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త్రపపంచవా్య పతంగా ఉనన  తెలుగు అసోసియేషనలతో APNRTS వర్చు వల్ సమావేశం 

ఆంధ్రధ్పదేశ్ ధ్పభుత్వ  సంసథ APNRT సొసైటీ ధ్పపంచవా్య పతంగా ఉన్న  తెలుగు అసోసియేషన్తిో 

01.05.22 రాధ్ి 8 గంటల  30 నిమిషాలకు వర్చు వల్ సమావేశం నిర్వ హంచంది. APNRTS 

అరా క్షులు శ్ర ీ వంకట్ ఎస్. మేడపాటి అరా క్షత్న్ జరిగిన్ ఈ సమావేశం లో ఆంధ్రధ్పదేశ్ 

ధ్పభుత్వ ం ధ్పవ్యసంధ్ులకు అందిస్తతన్న  వివిర ఉచత్ సేవలను శ్ర ీమేడపాటి పవర్ పాయంట్ 

ధ్పజంటేషన్ ద్వవ రా వివరించార్చ. తెలుగు అసోసియేషన్ ిఅరా క్షులు, సభాు లు రాష్టషర ధ్పభుత్వ ం 

అందిస్తతన్న  సేవలు చాలా ఉపయోగకర్మైన్వి, విలువైన్వి అని కొనియాడార్చ. విద్వా ర్చథలు, 

ఉదా్య గులకు ఉపయోగకర్మైన్ ధ్పవ్యసంధ్ర భరోస బీమా, అునాత్న్ కోర్చు లలో ఆన్ లైన్ IT 

శిక్షణ, ఏపీ పోలీస్ ఎనాన రై సెల్, దేవ్యలయాల దర్శ నాలు, ఆంధ్రధ్పదేశ్ టూరిజం డెవలప్మ ంట్ 

కారోో రేషన్ (APTDC) ద్వవ రా  ధ్పవ్యసంధ్ులకు APTDC రిసర్ రు  లో 20 శాత్ం రాయతీ, ముఖా్ ంగా 

గల్్  దేశాలలో ఉన్న  వలసకారిమ కుల కొర్కు 24/7 హెలో్  లైన్ మైధ్గంట్ రిసోర్ు  సెంటర్ ద్వవ రా 

అందిస్తతన్న  ఉచత్ అంబులెనుు  సేవ, ధ్పమాదవశాత్తత మర్ణంచన్ వ్యరి కుటంబ సభుా లకు 

ఎక్సు  ధ్ేషియా, ఆయా దేశాల భార్త్ రాయబార్ కారాా లయాలు మరియు APNRTS కో ఆరినిేటర్ు  

సమన్వ యంతో అత్ా వసర్ పరిసిథత్తలలో వలస కారిమ కులను సవ దేశానికి తీస్తకురావడం, 

బకాయ జీతాలు సంసథ చెల్లంిచేలా చేయడం, అంతేకాకుండా వీరికి అవగాహన్ కల్లో ంచడానికి 

వలసలు ఎకుు వగా జర్చగుత్తన్న  ధ్పాంతాలిో సధ్కమ వలసల పై  అవగాహనా కారా్ ధ్కమాలు 

నిర్వ హంచడం  వంటి ఎన్నన  సేవలు ధ్పసంశనీయమనాన ర్చ. ఈ సేవ్య కారా్ ధ్కమాల గురించ  త్మ 

త్మ దేశాలిో మరింత్ ధ్పచార్ం చేసతమని పలు తెలుగు అసోసియేషనిు తెల్లపాయ. 

 

 శ్ర ీ మేడపాటి మాాితూ.....అందరి  విదా , వైదా ం అందుబాటలో ఉండాలన్న  గొపో  

సంకలో ంతో గౌర్వ ముఖా్ మంధ్ి శ్ర.ీ వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డ ిగార్చ  ధ్పిషారత్మ కంగా చేపటిరన్ 

మన్బడ్డ నాతూ – నేతూ రెండవ దశ పనులు పురోగిలో ఉనాన యనాన ర్చ. ఈ గొపో  సంకలో ం 

మరియు రాష్టషారభివృదిలిో మీ వంత్త సహాయ సహకారాలు అందించాలని  అసోసియేషన్కిు  

విజఞప్త త చేసర్చ. అలాే ఇలాంటి సమావేశాలు ధ్పి మూతూ నెలలకొకసరి నిర్వ హసతమని 

తెల్లపార్చ. 

 

ఈ సమావేశంలో శ్ర ీఎం. జ్ఞఞ నేంధ్ద రెడ్డ,ి ఎనాన రై అడ్వవ జర్ (కాా బినెట్ మినిసరర్ రాా ంక్స), మాజీ 

లోకసభ ఎంపీ, శ్ర ీ ఎ. గీతేష్ శర్మ , ఐఎఫ్ఎస్ (రిటైర్)ి, సెో షల్ ఆఫీసర్ – ఇంటరేన షన్ల్ కో 

ఆపరేషన్, APNRTS సీఈఓ శ్ర ీ దినేష్ కుమార్ పాలొ్గని త్మ ఆలోచన్లను, అభిధ్పాయాలను 

పంచుకునాన ర్చ. ఈ వర్చు వల్ సమావేశంలో తెలుగు అసోషియేషన్ ఆఫ్ నార్ త అమెరికా (TANA) 

అదా క్షులు శ్ర ీఅంజయా  చౌదరి లావు, నార్ త అమెరికన్ తెలుగు అసోషియేషన్ (NATA)అరా క్షులు 

 శ్ర ీశ్రరీర్ కొర్ు పాటి, ధ్ాన్ు  తెలుగు అసోషియేషన్ (FTA), తెలుగు అలయన్ు  అఫ్ కెన్డా (TACA), 



వష్టసరన్ ఆష్టసేరల్లయా తెలుగు అసోసియేషన్ (WATA), ఫినిాండ్ తెలుగు అసోసియేషన్ – ఫినిాండ్, 

సౌత్ ఆధ్ఫికా తెలుగు కమాూ నిటీ (SATC), బుడాప్స్ర తెలుగు అసోసియేషన్ - హంేరి, ఆంధ్రకళా 

వేదిక  - ఖ్తార్ లాంటి అసోసియేషనిు, అలాే యుఎస్ఎ, యుకె, కెన్డా, ధ్ాన్ు , ఖ్తార్, సౌత్ 

ఆధ్ఫికా, ఐరిాండ్, ఫినిాండ్, ఆష్టసిరయా, హంేరీ మరియు యురోప్తయన్ దేశాలలోని పలు తెలుగు 

అసోసియేషనిు పాలొ్గనాన య. 

 

 

చీఫ్ ఎగ్జకి్యా టివ్ ఆఫీసర్ 

                        

 

 

                                          


