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ఈ సందర�ం�ా మ�ట�� ��న ల����ర�ల� ఏమ���రంట�...�ా�� మ�టల�� ��

���ే�, ల����ర�, కర��ల�

�ా�  మ��� కర��ల�, ��ం ఈ��ీ ��స� ం ���ంద 15 ��ల� స�యం �� ంద����� అర�� �ా�నయ��ను, ��ల� ధన��ా��ల�
�ా�, �� భర� �న� గ�మ��ా� �ా ప��ేసు� ���ర�, ��ం ��ల� కష�ప�� ��ౖ�� వసు� ���ం. ��క� ఒక �� దర���ల� �ర� ఈ
స�యం �ేసు� న�ందుక� ��ల� ��ల� సం��షం�ా ఉం��. మ� అగ�వ�ా� లల� క��� ��ద�ార� ఉ���ర� గ����ం� �ర�
�ాయం �ేసు� ���ర�. మ� అమ� క��� �ించ�  �సుక�ంట�ం��, �� ��డ�క�ల��ా ధన��ా��ల� �ెలపమ� అమ�
�ె�ి�ం��, మ� అమ� తరప�న క��� �క� ధన��ా��ల�. ���� ����నల� మ� అబ����� �ాయం అం��ం��, చక��ా
చ���ంచుక�ంట����ం, ��ం �క� ర�ణప�� ఉంట�ం, ��శ య��  గ���ం� క��� మ�క� వలంట�ర��  �ె�ా�ర�, ��ం
�ౖెర�ం�ా బయట��� ��ళ�త����ం, ��ష�  క��� ఇంట� వద��� వ�� ఇసు� ���ర�, �ర� ప���శ��ట��న పథ�ాల� ��ల�
బ�వ�����, �ర� � క�ట�ంబ సభ��ల� �ండ� నూ��ళ�� చల� �ా ఉం���, ��� మ�� మ�� �ీఎం �ా�ా�,
���ంక�� �� మ�  �ా� .

��వ���� ల���, ల����ర�, అనప���, త�ర������వ�� �ల��

అ��� ��ను ఈ��ీ పథ�ా��� అర�� �ా�నయ��ను, ఓ�ీల��  ��ద�ార����ర� �ర� గ����ం��ర�. ఈ పథకం మ�క� ��ల�
అవసరం, వలంట��  ఇంట��� వ�� �ర� దరఖ�సు�  �ేసు��మ� �ె�ి� ఇసు� ���ర�, ��ను బ��ట� ��� డ���  ఆ� ల�ౖ� 
�����  �ేసు� ���ను, ��క� ఈ డబ�� ��ల� ఉప�గపడ�త�ం��.  �ర� �ీఎం అ�న త�ా�త �� భర�క� క���
��న��  వసు� ం��, ఆయన ���ాల�ి� �� ఇబ�ం�� పడ�త����ర�. ��క� �� ంత ఇల��  ల�దు, �ా� ఇప��డ� ��క� �� ం�ంట�
కల ��ర����ం��, �� భర� అ����గ�ం వల�  ��ష� �� క��� ఇబ�ం�� ప���� వ�ే���, �ా� ఇప��డ� ��ష�  ఇంట� వ�ే�
�సుక�ంట����ను. నవర���ల పథ�ాల� మ�క� అందుత�����, ��ం ��ల� ర�ణప�� ఉంట�ం, ��ం
ఆత���ా�సం�� బతక����� ��ల� స�యం �ేసు� ���ర�. ��ా ణ�ల�న�ంత �ాలం ��ం ఎవ�� �ద ఆ��రపడక�ం��
�ర� భ���ా క��ం��ర�. �ర� మ��ళలంద��� మ�ందుం�� న���ిసు� ���ర�. మ� మ��ళలంద�� తరప��� �క�
కృతజ�తల� �ెల�ప�త����ను. ��లవ� అ���.

త�మ�ట� ��గజ���, ల����ర�, గ�ంట�ర�

అ��� ��ను ఈ��ీ ��స� ంక� ఎం�ికయ��ను అ� �ె��ి ��ల� సం���ిం��ను. ఇప�ట�వరక� మ� ఓ�ీలక� సం��మ
పథకం ల�దనుక����ను �ా� ఇప��డ� ఈ��ీ పధకం మ�క� ఉం��. ��ను ఈ డబ���� �ా�� ���ంట�ం�  ����� 
�ేసుక�ంట�ను. �� అన� ఇ��న డబ���� ��ను �ౖెర�ం�ా �ా��ారం �ేసుక�� �� �ాళ���ౖ ��ను �లబడ��ను. ��ా మ
స��ాలయ వ�వస�  ��ల� బ�వ�ం��, �ాం��� కలల� కన� ��ా మ స��ాజ�ం �ె��న ఏ���క �ీఎం ���న���...ఒక� ��ౖ�ా
ఖర�� ల�క�ం�� ప�� పథకం �� ందుత����ను. క���� కష��ాలంల� క��� సం��మ పథ�ాల� అం��సు� న� �ీఎం �ర�.
ఆ��గ��� ����ా ఎం��మం�� ��ా ణ�ల� �లబ�ట��న ఘనత క��� ��ేన���, �ారంద�� ఆ�సు�ల� �క� ఉంట��.
�� ం�ంట� కల ��ర��ర�సు� ���ర�, ��ం ��ల� సం��షం�ా ఉ���ం. మ� అగ�వర� ��దలక� �ర� ��ల� �ాయం



�ేసు� ���ర�. ఒక�మ�టల� �ె�ా�లంట� మ� మ��ళలం�� మ� అన� ఉ���ర�� �ౖెర�ం�� ఉ���ం, మ�� మ�� క���
��� �ీఎం అ�ా��, � చల�� �ాలనల� ��ం క��� చల� �ా ఉంట�మ���...���ంక�� అ���.


