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 �ద�  ఆ�గ� �ఖ� �� ం� ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 

 అమ�వ�: 
 �ద�  ఆ�గ�  �ఖ� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 �� �� �క ��  ��� ��, ఆ�గ� ��, �� – �� �ర� �క�� త�తర అం�ల� �ఎం స��. 

 అ��బ�  21న  ��రం�ం�న  �� ��  �� క ��   ��� ��   ���   �����   అమ��  �ఎం  సమ�గ 
 స��. 

 �ఖ� మం��  ఆ��ల  �ర�  �����   అమ��సం  ���ం�న�   చర� ల�,  ���   �����  
 అమ��  �� �ం�న అం�ల� �వ�ం�న అ����. 

 26  �����   �ల��ల  వ� వ��  7166  ���   � ����  ల�  �ం����  ��� న,  2866  ���  
 � ����  ల� ఒక�� ��� న �� �� �క ��  104–�హనం� �� ��� రన�  అ����. 
 ��ంబ� � అదనం� మ� 260 .. 104 �హ�� సమ��� �ం��� మన�  అ����. 
 �ం� ������� 104 �హ�� అం���� ఉన� �� అ��ందన�  అ����. 
 �� ��  �క ��   ��� ��   వల�  �ద�   �బ� ం��  ��ధ  ���ల  మధ�   సమన� యం,  సమర�త 
 గణ�యం� ���యన�  అ����. 
 �బ� ం� �గ�� మ� ం �� �� ���ందన�  అ����. 
 �ఎం  ఆ��ల  �ర�  �ఠ�ల  ��� ���,  అంగ�� �  �ల��,  గర� వ�ల  ఆ�గ� ం�న  �� 
 ప��లన ����� మన�  అ����. 
 ఎ���� �ధప��న�  ��� �� �� �ం� ��త�  అం����� మన�  అ����. 

 ���  ������ �గం� �ల��ల వ� వ�� 7,86,226 మం�� �వలం�ం�మ� �ల��. 
 �ప�   �న�� �  �ధప��న�   1,78,387  మం��  �� �ంచ�,  1,25,948  మం�  మ��హం� 
 �ధప���� రన�  �వ�ం�న అ����. 
 ��� మం�� ఇ���� మన�  అ���� 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�...: 
 �� ��  �క ��   ��� �� �  �కమం  తప� �ం�  మం��  ఇవ� డ�  ��,  ��  ఎ�ం�  ఆ�రం 
 ����లన� ��� �చన� �� ఇ�� లన�  �ఎం. 
 �ద�  �బ� ం� ఈ �షయం� ��� �ర�దర� కం� ఉం�లన�  �ఎం. 
 �� ��  �క ��   ��� �� �  �������  అమ�  �య���  త�న  ����  సన� ద�ం  ��ల� 
 �ఎం ఆ�శం. 
 అవస�ల� త�న �ధం� 104 �హ�ల� సమ��� ��లన�  �ఎం. 
 ఎక� � ��� ��ం� �బ� ం�� భ� ���లన�  �ఎం. 
 ఆ�� ���  � ����   ��� �ల� ����య��� త�న చర� � ����లన�  �ఎం. 
 ఉ�� క��  ��� ������ త�న చర� � ����లన�  �ఎం. 
 �� ��  �క ��   ��� ��   అమ��  ���  ��సం�మ  �ఖ�  �గ�� మ� ం  ��ల�  �ఎం 
 ఆ���. 



 �ల��,  గర� వ��,  ��ంత��   ఎ����  �ధప��న�   ���  �� �ం�  ఆ  ���  ��� 
 ��సం�మ�ఖ� బ����లన�  �ఎం. 
 ��  �ప�రం  ఆ�  ల���న� ���  �����రం,  మం��  అం�ం��  త�న  చర� � 
 ����లన�  �ఎం. 
 ��మ  సందర� న�  �గం�  �� ��  �క ��   ఆ  ��మం�  మం���  ప��త�న  ��ల� 
 తప� �స�� కల�లన�  �ఎం. 

 �ద�  ఆ�గ�  రంగం� �ం��క ప������  మ�ంత �స�ృతం� ����ం�లన�  �ఎం. 
 ఆ�గ� �ఖ�� ఆ� వర� �  ��� వర� �� �� �� �� �� ��� ఇ�� లన�  �ఎం. 
 ఇం��  �ద�   ఆ�గ�   రం���  సంబం�ం�  అమ�  ���న�   �� ��  �క ��,  ఆ�గ� ��  స� 
 ��ధ �ర� �క�ల� సంబం�ం�న �� � ఉం�ల� ఆ�శం. 

 ఆ�గ� ��� మ�ంత అవ�హన క��ం�లన�  �ఎం 
 ఏ �� �� ఏ ఆ�ప��� ��త�  ల���ందన� � ���ల� ���లన�  �ఎం. 
 ఎవ���  ఆ�గ�   ��  �ంద  ��త�   అం�ం�లం�..  సంబం�త  ��త� �  అం�ం�  �ట� ��   
 ఆ�ప�� �వ�� �ంట� ���� �� � ��ం�ం�లన�  �ఎం. 
 సంబం�త ఆ�ప�� ��ష� � �� ����  �� ��� ఈ ��  ఉం�లన�  �ఎం. 
 ఆ�వర� ��,  ఏఎ� ఎం�  దగ �ర  �ం�  ��  ఆ�గ� ��  �� వ��    ఆ�ప��  ��ం�  ��   �� 
 ప���� ��లన�  �ఎం. 
 �పజల� �� ఈ ��  అం���� ఉం�� ��లన�  �ఎం. 
 ఆ�గ�  ����� ��  �� �� ���పర�ల� �ఎం ఆ�శం. 
 ఎవ��  తమ�  �ద� ం  �సం  ఎక� డ�  ��� �?  ఏ  జ�� �  ఎక� డ  �ద� ం  అం��ం�?  ��� 
 ఆ�గ�   ��  �వ�  ఎక� డ  అం���  అన� ���  ��ష�   �తం  ��య���  �� � 
 �వ�� ఉం�లన�  �ఎం. 
 అ��  �� ��  �క ��   సంబం�త  �����  ���న�� �  ��  �య� �ం  ��  ��  ���� 
 ��లన�  �ఎం. 
 ��వల�  �బ� ం�  మధ�   సమన� యం,  ��ధ  ����  ����  చర� ల  మధ�   �� 
 సమన� యం చక� � ����ందన�  �ఎం. 

 �� �� �క ��  ��� ��  పర� ��ణ� సమర�యం��ంగం ఉం�లన�  �ఎం. 
 ��ష�����, అ�ం�� ����, మండల ���� అ���ల� ఉం�ల� ఆ�శం. 
 ��ష� ����, ���  ���� కం���  ���   ఏ�� � �� ఆ�శం. 
 ఆ�గ� రంగం�  ఎ�ం�  ��� ���  104  �� �  �� క�ం�ల�,  ���   � ����    స�  అ�� ���  
 ఈ నంబ� � ఉం�ల� �ఎం ఆ�శం. 

 ఆ�గ�   ��  �వల  �షయం�  జ��న  ఏ��  త�� �  ఉం�  క�� తం�  చర� �  ����లన�  
 �ఎం. 
 స���   �వ�  అం�ంచక�వడం,  �వ��   �ణ� త  �క�వడం  వం�  అం�ల�  క�� తం� 
 దృ����� లన�  �ఎం. 
 ����  �� �� � � క�� తం� ప��లన, చర� � ఉం�లన�  �ఎం. 
 డ�ల��   ��ంట��  �వలం�ం�ం��  108  �హ��  ����ం���ల�  �ఎం 
 ఆ�శం. 



 ఈ  స��  స��శం�  �ద�   ఆ�గ� �ఖ  మం��  �డదల  ర��,  �ప�త�   �ప�న  �ర� ద��   �క ��  
 �  ఎ�   జవహ�   ���,  �ద�   ఆ�గ� �ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ఏం  �  కృష���,  �ద�   ఆ�గ� �ఖ 
 �ర� ద��   �  ఎ�   న��   ���,  ఆ�గ�   ��ంబ  సం�మ�ఖ  ��క ��   �  ���,  ఆ�గ� ��  �ఈఓ 
 ఎం  ఎ�   హ�ం�ద�ప��,  ఏ�ఎంఎ� ఐ��  ��  అం�   ఎం�  �  �ర�ధ�   ���,  ఏ���� 
 క�షన�   �  ���   ���,  �ద�   ఆ�గ� �ఖ  ��క ��   (�డ��  )  ర�  శంక�   ఇతర  ఉన� ����� 
 ����� �. 


