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 దేశంలో ఉన్నతంగా తెలుగు అకాడమీ ఎదగాలి 

 తెలుగు భాషాభివృదధి కి తెలుగు అకాడమీ కృషి చేయాలి 

 జే.ఈ.ఈ,నీట్ పో ట ీపరీక్షల పుస్తకాలన్ు తలెుగులో తేవాలి 

 మారుతున్న పరమాణాలకన్ుగుణంగా పుస్తక పరచురణ ఉండాలి 

 తెలుగున్ు పోర తసహ ంచేందుకు సిఎం కేసిఆర్ తెలుగు భాష తపపనిస్రి చశేారు 

 తెలుగు భాష ఉన్ననిన రోజులు తలెుగు అకాడమీ ఉంట ందధ 

 తెలంగాణ విదాారుు లు, రచయితలు, కవులకు అకాడమీ అండగా ఉండాలి 

 తెలుగు అకాడమీ స్వరోో తసవ వేడుకలోో  ఉప ముఖ్ామంత్రర, విదాాశాఖ్ మంత్రర 

కడియం శీ్రహరి  

 

హ ైదరాబాద్, ఆగస్ుు  08 : తెలుగు భాష ఉన్నంత కాలం తలెుగు అకాడమీ 

ఉంట ందని, తలెుగు భాషాభివృదధి కి కృష ి చసే్తత  తెలంగాణ విదాారుు లు, రచయితలు, 

కవులు, భాషాభిమాన్ులకు తెలుగు అకాడమీ అండగా ఉండాలని ఉప ముఖ్ామంత్రర, 

విదాాశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహరి ఆకాంకి్ంచారు. తెలుగు అకాడమీ ఏరాపట  ై 50 

స్ంవతసరాలు అవుతున్న స్ందరభంగా తెలుగు అకాడమీ స్వరోో తసవ వడేుకలోో  ముఖ్ా 

అత్రధధగా ఉప ముఖ్ామంత్రర, విదాాశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహరి పాలగొ న్ానరు. కోట ి 40 

లక్షల రూపాయలతో ఆధునీకరించిన్ భవన్ానిన పరా రంభించారు. స్వరోో తసవం స్ందరభంగా 



రూప ందధంచిన్ తలెుగు అకాడమీ పరతేాక స్ంచికన్ు, 50 స్ంవతసరాల మోన్ోగాీ మ్ న్ు ఉప 

ముఖ్ామంత్రర కడయిం శీ్రహరి ఆవిషకరించారు.  

 తెలుగు అకాడమీ దేశంలోని అనిన అకాడమీల కంటే ఉన్నతంగా, పటిషుంగా 

ఎదగాలని, ఇందుకోస్ం మారుతున్న కాలానికన్ుగుణంగా, పరమాణాలకన్ుగుణంగా 

పుస్తకాలన్ు పరచురించాలని ఉప ముఖ్ామంత్రర కడయిం శీ్రహరి స్తచించారు. తెలుగుకు 

గొపప వ భైవం తీస్ుకొచేే విధంగా అకాడమీ పనిచయేాలన్ానరు. తెలుగు వ భైవానిన 

పరపంచానికి చాట ే విధంగా ముఖ్ామంత్రర కేసిఆర్ తలెుగు పరపంచ మహా స్భలు 

నిరవహ ంచారని గురుత  చశేారు.  

తెలుగు అకాడమీకి మంచి వన్రులున్ానయని, వీటిని ఉపయోగించుకుని తెలుగు 

భాషకు సేవ  చేయాలని ఉప ముఖ్ామంత్రర కడియం శీ్రహరి చపెాపరు. తలెుగు అకాడమీ 

ఇపపట ి వరకు 4000 పుస్తకాలన్ు రూప ందధంచడం గొపప అంశమన్ానరు. జాతీయ 

స్ాు యిలో నిరవహ ంచ ే జే.ఈ.ఈ, నీట్ పో ట ీ పరీక్షలకు తలెుగులో పుస్తకాలు 

ముదధరంచాలన్ానరు. వీటితో పాట  మిగిలిన్ పో ట ీ పరీక్షలనినంటికి అభారుు లకు 

అవస్రమయియా పుస్తకాలన్ు రూప ందధంచి, అందధంచాలన్ానరు.  

తెలుగు భాషన్ు పోర తసహ ంచే విధంగా ముఖ్ామంత్రర కేసిఆర్ 1వ తరగత్ర న్ుంచి 12వ 

తరగత్ర వరకు తెలుగు తపపనిస్రి చేశారని, ఇదధ తెలుగు భాషకు ఎంతో 

ఉపయోగపడుతుందని ఉప ముఖ్ామంత్రర కడియం శీ్రహరి అన్ానరు. తలెుగున్ు 

పోర తసహ ంచే విధంగా, తెలుగు భాషన్ు పరజలోో కి తీస్ుకెళ్లో  విధంగా అకాడమీ కొతత  

కారాకీమాలు రూప ందధంచుకోవాలని స్తచించారు.  



తెలుగు అకాడమీ కారాకీమాలన్ు మరింత విస్త ృతం చయేాలని, మరింత గొపప 

గురితంపు ప ందాలని ఆకాంకి్ంచారు. తెలుగు అకాడమీకి పరభుతవం న్ుంచి పూరిత స్ాయ, 

స్ాకారాలుంటాయని హామీ ఇచాేరు.  

తెలంగాణ రాషు రం వచాేక జూనియర్ కాలేజీలకు మహరిశ వచిేందని ఇంటర్ బో రుు  

కారాదరిి అశోక్ అన్ానరు. తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలు అతాంత న్ాణాతతో ఉన్ానయని, 

ఇంటర్ లో ఉచిత పుస్తకాల కారాకీమానికి తెలుగు అకాడమీ అందధస్ుత న్న సేవలు 

గొపపవని కొనియాడారు. 

ఉన్నత విదాలో తెలుగు పుస్తకాలన్ు తీస్ుకొచేే గొపప లక్షాంతో 50 స్ంవతసరాల 

కీితం తెలుగు అకాడమీ మాజీ పరధాన్ మంత్రర పి.వి న్రసింహమరావు ఏరాపట  చేశారని 

అకాడమీ డెైరెకుర్ స్తాన్ారాయణ రెడిు  అన్ానరు. తలెుగు అకాడమీ లేన్పుపడు తలెుగులో 

పరీక్షలు రాయడానికి విదాారుు లకు అన్ుమత్ర ఉన్ాన...పుస్తకాలు లేక ఇబబందధ పడేవారని 

చెపాపరు. ఇపుపడు ఇంటర్, డిగీీ, పజిీ, ఇంకా అన్ేక పో ట ీపరీక్షల పుస్తకాలన్ు తలెుగులో 

పరచురించి విదాారుు లకు అందుబాట లోకి తచెాేమన్ానరు. తెలంగాణ ఏరపడని్ తరావత 

ఇంటర్, డిగీీ, పజీీ పుస్తకాలన్ు మారిే ముదధరంచిన్ట ో  తెలిపారు. 

ఈ కారాకీమంలో ఇంటర్ బో రుు  కారాదరిి అశోక్, తెలుగు అకాడమీ డెైరెకుర్ 

స్తాన్ారాయణ రెడిు , మాజీ డెైరెకుర్ వ లిశాల కొండల్ రావు, చీఫ్ ఇంజనీర్ మలేో షం, ఇతర 

అధధకారులు పాలగొ న్ానరు.  
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