
 21–07–2022, 
 అమ�వ�. 

 ���ర అ�వృ�� ల�� ల� �� ం�  ��� లయం� �ఏం  �� �� .జగ�  స��. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ� ఏమ�� రం�.. 
 ���ర అ�వృ�� ల�� ల(ఎ� ��) �ధన� ఎ�� � �� ఇంత� �పయ�� � �య��: 
 ఎ� ���  సంబం�ం�  మనం  ఇంత  ��  �����   ��,  సమర�వంత�న  ��� �ం�   �� 
 అవసరం: 
 ��� �ం�  ��ట�ం�  అ�� స�కమం� జరగన�� � ఎంత �� ప���� �భం ��: 
 ఇ�� �  ��య  ����  ��పడ�ం  �� �...�శం�  ���� నం�  �లబ�� ��  అవ�శం 
 వ�� ం�: 
 గతం� ఈ ప���� ��, మ���ష�ం� ఇ��  పథ�� ��: 
 ����� మనం ����� ం : 
 �� �ండ�   �ప�రం  ��   ��ం�..  ఏ  పథకం  ఎ�� �  వ��ంద��  �ం���  �� �ండ�  
 �పక����� ం: 
 ��� �� � బట�  ��� న �ంట� ��� ల����� ���� డ�� � ���� �: 
 అ���, �వ�� �� ��ం� ��� �ష�  �� � ఈ పథ��... అం����� ం: 
 �����  క�క ��� ఎ� �� ����� ��ట�ం�  �� �ధ� త �����. 
 ����ప�ల పర� ��ణ అవసరం: 
 ఇ� �రంతరం జర��� న �ప��య: 
 �ప� �� ఎ� �� ����� క�క ��  పర� ��ణ ���: 
 స��లయం �ం� �� ���  ���� ���: 

 �ద� ,  ఆ�గ� ం,  �ద� ,  వ� వ�య  రం���   మనం  ����� న  �ప��త� క  ��� �,  అ�వృ�� 
 �ర� �క�� �శం� మ� ��ష�ం�� ��. 

 ఎంఎ� ఎంఈ రంగం�� మనం ���న�  కృ� మ� ��ష�ం�� ��: 
 �ప�  సంవత� రం  మనం  �� �ండ� ఇ��   బట�   ���   ఎంఎ� ఎంఈల�  �ం  �ప�రం 
 ఇ�� ం�� � ఇ���� ం: 
 �శం� ఎక� � ఇ� జరగడం ��: 
 ��ష�ం� �� ఇ� జరగ��: 
 గత �ప�త�  ఇ�� ం�� ల� సంబం�ం�న బ��� �� మన� ���ం�ం: 

 �ప�రంగం�� �ప�� ట�న ���   �యగల పథ�� మన ��ష�ం� ఉ�� �: 
 అమ� ఒ�, �ఎంఎ�, ఎ� ఎంఎ� ల� స�కమం� ��� �ం�  �య��: 
 సం�ర��షణ, ���ద� �� స�కమం� ��� �ం�  �య��: 
 ��� ��క,  ���   ��న,  ��   ��  ��ంబ��  �ం�,  �.20��  వస�  ��న  గతం� 
 ఎ�� � జరగ��: 
 ఆ�గ� రంగం�  ఆ�గ� ���  ���  3�ల  ����   ����,  16  �త���క�   ���ల  ��� ణం, 
 ��–��� �త�ం ఆ�ప��ల �న� వ� వ��కరణ, ఆ�గ� ఆస� ఇ�� గతం� ��. 
 మ��  ���రత�  ��త,  ఆస�,  అమ� ఒ�,  ��� వ��,  మ�ళల  ����  ఇళ�  ప�� ల 
 �����ష�  గతం� ఎ�� � జరగ��. 
 ఒక�  బట�  ���  �ప�త� ం ల����ల� �. 1 ల� 65 �ల ��� ��� �� � జమ ��ం�: 



 �శం� ఈ తర� ��� ��నం ��: 
 ఇవ��  క�� తం� �ప��ం�ం��: 
 ఎ� ��� సంబ�ం�న క�� తం� ఎ� ఓ�� ఉం��: 
 ��� �రంతరం ��ం��: 
 ఎ��  ��ల�క�� స��శం ��లన� ��� �� �ష��న స��రం ఉం��: 
 గ��� ఇ� ��ం�ం�, ఈ ద� అ� జరగ��� ����: 
 క�� తం� ఎ� ��� సంబం�ం�న సమ�గ స�����  అ�  ��  ���: 
 ��� �ఖ� ��� ���తం ఎ� �� ల�� ల� ��ం�లన�  �ఎం 
 �ప��� �ఎ�  ఆధ� ర� ం��ల� �ం�ద��� స��శం ���. 
 �� �లల�� ఇ� స��శమ�� �. 
 ఎ� �� ��ం� � ��కట�� �����. 
 క�క �ర ��� �ట��లన�  �ఎం. 
 ���  7�ం�  8  రం�ల�  �ద� ఆ�గ� రంగం,  �ద� ,  మ�����రత,  గృహ��� ణ�ఖ, 
 పం�య���,  �ష�   జ���,  ��� ప� �ఖ,  పట���వృ���  అ�క  �ర� �క��  ����� ం: 
 అ���ల� �ఎం �� �శం. 

 ��ఖపట� ం� ఐ�హ� � ��� ం�లన�  �ఎం 
 ��� ��� రణ ��ం�ం�లన�  �ఎం. 
 అ�� ��క వస�ల� ��� ం�లన�  �ఎం. 

 స��  స��శం�  �ఎ�   స��   శర� ,  ���  �  �  ��ం�ద��   ���,  ��ధ  ����ప�� 
 ����� �. 


