పత్రికా పికటన

తేద.ి 25-09-2018

అక్టోబర్ లో జరిగై బతుకమమ పండుగన఼ రహశో ర వ్హయపత ంగహ ఘనంగహ తురఴహంచడాతుక్ి
అధిక్హరుల కమిటి తమ షఽచనలు అందచేయాలతు పరభుతఴ పరధాన క్హరయదరివ
డా. ఎస్.క్ె.జోష ఆదేశంచారు. మంగళవ్హరం షచివ్హలయంలో బతుకమమ పండుగ
ఏరహాటల ై షమీక్షా షమావ్ేవం తురఴహంచారు.
ఈ షమావ్ేవంలో డిజి మహందర్ రెడి , ముతుిపల్ శహఖ ముఖయక్హరయదరివ
అరిఴంద్ కుమార్, ఆర్ అండ్ బి ముఖయక్హరయదరివ ష఼తూల్ వరమ, దేవ్హదయశహఖ కమీశనర్
శఴవంకర్, మెటరరరెైల్ యండి. ఎన్.వి.యస్ రెడి , జిహెచ్ యంస కమీశనర్ దానక్ిషో ర్,
హెచ్ఎండిఏ కమీశనర్ జనారధన్ రెడి , సహంషకాతిక శహఖ క్హరయదరివ బి.వ్ంకటేవం,
హెైదరహబాద్ తృో లీస్ కమీశనర్ అంజతూకుమార్, రహచక్ ండ తృో లీస్ కమీశనర్ మహష్
భగఴత్, రంగహరెడి జిలాల కలెకోర్ లోక్ైష్, టి.క్ె.శ్రీదేవి, అమరతృహలి, ష఼తూల్ భగఴత్, సరికాశణ
తదితరులు తృహలగొనాారు.
ఈ షందరభంగహ స.యస్

మాటాలడుతూ అక్టోబర్ 9న

తృహరరంభమెై 17న షద఼ుల

బతుకమమ తురఴహష఼తనాంద఼న అతుాశహఖలు తమ తమ పన఼లు చేపటాోలతు గత
షంఴతిరం కంటే ఘనంగహ ఉండాలతు అనాారు. టాయంక్ బండ్, పుల్ి తృహలజాలో పండుగ
వ్హతాఴరణం ఉండేలా ఏరహాటల
ల ఉండాలతు, బతుకమమ పండుగ ఖాయతి పరపంచ వ్హయపత ంగహ
వ్హయంచేలా చరయలు ఉండాలనాారు. పండుగన఼ వివఴవ్హయపత ం చేయడాతుక్ి అధిక్హరుల
కమిటీ షఽచనలు అందించాలతు, అనంతరం తద఼పరి చరయలు తీష఼కుంటామనాారు.
తృో లీష఼ శహఖ దాఴరహ బందో బష఼త, టారపక్, రసదారుల శహఖ దాఴరహ బాయరిక్ైడింగ్, తురంతర
విద఼యత్, మంచితూరు, పరిశుభరత, ముబైల్ టాయిలెట్సి, తగు క్ైన
ీ ల ఼, తృహరికంగ్, లేజర్ షో ,
పైర్ ఴర్క, సహోళళ ఏరహాటల, ఫుడ్ పసోఴల్, పరధాన కూడళళ విద఼యదధధకరణ, బతుకమమ
తృో టీలు తదితర అంశహలై తగు చరయలు తీష఼క్టవ్హలతు అనాారు.

ముతుిపల్ శహఖ ముఖయక్హరయదరివ అరిఴంద్ కుమార్ మాటాలడుతూ బతుకమమ
పండుగకు మరింత తృహరచ఼రయం తీష఼కురహఴడాతుక్ి విదేశ ఴయఴహరహల శహఖ షసక్హరం
తీష఼క్టవ్హలతు ఎంబసలు, క్హన఼ిలేటలతో షంపరదించాలతు తెలితృహరు. డిలీల, ముంబాయిలోల
సో రిింగుల దాఴరహ పరచారం తురఴహసహతమనాారు. సహంషకాతిక శహఖ క్హరయదరివ బి.వ్ంకటేవం
మాటాలడుతూ బతుకమమ పండుగ సత ల
ీ ు, పూలు, పరకాతిక్ి షంబంధించిన ఏక్ెైక పండుగతు,
పండుగ

తృహరచ఼రహయతుా

అంతరహాతీయ

వివఴవ్హయపత ం

విమానాలు,

వతాబిధ

చేయడాతుక్ి
రెైళళలో

చరయలు

తీష఼కుంటలనాామతు,

మహళలకు

బుక్

లెట్సి

పంచ఼తునాామనాారు. USA, క్ెనడా, లండన్, ద఼బాయిలలో తెలంగహణ NRI ల
షసక్హరంతో పండుగన఼ జరుపుకుంటలనాారతు అనాారు. ైవ్
ీ ేటల తృహరిశహీమిక ఴరహొల
షసక్హరంతో 100 Floating బతుకమమ ఏరహాటలకు ఆలోచిష఼తనాామనాారు. మహళల
ఆరోగహయతుక్ి

షంబంధించిన

క్హరయకీమాలు

తురఴహంచడాతుక్ి

చరయలు

తీష఼కుంటలనాామనాారు. డిజి మహందర్ రెడి మాటాలడుతూ బతుకమమ పండుగలో
తృహలగొనే మహళలకు తగినంత తృహరక్టోష఼ కలిాంచాలతు, కీమపదు తిలో తృహలగొనేలా చఽడాలతు
అనాారు. టూరిజం శహఖ దాఴరహ బరర చరుల, సో టళల లో బతుకమమల పరదరవన చేషత ఼నాామతు
అధిక్హరులు తెలితృహరు. క్హరిమక శహఖ దాఴరహ అతుా షహపులు, Establishment లలో
బతుకమమల ఏరహాటలకు ఆదేశహలు ఇవ్హఴలనాారు.
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జారీచేసినవారు కమీషనర్, సమాచార పౌరసంబంధాల శాఖ, తెలంగాణ పిభుత్వం

