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 జగనన�  అమ�  ఒ� – వరస� �� ఏ�� – 2021 – 22 ���  సంవత� ��� 

 ఒక�  �ం�  ఇంట�   వర�  చ���న�   82,31,502  మం�  ��� ��ల�  ల�� 
 ����� ...43,96,402  మం�  త��ల  ����   �.  6,595  ���  ����ళం�  కం�� ట�   బట�  

 ���  జమ ��న �ఎం �� �ఎ�  జగ�  

 ఈ సందర� ం� ��� �న మం���, ల����� ఏమ�� రం�... 

 ధ�� న �ప�ద��, ���� �ఖ మం�� 

 అంద��  నమ�� రం,  అమ�   ఒ�  పథకం  ఏ�  ఆ����  �ప�శ���న  పథకం  ��, 

 �రదృ���  �ఖ� మం����  ��న  ఆ�చన  ఇ�.  ఒక  ��రణ  ��ంబం�  తన  �ల��� 

 ��  ��  చ����  స�జం�  �రవం  �ం�ల�,  మం�  సం�ద�ప�డ�� ల�  కల� 

 క�  ల���  ��ం��  గ��న  75  ఏ�� �  ఇ�ం�  స��యం  �సం  ఎ�����,  �� 

 �ర�ర��.  మన  ��� ంగం�  ఆ��క  ���ల�  ఇ�ం�  �ష�ల�  స� ష�ం�  ��� ��  



 ��  గ��న  �లం�  ఉన�   �ల��  ��  �ప��� �  ��  మన  ��ష�ం�  అంత 

 ���న� త�వ� ��.  ���  �దర� న�  ఇంత  సంపన� �న  ��ష�ం  �శ  పటం�  అ��స� త� 

 22  వ  �� నం  �  ఉండ���  �రణం.  ఇ�  ద�ణ�రతం�  ఉన�   �రళ  �ద�  �� నం�  ఉం�, 

 మ�  ఏ�  22  వ  �� నం�  ఎం��ంద�  మనం  ఆ��ం��.  75  సంవత� �ల  ��త�  ��  జగ�  

 �ం�  ఒక  �ఖ� మం��  ఈ  ఏ��  వ��   ఉం�  ఏ��  ఉన�   ��� ��ల  ���,  త��దం��ల  ���, 

 �వన�ప���  ఇ�  ఉం��,  ఈ  �ళ  ఇ�� న  ���న� త  ఒక  50,  60  ఏళ�   ��త�  ఇ��   ఉం� 

 �ప�  ��ంబం  ���  �వన  �ప���  అ�� న� త  ����  ���  ఉం��.  �ప�ప�ం, 

 �ంతమం�  అవ�హన  ��  ��  ఇ�  డ�� �  పం�  �ర� �కమం  అం��� �,  �ద�  �� 

 ����� ,  సంపన�   వ���  ��  స���   ఆ��ం�ల�  ��  మన�  ����� ,  స�జం� 

 అట���న  ఉన� �వం�  ��ం�ల�  75  సంవత� �ల  త�� త  ��  ��� ంగం 

 �ప��ం�న  హ�� �,  స����  క�� ంచ��  �ప��� �  ఉం�  ఈ  స�జం  �ప�ంతం� 

 ఉం�ం�  అ�  అ����� .  ఇ�  ఆ��ం�  �ఖ� మం��  ��  జగ�   ఎ�� �న  �ంట�  �ద� � 

 ��  ���న� త��� �.  ఒక  �ల���  ���నప� �  �ం�  ఉన� త  �ద�   వర�  అ��   ర��� 

 �  అ�   ��  తన  �ల���  ��  ఈ  స�జం�  ధనవం�ల  �ల��  ����న� ���� 

 చ����  అవ�శం  క�� ం��.  ఇ�  �న�   ఆ�చన  ��,  �వలం  ఎ�� కల  �ం�  పం�న 

 డ��   ��,  ఇ�  ��  �డత,  ఈ  ��  ��ష�ం��  �దల�  అంద��  అం��ం�.  ఇ� 

 �క��  తన  �ల����  ఆక�  �సం  ��� ���  పం��� న  ప����  ఉం��.  ఇం�  ఈ 

 ��ష�ం�  ఇ�ం�  ప�����  �న�గడం  మం��  అ�  అ����� ,  అం��  ఇ�ళ  �� 

 జగ�   ��  ���న�   �ర �యం  ఒక�� �  ����  ఉం�  ప�����  �న� ం�  ఉం��. 

 సంప�� �  ��  �ప�ప�ం  ��  ఈ  పథ�ల�  �మ�� ంచడం  స���,  ఇంతవర�  ��ం� 

 త�� ��,  ఇ�� �  స�న  �శ�  ఒక  �య��  ఆ��ం�  �ం����ం�  ఇ�ం� 

 �ష�ల�  ��  �పత� �ం�  ��� డ�ం�  ప��కల�  ��ంచడం  ఎంత��తం 

 స�ంచ��.  సమస�జం  ఏర� డ���  ���న�   �ర ��ల�  ��  వ� ��కం�  ���న�  

 ప��  ��ం��.  ���  సంప�� �  ��  ఆర �ం  �����.  ఈ  ��ష�ం�  ����ళం  ���  
 ��  �నకబ�న  ��� ,  �  తం��  ��  హ�ం�  ఈ  ���   అ�వృ���  ��  కృ����.  �� 

 వన��  ఉ��   అ��   ఉ��   ��  స��  �ల��  స��  దృ���ట�క�వడం  వల�  ఒక�   �ఎ� ఆ�  

 హ�ం�  తప�   స�న  �� యం  జరగ��.  ఆ  ఆ�దన  ���   �పజలంద��,  ��  వ�� � 

 వ�� న  �ంట�  ఉ�� నం  సమస� �  �శ� త  ప��� రం  �సం  ��  ���� � �  శం��� పన  ���. 

 చం�ద��,  జన�న  �య��  ���  ��  ఏం  ���.  ఈ  �ళ  అక� �  �పజ�  �� 

 సం�షం�  ఉ�� �,  75  ఏళ�   కల  ��  జగ�   ��  వల�  �ర��ంద�,  ఇ�  �జం  ��,  అ��  ���  

 �� �ల  ��రణ�  అ�క  �పకటన�  ���,  ��  చర� ��,  ��  వ�� న  త�� త  అక� డ 

 �శ� త  ప��� రం  �సం  �.  200  �ట��  ఆ�ప���  కట�డం  �సం,  డ�ల��   �ంట�� 
 ఏ�� ���  ��ల�  డ��   ఇ��   �ద�  ఎ��న  చర� �  ����� �.  ఇ�  ఎ�� కల  �సం  �� 

 క�,  �  ���   �పజలం�  �మ� ��   ఆ������ �.  �  అంద��  ��ణ�పద�న  వంశ�ర 



 ���� �   �� �  6  ��జకవ���  సస� �� మల���.  �ం�  పంట  వ��ం�.  ��  ���న�  

 చర� ల  వల�  �ర�  �� ��   అడ�ం��  ����,  అ�  �ం��  న���ం�.  ����  �. 

 2,000  ���  ఖ��   ��న  ���� �   ���గం  ����వ���  ఒక  ���   ఇ��ష�   ఇవ� మ�  �� 

 �జ���  ��ం,  �పజలంద�  తర��  ��  �జ���  ����� ం,  ��వల�  వ��   ఏ��  �స��  2.50 

 ల�ల  ఎక�ల  ఆ�క���  �ం�  పంట�  ����   అవ�శం  ��  ���ం�.  ఈ  ���యం 

 (��  ��� � �  ���యం)  ����  ఉం�  అ���క  �ర� �క��  ���వ���  ఉం�  ఏ�క 
 ���యం  ఇ�.  ���  ��  ���  పడ���  ప��ం���ం�  వ����.  ఈ  �ళ  ఇక� ��  వ�� న 

 ������,  �క��    అం�  �  �పకటన  �సం  ఎ������� �.  �  ��ల  ���  �.  10 

 ���  ఇ��  ఈ  ���యం  ���  ��  �  ��ల  ���  ��� �  ��రం�ంచ���  �ద�ం  ��� ం. 

 అ��  �క� �  ��ంతం�  మ�ం�ద  తనయ�  �  తం����  �ం�ష�   ���   ���,  అ� 

 క��  ��ంతం,  ఆ  ���� �   ���  �య���  ����    ఎ�����    �.  855  ���  ��  పం�ం,  అ� 

 �  ��ల  ���  ���  అ�� ల�  అంద�  ���ం��� �.  ����ళం  ��జకవర �ం 

 ఆ��లవలస�  క��  ���  ఒక�  �ం��   అ�ం�,  ��  ��� ��ల�  నష�ప��రం 

 ఇవ� ��,  ���  అవసర�న  �.  18  ���  ఇ��  ��� ��ల�  ఆ��న� ��  అ���. 

 ��  ���న�   �ల�  పద��  ఒక  వంద  సంవత� �ల�  �ం��  ఆ��ం�  ����� �.  ఏ 

 �జ������  ఇ�  ���.  ��  ���న�   ప�ల�  �ర�లం  �� �ం��ం��.  �  ���  
 �పజల  తర�న  ��  �రంతరం  అండ�  ఉం�  �  ����  ఈ  �ర� �కమం  ��రం�ంచడం� 

 �� మ�క� �� కృతజ�త�. 

 �త�  సత� ��యణ, ��� �ఖ మం�� 

 అంద��  నమ�� రం,  ��  సం�షం�  ఉం�,  ��  �డత  అమ�   ఒ�  �ర� �కమం�  ఈ  �� 

 �ఎం  ��  ఆయన  ��ల  ���  �.  6,500  ���  44  ల�ల  మం�  త��ల  ����  
 ����� �.  ఇ�  ఒక  అ�� తం,  ఎం�కం�  గతం�  �య��  �ట�  ��� ��  ��  ఈ 

 �ప�త� ం  అ�  ��,  ��  జగ�   ��  �పజల  �వన  �ప���  ���పర�ల�,  తన  తం���� 

 �� � ��  �ద� �,  ఆ��� ��  �ద��ట  ���.  �ద�   �సం  ��ధ  పథ�ల  �� �  ఇప� �వర� 

 �.  52  �ల  ���  ఈ  �ప�త� ం  ఖ�� ��ం�.  �రత�శ  చ��త�  ఎ�� �  ఇంత  �ద�  ఎ��న 

 �ద� �  ఇంత  ఖ��   ���న  �ప��� �  ��.  ఈ  �ర� �కమం  �ఖ�   ఉ��శ� ం  ��ష�ం� 

 �ర���� �  ఉండ�డద�,  అంద�  చ����ల�,  �ద�   �సం  ���న�   ఖ��   ఇ� 

 సం�మం  �సం  ��  ������,  ����  ���బ�  అ�  ఆ��ం��.  చం�ద��  ��� 

 �����న�   �ష,  ఆ�చన�  ���  ఆయన  ��  ������  ఇ�  ���  అ�  ���,  � 

 �లన�  ��  జగ�   ��  �లన�  వ� �� సం  �డమ�  ఎక� �  ��� న  �ఖ��  ��,  ఏ 

 �ర� �కమం  �����   ఒక  ��ం� �,  �ర ���క  �ప��క�  ఈ  �ప�త� ం  �ర� �క�� 



 ���ం�.  తన  ��ర��న  �ద��త�  �పజల��� న  �ట  �ర�  ఇ�� న  ���  95  �తం 

 అమ���మ�  ఆయన  మం��వర �  స�� ��  గర� ం�  ����� ,  ఇ�  �లన  అం�,  ఇ� 

 ఆ�చన  అం�...�ట  ఇ�� ం  క�  ఎ�� కల�� �  ప��,  �ం�మ,  �క��  మ�� 

 ఇ��మ���  రకం  ��,  �జ�యం  అం�  ఒక  అర �ం  ఉం��,  �య�డం�  ��వల� 

 ��న  �ం�ప���  ఉం��,  �ట  ఇ��  �ర��� �  అ�  �జ��ల�  �త�  ఒరవ� 

 ����� �  ��  జగ�   ��.  అమ�   ఒ�  పథకం�  ���   ప��క�,  ���   ���  ఊకదం�� 

 క���  ��� �,  ��  ఈ  పథకం  �� �  ల���ం�న  ���  ���,  ఇ�  �టల  �ప�త� ం 

 ��,  �తల  �ప�త� ం.  �ట  ఇ��  అమ���  �ప�త� ��.  ఈ  �ర� �కమం� 

 �గ�� ��నం�� �� ��� �ఖ మం��� గర� ం� ������ �. �� ం�� . 

 �.���క, ��� � ��, 9 వ తరగ�, �ప�త�  ఉన� త �ఠ�ల, ����ళం 

 అంద��  ��దయం,  ��  �మ� ��   జగ�   �మయ�   అ�  �ల�ల�  అ��ం��� �.  జగ�  

 �మయ� �  �  ��� ��ల  తర�న  కృతజ�త�,  ధన� ���  ������ �.  �  ��� ��ల 

 �సం  జగ�   �మయ�   ఎ��   మం�  పథ��  �ప�శ��� �.  అమ�   ఒ�  ఇ�  అ�� త�న 

 పథకం,  �.  15  ��  ���  �  అమ�   అ�ం� �  ����� �,  ఇం��  ఎ�ం�  అ���  ��, 

 �  భ�ష� �   చ��ల  �సం  ఈ  డ��   ����� �.  జగనన�   ��� ��క�  మం�  �ణ� �న 

 ���ం,  ��,  ���    ఇ�  �ప��  చక� �  ఉ�� �,  ఆ��  ఫ� �   ��న�  ��  ��ం�. 

 జగనన�   ���ద�  �  చక� �  �����రం  ఇ���� �,  గతం�  ఇ�  ఉం��  ��,  ��  ఇం� 

 �ం�  ���    ��� ��  �����,  ��  జగ�   �మయ�   ���న�   �జనం  �� 

 ��ండడం�,  ��కరం�  ఉండడం�  ��  ��  సం�షం�  ఇక� �  �ం��� �.  మన  బ� 

 ��  ��  �ర� �కమం  ��  అ�� తం�  ఉం�.  గతం�  �  �� � �  �����    ��  �� 

 ఇ�� �  చక� �  ����� ,  ����   ���ం�   ���   ��� ,  �డల�  చక� �  ����,  మం� 

 ఫ�� చ�,  ���   �� ���   అ��   ఉ�� �.  ��  చ��త  సృ��ం��.  �ప�త�   �ఠ�ల�  ఇం� ��  

 ��యం  అ��  �ప��త� క  �ర �యం.  జగ�   �మయ�   వల�  ��  ఇం� �� � 

 ��� డగ����� �.  �శ  ��   వల�  మ�ళ�  అం�  తమ  �ద��  ఉ�� రన�   �ర� ం� 

 ఒంట��  �ళ� గ����� �.  ��  �ద��త�  �మ� ��   ���,  ��  అ�� �  క�� ��  
 వ�� �,  ఇ�� �  మ��   �మ� ��   ����� �.  ��  �జ�న  �య��.  జగ�   �మయ�  
 ��  �జన� �  ����,  �తన� �  ����,  అక� ���ల��  అన� త�� �,  ��ం� 

 �ల�ల� ��� ���, ఇంతకం� ఇం�ం �ప� ��, �� ం��  �� . 

 �. రవణమ� , ��� � � త��, �న� ల��, �మచం���రం 



 అంద��  నమ�� రం,  ఈ  ��  ��  పం�గ  ��వరణం,  నవర�� ల�  �గ�న  అమ�   ఒ� 

 �  ����  ��రం�ం�నం��  �  త��ల  తర�న,  �  ���   తర�న  ��  అ�నందన�. 

 �ల�ల�  అమ�   ఒ�  స���  ఇం�  ��ల�  జగనన�   ���   ��క  �� �  ఇ��న�   �ప�  వ��� 

 ��  ��  ఉప�గప���� �.  ����   �� �   �ల�ల�  ��  �  �ల�ల�  బ�� 
 పం���� ం.  �ల��  ��  చద�లం�  ���  బలం  ఉం��,  అం�  �����రం  ఇ�� ల� 

 ��  జగనన�   ���ద�  పథకం  �ప�శ��� �.  �ం  ��  అ�ం�  �జనం  ఇవ� �ం,  �ం 

 ��  ఆ��ంచ�  �ధం�  ��  �  ����   �  ��ల�  ����  న������ �.  �� 

 �ప�శ���న  �ప�  పథకం  �  త��త��  ఇం��  ఇ���� �.  ఇ�  ఆ��ం�  �ఎం� 

 �ట��ద���  �మ� ��   ����� ం,  ఇ�ం�  �ఎం  ఎల��లం  ��  ఉం��  అ� 

 ���ం� �ల� ���ం��� �. 


