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క్షేత్రస్థాయిలో కోవిడ్ బాధితులకు 
కోవిడ్ క్లట్లి 

పెంప్ణీ చేస్తున్న దృశ్యాలు



సన్ప గ్రామములో covid-19 రిలీఫ్ కార్ాక్రమెంలో భాగెంగా H. వర్లక్ష్మి అను సభ్యారాలిక్ల
నిత్యావసర్ సర్కులు గ్రామ సర్పెంచ్ గౌతమి చేతుల మీదుగా పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది



కళ్యాణదుర్గెం మెండలెం బోర్ెంపలిి గ్రామెం న్ెందు కోవిడ్ భాదితులు అయిన్  న్లుగురిక్ల  Af Ecology 
సెంసా ఆధ్వర్ాెం లోనిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది. 



యర్రగుెంట, అల్లిపుర్ెం గ్రామాలలో మొతుెం 7 మెందిక్ల పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది



సీబాయి గ్రామెంన్ెందు RDO  స్థర్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి స్థర్ గారి చేతుల మీదుగా 5 మెంది కోవిడ్ 
భాదితులకు నిత్యావసర్ సరుకులు పెంపణి చేయడెం జరిగెంది. కోవిడ్ బాధిత నిరుపేద కుట్లెంబాలకు
నిత్యావసర్ సరుకుల పెంప్ణీ కార్ాక్రమెంలో భాగెంగా నిజవలిి 5 మెందిక్ల పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది.



కునుతూరు కసిటర్ పోతుకుెంట గ్రామెంలో కోవిడ్ బాధిత నిరుపేద
కుట్లెంబాలకు నితావసర్ సరుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది స్థర్, ఈ
కార్ాక్రమానిక్ల MROనీలకెంఠ రెడ్డ,ి MPDO అశోక్ కుమార్ రెడ్డ,ిAPO అనిల్
కుమార్, డాకటర్ చెన్ననరెడ్డ,ిసెంట్రల్ ఆఫీస్ నుెండ్డ CB&ID కోఆరినిేటర్
రాజశేఖర్ స్థర్, MTL ర్మేష్ స్థర్, PME ఈశ్వర్ స్థర్, STO రామలిెంగ,ANM
శ్యామల,కార్ాకర్ు న్ర్మద ఆశ్ వర్కర్ అధిన్నరాయణమమ హాజరు కావడెం
జరిగెంది స్థర్



ముద్దాలపుర్ెం కిసటర్ గోట్కకరు,రామచెంద్ర పుర్ెం గ్రామాలలో గ్రామ పెంచాయతీ కారాాలయెం న్ెందు కరోన్ బాధితులు 
లిెంగపప,చెెంచులపప,ఓబులమమ,పద్దమవతి గార్ి కు  నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది.ఈ కార్ాక్రమానిక్ల COO ముర్ళి కృష్ణ
సర్,ఓబులపతి సర్,MTL న్నరాయణ రెడ్డి సర్,ANM ఆశ్యలత మేడెం,సర్పెంచ్ మదన్ మోహన్ రెడ్డి,ఆశ్ కార్ాకర్ులు రామెంజిన్మమ,పెదకాక,kk

లీల్లవతి, STO జె ర్మేష్, పాల్గగన్డెం జరిగెంది.



అర్వకూరు గ్రామములో కరోన్ తో చనిపోయిన్ వెంకటేష్ భార్ా గాయత్రి గారిక్ల నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణి 
చేయడెం జరిగెంది.



కడదర్కుెంట గ్రామెంలో కరోన్న బాధితురాలు అెంజిన్మమకు నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది.



బెళుగుపప మెండలెం న్ెందు  covid 19 క్లట్లి పెంప్ణి యర్రగుడ్డ  న్కకలపలిి  
శీరిప గ్రామాలలో పెంప్ణి  చేయడెం  జరిగెంది స్థర్



కుెందురిప గ్రామెంలో 7 మెందిక్ల పెంప్ణీ చేయడెం
జరిగెంది.ఈ కార్ాక్రమానిక్ల మెండల సిబ్బెంది సర్పెంచ్
రాెంమూరిు,MPDO న్నరాయణస్థవమి,MRO ఈశ్వర్మమ
మేడమ్,RI కుళ్యయిపప స్థరు గారు,CI గణేష్ స్థర్
గారు,VRO ఇెంద్రజ అెంగన్వాడ్డ సిబ్బెంది ఆశ్వర్కర్ హాజరు
అయ్యారు స్థర్.



గొట్లిర్ గ్రామెంలోని కొవిడ్ బాధితులకు, నిరుపేద కుట్లెంబాలకు 
నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది. 



శెట్కటరు మెండలెం లోని గ్రామాలలలో కరోన్న వాాధితో బాధ్పడుతున్నవారు కుట్లెంబాలకు మరియూ మర్ణిెంచి ఆరిికెంగా ఇబ్బెంది పడుతున్నన 
వారిక్ల AF -ఏకాజి సెంసా నుెండ్డ నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది. ఈ కార్ాక్రమెంకు గ్రామ సర్పెంచ్ లు ,MEO శ్రీధ్ర్ స్థర్,  గ్రామ 
సచివాలయెంలోని సిబ్బెంది  పెంచాయతీ సక్రెటరీ ,ANM లు, ఆశ్ వర్క లు,SMG, GSMS లీడరుి సెంట్రల్ ఆఫీస్ నుెండ్డ బ్రహ్మమశ్వరావు స్థర్ , షేక్ష వలి 
స్థర్ , MTL లక్షమన్న స్థర్ వెంకటేష్ స్థర్ ఇతర్ మెండల సిబ్బెంది , కార్ాకర్ులు పాల్గగన్ననరు.



జెంబుగుెంపుల కిసటర్  న్ెందు Covid బారిన్ పడ్డన్ నిరుపేద కుట్లెంబాలకు
రేష్న్ క్లట్స్ 11 మెందిక్ల పెంప్ణి చేయడెం జరిగెంది.



శెట్కటరు మెండలెం కన్కూరు గ్రామెం



లక్షమెంపలిి  కిసటర్ లోని కైరేవు, చెరోిపలిి, యర్రబోరేపలి ిగ్రామాలలో కరోన్న బారిన్ పడ్డ మర్ణిెంచిన్ వారిక్ల మరియు ఆరిాకెంగా 
ఇబ్బెంది పడుతున్నన కుట్లెంబాలకు నితావసర్ సరుకులు ఎఫ్ ఎఫ్ ఎకాలజీ ఆధ్వర్ాెంలో పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది,



తూమకుెంట గ్రామెం సర్పెంచ్ హనుమెంతరాయుడు అధ్వర్ాెంలో కోవిడ్ బాధితులకు 
నిత్యావసర్ సరుకుల పెంప్ణీ



గురువే పలిి గ్రామ న్ెందు కోవిడ్ బాధితులకు నిత్యా అవసరాలపెంప్ణీ



చెరోిపలిి గ్రామెం covid -19వచిిన్ బాధితురాలు శ్రీకాెంతమమ కు మరియు స్తకన్ా కు PME శిరీష్ మేడెం
మరియు MTL విజయ్ కుమార్ స్థర్ sto మరియు kk చైతన్ా ఆశ్ వర్కర్ మరియు GSMS లీడర్్

గ్రామసచివాలయెం నుెండ్డ సక్రటరీ స్థర్ అగ్రికలిర్ స్థర్ కలిసి నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణి చేయడెం
జరిగెంది



బ్ెండమీదపలిి గ్రామెంలో covid -19 వచిిన్ బాధితుడు ఆదేపప కు pme శిరీష్ మేడమ్ 
మరియు mtl విజయ్ స్థర్ మరియు sto మరియు kk



పాలబావి గ్రామెంలో covid -19 బాధితుడు లక్ష్మి న్నయక్ క్ల pme శిరీష్ మేడమ్ మరియు mtl విజయ్ స్థర్ మరియు సక్రటరీ మరియు 
గ్రామ పెదాలు మరియు sto మరియు kk కలిసి నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణి చేయడెం జరిగెంది



హెంపాపుర్ెం గ్రామెం లో covid -19వచిిన్ బాధితులు కు లక్ష్మిదేవి మరియు గెంగమమ మరియు సిెంగార్మమ pme శిరీష్ 
మేడెం మరియు mtl స్థర్ sto న్రేెంద్ర స్థర్ లక్ష్మిన్నరాయణ స్థర్  kk అరుణ gsms లీడర్్ ఆశ్ వర్కర్ కలిసి నిత్యావసర్ 

సరుకులు పెంప్ణి చేయడెం జరిగెంది



బెళుగుపప మెండలెం  న్ెందు కోవిడ్ 19  RDO  & MRO చేతులు  మీదిగా కోవిడ్ క్లట్లి పెంప్ణి  చేయడెం  జరిగెంది



Kuderu మెండలము Gottukur3. రామచెంద్రాపుర్ెం1. ఆర్వకురు 1.Kadadarakunta 1.Cholasamudram 5 . జయపుర్ెం 1. MM Palli ST 
కాలనీ 4. Korrakodu 3. జలిిపళి ి2. Muddalapuramu 1. కరుటిపలిి 9. Epperu 5. Kalagalla 2. మొతుెం 38 నితా అవసర్ సరుకులు 

Covid వచిిన్ పేద కుట్లెంబ్ల వారిక్ల క్లట్స్ ఇవవడెం జరిగెంది. 



కోడ్డపలిి, మల్లిపుర్ెం, పాలవాయి, దుర్దకుెంట గ్రామాలలో కోవిడ్ వచిిన్ వారిక్ల హాసిపటల్ నుెండ్డ ఇెంటిక్ల 
వచిిన్ వారిక్ల కోవిడ్ బాధిత నిరుపేద కుట్లెంబాలకు నిత్యావసర్ సరుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది




