
త్రిక కిటన                                                తేద.ీ14.10.2018. 

 

గచ్చిబౌలి లోని గ్లో బల్ స్ ఆడిటోమియంలో  తెలంగ్ణ ఫాష సంసకృత్రక ఱఖ , 

బహిమకుమామీలు సంయుకతంగ్ నిరవఴ ంచ్చన బతుకమమ సంబుమలలో ఫాగంగ్ ' గ్లో బల్ 

కలిరల్ పెళివల్ '  నఽ మషిర భిుతవ ధిాన కరయదమిి డా. ఎస్.కె. జోల , మయటక, సంసకృత్రక 

ఱఖ కరయదమిి బుమా ర ంకటేశం,  బహిమకుమామీల తో కలిళ  ప్ిరంబంచారు. 
 

బతుకమమ సంబుమల విశవ రయత కి బహిమ కుమామీ లు చేసఽత నన కృలని అభినంద ంచారు. 
బతుకమమ రేడుకలకు వివిధ దేఱల నఽంచ్చ వచ్చిన బహిమ కుమామీ లు నిరవఴ ంచ్చన కయా 
దిరినలు అదఽుతంగ్ ఉనానయనానరు భిుతవ ధిాన కరయదమిి డా. ఎస్.కె.  జోల. 
 

 సంసకృత్రక ఱఖ కరయదమిి బుమా ర ంకటేశం మాటాో డుతూ బతుకమమ సంబుమలనఽ 
విశవరయతం చేళే కరయకమాములో ఫాగంగ్ గత ఏడాద  15 దేఱల నఽంచ్చ, ఈ సంవతసరం 21 

దేఱలలో బతుకమమ రేడుకలనఽ నిరవఴ సఽత ననటలో  ర లోడించారు. 
  

తెలంగ్ణ బతుకు చ్చతంి మామచి ండుగ బతుకమమ అనానరు. తెలంగ్ణ కు 
మిమితబ ైన  బతుకమమనఽ విశవరయతం చేయడానికి భిుతవం బహిమ కుమామీ లతో కలళ 
అనేక కరయకమాాలనఽ  రూప్ ంద సఽత ననటలో  ర లోడించారు.  వివిధ దేఱల నఽండి వచ్చిన 

బహిమకుమామీలు, బతుకమమ సంబుమలలో ఫాగంగ్ ఏమాటల చేళన లు సంసకృత్రక 

కరయకమాాల ధిరిన అందమిని ఆకటలి కునానభ. 

 

ఈ కరయకమాంలో నేషనల్ B C కమిషన్ చెైరమన్ డా. ఈశవరయయ గ్ౌడ్, సంతోష్ దీద,ీ కులీ్దప్ దీద ీ

లు ప్లగొ నానరు. 



ప్రెస్ నోట్ 

తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ తెలియజేయునది ఏమనగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమo నిమిత్తం ఒక వెబ్ స ైట్ 
ను రూప ందించటం జరిగింది. ఈ వెబ్ స ైట్ యొకక చిరునామ www.brahminparishad.telangana.gov.in. 

తెలంగాణ పభాుత్వం శీ్ర రామానుజ పధకం (ఫీజు రీయిమ్ బర్స్ మ ంట్)  నకు సంభందించి ప ైన 
పేరకకనన వెబ్ స ైట్ దావరా ఆన్ ల ైన్ దరఖాసుత లను అరుు ల ైన బ్రాహ్మణుల నుండి సవవకరించుటకు వెబ్ స ైట్ ను 
స ప టంబ్ర్ 12 వ తేదీ నుండి సిదధం చేయడం జరిగినది. ఆ తేది అనగా 12.09.2018 నుండి నెల రోజుల వయవధి 
అనగా 11.10.2018 వరకు ప ైన పేరకకనన ర ండు పధకాల కు సంబ్ంధించి దరఖాసుత లను 
ఆహ్వవనించడమ ైనది. అరుత్ కలిగి వ ండి ఇంకా దరఖాసుత  చేయని అభయరుధ ల కోరిక మేరకు ప ై ర ండు 

పధకాలకు సంబ్ంధించి దరఖాసుత  సవవకరణ గడువ ను అక్టో బర్స 26, 2018 వరకు ప డగించనెైనది.     

కావ న అరుు ల ైన అభయరుధ లు ఏ పధకం క్రంద దరఖాసుత  చేయాలనుకుంటరరో వెబ్ స ైట్ లో ఆ పధకానిక్ 
సంబ్ంధించిన మారగదరశకాలను క్షుణణంగా చదివి గడువ  లోపల దరఖాసుత ను ఆన్ ల ైన్ లో 
సమరిపంచవలసినదిగా అభయరుధ లను కోరడమ ైనది. 

           ఇటలు  

                         అడిమనిసేట టేర్ 

              తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ 

 
 

 

http://www.brahminparishad.telangana.gov.in/

