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శ్రావణశుద్ధ నవమి శుక్ావరరం నుంచి ప్రారంభం కరనునన క్ృష్ణ వేణి పుష్కరరల పూరతిస్ా రయి ఏరరాట్ల పై
ముఖ్యమంత్రా శ్రా కె. చంద్ాశ్ేఖ్ర్ రరవు బుధవరరం తన అధికరర నివరసంలో సమీక్షంచారు. మహబూబ్ నగర్,
నలల గ ండ జిలలలల గుండా పావహిసి ునన క్ృష్రణనది ఇట్ీవలి వరరాలక్ు పరవళ్లల తొక్ుకతునన నేపధయంలో పవితా
పుష్కర స్రననాలక్ు భక్ుిలు కోట్లలదిగర తరలిరరనునానరు. వరుస సలవుల కరరణంగర భక్ుిల రదదీ మరతంత
పరగనుననది. ఈ నేపథ్యంలో పట్ిష్టమైన భద్ాతా ఏరరాట్ల నడుమ భక్ుిలక్ు ఎలలంట్ి అస్ౌక్రయం క్లగక్ుండా
ఏరరాట్ల
ల చేసినట్లట మంతుాలు సిఎంక్ు వివరతంచారు. బుధవరరం నాట్ి సమీక్ా సమలవేశంలో దేవరదాయ
ధరరాదాయ శ్రఖ్ మంత్రా ఇంద్ాక్రణ్ రెడషి, విద్ుయత్ శ్రఖ్ మంత్రా జగదదశ్ రెడషి, అట్వీ, బిసీ సంక్ేమ శ్రఖ్ మంత్రా
జోగు రరమనన, పశు సంవరధక్ శ్రఖ్ మంత్రా తలస్రని శ్రానివరస యలద్వ్, మునిిపల్ శ్రఖ్ మంత్రా కె.
తారక్రరమలరరవు, ఎంపీ బలలక సుమన్, ఎమాల్సిలు శ్రానివరస్ రెడషి, శంభీపూర్ రరజు, సిఎంవో అధికరరత
భూప్రల్ రెడషి తదితరులు ప్రలగొనానరు.

పన్నండేండల కోస్రరత వచేే పుష్కరరల సమయంలో భక్ుిలు క్ృష్రణనదిలో పూజలు, స్రననాలు, దాన ధరరాలు,
పితుా దేవతలక్ు పిండ పాధానాలు చేసతి పుణయం క్లుగుతుంద్ని పుష్కర కరలంలో చేసత ఆయల క్రాల వలన
శ్రరీరక్, మలనసిక్ మలినాలు తొలగత పవితాత, ఆధాయత్రాక్ తేజసుి క్లుగుతాయని భక్ుిల నమాక్ం. మన
రరష్ట ంర నుంచే కరక్ుండా పక్క రరష్రటరల నుంచీ క్ూడా భక్ుిలు తరలిరరనునానరు. అగసుట 12న ప్రారంభమై
పద్కొండురోజుల ప్రట్ల కొనస్రగత అగసుట 23న క్ృష్రణ పుష్కరరలు ముగతయనునానయి. ఈ సంద్రభంగర
ముఖ్యమంత్రా ఏరరాట్ల క్ు సంబంధించి వివరరలు సతక్రతంచడంతో ప్రట్ల సంబంధిత అధికరరులక్ు పలు

ఆదేశ్రలు జారీ చేశ్రరు. పలు ప్రాజెక్టులు నిండుతునన నేపథ్యంలో దిగువక్ు నీట్ిని విడుద్ల చేయడంలో
జాపయం చేయవద్ీ ని అధికరరులక్ు సిఎం సాష్ట ం చేశ్రరు. మహబూబ్ నగర్ లో ప్రారంభమైన మొద్ట్ి స్రనన
ఘలట్ నుంచి నలల గ ండలోని ఆఖ్రత పుష్కర ఘలట్ వరక్ు నది ప్ొ డవునా పుష్కలమైన నీరు ఇపాట్ికే
పావహిసి ుండడం పట్ల సిఎం సంతోష్ం వయక్ి ం చేశ్రరు. ఇంద్ుకోసం మహబూబ్ నగర్, నలల గ ండ జిలలలల
పరతధిలో ఏరరాట్ల చేసిన మొతి ం 81 పుష్కర స్రనన ఘలట్ల నిరరాణం పనుల పై సిఎం సంతృపిి వయక్ి ం చేశ్రరు.

గ ందిమలల లో ముఖ్యమంత్రా ద్ంపతుల పవితా స్రననం:
పుష్కరరల ప్రారంభం అగసుట 12న, శ్రావణశుద్ధ నవమి శుక్ావరరం ఉద్యం గం.5:58 ని.లక్ు ముఖ్యమంత్రా శ్రా
కె. చంద్ాశ్ేఖ్ర్ రరవు సతీసమేతంగర మహబూబ్ నగర్ జిలలల ఆలంపూర్ మండలంలోని గ ందిమలల
పుష్కరఘలట్ లో పవితా స్రననమలచరతంచి క్ృష్రణ పుష్కరరలను ప్రారంభంచనునానరు. ముఖ్యమంత్రా
గురువరరం స్రయంతాానికి ఆలంపూర్ చేరుక్ుని అక్కడష హరతత గెస్ట హౌజ్ లో బస చేస్ి రరు. తెలల లరత ఉద్యం
ముహూరి సమయలనికి సిఎం ద్ంపతులు పవితా స్రననమలచరతంచి అనంతరం జోగుళ ంబ అమావరరత ద్రశనం
చేసుక్ుని హైద్రరబలద్ క్ు త్రరుగు పాయలణం కరనునానరు. ఇంద్ుక్ు సంబంధించిన ఏరరాట్ల ను మంతుాలు
సిఎంక్ు వివరతంచారు.
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