
పత్రికా పికటన 

  
 

 

కరోనా వ ైరస్ వాప్ి  నియంత్రణ, లాక డౌన్  సమయంలో ప్ేద రజలకు, వలస కరమికులకు అండగ నిలిచిన 
దాత్లకు, సవచ్చంద సంసథలకు  రత్యాక అభినందనలు.... కరననలు జిలాా  ఎస డాకటర్ పకకీర కగమన లాి 
ఐప్యస్ గరు.  

 దాత్లు మ ందఽకు వచిచ ఆదఽకోవడం అభినందనీయం.  
 

  దాత్లనఽ అభినంద ంచి రశంస త్రా లు అందజేసన  జిలాా  ఎస. 

కరననలు, మే 31 :  కరోనా విజింభించిన సమయంలో రజలు కరోనా ఫారమన డకుండా నుర ణాలకు 
త్ెగమంచి విధఽలు నిరవహ ంచిన జిలాా  నుో లీసఽ యంత్ార ంగనికి, ప్ేద రజలకు అండగ నిలిచిన దాత్లు మరమయ  
సవచ్చంధ సేవసంసధలకు మనసాపరమిగ అభినందనలు త్ెలుుత్ునానమని కరననలు జిలాా  ఎస డాకటర్ 
పకకీర కగమన లాి ఐప్యస్ గరు అనానరు.   

ఆద వరం జిలాా  నుో లీసఽ కరాలయంలో దాత్లనఽ అభినంద ంచి  జిలాా  ఎసగరు రశంసత్ార లనఽ 
అందజేశరు.  

జిలాా  ఎస గరమ చయత్ుల మీదఽగ రశంసత్ార లు అందఽకునన వరమలో.... 1) కరననలు  ఫాలాజీ 
కాంటిన్ నిరవహకులు శ్రీ మ ను రజశేఖర్ 2) శ్రీ సయి ఎంటర్ ప్్ైజైెస్ టోల్ నుా జా యజమానాం వ ై. 
రవిచ్ందర 3) నరవ రజశేఖర్ రెడడి  4)  సధఽల సత్ానారయణ రెడడి  5) లలా  రమణా రెడడి  లు ఉనానరు.   

ఈ సంధరఫంగ జిలాా  ఎస గరు మాటాా డుత్ూ.... ఫాలాజీ కాంటిన్ – శ్రీ సయి ఎంటర్ ప్్ైజైెస్ – త్ానా  
వరమ ఆధవరాంలో  లాక డౌన్ సమయంలో 68 రోజుల నుటు సఽమారు 3 లక్షల పుడ్ నుాకెటానఽ అందజేయడం 
జరమగమందనానరు. కరననలు టటణంలో కరోనా విధఽలు నిరవహ ంచయ నుో లీసఽలకు మరమయ  పుట్ నుత్ ప్్ై ఉండయ 
ప్ేద వరమకి, ఇత్ర రష్టట ా ల నఽండడ (రైెళ్ళలోా ) వచయచ వలస కరమికులకు   కూడా  నుో లీసఽల దావర ఉదయం, 
మధ్ాాహనం, రత్రర పుడ్ నుాకెటానఽ చాలా ఫాగ ంప్ణి చయయించ్డం జరమగమందనానరు.  



ఇలాంటి దాత్ల సాపరమిత్ో నుో లీసఽ సఫఫంద  విధ్  నిరవహణలో అహరమనశలు కిష చయస రజలకు ఇంక 
మేరుగైెన సేవలంద ంచయందఽకు సధ్ద ంగ ఉంటారనానరు.  

కరోనా మహమాిరమని త్రమమికొట్టందఽకు లాక డౌన్  అమలవుత్ునన విత్ీర రమసథత్ులోా  ప్ేదలు 
ఆకలిత్ో అలమటించ్ కూడదని  గౌరవ మ ఖామంత్రర గరు ఇచిచన  ప్లుు మేరకు  అనేక మంద  దాత్లు, 
సవచ్చంద సంసథలు సంద సాి  చయయూత్నిచాచయనానరు.  

లాక డౌన్  సమయంలో  ఉనుధ్  లేక అనేక మంద  తీవర ఇఫఫందఽలోా  ఉండయవరని , ఇలాంటి సమయంలో 
ప్ేద రజలకు అవసరమ ైన బియాం, ులు, కూరగయలు , ఆహారం నుాకెటానఽ త్ద త్ర నిత్ాావసర 
వసఽి వులనఽ ంప్ణీ చయయడం టా కిష చయసనందరమకి అభినందనలు త్ెలుుత్ునానమనానరు. 

ఈ కరాకమీంలో  స్షల్ ఫార ంచ్ సఐ శ్రీ వన్ కిశోర్ ఉనానరు.  

 

 జిలాా  నుో లీసఽ కరాలయం నఽండడ జారీ చయయడమ ైనద . 


