
21–10–2021, 

ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల  స్టేడియం, విజయవాడ. 
 

విజయవాడ ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల  స్టేడియంలో జరిగిన పో లీసు అమరవీరుల సంసమరణ దినోత్ివ 
కారయక్రమంలో పాలగొ నన స్ీఎం శ్రర వ ైయస .జగన . 
 

అమరవీరుల పుసతకాన్సన ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి 
అనంత్రం పో లీసు అమరవీరులక్ు శ్రద్ధ ంజలి ఘట ంచిన సీ్ఎం 
అమరుల ైన పో లీసుల క్ుట ంబసభ్ుయలక్ు ఆరిిక్ సాయం అందించిన స్ీఎం శ్రర వ ైయస .జగన . 
 

ఈ సందరభంగా సీ్ఎం శ్రర వ ైయస .జగన  ఏమన్నరంటే....: 
 

పో లీసు అధికారులక్ు, పతి్ర ఉదయ యగికి, మీ క్ుట ంబ సభ్ుయలందరికీ న్ అభినందనలు. 
 

పతి్ర ఏడ్ది అకటే బరు 21న పో లీసు అమరవీరుల దినం దేశ్ం మొత్తం జరుపుక్ుంట ంది. 1959లో 
అకటే బరు 21న చ ైన్ సై్్న్సక్ులను ఎదురించి పో రాడిన ఎస్్ైి క్రణ  స్ ంగ  ఆయన సహచరుల ధ ైరాయన్సన, 

త్్యగాన్సన అమరవీరుల సంసమరణదినోత్ివంగా మన దేశ్ం గత్ 62 యేళ్లు గా గురుత  చేసుక్ుంట ంది. ఆ 
రోజు నుంచి ఈ రోజు వరక్ు పజిల స్టవలో పాిణ్లు వదిలిన పతి్ర పో లీసుక్ు, పతి్ర పో లీసు క్ుట ంబాన్సకి 
మొత్తం సమాజం క్ూడ్ జేజేలు పలుక్ుత్ ంది. 
 

అమరులక్ు శ్రద్ధ ంజలి 

 గత్ ఏడ్ది కాలంగా దేశ్ వాయపతంగా 377 మంది పో లీసులు విధి న్సరవహణలో అమరుల ైత్ే అందులో 11 

మంది మన రాష్టాే ా న్సకి చ ందినవారు. ఇలా గత్ ఏడ్ది కాలంలో మరణ ంచిన పో లీసు సో దరుడుకి, సో దరికి 
ఈ అమరవీరులందరికీ నేడు న్ త్రపున మన రాషే్ ాపభి్ుత్వం త్రపున శ్రద్ధ ంజలి ఘట సుత న్నను. 
వారి క్ుట ంబ సభ్ుయలక్ు న్ పగిాఢ సానుభ్ూత్ర క్ూడ్ త్ లియజేసుత న్నను. అధికారం చేపట ేన న్ట  
నుంచి సమాజం పటు  బాధ్యత్త్  పరిపాలన సాగుత్ ంది. సమాజం పటు  బాధ్యత్లు న్సరవహిసుత నన 
పో లీసులు పటు  క్ూడ్ మనందరి పభి్ుత్వంగా అదే చిత్తశుదిధన్స, బాధ్యత్ను చేత్లోు  క్ూడ్ చూప సూత  
వచ్చం. 
 

దేశ్ంలో పో లీసులక్ు త్ొలిసారి వీకీుఆఫ ... 
 కాబటేే  పో లీసులు త్మ క్ుట ంబాలత్  గడపాలన్స వారికి త్గినంత్ విశరా ంత్ర ఉండ్లన్స ఎపుుడూ, ఎవరూ 
క్ూడ్ గత్ంలో ఆలోచన స్్ైత్ం చేయన్స విధ్ంగా వారి బాగోగులు కటసం ఆలోచించి దేశ్ంలో ఎక్కడ్ జరగన్స 
విధ్ంగా మొటేమొదట సారిగా వీకీు ఆఫ న్స పకి్ట ంచిన మొటేమొదట  పభి్ుత్వం మనదే అన్స ఈ సందరభంగా 



సగరవంగా త్ లియజేసుత న్నను. కటవిడ  వలన గత్ క ంత్ కాలంగా ఇది అమలు చేయలేక్పోయనపుట కీ 
క్ూడ్ కటవిడ  త్గుొ ముఖ్ం పడుత్ నన నేపధ్యంలో మరలా ఈ వీకీుఆఫ  పో లీసులకిచేచ కారయక్రమాన్సకి 
శ్రరకారం చుడత్ న్నం. 
 

పో లీసు సంక్షేమం – భారీగా ఉదయ యగ న్సయామకాలు... 
 అదే విధ్ంగా పో లీసు సంక్షేమాన్సకి గత్ పభి్ుత్వం 2017 నుంచి బకాయలు ప్ట ేన రూ.15 కటట ు  న్సధ్ులు 
క్ూడ్ వారికి విడుదల చేస్ న పభి్ుత్వం మనదే అన్స త్ లియజేసుత న్నను. పో లీస  శాఖ్ స్ బబంది క రత్ను 
భ్రీత చేయడ్న్సకి భారీగా ఉదయ యగ న్సయామకాలను క్ూడ్ చేపటేబో త్ న్నం. పో లీస  శాఖ్క్ు 
అనుసంధ్నంగా ఉనన హ ంగారుు ల గౌరవవేత్నం క్ూడ్ మన హయాంలోనే ప్ంచడం జరిగింది. రాషే్ంాలో 
అక్కచ ల ు మమల భ్దతి్క్ు అత్యధిక్ పాిధ్నయత్ ఇసూత .... పో లీసు శాఖ్లో 16 వేల మంది మహిళా 
పో లీసులను గరా మ, వారుు  సచివాలయాల సాధ యలోనే న్సయమంచడం జరిగింది. వారందరికీ శిక్షణ్ 
కారయక్రమం క్ూడ్ మొదలవుత్ ంది. 
 

ఫ్ంిట  ల ైన  వరకరుు క్ు అండగా... 
 క్రోన్ మీద పో రాటం చేసూత  ఫ్ంిట  ల ైన  వరకరుు గా పాిణ్లు అరిుంచిన పో లీసు క్ుట ంబాలక్ు క్ూడ్ 
మన పభి్ుత్వం అండగా న్సలిచంది. క్రోన్ వలు  మృత్ర చ ందిన పో లీసు క్ుట ంబాలక్ు పో లీసు శాఖ్ నుంచి 
రూ.5 లక్షలు మంజూరు చేస్టత .. ద్న్సకి మాయచింగ  గరా ంట గా మరో రూ.5 లక్షలు రాషే్పాిభ్ుత్వం నుంచి 
మంజూరు చేయమన్స ఆదేశాలు జారీ చేశాం. క్రోన్ బారిన పడిన పో లీసులక్ు, వారి క్ుట ంబాలక్ు పతి్ేయక్ 
వ ైదయ స్టవలు అందించడం, క్రోన్త్  మృత్ర చ ందిన స్ బబంది క్ుట ంబాలక్ు దేశ్ంలో ఎక్కడ్ లేన్స విధ్ంగా 
ఎక్ి గేరష యా ఇత్ర సదుపాయాలన్స అందించి పో లీసు క్ుట ంబాలను ఆదుక్ున్నం. 
 

కారుణయ న్సయామకాలు... 
 క్రోన్త్  మృత్ర చ ందిన పో లీసు మరియు ఇత్ర పభి్ుత్వ ఉదయ యగాల క్ుట ంబాలక్ు క్ూడ్ ఊరటన్ససూత  
కారుణయ న్సయామకాలు అన్నన క్ూడ్ న్సరీీత్  కాలపరిమత్రత్  నవంబరు 30 త్ేదీలోగా గడువుప్ట ే  మరీ 
పూరిత చేయాలిిందిగా ఇపుట కే ఆదేశాలు జారీ చేశాం. అదే విధ్ంగా అక్కచ ల ు మమల భ్దతి్ కటసం దేశ్ంలో 
ఎక్కడ్ లేన్స విధ్ంగా దిశ్ యాప్, దిశ్ పో లీస  స్టేష్నుు , దిశ్ పబ్లు క్  పాిస్ క్ూయటరు న్సయామక్ం చేపట ేన 
విష్యం మీక్ు త్ లిస్ ందే. దిశ్ బ్లలుు ప్ై మనం చేయగలిగిన పతి్ర పయిత్నం పూరిత చేసూత  ఉభ్య సభ్లు 
ఆమోదించి, కేంద్ిన్సకి వారి ఆమోదం కటసం ఇపుట కే పంప ంచ్ం. 
 

బాలిక్లు, మహిళ్ల రక్షణ చరయలు– జాతీయ సాి యలో పశి్ంసలు. 
 బాలిక్లు, మహిళ్ సంరక్షణకటసం మహిళా మత్,ి స్్ైబర  మత్ ికారయక్రమాలను వారుు , గరా మ సాధ యలోకి 
తీసుక్ువ ళాు ం. మహిళా హ ం మంత్రి ఆధ్వరయంలో పట షే్ంగా అమలు చేసుత నన  ఈ రక్షణ చరయలక్ు 



జాతీయ సాధ యలో పశి్ంసలు, పురష్టాకరాలు క్ూడ్ లభించ్య. 
 

మరిక న్సన విష్యాలు మీ ముందుంచ్లి... 
ఇక్కడ మరిక న్సన విష్యాలను క్ూడ్ ఈ సందరభంగా పజిల ముందుంచ్లి. మారుత్ నన సమాజంలో, 
మారుత్ నన టెకానలజీత్  క ్రం ఇన వస్ ేగేష్న  నుంచి సై్్బర  క ్రం ఇన వస్ ేగేష్న  వరక్ు పో లీసుల భాధ్యత్లు 
విసతరించడం మన క్ళలు దుటే క్న్సప సుత న్నయ. చీక్ట  పపించం చేస్ట నేరాలత్  పాట  వ ైట  కాలర  నేరాలను 
క్ూడ్ న్సరోధించడం, జరిగిన నేరాలను విచ్రించడం వరక్ు పో లీసు విధ్ులు విసతరించ్య. మన గడుమీద 
ఉండి ఇక్కడే నేరం చేస్ నవారిత్  పాట  సరిహదుి లు లేక్ుండ్ రాషే్ంా అవత్ల, వేరే దేశాల నుంచి క్ూడ్ 
మన గడుమీద ఉనన పజిలను, సంసధలను, పభి్ుత్్వలను టార ొట  చేస్ట నేరగాళ్ును వారి చేస్ట నేరాలను 
క్ూడ్ ఈ రోజు మన పో లీసు శాఖ్ డీల  చేయాలిి వసోత ంది. అంటే నేరం ఎపుట క్పుుడు క త్త , క త్త  
రూపాలోు  ద్డి చేసుత ంది. 
 

నేరాల క త్త  రూపాలను చూసుత న్నం... 
నేరాలక్ు సంబంధించి ఇలాంట  మరో క త్త  రూపాన్సన క్ూడ్ ఈ మధ్య కాలంలో మనమంత్్ మన 
రాషే్ంాలో చూసుత న్నం. గత్ ర ండుననరేళ్లు గా ఈ క త్త  కటణం, క త్త  నేరగాళ్ును మన రాషే్ంాలో చూసుత న్నం. 
వీరు ఎలాంట  పనులు చేశారో క్ూడ్ మన క్ళలు దుటనే క్న్సప సుత న్నయ. అధికారం దక్కలేదన్స చీక్టలు  
విగరహాలు ధ్వంసం చేసుత న్నరు. అధికారం దక్కలేదన్స చీక్టలు  ఆలయాలక్ు సంబంధించిన రధ్లను 
త్గలబెడుత్ న్నరు. క్ులాల మధ్య చిచుచ ప్డుత్ న్నరు. అధికారం దక్కలేదనే మత్్ల మధ్య చిచుచ 
ప్టేడ్న్సకి ఏ మాత్ంి క్ూడ్ సంకటచించడం లేదు. అధికారం దక్కలేదన్స సంక్షేమ పథకాలను 
అడుు కటవడ్న్సకి కటరుే లోు  కేసులు వేయంచి ఇళ్ు న్సరామణ్లను ఆప న సంఘటనలు క్ూడ్ మన క్ళలు దుటే 
క్న్సప సుత న్నయ.అధికారం దక్కలేదన్స చివరక్ు పటదప లులక్ు  ఇంగిుష్ మీడియం చదువులు అందడ్న్సకి 
క్ూడ్ వీలేు దన్స అంట న్నరు. 
 

అబద్ి లనే డిబెట ు గా.... 
 చివరకి మా వాడు అధికారంలోకి రాక్పో త్ే పతి్రరోజూ అబద్ి లే వారతలుగా, వారాత  క్థన్లుగా మేము 
ఇసాత ం. అబద్ధ లనే డిబెట ు గా పతి్రరోజూ నడుపుత్్మన్స అంట నన పచచ పత్కి్లు, పచచ ఛ్న ళ్ును క్ూడ్ 
మన క్ళలు దుటే చూసుత న్నం. 
 

ముఖ్యమంత్రిన్స క్ూడ్.... 
మా వాడు అధికారంలో లేక్పో త్ే ముఖ్యమంత్రిన్స క్ూడ్ బో స్ డీకే అంటే లంజాక డుక్ు అన్స.. బూత్ లు 
వాడుత్ న్నరు. ముఖ్యమంత్రి అంటే కాన్సస్ ేటయయష్నల  హెడ .. అలాంట  ముఖ్యమంత్రిన్స, వాళ్ు  
త్లిునుదేిశించి మాటాు డుత్ నన మాటలు, బూత్ లు త్రటేడ్న్సన క్ూడ్ ఈ రోజు చూసుత న్నం. 



 

ఇలా త్రటేడం క్ర కేేన్.... 
ఇది క్ర కేేన్.. ఇలా త్రటేడం క్ర కేేన్.. ఇలా త్రట ేనందుక్ు ముఖ్యమంత్రిగారిన్స అభిమాన్సంచేవాళలు వర ్న్ 
త్రరగబడ్లి, వాళ్లు  ర చిచపో వాలి, రాషే్ంాలో భావోదేవగాలు ప్రగాలి. ద్న్సవలు  గొడవలు సృష ేంచ్లన్స ఆరాట 
పడటం.. ఇదంత్్ సమంజసమేన్ అన్స ఒక్కసారి అందరూ ఆలోచన చేయాలి. ఇలాంట  ద్రుణమ ైన 
పరిస్ ిత్ లు ఇవాళ్ చూసుత న్నం. 
 

రూపం మారుచక్ునన యాంటీ సో ష్ల  ఎలిమ ంటి .... 
రూపం మారుచక్ునన యాంటీ సో ష్ల  ఎలిమ ంటి ను అంటే అసాంఘిక్ శ్క్ుత లు... రాజకీయ న్యక్ులుగా 
క్ూడ్ మనం చూసుత న్నం. త్్ము గ లవలేదు కాబట ే , త్మవాడు గ లవలేదు కాబట ే , త్మక్ు గిటేన్స 
మన్సష  ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసుత న్నడు కాబట ే  ర ండేళ్ు  త్రావత్ జరిగిన మున్సిపల, కారొురేష్న  
ఎన్సనక్ల ైత్ేనేమ, జ డీుటీస్ీ, మండల ఎన్సనక్లు, చివరకి ఉప ఎన్సనక్లోు  క్ూడ్ అధికార పారేీ పాలనను 
మ చుచక్ుంటయ పిజలు అఖ్ండ విజయం అందించ్రు కాబట ే , ఇక్ త్మక్ు అధికారం దకేక అవకాశ్ం 
లేదు కాబట ే  ఇలా చేసుత న్నరు. 
 

రాషే్ ాపతి్రషే్నూ దిగజారుసుత న్నరు....   
 చివరక్ు మన రాషే్ంా పరువు, పతి్రషే్లను క్ూడ్ దిగజారుసూత  డగిి  ఆంధ్పిదిేశ  అన్స చ ప ు వీరంత్్ 
జరగన్సది జరిగినట ే గా పచిచ అబద్ి న్సన స్్ైత్ం గోు బెలి  పిచ్రం మాదిరి రోజూ అబద్ి లే చ బుత్ూ మన 
రాషే్ంా మీద,  మన రాషే్ంాలో ప లుల భ్విష్యత్ త  మీద క్ూడ్ ఒక్ క్ళ్ంక్మ ైన ముదవిేయడం చూసుత న్నం. 
వీరు టార ొట  చేసుత ననది మీ ముఖ్యమంత్రిన్స, మనందరి పభి్ుత్్వనేన మాత్మేి కాదు రాషే్ంాలో ఉనన పిత్ర 
క్ుట ంబం మీద, పతి్ర ఒక్కరిమీద్ వీరు చేసుత నన ద్డి. 
 

అక్కసుత్ .. అన ైత్రక్ పచి్రం.... 
మన ప లులను క్ూడ్ డగి  అడికే్స గా పపించ్న్సకి చూప ంచే దురామరొమ ైన పయిత్నం జరుగుత్ ంది. ఇది 
అత్యంత్ తీవిమ ైన నేరం. ఇది అన ైత్రక్ం, అధ్రమం, ఒక్ పచిచ అబదిం అన్స ఏక్ంగా సాక్షాత్ూత  స్్ంటిల  
గవరనమ ంట క్ు చ ందిన డ ైర కే్రేట  ఆఫ  ర వ నూయ ఇంటెలిజ ని  వివరణ ఇచిచన్ క్ూడ్, విజయవాడ స్ టీ 
పో లీస  క్మష్నర  ఆ వివరణను చూప సూత  మళ్లు చ ప ున్.. చివరక్ు డీజీపీ పదే, పదే ఇదే విష్యం, ఇవి 
అబద్ి లు అన్స చ ప ున్ క్ూడ్ ల క్కలేన్సత్నంత్ , కేవలం అక్కసుత్  ఒక్ పథక్ం పకిారం కిరమనల  
బెయిన త్  క్ుటపిూరిత్ంగా వయవహరిసుత న్నరు. 
 

 మన రాషే్ంా పరువు, పతి్రషే్లను, ఇక్కడ ప లులు, పజిల భ్విష్యత్ త ప్ై ఒక్ క్ళ్ంకిత్ ముదవిేస్  
ద బబతీయాడన్సకి స్ దిపడ్ు రు. 



 

పౌరుల రక్షణలో రాజీ పడొదుి .... 
ఇట వంట  పరిస్ ిత్ లోు  పో లీసులందిరికీ నేను చ పుగలిగేది ఒక్కటే.. శాంత్ర భ్దతి్లు మనక్ు అత్యంత్ 
పాిధ్నయత్ క్లిగిన అంశ్ం. ఈ విష్యంలో ఎవవరికి క్ూడ్ మనహాయంపు లేదు. న్ వారు త్నవారు అనే 
భేదం చూడవలిస్ న పన్సలేదు. శాంత్ర భ్దతి్ల పరిరక్షణే అత్యంత్ పాిధ్న్యంశ్ం. పతి్ేయకించి మహిళ్లు, 
ప లులు, వృదుధ ల రక్షణత్  పాట  మొత్తంగా పౌరులందరి రక్షణ, భ్దతి్ విష్యంలో పో లీసులు ఏమాత్ంి 
రాజీపడొదిన్స పతి్ర పో లీసు సో దరుడికీ గురుత  చేసుత న్నను. 
 

బడుగు,బలహీన వరాొ ల రక్షణ కటసం.... 
బడుగు, బలహీన వరాొ లవారి మీద క్ులపరమ ైన ద్డులు, హింస ఎక్కడ ైన్ జరిగిత్ే.. కారక్ులను 
ఎవర ్న్ క్ూడ్ ఉపటక్షించొదుి .. అలాంట  వారు ఎవర ్న్ క్ూడ్ చటేం ముందర న్సలబెటేండన్స పతి్ర 
పో లీసుక్ు త్మ విధిన్స గురుత  చేసుత న్నను. తీవవిాద్న్సన, ఆసాంఘిక్ శ్క్ుత లను, సంఘ విదయిహ 
కారయక్లాపాలను ఏమాత్ంి క్ూడ్ ఉపటక్షించొదిన్స, ఈ విష్యంలో ప్ద్ి  చిన్న అంటయ వేరేవరుగా 
చూడ్లిిన అవసరం లేదన్స గత్ంలోనూ చ పాును, మరోక్కసారి చ బుత్ న్నను. 
 

చివరగా... 
ఈ సందరభంగా ఎలుపుుడూ మంచి చేసుత నన  మీ అందరికీ, మనందరి పభి్ుత్్వన్సకీ  దేవుడి దయ, 

పజిలందరి చలున్స దీవ నులు లభించ్లన్స కటరుక్ుంట న్నను అన్స సీ్ఎం శ్రర వ ైయస .జగన  త్న పసింగం 
ముగించ్రు. 
 

 ఈ కారయక్రమంలో హ ంమంత్రి మేక్త్ ట  సుచరిత్, దేవాద్యశాఖ్ మంత్రి వ లంపలిు శ్రరన్సవాస, 

పౌరసరఫ్రాల శాఖ్ మంత్రి క డ్లి శ్రర వ ంక్టేశ్వరరావు(న్న్స), స్ీఎస  డ్కే్ర  సమీర  శ్రమ, డీజీపీ గౌత్ం 
సవాంగ, ఇత్ర పజిా పతి్రన్సధ్ులు, పలువురు ఉననత్్ధికారులు పాలగొ న్నరు. 
 
================================================================
================================ 
 
21-10-2021, 

ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల  స్టేడియం, విజయవాడ. 
 

విజయవాడ ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల  స్టేడియంలో జరిగిన పో లీసు అమరవీరుల సంసమరణ దినోత్ివ 
కారయక్రమంలో పాలగొ నన స్ీఎం శ్రర వ ైయస .జగన . 
 

అమరవీరుల పుసతకాన్సన ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి 
 



అనంత్రం పో లీసు అమరవీరులక్ు శ్రద్ధ ంజలి ఘట ంచిన సీ్ఎం 
 

అమరుల ైన పో లీసుల క్ుట ంబసభ్ుయలక్ు ఆరిిక్ సాయం అందించిన స్ీఎం శ్రర వ ైయస .జగన . 
 

కారయక్రమంలో హ ంమంత్రి మేక్త్ ట  సుచరిత్, దేవాద్యశాఖ్ మంత్రి వ లంపలిు శ్రరన్సవాస, పౌరసరఫ్రాల 
శాఖ్ మంత్రి క డ్లి శ్రర వ ంక్టేశ్వరరావు(న్న్స), స్ీఎస  డ్కే్ర  సమీర  శ్రమ, డీజీపీ గౌత్ం సవాంగ, ఇత్ర 
పజిా పతి్రన్సధ్ులు, పలువురు ఉననత్్ధికారులు హాజరు 
 


