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రాబో యే కాలంలో యాదాదరని
ి సందర్శంచే భక్తుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుత ందని దీనికి
అనుగుణంగా యాదాదరల
ి ో వసతి, రహదారులత, క్యయల ైనల వయవసథ ఉండాలని ముఖ్యమంతిి శ్రీ కె. చందిశేఖ్ర్
రావు అన్ాారు. రోజుక్త లక్ష మందరకి పెైగా భక్తులత వచ్చిన్ా ఎలాంటి ఇబబందులత క్లతగక్తండా దైవ దరశనం,
ఇతర సంపిదాయ ఆచారాలత, పూజలత నిరవహంచుక్తన్ే విధంగా ఏరాాటల
ల వుండాలన్ాారు.
బుధవారం మధ్ాయహాం ముఖ్యమంతిి యాదాదరల
ి ోని లక్ష్మీ నరసంహ స్ావమి దేవాలయంలో పిత్ేయక్ పూజలత
నిరవహంచారు. అనంతరం పిధ్ాన ఆలయం వునా యాదాదరల
ి ో జరుగుత నా అభివృదరి పనులను
పర్శ్రలంచారు. గరభగుడిత్ో పాటల పిధ్ాన ఆలయ పునర్ నిరాీణ పనులత జరుగుత నాందున త్ాత్ాాలక్
దరశనం కోసం నిర్ీంచ్చన బాలాలయానిా సఎం పర్శ్రలంచ్చ సంతృపు వయక్ు ం చేశారు. వీల ైనంత వరక్త భక్తులక్త
ఇబబందర క్లతగక్తండాన్ే అభివృదరి జరగాలన్ాారు. మూడంతసుుల క్యయల ైన్ కాంపెల క్స్ నిరాీణ సథ లానిా,
పితిపాదరత హనుమంత డి విగీహ సథ లానిా, వంటశాల పిదేశం, పిస్ాదాల తయారీల పాింత్ానిా ముఖ్యమంతిి
పర్శ్రలంచారు. అగనాయ పాింతంలో వుండాల్న నిరాీణాలపెై తగు సూచనలత చేశారు. స్ాాన గుండం,
మంచ్చనీటి సరఫరా వయవసథ , భూగరభ డన్
ై ేజీ, విదుయత్ సరఫరా కోసం చేసు ునా ఏరాాటల పెై అధ్రకారులను అడిగ్
వివరాలత త్లతసుక్తన్ాారు. అనంతరం పిధ్ాన ఆలయానికి సమీపంలోన్ే వుండే టంపుల్ సటి పితిపాదరత
గుటట ను ముఖ్యమంతిి పర్శ్రలంచారు. మొదటి దశలో 200 కాటేజీలత, ఉదాయనవన్ాలత, రోటరీలత, కాయంటిన్
తదరతర నిరాీణాలత్ో క్యడిన లే ఔట్ ను సఎం పర్శ్రలంచారు. గుటట పెై భాగంలోని ఎతు

పలాలలను

పర్గణలోకి తీసుక్తని కాటేజీల నిరాీణం చేపటాటలన్ాారు. అనంతరం పిధ్ాన ఆలయానికి ఈశానయ భాగంలో
వుండే 13 ఎక్రాల విసతు రణంలోని గుటట ను పర్శ్రలంచారు. పెిసడంట్ సూట్ త్ో పాటల వివిఐపలక్త
కనటాయంచడానికి అక్ాడ 15 సూట్్ ను నిర్ీంచే పాింత్ానిా ముఖ్యమంతిి పర్శ్రలంచారు. గుటట దరగువ
భాగంలో బస్ాటండ్, గోశాల తదరతర నిరాీణాల సథ లానిా ముఖ్యమంతిి పర్శ్రలంచ్చ ఎక్ాడ ఎ నిరాీణం రావాలో
సూచ్చంచారు. కాళేశవరం పాిజెక్టతలో భాగంగా యాదాదరక
ి ి సమీపంలోన్ే గంధమలల , బస్ావపురం ర్జారావయరుల

వసుున్ాాయని, వీటిత్ో పాటల గుటట క్త ఆనుక్తని వునా చరువులను క్యడా మిషన్ కాక్తీయ దావరా
అభివృదరి చేయాలని సఎం సూచ్చంచారు.
అభివృదరి పనుల పాింత్ాలను పర్శ్రలంచ్చన అనంతరం ముఖ్యమంతిి అధ్రకారులత్ో సమీక్ష్ా సమావేశం
నిరవహంచారు. టంపుల్ సటీగా అభివృదరి చేయనునా గుటట పాింతంలో అవసరమైనంత సథ లానిా సేక్ర్ంచాలని
సూచ్చంచారు. యాదాదరల
ి ో ఇపాటికన భక్తుల రదీి ఎక్తావైందని, భవిషయతు లో ఇంకా పెరుగుత ందని సఎం
చపాారు. దీనిని దృష్ట లో వుంచుక్తని గుటట క్త నలతవైపుల న్ాలతగు వరసల రహదారులత నిర్ీంచాలని
సూచ్చంచారు. వంగపలల నుండి గుటట క్త రావాడానికి న్ాలతగు ల ైనల రహదార్ నిరాీణానికి పితిపాదనలత సది ం
చేయాలన్ాారు. స్ావమి వార్ పూజక్త అవసరమయేయ పూలత పూయంచడానికి అవసరమయేయ మొక్ాలత
స్ాథనిక్ంగాన్ే పెంచాలని, ఉదాయన వన్ానిా అభివృదరి చేయాలని సూచ్చంచారు. దీనికి అనుగుణంగా
యాదాదరల
ి ోన్ే నర్రీ ఏరాాటల చేయాలని అటవీ శాఖ్ాధ్రకారులను ఆదేశంచారు. ఆగమ శాసు ై నియమాల
పికారమే యాదాదరల
ి ో ఏ నిరాీణమైన్ా జరగాలని సూచ్చంచారు. యాదాదరల
ి ో కాటేజీల నిరాీణానికి అన్ేక్
మందర
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పాిరంభించాలన్ాారు.
కారయక్ీమంలో మంతిి జగదీష్ రెడిి, పిభుతవ విప్ లత గ ంగ్డి సునీత, పలాల రాజనశవర్ రెడిి, ఎంప బూర
నర్యయ, ఎమీలేయలత పెైలల శేఖ్ర్ రెడిి, కిషో ర్, వైటిడిఎ సెాషల్ ఆఫతసర్ కిషన్ రావు, యాదాదరి ఇఒ గీత,
ఆలయ శలా ఆనంద్ స్ాయ, టంపుల్ సటి రూపశలా జగన్మీహన్ రావు, క్ల క్టర్ అనిత్ా రాంచందిన్
తదరతరులత పాలగొన్ాారు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

