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 ఉప�ఖ� మం��  (పం�య��� ,  �����వృ���ఖ)  ��  ��� ల���, 
 ఉప�ఖ� మం��(���య�ఖ)  ���  సత� ��యణ,  ��� �ఖ  మం��  �త�  
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 ఎం��, ఎ�� �� �, ఎ�� �� �, ఇతర �ప� �ప����, ఉన� ����� �జ�. 
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 � ��వ�  �ద�ల� ఆ��ం�న� 3648 ���టర � � �ద��త� �� ఇ�� �: 
 ఇ�� న �ట� క��బ� �హన��త పథకం ��� ం: 
 క�� �లం� �� �యం ఆప��: 
 �ప�త�  కష�ం క��  � కష�ం ఎ�� వ� ��ం�ం: 
 ఎ��  సమస� ���  �� ��� ఉం�ం�� అ��� ��ం 
 గత �ప�త� ం� మనం ����, ���వడం ��: 
 న��� ధ��ల �సం ప��� �ప�త� ం ���: 
 �ం�  ప��క�,  ��  ����,  ఒక  దత�����  ������  �స�  న��న  �ప�త� ం 
 ��: 
 ఒక�న� ర �ట� ��ం�ల� మం� ���న�  �ప�త� ం మన�: 
 �� �లన� ఈ ���, చ�న�� �.40–50 ��� �ం��: 
 అప� � ఆ అవస��, ఇబ� ం�� ���� ��� �ం�: 
 ఇ�� � �� ��� ����న�  �లన ఇ�: 
 గత ప����� ఇప� �� �� �� �డం�: 



 చం�ద��, ఈ��, ఆం�ధ�� �, �� 5 ఓ �ష�చ�ష�యం: 
 �� అబ�� � నమ� కం�: 
 వ��కరణ� �ళ�� �ం�న�� ��: 
 ��న� �.. ����, � ��, ��� ఆ��� � 
 �� ఆ�రప�� � �ద, ��� దయ ��: 
 ��ఖపట� ం� �హన��త సభ� �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�... 

 వ�స� ��� ఏ�� �హన��త �యం... 

 –  ���  దయ�  వ�స�  ���  ఏ��..  ���  ��  �హన��త  పథకం  �� �  2.61  ల�ల 
 ��ం�ల�  2,61,516  మం�  అన� ద�� ల�  �ర� �కమం�  బట�   ���   ���  �.261.52 
 �ట� ��య� �� ���� � ��� దయ� ఇక� డ �ం� జమ ����� �. 

 –  ఇక� డ�  వ�� న  �ప�  అక� ,  ���మ� �,  �ప�  �ద��,  �� ���,  అ�� �తల�,  �రగ� 
 ��న�� ల�  ��  ����న�   అ�� యతల�  ���  ��ం�  హృదయ�ర� క  కృతజ�త� 
 ��య���ం��� �. 

 ఆ�, �� ��  న���ం� స� శ� ��ద �లబ�న.... 
 –  ఆ�,  �� ��   న���న�   ��ం��  తమ�  ��  స� యం  ఉ���  క�� ం��ం�.. 
 ఎవ��ద�  ఆ�రప��� న  అవసరం  ��ం�  తమ  �ళ��ద  ��  �లబ���� �. 
 స� యం  ఉ��  క�� ం��ం�..  తమ  ��ం�ల�  ��ం��ం��� �.  స� శ� ��ద 
 ఆ�రప��.. �ప��� ల��� మం� �ప���ల� �వలం����� �. 

 ��ళ�� �.1000 ������ అం�ం�ం: 
 –  �ంత  ఆ�,  �� ��   న���ం�న�   అన� ద�� ల�,  అక� ���మ� లంద��  ఈ  ��ళ� 
 �లం��  ఇప� �వర�  ���  �.1000  �ట��  ��  జమ��ం.  ఇ����  క���ం� 
 ����  �.40�ల  ��  ఒ�� ��ం���  ��  ���� �  జమ  ��న  �ద�  �ప�త� ం 
 మన�.  �శ  చ��త��  ��,  ��ష�  చ��త�  ఇంత�  �  ����  ��ం�  ఆ�చన  ��న 
 �ప�త� ం మ�క� � ��. ఇ� �స�వం. 

 ఆ��ం�న� �� ఇ�� �... 
 –  �  ��వ�   �ద�లంద��  ��  ���  ఆ��ం�న�..  �  3648  ���ట��  ��న 
 �ద��త�  ��  ఇ�� �.  �ద��త  సందర� ం�  ఏ���  �  దగ �ర�  వ��   �  క��� 
 ��� న�� �  ��  ఇ�� �.  అప� ��   ఇ�� ���    ��� �  ��  ��క�   ��ం����   
 ���  �����  ����� ర�  ��� �.  ���  �.200–300  సం��ం���  ��..ఆ 
 �������  ���ంచడం  ఆలస� ��  ���  �.50  �ం�  �.100  వర�  ��   ����� ర� 
 ఆ�దన  వ� క �ం���.  �బతక��  ప������   ఉ�� �  అ�  ��� ��� �.  2018  �  14న 
 ఏ�� సభ� � అంద�� ��� ఉం�న� �� ఇ�� �. 

 ఇ�� న �ట� క��బ� – �హన��త. 



 –  అ��రం��  వ�� న  త�� త  ఇ�� న  �ట�  మ�� ���.  –  ��  ���,  ��  ��� �.. 
 ��  ఉ�� �..  అ�  ��� న  �ట�  క��బ�  అ��రం��  వ�� న  త�� త  ����లల�  ఆ 
 �ట  �ల������ �.  �  అంద�  ����  �సం  �హన��త  అ�  పథ���   ��రం�ం�ం. 
 క��  వ�� న�� �  ఆ  కష��లం�  ��  ���  �లబ��� న  అవసరం  ఎం��  ఉంద� 
 ��� ..  ఆ  క��  క���  �ప��� ��  ఉ�� ,  ���� న  ఆ���  �ప��� ��  ��  ప���� 
 ఉ��   ��  �  కష�ం,  �ప�త� ం  కష�ం  క��   �  ఇం��   �  ��ంబం  �సం  ��  ప��న�  
 కష�ం  ఎ�� వ�  ��ం�ం.  ��  ���  ఉం�ం��  ఎ��   సమస� �  వ�� �  ��� 
 పక� న���... ��� �� ��� ఉం� �ర� �కమం� అ��� ��ం. 
 –  క��  కష��లం�  �  అన� ద�� �న  ��వ��  ఇబ� ం�  పడ�డదన�   ల�� ం� 
 ఇంతక�ం�  పడ�డదన�   ల�� ం�  అంత��ం�  సంవత� రం  ఇ�� న  ��క��   ��� 
 �ల� �ం��� �య�� �  �హన��త డ�� � � అ�ంట��� జమ ��ం. 

 మన� �దల �ప�త� ం.. 
 –  ఈ  ���  ��  ��  �ల�  �ం���  ��  ఈ  �.10  �ల  ఆ� �క�యం  ����� ం. 
 మన�  �దల  �ప�త� ం.  ఇ�  �దల�  అండ�  ఉం�  �ప�త� ం.  ఇ�  �జగనన�   �ప�త� ం, 
 �  �ప�త� ం  అన� �  మ�� �వ��.  అం��  ���  �.1  ల�  65  �ల  �ట�  ��య�..  ఈ 
 ��ళ�  మన  �లన�  ���  బట�   ��� ..  ���  �  అ�ంట���,  �  అక� ���మ� ల 
 అ�ంట��� డ�� � జమ �� �ర� �కమం ��ం. 
 –  ఎక� డ  ��  లం��,  �వ�  ��.  �లం,  ��ంతం,  మతం  �వర�  ���  ��  �డ��. 
 ��  ఓ�  �యక���  ప�� ��  ���  అర �త  ఉం�  క�� తం�  ��ల�  ఆ��� 
 ఇ�� ం. ��� �.1 ల� 65 �ల �ట� ���� ��� పద�� �� � � ���� � ��� ం. 

 గ��� ఇప� �� �� గమ�ంచం�... 
 –  ఇంత�  సం�మం,  అ�వృ��  �ద  వ��ల�  మన  �ప�త� ం  ఇ�� ం�.  గ���,  ఇప� �� 
 ఒక� ��  ��  గమ�ంచం�.  అ�� �  ఒక  �ఖ� మం��  ఉం���.  ఒక  ��ష�  బ���   ఉం��. 
 ఇ�� �  ఒక  �ఖ� మం��  ఉ�� �.  ఇ�� �  అ�  ��ష�  బ��� .  మ�  ఆ  ��  ఆయన  ఎం�� 
 �య�క���  ?  ఇ�� �  �  జగ�   ఎం��  �యగ����� �  ?  అన� �  ఒక� �� 
 ఆ�చన  �యం�.  అప� �  �ప�త� ం  క��   ఇప� �  మన  �ప�త� ం  ��న  అ�� ల  �� 
 త�� �.  అ��  అ�� �  ���  �య�క���.  ఇ�� �  �  జగ�   �ప�త� ం,  �  అన� ,  � 
 త�� � �ప�త� ం, � �ప�త� ం �యగ���ం�. 

 గత �ప�త� ం� మనం ���వడం ��... 
 �రణం...  అ�� �  ���,  పం��.  అ�� �  ���వడం�  ఒక  చం�ద��,  ఒక  ఈ��,  ఒక 
 ఆం�ధ�� �,  ఒక  ��5,  �ళ�ంద��  ��  ���క  ఒక  దత�����.  అంద�  క��  ���వడ�, 
 పం��వడ�. ఈ �� ���వడ� ��, పం��వడ� ��. 

 ���  బట�   ��� ��� ం...���  �  �� ం�   అ�ంట���  డ�� �  ప���� �.  ఇ� 
 అప� ��, ఇప� �� ��. ���  �� గమ�ంచం�. 

 న��� ధ��ల �సం ప��� �ప�త� ం ��� 
 ఇ�  న���  ధ��ల  �సం,  �ం�  ప��క�,  ��  ����,  ఒక  దత�����  ���  ��� 
 �సం  న��న  �ప�త� ం  �ద�  ��పకం  ����ం�.  ఇ�  ఒక�న� ర  �ట�  ��ం�ల�, 
 ఇం�ం�� మం� ���న�  మనంద� �ప�త� మన� � ఎల��� � �������ం�. 



 ఇ�  అ��   ���క  వ��ల  �ప�త� ం.  ఎ�� �,  ఎ���,  �����,  ���  �ద  వ��ల  ��ం� 
 �రంతరం ఆ��ం� �ప�త� ం మన�. 

 �య�� �   �హన��త  �� �  వ�స�  �����  ��  మన  �ప�త� ం  అం���న�   ఈ 
 స�యం  ���� �  పట�,  స�జం  పట�  మన  �ధ� త�  ఏ  ����  మనం 
 ����� మన� ��� ఇ� �దర� నం. 

 ఈ  ���  2,61,516  మం�  ��ం�ల�  మం�  ��� ..  ఒ�� క� ��  �.10��  ��� న 
 �.261.52  �ట�  ఆ� �క  �యం  ��ఖ��క  �ం�  బట�   ���   ��దల  ����� ం.  �ంత  ఆ�, 
 �� �� ,  �� ��   �� �   ��వ�   అన� ద�� లంద��  ��  ఇ�� ��� ,  �� ��   స� ����  
 వం���  ���రణం�  చ����  క��  ప����  ��డ�.  ��  �మం�ఉం�ల�,  ��� 
 న�� ��  ఉన�   �ప����  �ర�తం�  ��  గమ� ���ల�  ��ల�,  ఒక  మం� 
 ఉ��శ� ం� �య�� �  �హన��త అ� �ర� �కమం ����� ం. 

 �� ��, ఇ�� ���   క�� తం� ���ం�.. 
 ఈ  ��  ����   ఈ  �.10��  ��  ఏ  అవస�ల�  ���ం��� �  అన� �  ��  �డ�ం 
 ��.  అ�  �  �ద  నమ� కం�  ��  ��  ఇ���� �.  ��  ఒక� �  �  అంద��  ����� �.  � 
 అంద��  ���యప���� �.  ��  �  �హ�ల�  సంబం�ం�  �� ��   స� ����  
 క�� తం�  ఉం���  ���ం�.  �,  �  �హ�ల�  ఇ�� ���    క�� తం�  ���ం�. 
 ఎం�కం�  �  �న�ల  �ప����  ఉ�� �.  �ళ�  ����  ��  మన  ����� 
 ఉ�� యన� � ��తం ఎ�� � మ�� �వ��. 

 �నం���న�   ఈ  �.261.52  �ట�  ��యల�  క���ం�..  �య�� �   �హన��త  అన�   ఈ 
 ఒక�   పథకం  �� �  మనం  అం�ం�న  స�యం  �.1026  �ట�  ��య�.  ఒ�� క� ��  �.40 
 �� వర� �ప� ��ం��� ఇ��� ��� � క�� ఇ�� ం. 

 మ� �షయం �� ��� �... 
 ఇక� �  మ�  �షయం  ��  ��� �.  ఒక� ��  గత  �లన�  మనం  ���  ��� �ం�..  గత 
 చం�ద��  �లన�  ఈ  ���,  చ���  �పం�  ఆ�  ��వర �  �ం�  2014–15�  ��� 
 �.6.50  ���  �ం��.  2015–16�  �.7.39  ���.  2016–17�  �.9.68  ���,  2017–18  � 
 �.10.19  ���,  2018–19  �  ఎ�� క�  దగ �ర�  వ�� �  �బ��  �స�  క�క�ం�  �.7  ��� 
 �ం��.  అ��  క��� గత ఐ�ళ� �లన� ��� �.40–50 �ట� �ం��. 

 ఒక� ��  ఆ  ��  ప�న  ఇబ� ం��,  అవస��  ������� �ం�..  అ�  �  �ప�త� ం..  � 
 జగనన�   �ప�త� ం  వ�� న  త�� త  2019–20�  ఆ�  ��వర �  దగ �ర  �ం�  కం�ం�ం�   �� 
 �ంద  వ��  ��ం�  �వలం  �.68  ల��.  అ�  2020–21�  వ��  ��న  అ�ం�   �.35 
 ల��.  ఇ�  �ట��  వ��  ��న  గతం�  ప����  ఎక� డ,  ఇ�� ��  ప����  ఎక� డ.  ఆ� 
 అన� ద�� లంద��  ��త� �ం�  ���  స�యం  ��,  ���  ఇ�� ���    �సం  ��,  �� ��  
 స� ����   �సం  ఇబ� ం��  ప�  ప�����  ��డద�...  �ళ��  స�యం�,  ���  ���  
 �ళ�� నడ���న�  ఇప� � ప����� ఎంత �� ఉం� గమ�ంచం�. 

 ఈ  �ర� �కమం  అ�న  �ంట�  ��రమ�   ఉ�� ంగటం  వలన  క���న�   ఇబ� ం���, 
 ���   ���ల�  �పజల�  క���న�   క��ల�  స� యం�  ప���ం�  స� యం� 
 ఆ��ం�ం�� ఇక� డ �ం� ��ప��  ఏ�య�  స��  �సం బయ������ �. 



 �ష�చ�ష�యం 
 ����ం�  ఒక�  �ం�  అం��  ��ష�ం�  అక� ���మ� �,  అన� ద�� ల� 
 పం���ల��ం��� �. ఒక� �� ఈ �ష�ల� �� గమ�ంచం�. 
 ఈ  మధ� �లం�  ��  ���.  ఒక  చం�ద��,  ఈ��,  ఆం�ధ�� �,  ��  5  క�� 
 �ష�చ�ష�యం� త�ర�� �. 
 అబ�� � �ప� డం��, వ��క�ంచడం�� �ళ�� �ం�న ��� ఎవ� ��. 

 ��  �ళ�  ���  ఇ�� ��   ��  ����  ��,  ఇ�� ��   �ప��   ��.  �ళ�  ���  ఒ�  అబ�� ��  
 �జం ��ం�� వంద��� ��� ం� ��� , అబ�� ��  �జం �� �ప� తనం � దగ �ర ��. 

 ��న� �.. ����, � ��, ��� ఆ��� �... 
 ��  ఒక� �  ����..��  �ళ�  ���  ఇ��  ���� ,  ��న� �  ఒక� �  ఒక� �.  �బద�త, 
 ����,  �  ��,  ���  ఆ��� �  ఉ�� య�  ��తం  క�� తం�  ����� �.  �� 
 ఆ�రప��  �  �ద,  ���  దయ  ��  ��..  �ళ�  ����  పచ�   ప��క�,  పచ�   ���, 
 దత����ల�ద ��. 

 మం�  జర�ల�  మ�క� ��  �  అంద��,  మం�  ��  అవ�శం  ���  ��  ఇ�� ల�,  �ం� 
 �  ��ం��  ఇం�  అ���  �ం��  ��  ప����  ��ల�  ���ం�..  ఈ 
 �ర� �క���  ��రం����� న� �ఎం �� �య� .జగ�  తన �పసంగం ��ం��. 

 �వ��  �ఎంఆ� �ఏ  �� పర� �   �జయ�ర� ల  �����....  ��జకవర �  అ�వృ��� 
 సంబం�ం�  3–4  �ష��  ��� �.  హ�మంత�క  వద�  �ౖ �ఓవ�   ��ల�,  ���  �.50  ��� 
 ఖర� ��ంద�  అ���.  హ�మంత�క  �ౖ �ఓవ� �  మం��  ����� �.  అ�  �ధం� 
 ��ఖపట� ం  ���   ��జకవర �ం�  అండ�   ��ం�   ����  �సం  అవసర�న  �.20  ���, 
 మత� � �ర  �ద�ల  �సం  ���ళ���ం�  ���    �సం  అ���,  అ�  ��  మం�� 
 ����� �.  ఇక  గతం�  క���న�   ఇ��  అ�� న� ప������   ఉ�� �..  ���  �త�  ఇ�� 
 ఇవ� �క���� ం.  �త  ఇ��  ����  అ�  ��� �.  �స�వ�  అ�వం�  సంద�� ��� �. 
 ఇ�  ��ష�  �� ప�ం�  ఉన�   సమస� .  ���  త�న  ఆ�చన  ��  ప�ష� �ంచ���  ���� 
 ఆ�చన ��, మం� ��ం�� అ��� �ం�� ���మ� �� ఇ�� �. 
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 ��ఖపట� ం 

 వ�స� ��� ఏ��...�ఎ�� �  �హన ��త 

 బట�  ���  ల����ల ����  ��� జమ ��న �ఎం �� �ఎ�  జగ�  

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

 ��� �శ� ��, ర�� �ఖ మం�� 



 ఈ  ��  ��  ��నం,  గత  చ��త�  ఎ��   �ప��� �  ��ం,  ఎం�మం� 
 �ఖ� మం��ల�  ��ం,  ��  ��  జగ�   ��  �ద��త  సమయం�  ఆ�  ��వ�   �ద�� 
 ఆయన  అ���  అ��  ��  న���.  అ�� �  ఆయన  ��� �,  ఇ�� న  �ట  �ప�రం  �� 
 ఏ����  ���  �లల  �ం���  �హన  ��త  �ర� �క���   �ప�శ��� �.  ఇ�  ��  మన 
 ��ం�ల�  ఆ���  �ధం�  అ�క  పథ��  ����� �.  �రత�శం�  ఏ  �ఖ� మం�� 
 ��  ఇ��   ��త�   �ర� �క��  ��న  �ఖ��  ��.  ��  జగ�   ��  �ప��� ��   ��  అ�క 
 �ప��� �  తమ  ����ల�  ఆ  పథ��  �ప�శ����� �.  గతం�  ఏ  �ప�త� ం  అ��,  ఏ 
 �ఖ� మం��  అ��  ఇ�  ఆ�  �ద�ల  ��ం�  ఆ��ం�న  ���  ���,  ఈ  ��ష�ం�� 
 �ప�  ���క  వ����   ,  �ప�  ��� క  వ���� ,  �ప�  ఒక� ��  ఆ��ం�న�   �ప�త� ం  ఇ�. 
 గతం�  ��  ��ం���  ఒక�   పధక�  ఉం��  ��  ఈ  ��  ఒ�  ఇం��   ఎంతమం� 
 అ���ం�  అంతమం��  వ���� �.  గడప  గడప�  �ర� �కమం�  �ం  ����� ం, 
 ఒ�� క� ��  ల�  �ం�  �ం�న� ర  ల�ల  వర�  �ప�  ��ంబం�  ల��  ���ం�.  �ఎం  �� 
 జగ�   ��  �ఎం�  ఉం��  ఈ  సం�మ  �ర� �క��  అమల���,  �క��  ఈ  సం�మ 
 �ర� �క��  ఆ���య�  �ప�ప��త  చం�ద��  �ప� క�  ����� �.  ���  ���   వ�� 
 ఈ  సం�మ  �ర� �క��  ఆ��వడం  తధ� ం,  మన  �ల�ల  చ���  ఆ��వడం  తధ� ం,  మన 
 ఇం��   అమ�   ఒ�  ��,  మన  ఇం��   ��త  ��,  మన  ఇం��   ఆస�  ��.  ఈ  �ళ  ��� న 
 �ప�  �ట  ��� న  సమ���  �ర����న�   �ఖ� మం��  ��  జగ�   ��.  మన  ����  ఒ�  ఒక 
 ��  ఉం�,  ఆ�  �ద��  ��,  �� ��   �� �   ��వ��  �ప�రకర ���,  జగనన�   �����  ఈ 
 �ప�త�   సం�మ  పథ�ల  ��ం�  �  ఆ��,  �  �� �� �  �ప��ం�  �ప�  ఒక� ��  �ప� ం�. 
 ఈ  �ప�త� ం  ���� న  ఆవశ� కత�  ��  ��� న�� �  ఆయన  �ణం  ��� �న� �ళ� ం 
 అ��ం.  2024�  మ��   ��  జగ�   ��  �ప�త� ం  �క��  నష����  మన�.  2024�  ఈ 
 �ప�త� ం  మ��   ���� న  ���తక  అవస���   �  ఆ�ల  �� �  �ప��ం�  �ప�  ఒక� �� 
 �� �రం� ��య�ప� ం�. �� ం�� . 

 ఆ� ��వ�, ���ల�ట, ���ప�� ��జకవర �ం, �జయనగరం ���  

 అ��   నమ�� రం,  ��  గత  ఏ�  సంవత� ���  ���క  ప�సర  ��ం�ల�  ఆ� 
 న���ం�  �వనం  �న������ �.  ��  ���  �.  300,  �.  400  వ���.  �� 
 �ద��త�  ��  ఒక  �ట  ఇ�� �.  ��  అ��రం��  ���  ��  మం�  ���న�� �. 
 జగనన�   �ట  ఇ��  తప� �  మ��,  మడమ  �ప� �.  మన  �ప�త� ం  అ��రం��  ��� 
 �హన  ��త  �� �  �ప�  ఆ�  �ద���  �.  10  ��  ఇ���� �.  అ�  ��  ���  � 
 అ�ం��   ప��ం�.  ఎక� �  అ���  ��.  ఆ  డ�� �  ఇ�� ��� ,  �� ��,  మరమ� ��ల� 
 ఇ�  ��  ఇ����రం  ఖ�� ����� ం.  ��  �  ఆ�  ��యన�  తర�న  మన�� � �� 
 ధన� ���  ������ ం.  క��  కష��లం�  �ం  ఆ�  నడప�క  ���ళ� ం,  ఆక�� 
 చ�� ��మ���� ం,  ��  ��  ఒక  తం���  మమ� ��   ఆ���� �.  ��  �హన  ��త 
 డ�� �  ఇ�� �� న  �ం  కం�  �ం�  ఇ�� �.  �  ��ంబం  బ��ందం�  �  దయ  వ��,  ఈ 
 ��  ��  ���ల�  ఉ�� నం�  �  ద�.  �ం  ��  ఆ��ంచనంత�  �  �ల�ల  �సం 
 ��  ��  ఆ��ం�  అమ�   ఒ�  పథకం  �� �  ��  �.  15  ��  ఏ�  అం���� �.  �� 
 �  ���  మం�  చ���  చ��ం��ం��� �.  అం���  ��  ఒక  ��  �డ�� 
 ����� ,  ��ల  క���  అ��   ఇ��   ��,  �  �ప�త� ం  వ�� న  త�� త  ��  ��  భ�� 
 వ��ం�,  అం���ం�  ��  ��,  �ట�   ఇ��   ��ల�  ఆ��ం��� �.  �  ��ల� 
 ఆ�� �ల  �� �  మం�  ���  వ��   పం�ం�న  పంట�  �����  ధర�  అ�� �ం��� ం.  � 
 ��  ��ం�ల  తర�న  ��  ��  ధన� ���.  �  అమ� �  �ంచ�   వ��ం�,  ఆ�  �ధ� త 
 ��  ��  ����� �.  �రత�శం�  �ం  ఎక� �  �న��,  �డ��.  �� 



 ఆ���� �� ం�  పథ��  �����   �  బ��,  బల�నవ��ల  ��ం�ల�  ఆనం�ల� 
 �ం��.  �మ� ��   ���ం����� న  �ధ� త  ��  ఉం�,  ��  మ��   మ��   �ఎం�  ���, 
 �� ఈ çపథ�� ఇ�� �న���, �� ం��  � మ�  జగనన�  


