సృజనవాణి సవచ్ఛంద సంసథ

తెలుగు భాషాదినోత్సవ వేడుకలు – 2014

___________________________________________________

పరిచ్యం : సృజనవాణి సవచ్ఛంద సంసథ "వయక్తి విక్ాసమే సమాజ విక్ాసం " అనే సిదధ ్ంత్ంతో గత్ 18 సంవత్సరాలుగా విదయ,
ఉపాధి, గాామీణ్భివృదిధ క్ార్యకామాలను విశాఖపట్ట ణం జిలాాలో నిర్వహిసి ుంది. దేశానిక్త ఆధ్ర్ం యువత్ అనే భావనతో వారిక్త
ఉపాధి శిక్షణ్ క్ార్యకామాలను నిర్వహించ్డం, గాామీణ యువత్ సాధిక్ార్త్ క్ొర్కు వయక్తిత్వ విక్ాస క్ార్యకామాలను చేపడుత ోంది.
దీనిలో భాగంగా “యువకిరణ్" అనే కార్యక్రమోం దవారా చోడవర్ం,చీడిక్ాడ,మాడుగుల మండలాలోా గల డిగరా చ్దువుత్ునన పేద
కుట్ ంబంకు చెందిన విద్యర్దులకు వారి ఆరిధక అవసరాల క్ొర్కు ఉపక్ార్వేత్న్లను అందిసి ుననది. వీరితో త్మ గాామంలో గల
పరభుత్వ పాఠశాల యందు పిలాలకు చ్దువు పట్ా ఆసక్తి కలిగించే విధంగా క్ొంత్ సమయం పాట్ తెలుగు,ఆంగా ం భాషా
నైపుణ్యలను పంచ్డంలో త్ర్గత్ులను నిర్వహించ్డం జర్ుగుత ోంది. అంతే క్ాకుండ్ పాఠశాలలోా వివిధ శాస్ి ీయ మరియు
విద్య పర్మైన క్ార్యకామాలను సృజనవాణి చేపడుత్ుంది. దీనిలో భాగంగా ఆగష్టట 29 శ్రా గిడుగు రామమూరిి పంత్ులు గారి
జయంతి సంధర్భంగా ఆగష్టట 27 వ తేది గుర్దవార్ం విశాఖపట్ట ణం జిలాా, చోడవర్ంలో తెలుగు భాషా దినోత్సవ వేడుక్లను
పిలలలు మరియు తెలుగు పరజానీక్ోం అోందరిత క్లసి అత్యోంత్ ఘనోంగా జర్ుపుక్ునవనోం.

ఉదేు శ్యం: మార్ుత్ునన పరపోంచీక్ర్ణలో భాగోంగా మాత్ృభాష త్న ఉనికిని కోలోోత్ుోంది. మాత్ృభాష యొక్క ఔననతవయనిన,
విశిషట త్ను విదవయర్ుులక్ు తెలియచెపోడోం. ఉగుుపాలత నే ఒోంటబటటటది మాత్ృభాష. అటువోంటి భాష కాలగమనోంలో త్న
పారధవనయత్ను కోలోోవడోం దవారా సమాజోంలో గల మాత్ృభాష మూలాలు దెబబతినే పరిసి తి ఎదుర్కోంటుోంది. అటువోంటి
పరిసి తే క్నుక్ కొనసాగితే భవిషయత్ లో మాత్ృభాష క్నుమర్ుగయ్యయ పరమాదోం ఉోంది. దవని యొక్క గ్పోత్నవనిన సమాజానికి
చవటి చెపుత్ూ పాఠశాలలో చదివే పిలలలక్ు త్మ మాత్ృభాష విశిషట త్ను తెలియజేసే నేపధ్యోంలో సృజనవాణి
ఈ కార్యక్రమోంను నిర్ాహోంచోంది.

ఈ క్ార్యకామానిక్త ముఖయ అతిథులుగా జిలాా ఉప విద్య శాఖాధిక్ారి శ్రా బి. లింగేశ్వర్ రెడి గార్ద, విశిష్ట అతిథులు ఆచవర్య
సార్ాభౌమ శ్రా వేదుల సుబరహ్మణయ శాసిి ీ (విశారోంత్ తెలుగు విభాగాధిపతి, ఆోంధ్ర విశ్ా క్ళా పరిషత్) గార్ద, గౌర్వ అతిథులు
మాడుగుల మరియు చోడవర్ం మండల విద్య శాఖాధిక్ార్దలు శ్రా బి. సత్యన్ర్యణ మూరిి గార్ద, శ్రా పరసాద్ గార్ద విచేేసార్ద.

క్ార్యకామ ఘట్ాటలు : మాడుగుల, చీడిక్ాడ, చోడవర్ం మండలాలోా గల

పరభుత్వ పాఠశాలల ఉపాధ్యయుల సహ్క్ార్ంతో పరతీ పాఠశాలకు 100 మంది

చొపుున మొత్ి ం 2100 మందిక్త వాయసర్చ్న పో ట్ీలను నిర్వహించి వారిలో

పాఠశాలకు నలుగుర్ద విద్యర్దులను విజేత్లుగా ఎంపిక చేసి వారిక్త చోడవర్ం
లో పరశాన వినోదం (క్తవజ్ ) ను నిర్వహించ్డం జరిగింది.

ముఖ్య అతిథులు శ్రర బి. లిోంగేశ్ార్ రెడ్డి గార్ు మాటాలడుత్ూ నేటి సమాజోంలో
పరభుత్ా

బడులు

ప్రభుత్వం మరియు ప్రజలు అందిస్త
ు న్న

వసత్ులత

సమర్ువోంత్ోంగా పనిచేసు ునవనయని,వీటిని పర ర త్సహసత
ు సృజనవాణి ఇటువోంటి
కార్యక్రమాలు చేపటట డోం అభినోందనీయమని చెప్పడం అందరికీ సంతోషకరం.

విశిష్ట అతిథులు శ్రా వేదుల సుబరహ్మణయ శాసిి ీ గార్ద పరసంగిసి త ఈన్ట్ి మన
మాత్ృభాష్ ఎంతో గొపు విలువలు,సంపరద్యాలు,కళలు గల భాష్ని,
అట్ వంట్ి భాష్ గల పారంత్ంలో మనం జనిమంచ్డం అందరి అదృష్టం
అన్నర్ద. దేశ్ంలో ఎకుువ మంది మాట్ాాడే రెండవ భాష్ మన
మాత్ురభాషేనని,

మన

కననత్లిా ని

ఏ

విధంగా

పేరమిసాిమో

మన

మాత్ృభాష్ని అంతే ఎకుువగా పేమి
ర ంచ్లని విననవిోంచడోం మనోందరికీ
శిరోధవర్యమైన విషయోం.

శ్రర బి. సత్యనవర్యణ మూరిు గార్ు మాత్ృభాష యొక్క గ్పోత్నవనిన
కొనియాడుత్ూ ఇటువోంటి కార్యక్రమాలను నిర్ాహోంచడోం ఎోంతెైనవ
అవసర్మని,ఉపాధవయయులు మాత్ృభాష యొక్క విశిషట త్ను విదవయర్ుులక్ు
తెలియచేసి,వారికి దవనిపై మక్ుకవ పోంచే కార్యక్రమాలను పాఠశాలలోల
నిర్ాహోంచవలని కోర్డోం అోందరికీ కొత్ు ఉతవసహోం నిోంపిోంది.
క్ార్యకామానిక్త విచేేసిన ఉపాధ్యయులు క్ొందర్ద మాట్ాాడుత్ూ
మన మాత్ృభాష్ యొకు గొపుదనం గురించి ఎంత్ చెపిున్
త్కుువేనని, ఆన్డే విజయనగర్ రాజులు దేశ్ భాష్లందు తెలుగు
లెసస అని క్ొనియాడ్ర్ద. ఈన్డు మనం తెలుగు మాట్ాాడట్ం పట్ా
అంత్ సుముఖత్ చ్తపించ్ట్ం లేదని,పరసి ుత్ం క్ొనిన సాధ్ర్ణ
ఆంగా పద్లకు కూడ్ తెలుగు పద్లు వత్ుకుునే పరిసథ తి
ి
ఏర్ుడిందని, ఇదిలా క్ొనసాగితే రానునన త్రాలకు క్ొనిన ర్క్ాల తెలుగు పద్లు కనుమర్దగయ్యయ పరమాదం ఉందని ఆవేదన
వయకిం చేసార్ద.
సృజనవాణి సభుయలు శ్రర చోందరశేఖ్ర్ గార్ు మాటాలడుత్ూ సృజనవాణి
ఏర్పపటు కరమమును, లక్ష్యాలను వివరించారు. అోంతే కాక్ుోండ్వ తెలుగు భాష
యొక్క గ్పోత్నవనిన చెపిో అది ఎదుర్ుకోంటునన సమసయలను, వాటిని
అధిగమోంచే మారాులను విననవిోంచవర్ు.

త్దనోంత్ర్ోం విచేేసిన 20 పాఠశాలల 90

మొదటి మూడు ఉత్ు మ బహుమత్ులను

మోంది విదవయర్ుులక్ు తెలుగు సాహత్యోంపై

మాడుగుల మోండలోం గొట్ివాడ అగాహార్ం పారధమిక్ోననత్ పాఠశాల,
చీడ్డకాడ పరభుత్వ ఉననత్ పాఠశాల, మాడుగుల మోండలోం కిోంత్లి

కిాజ్ పర టీలను నిర్ాహోంచ వారిలో ముగుుర్ు

జిలాా పరిష్త్ ఉననత్ పాఠశాలలు గెలుప ోందవయ్.

విజేత్లను ఎోంపిక్ చేయడోం జరిగిోంది.

గెలుప ందిన మూడు పాఠశాలల కు శ్రా బి. లింగేశ్వర్ రెడిి గార్ద చేత్ుల మీదుగా బహ్ుమత్ులను పరద్నం చేయడం జరిగింది.
అంతే క్ాకుండ్ క్ార్యకామంలో పాలగొనన పరతీ పాఠశాల ఉపాధ్యయులకు జఞాపికలను అందజేయడం జరిగింది.
విచేేసిన విశిషట అతిథులు శ్రర వేదుల సుబరహమణయ శాసిు ి గారికి
అతిథుల

ఆధ్ార్యోంలో

సత్కరించుకోవడంతో

ఈ

కార్యక్రమోం

ముగిసిోంది.

ఎోంపికెైన మూడు ఉత్ు మ బహుమత్ులక్ు నవబార్ుి ఎ జి ఎమ్ శ్రర కె.వి.ఎస్.ఎస్.ఎల్.వి పరసాద్ రావు గార్ు వారి త్ోండ్డర గారి
జాాపకార్ుోం ఆరిుక్ సహాయోం అోందిోంచడోం ఎోంత ఆనోందదవయక్ోం.
ఈ క్ార్యకామంలో పాలగొని విజయవంత్ం చేసిన అతిథులకు, విద్యర్దధలకు, ఉపాధ్యయులకు, సృజనవాణి ధనయవాదములు
తెలుపుత్ూ…

