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ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ స్మాపించి వింద సింవత్ిర్మలు పూర్త యిన సిందర్భింగమ వచ్చే ఏడాది
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ శతాబ్ది ఉత్ివమలను ఘనింగమ నిర్వహించ్ాలని ముఖ్యమింత్రి శ్రీ కె. చిందిశేఖ్ర్
ర్మవు నిర్ణయిించ్ార్ు. శతాబ్ది ఉత్ివమల నిర్వహణకు ఇపపటి నుించ్చ సననదధ ిం కమవమలని సఎిం అధికమర్ులకు
సూచిించ్ార్ు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి పూర్వ వైభవిం తెచ్చే విధింగమ చర్యలు కూడా తీసుకోవమలని
కోర్మర్ు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ శతాబ్ది ఉత్ివమల నిర్వహణపై కమయింపు కమర్మయలయింలో ఆదివమర్ిం సఎిం
సమీక్ష నిర్వహించ్ార్ు. ఉప ముఖ్యమింత్రి కడియిం శ్రీహర్స, ఎింప కె. కేశవర్మవు, పిభుత్వ పిధాన కమర్యదర్సి
ర్మజీవ్ శర్ా, డిజిప అనుర్మగ్ శర్ా, సఎింఓ ముఖ్య కమర్యదర్సి స. నర్సిింగ్ ర్మవు, విదాయ శమఖ్ ముఖ్య కమర్యదర్సి
ర్ింజీవ్ ఆచ్ార్య త్దిత్ర్ులు పమలగొన్ానర్ు.

1917లో పమిర్ింభమయిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పిపించ వమయపత ింగమ పేర్ు పిఖ్ాయత్లు గడిించిిందని సఎిం
చ్ెపమపర్ు. ఈ యూనివర్సిటీలో చదివిన ఎిందర్ో విదాయర్ుాలు దచశ, విదచశమలోో చ్ాలా ర్ింగమలోో ఎదిగమర్ని
వివర్సించ్ార్ు. వివిధ దచశమలోో వివిధ వృత్త
త లోో సా ర్పడాార్ని చ్ెపమపర్ు. ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో పటటా
ప ిందడానిన ఎింతో గొపపత్నింగమ, పితచయకమైనదిగమ భటవిించ్చ వమర్ని, త్మ న్ేమ్ పేో టలో విదాయర్హత్ల పకకన
ఉస్మానియాలో చదివినటల
ో సూచిించ్చ విధింగమ (OSM) అని పటలాకున్ే వమర్ని సఎిం చ్ెపమపర్ు. ఇపపటికీ వివిధ
ర్ింగమలోోని పిముఖ్ులోో ఉస్మానియా నుించి చదివిన వమర్ు అన్ేక మింది ఉన్ానర్న్ానర్ు. అలాింటి
యూనివర్సిటీకి పూర్వ వైభవిం తచవమల్సిన అవసర్ిం ఉిందని సఎిం అన్ానర్ు. శతాబ్దధ ఉత్ివమల సిందర్బింగమ

యూనివర్సిటీకి ఏమి కమవమల్స? ఏ చర్యలు తీసుకోవమల్స? అన్ే అింశమలపై కూడా అధయయనిం చ్చస పిభుతావనికి
నివేదిక ఇవమవలని విదాయశమఖ్ను ఆదచశించ్ార్ు.

త్వర్లోన్ే యూనివర్సిటీకి పూర్సత కమల విస నియామకిం జర్ుగుత్తిందని, యూనివర్సిటీకి పూర్వ వైభవిం
తెచ్చే విధింగమ చర్యలు తీసుకోవమలని సఎిం అన్ానర్ు. ఉస్మానియా పూర్వ విదాయర్సా, ఎింప కె. కేశవర్మవు లాింటి
అనుభవజ్ఞులు, యూనవర్సిటీతో అనుబింధిం ఉనన వమర్సతో సలహా మిండల్సని నియమిించి, శతాబ్ది ఉత్ివమల
కోసిం ఏర్మపటల
ో చ్చయాలని చ్ెపమపర్ు. ఉస్మానియాలో చదివి విదచశమలోో వివిధ వృత్త
త లోో సా ర్పడిన వమర్సని
భటగస్మవములు చ్చయడిం కోసిం ఉత్ివమలోో భటగింగమ ఎన్ఆర్ఐ సదసుిను కూడా నిర్వహించ్ాలన్ానర్ు. 1975
వర్కు తెలింగమణ విదాయసింసా లన్నన ఉస్మానియా యూనివర్ిటీ పర్సధిలోకి వచ్చేవని చ్ెపమపర్ు. ఈ
యూనివర్సిటీలో చదివి వివిధ ర్ింగమలోో సా ర్పడిన వమర్ిందర్సన్న ఉత్ివమలలో భటగస్మవములను చ్చయాలని
కోర్మర్ు. యూనివర్ిటీలో చదివిన విదాయవేత్తలు, శమసత వ
ర ేత్తలు, న్ాయయమూర్ుతలు, స్మహతీ వేత్తలు, సవిల్
సర్వవస్ అధికమర్ులు, కమర్ొపర్ేట్ సింసా ల నిర్వహకులు, జర్నల్ససుాలు, కీడ
ీ ాకమర్ులు, ఇత్ర్ పిముఖ్ుల జాబ్దతా
ర్ూప ిందిించి, వమర్ిందర్సన్న ఆహావనిించ్ాలని సూచిించ్ార్ు.

నకిలీ సర్సాఫకెటో ల, పేపర్ లీకేజీలపై కఠసనింగమ వయవహర్సించ్ాల్స
--------------------------------------------------విదాయ వయవసా ను బలహీన పర్సచ్చ విధింగమ, పర్వక్షలను అపహాసయిం చ్చసే విధింగమ పివర్సతించ్చ వయకుతలు, శకుతల పటో
అత్యింత్ కఠసనింగమ వయవహర్సించ్ాలని ముఖ్యమింత్రి పో లీస్ శమఖ్ను ఆదచశించ్ార్ు. తెలింగమణ ర్మష్టా ింర లో పేపర్
లీకేజీలకు, ఫేక్ సర్సాఫకెటోకు స్మానిం లేదని సఎిం చ్ెపమపర్ు. త్పుపడు పది త్తలు అవలింభించ్చ వమర్సపటో అత్యింత్
కఠసనింగమ ఉిండాలని చ్ెపమపర్ు. ఎకకడ లోపిం ఉిందో , ఎకకడ ప ర్పమటల జర్గడానికి అవకమశిం ఉిందో గమనిించి
నివమర్ణ చర్యలు చ్చపటటాలని చ్ెపమపర్ు.
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