
 22–03–2023, 
 అమ�వ�. 

 �ఖ� మం�� �� ం� ��� లయ ��ంగణం� ఘనం� �భకృ�  �మ ఉ�� ��క�. 

 ��మల ��లయం న��� ఉ����క� ��క. 
 ప�� సంస� ృ�, �ం�ప��� �ప��ం�ం�� ఉ�� ��కల ��ంగణం అలంకరణ. 

 ఉ�� ��కల� �జ�న �ఖ� మం�� �� �య� .జగ�, ��మ� �ర� దంప��. 
 �ం�ప�య పంచక��� ఉ�� ��కల� �జ�న �ఖ� మం��. 

 ఉ��  ��కల�  �జ�న  �ఖ� మం��  దంప�ల�  ఆ�� నం  ప��న  �ప�త�   �ప�న 
 �ర� ద��   �క ��   �  ఎ�   జవహ�   ���,  �ర�లక  పట���వృ���ఖ  �ఖ� �ర� ద��   �  ��ల�� , 
 �ంస� ృ�క  ప�� టక�ఖ  �� ష�   �ఎ�   రజ�   �ర�వ,  ���య�ఖ  �ర� ద��  
 హ�జవహ� ��  ఇతర అ����. 

 ఉ��  ��కల  ��ంగణం��  ��  �ంక�శ� ��  స�� ��  �జ�  �ర� �ం�న  �ఎం  �� 
 �య� .జగ�  దంప��. 
 ఉ��  ��కల�  �జ�న  �ఎం  ��  �య� .జగ�   దంప�ల�  �ద  ఆ�ర� చనం,  �ర � 
 �ప��ల�  అం�ం�న  ��మల  ��ప�  �వ�� నం,  ��  ���మ��శ� ర�� �  �వ�� నం 
 �దపం���. 

 �ప�� క  ��క  వద�  ఏ�� �  ��న  �వంగత  �త  స� � �య  �క ��   �య� .�జ�ఖర���  ��గ��� 
 �ల�ల� �� ���ల�� ం�న �ఎం. 

 ఉ�� ��కల ��ంగణం� ఏ�� � ��న �� �ంక�శ� �� స�� �� పం�ంగ �శవణం. 
 పం�ం���  ఆ�ష� �ం�న �ఖ� మం�� �� �య� .జగ� . 
 పం�ం���  చ�� ���ం�న  పం�ంగకర � �� కప� గం� �బ� �య �మ���. 
 పం�ంగ �శవణం �ర� �కమం� ���న�  �ఎం దంప��. 
 అనంతరం  ఉ��  పచ� ��  �� క�ం�న  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�,  ��మ�  �ర� 
 దంప��. 

 వ� వ�య పం�ంగం 2023–24� ఆ�ష� �ం�న �ఖ� మం��. 
 �ంస� ృ�క�ఖ  ��ం�ం�న  �� �ండ� �  ఆ�ష� �ం�న  �ఎం,  �జ�న  �ంస� ృ�క  �ఖ 
 మం�� ఆ�  � ��. 

 ఉ��  ��కల  ��ంగణం�  ఏ�� �  ��న  �ంస� ృ�క  �ర� �క�ల�  �ల�ం�న  �ఎం  �� 
 �య� .జగ�  దంప��. 

 �ంస� ృ�క �ర� �క�ల అనంతరం �ద పం����, క���ల� సత� �ం�న �ఎం. 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ఏమ�� రం�...: 



 ఇక� డ�  ఉ��  ��కల�  �జ�న  ���  ��  ��ష�ం�  ఉన�   �ప�  అక� �,  ���మ� �,  �ప� 
 �ద���,  �� ����,  �ప�  అ�� �తల�  ఈ  ఉ��  సందర� ం�  ���  సంవత� రం 
 అం�  మం�  జర�ల�,  ���  ఆ��� �  �ం��  ఉం�ల�  మన��  ఆ�ం��� .. 
 అంద�� ఉ�� ���ం��. 

 ఉ��  ��క��   ���న�   ఉప�ఖ� మం��  (���య�ఖ)  ���  సత� �� �యణ, 
 �ం�స� ృ�క  ప�� టక�ఖమం��  ఆ�   �  ��,  �ర�లక,  పట���వృ���ఖ  మం��  ఆ��ల� 
 ���,  గృహ��� ణ�ఖ  మం��  ��  ర��,  �ప�త�   ��   �����  �స� � ���,  ప���  ఇతర 
 �ప� �ప����, ఉన� �����. 


