
 06–10–2022, 
 అమ�వ�. 

 ఆ��ల� సమ����న�  �ఖల� �ఎం స��. 

 ��� ��ష�ం ఆ���. 
 ఆ�జనకం� ఆ� �క సంవత� రం �పధ�ర�ం� ఆ��ల �పగ�. 
 94.47�తం ల�� ం ��క. 
 �శ సగ�� ���� ��ష�ం� అ�కం� �ఎ�� సగ� వ���. 
 ప��  వ�ళ�� ���ల� అ�కట�డం� �ప�� క �శద� ��� లన�  �ఎం. 
 �రదర� క, �లభతర ���ల�� � ���ం���ల� �లభ� ం� ఉం�లన�  �ఎం. 
 �����ష�  �ప��య� �రదర� క, �లభతర ���ల� క��� ఏ�� � ��న �ఎం. 
 ����  త���  వృ���  ఉన�   ���  �ప�� �� య  �వ���  ��ం�ల� 
 అ���ల� �ఎం ఆ�శం 
 అ�మ�� �ం�న ����� ��ం�  �ర� �ం�� చర� � ����లన�  �ఎం 
 ����� ఇబ� ం�� ఉం� ��� � త�న చర� � ����లన�  �ఎం 
 ర�� �ఖ� ఆ��ల �ం�� చర� � ����లన�  �ఎం 

 అమ�వ�: 
 ఆ���� ��  �ఖల� �� ం� ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 ������ వ��  ఆ��� ��� ఉ�� య� �వ�ం�న అ���� 
 ఆ� �క సంవత� రం �ద� ఆ��ల��  ఆ��ల �పగ�� �వ�ం�న అ����. 
 �ఎ� �  వ���  స�..  ఇతర  ఆ���  �� ��ం��న�   ల�� ��  ��వ�  ఉ�� యన�  
 అ����. 
 �రదర� క  ����,  �బంధన�  క�� తం�  అమ�  �యడం  వల�  ఆ���  ��� 
 ఉ�� య� ���న అ����. 
 ���ంబ�  2022  వర�  ల�� ం  �.27,445  ���  ��,  �.  25,928  ���  ఆ�యం  వ�� ంద� 
 ���న అ����. 
 94.47�తం ల�� ం ����� మ� ���న అ����. 
 ఈ  �లం�  �శ  �ఎ��  వ�ళ�  సగ�  27.8  �తం  ��,  ఏ��  28.79�తం�  ఉంద�  ���న 
 అ����. 
 ���ల� అ�కట���� ���ం�న�  చర� ల� �వ�ం�న అ����. 
 �� ��    ఇన� �� ష�   మ��  ఇ�� ���ం�   ����ం�   �స�ం�  అ�వృ��  ప��మన�  
 అ����. 
 �� ఓ�  ��� లయం�  ��  అన����    �ంట�   ఏ�� �  ��మ�  ���  సంబం�ం�న 
 �బ� ం�� �� �య�ం�మ� ���న అ����. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�...: 
 ఎక� � ���� ��ం� ����లన�  �ఎం. 
 ���ల�  అ�కట����  అవసర��  ���షన�   ఇ����� � ల  స�యం  ����లన�  
 �ఎం. 
 ప��  ���ం� ��ల� �లభతర, �రదర� క ���ల� అం���� ఉం�లన�  �ఎం. 

 �����  మ�� ���ల�ం� తప� �స�� �ప��� ���క� ����లన�  �ఎం. 



 �����ల  �ర� హణ,  అ�కమ  మద� ం  ఘటనల�  �రంతరం  ���క�  ��� ం���లన�  
 �ఎం. 
 ఈ ���క� ఆ�రం� త�న చర� � ����లన�  �ఎం. 
 ����  త��  వృ���  �న����న�   ��  ���ల�  ��� ం��  �ప�� క  చర� � 
 ����లన�  �ఎం. 
 �ప�� �� య �వ��� ���ల� ��� అం���� ��� ��లన�  �ఎం 
 ���సం �ప�� క ��� చరణ �ద�ం��ల� �ఎం ఆ�శం. 
 అ�కమ మద� ం త��, ��ధం� గ�� చర� � ����లన�  �ఎం. 
 �����ష�  ఆ��ల� ఉన� త��� క��� ఏ�� � ��ల� �ఎం ఆ�శం. 
 ఈ  క���  ఐఏఎ� అ����  కృష���,  రజ�   �ర�వ,  �ర�   ���   �ప��,  ��� � ల� 
 స�� �� ��� ల� �ఎం ఆ�శం. 
 �ం�  �����  ఈ  క��  ���క  ఇ�� ల�  �ఎం  ఆ�శం.  �����ష�   ��ం����� న 
 �వ�  ఏం�?  ��వల�  ఎ�ం�  హ�� �  దఖ�  పడ��?  అ�  �పజల�  ఎ�  ఉప�గం 
 అన� ��� అవ�హన క�� ం�లన�  �ఎం. 
 అ��  �����ష�   ��ం������  �లభతర,  �రదర� క  ���ల�  అం����� 
 �����లన�  �ఎం. 
 ��  �����ష�  ప����ల� ���� �ల�ం�లన�  �ఎం. 
 ఇం�� ���సన�  ఏ��� ల స����  ����లన�  �ఎం. 
 ఆ��ల  ��వ  మ�ం�,  �గ�  ����ల�  ����  మన  దగ �ర  ప�����  ఎ�  ఉ�� �? 
 త�తర అం�ల� ��బద�త ఉం�� ��లన�  �ఎం 
 �����ష�   �ప��య�  �పజల�  �లభతరం  ��ం��,  అం��  త�న  చర� � 
 ����ం�� ���షన�  ఏ��� ల �ం� సల��, �చన� �� క�ం�లన�  �ఎం. 
 ��మ,  ���  స��ల���   సం�ర�ం�  �����ష�   �ప��య  న��ం��  త�న 
 �ర�దర� �ల� �� ��ం�ం�లన�  �ఎం. 
 ���,  ఆ���  ��ం�  �����ష�   ��ం��త�న  �వల  �వ�ల�  �స�ర �  �పం� 
 స� ����� �   ��� ల�ల�  ��,  ��మ,  ���  స��ల���   అం����  ఉం�ల� 
 �ఎం ఆ�శం. 
 స�   ����� �   ��� ల���   ఏ��  ��� �  నంబ�  ఉం�లన�   �ఎం.  ఈ  �స�ర ��  అ��  
 ��� ల���  ఉం�లన�  �ఎం. 

 గ��,  ఖ��ల  �ం�  గ���  ���ంబ�  వర�  �.1,174  �ట�  ఆ�యం  ��,  ఈ  ఏ�� 
 ���ంబ� వర� �.1400 ��� ఆ�యం. 
 �త�ం� 19�తం ���దల. 
 �త�ం  ఆ� �క  సంవత� రం  ������  43�తం  ���దల  ఉం�ంద�  అంచ��  ���న 
 అ����. 
 ��ం�   �సం  ఇప� ��  అ�మ��  �ం�న  ��,  ��  ���� �  �ం�న��  ��ం�  
 ఆప�ష�  �న��ం�� ��లన�  �ఎం. 
 ��వల� ఆ��� ����యన�  �ఎం. 
 ఆప�ష� �  �����  దృ�����,  ����ల�న�   ఇబ� ం�ల�  ప�ష� �ంచ���  త�న 
 చర� � ����లన�  �ఎం. 
 ��ం�  ఆప�ష�   �యక�వ���  �రణం  ఏం�?  ���న�   ఇబ� ం��  ఏం�?  ��� 
 ����  ఎ�  �ల��?  త�తర  అం�ల�  ప�గణ��  ����  ఒక  �ర�దర� క  �ప��క 
 ��ం�ం���లన�  �ఎం. 



 �ప���  ��  సమ�గ  స��  జ��,  ఆ���  వృ��  �ం��  త�న  చర� �  ����లన�  
 �ఎం. 
 ల�� ల� ���ం��� �? ��? అన� ��� �రంతరం స�� ��లన�  �ఎం. 

 ఇతర  ����ల�  ��� �  ���ల  ప����ల�  సృ��ం��వడం  �� �...  ర��  �ఖ� 
 ఆ�యం �ం���� చర� � ����లన�  �ఎం. 
 �వలం ప�� � �ంచడ� ��� ప��� రం �ద�, ��త�  ఆ�చన� ��లన�  �ఎం. 
 పక� ����ల�  ����..  �హ�ల  �����  త�న  ���ల  ప�����  ��ష�ం�  ఉం�� 
 ఆ�చన� ��లన�  �ఎం. 
 �ప�త� ం  �ం�  డ��   ����  �ల��  �హ��  ఇవ� �  ఘటన�  �����యన�  
 �ఎం. 
 ��� చట��ప�రం చర� � ����లన�  �ఎం. 

 ఈ  స��  స�����  ఉప�ఖ� మం��  (ఎ�� �   �ఖ  )  �  ��యణ�� �,  ��� �,  అట� 
 ప�� వరణ,  �గర�   గ�ల�ఖ  మం��  ������  �మచం�����,  �ఎ�   స��   శర� , 
 అట�ప�� వరణ,  ���    అం�   ��� ల�  �� ష�   �ఎ�   �ర�   ���   �ప��,  ఆ� �క�ఖ 
 �� ష�   �ఎ�   ఎ�   ఎ�   �వ�,  ఎ�� �   �ఖ  �� ష�   �ఎ�   రజ�   �ర�వ,  ర���ఖ  �ఖ�  
 �ర� ద��   ఎం  �  కృష���,  పం�య���,  �����వృ���ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ��లకృష� 
 �� ��, �ం�ఖ �ఖ�  �ర� ద��  హ��  ���, 
 ���� ప�   ��   కన��� ట�   ఆ�   �����    �  మ��ధ� ���,  ��� ప�   అ�� ����ష�   క�షన�  
 �ప��   ���,  కమ� �య�   ���    ��   క�షన�   ���  శంక�   ఇతర  ఉన� ����� 
 �జర�� �. 

 ======================================================================== 
 ================================================= 

 *06–10–2022,* 
 *అమ�వ�.* 

 *ఆ��ల� సమ����న�  �ఖల� �ఎం స��.* 

 *అమ�వ�.* 

 *�� ం� ��� లయం� ఆ��ల� సమ����న�  �ఖల� �ఎం �� �య� .జగ�  స��.* 

 *ఉప�ఖ� మం��  (ఎ�� �   �ఖ  )  �  ��యణ�� �,  ��� �,  అట�  ప�� వరణ,  �గర�  
 గ�ల�ఖ  మం��  ������  �మచం�����,  �ఎ�   స��   శర� ,  అట�ప�� వరణ,  ���    అం�  
 ��� ల�  �� ష�   �ఎ�   �ర�   ���   �ప��,  ఆ� �క�ఖ  �� ష�   �ఎ�   ఎ�   ఎ�   �వ�,  ఎ�� �  
 �ఖ  �� ష�   �ఎ�   రజ�   �ర�వ,  ర���ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ఎం  �  కృష���, 
 పం�య���,  �����వృ���ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ��లకృష�  �� ��,  ���� ప�   ��  
 కన��� ట�   ఆ�   �����    �  మ��ధ� ���,  ��� ప�   అ�� ����ష�   క�షన�   �ప��   ���, 
 కమ� �య�  ���   ��  క�షన�  ��� శంక� , ఇతర ఉన� ����� �జ�.* 


