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భద్రాచలం ఆలయానికున్న ప్రాశస్త్రయ్ ం, ప్ాప్ంచ వ్రాప్ర ంగర శ్రీరరమ చంద్రాడికున్న ఆద్రణ ద్ృష్టరయయ భద్రాద్రా

ఆలయానిన ద్ేశంలోనే ఓ అద్రుత ప్ుణాక్షేతంా గర తీరచిద్రద్ా రలని ముఖ్ామంత్రా శ్రీ కె. చంద్ాశేఖ్ర్ రరవు

నిరణయంచరరు. గోద్రవరచ న్ద్ర స్త్రచగా ర భద్రాచలం ఆలయం ద్గ్ా రే మలుప్ు త్రరచగచ తూరుుకు ప్ావహిస్త్ర రంద్ని,
కొద్రా ద్ూరం ప్ో యన్ తరరాత ఉతర ర వ్రహినిగర మారుత ంద్ని, రరమచంద్రాడు కూడర ప్శ్చిమ ద్రకుు న్రంచి
తూరుు ద్రకుుకు వచిి ఇద్ే ప్రాంతంలో న్డయాడరడని సీఎం చెప్రురు. ఈ కరరణరల వలల భద్రాద్రా ఆలయానికి
ఎంతో స్త్థల మహతాం, ప్ౌరరణిక నేప్థ్ాం, ఆద్రాత్రిక ప్రాధరన్ాం ఉంద్ని సీఎం వ్ెలలడించరరు. కరబట్టయ భద్రాద్రా
ఆలయానిన ఏమాతాం ఖ్రుికు వ్ెన్రకరడకుండర అభివృద్రి చేయాలని అధరకరరులన్ర ఆద్ేశ్చంచరరు. ప్ాగ్త్ర

భవనలల బుధవ్రరం యాద్రద్రా ద్ేవ్రయాల అభివృద్రాపై స్త్మీక్ష నిరాహించరరు. మంతా లు శ్రీ ఇంద్ాకరణ్ రెడిి, శ్రీ
త మిల నరగేశార్ రరవు, శ్రీ నరయని న్రచసంహరెడిి, శ్రీ జూప్ల్లల కృష్టరణరరవు, ఎమ్మిలయా శ్రీ శ్రీనివ్రస్త్ గౌడ్, సీఎంఓ
ముఖ్ా కరరాద్రచి శ్రీ న్రచసంగ్ రరవు, ప్ాతేాక కరరాద్రచి శ్రీ భూప్రల్ రెడి , భద్రాచలం ఆలయ ఇవ్ో శ్రీ కె. ప్ాభాకర్
శ్రీనివ్రస్ తద్రతరులు ప్రలగానరనరు.

చిన్జీయర్ స్రామి స్త్ూచన్లకు అన్రగ్ుణంగర ఆలయ శ్చల్లు ఆన్ంద్ స్రయ బృంద్ం రూప్ ంద్రంచిన్
ద్ేవ్రలయ

అభివృద్రి

న్మూనరలన్ర

ముఖ్ామంత్రా

ప్రచశ్రల్లంచరరు.

మరచకొనిన

స్త్ూచన్లు

చేశరరు.

ప్ాస్త్ర రతమున్న ద్ేవ్రలయానికి ఉతర రం, ప్డమర ద్రకుున్ ఉన్న స్త్థలాలన్ర కూడర కలుప్ుకుని ద్రద్రప్ు 30

ఎకరరల విసీర రణంలో ద్ేవ్రలయానిన అభివృద్రి చేయాలని చెప్రురు. ద్ేవ్రలయ ప్రాంగ్ణంలోనే కళ్యాణ మండప్ం,
ష్టరపంగ్ కరంపల క్సస,భకురల సేద్తీరే ప్రాంతరలన్ర అభివృద్రా చేయాలని చెప్రురు. ప్ాస్త్ర రతమున్న ద్ేవ్రలయంలోని
గ్రుగ్ుడి, ఇతర ప్ాధరన్ కట్య డరలకు ఎలాంట్ట ఆట్ంకం కలుగ్ుకుండర ఇతర నిరరిణరలు చేప్ట్ాయలని
స్త్ూచించరరు.

‘‘శ్రీరరమ చంద్రాడిని కరశ్రిర్ న్రంచి కనరాకుమారచ వరకు ద్ేశమంతర ప్ూజిస్రరరు. ప్ాప్ంచంలోని అనేక ప్రాంతరలోల
భకురలునరనరు. రరముడు అంద్రచ ద్ేవుడు. రరముడు కొలువ్ెై ఉన్నభద్రాచలానిన ప్ రుగ్ు రరష్టరయాల ైన్

ఆంధాప్ద్
ా ేశ్, చతీర స్ గ్ఢ్, మహారరష్టయ ,ా ఒరచస్రస రరష్టరయాల న్రంచి కూడర పద్ా స్త్ంఖ్ాలో భకురలు తరల్లవస్రరరు.
సీతరరరమ కళ్యాణం స్త్ంద్రుంగర లక్షల స్త్ంఖ్ాలో భకురలు వస్రరరు. ఈ ప్రచసథ త్రని ద్ృష్య లో పట్టయకుని లక్షలాద్ర

మంద్ర తరల్లవచిినర ఏమాతాం ఇబబంద్ర కలుగ్కుండర భగ్వంత డి ద్రిన్ం, గోద్రవరచలో ప్ుణాస్రనన్ం
ఆచరచంచడరనికి అన్రవుగర ఏరరుట్ట
ల ండరల్ల. భకురలు ఇకుడికి రరవడరనికి అన్రగ్ుణంగర రవ్రణర స్ౌకరరాలన్ర

కూడర ప్ాభుతాం మ్మరుగ్ుప్రుస్త్రరన్నద్ర. కొతర గ్ూడెం-భద్రాచలం మధాన్ విమానరశీయం నిరచిస్త్రరనరనం.
కొతర గ్ూడెం వరకున్న రెైలుమారరానిన భద్రాచలం వరకు ప్ డిగచంచే ప్ాత్రప్రద్న్లు ఇప్ుట్టకే రెైలయాశరఖ్కు ప్ంప్రం.

గోద్రవరచ, ప్రాణహిత న్ద్రల వ్ెంట్ రహద్రరచని నిరచించడం వలల మహారరష్టయ ా వరకు రోడుి స్ౌకరాం కలుగ్ుత ంద్ర.
ఇట్ట ఆంధాప్ద్
ా ేశ్ రరజధరని అమరరవత్ర, అట్ట చతీర స్ గ్ఢ్, ఒరచస్రస రరష్టరయాలన్ర కల్లపే రహద్రరులు
నిరచిస్త్రరనరనం. గోద్రవరచ న్ద్రపై ప్ాస్త్ర రతమున్న బ్రాడి తో ప్రట్ట మరో వంతెన్ నిరచిస్త్రరనరనం. గోద్రవరచ న్ద్రలో

కూడర ఎప్ుుడూ నీరు నిలా ఉండే విధంగర ప్రాజెకయులు కూడర వస్త్రరనరనయ. యాత్రాకులు ప్డవ ప్ాయాణం
కూడ చేయవచరి. అనిన విధరలా భద్రాద్రా ఆలయాభివృద్రికి చరాలు తీస్త్కుంట్ాం’’ అని ముఖ్ామంత్రా చెప్రురు.
శుకీవ్రరం ప్ాగ్త్ర భవనలల అరికులతో సీఎం స్త్మావ్ేశం:
ఈ నెల 15న్ మద్రాహనం ఒంట్టగ్ంట్కు ప్ాగ్త్ర భవనలల అరికులతో స్త్మావ్ేశం కరవ్రలని ముఖ్ామంత్రా కేసీఆర్
నిరణయంచరరు.

అరికులు

ఎద్రర్ుంట్టన్న

స్త్మస్త్ాలపై

చరచించి

తగ్ు

నిరణయం

తీస్త్రకోవ్రలని

నిశియంచరరు. అరికుల జీతరల పంప్ుద్ల, జీతరలు చెల్లలంచే విధరన్ం, ద్ూప్ ద్ీప్ నెైవ్ేధాం నిరాహణ ఎలా
ఉండరల్ల? తద్రతర అంశరలపై గ్ురువ్రరం స్త్మావ్ేశమ్మై ముస్రయద్ర రూప్ ంద్రంచరలని అధరకరరులన్ర

ఆద్ేశ్చంచరరు. అరికుల వ్ేతనరలు, ఆలయాల నిరాహణకు స్త్ంబంధరంచి ప్ాగ్త్ర భవనలల బుధవ్రరం స్త్మీక్ష
జరచగచంద్ర. మంతా లు ఇంద్ాకరణ్ రెడిి, త మిల నరగేశార్ రరవు, నరయని న్రచసంహరెడి , జూప్ల్లల కృష్టరణరరవు,

ఎమ్మిలయా శ్రీనివ్రస్త్ గౌడ్, ప్ాభుతా స్త్లహాద్రరు కె.వి. రమణరచరరచ, ప్ాభుతా ముఖ్ా కరరాద్రచి ఎస్. న్రచసంగ్
రరవు, ద్ేవ్రద్రయ శరఖ్ కరరాద్రచి శ్చవశంకర్, జాయంట్ కమిష్టన్ర్ కృష్టణ వ్ేణి, ప్ాతేాక కరరాద్రచి భూప్రల్ రెడిి
తద్రతరులు ప్రలగానరనరు. అరికులకు వ్ేతనరలు చెల్లలంచడంతో ప్రట్ట ఇతర ఆద్రిత్రిక కరరాకీమాల
నిరాహణ కోస్త్ం ధరరచిక ప్రచష్టత్ న్ర ఏరరుట్ట చేయాలని కూడర ముఖ్ామంత్రా నిరణయంచరరు.

ఉమిడి రరష్టయ ంా లో తెలంగరణ ప్రాంత ద్ేవ్రలయాల విష్టయంలో చరలా నిరల క్షాం, వివక్ష జరచగచంద్ని సీఎం
అనరనరు. ద్ేవ్రలయాల నిరాహణలో, అరికులకు జీతరలు చెల్లలంచే విష్టయంలో అనరాయం జరచగచంద్నరనరు.

ప్ూరాకరలంలో అప్ుట్ట జాగచరిరరుల, మహారరజులు ద్ేవ్రలయాలకు భూములు ఇచరిరని, ఆ భూములపైనే
ప్ాభుతాం ఆజమాయష్ీ చేస్త్ర రన్నద్ర తప్ు కొతర గర భూముల్లచిింద్ర లయద్ని సీఎం అనరనరు. తెలంగరణ రరష్టయ ంా

ఏరుడిన్ తరరాతే యాద్రద్ర,ా వ్ేముల వ్రడ ద్ేవ్రయాలకు భూములు ఇచరిమని, భద్రాద్రక
ా ి కూడర భూములు
ఇస్రరమని, ద్ేవ్రలయాల అభివృద్రికి బడెిట్ల లనే నిధరలు కేట్ాయంచి ఖ్రుి చేస్త్ర రనరనమని సీఎం వ్ెలలడించరరు.
ద్ేవ్రలయ భూముల ప్రచరక్షణ, ఆలయాల ప్రచరక్షణ జరగరలని సీఎం అనరనరు.

యాద్రద్ర,ా వ్ేములవ్రడ, భద్రాచలం తరహాలోనే బాస్త్రకు స్త్రప్త లన్ర ప్ంప, ద్ేవ్రలయ అభివృద్రికి
స్త్ంబంధరంచి కరరరాచరణ రూప్ ంద్రంచన్రన్నట్ట
ల సీఎం వ్ెలలడించరరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

