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రవరం 22 పటంబర 2022

తననల య

త యయం

- రతననల అ"వృద&క రటర పర*తవం పదదపట
- పం4యతరజ 8ఖ మంతర ఎరరబలల
దయకర రవ

ఎలకతరత మజర నయ (రయ) పటంబర 21:
ఎలక్తురిత్ మండలం లోని కేశవపూర గార్మంలో
రైతు వేదిక పార్రంభించిన అనంతరం పంచాయ
తీరాజ శాఖ గార్మీణ అభివృదిధ్ శాఖ మంతిర్
ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు మాటాల్డుతూ రాషట్రంలో
పర్తేయ్కంగా రైతులకు తెలంగాణ రాషట్ర పర్భుతవ్ం
ఏ రాషట్రంలో లేని పథకాలు అమలు చేసుత్ందని
తెలిపారు 50 లక్షల రూపాయలతో గార్మ అభి
వృదిధ్లో భాగంగా సీసీ రోడల్ నిరామ్ణం చేసాత్మని
తెలిపారు కేశవాపూర నుండి అంబాల మారగ్మ
ధయ్లో బిర్డిజ్ నిరామ్ణం కోసం రెండు కోటల్ 50
లక్షల రూపాయలు కేటాయించి బిర్డిజ్ నిరామ్ణానికి
సహకరిసాత్ననాన్రు మంతిర్ రాకను గమనించిన
తిమామ్పూర గార్మ పర్జలు మంతిర్ కానావ్య ని
అడుడ్కునాన్రు తిమామ్పూర నుండి సీతంపేట రోడుడ్
మారగ్ం గుంతల మయంగా ఉందని సూక్ల
పిలల్లకు పర్యాణికులకు పర్మాదాలు జరుగుతు
నాన్యని పర్జా పర్తినిధులకు అధికారులకు మొర
పెటుట్కునన్ పటిట్ంచుకోలేదని మంతిర్కి వినతి
పతర్ం ఇచాచ్రు వెంటనే సాథ్నిక శాసనసభుయ్లు వి
సతీష కుమార దావ్రా 15 రోజులలో 50 లక్షలతో
రోడుడ్ మరమమ్తు చేయిసాత్నని హామీ ఇచాచ్రు
దండెపలిల్ గార్మంలో ఉదావ్న పటుట్పరిశర్మ శాఖ
ఆధవ్రయ్ంలో ఆయిల ఫామ సాగులో భాగంగా

సాగుకు సిదధ్ం అయిన రైతుల పొలాలోల్ ఆయిల
ఫామ మొకక్లు నాటి సాగుకు శీర్కారం చుటిట్న
పంచాయతీరాజ శాఖ మంతిర్ ఎరర్బెలిల్ దయాకర
రావు , ఈ సందరభ్ంగా ఎమెమ్లేయ్ మాటాల్డుతూ
అధిక దిగుబడులు ఇచేచ్ పంటలతో ఆయిల ఫామ
పంట ఒకటి అనాన్రు,మనము వాడే వంట
నూనెలలో పామ ఆయిల కూడా పర్ముఖమైనది
అని అనాన్రు.మొటట్మొదటిసారిగా దండెపలిల్
గార్మంలో సాగుచేయడానికి ముందుకు వచిచ్న
రైతులకు అభినందనలు. తెలిపారుఆయిల ఫామ
చెటుట్లోని ఫలం లోని పీచు భాగాల నుండి వంట
నూనె,గింజల నుండి కెరన్ల నూనె దిగుబడి అవు
తుందని అనాన్రు.సమైకయ్రాషట్రంలో అపప్టి
పాలకుల నిరల్క్షయ్ంతోనే ఆయిలఫాం రాషట్రంలో
సాగుచేయలేదని అనాన్రు.ఇటీవల ఆయిల ఫెడ
సంసథ్ సరేవ్ చేయగా తెలంగాణ రాషట్రంలో 206
మండలాలు ఆయిల ఫాం మొకక్ల పెంపకానికి
అనువైనవని తేలాచ్రనాన్రు.మలేసియా, ఇండోనే

షియా వంటి చినన్ చినన్ దేశాలోల్ ఆయిల ఫాం
సాగు చేసి రైతులు అధిక లాభాలను పొందుతు
నాన్రనాన్రు. నియోజకవరగ్ంలో పెదద్ఎ తుత్న
ఆయిల ఫాం పంటలు అభివృదిధ్ చెందేలా కృషి
చేసాత్మ నాన్రు.సీఎం కేసీఆర నాయకతవ్ంలో
పర్భుతవ్ం అతయ్ధికంగా వయ్వసాయ శాఖ కోసమే
నిధులు కేటాయించి రైతుల అభుయ్నన్తికి తోడప్డు
తుందని చెపాప్రు.ఎకరాకు లక్ష రూపాయల
ఆదాయం వచేచ్ ఈ పంటను సాగు చేసేందుకు
పర్భుతవ్ం రైతులకు తగిన పోర్తాస్హకాలు అంది
సుత్ందని అనాన్రు.నీటి సౌలభయ్త ఉనన్చోట
ఆయిల ఫామ వంటి సాగును పోర్తాస్హించడం
దావ్రా రైతాంగానిన్ ఆరిధ్క ంగా పరిపుషట్ం
చెయొయ్చుచ్ అని అభిపార్యపడాడ్రు. కారయ్కర్మం
అనంతరం కోతులమమ్ రైతు వేదికను దామెర
గార్మంలో సబేస్ట్షన. పంచాయతీ రాజ గార్మీణ
అభివృదిధ్ శాఖ మంతిర్ దయాకర రావు పార్రం
భించారు ఈ కారయ్కర్మంలో జిలాల్ కలెకట్ర రాజీవ
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ఇబబందల పNతనన వహనదరల
పటటంbకన జతయ రహదర నరవహణ అకరల
పలపలల రయ పరతన పటంబర 21 మజర నయ: పేరుకు మాతర్మే జాతీయ రహదారి రోడుడ్ వెంట ఎకక్డ చూసినా
గుంతలమయమే వరాష్కాలంలో పరిసిథ్తి మరి అదావ్నన్ంగా మారింది. రోడుడ్ వెంట ఎకక్డ చూసినా భారీ గుంతలు కనిపి
సుత్నాన్యి మరికొనిన్చోటల్ వరష్ం నీరు రోడుడ్పై నిలిచి ఉండడంతో రోడడ్ంతా బురదమయమై చితత్డిగా మారుతుంది
భూపాలపలిల్, గాంధీనగర ల మధయ్ పలుచోటల్ రోడుడ్ పగుళుల్ చూపి వాహనదారులు పర్మాదాల బారిన పడుతునాన్
అధికారులు మాతర్ం పటిట్ంచుకోవడం లేదు. ముఖయ్ంగా సింగరేణి ఏరియా ఆసుపతిర్ సమీపంలో మూడు చోటల్ భారీ గుంతలు
పడి దివ్చకర్ వాహనదారులు రాతిర్వేళ పర్మాదాలకు గురవుతునాన్రు. జాతీయ రహదారుల నిరవ్హణ అధికారులు పటిట్ంచు
కోకపోవడంతో పరిసిథ్తి మరింత అధావ్నంగా మారింది. ఈ రహదారిపై పర్తిరోజు జిలాల్ ఉనన్తాధికారులు సాథ్నిక ఎమెమ్లేయ్
పర్జాపర్తినిధులు వెళుత్నన్పప్టికీ ఎవరు రహదారి నిరవ్హణ విషయం మాతర్ం పటిట్ంచుకోవడం లేదు. దీంతో వాహనదారులు
ఎపుప్డు ఎలాంటి పర్మాదాలు జరుగుతాయోనని ఆందోళన వయ్కత్ం చేసుత్నాన్రు. అధికారులు సప్ందించి జాతీయ రహదారి
వెంట ఏరప్డిన భారీ గుంతలను తక్షణమే పూరిత్ చేయాలని వాహనదారులు డిమాండ చేసుత్నాన్రు.

మంర ఎర మమర..
నరసన సగ
-కనవయ రకంM అNOకనన రమQతల

పంచాయతీరాజ శాఖ మంతిర్ ఎరర్బెలిల్ దయాకర
రావు మండలంలో వివిధ పార్రంభోతస్వంలలో
భాగంగా ఎలక్తురిత్ మండలంలోని కేశవాపూర
గార్మంలో రైతు వేదికను పార్రంభించి తిరిగి
ఎలక్తురిత్ మండల కేందార్నికి వెళుత్నన్ కర్మంలో
మారగ్మధయ్ంలో తిమామ్పూర గార్మ పర్జలు నగరా
నికి కూతవేటు దూరంలో ఉండి నితయ్ం వందలాది
వాహనాలు పర్యాణించే రోడుడ్ గుంతలతో వరష్పు
నీరు చేరి పర్మాదాలకు కేరాఫ గా మారుతుందని
ఎనిన్సారుల్ వినన్వించినా పటిట్ంచుకోవడం
లేదంటూ మంతిర్ కానావ్యిన్ అడుడ్కునాన్రు.వెం
టనే మంతిర్ దయాకర రావు, ఎమెమ్లేయ్ సతీష
కుమార
రోడుడ్ను పరిశీలించి అనంతరం
మాటాల్డుతూ సమసయ్ తీవర్త అరథ్ం అయిందని
సాథ్నిక ఎమెమ్లేయ్ అభయ్రథ్న మేరకు నెల రోజుల
కిందనే రోడుడ్ మంజూరు చేశామని 15 రోజులోల్
రోడుడ్ పనులు పార్రంభిసాత్మ ని గార్మసుత్ల కు
హామీ ఇచా
ా చ్రు.

గాంధీ హనుమంతు హనమ్కొండ జిలాల్ పరిషత
చైరమ్న డాకట్ర మారపలిల్ సుధీర కుమార ఎలక్తురిత్
ఎంపీపీ మేకల సవ్పన్ .ఎంపీడీవో తూరాప్టి
సునీత. వివిధ పర్భుతవ్ శాఖల అధికారులు
టిఆరఎస నాయకులు పర్జలు పాలొగ్నాన్రు
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అయనవల మజర నయ రయ పటంబర
(21): హనుమకొండ జిలాల్ లోని ఉమమ్డి
వరంగల జిలాల్ సంబంధించిన డిసిసిబి
బాయ్ంకును తెలంగాణ రాషట్ర సహకార ఎపెకస్
బాయ్ంక చైరమ్న కొండూరి రవీందర రావు
సహకార కేందర్ బాయ్ంక పర్ధాన కారాయ్లయానిన్
సందరిశ్ంచి ఉమమ్డి వరంగల జిలాల్ డిసిసిబి
చైరమ్న రవీందరార్వు పుషప్గుచచ్ం అందించి
ఆహావ్నించారు, అందుబాటులో ఉనన్ పాలకవరగ్
సభుయ్లతో బాయ్ంకు సిబబ్ందితో రివూయ్ మీటింగ ఏరాప్టు చేయడం జరిగింది , ఎన,
పి, ఏ, డిపాజిట విధానం రికవరీ విధానం చూసి బాయ్ంకు పాలకవరగ్ సభుయ్లను
బాయ్ంకు సిబబ్ందిని అభినందించినారు ఇందులో ఉమమ్డి వరంగల జిలాల్ డీసీసీబీ
బాయ్ంక చైరమ్న మారేన్ని రవీందర రావు నూతనంగా పది బాయ్ంకులను ఏరాప్టుకు,
లోన బడెజ్ట పెంచాలని అలాగే నూతన ఏటీఎం లు ఏరాప్టుకు సహకరించాలని
కోరారు, సహకార సంఘ చైరమ్న లకు గౌరవ వేతనం పి ,ఎ ,సి ,ఎస. సీ,ఈ.ఓ,
హెచ. ఆర పాలసీ విధానం పై చరిచ్ంచి టి, ఎస, సి ,ఏ, బి. చైరమ్న సానుకూలంగా
సప్ందించారు, ఈ సమావేశంలో బాయ్ంక చైరమ్న తో పాటు వైస చైరమ్న కుందూరు
వెంకటేశవ్ర రెడిడ్ , డైరెకట్రుల్ ఏనన్మనేని జగనోమ్హన రావు , చెటుట్పలిల్ మురళీధర
రావు , సంపెలిల్ నరసింగరావు , బాయ్ంక సీఈవో చినాన్రావు , బాయ్ంకు డీజీఎంలు
రోహిణి , కురువ నాయక ఉనాన్రు.
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- మఖయమంతరక రణపడ ఉంటం
- అనన వరగలక సమనయయం
- రషటరంల అననచటల..
అంగనవడ కంరల నరమణం
- రషటర అ;వృ=>న చస ఓరవలక
పతననర
- వGHల, వKవషల రచచగడతననర.
- పడ మల సమసయ..
తవరల పరషకరసతం
- మంతర సతయవత రXడ
- పలపలలల పల అ;వృ=> పనలక
పరరం\తసవల శంకస`పనల
- పడ మల ప అకరలత సమకష
పలపలల సరయ పరతన సపటంబర 21 మజర
నయస సరయ:
అనిన్ వరాగ్లకు సమనాయ్యం చేసుత్నన్ ముఖయ్మం
తిర్కి రాషట్ర పర్జలందరూ రుణపడి ఉంటారని రాషట్ర
గిరిజన,సతరీ, శిశు సంకేష్మ శాఖల మంతిర్ సతయ్వతి
రాథోడ అనాన్రు బుధవారం ఆమె జిలాల్లోని
కేందర్ం సమీపంలోని సెగగ్ంపలిల్ లో 7.80 లక్షల
వయ్యంతో నిరిమ్ంచబడిన నూతన అంగన వాడీ
కేందార్నిన్ పార్రంభించారు. అనంతరం కోటి 10
లక్షల వయ్యంతో జిలాల్ కేందర్ంలో,బాలికల రక్షణ
భవన నిరామ్ణ పనులకు శంకుసాథ్పన చేశారు.*
ఈ సందరభ్ంగా మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ,
ఎమెమ్లేయ్ గండర్ వెంకటరమణారెడిడ్ లు
మాటాల్డుతూ ఆగసుట్ 15 పురసక్రించుకొని 15

గురువారం 22 సెపెట్ంబరు 2022

తెరాసా పేద పర్జల పర్భుతవ్ం

రోజులపాటు సవ్తంతర్ భారత వజోర్తస్వాలను
ఎంతో ఘనంగాజరుపుకునాన్మనిసెపెట్ంబర 17
హైదరాబాద సంసాథ్నం భారతదేశంలో విలీన
మైన సందరభ్ంగా 16, 17, 18 వ తేదీలలో
తెలంగాణ జాతీయ సమైకయ్త వజోర్తస్వాలను
ఘనంగా జరిపిన ఘనత ముఖయ్మంతిర్ కేసీఆర కే
దకుక్తుందనాన్రు కొంతమంది నాయకులు
పర్జల మధయ్విభేదాలు,విదేవ్షాలురెచచ్గొడుతునాన్
రని ముఖయ్మంతిర్ కేసీఆర భారతదేశ చరితర్
ఉదయ్మ సూఫ్రిత్ని పర్తి ఒకక్రిలో పెంపొందించే
విధంగా
తెలంగాణ
జాతీయ సమైకయ్త వజోర్తస్
వాలను
బర్హామ్ండంగా
నిరవ్హించారని
ఈ
సందరభ్ంగా
మంతిర్
అనాన్రు.ఈ
రాషట్రంలో
అధిక శాతం ఉనన్ గిరిజ
నులకు 10 శాతం రిజరేవ్
షన పెంచడంతో పాటు ,
గిరిజన బందు కూడా
ఇవావ్లని ముఖయ్మంతిర్

పర్కటించడం ఎంతో సంతోషకరమని రాషట్రవాయ్
పత్ంగా ఉనన్ గిరిజన సోదరుల తరఫున
ముఖయ్మంతిర్ కి శిరసుస్ వంచి ధనయ్వాదాలు తెలి
యజేసుత్నాన్ననిగతంలో అంగనావ్డీ వరక్రల్ అభి
వృదిధ్కి అంతగా పార్ముఖయ్తను ఇవవ్లేదని
తెలంగాణ
రాషట్ర
ఆవిరాభ్వం
తరావ్త
ముఖయ్మంతిర్ కేసీఆర ఈ రాషట్రంలో పర్తి ఒకక్రి
అభివృదిధ్,సంకేష్మం కోసం నిరంతరం పాటుపడు
తునాన్రని ఆమె అనాన్రు.ఆరోగయ్ లకిష్ పథకం
దావ్రా బాలింతలకు, గరిభ్ణిలకు పౌషిట్క ఆహారం
అందిసుత్నాన్మని దేశంలో ఎకక్డా లేనివిధంగా
తెలంగాణ రాషట్రంలో ఉనన్ అంగనావ్డి టీచరల్కు
గౌరవ వేతనాలను అందించడం
జరుగుతుందని కేందర్ పర్భుతవ్ం
అంగనావ్డి టీచరల్కు కేవలం
2,800 రూపాయలు మాతర్మే ఇసేత్
సీఎం కేసీఆర 13,659 రూపాయ
లను అందించడం జరుగుతుందని
ఎపుప్డైనా కేందర్ం వాటా 80
శాతం ఉంటే రాషట్రం వాటా 20%
ఉండేదనితెలంగాణ రాషట్ర సాధన
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(ఖనపరం మజర నయస )
అడవి హరిత శోభతో అలరారుతూ ఉంది... చెటల్నీన్ కొతత్ చివుళుల్
తొడగడంతో కొండకోనల కు పచచ్ని చీర కటిట్నటుల్ నేతర్పరవ్ంగా
మారిపోయింది. సెలయేటి గలగలలు... జలపాతపు హోరు పరాయ్
టకులను మంతర్ ముగుద్లను చేసూత్.. మరో లోకంలో విహరింప
జేసుత్నాన్యి.. అంతులేని సొగసు తో పర్కృతి అందాలు సందరశ్కు
లను ఆకరిష్సూత్ నే.. సరాక్ర కు ఆదాయానిన్ తెచిచ్పెడుతునాన్యి.
పర్తయ్క్షంగా పరోక్షంగా ఎంతో మంది నిరుదోయ్గులకు ఉపాధి కలిప్
సుత్నాన్యి...
అడవి అందాలతో అలరించడమే కాదు.
ఆదాయానిన్ తెచిచ్పెడుతుంది. రెండు మూడేళల్లో అటవీశాఖ
ముఖచితర్ం మారిపోయింది. అనేక పార్ంతాలోల్ కొతత్ పరాయ్టక
నిలయాలుగా మారాయి. సందరశ్కులతో కళకళలాడుతునాన్యి..
సాథ్నికంగా ఉపాధి అవకాశాలను అందిసుత్నాన్యి. వరంగల
అరబ్న, రూరల, జయశంకర, ములుగు, మహబూబాద జిలాల్ లోని
అటవీ శాఖ గత కొనేన్ళుల్గా అనేక పార్ంతాలను పరాయ్టకులను
ఆకరిష్ంచే విధంగా తీరిచ్దిదిద్ంది. ఇవనీన్ ఇపుప్డు రాషట్రంలోనే
పేరునన్ కొతత్ పరాయ్టక పర్దేశాలుగా వెలుగొందుతునాన్యి. యాతిర్
కులకు సౌకరాయ్లు కలిప్ంచడం, పలు కొతత్ ఆకరష్ణలు ఏరాప్టు
చేయడంతో తాకిడి పెరిగింది. దేశ విదేశీ సందరశ్కులు వీటిని
చూసేందుకు ఆసకిత్ చూపుతునాన్రు. సుదూర పార్ంతాల నుంచి

తరలి వసుత్నాన్రు. దీంతో
ఆదాయం కర్మంగా పెరుగు
తోంది. పర్కృతి పరాయ్టకా
నికి పార్ధానయ్ం ఇసుత్న న్
ఔతాస్హికులు అటవీశాఖ
చూపిసుత్న న్
అందాలను
వీకిష్ంచేందుకు వరుస కడు
తునాన్రు. ఎనోన్ ఆకరష్ణలు
ఉమమ్డి వరంగల జిలాల్ లోనే అతి పెదద్ చెరువు పాకాల. ఖానాపూర
మండలం లో కనుచూపుమేర నిటితో చినన్పాటి సముదర్ం లా కని
పిసుత్ంది.ఇకక్డ ఉదయం పాకాల లలో పెదవిని పోలిన నీడ దరశ్నం
యిసుతుంది. పాకాల కు పేర్ముకులసందడీ ఎకుక్వగా ఉంటుంది.
ఇపుప్డు పెళిల్ళుల్ షూటింగ కోసం ఎకుక్వగా వసుత్ంటారు. ఇకక్డ
అటవీ శాఖ అనేక సంసక్రణలు చేపటిట్ంది. రెండేళల్ కిర్తం సరసుస్
వదద్ ఆదాయం సునాన్. 2017 లో ఏసీ గదుల నిరామ్ణం, కటట్పై
మరమమ్తులు చేసి, పగోడా ను నిరిమ్ంచి, ఉదాయ్నవనానిన్ తీరిచ్ది
దాద్రు. బోటింగ ను ఏరాప్టు చేశారు. సందరశ్కులు విపరీతంగా
పెరిగారు. పారిక్ంగ టికెట, పర్వేశ రుసుము లో కలిపి నెలకు లక్ష
వరకు ఆదాయం వసుత్ంది. ఇటీవల ఏరాప్టు చేసిన 3డి బొమమ్లు
పర్తేయ్క ఆకరష్ణగా నిలుసుత్నాన్యి.

తరావ్త రాషట్ర పర్భుతవ్ం వాటా 80% ఉంటే కేందర్
పర్భుతవ్ం వాటా 20 శాతం మాతర్మే ఉందని
అనాన్రు. ముఖయ్మంతిర్ దేశంలో ఎకక్డా లేనివి
ధంగా గార్మపంచాయతీ వయ్వసథ్ను పటిషట్పరిచా
రని వచేచ్ ఏడాది నుండి పర్తి గార్మంలో
అంగనావ్డి సెంటర ఏరాప్టు చేసుకుంటామని
ఈ సందరభ్ంగా మంతిర్ సతయ్వతి తెలిపారురాషట్ర
వాయ్పత్ంగా ఉనన్ 37,200అంగనావ్డి సెంటరల్కు
గాను 12 వేల అంగనావ్డి సెంటరల్కు సొంత
భవనాలు లేవని. ఆయా భవనాల ఏరాప్టుకు
వచేచ్ ఏడాది బడెజ్ట కేటాయింపజేసి యుదధ్ పార్తి
పదికన వాటిని పూరిత్ చేసాత్మ ని చెపాప్రు.
అనంతరం కాకతీయ ధరమ్ విదుయ్త కేందర్ం కే టి
పి పి లో ని అతిథి గృహంలో పోడు భూములపై
అధికారులు పర్జాపర్తినిధులతో సమీక్ష నిరవ్హిం
చారు. తవ్రలో పోడు భూముల సమసయ్లను పూరిత్
సాథ్యిలో పరిషక్రిసాత్మ ని వారు హామీ
ఇచాచ్రు.ఈ కారయ్కర్మంలోమునిస్పల చైరమ్న
వెంకటార్ణి, వైస చైరమ్న కొతత్ హరిబాబు, జడీప్
వైస చైరమ్న కలేల్పు శోభ, ఎంపీపీ మందల
లావణయ్, గర్ంథాలయ సంసథ్ చైరమ్న బురర్ రమేష
గౌడ, పిఎసిఎస చైరమ్న మేకల సంపత, జిలాల్
కలెకట్ర భవిష మిశార్, అదనపు కలెకట్ర దివాకర,
ఐటీడీఏ పీవో అంకిత, ఇతర అధికారులు,
టిఆరఎస నాయకులు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

తలంణ మతసస్య కరల,
మతసస్య కరమక సంఘం రసర
కరదర  ంక

హనమకండ సట, సపటంబర 21, మజర నయస:
తెలంగాణ మతస్య్ కారులు, మతస్య్ కారిమ్క సంఘం రాషర్ట్ కారయ్దరిశ్
గా గొడుగు వెంకట ఏకగీర్వంగా ఎనిన్కైనాన్రు. తెలంగాణ మతస్య్
కారులు, మతస్య్ కారిమ్క సంఘం రాషర్ట్ విసత్ృత సాథ్యి సమావేశం
హైదరాబాద సుందరయయ్ విజాఞ్న కేందర్ంలో
నిరవ్హించారు.
రాషర్ట్ం నలుమూలల నుండి పర్తినిధులు పాలొగ్నాన్రు. మతస్య్
కారుల సమసయ్ల పరిషక్రించాలని కోరతూ పలు తీరామ్నాలు
చేశారు. హనుమకొండ జిలాల్ కారయ్దరిశ్గా ఉనన్ గొడుగు వెంకట ను
రాషర్ట్ కారయ్దరిశ్గా ఏకగీర్వంగా ఎనున్కునాన్రు. 10 ఎకరాల సథ్లం
కేటాయించాలి...తెలంగాణ రాషర్ట్ంలో 2వ అతి పెదద్ నగరమైన
వరంగల టైర సిటిలో 10 ఎకరాల సథ్లం కేటాయించి రూ. 50 కోటల్
తో హోల సేల చేపల మారెక్ట ను నిరిమ్ంచాలని తెలంగాణ మతస్య్
కారులు, మతస్య్ కారిమ్క సంఘం రాషర్ట్ కారయ్దరిశ్ గొడుగు వెంకట
డమాండ చేశారు. మతస్య్కారులకు ఉపాధి ఉమమ్డి వరంగల జిలాల్ ,
రాషర్ట్ వాయ్పత్ంగా మతస్య్ సంపదను అందించవచుచ్ననాన్రు. వరంగల
మహా నగరంలో పర్తి కారొప్రేషన డివిజన శాశవ్త రిటైల ఫిష
మారెక్ట ఏరాప్టు చేయాలని డిమాండ చేశారు.
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బకమమ రల పంప సన ఎమమలయ ఆరర
బ ప నయకల అరస

ఎలకతరత మజర నస (సర) సపటంబర 21:
ఎలక్తురిత్ మండలంలో రాషట్ పంచాయితీ రాజ గార్మీణ
అభివృదిధ్ శాఖ మంతిర్ ఎరర్బెలిల్ దయాకరరావు పరయ్టన
ఉనన్ నేపదయ్ంలో పర్జలకు ఇచిచ్న హామీలను అమలు
చేయడంలో తెలంగాణ రాషట్ర పర్భుతవ్ం విఫలమైందని పర్శిన్
సాత్మనె భయంతో అనాయ్యంగా, అకర్మంగా మండలంలోని
భారతీయ జనతా పారీట్ నాయకులను, కారయ్కరత్ల ను
పోలిసులు ఉదయం 4 గంటలకే అరెసట్ చేసి పోలీసేట్షన కు
తరలించారని వృక్ష పర్సాద దాత జనన్పురెడిడ్ సురేందర రెడిడ్
(జె ఎస ఆర), అరెసట్ అయిన బిజెపి నాయకులను పోలీస
సేట్షనోల్ పరామరిశ్ంచి వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ
చేశారు ఈ కారయ్కర్మంలో మండల పారీట్ అధయ్కుష్లు
కుడుతాడి చిరంజీవి, నాయకులు అడేపు శీర్వరధ్న, కంచరల్
శంకరయయ్, ముసెక్ వెంకటేష, జనగాని కిషట్యయ్, దామెర
ఎంపీటీసీ గొరెర్ అదం, కోరే కారిత్క, చిదురాల వెంకటేష,
పలెల్పాటి మదుకర, అడేపు కపివరధ్న, కడిపికొండ దేవేందర
రెడిడ్, అరెపలిల్ వినోద, ఎరర్గోళల్ రాజు, బిటల్ లింగయయ్, వాంకే
రవీందర, సోలేంకి రాజేశవ్ర రావులను అరెసుట్ చేశారు.

మటటగటటప రక క#లంబంగ, టరకకంగ
తలంగణ పర0తవం కరడలక అధక పరధనం
అడవంచర సపరటసక వరంగల అనకలం
కడ చరమన సంగంరడడ సందర రజ Rదవ

హనమకండ సట, సపటంబర 21, మజర నస
తెలంగాణ పర్భుతవ్ం కీర్డలకు అధిక పార్ధానయ్ం ఇసోత్ందని,
ముఖయ్మంతిర్ కేసీఆర కీర్డాకారులను పోర్తస్హిసుత్నాన్రని
కుడా చైరమ్న సంగంరెడిడ్ సుందర రాజ యాదవ అనాన్రు.
కుడా ఆధవ్రయ్ంలో మెటుట్గుటట్పై రాక కైల్ంబింగ, టెర్కిక్ంగ ను
బుధవారం పార్రంభించారు. కారయ్కర్మానికి ముఖయ్ అతిథిగా
వరద్నన్పేట శాసనసభుయ్లు అరూరి రమేష హాజరయాయ్రు.
ఈ సందరభ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ అడెవ్ంచర సోప్రట్స్కు
వరంగల అనుకూలం అనాన్రు. కీర్డాకారులకు అనిన్ విధాలా
అండ గా ఉంటామ ని తెలిపారు. కారయ్కర్మంలో సాథ్నిక
కారొప్రేటర రాధికారెడిడ్, అరుణ, జీడబూల్య్ఎంసీ కమిషనర
పార్విణయ్, నగర పోలీస కమిషనర తరుణ జోషి, కుడా అధికా
రులు పీఓ అజిత రెడిడ్, ఈఈ భీంరావు, పాలొగ్నాన్రు.

టపసస మంబరగ రనవస

అనవల మజర నస సర సపటంబర 21
వరంగల జిలాల్ వరధ్నన్పేట నియోజకవరగ్ం కోఆరిడ్నేటర నమినల్
శీర్నివాస టి పిసిసి పర్తినిధుల సమావేశం రాజమోహన
ఉనితం పి ఆర ఓ అధయ్క్షతన నాంపలిల్లో గల రెడ రోజ
ఫంక్షన హాల లో సమావేశం జరిగినది ఈ కారయ్కర్మంలో టి
పి సి సి సభుయ్లుగా నమిండల్ శీర్నివాస ఎనిన్కయాయ్రు జాతీయ
కాంగెర్స పారీట్ అధయ్కుష్నిగా రాహుల గాంధీ ని పారీట్
బాధయ్తలు చేపటాట్లని ఏకగీర్వంగా తీరామ్నం చేయడం జరిగి
నదిఈ కారయ్కర్మంలో పిసిసి అధయ్కుష్లు రేవంత రెడిడ్ మాజీ
పీసీసీ అధయ్కుష్లు కెపెట్న ఉతత్మ కుమార రెడిడ్ సీఎలీప్
నాయకులు బటిట్ వికర్మారక్ వరిక్ంగ పెర్సిడెంట మహేష
కుమార గౌడ మాజీ ఉపముఖయ్మంతిర్ దామోదర రాజన
రిస్ంహ ఇంకా ఇతర నాయకులు రాషట్రం నుంచి పిసిసి పర్తిని
ధులు డిసిసి అధయ్కుష్లు ముఖయ్ నాయకులు పాలొగ్నాన్రు.

అనవల, సపటంబర (21) మజర నస
సర
హనమ్కొండ జిలాల్ అయినవోలు మండల
కేందర్ంలోని వరధ్న న్పేట నియోజకవరగ్ం
ఎమెమ్లేయ్ ఆరూరి రమేష బతుకమమ్ చీరల
పంపిణీ అయినవోలు మండల కేందర్ంలోని
రైతు వేదిక నందు మండల కేందర్ంలోని మహి
ళలందరికీ బతుకమమ్ చీరలు పంపిణీ చేయడం
జరిగింది. ఈ కారయ్కర్మంలో ఎమెమ్లేయ్ ఆరూరి
మాటాల్డుతూ సదుద్ల బతుకమమ్ మనకు
తెలంగాణ సాంసక్ృతికతను తెలియపరిచే
పర్పంచంలోనే బతుకమమ్ పండుగ తెలంగాణ
రాషట్ర ఎంతో పార్తిసత్తమ్కంగా భావితరాలకు
గురుత్ండి పోయేలాగా బతుకమమ్ పండుగ ఆడి

సుఖసంతోషాలతో ఆడపడుచులు ఉండాలని
ముఖయ్ ఉదేద్శంతో బతుకమమ్ చీరలు పంపిణీ
చేసుత్నాన్మని వరధ్న న్పేట ఎమెమ్లేయ్ ఆరూరి
రమేష అనాన్రు ఈ కారయ్కర్మంలో అయిన

వోలు ఎంపీపీ మారేన్ని మధుమతి రవీంద
రార్వు టిఆరఎస నాయకులు కారయ్కరత్లు వివిధ
గార్మాల నుంచి వచిచ్న ఆడపడుచులు తదిత
రులు ఈ కారయ్కర్మంలో పాలొగ్నాన్రు,

30 ఏiలగ సడ డరనజ లద
సమస పరషకరంచలన కలన వసల

ధరమసగర సపటంబర 21 (సర నస):
మండల కేందర్ంలో ఉనన్ ధరమ్సాగర గార్మ
పంచాయతీ ఐదో వారడ్ లో గత 30 సంవతస్
రాల నుండి సైడ డైరనేజీ లేక బాధపడుతునాన్
మని కాలనీవాసులు బుధవారం పతిర్కము
కంగా తెలిపారు ఈ సందరభ్ంగా కాలనీవా
సులు మాటాల్డుతూ గత 30 సంవతస్రాలుగా
మా వారుడ్కి సైడ డైరనేజీ లేవు ఇండల్ నుండి
వచేచ్ నీరు మరియు వరష్ం కొటిట్నపుప్డు వచేచ్
నీరుతో రోడుడ్ మొతత్ం బురదమయంగా మారి
పర్మాదం వాటిలుల్తుందని వారి ఆవేదన
వయ్కత్ం చేశారు ధరమ్సాగర మెయిన రోడుడ్ రహ
దారికి పది అడుగుల దూరంలో ఉనన్ ఐదో

వారుడ్ సిసి రోడుడ్ మొతాత్నికే
కంకరలేసి వాహనదారులకు
ఇటు కాలనీవాసులకి చాలా ఇబబ్ందికరంగా
మారిందనాన్రు. గతంలో రేషన డీలర షాపుకు
వెళిల్ బియయ్ం తీసుకొని వసుత్న న్ కొందరు
మహిళలు రోడుడ్ మీద పడి దెబబ్లు తగిలిన
రోజులు కూడా ఉనాన్యనాన్రు ధరమ్సాగర
గార్మపంచాయతీ సరప్ంచ మరియు కారయ్ద
రుశ్లకు ఎనిన్ ఫిరాయ్దులు చేసిన ఉపయోగం
లేదని వాపోయారు ఇపప్టికైనా పై అధికారులు
ఐదో వారడ్ పై చొరవ తీసుకొని సిసి రోడుడ్
నిరామ్ణం ఎతుత్గా పోసి సైడ డైరనేజీలు నిరిమ్ం
చాలని అధికారులను కోరారు. ఇటిట్
విషయంపై ధరమ్సాగర మండల కారయ్దరిశ్

మహేశవ్ర వివరణ కోరగా గార్మపంచాయ
తీలో అభివృదిధ్ పనులకు గాను ఎలాంటి
నిధులు లేవు సిసి రోడుల్ సైడ డైరనేజీలు
గార్మంలో కొనిన్ సిసి రోడుల్ సైడ కాలువలు
అలాగే ఉనాన్యి గార్మపంచాయతీకీ నిధులు
రావడంతో వాటి నిరామ్ణం చేపడతామని
తెలిపారు.ఈ
కారయ్కర్మంలో మరిర్పలిల్
యాదగిరి, మరిర్పలిల్ రమేష, కళెళ్పు రాజు,
కళేల్పు శీను, చిలుక విజయరావ, చాడ వెంకట
రెడిడ్, రేమిడి భూపాల రెడిడ్, చింతరాజు,
చొపప్దండి పవన, మరిర్పలిల్ రాజు, మరిర్పలిల్
శీర్కాంత, పర్మదవ్రదేవి, 5వ వారుడ్ కాలనీ
మహిళలు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

'రసలక ,ర రకల

కరకరతన కంటక రపపల కపడకంట ఎమమల ఆరర
ఎందర వచచన టఆరఎస న {కటటలర

అనవల మజర నస సర సపటంబర (21 )
హనమ్కొండ జిలాల్ అయినవోలు మండల కేందర్ంలోని తెలంగాణ రాషట్ర
సమితి పారీట్ కారాయ్లయం నందు వరధ్నన్పేట ఎమెమ్లేయ్ ఆరూరి రమేష
ఆధవ్రయ్ంలో భారీగా చేరికలు ఎమెమ్లేయ్ ఆరూరి రమేష మాటాల్డుతూ
రాషట్రంలో జరుగుతునన్ అభివృదిధ్, సంకేష్మ కారయ్కర్మాలకు ఆకరిష్తులై
వివిధ పారీట్ల నుంచి సవ్చఛ్ందంగా టీఆరఎసలో నందనం గార్మానికి
చెందిన బిజెపి,కాంగెర్స పారీట్ల నుండి మండల పారీట్ ఆధవ్రయ్ం లో
సుమారు 100 మంది వరధ్నన్పేట నియోజకవరగ్ం ఎమెమ్లేయ్ అరూరి
రమేష సమక్షంలో టీఆరఎసలో చేరారు. వారికి ఎమెమ్లేయ్ గులాబీ
కండువా కపిప్ పారీట్లోకి ఆహావ్నించారు. ఈ కారయ్కర్మంలో అయిన
వోలు మండల ఎంపీపీ శీర్మతి మారేన్ని మధుమతి రవీందర రావు,జడీప్
వైస చైరమ్న గజజ్ల శీర్రాములు, కో ఆపష్న గుంశావలి,నందనం సొసైటీ

బధతనక సల }న అపపగంచన బల కరట పలసల
ధరమ్సాగర సెపెట్ంబర 21 (సూరయ్ నూయ్స) బాధితునికి సెల ఫోన అపప్
గించిన బూల్ కోరట్ పోలీసులు, ధరమ్సాగర మండలం కరుణాపురం
గార్మంలో ఉనన్ ఢిలీల్ పబిల్క సూక్ల పరిధిలో బుధవారం విధులు నిరవ్
హిసుత్నన్ బూల్ కోరట్ పోలీసులకు హైదరాబాద రహదారిపై 20వేల విలు
వగల సెల ఫోన దొరకగా , వెంటనే సెల ఫోన దారుడు వడల్కొండ రవి
తండిర్ సతయ్నారాయణ గార్మం కృషాణ్దిగూడెం చిలూప్ర మండలం

వైస చైరమ్న చందర రావు,దేవసాథ్నం మాజీ చైరమ్న మునిగాల సమమ్యయ్,
రాజశేఖర,నియోజకవరగ్ అధికార పర్తినిధి మిదెద్పాక రవీందర,మండల
పర్చార కారయ్దరిశ్ కోమలత,మండల యూత అధయ్కుష్లు మరుపటల్ నరేష
,మండల ,ఎసిస్ సెల,బీసీ సెల అధయ్కుష్లు దుపెప్లిల్ కొమురయయ్,విజయ
భాసక్ర,సాధ్నిక,ఎంపీటీసీ కలప్న మధుకర,నందనం సరప్ంచ యాకర
మంజూల యాదగిరి,ఉపసరప్ంచ ఆరెలిల్ మౌనిక రాము,గార్మ పారీట్
అధయ్కుష్లు పరమేష,లవన,తెరాస కారయ్కరత్లు దేవదాసు,మండల సతయ్ం,
చీకటి శీర్ను,తండావెంకనన్,చింత అశోక,తదితరులు పాలొగ్నాన్రు..
జనగాం జిలాల్ వివరాలు అడిగి తెలు
సుకుని గంట వయ్వధిలో రవికి సెల
ఫోన అపప్గించారు. విషయం తెలు
సుకునన్ ధరమ్సాగర మండల సీఐ
ఒంటేరు రమేష పోలీస కానిసేట్బుల
జనున్ రమేష, పెసర భాసక్ర లను
అభినందించారు .సెల ఫోన
దారుడు రవి ధరమ్సాగర బూల్ కోరట్
పోలీసులకు కృతజఞ్తలు తెలిపారు.
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రత ఒకకరక సంకమ పథక
మంతర కపపల ఈశవర న
కలసన మలమVనడ
నయకల
నరసంపట/చననరవపట(సపటంబర 21)మజర నయస
సరయ:
బుధవారం హైదరాబాద పటట్ణంలోని మినిసట్ర కావ్రట్రస్ లో
మాల మహానాడు వరంగల జిలాల్ అధయ్కుష్డు సాధు నరిస్ంగ
రావు ఆధవ్రయ్ంలో తెలంగాణ రాషట్ర సాంఘిక సంకేష్మ శాఖ
మంతిర్వరుయ్లు కొపుప్ల ఈశవ్ర ని మరాయ్దపూరవ్కంగా కలిసి
పుషప్గుచచ్ మిచిచ్ శాలువతో సనామ్నించడం జరిగింది.ఈ
కారయ్కర్మంలో మాల మహానాడు జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్
కోతి విషుణ్, కారయ్దరిశ్ కునమలల్ కమలాకర, నరస్ంపేట
మండల అధయ్కుష్డు ఆశోద నరిస్ంగం ఉనాన్రు.

చననరవపట ససటల రతలక
ర.5.53 కటల రణమb...!

నడ నరసంపట ఎమమలయ పదద సదరశన రడడ చతల
మదగ చకకల పంపణ...
చననరవపట ససట చరమన మదధసన సతయనర
యణరడడ...

చననరవపట (సరయ మజర నయస): చెనాన్రావుపేట
పార్థమిక వయ్వసాయ సహకార సంఘంలో రైతులకు 5 కోటల్
53 లక్షల 80 వేల 778 రూపాయల రుణమాఫీ జరిగినటుల్
చెనాన్రావుపేట సొసైటీ చైరమ్న ముదద్సాని సతయ్నారాయణ
రెడిడ్ బుధవారం తెలిపారు. ఈ సందరభ్ంగా ఆయన
మాటాల్డారు. చెనాన్రావుపేట పార్థమిక వయ్వసాయ సహకార
సంఘం పరిధిలో నరస్ంపేట, ఖానాపురం, నెకొక్ండ, చెనాన్
రావుపేట మండలాల పరిధిలోని 16 గార్మాలకు చెందిన
1551 మంది సొసైటీలో సభయ్తవ్ం కలిగిన రైతులకు 2018
సంవతస్రానికి సంబంధించిన 5 కోటల్ 53 లక్షల 80వేల
778 రూపాయల రుణమాఫీ జరిగినటుల్ తెలిపారు. అరహ్త
కలిగిన రైతులకు సవ్లప్కాలిక రుణాల రెనుయ్వల కింద
నరస్ంపేట ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్ చేతుల మీదుగా నేడు
గురువారం చెకుక్ల పంపిణీ కారయ్కర్మానిన్ నిరవ్హిసుత్నన్టుల్
తెలిపారు. చెకుక్ల పంపిణీ కారయ్కర్మం ఉదయం 11
గంటలకు జరుగుతుందని సభయ్తవ్ం ఉనన్ రైతులు ఈ
అవకాశానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు.

నడ కసతరబ జనయర

కrశల భవనం...!

పరరంభంచననన ఎమమలయ పదద సదరశన రడడ...

చననరవపట (సరయ మజర నయస): కసూత్రాబ్ గాంధీ
బాలికల విదాయ్లయం కళాశాల భవనం పార్రంభోతస్వానికి
సిదధ్మైంది. చెనాన్రావుపేట మండల కేందర్ంలోని కసూత్రాబ్
గాంధీ బాలికల విదాయ్లయం పాఠశాల పర్కక్న డైరెకట్రేట ఆఫ
సూక్ల ఎడుయ్కేషన కింద నిధులు రూ.1 కోటి 35 లక్షలు
మంజూరయాయ్యి. ఈ నిధులతో టిఆరఎస మండల
నాయకులు, మాజీ ఎంపీపీ కేతిడి వీరారెడిడ్ భవన నిరామ్ణ
పనులను దగగ్రుండి తవ్రితగతిన పూరిత్ చేయించారు. అలాగే
అనిన్ హంగులతో నూతనంగా నిరిమ్ంచిన భవనానిన్ పార్రం
భోతస్వానికి సిదధ్ం చేశారు. భవన పార్రంభోతస్వ ఏరాప్టల్ను
టీఎస ఈ డబూల్య్ ఐ డి సి డిఈ అరుణ కుమార, ఏఈ అశోక
కుమార లు బుధవారం పరిశీలించారు. నేడు గురువారం
నరస్ంపేట ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్ ఈ నూతన భవనానిన్
మధాయ్హన్ం 12 గంటలకు పార్రంభోతస్వం చేయనునన్టుల్
కసూత్రాబ్ సెప్షల ఆఫీసర మెటుట్పలిల్ జోయ్తి తెలిపారు. నూతన
భవనం పార్రంభం కానుండడంతో కసూత్రాబ్ పాఠశాల,
కళాశాల విదాయ్రిథ్నీల కషాట్లు తీరనునాన్యి.

బట రడడ వడలప పనలక శంకసపన
దగగండ మండలంల కతత పనన
గరతంప కరడల పంపణ
చసన ఎమమలయ పదద, ఎంప కవత
నరసంపట / దగగండ సపటంబర 21
(సరయ మజర నయస ): నరస్ంపేట నియోజ
కవరగ్ంలోని నలల్బెలిల్ వయా దుగొగ్ండి గిరిన్బా
వి వరకు రూ.1500 లక్ష లతో నిరిమ్ంచనునన్
బిటి రోడుడ్ వెడలుప్ పనులకు మంగళవారం
నరస్ంపేట ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్
గారు,మహబూబాబాద ఎంపీ. మాలోతు
కవిత ల చేతుల మీదుగా శంకుసాథ్పన
చేశారు. నరస్ంపేట నియోజకవరగ్ంలో కొతత్గా
12 వేల మందికి ఆసరా పింఛనుల్ మంజూరు
కాగా దుగొగ్ండి మండలంలోని వెంకటాపూ
ర, రేబలెల్, దుగొగ్ండి, దేశాయిపలిల్, గుడి

మహేశవ్రం గార్మాలకు చెందిన కొతత్వి,
పాతవి 288 ఆసరా పెనష్నల్ గురిత్ంపు కారుడ్ల
ను, ధుర్వ పతార్లను ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న
రెడిడ్ లబిధ్దారులకు అందచేశారు. ఈ సంద
రబ్ంగా పెదిద్ మాటాల్డుతూ నియోజకవరగ్ంలో
అరహ్త ఉనన్ పర్తి ఒకక్రికీ రాజకీయలక
తీతంగా సంకేష్మ పథకాలు వసుత్నాన్యని,
ఇంకా పలు కారణాల వలల్ పెనష్న కారుడ్లు
రాని అరహ్త ఉనన్వారు మళీల్ మానుయ్వల గా
ఆఫ లైన దావ్రా సాథ్నిక ఎంపిడివో కారాయ్ల
యంలో దరఖాసుత్ చేసుకోవచచ్నాన్రు.ఈ
కారయ్కర్మంలో జెడిప్ వైస చైరమ్న ఆకుల
శీర్నివాస, నలల్బెలిల్, దుగొగ్ండి మండలాల
ఎంపిపిలు, మండలాల పారీట్ అదయ్కుష్లు,
ఎంపిటిసిలు, సరప్ంచ లు, ఇతర పర్జాపర్తి
నిధులు,
పారీట్
ముఖయ్
నాయకులు,
అధికారులు, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

నడ పల గరమలల..

చననరవపట (సరయ మజర నయస):

నేడు గురువారం నూతన ఆసరా పెనష్నల్ను
నరస్ంపేట ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్
పంపిణీ చేయనునాన్రు. చెనాన్రావుపేట,
అకక్ల చెడ, జోజిపేట నారాయణ తండా,
అమీనాబాద, పతిత్ నాయక తండ, లింగగిరి,
తోపనగడడ్ తండ, జలిల్, కంది గడడ్ తండ,
బాపునగర, శంకరం తండ, ఎలల్యయ్ గూడెం,
చెరుకొముమ్ తండ, బోడ మాణికయ్ం తండ, 16
చింతల తండ గార్మాలోల్ని ఆసరా పింఛన లబిధ్
దారులకు పింఛన మంజూరు కారుడ్లను,
ధుర్వీకరణ పతార్లను పంపిణీ చేయనునన్టుల్
ఎంపీడీవో గడడ్ం దయాకర తెలిపారు.

వదయరల అభయసన సమరధయలన వదయరల వయకతగతన పరశభరత పటంచల
పంచ వధంగ కృ~ చయల
చననరవపట (సరయ మజర నయస): విదాయ్రుథ్లు వయ్కిత్గత పరిశు

చననరవపట (సరయ మజర నయస):
విదాయ్రుథ్ల అభయ్సన సామరాథ్య్లను పెంచే విధంగా ఉపాధాయ్యులు
కృషి చేయాలని తొలిమెటుట్ నోడల ఆఫీసర ఫోల్రెనస్ అనాన్రు. బుధవారం
కాంపెల్కస్ పర్ధానోపాధాయ్యురాలు సరళ అధయ్క్షతన జలిల్ కాంపెల్కస్ లో
పైరమరీ లెవల సూక్ల కాంపెల్కస్ సమావేశానిన్ నిరవ్హించడం
జరిగింది.ఈ సమావేశంలో ఆమె పాలొగ్ని మాటాల్డారు. తొలిమెటుట్
కారయ్కర్మం ను విజయవంతం చేయాలని కోరారు. అలాగే విదాయ్రుథ్ల
అభయ్సన సామరాధ్య్లు పెంచే విధంగా ఉపాదాయ్యులు కృషి చేయాలని
తెలిపారు. అలాగే టానజ్రిన యాప దావ్రా విదాయ్రుథ్ల సామరాథ్య్లను పరి
శీలిసాత్మనాన్రు. కాంపెల్కస్ పర్ధానోపాధాయ్యురాలు సరళ మాటాల్డుతూ
బయో మెటిర్క హాజరును తపప్కుండ ఉపాదాయ్యులు పాటించాలని
సూచించారు. విదాయ్రుథ్ల హాజరును పెంచాలని, ఫారమ్టివ 1 మారుక్ల
ను ఆనైల్న లో నమోదు చేయాలని తెలిపారు.సూక్ల కాంపెల్కస్ సమావేశా
లకు ఉపాదాయ్యులు తపప్కుండా హాజరు కావాలని కోరారు. ఈ కారయ్
కర్మంలో పర్ధానోపాధాయ్యులు, ఉపాదాయ్యులు, రిసోరుస్ పరస్న లు
పర్తాప, రవి, పాలొగ్నాన్రు.

కతత పన న పంప సన సరపం#

పరవతగర.సపటంబర21(మజర నయస సరయ): పరవ్తగిరి మండల
కేందర్ంలో కొతత్గా మంజూరైన పెనష్నల్ను గార్మ సరప్ంచ చింతపటల్
మాలతి సోమేశవ్ర రావు ఆధవ్రయ్ంలో అరుహ్లైన లబిద్దారుల ఇండల్కు
సవ్యంగా వెళిల్ పంపిణీ చేయడం జరిగింది ఈ కారయ్కర్మంలో గార్మ
సరప్ంచ మాటాల్డుతూమాట నిలపెటుట్కునన్ పారీట్ తెరాస పారీట్ అనాన్రు.
చెపిప్న మాటకు కటుట్బడి ఉనన్ పారీట్ తెరాస పారీట్ ఎమెమ్లేయ్ ఆరూరి
రమేష ఆదేశాల మేరకు పెనష్న కారడ్స్ పంపిణీ చేయటం జరిగిందనాన్రు.
కారయ్కర్మంలో ఎంపీటీసీ మాడుగుల రాజు ఉపసరప్ంచ రంగు
జనారద్న షోషల మీడియా ఆధయ్కుష్డు బోటల్ మధు వారడ్ మెంబరస్ వీరనన్
ఎకాంతం తెరాస పర్ధాన కారయ్దరిశ్ బోటల్ శీర్కాంత తెరాస నాయకులు
తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

భర్తను పాటించాలని ఐసిడిఎస సూపర వైజర మంజుల అనాన్రు.
బుధవారం మండలంలోని ఎలల్యయ్ గూడెం పార్థమికోనన్త
పాఠశాలలో విదాయ్రుథ్లకు అనేమియా, గుడ టచ, బాయ్డ టచ, వయ్కిత్గత
పరిశుభర్త పై అవగాహన కలిప్ంచారు. విదాయ్రుథ్లు వయ్కిత్గత పరిశుభర్త
పై దృషిట్ సారిసేత్ ఎలాంటి రోగాలు దరిచేరమనాన్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో
పాఠశాల పర్ధానోపాధాయ్యులు రమేష, ఉపాధాయ్యులు యాకయయ్,
కుమారసావ్మి, రజిత, రమాదేవి, సవ్రణ్లత, పావని, అంగనావ్డి టీచరుల్
రమ, మంజుల, సచి దేవి, సవ్రూప రాణి, కళాయ్ణి పాలొగ్నాన్రు.

ఎలకటరక బక రం న పరరంభంచన
ఎమమలయ ఆరర రమ

పరవతగర.సపటంబర21(మజర నయస సరయ); పరవ్తగిరి మండలం
లోని దౌలతన్గర గార్మానికి చెందిన బతిత్ని రాజు కు చెందిన శాయిం
పేటలోని జే.ఎస.ఎం.సూక్ల ఎదురుగా ఆరేక్. ఈ. వి బాయ్టరీ ఎలకిట్ర్క
బైక షోరూం వరధ్నన్పేట ఎమెమ్లేయ్ ఆరూరు రమేష పార్రంభించారు. ఈ
సందరభ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ పరాయ్వరణ పరిరక్షణలో భాగంగా
పర్తి ఒకక్రు ఎలకిట్ర్క బైక లను ఉపయోగించాలని కోరారు. ఎలకిట్ర్క బైక
లో ఛారిజ్ంగ మెలకువలు పాటించాలి అని తెలిపారు. షోరూమ
పార్రంభోతస్వ కారయ్కర్మంలో దౌలత నగర సరప్ంచ కొలూల్రు
వెంకనన్, పరవ్తగిరి జడిప్టిసి
భానోత సింగ లాల, పరవ్తగిరి
పిఎసిఎస చైరమ్న మోట పోతుల మనోజ గౌడ, ఏఏం సి డైరెకట్ర
ఏకాంతం గౌడ, వైస చైరమ్న సందేళ నవీన,మాజీ జెడీప్టీసీ మెడిశెటిట్
రాములు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

బధన, బధనతర సబబందక బతకమమ కనకల

సంగం సపటంబర మజర నయస సరయ : మండలంలోని మొండార్యి
లో శీర్రతన్ విదాయ్లయంలో పనిచేసే బోధన, బోధనేతర సిబబ్ందికి
పాఠశాల కరసాప్ండెంట పిర్నిస్పల దంపతులు మచిచ్క వెంకటేశవ్రుల్
శీర్లత బతుకమమ్ కానుకలను అందజేశారు. ఈ సందరభ్ంగా
కరసాప్ండెంట పిర్నిస్పల మచిచ్క వెంకటేశవ్రుల్ మాటాల్డుతూ ఎంతో
శర్మకోరిచ్ పాఠశాలలో విదాయ్రిథ్ని విదాయ్రుథ్లను భావి భారత పౌరులుగా
తయారు చేసుత్నన్ ఉపాధాయ్య బృందానికి , బతుకమమ్ కానుకలు
అందించడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందనాన్రు. పర్తిరోజు ఇంటికంటే
ఎకుక్వ సమయానిన్ పాఠశాలలో కేటాయించి పిలల్ల బంగారు
భవిషయ్తుత్కు పాటుపడే ఉపాధాయ్యులను గౌరవించడం పర్తి ఒకక్రి
బాధయ్త అని అనాన్రు. అనునితయ్ం విదాయ్రుథ్ల భవిషయ్తుత్ కోసం తాపతర్
యపడే ఉపాధాయ్యినీలను గౌరవించుకోవడం తమను తామే గౌరవిం

చుకోవడం అని అనాన్రు. పాఠశాలకు పిలల్లని బసుస్లలో తీసుకొచేచ్
డైరవరుల్ ఎంతో ఓపికతో పిలల్లను గమయ్సాథ్నాలకు చేరేచ్ కర్మంలో వారి
పాతర్ ఎంతో గొపప్దని, వారికి బతుకమమ్ సందరభ్ంగా కానుకలు
అందించడం ఎంతో గరవ్ంగా ఉందనాన్రు. కానుకలు అందుకునన్
వారిలో ఉపాధాయ్యినీలు వనజ, మంజుల, సర్వంతి, సునీత, ఉమా
డైరవర భాసక్ర ఆయమమ్ తదితరులునాన్రు.
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ఆదవస పరజ పరతనధలన నలదసన పరజల

సజన వధల పటల
అపరమతతంగ ఉం%ల
వంకటపరంనగర సపటంబర 21మజర నస

ములుగు జిలాల్ వెంకటాపురం , మండలంలోని ఎం సి
హెచఎపిడెమిక టీమ వెంకటాపురం పీహెచీస్ సిబబ్ంది రామ
చందార్పురం గార్మ సరప్ంచ అటట్ం సతయ్నారాయణ ఆధవ్రయ్ం
లోహెలత్ కాయ్ంపు నిరవ్హించారు. గార్మంలో సీజనల
వాయ్ధుల పటల్ అపర్మతత్ంగా ఉండాలని పారిట్సిపెంటస్ డాకట్ర
రాజమౌళి అనాన్రు బుధవారంమెడికల కాయ్ంపు నిరవ్హిం
చడం జరిగింది ఈ సందరభ్ంగా పారిట్సిపెంటస్ డాకట్ర
రాజమౌళి 87 మంది రోగులనుపరీకిష్ంచారు వారికి ఉచిత
మందులు అందించారు ఈ సందరభ్ంగా మాటాల్డుతూ
వరాష్కాలం సీజనల వాయ్ధుల పటల్ అందరూ అపర్మతత్ంగా
ఉండాలని దగుగ్ జలుబు జవ్రాలు , దోమలు రాకుండా తగు
చరయ్లు తీసుకోవాలని ఇంటి పరిసర పార్ంతాలలో శుభర్మైన
వాతావరణం ఉండేలా చూసుకోవాలని తెలియజేశారు
ఎవరికైనా దగుగ్ జలుబు జవ్రం విపరీతంగా ఉంటే వారు
వెంటనే పర్భుతవ్ ఆసుపతిర్కి వచిచ్ తగిన వైదయ్ పరీక్షలు
చేయించుకోవాలని పరిశీలించారు ఈ కారయ్కర్మంలో
వీరలకిష్ ఏఎనఎం మంజు ఏఎనఎం శాంత ఏఎనఎం ఆశ
వరక్రుల్ గార్మ పర్జలుతదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

గరభ+లక సమంతల
వజ3

సపటంబర

21

మజర

నస

సర:

మండలంలోని ధరమ్వరం గార్మంలో అంగనావ్డి ఆధవ్రయ్ంలో
సెంటర నందు ఆరు మంది గరిభ్ణీ సతరీలకు సీమంతం
నిరవ్హించారు అంతేకాకుండా వికలాంగుల పిలల్లకు
నూయ్టిర్షన ఫుడ మరియు తగు సూచనలు సలహాలను
అందజేశారు ఈ కారయ్కర్మంలో ఐ సి డి యస సిడిపిఓ కె
ముతత్మమ్, హెచ వి లకిష్, సరప్ంచ యమ.బెనిని ,యమ పి
టీ సి ఎ. కమల, అంగనావ్డీటీచరుల్, సూపరైవ్జర పాలొగ్నాన్రు

జ4పటస, ఎంపపలక వనత
వంకటపరం నగర సపటంబర 21 మజర నస సర
ములుగు జిలాల్ వెంకటాపురం మండల కేందర్ంలో మండల
పరిషతుత్ కారాయ్లయంలో మండల పంచాయతీ కారయ్దరుశ్
లఅధయ్కుష్డుకె సంజీవరావుమండల జడిప్టిసి పాయం రమణ
కి ఎంపీపీ చెరుకూరి సతీష కి జూనియర పంచాయతీ కారయ్
దరుశ్లను రెగుయ్లర చేయాలని తమ మాట గా మంతుర్ల
దృషిట్కి, పర్భుతవ్ం దృషిట్కి తీసుకు వెళాల్లని పంచాయతీ కారయ్
దరుశ్లు అందరూ కలిసి వినతీ పతర్ం ఇవవ్డం జరిగింది ఈ
కారయ్కర్మంలో వెంకటాపురం మండల కారయ్దరిశ్ లు
అందరూ పాలొగ్నాన్రు.

ఎంపస గరపల అ4మషనల
పరరంభం
త%వG సపటంబర21మజర నస సర:
మండల కేందర్ంలోని పర్భుతవ్ జూనియర కళాశాలలో ఇంట
రీమ్డియట ఎంపీసీ గూర్పులో ఇంగీల్ష, తెలుగు మీడియంలో
అడిమ్షనుల్ జరుగుచునన్వి అని సాథ్నిక కళాశాల పిర్నిస్పల
హసాన్ల శీర్నివాస ఒక పర్కటనలో తెలిపారు.ఈ నెల 30
నాటికి సాథ్నిక కళాశాలలో దరఖాసుత్ చేసుకోవాలని ఆయన
అనాన్రు. ఇంటరీమ్డియట ఉనన్త విదాయ్శాఖ కమిషనర
ఎంపీసీ గూర్పుకు జీవో జారీ చేశారని ఆయన అనాన్రు. దీనిని
మండలంలోని విదాయ్రుథ్లు సదివ్నియోగం చేసుకోవాలని
తెలిపారు.

వంకటపరం నగర సపటంబర 21
మజర నస సర
బరల్గూడెం సరప్ంచి కొరాశ్ నరిస్ంహమూరిత్
వలస గిరిజనేతరులను ఏజెనీస్ నుండి వెళిల్పో
వాలని, ఎలీట్ఆర కేసులు నమోదు చేయాలని
చేసుత్నన్ దీక్ష బుధవారం నాటికి 30 వ రోజుకు
చేరుకునాన్యి. ఎలీట్ఆర కేసులు వలస గిరిజనే
తరుల పైన ఎందుకు పెటట్డం లేదని వందలా
దిమంది ఆదివాసీలు మండల కేందర్ంలో భారీ
రాయ్లీ నిరవ్హించడం జరిగింది. అనంతరం
వందల మంది ఆదివాసీలు మండల పరిషతుత్
కారాయ్లయానిన్ చుటుట్ముటాట్రు. అధికారులు
పని చేయకుండా అడుడ్కునేది ఆదివాసీ పర్జా
పర్తినిధులే అనాన్రు. ఆదివాసీ పర్జా పర్తిని
ధులు చటాట్లను ఎందుకు అమలు చేయడం
లేదని ఆదివాసీ మహిళలు నిలదీశారు.

ఆదివాసీ పర్జా పర్తినిధులు బయటికి
రావాలని వందల మంది
ఆదివాసీలు
నినాదాలు చేశారు. బయటికి రావాలని ఆది
వాసీలు పటుట్బ టట్డ ంతో పర్జా పర్తినిధులు
మండల పరిషతుత్ కారాయ్లయంలో దాకోక్వడం
జరిగింది. పర్జాపర్తినిధులు బయటకి రాకపో
వడంతో అకక్డే బైఠాయించారు. వందల
మంది ఆదివాసీలు పెదద్ ఎతుత్న దికుక్లు పికక్
టిలేల్లా నినాదాలు చేయడంతో అధికారులు
పర్జాపర్తినిధులు
భయాందోళనకు
గురయాయ్రు. ఆదివాసీల పక్షమా వలస గిరిజ
నేతరుల పక్షమా పర్శిన్ంచారు. ఆదివాసీ
చటాట్లు అమలు చేయకపోతే ఉదయ్మానిన్
తీవర్తరం
చేసాత్మ ని
హెచచ్రించారు.
బరల్గూడెం
సరప్ంచి
నరిస్ంహమూరిత్
మాటాల్డుతూ ఆదివాసీ పర్జాపర్తినిధుల

రషటర సధనల కం% లకషమT

బపజ పతర మరవలనద
-మంతర పదవన తజం_న తగశల

మలగ టన, సపటంబర 21, మజర నస, సర: జిలాల్
కేందర్ములో సావ్తంతర్ సమరయోధులు, పర్తేయ్క తెలంగాణ కోసం
అహరిన్శలు పని చేసిన కొండా లక్షమ్ణ బాపూజీ వరధ్ంతి సందరభ్ంగా
కాంగెర్స పారీట్ జిలాల్ అధయ్కుష్లు నలెల్ల కుమారసావ్మి ఆయన చితర్
పటానికి పూలమాల వేసి నివాళులరిప్ంచారు. ఈ సందరభ్ంగా
మాటాల్డుతూ సావ్తంతర్ పోరాటం, నిజాం నిరంకుశ వయ్తిరేక
ఉదయ్మం, పర్తేయ్క తెలంగాణ కోసం ఇలా మూడు దశల ఉదయ్మాలోల్
పర్ముఖ పాతర్ పోషించి దేశసేవకు అంకితమైన వయ్కిత్ కొండాలక్షమ్ణ
బాపూజీ దశాబాద్ల తెలంగాణ కల సాకారమైన వేల ఆ సవ్పాన్నిన్
మాతర్ం ఆయన చూడలేక పోయారు. ఉదయ్మాలతోపాటు పర్జాపర్తి
నిధిగా నిరంతరం పర్జాసేవ కోసం తపించారు. మూడు దశల
ఉదయ్మాలకు ఊపిరి పోసాడు అనాన్రు. విశాలాంధర్ను తీవర్ంగా
వయ్తిరేకించి పర్తేయ్క రాషట్ర ఉదయ్మంలో కీలక పాతర్ని, నిజాం నవాబు
నిరంకుశ పాలనపై అలుపెరగని పోరాటం చేసిన మహనీయుడు
కొండా లక్షమ్ణ బాపూజీ అని అనాన్రు. ఉమమ్డి ఆదిలాబాద జిలాల్
వాంకిడిలో 1915 సెపెట్ంబరు 27న జనిమ్ంచిన కొండా లక్షమ్ణ
నాయ్యవాద విదయ్ను అభయ్సించి, నిజాం నిరంకుశ పాలనకు
వయ్తిరేకంగా జరిగిన పోరాటంలో చురుగాగ్ పాలొగ్నాన్రనాన్రు. ఈ
కారయ్కర్మంలో కిసాన కాంగెర్స జిలాల్ అధయ్కుష్లు గొలల్ పెలిల్ రాజేందర
గౌడ,యూత కాంగెర్స జిలాల్ అధయ్కుష్లు బానోత రవి చందర,మండల
అధయ్కుష్లు ఎండీ చాంద పాషా, వరిక్ంగ కమిటీ అధయ్కుష్లు ఆకు తోట
చందర్ మౌళి,ఎసీట్ సెల మండల అధయ్కుష్లు దేవ సింగ, ఎసీస్ సెల
మండల అధయ్కుష్లు మటేట్ వాడ తిరుపతి,యూత కాంగెర్స మండల
అధయ్కుష్లు కుకక్ల నాగరాజు,కిసాన కాంగెర్స జిలాల్ పర్చార కారయ్దరిశ్
నునేటి శాయ్మ,సరప్ంచ రతన్ం భదర్యయ్,మైనారీట్ సెల జిలాల్ కారయ్దరిశ్
ఎండీ ఆజుజ్, రావుల రాజేశవ్ర రావు,యూత కాంగెర్స అధికార పర్తినిధి
వంశీ కృషణ్, బోడ సతీష,సంతోష, పూరణ్ చందర లకీక్ పాలొగ్నాన్రు.

మౌనం భావితరాలకు మరణ శాశనం
అనాన్రు. ఎవరి లాభం కోసం ఈ మౌనం
అనాన్రు. ఏ.ఎన.ఎస రాషట్ర వరిక్ంగ పెర్సిడెంట
వాసం నాగరాజు మాటాల్డుతూ ఆదివాసీ
చటాట్లను అమలు చేయని పర్జా పర్తినిధులు
తక్షణమే రాజీనామాలు చేయాలని డిమాండ
చేసారు. ఆదివాసీ పర్జలను చైతనయ్ం
చేసాత్మ ని, పర్జలను పర్శిన్ంచేలా చేయడం
నిమగన్ం
అవుతానని
పేరొక్నాన్రు.
సుభదర్,రాధ, విజయ, కురసం వెంకటేష, ఇరప్
రవి తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

పరటన బత సgGల పటషటం hiల
- సమవశంల బజప జలల అధకష3 భసకరర4t

మలగ టన, సపటంబర 21, మజర నస, సర: జిలాల్లో
బీజేపీని పోలింగ బూతాథ్యిలో పటిషట్ం చేయాలని ఆపారీట్ జిలాల్
అధయ్కుష్డు చింతలపూడి భాసక్రెర్డిడ్ నాయకులు , కారయ్కరత్లకు పిలుపు
నిచాచ్రు . బుధవారం పారీట్ కారాయ్లయంలో జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్
నగరపు రమేష అధయ్క్షతన జరిగిన పదాధికారులు , మండల అధయ్కుష్ల
సమావేశంలో ఆయన ముఖయ్ అతిథిగా పాలొగ్ని మాటాల్డారు . అనిన్
మండలాలోల్ కమిటీలను పూరిత్సాథ్యిలో నియమించాలని అనాన్రు .
అనిన్రంగాలోల్ టీఆరఎస పర్భుతవ్ం విఫలమైందని , రాషట్రంలో రైతులు
ఎనోన్ ఇబబ్ందులు ఎదురొక్ం టునాన్రని , ఉదోయ్గులకు జీతాలు ఇచేచ్
పరిసిథ్తి లేదని అనాన్రు . పారీట్ నాయకులు , కారయ్కరత్లు టీఆరఎస
వైఫలాయ్లను పర్జలోల్కి తీసుకెళిల్ బీజేపీ అమలు చేసుత్నన్ సం కేష్మ
పథకాలను వివరించాలనాన్రు . పర్ధాని నరేందర్మోడీ జనమ్దినం
సందరభ్ంగా అనిన్ పోలింగ బూతియ్లో సేవాసపత్హ కారయ్కర్మాలను నిరవ్

హించాలనాన్రు . ఈ సమావేశంలో బీజేపీ రాషట్ర కారయ్వరగ్ సభుయ్రాలు
అజీమ్రా కృషణ్వేణినాయక , గిరిజనమోరాచ్ రాషట్ర అధికార పర్తినిధి తాటి
కృషణ్ , నాయకులు రాజు , పోరిక ఉత ముమార , శీలమంతుల
రవిందర్చారి , కొండూరి నరేష , అడప భిక్షపతి , ఏనుగు రవీందరెర్డిడ్ ,
కరర్ సాంబశివరెడిడ్ , సిరికొండ బలరాం , తిర్నాథరావు , దొంతిరెడిడ్
వాసుదేవరెడిడ్ , కొతత్ సురేందర , జినుకల కృషాణ్కరార్వు, పాలొగ్నాన్రు.

సఎం కసఆర _తరపటనక కషరభషకం 59 వరజక hరన వఆరఎల సమమ

మలగ టన, సపటంబర 21, మజర నస, సర:
గోపాలమితర్లకు గౌరవ వేతనం రూ
.8500 లు పెంచడానిన్ హరిష్సూత్
బుధవారం గోపాలమితర్ల సంఘం
జిలాల్ అధయ్కుష్డు మారబోయిన రవీందర
ఆధవ్రయ్ంలో
గోపాలమితర్లు
బుధవారం జిలాల్కేందర్ంలోని జాతీయ
రహదారిపై సీఎం కేసీఆర చితర్పటానికి
కీష్రాభిషేకం చేశారు . ఈకారయ్కర్
మంలో టీఆరఎస కేవీ జిలాల్ అధయ్కుష్డు
శానబోయిన అశోక , గోపాలమితర్లు మసేక్ రాంబాబు , శీర్నివాస ,
బకక్యయ్ , బాలరాజు , సదయయ్ , హారిక , టీఆరఎస నాయకులు పోరిక
గోవిం దాన్యక , రాజనన్ , సురేందర , తదితరులు పాలొగ్నాన్రు .

మలగ టన, సపటంబర 21, మజర నస, సర: సమసయ్లను
పరిషక్రించాలని కోరుతూ వీఆరఎలు జిలాల్కేందర్ంలోని కలెకట్ర
కారాయ్లయం సమీపంలో నిరవ్హిసుత్నన్ రిలే నిరాహారదీక్షలు బుధవారం
నాటికి 59 వరోజుకు చేరుకునాన్యి . ఈసందరభ్ంగా వీఆరఎ జేఏసీ
జిలాల్ చైరమ్న పాండవుల మహేందర మాటాల్డుతూ సీఎం కేసీఆర గత
అసెంబీల్ సమావేశాలోల్ పర్కటించిన పర్కారం వీఆరఎలకు పేసేక్ల వరిత్ం
పజేయాలని , పదోనన్తులు కలిప్ంచాలని , 55 ఏళుల్ దాటిన వీఆరఎల
వారసులకు పర్భుతవ్ ఉదోయ్గం ఇవావ్లని , రిటైరెమ్ంట బెనిఫిటస్ అందిం
చాలనాన్రు . సమసయ్లు పరిషాక్రం అయేయ్ంతవరకు శాంతియుతంగా
దీక్షలను కొనసాగిసాత్మని తెలిపారు . ఈ సమెమ్లో వీఆరఎల సంఘం
మండల అధయ్కుష్డు ననెన్బోయిన సురేష , ఉ పాధయ్కుష్డు బూరుగ్ సందీప
, పర్ధాన కారయ్దరిశ్ పరికరాల మహేష , వీఆరఎలు నరేష , సాంబయయ్
, గంజి సావ్మి , పదమ్ , వినీత , సారయయ్ , రజిత , లకిష్ , లకిష్ , మమత
, సాలయయ్ , తదితరులు పాలొగ్నాన్రు .
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మOయసట పరటక సహకరంచదద
కటరం ఎసస స కర

చననరలక అండగ చలడ లన
బలల సంరకణ అ*కర జ.రజ కమరయయ

గణపరం సపటంబర 21 మజర నయస సరయ:
చినాన్రులకు చైలడ్ లైన నిరంతరం అండగా ఉంటుందని
బాలల సంరక్షణ అధికారి జి.రాజ కొమురయయ్ అనాన్రు
బుధవారం మండలంలోని జడిప్హెచఎస పాఠశాలలో చైలడ్
లైన-1098 ఆధవ్రయ్ంలో ఓపెన హౌస కారయ్కర్మం నిరవ్హిం
చారు.ఈ కారయ్కర్మానికి ముఖయ్అతిథిగా జిలాల్ బాలల పరిర
క్షణ విభాగం ఆధవ్రయ్ంలో బాలల పరిరక్షణ అధికారి రాజ
కొమురయయ్ హాజరై మాటాల్డుతూ పిలల్లు ఎదురొక్నే
ఎలాంటి సమసయ్లకైనా ఎలల్పుప్డూ తోడుగా ఉండే చైలడ్ హెలప్
లైన నెంబర 1098 కి సమాచారం అందిసేత్ తపప్కుండా
పరిషాక్రం దొరుకుతుందని 24×7 నెంబర పనిచేసుత్ందనీ
తెలిపారు. బడి ఈడు పిలల్లు బడిలో ఉండాలని బడి బయట
కాదని 0 నుండి 18 సంవతస్రాల లోపు పిలల్లు ఎవరు ఉనాన్
బాల కారిమ్కులు గా మిగలకుండా, బాలయ్ వివాహాల బారిన
పడకుండా, ఎలాంటి లైంగిక, శారీరక, మానసిక వేధింపులకు
గురికాకుండా బాలల నాయ్య రక్షణ, సంరక్షణ చటట్ం 2015
పర్కారం జిలాల్ బాలల పరిరక్షణ విభాగం చైలడ్ లైన పనిచే
సుత్ందని ఈ సందరభ్ంగా ఆయన తెలిపారు. బాలల
హకుక్లను కాపాడడమే అందరి కరత్వయ్మని తెలిపారు.ఈ
కారయ్కర్మంలో జడీప్హెచఎస పర్ధానోపాధాయ్యులు భరత
కుమార డిసిపియు సోషల వరక్ర ఏం. శైలజ, చైలడ్ లైన పర్తి
నిధులు ఆనంద, పర్వీణ, భాసక్ర, మండల పర్తినిధి విజయ
లకిష్, ఎనీజ్వో పర్తినిధి రజిత విదాయ్రుథ్లు పాలొగ్నాన్రు.

అంబదకర స9ర;గ మందక ర=ల

చటయల, సపటంబర 21 మజర నయస:
అంబేదక్ర ఆశయాలను,, సిదాధ్ంతాలను సూఫ్రిత్గా తీసుకుని
గార్మాలలోని యువత ముందుకు రావాలని అంబేదక్ర
యువజన సంఘం రాషట్ర కమిటీ సభుయ్లు పులల్ మలల్యయ్,
రాషట్ర నాయకులు దొడిడ్ కిషట్యయ్, మైస రమేష లు అనాన్రు.
బుధవారం మండల కేందర్ంలోని తెలంగాణ అంబేదక్ర
యువజన సంఘం రిజిసేట్ర్షన పూరిత్ చేసుకునన్ సందరభ్ంగా
అంబేదక్ర విగర్హానికి పూలమాలలు వేశారు. ఈ సందరభ్ంగా
వారు మాటాల్డుతూ దేశ వాయ్పత్ంగా ఎసీస్, ఎసీట్, బిసి మైనారీట్
కులాలకు చెందిన వారు కలిసి కటుట్గా ఐకయ్ంగా ఉండాల
నాన్రు. ఎసీస్, ఎసీట్ లపై దాడులు, దౌరజ్నాయ్లు అవమానాలు
మహిళలపై అతాయ్చారాలు ఎకుక్వ జరుగుతునాన్యని
తెలిపారు. అందరు ఏకమై అంబేదక్ర బాటలో పయనించా
లని, ఆశయాలను కొనసాగించాలని ఈ సందరబ్ంగా
కోరారు. ఈ కారయ్కర్మంలో గురర్పు రాజేందర,జనేన్ యు
గేందర, సంపత, గురర్ం రాజమౌళి, గురుకుంటల్ కిరణ,
ఆరేపలిల్ నరిస్ంహరాములు, పులల్ సమమ్యయ్ పాలొగ్నాన్రు.

దమరకంట ఇంచరజ సరపంచ గ చందరJఖర

కటరం సపటంబర 21 ( మజర నయస
సరయ ) కాటారం మండలం దామెర
కుంట
గార్మపంచాయతీ ఇంచారజ్
సరప్ంచ గా ఉప సరప్ంచ గా ఉనన్ ఆకుల
చందర్శేఖర ను జయశంకర భూపాలపలిల్
జిలాల్ కలెకట్ర సరప్ంచ గా నియమించారు.
దామెర కుంట సరప్ంచ బాసాని రఘు
వీరయయ్ అనారోగయ్ కారణాలతో సెలవుపై వెళల్డంతో జిలాల్
కలెకట్ర బావేష మిశార్ ఇంచారజ్ సరప్ంచ గా చందర్శేఖర కు
బాధయ్తలు అపప్గించారు. కాగా బుధవారం సరప్ంచ గా
చందర్శేఖర బాధయ్తలు సీవ్కరించారు. ఈ సందరభ్ంగా
చందర్శేఖర మాటాల్డుతూ పర్జల సహకారంతో గార్మాభి
వృదిధ్కి పాటుపడతానని తెలిపారు.

కటరం సపటంబర 21 మజర నయస సరయ
మావోయిసుట్ పారీట్కి సహకరించోదద్ని కాటారం
ఎసైస్ సుధాకర అనాన్రు. బుధవారం ఆయన
తన సిబబ్ందితో కలిసి మండలంలోని
సుబబ్యయ్ పలెల్, ఇబర్హీం పలెల్ గార్మంలో
కమూయ్నిటీ కాంటాకట్ పోర్గార్ం నిరవ్హించారు.
ఈ సందరభ్ంగా వారు మాటాల్డుతూతెలంగాణ
రాషట్రంలో మావోయిసుట్ పారీట్ ఆవిరాభ్వ వారో
తస్వాలు సెపెట్ంబర 21 నుంచి సెపెట్ంబర 27
వరకు
నిరవ్హిసుత్నాన్రని
పర్జాదరణ

కోలోప్యిన మావోయిసుట్లకు పర్జలు సహక
రించొదద్ని అనాన్రు.పర్జల మదద్తు కోలోప్యిన
మావోయిసుట్లు గత 15 సంవతస్రాలుగా
ఛతీత్స గ్డ కు తమ మకాం మారాచ్రని ,ఈ
మధయ్నే మన పార్ంతంలో సంచరిసుత్న న్టుల్
సమాచారం ఉందనాన్రు మావోయిసుట్ల పర్లో
భాలకు లొంగకుండా గార్మాల అభివృదిద్కి
పర్తి ఒకక్రు తోడప్డాలని మండలం లోని
గార్మీణ పార్ంత పర్జలు మావోయిసుట్లు వసేత్
వారికి సహకరించొదద్ని విజఞ్పిత్ చేశారు. మావో
యిసుట్లు సమీప గార్మంలో గాని సమీప అడవి
పార్ంతంలో సంచరించినటల్యితే పోలీసులకు

సమాచారం ఇవావ్లని సమాచారం ఇచిచ్న
వారి వివరాలు గోపయ్ంగా ఉంచడం జరుగు
తుందని ఎసైస్ సుధాకర తెలిపారు. గుడుంబా,
గుటాక్ ,గంజాయి ,గేమింగ, లోన యాప
జోలికి వెళళ్కూడదని పర్జలకు సూచించారు.
చనికావేశంలో ఆగైతాయ్నికి పాలప్డుతుందని
పర్జలకు సూచించారు. ఈ కారయ్కర్మంలో
పోలీస సిబబ్ంది ,గార్మసుత్లు తదితరులు
పాలొగ్నాన్రు.
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గణపరం సపటంబర 21 మజర నయస సరయ: మండలంలోని
చెలూప్ర గార్మం లో బుధవారం ముదిరాజ జిలాల్ అధయ్కుష్లు,
మొగుళల్పలిల్ జెడిప్టిసి జోరిక సదయయ్ మృతుల కుటుంబాలను పరామ
రిశ్ంచారు. చెలూప్ర గార్మానికి చెందిన చింతకింది సమమ్కక్
అనారోగయ్ంతో మృతి చెందగా పారీథ్వ దేహానికి నివాళులరిప్ంచారు
అనంతరం కుటుంబ సభుయ్లను పరామరిశ్ంచి ఆరిథ్క సాయం
అందజేసారు అదే గార్మానికి చెందిన చింతకింది సమమ్యయ్ ఇటీవల
మరణించగా నివాళులరిప్ంచి కుటుంబ సభుయ్లను పరామరిశ్ంచారు
ఆయన వెంట ముదిరాజ సంఘం నాయకులు చాడ కృషణ్ సావ్మి,
గణపురం అధయ్కుష్లు బోయిని సాంబయయ్, ఆనంద, పాలొగ్నాన్రు.
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రగండ సపటంబర 21 మజర నయస సరయ :బిజెపి కిసాన మోరాచ్
మండల ఉపాధయ్కుష్నిగా రేపాకపలిల్ గార్మానికి చెందిన మొగుళ
నరహరిని నియమించినటుల్ బిజెపి మండల అధయ్కుష్డు దాసరి తిరుపతి
రెడిడ్ తెలిపారు.తన ఎనిన్కకు సహకరించిన బిజెపి రాషట్ర అధికార
పర్తినిధి,నియోజకవరగ్ ఇంచారజ్ చందుపటల్ కీరిత్ రెడిడ్,జిలాల్ కిసాన
మోరాచ్ అధయ్కుష్డు పోలుసాని తిరుపతి రావు,రాషట్ర కారయ్వరగ్ సభుయ్లు
వెనన్ంపలిల్ పాపనన్,జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ నిశిధర రెడిడ్,అధయ్కుష్డు
దాసరి తిరుపతి రెడిడ్ లకు ధనయ్వాదాలు తెలిపారు.

భపలపలల టన సపటంబర 21 మజర నయస సరయ: మావోయిసుట్
పారీట్కి సహకరించోదద్ని భూపాలపలిల్ సిఐ
రాజిరెడిడ్ అనాన్రు. బుధవారం ఆయన మా
టాల్డుతూ తెలంగాణ రాషట్రంలో మావోయిసుట్
పారీట్ ఆవిరాభ్వ వారోతస్వాలు సెపెట్ంబర 21
నుంచి సెపెట్ంబర 27 వరకు నిరవ్హిసుత్నాన్
రని పర్జాదరణ కోలోప్యిన మావోయిసుట్ల
కు పర్జలు సహకరించొదద్ని అనాన్రు.పర్జల
మదద్తు కోలోప్యిన మావోయిసుట్లు గత 15
సంవతస్రాలుగా ఛతీత్సగ్డ కు తమ మకాం
మారాచ్రని ,ఈ మధయ్నే మన పార్ంతంలో సంచరిసుత్నన్టుల్ సమాచారం
ఉందనాన్రు మావోయిసుట్ల పర్లోభాలకు లొంగకుండా గార్మాల
అభివృదిద్కి పర్తి ఒకక్రు తోడప్డాలనాన్రు. సమీప అడవి పార్ంతంలో
సంచరించినటల్యితే సమాచారం ఇవావ్లని సమాచారం ఇచిచ్న వారి
వివరాలు గోపయ్ంగా ఉంచుతామనాన్రు. చాలామందిని టారెగ్ట
చేయడం జరిగిందని మావోయిసుట్ పారీట్కి యువకులు ఆకరిష్తులై
జీవితాలు నాశనం చేసుకోవదద్నాన్రు.కొంత మంది మావోయిసుట్లు
లొంగిపోవడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్రని తెలుసుత్ందని లొంగి పోయి
జనజీవన సర్వంతి లో కలిసే మావోయిసుట్లకు పర్భుతవ్ం నుంచి వచేచ్
సదుపాయాలనీన్ కలిప్సాత్మని వారికి అండగా ఉంటామనాన్రు.

lదయm nఖ ఏడన సరండర చయలన మండల సభ uరమనం
మరగదడల బలలల చలలంచలన
కంగరస సరపంచల =కట

చటయల, సపటంబర 21, మజర నయస:
మండల సరవ్సభయ్ సమావేశానికి రాకుండా,
వీధుల నిరవ్హణలో నిరల్క్షయ్ం వహిసుత్నాన్డని
ఆరోపిసూత్ ఆయనను సరెండర చేయాలని
మండల సరవ్సభయ్ సమావేశం తీరామ్నించింది.
బుధవారం మండల పరిషత కారాయ్లయంలో
దావు వినోద అధయ్క్షతన మండల సరవ్సభయ్
సమావేశం జరిగింది. ఈసరవ్ సభయ్ సమావే
శంలో జడిప్టిసి గొరెర్ సాగర, తహశీలాద్ర
శీర్నివాస, ఎంపీడీవో రామయయ్, సింగిల విండో
చైరమ్న కుంభం కార్ంతి కుమార రెడిడ్, ముఖయ్
అతిథిగా పాలొగ్నాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా పలు
అంశాలు సుభ్య్లు సభ దృషిట్కి వచాచ్రు.
మండల కేందర్ంలో విదుయ్త శాఖ ఏఈ పోసట్
ఖాళీగా ఉందని ఆ పై సాథ్యి అధికారులు
ఏడిఈ శీర్నివాస పరయ్వేక్షణ లేకుండా గార్మ
సభలకు రాకుండా నిరల్క్షయ్ంగా వేరుసుత్నాన్డని
చిటాయ్ల ఎంపిటిసి కటూక్రి పదమ్, చైన పాక
ఎంపీటీసీ భూకయ్ సుజాత, గిదద్ముతాత్ర ం
ఎంపీటీసీ పపుప్ల విజయలకిష్ లు మండల
సభలో తీరామ్నం చేయగా ఏఈ ని సరెండర
చేయాలని మండల సభ తీరామ్నం చేసింది.
ఉపాధి హామీ పథకంలో పనులు చేసిన పని
చేసిన కూలి డబుబ్లు సకాలంలో చెలిల్ంచడం

లేదని మండల సభలో ఆగర్హం వయ్కత్ం
చేశారు. గార్మాలోల్ నిరిమ్ంచిన ఇంకుడు
గుంతల బిలుల్లు చెలిల్ంచడం లేదని ఏపీఓ
అలీమ పై మండిపడాడ్రు. అలాగే కేందర్ంలో
మంచినీటి సమసయ్ తీవర్ంగా వేధిసుత్ందని
సాథ్నిక ఎంపిటిసి దబేబ్ట అనిల ఆర డబూల్య్
ఎస ఏఈ దృషిట్కి తీసుకురాగా సమసయ్ను పరి
షక్రించి నీటిని అందిసాత్మ ని తెలిపారు.
మండలంలో అనరుహ్లకు పింఛనుల్ మంజూర
యాయ్యని, అసలైన లబిధ్దారులకు పింఛనుల్
మంజూరు చేయడంలో అధికారులు విఫలమ
వుతునాన్రని తీవర్ంగా మండిపడాడ్రు. ఇపప్టి
కైనా పింఛనల్ మంజూరు విషయంలో నిరల్క్షయ్ం
వహించ కుండా అరుహ్ల కు మంజూరయేయ్
విధంగా కృషి చేయాలని కోరారు. లకీష్పూర
తండాలో
చెంచులకు
కేటాయించిన
భూములకు పటాట్లు మాతర్మే అందచేశారని
వారికి అసలు భూములు ఎకక్డునాన్యో
తెలియ కపోవడం దారుణమని సరప్ంచ
జవహర లాల సభ దిషిట్కి తీసుకొచాచ్రు.
చింతకుంట రామయయ్ పలిల్ లో గార్మంలో

నిరిమ్ంచుకునన్ మరుగు దొడల్కు ఇపప్టి వరకు
బిలుల్లు చెలిల్ంచడం లేదని సభ దృషిట్కి తీరుచ్
కోవచాచ్రు. ఎంపీడీవో రామయయ్ సప్ందించి
ఈ నెల చివర లోగా డబుబ్లు వారి అకౌంటోల్
జమ అవుతాయని తెలిపారు. అనంతరం
జడిప్టిసి గొరెర్ సాగర మాటాల్డుతూ తెలంగాణ
రాషట్ర పర్భుతవ్ం అనేక సంకేష్మ పథకాలు
అమలు చేసుత్ందని అధికారులు అసమరధ్తను
వీడి సమసయ్ల పరిషాక్రానికి కృషి చేయాలని
సూచించారు. రైతు వేదికలకు నిరామ్ణాలకు
సంబంధించిన పూరిత్ సాథ్యి బిలుల్ల ను
చెలిల్ంచక పోతే వాటికి తాళాలు వేసాత్మ ని
అందుకుతండ సరప్ంచ సిదద్ంకి భాసక్ర,
జూకల ఎంపిటిసి జంబుల తిరుపతి, వైస
ఎంపీపీ నిమమ్గడడ్ రాంబాబులు ఆగర్హమ
వయ్కత్ం చేశారు. అపుప్లు తెచిచ్ రైతు వేదికలను
పూరిత్ చేశామని అందులో సభ లు సమావే
శాలు నిరవ్ హించు కుంటునాన్రని, కానీ
బిలుల్ల విషయంలో జాపయ్ం ఎందుకు జరుగు
తుందని పర్శిన్ంచారు. సప్ందించిన జడిప్టిసి
గొరెర్ సాగర పంచాయతీ రాజ ఏఈ రవికు
మార సమసయ్ను పరిషక్రించి నిధులు విడుదల
అయేయ్ విధంగా కృషి చేసాత్మ ని హామీ
ఇచాచ్రు. ఈ కారయ్కర్మం లో పంచాయతీ
రాజ ఏఈ రవికుమార, వివిధ శాఖల అధి
కారులు, సరప్ంచులు పాలొగ్నాన్రు.

జనమ

గురువారం 22 సెపెట్ంబరు 2022

ఘనం కం
రద చదవ ఉననత
ఖరలన అ&రహంచల
సటషన ఘణపర, సపటంబర 21, (సరయ మజర నయస) :
విదాయ్రుథ్లు శర్దధ్గా చదివి ఉనన్త శిఖరాలను అధిరోహిం
చాలని లయనస్ కల్బ అధయ్కుష్లు కరుణాకర రెడిడ్ అనాన్రు.
మంగళవారం మండలంలోని నెమిలిగొండ పార్థమికోనన్త
పాఠశాలలోని విదాయ్రుథ్లకు లయన వి టి శీర్నివాస, లయన
సామల ఉపేందర సహకారంతో బాయ్గులు, నోటు
పుసత్కాలను అందజేసినటుల్ పాఠశాల పర్ధానోపాధాయ్యులు
కుసుమ రమేష ఒక పర్కటనలో తెలిపారు. ఈసందరభ్ంగా
కరుణాకర మాటాల్డుతూ విదాయ్రుథ్లు శర్దధ్గా చదివి ఉనన్త
సాథ్నాలకు చేరుకోవాలని అనాన్రు. ఈకారయ్కర్మంలో కల్బ
కారయ్దరిశ్ లయన ఆమంచ మధుసూదన, కోశాధికారి
లయన విజయ చందర, ఉపాదాయ్యులు సిరికొండ
కుమారసావ్మి, ఉపాదాయ్యులు, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

తరపత మృత తరన లట
- మృతన కటంబనక లకష రపయల అందజత

Iపలపలల సపటంబర 21 మజర నయస: ఆరిథ్క
ఇబబ్ందులు, గుండె పోటు తో మృతి చెందిన మీసేవ
నిరావ్హకుడు పోలు తిరుపతి మృతి లోటు అని తెలంగాణ
రాషట్ర మీసేవ అసోసియేషన రాషట్ర అధయ్ కుష్లు బతుత్ల జీవన
పర్సాద అనాన్రు. బుధవారం మండ లంలోని ఆయన సవ్
గార్మం కొంపలిల్లో తిరుపతి అంతయ్కిర్ యలు జరి గాయి.బు
ధవారం తిరుపతి మృతదేహానికి జీవన పర్సాద నివాళుల
రిప్ంచారు అనంతరం జరిగిన అంతయ్కిర్ యలో ఆయన
పాలొగ్నాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా మీసేవ అసో సియేషన
తరపున మృతుని కుటుంబానికి లక్ష రూపాయల నగదును
జీవన పర్సాద అంద జేశారు ఈ కారయ్కర్మంలో ఉమమ్డి జిలాల్
మీసేవ అధయ్ కుష్లు రాయపాటి దేవేందర రావు ఏ పి టి ఆన
లైన జిలాల్ మేనేజర రాకేష, భూ పాల పలిల్ జిలాల్ అధయ్కుష్లు
కొతత్ కిరణ, మీసేవ నిరావ్హకులు కోడెల సదానందం
రఘువీర పలాన్టి రాజేందర, సతీష, నా లుకే రవీందర
రామారావు, రాజు భదుర్ నాయక, చారి , సుభాష, వినోద,
ఇంతియాజ, రాజు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

మంతర, ఎమమలయక ఘన సనమనం

Iపలపలల టన సపటంబర 21 మజర నయస సరయ:

బుధవారం భూపాలపలిల్ జిలాల్ పరయ్టనకు వచిచ్న
సందరభ్ంగా జెన కో గోదావరి అతిథి గృహం లో జరిగిన
కారయ్కర్మానికి హాజరైన మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ ను,
ఎమెమ్లేయ్ గండర్ను జయశంకర భూపాలపలిల్ సేవాలాల సేన
జిలాల్ శాఖ ఆధవ్రయ్ంలో ఘనంగా సనామ్నించారు. మంతిర్ ని
శాలువాలు పూల బోకేతో సనామ్నించారు. మంతిర్ చొరవతో
తెలంగాణ గిరిజనులకు 10 శాతం రిజరేవ్షన సాధించి
నందుకు ధనయ్వాదాలు తెలిపారు. ఈ సందరభ్ంగా సాథ్నిక
ఎమెమ్లేయ్ గండర్ వెంకటరమణ రెడిడ్ని సనామ్నించారు ఈ
కారయ్కర్మంలో సేవాలాల సేన రాషట్ర వరిక్ంగ పెర్సిడెంట
గూగులోతు సంతోష నాయక సేవాలాల సేన జిలాల్
అధయ్కుష్లు బానోత రాజు వాలు నాయక మాధుకర నాయక
రాకేష నాయక శారదా భవసింగ నాయక మహేశవ్ర
నాయక గిరిజన నాయకులు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

మహదవపర,సపటంబర21మజర నయస
సరయ: ఆచారయ్ కొండా లకీష్న బాపూజీ
వరధ్ంతిని
మహాదేవపూర
ఘనంగా
నిరవ్హించారు. తెలంగాణ రాషట్ర సాధనలో
ఆచారయ్ కొండా లక్షమ్ణ బాపూజీ పోషించిన
పాతర్ మరువలేనిదని, 1969 లో తొలి దశ
పోరాటంలో కీలకపాతర్ పోషించి ఉదయ్మ
సమయంలో మంతిర్ పదవిని సైతం తయ్జించిన
తాయ్గశీలి అని , బాపూజీ తెలంగాణ ఉకుక్
మనిషి అని మహాదేవపూర సరప్ంచ శీర్పతి
బాబు అభివరిణ్ంచారు. బుధవారం మహదే
వపూర మండల కేందర్ంలో పదమ్శాలి సంఘం
ఆధవ్రయ్ంలో ఆచారయ్ కొండా లక్షమ్ణ బాపూజీ
వరధ్ంతి వేడుకలు ఘనంగా నిరవ్హించారు ఈ
సందరభ్ంగా జరిగిన కారయ్కర్మంలో సొసైటీ
చైరమ్న సలాల్ తిరుపతిరెడిడ్ మాటాల్డుతూ కొండా
లక్షమ్ణ బాపూజీ విశాలాంధర్ను తీవర్ంగా
వయ్తిరేకించి, పర్తేయ్క రాషట్ర ఉదయ్మంలో
కీలకపాతర్ పోషించారని, నిజాం నవాబు
నిరంకుశ పాలనపై అలుపెరుగని పోరాటం
చేశారని గురుత్ చేశారు. పదమ్శాలి ఉదోయ్గుల,

లకమ
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వృతిత్ కళాకారుల సంఘం కాటారం సబ
డివిజన అధయ్కుష్లు గాదె రమేష నేత
మాటాల్డుతూ దేశ సావ్తంతర్య్ పోరాటం,
నిజాం నిరంకుశ వయ్తిరేక ఉదయ్మం, పర్తేయ్క
తెలంగాణ.. కోసం ఇలా మూడు దశల
ఉదయ్మాలలో పర్ముఖ పాతర్ పోషించి దేశ
సేవకు అంకితమైన తెలంగాణ ఉకుక్మనిషి
అని ఆచారయ్ కొండా లక్షమ్ణ బాబూజీ సేవలను
కొనియాడారు.
బాపూజీ
చితర్పటానికి
పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులు
అరిప్ంచారు. ఈ కారయ్కర్మంలో మండల రైతు

సమనవ్య సమితి అధయ్కుష్లు బండం
లకాష్మ్రెడిడ్, జిలాల్ గర్ంథాలయ సంసథ్ డైరెకట్ర
వెనన్ంపలిల్ మహేష, పదమ్శాలి సంఘం పటట్ణ
అధయ్కుష్లు పంతకాని సమమ్యయ్, పంతకాని
రాజు, సంగం బాలయయ్, కాలేశవ్రం
దేవసాథ్నం మాజీ చైరమ్న ఎనమండర్ వామన
రావు, సింగిల విండో సొసైటీ డైరెకట్రుల్ తోట
సుధాకర, సమమ్కక్, ఎండి ఇబర్హీం,
నాయకులు అనాక్రి పర్భాకర, పెండాయ్ల
మనోహర, తుడిచెరల్ దురగ్యయ్ ,మోతే
సాంబయయ్, సురేష, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు

మంర, ఎమమలయన కలన రంలయ "ై రమన రమ&
పలపలల టన సపటంబర 21 మజర నయస సరయ: జిలాల్ కేందార్నికి
వివిధ అభివృదిధ్ పనుల పార్రంభోతస్వాలకు శంకుసాథ్పనల కోసం
వచిచ్న జిలాల్ ఇనాచ్రిజ్ మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ, భూపాలపలిల్ ఎమెమ్లేయ్
గండర్ వెంకట రమణారెడిడ్ లను బుధవారం జిలాల్ గర్ంథాలయ సంసథ్
చైరమ్న బురర్ రమేష గౌడ మరాయ్దపూరవ్కంగా కలిశారు. ఈ
సందరభ్ంగా రమేష గౌడ నుఅభినందించడంతోపాటు సనామ్నించి
శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.ఈ సందరభ్ంగా వారు మాటాల్డుతూ పేద
పర్జలకు ఎలల్పుప్డూ అందుబాటులో ఉండాలని,వారి సమసయ్లను ఎపప్
టికపుప్డు తెలుసుకొని పరిషక్రించాలని సూచించారు.

రకరUలన పరVలంచన ఎంపఒ లcల బటల మహదవపర సహకర సంఘం

మహమతతరం. సపటంబర 21 మజర నయస సరయ: జయశంకర
భూపాలపలిల్ జిలాల్ మహాముతాత్రం మండలం లోని ములుగు పలిల్ గార్మ
పంచాయతీలో బుధవారం ఎంపీవో మలిల్కారుజ్న రెడడ్ గార్మ పంచా
యతీలు సందరిశ్ంచి గార్మ పంచాయతీ సంబంధించిన అనిన్ రికారుడ్ల
ను పరిశీలించి అనంతరం గార్మపంచాయతీ లో జరిగిన పలు అభివృదిధ్
పనులను పరిశీలించారు ఇంకా గార్మపంచాయతీలో జరగాలిస్న పను
లపై గార్మ పర్జలకు పలు సూచనలు ఇచాచ్రు అనంతరం నూతనంగా
బాధయ్తలు చేపటిట్న ఎంపీ ఓ మలిల్కారుజ్న రెడిడ్ తొలిసారి గార్మ
పంచాయతీకి వచిచ్నందుకు అతనికి గార్మ సరప్ంచ దూలం మలల్యయ్
గౌడు, పంచాయతీ కారయ్దరిశ్ లకిష్ శాలువాతో సనామ్నించారు.

సహకర సంఘ అ_వృదక సహకరంచంa
మహమతతరం సపటంబర 21 మజర నయస సరయ సహకార
సంఘం అభివృదిధ్కి సహకరించాలని మహముతాత్రం సింగిల విండో
చైరమ్న సోమా శాంతకుమార అనాన్రు.మహముతత్రాం మండల
కేందర్ంలో బుధవారం రోజున పార్థమిక వయ్వసాయ సహకార సంఘం
మహాముతాత్రం యొకక్ సరవ్సభయ్ సమావేశం నిరవ్హించారు.చైరమ్న
సోమ శాంత కుమార. మాటాల్డుతూ ఇటిట్ సమావేశంలో పలు తీరామ్
నాలు చేయడం జరిగింది. సొసైటీ పరిధి లో గల సభయ్లు నూతనంగా
సంఘంలో సభయ్తవ్ం తీసుకొనుటకు రూపాయలు 1000 రూపాయలు
చెలిల్ంచి సభయ్తవ్ం తీసుకోవాలని తీరామ్నం చేయడం జరిగింది. మరియు
మన సంఘం పరిధిలో ఉనన్ లావుని పటాట్ లకు కార్ప లోన లు ఇవావ్లని
తీరామ్నం చేయడం జరిగిందని .ఇటిట్ కారయ్కర్మంలో చైరమ్న శీర్ సోమ
శాంత కుమార గారి తో పాటు ఆడిటర రిలీఫ రెడిడ్,వైస చైరమ్న వెలమ
రెడిడ్ అనిల రెడిడ్, డైరెకట్రుల్ , చినన్ రాజయయ్,సుజాత, లకాష్మ్రెడిడ్,
సమమ్కక్,మలల్మమ్, సీఈఓ మారక్ శీర్ధర రైతులు, సిబబ్ంది పాలొగ్నాన్రు.

మహదవపర, సపటంబర 21 మజర నయస సరయ: మహాదేవపూర
వయ్వసాయ సహకార సంఘం అభివృదిధ్ బాటలో పయనిసుత్నన్దని
సంఘం చైరెమ్న చలల్ తిరుపతయయ్ అనాన్రు, బుధవారం నాడు చైరమ్న
తిరుపతయయ్ అధయ్క్షతన వయ్వసాయ సహకార సంఘం సరవ్ సభయ్
సమావేశం నిరవ్హించారు. ఈ సందరభ్ంగా పలు తీరామ్నాలు చేశారు,
ఈ సంవతస్రం గాను రైతులకు పంట రుణాలు కోటి వరకు ఇచాచ్మని
మరో రూ.50 లక్షల రూపాయల కోసం పర్తిపాదనలు పంపామని
ఆయన తెలిపారు. రబీ సీజనల లో 20306కివ్ంటానల్ వరి ధానయ్ం సేక
రించమని దానిపై రూ.3కోటల్కు వాయ్పారం జరిగిందనాన్రు.కార్ఫ లోనుల్
రూ.6.2కోటుల్, బంగారం రుణాలు రూ.4.60కోటుల్ చిరు వాయ్పారులకు
రూ.46.99లక్షలు, మహిళా సంఘాలకు రూ.19.80లక్షలు మొతత్ంగా
రుణాల రూపకంగా రూ.11కోటల్కు పైగా ఇచిచ్నటుల్ తెలిపారు. వడల్
కొనుగోలులో కటాఫ చేయకుండా చూడాలని రైతులు కోరగా మిలుల్
యజమానులతో మాటాల్డుతానని తెలిపారు. పలిమేల మండలంలోని
చిరు వాయ్పారులకు రుణాలు అందించాలని డైరెకట్ర శీర్నివాస కోరగా
తపప్కుండా పలిమేల మండలంలో కొంతమందికి ఇపప్టికే రుణాలు
ఇవవ్డం జరిగిందని మిగితా వారికి రుణాలు ఇసాత్మని చైరమ్న
తిరుపతయయ్ తెలిపారు. రైతులు పర్జల సహకారంతో మహాదేవపూర
వయ్వసాయ సహకార సంఘం 44 లక్షల నికర లాభాలతో వునన్దని
ఆయన తెలిపారు. మండలం కేందర్ంలో పిటోర్ల పంపు, వాటర ఫాల్న
ట, ఏ సి గోదాములనిరామ్ణం కొరకు తీరామ్నాలు చేసినటుల్గా
వివరించారు. ఈ సరవ్సభయ్ సమావేశంలో జిలాల్ సహకార అధికారి మదిద్
లెటిట్,జడీప్టీసీ గుడాల అరుణా, మహాదేవపూర సరప్ంచ శీర్పతి
బాపు,సంఘం డైరెకట్రుల్ ఏం డి ఇబర్హీం, సమమ్యయ్, సుధాకర, కృషాణ్
కార, సుమన, కలుగురి సమమ్కక్, పీరల్ శీర్నివాస, మాజీ సంఘం
అధయ్కుష్లు, వామాన రావు, బర్మమ్నపలిల్ సరప్ంచ నరిస్ంగరావు, బాయ్ంక
సిబబ్ంది సి ఓ రాజబాబు, తిరుమల శేషు,రైతులు పాలొగ్నాన్రు.

8

మహ

సఎం కసఆర చతరపటనక కషర/షకం
దంతలపలల సపటంబర 21 మజర నయస(సరయ)
దంతాలపలిల్ మండల కేందర్ంలో గిరిజనులకు 10 శాతం
రిజరేవ్షన కలిప్ంచినందుకు కెసిఆర చితర్పటానికి కీష్రాభి
షేకం చేయడం జరిగినది. ఈ కారయ్కర్మానికి ముఖయ్అతిథిగా
మండల అధయ్కుష్లు ఎంపీపీ పోలాదిర్ ఉమా మండల తూరుప్
తండ సరప్ంచ వినోద శీర్ను వాలాయ్ తండ సరప్ంచ సోమాల్
నాయక నిదానపురం సరప్ంచ నరేష గార్మ పారీట్ అధయ్కుష్లు
ముఖయ్ నాయకులు కారయ్కరత్లు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

డరనకలల కసఆర చతర పటనక పల/షకం..

డరనకల సపటంబర 21 మజర నయస (సరయ) డోరన్కల
మండల కేందర్ంలోని ముతాయ్లమమ్ గాంధీ సెంటర నందు
డోరన్కల టిఆరఎస పారీట్ టౌన అధయ్కుష్లు కతెత్రసాల
విదాయ్సాగర ఆధవ్రయ్ంలోగౌరవ ముఖయ్మంతిర్ కలవ్కుంటల్
చందర్శేఖర రావు గిరిజనులకు 10 శాతం రిజరేవ్షన,
గిరిజన బంధు మరియు పోడు భూములకు పటాట్ల పంపిణీ
కారయ్కర్మం హామీలు ఇచిచ్నందుకుగాను తెలంగాణ రాషట్ర
ముఖయ్మంతిర్ చందర్శేఖర రావు మరియు డోరన్కల సాథ్నిక
ఎమెమ్లేయ్ రెడాయ్ నాయక ల చితర్పటానికి పాలాభిషేకం చేసి
టపాసులు పేలుసూత్ పేదవారికి పండల్ పంపిణీ కారయ్కర్మం
నిరవ్హించినారుఈ కారయ్కర్మంలో డోరన్కల ఎంపీపీ బాలు
నాయక, జెడ పి టి సి పోలిశెటిట్ కమల రామనాథం,
మునిస్పల ర పరస్న వాంకుడోత వీరనన్ మరియు టిఆరఎస
పారీట్ పర్జాపర్తినిధులు నాయకులు కారయ్కరత్లు పాలొగ్నాన్రు.

రబయ ఎననకలల డరనకల నంచ
బరల: మలత నహరనయక
డరనకల సపటంబర 21 మజర
నయస (సరయ) ఈ రోజు
గాంధీభవనోల్ మునుగోడు ఎలక్షనస్
గురించి జరిగిన సమావేశంలో
మునుగోడు అభయ్రిథ్ పాలావ్యి
సర్వంతి
మరియు
పిసిసి
ఉపాధయ్కుష్లు దామోదర రెడిడ్ తో
డోరన్కల నియోజకవరగ్ కాంగెర్స
పారీట్ బాధుయ్లు మాలోత నెహూర్ నాయక సమావేశమై
వారితో మాటాల్డారు రాబోయే ఎలక్షనోల్ డోరన్కల నియోజ
కవరగ్ం నుండి ఎమెమ్లేయ్గా పోటీ చేసాత్నని అనాన్రు.

మతసయకరల ఆరKక అ/వృదP Qయయం

- మహబబబద, డఎX ఓ, నగమణ
కతతగడ సపటంబర

21 (మజర నయస సరయ)

మతస్య్కారుల ఆరిథ్కా అభివృదిధ్ కోసమే ఉచితంగాచేప పిలల్లు
పంపిణీ కారయ్కర్మానిన్ సీఎం కేసీఆర చేపటాట్రని,
మహబూబాద జిలాల్ డిఎఫఓ నాగమణి అనాన్రు. బుధవారం
కొతత్గూడ మండలంలోని, పోగుళల్పలిల్, మొoడార్యి గూడెం,
మోకాళల్పలిల్, గార్మపంచాయతీ పరిధిలోగల చెరువులకు,
పోగుళల్పలిల్కి,215000, చేప పిలల్లు, మొడార్యిగూడెం
గార్మ పంచాయతీ కి 100000, చేప పిలల్లను పంపిణీ
చేశారు. ఈ కారయ్కర్మంలో ఫీలడ్ ఆఫీసరుల్ సురేష, విషుణ్ ,
పొగుళల్పలిల్ సరప్ంచ, అజీమ్రా మంగమమ్ రవి,ఎంపిటిసి
బైరబోయిన సదానందం, మతస్య్శాఖ, పోగుళళ్పలిల్
అధయ్కుష్డు, బైరబోయిన రాములు, ఉపాధయ్కుష్డు, భైరబోయిన
రాజయయ్, కారయ్దరిశ్ శిరబోయిన కొమురయయ్, ముదిరాజ
పెదద్మనుషులు. బైరబోయిన శీర్ను, బుచిచ్ రాములు,న
నన్బోయిన, సారయయ్ తదితరులు ఈ కారయ్కర్మంలో
పాలొగ్నాన్రు.
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దంతలపలల పరసరలల కనల మటట మయం
దంతలపలల సపటంబర21 మజర నయస (సరయ)
మహబూబాద జిలాల్ దంతలపలిల్ మండలం
లోని పలు గార్మాలలో ఎసాస్రెసీప్ కెనాల మటిట్
అకర్మ రవాణా యథేచఛ్గా సాగుతుంది. అధి
కారులకు ఎనిన్సారుల్ పిరాయ్దులు చేసిన మటిట్
రవాణాకు అడుడ్కటట్పడక పోవడం చరచ్నీయా
శంగా మారింది సాథ్నిక పర్జలు ఇరిగేషన అధి
కారులపై తీవర్ అసహనం వయ్కత్ం చేసుత్నాన్రు.
సంబంధిత అధికారులెవవ్రూ పటిట్ంచుకోకపో
వడంతో గార్మాలోల్ ఎకక్డ పడితే అకక్డా
ఇషాట్రాజయ్ంగా మటిట్ అకర్మ రవాణా
చేసుత్నాన్రు. తాజాగా మండలంలోని బీరిషెటిట్
గుడెం, గార్మంలో ఈ వాయ్పారం జోరుగా
సాగుతోంది. సాధారణంగా కొండలు, గుటట్ల
నుంచి అయితే మైనింగ శాఖ అధికారులు,
చెరువుల నుంచి అయితే ఇరిగేషన అధికారుల
అనుమతులుండాలి. కానీ ఏదైనా ఎస ఆర ఎస
పి కెనాల డి.బి.ఎం.60 ను చేసుకొని గత కొనిన్
నెలలుగా అకర్మ మటిట్ వాయ్పారం చేసూత్ లక్షల
రూపాయలను సొముమ్ చేసుకుంటునాన్రు.
సాథ్నికంగా మటిట్ అవసరం ఎకుక్వగా
ఉండడంతో బీరి శెటిట్ గూడెం గార్మంలో
ఇటీవల నిరిమ్ంచ తలపెటిట్న భారీషెడల్ వాయ్పారి
తో అకర్మ మటిట్ రవాణా నిరవ్హకులు
అగిర్మెంట చేయించుకొని జెసిబి యంతార్ల

సహాయంతో టార్కట్రల్తో తరలిసూత్ వందలాది
టిర్పుప్ల మటిట్ని గుటుట్చపుప్డు కాకుండా తర
లించారు ఇదే విషయమై గార్మసుత్లు
పలుమారుల్ సాథ్నిక అధికారులకు ఫిరాయ్దులు
చేసినపప్టికీ చుటట్ం చూపుగా వచేచ్ అధికారుల
తీరు మటిట్ మాఫియాకు పోర్తాస్హకరంగా
ఉండడంతో ఇషాట్రాజయ్ంగా కరకటట్ కాలువకు
గండుల్ పెడుతూ మటిట్ రవాణా చేసుత్నాన్రు. అధి
కారులకు అనుమానం రాకుండా మటిట్ తవివ్న
పార్ంతాలలో పెదద్ పెదద్ బండరాలను వేసి
పూడిచ్ చదునుగా చేసి ఎలాంటి ఆనవాళుల్
లేకుండా చేసుత్నాన్రు.ఎసాస్రెసీప్ కలవ్కు గండుల్
పెడుతూ మటిట్ అకర్మ రవాణా చేసుత్న న్
ఫోటోలు వీడియోలు సోషల మీడియాలో
వైరల కావడంతో అకర్మ మటిట్ రవాణా
విషయం బటట్బయలైంది దీనిపై సాథ్నికంగా
పలు పతిర్కలలో కథనాలు వెలువడగా

సప్ందించిన ఎస ఆర ఎస పి జిలాల్ అధికారులు
విచారణకు ఆదేశించారు ఈ నేపథయ్ంలో
మంగళవారం ఏ.ఈ నేతృతవ్ంలో డి.ఈ
వినయ సంఘటన సథ్లానిన్ పరిశీలించి, మటిట్
అకర్మ రవాణా పై విచారణ కొనసాగుతుందని
సంబంధిత సంఘటనపై పోలీసులకు ఫిరాయ్దు
చేసాత్మని అనాన్రు.

కన చరయలంటయ.. డఈ వనయ

అనంతరం డి ఈ వినయ కుమార విలేకరల్తో
మాటాల్డుతూ నిబంధనలకు విరుదధ్ంగా
ఎసాస్రెసీప్ కాలువ నుండి మటిట్ అకర్మ
రవాణాకు పాలప్డితే కఠిన చరయ్లు
ఉంటాయని, అకర్మ మటిట్ రవాణాకు ఉపయో
గించే యంతార్లను సీజ చేసి బాధుయ్లపై చటట్
పర్కారం కఠిన చరయ్లు తీసుకోబడుతుందని
వారు హెచచ్రించారు.

మనవతవం చటకనన అనల రడడ పరస కలబ పనరదPరణ పనలన పరలన

- మళళ పదలల చకకకనన నమల పలసలక అపపగంత

తరరర మజర నయస సరయ సపటంబర 21: తొరూర్రు
మండలంలోని కొతత్గూడెం గార్మానికి చెందిన గారల్పాటి అనిల రెడిడ్
అనే యువకుడు బుధవారం ఉదయం ఖానాపూరం శివారులో
ఉనన్టువంటి వారి పంటపొలాల వదద్కు వెళిల్న కర్మంలో ముళళ్పొదలోల్
చికుక్కొని లేవలేని సిథ్తిలో పడి ఉనన్ నెమలిని చూసి చలించిపోయిన
అనిల రెడిడ్ నెమలిని బయటికి తీసి,సవ్యంగా తొరూర్రు ఏఎసఐ
తారాచంద కు అపప్గించి,మానవతవ్ం చాటుకునాన్రు.అనంతరం
అనిల రెడిడ్ని
తొరూర్రు
పోలీసులు అభి
నందించారు.ఈ
కార య్కర్మ ంలో
పోలీస
కానిసేట్బుల
శీర్ను తదితరులు
పాలొగ్నాన్రు.

- మనకట మనసపల వస చరమన మహమమద పరద

మహబబబద,సపటంబర,21,మజర నయస (సరయ) పటట్ణంలోని
పెర్స కల్బ యొకక్ పునరుదధ్రణ పనులను పరిశీలించి శిథిలావసథ్లో ఉనన్
వాటిని మునిస్పల జేసీబీతో తొలగించి పనులు పరిశీలించి తవ్రలో
పార్రంభించడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్టువంటి పెర్స కల్బ కు ఆఫీస లో గలా
టేబుల మరియు కురీచ్లు బహుకరిసాత్ను అని మహబూబాబాద
మునిస్పల వైస చైరమ్న మహమ్ద ఫరీద హామీ ఇవవ్డం జరిగింది.

పషకహరంతన సంపరణ ఆరగయం
- మరపడ సడపఓ kరష
- సమతలయమన ఆహరనన అందసతన ఆరగయవంతమన సమజం

నరసంహలపట/ సపటంబర 21/ మజర నయస సరయ: సమతు
లయ్మైన ఆహారానిన్ అందించినపుప్డే ఆరోగయ్వంతమైన సమాజానిన్
నిరిమ్ంచవచచ్ని మరిపెడ సిడిపిఓ శిరీష అనాన్రు.సెపెట్ంబరను పోషణ
మాసంగా గురిత్ంచి పోషణ మాసంలో భాగంగా నరసింహుల పేట
మండల కేందర్ం రైతు వేదికలో మరిపెడ సిడిపిఓ శిరీష ఆధవ్రయ్ంలో
అంగనావ్డి సెంటర లోపోషణ అభియాన పై కారాయ్కర్మానిన్ ఏరాప్టు
చేశారు. అనంతరం సిడిపిఓ శిరీష మాటాల్డుతూ చినన్పిలల్లకు
అక్షరాభాయ్సం, గరిభ్ణీలకు శీర్మంత కారయ్కర్మం నిరవ్హించారు.
చినన్పిలల్లోల్ పోషకాహార ఎదుగుదల లేకపోవడం, పోషకాహారలేమితో
తకుక్వ బరువు ఉనన్ శిశువు జనిమ్సాత్రనాన్రు. గరిబ్ణులు, బాలింతలు,
బాలికలోల్ రకత్హీనత లోపం తగిగ్ంచడమే లక్షయ్ంగా జాతీయ పోషకాహార
కారయ్కర్మానిన్ పోషణ అభియాన చేపటట్బడిందనాన్రు.వారి పరిధిలోని
గృహిణులను సందరిశ్ంచి, రకత్హీనతతో బాధపడుతునన్ పిలల్లు, కిశోర
బాలికలు, నవజాత శిశువులను వారు సంతులిత ఆహారం తీసుకునేలా

పర్తేయ్క కారాయ్చరణ అమలుచేయాలనాన్రు. అంగనావ్డి కేందార్లోల్
గుడుల్, పాలు, బాలామృతం, మధాయ్హన్ భోజనం, చిరుతిళుల్ అందిసూత్
ఎనోన్ కారయ్కర్మాలు చేపడుత కొంతమంది పోషకాహార లోపంతో
ఇబబ్ందులు పడుతునాన్రు. ఎవరు కూడా ఇబబ్ంది పడకుండా ఆయా
గార్మాల అంగనావ్డి టీచరస్ యొకక్ బాధయ్త అని గురుత్ చేశారు. కిశోర
బాలికలకు ఆరోగయ్ సంబంధ అంశాలపై అవగాహన కలిప్ంచారు.ఈ
కారయ్కర్మంలో మండల ఎంపీపీ టేకుల సుశీల, జడిప్టిసి భూకయ్ సంగీత
, గార్మ సరప్ంచ వేముల రజిత, సూపరైవ్జర విజయ, అంగనావ్డీ
టీచరస్, అంగనావ్డి ఆయాలు, ఆశ వరక్రుల్, అంగనావ్డీ పాలొగ్నాన్రు.
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రై  సంకమమ కసఆర లకం
సంకక పర నం నర
పరధన సలభం
అడషనల డజ వ.న]రడడ
_డర పలస సటషనన సందరgంhన అడషనల డజ
_డర సపటంబర 21 మజర నయస (సరయ):

సాంకేతిక పరిజాఞ్నంతో నేర పరిశోధన సులభం అని
అడిషనల డీజీ వై నాగిరెడిడ్ ఐపీఎస అనాన్రు,మహబూ
బాబాద జిలాల్ పరిధి గూడూరు పోలీస సేట్షన ను బుధవారం
రోజున ఇనెస్ప్క్షన చేశారుమొదట సాయుధ బలగాల యొకక్
గౌరవ వందనం సీవ్కరించారు. అనంతరం పోలీస సేట్షన
పార్ంగణంలో మహబూబాబాద జిలాల్ ఎసీప్ శరత చందర్
పవార ఐపీఎస గారితో కలిసి మొకక్లు నాటారు.పోలీస
సేట్షన లోపలి గదులను (రిసెపష్న,రైటరస్ రూం,ఫైలస్
భదర్పరిచే రాగస్,ఎస.ఐ రూమస్,సిబబ్ంది యొకక్ విశార్ంతి
గదులు,అనిన్ సందరిశ్ంచారు.అనంతరం అధికారులతో
సిబబ్ంది తో నేరాల యొకక్ సంకిత నివేదిక అడిగి రికారడ్స్
పరిశీలించారు.5 ఎస ,మరియు ఫంక్షనల వరిట్కలస్ సేట్షన
రైటర,కోరుట్ డూయ్టి,రిసెపష్నిసట్, ఈ- కోపస్ బూల్ కోలట్స్, పెటోర్
కారస్,పలు అంశాల పై నేరుగా సిబబ్ందిని పిలిచి అడిగి తెలు
సుకునాన్రు.పలు ఫైలస్,రికారడ్స్ పరిశీలించి అధికారులకు
మరియు సిబబ్ందికి తగు సలహాలు , సూచనలు చేశారు
.పోలీస సిబబ్ంది యొకక్ పని తీరు బాగుందని అనాన్రు.
ఏజెనీస్ పార్ంతంలో మావోయిసట్ కదలికలు పెరుగుతునన్
కర్మంలో అపర్మతత్ంగా ఉండాలని అనాన్రు.మావోయిసుట్లు
పర్జల ఆదరణ కోలోప్యారని అనాన్రు.పోలీసులు సైతం
పర్జల మనన్నలు పొంది ఒక రోల మోడల గా నిలవాలని
అనాన్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో మహబూబాబాద డిఎసీప్
సదయయ్, గూడూరు సీఐ యాసిన, బయాయ్రం సీఐ
బాలాజీ,ఎస.ఐలు సతీష ,నగేష దిలీప, సిబబ్ంది పాలొగ్నాన్రు.

మల9 కలకటరట ఎదట
పరజసంఘల ఐకయవదక ధరన
మల9 టన, సపటంబర 21, మజర నయస, సరయ:

జిలాల్లోని అరుహ్లైన పేదలకు ఇళుల్ , ఇళల్సథ్లాలు , పోడుభూ
ములకు హకుక్పతార్లు ఇవావ్లని డిమాండ చేసూత్
పర్జాసంఘాల ఐకయ్వేదిక ఆధవ్రయ్ంలో నాయకులు , పేదలు
కలెకట్ర కారాయ్లయం ఎదుట బుధవారం ధరాన్
నిరవ్హించారు . అంతకుముందు డీఎసఆర ఫంక్షనహ్ల నుంచి
కలెకట్ర కారాయ్లయం వరకు నినాదాలు చేసూత్ భారీ రాయ్లీ
నిరవ్హించారు . ఈకారయ్కర్మంలో ముఖయ్ అతిథిగా పాలొగ్నన్
రైతుసంఘం రాషట్ర కమిటీ సభుయ్డు సూడి కృషాణ్రెడిడ్
మాటాల్డుతూ టీఆరఎస పర్భుతవ్ం ఎనిన్కలకు ముందు హామీ
ఇచిచ్న పేదలకు ఇళల్సథ్లాలు , డబులెబ్డూర్ం ఇళుల్ ఇవవ్డంలో
విఫలమైందని అనాన్రు . జిలాల్లో అనేకమంది పేదలు ఇళుల్
కటుట్కోలేక అదెద్కు ఉంటునాన్రని అనాన్రు . పర్భుతవ్ం సరేవ్
నిరవ్హించి అరుహ్లైన పేదలను గురిత్ంచి డబులెడూర్ం ఇళుల్
మంజూరు చేయడంతోపాటు ఇంటిసథ్లం ఉనన్వారికి రూ .5
లక్షలు అందిం చాలని డిమాండ చేశారు . జిలాల్లో పోడుభూ
ములకు పటాట్లిసాత్నని పర్కటించిన సీఎం ఇపప్టివరకు
ఆదిశగా ముందుకు సాగడంలేదని అనాన్రు. లేనటల్యితే
పోరాటాలను ఉధృతం చేసాత్మని హెచచ్రించారు.
అనంతరం పలు డిమాండల్తో కూడిన వినతిపతార్నిన్ అదనపు
కలెకట్ర వైవీ.గణేషుక్ అందజేశారు. ఈ కారయ్కర్మంలో
నాయకులు తుమమ్ల వెంకటరెడిడ్, రాజేందర, ఎమీ.దావూద,
ఎ.గఫూరావ్షా, తీగల ఆదిరెడిడ్, గుండు రామసావ్మి, పొదిళల్
చిటిట్బాబు, పసుల కోటయయ్, మామిడి నటరాజ, అలావ్ల
ఐలయయ్, బోడ రమేష, రతన్ం పర్వీణ, బొచుచ్ సంజీవ,
కొయయ్డ లకిష్, గొంది రాజేష, చిరంజీవి, పాలొగ్నాన్రు.

- తలంణ సదధం క రత కషటల
దరం
- రతలన సంఘటతం సందక రత
వదకల
- ర.16 కటలత ఆర అండ బ రడడ
భమ పజ
- పమయల స9 రతక లభ
దయకం
- ఎమమలయ సతష కమర

భమదవరపలల, 21 సపటంబర (సరయ మజర
నయస)
తెలంగాణ వచిచ్న తరావ్త అనన్దాత జీవితాలోల్
వెలుగు నింపిన ఘనత సీఎం కేసీఆర దే అని
రైతుల సంకేష్మమే ముఖయ్మంతిర్ లక్షయ్ం అని
తెలంగాణ పంచాయతీ రాజ శాఖ మంతిర్
ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు అనాన్రు. బుధవారం
భీమదేవరపలిల్ మండలం గటల్ నరిస్ంగపూర,కో
తులనడుమ గార్మాలోల్ కావేరి సీడస్ అధినేత
భాసక్ర రావు రూ. 22 లక్షలతో తన సవ్ంత
ఖరుచ్లతో నూతనంగా నిరిమ్ంచిన రైతు వేదిక
లను తెలంగాణ రాషట్ర పంచాయతీరాజ శాఖ
మంతిర్ ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు, అదేవిధంగా
హుసాన్బాద శాసన సభుయ్లు వొడితల సతీష
కుమార, కావేరి సీడస్ అధినేత భాసక్ర రావు ల
చేతుల మీదుగా పార్రంభించారు. గటల్ నరిస్ం

గాపూర కళాయ్ణమండపం లో ఏరాప్టుచేసిన
సమావేశంలో ఎమెమ్లేయ్ సతీష కుమార అధయ్క్ష
తన సమావేశం నిరవ్హించారు. ఈ
సందరభ్ంగా పంచాయతీరాజ శాఖ మంతిర్
ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు మాటాల్డుతూ రైతును
ఆరిథ్కంగా పరిపుషట్ం చెయయ్డమే సీఎం కేసీఆర
సంకలప్మని, అందుకే రైతు సంకేష్మం కోసం
ఆయన అనేక పథకాలను అమలు చేసుత్నాన్రని
అనాన్రు. అనన్దాతలను ఆదుకునేందుకే
రైతుల రుణ మాఫీ, రైతు బంధు, రైతు బీమా
పథకాలు పర్వేశ పెటిట్ పోర్తస్హిసుత్నన్ ఏకైక
పర్భుతవ్ం టీఆరఎస పర్భుతవ్మే అనాన్రు.
పర్భుతవ్ం సూచించిన పంటలు వేసి ఆరిథ్కంగా
బలపడాలని సూచించారు. రైతులందరూ
ఒకచోట చేరి సాగు విధానాలపై చరిచ్ంచుకోవ
డానికి వీలుగా ‘రైతు వేదిక’లను నిరిమ్ంచాలని
పర్భుతవ్ం సంకలిప్ంచిందని పేరొక్నాన్రు.
దీంతో రైతు శిక్షణ కారయ్కర్మాలను చెటల్ కింద,
పంచాయతీ
కారాయ్లయ
ఆవరణలో
నిరవ్హించే కషాట్లు తపప్నునాన్యని వెలల్డిం
చారు. రైతు వేదిక కారయ్కర్మం దావ్రా కల్సట్ర
లోని రైతులందరికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుం
దనాన్రు.తెలంగాణ రాషట్రంలో కేసీఆర చితత్శు
దిద్తో వచిచ్న సాగునీళల్తో అతయ్ధిక వరి ధానయ్ం
పండించి తెలంగాణ దేశానికి అనన్పూరణ్గా

నిలిచిందనాన్రు. రైతులను సంఘటితం
చేయడం,
వయ్వసాయ
మెలుకువలు,
మారెక్టింగ అంశాలు తెలపడానికే రైతువేది
కలు రైతులను అనిన్ విధాలుగా ఆదుకునేం
దుకే పర్భుతవ్ం రైతు వేదికలను ఏరాప్టు చేసి
మరింత చేయూతని ఇసుత్ందనాన్రు.రైతులకు
పుషక్లంగా నీళుల్, రైతుబంధు సాయం,
గిటుట్బాటు ధర కలిప్సూత్ పర్భుతవ్ం రైతు సంకేష్
మానికి పాటుపడుతుందని పేరొక్నాన్రు
పామాయిల సాగుతో రైతులకు అధిక లాభం
చేకూరానునన్టుల్ ఈ సందరభ్ంగా ఆయన
తెలిపారు.తెలంగాణ రాషట్రం లో సీఎం కేసీఆర
ముందుచూపుతో చేపటిట్న కాళేశవ్రం పార్జెకుట్,
ఇతర సంసక్రణలు వయ్వసాయానికి ఊతమి
చాచ్యి. ఈ కారయ్కర్మంలో అగిర్కలచ్ర మాజీ
ఈసీ పర్వీణ రావు, జిలాల్ కలెకట్ర రాజీవ
హనుమంతు, జడీప్ చైరమ్న డాకట్ర మారేపలిల్
సుధీర కుమార, ఎంపీపీ లు జకుక్ల అనిత
రమేష యాదవ, ఎంపీపీ మేక సవ్పన్, సరప్ంచ
ఎరర్బెలిల్ చందర్కళ తిరుపతిరావు, తహసిలాద్ర
ఉమారాణి, ఎంపీడీవో భాసక్ర, వయ్వసాయ
శాఖ అధికారుల తోపాటు పాలొగ్నాన్రు.

తరస మటల పరభతవం కద తల పరభతవం
10wతం రజరవషన, ఆతమyరవ
భవనల
యవత ]రజనల తరపన కృతజ~తల
డరనకల ఎమమలయ రడయనయక

మరపడ, సపటంబర 21, మజర నయస (సరయ)
తెరాసా పర్భుతవ్ం మాటల పర్భుతవ్ం కాదని
చేతల పర్భుతవ్మని, నేడు సీఎం కేసీఆర అమ
లు చేసుత్నన్ పనులు దేశానికే కాదు పర్పంచం
లోని మేథావులో అబుబ్ర పోయే విధంగా
ఉనాన్యని డోరన్కల ఎమెమ్లేయ్ రెడాయ్నాయక
అనాన్రు. సీఎం కేసీఆర రాషట్ంలోని గిరిజనుల
కు, ఆదివాసుల కు పర్క టించిన రిజ రేవ్ష న
పెంపు, గిరిజ న బంధు, పేద గిరిజ నుల కు
భూమిపై హ రష్ం వయ్కత్ం చేసూత్ బుధ వారం
ఆయన మరిపెడ మండల కేందర్ంలోని ఆర
అండ బీ అతిథి గృహం వదద్, జిలాల్ గర్ంథాలయ
సంసథ్ చైరెమ్న గుడిపూడి నవీన రావుతో కలిసి
సీఎం కేసీఆర చితర్ పటానికి కీష్రాభిషేకం
చేశారు. ఈ సందరభ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ
తెలంగాణ గిరిజననుల పాలిట సీఎం కేసీఆర
వరమని, ఆయన పర్వేశ పెటిట్న కొతత్ గిరిజన
బంధు, భూమి, రిజ రేవ్ష నతో గిరిజ నులకు
సమాజంలో మరింత గురిత్ంపు రానుందనాన్
రు. సమైకయ్తా వజోర్తస్వాలోల్ బాగంగా ఈ నెల
17 హైదరాబాద ఎనీట్ఆర సేట్డియం సాకిష్గా
జరిగిన నిండు సభలో రాషట్ంలో ఉనన్ 40లక్షల
మంది గిరిజనులకు గతంలో చెపిప్న మాట
పర్కారం 10శాతం రిజరేవ్శన పర్కటించటం
హరష్నీమనాన్రు. మరి కేందర్ంలో ఉనన్ మోది
పర్భుతావ్నికి రిజరేవ్షన తీరామ్ణం పంపి ఏళుల్
గడచినా నేటికి ఎలాంటి నిరణ్యం తీసుకోలే
దని, ఇపప్టికైనా కళుల్ తెరచి రిజరేవ్షన అమలు
చేయాల నాన్రు. అదే విధంగా భూమి లేని

గిరిజ నుల కు
భూమి
శుభ ప రిణామ ని,
మేథావులు సైతం అబుబ్ర ప డే నిరణ్యాలు
కేసీఆరకే సొంతమనాన్రు. రానునన్ రోజులోల్
శాతం రిజరేవ్షన అమలైతే ఉదోయ్గాలు, విదయ్,
చటట్ సభలు, సాథ్నిక సంసథ్లోల్ వారి శాతం
పెరిగి వారికి సంఘంలో సముచిత సాథ్నం కలు
గుతుంద నాన్రు. అందుకుగాను యావ త
లంబాడీ సోద ర, సోద రీమ ణుల త ర పున
కృతజఞ్తగా డోరన్కల నియోజకవరగ్ వాయ్పత్ంగా
పాలభిషేకం నిరవ్హించినటుల్ తెలిపారు.

డసస బయంక నతన కరయలయ పరరంభం..

రైతులకు డీసీసీ బాయ్ంకు క షట్ స మ యంలో
చేదోడు వాదోడుగా ఉంటుంద ని డోరన్క ల
ఎమెమ్లేయ్ రెడాయ్నాయక అనాన్రు. బుధవారం
ఆయన మరిపెడ మునిసిపల కేందర్ంలో పీఏసీ
ఎస చైరెమ్న చాపల యాదగిరి రెడిడ్ ఆధవ్రయ్ంలో
నూత నంగా నిరిమ్ంచిన డీసీసీ బాయ్ంకు కా
రాయ్ల యానిన్ పార్రంభించారు. బాయ్ంకు ని
రామ్ణానిన్ చూసి చైరెమ్నను అభినందించారు.
అనిన్ హంగులతో కూడిన భవనాలు నిరిమ్ం
చటం పర్జలకు మరింత సౌకరాయ్నిన్ ఏరాప్టు
చేయటం అభినందనీయమనాన్రు. అనంతరం
పదమ్శాలిల ఆధవ్రయ్ంలో ఏరాప్టు చేసిన కొండ
లక్షమ్ణ బాపుజీ వరథ్ంతి కారయ్కర్మానికి హాజరై
ఆయన చితర్పటానికి పూల మాల వేసి నివాళి
అరిప్ంచారు. కారయ్కర్మానిన్ నిరవ్హించిన పదమ్
శాలీల ను అభినందించారు. ఆయా కారయ్కర్

మాలోల్ మునిసిపల చైరెమ్న గుగులోత సింధూర
రవి, ఎంపీపీ గుగులోత అరుణ రాంబాబు,
జడీప్టీసీ తేజావత శారదా రవీందర, సరప్ం
చల ఫోరం అధయ్కుష్డు తాళల్పెళిల్ శీర్నివాస,
ఎంపీటీసీల ఫోరం అధయ్కుష్డు తాళల్పెలిల్ రఘు,
వైస ఎంపీపీ గాదె అశోక రెడిడ్, వైస చైరెమ్న
ముదిరెడిడ్ బుచిచ్రెడిడ్, మరిపెడ మండల పారీట్
అధయ్కుష్డు రామ స హాయం స తయ్నారాయ ణ
రెడిడ్, తెరాసా జిలాల్ నాయ క లు కుడితి
మహేందర రెడిడ్, గుగులోత వెంకనన్, ఆయూబ
పాషా, రైతు సమనవ్య సమితి సభుయ్డు కాలు
నాయక, మండల యూత అధయ్కుష్డు భరత,
ప టట్ణ అధయ్కుష్డు ఉపప్ల నాగేషవ్ర రావు,
ప టట్ణ ఉపాధయ్క్షడు అంబ టి వెంక ట రెడిడ్,
మండల ఎసీట్ సెల అధయ్కుష్డు అజీమ్ర రెడిడ్,
ప టట్ణ తెరాసా నాయ కులు పానుగోతు
వెంకనన్, వీసారపు శీర్పాల రెడిడ్, భదర్యయ్, రేఖ
వెంక టేశవ్రుల్, గ ణేష, బావోజి గూడెం
అధయ్కుష్డు ప టాట్భి, కౌనిస్ల రుల్ ఊరుగొండ
శీర్నివాస, పీఎససీఎస వైస చైరెమ్న గండి
మ హేష, కౌనిస్ల రుల్ శీర్ను, హ తిరాం,
ఊరుగోండ శీర్ను, కిషన, కోఆపష్నుల్ మకూస్ద,
ఖైరున హుసేస్న, పదమ్శాలి సంఘం అధయ్కుష్డు
దిగజరల్ శీర్నివాస, సతీష, మారక్ండేయ రమేష,
రామూమ్రిత్, అనిన్ గార్మాల సరప్ంచలు, ఎంపీ
టీసులు, అనుబంధ సంఘాలు పాలొగ్నాన్రు.
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నరసంపట, సపటంబర 21( సరయ మజర నయస):
నరస్ంపేట మాజీ ఎమెమ్లేయ్ మదిద్కాయల ఓంకార హయాం
లో మండలం లోని లకెన్పెలిల్ గార్మంలో 30 సంవతస్రాల
కిర్తం సుమారు 40 మంది పేద కుటుంబాలకు పర్తీఒకక్రికీ
పావుతకుక్వ 2గుంటలు కేటాయించి ఇలుల్ నిరిమ్ంచి ఇవవ్గా,
సుమారు ముడునన్ర గుంటలు సథ్లం మిగులు ఉంది.అపప్టి
పంచాయితీ పాలకవరగ్ం ఈ భూమి గార్మపంచాయితికే
సవ్ంతం అని తీరామ్నించి పర్కక్కు పెటట్డం జరిగింది. కానీఈ
భూమిని గత కొనిన్ నెలల కిర్తం నరస్ంపేటకు చెందిన
కొందరు రియల ఎసేట్ట వాయ్పారులు,పాలకవరగ్ సభుయ్లతో
చేతులు కలిపి అకర్మంగా రిజిసేట్ర్షన చేసుకునాన్రు.ఈ భూమి
ని రిజిసేట్ర్షన చేసుకునన్ వయ్కుత్లు ఇంటి నిరామ్ణానికి అనుమతి
కోసం దరకాసుత్ చేసుకోగా ఈ విషయం ను గురిత్ంచి
గార్మసుథ్లు వయ్తిరేకించడం తో, గార్మ సభను నిరవ్హించి ఈ
భూమి ముమామ్టికీ లకేన్పలిల్ గార్మ పంచాయితీ దే అని
తీరామ్నించి ,చుటూట్ హదుద్లు ఏరాప్టు చేసాత్మని పర్జలను
నమిమ్ంచి, ఉతత్ మాటలతో తీరామ్నం చేసినటుల్ చేసి చేతులు
దులుపుకునాన్రు,పర్సుత్త పాలకవరగ్ం,కానీ ఇపప్టి వరకు
ఎలాంటి కంచె గానీ,హదుద్లు గానీ, ఏరాప్టు చేయకపోవడం
లో మోసమని ఆవినీతి నిరూమ్లన పోరాట సమితి వయ్వసాథ్పక
అధయ్కుష్లు షేక రఫీసాబ నరస్ంపేట ఎమామ్రోవ్ కి వినతి
పతర్ం ఇచాచ్రు.ఈ సందరబ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ
అకర్మంగా రిజిసేట్ర్షన చేసుకునన్ వయ్కుత్లపై చటట్రీతాయ్ చరయ్లు
తీసుకోని,రిజిసేట్ర్షన ను రదుద్పరచాలని కోరారు.

భజప జలల పదధకరల సమవశం

- నమర గమమల వంగళరవ పరట నండ ససపండ
- కతతపలల సతష క పరథమక సభయతవం కడ లద
- జలల అధయకషల, ఆరటల దశమంత రడడ

జనగామ పర్తినిధి,సెపెట్ంబర21(మేజర నూయ్స సూరయ్):భార
తీయ జనతా పారీట్ జిలాల్ కారాయ్లయంలో మండల
అధయ్కుష్లు, జిలాల్ పదాధికారుల సమావేశం నిరవ్హించడం
జరిగింది. ఈ కారయ్కర్మానికి ముఖయ్అతిథిగా బిజెపి
జనగామ జిలాల్ అధయ్కుష్లు ఆరుటల్ దశమంత రెడిడ్ హాజరై
మాటాల్డుతూ బిజెపి రాషట్ర అధయ్కుష్లు బండి సంజయ
నాలుగో పర్జా సంగార్మ యాతర్ సెపెట్ంబర 22 సాయంతర్ం
నాలుగు గంటలకు హైదరాబాదులో పెదద్ అంబరేప్ట భారీ
బహిరంగ సభ సభతో ముగుసుత్ందని నేటి బహిరంగ సభకు
జనగామ జిలాల్ నలుమూలల నుండి పెదద్ ఎతుత్న సభకు
తరలి వెళిల్ సభను విజయవంతం చేయాలని వారు పిలుపుని
చాచ్రు.అదేవిధంగా వివిధ పతిర్కలోల్ వచిచ్నటుట్ కొతత్పలిల్
సతీష కుమార కు
బిజెపితో వారికి
ఎలాంటి సంబంధం
లేదని వారికి పార్థమిక
సభయ్తవ్ం కూడా
పారీట్లో లేదని, ఆయన
గతంలో బీఎసీప్ పారీట్ నుంచి ఎమెమ్లేయ్గా పోటీ చేయడం జరి
గిందని బిజెపికి కొతత్పలిల్ సతీష కుమార కి ఎలాంటి
సంబంధం లేదని దశమంత రెడిడ్ తెలిపారు. అదేవిధంగా
భారతీయ జనతా పారీట్కి సంబంధించి పాలకురిత్ నియోజక
వరగ్ నాయకులు నెమరు గుముమ్ల వెంగళరావు పారీట్
నియమ నిబంధనలకు విరుదధ్ంగా పర్వరిత్ంచిన కారణంగా
వారిపై కర్మశిక్షణ చరయ్లు చేపటిట్ వారిని పారీట్ నుండి
ససెప్ండ చేయడం జరిగిందని, ఇకమీదట భారతీయ జనతా
పారీట్కి వారికి ఎలాంటి సంబంధం లేదని అనాన్రు. ఈ కారయ్
కర్మంలో బిజెపి దళిత మోరాచ్ రాషట్ర ఉపాధయ్కుష్లు బొటల్
శీర్నివాస, బిజెపి జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరుశ్లు సౌడ రమేష,
శివరాజ యాదవ ,కరర్ శీర్నివాస రెడిడ్, జిలాల్ ఉపాధయ్కుష్లు
దుబబ్ రాజశేఖర, సేట్షనగ్నూప్ర నాయకులు పెరమల వెంకటే
శవ్రుల్, సేట్షనగ్నూప్ర నియోజకవరగ్ం ఇంచారజ్ అంజిరెడిడ్,
గిరిజన మోరాచ్ జిలాల్ అధయ్కుష్లు రామకోటి, యువ మోరాచ్
జిలాల్ అధయ్కుష్లు మైపాల, నాయకులు తదితరులు
పాలొగ్నాన్రు.
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దశనక ఆదరశంగ నలవల..

మనవత వలవలన పంపందంచల
బలల హకకల పర రకషణక కమషన
తసకన పరత నరణయం సహసపత
నరణయమ
తలంగణ రషరట పరణళక సంఘం వస
చరమన బయనపలల వనద కమర

హనమకండ సరయ జలల పరతనధ,
సపటంబర 21, మజర నయస : పిలల్లకు
చినన్ నాటి నుండే మానవతా విలువలను
పెంపొందించాలని తెలంగాణ రాషర్ట్
పర్ణాళిక సంఘం వైస చైరమ్న బోయినపలిల్
వినోద కుమార అనాన్రు. బుధవారం
హనుమకొండ జిలాల్ కలెకట్ర కారాయ్లయంలో
రాషర్ట్ బాలల హకుక్ ల పరిరక్షణ కమిషన
ఆధవ్రయ్ంలో బాల అదాలత బెంచ ను
ఏరాప్టు చేశారు. ఎసీస్పిసిఆర సభుయ్లు
యెడల్పలిల్ బృందాధర రావు అధయ్క్షతన
నిరవ్హించిన కారయ్కర్మానికి ము ఖయ్ అతిథిగా
వినోద కుమార హాజరైనాన్రు. ఈ
సందరభ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ బాలల పై
హింస, అతాయ్చారాలు, హతయ్లు రోజు
రోజుకు పెరిగి పోతునాన్యని చెపాప్రు.
ఇలాంటి హృదయ విచారక సంఘటనలు
మానవ జాతిలో మాతర్మే జరుగుతునాన్య
ని తెలిపారు. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరా
వృతం కాకుండా ఉండాలంటే చినన్ నాటి
నుండి పిలల్లకు మానవతా విలువలు
పెంపొందించాలని అనాన్రు. సమీప బంధు

వుల నుండే బాల
బాలకలు లైంగిక
దాడులకు గురి అవు
తునాన్రని ఆవేదన
వయ్కత్ం చేశారు.
లైంగిక నేరాలపై
అపర్మతత్త అవస
రమని చెపాప్రు.
పోకోస్ చటట్ం
2012, బాలల రక్షణ
సంరక్షణ కోసం బాలల నాయ్య చటట్ం
2015 ఉందని తెలిపారు. బాలల రక్షణ
సం రక్షణ లో పర్భుతవ్ం విఫలమైనపుప్డు
కమి షన చరయ్లు తీసుకునే అవకాశం
ఉందని చెపాప్రు.. తెలంగాణ రాషర్ట్ బాలల
హకుక్ల పరి రక్షణ కు కమిషన తీసుకునే
పర్తి నిరణ్ యం సాహసోపేత నిరణ్య
మనాన్రు. బాలల రక్షణ కోసం తీసుకునే
చరయ్ లు దేశానికి ఆదరశ్ంగా నిలవాలని
ఆకాంకిష్ంచారు.

హంసతమక సంఘటనలప కమషన
చరయల తసకంటంద : జగనపలల
శరనవస రవ

బాల బాలికల విదయ్, వైదయ్ం, ఆరోగయ్ం ,
పౌషిట్కాహారం వారిపై జరిగే హింసాతమ్క సం
ఘటనలపై కమిషన సప్ందించి చరయ్లు తీసు
కుంటుందని తెలంగాణ రాషర్ట్ బాలల హకుక్
ల పరిరక్ష ణ కమిషన చైర పరస్న జోగినపలిల్

పమయలత పంపకంతన ఆరథక పరగత
-జనగమ ఎమమలయ మతతరడడ యదగర రడడ

జనగమ పరతనధ, సపటంబర 21(మజర నయస సరయ):సిథ్ర
ఆదాయానిన్చేచ్ పామాయిల తోటల పెంపకం చేపటిట్ రైతులు
బలోపేతం కావాలని జనగామ శాసనసభుయ్లు ముతిత్రెడిడ్ యాదగిరి రెడిడ్
పిలుపునిచాచ్రు.బుధవారం జిలాల్ కేందర్ం హైదరాబాదు రోడుడ్లో ఉనన్
ఆయిల పేడ పామ ఆయిల నరస్రీలో జిలాల్ ఉదాయ్నవన శాఖ
ఆధవ్రయ్ంలో రైతులకు జనగామ శాసనసభుయ్లు జడీప్ చైరమ్న పాగాల
సంపత రెడిడ్, రాషట్ర ఆయిల ఫెడ చైరమ్న కంచరల్ రామకృషాణ్రెడిడ్ లతో
కలిసి పామాయిల మొకక్లను పంపిణీ చేశారు.అనంతరం జిలాల్
ఉదాయ్నవన శాఖ అధికారిని లత అధయ్క్షతన ఏరాప్టు చేసిన సభలో
ఎమెమ్లేయ్ ముతిత్రెడిడ్ పర్సంగిసూత్ దేశం యావతుత్ ఆయిల కొరత ఎదు
రొక్ంటుందని ఇతర దేశాల నుండి దిగుమతి చేసుకోవటం
శోచనీయమనాన్రు.భారతదేశంలో ఆయిల ఫామ తోటలు
పెంచేందుకు వనరులు అనుకూలంగా ఉనన్ సరైన
పోర్తాస్హం అవగాహన లేకపోవడంతో రైతాంగం వివిధ
రకాల పంటలు చేపటిట్ దిగుబడి రాక మారెక్టులో ధర లేక
నషట్పోతునాన్మనాన్రు.తెలంగాణ రాషట్రం రైతనన్ ఆదుకో
వాలని దృఢ సంకలప్ంతో పామాయిల తోట లసాగును
విసత్రింప చేసుత్నన్టుల్ తెలియజేశారు. ఆయిల ఫామ పంట
సాగులో రైతులకు రవాణా ఖరుచ్లు ఉండవని కోతులు

వయకతగతన పరశభరత పటంచల
చననరవపట (సరయ మజర నయస): విదాయ్రుథ్లు వయ్కిత్గత పరిశు
భర్తను పాటించాలని ఐసిడిఎస సూపర వైజర మంజుల అనాన్రు.
బుధవారం మండలంలోని ఎలల్యయ్ గూడెం పార్థమికోనన్త
పాఠశాలలో విదాయ్రుథ్లకు అనేమి యా, గుడ టచ, బాయ్డ టచ, వయ్కిత్గత
పరిశుభర్త పై అవగా హన కలిప్ంచారు. విదాయ్రుథ్లు వయ్కిత్గత
పరిశుభర్త పై దృషిట్ సారిసేత్ ఎలాంటి రోగాలు దరిచేరమనాన్రు. ఈ
కారయ్కర్మం లో పాఠశాల పర్ధానోపాధాయ్యులు రమేష,
ఉపాధాయ్యులు యాకయయ్, కుమారసావ్మి, రజిత, రమాదేవి, సవ్రణ్లత,
పావని, అంగనావ్డి టీచరుల్ రమ, మంజుల, సచి దేవి, సవ్రూప రాణి,
కళాయ్ణి, విదాయ్రుథ్లు, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

శీర్నివాసరావు అనాన్రు. బాల అదాలత బెం
చోల్ పాలొగ్ని మాటాల్డుతూ ఒక రోజంతా
బాలల సమసయ్లపై పరిషాక్రం కోసం వేదిక
ఏరాప్టు చేసి వారు ఎలాంటి సమసయ్లతో
కాలం వెళల్దిసుత్నాన్రని సవ్యంగా తెలుసు
కొని వారికి పరిషాక్రం చూపడానికి బాల
అదాలత ఏరాప్టు చేసినటుల్ తెలిపా రు.

బల అదలత ఏరపట చయడం శభప
రణమం : జలల కలకటర రజవ గంధ
హనమంత

బాలల సమసయ్ల పరిషాక్రం కోసం జిలాల్లో
బాల అదాలత ఏరాప్టు చేయడం శుభ పరి
ణామమని హనుమకొండ జిలాల్ కలెకట్ర రాజీవ
గాంధీ హనుమంతు అనాన్రు. జిలాల్ అధికా
రుల సమనవ్యంతో వారం రోజుల కారయ్చ
రణతో కారయ్కర్మం విజయవంతం చేసి
పర్జలకు చేరువయాయ్మని తెలిపారు. కారయ్కర్
మంలో అదనపు కలెకట్ర
సంధాయ్రాణి,
కమిషన సభుయ్లు శోభారాణి, సిహెచ
రాగజోయ్తి, దేవయయ్, అపరణ్, అంజన రావు,
జిలాల్ సంకేష్మ అధికారి ఎం. సబిత, ఝానీస్
లకీష్బాయి, డాకట్ర పి. సుధాకర, ఎస .
రాజేందర్పర్సాద, హైమావతి, జిలాల్ బాలల
పరి రక్షణ అధికారి సంతోష కుమార తదిత
రులు పాలొగ్నాన్రు.

దొంగల బెడద ఉండదనాన్రు.మొకక్లు పెటిట్న దగగ్ర నుండి పంట కాపు
వరకు మూడు సంవతస్రంల వరకు 27,000 ఎకరానికి సబిస్డీ అంద
జేసుత్నన్టుల్ తెలియజేశారు. సబిస్డీపై బిందు సేదయ్ం పరికరాల అందిసూత్
మారెక్ట కు హామీ ఇవవ్డం జరుగుతుందనాన్రు. నాలుగో సంవతస్రం
నుండి ఎకరాకు 5 లేక ఆరు టనున్ల పామాయిల గెలలు వసాత్యని
టనున్కు పదివేల నుండి 15 వేలు ఆదాయం వసుత్ందనాన్రు. జిలాల్
కలెకట్ర సిహెచ శివలింగయయ్ మాటాల్డుతూ పామాయిల తోటల
సాగులో ఎటువంటి ఇబబ్ందులు ఉండవనాన్రు. రైతాంగం
పామాయిల సాగుకు ముందుకు వసేత్ పర్భుతవ్ పరంగా పోర్తాస్హం
తపప్క ఉంటుందనాన్రు. ఆకుల రవీందర, కొడకండల్ చెందిన
రామేశవ్ర, దేవరపుప్ల మండలం రామరాజు పలిల్ గార్మానికి చెందిన
రంగారావు, నరెమ్టకు చెందిన మలాల్రెడిడ్ రైతుల సమసయ్లను అడిగి
తెలుసుకునాన్రు. జడీప్ చైరమ్న పాగాల సంపత రెడిడ్, రాషట్ర ఆయిల ఫెడ
చైరమ్న కంచరల్ రామకృషాణ్రెడిడ్, భదార్చలం ఐటిసి మేనేజర సదానంద,
ఏరియా మేనేజర అనిల కుమార, ఈ
కారయ్కర్మంలో రాషట్ర ఉదాయ్న శాఖ సంచాలకులు
వెంకటరామిరెడిడ్, మునిస్పల చైరమ్న పోకల
జమున, మారెక్ట చైరమ్న విజయ సిదిద్లింగం,
రైతుబంధు అధయ్కుష్లు రమణారెడిడ్, డి ఆర డి ఏ
పిడి రాంరెడిడ్, వయ్వసాయ శాఖ అధికారి వినోద
కుమార, ఆయిలఫ్డ జనరల మేనేజర సుధాకర
రెడిడ్ , ఎంపీపీ కళింగరాజు ,సరప్ంచి సుజాత
జడిప్టిసి తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

వృదధ దంపతలప దడన ఖండసతననం
జనగమ పరతనధ,సపటంబర21(మజర నయస సరయ): దౌరజ్నయ్ంగా
భూమి వికర్యించాలని వృదధ్ దంపతులపై దాడికి పాలప్డిన
నిందితుడిని కఠినంగా శికిష్ంచాలని తెలంగాణ రాషట్ర ముదిరాజ
జరన్లిసుట్ల సంఘం రాషట్ర ఉపాదయ్కుష్డు రెడడ్బోయిన హరికుమార
ముదిరాజ పర్భుతావ్నిన్ డిమాండ చేశారు. అనంతరం వారు
మీడియాతో మాటాల్డుతూ వికారాబాద జిలాల్ నవాబ పేట మండలం
పులుమామిడి గార్మానికి చెందిన యాదయయ్ దంపతులకు గల మూడు
ఎకరాల భూమిని తమకు వికర్యించాలని సినిమాలోల్ తరహా
దౌరజ్నాయ్నికి పాలప్డిన పర్జాపర్తినిధి భరత్ రామకృషణ్ వైఖరిని ఖండిసుత్
నాన్మని అనాన్రు. రామకృషణ్ పై కఠినమైన చరయ్లు తీసుకోవాలని
డిమాండ చేశారు
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మహసభన జయరదం ;యండ

జనగమ రతనధ,స
ంబర21(మజర నయస
సరయ):బుధవారం
హైదరాబాద లోగల రెడ
రోజ గారెడ్నోల్ జరిగిన
నూతన పిసిసి మెంబర
సమావేశంలో జనగామ
నియోజకవరగ్ కాంగెర్స పారీట్
ఇంచారజ్ చెంచారపు శీర్నివాస రెడిడ్ ని పిసిసి మెంబర గా
ఎనిన్కయాయ్రు.అనంతరం చెంచారపు శీర్నివాస రెడిడ్ మాటాల్డుతూ నా
మీద నమమ్కంతో నాకు ఇంత పెదద్ బాధయ్త అపప్చెపిప్న మాజీ మంతిర్,
టీపీసీసీ మాజీ అధయ్కుష్లు పొనాన్ల లక్షమ్యయ్కు కృతజఞ్తలు తెలుపుతూ
రాబోయే రోజులోల్ కాంగెర్స పారీట్ని అధికారంలోకి వచేచ్విధంగా
నావంతు కృషి చేసాత్ను అని తెలిపారు.

యదవ కర+రషన జతర యతరన
దగవజయం ;యండ
జనగమ రతనధ, సంబర 21(మజర నయస సరయ):తెలంగాణ
రాషట్రంలో 20% ఉనన్ యాదవులకు యాదవ కారోప్రేషన ఏరాప్టు
చేసి3వేల కోటుల్ కేటాయించాలని కోరుతూ 33 జిలాల్లోల్ 120 రోజుల
పాదయాతర్ నవంబర 1వ తేదినుండి మొదలై 33 జిలాల్లలో యాదవ
కారోప్రేషన పాదయాతర్ కొనసాగుతుందని జాతీయ అదయ్కుష్డు మేకల
రాములు యాదవ తెలిపారు.బుధవారం యాదవ హకుక్ల పోరాట
సమితి జిలాల్ కారయ్వరగ్ సమావేశం జిలాల్ అదయ్కుష్డు తాటికొండ వెంకటేష
యాదవ అదయ్క్షతన జరిగిన సమావేశంలో మేకల రాములు యాదవ
మాటాల్డుతూ అనిన్ యాదవ సంఘాలు, విదాయ్రుథ్లు, మేదావులు
రాజకీయ నాయకులు, ఉదోయ్గ వాయ్పారసుథ్లు సహకరించాలని
కోరారు. ఈ కారయ్కర్మంలో జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ మాయ్కల అశోక
యాదవ, పౌడాల కోటిలింగం యాదవ ,రాములు యాదవ, హరిష
యాదవ, గండి రాజు యాదవ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

ర=క నబంధనల ABం
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ల

హనమకండ సరయ జలల రతనధ, సంబర 21, మజర నయస :
వాహనదారులు తపప్ని సరిగా టార్ఫిక నిబంధనలను పాటించాలని
లేదంటే టార్ఫిక జరిమానా నోటీస మీ ఇంటి తలుపు తడుతుందని
వరంగల పోలీస కమిషనర డాకట్ర తరుణ జోషి అనాన్రు. బుధవారం
హనుమకొండ లోని అజర హాసప్టల యాజమానయ్ం మూడు ఫోటో
కెమెరాలను సిపికి అందచేశారు. హాసిప్టల యాజమానయ్ం తమ
వంతు బాధయ్తగా టార్ఫిక నియంతర్ణ కోసం కెమెరాలను అందచేసి
నందుకు సిపి వారిని అభినందించారు. ఈ సందరభ్ంగా సిపి డాకట్ర
తరుణ జోషి మాటాల్డుతూ వాహనదారులకు జరిమానాలు విధించడం
పోలీసుల లక్షయ్ం కాదని , పర్తి వాహనదారుడు సురకిష్తంగా గమయ్సాథ్
నాలకు చేరుకోవడమే టార్ఫిక పోలీసుల పర్ధాన లక్షయ్మనాన్రు.
టార్ఫిక నిబంధనలను పర్తి వాహనదారుడు తపప్క పాటించాలని
తెలిపారు. నిబంధనలు పాటించని వాహనదారులకు జరిమానాలు
తపప్వనాన్రు.
రోడుడ్ పర్మాదాలు, టార్ఫిక నియంతర్ణకు పర్జల
సహకారం అవసరమని సిపి తెలిపారు. కారయ్కర్మంలో లా అండ
అరడ్ర , టార్ఫిక అదనపు డిసిపి పుషాప్ రెడిడ్, టార్ఫిక ఏసిపి
మధుసూదన రెడిడ్, హనుమకొండ ఇనెస్స్ప్కట్ర రవికుమార, డాకట్ర శివ
సుబర్మణయ్ం, డాకట్ర వెంకటేష తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

దదవంగర మజర నయస (సరయ) సంబర 2: ఆటో మోటార
వరక్రస్ యూనియన పర్ధమ మహాసభలు సెపెట్ంబర 25న
సుందరయయ్ విజాఞ్న కేందర్ంలో జరగనునాన్యని వాటిని
జయపర్దం చేయాలని భారత కారిమ్క సంఘాల సమైకయ్ ఐఎఫిట్యు
మహబూబాబాద జిలాల్ అధయ్కుష్లు కొతత్పలిల్ రవి అనాన్రు.తె
లంగాణ పోర్గెర్సివ ఆటో అండ మోటార వరక్రస్ యూనియన
రాషట్ర కమిటీ ఆధవ్రయ్ంలో ముదిర్ంచిన పోసట్రస్ పెదద్వంగర మండల
కేందర్ం లో నేడు విడుదల చేశారు.ఈ సందరభ్ంగా ఆయన
మాటాల్డుతూ మోటారు రంగ కారిమ్కులకు సంకేష్మ బోరుడ్ను
ఏరాప్టు చేయాలని అనాన్రు. సంవతస్రాలకొదీద్ రెకక్ల మొకక్లు
చేసుకొని చెమటోడిచ్న కారిమ్క వరాగ్నికి పర్మాదాలు జరిగిన అనా
రోగాయ్నికి గురైన సహాయం కోసం సంకేష్మ బోరుడ్ కావాలని
చేసుత్నన్ డిమాండుల్ పర్భుతావ్లు పటిట్ంచుకోవడంలేదని అనాన్రు.
2019 రోడ సేఫీట్ బిలుల్ పూరిత్గా రదుద్చేసి ఆ బిలుల్లో ఉనన్ పర్మాద
కరమైన అంశాలు కారిమ్క వరాగ్నికి నషట్ం తెచేచ్ తొలగించాలని
ఆయన కోరారు. తెలంగాణ రాషట్రంలో అరుహ్లైన కారిమ్కులందరికీ
పర్భుతవ్ పథకాలలో పర్తేయ్కమైన గురిత్ంపు ఇచిచ్ అమలు చేయాలని
ఆయన అనాన్రు. డబల బెడ రూమ పథకానిన్,పెనష్న పథకానిన్
ఆటో మోటారు రంగ కారిమ్కులకు వరిత్ంపచేయాలని ఆయన
డిమాండ చేశారు.సెపెట్ంబర 25న హైదరాబాదులోని సుందరయయ్
విజాఞ్న కేందర్ంలో జరుగు పర్థమ రాషట్ర మహాసభకు ఐ ఎఫ యు
రాషట్ర పర్ధాన కారయ్దరిశ్ కే సూరయ్ం తెలంగాణ లారీ ఓనరస్ అసోసి
యేషన అధయ్కుష్డు ఏ రాజేందర రెడిడ్ 30 జిలాల్ల నుండి జిలాల్ల
నుండి హాజరు పర్తినిధులు హాజరై తమ సమసయ్లను
చరిచ్ంచుకొని భవిషయ్తుత్ ఉదయ్మ కారాయ్చరణను రూపొందించుకో
నునాన్రని తెలిపారు.ఈ కారయ్కర్మంలో ఆటో &మోటార వరక్రస్
యూనియన నాయకులు ఐఎఫిట్యు జిలాల్ నాయకులు చింత నవీన
జిలాల్ నాయకులు దారావదేవ వీరసావ్మి వెంకనన్ రాము సావ్మి
తదితరులు ఈ కారయ్కర్మంలో పాలొగ్నాన్రు.

బధత కbంబలక అండగ ఉంXం
-వంకX రం సర+ంg hలం లంగనన గడ

తరరర మజర నయస సరయ సంబర 21: బాధిత
కుటుంబాలను అనిన్ విధాలుగా ఆదుకుంటామని వెంకటాపురం
సరప్ంచ శీలం లింగనన్ గౌడ అనాన్రు. వెంకటాపురం గార్మంలో
ఇటీవల అనారోగయ్ంతో మృతి చెందిన వంగ రామయయ్ (80)
కుటుంబానికి పరామరిశ్ంచి కుంటుంబ సభుయ్లకు 50 కేజీల
బియాయ్నిన్ అందచేశారు, ఈ సందరభ్ంగా సరప్ంచ మాటాల్డుతూ
రాషట్ర పంచాయతీరాజ శాఖ మంతిర్ ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు
ఆశీసుస్లతో గార్మ పర్జలకు అనిన్ విధాలుగా అండగా
ఉంటాననాన్రు. పర్జలకు ఎలాంటి ఇబబ్ందులు ఉనాన్ నితయ్ం
పర్జల మధయ్లో ఉండి వారి కషట్సుఖాలోల్ పాలుపంచుకుంటా
ననాన్రు.ఈ కారయ్కర్మంలో టిఆరఎస గార్మ పారీట్ నాయకులు
పోరెడిడ్ వీరారెడిడ్, భాసక్ర, ఉపప్ల రెడిడ్, వెంకనన్, రామనన్,వారుడ్
సభుయ్లు రామూమ్రిత్, శీర్నివాస, మహేష తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

వదయరpల కనస,అభయసన

సమరధయల సధం

ల..

- సకల కంలకస హg్ం. యదగర..

కసమదరం, సంబర 21, మజర నయస (సరయ): తొలిమెటుట్
కారయ్కర్మంలో భాగంగా విదాయ్రుథ్లు
కనీస, అభయ్సన సామరాథ్య్లు సాధిం
చేలా
ఉపాధాయ్యులకు
కృషి
చేయాలని సూక్ల కాంపెల్కస్ పర్ధానో
పాధాయ్యులు కాలేరు యాదగిరి
అనాన్రు. బుధవారం మండలంలోని
ధరామ్రం కిర్ంద పాఠశాలను సూక్ల కాంపెల్కస్ పర్ధాన
ఉపాధాయ్యులు కాలేరు యాదగిరి, సాట్ర్ంగ టీచర కృషణ్, సీఆరీప్
నేరేళల్ పదమ్ సందరిశ్ంచారు. తొలిమెటుట్ కారయ్కర్మంలో భాగంగా
1నుండి5 తరగతి విదాయ్రుథ్లను గణితంలో చతురివ్ధ పర్కిర్యలు,
తెలుగు,ఆంగల్ములో చదవడం, రాయడం పరీకిష్ంచారు.ఈ
సందరభ్ంగా సూక్ల కాంపెల్కస్ పర్ధానోపాధాయ్యులు కాలేరు
యాదగిరి మాటాల్డుతూ.. ఉపాధాయ్యులు వృతిత్ నిబదద్తతో
పనిచేసి విదాయ్రుథ్లను ఉనన్తులుగా తీరిచ్దిదాద్లని సూచించారు.
కారయ్కర్మంలో పాఠశాల పర్ధానోపాధాయ్యులు అబుద్ల సతాత్ర,
నాగనబోయిన వెంకటేశవ్రుల్ పాలొగ్నాన్రు.

కసఆర మసరత మటలన నమమ
బలక కంగరస అధయకషల ననవత రమష

గడర సంబర 21 మజర నయస ( సరయ): కెసిఆర
మోసపూరిత మాటలను పర్జలు నమొమ్దద్ని బాల్క కాంగెర్స
అధయ్కుష్లు నునావత రమేష అనాన్రు బుధవారం రోజున మండల
కేందర్ంలోని కాంగెర్స పారీట్ కారాయ్లయంలో దళిత బంధు గిరిజన
రిజరేవ్షనల్కు వయ్తిరేకంగా ఏరాప్టు చేసిన విలేకరుల
సమావేశంలో బాల్క కాంగెర్స అధయ్కుష్లు నూనావత రమేష
మాటాల్డుతూ ఎనిన్కలుదగగ్ర పడుతుండటంతో గిరిజన బంధు
గిరిజన రిజరేవ్షనుల్ పోడు భూములకు పటాట్లు ఇపిప్సాత్నని
రాషట్రంలోని గిరిజనలను రైతులను ఆకరిష్ంచడానికి సీఎం కేసీఆర
కొతత్ కొతత్ పథకాలను పర్వేశపెడుతునాన్డని సీఎం కేసీఆర కు
చితత్శుదిధ్ ఉంటే తాను గత ఎనిన్కలోల్ పర్జలకు ఇచిచ్న హామీలను
నెరవేరాచ్లని కెసిఆర తాము పర్వేశపెటిట్న పథకాలు తమ పారీట్
నాయకులు కారయ్కరత్లకు మాతర్మే పర్యోజనం జరుగుతుందని
నిజమైన నిరుపేదలకు ఏ ఒకక్రికి కూడా పర్యోజనం చేకూర
లేదని రాషట్రంలో నిరుదోయ్గ యువత ఉదోయ్గ నోటిఫికేషనల్ కోసం
ఎదురుచూసూత్ ఆతమ్హతయ్ పాలప్డుతుంటే కెసిఆర ఎనిన్కలలో
ఇచిచ్న హామీలను మరిచినారని ఇకనైనా కేసీఆర మాయ
మాటలను పర్జలు నమొమ్దద్ని రాబోయే ఎనిన్కలోల్ కెసిఆర
కుటుంబ పాలనకు సవ్సిత్ చెపాప్లని ఆయన అనాన్రు,ఈ
కారయ్కర్మాలోల్ కాంగెర్స మండల అధయ్కుష్లు కతిత్ సావ్మి, మండల
వరిక్ంగ పెర్సిడెంట అమరేందర రెడిడ్, రాషట్ర మైనారీట్ నాయకులు
యాకూబ పాష మండల పర్ధాన కారయ్దరిశ్ బీరం శీర్పాల రెడిడ్,
ఉపసరప్ంచ శివరాతిర్ సంపత, టౌన పెర్సిడెంట ఎండి రసూల
,మండల యూత పెర్సిడెంట చంటిసావ్మి మండల సీనియర
నాయకులు కనన్బోయిన వెంకనన్, రైతు కిసాన సెల అధయ్కుష్డు
తండా ఏకాంబరం సిటీ వరిక్ంగ పెర్సిడెంట ఎలమందల శీర్నివాస
వారుడ్ సభుయ్లు రాసి మలల్యయ్ యాకయయ్ యూత పెర్సిడెంట
మండల మలేల్ష ,బి సి సెల నాయకులు ముతయ్ం రవి, సీనియర
నాయకులు సుర గంగయయ్, శీర్నివాస, సతీష పాలొగ్నాన్రు.

మండలంల కనసగతనన రజ గస

నలలకదర సంబర21మజర నయస(సరయ): పర్జా గోసబీజేపీ భరోసా యాతర్ కారయ్కర్మంలో భాగంగా 6 వ రోజు
మండల కేందర్ంలో బైక రాయ్లీ పార్రంభించిన ముఖయ్ అతిధి బిజెపి
తెలంగాణ అధికార పర్తినిధి చందుపటల్ కీరిత్ రెడిడ్ , గిరిజన మోరాచ్
రాషట్ర అధయ్కుష్లు జాటోతు హుసేస్న నాయక .అనంతరం జెండా
గదెద్ను ఆవిషక్రణ మరియు బహిరంగ సభలో పాలొగ్నడం
జరిగింది. కారయ్కర్మంలో జిలాల్ అధయ్కుష్లు వదిద్రాజు రామచందర్
రావు మానుకోట జిలాల్ ఇనాచ్రిజ్ కటాట్ సుధాకర, మండల బిజెపి
అధయ్కుష్లు చందర్మౌళి, ఎంపీటీసీ మదన, పాలొగ్నాన్రు.

23న లలక కంర సయ మంతర ఎల వరమ రక

హనమకండ సరయ జలల రతనధ, మజర నయస: వరంగల
పారల్మెంట పర్వాస యోజన కారయ్కర్మంలో భాగంగా ఈనెల
23, 24 తేదిలలో ఈశానయ్ రాషార్ట్ల అభివృదిధ్ శాఖ, సహకార
శాఖ సహాయ మంతిర్ బిఎల వరమ్ హనుమకొండ జిలాల్లో పరయ్
టించనునన్టుల్ బిజేపి జిలాల్ అధయ్కుష్రాలు రావు పదమ్ తెలిపారు.
కేందర్ సహాయ మంతిర్ బిఎల వరమ్ పరయ్టన విజయవంతం
కొరకు సమనవ్యకరత్లను నియమించినటుల్ చెపాప్రు. జిలాల్
పరయ్టన సమనవ్యకరత్గా బిజేపి జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ దేశినీ
సదానందం గౌడ నియమించినటల్ రావు పదమ్ తెలిపారు.

12
పదద అంబర పట సభన వజయవంతం యల
నరసంపట(సపటంబర 21)మజర నయస సరయ :గురువారం
రంగారెడిడ్ జిలాల్ పెదద్ అంబర పేట నియోజకవరగ్ కేందర్ంలో
భారతీయ జనతా పారీట్ రూరల జిలాల్ అధయ్కుష్లు కొతత్ శీర్నివాస
ఆధవ్రయ్ంలో కేందర్ గార్మీణ అభివృదిధ్ శాఖ సహాయ మంతిర్ సాధివ్
నిరంజన జోయ్తి ముఖయ్అతిథిగా పాలొగ్ని భారీ బహిరంగ సభకు
నరస్ంపేట రూరల మండలం నుండి భారతీయ జనతా పారీట్
కారయ్కరత్లు నాయకులు పర్జలు అధిక సంఖయ్లో పాలొగ్ని
విజయవంతం చేయాలని బిజెపి మండల అధయ్కుష్లు కొతత్ శీర్నివాస
అనాన్రు. రాబోయే రోజులోల్ కేసీఆర అవినీతి పాలన అంతమొందిం
చడానికి పర్జలు భారతీయ జనతా పారీట్కి మదద్తు ఇవావ్లిస్న
అవసరం ఉందని ఈ సందరభ్ంగా ఆయన కోరారు.

యకయయ కటంబనక ఆర*క సహయం

,నపరం, సపటంబర (21)మజర నయస: వరంగల జిలాల్
ఖానాపూర మండలం రాగంపేట గార్మానికి చెందిన యాసాల
యాకయయ్ గత కొంతకాలంగా అనారోగయ్ సమసయ్తో బాధపడుతూ
సోమవారం రోజున వరంగల ఎంజిఎమ హాసిప్టల లో చనిపోవడం
జరిగింది. వారి కుటుంబానికి " మీకోసం " కారయ్కర్మం దావ్రా
వరంగల పోలీస కానిసేట్బుల కనెన్రాజు ( సివ్మమ్ర రాజు )
ఆధవ్రయ్ంలో తన వాటస్ప గూర్పు దావ్రా రాగంపేట గార్మసుత్లు ,
వరంగల పోలీస డిపారెట్మ్ంట మితుర్లు , రకత్దాతలు , యువ నేతాజీ
ఫౌండేషన వరంగల వారి సహకారంతో
30,116 /రూపాయలు సేకరించడం జరిగింది. గార్మ పెదద్ల ఆధవ్రయ్ంలో
యాసాల యాకయయ్ కూతురు అక్షయ పేరు మీద 30,116 /రూపాయల చెకుక్ను వారి కుటుంబ సభుయ్లకు ఇచిచ్ వారి కుటుంబ
సభుయ్లకు మనోధైరాయ్నిన్ కలిప్ంచడం జరిగింది..ఈ కారయ్కర్మానికి
ఆరిథ్కంగా సహాయ సహకారం అందించిన పర్తి ఒకక్రికి పేరు
పేరునా పర్తేయ్క కృతజఞ్తలు తెలియజేసుత్నాన్ను.ఈ కారయ్కర్మంలో
గిరి యాదవ , సీతారామారావు , వీరయయ్ , వెంకనన్ , రామకృషాణ్
రెడిడ్ , నాగారుజ్న , మలాల్రెడిడ్ , దేవేందర , నరేందర , శంకర , భాను
పర్కాష , హేమలత , రజిత , బిక్షపతి , పుణేష , శీర్ధర , రాజు ,
శీర్నివాస , రామకృషణ్ , రవికుమార , హరిబాబు , కుమారసావ్మి ,
సతయ్నారాయణ , సందీప , అమర , భారగ్వ , కనెన్రాజు ( సివ్మమ్ర
రాజు ) మరియు గార్మసుత్లు పాలొగ్నడం జరిగింది.

నటటల మంద త7 ఒకర ఆతమహతయ...

=ననరవపట (సరయ మజర నయస): గొరెర్ల నటట్ల మందు
తాగి ఒకరు ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్ సంఘటన మండలంలోని అకక్ల
చెడ గార్మ శివారు కటట్యయ్ పలెల్లో బుధవారం చోటుచేసుకుంది.
పోలీసులు, గార్మసుత్ల కథనం పర్కారం....ఇదే కటట్యయ్ పలెల్కు
చెందిన కోరె
కొమురయయ్(68) తనకు ఉనన్ గొరెర్లను
మేపుకుంటూ ఉనన్ కొదిద్పాటి వయ్వసాయానిన్ చేసుకుంటూ జీవనం
సాగిసుత్నాన్డు. గత రెండు రోజుల కిర్తం తన గొరెర్ల మందలోని
మూడు గొరెర్లు కనిపించకుండా పోయాయి. దీంతో గొరెర్ల
మందలోని మూడు గొరెర్లు తపిప్పోవడంతో
ఆందోళనకు
గురయాయ్డు. గొరెర్లు తపిప్పోవడంతో మదనపడుతూ బుధవారం
ఉదయం ఇంటోల్ ఎవరు లేని సమయంలో గొరెర్లకు అందించే నటట్ల
మందును తాగి ఆతమ్హతాయ్యతన్ం చేసుకునాన్డు. చుటుట్పకక్ల
వారు గమనించి చికితస్ నిమితత్ం నరస్ంపేట ఏరియా ఆసుపతిర్కి
తరలించారు. పరిసిథ్తి విషమంగా ఉండడంతో అకక్డినుండి
వరంగల ఎంజిఎంకు తరలించారు. ఎంజీఎంలో చికితస్
పొందుకుంటూ మృతి చెందాడు. మృతుడి కుటుంబ సభుయ్ల
ఫిరాయ్దు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకొని దరాయ్పుత్ చేసుత్నన్టుల్ ఎసైస్
తోట మహేందర తెలిపారు. మృతుడికి భారయ్ లచచ్మమ్, కుమారుడు
మలల్యయ్, ఇదద్రు కుమారెత్లు ఉనాన్రు.

25 కవంటళళ రషన బయయం పటటవత

=ననరవపట (సరయ మజర నయస): ఇంటోల్ అకర్మంగా
నిలువ ఉంచిన 25 కివ్ంటాళళ్ రేషన బియయ్ంను పటుట్కునన్టుల్ చెనాన్
రావుపేట ఎసైస్ తోట మహేందర బుధవారం తెలిపారు. నెకొక్ండ
సీఐ హతిత్రాం ఆదేశాల మేరకు బుధవారం పోలీసులు అమీన పేట
గార్మ సమిపంలో పెటోర్లింగ నిరవ్హిసుత్ండగా రేసులబోడు
తండాకి చెందిన బాదావత బాలు తన ఇంటోల్ పర్భుతవ్ంచే పంపిణీ
చేయబడుతునన్ 25 కివ్ంటాళల్ రేషన బియాయ్నిన్ అకర్మంగా నిలవ్
చేసుత్నన్టుట్ గురిత్ంచి పంచుల సమక్షంలో వాటిని పటుట్కుని సీజ చేసి
సివిల సపైల్ అధికారులకి అపప్గించినటుల్ తెలిపారు. అలాగే
బాదావత బాలు పై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేసుత్నన్టుల్ ఎసైస్
మహేందర తెలిపారు. ఈ కారయ్కర్మంలో హెడ కానిసేట్బుల
బాలాజీ, కానిసేట్బుల కార్ంతికుమార, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

బుధవారం 22 సెపెట్ంబరు 2022

Mత కరమకల కటంబలన పరభతవల ఆదకవల
కలల Mత కరమక సంఘం మండల
Xరవ అధయకషడ జర మలలయయ Xడ

=ననరవపట (సరయ మజర నయస):

కలుల్ గీత కారిమ్కుల కుటుంబాలను కేందర్,
రాషట్ర పర్భుతావ్లు ఆదుకోవాలని కలుల్ గీత
పారిశార్మిక సంఘం మండల గౌరవ
అధయ్కుష్లు జోరు మలల్యయ్ గౌడ అనాన్రు.
బుధవారం మండల కేందర్ంలో చెనాన్రా
వుపేట సొసైటీ కారాయ్లయం ఆవరణలో గీత
కారిమ్క సంఘం చెనాన్రావుపేట, రంగాపు
రం గార్మాల గీత కారిమ్కుల సరవ్సభయ్
సమావేశానిన్ నిరవ్హించారు. ఈ సందరభ్ం
గా ఆయన మాటాల్డుతూ గీత కారిమ్క
కుటుంబాలు నేటికీ ఆరిథ్కంగా వెనుకబడి

ఉనాన్యనాన్రు. తెలంగాణ పర్భుతవ్ం గీత
కారిమ్కులందరికీ దివ్చకర్ వాహనాలను
అందించాలనాన్రు. అలాగే దళిత బంధు
మాదిరిగానే గీత కారిమ్కులందరికీ గౌడ
బందు పథకంను వరిత్ంపజేయాలని ఆయన
డిమాండ చేశారు. అనంతరం గత 62
సంవతస్రాలుగా చెనాన్రావుపేట గీత కారిమ్క
సంఘంలో కలిసి ఉనన్ రంగాపురం గార్మ

లడ సంస* jలడ లన ఆధవరయంల ఓపన హస

సయం కసం వృదధరల
ఎదర cపల
-తల జడంf అపనన హసతం కసం
వడకల...

వరధననపట,సపటంబర 21,(మజర నయస
సరయ): ఆరిథ్క సహాయం కోసం వరధ్నన్పేట
మండలం ఇలల్ంద గార్మానికి చెందిన ఓ వృదుధ్రాలు ఎదురు
చూసుత్ంది.వివరాలోల్కి వెళితే రాయపరిత్ మండలం కొతూత్రు
గార్మానికి చెందిన సుంకరి యాదమమ్ భరత్ సతత్యయ్ దంపతులు
బర్తుకుదెరువులేక గత 30 సం: కిర్తం ఇలల్ంద గార్మానికి వచిచ్
సిథ్రపడాడ్రు. 50 ఏండల్ కిర్తం వివాహమైన ఆ దంపతులకు సంతానం
లేకపోయినపప్టికి సాఫీగా సాగుతునన్ వారి దాంపతయ్ జీవితంలో
గత 20 సం: రాల కిర్తం సతత్యయ్ మృతి చెందడంతో విషాదం
చోటు చేసుకుంది. సంవతస్రాల తరబడి అదెద్ ఇంటోల్
ఉంటుంది.ఎలాంటి బర్తుకుదెరువు లేక,ఒంటరిగా కూలి పని
చేసుకుంటూ జీవిసోత్ంది.ఇటీవల ఆమెకు ఆరోగయ్ం సరిగాలేక
అనారోగయ్ పరిసిథ్తులను ఎదురొక్ంటోంది.రెకాక్డితే గానీ డొకాక్డని
ఆమె కొంతకాలంగా ఎలాంటి పోర్తాస్హం లేక ఆరిథ్క సహాయం
కొరకు ఎదురుచూసుత్ంది. అవకాశం ఉనన్వారు,ఆమెకు చేయూత
నివావ్లని పార్ధేయపడుతుంది.తినడానికి తిండి లేని ఆమె పరిసిథ్తి
గమనించిన సాథ్నికులు కంట తడి పెడుతునాన్రు. చేయుతనివావ్లను
కునన్వారుసరప్ంచ సుంకరి సాంబయయ్, ఎంపీటీసీ గొడిశాల
శీర్నివాస 8179795489, 8096811515, గార్మసుత్లు తాళల్పెలిల్
రమేష 9494806484 నంబరల్ను పంపర్దించగలరు.

సం7డ బతకమమ

పరమ ఆవషకరణ
రయపరత(మజర
నయస
సరయ)
సపటంబర21డా. చిలుక భాసక్ర కవి,
రచయిత సాహితయ్ లోకానికి సుపరిచితులె.
పర్భుతవ్ ఉపాధాయ్యులు తెలుగు విదాయ్బో
ధకులు సామాజిక ఉదయ్మ గాయకుడుగా
గత 40 సంవతస్రాల కిర్తమే మన
రాయపరిత్ ఊరిలో జరిగిన యధారథ్ ఘటన

గీత కారిమ్కుల వీడోక్లు సమావేశానిన్
నిరవ్హించారు. ఉతత్మ సేవలు అందించిన
కారిమ్కులను ఘనంగా శాలువాలతో సనామ్
నించారు. ఈ కారయ్కర్మంలో బొటుట్ పెదద్మ
నిషి తాళల్ పెళిల్ కొమామ్లు, అధయ్కుష్లు జోరు
వీరయయ్ గౌడ, మాచరల్ కొమమ్లు, ఉపాధయ్కుష్
లు కందుల ఉపేందర, పర్ధాన కారయ్దరిశ్
దొంతి సంతోష గౌడ , కొయయ్డి శీను గౌడ ,
సంఘం డైరెకట్రుల్ గోడిశాల సురేందర గౌడ,
మాచరల్ ఎలల్ గౌడ, సంకటి చందర్మౌళి,
ననుమాస నరసయయ్, ధోనికెల రమేష,
బతిత్ని శీను, వెంకటేశవ్రుల్, గోపగాని
పర్భాకర, కోయయ్డి శీను, ఉపేందర , తడుక
నరసయయ్ గౌడ , తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

సంpం సపటంబర 21మజర నయస సరయ : మండల కేందర్ం కే జీ
బీ వీ పాఠశాలలో ఓపెన హౌస కారయ్కర్మం నిరవ్హించడం
జరిగింది. పాఠశాల ఎస ఓ నీలిమ అధయ్క్షతన ఈ కారయ్కర్మం జిలాల్
కోఆరిడ్నేటర వీరబాబు సమక్షంలో నిరవ్హించడం జరిగింది. జిలాల్
కోఆరిడ్నేటర వీరబాబు గమాటాల్డుతూ 18 సంవతస్రాలలోపు ఉనన్
బాల బాలికల రక్షణ సంరక్షణ కోసం చైలడ్ లైన 1098 నిరంతరము
24 గంటలు పనిచేసుత్ంది పిలల్లకు ఎలాంటి ఆపదలు ఉనన్ ఈ
నెంబర కి ఫోన చేసి దీని సేవలు వినియోగించుకోగలరు అని
చెపప్డం జరిగింది బాలయ్వివాహాలు బాల కారిమ్కులు అనాధలు
భికాష్టన చేసుత్నన్ బాలలు తపిప్పోయిన బాలలు అకర్మ దతత్త
అకర్మ రవాణా సైబర కైరమ కి గురవుతునన్టువంటి పిలల్లను
ఉదేద్శించి ఎవరు కనిపించిన వెంటనే ఫోన చేయాలని చెపప్డం
జరిగింది. పాఠశాలలో ఉనన్ పిలల్లతో సంభాషిసూత్ వారి అవస
రాలకు తగినటుల్గా పాఠశాల వాతావరణము భోజనం బటట్లు, విదయ్
వైదయ్ము సదుపాయంలో సకర్మంగా ఉనాన్యా లేవా అని పిలల్లతో
సంభాషించడం జరిగినది అలాగే పిలల్లు కూడా వారి
ఉపాధాయ్యులు చాలా మంచిగా పిలల్లను చేరదీసి విదాయ్బుదుధ్లు
చెబుతునన్టుల్ మంచి వాతావరణంలో చదువుకుంటునన్ అందుకు
పిలల్లు చాలా సంతోషిసుత్నన్టుల్ గార్మ సరప్ంచి సహకారము చాలా
మెండుగా ఉనన్టుల్ పిలల్లు తెలియజేయడము జరిగినది. ఈ
కారయ్కర్మంలో తొమిమ్ది పది తరగతుల విదాయ్రిథ్నిలు పాలొగ్నడం
జరిగినది ఈ కారయ్కర్మంలో మండల కోఆరిడ్నేటర హరీష టీచరస్
తదితరులు పాలొగ్నడం జరిగినది.

పై బతుకమమ్ పాటలను వార్సి,పాడిన వాగేగ్
యకారుడు మన ఊరి ఆడపడుచు వివహా
మాడిన డా. చిలుక భాసక్ర సాహితయ్ం తో
పాటు సమాజానిన్ మేలొక్లపడానికి నితయ్ం
రచనలుగానం చేసుత్నన్ సామాజిక చైతనయ్
కవి గాయకుడు చిలుక భాసక్ర రచియించి
గానం చేసిన సింగిడి బతుకమమ్- 2022
పోర్మో సిడి ని ఆవిషక్రణ రాయపరిత్
అంబేదక్ర మహాతామ్ జోయ్తిరావు పూలే
బాబు జగిజ్వన రామ సంఘం ఆధవ్రయ్ంలో
ముఖయ్ అతిధులుగా ఎంపీపీ జినుగు
అనిమిరెడిడ్, మండల రైతు బందు అధయ్కుష్లు
ఆకుల సురేందర రావు, తాసిలాద్ర కుసుమ

సతయ్నారాయణ, విగర్హాల కమిటీ అధయ్కుష్లు
అయిత యాకయయ్ కలిసి ఆడియో ఆవిషక్
రించారు.
తెలంగాణ
ఆడబిడడ్లు
అనన్దముమ్ల ఆతీమ్యతను పెదద్లను కొలిచే
సందరాభ్నిన్
పురసక్రించుకుని
పెదద్
పండుగగా జరుపుకును బతుకమమ్ ను
పాటగా మన ముందుకు తీసుకొచాచ్రు.ఈ
సందరభ్ంగా డా. చిలుక భాసక్ర అభినంది
సుత్నాన్ము. ఈ కారయ్కర్మంలో సరప్ంచులు
నల మాస సారయయ్, రవీందర రెడిడ్,
యాకుబు నాయక అంబేదక్ర జాతీయ
అవారుడ్ గర్హీత అయిత మలేల్ష అయిత
సాంబయయ్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.
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నరసంపట : సపటంబర 21:(సరయ మజర నయస ): నియోజకవరాగ్నికే పెదద్ దికుక్... జిలాల్
ఆసుపతిర్ లో పారిక్ంగ తమకు ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ దివ్చకర్ వాహనాలు, ఆటో లు, కారుల్ లను నిలుపు
తునాన్రు. కనీసం అంబులెనుస్ వెళుళ్టకు దారి లేకుండా వాహనాలను నిలుపుతునాన్ ఆసుపతిర్
సిబబ్ంది సప్ందించడం లేదు.నో పారిక్ంగ అనన్ సథ్లం లో కూడా వాహనాల నిలుపుదల ఆగడం
లేదు. అంతే కాకుండా ఆసుపతిర్ ముందు రోడ పర్కక్న చెటుట్ కొమమ్లను నరికి అకక్డే పడవేయడం
తో ఆసుపతిర్ కి వచేచ్ రోగులు, పర్జలు చాలా ఇబబ్ందులు పడుతునాన్రు. ఇపప్టికైనా ఆసుపతిర్
సిబబ్ంది సప్ందించి ఈ సమసయ్లను పరిషాక్రం చూపించాలని పర్జలు కోరుతునాన్రు.

