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 �డన, కృ��  ���  

 ��� ఏ�� �ఎ�� �  �తన�  �స�ం 

 కృ��  ���  �డన� బట�  ���  ��� ల����ల ����  జమ ��న �ఎం �� �య�  జగ�  

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

 �� ర��, గృహ��� ణ �ఖ మం�� 

 ఈ  ��జకవ����  ఈ  ��  పం�గ  వ�� ం�,  జగనన�   వ�� �  పం�గ  ��� �.  అ��   ఇ� 
 మం�  సందర� ం,  �తన� ల�  ���,  �సట�,  బ��  వ��ల�  అండ�  ��ం�న�  �� 
 �ద��త�  ��� �,  ��  �ఎం  అ�న  �ంట�  �తన� ల�  అండ�  �తన�   �స�ం 
 �ర� �కమం  �పక�ం�  ��  పట�  �  హృదయం�  ఎంత  �ద�  �� న�ం�  �ప� క�  ��� �,  ఈ 
 ��  �  �డన  పట����  �వడం  గర� �రణం,  ��  �ద  ��జకవర �ం,  కృ��   ���   �ర 
 ��ంతం�  ఉ�� ం,  �  ���  �క ��   �ఎ�   �జ�ఖ� ���  ��  �డన  �ళ� మ�� �,  ఇక� � 
 �పజ�  ఆ�ర� �ంచడం�  ��  ఎ�� �� న�� �,  �న� �ల���ం�  ����  కడ�మం�  ఎవ� 
 నమ� ��,  ��  �క ��   �ఎ� ఆ�   ��  �ం�  �����  క��ం��,  కృ����   మండలం� 
 ఉ�� ��  సమస� �  �ర� ���  �క ��   �ఎ� ఆ�   ��  ���ట�   �� � �  ��  ����� 
 ��� �,  కృ��   ���   ఆ��కరణ  ��  �వ�  ��ల  వర�  ��  ���   ��ం�న 
 మహ���  ఆయన,  త�� త  చం�ద��  �లన�  ఎ���  ��ం�,  �  హ�ం�  మ��  
 �ం�  పంట�  పం����� �,  �  ���  �ఎ� ఆ�   ��  న��   ఎ�� �� �  ���  ఆయన 
 తన��  ��  న��   మం���  ���.  �  �ణం  ఏ��� �  ��� ���,  �  ����� 
 ఊ��  ఉన� ంతవర�  �  �ం�  ఉం�న�� ,  ఈ  ��  గడప  గడప�  ���న� �� �  అంద� 
 ఒక�  ����� �,  ��  జగనన�   ఇ�� న  ��ల��   �ర��� న  �ం  ఆయన  �ం�  న��� ం 
 అం�ం�  సం�షం�  ఉం�.  గతం�  ��  వ� ��కం�  ప���న  ఒక  ����  ఇ�� �  �� 
 ప������ �,  ��  ఎం��  ��  ������ వ�  అ���  �లం  ��  �ట��  అ�� , 
 మన�న� ��  క���ం�  అన� ం  �డ�డ�� �,  �  అమ� �  ���స�ం  వ��ం�,  � 
 �ర� �  అమ�   ఒ�  వ��ం�,  ��  ఇం�  ప��   వ�� ం�,  ���  ���ట��,  జగన��  
 ��మ�  పం��డ�  ఆ  ����  అం�  ��  �ట  ���,  ఇంతమం�  జగనన� � 
 ��ల�,  అన�   �ట  ��ల�,  అన�   �సం  ఎం���  ఉం�మ�  �� గతం  ప���ం� 
 ఆనందం�  ఉం�.  గతం�  ��ల�  �న�   �న�   ప�క��  ఇ��   స����  �ప�  ఇం��  �� 
 ఈ  ��  జగనన�   ��   ఇ���� �,  ఒక�  ��  �ం�  ��  ఇ��   పథ��  ఇ��న�   మన�న�  
 మ��  మన  జగనన� ,  మనం  ఏం  అడగ�ం��  మన�  ఇ��   ����� �,  �దల  ప�న  అన�  
 ఉ�� �, �� � ��జకవర � �పజల ప�న ధన� ���. 

 ���డ అమ� ��, ��త, ��, ప��శమల �ఖ మం�� 

 ఈ  ��  ���  �డత  �తన�   �స�ం  �� �  �తన� ల�  �యం  ����� ం,  �ప�  ఏ�  �.  24 
 ��  ఈ  పథకం  ��ంద  అం����� ం,  �ఎం��  తన  �ద��త�  ఇ�� న  �ట  �ప�రం 
 �తన� ల�  అండ�  ఉం��� �.  ��న�   ����   మ�ంత�  అండ�  ఉం�  �తన� ల� 
 ఆ��ం�ం,  ఈ–�మ��    �� �  ఆ��   �� �  �.  100  �ట�  ఈ  ఆ� �క  సంవత� రం�  �� �రం 
 ��లన�   ల�� ం�  ��ష�  �ప�త� ం  �ం����ం�.  ��త  ��� �ల�  �ఎం�� 



 అండ�  �లబడ��,  ��  ��  ఆ��� �  అం�ం�ల�  ���ం�  �ల� 
 ���ం��� �. 

 స�� ���, ల����, �బహ� �రం, �డన 

 అంద��  నమ�� రం,  ��  గత  15  సంవత� ���  ��త  వృ���  ఉ�� �,  �  �త 
 ��� �ల�  ఒక  �ప�� కత  ఉం�,  ���ల  మ��������  �ం  ��  ��  ఆ  ���  �� 
 స� యం�  �� ��  సమ�� ం�  ��ంబం�  జ�� ం�నం��  సం�షం�  ఉం�,  అ�� 
 అమ� ��  ఉత� ��  ��  �  �తన�   �ర�  ఇ�� �  జ����,  ��  �  �తన� ల 
 ��ం�ల  �షణ  �ర�ం�,  వ���లం  వ��  ఎ��   ఇబ� ం��  ప��ళ� ం,  జగన��   �� 
 �ద��త�  ఇ�� న  ��  �ర�  �  ���న��  ��  ��ంబ�   21న  ఈ  పథకం  �ప�శ��� 
 ���  �.  24  ��  �  �� ం�  ���  జమ  ���,  �ం  కల�  ��  ఊ�ంచ��,  క�� 
 �ం�  ��  ఇబ� ం��  ప�� ం,  అ�� �  ��  ��  �యం  ���,  ��  �  ��ంబ 
 ����   త� �ం�,  ��  ��� �� �� �.  ��  స��లయ  వ� వస�  దగ �ర�  �వడం  వల� 
 అంద��  ఉప�గం�  ఉ�� �,  వలం���  ��  ��  స�యం  ����� �,  ��  ఇద�� 
 �ల��,  �  �ల��  చ���న�   �� ��    ��  ��  �� �  ���ఖ�  ��� ��,  �� 
 అమ�   ఒ�  అం��ం�,  �� ��  సంఘం�  ���   వ��  ��  అం�ం�.  �  ఊ��  వ��   ఈ 
 �ర� �క���   ��రం���న� ం��  �  ��త  ��� �ల  తర�న  ��  ధన� ���,  �� 
 ��� �ం�   �కర� ం  క�� ం�ల�  ��  �జ���  ����� �,  ��త  ��� �ల�  �� �ం�  వ�� � 
 ��ల�, అ� � వ�� �ధ� మ��ంద� న�� ��� �, ధన� ���. 

 �సరం ��, ల�����, �లవరం ��మం, ��� మండలం 

 జగన��   ��  గత  20  సంవత� ���  ��త  వృ��  ��  �వనం  �న������ �.  ��  � 
 �తన� ల  క���  గమ�ం�  ��  ఈ  పథకం  అమ������ �,  ��  �ణప�  ఉం�ం,  �� 
 వ���లం�  ప�  ���వడం  ����  ��,  ��  ��  ���న�   �యం�  �  మ��� 
 ఆ��క�ం��వడం�  ��  వృ��  ��ణ� ం  �ం���� ం,  �ం  సం�షం�  ������ ం, 
 ��  ఇద��  �ల��,  అమ�   ఒ�  వ�� ం�,  ��� ��క  ���  వ�� �,  ��  ��  పథకం  �� � 
 �ఠ�లల�  ఆ��క�ం�  అంద�  ����ం�  ఇం� ��   ��యం�  ��ం�  �దల�  ��వ 
 ���,  నవర�� ల  ���  ఇ��   సం�మ  పధ��  ఇ��న�   ��  ��  ఎప� ��  �ఎం� 
 ఉం�ల� మన�� � �� ���ం��� ం. �� హృదయ�ర� క ధన� ���. 


