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అమ�ావ�.

అనంతప�రం �ల�� ల� జగనన� �ాల��ల�� వ �ార�క�మం ��ా రంభం
వర��వ�  ���నంల� �ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

అమ�� �� ��ండ� అవ�ాహన ఒప�ం��ల�(ఎం��య�ల�)
బ�లమృతం, అంగ� �ా�� ��ంటర�క� �ాల సరఫ�ా��ౖ అమ�� �� ఎం��య�
�ా�ం�  �ా�ా�లయంల� జ����న ఈ �ార�క�మ�ల��  �ాల�� న� �ీఎం

అమ�ావ�.

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

�ేవ��� దయ�� మ�� మం� �ార�క�మ���� ఈ��� ���ారం చుడ�త����ం.
ఈ �ార�క�మంల� �ాల�పంచుక�ంట�న� అమ��  ఎం��, ఆ� ఎ�  �� ��, ����ా ���  య��య�  ఎం�� అ��  �ా��,
బన�ా�ంత ���  య��య�  ఎం�� సం��ా �  �ౌద��, సబ� �ాంత ���  య��య�  ఎం�� అ��  బయ��లక�
ధన��ా��ల�.

ఇ�ాళ ఒక మం� ప��ణ�మం, అనంతప�రం �ల�� ల� అమ��  సంస�  రంగ ప���శం �ే�ిం��. �ాల��కరణ
�దల���డ�త�ం��. ఇ�� ఒక మం� �భ�ార�. �ా�� ఉన� ప�� అక�, �ెల�� మ�, ���తన�క� మం� జర�గ�త�ం��.
వ�వ�ాయం ��ట�� బ�ట��ా�ాలంట� ��వలం �����ే ఆ��రప���ే ��ట�� బ�ట� �ా� ప���ి�త�ల�����. వ�వ�ాయ����
�ా�� ��డ� అ��ే�� ��ట�� బ�ట� అ��� అవ�ా�ాల� ఎక��వ�ా ఉంట�� �ాబట��  ఆ �ాల ఉత�����, �ా�� ��ంప�దలక�
అమ��  ఎంత�ా�� ఉప�గపడ�త�ం��.

అమ�� �� ఎందుక� అ�� అం�ా�� చూ��� ... అమ��  ప�పంచంల��� ఎ���ో  �ా� నంల� ఉన� సంస� . �ేశంల���
�దట��ా� నంల� ఉం��. �ాల��� సు� న� అక��ెల�� మ�ల� అమ��  య�జమ�నుల�. అందు�� అమ�� ల� మ����� ల� ఏ
ఇతర ��ౖ���ట� �ె��� ఇ�ే���� క��� ఎక��వ ��ట� ఇ�� ��ను��ల� �ేసు� ం��. ��ను��ల� �ేయడ�� �ాక�ం��
��ా స�ిం� ల� అమ�� క� అ�ార అనుభవం ఉం��.
�ాలనుం� ��ర��ా �����ట��  తయ�ర� �ే�� �ా� ��� అమ��  ఎ����ం��.
ప�పంచ సంస�ల�� �� ట�పడ���ం��. అందుక�� అమ�� �� �ాట�, �� ట� ల�� ప���ి�త�ల�� �� ఆ సంస�  ఎ����ం��. ఈ ���
ప�పంచం�� �� ట�పడ�త�న� సంస�  ఇ��. ���వల�  వ�ే� ఇం�� మం� ఏ�టంట�..
అత���క ��ట�క� ఎల�ంట� ��ాల� ల�క�ం��, క�� ల�క�ం��, ద��ర�ల� ల�క�ం�� మం� ��ట� అక��ెల�� మ�లక�
ఇ��� ం��.
వ��న ల���లను క��� బ� న�  ర�పంల� ప�� ఆర���లల���ా�� అ�ే అక��ెల�� మ�లక� ����� ��న��� ఇ��� ం��.
సహ�ార రంగంల� ఇంతక��� ��ప� ప���ి�� ఎప��డూ, ఎక��� చూడల�ం. మన
�ాష� �ంల� సహ�ార రం�ా�� �ర��ా���న ప���ి�త�ల� ఉన� ��పధ�ంల�
అక��ో , ఇక��ో  ఉన� ���ొ�  ���� � సహ�ార రంగంల� ఉ���� అంట� ఆవ��  ��ౖ� ��ట� వ�క�� ల గ��ి�ట��  ఉన�
అ���య���న ప���ి�త�ల� ఉ����. అట�వంట� సహ�ార రం�ా�� �జం�ా సహ�ారరంగమంట� ఇల� నడ�ప���ర�,
అందుల� �ాల��� �� అక��ెల�� మ�ల�� ల���ల� వ�ా� � అ� చూ�ిం�న ప���ి���ేశం �త�ంల� అమ�� ల��� ఉం��.
అందు�� అమ�� క� అంత ��ా ��న�త ఉం��.

ఆర� �ల�� ల��  ఇప�ట��� �ాల ��కరణ అమ�� �ే��� ం��.
ఇప��డ� అనంతప�రం �ల�� ల��� వ��ం��.



ప��ాశం, �త�� ర�, కడప, గ�ంట�ర�, ప.��, కృ�ా�  �ల�� ల��  �ాల��కరణ �ే��� ం��. అమ��  వల�  అక��ెల�� మ�లక� ��ల�
జర�గ�త�ం��. ఏడవ �ల�� �ా అనంతప�రంల� అమ��  అడ�గ���ట�డం వల�  అక��ెల�� మ�లక� ��ల� జర�గ�త�ం��. ��
�ాదయ�త�ల� ప�� �ల�� ల�నూ �ాల� �� �� అక��ెల�� మ�ల�, ���త�ల� వ�� �ాట�  బ�ట��  చూ�ిం�ే�ార�. మ����� ల�
�ాట�  బ�ట��  ధర ర�.23ల� అ��ే, �టర� �ాల�క��� అంతక��� తక��వ�� ��ను��ల� �ేసు� ���ర� �ె�ా�ర�. ఇల�
అ��ే ��ం ఎల� బ�త�క���మ� �ె�ి� అ�����ార�. �నర� �ాట� క� ఇ�ే� ��ట�క��� �ాల� �� �� ���త�క�, అక�
�ెల�� మ�క� �ా� ప���ి��.
ఈ ప���ి��� మ�ర������ ఈప�య���ల� �ేసు� ���ం. �ాల��� �� అక��ెల�� మ�లక� మం� ��ట� వ�ే�ట�� �ా, ఎట�వంట�
�సం, ద��ర�ల� ల�క�ం��ఉం�ే ప���ి��� �సుక�� వ���ం.
అక��ెల�� మ�లక� మం��ేయ�లన��ే ఉ�ే�శం.
అనంతప�రం �ల�� ల��� ఇ�ాళ అడ�గ���డ�త����ం.
అమ�� �ావడం వల�  ����న �ాల� ��క��ం�ే �ె���ల� క��� �� ట�ల� �టర�క� ర�.5 ల నుం� ర�.20ల వరక�
��ల� జర�గ���ం��. అ�� �ాల�, అ�� ప�వ�ల� అమ��  వ��న త�ా�త ��ట��  ఎందుక� ��ర�గ�త�����.. గతంల�
ఎందుక� తక��వ వ���� అంట� ��ా మ�ా� �ల� ��ాల� �ారణం. �ాల� �� �ిన ��ంట��
గతంల� �ాళ��  �ె�ి�ం�ే �ా��ట�, ఇ�ే��ే ��ట� ప���ి�త�ల� ఉం�ే�.
అమ�� �� �� ట� వల�  ��ౖ� ��ట� �ౖె��ల� క��� �ాల ��ట��  ��ంచక తప�� ప���ి�త�ల� ఏర���� �. �ాష� �ంల� �ాల� ��క��ం�ే
ప�� ��ట� క��� �ఎం�ీలను ఏ�ా�ట� �ే��� ం��. ఈ ప���ి�� ఆంధ��ాష� �ంల� క��ి��� ం��.

�ాష� �ంల� �ాల� ��క��ం�ే ప�� ��ా ంతంల� బ��  ���  క��ం�  య����  ఏ�ా�ట� �ే��� ం��. ����ప��ా 4900
�ఎం�ీ��ల�, 11,690 ఏఎం�ీయ�లను క��� ఏ�ా�ట� �ే��� ం��.
అమ��  �స���ం�ే ����� , ప�� ��ా మంల�క��� ఇవ��క��� ��ట�� క�ంట� ����� ం. �ట� వల�  ఆ అక��ెల�� మ�ల� �ాల�
�� ��టప��డ� అక�డకక��ే.. �ాల� �� �ిన ��ంట�� ఎ�� �టర��  �� �ార�, ఎంత ధర వసు� ంద�� �షయ��� ��ంట��
ర�దు క��� ఇ�ా� ర�. ��ర��ా �ా��ట� ట��ి�ం� �ే�� అవ�ాశం క��� క��ిసు� ం��.  � కళ�  మ�ం�ే �ారదర�క పద��ల�
�ాల ��కరణ జర�గ�త�ం��.

�ాల��కరణల� జ���� ��ాలను ��ా��ంచ����� �ాష� � ప�భ�త�ం ప��ే�క���న ���స ��ట��ం��. �ాల ��కరణ ���నంల�
��ాల� జరగక�ం�� త��ల� క��� �స� ృతం�ా �ేపట��ం��. ���వల�  ఇప�ట���
పల� ��ా ం��ల��  20 ��సుల� న�దు �ే�ి..  ��ాలను ��ా��ంచ����� అ�� అడ�గ�ల� మ�ందు���ాం. ఇల�
పట�� బ��న ��సుల��  ��ౖ���ట� �ె���ల� అ��ే �టర�క� 45 ��ౖసల� నుం� ర�.10.95 వరక� �ా�� ���త�లక� తక��వ
�ె��సు� న�ట��  ��ల� �ౖెం��. అక��ెల�� మ�లక� మం� జర�ాల�, �ాళ����ౖె�� అదనప� ఆ��యం ��ా మంల��� ఏ�ా�ట�
�ా�ాల�, �ాళ�  �ాళ��ద �ాళ��  �లబ�ే ప���ి�� �ావడం�� �ాట� ��ర����న అవ�ా�ాల� ఇ�ా�లన� తపన,
��పత�యం�� ఈ �ార�క�మ�ల� అ�� �ేసు� ���ం.
�ేవ��� దయ�� ఈ �ార�క�మం వల�  �ాళ�క� మం� జర�ాల�, � అంద�� చల�� ����నల�� ఇం�ా మం� �ే�� అవ�ాశం
ఇ�ా�ల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట����న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం అనంతప�రం �ల�� ల� జగనన� �ాల��ల�� వ �ార�క�మ��� వర��వ� �ా ��ా రం�ం��ర�.
========================================================================
==============================================
జగనన� �ాల��ల�� వ �ార�క�మం అనంతప�రం �ల�� ల� �స�రణ

�ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� వర��వ� �ా ��ా రం�ం�న �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ� 

జగనన� �ాల��ల�� వ �ార�క�మ��� అనంతప�రం �ల�� ల� �స���సు� న� సందర�ం�ా ఆనం�  నుం� ���� �ాన����� 
����ా మ�ట�� ��న అమ��  ఎం�� �� ఆ� ఎ�  �� ��:



�� ఆ� ఎ�  �� ��. అమ��  ఎం��:
– అనంతప�రం �ల�� క� �ెం��న మ��ళల� అమ�� ల� ��గ�ా�మ�ం అవ�త�న�ందుక� �ా���� �ా�గతం �ెబ�త�,
అ�నందనల� �ె�యజ�సు� ���ను. �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�, తన సు��ర� 341 ���ల �ాదయ�త�ల� �ాష� �ంల� �ా�� రంగం
��ా ��న�తను గ����ం��ర�. ఎంద�� ���త�ల�, మ��ళలక� ఈ రంగం ఉ�ా�� క����� ంద� గ����ం��ర�. అ��ే మం��ళ�
కంట� తక��వ ధర �ాలక� ల���� ంద�, ��� వల�  �ా�� ���త�ల� నష��� త����ర� గ���ం��ర�. అందువల�  �ాలక� త��న
��ట�� బ�ట� ధర క����� , �ా���� ఉ�ా�� క��ంచవచ�� �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ�  గ����ం��ర�.
అమ��  సంస�  ���త�ల సంస� . ����� 75 ఏళ�  చ��త� ఉం��. గ�జ�ా� ల� 36 ల�ల�, �ాష� �ం ��ల�పల మ�� 7 ల�ల
���త�ల� అమ��  సంస�ల� ��గ�ా�మ�ల��ా ఉ���ర�. �ాల ఉత���ల� ఆంధ�ప��ే�, గ�జ�ా�  ��ండూ సమ ఉ��ల��ా
ఉ����. ఆంధ�ప��ే� ల� ��� ����ప� 4.25 ��ట�  �టర� �ాల� ఉత���  జర�గ�త�ండ�ా, గ�జ�ా� ల� క��� అ�ే
�ా� �ల� �ాల� ఉత���  అవ�త�����. గ�జ�ా� ల�� �ా�� ప�వ�ల��  60 �ాతం ���ెల�, 40 �ాతం ఆవ�ల� ఉండ�ా,
ఇక��� ����ప� అ�ే �ధం�ా ఉ����. ఆంధ�ప��ే� ల� �ాల ��కరణల� సంఘట�త రంగం �ాత� ��మమ�త�ం�ా ��వలం
26 �ాతం మ�త��� ఉంద� మం�� �� అప�ల�ా��ార� �ె�ా�ర�.
అమ��  సంస�  గ�జ�ా� ల� ��� 2.5 ��ట�  �టర�� , �ాష� �ం ��ల�పల మ�� 50 ల�ల �టర� �ాల� ��క����� ం��.
ఆంధ�ప��ే� ల� ఏ���� �ాలం�ా �ాల� ��క��సు� ���ం. ���క� ����ప� ల� �టర� �ాల� ఇక�డ అమ��  ��క����� ం��.
అ��ే ఇక�డ (�ాష� �ంల�) �ాల ��ా ���ిం� క� త��న సదు�ాయ�ల� క��ం���� ఉం��. అమ��  ఇప�ట��� మదనపల�� ల�
ఒక ��ా ���ిం�  య���  ఏ�ా�ట� �ే�ిం��. �జయ�ాడ, ��ాఖపట�ంల� వ�ే� ��లల� ఆ య��ట��  ��ా రంభం
అవ����. అప��డ� �ాల� ��ా ���  �ే�ి, �ా��  �ే�ి �క��ంచడం జర�గ�త�ం��.
మ���ా�� ఈ �షయం స�ష�ం �ేసు� ���ను. అమ��  సంస�ల� అట� ప�భ�త�ం �ా�, ఇట� బహ�ళజ�� సంస�  �ా�,
�ా����ా �క��త�  �ా� ల�డ�. ఇ�� ��వలం ���త�ల� య�జమ�న�ం�ా ఉన� సంస� . ��ను �ా�� రంగంల� �ప�ణ����. 40
ఏళ�� �ా సంస�ల� ప� �ేసు� ���ను. �గ�� �ారం�� ���త�ల�. సంస�ల� అత�ంత ప��ర� చూప�త�న� మ�డ� �ా��
���త�ల సహ�ార సంఘ�లను (����ా య��య�, సబ� �ాంత య��య�, బన�ా�ంత య��య� ) �ాష� �ంల��
మ�డ� ��ా ం��లక� పం�ించడం జ����ం��. �ట��ంట� వల�  �ాష� �ంల� �ానున� ���ల��  �ాల ��కరణ మ��ంత
��ర�గ�త�ంద� ��మ� �శ��ిసు� ���ం.
ఇక�డ �ాల ��కరణ మ�త��� �ాక�ం�� మ�� ��ండ� ��ా జ�క�� ల��  క��� మమ��� ��గ�ా�మ�లను �ే�ినందుక�
�ీఎం�ా���� ప��ే�కం�ా ధన��ా��ల� �ె�యజ�సుక�ంట����ం. గ�జ�ా� ల� అమ��  సంస�  గత 15 ఏళ�� �ా ప�� ���
అంగ� �ా��ల�, సూ�ళ�ల� ����ప� 25 ల�ల మం�� �ిల�లక� ��జ� ��� వ��  �ాల� సరఫ�ా �ే��� ం��. స�పంల� ఉన�
��ా ���ిం�  య��ట�  నుం� చల�ట� ��జ� ��� వ��  �ాలను �ిల�లక� సరఫ�ా �ేసు� ���మ�. �ాష� �ంల� క��� ��ా ���ిం� 
య��ట� క� �ేర�వల� ఉన� ��ా మ�ల��  అ�ే �ధం�ా ��� వ��  �ాల� సరఫ�ా �ే�ా� మ�.
అ�ే �ధం�ా గ�జ�ా� ల�� అంగ� �ా��ల �ిల�లక� గత 4 ఏళ�� �ా ���ి��ా�రం అందజ�సు� ���మ�. ఇందు��సం మ�డ�
�ా� ంట��  ఏ�ా�ట� �ే�ి, 15 ��ల టను�ల ���ి��ా�రం సరఫ�ా �ేసు� ���ం. అ�ే ��వల� ఆంధ�ప��ే� ల� క��� సబ� �ాంత
�ా�� సహ�ార సంఘం ఒక �ా� ం�  ఏ�ా�ట� �ే�ి, �ిల�లక� అత�ంత ��ణ�త�� క���న ���ి��ా�రం సరఫ�ా �ేసు� ం��.
మ�క� ఈ అవ�ాశం ఇ��నందుక� మ���ా�� �ీఎం �� ��ౖయ�  జగ� క� ప��ే�కం�ా ధన��ా��ల� �ె�యజ�çసు� ���ను.
మ���ౖ ఉం�న నమ�కం ఎక��� వమ�� �ాక�ం�� చూ�ా� మ�. భ�ష�త�� ల� �ాష� � ప�భ�త�ం�� క��ి మ��ంత�ా ప�
�ే�ా� మ�. �ాష� �ంల�� ��ా �ణ ��ా ం��ల��  �ా�� రంగం ఒక బల���న ఉ�ా�� రంగం�ా ఎదుగ�త�ంద� గట���ా నమ��త�
��లవ� �సుక�ంట����ను.

��క��  �ీ���� అప�ల�ా�, ప�సంవర�క�ాఖ మం��

అనంతప�రం �ల�� ల� ఈ �ార�క�మం ��ా రం�ంచడం ��ల� సం��షకరం�ా ఉం��. ఇప�ట�వరక� ��ౖఎ�ా��  కడప, ప��ాశం,
�త�� ర�, గ�ంట�ర�, ప��మ����వ��, కృ�ా�  �ల�� లల� మన స��ాలయ�ల ప����ల� మన ����ా �ాల�
��క��సు� ���ం. ఈ �ార�క�మం ప���న ఉ�ే�శ�ం – �ాదయ�త�ల�... ������  �ౖె���ల �ే�ల� �స�� �న మ��ళల
క��ళ��, ఇక�ట��  చూ�ి �ా���� �ాయం �ేయ�ల�, �ా�� �ా���ార�ే ల��ం�ా మ�ందుక� ��ళ�త����ర�. �ాష� �ంల�
���క� 400 ల�ల �టర��  ��క�����  అందుల� 200 ల�ల �టర��  గృహ ���గ��ర�ల� �ాడ�త�ండ�ా, ����న 200
ల�లక� ��ౖ�ా �టర�ల� ��వలం 26 �ాతం మ�త�ం ఆర���ౖ��   ���ా� � ల�, ����న �ాల�� క��� అ�  ఆర���ౖ��   ���ా� � ల�



ఉం��, మధ�వర�� ల�, ద����ల �ారణం�ా �ౖె��� ���త�ల� �స�� త����ర�. ఈ క�మంల� ఒక మం� �ారణం�� ఈ
�ార�క�మ��� ��ా రం�ం��ం, ఏ�ీ అమ�� �� ఒప�ందం ��రక� స��ాలయ��� ��ా మ ఆ���క వ�వస�క� ఒక మ�ల
స�ంభం�ా మ���� ప���ి�� వ��ం��. ఇ�� ��ల� ��ప� మ�ర���ా ప�� మ���� ���సు� ం��. ఇ�� ��వలం � ధృఢ���న
ల��ం, � పట�� దల �ారణం�ా�� �ాధ�ప��ం��. ప�� �ా�� ���త�క� క��� ఖ��తం�ా అదనప� ��� ను మనం అమ�� 
����ా ఆ��యం వ�ే�ల� �ేసు� ���ం. ��ం�� ������  �ె���ల� క��� �ాల ��కరణ ���  ��ం�ే ప���ి�� వ��ం��. ఇ��
���త�లంద���� ��ల� �ే�� ��ప� �ర�యం. అ� త�రల� ����న �ల�� ల��  క��� ��ా రం��ా� ం. �����ౖ ప�� ��� క���
మ�క� అ��కమం�� మ� �ల�� ల� ఎప��డ� ��ా రం��ా� ర� అడగ�త����ర�, ఇ�� మం� ప��ణ�మం, ���ంక�� �ా� 

����ట� వ�త, మ����, ��సం��మ�ాఖ మం��

అమ�� �� ఒప�ందం �ేసు��వడం��ౖ �ా�� ���త�లం�� హర�ం వ�క�ం �ేసు� ���ర�. మ� అంగ� �ా��ల ����ా గ���ణ� �ీ� �ల�,
బ��ంతల�, �ీ� సూ��  �ల� ��  అంద���� ���ి��ా�రం అం��ం�ే �ార�క�మంల� �ర� �నూత����న మ�ర��ల�
�సు�����ర�. ��ౖఎ� ఆ�  సంప�ర� �� షణ, ��ౖఎ� ఆ�  సంప�ర� �� షణ ప��  ����ా ఎవర� రక���నత��
బ�ధపడక�డద�, అందర� ఆ��గ�ం�ా ఉం��ల� �ర� ఎక��వ బ�ె��  ��ట��సు� ���ర�. ఇప�ట�వరక� బ�ల�మృతం
�ెలం�ాణ నుం� ���  క�ా� టక నుం� �ె�ి�ంచుక�ంట����ం, ���� ఇబ�ందుల�, �ి�ా�దుల� వసు� ����, ఇప��డ�
అమ��  �ార� బ�ల�మృతం ��సం ఇక��ే �ా� ం�  ఏ�ా�ట��ే�ి అందుల� తయ�ర��ే�ి మనక� ఇవ�డం
�భప��ణ�మం. అల��� �ాల� క��� మన �ాష� �ంల��� �ా��  �ే�ి మన అంగ� �ా�� ��ంట�� క� అం��ంచడం
�భప��ణ�మం. మం� ఉ�ే�శం�� �ర� �సుక�న� �ర�యం��ౖ ప�జలం�� హర�ం వ�క�ం �ేసు� ���ర�. అంద�� తరప���
�క� ధన��ా��ల�.

రత�మ�, �ాలసమ�ద�ం, క���� మండలం, అనంతప�రం �ల��

మ�క� 6 ఆవ�ల�క� �ాను 3 ఆవ�ల� �ాల� ఇసు� ����, గతంల� ������  �ౖె���లక� �ాల� �� ���  తక��వ ఇ�ే��ార�
�ా� ఇప�డ� అమ��  �ౖె�� వలన ��ల� ఉప�గం�ా ఉం��. మ�క� మం� ���  వసు� ం��, ��ౖ����  �ౖె���ల వల�  ఇంత
�స�� య�మ� అనుక����ం. జగన��� �ర� �ే�ిన ��ల� ఎప�ట��� మ����� ల�ం, ఎప�ట��� � �ాల�� �ా�ా�,
ప���ాల�ల �ాట� ��� �ీఎం�ా ఉం���.

మ���, పట�ం ��ా మం, క���� మండలం, అనంతప�రం �ల��

�ా�  గతంల� ��ం �ాల� �� �� సమయంల� బ��ా నష��� య�ం, ������  �ౖె���లక� �ాల� �� ���  ఏ�� �ాక�ల� �ె�ి�
డబ��ల� తక��వ�ా ఇ�ే��ార�
ఇప��డ� అమ��  �ా���� �ాల��� �ిన త�ా�త డబ�� క��� క���� �ా ఇసు� ���ర�. మ�క� మం� ��ట�� బ�ట� ధర క���
వసు� ం��. అ��� మ� ��ా మంల� అమ��  �ౖె��� ��ట��ా�� ������  �ౖె��� �ాళ�� ���  ��ం��ర�, అ��� అమ��  �ా��
ల��ా క���� �ా ఇవ�ర�. మ� మ��ళలం�� ఈ మ���� �ౖె���� �ా�ాడ�క�ంట�ం. మ�క� ��ల� సం��షం�ా ఉం��.
ఇప��డ� ప�జల వద��� �ాలన వ��ం��. �ర� ప���ాల�ల �ాట� చల� �ా ఉం��ల� ��ర�క�ంట����ను �ా� .

అమ�ావ�, మ���� సంఘం సభ���ాల�, క���� మండలం

అ��� �ా�� ���త�లను ������  �ౖె���ల �ాళ�� �సం �ే���ార� �ా� ఇప��డ� అమ��  �ాక�� ���త�లక� అం��
అర�మవ�త�ం��. మ� మ��ళల� అందరం � ��ర� �లబ�డ��ం, మ� అంద�� తరప��� �క� కృతజ�తల� అ���. ��ను
��ధ పథ�ాల ����ా ల���� ం��ను, ��ం �ాల ��కరణ అం�� క��� క���� �ా �ేయడం వల�  మం� ధర వసు� ం��, మ�
కర�వ� �ల�� క� ఇంత మం� �ార�క�మం �సు����నందుక� �క� కృతజ�తల� అ���.

అనసూయమ�, క�ార�ప��, �ాండ���ంట మండలం



అ���...గతంల� ������  �ె���ల� �ాల� �� �ి ��ల� నష��� య�ం, �ా� ఇప��డ� అమ��  �ౖె���ల� �ాల� �� య�ా��
అ�� ����� ల� వసు� ����. ఇ�� మ� �ౖె��� మ��ళల �ౖె��� అ� గర�ం�ా �ెప��క�ంట����ం. మ�క� ��ణ� క���
ఇసు� ���ర�, గతంల� ఏ� ఇవ�ల�దు, ఇప�డ� బ� న�  క��� వసు� ం��. మ��ళల� అం�� క��� ఇల��� �ాల��� �ి
మ��ంత �ౖెతన�వంత�ల�ా��. ��ం ��ధ పథ�ాల ����ా ల���� ం��ం. ��ం ఇం�ా �ా�� ప�వ�ల� ��ంచుక��
మ��ంత వృ���  �ెందు��ం. �ా�� మ�క� �వ����రం, ఈ �ౖె��� �ాక�� అందర� �ా�� �ద దృ�ి�  ��ట�� ర�. ��ం
నవర���ల పథ�ాల� �� ం��ం. జగన��� కల�ాలం ��� �ీఎం�ా ఉం���, ధన��ా��ల�.

�జ���న ఉప మ�ఖ�మం�� (����నూ�) ధ�ా�న కృష����, ప�సంవర�క �ాఖ మం�� ��క��  �ీ���� అప�ల�ా�, మ����,
��సం��మ�ాఖ మం�� ����ట� వ�త, ��  ��క�ట�� ��క��  స��  శర�, అ����ష�  ��ౖ�  �ౖెర��  ఎం�ఎ�  ��������� ,
వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, మ����,��సం��మ�ాఖ మ�ఖ��ార�ద��� ఏఆ� .అనూ�ాధ,
ఏ�ీ�����ీఎ�  ఎం�� ఏ.బ�బ�, ప�సంవర�క�ాఖ �ౖె��క��  అమ��ంద�క�మ��, అమ��  �ీ�య�  �ఎం జ�.�ాజ�, ఇతర
ఉన������ార�ల�


