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��ాక�ళం, నవంబర� 29 :�ాష� �ంల� అమల� �సేు" న# నవశకం స�%& స�ాలంల� ప'�(" �యే*ల+ �ాష� � ప�భ-త& ప�/0న �ార1ద�(3 

4లం 5ా67# అ80#ర�. నవశకం:;ౖ =ల*>  కల?క�ర>@A ప�/0న �ార1ద�(3 BCDE �ానF�GనుHను Iక�Jారం +ర&67ం�0ర�. నవశకం 

స�%& +�%KLత సమయంల� ప'�(" �ేయ*ల+ CేటM JNంట8O @0జQ పర�0ల+ అ80#ర�. CటేM ఎంటS� JOగవంతం �యే*ల+ 

ఆVLేం�0ర�. సWJాలయ ఉVో 1గ-ల ఖ*[లను త&�(తగ�న భ�\" �యే*ల+ ఆVేLం�0ర�. సWJాలయ భవ80ల� ఏ�ా^ట_ �ే̀  ి

ఇంట�G#c కంప'1టర>ను ఏ�ా^ట_ �ేయ*ల+ ఆVLేం�0ర�. ఉdాVe 80టf�g ఇళh సKల*ల పం:ణిj�g అ+# ఏ�ా^ట_>  �యే*ల+ 

:k�lm80#ర�. భn `kకరణ అవస�ాలను గ-�("ం�0ల+ అ80#ర�.  

 ఈ BCDE �ానF�GనుHల� =ల*>  కల?క�p జG +Jాq, జQrంc కల?క�p C0.�G.
�+Jాసుల�, �Gsనూ1 CDsజనu అ/e�ా�( 

ఎం.s.రమణ, CD.ఆp.CD.ఏ v�ా జGక��  Cెరౖక�p ఏ.కxy1ణ చక�వ�(", =ల*>  పం�0య{ అ/e�ా�( s.రs క�మ*p, =ల*>  4టfయ*జమ*న1 

సంసK ఏ:CిD :.ి�ాధ తVeతర�ల� vాల}~ 80#ర�.  
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��ాక�ళం, నవంబర� 29 :సంప�V0యం గ-ర�క�లంల� శ+, ఆVe Jా�ాల� �Gండ� ���లvాట_ �ా�\"క కxy మహ� తHవం -2019 

+ర&67సు" న#ట_>  =ల*>  కల?క�p జG +Jాq అ80#ర�. �ా�\"క కxy మహ� తHవం +ర&హణ:; ౖIక� Jారం =ల*>  కల?క�p �ా�ా1లయంల� 

ఏ�ా^ట_ �ే̀ ిన �CDయ* ప��+ధుల సమ*JOశంల� =ల*>  కల?క�p మ*టM> డ�త� నవంబర� 30, CDశంబర� 1 @Vే�లల� �Gండ� 

���లvాట_ కxyమహ� తHవం ఉంట_ంద+ :kరdాంWన కxy�ార�ల� vాల}~ + ప�దర3నల� ఇసు" 80#ర+ �ెvా^ర�. ప�� ఏటM 

బMప'� కxyమంVep ల� �ా�\"క కxyమహ� తHJా+# సంప�V0యం సంసK  +ర&67సు" న# సంగ� అంద�(�g sVeత��న+, అr@ే 


��ాక�ళం పట�ణ0+�g క�తJOట_ దూరంల� గల కx�> ప�> dా� మంల� +�(�ంWన సంప�V0యంల� తరగత�ల� v�ా రంభం �ావడం 

5�క�ా1ల� అందుబMట_ల��g �ావడం@A కxyమహ� తHJా+# అచ�ట8O +ర&67సు" న#ట_>  �ెvా^ర�. 
��ాక�ళం =ల*>  కళలక� 

�ాణ0W అ+ ఎంద�� మహ� న#త వ1క�" ల� =ల*> క� :kర�{సుక�వ�0�ర+ �ెvా^ర�. =ల*>  కళల�, సంసmృ� 5ాంప�V0య*లను 



ప�(ర�Dంచుటక� కళలల� =ల*> ను ఉన#త Lఖ�ాలక� {సుక�JNళ�hటక� సంప�V0యం సంసKను 8Nల��ల^డం జ�(d(ంద80#ర�. 

సంప�V0యం గ-ర�క�లంల� ఇప^టf�% 70 మంVe sV01ర�K ల� క�Wప'CD, వE��, ఓకu అం�ాలను అభ1`ిసు" 80#ర+ 

�ెvా^ర�. sV01ర�K ల చదువ�లక� ఆటంకం ల�క�ంC0 అ+# ఏ�ా^ట_>  �ేయడం జ�(d(ంద+ �vెా^ర�.  

 కxyమహ� తHJాలను �ాష� � �ాసన స Mప� త¡�8O+ `ీ@0�ాం v�ా రం£5ా" ర+ �ెvా^ర�. శ+ Jారం 6¤¥ద�ాబMదుక� 

�ెంVeన ప�ఖ*1త నృత1�ార�ల� C0.పసుమ�(" �¦ష�బMబ- బృందం, `ింధుజQ �ావ� బృందం@A �ా> `కిu ఫ'1జ� C0�H ఉంటMయ+ 

�ెvా^ర�. Bటf@Avాట_ ల�¨�గణప� శర�, �G.Lవక�మ*p ఆద&ర1ంల� �ా`ీ" ©య క�Wప'CD నృ@01ల� ఉంటMయ+ �ెvా^ర�. 

5ాయంత�ం 5 గంటలక� 80దస&రం �ార1క�మం@A v�ా రంభం అవ�త�ంద+ అ80#ర�. సంప�V0యం sV01ర�K ల� సంd\త నృత1 

ప�దర3న, �GCD«  సత180�ాయణ, vార&{శం, �ాథల 80ట1ం ఉంట_ంద+ �ెvా^ర�. ఉదయం 9 గంటల నుంCD C0.పసుమ�(" 

�¦ష�బMబ-  Mమ* కల*పంల� నృత1 Lణ ఇవ&ను80#ర+ @ె�vార�.  

CDశంబర� 1వ @Vే� ఉదయం 9 గంటల నుంCD మరల  Mమ* కల*పం Lణ ��న5ాగ-త�ంద+ �ెvా^ర�. 5ాయంత�ం 5 గంటలక� 

మంగళ Jాrద1ం, 6 గంటలక� సంప�V0యం sV01ర�K ల� సంd\త నృత1 ప�దర3న, 6.30 గంటలక� సు�ాప� ల�¨�గణప� శర� 

బృందం �ా`ీ" ©య, `ి4, సంd\త s Mవ�(., 7.15 గంటలక� �ాయల Lవక�మ*p బృందం �ా`ీ" ©య నృత1 ప�దర3న ఉంట_ంద+ 

�ెvా^ర�.  

సంప*+,య��"- ఎ/.1.1శ�1+,2లయం గ4���ంప5 : సంప�V0యం గ-ర�క�లంల� +ర&67ం� ేక�Wప'CD, వE��, ఓకu 

�¯ర�Hలక� 
� JNంకట°శ&ర sశ&sV01లయం అనుబంధ (ఎ²ి�Eష�) సంd\త vాఠ�ాలdా గ-�("ంప�ను ఇW�ంద+ �ెvా^ర�. 

sశ&sV01లయ అ/e�ార�ల� Iక� Jారం సంప�V0యం గ-ర�క�లం ను త+µ �ే5ార+ �ెvా^ర�.  

 

6వ* అ�,�8గ2ం9: బ<ధపడ?త@నA Bా��"- CింఛనుF  � ఆసుపత@* లF  CHరFను నJదు �ేసు"LBా� :  

�ాష� � ప�భ-త&ం అమల� �సేు" న# నవ శకం �ార1క�మంల�  Mగంdా {వ� అ80��గ1ం@A బMధపCJేా�(�g :ింఛన>  ర·పంల� ఆ�(Kక 

స¸యం అంVeంచుటక� ప�భ-త&ం చర1ల� �పేడ�@Aంద+ =ల*>  కల?క�p జG +Jాq అ80#ర�. ప�భ-త&ం సూWంWన ��రక� 

తల`k¡య* ��జp,`�ిgu `;u ఎ4¡య*,`sియp 6¹º²�ీయ*, బ»లౖ�టరu ఎ¼½ా+�య*`qి (బ¾ ద�ాల�) - d%�¿ 4, 

నడవల�+ `ిÁ�ల� గల :k�ా�`ిq(పJాతం),ప�మ*దం �ారణంdా మంచం పటf�నJార� మ�(య- అ+# కండ�ాల� Âగ-సుక� 

vÃ వడం వలన మంచం పటf�నJార�, 3,4,5 దశల�>  ఉన# �gC¨# ��గ-ల� – మnడ� 8Nలల సమయంల� `రీం �g�య*టf� 5 ఎం.=�g 



:;బౖCD క+:ంిచడం, 5Ã 8Å dా� ²Æి ప�\లల� 8 `;ం.� కంట° తక�mవdా �gC#̈ ప�(మ*ణం ఉన#ట_>  ధృవపCDనJార�, =.ఎÈ.ఆp 15 

ఎం.ఎu. కంట° అ/eకంdా ఉన# Jా1/eగ�సు" ల�; ల?ప�̀  ివలన బహÉళ అవయJాల ల�పం క�d(న Jార�., JN ౖయq ఆp ఆ��గ1 
� 

�g�ంద �gC¨#, �ాల�యం, గ-ంCె టM� �H vా> ంట°ష� జ�(d(నJా�(�g :ింఛను వ�("ంపజ%య-టక� ప�భ-త&ం చర1ల� �పేడ�త�ంద+ 

�ెvా^ర�. సంబం/eత Jా1ధులక� సంబం/eంWన వ1క�" ల జQÂ@0ల� `kక�(ం�0ల+ ఆసుపత�� లను ఆVేLం�0మ80#ర�. జQÂ@0ల� 

ప�భ-త& మ*ర~దర3�ాలక� అనుగ-ణంdా అర�Ê ల?ౖన అభ1ర�Á లను గ-�("ం�0�H ఉంద+ అ80#ర�. అరÊత క�d(న వ1క�" ల� తమ :kర>ను 

తమ స�పంల�గల v�ా థమ�g ఆ��గ1 �%ంద�ం, 5ామ*=క ఆ��గ1 �%ంద�ంల� నºదు �సేు�¯Jాల+  సూWం�0ర�. అర�Ê ల?ౖన 

వ1క�" ల ఆ/0p, బM1ంక� ఖ*@0ల నంబర>@A స¸ సమ�(̂ ం�0ల+ స^ష�ం �ే5ార�. � `kJా �%ంV0� ల V0&�ా నºదు �సేుక�8O 

అవ�ా�ా+# ప�(
�సు" 80#మ+ ఇందుక� ఒక 5ాÌ� JOp ర·vÍ ంVeంచుటక� ప�య�#సు" 80#మ+ �ెvా^ర�. నవశకంల�  Mగంdా 

�%త� 5ాK r ప�(
లన మ-మ�రంdా 5ాగ-త�ంద+ అ80#ర�. అమ� ఒCD జనవ�( 9వ @ేV�న అమల��సేు" 80#ర+, ప�జల� 

JాలంటSర>క� సహక�(ంW సమ*�0రం అంVeం�0ల+ �¯�ార�. అరÊత ఉంCD ఇప^టf వరక� లÂÎV0ర�ల�dా �రే+ Jా�(+ ఇందుల� 

�ేర�డం జర�గ-త�ంద+ sవ�(ం�0ర�.  

 ఈ �CDయ* ప��+ధుల సమ*JOశంల� సంప�V0యం సం�0లక�ల� 5ా&� 5Ã మ80Ï vాల}~ 80#ర�.  

స¸య సం�0లక�ల�, సమ*�0ర v�రసంబం/0ల �ాఖ, 
��ాక�ళం 
 

 


