త్రిక ికటన

తేద.ీ 14.10.2018.

గచ్చిబౌలి లోని గ్లోబల్ ఼స్ ఆడిట ోమియంలో

తెలంగ్ణ ఫాష సంసకృత్రక ఱఖ ,

బిహమకుమామీలు సంయుకత ంగ్ నిరవఴంచ్చన బతుకమమ సంబుమలలో ఫాగంగ్ ' గ్లోబల్
కలిరల్ పెళి వ
 ల్ ' నఽ మషి ర ిభుతవ ిధాన కరయదమిి డా. ఎస్.కె. జోల , మయటక, సంసకృత్రక
ఱఖ కరయదమిి బుమా రంకటేశం, బిహమకుమామీల తో కలిళ ప్ిరంబంచారు.
బతుకమమ సంబుమల విశవ రయత కి బిహమ కుమామీ లు చేసత ఽనన కృలని అభినందంచారు.
బతుకమమ రేడుకలకు వివిధ దేఱల నఽంచ్చ వచ్చిన బిహమ కుమామీ లు నిరవఴంచ్చన కయా
ిదరినలు అదఽుతంగ్ ఉనానయనానరు ిభుతవ ిధాన కరయదమిి డా. ఎస్.కె. జోల.
సంసకృత్రక ఱఖ కరయదమిి బుమా రంకటేశం మాటాోడుతూ బతుకమమ సంబుమలనఽ
విశవరయత ం చేళే కరయకామములో ఫాగంగ్ గత ఏడాద 15 దేఱల నఽంచ్చ, ఈ సంవతసరం 21
దేఱలలో బతుకమమ రేడుకలనఽ నిరవఴసఽతననటల
ో రలో డించారు.
తెలంగ్ణ

బతుకు

చ్చతిం

మామచి

ండుగ

బతుకమమ

అనానరు.

తెలంగ్ణ

కు

మిమితబైన బతుకమమనఽ విశవరయత ం చేయడానికి ిభుతవం బిహమ కుమామీ లతో కలళ
అనేక కరయకామాలనఽ

రూప్ ందసఽతననటల
ో రలో డించారు.

వివిధ దేఱల నఽండి వచ్చిన

బిహమకుమామీలు, బతుకమమ సంబుమలలో ఫాగంగ్ ఏమాటల చేళన లు సంసకృత్రక
కరయకామాల ిధరిన అందమిని ఆకటలికునానభ.
ఈ కరయకామంలో నేషనల్ B C కమిషన్ చెైరమన్ డా. ఈశవరయయ గ్ౌడ్, సంతోష్ దీద,ీ కుల్దీప్ దీదీ
లు ప్లగొనానరు.

ప్రెస్ నోట్
తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ తెలియజేయునది ఏమనగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమo నిమిత్త ం ఒక వెబ్ సైట్
ను రూప ందించటం జరిగింది. ఈ వెబ్ సైట్ యొకక చిరునామ www.brahminparishad.telangana.gov.in.
తెలంగాణ పాభుత్వం శ్రీ రామానుజ పధకం (ఫీజు రీయిమ్ బర్స్ మంట్)

నకు సంభందించి పైన

పేరకకనన వెబ్ సైట్ దావరా ఆన్ ల ైన్ దరఖాసుతలను అరుుల ైన బ్రాహ్మణుల నుండి సవవకరించుటకు వెబ్ సైట్ ను
సపట ంబ్ర్ 12 వ తేదీ నుండి సిదధం చేయడం జరిగినది. ఆ తేది అనగా 12.09.2018 నుండి నెల రోజుల వయవధి
అనగా

11.10.2018

వరకు

పైన

పేరకకనన

రండు

పధకాల

కు

సంబ్ంధించి

దరఖాసుతలను

ఆహ్వవనించడమైనది. అరుత్ కలిగి వ ండి ఇంకా దరఖాసుత చేయని అభయరుధల కోరిక మేరకు పై రండు
పధకాలకు సంబ్ంధించి దరఖాసుత సవవకరణ గడువ ను
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వరకు ప డగించనెైనది.

కావ న అరుుల ైన అభయరుధలు ఏ పధకం క్ంర ద దరఖాసుత చేయాలనుకుంటరరో వెబ్ సైట్ లో ఆ పధకానిక్
సంబ్ంధించిన

మారగ దరశకాలను

క్షుణణ ంగా

చదివి

గడువ

లోపల

దరఖాసుతను

ఆన్

ల ైన్

లో

సమరిపంచవలసినదిగా అభయరుధలను కోరడమైనది.
ఇటల
ు
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ే ర్
తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్

