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Head Master 
______________ 
______________ 
గౌరవనీయులైన ప్రధానోపాధాాయుల వారికి, 

 విషయం : రామకృషణ మిషన్, విజయవాడ – “స్వామి వివేకానంద చికాగో నగర ఉపన్యాసముల 125వ 
వారిికోత్సవములలో భాగంగా పాఠశాలలోో జాగృతి స్వంసకృతిక పోటీలు–2019-20   
నిరాహణ - గురించి 

 

 శుభాభివందనములు. రామకృషణ మిషన్(ఆధాాతిిక సేవా సంసథ)ను స్వామి వివేకానంద  1897లో పశి్చమ 
బంగాల్ రాష్ట్రంలోని బేలూర్ లో స్వథపంచిన విషయం అందరికి విదిత్మే. దీని శాఖలు దేశ విదేశములలో అనేక ప్రంతాలో ో
స్వథపంచబడి వివిధ రంగములలో త్మ సేవలను అందిస్తున్యాయి. 
 స్వామి వివేకానంద చికాగో నగర ఉపన్యాసముల 125వ వారిికోత్సవములలో భాగంగా రామకృషణ మిషన్, 
విజయవాడ వారు గత్ సంవత్సరము పశి్చమ గోదావరి, కృష్ణణ, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లోలోోని పాఠశాలలోోని విదాారుథలు 
జాగృతి కంఠసథ పోటీలు నిరాహంచి విజేత్లు బహుమతులు ఇచిిన్యరు.  
 ఈ సంవత్సరము కూడా పైన తెలుపబడిన జిల్లోలోోని పాఠశాలల విదాారుథలు జాగృతి స్వంసకృతిక పోటీలు 
నిరాహంచదలచిన్యము. కనుక ఈ పోటీలు పాఠశాలలో నిరాహంచుటు ప్రధానోపాధాాయుల సహకారమును 
కోరుతున్యాము. వివరములు స్వథనిక శ్రీరామకృషణ సేవాసమితుల ప్రతినిధులను సంప్రదించగలరు. 
 కమీషనర్ - పాఠశాల విదా, ఆంధ్రప్రదేశ్, అమరావతి వారి ఉత్ురుాలు Rc.No.551/A &I/2018,               
తేదీ : 31-07-2018 ప్రకారము రామకృషణ మిషన్, విజయవాడ వారిచే ఆంధ్రప్రదేశ్ లలోని పాఠశాలలోో “జాగృతి 
స్వంసకృతిక పోటీలు” నిరాహంచుటు అనుమతి కలదు.   
 భగవతేసవలో 

 
 స్వామి శశికవాంతానాంద   

1-7-2019 కవర్యదర్శి 
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స్వామి వివేకానంద చికాగో నగర ఉపన్యాసముల 125వ వారిికోత్సవములు 
“జాగృతి” స్వంసకృతిక పోటీల దరఖాస్తు – 2019-20 

 

1. పాఠశాల పేరు  : 
2. పాఠశాల చిరున్యమా  : 
3. ప్రధానోపాధాాయుని పేరు   
4. ప్రధానోపాధాాయుని  సెల్ నం. & e-mail id : 
5. పోటీలో పాల్గొను విదాారుథల వివరములు  

త్రగతి బాలురు బాలికలు మొత్ుము 
6వ త్రగతి    
7వ త్రగతి    
8వ త్రగతి    
9వ త్రగతి    
10 వ త్రగతి    
మొత్ుము    

 

6. ప్రవేశ రుస్తము : విదాారుథల సంఖా ...................................................... x  10 రూ.  = ................................................... రూ. 
(అక్షరాల ............................................................................................................................................................................ రూపాయలు) 
7. చెుక / డి. డి.  నంబర్ : ...................................................  తేదీ : ................................ బాాంక్ పేరు ........................................ 
8. ప్రధానోపాధాాయుని సంత్కం, తేదీ :  
(ఆఫీస్ సీలు) 
 
 

* * * * * 
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