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- అరహలన పరత ఒకకరక పడ 'మల
ప+ల అందసతం
- మంతర సతయవత ర5డ
హనమకండ సరయ జలల పరతన, సపంబర
22, మజర నయస :
పోడు భూముల సమసయ్ కు శాశవ్త పరిషాక్రానికి
రాషర్ట్ పర్భుతవ్ం చితత్శుదిద్తో కృషి చేసుత్ందని
తెలంగాణ రాషర్ట్ పంచాయతీ రాజ, గార్మీణ
అభివృదిధ్ శాఖ మంతిర్ ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు
అనాన్రు. గురువారం పోడు వయ్వసాయం చేసు
కుంటునన్ పోడు వయ్వసాయదారుల సమసయ్లు,
అటవీ సంపద అనాయ్కార్ంతం కాకుండా చేపటేట్
సంరక్షణ చరయ్లపై జిలాల్ కలెకట్ర సమావేశ
మందిరంలో సమావేశం నిరవ్హించారు. సమావే
శానికి ముఖయ్ అతిథులుగా మంతుర్లు ఎరర్బెలిల్
దయాకర రావు, సతయ్వతి రాథోడుల్ హాజరైనారు.
ఈ సందరభ్ంగా మంతిర్ ఎరెర్బెలిల్ దయాకర రావు
మాటాల్డుతూ సుదీరఘ్మైన పోడు సమసయ్ శాశవ్త
పరిషాక్రానికై సీఎం కేసీఆర సాహసోపేతమైన
నిరణ్యం తీసుకునాన్రని చెపాప్రు. అందుకు అను
గుణంగా అటవీ హకుక్ల చటట్ం 2005 నియమ
నిబంధనల పర్కారం పోడు భూముల సాగు చేసు
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పోు ज़ు ్యు శా్వ రిష్కా

కుంటునన్ వారికి శాశవ్త పరిషాక్రం దిశగా
సమసయ్కు ముగింపు పలికేందుకు పర్భుతవ్ం చితత్
శుదిద్తో ముందుకెళుత్న న్దని అనాన్రు. పోడు
వయ్వసాయ దారులకు నాయ్యం చేసేందుకు అడ
వులను సంరకిష్ంచేందుకు రాషర్ట్ పర్భుతవ్ం పర్తేయ్
కంగా సబ కమిటీని ఏరాప్టు చేసిందని చెపాప్రు.
అటవీ హకుక్ల చటట్ం 2005 పరిధి కి లోబడి
పోడు వయ్వసాయదారులకు నాయ్యం చేకూరేచ్ం
దుకు సలహాలు, సూచనలు పరిగణలోకి తీసు
కుంటామనాన్రు. అడవులు నరికివేతకు పాలప్డే
వారిపై కఠిన చరయ్లు తీసుకుంటామనాన్రు. పర్తి
ఒకక్రూ అడవుల సంరక్షణకు కటుట్బడి ఉండా
లని తెలిపారు. అడవుల పునరుదద్రణ లో దేశం లో
తెలంగాణ రాషర్ట్ం ముందు ఉందని చెపాప్రు.
పోడు సమసయ్ పరిషాక్ర చరయ్లకు గాను అటవీ,
రెవెనూయ్ , పోలీస అదికారులు సమనవ్యంతో
పారదరశ్కంగా తమ విధులను మరింత బాధయ్తా
యుతంగా నిరవ్హించాలని మంతిర్ దయాకర

మడల సకలస పనల సత రమ పరత ల
- మలb జలల కలకర యస. కరషణ అదతయ

మలb, సరయ పరతన సపంబర 22 (మజర
నయస)మన ఊరు మన బడి కారయ్కర్మంలో
భాగంగా జిలాల్లో చేపటిట్న మోడల సూక్లస్
పనులు సతవ్రమే పూరిత్ చేయాలని జిలాల్ కలెకట్ర
యస కిర్షణ్ అదితయ్ సంభందిత అధికారులను
ఆదేశించారు. గురువారం కలెకట్రేట సమావేశ
మందిరంలో
జిలాల్
కలెకట్ర
విదాయ్శాఖ,
పంచాతిరాజ, గిరిజన సంకేష్మ శాఖ ఇంజనీరింగ
అధికారులతో మన ఊరు మన బడి అభివృదిధ్
పనుల పురోగతి పై సమీకాష్ సమవేశం నిరవ్హించారు. ఈ సందరభ్ంగా జిలాల్ కలెకట్ర
మాటాల్డుతూ, మోడల సూక్ల లలో చేపటిట్న పనులు అకోట్బర, 5 లోగా పూరిత్
చేయాలనీ సంబంధిత అధికారులకు ఆదేశించారు. పూరైత్న పనుల వారీగా బిలుల్లు
వెంట వెంటనే సమరిప్ంచాలని, జిలాల్లో మన ఊరు మన బడి కిర్ందా ఎంపిక
కాబడిన సూక్లస్ లకు ఒకే విధమైన పెయింటింగ వేసే విధంగా చరయ్లు తీసుకో
వాలని, మోడల సూక్ల పనులు పూరిత్గా చేపటిట్ పాఠశాలలో పచచ్దనంతో పాటు ఆక
రష్ణీయంగా, ఆకటుట్కునే విధంగా పాఠశాల ఆవరణం ఉండే విధంగా చరయ్లు తీసు
కోవాలని సూచించారు. ఈ సందరభ్ంగా మండలాలోల్ పాఠశాల వారీగా పనుల
పురోగతిని జిలాల్ కలెకట్ర సమీకిష్ంచారు. పూరిత్చేసిన పనులను, ఇంక నూ పూరిత్
కావాలిస్న వాటిని విదయ్ శాఖ అధికారులు ఎపప్టికపుప్డు పరయ్వేకిష్ంచుకుంటూ
ఇంజనీరింగ అధికారుల సమనవ్యంతో పనులను తవ్రగా పూరిత్ చేయాలని కలెకట్ర
ఆదేశించారు. ఈ సమీక్ష సమావేశంలో జిలాల్ విదయ్ అధికారి జి.పానిని, ఈఈ
పంచాయి రాజ వెంకటేశవ్రుల్, టైరబల వెలేఫ్ర ఈఈ హేమలత, ఈఈ టియస
ఈడబుల్ఐ డి సి నరేందర రెడిడ్, ఈడిఎం దేవేందర సంబంధిత ఇంజనీరింగ శాఖ
అధికారులు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

రావు సూచించారు.

అరహలన పరత ఒకకరక పడ 'మల
ప+ల: మంతర సతయవత ర5డ

అరుహ్లైన పర్తి ఒకక్రికి పోడు భూముల పటాట్లు
అందించి హకుక్ కలిప్ంచేందుకు పర్కిర్యను
తవ్రగా పూరిత్ చేయాలని మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ
అనాన్రు. సమావేశంలో మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ
మాటాల్డుతూ పోడు భూముల పటాట్ల సమసయ్
పరిషాక్రానికి రాషర్ట్ పర్భుతవ్ం జీవో 140 జారీ
చేసిందనాన్రు. ఇందుకు అనుగుణంగా అధికా
రులు ఎటువంటి పోరపాటుల్
లేకుండా
చూడాలని తెలిపారు. అటవీ సంపదను కాపాడు
కోవడంతో పాటు భవిషయ్తుత్లో అకర్మణ కు
గురి కాకుండా సమరథ్వంతమైన చరయ్లు తీసుకో
వాలని మంతిర్ ఆదేశించారు. అటవీ, రెవెనూయ్
అధికారులు కేష్తర్ పరయ్టనకు వెళిల్న పుప్డు
ఎఫఆరిస్ కమిటీకి సమాచారం అందించడంతో
పాటు రిజిసట్ర లో వివరాలు నమోదు చేయాల

నాన్రు. పర్తి దరఖాసుత్ కేష్తర్సాథ్యిలో కుష్ణంగా
పరిశీలించాలనాన్రు. గార్మ పంచాయతీల వారిగా
దరఖాసుత్ల ను పరశీలించడానికి
కారయ్చరణ
రూపొందించి తేదిలను నిరణ్యించి
సరేవ్
తేదీలను
ముందుగానే
దరఖాసుత్దారులకు
సమాచారం అందించాలని మంతిర్ అధికారులను
ఆదేశించారు. అనంతరం హనుమకొండ జిలాల్
కలెకట్ర రాజీవ గాంధీ హనుమంతు మాటాల్డుతూ
పోడు వయ్వసాయదారులకు అటవీ హకుక్ల కలప్న
కు పర్భుతవ్ం జారీ చేసిన మారగ్దరశ్కాలు తూచ
తపప్కుండా పాటిసాత్మని అనాన్రు. పోడు సాగు
పై రెండు వారాలలో యాక్షన పాల్న అమలుకు
అనిన్ చరయ్లు
తీసుకుంటామని తెలిపారు.
అనంతరం వరంగల జిలాల్ కలెకట్ర డాకట్ర గోపి
మాటాల్డారు. సమావేశంలో వరంగల జిలాల్
పరిషత చైరమ్నల్ గండర్ జోయ్తి, మేయర గుండు
సుధారాణి, ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్, ఏటూరు
నాగారం ఐటీడియే పిఓ అంకిత, పాలొగ్నాన్రు.

బతకమమ దసర పండగలన ఘనంగ నర &ం'ల
- పరjతవ చm వప దసయం వనయ rసకర

హనమకండ సరయ జలల పరతన, సపంబర 22, మజర
నయస : సదుద్ల బతుకమమ్, దసరా పండుగలను ఘనంగా
నిరవ్హించాలని పర్భుతవ్ చీఫ విప దాసయ్ం వినయ భాసక్ర
అధికారులను ఆదేశించారు . గురువారం హనుమకొండ జిలాల్
కలెకట్ర
కారాయ్లయ సమావేశ మందిరంలో
సమీక్ష
సమావేశం నిరవ్హించారు. ఈ సందరభ్ంగా వినయ భాసక్ర
మాటాల్డుతూ బతుకమమ్ పండుగను ఘనంగా నిరవ్హించ
డానికి అనిన్చరయ్లు తీసుకోవాలనాన్రు. గత రెండు సంవ
తస్రాలుగా కరోనా వైరస కారణంగా ఉతస్వాలు ఘనంగా
నిరవ్హించలేక పోయామనాన్రు. ఈ సారి భదర్కాళీ దేవి
నవరాతిర్ ఉతస్వాలకు ఎకుక్వ సంఖయ్లో భకుత్లు వచేచ్
అవకాశం ఉందని తెలిపారు. నవరాతిర్ ఉతస్వాల
సందరభ్ంగా బతుకమమ్ వేడుకలను నిరవ్హించే చోటల్ ,
దసరా ఉతస్వాలు నిరవ్హించే చోటల్ ముమమ్ర ఏరాప్టుల్
చేయాలని సూచించారు. మహిళ పోలీస సిబబ్ంది ని ఎకుక్వగా
అందుబాటులో ఉంచాలనాన్రు. బతుకమమ్ నిమజజ్నం
చేసుకునే సథ్లాలను గురిత్ంచి అనిన్ ఏరాప్టుల్ చేయాలనాన్రు.
భదర్కాళి అమమ్ వారికి సీఎం కేసీఆర బహుకరించిన
అభరణాలు అలంకరించేందుకు
ఊరేగింపుగా
వచేచ్
సమయంలో
పోలీస శాఖ పటషట్ భదర్త కలిప్ంచాలని
చెపాప్రు. సంపర్దాయ బదద్ంగా బతుకమమ్ దసరా
ఉతస్వాలను నిరవ్హించాలనాన్రు. పదామ్క్షమమ్, సిదేద్శవ్ర

ఆలయాల వదద్ బతుకమమ్ ఉతస్వాల కోసం మెరుగైన
సౌకరాయ్లు
కలిప్ంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
మహిళలు పలు కాలనీలు ఏకమై ఒకే చోట బతుకమమ్
పండుగను నిరవ్హించుకుంటునన్ందున ఆట సథ్లాలను
గురిత్ంచి అకక్డ లైటింగ ఏరాప్టు చేయాలనాన్రు. అనిన్
శాఖల సమనవ్యంతో పని చేసి ఉతస్వాలను విజయవంతం
చేయాలని పర్భుతవ్ చీఫ విప వినయ భాసక్ర అధికారులను
ఆదేశించారు. మునిస్పల అధికారులు చరయ్లు చేపటాట్లి :
నగర మేయర గుండు
సుధారాణి బతుకమమ్, దసరా
నవరాతిర్ ఉతస్వాలు పకడభ్ందీగా నిరవ్హించడానికి అవస
రమైన అనిన్ ఏరాప్టల్ను గేర్టర వరంగల మునిస్పల
కారొప్రేషన చేసేందుకు మునిస్పల అధికారులు చరయ్లు
చేపటాట్లని మేయర గుండు సుధారాణి అనాన్రు...
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రల బండ నండ వయకత మృత..

కలయణలకమU నర దలక వరం
-పరకాల ఎమెమ్లేయ్ చలాల్ ధరామ్రెడిడ్
సంగెం సెపెట్ంబర 23 మేజర నూయ్స సూరయ్ :పేదింటి ఆడపి
లల్ల పెళిల్ళ ల్కు లక్ష రూపాయలకు పైగా ఆరిథ్క సాయం
అందించడం దేశంలో ఎకక్డ లేదని,అది కేవలం తెలంగాణ
రాషట్రంలోనే సాధయ్మైందని పరకాల శాసన సభుయ్లు చలాల్
ధరామ్రెడిడ్ అనాన్రు.గురువారం రోజున హనుమకొండలోని
వారి నివాసంలో సంగెం మండలానికి చెందిన ముపైప్ ఒక
మంది లబిధ్దారులకు రూ.31,03,596/-ల కలాయ్ణలకిష్
చెకుక్లను ఎమెమ్లేయ్ పంపిణీ చేశారు.ఈ సందరబ్ంగా ఎమెమ్లేయ్
మాటాల్డుతూ...ఆడపిలల్ల పెళిల్ళ ల్ సమయంలో పేద
కుటుంబాల పర్జలకు సాయం చేసేందుకు సీఎం కేసీఆర
ఎంతో పర్తిషాట్తమ్కంగా ఈ పథకం పర్వేశపెటాట్రనాన్రు.కలాయ్
ణలకిష్ నిరుపేదలకు వరం అనాన్రు.పేదింటి ఆడబిడడ్ల పెళిల్ళుల్
భారం కావొదద్ని సీఎం కేసీఆర ఈ పథకానిన్ పర్వేశపెటాట్ర
నాన్రు.దీంతో ఎంతో మంది కుటుంబాలోల్ వెలుగులు నిండా
యనాన్రు.గార్మాలలోల్ ఇతర పారీట్ నాయకుల చేసుత్నన్ తపుప్డు
పర్చారాలను మహిళలు నిలదీయాలనాన్రు.బిజెపి పారీట్ అధి
కారంలో ఉనన్ రాషాట్ర్ల లో ఇలాంటి పథకాలు అమలవు
నాన్యా అని నిలదీయాలనాన్రు.ఈ కారయ్కర్మంలో మండల
ముఖయ్ నాయకులు,కారయ్కరత్లు,అధికారులు, పాలొగ్నాన్రు

నణయమన సకల యనం, సతకల
అందంచక!వడం ర$తవ స()మలన చరయ

పరవ్తగిరి. సెపెట్ంబర22(మేజర నూయ్స సూరయ్);పరవ్తగిరి
మండల కేందర్ంలో
మండల కాంగెర్స పారీట్ అధయ్కుష్లు
జాటో శీర్నివాస ఆధవ్రయ్ంలో విలేకరుల సమావేశానిన్
ఏరాప్టు చేయడం జరిగింది.ఈ సందరభ్ంగా నాయక
మాటాల్డుతూ పాఠశాలలు మొదలై నాలుగు ఐదు నెలలు
కావసుత్నన్ పిలల్లకు నాణయ్మైన సూక్ల యూనిఫామ గానీ
పుసత్కాలు గానీ ఇవవ్కపోవడం పర్భుతవ్ సిగుగ్మాలి చరయ్గా
భావిసుత్నాన్ము పేద విదాయ్రుథ్లకు నాణయ్మైన బటట్లు ఇవవ్క
పోగా ఇపుప్డు బతుకమమ్ చీరలతో కోటల్ రూపాయలు అకర్మ
అకర్మారుక్ల చేతివాటాలుగా మలుచుకొని అధికార పారీట్
నాయకులు అధికారులు ఎవరికి అందినంత దోచుకోవడం
దాచుకోవటం లో ఈ పర్భుతవ్ం ముందంజలో ఉందని
ఆయన అనాన్రు రాబోయే కాంగెర్స పర్భుతవ్ంలో పేద విదాయ్
రుథ్లకు నాణయ్త మైన విదయ్ సూక్ల యూనిఫాంలో పుసత్కాలు
అందిసాత్మని ఆయన అనాన్రు ఈ కారయ్కర్మంలో సోమవారం
గార్మపంచాయతీ అధయ్కుష్డు పంతులు నాయక మండల పారీట్
ఎసీట్ సెల ఉపాధయ్కుష్డు భాసక్ర నాయక వడల్కొండ ఎసీస్ సెల
నాయకులు కొమురయయ్ రాందాన వెంకనన్ పాలొగ్నాన్రు.

చకకల అంద/త

రాయపరిత్(మేజర నూయ్స సూరయ్) సెపెట్ంబర 22మండలంలోని
కొండూరు, బురాన పెళిల్ ,కాటార్వెళిల్, కిషాట్పురం,గార్మాలోల్
ఎంపీపీ జినుగు అనిమిరెడిడ్ కళాయ్ణలకిష్ షాధిముబారక
1.00,016 ఒక లక్ష పదహారు రూపాయల చెకూయ్ ను ఆయా
గార్మాల సాథ్నిక సరప్ంచ ల ఆధవ్రయ్ంలో అందజేశారు.ఈ
సంధరభ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ నిరుపేద వారికి తెలంగాణ
పర్భుతవ్ం అండ గా ఉంటూ అహరిన్శలు కృషి చేసుత్ంద
నాన్రు. మన పర్భుతావ్ని కాపాడుకోవడం పర్తి ఒకక్రి బాధయ్త
అనాన్రు.ఈ కారయ్కర్మంలో
జడీప్టీసీ రంగు కుమార,
సాథ్నిక సరప్ంచ కరర్ సరితరవిందరెడిడ్,పీఏసీఈఎస ఛైరమ్న
జకుక్ల వెంకటరెడిడ్,మండల పాటి పర్ధాన కారయ్దరిశ్ పూస
మధు,ఎంపీటీసీ చిరర్ ఉపేందర్,ఉపసరప్ంచ కొముమ్ రాజు,పారీట్
నాయకులు ఆవుల కేశవరెడిడ్,నెరెర్లి మహేష, ఉనాన్రు.

రరంల సOఎస రదద చయల
- దేశానికి ఆదరశ్ంగా నిలవాలి.
టిఎస యుటిఎఫ జిలాల్ ఉపాధయ్కుష్లు పి చందర్శేఖర రావు
నరెమ్ట సెపెట్ంబర 22:( సూరయ్ మేజర నూయ్స) ఉదోయ్గుల సామాజిక
భదర్తకు ముపుప్గా మారిన చందాతో కూడిన పిఛన పథకం (సిపిఎస)
ను రాషట్రంలో రదుద్ చేసి పాత పెనష్న విధానానిన్ పునరుదద్రించాలని
తెలంగాణ రాషట్ర ఐకయ్ ఉపాధాయ్య ఫెడరేషన (టిఎస యుటిఎఫ) జిలాల్
ఉపాధయ్కుష్లు చందర్శేఖర రావు అనాన్రు. గురువారం టిఎస యుటిఎఫ
సభయ్తవ్ కారయ్కర్మంలో మాటాల్డుతూ 2004లో అపప్టి బిజెపి పర్భుతవ్ం
పర్వేశ పెటిట్న సిపిఎస విధానానిన్ తరావ్త కాలంలో కాంగెర్స పారీట్ కొన
సాగించిందని విమరిశ్ంచారు.సిపిఎస పటల్ దేశవాయ్పత్ంగా ఉదోయ్గులలో
తీవర్ వయ్తిరేకత వయ్కత్మౌతుందని, పరిసిథ్తి తీవర్తను గమనించిన
రాజసాథ్న, చతీత్స ఘడ రాషట్ర పర్భుతావ్లు సిపిఎస ను రదుద్ చేశాయ
నాన్రు. తెలంగాణ రాషట్ర పర్భుతవ్ం కేందర్ బిజెపి పర్భుతవ్ నిరంకుశ
విధానాలపైనా,రాషాట్ర్ల హకుక్ల కోసం పోరాడుతునన్ందున,ఆపోరా
టంలో పెనష్న ఫండ రెగుయ్లేటరీ అండ డెవలప మెంట అధారిటీ (పిఎఫ
ఆర డిఎ) రదుద్ డిమాండును కూడా చేరాచ్లని సూచించారు. ముందుగా
రాషట్రంలో సిపిఎస ను రదుద్ చేసి దేశవాయ్పత్ సిపిఎస వయ్తిరేక పోరాటానికి
నాయకతవ్ం వహించాలని కోరారు. రాషట్రంలో పాఠశాల విదాయ్రంగం
తీవర్ సంకోష్భంలో ఉందనాన్రు.పరయ్వేక్షణ అధికారులు లేరు,మూడో
వంతు ఉనన్త పాఠశాలలోల్ హెడామ్సట్రుల్ లేరు. పర్తి ఉనన్త పాఠశాలలో
సగటున రెండు సబెజ్కుట్ టీచర పోసుట్లు ఖాళీగా ఉనాన్యి. జిఓ 317
అమలు కారణంగా సాథ్నికత కోలోప్యిన ఉపాధాయ్యులకు నాయ్యం
చేయాలని, 13 జిలాల్ల సౌప్జ బదిలీలను అనుమతించాలని, బదిలీలు,
పదోనన్తుల షెడూయ్ల విడుదల చేయాలని డిమాండ చేశారు.కెజిబివి
లోల్ గత ఆరునెలుల్గా మెస బిలుల్లు మంజూరు చేయడం లేదని, సెప్షల
ఆఫీసరుల్ తమకొచేచ్ అరకొర నెల జీతానిన్ పిలల్ల కోసం ఖరుచ్ చేయాలిస్
వసుత్ందని ఆవేదన వయ్కత్ంచేశారు.కెజిబివి బడెజ్ట వెంటనే విడుదల
చేయాలని డిమాండ చేశారు.అనిన్ గురుకుల పాఠశాలలోల్ ఒకే విధమైన
పనివేళలు అమలు చేయాలని, విదాయ్రుథ్ల మెస చారీజ్లు పెంచాలని,
మహాతామ్ జోయ్తిరావు పూలే బిసి సంకేష్మ గురుకుల పాఠశాలల పనివే
ళలు మారాచ్లని డిమాండ చేశారు. ఏజెనీస్ అలవెనుస్లు,విభినన్ పర్తిభా
వంతులైన ఉదోయ్గుల కనేవ్యనస్ అలవెనస్ పిఆరీస్ సిఫారసు మేరకు
పెంచుతూ జిఓలు ఇవావ్లని పి చందర్శేఖర రావు డిమాండ చేశారు.
ఈ కారయ్కర్మంలో జిలాల్ కారయ్దరిశ్ మడూరి వెంకటేష మండల అధయ్క్ష
పర్ధాన కారయ్దరిశ్ ఆగయయ్ ,ఉపప్లయయ్ ,యాదవ రెడిడ్ ,యాదయయ్ ,శివ
పర్సాద ,యాకాంతం ,తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

కేసముదర్ం, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స (సూరయ్): గురుత్ తెలియని
రైలు బండి నుండి పడి కొమిరెలిల్ శీర్ను (42) అనే వయ్కిత్ మృతి చెందిన
సంఘటన గురువారం చోటు చేసుకుంది. రైలేవ్ పోలీస ఆఫీసర పరశు
రాములు తెలిపిన వివరాల పర్కారం.. తొరూర్ర మండలంలోని
అమమ్పురం గార్మానికి చెందిన కోమురెలిల్ శీర్ను అనే వయ్కిత్ కేసముదర్ం,
ఇంటికనేన్ రైలేవ్ సేట్షనల్ మధయ్ ,డౌన లైన లో416/28-30 మైలు
రాయి వదద్ గురుత్ తెలియని రైలు బండి నుండి పర్మాదవశాతుత్ జారి పడి
మృతి చెందినటుల్ తెలిపారు. కేసు నమోదు చేసుకొని,మృత దేహానికి
శవ పరీక్ష నిరవ్హించిన అనంతరం మృత దేహానిన్ మృతుని రకత్
సంబంధీకులకు అపప్గించినటుల్ తెలిపారు.

డం[యత చననర మృత

కాటారం సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్: డెంగూయ్ జవ్రం
సోకడంతో ఐదేళల్ చినాన్రి మృతి చెందిన సంఘటన జయశంకర
భూపాలపలిల్ జిలాల్ కాటారం మండలం ధామరకుంటలో
జరిగింది.అడూడ్రి శాయ్మ కూతురు సాతివ్క(5)డెంగూయ్ జవ్రం
సోకడంతో కరీంనగరోల్ని పైరవేట హాసిప్టల కు తరలించారు.చికితస్
చేసుత్ండగానే పరిసిథ్తి విషవించడంతో కరీంనగర లోని పైరవేటు
ఆసుపతిర్ డాకట్రుల్ హైదరాబాద వెళాల్ల ని సూచించడంతో మెరుగైన
చికితస్ కోసం హైదరాబాద తరలించారు.చికితస్ పొందుతూనే సాతివ్క
గురువారం మృతి చెందినటుల్ దామరకుంట ఇనాచ్రిజ్ సరప్ంచి ఆకుల
చందర్శేఖర తెలిపారు. సాతివ్క మృతితో ఆ కుటుంబంలో విషాదం
చోటుచేసుకుంది.సాథ్నిక డాకట్రుల్ కరీంనగర, హైదరాబాద డాకట్రుల్
మెరుగైన వైదయ్ం అందించకపోవడం వలన ఆ బాలిక మృతి చెందినటుల్
సరప్ంచి చందర్శేఖర తెలిపారు. దామెరకుంటలో చాలామందికి విష
జవ్రాలు,డెంగూయ్ జవ్రాలు సోకడంతో చాలామంది ఆసుపతిర్ పాలై
వేలాది రూపాయలు ఆరిథ్కంగా నషట్పోతునాన్రని,అధికార యంతార్ంగం
దామరకుంటలో పర్తేయ్క వైదయ్ శిబిరం ఏరాప్టు చేసి జవ్రాలు బారిన
పడకుండా వైదయ్ం అందించాలని సరప్ంచి చందర్శేఖర కోరారు.

రమర ab క తళం వసన రతల

సంగెం సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్ : సంగెం గార్మనికి చెందిన
రైతు నూర శీర్నివాస వరి కే ఎన ఎం 118 రకం సీడ ను 4 ఎకరాలు
వరి పంట సాగు చేసినాడు. కానీ ఆది ఏపుగా పెరుగక ముందే 55
రోజులకే పొటట్ కు వచిచ్నది అది చూసి నా చుటుట్పకక్ల రైతులు
ఇదెకక్డి విడూడ్రమని రైతులంతా ఆశచ్రయ్పోయే నూర శీర్నివాసుని
అడగగా మన గర్మోర షాప సంగెం లో ఈ సీడస్ ను ఖరీదు చేసినాడు
అని చెపుత్నాన్డు ఆ రైతుకు పంట నషట్ం జరగడంతో కోపంతో నాకు
నషట్ పరియరం చెలిల్ంచాలని గోర్మోర షాప ముందు ధరాన్ చేసి షాప
కు తాళం వేసినాడు. ఈ సందరబ్ంగా మండల రైతు బంధు కోఆరిడ్నేటర
కంద గటల్ నరహరి మాటాల్డుతూ వయ్వసాయ అధికారులు తక్షణమే
సప్ందించి ఈ రైతుకు నాయ్యం చేయాలని పర్భుతావ్నిన్ డిమాండ
చేశారు.కారయ్కర్మంలో సంగెం రైతు బంధు కోఆరిడ్నేటర నూరా
వీరాసావ్మి గార్మ రైతులు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

వృద2లక సయం అందంచన !లసల
-50 కలల బయయం అంద/సన =డ కనస@బల శంకరయయ...
-సఐ సదన కమర, ఎసJస రమరవ...

వరధ్నన్పేట,సెపెట్ంబర 23(మేజర నూయ్స సూరయ్):వరంగల జిలాల్ వరద్నన్
పేట మండల కేందార్నికి చెందిన అలల్ందాసు యాకాంత, ఇలల్ంద
గార్మానికి చెందిన సుంకరి యాదమమ్ అను నిరుపేద వృదుద్ల దీనగా
ధలు వివిధ దినపతిర్కలలో వచిచ్న కథనానికి వరధ్నన్పేట హెడ కానిసేట్
బుల శంకరయయ్ సప్ందించి, వృదుధ్లకు 50 కిలోల బియయ్ం పంపిణీ
చేశాడు.ఈ కారయ్కర్మానికి ముఖయ్అతిథిలుగా వరధ్నన్పేట సిఐ సదన
కుమార,ఎసైస్ రామారావు పాలొగ్ని వృదుధ్లకు అందజేశారు. అనంతరం
కాలనీలోని చినన్ పిలల్లతో కలిసి కాసేపు సరదాగా కబురుల్ చెపాప్రు.సెల
ఫోన లకు, టీవీలకు దూరంగా ఉండాలని సీఐ పిలల్లకు సూచించారు.
చదువుతోపాటు సేవా దృకప్థం కలిగి ఉండాలనాన్రు.ఈ సందరభ్ంగా
సిఐ సదన కుమార మాటాల్డుతూ...వృదుధ్ల ఆరోగయ్ పరిసిథ్తి అడిగి తెలు
సుకొని,మీకు ఎటువంటి ఇబబ్ందులు వచిచ్నా మీకు మేము అండగా
ఉంటామని తెలిపారు.అనంతరం వృదుధ్ల కు కావలసిన మౌలిక
వసతులు కలిప్ంచడానికి కృషి చేసాత్మ నాన్రు.అనాధ వృదుధ్ల కు
ఉచితంగా 50 కిలోల బియయ్ం అందజేసిన హెడ కానిసేట్బుల శంకరయయ్

ను సీఐ సదన కుమార,ఎసైస్ రామారావు అభినందించారు.ఈ కారయ్కర్
మంలో ఇలల్ంద గార్మ సరప్ంచ సుంకరి సాంబయయ్,ఎంపిటిసి గొడిశాల
శీర్నివాస,పోలీస సిబబ్ంది రవీందర, అకబ్ర పాష,నికేష,గార్మసుత్లు
పోలెపలిల్ సూరి,శీర్రామోజుయాకాంబర్చారి, వాసులు, పాలొగ్నాన్రు.
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తగరపలల ల పషణ మసం కరయకరమం
-గరిభ్ణీ సతరీలు, పిలల్లు అంగనావ్డి కేందార్లను ఉపయోగించుకోవాలి
ఎంపిపి కందగటల్ కళావతి నరహరి
సంగెం సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్ :వరద్నన్పేట ఐసిడిఎస
పార్జెకట్ పరిధిలోని కాపులకనపరిత్ సెకాట్ర లోని తీగరాజుపలిల్ అంగనావ్డి
కేందార్లలో పోషణ మాసం సందరభ్ంగా పోషకాహార వారోతస్వాలను
నిరవ్హించారు.ఈ సందరభ్ంగా సంగెం మండలంలోని తీగరాజుపలిల్
గార్మంలో అంగనావ్డీ కేందర్ంలో పోషణ మాసం సందరభ్ంగా ముఖయ్
అతిథిగా సాథ్నిక ఎంపిపి కందగటల్ కళావతి-నరహరి హాజరై తలిల్,
పిలల్ల కు పోషకాహారం యొకక్ పార్ముఖయ్తను వివరించారు. ఈ
సందరభ్ంగా ఎంపిపి కళావతి మాటాల్డుతూ...పిలల్లశారీరక, మానసిక
ఎదుగుదలకు అవసరమైన కొవువ్లు, పిండి పదారాథ్లు, పొర్టీనుల్,
విటమినల్ వంటి పోషకాలనీన్ అంగనావ్డీలో లభించే బాలామృతం
గుడుల్,పాలు తదితర పదారాథ్లలో ఉంటాయనాన్రు. కావున గరిభ్ణీ సతరీలు,
పిలల్లు అంగనావ్డి కేందార్లను ఉపయోగించుకొని పోషకాహారానిన్ తీసు
కోవాలనాన్రు. అనంతరం గరిభ్ణీ సీర్లకు సీమంతాలు నిరవ్హిం
చారు.ఈ కారయ్కర్మంలో తీగరాజుపలిల్ సరప్ంచ కారుజ్గుతత్ రమ,
ఎంపిటీసీ రంగరాజు నరిస్ంహసావ్మీ, కాపులకనపరిత్ సెకట్ర ఉమాదేవి,
సంగెం సెకట్ర అరుణ, ఏఎన.ఎం.సునంద, పార్ధానోపాదాయ్యులు,
సాథ్నిక డాకట్ర ఆనంద, అంగనావ్డి టీచరుల్ ఎస.సవ్రణ్లత, మాధవి,
సరిత, ఆశ వరక్రుల్ రాధిక, శీర్లత, అంగనావ్డీ ఆయాలు,పాలొగ్నాన్రు.

అమన ల రండ చటల పంఛన
మం"ర పతరల పంపణ...!

చెనాన్రావుపేట (సూరయ్ మేజర నూయ్స): మండలంలోని అమీనాబాద
గార్మంలో రెండు చోటల్ పింఛన మంజూరు పతార్లను పంపిణీ చేశారు.
గురువారం అమీనాబాద గార్మపంచాయతీ కారాయ్లయం ఆవరణలో
అమీనాబాద, పతిత్ నాయక తండ గార్మాలకు చెందిన నూతనంగా
మంజూరైన ఆసరా పింఛన లబిధ్దారులకు మంజూరు పతార్ల పంపిణీ
కారయ్కర్మానిన్ చేపటట్డానికి సంబంధిత అధికారులు, గార్మ సరప్ంచ
సిదధ్న రమేష తగిన ఏరాప్టుల్ చేశారు. ఈ కారయ్కర్మంలో నరస్ంపేట
ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్ పాలొగ్ని పింఛన మంజూరు పతార్లను
పంపిణీ చేయాలిస్ ఉంది. ఇదిలా ఉండగా ఇదే గార్మానికి చెందిన
టిఆరఎస మండల నాయకులు, రైతుబంధు మండల కనీవ్నర బురిర్
తిరుపతి ఇంటి ఆవరణలో పింఛనల్ పంపిణీకి తగిన ఏరాప్టల్ను చేశారు.
పింఛనల్ పంపిణీ కారయ్కర్మానికి హాజరైన ఎమెమ్లేయ్ గార్మపంచాయతీ
వదద్కు వెళల్కుండా టిఆరఎస నాయకుడి ఇంటి వదద్కు వెళిల్ పతిత్ నాయక
తండ గార్మానికి చెందిన లబిధ్దారుల పింఛన మంజూరు పతార్లను
పంపిణీ చేసి వెళిల్పోయారు. అనంతరం అమీనాబాద గార్మ సరప్ంచ
తమ గార్మానికి సంబంధించిన పింఛన పతార్లను, బతుకమమ్ చీరలను
లబిధ్దారులకు పంపిణీ చేయడం గమనారహ్ం. ఓకే గార్మంలో రెండు
చోటల్ ఏరాప్టల్ను చేసి పింఛన మంజూరు పతార్లను అందించడం పటల్
గార్మసుత్లతో పాటు అధికారులు, పలువురు విసుత్ పోయారు.

వ)యర*ల ఉననత శఖరల వప సగల

సంగెం సెపెట్ంబర 22మేజర నూయ్స సూరయ్ :బొలిల్కుంట వాగేద్వి కళాశా
లలో కళాశాల యాజమానయ్ం వారు పర్తి ఏట అందించే పోర్తస్హక
నగదు పురసాక్రం మెరిట సాక్లరిష్ప కారయ్కర్మానికి ముఖయ్ అతిధిగా
విచేచ్సిన తెలంగాణ రాషట్ర ఉనన్త విదయ్ మండలి చైరమ్న పొర్ఫెసర.లిం
బాదిర్ ఈ సందరభ్ంగా వారు విదాయ్రిథ్ని, విదాయ్రుథ్ల ను ఉదేద్శించి
మాటాల్డుతూ గార్మీణ పార్ంత విదాయ్రుథ్లకు ఉనన్త విదయ్ చేరువ కావడా
నికి కళాశాల యాజమానయ్ం వారు ఒక ఉనన్త కారయ్కర్మానిన్ చేపటట్డం
చాలా గరవ్కారణం అని కొనియాడారు. ఇలాంటి కారాయ్కర్మానిన్
విదాయ్రుథ్లు ఉపయోగించుకొని ఉనన్త శిఖరాల వైపు సాగి వారి తలిల్దం
డుర్ల ఆశలని నెరవేరాచ్లని అనాన్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో కళాశాల
సెకరటీర్ దేవేందర రెడిడ్ , డైరెకట్రుల్ వాహిని దేవి,వాని దేవి ,పాలొగ్నాన్రు.

పంటలల చడపడల నవరణ
చరయల చపటటల.....
మండల వయవసయ అBకర రమకృషణ

నరిస్ంహులపేట, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స సూరయ్ నరిస్ంహుల
పేట మండలంలోని రామనన్గూడెం లోని పతిత్ మరియు వరి
పంటలను పరిశీలించడం జరిగింది. పర్సుత్తం వివిధ పంటలోల్ కని
పిసుత్నన్ చీడ పిడలు నివారణ చరయ్లు గురించి మండల ఏఈఓ
రామకృషణ్ మాటాల్డుతూ. ముఖయ్ంగా వరిలో మొగుపురుగు నివా
రణకు కెలడ్న 300 గార్మస్ ఒక ఎకరానికి కలిపి పిచికారి చేసుకో
వాలి + సాఫ 250 గార్మస్ ఎకరానికి కలిపి పిచికారీ చేసుకోవాలి.
వరిలో ఆకుముడత కాండం తోలుచు పురుగు వలన ఆకులు
తెలల్గా మారి లోపలికి ముడుచుకుంటాయి. వరిలో ఆకు మృతకు
బైఫెంతిర్న (సూపర సాట్ర లేదా టాల సాట్ర ) 320ఎంల ఎకరానికి
పిచికారి చేయాలి. ఆ తరావ్త కోల్రైపైరిఫోస 500ఎంల ఎకరానికి
పిచికారి చేసుకోవాలి.పై రెండు మందులోల్ ఏదో ఒకదానిని
మాతర్మే పిచికారీ చేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వలల్ వరిలో ఆకు
ముడత కాండం తొలిచూ పురుగు చనిపోతుంది. తదావ్రా పంట
దిగుబడి ఎకుక్వగా వసుత్ంది. పతిత్ లో ససయ్ రక్షణ చరయ్లు పాటిం
చాలిపతిత్లో తెలల్ దోమ,పచచ్ దోమ తామర పురుగులు, నివారణకై
1)తియోమెతత్కస్మ (అకట్రా ) 40 గార్మ /ఎకరానికి 200
లీటరల్ నీటిలో కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి. మరియు వేప నూనె
500ఎంల ఒక ఎకరానికి కలిపి పిచికారి చేసుకోవాలి.2)ఇమిడా
(కానిఫ్డర ) 60 ఎంల యాకరానికి 200 లీటర నీటిలో కలిపి
పిచికారి చేసుకోవాలి పై మందులోల్ ఏదో ఒక దానిని పిచికారీ
చేసుకోవాలి.3.డైఫెంతిరోన(పోలో
)250జి
/ఏసీ
+ఫారుమ్లా నెం 4 250జి /ఏసీ లేదాఫారమ్లా నెం 6 250జి
/ఏసీ మందులను పంటలపై పిచికారి చేయడం వలల్ పంట
దిగుబడి పెరుగుతుంది అని ఏఈఓ రామకృషణ్ అనాన్రు. ఈ కారయ్
కర్మంలో పాలొగ్నన్ మండల ఏఈఓ కరిషామ్, రామకృషణ్,రైతులు
అబోబ్రి ముకుంద,పదమ్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

వఆరఏలనయయమనడమండలనరవరచల
వెంకటాపూర రామపప్ సెపెట్ంబర22
మేజర నూయ్స సూరయ్ తెలంగాణ రాషట్ర
జేఏసీ
నిరణ్యంమేరకువెంకటా
పూర.మడలకేందర్ంలోగార్మరెవెనూయ్స
హాకు లకుముఖయ్మంతిర్ ఇచిచ్నటు
వంటి 3హామీలు పే సేక్ల జీవో మరియు అరుహ్లైనటువంటి వీఆ
రఏలకు పర్మోషనస్ మరియు 55 సంవతస్రాలు పైబడిన వీఆరఏ
లకు రిటైరెమ్ంట బెనిఫిట ఇచిచ్ వారి వారసులకు ఉదోయ్గాలు
ఇసాత్నని ఫిబర్వరి 24 2017 న రాషట్ర గార్మ రెవెనూయ్సహాయకుల
కమిటీతోమొదటిసారిగా పర్గతిభవనోల్ హామీ ఇచాచ్రు మరియు
సెపెట్ంబర 9 2020 అసెంబీల్ చటట్సభలో రెండవసారి రెవెనూయ్
చటట్ం చేసూత్వీఆరఏలకు హామీ ఇచాచ్రుమరియు మారిచ్ 18
2022 తేదీనకూడామూడవసారి వీఆరఏలకు అసెంబీల్ సాకిష్గా
హామీ ఇవవ్డం జరిగినది.ఇటిట్ హామీని నెరవేరిచ్ జీవోలను విడుదల
చేసేంతవరకు శాంతియుతంగా ఈ నిరవధికసమెమ్నుముందు కు
కొనసాగిసాత్ము. ఈరోజు ములుగు జిలాల్ వెంకటాపూర మండల
కేందర్ంలోసాథ్నికతహశీలాద్ర కారాయ్లయం ఎదుట గార్మ రెవెనూయ్
సహాయకులు నిరవధిక సమెమ్ దీక్షలు 60 వ రోజుకుచేరింది.నిరవ
ధిక సమెమ్నిరసనలోములుగు జిలాల్ ఉపాధయ్కుష్లు కాసరల్ రాజయయ్,
వెంకటాపూర మండల వీఆరఏల అధయ్కుష్డు నకక్శశికుమార,ఉపా
ధయ్కుష్డు తొగరి మురళి, పర్ధానకారయ్దరిశ్మంతెన సవ్పన్, కిషన,
శంకర, సరిత, సునీత, కుమారసావ్మిరాయమలుల్, బిక్షపతి,
సమమ్కక్ వీరసావ్మి కిరణ, శీర్నాథ,భాసక్ర,రాజమౌళి, మరియు
మండల విఆరఎ లు సమెమ్లో పాలొగ్నాన్రు.

మPళల సవశకతత రణంచల
-సబ రిజిసాట్ర్ర తసీల్మా మహమ్ద
ములుగు టౌన, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స, సూరయ్:మహిళలు
పర్తి రంగలో సవ్యం కృషి,సవ్శకిత్తో రాణించాలని ములుగు,భూ
పాలపలిల్ జిలాల్ల సబ రిజిసాట్ర్ర తసీల్మా మహమ్ద అనాన్రు.
ములుగు జిలాల్ కేందర్ంలోని లిటిల ఫల్వర పాఠశాలలో గురువారం
వరడ్ సంసథ్ ఆధవ్రయ్ంలో లీడరస్ టైరనింగ (అవగాహన) కారయ్కర్మం
నిరవ్హించారు, ఈ కారయ్కర్మానికి ముఖయ్ అతిథిగా హాజరైన
తసీల్మా మాటాల్డుతూ మహిళలు వంటింటికే పరిమితం కాకుండా
కుటీర పరిశర్మలు ఏరప్రుచ్కోవాలని,పొదుపు సంఘాలతో
కుటుంబ భారానిన్ తగిగ్ంచుకోవాలని తసీల్మా తెలిపారు. మహిళలు
తలుచుకుంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపిసూత్, అనిన్
రంగాలలో సవ్శకిత్తో రాణించాలని తసీల్మా ఆకాంకిష్ంచారు.ఈ
కారయ్కర్మంలో వరడ్ సంసథ్ సభుయ్లు,మహిళలు, పాలొగ్నాన్రు.

సమమన వరమంచ]ల_

ములుగు టౌన, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స, సూరయ్: వీఆరఎల
అనిన్ సమసయ్లను పరిషక్రించే వరకు సమెమ్ను విరమించేదిలేదని
వీఆరఎ జేఏసీ జిలాల్ అధయ్కుష్డు పాండవుల మహేందర అనాన్రు .
సమసయ్లను పరిషక్రించాలని కోరుతూ వీఆరఎలు జిలాల్కేం
దర్ంలోని కలెకట్ర కారాయ్లయం సమీపంలో నిరవ్హిసుత్నన్ రిలే నిరా
హారదీక్షలు గురువారం నాటికి 60 వరోజుకు చేరుకునాన్యి .
ఈసందరభ్ంగా మహేందర మాటాల్డుతూ సీఎం కేసీఆర గత
అసెంబీల్ సమావేశాలోల్ పర్కటించిన పర్కారం వీఆరఎలకు పేసేక్ల
వరిత్ంపజేయాలని , పదోనన్తులు కలిప్ంచాలని , 55 ఏళుల్ దాటిన
వీఆరఎల వారసులకు పర్భుతవ్ ఉదోయ్గం ఇవావ్లని , రిటైరెమ్ంట
బెనిఫిటస్ అందిం చాలని డిమాండ చేశారు . ఈ సమెమ్లో
వీఆరఎల సంఘం మండల అధయ్కుష్డు ననెన్బోయిన సురేష , ఉపా
ధయ్కుష్డు బూరుగ్ సందీప , పర్ధాన కారయ్దరిశ్ పరికరాల మహేష ,
వీఆరఎలు నరేష , సాంబయయ్ , గంజి సావ్మి , సాలయయ్ , పదమ్ ,
వినీత , సారయయ్ , రజిత , లకిష్ , లకిష్ , మమత , పాలొగ్నాన్రు .

పత పనషన వcననన అమల చయల

ములుగు టౌన, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స, సూరయ్: సీపీఎస
విధానానిన్ రదుద్ చేసి పాత పెనష్న విధానానిన్ అమలు చేయాలని
టీపీటీఎఫ జిలాల్ అధయ్కుష్డు హటక్ర సమమ్యయ్ రాషట్ర పర్భుతావ్నిన్
డిమాండ చేశారు . గురువారం జిలాల్కేందర్ంలో జరిగిన సంఘం
సమావేశంలో ఆయన పాలొగ్ని మాటాల్డారు . ఈసమావేశంలో
నాయకులు పలెల్ నాగరాజు, ఉపప్సావ్మి, సాంబయయ్, దిలీప,
శాయ్ంసుందర, రాజేందర్చారి, రవి, శీర్నివాస, కేదారి, పాలొగ్నాన్రు

అంeలనసలన తనఖ చసన ఉననతBకరల

ములుగు టౌన, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స, సూరయ్: జిలాల్లోని
108,102,1962 , ఎసఆర బైక అం బులెనస్ లను గురువారం
ఉమమ్డి వరంగల జిలాల్ పోర్గార్ం మేనేజర శివకుమార , హైదరా
బాద పర్ధాన కారాయ్లయానికి చెందిన సోట్ర మేనేజర సతయ్నారా
యణ , ఫీల్ట మేనేజర సూరయ్నారాయణలు తనిఖీ చేశారు . ఈసం
దరభ్ంగా రిజిషట్రల్ను పరిశీలించి వాహనాల పనితీరు , పర్జలకు
అందించే సేవల గురించి ఈఎంటీలు , పైలెటల్కు సూచనలు
చేశారు . ఈ కారయ్కర్మంలో ములుగు జిలాల్ ఈఎంఈ చందర్శేఖ
రెర్డిడ్ , అంబులెనస్ ల సిబబ్ంది పాలొగ్నాన్రు .
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పఏసఎస అభవృదMక మరంత కృష =యల..
ఎమమలయ బనత శంకర నయక..

తలంగణ పదప పండగ బతకమమ
. బతకమమ రల పంపణ.సమమకక సరలమమలన దరశం
కన తలలలక బతకమమ రన సమరపం$న రషటర
గరజన సతరU ,శశ సంకషమ శఖ మంతర సతయవత రథడ.

తాడావ్యి సెపెట్ంబర 22మేజర నూయ్స సూరయ్:మేడారం సమమ్కక్
సారలమమ్ తలుల్లు చలల్గా దీవించాలని కోరుతూ రాషట్ర గిరిజన సతరీ
శిశు సంకేష్మ శాఖ మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ అమమ్వారల్ను దరిశ్ంచు
కునాన్రు.గురువారం రాషట్ర గిరిజన సతరీ, శిశు సంకేష్మ శాఖ మంతిర్
సతయ్వతి రాథోడ, జెడిప్ చైరమ్న కుసుమ జగదీష, జిలాల్ కలెకట్ర ఎస.
కృషణ్ ఆదితయ్, ఐటిడిఎ పిఒ అంకిత,ఏఎసిప్ సుధీర రామాన్థ కేకన
లతో కలిసి మేడారం సమమ్కక్ సారలమమ్లను సందరిశ్ంచారు.అనం
తరం జిలాల్ గార్మీణ అభివృదిధ్ సంసథ్ ఆధవ్రయ్ంలో మేడారం ఐటిడిఎ
కాయ్ంపు కారాయ్లయంలో ఏరాప్టు చేసిన తెలంగాణ ఆడపడుచులకు
బతుకమమ్ చీరల పంపిణీ కారయ్కర్మంలో ముఖయ్ అతిథిగా పాలొగ్ని
మంతిర్ ఆడపడుచులకు బతుకమమ్ చీరల పంపిణీ చేశారు.ఈ
సందరభ్ంగా మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ మాటాల్డుతూ తెలంగాణ
సంసక్ృతి సాంపర్దాయాలకు, తెలంగాణ ఆడపడుచులంత
సంబరంగా జరుపుకొనే వేడుక బతుకమమ్ పండుగని అనాన్రు.రాషట్ర
వాయ్పత్ంగా తెలంగాణ పర్భుతవ్ం ముఖయ్మంతిర్ ఆదేశాలు మేరకు
పర్తిషాట్తమ్కంగా ఆడపడుచులకు బతుకమమ్ చీరలు సాంపర్దాయ
బదధ్ంగా అందిసుత్నాన్మని ఆమె అనాన్రు.జిలాల్లో 222 డిలర షాప
లకు బతకమమ్ చీరలు తరలించడం జరిగిందని, జిలాల్లో మొతత్ం 1
లక్ష 12 వేల 62మంది లబిద్ దారులు బతుకమమ్ చీరలు అందుకోను
నటుల్ మంతిర్ తెలిపారు.జిలాల్ అనిన్ రంగాలలో అభివృదిధ్ పరుచుకొ
నుటకు ముఖయ్మంతిర్ కెసిఆర చొరవతోతవ్రలో ధవ్ంసమైన అనిన్
రోడల్ మరమతుత్లకు మంజూరు ఇసాత్మని జిలాల్లో వరష్ పర్భావం
తగగ్లేదని అనాన్రు. లోతటుట్ గార్మ పర్జలకు ఏటూర నాగారంలో
ఇపప్టికే ఐదు షెడుల్ నిరామ్ణం పూరిత్ చేశామని మంతిర్ అనాన్రు.తవ్
రలో జిలాల్ పర్ణాళిక కారాయ్లయం నూతన భవనం పార్రంభించుకొ
నునన్టుల్ ఆమె తెలిపారు.అనంతరం కలెకట్ర మాటాల్డుతూ జిలాల్లో
9 మండలాలకు బతుకమమ్ చీరలు తరలించడం జరిగిందని
సంబంధిత తాహసిలాద్రులకు తమకు కేటాయించిన బతుకమమ్

చీరలను వారి పరిధిలో ఉనన్ రేషన డీలర వదద్కు వెళిల్ మహిళలు
చీరలు సీవ్కరించాలని జిలాల్ కలెకట్ర అనాన్రు.ఈ కారయ్కర్మంలో డి
ఆర ఓ కె రమాదేవి ,జడీప్ వైస చైరమ్న బడే నాగజోయ్తి, తాడువాయి
ఎంపీపీ గొంది శీర్దేవి,డి ఆర డి ఓ నాగ పదమ్జ, పర్తేయ్క అధికారి
డాకట్ర అపప్యయ్, తాహసిలాద్ర యం.శీర్నివాస,పర్ధాన పూజారి సిదద్
పోయిన జగగ్రావు మేడారం సరప్ంచి రాంబాబు, సంబంధిత శాఖ
అధికారులు తదితరులు మహిళలు పాలొగ్నాన్రు.

ఓపన సకల ల =రటక అదభత అవకశం..

గోవిందరావుపేట, సెపెట్ంబర 22 (మేజర నూయ్స సూరయ్)గోవిందరా
వుపేట మండలం చలావ్యి జిలాల్ పరిషత ఉనన్త పాఠశాలలో ఓపెన
సూక్ల అడిమ్షనుల్ తీసుకోవడం జరుగుతోందని పాఠశాల పర్ధానో
పాధాయ్యులు కుంజ రాజేశవ్ర రావు విలేకరులకు తెలిపారు. ఈ
నెల 24 వ తేది వరకు ఓపెన ఇంటర, ఓపెన పదవ తరగతులలో
చేరవచుచ్ని అనాన్రు. పదవ తరగతిలో చేరుటకు 15 సం ఆ పైబడిన
వయసుస్ గల వారు అరుహ్ల ని తెలిపారు. పూరిత్ వివరాలకు
9000284970 లేదా 9491821214 పోన నంబరల్కు పోన చేసి
సమాచారం పొందవచుచ్ని వివరించారు.

కేసముదర్ం, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స (సూరయ్): పీఏసీఎస
దనన్సరి అభివృదిధ్ కి మరింత కృషి చేయాలని మహబూబాబాద
నియోజకవరగ్ ఎమెమ్లేయ్ బానోత శంకర నాయక అనాన్రు.
గురువారం మండల కేందర్ం లోని హరిహర గారెడ్నస్ లో పార్థమిక
వయ్వసాయ సహకార సంఘం దనన్సరి ఆధవ్రయ్ంలో నిరవ్హించిన
మహాజన సభ కు ఎమెమ్లేయ్ శంకర నాయక ముఖయ్ అతిథిగా
హాజయాయ్రు.ఈ సందరభ్ంగా ఎమెమ్లేయ్ శంకర నాయక
మాటాల్డుతూ.. సహకార సంఘం అందిసుత్నన్ సేవలను రైతులు
సదివ్నియోగం చేసుకోవాలని అనాన్రు. అనంతరం మండలం లోని
వివిధ గార్మాల కు చెందిన 44 మంది కి రూ.30లక్షల రైతు
రుణాలు,చిరువాయ్పారుల రుణాల చెకుక్లను లబిద్దారులకు ఎమెమ్లేయ్
అందజేశారు.ఈ కారయ్కర్మంలో ...మారెక్ఫెడ రాషట్ర డైరెకట్ర, పీఏసీ
ఎస దనన్సరి చైరమ్న మరిర్ రంగా రావు, వైస చైరమ్న అలల్ం నాగేశవ్ర
రావు, టీఆరఎస పారీట్ మండల అధయ్కుష్డు మహమమ్ద నజీర అహమ్ద,

పర్ధాన కారయ్దరిశ్ కముటం శీర్నివాస, సింగిల విండో డైరెకట్ర
కొండెర్డిడ్ రవీందర రెడిడ్, తెరాస పటట్ణ అధయ్కుష్లు గుగులోత వీరు
నాయక, కేసీటీసీ పిర్నిస్పాల లునావత యాకూబ, మహబూబాబాద
డీసీఓ సయయ్ద ఖురీష్ద, ఇనర్స్ట్్ట్రకట్ర వెంకటేశవ్రుల్, అసిసెట్ంట రిజిసాట్ర్ర
పర్వీణ, రాజేష, డీసీసీబీ నోడల అధికారి రజిత, మేనేజర సింధు,
పీఏసీఎస దనన్సరి సీఈఓ గోపాల మలాల్రెడిడ్, సిబబ్ంది రాంబాబు,
మనోజ కుమార, తిలక రెడిడ్, సొసైటీ డైరెకట్రుల్, వివిధ గార్మాల
సరప్ంచులు, ఎంపీటీసీలు, రైతు సమనవ్య సమితి కోఆరిడ్నేటరుల్
తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

నడ సంగల వండ సభ

మండలంల నడ ఎమమలయ గండర పరయటన

కాటారం సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్జయశంకర భూపాల
పలిల్ జిలాల్ కాటారం మండలంలోని గారేపలిల్(కె) సింగిల విండో
సరవ్సభయ్ సమావేశం శుకర్వారం నిరవ్హించనునన్టుల్ సీఈవో ఎడల్
సతీష తెలిపారు. కాటారంలోని సంఘ భవనంలో సింగిల విండో
చైరమ్న చలల్ నారాయణరెడిడ్ అధయ్క్షతన జరిగే సమావేశానికి డైరెకట్రుల్,రై
తులు,పర్జాపర్తినిధలు పాలొగ్నాలని సతీష తెలిపారు.

ఎమమలయ గండర రమణరడడ పరమరశ

చిటాయ్ల, సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స: మండల కేందార్నికి చెందిన
అలల్ం వెంకటనరుస్ ఇటీవల అనారోగయ్ంతో మృతి చెందగా
గురువారం భూపాలపలిల్ శాసనసభుయ్లు గండర్ వెంకటరమణారెడిడ్
పరామరిశ్ంచి కుటుంబ సభుయ్లను ఓదారాచ్రు. మృతుడి కుమారులు
టిఆరఎస నాయకులు రవీందర, మాజీ ఉపసరప్ంచ తిరుపతి లను
ఎమెమ్లేయ్ గండర్ వెంకటరమణా రెడిడ్ పరామరిశ్ంచి పర్గాఢ
సానుభూతి తెలిపారు. ఈ కారయ్కర్మంలో జడిప్టిసి గొరెర్ సాగర,
టిఆరఎస పారీట్ మండల అధయ్కుష్లు ఆరెపలిల్ మలల్యయ్, నాయకులు
పిటట్ సురేష బాబు, కటూక్రి నరేందర, కొకుక్ల సదానందం,
చిలుముల రమణాచారి, గుండా రవీందర, పేరుమాండల్ రవీందర
తదితరులు ఉనాన్రు.

నడ గరంfలయ gరమన పరమణసవకరం
భూపాలపలిల్ టౌన సెపెట్ంబర 22
మేజర నూయ్స సూరయ్: నూతనంగా
భూపాలపలిల్ గర్ంధాలయ సంసథ్ చైరమ్న
గా నియమితులైన బురర్ రమేష గౌడ
శుకర్వారం పర్మాణ సీవ్కారం చేయను
నాన్రు. ఈ కారయ్కర్మానికి భూపాలపలిల్
ఎమెమ్లేయ్ గండర్ వెంకటరమణారెడిడ్
టిఆరఎస జిలాల్ అధయ్కుష్రాలు గండర్
జోయ్తి రెడిడ్లు హాజరుకానునాన్రు. పర్మాణ సీవ్కారోతస్వం
సందరభ్ంగా భారీ ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా అంబేదక్ర
సెంటర నుండి భారీ రాయ్లీ నిరవ్హించనునాన్రు.

గణపురం సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్: నేడు శుకర్వారం
భూపాలపలిల్ ఎమెమ్లేయ్ గండర్ వెంకటరమణారెడిడ్ మండలంలో పరయ్
టించనునాన్రు.బతుకమమ్ చీరలు,ఆసరా పెనష్న కారుడ్లు, సీఎం
సహాయ నిధి చెకుక్లను పంపిణీ చేయనునాన్రు. సాయంతర్ం4
గంటలకు గణపురం మండల కేందర్ంలో 5గంటలకు
గాంధీనగర5:45 గంటలకు మైలారం లో జరిగే కారయ్కర్మాలలో
ఎమెమ్లేయ్ పాలొగ్ననునాన్రు.

మషన భగరథ లకజలక మరమమతల

గణపురం సెపెట్ంబర 22 మేజర
నూయ్స
సూరయ్:
మండల
కేందర్ంలోని పలుచోటల్ గురువారం
మిషన భగీరథ పైప లైన లీకేజీలకు
మరమమ్తులు
చేపటాట్రు.
ధరామ్రావు పేట పర్ధాన రహదారి
వెంట రెండు చోటల్ పర్ధాన పైపు
లైన లీకేజీలు ఉండడంతో మిషన భగీరథ సిబబ్ంది. మరమమ్తులు
పూరిత్ చేశారు. లీకేజీల వలల్ రోడల్నీన్ బురదమయం కావడంతో ఎటట్కే
లకు మిషన భగీరథ సిబబ్ంది లీకేజీలు ఉనన్చోట కొతత్ పైపులను
వేసి పనులు పూరిత్ చేశారు.

పఆరటయ మండల నతన కరయవరగం ఎననక

చిటాయ్ల సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స: పి ఆర టి యు టి ఎస
నమోదు వారోతస్వంలో భాగంగా గురువారం మండల అధయ్కుష్డు
పంచిక భగవాన రెడిడ్ అధయ్క్షతన సమావేశం జరిగింది. జిలాల్
అధయ్కుష్లు రేగురి సుభాకర రెడిడ్, జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ కుసునపు
కిరణ కుమార పాలొగ్న గా నగడల అసోసియేట అధయ్కుష్లుగా
సిరిపురం సతీష, మహిళ ఉపాధయ్కుష్రాలుగా అనిశెటిట్ శైలజ,
కారయ్దరిశ్ గా చందర్గిరి రాజేందర్పర్సాద లను ఏకగీర్వంగా ఎనున్కు
నన్టుల్ వారు పర్కటించారు. అనంతరం వీరితో జిలాల్ సంఘ పర్ధాన
కారయ్దరిశ్ కుసునపు కిరణ కుమార సంఘ నియమాలను పర్కటించి,
వీరితో పర్మాణ సీవ్కారం చేయించాడు. ఈ సమావేశంలో సంఘ
పర్ధాన కారయ్దరిశ్ బండి శీర్నివాస ఉపాధాయ్యులు పాలొగ్నాన్రు.

ఆశరమ పఠశలన ఆకసమక తనఖ =సన కలకటర
గోవిందరావు పేట, సెపెట్ంబర 22 (మేజర నూయ్స సూరయ్)గోవిందరావుపేట మండలంలోని
పార్జెకట్ నగర బాలికల గిరిజన ఆశర్మ పాఠశాలను జిలాల్ కలెకట్ర ఎస. కిర్షణ్ ఆదితయ్ గురువారం
ఆకసిమ్క తనిఖీ చేశారు. ఈ సందరభ్ంగా కలెకట్ర ఉదోయ్గ సిబబ్ంది అటెండెనస్ రిజిసట్ర పరిశీలిం
చారు. బాలికల గిరిజన ఆశర్మ పాఠశాల పరిసరలను వంట గది, సోట్ర రూమ కారాయ్లయ
గది, కాల్స రూములు పరిశీలించారు. విదాయ్రుథ్లకు మెనూ పర్కారం ఆహార అందిసుత్నాన్రా,
సాయంతర్ం వేళలోల్ సట్డీ అవర నిరవ్హిసుత్నాన్రా, సట్డీ అవర లో విధులను నిరవ్హించే
ఉదోయ్గులు సకర్మంగా పాఠశాలకు వసుత్నాన్రా అని వారెడ్న ని అడిగి తెలుసుకునాన్రు.పాఠశాల
ఆవరణంలో పరిసరాల పరిశుభర్ంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. పాఠశాల టీచింగ నాన
టీచింగ సాట్ప ములుగు వెలుగు యాప లో హాజరు నమోదు చేసుకోవాలని సమయానికి
హాజరు కాని వారిని గైరవ్హాజర గా పరిగణించి మేమె జారీ చేయాలని కలెకట్ర సూచించారు.

మంగళవారం 13 సెపెట్ంబరు 2022

 యంబ సం

ఎం యఎస, ల వదయరలక
సబర నరల, అలలత  అవహన
కురవి సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స (సూరయ్ ) కురవి మండలం సూధనపలీల్
గార్మం లో మండల పరశ్త ఉనన్త పాఠశాల విదాయ్రుథ్ల కు సీరోల పోలీసుల
ఆధవ్రయ్ంలో సైబర నేరాలు, అశీల్లత పై అవగాహన కారయ్కర్మం జరిగింది.ఈ
కారయ్కర్మం లో పర్ధానోపాధాయ్యులు దరావత వెంకనన్ గారు మాటాల్డుతూ
విదాయ్రుథ్లు సెల ఫోన లు వాడొదద్ని,తలిల్తండుర్లు కూడా పిలల్లకు సెల ఫోనుల్
యీవవ్దద్ని చెపప్డం జరిగింది. ఈ కారయ్కర్మంలో కానిసేట్బుల మధు, ఉపాధాయ్
యులు చినన్ం పర్దీప కుమార, గోండు మాధవ రావు, భగాది తాత రావు,ఎండీ.ఆం
జధ పాషా,బానోత .విజయ ఎస కే అషమ్త పాషా,రాగం. సురేష ,బి. సంధాయ్రాణి
మరియు విదాయ్రుథ్లు పాలొగ్నాన్రు

సజనల వయ#లత అరమతతం ఉం)ల
మహబూబాబాద,నరసింహులపేట,సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స సూరయ్, సీజనల
వాయ్ధుల పటల్ పర్జలు అపర్మతత్ంగా ఉండాలని అమృత నరిస్ంగ హోమ హాసిప్టల
డైరెకట్ర డాకట్ర.జవావ్జి రాజు అనాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా డైరెకట్ర డాకట్ర. రాజు
మాటాల్డుతూ ముఖయ్ంగా వరాష్కాలంలో ఎకుక్వగా ఈగలు గాని దోమలు గాని
ఎకుక్వగా విసాత్రంగా వాయ్పిత్ చెంది ఉంటాయి. దోమ కాటువలల్ డెంగు, మలేరియా,
టైఫాయిడ, వంటి విష జవ్రాల వలల్ పర్జలను ఎకుక్వగా వాయ్ధి బారినపడి అనేక
రకమైన ఇబబ్ందులకు గురవుతునాన్రు. వరాష్కాలంలో మనం నివసించే ఇంటి
ఆవరణ చుటుట్ పరిసరాలను పరిశుభర్ంగా ఉంచుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఇంటి
చుటూట్ చెతత్, చెదారం,పిచిచ్చెటుల్ను తొలగించి శుభర్ంగాఉంచుకోవాలి.ఎపప్టిక
పుప్డు మనం వాడే వసుత్వులను శుభర్పరుసూత్ సరైన పోషక ఆహార పదారాథ్లను
తీసుకోవాలని. మనం వాడే వసుత్వులను ఎపప్టికపుప్డు శుభర్పరుసూత్ నీటి
తోటిలలో ముఖయ్ంగా నీటిని ఎకుక్వ రోజులు నిలవ్ చేయకూడదు. అలా ఎకుక్వ
రోజులు నిలువ చేసిన నీటిని పారబోసి నీటి తొటిట్ని శుభర్ంగా కడిగి నీటి తొటిట్లో
నీటిని నింపి వాటిపైన మూతలను అమరచ్ వలెను. వండుకునే వంట పాతర్లను
శుభర్ంగా కడిగి వంట వండుకోవలెను. వండిన ఆహార పదారాథ్ల పైన ఈగలు,
దోమలు వాలకుండ మూతలను పెటిట్ ఉంచవలెను. దోమలు కుటట్కుండా శరీరం
పైన నిండు వసాత్ర్లను ధరించాలి. దోమల కుటట్కుండా దోమతెరలను వాడలి.
మనకు ఎపుప్డైతే నీరసంగా గాని అలసటగా అని అనిపించినపుప్డు వెంటనే
డాకట్ర గారిని సంపర్దించి సరైన వైదయ్ం చేయించుకోవాలి.

రత వయతరక వ1నల 3రటం
ఉదృతం 7యల

తెలంగాణ రైతు సంఘం జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ శెటిట్ వెంకనన్
మరిపెడ,సెపెట్ంబర 22,మేజర నూయ్స(సూరయ్) కేందర్ రాషట్ర పర్భుతావ్లు అవలంబి
సుత్నన్ రైతు వయ్తిరేక విధానాల వయ్తిరేకంగా రైతాంగం ఉదయ్మించాలని తెలంగాణ
రైతు సంఘం జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ శెటిట్ వెంకనన్ పిలుపునిచాచ్రు.గురువారం
తెలంగాణ రైతు సంఘం మరిపెడ మండలం ఐదవ మహాసభ మరిపెడ మండలం
లోని గుండెపుడి గార్మంలో హలిల్ శీర్నివాసరెడిడ్ అధయ్క్షతన జరిగింది ఈ మహాస
భలో వెంకనన్ మాటాల్డుతూ రైతు పండించిన పంటకు గిటుట్బాటు ధర లేక
ఇబబ్ందులు పడుతుంటే ఎరువులు పురుగుమందుల ధరలు విపరీతంగా పెంచి
రైతులను నడిడ్ విరుసుత్నాన్రని వారనాన్రు సేక్ల ఆఫ ఫైనానస్ పర్కారం రైతులందరికీ
బాయ్ంకు రుణాలు అందించాలని డిమాండ చేశారు మరిపెడ మండల కేందర్ంలో
మారెక్ట యారుడ్ ఏరాప్టు చేయాలని పాల రైతులకు పాల శీతలీకరణ కేందర్ం
ఏరాప్టు చేసి రైతులిన్ ఆదుకోవాలని కోరారు రైతులకు అనిన్ రకాల నాణయ్మైన
వితత్నాలు పాసుబుక పై ఉచితంగా అందించాలని కౌలు రైతులకు రైతుబంధు రైతు
బీమా ఇవావ్లని డిమాండ చేశారు ఈ కారయ్కర్మంలో వయ్వసాయ కారిమ్క సంఘం
జిలాల్ కారయ్దరిశ్ అలావ్ల వీరయయ్ జిలాల్ ఉపాధయ్కుష్లు బాణాల రాజనన్ డివైఎఫఐ
మండల కనీవ్నర కందాల రమేష పాలొగ్ని మాటాల్డినారు ఇంకా ఈ మహా సభకు
రైతు సంఘం నాయకులు 4 లకాష్మ్రెడిడ్ చీమ సురేష గుమమ్డవెలిల్ వెంకనన్ గుడి
సైదులు రాములు వెంకటయయ్ వయ్వసాయ కారిమ్క సంఘం నాయకులు గుండ
గాని మధుసూదన పులూల్రు దేవయయ్ డివైఎఫఐ మండల నాయకులు బోడపటల్
రాజశేఖర మారగాని లింగయయ్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

జనగామ పర్తినిధి,సెపెట్ంబర22(మేజర నూయ్స సూరయ్):జన
గామ శాఖ ఏబీవీపీ ఆధవ్రయ్ంలో పెండింగోల్ ఉనన్ ఫీజు రీయిం
బరెస్మ్ంట విడుదల చేయాలని జనగామ జిలాల్ కేందర్ంలో
ధరాన్ నిరవ్హించారు.ఈ కారయ్కర్మంలో ఏబీవీపీ వరంగల
విభాగ కనీవ్నర చింతకింది సంతోష హాజరై మాటాల్డుతూ
పెండింగోల్ ఉనన్ మూడు వేల ఎనిమిది వందల కోటల్
బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ చేశారు.
తెలంగాణ రాషట్రంలో 30 లక్షల మంది పేద విదాయ్రుథ్లు ఫీజు
రియంబరెస్మ్ంట మీద ఆధారపడి చదువుతుంటే ఈ రాషట్ర
పర్భుతవ్ం గత మూడు సంవతస్రాలుగా విదాయ్రుథ్లకు రియం
బరెస్మ్ంట సాక్లరిష్పుప్లు ఇవవ్కుండా విదాయ్రుథ్ల జీవితాలతో
చెలగాటం ఆడుతునాన్రని అనాన్రు. బై ఎలక్షనల్కు వేలకు వేల
కోటుల్ ఖరుచ్ పెటుట్కుంటూ, విలాసమైన జీవితాలకు కోటల్
కోటుల్ ఖరుచ్ పెటుట్కుంటూ, పేద విదాయ్రుథ్ల కు రియంబ
రెస్మ్ంట ఇవవ్డానికి రాషట్ర పర్భుతవ్ం ఎందుకు నిరల్క్షయ్ం
చేసుత్ంది అని అనాన్రు. ఎసీస్, ఎసీట్, బిసి, మైనారిటీ పేద
విదాయ్రుథ్లు రియంబరెస్మ్ంట సాక్లరిష్ప రాని కారణంగా
విదాయ్భాయ్సం పూరిత్ చేసుకునన్పప్టికీ ఇంటరీమ్డియట
విదాయ్రుథ్ల, డిగీర్ విదాయ్రుథ్లు, ఇంజనీరింగ చదివే విదాయ్రుథ్లు,
కేవలం రియంబరెస్మ్ంట రాని కారణంగా సరిట్ఫికెటుల్ తీసుకో
లేని పరిసిథ్తిలో ఉనాన్రని ఆవేదన వయ్కత్ం చేశారు. గతంలో
విదాయ్రుథ్లకు 5వేల సాక్లరిష్ప విదాయ్రిథ్ అకౌంట లో పడితే
కేవలం ఇపుప్డు 3500 రూపాయలు మాతర్మే పడుతునాన్యి
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అనాన్రు. మారిన కాలానికి అనుగుణంగా పర్తి ఒకక్ విదాయ్రిథ్కి
సంవతస్రానికి ఐదు వేల రూపాయలు, ఏ ఒకక్ విదాయ్రిథ్కి సరి
పోవడం లేదు అని గత ఐదు సంవతస్రాల నుంచి ఏబీవీపీ
డిమాండ చేసుత్నన్ది పర్తి విదాయ్రిథ్ అకౌంటోల్ పర్తి నెల 3500
రూపాయల చొపుప్న విదాయ్రిథ్ అకౌంటోల్ వేయాలని ఏబీవీపీ
డిమాండ చేసుత్ందని, ఇకనైనా రాషట్ర పర్భుతవ్ం మేలొక్ని
పెండింగ ఉనన్ ఫీజు రీయింబరెస్మ్ంటు సాక్లరిష్పల్ను విడుదల
చేయాలి లేని యెడల రాబోయే రోజులలో పర్గతి భవన
ముటట్డి చేసాత్మని హెచచ్రించారు. ఈ కారయ్కర్మంలో రాషట్ర
కారయ్వరగ్ సభుయ్లు తోట హృతిక సాయి, గుంటుపలిల్ కారీత్క,ని
తిన, పగిడిపలిల్ కారీత్క నగర ఉపాధయ్కుష్లు,వంశీ,మండల
కనీవ్నర చిలువేరు హరష్వరధ్న, జిలాల్ ఎస ఎఫ డి కనీవ్నర
ఆవుల మనోజ,పొనాన్ల రమేష, కార పోతుల నరేష,
అరవింద,మధు, సోషల మీడియా కనీవ్నర సాయి ,సందీప
తదితరులు పాలొగ్నాన్రు

ఆలయల అOవృదQక సహకరసత..
-ఎమెమ్లేయ్ ముతిత్రెడిడ్ యాదగిరి రెడిడ్
నరెమ్ట సెపెట్ంబర 22:( సూరయ్ మేజర నూయ్స )మండల
కేందర్ంలోని అతి పురాతన (కాకతీయుల కాలం నాటి)
శివాలయం, శీర్ వెంకటేశవ్ర ఆలయాల అభివృదిధ్కి తన వంతు
సహాయ సహకారాలు అందిసాత్న ని ఎమెమ్లేయ్ ముతిత్రెడిడ్
యాదగిరి రెడిడ్ అనాన్రు. మండల కేందార్నికి గురువారం
విచేచ్సిన ఆయన సాథ్నికుల విజఞ్పిత్ మేరకు శివాలయానిన్
సందరిశ్ంచి వివరాలు అడిగి తెలుసుకునాన్రు .అనంతరం
ఆలయ పరిసరాలను పరిశీలించిన ఆయన సరేవ్నెంబర
హదుద్లు ఏరాప్టు చేయాలని డిటి తాండూరు దయానందoకు
ఫోన దావ్రా సూచించారు. ఆయన వెంట సరప్ంచ అమెడపు

కమలాకర రెడిడ్, టిఆరఎస పారీట్ నరెమ్ట తరిగొపుప్ల
మండలాల కనీవ్నర పెదిద్ రాజిరెడిడ్, జెడిప్టిసి మాలోతు
శీర్నివాస, టిఆరఎస పారీట్ అధయ్కుష్డు చింతకింది సురేష,
రంగరాజు వెంకటరమణరావు, నకక్ల రవి, సాథ్నికులు కొనేన్
చందర్యయ్ ,కొండ బాలయయ్, సిరిగిరి నరసయయ్ , జయరాం
తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

Fరజనలన మర మర మసం
ఆటమటర వరకరస
యనయన 3సటల ఆవషకరణ
7సతనన సఎం కసఆర..
మహబూబాబాద జిలాల్ అధయ్కుష్లు కొతత్ పలిల్ రవి
చినన్గూడూర, సెపెట్ంబర,22,మేజర నూయ్స (సూరయ్)
ఆటో&మోటార వరక్రస్ సంకేష్మ బోరుడ్కై పోరాటానిన్
తీవర్తరం చేయాలని అందుకోసం పర్ధమ మహాసభలు
సెపెట్ంబర 25న సుందరయయ్ విజాఞ్న కేందర్ంలో జరగనునాన్
యని వాటిని జయపర్దం చేయాలని భారత కారిమ్క సంఘాల
సమైకయ్ (ఐఎఫిట్యు) మహబూబాబాద జిలాల్ అధయ్కుష్లు
కొతత్ప లిల్ రవి అనాన్రు.తెలంగాణ పోర్గెర్సివ ఆటో అండ
మోటార వరక్రస్ యూనియన రాషట్ర కమిటీ ఆధవ్రయ్ంలో
ముదిర్ంచిన పోసట్రస్ చినన్ గూడూరు మండల కేందర్ంలోని
దాశరధి సరిక్లోల్ నేడు విడుదల చేశారు. సెపెట్ంబర 25న
హైదరాబాదులోని సుందరయయ్ విజాఞ్న కేందర్ంలో జరుగు
పర్థమ రాషట్ర మహాసభకు ఐ ఎఫ యు రాషట్ర పర్ధాన కారయ్దరిశ్
కే సూరయ్ం తెలంగాణ లారీ ఓనరస్ అసోసియేషన అధయ్కుష్డు
ఏ రాజేందర రెడిడ్ 30 జిలాల్ల నుండి జిలాల్ల నుండి హాజరు
పర్తినిధులు హాజరై తమ సమసయ్లను చరిచ్ంచుకొని భవిషయ్తుత్
ఉదయ్మ
కారాయ్చరణను
రూపొందించుకోనునాన్రని
తెలిపారు.ఈ కారయ్కర్మంలో పర్గతిశీల యువజన సంఘం
జిలాల్ అధయ్కుష్డు ఇరుగు అనిల తో పాటు ఆటో యూనియన
నాయకులు మురళి నితిన వీరనన్ నరేష సంతోష తదితరులు
ఈ కారయ్కర్మంలో పాలొగ్నాన్రు.

డోరన్కల కాంగెర్స పారీట్ బాధుయ్లు మాలోతు నెహూర్
నరసింహుల పేట, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స సూరయ్గిరిజ
నులకు 10 శాతం రిజరేవ్షనుల్ అంటూ సీఎం కేసీఆర
మరోమారు గిరిజనులను మోసం చేసేందుకు పర్యతిన్సుత్నాన్
రని రిజరేవ్షన అనేది కేవలం ఎనిన్కల జిమిమ్కుక్ మాతర్మేనని
మా లోతు నెహుర్ నాయక అనాన్రు. బోయ,వాలీమ్కి తదితర
కులాలను కలిపి గిరిజనులకు కేవలం 10 శాతం రిజరేవ్షన
పర్కటించడం విడూడ్ర ంగా ఉందని ఎదేద్వా చేశారు. ఈ
తెలంగాణ రాషట్రంలో తెరాస పర్భుతవ్ం ఏరప్డినపప్టి నుంచి
గిరిజనులు వివిధ హోదా కలిగిన పర్జా పర్తినిధులుగా
మంతుర్లు,ఎమెమ్లేయ్లు, ఎంపీలు ఉండి సీఎం కేసీఆర మా
గిరిజనులకు ఆరాధయ్ దైవం అని పేరొక్ంటూ సీఎం చితర్పటా
నికి కీష్రాభిషేకాలు చేసి గిరిజనులను అవమానపరిచారని
అనాన్రు. సాథ్నిక గిరిజనులు అటవీ శాఖ అధికారులతో కలిసి
ఎఫఆరిస్ కమిటీని ఏరాప్టు చేసేత్, ఆ కమిటీ గార్మ సభ
దావ్రా లేక భూమిని సందరిశ్ంచి మోఖపై ఉనన్ వారిని, లేని
వారిని గురిత్సాత్రని, ఈ విధంగా కాకుండా తెరాస పర్భుతవ్ం
పైరవీకారులను పోర్తస్హిసూత్ అటవీ హకుక్ల చటాట్నిన్
నిరీవ్రయ్ం చేసుత్ందని డోరన్కల కాంగెర్స పారీట్ బాధుయ్లు
మాలోతు నెహుర్ నాయక ఆరోపించారు.రానునన్ సారవ్తిర్క
ఎనిన్కలలో పర్జలు తగిన బుదిధ్ చెబుతారనిఅనాన్రు.

2

శుకర్వారం 23 సెపెట్ంబరు 2022

ర సమసలన పరషకరంల
- టఎజఎస, కవపఎస డవఎQఐ డమండ.

Uపలపలల టన సపటంబర 22 మజర నయస సరయ:భూపా
లపలిల్ జిలాల్ వాయ్పత్ంగా పర్జలు అనేక సమసయ్లను ఎదురొక్ంటు
నాన్రని పర్జా సమసయ్లను వెంటనే పరిషక్రించాలని ఆదివాసి
గిరిజన సంఘం జిలాల్ కారయ్దరిశ్ పోలం రాజేందర, కుల వివక్ష
పోరాట సంఘం జిలాల్ కారయ్దరిశ్ గురర్ం దేవేందర, భారత
పర్జాతంతర్ యువజన సమాఖయ్ డివైఎఫఐ జిలాల్ కారయ్దరిశ్ ఆతూక్రి
శీర్కాంత లు జిలాల్ కలెకట్ర ఆఫీస అడిషనల ఆఫీసర కి వినతి పతర్ం
అందజేశారు. అనంతరం వారు మాటాల్డుతూ సావ్తంతర్ం వచిచ్
75 సంవతస్రాలు గడిచినపప్టికీ తెలంగాణ రాషట్రం సాధించుకొని
8 సంవతస్రాలు గడుసుత్నాన్ పర్జలకు అనేక సమసయ్లతో బాధ పడు
తునాన్రని, పర్జలకు కనీసం తినడానికి మూడు పూటల తిండి, కటుట్
కోవడానికి బటట్, తలదాచుకోవడానికి నీడ, కూడా లేకపోవడం
చాలా ఆందోళన కలిగించే అంశమని అనాన్రు. భూపాలపలిల్
జిలాల్లో అరుహ్లైన వారందరికీ డబుల బెడ రూమ ఇలుల్ ఇసాత్మని
హామీ ఇచిచ్ 8 సంవతస్రాలు గడుసుత్నాన్ చాలా పార్ంతాలలో అసం
పూరిత్గానే ఉనాన్యని, వాటిని వెంటనే పూరిత్ చేసి అరుహ్లకు
అందించాలని, ఇంటి సథ్లాలు ఉనన్వారికి ఇంటి నిరామ్ణానికి 5

లక్షలు ఇవావ్లని,
ఇంటి సథ్లం లేని
వారికి పర్భుతవ్మే
125 గజాల ఇంటి
సథ్లాలు
ఇచిచ్
ఇంటి నిరామ్ణానికి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇవావ్లని డిమాండ
చేశారు. ఆదివాసులు ఇతర పేదలు అనేక సంవతస్రాలుగా సాగు
చేసుకుని బతుకులు వెళళ్దీసుత్నన్టువంటి పోడు భూములకు పటాట్
లిసాత్మని గత సంవతస్రం ఎఫ ఆర సి కమిటీలు వేసి నవంబర,
డిసెంబర నెలలో దరఖాసుత్లు సీవ్కరించి సరేవ్లు చేయకుండా
జాపయ్ం చేసి, ఇపుప్డు మళీల్ 140 జీవో ఇచిచ్ మళీల్ కమిటీలు
వేయాలని పర్భుతవ్ం చెపప్డం, అదివాసి, దళిత, ఇతర పేద
రైతులను మరోసారి మొసంచేయడానికే అని పేరొక్నాన్రు. గతంలో
వేసిన ఎఫ ఆర సి కమిటీల దావ్రానే దరఖాసుత్లు పరిశీలించి
పటాట్లు ఇవావ్లని, 2006 అటవీ హకుక్ల చటాట్నిన్ పూరిత్సాథ్యిలో
అమలు చేయాలని వారు డిమాండ చేశారు. పర్జలు ఎదురొక్నే
సమసయ్లను వెంటనే పరిషక్రించాలని లేనిపక్షంలో పర్జాసంఘాల
ఆధవ్రయ్ంలో పోరాటాలు చేసాత్మని వారు హెచచ్రించారు.

పదలక అండగ తలంగణ పరdతవం
- పరకల ఎమమలయ చలల ధరమరడడ

అనిన్ వరాగ్ల
పరకల, సపటంబర 22, సరయ నయస :
సంకేష్మానికి సీఎం కేసీఆర పెదద్ పీట వేసుత్నాన్రని పరకాల
ఎమెమ్లేయ్ చలాల్ ధరామ్రెడిడ్ అనాన్రు. అనారోగయ్ంతో బాధపడుతూ
వివిధ ఆసుపతుర్లలో చికితస్ పొందిన పలువురు పేదలకు
ముఖయ్మంతిర్ సహాయ నిధి దావ్రా మంజూరైన చెకుక్లను
గురువారం ఎమెమ్లేయ్ చలాల్ ధరామ్రెడిడ్ తన నివాసంలో లబిద్దా
రులకు అందచేశారు. ఈ సందరభ్ంగా ఎమెమ్లేయ్ చలాల్ ధరామ్రెడిడ్
మాటాల్డుతూ వేలాది మంది పేద, మధయ్ తరగతి పర్జలకు
యేటా సీఎం సహాయ నిధి దావ్రా ఆరిథ్క చేయూత అందించడం
జరుగుతుందని తెలిపారు. నియోజకవరగ్ంలో ఎంతో మంది

-జలల కలకటర సచ వలంగయయ.

జనగామ పర్తినిధి, సెపెట్ంబర 22(మేజర నూయ్స సూరయ్):జిలాల్లో పర్తి
మహిళకు బతుకమమ్ చీర అందజేయాలని జిలాల్ కలెకట్ర సిహెచ శివలిం
గయయ్ ఆదేశించారు.గురువారం కలెకట్ర కారాయ్లయ సమావేశం
మందిరంలో నియోజకవరగ్ అధికారులు జిలాల్ అధికారులతో కలెకట్ర
సమావేశం నిరవ్హించారు.ఈ సందరభ్ంగా కలెకట్ర మాటాల్డుతూ
జిలాల్లో 12 మండలాలు మునిస్పాలిటీ పరిధిలో రెండు లక్షల 9,513
మంది ఉనాన్రని పర్తి ఒకక్రికి పర్ణాళిక బదధ్ంగా సకాలంలో బతుకమమ్
చీర అందజేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.అందుకు పకక్
పర్ణాళిక రూపొందించుకోవాలనాన్రు. సేట్షనగ్నూప్ర నియోజకవరగ్ంలో
90, 417 జనగామ నియోజకవరగ్ంలో 66,530 పాలకురిత్ నియోజక
వరగ్ం లో 52, 566 చీరలు పంపిణీ చేయనునాన్మనాన్రు.మండల
సాథ్యిలో ఎంపీడీవోలు, గార్మసాథ్యిలో పంచాయతీ సెకర్టరీలు పరయ్వే
కిష్ంచాలనాన్రు. ఈనెల 24వ తేదీలోగా పంపిణీ కారయ్కర్మానిన్ పూరిత్
చేయాలనాన్రు.పంపిణీ అనంతరం పంపిణీ పూరిత్ అయినటుల్ నివేదిక
అందజేయాలనాన్రు.ఈ కారయ్కర్మంలో అదనపు కలెకట్ర అబుద్ల హమీద
జెడిప్ సీఈవో విజయలకిష్ , డి ఆర డి.ఏ. పీడి రామ రెడిడ్ ఆరీడ్వోలు మధు
మోహన, కృషణ్వేణి ,జిలాల్ అధికారులు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

గనలల కంటరకట కరమకల ఆందళన
పేదలకు వైదయ్ సేవల కోసం సీఎం సహాయ నిధి దావ్రా చెకుక్లు
అందించినటుల్ చెపాప్రు. పేద పర్జల సంకేష్మానిన్ దృషిట్లో
ఉంచుకుని సీఎం సహాయ నిధి దావ్రా ఎంతో మందికి ఉపయో
గకరంగా ఉందనాన్రు.
కారయ్కర్మంలో టీఆరఎస పర్జాపర్తి
నిధులు, నాయకులు, లబిద్దారులు పాలొగ్నాన్రు.

ఇంట సలం లన పదలక 120 గజల కటయంచల
- జకకలదద, బసతం చరవ గల పరdతవం Uమలల గడసల
వసకన నవసం ఉంటనన పరజలక ఇళల పటటల ఇవవల
-సపఎం పరట రంగzయ పట ఏరయ కమట కరయదర
మలత సగర

వరంగల పరతనద సపటంబర 22 మజర నయస (సరయ)
వరంగల జిలాల్ ఖిలవరంగల మండల లోని పేద పర్జలు గత
నాలుగు 4 నెలల కిర్తం జకాక్లోదిద్, బెసత్ం చెరువు గల పర్భుతవ్ం
భూములలో గుడిసెలు వేసుకొని నివాసం ఉంటునాన్రు.
గురువారం సిపిఎం పారీట్, పర్జా సంఘాల ఆధవ్రయ్ంలో ఏకాశీల
పారక్ నుండి కలెకట్ర ఆఫీస వరకు భారీ రాయ్లీ గా వెళిల్ కలెకట్ర కి
వినతి పతర్ం అందచేయయ్డం జరిగింది. ఈ సందరభ్ంగా అదనపు
కలెకట్ర మాటాల్డుతూ మీ వినతులు మీ బాధలు, కషాట్లు నేను
అరథ్ం చేసుకుంటునాన్ను కావున పర్భుతవ్ం దృషిట్కి తీసుకెళిల్ మీకు
నాయ్యం జరిగేలా చూసాత్నని హామీ ఇవవ్డం జరిగినది. కలెకట్ర
గారి సప్ందనకు పేద పర్జలు చాలా ఆనందంగా వయ్కత్ం చెయయ్డం
జరిగింది.ఈ యొకక్ కారయ్కర్మానికి ముఖయ్ ఆథితిగా కేందర్ కమిటీ

పరత మళక బతకమమ చర అందల

సభుయ్లు జి. నాగయయ్ హాజరు కావడం జరిగింది.నాగయయ్
మాటాల్డుతూ కేందర్ రాషట్ర పర్భుతవ్లు ఇచిచ్న హామీలను ఏ ఒకక్టి
కూడా చెయయ్లేక పోయినారు రాషట్ర పర్భుతవ్ం కొతత్గా అధికారం
లోకి వచిచ్నపుడు పేద పర్జలకు డబల బెడ రూమ ఇలుల్ కటిట్సాత్మని
హామీ ఇచిచ్ 9 సంవతస్రాలు కావొసుత్ంది కానీ ఏ ఒకక్ పేదవారికి
ఇచిచ్ంది లేదు సచిచ్ంది లేదు అని అనాన్రు..పర్జలు చూసి చూసి
పర్భుతవ్ భూములైన బెసత్ం చెరువు, జకాక్లోదిద్ భూములలో
గుడిసెలు వేసుకొని నివాసం ఉంటునాన్రు పేద పర్జలకు
120గజాల సథ్లం ఇచిచ్ ఇలుల్ నిరిమ్ంచుకోవడానికి 5లక్షల లోన
ఇవావ్లని పర్భుతావ్నిన్ కోరుతునాన్ం అని పర్భుతావ్నికి డిమాండు
చేశారు ఈ కారయ్కర్మం లో సీపీఎం జిలాల్ కారయ్దరిశ్ సిహెచ
రంగయయ్ రాషట్ర కమిటీ సభయ్లు జగదీశ రంగశాయిపేట ఏరియా
కారయ్దరిశ్ మాలోత సాగర, జకాక్లోదిద్ కారయ్దరిశ్ గణిపాక ఓదెలు
ఏరియా కమిటీ సభుయ్లు పర్తుయ్ష, జోయ్తి, సంబమూరిత్, రతన్ం,
లకక్ రమేష,కృషణ్ , రామ సందీప, సోషల మీడియా కారయ్దరిశ్
చందు, ఐదవ్ జిలాల్ కారయ్దరిశ్ నలిగంటి రతన్మాలకెవిపీయస
నాయకులు ఆరూరి కుమార, ఈసంపెలిల్ బాబు, పి ఎన ఎం జిలాల్
కారయ్దరిశ్ దురగ్యయ్, ఇతర పర్జా సంఘాలు, పర్జలు పాలొగ్నాన్రు.

- బలలల ఇవవడం లదన పనల నలపవసన కంటరకటర
- ఓస 2,3 గనలల నలచపయన బగగ ఉతపతత

భూపాలపలిల్
సూరయ్పర్తినిధి/గణపురం
సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స: సింగరేణి
ఓపెన కాసట్ 2,3 గనులోల్ కాంటార్కుట్
కారిమ్కులు గురువారం ఆందోళన చేపటాట్రు.
దీంతో రెండు గనులోల్ పూరిత్సాథ్యిలో బొగుగ్
ఉతప్తిత్
నిలిచిపోయింది.
సింగరేణి
యాజమానయ్ం కాంటార్కట్రల్కు గత రెండు నెలలుగా బిలుల్ చెలిల్ంచకపోవ
డంతో కాంటార్కట్రుల్ పనులు పూరిత్గా నిలిపివేశారు. దీంతోసుమారు
6వేల టనున్ల బొగుగ్ ఉతప్తిత్కి అంతరాయం ఏరప్డింది. సింగరేణి
సంసథ్కు రూ.2 కోటల్ నషట్ం వాటిలిల్ంది. రెండు గనులోల్ ఎకక్డి
వాహనాలు అకక్డే నిలిచిపోయాయి కారిమ్కులు ఎవరు విధులకు
హాజరు కాలేదు సింగరేణి యాజమానయ్ం సప్ందించి బిలుల్లు చెలిల్ంచేం
తవరకు కారిమ్కులు విధులకు హాజరుకామని అంటునాన్రు. పనులు
నిలిచిపోవడంతో గని పార్ంగణాలు బోసిపోయి కనిపించాయి.

సదదల బకమమ.. దసర పం
గలన ఘనంగ నరంల

మదటపజ తరవయ..
అనిన్ శాఖలు సమనవ్యంతో పని చేయాలి : జిలాల్ కలెకట్ర రాజీవ
గాంధీ హనుమంతు బతుకమమ్ , దసరా నవరాతిర్ ఉతస్వాల కోసం
అనిన్ శాఖలు సమనవ్యంతో పని చేసి బతుకమమ్ పండుగను, దసరా
ఉతస్వాలను ఘనంగా నిరవ్హించాలని హనుమకొండ జిలాల్ కలెకట్ర
రాజీవ గాంధీ హనుమంతు అధికారులను ఆదేశించారు. భదర్కాళి
దేవాలయానికి ఒక అధికారి, పదామ్క్షమమ్, సిదేద్శవ్ర ఆలయాలకు
కలిపి అధికారిని ఇంచారజ్ గా నియమించాలనాన్రు. భదర్కాళి దేవి
నవరాతిర్ ఉతస్వాలకు భకుత్లు అధిక సంఖయ్లో హాజరయేయ్
అవకాశం ఉనన్ందున పటిషట్ చరయ్లు తీసుకోవాలని అధికార
యంతర్ంగానిన్ ఆదేశించారు.
మునిస్పల కమిషనర పార్వీణయ్
మాటాల్డుతూ
మునిస్పాలిటీ
తరుపున అనిన్
ఏరాప్టుల్
చేసాత్మనాన్రు. సమీక్ష సమావేశంలో అదనపు కలెకట్ర సంధాయ్రాణి,
ఏసీపీ కిరణ కుమార, జెడీప్ సీఈఓ వెంకటేశవ్రుల్, జిలాల్ అధికారులు ,
సంబంధిత శాఖల సిబబ్ంది పాలొగ్నాన్రు.
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బజప నయకల జననపరడడ సరందర రడడ

వయధల పటల అపరమతతం4 ఉండల
- పరథమక ప< వదయ అధకరన డకటర మలత రడడ
మదవరపలల, 22 సపటంబర (సరయ మజర నయస)
దదుద్రల్ వాయ్ధి (లంపి సిక్న) వాయ్ధి సోకిన పశువుల నుండి
ఇతర పశువులకు సోకకుండా అపర్మతత్ంగా ఉండాలని
పార్థమిక పశువైదాయ్ధికారిణి డాకట్ర మాలతి రెడిడ్ గురువారం
తెలిపారు. ఈ సందరభ్ంగా డాకట్ర మాలతి రెడిడ్ మాటాల్డుతూ
మండలంలోని చంటయయ్పలిల్, గొలల్పలిల్ గార్మాలలోని కొనిన్
పశువులలో దదుద్రుల్ వాయ్ధి లక్షణాలు కనిపించడం జరిగినటుల్
ఆమె తెలిపారు. ఈ వాయ్ధి సోకిన పశువుల లో అధిక జవ్రం
ఉండి పశువులు మేత మేయకుండా శరీరం అంతా దదుద్రుల్
ఏరప్డతాయనాన్రు. ఈ లక్షణాలు కనిపించిన వెంటనే ఆ
పశువులను మిగతా పశువుల కు దూరంగా ఉంచి నీరు,
మేత అందిసూత్ వైదయ్ం చేయించి తగు జాగర్తత్లు తీసుకోవాల
నాన్రు. ఈనెల 23న మండల కేందర్ంలోని పశువైదయ్శాల
ఆవరణలో వాయ్ధి నిరోధక టీకా 5 కిలోమీటరల్ పరిధిలోని
అనిన్ పశువులకు రోగ నిరోధక టీకా ఇవవ్బడును అని ఆమె
తెలిపారు. అదేవిధంగా ఈనెల 24న గొలల్పలిల్ గార్మపంచా
యతీ ఆవరణలో, 27న చంటయయ్పలిల్, కొతత్కొండ
గార్మాలలో పశువులకు రోగనిరోధక టీకా వేయబడునని
మాలతి రెడిడ్ తెలిపారు. ఈ అవకాశానిన్ రైతులందరూ సదివ్ని
యోగం చేసుకోగలరని ఆమె తెలిపారు.

వదయరథక అHనందనల
నడ కడ సపటంబర 22
సరయ నయస: మండలం లోని
కౌకొండ గార్మానికి చెందిన
మహమమ్ద అబుద్ల కలాం టెనత్
లో 10/10 మారుక్లు సాధించి
బాసర తిర్బుల ఐటీ లో. సీటు
సాధించాడు.
గార్మసుత్లు
అబుద్ల కలాంను అభినం
దించారు ఈ సందరభ్ంగా
గార్మసుత్లు మాటాల్డుతూ విదాయ్రిథ్ ముందు ముందు ఉనన్త
శిఖరాల అధిరోహించాలని ఆశీరవ్దించడం జరిగింది.

సజనల వయధల పటల అపరమతతం4 ఉండల

కమలపర, సపటంబర, 22 సరయ నయస: సీజనల
వాయ్ధుల పటల్ పర్జలు అపర్మతత్ంగా ఉండాలని వైదాయ్ధికారి
డాకట్ర హరిష్ణీపిర్య సూచించారు. కమలాపూర మండలం
లోని ఉపప్ల పార్థమిక ఆరోగయ్ కేందర్ం ఆధవ్రయ్ంలో
మండలంలోని కనూన్రులో పర్తేయ్క వైదయ్ శిబిరం నిరవ్హిం
చారు. ఈ సందరభ్ంగా 112 మందికి వైదయ్ పరీక్షలు
నిరవ్హించి ఉచితంగా మందులు పంపిణీ చేశారు.ఈ కారయ్
కర్మంలో సరప్ంచ పులూల్రి రామచందర రావు, ఎంపీటీసీ
వీరమనేని భాసక్రరావు, ఆరోగయ్ పరిరక్షకురాలు కనకలకిష్,
సాట్ఫ నరస్ సరిత, ఏఎనఎంలు ఇందర్, పిర్యదరిశ్ని, రజిత.
హెలత్ అసిసెట్ంటస్ పర్భాకర, సంజీవ కుమార, ఆశా
కారయ్కరత్లు పాలొగ్నాన్రు.సీజనల వాయ్ధుల పటల్ పర్జలు
అపర్మతత్ంగా ఉండాలని వైదాయ్ధికారి డాకట్ర హరిష్ణీపిర్య
సూచించారు. కమలాపూర మండలంలోని ఉపప్ల పార్థమిక
ఆరోగయ్ కేందర్ం ఆధవ్రయ్ంలో మండలంలోని కనూన్రులో
పర్తేయ్క వైదయ్ శిబిరం నిరవ్హించారు. ఈ సందరభ్ంగా 112
మందికి వైదయ్ పరీక్షలు నిరవ్హించి ఉచితంగా మందులు
పంపిణీ చేశారు.ఈ కారయ్కర్మంలో సరప్ంచ పులూల్రి
రామచందర రావు, ఎంపీటీసీ వీరమనేని భాసక్రరావు,
ఆరోగయ్ పరిరక్షకురాలు కనకలకిష్, సాట్ఫ నరస్ సరిత,
ఏఎనఎంలు ఇందర్, పిర్యదరిశ్ని, రజిత. హెలత్ అసిసెట్ంటస్
పర్భాకర, సంజీవ కుమార, ఆశా కారయ్కరత్లు పాలొగ్నాన్రు.

మదవరపలల, సపటంబర 22( సరయ మజర
నయస): కుల రాజకీయాలు చేసుత్నన్ మంతిర్
దయాకర రావు వెంటనే రాజీనామా
చేయాలని బిజెపి నాయకులు జనపరెడిడ్
సురేందర రెడిడ్ డిమాండ చేశారు. గురువారం
మండలంలోని ములకనూరు గార్మంలో గల
పెర్స కల్బ లో ఆయన మాటాల్డుతూ మంతిర్
ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు హుసాన్బాద నియోజ
కవరగ్ రెండు మండలాల లో రైతు వేదికలను
పార్రంభించారని అనాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా
మంతిర్ ని పర్జలు అడుడ్పడితే మీ కులం ఏంటి
అని అడిగి కులల విభజన చేసూత్ పాలిసుత్
నాన్రని ఆరోపించారు .తెరాస పర్భుతవ్ం
రాబోయే రోజులలోల్ ఉపప్కూలిపోతుందని
జోషయ్ం చెపాప్రు. నియోజకవరగ్ం అదేవిధంగా
భీమదేవరపలిల్ మండలానికి ఒకక్ రూపాయి
కూడా కేటాయించలేదనాన్రు .ఈ సందరభ్ంగా

మలాల్రం గార్మ పరిధిలోని మైసంపలిల్
గార్మసుథ్లు రోడుడ్ సమసయ్ వివరించడంతో
సాథ్నిక ఎమెమ్లేయ్ రోడుడ్ సమసయ్ను పరిషక్
రించని పక్షంలో తానే దగగ్రుండి రోడుడ్
చేపిసాత్నని గార్మసుథ్లకు హామీ ఇచిచ్నటుల్
వారు తెలిపారు.ఈ సందరభ్ంగా మండల
అధయ్కుష్లు పృథీవ్రాజ గౌడ మాటాల్డుతూ గటల్
నరిస్ంగాపూర గార్మం లో గతం లో మంతిర్
ఎరర్బెలిల్ దయాకర రావు ఇచిచ్న హామీ
ఏమైందని గురుత్ చేశారు. కొతత్పలిల్ గార్మం లో
గార్మ పంచాయతీ కూడా లేకుండా ఉందని

ఆరోపించారు. అనంతరం భీమదేవరపలిల్ పెర్స
కల్బ సభుయ్ల ఆహావ్నం మేరకు పెర్స కల్బ కి
విచేచ్సిన సురేందర రెడిడ్ ని పెర్స కల్బ సభుయ్లు
శాలువ తో ఘనంగా సనామ్నించారు.ఈ
కారయ్కర్మంలో బిజెపి మండల అధయ్కుష్లు
పైడిపలిల్ పృథివ్రాజ గౌడ,బీజేపి జిలాల్
కారయ్దరిశ్
మాచరల్
కుమార
సావ్మి
గౌడ,కిషన,ఉపుప్ల కుమార, చిరర్ సతీష,బి
క్షపతి, అయిత సాయి,దొంగల రాణ
పర్తాప,పర్భాస, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

రతలక 50 వల ర`లన అందంcల
కంరస మండల అధయకల gకయ hపల నయక

kననరవపట (సరయ మజర నయస): రైతులకు 50 వేల రుణాలను
అందించాలని కాంగెర్స మండల అధయ్కుష్లు భూకయ్ గోపాల నాయక
అనాన్రు. గురువారం మండల కేందర్ంలో జరిగిన సమావేశంలో
ఆయన మాటాల్డారు. పార్థమిక సహకార సంఘంలోని రైతులందరికీ
2018 ఎనిన్కల ముందు లక్ష రూపాయల రుణమాఫీ చేసాత్మని
హామీలిచిచ్ అధికారంలోకి వచాచ్క 50 వేల రుణమాఫీ చేసి ఇపుప్డేమో
రైతుల వదద్ మితిత్ వసూలు చేసుత్ందని అనాన్రు.50 వేలకు మితిత్
పర్భుతవ్మే చెలిల్ంచాలని అదనంగా రైతులకు 50 వేల రూపాయలు
రుణం అందించాలని డిమాండ చేసారు.ఎనిన్కలోల్ బాగంగా లక్ష
రూపాయల రుణమాఫీ చేసాత్నని మాయ మాటలు చెపిప్ అధికారంలోకి
వచాచ్క విడతల వారిగా రుణమాఫీ చేసుత్నన్దని ఇలా చేయడం
సరికాదని ఇపుప్డు రైతులకు 50 వేల రుణమాఫీ చేసాత్మని చెపిప్ రైతు
దగగ్ర 50 వేలకు మితిత్ సుమారు 20వేల రూపాయలు వసూలు

చేసుత్నాన్రని ఆయన అనాన్రు. కేసీఆర పర్భుతవ్ం ఎం చేసోత్ందో రైతులు
గమనిసుత్నాన్రని వచేచ్ ఎనిన్కలోల్ బుదిధ్ చెపప్డం ఖాయమని అనాన్రు.ఈ
కారయ్కర్మంలో సమావేశంలో జిలాల్ కారయ్దరిశ్ మొగిలి వెంకట రెడిడ్,
మండల ఉపాదయ్కుష్లు ననెన్బొయిన రమేష యాదవ, మండల పర్ధాన
కారయ్దరిశ్ మంచాల సదయయ్, సరప్ంచ భదుర్ నాయక, ఉప సరప్ంచ
భూకయ్ శోభన,యువజన కాంగెర్స నియోజకవరగ్ ఉపాధయ్కుష్లు రూపిక
శార్వణ కుమార, గార్మ పారీట్ అధయ్కుష్లు నరుస్ నాయక, బాణోత రమేష
నాయక, హనుమ నాయక, వారడ్ సభుయ్లు భూకయ్ మోహన,రైతు గార్మ
శాఖ అధయ్కుష్లు సూరయ్, బాణోత లింబా, జాటోతు నంద, పాలొగ్నాన్రు.

పలం బడడ పతననవ
-సరకర బడక...!
Zస[ండ, సపటంబర,22(మజర నయస సరయ)
15వ డివిజన పరిధిలోని మొగిలిచరల్ గార్మం లోని పర్భుతవ్ పార్థమిక
పాఠశాల పరిసిథ్తి దారుణంగా తయారైంది. పర్పంచంలో ఏ దేశమైనా
అభివృదిధ్ చెందాలంటే దానికి పర్ధాన కారణం మెరుగైన విదాయ్వయ్వసథ్.
విదాయ్వయ్వసథ్కి పునాది పార్థమిక విదయ్. ఈ పార్థమిక విదయ్ విదాయ్రిథ్
భవిషయ్తను నిరణ్యిసుత్ంది. కోటి ఆశలతో ఏరాప్టు అయిన తెలంగాణ
రాషట్రం బంగారు తెలంగాణ లకాష్య్నిన్ విదాయ్రుథ్లకు బంగారు భవిషయ్త
అందించడందావ్రా సాకారం చేసుకోవడం కోసం పర్యతన్ం చేసుకోవా
లిసిన పర్భుతవ్ం ఏమి పటట్నటుట్ వయ్వహరిసుత్ంది. కనీస సౌకరాయ్లు లేని
పాఠశాలలు విదాయ్రుథ్లకు విదయ్ను బోధించే గురువులు లేకపోవడం,
పాఠశాలలో మరుగుదొడుల్ అదామ్న సిథ్తిలో ఉండటం. వీటివలల్
విదాయ్రుథ్లు అనారోగయ్ం బారిన పడే పర్మాదం ఉంది. ఇలాంటి అనేక
రకమైన సమసయ్లను పర్భుతవ్ పాఠశాలలో చదువుకునే విదాయ్రుథ్లు
ఎదురొక్ంటునాన్రు. పతనమైపోతునన్ పర్భుతవ్ విదాయ్ విధానానికి ఇదొక
పర్తయ్క్ష సాక్షయ్ం.సరాక్ర బడి అంటేనే సమసయ్లకు ఒడిలా అయియ్ంది.
పర్భుతవ్ పాఠశాలలో కారొప్రేట కు దీటుగా విదాయ్రుథ్లకు విదయ్ అంది
సాత్ననన్ పర్భుతవ్ం విఫలమైంది. అనుభవం అరహ్త కలిగిన బోధన
సిబబ్ంది లేకపోవడం. పాఠశాలలు రేపటి దేశ భవిషయ్తుత్కు దివిటీలు
లాంటివి విదాయ్రిథ్కి పార్థమిక విలువలు నేరుచ్కునేది ఇకక్డే అతడు ఏ
గమయ్ం వైపు వెళాల్లి ఎటువంటి కెరీర ను ఎంచుకోవాలి అనే అంశాల
నిన్ంటినీ ఇకక్డనే పునాదులు పడతాయి. పాఠశాల విదయ్ వయ్కుత్లపై

సమాజంపై ఊహించని పర్భావం చూపుతుంది.ఇంతలా విదాయ్రుథ్లను
తీరిచ్దిదేద్ పాఠశాలలు ఇంతటి దారుణమైన సిథ్తిలో ఉండటం
బాధాకరం. రాజకీయ నాయకులు ఎనిన్కల సమయంలో హామీలు తపప్
ఆ తరావ్త ఐదేళుల్ ఎవరూ వాటిని పటిట్ంచుకోరు. మునిస్పల పరిధిలో
ఉనన్ పాఠశాల పరిసిథ్తి ఇలా ఉంటే మారుమూల పార్ంతాలోల్ని పాఠశా
లల పరిసిథ్తి ఎంత దారుణంగా ఉంటుందో అరథ్మవుతుంది. పర్భుతవ్ం
వెంటనే పాఠశాలలోని సమసయ్లపై చరయ్ తీసుకోవాలని సాథ్నికులు
ఆవేదన వయ్కత్ం చేసుత్నాన్రు.

4

వరంగ

శుకర్వారం 23 సెపెట్ంబరు 2022

కరయకరతల కటంబలక టఆరఎస్ండ
జలబంధం కలవ మ=ల కబజ
- పటటణ కంగరస నయకల సందర న
నరసంపట : సపటంబర 22 (సరయ మజర నయస ):

పాకాల ఆయకటుట్ జాలుబంధం కాలవ్ భూమిని కబాజ్
చేయడమే గాక వికర్యించి సొముమ్ చేసుకునేందుకు ఆకర్మ
ణదారులు పర్యతిన్సుత్నాన్రని టీపీసీసీ సభుయ్లు పెండెం
రామానంద గ అనాన్రు.ఏఐసీసీ సభుయ్లు, రాషట్ర కాంగెర్స
సీనియర నేత నరస్ంపేట మాజీ ఎమెమ్లేయ్ దొంతి మాధవరెడిడ్
ఆదేశాల మేరకు నరస్ంపేట పటట్ణ అధయ్కుష్లు బతిత్ని
రాజేందర ఆధవ్రయ్ంలో పటట్ణంలోని జాలుబంధం కాలువను
సంబంధిత నీటి అధికారులతో కాంగెర్స పారీట్ నాయకుల
బృందం గురువారం పరిశీలించారు. ఈసందరభ్ంగా టీపీసీసీ
సభుయ్లు పెండెం రామానంద మాటాల్డుతూ పాకాల చెరువు
నరస్ంపేట పటట్ణ పరిధిలోని జాలుబంధం కాలువ సథ్లం
ఆకర్మణకు గురవుతునాన్ విషయానిన్ తెలుసుకుని కాంగెర్స
పారీట్ నాయకుల బృందం పర్తేయ్కంగా సథ్లానిన్ పరిశీలించ
డానికి వెళల్డం జరిగిందని, నీటిపారుదల శాఖ అధికారుల
శాఖ ఎస ఈ వెంకటేశవ్ర రావు నీటిపారుదల శాఖ ఈ ఈ
సలామ్న రాజ నీటి పారుదల శాఖ డిఈలు రమేష, యశవ్ంత
అధికారుల బృందం రెవెనూయ్ ఆరఐ రజాక లు సథ్ల ఆకర్మణ
జరుగుతునన్ తీరును తాటి చెటుల్ తొలగించి గతంలో
ఆకర్మణకు గురి అవుతుందని దృషిట్కి తీసుకొసేత్ మొకుక్బడి
చరయ్లతో కేసులు పెటిట్ చేతులు దులుపుకోవడం జరిగిం
దనాన్రు. మళీళ్ కబాజ్రాయులుల్ ఆకర్మిసుత్నాన్రని తెలుపారు.నీ
టిపారుదల శాఖ ఎసీస్ వెంకటేశవ్ర రావు సప్ందిసూత్
తపప్కుండా అధికారులతో పాటు రెవెనూయ్ పోలీస శాఖల
సహకారం తీసుకొని రెండు రోజులోల్ ఈ యొకక్ సథ్ల రక్షణ
కోసం చరయ్లు తీసుకుంటామని అనాన్రు. ఆరిడ్ఓ ఇనాచ్రజ్ ఏవో
రవిచందర్ రెడిడ్ కి వినతి పతర్ం ఇచాచ్రు.ఈకారయ్కర్మంలో
నరస్ంపేట నియోజకవరగ్ కాంగెర్స పారీట్ కనీవ్నర తకక్ళళ్పలిల్
రవీందర రావు, నరస్ంపేట మాజీ మారెక్ట చైరమ్న పాలాయి
శీర్నివాస,జిలాల్ కాంగెర్స పర్ధాన కారయ్దరిశ్ వేముల సాంబయయ్
గౌడ, ఓబీసీ జిలాల్ అధయ్కుష్లు ఓరుస్ తిరుపతి,మునిస్పల
కౌనిస్లరుల్ ఎలకంటి విజయ కుమార,ములుకల వినోదసాంబయయ్, ఓబీసీ జిలాల్ ఉపాధయ్కుష్లు మేరుగు సాంబయయ్,
మాజీ వారుడ్ మెంబర గాజుల రమేష,పటట్ణ ఓబీసీ అధయ్కుష్లు
పోతరాబోయిన చందర్మౌళి,పటట్ణ ఓబిసి వరిక్ంగ పెర్సిడెంట
కంచరల్ వెంకనన్,పటట్ణ ఓబిసి కారయ్దరిశ్ మనుగొండ
రాజేష,పటట్ణ యూత కాంగెర్స అధయ్కుష్డు ములుకల మనీష,
కాంగెర్స పారీట్ నాయకులు ఎడల్ పర్తాప రెడిడ్,మాదాసి రవి,
లకాక్రస్ రమేష, శీర్రామోజు మురళి,బాణాల శీర్నివాస,పంబి
వంశీకృషణ్, చిపప్ నాగ,గదద్ నవీన,పినిన్ంటి కిరణ రెడిడ్,ఓరుస్
వెంకనన్,గోపు మహేందర రెడిడ్, మోతే సంపత రెడిడ్,జనున్
మురళీ,మేడం కుమార,దేశి సాయి కిరణ, పాలొగ్నాన్రు.

రతల సదవనయగం Kసకవల
నకకండ సపటంబర 22 సరయ మజర నయస: నాబారడ్
అందిసుత్నన్ రుణ సదుపాయాలను రైతులు సదివ్నియోగం
చేసుకోవాలని నెకొక్ండ వయ్వసాయ అధికారి నాగరాజు
అనాన్రు. నెకొక్ండ మండలం చందుర్గొండ గార్మంలో
గురువారం నిరవ్హించిన అవగాహన సదసుస్లో ఆయన
మాటాల్డుతూ యూనిట విలువలో 90 శాతం రుణ
సదుపాయం అందించబడుతుందని 10 శాతం రైతులు
చెలిల్ంచాలని 3 శాతం వడీడ్ రాయితీ ఉంటుందని యూనిట
విలువ 50వేల నుండి 2కోటల్ వరకు ఉంటుందని అనాన్రు.
ఈ కారయ్కర్మంలో రైతులు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

-ఎమమలయ పదద సదర న రడడ
- పరమదవతత మరణంన నలగర
కరయకరతల కటంబలక బమ (కకల

నరసంపట(సపటంబర 22)మజర నయస సరయ
: కారయ్కరత్లకు టీఆరఎస ఎలల్పుప్డు అండగా
ఉంటుందని, పర్తి కారయ్కరత్కు తమ
కుటుంబంలో
సబుయ్డిగా
భావిసాత్మ ని
నరస్ంపేట ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్
అనాన్రు. గురువారం ఆయన పర్మాదవశాతుత్
మరణించిన నలుగురు కారయ్కరత్ల కుటుంబా
లకు రూ. 8 లక్షల (ఒకొక్కక్రికి రూ.2 లక్షల
చొపుప్న) విలువైన పర్మాద బీమా చెకుక్లను
నేడు కాయ్ంపు కారాయ్లయం నందు బాధితులకు

అందచేశారు.
అనంతరం
ఎమెమ్లేయ్
మాటాల్డుతూ టిఆరఎస అంటే భరోసా.
టిఆరఎస అంటే భదర్త..టిఆరఎస అంటే
సంకేష్మం..టిఆరఎస
అంటే
సుసిథ్ర
పాలన..నరస్ంపేట
నియోజకవరగ్ంలో
టిఆరఎస పారీట్ సభయ్తవ్ం తీసుకునన్ కారయ్కరత్ల
కుటుంబాలకు
తెలంగాణ
పర్భుతవ్ం
ఎలల్పుప్డూ అండగా ఉంటుంది. అందులో
భాగంగా నేడు నరస్ంపేట మండలం చినన్
గురిజాల గార్మానికి చెందిన వెంగల దాసు
నాగరాజు, వెంగల దాసు కిర్షణ్మూరిత్, నెకొక్ండ
మండలం గొలల్పలిల్ గార్మానికి చెందిన ఏశబో
యిన కొంరయయ్, నలల్బెలిల్ మండలం నారకక్
పేట గార్మానికి చెందిన
సంగ
కుమారసావ్మి
కుటుంబ సభుయ్లకు నేడు
రూ.8 లక్షల విలువైన
తెరాస పారీట్ బీమా
చెకుక్లను అందచేయడం
జరిగింది.పైన తెలిపిన
కుటుంబాలకు రైతు
బీమా పథకం దావ్రా

ఒకొక్కక్రికి రూ. 5 లక్షల చొపుప్న చెకుక్లను
కూడా గతంలో అందచేయడం జరిగింది.టిఆ
రఎస పారీట్ అధయ్కుష్లు ముఖయ్మంతిర్ కేసిఆర
ముందసుత్ చూపుతో కారయ్కరత్ల కుటుంబాలోల్
ఏదైనా జరగరానిది జరిగితే వారి కుటుంబ
సంకేష్మంపై పర్భావం పడొదద్ని పారీట్లో
సాధారణ సభయ్తవ్ం అయినా కిర్యాశీల సభయ్
తవ్మైన సభుయ్లు ఎవరైనా పర్మాదవశాతుత్
మరణిసేత్ ఆ కుటుంబానికి రూ.2 లక్షల బీమా
సౌకరయ్ం కలిప్ంచడం జరిగింది.పారీట్పరంగా
కారయ్కరత్ల సంకేష్మ విషయంలో కారయ్కరత్లు
సభయ్తవ్ం తీసుకునన్ వారూ పర్మాదవశాతుత్
మరణిసేత్ వారికి రూ.2 లక్షల ఇనూస్రెనస్ చెలిల్ం
చడంలో టిఆరఎస పారీట్ భారతదేశంలోనే
ముందు వరుసలో ఉంది.ఎలాంటి పైరవి
లేకుండా కేవలం సభయ్తవ్ం తీసుకునన్టువంటి,
అనిన్ కులాలకు చెందిన కారయ్కరత్లకు లాభం
పొందే విధంగా దీని రూపకలప్న చేయడం
జరిగింది.అంతేకాకుండా వారి కుటుంబంలోని
సభుయ్ల విదయ్ ,ఆరోగయ్ విషయంలో ఇతర
సహాయ సహకారాలు అందించడం లో కూడా
టిఆరఎస పారీట్ ఖచిచ్తంగా మదద్తు
ఇసుత్ంది.ఈ కారయ్కర్మంలో ఎంపిటిసిలు,
సరప్ంచ లు, గార్మ పారీట్ అధయ్కుష్లు, ఇతర
పర్జాపర్తినిధులు, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

నరసంపట పటటణంల వదయరXల Yకషటన

నరసంపట (సపటంబర 22) మజర నయస సరయ: అఖిల భారతీయ
విదాయ్రిథ్ పరిషత వరంగల జిలాల్ శాఖ ఆధవ్రయ్ంలో 3800 కోటల్
రూపాయలు ఫీజు రీయింబరెస్మ్ంట మరియు సాక్లరిష్ప బకాయిలను
వెంటనే చెలిల్ంచాలని నిరసిసూత్ నరస్ంపేట పటట్ణంలో అమరవీరుల
సూథ్పం వదద్ విదాయ్రుథ్లు బికాష్టన చేయడం జరిగింది. ఈ సందరభ్గా
ఏబీవీపీ వరంగల జిలాల్ కనీవ్నర గజజ్ల దేవేందర మాటాల్డుతూ
రాషట్రంలో నీళుల్, నిధులు,నియామకాల పేరుతో తెలంగాణ రాషట్రం
సాధించుకుంటే నేడు తెలంగాణ పర్భుతవ్ం విదాయ్రుథ్లను,నిరుదోయ్
గులను అనుగదొకుక్తూ నేడు రాషట్ర పర్భుతవ్ం విదాయ్రుథ్లతో చెలగాట
మాడుతుంది, తెలంగాణ పర్భుతవ్ం ఏరప్డి 8 సంవతస్రాలు గడిచిన
కానీ ఇపప్టివరకు విదాయ్ వయ్వసథ్ను రాషట్ర పర్భుతవ్ం పటిట్ంచుకునన్
పాపాన పోలేదు, ఇపప్టివరకు పెండింగోల్ ఉనన్ 3800 కోటల్ ఫీజు

రీయింబరెస్మ్ంట మరియు సాక్లరిష్ప బకాయిలను వెంటనే విడుదల
చేయకపోవడం సిగుగ్చేటు, రాషట్ర పర్భుతావ్నికి ఏ మాతర్ం చితత్శుదిధ్
ఉంటే వెంటనే విదాయ్రుథ్లకు అండగా ఉండి ఫీజు రీయింబరెస్మ్ంట
మరియు సాక్లరిష్ప లు విడుదల చేయాలని ఆయన డిమాండ చేశారు.
ఈ కారయ్కర్మంలో సముదార్ల అఖిల,పుపాప్ల అఖిల,తిపాప్రపు
గణేష,తరుణ,నవీన,సురేష,రునేష, రాజశేఖర తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

తలమటట కరయకరమం పరhలన

(ననరవపట (సరయ మజర నయస): తొలిమెటుట్ కారయ్కర్మానిన్ చెనాన్రావుపేట కాంపెల్కస్
పర్ధానోపాధాయ్యురాలుకొకొక్ండ రజిని పరిశీలించారు. గురువారం చెనాన్రావుపేట కాంపెల్కస్
పరిధిలోని జలిల్ కాలనీ, చెనాన్రావుపేట పాఠశాలలను కాంపెల్కస్ పర్ధానోపాధాయ్యురాలు రజిని
సందరిశ్ంచడం జరిగింది. ఈ సందరశ్నలో తొలిమెటుట్ కారయ్కర్మం ఎఫఎలఎన లో భాగంగా
విదాయ్రుథ్ల బేస లైన ఫలితాల రిపోరట్స్ ను, ఉపాదాయ్యుల లెసస్న పాల్న రిపోరట్ లని పరిశీ
లించారు. అలాగే ఉపాదాయ్యుల తరగతి బోధన తీరును ,విదాయ్రుథ్ల అభయ్సన సామరాథ్య్ లను టానాగ్రిన యాప లో ఆనైల్న లో సబిమ్ట చేయడం
జరిగింది.విదాయ్రుథ్లకు కనీస అభయ్సన సామరాథ్య్లు వచేచ్ విధంగా ఉపాదాయ్యులు కృషి చేయాలని తెలిపారు. అలాగే ఉపాదాయ్యులు తొలిమెటుట్
మెటీరియల ను అందుబాటులో ఉంచుకొని లెసస్న పాల్న పర్కారం తరగతి భోదన చేయాలని తెలిపారు.ఈ కారయ్కర్మంలో కాంపెల్కస్ రిసోరుస్ పరస్న
హామీదా బాను,పర్ధానోపాధాయ్యులు ,ఉపాదాయ్యులు మలల్యయ్, ఇందర్సేనా రెడిడ్, నరిస్ంహ రెడిడ్, సూరయయ్, సంపత, పాలొగ్నాన్రు.

లంగపరంల పషక ఆహర వరతసవల

(ననరవపట (సరయ మజర నయస): మండలంలోని లింగాపురం
గార్మంలో పోషణ అభియాన కారయ్కర్మంలో
భాగంగా పోషకాహర వారోతస్వాలను అంగనావ్డీ
సెంటర లో నిరవ్హించారు. ఈ కారయ్కర్మంలో
గార్మ సరప్ంచ తపెప్ట రమేష పాలొగ్ని మాటాల్డారు.
గరిభ్ణీ సతరీలు, బాలింతలు, పిలల్లు పర్తి ఒకక్రు
ఆకుకూరలు, పండుల్ మంచి పోషకాలు ఉనన్
ఆహారం,
పరిశుభర్మైన
తాగునీరు,వయ్కిత్గత
పరిశుభర్త పాటించడం వలన పోషణలోపం నుండి
విముకిత్ పొంది మెరుగైన శకిత్ సామారథ్య్లతో కూడిన
ఆరోగయ్కరమైన సమాజం నిరిమ్ంచవచచ్ని అనాన్రు.
సంపూరణ్ ఆరోగయ్వంతమైన సమాజం నిరిమ్ంచడం

కోసం అందరితో పర్తిజఞ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కారయ్కర్మంలో
పంచాయతీ కారయ్దరిశ్ శేవ్త, అంగనావ్డీ టీచరస్ ఊరిమ్ళ, హేమలత,
ఆశా వరక్రస్ సంధయ్, అరుణ, శారద, తేజ, వనజ, రుదర్, పర్ణవి, రమ,
పిలల్లు, మహిళలు, పాలొగ్నాన్రు.

మల
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కనస వతనల జవ కసం కదం తకకన వయవసయ కరమకల

రతల పండంచన పంటక
గటటబట ధర కలపంచల
వెంకటాపురం నూగూరు సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్
ములుగు జిలాల్ వెంకటాపురం మండలం లో రైతు సంఘం (
ఏ ఐ కె ఎస) మండల మహా కంటెం.సతయ్ం అదయ్క్షతన
జరిగింది ఈ యొకక్ సమావేశానికి ములుగు జిలాల్ కారయ్దరిశ్
ఎం.డిగఫూరుఫాషా హాజరై మాటాల్డుతూ ఈ మండలంలో
రైతులు వయ్వసాయ రంగంలో చాలా ఇబబ్ందులు పడుతునాన్
రని అనాన్రు, రైతులకు ఈ కేందర్, రాషట్ర పర్భుతావ్లు వితత్నా
లను, ఎరువులను ఉచితంగా ఇవావ్లని డిమాండ చేసినారు
రైతాంగం ఈ సంవతస్రం చాలా మంది వరినాటుల్ వేయలేదని
అనాన్రు రైతులు పండించిన పంటలకు గిటుట్బాటు ధర కలిప్ం
చాలని డిమాండ చేశారు రైతులకు సబిస్డీ పై పరికరాలు
అందించాలని కోరారు,ఈ మండలంలో రైతులు పండించే
పొలాలోల్ ఎపప్టికపుప్డు వయ్వసాయ శాఖ అధికారులు
పరయ్టించి రైతులకు సలహాలు, సూచనలు ఇవావ్లని
డిమాండ చేశారు,ఈ మండలంలో ఎరువులు, పురుగు
మందులు షాపులు అధిక ధరలకు అమమ్కుండా పర్భుతవ్ అధి
కారులు నియంతర్ణ చరయ్లు తీసుకోవాలని డిమాండ చేశారు.
అనంతరం నూతన మండల కమిటీని 16 ఎనున్కునాన్రు
మండల అధయ్కుష్లు తోట. నాగేశవ్రరావు , మండల కారయ్దరిశ్
కంటెం.సతయ్ం, ఉపాధయ్కుష్డు బోట.విజయ,సహాయకారయ్ద
రిశ్గా తోటపళిళ్.రాము,మదిద్పాటి.లక్షమ్ణరావు,ఈ సమావే
శంలో జిలాల్ అధయ్కుష్డు చిటెట్ం ఆదినారాయణ,వంకా.రా
ములు తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

పంట ణ
ల
సమస పషంల
జడప వస చరమన బడ నగజయత.

తాడావ్యి సెపెట్ంబరు22మేజర నూయ్స సూరయ్: మండలం
లోని రైతులు బాయ్ంకు తీసుకునన్ పంట రుణాలు చెలిల్ంచాలని
నోటీసులు జారీ చేసి భయభార్ంతులకు గురి చేసుత్నాన్రని
వెంటనే వాటిని పరిషక్రించాలని తిరిగి రుణాలు పంట
రుణాలు అందించాలని జెడీప్వైస చైర పరస్న నాగజోయ్తి జిలాల్
కలెకట్ర దృషిట్కి తీసుకెళాల్రు. మూడు సంవతస్రలలో ఎకుక్వ
వడీడ్లు వేసి రైతులని ఇబబ్ంది పెడుతునాన్రని రైతులతో కలిసి
మాటాల్డారు. సమసయ్ను పరిసాక్రించలని కోరారు.ఈ కారయ్
కర్మంలో రైతు బంధు సమితి జిలాల్ అధయ్కుష్లు పలల్ బుచచ్యయ్,
మేడారం టర్సట్ బోరుడ్ చైరమ్న కోరిన్బెలిల్ శివయయ్,మేడారం
సరప్ంచ చీడం బాబురావు, మాజీ టర్సట్ బోరుడ్ చైరమ్న రేగ
నరస్యయ్ ఉప సరప్ంచ ఇందార్రెడిడ్, తెరాస సీనియర
నాయకులు సిదద్బోయిన వసంతరావు, దండుగుల
మలల్య య్,చలల్ రజినీకార రెడిడ్, పీరీల నరేష,సీనియర
నాయకులు బాబురావు, చెలమయయ్ యాలం మొరలి, కోట
సురేష పాలొగ్నాన్రు.

రజ కల 600 ఇవవలన మండల
కరయలయం మంద ధరనపరగన
ధరలక అనగణంగ కనస వతనల
చటటనన సమకoచ అమల చయల
నమచచ వంకటశవరల డమండ

వజడ సపటంబర 22 మజర నయస
సరయ; తెలంగాణ రాషట్ర పర్భుతవ్ం ఏరప్డి 8
ఏండుల్ గడిచినపప్టికీ కనీస వేతనాల జీవోని
సమీక్ష చేయలేదని, కనీస వేతనాల చటాట్నిన్
పకడబ్ందీగా అమలు చేయాలని, పెరిగిన
ధరలు కనుగుణంగా రోజుకూలి 600 రూపా
యలు ఇవావ్లని తదితర డిమాండల్పై తెలం
గాణ వయ్వసాయ కారిమ్క సంఘం ములుగు
జిలాల్, వాజేడు మండల కమిటీ ఆధవ్రయ్ంలో
భారీ రాయ్లీ వయ్వసాయ కూలీలు నిరవ్హిం
చారు.డిమాండల్తో కూడిన నినాదాలతో
నినదిసూత్ ఎమామ్రోవ్ కారాయ్లయం వదద్కు చేరు
కొని ధరాన్ నిరవ్హించారు.అనంతరం తహసి
లాద్రుకు వినతి పతర్ం ఇచాచ్రు. సప్ందించిన
ఎమామ్రోవ్ కనీస వేతనాలజీవోపై మండలంలో
పర్చారం నిరవ్హించి, కూలి రేటుల్ పెంపుకు
సహకారం చేసాత్నని, చటట్ం సమీక్ష కోసం
పర్భుతవ్ం దృషిట్కి తీసుకు వెళాత్నని హామీ
ఇచాచ్రు. అనంతరం గుగిగ్ళళ్ దేవయయ్
అధయ్క్షతన జరిగిన సభలో వయ్వసాయ కారిమ్క
సంఘం రాషట్ర ఉపాధయ్కుష్లు మచాచ్ వెంకటేశవ్
రుల్, రైతు సంఘం రాషట్ర నాయకులు కృషాణ్రెడిడ్
మాటాల్డుతూ బంగారు తెలంగాణ చేసాత్నని
రాషట్రం వచిచ్న తరావ్త బతుకులు చిందర
వందనం చేసేదిగా పరిపాలన కొనసాగిసుత్
నాన్రని విమరిశ్ంచారు. తెలంగాణ పర్భుతవ్ం
ఎనిమిదేళల్ కాలంలో కనీస వేతనాల జీవోని
సమీక్ష చేయని కారణంగా కూలీలు తీవర్ంగా
నషట్పోయారని అందుకు పర్భుతవ్మే బాధయ్త

వహించాలని అనాన్రు. కనీస వేతనాల చటట్ం
పర్కారం రోజుకూలి 600 ఇవావ్లని,
వయ్వసాయ కారిమ్కులకు ఇనూస్రెనస్ సౌకరయ్ం
కలిప్ంచాలని డిమాండ చేశారు. గార్మీణ
ఉపాధి పథకంలో పనిచేసుత్నన్ కూలీలకు
సంవతస్రం నుండి వేతనాలు బకాయిలుగా
ఉనాన్యని, వివిధ కారణాలతో పనులు చేసిన
కూలీలకు వేతనాలు ఇవవ్లేదని అనాన్రు.
కనీస వేతనాల చటట్ం పర్కారంగా కూలీలకు
రక్షణ కలిప్ంచాలని పర్భుతావ్నిన్ డిమాండ
చేశారు. జాతీయ గార్మీణ ఉపాధి హామీ
చటాట్నిన్ కేందర్ పర్భుతవ్ం నిరీవ్రయ్ం చేసి
భూసావ్ములకు అనుకూలంగా మలాచ్లని
కుటర్లు చేసుత్ందని విమరిశ్ంచారు. జాతీయ
గార్మీణ ఉపాధి చటట్ సాధనకు సాగిన
పోరాటాలే మరలా ఈ చటట్ం కంటికి రెపప్లా
కాపాడుకోవడానికి సాగించాలని పేదలకు
పిలుపునిచాచ్రు. పేదలపై వేసిన భారాలు
తగిగ్ంచాలని డిమాండ చేశారు. కేందర్ పర్భుతవ్
భారాలకు వయ్తిరేకంగా 24వ తేదీన అనిన్
మండలాలలో ధరాన్లు నిరవ్హిసాత్మని
తెలిపారు.తెలంగాణ పర్భుతవ్ం కూలి రేటుల్
పెంచడంతోపాటు, పర్తి గార్మంలో కనీస వేత

నాలజీవోపై పర్చారం చేయాలని తదావ్రా
వయ్వసాయ కారిమ్కులకు నాయ్యం చేయాలని
కోరారు. ఒకపకక్ ఆరిథ్క భారాలతో సతమ
వుతునన్ పేదలు కనీస వేతనాలతో పాటు ఇళళ్
సథ్లాలు, ఇండుల్, పెనష్నుల్ లేక అవసథ్లు పడుతు
నాన్రని అనాన్రు. జాతీయ గార్మీణ ఉపాధి
హామీ పథకానిన్ అనిన్ గార్మాలలో అమలు
జరపాలని వయ్వసాయ పనులతో నిమితత్ం
లేకుండా ఈ పనులు కొనసాగాలని కోరారు.
ఈ సమసయ్లతో పాటు ఏజెనీస్ జిలాల్లలో
గిరిజనుల సాగులో ఉనన్ పోడు భూములకు
పటాట్లు ఇవావ్లని, ఇపప్టివరకు పొజిషనోల్
ఉనన్ అందరకు నాయ్యం చేయాలని కోరారు.
గూగుల మాయ్ప ల సరేవ్లను పార్మాణికంగా
తీసుకోవదద్ని అనాన్రు. తాతల కాలం నుండి
సాగు చేసుకుంటునన్ భూములకు పటాట్లు లేక
ఇబబ్ందులు పడుతునన్ గిరిజన, గిరిజన ఇతర
పేదల సాగులో ఉనన్ భూములకు రక్షణ
కలిప్ంచాలని కోరారు.కారయ్కర్మంలో జిలాల్
నాయకులు గాయ్నం వాసు, గిరిజన సంఘం
నాయకులు డబబ్కటల్ లక్షమ్యయ్, సీఐటీయూ
నాయకులు రఘుపతి, కృషణ్బాబు, దామోదర,
చంటి తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

నతన మండల దయయమలకయంగ
61వరజక చరన నరgరదకల...
వెంకటాపూర రామపప్ సెపెట్ంబర 22 మేజరూన్య్స సూరయ్ చుటూట్ 15గార్
మాలను కలుపుతూ లకీష్దేవిపేట కేందర్ంగా నూతన మండలం ఏరాప్టు
చేయాలని మండల సాధన సమితి ఆధవ్రయ్ంలో చేసుత్నన్ రిలే నిరాహారదీ
క్షలు నేటికి 61వ రోజుకి చేరాయి.ఈ రిలే నిరాహారదీక్షలోల్ సరప్ంచ
గటుట్ కుమారసావ్మి,మండల సాధన సమితి నాయకులు తండ రమేష,
అంతటి రాము, ముడిగె రాజ కుమార, పెరుమాండల్ పునన్ం, శీర్నివాస,వీ
రగాని సాంబయయ్,తండ నగేష,కొండ సారకక్,బండల్ రాజయయ్,జిముడ

60వ రజక చరన వఆరఏల నరవధక సమమ
వెంకటాపురం నూగూరు సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్ ములుగు
జిలాల్వెంకటాపురంమండలంలో గార్ మాలరెవెనూయ్ అసిసెట్ంటస్ కు
గౌరవ ముఖయ్మంతిర్ ఇచిచ్నటువంటి హామీలు పే సేక్ల జీవో సరీవ్స
పర్కారం వీఆరఏలకు పర్మోషనస్ వయసుస్ పైబడిన వీఆరఏల వారసు
లకు ఉదోయ్గాలు ఇసాత్నని గౌరవముఖయ్మంతిర్ హామీ ఇవవ్డం జరిగి
నది.జీవోలను విడుదల చేసేంతవరకు శాంతియుతంగా ఈనిరవధిక
సమెమ్నుకొనసాగిసుత్నాన్ము. గురువారం ములుగుజిలాల్ వెంకటాపురం
మండల కేందర్ంలో తహశీలాద్ర కారాయ్లయం ఎదుట గార్మాల రెవెనూయ్
అసిసెట్ంటస్ నిరవధిక సమెమ్ దీక్షలు 60వ రోజుకు చేరింది. సమెమ్
వెంకటాపురం మండలంలో వీఆరఏల నిరవధిక సమెమ్దీక్ష శిభిరం వదద్
ఈరోజు వీఆరఏ కారయ్చరణ ఈ కారయ్కర్మంలోమండల వీఆరఏలు
మండల అధయ్కుష్లు కంటెం బలరాములు,ఉపాధయ్కుష్లు రేగ రాజేష
,కారయ్దరిశ్ శిరీష ,అరుణ , రజిత,సమమ్కక్ , సమమ్యయ్ ,రామసావ్మి,ము
సలయయ్ ,తిరుపతమమ్ ,లక్షమ్యయ్ ,కళాయ్ణి , బాబిజ్,పాలొగ్నడం జరిగినది.

రాజు,అజీమ్ర హరీష, అజీమ్ర శారద, గుండె యాదగిరి,నకక్ శశికు
మార,దురగ్ం సాంబయయ్, గోండు సారంగపాణి,నాగయయ్,లింగాయ్నా
యక,రవి, సీతారాం పెంచికల, నాగయయ్ కురువిలాల్, సంపత,
కొమురయయ్, సావ్మి రమేష, జిముడ రాజు, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

టఆరఎq చకక అందజత
వెంకటాపురం నూగూరు సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్ములుగు
జిలాల్ వెంకటాపురం మండలంలోని చినన్ గంగారాం గార్మానికి చెందిన
మోడెం సమమ్యయ్ భారయ్ మోడెం సమమ్కక్కు టిఆరఎఫ కిర్ంద ఏటూరు
నాగారం ఐటిడిఏ పిఓ అంకిత రూ . 25 వేల రూపాయల చెకుక్
మంజూరు చేశారు . కాగా అటిట్ చెకుక్ను గురువారం వెంకటాపురం
తహశీలాద్ర అంటి నాగరాజు అందచేయడం జరిగింది . కారయ్కర్మంలో
గార్మ సరప్ంచ నరసింహ మూరిత్, పంచాయతీ కారయ్దరిశ్ , మౌనిక
డిపూయ్టీ తహశీలాద్ర తదితరులు ఉనాన్రు .
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మంతర సతవత రడ ఎంపప కృతజ$తల
మహాదేవపూర. సెపెట్ంబర22.మేజర నూయ్స సూరయ్,మహదేవ
పూర మండల కేందర్ంలో అసిసెట్ంట టైరబల వెలేఫ్ర
కారాయ్లయం నుగిరిజన సంకేష్మ శాఖ మంతిర్ సతయ్వతి
రాథోడ మంజూరు చేశారని ఎంపీపీ రాణీ రామారావు
తెలిపారు,ఏ టి డబూల్య్ ఓ కారాయ్లయం మంజూరు చేసిన
రాషట్ర గిరిజన సంక్షమశాఖ మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ కు, జిలాల్
కలెకట్ర భవేశ మిశార్ కు ఎంపీపీ బి రాణీరామారావు కృతజఞ్
తలు తెలిపారు.సబ డివిజన కేందర్మైన మహాదేవపూర లోని
మాడా కారాయ్లయంలో డిటీడీఓ కారాయ్లయానిన్ ఏరాప్టు
చేయాలని మంతిర్ కి విజఞ్పిత్ చేయగా వెంటనే మంతిర్ గారు
సప్ందించి ఏ టి డబుల్య్ ఓ కారాయ్లయానిన్ మంజూరు చేశారని
ఎంపీపీ రాణీ రామారావు,తెలిపారు.మహాదేవపూర, పలిమెల
, కాటారం, మలహార, మహాముతాత్రం,ఐదు మండలాలోల్ని
గిరిజనుల సంకేష్మం, వసతి గృహాల నిరవ్హణ, ఆశర్మ పాఠ
శాలల పరయ్వేక్షణ కోసం మహాదేవపూర లో ఏ టి డబూల్య్ ఓ
,కారాయ్లయం ఏరాప్టు చేశారని ఎంపీపీ రాణీ రామా రావు
పేరొక్నాన్రు. ఏ టి డబుల్య్ ఓ కారాయ్లయానిన్ మంజూరు చేసిన
రాషట్ర గిరిజన మంతిర్ సతయ్వతి రాథోడ కు, సహకరించిన
జిలాల్ కలెకట్ర భవేష మిశార్ కు ఎంపీపీ కృతజఞ్తలు తెలిపారు.

60వ రజక చరన వఆరఏల నరసన

శుకర్వారం 23 సెపెట్ంబరు 2022

బతకమమ చరల పంప ప
అకరలత సమకష...
అడిషనల కలెకట్ర దివాకర...
.మహాదేవపూర. సెపెట్ంబర22.మేజర నూయ్స
సూరయ్,జయశంకర భూపాలపలిల్ జిలాల్ ఆడిష
నల కలెకట్ర దివాకరా గురువారం మహాదేవ
పూర మండల పరిషత కారాయ్లయంలో ఆక
సిమ్కంగా సందరిశ్ంచారు,బతుకమమ్ పండుగ
సందరభ్ంగా తెలంగాణ పర్భుతవ్ం చే ఇవవ్బ
డుచునన్ బతుకమమ్ చీరలను గార్మములలో
పంపిణీ చేయుటకు ముందసుత్ ఏరాప్టల్ పై
అధికారులతో సమీకాష్ చేపటాట్రు, చీరల
పంపిణీ పై అధికారులను అడిగి తెలుసుకు
నాన్రు. ఈ సందరభ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ

ఈ నెల 24. నుండి గార్మంలలో బతుకమమ్
చీరల పంపిణీ చేయుటకు అనిన్ ఏరాప్టుల్
చేయాలని తహశీలాద్ర శీర్నివాస ను ఆదేశిం
చారు. వరాష్లు తీవర్ంగా పడుతునన్ందున పర్తి
గార్మపంచాయతీలో అంటురోగాలు, విష
జవ్రాలు పర్బలకుండా గార్మంలో ఎపప్టిక
పుప్డు శానిటేషన చేపటాట్లని, పరిసరాలు పరి
శుభర్ంగా ఉండేటటుల్గా పర్జలను అపర్మతత్ం
చేయాలని పంచాయతీ కారయ్దరుశ్లకు తగు
ఆదేశంలు జారీ చేయాలని ఎంపీడీవో సూచిం
చినారు.ఉపాధి హామీ పథకం కింద గార్మపం
చాయతీలకు ఇచిచ్న టారెగ్ట మేరకు హరిత
హారం కారయ్కర్మంలో భాగంగా చెటుల్ నాటే
కారయ్కర్మం వారం రోజుల లోగా పూరిత్ చేయా
లనాన్రు.హరితహారం కింద నాటిన పర్తి
మొకక్ బతికేతటుల్ చూడాలిస్న బాధయ్త గార్మ

మృతల క=ంబలక పరమర?.....

సరరంల కషరపజల కలకలం.....

టేకుమటల్ సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్, జయశంకర భూపాలపలిల్
జిలాల్ టేకుమటల్ మండలంలోని దావ్రక పేట గార్మానికి చెందిన ఎకక్టి
వెంకట నరస్మమ్, ఎంపెడు గార్మానికి చెందిన మీనుగు రాజేశవ్రి
ఇటీవల అనారోగయ్ం తో మరణించగా విషయం తెలుసుకునన్ టిఆరఎస
పారీట్ మండల అధయ్కుష్లు సటల్ రవి గౌడ, మృతుల కుటుంబ సభుయ్లను
కలిసి మృతుల మృతికి గల కారణాలు అడిగి తెలుసుకుని పరామరిశ్ంచి
పర్గాఢ సానుభూతి తెలిపారు. పరామరశ్ కారయ్కర్మంలో టిఆరఎస పారీట్
మండల పర్ధాన కారయ్దరిశ్ ఆకునూరు తిరుపతి, ఎంపీటీసీల ఫోరం
మండల అధయ్కుష్లు సంగి రవి,తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

మహాదేవపూర. సెపెట్ంబర22.మేజర నూయ్స
సూరయ్,జయశంకర భూపాలపలిల్ జిలాల్ మహ
దేవపూర
మండలంలోని
సూరారం
గార్మంలో కుష్దర్పూజల కలకలం రేపింది,
పర్జలను భయ బార్ంతులకు గురిచేసింది.వి
వరాలోల్కి వెళితే సూరారం గార్మానికి
చెందిన వడల్కొండ దురగ్మ మ్, వడల్కొండ
మధునకక్ నివసిసుత్న న్ ఇంటి ముందు
చేతబడి చేసినటుల్ పసుపు, కుంకుమ, నిమమ్
కాయలు, గవవ్లు లాంటి ఆనవాళుల్ ఉండటంతో కుటుంబసభుయ్లు.
సాథ్నిక పర్జలు భయాందోలనకు గురి అవుతునాన్రు. వడల్కొండ
మధునకక్ తెలిపిన వివరాల పర్కారం తన ఇంటికి సమీపంలో కొంత
సథ్లానిన్ తీసుకోవడం జరిగిందని, ఆ సథ్లం మాది అని కొందరు వయ్కుత్లు
బెదిరింపులకు పాలప్డాడ్రని తెలిపారు. ఈ విషయమై పలుమారుల్ పోలీ
సులకు పిరాయ్దు చేసినటుల్ తెలిపారు. పోలీసులు కూడా వచిచ్ వివరాలు
రాసుకొని వెళిల్పోయారు కానీ శాశవ్త పరిషాక్రం చూపలేదని అనాన్రు.
వడల్కొండ మధునకక్ కొనుగోలు చేసిన సథ్లం తమదే అంటునన్ సదరు
వయ్కుత్లు బెదిరింపులకు పాలప్డటం, ఇపుడు ఇంటిముందు చేతబడి
ఆనవాళుల్ ఉండటంతో ఆ వయ్కుత్లే చేసి ఉంటారని అనుమానం వయ్కత్ం
చేసింది. వారి వలల్ తమకు పార్ణభయం ఉండటంతో పకిక్ంటివారి
ఇండల్లో తలదాచుకుంటునన్టుల్ ఆమే తెలిపారు. తమకు రక్షణ కలిప్ం
చాలని కోరుతునాన్రు.

అననరంల పషకఆహరంప అవFహన

మహాదేవపూర,సెపెట్ంబర22, మేజర నూయ్స సూరయ్,నాయ్య
మైన డిమాండల్ కోసం నిరసన దీక్ష చేసుత్నన్ విఆర ఏ లు నేటికి
60 వరోజులకు చేరింది.తమ డిమాండల్ సాధన కోసంమహాదే
వపూర లోని తహశీలాద్ర కారాయ్లయం ఆవరణలో నిరవధిక
నిరసన దీకాష్ చేపడుతునాన్రు. పర్భుతవ్ం నిరల్క్షయ్ ధోరణికి
వీడి తమ డిమాండల్ను నెరవేరాచ్లని కోరుతునాన్రు.గార్మ
రెవెనూయ్ నాయకులకు రాషట్ర ముఖయ్మంతిర్ ఇచిచ్న హామీలను
వెంటనే అమలు చేయాలని డిమాండ చేశారు. వన పే సేక్ల,
అరుహ్ల కు పర్మోషనుల్, 55 సంవతస్రాలు నిండిన గార్మ
రెవెనూయ్ సహాయకుల వారసులకు ఉదోయ్గాలకు వెంటనే జీవో
విడుదల చేయాలని పర్భుతావ్నిన్ డిమాండ చేశారు.ఈనిరవ
ధిక నిరసన సమెమ్లో మెరుగు సమమ్యయ్,దాసరి బాలరాజు,జె
ఏ సి నాయకుడు రాజబాబు.వెంకటేష, సమమ్యయ్, లకీష్,
మహేందర,ముతత్యయ్, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

మవ5స8లక సహకరంచవ;<

చిటాయ్ల, సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స: నిషేధిత మావోసుట్లకు
పర్జలు ఎవరు సహకరించ వదద్ని చిటాయ్ల సిఐ పులి వెంకట
అనాన్రు. గురువారం మండలం లోని వెంచరామి గార్మంలో
నాకాబంది నిరవ్హించారు. ఈ సందరభ్ంగా సిఐ పులి
వెంకట మాటాల్డుతూ గార్మ పర్జలు ఎవరు మావోయిసుట్
లకు సహాయం చేయొదద్ని, వారు చెపేప్ మాయ మాటలు
నమొమ్దద్ని అనాన్రు. ఎవరైనా కొతత్వారు గార్మంలో వసేత్
వెంటనే సమాచారం ఇవావ్లని చెపాప్రు. తుపాకీ సిదాధ్ంతం
నముమ్కునన్ వారు ఎవరు బాగుపడలేదని మావోయిసుట్లు
పర్భుతావ్నికి లొంగి పోతే పర్భుతవ్ం పునరాగం కలిప్సుత్ందని
సిఐ చెపాప్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో చిటాయ్ల ఎసైస్ గురర్ం కృషణ్
పర్సాద, టేకుమటల్ ఎసైస్ చలల్ రాజు, పోలీస సిబబ్ంది
గార్మసుత్లు పాలొగ్నాన్రు.

పంచాయతీలదే అయినందున గార్మపంచాయ
తీలు, నాటిన మొకక్లను సంరకిష్ంచుటకు
పర్తేయ్క శర్దధ్ వహించాలని నిరల్క్షయ్ం చేసినచో
బాధుయ్లపై కర్మశిక్షణ చరయ్లు తపప్వని
అనాన్రు. ఈ సమావేశంలో మండల పరిషత
అధయ్కుష్లు రాణి బాయి, ఎంపిడిఓ శంకర
నాయక, తాసిలాద్ర శీర్నివాస, ఏపిఎం
రవీందర, ఉపాధిహామీ సిబబ్ంది, తదితరులు
ఉనాన్రు

కాళేశవ్రం సెపెట్ంబర 22:మేజర నూయ్స సూరయ్ జయశంకర భూపాల
పలిల్ జిలాల్ మహాదేవపూర మండలంలోని అనాన్రం గార్మంలో
అంగనావ్డీ 1,2,3 కేందార్ల టీచరుల్ సవ్రూప, శీర్లత, సుశీల గారుల్
పోషణ అభియాన మరియు పోషణ మాసం కారయ్కర్మం నిరవ్హించి
బాలింతలకు, గరిభ్ణులకు పోషక ఆహారం పై అవగాహనా
కలిప్ంచారు.ఆకుకూరలు ఎకుక్వ తీసుకోవాలని సూచించారు,చినన్పిలల్
లకు మురుర్పాలు తాగించాలని,పోషకాలతో కూడిన ఆహారపదారాథ్లను
తయారు చేసి అవగాహనా కలిప్ంచారు.ఈ కారయ్కర్మంలో సరప్ంచ
వేమూనూరి రమాదేవి శేఖర రెడిడ్, డీసీసీ ఉపాధయ్కుష్లు ఎంపీటీసీ
మంచినీళల్ దురగ్యయ్,కారోబార రవీందర, పాఠశాల ఉపాధాయ్యులు,ఆశ
వరక్రుల్, ఆయమమ్లు,బాలింతలు, గరిభ్ణీలు,పిలల్లు, పాలొగ్నాన్రు.

24 నండ బతకమమ చరల పంప ...
మహాదేవపూర. సెపెట్ంబర22.మేజర నూయ్స సూరయ్,తెలంగాణా
పర్భుతవ్ం బతుకమమ్ పండుగ కానుక సందరభ్ంగా మండలంలో మహి
ళలకు బతుకమమ్ చీరల పంపిణీ చేసేందుకుసరవ్ం సిదధ్ం చేసినటుల్
ఎంపీపీ రాణిబాయి తెలిపారు.మండల పర్జా పరిషత కారాయ్లయం లో
మండల పరిషత అధయ్కుష్లు రాణి బాయి అధయ్క్షతన సమావేశం నిరవ్
హించారు. బతుకమమ్ పండుగ సందరభ్ంగా తెలంగాణ పర్భుతవ్ం దావ్రా
బతుకమమ్ చీరలను వివిధ గార్మపంచాయతీలలో పంపిణీ చేసేందుకు
ముందసుత్గా సమావేశం ఏరాప్టు చేసినటుల్ ఎంపీడీవో శంకర నాయక
తెలిపారు, ఈ సందరభ్ంగా వారు మాటాల్డుతూ శుకర్వారం నాడు పర్తి
ఒకక్ రేషన డీలర తాసిలాద్ర కారాయ్లయం నుండి బతుకమమ్ చీరలను
తరలించి శనివారం 24 నుండి రేషన షాపుల వారిగా గార్మాలలో
మహిళలకు చీరల పంపిణీ చేయాలని సూచించారు.ఈ సమావేశంలో
జడిప్టిసి గుడాల అరుణ,తహశీలాద్ర పిపిప్రి శీర్నివాస, ఎంపీడీఓ శంకర
నాయక, ఏపీఎం రవీందర, వివిధ గార్మాల పంచాయతీ కారయ్దరిశ్లు,
సరప్ంచ లు, ఎంపిటిసిలు, రేషన డీలరుల్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

చంచపలలల పండల పంప ..
రేగొండ సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్ : పర్ధాని నరేందర్మోడీ
జనమ్దిన వేడుకలను పురసక్రించుకుని ఈ నెల 17 నుండి అకోట్బర 2
వరకు నిరవ్హించే కారయ్కర్మాలోల్ భాగంగా మండల కేందర్ంలోని
చెంచుపలిల్ గార్మంలో మహిళలకు,పిలల్ల కు బిజెపి రాషట్ర అధికార
పర్తినిధి,భూపాలపలిల్ నియోజకవరగ్ ఇంచారజ్ చందుపటల్ కీరిత్ రెడిడ్ పండుల్
పంపిణీ చేసి,వారి సమసయ్లు అడిగి తెలుసుకునాన్రు. కీరిత్ రెడిడ్
మాటాల్డుతూ దేశం ఆరిధ్కంగా సామాజికంగా అభివృదిధ్ చెందడానికి
పర్ధాని మోడీ ఎంతో కృషి చేసుత్నాన్రని,దేశ పర్జల బాగు కోసం పాటు
పడే నాయకుడు మోడీ అని అనాన్రు.ఈ కారయ్కర్మంలో బిజెపి జిలాల్
పర్ధాన కారయ్దరిశ్ ఏడునుతుల నిశిధర రెడిడ్, కిసాన మోరాచ్ జిలాల్
అధయ్కుష్లు పొలుసాని తిరుపతి రావు,మండల పర్ధాన కారయ్దరిశ్
పెండాయ్ల రాజు,తూరాప్టి మలేల్ష,వికర్మ,మలల్యయ్, అనిల,కరాణ్కర,రా
కేష తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

జనమ
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ఆయల 7మ సగత రతలక అ?క దగబA
బరంగసభక తరలన నరమటట
బప నయకల
నరెమ్ట సెపెట్ంబర 22:( సూరయ్ మెజర నూయ్స) భారతీయ
జనతా పారీట్ నరెమ్టట్ మండలాధయ్కుష్లు ధరావత రాజు
నాయక ఆధవ్రయ్ంలో గురువారం బిజెపి తెలంగాణ రాషట్ర
అధయ్కుష్లు బండి సంజయ కుమార చేపటిట్న నాలుగవ విడత
పర్జా సంగార్మ యాతర్ ముగింపు సందరభ్ంగా, కేందర్ గార్మీ
ణభివృదిధ్ శాఖ సహాయ మంతిర్ సాధివ్ నిరంజన జోయ్తి పాలొగ్
ననునన్ బహిరంగసభకు విజయవంతం చేయడానికి బిజెపి
నరెమ్టట్ నాయకులు తరలి వెళాల్రు. తరలి వెళిళ్న వారిలోబిజెపి
మాజీ మండల అధయ్కుష్డు పాతురి కరుణాకర రెడిడ్, బిజెపి
మండల పర్ధాన కారయ్దరిశ్ తోకల శేఖర, బిజెపి మండల
కారయ్దరిశ్ ధరావత వినోద, బీజేవైఎం జిలాల్ ఉపాధయ్కుష్లు
ధరావత విజయ, గిరిజన జిలాల్ ఉపాధయ్కుష్లు దావత నరేష
,భూతు అధయ్కుష్లు పాతూరి నారాయణరెడిడ్, ఇటట్బోయిన
రాజు, లొంకక్ కృషణ్మూరిత్, కొరర్ నరేష, పర్ధాన కారయ్దరిశ్
బైకన రంజిత,బీజేవైఎం మండల ఉపాధయ్కుష్లు రాజబోయిన
శీర్నివాస, సీనియర నాయకులు యాదగిరి, నాగరాజు తదిత
రులు పాలొగ్నాన్రు.

పరఉదయమంల ఈసం కమలకక
తయగల మరవలనవవ
పి డి ఎస యు జిలాల్ అధయ్కుష్లు ఇ..శీర్శైలం.కొతత్గూడ :సెపెట్ంబర - 22 (మేజర నూయ్స సూరయ్ ):-మండలంలోని
రామనన్గూడెం గార్మానికి చెందిన ఈసం కమలకక్అనారోగయ్
రీతాయ్ మరణించగా సిపిఐ ఎంఎల నూయ్డెమోకర్సీ కొతత్గూడ
సబ డివిజన కమిటీ ఆధవ్రయ్ంలో వారి కుటుంబానికి పర్గాఢ
సానుభూతిని తెలుపుతూ ఈసం కమలకక్కునివాళుల్
అరిప్ంచారు. ఈ సందరభ్ంగా పిడిఎస యు జిలాల్ అధయ్కుష్లు
ఇ.శీర్శైలo మాటాల్డుతూ పర్జాసమసయ్ల పరిషాక్రంలో ఈసం
కమలకక్ తాయ్గం మరువలేనిది అని భూమి కోసం భుకిత్
కోసం పీడిత పర్జల విముకిత్ కోసం ఏజెనీస్ పోడు భూముల
హకుక్ల రక్షణ కోసం పోరాడి అసువులు బాసిన అమరవీరు
లలో ఇసం కమల కక్ తాయ్గం కూడా మరువలేనిదని ఈ
సందరభ్ంగా అనాన్రు.ఈసం కమల కక్ చితర్పటానికి పూల
మాలలు వేసి ఈ సందరభ్ంగా నివాళులరిప్ంచి వారు
మాటాల్డుతూ కమల కక్ చూపిన ఉదయ్మ బాటలో పర్తి
ఒకక్రూ పోరాడాలని పిలుపునిచాచ్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో
అఖిల భారత రైతుకూలీ సంఘం మండల కారయ్దరిశ్
యాదగిరి యుగంధర ముసిమ్ గార్మ పారీట్ అధయ్కుష్లు గటిట్
సురేందర లడాయిగడడ్ గార్మ పారీట్ అధయ్కుష్లు పిటట్ల దేవేందర
సభుయ్లు రాస మలల్ రవీందర రాచమలల్ శీర్ను కుంజా రాజశే
ఖర రామ సింగ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

మ+రం తలలలన దర/ంచకనన మంతర సతయవత

మహబూబాబాద, సెపెట్ంబర,22,మేజర నూయ్స (సూరయ్)
ములుగు జిలాల్ మేడారం సమమ్కక్ సారాలమమ్ లను దరిశ్ంచు
కొని అమమ్వారల్కు బతుకమమ్ చీరలను సమరిప్ంచారు.ఆమె
వెంట ములుగు జడీప్ చైరమ్న కుసుమ జగదీష, కలెకట్ర ఎస
కృషణ్ ఆదితయ్, ఐటీడీఏ పీవో అంకిత, డి ఆర డి ఓ నాగభవాని,
ములుగు అడిషనల ఎసీప్ సుధీర ఉనాన్రు..

ఎమెమ్లేయ్ ముతిత్రెడిడ్ యాదగిరి రెడిడ్
నరెమ్ట సెపెట్ంబర 22:( సూరయ్ మేజర నూయ్స)
ఆయిల పామ ఫోటోల పెంపకం దావ్రా
రైతులకు అధిక దిగుబడి వసుత్ందని ఎమెమ్లేయ్
ముతిత్రెడిడ్ యాదగిరి రెడిడ్ అనాన్రు. గురువారం
మండల కేందర్ంలో ఊర చెరువులో మతస్య్కా
రులకు రాషట్ర పర్భుతవ్ం అందిసుత్నన్ ఉచిత చేప
పిలల్లను ఎమెమ్లేయ్ ముతిత్రెడిడ్ యాదగిరి రెడిడ్
చేతల మీదుగా కలిపారు. ఈ సందరభ్ంగా
ఏరాప్టుచేసిన సమావేశంలో ఎమెమ్లేయ్
మాటాల్డుతూ ముదిరాజులు ఆరిథ్క ంగా
అభివృదిధ్ చెందాలని ఉదేద్శంతో కేసీఆర ఉచిత
చేపల పిలల్లను పంపిణీ చేసుత్నన్టుట్ తెలిపారు.
అలాగే కేందర్ంలోని బిజెపి పర్భుతవ్ం అనుసరి
సుత్న న్ వయ్వసాయ వయ్తిరేక విధానాలతో
దేశములో వంటనూనెల కొరత నెలకొంద
నాన్రు .ఈ నేపథయ్ంలో ఆయిల పామ సాగుకు
కెసిఆర రాషట్ర బడెజ్టోల్ రూ. 100 కోటుల్ కేటా
యించారని తెలిపారు. మూస పదధ్తిలో సాగు
చేసుత్నన్ వాణిజయ్ పంటలైన వరి పతిత్కి పర్తాయ్
మాన్యంగా పర్భుతవ్మే పెటుట్బ డి భరించి
సబిస్డీపై
మొకక్లు
అందిసుత్ందని
పేరొక్నాన్రు. ఉచితంగా మారెక్టింగ సహా ధర
సిథ్రీకరణతో రైతులకు అధిక లాభాలు
అందించే ఆయిల ఫామ సాగుతో రైతులకు
కాసుల వరష్ం కురుసుత్ందనాన్రు. కేందర్ంలోని
పర్భుతవ్ అనుసరిసుత్న న్ వయ్వసాయ దాని
అనుబంధ రంగాల వయ్తిరేకత విధానాలతో
దేశంలో వంటనూనెల కొరత తీవర్ంగా
ఉందనాన్రు. పర్తి ఏడా దేశ పర్జలు అవసరా
లకు 22 మిలియన టనున్ల నూనె అవసరం
ఉండగా ఇందులో 15 వేల టనున్ల ఆయిల
ఉతప్తుత్లను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసు
కుంటునాన్మని తెలిపారు. ఉమమ్డి రాషట్రంలో
ఆయిల ఫామ సాగు పార్రంభమైన నాటి
ఆంధర్ పాలకులు కేవలం ఖమమ్ం జిలాల్కు
పరిమితం చేసి తెలంగాణకు రానివవ్లేదని
పేరొక్నాన్రు. రైతు బిడడ్ అయిన కేసీఆర
ముఖయ్మంతిర్ అయాయ్క ఆయిల ఫామ సాగుపై
పర్తేయ్క దృషిట్ సారించారనాన్రు. రాషట్రంలో
ఆయిల ఫామ తోటల సాగుపై పర్తేయ్క దృషిట్
సారించారనాన్రు. 32 జిలాల్ల లో ఆయిల

ఫామ తోటల సాగును పోర్తస్హించేందుకు
అధిక నిధులు కేటాయించి ఎకరానికి రూ. 27
వేల సబిస్డీ ఇసుత్నాన్రని తెలిపారు డిర్పుప్
సాగుకు రైతులకు సబిస్డీ అందిసూత్ నూనెల
తయారీ పరిశర్మలో ఏరాప్టుకు తీసుకుంటు
నాన్రని చెపాప్రు. ఆయిల ఫామ తోట సాగు
చేసే రైతులు మొకక్ దశలో రెండేళుల్ కాపాడితే
20 ఏళుల్ రైతులకు బంగారు పంటతో లాభాలు
వసాత్య ని ఆయన అనాన్రు .సుసిథ్ర
ఆదాయానిన్ అందించే ఆయిల పామ తోటల
పెంపకం చేపటిట్ రైతులు ఆరిథ్కంగా మరింత
బలోపేతమై సైకిల, మోటార సైకిల పై
కాకుండా పర్తి రైతు కారు కొనుకొక్ని తిరిగే
రోజులు రావాలని ఆకాంకిష్ంచారు. ఆయిల
ఫామ సాగుతో రైతులకు పర్మాణసుత్లు
ఉండాలని కోతులు దొంగల బెడద ఉండవని
అనాన్రు. నాలుగో సంవతస్రం నుంచి
ఎకరాకు 5లేదా ఆరు టనున్ల పామాయిల
గెలలు వేసాత్యని టనున్కు రూ.10వేల నుంచి
15 వేల ఆదాయం వసుత్ందనాన్రు.
రాయితీలు ఎతేత్యాలంటునన్ కేందర్ం..
రైతును రాజును చేసేందుకు సీఎం కేసీఆర
వయ్వసాయానికి నిరంతర ఉచిత విదుయ్తుత్
అందిసుత్ంటే పర్ధాని నరేందర్ మోడీ దీనిని వయ్తి
రేకిసుత్నాన్రని ఎమెమ్లేయ్ ముతిత్రెడిడ్ తెలిపారు.
దేశంలోని ఇతర రాషాట్ర్ల రైతులు తెలంగాణలో
అమలు అవుతునన్ సంకేష్మ పథకాలను అడు
గుతుంటే అకక్సుతో కేందర్ంలోని బిజెపి
పర్భుతవ్ం రాషట్రంలోని రైతులకు ఉచిత
విదుయ్తుత్ సంకేష్మ పథకాలను ఎతిత్వేయాలని
ఒతిత్డి తెసుత్ందని ఆయన మండిపడాడ్రు. వచేచ్
ఏడాది వరకు జిలాల్లో 20 వేల ఎకరాలలో
ఆయిల ఫామ సాగు చేసేత్ 50 ఎకరాల

విసీత్రణ్ంలో తరిగొపుప్ల మండలం వదద్ పంట
నూనెల ఉతప్తిత్ ఫాయ్కట్రీ ఏరాప్టు చేసాత్మనాన్రు
దీంతో రైతులకు మేలు జరగడంతో పాటు
యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగుపడ
తాయని తెలిపారు. అనంతరం ఎమెమ్లేయ్
ముతిత్రెడిడ్ సమక్షంలో ముదిరాజ సంఘం
నాయకుడు కాంగెర్స నాయకుడు మాజీ
పిఎసఎస డైరెకట్ర గొటేట్ వెంకటయయ్ టిఆరఎస
పారీట్లో చేరారు. ఈ కారయ్కర్మంలో జెడిప్టిసి
మాలోతు శీర్నివాస, జెడిప్ కోఆపష్న సభుయ్లు
ఎండిగౌస టిఆరఎస పారీట్ నరెమ్ట ఉమమ్డి
మండల కనీవ్నర పెదిద్ రాజిరెడిడ్, టిఆరఎస
పారీట్ మండల అధయ్కుష్డు చింతకింది సురేష,
సరప్ంచుల మండల ఫోరం అధయ్కుష్డు
అమెడపు కమలాకర రెడిడ్, వైస ఎంపీపీ మంకెన
ఆగారెడిడ్ ,టిఆరఎస మండల మాజీ అధయ్కుష్డు
నీరటి సుధాకర, మండల కో ఆపష్న సభుయ్లు
గాదె జోజి రెడిడ్ ,ఎంపీటీసీ ముకెక్ర యాదమమ్
రామసావ్మి ,సరప్ంచ పావని జయరాం,
టిఆరఎస మండల పర్ధాన కారయ్దరిశ్ కాంతి
రాజలింగం, మండల ఉపాధయ్కుష్లు పిటట్ల
రాజు, భామలల్పలిల్ రాజు ,టిఆరఎస గార్మ
శాఖ అధయ్కుష్లు నకక్ల రవి, బైరగొని రవీందర,
నాయకులు బెడదాం సుధాకర, ఇటట్బోయిన
రమేష ,కొండం బాలయయ్, వంగాల గోవరధ్న,
చేరాయ్ల సతయ్నారాయణ, భాసక్ర, కొనేన్
చందర్యయ్ ,గోపగోని రవి, బోయిని లింగం,
గొటేట్ వెంకటయయ్, పర్జాఞ్పూర యాదగిరి, పులి
రాజు ,గడడ్ మలేల్శ ం ,రాజు, ఉపసరప్ంచ
గోపగోని శీర్నివాస, వారుడ్ సభుయ్లు రవి, పవన
కళాయ్ణ, బాలకృషణ్ ,పులి ఉపేందర, ముదిరాజ
సంఘం నాయకులు పులి మధుసూదన, బండి
సంజీవులు, జోజి తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.
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నరెమ్ట సెపెట్ంబర 22 :(సూరయ్ మేజర నూయ్స) అరుహ్లైన వృదుధ్లకు
పెనష్న మంజూరు చేయాలని జనగామ యువజన కాంగెర్స నియోజకవరగ్
అధయ్కుష్డు యాట కార్ంతి కుమార అనాన్రు.మండల యూత కాంగేర్స
సీనియర నాయకులు గుండేటి రామచందర ఆధవ్రయ్ంలో గురువారం
నరెమ్టట్ మండల కేందర్ంలో అరుహ్లైన వృదుధ్లకు పెనష్న లు మంజూరు
చేయాలని కోరుతూ నరెమ్టట్ డిపూయ్టీ తహసీలాధ్ర గారికి వినతి పతర్ం
ఇవవ్డం జరిగింది.ఈ కారయ్కర్మానికి ముఖయ్ అతిదిగా జనగామ నియో
జకవరగ్ యూత కాంగేర్స అధయ్కుష్లు యటా కార్ంతి కుమార
మాటాల్డుతూ తు తు మంతర్ంగా కొందరికి ఇచాచ్రని, పైరవీల దావ్రా
వయసు అరహ్త లేకునాన్ ఇచాచ్రని, నిజమైన అరుహ్లను గురిత్ంచలేదు
అని అనాన్రు. ఇచేచ్ 2016, 3016 పెనష్నోల్ పెనష్న ఇచేచ్ తపాలా
కారాయ్లయం వారు 16 రూపాయలు కట చేసి ఇసూత్నాన్రని మా దృషిట్కి
వచిచ్ంది అని పెనష్న దారులు అడిగితే ఖరుచ్లు ఉంటాయి మాకు అని
చెపుతూ 16 రూపాయలు కట చేసుకుని ఇసుత్నాన్రని వారి మీద చరయ్లు
తీసుకోవాలని అనాన్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో యూత కాంగేర్స నాయకులు
గదద్ల బాబు రావు,లొంక పర్వీణ,మామిడాల శీర్కాంత,ఇటట్బోయిన
రాజేష,మోతూక్ర లక్షమ్యయ్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

వంగరాములు గౌడ
రఘునాథపలిల్ సెపెట్ంబర 22 మేజర నూయ్స సూరయ్:-బహుజనుల కొరకు
పోరాటం చేసిన గొపప్ వయ్కిత్ సరాద్ర సరావ్యి పాపనన్ అని ఆయన
చరితర్ను కించపరిచే విధంగా ఎవరు మాటాల్డినా భౌతిక దాడులకు
సిదధ్మని వంగ రాములు గౌడ అనాన్రు.సోషల మీడియా వేదికగా
హనమ్కొండ వాసత్వుయ్డు పింగళి అనూప రెడిడ్ అనే వయ్కిత్ పాపనన్ను
బందిపోటు, గజదొంగ అని పోసుట్లు పెటాట్డని అతనిపై చటట్రితాయ్
చరయ్లు తీసుకొనే వరకు గౌడ సంఘం తరపున నిరసనలు తెలుపుతా
మని అనూప రెడిడ్ బేషరతుగా క్షమాపణ చెపాప్లని డిమాండ చేసారు.గు
రువారం రాషట్ర జేఏసీ ఆధవ్రయ్ంలో హనమ్కొండలో నిరసన తెలియజేసేం
దుకు తరలినారు.పంజాల
జైహింద గౌడ, ఎడుకొం
డలు, హరీష గౌడ, మురళి
గౌడ, నవీన గౌడ తదిత
రులు పాలొగ్నాన్రు

8

మహ

రజనలన మర మర మసం
సతనన సఎం కసఆర
రిజరేవ్షన అనేది ఎనిన్కల జిమిమ్కే...
టీపీసీసీ సభుయ్లు గుగులోత ద సుర్
నాయక...
కేసముదర్ం, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స
(సూరయ్): గిరిజనులకు 10 శాతం రిజరేవ్
షనుల్ అంటూ సీఎం కేసీఆర మరోమారు
గిరిజనులను మోసం చేసేందుకు పర్యతిన్
సుత్నాన్రని,రిజరేవ్షన కలిప్సాత్ం అనేది కేవలం ఎనిన్కల జిమిమ్కుక్
మాతర్మేనని టీపీసీసీ సభుయ్లు గుగులోత దసుర్ నాయక అనాన్రు.
గురువారం దసుర్ నాయక మాటాల్డుతూ... తెరాస పర్భుతవ్ం
రాషట్రంలో అధికారంలోకి వచిచ్న ఎనిమిది సంవతస్రాల నుండి గురుత్
కురాని గిరిజనుల రిజరేవ్షన ఇపుప్డు గురుత్కు వచిచ్ందా అని
పర్శిన్ంచారు. ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా కేందర్ పర్భుతవ్ంపై నెపం
మోపుతూ కాలం గడిపిన సీఎం కేసీఆర ఇపుప్డు కేందర్ పర్భుతవ్ం
ఇవవ్కుండా ఎలా ఇసాత్ర ని అనాన్రు. బోయ,వాలీమ్కి తదితర
కులాలను కలిపి గిరిజనులకు కేవలం 10 శాతం రిజరేవ్షన పర్కటిం
చడం విడూడ్రంగా ఉందని అనాన్రు.రాషట్ర గిరిజన మంతుర్లు,ఎమెమ్
లేయ్లు, ఎంపీలు సీఎం కేసీఆర మా గిరిజనులకు ఆరాధయ్ దైవం అని
పేరొక్ంటూ సీఎం చితర్పటానికి కీష్రాభిషేకాలు చేసి గిరిజనులను
అవమానపరిచారని అనాన్రు. పర్తి గార్మంలో సాథ్నిక
గిరిజనులు,అటవీ శాఖ అధికారులతో కలిసి ఎఫఆరిస్ కమిటీని
ఏరాప్టు చేసేత్, ఆ కమిటీ గార్మ సభ దావ్రా లేక భూమిని సందరిశ్ంచి
మోఖపై ఉనన్ వారిని, లేని వారిని గురిత్సాత్రని, ఈ విధంగా కాకుండా
తెరాస పర్భుతవ్ం పైరవీకారులను పోర్తస్హిసూత్ అటవీ హకుక్ల
చటాట్నిన్ నిరీవ్రయ్ం చేసుత్ందని దసుర్ నాయక ఆరోపించారు.ఉప
ఎనిన్క,సారవ్తిర్క ఎనిన్కలను దృషిట్లో పెటుట్కొని సీఎం కేసీఆర
చేసుత్నన్ వాగాద్నాలను పర్జలు గమనిసుత్నాన్రని, ఎనిన్కలకు ముందు
ఇచిచ్న హామీలను పూరిత్సాథ్యిలో నెరవేరచ్లేదని, రానునన్ సారవ్తిర్క
ఎనిన్కలలో పర్జల చేతిలో సీఎం కేసీఆర కు గుణపాఠం తపప్దని
టీపీసీసీ సభుయ్లు దసుర్ నాయక అనాన్రు.

మఢనమమకల కలవలల !లసల క#జత..
కేసముదర్ం, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స (సూరయ్):సైబర నేరాల
పటల్ పర్జల అవగాహన కలిగి ఉండాలని ఎసైస్ చిరర్ రమేష బాబు

అనాన్రు.జిలాల్ ఎస పి శరత చందర్ పవార ఆదేశాల మేరకు
బుధవారం సాయంతర్ం మండలంలోని కలవ్ల గార్మంలో మూఢన
మమ్కాలపై పోలీసు కళా జాతను నిరవ్హించారు. కారయ్కర్మానికి
ముఖయ్అతిథిగా హాజరైన ఎస ఐ రమేష బాబు మాటాల్డుతూ.. జిలాల్
ఎసీప్ ఆదేశాల మేరకు జాగృతి పోలీస కళా బృందంచే మండలంలోని
అనిన్ గార్మాలలో మంతార్లు,మూఢ నమమ్కాలు, సైబర నేరాలు,
గుడుంబా, గుటాక్, గేమింగ, చెడు వయ్సనాలు, బాలయ్ వివాహాలపై
అవగాహన కారయ్కర్మానిన్ నిరవ్హిసుత్నన్టుల్ తెలిపారు. పర్సుత్తం సామ్రట్
ఫోనల్ వలల్ సైబర నేరాలు పెరుగుతునాన్యని, సైబర నేరాల పటల్ అవ
గాహన కలిగి ఉండాలని తెలిపారు. దివ్ చకర్ వాహనాలు నడిపే
వారు తపప్క హెలెమ్ట ధరించాలని తెలిపారు. విదాయ్రుథ్లు,యువత
చెడు వయ్సనాలకు బానిసలు కావదద్ని, వారి పర్వరత్నను ఎపప్టికపుప్డు
తలిల్దండుర్లు గమనించాలని ఎసైస్ రమేష బాబు సూచించారు.వడల్
కొండ సతీష గౌడ బృందం పర్దరిశ్ంచిన సాంసక్ృతిక కారయ్కర్మాలు
అందరినీ అలరించాయి.ఈ కారయ్కర్మంలో వారుడ్ సభుయ్లు కొంతం
శీర్ను, కొమామ్ల పదమ్ జయిందర రెడిడ్, గండి శీర్దేవి శీర్నివాస, గంట
కవిత బాలకృషణ్ రెడిడ్, కానిసేట్బుళుల్ తిరుపతి గౌడ, సురేందర రెడిడ్,
రాజు, రమేష, గార్మ పంచాయతీ సిబబ్ంది, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.
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హససన నయక దతృతవం.
కేసముదర్ం, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స (సూరయ్):మండలంలోని
ధనన్సరి గార్మ నివాసి, బిజెపి కారయ్కరత్ మచచ్ విషుణ్ అనారోగయ్ంతో
బాధపడుతూ బుధవారం మృతి చెందగా విషయం తెలుసుకునన్
బిజెపి గిరిజన మోరాచ్ రాషట్ర అధయ్కుష్లు హుసేస్న నాయక మృతదే
హానిన్ సందరిశ్ంచి మృతదేహం పై పూలమాల వేసి నివాళులరిప్ం
చారు. మృతుని కుటుంబానిన్ పరామరిశ్ంచి తన పర్గాఢ
సంతాపానిన్, సానుభూతిని వయ్కత్ం చేశారు. కాగా మృతుని
కుటుంబానిన్ చూసి చలించిపోయిన హుసేస్న నాయక గురువారం
పారీట్ మండల అధయ్కుష్లు పొదిల నరసింహ రెడిడ్ చేతుల మీదుగా
మృతుని కుటుంబానికి ఆరిథ్క సహాయం అందజేశారు. ఈ కారయ్కర్
మంలో పారీట్ జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ వలల్భు వెంకటేశవ్రుల్, గిరిజన
మోరాచ్ జిలాల్ అధయ్కుష్డు రాంబాబు నాయక, మండల అధికార
పర్తినిధి గాంతి వెంకటరెడిడ్, మండల పర్ధాన కారయ్దరిశ్ ధారావత
శోభన నాయక, సీనియర నాయకులు వేం సంజీవరెడిడ్, వేం పర్తాప
రెడిడ్, ధనసరి గార్మ సింగిల విండో డైరెకట్ర కొండెర్డిడ్ రవీందర రెడిడ్,
బీజేవైఎం మండల అధయ్కుష్డు ధారావత కిషోర నాయక, వేం
లచిచ్రెడిడ్, వేం నారాయణరెడిడ్, వేం వీరారెడిడ్, వేం దేవేందర రెడిడ్,
మాందాటి గోపాల రెడిడ్, ముదర్బోయిన వెంకనన్ పాలొగ్నాన్రు.

ర<= >ంతలన ?@*న !లసల

తొరూర్రు మేజర నూయ్స
సూరయ్ సెపెట్ంబర 22తొరూర్ర
నుండి పెదద్వంగర వెళేల్ రోడుడ్,
మాటేడు గార్మ శివారు
జాతీయ రహదారి పై
గుంతలు
అదావ్నన్ంగా
ఏరప్డి
వాహనదారులు
తరుచు పర్మాదాలకు గురవ
డంతో తొరూర్రు, పెదద్వంగర
పోలీసులు సాయి నరిస్ంహా
సాయి నరసింహ కనస్ టర్క్షన సహాయంతో జేసీబీ, కంకర తెపించి
తొరుర్రు పోలీస వారం శర్మదానం చేసి తాకథాలిక మరమమ్తులు
చేశారు. అదేవిధంగా 13వ వారుడ్లోని టీచర కాలనీ ఎదురుగా ఉనన్
గలీల్లో వరష్ం రావడంతో సీసీ రోడుడ్ ఇరువైపుల నీరు ఆగడం వలల్
డైరనేజీ సమసయ్ రాకుండా సాథ్నిక కౌనిస్లర గూగుల శంకర జెసిపి తో
నిలవ్ ఉనన్ నీటిని తొలగించారు.ఈ సందరభ్ంగా ఎసైస్లు సతీష,రి
యాజ లు మాటాల్డుతూ రోడుడ్పై గుంతలు ఏరప్డటం వలన
పర్మాదాలు జరుగుతునాన్యని,రోడుడ్ వెంట గుంతల వలన తరుచు
పర్మాదాలు జరుగుతుండటంతో రోడుడ్ రవాణా శాఖ అధికారులకు
నోటీస ఇవవ్నునన్టుల్ తెలిపారు. ఈ కారయ్కర్మంలో ఎసైస్ పిలల్ల
రాజు, ఏఎసఐ తారచంద,హెడ కానిసేట్బుల రతాన్కర, కానిసేట్బుల
పరమేశవ్ర, మండల నాయకులు జాటోత సాయికృషణ్ పాలొగ్నాన్రు.

మనవతవం Bటకనన
హయమన రటస సభయల
తొరూర్ర మేజర నూయ్స సూరయ్ సెపెట్ంబర 22మహబూబాబాద జిలాల్
తొరూర్రు మండలం జాతీయ మానవ హకుక్ల నాయ్య సేవ
సంఘం,సాథ్నిక డివిజన పెర్సిడెంట పలెల్రల్ రమేష, అధయ్కుష్డు మంగళ
పళిల్. హుసేస్న,ఆధవ్రయ్ం లో ఈరోజు చీకటాయపాలెం గార్మాని
కిచెందిన రాపోలు.మలేల్ష రెకాక్డితే గాని డొకాక్డని కుటుంబం ఈ
మధయ్ కాలం లో అనారోగయ్ం వలల్ గుండె,కాలేయం కు రంధర్ం పడి
అకాల మరణం చెందడం జరిగింది,మలేల్ష పదో రోజు కు సహాయం
గా 25 కేజీల బియాయ్నిన్,ఐదు కేజీల మంచి నూనె ను అతని కుటుంబ
సభుయ్ల గు భారయ్ నిరమ్ల,కుమారెత్ నరమ్ధ కుమారులు గణేష,మహేష
లకు అపప్గించడం జరిగింది, కుటుంబానిన్ పర్భుతవ్ం ఆదుకొని
వారి కి నాయ్యం చేయాలని ఈ సందరభ్ం గా గురుత్ చేయడం
జరిగింది, కారయ్కర్మం లో రాషట్ర జనరల సెకెర్టరీ మాచరల్.శీర్నివాస
గౌడ,
మండల సెకెర్టరీ కొండెల్. ఉమేష,డివిజన పెర్సిడెంట
పలెల్ర ల్. రమేష,ఆరీట్ఏ
సెల
పెర్సిడెంట
ఎ.ఉపేందర,
తండ.రవి,సురేషు,,నరేష, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు,

భరయ Jంత కస హతయ సన భరత
మహబూబాబాద,సెపెట్ంబర,22,మేజర నూయ్స (సూరయ్) మహబూ
బాబాద జిలాల్ కేందర్ంలో దారుణహతయ్ చోటుచేసుకుంది వివరాలు
ఇలా ఉనాన్యి జిలాల్ కేందర్ంలో ని అడవ్కేట కాలనీలో దారుణహతయ్
జరిగింది భారయ్పై అనుమానంతోకలప్నను భరత్ భాసక్ర కతిత్తో
గొంతు కోసి దారుణంగా హతయ్ చేశాడు మృతురాలు కలప్న అడవ్కేట
కాలనీలో ఉదయమే పనులకోసం వసుత్ండగా ఈ దారుణానికి పాల
పడడ్టుట్ తెలుసుత్ంది. భరత్ భాసక్ర మటన షాపులో గుమసాత్గా పని
చేసుత్ మటన కొడుతుంటాడు కలప్న ఇండల్లో పనులు చేసుత్ జీవనం
సాగిసుత్నాన్రు భారయ్పై అనుమానంతో ఎపుప్డు ఇంటోల్ గొడవలు జరి
గేవని సాథ్నికులు చెపుతునాన్రు. వీరికి ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు.

కమరQ మకతర STనన వరధంత
సభన జయరదం యం@
- సీపీఐ ఎంఎల నూయ్డెమోకర్సీ జిలాల్ నాయకులు శివారపు శీర్ధర..
కేసముదర్ం, సెపెట్ంబర 22, మేజర నూయ్స (సూరయ్): బయాయ్రంలో
సెపెట్ంబర 24 న నిరవ్హించనునన్ అమరుడు, కామేర్డ ముకాత్ర పాష
రెండవ వరధ్ంతి సభకు పర్జలు అధిక సంఖయ్లో పాలొగ్ని విజయ
వంతం చేయాలనిసిపిఎంఎల నూయ్డెమోకర్సీ జిలాల్ నాయకులు
శివారు శీర్ధర పిలుపునిచాచ్రు. గురువారంఅమీనాపురం గార్మంలో
పారీట్ తొరూర్ర కేసముదర్ం సబ డివిజన నాయకురాలుజకుక్ల కొము
రకక్అధయ్క్షతన పారీట్ కారయ్కరత్లతో కలిసి వరధ్ంతి సభ పోసట్ర ను
విడుదల చేశారు. ఈ సందరభ్ంగా శీర్ధర మాటాల్డుతూ..
మారుమూల పార్ంతమైన గుండాలలో జనిమ్ంచిన ముకాత్ర పాషానన్
బయాయ్రం కేందర్ంగా వుంటూ అనేక ఉదయ్మాలలో పాలు పంచుకొ
నాన్డని అనాన్రు. తను జీవించిన కాలమంతా పర్తిఘటన పోరాట
పంథాను బలపరిచి రివిజనిజానికి వయ్తిరేకంగా ఆంతరంగిక
సిదాధ్ంత పోరాటం కొనసాగించాడని తెలిపారు. టైలస్ ఫాయ్కట్రీలలో
టైలస్ యూనియన ను సాథ్పించి వేలాది మంది కారిమ్కులకు మెరుగైన
వేతనాలు, సౌకరాయ్లు సాధించాడనాన్రు. పారీట్ బయాయ్రం సబ
డివిజన కారయ్దరిశ్గా,డివిజన,జిలాల్ కారయ్దరిశ్గా పనిచేసూత్ కేందర్
కమిటీ సభుయ్డిగా ఎనిన్కయాయ్డనాన్రు. కర్మశిక్షణ కలిగిన నాయకు
డిగా కారయ్కరత్లకు ఆదరశ్ంగా నిలిచిన పాషా కరోనా బారిన పడి
2020 సెపెట్ంబర24న మరణించడం విచారకరం అనాన్రు.ముకాత్ర
పాషా రెండవ వరధ్ంతి సందరభ్ంగా బయాయ్రం లో మధాయ్హన్ం1గం
టకు పర్దరశ్న,2 గంటలకు కీర్డా మైదానంలో బహిరంగ సభ
వుంటుందని ఈ కారయ్కర్మంలో పి డి ఎస యు రాషట్ర ఉపాధయ్కుష్లు
నేతకాని రాకేష, సిపిఐ ఎంఎల నూయ్ డెమోకర్సీసబ డివిజన
నాయకులు చిరర్ యాకయయ్, ఏఐకేఎంఎస జిలాల్ నాయకులు కొటట్ం
అంజయయ్, బటుట్ నాగేశవ్రరావు,పిడిఎస యు జిలాల్ నాయకులు తొటిట్
హరీష,పి ఓ డబుల్య్ జిలాల్ నాయకులు శారద ,రామడుగు శాయ్మల,
ఐఎఫిట్యు నాయకులు ఎండి మదార ,ఎం వెంకటాచారి,పి వై ఎల
నాయకులు ఎసేక్ షాజహాన పాషా, చిముమ్ల కమలాకర, చిరర్
సాయి, ఎం అశోక, బటుట్ మధు, ఏఐకేఎంఎస కేసముదర్ం మండల
నాయకులు వాంకుడోత హథిరాం, జలేల్ సైదులు, పరకాల యాకయయ్,
కే.మలల్య య్, ఐ ఎఫ టి యు మండల నాయకులు మునిగంటి
సుధాకర, సకినాల ఐలయయ్, నూకల లింగసావ్మి, భూకయ్ నీలమమ్
,యాదనన్ సారయయ్ తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.

Yదద అంబర \ట క బజ` రbల

తొరూర్రు మేజర నూయ్స సూరయ్ సెపెట్ంబర 22బీజేపీ రాషట్ర అధయ్కుష్డు
బండి సంజయ చేపటిట్న నాలుగో విడత పాద యాతర్-పర్జా
సంగార్మ యాతర్ ముగింపు సభ చలో పెదద్ అంబర పేట బహిరంగ
సభ కు తొరూర్రు మండలం నుండి బీజేపీ శేర్ణులు పెదద్ ఎతుత్న
తరలి వెళళ్డం జరిగింది.బీజేపి రాషట్ర నాయకులు నియోజకవరగ్
ఇనాచ్రిజ్ పెదగాని సోమయయ్ జెండా ఊపి వాహనాలు పార్రంభిం
చారు. కారయ్కర్మం లో బిజెపి తొరూర్రు శాఖ అధయ్కుష్డు పలెల్
కుమార, జిలాల్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ చీకటి మహేష గౌడ,జిలాల్ కారయ్దరిశ్
పరుపాటి రాం మోహన రెడిడ్, జిలాల్ నాయకులు పూసాల శీర్మాన,
రూరల మండలం అధయ్కుష్డు బొచుచ్ సురేష,మంగళపళిళ్ యాకయయ్,
పైండల్ రాజేష, కొముమ్ రాము,కొండ యాకనన్,వినయ కుమార శరమ్,
నూకల నవీన,గంధం రాజు, రాజ కుమార,సాయి,ఉదయ,
సిదుద్,వినున్,శివ,ఎం.హరీష గౌడ,జీవన రెడిడ్, తదితరులు పాలొగ్నాన్రు.
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మృతడ టంబనన
పరమరంన గపల
ననరవపట (సరయ మజర నయస): మృతుడి
కుటుంబానిన్ కాంగెర్స మండల అధయ్కుష్లు గోపాల నాయక
పరామరిశ్ంచారు. మండలంలోనిఅకక్ల చెడ గార్మ శివారు
కటట్యయ్ పలిల్ గార్మానికి చెందిన కోరె కొమురయయ్ మృతి
చెందగా విషయం తెలుసుకునన్ కాంగెర్స మండల అధయ్కుష్లు
గోపాల నాయక మృతదేహం పై పూలమాల వేసి నివాళుల
రిప్ంచారు.అనంతరం కొమురయయ్ కుమారుడు కోరె
మలల్యయ్ ,వారి కుటుంబ సభుయ్లని పరామరిశ్ంచారు.పరామ
రిశ్ంచిన వారిలో జిలాల్ కారయ్దరిశ్ మొగిలి వెంకట రెడిడ్,
మండల ఉపాధయ్కుష్లు ననెన్బొయిన రమేష యాదవ,
సరప్ంచ తూటి పావని రమేష, గార్మ కాంగెర్స అధయ్కుష్లు
పులిశేరు రాజేందర, నాయకులు కోరె కుమారసావ్మి,
బోనగిరి సారయయ్, చిటెట్ లింగయయ్, బొంత సారయయ్, ముతయ్ం
భదర్యయ్, గంట వీరనన్, దుడెడ్ శోభన, లకక్ కుమారసావ్మి,
కకేక్రల్ మధు, బొంత కుమార, గార్మ యువజన కాంగెర్స
అదయ్కుష్లు లకక్ రాజు, చిటెట్ రవి, తూటి చినన్ శీర్ను, శివ,
తదితరులు, ఉనాన్రు.

టపసస మంబర గ నలగండ రమ.

వరంగల సట (సరయ మజర నయస)
రేవంత రెడిడ్, భటిట్ వికర్మారక్, కొండా దంపతుల
ఆశీసుస్లతో టిపిసిసి మెంబర గా నలొగ్ండ రమేష ఎం
పికయాయ్రు. తూరుప్ కాంగెర్స నాయకులు కొముమ్ల సందీప,
మరియు పోలెపాక దురాగ్పర్సాద, ఆధవ్రయ్ంలో టిపిసిసి
మెంబర నలొగ్ండ రమేష ను తూరుప్ కాంగెర్స నాయకులు
మరియు కారయ్కరత్లు శాలువాతో సతక్రించి పూల బొకే ఇచిచ్
ఘనంగా సనామ్నించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ
కారయ్కర్మంలో కాంగెర్స కారయ్కరత్లు మారేడు నరస్యయ్, బొటల్
సదానందం, బొటల్ పర్సాద, రెనుకుటల్ రాము, రెడిడ్ మలల్
సావ్మి, మరుములల్ సంపత, దాసరి రాజేష, ఈదునూరి
అజయ, కొడం మహేష, కమల, కొముమ్ల పర్దీప, పర్వీణ,
ఎండీ అబజ్ల తదితర నాయకులు కారయ్కరత్లు పాలొగ్నాన్రు.

పరజ సంగరమ యతర సభ బజప ర>ల

వరంగల సిటీ (సూరయ్ మేజర నూయ్స)-భారతీయ జనతా
పారీట్ వరంగల జిలాల్ ఆధవ్రయ్ంలో పర్జా సంగార్మ యాతర్
బహిరంగ సభ కు బయలుదేరి వెళిల్న బీజేపీ నాయకులుఈ
కారయ్కర్మానికి 50 వాహనాలకు జెండా ఊపి పార్రంభించిన
కుసుమ సతీశ, ఎరర్బెలిల్ పర్దీప రావు పర్జా సంగార్మ యాతర్
నాలగ్వ విడత బహిరంగ సభ పెదద్ అంబర పేట లో జరిగే
సందరభ్ంగా కుసుమ సతీశ బాబు మాటాల్డుతూ.. వరంగల
తూరుప్ నుంచి 500 మంది నాయకులు, కారయ్కరత్లు తరలి
వెళుతునాన్రని అనాన్రు.ఈ కారయ్కర్మంలో ఎరుకల
రఘునారెడిడ్, బకం హరీశంకర, బైరి శాయ్మ సుందర,
పుపాప్ల రాజేందర, మారిట్న లూథర, అలల్ం నాగరాజు,
ఆకారపు మోహన, గడల కుమార, కుచన కార్ంతి, మాదాసు
రాజు, చింతం రాజు, బండారు కలాయ్ణి, సుజాత, బండి
సుజాత, సరితా, మాచరల్ దీనదయల, నాగరాజు, సతీశ,
శీర్నివాస, చందర్మోహన, సుబర్హమ్ణయ్ం, రవీందర, గోపి,
శీర్నివాస, చినన్ రావు, లింగమూరిత్, శరమ్, కోటి తరలివెళాల్రు.

రతలన మసం Dసతనన Gంర పరభతవం
చెనాన్రావుపేట సొసైటీలో రైతులకు రూ.5.53
కోటల్ చెకుక్ల పంపిణీ..కసూత్రాబ్లో జూనియర
కళాశాల భవనం పార్రంభం...మహిళలకు
బతుకమమ్ చీరలు, పింఛన లబిధ్దారులకు ధుర్వీ
కరణ పతార్లు పంపిణీ...నరస్ంపేట ఎమెమ్లేయ్
పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్...చెనాన్రావుపేట (సూరయ్
మేజర నూయ్స): తెలంగాణ రాషట్రంలోని
రైతులకు అందించే ఉచిత విదుయ్త పై కేందర్
పర్భుతవ్ం మోసం చేసుత్ందని నరస్ంపేట
ఎమెమ్లేయ్ పెదిద్ సుదరశ్న రెడిడ్ అనాన్రు.
గురువారం
చెనాన్రావుపేట
మండల
కేందర్ంలోని పార్థమిక వయ్వసాయ సహకార
సంఘం ఆవరణలో 1551 మంది రైతులకు 5
కోటల్ 53 లక్షల 80 వేల 778 రూపాయల
సవ్లప్ కాలిక రుణాల రెనుయ్వల చెకుక్లను
పంపిణీ చేశారు. అనంతరం చెనాన్రావుపేట,
అకక్ల చెడ, జోజిపేట నారాయణ తండా
గార్మాల మహిళలకు తెలంగాణ పర్భుతవ్ం
కానుకగా అందిసుత్న న్ బతుకమమ్ చీరలను,
నూతనంగా మంజూరైన ఆసరా పింఛన లబిధ్
దారులకు ధుర్వీకరణ పతార్లను అందజేశారు.
ఈ సందరభ్ంగా ఆయన మాటాల్డుతూ పర్తి
మూడు నెలలకు కొతత్ పథకంతో ముఖయ్మంతిర్
కేసీఆర సంకేష్మ పథకాలను అందిసుత్నాన్ర
నాన్రు. కరోనా సమయంలోనూ పర్జలకు
సంకేష్మ పథకాలను అందించిన ఘనత
టిఆరఎస పర్భుతావ్నికే దకుక్తుందనాన్రు.
రాషట్రంలో మతాలు, కులాల పేరుతో అలల్క
లోల్లం చేయాలని కుటర్ జరుగుతుందనాన్రు.
తెలంగాణ రాషట్రంలో అందిసుత్నన్ సంకేష్మ పథ
కాలను కేందర్ం ఉచిత పథకాలు అనడం

సిగుగ్చేటు అనాన్రు. రానునన్ రోజులోల్ దేశంలో
జై కిసాన ఉదయ్మం రాబోతుందనాన్రు.
తెలుగింటి
ఆడపడుచులకు
కానుకగా
అందిసుత్నన్ బతుకమమ్ చీరలను సదివ్నియోగం
చేసుకోవాలని ఆయన కోరారు. అదేవిధంగా
సొసైటీ ఆధవ్రయ్ంలో అందించే రుణాల
చెకుక్లను రైతులు ఉపయోగించు కోవాల
నాన్రు. అనంతరం కసూత్రాబ్ బాలికల
విదాయ్లయం ఆవరణలో రూ.1కోటి 35
లక్షలతో నూతనంగా నిరిమ్ంచిన జూనియర
కళాశాల భవనానిన్ పార్రంభోతస్వం చేశారు.
తదనంతరం పతిత్ నాయక తండ, లింగగిరి,
తోపనగడడ్ తండా, జలిల్, కంది గడడ్ తండా,
బాపునగర, శంకరం తండా, ఎలాల్యగూడెం,
చెరుకొముమ్ తండా, బోడ మాణికయ్ం తండా,
16 చింతల తండా గార్మాలోల్ని నూతనంగా
మంజూరైన ఆసరా పింఛన లబిధ్దారులకు
పింఛన మంజూరు పతార్లను పంపిణీ చేశారు.
ఈ కారయ్కర్మంలో ఎంపీపీ బాదావత
విజేందర, జడిప్టిసి బానోతు పతిత్ నాయక,
వైస ఎంపీపీ కంది కృషాణ్రెడిడ్, జిలాల్ పరిషత
కోఆపష్న సభుయ్లు మహమమ్ద రఫీ, మండల

పరిషత కోఆపష్న సభుయ్లు మహమమ్ద అబుద్ల
గఫార, ఎంపీడీవో గడడ్ం దయాకర , ఎంపీఓ
కూచన పర్కాష, గార్మ సరప్ంచులు కుండె
మలల్యయ్, అనుముల కుమారసావ్మి, అండర్
విజయరాణి బాలజోజి,
చెనాన్రావుపేట
సొసైటీ చైరమ్న ముదధ్సాని సతయ్నారాయణ రెడిడ్,
వైస చైరమ్న చింతకింది వంశీ, తొ గరు
చెనాన్రెడిడ్, రైతుబంధు మండల కనీవ్నర బురిర్
తిరుపతి, మాజీ ఎంపీపీ కేతిడి వీరారెడిడ్, మాజీ
జెడిప్టిసి జునున్తుల రామ రెడిడ్, కసూత్రాబ్
సెప్షల ఆఫీసర మెటుట్పలిల్ జోయ్తి, అమీనాబాద
సొసైటీ చైరమ్న మురహరి రవి, అమమ్ రాజేష,
బోడ బదుద్ నాయక, సముమ్ నాయక, మురళి
నాయక, హంస విజయరామరాజు, జునున్
తుల మహేందర రెడిడ్, శీర్ధర రెడిడ్, జంగిలి
రాజు, సరప్ంచులు గరిగె సతీష, బాదావత
మంగమమ్ మేగాయ్ నాయక, మాదారపు భాసక్ర,
జాటోత సావ్మి నాయక, బానోత శీర్నివాస,
భూకయ్ బదుర్, గుగులోతు రాజమమ్, బానోతు
శారద గణేష, బోడ ఆనంద, విజయ, మంద
జయ జనారధ్న, గుగులోతు కృషణ్, తదితరులు
పాలొగ్నాన్రు.

ఏఐటయస జలల రండవ మS సభలన
వజయవంతం Dయండ
వరంగల సిటీ (సూరయ్ మేజార నూయ్స)ఏఐటి
యుసి వరంగల జిలాల్ రెండవ మహాసభలు
సెపెట్ంబర 28, 29 2022న ఖమమ్ం రోడుడ్
డీసెంట ఫంక్షన హాల లో మహాసభలను
జయపర్దం చేయండి అంటూ.. గురువారం
శివనగర తమెమ్ర భవన లో ఏఐటీయూసీ
వరంగల జిలాల్ రెండవ మహాసభల కరపతర్
మును ఏఐటీయూసీ వరంగల అరబ్న జిలాల్
పర్ధాన కారయ్దరిశ్ గనాన్రపు రమేష మరియు
వరంగల రూరల జిలాల్ కారయ్దరిశ్ గుంపలిల్
మునీశవ్ర విడుదల చేయడం జరిగింది.
అనంతరం వరంగల అరబ్న జిలాల్ పర్ధాన
కారయ్దరిశ్ గనాన్రపు రమేష మాటాల్డుతూ..
భారతదేశంలో కారిమ్క వరగ్ పోరాటాలకు
పార్తినిథయ్ం వహిసూత్.. ఏరప్డిన మొటట్మొదటి
కారిమ్క సంఘం 1920లో ఏఐటీయూసీ సాథ్పిం
చబడింది. సవ్తంతర్ సమరయోధులు లాలా
లజపతిరాయ, బాల గంగాధర తిలక, జవహర
లాల నెహూర్, నేతాజీ సుభాష చందర్బోస
వీరితో పాటు ఆనాటి కమూయ్నిసుట్ కారిమ్క
సంఘాల నాయకులైన ఎస ఏ డాంగే,
ఇందర్జితుత్ గుపత్, పారవ్తి కృషణ్, ఏబీ బరధ్న
మొదుద్, మోహినుదీద్న, రాజ బహదూర గౌడ,
కేఎల మహేందర్, లాంటి పోరాట యోధులు

ఏఐటియుసికి నాయకతవ్ం వహించిన వారిలో
పర్ముఖులు దేశానికి సంపూరణ్ సవ్తంతర్ం
కావాలని నినదించిన మొటట్మొదటి సారిగా
తీరామ్నం చేసిన సంసథ్ ఏఐటియుసి సవ్తంతార్
నికి ముందు తరువాత కారిమ్క హకుక్ల కొరకు
పోరాడిన టేర్డ యూనియన చటట్ం పారిశార్
మిక సంబంధాల పర్మాదాల పరిహారాల చటట్ం
కనీస వేతనాల చటట్ం బోనస గార్ కూయ్టి ఈ
ఎస ఐ పి ఎఫ బి డి కారిమ్కుల చటట్ం భవన
నిరామ్ణ కారిమ్కుల చటట్ం గార్మీణ ఉపాధి
హామీ పథకం చటట్ం లాంటి 44 కారిమ్క
చటాట్లను సాధించింది కానీ నేడు దేశంలోని
కారిమ్క వరగ్ం తీవర్మైన ఆటుపోటల్ను ఎదురొక్ం
టునన్ది రక్షణ లేని పనికి తగిన ఫలితం లేని
సరైన వేతనాలు లేని ఉదోయ్గాలతో తీవర్మైన
పని ఒతుత్లతో అనేక ఇబబ్ందులు ఎదురొక్ం
టునన్ది. కారిమ్కులు 100 సంవతస్రాలు
పోరాడి సాధించుకునన్ 44 చటాట్లోల్
ముఖయ్మైన 29 చటాట్లను మారిచ్ వాయ్పారం
సులభతరం పేరుతో దేశ విదేశీ పెటుట్బడిదా
రులకు అనుకూలంగా నాలుగు లేబర కోడల్ను
పర్వేశపెటిట్ కారిమ్కుల హకుక్లను పాలకులు
హరించి వేసుత్నాన్రు. కేందర్ పర్భుతవ్ం నాలుగు
లేబర కోటుల్ మూడు రైతు చటాట్లు విదుయ్త

సంసక్రణల చటట్ం విదాయ్ చటట్ం ఆరిడ్నెనస్ ఫాయ్కట్
రీలలో డిఫెనస్ ఎంపాల్యిస సరీవ్స చటట్ం
పర్భుతవ్ రంగ సంసథ్ల ఆసుత్లు అమమ్టానికి
నేషనల ఫైల లైన చటట్ం పరిమ్నెంట ఉదోయ్గులు
హరించే ఫికస్డ్ టరన్ ఎంపాల్యిమెంట చటట్ం
అపిల్మేంట టిషలను దోచుకోవడానికి ఈ
కేందర్ రాషట్ర పర్భుతావ్లు అవలంబిసుత్నాన్యి.
కారిమ్కుల పకాష్న ఉండి పోరాటాలు చేసుత్నన్
ఏకైక కారిమ్క సంఘం ఏఐటియుసి అని ఆయన
అనాన్రు. సెపెట్ంబర 28 29 2022 తేదీలోల్
జరుగుతునన్ వరంగల జిలాల్ ఏఐటిటిసి రెండవ
మహాసభలను కారిమ్క వరగ్ం మొతత్ం విజయ
వంతం చేయాలని కారిమ్క వరాగ్నికి పిలుపుని
చాచ్రు. ఈ కారయ్కర్మంలో ఏఐటీయూసీ
వరంగల రూరల జిలాల్ అధయ్కుష్డు చెనన్కేశ
వులు, వరంగల అరబ్న జిలాల్ సహాయ
కారయ్దరిశ్ ఉపుప్ల రవి, భవన నిరామ్ణ కారిమ్క
సంఘం వరంగల జిలాల్ అధయ్కుష్డు ఎండి
యాకూబ, కే యోగానంద చారి, నరికే
కుమార, సాల్బ లిఫట్ మిలల్ర వరక్రస్
యూనియన నాయకుడు శివ మరియు తదిత
రులు పాలొగ్నాన్రు.

