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*పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.*

*ఉపమ�ఖ�మం�� (పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ) బ��� మ����ల��య�డ�, పం��య��ా�,
��ా �ణ��వృ����ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ���ాలకృష� �������, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ క�షన� ��న శ�ధ�,
���ష� క�షన� �ాం� �ి�య� �ాం�ే, స�చ� ఆంధ� �ా�����ష� ఎం�� �ి సంప� క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల�
�జర�.*02–05–2022,
అమ�ావ�.

పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

ఉ�ా�� ��పథకం, ��ా �ణ రహ��ర�ల�, ��గ��ట���ౖ ��లక స�� �ర���ం�న �ీఎం.

మ�����ాం�� జ��య ��ా �ణ ఉ�ా�� �� పథ�ా��� సంబం��ం�న పనుల ప�గ�� �వ��ం�న అ���ార�ల�.
�ల�� ల �ా���ా పనుల ప���గ�� �వ��ం�న అ���ార�ల�.
����త గడ�వ�ల��ా ల����� �ేర�క�ంట�మన� అ���ార�ల�

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�... :
�ెర�వ�లను �ాల�వల ����ా  అనుసం��నం �ే�� ��శ�ా ప��ేయ�లన� �ీఎం.
త����ా �ానున� ఐ�ేళ�ల� ప���ెర�వ�ను ������, �ీడ� ������ �� �ం� �ేయగ����ే... �ట�ఎద����
��ా��ంచగల�గ���మన�  �ీఎం
కడప, అనంతప�రమ� ల�ంట� ��ా ం��ల��  �ాల�వల� ����ా ట��ంక�లను క����  �ేయ��.
����� సంబం��ం�న సమగ� ప�ణ��కను ర��� ం��ం��ల� ఆ�ే�ం�న �ీఎం.

త���తగ�న భవన ��ా�ణ�ల ప����
ఆ�����ల�, ���ట� ల�ౖబ���ల�, ��ా మ స��ాలయ�ల�, �ల�� ������ క� సంబం��ం�న భవన ��ా�ణ�లను త���తగ�న
ప���� �ేయ�ల� అ���ార�లను ఆ�ే�ం�న �ీఎం.
�ట���ౖ ప��ే�క ���స ��ట�� లన� మ�ఖ�మం��.
ప����ట� నవర���ల� �� ట� ఉం�ేల� చూ��ల� ఆ�ేశం.

గత ప�భ�త� హయ�ంల�� �ల�� ల� మనం �ె��ం���� �ావడం�� ఇబ�ందుల� వ����.
అ��� ఇబ�ందుల� అ��గ�ం� ఆ బ�ా�ల� �ె��ం��ం.
భవ��లను �ల�ౖనంత త�ర�ా ప���� �ేయ��.
భవన ��ా�ణ పనుల� ఆగక�డదు... అల�గ� పనుల� �ేసు� న��ార� నష��� క�ం�� త��న జ�గ�త�ల� �సు���ా�.

ఉ�ా�� �� పనుల�క� సంబం��ం�... �ల�� ల� అ� ల��  �� �ాట� �ె��ంప�ల��  క��� ఆలస�ం �ాక�డదు.
ఈ ��రక� అవసర���న ప�ణ��క మ�ందు�ా�� �ేసు���ా�.
అవసర����ే ���� �ా� �ల� �����సం ప��ే�క అ���ా��� �య�ం���.
��ా మ స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల స� �త�ం ��ల�గ� ర�ాల భవ��ల ��ా�ణ�ల� ప���� �ా�ాలన� �ీఎం

��ౖయ�ా��  జలకళ..
��ౖఎ� ఆ�  జలకళ ��ంద అర�� ల�ౖన ���త�లక� బ� ర�, �ట�ర�, ��ౖప�ల� అ�� ప�భ�త��� ఇసు� ం��.



ఈ పథకం ��ంద ��ణ����న �ట�ర��  ఎం�ిక �ేయ��.
175 ��జవ�ా� ల��  ప�� ��జకవర�ంల� ��గ��  ఉం���. ��� గ���ం� ప�జలక� అవ�ాహన క���ం��లన� �ీఎం
��జకవ�ా� ��� ఒక ��గ��  అందుబ�ట�ల��� �సుక��ా�ాలన� మ�ఖ�మం��.
ఇప�ట�వరక� 13,245 బ� ర��  ���ామన� అ���ార�ల�.
ఒ��� బ� ర�క� క�సం ర�.4.50 ల�ల ఖర�� �ేసు� ���మన� �ీఎం.
బ� ర� �����ం� డబ��ల� ���త� అ��ం� క� ��ర��ా (���ట� ���నంల�) జమ �ే�ి.. .అత� నుం� ����ం� అ��� �ధం�ా
ఏ�ా�ట� �ేయ�లన� �ీఎం
���వల�  లం��ల� ల�� వ�వస�ను �సుక��ాగల�గ���మన� �ీఎం.
����� త��న �ధం�ా ఎ� ఓ�ీల� ర��� ం��ం��లన� �ీఎం.
ఫ�తం�ా మ��ంత �ారదర�కత ��ర�గ�త�ందన� �ీఎం.
ఐదు ఎక�ాలల�ప� అర�త ఉన� ���త�లక�అ�� ర�ాల ��క�ా�ల�� ఉ�త బ� ర�.
5–10 ఎక�ాల మధ�ల� ఉన� ���త�లక�  ��వలం �����ం�  మ�త��� ఉ�తం.

��ా �ణ ��ా ం��లల� ��డ�� ....
��ా �ణ ��ా ం��ల��  క��� ��డ�ను య�ద�  ��ా �ప��కన �ేపట�� లన� �ీఎం.
��డ�  మరమ�త�లక� సంబం��ం� ఇంత ��ద�  �త�ంల� ఎప��డూ ఖర�� ��ట�ల�దు.
ఆ�  అం�  �ల� ఇప�ట��� పనుల� ��గం�ా జర�గ�త�����.
��ా �ణ ��ా ం��ల�� ��డ� ��ా�ణ పనులక� త�ణ�� ప���ాల��పర���న అనుమత�ల� మం�ర� �ేయ�ల�
అ���ార�లక� ఆ�ేశం.
��ంట�� ట�ండర�క� ����� లన� �ీఎం.
అనంతరం త�ణ�� పనుల� ��ా రం�ం��ల� ఆ�ేశం.
ఆ�  అం� �, పం�����ా�  ��ం��ంట�ల�నూ ��డ� క� సంబం��ం� ��డ�-��డ� �� ట�ల� ��� ���  �ేయ��.

�� 15 -20 �ే��ల ��ట�కల��  పనుల� ��ా రంభం �ా�ాలన� �ీఎం.
పం��య��ా� ��డ� మరమ�త�ల�, ��ా�ణ���� సంబం��ం�న పనుల� అత���క ��ా ��న�త�� ప���� �ేయ�లన�
�ీఎం.
�ా�  హ� �  �ీ� �ట� ��డ�  �షయంల� ��ంట�� చర�ల� �సు���ాల� ఆ�ేశం.

��ా మ, �ార�� స��ాలయంల� ��డ�-��డ� పనులక� సంబం��ం� �ద�, ��ౖద� ఆ��గ�ం, రహ��ర�ల���ౖ �ేపట��న పనులక�
సంబం��ం� �� ట�లను ��� ���  �ేయ�లన� �ీఎం.
���త� భ���ా ��ం��� లక� సంబం��ం�న �� ట�లను క��� ��� ���  �ేయ��.

జల�వ�  �ష�  ��ంద జగనన� �ాల�ల��  �ట�సరఫ�ా అత���క ��ా ��న�త�� �ేపట�� లన� �ీఎం
జల�వ� �ష� క� సంబం��ం� ��బ�ర�� , ��ంద�ం సమన�యం�� అవసర���న చర�ల� �సు���ా� అ���ార�లక� �ీఎం
ఆ�ేశం.

�ా��  ����   �������ం� ...
��ా మ�ల��  మ�ర�గ��ట� �ాల�వల� �ర�హణ, �ెత�  ��కరణక� అత���క ��ా ��న�త ఇ�ా�లన� �ీఎం.
��ా మ�లల�  ��డ��ద మ�ర�గ��ర�, �ెత�  ల�క�ం�� త��న చర�ల� �సు���ాల� ఆ�ేశం.
�ా��  ����   �������ం�  �ర�హణ ��ంద �ేపడ�త�న� పనుల�� అ��� బర� ��ట��� 100�ాతం ప���� �ా�ా�.
అ��� బర� 2 ��ట��� ఏ ��ా మం ������ �ా��  ����   �������ం�  ప�ా��ా ఉం���, ఊర��� ���� �ా క��ిం���.
2 ��ట�  డ�� �న�ను అ��� బర� ��ట���  �ిద�ం�ా ఉంచు��మన� అ���ార�ల�.
త��, �� �� �ెత�ల��ౖ �������ా అవ�ాహన క���ం��లన� �ీఎం.



ప�� పం��య��� �ెత�  తర�ంప�నక� ట�� క��  ఉం�ేల� ల��ం�ా ��ట�� ���ాలన� �ీఎం
దశల�ా���ా ���� �ేర����ాలన� �ీఎం
��డ�� �ద ఎక��� �ెత� , మ�ర�గ��ట� ప��ాహం క��ించక�డద� ఆ�ేశం.
��� ���జ� ట�� ల�� ���న��  ��ంబర��  ప����ా మంల�నూ ��� ���  �ేయ�లన� �ీఎం.
�ా��  ����   �������ం� క� సంబం��ం�న �ా� � �త� ���ల� �ె��ంప�నక� అత���క ��ా ��న�త ఇ�ా�లన� �ీఎం.

�����  ����   �������ం� ...
�త�ం �ాష� � �ా�ప� ం�ా అ�� పం����ల��  దశల�ా���ా �����  ����   �������ం�  �ేపట�� లన� �ీఎం
46 ����� ట��� ��ం� �ా� ంట�� ��ా�ణం �ేపట��న త�ా�త 632 ��స���� ం� �ష�� అందుబ�ట�ల��� �సు���ా� మన�
అ���ార�ల�.
����� సంబం��ం� సమగ� �ా�ా�చరణ ప�ణ��కను �సుక��ా�ాలన� �ీఎం.
13��ల ��ా మ పం��య�ల�� క��� మ�ర�గ��ట��ార�దల వ�వస� ఉం�ేల�... ��డ��ద �ెత� , �ాల�వల�� మ�ర�గ��ర�
ఓవ� ���  �ాక�ం�� సక�మం�ా �ర�హణ �ేపట�� �.
ఇందుక� అవసర���న సమగ� �ా�ా�చరణ ప�ణ��క తయ�ర� �ేయడం�� �ాట�... ���� �ాధ����నంత ��గం�ా అమల�
�ేయ�లన� �ీఎం
��ా మస��ాలయంల� ఈ �త�ం మ�ర�గ��ట� వ�వస� �ర�హణ�� �ాట� ఆ స��ాలయ ప����ల� ఉన� సూ�ళ�ల�
బ�త�� � ల పర����ణ క��� పం��య� ��క�ట���� బ�ధ�తల� అప���ం��లన� �ీఎం.
సూ��� ల� ��� మ��ా� ర��� �ాట� పం��య� ��క�ట�� క��� ఈ బ�ధ�తల� �సు���ా�.
�ాఠ�ాల �����ాఖ�� క��� సమన�యం �ేసు���ాలన� �ీఎం.

��స�ల� ��గ��ట� సరఫ�ా��ౖ�� �ీఎం స��.
�ట� ఎద��� ��ా ం��ల��  మం��ట� సరఫ�ాక� ప��ే�క ఏ�ా�ట��  �ే�ామన� అ���ార�ల�.
�ల�ౖ వరక� య���  �ా� �  �ిద�ం �ే�ామన� అ���ార�ల�.
��గ��ట� ��సం �సుక�న� �ాశ�త చర�ల వల� గతంల� �� ల��క�ంట� ��స� �ట� ఎద���� గణ�యం�ా
త���ంచగ��ామన� అ���ార�ల�.

త�ర��, ప��మ����వ�� �ల�� ల�� ��ల�ౖ�ట� ప���వం, ఉ��� నంల� ��� ���� ప���వం, ��ౖయ�ా�� �ల�� ల� య����యం
ప����త ��ా ం��ల���ాట� ప��ాశం, పల��డ�, �త�� ర� ప��మ ��ా ం��ల�� ��గ��ట� సరఫ�ాక� ప��ే�క ఏ�ా�ట��
�ే�ామన� �ీఎం.

ఈ స��� సమ���శంల� ఉపమ�ఖ�మం�� (పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ) బ��� మ����ల��య�డ�,
పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ���ాలకృష� �������, పం��య��ా�, ��ా �ణ��వృ����ాఖ
క�షన� ��న శ�ధ�, ���ష� క�షన� �ాం� �ి�య� �ాం�ే, స�చ� ఆంధ� �ా�����ష� ఎం�� �ి సంప� క�మ��,
ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.
========================================================================
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