
30–03–2021 

అమరావతి 

 

 

జిలా్లల కలెక టరా్ల, ఎస్పీ లతో క్య ాంప్ క్రాయ లయాం నాంచి వీడియో క్న్ఫ రెన్స్  దా్వ రా 

స్ీ ాందన్ క్ర్య క్కమాంపై స్పఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్స స్మీక్ష. 

 

కలెక టరా్ల, జిలా్ల ఎస్పీ లతో స్పఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్స వీడియో క్న్ఫ రెన్స్  

 

ఉపాధిహామీ పనలు, క్ామ స్చివాలయాలు, ఆరీ్బ కేలు, వైయస్స్ ర్ హెల్త ్శ్ కా్స్  

(రూర్ల్త), 90 రోజులా్ల ఇాంటిపట్టట , నాడు –నేడు, స్ీ ాందన్, చేయూత, అర్ీ న్స క్పాాంతాలా్ల 

మధ్య తర్గతిి ల్లభాపేక్షలేకాండా స్ర్స్మైన్ ధ్ర్లక ఇాంటి శ్స్లాల్లలు తదితర్ 

అాంశాలపై స్పఎాం స్మీక్ష. 

 

ఏక్ిల్త, మే నెలలా్ల అమలు చేయనన్న  స్పక ాంలు, క్ర్య క్కమాలపైనా స్పఎాం స్మీక్ష 

 

ఉపాధి హామీ 

ఉపాధిహామీ పనలన రిక్ర్లు శ్స్సలాలల్ల చేపట్టట ర్ల, అాందరికీ అభిన్ాందన్లు : స్పఎాం శ్ర ీ

వైయస్.జగన్స 

25.50 కోట్ ాపక్దినాలన కలీ్ ాంచార్ల: స్పఎాం 

రాష్ట్టాంల్ల గతాంల్ల ఎప్పీ డూ ఇల్ల జర్గలేదు: 

కోవిడ్ స్మయాంల్ల కూలీలన ఆదుకనాన ర్ల: 

దేశాంల్లనే మూడో శ్స్సలా న్ాంల్ల ఉనాన ాం: 

చిన్న రాష్ట్టమైనా మన్ాం మూడో శ్స్సలా న్ాంల్ల ఉాండడాం గర్ా క్ర్ణాం: 

రూ. 5,818 కోటా్ల నేర్లా కూలీలక ఇవా గల్ాాం: 

ఏక్ిల్త, మే, జూన్స నెలల్ల కొక్న రోజుల వర్కూ పనలు ముమమ ర్ాంా చేసుకనేాందుక 

అవక్శాం ఉన్న  స్మయాం ఇది: 

ఇదే వేగాంతో ఉపాధిహామీ పనలు ముమమ ర్ాంా జర్ాల్: 

ఉపాధిహామీ పథక్క్న  కలెక టరా్ల ఓన్స చేసుకోవాల్: 

క్పతి 4–5 రోజులక ఒకస్సరి క్కమాం తపీ కాండా రివ్యయ  చేయాల్: 

జాలాంట్ కలెక టరా్ల కూడా ఉపాధిహామీ పథకాంపై దృష్టటపెట్టట ల్: 

 

క్ామ స్చివాలయాలు, ఆరీ్బ కేలు, విలేజ్ శ్ కా్కక లు తదితర్వాటి భవన్ క్రామ ణాలు 

వేగాంా జర్ాల్: అధిక్ర్లలక స్పఎాం ఆదేశాం 

కొత ్ఆరి లాక స్ాంవత్ ర్ాం క్పార్ాంభాం అవుతాంది క్బటిట, ఈ భవనాల క్రామ ణాంపై పూరి ్

దృష్టటపెట్టట ల్: 

క్ామ స్చివాలయాల క్రామ ణాంల్ల కొక్న  జిలా్లలు వెనకబడి ఉనాన ల: 

ఆ జిలా్లల కలెక టరా్ల క్పత్యయ క క్శదధ వహాంచాల్: 

మే నాటికలా్ల క్ామ స్చివాలయాల క్రామ ణాం పూరి ్క్వాల్: 

 

రైత భరోస్స కేాంక్ద్వల క్రామ ణాంల్ల రెాండు, మూడు జిలా్లలు ఇాంక్ మెర్లగుపడాల్్  

ఉాంది: 

జులై 8న్ వైయస్స్ ర్ారి ప్పటిటన్రోజు స్ాందర్భ ాంా ఆరీ్బ కేలన క్పార్ాంభిస్ునాన ాం: 

ఖర్బఫ్ క్పార్ాంభాం స్ాందర్భ ాంా ఆరీ్బ కేల దా్వ రా రైతలక తోడుా క్లవాల్్ న్ అవస్ర్ాం 



ఉాంది: 

అాందుకే పనలన చాల్ల ముమమ ర్ాంా పనలు చేయాల్్  ఉాంది: కలెక టర్కా స్పఎాం 

ఆదేశాం 

 

కోవిడ్ ల్లాంటి మహమామ రిక్ ఎదురోక వడాక్ి విలేజ్ శ్ కా్కక లు ఆవశయ కత ఉాంది: 

వీలైన్ాంత తా ర్ా వీటి పనలన పూరిచ్ేయాల్్  ఉాంది: 

యుదద క్పాతిపదిిన్ శ్ కా్స్  క్రామ ణాం జర్ాల్: 

ఆగసుట 15న్ వీటిక్ క్పార్ాంభిాంచాలనకాంట్లనాన ాం : 

అాందుకే పనలు యుదధ క్పాతిపదికన్ పూరిచ్ేయాల్: 

క్ామస్సలాలల్ల ఆరోగయ ర ీరిఫరెల్త పాలాంట్ా విలేజ్ శ్ కా్స్  ఉాంట్టల: 

 

బల్తక   మిల్తక  కూల్ాంగ్ సాంట్రా్ల(బీఎాంస్పలు) 

9899 చోట్ ాబల్తక మిల్తక  కూల్ాంగ్ సాంట్ర్ ా(బీఎాంస్పల)న ఏరాీ ట్ల చేయాల్్  ఉాంది: 

3841 చోట్ ాపనలు మొదలయాయ ల: 

మిగిల్న్ చోట్ ాకూడా వెాంట్నే పనలు మొదలుక్వాల్: 

ఆగసుట 31 నాటిి బీఎాంస్పల పనలు పూర్య్్యయ ల్ల చర్య లు తీసుకోవాల్: 

సపెటాంబర్లల్ల ఈ బీఎాంస్పలన క్పార్ాంభిాంచబోతనాన ాం: 

 

ప్పడ్ క్పాస్సాంగ్ యూక్టా్ల 

25 ఫుడ్ క్పాస్సాంగ్ యూక్ట్నా పెట్టబోతనాన ాం: 

క్పతి పార్మాెాంట్ల క్యోజకవర్ గాంల్ల ఒక యూక్ట్ఉాంట్లాంది: 

దీక్కోస్ాం భూములన గురిా్ంచి.. అకక డ యూక్ట్నా పెటిటాంచాల్: 

కనీస్ాం 10 నాంచి 15 ఎకరాల భూమిక్ గురిా్ంచాల్్  ఉాంది: 

క్పభుతా ాం కొనగోలు చేసన్ వాటిక్ క్పాసస్ చేయడాక్ి ఈ యూక్టా్ల 

ఉపయోగపడతాల: 

గత ఏడాది క్లాంల్ల రైతలన ఆదుకనేాందుక గత స్ాంవత్ ర్ాం రూ.4300 కోటా్ల ధ్ర్ల 

శ్సలార్బకర్ణక ఖర్లు  చేశాాం: 

 

ఇళ్పాట్టటలు : 

దర్ఖాస్ు చేసుకన్న వార్ల అర్లులక్ త్యల్త్య 90 రోజులా్లా వారిి ఇాంటిపట్టట  ఇవాా ల్: 

స్పఎాం 

94శాతాం ఇళ్పాట్టట ల పాంిణీ పూర్ల్య ాంది 

మిగిల్పోలన్ 1,69,558 ఇళ్ ాపట్టట లన వెాంట్నే పాంిణీచేయాల్: 

జిలా్లకలెక టరా్ల దృష్టటపెటిట వెాంట్నే పాంిణీచేయాల్: 

అల్లగే టిడోక ల్ల పాంిణీ చేయాల్్  ఉన్న  సుమార్ల 47వేల ఇళ్పాట్టట లన వెాంట్నే 

పూరిచ్ేయాల్: 

 

అర్లులైన్ వారిి కచిు తాంా ఇళ్పాట్టటలు ఇవాా ల్: 

పెాండిాంగుల్ల ఉన్న  అికాే్న్నా వెాంట్నే వెరిఫికే్న్స చేస... అర్లులక పట్టటలు 

ఇవా డాక్ి చర్య లు తీసుకోవాల్: 

కొత్ా  వచిు న్ దర్ఖాస్ులక స్ాంబాంధిాంచి అవస్మైన్ చోట్ వెాంట్నే భూమిక్ 

సేకరిాంచాల్: 

ఇళ్పాట్టట ల దర్ఖాస్ులన తిర్స్క రిాంచేట్ప్పీ డు ఎాందుక తిర్స్క రిస్ునాన మో 

చెపీ గలాల్: 



క్ర్ణాలు లేకాండా దర్ఖాస్ులన తిర్స్క రిాంచరాదు: 

ఒకవేళ్ దర్ఖాస్ున తిర్స్క రిాంచిన్ తరాా త కూడా, తగిన్ క్ర్ణాలతో మళ్ల ాదర్ఖాస్ు 

చేసుకోవడాక్ి అవక్శాం ఉాంది: 

అల్లాంటి దర్ఖాస్ులన మళ్ల ార్బ వెరిఫికే్న్స చేయాల్: 

 

న్వర్తాన లు – పేదలాందరికీ ఇళా్ల ిాంద తొల్విడతల్ల 15.6 లక్షల ఇళా్ల కడుతనాన ాం: 

ఇళ్కా్రామ ణాం జర్గడాక్ి వీలుా లే అవుట్ల్ల బోర్ల, కరెాంట్ల సౌకర్య ాం ఉాండాల్: 

తొల్విడతల్ల 8682 క్లనీలా్ల ఇళ్ ాక్రామ ణాం క్పార్ాంభాం అవుతాంది: 

క్పతిచోట్ట బోర్ల, కరెాంట్ల సౌకర్య ాం కచిు తాంా ఉాండాల్: 

ఏక్ిల్త 15 నాంచి ఇళ్ ాక్రామ ణాం క్పార్ాంభాం అవుతాంది: 

ఆల్లా బోర్ల, కరెాంట్ల సౌకర్య ాం ఏరాీ ట్ల చేయడాంపట్ ాఅధిక్ర్లలు చర్య లు 

తీసుకోవాల్: 

ఇళ్ ా క్రామ ణాక్ి స్నాన హకాంా మాయ ిాంగ్, జియో ట్టయ గిాంగ్, ఏపీ హౌసాంగ్ వెబ్సైట్ల్ల 

లబ్ధధద్వర్లక్ రిజిష్టసేట్ న్స, ఉపాధి హామీ ిాంద జాబ్క్ర్లుల జార్బ ఈ పనలనీన కూడా ఏక్ిల్త 

10ల్లా పూరిక్్వాల్: స్పఎాం 

హౌసాంగ్ క్ర్య క్కమాక్న  పర్య వేక్షాంచడాక్ి జిలా్ల, డివిజన్స శ్స్సలాల అధిక్ర్లలన క్పతి 

మాండల్లక్కీ, క్పతి ముక్్ పాలీటి  నోడల్త అధిక్ర్లలుా క్యమిాంచాల్: 

క్పతి లే అవుట్ల్ల కచిు తాంా ఒక మోడల్త హౌస్న క్రిమ ాంచాల్: 

దీక్వల ాఇళ్కా్రామ ణాంల్ల వస్ున్న  ఇబీ ాందులు, క్రామ ణఖర్లు  ఎాంత అవుతాంది 

అన్న ద్వక్పై అవాహన్ వస్ుాంది, అాంత్యక్కాండా కటిటన్  ఇలాు ఎల్ల ఉాందో 

లబ్ధధద్వర్లలక తెలుస్ుాంది: 

ఏక్ిల్త 15 నాటిి మోడల్త ఇళ్ ాక్రామ ణాలు పూరిక్్వాల్: 

ఇాంజినీరిాంగ్ అససటాంటా్ల, డిజిటిల్త అససటాంటా్ల, వెలేఫ ర్ అససటాంట్ ాసేవలన 

ఇళ్కా్రామ ణాంల్ల విక్యోగిాంచుకోాండి: 

లబ్ధధద్వర్లల ఎాంచుకన్న  ఆపషన్స క్పక్ర్ాం సమెాంట్ల, శ్స్పటల్త, ఇసుక, మెట్ల్త, ఇట్లకలు 

అాందిాంచడాక్ి సదధాంచేసుకోాండి: 

క్రామ ణ స్సమక్గిల్ల కచిు తాంా కా్ ల్టీ ఉాండాల్: 

ఒకవైప్ప ఇళ్ ాక్రామ ణాం కొన్స్సగుతాండానే.. మరో వైప్ప క్లనీల్ల చేపట్టట ల్్ న్ రోడాు, 

ష్టైనేజీ, వీధి లైటా్ల... ఇతర్క్తా మౌల్క స్దుపాయాల కలీ న్పై క్రాయ చర్ణ 

రూపాందిాంచాల్: 

 

ఏక్ిల్తల్ల నాడు-నేడు(పాఠశాల విద్వయ శాఖ) రెాండో విడత 

ఏక్ిల్త నెల్లఖర్లల్ల రెాండో విడతల్ల పాఠశాలలా్ల నాడు–నేడు పనలు: 

కొక్న చోట్ ాపెలాంటిాంగ్ పనలు తపీ  మొదట్ విడత ిాంద 15,715 పాఠశాలలా్ల నాడు – 

నేడు ిాంద పనలు పూర్య్ాయ యక్ స్పఎాంక వివరిాంచిన్ అధిక్ర్లలు 

15 రోజులా్ల పెలాంటిాంగ్ పనలు పూర్వ్ుతాయక్ తెల్ిన్ అధిక్ర్లలు 

జాలాంట్ కలెక టర్తో కల్ి కలెక టర్ రివ్యయ  చేయాల్: స్పఎాం 

పాఠశాలా్ల జరిగిన్ నాడు – నేడు పనలపై ఆడిట్ చేయాల్: 

థర్ ుపార్బ ట ఏజెనీ్ తో క్షేక్తస్సలాలల్ల అడిటిాంగ్ చేలాంచాల్: స్పఎాం ఆదేశాం 

స్ా యాం స్హాయక స్ాంఘాల మహళ్లనాంచి పాఠశాలలా్ల పనలు స్రి గా  జరిాయా? 

లేద్వ? అన్న  ద్వక్మీద పరిరలన్ చేలాంచాల్: 

పెలాంట్ పనలుకూడా వేగాంా జరిగేల్ల చూడాల్: 

ఏక్ిల్త నెల్లఖర్లన్ నాడు –నేడు ిాంద అభివృదిధచేసన్ స్కక ళ్నా క్పజలక అాంిాంత 



చేస్్సాం : స్పఎాం 

 తరాా త రెాండో విడతల్ల మిగిల్న్ స్కక ళ్లా్ల నాడు – నేడు పనలు చేపడతాాం: 

పాఠశాలలన క్ర్ాంతర్ాం పరిశుక్భాంా ఉాంచడాక్ి ఎస్ఓపీక్ తయార్ల చేయాల్: 

స్కక లా్ల ఏదైనా స్మస్య  వసే ్వెాంట్నే ద్వక్న  పరి్క రిాంచాల్: 

 

గోర్లముదద, ట్టలలెట్మెలాంటినెన్స్ , అల్లగే రెగుయ లర్ మెలాంటినెన్స్ మీద ఎస్ఓపీక్ 

రూపాందిాంచాల్: 

 

అాంగన్స వాడీలా్ల నాడు-నేడు 

55,607 అాంగన్స వాడీ సాంట్ర్నా క్పీ ష్టపైమర్బ స్కక ళా్లా మార్ు బోతనాన ాం: 

ఇాంగిషాు మీడియాంల్ల బోధ్న్ ఉాంట్లాంది: 

2021–22 ల్ల 20,011 అాంగన్స వాడీలు, 

2022–23ల్ల 16,072, 2023–24ల్ల 8036 అాంగన్సవాడీలా్ల నాడు – నేడు ిాంద అభివృదిధ 

పనలు, కొతవ్ాటి క్రామ ణాలు: 

16,681 చోట్ ాఅభివృదిధ పనలు, 27,438 చోట్ ాకొత ్భవనాల క్రామ ణాం: 

ఇవిక్క 11,488 అాంగన్సవాడీలా్ల నాడు – నేడు పనలన పాఠశాల విద్వయ శాఖ 

చేపడుతాంది: 

ఏక్ిల్త మూడో వార్ాంల్ల ఈ పనలు క్పార్ాంభాం 

ఏక్ిల్త15ల్లా అవస్ర్మైన్ వాటిి శ్స్లాల్లలన గురిా్ంచాల్: 

అల్లగే అాంగన్సవాడీలక శిక్షణ ఇవా డాంపై దృష్టటపెట్టట ల్: 

 

స్ీ ాందన్–క్ీవెన్ె స్పై స్పఎాం: 

 

స్ీ ాందన్పై క్పత్యయ క దృష్టటపెట్టట ల్: 

క్ర్బతీ స్మయాంల్లా సేవలు క్పజలక అాంద్వల్. అర్బలీు పరిష్కక రాక్ి నోచుకోవాల్: 

540 సేవలక స్ాంబాంధిాంచి స్ీ ాందన్ ిాంద అర్బలీు స్పా కరిాంచాల్: 

క్ర్బతీ స్మయాంల్లా మన్ాం వాటిక్ స్రి్క రిాంచడాంపై దృష్టటపెట్టట ల్: 

స్ీ ాందన్క స్ాంబాంధిాంచి ఈ క్ర్య క్కమాం 9 జూన్స 2020 ల్ల క్పార్ాంభమైాంది : 

అపీ టి నాంచి రైస్ క్ర్లు, ిాంచన్స క్ర్లు, హౌస్ సైట్్ , ఆరోగయ ర ీక్ర్లు కేవలాం ఈ నాలుగు 

అాంశాలక స్ాంబాంధిాంచి 48,96,219 విన్తలు వచాు ల : 

పెన్షన్సక్ర్లు, రైస్క్ర్లు, ఆరోగయ ర ీక్ర్లు, ఇాంటి పట్టట లక స్ాంబాంధిాంచి స్ీ ాందన్ ిాంద 

అాందిాంచిన్ అర్బలీన 95శాతాం క్ర్బతీ స్మయాంల్లా పరి్క రిాంచాాం: 

నూటిి నూర్లశాతాం విన్తలన పరి్క రిాంచాల్: 

దీక్కోస్ాం పరి్క రిాంచాల్్ న్ గడువున కూడా పెాంచుతనాన ాం: 

రైస్ క్ర్లు 21, పెన్షన్స క్ర్లు 21, ఆరోగయ ర ీక్ర్లు 21, ఇాంటిపట్టట  90 రోజులా్లా అాందిాంచాల్ 

తాగునీర్ల, పారిశుధ్య ాం, వీధిలైటా్ల తదితర్ క్పజాస్మస్య ల పరిష్కక రాక్కీ క్పాధాన్య త 

క్వాా ల్: 

కలెక టరా్ల క్కమాం తపీ కాండా స్ీ ాందన్పై స్మీక్ష చేయాల్: 

స్పఎాంఓ క్రాయ లయ అధిక్ర్లలు కూడా క్పతి గుర్లవార్ాం కూడా క్ర్బతీ స్మయాంల్లా ఈ 

విన్తలన పరి్క రిస్ునాన రా? లేద్వ? అన్న ద్వక్పై స్మీక్ష చేయాల్: 

స్ీ ాందన్ వెబ్సైట్న కూడా మెర్లగుపరిచాాం: 

విన్తలు ఏస్సలాలల్ల ఉనాన యో తెలుస్ుాంది: 

ఒకవేళ్ అర్బ ీఏస్సలాలల్లనైనా క్ల్చిపోత్య వెాంట్నే అలర్ ట్  కూడా వస్్సల: 

క్ామ స్చివాలయ శ్స్సలాల నాంచి పై శ్స్సలాలల్ల ఉన్న  సక్కట్ర్బ లెవల్త వర్కూ కూడా ఈ 



విధాన్ాం ఉాంట్లాంది: 

 

చేయూత: 

జూన్సల్ల చేయూత ిాంద మహళ్లక డబ్బీ లు : స్పఎాం 

పాల వెలాువ, జీవ క్క్ాంతి ిాంద మహళ్ల సుసలార్ ఆరి లాక క్పగతిి కోస్ాం బ్య ాంకలతో టై 

అప్ అలన్ యూక్ట్నా వెాంట్నే అాందిాంచేల్ల చర్య లు తీసుకోవాల్: 

ఏక్ిల్త 10ల్లా మిగిల్న్ వారిి ఈ యూక్టా్ల అాందిాంచేల్ల తగిన్ చర్య లు తీసుకోవాల్: 

 

ఎాంఐజీ లే అవుట్్  

అర్ీ న్స క్పాాంతాలా్ల మధ్య తర్గతి క్పజలక స్ర్స్మైన్ ధ్ర్లక ఇాంటి శ్స్లాల్లలు 

ఇవాా లన్న ది మా ఉదేదశాం: స్పఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్స 

నాయ యపర్ాంా చికక లేకా్ విధ్ాంా శ్కీనా్స టైటిల్తతో ఇళ్సా్లాల్లలు: 

దీక్కోస్ాం పట్టణాలు, న్గరాలా్ల కనీస్ాం 100 నాంచి 150 ఎకరాలు సేకరిాంచాల్: 

ల్లభాపేక్ష లేకాండా క్పభుతా ాం శ్పాాట్నా స్ర్స్మైన్ ధ్ర్లక అాందిస్ుాంది: 

లే అవుట్లా్ల స్పస్ప రోడాు, ఫుట్పాత్లు, అాండర్ క్రాండ్ ష్టైనేజీ, పార్లక లు, ఓపెన్సఎలర్

జిమ్, వాిాంగ్ క్ట్టస్ , ఎలష్టి టసటీ లైన్స్ , పచు దన్ాం, స్సమ ర్ ట బస్శ్స్సట ప్లు.. ఇవనీన  ఉాండేల్ల 

చర్య లు తీసుకోవాల్: 

శ్పాాటా్లక ఉన్న  డిమాాండ్పై స్ర్వా  చేయాల్: 

డిమాాండ్న అనస్రిాంచి భూమిక్ సేకరిాంచాల్: 

ఎాంఐజీ –1ల్ల 150 చదర్ప్ప గజాలు, ఎాంఐజీ–2ల్ల 200 గజాలు, ఎాంఐజీ-3ల్ల 240 గజాల 

ిాంద శ్పాాటా్ల: 

ఒక కట్లాంబ్క్ి ఒకటే శ్పాాట్ల: 

 

ఏక్ిల్త నెలల్ల పథక్లు, క్ర్య క్కమాలు: 

 

వలాంటీర్కా స్తాక ర్ాం – ఏక్ిల్త 13న్ క్పార్ాంభాం 

జగన్న్న  విద్వయ దీవెన్  – ఏక్ిల్త 16న్ 

విద్వయ దీవెన్ ిాంద డబీ్బ లు ఇపీ టి నాంచి నేర్లా తల్ ాఅక్క ాంటా్లి. 

క్పతి ష్టైమాసకాం డబ్బీ లు తలాు అక్క ాంటా్లి. 

ఫీజు రిలాంబర్్ మెాంట్ బక్లలు లేకాండా విడుదలచేశాాం. 

 

వైయస్స్ ర్ సునాన  వడీు  రైతలక (ర్బీ 2019ి) – ఏక్ిల్త 20న్ 

డబ్బీ లు నేర్లా రైతల అక్క ాంటా్లి అాందిస్్సాం:స్పఎాం 

బ్య ాంకరా్ల డేట్టన అప్ల్లడ్ చేసేల్ల కలెక టరా్ల చర్య లు తీసుకోవాల్: 

 

వైయస్స్ ర్ సునాన  వడీు ( డాా క్క్ అకక చెలెమామ లక) – ఏక్ిల్త 23న్ 

డబ్బీ లు నేర్లా డాా క్క్ అకక చెలెమామ ల అక్క ాంటా్లి: స్పఎాం 

 

జగన్న్న  వస్తి దీవెన్  – ఏక్ిల్త 28న్ 

 

 

ఏక్ిల్త నెలఖార్లల్ల  నాడు - నేడు రెాండో విడత 

ఏక్ిల్త మూడో వార్ాంల్ల అాంగన్సవాడీలా్ల నాడు - నేడు 

 

మే ల్ల అమలు చేయనన్న  పథక్లు, క్ర్య క్కమాలు 



వైయస్స్ ర్ రైత భరోస్స  – మే 13న్ 

మత్ య క్ర్ భరోస్స – మే 18న్ 

ఖర్బఫ్ బీమా (2020) –  మే 25న్   

 

పథక్ల అమలు, క్ర్య క్కమాలక స్ాంబాంధిాంచి అధిక్ర్లలు చర్య లు తీసుకోవాల్: 

అర్లులు ఎవా రూ మిగిల్పోకాండా చర్య లు తీసుకోవాల్: 

క్ామ, వార్లు స్చివాలయాల దా్వ రా సో్ల్త ఆడిటిాంగ్ చేలాంచాల్: 

 

కోవిడ్ క్వార్ణా చర్య లు-వాయ ి్ నే్న్స 

కోవిడ్ క్వార్ణాపై అధిక్ర్లలు చర్య లు తీసుకోవాల్: 

ఎలాుాండి(గుర్లవార్ాం) నేన కూడా వాయ ి్ న్స తీసుకాంట్లనాన న: 

వాయ ి్ నే్న్సన ముమమ ర్ాంా చేపట్టడమే ఇప్పీ డు మన్ముాందున్న  కర్వ్య ాం: 

వాయ ి్ నే్న్స దా్వ రానే కోవిడ్స్మస్య క పరిష్కక ర్ాం లభిస్ుాంది: 

ఎాంపీటీస్ప, జడీీ టీస్ప ఎక్న కలు కేవలాం 6 రోజుల క్పక్ియ మిగిల్ ఉాంది: 

ఇదికూడా పూరెతత్్య ఇక ఎక్న కలు ముగిసన్టేట 

ఇక ఆ తరాా త దృష్టట అాంతా వాయ ి్ నే్న్స పైనే: 

ఏక్ిల్త 1 నాంచి మొదటి అర్ీ న్స క్పాాంతాలపై వాయ ి్ నే్న్సపై దృష్టట 

వార్లు, క్ామ స్చివాలయాల యూక్ట్ా ఉధ్ృతాంా వాయ ి్ నే్న్సన చేపట్టట ల్: స్పఎాం 

  

విద్వయ శాఖ మాంక్తి ఆదిమూలప్ప సుర్వష్, చీఫ్ కమి్న్ర్ ల్లయ ాండ్ అడిమ క్ష్టసేట్ న్స నీర్బ్ 

కమార్ క్పస్సద్, వయ వస్సయశాఖ సీ ్ల్త చీఫ్ సక్కట్ర్బ పూన్ాం మాలకొాండయయ , 

ప్పర్పాలక, పట్టణాభివృదిధ శాఖ సీ ్ల్త చీఫ్ సక్కట్ర్బ వై శ్రలీక్షమ , గృహక్రామ ణశాఖ 

సీ ్ల్త చీఫ్ సక్కట్ర్బ అజయ్ జైన్స, మహళా, శిశు స్ాంక్షేమశాఖ క్ిక్్ పల్త సక్కట్ర్బ ఏ 

ఆర్ అనరాధ్, పాఠశాల విద్వయ శాఖ క్ిక్్ పల్త సక్కట్ర్బ బ్బడితి రాజశేఖర్

,  పాంచాలతీరాజ్, క్ామీణాభివృదిధ శాఖ కమి్న్ర్ గిరిజా శాంకర్, సవిల్త స్పెతసా్ 

కమి్న్ర్ కోన్ శశిధ్ర్, ఆరోగయ ర ీస్పఈఓ డాక టర్ మల్ఖాారీ్లన్, ఇతర్ ఉన్న తాధిక్ర్లలు 

హాజర్ల. 
 


