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జి.హెచ్.మం.స. రిధిలో గణేష్ చవితి ండుగ, గణేష్ తుభజజనంలనఽ 

శంతిముతంగ, ఘనంగ తుయవహ ంచడాతుకి అతున ఏరట్లు  చేమాలతు రష్ర హ ం 

శఖాభాతయయలు శ్ర ీనాయతు నయసంహ రెడడి  అధికయులనఽ ఆదేశంచాయు. 

ఫుధవయం సచివలమంలో గణేష్ చవితి ండుగ, గణేష్ తుభజజనం ఏరట్ు ై నగర 

మేయర్ బ ొంతురమ్మోహన్  తో కలస ఆయన సమీక్షొంచారు. వివిధ శఖల అధికయులు, 

భాగయనగర్ గణేష్ ఉతసవ కమిట్ ి సబుయలతో తుయవహ ంచిన సభావేశంలో హ ం భంతిి 

భాట్ాు డుతూ, గత సంవతసయం లాగ ఈ సంవతసయం గణేష్ చవితి, తుభజజనాతున 

శంతిముతంగ జయుుకోవడాతుకి అతున శఖలు తగు ఏరట్లు  చేమాలతు, భాగయనగయ గణేష్ 

ఉతసవ కమిట్ి సబుయలు తగు సహకయం అందించాలతు కోరయు. గణేష్ ండుగనఽ శింతంగ 

తుయవహ ంచడాతుకి అవసయమ ైన తోృ లీసఽ సఫబందితు తుమమించి ఎట్లవంట్ ి ఇఫబందఽలు 

తలెతతకుండా చాడాలతు తోృ లీస్ ఆధికయులనఽ ఆదేశంచాయు. గణేష్ విగహీల ఉరైగింు 

భారా లలో సస ట్ివిలు ఏరట్ల చేసఽత ననట్లు  తెలితృయు. ఇట్ికై అతున శఖల అధికయులతో 

సభనవమ సభావేశలు తుయవహ ంచాయనానయు. గణేష్ తుభజజనం సందయభంగ బకుత ల కోసం 

వ ైదయ, ఆరోగయ శఖ దావర భందఽలు, అంఫులెనఽసలు అందఽఫాట్లలో ఉంచాలతు ఈ 

సందయభంగ ఆమన సాచించాయు. తుయంతయ విదఽయత్ సయపర కోసం అదను ట్ాిన్సస 

తౄయమయునఽ , ట్ీభులు,స్ ండ్ ఫ ై ట్ాిన్సస తౄయమయుు  అందఽఫాట్లలో ఉంచాలతు విదఽయత్ శఖ 

అధికయులనఽ ఆదేశంచాయు. రయట్క శఖ దావర అవసయమ ైన సవభమయునఽ సదదంగ 

ఉంచాలతు ఆ శఖ అధికయులనఽ ఆదేశంచాయు. సంసకితిక శఖ దావర గత సంవతసయం 

లాగన ేఈ సరి కూడా సంసకితిక కయయకభీాలు చేట్ా్ లతు అధికయులకు సాచించాయు. 

సభాచాయ తృౌయ సంఫంధాల శఖ దావర తు క్ అడసి్ సస్మ్ , చిాయ కయయకభీాలు 



చేట్ా్ లతు ఆదేశంచాయు. గణేష్ తుభజజనం సందయభంగ జిలకు ఇఫబందఽలు కలగకుండా 

మం.మం.ట్.ిఎస్., మ ట్రి  రైెళ్లు  తిరిగై సంఖయనఽ  ంచాలతు మ ట్రి  అధికయులనఽ ఆదేశంచాయు. 

గణేష్ ఉతసవల తుయవహణ కు బిుతవం తయున ూరిత సహమ సహకరలు అందిసత భతు , 

భాగయనగర్ గణేష్ ఉతసవ కమిట్ ిసబుయలకు తెలితృయు. 

నగర మేయర్ బ ొంతురమ్మోహన్   భాట్ాు డుతూ , జి.హెచ్.మం.స అదవయయంలో 

ఇట్ికై అతున శఖల అధికయులతో సభనవమ సభావేశలు తుయవహ ంచడం జరిగిందతు 

తెలితృయు. జి.హెచ్ .మం.స రిధలిో గణేష్ తుభజజనం జరిగై తృింతాలలో తృడెైతోృ యన రోడునఽ 

స  ్ంఫర్ 10 వ తేద ీలోగ రిేర్ చేమాలతు సంఫంధిత అధికయులనఽ ఆదేశంచాయు.  

జి.హెచ్.మం.స కమీషనర్ దాన కిషో ర్ భాట్ాు డుతూ, స  ్ంఫర్ 23న జరిగై తుభజజ

నాతుకి 35 తుభజజన తృింతాలోు  117 కైనీ్సలనఽ ఏరట్ల చేశభతు, వీట్ితో తృట్ల భరో 96 ముఫ ైల్ 

కైనీ్సలనఽ కూడా జి.హెచ్.మం.స దావర ఏరట్ల చేసనట్ల్  తెలితృయు. అవసయమ ై న క్షంలో 

అదను ముఫ ైల్ కైనీు నఽ ఏరట్ల చేసత భతు తెలితృయు. 2017 సంవతసయం కనాన ఈ సరి 

తుభజజనాతుకి కైనీ్సల సంఖయనఽ  ంచాభతు తెలితృయు. జీహెచ్ఎంస  ఆధవయయంలో తిేయకంగ 

ఏరట్లచేసన గణేష్ తుభజజన కొలనఽలనఽ కలున్స చేమడంతో తృట్ల వుబమి ైన తూట్ితో తుండం జ

యుగుతయందతు తెలితృయు. అదేవిధంగ గణేష్ తుభజజన శోబమాత ి జరిగై భారా లోు  రోడుి  

రీకరెట్ింగ్, భయభమతయలు, గుంతల ూడడివేతనఽ స  ్ంఫర్ 10వ తేదీలోు ూరితచేమడాతుకి 

యూ. 10.52 కోట్లు  కైట్ాయంచాభతు తెలిమజైశయు. ఈ భారా లోు  34,926 ట్ ంయరీ లెైట్ింగ్నఽ 

ఏరట్ల చేసఽత నానభతు, తృరివుధయ కయయకభీాల తుయవహణకు తిేయకంగ గణేష్ మాక్షన్స ట్ీమ్ల

నఽ ఏరట్ల చేసఽత ననట్ల్  ేరకకనానయు. అవసయమ ైన మేయకు ముఫ ైల్ ట్ాయలెట్ునఽ కూడా 

ఏరట్ల చేసఽత ననట్లు  ఆమన తెలితృయు. తుభజజనం జరిగై రోజు 30 లక్షల భంచితూట్ ి

సచెట్ునఽ మ ట్రి  వట్ర్ ఫో యుి  దావర అందఽఫాట్లలో ఉంచఽతాభతు ఆమన తెలితృయు. 



 

ఆర్ అండ్ త శఖ భుఖయకయయదరిి సఽతూల్ శయమ భాట్ాు డుతూ, యహదాయులు, 

బవనాల శఖ దావర తుభజజనం జరిగై చయెువుల వదద తోృ లీసఽల సహకయంతో ఫాయరికైడడంగ్ 

చేడతయనానభనానయు. తుభజజనాతుకి అవసయమ ైన వహనాల నఽ సేకరించి, యవణా శఖ 

దావర ఏరట్ల చేసఽత ననట్లు  ఆమన తెలితృయు. గణేష్ ండుగ సందయభంగ బకుత ల సౌకయయం 

కోసం అదనంగ ఫసఽసల నఽ ఆర్.ట్ి.స. దావర రతి ి సభమాలలోనఽ నడుుతాభతు 

తెలితృయు. 

హెచ్.మం.డడ.ఎ కమీషనర్ జనాయధన్స రెడడి  భాట్ాు డుతూ , హెచ్.మం.డడ.ఎ, తొృ లూయషన్స 

కంట్రి ల్ ఫో యుి  ఆదవయయంలో ఎన్స.జి.ఓ లు , సాకల్ ఎడుయకైషన్స దావర జంట్ నగరలలోతు 40 

తృింతాలలో లక్ష ఎనఫ  ైవేల భట్ి్ వినామక విగహీల నఽ తమాయు చేస ంణికి సదదంగ 

ఉంచాభతు ఈ సందయభంగ తెలితృయు. 

నగయ తోృ లీసఽ కమీషనర్  అంజతూ కుభార్ భాట్ాు డుతూ, సట్ిలో తుభజజన కయయకభీం 

తిి సరి లాగై ఈ సరి కూడా శింత వతావయణంలో జరిగై విధంగ చయయలు తీసఽకుంట్ల 

నానభనానయు. గణేష్ ండుగ ముదలు కొతు తుభజజనం వయకు ఎలాంట్ ి అవంఛతూమ 

సంఘట్నలు జయగకుండా చయయలు తీసఽకుంట్ాభనానయు.  ఈ సందయభంగ జంట్ నగరలు,  

స ైఫరఫాద్, రచకొండ తోృ లీసఽ కమీషనరైట్ు  రిధిలో తగినంత తోృ లీసఽ సఫబందితు యయవేక్షణకైె 

తుమమించడం జయుగు తయందనానయు. అతున శఖల సభనవమం తో తుభజజనం 

కయయకభీాతున విజమవంతం చేసత భనానయు. గణేష్ ండుగ, ముహయంీ ఒకై సభమంలో 

వసఽత ననందఽన ఎలాంట్ ి అవంఛతూమ సంఘట్నలు జయగకుండా, జిలు శింత 

వతావయణంలో ండుగలు జయుుకొనఽట్కు చయయలు తీసఽకుంట్ాభనానయు. భాగయనగయ గణేష్ 

ఉతసవ కమిట్ీ సబుయలు, గణేష్ భండతృల సబుయల తో భాట్ాు డడ తుభజజనాతున ఉదమం 



నఽండ ే జరిగై విధంగ చాడాలతు అనానయు. తుభజజనం జరిగై తృింతాలలో 270 స.స.కెమ రల 

ఏరట్ల తో తృట్ల ఫషర్ ఫాగ్ లో అతునశఖల సభనవమం తో కభాండ్ కంట్రి ల్ యూమ్ నఽ 

ఏరట్ల చేస యయవేక్డంచడం జయుగుతయందతు అనానయు. 

ఈ సభావేశంలో  ఎమ మలయయ చింతల రభచందాి రెడడి , ముఖ్యకరయదరుులు అధర్ సనాా  
, రజీవ్ త్రివేద,ి  వికస్ రజ్,  శివశొంకర్ , మెట్రి ర ైల్ యొండష ఎన్.వి.యస్ ర డషి ,  హెైదరఫాద్ 

జిలాు  కలెక్ర్ యఘునందన్స రవు, యంగరెడడి  జిలాు  కలెక్ర్ లోకైష్ కుభార్ , మేడిల్ జిలాు  
కలెక్ర్ మం.వి.రెడడి , ట్ాన్్ కో స.యొం.డష. రఘుమా ర డషి , రచక ొండ స.ప మహేష్ భగవత్ , 
స ైబారబాద్ పో లీస్ కమీషనర్ సజ్జనార్, ఫ ైర్ సరవీస్ డషజి గోప కృషణ  , సంఫంధిత శఖల 

ఉననతాధికయులు, తదితయులు  తృలగా నానయు.  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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