ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 18-05-2019

భారత స్వాతంత్య దినోతసవం, గణతంత్ దినోతసవం, రవష్ట్ ర అవతరణ దినోతసవవలను ప్్జలకు ఏమాత్ం

ఇబ్బంది కలుగకుండా, మరింత వైభవంగవ నిరాహంచే అవకవశవలను ప్రిశీలంచాలని ముఖ్యమంత్ర్ శీీ కె.

చంద్్శేఖ్ర్ రవవు అధికవరులను ఆదేశంచారు. ప్్జలకు, విదాయరుులకు, పో లీసులకు పెద్ద యాతన లేకుండా ఈ
మూడు ఉతసవవలను గొప్పగవ, స్ౌకరయవంతంగవ, ఆహ్లాద్కరంగవ నిరాహంచడానికి ప్్త్ాయమాాయ ప్ద్ద తులు
ఆలోచంచాలని సూచంచారు.

జాతీయ, రవష్ట్ ర ప్ండుగల నిరాహణకు అనుసరించాలసన ప్ద్ధ తులపెై ముఖ్యమంత్ర్ కేసీఆర్ శుకీవవరం ప్్గత్ర

భవన్ లో ఉనాతస్వుయి సమీక్ష నిరాహంచారు. మంత్ర్ శీీ కొప్ుపల ఈశ్ార్, ఎంపి శీీ వినోద్ కుమార్,
ఎమ్మెలేయలు శీీ కమలాకర్, శీీ చంద్ర్, ప్్భుతా ముఖ్య సలహ్లదారు శీీ రవజీవ్ శ్రె, సలహ్లదారు శీీ అనురవగ్

శ్రె, ప్్భుతా ప్్ధాన కవరయద్రిి శీీ ఎస్.కె. జోషి, డిజిపి శీీ మహంద్ర్ రెడిి, సిపి శీీ అంజనీ కుమార్, సీనియర్
అధికవరులు శీీ ఎస్. నరిసంగ్ రవవు, శీీ జనారున్ రెడిి, శీీ అరవింద్ కుమార్, శీీ దానకిశోర్, శీీ పవరుస్వరథి, శీీ
భూపవల్ రెడిి, శీీ మామిడి హరికృష్టణ తదితరులు పవలగొనాారు. సాతంత్య, గణతంత్, రవష్ట్ ర అవతరణ
దినోతసవవలను ప్్సు ుత ప్ద్ధ త్రలోనే నిరాహంచాలా? ఏమ్మైనా మారుపలు చేయాలా? అనే విష్టయంపెై
సమావేశ్ంలో చరచ జరిగింది.
రవష్ట్ ర వవయప్ు ంగవ ఉనా పో లీసు బ్లగవలను పిలపించ ఎండలో కవవతు నిరాహంచడం, విదాయరుులను కూడా
రపిపంచ ఎండలో ఇబ్బంది పెట్్డం లాంట్ి కవరయకీమాలు కొనస్వగించవలసిన అవసరం ఉందా? లేదా? అనే
విష్టయాలపెై చరచ జరిగింది.

‘‘రవష్ట్ ర అవతరణ దినోతసవం జూన్ 2న జరుగుతుంది. ఆ రోజు విప్రీతమ్మైన ఎండ ఉంట్ ంది. వడగవలుపలు
కూడా ఉంట్ాయి. అప్ుపడు పవఠశవలలకు సెలవులుంట్ాయి. ఈ సమయంలో విదాయరుులను ఇండా నుంచ
తీసుకొచచ ఇబ్బంది పెట్్డం సమంజసం కవద్ు. ఎండలో కవవతు చేయడం వలా పో లీసులు, విదాయరుులు కళ్లా
త్రరిగి ప్డిపో యిన సంద్రవాలునాాయి. తీవ్ అసాసు తకు గురవుతునాారు. ప్రేడ్ గ్ీండ్ కూడా ఉతసవవల
నిరాహణకు అనువుగవ లేద్ు’’ అని సమావేశ్ంలో అధికవరులు అభిపవ్యప్డాిరు.

ప్రేడ్ గ్ీండ్ కు బ్ద్ులుగవ ప్బ్లాక్ గవరెిన్ లోని జూబ్లలీ హ్లల్ కు ఎద్ురుగవ ఉనా మ్మైదానంలో ఉతసవవలు
నిరాహసతు సబ్బ్ుగవ ఉంట్ ంద్ని సిట్ీ పో లీస్ కమిష్టనర్ అంజనీ కుమార్ ప్్త్రపవదించారు. ఇతర అధికవరులు
కూడా దీనిా అంగీకరించారు. ప్బ్లాక్ గవరెిన్ కు, జూబ్లలీహ్లల్ కు చారిత్ర్క పవ్ధానయం కూడా ఉంద్ని వవరు

వివరించారు. పో లీసులు, విదాయరుులత్ో కవవతు నిరాహంచే ప్ద్ధ త్రకి చాలా రవష్టవ్రలు సాసిు ప్లకవయని,
త్ెలంగవణలో కూడా ఉతసవవలలో కవవతులను మినహ్లయించడం సముచతంగవ ఉంట్ ంద్ని చెపవపరు.

ప్త్ాకవవిష్టకరణ, ముఖ్య అత్రథి ప్్సంగవలకే ప్రిమితం కవకుండా, ఎట్ హ ం, కవి సమ్మెళ్నాలు, అవవరుిల
ప్్దానోతసవవలు కూడా నిరాహంచాలని సమావేశ్ంలో అభిపవ్యాలు వయకు మయాయయి.
శుకీవవరం నాట్ి సమీక్ష సమావేశ్ంలో వచచన అభిపవ్యాల నేప్థ్యంలో జాతీయ, రవష్ట్ ర ప్ండుగలు ఎకకడ
నిరాహంచాల? ఎలా నిరాహంచాల? ప్్సు ుతం అనుసరిసు ునా సంప్్దాయాలు, ప్ద్ద తులోా ఏమ్మైనా మారుపలు

అవసరమా? అనే అంశవలపెై సీనియర్ అధికవరులత్ో చరిచంచ, రెండు రోజులోా తుది నిరణయం తీసుకోవవలని
ముఖ్యమంత్ర్ కేసీఆర్ ప్్భుతా ప్్ధాన కవరయద్రిి ఎస్.కె.జోషిని ఆదేశంచారు.
రవష్ట్ ర అవతరణ దినోతసవం కవరయకీమం ఖ్రవరు:
వచేచ నల 2న నిరాహంచే రవష్ట్ ర అవతరణ దినోతసవం నాట్ి కవరయకీమానిా ఈ సమావేశ్ంలో ఖ్రవరు చేశవరు.
ఎండలు ఎకుకవగవ ఉనాంద్ున ఉద్యం 9 నుంచ 10.30 గంట్ల వరకు ప్్ధాన కవరయకీమం నిరాహంచాలని

నిరణయించారు. ముంద్ుగవ త్ెలంగవణ అమరవీరుల సూ
ు పవనికి ముఖ్యమంత్ర్ కేసీఆర్ నివవళ్లలు అరిపస్వురు. 9
గంట్ల నుంచ వరుసగవ ప్త్ాకవవిష్టకరణ, పో లీసుల గ్రవ వంద్నం, ముఖ్యమంత్ర్ సందేశ్ం తదితర
కవరయకీమాలుంట్ాయి. 10.30 గంట్లకు ప్్భుతా ప్్ధాన కవరయద్రిి ఆధ్ారయలో ఎట్ హ ం నిరాహస్వురు. 11
గంట్లకు జూబ్లా హ్లలులో త్ెలంగవణ రవష్ట్ ర అవతరణ అంశ్ంపెై కవి సమ్మెళ్నం జరుగుతుంది. స్వయంత్ం
అవవరుిల

ప్్దానోతసవం

ఉంట్ ంది.

రవష్ట్ ర

అవతరణ

ఉతసవవలకు

స్వాతంత్య

సమరయోధ్ులను,

ప్్జాప్్త్రనిధ్ులను, హైద్రవబ్ాద్ లో ఉండే ముఖ్యమ్మైన ప్్భుతా అధికవరులను, ప్్ముఖ్ విదాయసంసు ల
అధిప్తులను, ప్్ముఖ్ వైద్యశవలల అధిప్తులను, కేంద్్ ప్్భుతా సంసు ల అధిప్తులను, మాజీ

నాయయమూరుులను, జాతీయ ప్ురస్వకరవలు అంద్ుకునా ప్్ముఖ్ులను, ప్్ముఖ్ కరడ
ీ ాకవరులను, ప్్ముఖ్
కళాకవరులను, పవరిశవీమిక వేతులను, ఐట్ి కంపెనీల ప్్త్రనిధ్ులను, విదాయవేతులను, బ్ార్ అస్ో సియిేష్టన్
ప్్త్రనిధ్ులను ఆహ్లానించాలని సమావేశ్ంలో నిరణయించారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

