ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 13-09-2017

హైదరాబాద్ నగరంలో డిసంబర్ 15 న ంచి 19 వరకు ఐద రోజుల పాటు ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు
నిరవహంచాలని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు నిరణయంచారు. దీనికి సంబంధంచిన సన్ాాహక
కారయకీమాలన వెంటన్ే పారరంభంచాలని ఆదేశంచారు. అకటోబర్ న్ెలలోన్ే ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలన

నిరవహంచాలని ప్రభుత్వం మొదట నిరణ యంచింద. అయతే అకటోబర్ 5 న ంచి 9వరకు దాదాప్ు 90 దేశాల
ప్రత్రనిధ లు పాలగొన్ే ప్రప్ంచ టూరిజం సదస ు హైదరాబాద్ లోన్ే జరుగుత్ునాద. నవంబర్ 28 న ంచి
దాదాప్ు 170 దేశాలు పాలగొన్ే ప్రప్ంచ పారిశాీమిక వేత్తల సదస ుకు కూడా హైదరాబాద్ వేదక. ఈ రెండు

కారయకీమాలోో అధకార యంతారంగమంతా త్లమునకల ై ఉన్ాారు. అదే సమయంలో ప్రప్ంచ తెలుగు
మహాసభలు జరిపితే, అన కునాంత్ ఘనంగా నిరవహంచలేమని ప్రభుత్వం భావంచింద. కాబటటో ఆ రెండు

ప్రప్ంచ సదస ులు ముగిసిన త్రావత్ డిసంబర్ లో ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు నిరవహంచాలని ప్రగత్ర
భవన్లో మంగళవారం జరిగిన ఉనాత్ స్ాాయ సమావేశంలో నిరణయంచారు. ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభల
నిరవహణకు రూ.50 కటటు
ో మంజూరు చేసత నాటు
ో ప్రకటటంచారు. స్ాహత్య అకాడమీకి రూ.5 కటటు
ో , అధకార
భాషా సంఘానికి రూ.2 కటటు
ో నిరవహణ ఖ్రుుల కింద మంజూరు చేశారు. ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభల
నిరవహణకు స్ాహత్య అకాడమీ న్లడల్ ఏజన్సుగా ప్నిచేసత ంద.
ఈ సమావేశంలో ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారు శ్రీ రాజీవ్ శరమ, సలహాదారు శ్రీ రమణాచారి, స్ాహత్య
అకాడమీ చెైరమన్ శ్రీ నందని సిధారెడిి, అధకార భాష సంఘం అధయక్షుడు శ్రీ దేవులప్ల్లో ప్రభాకర్ రావు,
గీంథాలయ ప్రిషత్ చెైరమన్ శ్రీ ఆయాచిత్ం శ్రీధర్, స్ాంసకృత్రక శాఖ్ డెైరెకోర్ శ్రీ మామిడి హరికృషణ , తెలుగు
యూనివరిుటీ వసి శ్రీ సత్యన్ారాయణ, ఢిల్లోలో ప్రభుత్వ ప్రత్రనిధ శ్రీ వేణుగోపాల చారి త్దత్రులు పాలగొన్ాారు.
తెలంగాణలో తొల్లస్ారిగా ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు నిరవహసత నా సందరాానిా ప్ురసకరించ కుని తెలుగు
భాషన ప్రిరక్ించే రెండు కీలక నిరణయాలన ముఖ్యమంత్రర ప్రకటటంచారు:
1. వచేు వదాయ సంవత్ురం న ంచి తెలంగాణలోని అనిా రకాల పాఠశాలలోో మొదటట త్రగత్ర న ంచి 12వ
త్రగత్ర వరకు ఖ్చిుత్ంగా తెలుగు భాషన ఒక సబజెకోుగా బో ధంచాలని సీఎం కేసీఆర్ వదాయ సంసా లన

కటరారు. తెలుగున ఖ్చిుత్ంగా బో ధంచే పాఠశాలలకు మాత్రమే తెలంగాణలో అన మత్ర ఉంటుందని సపషో ం

చేశారు. ఉరూ
ూ కటరుకున్ే వదాయరుాలకు ఉరూ
ా భాషన కూడా ఆప్ష నల్ సబజెకోు ఉండాలని నిరణయంచారు.

పారథమిక, మాధయమిక, ఉనాత్, ఇంటరమమడియట్ త్రగత్ులోో బో ధంచే తెలుగు సబజెకోుకు సంబంధంచిన
సిలబస్ రూప్కలపన చేయాల్లుందగా స్ాహత్య అకాడమీని సీఎం ఆదేశంచారు. వెంటన్ే సిలబస్ రూప ందంచి,
ప్ుసత కాలు ముదంర చాలని ఆదేశంచారు. స్ాహత్య అకాడమీ రూప ందంచిన సిలబస్ న్ే అనిా పాఠశాలలోో

బో ధంచాలని, ఎవరిషోం వచిునటు
ో వారు ప్ుసత కాలు ముదంర చ కుని బో ధంచడం కుదరదని కూడా సీఎం
సపషో ం చేశారు. పాఠశాలలోో తెలుగు సబజెకోు బో ధంచడం, స్ాహత్య అకాడమీ ఆధవరయంలో ప్రభుత్వం
రూప ందంచిన

సిలబస్

న్ే

బో ధంచడం

వషయంలో

ప్రభుత్వం

అత్యంత్

కఠినంగా,

ఖ్చిుత్ంగా

వయవహరిసత ందని సీఎం సపషో ం చేశారు.
2. తెలంగాణలో నిరవహంచే అనిా ప్రభుత్వ, పవ
ై ేటు సంసా లు ఇకపై త్మ బో రుిలన ఖ్చిుత్ంగా తెలుగులో

రాయాలని సీఎం పిలుప్ునిచాురు. అనిా రకాల బో రుిలపై పైన సపషో ంగా తెలుగులో రాయాలని, ఇత్ర
భాషలు రాస కటవడం నిరావహకుల ఇషో మని సపషో ం చేశారు.
ఈ రెండు నిరణయాలకు సంబంధంచి త్వరలోన్ే మంత్రర వరొ సమావేశంలో తీరామనం చేయాలని సీఎం
నిరణయంచారు.

సమావేశంలో తీస కునా మరికొనిా నిరణయాలు:
•

ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలోో తెలంగాణ పారంత్ంలో తెలుగు భాషాభవృదూ కి, తెలుగు భాష వెైభవానికి
జరిగిన ప్రయత్ాంపై చరాు గోషుోలు నిరవహస్ాతరు. తెలంగాణలో వరిాల్లోన తెలుగున

ప్రప్ంచ

నలుమూలలకూ తెల్లపే వధంగా కారయకీమాలు ఏరాపటు చేయాల్ల. గోలగకండ న ంచి వెలువడిన
తెలుగు స్ాహతాయనిా ప్రిచయం చేయాల్ల. తెలుగు భాషలోని వవధ ప్రకయ
ిీ లకు సంబంధంచిన
•

కారయకీమాలు ఈ మహాసభలోో ఉంటాయ
ఎల్.బి. సేోడియం ప్రధాన వేదకగా ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభలు జరుగుతాయ. రవందరభారత్ర, ఇందరా
పిరయదరిిని ఆడిట ోరియం, లల్లత్ కళాతోరణం, నిజ ం కాలేజి గ్ీండ్సు, భారతీయ వదాయభవన్, పింగిల్ల
వెంకటారంరెడిి హాల్, శలప కళావేదక త్దత్ర వేదకలోో కారయకీమాలు జరుగుతాయ

•

ఉదయం స్ాహత్య గోషుోలు, స్ాయంత్రం స్ాంసకృత్రక కారయకీమాలు నిరవహస్ాతరు. బత్ుకమమ, గోండు

నృతాయలు, కటలాటం, పేరిణి లాంటట ఆటలు, కలుప్ుపాట, న్ాటు పాట, బత్ుకమమ లాంటట పాటలు,
వన్లద ప్రకయ
ిీ లు స్ాంసకృత్రక కారయకీమాలోో ఉంటాయ. తాన్సషా-రామదాస సంబంధం, రామదాస

కీరతనలు, త్ందన్ాన రామాయణం, శారదాకారులు, హరికథ ప్రకయ
ిీ
త్దత్ర అంశాలన ప్రదరిించాల్ల.
ప్దయగానం, సిన్స పాటల వభావరి నిరవహంచాల్ల. చ కక ప డుగు న ంచి ప దు గూకే వరకు గాీమీణ

పారంతాలోో పాడుకున్ే న్ాటో పాటలు, కటత్ పాటలు, ద కిక పాటలు, జ నప్ద గేయాలు లాంటట అంశాలు
ప్రదరిించాల్ల
•
•

వవధ రకాల న్ాటక ప్రకిీయలు అంటే ఆదవాసి, గిరిజన, శాసీరకుయ, జ నప్ద నృతాయలు లాంటటవ
ప్రదరిించాల్ల
మహళలు పాడే పాటలు ముఖ్యంగా గాీమీణ పారంతాలోో ఒక త్రం న ంచి మరో త్రానికి ఎలా
అందజేయబడాియో కళో కు కటటోనటు
ో చూపించాల్ల

•
•

దేశ, వదేశాలోో ఉనా తెలుగు ప్ండిత్ులు, భాషా ప్ండిత్ులు, అవధాన లు, కవులు, కళాకారులు,
రచయత్లు, కళాకారులన ఆ మహాసభలకు ప్రభుత్వం త్రుఫున ఆహావనించాల్ల
దేశ, వదేశాలోో అత్రథ లన ఆహావనించడానికి, ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభల నిరవహణ ఔచిత్యం
వవరించడానికి సన్ాాహక సమావేశాలు నిరవహస్ాతరు. అమెరికా, యూరప్, గల్ప దేశాలతో పాటు
మారిషన్, సింగప్ూర్, మలేసియా లాంటట దేశాలోో అకకడునా తెలుగు వారి కటసం సన్ాాహక
సమావేశాలు నిరవహస్ాతరు. ఆంధరప్ద
ర ేశ్ తో పాటు దేశ నలుమూలలోో తెలుగు వారు నివసించే

పారంతాలోో సన్ాాహక సమావేశాలు నిరవహస్ాతరు. తెలంగాణలోని ముఖ్యమెైన ప్టో ణాలోో కూడా
సన్ాాహక సమావేశాలు జరుగుతాయ
•

కేవలం తెలుగువారిన్ే కాకుండా భారతీయ భాషలోో స్ాహత్య అకాడమీ, జా నపీఠ్ లాంటట ప్రత్రషాోత్మక
అవారుిలు ప ందన ప్రముఖ్ లన కూడా ఈ మహాసభలకు ఆహావనిస్ాతరు

•

ప్రప్ంచ తెలుగు మహాసభల న్ేప్థయంలో తెలుగు భాష ప్రకయ
ిీ లకు సంబంధంచి పాఠశాల
వదాయరుాలకు పో టీలు నిరవహంచాల్ల

•

తెలుగు భాషాభవృదూ కి, తెలుగు భాష వెైభవానికి కృషి చేసిన కవులు, ప్ండిత్ులు, స్ాహతీ వేత్తలు,
కళాకారులన గురితంచి సన్ామనం చేయాల్ల

•
•

అత్రథ లందరికీ ప్రభుత్వం త్రుఫున్ే బస, భోజనం, రవాణా స్ౌకరాయలు కల్లపంచాల్ల
మహాసభలకు ముందే తెలుగు భాషాభవృదు కి దో హదప్డే ప్ుసత కాల ముదరణ జరగాల్ల

•

మహాసభలకు వచిున అత్రథ లకు నగరంలోని ప్రాయటక పారంతాలన చూపించాల్ల

•

అత్రథ లకు తెలంగాణన ప్రిచయం చేయడం కటసం తెలంగాణ దరిిని పేరుతో ప్రతేయక డాకుయమెంటరమ

•

త్యారు చేయాల్ల
తెలంగాణ జీవన చితారనిా, మానవ సంబంధాలన అద ాత్ంగా ఆవషకరించే బత్ుకమమ న్ేప్థాయనిా
వవరించే కళారూపాలు ప్రదరిించాల్ల

•

నగరంలో డాకోర్ సి. న్ారాయణ రెడిి స్ామరక మందరం నిరిమంచాల్ల. రెండు మూడు రోజులోోన్ే సా లం
ఎంపిక చేసి నిరామణ ప్రకిీయ పారరంభంచాల్ల

•

తెలంగాణ స్ాహత్య అకాడమీ న్లడల్ ఏజన్సుగా ప్నిచేసత ంద. అధకార భాషా సంఘం, స్ాంసకృత్రక
శాఖ్, తెలుగు వశవ వదాయలయం, గీంథాలయ ప్రిషత్ త్దత్ర సంసా లు కీలక భూమిక నిరవహంచాల్ల

•

పాఠశాలలు, కాలేజీలు, వశవవదాయలయ స్ాాయలోో వవధరకాల పో టీలు నిరవహంచాల్ల. వాటటలో వాయస
రచన, వకత ృత్వ, కవతా రచన, కథా రచన, న్ాటకాలు లాంటట ప్రకయ
ిీ లుండాల్ల

•

మహాసభల సందరాంగా హైదరాబాద్ నగరానిా అలంకరించాల్ల. ప్రధాన కూడళో లో కటౌటు
ో , దావరాలు
ఏరాపటు చేయాల్ల. జిలాోలోో కూడా అలంకరణలు ఉండాల్ల. రాషో మ
ర ంతా ప్ండుగ వాతావరణ న్ెలకొన్ాల్ల

•

పారరంభ, ముగింప్ు కారయకీమానికి రాషో ప్
ర త్ర, ప్రధాని, ఉప్ రాషో ప్
ర త్ులన ఆహావనించాల్ల

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

