
 �ప�ంత ��వరణం� �జయవంతం� ��ష�ప� ఎ�� కల �ర� హణ 

 •��ష�  �ఖ� మం��  �.ఎ�.జగ�� హ�  ���  ��  ఓ�  �యడం�  ��ష�ం�  ��రంభం  అ�న 
 ఎ�� కల �ప��య 
 •�త�ం 175 మం� �సన స�� ��   173 మం� స�� � ఓ� హ��  ���గం 
 •173  మం�  స�� �  172  మం�  ��ష�ం�,  మ�క�  �లం��  ��ష�ం�  ఓ�హ��  
 స�� ��గం 
 •ఓ�ం�  సర��  �రంతరం  పర� ��ం�న  ఎ�� కల  అబ�ర� �,  �ప�� క  అ���  మ��  ��� 
 �.ఇ.ఓ. 

 అమ�వ�,  ��  18:  �రత  ��ష�ప�  ఎ�� క�  ��ష�ం�  �ప�ంత  ��వరణం� 
 �జయవంతం�  జ���.  �లగ����  ఆం�ధ�ప��  �సన  స�  భవనం�  �మ�రం 
 ఉదయం  10.00  గంటల�  ��ష�  �ఖ� మం��  �.ఎ�.జగ�� హ�  ���  ��  ఓ��  ��రంభం 
 అ�న  ఈ  ఎ�� క�  �యం�తం  5.00  గంటల  వర�  �న���.  ��ష�  �ఖ� మం��  �� 
 ఓ�  ��న  అనంతరం  �సన  స�  �� క�  త�� ��  ���ం,  ��ష�  మం���  �గ �న 
 ��ం�ధ��,  ������  �మచం�����,  ����  �ంకట  ��శ� ర��,  ���  ����న, 
 ���  వ�త,  ఆ�.�.��,  �.�.ఉష  ��చర�  త�త��  వ�స�  తమ  ఓ�  హ�� � 
 ����ం���� �.  త�ప�  ���న  ��ష�  మం���,  �సన  స�� �  ఈ  ఓ�ం�  ప��య� 
 ����� �.  ఈ  �ధం�  ������  �ం�న  �త�ం  175  మం�  �సన  స�� ��   173  మం� 
 స�� �  తమ  ఓ�  హ��   ����ం��వడం  జ��ం�.  ���  172  మం�  ��ష�ం�, 
 మ�క� �లం�� ��ష�ం� తమ  ఓ�హ�� � ����ం���� �. 

 �రంతర పర� ��ణ న�మ ��న ఎ�� కల ప��య…….. 

 ఎ�� కల  ప��ల��  చం��క�  �ర�,  ఎ�� కల  �ప�� క  అ���  సం��  అ�� �  మ�� 
 ��ష�  �ప�న  ఎ�� కల  అ���  ���  ���  ��  మ��  అ���ం�  �ట�� ం�  అ���  �. 
 ��  ���  �రంతర  పర� ��ణ�  క���ట��న  భ�దత  న�మ  ��ష�  ప�  ఎ�� క� 
 ��ష�ం�  �ప�ంతం�  జ���.  మ�  స�య  �ట�� ం�  అ���  వ��  ��  ఈ  ఎ�� కల 
 పర� ��ణ �ర� �కమం� ����� �. 

 ��న ఓట� �� �� ��� � ���� పం�ం�ం�� ఏ�� ��…….. 

 ��ష�ప�  ఎ�� కల  ప��య  �యం��రం  5.00  గంటల�  �ర��న  �ంట�  ��ష�ం�  ��న 
 ఓట�  �� ��  ��� �  ఎ�� కల  ప��ల��  చం��క�  �ర�,  ��ష�  �ప�న  ఎ�� కల  అ��� 
 ���  ���  ��  మ��  అ���ం�  �ట�� ం�  అ���  �.  ��  ���  సమ�ం�  ��� 
 ��  క���ట�  భ�దత  న�మ  �సన  స�  ��ంగణం��  ��� ం�  ��  �  భ�దప�� �.  క���ట� 
 భ�దత  న�మ  మంగళ�రం  ఉదయం  ��నం�  �����  �ర��ం�  భవ���  పం�ం�� 
 అ���� ఏ�� � ����� �. 

 (అమ�వ� స��లయం స��ర �ఖ ప���� �� � �� �యడ�న�) 


