
కారయశాల ఉదే్దశ్యం, లక్ష్యయలు :

‘ ద్యం ’ తృలుగు వారి ఆస్తి  తృలుగు సాహిత్యయన్ని వివిధ భాషా 

సాహిత్యయలలో ర తౄయకంగా న్నలిపి, పేరు ర ఖ్యయతులను తీసుకువచ్చిన 

ఘనత న్నస్సందేహంగా ద్య ర క్రర యకే చందుతుంది.  నాటి ప్రర చీన 

కవుల నుండి నేటి ఆధున్నక ద్య కవుల వరకు తృలుగు భాష జవ

జీవాలను తన భుజస్కందాలపై  మోస్తి  వసిుని  సాహితీ ర క్రర య 

ద్యం.  జగదిితంబుగా, ఆంధ్రర వళి మోద్ం పందేట్లు గా ద్యం 

ఆనాటి నుండి, ఈనాటి వరకు విరాజిలుు తూ వస్తి నే ఉంది. ద్య 

ఠనం అనేది ఒక విలక్షణతను కలిగి ఉంట్లంది.  దాయన్ని భావ 

రాగయుకి ంగా ఆలపించడం నేటి తరంలో చాలా వరకు మృగయం 

అనే చపవచ్చి.  ముఖ్యంగా డిగీర సాాయి విదాయరాులను తృలుగు 

సాహితయ అధయయనంలో భాగంగా భావ రాగయుకి ంగా దాయలను 

ఆలపించ గలిగేలా వారిన్న తయారుచేయడం, ద్య ఠనంలో 

మృళకువలను నేరపడం, ద్యంపై  వారిక్ర గల  ఆస్క్రి న్న మరింత 

ఇనుమడిం జేయడం ఈ కారయశాల ఉదేేశ్యం.   

ఆహ్వానం
తెలుగు శాఖ

ఎబివి ప్రభుత్ా డిగ్రీ కళాశాల, జనగామ
జిలా్ల జనగామ, తెలంగాణ రాష్ట్రం

పద్య పఠనం 
రాష్ట్రీయ కారయశాల

తేదీ: 16 నవంబర్ 2022

ఉద్యం: 10 గం. లకు

స్థలం: సెమినార్ హ్వల్

ఎబివి, జిడిసి. జనగాం



ప్రర రంభ స్మావేశ్ం,  ఉద్యం :10:00

ఆహ్వానం: శీర  గజవెలిు  ఈశ్ార్, తృలుగు స్హ్వయాచారుయలు

అధయక్షులు: డా. ఎ. నరసయయ, పిర న్నసప్రల్, ఎబివి జిడిస్త 

ముఖ్య అతిథి: శీర  శివలింగయయ, జిలాు  కలెకట ర్ జనగామ

విశిషట  అతిథి: ఆచారయ కస్తరెడిి వెంకట్ రెడిి, కీలకనాయస్కులు

స్ద్సుస స్ంచాలకులు: శీర మతి పి.శై లజ, తృలుగు విభాగాధితి

ఆతీీయ అతిథులు: డా. కె శీర న్నవాస్, వెై స్ పిర న్నసప్రల్, ఎబివి జిడిస్త.

డా. ఎ. రవి ర సాద్, అకడమిక్ క ఆరిినేటర్

శీర   ఎండి సులేమాన్, అడిీన్నస్ట్ట ేటివ్ ఆఫీస్ర్

వంద్న స్మరపణ: శీర   ఎస్. రాజేశ్ కుమార్, ఇంగీు ష్ స్హ్వయాచారుయలు

మొద్టి స్మావేశ్ం,  ఉద్యం 11:30

ఆహ్వానం: శీర   ఎ. శీర న్నవాస్, రసాయనశాస్ర  స్హ్వయాచారుయలు

స్భాధయక్షులు: శీర   ప్రనుగంటి రామ మూరిి , తృలుగు ఉప్రధ్రయయులు

వకి లు:

1. శీర  వరకలు లక్షీయయ, తృలుగు స్హోప్రధ్రయయులు

అంశ్ం: ద్య ఠనంలో మృళకువలు

2.  డా. ఆర్. మహంద్ర్ రెడిి, తృలుగు స్హ్వయాచారుయలు

అంశ్ం: ద్య ఠన ఆవశ్యకత

వంద్న స్మరపణ: శీర మతి స్ంగం స్ంధ్రయ రాణి, గణిత అధ్రయకురాలు

రెండవ స్మావేశ్ం,   మ:2:00గం.లకు

ఆహ్వానం: డా. రవీంద్ర నాయక్, వాణిజయ శాస్ర అధ్రయకులు

స్భాధయక్షులు: శీర  గంగరాజు శీర న్నవాస్రావు, గజిటెడ్ ర ధ్రనోప్రధ్రయయులు

వకి : శీర  ప్రతూరి కైండల్ రెడిి, తృలుగు అధ్రయకులు

అంశ్ం: వివిధ ఛంద్సుసలు – ద్యఠనం

వంద్న స్మరపణ: డా. టి. కళ్యయణి, ఫిజికల్ డై రెకట ర్

స్మానోతసవం,  మ: 3:00గం.లకు

ఆహ్వానం: ఎస్. రాజేశ్ కుమార్, ఇంగీు ష్ స్హ్వయాచారుయలు

స్భాధయక్షులు: డా. ఎ. నరసయయ, పిర న్నసప్రల్

ముఖ్య అతిథులు:

1. శీర   ప్రనుగంటి రామ మూరిి , తృలుగు ఉప్రధ్రయయులు

2. శీర  గంగరాజు శీర న్నవాస్రావు, గజిటెడ్ ర ధ్రనోప్రధ్రయయులు

3. శీర  వరకలు లక్షీయయ, తృలుగు స్హోప్రధ్రయయులు

4. డా. ఆర్. మహంద్ర్ రెడిి, తృలుగు స్హ్వయాచారుయలు

5. శీర  ప్రతూరి కైండల్ రెడిి, తృలుగు అధ్రయకులు

స్ద్సుస స్ంచాలకులు: శీర మతి పి. శై లజ, తృలుగు విభాగాధితి

వంద్న స్మరపణ: శీర  గజవెలిు  ఈశ్ార్, తృలుగు స్హయాచారుయలు

*******



Registration Form:- 

                                           https://forms.gle/UMutPJ72hkbP2ire9 

 

https://forms.gle/UMutPJ72hkbP2ire9

