
 12–11–2022, 
 ఏ� ఇంజ��ం� క��ల ��నం, ��ఖపట� ం. 

 ��ఖపట� ం� �ప�� �� న�ం�ద �� పర� టన. 
 �జ�న గవర� � ��  �శ� �ష�  హ�చంద�, �ఖ� మం�� �� �య� .జగ� . 

 ఆం�ధ  �శ� ��� లయం�  ఏ�� �  ��న  బ�రంగ  సభ�  ���న�   �ప��  ��  న�ం�ద  ��, 
 గవర� �  ��   �శ� �ష�   హ�చంద�,  �ఎం  ��  �య� .జగ�,  �ం�ద  ���   మం��  ��  అ�� � 
 �ష��  . 

 ఈ  సందర� ం�  �.10,742  �ట�  ���న  అ�వృ��  ప�ల�  శం��� పన�,  ��రం�త� �� 
 ��న �ప��మం�� �� న�ం�ద ��. 

 ��ఖ సభ� �పసం�ం�న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�....: 

 ఉత��ం�ధ గడ��ద �దర �� గతం... 
 �శ  �పగ�  రథ�ర�,  �రవ���,  �ద��  �ప�నమం��  ��  న�ం�ద  ��  ���,  ��ష� 
 గవర� �   ��  �శ� �ష�   హ�చంద�   ���,  �ం�ద  మం��వ�� ల�,  మన�  �ం� 
 ఆ�� యతల�,  �క� �  ��న�� ల�  ల����  తర�  వ�� న  �  అక� ల�,  ���మ� ల�,  � 
 అన� ద�� ల�,  అ�� �తల�,  ఆం�ద�ప��   ��ష�  �ప�త� ం  తర�న,  �పజల  తర�న 
 ఉత��ం��  గడ�  �ద  ఈ  ��ఖ�  �దరం�,  హృదయ�ర� కం�  �ం�  ���  ��ం� 
 �� గతం ప����� �. 

 ఒక�� స��దం– మ��� జన స��దం... 
 ఈ  ��  ���తక  ఆం��  ��వ�� �  ��ంగణం�  ఒక��  స��దం  క����ం�,  మ��� 
 జనస��దం  క����ం�.  �� �క  �ర���ళ  ఎగ�ప�న  �ర�ల�  �ం�  ఈ��  జన�రటం 
 ఇక� డ ఉ�� ��న ఎ��ప�� క����ం�. 

 ఏం �ల�� ఎల��స�� అన� ��.... 
 ఇక� డ�  వ�� న  ఈ  జ���  ���ం�  �ప�క�,  �య��  వంగపం� 

 ��� న���..��న���..  తన  �ట�  �������� �.  ఏం  �ల��  ఎ���స��  అం�....ఈ 
 ��  మనం  తల���న  ఈ  మ�సభ�  ఉత��ం�ధ  జనం  �పభంజనం�  క��  �వడం 
 క����ం�. 

 ఇ�  �ల�ద  న���న  మ�క�  ����  �ట��   ��� లం�..  వ���� � ..  వ���� �  
 జగ�� ధ  రథచ������� �   అం�  క��వ��న�   ల�ల  జనసం�హం  మన  ఎ�ట 
 క����ం�. 

 �పజల ఆ�ం�ల� అద�ం ప��� జన సం�హం... 
 ఈ  ��  �శమం�  మ����� ..  �శమం�  మ����   అన�   మన  �జయనగరం  ��, 
 మ�క�  �ర�డ  �ట�  మనంద��  కర �వ�   �ధ  ����� �.  �పజల  అ��నం�  ��  �� 
 ఆ�ం�ల� ఇక� డ� వ�� న ఈ జన�గరం అద�ం ప��ం�. 



 ����  �.10,742  ���  ఖర� ��   అ�వృ��  �ర� �క�ల�  �రవ  �ప�నమం��  �� 
 న�ం�ద����  తన  ��ల  ���  శం��� పన�,  ��రం�త� ��  ���న� ం��...ఈ 
 ఆ�ష  జన���  తర�న,  ��ష�  �పజలంద�  తర�న  �ం�మన�� �  ��  న�ం�ద����� 
 కృతజ�త� ����ం��� �. 

 �ప� ��� స�� ��గం �శ�.... 
 స� ...  �పజల  �ప�త� ం�  గ��న  ��న� ర  సంవత� �ల�  ఈ  ��ష�ం�  �ల�ల  చ��� 
 అ����,  �పజలంద��  �ద�   ఆ�గ� ం  అ����,  ���  సం�మం,  ���క  �� యం, 
 మ��  సం�మం�  ��  అ�వృ��,  ప��లన,  ఈ  �ం�ం�  ��ం��కరణ,  �రదర� కత, 
 గడపవద��  ప��లన  ఇ�..  ఈ  ��న� ర  సంవత� ���  ��ష�ం�  �  ���న� త�� 
 అ���  ��ం.  ఒక  ��ష�ం�  ఆం�ధ�ప��   �ల��� �వడం  అం�  ఈ  ��ష�ం��  �ప� 
 ��మం,  �ప�  ఇంట  �ప�  ఒక�   ��ంబం  �ల��� �వడం  అ�  న�� ,  ఇం�ం�  ఆత�  
 ��� ���  �ంప��� � ఆ� �క వన���  �ప� ��� స�� ��గం ��ం. 

 ఒక  ��ష�  �ప�త� ం�  �  శ� ��ర�  �ం  ���న�   �పయ�� ల�  �ద��,  సహృదయ� 
 అ�న  ��,  �  స�య  సహ���  మ�ంత�  అం�ం�  మమ� ��   ఆ�ర� �ం�ల�  ఈ  స� 
 �ఖం� �మ� ��  (�ప�నమం�� �� న�ం�ద �����) ����� �. 

 ఎ���ళ� �యం �ం� ������.... 
 ఎ���ళ�  ��తం  త��న  అ��ద�  �యం  �ం�  �  ��ష�ం  ఆం�ధ�ప��   ఇం�  �����.  � 
 ���  ���,  �  ��ష�ం  ��య  �సవం��  ��  అ�వృ��  �ంద���  ���,  �� 
 సహృదయం�  ��ల  హృదయం�  ��  �ప�  స�యం,  ��  �  ������  �ప�� కం�  ఇ��  
 �ప�  సంస�,  ��  �  ������  అదనం�  ఇ��   �ప�  ���,  �  ��ష�  �న� ��� ��� 
 �ప� � ఉప�గప��ంద� ఈ సందర� ం� మన� ����� �. 

 �ం�దం� �జ��లక�త�న అ�బంధం.. 
 ��  �  ��ష�ం  �సం,  �  �పజల  �సం  ��  ఏ  మం�  అ��  ��..  ఈ  ��ష�ం,  ఈ  �ప��కం 
 ఎప� ��  �������ంద�  మన�  ����� �.  అ��  ఇక� డ  ఇం�క  �షయం  ��  ��� �. 
 �ం�ద �ప�త� ం� �ప�� కం� �� � అ�బంధం.. ���ల�, �జ��ల� అ�తం. 

 ఏ� �ప�జ�� � అ�ం�.... 
 �  ��ష�  �ప�జ��  తప�   ��  మ�  ఎ�ం�  ��.  ఉండ�,  ఉండ��.  �  ������,  � 
 ��ష�  �పజల�  గత  �ప��� �  ��న  అ�� �ల�  �������న�   �  ��ష�  �పజ�.... 
 ��  మ�ంత�  �ద�మన�  ���..  అ�  ��  ��ం�  ఆ  �ద�  మన��,  ��  ��  ఆ 
 మం�� �� �������ం�� అ� మ��� ��య����� �. 
 ఈ  ��ష�  �పజలంద�  తర�న  ��ష�  అ�వృ��  దృ�� � ,  ��ష�  ��య��   దృ�� �   ఇ�ళ  ��, 
 ఇంతక�ం�  ప�  సంద�� ల�  ��వ� ం�..  �భజన�  సంబం�ం�న  ��ల  దగ �ర  �ం�.. 
 �లవరం  �ం�  �ప�� క  ��  వర�,  ��ఖపట� ం  ���   �� ం�   �ం�  ���   ��   వర�... 
 ఇ�  ప�  అం�ల  �ద  ప�  సంద�� ల�  ��  ��న  ప�  �జ���ల�  ��  ���లం� 
 ప�గణ��  ����  �ద�  మ���  ���  అ�� ం��  ��  ప�ష� �ం�ల�  మన�� 
 ���ం��� �. 



 మం�  ��  మన  �ప��� ��  �రంతరం  ���  దయ,  �పజలంద�  చల��  ��న�,  �ద��న 
 �  ఆ��� �  ఎల��� �  ల�ం�ల�  ఆ��� ..  �ల�  ���ం��� �  అ�  �ఎం  తన 
 �పసంగం ��ం��. 


