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తెలంగాణలో జరిగిన సాహిత్య సృజన ప్రసఫుటమయ్యయ విధంగా తెలంగాణ సాహితీ మూర్తుల ప్రతిభా
పాటవాలనఫ ప్రప్ంచానికి చాటి చెప్పేలా తెలంగాణ భాషకు అద్ఫుత్మైన భవిషయత్ ఉంద్నే గటిి సంకేతాలు
ప్ంప్ప విధంగా అత్యంత్ జనర్ంజకంగా భాగయనగర్ం భాసిలలే లా సాాభిమానానిి ఘనంగా చాటిచెప్పేలా ప్రప్ంచ
తెలుగు మహాసభల నిర్ాహణ జర్గాలని ముఖ్యమంతిర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు ఆకాంక్షంచార్త. తెలుగు
మహాసభల సంద్ర్ుంగా తెలంగాణలో జరిగిన సాహిత్య సృజన, తెలంగాణలో ఉని సాహిత్య ప్టిమ మీద్
ప్రధానంగా చర్చ జర్గాలని, అనిి సాహిత్య ప్రకయ
ిీ లతో పాటు సాంసకృతిక కార్యకీమాలు, కళలకు కూడా
త్గు పారధానయత్ ఉండాలని ప్రభుత్ాం భావిసఫునిటు
ే వెలేడషంచార్త.
ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభల నిర్ాహణప్ై సాహితీవేత్ులతో ముఖ్యమంతిర కేసీఆర్ సో మవార్ం ప్రగతి భవన్ లో
విసు ృత్ సాాయ్ సమావేశం నిర్ాహించార్త. ప్రభుత్ా ముఖ్య సలహాదార్త శ్రీ రాజీవ్ శర్మ, ప్రభుత్ా సలహాదార్త
శ్రీ కె.వి. ర్మణాచారి, శ్రీమతి ఎంప్ి కె. కవిత్, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ ఛెైర్మన్ శ్రీ నందిని సిధ్ా ారెడషి, ప్రస్
అకాడమీ ఛెైర్మన్ శ్రీ అలే ం నారాయణ, మునిిప్ల్ శాఖ్ ముఖ్య కార్యద్రిి శ్రీ నవీన్ మిటి ల్, జిహెచ్ఎంసి
కమీషనర్ శ్రీ జనార్ాన్ రెడషి, అధికార్ భాషా సఘం అధయక్షులు శ్రీ దేవులప్ల్లే ప్రభాకర్ రావు, గీంథాలయ
ప్రిషత్ ఛెైర్మన్ శ్రీ అయాచిత్ం శ్రీధర్, తెలుగు విశావిదాయలయం వెైస్ ఛానిలర్ శ్రీ ఎసీా. సత్యనారాయణ,
సాంసకృతిక శాఖ్ సకీటరీ శ్రీ వెంకటేశం, తెలంగాణ సాహిత్య అకాడమీ సకీటరీ శ్రీ ఏనఫగు నరిింహారెడషి, భాషా
సాంసకృతిక శాఖ్ డెైరెకిర్ శ్రీ హరికృషణ , తెలంగాణ సార్సాత్ ప్రిషత్ అధయక్షులు శ్రీ ఆచార్య ఎలూ
ే రి శివారెడ,షి
కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్తి గీహీత్లు ఆచార్య ఎన్.గోప్ి, శ్రీ అంప్శయయ నవీన్, పర ర ఫసర్ ఆచార్య
అనఫమాండే భూమయయ, ద్రవిడ విశా విదాయలయం ప్ూర్ా ఉప్కులప్తి ఆచార్య ర్వాా శ్రీహరి, కవి,
ప్ండషత్ులు, ప్రిశోద్కులు డా.కోవెల సఫప్రసనాిచార్య, తెలుగు అకాడమీ ప్ూర్ా సంచాలకులు వెల్లచాల
క ండలరావు, కవి, గాయకుడు శ్రీ దేశప్తి శ్రీనివాస్, కథా ర్చయ్తిర, విమర్ికురాలు ముదిగంటి శ్రీమతి
సఫజాతారెడ,షి తెలుగు భాషా చెైత్నయ సమితి అధయక్షులు శ్రీ జి.ఎస్. వర్దాచారి, దాశర్థి అవార్తి గీహీత్
తిర్తమల శ్రీ శ్రీనివాసాచార్య, బి.సి.కమిషన్ ఛెైర్మన్ శ్రీ బి.ఎస్.రాములు, బి.సి.కమిషన్ సభుయలు శ్రీ జూలూరి
గౌరీశంకర్, ప్బిే క్ సరీాస్ కమిషన్ సభుయలు శ్రీ జింబో (మంగారి రాజేంద్ర్), సంసకృతాంగే ప్ండషత్ులు,
విశాీంతాచార్తయలు శ్రీ ఎస్.లక్ష్మణమూరిు, కాళోజీ ప్ుర్సాకర్ గీహీత్ శ్రీ అమమంగి వేణుగోపాల్, ప్ద్యకవి,

ప్ండషత్ులు శ్రీ గండర లక్ష్మణరావు, శతావధాని శ్రీ గౌరీభటే మటారమశర్మ, ప్ద్యకవి ఆచార్య ఫణంధర, సంసకృత్
శతావధాని శ్రీ దో ర్బల ప్రభాకర్శర్మ, అషాివధాని శ్రీ అయూచిత్ం నటేశార్ శర్మ, ఆచార్తయలు ఆచార్య బని
ఐలయయ, ప్రముఖ్ కవి శ్రీ సీతారాం ఖ్మమం, ప్రజాగాయకులు శ్రీ గోరేటి వెంకని, కవి, వకు శ్రీ కంచాల
జయరాజ్, ప్రిశోధకుడు శ్రీ గుమనిగారి బాలశ్రీనివాసమూరిు, కవయ్తిర శ్రీ జూపాక సఫభద్ర, ప్రముఖ్ ర్చయ్త్
శ్రీ కె.వి. నరేంద్ర్, ప్రముఖ్ ర్చయ్త్ శ్రీ వరాల ఆనంద్, ప్రముఖ్ ర్చయ్త్ శ్రీ పర టే ప్ల్లే శ్రీనివాసరావు, ప్రముఖ్
కవి శ్రీ వఝల శివకుమార్, ప్రముఖ్ కవి శ్రీ నాళేశార్ం శంకర్ం, ప్రముఖ్ కవి శ్రీ కంద్ఫకూరి శ్రీరాములు,
ప్రముఖ్ ర్చయ్త్ శ్రీ ఐతా చంద్రయయ, ప్రముఖ్ కవి శ్రీ తెైద్ల అంజయయ, ప్రముఖ్ కవి శ్రీ వేముగంటి ముర్ళి,
ప్రముఖ్ కథా ర్చయ్త్ శ్రీ అయోధాయ రెడషి, ప్రముఖ్ కవయ్తిర శ్రీమతి అనిసటిి ర్జిత్, ప్రముఖ్ కవి శ్రీ కోటే
వెంకటేశార్ రెడషి, ప్రముఖ్ కవి శ్రీ వనప్టే సఫబయయ, ప్రముఖ్ ర్చయ్త్ శ్రీ వి. శంకర్, ప్రముఖ్ ర్చయ్త్,
విమర్ికులు శ్రీ దాసయం సపనాధిప్తి, ప్రముఖ్ ర్చయ్త్ శ్రీ కందిక ండ, ప్రముఖ్ ర్చయ్త్ శ్రీ గణప్ుర్ం
దేవేంద్ర్, ప్రముఖ్ కవయ్తిర షాజహాన, ప్రిశోధకులు శ్రీ సంగిశెటి శ్రీనివాస్, హెైద్రాబాద్ కలెకిర్ శ్రీమతి
యోగితారాణి త్దిత్ర్తలు పాలగొనాిర్త.
సాహితీ వేత్ులంద్రితో చరిచంచార్త. వారి నఫంచి సలహాలు, సూచనలు తీసఫకునాిర్త. తెలంగాణ ఉద్యమంలో
అంతా కల్లసి సారాషి ంర కోసం ఎటే ప్నిచేశారో, తెలుగు మహాసభలనఫ విజయవంత్ం చేయడం కోసం కూడా
అంతే ప్టుిద్లతో, సమనాయంతో ముంద్ఫకుపో వాలని సీఎం ప్ిలుప్ునిచాచర్త.
‘‘తెలంగాణ పారంత్ంలో ఎంతో సాహిత్య సృజన జరిగింది. తెలుగు సాహిత్యంలో ఎంతో ప్రతిభావంత్ులు
తెలంగాణలో ఉనాిర్త. ప్రతిభా పాటవాలకు క ద్వలలద్ఫ. కానీ తెలంగాణ వారి ప్రతిభ రావాల్లినంత్గా
వెలుగులోకి రాలలద్ఫ. భాషాభివృదిి కోసం ఇకకడ జరిగిన కృషి వెలుగులోకి రావాల్లిన అవసర్ం ఉంది.
తెలంగాణ సాహిత్య చరిత్న
ర ఫ ప్రప్ంచానికి చాటాల్ల. ఎవరినో నిందించడానికి కాకుండా, తెలంగాణ
సాాభిమానానిి ఘనంగా చాటుకునేలా సభల నిర్ాహణ ఉండాల్ల. అనిి భాషా ప్రక
ర య
ిీ లప్ై ప్రతేయక
కార్యకీమాలుండాల్ల. చిత్ర లలఖ్నంతో పాటు ఇత్ర్ కళలకు పారధానయత్ ఉండాల్ల. మన ప్రతిభ, గొప్ేత్నం
వెలుగులోకి రావాల్ల. అముదిత్
ర గీంథాలనఫ ముదింర చాల్ల’’ అని ముఖ్యమంతిర సూచించార్త.
‘‘అత్యంత్ అటి హాసంగా, కోలాహలంగా మహాసభలు జర్గాల్ల. మహాసభల సంద్ర్ుంగా హెైద్రాబాద్ నగరానిి
సాాగత్ తోర్ణాలతో అలంకరించాల్ల. తెలుగు ప్దాయలు, సాహిత్యం వినిప్ించాల్ల. భాగయనగర్ం భాసిలలే లా తెలుగు
మహాసభల సంద్ర్ుంగా ఏరాేటు
ే ండాల్ల. వచిచన అతిథఫలకు మంచి వసతి, భోజనం కల్లేంచాల్ల. ప్రప్ంచ
వాయప్ు ంగా ఉని తెలుగు వార్ంద్రినీ ఆహాానించాల్ల. నగర్ంలో వివిధ వేదికలు ఏరాేటు చేసి, ఒకోక ప్రకయ
ిీ నఫ
ఒకోక వేదికలో ప్రద్రిించాల్ల’’ అని సీఎం చెపాేర్త.

‘‘తెలుగు మహాసభల సంద్ర్ుంగా తెలుగుకు అద్ఫుత్మైన భవిషయత్ ఉంద్నే విశాాసం కల్లగించాల్ల. తెలంగాణ
ప్రభుత్ాం 12వ త్ర్గతి వర్కు (ఇంటరీమడషయట్) తెలుగు సబజెకిునఫ ఖ్చిచత్ంగా బో ధించాలనే నిబంధన
ప్టిింది. దీనికి సర్ాతార ఆమోద్ం లభిసఫునిది. ఉర్ధ
ి మీడషయం సూకళే లో కూడా ఈ విధానం అమలు
చేయాలని ముసిే ం మత్ ప్ద్ా లు కోరార్త. ఇది మంచి ప్రిణామం. తెలుగు భాషనఫ అభయసించిన వారికి ఉదో యగ,
ఉపాధి అవకాశాలు కూడా దొ రికే విధానం అమలు చేసు ాం. అమమనఫ కాపాడుకునిటేే తెలుగునఫ
కాపాడుకోవాల్ల. తెలుగులో విదాయర్తాలకు సామాజిక అవగాహన, నెైతిక విలువలు, ప్ద్ా ల ప్టే గౌర్వం ప్ంచే
పాఠాయంశాలనఫ బో ధించాల్ల. కేవలం మహాసభలు నిర్ాహించడమే కాకుండా, తెలుగు భవిషయత్ కు
సంబంధించిన సంకేతాలు కూడా మనం ప్ంప్ించాల్ల’’ అని ముఖ్యమంతిర అనాిర్త.
దాదాప్ు ఐద్ఫగంటలకు ప్ైగా జరిగిన సమావేశంలో పాలగొని ప్రతీ సాహితీ వేత్ు చెప్ిేన అభిపారయాలనఫ
ముఖ్యమంతిర కేసీఆర్ ఓప్ిగొ ా వినాిర్త. సభల నిర్ాహణప్ై వార్త చేసిన సూచనలకు సీఎం సేందించార్త.
సభల నిర్ాహణ సంద్ర్ుంగా తీసఫకోవాల్లిన చర్యలప్ై సీఎం క నిి ముఖ్య సూచనలు చేశార్త:
•

ఇక నఫంచి ప్రతీ సంవత్ిర్ం ఒక రోజు తెలంగాణ తెలుగు సభ నిర్ాహిసు ాం

•

తెలంగాణలో వార్సత్ాంగా వసఫుని మౌఖిక సాహితాయనిి గీంథసు ం చేయాల్ల

•

సభల నిర్ాహణకు సాహితీ వేత్ులతో ఉప్ సంఘాలు వేయాల్ల

•

మహాసభల వేదికప్ై ఖ్చిచత్ంగా మహిళా సాహితీవేత్ుల పారతినిధయం ఉండాల్ల

•

లాల్ బహద్ూర్ సపిడషయంలో పారర్ంభ, ముగింప్ు సమావేశాలు నిర్ాహించాల్ల. అకకడే తెలుగు
శాసనాలనఫ ప్రద్ర్ినకు ప్టాిల్ల

•

తెలంగాణ వాయప్ు ంగా, ముఖ్యంగా హెైద్రాబాద్ నగర్ంలో అనిి ప్రభుత్ా, ప్వ
ై ేటు సంసా ల బో ర్తిలు
తెలుగులో ఉండేలా కటుిదిటిమైన చర్యలు తీసఫకోవాల్ల

•

మహాసభలోే భాగంగా తెలుగు సినీ కవులు రాసిన పాటలతో సినీ సంగీత్ విభావరి ఏరాేటు చేయాల్ల

•

ముఖ్య కూడళే కు తెలంగాణలోని తెలుగు భాషా ప్రముఖ్ఫల ప్పర్ే త ప్టాిల్ల

•

మహాసభల సంద్ర్ుంగా ఇత్ర్ భాషలోేని ప్రముఖ్ఫలనఫ గురిుంచి, సనామనించాల్ల

•

ప్రస్ అకాడమీ ఆధార్యంలో జర్ిల్లసఫి ప్రముఖ్ఫల జీవిత్ గాథలతో ప్ుసు కాలు ముదిరంచాల్ల

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

