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 �ప�త�   �� ళ�  �ర� హణ,  మ�� హ�   �జనం,  సం�ర�  �షణ  �ర� �క�ల�  �� ం�  
 ��� లయం�  �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 

 ��� �ఖ  మం��  �త�   సత� ��యణ,  మ��,  ��  సం�మ�ఖ  మం��  �  �  ఉ�  ��చర�, 
 �ఎ�   స��   శర� ,  ��� �ఖ  �� ష�   �ఎ�   ���  �జ�ఖ�,  మ��,  ��  సం�మ�ఖ  �ఖ�  
 �ర� ద��   ఏ  ఆ�   అ��ధ,  ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   ఎ�   ��� �,  �ఠ�ల  ��� �ఖ  క�షన�   ఎ�  
 ���   ���,  మ��  ��  సం�మ�ఖ  ��క ��   ఏ  ��,  ���    �ఈఓ  ఏ.ఎం�  ఇం���, 
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 24–08–2022, 
 అమ�వ�. 

 �ప�త�   �� ళ�  �ర� హణ,  మ�� హ�   �జనం,  సం�ర�  �షణ  �ర� �క�ల�  �� ం�  
 ��� లయం�  �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం ఏమ�� రం�... : 
 – �� – �� ఎంత �ఖ� � �� ళ� �ర� హణ �� అం� �ఖ� ం: �ఎం 
 – ��� ఉన�  ఎంఈఓ, ��� � �ఈఓ ���ల� �ంట� భ� ���� : �ఎం ఆ�శం. 
 – ��వల� �� ళ�� పర� ��ణ ����ందన�  �ఎం. 

 మ�� హ�  �జనం �ణ� త� �ఎం �� �య� .జగ�  స��. 
 �ణ� � �పం ��ం� �ల�ల� �జనం అం�ంచడం� స��శం� చర� . 
 �కమం తప� �ం� మ�� హ� ం �జనం� పర� ��ణ ��లన�  �ఎం. 
 ���సం స�న యం��ం���  ��ం�ం���లన�  �ఎం. 
 �� ళ�  �ర� హణ,  మ�� హ�   �జనం  పర� ��ణ�  �� ఎం,  ��మ  స��లయ  �బ� ం�� 
 �లక��త అన�  �ఎం. 

 �� ళ��,  అంగ� ��ల�  ��� ��   సరఫ����ం�  �య� ం  �ణ� త�  క�� తం� 
 ప���ం�ల� �ఎం ఆ�శం. 
 సరఫ�  ��  �య� ం  �� �ల�  క�� తం�  మ�� హ� ం  �జనం  ��  ఐ��ఎ�   �య� ం� 
 ����   ��లన�  �ఎం. 
 క�� తం� �ప��� ఈ �ణ� � ప��� జర�లన�  �ఎం. 
 ఆ����  ��� వండడం� ���  � త�న త�� � ఇ�� లన�  �ఎం. 
 �కమం తప� �ం� ��ణ �ర� �క�� జర�లన�  �ఎం. 
 ��� ల �ణ� త� �� ఎప� �క�� � పర� ��ణ ��లన�  �ఎం 
 త��  ��ల  వ�� ,  సరఫ�  సమయం��,  �ల�ల�  పం��  ��ట�� �...  ఈ  �� 
 దశ��� �ణ� త� �� ండ�  ప��� ��ల� �ఎం ఆ�శం. 
 అ�� ��� పం��� సమయం� ��� తప� �స�� �� ం�ం�  ����� మన�  అ���� 



 �� ం�ం�  ��ం� పం����� ఏ��� ల� క�న చర� � ����లన�  �ఎం. 

 �� – �� ��దశ �ంద ప�� జ��న �� ళ�� ఆ��  ��ం�లన�  �ఎం. 
 �� ��ం��న�  అ��  ర�ల స���� ఉ�� �? ��? 
 సమ��� న ��� ఏ�� సమస� � వ�� �? 
 త�తర అం�ల� ఆ��  ��ం�లన�  �ఎం. 
 ఎక� ��  �న�   �న�   సమస� �  వ��  ఎ� ఎంఎ�,  �ఎంఎ�   ��ల�  ����  �ంట�  ఆ 
 సమస� ల� ప�ష� �ం�లన�  �ఎం. 
 �కమం తప� �ం� ఇ� ఆ��  ��లన�  �ఎం. 
 �ప� ఏ� ��� ��� ఆ��  ��లన�  �ఎం. 
 ��–  ��  ������న�   �� ళ��  స���ల  భ�దత�సం  �� ��   �య�ం�లన�  
 �ఎం. 
 ��  –  ��  �ంద  క�� ం�న  స���ల�  సంబం�ం�  �� రం�  ఉన� ం�న  సమస�  
 ��� �ంట� మరమ� ��� ������ మన�  అ����. 
 ��మ స��ల���� ఇం���ం�  అ���ం�  �వల� ����ం���లన�  �ఎం. 
 అం�మం� క�క ���, ���... �� ళ� �ర� హణ� �ధ� త వ�ం�లన�  �ఎం. 
 �� ళ� �ర� హణ� ఒక �� �ంట� � తప� �స�� �ర� �ం�లన�  �ఎం. 
 �� ళ� �ర� హణ� వ��  ��� �ల� ఎప� �క�� � ప�ష� �ం�లన�  �ఎం. 
 �� ళ�� �క�� � ఏ�� � ��� అ� ప��యడం�దన�  �ట ��డదన�  �ఎం. 

 �య�� �   సం�ర�  �షణ,  సం�ర��షణ  ప��   �ర� �కమం��  ��  గ��  పర� ��ణ 
 ఉం�లన�  �ఎం. 
 ��� �� ప�ష��న యం��ం���  ��ం�ం���లన�  �ఎం. 
 ���  ఉన�   అంగ� ��  �ప� �జ��,  అంగ� ��  వర� ��,  �ల� ర �  ���ల�  �� 
 భ� ���ల� �ఎం ఆ�శం. 

 ఈ  స��  స��శం�  ��� �ఖ  మం��  �త�   సత� ��యణ,  మ��,  ��  సం�మ�ఖ 
 మం��  �  �  ఉ�  ��చర�,  �ఎ�   స��   శర� ,  ��� �ఖ  �� ష�   �ఎ�   ���  �జ�ఖ�, 
 మ��,  ��  సం�మ�ఖ  �ఖ�   �ర� ద��   ఏ  ఆ�   అ��ధ,  ఆ� �క�ఖ  �ర� ద��   ఎ�   ��� �, 
 �ఠ�ల  ��� �ఖ  క�షన�   ఎ�   ���   ���,  మ��  ��  సం�మ�ఖ  ��క ��   ఏ  ��,  ���   
 �ఈఓ  ఏ.ఎం�  ఇం���,  ���   ఎం�  �  �జయల�� ,  ప���  ఉన� ����� 
 ����� �. 


