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ముఖ్యమంతి్ర కార్ాయలయము 
తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పత్రికా పకిటన-01      తదే:ి 3-02-2019 

 ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్శిేఖ్ర్ రావు ఆదివారం యాదాదిలిో పరయట ంచారు. 
ఉద్యం బేగంపేట న ంచి హెలికాయపటర్ దాారా బయలుదేరి యాదాది ిచేరుకున్ాారు. 
తొలుత యాదాది ి చ టటట  త్రరిగి ఏరియల్ సరవా నిరాహ ంచారు. పధిాన 
ఆలయమునా గుటటప ైన్ా, ట ంపుల్ సిటీగా అభివృదిి  చేస ు నా గుటటప ైన్ా, 
ప ిసిడెనిియల్ సూట్ నిరిిస ు నా గుటటప ైన్ా జరుగుతునా నిరాిణాలన  హెలికాపటర్ 
దాారా పరిశీలించారు. తరాాత బాలాలయంలో శీీ లక్ష్మి నరిసంహస్ాామని 
ద్రిశంచ కున్ాారు. పితేయక పూజలు నిరాహ ంచారు. ఆలయ పధిాన అరచకుడు లక్ష్మి 
నరిసంహచారుయలు ఆధ్ారయంలో వేద్ పండితులు ముఖ్యమంత్రికి ఆశీరాాద్ వచనం 
చేశారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి పధిాన దేవాలయ పునరిారాిణ పన లన  
పరిశీలించారు. నిరాిణంలో ఉనా పిధాన ఆలయం, మంటపం, గరభగుడ,ి బాహయ 
ప్ాికారాలు, అంతర పికారాలు, మాడవీధ్ లు, రథశాల, వతి మంటపం, ధ్ాజసుంభం, 

పసి్ాద్ం క ంటరుు , శివాలయం పన లన  పరిశీలించారు. అధికారులకు, శిలుులకు 
తగు సూచనలు చేశారు. పధిాన ఆలయమునా ప్ాింతంలోని 173 ఎకరాలోు  
జరుగుతునా పన లన  పరిశీలించారు. ఆ తరాాత ట ంపుల్ సిటీగా అభివృదిి 
పరుస ు నా గుటటన  సంద్రిశంచారు. అకకడి పన లన  పరిశీలించారు. రెండు 
గుటటలన  కవర్ చేసూు  ఔటర్ రింగు రోడుు  నిరిిస్ాు మని, నిధ్ లు వ ంటనే్ మంజూరు 
చేస్ాు మని చెప్ాురు. యాదాది ి దేవాలయం పునరిారాిణ పన లనిాంట నీ 
సమాంతరంగా చేయాలని చెప్ాురు. వంద్ల ఏళ్ు  ప్ాటు నిలిచిప్ో యే శాశ్ాత 
నిరాిణం కాబట ట  ఎలాంట  తొంద్రప్ాటు, తొటుిప్ాటు లేకుండా పన లు చేయాలని, 

న్ాణయత విషయంలో రాజీపడవద్దని సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి వ ంట మాజీ మంత్రి 
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జగదీశ్ రెడిు , ఎంపిలు జె.సంతోష్ కుమార్, బూర నరసయయ గ డ్, బడుగుల లింగయయ 
యాద్వ్, ఎమ్మిలేయలు గ ంగిడి స నిత, ప ైళ్ు  శేఖ్ర్ రెడిు , గాయద్రి కిశోర్, మరిీ జన్ారథన్ 
రెడిు , కంచరు భూప్ాల్ రెడిు , ఎమ్మిల్ససలు కిీష్ాా రెడిు , కరెా పభిాకర్, మాజీ మంత్రి ఉమా 
మాధ్వరెడిు , స ుషల్ ఆఫీసర్ కిషన్ రావు, కలెకటర్ అనితా రామచంద్ని్, రాచక ండ 
సిపి మహేశ్ భగవత్, ఆలయ ఈవో గీత తదితరులున్ాారు. 
అన్నదాన్ సతి్ం కోసం ర్ాజు వెగెస్ాన 10 కోట్ల  విర్ాళం:  
 యాదాదిలిో అనాదాన సతంి నిరిించడం కోసం హెైద్రాబాద్, విశాఖ్పటాం 
నగరాలోు  పలు సాచఛంద్ కారయకీమాలు నిరాహ స ు నా రాజు వ గెస్ాా (Raju 

vegesna) ఫ ండేషన్ సభుయలు ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్శిేఖ్ర్ రావుకు రూ.10 కోటు  
విరాళ్ం అందించారు. ఫ ండేషన్ అధ్యక్షుడు అనంత కోట  రాజు, కారయద్రిశ ఆనంద్ర 
రాజుల ఆధ్ారయంలో యాదాదిలిో ముఖ్యమంత్రిని కలుస కునా సభుయలు చెకుక 
రూపంలో విరాళ్ం అందించారు. అనాదాన సతంి నిరాిణానికి ఇంతకంటే ఎకుకవ 
వయయం అయన్ా భరిస్ాు మని వారు ఈ సంద్రభంగా ముఖ్యమంత్రికి హామీ ఇచాచరు. 
యాదాదిలిో సతాిలు, గెస ట  హౌజులు నిరిించడానికి చాలా మంది దాతలు 
ముంద్ కు వస ు న్ాారని ముఖ్యమంత్రి ఈ సంద్రభంగా చెప్ాురు. ఇపుట కి 43 

మంది దాతలు తలా రూ.2 కోటు  ఇవాడానికి ముంద్ క చాచరన్ాారు. వారంద్రికీ 
సిఎం ధ్నయవాదాలు తెలిప్ారు.  
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           సిపిఆర్ఓ ట్ు సిఎం 


