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India సాంస్క ృ తిక మహోత్స వాం - రాష్ట్ీ య ర

స్ృ ృ ృృాంస్క ృ తి మహోత్స వ్ 2022!

India Photography & Telugu content Univeristy: Prof. Dr. A.Gopal

29-3-2022
Telangana: Governor inaugurates two-day cultural festival ‘Rashtriya Sanskriti Mahotsav’ at Warangal 30-3-2022
India union minister g kishn reddy in this festival
With stated dance festival at hanamkonda,Warangal City ts Inuia
వరాాంగల్లో రాాండు రోజుల రాాంగుల సాంస్క తిక మహోత్స వాం - రాష్ర
య యర స్ృృాంస్క తి మహోత్స వ్ 2022!

వరాాంగల్, మార్చి 30, 2022: నే్నల్ కలి రల్ ఫెస్వ
య ర ల్ ఆఫ్ ఇాండియా, రాష్ర
య యర స్ృృాంస్క తి మహోత్స వ్
(RSM) 2022 రాాండవ దశ; ఆజాదీ కా అమ త్ మహోత్స లో భాగాంగ ఈరోజు వరాాంగల్లో ప్రారాాంభమాాంది.
తెలాంగణ గవరన ర్, ృ మమ తి. 2022 మార్చి 29 మరి యు 30 తేదీల్లృ వరాాంగల్లోని ఆరస ర అాండ్ సైనస స్
కాలేజీ ప్రరరాాండ్ ల్ల జరగనునన రాాండు రోజుల మెగ సాంస్క తిక మహోత్స వనిన తిి ళిసై సాందరరాజనస
ప్రారాాంభాాంచారు. 30 మార్చి , 2022న కాాంప్రరద సాంస్క తిక, రరాృ టక మరి యు సయయ మాాంప్రరతి ృ మజి.
కి్నస రడి ృి్ఆర్ఎస్ఎమ్ కారా కలృల్లృ భాగమవుతారు. అాంత్కక మాాందు, రాష్ర
య యర స్ృృాంస్క తి మహోత్స
వ్ 2022 ఆాంప్రరరప్రరరదేశ్లోని రాజమహాంప్రరదవరాాంల్ల మార్చి 26, 2022న ప్రారాాంభమాాంది. మూడవది 2022
ఏప్రిల్ 1వ తేదీ నుృృాంచి 3వ తేదీ వరకు 3 రోజుల ృటు మహోత్స వ్ హైదరాబాద్లో జరగనుృృాంది.

ృ మమ తి ప్రారాాంభోత్స

వ వేడుకల్ల తిి ళిసై సాందరరాజనస

ప్రరరస్ృృాంగిస్తూ , ఎాందరో స త్ృృాంప్రరత్ృ

స్ి రయోధుల తాృ గల వలే ృఈ మహప్రూ ఘటర
య నిన ఇకక డ జరుపుకుృృాంటునన న మని అనన న రు. మన
స త్ృృాంప్రరత్ృ ృృాం కోస్ృృాం అవిప్రరరాాంత్ృృాంగ పోరాడిన స త్ృృాంప్రరత్ృ స్ి రయోధులాందరి కీ నన
వాందనాం. ఇకక డ తెలుగు నేల నుృృాండి స త్ృృాంప్రరత్ృ స్ి రయోధుల రరాప్రరకమానిన , తాృ గలను
ప్రరరదరి శ ృృాంచే ప్రరరదరశ నను ప్రరరతేృ కాాంగ ప్రారాాంభాాంచడాం నన కు గరా కారణాం. ఈ స త్ృృాంప్రరత్ృ
స్ి రయోధుల కారణాంగ మనాం సా చాృ గలి పీలుృి్ కుృృాంటునన న మ, ఉచిత్ నీరు ప్రరతాగుత్కనన న మ,
సా

చా గ నడుస్తూనన న మ, సా

చా గ రని చేస్తూనన న మ, సా

చా గ స్ధాంచామ కాబటయ రమన స

త్ృృాంప్రరత్ృ స్ి రయోధుల తాృ గలను గురుుూృృాంచుకోవలి. ఈ స త్ృృాంప్రరత్ృ స్ి రయోధుల వల ృ మనాం
స త్ృృాంప్రరత్ృ వేడుకలు జరుపుకోలేని స్ య తితి ల్ల ఉనన న ృృాం అని ప్రరరధని అనన న రు. కాృృ ర్ నుృృాండి
కనన

కుమారి వరకు, ఇది మనలిన ఏకాాం చేస్ా స్ృృాంస్క తి మరి యు ఆజాదీ కా అమ త్ మహోత్స లో

భాగాంగ స్ృృాంస్క

తిని కలిగి ఉాండటాం అభనాందనీయాాం. చారి ప్రరతాత్ృ కమన వరాాంగల్ నగరాాం

ఇటువాంటయ సాంస్క

తిక కోలహలనికి వేదిక కావడాం మరువలేనిది. ప్రరరాాంచవ ాాంృుూ గ ఉనన స

త్ృృాంప్రరత్ృ స్ి రయోధులాందరి నీ ఏకాాం చేస్ య దేరనికి వచిృి్ ప్రిటష్
య వరి కి వ తిరేకాాంగ పోరాడిన వ కి
ృుూనేతాజీ స్ూభాష్ చాాంప్రరదబోస్. మన స త్ృృాంప్రరత్ృ పోరాటని
య న యువకులకు హైలైట్ చేయాలి, మన స
త్ృృాంప్రరత్ృ ృృాం స్ధాంచడనికి వరు ఎాంత్ పోరాటాం చేరరో వరి కి అవగహన కలిర ృృాంచాలి. ఈ స
త్ృృాంప్రరత్ృ స్ి రయోధులల్ల అనేకమాాంది ృడని వీరులు ఉనన న రు, వరు మన నివళులకు అరుుులు
మరి యు వరి

తాృ గల గురాి ాంచి మన యువకులు తెలుస్ూకోవలి, అదే మన స త్ృృాంప్రరత్ృ

స్ి రయోధులకు అతిపెద దవాందనాం.

Telangana Governor Dr. Tamilisai Soundararajan has inaugurated the two-day cultural
festival ‘Rashtriya Sanskriti Mahotsav’ at Warangal last evening. Speaking on the
occasion, the Governor said conserving our culture and heritage promotes unity among
people. Stating that conducting festivals like Rashtriya Sanskriti Mahotsav help artists and
artisans to demonstrate their craftsmanship. This festival provided a platform for
traditional performing artists and craftsmen to come under one roof to showcase their
talent.

The Governor said the festival gave us an opportunity to recall the sacrifices of our freedom
fighters and rededicate ourselves for nation’s building.
She inaugurated an exhibition on Prominent Telugu freedom fighters organized by the
Regional Outreach Bureau of the Ministry of Information and Broadcasting on the
occasion.
On 30 th 3-2022 india union minister he stated dance program
g kishanu raddy with gov india official in this festival he The Governor said the festival gave
us an opportunity to recall the sacrifices of our freedom fighters and rededicate ourselves for
nation’s building.
She inaugurated an exhibition on Prominent Telugu freedom fighters organized by the
Regional Outreach Bureau of the Ministry of Information and Broadcasting on the
occasion.

With dance and telugu music program in this festival
Large univeirsty youth and employee industry professional in this festival hanamkonda,Warangal
city ts india

వరాృృాంగల్లృ రాృృాండు రోజుల రాృృాంగుల సాంస్క ృ తిక మహోత్స వాం - రాష్ట్ీ య ర
తి
మహోత్స వ్ 2022!
తెలృృాంగణ గవరన ర్ ృ ప్రరశ మమ తి. తిృ ళిసై సాందరరాజనస ఫెస్వా ర లున
ప్రారాృృాంభాృృాంచారు కాృృాంప్రరరద సాంస్క ృ తిక, రరా

టక & డోనర్ మాృృాంప్రరరతి

ృ ప్రరశ . మ రాృృాండో రోజు కారా ప్రరరకమాృృాంల్ల జి. కి్ప్రరనడ ృి్ ృ
30, 2022: నే్నల్ కలి రల్ ఫెస్వా ర ల్ ఆఫ్ ఇ ృృాండయాృి్

వరాృృాంగల్, మార్చి

, రాష్ట్ీ య ర

స్ృ ృ ృృాంస్క ృ తి మహోత్స వ్ (RSM) 2022 రాృృాండవ దశ; ఆజాదీ కా అమ త్
మహోత్స ల ృ భాగృృాంగ ఈరోజు వరాృృాంగల్ ల్ల ప్రారాృృాంభమాృృాంది.
తెలృృాంగణ గవరన ర్, ృ ప్రరశ మమ

తి. 2022 మార్చి 29 మర్చ యు 30 తేదీల్ల

వరాృృాంగల్లృ ని ఆరస స్ అ ృృాండ్ సైనస్ కాలేజీ ప్రరరరాృృాండోృ జరగనునన రాృృాండు

స్ృ ృ ృృాంస్క ృ

రోజుల మెగ సాంస్క ృ తిక మహోత్స వనిన తిృ ళిసై సాందరరాజనస
ప్రారాృృాంభాృృాంచారు. 30 మార్చి , 2022న కాృృాంప్రరరద సాంస్క ృ తిక, రరా

టక మర్చ

యు స్ ృుు య మాృృాంప్రరరతి ృ ప్రరశ మజి. కి్నస రడ ృి్ ృ

ఆర్ఎస్ఎమ్ కారా కల ల్ల

భాగమవుతారు. అ ృృాంత్కక మాృృాందు, రాష్ట్ీ య ర

స్ృ ృ ృృాంస్క ృ తి

ృ

మహోత్స వ్ 2022 ఆ ృృాంప్రరరరప్రరరరదేశ్లోని రాజమహృృాంప్రరరదవరాృృాంల్ల మార్చి
26, 2022న ప్రారాృృాంభమాృృాంది. మూడవది 2022 ఏప్రిల్ 1వ తేదీ ను ృ ృృాంచి 3వ తేదీ వరకు 3
రోజుల ృ టు మహోత్స వ్
హైదరాబాద్లో జరగను ృృాంది.
On 30-3-2022
Dr. A.Gopal with univeristyt professor industryteam in this india cultural festival at ars scienc college kakatiya
univeristy hanamkonda
Warangal Hanamkonda,Warangal city ts india

ృ

ప్రరశ మమ తి ప్రారాృృాంభోత్స

వ వేడుకల్ల తిృ ళిసై సాందరరాజనస ప్రరరరస్ృ ృ

ఎ ృృాందరో స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ
డ జరుపుకు
కోస్ృ ృ

స్ృ రయోధుల తా

గల వలే ృ ఈ మహప్రూ ఘట య ర నిన ఇకక

ృ ృృాంటునన న మని అనన న రు. మన స్ త్ృ

ృృాం అవిప్రరరరాృృాంత్ృ ృ

ృృాంగిస్తూ ,

ృృాంగ పోరాడని స్

ృ ృృాంప్రరరత్ృ
త్ృ

ృ

ృ ృృాం

ృ ృృాంప్రరరత్ృ

స్ృ

రయోధులృృాందర్చ కీ నన వాందనన ాం. తెలుగు నేల ను ృ ృృాండ ృి్ స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ
రయోధుల రరాప్రరరకమానిన మర్చ యు తా
ప్రరరరతే

ృ ృృాంచే ఎగిృి్ృ

ృనున

కాృృాంగ ప్రారాృృాంభాృృాంృృాండృృాం నన కు గరా కారణాం. ఈ స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

స్ృ రయోధుల కారణాంగ మనన ాం స చా

గలి పీలు

కు

ృృాంటునన న మ, ఉచిత్ నీరు

గ నడుస్తూ నన న మ, స ృ ృృాంృ

ప్రరరతాగుత్కనన న మ, స ృ ృృాంృ

స ృ ృృాంృ గ సాృృాంచామ కాబట ర ృ
గురుుుుూ

గలను ప్రరరరదర్చ శ ృ

స్ృ

ృృాంచుకోవలి. ఈ స్ త్ృ

గ రని చేస్తూ నన న మ,

మన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ స్ృ రయోధుల తా గలను

ృ ృృాంప్రరరత్ృ

స్ృ రయోధుల వల ృ

మనన ాం స్ త్ృ

ృ ృృాంప్రరరత్ృ వేడుకలు జరుపుకోలేని స్ ప్రరర శ తితి ల్ల ఉనన న ృ ృ ృృాం అని ప్రరరరధని అనన
న రు. కా
ృ

ర్ ను ృ ృృాండ ృి్ కనన న కుమార్చ వరకు, ఇది మనలిన ఏకాృృాం చేస్ృ స్ృ ృ ృృాంస్క

తి మర్చ యు ఆజాదీ కా అమ త్ మహోత్స

వ్ ల్ల భాగృృాంగ స్ృ

ఉ ృృాండటయాం అభనన ాందనీయాృృాం. చార్చ ప్రరరతాత్ృ

ృ ృృాంస్క

ృ

తిని కలిగి

కమన వరాృృాంగల్ నగరాృృాం ఇటువాంట

ర సాంస్క ృ తిక కోలహలనికి వేదిక కావడృృాం మరువలేనిది. ప్రరరాృృాంృృాంవ

ృృృాంృ ృుుృుూ

గ ఉనన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ స్ృ రయోధులృృాందర్చ నీ ఏకాృృాం చేస్ ర దేరనికి వచి ప్రరిటప్రష్
వర్చ కి వ తిరేకాృృాంగ పోరాడని వ కి ృ ృుుృుూనేతాజీ స్ భాుూ ష్ ృ ృృాంృ ృ ృృాంప్రరరదబోస్. మన స్
త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

పోరాటనిర న యువకులకు హైలైట్ చేయాలి, మన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

ృ ృ ృృాం సాృృాంృృాండనికి వరు ఎ ృృాంత్ పోరాటయాం చేరరో వర్చ కి అవగహన కలిర ృ ృ ృృాంచాలి.
ఈ స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

స్ృ రయోధులల్ల అనేకమాృృాంది ృ డని వీరులు ఉనన న రు, వరు

మన నివళులకు అరుుుుులు మర్చ యు వర్చ తా
అదే మన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

గల గురాృి్ ృృాంచి మన యువకులు తెలుస్ుూక వలి,

స్ృ రయోధులకు అతిపెద ద వాందనన ాం.

india tradition Warangal city shiva tabdav perini dance
Warangal city ts india

రాష్ట్ీ య ర

స్ృ ృ ృృాంస్క ృ తి మహోత్స వ్ 2022, ప్రస్ర శ తి నిక కళాకారులచే రాృృాంగుల

ప్రరరరదరశ నలు మర్చ యు జానరద న తా

లు న త్ృ

రూరకలర నతో శుభారాృృాంభాృృాం

చేస్ర ృృాంది, వేదికపై మర్చ యు ప్రేక్షకుల మరా రాృృాండు రోజుల ృ టు ఆశువుగ ప్రరరరదర్చ శ
ృ ృ ృృాంృ ృృాంబడృి్ ృృాంది.
సీ ృృాంప్రరరత్ృ ృ ృృాం 5.30 ను

ృృాండ ృి్ 10.30 గృృాంటల మరా హైలైట్ సాంస్క ృ తిక

ప్రరరరదరశ నలు, మొదట ర రోజు హైదరాబాద్ ప్రరరబదరస్ వర్చ చే రష్ట్
య ీ ర
స్ృ ృ ృృాంగీత్ గప్రరరత్ ప్రరరరదరశ న మర్చ యు రదీ ృ
నన ాం మొగులయా , ృ మమమ

తి మాృృాంగీ, ృ

మఅవరు

నేరథ్ృ

కరా

టక

ప్రరరగహీత్ ృ ప్రరశ మదరశ

గయని మర్చ యు ఇప్రరత్కల స్ృ

ృ ృృాంగీత్ ప్రరరరదరశ నలు ఉనన న యి. మహోత్స ల ృ రాృృాండవ రోజైన మార్చి 30, ప్రరరరమఖ
స్ృ ృ ృృాంగీత్ దరశ కుడు మర్చ యు గయకుడు ృ ప్రరశ మవాందేమాప్రరతాృృాం ృ మ నిమ వస్

మర్చ యు ఇప్రరత్ ప్రరరరమఖ నేరథ్ృ
ఈ రోజు రద ృ ృ

మఅవరు

గుుుుులను చేస్ృ రష్ట్
య ీ ర

గయకులచే మనోహరమన ప్రరరరదరశ నలు ఉ ృృాంటయిర .

ప్రరరగహీత్ డకర్ృ
న త్ృ

కె రదీ జా రడ ృి్ ృ

చేత్ మాృృాంప్రరరత్ృ

ప్రరరరదరశ న కూడ ఉ ృృాంటు ృ ృృాంది.

వరాృృాంగల్లృ రాృృాండు రోజుల రాృృాంగుల సాంస్క ృ తిక మహోత్స వాం - రాష్ట్ీ య ర స్ృ ృ ృృాంస్క
ృ తి మహోత్స వ్ 2022!
తెలృృాంగణ గవరన ర్ ృ ప్రరశ మమ తి. తిృ ళిసై సాందరరాజనస ఫెస్వా ర లున ప్రారాృృాంభాృృాంచారు

కాృృాంప్రరరద సాంస్క ృ తిక, రరా

టక & డోనర్ మాృృాంప్రరరతి ృ ప్రరశ . మ రాృృాండో రోజు కారా

ప్రరరకమాృృాంల్ల జి. కి్ప్రరనడ ృి్ ృ
వరాృృాంగల్, మార్చి 30, 2022: నే్నల్ కలి రల్ ఫెస్వా ర ల్ ఆఫ్ ఇ ృృాండయాృి్ , రాష్ట్ీ య ర
స్ృ ృ ృృాంస్క ృ తి మహోత్స వ్ (RSM) 2022 రాృృాండవ దశ; ఆజాదీ కా అమ త్
మహోత్స ల ృ భాగృృాంగ ఈరోజు వరాృృాంగల్ ల్ల ప్రారాృృాంభమాృృాంది. తెలృృాంగణ గవరన
ర్, ృ ప్రరశ మమ

తి. 2022 మార్చి 29 మర్చ యు 30 తేదీల్ల

వరాృృాంగల్లృ ని ఆరస స్

అ ృృాండ్ సైనస్ కాలేజీ ప్రరరరాృృాండోృ జరగనునన రాృృాండు రోజుల మెగ సాంస్క ృ తిక
మహోత్స వనిన తిృ ళిసై సాందరరాజనస ప్రారాృృాంభాృృాంచారు. 30 మార్చి , 2022న
కాృృాంప్రరరద సాంస్క ృ తిక, రరా
రడ ృి్ ృ

టక మర్చ యు స్ ృుు య మాృృాంప్రరరతి ృ ప్రరశ మజి. కి్నస

ఆర్ఎస్ఎమ్ కారా కల ల్ల

భాగమవుతారు. అ ృృాంత్కక మాృృాందు, రాష్ట్ీ య ర

స్ృ ృ ృృాంస్క ృ తి మహోత్స వ్ 2022 ఆ ృృాంప్రరరరప్రరరరదేశ్లోని
రాజమహృృాంప్రరరదవరాృృాంల్ల మార్చి 26, 2022న ప్రారాృృాంభమాృృాంది. మూడవది 2022 ఏప్రిల్
1వ తేదీ ను ృ ృృాంచి 3వ తేదీ వరకు 3 రోజుల ృ టు మహోత్స వ్ హైదరాబాద్లో
జరగను

ృృాంది.

thousned pillar temple hanamkonda,Warangal city
ts india

ృ

ప్రరశ మమ తి ప్రారాృృాంభోత్స

వ వేడుకల్ల తిృ ళిసై సాందరరాజనస ప్రరరరస్ృ ృ

ఎ ృృాందరో స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ
డ జరుపుకు
కోస్ృ ృ

స్ృ రయోధుల తా

గల వలే ృ ఈ మహప్రూ ఘట య ర నిన ఇకక

ృ ృృాంటునన న మని అనన న రు. మన స్ త్ృ

ృృాం అవిప్రరరరాృృాంత్ృ ృ

ృృాంగిస్తూ ,

ృృాంగ పోరాడని స్

ృ ృృాంప్రరరత్ృ
త్ృ

ృ

ృ ృృాం

ృ ృృాంప్రరరత్ృ

స్ృ

రయోధులృృాందర్చ కీ నన వాందనన ాం. తెలుగు నేల ను ృ ృృాండ ృి్ స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ
రయోధుల రరాప్రరరకమానిన మర్చ యు తా
ప్రరరరతే

ృ ృృాంచే ఎగిృి్ృ

ృనున

కాృృాంగ ప్రారాృృాంభాృృాంృృాండృృాం నన కు గరా కారణాం. ఈ స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

స్ృ రయోధుల కారణాంగ మనన ాం స చా
ప్రరరతాగుత్కనన న మ, స ృ ృృాంృ
స ృ ృృాంృ
గురుుుుూ

గలను ప్రరరరదర్చ శ ృ

స్ృ

కు

ృృాంటునన న మ, ఉచిత్ నీరు

గ నడుస్తూ నన న మ, స ృ ృృాంృ

గ సాృృాంచామ కాబట య ృ

ృృాంచుకోవలి. ఈ స్ త్ృ

గలి పీలు

మన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ
ృ ృృాంప్రరరత్ృ

గ రని చేస్తూ నన న మ,

స్ృ రయోధుల తా

స్ృ రయోధుల వల ృ

గలను

మనన ాం స్ త్ృ

ృ ృృాంప్రరరత్ృ వేడుకలు జరుపుకోలేని స్ ప్రరర శ తితి ల్ల ఉనన న ృ ృ ృృాం అని ప్రరరరధని అనన
న రు. కా
ృ

ర్ ను

ృృాండ ృి్ కనన న కుమార్చ వరకు, ఇది మనలిన ఏకాృృాం చేస్ృ స్ృ ృ ృృాంస్క

తి మర్చ యు ఆజాదీ కా అమ త్ మహోత్స

వ్ ల్ల భాగృృాంగ స్ృ

ఉ ృృాండటయాం అభనన ాందనీయాృృాం. చార్చ ప్రరరతాత్ృ

ృ ృృాంస్క

ృ

తిని కలిగి

కమన వరాృృాంగల్ నగరాృృాం ఇటువాంట

ర సాంస్క ృ తిక కోలహలనికి వేదిక కావడృృాం మరువలేనిది. ప్రరరాృృాంృృాంవ

ృృృాంృ ృుుృుూ

గ ఉనన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ స్ృ రయోధులృృాందర్చ నీ ఏకాృృాం చేస్ ర దేరనికి వచి ప్రరిటప్రష్
వర్చ కి వ తిరేకాృృాంగ పోరాడని వ కి ృ ృుుృుూనేతాజీ స్ భాుూ ష్ ృ ృృాంృ ృ ృృాంప్రరరదబోస్. మన స్
త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

పోరాటనిర న యువకులకు హైలైట్ చేయాలి, మన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

ృ ృ ృృాం సాృృాంృృాండనికి వరు ఎ ృృాంత్ పోరాటయాం చేరరో వర్చ కి అవగహన కలిర ృ ృ ృృాంచాలి.
ఈ స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

స్ృ రయోధులల్ల అనేకమాృృాంది ృ డని వీరులు ఉనన న రు, వరు

మన నివళులకు అరుుుుులు మర్చ యు వర్చ తా
అదే మన స్ త్ృ ృ ృృాంప్రరరత్ృ

రాష్ట్ీ య ర

గల గురాృి్ ృృాంచి మన యువకులు తెలుస్ుూక వలి,

స్ృ రయోధులకు అతిపెద ద వాందనన ాం.

స్ృ ృ ృృాంస్క ృ తి మహోత్స వ్ 2022, ప్రస్ర శ తి నిక కళాకారులచే రాృృాంగుల

ప్రరరరదరశ నలు మర్చ యు జానరద న తా

లు న త్ృ

రూరకలర నతో శుభారాృృాంభాృృాం

చేస్ర ృృాంది, వేదికపై మర్చ యు ప్రేక్షకుల మరా రాృృాండు రోజుల ృ టు ఆశువుగ ప్రరరరదర్చ శ
ృ ృ ృృాంృ ృృాంబడృి్ ృృాంది.
సీ ృృాంప్రరరత్ృ ృ ృృాం 5.30 ను

ృృాండ ృి్ 10.30 గృృాంటల మరా హైలైట్ సాంస్క ృ తిక

ప్రరరరదరశ నలు, మొదట ర రోజు హైదరాబాద్ ప్రరరబదరస్ వర్చ చే రష్ట్
య ీ ర
స్ృ ృ ృృాంగీత్ గప్రరరత్ ప్రరరరదరశ న మర్చ యు రదీ ృ
నన ాం మొగులయా , ృ మమమ

తి మాృృాంగీ, ృ

మఅవరు

నేరథ్ృ

కరా

టక

ప్రరరగహీత్ ృ ప్రరశ మదరశ

గయని మర్చ యు ఇప్రరత్కల స్ృ

ృ ృృాంగీత్ ప్రరరరదరశ నలు ఉనన న యి. మహోత్స ల ృ రాృృాండవ రోజైన మార్చి 30, ప్రరరరమఖ

స్ృ ృ ృృాంగీత్ దరశ కుడు మర్చ యు గయకుడు ృ ప్రరశ మవాందేమాప్రరతాృృాం ృ మ నిమ వస్
మర్చ యు ఇప్రరత్ ప్రరరరమఖ నేరథ్ృ
ఈ రోజు రద ృ ృ

మఅవరు

గుుుుులను చేస్ృ రష్ట్
య ీ ర

గయకులచే మనోహరమన ప్రరరరదరశ నలు ఉ ృృాంటయిర .

ప్రరరగహీత్ డకర్ృ
న త్ృ

కె రదీ జా రడ ృి్ ృ

చేత్ మాృృాంప్రరరత్ృ

ప్రరరరదరశ న కూడ ఉ ృృాంటు ృ ృృాంది.

2021 Dasara festival near Public gardens hanamkonda Warangal city ts india

