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., "#టకరంగ అ(వృ�+,  సంస.  /ైర23 4ా బ6ధ8తల9 :ీ<క�=ం�న >? @A BాC కృషD మFరG. 

ఆంధ� ప��Iే �ాష� �ంలJ చలన�త� అ(వృ�+,�K శ�KM వంచన లNక9ంO# కృPి /ేBాM నC, మFఖ8మం�� >? Sౖ.ఎU. జగ3 Vహ3 �XOYZ  తన[\ ౖ
[\ట!�న నమ2�ాC] Cలబ^ట_� క9ంట6నC ఆంధ� ప��Iే �ాష� � చలన �త� ట!.
. & "#టక రంగ అ(వృ�+,  సంస.  /ైర23 >? @A BాC కృషD మFరG 
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ఏ[ి �\బౖa "S� /ైర23 >? 4�త� �XOYZ  మlట6b డmతn ఎవ�� ఒకర` సమlజం ��రక9 4�ం��ెM  మlట6b O#లC అట_వంట! 

పbాత2క���న చర8ల9 @A BాC కృషD  మFరG /పేడ�#ర"#]ర`.  �న] ��#� లక9 @�ా �#న8త ఇా<లC >? 4�త� �XOYZ  �v�ార`.  
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