
 ��.28.07.2022 
 ఏ� స��లయం. 

 ప��� �పకటన 

 ���� సంస� ృ�� ��� ం�న ��ష�ం ఆం�ధ�ప�� 

 సంస� ృ� �ం�ప��ల� ఆం�ధ�ప�� ������.. 

 అ��  రం���  ��� � ��న క���ల� �� ��� ం. 

 ...మం�� ఆ�.�. ��.... 

 ���రం  ఏ�  స��లయం�  �ంస� ృ�క  ��  అ���ల�  ��ష�  ప�� టక  �ంస� ృ�క 
 ��డ�  మ��  �వజన  స�� �ల  ��  మం��  మం��  అ�.  �.  ��  స��  స�����  
 �ర� �ం��. 

 సంస� ృ�  �ం�ప��ల�  �ప�క  ఆం�ధ  �ప��  ��ష�ం  అ�,  ��ష�ం  �  అ��   రం���   ఉన�  
 క� ��ల� �� �ం�, ��� , కళల� ��త� ��� ం అ� మం�� �� ����. 

 ��ష�ం�  అ���కం�  �ంస� ృ�క  ��ల�  ���   మ��  ��ష�  ����  �ర� ���మ� 
 మ��  ���ం�న  జ��  �రవ  �ఖ� మం��  ��  ��ల  ���  అ����  అం���మ� 
 మం�� �� ����. 

 ��� ల  ���  క���ల  �� �ం�  మ��  �� �క  క���ల  స�యం�  జర�ల�, 
 ��ష��� ప �ం�  అ���న  క���ల�  �� �ం�  ����  ��  ��ం��  ��� చరణ  �ప��క 
 �ద�ం ��ల� మం�� అ���ల� ఆ��ం��. 

 క���ల� ఐ� ���ల ��� ��� & ��మ స��ల�ల �వల� ����ం���ల�, 
 భ�ష� �  త�ల�  �వ  �య���  ���  క���ల�  ప�ర�ంచ���  &  ��త� �ంచ��� 
 ��� చరణ  �ప��క�  �ద�ం  ��ల�,  ఆం�ధ�ప��  �ప�త� ం  �ర� �ం�  అ��  
 �ర� �క�ల�  �ంస� ృ�క  �ర� �క��  తప� �స��  �గం  ��ల�  మం��  అ���ల� 
 ఆ��ం��. 

 ఈ  స��  స��శం�  మ����   �ఖ� �న  �ర ��ల�  ����� �.  �ప��త  ఆ� ��� 
 ��� న�ష� ���ం�ల� ప���ంచడం, 
 ��� ల  ���  �ంస� ృ�క  �ర� �క�ల  �ర� హణ�  ��� చరణ  �ప��క  �ద�ం  �యడం,  అ��  
 ����� �  ఆ���యంల  �� �ం�,  అ��   క���ల  �����ల  ఏ�� �,  ��� ల  ��� 
 అ��   క���ల�  �� �ం�  ���  �యడం,  ���   �ంస� ృ�క  మండ�  క��� 
 �న�� �� ంచడం,  అ���న  క���లంద��  అవసర�న  �ప�త�   పథ�� 



 అం���� య�  ��� �ం��వడం,  �ంస� ృ�క  �ర� �క�ల  �సం  ఆ���యంల� 
 అం�ంచ���  అ��   ��� ల  క�క ���  &  సంబం�త  అ���ల�  �ఖ�  పంపడం,  ��� �మం, 
 ��ల��  మ��  ఇతర  �ప�త�   భవ�ల  వన�ల�  (ఆ���యం�)  �ంస� ృ�క 
 �ర� �క�ల  �సం  (��  �ర� క��ల�  భంగం  క��ంచ�ం�)  ����ం��వడం,  ఈ 
 �ర� �కమం� �ర� �/�� పర� � లంద� ����లక ��త ��ం�ల� �ర �యం ����� �. 

 స��  స��శం  �  �ంస� ృ�క  �ర� �  �,  ����� ం�  �� ష�  ��  ��కట�  రజ�  �ర�వ 
 ఐఏఎ�, �ఈఓ కల� ర� �� మ�����న, ఐఏఎ�, మ�� ఇతర అ���� ����� �. 


