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అంతాక్షరి పో టీలలో గెలిచిన 
స ైబరాబాద్ మరియు సిక ంద్ాా బాద్ ఐకాన్ క్లబ్ లు

గత నెల రోజులుగా ‘టాక్ అఫ్ ద్ి రోటరీ డిసిర ిక్ర 3150’
గా నిలిచిన అంతాక్షరీ పో టీలు, శనివారం,19 స ప ర ంబర్
2020 సాయంతాం 7 గంటలక్ు పాారంభం అయి,
ద్ాద్ాపు 150 నిముషాలు ఆసక ి క్రం గా జరిగి
అందరనిి ఆహ్లల ద పరచిాయి. ఆ నాటి కారయ క్రమానిక 
రోటరీ గవరనర్ శ్రర హనుమంత రడెిి ముఖ్య అతిధి గా
రాగా, పాముఖ్ గాయని మిస్ గీతా మాధురి జడిిగా, నటి
మిస్ మాధవి లత గౌరవ అతిధి గా వచాారు.

ముందుగా హ ైదరాబాద్ ఈస్ర క్లబ్ అధయక్షులు శ్రర
వెై వి గిరి సాాగతం పలక్గా, అంతాక్షరి కారయక్రమానిన
నిరా హిసుి నన శ్రర సి వీ సుబాా రావు ఆనాటి పో టీలో
వునననాలుగు క్లబ్ లను, జుడిి గా వచిాన మిస్ గీత
మాధురి ని , మిస్ మాధవి లత ను పరిచయం
చేసారు.అంతాక్షరి పో టీల హో స్ర శ్రర ఆనంద్ క్ుమార్
ఆదయతం క ంచ ం ఉతకంఠ , క ంచ ం పోా తాాహం
క్లిగిసతి పో టీని హుషారుగా నడిపించారు.

Ms Getha Madhuri DG Sri Hanumantha Reddy Ms Madhavi Lahta
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ఫ ైనల్సా కాబటిర పో టీ వివారాలు ముందుగా ఇవాక్ుండా.. ఒకకక రౌండ్ ముందు ఆ రౌండ్ విశేషాలు ఇచిా పో టీ ని రక ి
క్టిర ంచారు. అతయంత రసరంజక్ం గా జరిగిన ఈ పో టీలలో స ైబరాబాద్ క్లబ్ వారు విననర్ా గా, సిక ంద్ాా బాద్ ఐకాన్ా
క్లబ్ వారు రననర్ా గా నిలిచారు. జడిి గా వచిాన గీతా మాధురి క్ూడా రౌండ్ ల నిరాాహణ సమయం లో తన
అభిపాాయం చ పుతూ పాలగొ నే వారిని ఉతాాహ పరుసతి , క నిన పాట లు పాడుతూ అందరిని ఆక్టటర క నానరు.

డిసిర ిక్ర గవరనర్ శ్రర హనుమంత రెడిి మాటాల డుతూ " 2020-21 రోటరీ సంవతారం క్రోనా సంక్షోభం లో పాారంభం
అయియందని, తాను ఎననన పాణాళిక్లు వేసుక ని ఎదురుచతసిన సంవతారం ఆన్ ల ైన్ లో మొదలయిందని క ంచ ం
విచారంగా ఉండేదని, మెలల మెలల గా ఆన్ ల ైన్ లో వేడుక్లు, వెబినారుల జరగటం చతసి క ంచ ం ఉతాాహం
వచిాందని... అలాంటి సమయం లో హ ైదరాబాద్ ఈస్ర క్లబ్, బాపటల క్లబ్ క్లిసి ఆన్ ల ైన్ లో అంతాక్షరి పో టీలు
చేసాి మని , ఇద్ి ఒక్ డిసిర ిక్ర పోా గార ం గా చతడమని అడిగినపుుడు చాల ఆనందం క్లిగింద్.ి నేను క్ూడా క ద్దీ గా
పాటలు పాడే వాడిని క్నుక్ నేను అనిన పో టీలక్ు వెళ్లల ను. చాల బాగా జరిగి 3150 మొతిం ఒక్ క్లారల్స
యాక్టీవిటీ జరుగుతునన భావం క్లిగింద్.ి ఇంత గొపుగా ఈ ష డతయల్స మొతిం నిరాహించిన రోటరీ మితుా లు
గిరి, సుధదర్ క్ుమార్, సీవీ సుబాా రావు, విక్రమ్ లక్ు నా అభినందనలు. అలాగే చాలా రీస ర్ా చేసి పాటలు ఏరి,
పో టీలు రసవతిరం గా జరిపిన అనంద క్ుమార్ క ,
అమాాయి చ రీర క అభినందనలు. పో టీ లలో
పాలగొ నన 16 క్లబ్ లక్ు, చివరక్ు వచిాన 4 క్లబ్ లక్ు,
విననర్ా గా, రననర్ా గా నిలిచిన స బైరాబాద్
మరియు సిక ంద్ాా బాద్ఐకాన్ా క్లబ్ లక్ు నా పాతేయక్
అభి నందనలు " అని అనానరు. పూరా గవరనర్ శ్రర
రతన పాభాక్ర్ మాటాల డుతూ మొదటి రోజు నుంచి ఈ
కారయక్రమానిక చేశానని, చాలా ఆసక ి క్రంగా
పో టీలు జరిగాయని , హ ైదరాబాద్ ఈస్ర మరియు
బాపటల క్ూల బ్ లక్ు అభినందనలు తేలిపారు.

" ఈ పో టీలు ఆదయతం హుషారుగా జరిగాయని ,
చాల విశేలషణ చేసి రౌండ్ా ని, పరా ఫషనల్స గా
నిరాహించారని , పాలగొ ననందుక్ు ఆనందం గాను,
గెలిచినందుక్ు ఇంకా ఆనందంగా ఉందని స ైబరాబాద్
క్లబ్ నుంచి శ్రర ఏ ఎన్ రావు, శ్రర మహ ందా అనానరు. '
గవరనర్ హనుమంత రెడిి గారి పోా తాాహమే ఈ
అంతాక్షరి జరపటానిక , విజయవంతం గా పూరిి
చేయటానిక ముఖ్య కారణం. " అని హ ైదరాబాద్ ఈస్ర
అధయక్షులు శ్రర వెై వి గిరి అనానరు. 'ఈ కారయ
క్రమానిన జయ పాదం చేసిన అందరిక ధనయ వాద్ాలు'
అని బాపటల క్లబ్ స క్రటరీ శ్రర సుధదర్ క్ుమార్ అనానరు.

" ముందుగా పాక్టించినటటల గా విననర్ టీం క 10000
రూపాయలు, రననర్ టీం క 50000 రూపాయలు,
ఫ ైనల్సా వరక్ు వచిాన పండరీపురం , హ ైదరాబాద్
ఈస్ర టీం లక్ు చ రో 2500 రూపాయలు చొపుున ప ైైజ్
మని ఇసాి మని, ఆడిన/ పాడిన ఆయా
మెంబరలక్ు బహుమతులు ఇంటిక పంపుతామని,
16 క్లబ్ లనుంచి పాలగొ నన అందరిక సరిరఫికెట్సా
క్ూడా పంపుతామని శ్రర సి వి సుబాారావు
త లిపారు.


