
 14–11–2022, 
 అమ�వ�. 

 ఆ��ల� ఇ��  �ఖల� �� ం� ��� లయం� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�...: 

 ��జ�  ప�� ల�ఖ అ���ల� �ఎం స��. 
 ��జ�   ప�� ల�ఖ  అ����  ప��   ���ం���ల�  మ�ంత  అవ�హన  క��ం�లన�  
 �ఎం. 
 ఏ�� అ��  రం���  �� హ�ర� క ��వరణం ఉందన�  �ష���  స� ష�ం ��లన�  �ఎం. 
 అ�క�ల� �ల� ��న�  ఏ��� ల పట� అ�పమత�ం� ఉం�లన�  �ఎం. 
 అం���� ఉన�  స��రం �ర� త�న చర� � ����లన�  �ఎం. 
 ప��  ���ం���ల� ���ం�ల �ప��య� మ�ంత �లభ� ం� ��లన�  �ఎం. 
 అవ�హన �ంచడం, �� అభ� ంత�ల� ఎప� �క�� � ప�ష� �ం�లన�  �ఎం. 
 ��వల�  ���ం��  స�లం�  జ���య�,  ప��   క�����  ��  చక� �  �వ� 
 అం�ం�న�� అ��ందన�  �ఎం. 
 ���  అ�� జ� క�� స���� �ర� �ం�ల� ఆ�శం. 

 ఎ�� �  �ఖ�� స��. 
 గతం� ���  ���... మద� ం అమ� �� త���. 
 ������  �ల�ంచడం,  ప�� �   �� �  ర��  వం�  �ప�త� ం  ���న�   ��ధ  ర�ల 
 �యం�తణ చర� ల వల� అమ� �� గణ�యం� త��యన�  �ఎం. 
 ��� �ంచడం వల� �� మద� ం ���గం త� �ందన�  �ఎం. 
 అ�కమ మద� ం త��, అమ� �ల� ఎ� ఈ� �ప�� క దృ�� ��ం�లన�  �ఖ� మం��. 
 అ�కమం� జ���న�  ర��� �ప�� క దృ�� ��ం�మన�  అ����. 
 ��� ���ంచ��� త��� �మ� రం ����� మన�  అ����. 
 ఎ� ఈ�� ప�వర �న �ర� �కమం జ���న�  ��� �వ�� ����న�  �ఎం. 
 ప�వర �న �ర� �కమం� �ప��న�  �ర� �క�ల� ఆ� ��న �ఎం. 
 ��త, ఆస� వం� �ర� �క�� �� � ��� ఊత��� లన�  �ఎం. 
 �ప�� �� య �వ���� క�� ం�లన�  �ఎం. 
 ��� �ప�� క �శద� ��� లన�  �ఎం. 
 ��� ఆ��� వ��  �శ� ఉ�� ఉం�లన�  �ఎం. 
 అ�� � మర� అ�కమ మద� ం త�� వం� �ర� �క�ల� �రం� ఉం�రన�  �ఎం. 
 గం��, అ�కమ మద� ం ���� �ప�� క దృ�� ��� లన�  �ఎం. 
 ఏ��� �  గం��  ��రణ  చర� �  ��� �...  అక� డ  ��  ఉ��  ����  క�� ం�లన�  
 �ఎం. 
 ���  ఆ� ఓఎ� ఆ�   ప���  ఉ�� �  ��  త��  ����  �క��  అ���న  ��� 
 ప�� ��� లన�  �ఎం. 
 త�� � ప��� వ�� న ��ల� �� భ�� �� ల���ందన�  �ఎం. 
 ��� �త���, ఎ��� అం�ం� �ర� �క�� �� �ప�� లన�  �ఎం. 
 అ�� �  ఆ�ం�న  ����  ���   వ��ంద�...  త�� �  అ�కమ  మద� ం,  గం��  ��ల 
 �ం� �రమ��రన�  �ఎం. 



 �����ష�  �ఖ�� �ఎం స��. 
 �శ� త  �హ�� ,  �స��   �ర� �కమం  �ప��న�   ����� ..  ����� ...స�   ����� �   భవనం, 
 �వ� వం� ��� అవ�హన క��ం�లన�  �ఎం. 
 ��మ, ��� స��లయ �బ� ం�� ఈ �శ� ఓ��ం�ష�  అం�ం�లన�  �ఎం. 
 ��మ  ���  స��ల�ల  ప����  �����ష�   ��� ల��� ...ఏ�  ర�ల  ��� �ం��� 
 �����ష�  ���వచ� న�  �ష�ల� �పజల� అర �మ�� � �వ�ం�లన�  �ఎం. 
 స� ����� �  ��� ల�� అ� ���  ��లన�  �ఎం. 

 ��ం�  �ఖ� స��. 
 ��  ఆప�షన�  ���  � మ�ంత దృ�� ��� లన�  �ఎం. 
 ��ప�గం� ఉన�  ��ం�  ఏ��� �ర� క��� �దల�� � ��లన�  �ఎం. 

 ఈ  స��  స��శం�  ��� �,  అట�  ప�� వరణ,  �గర�   గ�ల�ఖ  మం��  ������ 
 �మచం�����,  �ఎ�   స��   శర� ,  అట�,  ప�� వరణం,  ���    అం�   ��� ల�  �� ష�   �ఎ�  
 �ర�   ���   �ప��,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ  �� ష�   �ఎ�   �  ��ల�� ,  ఎ�� �, 
 �����ష�   అం�   �� ం��    �� ష�   �ఎ�   రజ�   �ర�వ,  ర���ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   �ప��  
 �ప��,  పం�య���,  �����వృ���ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ��లకృష�  �� ��,  ఆ� �క�ఖ 
 �ర� ద��   �  �  �  సత� ��యణ,  ఎ�� �   క�షన�   ���   �ద�,  ���   ��� �   ��   క�షన�  
 ��� శంక�, �ఐ� ఏ�� � � ���  ���, ఇతర ఉన� ����� ����� �. 


