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చారిత్ాాత్మక ఉస్మమనియా విశ్వవిద్ాాలయం శ్త్ాబ్ది ఉత్సవమలను అత్ాంత్ ఘనంగమ నిర్వహంచాలని
ముఖ్ామంత్రా శ్రీ కె. చంద్ాశేఖ్ర్ రమవు అన్ాార్ు. శ్త్ాబ్ది ఉత్సవమలలో భాగంగమ ఉస్మమనియా యూనివరిసటీ
పూర్వవెైభవమనిా నూత్న త్ెలంగమణ రమష్ట్ ంర లో త్రరిగి న్ెలకొలాాలని సిఎం త్ెలిపమర్ు. ఏప్ిాల్ న్ెలలో
నిర్వహంచనునా శ్త్ాబ్ది ఉత్సవమలకు సంబంధంచి రమష్ట్ ంర లోని వివిధ యూనివరిసటీల వెైస్ ఛానసలర్ల త్ో
స్ో మవమర్ం పాగత్ర భవన్ లో ఉనాత్ స్మాయి సమీక్షా సమావేశ్ం ముఖ్ామంత్రా నిర్వహంచార్ు.
సమీక్షా సమావేశ్ంలో ఎంప్ీ కె. కేశ్వరమవు, ఉప ముఖ్ామంత్రా కడియం శ్రీహరి, మంత్రా జగద్ీశ్ రెడిి, ఎంప్ీ
బాలక సుమన్, పాభుత్వ సలహాద్ార్ు పమపమరమవు, ఎమ్మమల్సస పలాల రమజేశ్వర్ రెడిిలత్ో పమటు, ఉస్మమనియా
యూనివరిసటీ వెైస్ చానసలర్ రమమచంద్ారమవు, కమకతీయ యూనివరిసటీ వీసీ పర ా .ఆర్.స్మయనా, డా.బీ.ఆర్.
అంబేద్కర్ ఓప్ెన్ యూనివరిసటీ వీసీ. పర ా .కె. సీత్ారమమారమవు, జెఎన్ట్ యు వీసీ. పర ా .ఎ. వేణుగోపమల్ రెడిి,
మహాత్ామ గమంధీ యూనివరిసటీ వీసీ. పర ా . అలాాప్ హుసససన్, త్ెలుగు విశ్వ విద్ాాలయం వీసీ ఎసీవ
సత్ాన్ారమయణ, నలాసర్ యునివరిసటీ వీసీ పర ా . ఫెైజాన్ ముసా ఫమ, ఉనాత్ విద్ాామండలి చెైర్మన్ త్ుమమల
పమప్ిరెడ,ిి త్ెలంగమణ యునివరిిటీ వీసీ ప్ి. స్మంబయా, జెఎన్ట్ యు ఫెైన్ ఆర్్్ యూనివరిసటీ వీసీ పర ా . కవిత్ా
ద్రమాని రమవు, సిఎంవో అధకమర్ులు త్ద్త్ర్ులు పమలగొన్ాార్ు.
శ్త్ాబ్ది ఉత్సవమల నిర్వహణ ప్ెై సిఎం సుధీర్ఘ చర్చ నిర్వహంచార్ు. ఒకపుాడు పాపంచంలోని గొపా
యూనివరిసటీలల ో ఒకటిగమ వెలగొంద్న ఉస్మమనియా యూనివరిసటీ త్న వెైభవమనిా రమను రమను కోలోావడం
ద్ుర్ద్ృష్ట్ కర్మన్ాార్ు. అయిత్ే పటు్ద్లత్ో చారిత్క
ా ఘనత్ను త్రరిగి న్ెలకొల్ాంద్ుకు పాభుత్వం ఎంత్
ఖ్ర్ుచకయిన్ా వెనకమడబో ద్ని సాష్ట్ ం చేశమర్ు. వీటిత్ో పమటు త్ెలంగమణ వమాపా ంగమ ఉనా అనిా
యూనివరిసటీలల ో న్ాణామ్మైన విద్ానంద్ంచేంద్ుకు పాభుత్వం కటు్బడి వునాద్న్ాార్ు. విశ్వ విద్ాాలయాలను
సమూలంగమ పాక్షాళన చేసస ద్శ్గమ వెైస్ చానసలర్ుల నడుం బ్దగించాలన్ాార్ు. మ్మస్ చారజీలత్ో సహా హాస్ ల్
వసత్ులు త్ద్త్ర్ అనిా మౌలిక స్ౌకరమాలను పునర్ుద్ి రించాలని సిఎం ఆద్ేశంచార్ు. వలస పమలకుల

ఏలుబడిలో కున్ారిలిలన త్ెలంగమణలోని యూనివరిసటీ విద్ాను త్రరిగి బలోప్సత్ం చేయాలిసన బాధాత్
వీసీలద్ేనని సిఎం సాష్టఠం చేశమర్ు.
సంబురమలు అంబరమనాంటాలె:
త్ెలంగమణ రమష్ట్ ర ఏరమాటు అనంత్ర్ం జర్ుపుకోనునా ఉస్మమనియా శ్త్ాబ్ది ఉత్సవమలను బాహామండంగమ
నిర్వహంచుకోవమలిసన అవసర్మునాద్ని సిఎం సాష్ట్ ం చేశమర్ు. ఏప్ిాల్ లో నిర్వహంచనునా ఉత్సవమలలో
త్ెలంగమణ వమాపా ంగమ పండుగ వమత్ావర్ణం కనిప్ించాలని వివరించార్ు. ఆర్్్ కమల్జీ కమాంపస్ పమాంగణంలోన్ే
కమకుండా రమష్ట్ ర వమాపా ంగమ ఉస్మమనియాకు అనుబంధంగమ వునా వివిధ కళాశమలలత్ో పమటు హైద్ాాబాద్ లో
ఉనా నిజాం, కోటి ఉమ్మన్స త్ద్త్ర్ కమల్జీలోల కూడా నిర్వహణకు సంబంధంచి పండుగ వమత్ావర్ణం
కనిప్ించాలన్ాార్ు. కమకతీయ త్ద్త్ర్ యూనివరిసటీలోని విద్ాార్ుాలు కూడా ఈ ఉత్సవమలోల పమలగొన్ేటటు
ల
ఏరమాటు
ల చేయాలన్ాార్ు. యూనివరిసటీలో విద్ానభాసించి ద్ేశ్ంలోన్ేకమక, పాపంచ వమాపా ంగమ ఉనాత్ స్మాన్ాలోల
సిార్పడి వివిధ ర్ంగమలకు చెంద్న వమర్ంద్రిన్ట ఆహావనించి గౌర్వించుకోవమలన్ాార్ు. అనిా యూనివరిసటీల
వీసీలత్ో కమిటీలు ఏరమాటు చేసుకోవమలని అన్ాార్ు. ఇంద్ుకు సంబంధంచి మరింత్ కసర్త్ు
ా చేయాలని కె.
కేశ్వరమవు ఆధవర్ాంలోని కమిటీకి సిఎం ఆద్ేశంచార్ు. కమగమ స్ో మవమర్ం జరిగిన సమీక్షా సమావేశ్ంలో పలు
అంశమలు చరిచంచార్ు. ఉత్సవమల నిర్వహణ విధ విధాన్ాలెటల ుండాలె? ఎనిా రోజులు నిర్వహంచాలె? రమష్ట్ ప
ర త్ర
ల్ద్ా పాధానిని ఆహావనించడంత్ో సహా ఘనంగమ నిర్వహంచే ద్శ్గమ కమరమాచర్ణ ఎటు
ల ండాలె? ద్ేశ్ంలో గత్ంలో
జరిగిన వివిధ యూనివరిసటీలు శ్త్ాబ్ది ఉత్సవమలు జరిప్ిత్ే వమటిని పరిశ్రలించాలని ఇంద్ుకు సంబంధంచి
ముఖ్ామంత్రా పలు సూచనలు చేశమర్ు. వమటి ఆధార్ంగమ విధవిధాన్ాలను ఖ్రమర్ు చేసుకుని త్నకో నివేద్క
అంద్జేయాలని ఉప ముఖ్ామంత్రా కడియం శ్రీహరి, ఎంప్ీ కె. కేశ్వరమవులను సిఎం ఆద్ేశంచార్ు. త్వర్లో
మరోస్మరి సమావేశ్మ్మై ఖ్చిచత్మ్మైన త్ేద్ీలత్ో సహా ఉస్మమనియా యూనివరిసటీ శ్త్ాబ్ది ఉత్సవమలకు
సంబంధంచిన త్ుద్ నిర్ణయం ఖ్రమర్ు కమనునాద్.
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