
11–08–2022,

బ�పట� .

జగనన� ���� ����న.

ప���� �ీ� ���ంబ�� ��ం�  – క�మం తప�క�ం�� ఏ �ౖె�మ��ికం �ీ� ఆ �ౖె�మ��ికం అ�న ��ంట�� �ె��ంప�ల�.

ఏ�ి��  – ��  2022 �ౖె�మ��ి�ా��� 11.02 ల�ల మం�� ����ర�� లక� ర�.694 ��ట�ను బ�పట�ల� బట�  ����� ��ర��ా
����ర�� ల తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�....:

ప�� అక�క�, �ెల�� మ�క� ర�� బంధ�  ����ాం�ల�...

�ా� పండగ (ర�� బంధ� ) సందర�ం�ా �ాష� �ంల�� ప�� అక�క�, ప�� �ెల�� మ�క� ప�� క�ట�ంబ సభ������ �ండ�
మనసు��� �ా� పండగ ����ాం�ల� �ె�యజ�సు� ���ను.

ఈ ��� మం� ���. �ేవ��� దయ�� 11.02 ల�ల మం�� �ిల�లక� మం� �ేసూ� .. �ా���� సంబం��ం�న �ీ�ల�
ర�.35��ల�, ర�.50��ల�, ర�.70 ��ల�, ర� 1 ల�, అంతక��� ఎక����ౖ��  �త�ం�ా ప�����ా 100 �ాతం �ీ�
���ంబ�� ��ం�  ప�� మ�డ� ��లలక� ఒక�ా�� ఆ �ాలం ప�ర��న ��ంట�� తల�� ల అ��ంట�ల� డబ�� జమ �ే��
�ార�క�మ���� ఈ ��� ���ారం చుడ�త����ం. �ార�క�మంల� ��గం�ా �� అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� �� ర�.694 ��ట��
��ర��ా జమ �ేసు� ���ం.

అను�ా�ా��� ప��క....

ర�� బంధనమ� అన��� ఆ��యతల�, అను�ా�ాలక� ప��క. అక��ెల�� మ�లక� అంద���� క��� ఆ���కం�ా,
�ామ��కం�ా, �ాజ��యం�ా, ����, ర�ణ పరం�ానూ అ�� �షయ�ల�� నూ � అన� ప�భ�త�ంల� ఈ మ�డ�
సంవత��ాల��ా మం� �ే�� ��శ�ా అడ�గ�ల� పడ�త�����. అక��ెల�� మ�ల చల�� ����నల�, �ేవ��� ఆ�సు�ల�
కల�ాలం ల�ం��ల� ��ర�క�ంట����ను.

ఈ పండగ ���న �� అక��ెల�� మ�లక� �ా�� �ిల�ల భ�ష��  ��సం మన ప�భ�త�ం అమల� �ేసు� న� జగనన�
��������న పథకం గత మ�డ� ��లల� అంట� ఏ�ి��, ��, ��  ��లల �ాల���� సంబం��ం�న 100 �ాతం �ీ�
���ంబ�� ��ం�  ర�.694 ��ట��  ఇ�ాళ �డ�దల �ేసు� ���ను.



చదువ� – ��ద��కం నుం� బయటప�ే �ప��ాత�క మ�ర��

ఏ �డ������ అ���ప� ����న ఏ�ౖె�� ఉంట�ందంట� అ�� చదు��. ఏ �డ������ తప��స���ా అం����ం�� ఏ�ౖె�� ఉందంట�
అ�� చదు��. చదవ� అన��� ఒక ఆ�ి� . ఏ ఒక�ర� క��� ��ల� ��ట�ల�� ఆ�ి� . ��ద��కం నుం� బయటక� వ�ే� ��ప�
�ప��ాత�క మ�ర�� ఒక� చదువ�ల� ����ా�� �ాధ�మవ�త�ం��.

ఈ ���న �ాల��లల� 17 నుం� 22 సంవత��ాల వయసు� ఉన� �ిల�ల� క�సం�ా మ�� 80 సంవత��ాల�
ఈప�పంచంల� �ాబ� �� స�ాళ�ను ఎదు���ంట� సం��షం�ానూ, ఆత���ా�సం��నూ ��ం���.

మ�ర���� �ాట� మన ప�య�ణం...

అందుక� ప�భ�త�ం�ా మనం త��న �ా��వరణ��� ఏ�ా�ట� �ేయ��. మనమం�� ఒక��ా�� ఆల�చన �ేయ��. ప��
సంవత��ాల ��ందట మనం ఎల�ంట� ప�పం���� చూ�ాం. ప�ేళ�  ���ందట మన క�ట�ంబం ఎల� ఉం�ే��. �ర� �
క�ట�ంబం, మన �ేశం, ఈ ప�పంచం 20 సంవత��ాల త�ా�త మన బ�త�క�ల� ఎల� ఉంట�� అన��� ఎవ�������
�ెప�గల�ా� అంట�....ఊహకంద� �షయం.

అంత ��గం�ా మ�ర��ల� జర�గ�త�����. అంత ��గం�ా జర�గ�త�న� మ�ర���� �ాట� ప�య�ణం �ేయక�� �ే...
మన �ిల�ల� ప�పంచం�� �� ట� పడల�ర�. ప�పంచం�� �� ట� ప��లంట� ప�� అఢ�గ�ల�నూ మ�ర�� క��ిం���. అప���ే
మ�ర�� �ాధ�మవ�త�ం��. అల�ంట� చదువ�ల� ప�� ఒక� �డ�  చదువ����ాల�, ��ద��కంల� ఉన� �� ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��ీ,
�������� �డ�ల�, ఇతర క�ల�ల��  క��� ��దక�ట�ంబ�ల నుం� వ��న ఆ �డ�ల�... �ళ�ం�� అట�వంట� ��ద�  చదువ�ల�
చదువ����ాల� మనంద�� ప�భ�త�ం�ా, � అంద�� అన��ా ��ర�క�ంట� గత మ�డ� సంవత��ాల��ా ����
���నంల� �ప��ాత�క మ�ర��ల� �సు�����ం.

��ద�  చదువ�ల� క��� ��దల హక���ా...

అందుల� ��గం�ా�� ��వలం ��ా ధ�క �ద�ను మ�త��� �ాక�ం��.. ��ద�  చదువ�ల�� క��� ��దలక� హక���ా
మ�ర�సూ�  వంద�ాతం �ీ� ���ంబ�� ��ం�  పథ�ా�� అమల� �ేసు� ���ం. �ీ�ల�  ర�.30, 40, 50,70 ��ల� నుం�
ర�.1 ల� ఆ ��ౖన ఉ��� క��� �ర� ���� చదవం��. � క�ట�ంబంల� ఎంతమం�� �డ�ల� అంట� అంద��� చ����ా� ను.

��ష�  ���ం� ఒక����� ఇ�ా� మన� మ�ట �ెప�డం ల�దు.

�ారణం ఏ�టంట�.. మన తల�ాతల� మ��ాలంట�, బ�త�క�ల� మ��ాలంట� ఈ చదువ�ల� ప�� ఒక�ర� చదువ����ా�.
అప���ే మ�ర����. ఇం�� �షయం క��� �ె�ా��. 28 �ా�ా� � లల� ఏఒక� �ాష� �ంల� క��� ల�� �ధం�ా.... ఈ పథకం
ఈ ��� మన �ాష� �ంల� అమలవ���ం��.

తల�ాతల� మ��ా�ల��...



మ�ర�త�న� తరం�� �ాట� ఇంత�ాలం మ�ర� తల�ాతల� క��� మ��ా�లన� ��ప� ప�యత�ం ఈ��� ఆంధ��ాష� �ంల�
జర�గ���ం��.  ��ద��కం అన��� ��ద�  చదువ�ల� చదవ����� అడ�ం���ా ఉండక�డదు అ�, ��దల �ద  మమ�ారం��
��ప� ప�యత�ం �ాష� �ంల� జర�గ�త�ం��. ప�� త��, తం��� క��� ఖర��క� ��ను�ాడక�ం�� � �డ�లను �ర� బ��ా
చ���ంచం��. � ఇంట��  ఎంతమం�� �డ�ల���� ఫ�ా�ల�దు �ారంద��� చ���ంచం��. �ా���� ��డ��ా � అన�
ఉంట�డ� అ� బ�ధ�త �సుక�న� అన��ా, తమ��డ��ా � ఇంట� మ��ి�ా �ె�యజ�సు� ���ను.

ప�� ఇంట�నుం� ఇంజ���, ��క���, కల�క��� �ా�ా�...

ప�� ఇంట� నుం� ఒక ��ప� ఇంజ��  బయటక� �ా�ా�. ఒక ��ప� ��క��, కల�క��  వంట�  ��ద�  ��ద�  చదువ�ల� చ���న
�� �ిల�ల� బయటక� �ా�ా�. �ా�� తల�ాతల� మ��ా�. అందు��స�� ��ద�చదువ�లను ��� త���సూ�  ప�����ా 100
�ాతం �ీ� ���ంబ�� ��ం�  డబ��లను తల�� ల ఖ���ల��  జమ �ేసు� ���ం.

ఇల� క�మం తప�క�ం�� ప�� మ�డ� ��లలక� ఒక�ా��, ఆ మ�డ� ��లల� ప�����ా�ా�� అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� ��
డబ��ల� ��ర��ా జమ �ేసు� ���ం.

2022 ఏ�ి��, ��, ��  మ�డ� ��లలక� సంబం��ం� 11.02 ల�ల మం�� �ిల�లక� మం� �ేసూ� ... 100�ాతం �ీ�
���ంబ�� ��ం�  �ె��సూ� .. ర�.694 ��ట��  తల�� ల ఖ���ల�� �� జమ �ేసు� ���ం.

గత ప�భ�త� బ�ా�ల� �ె��ం��ం...

గత ప�భ�త�ం ������ ��మందు ఎ��� ట��న �ీ� ���ంబ�� ��ం�  బ�ా�ల� 2017–18, 2018–19 క� సంబం��ం�
ర�.1778 ��ట�� . ఆ ��ద�  మ��ి(చంద�బ�బ���య�డ�) ఎ��� ట��  �� ��� మన �ిల�ల ��సం, మన భ�ష��  ��సం ఆ
�ిల�లక� కట�� ��న బ�ా�ల� క��� �ర�నవ���� కట�� ను. ఈ �ాల���� క��� అ�ే మ������ా�� ఆ బ�ా�ల� ర�.14
��ట��  మన�� �ె��ం��ం.

�ిల�ల గ���ం� �ా�� చదువ�ల� గ���ం� అంతల� ఆల�చన �ేసు� న� ప�భ�త�ం మన��.

ఒక� జగనన� ��������న, జగనన� వస� ����న ఈ ��ండ� పథ�ాలక� సంబం��ం�న మ�త��� ఈ మ�డ�
సంవత��ాల �ాలంల� ర�.11,715 ��ట��  అక��ెల�� మ�లక� ఇ���ం.

జగనన� ��������న మ�త��� �ాక�ం�� వస� ����న ��ంద ఎంతమం�� �ిల�ల�ంట� అంతమం���� సంవత��ా��� ��ండ�
ద�ాల��ా  ఇంజ���ం�, ����� చదువ�త�న� �ిల�లక� ర�. 20��ల�, �ా�ట�����  �ిల�లక� ర�.15��ల�, ఐట�ఐ �ిల�లక�
ర�.10��ల వరక� ఇసు� ���ం.

ఏ ఒక�ర� అప��ల� �ాల� �ాక�డద��....

ఇల� ర�.20��ల వరక� సంవత��ా��� ��ండ� ద�ాల��ా జగనన� వస� ����న ��ంద ఇసు� ���ం. �ారణం ఏ అక�, ఏ
�ెల�� మ� �ా�� క�ట�ంబ�ల�, �ిల�లను చ���ంచుక��� �ార�క�మంల� ఏ ఒక�ర� అప��ల� �ాల��� ప���ి�� �ాక�డద��.



ఏఒక�ర� క��� ఇళ��  �� ల�ల� అమ��క��� ప���ి�� �ాక�డదు, ఆ �ిల�ల తల�ాతల� మ��ా�, �ిల�లక� చదువ�ల�
హక���ా �ా�ా�, �ా�� బ�త�క�ల� మ��ా� అన� ��ప� ఉ�ే�శ�ం�� ఈ �ార�క�మం జర�గ�త�ం��.

���� రంగంల� ��ప� మ�ర��ల�...

మన �ిల�ల చదువ�ల���� � ఇంట�ంట� ��ల�గ�ల� �ం�ాలన� మం� సంకల�ం�� ఒక� ����రంగంల��� ��ప�
మ�ర��ల� �సుక�వ���ం.

జగనన� అమ�ఒ��, ��ౖయ�ా��  సంప�ర� �� షణ, జగనన� ��ర�మ�ద� , జగనన� �����ానుక, మనబ�� ��డ�–��డ�,
ఇం���ష� ���యం, బ�ౖ�� �� ఒప�ందం ఇ� మ�త��� �ాక�ం�� ఉన�త �ద�ల� �ప��ాత�క మ�ర��ల��  ��గం�ా
క��క��ల� ల� క��� మ�ర��ల� �ే�ాం. ఇ�ాళ క��క��ల� ల� 30–40 �ాతం �ి��  ఓ����ంట�� �ా, జ�� 
ఓ����ంట�� �ా మ�ర��ల� �ె���ం.

ప�� ����� చదువ�త�న� �ిల�లక� ప����లల�ాట� కంపల��� ఇంట�� �ి�  �సు�����ం. ఆ� ల�ౖ� ల� రకర�ాల వ���క�� 
�సు�����ం. �������ా�� �� ఒప�ం��ల� క�దుర��క�� 1.60 ల�ల మం���� �ాళ��� ��ణ�� �ాట� స����ి���� 
ఇ�ి�ం��ం. �ాబ� �� తరంల� �ాల� �ల� అవ��ా�� ఉ�ో��ాల� సులభం�ా వ�ే� �ధం�ా క��క��ల� ల� మ�ర��ల�
�సు�����ం. ఇల� ����రంగంల� �సుక�న� ప�� మ�ర�� ��నుక, అందు��సం �ేసు� న� ��ల ��ట�  ర��ాయల ఖర��
��నుక � �ిల�ల భ�ష��  పట�  మనంద�� ప�భ�త�ం �సుక�న� ఒక ��ప� బ�ధ�త క��ిసు� ం��.

మ��ేళ�ల� చదువ�ల��ౖ ర�.53 ��ల ��ట�� ....

మ�డ� సంవత��ాల �ాలంల� ఒక� ����రంగం �ద, అ�� క��� ��ను �ె�ి�న ఈ పథ�ాల �ద మ�త���.. ర�.53
��ల ��ట��  ఖర�� ��ట�� ం.

ఒక� జగనన� అమ�ఒ�� పథ�ా��� ర�.19,618 ��ట��  అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల��  ���ాం. జగనన� ��������న, వస�
����న ��సం ర�.11,715 ��ట�� , ��ర�మ�ద�క� ర�.3,117 ��ట�� , జగనన� ���� �ానుకక� ర�. 2324 ��ట�� ,
��ౖయ�ా��  సంప�ర� �� షణంక� ర�.4895 ��ట��  ఖర�� �ే�ాం. మన బ�� ��డ� ��డ� ��ంద ఇ�ాళ కడ�త�న� బడ�ల�
�క� క��ిసు� ����. ఇంతవరక� ��ట��న ఖర��, ఈ సంవత�రం అ���స���� ��ట�బ� త�న� ఖర�� ��ండూ క��ి�ే
ర�.11,669 ��ట�� . ఇవ�� క��ి�ే ర�.53,338 ��ట��  ఒక� ����రంగం �ద ఖర�� �ేసు� ���ం.

ఈ ఖర�ం�� �ిల�ల భ�ష��  ��స��....

ఇంతల� ఎందుక� ఖర�� �ేసు� ���మంట�.. మన �ిల�ల భ�ష��  బ�గ�ం��ల� ఆ�ాటపడ�త����ం. మనం అమల�
�ేసు� న� ��������న, వస� ����న పథ�ాల వల�  18 సంవత��ాల నుం� 23 సంవత��ాల వయసు� ఉం�� �ాల��ల��
�ేర�త�న��ా�� సంఖ� (�ఈఆ� ) గణ�యం�ా ��ర�గ�దల న�దు �ేయ�ల� తపన, ��పత�యంల� అడ�గ�ల�
��సు� ���ం.

మనమం�� ���� (బ����, ర�ా�, ఇం��య�, �ౖె��, ���  ఆ�ి��ా) �ే�ాల�� �� ట� పడ��ం. 18 నుం� 23 సంవత��ాల
వయసు�ల� �ాల��ల� ఉన��ా�� సంఖ� ఆ�ే�ాలల� చూ��� .. బ���� ల� అ��ే 55 �ాతం, ర�ా�ల� 86 �ాతం, �ౖె��ల�



58 �ాతం, ఇం��య�ల� అ��ే ��వలం 29 �ాతం. ���� 2035 ��ట��� మన �ాష� �ంల� 70 �ాతం �సుక�� �� ��
�ధం�ా అడ�గ�ల� ��యబ� త����ం. �����స�� ��������న, వస� ����న అన� పథ�ాలను �సుక�వసు� ���ం.

2018–19�� �� ���ే 2019–20ల� �ఈఆ�  8.64 �ాతం ��రగ�ా...  జ��య �ా� �ల� ఇ�� ��వలం 3.04 �ాతం
మ�త��� ������ం��. �ారణం ఈ �ాష� �ంల� అమలవ�త�న� పథ�ాల వల��� �ాధ�మ�ం��. ఇ�ే సమయంల�
ఆడ�ిల�లక� సంబం��ం� �ాష� �ంల� �ఈఆ�  11.03�ాతం వృ���  న�దు �ా�ా.... ఇ�ే �ేశ �ా�ప� ం�ా ��వంల 2.28 �ాతం
వృ���  మ�త��� క��ి��� ం��.

ఎ�ీ� ����ర�� లక� సంబం��ం� 2018–19�� �� ���ే 2019–20ల� �ాష� �ంల� 7.5 �ాతం �ఈఆ�  ��రగ�ా.... �ేశం
�త�ం �ద ఈ ��ర�గ�దల ��వలం 1.7 �ాతం మ�త���.

ఎ�ీ�  ����ర�� లక� సంబం��ం�న �ఈఆ�  ��ర�గ�దల  �ాష� �ంల� 9.5 �ాతం �ా�ా.. జ��య �ా� �ల� అ�� ��వలం
4.7�ాతం మ�త��� న�దు అ�ం��. ఇల� ప�� అడ�గ�ల� ఒక మం� ఉ�ే�శ�ం క��ి��� ం��.

��ట�� �ాళ��  ��ళన �ేసు� ���....

ఇ�ాల ��ల�మం�� అమ�ఒ�� అ�� పథ�ా�� ��ళన �ేసూ�  క��� ��ట�� �ాళ��  మ�ట�� డ�త����ర�.. జగ� 
అక��ెల�� మ�లక� డబ��ల� ఉ��రం�ా ఇ�ే�సు� ���డ� అంట����ర�. జగ�  మ����� �ాలన �ే���  �ాష� �ం ��లంక
అ��� త�ంద� అ� ��ట�ారం�ా క��� మ�ట�� డ�త����ర�.

గత ప���ి�� చూ��� ....

2018ల� ��ా ధ�క �ద�ల� ���ీ� � ఆ�  ఎడ����ష�, ��ంట��  గవర���ం�  ���� �ా����లను �డ�దల �ే�ిం��. �ాట�
ప��ారం ��ా ధ�క �ద�ల� �ఈఆ�  �ాష� �ంల� 84.48 �ాతం ఉంట�... �ేశం �త�ం స�ాస�� 99 �ాతం. అంట� �ేశం��
క��� ఏ�ీ తక��వ�ా క��ి��� ం��. ఇం�ా ఆశ�ర�కర���న �షయ���టంట�... మన �ాష� �ం అట�డ�గ�న ఉన� �ా�ా� � ల��
�� ట�పడ�త�ం�� �ా� ��ౖనున� �ా�ా� � ల�� �� ట� పడల�దు.

ఇల�ంట� �ి��ల� �ిల�లక� ��డ��ా ఉం��ల��...

ఇట�వంట� ప���ి�త�ల��  �� �ిల�లను చ���ం���, �ేశం�� �� ట�ప�ే �ధం�ా ��ర�ా� అ�� ఉ�ే�శ�ం�� ఆ �ిల�లను బ����
పం�ిం�ేందుక� తల�� లక� ��డ��ా ఉం�ేందుక�... అమ�ఒ�� అ�� పథకం ఆ ఉ�ే�శ�ం�� �సు���� తల�ాతల� మ����
ప�యత�ం జర�గ���ంద�... ఈ ��� �ాష� �ం ��లంక అ��� త�ంద� �ెప�త�న� ��ద�  మనుష�ల�క�
�ె�యజ�సు� ���ను.

�ే�� ��� గమ�ంచం��....

�రం�� ఒక��షయం ఆల�చన �ేయం��. ఈ �����, అప�ట��� �ే�� గమ�ంచమ� అడ�గ�త����ను.



అ�ే �ాష� �ం, అ�ే బ�ె�� . అప��ల� ��� �  ���  చూ��� .. గత �ాలనల� 19 �ాతం �ీఏ�ఆ�  ఉంట�, మన హయ�ంల� అప��ల
��� �  ��ట� అంతక��� తక��వ 15 �ాతం మ�త���.

మ�� అల�ంటప��డ� �ే�� ఏ�ట� అంట� ��వలం ఒక� మ�ఖ�మం�� మ�త��� మ��ాడ�.

గతంల� �ాళ��  ఎందుక� �ేయల�క�� య�ర�. మ�� ఇప��డ� � అన�, � తమ�����ా ఇప��డ� ఎందుక�
�ేయగల�గ�త������ ఆల�చన �ేయం��.

��డ� ���ట�....

�ారణం... � అన�, � తమ��డ� ��ర��ా బట�  ��క��త����డ�. ఆ డబ��ల� ��ర��ా �� అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� ��
������ త�����. ఎక��� లం��ల� ల�వ�. �వ� ల�దు. �� అక��ెల�� మ�ల ఖ���ల�� �� �ౖె����   బ���ి�  ట�� �� ఫ�  ����ా
జమ అవ�త�ం��.

��డ� ���ీట�....

గతంల� జ����న �ీ�ం ఏ�ట� �ెల��ా.. ��వలం నల�గ�ర� ��సం మ�త���. ఒక ఈ��డ�, ఒక ఆంధ�జ���, ఒక
చంద�బ�బ� ����� ��డ� ఒక దత�ప�త�� డ�. �ర� మ�త��� �ోచు��.. పంచు��.. �ను��(���ీట�) పథకం.

ఇ�ే గ����� ఇప�ట��� �ే��. ఈ��డ� ��ప�  చ�����, ఆంధ�జ���, ట��5 చూ�ి�� �ాళ��  పడ�త�న� కడ�ప�మంట
�క�  క��ిసు� ం��. ఆ కడ�ప�మంటక� �ారణం ఏ�టంట�.. గతంల� �ాళ��  బ��ా �ోచుక��� �ాళ�� ... పంచుక����ాళ�� .

మనం వ��న త�ా�త �ోచు��వడం ల�దు, పంచు��వడం ల�దు. �ాబట�� .. ����ంచు��ల�� ప���ి�త�లల� �ళ�  కడప�మంట
క��ి��� ం��.

��క�న�� ప�జల ����నల�, �ేవ��� దయ

��క� �ళ�  మ������ా ఈ��డ� ��డ��ా ఉండక�� వచు�. ఆంధ�జ��� అండ�ా ల�క�� వచు�. ట�� 5 ���� �ాట� అడ�గ�ల�
��యక�� వచు�. దత�ప�త�� �� స�� ర��  ��క� ఉండక�� వచు�.

�ా� ��క�న��� �ా���� ల���� ఏ�ట� �ెల��ా ?

�ేవ��� దయ, � అంద�� చల�� ����నల� అ� మ�త�ం క��తం�ా �ెప���ను. � చల�� ����నల�, ఆ �ేవ���
ఆ�సు�ల� ఈ ��ండూ ఉన�ంతవరక� � జగ�  � ��సం ఎ�� అడ�గ�ల� అ��� ���ా� డ�. �ేవ��� చల�� ����నల�,
ఆ�సు�ల� మన ప�భ�త�ం పట�  చల� �ా ఉంట� మం� �ే�� అవ�ా�ాల� �ేవ�డ� ఇ�ా�ల� ��ర�క�ంట����ను.

�ా��పట� ���తం ��ప��ట� �ీ�క�  ��న రఘ�ప� మ�ట�� డ�త�... బ�పట�  ��జకవ�ా� ��� సంబం��ం� అ���ార�. �ల��
��ంద�ం�ా �ేయడం, �ల�� �ా మ�రడం, ��ౖద� క���ాల �ావడం ఇప�ట��� మం� పనుల� క��ిసు� ����. ఇంట����ట�� 
కల�క����  �ాం��� ��  ��సం అ���ార�. �����సం  50 ఎక�ాల� ��ట��సూ�  ��ం�� పల�క�త����ం. బ�పట�  నగ�ా���
అ��షన�  సమ��  ��� ��� ట��ం�  ��సం మ�� ర�.18 ��ట��  అ���ార�. అ�� క��� మం�ర� �ేసు� ���ను.



బ�పట�  మ����ా��ల� మ��క సదు�ాయ�ల ��సం మ�� ర�.15 ��ట��  మం�ర� �ేసు� ���ం.

�వ���ా....

అంద���� మం� జర�ాల� ��ర�క�ంట� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం
మ���ం��ర�.


