
శీ్ర క ొండ లక్ష్మణ్ బాూజీ తెలొంగణ రష్్టర 
ఉదయాన విశ్వవిదయాలయొం లో ఉనన నుాక్ 

హౌస్ లో ఆధఽనిక సదఽనుయాల కలన 

మరియు ఉననతీకరణ ై త్రిక కిటన 

 ఈ రోజు అనగ 05 .01.2019 నయడు శీ్ర. స. నురథసరథ,ిIAS, 

వ్ావ్సయ ఉత్త్తు ల కమిష్టనర్ మరియు వ్ావ్సయ ముఖ్ా 
కరాదరిి, తెలొంగణ భిుత్వొం గర ి అధాక్ష్త్న శీ్ర క ొండ లక్ష్మణ్ 

బాూజీ తెలొంగణ రష్్టర ఉదయాన విశ్వవిదయాలయొం లో ఉనన సమీకిత్ 

నుాక్ హౌస్ లో ఆధఽనిక సదఽనుయాల కలన మరియు 

ఉననతీకరణ  ై(Modification and Upgradation of existing pack 

house) రష్్టర ఉననత్ సథ యి సమావేశ్ొం నిరవహ ొంచడొం జరిగిొంద.ి  

 ఇటట్  సమావేశ్ొంలో ముదటగ శీ్ర. ఎల్. వ ొంకటాిమ్ రెడ్డి , 
సొంచయలకులు, ఉదయాన మరియు టట్  రిశ్మీ శఖ్ గరు రష్్టర 
భిుత్వొం యొకక ుడ్ నురి స ససొంగ్   ై రష్్టర భిుత్వొం చాసఽు నన 

చొరవ్నఽ వివ్రిొంచడొం జరిగిొంద.ి ఇొంత్కముొందఽ త్యారు చేసన DPR 

 ై క్షుణ్ణంగ సమీక్డొంచడొం జరిగిొంద.ి మన రష్్టరొం నఽొండ్డ ఇత్ర దేశలకు 



ొండుు , కూరగయలు, ూలు ఎగుమత్ర చేయటానిక ి వేర్ హీట్ 

టరటి్మొంట్ ముఖ్ా అవ్సరమని భావిొంచినయరు, తెలొంగణ రష్్టరొం నఽొండ్డ 
 దద  ఎత్తు న ఎగుమత్ర చేయవ్లనని, దయనికి సొంబొంధిొంచిన నియమ 

నిభొందనలనఽ నుటటొంచవ్లసనదిగ తెలియచేసనయరు. ఈ సొంవ్త్సరొం 

ఇత్ర దేశలకు మామిడ్డ ొండుు  నుు ొంట్ కోరొంటటన్ దివీకరణ దయవర 
ఏిల్ మాసొం నఽొండ్డ ఎగుమత్ర చేయడ్యనిక ి నిరణయిొంచడొం జరిగినద.ి 

సమీకిత్ నుాక్ హౌస్ ఆధఽనికరిొంచడ్యనికి గౌరవ్. వ్ావ్సయ ముఖ్ా 
కరాదరిి గరు ఆదేశొంచినయరు. ఆధఽనికరణకు కవ్లిసన 

సదఽనుయాలనఽ మరియు ఆరిధక సహకరొం అొందిొంచడొం 

జరుగుత్తననదని తెలియచేసనయరు. 

 ఈ సమావేశ్ొంలో శీ్ర. ఎల్. వ ొంకటాిమ్ రెడ్డి  గరు, సొంచయలకులు, 
ఉదయాన మరియు టట్  రిశ్మీ శఖ్, శీ్ర. నీరజ్ కుమార్ సొంగ్ గరు, 

ససారక్ష్ణ అధికర,ి శ్ొంషబాద్ అొంత్రా తీయ విమానయశ్యీొం, శీ్ర. యు. 

ధరమరవ్ు గరు, శీ్ర.ఆర్.. నయయుడు గరు, అేడ సొంసథ , డ్య.క.ె 

వ్నజలత్ గరు, డ్ీన్, శీ్ర. ఏ. భగవన్ గరు, రిశోధనయ సొంచయలకులు,శీ్ర 

క ొండ లక్ష్మణ్ బాూజీ తెలొంగణ రష్్టర ఉదయాన విశ్వవిదయాలయొం, శీ్ర. 

సఽధయకర్ గరు, కో-ఆరిినేటర్, శీ్ర. బి. బాబు గరు, ఉ సొంచయలకులు, 

ఉదయాన శఖ్ మరియు ఉదయాన అభివ్ిదిద  సొంసథ , శీ్ర. అజేయ్ సొంగ్ గరు, 



అససస ్ ొంట్ ఇొంజినీర్, టాప్ బలు  సొంసథ , శీ్ర. బి. శీ్రధర్ రవ్ు గరు, 

సహయ సొంచయలకులు, ఉదయాన అభివ్ిదిద  సొంసథ , శీ్ర అసమ్ అనయసరీ 
గరు, అస ి ఎొంటర్  ైసై స్, శీ్ర. వినీత్ రెడ్డి  గరు,CEO, ఎజిన్ ఎొంటర్ 

 ైసై స్, క.ె సఽనీత్ రోజ్, ఉదయాన అధికరిణ,ి తెలొంగణ ఉదయాన అభివ్ిదిద  
సొంసథ  నులగొ నయనరు. 

“త్వరలో తాజా కూరగాయలు మరియు పండ్లు  ఇత్ర 

దేశాలకు తెలంగాణ రాష్్టరం న ండి ఎగుమతి 

చేయబడ్లన .” 

 


