కడప ి్లా ్ర ొ ్దుటూరు పటట ణము్ో

తరగి పొజ్ గృహ ్మాణ భవస్మ్

ే్, మ్య

ితత ము

సపవతసరము నప్ద భపపటి మ్రొసద సహకమర సపఘము్
ేరకు ్ర ొ ్దుటూరు సహకమర గృహ

చటట ము,

సపఘము

హ్మపటు

గమవపచబడిన్ి

భపచె్పచె్ుగమ స్దగుతూ మ్య మ్ియు

భపపటి

సపఘమునకు

నదపడి

ే్ తరగి పొజ్

సర పత ఇపటి క్్నద సమకమరము చేసత దనన్ి.
ఈ

్మాణ

ొ్టి

భ్యు్ుగమ

పొముఖ

్రయయ మ్ి

భినటువపటి

రీ. ి.నర ిపా్ెడిి గమరు ప చేసమరు. ఈయన త్నపతరము రీ.కొపపపరపప సదబబా్మవప గమరు పొముఖ
మయ్మర

ేతత భ్యు్ుగమ ప చేసమరు. రీ. మకుమ్ళ ప్ా్రభ మ ిిత గమరు, రీ ్మణయప యరీము

్ెడి గమరు,

రీ. ై.వ.సదబబా్ెడిి గమరు, రీ.మనప మలా కమరుున్ెడి గమరు, రీ.గమ్ప ెటిట చెపచయయ గమరు, రీ.కమి ెటిట

సదబొహాణయప గమరు ఈ సపఘల కి భ్యు్ుగమ వయవహ్ిపి్రరు.పొసత దతప రీ.బ ి్ెడి శపక్ ్ెడి

రవ పచదచదనన్ి. ఈ సపఘము ్రొ ్దుటూరు పటట ణమునకే

భ్యషతన ఈ సపఘము తన కమరయక్ల్మ్నద
త్ మల క

ైన మూడు భ్దాత

గమ్ి

ైన కమ్ ్నద రూ్ర ప్ిపిన్ి.

1. ్మణయప యరీము ్ెడిి కో-మప్ేటి్ కమ్

సపవతస్మ్ మ్యకమ్ము్ో

-

సపఘ భ్యు్ుగమ ప చే ినటువపటి రీ. ్మణయప
్ెడి గమ్ి

యరీము

సక్మ్ భూి

ేక్ిపి ్ర ొ ్దుటూరు పటట ణర కే త్

రూ్ర ప్ిపచడప

జ్ిగిన్ి.

మల క

వ మ్

ైన ్ోడుా గ్ ఈ కమ్

ైనటువపటి

పటట ణము్ో

ఇ్ే

మ ిిత నగ్ కమ్

సపవతస్మ్

-

మ్యకమ్ము్ో సపఘ భ్యు్ుగమ ప చే ినటువపటి
పొముఖ ్రయయ మ్ి రీ.మకుమ్ళ ప్ా్రభ మ ిగ
ిత మ్ి
.

కమ్

వ మ్

సక్మ్ భూి

ేక్ిపి

భ్దాత

భతయపత

ై.యo.మ్.కమ్ గమ పొ ి్ి చెప్ిన్ి. ఈ కమ్

గీప్ర్యము, ్ే మ్యము్ు కలగి భతయపత రమణీయపగమ ఉoటుo్ి.
.

ే్ట
ి పొభుతవము నదపడి

ే్ిట

్మాటా తో మ ిిత నగ్ భ్ే

రూ్ర ప్ిపచడప జ్ిగిన్ి. ఈ కమ్

నప్ద

ైన ్ోడుా కలగి ఉo్ి, ్ోడా కిరు ైపప్ పచచ్నముతో

ైన

కమ్

పొసత దతము్ర ొ ్దుటూరు

వ్ు ైన

నప్ద వ మ్

్మొపతము.

ైన ్మరుు,

వ మ్

ైన ్మరుు్తో భతయపత రమణీయపగమ వ్మి్ుాచదనన్ి. ఈ కమ్

నప్ద భ్దాత

ైన రీ ్మజ

్మజేశవ్ి ్ే మ్యము క్్ద. పొి సపవతసరము ఈ ్ే మ్యము నప్ద ్స్మ నవ్మిొ ఉతసవము్ు
భతయపత రమణీయపగమ రవ సదత్రనరు.

౩. కప్ద్ బబ్్రగి్ెడి కమ్

్రొ ్దుటూరు పటట ణము నప్ద

్ర్రపప

్మాటా తో ఒక భ్దాత

పొ ి్ి చెప్ిన్ి.

రూ్ర ప్ిపచడ

ై్దకూరుకు ్ళళ రహ్ర్ి పొకున ్ర్రపప

ైన కమ్

్ర ొ ్దుటూరు సహకమర గృహ

రూ్ర ప్ిపచడప జ్ిగిన్ి. ఈ కమ్

్మాణ భవసర

్మాణ సపఘల్

చేయుచదనన్ి. ఈ సపఘము నదపడి ఇపపటి ్ర్రపప
నదపడి

ఇపటి క్్నద

మప్ి సభుయ్ు శణర్ు ్ర ప్ి

డ
ె ్ేష్

ితత

ై రు. .

సకరము్్ో

మూడవ కమ్ గమ

్మాణ సపఘము పటట ణమునప్ద భ్దాత

ే కమకుపడర పటట ణ పొజ్కు గృహ

్ష్ వరకు మప్ొపొ్ే్ గృహ

.

ైన కమ్ ్నద

్ష్ నదపడి రు. .

మ్ి భరిక సాయపతో శణర్ు మపూరు

మ్ి సర పత

జప చేసదకొ్రనరు. పొసత దతము ఈ సపఘo

మ్ి ొకు సర పత ్ద్ నదపడి కూడర సభుయ్కు శణర్ు

మపూరు చేసత త ్ల బ్ బబట్ో ప

చేసత త, మ్ిుపిన

్ల బ్్ో సపఘ సభుయ్కు డివడెపడు రూ ేణర ్ల బ్్ో
మటబ పొకటిసత దనన్ి.

–

భ్ిిక సపవతసరమునకు సపఘము రూ.

్లభము మ్ిుపిన్ి.

.

్ర ొ ్దుటూరు సహకార గృహ ి్ాాణ అ్యులుగా పిచేసిన

పొముఖదలు
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