
21–10–2021, 

అమరావతి. 
 

స్పందన కార్యక్రమంప ై జిల్లా ల్ క్ల్ెక్టర్లా , ఇతర్ ఉననతాధికార్లల్తో కాయంప  కారాయల్యంల్ో వీడియో 
కానఫరెన్స  ద్ాారా  సీఎం శ్రర వ ైయస .జగన్  స్మీక్ష. 
 

రాష్టట రంల్ో ఉపాధిహామీ పనుల్ు, ర్బీ స్ననదధత,  వ ైఎస్ాసర  శాశ్ాత భూహక్ుు మరియు భూర్క్ష, జగననన 
స్ంపూర్ణ గృహ హక్ుు పథక్ం, గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ తనిఖీల్ు, డాక్టర   వ ైయస్ాసర  అర్భన్  కలానిక్సస, 
అకటట బర్ల, నవంబర్ల న ల్ల్ో అమల్ు చేయనునన పథకాల్ప ైనా సీఎం స్మీక్ష. 
 

అమరావతి. 
ఈ స్ందర్భంగ్ా సీఎం శ్రర వ ైయస .జగన్  ఏమనానర్ంటే...:   
 

ఉపాధిహామీ: 
– ఉపాధిహామీ పనుల్ప ై పరతేయక్ దృష్టటప టటండి: క్ల్ెక్టరా్క్ు సీఎం ఆద్ేశ్ం 

– విజయనగర్ం, విశాఖపటనం, శ్రరకాక్ుళం, అనంతపుర్ం జిల్లా ల్ోా  మెటీరియల  కాంపొ న ంట  వినియోగంప ై 
తగ్ిన దృష్టటప టటండి: 
– క్ృష్ాణ , తూర్లపగ్ోద్ావర,ి క్ర్ననల్ు జిల్లా ల్ు గ్రా మ స్చివాల్యలల్ నిరాాణాల్ విష్టయంల్ో వ నక్బడి 
ఉనానర్ల: 
– వ ంటనే స్చివాల్యలల్ భవనాల్ను పూరిిచేసేల్ల చర్యల్ు తీస్ుకటవాలి : 
– రెైతు భరోస్ా క ంద్రా ల్క్ు స్ంబంధించి భవనాల్ను క్ూడా పూరిిచేయలలి 

– క్ర్ననల్ు, క్ృష్ాణ , తూర్లపగ్ోద్ావరి జిల్లా ల్క్ు చ ంద్ిన క్ల్ెక్టర్లా  దృష్టటప టటట లి. 
– వ ైయస్ాసర  హెలి  కలానిక్సస ప ైనా దృష్టటప టటట ల్ని సీఎం ఆద్ేశ్ం. 
 

బీఎంసీయూల్ నిరాాణం 
బలు  మిలు  క్ూలింగ  యూనిటా నిరాాణ పనుల్ు మరింత చుర్లగ్ాా  చేపటటట లి : సీఎం 
వయవస్ాయ, పశుస్ంవర్ధక్శాఖ అధికార్లల్తో పాటు డ యిరీ డ వల్ప మెంట  ఆధికార్లల్తో స్మనాయం 
చేస్ుకటవాల్నన సీఎం 
 

వ ైయస్ాసర  డిజిటల  ల్ెైబరరీల్ు 
– గ్రా మలల్ోా  డిజిటల  ల్ెైబరరీల్ను ఏరాపటు చేస్ుి నానం: 
– అవాంతరాల్ు ల్ేక్ుండా ఇంటరెనట ను అంద్ిస్ాి ం : 
– ద్ీనివలా్ వరు ఫ్రం హ ం కాన సపట  స్ాకార్ం అవుతుంద్ి: 



– డిజిటల  ల్ెైబరరీల్ నిరాాణంప ై దృష్టటప టటట లి: 
– తొలివిడతల్ో  భటగంగ్ా  4314 ల్ెైబరరీల్ను నిరిాస్ుి నానం: 
– ఈ ల్ెైబరరీల్ నిరాాణానికల స్ంబంధించి అనినర్కాల్ చర్యల్ు తీస్ుకటండి: సీఎం ఆద్ేశ్ం 

- స్ాధ్యమైెనంత వేగంగ్ా వీటి నిరాాణం పూరిి చేయలలి : 
– అనంతపుర్ం, చితూి ర్ల, తూర్లపగ్ోద్ావర,ి విజయనగర్ం, శ్రరకాక్ుళం, విశాఖపటనం జిల్లా ల్క్ు చ ంద్ిన 
క్ల్ెక్టర్లా  పరతేయక్ దృష్టటప టటట లిసన అవస్ర్ం ఉంద్ి: 
 

అగి్రక్ల్చర .. ఇ–కరా పటంగ  
– పంట కొనుగ్ోల్ు జర్గ్ాల్ంటే ఇ– కరా పటంగ చేయలలి: 
– ఇ– కరా పటంగ  చేయించడమననద్ి ఆరీీక ల్ పరా థమిక్ విధి: 
– ఇ– కరా పటంగ ప ైన క్ల్ెక్టర్లా , జాయింట  క్ల్ెక్టర్లా  దృష్టటప టటట లి: 
-క్ల్ెక్టర్లా , జ సీల్ు గ్రా మ స్చివాల్యలల్ తనిఖీకల వ ళా్లనపుపడు ఆరీీక ల్ తనిఖీ క్ూడా చేపటటట లి : 
– సీఎం–యలప  ప ైన క్ూడా క్ల్ెక్టర్లా  పరతేయక్ పర్యవేక్షణ చేయలలి: 
– ఎక్ుడ రెైతుల్క్ు ధ్ర్ల్ విష్టయంల్ో నిరాశ్జనక్ పరిసటితుల్ు ఉనాన.. సీఎం యలప ద్ాారా... పర్యవేక్షణ 
చేసట వ ంటనే రైెతుల్ను ఆదుక్ునే చర్యల్ు తీస్ుకటవాలి: 
- జ సీ, మలరెుటింగ  శాఖ అల్లంటి పరిసటితుల్ోా  వ ంటనే జోక్యం చేస్ుకటవాలి : 
- జ డీఏల్ు, డీడీఏల్ు క్ూడా 20 శాతం ఇ -కరా ప తనిఖీల్ు చేయలలి : 
- అగి్రక్ల్చర , హారిటక్ల్చర అధికార్లల్ు తపపనిస్రిగ్ా 30 శాతం ఇ-కరా ప తనిఖీ నిర్ాహ ంచాలి : 
– ఇ– కరా పటంగ  చేసటన తరాాత డిజిటల  ర్శ్రదుతోపాటు, భౌతిక్ంగ్ా క్ూడా ర్శ్రదు ఇస్ుి నానరా? ల్ేద్ా? 

చూడాలి: 
– గ్రా మంల్ోని పరతి ఎక్రా క్ూడా ఇ– కరా పటంగ  జర్గ్ాలిసంద్ే : 
– స్ాగుద్ార్ల ఎవర్ల ? ఏ పంట స్ాగుచేస్ుి ననర్ననద్ి పరధానం : 
ఆ వివరాల్నే నమోదు చేయలల్నన సీఎం 
– ఇ– కరా పటంగ  ఉంటేనే పంటల్బీమల, స్ునానవడీు , పంటకొనుగ్ోళలా , ఇన్ పుట స్బ్ససడీ ... ఇవన్ననక్ూడా 
స్వయంగ్ా జర్లగుతాయి: 
 

వయవస్ాయ స్ల్హా మండలి 

– అగి్రక్ల్చర  అడ ైాజరీ మీటింగస  క్చిచతంగ్ా జరిగ్ ల్ల చూడాలి: 
– న ల్ల్ో మొదటి శుక్రవార్ం ఆరీీక ల్ స్ాి యిల్ో, రెండో  శుక్రవార్ం మండల్స్ాి యిల్ో, మూడో శుక్రవార్ం 
జిల్లా ల్ స్ాి యిల్ో అడ ైాజరీ స్మలవేశాల్ు జర్గ్ాలి 

– నాల్ుగ్ో శుక్రవార్ం వయవస్ాయశాఖ కార్యదరిి స్మక్షంల్ో రాష్టట రస్ాి యిల్ో స్మలవేశ్ం జర్గ్ాలి: 



– ఈ స్మలవేశాల్ోా  వచేచ స్ల్హాల్ు, స్ూచనల్ు కొనస్ాగ్ాలి: 
- ఇవన్నన కార్యర్నపం ద్ాల్లచలి : 
 

ఆరీీక ల్ు– సీడ్, ఫ సటటస ైడ్స  స్ప లా ... 
– వితినాల్ు, ఎర్లవుల్ు, పుర్లగుమందుల్ు నాణయమైెన వాటిని ఆరీీక ల్ ద్ాారా పంపటణీ చేయలలి : 
– న ల్ూా ర్లల్ో జరిగ్ిన ఘటన నాదృష్టటకల వచిచంద్ి. ద్ీనిప ై క్ఠిన చర్యల్ు తీస్ుకటమని చ పాపం: 
– ఎంపాయన ల  అయిన క్ంప న్నల్క్ు స్ంబంధించిన ఉతపతుి ల్నే ఇవాాలి : 
– సీడ్  కారపపర ష్టన్ .. ఈ ఉతపతుి ల్ను స్మగరంగ్ా పరిశ్రలించాలి: 
- సీడ్ కారపపర ష్టన్ ల్ో ఎంపాయన ల అయిన క్ంప న్నల్ు మలతరమే స్ర్ఫ్రా చేయలలి : 
- మరెవార్న ఎంపాయన ల చేయడానికల వీల్ేా దు : 
_అల్ల చేసేి  స్హ ంచేద్ి ల్ేదు : 
– ఆరీీక ల్ ద్ాారా ఇస్ుి నన సీడ్ , ఫ రిటల్ెైజరస క్ు  రాష్టట ర పరభుతాం గ్ాయరెంటీ ఇస్ుి ందనన విష్టయలనిన 
మరిచిపో వదుి : క్ల్ెక్టరా్క్ు సీఎం ఆద్ేశ్ం 
– క్ల్ెక్టర్లా  నుంచి మొదల్ుక్ుని అందర్న క్ూడా స్మిష్టటగ్ా బటధ్యత వహ ంచాలి: 
_ పద్ిహేను రోజుల్కొక్స్ారి క్ల్ెక్టర్లా  ఆరీీక ల్ప ై స్మీక్ష నిర్ాహ ంచాలి : 
– వితినాల్ు, ఎర్లవుల్ు, పుర్లగుమందుల్ు ఉంచడానికల ఆరీీక ల్ోా నే గ్ోడౌనాను ఏరాపటు చేస్ుి నానం: 
– అపపటివర్క్ూ స్ోట ర జీకటస్ం... అద్ ి  పరా తిపద్ిక్న భవనాల్ు తీస్ుకటండి: 
– నాక్ు పల్లనాద్ి కావాల్ని రెైతుల్ు అడిగ్ితే.. క్చిచతంగ్ా స్ంబంధిత ఆరీీక  ద్ాారా ఎర్లవుల్ు, 
పుర్లగుమందుల్ు, వితినాల్ు స్ర్ఫ్రా కావాలి: 
– అందుక్నే వీల్ెైనంత తార్గ్ా ఆరీీక ల్ను పూరిిచేయలలి: 
– అంతవర్క్ూ తాతాులిక్ ఏరాపటుా  పూరిిచేస్ుకటండి : 
 

ఆరీీక ల్ు– బటయంకలంగ  సేవల్ు 
– ఆరీీక ల్ోా  బటయంకలంగ  క్ర్స్ాపండ ంటాను ఉంచమని చ పాపం: 
– వారి విధ్ుల్ు, కార్యక్ల్లపాల్ప ై క్ల్ెక్టర్లా  పర్యవేక్షణ చేయలలి. 
– అనిన ఆరీీక ల్ోా  బటయంకలంగ  క్ర్స్ాపండ ంటుా  ఉండేల్ల చర్యల్ు తీస్ుకటండి: 
 

కౌల్ు రైెతుల్ుక్ూ ర్లణాల్ు 
– కౌల్ు రైెతుల్క్ు సీసీఆర సీ కార్లు ల్ు ఇచాచం: 
– వారికల పంట ర్లణాల్ు అంద్ేల్ల చర్యల్ు తీస్ుకటవాలి: 
– వారికల రెైతు భరోస్ా స్హా.. అనినర్కాల్ుగ్ా అండగ్ా ఉంటునానం: 



– ఇన్ పుట స్బ్ససడీ ఇస్ుి నానం, బీమల ఇస్ుి నానం, పంట కొనుగ్ోల్ుక్ు క్ూడా భరోస్ా ఇస్ుి నానం: 
– ఇల్లంటి స్ందరాభల్ోా  వారికల ర్లణాల్ు ఇవాడానికల బటయంక్ర్లా  వ నక్డుగు వేయలలిసన పనిల్ేదు: 
– అందుక  వారికల ర్లణాల్ు అంద్ేల్ల క్ల్ెక్టర్లా  దృష్టటప టటట లి: 
– మినిమం స్పో రట  ప ై ైస క్ు స్ంబంధించి మనం హామీ ఇస్ుి నన పో స్టర ను ఆరీీక ల్ోా  డిస పేా  చేయలలి : 
అధికార్లల్ు స్ందర్ినక్ు వ ళా్లనపుపడు ఇద్ి క్ూడా తనిఖీ చేయలలి : 
- తద్ాారా ఏ పంటక్ు ఎంత ర టు ఇస్ుి నానమననద్ి రైెతుక్ు భరోస్ా ఇచిచనటావుతుంద్ి: 
- నవంబర  నుంచి ర్బీ పనుల్ు ఊపందుక్ుంటటయి: 
- ర్బీకల అవస్ర్మైెన విధ్ంగ్ా అధికార్లల్ు స్ననదధంకావాలి: 
- 56 ల్క్షల్ ఎక్రాల్ోా  స్ాగవుతుంద్ి, ద్ీనికల స్ననదధంగ్ా ఉండాలి : 
– 62శాతం మంద్ి పరజల్ు పరోక్షంగ్ా, పరతయక్షంగ్ా వయవస్ాయ ర్ంగంప ైన ఆధార్పడి ఉనానర్ల: 
– ఈ ర్ంగం పరా ధానయతను పరతేయక్ంగ్ా చ పాపలిసన అవస్ర్ం ల్ేదు: 
– ద్ీనిన పరతిక్షణం మీర్ల మనస్ుల్ో ప టుట కటవాలి: 
– గ్రా మీణ ఆరిిక్వయవసి్ ద్ీనిమీద్ే ఆధార్పడి ఉంద్ి: 
 

జగననన శాశ్ాత భూ హక్ుు మరియు భూ ర్క్ష పథక్ం 
– ఈ పథక్ం విపావాతాక్మైెనద్ి : 
– 100 స్ంవతసరాల్ కలరతం స్ర ా అయియంద్ి. 
– 100 ఏళా తరాాత స్ర ా, రికార్లు ల్ను అప డేట  చేస్ుి నానం: 
- ద్ీనికటస్ం అతాయధ్ునిక్ పరిక్రాల్ను ఉపయోగ్ిస్ుి నానం : 
– గ్రా మలల్ోా  భూ వివాద్ాల్క్ు పూరిిగ్ా చ క్స  పడుతుంద్ి: 
– గ్రా మ స్చివాల్యలల్ోా  స్బ రిజిస్ాట ర ర  ఆఫీస్ు ఉంటుంద్ి: 
– ప ైల్ట పరా జెక్ుట గ్ా 51 గ్రా మలల్ోా  స్ర ా జర్లగుతోంద్ి: 
– ఇద్ి పూరి్వగ్ానే జాతికల అంకలతం చేస్ాి ం : 
_ స్మగర స్ర ా పూరిి చేసట, కొతి పాస్ుపుసి్కాల్ు, రికార్లు ల్ు, గ్రా మంల్ోనే స్బ రిజిస్ాట ర ర కారాయల్యం 
ఏరాపటవుతుంద్ి. 
– మరో 650 గ్రా మలల్ోా  డిస ంబర క్ల్లా  పూరి్వుతుంద్ి: 
- తొలిదశ్ల్ో నిరీణత కాల్పరిమితితో 5500 గ్రా మలల్ోా  స్ర ా పూరి్వుతుంద్ి : 
– 2023 జూన్ క్ల్లా  మొతిం రాష్టట ర వాయపి స్ర ా పరకలరయ ముగుస్ుి ంద్ి: 
- పరతి గ్రా మంల్ోనూ పరతి స్చివాల్యంల్ోనూ స్బ రిజిస్ాట ర ర కారాయల్యం వస్ుి ంద్ి : 
– క్ల్ెక్టర్లా , జాయింట క్ల్ెక్టర్లా  అంకలత భటవంతో ద్ీనిన అమల్ు చేయలలి: 



– స్ర ా అవగ్ానే రికార్లు ల్ు అప డేట  అవుతాయి, కొతి పాస్ుపుసి్కాల్ు యజమలనుల్క్ు ఇస్ాి ం : 
 ఈ కార్యక్రమం పూరి్యియయ నాటికల చరితరల్ో మీ పేర్ల నిలిచిపో తుంద్ి : 
 

–జగననన స్ంపూర్ణ గృహహక్ుు పథక్ంప ై సీఎం స్మీక్ష 

– ఈ పథక్ం వలా్ ల్క్షల్మంద్ి పేదల్క్ు ఉపయోగం క్ల్ుగుతుంద్ి : 
_ ల్క్షల్లద్ి పేద క్ుటుంబటల్క్ు ట ైటిల డాక్ుయమెంటుా  ల్ేవు, ఫ్లితంగ్ా భూమి రిజిసేట రష్టన్ కాదు. 
–ఈ పథక్ం వలా్ 47.4 ల్క్షల్ మంద్ి ల్బ్సధ  పొ ందుతార్ల : 
– పటటట ల్ు వీరిచేతికల అందుతాయి: 
– వారి ఇంటి సి్ల్ంమీద వారికల అనినర్కాల్ హక్ుుల్ు వస్ాి యి: 
– ఇద్ి చాల్ల ప ది కార్యక్రమం, ద్ీనిప ై క్ల్ెక్టర్లా  దృష్టటప టటట లి: 
– ఈ పథక్ంమీద క్రమం తపపక్ుండా సీఎస గ్ార్ల క్ూడా రివూయ చేస్ాి ర్ల: 
– డిస ంబర  21న ఈ కార్యక్రమం పరా ర్ంభం అవుతుంద్ి: 
 

గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ు–తనిఖీల్ు 
– క్ల్ెక్టర్లా  వారానికల క్న్నస్ం రెండు గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ు తనిఖీ చేయలలి : 
– జ సీల్ు క్న్నస్ం 4 గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ు తనిఖీ చేయలలి : 
– మునిసపల  క్మిష్టనర్లా , ఐటిడీఏ పీఓల్ు, స్బ క్ల్ెక్టర్లా  క్ూడా క్న్నస్ం 4 గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ు 
తనిఖీ చేయలలి : 
– గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ోా  తనిఖీల్ు బటగ్ా మెర్లగుపడాు యి: 
– తనిఖీల్క్ు వ ళా్లనపుపడు రిజిస్టర  పరిశ్రల్న తపపనిస్రి : 
– తనిఖీల్క్ు వ ళా్లనపుపడు గతంల్ో వయకి్ంచేసటన స్మస్యల్ను పరిష్టురించామల? వాటిని స్రిచేశామల? 

ల్ేద్ా? చూడాలి: 
– రిజిస్టర ల్ో పేరపునన అంశాల్ను స్చివాల్యలల్ విభటగ్ాధిపతికల పంపటంచాలి: 
– అల్లగ్  ఏద్ ైనా పరిష్టురించాలిసన కొతి అంశానిన గురిిసేి .. వాటిని క్ూడా రిజిస్టర ల్ో నమోదు చేయలలి: 
– గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ను తనిఖీ చేసటనపుపడు గురిించిన అంశాల్ు, స్మస్యల్ను 
పరిష్టురిస్ుి నానరా? ల్ేద్ా? వాటిప ై దృష్టటప డుతునానరా? ల్ేద్ా? అననద్ానిప ై పరతేయక్ దృష్టటప టటట లి: 
– ద్ీనికల స్ంబంధించిన పో ర టోకాల ను తయలర్లచేయలలి: 
– ఆ పోర టోకాల ను పాటిస్ుి నానరా? ల్ేద్ా? క్చిచతంగ్ా చూడాలి: 
 

– ద్ాద్ాపు 80 శాతం స్చివాల్యలల్ ఉద్ో యగుల్ు మంచి పనితీర్ల క్నపర్లస్ుి నానర్ని తనిఖీల్ ద్ాారా 
వ లా్డ ైందని చ పుి నానర్ల : 



– మిగ్ిలిన 20 శాతం మంద్ి స్చివాల్యలల్ సటబీంద్ికల క్ూడా వార్ల పనితీర్లను మెర్లగుపరిచేల్ల మనం 
వారికల తోడాపటును అంద్ించాలి: 
– నూటికల నూర్ల శాతం గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ పనితీర్లను చూపటంచేల్ల సటబీంద్ికల తగ్ిన 
చేయూతను, తోడాపటును అంద్ించాలి: 
క్ల్ెక్టర ా ఈ విష్టయంల్ో బటధ్యత తీస్ుకటవాలి : 
 

– వాల్ంటీరా్ సేవల్ప ైనా క్ూడా దృష్టటప టటట లి: 
– వార్ల మెర్లగ్ెైన సేవల్ు అంద్ించేల్ల వారికల కౌన సలింగ  చేయలలి: 
– వార్ల అప గ్ రడ్  అయియయల్ల చూడాలి: 
– అందుక్ు వారికల చేయూతనిచిచ.. తీరిచద్ిద్ాి లి: 
– అపపటికీ క్ూడా సేవల్ను అంద్ించడంల్ో వార్ల పరమలణాల్ను అందుక్ునే రీతిల్ో ల్ేక్పో తే  వారిని 
తొల్గ్ించి కొతివారిని ప టటట లి: 
– ఖలలీగ్ా ఉనన వాల్ంటీర  పో స్ుట ల్ను క్ూడా భరీిచేయలలి: 
 

వినతుల్ పరిష్ాుర్ంప ై పరతేయక్ దృష్టట  
– అల్లగ్  స్చివాల్యలల్క్ు అందుతునన విజాా పనల్ు, వినతుల్ పరిష్ాుర్ంప ైక్ూడా దృష్టటప టటండి: 
_ స్చివాల్యలల్ోా  తిర్స్ుర్ణక్ు గురెైన ల్బి్సద్ార్లల్ప ై క్ూడా దృష్టట  స్ారించాలి : 
– గీ్రవ న్స  రిడ రస్ల  యంతరా ంగం స్మరి్వంతంగ్ా ఉండాలి: 
– సటటిజన్  అవుట రీచ  కార్యక్రమం అకటట బర్ల 29, 30 తేద్లీ్ోా  చేపటటట లి: 
– స్చివాల్య ఉద్ో యగుల్ు, వాల్ంటీర్లా .. బృంద్ాల్ుగ్ా ఏర్పడి వారి పరిధిల్ోని పరతి క్ుటుంబటనిన క్ల్వాలి: 
– గతంల్ో జరిగి్న అవుట రీచ  కార్యక్రమంల్ో కొనినచోటా క వల్ం వాల్ంటీర్లా  మలతరమే క్లిసటనటుట  నా దృష్టటకల 
వచిచంద్ి: 
అల్ల జర్గడానికల వీల్ుల్ేదు : 
– క్చిచతంగ్ా స్చివాల్యలల్ ఉద్ో యగుల్ు, వాల్ంటీరా్ బృంద్ాల్ుగ్ా ఏర్పడి... క్ుటుంబటల్ను క్చిచతంగ్ా 
క్ల్వాలి: 
– పరతిన ల్ల్ో తొలి బుధ్వార్ం గ్రా మ, వార్లు  స్చివాల్యలల్ పరిధిల్ో క్చిచతంగ్ా స్మలవేశాల్ు జర్గ్ాలి: 
–  సటబీంద్ి, వాల్ంటీర్లా  క్ూడా ఈ స్మలవేశాల్ోా  పాల్గా నాలి: 
 

స్చివాల్యలల్ మౌలిక్ స్దుపాయలల్ప ైనా దృష్టట .. 
– స్చివాల్యలల్ోా ని మౌలిక్ స్దుపాయలల్ు, పరిక్రాల్ు క్చిచతంగ్ా పనిచేస్ుి నానయల? ల్ేద్ా? 

అననద్ానిప ై దృష్టటప టటట లి: 



– మొబ ైలస, గ్ౌర్వవేతనం, సీఎఫ ఎంస  ఐడీల్ు, సటమ కార్లు ల్ు, ఫటంగర పటరంట  స్ాునర్లా  తద్ితర్ అంశాల్ప ై ఈ 
స్మలవేశ్ంల్ో చరిచంచాలి: 
– న ల్ల్ో రెండో  బుధ్వార్ం  మండల్ం ల్ేద్ా యూఎల బీ స్ాి యిల్ో స్మలవేశ్ం జర్గ్ాలి: 
– న ల్ల్ో మూడో  బుధ్వార్ం క్ల్ెక్టర  ఆధ్ార్యంల్ో జిల్లా  స్ాి యిల్ోస్మలవేశ్ం కావాలి: 
– నాల్ుగ్ో బుధ్వార్ం రాష్టట ర స్ాి యిల్ో స్చివాల్యలల్ విభటగ్ానికల చ ంద్ిన కార్యదరిి స్మలవేశ్ం కావాలి: 
– అపుపడే మనక్ు పరతి స్చివాల్యంల్ో ఉనన వాసి్వ పరిసటితి త ల్ుస్ుి ంద్ి : 
– వాల్ంటీర్లా క్ు గ్ౌర్వవేతనం వస్ుి ంద్ా ? ల్ేద్ా ? ఫటంగర  పటరంట  స్ాునర  పనిచేస్ుి ంద్ా ? ల్ేద్ా ? స్దర్ల 
స్చివాల్యంల్ో క్న కలటవిటీ ఉంద్ా? ల్ేద్ా? అననద్ి త ల్ుస్ుి ంద్ి : 
వాటిని మెర్లగుపర్లచక్ునేందుక్ు అవకాశ్ం ఉంటుంద్ి : 
– పరతి ఏటట రెండు స్ార్లా  జూన్, డిస ంబర్లల్ోా  ప నషనుా , ర ష్టన్ కార్లు ల్ు, పటటట ల్ు తద్ితర్ పథకాల్క్ు 
స్ంబంధించి మంజూర్ల ఉంటుంద్ి: 
– ద్ీనిన క్చిచతంగ్ా అమల్ు చేయలలి: సీఎం ఆద్ేశ్ం 
 

రెైతు భరోస్ా 
– అకటట బర్ల 26న రెైతు భరోస్ా రెండో  విడత కార్యక్రమం : 
– 2020 ఖరీఫ క్ు స్ంబంధించిన స్ునాన వడీు  పంట ర్లణాల్ు : 
– అర్లు ల్ెవర్న మిగ్ిలిపో క్ూడదు, అనర్లు ల్క్ు అందక్ూడదు : సీఎం 
– ఈ కార్యక్రమలల్ అమల్ుక్ు స్ంబంధించి చర్యల్ు తీస్ుకటండి : 
 

నవంబర ల్ో విద్ాయ దీ్వ నక్ు స్ంబంధించి క్ూడా వ రిఫటక ష్టన్  పరకలరయ పూరిిచేయలలి : క్ల్ెక్టరా్క్ు సీఎం 
నిర ిశ్ం 
 

10 రోజుల్ ఆస్రా కార్యక్రమలల్ను నిర్ాహ ంచిన క్ల్ెక్టర్లా , అధికార్లల్ందరికీ అభినందనల్ు త లిపటన సీఎం. 
 

స్పందన కార్యక్రమంల్ో ఉపముఖయమంతిర (వ ైదయ ఆరోగయశాఖ) ఆళా కాళీ క్ృష్టణ  శ్రరనివాస(నాని), పుర్పాల్క్ 
పటటణాభివృద్ిధశాఖ మంతిర బొ తస స్తయనారాయణ, సీఎస  డాక్టర  స్మీర  శ్ర్ా, ల్లయండ్  అడిానిసేట రష్టన్  చీఫ  
క్మిష్టనర  న్నర్బ  క్ుమలర  పరస్ాద్, వయవస్ాయశాఖ స పష్టల  సీఎస  పూనం మలల్కొండయయ, 
గృహనిరాాణశాఖ స పష్టల  సీఎస  అజయ  జెైన్, పంచాయతీరాజ్, గ్రా మీణాభివృద్ిధశాఖ ముఖయ కార్యదరిి 
గ్ోపాల్క్ృష్టణ  ది్ావేద్ి, స్ర ా, స టిల మెంటస  క్మిష్టనర  సటద్ాధ ర్ధజెైన్, మునిసపల  అడిానిసేట రష్టన్  క్మిష్టనర  ఎం 
ఎం నాయక్స, ఇతర్ ఉననతాధికార్లల్ు పాల్గా నానర్ల. 
 
================================================================
======================= 



 
21–10–2021, 

అమరావతి. 
 

స్పందన కార్యక్రమంప ై జిల్లా ల్ క్ల్ెక్టర్లా , ఇతర్ ఉననతాధికార్లల్తో కాయంప  కారాయల్యంల్ో వీడీయో 
కానఫరెన్స  ద్ాారా  సీఎం శ్రర వ ైయస .జగన్  స్మీక్ష. 
 

ఉపముఖయమంతిర (వ ైదయ ఆరోగయశాఖ) ఆళా కాళీ క్ృష్టణ  శ్రరనివాస(నాని), పుర్పాల్క్ పటటణాభివృద్ిధశాఖ 
మంతిర బొ తస స్తయనారాయణ, సీఎస  డాక్టర  స్మీర  శ్ర్ా, ల్లయండ్  అడిానిసేట రష్టన్  చీఫ  క్మిష్టనర  న్నర్బ  
క్ుమలర  పరస్ాద్, వయవస్ాయశాఖ స పష్టల  సీఎస  పూనం మలల్కొండయయ, గృహనిరాాణశాఖ స పష్టల  సీఎస  
అజయ  జెైన్, పంచాయతీరాజ్, గ్రా మీణాభివృద్ిధశాఖ ముఖయ కార్యదరిి గ్ోపాల్క్ృష్టణ  ద్ిావేద్ి, స్ర ా, 
స టిల మెంటస  క్మిష్టనర  సటద్ాధ ర్ధజెైన్, మునిసపల  అడిానిసేట రష్టన్  క్మిష్టనర  ఎం ఎం నాయక్స, ఇతర్ 
ఉననతాధికార్లల్ు హాజర్ల. 
 


