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తెలుగు భాష - సాహితయాభివృద్ధి, వ్ాాప్తి లో తెలంగాణలో జరిగిన కృషత ప్రప్ంచయనికి తెలిసేలా ప్రప్ంచ
తెలుగు మహాసభలు నిర్వహించయలని ముఖ్ామంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావు ఆకాంక్షంచయర్ు. తోటి తెలుగు
రాష్ మ
ర ైన ఆంధ్రప్ద్
ర ేశ్ తో పాటు ప్రప్ంచ నలుమూలల ఉనన తెలుగు భాషాభివృద్ధికి, వివిధ్ ర్కాల సాహితీ
ప్రకయ
ిీ లో విశేష కృషత చేసతన వ్ారిని మహాసభలకు ఆహావనించి గౌర్వించయలని ముఖ్ామంత్రర చెపాార్ు. ప్రప్ంచ
తెలుగు మహాసభల నిర్వహణ సన్యనహక సమావ్ేశం శుకీవ్ార్ం ప్రగత్ర భవన్ లో జరిగింద్ధ. ప్రభుత్వ
సలహాద్యర్ులు శ్రీ కేవి. ర్మణయచయరి, శ్రీ జి. వివ్ేకానంద్, సాంసకృత్రక శాఖ్ ముఖ్ా కార్ాద్రిి శ్రీ బుర్ీ వ్ంకటేశం,
తెలంగాణ సాహిత్ా అకాడమీ చెైర్మన్ శ్రీ నంద్ధని సతధయరెడ్షి, భాషా సంఘం అధ్ాక్షుడు శ్రీ ద్ేవులప్లిి ప్రభాకర్
రావు, గీంథయలయ ప్రిషత్ చెైర్మన్ శ్రీ ఆయాచిత్ం శ్రీధ్ర్, తెలుగు యునివరిిటీ వీసత శ్రీ సత్ాన్యరాయణ,
అంత్రాాతీయ తెలుగు సమాఖ్ా డ్ెైరెక్ర్ పర ర ఫెసర్ శ్రీ మునిర్త్నం న్యయుడు, ఢషల్లిలో రాష్ ర ప్రభుత్వ ప్రత్రనిధధ శ్రీ
వ్ేణుగోపాలాచయరి త్ద్ధత్ర్ులు పాలగొన్యనర్ు. తెలుగు మహాసభల నిర్వహణకు సంబంధధంచి ఈ సంద్ర్భంగా
ముఖ్ామంత్రర ద్ధశానిరేేశం చేశార్ు. రాష్ ర ఆవిరాభవ ద్ధనమైన జూన్ 2న హెైద్రాబాద్ లోని హెచ్ఐసతసత లో
తెలుగు మహాసభల అంకురార్ాణ జర్పాలని, ఈ కార్ాకీమానికి రాష్ ర వ్ాాప్ి ంగా ఉనన సాహితీ ప్రముఖ్ులను,
తెలుగు ప్ండ్షటిను ఆహావనించయలని ముఖ్ామంత్రర కేసీఆర్ ఆద్ేశంచయర్ు. పారర్ంభ సభకు వచిిన ప్ండ్షత్ులకు
ఆన్ డయాటీ అవకాశం ఇవవడంతో పాటు ర్వ్ాణయ ఖ్ర్ుిలు కూడ్య ప్రభుత్వమే భరించయలని చెపాార్ు.
అంకురార్ాణ సభ త్రావత్ వ్ార్ం, ప్ద్ధ రోజుల పాటు సభలను నిర్వహించయలని, వివిధ్ సాహిత్ా ప్రకయ
ిీ లకు
సంబంధధంచిన కార్ాకీమాలకు ర్ూప్కలాన చేయాలని చెపాార్ు.
‘‘తెలుగు భాషాభివృద్ధేకి, సాహితీ వికాసానికి తెలంగాణకు చెంద్ధన ఎంద్రో మహానుభావులు విశేష కృషత
చేశార్ు. అనిన సాహిత్ా ప్రకయ
ిీ లోి తెలంగాణ వ్ార్ు విశేష ప్రత్రభా పాటవ్ాలు ప్రద్రిించయర్ు. పో త్న నుంచి
మొద్లుకుంటే ఆధ్ునిక సాహిత్ాం వర్కు అన్ేక ర్చనలు చేసతన వ్ార్ున్యనర్ు. ఎన్నన సాహిత్ా ప్రకయ
ిీ లను
సుసంప్ననం చేసతన వ్ార్ున్యనర్ు. వ్ార్ంద్రినీ సమరించుకోవ్ాలిిన అవసర్ం ఉంద్ధ. సంప్రద్యయ సాహిత్ాం,
అవధయన సాహిత్ాం, ఆధ్ునిక సాహిత్ాంలో తెలంగాణ వాకుిలు చేసతన కృషత తెలిసేలా సాహిత్ా సభలు
నిర్వహించయర్ు. సతనీర్ంగం, పాత్రరకేయ ర్ంగం, కథయ ర్చన, నవలా ర్చన, కవిత్వం, హరికథ, బుర్ీకథ,

యక్షగాణం, చంద్ో బద్ి మైన ప్రకయ
ిీ లు త్ద్ధత్ర్ అంశాలోి తెలంగాణ సాహితీమూర్ుిలు ప్రద్రిించిన
ప్రత్రభాపాటవ్ాలు ప్రధయన్యంశాలుగా తెలుగు మహాసభలు జర్గాలి’’ అని సతఎం చెపాార్ు.
ప్గటి ప్ూట సభలు, సద్సుిలు, రాత్రర సమయంలో ప్ేరిణి నృత్ా ప్రద్ర్ినతో పాటు వివిధ్ కళార్ూపాలు
ప్రద్రిించయలని సయచించయర్ు. మహాసభలోి భాగంగా కవి సమేమళన్యలు, సాహిత్ా గోషు్లు, అవధయన్యలు
నిర్వహించయలని సతఎం సయచించయర్ు. మహాసభల సంద్ర్భంగా విద్యార్ుులకు వ్ాాసర్చన, వకి ృత్వ, కవితయ
పో టీలు నిర్వహించయలన్యనర్ు. తెలంగాణ ప్రముఖ్ుల రాసతన వ్ాాసాలు, సాహిత్ా ర్చనలను ముద్ధంర చయలని
సయచించయర్ు. తోటి తెలుగు రాష్ మ
ర ైన ఆంధ్రప్ద్
ర ేశ్ తో పాటు ద్ేశంలోని ముంబాయి, సయర్త్, బీవండ్ష, ఢషల్లి,
చెన్ైన, బంగుళూర్ు, షో లాప్ూర్, ఒరిసాి త్ద్ధత్ర్ పారంతయలోి కూడ్య తెలుగు భాషాభివృద్ధికి కృషత చేసి ునన
వ్ార్ున్యనర్ని వ్ార్ంద్రినీ తెలుగు మహాసభలకు ఆహావనించయలని సయచించయర్ు. అమరికా, యూర్ప్,
ఆసే్లి
ర యా, నయాజిలాండ్, సతంగప్ూర్, మలేసతయా, గల్ఫ్ త్ద్ధత్ర్ ద్ేశాలోి కూడ్య తెలుగు భాష, సాహితయానికి
సేవలంద్ధసి ునన వాకుిలు, సంసు లున్యనయని, అంద్రినీ భాగసావములను చేయాలని కోరార్ు. తెలంగాణ
సాంసకృత్రక శాఖ్ సమనవయంతో ఈ సభలు జర్ుగుతయయని సాష్ ం చేశార్ు.
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