
 

 

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 

ప్ంచాయితీ రాజ్ మరియు గ్ాా మీణాభివృదధి  మరియు గనుల శాఖ మంత్రర వరయులు 

ప్త్రరక ప్రకటన 

- సెెట ెంబర్ 1న వ ైయస ఆర్ ెనషన్ కానుక ెంిణీకి సరవెం సిద్దెం 

- 59.18 లక్షల మెంది ెనషనరలకు రూ.1382.63 కోట్లల  విడుద్ల 

- 2.66 లక్షల మెంది వాలెంట్ీరల దవవమా ఇెంట్ిెంట్ికి ెనషనల  ెంిణ ీ

- మూడు మోజులలల  నూరుశాతెం ెనషనల ను ెంిణీ చేయాలి 

- డిఆర్ డిఎ కాల సెెంట్రల దవవమా రయవేక్షణ 

- ఆర్ బిఐఎస దవవమా ెనషనరల పేషియల అథెన్టట కేషన్  

- లబిిదవరులకు బయోబెట్ిిక్, ఐమిస విధవనెం 

             వ ైయస ఆర్  ెనషన్ కానుక కిెంద్ 59.18 లక్షల మెంది లబిిదవరులకు ెనషనల  
ెంిణీకి ిభుతవెం సరవెం సిద్దెం చేసినట్లల  మాషట ర గ్ాా మీణవభివృదిి , ెంచవయతీమాజ  శాఖ 
మెంత్రి శా్ర ెదిద మెడిి  మామచెందవి మెడిి  క ికట్నలల తెలిపారు.   ఆగషటట  న ల ెనషన్ 
మొతవా లను సెెట ెంబర్ 1వ తేదీన నేరుగ్ా లబిిదవరుల ఇెంట్ి వదేద , వామి చేత్రకి 
అెందిెంచవలనన ముఖయమెంత్రి శా్ర వ ైయస జగన్ సెంకలపెంలల ఫాగెంగ్ా అధికార యెంతవిెంగెం 
అన్టన ఏమాపట్లల  చేసినట్లల  వ లల డిెంచవరు. బుధవారెం (సెెట ెంబర్ 1వ తేదీ) తెలల వారుజాము 
నుెంచే వాలెంట్ీరుల  ెనషనల  ెంిణీ కారయకామాన్టన పాిరెంభిస్ాా రన్ట అనవనరు. ఈ బేరకు ెనషనల  
కోసెం ిభుతవెం రూ.  



 

 

1382.63 కోట్ల  రూపాయలను ఇపట్ికే విడుద్ల చేసిెంద్న్ట తెలిపారు. ఈ మొతవా లను 
గ్ాా మ, వారుి  సచివాలయాలకు ెంిణీ చేశామన్ట , సచివాలయాల దవవమా వాలెంట్ీరుల  
ెనషనరలకు వామి ఇెంట్ి వద్ద , నేరుగ్ా ెనషనరల చేత్రకే  ెనషన్ మొతవా లను అెంద్చేస్ాా రన్ట 
అనవనరు.  ఇెంద్ుకోసెం 2.66 లక్షల మెంది వాలెంట్ీరుల  సిద్దెంగ్ా వుననట్లల  తెలిపారు. 
లబిిదవరులకు ెనషన్ అెంద్చేసే సెంద్రబెంలల గుమాిెంు కోసెం బయోబెట్ిిక్ , ఐమిస 
విధవనవలను అమలు చేసుా నవనమన్ట , అలాగ్ే ఆర్ బిఐఎస విధవనెంను కూడవ 
అెంద్ుబాట్లలలకి తీసుకువచవామన్ట తెలిపారు.   స్ాెంకేత్రక కారణవల వలల  ఏ కకమికీ ెనషన్ 
అెంద్లేద్నే పిమాయద్ు మాకుెండవ అన్టన జాగాతాలు తీసుకునవనమన్ట తెలిపారు. ెనషన్ 
మొతవా లను మూడు మోజులలల  నూరుశాతెం ెంిణీ ూమాి అభయయలా వాలెంట్ీరలను 
ఆదేశెంచవమన్ట అనవనరు. ెనషనల  ెంిణీ ికిాయలల 15వేల మెంది వ లేేర్ ఎడుయకేషన్ 
అసిసెట ెంట్స్, వారుి  వ లేేర్ డెవలప బెెంట్స సెకాట్మీలు ఫాగస్ావములు అవుతవరన్ట 
ేమకకనవనరు. మాషట రెంలలన్ట 13 జిలాల ల డిఆర్ డిఎ కామాయలయాలలల న్ట కాల సెెంట్రల దవవమా ెనషనల  
ెంిణీన్ట రయవేక్షిస్ాా మన్ట తెలిపారు. 

                                               పెదధి రెడ్డి  రామచందార రెడ్డి  

ప్ంచాయితీ రాజ్ మరియు గ్ాా మీణాభివృదధి  మరియు 
గనుల శాఖ మెంత్రి వరుయలు. 

స్థలం : విజయవాడ 

తేదధ : 31 .08.2021 

 

 


