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అమరావతిి  

 

సమగ్ర భూ సరే్వ పై సీఎం శ్ర ీవైయస్.జరన్ సమీక్ష: 

‘వైయస్సా ర్ జరననన  శాశే్ త భూ హక్కు  మరియు భూ రక్ష పథకం’పై క్య ంపు క్రాయ లయంలో 

సీఎం శ్ర ీవైయస్.జరన్ సమీక్ష: 

 

సమగ్ర భూసర్వే లో ఎకు డా అవినీతికి తావండకూడదు 

రాష్ట్రంలో ఏ ఒకు  రైతుక్క కూడా ఇబ్బ ంది కలరకూడదు 

గ్పతి చోటా చెకింగ్ పక్ు గా ఉండాలి. అలసతే ం చూపొదుు 

గ్గామసా్సయిలో సబ్ రిజిష్టస్సర ర్ ఆఫీసు ఏరాా టు క్వాలి 

అపుా డే ఈ సమగ్ర సర్వే  గ్పగ్కియ పూరతయినటుు 

సీఎం శ్ర ీవైయస్ జరన్ సా ష్టరకరణ 

సర్వే  గ్పగ్కియ సజావగా జరిగేలా శ్సీరరింగ్ కమిటీ 

వారానికి ఒకస్సరి రివ్యయ . సీసీఎల్ఏక్క కీలక బాధ్య త 

‘వైయస్సా ర్ జరననన  శాశే్ త భూ హక్కు  మరియు భూ రక్ష పథకం’పై 

సమీక్షలో ముఖ్య మంగ్తి శ్ర ీవైయస్ జరన్ 

 

అమరావతి 

 

రాష్ట్రంలో సమగ్ర భూసరే్వ  ‘వైయస్సా ర్ జరననన  శాశే్ త భూ హక్కు  మరియు భూ రక్ష 

పథకం’పై క్య ంప్ క్రాయ లయంలో సీఎం శ్ర ీవైయస్ జరన్ సమీక్ష జరిపారు. 

 

ఎస్ఓపీ ఖ్రారు: 

రాష్ట్ర వాయ పతంగా 1.26 లక్షల కిలోమీటరు ఏరియా రాష్ట్రంలో 17,460 గ్గామాలు. 47,861 ఆవాస్సల 

(హ్యయ బిటే్నా్ )క్క సంబ్ంధంచిన సమగ్ర సర్వే క్క పక్ు గా ఎస్ఓపీ (గ్పామాణిక యాజమానయ  

విధానం) రూపొందించినటుు సమీక్షలో అధక్రులు వెలుడంచారు. 

 

జూలై నాటికి 51 గ్గామాలోు ..: 

తొలి దశ్లో గ్పతి జిలాులో ఒక గ్గామం చొపుా న 13 గ్గామాలు, ఆ తరేా త గ్పతి డవిజన్క్క 1 

గ్గామం చొపుా న 51 గ్గామాలు. గ్పతి మండలానికి ఒక గ్గామం చొపుా న 650 గ్గామాలోు  సర్వే  

గ్పగ్కియ చేపడుతునన టుు వారు తెలిపారు. ఇందులో ఇపా టికే 51 గ్గామాలక్క సంబ్ంధంచి 

సమగ్ర సమాచార సేకరణ పూర్ ై్తందని, వచేే  నెల నంచి గ్గామ శ్సా్సయిలో సర్వే  మొదలు పెటిర, 

జూలై నాటికి పూరిత చేస్సతమని అధక్రులు చెపాా రు. 

ఇంక్ 650 గ్గామాలక్క గానూ, ఇపా టికే 545 గ్గామాలోు  గ్ోనుతో సర్వే  పూరిత చేశామని, ఆ మేరక్క 

ఛాయాచిగ్తాలు సేకరించామని, వయ వస్సయ భూములు, హ్యయ బిటే్ను (నివాస గ్పాంతాలు)క్క 

సంబ్ంధంచి 2,693 ఛాయాచిగ్తాలు తీశామని అధక్రులు వివరించారు. 

 

ఏగ్ిల్ 2023 నాటికి: 

ఆ తరేా త ఈ దశ్లోనే రంో విడతగా మండలానికి ఒకటి చొపుా న 650 గ్గామాలలో సర్వే  

మొదలు పెటిర వచేే  ఏడాది జనవరి నాటికి పూరిత చేస్సతమని, ఇక రంో దశ్ సర్వే న వచేే  ఏడాది 

2022 ఫిగ్బ్వరిలో మొదలు పెటిర 2022 అక్టరబ్రు నాటికి పూరిత చేస్సతమని సమావేశ్ంలో అధక్రులు 

వెలుడంచారు. ఆ తరేా త మూో దశ్ వచేే  ఏడాది నవంబ్రులో మొదలు పెటిర ఏగ్ిల్ 23 

నాటికి పూరిత చేయాలని లక్షయ ంగా పెటురక్కనాన మనన  అధక్రులు, సర్వే  సిబ్బ ందికి కూడా 

సంగ్పదాయ సర్వే , అడేా నా్ డ్ టెక్న లజీ, స్సఫ్టరవేర్లో శిక్షణ ఇచేి నటుు వివరించారు. 



 

ఈ సందరభ ంగా సీఎం శ్ర ీవైయస్ జరన్ మాటాుడుతూ.. 

 

అవినీతిరహితంగా క్రయ గ్కమం: 

‘సర్వే  గ్పగ్కియలో ఎకు డా అవినీతికి తావ లేక్కండా చూడాలి. ఎందుకంటే ఎకు డ, ఎవే రు ఏ 

చినన  అవినీతికి పాలా డనా మొతతం క్రయ గ్కమానికి చెడడ పేరు వసుతంది. క్బ్టిర ఒకటికి 

రండుస్సరుు చెక్ చేయండ. గ్పతి చోటా చెకింగ్ పక్ు గా ఉండాలి. ఎకు డా రాజీ పడొదుు’. 

 

సంసు రణలక్క శ్రకీ్రం: 

‘మొతతం భూరిక్రుడలు, డేటాన అప్డేట్ చేసుతనాన ం క్బ్టిర, కేంగ్దం నంచి లాయ ండ్ టైటిుంగ్ 

చటారనికి ఆమోదం పొందేలా చూడాలి. ఆ విధ్ంగా ఒక సంసు రణల గ్పగ్కియక్క శ్రకీ్రం చుటిరన 

వారమవతాము. సర్వే  గ్పగ్కియక్క ఎకు డా నిధుల కొరత లేక్కండా చూడాలి. సర్వే  తరేా త 

అనిన ంటికి పక్ు గా సరిహదుులు చూపాలి. మొతతం సర్వే  పూర్ ై్తన తరేా త చెతాత  చెదారం 

తొలగంచి, ిచిే  మొకు లు ఏమైనా ఉంటే జంగల్ శ్కి ుయరనా్  కింద వాటనిన ంటినీ తొలగంచి, 

చివరగా రైతుల సమక్షంలోనే సర్వే  రాళ్లు  పాతండ. ఆ విధ్ంగా రైతుల గ్పమేయం కూడా 

ఉండాలి’. 

 

హోరిడంగ్లు: 

‘సర్వే  వేరంగా పూరతవతునన ందువలు రాళ్ు సరఫరా కూడా అంతే ముఖ్య ం. క్బ్టిర రాళ్ు సరఫరా 

ఆలసయ ం క్క్కండా చూడాలి. సరిహదుు రాళ్లు  ఏరాా టులో రైతుల నంచి ఎలాంటి రుసుము 

వసూలు చేయొదుు. 

గ్పతి గ్గామ సచివాలయంతో పాటు, వారుడలలో ఒక హోరిడంగ్ పెటార లి. గ్పభుతే  పథక్లు, 

క్రయ గ్కమాలపై పూరిత వివరాలు ఉండాలి. ఇదే క్క్కండా ముఖ్య  కూడళ్ులో శాశే్ త హోరిడంగ్లు 

కూడా ఏరాా టు చేయండ’. 

 

సబ్ రిజిష్టస్సర ర్ ఆఫీసులు: 

‘సమగ్ర సర్వే  పూర్ ై్తన 51 గ్గామాలోు  రిక్రుడల పూయ రిఫికే్న్, రిక్రుడల అప్డే్న్, సర్వే  రాళ్లు 

పాతడం వంటివి పూరతయ్యయ  నాటికిి  ఆయా గ్గామాలలో రిజిష్టసేర్ న్ క్రాయ లయాలు కూడా 

ఏరాా టు క్వాలి. అంటే ఈ ఏడాది జూలై నాటికి 51 గ్గామ సచివాలయాలోు  సబ్ రిజిష్టస్సర ర్ 

ఆఫీసులు గ్పారంభం క్వాలి. అపాు డే సమగ్ర భూసర్వే  పూర్ ై్తనటుు. ఆ మేరక్క గ్గామ 

సచివాలయంలో సబ్ రిజిష్టస్సర ర్ ఆఫీస్ క్టసం తగన ఏరాా టుు చూడండ’. 

 

ఎపా టికపుా డు సమీక్ష: 

సమగ్ర భూ సర్వే  సజావగా జరిగేలా శ్సీరరింగ్ కమిటీ ఏరాా టు క్వాలి. వారానికి ఒకస్సరి సమీక్ష 

నిరే హించాలి. మొతతం ఈ గ్పగ్కియలో భూపరిపాలన చీఫ్ట కమి్నర్ది కీలకపాగ్త’.. అని సీఎం శ్ర ీ

వైయస్ జరన్ వివరించారు. 

 

ఉప ముఖ్య మంగ్తి, రవెనూయ  మంగ్తి ధ్రాా న కృ్ణదాస్, భూపరిపాలన చీఫ్ట కమి్నర్ నీరబ్

క్కమార్ గ్పస్సద్, రవెనూయ శాఖ్ సా్ప ్ల్ చీఫ్ట స్పగ్కటరీ రజత్ భారగవ, పంచాయితీరాజ్, పురపాలక, 

పటరణాభివృది ిశాఖ్ ముఖ్య  క్రయ దరిి  వై శ్రలీమా , రవెనూయ  శాఖ్ ముఖ్య  క్రయ దరిి  వి.ఉషారాణి, 

పంచాయితీరాజ్, గ్గామీణాభివృది ిశాఖ్ కమి్నర్ ఎం.గరిజాశ్ంకర్, సర్వే , స్పటిల్మంట్ా  అండ్ 

లాయ ండ్ రిక్ర్ డా  కమి్నర్ సిదాు ర ిజైన్, ముఖ్య మంగ్తి సలహ్యదారు అజేయ కలుం, మైనా్  డీఎంజీ 

వెంకటరడడ, ఇతర ఉనన తాధక్రులు హ్యజరు. 


