
 

తి్రక కిటన                                                      తేది.09-01-2019 

సక ిందరిఫాద్ రైడ్ గర్ ిండ్ లో జనవరి 26 న జరిగై గణతింతదిినోతసవ వేడుకల 
ఏరాటలు  ఘనింగ నియవహ ించడరనిక  వివిధ శఖల అధికయులు కడభింద ి ఏరాటలు  
చేటాా లని, రషార బిుతవ ధిరన కయయదరిి డర.ఎస్.కె.జోష  ఆదేశించరయు.  

 

   గణతింతదిినోతసవ వేడుకల ఏరాటు ై ఫుధవయిం సచివలమింలో బిుతవ ధిరన 
కయయదరిి సింఫింధిత శఖల అధికయులతో సభనవమ సభావేశిం నియవహ ించరయు.జనవరి 26 
న ఉదమిం రైడ్ గర్ ిండ్ లో గణతింతదిినోతసవ వేడుకలు నుియింబభవుతరమని, గవయనర్ 
ఇ.ఎస్.ఎల్ నయసింహన్ భుఖయ అత్రధిగ నుల్గ ింటాయని అనరనయు.  వేడుకలకు అవసయమ ైన 
నోు లీసఽ ఫిందోఫసఽు నఽ ఏరాటల చేమడింతో నుటల టాిపక్ నిమింతణి ఏరాటలు  చేటాా లని 
నోు లీస్ శఖనఽ ఆదేశించరయు. జిహెచ్ఎింస దరవర రైడ్ గర్ ిండ్స లో నురివుధయిం, మోఫ ైల్ 
టాయిలెటలు  తదితయ ఏరాటలు  చేటాా లని గన్ నుర్్, కు క్ టవర్, పతేమ ైదరన్ లనఽ 
విదఽయదధీకరిించరలని తెలినుయు. యహదరయులు, బవనరల శఖ దరవర అవసయమ ైన 
ఫారీకైడ ింగ్,సట ింగ్, స ైనేజ్ లతో నుటల రజ్ బవన్, స కరటేరిమట్, అస ింబ్లు , హెైకోయుా , చరరిినరర్ 
లతో నుటల చరరితకి నుిధరనయత  బవనరలనఽ విదఽయత్ దధనులతో అలింకరిించరలని తెలినుయు. 
విదఽయత్ శఖ దరవర నియింతయ విదఽయత్ సయపర, మ టరి  వటర్ వర్్్ దరవర భించినీట  
సయపర, సభాచరయ శఖ దరవరమీడ మా కు ఏరాటలు , బ్లు క్ అడసి్ ససాిం, ఎల్ ఈ డ  ట వి 
లు,  కమ ింటేటర్ ల నిమాభకిం, వేడుకల తియక్ష సిరనిక  తగు ఏరాటలు  చేమాలనరనయు.  
ఉదరయనవన శఖ దరవర రైడ్ గర్ ిండ్ లో ుష్ాలతో అలింకయణ వినాతనింగ 
ఉిండరలనరనయు. వేడుకకు హాజయయియయ నుఠశల విదరయయుీ ల కోసిం ఆరాీస దరవర తిేయక 
ఫసఽసలనఽ ఏరాటలచేమాలనరనయు. అింఫులెన్స, అగినభాక ఏరాటలు  ఉిండరలనరనయు. 
అభయ వీయుల స ైనిక సియక్ వదద గ్యవభుఖయభింత్రి శ్రర కె.చిందశేిఖర్ రవు గయు Wreath 
సభరిాించడరనిక  ఏరాటలు  చేమాలనరనయు. 
 

      ఈ సభావేశింలో జిఏడ  భుఖయకయయదరిి అధర్ సనరా , యహదరయులు, బవనరల శఖ  
భుఖయకయయదరిి  సఽనీల్ శయి, జిహెచ్ఎింస కమీషనర్ దరనక శోర్, శ్రరనివస్, విింగ్ కభాిండర్, 
కలేజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ వర్ పేర్,  హెైదరఫాద్ నోు లీస్ కమీషనర్ అింజనీకుభార్, అడ షనల్ డ జి  
జితెిందర్, ఎిం.కె.సింగ్, అభిలాష్ ఫ స్ు , అగినభాక శఖ డెైరెకార్ జనయల్ గోకిషణ , 
హెైదరఫాద్ కలెకార్ యఘునిందన్ రవు, నోుి టరకల్ డెైరెకార్  అరివింధర్ సింగ్, TSSPDCL 
CMD యఘుభారెడ ి , సింస్ిత్రక శఖ సించరలకులు భామిడ  హరికిషణ , సభాచరయ శఖ చీఫ్ 
ఇన్ పర్ మేషన్ ఇింజనీర్ క షో్ ర్ ఫాఫు, మిలిటరీ, కింటరన్ిింట్ ఫో రి్, అగినభాక, సక్ట్ 
అిండ్ గైెడ్స తదితయ అధికయులు నుల్గ నరనయు.     
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జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ ప్రభుత్వం 


