
ప���ా ప�కటన
�ే�� : 19.11.2021.

�ాసన మండ� �ౖెర�� �ా ����� ����� �ా� ఏక���వ ఎ��క
• �ాసనమండ� �ౖెర�� �ా ప�కట�ం�న �ఠప� బ�లసుబ�హ�ణ�ం.
• అ�నం��ం�న మ�ఖ�మం��, మంత�� ల�, సభ��ల�.

�ాసన మండ� �ౖెర�� �ా ����� ���� �ా� ఏక���వం�ా ఎ�����నట��  ��� ట�ం �ౖెర�� �ఠప� బ�లసుబ�హ�ణ�ం
�క��ారం జ����న �ాసనమండ� సమ���శంల� ప�కట�ం��ర�. �ాసనమండ� �ౖెర�� పద��� ఒ�� �����ష� ��ఖల�
అ�ంద���ర�. �ాసన ప��ష� 9వ �యమం ప��ారం మండ� �ౖెర�� ��మ ����శం జ����ంద���ర�. ����� ����
�ా� అభ����త����� గంగ�ల ప���క� �����  ప���ా��ంచ�ా సభ��ల� దు�ా�డ ����ాస�ావ�, బ�� క���ణ చక�వ���
బలప���నట��  ��� ట�ం �ౖెర�� బ�లసుబ�హ�ణ�ం �ె��ార�.
�ౖెర�� �ా ఎ�����న ���� �ా�ను మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� ����� , �ాష� � మంత�� ల�, సభ��ల� �ౖెర�� �ీట�
వద�క� �సు�����ర�. అనంతరం ఆయన �ాసనమండ� �ౖెర�� �ీట�ల�ఆ�సునలయ��ర�. ఈ సందర�ం�ా మంత�� ల�,
�ాసనమండ� సభ��ల� ఆయను� క��ి అ�నం��ం��ర�. మ�ందు�ా �ాసనమండ��� �ేర�క�న� మ�ఖ�మం�� జగ�
�హ� ����� �� ���� �ా� ప�ష�గ�చ�ం అం��ం� �ా�గతం ప��ార�.

10 సంవత��ాల నుం� క��ి ప�య�ణం �ేసు� న� ���� �ా�: మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� �����
ఈ సందర�ం�ా మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� �����  మ�ట�� డ�త�.. �ాజ��య ��పథ�ం ల�� ఒక �ామ�న� ద�త
���త� క�ట�ంబం నుం� ���� అన� �ౖెర�� �ా� ��� వ���ర���ర�.  20 సంవత��ాల అ� �న�వయసుల���
�మవరం మ����ా�ట�ల� ����ల� �ా ����.. మ�� 4�ార��  ����ల� �ా ���� అం�ెలం�ెల��ా ఎ���� ��డ�
�ాసనమండ� �ౖెర�� �ా ఎ�����న ���� �ా�ను హృదయప�ర�కం�ా అ�నం��సు� ���మ���ర�. ��న� �ార�
��ౖఎ� �ాజ��ఖ� ������� ఆయనక� స����త సంబం��ల����య�, ��ౖఎ�ా�����ీ �ా� �ిం�న ������ల��  �ల��
అధ��ల��ా ���య��లకం�ా ప��ే�ారన�ర�. 10 సంవత��ాల �ాట� తన�� క��ి ప�య�ణం �ే�ార�, ��డ� �ౖెర��
�ా� నం �� ందడం ��ల� సం��షం�ా ఉంద���ర�.
ఈ సందర�ం�ా మంత�� ల� బ�గ�న �ాజ�ంద���� ����� , �ెర�క��ాడ రంగ��� �ా�, ����������  �ామచం��� ����� , ధ�ా�న
కృష����, �ి��� �శ�ర��, ఆళ�  ���, �ెల�� బ� �న ��ణ����ాలకృష� , ��క��ట� సుచ��త, మండ� సభ��ల� మ�ధ�,
క��  న���ం������ , �� త�ల సు�త, �ొ�ా� మ�ణ�క� వరప��ా� త��తర�ల� ���� �ా�క� అ�నందనల�
�ె�యజ��ార�.

�ాజ��య�ల�� �� �ాణ�ం��లంట� డబ��, క�లం అవసరం ల�దు.. నను� �ౖెర�� ను �ేయడం జగ� �హ� �����
�సుక�న� �ాహ� ����త �ర�యం : ���� �ా�
మండ� �ౖెర�� �ా నూతనం�ా ఎ�����న ���� �ా� మ�ట�� డ�త�... ��ద, వ�వ�ాయ, ద�త క�ట�ంబ���� �ెం��న
తనను మండ� �ౖెర�� �ా ఎం�ిక �ే�ినందుక� మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� ����� �� ధన��ా��ల� �ె��ార�.
ఏక���వం�ా ఎ��క�ావ����� సహక��ం�న అ���ార, ప��ప� సభ��లక� అంద���� హృదయప�ర�కం�ా కృతజ�తల�
�ె�యజ�సు� ���మ���ర�.  �ాజ��య�ల��  ఈ �ా� ����� వ�ా� న� ఊ��ంచల�ద���ర�. �ాజ��య�ల��  ��ౖ�� �ా�ాలంట�
డబ��, క�లం, �ాజ��య ��పథ�ం అవసరమ� అందర� ఎల� ����ా� ��.. ��ను క��� అల��� ���ం�ే �ా��న�.. ��క�
ఈ పద� వ��న త�ా�త అవ�� అవసరం ల�ద�.. ��ా�సం, నమ�కం, కష�ప�� ప��ే�� తత�ం ఉంట� ��ల�
అ���ర�. నను� చూ�ి ఎవ����� �ాజ��య�ల�� �� �ావచ����ర�. ��ౖఎ�ా�� క�ట�ంబ���� దగ�ర�ా ఉం��ల� ప��త�ిసూ�
ఉం�ే�ా��న�.. 2009 ఎ��కల��  ఓ���� �నప��డ� �ాజ��ఖ� �����  �ి�� �ౖెర�ం �ె�ా�ర�.. ��ను మ�ఖ�మం��
అయ��ను.. �ను� క��� అ��ం�� �� �సు���ా� న� �ె�ా�ర���ర�. �ర� మ�ఖ�మం�� అ��ే ��ల� ఆ��డ�
�ె�ా�న� ఈ సందర�ం�ా గ�ర�� �ేసుక����ర�.  2009ల� మ�ఖ�మం�� జగ� �హ� �����  తన తం��� ఒక అడ�గ�
మ�ందుక� ����� .. ��ను ��ండ� అడ�గ�ల� మ�ందుక� ���ా� న� �ె�ా�ర�.. ��� అర�ం ఇప��డ� అర�ం అ��ంద���ర�.
తనను �ాసనమండ� సభ���� �ేయడం�� �ాట� �ౖెర�� పద� క��� ఇ���ర� �ె��ార�. మ�ఖ�మం�� జగ�



�హ� �����  తప� మ��వర� ఇంత �ాహ� ����త �ర�యం �సు��ల�ర���ర�.  �ౖెర�� �ా �య�ం�నందుక�
��ం��ంతల నమ�కం�ా ప��ే�ా� మ���ర�. ప�జ� సమస�ల ప��ష���ం�ే ��శల�  ప��ప��లక� ఒక వంత� ఎక����
అవ�ాశం ఇ�ా� న� �ె��ార�. అ��ే ప��ప��ల� క��� ప�భ�త�ం �ే�� అ�వృ��� , సం��మ పథ�ాలను గ����ం�
మ�ట�� ��ల� సూ�ం��ర�. తన��ౖ నమ�కం�� �ౖెర�� �ా ఎం�ిక �ే�ినందుక� సమవర�ం�ా ప��ే�ి ��రవం
�లబ�డ��న���ర�. ద�త�ల ఆత���రవం �ా�ా�� మం� ��ర� వ�ే�ల� ప��ే�ా� మ� ���� �ా� �ె�ా�ర�.

(ప���ర ���గం, సమ���ర �ాఖ, అమ�ావ� స��ాలయం �ా���ే జ���)
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*�ాసనమండ� �ౖెర�� �ా ఏక���వం�ా ఎ�����న ����� ����  �ా�ను అ�నం��ం�న �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ�, మంత�� ల�,
�ాసనమండ� సభ��ల�*

*����  �ా�ను �ాసనమండ�ల� �ౖెర��  క���� వద�క� స�యం�ా �సుక�����న �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ�, �ాసనస��
వ�వహ�ాల మం�� బ�గ�న �ాజ�ంద���� .*


