��    ���  ఆ��ల�  సంబం�ం�న  �ష�ల�  �� 
 ���  సంర�ం�ల�  �ప�  అ��  ����� ం.  ��ష�ం  �త��� ద  65,783  ఎక�ల  వ��   
 ���ండ�..  ప��ట�  అ�  అ�� ��ంత�న  ప�����  క������ �.  ���  ఒక  పద�� 
 �ప�రం  ���  వ��  �  �� �నం  ����  �ర� �కమం  �ద���� ం.  ఇప� ��  అ�� ��ంత�న 
 ���  580  ఎక�ల  ���  మన  �ప�త� ం  వ�� న  త�� త  �� �నం  ����  వ��  �  ��� 
 ఇ�� ం.  వ��    ఆ��ల  ప�ర�ణ  �సం  అ��   �వ�ల�  ��ట��ష�   ����� ం.  ఇప� �వర� 
 3,772  ఆ��ల�  సంబం�ం�  �ఫ���య�   ��బ�   ��ష�ం�   స��   ���  ��  ���  కం�  �� 
 ర�ం� �ర� �కమం ����� ం. 

 ఇ�� ల ��ం�, �జ� ల ��ం� � �ద�� ��� � �ఎం అం��  �ష ��� �. 

 �వ��... 
 ఈ  ��  అంద�  ఒక� �  �������ం�.  ఈ  �ప�త� ం  ��  అన�   సంగ�  �������ం�. 
 అ�� ర���  ���  ఉం�న�  �  ��ంబ  స�� ��  ��య����� �.  �  ఆ��� �, 
 ��న� ��� దయ ఈ �ప��� �� ఉం�ల� మన�� ���ం��� �. 

 ��ప� ��తం ఎ�� ��  ���� �����... 
 అండ�   ��ం�   ����  �స�ం�  సంబం�ం�  �.287  ���  అ���.  అ�  ఇప� ��  మం�� 
 ��ం.  శంక�   ���   �ంట� �  ఆ�� �  �����   ��ం�  అ���.  �.131  �ట�  ఖర� ��   ఈ 
 �����   త� ర��  ��రంభం  అ��ం�.  �ం��  ��� �  ���ం  ��� �ం�   ��   క�   ��బ� 
 �ంట�   �సం  అ���.  అ�  ��  మం��  ����� �  అ�  ��  ఇ�� ..  �ఎం  తన  �పసంగం 
 ��ం��. 


