
01–11–2021, 

ఏ–కనె్వ న్షన్ సెంటర్, విజయవాడ. 

 

సామాన్యు లలో అసామాన్ు  ప్రతిభన్య గుర్ తెంచి సత్క ర్ెంచిన్ ఆెంప్రప్రదేశ్ ప్రభుతె్ ెం 

 

రాష్ట్రెంలో తొలిసార్గా వైఎస్ఆర్ లైఫ్టెం అచీవ్మెంట్ అవార్డులు, అచీవ్మెంట్ అవార్డులు 

 

వైయసాా ర్ లైఫ్ టమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డులు, వైయసాా ర్ అచీవ్మెంట్ అవార్డుల 

ప్రధానోతా్ వెంలో పాలొ్గన్న  గవర్న ర్ శ్ర ీబిశె్ భూ్ణ్ హర్చెందన్, సీఎెం శ్ర ీవైయస్.జగన్ 

 

ఈ సెందర్భ ెంగా సీఎెం శ్ర ీవైయస్.జగన్ ఏమన్నన ర్ెంటే....:   

 

ఎెందరో మహాన్యభావులు.. అెందర్కీ వెందన్నలు.... 

ఈ రోజు మాన్నీయ గవర్న ర్ గార్డ, అమమ (శ్రమీతి వైయస్.విజయమమ ), ఎెందరో మహాన్యభావుల 

మరు .. సామాన్యు లగా ఉన్న  అసామాన్యు లు మరు  న్న సమయెం గడుపుతున్న ెందుకు చాలా 

సెంతో్ెంగా ఉెంది. ఎెందరో మహాన్యభావులు అెందర్కీ వెందన్నలు. న్న త్ర్పున్, రాష్ట్ర 

ప్రభుతె్ ెం త్ర్పున్, తెలుగు జాతి త్ర్పున్ అెందర్కీ వెందన్నలు. రాష్ట్ర అవత్ర్ణ దినోతా్ వెం 

సెందర్భ ెంగా అెందర్కీ శుభాకెంక్షలు. 

 

దేశ్ అతుు న్న త్ అవార్డుల త్ర్హాలోనే... 

కెంప్ద ప్రభుతె్ ెం ఏటా వివిర ర్ెంగాలలో గొరప వార్ని, మెంచివార్ని దేశ్ెంలోని అతుు న్న త్ 

అవార్డులైన్ రదమ ర,ీ  రదమ భూ్ణ్ , భార్త్ర్త్న  వెంటి అవార్డులిచిి  సత్క ర్స్తెంది. మన్ెందర్ 

ప్రభుతె్ ెం కూడా ఇటువెంటి కర్ు ప్కమమే చేరటిర, రాష్ట్ర అవార్డులు కూడా ఇస్తత బాగుెంటుెందని 

రలు సూచన్లు ఇచిి న్ నేరరు ెంలో వైయసాా ర్ అవార్డులన్య న్వలకొలప టెం జర్గెంది.   

 

డాక రర్ వైయసాా ర్– నిెండైన్ తెలుగుదన్ెం 

మహానేత్, న్నన్న గార్డ డాక రర్ వైయసాా ర్ గార్డ పేర్డ చెబితే అెందర్కీ కొనిన  వి్యాలు గుర్డతకు 

వసాతయి. నిెండైన్ తెలుగుదన్ెం త్న్ రెంచకటురలో కనిపిస్తెంది. వు వసాయెం మీద మమకర్ెం 

త్న్ ప్రతి అడుగులోనూ కనిపిస్తెంది. ప్గామెం, రల్లలె మీద పేదల మీద అభిమాన్ెం కూడా 

త్న్న్య చూసూత నే కనిపిసాతయి. ప్రతి ఒకక ర్నీ పెదద చదువులు చదివిెంచాలన్న  త్రన్, ప్రతి 

ఒకక ర్ ప్పాణానిన  నిలబెటార లన్న  ఆరాటెం ఇవనీన  కూడా న్నన్న గార్ని చూస్తతనే కనిపిెంచే 

వి్యాలు. 

 

అకశ్మెంత్ ఎతుతకు ఎదిగన్ మహామనిషి.... 

అనేక వి్యాలు ఆయనిన  చూస్తతనే గుర్డతకు వసాతయి. 

 భూమి మీద ఉెంటూ... ఆకశ్మెంత్ ఎతుతకు ఎదిగన్ ఆ మహామనిషి ఈరోజు మన్ మరు  

లేకపోయిన్న, అెంత్ గొరప వాడు, మహాన్యభావుడు కబటేర ఆయన్ పేర్డమీద రాష్ట్ర శ్సాయియిలో 

అతుు న్న త్ పౌర్ పుర్సాక రాలన్య ఇవాె లని వైఎసాా ర్ లైఫ్టెం అచీవ్మెంట్ అవార్డులు, 

వైఎసాా ర్ అచీవ్మెంట్ అవార్డులు ఇస్తన్నన మని ప్రకటిెంచాెం. ఇెందులో లైఫ్టెం అచీవ్

మెంట్ అవార్డులు ప్రకటిెంచిన్ వార్కి రూ.10 లక్షలు, కెంసు  విప్గహెం, మమెంటో, యోగు తా 

రప్త్ెం ఇస్తన్నన ెం. అచీవ్మెంట్ అవార్డులు పెందిన్వార్కి రూ.5 లక్షలు, కెంసు  విప్గహెం, 

మమెంటో, యోగు తా రప్త్ెం ఇస్తన్నన ెం. 

 

ప్రతి రనిలోనూ పార్దర్శ కత్తో.... 

గర్ె ెంగా మరోసార్ ఇెంకో వి్యెం చెబుతున్నన న్య. మన్ ప్రభుతె్ ెం ఏర్ప డిన్ త్రెా త్ ఏ 



కర్ు ప్కమెం చూసిన్న, ప్గామ సచివాలయాలెో లక్షా 30 వేల మెందికి ఉద్యు గాలు ఇవె డెం 

దగరొ్న్యెంచి మదలుపెడితే.. ప్రతి సెంక్షేమరథకెం కూడా, ప్రతి పేదవాడికి అత్ు ెంత్ 

పార్దర్శ కెంగా ఇవె గలిగే వు వసయిని తీస్కొనిరావడెం  మదలు.. ఈరోజు ఈ అవార్డుల ఎెంపికలో 

కూడా కులెం చూడలేదు. మత్ెం చూడలేదు. ప్పాెంత్ెం చూడలేదు. చివర్కి వార్ రాజకీయ 

పార్టరలన్య, రాజకీయ భావాలన్య కూడా చూడలేదు. మనిషిని ఒక మనిషిగానే చూశెం. విభేదిెంచే 

భావాలున్నన  మన్యషులెో మహామన్యషులన్య చూశెం. 

 

అసామాన్యు లకు సలామ్ చేసూత .... 

రాష్ట్ర చర్ప్త్లోనే అత్ు ెంత్ పార్దర్శ కెంగా అవార్డులన్య ఇస్తన్నన ెం. ఇది మన్ తెలుగుకి, 

సెంసక ృతికి, కళలకు, మన్లో ఉన్న  మాన్వతా మూర్డతలకు ఇస్తన్న  గొరప  అవార్డులగానే 

భావిస్తన్నన ెం. ఎెందరెందర్కో సూూ ర్ తనిస్తన్న  మహోన్న త్ సెంసయిలకు, వు కుతలకు ఈ అవార్డులు 

ఇస్తన్నన ెం. సామాన్యు లగా కనిపిెంచే అసామాన్యు లకు వెందన్ెం చేసూత ... వార్ వెలకటరలేని 

ప్రతిభకు సలామ్ చేసూత  ఈ ఆవార్డులన్య ప్రకటిెంచాెం. తెలుగువార్కి, ఆెంప్రప్రదేశ్కి ప్బాెండ్ 

అెంబాసిడర్లైన్, కళలకు, సెంసక ృతికి ఈ ఆవార్డులలో పెదదపీట వేయడెం జర్గెంది. 

 

ప్రతి కళకు.... 

ఒక డపుప  కళాకర్డడికి, ఒక తోలుబొమమ లాటకు, పెందూర్డ ఖాదీకి, జాన్రద గీతానికి, బొబిి లి 

వీణకు, ర్ెంగసయిల రద్యు నికి, థెంసా న్ృతాు నికి, స్ర్భి న్నటకనికి, సవర్ చిప్త్కళకు, వీధి 

న్నటకనికి, హర్కథకు, బుప్ర్కథకు, వెెంటకగర్ జాెంధానీ చీర్కు, మన్దైన్ కలెంకర్టకి, చెకక మీద 

చెకక  శిలాప నికి, న్నదసె రానికీ, మన్దైన్ కూచిపూడికి ఇస్తన్న  అవార్డులు ఇవి. 

 

గొరప  సెంసయిలకూ.... 

అలాగే వెందేళ ెచర్ప్త్ ఉన్న  ఎెంఎస్ఎన్ ఛార్టీస్ వార్కి, సీపీ ప్ నౌ్ లైప్బర్టకి, వేటపాల్లెం 

ప్గెంధాలయానికి, ఆర్ట ుటీ సెంసయికి, సత్ు సాయి సెంప్టల్ ప్టస్ర.. ఇటువెంటి గొరప  గొరప  సెంసయిలకు 

వార్ స్తవలకు ఇస్తన్న  ఆవార్డులు ఇవి. 

రైతుకు... కలెం యోధులకూ అవార్డులు... 

రెండిెంచే రైత్న్న కు మన్దైన్ వు వసాయానికి, ఉద్యు న్వన్ ఉదు మానికి, వు వసాయ అన్యబెంర 

ర్ెంగాలెో వస్తన్న  విరవెానికి ఇస్తన్న  అవార్డులు కూడా ఇవి. 

కలెంయోధులైన్ కవులకు, ష్టసీతవాద ఉదు మానికి,  సామాజిక సప ృహన్య మేల్గక లప డెంలో 

మేర్డరర్ె త్ సమాన్యలైన్ ర్చయిత్లకు, విశ్ల ె్ క పాప్తికయలకు ఇస్తన్న  అవార్డులు కూడా 

ఇవి. 

 

స్తవా మూర్డతలకూ.... 

కోవిడ్ సమయెంలో అయిన్వారే త్మ దగరొ్కు రాకూడదని, రాని రర్సితిులెో.. ఆసప ప్తులెో అనీన  

తామై, తామే కుటుెంబమై.. వారాలు, న్వలలు పాటు త్మ కుటుెంబాలకు దూర్మై ప్పాణాలకు 

తెగెంచి అసామాన్ు మైన్ స్తవలెందిెంచిన్ మాన్వతామూర్డతలకు కూడా ఈ ఆవార్డులు ఇస్తన్నన ెం. 

 

ప్రతి ఏటా అవార్డులు ఇసాత ెం... 

ఈ అవార్డులనీన  ఇక ప్రతి ఏటా న్వెంబర్డ ఒకటో తార్టఖున్ ఇసాత ెం. 

రాష్ట్ర అవత్ర్ణ దినోతా్ ెం న్నడు ఈ ఆవార్డులన్య ఇవె డెం జర్డగుతుెంది. మీ అెందర్ కుటుెంబ 

సభుు డిగా, మీ వాడిగా తెలుగుజాతిలో మాణికు లన్య, మకుటాలన్య, మహాన్యభావులిన  ఈ ర్కెంగా 

సత్క ర్ెంచడానిన  దేవుడు న్నకిచిి న్ అదృ్రెంగా భావిస్తన్నన న్య. 

 

ఈ సెందర్భ ెంగా మీ అెందర్కీ మరొకక సార్ హృదయపూర్ె క అభిన్ెందన్లు తెలుపుతూ సలవు 

తీస్కుెంటున్నన న్య అని సీఎెం శ్ర ీవైయస్.జగన్ త్న్ ప్రసెంగెం ముగెంచార్డ. 


