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“BY FAILING TO PREPARE YOU ARE PREPARING TO FAIL”

An Ounce of 
prevention 
is worth 

a pound of cure
- Benjamin Franklin

Dear APTULU, 

Pandemic is upon us!!, with god’s grace we will defeat it soon, but are we prepared for it?. Most 
of the states we live in face one or the other natural disaster. We are always prepared for them, 
we even go to the lengths to find out if a property is in a flood zone or in any other hazard zone 
before buying. Although this is an unexpected disaster, we can and we should prepare for it. 
Get enough supplies before the chaos starts in your place. Ensure you have enough ration of 
food supplies, water, off the shelf usual medicines, snacks etc., they are critical if we have to 
be indoors for few days. This disease is no longer exception, it is occuring at an unimaginable 
speed and it is now everywhere. 

If you can work from home, if you have any flu like symptoms take flu medication, take full rest, 
drink lot of water and be in doors. If you have to go to a doctor, please inform them upfront so 
they can be prepared. Avoid all travel, shopping and any other events for few days. 

You may think that we are overracting but please know that the best thing we could and should 
do now is to slow down the spread. Great minds & hands are working on a cure already and we 
should have it available soon but we need to slow down the spread so that leaders, govt and 
researchers focus on the cure. Let us do everything we can to help them out to help ourselves

As you already know that this pandemic is showing its effects fatally on the elderly people and 
small kids/infants. We should keep this in mind and help each other in the time of essence. If 
you are young, healthy you should help any elderly folks around you with some chores if you can 
so that they dont need to go out. As a service organization we are well aware what it means to 
serve others. We should limit our commutes and our errands and leverage friend-pool approach 
and helps each other. Stay Strong, Stay with each other and Stay Healthy. 

        Rajendra Irri (Chair - APTAVAANI)
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Dear APTULU,
                         Namaskaram. As a precautionary measure APTA Executive Team worked 
closely with local RVP leadership teams and decided to postpone Ugadhi and Sri Rama Na-
vami events across many regions. We will announce new dates for any events or Summer 
picnics in coming months through your local RVP’s once situation comes back to normal. 
Our APTA Members safety is our utmost importance to Leadership Team. Please work with 
your health provider for any COVID-19 related concerns.

One Team One Goal: One Team with One Goal has been the theme for not only for our 
APTA, but our Nation and the World. I’ve seen some incredible collaborations taking place 
with both public and private sectors joining forces. We appreciate the healthcare providers, 
local communities, and governments around the world who are on the front line working 
to contain this coronavirus. We have people freely sharing playbooks and best practices. I 
would suggest some caution while sharing COVID-19 information in our APTA WhatsApp 
groups. It will be overwhelming for our members since already ton of information floating 
around via Digital n Social media. Please let our AMAP Chair Dr Sashi Kuppala Gaaru, Dr 
Neeraja Chavakula Gaaru and Lakshmi Chimata Gaaru coordinate information sharing or 
conduct proactive awareness sessions with our APTA Secretary team for circulating im-
portant information via email, APTA WhatsApp groups.  

Kudos to our AMAP Team, leadership team, doctors and all extended leadership team. 
AMAP Team conducted awareness session last week end and planning for one more ses-
sion for those members who missed last session. During this rapidly changing situation, 
we all needs to be proactive in our efforts to learn more and act accordingly. Undoubtedly, 
this is an unprecedented challenge for everyone in our community (Many of you working 
from home/alternate work arrangements, kids staying back home and learning via distance 
education (Digital), impact on stock markets, shortage of groceries etc.). Stay safe and fol-
low strict hygiene. It is also an opportunity for us to come together as one. In the days and 
weeks ahead, we must all show a level of grace and patience as we adapt to this extended, 
yet temporary, change to our everyday lives. Let us all be an example of how to handle a cri-
sis and prevail. We are fortunate to be surrounded by our wonderful APTULU during these 
challenging times!

Together we got this! & Most importantly BY God’s Grace we will overcome Covid-19, aka 
Coronavirus!

Thanks

Nataraju Elluri

President Speaks / అధ్యక్షుని మందుమాట

యత్ర నార్యస్తు  పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవతాః - స్త్రీ ఎక్కడ గౌరవంపబడుతందో అక్కడ దేవతలు నివాసం ఉంటారు.

సహనం లో అవని...
వాత్సల్యం లో జనని...

వద్య లో వాణి...
సాహసం లో రుద్రాణి...

అడుగడుగునా సహకరం 
లేనిదే సాగునా ఈ జగం...

నీ అస్తుత్ం లేనిదే సంపూర్ణత్ం 
పందునా ఈ ప్రుష సమాజం...

ఓ...తరుణీ నీకు శతకోటి వందనాలు..

ఆపతు  ఆడపడుచులందరికి అంతర్జా తీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకంక్షలు
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This event was the biggest APTA gathering of Carolinas aptulu till date, showing the progressive growth 
in SE Atlantic region. Over 225 aptulu joined in, with 30+ varieties of delicious potluck food dishes and 
incredible cultural activities with dancing, singing and talent show. 

Eye-catching decorations, banners, hall setup, photography and excellent DJ and music backed this event.
Event was done in Bond Park Community Center, with the event hall surrounded by vast park and lot of green-
ery.There was an incredible sense of camaraderie across Raleigh volunteers from start of the event till closure.
President Nataraj Elluri garu gave excellent information on APTA services including new services, recent APTA 
achievements, and importance of membership growth and appreciated the volunteers, kid participants and out 
of state guests.Uday Bhaskar Kotte garu, stressed on the aptulu connections across various SE Atlantic re-
gions and individual contribution towards services. 

Dr. Suresh Alahari garu and Dr.Pavan Yerramsetty garu gave tips on how the Carolinas can work together to 
reach higher heights in future events.Walmart ex-Senior Leader Ramesh Chikkala garu mingled with partici-
pants and shared knowledge of business and retail expertise.

SE Atlantic RVP Ravi Yelisetty shared 2020 GA Vision yearly planning points, so that various events can happen 
across GA, NC, SC, AL and FL. Focus was on membership growth, SE regional connections and taking APTA 
Services to next level.

New members were introduced at the event and mingled well with all.Cheers to the Charlotte, 
Chapel Hill participants - Rao Bondalapati garu, Veera Thota garu, Lokanath Jagga garu, Vijay 
Sanisetty garu, Nagesh Guraja garu and Raj Peddisetty garu.

 
APTA DEEPAVALI SAMBARALU - NORTH CAROLINA

- from excrepts as received
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* Prem Madasu   * Kumar Perabathula
* Vijay Arja       * Venkat Brundavanam
* Sunil Battula    * Chakri Perabathula 
* Suresh Ambati  * Bhuvan Mutha
* Hema Dasari   * Ram Murthy Dasari

* Kiran Kalam   * Vijaya Nallam 
* Priya Toomu    * Lavanya
* Madhuri Perabathula  * Raghava Kolagani 
* Satish Babu    * Shoba Kumar Kondaveeti
* Ram Gundala  * Venkat Ramisetti

* Raj Grandi   * Phani Kiran Chikkala
* Narashima Sandhu  * Srikanth Mannem
* Venkat Malireddi  * Srinivas Sekha 
* Pradeep Alava

Youth Volunteers:
* Srikar Desemsetti  * Rushil Dasari
* Ravi Teja Aechan

THANK YOU  VOLUNTEERS
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Feb 1 Remembrance event showed the love and affection that Aptulu had with our beloved R garu, with over 
100+ aptulu joined to show their closeness.

It was nice to have R gari Soundarya garu in presence and aptulu sharing their personal experiences.Thanks 
to each one of the aptudu for joining the event.

The Celebration of Life started with UdayBhaskar Kotte gari start of the light moment and shared his pleas-
ant experience with R garu.
Thanks to all the wonderful guests who came from out of State and shared their experiences they had with 
R garu – JJV garu, Venkat Veera Velivela garu, Ravi Varre garu and Shravan garu. Kola Kodandarao garu who 
came recently from India also joined. Chandra Nallam garu missed his flight.

Ravi Varre garu and Sagar Lagisetti garu, conveyed a touching message that an investment was done on 
behalf of R garu when he was with us and his investment and profit rounded to $100K will be delivered to R 
gari family.

Innaiah garu announced that APTA collected funds of $115K will be given to R gari family. Thanks to all 
the efforts done in last few weeks from Chandra Nallam garu and APTA Community Emergency Response 
team. We appreciate each and every donor with out who this would not have been possible in short span of 
time.
Various aptulu shared their experiences with R garu, which showed an overwhelming love on him – Uday-
Bhaskar Kotte garu, JJV garu, Venkat Veera Velivela garu, Ravi Varre garu, Shravan garu, Sagar Lagisetti 
garu, Krishna Mekala garu, Innaiah garu, Hima Naraharisetty garu, Neelima Budim garu, RK Velpuri garu, 
Janardhan Panella garu, Naresh Sreerama garu, Venkat Meesala garu, Suresh Dhulipudi garu, Priyanka 
Gaddam garu and Ravi Yelisetty garu.

CELEB� TION OF LIFE

Various aptulu signed the remembrance book, which was handed over to Soundarya garu.
For the event planning and execution, special thanks to below teams who made this possible:
Donors for the event:

UdayBhaskar Kotte garu, Venkat Polakam garu, Priyanka Gaddam garu, Surya Budim garu, Bhanu Perni 
garu, Naga Puneet Chandu garu, Krishna Mekala garu, Venkat Gokyada garu and Ravi Yelisetty.

Food supply
Aptudu Ashok Repalle of Indian Flavors restaurant

Home food prepared by
Bhavani Mekala garu, Priyanka Gaddam garu, Sowjanya Gokyada, Sunitha Manchala garu.

Incredible volunteers
Krishna Mekala, Venkat Gokyada, Rajesh Gudiseva, Vinay Gopisetty, Venkat Thota, Ramana Neelam, Neeli-
ma Budim, Sambasivarao B, Srini Miryala, Suresh Dhulipudi, Bhanu Perni, Venkat Meesala, RK Velpuri, 
Naresh Sreerama, Veda Dhulipudi, Nanci Yelisetty and Lakshmi Pulkandam.

Photography   R gari photo frame arrangements
Satya Raji  Neelima Budim

R gari full life retractable banner design by
Suresh Karothu, picture supplied by Suresh Dhulipudi.

Out of state guests sleeping arrangements by
Sambasivarao B, Sagar Lagisetti, Innaiah

- from excrepts as received
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Anish Thota is a 7th grade student at JM Robin-
son Middle School, Charlotte. Anish is an excel-
lent student with academics as well as Extracur-
ricular activities.

Anish Educational Achievements:
- Anish is A+ student all thru his 
Elementary and Middle school till 
date.
- Anish is being recognized 
with prestigious Presidential 
award in Polo Ridge Elemen-
tary School in his 5th grade.
- Anish is Middle school 
topper in National Geo-
graphic GeoBee competi-
tion for 2 consecutive years 
in 2019 and 2020 and he is 
runner up in the State Level 
Competition in 2019 and pre-
paring for States again now in 
2020.
- Anish Actively worked for 
Science Olympiad in Elementary 
for 3 years and earned 1st, 2nd and 
3rd places in all consecutive years.
- Anish has been actively Participated in 
Team Activities by taking Lead in School Chess/ 
Club 12 competitions and Robotics.

- Anish won 2nd Place in Club 12 State Level 
Competition in JM Robinson Middle School in 
his 6th Grade /2018.
- Anish won Design Award & Excellence Award 
in Robotics Regionals in 2020, which is the 

first-time achievement for JM Robinson school 
History.

- Anish is selected for prestigious Duke 
Tip Program in Middle School at JM 

Robinson.
Anish Extracurricular Achievements:
- Anish Achieved Black Belt at his 
6th grade and at the age of 10 
years.
- Anish won the 1st place in 
Silicon Valley Entrepreneurship 
competition and he is been com-
peted with high school kids in that 
competition and won 1st place, 
he is been elected as the CEO for 
Germiclip App which is targeted to 

present to venture capitalist. Anish 
was 6th grader when he won this 

achievement.
- Anish is Passionate Tennis Player 

and participated in Many Reginal Tennis 
Tournaments.

- Anish has been completed Telugu Language 
course as part of Bilingual achievement.

Community Pride Community Pride

Prince Nallamothula is a 10-year-old child prodigy 
and a young inventor. He won national acclaim for 
his inventions and is featured on Fox 
News, NBC network, local media, 
and magazines several times.  
Prince’s recent awards include  
1) “The International Paradigm 
challenge” which is con-
sidered to the Nobel prize 
of science for kids for his 
first invention. 2) “Young 
Inventors Challenge” - 
Best Presentation Award 
from Chicago Toy and 
Game(CHITAG) fair for his 
own board game & mobile 
app. 3) The City Mayor gave 
a proclamation to Prince 
and declared Jan 15th, 2019 
as “Prince Nallamothula Day” 
in Frisco Tx. 4) The University 
of North Texas offered a full-ride 
scholarship for his future college 
study & access to the UNT incuba-
tion center. 5) Echo Hero Award for his 
GR-Robot invention 6) STEM Scout of the Year 7) 
President’s Environmental Youth Award 8) Code 
Launch-7 Finalist.

Prince is always curious to learn & explore new 
things, technologies and tries to understand the 
problems we have and comes up with solutions. Be 

its waste management, recycling, explaining the 
importance of hygiene and health to children of 

encouraging family wellness through interest-
ing activities. 
When Prince is not working on his next 
idea, he loves to study science, play guitar, 
sketch and play sports like soccer & foot-
ball. Prince also attended several events 
as a motivational & guest speaker and 
gave his TEDx talk & IF(Inspire Frisco) 
Talk last year.  
Prince is a Jr. Black Belt holder with 
his own YouTube Channel where he did 
a lot of videos on “Quantum Physics”, 

many other sciences and environmental 
projects. Prince also reviews STEM toys & 

technology on his channel for about 5 differ-
ent STEM-based toy companies

- from excrepts as received
- from excrepts as received
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Ayodhayakumar Krishnamsetty 
Bhanu Perni
Chinmaya Manchala
Chinni Kishore Devanaboina
Hima Bindu Naraharisetty
Gopala Gudapati
Krishna Mekala
Nanci Yelisetty
Naresh Sreerama
Rama Krishna Velpuri
Ravi Yelisetty
Sagar Lagisetti
Siva Tayi
Sunitha Manchala
Suresh Dhulupudi
Veda Veerisetti

APTA Georgia team did the food drive during christmas and..they received an official letter head partner-
ship and thank you letter from org Hands of Christ Duluth Co-Op which is one of the top most non profit org 
in GA. 

Thanks to every donor and volunteer below who made this possible even though it rained hard that day. 
Great way to start a new year with APTA services.

Kids/Students:
Amrutha Dhulipudi
Anshrita Manchala
Gowtham Perni
Jai Mekala
Julian Yelisetty
Manasvi Sreerama
Puneeth Sreerama
Sai Velpuri 
Siddharth Dhulipudi
Virat Perni

Below members donated food items 
Amit
Kiran Palla
Madhav Kusam
Satya Raji
Srinivas Miriyala
Suresh Karothu
Udaybhaskar Kotte
Venkat Meesala

Community Pride Community Pride

FOOD DRIVE - CA

- from excrepts as received
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We are very happy to let everyone know that APTA successfully completed one more medical camp on Dec 
29 th , 2019 in Singapur village , khanapur Mandal ,Nirmal district , Telangana. 
Janardhan Pannela garu came forward to do this camp inspite of his father’s demise recently. 
A total of 1000-1200 people attended with a team of 12 doctors.

A big thank you from the bottom of our heart on behalf of the Executive Team & Board & AMAP Chair 
Dr .Sashi garu to all the people who made this possible at such a short notice , Doctors team , ground level 
volunteers , Police Dept , Janardhan garu especially Dr . Surya Raguthu garu for supplying medicines at such 
a short notice and who has been very supportive of all the medical camps so far held .
Big Thank you to 

Dr. Appala Chakradari Pediatrician
Dr. Vamshi Khanapur hospital superinten-
dent General Physician 
Dr. Vedavyas General Surgeon 
Dr. Rami Reddy Ophthalmologist 
Dr. Nikita Opthalmic Surgeon 
Dr. Satish Dental Surgeon 
Dr. Shanti Priya Neurologist 
Dr. Kiran Kumar MBBS 
Dr. Satish Audiologist 
Dr. Shashi Audiologist 
Dr. Shanti Priya Gynecologist 

Delegates: Additional Sp Sri. Srinivas Rao 
garu 
Dsp Sri Upender Reddy garu 
Circle Inspector G. Jayaram garu 

APTA ENDEAVORS Community Pride

For this month, we are proud to nominate Mrs. Sesi Yerubandi as the torchbearer of our 
APTA MW F.I.R.E (Financial, Investment & Retirement Education) program. For those of you 
who don't know her yet, she is the perfect blend of Stock Market Investments, Technolo-
gy, Entrepreneurship and Philanthropy. More than anything else, she is the embodiment of 
"Women Empowerment" with a trailblazing career in diverse fields. 

A computer engineering gradu- ate from Andhra University, she com-
pleted her master’s in com- puter sciences from American 
University, Washington D.C. A quick learner by nature, 
she not only worked in various technologies such 
as Oracle, Datastage, Informatica, SAP & Java but 
also won numerous accolades in each job. 

Around 2015, she got enamored by stock 
market, quit her technology career and 
co-founded Indova Capital Management, a 
derivative trading firm that specializes in 
multi legged op- tions trading and 1256 
contracts. Again, she mastered tricks of 
the trade pretty quickly and consistently 
beat market returns while exercising good risk 
management. She not only is a core member 
of APTA F.I.R.E. pro- gram but also daily shares 
her tips with 500+ fellow Aptulu in the trading 
room.

She recently co-founded Noblesoft Technologies that 
specializes in cloud solutions. She currently lives with her two sons 
and husband in Dallas, TX. Please join APTA F.I.R.E. Chat Room if you are 
interested in enhancing your investment career.

- from excrepts as received

- from excrepts as received
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Kuchipudi is an art form that originated from 
the village of Kuchipudi, in Andhra Pradesh. It 
is a drama-based dance which appeals to the 
scholars, as well as the common folk. This art 
form has many renowned dance dramas, such 
as Bhama Kalpam. Kuchipudi has several re-
gional banis (styles), which have been developed 
because of the uniqueness and creativity 
of gurus (teachers).  
 The style performed by Sravani 
Bondada was derived 
from Guru Sri Vempati 
Chinna Satyam. 

Sravani Bondada, a 
disciple of Guru Smt Sandhya Sree 
Athmakuri performed her Kuchipudi Ran-
gapravesam under the guidance and 
blessings of her Guru. She has 
been learning this art form 
for 10 years, and is still con-
tinuing. From a young age, Sravani 
always had a passion for dance. 
She would perform at her school 
with dances she had choreographed 
herself. When she was 9 years old, she 
attended her 1st Rangapravesam and fell 
in love with Kuchipudi. She began her 
journey under the guidance of Guru 
Smt. Sandhya Sree Athmakuri, 
where she developed her 
knowledge of the art form 
and roots of our culture. 
She participated in 
many Kuchipudi 
dance dramas, 
where she 

played the 
roles of Young 

Sita, Parvati, Lava Kusa and 
more.  

Apart from Kuchipudi, Sravani also pre-
formed oth- er forms of dance. She 
was cap- tain of a competitive 
Bollywood dance team, in high 
school. They performed 
many dance styles 
such as, Bollywood, 
South India, Bhangra, 
Hip- Hop and Con-
tempo- rary.  Sravani is 

cur- rently a 2nd year 
student at Wayne 

State Univer-
sity, studying 
Psychology 
and Public 
Health in the 

Pre-Physician 
Assistant Track.  

Even in college, 
she still continues 

to perform Kuchipu-
di and also cho-

reographs for her 
University’s Indian 
Students Asso-
ciation. Sravani 
loves to share 

her passion and 
enjoys teaching 
others.

Community Pride

- from excrepts as received

Community Pride

ప్సతుకలూ, సాహిత్యమూ సమజానికి ఎంత వరకూ ఉపయోగపడుతయో నాకు తెలియదు కని వ్యకితుగతంగా 
మాత్రం ప్రభావతం చేసాతు యని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలమ. అలాగే వెలుగు సెకనుకి ఎంత వేగంతో 

పయనిస్తు ందో మనకి తెలుస్, కని చీకటి వేగం తెలియదు. మనలోవున్న గొప్ప  లక్షణాలు వెలుగైతే, బలహీనతలని్న 
చీకటలే అని చెప్్ప కోవాలి. ఆ వెలుగు ప్రభవతంతో ఉదయంచ్న అపతు  ఈ రోజున మన అందరి భాగసౌమ్యంతో 
ఎంతమంది జీవతలోలో  వెలుగు నింప్తందో మనమందరం ప్రత్యక్షంగా చూసూతునే వునా్నమ.

 మనకి జీవాధారమైనవాటిలో మంచ్ నీరు ఒకటి, ఈరోజుకీ తరాగేనీరు కోసం  పరితపంచే పరాంతలు, గారామాలూ, 
ప్రజలు ఎంతోమంది వునా్నరు. అలాంటి  బాధ నుండి తన స్గారామం ఐన  తమ్మల  (రేపల్లో  మండలం ) కి  ఊరట  
కలి్గంచాలి  అనే  సత్సంకలపంతో  మంచ్ నీటి పలో ంట్ ని చేకూరిచిన మన  ఆప్తు లు  గరికిపటి  సకలయ్య  గారు  
అందరికి  ఆదర్ం, వారు  ఆపతు   చేస్తు న్న  ఎనో్న  మంచ్  పనులని  సూఫూరితుగా  తీస్కుని  మంచ్  నీటి  పలో ంట్ కి  కవాలి్సన  
భూమే  కకుండా  ద్నిలో  భావన నిర్్మణం కూడా చేసారు. ఇలాంటి  వారు  మన  ఆప్తు లు  అందరికి  సూఫూరితు. వీరు  
లాంటి  వారు  మందు మందు ఇంక ఎనో్న మంచ్ కర్యక్రమాలు చేయాలి, ఆపతు   కీరితుని  వసతురించాలి.

 సకలయ్య గారితో పటు ఈ పరాజక్ట్ కి కవలస్న యంతరాగ్్నకి సహాయం చేస్న ద్తలలో మధు ద్సరి, 
శ్రీనివాసర్వు చ్మట, శ్రీనివాసర్వు చందు, మన్నం శ్రీకంత్ ల పెద్ద మనస్కు వందనాలు.   . ఈ పరాజక్ట్ ఇంత 
వజయవంతం కవటానికి కవలస్న ఏర్్ప టులో  దిగ్్జయంగా నిర్రితుంచ్న ఆపతు  ఇండియా ఆపరేషన్్స చైెర్ మధు ద్సరి 
టం లను హరి్షంచవలస్న సమయం. ఈ పరాజక్ట్ పరారంభానికి మఖ్య అతిధులుగా వచేచిస్న వచేచిస్న ప్రమఖ వా్యపర 
వేతతు  కమతం సాంబశివర్వు గారు, అపతు  వ్యవసాథా పక అధ్యక్షులు చందు శ్రీనివాసర్వు, ఆపతు  ఇండియా ఆపరేషన్్స 
కో చైెర్ చవా్కుల కోటేష్ బాబు, గుంటూరు జిలాలో  చ్రంజీవ యవత అధ్యక్షులు తనీ్నరు కిషోర్ లకు ఆపతు  తరుప్న 
ధన్యవాదమలు.
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ఆపాతో  హ్యూస్ట న్ సంక్ర ంతి సంబరాలను హ్యూస్ట న్ అడ్డా -ఫంహౌస్ లో గత శనివారం ఘనంగా నిర్వహంచింది. సురేష్ సతితో  (హ్యూస్ట న్ 
సిటీ కో-అరిడా నేటర్), సురేష్ పగడ్ల ( సౌత్-వెస్్ట  మంబరిషి ప్ డైరెక్ట ర్ ) ఆధ్వరయూం లో జరిగిన ఈ కరయూక్ర మంలో చిన్్నరులతో సహా హ్యూస్ట న్ 
ఆప్తో లందరూ వైభవోపేతంగా ఈ సంబరాలను అంబరాలు అంటే విధంగా జరుప్కున్్నరు. 

భోగి పిడకల మంటలతో సంప్ర దాయబద్ంగా పా్ర రంభమైన ఈ కరయూక్ర మంలో హ్యూస్ట న్ చిన్్నరులు తమ సంప్ర దాయ 
దుసతో ులతో ఆకట్ట ుకున్్నరు. చిన్్నరుల నుంచి పెద్ల వరకు సరదాగా పతంగుల ప్టీ జరిగింది. చిన్్నరులు ఆపాతో  
మహళలు సంక్ర ంతి ముగ్గ ుల ప్టీ లలో పాల్్గ న్్నరు. 

డ్క్ట ర్ మంజుల రగతు, సూరయూ గాదె, శ్్ర వాణి కంబాల, జ్యూతసా ్న బొబ్బిలి గార్ు ఈ ముగ్గ ుల ప్టీ జడ్జీ లుగా వయూవహరించారు.  డ్క్ట ర్ 
హనుమాన్ గాదె, సురయూ గాదె గారి సమక్ంలో ఆపతో  కొతతో  మంబర్ పరిచయ కరయూక్ర మం జరిగింది. ఆపదలో ఉన్న ఆప్తో ల కుటుంబాలను 
ఆదుకోవడ్నికై ఏరాపాటు చేసిన సహాయనిధికి రేఫల్ టిక్కట్ దా్వరా 570 డ్లర్ు సమకూర్చడమైంది. ఈ సహాయనిధి కి వాలంటీర్ుగా 
దియా ప్తుల, జ్షిత చందు, ప్ర ణిత ప్లఖండం, కిరణ్ చందు గార్ు సహకరించారు.

హైదరాబాద్ బ్రాయూనీ హట్ వారి పసందైన సంప్ర దాయబద్ ఆందా్ర  వంటలతో విందు సమకూర్చడం జరిగింది. 
సంక్ర ంతి సంబరాలను  ఆదయూంతం సహకరించిన ప్ర తీ ఆప్తో నికి ప్ర సన్న & గోపాల్ గూడపాటి గారు ధనయూవాదములు 
తెలిపారు

సాంప్రద్య సంక్ర ంతి, హ్్యసట్న్

- from excrepts as received
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కోనసీమ నడుమ తరతరాల నుండి సుంక్ుంతిలో వైభవోపేతుంగా జరుగుచున్న జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థ వైభవాన్్న చూద్దుం..
మకర సుంక్రమణ ఉత్తరాయణ మహా పుణ్యకాలుంలో సుంక్ుంతి కనమ నాడు కోనసీమలోన్ అుంబాజీపేట ముండలుం, మొసలపల్లి శివారు 
జగ్గన్నతోటలో జరిగే ప్రభల తీర్థుం అత్యుంత ప్రాచీనమైన, చారిత్రాత్మకమైన, 
అతి పురాతనమైన, పవిత్రమైన ప్రభల తీర్థుం. ప్రభల తీరా్థలలోనే మొట్టమొదటి 
ప్రభల తీర్థుం జగ్గన్నతోట ప్రభల తీర్థుం. ప్రాచీన కాలుంలోనే మొట్టమొదటగా 
జగ్గన్నతోటలోనే ప్రభల తీర్థుం న్ర్వహుంచబడినదన్ చారిత్రాత్మక కథనుం. 
జగ్గన్నతోటలో ఏ విధమైన గుడిగానీ, గోపురుంగానీ ఉుండవు. అుంతా కొబ్బరి 
తోటలే. ఏకాదశ రుద్రులు కొలువు తీరడుం వలన జగ్గన్నతోట ఎుంతో ప్రత్్యక 
ప్రాముఖ్యతన, చారిత్రాత్మక విశిష్ఠతన సుంతరిుంచుకున్నది.
జగ్గన్నతోట ఏకాదశ రుద్రుల కొలువు. హుందూ శాస్తుం ప్రకారుం ఏకాదశ రుద్రులు 
ఒకచోట కొలువు తీరేది మన దేశుం మొత్తుం మీద జగ్గన్నతోట ఒక్కటే. లోక 
కల్్యణార్థుం ప్రతీ సుంవత్సరుం కనమ రోజున ఏకాదశ రుద్రులు జగ్గన్నతోటలో 
సమావేశమవుతారన్ ప్రతీతి. సుమారు 400 సుంవత్సరాల క్రితుం 17వ శతాబ్దుంలో 
సుంక్ుంతిలో కనమ రోజున ఏకాదశ రుద్రులు లోక కళ్్యణార్థుం జగ్గన్నతోటలో 
సమావేశమై లోక పరిస్్థతుల గురిుంచి చరి్చుంచారనీ, అప్పటి నుండి కనమ రోజున 
జగ్గన్నతోటలో ప్రభల తీర్థము న్ర్వహుంచబడుచున్నదన్ చారిత్రాత్మక కథనుం. 
పూర్వుం పెద్దపురుం సుంస్్థనాధీశులైన రాజా వత్సవాయి జగనా్నథ మహారాజు 
(జగ్గన్న) గారు ప్రభల తీరా్థన్కి విచ్్చస్, ఏకాదశ రుద్రులన దరి్శుంచి, ప్రభల 
తీర్థుం ఘనుంగా న్ర్వహుంచ్ుందుకు అవిరళ కృషి సల్్పరనీ, నాటి జగ్గన్న పూజల 
ఫల్తుంగానే ప్రభల తీర్థుం జరుగు ప్రదేశుం ‘జగ్గన్న’తోటగా పిలువబడుచున్నదన్ 
కథనుం.
ప్రభల తీర్థుం నాడు ఏకాదశ రుద్ర గ్రామాలలో కొలువున్న స్్వమివారులి 
గుంగలకుర్రు అగ్రహారుం - వీరేశ్వరస్్వమి, గుంగలకుర్రు - చెన్నమలేలిశ్వరస్్వమి, 
వా్యఘ్రేశ్వరుం - వా్యఘ్రేశ్వరస్్వమి, పెదపూడి - మేనకేశ్వర స్్వమి, ఇరుసుముండ 
- ఆనుంద రామేశ్వర స్్వమి, వక్కలుంక 
- కాశీ విశే్వశ్వరస్్వమి, 
నేదునూరు - 

చెన్నమలేలిశ్వరస్్వమి, ముకా్కమల - రాఘవేశ్వరస్్వమి, మొసలపల్లి - మధుమానుంత భోగేశ్వరస్్వమి, పాలగుమి్మ - చెన్నమలేలిశ్వరస్్వమి, 
పులేలిటికుర్రు - అభినవ వా్యఘ్రేశ్వరస్్వమి వారలిన ప్రభలపై మేళతాళ్లతో, బాజా భజుంత్రీలతో, ముంగళ వాయిద్యలతో జగ్గన్నతోటకు ఊరేగుంపుగా 

తీసుకొన్ రావడుం అనాదిగా 
వసు్తన్న ఆచారుం. ప్రభల తీరా్థన్కి 
ఆతిథ్యమిచు్చ మొసలపల్లి - 
మధుమానుంత భోగేశ్వరస్్వమి 
వారు అన్్న ప్రభలకనా్న ముుందుగా 
జగ్గన్నతోటకు చ్రుకొన్, ప్రభలు 
అన్్నుంటికీ ఆహా్వనుం పల్కి తిరిగ 
వెళ్లివరకూ ఉుండటుం సుంప్రదయుం. 
అల్గే జగ్గన్నతోట ప్రభల తీరా్థన్కి 
అధ్యక్షత వహుంచు వా్యఘ్రేశ్వరుం - 
వా్యఘ్రేశ్వరస్్వమి వారి ప్రభ తీర్థుం 
లోన్కి ప్రవేశిుంచినపుడు మిగల్న 
రుద్ర ప్రభలన ఒకస్రి పైకి లేపడుం 
సుంప్రదయుం. అల్గే జగ్గన్నతోట 
ప్రభల తీర్థుంలో ప్రత్్యక విశిష్టతన 
సుంతరిుంచుకున్న గుంగలకుర్రు 
అగ్రహారుం - వీరేశ్వరస్్వమి, 
గుంగలకుర్రు - చెన్నమలేలిశ్వరస్్వమి 
వారలి ప్రభా వాహనాలన కౌశికలో 
నుండి అవతల్ ఒడుడుకు చ్ర్చడుం 
వుంటి రమణీయ దృశా్యలు 
చూడటాన్కి రుండు కన్నలూ చాలవు.
ముఖ్యుంగా జగ్గన్నతోట ప్రభల 
తీర్థములో ప్రత్్యక ఆకర్షణగా 
విరాజిలులిచూ, చారిత్రాత్మక 
ప్రాముఖ్యతన కల్గ ఉుండి, 
అన్్న ప్రభలకనా్న ఆఖరుగా 
వచు్చ గుంగలకుర్రు అగ్రహారుం - 
వీరేశ్వరస్్వమి ప్రభా వాహనుం 
తీర్థుంలోన్కి వచు్చ వరకూ మిగల్న 
ప్రభలు కూడా వేచి ఉుండటుం విశేషుం. 
న్ుండు ప్రవాహుంలో వీరేశ్వరస్్వమి 

వారిన్ ఓలల్డిస్్త కౌశికన దటిుంచ్ 
తీరు కన్నల్రా తిలకిుంచ్ భక్త జనసుందోహ ఆనుందన్కి అవధులు లేవుంటే అతిశయోకి్త కాదు. అల్ ఏకకాలుంలో ఏకాదశ రుద్రులన ఒకే వేదికపై 
దరి్శుంచి, తరిుంచ్ భాగ్యుం మరియే ఉత్సవాలలోనూ జరగదు. అదే ఈ ప్రభల తీర్థుం ప్రత్్యకత.
ప్రభ కౌశికలో ప్రవేశిుంచడాన్కి ముుందు వరిచ్లలో నుండి వచి్చనపుడు పుంటన తొకు్కకుుంటూ వచి్చననూ రైతులు ఏమీ బాధ పడక, స్క్షాత్్త ఆ 
పరమేశ్వరుడు తమ పొల్ల గుుండా వెళలిడుం వారి పూర్వజన్మ సుకృతుంగా విశ్వస్స్్తరు.

        Credits : Andhra Bhoomi

కోనస్తమ కంగు బంగారం - జగ్గన్న తోట ప్రభల తీరథా ం
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చరిత్ర మరిచ్న జాతి రత్నం
మన గోదవరి జిల్లిల ప్రాుంతాలు ఈరోజు సస్యశా్యమలుంగా ఉనా్నయుంటే దన్కి #ధవళ్శ్వరుం దగ్గర ఆనకట్ట కారణుం మరి దన్కి కారణుం ఎవరు అుంటే 
మనుం టకు్కన శ్రీ సర్  ఆర్థర్  కాటన్  ( #కాటన్_దొర ) గారు అన్ తడుముకోకుుండా చెపే్పస్్తుం. ఈ గోదవరి జిల్లిలన ‘అన్నపూర్ణ’ ల్ మారి్చన కాటన్ దొర గారికి 
వెన్్నముకల్ న్ల్చిన ఇుంజినీరు ఎవరు అుంటే దదపు చాల్ ముందికి తెల్యదు.
చరిత్ర ‘చీకటలి’లో కలస్పోయిన ఆయన పేరే శ్రీ #వీణుం_వీరన్న గారు ... ఎక్కడో బ్రిటిష్ వారు అయిన కాటన్ దొర కు తనది కాన్ ప్రాుంతుంలో, తన భాష కాన్ 
వాళలితో అుంత పెద్ద న్రా్మణ పన్న్ తలకెతు్తకున్న ఆయనకు తలలో నాలుకల్ న్ల్చారు వీరన్న గారు ... కాటన్  దొర గారికి వీరన్న గారు స్యుం రాకపోత్ 
ధవళ్శ్వరుం ఆనకట్ట ఎప్పటికి పూర్తయే్యదో అన్నది ప్రశ్నర్ధకుం ...!!
శ్రీ వీణుం వీరన్న గారు వీరరాఘవమ్మ, కొలలియ్య దుంపతులకు 1794, మారి్చ 3న జన్్ముంచారు... తుండ్రి కొలలియ్య మచిలీపట్టణుంలో బ్రిటిష్  ప్రభుత్వ కారా్యలయుంలో 
ఉదో్యగగా చ్సేవారు... దుంతో వీరన్న గారిన్ తల్లితోపాటు #రాజముండ్రిలో బుంధువుల 
ఇుంట్లి విడిచి ఉుండేవారు... అల్ వీరన్న గారి ప్రాథమిక విద్యన రాజముండ్రిలో పూరి్త 
చ్సుకునా్నరు. ధవళ్శ్వరాన్కి చెుందిన శ్రీమతి వెుంకాయమ్మ గారితో వీరన్న గారికి 
వివాహమైుంది. వారికి వెుంకటరత్నుం, జనార్దనస్్వమి, కొలలియ్య, సీతారామస్్వమి, 
బాపమ్మలు సుంతానుం.
మచిలీపట్టణుం ఆుంగోలిఇుండియన్  కళ్శాలలో ఉన్నత విద్యన పూరి్తచ్స్న వీరన్న గారు, 
తన తుండ్రి స్చన మేరకు ఇుంజినీరిుంగ్  చదివేుందుకు బుంగాల్  వెళ్లిరు. అపు్పడు 
ఆుంగేలియుల ప్రధాన పాలన కేుంద్రుం కలకతా్త ... ఇుంజినీరుగా ఆయన శిక్షణ మాత్రుం 
మద్రాసులో స్గుంది.
1840 నాటికి #రాజముండ్రి వచి్చ నీటిపారుదల శాఖలో ఉదో్యగ జీవితుం 
మొదలుపెటా్టరు. ఆ సమయుంలోనే... 1844లో గోదవరి పరీవాహక ప్రాుంతాన్్న 
పరిశీల్ుంచడాన్కి వచి్చన శ్రీ ఆర్థర్  కాటన్  గారితో #వీరన్న గారికి పరిచయుం ఏర్పడిుంది. 
అప్పటి నుంచి కాటన్  దొరకు సహాయకుడిగా వీరన్న కొత్త జీవితాన్్న ప్రారుంభిుంచారు. 
కాటన్  దొర న్వాస వ్యవహారాలు, నౌకరులి, ఆరోగ్య, ఆహార విషయాలోలి తగన విధుంగా 
జాగ్రత్తలు తీసుకోవడుం ల్ుంటివి వీరన్న గారే చూసుకునేవారు. తనకుంటే వయసులో 
పెద్దవాడైన వీరన్న గారిన్ కాటన్  దొర సోదర సమానడిగా గౌరవిుంచ్వారు ....
ప్రయాణ సౌకరా్యలు అుంతగాలేన్ ఆ కాలుంలో... కాటన్  దొర తో పాటు గోదవరి తీరుం 
వెుంబడి కాల్నడకన, గుర్రాల మీద వెళ్్త ఆనకట్ట న్రా్మణ పనలన #వీరన్న గారు 
పర్యవేక్ుంచారు. రాజముండ్రి నుంచి అటు గోదవరి పుటే్ట త్ర్య్ుంబకుం., ఇటు సముద్రుంలో 
కల్సే వరకు దదపు 1500 కిలోమీటరలి ఎగువ దిగువ పరివాహక ప్రాుంతాలోలి కాటన్  
దొర విస్తృతుంగా పర్యటిుంచారు. ఆ సమయుంలో వీరన్న గారు ఆయన వెన్నుంటి ఉనా్నరు. 
భోజన సదుపాయాలు లేన్ మారా్గలోలి న్లల తరబడి ప్రయాణుంచిన వారిద్దరూ ... అరటి, 
మామిడి, జామపుండులి తిుంటూ, గోదవరి నీళ్లి తాగుత్ ముుందుకు స్గపోయేవారు.
ఆనకట్ట న్రా్మణుం సమయాన్కి త్రు్ప- పశి్చమ గోదవరి, #కృష్్ణ_జిల్లిలు కల్స్ 
రాజముండ్రి జిల్లిగా ఉుండేవి. బ్రిటిష్  కాలుంలో దేశాన్్న ఎన్్న కరవులు పీడిుంచాయి. 
ఓ వైపు గోదవరి, కృష్్ణ నదుల నీళ్లి వృథాగా సముద్రుంలో కల్సేవి. మరోవైపు ప్రజలు 
కరవుల బారినపడి తీవ్ర ఇక్కటలి పాలయే్యవాళ్లి..
దన్తో ఈ నదుల నీళలిన వ్యవస్య అవసరాలకు విన్యోగుంచుకునేల్ చ్యాలన్ 
సుంకల్్పుంచిుంది ఈస్్టుండియా కుంపెనీ ప్రభుత్వుం. ఈ పన్న్ కాటన్  దొర గారిన్ 
న్యమిుంచిుంది... దీన్కోసుం ప్రణాళిక స్ద్ధుం చ్సుకున్ కాటన్  గారితో కల్స్ వీరన్న 
గారు మారుమూల ప్రాుంతాలోలి సుంచరిస్్త ఆయా ప్రాుంతాల రైతులన చైతన్యపరిచారు.
ఆనకట్ట పనలు ప్రారుంభమైన తొల్నాళలిలో గోదవరి జిల్లిల నుంచి పన్చ్సేుందుకు 
ఎవరూ ముుందుకు రాలేదు. దన్తో ఒడిశా, బుంగాల్ ల నుంచి వుందలముందిన్ 
ధవళ్శ్వరాన్కి రపి్పుంచారు. వీరన్న గారు వాళలికు కావాల్్సన శిక్షణ ఇస్్త రోజువారీగా 
చెల్లిుంచ్ కూలీ డబ్్బల్్న న్క్కచి్చగా ఇచ్్చవారు . ఇది గ్రహుంచిన గోదవరి ప్రజలే 
కాకుుండా కృష్్ణ, గుుంటూరు శ్రామికులు కూడా తముంత తాముగా ఆనకట్ట న్రా్మణాన్కి 
ముుందుకువచా్చరు. వీరన్న గారు తన కుటుుంబాన్కి ఉన్న పలుకుబడి పరిచయాలతో 
మన్యప్రాుంతుం కోయవారిన్ కూడా ఆనకట్ట పనలకు కూడగటా్టరు. పన్కి కొత్తయిన 
వాళలికు తగన శిక్షణ ఇపి్పుంచారు. కూలీలన ఉతా్సహపరిచ్ుందుకు... పన్చ్యన్ 
ఆదివారుం కూల్ సొము్మన కూడా శన్వారుం స్యుంత్రమే ఇచ్్చవాళ్లి. ఇది కూలీలోలి 

ఆనకట్ట న్రా్మణ అధికారులుంటే విశా్వసుం పెరిగేల్ చ్స్ుంది. వీరన్న గారు శ్రామికుల కోసుం గోదవరి తీరాన న్వాస్లు ఏరా్పటు చ్స్ వాళలి ఆరోగ్య రక్షణకు తగన 
జాగ్రత్తలు తీసుకునా్నరు. మొతా్తన్కి 1851 నాటికి పదివేల ముందికి పైగా శ్రామికులన సమకూరి్చ ఈ మహాయజ్ుం పూర్తయే్యల్ చ్శారాయన.
1848, 1851లలో ప్రభుత్వుం నుంచి సొము్మ రావటుం ఆలస్యమైనా పనలు ఆగకుుండా శ్రామికులన వీరన్న గారు ఉత్్తజపరిచారు. వారికి కూలీ సొము్మ చెల్లిుంచి 
అటు అధికారులు, ఇటు శ్రామికులు ఒకరికొకరు సహకరిుంచుకునేల్ చ్శారు. అప్పట్లి గోదవరి తీరపు జమీుందరులోలి కొుంతముంది అభివృది్ధ వ్యతిరేకులు 
ఉుండేవాళ్లి. దన్కితోడు ఆనకట్ట న్రా్మణాన్కి కుంకణబదు్ధలైన కాటన్ దొర, వీరన్న గారి పటలి ఆుంగేలియ ( బ్రిటిష్ ) అధికారులకు అస్య ఏర్పడిుంది. 
దుంతో వాళ్లి ప్రభుతా్వన్కి ఫిరా్యదులు చ్సేవాళ్లి. వీటివలలి ఒకానొక సుందర్ుంలో ఆనకట్ట న్రా్మణుం ఆగపోయిుందనే వదుంతులు కూడా వచా్చయి. అల్ుంటి 
సమయుంలోనూ వీరన్న గారు, కాటన్  దొరల మీద ఉన్న గౌరవుం, విశా్వసుం శ్రామికులతో ఏ ఆటుంకాలు లేకుుండా పన్చ్యిుంచిుంది. ఇదుంతా గమన్ుంచిన 

ప్రభుత్వుం తన అభిప్రాయాన్్న మారు్చకున్ ఆనకట్ట న్రా్మణాన్కి కావాల్్సన డబ్్బ, ముడిసరకులన ఎప్పటాలి 
సరఫరా చ్స్ుంది.
చివరికి 1852 మారి్చ 31 నాటికి పన్ పూర్తయిుంది. ఆనకట్ట పూర్తయా్యకే త్రు్ప, పశి్చమ గోదవరి జిల్లిల 
పేరులి వాడుకలోకి వచా్చయి.
వీరన్న గారి సహకారుం, కృషి, పటు్టదల, న్జాయతీ, అుంకితభావుం కారణుంగానే తన కల న్రవేరిుందన్ 
గ్రహుంచిన కాటన్  దొర ఆుంగలిుంలో స్వదస్్తరితో ‘శ్రీ వీణుం వీరన్న అనే హుందవ పురుషోత్తముడు నాకు 
లభిుంచకుుండా ఉుండి ఉుంటే, నేన అనకున్నటులిగా ఇుంతవేగుంగా గోదవరి ఆనకట్టన పూరి్తచ్యలేక 
పోయేవాణ్న’ అన్ రాసుకునా్నరు. ఇుంత్కాకుుండా వీరన్న గారి శ్రమకు ప్రతిఫలుంగా ... ఆయనకు ఇుంకా 
ఏదైనా మేలు చ్యాల్్సుందిగా ఈస్్టుండియా కుంపెనీన్, వికో్టరియా మహారాణన్ అభ్యరి్థుంచారు.
దన్ ఫల్తుంగా కుంపెనీ ఆనకట్టకు సమీపుంలో ఉన్న మెరి్నపాడు గ్రామశిసు్తన (ఆ రోజులోలి రూ.500కు 
పైగా) వీరన్నకు శాశ్వతుంగా దఖలుపరిచిుంది. అుంత్కాదు ఆయనకు ‘#రాయబహుదూర్ ’ బిరుదున్చి్చ 
సత్కరిుంచిుంది... ఆనకట్ట న్రా్మణ సమయుంలో అనేక పరా్యయాలు కాటన్  దొర అస్వస్థతకు గురయా్యరు. 
ఆసే్రేల్యా, లుండన్ లకు న్లల తరబడి వెళ్లివారు. అయినా వీరన్న గారు కూలీలన సమన్వయపరుస్్త 
న్రా్మణ పనలు సమర్థుంగా న్ర్వహుంచారు. న్రా్మణ సమయుంలోనూ, అనుంతరుం కురిస్న వరా్షల 
కారణుంగా గోదవరికి వరదలు వచి్చ... చినా్నపెద్ద ప్రమాదలు వచి్చ పడినా సకాలుంలో ప్రభుత్వుం ఆనకట్టకు 
తగన మరమ్మతులు చ్పటే్టల్ చ్శారాయన.
1852లో ఆనకట్ట న్రా్మణుం పూర్తయిన నాటినుంచి 1867లో మరణుంచ్వరకు ధవళ్శ్వరుం హెడ్ ల్క్  
కా్వర్టరే్స వీరన్న గారి చిరునామాగా ఉుంది. ఆయన కోరిక మేరకు నేటి ధవళ్శ్వరుం హెడ్ ల్క్  ప్రాుంతుంలోనే 
ఆయన పారి్థవ దేహాన్కి దహన సుంస్్కరాలు జరిపి అస్్తకలన గోదవరిలో న్మజ్జనుం చ్శారు. అుంత్కాదు 
ఆయనన దహనుం చ్స్న ప్రాుంతుంలో ఉన్న రాతిగోడ మీద వీరన్న గారి పేరున ఆుంగలిుంలో ‘‘వి.వీరన్న ,., 
రాయ్ బహుదూర్,, సబ్ ఇుంజినీర్, 1867’ అన్ చెకి్కుంచారు అప్పటి ఆనకట్ట ఉదో్యగులు. ఇపు్పడు ఆ ప్రదేశుం 
పిచి్చమొక్కలతో న్ుండిపోయిుంది. 1940లో బ్లుసు స్ుంబమూరి్త కాటన్  దొర విగ్రహుం దగ్గరే వీరన్న గారి 
వివరాలు తెల్పే శిల్ఫలకాన్్న చెకి్కుంచారు.
1986లో వచి్చన వరదలో కాటన్  దొర విగ్రహుంతోపాటు ఈ శిల్ఫలకుం కూడా కొటు్టకుపోయిుంది. 1988లో 
అప్పటి ముఖ్యముంత్రి శ్రీ ఎనీ్ట రామారావు గారి ప్రోద్బలుంతో ధవళ్శ్వరుం బా్యరేజీ దగ్గర న్రి్ముంచిన ‘కాటన్  
మూ్యజియుం’లో వీరన్న గారి చిత్రపటాన్్న ఆవిష్కరిుంచారు. ఇపు్పడది మసకబారిపోయిుంది. తనకెుంతో 
స్యముందిుంచిన వీరన్న గారిన్ కాటన్  దొర మరచిపోలేదు. కానీ మనుం మరి్చపోయాుం.
ఇల్ుంటి మహానభావుల గురిుంచి చెపు్పకోవడుం ఎుంతో అదృష్టుం ., అయిత్ భావి తరాలకు ఇల్ుంటి గొప్ప 
వారి గురిుంచి తెల్సేల్ ప్రభుతా్వలు ఆయన విగ్రహాన్్న ఏర్పరిచి ., ఆయన జీవితచరిత్రన పాఠ్యుంశాలోలి 
చ్రా్చల్.
అన్నుం పెటి్టన మన్షిన్ గౌరవిుంచడముంటే .... మనల్్న మనుం గౌరవిుంచుకోవడమే కదుండి 
   
   Credits : IWG (I Love Westgodavari - Facebook Group)
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స్త్రీధనం వతరణ వేడుక



జయహో ఆపతు ....జయహో ASEP టం

ఆపతు  వద్్య ఉపకరవేతన వతరణ వేడుక
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https://photos.google.com/share/AF1QipProM_ehUGNvd-LO3gJGfnz_kML_Z2a4U0DCbVPov8zD4klZTwpidZL5o02b6Nf-w?key=NEZpdWROM0g3UE1GVGZCeVRhOTlKZGI4WUJnbENR


ప్రతిభావంతలు, భావ మేధావులై్న వద్్యరిథానీ, వద్్యరుథా లకు ఆపతు  తరుప్న ఆశీస్్స లు. మాతృ భూమి 
పరిరక్షణ కోసం ప్రవాస్లంత సంఘటిత శకితుగా ఆవర్భవంచ్ స్దేశంలోని ఆప్తు ల అభ్్యన్నతి కోసం 
తన వంత అదు్భతమైన సేవలు అందిసతుంది మన  అమరికన్ ప్రాగరెస్వ్ తెలుగు అసస్యేషన్(ఆపతు ). 
ఆపదలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ ఆప్తు లుగా భావసూతు ఆపన్నహసతుం అందించేందుకు మేమనా్నమని చాటుతూ 
ద్న గుణంలో తనకు ఎదురులేదని నిరూపసతుంది ఆప్తు ల నేసతుం ఆపతు . ఈ వషయాని్న ఆపతు  అగర్ంగా, 
సవనయంగా మీ మందు మరో సారి ఉంచు్గతనా్నను.  ప్రతిభావంతలై్న వద్్యరిథానీ, వద్్యరుథా ల ఆరిథాక  
స్థాతిగతలు, వద్్యభా్యసంలో వారికి ఎదురువుతన్న ఇబ్ందులను తెలుస్కుని ఉన్నత చదువులు 
చదువుకునే క్రమంలో ఎటువంటి ఆటంకలు కలుగకుండా తోడా్ప టు అందిసూతు.,  ఉన్నత శిఖర్లు 
అధిరోహించే క్రమంలో గత దశాబ్ద కలం నుంచ్ ఆపతు  తనవంత చేయూత అందిసూతు వసతుంది. నేల, 
నీరు, వర్షం, మటిట్, చెటుట్  వంటి అనుబంధ క్రమంలో మనిషి జీవతంలో వద్య కూడ ప్రధాన మైనది. 
మనం పెటేట్ పట్ట్ డన్నం అన్నం కసేపటికి జీర్ణం అయప్వచుచి , మనం చేసే వస్రీ ద్నం నాలుగు రోజులకు 
మసకబార వచుచి , ధనం ఖరచి యప్వచుచి . కనీ వద్్యద్నం మాత్రమే ఎన్నటికీ తరగని జాఞా న జ్్యతిగా 
జీవతకలం వెలుగొందుతంది. పది మందికి వెలుగునిస్తు ంది.

మనిషి జీవతంలో పరిపూర్ణ వకసం సాధించడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం వద్్యభా్యసమే. మనం చదివే 
చదువును కషట్పడుతనా్నం అన్న భావనతో కకుండా ఇషట్పడి చదవాలి. చవవే ప్రతి అక్షర్ని్న నరనర్న 
జీరి్ణంచుకోవాలి. ఏ తరహా వద్య అయనా మొదట కషట్ంగానే అనిపస్తు ంది. జీవతం పూల పను్ప  కదు. 
ఎని్న అవరోధాలు అధిగమిసేతు అంత వృదిధి సాధ్యపడుతంది. అలాగే తినగ తినగ వేమ తియ్యనుండు అన్న 
వేమన శతక సూకితు వద్్యభాసానికి వరితుస్తు ంది. ప్రతి వద్్యరిధి ఒక లక్షంతో మందుకు సాగ్తే కషట్ం ఇషట్ంగా 
మారి సతఫూలిత సాధనకు మార్గం స్గమం అవుతంది. మన ప్రయాణం పది మంది మనలి్న చూస్ జాలి 
పడే వధంగా ఉండకూడదు, మనలి్న చూస్ ప్రతి ఒక్కరూ అసూయపడేవధంగా, మన నుంచ్ సూఫూరితు పందే 
వధంగా ఆపతు  తోడ్పడుతంది. జాఞా నాని్న మించ్న సంపద లేదు. ఆ జాఞా నమే మీ కుటుంబ ప్రగతికి దోహద 
పడుతంది. పటుట్ దలతో, మనస్్స  లఘ్నం చేస్ అదు్భతమైన ఆలోచనలతో, వద్్య సంపదతో మీ భవష్యతతు కు 
బంగారు బాటలు వేసేందుకు ఆపతు  సాయం చేసతుంది. నాకు తెలిస్నంత వరకు ప్రపంచంలో రండే రండు 
అంశాలు అత్యంత కషట్మైనవ. 1. మంచ్ పేరు తెచుచి కోవడం 2. ఆ పేరును నిలబెటుట్ కోవడం. కృషితో నాస్తు 
దురి్క్షం అనా్నరు పెద్దలు.

ఆ భగవంతని ఆశీస్్స లు, మన  పెద్దల దీవెనలు, మన కృషికీ, కష్ట్ నికీ ఫలమే నేడు మనలి్న ఈ సాథా యకి 
చేరిచి ఆపతు  ద్్ర్ ASEP scholarships ఇవ్గలుగుతనా్నమ. ఈ ఏడాది ఎప్్ప డు లేని వధం గా నాలుగు 
locations లో నభూతో న భవష్యత్  రీతిన వద్్యరుథా లకు ASEP చెక్్స ఇవ్టం జరిగ్ంది. December 
29th న మచ్లీపటట్ణం లో main ASEP Check Distribution ఈవెంట్ అంగరంగ వైెభవం గా 
జరిగ్ంది. రండు తెలుగు ర్ష్్రాలు ఆపతు  సేవల నామస్మరణ తో మారు మ్రాగాయ. ఈ మయన్ ఈవెంట్ 
కి పెద్దలు శ్రీ తలస్ ర్మచందరె ప్రభ్ గారు, శ్రీ MH ర్వు గారు, శ్రీ అరజా  శ్రీకంత్ గారు (AP స్్కల్ 
డెవలపె్మంట్ కర్్పరేషన్ MD & స్తఈఓ), శ్రీ మంగబాబు రంగ్శెటిట్ గారు (ప్రని్సపల్ చీఫ్ కమిషనేర్ 
GST), శ్రీ బలలో నరేందరె గారు (అస్సెట్ంట్ కమిషనర్ కసట్మ్్స), వశారాంత జస్ట్స్ శ్రీ భవాని ప్రసాద్ గారు, 
శ్రీ పెటేటి ప్లలోయ్య గారు(చైెర్మన్ ర్యల్ సరీ్స్ ట్రస్ట్), శ్రీ MVV సత్యనార్యణ గారు (టూ్ర కనక్ట్), 
శ్రీ ర్మిశెటిట్ కండల ర్వు గారు (ఫండర్ పె్రస్డెంట్ ఆఫ్ ర్యల్ కలోబ్), శ్రీ స్తతలమ్ ర్ంబాబు 
గారు (రిటై్ర్డ్ జాయంట్ కమిషనర్  కమరి్షయల్ టాక్్స),  చదలవాడ స్చరిత గారు, ఆపతు   తరుప్న 
ఎగ్జాకూ్యటివ్ పె్రస్డెంట్ నటర్జు యలూలో రి గారు,ఆపతు  ఫండర్్స శ్రీనివాస్ చందు గారు, ప్రసాద్ సమ్మట 
గారు, నూ్య ఇంగాలో ండ్ RVP శ్రీనివాస్ స్ంకర గారు, ఆపతు  మీడియా & మార్కటింగ్ చైెర్ స్రేష్ తడిశెటిట్ 
గారు, ఆడిట్ చైెర్ తేజ్ పక్యల గారు మరియు వారి సదరుడు వెంకటేష్ పక్యల గారు, సౌత్ వెస్ట్  సెంట్రల్ 
RVP స్బు్ చెన్నం గారు, ర్జేష్ అంకం గారు, సంపత్ మాద్ల గారు,  శ్రీనివాస్ జుటట్ గారు, లీల కోటేష్ 
బాబు చవా్కుల గారు అట్ండ్ అవ్టం జరిగ్ంది.

ఎగ్జాకూ్యటివ్ పె్రస్డెంట్ నటర్జు యలూలో రి  గారు మయన్ ఈవెంట్ కి 2 weeks మందు నుండి 
అహరి్నశలు శ్రమించ్ ఏర్్ప టులో  చేశారు. అలాగే మచ్లీపటట్ణం లోకల్ గా నూ్య ఇంగాలో ండ్ RVP శ్రీనివాస్ 
స్ంకర గారు, అయన బరెదర్ వీర భరెహ్మం స్ంకర గారు ఎంతో శ్రమటోడిచి  ఏర్్ప టులో  చేయటం జరిగ్ంది. 
బాలాజీ చలమలశెటిట్ గారు LED sponsorship (APTA History first time biggest LED Wall), 
హరి బైెరడిడ్ గారు మరియు వారి బావ మరిది శ్రీను బాబు గారు మచ్లీపటట్ణం టౌన్ లో ఆపతు  హోరిడ్ంగ్్స 
పెటిట్ంచటంలోనూ (Biggest hoardings in APTA History), venue సెలక్షన్ లో వారి సహాయ 
సహకర్లు మరువలేనివ. ర్మకృష్ణ వేలూ్ప రి గారు మచ్లీపటట్ణం ఆపతు  మంబెర్్స తో మాటాలో డి 
ఫండైెరైస్ంగ్ చెయ్యటం జరిగ్నది. ASEP మచ్లీపటట్ణం ఈవెంట్ కి ధన సహాయం చేస్న డోనార్్స 
అందరికి పేరు పేరున కృతజఞాతలు. RK వేలూ్ప రి గారికి ప్రతే్యక అభినందనలు

ఆపతు  మీడియా, బారాండింగ్ & మార్కటింగ్ చైెర్్స  స్రేష్ తడిశెటిట్ గారు, మరళి శెటిట్ 
గారు, ఆపతు  గారాఫిక్ డిజైనర్ మూరితు గారు, ఆపతు  నూ్యస్ ల్టర్ చైెర్ ర్జ్ ఇరి్ర గారు, PSR 
డిజిటల్్స అధినేత శ్రీ శివ గోన గారు మరియు వారి సదరుడు ఆపతు  బోరుడ్  డైెరకట్ర్ 
స్రేష్ గోన గారు, వారి బావమరిది గారు, రవనూ్య కలా్యణ మండపమ అధినేత 
నరేందరె పరసా గారు, మచ్లీపట్నం స్ట కేబుల్ అధినేత శ్రీనివాస్ కలులో  గారు మరియు 
వారి ఆఫీస్ మేనేజర్ పండు గారికి, మీడియా మిత్ర లందరికీ ప్రతే్యక కృతజఞాతలు. 
నార్యణ మంచ్గంటి గారు ఆపతు  ASEP వాలంటర్ T షర్ట్స్ డిజైన్ చేయయంచటంలో 
ప్రధాన భూమిక ప్షించారు. వారికి ఈ సందర్భమగా ప్రతే్యక ధన్యవాదమలు.

ఆపతు  ASEP మచ్లీపటట్ణం మయన్ ఈవెంట్ కి 4000 మంది హాజరు కగా 
వారందరికీ ఉదయం అలా్ప హారం, మధా్యహ్నం భోజనం, సాయంత్రం ట మరియు సా్నక్ 
శ్్పన్్సర్ చేస్న శ్రీ MVV సత్యనార్యణ గారు (TrueConnect)  కి మరియు ఫుడ్ 
కేటరింగ్ చేస్న కేశవర్వు గారు మరియు వారి టం అందరికి ఆపతుభివందనాలు.

కర్యక్రమానికి వా్యఖ్్యత గ వ్యవహరించ్న శ్రీకంత్ చ్లలోగటుట్  గారు మరియు శ్రీనివాస్ 
మిర్్యల గారి కి ప్రతే్యక కృతజఞాతలు. 

శివ శంకర్ ర్యల్ ర్క్కం గారు యూత్ ఫోర్్స, కేశవర్వు గారు హోటల్ మానజ్మంట్ 
సూట్డెంట్ వాలంటర్్స మరియు మచ్లీపటట్ణం ఆప్తు లు వాలంటర్్స రిజిసే్రాషన్, వెనూ్య 
మానజ్మంట్ కు వారు చేస్న సేవలకు  అందరికి పేరు పేరున ధన్యవాదమలు.      

అలాగే హైదర్బాద్ (తెలంగాణా), వైెజాగ్ (ఉతతుర్ంధరె), తిరుపతి (ర్యలస్తమ) లలో 
ASEP చెక్ డిస్్రాబూ్యషన్ ఈవెంట్్స  కను్నలపండుగగా జరిగాయ. వైెస్ పె్రస్డెంట్ శివ 
మొలబంటి గారు, ASEP చైెర్ శివ పప్లు గారు, వైెస్ పె్రస్డెంట్ శ్రీకంత్ మన్నం 
గారు, ఇండియా ఆపరేషన్్స చైెర్ మధు ద్సరి గారు, జనరల్ సెక్రటరీ బనారస్త తిప్ప  
గారు ఈ చెక్ డిస్్రాబూ్యషన్ ఈవెంట్్స  ఏర్్ప టులో  local ఆప్తు ల సహకరం తో చక్క గా 
చేశారు. హైదర్బాద్ check డిస్్రాబూ్యషన్ కి వైెస్ పె్రస్డెంట్ శివ మొలబంటి గారు, 
శ్రీకంత పస్ప్లేటి గారు, అంజి గారు, శ్రీ శా్యం స్ందర్ బైెర్ గారు, శ్రీమతి లలిత 
బైెర్ గారు కర్యక్రమ నిర్హణ మరియు ఆరిథాక సహాయం చేసారు. వైెజాగ్ check 
డిస్్రాబూ్యషన్ ఈవెంట్ కి శ్రీర్మ్ స్ంకరి గారు, రమేష్ తూమ గారు, హరీష్ తూమ 
గారు కర్యక్రమ నిర్హణ మరియు ఆరిథాక సహాయం చేసారు. తిరుపతి ఈవెంట్ 
కి రమేష్ శీలం గారు కర్యక్రమ నిర్హణ మరియు ఆరిథాక సహాయం చేసారు. ఈ 
ASEP చెక్ డిస్్రాబూ్యషన్ ఈవెంట్్స కి డొనేట్ చేస్న ప్రతి ఒక్క డోనార్ కి పేరు పేరున 
ధన్యవాదమలు

ఆపతు  సరీ్సెస్ ఇంతలా నిరి్ఘ్నం గా నిర్టంకంగా మందుకు వెళ్ళటానికి ఆపతు  లో ఉన్న 
నాలుగు వేలకు పైెగా కుటుంబాలు వారి వలువైెన సమయం, ఎంతో కషట్పడి శ్రమటోడిచిన 
సంపదన లో నిసా్రధి ం గా కంత సంసథా కి ఇవ్టం వలలోనే సాధ్యం! అందుకు మంబెర్్స 
అందరికి మీ తరుప్న మనసూ్పరితు గా ధన్యవాద్లు తెలియచేస్కుంటునా్నను. 
మరియు ఈ ఏడాది కర్యక్రమం ఇంత బాగా జరగటానికి  డొనేషన్్స అందించ్న 
ఆపతు  మంబెర్్స అందరికి కృతఙఞాతలు. ఫండైెరైస్ంగ్ టం చైెర్ వీర బాబు ప్రతితుపటి గారికి, 
ట్్రజరీ టం ఇన్నయ్య యనుమల గారు, వీర తోట గారు, గోపల శిరసాని గారు, మదన్ 
బోనేపలిలో గారు కి, ఎగ్జాకూ్యటివ్, ఎక్స ్టండెడ్ ఎగ్జాకూ్యటివ్, బోరుడ్  సభ్్యలందరికి  కి 
హృదయ పూర్క కృతజఞాతలు. ఎంతో కషట్పడిన entire ASEP టం శివ పప్లు గారు, 
నాగ జగన్ స్గు్గన గారు, సమీర్ చవాకుల గారు, శంకర్ కృష్ణ అడబాల గారు కి 
హృదయపూర్క కృతఙఞాతలు🙏🙏🙏. ASEP టం అహరి్నశలు శ్రమించారు. My sincere 
gratitude and heartfelt thank you to entire ASEP team. Let’s give ASEP 
Team big round of applause, వీరందరి సహాయ సహకర్లు వలనే  ఈ ఏడాది 
కర్యక్రమం ఇంత దిగ్్జయం గా జరిగ్ంది.ఎవరి పేరులో  ఐనా ర్యటం మరిచిప్య 
ఉంట్ క్షమించ గలరు.

ఆపతు  భవష్యతతు లో మరిని్న సేవా కర్యక్రమాలు నిరంతరం నిర్హిస్తు ందని సగర్ంగా 
తెలియ జేస్కుంటూ.. అందరికీ మరోసారి హృదయపూర్క ఆపతు భివందనాలు

- from excrepts as received
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APTA Flagship program ASEP, successfully conducted the Checks 
distribution event in 4 places. 

We distributed around Rs.2 crores of scholarship amount to 1267 stu-
dents. This is all happened because of generous donors and referrers. 

The main event in Machilipatnam which we celebrated in a grand way 
with students, their parents and the honorable guests who has moti-
vated kids with their wonderful speeches. 
Also we conducted 3 distribution centers successfully based on refer-
rers request  in Visakhapatnam, Tirupati and Hyderabad. 

A dedicated ASEP Team spent thousands of hours to make this Flag-
ship program successful. 

ASEP Team –  Siva Papolu, Sameera Chavakula, Naga J Suggu-
na, Sankarkrishna Adabala, Ajay Pulaparthy, Uday Bhaskar Pasam, 
Amarnath Guturu, Chakri Perabattula, Nagesh Dulam, Sridhar Akula, 
Venkatarao Arasala, Purnima Muddineni, Krishna Samanthula, Sri 
Tirumala Kummarapurugu, Ramesh Kunchanapalli, Siva Naralasetty

Along with ASEP Team, Treasury Team, Membership Team, Executive 
Team and Board has given their support to make this flagship pro-
gram grand success.

- from excrepts as received
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దద్దరిలిలోన ధరణీమాత
మానవత్ం మంటగలిస్ ద్నవత్ం మింటికగసె  

పపభారం మ్యలేక తలలోడిలిలోన ప్డమితలిలో 
పపమేదో ప్ణ్యమేదో తెలియలేక తెలియర్క 

కడుప్చ్ంచుకు కన్నబిడడ్ల కడుప్లోనే ద్చుకుంటివా 
సహనమే నీ నైజమన్నది మరచ్నావా భూమితలీలో 

ప్రజ్రిలిలోన గర్భశోకం ఎటుట్ లోపతువే వెరి్రతలీలో 
ద్నవత్ రూప్మాప  దద్దరిలిలోన ధరణీమాత
ద్చుకోవే కంటనీరు ద్హమైనా తీరుచి నేమ్ 

- భవాని వావళ్ళ

Her parents Late. Sri. Adapala Kuppuswami 
garu and Smt. Bhadravathi and lived in Gidda-
lur, AP.  Her father was graduated from Pres-
idency College, Madras and he was a Tennis 
player and after him every year a Interstate 

Tennis tournament will be conducted and the 
cups and prizes will be presented to the win-
ners on his name in Giddalur.

Smt. V. Bhavani is blessed with one son and 
two daughters and the eldest is Smt. Sameera 
Chavakula.

Many applauded Smt. Bhavani, for her writings 
and some were published in leading news 
papers, magazines and were well received and 
also read and praised by Sri. Dasari Narayana 
Rao garu and Sri. Chiranjeevi garu.

About Writer

Smt. Bhavani Vavilla 
W/o. Sri V. Anjaneya Prasad - Retd. Asst. Commissioner of Police, Hyderabad.  

ఆప్తు త్స హం  

- from excrepts as received

అతివలందరికి మహిళా దినోత్సవ శుభాభినందనలు

HAPPY WOMEN’S DAY

అమ్మ నుంచ్ అవ్ ద్క ఆడవారు నీటిలా ప్రవహిసాతు రు ఒక్కక్క దశ లో ఒక్కక్కలాగా
పర జలపతంలా, ఉరకలేసే పలలో కలువలా, ఎనో్న వర్్ణలు, వేలకదీ్ద పరాణాలకి పరాణ నాడిలా, అని్నంటిని 
తనలో  ద్చుకునే మహాసమదరెంలా .. ఎనో్న రూపలు  ఎనో్న కలలు అవ తీరం చేరతయో లేదో తెలియదు  
కనీ  ఆడవారి  జీవతం అలుపెరగని జీవనది లాంటిది... చ్న్నప్్ప డు అంత  ఎంత చదవాలి ఏమి అవుతం 

అని ఎదురుచూసేతు, పెరిగ్  పెద్దవగానే  ఉదో్యగం, మంచ్ వరుడు అని, తరువాత పలలోలు బాధ్యతలు మరి కంత 
కలానికి  వారి చదువులు, ఇలులో , ఉదో్యగం ..ఆలా కలక్రమేణా  జీవతం అని్న పత్రలకు నా్యయంచేసూతు ఒకో్క మటుట్  

ఎకే్కసూతువుంటారు. అని్నటికి పదివ వరమణ ఉంటుంది అనుకుంటాం కనీ నిజానికి ఆడవారు కి  ఆ తర్్త 
ఏంటి అనే సందిగధిం అలాగే ఉండిప్తంది ఐన గరిటితిప్పడం మానరు, అందరిగురించ్ ఆలోచ్ంచడం మానరు, 
అందుకేనేమ్ వారిని సహనానికి  ప్రతీకలుగా చూసాతు రు. కూతరిగా, సదరిగా, ,సే్నహితర్లిగా  ,చెలిగా , భార్యగా 
,కోడలిగా ,అమ్మగా ,అతతుగా, అవ్గా అని్నటిలోను అలవోకగా ర్ణిస్తు ంది  నీటిలా అని్న పత్రలలో ఒదిగ్ప్తంది 

అలవోకగా... మహిళా జ్హారు నీకు!
 - రమ్య కతూతురి
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 - Soujanya Kiran
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