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£ల Ç ±Žయ

2∩ї», ంèనగя, ♪± డ నగరం

ర

Äత∩ం కలం ´తబ¹↓ ఆ ´  ♪ళ≠ú గ←క↓Ê. ¡ చÂÍ «Ë /ట పంк ౖ©ü పÍ♪Ê. తరగÀ
గÂ8 ఉం» ఆ ¶»↓ర∫ కª ÍÂకౖ తమ పÀభú ప  ↓Ê. $పల ఆక↓úÂ©, ఆ8¶ంప¶Ð©
®³ంÂ £లల పంగ ±Žయ. సంపయ V∩, Íషరణ, లý »క, ఏక ¡źÈన¦, ఒక¹É»
పÀభú హÀ∏ంÂ అన≠ ¶  తమ ప¾∩కత ﬂú . ÏÏధ ®ంస℮ృÀక పదర≥నల+ Ã˘Фúల ´త
ª¤і అÄÅంÿú . ఈ Íకú ÍÂౖన ♪± డ Ï∩∆ల ¯Ëంత, ¶న≤ల+ ËÒంÂ, £లల మÂ8
ÄÍ¶ంÂ.
నటన8 నవర® పÍ±@╛ ®³న ¶ ల »క...ం£É అం) తమ నపద V∩ల+ ఉ9Ǿత;³@╛
®³న V∩... తమ8Ä dజన 0స↓≠ త¦´Ò ®³ం¶న పదర≥న....£లÇల ¬ౖ⌂ ప5ల
పÀ9¡... ఇ© ఒక» ♪ ¥ం♪ పద7 అం¬8≠ ఏÍలమంÂ± ౖ ¶  dజనú
ప ↓. ♪± డ నగరం8Ä ¶ఎшà8¯ ¡źంగణం8 ±Žయ Åల≠ల పంగ ÃËట §ష↓С®∆Ê అంతర
¡ఠ¬లల ®ంస℮ృÀక 0à శÄ«రం ఘనం ¡źరంభమ¦∩Ê. పత≤ ¡ఠ¬ల8≠Ä Ï∩∆ల పÀభ
0˜త⌂Óం´ం ú ఈ 0àల ±Žయ స≤చంద Ð« సంస∆ 7»≠ Äర≤Ó=∂ంÂ. ఆంధపÀѕ, లంణల ం¶
ÍలమంÂ ¶ , «Ë తÍ≠దంǻ, ఉ¡∩ ©ంట §వడం+ ¶ఎшà8¯ ¡źంగణం ±±℮ËÒంÂ. ÏÈన
అం¬8≠ Åల≠8≠ ³న పÀభ ©Í± åÐం ú 0à Äర≤Óంﬂ. ¶ఎшà8¯ ఆవరణ8 Í Í !ట≠
ప¾∩క ÐÇ§ల ఏ§ ´¬. ô» Äర≤హణú ఆ¦ అం¬8≠ అభవ→§ౖన Ä ల ∩యÄÉత
ÄయÉంﬂ. »క, Vత∩ం, ¬ౖ⌂ ప5, ü8 ¥≠డటం, టÖకరణ, ±≤м తÂతర 0àల
&Äయя, ÷Äయя, వ∩±∂గతం, Yం Äర≤Óంﬂ.
పసంౖన Ïం
±Žయ Åల≠ల పంగ8 ¤గం ¡⅛న Ï∩∆, «Ë తÍ≠దంǻ, ఉ¡∩లú Ä§≤హú పసంౖన
వంట♪ వ½↕ంﬂ. ఉదయం అ©¯రం, మ∩హం 3జనం+¡, 0ర ¡źంల ం¶ వ¶⅞న «Ë± వసÀ
aకర∩ం కÍంﬂ. ద»6 0à8≠ Ï¶తలú బమ  అంద¶¬. ±Žయ సంస∆ ♪ర∩దË≥ జగ థ§
తÂత ఏ§ట≠ పర∩Íంﬂ. Í6 ఖ∩అÀ  జనÏ→న ÍÂక å¦ధ∩ Ï.బ¯∟¥½↕,
÷త∂!ం £8త⌂є కé≤నя రÇі£, Ïజయ«డ е Ò↓వђ పÀÄÃ «Ò¥½↕ నôш, ¶ఎш»8¯ ÅžÄ⌂పђ
ప®ద§, âఈ: ఎї.అబహం Ï´⅞¬. ఇ©ం» ♪ర∩క∫¥ £ల8≠ Çధ⌂, ÍÏ¾ట, నట శ±∂,
®ంస℮ృÀకం, తÂతర పÀభ ©Í±åÐం ú ఉపకË®∂యÄ, Ä§≤హúల « అÈనంÂంﬂ.

http://www.eenadu.net/district/inner.aspx?dsname=Eastgodavari&info=eag-sty1
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