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జిలా్ల కలెక టర్తాో సచివాలయం నంచి రాష్ట్ట పంచాయతీరాజ్, 

గ్రామీణాభివృద్ద ిశాఖామంగ్రతి శ్ర ీపెద్దరిెడ్డ ిరామచంగ్రారెడ్డ ి

వీడ్డయో కాన్ఫ రెన్స్ . 
- పాలొ్గన్న  పంచాయతీరాజ్ కమి్న్ర్ శ్ర ీగిరిజాశంకర్, పలువురు అధికారులు  

- వివిధ జిలా్లల నంచి వీడ్డయో కాన్ఫ రెన్స్  లో పాలొ్గన్న  జిలా్లల కలెక టరాు 

*మంగ్రతి శ్ర ీపెద్దరిెడ్డ ిరామచంగ్రారెడ్డ ిారి కామంట్స్ * 

- ఉపాధి హామీ పనలపై జిలా్ల కలెక టర్ లకు ఆదేశాలు.  

- రాష్ట్ట వాా పతంా గ్రామ సచివాలయాలతో పాటు ఇతర్ ఉపాధి హామీ పనలు 

తక్షణం గ్రపార్ంభించాలి. 

- అన్నన  పనలకు ఈనెల 15 నాటికి పరిపాలనా అనమతులు ఇవాా లి. 

- ఈనెల 18 తేదీ లోా సంకేతిక అనమతి అంద్దంచాలి.  

-  21 నాటికి గ్రరండ్ లో పెగ్ మారిక ంగ్ ఖచిి తంా జర్ాలి.   

- డ్డసంబర్ 31 నాటికి ఎఫ్ టి ఓ అప్ లోడ్ జర్ాలి.  

- గ్రామాలాో అతా ంత గ్రపాధాన్ా తా గ్రకమంా అయిదు పనలు.  

- మొదటి దశలో గురితంచిన్ గ్రామ సచివాలయ భవనాల న్నరాా ణం. 

- గ్రపాధాన్ా తా గ్రకమంలో సిసి ష్టైనేజీలు. 

- ఉాద్ద నాటికి అంద్దంచే ఇళ్ళ  శ్సలాల్లలకు సంబంధించి మర్క పనలు. 

- మన్బడ్డ నాడు-నేడు కింద గురితంచిన్ పాఠశాలల గ్రపహరీ గోడల న్నరాా ణం.  

- న్నర్కాా్ష్య న్నకి గురైన్ గ్రామాలాో చేపట్టట ల్ి న్ సిసి రోడ ాన్నరాా ణం  

- ఈ పనలన గ్రపాాన్ా తా గ్రపార్ంభించాలి.  

- జిలా్లలాో ఉపాద్ద హామీపై న్నర్కాా్ష ంా వా వహరిస్తత సహంచేద్ద లేదు.  

- పనల వి్యంలో... నాణా తలో రాజీ పడవదిు.  

- న్రేా లో భాగంా నాడు-నేడు స్కక ళ్కాు గ్రపహరీ న్నరాా ణాలకు న్నధులన 

కేట్టయిస్తతనాన ం.  

- ఆర్ డబాా్ల్ ఎస్ కింద వున్న  వాటర్ హెడ్ ట్టా ంక్ లకు ర్ంగులు వేయాలి.  

- గ్రామీణ గ్రపాంతాలాో సిసి ష్టైన్స లు పూడ్డపోకుండా కవరింగ్ పనలు కూడా 

చేపట్టట లి.  

- సగ్రకమంా పనలు చేస్త కాంగ్రట్టక టర్ లకు వంటనే బిలాుల చెలింాపు జరిగేల్ల 

చర్ా లు తీస్తకోవాలి. 

- ఈ పనలకు సంబంధించి బిలాులు పెండ్డంగ్ లేకుండా చూసత ం. 



- గ్రపతి న్నయోజకవర్ంొకు రూ.15 కోటాు ఇపప టికే కేట్టయించాం. 

- ఈ న్నధుల నంచి జరిగిన్ పనలకు వంటనే మూడు విడతలాో బిలాులు 

చెలింాచాలి.  

- ఇస్తక పాలసీలో భాగంా చెక్ పోస్ట ల వి్యంలో కలెక టర్ లు బాధా త 

వహంచాలి. 

- జిలా్ల ఎసీప లతో సమన్ా యం చేస్తకోవాలి.  

- రాష్ట్ట వాా పతంా 91 చెక్ పోస్ట లు సిదమియాా యి.  

- ఇంకా 242  చెక్ పోస్ట లు పూరిత కావాలి్  వుంద్ద.  

- ఆరి లాక భార్ం లేకుండా అన్నన  న్నధులు ఇస్తతనాన ం.  

- గ్రపభుతా  న్నర్ ణయాలకు అనగుణంా కలెక టర్ లు సమన్ా యం చేస్తకున్న 

పన్నచేయాలి. 

 


