ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 29-09-2016

వచ్చే ఏడాది దసరానాటికి యాదాదిి దచవాలయాన్ని అత్యదభుత్ంగా తీరచేదిది భక్తుల సందర్శనార్థం
సిదధం చ్చయాలన్న ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్ రావు అధికార్ులనభ ఆదచశంచ్ార్ు. ప్ిప్ంచంలోనే ప్ిత్చయక్
న్నరాాణ కౌశలంత్ో దైవభకిు ఉటిిప్డచ విధంగా ప్విత్ి శలపక్ళా నైప్ుణయంత్ో ర్ూప్ుదిది భక్తంటుని యాదాదిి
దచవస్ాథనం త్ుది నమూనాక్త ముఖ్యమంత్రి ఆమోదముది వేశార్ు. ప్ిధాన ఆలయ సమూదాయాల న్నరాాణం,
భక్తులత సేదతీరందభక్త న్నరచాంచనభని వివిధ ర్కాల కాటేజీల న్నరాాణాన్నకి సంబంధించి తీిడి వీడియో
ఫో టోలనభ

సిఎం

వీక్ించ్ార్ు. సిఎం సూచనల

మేర్క్త ఆగమశాసు ర ప్ండిత్ుల

న్నరిశాల

మేర్క్త

న్నరచాత్మవుత్ుని ఆలయ క్టి డాల తీిడి నమూనాల ప్టల ముఖ్యమంత్రి సంత్ృప్ిు వయక్ు ం చ్చశార్ు. బుధవార్
సిఎం కాయంప్ు కారాయలయంలో యాదాదిి ఆలయ న్నరాాణ ప్నభల ప్ురోగత్రకి సంబంధించిన సమీక్ా సమావేశం
న్నర్వహంచ్ార్ు. ఈ సమీక్ా సమావేశంలో ఐటి శాఖ్ మంత్రి కె.టి. రామారావు, వైదయ ఆరోగయ శాఖ్ మంత్రి
లక్ాారెడ,ిి ప్ిభుత్వ ప్ిధాన కార్యదరచశ రాజీవ్ శర్ా, ముఖ్యమంత్రి ప్ిిన్నిప్ల్ సెక్ీటరీ నరచింగ్ రావు, సిఎం
అదనప్ు ప్ిిన్నిప్ల్ సెక్ట
ీ రీ శాంత్ర క్తమారచ, సిఎం సెపషల్ సెక్ట
ీ రీ భూపాల్ రెడిి, యాదాదిి ఆలయ అభివృదిి
సంసథ సిఈఓ కిషన్ రావు, ఆరచిటెక్ేర్ ఆనంద్ స్ాయి, బడచ ర్వికిర్ణ్, ఈఒ గీత్ త్దిత్ర్ ఉనిత్ాధికార్ులత
హాజర్యాయర్ు.

ఐదభ రాజగోప్ురాలత్ో పాటు పాికార్ మండపాలనభ ప్ూరచుస్థ ాయి శలత్ో న్నరచాత్ం కానభని ప్ిప్ంచంలోనే
మొదటి దచవస్ాథనంగా యాదాదిి చరచత్ల
ి ో న్నలిచిపో నభనిదన్న ముఖ్యమంత్రి ఆనందం వయక్ు ం చ్చశార్ు. యాదాదిి
ఆలయ సముదాయాన్ని ప్ూరచుస్థ ాయి క్ృషణ శలత్ో న్నరచాత్ం కావడం విశేషమన్న సిఎం అభిపాియప్డాిర్ు. 500
మంది న్నష్ాణత్ుల ైన శలతపలత యాదాదిల
ి ో ఇప్పటిక శలాపలత చ్క్ిడంలో, త్దిత్ర్ న్నరాాణ ప్నభలలో
న్నమగిమయాయర్న్న అధికార్ుల దావరా త్లతసభక్తని సిఎం సంత్ృప్ిు వయక్ు ం చ్చశార్ు.

దైవ సన్నిధి, కాటేజీల నమూనా ప్టల సిఎం సంత్ృప్ిు
-----------------------------------------------యాదాదిల
ి ో భక్తుల బస కోసం న్నరచాంచ త్లప్ెటి న కాటేజీలక్త కొన్ని చిని చిని మార్ుపలత్ో ముఖ్యమంత్రి
ఆమోద ముది వేశార్ు. రాషి ప్
ర త్ర, ప్ిధాన్న, గవర్ిర్, సిఎం వంటి విఐప్ిలత దైవ దర్శనార్థం వచిేనప్ుపడు బస
చ్చసేందభక్త చ్చసు భని ప్ిత్చయక్ కాటేజీలత ‘‘దైవ సన్నిది’’ న్నరాాణాలనభ ప్ిక్ృత్ర ర్మణీయత్త్ో అడుగడుగునా దైవ
సన్నిదిలో సేదతీరచన చందంగా తీరచేదిదిడం ప్టల సిఎం అభినందించ్ార్ు. ఆగమ శాసు ర సూత్ాిలనభ త్ూచ్ా
త్ప్పక్తండా త్ంజావూర్ు వంటి వేల సంవత్ిరాల కింీ దటి స్ాంప్ిదాయ న్నరాాణ కౌశలాన్నకి యాదాదిి
దచవాలయం పాిణ:ప్ిత్రషి పో యనభనిదనాిర్ు. ప్ూరచుస్థ ాయి న్నరాాణాల అనంత్ర్ం యాదాదిి గుటి ప్ెైన వలిల
విరచయనభని ప్చేదనం త్దిత్ర్ ప్ిక్ృత్ర ర్మణీయ సభందర్ న్నరాాణాలత్ో ఆలయ ప్రచసరాల ఉష్ోణ గీత్లత
నాలతగు నభంచి ఐదభ డిగీల వర్క్త త్గే అవకాశం ఉందన్న ముఖ్యమంత్రికి అధికార్ులత వివరచంచ్ార్ు. 250
ఎక్రాలోల న్నరచాత్మవనభని వసత్ర గృహాల సముదాయాల న్నరాాణాన్నకి మొగుే చూప్ుత్ూ ఇప్పటిక ప్లత
కారోపరటు సంసథ లత ముందభక్త రావడం ప్టల సిఎం సంత్ృప్ిు వయక్ు ం చ్చశార్ు.

108 అడుగుల ఆంజనేయ విగీహ నమూనా ప్ిత్రమక్త సిఎం ఆమోదం
-------------------------------------------------------------యాదాదిి దచవస్ాథన క్త్ి పాలక్తడిగా 108 అడుగుల భారీ విగీహంత్ో న్నలవనభని ఆంజనేయ స్ావమి
పాలరాత్ర విగీహా నమూనాక్త ముఖ్యమంత్రి ఆమోదం త్లిపార్ు. ఇంత్టి భారీ విగీహాన్ని తీరచేదిది ంచ దభక్త
చ్ైనాక్త చ్ందిన ర్ూప్శలతపలత ముందభక్త వచ్ాేర్ు. భారీ ఆంజనేయ విగీహా న్నరాాణాన్నకి ఆరచిటెక్ేర్
ఆనందస్ాయి ఆధవర్యంలో దచవాలయ క్మిటీ సభుయలత త్వర్లో చ్ైనానభ సందరచశంచనభనాిర్ు. పాలరాత్రత్ో
త్యార్ు చ్చసిన మోడల్ ప్ిత్రమనభ వారచకి అప్పగచంచి భారీ విగీహ ర్ూప్క్లపనక్త నాంది ప్లక్నభనాిర్ు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

