పత్రికా పికటన

తేది.01.07.2021

గ్హాభాలలో చ్చదనం వెల్లివిరిమాలతు తృహరివుధ్ధ్ యం, అభిఴాద్ది కహయయక్ాభాలలో
భుందంజలో తులవహలనే ఉద్ధ్ వయంతో రబుత్వం తృహరయంభించిన లలిరగతి కహయయక్ాభంలో
రజారతితుధ఼లందయు తృహలగొతు క్శట డి తుచధసతే గ్హాభాలు అభిఴాద్ద్ భాయొ ంలో మతుస్హేమతు
రబుత్వ రధాన కహయయదరిి శ్రా స్ో మేశ్ క్ుభార్ అనాాయు. గుయువహయం యంగ్హరెడిి జిలాి వంషహఫాద్
భండలంలో నానాజిూర్ గ్హాభంలో తుయవహంచిన నాలుగఴ విడత్ లలి రగతి కహయయక్ాభంలో
తృహలగొనాాయు. ఈ షందయభంగ్హ తుయవహంచిన గ్హాభషబలో స్హ్తుక్
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తృహటు స్హ్తుక్ రజా రతితుధ఼లు తృహలగొనాాయు.
గ్హాభషబలో షవచ్ఛ రతిజఞ అనంత్యం రగతి తువేద్దక్న఼ చ్ద్దవిన త్రహవత్ రబుత్వ
రధాన కహయయదరిి రషంగ్ించాయు.ఈ షందయభంగ్హ రబుత్వ రధాన కహయయదరిి భాటాిడుత్ూ
రహశట ర భుఖ్యభంతిర శ్రా కె.చ్ందరశేఖ్ర్ రహఴు గ్హయు లలిలు, టట ణాల అభిఴాద్ద్ కోషం లలి రగతి,
టట ణ రగతి తో తృహటు చ్చదనం కోషం సరిత్హాయం కహయయక్ాభాతుా తృహరయంభించాయతు, ద్ద
రోజుల తృహటు జయుగుతామతు రజారతితుధ఼లు, అధదకహయులు షభనవమంతో క్శట డి తుచధసతే
గ్హాభాలు వుబరంగ్హ త్మాయఴుతామతు భుఖ్యభంతిర గ్హరి ఆకహంక్ష అతు అనాాయు. గ్హాభాలలో
షయపంచ఼్లు, కహయయదయుిలు రతి రోజు తృహరివుధ్ధ్ య కహయయక్ాభాలన఼ ఉదమం యయవేక్ించాలతు,
గ్హాభం ముత్ే ం తియగ్హలతు వీధ఼లతో తృహటు డ్యి
రై ని న఼ వుబరయచాలనాాయు. మిశన్ బగ్ీయథ
ద్ావరహ ఇంటింటికి నలాిల ద్ావరహ భంచి తూటి షయపరహ ద్ావరహ ఏవిధమైన వహయధ఼లు రఫలడం
లేదనాాయు. ఆరోగయయమైన షభషయలు త్గ్హొమనాాయు. రతి గ్హాభాతుకి టారక్టర్, టారలీ,
టాయంక్యుి ఉనాంద఼న ఎఴరిమీద ఆధాయడఴలసన అఴషయం లేదనాాయు. సయత్హాయం ద్ావరహ
గ్హాభంలో ఫాగ్హ ముక్కలు నాటాయతు, నయసరీ ఫాగుందతు, స్హ్తుక్ అఴషరహలక్ు ద్ీతు ద్ావరహ
ముక్కలు షభక్ూయుచకోవహలతు అంటూ ఈ స్హరి రతి ఇంటికి వహరి ఇంటిఴద్ధి ఆయు
ముక్కలన఼ అందజేషే ఼నాాభతు, త్ద్ావరహ గ్హాభం ముత్ే ం చ్చదనంతో వెల్లివిరిమాలతు
భుఖ్యభంతిర గ్హరి ఉద్ధ్ యవయభతు అనాాయు. గ్హాభంలో తూయు తుల్లచధ రద్ధశహలు లేక్ుండా
చ్ఽడాలతు, డ్రై డధ న఼ తుయవహంచాలతు ద్ీతు ద్ావరహ భలేరిమా, డ్ంగయయ లు రహఴతు అనాాయు.
గ్హాభంలో తురిమంచిన వెరక్ుంఠధాభంన఼ వహడుక్లోకి తీష఼క్ురహవహలతు అనాాయు. రతి గ్హాభ
ంచామతీకి తుధ఼లు షత్వయం విడుదల చధషే ఼నాాభనాాయు. గ్హాభష఼్ల కోరిక్ మేయక్ు సస
రోడ్ న఼ భంజూయు చధషే ఽ త్వరిత్గతిన తు ూరిే చధమాలనాాయు. త్డి తృొ డి చ్త్ేన఼ వేయు
చధమాలతు సెగ్ిాగ్ేశన్ షెడ్ న఼ వహడాలతు అనాాయు.

దళిత్ులలో తదరిక్ తుయమమలనక్ు వహరి అభిఴాద్ద్ కోషం రహశట ర భుఖ్యభంతిర గ్హయు దళిత్
ఎంఴర్ మంట్ సకం క్ు యమక్లపన చధశహయతు రజా రతితుధ఼లు అధదకహయులతో ద్ాద్ాు ద్ద
గంటలు షభావేవం తుయవహంచాయతు, రతి తుయోజక్ఴయొ ంలో 100 భంద్ద చొుపన 10 లక్షల
యమతృహమాలన఼ రెైత్ు ఫంధ఼ త్యహాలో వహరి అకౌంటులో జభచధసతలా కొత్ే ఆలోచ్నక్ు శ్రాకహయం
చ఼్టాటయతు, ఈ పథకహతుకి షంఫంధదంచిన గ్ెైడ్ లలరన్స త్వయలో జారీ అఴుతామనాాయు.
తుయుద్య యగులు, తద దళిత్ులు తదరిక్ం న఼ండి ఫమటడధలా షహామం అంద఼త్ుందనాాయు.
గ్హాభలలో దళిత్ వహడలన఼ షందరిించి షభషయలన఼ రిశకరించాలనాాయు.
గ్హాభ షబ అనంత్యం వెరక్ుంఠధాభాతుా షందరిించి చ్చదనం ెంుక్ు షఽచ్నలు
చధమడంతో తృహటు దళిత్ వహడలో ముక్కలు నాటాయు. లలిరక్ాతి ఴనాతుా షందరిించి
ముక్కన఼ నాటడంతో తృహటు అధదకహయులన఼ అభినంద్దంచాయు.
రహజేందరనగర్ శహషనషబుయలు టి. రకహశ్ గ్ౌడ్ భాటాిడుత్ూ రబుత్వ రధాన కహయయదరిి
గ్హయు త్భ తుయోజక్ఴయొ ంలో గ్హాభంలోతు లలిరగతి కహయయక్ాభంలో తృహలగొనటం టి షంతోశం
ఴయక్ే యుషఽ
ే భుఖ్యభంతిర గ్హయు ఆశంచిన మేయక్ు గ్హాభ అభిఴాద్ద్ కి చ్చదనం, తృహరివుయధ్ధ్ యం
మయుగుదలక్ు అందయు క్ాష చధమాలనాాయు.
ఈ కహయయక్ాభంలో అడిశనల్ క్లలక్టర్ శ్రా రతీప్ జెరన్, ఆర్ డి ఓ శ్రాభతి చ్ందరక్ళ,
గ్హాభషయపంచ్ శ్రాభతి క్లపన, జెడ్ టిస శ్రాభతి త్తూవరహజ్, ఎం శ్రాభతి జమభమ, వెరస్
ఎం శ్రాభతి తూలా ముసన్ నామక్, ఎంటిస శ్రా కహంతి క్ుభార్ లు తృహలగొనాాయు.
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