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తెలంగాణా రాష్ట్ ర పండుగ ఆషాడమాసం బో నాల ఉత్సవాలను అత్యంత్
ఘనంగా
అభివృద్ధధ,

నిర్వహంచనుననటల
ు
సినిమాటోగరఫీ

పశుసంవర్ధక,

శాఖల

మంత్రి

మత్సయ,

త్లసాని

పాడి

పరిశ్మ
ర ల

శ్రరనివాస్

యాదవ్

వెలుడించార్ు. శుకరవార్ం మరిర చెనానరెడిి మానవ వనర్ుల అభివృద్ధధ కందిం
(MCHRD)లో మంత్రి త్లసాని శ్రరనివాస్ యాదవ్ అదయక్షత్న బో నాల
ఉత్సవాల నిర్వహణ, ఏరాాటు పై ఉననత్సాాయి సమావేశ్ం నిర్వహంచార్ు. ఈ
సమావేశ్ంలో హ ం మంత్రి మహమూద్ అలీ, ద్ేవాద్ాయ శాఖ మంత్రి
ఇందికర్ణ్ రెడిి, కారిిక శాఖ మంత్రి మలాురెడిి, మేయర్ గద్ావల్ విజయలక్ష్ిి,
MLC లు పిభాకర్, సుర్భి వాణిద్ేవి, MLA లు కాలేర్ు వెంకటేష్, ముఠా
గోపాల్, పికాష్ గౌడ్, సాయనన, సుబాష్ రెడిి, రాజసింగ్, DGP మహందర్
రెడ,ిి హ ం శాఖ పిినిసపల్ సకెట
ర రీ ర్విగుపాా, ద్ేవాద్ాయ శాఖ కమిష్టనర్ అనిల్
కుమార్, R & B పితేయక పిధాన కార్యదరిి సునీల్ శ్ర్ి, ENC గణపత్ర రెడిి,
టాిన్సస కో CMD ర్ఘుమారెడిి, GHMC కమిష్టనర్ లోకష్ కుమార్, టూరిజం
MD మనోహర్, కలచర్ల్ డెైరెక్ర్ హరికృష్టణ , హైదరాబాద్, రాచక ండ, సైబరాబాద్
పో లీస్ కమిష్టనర్ లు అంజనీ కుమార్, మహష్ భగవత్, సజజ నార్, జూ పార్్
కయయరటర్ బాబు, గోల్్ండ, సికంద్ాిబాద్, అంబర్ పేట, లాల్ దరావజ, కారావన్స,
అక్నన – మాదనన ద్ేవాలయాలు, ఉమిడి ద్ేవాలయాల కమిటీ సభుయల తో

పాటల పలు పాింతాలకు చెంద్ధన వివిధ ద్ేవాలయాల కమిటీ సభుయలు, బో నాల
ఉత్సవ కమిటీ సభుయలు, వివిధ శాఖల అధధకార్ులు త్ద్ధత్ర్ులు పాల్ొనానర్ు.
సమావేశ్ం అనంత్ర్ం ఏరాాటల చేసిన పిస్ మీట్ లో మంత్రి మాటాుడార్ు.
తెలంగాణా రాష్ట్ ంర ఏర్ాడిన త్రావత్ ముఖయమంత్రి కలవకుంటు చందిశేఖర్ రావు
ఆధవర్యంలో బో నాల ఉత్సవాలను రాష్ట్ ర పండుగగా పికటంచి ఎంతో ఘనంగా
నిర్వహసుానన విష్టయానిన గుర్ుా చేశార్ు. గత్ సంవత్సర్ం కరోనా మహమాిరి
కార్ణంగా బో నాల ఉత్సవాలను నిర్వహంచ లేకపో యినటల
ు వివరించార్ు.
ఈసంవత్సర్ం బో నాల ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహంచాలనన ముఖయమంత్రి
ఆద్ేశాల మేర్కు కోవిడ్ నిబంధనలను పాటసత
ా ఉత్సవాలను నిర్వహంచేలా
వివిధ శాఖల ఆధవర్యంలో ఏరాాటల
ు చేసా ుననటల
ు చెపాార్ు. బో నాల ఉత్సవాల
సందర్భంగా
ఆలయాలకు

ఆలయాల
ఆరిధక

అలంకర్ణ,

సహాయానిన

పూజల

నిర్వహణ

అంద్ధంచేందుకు

కోసం

పిభుత్వం

15

వివిధ
కోటు

ర్ూపాయలను మంజూర్ు చేసా ుందని, ఏరాాటు కోసం 60 కోటు ర్ూపాయల ను
కటాయించినటల
ు తెలిపార్ు. నగర్ం నుండే కాకుండా ఇత్ర్ జిలాుల నుండి కయడా
పదద ఎత్త
ా న బో నాల ఉత్సవాలకు హాజర్యియయ భకుాలు ఎలాంట ఇబబందులకు
గురికాకుండా త్గిన ఏరాాటు ను చేయడం జర్ుగుత్తందని పేరక్నానర్ు.
ఉత్సవాలను భకుాలు వీక్ష్ించే విధంగా పిధాన పాింతాలలో LED సీరీన్స లను
ఏరాాటల చేయడం చేసా ుననటల
ు చెపాార్ు. బో నాల ఉత్సవాలను దృష్ి్లో
ఉంచుక ని 3 లక్షల మంద్ధక సరిపడా మాస్్ లు, శానిటైజర్ు ను

తానత

వయకా గత్ంగా అందజయనుననటల
ు మంత్రి శ్రరనివాస్ యాదవ్ ఈ సందర్భంగా

పికటంచార్ు. ఆయా ఆలయాల వదద భకుాల కయయ ల ైన్స ల కోసం భారికడు ను
ఏరాాటల చేయడం జర్ుగుత్తందని చెపాార్ు. విదుయత్ సర్ారా లో ఎలాంట
అంత్రాయం ఏర్ాడకుండా ఉండేందుకు మొబైల్ టాిన్సస ఫార్ిర్ లను
అందుబాటలలో ఉంచాలని విదుయత్ అధధకార్ులను ఆద్ేశంచార్ు. పిత్ర ఆలయం
వదద

ఖచిచత్ంగా

శానిటై

జర్ు ను

అందుబాటలలో

ఉంచేలా

జాగరత్ాలు

తీసుకోవాలని అధధకార్ులను ఆద్ేశంచార్ు. పిజలు కయడా త్పాని సరిగా
మాస్్ లు ధరించాలని, సామాజిక దతర్ం పాటంచాలని కోరార్ు. బో నాల
ఉత్సవాలను

పుర్స్రించుక ని

పిధాన

ఆలయాల

వదద

పితేయక

వెైదయ

శభిరాలను ఏరాాటల చేయడం జర్ుగుత్తందని చెపాార్ు. ఆయా ఆలయాల
వదద మొబైల్ వాయకసనేష్టన్స సంటర్ లను ఏరాాటల చేసి కరోనా వాయకసన్స పంపిణీ
చేయడం జర్ుగుత్తందని, మొబైల్ టసి్ంగ్ సంటర్ లను కయడా ఏరాాటల
చేసా ుననటల
ు , వీటని సద్ధవనియోగం చేసుకోవాలని మంత్రి శ్రరనివాస్ యాదవ్
కోరార్ు. గోల్్ండ, బో నాల ఉత్సవాల కు విసా ృత్ పిచార్ం కలిాసత
ా RTC
బసుసలపై పిచార్ పో స్ ర్ును ఏరాాటల చేయాలని RTC MD సునీల్ శ్ర్ి ను
మంత్రి కోరార్ు. బో నాల సందర్భంగా 189 ద్ేవాలయాల వదద కళాకార్ులతో
సాంస్ృత్రక

కార్యకరమాలను

ఏరాాటల

చేసా ుననటల
ు

మంత్రి

తెలిపార్ు.

సికంద్ాిబాద్ మహంకాళి ఆలయం, లాల్ దరావజ అమివారి ఆలయ త్ద్ధత్ర్
26 ద్ేవాలయాలలో పిభుత్వం త్ర్పున పటల్వసాారలను సమరిాంచడం
జర్ుగుత్తందని మంత్రి శ్రరనివాస్ యాదవ్ చెపాార్ు. ఆయా ఆలయాల
పరిసరాలలో సాష్టల్ డెవ్
ై చేపట్ వయరాధలు, చెత్ాను తొలగించాలని, డెన
ై ేజి లీకజీ

లు లేకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని GHMC, వాటర్ వర్్్ అధధకార్ులను
ఆద్ేశంచార్ు. బో నాల ఉత్సవాల నిర్వహణ కు ఆయా శాఖల అధధకార్ులు
సంబంధధత్ ఆలయ కమిటీ సభుయల సమనవయం చేసుక ని ఏరాాటల
ు
పర్యవేక్ష్ించాలని సతచించార్ు. తెలంగాణా రాష్ట్ ంర ఏర్ాడిన త్రావత్ అనిన
వరాొల పిజలు పిభుత్వం ఆధవర్యంలో పండుగలను ఎంతో సంతోష్టంగా
జర్ుపుకుంటలనానర్ని హ ంమంత్రి మహమూద్ అలీ అనానర్ు. పండుగల కోసం
నిధులు ఇసుానన ఘనత్ ముఖయమంత్రి KCR క దకు్త్తందని పేరక్నానర్ు.
ద్ేవాద్ాయ శాఖ మంత్రి ఇంది కర్ణ్ రెడిి మాటాుడుత్ూ పిభుత్వం అనిన
జాగరత్ాలు తీసుకునాన పిజలు కయడా సహకరించాలని కోరార్ు. ముఖయమంత్రి
ఆద్ేశాల మేర్కు అనిన ర్కాల ఏరాాటు ను చేయడం జర్ుగుత్తందని చెపాార్ు.
బో నాల ఉత్సవాలలో లక్షలాద్ధ మంద్ధ పాల్ొంటార్ని తెలిపార్ు. కారిిక శాఖ
మంత్రి మలాురెడిి మాటాుడుత్ూ బో నాల ఉత్సవాల కోసం ఆలయాలకు ఆరిధక
సహాయం అంద్ధసా ునన ఘనత్ ముఖయమంత్రి KCR క దకు్త్తందని అనానర్ు.
DGP మహందర్ రెడిి మాటాుడుత్ూ ఆషాడ బో నాలకు ద్ేశ్ంలోనే ఒక పితేయక
గురిాంపు ఉందనానర్ు. బో నాలను పిశాంత్ వాతావర్ణంలో నిర్వహంచేలా
పో లీసు శాఖ ఆధవర్యంలో అనిన ర్కాల చర్యలు తీసుకోవడం జర్ుగుత్తందని
చెపాార్ు.

