
పత్రికా త్రపకటన 

 

విజయవాడ,  

తేది : 22.12.2022. 

 

3వ ఏకలవయ  ఆదర్శ  గురుకుల పాఠశాలల జాతీయ పోటీలు-2022 

లో ఓవరాల్ ఛాంపియన్ షిప్ లో మొదటి సా్ధనాంలో ఆాంత్రరత్రపదేశ్ 

ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుత్వ ం ధ్రతిషా్టత్మ కంగా నిర్వ హంచిన 3వ ఏకలవయ  

ఆదర్శ  గురుకుల పాఠశాలల జాతీయ పోటీలు-2022 లో అతిథ్య  రాష్ట్మాైన 

ఆంధ్రధ్రదేశ్ 789 పాయంట్లు సాధంచి ఓవరాల్ ఛంపియన్ షిప్ లో 

ఆధ్రసాానాన నిలిచింది. మరో తెలుగు రాష్ట్మాైన తెలంగాణ 780 పాయంట్ుతో 

రండో సాానంలో నిలువగా, మరయ ధ్రదేశ్ 3వ సాానం కైవసం చేసుకుంది. రత్ 

శనివార్ం (డిసంబర్ 17న) ఘనంగా  ధ్పార్ంభమైన 3వ ఏకలవయ  ఆదర్శ  

గురుకుల పాఠశాలల జాతీయ పోటీలు-2022 ధ్ీడాకారుల కేరంత్లు, 

విజయోత్స వ, ఆనందాల మరయ  పూర్ తయ్యయ య. ఆంధ్రధ్రదేశ్ అతిథ్య  

రాష్ట్ంాగా విజయవాడ, గుంటూరులోని వివిర వేదికల వదద ఈ ధ్ీడలను 

నిర్వ హంచినరప టిీ..  ధ్పార్ంభ వేడుకలు నిర్వ హంచిన విజయవాడ 

ఇందిరాగాంధీ మునిస రల్ స్టడాియం వేదికలోనే ముగంపు వేడుకలను 

ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ ధ్రభుత్వ ం నిర్వ హంచింది. ఈ వేడుకలకు ముఖ్య అతిథిగా 

ఉర ముఖ్య మంధ్తి(గరజన సంక్షేమం) పీడిక రాజనన  దొర్ హాజర్య్యయ రు. 

రలు సాంసక ృతిక కార్య ధ్కమాల అనంత్ర్ం చంపియన్ లకు ధ్ోఫిలను 

ఉరముఖ్య మంధ్తి రాజనన దొర్ అందజేశారు.  

ఈ సందర్భ ంగా ఉరముఖ్య మంధ్తి రాజనన దొర్ మాట్లుడుతూ.. 22 

ధ్ీడాంశాలలో ఛంపియన్ లుగా నిలిచిన వివిర రాష్టషా్టల ధ్ీడాకారులకు 

అభినందనలు తెలిపారు.  ఈ ఈవంట ను నిర్వ హంచే అవకాశం రాష్ట్ ా

ధ్రభుత్వవ నికి లభించినందుకు సంతో్ంగా ఉందని, ఎవరీ ఏ ఇబబ ంది 

లేకుండా ధ్రభుత్వ ం అనిన  చర్య లు తీసుకుని విజయవంత్ంగా 

పూర తచేశామనాన రు. 22 రాష్టషా్టలకు చందిన దాదాపు 4,300 మంది 

ధ్ీడాకారులు 6 రోజుల పాట్ల ఈ ధ్ీడలోు  పాలొ్గనాన ర్ని, ఆట్లోు   గొరప  

ధ్ీడాస్ఫూ ర తని, స్టన హానిన  ధ్రదరశ ంచిన ధ్రతి ధ్ీడాకారునికి అభినందనలు 

తెలిపారు. ఈ పోటీలోు  ఓవరాల్ ఛంపియన్ షిప్ ను ఆంధ్రధ్రదేశ్ రాష్ట్ంా 



గెలుచుకోవడం మరంత్ సంతోష్టనిన సుతందని తెలిపారు. ఈ ధ్ీడా 

కార్య ధ్కమాలకు ఆతిథ్య ం ఇచిి న మన రాష్టషా్టనికి చందిన ధ్ీడాకారులు 

అదుభ త్మైన ధ్రదర్శ న ఇచి ర్ని చలా రర్వ ంగా ధ్రకటించడానికి 

సంతోషిసుతనాన నని తెలిపారు. రండవ  సాానంలో తెలంగాణ రాష్ట్ంా,  3వ 

 సాానంలో  మరయ ధ్రదేశ్ నిలిచయని ధ్రకటించరు. ధ్ీడాకారులు మర  

జట్లు ఒకరనొకరు ఒకే కుట్లంబంలా చూసుకోవడంతో ఈ ఈవంట 

ధ్ీడాకారుల నిజమైన స్ఫూ ర తని చూపించిందనాన రు. మూడు సంవత్స రాల 

కోవిడ్ -19 మహమామ ర త్రావ త్ నిర్వ హంచిన ఈ ఈవంట, ధ్రతి ధ్ీడాకారుడికి 

మరంత్ ఉత్వస హానిన  ఇచిి ందనాన రు. ఈ కార్య ధ్కమానిన  నిర్వ హంచడంలో 

కేంధ్దం, గరజన వయ వహారాల మంధ్తిత్వ  శాఖ్ సహకార్ం 

మరువలేనిదనాన రు. జాతీయ ధ్ీడలు-2022 నిర్వ హణ కోసం త్ కుక వ 

స మ యంలో దాదాపు 7000 మందికి అనిన  స దుపాయ్యలు ఏరాప ట్ల 

చేశామ నాన రు. ముఖ్య మంధ్తి  వై.యస్. జరన్ మోహన్ రడి ి సమర్ ధవంత్మైన 

నాయకత్వ ంలో అంకిత్భావంతో రనిచేసిన రాష్ట్ ా ధ్రభుత్వ ంలోని వివిర 

శాఖ్ల సహకార్ంతోనే ఇది సారయ మైందని తెలిపారు. ఈ ధ్ీడలకు 

సంబంధంచి సహకరంచిన ధ్రతి శాఖ్ను డిపూయ టీ సీఎం రాజనన  దొర్ 

ధ్రత్యయ కంగా అభినందించరు.     

ఈ కార్య ధ్కమంలో గరజన సంక్షేమ శాఖ్ కార్య దరశ  కాంతిలాల్ దండే, 

గరజన సంక్షేమ శాఖ్ డైరకరా్ ఎమ్.జాహన వి త్దిత్రులు పాలొ్గనాన రు. 

 

బాలురు అాండ ర్-19, బాలిక ల అాండ ర్-19 విభాగాంలో విజేత ల 
వివ రాలు 

• బాసక ట బాల్ అండ ర్19 బాలుర్ విభారంలో మొద టి  సాానంలో 
సికిక ం, రండో  సాానంలో మిజోరాం, మూడోసాానంలో మణిపూర్ 
నిలిచయ. 

• ఫుట బాల్ అండ ర్ 19 బాలుర్ విభారంలో మొద టి  సాానంలో జార్ఖండ్, 

రండో  సాానంలో మ ణిపూర్, మూడోసాానంలో వస్ ాబంగాల్ సత్వత  
చట్లయ. 

• ఫుట బాల్ అండ ర్ 19 బాలిక ల  విభారంలో మొద టి  సాానంలో 
జార్ఖండ్, రండో  సాానంలో వస్ ాబంగాల్, మూడోసాానంలో సికిక ం 
నిలిచయ. 



• హాయ ండ్ బాల్ అండ ర్ 19 బాలుర్ విభారంలో మొద టి  సాానంలో 
ఆంధ్ర ధ్రదేశ్, రండోసాానంలో తెలంగాణ , మూడోసాానంలో ఛ  తీతస్ ర డ్ 
పందాయ. 

• హాయ ండ్ బాల్ అండర్ 19 బాలిక ల విభారంలో మొద టిసాానంలో 
మ రయ  ధ్రదేశ్, రండోసాానంలో తెలంగాణ , మూడోసాానంలో గుజ రాత్ 
నిలిచయ. 

• హాీ అండ ర్19 బాలుర్ విభారంలో మొద టిసాానంలో ఒడిశా, 

రండోసాానంలో గుజ రాత్, మూడోసాానంలో తెలంగాణ  నిలిచయ. 
• హాీ అండ ర్19 బాలిక ల  విభారంలో మొద టిసాానంలో మ హారాష్ట్ ా, 
రండోసాానంలో ఒడిశా, మూడోసాానంలో గుజ రాత్ కైవసం 
చేసుకునాన య. 

• క బ  డ ిఅండ ర్ 19 బాలుర్ విభారంలో మొద టి  సాానంలో తెలంగాణ , 
రండోసాానంలో ఉత్త రాఖ్ండ్, మూడోసాానంలో ఛ  తీతస్ ర డ్ నిలిచయ. 

• క బ  డ ిఅండ ర్ 19 బాలిక ల  విభారంలో మొద టి  సాానంలో క  రాటట్ క , 
రండోసాానంలో తెలంగాణ , మూడోసాానంలో ఒడిశా నిలిచయ. 

• ఖోఖో అండ ర్ 19 బాలుర్ విభారంలో మొద టిసాానంలో ఛ  తీతస్ ర డ్, 

రండోసాానంలో ఆంధ్ర ధ్రదేశ్, మూడోసాానంలో తెలంగాణ  నిలిచయ. 
• ఖోఖో అండ ర్ 19 బాలిక ల  విభారంలో మొద టి  సాానంలో 
ఆంధ్ర ధ్ర దేశ్, రండోసాానంలో మ హారాష్ట్ ా, మూడోసాానంలో ఛ  తీతస్ ర డ్ 
నిలిచయ.. 

• వాలీబాల్ అండ ర్ 19 బాలుర్ విభారంలో మొద టిసాానంలో 
ఆంధ్ర ధ్రదేశ్, రండోసాానంలో త్ మిళ నాడు, మూడోసాానంలో 
తెలంగాణ  నిలిచయ. 

• వాలీబాల్ అండ ర్ 19 బాలిక ల  విభారంలో మొద టిసాానంలో 
తెలంగాణ , రండోసాానంలో మ ణిపూర్, మూడోసాానంలో ఆంధ్ర ధ్రదేశ్ 
నిలిచయ. 

 

జారీ చేసిన వారు : కమి్నర్, సమాచర్, పౌర్ సంబంధాల శాఖ్, 

ఆంధ్రధ్రదేశ్ ధ్రభుత్వ ం. 


