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  మందస పట్టణంలో కొలువుదీరిన కిలలమమ తల్లల:      

      దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా మందస 

పట్టణ మరియు పరిసర్ పరా ంతాల ఆరాధ్య 

ద ైవమ ైన కిలలమమత్ల్లల మందస పట్టణంలోని 

రాజుగార ి కోట్ ఆవర్ణలో కొలువుదీరింది. పరతి 

ఏట్ా దసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా కిలలమమ త్ల్లల 

పిడిమందస గాామం న ండి మందస వచ్చి, 

మందస పట్టణంలో  రోజులపాట్ు భక్ుు లక్ు 

దర్శన భాగ్యం క్ల్లపంచ్చ తిరిగ ి పిడిమందస 

గాామానికి వెళ్ళిపో త్ ంది. కిలలమమ  త్ల్లల మందస 

పట్టణం న ండి అమమవార్ు తిరిగ ి వెళ్ళలన 

త్ర్ువాతి రోజున మందస మరియు పరిసర్ 

పరా ంతాల పరజలు దసరా ఉత్సవాలన  

జర్ుపుక్ుంట్ార్ు. 

       

  నాడు- నేడు పధకం కిరంద నూతన భవనాల నిరమమణానికి సథల పరిశీలన:   

 
                                       గ్ాండ్ లో సథలానిి పరిశీల్లస ు ని దృశ్యం 
 



 

 

  ఇట్ీవల ఆంధ్ర పరదేశ్ రాష్టట ర పరభుత్వం నాడు 

నేడు పధ్క్ం కింాద మంజూర్ు చేసిన స మార్ు 
01.60  కోట్ల  రూపమయిల నిధ్ లతో శీర రమజా 

శీరనివమస మెమోరియల్ జిలలల  పరిషత్ ఉననత 

పమఠశమల గ్ర ండ్ లో నూత్న భవన (అదనపు 

త్ర్గ్తి గ్ద ల ) నిరామణానికి సంబంధిత్ 

అధికార్ులు సథల పరిశీలన చేయడం జరిగింది. 

ఈ కార్యక్మాంలో పాఠశాల ఉపాధాయయులు 

సాంబమూరిు మాసటర్, పీడీ ర్వి క్ుమార్ 

మొహంతి, మందస పట్టణ వెైసీపీ నాయక్ులు 

కిషో ర్, గినిి తిర్ుపతి రెడిి , క్ంచ్చ బెహరా ( 

ఎంపీట్ీస ీ), కిలలమమశెట్టట   నరేష్, వడిి  చందర శేఖర్ 

మరియు మందస యువక్ులు, పెదదలు 

పాలగొ నడం జరిగింది.

 

     జాతీయ స్మథ యి స్మఫ్టట  బాల్ పో ట్ీలకు ఎంపిక ైన మందస (ఆణి)ముతయం సిదూూ  

:  

 
                            సదిాూ రూ ను అభినందిసుు నన జిలలల  స్మఫ్టట బాల్ అస్ో సయిిేషన్ సభుయలు  

మందస పట్టణం, క్ంచ మ ై కాలనీ కి    

చ ందిన సిదాూ రూ మహరణా జాతీయ సాఫ్టట బాల్ 

పో ట్ీలక్ు ఎంపిక్యాయర్ు. జాతీయ సాథ యి సాఫ్టట  
బాల్ ట్ోర్ిమ ంట్ అకోట బర్ లో గుజరమత్ 

రమజధాని గమంధ ీ నగర్ లో జర్గ్న నాియి. ఈ 

పో ట్ీలలో పాలగొ నే ఆంధ్ర పరదేశ్ జట్ుట క్ు మందస 

పట్టణానికి చ ందిన సిదాా రా్ మహర్ణ ఎంపికెైనట్ుల  

మందస ఉనిత్పాఠశాల పరధానోపాధాయయులు 

భాసకర్రావు గార్ు, పీడీ ర్విక్ుమార్ మొహంతి 

గార్ు అభినందన లు త ల్లయజేయడం జరిగింది. 

ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఉపాధాయయ సిబబంది, 

పట్టణ పెదదలు పెదదఎత్ ు న సిదాా రా్ మహర్ణ క్ు 

అభినందనలు త లపడం జరిగింద.ి     

 

 



 

 

           వచేి వార్ం సంచ్చక్ న ండి మందస క్ు సంబంధించ్చన మరినిి విశేషాలతో మీ ముంద క్ు వసాు మని 

త ల్లయజేసూు  

 

 

పరచ ర్ణ క్ర్ు :  హేమంత్ 

  


