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తెలుగు భాషాభివృద్ధి కోసం పాటు పడుతున్న సాహితీవేతతలందరి సమక్షంలో హైదరాబాద్ లో పరపంచ
తెలుగు మహాసభలు నిర్వహించాలని ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చందరశేఖ్ర్ రావు సూచంచార్ు. రాష్ట్ ప
ర త్ర, ఉప
రాష్ట్ ప
ర త్రతో పాటు తెలుగు భాష్ట మాటాాడే ముఖ్యమంతురలు, గవర్నర్ లాంటి పరముఖ్ులన్ు మహాసభలకు
ఆహావనించాలని చెపాార్ు. తెలుగుతో పాటు ఇతర్ గురితంపు ప ంద్ధన్ భార్తీయ భాష్టలకు చెందన్ సాహితీ
వేతతలన్ు కూడా మహాసభల సందర్భంగా గౌర్వంచ, సన్ాానించాలని సూచంచార్ు. వచిన్ అత్రథులకు బస,
భోజన్ం, ర్వాణా లాంటి సదుపాయాల కలాన్లో తగు జాగీతతలు తీసుకోవాలని, ఒకోో వేద్ధక వదద ఒకోో
ఇన్ాిరిి ఉండాలని సీఎం చెపాార్ు. పారర్ంభోతసవానికి ఉప రాష్ట్ ప
ర త్ర శ్రీ వంకయయ న్ాయుడు, మరిష్టస్ వైస్
ప్రరసిడెంట్ శ్రీ పర్మ శివమ్, మహారాష్ట్ ర గవర్నర్ శ్రీ వద్ాయసాగర్ రావు హాజర్వుతార్ని, తోటి తెలుగు రాష్ట్ మ
ర ైన్
ఆంధ్రపద్
ర ేశ్ ముఖ్యమంత్రర శ్రీ చందరబాబు న్ాయుడున్ు కూడా ఆహావనించాలని కేసీఆర్ అభిపారయపడాార్ు.
ముగింపు వేడుకలకు రాష్ట్ ప
ర త్ర శ్రీ రామ్ న్ాథ్ కోవంద్ వసాతర్ని వలా డంచార్ు.
డసరంబర్ 15 న్ుంచ హైదరాబాద్ లో జరిగే పరపంచ తెలుగు మహాసభల ఏరాాటా ప్రై పరగత్ర భవన్ లో గుర్ువార్ం
సీఎం కేసీఆర్ ఉన్నత సాాయి సమీక్ష నిర్వహించార్ు. మంతురలు శ్రీ టి. హరీష్ రావు, శ్రీ ఈటెల రాజెందర్,
పరభుతవ చీఫ్ వప్ శ్రీ కొపుాల ఈశ్వర్, పరభుతవ పరధాన్ కార్యదరిి శ్రీ ఎస్.ప్ి.సింగ్, డజిప్ి శ్రీ మహందర్ రెడా ,
పరభుతవ సలహాద్ార్ు శ్రీ కెవ ర్మణాచారి, సాహితయ అకాడమీ చెైర్ాన్ శ్రీ న్ంద్ధని సిధారెడా , తెలుగు
యూనివరిసటీ వైస్ చాన్సలర్ శ్రీ ఎస్.వ. సతయన్ారాయణ, అధధకార్ భాష్ట సంఘం అధ్యక్షుడు శ్రీ ద్ేవులపల్లా
పరభాకర్ రావు, జిహచ్ఎంసి కమిష్టన్ర్ శ్రీ జన్ార్ాన్ రెడా , హచ్ఎండఎ కమీష్టన్ర్ శ్రీ చర్ంజీవులు, సివల్
సపా యిస్ కారపారేష్టన్ ఎండ శ్రీ సివ ఆన్ంద్, ఆర్ అండ్ బి ముఖ్య కార్యదరిి శ్రీ సునిల్ శ్ర్ా, సాంసోృత్రక శాఖ్
ముఖ్య కార్యదరిి శ్రీ బుర్ీ వంకటేశ్ం, డెైరెక్ర్ శ్రీ మామిడ హరికృష్టణ , గీంథాలయ పరిష్టత్ చెైర్ాన్ శ్రీ ఆయాచతం
శ్రీధ్ర్, టూరిజం డెవలప్ మంట్ కారపారేష్టన్ ఎండ శ్రీ కిస
ీ ్ న్
ి ా, హైదరాబాద్ న్గర్ పో లీస్ కమిష్టన్ర్ శ్రీ వవ
శ్రీనివాసరావు, సీఎం ముఖ్యకార్యదరిి శ్రీ న్రిసంగ్ రావు, పరతేయక కార్యదరిి శ్రీ భూపాల్ రెడా , ఓఎసిా శ్రీ ద్ేశ్పత్ర
శ్రీనివాస్ తద్ధతర్ులు పాలగొన్ానర్ు.

తెలుగు మహాసభల పరధాన్ వేద్ధక ఎల్.బి.సట్డయం వేద్ధక డజెైన్ న్ు, హైదరాబాద్ న్గర్ంలో ఏరాాటు
చేయాల్లసన్ తోర్ణాల డజెైన్ాన్ు ముఖ్యమంత్రర పరిశ్రల్లంచ, ఆమోద్ధంచార్ు. పారర్ంభ, ముగింపు కార్యకీమాలన్ు
ప్రదద ఎతు
త న్ నిర్వహించాలని, మహాసభల సందర్భంగా న్గరానిన అందంగా ముసాతబు చేయాలని సీఎం
సూచంచార్ు.
‘‘పారర్ంభ, ముగింపు సభలు రెండూ ఎల్.బి.సట్డయంలోన్ే నిర్వహించాల్ల. పరముఖ్ులతో పాటు పండతులు,
సాహితాయభిమాలు ప్రదద ఎతు
త న్ తర్ల్లవసాతర్ు కాబటి్ భదరతా, టారఫిక్, పారిోంగ్ ఏరాాటు
ా చూసుకోవాల్ల. మిగతా
వేద్ధకల వదద పరతీ రోజు ఉదయం న్ుంచ సాయంతరం వర్కు వవధ్ కార్యకీమాలు నిర్వహించాల్ల. ఎల్.బి.
సట్డయంలో పరతీ రోజు సాయంతరం 6 గంటల న్ుంచ 9 గంటల వర్కు పరధాన్ కార్యకీమం నిర్వహించాల్ల. అకోడ
సాహితీ సభలతో పాటు సాంసోృత్రక కార్యకీమాలు ఏరాాటు చేయాల్ల. ఎల్.బి. సట్డయంలో తెలంగాణ
వంటకాల ప్టర్ుతో ఫుడ్ సా్ల్స ఏరాాటు చేయాల్ల. వవధ్ కళా పరకయ
ిీ లకు సంబంధధంచన్ సా్ళ్లా కూడా
నిర్వహించాల్ల. తెలంగాణ ఆహార్యం, సంసోృత్ర, చరిత,ర సంపరద్ాయం పరత్రబింబించే లేజర్ షో నిర్వహించాల్ల.
చవరి రోజు ప్రదద ఎతు
త న్ బాణాసంచా కాలాిల్ల. న్గర్మంతా అందమైన్ అలంకర్ణలుండాల్ల. న్గర్ం పండుగ
శోభన్ు సంతరించుకోవాల్ల. ఎకోడకకోడ సావగత తోర్ణాలు ఏరాాటు చేయాల్ల. జంక్షన్ా న్ు అలంకరించాల్ల.
తెలుగు సాహితీ మూర్ుతల ప్టర్ాతో తోర్ణాలుండాల్ల. న్గర్మంతా బెలూన్ు
ా ఎగుర్వేయాల్ల. తెలుగు భాషా
పరకయ
ిీ లతో పాటు హైదరాబాద్ సంసోృత్ర ఉటి్పడేలా ఉర్థ
ా లో కవ సమమాళ్న్ం, కవావల్ల లాంటి కార్యకీమాలు
కూడా నిర్వహించాల్ల. సభల సందర్బంగా తెలుగు భాషాభివృద్ధద కోసం కృషి చేసత ున్న సంగీత, సాహితయ, కళా
ర్ంగాలకు చెంద్ధన్ పరముఖ్ులన్ు గౌర్వంచుకోవాల్ల. పరభుతవం తర్ుఫున్ సన్ాానించుకోవాల్ల. పరతీ
కార్యకీమానికి ఒక మంత్రరని ఆహావనించ, పరభుతవం తర్ుఫున్ వారితో ఘన్ంగా తెలంగాణ సంసోృత్ర,
సంపరద్ాయాలు ఉటి్పడేలా సన్ాాన్ం చేయించాల్ల. ఎంప్ిలు, ఎమాలేయలు, ఎమాలీసలు, అనిన న్గరాల
మమయర్ుా, సివల్ సరీవస్ అధధకార్ులు, కారపారేష్టన్ చెైర్ాన్ా న్ు ఆహావనించాల్ల. ఇతర్ రాషా్రలు, ద్ేశాల న్ుంచ
వచిన్ పరత్రనిథులకు మంచ వసత్ర, భోజన్ం, ర్వాణా ఏరాాటు చేయాల్ల. పో స్ ల్ శాఖ్ సమన్వయంతో
తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా పరతేయక సా్ంపులన్ు వడుదల చేయాల్ల. ఎయిర్ పో ర్ు్, బస్ సా్ండు, రెైలేవ
సట్ష్టన్ా లో రిసరపషన్ సరంటర్ుా ఏరాాటు చేసి, మహాసభలకు హాజర్యియయ వారికి సహాయపడాల్ల. సరైన్ాన్హావల్, ప్ివ
సింధ్ు, మిథాలీరాజ్, సానియా మీరాి లాంటి కరడ
ీ ాకార్ులన్ు కూడా మహాసభలకు ఆహావనించాల్ల. తెలుగు
పండుగలు, సంవతసరాలు, న్లలు, కారెతలతో కూడన్ పుసత కానిన ముద్ధంర చ మహాసభల సందర్భంగా పంప్ిణీ
చేయాల్ల’’ అని ముఖ్యమంత్రర సూచంచార్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

