ఎన్.సి.సి. జాతీయ సమైక్యతా శిబిరం – గౌరవ మంత్రి గారి ప్ిసంగం
(తేద.ి 10.8.2018, సథ లం: RBVRR TS పో లీసు అకాడమీ, హిమాయత్
సాగర్)

 NCC ... ఒక్ పెద్ద యూత్ ఆరగ నైజేషన్... ప్ిభుత్వ అధ్వరయంలో నడిచే
ఒక్ పెద్ద సవచ్ఛంద్ సంసథ . 1948 సంవత్సరంలో పాిరంభమై, 70 ఏళ్ళ
నుండి దేశానికి ఎంతో సేవ చేసు ునన సంసథ NCC.
 యువత్లో నాయక్త్వ లక్షణాలు తో పాటు జాతీయ సమైక్యత్, మత్
సామరసయం

పెంప ందించ్డంతో

పాటు

సామాజిక్

రుగమత్లు

నివారించ్డంలో NCC ఎంతో గొప్ప పాత్ి నిరవహిసు ో ంది.
 ఈ రోజు......తెలంగాణ రాష్ ర పో లీస్ అకాడమీ లో ఎన్.సి.సి. దావరా
నిరవహించ్ బడుత్ునన“ ఏక్ బారత్- శరష్ట
ే ్ బారత్” అనే ఈ జాతీయ
సమైక్యతా శిబిరానికి వచ్చి మీ అంద్రినీ క్లవడం నాక్ు చాలా
ఆనంద్ంగా ఉంది.
 ఈ కాయంప్ులో ప్ంజాబ్ , హరాయనా , హిమాచ్ల్ ప్ిదశ్
ే మరియు
చ్ండీఘడ్ రాష్టా్రలక్ు చెందిన కాయడెటలతో పాటు మన తెలంగాణ రాష్ ంర
వరంగల్ , నిజామాబాద్ , హద్
ై రాబాద్ , సికిందాిబాద్ గూ
ే ప్ుల నుండి
మొత్ు ం ఆరు వంద్ల మంది కాయడెటల ు మన తెలంగాణ పో లీస్
అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకోవడం ఆనంద్దాయక్ం.
 మీ అంద్రినీ ఒకే చోట చ్ూసుుంటే, భారత్ దేశం యొక్క గొప్పద్నం
భిననత్వంలో ఏక్త్వం క్నబడుతోంది.
 భారత్దేశ సంసకృత్ర, సంప్ిదాయాలపెై అవగాహన, దేశ సమైక్యత్ను
కాపాడుట,
నాయక్త్వ

నేటి

యువత్లో

లక్షణాలను

శారీరక్,

మానసిక్

పెంప ందించ్ుకొనుట....

సామరాదాలు...
ఐక్మత్యం......

క్ేమశిక్షణతో మలగడం, ప్రసపర సహకారం పెంప ందించ్ుకోవడానికి ఈ
శిభిరం ఉప్యోగప్డింద్ని నముమత్ునానను.
 భినన సంసకృత్ులక్ు, మత్ సామరసాయనికి ప్ితీక్ అయిన మన
హైద్రాబాద్ నగరంలో ఈ శిబిరం నిరవహించ్డం వలల ... మీరు
హైద్రాబాద్ మహానగర ఆత్రధ్యం .....ఇక్కడి చారిత్క్
ి సథ లాలను
సంద్రిశంచే మరియు వాటి విశిష్ త్ను తెలుసుక్ునే అవకాశం క్లిగింద్ని
నేను నముత్ునానను.
 వివిధ్ సంద్రాాలలో మీరు అనేక్ కారయక్ేమాలలో.. మా పో లీసులక్ు
సహక్రించే విధ్ంగా శిక్షణ ఇచ్చిన నిరావహుక్ులను ఈ సంద్రభంగా
అభినందిసు ునానను.
 నేటి సమాజంలో యువత్ను పెడదారి ప్ట్ డానికి ఎననన చెడు
మారాగలునాన వాటి బారిన ప్డక్ుండా వారికి సరియిైన దిశా నిరేదశనం
చేసు ూ

ఉత్ు మ

పౌరులుగా

తీరిిదిద్ద ుత్ూ

యువశకిుని

దేశానికి

అందిసు ునన ఎన్.సి.సి. ని మనసూపరిుగా అభినందిసు ునానను.
 తెలంగాణ

ప్ిభుత్వం

4

సంవత్సరాల

కిేంద్నే

ఏరపడిన

కొత్ు

రాష్ మ
ర ైనప్పటికీ ప్రిపాలనాప్రంగా ప్లు రాష్టా్రల ద్ృష్ి్ని ఆక్రిిసు ుంద్ని
తెలిపారు.ఎననన వినూనత్న ప్థకాలతో ప్ిజా సంక్షేమ కారయక్ేమాలను
చేప్డుుంద్ని తెలియజేశారు.
 మీరంద్రూ భవిషయత్ు
ు లో ఉత్ు మ పౌరులుగా ఎదిగి మన దేశానిన
అభివృదిి

ప్థంలో

నడిపించ్డానికి

ముంద్ువరసలో

ఉండాలని

మనసూపరిుగా కోరుక్ుంటూ ముగిసు ునానను.
 సంతోష్ట మహాా , డెర
ై ెక్్ర్ ,టి.ఎస్. పో లీస్ అకాడమి ,అడిషనల్ డెైరక్్ర్
టి.వి.శశిధ్ర్ రెడిి ,ఏయిర్ క్మాండర్ ఎన్.ఎన్ .రెడిి ,ఎన్.సి.సి
అధికారులు శ్రేనివాస్ వరిన్ ,భాసకర్ రెడిి త్దిత్రులు కారయక్ేమంలో
పాలగగనానరు .

అకాడమి ముయజియం ను సంద్రిశంచ్చన హ ం మంత్రి :------- పో లీస్ అకాడమి
లో ఉనన ముయజియం ను హ ం మంత్రి సంద్రిశంచారు. డెైరెక్్ర్ సంతోష్ట మహాా
ముయజియం

గురించ్చ

వివరించారు.

ముయజియం

ఆయుధాలను,వసుువులను చ్ూసి సిబాందిని ప్ిశంసించారు.

లోని

