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జయాడ, �ే��: 01-11-2022. 

** నవంబ� 14 నుం�� 20 వరక� 55వ జ��య గ ం!"లయ ా$%త'ాల�..  

** )ా*తంత�+ ఉద.మంల0 గ ం!"ల1ద.మం ప�జలను ఎంత3ా45 ప�67
తం 89ేిం�;..  

** సంప=ర> ��?ట@ గ ం!"లయ వ.వసAను రBCD ం�;ంE $ాషG Hంల0 ��?ట@ గ ం!"లయIలను అKవృ�;M  

8ేసుN 4"Oమ4"OరP..   

** $ాషG H ా.పN ం3ా 2233 QాఖI గ ం!"లయIల� ప�జలక� ప�భT�"*U�V ార!;3ా 
జ�W న ప�గ� EXOల�3ా 9Yవల� 

అం�;సుN 4"OZ..  

-- $ాషG H 
�". QాఖI మం�� [  బ\ త' సత.4"$ాయణ..  

$ాషG Hంల0 జ��య గ ం!"లయ ా$%త'ాల� నవంబ� 14 నుం�� 20 వరక� ఘనం3ా Uర*_̀సుN 4"OమU $ాషG H 
�". 

QాఖI మం�� [  బ\ త' సత.4"$ాయణ అ4"OరP.  �"�పేab ఇంట$de��యf బg రPh  �ా$ా.లయంల0 మంగళారం 

జ��య గ ం!"లయ ా$%త'ాల Cj సG� ను మం�� 
డkదల 8ే)ారP.     

ఈ సందరmం3ా మం�� [  బ\ త' సత.4"$ాయణ మIట7b డkతn జ��య సూp$qN�V, 
�". ా.rిN �V, )ా*తంత�+ )ాధనక�, 

ప�జలల0 ఐక.తను ruంCD ం�;ంచ�"U�V గ ం!"లయIల� ప�మTఖ Cాత� Cj wిం8"యU  అయన �ెaCారP.  )ా*తంతyzం 

వE{న 4"ట|నుం�� 4}ట| వరక~ గ ం!"లయIల� పటGణ C�ా ం�"లల04} �ాక�ం�" 3ా �ణ గ ం�"యIల�, మ_̀ళలక� 

ప��.ేక గ ం!"లయIలను 4�ల��a� ఉనOగ ం!"లయIలను అ� 3� � 8ే9 ిప�భTత*ం గ ం!"లయIల� మనుగడను $ాషG H 

ప�భTత*ం  సు9ిAరం 8ే9ిందU మం�� అ4"OరP.   

గ ం!"లయIలల0 మ�aక సదుCాయIల అKవృ�;M�V, Cాఠక�ల� అనువ�3ా క~రP{U �;నప��కలను, గ ం!"లను 

చదువ���వ�"U�V 3ాను ప�భTత*ం గ ం!"లయIల� అKవృ�;M  8ేయడం�� Cాట�3ా ప��సంవత'రం జ��య గ ం!"లయ 

ా$%త'ాలను Uర*_̀ంE గ ం!"ల �క� C�ా !"న.తను, గ ంథపఠనం �క� ఆవశ.కతను �aెయజ�యడంల0 

ప�భTత*ం 8సేుN నO కృwి�V ప�జల� తమవంత� సహ�ా$ాUO అం�;ం8"ల4"OరP.  బ�ె�f ల0 Uధులను గ ం!"లయIల� 

అKవృ�;M�V ప�భTత*ం ��ట7ZంE గ ం!"లయIలను అKవృ�;M  8ేయడం�� Cాట�3ా 8"$qత�క, )ాంస�ృ�క, 

అ�$%ద.మIలక� Uలయ���న ప�$ాతన గ ం!"లను ప�భTత*ం గT$qNంE ాట|U ప$qర��ంE ాట|U కంప=.ట$��జష� 

67
త$ాలక� అం�;సుN 4"Oమ4"OరP.  }ద�ాలం 4"ట| గ ం!"లను గT$qNంE ాట|U �ాCాడ�"U�V 3ాను మ$qయT 

ాట|U ప�జలక� అందుబ7ట�ల0U�V �ేవ�"U�V 3ాను ప�భTత*ం EతN��;M�� పU8ేసుN నOద4"OరP.    

జ��య గ ం!"లయIల 55వ ా$%త'ాల సందరmం3ా గ ం!"ల C�ా !"న.తను ఉనO�U �aెrY ా$%త'ాలలల0 

గ ం!"లయIల� మనుగడక� మTఖ.మం�� [  �ౖ.ఎ�. జగ� �హ� $���h  �సుక�ంట�నO చర.లను 
వ$qం8ే  

కరప�"� UO గ ం!"లయ ా$%త'ాల0b  పంrిణ  89ేి 
¡షGతను ప�జలంద$q�¢ అవ3ాహన కa�)ాN మ4"OరP.  55వ 

జ��య గ ం!"లయ ా$%త'ాల� ప�జలంద$qల0 నూతన సూp$qNU, ఐక.తను Uarి ప�జలంద$q ఆ�ాం�లను 

4�ర}ర{గలవ4} ఆQా67ాUO మం�� బ\ త' సత.4"$ాయణ వ.కNం 8ే)ారP.  ఈ సమI}శంల0 CాఠQాల 
�". Qాఖ 

ప��.ేక ప�!"న �ార.ద$q£ ¤. $ాజQ¥ఖ�, క¦షన� [  సు$�§ క�మI�, ఇంట$de��యf బg రPh  �ార.ద$q£ Q¥ష3q$q బ7బT,  

ఆంధ� ప��ే¨ గ ం!"లయ ప$qష© 8ైరe� [  మందCాట| Q¥ష3q$q$ావ�, Cªర గ ం!"లయ Qాఖ సం8"లక�ల� �". ఎ«. 

ఆ�. ప�సనOక�మI�, త�;తరPల� Cాల¬ 4"OరP.      

(సXయ సం8"లక�ల�, $ాషG H సమI8"ర ��ంద�ం, 
జయాడ ా$q �"*$ా జ�$d)   


