
ప��� ప�కటన

�� ��య� ర��� రూ.25 ల�ల నగదు �� ��హకం - మం�� అవం� ����స��

అమ�వ�: ఆగషు� 11: ఇ�వల జ��న ��� ఒ�ం��� ��� ��డ� ��ష ప��భ చూ�న ఇ.ర�� �
�ష�� ప�భుత�ం రూ.25ల�ల �� ��హ��� ప�క�ం�ంద� �ష�� ప��టక,�ంస���క,యువజన
స��సులు, ��డల �ఖమం�� ముత�ం��� ����స�� ���రు. స��లయం��మం�� �ంబ� �
�� ��య� ర���మం�� ఘనం� స���ం�రు.ఈసందర�ం�మం�� ��కరుల���� డుతూ..
ఇ�వల���� జ��న ఒ�ం��� మ�ళలహ�� ద�ణ�రత�శం నుం� ��� � ఆ�న ఏ�క
మ�ళ ర��మన ఆంధ�ప��� కు �ం�న ������ ఇ.ర�� అ�మం�� ���రు. గత 10 ఏళ�� �
ఆ� అ�క ��య, అంత�� �య���ర��ంట����� � పలు పత�లు ��ం�ంద�మం��
���రు. ర�� స��� మం �తూ� రు ��� ���క��ట దగ��� �యనమల�� ప��కు �ం�న ��య�
అ� ���రు. �ద కుటుంబం���� అ�క క�� ల��� ఈ�� �� ఎ�గడం �ప� �షయమ�
అ��రు. ర��� �ష�� ముఖ�మం�� �ఎ�. జగ��హ� ��� ఘనం� స���ం�ర� అ��రు.

ప�ళ�� � ఆ� అ�క �డ�� ��ం�� గత ప�భు��లు ఆ�కు అం�ం�న ఆ��క�యం��
తకు�వ� �లుసుకు� ముఖ�మం�� ఆ�కు����� �� నగదు �� ��హ�లు అం�ం�ర� అ��రు.
ఈ సందర�ం� �ఎం ఆ�కు 25ల�ల నగదు �� ��హకం అం�ం�ల� ఆ��ం�ర� అ��రు.
అం��కుం�.. ఆ�కు గత ప�భు��లు ప�క�ంచ� �డుదల ��.. 67.50 ల�లను క���త�ం�
92.50 ల�లను �ంట� అంద��ల� �ఎం ఆ��ం�ర�మం�� ���రు. గత ప�భుత� హ�ం�
ర��� ���ం�న 1000 గ�ల స�లం కూ� 22A�ఉం��వడం� ఆ�కు స�లం దక��ద�
�లుసుకున� �ఎం.. �ంట� ఆ �కు�లు �ల�ం� స�లం ఆ�కు అంద��ల� కూ� ఆ��ం�ర�
అ��రు. అంత�� �య�� ����సు� న� ర���.. ఆ� ట���ం�, ఆ���వస�ల ��త�ం ప�� ��
రూ.40,000 లు అం�� చర�లు �సు��ల� కూ� ఆ��ం�నటు� మం�� ���రు.ఈక�మం�
ర�� కుటుంబసభు��� ఒక�� �ం�� �� పద��� ప�భు����గం ఇ�� మ� కూ� �ఎం �� ఇ��ర�
మం�� ���రు.

భ�ష�తు� � ర�� అ�క ��య, అంత�� �యహ����� ��� � �జ�లు న�దు ��..
ఆంధ�ప���,�రత�శ ��� ప���� ప�పం��� ��య��ల� అ��రు.�నున� ���� ర��
�����ం� అంత�� �య�� ��మ�ంత� ��ం�ందుకు �ష�� ప�భుత�ం అ����� స�య
సహ��లు అం��� మ�మం�� అ��రు. ప�సు� తం ఉన� ��� �ల��మ�ంత��రుగుపర� �త�
��� �ల�� అమలు�� �సు��� మ�మం�� అ��రు.�జ�య�క�ం �కుం�మ���
����లు� ఉన� అ�కమం� ����రులను �లుగు�� �సు��� ����రులు� ఎ��ందుకు �ష��
ప�భుత�ం కృ� �సు� ంద� మం�� అ��రు.

�� ������ ర����� డుతూ..హ��మ�ంత� ��ం�ందుకు తనను �� త��సు� న� �ష��
ముఖ�మం�� �ఎ�. జగ��హ� ���� కృతజ�తలు ���రు. గత 10ఏళ�� � అ�క �డ��



��ం�నప��� ఆ��కం� అనుకున� �� ���� ��హం అంద�ద�.. �ఎం జగ��హ� ��� ��న
���� మర���న� అ��రు. ప�భుత� స�యసహ��లు ఉం�మ�ంత ��ణ� కష�ప�
��ం��డ�� ��ం�..��� ���, ���� �రు �సు��� న� అ��రు. ఇప��� �ండు�రు�
ఒ�ం��� ��� ఆ�న�మ�ంత పటు� దల� ఇక� కూ�ముందు��� న� అ��రు.

�� �ర�� ���� ��� �� ��� ��� డుతూ..��� ఒ�ం��� �మ�ళల�� జటు� మం� ప�దర�న
చూ�ంద� అ��రు. ఆ ���ఆ�న �లుగు అ��� ర��� ముఖ�మం�� అ��ర�ల స�య,
సహ��లు అం�ంచడం సం��ం� �షయమ��రు. ప��భ ఉన� ����రులను �� మ,మండల,
��� �� ��� నుం� గు��ం� �� ����� మ� త��� ����,��� ��� �����
ముందు��� మ��రు.

�ష�� ప��టక,�ఖ, ��డల ప���క ప��న �ర�ద�� రజ��ర����� డుతూ..ముఖ�మం�� ��
ఆ��ల�రకు �త� ��� �ల�� త�ర�� �సు��� మ� అ��రు. త��� ����రులు ��
��ల� ��రు.ఈ�ర�క�మం��� ఎం� ఎ�. ప��క� ��� , టూ�జం �ఈఓ సత���యణ,
�� ప��ల���� �మకృష�,�� అ���ం� �రక�� ��మ� రమణ, ర�� ��, త��దండు� లు
��� ��రు.

ప��ర ��గం, స��ర�రసంబం�ల �ఖ, అమ�వ������ �యడ�న�.


