
03–08–2022,

అమ�ావ�.

జగనన� ��డ� – �ర� �ా��ార�ల ఉ�ా���� ఊతం.

�ర���దల�ౖన �ర� �ా��ార�ల�, హస�  క���ార�ల�, సంప���య �ే� వృత�� ల �ా���� ఒ���క����� ఏట� ర�.10��ల
��ప��న వ���  ల�� ర�ణం.

వర�స�ా ఐ�ో�ా�� అమల�.

��త��ా 3.95 ల�ల మం���� ఈ పథకం ����ా ��డ� అం��సు� న� ర�.395 ��ట�  ర�ణం.

గత 6 ��లలక� సంబం��ం� స�ాలంల� ర�ణ�ల� �ె��ం�న�ా���� ర�.15.96 ��ట�  వ���  ���ంబ�� ��ం� ను క���
కంప��ట� ల� బట� ����� �డ�దల �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఉపమ�ఖ�మం�� (పం��య��ా� , ��ా �ణ��వృ���  �ాఖ) బ��� మ����ల��య�డ�, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ
మం�� ఆ��మ�లప� సు��� , �ీఎ� స�� శర�, ��ా మ �ార��  స��ాలయ�ల ���ష� �ీఎ�  అజ� జ�ౖ� , పల�వ�ర�
ఉన������ార�ల�, బ��ంక�ల ప���ధుల�, ల����ర�ల� �జర�.
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03–08–2022,

అమ�ావ�.

జగనన� ��డ� – �ర� �ా��ార�ల ఉ�ా���� ఊతం.

�ర���దల�ౖన �ర� �ా��ార�ల�, హస�  క���ార�ల�, సంప���య �ే� వృత�� ల �ా���� ఒ���క����� ఏట� ర�.10��ల
��ప��న వ���  ల�� ర�ణం.

��త��ా సుమ�ర� 3.95 ల�లమం���� ఈ పథకం ����ా ��డ� ర�. 395 ��ట�  ర�ణం.



గత ఆర���లలక� సంబం��ం� స�ాలంల� ర�ణ�ల� �ె��ం�న �ా���� ర�.15.96 ��ట�  వ���  ���ంబ�� ��ం� ను క���
కంప��ట� ల� బట�  ����� �డ�దల�ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�....:

�ేవ��� దయ�� ఈ��� మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం.  ����ప� 15,03,558 మం�� క�ట�ంబ�లక�
ఈ పథకం ����ా మం� �ేసు� ���ం. ఈ��� 3.95 ల�ల మం�� �ర� �ా��ార�లక� ఒ���క����� ర�.10��ల� ��ప��న
ర�.395 ��ట��� �ా���� �����డ� ఇసు� ���ం. �త�ం�ా 15,03,558 క�ట�ంబ�లక� ర�.2011 ��ట��� స�యం
ఉ�ా��� ��� త���సూ� , �ార� ఇం��క���ద ఆ��ప�ే ప���ి�� ల�క�ం��, �ా�� �ాళ��ద �ార� �లబ��, �ా�� బ�త�క�
�ార� బ����ందుక� అవసర���న ��ప� �ార�క�మ���� �ేయ�త�సు� ���ం.

��ప� ��వలం��ం�ే వర�ం – �ర��ా��ార�ల�...

�ర� తమక� ��మ� ఉ�ా�� క��ంచు��వడ�� �ాక�ం��, మ����ంతమం���� క��� ���ో� ���� � ఏ�ో  ర�పంల�
ఉ�ా���సు� ���ర�. ��మమ�త�ప� ల���ల�� సం��షం�ా �సుక�ంట�... ��వలం��ం�ే ��ప� వర�ం �ర� �ా��ార�ల�.
�జ���� ఈ అన�దమ��ల�, అక��ెల�� మ�ల� �ే���� �ా��ారం అ����� క��� ��ప� ��వ అనడంల� ఏమ�త�ం సం��చం
ల�దు.

��� బ�ధల� �� క��� �ా చూ�ాను...

ఇల�ంట� �ర��ా��ార�ల�� �ాట� �ాంప���య �ే�వృత�� ల �ార� తమక� బ��ంక�ల నుం� ర�ణ�ల� �ాక, వ���
�ా��ార�ల �ద ఆ��రప�� అ��క వ���ల�, చక�వ���ల� కట�ల�క �ర� పడ�త�న� బ�ధల� �� �ాదయ�త�ల� �� క��� �ా
చూ�ాను.

�ళ��  వ���  �ా��ార�లక� కట�� ��న వ����� ��ల� సంద�ా�లల� ��� ర��ాయలక� వంద ర��ాయల� కట�� ��న
ప���ి��. ఉదయ���� ర�.1000 ఇ���  సర�క�ల� �సుక�� అ� అమ��క�� ర�.100 ����� ల�భం ఇ�ా���న ప���ి��.
����ప� ర�.100క� ర�.10 వ���  కట�� ���ా��న ప���ి��. ఇట�వంట� న���  వ���ే ఈ వ���ల ���� నుం� ���� త�ి�ం�,
ల�ల క�టంబ�లక� అండ�ా ఉం���, ఉంట��� ��� ����ల� బ�గ�పడ��య� �� �ాదయ�త� సందర�ం�ా ��ను
�ె�ి�న మ�టల� ��క� బ��ా గ�ర�� ����.

�ె�ి�న మ�టక� కట�� బ�ే–  జగనన� ��డ�.

�ె�ి�న మ�టక� కట�� బ�� జగనన� ��డ� అన� ఈ పథ�ా�� ��ా రం�ం� ఇప�ట��� ��ండ� సంవత��ాల� గ���ం��. ఈ
పథకం ����ా �ర���దల�ౖన �ర��ా��ార�ల�, హస�  క���ార�ల�, �ాంప���య �ే�వృత�� ల �ా��� �ా�� �ాళ��ద �ాళ��
�లబ�ట��ల� ఒ���క����� ర�.10��ల� ��ప��న వ���ల�� ర�ణం అం��సు� ���ం. ��� వల�  �ాష� �ంల� �� ప��
అక��ెల�� మ�క�,అన�దమ��లక� ప��జనం క���ల� మం� �ేసు� ���ం.



జగనన� ��డ� – ఇప�ట�వరక� ర�.2011 ��ట��  �ాయం.

జగనన� ��డ� �ార�క�మం ����ా మ���ా�� 3.95 ల�ల మం�� �ర��ా��ార�లక� ఒ���క����� ర�.10��ల� ��ప��న
ర�.395 ��ట�  �ాయం�� క��ి�ే... ఇప�ట�వరక� 15,03,558 మం�� క�ట�ంబ�లక� బ��ంక�ల ����ా అం��ం�న వ���
ల�� ర�ణ�ల� ర�.2011 ��ట�� .

�ేశంల��� అత���కం�ా....

�ేశ �ా�ప� ం�ా ��ధ �ాష� � ప�భ����ల�... 34 ల�ల మం���� ఈ రకం�ా �����డ� ఇ�ే� �ార�క�మం �ేసు� ంట�.. ఒక� మన
�ాష� �ంల��� అందుల� సగ��గం 15.03 ల�ల మం���� బ��ంక�ల సహ�ారం�� మం� �ేయగ��ాం. ఇందుక�
సహక��ం�న ప�� బ��ంక�క�, �����ట� అం��ం�న ప�� అ���ా���� కృతజ�తల�.

ఈ 15.03 ల�ల మం��ల� స�ాలంల� �ె��ం� ��ం�ో�ా�� క��� ర�ణం �సుక�న��ార� 5.08 ల�ల మం��. స�ాలంల�
�ార� ర�ణ�ల� �ె�����  వ���  ప�����ా �ాష� � ప�భ�త�ం �ా���� ����� ఇవ�డ�� �ాక�ం��... �ా���� మరల� బ��ంక�ల� క���
ర�ణ�ల� మం�ర� �ే�ా� �. ఇల� స�ాలంల� బ��ంక�లక� �ె��ం�న�ా���� �ార� కట��న వ���  ���� �� ప�� 6
��లల��కమ�ర� మన ప�భ�త�ంæ ��ర��ా ల����ర�ల ఖ���లక� జమ �ేసు� ం��.  ఈ ర�ణం ���న త�ా�త ల����ర�ల�
మరల� వ���ల�� ర�ణం �� ంద����� అర�� ల�. �ాళ��� బ��ంక�ల� క��� మరల� వ���ల��ర�ణ�ల� ఇ�ా� �. ఇల� ర�ణం
�� ం�ేటప��డ� ర�ణం ���� �� ప�� �డతక� ర�.��� ��ప��న ��ం�ే��శ�ా బ��ంక�ల�� మ�ట�� డ�త����ను.
���వల�  �ర��ా��ార�లక� ������  ��ట�ం�  ప���ాతం ��ర�గ�త�ం��.

స�ాలంల� ర�ణ�ల �ె��ం�న 12.50 ల�ల మం����...

ఇప�ట�వరక� స�ాలంల� ర�ణ�ల� �ె��ం�న 12.50 ల�ల మం�� ల����ర�లక� మన ప�భ�త�ం ప�����ా వ���  ���ా��
�సూ� .. ����� �ె��ం�న �త�ం ర�.48.48 ��ట�� .

ఇందుల� ��గం�ా గత ఆర���లలక� సంబం��ం�న ర�.15.96 ��ట�  వ���� బట�  ����� ���ంబ��  �ేసు� ���ం. ��త��ా
3.95 ల�ల మం�� ల����ర�లక� ర�.395 ��ట��  ర�ణ�ల� అం��సు� ���ం. ఆ ���� ��  ��ర��ా �ా�� ఖ���ల�� ��
జమ�ేసు� ���ం.

80 �ాతం ల����ర�ల� అక��ెల�� మ�ల�...

జగనన� ��డ� ����ా ల��  �� ం��న�ా��ల� 80�ాతం మం�� అక� �ెల�� మ�ల� ఉ���ర�. ఇ�� ఒక �ప�వం అ��ే..
��ం�ో�� ఇందుల� �� ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��ీ, �������� అక� �ెల�� మ�ల� మ�� 80�ాతం మం�� ఉ���ర�. ఇ�� మ�� అడ�గ�. ఇ��
మ���� �ా���ా��తక�, �ామ��క ���య���� క��� �దర�నం. ఈ �ర��ా��ార�ల� బ�తక����� ఇబ�ం�� ప�ే
ప���ి�త�ల��  ఉ���ర�. �ళ��  ����క���ద ఆ��రపడక�ం�� �ళ�  �ాళ��ద �లబ�� బ�త�క�త����ర�.

ఒక� ర��ా� �ాయం �ేయ� గత ప�భ�త�ం...

ఇట�వంట� �ా���� ��డ��ా ఉం��లన� ఆల�చన గత ప�భ�త�ం ఎప��డూ �ేయల�దు. ఒక��ా�� �ే��ను గమ�ంచం��.
అట�వంట� �ా��� గ����ం� ఏ��జ�ౖ�� ఒక� ర��ా� స�యం �ేయ�లన� ఆల�చన ఎప��డూ గత ప�భ�త� హయ�ంల�



జరగల�దు. వసు� వ�ల�, దుసు� ల�, ట�, �ా�ీ, ట��ి�, క�ర�ాయల�, పళ��  ఇట�వంట� �ాట�� ప�� �ా� ల �ద,
��ప�డ�బండ�  �ద, ��డ�  పక�న, �ట��  ��ౖ���, ��ౖ��ళ�  �ద ���, ����� ����� అమ��త� ల�ల మం��
�ర��ా��ా�ాల� �ేసుక�ంట����ర�. ఇట�వంట� �ా���� ��డ��ా ఉంట� స�యం ఉ�ా��� ��� త���ం�నట�వ�త�ంద�
�ె��ి�� క��� ���� బ�గ�ప�ా�లన� ఆల�చన గతంల� జరగల�దు. అ��క వ���లక� �ెచు�క�� ఇబ�ందుల�
పడ�త����రన� �షయ�ల� �ె��ి�� క��� గత ప�భ�త�ంల� ��ద�ల��ా ఉన��ాళ��  �ాయం �ేయ�లన� ఆల�చన
�ేయల�దు.

మనసు ల�� గత �ాలక�ల�...

ఇట�వంట� �ర���దల�ౖన �ర��ా��ార�ల�క� మ�త��� �ాక�ం��.. �ాంప���య �ే�వృత�� ల క���ార�ల�ౖన ఇత���
ప��ే���ార�, బ� ��� �ణ, ఏట����ా�క, ��ండప�� బ� మ�ల�, కళం�ా��, ��ల�బ� మ�ల�, ల��  వ���  �ే���ాళ�� , ఇతర
�ామ���� తయ�ర� �ే���ాళ�� , క�మ���, కమ��� త��తర వృత�� ల �ద ఆ��రప�� ��సు� న� హస�  క���ార�ల�,
�ాంప���య �ే�వృత�� ల �ార� �ళ�ంద���� క��� వ���  ల�� ర�ణ���ే� ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� ఆల�చన గత ప�భ�త�ంల�
జరగల�దు. ఎందుక� �ార� �ేయల�దంట�... గత ప�భ�త� �ాలక�లక� మనసు అ���� ల�దు �ాబట�� .. ఇల�ంట�
�ార�క�మ�ల� ఎప��డూ �ేయల�దు.

గత �ాలక�ల�� ��త� ం���� �ాలన...

గత �ాలక�ల�� ��త� ం���� ప���ాలన, ��త� ం���� మనస�త�ం. �ార� బ�గ�ంట� ��ల�. ఆ ��త� ం��ర�క� మద�త� ప��� దుష�
చత�ష�యం అంట�... ఈ��డ�, ఆంధ�జ���, ట�� 5 ����� మద�త� ప��� దత�ప�త�� డ�. ఈ దుష�చత�ష�య���� మం�
జ�����ే ��ల�.

�ార� �ోచు��.. పంచు��.. �ను��.. పద��ల� గతంల� ���ీట� �ీ�ంను అమల� ప���ే�ార�. ఈ ���  మన ప�భ�త�ంల�
���ట�(�ౖె����  బ���ి�  ట�� �� ఫ� ) అమల� �ేసు� ���ం. ��ర��ా బట�  ��క��త����ం. లం��లక� ఆ�ా�రం ల�క�ం��
ప�త�� నగదు బ��� �ేసు� ���ం. ��ర��ా ల����ర�ల ఖ���ల�� �� జమ�ేసు� ���ం. ఈ రకం�ా ����ప� ర�.1.65 ల�ల
��ట��  ర��ాయల� ��ధ పథ�ాల ����ా ల��  �ే�ాం.

ఈ ��� జగనన� ��డ� ����ా ల��  �� ందుత�న� 15.03 ల�ల మం��ల�.. ��ల�మం���� క��� మన ప�భ�త�ం
అమల� �ేసు� న� అ��క పథ�ాల� అందుత�����. జగనన� అమ�ఒ��, ��ౖయ�ా�� ఆస�ా, ��ౖయ�ా��  సు���వ��� ,
��ౖయ�ా��  �ేయ�త, జగనన� ��������న, వస� ����న, ��ౖయ�ా��  ��న��  �ానుక, ఇళ�పట�� ల�, ఇళ��  ఇల� అ��క
పథ�ాల� ప�� క�ట�ంబ���� క�సం 3–4 పథ�ాల� అందుత�����. ఎక��� లం��ల�, �వ� ల�దు.

గ����� ఇప�ట��� �ే�� ఇ�ే...

గతంల� ఈ మ������ా జ������ �ాదు, ఇప��డ� జర�గ�త�ం�� ఎందుక� అన��� ఒక��ా�� ఆల�చన �ేయం��.

గతంల� ప�భ�త�ం ఉం�ే��. బ�ె�� ఉం�ే��.



అప��డూ అ�ే బ�ె�� .. ఇప��డూ అ�ే బ�ె�� ... ��వలం �ే�� మ�ఖ�మం�� మ�ర�� మ�త��� ?

�ే�ిన అప��ల� చూ��� మంట�... గతంల� �ే�ిన అప��ల�� �� ���ే .. �ీఏ�ఆ�  (�ాం��ం�  య�ను�వ�  ��� �  ��� ) ఎంత
అ� చూ��� ... గతంల� క��� తక��వ. గతంల� 19�ాతం �ీఏ�ఆ�  ఉంట�... ఇప��డ� 15 �ాతం ఉం��. అప��డ�
ఎందుక� �ేయల�క�� య�ర�.ఈ ప�భ�త�ం ఎల� �ేయగల�గ�త�ం��.

ఇప��డ� పథ�ాల� ఎందుక� అందుత����యంట�.. ఎక��� లం��ల� ల�వ�, �వ�ల�దు, అ��� ల�దు. ��ర��ా బట� 
��క��త����ం.  అక��ెల�� మ�ల అ��ంట�ల��� ������ త�����.

�ేవ��� దయ, ప�జలంద�� ఆ�సు�ల�� మం� �ార�క�మ�ల� జర�గ�త�����. ఇం�ా ఎక��వ మం� �ే�� అవ�ాశం
�ేవ�డ� ఇ�ా�ల� ��ా ���సూ�  బట�  ����� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం
మ���ం��ర�.

========================================================================
=================================================

03-08-2022,

అమ�ావ�.

జగనన� ��డ� - �ర� �ా��ార�ల ఉ�ా���� ఊతం.

�ర���దల�ౖన �ర� �ా��ార�ల�, హస�  క���ార�ల�, సంప���య �ే� వృత�� ల �ా���� ఒ���క����� ఏట� ర�.10��ల
��ప��న వ���  ల�� ర�ణం.

వర�స�ా ఐ�ో�ా�� అమల�.

��త��ా 3.95 ల�ల మం���� ఈ పథకం ����ా ��డ� అం��సు� న� ర�.395 ��ట�  ర�ణం.

గత 6 ��లలక� సంబం��ం� స�ాలంల� ర�ణ�ల� �ె��ం�న�ా���� ర�.15.96 ��ట�  వ���  ���ంబ�� ��ం� ను క���
కంప��ట� ల� బట� ����� �డ�దల �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ సందర�ం�ా �ల�� ల నుం� మ�ట�� ��న ల����ర�ల� ఏమ���రంట�...:

���  �ా���, గ�ంట�ర� �ల�� .



�� �ిల�లను ఇం���ష� ���యంల� చద�ంచల�క�� య�ను.

అప��డ� �ర� �ీఎం�ా ల�నందుక� బ�ధపడ�త����ను.

గతంల� ��ౖ���ట� సూ�ళ�ల� �ిల�లను �ే��� ��ం �ీ�ల� కట���ాళ�ం.. ���ంట��� మ�క� ����� అమ�ఒ�� ��ర���
డబ���సు� ���ర�.

అ��� ��ను పండ�  �ా��ారం �ేసు� ���ను. �� భర� ట�ౖల��ం�  �ే�ా� ర�.����ద వ�ే� ఆ��యం మ� క�ట�ంబ����
స���� వడం ల�దు. అందుక�� ��ను క��� ఏ�ౖె�� �ా��ారం �ేయ�లనుక�� బ��� � �ా��ారం �దల���ట�� . �ా�
��ట�� బ�� ��సం �దట అప���ెచు����ా�� వ��ం��. అ�� క��� బయట ర�.2, ర�3 వ����� �ెచు�క����ను. వ��న
ఆ��యం వ���  కట������ స���� ����. �ా� మన ప�భ�త�ం వ��న త�ా�త �ర� జగనన� ��డ� పథ�ా�� �ె���ర�.
��� గ���ం� �ాలంట��  ����ా ��క� �ె��ిం��. నువ�� బయట వ���లక� �ెచు�క�� ఇబ�ం�� పడ�త����వ�, జగగన�
ప�భ�త�ం మన��సం జగనన� ��డ� పధ�ా�� �ె��ం��.. ���వల�  �క� ర�.10��ల� ల��  వసు� ం��. ���వల�  �క�
బయట వ���  ��రం తగ�� త�ం��. �క� అ�ి� ��ష�  ��ట��  ల��  ఇ�ి��ా� న� �ె�ి�ం��. ర�.10��ల� ల��  వ��ం��. స�ాలంల�
కట�� క����ను. వ���  ��రం త���ం��. గతంల� వ��న ల�భం వ����� �� ����.. ఇప��డ� ఆ ఇబ�ం�� త�ి�ం��. ��ం�ో�ా��
క��� ర�ణం �సుక����ను. గతంల� ల�� ల ��సం బ��ంక�ల చుట��  ����� ప���ి��. ఇప��డ� ఒక ��� అ�ి� ��ష� 
��ట�� క�ంట�.. ��ం�ో  ��జ� ల��  వసు� ం��. ఆ ఘనత ��� ద�ా��. �ర� ��ట��న సం��మపథ�ాల� మ� ఇంట�� �� స�ా���
సగం ఉ����. మ� అత�య� �య�ం �ా��ారం �ే�ా� ర�. వ����� �ె�� �ా��ారం �ే���ార�. �ర� 45 సంవత��ాల��
�ేయ�త ��ట�డం వలన ఆ���� �ేయ�త పథకం వ��ం��. ర�.18,750 వల�    బయట అప�� �ెచు�క��� ��రం
త���ం��. మ� మ�మయ��� ��న��  వసు� ం��. గతంల� గంటల, గంటల� ల�ౖ� ల� �ల�����ార�. ఒకట� �ే��న �ాలంట�� 
ఇంట����� �ే��� ��న��  ఇసు� ���ర�. ��క� ఇద�ర� �ిల�ల�. ఒక అమ��� ����� చదువ�త�ం��. ఆ�� �షయంల� ��ను
��ల� బ�ధపడ�త����ను. ఎందుకంట�... ఆ�� సూ�� ల� చదువ�త�న�ప��డ� �ర� �ీఎం�ా ల�ర�. �ిల�లక� చదువ�
మ�ఖ�ం. ఆ��ను ఇం���ష� ���యంల� చ���ం��ల� ��ల� ఆశప��� ను. �� �ిల�ల� ఇం���ష�ల� మ�ట�� ��ల�
����క.అప��డ� ప�భ�త� సూ�ళ�ల� ఇం���ష� ���యం ల�క�� వడం�� అప���ే�ి ��ౖ���ట� సూ�ళ�ల� చ���ం��ను. �ర�
వ��న త�ా�త ప�భ�త� సూ�ళ�ల� ��డ�–��డ�, ఇం���ష� ���యం �ేయడం�� ప����ట� సూ�� ల� చదువ�త�న�
�� ��డ�క�ను ప�భ�త� సూ�� ల�  �ే�ా�ను. ��ౖ���ట� సూ�ళ�ల� �ిల�లను �ే����ే ��ం �ీ�ల� కట���ాళ�ం.. ���ంట���
మ�క� ����� అమ�ఒ�� ��ర��� డబ���సు� ���ర�. �ర� వ��న త�ా�త మ��ళలక� ��ల� ఆనందం�ా ఉం��. �ర�
వ��న త�ా�త మ��ళలక� గ����ంప� వ��ం��. ��శ య��  వల�  �ౖెర�ం�ా బయటక� �రగగల�గ�త����ం. మన
ప�భ�త�ం వ��న త�ా�త సంవత��ా��� ర�.1 ల� ��ను ల���� ందుత����ను. ట��ో� ఇళ��  క��� వ��ం��. ��ట�� ��
మం�� మ��ళల తరప�న ��ను �ెప�త����ను... ��� ఎప��డూ మ�క� �ీఎం�ా ఉం���. అల��  ఊప�  ���..అ���
క���ా.  ధన��ా��ల�.

ఎం. మ�ధ�, ��ద�ాడ�, కర��ల�.

�ల� గతంల� ఎవర� ఆల��ంచల�దు.

ప�భ�త� పథ�ాల వల�  �� క�ట�ంబం ర�.82 ��ల ల���� ం��ం��.



మ� మ��ళల తరప�న ధన��ా��ల� అ���.

అ��� నమ���  బ�గ�����ా అ���. ��ను ఇంట� దగ�ర క�ర�ాయల �ా��ారం �ే������. వ���  �ా��ార�ల దగ�����
ర�.10��ల ��సం ����ే ర�.1000 పట�� క�� ర�.9000 ఇ�ే��ాడ�. మరల� ర�.10,000 కట�క�� �ే మరల�
వ��������ాడ�. �ర� ప���శ��ట��న జగనన� ��డ� పథకం ��సం �ాలంట��  ����ా �ెల�సుక�� దరఖ�సు�  �ే�ాను.  ��క�
ర�ణం వ��ం��, క�ర�ాయల బం�  ��ట�� క�� అమ��క�ంట����ను. ��క� ��� ర�.500– ర�.800 ఆ��యం
వసు� ం��. ��ల� సం��షం. � ��ల� ఎన�ట��� మ����� ల�ను. �� క�మ����క� అమ�ఒ�� పథకం, ��క� సు���వ���
వ��ం��. మ� మ�మయ�క� ���త�భ���ా వ��ం��. పంట �మ� వ��ం��. �ల� గతంల� ఎవర� ఆల��ంచల�దు. ��
క�ట�ంబం ర�.82 ��ల ల���� ం��ం��. మ� మ��ళల తరప�న ధన��ా��ల� అ���.

ల��మ�, �ామ�ర�ం, ����మర� మండలం, �జయనగరం �ల�� .

గతంల� సం�ాదనం�� ప����ట� ర�ణ�ల వ���ల�� స���� ����.

జగనన� ��డ� ర�ణం�� మ� �ా��ారం ������ం��.

మ��, మ�� ��� �ీఎం�ా �ా�ా�.

మ��� �న� ట��ి�  ��ట�� . గతంల� వ���లక� డబ��ల� �ె�� న�����ాళ�ం. కష�ప��నదం�� వ���ల�� స���� ����. మ�క�
ఏం ���ల��� �ాదు. ఆ ట�ౖంల� �ర� జగనన� ��డ� పథకం ��ట�� ర�. �ాలంట��  ����ా �ెల�సుక��... అ����  �ే�ి ర�ణం
�� ం��మ�. ఆ డబ��ల�� �ా��ారం అ�వృ���  �ేసుక����ం. ��ం�ో  �డత క��� ర�ణం �సుక�� �ా��ా�ా��
��ంచుక����ం. మ�క� సు���వ��� , ��ౖయ�ా��  ఆస�ా వ��ం��. మ�క� ఇళ��  ల�దు.. ఇప��డ� � దయవలన ఇంట�
పట��  వ��ం��. ఇల��  కట�� ��వ����� ��ట���య�  క��� ఇ�ా� మ���ర�. అ�� క��� వ��ం��. ఇళ��
����ంచుక�న�ందుక� �క� ధన��ా��ల�. మ� ఆయన చ��� య�ర�. ��క� ఇప��డ� ��న��  క��� వ��ం��. �క�
ధన��ా��ల�. మ�� మ�� ��� �ీఎం�ా �ా�ా�.


