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10 వ �శ ��ం�� సమ���శమ� 10-12 �����ంబ� 2015 న !"#ా% నగరమ�ల) మధ+ ప-�/ే 
ప-భ�తం �ా23 !4గ5ామ+మ�67 ��8ేాంగ 8ాఖ, !4రత ప-భ�తం �ా23: ే
;ర��ంచబడ>త?న@��.  ఈ సమ���శమ� CకE 10వ అంకమ� !4రG ల) 
;ర��ం:Hలన@ ;రIయం �����ంబ� 2012 ల) జLMN���O�P , 5QG ఆSి-Uా, ల) జ23V3న 9వ 
�శ ��ం�� సమ���శమ� ల) XసుUZబ[\ం��. 
 
ఈ సమ���శమ� CకE N�ఫ^H+;@ :ెప`aUbంటd, eదటg �శ ��ం�� సమ���శమ� 
NHగపh�, !4రG, ల) 1975 ల) జ23V3ం��.  అపaటg నుం[\ అటjవంటg 9 సమ���శమ�లk 
ప-పంచమ�ల) అN�క :lటm  జ23V3NHn. 
 
ఇంత వరకk జ23V3న 6pqr�� సమ���శమ�ల �వరమ�లk ఈ Ustంద ఇవబ[Hu n: 
 

1. eదటg �శ ��ం�� 
సమ���శమ�  

NHగపh�, !4రG  10-12 జనవ23 1975 



2. 2wండవ �శ ��ం�� 
సమ���శమ�  

#x �� లynz, మ�23షz  28-30 ఆగష?� , 1976  

3. మ~డవ �శ ��ం�� 
సమ���శమ�  

నూ+ �\�m, !4రG  28-30 అUZ� బ�, 1983  

4. NHలkగవ �శ ��ం�� 
సమ���శమ�  

#x �� లynz, మ�23షz 02-04, [\��ంబ�, 1993  

5. ఐదవ �శ ��ం�� 
సమ���శమ�  

#x �� ఆ� ��an�, టg-;[H� 
అం� ట�బ4Vl  

04-08 ఏ�ి-%, 1996  

6. ఆరవ �శ ��ం�� 
సమ���శమ�  

లండ�, UK 14-18 �����ంబ�, 1999  

7. ఏడవ �శ ��ం�� 
సమ���శమ�  

పరమ23బ� , సు23NH�   06-09 ��, 2003  

8. ఎ;qదవ �శ 
��ం�� సమ���శమ�  

నూ+ య��E, అ��23Uా  13-15 �ల�,ౖ 2007  

9. 6pqrదవ �శ 
��ం�� సమ���శమ�  

జLMN���O�P , 5QG ఆSి-Uా  22-24 �����ంబ�, 2012 

 
10 వ �శ ��ం�� సమ���8ా;Us N�డ% మం6H- లయం ��ే8ాంగ 8ాఖ UాVా, !4గ5ామ+ 
2ాష� �ం మధ+ ప-�ే/ 2ాష� �ం. 
 
సమ���8ా;Us సంబం^�ం�; అN�క అం8ాలను చ23�ంచట4;Us, మ~డ> U�లక కqట�లk – 
సలM, ;రహణ మ23య� #x- Vాt ం – ఏ2ాaటj :ేయబ[Hu n.  V�రవ�య�ల�ౖన ��ే8ాంగ 
మం�-, �tమ� సు ాr స2ా¡, సలM మ23య� #x- Vాt ం కqట� లకk :ె�ౖ పర¢� UాVా, 



V�రవ�య�ల�నౖ ��8ేాంగ 2ాజ+ మం�-, జనర% (23ట¤�ౖu) [H. �.Uw. �ిం¦ ;రహణ కqట� 
కk §ెరౖr� Vా వ+వహ235ా¨ ర©. 
 
!"#ా% ల), మధ+ ప-�ే/ 2ాష� � ప-భ�తం ఈ సమ���8ా;Us 5ాª ;క ;2ాహకkలk UాVా, 
V�రవ�య�ల�నౖ మధ+ ప-�/ే మ�ఖ+ మం�-, �t «వ2ా¡ :ౌM� �;Us మ�ఖ+ #ాట®- �.  
మఖ�� ల�% చత?2¯�� 2ా°ీ� �య పత-Uా23త అవ� సం:H� �శ��H+లయ, !"#ా% ఈ 
సమ���8ా;Us !4గ5ామ+ సంసª . 
 
ఈ Uాన²2w�¢ మ�ఖ+ ³�  “ ��ం�� జగG : �5ా¨ � ఏవం సంభవNHnµ “”. 
 
“” ల�% #ా+ల�z V�t ం�  “” !"#ా% ఈ Uాన²2w�¢ CకE ����క. 
 
ఈ సమ���శ ����కల) ప-6ే+క ప-దర·నలకk ¸లk క¹a5ా¨ ర©.  ప-దర·న ����కల), ప`స̈క 
�డ>దలకk ఓ ప-6ే+క :lటj ఏ2ాaటj :యేబడ>త?ం�� మ23య� అకEడ ��ం�� మ23య� 
ఇంV3m» ప`స̈Uాల �డ>దల ఒU ̄5ా23 :lటj :ేసుకkంటjం��.   
 
సమ���శ Uాలంల), !4రత ప-భ�తప` సంసEృ� మం6H- లయం �ార© మ23య� మధ+ ప-�/ే 
ప-భ�తప` సంసEృ� �!4గం �ార© ;ర��ం: ే 5ాయంత-ప` 5ాంసEృ�క Uార+కtమ�లk 
వ`ంట4n.  ఇం[\య� U�;¢% ఆ� కల�ర% 23ల¾ష�¢, నూ+ �\�m , �ార© ఓ క� 
స��rళనమ� ;ర��5ా¨ ర©.  ఇం[\య� U�;¢% ఆ� కల�ర% 23ల¾ష�¢ �ార© ఈ 
5ాంసEృ�క మ23య� క� స��rళన Uార+కtమ�లను సమనయమ� :ే5ా¨ ర©. 
 
ఒక [ై� నూ+z ల�ట� (స��rళ� సమ�:H�), ఒక స��rళ� 5ాr23క మ23య� అక[ెqÀ 
��ష�¢ మ23య� సూచనల గ�23ం�న ఒక Uాన²2w�¢ 23#x �� కy[H మ���-ంచబడ>త?ం��.  



మఖ� ల�% చత?2¯�� 2ా°ీ� �య పత-Uా23త అవ� సం:H� �శ��H+లయ, !"#ా%, 
2l��ా2Á �ా2ా¨  ప�-క స��rళ� సమ�:H� మ���-ంచుత?ం�� మ23య� Uాన²2w�¢ 23#x �� ను 
మM6Hr Vాం^ అంత� 2ా�̈ీÂయ ��ం�� �శ��H+లయ, �ా2ాÃ ,  మ���-ంచుత?ం��.  
ఇం[\య� U�;¢% ఆ� కల�ర% 23ల¾ష�¢ �ార© ఈ సమ���8ా;Us అంUsతమ�Vా  “ 
గగNHం:H%  “ �Äర©67 ఓ ప-6ే+క సం�క ను మ���-ంచు6Hర©.   
 
గతమ�ల) :ే�నిటdm , ఈ సమ���శమ�ల) కy[H ��ం�� !4షకk :ే�ిన ప-6ే+క �Äవలకk, !4రG 
ల); మ23య� ఇతర �8ేాల ల) వ`న@ ��ం�� పం[\త?లకk స6HEరం :ేయబడ>త?ం��.   
 
10 వ �శ ��ం�� సమ���8ా;Us స2wÅన ల)Vl ఎంచుUZవట4;Us, ��8ేాంగ 8ాఖ �ార© రÆ. 
50,000/- బహÈమ�67 ఒక ల)Vl [\జwౖ� #x ట� ;ర��ం:Hర©.  ల)Vl ��ల�É� కqట� 
సMయమ�67, సమ���8ా;Us స23 #x nµ ల)Vl ను ;రInం:Hర©.   
 
ఈ సమ���శమ� Ubరకk ఓ అ^�Uా23క �ÊË ��ౖÌ ను రÆ#Í ం��ం:Hర©, ఈ సమ���శమ� CకE 
అ�@ �వ2ాలk ఈ �ÊË ��ౖÌ – www.vishwahindisammelan.gov.in - ల)  #Í ందవచు�.  
ఈ �ÊË ��Ìౖ ను 16 �� 2015 న V�రవ�య�ల�ౖన ��8ేాంగ మం�-, �tమ� సు ాr స2ా¡, 
జ�ాహరల�% NÊహÛÜ  భవ�, ��8ేాంగ 8ాఖ, నూ+ �\�m ల) ల�ంఛనంVా #-ా రంÞం:Hర©.  ల)Vl 
[\జwౖ� Uాం�ిట�ష� �జ¯త qz ఖ�+� గ�#ా¨ , బßంగళà�, కk బహÈమ� 2ా«; 
V�రవ�య�ల�నౖ ��8ేాంగ మం�- అందజ8̄ార©. 
సమ���శమ� నకk సంబం^�ం�న సం�Mేల Ubరకk, మ�ఖ+ అ^�Uార©ల �వ2ాలk ఈ Ustంద 
ఇవబ[\న�: 
 
నూ� ����, ��ర� 

 



�t మృదు% కkమ�� 
సంయ�క̈ Uార+ద23· (గ%², ��ం�� మ23య� సంసEృG) 
రÆ� 80, 5QG బ4m À 
áx �: 011-23013161, áాÀ¢: 011-23794138 
e-mail: jshindi@mea.gov.in 
 
నూ� ����  ల ! సమ���శప# స$�ాలయం: 

 

రÆ� 3056,  
జ�ాహరల�% NÊహÛÜ  భవ� 
(N�షన% మ~+äయం ఎదుర©) 
��8ేాంగ 8ాఖ 
నూ+ �\�m 
áx �: 011-49015195, 49015235 
áాÀ¢: 011-49015205 
Email: crdelhi-10whc@mea.gov.in 
 
�()ా*, మధ� ప,�.ే, ��ర� 

 

�t అజèతశత?-  �t�ాస̈వ, 
కqషన�, కల�� 
áx �: 0755-2770598, áాÀ¢: 0755-2770597 
Email: vhs15commculturemp@gmail.com 
 



�()ా* ల  సమ���శప# స$�ాలయం: 

 

�t పంక¡ q8ాt  (కంట®- % రÆ� ఇ� :H�ì) 
నూ+z í[\య� ��ంట� [\�జ� 
మఖ�� ల�% చత?2¯�� 2ా°ీ� �య పత-Uా23త అవ� సం:H� �శ��H+లయ 
B 38, �Uాz భవ�, ��-z Uాం��m À¢, ఎ ం�ి నగ� 

జL� 1, !"#ా% 

áx �: 0755-2554910, áాÀ¢: 0755-2553441 

Email: crbhopal-10whc@mea.gov.in 

 

నూ+ �\�m 

�� 16, 2015 

 

 


