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�ా�ం� �ా�ా�లయంల� జగనన� ��డ� మ��ో �డత �ార�క�మం – �ర� �ా��ార�ల ఉ�ా����
ఊతం

ప���� వ��� ���ా�� ప�భ�త��� భ��సూ� .. ఒ���క����� ర�.10 ��ల� ��ప��న 5,10,462
మం�� �ర� �ా��ార�లక� ర�.510.46 ��ట� వ��� ల�� ర�ణ�ల�, ర�.16.16 ��ట� వ���
���ంబ�� ��ం� క��ి �త�ం ర�.526.62 ��ట�ను �ా�ం� �ా�ా�లయంల� కంప��ట� ల�
బట�  ����� ల����ర�ల ఖ���ల� జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

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

5,10,462 మం���� మం� �ేసూ� ..
ఈ ��� �ేవ��� దయ�� మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం. ����ప��ా ఈ
��� మ��ో �డత ��ంద 5,10,462 మం���� మం� �ేసూ� ప�� ఒక�����, ప�� �ర��ా��ా����
ర�.10��ల� వ��� ల�క�ం�� ర�ణం ఇ�ే� �ార�క�మం �ేసు� ���ం. వ��� ���ా�� ప�భ�త���
భ��సూ� .. ����� వ��� పడక�ం�� ర�ణ���ే� �ార�క�మం �ేసు� ���ం. ఈ 5.10 ల�ల మం����
కల�ప�క�ంట�... ఇప�ట����ా 14,16,091 మం���� మం� �ేయగ��ామ� ��ల� సం��షం�ా
� అన��ా, తమ�����ా, � క�ట�ంబ సభ�����ా ఈ ఆనం���� �ాల�పంచుక�ంట����ను.

��మ మ�త�ప� ల���లక� ��వలం��ం�ే ��ప� వర�ం
ఈ �ా��ా�ాల� ��ద� ఆ��య�ల� వ�ే� ప���ి�త�ల� క��� �ావ�. అ��� క��� తమక�
��మ� ఉ�ా��� క��ంచుక�ంట�... ��మమ�త�ప� ల���లక� ��వలం��ం�ే ��ప� వర�ం �ర�
�ా��ార�ల�.
�జ���� �ర� �ా��ార�ల� �ే���� �ా��ారం అ�� ���క��� �ార� మనక� అం��సు� న���

��ప� ��వ అ� క��తం�ా �ెప����వడం ఇం�ా మం��ా అ��ిసు� ం��.
వసు� వ�ల�, దుసు� ల�, ట�, �ా�ీ, ట��ి��, క�ర�ాయల�, పండ�� ఇట�వంట� �ాట�� ప�� �ా� 

�ద, ��ప�డ� బళ� �ద, ��డ� పక�న, �ట�� ��ౖ��ళ� �ద, ఇంట� మ�ందుక�, ఇంట�
స�పంల� క��� అమ����ర�. అక��ెల�� మ�ల� అ��ే ఆక�క�రలను �����ద గంపల��
��ట�� క�� అమ��త����ర�. ఇల�ంట� ల�లమం�� �ర��ా��ార�ల� తమక� ��మ� స�యం
ఉ�ా��� �� ందుత����ర�. మనం �ేసు� న� ఈ స�యం ఇల�ంట� �ాళ�� , �ాళ� �ాళ��ద
�లబ��� ��� ఎంత�ా�� ఉప�గపడ�త�ం��.

�ళ�  క�ా� లను దగ�ర�ా చూ�ాను...



�ర� మ�త��� �ాక�ం��... �ళ� ����ా ఇం�ా అ��కమం���� క��� ��ల� జర�గ�త�ం��. �ళ�
����ా ర�ాణ� �ేసు� న� ఆట�ళ� �ా����, మ�టల� ఎ�ే� క��లక�, �గ�� రం�ాల��
ఉన��ాళ�క� క��� ఉ�ా�� క��� ��ప� �ార�క�మం, ��ప� వ�వస� ఇ��. ఇట�వంట� �ర�
�ా��ారం �ేసుక�ంట�న��ాళ�� ����లను గతంల� �� 3648 ��ల��టర� �ాదయ�త�ల�
బ��ా దగ�ర�ా చూ�ాను. �ళ�ందర� అర���ౖ��  ���ా� � ల� ల�క�� వడం వల� �ళ�క� బ��ంక�ల��
ర�ణ�ల� క��� ప�ట�� ప���ి���, �ళ� క�ా� ల�, అవస�ాలను క��� ��ల� దగ�రనుం� ��
�ాదయ�త�ల� చూ�ాను. ఏ�ౖె�� బ��ంక�ల� ర�ణ�ల� ఇ��� �ా�రంట� ఎవర� ఇ�ా� ర���� ��ద�
�మ�ంస.

�ళ�క� ��డ��ా �లబ��ల�� జగనన� ��డ�...
ఇట�వంట� ప���ి�త�ల�� ఈ �ర��ా��ార�లక� ��డ��ా �లబ���, ����� ఏ�ౖె�� మం�
జర�ా�, �ళ�క� అండ�ా ఉం��� అ� అంట�.. �ళ���ం �ేయ�లన� ఆల�చనల�నుం�ే జగనన�
��డ� అ�� పథ�ా�� �సు�����ం.
�ళ�ంద���� క��� ప�భ�త�ం ప��కత�� �ా ఉం�� బ��ంక�ల�� ర�ణ�ల� ఇ�ి�ం��ం. అం�ే

�ాక�ం�� ��ం ����� ప��కత�� �ా ఉంట�ం.. �ర� ర�ణ�ల� ఇవ�ం��, �ళ�� కట�వల�ిన వ����
క��� క�మం ప��ారం �ళ�� కట��టట�� �ా ��ం �ట���� �ే�ా� ం. �ళ�� క�మం ప��ారం క���ే ఆ
వ��� ���ా�� ప�భ�త��� భ��సూ� ��డ��ా �లబడ�త�ంద� బ��ంక�లను క��� ఒ�ి�ం�ే
�ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం.

ఇందుల� ��గం�ా�� మ��ో �డత ��ంద ఇ�ాళ 5.10 ల�ల మం���� కల�ప�క��... �త�ం
14 ల�ల మం���� మం� �ేయగ��ాం. �ళ�ం�� క��� హ� � ��� �ా వసు� వ�ల� ��ంట�ర�.
����ా���ా ��ట�ౖ� �ా అ���ందుక� �ా�ా��న ��ట�� బ�� అం�� క��� �ళ�క� బ��ంక�ల దగ�ర
నుం� గతంల� తక��వ వ��� సదు�ాయం క��ం�ే ప���ి�� ల�దు �ాబట�� ... �ళ�క� మ�� మ�ర�ం
ల�క వ��� �ా��ార�ల దగ�ర �సు��వడం.. �ాళ�క� ర�.100క� ���క� ర�.10 �ాయం��� �కల��
����� ఇ�ే� ప���ి��ల� వ��� ఇ�ే� �ార�క�మం. ర�.10 వ����� �సుక�� �ా��ారం �ేసుక���
అ���న����న ప���ి��ల� ఈ రంగం ఉం�ే��.

ఇట�వంట� �ారంద���� మం� జర�ాల�� ��ప� ఆల�చన�� ��ప� �ార�క�మ���� ���ారం చుట�� ం.
ప���� వ��� ���ా�� ప�భ�త��� భ��సూ� .. ఒ���క����� ర�.10 ��ల� ��ప��న ఈ 5,10,462
మం�� �ర��ా��ార�లక� ఈ ��� ర�.510 ��ట�� వ���ల�� ర�ణ�ల� ఇసు� ���ం. అం�ే
�ాక�ం�� ఆర���లలక� ఒక�ా�� �ళ�ంద���� వ���ల� మరల� ������ే� �ార�క�మంల� ��గం�ా
ర�.16.16 ��ట�� వ��� ���ంబ�� ��ం� ��ంద ఇసు� ���ం. ఈ ��ండూ క��ి ర�.526 ��ట��
ల��  �ర��ా��ాలక� జరగనుం��.

ఇప�ట�వరక� 14.16 ల�ల �ర���దలక� ల��



ఇప�ట�వరక� 14,16,091 మం�� �ర���దలక� ఈ ల�� జ����ం��. �������ా ర�.1416 ��ట��
వ��� ల�� ర�ణ���ే� �ార�క�మం �ేపట�� ం. క�మం తప�క�ం�� వ��� కట��న�ారంద���� క���
����ప��ా ర�.32.51 ��ట��  వ���  ���ంబ�� ��ం�  క��� ఇ���ం.

��ప� వ�వస�ను �సు���ే� ప�యత�ం
ఈ సందర�ం�ా మ��క��ా�� �జ��ి� �ేసు� ���. ఈ �ార�క�మం ����ా ఒక ��ప� వ�వస�ను
�సు���ే� ప�యత�ం �ేసు� ���ం. ఈ వ�వస�ను �ర��ార�యకం��. ఇ�� కనుక
�ర��ా���� �ే, మనం �సుక�న� ర�ణ�ల� మ�� బ��ంక�లక� ����� కట�క�� �ే వ�వ���
క�ప�క���� త�ం��. కట��న ప�� ఒక����� క��� బ��ంక�ల� మ�� క��తం�ా ర�ణ���ా� �.
ఎందుకంట� ప�భ�త�ం ఆ ��రక� �ా�రంట� ఇసు� ం��. ప�భ�త�ం�� �ేసుక�న� ఒప�ందం క���
ఉం��. ఇ�ొక ���ా��ం� ఫం� మ����� ఇ�� అంద���� ఉప�గపడ�త�ం��. �ాబట�� �ర�
డబ��ల� �సు��ం��, ఆ త�ా�త ట�ౖం ప��ారం కట�ం��. అల� �ే��� ప�భ�త��� �ర� కట��న వ���
�త�ం �క� ��న��� ����� ఇసు� ం��. వ��� ల�క�ం�� ర�ణం �� ం�ే ��ప� ��కర�ం � �ేత�ల��
ఉంట�ం��. �ా� మనం కట�క�� �ే బ��ంక�ల� ��నుకడ�గ� ���ా� �. ఇం�ా ల����ర�లక�
ఎవ������� మం� జ���� అవ�ాశం క��� మనం ����ినట�వ�త�ంద� అందర� గ��������
మనసుల� ��ట�� ��ం��. � క�ట�ంబ సభ�����ా �క� �జ��ి�  �ేసు� ���ను.

ఒ���క����� మ�డ�, ��ల�గ� పథ�ాల��� ల��
జగనన� ��డ� అ�� పథకం ����ా 14.16 ల�ల మం���� మం� జర�గ�త�ం�ే... �ళ�ంద����
క��� క��తం�ా జగనన� అమ�ఒ��, ��ౖయ�ా�� ఆస�ా, ��ౖయ�ా�� �ేయ�త, జగనన�
��������న, జగనన� వస� ����న, జగనన� �����ానుక, జగనన� ��ర�మ�ద� , జగనన�
సంప�ర� �� షణం, ��ౖయ�ా�� ��న�� �ానుక, ఇళ� పట�� ల� ఇట�వంట� పథ�ాలల� ఒ���క�����
క�సం మ�డ�, ��ల�గ� పథ�ాల��� క��తం�ా �క� ల�� జ���� ఉంట�ంద� ��
ప��ాఢ���న నమ�కం. ఇవ�� క��� ఎందుక� �ేసు� ���మంట�... �ట��ంట� ����ా మ�ర��
�ా�ా�. �ళ� ����ల� మ��ా�, �ళక�� ఇం�ా ��ర����న ప���ి�త�ల� �ా�ా� అన� తపన��
ఇవ�� �ేసు� ���ం.

�ాంప���య �ే� వృత�� ల�ా����...
�ర���దల�ౖన �ర� �ా��ార�లక� మ�త��� �ాక�ం��, �ాంప���య �ే�వృత�� ల క���ార�ల�ౖన
ఇత��� ప��ే���ార�, బ� ��� �ణల తయ��� ��ర�ల�, ఏట����ా�క, ��ండప�� బ� మ�ల�
తయ��� ��ర�ల�, కళం�ా��, ��ల�బ� మ�ల�, ల�� వర�ర�� , క�మ�ర�� ఇల� �ే�వృత�� ల �ద
ఆ��రప�� బ�����ాళ�ంద��� క��� జగనన� ��డ� పథకం ��ంద �సుక��ావడం జ����ం��.
�ాళ�క� క��� వ��� ల�క�ం�� ర�.10��ల� ర�ణ��ే� పథ�ా�� �సు�����ం. �ాళ�ంద����
మం� జర�ాల� మన�ా�ా ��ర�క�ంట����ను. ఎవ������� ఈ పథకం �� ర�ాట�న �ాక�� �ే
కం�ార�ప����న అవసరం ల�దు. గతంల� �ె�ి�నట�� .. ప�� ఒక����� మం� �ేయ��,



అర�� ల�వర� �� �ాక�డద� ఆ�ాటప�ే ప�భ�త�ం మన��. ఏ ఒక�������� �� ర�ాట�న
�ాక�� �ే కం�ార�పడక�ం�� � ��ా మ, �ార�� �ాలంట�� � సంప���ంచం��. � స�పంల��
��ా మ, �ార�� స��ాలయంల� �ర� ���� మరల� దరఖ�సు� ��ట�� ��ం��. ఇట�వంట� �ర�
�ా��ార�ల ��సం, �న� క���ార�ల ��సం జగనన� ��డ� పథ�ా�� ����, ���ా�ల ����ా
అమల� �ేసు� ���ం. ఈ పథ�ా�� �రంతరం పర�����ంచ����� �ల��ా ప��ే�కం�ా
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�� ర�� ను క��� ఏ�ా�ట� �ే�ాం. బ��ంకర��� సమన�యం ��సం �ర��ా��ార�ల� అంద����
క��� �ా��� �ార�� ల� క��� ఇ���ం. బ��ంక� ఖ���ల� �ె���ించడం దగ�ర నుం� ర�ణ�ల�
ఇ�ి�ంచడం వరక� ప�����ా ��ా మ, �ార�� �ాలంట�ర�� అ�� ర�ాల��ా �ే�పట�� క��
న���ి�ా� ర�. ఏ ఒక����� అవసరం ఉ��� బ��ం� అ��ం� ఓ��� �ేయడం దగ�ర నుం� ర�ణ�ల�
ఇ�ి�ండం వరక� క��� ప�� అడ�గ�ల�నూ ప�� ఒక����� ��డ��ా �ల��ా� ర�.

ఏ����� సం�ే�ల�ంట�...
ఈ ల����ర�లక� ఎవ������� సం�ే�ల� ఉంట� ఒక ట���� � నంబర� 0891 2890525 ��ప���
ఇవ�డం జ����ం��. ఎవ������� సం�ే�ల�ంట� క��తం�ా ఈ నంబర�క� �� � �ే��� అ���ార�ల�
అ�� ర�ాల��ా �క� ��డ��ా ఉంట�, � సమస�ను ప��ష����ా� ర�.

�ేశంల� �ర��ా��ార�లల�� ����ప��ా 82 �ాతం ���� �ారణం�ా ఆ��య��� ��ల���..
ఆ�రం ల�క అ��క అవస�ల� ప��� ర� అ� ఈ మధ� �ాలంల� రకర�ాల ���� ర�� లల� మనం
చూసు� ���ం.
ఈ మధ� �ాలంల��� అట�వంట� ���� �� డ� అం� బ�� � �ీ� �� అ�� సంస� స��� �ే�ిన �వ�ాలను
క��� చూ�ాం. అట�వంట� అవస�ల నుం� మన �ాష� �ంల� ప�� �ర���ద క�ట�ంబ���
�ా�ా�ేందుక� ఈ ��ండ�న�ర సంవత��ాల �ాలంల� మనంద�� ప�భ�త�ం అమల� �ే�ిన ప��
సం��మం పథకం క���... ��ర��ా బట� �����న ��ంట�� � అ��ంట�ల��� ����� టట�� �ా ���ట�
పద��ల� ప�� ఒక� ర��ా� క��� ఎట�వంట� �వ�క� ���వ�క�ం��, ఎట�వంట�
లం��లక� అవ�ాశం ఇవ�క�ం�� ��ర��ా ����ప� ర�.1.29 ల�ల ��ట�� ��దలక� �ా��
ఖ���ల�� �� అం��ం��ం. �ాబట�� �ేశంల�� �గ�� �ా�ా� � ల కంట� ��దలను మన ప�భ�త�ం
అక��న �ేర��క�ంద� సగర�ం�ా �ె�యజ�సు� ���ను.

ఇం�ా �ేవ�డ� మం� అవ�ా�ాల� ఇ�ా�ల�, �క� మం� �ే�� అవ�ాశం క��ం��ల�, �
అంద���� మం� జర�ాల� మన�ా�ా ఆ�ాటపడ�త�.. ఈ �ార�క�మ��� ��ా రం�సు� ���న�
�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం ప���� వ��� ���ా�� ప�భ�త��� భ��సూ� .. ఒ���క����� ర�.10 ��ల� ��ప��న
5,10,462 మం�� �ర� �ా��ార�లక� ర�.510.46 ��ట� వ��� ల�� ర�ణ�ల�, ర�.16.16 ��ట�
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వ��� ���ంబ�� ��ం� క��ి �త�ం ర�.526.62 ��ట�ను �ా�ం� �ా�ా�లయంల�
కంప��ట� ల� బట�  ����� ల����ర�ల ఖ���ల� �ీఎం జమ �ే�ార�.

�ా�ం� �ా�ా�లయంల� జ����న జగనన� ��డ� �ార�క�మ���� ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ
మం�� బ� త� సత����ాయణ, �ీఎ� ��క�� స�� శర�, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ
���ష� �ీఎ� ��ౖ ��ల���, గృహ��ా�ణ�ాఖ ���ష� �ీఎ� అజ� జ�ౖ�, ����నూ��ాఖ ���ష� 
�ీఎ�  రజ�  ��ర�వ, ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.
=========================================================
28.02.2022
అమ�ావ�

జగనన� ��డ� – �ర� �ా��ార�ల ఉ�ా���� ఊతం

�ా�ం� �ా�ా�లయం నుం� బట� ����� ల����ర�ల బ��ంక� ఖ���ల� జమ�ే�ిన �ీఎం ��
��ౖఎ�  జగ� 

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

బ� త� సత����ాయణ, ప�ర�ాలక, పట�ణ��వృ����ాఖ మం��

�ా� �ర� �ాదయ�త�ల� ప�జల క�ా� ల�, �న��ాల� చూ�ి, అ���ారంల��� �ా�ా�� ఇల� �ే���
బ�వ�ంట�ంద� ఆల��ం� ఈ �ార�క�మం ర��� ం��ం��ర�. � ఆ�ే�ాల ��రక� పట�ణ,
��ా �ణ ��ా ం��ల�� � �ర� �ా��ార�లను అంద��� గ����ం�, చక�వ���ల�, వ���ల� కట�ల�క�ం��
ఇబ�ందుల� పడ�త�న� క�ట�ంబ�లను గ����ం�, ఆయ� క�ట�ంబ�లల� ఆనం���� ఇ�ే� ఈ
�ర�యం అంద���� సం��షకరం. ఇప�ట�వరక� 14 ల�ల మం���� ��ౖ�ా ల���� ం��ర�, ఈ ���
ఐదు ల�లమం���� ��ౖ�ా ల���� ందుత����ర�. ప�� ��ల ర��ాయల ర�ణం�� �ాట� వ���
బ�ా�ల� ల�క�ం�� క��� ఇసు� ���ం �ాబట�� బ��ంక�ల� క��� మ�ందుక� వసు� ����. ఏ
ఒక�ర� క��� ఎ� �ీఏల��ా ఉండక�డద� ఈ ప�యత�ం �ేసు� ���ం. ����, ���ా�
అ���ార�ల� క��� �ా���� అవ�ాహన క��ం� �ా���ల� స�ాలంల� �ె��ం�ేల� �ేసు� ���ర�.
�ర� �ా��ార�ల� ���ా తమ �ా��ా�ా�� నడ�ప�క�ంట�న� ప���ి�� ఇప��డ� �ాష� �ంల�
ఉం��. ���� ఇతర �ా�ా� � ల� క��� సూ�����ా �సుక�ంట�����. ��ంద�ం క��� ఈ పథ�ా��
�డ� �ా �సుక�� పట�ణ ��ా ం��ల�� ప���శ��ట��ం��. మన ప�భ�త�ం ��ా మ�ల�, పట�ణ�ల�
��ండ� ��ట�� ఈ �ార�క�మం �ర���సు� ం��. ప�జలక� మం� �ేయ�లన� తపన���� ఈ
�ార�క�మ�ల� అమల��ేసు� ���ం. మనం ఇప����సు� న� �ాయం�� �ర� �ా��ార�ల�



మ��ంత�ా తమ �ా��ా�ా�� వృ��� �ేసుక�ంట����ర�. మ�ఖ�మం�� �ా�� ఆశయ��� �ర�
�ా��ార�ల� ��ర��ర�����ాల� ��ర�క�ంట� ��లవ� �సుక�ంట����ను.

సయ��  ర��య� బ�గం, ల����ర�, �ంగ�ాయ��ండ, ప��ాశం �ల��

జగన��� నమ��� , మ� �ార� �ా�క���ల� క�� ప� �ేసు� ంట�ర�, ��ను ఇంట� దగ�ర �న� ట��ి� 
��ంట� నడ�ప�క�ంట����ను. ఆ �ా��ా�ా��� అప�� �ే��� ర�. ఐదు, ర�. ప�� వ���
�ె��ం�ే�ాళ�ం. ఏ ����ా��� వ��న డబ�ం�� వ���ల�� స���� �ా, ఏ� ���ల��� �ాదు. ఈ
సమయంల� క���� వ�� అసల� అంత వ����� డ���ే� �ార� క��� ల�ర�. ��ను ��ట�� బ����
డబ��ల�క �ా��ారం ఆ���ాను, అప��డ� వలంట�� వ�� జగనన� ��డ� గ���ం� �ె�ా�ర�.
��ను ఈ డబ���� మ�� �ా��ారం �ేసుక�ంట� ���క� ర�. 200 సం�ా��సు� ���ను, ��లక�
ర�. ఆర� ��ల� సం�ా��సు� ���ను. ఇప��డ� వ���ల� కట�� ��న అవసరం ల�దు, ��ను
సం�ా��ంచు��గల�గ�త����ను అ�� �ౖెర�ం వ��ం��. ��ను బయట వ���లక� �ెచు���వడం
మ����ాను, �క� ��ల� ��ల� కృతజ�తల�, ��క� ఆస�ా �ాయం క��� అం��ం��, సు���
వ��� క��� వ��ం��. గతంల� మ�క� ��ష� �ార�� , ఆ��గ��� �ార�� ల�వ� �ా� ఇప��డ� అ��
ఇ���ర�. వలంట�ర�� అ�� �ె�� ఇ���ర�, ��క� జగనన� ఇళ� పట�� క��� వ��ం��,
�� ం�ంట� కల ��ర��ర�త�ం��, ��ం �క� ఎప�ట��� ర�ణప�� ఉంట�ం. మ� అమ�, ��న�క�
క��� ప�భ�త� �ాయం అం��ం��. మ� ��న�క� ఆ��గ���ల� ర��ా� ఖర�� ల�క�ం�� మం�
���త� �� ం�� ఇంట��� వ���ర�. �ర� ప���శ��ట��న పథ�ాల ����ా ప�� ఒక�ర� ఏ�ో �ధం�ా
ల���� ందుత����ర�. ��������న, వస� ����న వల� ��ల� మం�� ����ర�� ల�
చదువ�క�ంట����ర�. మ� �ాళ� �ద ��ం �లబడగలమ�� �ౖె�ా��� �ర� క��ం��ర�.
ధన��ా��ల� అ���.

��.క���ణ�, ల����ర�, ��ఖ�ా��ాల�ం, ��� మండలం, ��ాఖపట�ణం �ల��

అ��� ��ను ఈ పథకం ����ా ల���� ం��ను. �ర� ఇ��న మ�ట ప��ారం వ��� క��� కట�� ర�.
�� భర� ���ీ ���ి� �, పనుల� ల�క క�ట�ంబం గడవడం కష�ం�ా ఉం�ే��, ��ను ఏ�ౖె�� ప��ే�ి
�� క�ట�ంబ��� �� �ిం��లనుక�ంట� బయట��� ���� ప��ేయల�� ప���ి��, ��క� ఇద�ర�
�న��ిల�ల� �ా��� చూ���ార� ల�ర�, ఇంట�� �� ఉం�� ఏ�ౖె�� �ా��ారం �ేయ�లనుక�ంట�
��ట�� బ�� ��ట�� ��� మత ల�దు. అల�ంట� సమయంల� ��ౖ����య� దగ�ర ర�. 10 ��ల�
�సుక�ంట� ర�. 1000 త���ం� ������ ��ల� ఇ�ా� న���డ�. అ�� క��� ��� వంద
�ె��ం��లంట� భయప�� ఆ ��ౖ���� �సు��ల�దు. ఆ ట�ౖంల� వలంట�� వ�� ఈ పథకం గ���ం�
�ె�ా�ర�, ��ను ఈ డబ���� బ��ట� �ార�� ��ా రం�ం��ను, ����� బ��ంక� మ��ంత �ాయం
�ే�ిం��, ఆ డబ���� ��లక� ర�. 5 ��ల నుం� ప����ల� సం�ా��సు� ���ను. �ర� మ�క�
ష����ట� ల�క�ం�� డ�����ర�. మ�క� ఈ �ాయం ��ల� ఎక��వ, మ�క� ��ల� సం��షం�ా



ఉం��. ��ను ఆస�ా �ాయం �� ం��ను, మ� క�ట�ంబం ��ధ పథ�ాల ����ా ల���� ం��ం��.
మ�ల�ంట� �న� �న� �ా��ార�లను గ����ం� �ర� �ాయం �ేసు� ���ర�. ఈ పథ�ా���
జగనన� ��డ� అ� ��ర� ఎవర� ��ట�� �� �ా� మ�క� మ�త�ం ��డ��ా ఉం��. �ర� ఎప��డూ
మ�క� ��డ��ా ఉం��ల� మనసూ�����ా ��ర�క�ంట����ను. ���ంక�� �ా� .

�ారద, ల����ర�, ర�ద�ం��ట, అనంతప�రం �ల��

జగన��� ��ం పండ� �ా��ారం �ే�ా� ం, ��ం బయట వ���లక� డబ�� �ె�� �ా��ారం �ే���
ల�భం తక��వ�ా ఉం�ే��. ���క� ర�. 200, 300 మ�త��� ���ల��. �� క�ట�ంబ �� షణ
కష�ం�ా ఉం�ే��. ఈ సమయంల� జగనన� ��డ� �ావడం ��క� ��ల� ��డ��ా ���ం��. �ర�
�ా��ార�లక� ��ల� �ాయం�ా ���ం��. అం�ే�ాదు బ��ంక� ����ా ఎల�ంట� ష����ట�
ల�క�ం�� �ాయం �ేసు� ���ర�. � ఆల�చనక� �ా���వందనం. ��ం ��ప�డ� బండ� ��ే
పండ�� అమ��క�ంట����ం. ఈ �ాయం�� ఇప��డ� ఒక ���క� ర�. 700 నుం� 800
సం�ా��సు� ���ం. ��ను ����� చ��� �� ంతం�ా పండ� �ా��ారం �ేసుక�� �� �ాళ� �ద ��ను
�లబ��� ను. ప��మం��ల� ��రవం�ా బత�ాల� పట�� దల�� �ా��ారం �ేసుక�ంట����ం. ��ం
ఇప��డ� ��ల� సం��షం�ా ఉ���ం. మ�క� సు��� వ��� అం��ం��, మ� క�ట�ంబంల� ��ల�
పథ�ాల� అం���. గతంల� మ� మ�మక� ��న�� ��సం �ర�ా�� వ�ే��� �ా� ఇప��డ�
వలంట�� తల�ప�తట�� ఇసు� ���ర�. ��క� గతంల� ��ష� �ార�� , ఆ��గ��� ల�వ� �ా� ఇప��డ�
ఉ����. ��ను అ����గ�ం�� బ�ధప�� ఆ��గ���ల� ���త� �� ం��ను, ��క� �ర� ��ా ణ��
��ట�� ర�. ప�� ఇంట��� � సం��మ పథ�ాల� అందుత�����. �ర� మం� �ాలన
�ేసు� ���ర�, � �ాలన ఇల��� ��న�ా�ా�, ధన��ా��ల� అ���.


