తెలంగాణ రాష్ట్ ంర దేశానికే ఆదర్శం..బురాా వంకటేశం.
ఎక్ భార్త్ శరష్ట
ా ్ భార్త్ కార్యకామంలో భాగంగా బేగంపేట లోని ప్ాాజా హో టల్ లో తెలంగాణ - హరాయనా రాష్టా్రలు సంయుకత ంగా
ఏరాాటు చేసిన ఫో టోగాఫీ ఎగజిబిష్టన్ ను ప్ాార్ంభంచార్ు తెలంగాణ పరాయటక, సాంసకృతిక శాఖ కార్యదరజశ బురాా వంకటేశం,
సాహిత్య అకాడమీ అధ్యక్షులు నందిని సిదా ా రెడ్డి. ఈ కార్యకామంలో పరాయటక శాఖ కమిష్టనర్ సునీత్ భగవత్, సే్ట్ ఆర్్
గాలరీ డ్ెైరెక్ర్ డ్ా. లక్ష్డి, టూరజజం M D మనోహర్ రావు, సాంసకృతిక శాఖ సంచాలకులు మామిడ్డ హరజకృష్టణ , హరాయనా
రాష్టా్రనికి చెందిన సాంసకృతిక శాఖ అధికార్ులు, కవులు ప్ాలగొనాార్ు.
ఎక్ భార్త్ శరష్ట
ా ్ భార్త్ కార్యకామంలో భాగంగా తెలంగాణ - హరాయనా రాష్టా్రలు సంయుకత ంగా ఏరాాటు చేసిన లిటర్రీ
ఎకే్చంజి ఫెస్ వ
ి ల్, ఫో టోగాఫీ, పెయంటంగ్ ఎగజిబిష్టన్ లతో ప్ాటు ఫుడ్ ఫెస్ వ
ి ల్ ను (ఆగసు్,3 - 4) రెండు రోజుల ప్ాటు
బేగంపేట లోని పరాయటక భవన్ హో టల్ లో నిర్వహిసత ునాామనాార్ు పరాయటక, సాంసకృతిక శాఖ కార్యదరజశ బురాా
వంకటేశం.
ఎక్ భార్త్ శరష్ట
ా ్ భార్త్ కార్యకామము అమలులో తెలంగాణ - హరాయనా రాష్టా్రలు దేశములో మొదట సాానంలో నిలిచి ఇత్ర్
రాష్టా్రలకు ఆదర్శంగా నిలిచిందనాార్ు బురాా వంకటేశం.
తెలంగాణ - హరాయనా రాష్టా్రల మధ్య ఏర్ాడ్డనా సంబంధాలు దేశానికే ఆదర్శంగా నిలిచిందని సవయంగా దేశ పాధానమంతిా
నరేందామోదీ పలు వదికలపెై వలా డ్డంచార్ు.
ఏక్ భార్త్ శరష్ట
ా ్ భార్త్ కార్యకామం లక్ష్య సాధ్న అమలులో హరాయనా రాష్ట్ ంర నుండ్డ పూరజత మదా త్ు లభంచిందనాార్ు బురాా
వంకటేశం.
తెలంగాణ - హరాయనా రాష్టా్రల మధ్య సాంసకృతిక, కరడ్
ా ా, భాష్టా సంబంధాలు పెరజగాయని అనాార్ు.
తెలంగాణ రాష్ట్ ంర నుండ్డ హరాయనా రాష్ట్ ంర లో ఫో టోగాాఫర్ుా పర్యటంచి కాఫీ టేబుల్ బుక్ ను ఈ సందర్భంగా ఆవిష్టకరజంచార్ు.
హరాయనా రాష్ట్ ంర నుండ్డ వచిిన 10 మంది పాముఖ కవులచే కవి సమ్మిళనం ను ఏరాాటు చేశామనాార్ు. రేపు జరజగే కవి
సమ్మిళనం లో మన రాష్ట్ ంర నుండ్డ పాముఖ కవులు ప్ాలగొంటార్ని తెలంగాణ పరాయటక, సాంసకృతిక శాఖ కార్యదరజశ బురాా
వంకటేశం వలా డ్డంచార్ు.
హరాయనా రాష్ట్ ంర నుండ్డ ఈ కార్యకామంలో
Dr. kumud bansal, director haryana sahitya academy,
Dr. Kuldip singh, deputy director, haryana state. Education and sports dept.
Hrudaya koushal, Art and Craft's officer, Haryana state.
Renu hooda, incharge culture dept . Haryana state.
10 Poets also participate in this program.
ప్ాలగొనాార్ు.

