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��� ��ప్ ��
��క్న�ల్ం�ట

�వ్స ����ట
కషట్మ�ట

ద�గ్ /
�ం���ప్

�ప�త�న జవ్రం

��� / �ఖం �లం 
రం��� ��ట

�కమక

�వ�నంత 
బల�నత 

�దయ్ స�యం ఎ�ప్� �ం��?

��/సంరకుష్� �� ఆ�గయ్�థ్�� గమ�ం��ం�  ఉండవ��. అసవ్సథ్త లకష్�� 
���న �క �తత్ లకష్�� త��త్న�ల్ అ��ం�న �ంట� �దయ్ స�యం 
�ందవ��.

ఈ �ం�� గమ�ం�నటల్�� 
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ఉదయం �యం�ం ఉదయం
ప�స్ ��  శ�ర ఉ�ణ్�త ���క్��యం�ం 

���� ప�ట్క

1వ ��
2వ ��
3వ ��
4వ ��
5వ ��
6వ ��
7వ ��
8వ ��
9వ ��

10వ ��
11వ ��
12వ ��
13వ ��
14వ ��
15వ ��
16వ ��
17వ �� 
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ఆ�గయ్, �దయ్ మ�� ��ంబ సంకేష్మ�ఖ,
�లం�ణ ��తవ్ం
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