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 *మదనప��, అన� మయ�  ��� .* 

 *జగనన�  ���  ��న.* 

 *���  ��  ��ంబ��  �ం�   –  �కమం  తప� �ం�  ఏ  ����కం  ��  ఆ  ����కం  అ�న 

 �ంట� ���ం��.* 

 *��  –  ���ంబ�  2022  �������  11.02  ల�ల  మం�  ��� ��ల�  �.694  �ట�� 

 అన� మయ�   ���   మదనప���  బట�   ���   ���  ��� ��ల  త��ల  ����   జమ  ��న  �ఎం 

 �� �య� .జగ� .* 

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

 *�� ఒక��.. ����... ��..* 

 ���  దయ�  మనంద�  �ప�త� ం,  �  అన� ,  �  త�� �,  �  �డ�  �ప�త� ం  అ��రం 

 �ప��  ఈ���  స���   ��న� ర  సంవత� ��  అ�ం�.  ఈ  సందర� ం�  ��  ఒక��,  � 

 ���,  ఈ  ��  ��  సమయం  పం���ం��  ఇక� ��  వ�� న  �ప�  అక� ,  ���మ� �,  �ప� 

 అ�� ,  �త�,  �ద���,  �� ����,  �ప�  �ప�,  ���  ���  ��ం�  హృదయ�ర� క 

 కృతజ�త� ��య����� �. 

 *�ల�ల� మన�వ� గ�� ఆ�� చ���...* 

 �ల�ల�  మన�వ� గ��న  ఆ��  ఏ��  ఉందం�  అ�  చ���.  �ద  ��ం��  ఆ  �ద�కం 

 �ం�  బయట�  ��ల�� ,  ఆ  ��ం�ల  తల�త�  ��ల��   అ�  �ధ� మ�� � 

 ఎ�� డం�..  చ�వ�  అ�స�ం  ఆ  �ల�ల  ���� �  వ�� న�� �.  తమ  ��ం�ల  �ద�కం 

 �రణం  వల�  ఏ  ఒక�   �ప,  ��...  చ��ల�  అవ�ధం  ��డద�  మం�  ఆ�చన,  మం� 

 మన�� �,  ఒక  ���క  �ధ� త�  అప� ��   ఆ  ��యతమ  �త,  �వంగత  �య�� 

 �జ�ఖర���  ��  (�న� ��)  �ట��ద����  �శం�  ఎక� �  క���  ఎ�గ�  �ధం� 



 ���  ����ంబ��  �ం�   పథ���   ����� �.  �ప��ద��  ��త  చ��త  ��� ల� 

 తపనప�� �. 

 అ�ం�  ఆ  �ప�   పథ���   ఆ  త�� త  వ�� న  �ప��� ల��   ����� �  వ�� �.  అర�ర� 

 ����� ..  అ�  ��  సంవత� �ల  తరబ�  బ���  ���  �వ��  ఈ  పథ���   �� 

 �త�ం� �����  �ర� �కమం ���. 

 *� �ద��త� క�� � ���...* 

 అ�ం�  ప�����  �  క�� �  �  3648  ���టర �  ��న  �  �ద��త�  �ప�  ��� ��, 

 �ప�  ��జకవర �ం�  ���.  ��  ��� న  �ధల�  �  ����  ��� �.  ఆ  �� 

 �న�� �. �� ��� �, �� ఉ�� � అ� ��� న �ట�... �� ����� �. 

 *���  �శ� అ���...* 

 అం��  అ��రం��  వ�� న  త�� త  ఆ  ప������  అ�� ం��  ���   అ���  మన 

 �ప�త� ం�  ప�� �.  మనం  అ��రం��  వ�� న  �ంట�  జగనన�   ���   ��న  ���  ��� 
 ��  ��ంబ��  �ం�   అం�  వంద�తం  ��ల�� ం��  ��  �  �ప�త� ం  ��� 

 �జస� ం�ల�  ���ం�.  ��న� ర  సంవత� ���  ఈ  పథ���   అమ�  ����� ం. 

 ఇ�క� �  ��ం�.  .�ం�  ��  �ల��  ��ం�ల�,ఆ  చ���  చ��ం�ం�� 

 త��దం���  ఇబ� ం�  ప�  ప����  ��డ�,  �ళ�  �స��   ఖ�� �  �సం  �ల��  ఇబ� ం� 

 పడ�డద�  సంవత� ���  �.20��  వర�  �ప�  �ప�,  ��� ��  ��  జ���  జగనన�  

 వస� ��న అ� పథ���  �� ����� ం. 

 *��� వ� వస�� సంస� రణ�....* 

 ఆం���ం�  ��ష�ం�  �ప�  ���   ��  �పపంచం�  �ల�ల�,  �ల�ల�  మం�  ఆ�చన� 

 �త�ం  ��� వ� వస���  సంస� రణ�  ����� ం.  ���  �గం��  ఈ  ��  ఇక� డ  ��� 
 ��ంబ��  �ం�   పథ���   �దవ�� ల  �ల��  �ద�  చ���  చ���వడం  ఒక  హ�� � 

 ���  �ందగ��  ప�����  ���వ�� ం.  ఈ  �శ�  అ���  ��� ..  గతం� 

 చం�ద�����  ��  �ప�త� ం  �లం�  2017–18,  2018–19�  సంబం�ం�  �.1778  ��� 
 బ��� ��� ��� �� మనంద� �ప�త� ం ��న�� �� �� క�ం� ���ం�ం. 



 *��న� �ళ �� �ం� పథ�ల� �. 12 �ల ��� ��...* 

 ఈ  ��న� ర  సంవత� �ల  �లం��  �వలం  జగనన�   ��� ��న  పథకం  �� �  �.9052 

 ���,  జగనన�   వస�  ��న  పథకం  �� �  �.3349  ���  �ల�ల  చ��ల�  ఏ��తం  ఇబ� ం� 

 ��డ�  ఉ��శ� ం�  ..  చం�ద��  �ప�త� ం�  ���న  బ���  �తం  ���� ...  �వలం  ఈ 

 �ం� పథ�ల� �.12,401 ��� ఖ�� ��� ం. 

 *11.02 ల�ల మం� �ల�ల� �.694 �ట� ల�� జ���...* 

 ఇ�ళ  అన� మయ�   ���   మదనప���  గత  ����కం  అం�  2022  ��  �ం�  ���ంబ� 

 వర�  సంబం�ం�న  �త�ం  ��  ��ంబ��  �ం�   అం�...  జగనన�   ���   ��న  డ�� � 

 11.02  ల�ల  మం�  �ల�ల�  ల��  ����  �.694  ���  �ల�ల  త��ల  ���� �  ���  బట�  

 ���  జమ ����� �. 

 *జ����తనం ����..* 

 సంస� రణ�  �గం�  ��� �  �����   �ధం�  అ���  ����� ం.  �����   జ���� 

 తనం  ���  �ధం�,  వస�ల�  ఆ  త���  ���ల�  �ప�� ం�  �ధం�  ���  హ�� � 

 క�� �� ..  ఆ  �ల�ల  చ��ల�  త��దం��ల  పర� ��ణ  ����  ���   ���  త��ల  ���� � 

 డ�� �  జమ  ����� ం.  త��ల  ���రత�  పట�ం  క��  ఆ� �క  �యం  ���  �ల�ల 

 త��ల ���� � జమ ���  �ప�  సంస� రణ� �ం� ప��ం. 

 ఇక� డ  మ�  �షయం  ��� �.  �ల��  చద��.  �ల�ల  చ���  �ర�  �ప�త� ం  ���  ఏ 

 ఖ�� � �� �� ���  ఖ�� � ��ంచ�. అ� �� � �ల�ల���  ఆ��� ���� �. 

 *�ప� � చదవం�- � చ��ల� �� ��..* 

 �ప�  ���  ���మ� �,  త�� ��  ����� �  ��  �ప� �  చదవం�.  �  చ��ల�  �� 

 ���� �.  �ప�  అక� �,  ���మ� �  ����� ..  �  ఇం��   ఎంతమం�  �ల����   ఫ�� �� 

 అంతమం��  చ��ంచం�.  ఎంతమం�  ఉ��   ���  �  అన�   చ���� డ�  భ�� 

 ఇ���� �. 

 త��లంద��  ఇం�క  �న�   �జ���.  ఈ  ��  ��  బట�   ��� న  �ంట�  ���  �  ���� � 

 ప��న�   డ�� �  ���ల  �జ�  �ర�  అక� ��  ���,  �ల��  ఎ�  చ����� � 

 ��రణ�� �రం, ప����� పల ఆ డ�� � ���ల� కట�మ� �జ��� ����� �. 



 ��� రంగం� ��� �.. ��� �ట�� .. 

 ��� రంగం  �ద  మన  �ప�త� ం  ఎంత  �శద�  ����ం�,  ఈ��న� ర  సంవత� �ల  �లం� 

 ఏరక�న �శద� ����ం�, ����� న ��� �ంటన� � ��� �ట� �� �వ��� �. 

 �ల�ల  చ����  ఇం�ం�  �దల  తల�తల�  ��� ల�,  ��  ఇంట  ����  �ం�ల� 

 మం�  సంకల� ం�  ఇ�ళ  గవర� �ం�   బ�ల  ���ఖ�  అ��   ������ ం.  ���� 

 బలం�  ఉం�ల�  ��  �పపంచం�  మన  �ల��  �ల��� ��  ప����  ��ల�  బ�ల� 

 �త�ం  ఇం� ��  ��యం  ����� ం.  ��ఎ� ఈ  �లబ�   ����� ం.  బ�ల  ���ఖ� 

 ������ ం.  ఈ  �ర �యం�  ��  చ��ం�  త��ల�  అండ�,  ���  ����   �  �ల�ల� 

 ��  బ�ల�  పం�ంచం�.  బ�ల�  పం���   ��త� ���న� ం��  జగనన�   అమ� ఒ� 

 �ర� �కమం  �� �  ��  ���  ఉం�ం.  ఇ�ం�  జగనన�   అమ� ఒ�  అ�  పథకం  ఒక�   మన 

 ��ష�ం� తప�  �శం� ఎక� �, ఏ ��ష�ం� ��. 

 ఇ��క  �ల�ల  చ��ల  �షయం�  సంస� రణ�  ����� ..  �ఎ�� �   సం�ర�  �షణ, 

 జగనన�   ���ద�,  జగనన�   ��� ��క,  మన  బ�  ��–��,  ��ఎ� ఈ  �లబ�, 

 ��ం�వ�   �� ��  ��� ,  ��� �  ఒప� ందం,  8వతరగ�  �ల�ల�  �� ��,  ��ట�  

 ��� ��� �ట�� ం�� �� ళ� ���ఖ� ������ ం. 

 *�ద� చ��� �సం..* 

 మన  �ల��  ఇబ� ం�  పడ�డద�  జగనన�   ��� ��న,  జగనన�   వస�  ��న�  ���� 

 స��ట��ం�,  �త�ం  ఉన� త  �ద� �  క��� ల�   అం�  ��  ��   ఓ��ం�� � 

 ��� �  ���   వ�� ం.  ఇ�ళ  �ట��ద����  మన  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న 

 త�� త...  ����  చ��ట�� �  ఇంట��  ��   ��� ల�  �ం�ట�  ��ం.  ఆ� ��   వ� �క��   

 ��   ����   ����  ఫ�   ����� ం.  ఆ� �� �  ��  మం�  ��� �  ఎక� ��� �  అ� 

 ���ప���ం��� ం.  ���  ��  మన  �ల�ల�  ��� �� ..  ���  ��  ����   ����  ఫ�  

 �ంద అ�మ�� ఇ���� ం. 

 ��� ���,  ఆ���   ��   స�� ��,  ���    ���    �ం�  �ప�� త  �ం�న  సంస�లంద�� 

 స� ���   �� �   �వల� �ం�   ��� ��  మన  �ల�ల�  అం�����  ������� ం. 

 �ట�� ం��  ��� రం���   ఉ���  ��వ�  �������� ం.  ఇ�ళ  ఈ  ��న� ర 

 సంవత� �ల�లం  �లన�  ��  గర� ం�  ����� �..  ఇవ��   ఎంత  �ప� � 

 జ����� యం�..  ��న� ర  సంవత� �ల  �లం�  ఇ��   పథ���  �����న�  



 ���   ��క  ��ష�ం�  �ల�లంద�  భ�ష� �   పట�,  మనంద�  �ప�త� ం  ���ం�న�   �ధ� త 

 క����ం�. 

 *��న� �ళ �� �ద� �ద ఖ��  �.55 �ల ���..* 

 ఈ  ��న� ర  సంవత� �ల  �లం�  ఈ  పథ�ల  �ద  �  జగనన�   �ప�త� ం  ���న�   ఖ�� ... 

 �.55�ల ���. 

 *జగనన�  అమ� ఒ� �� �..* 

 ఈ  పథకం  �� �  �.19,617  ���  ఖ��   ���..  జగనన�   ���   ��న  �� �  �.9051  ���, 
 జగనన�   వస�  ��న  �� �  ��న� ర  సంవత� ���   �.3349  ���,  జగనన�   ���   ��క 

 �� � మ� �.2368 ��� ఖ��  ��ం. 

 ఎ���  తరగ�  �ల�ల�  ఉ��� �ల�  �� ��  ఇ�� ం��  మ�  �.685  ���  ఈ 

 ��ంబ�� ఖ��  �య���� ం. 

 జగనన�   ���ద�  �� �  మ�  �.3239  ���,  �ఠ�ల��   ��–��  �ర� �కమం  �� � 

 �ద�  �� �  �.3669  ���  ఇప� ��  ఖ��   ��ం.  ఈ  సంవత� రం  ��–��  ��   2  �ంద 

 మ� �.8�� ��� ఖ��  �య���� ం. 

 �ఎ�� �   సం�ర��షణం  �సం  మ�  �.4895  ���,  ��ట�  �� ���    అం�ం�  �� చ�   అ� 

 �ర� �కమం  �సం  మ�  �.32  ���  ఖ��   ��� ...  �ర�  ఈ  ��న� ర  సంవత� �ల  �లం�� 

 ఈ పథ�ల �సం ��� రంగం� ��న ఖ��  �.55�ల ���. 

 ఇంత  �� స����� ం  �బ��...  మనంద�  �ప�త� ం  అ��రం  �ప��  ���  ఏ� 

 ��ల�ల  మం�  �ల��  ���  ప�� �  అం��ం�  అం��  37  �ల  మం��  ��త� 

 �� ంప�  ���� �ం�  �� � ఉ�� �� వ�� న ప���� గతం� ���ళ�ం. 

 �న�   2021–22  మన  �ప�త� ం�  గ���  గమ���  �� ంప�   ఇంట�� � ల  �� �  85  �ల 

 మం�  �ల�ల�  ఉ�� ��  �� ంప�   ��� �ం��    �� �  వ���� �.  37  �ల  ఉ�� ��  ఎక� డ 

 ?  ఈ  ��  ఏ���  85�ల  మం��  �� ంప�   ���� �ం�   �� �  ఉ�� ��  వ��   ప���� 

 అన� � ఒక� �� గమ�ంచం�. 

 *ఇక �వ��... �ప��త �జ�య ప����ల� సంబం�ం� �ం� �ట� ����.* 



 అ���  �యడం,  అ���  చదవడం  ��త�  �ద� �  పర�ర�ం  ��.  తన�  ��� 

 �ప��ప,  �ప���  ఆ��ం�  �ర ���  ���గ��  శ� ��  ఇవ� గలగడ�  �ద� �  పర�ర�ం 

 అ� ���  �పపంచ �ప�� త �����  ఆల� � �  ఐ� �ౖ��  చక� � ���  ���. 

 ఈ  ��  ��ష�  �జ��ల  �ష���  వ��..  �రవ�న  అ�వం�  ఆ�చ�  శ� �,  �రవ�న 

 అ�వం� ��కం �ప�ప�ల� ఎప� ��� ��ల� ఆ ���� ���ం��� �. 

 �దల  �ల��  ఇం� ��  ��యం�  చదవ���  ���ద�  ��ం�  మ���  సం�� �� 

 ��ల�  ఆ  ����  ���ం��� �.  �  ��  ��త�  ��ప�ల�  ����  మనస�త� ం 

 �ం�  మ��లం�  ఒక� �  అన�   �నవ��దం�  ��న  �� నం  �రంద��  ��ల� 

 ��డ� ���ం��� �. 

 *�ప�ప�� ఎ� ఉ�� యం�..* 

 ఫ��  ��ంతం�..  ఫ��  ���� ..  ఫ��  ���  �  ���  అమ� ��ం��  ��త� 

 ఒక  �జ���  క�� లన�   ఆ�చన  �ం�  �ళ�ంద�  బయటప��  ���  ఆ  ���  �� ��� , 

 ���� పం���� ల� ���� ప���� ఇ�ళ ఉం�. 

 ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����,  ���ద  వ�� ల�  �జ���  ఇళ�  స���  ఇ�� మం�  ���క 

 సమ�ల� ం  �బ� �ం�ంద�,  ������   ఇం�ల��    వ��ంద�  ��ం�  �దళ��  �ర� గల 

 చ���,  �� నం,  మం�  ఆ�చన�  ఇ�ం�  ���  ��ల�,  ఇ�� ల�  ���� 

 ���ం��� �. 

 *�త�ం�ర � ��ష� �రం....* 

 నవర�� ల  �లన�  �దల�  మనంద�  �ప�త� ం  మం�  ���ం�..  ���   �� �ం���క, 

 �ద�  ��పడ�ం  త����క,  ఈ  �త�ం���  అం�  క��  ��ష� �రం  ����� �.  జగ�  

 బట�   �క� డం  �ద����  �పజల�  మం�  జ���..  �ళ��  �ట�గ��ండవ�..  జగ�   బట�  

 ��� �  ��ష�ం  ��లంక  అ���ందట?  ఇ�  ��ష�ం  ���  అ��రం�  ఉన� �� �  అ��� 

 అట  ?  ఇ�ం�  ��ష� ���  ���   ��� ���  అ����  �ర� �కమం  ���న�   ��� 

 ఇం�త�� నం ��� ఇ�� ల� ���ం��� �. 

 ◌ౖ*���, �ల��, మ�ళల� �� ద�....* 



 ��ల�  �సం  ��న  ��  ఇ�ళ  వ� వ�యం  ��ం�  ��� ���� �.  �ల�ల� 

 అ�� యం  ��న  చం�ద��  ఈ��  ఎ�� �ష�   ��ం�  ��� ���� �.  అక� ���మ� ల� 

 ��హం ��న ఈ ��.. ద� ��న ��, ఇ�ళ మ�����రత ��ం� ��� ���� �. 

 ఎ�� ,  ఎ��,  ���,  ����ల�  అవ��ం�  అ�� యం  ��న  ��  ఈ��  ���క  �� యం 

 ��ం� ��� ���� �. 

 *ఇ�� ఖర� � �� ?* 

 ఇ�ం�  ���  ఈ��  �క� ��  దం��ం�..  ��ష�  �పజలం�  ఇ��  ఖర� �  ��  ?  అ� 

 అ��ం��� �. 

 ఇ�ం�  �����న  �త�ం��  మనస�త� ం  ఉన�   ��,  దత�����,  ఈ��,ఆం�ధ�� �, 

 �� 5� ���న�  ��ష� ��ల� �� � అంద�� ఒక� � �జ��� ����� �. 

 దయ�� �� �ట� నమ� � న�� ��. 

 *�� మం� జ��ం� �� ఒక� � �ల�నం..* 

 �వలం  ఒక� �  �ల�నం�  ���ం�.  �  ఇం��   మం�  జ��ం�  ��  అన� �  ఒక� � 

 �ల�నం� ���ం�. 

 �  ఇం��   మం�  జ���  జగనన� �  ���  ఉండం�.  ఇ�ళ  మనం  �ద�ం  ���న� �  మం� 

 �ళ��  ��..  ���ల�,  ���ల�  �ద�ం  ����� ం.  ఈ  ��  ����  ఉన�   �జ�య 

 వ� వస�� �ద�ం ����� ం. అంద� ఇ� �������ం�. 

 ఇంతక  �ం�  ��  ఇ�వం�  �ప�త� �  ఉం��.  ఇంతక�ం�  ��  ������  ఒక 

 బ���   ఉం��.  మ�  అ�� �  �ల��  ఎం��  జగ�   ����  ���  బట�   ��� ..  � 

 �� ం�  ���� �  ఎం��  డ�� �  వ�� ట���  మం�  �య�క��రన� �  ఆ�చన 

 �యం�. 

 *గజ�ంగల ��– �ష� చ�ష�యం...* 

 �రణం  అ�� �న�   గజ�ంగల  ��.  ఆ  గజ�ంగల  ���  �ష�చ�ష�యం  అ�  ��. 

 అం�� ఒక ఈ��, ఒక ఆం�ధ�� �, ��5, దత�����, చం�ద��. 



 ఈ  గజ�ంగల  ��  ������   ���,  పం��,  ���  (���)  అ�  పద���  �����. 

 అం��  ఆ  ��  బట��  ��,  ��� ��  ��.  �పజల�  ���  మం�  జర�ల�  �� 

 ఆ�చన� ��. 

 ���  ���న�   ��� గ� �  �జ��ల�  ��  ఎవ� �  �య�,  ఎవ� �  �ప�,  ఎవ� � 

 �ప�� ం��� �� ��. 

 అ�వం� �జ��ల� ఈ�� �ద�ం ����� ం. 

 ఇ�ళ  �  �డ�  ఇ�వం�  ప��కల�  న�� ���,  ����ళ��  న�� ���.  దత������ 

 అంతక��  న�� ���. 

 *� �డ� ���� , ��� ��  న�� ��� �...* 

 �  �డ��  న�� �న� �  ఎవ��  ఉ�� రం�..  ����  న�� �ం��,  ఆ  త�� త 

 �మ� ల� న�� ��� �. 

 �  �డ��  ���  ఎవ��  ఉం�ందం�..  అ�  ���  ఉం�ం�.  �  �డ��  �ళ�  ���� 

 ������  ���  ఉండక�వ�� ,  �ళ�  ����  �ప��  అండ�  ఉండక�వ�� ,  దత����� 

 �ం�  ��  ��  ఉండక�వ�� ..  ��  �  �డ��  ����  ఉం�.  �  �డ�  ఏ��  ���� 

 అ� �� ���� �. 

 ఆ  రకం�  ఎ�� కల  ������  ��దల  ��ం.  ���   ఒక  భగవ��త��,  ��� ��, 

 ��� �� ��ం��. 

 *98 �తం ��ల� అమ� ��ం ఆ�ర� �ంచం�.* 

 �ప�త� ం�  అ��  ���నప� �  �ం�  ఈ  ��న� ర  సంవత� �ల  �లం�  98  �తం 

 ��ల�  ����  అమ�  ��న  త�� త�  �  �డ�  ����  సంబం�ం�న  ఎ�� �� �, 

 �ప��ప����  అంద�  �  ఇం�  గడపవద��  వ��   ��  ఈ  మం�  అం�  ��  జ��ం� 

 �ల���   ?  అ�  అ����� �.  అ�  అ���  �  �డ�  �ప��� ��   ��ంచమ�  �  అంద� 

 ఆ��� � �� ���ం��� �. 



 ��  గమ�ంచం�.  గతం�  ఎ�� కల�� �  �ట  ఇ�� ��.  ఇ�� న  త�� త  ఎ�� కల 

 ������  �త��ట��  ����.  ఎం��  ఇ�  ��వ�  అ����  ��,  ��ం��� 

 ��.  �వ��  ����  ��.  అ�ం�  ప����  �ం�  �జ���� �  ఇ�ల  �ట��ద���� 

 జ����తనం ����� ం� � ���. 

 ఇ�ం�  �  �డ��,  �  �ప��� ��   ���  ఆ�ర� �ం�ల�,  �  అంద�  చల��  ��న� 

 ఎల��� �  ఈ  �ప��� ��  ఉం�ల�,  ఇం�  మం�  ��  అవ�శం  ���  ఇ�� ల� 

 ���ం��� �. 

 *ఇక �వ��..* 

 ��ప�  ��తం  �  �ద��,  ఎ�� ��   న��   మదనప��  అ�వృ���  ���   �ర� �క�� 

 అ���.  ��క�   ���  ఇప� ��  మం��  ��ం.  ఇ�  ��  శం��� పన�  అ��   ఏ�� �� 
 అ�� �.  ఈ  �ల��  ప��  �దల���� �.  అ��ధం�  అన� మయ� ,  ��� � 

 ��� ల�  ���  ప�లం�  �ం��ల  అ���  ���  ��  తప�   �గ���  ���  ��  ప����. 

 ఇ�వం�  ప�����  ��� లన�   తపన�  �ట�   ���   �సం..  �.1800  ���  మం��  ��ం. 

 ఇం��  మదనప���  �.400  ���  వ��ం�.  ��� ���  అ�వృ��  �సం  �.38  ���  ఇ�� ం. 

 �ం�ద  �ప�త� ం�  ��� �  �లకల���  �ం�  మదనప��  ఎ� ��   ����  �.400  �ట��, 

 మదనప��–  ��ప�  ఎ� ��   ����  మ�  �.1600  �ట��  మం��  ఇ�� ం�ం.  �  అంద� 

 ��క  �ర�  మదనప��  ��  ���  ��  �ప�త� ం�  ��నం  ��ం.  మదనప��  ��� ��� �  

 మ��  �సం  �.5  ���  మం��  ����� ం.  మదనప��  ��జకవర �ం�  ��  ���,  ���� 

 ప�ల  �సం  �.30  �ట�  �ప��దన�  ఇ�� �.  ���  ��ఆ������ �.  మదనప��  ��  

 ప���  3  �����  ��� ణం�  ఉ�� �  ���  ���  �యడం  �సం  మ�  �.14  ���  అ��� 

 .  అ�  మం��  ����� ం.  అ�  �ధం�  బ��  న��ద  ����  �సం  అవసర�న  మ�  �.7 

 ���  ��  ఇ���� ం.  ��  �� �  మదనప���  మం�  జర�ల�  ���ం��� నం�  �ఎం 

 �పసంగం ��ం��. 


