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వdeం*+రQ  
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�వన �&ాసం, @ెల,గC సంసృ_ ల� 87�7జనుల భ��క, 
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సమయం' '@+�గ�ాయ 8ానసభ ' సంయC&ా� ధDర�ంల� జ�787ం9:. 
-+.qి. T+.�\ ప�స�&ా�H అ�ష
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��త4� గడల�;  పEరD కవ�ల మCద� క�.ింప*ేసూ�  �సురQ;  
9ె.ి FGడWప�ల, చమ@+
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యCవకop?ాde�, @+�గ�ాయ 8ానసభల సంయC&ా� ధDర�ంల� 

ప�Nకంటr కృ¡ా] �\-�¢  సంసSరణ సభ జ�787ం9:.నవంబరQ లI @ెల,గC 
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ఆయన&§ సమస
ందుడW8ా ��9:8ార� వక�ల, &Y�యJ-+రQ.ప�మCఖ 



aాde_ �మర(క,డW -+. 9+D. T+. �ాqి� © అద�`తన జ�787న ఈ 
సభల� -+.qి. T+. �\ �?ాళ«ల, అ�7 సూ�  కథ, 8§యం నవల వంటr 
ప�&K�యల�;  ప�Nకంటr ఉత�మ ప�మJణ+ల, FాటrంO �ాణ¬ం*+ర� 
అT+HరQ. దూరదర() ప�క� ?®లuటr FారD¦శం ��ాలJంధ� 
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�ామ�ా�క, 2007వ సంవతj�ా�&K8ాను FGటrZ  ���ామCల, @ెల,గC 
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అవసరం వ�ంద� అT+HరQ. ��షZ ప�రaా
ర గdµత ఆ*+ర� �
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దూరదర() ప�aారం &Yసం ర�ంద�=>ర_ ?X9:క5ద సం8½త, 

aాdeత� సy�SలT+ ప�&K�య మC¡ా�ర జ�787ం9:. నవకవ�లనుంO 
ఉదsండ ఉరQs  కవ�ల వరక, అTXక మం9: ఈ మC¡ా��ాల� Fాల�° � 
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నవ�D, నవదంపత4ల qిగC° ల qిం8ారం , లuలuత .��మ వంటr అం�ాలల� 
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గCంట¾పN; బÀదÁÂగC�లయంల� &��సు�  శకం అరQ9ైన బ�d¿SN.ి 
�ాసనం లభ�y�Ãం9:. *+�7_�క సంఘటనలÅ &ాక,ండ మన @ెల,గC 
=>షక, సంబ9:ంO అపÆడపÆ-ె ర�FGందుత4నH @ెల,గC 
ను-�&ారల,, గCణ¬ం@+ల ర�Fాలను ఈ ఫలకం ఆ�ష
�7ంOం9:  

&§ంద� aాdeత� ప�రaా
రం&§ంద� aాdeత� ప�రaా
రం&§ంద� aాdeత� ప�రaా
రం&§ంద� aాdeత� ప�రaా
రం 
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@ెల,గCల� గ-�యJరం �ామకృష]శరS� ఈ అ?ారQ¢  వ�7ంOం9:. శరS 
8ా�7 qీDయచ�7త� ' శతపత�ం '&K ఈ అరQ9ైన 8Èరవం లMంOం9:. 
�ాయలqీమ అనంతప�రంల� జ�SంO @ెలం8ానల�� మహబ�É 
నగ�Ê;  qి| రప-�న గ-�యJరం 2006 �లuౖ ల� త49:�ాDస వ9:లJరQ. 
గ-�యJరం aాde¦ ���¡ాల, ఆంధ� aారసDత ప�7షత4�  వ�వaా| పక 
సభC�ల, @ెలం8ాణ చ�7త� సంస
ృత4ల.�ౖ ప�7��ధన హoËకనHడ 
(ననHయ&K పEరDమCనH కనHడ=>ష) ల�� రనHక� 'గ9+ యCద́ం ' 
పద� &ా?ా��H @ెల,గCల�&K అనువ9:ంచ8ా 9Ì�&K అంధ�ప�9ేf అ?ారQ¢  
లMంOం9:. ఆంధ� aాdeత� అ&ాద� తరప�న '&§య�ర బ>హ� 
చ�7తమC ' qిం�సన 9+D_�శంకలను ప�7ష
�7ం*+రQ. 1950-1953 ల� 
'సుజgత ' aాdeత� మJసప_�క సంFాదక,ల,. 2004 ల� తన ఆతSకథ 
'శతపత�ం ' ?Xల,వ�7ం*+రQ.  

aాde_ ప�రaా
�ాల ప�9+నంaాde_ ప�రaా
�ాల ప�9+నంaాde_ ప�రaా
�ాల ప�9+నంaాde_ ప�రaా
�ాల ప�9+నం 

2006 సంవతj�ా�&K వచన క�త, పద�క�త, కథ, నవల, 

T+టకం, aాdeత� �మర(, బ>లaాdeత�ం, అను?ా9+ల, ఇ@+�9: 
ప�&K�యలI;  ఎం.ి&\Îన ఉత�మ గంధకర�ల&K @ెల,గC �శD�9+�లయం �
aాde_ ప�రస
�ాలను ఆ�7|క మం_� ���Êశయ� *ేత4ల5దుగ 
అంద*ేqిం9:. స=>ద�`త -+.qి.T+.�\  

అ?ారQ¢ ల, FGం9:న గంÏ+ల,అ?ారQ¢ ల, FGం9:న గంÏ+ల,అ?ారQ¢ ల, FGం9:న గంÏ+ల,అ?ారQ¢ ల, FGం9:న గంÏ+ల,�� ��  

� ప�న�ా�నం: వచన క�త : ?ా-ే�వ� Oన�రభదు� డW  
� మలu;మJల �ామయణం : పద� క�త : -+.మలu;మJల  
� అమSమనసు : బ>లaాdeత�ం : 9+స�7 ?Xంకటరమణ  
� ప�Nకంటr క¨+?ాde� : క¨+�క : ప�Nకంటr కృ¡ా] �\-�¢   
� జÐ87� : నవల : �.�ాం_ ప�=Ñద  
� @ెల,గC కథ - T+డW T�డW : aాdeత� �మర( : &iడూ�7 ���ామ 



మ��7�  
� పద� T+టక త�యం : T+టకం : -+. 5గడ �ామNంగaాD�  
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రంరంగవN; ప�రaా
రంరంగవN; ప�రaా
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ప�జల మÔNక అవస�ాలక, F�ా Ï+న�ం ఇ?ాDలT� తపన@A 
రచనల, *ెసు� నH ?ా�7&K ఇ*ే» రంగవN; ప�రaా
�ాల ప�9+నం 
సుందరయ� కop�లయంలI జ�787ం9:. ఈ 8వ ?ా�7�క ప�రaా
ర సభ&K 
మCఖ� అ_Ï:8ా ప�మCఖ Fా_�&§యCడW ఏ.³.&\.ప�aాn �*ే»aారQ. 
ప�రaా
ర గd¿తల,� . 1)��ష�  మdeop ప�రaా
రం : &ా@+�య� 
�దSdµ 2) ��ష�  క¨+�క : ఎ�.��9ె� (ఎం@ెంత దూరం కథ)  

పద�aాధన సభపద�aాధన సభపద�aాధన సభపద�aాధన సభ 

Fావ� q�?ాస�_ ?ారQ �రDdeంOన పద�aాధన2007 సభ&K 
సహజక� మలu; మJల మCఖ� అ¨:Ï:8ా �*ే»aారQ. .ిల;ల&K భర�ృహ�7 
�_శతకం ప9+�ల మÔÕక ప�½` �రDdeం*+రQ.  

అÕల =>రత @ెల,గC క¨+అÕల =>రత @ెల,గC క¨+అÕల =>రత @ెల,గC క¨+అÕల =>రత @ెల,గC క¨+, నవలJ రచ�తల సదసుjనవలJ రచ�తల సదసుjనవలJ రచ�తల సదసుjనవలJ రచ�తల సదసుj 

�శDaాde_ సంస|  నగర &§ంద�గం¨+లయం ల� � 'అÕల =>రత 
@ెల,గC క¨+, నవలJ రచ�తల సదసుj ' �రDdeంOం9:. కృ¡ా] ప_�క 
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