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అమరావతి 

 

స్పందన కార్యక్రమంలో భాగంగా జిలలా ల క్లెక్టర్లా , ఎస్పపలు, ఉననతాధికార్లలతో స్పఎం శ్రర వ ైయస .జగన  
వీడియో కానఫరెనస  
 

కోవిడ  నివార్ణా చర్యలు, రాష్టట రంలో వరాా లు, స్హాయ కార్యక్రమలలు, ఖరీఫ క్ు స్ననదధత, ఉపాథి హామీ 
పనులు, వ ైయస్ాసర  అర్బన  కలానిక్సస, గృహనిరాాణం, గరా మ, వార్లు   స్చివాలయలలోా  ఇనస్పపక్షనుా , 

ఆగష్టటట లోలో అమలు చేయనునన పథకాలపపై స్పఎం శ్రర వ ైయస .జగన  స్మీక్ష 

 

స్పందనతో పరజలక్ు మేలు: 
స్పందన కార్యక్రమం మళా్ల పరా ర్ంభంచడం స్ంతోష్టక్ర్ం: స్పఎం 

కోవిడ కార్ణంగా ఇన్ానళ్లా గా జర్గలేదు: 
మళా్ల పునఃపరా ర్ంభం కావడం స్ంతోష్టక్ర్ం: 
పరజలక్ు మంచి జరిగే కార్యక్రమం ఇది: 
 

కోవిడ  –19 నియంతరణ, నివార్ణ, వాయకలసన్ేష్టన  
కోవిడ తో క్లిస్ి జీవించాలిసన పరిస్ిితి: స్పఎం శ్రర వ ైయస .జగన  
వాయకలసన్ేష్టన తోన్ే పరిష్ాార్ం: 
దేశంలో ఉతపతిి అయ్యయ వాయకలసనా స్ంఖయ తక్ుావగా ఉంది: 
కేందరం మనక్ు ఇచేే కేటాయ్ంపుల మేర్కే ఇవవగలుగుతాం: 
ఉతపతిి పపరిగేదాకా... కోవిడ తో క్లిస్ి బతకాలిసన పరిస్ిితి: 
కోవిడ  పరభావం క్రమంగా తగుు తోంది: 
పరస్ుి తం రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 2.82 శాతం: 
రెండో  వేవ లో కొనిన జిలలా లోా  25శాతం పాజిటివిటీ రేటు చూశాం: 
క్రమంగా తగుు క్ుంటూ వచిేంది: 
 

కోవిడ  నివార్ణలో స్మిష్ిట  క్ృష్ి 
క్లెక్టర్లా  నుంచి గరా మ స్చివాలయ స్ిబబంది, వలంటీర్లా , ఆశావర్ార లు, డాక్టర్లా , ఏఎన ఎంలు 
అందర్లక్ూడా క్లిస్ిక్టుట గా పనిచేశార్ల: 
పరతి ఒక్ార్ూ బాగా పనిచేశార్ల: 
13 స్ార్లా  ఇంటింటికీ వ ళా్ల ఫపవర  స్రేవ  చేశార్ల: 



ఇది ఒక్ రికార్లు  అనవచుే : 
లక్షణాలు ఉననవారికల వ ంటన్ే పరీక్షలు చేస్ి, వ ైదయం అందించార్ల: 
ఫో క్స గా టెస్ిటంగ  చేశార్ల: 
ముందుగాన్ే వ ైర్స ను గురిించి.. స్రెైన స్మయంలో తగిన విధంగా చికలతస అందించార్ల : 
మర్ణాల రేటును తగిుంచగలిగి, కోవిడ విసి్ర్ణను అరిక్టటగలిగాం: 
అందరికీ అభనందనలు తెలియజేస్ుి న్ాన : స్పఎం వ ైయస .జగన  
 

ఇక్ ముందూ ఫో క్సు  గా టెస్ుట లు 
పరీక్షల విష్టయంలో చాలల జాగరతిలు తీస్ుకోవాలిసన అవస్ర్ం ఉంది: 
ఫో క్స గా పరీక్షలు చేయలలి, లక్షణాలు ఉననవారికల పరీక్షలు చేయలలి: 
ఎవరెైన్ా అడిగితే.. వారికల క్ూడా పరీక్షలు చేయలలి: 
చేస్ే పరీక్షలన్నన క్ూడా ఆరీటపపస్పఆర  పరీక్షలు చేయలలి: 
ఇవి క్చిేతంగా చేస్ుక్ుంటూ పో వాలి: 
104 కాల స్పంటర  నుంచి జిలలా లక్ు పో వాలి, జిలలా లోా  ఉండే కాల స్పంటరా్ నుంచి కోవిడ తో బాధపడుతటనన 
వారికల క్చిేతంగా స్రీవస్ులు అందాలి: 
ఇంటింటి స్రేవలు జర్గాలి, 104 కాల స్పంటర ను స్మరి్వంతంగా నడపడం క్చిేతంగా జర్గాలి: 
మలసా లు ధరించాలి, భౌతిక్ దూర్ం పాటించాలి: 
ఇవి క్చిేతంగా అమలు కావాలి: 
కోవిడ  పోర టోకాలస పపై నిర్ంతర్ పర్యవేక్షణ ఉండాలి: 
కేస్ులు తగుు తటనన దృష్ాట ా అవస్రాల మేర్క్ు ఆస్పతటర లను పపటుట కోవాలి: 
పరస్ుి తం 302 ఆస్పతటర లోా  సే్వలు అందుతటన్ానయ్: 
కేస్ుల స్ంఖయను బటిట  అవస్ర్మ ైన ఆస్పతటర లను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలి: 
అలలగే కోవిడ కేర స్పంటరా్ విష్టయంలో క్ూడా వయవహరించాలి: 
పరస్ుి తం 123 కోవిడ కేర  స్పంటర్లా  ఉన్ానయ్: 
 

థరు వేవ  స్ననదధత 

మూడోవేవ  వస్ుి ందనన స్మలచార్ంతో గతంలో ఇచిేన ఆదేశాల పరకార్ం అపరతమతగా ఉండాలి: 
క్లెక్టరా్క్ు స్పష్టటం చేస్ిన స్పఎం 

థరు వేవ  వస్ుి ందో , లేదో  తెలియదు కాని, మనం అపరమతింగా ఉండాలి: 
జిలలా ల వారీగా మనం వేస్ుక్ునన పరణాళ్లక్లు పరకార్ం ఆగస్ుట  చివరిన్ాటికల అనినర్కాలుగా సి్దధం కావాలి: 
ఆస్పతటర లోా  అవస్రాలమేర్క్ు మౌలిక్ స్దుపాయలలను, ఆకలసజన బెడాను పపంచుకోవాలి: 



అనినర్కాలుగా మందులు, బయోమ డిక్ల  ఎకలవప మ ంటాను స్ిదధంచేస్ుకోవాలి: 
స్ాట ఫ  నర్లసలక్ు పపడియలటిరక్స  కేర లో శిక్షణ ఇవవని స్ందరాాలు ఉంటే.. వారికల క్ూడా శిక్షణ ఇవవండి: 
 

వాయకలసన్ేష్టన  
1.53 కోటా మందికల ఇపపటివర్క్ూ ఒక్ డోస్ు వాకలసన  ఇచాేం: 
దాదాపు 7 కోటా డోస్ులు అవస్ర్ం ఉంటే.. .1.53 కోటా డోస్ులు వేశాం: 
వాయకలసన్ేష్టన  విష్టయంలో ఇంకా మనం చాలల దూర్ం వ ళ్లా లిస ఉంది: 
45 ఏళా్క్ు పపైబడు  వారికల 75.89 శాతం మందికల వాయకలసన  ఇచాేం: 
దీనిన 90శాతం వర్క్ూ తీస్ుకెళ్లా లిస ఉంది: 
తరావత మిగిలిన పరా ధానయతా వరాు లక్ు వాయకలసనుా  ఇవావలి: 
టీచరా్క్ు, గర్ావతటలక్ు, కాలేజీలక్ు వ ళ్లా  విదాయర్లి లక్ు పరా ధానయత ఇవావలి: 
కాలేజీలుక్ూడా పరా ర్ంభమవుతటననందున ఈచర్యలు తీస్ుకోవాలి: 
టీచరా్క్ు వాయకలసన్ేష్టన లో పరా ధానయత ఇవవండి: 
మొదటి డోస్ు ఇచేన వారికల, రెండో  డోస్ు ఇవవడం చాలల అవస్ర్ం: 
కోవిడ కార్ణంగా ముపుపఉనన వారికల ముందుగా వాయకలసన  ఇవవడంపపై దృష్ిట  పపటటండి: 
వాయకలసన్ేష్టన పపై అధికార్లలక్ు స్పఎం దిశా నిరేేశం 

 

వరాా లు, అపరమతిత, పునరావాస్ం 

శ్రరశ ైలంలో డెడ స్ోట రేజీ నుంచే విదుయత  ఉతపతిిని స్ాట రట చేశార్ల: 
796 అడుగుల నుంచే న్నటిని విడుదల చేయడం మొదలుపపటాట ర్ల: 
దేవుడు చాలల గొపపవాడు.. అందుక్న్ే వరాా లు బాగా క్ురిశాయ్.. 
 న్నళ్లా  బాగా వస్ుి న్ానయ్, శ్రరశ ైలం నిండుతోంది 
వీటితోపాటు వరాా లవలేా   రాయలస్పమ, పరకాశం, న్ లూా ర్ల జిలలా లో జలలశయలలు నిండే పరిస్ిితి వచిేంది: 
రాష్టట ర వాయపింగా 8 జిలలా లోా  అదనపు వరా్పాతం నమోదెైంది 
చితతి ర్ల జిలలా లో 77 శాతం, క్డప జిలలా లో 93.6 శాతం, అనంతపుర్ంలో 82.4శాతం, క్ర్ూనలులో 42.9 

శాతం, పరకాశం జిలలా లో 25 శాతం అదనపు వరా్పాతం నమోదెైంది : 
రాష్టట ర వాయపింగా 23 శాతం అదనపు వరా్పాతం నమోదెైంది : 
 

అలపపపడనం– అపరమతింగా అధికార్లలు 
వాతావర్ణశాఖ స్మలచార్ం పరకార్ం జులెై 28న అలపపపడనం ఏర్పడే అవకాశాలు ఉన్ానయని 
చెపుి న్ానర్ల: 



అధికార్లలు అపరమతింగా ఉండాలి: 
వరాా లు ఎక్ుావగా క్ురిస్ే అవకాశాలు నే్పథయంలో తగిన చర్యలు తీస్ుకోవాలి: 
ధవళ్లశవర్ం వదే 5 లక్షల క్ూయస్పక్ుాలక్ుపపైగా న్నళ్లా  కలందక్ు వ ళ్లి న్ానయ్: 
కాపర డాయం నిరాాణం పూరెతిన నే్పథయంలో దీని పరభావం వలా... వర్దన్నర్ల తక్ుావగా ఉననపపటికీ 
క్ూడా  ముంపు ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయ్: 
లెక్ాలను స్రిచేస్ుకోవాలిసన అవస్ర్ం ఉంటుంది: 
గతంలో 10 లక్షల క్ూయస్పక్ుాలక్ు ముంపు ఉంటే.. ఇపుపడు 6–7 లక్షలకే ముంపు ఉండే అవకాశాలు 
ఉంటాయ్: 
ఈ అంశాలనినంటిన్న పరిగణలోకల తీస్ుక్ుని అనినర్కాల జాగరతిలు తీస్ుకోండి: 
స్హాయ కార్యక్రమలలకోస్ం వ ంటన్ే నిధులు క్ూడా విడుదలచేశాం: 
ఉభయగోదావరి జిలలా లోా  ఎన్నుఆర ఎఫ, ఎస్పుఆర ఎఫ  బలగాలు క్ూడా ఉన్ానయ్: 
మ డిక్ల కాయంపులు, లెైఫ  జాకెటుా , స్హాయ కార్యక్రమలలకోస్ం బో టుా ... వీటనినంటిన్న సి్దధంచేస్ుకోవాలని 
క్లెక్టర్లా ను ఆదేశించిన స్పఎం 

క్ంటోర ల  ర్ూం ఏరాపటు చేస్ి, దానిన 24 గంటలపాటు పర్యవేక్ించాలి: 
 

ఖరీఫ  స్ననదధత: 
మంచి వరాా ల వలా ఖరీఫ  విస్పి ర్ణం క్ూడా పపర్లగుతోంది: 
స్ాధార్ణ విస్పి ర్ణం 92.26 లక్షల ఎక్రాలు అయ్తే ఇపపటికే 27.46 లక్షల ఎక్రాలోా  న్ాటుా  వేశార్ల: 
ఇ–కరా పింగ  అధిక్ పరా ధానయత 

క్లెక్టర్లా  ఇ–కరా పింగ పపై దృషి్టపపటాట లి: 
క్లెక్టర్లా , జేస్పలు ఆరీబకేల పరిధిలో ఇనస్పపక్షనుా  చేయలలి: 
క్లెక్టర్లా , జేస్పలు క్న్నస్ం 10శాతం ఇ–కరా ప  బుకలంగ ను ఇనస్పపక్షనుా  చేయలలి: 
జేడీఏలు, డీడీఏలు 20శాతం తపపనిస్రిగా చేయలలి: 
వయవస్ాయలధికార్లలు 30శాతం ఇనస్పపక్షనుా  చేయలలి: 
మరింత వేగంగా ఇ–కరా పింగ  చేపటాట లి: 
ఇ– కరా పింగ  జర్గని రైెతట ఉండక్ూడదు: 
భౌతిక్ంగా ర్శ్రదు, డిజిటల  ర్శ్రదు ఉండాలి: 
దీనిపపై రెైతట స్ంతక్ం, అగిరక్లేర  అస్ిస్పటంట  స్ంతక్ం ఉండాలి: 
డాక్ుయమ ంటుా  కావాలని క్ేతరస్ాి య్ స్ిబబందికల ఎలలంటి బలవంతం చేయొదుే : 
పంట వేస్ిన పరతిచోటా ఇ–కరా పింగ  చేయలలి: 



ఒక్ పొ లంలో ఏ పంట ఏశార్ల, ఎవర్ల వేశార్ల, ఎనిన ఎక్రాలు వేశార్ల అననది ఇ–కరా పింగ లో నమోదు 
చేయలలి: 
పంటల బీమల చేయలలన్ాన, స్ున్ాన వడీు  ఇవావలన్ాన.. పంటల కొనుగోలు చేయలలన్ాన.. ఇలల అనిన 
ర్కాల అంశాలోా  ఇ– కరా పింగ  కీలక్ం: 
అందుకే రెైతటలోా  అవగాహన క్లిపంచి.. ఇ–కరా పింగ పపై దృష్ిటపపటాట లి: 
 

వయవస్ాయ స్లహామండలి స్మలవేశాలు 
వయవస్ాయ స్లహామండలి స్మలవేశాలపపై క్లెక్టరా్క్ు కీలక్ ఆదేశాలు జారీ చేస్ిన స్పఎం 

వయవస్ాయ స్లహామండలి స్మలవేశాలపపై క్లెక్టర్లా  దృషి్టపపటాట లి: 
ఆరీబకే స్ాి య్లో, మండల స్ాి య్లో, జిలలా  స్ాి య్లో ఈ స్మలవేశాలు జర్గాలి: 
క్లెక్టర్లా  దీనిపపై పర్యవేక్షణచేయలలి: 
పంటల పరణాళ్లక్ను అమలు చేయడానికల ఈ స్మలవేశాలు మంచి మలరాు నిన క్లిపస్ాి య్: 
మలరెాటోా  డిమలండు ఉనన పంటలు స్ాగు చేస్ేలల చేయలలి: 
లేక్పో తే రెైతటలక్ు నష్ాట లు వస్ాి య్: 
ఏ పంట వేయలలి, ఏ ర్క్ం వేయలలి, ఏ పంట వేయక్ూడదు అన్ేది రైెతటలక్ు చెపాపలి: 
బో రా్ కలంద వరి పంట స్ాగు లలభదాయక్ం కాదు: 
ఇవన్నన రెైతటలక్ు చెపాపలి: 
వరితోపాటు.. అదే స్ాి య్లో ఆదాయలలు వచేే మలరాు లను రెైతటలక్ు చూపించాలి: 
ఖరీప  స్ననదితతో పాటు ఇలలంటి అంశాలనినంటిపపైన్ా వయవస్ాయ స్లహామండలి స్మలవేశాలోా  చర్ే 
జర్గాలి: 
ఆరీబకే స్ాి య్లో మొదటి శుక్రవార్ం, రెండో  శుక్రవార్ం మండలస్ాి య్, మూడో శుక్రవార్ం జిలలా స్ాి య్లో 
వయవస్ాయ స్లహామండలి స్మలవేశాలు జర్గాలి: 
స్లహామండలిలోా  ఇచేే స్లహాలను పరిగణలోకల తీస్ుక్ుని జిలలా స్ాి య్ స్మలవేశాలోా  ఆ అంశాలక్ు 
పరిష్ాార్ం చూపాలి: 
కొనిన జిలలా లోా  ఈ స్మలవేశాల నిర్వహణలో వ నుక్బడాు య్: 
దీనిపపై మరింత ధాయస్ పపటటండి : 
 

రెైతట బాగుంటేన్ే జిలలా  బాగుంటుంది: 
62 శాతం మంది వయవస్ాయ అనుబంధ ర్ంగాలపపై ఆధార్పడి ఉన్ానర్ల: 
రెైతటల విష్టయంలో అనిన ర్కాలుగా మనం స్హాయకారిగా ఉండాలి: 
 



ఫపడ, స్పడ, ఫపరిటలెైజర  క్లి్తలపపై కొర్డా 
న్ాణయమ ైన వితిన్ాలు, ఎర్లవులు, పుర్లగుమందులు రైెతటలక్ు ఆరీబకేల దావరా అందుబాటులో ఉండాలి: 
దీని మీద క్ూడా ధాయస్ పపటాట లి: 
మొతిం 15.4 లక్షల కలవంటాళా్ వితిన్ాలు అవస్ర్ం: 
ఫపరిటలెైజరస క్ు స్ంబంధించి 20.20 లక్షల మ టిరక్స  టనునలు అవస్ర్ం ఉంది: 
వితిన్ాలోా నూ, ఎర్లవులోా నూ క్లి్తలు ఎటిట  పరిస్ిితటలోా నూ ఉండక్ూడదు : 
కావలిటీ గాయరెంటీ రాష్టట ర పరభుతవం ఇస్ుి ంది: 
అపుపడే రెైతట బాగుపడతాడు : 
రెైతటలక్ు అవస్ర్మ ైన వితిన్ాలను అందుబాటులో ఉంచాలి: 
న్ాణయతతో ఉన్ానయల? లేవా? అననది క్లెక్టర్లా  దగుర్లండి పర్యవేక్షణచేయలలి: 
బయట మలరెాటోా  అముాతటనన వితిన్ాలు, ఎర్లవులు, పుర్లగు మందులపపై క్ూడా న్ాణయతను 
పరిశ్రలించాలి: 
క్లెక్టర్లా , ఎస్పపలు వారానికొస్ారి క్ూర్లేని పరజా స్మస్యలపపై చరిేంచాలి: 
అందులో న్ాణయత లేని వితిన్ాలు, ఎర్లవులు, ఫపరిటలెైజరస  దుకాణాలపపై దృషి్ట  పపటాట లి: 
అలలంటి వాటిపపై క్లెక్టర్లా , ఎస్పపలు క్లిస్ి.. స్ంయుకి్ంగా దాడులు నిర్వహ ంచాలి: 
అపుపడే క్లి్తలు ఆగుతాయ్: 
 

ఆరీబకేల స్ాధ య్ వర్క్ూ బాయంకలంగ  స్ేవలు 
ఆరీబకేల వర్క్ూ బాయకలంగ స్ేవలు అందాలి: 
ఆరీబకేలను స్మరి్వంతంగా వాడుకోవాలి: 
బాయంక్ులు చుటూట  రైెతటలు తిర్గడం కాదు, ఆరీబకేల వదేే  వారికల బాయంకలంగ  స్ేవలు అందాలి: 
దీనివలా బాయంకలంగ లో మోస్ాలు తొలగిపో తాయ్: 
రెైతటలక్ు మంచి సే్వలు అందుతాయ్: 
 

కౌలు రైెతటలక్ూ ర్లణాలు 
కౌలు రైెతటలక్ు క్చిేతంగా మేలు జర్గాలి : 
కౌలు రైెతటలక్ు ర్లణాలు అందడంపపై దృష్ిటపపటటండి: 
వారికల ర్లణాలు అందేలల క్లెక్టర్లా  తగిన చర్యలు తీస్ుకోండి: 
 

గరా మ–వార్లు  స్చివాలయలలు, ఆరీబకేలు–ఎస ఓపప 
గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలలక్ు, ఆరీబకెలక్ు  వ ళా్లనపుపడు క్చిేతంగా ఎస ఓపప 



పాటిస్ుి న్ానరా?లేదా?చూడాలి: 
మధాయహనం 3 గంటలనుంచి 5 గంటలవర్క్ూ పరజలక్ు అందుబాటులో ఉండి వారినుంచి విజఞపుి లను 
స్పవక్రించాలి: 
ఎస ఓపప క్చిేతంగా అమలయ్యయలల చూడాలి: 
అక్ాడ ఉనన సి్బబంది పరజలక్ు అందుబాటులో ఉండాలి: 
రోజుక్ు రెండు దఫాలుగా హాజర్ల నమోదు కావాలి: 
ఈ వయవసి్బతకాలి, మంచి ఫలలలు అందాలి: 
మంచి పర్యవేక్షణ, స్మీక్షలు, తనిఖీలు దావరాన్ే ఇది స్ాధయం: 
 

ధానయం బకాయ్లు విడుదల 

మొతిం ధానయం బకాయ్లను విడుదల చేస్ుి న్ానం: 
మొతిం ర్ూ.3300 కోటుా క్ు గాను, ర్ూ.1800 కోటుా  పది రోజుల కలరతమే చెలాించాం: 
మిగిలిన బకాయ్లను ఇవాళ్ విడుదల చేస్ుి న్ానం: 
రెైతట చేతటలోకల డబుబలు వచిే ఖరీప క్ు ఉపయోగపడాలని భావించాం: 
అది న్ ర్వేర్లతటంది: 
రెైతటలక్ు ఎంత వేగంగా డబుబలు ఇవవగలిగితే.. అంత మంచి జర్లగుతటందని తాపతరయం పడుతటన్ానం: 
కొనుగోలు చేస్ిన 21 రోజులోా  పేమ ంటుా  ఇవవడానికల న్ాన్ా తాపతరయం పడాు ం: 
గతంలో ఎపుపడు లేనంతంగా మనం కొనుగోళ్లా  చేశాం: 
గడిచిన రెండేళా్లో స్గటున మనం 83 లక్షల మ టిరక్స  టనునలు కొనుగోలు చేశాం: 
అంతక్ు ముందు ఐదేళా్లో రాష్టట రంలో స్గటున పరతిఏటా కొనుగోలు చేస్ేది కేవలం 55 నుంచి 57 లక్షల 
మ టిరక్స  టనునలు మలతరమే: 
 

జగననన పచేతోర్ణం: 
ఆగస్ుట  15 నుంచి ఆగస్ుట  31 వర్క్ూ రాష్టట ర వాయపింగా కోటి మొక్ాలు న్ాటాలని లక్షయంగా పపటుట క్ున్ానం: 
దీనిన అందుకోవడానికల క్లెక్టర్లా  చర్యలు తీస్ుకోవాలి: 
ఆగస్ుట  5 న్ాటకిల మొక్ాల కొనుగోలుక్ు స్ంబంధించి టెండర్లా  ఖరార్ల కావాలి: 
మిగిలిన పనులను తవరితగతిన పూరిి చేయలలి : 
గరా మలలోా  స్ర్పంచులు, వలంటీర్లా , స్చివాలయ స్ిబబందిని ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్ావములు చేయలలి: 
మొక్ాలు న్ాటగానే్ స్రిపో దు, వాటì కల న్నర్ల పో యడం, స్ంర్క్షణపపై దృష్ిటపపటాట లి: 
వేస్ిన మొక్ాలు బతికేటుట గా చర్యలు తీస్ుకోండి: స్పఎం వ ైయస .జగన  స్పష్పటక్ర్ణ 

 



నిరాాణ పనులు వేగవంతం కావాలి 

గరా మ స్చివాలయలలు, ఆరీబకేలు, వ ైయస్ాసర  హెలి కలానిక్సస, ఏఎంస్ప, బీఎంస్పల నిరాాణంపపై దృష్ిటపపటటండి: 
రాష్టట ర వాయపింగా 10,929 గరా మ స్చివాలయలలను నిరిాస్ుి న్ానం: 
గరా మ స్చివాలయలల నిరాాణంలో క్ృష్ాణ , న్ లూా ర్ల, తత.గో.జిలలా లో వ నక్బడి ఉన్ానయ్: 
క్లెక్టర్లా  వీటిపపై ధాయస్ పపటాట లి: 
స్పపపటంబర్ల 30 క్లలా  నిరాాణ పనులు పూరి్య్యయలల చర్యలు తీస్ుకోవాలి: 
నిరాాణాలు దాదాపు పూరిి చేస్ుక్ునన సి్ధతిలో అనంతపుర్ం, తత.గో, క్ృష్ాణ  జిలలా లున్ానయ్ 

వీటిపపైన్ా ఆయల క్లెక్టర్లా  ధాయస్పపడితే చాలలవర్క్ూ నిరాాణాలు పూరి్వుతాయ్: 
 

ఆరీబకేలు 
10,408 ఆరీబకేలు నిరిాస్ుి న్ానం: 
ఆరీబకేలలో ఇంకా బేస మ ంట లెవలోా  తత.గో. క్ృష్ాణ , క్ర్ూనలు జిలలా లో నిరాాణాలు ఎక్ుావగా ఉన్ానయ్ : 
ఈ జిలలా ల క్లెక్టర్లా  పరతేయక్ శరదధ  వహ ంచాలి: 
డిస్పంబర్ల 31 క్లలా  పూరిిచేస్ేలల క్లెక్టర్లా  దృషి్టపపటాట లి: 
 

వ ైయస్ాసర  హెలి  కలానిక్సస  
వ ైయస్ాసర  హెలి కలానిక్సస లో క్ర్ూనలు, తత.గో, క్ృష్ాణ  జిలలా లు వ నుక్బడి ఉన్ానయ్: 
మొతిం 8585 భవన్ాలోా  76 శాతం బేస మ ంట  లెవల, గరౌ ండ  ఫాో్ ర  శాా బ  లెవల  వర్క్ు పూరి్యలయయ్ : 
కేవలం ఒక్టే శాా బ  కాబటిట , శరదధ  పపడితే వ ంటన్ే పూరి్వుతాయ్: 
స్పపపటంబర్ల 30 క్లలా  ఇవి పూరి్య్యయలల చర్యలు తీస్ుకోండి: 
క్ర్ూనలు,తత.గో, క్ృష్ాణ  జిలలా లోా  వీటిపపై ధాయస్ పపటాట లి: 
ఏఎంస్ప, బీఎంస్పల నిరాాణంపపై క్లెక్టర్లా  దృషి్టపపటాట లి: 
తత.గో, క్డప, క్ృష్ాణ  జిలలా లు పరతేయక్ దృష్ిటపపటాట లి: 
 

డిజిటల  లెైబరరీలు 
డిజిటల లెైబరరీల విష్టయంలో 4530 గరా మ పంచాయతీలక్ు ఫపైబర  క్న్ క్షన  వస్ుి ంది: 
డిస్పంబర క్లలా  వీటికల క్న్ క్షనుా  వస్ాి య్: 
ఆ స్మయలనికల డిజిటల  లెైబరరీలను పూరిిచేయడంపపై దృషి్టపపటాట లి: 
డిజిటల  లెైబరరీలను పూరిిచేస్ేి  స్ంబంధిత గరా మలలనుంచే వరా ఫరం హ ం అవకాశాలను క్లిపంచగలుగుతాం: 
ఆగస్ుట  15 క్లలా వీటి నిరాాణాలు మొదలయ్యయలల చర్యలు తీస్ుకోవాలి: 
యుదధ పరా తిపదిక్న వీటి నిరాాణాలను పూరిిచేయలలిస ఉంది: 
 



వ ైయస్ాసర  అర్ాన  కలానిక్సస  
534 అర్బన కలానిక్సస  తీస్ుక్ు వస్ుి న్ానం: 
వీటి నిరాాణాలు క్ూడా తవర్గా పూరిిచేయలలి: 
నవంబర  15 క్లలా  వీటి నిరాాణాలు పూరిిచేస్ేలల చర్యలు తీస్ుకోవాలి: 
 

ఇళా్ పటాట ల పంపిణీ 
మొదటి దశలో 30 లక్షలక్ుపపైగా ఇళా్పటాట లు ఇచాేం: 
3,69,448 మందికల కోర్లట  కేస్ులు కార్ణంగా అందలేదు: 
ఈ కేస్ులు తవర్గా పరిష్ాార్ం అయ్యయలల చూడండి: 
వాళా్కల తవర్గా మంచి జర్గాలని దేవుడిని కోర్లక్ుంటున్ానను: 
 

90 రోజులోా గా ఇళా్పటాట ల కార్యక్రమలనిన స్మీక్ించిన స్పఎం 

10,007 దర్ఖలస్ుి లు పపండింగులో ఉన్ానయ్: 
వీటిని వ ంటన్ే పరిశ్రలించి అర్లు లను గురిించాలి: 
1,90,346 మందిని అర్లు లుగా తేలలేర్ల. వీరికల వ ంటన్ే పటాట లు ఇవావలి: 
ఇందులో పరస్ుి తం ఉనన లే అవుటాలో దాదాపు 43వేల మందికల పటాట లు: 
మరో 10,652 మందికల పరభుతవ సి్లలలోా న్ే పటాట లు: 
మరో 1.36 లక్షల మందికలపపైగా లబ్ధధదార్లలక్ు భూ సే్క్ర్ణ చేయలలిస ఉంది: 
భూ సే్క్ర్ణ పరకలరయను వ ంటన్ే పూరిిచేయలలి: 
 

ఇళా్ నిరాాణ పనులపపైన్ా స్మీక్ష 

మొదటి విడతలో 15.6 లక్షల ఇళా్ నిరాాణం చేపటాట ం: 
ఇందులో 10.01 లక్షల ఇళా్ నిరాాణ పనులు పరా ర్ంభం అయలయయ్: 
లే అవుటాలో న్నర్ల, క్రెంటు చాలల వర్క్ూ క్లిపంచార్ల: 
మిగిలిపోయ్న స్ుమలర్ల 600క్ుపపైగా లే అవుటాలో న్నటి వస్తిని క్లిపంచడానికల వ ంటన్ే చర్యలు 
తీస్ుకోవాలి: 
 

పరభుతవమే ఇళ్లా  క్టిటంచి ఇవావలనన ఆపాన ను 3.18 లక్షల మంది ఎంచుక్ున్ానర్ల : 
వీరిలో 20 మందితో ఒక్ గూర పు ఏరాపటు చేయలలి: 
స్ాి నిక్ంగా మేస్ిి లిను గురిించి పనులును ఆ గూర పులక్ు అనుస్ంధానం చేయలలి: 
ఆగస్ుట  10 క్లలా  గూర పుల ఏరాపటు పూరిికావాలి: 
 



స్ిమ ాంటు, స్పటలు, ఇస్ుక్ అందుబాటులో ఉన్ానయల? లేవా? చూడాలి: 
వరాా లు పరా ర్ంభం అవుతటననందున ఇస్ుక్ పంపిణీలో అవాంతరాలు లేక్ుండా చూస్ుకోవాలి: 
మండల స్ాి య్లో, గరా మ స్చివాలయ స్ాి య్లో, అలలగే మునిసపాల్తట స్ాి య్లో, వార్లు  స్ాి య్లో ఇళా్ 
నిరాాణంపపై స్ంబంధిత అధికార్లలు స్మీక్ష చేయలలి: 
క్లెక్టర్లా  క్ూడా దీనిపపై పర్యవేక్షణ, స్మీక్షచేయలలి: 
ఇళా్ నిరాాణం దావరా ఆరిిక్ వయవసి్ పుంజుక్ుంటుంది: 
స్ిమ ాంటు, స్పటలు, బ్ధరక్సస .. ఇలల ఇళా్నిరాాణ స్ామగిర కొనుగోలు ఊపందుక్ుంటుంది... తదావరా ఆరిిక్ 
వయవసి్క్ు బలం చేక్ూర్లతటంది: 
కాలన్నలోా  మౌలిక్ స్దుపాయలలక్ు స్ంబంధించి డీపపఆర లు క్ూడా సి్దధంచేయలలి: 
 

టిడోా ఇళా్క్ు స్ంబంధించి అనర్లు లెైన వారి స్ాి నంలో కొతి లబ్ధధదార్లలను ఎంపిక్ చేయలలి: 
వచేే స్పందన లోగా ఈ పని పూరిికావాలి: 
 

ఆగష్టటట  న్ లలో చేపడుతటనన కార్యక్రమలలు 
ఆగస్ుట  10న న్ేతనన నే్సి్ం 

ఆగస్ుట  16న విదాయకానుక్ పరా ర్ంభం 

ఆగష్టటట  24న అగిరగోలు   బాధితటలక్ు పరిహార్ం చెలాింపు 
ర్ూ. 20వేల లోపు డిపాజిట చేస్ిన అగిరగోలు   బాధితటలక్ు చెలాింపు 
ఆగష్టటట  27న ఎంఎస ఎంఈలక్ు, స్ిపనినంగ మిలస క్ు ఇన్ సంటివ లు చెలాింపు ఈమేర్క్ు క్లెక్టర్లా  స్ననదధంగా 
ఉండాలి 

స్పందనలో దిశా నిరేేశం చేస్ిన స్పఎం శ్రర వ ైయస .జగన  
 

ఉపముఖయమంతిర (వ ైదయ ఆరోగయశాఖ) ఆళా్ కాళ్ల క్ృష్టణ  శ్రరనివాస (న్ాని), పంచాయతీరాజ్, 

గరా మీణాభవృదిధశాఖ మంతిర పపదిే రెడిు  రామచందరా రెడిు , పుర్పాలక్, పటటణాభవృదిధశాఖ మంతిర బొ తస 
స్తయన్ారాయణ, స్పఎస  ఆదితయన్ాథ దాస, డీజీపప గౌతం స్వాంగ, లలయండ  అడిానిస్ేటష్టన  చీఫ  క్మిష్టనర  
న్నర్బ  క్ుమలర  పరస్ాద్, వయవస్ాయశాఖ స్పపష్టల  స్పఎస  పూనం మలలకొండయయ, గృహనిరాాణశాఖ స్పపష్టల  
స్పఎస  అజయ  జెైన, పటటణాభవృదిధ , పుర్పాలక్శాఖ స్పపష్టల  స్పఎస  వ ై శ్రరలక్ిా, రెవ నూయశాఖ ముఖయ 
కార్యదరిి వి ఉష్ారాణి, వ ైదయ ఆరోగయశాఖ ముఖయ కార్యదరిి అనిల  క్ుమలర  స్ింఘలల, గరా మీణాభవృదిధ , 
పంచాయతీరాజ్  శాఖ ముఖయకార్యదరిి గోపాలక్ృష్టణ  దివవేది, ఆరిధక్శాఖ ముఖయకార్యదరిి(హెచ ఆర ) 
శశిభూష్టణ  క్ుమలర, ఇతర్ ఉననతాధికార్లలు హాజర్ల. 
 

 



27–07–2021 

అమరావతి 

 

గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలలోా  క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలు చేపటటని అధికార్లలక్ు మ మోలు 
మీక్ు మ మోలు ఇవవడ మంటే న్ా పనితీర్ల మీద న్ేను మ మో ఇచుేక్ుననటేట  
*కాని క్రమశిక్షణను పాటించాలంటే వేరే మలర్ుం లేదు 
మీర్ల విఫలం అయ్తే.. నే్ను విఫలం అయ్నటేట* 

అర్లు లెవవర్ూ మిగిలిపో క్ూడదు... అనర్లు లక్ు అందక్ూడదు 
గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలలోా  తపుపలు ఉంటే మీర్ల, న్ేను క్లిస్ి స్రిదిదాే లి 

పేదవాడిన పటిటంచుకోక్పో తే విధులను స్రిగాు  నిర్వరిిస్ుి ననటుట  కాదు 
క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీల దావరా పనితీర్ల, స్మరి్త మ ర్లగుపడతాయ్ 

వచేే ‘‘స్పందన’’ న్ాటికల నిరేేశించిన విధంగా నూటికల నూర్లశాతం తనిఖీలు జర్గాలి 

స్పందన వీడియో కానఫరెనస లో స్పఎం ఆదేశాలు 
 

 

అమరావతి: 
స్పందనలో స్పఎం ఏమన్ానర్ంటే...... 
 

గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలలు మన మలనస్ పుతిరక్లు : స్పఎం 

వాటిని మనం ఓన చేస్ుకోక్పో తే వీటి పురోగతి క్ీణిస్ుి ంది: 
గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలల స్మరి్త పపర్గాలంటే అ«ధికార్లల తనిఖీలు చాలల ముఖయం: 
క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలు చేయక్పో తే... వాటి పురోగతి క్ష్టటం అవుతటంది: 
క్లెక్టర్లా , జేస్పలు, ఐటీడీఏ పపఓలు, స్బ క్లెక్టర్లా , మునిసపల క్మిష్టనర్లా  తపపక్ుండా క్ేతరస్ాి య్లో గరా మ, 

వార్లు  స్చివాలయలలను తనిఖీ చేయలలి: 
అధికార్లలు తనిఖీలు చేయక్పో తే.. మనం అంతట మనమే గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలల స్మరి్తను 
తగిుంచినవార్ం అవుతాము: 
క్లెక్టర్లా  వారానికల 2 గరా మ లేదా వార్లు  స్చివాలయలలను, జాయ్ంట  క్లెక్టర్లా , మునిసపల క్మిష్టనర్లా , పపఓ 
ఐటీడీఏలు, స్బ క్లెక్టర్లా .. వీర్ందర్ూ క్ూడా వారానికల క్న్నస్ం 4 గరా మ, లేదా వార్లు  స్చివాలయలలోా  
క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలు తపపక్ుండా చేయమని చెపాపం: 
తనిఖీలపపై ముఖయమంతిర కారాయలయం పర్యవేక్షణ చేస్ుి ందని చెపాపం: 
పురోగతి చూస్ేి .. 1098 క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలు చేయలలని చెపేి , 733 తనిఖీలు, అంటే 66.75శాతం మలతరమే 
చేశార్ల: 



ఇందులో క్లెక్టర్లా  78 చోటా క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలు చేయలలిస ఉండగా, 83 చోటా చేశార్ల.. అంటే 106 శాతం 
లక్యయనిన స్ాధించార్ల. 
జేస్ప ( గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలలు)లు 156 చోటా చేయలలిస ఉండగా, 167 చోటా చేశార్ల. 107 శాతం 
లక్యయనిన చేర్లక్ున్ానర్ల. 
వీర్ంతా క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలోా  బాగాన్ే పనిచేశార్ల. 
కాని, జేస్ప (రెవినూయ) 78శాతం, జేస్ప హౌస్ింగ  49శాతం, జేస్ప (ఏ అండ  డబూా ా) 85శాతం, మునిసపల  
క్మిష్టనర్లా  89శాతం, ఐటీడీఏ పపఓలు 18శాతం, స్బ  క్లెక్టర్లా  21 శాతం మలతరమే చేశార్ల. 
వీర్ందరి పనితీర్ల చాలల బాయడ గా ఉంది: 
ఇది అంగీకార్ యోగయం కాదు: 
క్ేతరస్ాి య్ పర్యటనలు చేయని వార్ందరికీ మ మోలు జారీచేయమని స్పఎంఓ అధికార్లలను ఆదేశించాను: 
వీందరికీ మ మోలు వస్ాి య్: 
క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీల ఉదేేశ తీవరతను వీర్ల స్రిగాు  అరి్ంచేస్ుక్ుననటుట  లేదు: 
అధికార్లలుగా మనం ఏంచేస్ుి ననటుట : 
మనం స్రిగాు న్ే క్రి్వాయనిన నిర్వరిిస్ుి న్ానమల?: 

మనంచేస్ుి నన ఉదో యగానికల న్ాయయం చేస్ుి న్ానమల? 

గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలలక్ు క్ేతర స్ాి య్ పర్యటనలక్ు వ ళా్క్పో తే క్ేతరస్ాి య్ స్మస్యలు ఎలల 
తెలుస్ాి య్: 
పపనాన  స్కాలలనికల అందుతటందా?లేదా?ఎలల తెలుస్ుి ంది?: 

మనం వ ళా్క్పో తే స్కాలలనికల రేష్టన కార్లు  వస్ుి ందా?లేదా? ఎలల తెలుస్ుి ంది?: 

పేదలు, పరజలక్ు మంచి చేయలలనన ఉదేేశంతో ఇవి పరా ర్ంభంచాం: 
ఇవి స్రిగాు  పనిచేస్ుి న్ానయల?లేదా? అనన విష్టయం క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలక్ు వ ళా్క్ుంటే ఎలల తెలుస్ుి ంది?: 

తపుపలు ఏమ ైన్ా జర్లగుతటంటే.. వాటిని స్రిదిదుే క్ున్ే అవకాశం ఉంటుంది: 
తపుపలు జర్క్ుాండా చూస్ుక్ున్ేలల తగిన చర్యలు తీస్ుక్ుంటాం: 
అస్లు మనం క్ేతర స్ాి య్ పర్యటనలక్ు వ ళా్క్పో తే మన విధులక్ు ఏం న్ాయయం చేస్ినటుట ? 

ఇది ఆమోదయోగయం కాదు: 
మొదట మనం మనుష్టటలం, ఆతరావతే అధికార్లలం: 
మొదట మనలో మలనవీయ దృక్పథం ఉండాలి: 
మనం అంతట మనమే పేదవాడిన పటిటంచుకోక్పో తే మనం విధులను స్క్రమం నిర్వరిిస్ుి ననటుట  కాదు: 
వచేే స్పందన క్లలా ... పరతి ఒక్ార్ూ క్ూడా 100శాతానికల పపైగా క్ేతరస్ాి య్ పర్యటనలు చేయలలి: 
 



క్ేతరస్ాి య్ పర్యటనలక్ు వ ళ్లి ననపుపడు అర్లు లందరికీ డీబీటీ పథకాలు వస్ుి న్ానయల? లేదా? చూడండి: 
స్ామలజిక్ తనఖీకోస్ం పపటిటన జాబ్ధతాలను ఒక్ాస్ారి పరిశ్రలించండి: 
జాబ్ధతాను గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలలోా  డిస  పేా  చేస్ుి న్ానరా?లేదా?చూడండి: 
పరతి న్ ల వేరేవర్ల పథకాలను అమలు చేస్ుి న్ానం: 
వీటికల స్ంబంధించి అర్లు ల జాబ్ధతాలను అక్ాడ అతికలస్ుి న్ానం: 
కొంతమందికల స్మయం క్ూడా ఇచిే దర్ఖలస్ుి  చేస్ుకోమని చెపుి న్ానం: 
వార్ంతా దర్ఖలస్ుి లు పపడుతటన్ానర్ల: 
ఆతరావత వాటిని వ రిఫికషే్టన  చేస్ుి న్ానరా? లేదా? పరిశ్రలించండి: 
వ రిఫికేష్టన  పూరి్య్న తరావత మళా్ల పథకాలు వస్ుి న్ానయల?లేదా?ఒక్ాస్ారి పరిశ్రలన చేయండి: 
పరభుతవం పరతిష్ాట తాక్ంగా తీస్ుక్ునన పపనానుా , బ్ధయయంకార్లు లు, ఇంటిపటాట లు, ఆరోగయశ్రర... నిరేేశిత 
స్మయంలోగా వ రిఫికేష్టన  పూరిిచేస్ి అర్లు లక్ు ఇస్ుి న్ానమల? లేదా? చూడండి: 
మనక్ు ఓటు వేయని వారికల క్ూడా, అర్లు లెైతే వారికల పథకాలు తపపక్ుండా అందాలిసందే: 
అనర్లు లక్ు అందక్ూడదు : 
ఇది క్ూడా చాలల ముఖయమ ైన అంశం : 
 అర్లు లక్ు రావాలి, అనర్లు లక్ు రాక్ూడదు : 
వీటిని స్వయంగా పర్యవేక్ించాలి: 
 

వ రిఫికేష్టన  పూరెతిన తరావత అర్లు లని తేలితే, వారికల పథక్ం రాక్పో తే క్చిేతంగా ఆ తపుపలను 
స్రిదిదుే కోవాలిస ఉంటుంది: 
ఈ అంశాలను మల దృష్ిటకల మీర్ల తీస్ుక్ు రావాలి: 
దీనివలా వ ంటన్ే తపుపలను స్రిదిదేే  అవకాశం ఉంటుంది: 
తపుపలు ఏమ ైన్ా జర్లగుతత ఉంటే వాటిని స్రిదిదుే కోవాలి: 
మీరే న్ా క్ళ్లా , చెవులు... మీర్ల తపపక్ుండా క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలక్ు వ ళ్లా లి: 
వీర్ల విఫలం అయ్తే , న్ేను విఫలం అయ్నటేట : 
ఒక్ జటుట  మలదిరిగా మనం క్లిస్ి పనిచేయడం అననది చాలల ముఖయమ ైన విష్టయం: 
మీరే న్ా చేతటలు, క్ళ్లా , చెవులు : 
మీర్ల క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలక్ు వ ళ్లిన్ే పరజలక్ు మంచి జర్లగుతటంది: 
 

క్ేతరస్ాి య్ తనిఖీలు చేస్ుి ననపుపడు వివిధ పథకాలక్ు స్ంబంధించిన పో స్టర్లా  గరా మ, వార్లు  
స్చివాలయలలోా  ఉంచుతటన్ానరా? లేదా? అర్లు ల జాబ్ధతాలను అతికలస్ుి న్ానరా?లేదా? స్ంక్ేమ కాయలెండర  
ఉందా?లేదా?పరభుతావనికల స్ంబంధించిన ముఖయమ ైన ఫో న నంబర్లా  అక్ాడ 



పపడుతటన్ానరా?లేదా?చేస్ుకోండి: 
అర్లు లెైన వారికల ఏదెైన్ా రాక్పో తే.. ఎవరికల క్ంపప్ా ంట చేయలలననదానిపపై నంబరా్ను అక్ాడ ఉంచారా? లేదా? 

చూస్ుకోండి: 
స్చివాలయలల దావరా అందుతటనన స్రీవస్ులు జాబ్ధతాను అక్ాడ ఉంచారా?లేదా?చూస్ుకోండి: 
ఆస్రీవస్ులన్నన నిరేేశిత స్మయంలోగా ఇస్ుి న్ానరా? లేదా?చూస్ుకోండి: 
స్చివాలయలలక్ు ఇచిేన ఫో నుా గాని, బయోమ టిరక్స  పరిక్రాలు కాని, స్ాానర్లా కాని... ఈ హారు వేర  అంతా 
స్రిగాు  పనిచేస్ుి న్ానయల?లేదా చూస్ుకోండి: 
రిజిస్టర్లా , రికార్లు ల నిర్వహణ స్రిగాు  ఉందా? లేదా?చూస్ుకోండి: 
ఉదో యగుల బయోమ టిరక్స హాజర్ల, వాలంటీరా్ హాజర్ల, ఇవన్ననక్ూడా స్రిగాు  
జర్లగుతటన్ానయల?లేదా?చూస్ుకోండి: 
స్చివాలయలలోా  సి్బబంది అటెండెనస  ఇచాేక్ అందుబాటులో ఉంటున్ానరా?లేదా చూస్ుకోండి: 
స్చివాలయ విధివిధాన్ాలను స్క్రమంగా అమలు చేస్ుి న్ానరా? లేదా? చూస్ుకోండి: 
వీటనినంటిపపైన్ా పర్యవేక్షణ చేయలలి: 
లేక్పో తే వీటి స్మరి్తక్ు గాయరెంటీ ఇవవలేం: 
 

గరా మ, వార్లు  స్చివాలయలల సి్బబంది న్ ైపుణాయలను నే్ర్లేక్ుంటున్ానరా?లేదా? అధికార్లలు తనఖీలోా  
భాగంగా చూడాలి: 
పొర బేష్టన  నుంచి రెగుయలర ఉదో యగులు అవుతటననపుపడు వారికల న్ ైపుణాయలను న్ేరిపంచే కార్యక్రమలలను 
చేపటటడం క్ూడా మన బాధయత: 
వారికల స్రెైన శిక్షణ క్ూడా ఇవవడం మన బాధయత: 
తనిఖీలు చేస్ుి ననకొదీే .. అవన్నన మనక్ు అరి్వం అవుతాయ్: 
మనం తనిఖీలు చేస్ుి ననకొదీే  పరజలక్ు సే్వలు మ ర్లగుపడతాయ్: 
 

ఏదెైన్ా వినతితో పరజలు మన దగుర్క్ు వచిేనపుపడు వారిని చిర్లనవువతో స్ావగతించడం క్ూడా చాలల 
ముఖయం: 
ఆమేర్క్ు గరా మ, వార్లు , స్చివాలయలల స్ిబబందికల అవగాహన క్లిపంచాలి: 
2 శాతం, అంటే 230 గరా మ స్చివాలయలలోా  ఇంకా హాజర్లను గణిచండంలేదు: 
వివరాలు తెపిపంచుక్ుని వ ంటన్ే దీనిపపై దృష్ిటపపటటండి:1.42 లక్షల మందిలో 10శాతం ఇంకా 
అటెండెనస మలరిాంగ  జర్గడం లేదు: 
వీటిని స్రిదిదిేతే మంచి ఫలితాలు వస్ాి య్: 
 



మీక్ు మ మోలు జారీచేయడం న్ాక్ు చాలల బాధ క్లిగించే విష్టయం: 
మీర్ంతా మన ఉదో యగులు: 
కాని, క్రమశిక్షణను పాటించాలంటే వేరే మలర్ుం లేదు: 
మీక్ు మ మోలు ఇవవడం అంటే న్ా పనితీర్లమీద న్ేను మ మో ఇచుేక్ుననటేట : 
 


