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తెలుగువారంతా బాహుబలులే!

ప్రపంచానికే ఆదరశం కావాలి : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
శానహోజలో ఉత్తేజభరిత ప్రసంగం
శానహోజ, మే 8 : తెలుగువారు ఒక్కొక్ొరు ఒక్కొ బాహుబలి కావాలని, తెలుగుజాతి
ప్రపంచానికే ఆదరశం కావాలని ముఖ్యమంత్రి ారా  చంద్రబాబు ారుడు  ఆకాం్ష  ్యక్ేం ేశశారు
ఇవాళ ప్రపంచం మొతేం ఎక్ొడా  ూసినార తెలుగువా్లు  ఉారనారరని, తెలుగు జాతికి క్ష్టపడే తతవం,
ఎక్ొడైార పనిేశయగల సామర్యం వందని అారనారరు అమెరికా పరయటనలో భాగంగా ారలుగో రోజు
శానహోజలో పరయటంచిన ముఖ్యమంత్రి అక్ొడ ప్రవాస తెలుగువారి సమావేశంలో పాల్గొని ఉత్తేజ
భరితంగా ప్రసంగంచారు
అమెరికాలో ఇంతమంది తెలుగువారిని ూసస్ేంటే అమా ్తిలో ఉారనారనో, అమెరికాలో
ఉారనారనో తెలియడం లేదని ముఖ్యమంత్రి సరదాగా సంభాషంచారు ప్రపంచానినార జయంచ్చచని
తెలుగువా్లు  నిరూపంచారని, తెలుగు జాతికి ప్రపంచ వాయపేంగా గురిేంపు ా వాలననారదే తన ల్ష యమని
చెపాారు తెలుగు బిడడ ా జమౌళి బాహబలి ్ంట బ్రహ్మండమైన ిననిమా తీశారని, ప్రపంచం మొతేం
9 వేల థియోటరలు లో ిననిమాను పదరిశంచడం గరవకారణమని, ా జమౌళిని ూసస్తే తెలుగువా స సతాే
తెలుస్ేందని అారనారరు ప్రతి తెలుగువారు క్కతేగా ఆలోచించి నూతన ఆవిష్ొరణలు ేశయాలని,
ఉక్కొ సంక్లాం ఉంటే సాధంచలేనిది ఏదీ ఉండదని పలుపునిచాచరు
నిజాం చారిమారర్ క్టటస్తే, ఎన్టటఆర్ బుద్దు స విగ్రహం పెటటంచారని, తాను హైటెక్ ినటీ నిరిమంచానని
ముఖ్యమంత్రి అారనారరు ఆంధ్రప్రదేశక్క చరిత్రలో క్కనినార ఇబబంద్దలు ్చాచయని, ా జధానులు
మారుతూ ్చాచమని, విభజన క్కతే సమసయలు తెచిచ పెటటందని అారనారరు క్ష్టటలు తాతాొలిక్మే అననార
ముఖ్యమంత్రి వెయయ కిలోమీటరలు  తీర ప్రంతం, సహజ ్నరులు, సృజనశీలురైన మాన్ ్నరులు
మన సంతమారనారరు ఒంగోలు గతేలు మన బలం-కూచిపూ స మన ఘన వారసతవంగా చెపాారు
సమసయలు వారనార అబి్ృది్-సంక్షేమానికి పెదుపీట వేశామననార ముఖ్యమంత్రి ప్రభుతవం ేశపటేట
కారయక్రమాలక్క మీలో క్కందరు తోడా ాటు అందించడం శుభ పరిణామంగా పేర్కొారనారరు ఆంద్రప్రదేశ
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జీ్ార స పోల్రం ప్రజెక్కటను అనుక్కననార సమయానికి పూరిే ేశిన తీరతామని చెపాారు నద్దల
అనుసంధానం గురించి ఎనోనార ఏ్లు గా మాట్లలు ు తుారనార, దానినార మనమే సాధ్యం ేశశామారనారరు
సవలాకాల, దీరఘకాల లక్ష్యయలు ఏా ాటు ేశస్క్కని ా ష్ట్టానినార అభి్ృది్ బాటలో పరుగులు
పెటటస్ేారనారమని ముఖ్యమంత్రి చెపాారు వీధులోలు  ఎల్ఈడీ బలుబలు ఏా ాటు ేశిన దేశానికి ఆదరశంగా
నిలిచామని, ఫైబర్ గ్రిడ్ ఒక్ వినూతనార ఆలోచన అంటూ ప్రభుతవ విజయాలను వి్రించారు
మహిళలు పురుషులు సమానంగా పని ేశయాలి, సమంగా సంపాదించాలి అనే ఉదేుశంతో డా వక్రా
సంఘాలు ఏా ాటు ేశశామారనారరు అ్కాశాలు ఇస్తే మగవారిక్ంటే ఆడవా్లు  మరింత
ా ణంచగలరని చెపాారు మహిళా సాధకారత క్కసం తాము ఎంతో క్ృష ేశస్ేారనారమని, 33 శాతం
రిజర్వవష్నులు  క్లిాంచామని వెలలు  సంచారు
ప్రపంచంలోని ఐద్ద అతుయననారత నగా లోలు  అమా ్తి ఒక్టగా ఉండేా,, ప్రపంచమే గరవపడేా,
అమా ్తి ా జధాని నిా మణం ేశస్క్కవాలిి వందని అారనారరు 2050కి కాలిఫోరినారయాతో పోటీ పడే
అమా ్తి రూపుదాలచడం త్యమని చెపాారు ా జధాని నిా మణానికి డబుబలేలు వ కాన్ట ప్రపంచశ్రేణ
నగరం నిరిమంచాలననార పటుటదల, సంక్లాం ఉందారనారరు ా జధాని ముహూరే బలం బాగుందని,
అమా ్తి నగరం భావితా లక్క మనమిేశచ ఒక్ కానుక్గా చెపాారు ా జధాని నిరిమంేశ అరుదైన,
అపురూప అ్కాశం తనక్క లభించిందని, అమా ్తి నిా మణానికి మీ అందరి సహకారం
ఆశిస్ేారనారనని అారనారరు
ినస్ొ చైరమన జాన ఛంబర్తో పరిచయం 20 ఏ్లు గా క్కనసాగుతోందని, అా,గే బిల్గేట్సిను
ఒపాంచి మైక్రోసాఫ్టట హైదా బాద్ ్ేశచా, క్ృష ేశశానని ముఖ్యమంత్రి గురుే ేశస్క్కారనారరు ఇక్ొడ
ఐటీ ఉద్యయగాలతో మీరు సరిపెటుటక్కక్కండా  అతయధక్ శాతం మంది పారిశ్రామిక్వేతేలుగా
ఎదిగారంటూ ప్రవాస తెలుగువారిని క్కనియాడా రు ఇపాటకే మీరంతా ఒక్ సాాయకి ేశరుక్కారనారరని,
తా వత దశక్క ఎదగాలని అభిలషంచారు మీరు సంపాదించిన దాంట్లలు  క్కంత ా ష్ట్టాభి్ృది్కి ఖ్రుచ
ేశయాలిిందిగా క్కా రు
చరిత్ర వననారంత ్రక్క తెలుగువారి గుండెలోలు  నిలిేశ ఏకైక్ ్యకిే ఎన్టటఆర్ అని, తెలుగువారి ఆతమ
గౌరవానినార ప్రపంచానికి చాట్లరని ముఖ్యమంత్రి కీరిేంచారు ప్రఖ్యాయత క్కహినూర్ ్్ం తెలుగు గడడ
నుంేశ ్చిచందననార విష్యం మనందరికీ తెలుసని, అయత్త అది దేశం దాట పోయార ఒక్కొక్ొరని
ఒక్కొ క్కహినూర్ ్్ంగా తీరిచదిదేు సతాే మనక్కందారనారరు
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కాలిఫోరినారయాక్క చెందిన పలువరు ా జకీయ ప్రముఖులు ముఖ్యమంత్రితో మా యద
పూరవక్ంగా సమావేశమయాయరు శానహోజ మేయర్ సామ్ లికారోడ(Sam Licardo), కాంగ్రెస్
ప్రతినిధ రో ఖ్ారనార(Ro Khanna), సెనేటర్ బాబ్ వెల్ కౌస్కొ(Bob Welcowsky), అసెంబ్లలు  సభుయలు
కాారిన చు(Kansan Chu), ఆష్ క్ల్రా(Ash Kalra) ముఖ్యమంత్రిని క్లిినన వారిలో వారనారరు
ముఖ్యమంత్రి బృందంలో ఆరిాక్శాఖ్ మంత్రి యనమల ా మక్ృషుుు , ప్రభుతవ సలహ్దారు డా క్టర్
పరకాల ప్రభాక్ర్, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్య కారయదరిశ గుటుటపలిలు  సాయప్రసాద్, ఆరిాక్ అభి్ృది్ మండలి
కారయనిా వహక్ అధకారి జాినే క్ృష్ుకిశోర్, స్కఆర్డీఏ ముఖ్య కారయదరిశ అజయజైన, ఐటీ ముఖ్య
కారయదరిశ కావేట విజయానంద్, పరిశ్రమల శాఖ్ కారయదరిశ స్లమన ఆరోఖ్యా జ వారనారరు

