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రత ే:ాB$C ాతంత ం సమ4Dా+8Eంచడం
$%సం ఉద6HంIన ఎంద+ .L6గధనులను
రత జNOPద6మ చ+8తను
రOయ4లందరR ఘనంా
సT+8ంచు$%UాVన సందరWం ఇ . అ'Zంా
మార\ ంల] ^ట_` Dాలనక; వ67+bకంా
Dc+ాdిన మf.LTాంgB పసుh7సూ
h ^ట_`
j ే:ాంగ $ార6ద+8k jVయం హm, ^టo
Dారp qrంటs tuvw ల] మfతxTdి jగyfBz
ప7{ి సుhనzటs
p ఇట}వల పకట_ం~Lర. ఏ
^ట_` ప+8Dాలక;ల వలస Dాలనక;
వ67+bకంా ాంg Dc+ాdిL+ ఆ ^ట_`
ప+8Dాలక;ల ాంgB  రjసూ
h తమ
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Dారp qrంటs tuvw వద jగyహం ప7{ించడం
రత జN7$C గర$ారణం.
మfతxTdి అడగ4జNడల] :ాం7య4త
పంLల], అ'Zంామార\ ంల] .ెలంాణ పజల;
ఉద6HంI స+ాా2Bz ాgంచుక;Lzర.
ాgంచుక;నz స+ాష ం2 ల] .ెలంాణ జN7
చ+8తను సమ4నzతంా ~Lట_~ెu ల!"ండ
$%ట U కా .Vా+8ా ాతంత

తవ

Uడకల; జరపతxనzందుక; యావ
.ెలంాణ పజల; dెంతా ఆనంద
పడతxLzర.
దిణLపథంల] సుj:ాల ామాజN6Bz
ాింIన $ాకOయ4ల $ాలంల]
రRప దుక;నz

ఈ ల!"ండ $%ట. ఫ.ే
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ద+ాజ దగ\ ర చపటs
p $dి.ే బలా 'Zాw
ద+ాజ దగ\ ర ప7ధBం~ే ధB :ాసh 
jజNELB$C, Uాసుhక $ శలాB$C Bదరkనంా
BVIం

ఈ ల!"ండ $%ట.

.Lా పభ4వక; y+ామ ల?Tణ4ల;
ాత"+8ంIం

ఈ ల!"ండ $%టల].

భకh +ామ Lసు ట Uల;వdిన సుపtిద
$=రhనల¡z ప7ధBంIం
భ L

ఈ $%టల].

+ామయ6క; పO ఏట మ4.L6ల

తలంబల; సయంా ¢సు$£¤p
స.Lంప LయాBz Dారం¥ంIం

ఈ

ల!"ండ ప+8Dాలక;ల. అక"నz మాదనzల;
తమ ప+8Dానల ~Lతx+ా6Bz పద+8kంIం
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ల!"ండ $%టల]. .ెల;గ4 ా'Zత6ంల]
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¦ట ¦దట_ అచ§.ెల;గ4 $ావ6ం యయా7
చ+8త రIంIన D¨zగంట_ .ెలగLర6డ ఈ
ల!"ండ ఆానకU.
.ెల;గ4ల] ¦ట ¦దట_ య?ానం సు©yవ
jజయం కందుకª+8 రదకj కలం నుంI
జNల;Uా+8ం

ఈ ల!"ండ $%టల].

అద ం$C గంాధర కj .Lను రIంIన తపO
సంవరణ«Dాఖా6నం అ పబంgLBz మాV¬
ఇబ'ం క;తx® ాక; అం$CతHI§ం

ఈ

$%టల]. కj పంdితxల¡ంద+ మాV¬
ఇబ'ం క;తx® ాక; మV"భ+ామ4dిా
^ర I§ పసుh7ంIం

ఈ ల!"ండ

$%టల].
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పపంచ పtి

D¨ం న $%'Zనూర, ద+8యా

ఎ- నూw, ద¯° త తర వజNలక;
ఆలUాలంా jలtిVpం

మన ల!"ండ $%ట.

చ+8తల] ఆLdే అత+ాEOయ ఖా67B
D¨ం ం . +±, ఇంాpం² ట+©"

ే:ాల నుంI

వI§న వరh క;ల; ఇక"డ వజNల Uా6Dారం
$నా8ంIనందు వలp  $ా+ాo ఏరdిం .
డ మనందరం సం.³షంా, సగరంా
Bవtిసh ునz మన +ాజgLB మfనగరం
'()ద+ాబ- B+ాTణLB$C పL +ా´
Uయాల ఆల]చన ఈ ల!"ండ $%టల]
పరడDcసుక;నz .
12 శ.Lబ ం నుంI ట_ వరక; '()ద+ాబనగరంల], .ెలంాణ +ాషµంల] పజలందరR
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సం.³షంా సంబ4రంా జరపక; బ¶Lల
పండగ ఈ ల!"ండ $%ట నుం~ే
Dారంభమవతxం .
.ెలంాణ చ+8తక; '()ద+ాబ- నగరం
మక;టయమానమ´.ే, .ెలంాణ
ప+8DాలL అtిh తం Uారసత Uౖభవం
ఎగ+btిన జ£ంdL ల!"ండ $%ట.
.ెలంాణ జN7 చ+8తక; Lట_ నుంI ట_ L$ా
~ెరగB ఆనUాల;ా .ెలంాణ జN7 పశtిh B
పపం~LB$C సమ4నzతంా ~Lటsతxనz

ఈ

ల!"ండ $%ట. అందుక ల!"ండ $%ట
¸ద ాతంత ం

తవం సందరWంా

7వర¹ ప.L$ాBz ఎగ4రUయాల సమ4Iత
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Bర¹యాBz .ెలంాణ +ాష 2 పభ4తం
Oసుక;నz .
రత ాతంత

తవ Uడకల

సందరWంా .ెలంాణ పభ4తం ఎం.³
ప7ాతTకంా jసుhనz దºతxలక;
మ»dెక+ాల భ» పంిణ¼ పథ$ాB$C ల!"ండ
U కా y$ారం చుడతxLzం. ఈ పథ$ాBz
లాpల]p ఇUాళ మంతxల; కªdL
Dారం¥సుhLzర.
Bరuద, మధ6 తరగ7 Bర ో6గ
య4వక;ల; D¨ట Bంప$%వడం $%సం
ఆట¿ల; నడపతÀ jసుhLzర. Uార
+Á సంDా ం~ే సంDాదన Uా+8 కడపక;
కªdL స+8Dcదు. అలాంట_

మÂp పనుzల;
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~ెVpం~LలంటÃ ¢యలB రమవ.³ం .
ఆట¿ +8లÄౖ jgసుhనz రUాణL పనుzను
రదు ~ే:ార. వ6వాయాB$C ఉపP8ం~ే
టకరpÄౖ కªdL రUాణL పనుz
Hనf´ం~Lర. గతంల] ఉనz 76 $%టp
రRDాయల బ$ా´లను కªdL రదు
~ే:ామ4.
Bరuద, మధ6 తరగ7 Bర ో6గ
య4వక;ల; D¨ట Bంప$%వడం $%సం
ఆట¿ల; నడపతÀ jసుhLzర. Uార
+Á సంDా ం~ే సంDాదన Uా+8 కడపక;
కªdL స+8Dcదు. అలాంట_

మÂp పనుzల;

~ెVpం~LలంటÃ ¢యలB రమవ.³ం .
Bz గమBంIన పభ4తం ఆట¿ +8లÄౖ
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jgసుhనz రUాణL పనుzను రదు ~ేtిం .
వ6వాయాB$C ఉపP8ం~ే టకరpÄౖ కªdL
రUాణL పనుz Hనf´ం~Lం. గతంల]
ఉనz 76 $%టp రRDాయల బ$ా´లను
కªdL రదు ~ే:ామ4.
Bజమాబ- లాpల]B ల?లా

మం

ఎరyజÇనz +£Èతxల; Uా+8$C +ాUాVన
బ$ా´ల $%సం ఆం ోళన ~ేసh ుLzర. గత
ఐ Lర సంవత+ాల;ా పభ4.Lల;
బ$ా´ల; ~ెVph ామB f¸ ఇI§
అమల;ల] Bరp ?6ం వ'Zం~L´. +£Èతxల
ఆం ోళన ¸ద ÊÄౖ+8ంm జరపడం.³ +£Èతxల;
ాయాల Dాల´న ప+8t7
ి . +£Èతxల; కళË
p
$ాయల; $ా~ే jధంా ఎదుర చూtిL ఏ
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పభ4తమ» బ$ా´ల; ~ెVpంచలదు. $ా
మా పభ4తం ఎరyజÇనz +£Èతxల బ$ా´ల
~ెVpంపల $%సం పద$ండ $%టs
p మంÌర
~ేtిం . ఈ +Á BజNమాబ- లాpల]
~ెక;"ల పంిణ¼ Dారం¥ంచబడతxనz .
.ెలంాణల]B అBz లాpల]p +£Èతxలక;
ఇUాVన ఇo పÍ స^dీB పభ4తం
jడదల ~ేtిం . వడగండp, +© వ+ాÏల వలp
ెబÐ7నz పంటలక; నష ప+8fరం ఇUాలB
గత పభ4.Lలను ఎBzారp $%+8L
పట_ంచు$%లదు. ధ+ాzల;, +ాాh+$%ల; ~ేtిL
పభ4తం సం ంచలదు. .ెలంాణ +£Èతxలను
ఆదు$%Uాల ఉ ే శ6ం.³ వడగండp, +©
వ+ాÏల వలp

బ
ె Ð7నz పంటలక;
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నష ప+8fరం కªdL అం UాలB
Bర¹´ంచుక;ం

మా పభ4తం. ఇందు$%సం

ఇపట_$b 482 $%టp రRDాయలను jడదల
~ే:ామ4. +£Èతxల ఎ$ ంట¿p$b రా ఈ
డబ4Ðల; ~ేర.L´.
పవరR
p ± $ా+8Tక;లను ఆదుక;ందుక;
Uా+8క;నz రణLలను క;టsంబB$C ల?
రRDాయల ~ొపÒను వరక; మాÊీ ~ేయాB
పభ4తం Bర¹´ంIం . ఇందు$%సం
ఐదునzర $%టp రRDాయల; jడదల
~ే:ామ4.
.ెలంాణ ఉద6మంల] $=లకDాత Dc{ింI,
సకల జనుల సqrTలాంట_ అదుWత
Dc+ాటల; ~ేtిన ఉ ో6గ4లను కడపల]
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Äట sక;B చూసుక;ంటమB మాట ఇ~L§ం.
LB ప$ారqÔ .ెలంాణ +ాష ం2 ఏరdిన
Uంట పభ4త ఉ ో6గ4లంద+8$= tÄషÕ
.ెలంాణ ఇం$CyqrంÍ మంÌర ~ే:ామ4.
+ాష ం2 ల] $=yడలను Dcత'ZంచdLB$C
పభ4తం సమగy $=d
y L jgLLBz
రRD¨ం సుhం . $=ydL$ారల; ఒలంి¬,
$ామÕh , ఏtియo b± ల] Dాల!\
Uా+8$C మ»డ ల?ల రRDాయల; ఖర§ల
$%సం ఇUాలB పభ4తం Bర¹ ´ంIం . ఈ
Dcట}లp ] సర¹ పతకం ాgంIన Uా+8$C 50
ల?ల రRDాయల;, రజత పతకం ాgంIన
Uా+8$C 25 ల?ల రRDాయల;, $ాంస6 పతకం
ాgంIన Uా+8$C 15 ల?ల రRDాయల
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నగదు Dc.Lహం ఇUాలB jgLన
పరqr×న Bర¹ యం Oసుక;Lzం. పత$ాల;
ాgంIన $=ydL$ారల $%Ø లక; కªdL
$=ydL$ారల.³ సమానంా నగదు Dc.Lహం
ఇUాలB Bర¹´ం~Lం.
అ7ినz వయసుల] ఎవ+£స ు Ùఖరం
అg+'ZంI .ెలంాణ +ాా2B$C, యావ
రత ే:ాB$C అంత+ాEOయ ఖా67B ఆ+8EంI
Äట _న 8+8జన, దºత ^డÚ ల; మాలావ
పÛర¹, ఆనం- లక; ~ె+ 25 ల?ల నగదు
Dc.Lహం కªdL పభ4తం ఈ+జb
అం సుhనz .
'()ద+ాబ- బం² ఇqÔ ÄంచdLB$C
ఎz చర6ల; Oసుక;ంటsLzం. మ4ఖ6ంా
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'()ద+ాబ- నగర పజల; సుఖంా,
ప:ాంతంా వనం గdిuందుక;, ఇక"డ
ఉ ో6గ4ల;, మ'Zళల; ఎలాంట_ భయాల;
లక;ంdL jధుల; Bర+8hం~ేందుక; :ాం7,
భదతల ప+8ర?ణక; అత6ంత DాgLన6ం
ఇసుhLzం. '()ద+ాబ p ో DcÜÝ వ6వస ను
పట_ష ప+8~ేందుక;, ఆధుక+8ం~ేందుక;
ఖర§క; Uన$ాడక;ంdL చర6ల;
Oసుక;Lzం. ిఎÝ, ఇంట+£zÍ .³ కªdిన
లా6° ట°, ఇతర ఆధుBక Þక+ా6ల.³
నగరంల] $తh UాహLల $నుల;క; 340
$%టp రRDాయల Bధుల; పభ4తం jడదల
~ేtిం . Bనz ఈ అధుLతన DcÜసు
UాహLలను  జ£ంdL ఊి
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Dారం¥ంచడం కªdL జ+88ం . 3,600 మం
ఉ ో6గ4ల Bయామ$ాB$C కªdL పభ4తం
అనుమ7BI§ం .
'()ద+ాబ- నగ+ాBz UౖÊÄౖ నగరంా
మా+b§ందుక; ÄౖUటs కంÄల.³ కVtి
పభ4తం పయ7zసుhం . తరల
'()ద+ాబ- నగరం 4  UÊ
ౖ Äౖ నగరంా
మారతxం . '()ద+ాబ- ను ఐట_
ఇంక;6బáటw ా మార§dLB$C శరUగంా
పయ.Lzల; ాగ4తxLz´.
.ెలంాణ సంస"ృ7$C తలమాBకqr×న
బతxకమT, బ¶Lల పండగలను +ాష 2
పండగల;ా పభ4తం అg$ా+8కంా
Bర'Zసh ునz .
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.ెలంాణ క పదరkనలక;, ా'ZO
సభలక; U కా tిలp ;తxనz
రãందర7B గత పభ4.Lల; Bరp ?6ం
~ే:ా´. రãందర7B äపా
O+8§ ద dLB$C $%ట_ రRDాయల; jడదల
~ే:ామ4.
L .ెలంాణ $%ట_ రతLల ãణ అB
గ+8EంIన .ెలంాణ మfకj

Lశర

కృష¹ మా~Lర6ల u+8ట పO ఏdL

ఒక

ఉతh మ కj$C 1,01,116ల నగదు పరా"రం
అం ం~LలB ఉతh రల; జN+© ~ే:ామ4.
ఎBzకల]p ఇI§న f¸ qÔరక;
.ెలంాణల]B 8+8జన తంdLల;, ఆ Uాtీ
గ»dేలను ాyమ పం~L´Oల;ా
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మా+ా§లB Bర¹ యం Oసుక;Lzం. ఎtీలక;
12 :ాతం +8జ+bషo కVంచdLB$C
అవసరమ´å6 BU కను సమ+8ంచdLB$C
'()$%ర మా L6యమ»+8h ఆధర6ంల]
కHట} ఏ+ాటs ~ేtu ప$Cయ
y
జరగ4తxనz .
మ4tిp ం qr×L+8ట} cదరలక; 12 :ాతం
+8జ+bషను
p ఇUాలB Bర¹´ం~Lం.
ఇందు$%సం '()$%ర మా L6యమ»+8h
ఆధర6ంల] కHట} ఏ+ాటs ~ేసh ుLzం.
qr×L+8ట} కHషo క; U´6 $%టp
రRDాయల బdెE Í $bట´ం~Lం. వ~ే§
Uా+8Ïక బdెEటp ¿ Bధుల; $bట´ాhం. వ¬æ
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ఆసుhల ప+8ర?ణ $%సం వ¬æ బ¶రÚక;
Á6dి{ియÕ అg$ా+ాల; కVసు
h Lzం.
$£Èçసhవ మతసుhల సమస6ల పటp పభ4తం
సంపÛర¹ అవాహన కV8 ఉం . దºత,
$£Èçసhవల సమస6ల ప+8ా"+ాB$C పభ4తం
Iతh >  .³ కృ{ి ~ేసh ుం . $£Èçసhవల; చ+8§ల;
B+8Tం~LలంటÃ ఇపÒడ కల¡కw అనుమ7
D¨ందవలtి ఉం . చ+8§ల B+ాTణLB$C ాyమ
పం~L´Oల ప+8gల] అనుమ7 D¨ం ే
jధంా Uసుల;బటs కVంచబడతxం .
చ+8తల] ఎనzడూ లB jధంా ఇట}వల
జ+88న మ4BపÕ, $ా+ä+bషo ఎBzకలల]
£ల;D¨ం

పట ణ qÔయw ా ఒక tిక;"

మ.LB$C ~ెం న DÞరడ ఎBzక $ావడం
19

.ెలంాణల]B మత ామరా6B$C
$ా¨TDాVటo కల§w క; పOకా
బjసుhLzం. ఇందుక; గ+8సుhLzం.
బల'న వ+ా\ల;, ^tి క;లాల పజల పటp
మా పభ4తం ప+8పÛర¹ ానుభ»7.³ ఉం .
మ4ఖ6ంా ఎం^tిల $%సం ప.ే6క సంbమ
$ార6కyమాల రRపకలన జరగ4తxం .
వృదుల;, jకలాంగ4ల;, jతంతxవలక;
ఇ~ే§ ÄనÏo ఏమాతం స+8Dcవడం లదB,
LBz Äం~LలB గతంల] ట_ఆwఎÝ
dిమాం² ~ేtిం . $ా ఏ పభ4తమ»
పట_ంచు$%లదు. అందు$b ట_ఆwఎÝ
అg$ారంల]$C వtuh ÄనÏను
p Äంచు.LమB
ఎBzకల సమయంల] f¸ ఇ~L§ం.
20

ఇI§న మాటక; కటsబdి వృదుల;,
jతంతxవలక; U´6 రRDాయల;,
jకలాంగ4లక; 1500 రRDాయల ÄనÏo
ఇUాలB Bర¹´ం~Lం. దరా $ానుకా
దస+ా,

Dావº మధ6 ఈ ÄనÏనp ను

అంద~ేయాలB పభ4తం అg$ారలను
ఆ Ù
ే ంIం .
ఆడిలp పట_ ందనా కనz Uార Uా+8
Äºp ఎలా ~ేయాలా అB రం

పdే +ÁVj.

మ4ఖ6ంా దºత, 8+8జన క;టsంబల]p
ఆడిలpల ÄºèళË
p ~ేయలక, పట ా
ఆడిలpను చంutu దురWర
ప+8tితxల;Lz´. అందు$b దºత, 8+8జన
ఆడిలpల Äºp$C 50 Uల రRDాయల ఆ+8క
21

ాయం ~ేయాలB Bర¹ ´ంI, క6ణలిT
అ $ార6కyమాB$C y$ారం చుటమ4.
రత ేశ చ+8తల] ఇంతవరక; ఇలాంట_
పథకం ఏ +ాష ం2 ల] కªdL అమల; $ాలదు.
ఇంతట_ äప $ార6కyమం .ెలంాణల]
అమలవతxండడం మనంద+8$C గర$ారణం.
మ4ఖ6ంా Bరuద దºత, 8+8జన
క;టsంబల ఆడిలpల Äºpలpల] ఆ+8క రం
తగ4\తxం . దస+ా పండగ నుంI ఈ
పథకం అమలవతxం .
ఎBzకల]p ఇI§న f¸ qÔరక; మా
పభ4తం +£Èతxలక; ల? రRDాయల వరక;
పంటరణ మాÊీ ~ేh cం .

Bవలp సుమార

40 ల?ల +£Èతx క;టsంబల; రణమాÊీ
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D¨ందు.L´. పభ4.LB$C 18 Uల $%టp రం
పdిL +£త
È x క;టsంబల bమం దృ{ి ల]
Äట sక;B, +£Èతxల కాల; సయంా .ెVtిన
Uా+8ా ఈ Bర¹యం Oసుక;Lzం. సంబgత
:ాఖల; అమల; jషయంల]
Bమగzమయా6´. ◌ః
పభ4త $ార6కyమాల; '(ద
) +ాబ p ో
కªర§B తయార ~ేయడం వలp
అనుక;నz ఫV.Lల; +ావటంలదు. అందు$b
ఎవ+8 ఊ+8 పణLºక Uార తయార
~ేయాలB, ఎవ+8 మండలం ఎలా ఉంdLల]
ఆ మండలం Uా+b Bర¹ ´ంచు$%Uాలనz
పభ4తం ఆల]చన. అందు$b +ాష U
2 ా6పh ంా
మన ఊర మన పణLºక $ార6కyమం
23

Bర'Zం~Lం. అందుల] వI§న పణLºకల;,
సూచనల ప$ారqÔ Bధుల jడదల, +ాష 2
పణLºక తయా+© ఉంటsం . పజల
గామ6ం.³ పణLºకల; రRD¨ం ంచడం
ేశంల] ఇ

¦దట_ా+8.

ాBక సంస లక; అg$ా+ాల;, బధ6తల;
అప8ంచడం

L+ా ఈ సంస లల]

జUాబ4 L+© తLBz ÄంD¨ం ం~LలB
పభ4తం సంకVంIం . ఈ ప$Cyయల] పజల
$Cyయాల గామా6Bz ల$లdLB$C
పభ4తం కృతBశ§యం.³ ఉం .
.ెలంాణ ఆ+8$ా¥వృ $C, .ెలంాణల]
ఉ ో6గ, ఉDాg అవ$ా:ాల; ÄంచdLB$C
ప+8శమ
y ల; +ాUాVన అవసరం ఉం .

ేశ,
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j ే:ాలక; ~ెం న Dా+8:ాyHక Uతhల;
'()ద+ాబ- క;, .ెలంాణక; పరగ4ల; Äట Ã
jధంా

ేశంల] మ+£క"dL లనటsవంట_

అదుWత Dా+8:ాyHక jgLLBz పభ4తం
tిదం ~ేtిం . ప+8శమ
y లక;
అనుమతxV~ే§ందుక; పÛ+8h Dారదరkక,
సరళqr×న, అj7 ర'Zతqr×న jgLLలను
పభ4తం అనుస+8సh ుం . tిం8Õ jంdో
tిస±

L+ా అనుమతxVసుhం .

ఇందు$%సం మ4ఖ6మం7 ా+8
$ా+ా6లయంల] tÄషÕ ëేంm tÄÕ
ఏ+ాటs అవతxం . Dా+8:ాyHక Uతhల;
అనుమతxల $%సం $ా+ా6లయాలక;
7రగక;ంdL, Uా+8$C $ాUాVన భ»H, ర,
25

క+£ంటs, ఇతర మìVక సదుDాయాలz
tిదం ~ేtి, అనుమతxల; కªdL ట_ఎÝఐఐtి
Lర Oసుక;B ప+8శమ
y లక; $ాUాVన
ఏ+ాటp z పభ4తqÔ ~ేసh ుం .
.ెలంాణల]

L Lప 5 ల?ల ఎక+ాల

భ»HB ట_ఎÝఐఐtి$C $bట´ంI,
Dా+8:ాyHక Uాడలను ఏ+ాటs ~ేh ామ4.
'()ద+ాబ- క; నల; శలా íా+ాTtిట},
cwî tిట}, tిBమా tిట,} మాను6íాక§+8ంm
tిట}, ఎడ6$bషo tిట}, '(Õh tిట}ల వంట_
హ® ల;, :ాట_ల¡ౖÍ టïo {ి° ల; ఏ+ాటs
~ేయాలB పభ4తం పయతzం
Dారం¥ంIం .
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జంటనగ+ాలక; అంత+ాEOయ ా´ల]
మాస w Dాpo రRపకలనక; పభ4తం
y$ారం చుట_ ం . జంట నగ+ాలక;
నల;Uప
ౖ లా $తh బÝ ట+8TనÕ, $తh
టð´o ట+8TనÕ ఏ+ాటs ~ేయdLB$C
పభ4తం పయ.Lzల; Dారం¥ంIం .
ఎz ఏళËpా ~LÜ ~LలB తం.³ Uట _
~L$C+© ~ేసh ూ, అవమాLల; ఎదుర"ంటñ
కªdL పభ4త స+©సు ~ేసh ునz $ాంటక;
ఉ ో6గ4లంద+8 +£గ46లw ~ేh ామB
ఎBzకల సందరWంా f¸B~L§ం. ఎBz
ఇబÐందుల; ఎదు+£ÈL, $ందర $ాUాలB
అడÚ ంక;ల; సృ{ిం~ే పయతzం ~ేtిL
పభ4తం ఈ jషయంల] Uన$C" తగ\ లదు.
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గత పభ4.Lలక; ఎBzారp
¦రÄట sక;Lz $ాంటక; ఉ ో6గ4లను
+£గ46లw ~ేయలదు. $ా ట_ఆwఎÝ
పభ4తం ఇI§న మాటక; కటsబdి
$ాంటక; ఉ ో6గ4లను +£గ46లw ~ేయాలB
Bర¹´ంIం .
Vక"w మాÊియా వ7h ళp క; తల!8\, గత
పభ4.Lల; కల;
p ©త $ా+8Tక;లÄౖ క? కట´.
'()ద+ాబ p ో Uలా

మం $C ఉDాg కVం~ే

కల;p దు$ాణLలను బం- ~ే´ంIం
పభ4తం. ©త $ా+8Tక;ల; ఎBzారp
ఆం ోళన ~ేtిL పభ4తం పట_ ంచు$%లదు.
qÔం ఎBzకల సమయంల] ~ెDాం.

LB

ప$ారqÔ '()ద+ాబ p ో కల;p దు$ాణLలను మÂp
28

.ె+8ిh ాం. దస+ా Ldే Dారం¥ాhం.
నగరంల]

L Lప 60 Uల మం

$ా+8Tక;లక; ఉDాg

Bవలp

కల;p©త

ొరక;తxం . $bవలం

'()ద+ాబ- నగరంల] $ాదు, నగరం
చుటsపక"ల ఉనz లాpల]p +bషo
$bట´ాhం.

Bవలp చుటsపక"ల కల;p©త

$ా+8Tక;లక; ఉDాg

ొరక;తxం .

ప+ా6వరణ, Uా.Lవరణ సమతxలా6Bz
ప+8రిం~ే బధ6తను పభ4తం, పజల; ఒక
సUాÕ ా tీక+8ంI jజయం ాgం~LV.
ఇందు$%సం .ెలంాణక; హ+8తfరం అ
uర.³ 230 $%టp ¦క"ల; Lట_ Äం~LలB
పభ4తం దృఢ Bశ§యం.³ ఉం .
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ాగ4ర, .Lగ4ర, బల'న వ+ా\లక;
గృహ B+ాTణం, jదు6, వ6వాయ
jgLLలక; సంబంgంI ఎBzకల పణLºకల]
u+ä"నz అం:ాలక; పభ4తం కటsబdి
ఉందB .ెVయ~ేసh ుLzను.
పభ4తం వద స+£Èన ల¡క"ల; లకDcవడం
వలp పభ4త పథ$ాల;
దు+8BPగమవతxLz´. +bషo
$ారÚల;, గృహ B+ాTణం, ÄనÏనp ు ఇం$ా
ఇతర పథ$ాల]p గతంల] జ+88న అj7$C
సంబంgంIన స.L6ల; బయటపdLÚ´. ఈ
రకqr×న ప+8t ితxల; తల¡తhక;ంdL అరôల¡ౖన
Uార మాతqÔ ల^ D¨ం Lల సదు  ేశం.³
ఈల 19న ఇంట_ంట_ స+b ~ేపడతxLzం.
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ఒ$b +Á .ెలంాణ అంతట స+b
జరగ4.³ం .

B$%సం jసh ృతంా ఏ+ాటs

~ేసh ుLzం. పజల; కªdL సహక+8ం~LV.
19న tÄలవ

నంా పకట_ం~Lం. అందరR

ఇళp ల] ఉంdి స+£Èన సమా~Lరం
అం ం~LలB $%రతxLzను.

BÄౖన

$ందర అనవసరqr×న అDcహలను
ప~Lరంల] ÄడతxLzర. Uాట_B
jశtించకªడదB $%రతxLzను.
రత మా పgLB, .ెలంాణ మ4దు^డÚ
ిj న+8ంf+ావ ా+8 జయం7
ఉతUాలను ఇట}వల పభ4తం ఘనంా
Bర'ZంIం . స+©\య y ిj
న+8ంహ+ావా+8 u+8ట ఓ Uటరz+©
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jశj L6లయాBz ఏ+ాటs ~ేయడం
జ+88ందB ను సగరంా పకట_సh ుLzను.
.ెలంాణ +ాష 2 ఏ+ాటs $%సం అహ+8zషల;
అల;ÄరగB Dc+ాటం ~ేtన
ి D¨ÊÄసw
$తh పVp జయశంకw ా+8 uర.³ వ6వాయ
jశj L6లయం ఏ+ాటs ~ేయడం
జ+88ందB సగరంా పకట_సh ుLzం.
.ెలంాణ ప^p ¬ స+©Ý కHషo ఏ+ాటs
~ేయబdిందB, ఈ సంస తరల] తన
$ార6కలాDాల; Dారం¥సుhందB .ెVయ
~ేసh ుLzను.
.ెలంాణల]B పO పల¡pల]నూ, పO
పట ణంల]నూ ప7 ఇంట_$C ప+8>భqr×న
మంIర అం ం~Lల సతంకలం.³
32

.ెలంాణ dిం$Cంm Uాటw 8²
y ఏ+ాటs
~ేయdLB$C పభ4తం y$ారం చుట_ ం .
పజల $bంద ^ందువా పజN సమస6ల
ఇ7 వృతh ంా అj7 ర'Zత ప+8Dాలన.³
.ెలంాణ +ాా2Bz అభ46దయ పథంల]
ప+గHంప ~ేయdLB$C అవసరqr×న
వÛ6fలను, పథ$ాలను, పణLºకలను
రRD¨ం ంI అమల; పరాhమB ఈ >భ
సందరWంల] .ెలంాణ పజలక;
మనసూ+8hా f¸ ఇసుhLzను.
స+b భవంతx సు÷నః
స+b సంతx B+ామయాః
స+b భ Lణø పశ6ంతx
మా కÙ§ దుఃఖబగWU
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అందరR సుఖంా ఉంdLV. అందరR
ప:ాంతా jం~LV. ఎవ+8$= దుఃఖం
కలగక;ండాక.
జ£ౖ 'Zం-

జ£ౖ .ెలంాణ
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