
27–09–2021, 

అమరావతి. 
 

దేవాదాయ శాఖప ై సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  సమీక్ష 

 

అమరావతి: 
దేవాదాయ శాఖప ై కాయంప  కారాయలయంలో  సీఎం శ్రీ వ ైయస .జగన  సమీక్షా సమావేశం 
 

ఈ సందర్భంగా సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  ఏమన్ాార్ంటే..: 
దేవాలయాలోో  ఉత్తమ నిర్వహణా పదధత్ులు తీసుకురావాలి: అధికార్ులకు సీఎం శ్రీ వ ైయస .జగన  ఆదేశం 
టీటీడీలో అమలు చేసుత న్ా మంచి విధాన్ాలన్ు ఇత్ర్ దేవాలయాలోో  పరవేశప టటా లి: 
ఆన్ లో న  విధాన్ం న్ుంచి న్ాణయమ ైన్ పరసాదాల త్యారీ వర్కూ టీటీడీ విధాన్ాలన్ు పాట ంచాలి: 
 

అవినీతికి చోట ండరాదు 
దేవాదాయ శాఖలో అవినీతికి చోట  లేకుండా చూడండి : 
ఆన్ లో న  పదధత్ులన్ు అమలు చేయడందావరా అవినీతి లేకుండా చూడొచుు: 
ఆన్ లో న  పదధత్ులు దేవాలయాలకు మంచి చేసాత యి: 
వయవసథలో మార్ుులు వసాత యి: 
ఆన్ లో న  దావరా దాత్లు ఎవర ైన్ా దేవాలయాలకు విరాళాలు ఇవవవచుు: 
ఆన్ లో న  పదధత్ులన్ు, విధాన్ాలన్ు తెలియజేసూత  పరతి దేవాలయంలో ప దద  బో ర్ుు లు ప టటా లి: 
దాత్లు ఇచిున్ విరాళాలన్ు ఆలయాల అభివృదిధకి వాడుకోవాలి: 
పకకదోవ పటాకుండా నే్ర్ుగా దేవాలయాలకు ఉపయోగపడాలి: 
టీటీడీ త్ర్హాలోన్ే ఇత్ర్ దేవాలయాలోో  కూడా వయవసథలు ఉండాలి: 
 

దేవాలయాలకు వచేు ఆదాయానిా అవినీతి లేకుండా ఆలయాల అభివృదిధకోసం ఖర్ుు చేయాలి : 
కమీం త్పుకుండా ఆలయాలన్ు బటగు చేయడంప ైన్ కూడా దృష్టాప టటా లి: 
దుర్గగుడిలో అభివృదిధ  పన్ులకు దాదాపు ర్ూ.70 కోట ో  చరిత్రలో తొలిసారిగా రాషా్టర పరభుత్వమే ఖర్ుు 
చేస్త ంది: 
 

భకుత ల వసతి, పరసాదాల న్ాణయత్ప ై పరతేయక దృష్టా  
దేవాలయాలోో  భకుత లకు వసతి సదుపాయాల కలున్లో రాజీ పడకూడదు: 
న్ాణయమ ైన్ వసతి సదుపాయాలన్ు వారికి అందుబటట లోకి తీసుకురావాలి: 
పరతిదేవాలయంలో ఇచేు పరసాదాల న్ాణయత్మీద దృష్టాప టటా లన్ా సీఎం 



భకుత లకు గుర్ుత ండిప్ యిేలా పరసాదాలు ఉండాలన్ా సీఎం 

తిర్ుమలలో లడూు  త్యారీ విధాన్ాలు ఇత్ర్ ఆలయాలోో  వచేులా చూడాలన్ా సీఎం 

దీనివలో న్ాణయత్గా పరసాదాలు ఉంటటయన్ా సీఎం 

 

దేవాలయాలోో  కమిటీల ఏరాుట  పూరితచేయాలని సీఎం ఆదేశం 
దీనివలో దేవాలయాలప ై పర్యవేక్షణ ప ర్ుగుత్ుంది: 
అనిా దేవాలయాలకోసం మాసోర పాో నో్న్ు ర్ూప ందించాలి: 
శ్రశీ ైలం సహా ఇత్ర్ పరధాన్ దేవాలయాల అభివృదిధకి కారాయచర్ణ పరణాళిక ర్ూప ందించాలి: 
కమీం త్పుకుండా ఈపాో న న్ు అమలు చేసుకుంటూ ముందుకు వ ళాో లి: 
 

టీటీడీ త్ర్హాలో దేవాలయాల నిర్వహణ 

దేవాలయాల ఈవోల పనితీర్ు మ ర్ుగుపడాలి : 
దేవాలయాలో నిర్వహణలో మ ర్ుగ ైన్ పరమాణాలు పాట ంచాలి: 
దేవాలయాల అభివృదిధ  ఈవో పనితీర్ుమీద ఆధార్పడి ఉంట ంది: 
టీటీడీ నిర్వహణా పదధత్ులప ై ఈవోలందరికీ అవగాహన్, శిక్షణ ఇవావలి: 
దేవాలయాలోో  మౌలిక సదుపాయల లోపాలు, తీసుకురావాలిిన్ మార్ుులన్ు గురితంచాలన్ా సీఎం 

వీట ప ై దృష్టాప ట ా  మార్ుులు తీసుకు వచేులా చూడాలన్ా సీఎం 

 

దేవాలయాలోో  ఆడిట ంగ  కూడా పార్దర్శకంగా జర్గాలన్ా సీఎం 

టీటీడీలో ఉన్ా విధాన్ాలన్ు పాట ంచాలన్ా సీఎం 
ఆన్ లో న బుకింగ, కియోసక లు, కూయఆర  కోడ  పేమ ంట్సి, ఆన్ లో న  ర్ూం బుకింగ  సటసాం మొదల ైన్ డిజిటల ైజేష్టన  
పరకియీకోసం టీటీడీ సహాయ సహకారాలు తీసుకోవాలన్ా సీఎం 

 

దేవాలయాల భూముల పరిర్క్షణ.. 
దేవాలయ భూముల పరిర్క్షణలో భటగంగా సరేవచేసట, వాట ని జియో టటయగింగ  చేయాలని సీఎం ఆదేశాలు 
దేవాలయ భూముల పరిర్క్షణలో భటగంగా పరతి జిలాో కు కల కార, ఎసీు, ఒక పరభుత్వ న్ాయయవాదితో ఒక 
కమిటీని ఏరాుట  చేసేదిశగా ఆలోచన్ చేయాలి: 
 

ఆలయాల భదరత్ ప ై.. 
రాషా్టరంలోని సుమార్ు 18వేల ఆలయాలోో  భధ్రత్కోసం సుమార్ు 47వేలకుప ైగా సీసీ క మ రాలు ప టటా ం: 
సీఎం 
ఎకకడ ఆలయాలు ఉన్ాా.. వాట  భదరత్ కోసం సీసీ క మ రాలు ప టేాలా చూడాలని అధికార్ులకు సీఎం 



ఆదేశాలు 
దేవాదాయ శాఖలో విజిల ని  మరియు స కూయరిటీ కోసం ఒక ఎసీు సాథ యి అధికారిని నియమించాలని 
సీఎం ఆదేశం 
దేవాలయాలోో  భదరత్, త్దిత్ర్ అంశాలప ై ప్ లీసుల పర్యవేక్షణ ఉండాలన్ా సీఎం 

 

వంశపార్ంపర్య అర్ుకులకు రిట ైర మ ంట్స  తొలగింపున్ు అమలు చేశామన్ా అధికార్ులు 
మిగిలిన్ వారికి కూడా అమలు చేయడానికి చర్యలు తీసుకోవాలన్ా సీఎం 

దేవాలయాలోో  పనిచేసే 1305 మంది అర్ుకులకు కనీసం వేత్న్ం 25శాత్ం ప ంచుతామని హామీ ఇసేత , 
వాసతవానికి 56శాత్ం, 100శాత్ం ప ంచామన్ా అ«ధికార్ులు 
దేవాలయాలోో  దూప ధీప న్ ైవేదయం కార్యకమీం అమలుప ై కూడా త్గిన్ చర్యలు తీసుకోవాలని 
అధికార్ులకు సీఎం ఆదేశం 
అర్ుకులందరికీ ఇళో్సథలాల కేటటయింపుప ై దృష్టాప టటా లన్ా సీఎం 

 

ఇవావళాి సమావేశంలో నిరేదశించుకున్ా అంశాల పురోగతిప ై మరో 2 న్ లల త్రావత్ సమీక్షా సమావేశం 
ఏరాుట  చేయాలి: అధికార్ులకు సీఎం ఆదేశం 
 

ఈ సమీక్షా సమావేశానికి దేవాదాయ ధ్రాాదాయశాఖ మంతిర వ లంపలోి శ్రనీివాస, లాయండ  అడిానిసేా రష్టన  
చీఫ  కమిష్టన్ర  నీర్బ  కుమార  పరసాద్, ర వ న్ూయ శాఖ ముఖయ కార్యదరిశ (ఎండోమ ంట్సి ) జి వాణీ మోహన, 

టీడీడీ ఈవో డాకార  క  ఎస  జవహర  ర డిుతో పాట  రాషా్టరంలోని పరముఖ దేవాలయాల 
కార్యనిర్వహణాధికార్ులు హాజర్యాయర్ు. 
 
=============================================================== 

 
*27–09–2021,* 

*అమరావతి.* 

 

*దేవాదాయశాఖ సమీక్ష సందర్భంగా కాయంప కారాయలయంలో సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన న్ు కలిసట పరసాదాలు 
అందజేసటన్ సటంహాచలం, దావర్కా తిర్ుమల, కాణిపాకం, శ్రకీాళ్హసటత , అన్ావర్ం దేవసాధ న్ాల 
కార్యనిర్వహణాధికార్ులు.* 

 


