
 
17–09–2021, 

అమరావతి. 
 
 

వామపక్ష తీవరవాదంప ై క ందర హ ంశాఖ నేతృతవంలో క ందర పరభుతవంలోని పలుశాఖలు, పలు రాష్టార ా ల 
ముఖయమంతరర లతో స ప రంబరు 26న సమావేశం 
 

ఈ సమావేశం నేపథ్యంలో కాయంపు కారాయలయంలో హ ం, గిరిజన సంక్ష మంతో పాటు వివిధ శాఖల 
అధికారులతో సీఎం శ్రీ వ ైయస .జగన  సమావేశం 
 

ఢిలీ్లలో క ందర హ ంశాఖ సమావేశంలో పరస్ాా వించనునన అంశాలప ై సమావేశంలో చరచ 

గిరిజన పరా ంతాలోీ  రోడ్లీ , పాఠశాలలు, ఇతర మౌలిక వసతరల కలపన  విషయంలో క ందరం దృష్టరకి 
తీసుకెళ్లీ లిిన అంశాలప ై సమావేశంలో చరచ. 
 

అమరావతి: 
రాషర ంాలో మావోయిసుర ల కారయకలాపాలు, తదితర అంశాలను సమావేశంలో వివరించిన డీజీపీ 
  

మావోయిసుర ల కారయకలాపాలు గణనీయంగా తగాా యనన డీజీపీ 
స్ాయుధ మావోయిసుర ల బలం సుమారు 50కి పరిమితమ  ందనన డీజీపీ 
పరసుా తం శ్రకీాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపటనం, తూరుప, పశ్చచమగోదావరి జిలాీ లక  పరిమితమ  ందనన 
డీజీపీ 
పరభుతవం చేపడ్లతరనన అనేక సంక్ష మ పథ్కాలు, కారయకీమాలు గిరిజనుల జీవితాలప ై విశేష పరభావం 
చూపుతరనానయనన డీజీపీ 
గాీమ సచివాలయాలు, వాలంటీరీ దావరా వారి గడ్ప వదదక  సేవలు అందుతరనానయనన డీజీపీ 
పరభుతవం మంజూరుచేసటన ఆరోవఎఫ ఆర  పటార లు అతిప దద  కారయకీమమని, దీనిపటీ గిరిజనులు సంతోషంగా 
ఉనానరని వ లీడించిన డీజీపీ 
మావోయిసుర ల రికరీట మ ంట  పటీ గిరిజన యువకులు ఆసకిా చూపడ్ంలేదనన డీజీపీ 
పరభుతవం చేపడ్లతరనన కారయకమీాలే దీనికి పరధాన కారణమనన డీజీపీ 
 

ఈ సందరభంగా సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  ఏమనానరంటే...? 

గతంలో ఎననడ్ూలేని విధంగా గిరిజనులకు ఆరోవఎఫ ఆర  పటార లు ఇచాచం: సీఎం 
అంతేకాదు ఆరోవఎఫ ఆర  పటార లు ఉనన గిరిజన రెైతరలకు రైెతర భరోస్ాకరడా ఇసుా నానం : 
పరతి ఏటా రూ.13,500 గిరజిన రైెతరల చేతిలో ప డ్లతరనానం : 



ఆ భూములోీ  బో రుీ  వేసట, పంటల స్ాగుకోసం కారాయచరణకరడా రూప ందించాం: 
దీనిన అమలు చేసుకుంటూ ముందుకు వ ళ్లా ం: 
ఆసరా, చేయూత, అమమ ఒడి, విదాయ దీవ న, వసతి దీవ న తదితర పథ్కాలతో గిరిజనులకు జీవితాలోీ  
వ లుగులు నింపుతరనానం: 
31,155 ఎకరాల డీక టీ పటార లను 19,919 మంది గిరిజనులకు ఇచాచం: 
గాీమ సచివాలయాలోీ  ఉదయ యగాలు ఇచాచం: 
వాలంటీరీగా వారిని నియమించాం: 
తదావరా ప దద  సంఖయలో గిరిజనులకు ఉదయ యగాల కలపన జరిగింది: 
వారి గాీమాలోీ నే వారికి ఉదయ యగాలు ఇచాచం: 
స్ాా నిక సంసాల ఎనినకలోీ  ట్ై ైబల పరా ంతాలోీ  గిరిజనులకు పూరాి రిజర వషన  ఇచాచం: 
ఈ కారయకీమాలనీన కరడా గిరిజనుల జీవన పరమాణాలను కచిచతంగా ప ంచుతాయి: 
36 ష్ డ్ూయలు మండ్లాలోీ  పాఠశాలలు, హాసరళీను నాడ్ల – నేడ్ల కింద 10అంశాల దావరా 
మ రుగుపరుసుా నానం: 
నాడ్ల – నేడ్ల కారయకీమాలకు తగిన సహకారం అందించాలిిందిగా క ందరా నిన కోరాలనన సీఎం 

 

అలాగ  ష్ డ్ూయలు పరా ంతాలోీ ని ఆసపతరర లోీ  చేసుా నన నాడ్ల–నేడ్ల కారయకీమాలకర తగిన సహకారాలు 
అందించాలంటూ క ందరా నిన కోరాలిిందిగా అధికారులకు సూచించిన సీఎం 

ట్ైైబల  పరా ంతాలోీ  ఏరాపటు చేసుా నన టవరీ మాయపటంగ  జాగీతాగా చేయాలని సమావేశానికి హాజరెైన ట్లికాం 
అధికారులకు సీఎం ఆదేశం 
దాదాపు 400 టవరీ దావరా 900 గాీమాలకు ట్లికాం స్ౌకరయం కలిపసుా నానమనన అధికారులు 
సమగంీగా ఇంటరెనట, మొబ ైల  ట్లికాం స్ౌకరయం ఇచేచలా విధానం ఉండాలనన సీఎం 
దీనిప ై ఒక పరణాళిక రూప ందించి, ఆమేరకు క ందరం సహకారం కోరాలనన సీఎం 
ఒకక గాీమం కరడా మిగిలిపో కుండా అనిన గిరిజన గాీమాలకర ఇంటరెనట, మొబ ైల  స్ౌకరయం కలిపంచే 
దిశగా అడ్లగులేయాలనన సీఎం 
గాీమ సచివాలయాలు ఉనన పరతిచోటా కరడా పో సర ఆఫీసు ఉండేలా చరయలు తీసుకోవాలనన సీఎం 

ఆమేరకు మాయపటంగ  చేసుకుని , మిగలిిన పో సర  ఆఫీసులు తెరిచేందుకు క ందర పరభుతావనిన  కోరాలనన 
సీఎం 
ట్ైైబల  యూనివరిిటీని తవరగా పరా రంభంచేలా చరయలు తీసుకోవాలనన సీఎం 

గిరిజనులోీ  చాలామంది పటలీలకు ఆధార  లేదనన అధికారులు 
ట్ైైబల  పరా ంతాలోీ  అనిన గాీమ సచివాలయాలను ఆధార  స ంటరుీ గా గురిాంచేలా కరడా క ందరా నిన కోరాలనన 



సీఎం 
 

ఈ సమావేశానికి ఉప ముఖయమంతిర (గిరిజన సంక్ష మం) పాముల పుషపశ్రవీాణి,  హ ంశాఖ మంతిర 
మేకతోటి సుచరిత, సీఎస  ఆదితయనాథ  దాస, డీజీపీ గౌతం సవాంగ, పటరని పల  చీఫ  కనజర వటర  ఆఫ  ఫారెసరస  
ఎన  పరతీప  కుమార, పంచాయతీరాజ్, గాీమీణాభవృదిిశాఖ ముఖయ కారయదరిి గోపాలకృషర దివవేది, 
రవాణాశాఖ ముఖయ కారయదరిి ఎం టీ కృషణబాబు, ఐటీశాఖ ముఖయ కారయదరిి జి జయలక్షిమ, హ ంశాఖ 
ముఖయ కారయదరిి కుమార  విశవజిత్, ఇంట్లిజెని  చీఫ  క  వి రాజ ందరనాథ  రెడిి , ఇంధనశాఖ కారయదరిి 
నాగులాపలీి శ్రకీాంత్, గిరిజన సంక్ష మశాఖ కారయదరిి కాంతిలాల  దండ,ే ఆరిికశాఖ కారయదరిి కె వి వి 
సతయనారాయణ, గిరిజన సంక్ష మశాఖ కమిషనర  రంజిత్  బాష్టా, ఇతర ఉననతాధికారులు హాజరయాయరు. 
 
================================================================
================= 
 
*17-09-2021,* 

*అమరావతి.* 

 

*వామపక్ష తీవరవాదంప ై క ందర హ ంశాఖ నేతృతవంలో క ందర పరభుతవంలోని పలుశాఖలు, పలు రాష్టార ా ల 
ముఖయమంతరర లతో స ప రంబరు 26న సమావేశం* 

 

*ఈ సమావేశం నేపథ్యంలో కాయంపు కారాయలయంలో హ ం, గిరిజన సంక్ష మంతో పాటు వివిధ శాఖల 
అధికారులతో సీఎం శ్రీ వ ైయస .జగన  సమావేశం* 

 

*ఉప ముఖయమంతిర (గిరిజన సంక్ష మం) పాముల పుషపశ్రవీాణి, హ ంశాఖ మంతిర మేకతోటి సుచరిత, 

సీఎస  ఆదితయనాథ  దాస, డీజీపీ గౌతం సవాంగ, పటరని పల  చీఫ  కనజర వటర  ఆఫ  ఫారెసరస  ఎన  పరతీప  
కుమార, పంచాయతీరాజ్, గాీమీణాభవృదిిశాఖ ముఖయ కారయదరిి గోపాలకృషర దివవేది, రవాణాశాఖ ముఖయ 
కారయదరిి ఎం టీ కృషణబాబు, ఐటీశాఖ ముఖయ కారయదరిి జి జయలక్షిమ, హ ంశాఖ ముఖయ కారయదరిి 
కుమార  విశవజిత్, ఇంట్లిజెని  చీఫ  క  వి రాజ ందరనాథ  రెడిి , ఇంధనశాఖ కారయదరిి నాగులాపలీి శ్రకీాంత్, 

గిరిజన సంక్ష మశాఖ కారయదరిి కాంతిలాల  దండే, ఆరిికశాఖ కారయదరిి కె వి వి సతయనారాయణ, గిరిజన 
సంక్ష మశాఖ కమిషనర  రంజిత్  బాష్టా, ఇతర ఉననతాధికారులు హాజరు*. 
 


