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అ#వృ0&�1 చర3ల� 4పేట67 టక� బృహత9ర ప�ణ;<కను ర>�? ం%&ం4;ల@ Aాష7 C �ాసన సDEప� తFGHI@ JLీ;Aాం 

అH;�ర�. �యంఆAOPఏ ఆధSర3ంల, �యంఆAOPఏ ��ా ంతంల, దృకUథ ప�ణ;<క - 2051 XYౖ ప�జ\ ప��@ధులL] 

కల^క7_ �ాAా3లయంల, బ`ధ aారం సదసుb జAOcOం%&. ఈ �ార3క�మంల, సDEప� �ాలef @ మgటEh డjతk అ#వృ%&'�1 

అవ�ాశం ఉన� ప�� అం�ా@� ప�ణ;<కల, �? ందుపర4;లH;�ర�. ప�ణ;<క సమగ�ంcా, సnకృతంcా ఉంo;ల@ 

2051 సంవతbరం H;టs జH;DEక� అనుగ`ణంcా ఉంo;ల@ అH;�ర�. Aాష7 Cంల, 974 �1.n �tర �uvా9   రం 

ఉంద@, బ�wGండ��/న �uస7x �ాAOడ_ @AOGంచుటక� అHIక అవ�ా�ాల�  ఉH;�య@ XyAz{H;�ర�. రaాణ; రంగం 
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aాణ�జ3, aా3�ార రంcాల� అ#వృ%&'�1 అవ�ాశం ఉంట6ంద@ 4ె�ాUర�. �� �� పAOJి�� H�ల��H;ల@ సDEప� 

అH;�ర�. సnకృత ప�ణ;<కల�  ఉంo;ల@ అH;�ర�. �లgh ల, cOAOజన ��ా ంL;ల,h  అHIక వనర�ల�, ప�కృ� ��ా ంL;ల� 

ఉH;�య@ పAా3టకంcాను అవ�ా�ాల� అ0&కంcా ఉH;�య@ 4ె�ాUర�. రaాణ; రంcా@� అనుసం0;నం 

4ేయడం ప�0;న అంశంcా 4Aేా�ల@ అH;�ర�. �.ఆ_.టs.ఎ� వంటs రహ%;ర�ల� AావలJని అవసరం ఉంద@ 
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�యంఆAOPఏ 4ైరG� %ో�ణంAా� 
�@aా� మgటEh డjతk దృకUథ, మgస7_ ప�ణ;<కల� ర>�? ం%&ంచుటక� 

చర3ల� 4పేటE7 మH;�ర�. బృహత9ర ప�ణ;<కల� జనవAO H;టs�1,  మgస7_ �ాh � �� H;టs�1 తయgA �1 చర3ల� 
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అవ�ా�ాల� ఉH;�య@ 4ె�ాUర�.  
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ఆAO�క త%&తర రంcాల,h  అ#వృ%&'�1 అవ�ా�ాల� ఉH;�య@ aాటs@ బృహత9ర ప�ణ;<కల, �? ందుపర�చడం 

జర�గ`త¡ంద@ 4ె�ాUర�. Aాష7 C �భజన అనంతరం ��ాఖపట�ం ��ా ంL;@�1 ��ా 0;న3త XYAOcOంద@ 4ె�ాUర�. 
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