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 ఆగసటు  5 న సంగామెడ్డి  జిల్లా  కంద ిల్ో గల్ IIT, Hyderabad (Indian Institute of 

Technology) ల్ో  తుయవహ ంచఫో భే 7వ స్ాాతకోతసవం ల్ో  తృాల్గొ నే తుమితతం ఫాయత 

మాషు రతి శ్ర ీ మామ్ నాథ్ కోవంద్ మాషు ర యయటనకు వచ్చేముచటనా సందయభంగా అతుా 

శాఖల్ు తగు ఏమాాటలా  చ్చమలల్తు మాషు ర రబుతవ రధాన కాయయదమశి శ్ర.ీఎస్.కె. జోషి 

అధికాయుల్నట ఆదచశంచ్ాయు.  

మాషు రతి యయటన ఏమాాటా  ై సో్ భవాయం సచివాల్మం ల్ో వవధ శాఖల్ అధికాయుల్ 

తో రబుతవ రధాన కాయయదమశి సభనవమ సభలవేశం తుయవహ ంచ్ాయు. 

ఈ సభలవేశంల్ో ఆమమమ, ఎభర్ తోౄ ర్స , తోృర టోకాల్, తోృ లీస్, జి.హెచ్.ఎం.స.ి, బెటోర  
వాటర్ వర్స్,  వ ైదయ , ఆర్ అండ్ త, సభలచ్ాయ తృౌయ సంఫంధాల్ు, ట.ిఎస్.ఎస్ ిడ్డసిఎల్, 
,త.ఎస్.ఎన్.ఎల్,  ప ైర్ , మెవ నయయ తదితయ శాఖల్ అధికాయుల్ు హాజయమలయయు.  

  
     ఈ సందయభంగా రబుతవ రధాన కాయయదమశి శ్ర.ీఎస్.కె. జోషి భలటాా డుతూ, మాషు రతి 
ఆగసటు  4, 5 తచదీల్ల్ో మాషు ర యయటనకు సంఫంధించి అవసయబైెన సిఫబంద,ి ఫందోఫసటత , 
టరా పిక్ తుమంతరణ చయయల్ు చ్చటాు ల్తు,  గౌయవ మాషు రతి రమలణ ంచ్చ భలమాొ ల్ల్ో మోడాకు 
భయభమతతత ల్ు, అవసయబైెన హెలితృాడ్ ల్ ఏమాాటల, తుయంతయ వదటయత్ సయపమా , 
అగశాభలక మంతరా ల్ ఏమాాటల, భంచి తూట ివసతి ఏమాాటల, మశసమాల్ మశశుబరత కోసం 
స ాషల్ డ్్ైవై్ ల్ు తుయవహ ంచ్ాల్నాాయు. సభలచ్ాయ శాఖ దావమా తాక్ అడరస్ సిసుమ్ 
ఏమాాటల, ల్ ైవ్ కవమైజీ ఏమాాటల కు తగు చయయల్ు తీసటకోవాల్నాాయు. 

  

 ఈ సందయభంగా సి.ఎస్. భలటాా డుతూ, ఆగసటు  4 తచద ీ న స్ామంతరం ఫేగంేట 

వభలనాశమీం చ్చయుకొతు మాజ్ బవన్ ల్ో ఫస చ్చస్ాత యతు త్లితృాయు.  5 వ తచద ీన ఉదమం 

ఫొ ల్లా యం ల్ోతు మాషు రతి తుల్మంల్ో మొకసల్ు నాటలతాయతు, అనంతయం కందిల్ోతు  IIT 

Hyderabad ల్ో జయుగనటనా 7వ కానవకైషన్ ల్ో తృాల్గొ ంటాయతు త్లితృాయు. ఫొ ల్లా యంల్ో 



ఏమాాటా  ై హెైదమాఫాద్ కల్ కుర్ , కందిల్ో ఏమాాటా  ై సంగామెడ్డి  కల్ కుర్ వవధ శాఖల్ తో 

సభలవేశాల్ు తుయవహ ంచ్ాల్తు అనాాయు. 

ఈ సమావేశంలో డి.జి.ప. మహ ందర్ రెడిి , ముఖ్యకరయదరశులు అధర్ సన్హా  , హర్ 
పీత్ సంగ్ , సఽనీల్ శరమ, రజీవ్ త్రీవేది, ప్రీ టోకల్ డ ైరెక్టర్ అర్వందర్ సంగ్, రచక ండ 
క్మీషనర్ ఆఫ్ ప్ర లీస్ మహ ష్ భగవత్ , హ ైదరబాద్ క్మీషనర్ ఆఫ్ ప్ర లీసఽ 
అంజనీక్ుమార్ , అడిషనల్ డి.జి. (లా అండ్ ఆరిర్) జిత ందర్ ,  హ ైదరబాద్ జిలాా  క్లెక్టర్ 
యోగ్తహ రణహ , సంగరెడిి  జిలాా  క్లెక్టర్ వసం వ ంక్టేశవరశా , జిలాా  ఎస్.ప. చందీశేఖ్ర్ రెడిి , 
ప.స.స.ఎఫ్ ప.కె.ఝా, టి.ఎస్.ఎస్.ప.డి.స.ఎల్. స.యండి  రఘుమా రెడిి  తదితరశలు 
ప్లగొ న్హారశ. 
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