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అమ�ావ�.

�ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� ��త�  �ల�� లను ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

�ాల�� ���ం���కరణల� ��గం�ా 13 ��త� �ల�� లను �ా�ం� �ా�ా�లయం నుం� వర��వ� �ా ��ా రం�ం�న �ీఎం ��
��ౖయ� .జగ� .

13 ��త�  �ల�� ల ఏ�ా�ట��� ��ట� నుం� ప�న� వ�వ�ీ�క��ం�న 26 �ల�� ల ఆంధ�ప��ే� .

అమ�ావ�.
ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

మన�� 26 �ల�� ల ఆంధ��ాష� �ం...
ఈ ��� �జం�ా �భ��నం. ఆంధ��ాష� �ంల� ప���ాల�� ���ం���కరణ ����ా జ���� మం�� ఈ ��� నుం� మనమం��
��ా మ�ా� � నుం� చూ�ాం. �ల�� �ా� �ల� క��� ఆ ���ం���కరణ జరగడం�� �ాష� � ప�జలక� మం� జ���� ��ప� ���
ఇ�ాళ ��ా రంభమవ�త�ం��. ఈ ���నుం� మన�� 26 �ల�� ల ఆంధ� �ాష� �ం�ా ర�ప�మ�ర�త�ం��.

13 ��త�  �ల�� ల ప�జలక� ����ాం�ల�...
ఈసందర�ం�ా ��త��ా ఏ�ా�ట�ౖన 13 �ల�� ల ప�జలక�, ప�జ� ప���ధులక�, ��త� �ా�ా�లయ�ల� ����ా

��వలం��ం�ేందుక� ��త� �ల�� లక� �ేర�క�� పనుల� ��ా రం�సు� న� అ���ార�లక�, కల�క�ర�� , ఎ�ీ�ల� ఇతర ఉ�ో�గ�ల�
అంద���� క��� �� హృదయప�ర�క ����ాం�ల�, అ�నందనల� �ె�యజ�సు� ���ను.

ఇ�� ��త�  �ల�� ల�...
�ార��ప�రం మన�ం, అల�� �� �ీ���ామ�ా�, అన�ాప��, �ా����డ, ��న�ీమ, ఏల�ర�, ఎ��ఆ�, పల��డ�, బ�పట� ,

నం���ల, ��సత��ా�, అన�మయ�, �ర�ప� ఇ� 13 �ల�� లక� సంబం��ం�న ��త� ��ర�� . ఇ� మనం ��త��ా
ఏ�ా�ట� �ే�ిన�. ప���ాల�� ��లభ�ం, ���ం���కరణ అవసరం ఈ ��ం��ంట��� �ాట� �ా�తంత�� సమ�ా��, �� ����జన
అక��ెల�� మ�ల�,అన�దమ��ల ��ంట���ం� ను, ���ా��వంల� ఆ�ాశమంత ఎ����న మ��ా���య �ార�లను, ఇల�
అ��క అం�ాలను క��� దృ�ి�ల� ఉంచుక�� ఈ �ల�� ల ఏ�ా�ట� �ాట� ��ర��  �ర��ం��ం.

గత �ల�� ల ��ర��  అల��ా ఉ����...
గతంల� ఉన� �ల�� ల ��ర�� అల��� ఉ����. �మవరం, �ాజమ��ంద�వరం ఇ� గత �ల�� లక� మ�ఖ�పట�ణ�ల��ా
మ��ా�. గతంల� ఉన� �ల�� ��ం��� లను అల��� �ా�ాడ�క�ంట�.. క�సం ఒక �ార���ంట� ��జకవ�ా� ��� ఒకట�
��ప��న  �త�ం�ా 26 �ల�� ల� ఈ ��� నుం�  ��ల�వ���ర�త�����.

1970 మ����ల� ప��ాశం �ల�� ఏర����ే, 1979 �� ల� �జయనగరం �ల�� ఏర���� �. ఈ ��ం�ే గత 70 ��ళ�
చ��త�ల� మన �ాష� �ం ఏర�డ� త�ా�త ��త� �ల�� ల�. ఫ�తం�ా ప���ాల�� సంస�రణల�, ���ం���కరణ �షయంల� బ��ా
��నుకబ��న �ాష� �ం�ా�� మనం ������ య�ం.

�ల�� ల ఏ�ా�ట� – మ��క అం�ాల�
�ేశంల�� ��ధ �ా�ా� � లల� �ల�� ల ఏ�ా�ట�క� సంబం��ం� ���� మ��క అం�ాలను � మ�ందు ఉంచుత����ను.



28 �ా�ా� � ల�, 8 ��ంద� �ా�త ��ా ం��ల�, ఒక �ేశ �ాజ��� ��ా ంతం�ా ఉన� మన ��రత�ేశంల�... �త�ం 727 �ల�� ల�
ఉ����. య��ీల� అత���కం�ా 75 �ల�� ల� అ��ే అ� తక��వ�ా ���ాల� ��ండ� �ల�� ల� ఉ����. ��ంద�
ప�భ�త�ం గ����ం�న 727 �ల�� ల�� , �ేశంల� ఏ�ో అ���ద� �ాష� ����న ఏ�ీల� మ�త�ం �న�ట�వరక� 13 �ల�� ల����
ఉ���ం. అ� �న� �ా�ా� � ల�� ఒకట�ౖన అర�ణ�చ� ప��ే� ల� చూ��� .. 1.38 ��ట� జ���� ఉన� ఈ �ాష� �ంల� క��� ఏకం�ా
25 �ల�� ల� ఉ����.

ఇక�డ మ�� �షయం గమ�ం�నట��� �ే... 2011ల� �వ�� జ���� ల�క�ల ప��ారం ఒ��� �ాష� �ంల� �ల�� క� సగట�న ఎంత
జ���� ఉ���రన��� ఒక��ా�� చూ��� .. మనక� �న�ట� వరక� సగట�న అంట� 13 �ల�� లల� 4 ��ట� 90 ల�ల� ప��ారం
��సుక�ంట�... 38 ల�ల 15 ��ల మం�� �ల�� ల సగట� జ����. �ేశంల� ఏ �ాష� �ంల�నూ �ల�� క� సగట�న ఇంత ఎక��వ
జ���� ఉన� ప���ి�� మన �ాష� �ంల� తప� ఎక��� ల�దు.

����న �ా�ా� � ల�� ఈ సగట�ను �� �� చూ��� ... మ��ాష� �ల� సగట�న ఒ��� �ల�� ల� 31 ల�ల� మం�� ఉంట�, మన
పక�న ఉన� �ెలం�ాణ�ల� 10 ల�ల 60 ��ల మం�� సగట�న �ల�� క� ఉ���ర�. �ారణం అక�డ ��త��ా 33 �ల�� ల�
�ే�ార�. ఉత��ాఖం� ల� ��వలం 6 ల�ల� మం����... �జ�రంల� ల�మం����, అర�ణ�చ� ప��ే� ల� ��వలం 53��ల
మం���� ఒక �ల��  ఏ�ా�ట� �ే�ార�.
మన �� ర�గ�న ఉన� క�ా� టకల� 20 ల�ల�, య��ీల� 26.64 ల�ల మం���� ఒక �ల�� �ా ఏర���� �.

సగట�న 19.7 ల�ల జ������ ��త�  �ల�� ...
ఈ ��� నుం� మనం 13 నుం� 26 �ల�� ల� �ేయడం�� ఇంతకమ�ందు 38.15 ల�ల మం���� �ల�� �ా ఉన�

ప���ి�� మ���... ఇప��డ� 19 ల�ల 7��ల మం���� సగట�న �ల�� ��ంద ఏర��� ర�ప���ఖల� మ�ర�త�����. ఒక�
����జన �ల�� ల� �న� ����న అ�� �ల�� లక� 6 నుం� 8 అ��ం�� �ా� ��ల�� ఒక �ల�� ర��� ం��ంచడం జ����ం��.
18 నుం� 23 ల�ల మధ� జ���� ఉం�ేల� ప�న� వ�వ�ీ�కరణ �ే�ామ�.

�ల�� ల ఏ�ా�ట� ఎందుక� �ేయ��� వ��ం�ో .. మ��ంత అర�మ���ల� �వరం�ా �ె�ా��� వ��� ...
మన �ేశంల� జ���� �ా�తంత��ం వ��న త�ా�త సుమ�ర��ా 100 ��ట�� ������ం��. ��డ� జ���� ����ప��ా 35 ��ట��
అ��ే ఈ ��� జ���� 138 ��ట�� అ� జ���� ల�క�ల� �ెబ�త�����. ఆ ��� కల�క�ర�� క� ఉన��� అజమ���ీ,
అ���ారం అ��ే.. ఈ ��� కల�క�ర�క� అ���ారం�� �ాట� మన ప�జల పట�  బ�ధ�త ఎక��వ�ా ఉన������.

మ�ర�త�న� ప�పంచం�� �ాట� ...
మ�ర�త�న� ప�పంచం�� �ాట� ప�జలంద���� అం��ం�ే ��వలల� ... ప�భ�త� �ాత�ను క���.. ప�జల అవస�ాల�,
ఆ�ాం�ల ��రక� మనం మ�ర�� �ేసు���ా��న ప���ి�త�ల� ఉ����.

��ట�షర� హయ�ంల� ఒక��ా�� గమ�ం�నట��� �ే... �ల�� కల�క�ర�� అంట� అర�ం �ల�� ����నూ� కల��� �ే�� �ార� ��ంద
మ�త��� ఉం�ే ���ల�. ఇప��డ� ����నూ� వసూల� అన��� �ా�� �ధులల� ఒక�ట� మ�త���. �ార� మన ప�భ�త�
సం��మ �ార�క�మ�ల�, అ�వృ��� �ార�క�మ�లక�, ప�భ�త� ఆల�చ�� ������� సక�మం�ా అమల� �ే�� ప���ధుల��ా
మనం ఈ ��� గమ�సూ� ఉ���ం. కల�క�ర�� �ాత� ఏ�టంట� �ల�� �ా�ప� ం�ా సమన�యం �ేసూ� .. �ల�� �త�ం
పర�����ం�ే బ�ధ�త ఈ��� కల�క�ర� భ�జస�ం��ల��ౖ�� ఉం��.

�ల��  కల�క��  ఆధ�ర�ంల�....
�ల�� కల�క�ర� ఆధ�ర�ంల��� గతంల� ��వలం ����నూ� మ�త��� ఉం�ే��. �ా�ా� క���� ల� అం� ఆర�� క��� �ా�� ప����ల�
ఉం�ే గత ���ల నుం� చూ��� .. ��డ� �ల�� కల�క�ర�� ప����ల� ల� అం� ఆర��, ����నూ�, ఎ�����, ������ �ష�, ట��జ��, �� ష� 
��ల���, వ�వ�ాయం, ప��ాలన, ��ా ధ�క �ద�, ల��ం� అ������� �ష�, �ి�� స���� �, �ా���క చట�� ల�, �పత��
�ర�హణ, పం�ిణ� ���గం, ఎ��కల �ర�హణ క��� కల�క�ర�� ఆధ�ర�ంల� జర�గ�త�����. ఈ ��వల�, ప���ాలన



ప�జలక� మ��ంత �ేర�వ �ా�ాల�� ఈ సంస�రణల� అ�� �ేపట�డం జ����ం��. ��ా మ�ా� � నుం� క��� మ�ర��ల�
�సు�����ం. మనంద�� ప�భ�త�ంల� �సు����న ఈ సంస�రణల� � అంద�� క��� దుర��ా ఈ��� క��ిసు� ����.

గడప, గడపక� �ే��న ప���ాలన...
ప��ఒక� ��ా మంల�నూ, ప�� ఒక� �ార�� ల�నూ ఇం�ా �ె�ా�లంట� ఇంట�ంట���, గడప, గడపక� �ే�� ప���ాలన ఈ ���
మనమం�� చూసు� ���ం. ఈ మ��ేళ�ల� ��ర��వల� ఎల� �����ా�.. �ాట�� అం��ంచడంల� ఏ రక���న మ�ర��ల�
��ట� �ేసుక����� మనమం�� గమ���� ..ఈ ��� ��ా మ�ా� � నుం� ��ర��వల�� ��గం ������ం��. �ారదర�కత
������ం��. అ���, �వ� వంట� �ాట�� ప�����ా ర�ప�మ��ిన ప���ి��ల��� వ�వస�ల� తయ�రయ���. సంతృ�ి�
�ా� �ల� ప�� అవ�ాశం, ప�� పథకం ఈ ��� అమల�త�����.

��ర����న ��ౖద� ��వల�....
�ాష� �ంల� ఇ�ాళ గమ���� ��ౖద� ��వల� ��ల�, ��ల� ��ర����న ప���ి��ల��� పర���త�� త�����. ����ప��ా 1100

�ాహ��ల� 108, 104ల� క��� దుట�� క��ిసు� ����. ఎవ���� బ��ాల�క�� �న 20 ���ాల కంట� తక��వ
సమయంల���  �ా�� మ�ందుక� వ��, �ా���� ��ర����న ��వల� అం��ంచడంల� ���య��లక �ాత� �� �ిసు� ����.

అక�, �ెల�� మ�ల భద�తల�నూ...
అక��ెల�� మ�ల భద�త �షయంల� ఎప��డూ, ఎక��� క��� జరగ� �ధం�ా.. ����ప��ా 1 ��ట� 19 ల�ల ���ా
య�� �ౌ��� �� క��� అక��ెల�� మ�ల �� న�ల� అందుబ�ట�ల� ఉం��. ఎ� ఓఎ� బట� �������... ల��� �ార� ఏ�ౖె��
ఆపదల� ఉం�� ఒక ఐదు�ార�� గట���ా �� � ��� �ే�ి�� ��వలం 10 ���ాల నుం� 20 ���ాలల��� ఆ
అక��ెల�� మ�లక� ��డ��ా �లబ�ేందుక� �� �సు �� దర�ల� �ిద�ం�ా ఉన� ప���ి�� క��ి��� ం��.

ఈ ��� �ాష� �ంల� జర�గ�త�న� మ�ర��ల� గమ���� ..

��ష� ఇంట��� �సు���� �ో� �ె�వ�� �ేసు� న� ప�ప�ధమ ప�భ�త�ం మన�ే. మనదగ�ర ��ా రంభ���న ���� ����న
�ా�ా� � ల� క��� మన దగ�రక� వ�� ��ర��క��... మనం ఎల� �ేసు� ���� �ెల�సుక��.. మన�� అనుస��సు� ����.

మన ��ా మ, �ార�� స��ాల�య�లను చూ��� .. బ�� స����ి��� దగ�ర నుం� ��ష� �ార�� , క�లధృ�కరణ పత�ం, ��న�� 
�ార�� , ఆ��గ��� �ార�� ఇల� ఏ�ౖె�� క��� ఇ�� ���ల�� ఇ�ా�ల� గడ�వ� ��ట�� మ�� ప�జలక� అం��ం�ే ��ప� వ�వస�
మన క��� దుట� క��ిసు� ం��.
ఒకట� �ే��న �ద�ల�వకమ�ం�ే, సూ���దయ���� గ�� మ����ం� అ� పలక��ం�... అ�� ��లవ� ��జ�ౖ�� ఒక�� �ే��
వ�ే�స���� మన ఇంట� ఎదుటక� వ�� �ాలంట�ర�� �ామ��క �ించను� �ో� �ె�వ�� �ేసు� న� ��ప� మ�ర�� మన
క��� దుట�� క��ి��� ం��.
���ం���కరణ గ���ం� �ె�ా��� వ��� ... ప�� 2��ల మం���� ��ా మ, �ార�� స��ాలయ వ�వస� , ప�� 50 ఇళ�క� ఒక
�ాలంట�� వ�వస� , ఏకం�ా 15,004 స��ాలయ�ల ����ా �జయవంతం�ా ��వలం��సు� న� ��� ప�భ�త�ం మన�ే అ�
సగర�ం�ా �ె�ా��.

���త� భ���ా ��ం��� ల�...
���త� భ���ా ��ం��� ల�� �సుక�ంట� గతంల� ఇల�ంట� �ా�����  ��ా మ�ల�� ఎక��� క��ిం�ే�� �ాదు. మన ప�భ�త�ంల�
10,778 ���త� భ���ా ��ం��� ల� ఇ�ాళ ఏ�ా�టయ���. �త�నం నుం� అమ�కం వరక� ���తన�క� ప�� అడ�గ�ల�నూ
��డ��ా �లబ�ే ��ప� వ�వస�  ర�ప���దు� క�ం��.

ప���ాలనల� మ��క మ�ర��లక�, సంస�రణల�...



ప�భ�త� సూ�ళ�� చూ�ి��, ప�భ�త� ఆసుపత�ల� చూ�ి�� గణ�యం�ా ర�ప���ఖల� ప�����ా మ���న ప���ి�త�ల�
క��ిసు� ����. ఇందుల� ��వలను క��� ప�����ా మ�������ిన ��పధ�ం. ప���ాల�� ���నంల� మన ప�భ�త�ం ఒక
�ిల��ి�ిక�  మ�ర��ను �సుక�వ��ం��.

��ౖద� ��ధ�� క���ాలల� చూ��� ... �ా�తంత��ం వ��నప�ట� నుం� మనక� ప�భ�త� రంగంల� 11 ����క� ట��ం� 
ఆసుపత�� ల� ఉంట�.. ఈ ��� మ�� 16 య�ద���ా �ప��కన కట�� ��ప� ఆల�చన�� ఈ ��� అడ�గ�ల� మ�ందుక�
పడ�త�����.

�ాచు���ష� ��ా �ప��కన లం��లక�, �వ�క� ��వ�ల�క�ం�� �ారదర�కం�ా ప�భ�త� పథ�ాల�� అర�� లంద���� ���ట�
��ా �ప��కన అం��సు� ండటం ������� త�కం�ా ఒక ��ప� మ�ర�� అ� సగర�ం�ా �ె�యజ�సు� ���ం. ఇదం�� మన
ప�భ�త�ంల��� జర�గ�త�ం��. ప���ాలనల� మ��క మ�ర��లక�, సంస�రణల� ఇవ�� ఉ��హరణల�.

ఎ��కల �������� ల�....
��ా మ�ా� � నుం� �ార�� �ా� �ల� వ��న మ�ర��ల�� �ాట� �ల�� ప���ాలనక� సంబం��ం� క��� మ�ర��ల�,
����నూ� ���జన� క� సంబం��ం�న మ�ర��ల� క��� అం�ే అవసరం. ఎందుకంట� ��ా మ�ా� � నుం� జ����న
మ�ర��లక� ����నూ�, �ల�� �ా� �ల� మ�ర��ల� ఒక�ట�ౖ �ే�పట�� క�� నడవగ����ే�� ఈ మ�ర��ల� ప���ాల�ల�ాట�
ఉండగల�గ����. అందు�� ఈ ��త�  �ల�� ల ఏ�ా�ట� �ే�� ��ప� �ార�క�మ��� ఎ��కలప��డ� �������� ల� �ే�ా�ం.

అం�ే �ాక�ం�� �� 3648 ��ల��టర� �ాదయ�త�ల� క��� ప�� �ల�� ల� గమ�ంచడం జ����ం��. �ల�ల��
మ�ఖ�పట�ణ����, �ల�� ల� �వ�� ఉన� ��ా ంతం ఎంత దూరంల� ఉం�ో ... మనంద���� �ెల�సు. అట�వంట� �ే��ల�,
దూ�ా�� క��� ప�����ా మట�మ�యం �ేయ�లన� ��ప� ఆల�చన���� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ���ాం.

క�సం 15 ఎక�ాల��  అ�� �ా�ా�లయ�ల�....
ఈ ��త� �ల�� ల ఏ�ా�ట��� �ల�� కల�క����, �ల�� ఎ�ీ� �ా�ా�లయ�ల�, ����న ��ం��� ల� అ�� ఒ����ట�� వ�ా� �.
క�సం 15 ఎక�ాల ��ీ�ర�ంల� అ�� ఒ����ట ఏ�ా�ట� �ాబ� త�����. �ట�� ఇంట����ట�� �ా ఏ�ా�ట� �ే��� ... అ��
�ా�ా�లయ�ల� ఒ�� ��ట క��ి�ా� �. �ట���సం ఎక��ెక��ో �ర�ా��న అవసరం ల�క�ం�� ఒ����ట ఉం�ేల� ��ప�
వ�వస�ను �సు��సు� ���ం.

మ�� �షయం క��� �ె�యజ�య��.. �ాష� � �ా�ప� ం�ా �ా� �క ప�జల �జ�ప�� ల ��రక� �ల�� ల�� క��� మ�ర��ల�,
�ేర��ల� �ేయడం జ����ం��. ��ల�త ��జకవ�ా� �� య��� �ా �సుక�� �ల�� ల� ఏ�ా�ట� �ే�ాం. ఇందుల� క���
12 ��జకవ�ా� ల�� మండల�లను ������ా �భ�ం� ���� మండల�లను ఒక �ల�� ల�నూ, ���� మండల�లను మ��క
�ల�� ల�� నూ ప�జల ఆ�ాం�ల ��రక� �ేయ��� వ��ం��.

క�ప�ం �ా� �క ఎ���ల�� �జ��ి�  ��రక�...
అ�ే �ధం�ా క�ప�ం �ా� �క ఎ���ల�� �జ��ి� ��రక�.. 14 సంవత��ాల� మ�ఖ�మం���ా ఉ���, అప�డ� ����నూ�
���జ� క��� ఏ�ా�ట� �ేసు��ల�క �� �ా..ఇప��డ� ఆయ��.. ఆక��ే ����నూ� ���జ� �ా�ాల� �జ��ి� �ే�ిన ��రక�,
ప�జల ఆ�ాం�లను క��� ప��గణల��� �సుక�� అక�డ క��� ఒక ����నూ� ���జ� ఏ�ా�ట� �ే�� �ార�క�మ����
ఈ��� ���ారం చుట�� ం. ఇల� �ాష� � �ా�ప� ం�ా మ�� 21 ����నూ� ���జను�  ఏ�ా�ట� �ే�ాం.

��ా మం నుం� �ాజ��నుల వరక� అ�ే మ� ���నం
ప�� ఒక� �ల�� ల� ఏ�ా�ట��� �ా�ా�లయ�ల�� �ాట� �ా��ార, ఉ�ో�గ, ఉ�ా�� అవ�ా�ాల� క��� బ��ా ��ర�గ����.
ప���ాలనక� సంబం��ం� ����ంట�ల�ౖజ�ష� అన��� .... ప�జలక� మం� �ే���� �ాబట�� , అ�ే స���న ���నం �ాబట��
��ా మం�� �దల� �ాజ��నుల వరక� ఇ�ే మ� ���నమ� మ��క��ా�� స�ష�ం�ా �ె�యజ�సూ� ... ��త� �ల�� ల వల�
ప�జలక� మ��ంత ��ర����న �ాలన, �ాం�భద�తల�, �ారదర�కత ల�ం��ల� మన�ా�ా ��ర�త����ను.



�ేవ��� దయ ప�జలంద����ౖ�� ఉం��ల�, మం� �ార�క�మ���� �ేవ��� ఆ�సు�ల� ��ప��ా, బలం�ా ఉం��ల�
��ర�క�ంట� ఈ �ార�క�మ��� ��ా రం�సు� ���న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం  �ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� కంప��ట� ల� బట�  ����� వర��వ� �ా ��త�  �ల�� లను ��ా రం�ం��ర�.

ఈ �ార�క�మంల� ర�ాణ�, ఐ అం� �ీఆ� �ాఖమం�� ����� ��ంకట�� మయ�(���), ప�భ�త� సల���ర�( ప�జ�
వ�వ��ాల�) సజ�ల �ామకృ�ా� ����� , మ�ఖ�మం�� మ�ఖ� సల���ర� అజ�య కల�� ం, �ీఎ� ��క�� స�� శర�, ����ీ
��� �ాజ�ంద���� ����� , �ీ�ీఎ� ఏ ���ష� �ీఎ� � �ా� ప��ా�, వ�వ�ాయ�ాఖ���ష� �ీఎ� ప�నం మ�ల��ండయ�,
ప��శ�మల�ాఖ ���ష� �ీఎ� క���ాల వల���, ఆ� అం� � మ�ఖ��ార�ద��� ఏం ట� కృష�బ�బ�, �ా� �ం� ��క�ట��
�జ� క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.

========================================================================
==============================
04.04.2022
అమ�ావ�

ప�న� వ�వ�ీ�క��ం�న 26 �ల�� ల ఆంధ�ప��ే� 

�ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� ల�ంఛనం�ా ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ� 

ఈ సందర�ం�ా మ�ట�� ��న ��త�  �ల�� ల కల�క�ర��  ఏమ���రంట�...�ా�� మ�టల�� ��

సు��  క�మ��, �ల��  కల�క��, అల�� �� �ీ���ామ�ా� �ల��  కల�క����  �ా�ా�లయం నుం�...

�ా� గ�� మ����ం�, ఈ ��� మ�క� సు��నం, మ�క� ఈ అవ�ాశం ఇ��న �క� ధన��ా��ల�. అల�� �� �ీ���ామ�ా�
��ర��� నూతన �ల�� ఏ�ా�ట� �ేయడం, ఈ �ల�� క� �దట� కల�క�� �ా బ�ధ�తల� �ేపట�డం ��క� గర��ారణం�ా ఉం��.
�ల�� యం��� ంగం, ప�జ� ప���ధుల� అందర� సహక��ం��ర�. ఈ �ల�� ల� ప��ేయడం ఒక ��ల�ం� �ా �సుక�ంట�ను,
��క� ఇ�� మం� అవ�ాశం�ా క��� ���సు� ���ను. ����జనుల�� మ��క��� �ా�� �వన ������� మ��ంత�ా
��ర�గ�ప���ేల� కృ�ి�ే�ా� ను. ప���ాల�� ���ం���కరణ వలన ప�జలక� మ��ంత�ా �ేర�వ��� అవ�ాశం ఉం��. ��త�
�ల�� ల ఏ�ా�ట� వలన ప�జల� �ా�� సమస�లను అ���ార�ల దృ�ి��� త���తగ�న �సుక�వ�ే� అవ�ాశం ఉం��. ��ం
ప�జలక� అందుబ�ట�ల� ఉం�� �ా�� ప�� సమస�ను సత�ర�� ప��ష����ా� ం. ��ం కష�ప�� ప��ే�ి ప�భ������
ప�జలక� �ేర�వ �ే�ా� ం. మ���ౖ ఉం�న నమ��ా�� �లబ�ట�� క�ంట�ం, ���ంక�� �ా� అ� మ���ంచ�ా ప�� �ారంల�
��ండ� ���ల� �ర� రంప��డవరంల� ఉం��ల� �ీఎం �� ��ౖఎ� జగ� సూ�ంచ�ా తప��స���ా ఉంట�న� కల�క�� 
అ���ర�.

��. �జయ, �ల��  కల�క��, బ�పట�  �ల��

గ�� మ����ం� �ా�, ��త� �ల�� క� కల�క�� �ా ��క� అవ�ాశం ఇవ����� ��రవం�ా ���సు� ���ను. ���ంక�� �ా� . ఒక
చ��త�ల� ��ను ��గ�ా��నయ��న� ��ను ���సు� ���ను. బ�పట� �ల�� అ�వృ��� ��సం ��ను కృ�ి�ే�ా� ను. ��ం
�త������� ప��ే�ి � కలలను �జం �ే�ా� ం, ప���ాల�� ���ం���కరణ, ప�జల గడప వద��� ప�భ�త� ��వల�, ప��
ప�భ�త� పథ�ా�� ప�జలక� �ేర��యడంల� మ� అ���ార�లం�� క��� �బద�త�� ప��ే�ా� ం. � ఆల�చనలక�
ప��ర�పం�ా �ల�� అ�వృ���ల� ��గ�ా�మ�లవ���ం. ఇ�� మ�క� ��ల�ం� �ా �సుక�� మ�ందు��ళ��ం. మ�క� ఈ
అవ�ాశం ఇ��న �క� ధన��ా��ల�.



��. ��ంకట రమణ������ , �ల��  కల�క��, �ర�ప� �ల��

�ా�, ఈ ��ప� �ార�క�మంల� ��గ�ా�మ�మవడం ��ం ��రవం�ా ���సు� ���ం. �ర�ప� �ల�� ల� మ��ళల �ాతం
ఎక�వ�ా ఉం��, ఇల� ఉండడం వలన అ�వృ��� క��� ��గం�ా జర�గ�త�ం��. �ర�ప� �ల�� ప�జల తరప�న �క�
ధన��ా��ల�. ఇక�డ �ా����ా �క అ�వృ����� అవ�ాశం ఉండడం�� �ాట� అంత�ా� �య �మ���శ�యం క��� ఉం��.
��� వల� ఆ����ా�వృ����� అవ�ాశం ఉంట�ం��. �����ౖ �ా� �క ప�జ� ప���ధుల�� చ���ం� అ�� సమస�ల� ప��ష���ం�
�ల�� అ�వృ����� �ాట�పడ��ం. �ాయల�ీమక� మ� �ల�� ����ా సమ���� �� దగ�రక� �సుక��ావడం జ����ం��. ���
����ా ������ �ెవల� ��ం� �ే�ి �ల�� ను మ�ందుక� �సు��ళ��ం. ప�జల ఆశల�, ఆ�ాం�ల� ��ా���న ��ద�తను
��ర��ర��ా� ం. �ేశంల��� �ట��దట��ా���ా ��ా మ స��ాలయ�ల� ఏ�ా�ట� �ే�ిన త�ా�త �ా�� సమస�ల�
ఎక���కక��ే �ర�సు� ���ర�. ప���ాల�� ���ం���కరణ వల� ప�జలక� మ��ంత�ా ప�భ�త� ��వల� అందుత�����.
ప�జల సమస�ల� ప��ష���ం�ేల� ప�� ప�భ�త� అ���ా�� �బద�త�� ప��ే�ా� ం. ��ం ఈ ��త� �ల�� ను అ�వృ��� బ�టల�
న����ందుక� ప���� �ిద�ం�ా ఉ���మ���ర�, ఆ త�ా�త �ర�ప� �ల�� ఎ� �ీ పర��శ�ర ����� మ�ట�� డ�త� �
ఆశయ�లక� అనుగ�ణం�ా ప��ే�ి ప�భ������� �� �� �ాఖ పరం�ా మం� ��ర� �సు���ా� న�, తనక� ఈ అవ�ాశం
ఇ��నందుక� ధన��ా��ల� �ె��ార�.
========================================================================
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*04-04-2022,*
*అమ�ావ�.*

*�ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� ��త�  �ల�� లను ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .*

*�ాల�� ���ం���కరణల� ��గం�ా 13 ��త� �ల�� లను �ా�ం� �ా�ా�లయం నుం� వర��వ� �ా ��ా రం�ం�న �ీఎం ��
��ౖయ� .జగ� .*

*��త� �ల�� ల ఏ�ా�ట� త�ా�త ప�ణ��క�ాఖ ర��� ం��ం�న �ల�� ల సమగ� సమ���రం�� క���న ���ి� ��� ��ం� బ�� ఆ�
�ా� ట��ి��� ను �డ�దల �ే�ిన �ీఎం.*

*�ార�క�మంల� �ాల�� న�ర�ాణ�, ఐ అం� �ీఆ� �ాఖమం�� ����� ��ంకట�� మయ�(���), ప�భ�త� సల���ర�( ప�జ�
వ�వ��ాల�) సజ�ల �ామకృ�ా� ����� , మ�ఖ�మం�� మ�ఖ� సల���ర� అజ�య కల�� ం, �ీఎ� ��క�� స�� శర�, ����ీ
��� �ాజ�ంద���� ����� , �ీ�ీఎ� ఏ ���ష� �ీఎ� � �ా� ప��ా�, వ�వ�ాయ�ాఖ���ష� �ీఎ� ప�నం మ�ల��ండయ�,
ప��శ�మల�ాఖ ���ష� �ీఎ� క���ాల వల���, ఆ� అం� � మ�ఖ��ార�ద��� ఏం ట� కృష�బ�బ�, �ా� �ం� ��క�ట��
�జ� క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల�.*


