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��ాక�ళం, ��శంబర� 5: హ�� �ార�� ల అవతరణ !"#$త%వం &ల'( ల) ఘనం�ా జ,-�-ం!". ఎ02ెర( ,-జ34 56 7సు 
:;,<డ >?@!Aనంల) 57వ హ�� �ార�� ల అవతరణ !"#$త%వం Bక� Cారం జ,-�-ం!". ఈ �ారEక�మ'G�H మIఖE 
అ�K"�ా &ల'(  56 7సు సూప,-ంటMం�ెంN ఆ3.ఎP. అQR,S���  5ాలTU #AVర�. హ�� �ార��  :W,<X ల) �Yరవ 
వంద#AGV ఎ[]ి [ీ4క,-ం0Aర�. ఉత̀మ పGaర� కనబ,-bన హ�� �ార�� లక� ఎ[]ీ నగదు పdరeాf,ాGV పం:ణిg 
0ేiార�. ఇందుల) &ల'( ల) kటlkదటM హ�� �ార��  కృషo  Cpణqrs సt పల� రం�ాల)(  ఉత̀మ ప��భ కనబరbన 
హ�� �ార�� ల� ఉ#AVర�. :;,<X ను చకf�ా Gర4wxంbన :W,<X కమ'ండ3 క� నగదు పdరeాf,ాGV అందజ<iార�.  
56 7సు సూప,-ంటMం�ెంN ఆ3.ఎP. అQR,S���  మ'టy( డzత{ హ�� �ార��  [;వలను ప�శం[ిం0Aర�. హ�� �ార��  
వEవస| 5�ా మIఖEత :W,-�-ందG :;,}f#AVర�. 1946వ సంవత%రంల) స4చ~ంద వEవస|�ా 5�ా రంభం జ,-�- 56 7� 
iాఖల) �7న>?@ందG �వ,-ం0Aర�. హ�� �ార�� ల� టy� �ి� Gయంత�ణ, ప�మ'!Aలను అ,-కట�l టrs సt 
56 7సుల)G ��ధ ��y�ాలల) చకfG సtయ�ార వEవస��ా ఉంద#AVర�. ఒక హ�� �ార��  ఐదుగIర� 
�ాG[;lబI� లrs సమ'నం�ా పG0సేు` #AVరG ప�శం[ిం0Aర�. య�G�ా� ల) ఉనV వE�H`G సమ'జం 
ప,-
�e6` ందG ప�� ఒకfర� గమGం0AలG సూbం0Aర�. సమ'జంల) మన �ధుల�, ప�వర̀న, అం!"ం0ే [;వల� 
పట(  bత̀B!"�rs ఉం�AలG అ#AVర�. ఆదర�ం�ా పG0[ేి వEవస�క� మంb :;ర� aసుక�,ాCాలG ��,ార�. 
,-మ'ర�f ల�క�ం�A పG0ేయ'లG ��,ార�. ఎGV మంb పనుల� 0ే[#ిA ఒక 0ెడzపGrs ఒక వE�H`పట(  �Yరవం, 
�iా4సం న�సు` ంద#p!" గమGం0AలG అ#AVర�. వE�H`గతం�ాను, �ధుల Gర4హణల)ను :Wడ!ో�వ పటlవద�G,  
అeాం�xక శక�` లrs కలవ,ాదG wxతవd ప��ార�. సమ'జ వE�,<క శక�` లక� ఎట�వంటM సహ�ారం ఉంద,ాదG 
:;,}f#AVర�. &ల'( ల) రహ!A,- ప�మ'!Aల� ఎక�fవ�ా జర�గIత�#AVయG CాటMG GCా,-ం0A�%న అవసరం 
ఉందG 0ె5ా]ర�. ఇందుల) హ�� �ార�� ల� ��లక 5ాత� 56 �ిం0AలG ��,ార�. హ�� �ార�� ల� మ,-GV మంb 
[;వల� అం!"ం0AలG ��,ార�. హ�� �ార�� లక� అGV �KAల' సహక,-eా` మG r�ె5ార�. హ�� �ార��  �� ఆప,<టM� 
�S���N e6l 3 ను 5�ా రం�సు` #AVమG, అంద,-�H ఇళ� స�ల'ల� మం�ర�క� చరEల� 0పేడzత�#AVమG ఎ[ి] 
0ె5ా]ర�.  
��ప�EటM సూప,-ంటMం�ెంN ఆ� 56 7సు ఏ.సతE#A,ాయణ మ'టy( డzత{ 1965ల) &ల'( ల) హ�� �ార��  వEవస| 
5�ా రంభ>?@ంద#AVర�. హ�� �ార��  వEవస|  ఉప గకరం�ా ఉందG :;,}f#AVర�. హ�� �ార�� ల� అGV రం�ాల)(  
మంb పGaర� చూ:సిు` #AVరG r�ె5ార�.  
హ�� �ార��  సంrs¡ క�మ'3 మ'టy( డzత{ ¢rAల� :Wరగడం ఆనందం�ా ఉంద#AVర�. ఇళ� మం�ర�క� చరEల� 
0ేపటlడం సంrsషం�ా ఉందG, �ధుల� సక�మం�ా Gర4wxంb #AEయం 0ేeా` మG 0ె5ా]ర�.  
��.ఎ[ి].ల� [ిw£¤ &.�.ప�eా¥, ఎP.ఎ�.ఎ�.i¦ఖ3, టM.ఫల�U ణ ,ావd, 56 7� సంఘం అధE¨ల� అప]నV, ఏఓ 
[.ిw£¤.ఎ�.ఎ�.ప�eా¥, సహ�ార iాఖ అK"�ా,- ఏ.�.రమణ మ�,-`, ఇ#ª%«కl3 ల�, ఎ�ఐల�, 56 7� [బి¬ం!" 
5ాలTU #AVర�.  
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