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విజయవాడ, ఆగస్టు 31 : విలువిద్యలో ‘అర్జున’ పురస్కార గ్రహీత వెననం జ్యయతి స్టరేఖకు ప్రోత్సాహకంగా
రూ.కోటి అందిస్టుననట్టు ముఖయమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ప్రకటించార్జ. 500 చద్రపు గజాల ఇంటి స్థలం, ప్రభుతవ
ఉద్యయగం కూడా ఇస్టునానమని ఆయన చెప్పార్జ. గుర్జవారం స్కయంత్రం పలువుర్జ క్రీడాకార్జలు ముఖయమంత్రిని
విజయవాడ కాయంప్ కార్యయలయంలో కలిశార్జ. విలువిద్యలో జాతీయ, అంతర్యుతీయ స్కథయిలో ఇపాటి వరకు 70
పతకాలు స్కధంచిన వెననం జ్యయతి స్టరేఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ పేర్జను నిలబెటిుంద్ని, అమె ఈ పోటీలలో మరంత
ర్యణంచందుకు అనినవిధాలుగా అండగా ఉంటామని ముఖయమంత్రి హామీఇచాార్జ. ద్క్షిణ భారతదేశంలో అతయంత
పిననవయస్టలో అర్జున అవార్జు పంద్డం, ర్యష్ట్ర విభజన తర్జవాత తొలి అర్జున పురస్కార గ్రహీత కూడా ఆమే కావడం
అభినంద్నీయమని ముఖయమంత్రి అనానర్జ.
క్రీడలకు త్సమెంత ప్రాధానాయనిన ఇచిా ప్రోతాహిస్టుననదీ వివరంచిన ముఖయమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ను క్రీడా విజేతలకు
నిలయంగా మార్యాలననదే తన లక్ష్యమని చెప్పార్జ. క్రీడలలో విశేష ప్రతిభ కనబర్జస్టునన పదిమంది అగ్రశ్రేణ క్రీడాకార్జలను
గురుంచి వారకి అవస్రమైన స్హాయ స్హకార్యలు అందించందుకు కారయ ప్రణాళికను రూపందించాలని ముఖయమంత్రి
ఈ స్ంద్రభంగా యువజన, క్రీడల శాఖ ప్రత్యయక ప్రధాన కారయద్రి ఎలవీ స్టబ్రహమణయంను ఆదేశంచార్జ. క్రీడల అభుయననతికి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవం చపడుతునన చరయలను మరంతగా ప్రజలోోకి తీస్టకువెళిో క్రీడాకార్జలోో స్ఫూరుని నింపి మరంత
మంది విజేతలను తయార్జ చసే లక్ష్యంతో పనిచయాలని క్రీడాశాఖ మంత్రి కొలుో రవీంద్రకు స్ఫచించార్జ.
సేాటింగలో గినినస్ బుక్ రకార్జు స్కధంచిన తిర్జపతి బాలుడు జి. దేవిశ్రీ ప్రస్కదను ఈ స్ంద్రభంగా ముఖయమంత్రి
ప్రత్యయకంగా అభినందించార్జ. ప్రోత్సాహకంగా రూ.10 లక్ష్లు అందిస్టుననట్టు ప్రకటించార్జ. సేాటింగలో మరంత
ర్యణంచందుకు తిర్జపతి ఎస్వవ యూనివరిటీలో సేాటింగ ట్రాక్ అతుయననత ప్రమాణాలతో నిరమంచాలని చెప్పార్జ. ఒలింపిక్
పోటీలలో సేాటింగ అంశంలో బంగార్జ పతకం స్కధస్కునని దేవిశ్రీ ప్రస్కద చెపాగా, అతని ఆతమ విశావస్కనిన మెచ్చాకునన
ముఖయమంత్రి అతను తన లక్ష్యయనిన స్కధంచంత వరకు ప్రభుతవం స్హాయం అందిస్టుంద్ని ప్రకటించార్జ.

2

Office Of The Advisor (Communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

కెఎల యూనివరిటీలో కంప్యయటర్ సైన్ాలో బీటెక్ ప్యరుచశానని, అదే వరిటీలో ప్రస్టుతం ఎంబీఏ చస్టునాననని
స్టరేఖ ముఖయమంత్రికి వివరంచింది. ఒలింపిక్ పోటీలలో స్వరణ పతకానిన స్కధంచి విజయవాడ పేర్జను ప్రపంచంపఠంపై
చిరస్కథయిగా నిలప్పలననదే తన ఆశయమని తెలిపింది. ఆమెకు విజయవాడలో, లేదా అమర్యవతిలో ఎకాడైనా స్థలం
ఇవావలని ముఖయమంత్రి తన కారయద్ర్జిలను ఆదేశంచార్జ.
ఫాతిమా వైద్య కళాశాల విదాయర్జులకు ముఖయమంత్రి భరోస్క
యాజమానయపు లోప్పల వలో విదాయ స్ంవతారం నషుపోయి వీధుల ప్పలైన కడప జిల్లో ఫాతిమా వైద్య కళాశాల
విదాయర్జథలు ముఖయమంత్రి చంద్రబాబును కలిసి తమకు నాయయం చయాలని విజఞపిుచశార్జ. స్ాందించిన ముఖయమంత్రి
స్ంబంధత అంశంపై అవస్రమైన అనిన చరయలు తీస్టకుంటానని, విదాయర్జుల భవిషయతుును నషుపోకుండా చూస్కునని
హామీఇచాార్జ. ఈ విషయంపై కంద్రంతో స్ంప్రదించి వైద్య విధాన పరషత్ నుంచి స్కనుకూల ఫలితం వచాల్ల
స్ంప్రదింపులు జరప్పలని వైద్య మంత్రి కామినేని శ్రీనివాస్ను ఆదేశంచార్జ.

