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రాష్ట్ ర సాధనకోసం ప్ాాణాలర్పంచిన అమరవీరులను ఘనంగా సమర్ంచుక ంటూ తెలంగాణ ఆవిరాావ
వేడుకల జరుపుకోవాలని ముఖ్యమంత్రా శ్రీ కే. చంద్ాశేఖ్ర్ రావు నిరణయంచారు. హుస్సేన్ సాగర తీరాన
అమరవీరుల భారీ సథ
ూ ప్ానిి నిర్మంచాలని అంద్ుక

సంబంధంచి జూన్ రండవ తేదీన శంఖ్ు సాూపన

వేయాలని నిరణయంచారు. తెలంగాణ ఉద్యమ సథూర్ిని అమరుల తాయగనిరత్రని భవిష్టయత్త
ి త్రాల
త్ల చుక నే విధంగా సమృత్ర వనానిి నిర్మంచాలని అధకారులను ఆదేశంచారు. జూన్ రండవ తారీఖ్ున
రండవ ఆవిరాావ దనోత్ేవం పురసకర్ంచుక ని ఈ మేరక

అమరవీరుల సథ
ూ ప నిరామణానికి స్ిఎం

శంఖ్ుసాూపన చేయనునాిరు. స్ెకట
ీ ేర్యట్ క సమీపంలో సాగర తీరాన గల పరాయటక శాఖ్, బుద్ద పూర్ణమ,
విద్ుయత్ త్దత్ర శాఖ్లక చెందన పాభుత్వ కారాయలయాలను వేరే ప్ాాంతాలక త్రలంచనునాిరు. దాదాపు
12 ఎకరాల సూ లంలో అమరవీరుల సథ
ూ పం తో ప్ాటు అమరుల సమృత్ర వన నిరామణం త్దత్ర అభివృది పనుల
బాధయత్లను రోడుు భవనాల శాఖ్ ఇంజనీర్ ఇన్ చీఫ్ గణపత్ర రడ్డికి స్ిఎం అపపగ్ంచారు.

మంగళవారం ముఖ్యమంత్రా అధకార్క నివాసంలో తెలంగాణ ఆవిరాావ దనోత్ేవ నిరవహణ ఏరాపటు క
సంబంధంచి స్ిఎం సమీక్షా సమావేశం నిరవహంచారు. ఈ సమావేశంలో ఎంపీ బాలక సుమన్, మిష్టన్ భగీరథ
వైస్ చెైరమన్ పాశాంత్ రడ్డి, ఎమమమల్సే భానుపాకాశ్, పాభుత్వ పాధాన కారయద్ర్ి రాజీవ్ శరమ, ముఖ్య కారయద్ర్ి
నర్ేంగ్ రావు, రవినథయ శాఖ్ కారయద్ర్ి బీ.ఆర్. మీనా, రోడుు భవనాల శాఖ్ చీఫ్ ఇంజనీర్, ఉనితాధకారుల
రవీంద్ర్ రావు, గణపత్ర రడ్డి, ఆర్ూక శాఖ్ కారయద్ర్ి, రామకృష్టణ , స్ిఎంవో అధకారుల భూప్ాల్ రడ్డి , శాంత్ర
క మార్, రంగారడ్డి , హైద్రాబాద్ జిలాుల కలెక్రు ు రఘు నంద్న్, రాహుల్ బొ జజా త్దత్రుల ప్ాలగొనాిరు.

ఈ సంద్రాంగా స్ిఎం మాటాుడుత్ూ... వివిధ రూప్ాలోు నిక్షడపిమమై వుని తెలంగాణ చర్త్ా, సంసకృతీ
సమాచారానిి అంద్ుబాటులోకి తెచిి సమృత్ర వనానిి సాహత్య సాంసకృత్రక కేంద్ాంగా తీర్ిదదాదలని
అనాిరు. తెలంగాణ కోసం త్మ జీవిత్ కాలం ప్ో రాడ్డన ప్ర ా . జయ శంకర్ వంటి పాముఖ్ుల జీవిత్ చర్త్ల
ా ను
ప్ర ంద్ుపరచాలనాిరు. అత్యధుాత్ంగా ఆహ్లుద్కరమమైన వాతావరణానిి ఏరాపటు చేస్ి అమరుల సమృత్రవనానిి
ఓ ఆధాయత్రమక కేంద్ాంగా తీర్ి దదాదలని స్ిఎం అభిలషించారు. “ఎవలని అకకడ్డకి ప్ో తే ఎలు బుదద కావద్ుద...
పాశాంత్ంగా కూసర ని ప్ాారూన చేసుక నేటటు్ండ్ాలె. అకకడ్డ వాతావరణం తెలంగాణ గౌరవం ఉటి్పడ్ేటటు్
తీర్ిదదాదలె. ముంద్ు వైపు త్థాగత్తడు బుద్ుదడు, ఆ విగీహం వనక అంబేద్కర్ ఈ రంటి వనుక
సచివాలయం ఉనిద వీటికి ముంద్ు భాగాన ఎత్ి యన అమర వీరుల సథ
ూ పం నిర్మంచాలె’’ అని స్ిఎం కస్ిఆర్
అధకారులను ఆదేశంచారు. ఇంద్ుక

సంబంధంచి త్క్షణమే పరయవేక్షణ కొనసాగ్ంచాలని త్వర్త్గత్రన

పనులను పూర్ి చేయాలని రోడుు భవనాల శాఖ్ చీఫ్ ఇంజనీర్ (జజతీయ రహదారుల ) గణపత్ర రడ్డి కి
ఆదేశాల జజరీ చేశారు.

ఆవిరాావ దనోత్ేవానిి పురసకర్ంచుక ని జూన్ రండు, 2016 న తెలంగాణ వాయపి ంగా జిలాు కేందాాలోు రాష్టాట
రాజధానితో ప్ాటు నథయఢడల్సు తెలంగాణ భవనోు వినథత్ిరీత్రలో అధకార్క కారయకీమాల నిరవహంచాలని స్ిఎం
ఆదేశంచారు. ఇంద్ుక

సంబంధంచి కారయకీమాలను రూప్ర ందంచే బాధయత్ను సాంసకృత్రక శాఖ్క

అపపగ్ంచారు. కాగా హుస్సేన్ సాగర్ ఆవలతీరాన స్ికిందాాబాద్ వైపు ఉని ప్ాాంత్ంలో అత్ర పెద్ద జజతీయ
పతాకను ఎగరవేస్సంద్ుక పాభుత్వం స్ిద్దమౌతోంద.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

