
 21–12–2022,* 

 *యడ�ప��, �పట� ��� .* 

 *8వ తరగ� ��� ��ల�, �చర �� ఉ�తం� �� ��.* 

 *��ష�  �� ప�ం�  �ప�త� ,  ఎ���   �ఠ�ల��   8వతరగ�  చ���న�   4,59,564  మం� 

 ��� ���,  59,176  మం�  ఉ��� �ల�  �.778  �ట�  ���   �����   కం�ం�,  �.686 

 �ట� ���న 5,18,740 �� సం�  �� �� ఉ�తం� పం��.* 

 *�త�ం �.1464 �ట� ల��.* 

 *�పట�  ���   �ం��  మండలం  యడ�ప���  �� �ల  పం��  �ర� �క���   �ంఛనం� 

 ��రం�ం�న �ఎం �� �య� .జగ� .* 

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

 ఈ  ��  ���  దయ�  మ�మం�  �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  �  ���న  ��  �� 

 ��ం�  ఇష��న  ���  �ల�ల  భ�ష� �   �సం  ���న�   ఈ  మం�,  �ప�   �ర� �కమం�  �� 

 పం��వడం ��� �� ఇ�� న అదృష�ం. 

 *మన త�� త ఉం� మన� – �� మన �ల��....* 

 ఈ  ��  మన  �ల��  మన  త�� త  ��  ఉం�  మనం.  �ల��  ��ం�ల�  తమ  క��   �� 

 ��  ఎద�ల�,  తమక��   ఇం�  ఎ�� వ  మం�  ��  ��� ��ల�  �ప�  త��,  తం�� 

 మన�� ���ం��. 

 అ�  ����  అ�క  హృద��  రక,ర�ల  �ర�ల  వల�  తమ  �లం  �రణం��,  ఆ� �క  ��మత 

 �రణం��  తమ  �ల�ల�  స���   చ��ం���మ�  �ళ�  భ�ష� ���  స���   �ట� 

 �య�క���� మ�  ఎ�� ��  ���  ��ం�న�� �  �ళ�  మన�� �  ఎ� 

 తల������యన� � � క�� � ���. 



 �  ఓ���   ��త  �ం�  �ద��త  వర�  �  �జ�య  �ప�ణం�  �ప�  సందర� ం��  ఆ 

 త���, తం��ల ప��న�  �ధ� ���. 

 �బ���  ��లం�  తల�త�  ���.  ఆ  తల�త�  ��లం�...  చ��  అ�  ఒ�  ఒక�  
 ఆ���� ��  ���ం�.  అం�క�  �ల��  తమక��   ��ం�లన�   ఈ  తపన,  ఆ�టం  �ప� 

 త��తం��� క����ం�. 

 *ఈ ��న� �ళ � �లం�...* 

 ���  ఆ��� �,  �పజలంద�  చల��  ��నల�  అ��రం��  వ�� న  ��  �ం�  ఈ 

 ��న� ర  సంవత� �ల  �లం�  మన  ��ష�ం�  �ప�  �ప,  �ప�  ��  ��  చ��ం�� 

 ��� �� భ�ష� ��� ��� ���� ఈ �ప�త� ం �� �ర� �క�� �ప��ం�. 

 అం��  �గం�  ��ష�ం�  �ప�  �ప�త�   బ���,  ఎ���   �� � ��  చ���ం�... 

 ����  పలకల�ద  అ���  ���న  ���ద  ��ం�ల�  �ం�న  8  వ  తరగ�  �ల�ల 

 ����   ����   �� ��  ఉంచ���� ం.  �ల�లంద�  ఆ  �� ��  ��� ��� 

 ����న� �� �, �ల�ల� జ���న�  మం� ��న�� � �� సం�షం అ��ం�ం�. 

 *తల�త� ��ల�....* 

 త��  �����   ���   వ��ల  తల�తల  �ర�డదనన�   �త�ం��ల  ��ల� 

 బద�ల���..  ��ష�ం��  గవర� �ం�  బ�ల��   ఒక  ��ట�   �ప����  ���రం  ��� ం. 

 �ల��  ఇం� ����యం�  చదవ�డ�,  ��డ�.  ��ట�   పద����   �ల�ల�  చ��� 

 �ప� �డ� అ� ���  �త�ం�� ���న� �� ఆ�టప���� �. 

 ఇ�ం�  �త�ం��  మనస��� �  ఉన� ���  అ��రం��  ���  ��న�� �  ���ం�. 

 ��  ఈ  ��న� ర  సంవత� ���  ఎక� �  ��  �ప�త� ం  �నక��  �య��.  అ�ం� 

 �త�ం��  ��ల�  బద�����  ��ష�ం�  �� ళ��  ��ట�   �ప����  ���రం 

 ����� ం. 

 ����ల�ల� మం� �న�మ�, త��ల� మం� అన� య� � సగర� ం� ��య����� ం. 

 *స�జం� అంత�ల� ���ం��..* 

 ��ట�   �ప�వం  ��ం�  ���   �ం�  మన  స�జం�  ఉన�   అంత�ల  పట�  � 

 అంతరంగం�  ��ల�  �  �ం�  ఉం���� �.  ఆ� �క  అ�వృ���,  తలస�  ఆ����  



 �పపంచ  ��ల  మధ�   ఉన� ��,  ����ల  మధ� ,  ��ష�ం��  ��ధ  ��ం�ల  మధ� ,  అ��  ��ధ 

 వ��ల మధ�  అంత�� ఉ�� �. 

 ధ�క  ����   సగ�  తలస�  ఆ�యం  అ���,  ��ట�   వం�  ����   గమ���..  క�సం 

 �.30ల�ల  �ం�  �.80  ల��  ఉం�ం�.  మ�  అ�ం��  మన  �శం�  తలస�  ఆ�యం 

 �వల  �.2�ల  �లర��  అ�  ఇ�  ఉం�ం�.  మన  �  �ష�ం�  �.3�ల  �ల��  అ�  ఇ� 

 ఉం�ం�. 

 ల� �ల�� సం����న�  ఆ��� ఎక� డ? మనం ఎక� డ ? 

 �� తం�త� ం  వ�� న  త�� త  75  సంవత� �ల  త�� త  ఇ�  ప����.  ఇ�ం�  అంత��  ఈ�� 

 �శం��,  ��ష�ం��  ఉ�� �.  �ట�� ం��  ��  ఒ���  మనం  ���య�క�వ�� , 

 �క  ��య�క�వ�� .  అ��  ఆ� �క  స�నత� ం  �క�వ���  ఎ��   �ర����   �� 

 అం�ం� చ����  స�నత� ం ����గ��� ��తం 

 అస�నత�ఎ��   ఉ�� ..  అం�ం�  చ����   స�నత� ం  ����గ���  �ప�  వర �ం,  �ప� 

 ��ంబం  అ�వృ��  ఫ�ల�  అం��ం�ం�.  ఆ  మం�  చ��  ��  తల�తల�  ��� 

 ����  ��� �ం�. 

 మన  ���   ఉన�   మ����   ��న�� �  ఇ�  అర �ం  అ��ం�.  ఒ�  ��ంబం�  ఒక� �� 

 గమ���..  చ����  అన� ,  చ���న�   త�� �,  చ�����  అక� –  చ���న�  

 త�� � �� మధ�  ��.. �త�ం �� ���ల మధ�  ��� ����ం�. 

 ���  ��  ఇం� ��  ��యం  చ���  ��  ప�గణ��  ���న� ట���  ��  క����ం�. 

 చ���  ఉండటం..  అం���  ఇం� ��  ��యం  చ���  ఉండడం,  అ�  మన  �ల�ల� 

 �రకడం�  ��  తల�త�  ��  �పపంచం�  ���   �ధం�  �ర� ���  �ర� �కమం 

 జ���ం�. 

 మన  స�జం��  �ంద�  ఎప� ��  ఎం��  ��పడ�క���� ర�  గమ���...  �ళ� 
 �బ���  ఇ�  ఎం��  ఉ�� య�  ఆ����..  �  �పశ�   ఒక� �  ?  �  మన��  �� స  ఒక� � 

 ?  క�సం  ఈ  అణ��న  వ���� �  ��� �ల  చ��త�  �ర� ��?  ��  బ���  ఇ�� 

 బత��? �� బ����  �ర� ��? అ� �ప� అ���� � మన�� � క����ం�. 

 మన  స�జం��  �ంద�  21  శ�బ�ం�  ఉ�� �.  మ��ంద�  19  వశ�బ�ం�  �బ�� 

 ప�����  ఉ�� �.  ��  ఇ��  �బత��  ?  ��  �బ��  �ర� ��  అన�   �పశ� �  �  �ప� 

 అ����, మన��� క����ం�. 



 �ంద�  ఎప� ��  ��  �ణ� �న  �ద� �,  ఇం� ��  ��యం  చ����   చ���వ��� 
 ����? 

 ��  �త�ం��ల  �ల��  ��త�  ఇం� ����యం��  చద��?  మన  �ల�లదగ �ర� 

 వ�� స��  ఇం� ��  �డయం  చదవ�డద�...  ఏకం�  ���ల�  ���  ���  ��  ��� గ�  
 ప�����  ఈ  ��ష�ం  ఉం�.  �ళ�  ప����  �ర�  అ�  ��  �ప�  అ����  న��   �� 

 �ప�� ం��ం��. 

 ���క  అంత�ల�,  అ��  �న��ం�  ���   ����� ,  అ��రం�  ��  ఇవ� �  �జ�య 

 �����  ఇక�దట �న��ం��� ం��? అన�  �పశ� � ఆ�చన� �ర��. 

 ఈ  ���   ���� ��ష�   ఇం�  �న���� ం��?  అన� �  ఒక� ��  అందరం  �ం�ల  �ద 

 ��� ���� ఆ�చన ���� న అవసరం ఉం�. 

 *పలకల �ం� �� �ల �శ� పయనం...* 

 ��  �ం�  ��� న��...  పలకల  చ��ల��  ���   ��ల  ��� �� సం  �����,  ���  

 వ��ల�  ��త�  �� ��,  ��ట�   �ద� ,  ఇం� ��  ��యం  అం����  ఉన�   స����  

 మనం  ఆ��ంచవ��   ?  అన� �  మనం  అందరం  �ప�� ం����� న  అవసరం  ఈ  �� 

 �జ�య వ� వస�� ఉం�. 

 *వ� వస�� ��� ం� �� ఒక��....* 

 ఈ  వ� వస��  ����  ���   �షయం�,  ఈ  ������  ��  �  ���,  ��  ఒక��,  � 

 �డ��,  �  �న���,  ఆ  �ప�  త���  అన� �  ��సం  ���� న�  ��  ఇ���� �.  ��� 

 ఉం�న� ��య����� �. 

 �ణ� �న  చ���  అం���  తరం...  �ధ� ం  ��  తరం  ఈ  �ం�  త��  ఆ��ల 

 పరం��,  అవ��ల  పరం��,  ఉ��  ఉ�� �ల  పరం��,  �����రం  పరం��,  ఆ�ర 

 భ�దతపరం���,  ��ం�  �లం  పరం��,  �ంగ  �వ�  పరం��  ఇ�  ఏ  అంశం  పరం� 

 ���  మ�ంత�  అ�� ���  �ర��న�   ప�����.  ఏ  రకం�  ���  �వ��  �ర�� �. 

 జర��� న మం� ఏ రకం� జరగ�� అన� � �ప� స�జం�� క����ం�. 

 ఇంట�� �   ఉండడం,  �క�వడం  ��  అస�నతల�  �����ం�.  ���   ��ట�   ���  

 అ�  అం��� ం.  అ�వం�  ప�����  ��  క������ �.  �ప�  అ����  క����న�  

 ఇ�వం� అస�నతల �ం� ���  ���. 



 *ఈ తరం �డ�ల ��ం�....* 

 ��  ఈ  ��  �  ���న��  ��ం�  ��,  ఈ  తరం  �డ�ల  ��ం�  ������� .  ఈ  తరం� 

 ���న  �డ�ల  భ�ష� �   ��ం�  ఆ�చన  ��న  ������� �.  వ��   తరం  �ల�ల�ద 

 ��  మం�  �న�మ�,  ఆ  త��ల�  ఒక  మం�  అన� �  �ధ� త  ����� �.  అం��  ఈ 

 ��  �.686  �ట��  5,18,740  �� �ల�  పం��  ����� ం.  ఈ  �ర� �క���   �  ద�త 

 �ద�� ��జకవర �ం� ��రం����� �. 

 �ప�త� ం,  ఎ���   �ఠ�ల��   8వ  తరగ�  చ���  2024–25  ���   సంవత� రం�  ఇం� �� 

 ��యం�  ��ఎ� ఈ  �లబ� �  అ��ణం�  ప�తరగ�  ప���   ప��ల�  �జర��  
 4,59,564  మం�  ��� ��ల�  ��  ���  59,176  మం�  �చర ��  ��  �� ��  పం�� 

 ����� ం.  ��ష�ం��  26  �����   9703  �ప�త� ,  ఎ���   బ���   చ���న�   �ల�లంద�� 
 ��  �� ��  అం�ంచ��� ం.  �రం  ��ల  ��  �ప�  �� ��   ఈ  �ర� �కమం 

 జ���ం�. 

 *�� �ల పం�� �ప� ఏ� ...* 

 ఈ  సంవత� రం  �ం�  ఇక  �దట  �ప�  ఏ�  8వతరగ���  వ��   �ప�  ��,  �ప�  ఈ 

 �� ��  ఇ��   ��ం.  ఇ�  ఒక� ��  �  ���న  ��  సందర� ం�  జ���న� �  ��.  ఈ  �� 

 ��  �జం  �ప�  సంవత� రం  �  ��� ��  8వతరగ��  అ������  �� ��  ఇ��  

 �ర� �క���  ���రం  ����� ం.  ఇవ��   మ��  �ం�వ�   �� ��.  అం�  ���,  ఇం� �� 

 ��యం�  ��  ��� �� �.  �� ���   ఇం� ����,  �����  స�����  ఉం��.  �� 

 అర �ం  �వ���  అ��   �ష��   ���  ఉం��.  �� ��  �రణం�  చ����   �ల�ల�  ఎం� 

 �� జ���ం�. ఒక� �ట� ��� లం�... �� �ల వల� జ�� మం� ఏ�టం�... 

 అర�పం�  వ��  ���  ���నంత  ����  ���  అర �ం  అ�� ం��  ఇ� 

 ఉప�గపడ��. ఒక� �ట� ��� లం� �ప� ��ల �� అవసరం ఈ �� ��. 

 అ���  ��  అధ� ��  �  ఎ�   �న� �  అన�   �ట�  ���  �����.  ఆ�   ఆ�   అ�   ���  

 ��   ఈ�� �   ��ం�   బ�   ఆ�   ఆ�   అ�   ��   ��   ��   ఈ�� �   ఆప�� � ��  �  �వల�  

 అవ�   ��ం� .  �ల�లం�  �ప�  ఒక�   �ష���   ��  ����  సం�ర�ం�,  �లభం�  అర �ం 

 ����  అవ�శం  ఈ  �� ���,  ���   కం�ం�   �� �  ల���ం�.  ���   �చ�   ���  
 ���  మ�ంత  �లభం�  అర �ం����ం��  ఈ  �� ంసం�   �� �   ఉప�గప��ం�.ఈ 



 ��� ల�  ఎ����   ��� ం� �  �గం�...  ఈ  ��  �ంసం�   �� ��  ఇ���� ం.  ��� � �  
 ��ట�  ��� �� �� ���  ఉం�ం�. 

 *ఆ�  �� – ఆ� ���� ���...* 

 ��వల�  8,9  వ  తరగ�ల�  సంబం�ం�  ���  �� ��  ఇ���� �.  ఇంట�� �   �క��� 

 ఆ� �� � �� ఈ �� �� �� � ��� �� అవ�శం ఉం�ం�. 

 ఆ�ౖ�� ��,  ఆ� ����  స�����  ��� �వ�� .  మ�  �ప�� కత  ఏ�టం�  ఈ  �� �ల� 

 ��  సంవత� �ల  ��ం�  ఉం�ం�.  ఎ�� ��  ���  వ��..  స��ల���   ��� �  �� 

 �� �  ఇ��...  �రం  �����  ���  ��  �� �  ఇ���.  �దం�  ���   �త�  �� �  ఇ���. 

 ఇ� ����ంద� �పస� � ఉండ�. �ల�ల� ఎల��ల� ఉప�గప��ం�. 

 *��� ల�� �� జ���...* 

 మనం  ఇ��   ��� ల�  వల�  �ల�ల�  మం�  జర��  తప�   ��  జర�� డ�.  ఇ�  ఆ�చన� 

 �� �� ��� �� ���  ���  ����ం�  (ఎం�ఎం) ��� ��  ��� �. 

 ��వల�  �� ���   ���,  ��� ం� �  సంబం�ం�న  అం��  ��త�  �డగ����. 

 �ల�ల�  నష�ం  క��ం�  కం�ం� �  �  �న�మ  క������� �.  ఎం�కం�  �� ��  వల� 
 మం�  జర��.  చ���  సంబం�ం�న  అం��  ��త�  ��� ���.  �దం�  నష�ం 

 జ���ం�.  అ�ం�  ���  ��� �   ����� ం.  ఈ  �� �  �� �  ఆ� ���   ��  ఆ� �� � 

 �� మం� జ���ం� �బ��.. త��దం��ల� ఎ�ం� భ�� ఉండ�డ�. 

 అం��  �ల��,  ఏం���,  ఏం  చ���  అన� �  త��దం��ల�,  �చర ��  ఈ  ��� �� �� � 

 ����ం�  �బ��  �� ��  �� ��   అ��   అవ�����.  4వతరగ�  �ం�  10  వతరగ� 

 �ల�లంద��  ���   కం�ం�   ఉ�తం�  ��ష�  �ప�త� ం  అం�����  ����� ం�.  ఈ 

 కం�ం�   అం����  ఉ��   త��దం��ల  �� ల�  ఈ  కం�ం�   ��   ����   వ��ం� 

 �బ��...  ఆ  త��దం���  �ళ�  �� �  �ల�ల�  ���ం��  ���  �బ��..  8  వతరగ�� 

 అ�����న�   �ల��  ప�తరగ�  ప��  ��ట�� �  ���  ఎ�వం�  ఆటంకం 

 ఉండ�డద� ��� �� � ఇ���� ం. 

 8వ  తరగ�  ��� ��ల�  ఒక� ��  ���ం�  ���  ఇ�  ఇ��న�   �ంత  �� �  �� � 

 ఆ� �� �  ఈ  ���   కం�ం��  ��  ����  ����లం�  ��  ��� �   ��వ 

 �.32��  ఖర� ��ం�.  ఈ  ��  �ల�ల  ����   ���  �� �  ��� �   ��వ  �.16,500. 

 ���   కం�ం�   ఎవ��  ��మం�ల  �ల��  ���  ఈ  కం�ం��  ����   ����ల��ం� 



 ఏకం�  �.15,500  ఖ�� .  అం�  �  �న�మ�  మన  �ల�ల  చ��ల  �సం  మ�  �.32  �� 

 ఖ��   ����� ం.  మన  �ల�ల�  మం�  చ���  అం����  ఉం�ట��  ����� ం.  ఇక� డ 

 ���   సంస��  ��  �పశం�ం��.  ���   సంస�  �.15,500  కం�ం�   ఇ���� �..  ��� 

 �ఎ� ఆ� �  న��  ����  ��ష�  �ప��� ��  ఉ�తం�  ఇ��   �ధం�  అ��� 

 �ం�� ��నం�� �ళ�� �� కృతజ�త�. 

 4.6  ల�ల  మం�  8వతరగ�  �ల��,  ���  మ�  60  �ల  మం�  �చర ��  ��  �� �� 

 ఇ���� ం.  ��  ఖ��   �.686  ���  అ��,  ఇం��  ��   ���న�   కం�ం�   ఖ��   మ� 

 �.778  ���  అం�  �.  1400  ���  ��వ  ��  �� ��,  ���   కం�ం�   8  వతరగ�  �ల�ల 

 ����  ����� ం. 

 *��ట�  ���  ���– ఐఎ� �* 

 ఒక��  8వతరగ�  �ల�ల�  �� ��  పం���  ��  మ���  �� ళ��  ��  ��ట�  

 �����ల  ��  �ప�త� ం  పయ���ం�.  ���  �ప�� కం�  దృ��  ����� ం.  ��–�� 

 అమల��   ���  6వతరగ�  �ం�  12వ  తరగ�  వర�  ��  �ప�  �����,  �ప�  ��� �� 

 ఇంట���  ���  �� ���  (ఐఎ� �) అం� ��ట�  ���  ���   ఏ�� � �య���� ం. 

 �ప�త�   �ఠ�ల��   6  �ం�  �  తరగ�  వర�  �ప�  ��� ��  ��ట�   ��� ���   
 ����� �. 

 ��  –  ��  �ంద  �ద�దశ�  ప��  ������న�   15,715  �� ళ���   6  తరగ�  �ం�  ఆ 

 �  తరగ�  ఉన�   32,213  ��� �ంల�  ఐఎ� ��  ���  ��ట�   ��� ��ల� 

 �ర� ���� ం.  వ��   �� క�� ..  ��  ఏ�� �  �ర���ంద�  సం�షం� 

 ��య����� �.  ���  సంబం�ం�  �ర �యం  ����� ం.  ��ష�  �త��� ద  ���  45�ల 

 �� ��  ఉం�  ఈ  ��   ��క��   ��దశ�  15,715  �� ళ��  ��ట�   ��� ���   
 ����� �. 

 *��ళ�� స�ల ��� �...* 

 గత  ��న� ర  సంవత� ���  ఎ��   �ంద���  ��ం.  ��  ��ం�  ��ప�ం�  ఆ�చన 

 �యం�. 



 గ���  �న� ం�  ఈ  ��  బ��  ��రంభమ��   �����  ���   ��క  ��   ఇ���� ం. 

 గతం�  ఎ�� �  జరగ��.  అప� ��   ��� ��క  ��   ���  ఉ��   క�సం  �� ��  ���    �� 

 ఇవ� ��  ప����.  ఈ  ��� ��క  �� �  మం�  �� �   �� ��  ��  ��ం�వ�   �� ��  ���   
 ��  �ల�ల�  ఇ���� ం.  �� ��� ,  ��,  3  జతల  ���ం,  ��� ,  ఆ� � ఫ� �   ��న��  క�� 

 ��� ��క  �� �  ఇ���� ం.  గ���   ఒక� ��  ������� �ం�...  అ��   స����ల�  ఒ� 

 �చ�   ఉన�   ప����.  �ం�  ఇ�ళ  3వ  తరగ�  �ం�  స��� �   �చ��  �  ����� ం.  ��� 

 వయ�� �  �ల��  చ���  ఒక  �ప�   అవ�శం�  ఉప�గప�ల�  ఉ��శ� ం�..  బ� 

 �����  ఒ�  �చ�   ఉం�  ప����  �ం�  ఇ�ళ  స��� ��    �చ��    ��� �� �  ����� ం�� 

 అ���  ప���� �.  ��� రంగం�  సంస� రణల�  ���రం  ��� ం.  ��  ��,  ఇం� �� 

 ��యం,  ��ఎ� ఈ,  ��ట�   ���   ���,  �� ��,  ���   కం�ం�,అమ� ఒ�, 

 ���ద�� స� అ�క పథ�� అం����� ����� ం. 

 �ద�  చ���  చ���న�   �ల�ల�  ��� ��న,  వస�  ��న  �ంద  ఇం��   ఎంత  మం� 

 �ల��ం�  అంతమం��..  త���  ���ల�  పం���  ��...  చ��ం�  �ధ� త  ��  అ� 

 ��  ఇ���� �.  100  �తం  ��  ��ంబ��  �ం�   ��� ��న  �ంద  ఇ���� ం.  �ల�ల 

 ���ం�,  ��   ఖ�� ల  �సం  ��  త��దం���  ఇబ� ం�  పడ�ం�...  �.20  ��  �ల�ల� 

 ఏ��� �ం� ద��� ఇ��  ��� ఉం� �ర� �కమం �ప���� ం. 

 *ఈ  పథ��,  �ర� �క�ల  వల�  ఎంత  మం�  �ల�ల�  ��  జ��ం�,  ఎంత  ఖ��   ��మన� � 

 ��� �ట��  ����.* 

 *అమ� ఒ�...* 

 ఈ  ��ళ��  అమ� ఒ�  �ంద  �.19,617  ���  ఖ��   ��ం.  44,48,865  మం�  త��ల�  80 

 ల�ల  మం�  �ల�ల�  ��  జ���  అమల��ం�.  ��� ��న  �ంద  �.9051  ��� 
 వ� యం� 24,74,544 మం� �ల�ల� �� జ��ం�. 

 వస� ��న �ంద మ� �.3349 �ట�� 18,77,863 మం� �ల�ల� �� జ��ం�. 

 *���ద�...* 

 �ల�ల�  మ�� హ�   �జనం  �ంద  ���  ���  మం�  ����రం  ఇ�� ..  అమ�  ���న�  

 ���ద�  పథ���  ఇప� �వర�  �.3239  ���  వ� యం  ��ం.  త�� �  �.43,26,782  మం� 

 �ల�ల� ���ద� �� � మం� జ���ం�. 



 ��� ��క  �ట�  �సం  �.2368  �ట��  47,40,420  మం�  �ల�ల�  �ప�జనం  ���� ం. 

 అంగ� ����   �ల�ల�  మం�  �����రం  ఇ��   అమ�  ���న�   �య�� �   సం�ర�  �షణం 

 �ంద �.4895 �ట� వ� యం� �� ��ం. 

 *మనబ� ��–��...* 

 మనబ�  ��  ��  ��దశ�  �.3669  �ట��  15,715  �� ళ�  ���ఖ�  ��� ం.  �ం�  దశ 

 �ంద  మ�  �.8�ల  �ట��  22,344  �� ళ��  ��  ��  �ంద  స�లం�  ���   �య��� 
 అ��� ప���� �. 

 ఇవ��   ఒక� ��  ఆ�చన  �యమ�  �ల�ల�  ��ం�  త��దం��ల�  స�నయం� 

 ���ం��� �. 

 ���  ఆ�ర� �ం�ల�..  �పజలంద�  చల��  ��న�  ఇంత  క��   �ం��  ఉం�ల�,  ఇం� 

 ఎ�� వ  మం�  ��  అవ�శం  ���  ఇ�� ల�  ���ం�..  �ప�  త���  మం�  అన� �,  �ప� 

 �డ�� మం� �న�మ� �� మం� జర�ల� ���ం��� �. 

 *అ�వృ�� ప�ల� ఆ�దం...:* 

 కృ��న�  �ద  ఓ��–  ���   ��ం  ����,  బ�����  మండలం�  4.96�ఎం�ల 

 �మర�� ం�  �.2500  �ట��  �� ��  ��� ణ  ప�ల  �సం  అ���.  ���  సంబం�ం�న 

 అంచ��  �ర��� �.  మం��  ��  �ర� �కమం  ��ౖ�  ..  ఏ���   �ం�  �ండ��  �ప��య 

 ���  ��  ప��  ��  �దల���.  జంప�  �గ�   �� క ��  ఉ�� �ల  సమస�   ప��� రం 

 �సం అ���. �ళ�� �� యం ��� ం. 

 �.17.6  �ట��  �డ�  ��� ణం  �సం  �ఎం�ఎ� �  �ంద  మం��  ����� ం.  1811ఎక�ల  �� 

 ���న�   ��� �,  బ�����  మండ���   10  �����   3749  ��ల�  సంబం�ం�న  లంక 
 ��ల�  ���  ప���  ఇ�� ం�  �ర� �కమం  ����� ం.  �ప��తం  స��శం  జ���న�  

 ఏ�ఆ�   జ��   ��� � �  ఇంట�   ఎం��,  ���  ����  ��  ��   ��ం��  �� 

 ఇ���� న� �ఎం �� �య� .జగ�  �పసంగం ��ం��. 


