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మానిరేవు క్ిస్టర్ లో ముగుురు కోవిడ్ భాదితులు కు నిత్యావస్ర స్రుకులు పెంపణి చేయడెం జరిగెంది.ఈ కారాక్రమెంలో 
భాస్కరబాబు స్థర్ ,VRO ఉలిగన్న,స్చివాలయ సిబ్బెంది  స్థర్,ఆశ్యవరకరు,ిభవాని mtl ,కారాక్రు అనిత పాల్గున్డెం 
జరిగెంది.స్థర్



తిమాాస్ముద్రెం క్ిస్టర్ లో ఆరు మెంది కోవిడ్ భాదితులకు నిత్యావస్ర స్రుకులు పెంపణి చేయడెం జరిగెంది. కొక్న్వీన్ర్ రామాెంజనేయులు
గారు,భాస్కరబాబు స్థర్ గారు,mtl భవాని పాల్గున్డెం జరిగెంది.





కోవిడ్ బాధిత నిరుపేద కుట్లెంబాలకు నిత్యావస్ర స్రుకుల పెంప్ణీ కారాక్రమెంలో భాగెంగా కుెందురిి గ్రామెంలో 12 మెందిక్ల పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది.ఈ 
కారాక్రమానిక్ల మెండల సిబ్బెంది స్రిెంచ్ రాెంమూరిు,స్థరు గారు,CI గణేష్ స్థర్ గారు,VRO రాఘవెంద్ర స్థర్ గారు,డాక్టర్ అనూష మేడమ్ గారు అెంగన్వాడి సిబ్బెంది 
ఆశవరకరుి హాజరు అయ్యారు స్థర్.































రాపాుడు మెండలెం న్ెందు కోవిడ్ బాధితులకు నిత్యావస్ర స్రుకులు పెంప్ణీ Af ఏకాలజీ ఆధ్ీరాెంలో హెంపాపురెం లో 2 ఎెం.చెర్లిపలిి న్ెందు 1 
రామనేపలిి 6 లో పులిలరేవు 3  మరియు గొలి పలిి లో 1 రిక్ల  మొతుెం 13 మెంది కోవిడ్ బాధితులకు నితావస్ర స్రుకులుపెంప్ణి చేయడెం జరిగెంది 
ఈ ప్రోగ్రాెం క్ల గ్రామ స్చివాలయ సిబ్బెంది  ,రాపాుడు SI రామాెంజినేయులు హెడ్ మాస్టర్ లిెంగన్న పెంచాయితీ కారాదరిి రమణ AF ఏకాలజీ సెంటర్ 
నెండి PME శిరీష. గారు, MTL విజయ కుమార్ ,STO లో శిలి, స్తన్వత,  GSMS లీడరుి నాగరాజు,పోతలయా,క్ళ,రామాెంజిన్మా అెందరి ఆధ్ీరాెంలో
కోవిడ్ భాదితులకు నిత్యావస్ర స్రుకులు పెంప్ణీ జరిగెంది .



మల్లిపురెం క్ిస్టర్, పాలవాయి గ్రామెంలో కోవిడ్ వచిి రిక్వరీ అయిన్ నిరుపేద కుట్లెంబ్ స్భ్యాలకు నెలకు స్రిపడు 
నిత్యావస్ర స్రుకులు పెంప్ణీ చేయడెం జరిగెంది. ఈ కారాక్రమానిక్ల పెంచాయతీ సక్రెటరీ వీర క్రియపి స్థర్, vro రామక్ృషణ 
స్థర్, స్చివాలయ సిబ్బెంది, మరియు భాస్కర్ బాబు స్థర్, mtl భవాని మేడెం, sto వణు, కారాక్రు లీల్లవతి, ఆశ వరకర్ 
వరలక్ష్మి gsms క్న్వీన్ర్, స్భ్యాలు హాజరుకావడెం జరిగెంది.



అక్కపలిి క్ిస్టర్ covid 19 వచిి రిక్వరీ 
అయిన్ పేదవారిక్ల నెల పడి స్రుకులు 
ఆరు మెందిక్ల ఇవీడెం జరిగెంది ఈ 6 
మెంది గాజులపలిి నెంచి ఇదదరు 
ఎర్రెంపలిి నెంచి ముగుురు బోయిన్పలిి
నెంచి ఒక్రు ఈ మూడు గ్రామాలకు 
స్ెంబ్ెంధిెంచి బాధితులకు ఎర్రెంపలిి 
గ్రామెంలో స్చివాలయెం సిబ్బెంది. 
స్ెంతోష్ ఆశ వరకర్ దురుమా అెంగనాీడీ 
టీచర్ శ్యరద అన్సూయమా కారాక్రు 
హేమావతి జి ఎస్ ఎెం ఎస్ లీడర్్ 
స్తధాక్ర్ రెంగయా మరియు భాస్కర్ 
బాబు స్థర్ గారు ఎన్ టి ఎల్ భవాని 
మేడెం గారు ఎస్ టి వి ఇెందిరమా 
హాజరు కావడెం జరిగెంది

























Kuderu Mandalamu లో నాలుగు క్లస్టర్స్ లో 34 కిట్్ నిత్ాావస్ర స్రుక్ులు( 20 రకాలు )పంపిణ ీచేయడం జరిగింది .ఈ కారాక్రమంలోCOO 
మురళి క్ృష్ణ  Sir గారు. KKs. Small Group లీడర్స్ .మరియు మండల అధికారులు MPDO లక్ష్మీనారాయణ Sir గారు. SI యువరాజు Sir గారు. 
డాక్టర్స లక్ష్మీనారాయణ Sir గారు.ANM ఆశా వరకరుల  క్లస్టర్స Field Staff. MACS Directors.CEO పాలగొ నాారు.










