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N.S.S.SPCIAL CAMP
03-02-2022 to 09-02-2022

 at Chakrayapalem and Gopalapuram
�.03-02-2022 నుం� �.09-02-2022 వరకు క��ల
��య �� పథకం యూ�� 1 మ�యు �ండు �రు
చ�� య��ం మ�యు ��ల�రం �� �ల� ��ష� 
 ��ం� �ర��ంచుట జ��ం�. ఈ సందర�ం� క��ల
������ �.�.�హన�� మ�యు �ం� ఆ�సరు�
������ ���రు� లకు అవసర�న సూచనలు సల�లు
అంద��రు.. ముఖ�ం� �� �ర�క��ల�
�లుపంచు�వల�న అవస��� గూ�� �వ�ం�రు.

�.03-02-2022 న ��ల�రం �� మ పం�య�
���లయం� స��శ� ఆ �� �యవల�న �ర�ప���క
రూ�ం�ంచు�వడం జ��ం�. ఈ �ర�క���� �� మహమ��
ర� , �ట� క�� అద���ులు అధ��త వ�ం�రు. �� మ��ం
��మూరు� లు, �� యర���ష��� �ద� �బు, � �ద ���య�
�ద�న ���క �వకులు, �� మ పం�య� �ర�ద��
��� ��రు..తదుప� �� మ ప��న రహ�� మ�యు ��లయ
ప�స�లందు స�చ�త- ప�శుభ�త �రకు శ�మ�నం �ర��ం�
�ల��ట�ను �ల�ం� రహ�� శుభ�పరచడం జ��ం�.



చ�� య��ం� మురుగు �లువలు శుభ�ం �యుట 

� 09-02-2022 �డు క��ల�
���ర�క��లను ఏ��టు �యడం జ��ం�.
�వ� ��న క��ల ప�స�లను శుభ�పర�
�ం�ం� బయట ఉన� �టు�  �క�లను
�ల�ం� ప�స�లను శుభ�ం �యడం
జ��ం�. ������,���రు� లకు అ�� ��లు
మ��హ� �జన సదు�యం ఏ��టు
�యడం జ��ం�. క��ల ���� �క�ర� �.
ప��� �రు స�యం� �స�� �� �
వ�వహ�ం� అందరకు రు�కర�న �జనం
అంద��ర� ������ �. �.�హ� ��
�రు అ�నం�ం�రు.



చ�� య��ం నందు �ల� �ట�ను �ల�ంచుట

చ�� య��ం �� మం� ప�జలకు ప�శుభ�త పట�  అవ�హన క��ంచుట 

ఎ�.ఎ�.ఎ�. �� ��గం తరు�న �.05-02-2022 నుం� చ�� య��ం
�� మం� �� �ర�క��లను �� రం�ంచడం జ��ం�.  ఈ సందర�ం� �� �క
�ఠ�ల� జ��న స��శం� �ట�క�� అధ��ులు మహమ�� ర�
��� డుతూ ���రు� లకు �� �ణ ప���తులు అర�ం �సు�వ���
�హదపడుతుంద� అ��రు. �� మ స��లయం �డు� కు ఇరు��� ఉన�
�ల�  �ట�ను �ల�ం� �లువల� ��క �ల�ం�రు. ఈ �ర�క�మం�
�� మ సర�ం� �గులమూ� న��, �� యు.�వ�లన, (�ట� క�� సభులు
మ�యు �ర� ������), �� ��� చంద���, (��త�క ప��ధకులు),
NSS Coordinators �� � ప�భు��(unit-1), �.�ల� అ�త(unit-2)
మ�యు క��ల ������ ���రు� లు షు�రు �ండు వందల మం�
��� ��రు.



NEWS PAPER CLIPPINGS
ON N.S.S. PROGRAMME



      � 09-02-2022 �డు మ��హ�ం ౩ గం. లకు �ం� ��గం తరు�న
�� ఒక పదం �రు��� ఉ��శ�ం� ఏ��టు �యబ�న �రు� ను క��ల
������ �. �. �హన �� ��� ఆ�ష��ంప�యడం జ��ం�. ఈ
సందర�ం� ������ ���రు� లకు �� పద సంపదను
�ం�ం�ంచు�నుట వల�  క�� ��లను �వ�ం�రు.

09/02/2021న క��ల� �� అ���ష� �రకు అ�� ���లు మ�యు �బ�ం� తమ
శ�� వంచన �కుం� కృ� �సు� ��రు.2020-21 సంవత�రమునకు ���క ���కను
(A.Q.A.R) త�రు �యుటకు  I.Q.A.C/N.A.A.C �ఆ���ట�
�.ఎ�.�.రమణ �� ఆధ�ర�ం� ����య� ��� స���లు �ర��ం�
అవసర�న సూచనలు సల�లు అంద��రు.



�.11-02-2022 న అంత�� ��య ���� � సందర�ం�  ��ల�
మ�యు �ట� ���లు సంయుక�ం� ఏ��టు ��న స��శం�
������ ���రు� లకు ���య దృక�థం అలవరచు�వల�న
ఆవశ�కతను ప��ధన పట�  ఆశ��� �ం�ం�చు�వల�న అవస���
గూ�� ���రు� లకు అవ�హన క��ం�రు. 

�� ��ం�  � ఆ� �� ��� �ర�క�మం 10/02/2022న APMHRD ���
�ర��ంచబ�న ��-��ం� ���� మ�యు �� ��ం� ���� �సం ��
��ం� �� � �జర��రు.



క��ల ప��ర
��త�ం �స��
ఆ�ష�రణ

మ�యు ప��ర
�ర�క�మ ఆరంభం 

�.18-02-2022న క��ల
������ మ�యు �బ�ం�
�తుల �దు� క��ల
ప��రం ��త�ం �స��
ఆ�ష�రణ జ��ం�. తదుప�
ప��ర �ర�క�మం� �గం�
�� �క ��య� క��లను
సంద��ం� ఆ క��ల
������ ���
������,���రు� లకు
క��ల� గల సదు��లు
��� ల�ంచు ��ధ పథ�ల
గు�ం� స�వరం� చ��ంచడం
జ��ం�. ��� క��లకు
ఆ���ంచడం జ��ం�. 



   �.19/02/2022 న క��ల నందు గల ���� �� � ������
���రు� లకు మ�యు �బ�ం�� �� �క �ద� ఆ�గ� �ఖ అ��రుల� కల�
��� బూస�� �� ��లను ��ంచడం జ��ం�. క��ల ఎ�.ఎ�.ఎ�.
��గ సమన�యకర�లు �� �.ప�భు�� �.అ�త �రు�   �ర�క�మ
���హకులు� వ�వహ�ం�రు.

19-02-2022 న �� �క జన��� న ��క �రు క��ల
������,���రు� లకు �� ప��ల త�� ��త�ం నగదు
స���� అం�ం�రు. ఈ సందర�ం� �డ�� ����స�� �రు
క��లకు ఒక �రు�ను �నుక� ప���ం�రు.



�క�� ఎ�.�.రమణ �ట� �క�ర� �షన� ఇ���టూ�� ఆ�
ఎల�� ���� & ఇన���ష� ���ల� ���� ఇంట��� ఆ� �ం�� �
��క��  �వల� �ం� �� �� � ను ��� ��రు.

21/02/2022 న ఎ�.ఎ�.ఎ�.��గ �ర�క�మ అ��రులుకు ప��శం
���  �ంద�ం�  ఏ��టు ��న అవ�హ� సదసు�కు �జర�న

క��ల �బ�ం�.



���� �క�ర� �క�� �� మహ�� న�ం తన ప��ధన కు అంత�� �య
గు��ం� �ం�రు

NSS యూ��-1 మ�యు యూ��-2 ��� �� ం� �క�యం ��� �బ�ం� మ�యు ���రు� ల నుం�
�క�ం�న 1180/- ��� �� 25/02/2022న మత �మరస�ం �సం �షన� �ం�ష� � ���ం�రు.
 



     �. 28-02-2022న ��య ��� ��త���� ��క �స� ��గం ��
ఆధ�ర�ం�  క��ల� �భవం� �ర��ంచడం జ��ం�.ఈ సందర�ం� ముఖ�
అ��� ����న గురుకుల క��ల ������ �� �జయ�స�ర���
��� డుతూ ��తం� ��� �� ముఖ�తను �వ�ం�రు. తదుప� ��
�తుల�దు� ��క �స�ం� అత��క �రు�లు ��ం�న �జ��,
�ంకయ�లకు  నగదు  బహ�మ� అంద��రు. 

కందుకూ� ��శ�ంగం �� 175 వ జయం� సందర�ం� �.28-02-2022న ��సరచన ��లు
�ర��ం�రు. అనంతరం జ��న స��శం� �లుగు ��గం �రు "�వ�ద�యము" అ�
�స���� ఆ�ష��ం�రు. ��సరచన ��ల� �లు�ం�న ��� ������  �తుల�దు�
బహ�మతులు అంద��రు.



28/02/2022 న �ర� ���రు� ల సంఘం �����ష�
క��ల �ర� ���రు� ల సంఘం ను ���� �� ఆ� ����
�క�  ��స�� ���లయము నందు అ���కం� ��స��
�యడం జ��ం�.ఈ సంఘం �రవ అధ��ులు � క��ల

������ �క�� �.�హన�� ���
 అధ��ులు� �� �� హనుమంత�� ���, ఉ�ధ��ులు�
ర��� ���, జనర� �క�ట� � ��� ర�� �బు ��� 
, ��జర� � గటు� ప��  ��శ�ర�� ��� ��ం� �క�ట� ��
మహ�� ర� ��� ఎను��� �త�ం పద�ండు మం� సభు�ల�
సంఘం ఏ��ట�నందుకు ������ �రు అ�నందనలు

���రు.  


