
*23–11–2022,*

*నరసన���ట, ���ాక�ళం �ల�� *

*��ౖఎ�ా��  జగనన� �ాశ�త భ�హక�� మ��య� భ�ర� పథకం.*

*� భ�� – మ� ��.*

*100 సంవత��ాల త�ా�త �ేశంల��� ����ా���ా �ేపట��న సమగ� భ� స���ల� ��గం�ా ���ాక�ళం �ల��  నరసన���టల�

2 ��ల ��ా మ�ల��  ���త�లక� ��ట� నుం� 15 ���ల �ాట� అందజ��� జగనన� భ�హక�� ప��� ల పం�ిణ� �ార�క�మ���

��ా రం�ం�న �ీఎ �� ��ౖయ� .జగ� .*

*�ాబ� �� 15 ���ల��  ఈ 2 ��ల ��ా మ స��ాలయ�ల��  ������ �ష�  ��వల�.*

*ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖ� .జగ�  ఏమ���రంట�....:*

�ేవ��� దయ�� ఇ�ాళ ���ాక�ళం �ల��  నరసన���టల� మ�� మం� �ార�క�మం జర�గ�త�ం��. ఈ �ార�క�మంల�

ఇక����� ���� �ాట� �ాల�� ��ందుక� వ��.. �క�ట� �ర�నవ��ల�� ఆ�ా�యతల�  చూ�ిసు� న� ప�� అక�క�,

�ెల�� మ�క�, ప�� �� దర�����, �����త���, అ�ా�, ��తలక� ��ర���ర��� కృతజ�తల�.

*భ�మ�ల �� స���– ��ప� �ార�క�మం...*

����ప� ��ండ� సంవత��ాల ��ందట ఈ భ�మ�ల సమగ� �� స���, ��� త�ా�త భ�మ�ల ���ార�� ల ప���ళన �ార�క�మం

�దల�ౖం��. ఇ�� ��ప� �ార�క�మం. �ాష� �ంల� ����ప��ా 17,584 ����నూ� ��ా మ�ల�ంట�... అందుల� 2��ల ����నూ�

��ా మ�లల�, 7,92,238 మం�� భ�యజమ�నులక� స��� �ేయడ�� �ాక�ం��, భ����ార�� ల�� ప�����ా ప���ళన �ే�ి

అ�� �ార�క�మ�లను ప���� �ే�ి భ�హక�� ప��� లను అందజ��� ���� �ార�క�మం ��ట� నుం� నరసన���టల�

��ా రంభమవ�త�ం��.

ఈ ��� నుం� మ�� 15 ���ల��  �దట� దశల��� 2 ��ల ��ా మ�ల�� � ���త�లంద���� క��� భ�హక�� ప��� లను

అందజ��ా� ం. అ�� �ార�క�మ�ల� ప�ర�య���.



*దశల �ా���ా....*

��ం�ో  దశ �ిబ�వ��  2023 అంట� మ�� ��ల�గ� ��లల�� �� ఇం�� ��ల�గ���ల ��ా మ�లక� సంబం��ం�న ���త�లంద����

ప�����ా �ాళ�  భ�హక�� ప��� ల� �ాళ�  �ేత�ల��  ��డ��ం.

మ��ో  దశ ఆ త�ా�త మ�� ��ల�గ� మ��ాల��  �� 2023 ��ట�కల��  6��ల ��ా మ�ల�� , పట�ణ�లల� భ�హక�� ప��� లను

�ా�� �ే�ల� ��డ��ం. ఆ త�ా�త మ�� మ�డ���ల�గ� ��లల��  ఆగష��  2023 ��ట��� మ�� 9��ల ��ా మ�ల�, పట�ణ�లక�

సంబం��ం� ���త�లంద���� �ాళ�  భ�హక�� ప��� ల�� �ే�ల� ��డ��ం.

�త�ం�ా 17,584 ����నూ� ��ా మ�ల�� నూ, పట�ణ�ల�� నూ భ�మ�ల��ంట��� సమగ� స��� ప���� �ే�ి, భ����ార�� ల��

ప���ళన �ే�ి అ�� పనులను ప���� ����ంబర� 2023 ��ట��� �ాష� � �ా�ప� ం�ా ఈ ప����యను ప���� �ే�ా� ం.

*ఇక�డ మ������ �షయ�లను � దృ�ి��� �సు��సు� ���ం.*

భ�మ�ల �ల�వల� ��రగడం�� అక�మ�ల� ఎక�డప���ే అక�డ ��ర�గ��� ఉన� ప���ి�త�ల� మన క��� దుట��

క��ిసు� ���. �� 3648 ��ల��టర� �ా��న �ాదయ�త�ల� క��� ప�� ��జకవర�ంల�నూ బ���త�లను చూ�ాను.

�ాళ��  పడ�త�న� అగ��ట�ను చూ�ాను. భ� ���ార�� ల� స���ా�  ల�క�� వడం, స��� �ే�ిన ప���ి��ల� క��� ల�క�� వడం,

ఇష����నట��  భ����ార�� ల� మ�ర��లక� గ����ావడం�� ప�జల� పడ�త�న� అగ��ట�ను �� క��� �ా చూ�ాను.

�వ���� మనక�న� 80 – 90 �ాతం �ి��  ��సుల�� క��� ��వలం భ���ా��లక� సంబ��ం�న ��సుల�

క��ిసు� ���యంట�.. ప���ి�� ఎంత ��ర�ణం�ా ఉం�ో  ���� �ె�ా���న అవసరం ల�దు. ఇల�ంట� ప���ి�త�ల� మ����ే��

మన �ాష� �ంల� కష�ప�� సం�ా��ం�న ఆ�ి� , �ారసత�ం�ా వ��న సంపదక� ర �ణ ఉంట�ం��. అల�ంట� స���న వ�వస�

ల�క�� వడం వల� , ���ార�� ల� ట�ంప��ం�  �ే�� ప���ి�త�ల� వల� , అ��న త�ా�త స� ���జ� ల� జరగక�� వడం వల� ,

మ��ట�ష� ల� జరగక�� వడం�� �ాట� ఇతర  �ారణ�ల వల�  తమ భ�� �ేజ����� �� ప���ి�� ఎవ��క��� వ���

అంతక��� బ���కర���న �షయం మ��కట� ఏ�� ఉండదు. ఇ�� మనంద���� �ెల�సు. మనం కష�ప�� సం�ా��ం�న

ఆ�ి�� మన �ిల�లక� హక���ా ఇ�ా�లనుక�ంట�ం. ��ా మన �ిల�లక� ఇ�ే� సమయ��కల��  ���� ��ద�ల��  ����వ��

�సుక���� �ే ఆ కడ�ప� మంట, బ�ధ ఎల� ఉంట�ం�ో  ఒక��ా�� ఆల�చన �ేయ����� క��� కష�మ��ిసు� ం��.

అట�వంట� ప���ి�త�ల� అ�� మ��ా�ల� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ప��� �. ఎల�ంట� �ి��  ��ా��లక� క��� ��వ�ం�ే

ప���ి�� �ా�� �ాక�డ� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ప��� �.

*�ాష� �ంల� ప�� కమ����� య���  ఐ�ెంట��ి��ష� ��ంబర�.*

ఒక�ా�� �ాష� � �త�ం�ా భ�మ�ల�� ప�����ా ��లతల����ి అ�� ఎక�డ�ం�ో ... ల�ట�ట���  అం�  ల�ం��ట���  అంట�

అ��ం�ాల�, ���ాంఖ�ల� ఆ��రం�ా మ����ం�  �ేయడ�� �ాక�ం�� ప�� ఒక� కమ����� క��� ����ష�ం�ా ఒక య��� 



ఐ�ెంట��ి��ష�  ��ంబర� క��� ఈ స��� �ార�క�మం ����ా ఇవ�డం జర�గ�త�ం��. ప�� ఒక� కమ����� క���

�ి�క� �ానూ, ���ట�  �ానూ ���� ప�����ా �ర��ం�, క��ఆ�  ��� �� ల��ం�  మ���ిం�  క��� �ే�ి, ���� క���

భద�ం�ా ��డ��ం. ఆ భ���� స��హదు�  �ాళ��  క��� ��డ�త����ం. ఆ త�ా�త ���త�క� ప�భ�త�పరం�ా హక���ా

భ�హక�� పత�ం క��� అ�����ార�� లను ప���ళన �ే�ి �ాళ�  �ేత�ల��  ��ట�బ� త����ం. ��ం�� తమ భ�మ�లను

ఎవ����� ఆక��ంచుక�ంట�రన� భయం ప�����ా ���త�ల�� ం� �ా�, ప�జల��  నుం� �ా� ������� త�ం��. డూ�ి� ��� 

������ �షను�  ఆ���� ���. లం��లక� ప�����ా అవ�ాశం ల�క�ం�� ప���ళన జర�గ�త�ం��.

*మ� యజ�ంల� భ�స���....*

భ�కమతం ఒక స��� ��ంబర� ��ంద ఉం��.. �ాలక�మంల� �భజన జ����న, మ����� క��� స��� ���ార�� ల� అ� �ే� 

�ాక�� వడం వల�  వసు� న� ��ా��ల��ంట���  క��� ప�����ా �ె�  ��ట��నట�వ�త�ం��. ���త�ల ��గ�ా�మ�ం�� �ా����

మం� జ����ల�.. భ�స��� �ేయడం, భ����ార�� ల��ంట�� ప���ళన �ేయడం వంట� ఈ �ార�క�మ�ల�� ఒక మ�

యజ�ంల� ఇ�ాళ �ాష� �ంల� జర�గ�త�ం��.

*జ���డ� భ��ల� క��� తప�� జరగక�ం��....*

�ాష� �ంల� ���� ��ట�  ఎక�ాలక� సంబం��ం�న �ాగ�, ఇతర భ�మ�లక� సంబం��ం� ఒక జ���డ� క��� తప��

జరగక�ం�� ప�����ా స��� �ే�సు� ���ం. అ���ధు�క �ాం���క ప��జ�� నం��, అత�ంత �ా�ీ� �య పద��ల� భ�మ�ల

స���ల� �ాష� �ంల�� ప�� ��ా మంల� జర�గ�త�����. ఇందు��సం ఎ��  ��ా ��  లను, ��� �ాప�� లను, ����ప� 80

�ో�న� ను, ��ల సంఖ�ల� ��� బ�  �����ష�  �ాట�ల�ౖ�  �ిస���  అంట� �ఎ� ఎ� ఎ�  ��వర�ను �����సు� ���ం. �ట���

�ాట� ప��ే�కం�ా 75 కంట�నూ�� � ఆప��ట�ం�  ��ఫ����  ���ష�  బ�� ల� అంట� ����  బ�� ల� క��� ఏ�ా�ట� �ే�ాం. �ాష� �

�ా�ప� ం�ా 17��ల ��ౖ �ల�క� ����నూ� ��ా మ�ల��  1.07 ��ట�  ���త�ల�, 2.47 ��ట�  స��� ��ంబర�క� సంబం��ం� 2.26 ��ట�

ఎక�ాల వ�వ�ాయ భ�మ�లక� సంబం��ం�న స��� జర�గ�త�ం��. ��ం�� �ాట� మ�� 13,371 ��ా మ కమ��ల��  85

ల�ల ప�భ�త�,  ��ౖ���ట� ఆసు� ల� 123 పట�ణ ��ా ం��ల��  40 ల�ల  ప�భ�త�, ��ౖ���ట� ఆసు� లక� సంబం��ం�న స���

క��� జర�గ�త�ం�� .ఇల� స��� �ేయడ�� �ాక�ం�� ఆ భ�మ�లక� సంబం��ం� స�  ���జను� , మ��ట�షను� , ఇతర

సమస�ల ప���ా�రం, య�జమ�న� ప��� ల జ��� వంట�వ�� ...గతంల� ఎప��డూ, ఎక��� జరగ� �ధం�ా...  ప�సు� తం

మన �ాష� �ంల� జర�గ�త�ం��.

*స��� ��సం �ప��ాత�క మ�ర��ల�....*

ఒక� ఈ స��� ��సం.. �ాష� � �ా�ప� ం�ా �ప��ాత�క మ�ర��ల� �సుక�� �ావడం ��సం.. ఇ�� �ాధ�మ���ల� �ేయడం

��సం 13,849 మం�� స���యర�ను �ాష� �ంల� ప�� ��ా మ, �ార��  స��ాలయంల� �య�ం��ం.



అ���ధు�క ట��ా�ల� ఉప���ం� ఈ�ార�క�మ��� ర�.1000 ��ట��  ఖర�� �ేసూ�  �ాష� � �ా�ప� ం�ా �ేసు� ���ం.

భ���� సంబం��ం�న క��త���న స��హదు� ల�� స�, ప���� �వ�ాలను ఎవర� మ�ర�ల�� �ధం�ా, ���ట�,

�ి�క�  ���నంల� ప�భ�త� ���ార�� లల���� �ాట�� ఎ���ం�, భ�కమతం మ��� �� స� భ�హక�� ప��� లను  మన

���తన�ల �ేత�ల��  ��ట��  ��ప� �ార�క�మం జర�గ�త�ం��.

*ఒక��ా�� స��� ప�ర���ే....*

ఒక��ా�� ఇ�� ప�ర���ే... మన భ�మ�లక� సంబం��ం�న క�య, �క�య�ల�, ������ �షను�  అ�� క��� మన

��ా మంల��� మన క��� దుట�� స� ����ా� � �  ఆ�ీ�  ��ంద ��వల� క��� ��ా మ స��ాయలయంల��� అం��ం�ే ��ప�

మ�ర��క� క��� ���ారం చుడ�త����ం. ���వల�  మన క��� దుట�� మన భ�మ�ల ������ �ష�, మన ��ా మంల�, మన

స��ాలయంల� జర�గ����. ఈ భ�మ�లక� సంబం��ం�న ���ార�� ల�� క��� మన ��ా మ స��ాలయంల���,

మన దగ��� అందుబ�ట�ల� ఉంట��. ఆ త�ా�త ఎవ����� �సం �ేయ�ల�� ప�యత�ం �ే�� ఆల�చన క��� �ా�

ప���ి�త�ల�� �� వ�వస�ల� మ�ర��ల� �సు��సు� ���ం.  ఇ�� ఒక��ా�� ప�ర���ే  భ���ా��లక� ఇక అవ�ాశం

ఉండదు. కబ�� ల� ఉండవ�. ఎవ�� ��ందర� అ���ార�ల� ల��� ఉ�ో�గ�ల� ఎవ����� మన  భ�మ�ల� ట�ంప�  �ే�ా� ర�,

�ాజ��ా� రన� భయం క��� ల�క�ం�� �� త�ం��. అ��ంట��� సమ���నం �ొర�క�త�ం��. ఇక ������ �ష�  �ే��టప��డ�

క��� ఎవర� లం��ల� అ���� ప���ి��� ప�����ా ల�క�ం�� �ే�� మ�ర��ల� �సు��సు� ���ం. ��ా మ స���య� ల ����ా��

మన ��ా మంల�� స��ాలయంల� స� ����ా� � �  ��వలను అందుబ�ట�ల��� �సుక�వసు� ���ం. ��� ����ా మన ��ా మ

స��ాలయంల� ఉన� స���యర��  ����ా�� ఇక�దట స��హదు� ల� మ����ం�  �ే��.. �ీ��   ల�ౖ�  దరఖ�సు� ల�� 15

���ల ట�ౖ�  ఇ�� క��తం�ా ప���� �ేయ��. పట��  స� ���జ�  మ��య� మ��ట�ష�  దరఖ�సు� ల�� 30 ���ల��

ప���ా�రమ���ల� ఎ� ఓ�ీల� �సు�����ం. ���వల�  ఎవర� లం��ల���� ప���ి�� ఉండదు. ఎవ����� లం��ల� అ�����ే

జగనన� ఉంట�డన� భయం క��� క��తం�ా ఉంట�ం��. ఆ �ా� �ల� స� ������ �ష�  వ�వ��ాల ప���ళన

జర�గ�త�ం��.

*ఇప�ట�వరక�....*

100 సంవత��ాల త�ా�త �ేపట��న ఈ ��ప� �ార�క�మంల� 17 ��ల ��ౖ �ల�క� ����నూ� ��ా మ�లక� �ానూ,

ఇప�ట�వరక� 6,819 ��ా మ�ల��  47,276 చదరప� ��ల��టర� ప����ల� ఇప�ట��� �ో��  �����ం�  ప�����ం��.  ఈ ��� వరక�

�త�ం 2��ల ��ా మ�ల��  సమగ� ��స����� �ాట� భ�పట�� ల ప���ళన,  ����న అ�� �ార�క�మ�ల� ప�ర�య���. ఈ

��రక� ���త�లక� 7,92,238 భ�హక� ప��� ల� క��� �ిద�ం�ా ఉ����. మ�� 15 ���ల�ాట� ఈ 2 ��ల ��ా మ�ల��

�ట� పం�ిణ� జర�గ�త�ం��.

*�� స��� ప��జ��ల�....*



ఈ �� స��� వలన ఎల�ంట� ప��జ��ల� కల�గ���యన��� క�� ప� ం�ా ��ండ� మ�టల��  �ెబ���ను...

ఈ ప����య ��న�ాగ�త� ఉండ�ా..ఈ 9 ��లల�� ��, ఈ 4 ��ల ��ా మ�ల��  4.3 ల�ల స� ���జను� , 2 ల�ల మ��ట�షను� క�

సంబం��ం�న సమస�ల� ప�����ా ప���ా�రమయ���. ఇ�� ఎంత ��ప� �షయం అంట�.. .గతంల� సంవత��ా��� 35

��ల స�  ���జన�  దరఖ�సు� ల� మ�త��� వ�ే��. ��వలం 21 ��ల� మ�త��� స� ���జ�  జ�����. అంట� ఎక�డ

సంవత��ా��� 21 ��ల� మ�త��� స� ���జ� ల� జ���� ప���ి�� నుం� ఈ��� ��వలం 9 ��లల �ాలంల��� 4.3 ల�ల

స� ���జను� , 2 ల�ల మ��ట�షను� క� సంబం��ం�న ప���ా��ాల� జ���ా� అంట�.. �ాష� �ంల� జర�గ�త�న� మ�ర��ల�

గమ�ంచం��.

*���త�ల� ర��ా� �ె��ంచక�ం����.....*

���త�ల� దరఖ�సు�  �ేసుక��... ఈ స� ���జన� క� �ా�, మ��ట�షన� క� �ా� ప�భ������� కట�� ��న డబ��ల� క���

ప�భ�త�ం వసూల� �ేయడం ల�దు. త����ా మన ���త�లక� ఈప����యల� ����ప� ర�.30 ��ట�  �ల���ౖన ��వలను �ా��

�ే�ల� ఉ�తం�ా ��ట��నట�వ�త�ం��. ఈ �త�ం ప����య ఎందు��ంత �జయవంతం అ�ందంట�.. ����� �ారణం  ఇంత

�త�����  ఎప��డూ, ఎవర� చూ�ించక�� వడ��.

ఇంత మ�ర�� �సుక�� �ా�ా�, �జం�ా మన �ిల�లక� ���� �దు� న మనం ఏ�ౖె�� ఆ�ి�  ఇ�ా�� ఇంట�.. �����

సంబం��ం�న �ట���షన�  వల�  ఆ ఆ�ి�� �ా���� ఇవ�ల�� ప���ి�త�ల� ఎప��డూ, ఎవ���� �ాక�డదు అ� �త�����

చూ�ిం�న ప���ి�త�ల�, �ాలక�ల� ఎప��డూ క��ించల�దు.

ఈ ��� ఆ ప���ి�త�ల�� మ���, స�ష����న మ�ర�� క��ి��� ం�� �ాబట��  ��ప� ప����యక� ఈ��� �జం పడ���ం��.

ఈ మ�డ�న�ర సంవత��ాల �ాలంల� మనంద�� ప�భ�త�ం �సు����న అ��క �ప��ాత�క మ�ర��ల��  జగగన�

భ�హక�� �ార�క�మం క��� ఒకట�. ఇ�� �ాక మ�ర��ల� �ాష� �ంల� ఏ �ా� �ల� జర�గ�త����� గమ�ంచం��.

�ాష� � �ాజ���ల� ఉం�ే స��ాలయం మ�త��� �ాదు... ప�� ��ా మంల� క��� ��ర��వలం��ం�ే

స��ాలయ�ల�ం��ల�, త����ా ప�� ��వ �ారదర�కం�ా, �వ� ల�క�ం��, లం��లక� ��వ�ల�� �ధం�ా అం��ల�,

అ���ారంల���వ��న ��ంట�� ����ప� 15,004  ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల� �య�ం��ం. 1.3 ల�ల �ాశ�త

ఉ�ో��ాల� �య�ం��ం. ఆ స��ాలయ�ల��  ఉ�ో�గ�ల��ా మన �ిల�లక� మన దగ��� ప��ేసు� ���ర�. ప�� 50 ఇళ�క�

ఒక �ాలంట��  ��ప��న  2.60 ల�ల మం�� �ాలంట�� ల� ప�� ��ా మంల�నూ, ప�� ఇంట�ల�నూ �ే�పట�� క��

న���ిసు� ���ర�.

ప���ాల�� సంస�రణల� మ�ర�� �సు����న ఘటన ఇ��. ప���ాల�� సంస�రణలల� ఒక అడ�గ� మ�ందుక� ���ాం.

అంతట��� ఆగల�దు. 13 �ల�� ల� ఉంట� �ాట�� �����  �ేయడం కల�క�ర�క�, ఎ�ీ�లక� ఇబ�ం���ా ఉంట�ంద� �ె�ి�



�ాట�� క��� ప���ళన �ేసూ�  13 నుం� 26 �ల�� ల��ా మ��ా�ం. క�ప�ం�� స� �ాష� � �ా�ప� ం�ా 25 ����నూ� ���జను�

��త��ా ఇ��న ప�భ�త�ం మన�ే.

ఇ�ే మ������ా �ాష� �ంల� క��� ఒ�� �ాజ���, ఒ�� ��ా ంతంల� ఉంట� ���వల�  జ���� మం� క���.. �ాష� �ంల�� మ�డ�

��ా ం��ల� క��� బ�గ�ప�ే �ధం�ా �ాజ��ను�� క��� మ�డ� ��ా ం��లక� మ�డ� ఇవ�డం జ����ం��.

*����క�  �ాల��ల�– �ప��ాత�క మ�ర��ల�...*

ఈ �ాష� � �ా�ప� ం�ా ఈ మ�డ�న�ర సంవ���రల �ాలంల� �ప��ాత�క మ�ర��ల��  ��గం�ా... �సు����న మ�� ��ప�

మ�ర��.. ప�భ�త� ����క�  �ాల��ల� ఏ�ా�ట�.

మనక� �ా�తంత��ం వ��నప�ట� నుం� మన �ాష� �ంల� ప�భ�త� రంగంల� ��వలం 11 ����క�  �ాల��ల� ఉంట�.. ఆ 11

స���� � ప���ి��. మనక� సూప�  ����ా�ట�, మ�� ����ా�ట� ఆసుపత�� ల� �ా�ాల���, అట�వంట� ��వల�

అం��ం��లంట� మన దగ�ర ���ద�ాబ��  వంట� టయ�  –  నగ�ాల� ల�వ�. అల�ంట� ప���ి�త�ల��  ఈ మ������ా�ట�,

సూప�  ����ా�ట� ��వల� మన ప�జలక� అంద� ప���ి��. ���� ప�����ా మ�ర�సూ� ... మనం అ���ారంల��� వ��న

త�ా�త �సు����న మ�ర��ల��  ఈ��� మ�� 17 ప�భ�త� ����క�  �ాల��ల� ����సు� ���ం.

ఎందుకంట� ఎక��ౖె�ే ����క�  �ాల�� వసు� ం�ో  అక�డ �� ��   ��ా డ�����  సూ� �ెం��  వ�ా� ర�. �ీ� సూ� �ెం��  ఎప���ౖె�ే

వ�ా� ��.. అక�డ మ�� ����ా�ట�, సూప�  ����ా�ట� ��వల� మన  ప�జలక� మన దగ�ర, మన క��� దుట��

అందుబ�ట�ల��� వ�ా� య�... ఈ ��ప� మ�ర��క� ���ారం చుట�� ం.

*���త�క� ��డ��ా.. – ఆ�����ల�...*

��ా మ�ా� �ల� ���తన�లక� ప�� �షయంల� ��డ��ా అండ�ా �లబ�ేందుక� ప�� ��ా మంల�నూ ���త� భ���ా ��ం��� లను

ఏ�ా�ట� �ే�ాం. అ�ే ��ా మంల� మ�� ��ల�గ� అడ�గ�ల������  �ల��  ����� ల� క��ి�ా� �. అందుల� 67 మందుల�� 14

ర�ాల డయ�����ి��  ట�సు� ల� �ే�� ��  ల�వ�  ����   ��ా ���సన�, ఏఎ� ఎం, ఆ�ావర�ర��  అక��ే ���� ర��  �ే�ా� ర�.

�ళ�ందర� క��� �ా��� ��క��  �ా����� �� �ి���ంట��  ��� ల� �ప��ాత�కం�ా ��ా మ �ా� �ల� మ�ర��ల� �సు���ే�

�ధం�ా మన ప�భ�త�ంల��� అడ�గ�ల� ���ాం.

అ�ే �ధం�ాఅక��ే ��డ�–��డ��� మ�ర�� �ెందుత�దన� ఇం���ష� ���యం సూ��  క��ి��� ం��. అ�ే ��ా మంల���

కట������ �ిద�ం�ా ఉన� ���ట�  ల�ౖబ���ల� క��ి�ా� �. అ� ��ట��  బ��ం�  ���  ను అందుబ�ట�ల��� �సు����.. వ�� 

ఫ�ం హ�ం �ా�����  అ���� మన ��ా మ �ా� �ల��� మన �ిల�లక� అందుబ�ట�ల� ఉం�ే �ధం�ా ���ట�  ల�ౖబ���ల�

�సు���ే� ��ప� మ�ర�� జర�గ�త�ం��.

ఈ��� అక��ెల�� మ�ల� ఏ సమయంల� అ��� ఎక�������� బయటక� ����� టప��డ� ��వలం �ాళ�  ��� �� �  �సుక��

�� �.. అందుల� ��శ య�� ను �ౌ��� �  �ే���  ��ల�.. ఆ �ెల�� మ� ఆపదల� ఉన�ప��డ� ఎ� ఓఎ�  బట�  �������, 5



�ార��  �� �  ���  �ే�ి�� ��ల� ��ంట�� 10–15 ���ాల��  �� �సు � దగ�రక� వ�� �ెల�� మ�� ఏ���ం�� ��ను �క�

��డ��ా ఉ���న�� ��ప� మ�ర�� ఈ ��� క��ి��� ం��.

��శ �� ��  ���షను�  వంట�� అక��ెల�� మ�ల భద�తల� క��ిసు� ����. ఇవ�� క��� �ాష� �ంల� మ�ర��ను

చూ�ిసు� ����.

*���ాక�ళం  �ల�� �� �సుక�ంట�...*

. ఇ���ప�రం, పల�స ��ా ంతంల� ����� సమస��� బ�ధప�ే ప�జల� మన క��� దుట�� ద�ాబ�� ల��ా క��ిం�ే�ార�.

�ాలక�ల� వ�ే��ార� �ా�����ాట� దత�ప�త�� �� ��షంల� �ి�మ� య�క�ర��  వ�ే��ార�.  ఐదు సంవత��ాల� �ాళ�ం��

క��ి ప���ాలన �ే�ార�. ఐ�ేళ��ాట� �ాళ��  సం�ారం �ే�ార�. అ���.. ఇ���ప�రంల� ����� ����ంట��  గ�ర�� క� �ాల�దు,

పల�సల� ఉన� ����� ����ంట��  గ�ర��  �ాల�దు. �ా���� �ాశ�త ప���ా�రం చూ�ిం��లన� ఆల�చన క��� �ాల�దు. �ా�

ఆ త�ా�త � �డ�  మ�ఖ�మం�� అయ��డ�. ఆ త�ా�త జ����న  మ�ర��.. ఈ ��� ఒక� ఇ���ప�రం, పల�స ఈ ��ండ�

��జకవ�ా� లక� సంబం��ం� ర�.765 ��ట��� స����  �ాట�  �సు����, ����� సమస�లక� ప���� ప���ా�రం చూ�ిం�ే

��ప� �ార�క�మ����  అడ�గ�ల� పడ�త�����. ����ప� 70 �ాతం పనుల� ప�ర�య���.

ఒక� ����� ����ంట� క� సంబం��ం� ర�.50 ��ట��� ����� ������  ఆసుప�� క��� కడ�త����ం. అ�� క��� ����ప� 90

�ాతం పనుల� ప�ర�య���. ����� ����ంట�  ��సం మ�నవ��ధృక�ధం�� ఆల�చన �ే�ి.. ర�.10��ల� డయ�ల�ి� 

���త� ��సం �ాళ�క� ��న��  ర�పంల� ఇ�ే� మ�ర�� �సు�����ం. ప�� అడ�గ�ల�నూ ఏం �ే���  ����� �ాశ�త ప���ా�రం

వసు� ం��.. ఏం �ే���  ���ల� �ాశ�తం�ా మ�ర�� వసు� ంద� ఆల�చన �ే�ి అడ�గ�ల� ��సు� న��� � అన�, � తమ����

ప�భ�త�ం.

*�ాలనల� ప�జలక� మనసు�� �ె��న మ�ర����*

ఇవ�� ప���ాలనల� ప�జల ��సం మనసు��, బ�ధ�త�� మనం �సు����న మ�ర��ల�.

�ా��ప� ���తం మం�� ధ�ా�న మ�ట�డ�త�... ���ాక�ళం గ���ం� ఒ���ా మ�ఖ�మం�� న��  పట��య� �� మ�ట�� డటం

దగ�ర నుం� �దల�ౖన  ప�� �ార�క�మం గ���ం� �ె�ా�ర�. ఇవ�� క��� ఏ మ�ఖ�మం�� గతంల� ఎప��డూ

�ేయల�దు. � �డ�  మ�త�ం �ాశ�త ప���ా�రం ��శ�ా అడ�గ�ల� ���ాడ�. ప���� �ే�� �ార�క�మం క��� మన క��� దుట��

క��ి��� ం��.

ఈ మ�ర��ల�, సంస�రణల� ��గం�ా ఇప��డ� క��� �ాష� � �ా�ప� ం�ా  11 ��లక� ��ౖ�ా ఉన� ��ా మ

స��ాలయ�ల��ంట�� క��� ఇక �దట భ�మ�ల�, ఆసు� ల� అమ��ాల�, ��ను��ల� ������ష�  �ా�ా�లయ�ల��ా

మ���� ప����యక� మన ప�భ�త�ం ���ారం చుడ�త�ం��. ఇంతక� మ�ందు ��వలం 295 స�  ����ా� � �  �ా�ా�లయ�ల�

మ�త��� ఉం�ే�. ఇ�ాళ దశల �ా���ా �ాష� � �ా�ప� ం�ా 11��ల� ��ా మ, �ార��  స��ాలయ�ల��  ఈ��� స� ����ా� � �  ��వల�

అందుబ�ట�ల��� వ�ే� మ�ర�� జర�గ�త�ం��.



*�వ���ా..*

��ండ� మ�టల� �మ��� అంద��� ఆల�చన �ేయమ� �ెప�త����ను. ఎక��ౖె�� తన ఆ�ి�� ��ను అనుభ����

�ా��� హక����ర�ల� అంట�ర�. అ�ే ప�ా� �ా�� ఆ�ి�� ఎవ����� ఆక�����  �ా��� కబ�� ��ర�డ� మనమం�� అంట�ం.

అ�ే మ������ా �రం�� ఆల�చన �ేయం��.

*�ామ��ెవ�� – �ావణ��ెవ�� ఆల�చన �ేయం��..*.

ఎవ����� తన ��ర��� సం�ారం �ే��� , ఆ�� ��సం య�ద�ం �ే���  ఆ మ��ి� ���ామ�డ� అ� అంట�ర�. అ�ే ప�ా� �ీ� �

�ద కను����ి ఎత�� క��� �ే అల�ంట� �ాళ�ను �ావణ�డ� అంట�ర�. మ�� తనక� ��ను �ా��� ��ట�� క��.. ఎవ�����

అ���ారంల���  వ���  �ాళ�ను ఒక ఎం�ఆ�, ఒక ఎ��ఆ�� ల��� ఒక జగ�� అంట�ర�. �ా� ఎవ����� �� ంత క�త������న

మ�మను, ఆ మ�మ ��ట��న �ా����, ఆ మ�మ ��ట��న ట�సు� �, �వ���� ఆ మ�మ�� ప�జ���న ఆ �ీఎం క�����..

�ట��ంట�� ��ను��� ట� �� ��� కబ��  �ే���  �ాళ�ను ఏమంట�ర� ? చంద�బ�బ� అ� అంట�ర�.

*�ళ��  దుష�చత�ష�యం – �ా�స మ�క...*

�ావణ���� సమ���ం�న �ా��� మనమం�� �ా�సుల� అంట����ం. దు���ధను��� ��మ�� �ా�ిన �ా��� మనం

దుష�చత�ష�యం అంట����ం. మ�� మ�మ క����� కబ��  �ే�ి, మ�మ �ా���� దం�� �ే�ి ఎ��కలప��డ� ప�జల�

మ�య మ�టల� �ె�ి�, ఆ త�ా�త ఆ ప�జలను �ా��� వ��ల��ి �సం �ే�ిన చంద�బ�బ�ను సమ���సు� న� ఒక

�ా���ావ�ను, ఈ��డ�ను, ఆంధ�జ����, ట��5�, దత�ప�త�� డ� �ళ���మ��� ? దుష�  చత�ష�యమ� అ��ల� ?

వ���  ? ���� �ా�సమ�కల��ల� ?వ���  ? అ� ఆల�చన �ేయం��.

*� ��వల� మ���దు�  - బ�ౖ బ�ౖ బ�బ� అనం��....*

ప�జ��ా�మ�ం అంట� అర����ట�. తమను ����ిం�న ప�జలక� ఇ��న మ�టలను ��యక�ల� �లబ�ట�� ���ా�.

అప���ే అ�� �జ���న ప�జ��ా�మ�ం. �ా� తమను ����ిం�న ప�జలను ఒక��ా�� �ాదు, ��ండ� �ార��  �ాదు.. అ��క

�ార��  �సం �ే�ి, మ�టల� త�ి�, ��ను��� ట� �� ���న ��యక���� మ���ా�� అ��ం�� �� పం�ాల� ? ల�క � ��వల�

మ���దు�  బ�బ� అంట� బ�ౖ బ�ౖ �ె�ి� ఇంట��� పం�ాల� అన��� ఆల�చన �ేయం��.

�ావణ����� �ా�, దు���ధను�� �ా�, �సం �ే�� �ా���� �ా�, ��ను��� ట� �� ���ే �ా���� �ా� మ�� ����  ఎవ�����

ఇ�ా� �ా ? అన��� ఆల�చన �ేయం��. ఎందుకంట� ఈ��� �ాజ��య�ల� �ె���� య��.

�ాజ��య�ల� ఎల� తయ�రయ��� అంట� ��వలం ఒక నల�గ�ర� ��డ��ా ఉంట� ��ల� ప�జల� గ���ం� ఆల�చన

�ేయ���న అవసరం ల�దు అ�� ప���ి�త�ల�� �� తయ�రయ���.



ఒక ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట��5, దత�ప�త�� డ� �ళ�� ంట� ��క� ఇక ��ల�.. ��క� ఇక ప�జల�� అవసరం ల�దు, ప�జలను

�సం �ే�ి��, �ాళ�క� ఎ�� అబ��� ల� �ె�ి��� ఎవ�ర� �ాయర�, ఎవ�ర� చూపర�, ఎవ�ర� ప���ంచర� అనుక���

�ాజ��య వ�వస�ల� మ�ర�� �ా�ా�.

�ాజ��యం అంట� ఒక జ�ాబ����� తనం. �ాజ��యం అంట� ప�జలక�, ఇంట�ంట��� మనం మం� �ే�����, ఆ మం�� చూ�ి

ప�జల� ఓట� ������� �ాలక�ల� అ���ారంల� ఉంట�ర�. ల�దంట� అ���ారం నుం� తప��క�ంట�ర� అ�� �����  �� �ా�.

అందుక�� ��ను �ాళ�  మ����� దుష�  చత�ష�య��� నమ����ల�దు.

*�ేవ��� దయను, ప�జల�� నమ��క����ను...*

��ను నమ��క�న��ెవ��� అంట� ఆ�ేవ��� దయ�, ప�జల� మ�త���.

� అంద���� ��ను ఇ�ే �ెప�� ���ను. �ళ��  �ె��� అబ��� లను న��ద�ం��. ట��లల� �ళ��  చూ�ిం�ే అబ��� లను

చూ�ొద�ం��. ��వలం ఒకట� ఒకట� ��లమ�నం�ా ��ట�� ��ం��.

ప�� ఇంట�ల� క��� � ఇంట��� మం� జ����ం�� ? ల��� ?అన��� ఒక�ట�  ��లమ�నం�ా ��ట�� ��ం��. మం� జ����

ఉంట�... � అన�, � తమ��డ�, � �డ�క� ��డ��ా �లబడం��.  � జగ� క� అండ�ా �లబడం��.  ఇట�వంట�

��ాలక�, అబ��� ల� న��దు� .

�ేవ��� దయ, ప�జలంద�� చల�� ����నల� మనంద�� ప�భ�త�ం �ద కల�ాలం ఉం���.

*�ా��పట� ���తం..*

ఎ���ల�� కృష���సు మ�ట�� డ�త� నరసన���ట ఆ�  అం�  � ��డ��  �స�రణ��సం, ��ంట��  ల�ౖట�ం�  ��సం ర�.10 ��ట��

ఖర��వ�త�ంద� అ���ార�. ���� మం�ర� �ేసు� ���ను.  మడ�ాం ���  ఇ����ష�  �ీ�ం వల�  4��వల ఎక�ాలక� మం�

జర�గ�త�ం��, ర�.15 ��ట��   ఖర�వ�త�ంద� �ె�ా�ర�. ఇ�� క��� మం�ర� �ేసు� ���ను.

బ� ంత� ���  ఇ����ష�  �ీ�ం బ��ల���  వ���  ప���� �ేయ�డ��� ర�.40 ��ట��  ఖర�వ�త�ంద� �ె�ా�ర�. ఇ�� క���

మం�ర� �ేసు� ���ను. ��వ��  ���  ఆట���ట��  �ా�ం�  షట���  గ�����ట వద�  �ా�ాల���ర�. ఇ�� క��� మం�ర�

�ేసు� ���ం. వంశ��ర �����  �ద �� ఎ�  ప�రం వద�  ల� ల�వ�  �ా� �� అ���ార�. అ�� మం�ర� �ేసు� ���ను.

నరసన���టల� �ా�ల �ెర�వ� అ�వృ���  ��సం ర�.10 ��ట��  అ���ార�. ఇ�� మం�ర� �ేసు� ���ం. ����నూ�

�ాఖ�పరం�ా �ల��  స���యర� ����  –3 � �ల��  స���యర� ����  – 2 �ా �� �������  �ేయడం జర�గ�త�ంద� �ాళ�క�

క��� �భ�ార� �ెబ�త����ను. మ��క��ా�� �ేవ�డ� ఆ�ర���ం��ల�, � అంద����  ఇం�ా ఎక��వ మం� �ే��

���ల� �ా�ాల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట� ��లవ� �సుక�ంట����ను అ� �ీఎం ప�సంగం మ���ం��ర�.

*ధ�ా�న ప��ాద�ావ�, ����నూ� �ాఖ మం��*



అంద���� నమ�ా�రం, భ���� సంబం��ం�నట�వంట� మ�ఖ����న �ార�క�మం ఇ��. �ీఎం�ార� తన �ాదయ�త�ల�

చూ�ిన �షయ�ల�, �న� బ�ధల� దృ�ి�ల� ఉంచుక�� మ�ట ఇ���ర�. భ�మ�లక� సంబం��ం� అ��క ��ా��ల�

ఉ����, ��ట�ష� �ా�� హయ�ంల� జ����న స��� మ�� ఇప��డ� జర�గ�త�ం��. �����ం�ా��� �ేసు� న� �జ��ి�  ఏంటంట�

��స��� �ేసు� న�ప��డ� �ర� సహక��ంచం��, �ో��  స��� త�ా�త �ి�క�  �����ి��ష�  జ���� సమయంల� ���త� ఉం���,

ఒక�ా�� �క� ��స��� �ే�ి ర�ణ క��ం�న త�ా�త � భ�� ���ార�� ల� మ�ర������ �ల�� దు. స��� జ���� సమయంల�

అందుబ�ట�ల� ఉండం��. �ీఎం�ార� ప�� ��ల� ��వ��ల� �ేసు� ���ర�. ����� ��ల� ఖర�� ��డ�త����ం,

ఉన������ార�ల� క��� �రంతరం ప��ేసు� ంట�ర�. 2 ��ల ��ా మ�ల� మ�� 15 ���ల��  � ఊ��ల�� స��ాలయంల���

� ������ �షను�  �ే�ంచు��వచు�, మ��ట�ష�  క��� ��ంట�� అ��� త�ం��, ప�ా� ప�ణ��క�� మ�ందు��ళ�త����ం,

ఇందుక� అ���ార�ల� �రంతరం ప��ేసు� ���ర�. 2023 ����ంబ�  కల��  ప�����ేయ�లన� �ీఎం�ా�� ల��ం ��రక�

అందరం ప��ేసు� ���ం. ఈ �ల�� క� ట����ీ హయ�ంల� ఒక�ట�ౖ��  ప��జనకర���న ప��ే�ా�ా, �ాష� �ం

����� �నప��డ� 23 సంస�ల� ��ంద�ం ఇ��ం��, మనక� క�సం ��ల������ �ా�ా� �ా� చంద�బ�బ� ఒక� సంస�

అ��� ��ట�� �ా, మ�� ��డ� అ�ె����య�డ�, �ా��హ� ��య�డ� ఏం �ే�ార�, ఎక�డ����ర�, ��ంద�ం ఇ��న

సంస�ల� క��� ��ట��ంచల�� ��క��మ��న ప���ి�� ���. అ�వృ���  ల�దంట����ర�, ఇ���ప�రంల� �ర� ఏం �ే�ార�,

జగ�  �ార� �ీఎం అ�న త�ా�త ��రమండలం ��జ�ా�య�  నుం� ర�. 700 ��ట��� ఉ��� నం ��ా ంతంల� ప�� ఇంట���

�ట�� ఇ�� �ాశ�తం�ా ����� ���ాల� �ేయ�ల�� ప�యత�ం �ేసు� ���ర�. ఇప�ట��� ����� బ���త�లక� ర�. 10 ��ల�

��ల��ల� ఇ�� �ా��� ఆదుక�ంట����ర�. పల�సల� ర�. 100 ��ట��� ������  ఇ��›◌�ట���  ��ా రంభమవ���ం��.

త�రల� ��ా రం��త�వం జరగబ� త�ం��. �ర� ఈ ప��ే�ామ� ఒక�ట�ౖ�� �ెప�గల�ా, ��డ� ��ౖఎ� ఆ�  �ార� వంశ��రక�

�ాం��  ఇ���  మ�� �� జగ�  �ార� స�యం�ా ఒ���ా ���� అక��� �ీఎం�� చర�ల� జ���ార�. �త�����  ఎవ���� �ెప�ం��,

�ీఎం�ార� ర�. 180 ��ట��� ��ట��  ���  ఇ����ష� ను క��� మ�� ఆర� ��లల��  ప�����ే��ల� ట�ండర��  క��� త�రల�

�ిల�సు� ���ర�. ��� వల�  �ల�� ల�� ఆర� ��జకవ�ా� లల� ప�� ��ా మ���� �ట�� అం��ం�ే �ార�క�మం జర�గ�త�ం��.

��డ� ��ౖఎ� ఆ�  హయ�ంల� య��వ���ట�, ����క�  �ాల��, ��ా జ��� ల� ఇ���ర�, చంద�బ�బ�క� అనుక�ల���న ����

ప��కలల� తప��డ� కథ��ల� �ాసు� ���ర�, ఎక��ో  ఒక ��ట �ా�ౖెన ��డ��  చూ�ి ఇ�� ప���ి�� అంట�ర�, �ర�

అ���ారంల� ఉన�ప��డ� స���న ��డ��  ���ి ఉంట� ఇల� ఉం�ే�ా, అ�వృ���  ల�దంట�ర�, గత మ�డ�న�ర ఏళ�ల� ర�.

1,73,000 ��ట��  � అ��ంట�ల� ���ార�, ఒక� నయ���ౖ�ా లంచం అ���ార� ఎవ����� �ెప�గల�ా, ఇ�� క�� మ�ర��

అంట�. �ీఎం�ా�� �ర�యం వల�  ��ాఖపట�ణం ఎ���క��ట��  �ా��ిట�  అ��ే చంద�బ�బ� మ�త�ం ���ద�ాబ�� ల� ��ాసం

ఉంట� ��  �����ాక� దగ�ర�ా, �ా�ా� � ��� దూరం�ా ఉంట�ర�. ��ాఖల� �ా��ిట�  ఉంట� ���ంట� ఇబ�ం��, మ�

��తల�, తండ�� ల� �ె��ౖ� ������ార�, త�ా�త కర��ల� �����ర�, త�ా�త ���ద�ాబ��  �����ం, �ా� ఈ �ీఎం�ార�

మ�డ� �ాజ��నుల �ర�యం �సుక�ంట� చంద�బ�బ� ను���ందుక� అడ�� పడ�త����వ�. మ�క� ఇ�ా� మన� �ా��ిట� 

వద�� �ెప������ అమ�ావ� నుం� ��ంద��� �సు���� �ాదయ�త� �ే�ం��ర�. � �ాదయ�త� ఇక����� వ��

ఉంట� ఈ ��ల�గ� �ల�� లల� ఒక� ఓటర� క��� ట����ీ�� ఓట� �����ార� �ాదు. ఈ ��ా ంత ప�జల� ��ాఖ �ాజ���

వద�ంట����ర� అ�ె����యడ�, �ా��హ� ��య�డ� అంట����ర�, �ర� �ాయం �ే���  �ేయం�� �ా� ఇల�

అడ�� ��వడం �ాపం. ���ాక�ళం �ల��  ��నకబ�� ఉంద� ��జ� గణ�ం�ాల� క��� �ెబ�త�����, ఇంత ��పత�యం��

ఈ ��ా ంత అ�వృ���  ��సం �ీఎం�ార� కృ�ి�ేసు� ంట�  �ర� �ిగ�� ల�క�ం�� మ�ట�� డ�త����ర�. ��ను ఎ��కల��  �� ట�

�ేయన� �ీఎం�ా���� క��� �ె�ా�ను, �ా��� పనుల� చూసుక�ంట�న���ను, �ా� �ీఎం�ార� �� అ���ర�, �� ట�



�ేయ���ం�ే, ����న ��జకవ�ా� ల� క��� �ర�ా��ం�ే అ���ర�. ��ను సు��ర�ం�ా �ాజ��య�ల��  ఉ���ను, �ొంగ

మ�టల� �ె����ా��� నమ�కం��, ��ాఖ �ాజ��� వద�న�ందుక�, మన��ౖ �న�చూప� చూసు� న�ందుక� ట����ీ�

�����య���న అవసరం ఈ �ల�� ల� ఉంద� ఊర��ా అందర� �ె�ా��. ధన��ా��ల�.


