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1.  భ�ట�� 11 వ పంచ వర ప�ణ��క ��ౖ భ�ట��-ఇం��య� అ�వృ!"#  సహ&ార చర(ల7 
ల8క 9ా: � చర(ల మ�డవ ;<ం= >ంఫ@ లA 11 .���/ ంబ1 2014 న జ;CDCనE.  భ�ట�� 
!ేలGDHష� క7 E!ేJాంగ &ారLద;CN OPJQ !ొ;ST U�యకతWం వXYంచDా, Z�రత !లేGDHష� 
క7 .�&[\ట;S (ఎకU�_` ;Cల8ష�a & �ెవల��dంe 9ార/న1 fిh అ��di.j/ kష�), _, 
సుజnత opహq� UrతృతWం వXYంs�రt. 
 
2.  భ�ట��-ఇం��య� అ�వృ!"#  సహ&ారమ* లA ఈ 9ా: � చర(ల7 ఓ అంతరwత 
Z�గమ*.  భ�ట�� xకy zామ�{క మ;Cయ* ఆ;C#క అ�వృ!"#  లA, 1961 లAi �ా;C 
�దట� పంచ వర ప�ణ��క నుం��, Z�ర� �ా;C ప@;ాతన మ;Cయ* EJQషop�న 
అ�వృ!"#  Z�గzాW_ Dా వ@న�!".  11 వ పంచ వర ప�ణ��క లA భ�ట�� బయట 
నుం�� అందుక7ంట�న� �త+ం zాయమ*లA, Z�ర� ఇసు+ న� ను. 45 ��య� ల7 
(ఎకU�_` .ి/ ంయ*ల7, 9ా: � &[� ఇసు+ న� ను.5 ��యను:  &ాక7ం��) 67 Jాతమ* Dా 
వ@న�!".   
 
3. ఈ చర(లA: , ఇరt ప��ల7 11 వ పంచ వర ప�ణ��క &�సop� Z�రత ప�భ*తWమ* 
ఇసు+ న� ను. 45 ��యన:  స�యమ* (Eవరమ*ల7 : 9�� Dాం \ Dాంe &�\ంద ను\ . 8.5 
��యను: , �న� అ�వృ!"#  9�ా జ[క7/ లక7 (SDP) ను. 8.5 ��యను:  మ;Cయ* 9�ా జ[క7/  
ట�ౖ= స�యం (PTA)&�\ంద ను. 28 ��యను: ) ను స���ంs�రt.  
 



4. చర(ల ప���న దృfి/  PTA �� ౖవ@ంs�రt.  ప�సు+ త 9ా: � చర(లA ఆ�!"ంచబ��న 
48 9�ా జ[క7/ లq� సహ �త+ం 84 PTA 9�ా జ[క7/ ల7 11 వ పంచ వర ప�ణ��క లA అమల7 
పరs�లi iర�Oంs�రt. 
5. ప�ణ��క లAi �దట� సంవతaరం ఇప ట�&H గడ� 9� Oందi గ*;C+సూ+ , ఇరt 
ప��ల7 పరస రం అంDSక;Cం�న 9�ా జ[క7/ ల7 తW;Cతగ>న అమల7 sయే�లi 
అంDSక;Cంs�O.  ఈ సందర¢మ*Dా, 9�ా జ[క7/ లను అనుక7న� సమయ�i&� ప£;C+ 
sేయట�i&� అ¤� Eధమ*లGౖన కృfి szేా+ మi భ�ట�� ప¦ం �� ఇవWDా, స;C 
అOన సమయమ*లA iధుల7 ఇzా+ మi Z�రత ప¦మ* �� ఇ�(ం!". 
 
6. ఇరt ప��ల7 SDP క_ట§ సమ��rశమ* తWరలA జర9ాలi అంDSక;Cంs�O. 
7. Z�ర�-భ�ట�� !ైW9ా��క Z�గzాWమLమ*నక7 ఆ��రop�న పరస ర 
నమdకమ*, సహ&ారం మ;Cయ* అవDాహనను ప�>�ం�సూ+  ఈ చర(ల7 
సుహృ!�¢వop�న, .j�హప£రWకop�న మ;Cయ* i;ాdణ�తdక �ాq�వరణమ*లA 
జ;CDాO. 
 
>ంఫ@  
11 .���/ ంబ1, 2014 


