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గౌరవనీయులైనముఖ్య మంత్రివర్యయ లు

త్రీ Y.Sజగన్మోహన్రెడ్డి గారి్క ,

ఆంత్రరత్రరదేశ్ త్రరభుత్వ ం.

గోసేవ వరల్డ్ విన్న విించి వ్రాయున్ది ఏమన్గా రైతు దేశానికి వెన్నన ముక, రైతులేనిదే జీవన్

మన్నగడ దేశమన్నగడ లేదు అన్టింలో ఏమావ్రరిం సిందేహిం లేదు. పాడి-పింటలు రైతుకు

జీవనాధారము.పాడికి కావలసిన్ ఆవుమరియుపింటలోఎప్పు డూ రన్వెన్న ింటే ఉిండి కష్టపడే ఎదుు.

ఒకప్పు డు వయ వసాయిం అింటే పిండుగ, అిందుకు వ్రపధాన్కారణిం గోవుని-గోవృష్భానిన రైతు

రన్చింర ఉించుకున్న కారణిం చేరనే వయ వసాయిం పిండుగ అయ్య ింది. అింతేకాకుిండా

వ్రపజలిందరూ ఆరోగయ మైన్ ఆహారిం తిని, సిరి సింపదలతో, ధన్-ధాన్య రాశులతో గోవులే ఐశవ రయ ింగా

ఆరోగయ ముతో జీవిించినారు.

వ్రపస్తురరోజులోో వయ వసాయిం రైతుకు దిండగగా మారటానికి వ్రపధాన్ కారణిం గోసింరతి నిర్వవ రయ ిం,

సహజ ఎరువులన్న కాదని రసాయన్ ఎరువులు ఉపయోగించి వయ వసాయ క్షేవ్రానిన విష్తులయ ిం

చేయడిం కారణించేరఈ పరిసితిులునెలకొన్న ది.

1998 వ సింవరస రిం స్తవ్రరిం కోరుటకి అిందిన్ నివేదిక వ్రపకారిం మన్దేశింలో లీగల్డ గా న్డపబడుతున్న

కబేళాల సింఖ్య 3500+ ఇలీగోల్డ గా న్డపబడుతున్న కబేళాల సింఖ్య 35000 +మొరుిం 38500+.

 వ్రపతీ రోజుస్తమారుగాఒక కబేళాలో 5 గోవులన్నచింపితే (38500 +) X 5 = 1,92,500+

 వ్రపతీ రోజుస్తమారుగా 10 గోవులన్నచింపితే (38500 +) X 10 = 3,85,000+

ఒకక రోజులోజరిగేటటువింటిఘోరిం!అింటే సింవరస రానికి :

(3,85,000+) X 365 = 142,05,25000+

 ఇవి కాకుిండా వ్రపతీ ఏటా వధించబడుతున్న గేదేల సింఖ్య కోటి ఇరవై అయ్దులక్షల పైగా, అింతే

కాకుిండా వ్రపతీ నిరయ ిం రోడో వ్రపమాదాలోో చనిపోయే ఆవుల సింఖ్య వేలలోో,వ్రపతీ రోజు మన్ కళ్ళ

ఎదురుగా రోడపోై ప్లపోాసిట్ వయ రాాలనే ఆహారముగా తిని వీపర్వరమైన్ కడుప్పనోపిు తో చనిపోయే ఆవుల

సింఖ్య వేలలోో,వ్రపతీ రోజు మన్ ఇిండియన్ రైలేవ స్ న్నిండీ ట్రైన్న ఆకిస డేింటుల కారణింగా రన్నవు

చాలించే ఆవుల సింఖ్య వేలలోో..!వ్రపతీరోజూమన్ రాట్రష్టింలోని జిలో్లలు, వ్రగామాల మీదుగా అవ్రకమింగా

ఎనోన వేల గోవులన్న కబేళాలకు రరలించడింజరుగుతుింది.
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కబేళాకుమూగ జీవులన్న రరలించేభాగింగా,గోవులన్నమాటలోో చపు లేని విధింగా చివ్రరహింసలకు

గురిచేస్తు గోవుల కాళో్ల న్రకటిం,కరింటు షాకోు పెటటడిం,ఆయూధాలతో గాయపరచడిం,నోటో్ల బింబులు

పెటిట గాయపరచడిం,కళ్ళ లోో పచిి మిరపకాయలుపెటిట.., అవ్రకమింగా రోడ్-ాయు-నీటి మరియు రైల్డ

మారగముదావ రా రరలస్తునాన రు.

వ్రపకృతికి మరియుమాన్వజాతికి నిసావ రిాంగా సేవ చేసేటటువింటి గోవులకి మన్నషులరూపింలో

దకుక తున్న వ్రపతీఫలిం ఇది. కబేళాలో నాణయ మైన్ గోజాతులు ఒింగోలు,సాహాల్డ,ప్పింగూరరు,గర్,కాింవ్రెజ్

నాటు,ఏనోన మేలుజాతిఆవులు-ఆింబోతులు...,గేదేలుమొదలైన్వి వధకుగురిఅవుతునాన య్.

ఈ సమసయ కు గోసేవ వరల్డ్ విూరరన మైన్ వ్రపాజెకుట ప్లపోాన్ తో వ్రపణాళిక రూపోిందిించిన్ది. దేవుడు

మీ రూపింలో అవకాశానిన మాకు ఇసేు కేవలిం 6 నెలల కాల వయ వధలో సమసయ న్న పరిష్క రిించి

చూప్పాము.గోవులచుట్టట ఒక అదుు ర వ్రపపించానిన రలపిించే విధింగా ఈ వ్రపాజెప్ల ట ప్లపోాన్ దావ రా 26 రకాల

పైగా వ్రపయోజనాలన్న వ్రపరయ క్షింగాకులమాలకుఅతీరముగ వ్రపజలకు అిందిించన్నన్న ది.

ఈ వ్రపాజె్ ట ప్లపోాన్ తో ఉద్యయ గాలు,నాణయ మైన్ వ్రీడ్ అభివృదిు, గోఆధారిర వయ వసాయిం-దేశీ విరున్ అభివృదిు,

గోఆధారిర వస్తువుల వ్రకయ-వివ్రకయాలు,ఈ వ్రపాజె్ ట ప్లపోాన్ అనేక రకల్ల కళ్లకి-నైప్పణాయ లకు వేదిక,ఈ వ్రపాజె్ ట

ప్లపోాన్ తో అవగాహన్ కారయ వ్రకమాలు,విలువలతో కూడిన్ జీవన్ విధాన్ిం, అపారమైన్ గోసింపదన్న సృష్టించి

కాపాడుకోవడిం, ఈ వ్రపాజె్ ట ప్లపోాన్ ఆరోగయ ింగా జీవిించేిందుకు స్తలభమైన్ పదుతులు తెలుస్తకోనే చోటు,ఈ

వ్రపాజె్ ట ప్లపోాన్ మన్ిం చదువుకున్న చదువుకు-చేస్తున్న ఉద్యయ గానికి ాల్యయ ఆడ్,ఈ వ్రపాజె్ ట ప్లపోాన్

భావిరరాలకు సరైన్ దిశా నిరాా ణిం,చినాన రులకుఫారిా ింగ్మినీ వ్రపోజే్ టస ,గోపోష్కులకు భరోసా,ఆధాయ తిా క

చిింరన్తో మించిని వ్రపోరస హించే కారయ వ్రకమాలు, చినాన రుల సింక్షేమిం-మహళ్ల సింక్షేమిం-ప్పరుషుల

సింక్షేమిం-యువర సింక్షేమిం మరియు రైతుల సింక్షేమిం కోసిం కారయ వ్రకమాలు, కుల మాల వ్రపసాువన్

లేకుిండా అిందరికీ ఆన్ిందిం-ఆరోగయ ిం-ఆహోాదిం అిందిించే వేదిక..ఇల్ల ఏనోన ఉపయోగాలు సాధయ ిం

అవుాయ్.అనిన కారయ కల్లపాలు నిఘా పరయ వేక్షణలో అవినీతికి, అవ్రకమాలకు ావులేకుిండా వ్రపజలకు

కళ్ళ కు కటేట విధింగా జరుపపడాయ్.

మన్ిందరిం కృషుు డిని ఒక నాయకుడిల్ల చూసేు గోసింరక్షణ దావ రా ఆరోగాయ నిన -పరాయ వరణానిన -

ఆరికావయ వసనిి నిరిా ించిన్ మహాతుా డు! ఒకప్పు డు అిందరూ కులమాలకు అతీరముగా గోవులన్న

పోష్ించి గోసింరక్షణ చేసిన్ారే! గోవు మానికి కాదు మనిష్ జీవన్ విధానానికి వ్రపకృతికి కావలసిన్ వ్రపాణి

అని గురి ుించినారు!

గోసేవ వరలి్డ ద్వ రా గోవుల్ని కాపాడుకోవడాన్నకి ఈ త్రోజేక్ట ్ ప్లపాన న్ తో న్యయ యం చేద్ద ం అనే

స్ంకల్ప ంమాకందిసాయంచేద్ద ం-స్హకర్కద్ద ం అనేమనస్సు మీకంటేచాలు..

ఈ వ్రపోజే్ ట ఇింపిమోేింట్ తో మన్ రాట్రషాటనికి మించి గురి ుింప్ప వస్తుిందని ఇరర రాట్రషాటలకు మన్ిం

ఆదరశ వింరమవుామనీ వ్రపగాడింగా విశవ సిస్తునాన ము.ఈసమసయ న్న 6 నెలల కాల వయ వధలో శాశవ రింగా

పరిష్క రిసాు ిం. సాధనాత్ సాధయ తే సరవ ిం! మీయొకక అన్నమతి పోిందిన్ పిమా ట మా బృిందింతో పూరిు

వ్రపోజే్ ట ప్లపోాన్ సమాచారానిన వివరాలతో తెలయచేయబడున్న.కావునా ఈ వ్రపాజె్ ట ప్లపోాన్ కు మన్ రాట్రష్ట

వ్రపభురవ ిం న్నిండి పరిపూరుమైన్ సహాయ సహకారాలు అిందిించవలసిన్దిగా సవిన్యింగా కోరడమైన్ది.

మీయొకక సు ిందన్ కోసిం నిర్వక్షిస్తు ...

గమనిక : గోసేవ వరల్డ్ గురిించి,నిసావ ర ాసేవలగురిించి ప్లకోుపుింగాఈ పవ్రరముతోజర చేయడమైన్ది.

All because of ‘Beauty of love and value of cow’.
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* ఆత్మమ యప్లనమసిా రముల్తోప్లగోసేవప్లవరలి్డప్లకిప్లసావ గత్ం *

గోసేవప్లవరల్డప్్లచేస్తున్న అనేకప్లవ్రపముఖ్ప్లకారయ వ్రకమాలు

Our activities and selfless services :

1. గోసేవప్లవరల్డ్ తోప్లఎిందుకుప్లరిజిసటర్ప్లచేస్తకోాలప్లఅనిప్లచప్పు విధాన్ముప్ల

2. రిజిసటర్ప్లచేస్తకొనాన ప్లసభుయ ల feedback న్నప్లవ్రటాన్స ప్లపరింట్ప్లగాప్లఉించడిం

3. ప్పరసాక రాలు: 

3.1అన్న దారప్ల- వ్రపాణప్లదారప్లప్పరసాక రింప్లవ్రపకృతిప్లవయ వసాయప్లరైతులకు.. 

3.2గోలక్షిా ప్లసేవ్ప్లప్పరసాక రింప్లఉరుమప్లగోసేవకులకు.. 

3.3గోలక్షిా ప్లవ్రగామింప్లఉరుమప్లవ్రగామానికి.. 

3.4 గోవులన్నప్లకాపాడిన్ప్లప్లపోలీస్ప్లడిపారటా ింట్ప్లారికి, సవ చఛ ిందప్లసింసలికు,వ్రపభురవ ప్లఉద్యయ గులకుప్ల…

3.5 వ్రపశింసాప్లపవ్రాలుప్లచినాన రులకు,పెదులకు..

4. దారలప్లప్పరోుప్లారుప్లఇచిి న్ప్లవిరాళాలన్నప్లవ్రటాన్స ప్లపరింట్ప్లగాప్లచూపిించడిం

5. కబేళాప్లవివరాలుప్లవ్రపజలప్లవదున్నిండిప్లతెలుస్తకోవడింప్లరక్షణప్లదిశగాప్లరగుప్లచరయ లుప్లతీస్తకోవడిం

6. ఉచిరింగాప్లగోవులన్నప్లఎదుులన్నప్లగోశాలలప్లన్నిండిప్లరైతులకుప్లఇచిే ప్లఏరాు టు

7. అనారోగయ ింతోప్లఉన్న ప్లఆవులకు/గేదెలకుప్లఫోన్ప్లదావ రాప్లరక్షణప్లసహాయిం

8. వ్రపకృతిప్లప్లవయ వసాయింపైప్లహెల్డు ప్లలైన్ప్ల

9. భూమినిరకుక వప్లలీజ్ప్లతోప్లలేదాప్లలీజ్ప్లలేకుిండాప్లఆసకి ుప్లఉన్న ప్లరైతులకుప్లఇచిి ప్లవ్రపోరస హించడిం

10. సింవ్రటల్డప్లమరియుప్లసేటట్ప్లగవరన ా ింట్స ప్లలోప్లఉన్న ప్లస్కక మ్సస ప్లమరియుప్లవ్రపో సా హకాలుప్లగురిించిప్లవ్రపజలకుప్ల

తెలయప్లచేయడిం…

11. గోశాలలకుప్లడేటాబేస్ప్ల

12.మరనోన ప్లవ్రపాజె్ టస ,మిష్న్స ,అవగాహనాప్లకారయ వ్రకమాలు,fun events…etc

For more information :www.gosevaworld.org

గోసేవప్లవరలి్డప్లనుప్లమిత్రుడ్డప్లగాప్లస్వవ కర్కంచండ్డ- A to Z బెన్నఫిట్సు ప్లపందండ్డ: వ్రపప్లస్తురప్లపరిసితిులకు,

సామాన్య ప్లమరియుప్లముఖ్య ముగాప్లమోవ్రడన్ప్లవ్రపజలకుప్లఅర ుమయేయ ప్లవిధింగాప్లగోవుప్లA to Z వరకుప్లఉిందనేప్ల

విష్యానిన ప్లచబుతూప్లగోసేవప్లవరల్డప్్లనిప్లమివ్రతుడిగాప్లస్కవ కరిసేు ఉపయోగాలన్నప్లకూడాఅదేవిదింగాప్ల

వ్రపరయ క్షింగాప్లమరియుప్లపరోక్షింగాప్లఅిందరికీప్లఅిందిించాలనేప్లఉదేుశింతోప్లమన్ప్లదేశీగోవుప్లకోసింప్లమాప్లవింతుప్ల

భాదయ రగాప్లవిూరరన మైన్ప్లవ్రపోజె్ టప్లపోాన్ప్లనిప్లరూపోిందిించిప్లఆచరణలోప్లపెటటటమే లక్షయ ింగా, సభుయ లతో కలసిప్ల

పనిచేస్తు ప్లఅనేకప్లనిసావ రపా్లసేవలన్న,అనేకప్లఅవగాహనాప్లకారయ వ్రకమాలన్నప్లచేపడుతూప్లవ్రపజలకుప్లఅిందిస్తు ప్ల

గోసేవప్లవరల్డప్్లఅడుగులుప్లవేస్తుింది.

ఇట్లన

గోసేవవరలి్డ

www.gosevaworld.org

http://www.gosevaworld.org/
http://www.gosevaworld.org/


“దేశాన్ని త్రేమిద్ద ం - దైవాన్ని స్మ ర్కద్ద ం - గోవున్నఆదర్కద్ద ం -గోసేవ వరలి్డ తో నడుద్ద ం”

ఇట్లన

గోసేవవరలి్డ

www.gosevaworld.org

*గోసేవప్లవరలి్డప్లఎలాప్లపుట్్ంది-ప్లసాప ింంచనిన్నకిప్లగల్ముఖ్య ప్లకారణాలు*

విషుు ప్లఅన్నప్లనేన్న,గోసేవప్లవరల్డప్్లఫిండర్ప్లగామరియుప్లగరప్ల8+ సింప్లన్నిండిప్లసాఫ్టటప్లవేర్ప్లఉద్యయ గగా (వివిధప్ల

కింపెనీలలో) వ్రపస్తురింప్లఒకప్లవ్రపముఖ్ప్లమలీటప్లనేష్న్ల్డప్లకింప్పనిలోప్లప్లపనిచేయుచునాన న్న.

అదిప్ల2004 వప్లసిం,నేన్నప్లకాలేజ్ప్లచదువుతున్న ప్లరోజులోోప్లమాప్లలెకి రర్ప్లShaik sharif khan గారు వీధలోప్లవుిండేప్ల

ఆవులుప్లపోాసిట్ కాయ ర్వబయ గుోప్లతినిప్లచనిపోతునాన యనిప్లచేప్పు ారుప్లదీనికిప్లకారణిం వ్రపధాన్ప్లమన్ింప్లనిరయ ింప్లాడేప్ల

ప్లపోాసిట్ ప్లబయ గులలో,కిచన్ప్లవేస్టప్లాటిలోప్లనిింపిప్లరోడపోైప్లవేయడించేరప్లాటిచావుకిప్లమన్ింప్లకారణమవుతునాన ముప్ల

మూగజీాలప్లకడుప్పలోప్లఉిండిపోయ్ప్లవిపర్వరమైన్ప్లభాదతోప్లచనిపోతునాన య్ప్లఅనిప్లఆవేదన్ప్లచిందేారు. 

ఇల్లింటిప్లపరిసితిిప్లకొనిన ింటికిప్లమావ్రరమేప్లఅయ్య ిండొచి నిప్లఅన్నకునాన న్న.ఈప్లవిష్యింపైప్లఎకుక వగాప్లఆలోచన్ప్ల

చయాయ లనిప్లఅనిపిించలేదుప్లబహుశ ఏప్లఅన్నభవింప్లదగ గరగాప్లకన్పడలేదనేమో!

మనస్సు నుప్లకల్నచివేసినప్లస్ంఘటనలు: కొనిన ప్లసింవరస రాలప్లగడిచిన్ప్లరరుారప్లనివ్రదన్నమేలుకోలప్పప్ల

రోజులుప్లకొనిన సింఘటన్లతోప్లకళ్ళ ముిందుప్లనిలబడ్ాయ్.పైప్లచదువులుప్లమరియుప్లఉద్యయ గర్వ యా పలుప్లచోటపో్ల

నేన్నప్లనిాసింప్లఉన్న ప్లపలుప్లవ్రపాింాలో్లప్లఆవులుప్లాల్డప్లపోసటరోు, కాయ ర్వప్లబయ గ్ప్లలు,కాయ్నో్న,ఇస్తక, చప్పు లుప్లఇింకాప్ల

చపు కూడనిప్లవిష్యింప్లఏింటింటేప్లఉపయోగించిప్లపారేసిన్ప్లనాయ పిక న్ప్లపాయ డ్స ప్లతిన్డిం,ఇవేప్లకాకుిండా-ీఫ్టప్ల

కోసింప్లీఫ్టప్లషాప్పలుప్లదగ గరప్లఅనేకమిందిప్లనిలబడటిం,రోడ్ప్లమీదప్లజరిగేప్లఏకిస డింటలోోప్లచనిపోవడిం,గాయపడిప్ల

సగింప్లఊపిరితోప్లఉన్న ాటినిప్లచింపి కోస్తకుప్లతిన్డింఅనేక వ్రపాింాలోోప్లచూశాన్న.

ఇది కేవలముప్లగుడిాడ/హైదరాబద్/పూణే/ చనైన లోనేప్లకాదుప్లదేశముప్లమొరుింప్లఇదేప్లదుప్లసితిిప్లఅనిప్లGoogle 

చబుతుింది. "కరుణప్లసొసైటీప్ల"సింసపి్లదావ రాప్లవిదేశీప్లమహళ్ప్లమరియుపలుచోటో విదేశీయులుప్లమన్దేశిప్లఆవులప్ల

కోసింప్లపోరాటింప్లచేయటానిన ప్లఆశి రయ ింప్లకలగించిింది."The Plastic cow" అనేప్లvideo లోప్ల50 కిలోలుప్లపైగాప్లపోాసిట్ ప్ల

వయ రాు లన్నప్లఆవులప్లకడుప్పలోప్లన్నిండిప్లఆపరేష్న్ప్లచేసిప్లబయటికిప్లతియయ డింప్లవ్రపరయ క్షింగాప్లచూసాన్న. 

మన్కిప్లకింటిలోప్లన్లుస్తప్లపడితేప్లఉిండేప్లభాధప్లఒకప్లఎతెత ుతే,ఏప్లకారణముప్లచేరనైన్ప్లకడుప్పప్లనొపిు వసేు వ్రపాణిం

పోయేప్లఅింరప్లపనిప్లఅయ్య ిందిప్లఅింటాము.మరిప్లగోమారగాప్లపిలవబడేప్లగోవుప్లఎవరికీప్లచప్పు కోలేకప్లఎింరప్లభాధన్నప్ల

అన్నభవిస్తుిందిప్లఅనిప్లకొనిన ప్లనివ్రదలేనిప్లరావ్రతులుప్లగడిపిన్ప్లఆలోచన్ప్లన్నించిసమసయ కుప్లపరిషాక రింతోప్లప్పటిటిందేప్ల

గోసేవప్లవరల్డ.్

గోసేవప్లవరలి్డప్లఅండ్ప్లత్రోజెక్టప్్లపాన న్ప్లడ్డజైన్ప్లచేయబడ్డందిప్లఇలా : ఉద్యయ గర్వ యా ప్లనేన్నసాఫ్టటప్లవేర్ప్ల

అయ్న్పు టికీప్లఊహప్లతెలీస్కన్పు టిప్లన్నిండీప్లమాప్లఇింటిప్లవదుప్లమూగజీాలకుప్లసేవప్లచేసిన్ప్లఅన్నభవింప్లఉన్న ప్ల

కారణించేరప్లఈప్లసమసయ పైప్లఆలోచన్లుప్లపెరిగ పరిషాక రింప్లదిశగాప్లబువ్రరకుప్లపదున్నప్లపెటిటించాయ్.గోవుతోప్ల

ఉిండేప్లఅనేకప్లవిష్యాలపైప్ల ఆసకి ుప్లపెరిగప్లఎనోన ప్లవిష్యాలుప్లనేరిు కొనేప్లఅదృష్టింప్లనాకు కలగింది. నాప్లవింతుప్ల

భాదయ రగాప్లదేవుడుప్లఇచిి న్ప్లఅవకాశింగాప్లభావిస్తు , నేన్న-మాసభుయ లప్లప్లవింతుప్లవ్రపయరన ముతోప్లగోవుతోప్లఉిండేప్ల

అనేకప్లఅింశాలపటపో్లఅరవాింరముగాప్లఎనోన ప్లఆరి టకల్డస ప్లరాసిప్లపోస్టప్లచేస్తు ప్లవ్రపజలన్నచైరన్య వింతులన్నప్లచేసేప్ల

దిశగాప్లగోసేవప్లవరల్డప్్లపయనిస్తుింది.

మరపరమైన్ప్లఅింశాలతోప్లకాకుిండాప్లనిరయ ప్లజీవిరింప్లమరియుప్లవిజాాన్ప్లశాట్రసుప్లపరింగాప్లఉన్న ప్లఉపయోగాలన్న, 

ాసుా లన్నప్లకళ్ళ కుకటేటప్లవిధింగాప్లతెలయచేస్తు ప్లమోవ్రడన్ప్లచదువులుప్లచదువుకున్న ప్లవ్రపజలకుప్లమరిింరప్ల

అరవాింరమయేయ ప్లవిధింగాప్లగోసేవప్లవరల్డప్్లవ్రపాజె్ టప్లపోాన్ప్లమొరుింప్లఆవులన్నప్లకాపాడుతూప్లపరితిఒకక రికిప్లమించిప్ల

జీవనానిన ప్లఎల్లప్లఇవవ వచుి ప్లఅనేప్లదానిపైప్లవ్రపధాన్ప్లపావ్రరప్లపోష్స్తుింది.ఇదిప్లసామాన్నయ డిప్లన్నిండిప్లవచిి న్ప్ల

అసామాన్య మైన్ప్లఆలోచన్.మనిష్కిప్లఅకక రలేనిది(గడి్) మావ్రరమేప్లతిని,నిరయ మూప్లఉపయోగపడుతూప్లఅిందరికిప్ల

జీవన్ప్లఆధారమైన్ప్లగోవుని కాపాడటింప్లఅింటే దేశానిన ప్లకాపాడటమే, అదిప్లకూడాప్లఅసలైన్ప్లదేశప్లభప్లకి ుయేప్లఅనిప్ల

గోసేవప్లవరల్డప్్లవ్రపగాడింగాప్లవిశవ సిస్తుింది. వ్రపజలప్లవ్రేయస్తస ప్లకోరిప్లపాలించేప్లనాయకుడికిప్లగోవుప్లగొపు దన్ింప్ల

తెలయాలప్లగోసింరక్షణతోడాు టుకుప్లగొపు ప్లమన్స్తస ప్లఉిండాల.ఆప్లమన్స్తప్లమీకుిందనిప్లభావిస్తు ప్లగోసేవప్లవరల్డప్్ల

వ్రపాజె్ టప్లపోాన్ప్లఇింపిమోింటేష్న్ప్లకుప్లరదుపరిప్లకారాయ చరణకుప్లఅవకాశానిన ప్లకలు సాు రుప్లఆశిస్తు …..

సారన్యత్ప్లసారయ తేప్లస్రవ ం ! (వ్రపయరన ింతోప్లసాధన్చేసేుప్లసాధించదింట్టప్లఏదిప్లలేదు).

http://www.gosevaworld.org/
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