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 అక్టో బర్ లో జరిగై బతుకమమ పండుగన రహశోర వ్హయపత ంగహ ఘనంగహ తురఴహ ంచడాతుకి్ 

అధిక్హరుల కమిట ి తమ షఽచనలు అందచేయాలతు పరభుతఴ పరధాన క్హరయదరివ           

డా. ఎస్.కె్.జోష ఆదేశంచారు. మంగళవ్హరం షచివ్హలయంలో బతుకమమ పండుగ 

ఏరహాటల  ై షమీక్షా షమావ్ేవం తురఴహ ంచారు. 

  ఈ షమావ్ేవంలో డిజి మహ ందర్ రెడిి , ముతుిపల్ శహఖ ముఖయక్హరయదరివ 

అరిఴంద్ కుమార్, ఆర్ అండ్ బి ముఖయక్హరయదరివ షతూల్ వరమ, దేవ్హదయశహఖ కమీశనర్ 

శఴవంకర్, మెటరర రైెల్ యండ.ి ఎన్.వి.యస్ రెడిి , జిహెచ్ యంస కమీశనర్ దానకి్షో ర్, 

హెచ్ఎండిఏ కమీశనర్ జనారధన్ రెడిి , సహంషకాతిక శహఖ క్హరయదరివ బి.వ్ ంకటేవం, 

హెైదరహబాద్ తోృ లీస్ కమీశనర్ అంజతూకుమార్, రహచక్ ండ తోృ లీస్ కమీశనర్ మహ ష్ 

భగఴత్, రంగహరెడిి  జిలాల  కలెకోర్ లోకై్ష్, ట.ికె్.శ్రదీేవి, అమరతృహలి, షతూల్ భగఴత్, సరికాశణ 

తదితరులు తృహలగొ నాారు. 

 ఈ షందరభంగహ స.యస్  మాటాల డుతూ అక్టో బర్ 9న  తృహర రంభమైె 17న షదు ల 

బతుకమమ తురఴహ షత నాందన అతుాశహఖలు తమ తమ పనలు చేపటాో లతు గత 

షంఴతిరం కంట ేఘనంగహ ఉండాలతు అనాారు. టాయంక్ బండ్, పుల్ి తృహల జాలో పండుగ 

వ్హతాఴరణం ఉండేలా ఏరహాటలల  ఉండాలతు, బతుకమమ పండుగ ఖాయతి పరపంచ వ్హయపత ంగహ  

వ్హయంచేలా చరయలు ఉండాలనాారు. పండుగన వివఴవ్హయపత ం చేయడాతుకి్ అధిక్హరుల 

కమిటీ షఽచనలు అందించాలతు, అనంతరం తదపరి చరయలు తీషకుంటామనాారు. 

తోృ లీష శహఖ దాఴరహ బందో బషత , టరా పక్, రసదారుల శహఖ దాఴరహ బాయరికై్డింగ్, తురంతర 

విదయత్, మంచితూరు, పరిశుభరత, ముబ ైల్ టాయిలెట్సి,  తగు కై్నీల , తృహరికంగ్, లేజర్ షో , 

ప ైర్ ఴర్క, సహో ళళ ఏరహాటల, ఫుడ్ ప సో ఴల్, పరధాన కూడళళ విదయదధధ కరణ, బతుకమమ 

తోృ టీలు తదితర అంశహల ై తగు చరయలు తీషక్టవ్హలతు అనాారు.  



  ముతుిపల్ శహఖ ముఖయక్హరయదరివ అరిఴంద్ కుమార్ మాటాల డుతూ బతుకమమ 

పండుగకు మరింత తృహర చరయం తీషకురహఴడాతుకి్ విదేశ ఴయఴహరహల శహఖ షసక్హరం 

తీషక్టవ్హలతు ఎంబసలు, క్హనిలేటల తో షంపరదించాలతు తెలితృహరు. డిలీల, ముంబాయిలోల  

సో రిింగుల దాఴరహ  పరచారం తురఴహ సహత మనాారు. సహంషకాతిక శహఖ క్హరయదరివ బి.వ్ ంకటేవం 

మాటాల డుతూ బతుకమమ పండుగ సత లీు, పూలు, పరకాతికి్ షంబంధించిన  ఏకైె్క పండుగతు, 

పండుగ తృహర చరహయతుా వివఴవ్హయపత ం చేయడాతుకి్ చరయలు తీషకుంటలనాామతు, 

అంతరహా తీయ విమానాలు, వతాబిధ  రైెళళలో మహ ళలకు బుక్ లెట్సి 

పంచతునాామనాారు. USA, కె్నడా, లండన్, దబాయిలలో తెలంగహణ NRI ల 

షసక్హరంతో పండుగన జరుపుకుంటలనాారతు అనాారు.  ైవీ్ేటల తృహరిశహీమిక ఴరహొ ల 

షసక్హరంతో 100 Floating బతుకమమ ఏరహాటలకు ఆలోచిషత నాామనాారు.  మహ ళల 

ఆరోగహయతుకి్ షంబంధించిన క్హరయకమీాలు తురఴహ ంచడాతుకి్ చరయలు 

తీషకుంటలనాామనాారు. డిజి మహ ందర్ రెడిి  మాటాల డుతూ బతుకమమ పండుగలో 

తృహలగొ నే మహ ళలకు తగినంత తృహర క్టోష కలిాంచాలతు, కమీపదు తిలో తృహలగొ నేలా 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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