
పత్రికా పికటన 

 ఆంధ్రి భవన్ లో ఘనంగా 72వ గణతంతి దినోతసవ వేడుకలు.  
 ముఖ్యమంత్రి జగన్ యువ నరయకతవంలో రాష్్టరం వేగవంతమ ైన అభివృదిి  సాధ్ించగలగుత ంది - 

పి ఆర్ సి అభయ్ త్రపిాఠ ి(ఐ ఏ ఎస్) 

 జాతీయ సామాజిక సహాయ కార్యకరమం లో భాగంగా  పెనష న్ పంపణిీ కి సంబంధ్ించి ఒకక 
ఫిరాయదు కూడర రాని రాష్్టరం ఆంధి్ పిదేశ్ : ఆర్ స ిభావాా సకససనర (ఐ పీ ఎస్) 

 ఆంధ్రి భవన్ ఉదయ యగులకు, మీడియా, పో లీసు వారికి  గణతంతి దినోతసవ శుభాకాంక్షలు 
తెలియజససిన ఆర్ స,ి పి ఆర్ సి 

ఏపీఐస ి- నయయఢలీిీ - జనవరి 26 - మంగళవార్ం : 

72వ గణతంతి దినోతసవ వేడుకలను సాా నిక ఆంధ్రి భవన్ లో ఘనంగా నిర్వహ ంచరర్ు. ఈరోజు ఉదయం 
8 గం.లకు పాిర్ంభమ ైన ఈ వేడుకలలో పిినిసపల్ రెసిడెంట్ కమిష్టనర్ (ప ిఆర్ సి) అభయ్ త్రిపాఠి (ఐ ఎ 
ఎస్), రెసిడెంట్ కమిష్టనర్ (ఆర్ సి) భావాా సకససనర  (ఐ పి ఎస్), ఏపీ భవన్ ఉదయ యగులు మరియు పో లీస్ 
సిబబంది పాలగొ నరార్ు.  

మొదటగా రెసిడెంట్ కమిష్టనర్ భావాా సకససనర అంబేదకర్ విగరహానికి పూలమాలవసే ి
నివాళులరిపంచరర్ు. అనంతర్ం పిినిసపల్ రెసడిెంట్ కమిష్టనర్  అభయ్ త్రిపాఠి జాతీయ జెండర 
ఎగుర్వేసి పో లీసుల గౌర్వ వందనం సీవకరించరర్ు.  

ఈ సందర్భంగా ఆర్ సి భావాా సకససనర మాటాీ డుతూ  2020 వ  సంవతసర్ంలో  111 కసంది పిభుతవ 
పథకాలను అమలు చేసుు నాందుకుగాను ఆంధి్పిదేశ్ రాష్టా్ ర నికి ర్ూ. 15,545 కోటలీ  విడుదలయాయయని, 

ఇది అంతకు ముందు ఏడరది కంటే 11.96 % అధ్ికమనరార్ు. ఎమ్ ఎన్ ఆర్ ఈ జి ఎస్ పథకానికి 8వేల 
కోటలీ  మంజూర్యాయయని తెలిపార్ు. వయవసాయం,  పశుసంవరి్కం, వ ైదయ మరియు రోగ నివార్ణ 
సంబంధ్ిత పథకాలు, జాతీయ సామాజిక  సహాయ కార్యకరమం, బేటీ బచరవో బేటీ పడరవో..ఇలా మొతు ం 
14 పథకాల అమలుకు కసందిం నుండి ర్ూ. 14,034 కోటలీ  రాష్టా్ ర నికి మంజూర్యాయయని తెలిపార్ు. 
రానునా మూడు న లలోీ  కసంది పిభుతవ పథకాల అమలుకైె  రాష్టా్ ర నికి ర్ూ. 4400 కోటలీ  విడుదల 
కానునరాయనరార్ు. జాతీయ సామాజిక  సహాయ కార్యకరమం లో భాగంగా  పెనష న్ పంపిణీ కి 
సంబంధ్ించి మన రాష్్టరంలో ఒకక ఫిరాయదు కూడర రాని  కార్ణంగా రాష్టా్ ర నిా, ముఖ్యమంత్ర ి జగన్ 
నరయకతవ పటిమను పిధ్రనమంత్రి మోడీ కూడర పిశంసించరర్నరార్ు.  



 

గత సంవతసర్ కాలంలో ఆంధి్పిదేశ్ భవన్ పిసాా నరనిా వివరిసయు  ఏపీ భవన్ లో మొతు ం 105 మంద ి
ఉదయ యగులు ఉనరార్ని, వారిలో 17 మంది కోవిడ్ బారిన పడటం జరిగిందనరార్ు. ఏపీ భవన్ ఉదయ యగులు 
మాసుక ధ్రించటం, శానిట ైజర్ వాడటం, సామాజిక దయర్ం పాటించడం వంటి కోవిడ్ నియమ 
నిబంధ్నలు తూచర తపపకుండర పాటించడం వలీ ఏపీ భవన్ లో కోవిడ్ మర్ణరలు లేకుండర 
చేయగలిగామనరార్ు. గత ఏడరది పెండింగోీ  ఉనా 195 బిలుీ లలో 166 పూరిు చేయగలిగామని 
పేరకకనరార్ు. వ దైయ సేవలను అందించడరనికి తవర్లోనే డరక్ర్ ను నియమించనునాటలీ  తలెిపార్ు. 
కోవిడ్ సందర్భంగా మూయబడిన ఏపీ భవన్ కాయంటీన్ ఈ న ల 28 నుండ ి
పునఃపాిర్ంభమవుత ందనరార్ు. 

 

అనంతర్ం పిినిసపల్ రెసిడెంట్ కమిష్టనర్ అభయ్ త్రిపాఠి పిసంగిసయు  గత సంవతసర్ం కోవిడ్ వలీ 
ఇబబందులు ఎదురెైనర కృషి, పటల్ దలత  కోవిడ్ ను ఎదురోకవడంలో రాష్్టరం, ఏపీ భవన్ విజయం 
సాధ్ించరయనరార్ు. రాష్్టర విభజనరనంతర్ం మన పరిశరమ, అతయయతు మ నరయకతవం వలీ రాష్్టరం అత్ర 
తకుకవ సమయంలోనే వేగవంతమ ైన అభివృదిి  సాధ్ించిందనరార్ు. గార మాలలో అంతరాా లం 
(ఇంటరెాట్), ఇంటి ముంగిటకస నితరయవసర్ వసుు వుల సర్ఫరా, అందరికీ ఇళుు, మహ ళా పొ దుపు 
సంఘాలకు సునరా వడీీ , రెైతయలకు రాయితీ భరోసా, రెైతయ భరోసా కసందరి లు, ఉచిత విదుయతయు , అమూల్ 
పాల వ లుీ వ, జగననా అమమఒడ,ి జగననా జీవకరా ంత్ర, జగననా విదరయ దీవ న, జగననా గోర్ుముదద , 
జగననా వసత్ర దీవ న, మనబడి నరడు-నేడు, ఇంగలీష్ మాధ్యమంలో విదయ మొదల నై సంక్షసమ పథకాల 
వలీ రాష్్టరం సంక్షసమాంధి్పిదేశ్ గా మారిందనరార్ు. ముఖ్యమంత్రి జగన్ యువ నరయకతవంలో రాష్్టరం 
నయతనోతేు జంత  అభివృదిి లో కొతు  పుంతలు తొకుకత ందనరార్ు. వేగవంతమ ైన వృదిి  నమోదు చేసని 
రాష్టా్ ర ల జాబితరలో ఆంధి్పిదేశ్ అగరసాా నం సాధ్ంిచిందనరార్ు. ఆంధ్ుి లు పిత్రభావంతయలుగా గురిుంపు 
పొ ందరర్ని, వారి కృష,ి సాహసం, పటల్ దల వలీ వార్ు సాధ్ించిన బిర్ుదులు, పుర్సాకరాలు, విజయాలే 
ఇందుకు నిదర్శనమనరార్ు. ఈ శుభదినరన ఆంధి్పిదేశ్ ను అభివృదిి  చెందిన సుఖ్సంత ష్టాల రాష్్టరంగా 
చేయడరనికి అందర్ూ పాటలపడరలనరార్ు. ఏపీ భవన్ దేశంలోనే పేర్ు పిత్రష్్టలు కలిగినదిగా ఉండరలని, 

ఉంటలందని ఆకాంకి్షసుు నరాననరార్ు. 


