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తొలి పలుకులు 
 

క్రీస్తు పూర్వం 4000 సం. నండి 1500 సం. కాలం మధ్య యావత్ ప్రపంచానికి ఉత్కృష్టమైన, 
ఉననత్మైన పట్టణ పరిపాలన మరియు నాగరికత్న చాటిచెప్పిన దేశం మన భార్త్దేశం. సంధూ 
నదిలోయ ప్రంత్ంలో విరాజిలిిన “సంధూ నాగరికత్” భార్త్దేశ మరియు ప్రపంచ స్థనాిక సంసాల 
పరిపాలనకే త్లమానికం. 

 
 మధ్య యుగంలో “కుటంబం” ప్రధాన భూమికగా ప్రజలకు ఉననత్మైనటవంటి “స్థానిక 
సవపరిపాలన” సేవలు అందించిన ఘనత్ దక్షిణ దేశానిన పాలించిన “చోళ” స్థమ్రాజ్యయనికి వరిుస్తుంది 
అనన విష్యo గమనిoచాలి.  
 
 ఆధునిక భార్త్దేశ చరిత్రలో 1882 సం. Lord Rippon. వారు బ్రిటిష్ పాలకులు. 
భార్త్దేశంలో సంస్థగాత్ స్థానిక సంసాలన ప్రవేశపెటిట పునాదివేస భార్త్దేశ స్థానిక సంసాల 
ప్పతామహుడుగా వెలుగందాడు అనన విష్యం మనకు తెలిసందే. 
 
 సవత్ంత్రయ భార్త్దేశంలో డా.బి.ఆర్.అంబేదకర్ విర్చిత్ “భార్త్ రాజ్యయంగానికి” 74వ సవర్ణ 
చట్టం తీస్తకొని వచి ి01.06.1993 న పట్టణ స్థానిక సంసాల దావరా స్థానిక సంసాల విధులు, భాధ్యత్లన 
విశాలధ్ృకిధ్ంతో విస్తుత్పరిచారు. 
 
 మరి ప్రస్తుత్ం భార్త్దేశ సంసకృతి సంప్రదాయాలకు అనగుణంగా మన గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి 
వరుయలు శ్రీ వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడిి గారు ప్రజల కొర్కు ప్రజల సంక్షేమం కోసం, ప్రజల జీవన ప్రమాణాల 
అభివృదిి కొర్కు, కులాలకు, మతాలకు, ప్రంతాలకు, రాజకీయాలకు అతీత్ంగా అవినీతి ర్హిత్, 
పార్దర్శక, సత్వర్ మరియు ప్రత్యక్ష సేవలు అందించందుకు ప్రవేశ పెటిటన వయవసేా ఈ “వార్ ిసచివాలయ 
వయవసా”. 
 
 ఈ “వార్ి సచివాలయ వయవసా” దావరా ప్రజలందరికీ ప్రభుత్వ సేవలు, పథకాలు నేరుగా 
అందించడానికి ప్రజలకు మరియు ప్రభుతావనికి మధ్య గల సంధానకర్తు “వార్ ి వాలంటీర్”; ఆ వార్ి 
వాలంటీరి్ అవగాహన కోసం, శిక్షణ కోసం తాయారు చయబడినదే ఈ వార్ ివాలంటీర్ి కర్పత్రిక!! 
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మానయశ్రీ గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి వరుయల సందేశం 
 
 గ్రామీణ ప్రంతాలనండి మెరుగైన విదయ, వైదయ, ఉపాధి సదుపాయాల కోసం పట్టణ ప్రంతాలకు 
వలసలు అధికమౌతునన ఈ త్రుణంలో పెరుగుతునన పట్టణ జనాభాకు అనగుణంగా మౌళికవసతులు 
కలిించుట్కు, ప్రభుయత్వ పథకాలు, సేవలు నేరుగా అందించుట్కు మరియు ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు 
మెరుగు పర్చుట్కు, మన ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెటిటన వయవస ా“వార్ ిసచివాలయ వయవస”ా ఈ వయవసా ప్రకార్ం 
ప్రతి పట్టణంలో 4000 జనాభాకు ఒక వార్ి సచివాలయం ఏరాిట చస ప్రజ్య సమసయలన 72 
గంట్లలో పరిష్కరించడానికి కృషి చయడం జరుగుతుంది.  

 
సమాజంలోని BC, SC, ST, Minority వరాాలతో పాట మహిళలకు ఆరిిక స్థధికార్త్, రాజకీయ 

అధికారాలు కలిించి ‘స్థమాజికనాయయానికి’ పెదద పీట్ వేయట్ం జరిగంది. మహిళలకు నామినేటెడ్ 
పదవులలో 50% రిజేర్తవష్ని అమలుపరుస్తునానము. పరిశ్రమలలో స్థానికులకు 75% రిజేర్తవష్నలు 
కలిించాము. ప్రజ్యసంక్షేమమే ఎజండాగా రూపందించిన నవర్త్న ఫలాలు ప్రతి అకకకు, ప్రతి చెలిికి, 
ప్రతి త్లిికి, ప్రతి అననకు, ప్రతి త్ముోడికి, ప్రతి అవవకు, ప్రతి తాత్కు చరాలనే సదుదదేదశంతో వాలంటీరు 
వయవసాన ఏరాిట చస ప్రతి 50 నంచి 100 కుటంబాలకు ఒక వాలంటీరున నియమించడం 
జరిగంది. ఆగష్టట 15, 2019 నంచి వీరి సేవలు అందుబాటలోనికి రాననానయి.  

 
ప్రభుతావనికి ప్రజలకు మధ్య సంధాన కర్ులుగా ప్రజ్యసమసయలు మరియు అవసరాలన గురిుంచి 

వారుి సచివాలయాలకు చర్ వేసే వార్ధులుగా నవర్త్న ఫలాలన ప్రజలకు అంధించ స్థర్థులుగా పని 
చస నేన కోరుకునే పార్దర్శక, అవినీతి ర్హిత్ స్తపరిపాలనా ఫలాలన సత్వర్ం ప్రజలకందించి రాష్ట్ర 
సర్వతోముఖాభివృదికిి వాలంటీరుి త్రికర్ణ శుదిితో కృషి చస్థుర్ని ఆకాంక్షిస్తు... 
 
 ప్రజ్య సమసయలు తెలుస్తకుని వాటి పరిష్కకరానికి దీక్షా దక్షత్లతో నిర్ంత్ర్ం కృషి చస్థునని 
భరోస్థనిస్తు ... 

శుభాకాంక్షలతో... 
 

 మీ ముఖ్యమంత్రి 
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గౌర్వ పుర్పాలక శాఖా మంత్రివరుయల సందేశం 

 
ఆంధ్రప్రదేశ్ గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి వరుయలు శ్రీ వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడిి గారు కులమతాలకు, రాజకీయాలకు 

అతీత్ంగా, వర్ా, ప్రంత్, భాష్, లింగ, వయో భేదాలు లేకుండా అరుులైన ప్రతి ఒకకరికి  సంక్షేమ మరియు అభివృదిి 
పథకాలు అందాలనే సహృదయంతో “నవర్తానలు” రూపందించి అమలు చస్తునానరు. 

 
నేడు పట్టణ జనాభా పెరిగపోతుననది. దానితోపాట సమసయలు పెరుగుతునానయి. ప్రజ్య సమసయల 

స్థధ్నలో భాగంగా రాష్ట్రప్రభుత్వం పట్టణాలలో వారుి సచివాలయాలన ఏరాిటచస అకోటబర్ 2, 2019 నంచి 
స్తపరిపాలన అందిచబోతుంది. సమసయల సత్వర్ పరిష్కకరినికి 50 నంచి 100 కుటంబాలకు ఒక 
వాలంటీరున నియమిస్తునానము. ఇది అధికార్ వికేంద్రికర్ణకు పరిపాలనా సౌలభాయనికి, ప్రజ్య సంక్షేమానికి 
పడుతునన తొలి అడుగు. ప్రతి సంక్షేమ పథకం విజయం వాలంటీరుపైనే ఆధార్పడి ఉంటంది. 

 
గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి వరుయలు కలలుకంటనన అవినీతి ర్హిత్, పార్దర్శక స్తపరిపాలనకు నాంది  

ప్రస్థునం వాలంటీరు వయవసాతోనే ప్రర్ంభమౌతుంది. నిర్క్షరాసయత్, పేదరికం, ఆరోగయ సమసయలన దృషిటలో 
పెటటకుని మన ప్రియత్మ ముఖ్యమంత్రివరుయలు శ్రీయుత్ జగన్మోహన్ రెడిి గారు విదయకు, వైదాయనికి పెదద పీట్ వేస 
రాష్కానిన ఆరోగాయంధ్రప్రదేశ్, నైపుణాయ౦ధ్రప్రదేశ్ గా తీరిిదిదాదలని కంకణం కటటకునానరు. నామినేటెడ్ పదవులలో 
మహిళలకు 50% రిజేర్తవష్ని కలిిస్తునానరు. రైతే భార్త్దేశానికి వెన్ననముక అలాంటి రైతుకు భరోస్థ ఇవావలని 
వై.ఎస్.ఆర్.రైతు భరోస్థ కార్యక్రమానిన చపట్టటరు. ఇలాంటి సంక్షేమ అభివృదిి పథకాల సక్రమ నిర్వహణ భాదయత్ 
వాలంటీర్ిదే. అందుకే వారి భాధ్యత్లు భాహుముఖ్మైనవి. వెల కట్టలేనివి. 

 
“గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి వరుయలు కలలు కనే అవినీతిర్హిత్ పార్దర్శక, సత్వర్ స్తపరిపాలన 

సవచఛంద సేవకుల సవచఛమైన సేవలతోనే స్థధ్యం.” 

 
శుభాకాంక్షలతో... 

 
 మీ  పుర్పాలక శాఖామంత్రి  
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గౌర్వ పుర్పాలక శాఖ్ కార్యదరిశ వారి సందేశం 

 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం 1.51 కోట్ి పట్టణ జనాభాతో దేశంలోనే 10వ స్థానంలో ఉంది. రాబోయే 

శతాబాదనికి 50% పట్టణ జనాభాతో విలసలుతిుంది. పట్టణ జనాభా పెరుగుదల ప్రగతికి చిహనం. 
పెరుగుతునన పట్టణ జనాభాలకు అనగుణంగా వారి సమసయల సత్వర్ పరిష్కకరానికి, అవసరాల 
గురిుంపుకు పరిపాలనా సౌలభాయనికి పట్టణ ప్రంతాలలో ప్రతి 4000 జనాభాకు ఒక వారు ి
సచివాలయానిన ఏర్ిర్చి ప్రతి సచివాలయానికి 10 మంది వివిధ్ శాఖ్లకు సంబందించిన 
కార్యదరుశలన నియమించి సమసయల పరిష్కకరానికి గౌర్వ ముఖ్యమంత్రివరుయలు పట్టణాలలో వార్ ి
సచివాలయాలు ఏరాిట మరియు వాటి నిర్వహణకు కార్యదరుశలు నియమించడం జరుగుతుంది. 
ప్రభుత్వ పరిపాలనన ప్రజలకు మరింత్ చరువ చయడానికి వాలంటీరు వయవసాన ఏరాిట చస ప్రతి 
50/100 కుటంబాలకు ఒక వాలంటీరున ఏరాిట చయడం జరిగంది. 

నవర్త్న ఫలాలు అందరికి అందిచడానికి, పార్దర్శక, స్తపరిపాలనందిస్తు ప్రజ్యసంక్షేమానికి, 
విదయ, ఆరోగయం, ఉపాధి నైపుణాయల పెంపుదలకు చిత్ుశుదితిో కృషి చస్తునన గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రతి 
ఆలోచన కారాయచర్ణగా మార్డానికి ప్రతి వాలంటీరు చిత్ుశుదితిో కృషి చయాలని రాష్ట్ర 
సమగ్రాభివృదిిలో భాగస్థవములు కావాలని ఆకాంక్షిస్తు... 

బహుముఖ్ సేవలందించడానికి సవచఛందంగా ముందుకొచిిన సవచఛంద సేవకులకు అభినందనలు   
తెలియజేస్తు...         

శుభాశీస్తులతో... 
 

 మీ  కార్యదరిశ  
పుర్పాలక మరియు  
పట్టణాభివృది ిశాఖ్  
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గౌర్వ కమీష్నర్ మరియు పుర్పాలక సంచాలకుల వారి సందేశం  
 

గౌర్వ ముఖ్యమంత్రివరుయలు మానయశ్రీ వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడిి గారు పార్దర్శక, అవినీతిర్హిత్ 
స్తపరిపాలనే లక్షయంగా చస్తకొని రూపందించిన “నవర్తానలు” చిత్ుశుదిితో అమలు పరిచందుకు, 
త్దావరా రాష్ట్ర సర్వతోముఖాభివృదికిి కంకణ బదుిలై అనేక సంక్షేమ అభివృదిి పథకాలు చపడుతునానరు. 
వీటి సక్రమ నిర్వహణకోసం పట్టణ ప్రంతాలలో ప్రతి 50 నంచి 100 కుటంబాలకు ఒక వాలంటీరున 
నియమించి ప్రజల సమసయల మరియు అవసరాలన గురిుంచి తీరు ి అనసంధాన కర్ుగా వీరి పాత్ర 
తీరిిదిదదడమైనది. అలాగే ప్రతి 4000 మందికి ఒక వార్ి సెక్రటేరియట్(సచివాలయం) ఏరాిట చస 10 
మంది కార్యదరుశలన నియమిస్తు రాష్ట్ర వాయపుంగా పట్టణ ప్రంతాలలో వార్ ి సచివాలయాలు 
ఏరాిటస్తునానరు. వీటి దావరా సత్వర్ంగా ప్రజ్య సమసయలు తీర్ిడానికి అవకాశం ఉంటంది. 

వాలంటీరులు ప్రజలకు ప్రభుతావనికి ప్రధాన సంధానకర్ులుగా ఉంట్టరు. పరిపాలనలో వీరిదే 
కీలకమైన పాత్ర అననడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ముఖ్యమంత్రివరుయలు శ్రీ వై.ఎస్.జగన్మోహన్ రెడి ి
గారు విదయకు, వైదాయనికి అధిక ప్రధానయమిచాిరు. మహిళాభివృదిి మహికే వెలుగని గురిుంచి 
మహిళాసంక్షేమానికి అధిక ప్రధానయత్నిచిారు. 

గౌర్వ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రివరుయలు చపటిటన సంక్షేమ పథకాల విజయం వాలంటీరుల చిత్ు శుదిి, 
కార్యదీక్ష పైన ఆధార్పడి ఉంటంది అనే విష్యానిన దృషిటలో ఉంచుకొని ముఖ్యమంత్రిగారు కలలు కనన 
అవినీతి ర్హిత్ పార్దర్శక స్తపరిపాలనకు తోడాిట నివావలని “సవచఛంద సేవకులు రాష్ట్ర ప్రగతి 
ర్థచక్రాలు కావాలి” అని ఆశిస్తు...   

             శుభాకాంక్షలతో... 

 

 మీ కమీష్నర్ మరియు సంచాలకులు  
పుర్పాలక శాఖ్ 
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నాంది 
 

72 సంవత్ురాల స్థవత్రంత్య భార్త్దేశంలో కేంద్ర, రాష్ట్ర  ప్రభుతావలు అనేక సంక్షేమ, అభివృదిద 
కార్యక్రమాలన పట్టణ ప్రంతాలలో నివసంచ కుటంబాల ఆరికి, స్థమజికాభివృదిి కోసం 
అమలుచయట్ం జరుగుతూఉననది. వీటి అమలు, నిర్వహణకోసం ప్రభుత్వ యంత్రంగానిన రాష్ట్ర, జిలా,ి 
పట్టణ, వారుి స్థాయిలలో ఏరాిట చసనపిటికీ, పట్టణ ప్రంతాలలో ఉండే కుటంబాలు అత్యధిక 
సంఖ్యలో ఉండట్ంవలన ప్రభుత్వ యంత్రంగంలో ఉనన సబబంది సంఖ్య, వారి సమయం అనిన 
కుటంబాలకు సరిపడునంత్గా లేకపోవట్ం వలన ప్రభుత్వ పధ్కాలలో ప్రజల భాగస్థవమయం ఆశించిన 
రీతిలో లేకపోవట్ం మూలంగా ప్రణాళిక త్యారీ, అమలులో పార్దర్శకత్ జవాబుదారీత్నం 
కొర్వడుతూ వచింిది. 
   ఈ పరిసాతిని అధిగమించి ప్రజల ముంగట్కు ప్రభుత్వ పథకాలన, సేవలన సకాలంలో 
తెస్తకువెళ్ళందుకు, “నవర్తానల” దావరా అందించందుకు సంకలిించి ఉత్ురువ న్నం. 201, తేది. 
23.06.2019 దావరా వారుి వాలంటీరి్ వయవసాకు శ్రీకార్ం చుటిటంది. 
 “నవర్తానలు” అనే భావనన ప్రజల స్థమజిక, ఆరిిక అబివృదికిి మూల ప్రతిపదికగా పరిగణిస్తు, 
ప్రజలకు వివిధ్ సేవలన అందించ వయవసాన బలోపేత్ం చయుట్  దావరా ప్రజల జీవన ప్రమాణాల స్థాయిని 
మెరుగుపరిచందుకు ప్రభుత్వం కటటబడి ఉంది. నవర్తానలన అమలుచయు క్రమంలో పట్టణ 
ప్రంతాలలోని అర్ుత్ కలిగన అనిన కుటంబాలవారికీ, కుల, మత్, లింగ, వర్,ా రాజకీయ అనబంధాలకు 
అతీత్ంగా, వారి ఇంటి ముంగట్కు ప్రభుత్వ సేవలన చర్వేయుట్కుగాన, వారుి వాలంటీర్ిన 
ఏరాిటచయుట్కు ప్రభుత్వం సంకలిించింది. పరిపాలనలో ఉనన వివిధ్ స్థాయిలలోని జ్యపాయనిన అరికటిట 
సకాలంలో పార్దర్శకంగా సేవలన అందించట్మే వారుి వాలంటీరి్ వయవసా ముఖ్య ఉదేదశం. వారు ి
వాలంటీరు, త్నకు కేట్టయించిన ప్రజల అవసరాలన, ఎదుర్కంటనన సమసయలన గురిుంచి వాటిని 
నగర్పంచాయితీ/ మునిసపాలిటి/ కార్ిర్తష్న్ దృషిటకి తీస్తకెళిళ, పరిష్కకర్మయేయలా చూడాలి. 
 వారుి వాలంటీరి్ వయవసాలో ప్రతి 100/50 కుటంబాలకు ఒక వాలంటీర్ వుంట్టరు. ఆగస్తట 15, 
2019 నండి ఈ వయవసా అమలులోకి వస్తుంది.  
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భావన 
మన చుట్టట ఉనన సమాజంలో ప్రతి పేదకుటoబమూ, పేదరికం నండి బైట్పడట్టనికి నిర్ంత్ర్ం 

ప్రయతినస్తునే ఉంటంది. ఈ ప్రయత్నం 3 దశలలో కొనస్థగుతుంది. మొదటి దశలో ప్రతి కుటంబ 
అవసరాలైన తిండి, బట్ట, నివాసం మొదలైనవాటిపై దృషిట పెటిట అందుకోసం కష్టపడి పనిచస్థురు.  రెండవ 
దశలో కుటంబాలు స్తసార్మైన జీవన్మపాధుల కోసం వెతుకుతారు.  ఇక మూడవ దశలో స్థమజిక 
అభివృదిి వైపు అడుగులు వేస్థురు. ఈ దశలో ప్పలిల చదువులకోసం, కుటంబ సభుయల ఆరోగయ 
అవసరాలకోసం పట్టణాలతో సంబంధాలు పెంచుకుంట్టరు. త్మ జీవనప్రమాణాలు పెంచుకోవడం కోసం 
ప్రయతినస్థురు. కుటంబాల అవసరాలు పెరుగుతాయి. ఒకొకకక కుటంబానికి ఒకొకకక ర్కమైన 
సమసయలు, అవసరాలు ఉంట్టయి. ప్రభుత్వం త్ర్పున ఎన్మన పథకాలు ఉననపిటికీ ఈ అవసరానికి 
ఎవరిని సంప్రదించాలి? ఎపుిడు, ఎకకడ పరిష్కకర్ం దొరుకుతుంది? అనే విష్యంలో 
సరైనమారా్దర్శకత్వం కావలస ఉంటంది. ఈ దశలో వారికి సమాచార్ం మరియు మంచి సలహాలు ఇచి ి
సరైన మార్ాం చూప్పతే వారి సమసయలకు చాలావర్కు సత్వర్ పరిష్కకర్ం దొరికి కుటంబాలు సంత్ృప్పు 
పడతాయి. సమాచార్ం దొర్కకపోయినా, సమసయలకు పరిష్కకర్ం దొర్కకపోయినా ప్రజలు తీవ్ర 
అసంత్ృప్పుతో బాధ్పడతారు. ఆంద్రప్రదేశ్ లోని అనిన కుటంబాలు సంత్ృప్పుగా, సంతోష్ంగా జీవించాలి 
అననది ప్రభుత్వ ఆశయం.  
అయితే - సమాజంలో  పేద, బడుగు వరాాల వారికి వారి అభివృదిి కోసం ప్రభుత్వ ఏఏ కార్యక్రమాల 
రూపందించిందీ, ఎటవంటి పథకాలు అమలు చస్ుంది.. అనే విష్యాలు అవసర్మైన వారికి 
సంక్రమంగా అందుబాటలో లేవు. స్థానిక సంసలాైన మునిసపాలిటీలతో పాట వివిధ్ ప్రభుత్వ శాఖ్లు 
అమలు చస్తునన సంక్షేమ కార్యక్రమాల గురిచి - ముఖ్యంగా పథక ప్రయోజనాలు అందాలిున ప్రజలకు 
సరైన సమాచార్ం తెలియకపోవట్ం, ఆ సమాచార్ం అందించ సరైన యంత్రంగం లేకపోవట్ం, 
పథకాలకు సంబంధించిన నియమ నిబంధ్నలు స్థమానయలు అర్ిం చస్తకొనే స్థయాిలో లేక పోవట్ం, 
పథకాల అమలులో పార్దర్శకత్ లేకపోవట్ం, ప్రభుత్వ యంత్రంగంలో అరికట్టలేని అవినీతి చోట 
చస్తకోవట్ం, ప్రజలకు – ప్రభుతావనికి మధ్య సమనవయం కుదిర్తి వార్ధి లాంటి స్థర్ధి లేకపోవట్ం 
మొదలైన కార్ణాలవలి ఆయా ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు – పేదలన ఆదుకోవట్ంలోన, పేదరికానిన 
నిరుోలించట్ంలోన ఆశించిన లక్షాయలన స్థధించలేకపోతునానయి. 

 

పై తెలిిన సమసయలన అధిగమించి, అవినీతి, అక్రమాలన అరికటేట సంక్షేమ పథకాలపై ప్రభుత్వం 
ఖ్రుిచసే ప్రతి పైస్థ పేదవాడికి సవయంగా చర్తలా, ప్రజలకు ప్రభుతావనికి మధ్య సంధానకర్ులా పని చసే 
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సవచిందసేవకులతో ఒక సరైన వయవసాన త్యారు చయాలని నూత్న ప్రభుత్వ స్థర్ధియైన శ్రీ  వై.యస్.  
జగన్మోహన్ రెడిి, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి వారు ఆలోచించి ‘ పేదరిక నిరూోలన ’ అనే గపి 
ఆశయస్థధ్న కోసం రూపందించినదే ఈ వారుి వాలంటీరు వయవసా. 

 ప్రభుతావనికి ప్రజలకు మధ్య వార్ధిగా, అనసంధానకర్ుగా పనిచసేందుకు, ప్రతి 100/50 
కుటంబాలకు అవసర్మైన సేవలందించడానికి గాన ఒక సవచింద కార్యకర్ున నియమించి వారు ి
వాలంటీర్ పేరుతో వారి దావరా ప్రజలకు ప్రభుత్వ పథకాల ఫలాలన అందించాలననది ప్రభుత్వ ధ్యయయం. 

సమాజంపటి్ సేవా భావం కలిగ ఉండి, త్న ఇంటి చుట్టట వుండే  స్తమారు 100/50 పేద  
కుటంబాలకు ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలపటి్ అవగాహన కలిిస్తు, సంక్షేమ పధ్కాల సమాచారానిన 
అందిస్తు, వారి సమసయలన ఎపిటికపుిడు  ప్రభుత్వం దృషిటకి తీస్తకెళుతూ, ఆయా సమసయల 
పరిష్కకరానికి సహకరిస్తు  ప్రభుత్వ పథకాల ఫలాలు వారికి అందేలా చయట్ంకోసం అంకిత్భావంతో 
సవచఛందంగా పనిచసే విదాయవంతులైన సభుయలన ‘వారుి వాలంటీర్’ అంట్టరు. 
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Chapter - I 
పట్టణ స్థానిక సంసాలు– రాజయంగ పరిణామక్రమం 

భార్త్దేశ పరిపాలన భార్త్ రాజ్యయంగం ప్రకార్ం నిర్వహించబడుతుంది. 9 డిసెంబర్ 1946 
న డాకటర్ రాజేంద్రప్రస్థద్ చైర్ోన్ గ రాజ్యయంగ పరిష్త్ సమావేశంలో తీస్తకునన నిర్ణయం మేర్కు 
రాజ్యయంగ ముస్థయిదా కమిటీ కి డాకటర్. బి.ఆర్.అంబేదకర్ చైర్ోన్ గా నియమింపబడిారు. రాజ్యయంగ 
ముస్థయిదా కమిటీ 60 దేశాల రాజ్యయంగాలన తులనాత్ోకంగ అధ్యయనం చస భార్త్దేశంలోని 
భిననతావనిన దృషిటలో పెటటకుని అట్టడుగు బడుగు బలహీనవరాాలకు ర్క్షణ, బద్రత్, సమనాయయం, సమాన 
అవకాశాలు కలిిస్తు 395 (ప్రస్తుత్ం 448) అధికర్ణలు, 22 (ప్రస్తుత్ం 25) భాగాలు, 8 (ప్రస్తుత్ం 12) 
షెడ్యయళళతోరూపందించిన భార్త్ రాజ్యయంగానిన 26 నవంబర్ 1949 న ఆమోదించారు. ఈ 
రాజ్యయంగం 26 జనవరి 1950 నండి అమలులోకి వచిింది. పరిపాలన సర్ళీకర్ణ, ప్రజల ఆకాoక్షలు 
మరియు నవీకర్ణ కొర్కు భార్త్ రాజ్యయంగానిన 368వ నిబంధ్న ప్రకార్ం పలు  సవర్ణలు చశారు. 
ఇపిటివర్కు 100 కు పైగా  సవర్ణలు చయబడాయిి. 
 
స్థనాిక సవపరిపాలన సంసలాు: 
భార్త్దేశంలో రాజ్యయంగం రూపందించడానికి పూర్వం అకకడకకడ స్థానిక సంసలా పాలన ఉననపిటికీ, 
రాజ్యయంగ రూపకర్ులు వాటి నిబంధ్నలపై సంత్ృప్పు చెందక రాజ్యయంగంలో 40వ అధికర్ణం దావరా 
స్థానిక సంసాల ఏరాిట మరియు సవపరిపాలన-స్తపరిపాలన అంశాలన పేర్కనడమైనది.దీనిప్రకార్ం 
రాష్ట్ర ప్రభుతావలు స్థానిక సంసాలు ఏరాిటచస సవపరిపాలన చసే అధికారాలన స్థానికసంసాలకు 
ఇవవవలనని పేర్కనడమైనది.  

భార్త్ దేశములో పుర్పాలక సంసాలకు స్తదీర్ఘమైన చరిత్ర వుననది.  1688 వ సంవత్ుర్ములో 
“మునిుపల్ కారోిర్తష్న్” అనే పేరుతో మొట్టమొదటిపుర్పాలక సంఘం పూర్వపు ప్రెసడెనీు పట్టణమైన 
మద్రాస్తనందు ఏరాిటచయడమైనది.  త్దుపరి 1726వ  సంవత్ుర్ములో బంబాయి, కలకతాు 
నగర్ములన నగర్పాలక సంసాలుగా ఏరాిట చయుట్ జరిగనది. 18-5-1882 వ  తేదిన స్థానిక 
సవపరిపాలన గురించి అమోదించబడిన లారి్ రిపిన్ తీరాోనము, పుర్పాలక సంసాలకు భూమికగా 
భావించవచిున. భార్త్దేశములో స్థానిక సవపరిపాలనకు లారుి రిపిన్ న ప్పతామహునిగా 
పేర్కనవచిు. 

ప్రజ్యస్థవమయం ఫరిడవిలాిలి అనాన, నిలకడగా వుండాలి అనాన, బలమైన స్థనాిక సవపరిపాలనా 
వయవసా ఉండాలనే ఉదేదశయంతో భార్త్ ప్రభుత్వం అధికార్ వికేంద్రికర్ణకు, ప్రజల భాగస్థవమాయనికి భూమిక 
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అయిన స్థానిక సంసాల ఏరాిటకు విధి విధానాలన రూపందించి, ఈ క్రంది నాలుగు కమిటీ లన 
ఏర్ిర్చింది.  

 
1. బలవంత్ రాయ్ మెహతా కమిటీ (1957) 

ఈ కమిటీ మొట్టమొదటిస్థరిగా ప్రజ్యస్థవమయ వికేంద్రీకర్ణన గురించి విశదీకరిస్తు మూడంచెల 
పంచాయితీరాజ్ వయవసాన (గ్రామ పంచాయితీ, పంచాయితీ సమితి మరియు జిలాి పరిష్తుు) 
ప్రతిపాదించినది. ఈ ప్రతిపాదనలన జ్యతీయ అబివృదిి మండలి 1957లో ఆమోదించినది. 

 
2. అశోక్ మెహతా కమిటీ (1977-1978) 
 ఈకమిటీ పంచాయితీ రాజ్ వయవసాన అధ్యయనం చస మొత్ుం 132 సఫార్స్తలన చసంది. 

వాటిలో ఈక్రందివి ముఖ్యమైన సఫార్స్తలు. 
o మూడంచెల స్థానంలో రెండంచెల వయవసానఏరాిట చయుట్ 
o అనినస్థాయిలలో జరిగే ఎనినకలలో రాజకీయ పారీటలు ప్రత్యక్షంగా పాల్గానట్ 
o స్థానిక సంసాలకు పనన విధించ అధికార్ం 
o రాష్ట్రస్థాయిలలో జరుగు ప్రణాళికలకు జిలాి పరిష్తుు బాధ్యత్ వహించడం 
o పంచాయితీ రాజ్ వయవసాలకు రాజ్యయంగ గురిుంపుని ఇవవడం 

దుర్దృష్టవశాతుు, ఈ సఫార్స్తలపై చర్యలు తీస్తకునే ముందు అపిటి ప్రభుత్వం కూలిపోయింది. 
3. జి.వి.కె. రావు కమిటీ(1985) 

ప్రణాళిక కమిష్న్ చత్ నియమించబడిన కమిటీ ఈ క్రంది సఫార్స్తలన చసంది 
 జిలాి పరిష్తుుకు ప్రధానయత్న ఇస్తు అనిన అభివృదిి కార్యక్రమాల అమలు చసే బాధ్యత్ 

వహించాలి. 
 జిలాి అభివృదిి కమీష్నర్ పోస్ట న రూపందించి జిలాి పరిష్తుుకు ముఖ్యకార్య నిరావహకులుగా 

నియమించాలి. 
 క్రమబదింగా ఎనినకలు జరిప్పంచాలి. 
4. ఎల్.ఎం. సంఘ్వవ కమిటీ 

‘ప్రజ్యస్థవమయం మరియు అభివృదిి కోసం పంచాయతీ రాజ్ సంసాల పునరుజీీవనం’ పై ఏరాిట చసన 
ఈ కమిటీ ముఖ్యమైన సఫారుులు 

 పంచాయితీ రాజ్ వయవసాలకు రాజ్యయంగ గురిుంపుని ఇవవడం 
 గ్రామాల సమూహాలకు నాయయ పంచాయితీలన ఏరాిటచయడం 
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పట్టణ స్థనాిక సవపరిపాలన - 74వ రాజ్యయంగ సవర్ణ చట్టం 1992: 
పై కమిటీల సఫార్స్త ఆధార్ంగా 1992 చట్టం రాజ్యయంగంలో IX-A అనే కొత్ు భాగమున  చరింిది.పట్టణ 
స్థానిక సంసాలన (యుఎల్ బి) సవయంగా పరిపాలించుకునే  ముఖ్య ఉదేదశయంతో భార్త్ రాజ్యయంగానిన 
(74 వ సవర్ణ) చట్టం 1992 దావరా సవరించడం జరిగంది. ఈ చట్టం 1993 జూన్ 1 నండి అమలిోకి 
వచిింది. పట్టణ పాలనన జవాబుదారీ మరియు వికేంద్రీకృత్ వయవసతాో నిర్వహించడానికి ఇది విసుృత్ 
మైన అధికారాలన అందిస్తుంది. 
మూడు ర్కాల మునిసపాలిటీల వయవసాన రాజ్యయంగం కోసం రాజ్యయంగ సవర్ణ కమిటీ అందించింది 
 

(i) పరివర్ున  చెందుతునన ప్రంతానికి నగర్ పంచాయతీ (అనగా గ్రామీణ ప్రంత్ం నండి పట్టణ 
ప్రంతానికి పరివర్ున చెందుతునన ప్రంత్ం), 

(ii) చినన పట్టణ ప్రంతానికి మునిుపల్ కౌనిుల్, మరియు 
(iii) పెదద పట్టణ ప్రంతానికి మునిసపల్ కార్ిర్తష్న్ 
 

పట్టణ స్థనాిక సంసలాకు బదలాయించిన అంశాలు - 12వ షెడ్యయల్ (ఆరిటకల్ 243W) 
1. పట్టణ ప్రణాళికతో కూడిన నగర్ ప్రణాళిక  
2. భూ వినియోగ నియంత్రణ మరియు భవన నిరాోణాలు 
3. ఆరిాక మరియు స్థమాజిక అభివృదిి ప్రణాళిక  
4. ర్హదారులు మరియు వంతెనలు  
5. గృహ,పారిశ్రామిక మరియు వాణిజయ అవసరాల కోసం నీటి సర్ఫరా 
6. ప్రజ్యరోగయం, పారిశుధ్యం మరియు ఘన వయరాాల నిర్వహణ  
7. అగనమాపక సేవలు  
8. పట్టణ వనీకర్ణ, పరాయవర్ణ పరిర్క్షణ మరియు జీవావర్ణ విధానాల ప్రోతాుహం.  
9. వికలాంగులు మరియు బుదిి మాందుయల తో కూడిన, సమాజంలోని బలహీన వరాాల 

ప్రయోజనాల పరిర్క్షణ.  
10. మురికివాడల అభివృదిి మరియు వాటిని  మెరుగుపర్చడం 
11. పట్టణ పేదరిక నిరూోలన  
12. పారుకలు, వనాలు, ఆట్సాలం వంటి పట్టణ పేదల సదుపాయాలు మరియు సౌకరాయలు  
13. స్థంసకృతిక, విదయ మరియు స్తందరీకర్ణ అంశాల ప్రోతాుహం  
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14. సోశాన వాటికలు, దహనవాటికలు మరియు విదుయత్ దహన వాటికలు 
15. పశువుల బందెలదొడిి, జంతువులపై క్రూర్త్వ నివార్ణ  
16. జనన,మర్ణ నమోదు తో కూడిన కీలక గణాంకాలు  
17. ప్రజ్య సదుపాయాలు, వీధి దీపాలు, పారికంగ్ ప్రదేశాలు,బస్థటప్ లు మరియు ప్రజ్య 

మరుగుదొడు ి
18. పశువధ్శాల మరియు తోళళ శుదిి కేంద్రాల నియంత్రణ. 
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chapter – II 
 

భార్త్దేశ పరిపాలన వయవసా 

భార్త్ రాజ్యయంగం ప్రకార్ం మన పరిపాలన వయవసా “బలమైన కేంద్ర ప్రభుత్వం గల సమాఖ్య వయవసా”. 
అనగా పరిపాలనలో ప్రధానంగా 3 ర్కాల ప్రభుతావలు వుంట్టయి. అవి  

1) కేంద్ర ప్రభుత్వం – రాజ్యయంగం పారుట / భాగం 5 
2) రాష్ుం ప్రభుత్వం – రాజ్యయంగం పారుట / భాగం 6 
3) స్థానిక ప్రభుత్వం –  

a. గ్రామీణ పరిపాలన -  రాజ్యయంగం పారుట / భాగం 9 
b. పట్టణ పరిపాలన  - రాజ్యయంగం పారుట / భాగం 9A 

కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టటలు దేశం మొతాునికి వరిుసేు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ చట్టటలు ఆ రాషా్కలకు మాత్రమే వరిుస్థుయి. 
కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుతావల మదయ గల సంబంధాలు అధికారాలన భార్త్ రాజ్యయంగంలోని 7వ షెడ్యయల్ లో 
వివరించారు. మూడవ ప్రభుత్వమైనా స్థనాిక ప్రభుత్వం, స్థానిక పట్టణ పరిపాలన సంసాల  దావరా 
పట్టణాలు మరియు నగరాలలో విధులు భాదయత్లు నిర్వరిుస్తునానయి.  
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్థనాిక సవపరిపాలన: 

   విశాఖ్పట్నం జిలాిలోని “భీమునిపట్నo” మొట్టమొదట్ పుర్పాలక సంఘం గా 1860వ 
సంవత్ుర్ములో స్థాప్పంచిన దగార్ నండి స్థానిక సవపరిపాలన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రర్ంభమైనది. 
ఈ క్రంద తెలియచసనటగిా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రస్తుత్ం 110 పట్టణ స్థానిక సంసలాు ఉనానయి. 
నగర్ పాలక సంసాలు  16 
పుర్పాలకసంఘములు  71 
నగర్ పంచాయితీలు 23 
మొత్ుం 110 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పుర్పాలక సంఘాలే కాక 17 నగర్ అభివృదిి సంసలాు (స .అర్.డి.ఏ. తో కలిప్ప) 
ఉనానయి. 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పట్టణ స్థానిక సంసాలు ఏరాిటకోసం ప్రధానయత్ ప్రమాణాల 
ఆధార్ంగా(చట్టపర్మైనరూల్ు) మూడు ర్కాలుగ వరీాకరించారు. అవి మునిుపల్ కార్ిర్తష్ని, 
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మునిసపాలిటీలు, నగర్ పంచాయతీలు. వీటిని విభజించందుకు ఈ క్రంది అంశాలన పరిగణనలోకి 
తీస్తకునానరు. 

 జనాభా 
 జనస్థంద్రత్ 
 వారిిక ఆదాయం  
 వయవస్థయేత్ర్ కార్యకలాపాలలో ఉపాధి శాత్ము 
 ఆరిిక ప్రధానయత్  
 ఇత్ర్ కార్ణాలు  

ప్రస్తుత్ మునిుపల్ చట్టటలు : 

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో నగర్ పాలక సంసాలు, పట్టణ పాలక సంసాలు నిర్వహణకు ప్రస్తుత్ం 5 చట్టటలు 
అమలులో ఉనానయి అవి: 

 ఆంధ్రప్రదేశ్ మునిుపల్ కార్ిర్తష్న్ చట్టం 1955  
 విశాఖ్పట్నం మునిుపల్ కార్ిర్తష్న్ చట్టం 1979 
 విజయవాడ మునిుపల్ కార్ిర్తష్న్ చట్టం 1981 
 ఆంధ్రప్రదేశ్ మునిుపల్ కార్ిర్తష్న్ చట్టం 1994 
 ఆంధ్రప్రదేశ్ మునిుపాలిటి చట్టం 1965  

74వ రాజ్యయంగ సవర్ణ – పట్టణ స్థనాిక సంసలాు  
భార్త్ రాజ్యయంగ 74 వ సవర్ణ చట్టం ప్రకార్ం స్థానిక పట్టణ పరిపాలన సంసాల రూపుర్తఖ్లు 

క్రంది విధ్ంగా వునానయి.  

చట్టం రూపుర్తఖ్లు : 

చట్టంలోని నిబంధ్నలన ఈ క్రంది శీరిికలుగా వరీకారించవచిున. 

1.మునిసపాలిటీల సవరూపం , ఏరాిట  

2.సీటి్ రిజర్తవష్న 

3. మునిసపాలిటీలకు ఎనినకలు 
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మేయర్

డిపూయటీ మేయర్

స్థాయి సంఘం

వార్ి మెంబెర్ు(కారోిర్తట్రుి)

కొ ఆపిన్ సభుయలు
(నామినేటెడ్)

4. మునిసపాలిటీల అధికారాలు , విధులు  

5. మునిసపాలిటీల ఆరికా వనరులు 

6.జిలిా ,మహానగర్ స్థాయిలో ప్రణాళికర్చన 

7.ఇత్ర్త్ర నిబంధ్నలు 

మునిుపాలిటీల నిరాోణం ; ప్రధానంగా పాలక వర్ంా మరియు కార్యనిరావహక వర్ంా చ నిరిోంచ బడి 
ఉంటంది . 

పాలక వర్ంా 

పుర్పాలక సంఘం / నగర్ పంచాయితి           నగర్పాలక సంసా 

 
 

 
ప్రత్యక్ష ఎనినకల దావరా మునిుపాలిటీలోని సీటి్నినంటిని భరీు చయాలని ఈ చట్టం నిర్తదశిస్తుంది  అయితే, 
కొనిన వరాాల ప్రజలకు చెందిన ప్రతినిధులు ఎనినక అయేయందుకు వీలు కలిించ చట్టటనిన చయడానికి రాష్ట్ర 
శాసనసభ అధికారానిన కలిగ ఉంటంది 

చైర్ పర్ున్

వైస్ చైర్ పర్ున్

వార్ి 
మెంబెర్ు(కౌనిులరుి)

పదవిరిత్య సభుయలు 
(ఎం.ప్ప, ఎం.ఎల్.స 

మరియు ఎం.ఎల్.ఏ)
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కమీష్నర్

ఇంజనీర్ ఇ. ఇ

డి.ఇ.ఇ

పౌర్ 
సదుపాయం

ఏ. ఇ. వర్క్
ఇన్నుెకటర్

వర్కర్ు

నీరు

ఏ. ఇ 
నీటిసర్ఫరా

ఫిట్టర్ /

ఫిలటర్ బెడ్
ఆపర్తట్ర్ /  ట్ర్నర్/

ట్టయప్ ఇన్నుెకటర్/

డ్రైవర్

ఎలకికాల్ 
విభాగం

ఏ.ఇ. 
ఎలకాికల్ు

లైటింగ్

స్తపరింటెం
డెంట్

మునిసపల్ హెల్ు
ఆఫీసర్

పారిశుదయం

స్థనిట్రీ 
స్తపరెవవసేర్,

స్థనిట్రీ 
ఇన్నుెకటర్,హెల్ు

అససెటంట్,

స్థనిట్రీ 
మేస్త్రి,డ్రైవర్,కిీనర్, 
సీవపర్ & డ్రైన్ 

కీినర్

ఆస్తపత్రి

ఆరోగాయధీకారి

కంపౌండర్,య
మ్.యన్.ఓయ

ఫ్.యన్.ఓ

అససెటంట్ సటి పాినర్

పట్టణ 
ప్రణాళిక 
అధికారి

టి.ప్ప.యస్, 
టి.ప్ప.బి.ఓ, 

ట్రేసర్, 
చైన్నోన్

అససెటంట్ 
కమీష్నర్

మేనేజర్

సీనియర్ అససెటంట్ ,
జూనియర్ అససెటంట్,

టైప్పస్ట

రికారుి అససెటంట్

సబ్ అరిదనేట్

ఫైనాను
అధికారి

రెవినూయ
ఇన్నుపెకటర్, 
బిల్ కలకటర్

అకౌంటెంట్

సీనియర్
అససెటంట్ 

జూనియర్
అససెటంట్ 

ప్రజక్ట ఆఫీసర్,మెపాో

సటీ మిష్న్ 
మేనేజర్

కమూయనిటీ 
ఆర్ానైజర్

స్తకల్ స్తపరెవవజర్

ఉననత్ 
పాఠశాల

ప్రధాన్మపా
ధాయయులు

(H.M)
పాఠశాల
సహాయకు
లు ( S.A)

మరియు 
భాష్క 

పండితులు

(L.P) 

భోధ్నేత్ర్ 
సబబంది 

ప్రధ్మిక , 
ప్రధ్మికోననత్ 
పాఠశాలలు

ప్రధాన్మపా
ధాయయులు

(H.M)

పాఠశాల 
సహాయకులు,

(S.A)

సెకండరి గ్రేడ్ 
ఉపాదాయయులు

(S.G.T.) 

కార్యనిరావహక వర్ాం 
పుర్పాలక సంఘం  
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కమీష్నర్

అదనపు కమీష్నర్

పట్టణ ప్రజక్ట 
అధికారి, ప్రజక్ట
ఆఫీసర్,మెపాో

స్తపరిం
టెండెంట్

పెనిన్ 
అససెటంట్

సటీ మిష్న్
మేనేజర్ 

కమూయనిటీ 
ఆర్ానైజర్

మేనేజర్

స్తపరిం
టెండెంట్

స్తకల్ 
స్తపరెవవజర్

సహాయ  
సబబంది

ఆఫీస్ 
సబారిదన్నట్

ప్రధ్మిక , 
ప్రధ్మికోననత్
పాఠశాలలు

ప్రధాన్మపాధాయ
యులు

(H.M.)

పాఠశాల 
సహాయకులు

(S.A) , 
సెకండరి గ్రేడ్

ఉపాదాయయులు
(S.G.T) 

ఉననత్ 
పాఠశాల 

ప్రధాన్మపాధాయ
యులు(H.M)

పాఠశాల
సహాయకులు

(S.A) ,

భాష్క 
పండితులు

(L.P)

భోధ్నేత్ర్ 
సబబంది

ఉప కమీష్నర్

రెవినూయ ఆఫీసర్

స్తపరిం
టెండెంట్

రెవినూయ
ఇన్నుెకటర్

ట్టక్ు
అససెటంట్

బిల్ 
కలకటర్ 

ఆఫీస్ 
సబ్అరిదన్నట్

చీఫ్ ఇంజనీర్

స్తపరిoటేoడింగ్
ఇంజనీర్

ఏగీకూయటివ్   
ఇంజనీర్

డిపూయటీ
ఏగీకూయటివ్   
ఇంజనీర్

అససెటంట్ 
ఏగీకూయటివ్ 
ఇంజనీర్

వర్క  ఇన్నుెకటర్

నాన్ పబిిక్ 
హెల్ు వర్కర్ు

హెడ్ డ్రాఫ్ట్
మెన్ 

టెకినకల్
అససెటంట్ు

అససెటంట్ 
ఇంజనీర్-2

సటీ పిానర్

అససెటంట్ సటి
పాినర్

పట్టణ ప్రణాళిక
అధికారి

టౌన్ పాినింగ్ 
స్తపర్ వైజ ర్

టి.ప్ప.బివోస్

ట్రేసర్ &
చైనేోన్

స్తపరిం
టెండెంట్

కిర్క

మునిసపల్
ఆరోగాయధికారి

శానిట్రీ 
స్తపరెవవజర్

శానిట్రీ 
ఇన్నుెకటర్

హెల్ు అససెటంట్

పబిిక్ హెల్ు
మేస్త్రి

పబిిక్ హెల్ు
వర్కర్

ఎగీమీనర్ అఫ్
అకౌంట్ు

అససెటంట్ 
ఎగీమీనర్ అఫ్ 

అకౌంట్ు

అకౌంటెంట్

సీనియర్ /
జూనియర్
అససెటంట్

కార్యనిరావహక వర్ాం 
     నగర్పాలక సంసా    
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విధులు మరియు బాధ్యత్లు: 
ఇంజినీరింగ్ విభాగం (స్థంకేతిక విభాగం): 

 మౌలిక వసతుల కలిన (అనగా) 

o ర్క్షిత్ త్రగునీటి సర్ఫరా 

o రోడుి మరియు కాలవల నిరాోణం మరియు నిర్వహణ 

o వీధి దీపాల నిర్వహణ 

o పుర్పాలక భవనాలు మరియు మరుగుదొడి నిరాోణం మరియు నిర్వహణ  

పట్టణ ప్రణాళిక విభాగం 

 పట్టణాలకు మాసటర్ ప్రణాళికన రూపందించడం 

 భవన నిరాోణాల అనమతి మంజూరు 

 లే-అవుట్ ల అనమతి మంజూరు 

 భూ వినియోగ మారిిడి అనమతి 

 ఆక్రమణల తొలగంపు 

 పట్టణ ప్రణాళిక మరియు ర్వాణా వయవసాన మెరుగుపరి్డం 

 జనాభా లకకల విధులు 

ప్రజ్యరోగయ మరియు పారిశుదయి విభాగం: 

 ఇంటింటి చెత్ు సేకర్ణ 

 కాలువలు మరియు రోడిన శుభ్రపరి్డం 

 జనన మర్ణ ధ్ృవపత్రల జ్యరీ 

 అంటవాయధుల నివార్ణ చర్యలు 

 పిాసటక్ (50 మైక్రాని కంటే త్కుకవ) నియంత్రణ 
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 పారిశుధ్య ధ్ృవీకర్ణ పత్రల జ్యరీ 

 మరుగుదొడ ినిర్వహణ 

రెవెనూయ విభాగం: 

 ఇంటి పనన విధింపు మరియు సేకర్ణ 

 కొళాయి పనన విధింపు మరియు సేకర్ణ 

 ఖాళీసాలాల పనన విధింపు మరియు సేకర్ణ 

పట్టణ పేదరిక నిరూోలన సంస:ా 

 పట్టణంలో ఉనన నిరుపేద/పేద మహిళలతో మరియు నిసుహాయులతో సంఘాలన 
ఏరాిటచయుట్ 

 సమాఖ్యల ఏరాిట 

 ఆరిిక తోడాిటన అంధించడం 

 జీవన్మపాధులన పెంపందించడం
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ఆదాయ వనరులు 

పననలు

ఇంటి పనన

ఖాళీ సాలాల
పనన

జంతువుల 
పనన 

వాహనాల పై  
పనన 

పనేనత్ర్ములు 

కొళాయి ఫిు

వాయపార్ 
లైసెనులు

అక్రమ ప్పు 

మారెకటి 
ప్పు 
ష్కపు  

రూముల  
అదెద 

ఇత్ర్ అనిన
ర్కములు 

అసైన్ి 
రాబడులు

సర్ ఛారీ్ -
స్థటంప్ డ్యయటీ

విన్మద పనన

ప్రభుత్య
గ్రాంటి

అనినర్కాల 
ప్రభుత్య
గ్రాంటి

ఆదాయ వనరుల పటిటక  
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74వ రాజయంగ సవర్ణ చట్టం పాక్షికంగా అమలులోకి వచిినపిటికీ స్థనాిక సంసాల దావరా 
అందించ ఫలాలు సంపూర్ణంగా ప్రజలకు అందడం లేదని ప్రస్తుత్ ప్రభుత్వం గురిుంచింది. అంతేకాక స్థానిక 
సంసాల ముఖ్య ఉదేదశయమైన జవాబు దారీత్నం, పార్దర్శకత్వం, సత్వర్ సేవలు ప్రజభాగాస్థవమయము తో 
నేరుగా అందించడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంత్యంత్ ప్రతిష్కటాత్ోకంగా ఏరాిట చస్తునన 
వయవసనాే వార్ ిసచివాలయ వయవసా మరియు వార్ి వాలంటీర్ వయవసాగ రూపందించినారు . 
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Chapter - III 

నవర్తానలు & ప్రభుత్వ పథకాలు 

1. నవర్తానలు 

వై.యస్.ఆర్.  రైతు భరోస్థ 

పథకం  వివరాలు :  రైతుల సంక్షేమం పటి్ గౌర్వ ముఖ్యమంత్రివరుయలు  శ్రీ వై.యస్ 
 జగన్ మోహన్ రెడిి గారికి గల నిబదతి్కు ప్రతీకగా అకోటబర్ 15, 2019  నండి 
కౌలుదారులుతో సహా రైతులందరికి ఈ పధ్కం  దావరా ప్రయోజనము చకూర్ిడం. 

    
అర్ుత్లు :  కౌలు రైతులు మరియు అందరు రైతులు అరుులే. 

పధ్క ప్రయోజనాలు :  

 గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి గారి అధ్యక్షత్న వయవస్థయ కమీష్న్ ఏరాిట . 
 పంట్ భీమా ప్రీమియం మొతాునిన ప్రభుత్వమే చెలిిస్తుంది. 
 రైతులకు ఉచిత్ముగా బోరుి మరియు వడ్డి లేని పంట్ రుణాలు. 
 వయవస్థయానికి పగటిపూట్ 9 గంట్ల ఉచిత్ కరెంట. 
 3  వేల కోట్ితో ధ్ర్ల సారీకర్ణ నిధి ఏరాిట  
 4 వేల కోట్తిో ప్రకృతి విపతుుల సహాయనిధి ఏరాిట  
 ప్రమాదవశాతుు లేదా ఆత్ోహత్య చస్తకునన రైతు కుటంబానికి వై.యస్.ఆర్. భీమా దావరా 5 

లక్షల ఆరిిక సహాయం. 
 ప్రతి నియోజికవర్ంాలో కోల్ ిస్టర్తజ్ మరియు ఫుడ్ ప్రసెసంగ్ యూనిటి్ ఏరాిట. 
 వయవస్థయ ట్రాకటర్ికు రోడ్ టోల్ – ట్టక్ు మినహాయింపు. 
 పశువులకు ఉచిత్ భీమా సదుపాయం. 
 పాడి సహకార్ సంఘాలు )రైతుల నండి నేరుగా పాలు కొనగోలు చయుట్   (  పున:రుదిర్ణ 

చయుట్ 
 వై యస్ ఆర్ వడ్డి లేని ఋణాలు 
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 ఆకావ రైతులకు ఒకోక విధుయత్ యూనిట్ కు రూ.2/- నండి రూ.1.5/- వర్కు త్గంాచడం 
 

 ఆరికి  లబిద :  ప్రతి రైతు కుటంబానికి పెటటబడి కోసం రూ .50,000/-లు ఆరికి  
   సహాయం అందించుట్, వచి సంవత్ుర్ము నండి ప్రతీ సంవత్ుర్ం మే  
  న్నలలో రూ.12,500/-లు చొపుిన వరుసగా 4 సంవత్ురాలు  చెలింిపు.  

 

వై.యస్.ఆర్. ఆసరా 
పథకం  వివరాలు : సవయం సహాయక సంఘాలలో మిగలిన ఋణ బకాయిల   
   మొతాునిన 4  విడత్లుగా సంఘ సభుయలకు అందించడం. 

అర్ుత్లు :    బాయంక్ నండి రుణం తీస్తకుని క్రమం త్పిక తిరిగ చెలిించిన మహిళా  
  సవయం సహాయక  సంఘాలకు వరిుస్తంధి.   
  
ఆరికి  లబిద :   11.04.2019  నాటికి వునన సవయం సహాయక సంఘాలలో మిగలిన ఋణ బకాయిల 
మొతాునిన 4  విడత్లుగా సంఘ సభుయలకు అందించబడున. 45  సంవత్ుర్ములు నిండిన యస్ .స , 
యస్ .టి , బి .స , మహిళలకు 75 వేల   రూపాయల వర్కు ఋణ సదుపాయం కలిించ బడుతుంది. 
దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము : సంఘ తీరాోనము, బాయంకు సేటటెోంట్ ది.11.04.2019    నాటికి 
ఉనన బకాయిలన సమరిించవలన. 
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వై.యస్.ఆర్. ప్పంఛన కానక  
పథకం  వివరాలు : తెలి ర్తష్న్ కారుి కలిగ ఏ ఇత్ర్ ప్పంఛన సీకములలో లబిద   
  పందనటవంటి పేదవారికి 12  ర్కముల ప్పంఛని  పంప్పణీ. 

అర్ుత్లు, ఆరికి  లబిద మరియు పధ్క ప్రయోజనాలు  :  

వ. సం. ప్పంఛన్ ర్కము ప్పంఛన మొత్ుము 
రూ.లలో 

ప్పంఛన పందుట్కు అర్ుత్లు 

1   వృదాదపయ ప్పంఛన 2250 నండి 
3000 వర్కు  

60 సం. నిండి ఉండవలన.  
ఎస్.టి లకు 50 సం. ఉండవలన.  

2  విత్ంతు ప్పంఛన 2250 నండి 
3000 వర్కు  

18 సం. నిండి భర్ున కోలోియిన స్త్రీలు. 
 భర్ు యొకక డెత్ సరిటఫికేట్ ఉండాలి. 

3  ఒంట్రి మహిళా 
ప్పంఛన 

2250 నండి 
3000 వర్కు  

35 సం.లు నిండిన వివాహిత్ స్త్రీలు అయితే 
భర్ుతో విడిపోయి కనీసం ఒక సంవంవత్ుర్ం  
అయిఉండాలి. 
అవివాహిత్ అయితే, 35 
సంవంవత్ురాలు నిండి ఉండాలి. 

4  చనేత్ కారిోకుల  
ప్పంఛన 

2250 నండి 
3000 వర్కు 

50 సం.లు నిండి ఉండవలన. 
స్థంఘ్వక సంక్షేమ శాఖ్ సరిటఫికెట్ 
ఉండాలి.  

5 చర్ోకారుల 
ప్పంఛన  

2250 నండి 
3000 వర్కు 

40 సం.లు నిండి ఉండవలన. 
స్థంఘ్వక సంక్షేమ శాఖ్ సరిటఫికెట్ 
ఉండాలి. 

6 కలుి గీత్ కారిోకుల 
ప్పంఛన  

2250 నండి 
3000 వర్కు 

50 సం.లు నిండి ఉండవలన. గీత్ 
కారిోకుల సొసైటీ మెంబర్ అయి 
ఉండాలి. 

7 మత్యకారుల ప్పంఛన  2250 నండి 
3000 వర్కు 

50 సం.లు నిండి ఉండవలన. మత్య 
శాఖ్ వారి సరిటఫికెట్ ఉండాలి.  
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8 హెచ్.ఐ.వి. రోగుల 
పంఛను  

2250 నండి 
3000 వర్కు 

6 న్నలల పాట ట్రీటెోంట్ తీస్తకునన 
వారికి వరిుస్తుంది.  

9  దివాయంగుల ప్పంఛన 3000  40 శాత్ము వైకలయం కలిగ సదర్మ్ 
సరిటఫికట్ ఉండాలి.  

10 ట్రాన్ు జండర్ (హిజ్రా) ల 
ప్పంఛన 

3000  18 సం.లు పైబడి లింగ నిరాదర్ణ 
సరిటఫికేట్ ఉండాలి. 

11 డపుి కళాకారుల 
ప్పంఛన 

3000 50 సం.లు నిండి ఉండవలన. 
స్థంఘ్వక సంక్షేమ శాఖ్ సరిటఫికట్ 
ఉండాలి. 

12 డైయాలసస్ రోగుల 
ప్పంఛన  

10000 ప్రతి న్నలా డైయాలసస్ 
చయించుకుంటననటట డాకటరు 
సరిటఫికేట్ కలిగ ఉండవలన.  

 

జగననన అమోఒడి 
పథకం  వివరాలు : పేదింటి ప్పలిల చదువులకు సంబందించి ప్పలిలన ప్రభుత్వ లేదా ప్రయివేట 
స్తకళళకు పంప్పంచ ప్రతి త్లిికి ఆరికిముగా సహాయం  అందించడమే ఈ పధ్కం యొకక ముఖ్య 
ఉదేదశము. 

అర్ుత్లు : ఈ పధ్కం 1వ త్ర్గతి నండి ఇంట్ర్ మీడియట్ వర్కు గల విధాయరుిలకు 
వరిుస్తుంది.          

దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :   ధ్ర్ఖాస్తు ఫార్ం వారుి సెక్రెట్రియెట్ వదద లభిస్తుంది 
ఆరికి  లబిద : పేదింటి ప్పలిల చదువులకు సంబందించి ప్పలిలన ప్రభుత్వ లేదా ప్రయివేట 
స్తకళళకు పంప్పంచ ప్రతి త్లిి యొకక బాయంక్ ఖాతాలో ఏడాదికి 15 వేల  రూపాయలు 
చొపుిన జమచస్థురు.   
   
పధ్క ప్రయోజనాలు : విధాయ నాణయత్న పెంచుట్కు ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో మౌలిక సదుపాయాల 
కలిన, త్ర్గతి గదులన మెరుగు పరుచుట్కు నిధులు సమకూరుస్థురు. 
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వై.యస్.ఆర్. పట్టణ గృహ నిరాోణ పథకము 

పథకం  వివరాలు : రాష్ట్రంలోని పట్టణ ప్రంత్ పేదలందరికీ సొంత్ ఇలుి ఉండాలనే ఉదేదశంతో 
కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుతావలు (PMAY-U) సంయుకుముగా చపటిటన పధ్కంలో భాగంగా గత్ంలో 
నిరిోంచిన  300 చ.అడుగుల విసీుర్ణం వర్కు గల గృహాలకు సంబందించి పట్టణ గృహ నిరాోణ 
లబిిదారుల ఋణాలన మాఫీ  చయబడున. 

అర్ుత్లు :  

 పట్టణ ప్రంత్ నివాస అయి ఉండాలి. 
 తెలి ర్తష్న్ కారుి మరియు ఆధార్ కారు ికలిగ ఉండాలి. 
 వారిిక ఆదాయము 3 లక్షల లోపు కలిగ ఉండాలి. 
 గత్ంలో ఎటవంటి గృహ నిరాోణ పధ్కంలో ఇలు ిపంది ఉండరాదు మరియు  

కుటంబములోని ఏ వయకిు పేరునా ఇలుి కలిగ ఉండకూడదు. 
 ప్రజ్యస్థధికార్ సర్తవ లో పేరు నమోదు అయి ఉండాలి . 

దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :   ఆన్నవిన్ ధ్ర్ఖాస్తు ఫార్మున మునిుపల్ కమీష్నర్ / వార్ ి
సెక్రటేరియట్ వారి కారాయలయంలో పందగలరు. 

 ఆరికి  లబిద : PMAY-AHP(భాగస్థవమయంలో భరించదగు గృహ నిరాోణం)రాష్ట్ర ప్రభుత్వము G 
+3 నమూనాలో 330చ. అడుగుల విసీుర్ణంలో మౌలిక సదుపాయాలతో ఇలు ినిరిోంచి 
ఉచిత్ముగా గృహిణి పేరు మీద రిజిసేషా్న్ చస ఇవవట్ం.    

PMAY - BLC (లబిదిారుని నేత్ృత్వంలో నిరాోణం) పట్టణ ప్రంత్ంలో సొంత్ సాలము కలిగన  
కుటంబమునకు కేంద్ర  రాష్ట్ర   సబిుడ్డ 2.5 లక్షలతో ఇళి నిరాోణము చపటటట్. 
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వై.యస్.ఆర్. ఆరోగయ శ్రీ 

పథకం  వివరాలు : ఆపర్తష్న లేదా జబుబ చసన వయకిుకి చికిత్ు నిమిత్ుం అయేయ   
 ఖ్రుిన మరియు చికిత్ు త్రువాత్ విశ్రాంతి సమయంలో ఆ   
 కుటంబం బ్రత్కడానికి అండగా ఆరిిక సహాయం అందించడమే ఈ   
 పధ్క ముఖ్య ఉదేదశం.  
అర్ుత్లు : సంవత్ుర్ ఆదాయం 5  వ ఉనన అనిన కుటంబాలకు  ఈలక్షలు కంటే త్కుక       
పధ్కం వరిుస్తుంది. 

దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము : ధ్ర్ఖాస్తు ఫార్ం వారుి సెక్రెట్రియెట్ వదద/ఆన్ లైన్ లో 
 లభిస్తుంది.   

ఆరికి  లబిద :   వైదయం ఖ్రుి రూ.1000/ - లు మించిన అనీన కేస్తల చికిత్ు వయయం పై ఏ   
 విధ్మైన పరిమితి లేకుండా ఆరోగయ శ్రీ వరిుంపు. ఎనిన లక్షలు ఖ్రు ిఅయినా   
 ఆరోగయశ్రీ దావరా పూరిుగా ఉచిత్ వైదయం. అనిన ర్కాల వాయధులు, ఆపర్తష్ని   
 ఆరోగయ శ్రీ పరిధిలోకి వస్థుయి. 

పధ్క ప్రయోజనాలు : కిడ్డన వాయధి, త్ల సేమియా మరియు దీర్ఘకాలిక వాయధులతో  బాధ్పడుతునన 
వారికి ప్రతేయకంగా రూ 10,000 /- లు ప్పంఛన న్నల న్నలా చెలింిపు. అత్యవసర్ పరిసుతులలో ఆస్తపత్రికి 
చర్తి సమయానిన గణనీయంగా త్గంాచుట్కు  ప్రతి మండలంలో కనీసం ఒక 108  అంబులను 
ఏరాిట. గ్రామ స్థాయిలో వైధుయల దావరా నాణయమైన ఆరోగయ సేవలు అధించట్టనికి 104  వాహనం 
ఏరాిట.   

 

 

 

 



29 
 

జగననన విదాయ దీవెన పధ్కం  (ఫీురీయింబరెుాంట్) 

పథకం  వివరాలు : మెట్రిక్ త్రువాత్ కోరుులకు అనిన వరాాలలోని పేదవాని   
  చదువుకు అయేయ ఖ్రుి నూటికి నూరు శాత్ం రీయింబరెుాంట్   
 చయట్మే ఈ పధ్కం యొకక ముఖ్య ఉదేదశయం. 
అర్ుత్లు :  మెట్రిక్ త్రువాత్ కోరుులు చస్తునన ప్రతి విదాయరి ిఅరుుడే. 

దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము : కళాశాల లేదా ఆన్ లైన్ దావరా విదాయరిి   
       సవయంగా ధ్ర్ఖాస్తు చస్తకోవచుి.  

ఆరికి  లబిద :  ఫీు రీయింబరెుాంట్ తో పాట వసతి, భోజనం, ప్రయాణం, బుక్ు కోసం అదనంగా  
 ఏట్ట  రూ 20,000 /- లు ప్రతీ విధాయరిికి చెలింిపు 

జలయజఞం 
పథకం  వివరాలు :  పోలవర్ంతోసహా అనిన ప్రజకుటలన యుది ప్రతిపధికన   
   పూరిుచయడమే ఈ పధ్కం యొకక ముఖ్య ఉదేదశయము. 

పధ్క ప్రయోజనాలు : లక్షలాది రైతు కుటంబాలకు వెలకట్టలేని లబిద.  

మదయపాన నిషేధ్ం 

పథకం  వివరాలు : మూడు దశలలో మదయపాన నిషేధ్ం – కు2024  సంపూర్ణ   
  మదయపాన నిషేధ్ం కార్యక్రమానిన పూరిు చయడమే ఈ పధ్కం   
 యొకక ముఖ్య ఉదేదశయము. 

పధ్క ప్రయోజనాలు :  మొదటి దశలో బెలుట ష్కపుల మూసవేత్. రెండవ దశలో మదయం   
        ష్కపులన డ్డలర్ి నండి ప్రభుత్వ ఆధీనంలో నడుపుట్.    
        మూడవ దశలో పరిమిత్ ప్రదేశాలలో త్ప్పించి మిగలిన చోటి్   
        సంపూర్ణ మదయపాన నిషేధ్ం 
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2 .  ప్రభుత్వ పథకాలు 
a. రాష్ట్ర ప్రభుత్య పధ్కాలు  
b. కేంద్ర ప్రభుత్య పధ్కాలు 
 
a.రాష్ట్ర ప్రభుత్య పధ్కాలు  
 

వై.యస్.ఆర్ భీమా. 

పధ్కం వివరాలు : 18 సం|| నండి  70 సం|| గల దారిద్రయ ర్తఖ్కు దిగువన ఉననటవంటి   
అసంఘటిత్ ర్ంగం లోని కారిోకులకు భీమా సదుపాయం. 

అర్ుత్లు :  
తెలిర్తష్న్ కారుి కలిగ ఉండాలి. 
18 సం|| నండి 70 సం|| గల  అసంఘటిత్ ర్ంగం లోని కారిోకులు అయి ఉండాలి 
ఆరికి లబిద :   
  ప్రమాదపు మర్ణమునకు రూ. 7,00,000/-లు  మరియు శాశవత్  అంగవైకలయము నకు  
రూ.3,62,500/- లు భీమా మొత్ుం చెలిింపు.సహజ మర్ణమునకు ఒక లక్ష రూపాయలు చెలింిపు. 
కుటంబములోని ఇదదరు ప్పలిల వర్కు ఒకొకకకరికి సం|| నకు రూ.1200/- లు  స్థకలర్ షిప్ చెలిింపు. 
ధ్ర్ఖాస్తు చస్తకొన విధానము :  
రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధీకృత్ ప్రజ్య స్థధికార్ సర్తవ నందు కేవలం రూ.15/-లు సేవా రుస్తముగా చెలిించి 
ఆధార్ మరియు   ర్తష్న్ కారుిలతో పుర్పాలక సంఘం దావరా గాని, కారిోక  శాఖ్ దావరా గాని  
రిజిసేాష్న్ చయించుకోవలన. 
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పట్టణ పేదరిక నిరూోలనా సంస ా(మెపాో) 
SHG బాయంకు లింకేజ్ : 
 నిసుహాయక వర్ా సంఘాలు : రాయగ్ ప్పకర్ు, వీధి విక్రయ దారులు, పందులు పెంపక దారులు, విభినన 
ప్రతిభావంతుల సంఘములు 5-7 మంది సభుయలుగా ఏర్ిడాలి    . 
వివర్ములు : 10-12 మంది మహిళలతో సంఘము ఏరాిట చస్తకుని బాయంకులో ఖాతా 
ప్రర్ంభించాలి   . 
అర్ుత్లు : కనీసము 6 న్నలలు సీనియారిటీ గల మహిళా సంఘము క్రమం త్పిక పదుపులు,      
పుసుక నిర్వహణ, సమావేశాల నిర్వహణ, హాజరు కటటబాటి మొదలగు పంచ         
స్తత్రలు పాటించాలి. నిసుహాయ వర్ా సంఘాలకు కనీసం 3 న్నలల సీనియారీట ఉండాలి   
ధ్ర్ఖాస్తు చస్తకొన విధానము :  
సభుయల సమావేశ తీరాోనము , స్తక్షా ఋణ ప్రణాళిక ఆధార్ంగా డాకుయమెంటేష్న్ చస సమరిించాల
      . 

 ఆరికి లబి ి :   
 మొదటి విడత్ రూ.75,000/-ల నండి 1 లక్ష రూపాయల వర్కు ఋణ 

సదుపాయము. 
 రెండవ విడత్ 1 లక్ష రూపాయల నండి 2 లక్షల రూపాయల వర్కు ఋణ 

 సదుపాయము. 
 మూడవ విడత్ 3 లక్షల  రూపాయల నండి 5 లక్షల రూపాయల వర్కు 

ఋణ సదుపాయము. 
 నాలుగవ విడత్ – 5 లక్షల రూపాయల పైన 
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స్థమాజిక సంక్షేమ పధ్కాలు 
షెడ్యయలు కులాల సంక్షేమము 

1. ఉచిత్ విదుయత్ : 
వివర్ములు :  
పట్టణము లోని పేద యస్.స కుటంబాలకు 200 యూనిటి్ లోపు విదుయత్ వినియోగం పూరిు 
ఉచిత్ముగా ఇవవబడుచుననది.       .  
అర్ుత్లు :  వారిిక ఆదాయము రూ. 2 లక్షల లోపు మరియు తెలి ర్తష్న్ కారుి కలిగ ఉండాలి. 
ధ్ర్ఖాస్తు చస్తకొన విధానము : మీ-సేవ లేదా గ్రామ సచివాలయం దావరా. 
ఆరికి లబిి : 200ల యూనిటి్ లోపు విదుయతుు వినియోగం పూరిు ఉచిత్ము 
పశు సంవర్కి పధ్కాలు :  

పాడి పశువులు, సంకర్జ్యతి ఆవులు మరియు గర్రెల యూనిటి్న ఈ పధ్కం క్రంద పందవచిు . 21-
50 సంవత్ురాల లోపు వయస్తు కలిగ తెలి ర్తష్న్ కారుి కలిగన వారై ఉండాలి .  

సబిుడ్డ: యూనిట్ విలువలో 60% కానీ రూ .1 ,00,000/-లు గాని ఏది త్కుకవ అయితే అదివరిుస్తుంది. 
మిగలినది బాయంకు ఋణం. 

చినన త్ర్హా స్థగునీటి పధ్కాలు మరియు విదుయదీకర్ణ   :  

షెడ్యయలుకులాల సననకారు రైతులకు స్థగునీరు సౌకర్యం కలిించడం. బోరుబావులు,గట్టపు బావులు 
త్వవడం, సబ్ మెరిుబుల్  పంపు సెటి సమకూర్ిడం కొర్కు 10  % లబిదదారు వాట్ట 90%రాయితీ 
ఇవవబడుతుంది. విదుయత్ కనక్షన్ కొర్కు డెవలపెోంట్ ఛారీీలు, కరెంట తీగలు వేయడానికి అయేయ ఖ్రుి 
100% సబిుడ్డగా ఇవవబడుతుంది. 

అదనంగా ఎల్.ఈ.డి బలుబలు   :  

షెడ్యయలు కులముల కుటంబానికి  4 ఎల్.ఈ.డి బలుబలు ఇవవబడున. 
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యస్.స. కార్ిర్తష్న్ ఋణములు 
 యస్.స కార్ిర్తష్న్ నండి ఆరిిక సహాయం కొర్కు వారుి సచివాలయము/  మునిుపాల్ 
ఆఫీస్తలో   దర్ఖాస్తు చస్తకోవాలి లేదా మీ సేవ ఇంట్రెనట్ దావరా దర్ఖాస్తుచస్తకోవచుి. 

  యూనిట్ విలువలో 60% సబిుడ్డ పోన మిగలినది బాయంకుల నండి ఋణంగా 
మంజూరు చయబడుతుంది. 

 ఈ పధ్కం కొర్కు ఉండవలిసన అర్ుత్లు: 
i. 21 – 50 సంవత్ుర్ముల లోపు వయస్తు కలిగ ఉండాలి 
ii. తెలి ర్తష్న్ కారుి కలిగ ఉండాలి. 
iii. కుల ద్రువీకరణ పత్రం కలిగి ఉండాలి 

 

షెడ్యయల్ి కులాల మరియు తెగల ఉప ప్రణాళిక 

 షెడ్యయల్ి కులాల కోసం అంటే మాల, మాదిగ, రెలిి మరియు ఇత్ర్ కమూయనిటీల కోసం కొత్ు 
కారోిర్తష్ని ఏరాిట చయడం జరుగుతుంది. 

 షెడ్యయల్ి కులాలు, షెడ్యయల్ ితెగలకు ఉచిత్ విదుయతుు యూనిటి్ సంఖ్యన 100 నండి 200 
వర్కు పెంచుతారు. 

షెడ్యయల్ి తెగల వారిలో ఉననత్ విదయన ప్రోత్ుహించుట్కు డా.వై.యస్.ఆర్ గరిజన విశవవిదాయలము 
ఏరాిట చయబడుతుంది 
షెడ్యయలు కులాల / తెగల సంక్షేమము : 
విష్యము 
  

ప్రీ మెట్రిక్ విదయ  
  

పోస్ట మెట్రిక్ విదయ  స్థధార్ణ విదయ  అంబేధ్కర్ ఓవరీుస్ 
విదాయ నిధి  

వివర్ములు పట్టణాలలో ఉండి 9 
మరియు 10వ 
త్ర్గతి 
చదువుకుంటనన 

పట్టణాలలో ఉండి 
ఇంట్ర్/ఐ.ఐ.టి 
నండి ప్ప.హెచ్.డి 
వర్కు 

5వ త్ర్గతి 
నండి 10వ 
త్ర్గతి వర్కు 
చదువుకుంటనన  

విదేశీ విదయన 
అభయసంచాలనకునన 
యస్.స మరియు  
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యస్.స, యస్.టి   
విదాయరిినీ 
విదాయరుిలకు 
ఉపకార్ వేత్నములు 
  

చదువుకుంటనన 
యస్.స, యస్.టి 
యువతి 
యువకులకు 
ట్టయష్న్ ఫీు  

యస్.స, యస్, 
టి  విదాయరినిీ 
విదాయరుిలకు 
ఉపకార్ 
వేత్నములు 

యస్.టి  యువతి 
యువకులకు 

అర్ుత్లు 75% హాజరు,  
కుటంబ 
సంవత్ుర్ 
ఆదాయము 2 
లక్షలు లోపు 
ఉండాలి. 

కుటంబ 
సంవత్ుర్ 
ఆదాయము 2 
లక్షలు లోపు 
ఉండాలి.  

కుటంబ 
సంవత్ుర్ 
ఆదాయము 2 
లక్షలు లోపు 
ఉండాలి. 

కుటంబ సంవత్ుర్ 
ఆదాయము 2 లక్షలు 
లోపు ఉండాలి. 

ధ్ర్ఖాస్తు 
విధానము  

ఒ.బి.యామ్. 
యస్. యస్ 
దావరా చయాలి 

ఒ.బి.యామ్. 
యస్. యస్ 
దావరా చయాలి 

ఒ.బి.యామ్. 
యస్. యస్ 
దావరా చయాలి 

ఒ.బి.యామ్. యస్. 
యస్ దావరా 
చయాలి 

ఆరిిక లబిద  హాసటల్ లో ఉనన 
వారికి న్నలకు 
రూ.7,000/- 
డేస్థకలర్ు కు 
న్నలకు 
రూ.3,000/-  

మొత్ుము 
ట్టయష్న్ ఫీు 
ఉపకార్ 
వేత్నాలు  

డేస్థకలర్ు కు 
న్నలకు బాలుర్కు 
రూ.1000/- 
బాలికలకు 
రూ.1500/-లు 

బాయంకు లోన 
రూ.10,00000/-లు 
వర్కు ఇస్థురు. 

 

బి.స సంక్షేమము 
1. బి.స ఋణాలు   

వివర్ములు : పట్టణ ప్రంతాలలో నివసస్తునన , వెనకబడిన త్ర్గతుల వారు అందరూ లబిదదారులు. 
1. అర్ుత్లు :   

వయో పరిమితి 21 – 50 సం||లు  
I. తెలిర్తష్న్ కలిగ ఉండాలి 



35 
 

II. విదాయర్ుత్ – 10వ త్ర్గతి  
III. వారిిక ఆదాయము – రూ. 1,03,000/- 

ధ్ర్ఖాస్తు చస్తకొన విధానము : ఎ.ప్ప.ఒ.బి.యమ్.యస్.యస్ వెబ్ సైట్ దావరా  
ఆరికి లబి ి:  2 లక్షలు ఆ పైన రుణాలకు సబిుడ్డ 50%  గరిష్టముగా  రూ.1 లక్ష రూపాయలు  సబిుడ్డ   

అందించబడున. 
2. ఆదాయ మదదతు : 

వివర్ములు :  
పట్టణ ప్రంత్ములలో నివసస్తు దుకాణాల దావర్ వృతిు చస్తునన నాయిబ్రాహోణులు, దరీీలు, ర్జకులు, 
మత్ుయకారులు మరియు చిరు వాయపార్స్తులకు ఆరికి సహాయము.   
అర్ుత్లు :  

i. వయోపరిమితి 18 – 35 సం||లు 
ii. తెలిర్తష్న్ కారుి మరియు ఆధార్ కారుి  కలిగ ఉండాలి. 
iii. కుల దృవీకర్ణ పత్రం కలిగ ఉండాలి. 

ధ్ర్ఖాస్తు చస్తకొన విధానము : ఎ.ప్ప.ఒ.బి.యమ్.యస్.యస్ వెబ్ సైట్ దావరా  
ఆరికి లబి ి:     10 వేల రూపాయలు ఆదాయ మదదతుగా ఇవవబడున. 
  మత్ుయకారులకు ఆరిిక మదదతు 10 వేల రూపాయలతో పాట డ్డజిల్ సబిుడ్డ  
  కలిించబడున. 
 

అంబేదకర్ విదేశీ విదాయ నిధి పథకం: 

పథకం  వివరాలు : 

ఈ పథకం క్రంద విదేశాలోి ఉననత్ విదయన అభయసంచట్టనికి ఎస్ .స , ఎస్ .టి , బి .స , కాపు మరియు 
మైనారీట వరాాలకు చెందిన విదాయరినాీ విదాయరుాలకు ఆరికా సహాయం. 

అర్ుత్లు : 

 కుటంబ ఆదాయం రూ2.లక్షలకు మించరాదు 
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 డిగ్రీ మరియు ప్ప.జి కోరుులలో ఫస్ట కాిస్తలో పాస్ అయియ ఉండాలి. 
 35 సంవత్ురాలలోపు వయస్తు కలిగ ఉండాలి 

దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము : 

 ఆన్నవిన్ దావరా అపెవి చస్తకోవలన 
 దర్ఖాస్తుతో పాట ఆదాయ ధ్రువీకర్ణ పత్రం, ఆధార్ కారుి, కుల ధ్రువీకర్ణ పత్రం, 

ఇంట్రీోడియట్ లేదా డిగ్రీ  మార్క లిస్ట మొదలగు పత్రలన ఆన్నవిన్ లో పంధు 
పర్చవలన.  

ఆరిిక  లబిద : ఈ పధ్కం దావరా రూ.10 లక్షల ఆరికా సహాయం అందిస్థురు 

ఇత్ర్ వివరాలు : యు.యస్.ఎ, యు.కె, ఆసేాలియా, కెనడా, సంగపూర్ త్దిత్ర్ దేశాలోి మెడిసన్, 
ఇంజనీరింగ్, ఫార్ోసీ, నరిుంగ్ వంటి కోరుులు చసే వారికి వరిుస్తుంది. 

విద్యయననతి పధ్కం 
విద్యయననతి పధ్కం దావరా యస్.స, యస్.టి విదాయరులికు పరిపాలన ర్ంగం లో ఉననత్ స్థాయి 
ఉద్యయగాలు పందట్టనికి సవిల్ సరీవసెస్ (ఐ.ఎ.యస్, ఐ.ప్ప.యస్) కోరుుల కోసం ప్రతేయక శిక్షణ 
ఇప్పించడం జరుగుతుంది. 
 ప్రతి విదాయరికిి గరిష్టంగా రూ. 1.10 లక్షలు మంజూరు చస్థురు. 

పథకం  వివరాలు   : 

 ఈ పథకం క్రంద ఐ.ఎ.యస్, ఐ.ప్ప.యస్  వంటి ఉననత్ ఉద్యయగాలు పందుట్కు శిక్షణ నిమిత్ుం 
 ఆరిికసహాయం అందిస్థురు. 

అర్ుత్లు  : 

 ఎస్స., ఎస్టి., బిస., కాపు, మైనారీట బ్రాహోణ ఇత్ర్ ఆరికాంగా వెనకబడిన వారు అరుులు 
 కుటంబ వారిిక ఆదాయం రూ 6 .లక్షలకు మించరాదు 
 సంబందిత్ కుల మరియు ఆధాయ దృవీకర్ణ పత్రలు కలిగ ఉండాలి 
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దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము : 

 ఆన్నవిన్ దావరా అపెవి చస్తకోవలన. 

ఆరిిక  లబిద : 

 9 న్నలల నండి 12 న్నలల శిక్షణా కాలానికి కోచింగ్ ఫీు క్రంద గరిష్టంగా రూ.1.10 లక్షలు 
అందిస్థురు. 

 పుసుకాలు, సేటష్నరీ, భోజన మరియు వసతి సదుపాయాలకు ప్రతి న్నల రూ .10 వేలు 
అందిస్థురు . 

సవయం ఉపాధి పధ్కం 
 యూనిట్ విలువ  :  రూ .50 ,000/- నండి రూ .2 ,00,000/- వర్కు  

 సబిుడ్డ  :  యూనిట్ విలువలో 60% రూ .1 ,00,000/-లు కానీ ఏది త్కుకవ అయితే వరిుస్తుంది . 
 

వెనకబడిన త్ర్గతుల సంక్షేమం 
సటడ్డ సరికల్ : 

 వెనకబడిన త్ర్గతుల నిరుద్యయగ యువతీ, యువకులు పోటీ పరీక్షలలో ఇత్రులతో పోటీపడి 
ప్రభుత్వ ఉద్యయగాలు పందేందుకు గాన ఉచిత్ కోచింగ్ ‘బి.స. సటడ్డ సరికల్’ దావరా ఇవవడం 
జరుగుతుంది. 

వెనకబడిన త్ర్గతుల నాయయవాదులకు శిక్షణ : 

 వెనకబడిన త్ర్గతుల నాయయవాదులు వారి వృతిులో సార్ పడేందుకు కోరుట వయవహార్ములు 
మరియు చట్ట విధి విధానములపై అవగాహన కలిించందుకు వెనకబడిన త్ర్గతుల సంక్షేమ 
శాఖ్ “ నాయయ పరిపాలన” అనే అంశము పై శిక్షణ ఇస్తుంది. 
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కాపు కార్ిర్తష్న్  
( ఆంధ్రప్రదేశ్ కాపు సంక్షేమ మరియు అభివృది ికార్ిర్తష్న్ లిమిటెడ్) 

సవయం ఉపాధి పధ్కం : 

 నూత్న వాయపార్ం ప్రర్ంభించుట్కు 50% సబిుడ్డ (గరిష్టముగా లక్ష రూపాయలు) తో 
బాయంకు ఋణము కలిించడం. 

 కాపు స్థమాజిక వర్మాునకు చెందిన విదాయరులిు వివిధ్ స్థాయిలలో పై చదువులు 
చదువుట్కు స్థకలర్-షిప్ లు ఇస్థురు. 

 స్తక్షా మరియు చినన త్ర్హా పరిశ్రమలు ఏరాిట చస్తకొని ఆరికిముగా బలపడుట్కు 
గరిష్టముగా 25 లక్షలతో ప్రజకుటలు న్నలకొలిడానికి సబిుడ్డ 10 లక్షలు, సభుయల వాట్ట 5 
లక్షలు, బాయంకు ఋణం రూ. 10 లక్షలుగా ఇవవబడతాయి. దీని కొర్కు 3 నండి 5 మంది 
సభుయలు గ్రూప్ గా ఏర్ిడాలి. 

 విదేశీ విదయన అభయసంచుట్కు ఎంప్పకైన విధాయరుిలకు రూ.10 లక్షల ఆరిిక సహాయం 
రెండు విడత్లుగా అభయరిి బాయంక్ ఖాతాకు చెలింిచబడుతుంది. 

 ఐ.ఏ.ఎస్. ఐ.ప్ప.ఎస్  వంటి సవిల్ సరీవస్తలలో మరియు బాయంకింగ్ కోచింగ్ కోసం   
ఎంప్పకైన లబిదదారులకు పుసుకాలు, భోజన మరియు వసతి సదుపాయం కోసం న్నలకు  8 
వేల నండి 10 వేల వర్కు ఆరిిక సహాయం అందించడం జరుగుతుంది. 

విభినన ప్రతిభావంతుల(దివాయంగుల) సంక్షేమం 

 సవయం ఉపాధి క్రంద మొత్ుం యూనిట్  విలువలో 50% సబిుడ్డ (లక్ష రూపాయలు 
మించకుండా) బాయంకు రుణం మంజూరు  

 త్లిిదండ్రుల వారిిక ఆదాయం లక్ష రూపాయల లోపు ఉనన విభినన ప్రతిభావంత్ విధాయరుిలు 
ప్రీ మెట్రిక్, పోస్ట మెట్రిక్ ఉపకార్ వేత్నం 

 అంధులకు, బధిరులకు – ఉపకర్ణలు, బస్పాస్తల పంప్పణీ 
 వివిధ్ శాఖ్ల ఉద్యయగాలలో 3% రిజర్తవష్న్ కలిించడం. 
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బ్రాహోణ సంక్షేమం 
 ఆంధ్ర ప్రదేశ బ్రాహోణ సంక్షేమం కార్ిర్తష్న్ దావరా బ్రాహోణలలో  బలహీన మరియు 
 అట్టడుగు వరాాల అభివృదిి,  సంక్షేమం కోసం వివిధ్ పధ్కాలు అమలు  

 దేవాలయాల అర్ికులకు జీత్ములు మరియు ధూప, దీప , నైవేదయము ఖ్రుిల కొర్కు ఆరిిక 
సహాయం. 

 ఆరిికముగా వెనకబడిన బ్రాహోణులకు చయూత్. 
 అనాధ్  స్త్రీలు, ప్పలిలు, వృదుదలు, విత్ంతువులు, విభినన ప్రతిభావంతులకు ప్పంఛన్ సదుపాయం 
 వేదవాయస పధ్కం దావరా విదయన ప్రోత్ుహించట్టనికి ఆరిిక సహాయం 
 భార్తి పధ్కం దావరా స్థధార్ణ విదయన కొనస్థగంచట్టనికి త్గన ఆరికి సహాయం  
 గాయత్రి పధ్కం దావరా ఉననత్ విదయకు ఉపకార్ వేత్నాలు 

అలి సంఖాయక వరాలా సంక్షేమం 
సవయం ఉపాధి పధ్కం  : 

 వాయపారాలు మరియు చినన పరిశ్రమలు మరియు అనభంధ్ కార్యకలాపాలకు యూనిట్ 
విలువ గరిష్టముగా 2 లక్షలు మించకుండా అలి సంఖాయక వర్ా ఆరిిక సంసా నండి 50 శాత్ము 
సబిుడ్డని మంజూరు చస్థురు .సబిుడ్డ విలువ మొత్ుము రూ  .1 లక్ష మించరాదు. 

 ఇమామ్ ల గౌర్వ వేత్నము రూ.10,000/-, మౌజ్యమ్ ల గౌర్వ వేత్నము 
రూ.5000/- మరియు హజ్ యాత్రకు వెళిదలచుకునన వారికి ఆరికి సహాయము. 

 చరిి పాసటరి్కు రూ.5000/-ల గౌర్వ వేత్నము. 
 యం.ఎస్ మరియు యం.బి.బి.యస్ లన విదేశాలలో చదువుట్కు ఆరిిక సహాయం. 
 చరిిల నిరాోణము, మర్మోతుులకు ఆరిిక సహాయము. 
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 క్రషిటయన్ నిరుద్యయగ యువత్కు ఉపాధి మరియు సవయం ఉపాధి ఆధారిత్ కోరుులలో 
శిక్షణ 

 ముసిం మైనారిటీ యువతీ యువకులకు ఉచిత్ శిక్షణ దావరా ఉద్యయగ అవకాశాలు 
మెరుగుపర్చడానికి ఆరిిక సహాయం. 

 పోటీ పరీక్షలకు ఉచిత్ కోచింగ్ సౌకర్యం .ఆన్ లైన్ దావరా దార్ఖాస్తు చస్తకొనవలన. 

అర్ుత్లు: 

1. త్లిిదండ్రుల వారిిక ఆదాయం సం|| నికి 2 లక్షలు మించరాదు. 
2. ఆదాయ ధ్ృవీకర్ణ పత్రం, కుల ధ్ృవీకర్ణ పత్రం, ర్తష్న్ కారుి ఫోటో స్థటట్ కాపీ, 

ఆధార్ కారుి ఫోటో స్థటట్ కాపీ, పాస్ పోరుట సైు ఫోటో మొదలయిన వాటిని 
సమరిించాలి. 

 

వై.యస్.ఆర్  నవోదయ పధ్కము 
స్తక్షా, చినన, మధ్యత్ర్హా సంసాలకు ఆరికి సహాయం.గత్3 సం|| లలో ఆరిికంగా 

ఇబబందిపడుతునన స్తమారు 86000  సంసాలకు ఆరిిక సహాయానికి 2019-20 బడెీటోి 400 కోట్ ి
రూపాయలు కేట్టయించారు. మొత్ుం 4 వేల కోట్ి రూపాయలతో ఈ స్తక్షా ,చినన, మధ్యత్ర్హా 
పరిశ్రమలన సారీకరించుట్కు ప్రతిపాదించారు. 

పౌర్సర్ఫరాలు : ప్రజ్య పంప్పణీ వయవసాలో నాణయమైన అనిన సరుకులన పాయకింగ్ చస వారుి వాలంటీరి్ 
దావరా డోర్ డెలివరీ చయుట్కు చర్యలు తీస్తకోబడుతునానయి. స్థరెటక్ు మరియు ఇత్ర్ గ్రేడింగ్ 
యంత్రల దావరా పాయకింగ్ దశలోనే నాణయత్న త్నిఖీ చయుట్కు వీలవుతుంది. 

బి.ప్ప.యల్ కుళాయి కనక్షన ి 
పథకం  వివరాలు  : 

 ప్రతి కుటంబానికి త్రగు నీరు మరియు ఇత్ర్ అవసరాలకు మంచి నీరు అందించ ఉదేదశంతో 
ఈ పధ్కానిన ప్రవేశ పెట్టడం జరిగంది. 
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అర్ుత్లు : 

 తెలి ర్తష్న్ కారుి కలిగ ఉండాలి 
 సొంత్ గృహం కలిగ ఉండాలి 
 ఆ గృహమునకు ఆసాపనన విధించి ఉండాలి. 

ఆరికి  లబిద : 

వేలాది రూపాయలు డొనేష్న్ కట్టనవసర్ం లేకుండా కేవలం రూ.200/- లకే మంచి నీటి కుళాయి 
కనక్షన్ మంజూరు చయబడున.  

దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము : 

 ఈ పధ్కం కొర్కు మునిుపల్  కమిష్నర్ వారి ఆఫీస్త /వారుి సచివాలయం లో దర్ఖాస్తు 
చస్తకోవాలి 

ఎ.ప్ప రాష్ట్ర నైపుణాయభివృది ిసంస ా
వివర్ములు :   
రాష్ట్రములో ఉద్యయగ అవకాశాలన మెరుగుపర్చి నిరుద్యయగమున త్గాంచడానికి న్నలకొలిబడిన సంసా. 
పట్టణాలలోని నిరుద్యయగ యువతి యువకులకు ఉద్యయగ అవకాశాల గురించి సమాచార్ం అందించుట్, జ్యబ్ 
మేళాలు నిర్వహించుట్, పరిజ్యఞనానిన పెంపందించుట్ త్దావరా సంబంధిత్ కంపెనీలలో ఉద్యయగ కలినన  
ప్రోత్ుహించుట్ ఈ సంసా యొకక ముఖ్య ఉదేదశయము. ఈ  సంసా దావరా  క్రంది వారికి శిక్షణ మరియు ఉపాది 
అవకాశాలు కలిించబడుచుననవి             . 
అర్ుత్లు :  

1. 18 – 35 సం|| లోపు యువతీ యువకులకు 
2. వృతిుపర్మై కోరుులు, డిగ్రీ మరియు ప్ప.జి. విదాయరుిలు 
3. నిరుద్యయగ యువతి యువకులు 
4. చినన ఉద్యయగస్తులు /  స్థంకేతిక వృతిు పని వారు 
5. సవయం ఉపాధి శిక్షణా సంసాలు  

ధ్ర్ఖాస్తు చస్తకొన విధానము : ఆన్ లైన్ దర్ఖాస్తున సంసా యొకక వెబ్ సైట్ నందు   నమోదు చస్తకొన 
వలయున 
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b.కేంద్ర ప్రభుత్య పధ్కాలు 
అట్ల్ పెనిన్ యోజన 

పథకం  వివరాలు :  
 వృదాిపయంలో ఎవరూ కూడా త్మ కనీస జీవన అవసరాల నిమిత్ుం ఇత్రులపై 
ఆధార్పడకుండా  న్నల న్నలా ఫించన్ రూపంలో కొంత్ మొతాునిన పంది గౌర్వంగా 
జీవించాలనే ఉదేదశయంతో భార్త్ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెటిటన పథకం. ఈ పథకం జూన్ 1, 2015 న  
ప్రర్ంభమైనది. ఈ పథకం క్రంద పాలసీ తీస్తకుననటి్యితే 60 సంవత్ురాల నండి  ప్రతి న్నల 
రూ. 1,000/- నండి 5,000/- వర్కు ప్పంచన పందవచిున.   
 అర్ుత్లు :  

 బాయంకు పదుపు ఖాతా కలిగన ప్రతి ఒకకరు ఈ పథకం లో చర్వచుి.  
 18 సం. నండి 40 సం. ల వయస్తు కలిగన ప్రతి ఒకకరు అరుులే.  

 దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  
 బాయంకు ప్రతినిధిని లేదా బాయంక్ మిత్రన కలిస దర్ఖాస్తు ఫార్ంన పూరిు 

చస ఇవావలి. 
 బాయంక్ ఖాతా లేని వారు బాయంక్ ఖాతా తెర్వాలి. 

 ఆరిిక  లబిద :   
 60 సం.ల వయస్తు నండి  మర్ణించ వర్కు ప్రతి న్నలా రూ. 1,000/- 

నండి 5,000/- వర్కు ప్పంచన. 
 మర్ణానంత్ర్ం జీవిత్ భాగస్థవమికి ప్రతి న్నలా నిరిిష్టమైన ప్పంఛన. 
 జీవిత్ భాగస్థవమి త్రువాత్ ఇచిిన నామినీకి రూ.1,70,000/- నంచి 

రూ.8,50,000/- వర్కు ఆరిిక లబిద. 
  ఇత్ర్ వివరాలు :  

 పాలసీ ఫార్ములో నామిని పేరున ప్రతిపాదించాలి.  
 వయస్తన బటిట ఎంత్ కిసీు కట్టటలి అనేది బాయంకు నిర్ణయిస్తుంది.  
 పదుపు ఖాతా నండి న్నల న్నలా కిసీు ని తీస్తకొనే అధికార్ం బాయంక్ కు 

ఉంటంది. 
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ప్రధానమంత్రి స్తర్క్ష భీమా యోజన 

పథకం  వివరాలు :  
ఏడాదికి కేవలం రూ.12/- లు చెలిించి రూ.2,00,000/- ల వర్కు ప్రమాద భీమా పందవచుిన. 
మర్ణించిన లేదా శాశవత్ వికలాంగాత్వం, పాక్షిక వికలాంగులైన వారికి ఈ పాలసీ వరిుస్తుంది.  
 
 అర్ుత్లు :  

 ఈ పథకం 18 సం. నండి 70 సం. మదయ వయస్తు ఉనన బాయంకు 
ఖాతాదారులకు వరిుస్తుంది. 

 బాయంకులలో ఎనిన ఖాతాలు ఉనాన ఒకక ఖాతాకు మాత్రమే వరిుస్తుంది. 
 
 దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 బాయంకు ప్రతినిధిని లేదా బాయంక్ మిత్రన కలిస దర్ఖాస్తు ఫార్ంన పూరిు 
చస అంగీకార్ పత్రనిన ఇవావలి.  

 ప్రతి సం. ఆటొ డెబిట్ విధానం దావరా ప్రీమియం చెలిించడానికి బాయంకుకు 
అధికార్ం ఇవావలి. 

 ఆరిిక  లబిద :   
 దర్ఖాస్తుదారు ప్రమాదవశాతుు మర్ణించిన లేదా శాశవత్ వికలాంగత్వం 

పందిన యెడల రూ.2,00,000/- లు ఇవవబడుతుంది. 
 పాక్షిక వికలాంగులైన యెడల రూ.1,00,000/- లు ఇవవబడుతుంది. 

 ఇత్ర్ వివరాలు :  
 ఆధార్ కారు ిఉననట్ియితే ఏ ఇత్ర్ గురిుంపు కారుిలు అవసర్ం లేదు. 
 భీమా ర్క్షణ ఒక సంవత్ుర్ం కాలానికి మాత్రమే వరిుస్తుంది (జూన్ 1 నండి మే 31 వర్కు) 
 ప్రతి సంవత్ుర్ం మే 31 వ తేదిన నిర్తదశిత్ దర్ఖాస్తు దావరా ఈ పథకం లో చర్వచుి. 
 ప్రతి సంవత్ుర్ం అరుులైన కొత్ువారు పధ్కంలో చర్వచుి. 
 సందేహ నివృతిు కొర్కు టోల్ ఫ్రీ న్నం: 1800 1100 01 న సంప్రదించ వచుిన. 
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ప్రధానమంత్రి జీవన జ్యయతి భీమా యోజన 
 
పథకం  వివరాలు :  
 ఈ పథకం క్రంద సంవత్ురానికి రూ.330/- లు ప్రీమియం చెలిించినచో రూ.2,00,000/- ల 
వర్కు జీవిత్ భీమా పందవచుి.  
 
 అర్ుత్లు :  

 18 సం. నండి 50 సం. లోపు వయస్తు కలిగ బాయంకు ఖాతా కలిగన వారు 
అరుులు. 

 
 దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 బాయంకు ప్రతినిధిని లేదా బాయంక్ మిత్రన కలిస దర్ఖాస్తు ఫార్ంన పూరిు 
చస అంగీకార్ పత్రనిన ఇవావలి.  

 ప్రతి సం. ఆటొ డెబిట్ విధానం దావరా ప్రీమియం చెలిించడానికి బాయంకుకు 
అధికార్ం ఇవావలి. 

 ఆరిిక  లబిద :   
 దర్ఖాస్తుదారు సహజ మర్ణం పందినట్ియితే రూ.2,00,000/- లు 

నామినికి ఇవవడం జరుగుతుంది.  
 ఇత్ర్ వివరాలు :  

 దర్ఖాస్తుదారు ఈ పాలసీ తీస్తకోనే సమయానికి పూరిు ఆరోగయవంతులై 
యుండి ప్రీమియం కట్టగలం అనే సొంత్ దృవీకర్ణ పత్రనిన సమరిించాలిు 
ఉంటంది.  
 అంగవైకలయం ఏర్ిడితే ఈ పథకం వరిుంచదు. 
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ప్రధాన మంత్రి జన-ధ్న యోజన 

పథకం  వివరాలు :  
 ఈ పధ్కం దావరా దేశ ప్రజలందరూ జ్యతీయ ఆరిిక భాగస్థవమాయనిన పందేలా అనిన 
బాయంకింగ్ సేవలు (పదుపు ఖాతాలు తెరుచుట్, అపుిలు, చెలిింపులు, భీమా మరియు ప్పంచని) 
పందేలా అనినంటిని స్తలభత్ర్ం చస దేశంలోని అనిన కుటంభాలు జీరో బాయలన్ు ఖాతాలన 
తెరుచుట్కు వీలు కలిించారు. అంతేకాకుండా వివిధ్ ప్రభుత్వ పధ్కాలకు చెందిన లబిదని లబిదదారుల 
ఖాతాలోనికి నేరుగా జమ చయుట్ం స్థధ్యపడుతుంది. అందుకోసం ఈ పధ్కం ప్రర్ంభించడం 
జరిగంది. 
 
అర్ుత్లు :  

 10 సంవత్ురాలు దాటిన వారు ఎవరైనా ఈ ఖాతాన ప్రర్ంభించవచుి. 
 ఈ పధ్కంలో భాగస్థవమయం కావడానికి దర్ఖాస్తుదారునికి ఆధార్ కారు ి

ఉనన యెడల మరి ఏ ఇత్ర్ కారుిల అవసర్ం ఉండదు. 
 దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 బాయంకు ప్రతినిధిని లేదా బాయంక్ మిత్రన కలిస దర్ఖాస్తు ఫార్ంన పూరిు 
చస ఇవావలి.  

 ఆరిిక  లబిద :   
 6 న్నలల పాట బాయంకు లావాదేవీలు సక్రమంగా జరిప్ప, ప్రభుత్వ 

రాయితీలు జమ అయిన వారికి రూ.5,000/- ల ఓవర్ డ్రాఫ్ట సౌకర్యం 
ఉంటంది. 

 ‘రూపే’ డెబిట్ కార్ి కలిగ నిర్ంత్ర్ం వినియోగంచుకొనే వారికి రూ.లక్ష 
ప్రమాద భీమా ఉంటంది.  

 ఇత్ర్ వివరాలు :  
 పైస్థ లేకుండా (జీరో బాయలన్ు) బాయంక్ ఖాతాన ప్రర్ంభించ సౌకర్యం 

ఉంటంది. 
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ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన 

 
పథకం  వివరాలు :  
   ఈ పథకం జూన్ 15, 2015 న ప్రపంచ యువజన నైపుణయ దిన్మత్ువం 
సందర్భంగా యువకులలో స్థంకేతిక పరిజ్యఞనం, నైపుణయం పెంపందేంచెందుకు ప్రవేశపెట్టడం 
జరిగంది. 
 
 అర్ుత్లు :  

 ఈ పధ్కంలో 35 సం. లోపు వయస్తు కలిగన యువతీ, యువకులు  అరుులు 
 
 దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 నైపుణయ శిక్షణ సంసాల దావరా శిక్షణ పందిన వారు సదరు సరిటఫికేట్ితో 
బాయంకులకు దర్ఖాస్తు చస్తకోవాలి. 

 ఆరిిక  లబిద :   
 నైపుణయ శిక్షణ పందిన యువత్కు సకల్ లోన పేరుతొ రూ. 5,000/- ల 

నండి రూ.15,00,000/- ల వర్కు ఋణ సదుపాయానిన కలిిస్తు విసుృత్ ఉపాధి 
అవకాశాలు కలిించబడతాయి.  

 

ఇత్ర్ వివరాలు :  
 ప్రతి రాష్ట్రంలో వృతిు విదాయ నైపుణయ విశవ విదాయలయాలన న్నలకొలిడం. 
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ప్రధాన మంత్రి ముద్ర యోజన 

 
పథకం  వివరాలు :  
 స్తక్షా మరియు చినన త్ర్హా త్యారీ ర్ంగానికి, సేవా ర్ంగానికి మరియు వాయపార్ ర్ంగానికి 
ఋణాలు మంజూరు చెయయడం జరుగుతుంది.  
 
అర్ుత్లు :  

 18 సం. లోపు వయస్తు కలిగన యువత్ అరుులు 
 వయకిుగత్ంగా కానీ, భాగస్థవమయం వంటి చట్ట బదిమైన విధానాలలో 

దర్ఖాస్తు చస్తకోవచుి. 
 
 దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 బాయంకు ప్రతినిధిని లేదా బాయంక్ మిత్రన కలిస దర్ఖాస్తు ఫార్ంన పూరిు 
చస ఇవావలి.  

 ఆరిిక  లబిద :   
 ఈ పధ్కం కింద మూడు కాయట్గరిలలో ఋణాలు అందించబడతాయి : 

a) శిశు : రూ. 50,000/- లు  
b) కిశోర్: రూ. 50,000 ల నండి రూ. 5,00,000/- ల వర్కు  
c) త్రుణ్: రూ. 5,00,000 ల నండి రూ. 10,00,000/- ల వర్కు  

 
 ఇత్ర్ వివరాలు :  

 ఈ పధ్కం క్రంద ఎటవంటి జ్యమీన లేకుండా ఋణం మంజూరు చయవచుి. 
   బాయంకులు CGTMSE న వినియోగంచుకోవచుి. 
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సవచి భార్త్ అభియాన్ 

పథకం  వివరాలు :  
  పరిశుభ్రత్ స్థమాజిక భాదయత్గా ప్రజలలో మంచి అవగాహన పెంచాలననదే లక్షయం. 
బహిర్ంగ మల మూత్ర విసర్ీన నిరూోలించుట్కు వీలుగా ప్రతి కుటంబానికి మరుగు దొడి ి
నిరిోంచుకొనట్కు ఆరిిక సహాయం చయడం జరుగుతుంది.  
 
అర్ుత్లు(ఆచరించ ముఖ్య ప్రదేశాలు) :  
   అనినఇళుి, కారాయలయలు, బడులు, వైదయశాలలు, నదులు, చెరువులు,  
   కుంట్లు, రైలేవ సేటష్ని,బస్ స్థటండిు, రోడిు, పారుకలు  మరియు అనిన  
   ప్రదేశాలన శుభ్రంగా ఉంచ కార్యక్రమం.  
 
దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 మరుగు దొడి ి నిరిోంచుకొనట్కు మునిసపల్ కారాయలయమునకు 
దర్ఖాస్తు చస్తకోవాలి. 

 ఆరిిక  లబిద :   
 కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుతావలు కలిప్ప రూ.15,000/- (పూరిు సబిుడ్డ) మంజూరు 

చెయయడం జరుగుతుంది.  
 ఇత్ర్ వివరాలు :  

 రాయలీలు, చర్ిలు, సమావేశాలు, ప్రదర్శనలు, స్థంసకృతిక కార్యక్రమాలు 
మొదలగువాటి   దావరా ప్రజలలో అవగాహనా పెంచడం. 

 చెత్ున చెత్ు బుట్టలోనే వేయవలసనదిగా ప్రజలకు అవగాహన కలిించడం, 
ఎకకడంటే అకకడ మల మూత్ర విసర్ీన చయకుండ మరియు చెత్ున ఎకకడ పడితే 
అకకడ పడ వేయకుండా ప్రజలకు తెలియచయట్ం. 

 వాతావర్ణ సంర్క్షణకు ఉపయోగపడే చెట్ిన నాట్డం. 
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జననీ స్తర్క్ష యోజన 

పథకం  వివరాలు :  
 త్లిి బిడి ఆరోగయ పరిర్క్షణకు జ్యతీయ హెల్ు మిష్న్ క్రంద జననీ స్తర్క్ష యోజన పధ్కమున 
అమలు చస్థురు. 
 
అర్ుత్లు :  

 19 సం..లు నిండిన గరిబణీ స్త్రీలందరు అరుులు  
దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 ఏ యెన్ యం  లు  మరియు ఆశా వర్కర్ి దావరా దర్ఖాస్తు చస్తకోవాలి. 
 
ఆరిిక  లబిద :  

 ఉచిత్ వైదయ సౌకరాయలు కలిించబడుతాయి. 
 ప్రధాన మంత్రి మాత్ృత్వ యోజన పధ్కం క్రంద 19 సం. వయస్త పైబడిన 

స్త్రీ లకు మొదటి రెండు సజీవ కానిలకు రూ.4000/- చొపుిన 
ప్రోతాుహం. 

 

ఇత్ర్ వివరాలు : 
 గరిబణీ స్త్రీల పేర్ిన నమోదు చయడం, ప్రసవానికి ముందు కనీసం మూడు 

స్థరుి వైదయ పరీక్షలు చయించడం, టెట్నస్ ఇంజక్షని ఇవవడం, ఫోలిక్ 
యాసడ్ ట్టయబెిటి ఇవవట్ం. 

 ప్రసవ సమయంలో గరిబణీ స్త్రీలన ఆస్తపత్రికి తీస్తకుపోవడం, ఆస్తపత్రి 
నండి డిశాిర్ీ అయేయవర్కు వారికి తోడుగా వుండడం. 

 నవజత్ శిశువులకు బిసజితొ సహా అనిన రోగ నిరోధ్క టీకాలు వేయించాలి. 
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బేటీబచావో – బేటీ పడావో  

 
పథకం  వివరాలు :  

ఆడ ప్పలిలన ర్క్షించు – ఆడ ప్పలిలన చదివించు 
అర్ుత్లు : బాలికలందరు  

ఇత్ర్ వివరాలు : (ఈ పధ్కం విజయవంత్ం కావట్టనికి తీస్తకోవలసన అంశాలు) 
 బాలికలకు పౌషిటకాహార్ం అందించడం, 
 ప్రతి త్ర్గతిలో బాలికల సంఖ్యన పెరిగేలా చూడడం 
 అనిన స్తకళి లో బాలికలకు బాత్రంలు కటిటంచడం 
 వారిని లైంగక వేధింపుల నండి ర్క్షించడం  
 వారికి పై చదువులు చెప్పించి వారి అభుయననతికి కృషిచయడం 
 విదాయ హకుక చట్టం, సర్వ శిక్ష అభయాన్, మధాయనన భోజన పధ్కం,               

స్థకలర్ షిప్ ల వినియోగం పై అవగాహన కలిించి ప్రోత్ుహించడం. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 
 

 
ప్రధాన మంత్రి ఉజవల యోజన  

 

పథకం  వివరాలు :  
దేశంలో సంపూర్ణంగా వంట్ గాయస్ వినియోగంలోనికి తేవాలనన లక్షయంతో పేదరిక ర్తఖ్కు దిగువన 
ఉనన కుటంబాలలోని మహిళలకు ఈ పథకం క్రంద సబిుడ్డ గాయస్ కన్నక్షన్ు ఇవవబడున.  
 
అర్ుత్లు :  

 తెలికారుి వుండి వంట్గాయస్ లేని కుటంబాలు అరుులు. 
దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 పుర్పాలక/ నగర్ పాలక సంసాలలో మరియు త్హశీలాదర్ ఆఫీస్తలో రిజిసేాష్న్ 
చస్తకోవాలి. 

 
ఆరిిక  లబిద :   

  సబిుడ్డ పై గాయస్ కన్నక్షన్ ఇవవబడుతుంది. 
 మహిళల స్థధికార్త్, ఆరోగాయల పరిర్క్షణ, వంట్ పగ వలి వచ ివాయధుల నివార్ణ  

ఇత్ర్ వివరాలు : 
 వంట్ గాయస్ వినియోగదారులకు ఇచి సబిుడ్డని తిననగా వారి బాయంకు ఖాతాలలోకి 

జమచయుట్కు బాయంకు ఖాతాన ఆధార్ న్నంబర్ కు అనసంధానించాలి.  
 ఆధార్ న్నంబర్ లేనట్ియితే వారి బాయంకు ఖాతాన తిననగా వారి 17 అంకెల ఎల్ ప్ప జి 

ఐడి న్నంబర్ కు అనసంధానించుకోవచుి. 
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అమృత్ 

(అట్ల్ మిష్న్  ఫర్ రెువనేష్న్ అండ్ అర్బన్ ట్రాన్ు ఫార్తోష్న్) 
 

పథకం  వివరాలు :  
పట్టణ, నగర్ పౌరుల సౌకరాయర్ాం మౌలిక సదుపాయాల కలినకు ఉదేదశించబడిన పథకం. ఇంటింటికీ 
నీటి సౌఖ్ర్యం, నగరాలలో కాలుష్కయనిన నివారించి, పచిదనానిన అభివృదిి చయడం, ప్రయాణ 
సౌఖ్రాయలు పెంచడం, వయర్ి పదారాాల నిర్వహణ, స్తపరిపాలన, ఇనఫర్తోష్న్ టెకానలజీ అందుబాటలోకి 
తేవడం లక్షాయలు. 
 
అర్ుత్లు :  

 జనాభా లక్షకు మించి వునన పట్టణాలు  
లబిద :   

  త్రగునీటి సర్ఫరా మెరుగుపర్చడం 
 ర్వాణా సౌకరాయలు మెరుగుపర్చడం 
 పట్టణ ప్రజల ఆరోగయము మెరుగుపర్చడం 
 జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపర్చడం 
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జ్యతీయ పట్టణ జీవన్మపాధి మిష్న్ 

పథకం  వివరాలు :  
పట్టణాలలోని పేదలకు నైపుణయ శిక్షణ ఇచి ి సవయం ఉపాధితో జీవించలా రూపందించిన ఈ 
పధ్కం క్రంద పట్టణ పేదలకు శిక్షణ ఇవవడానికి ఒకోక వయకిుకి              రూ. 15,000/- లు వయయం 
చస్థురు. అంతేకాకుండా నగర్ జీవన్మపాధి కేంద్రాల దావరా మారెకట్ ఆధారిత్ నైపుణాయలన 
అందించడం జరుగుతుంది.  
 
అర్ుత్లు :  

 పట్టణ నగర్ ప్రంతాలలోని దారిదయ ర్తఖ్కు దిగువన ఉనన ప్రజలు అరుులు. 
దర్ఖాస్తు చస్తకొన  విధానము :  

 పుర్పాలక/ నగర్ పాలక సంసాలలోని మెపాో దావరా రిజిసేాష్న్ చస్తకోవాలి. 
 
ఆరిిక  లబిద :   

 నూత్న సవయం సహాయక సంఘం (ఎస్.హెచ్.జి) కి రూ.10,000/- లు ప్రర్ంభ 
మదదతు ఇవవబడుతుంది.  

 రిజిసటర్ి ఏరియా లవెల్ ఫెడర్తష్న్ (సిమ్ సమాఖ్య) లకు రూ.50,000/- ల 
సహాయం అందిచండం జరుగుతుంది. 

 
 ఇత్ర్ వివరాలు :  

a) ఈ పధ్కం దావరా 5% నండి 7% వర్కు వడ్డ ి రాయితీతో పట్టణ పేదలకు 
వయకిుగత్ంగా రూ.2,00,000/-లు, గ్రూపుకు రూ.10,00,000/-ల వర్కూ ఋణం 
మంజూరు చయడం జరుగుతుంది. 

b) పట్టణాలలోని నిరాశ్రయులకు ఆశ్రయం కలిించడం జరుగుతుంది. 
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Chapter - IV 
వారు ిసచివాలయాలు – వారు ివాలంటీరు ి

a) వారు ిసచివాలయాలు 
      కేంద్ర  రాష్ట్ర ప్రభుతావలు ప్రజ్య సంక్షేమం కొర్కు స్థవత్ంత్రం వచినినపటి నంచి ప్రజల బాగోగులు 
కోసం ఎన్మన సంక్షేమ పధ్కాలు ప్రవేశ పెట్టటయి. ఎనిన సంక్షేమ పధ్కాలు ప్రవేశ పెటిటనపిటికీ వాటి 
నిజమైన ప్రతిఫలాలు లబిదదారులకు అందడం లేదు దీనికి ముఖ్య కార్ణo ప్రభుత్వ యంత్రంగం 
లబిదదారునికి చరువగా లేకపోవడమే, అంతేగాక ప్రజలు త్మ సమసయలన ప్రభుత్య దృషిటకి తీస్తక వెళళడం 
కుడా కష్టంగా ఉననది. ప్రజలకు ప్రభుతావనికి మధ్య ఏర్ిడిన ఈ అంత్రానిన త్గంాచి ఒక 
బాధ్యతాయుత్మైన జవాబుదారిత్నం, పార్దర్శకమైన ఒక ప్రభుత్య వయవసనా తీస్తకరావడం కోసం 
4000 ల మందికి ఒక సచివాలయం 100/50 కుటంబాలకు ఒక వాలంటీర్ న తీస్తకురావడం 
జరిగంది. 
 4000  జనాభాకు ఒక వారుి సచివాలయo  ఏరాిట చయబడుతుంది. దీని దావరా ప్రభుత్యం 
ప్రధాన కార్యక్రమమైన “నవర్తానలు” ఫలితాలు పార్దర్శకత్తో, జవాబుదారీత్నoతో ప్రజలకు 
అందజేయబడున. ఈ వారుి సచివాలయం (10)మంది పరిపాలనా సహాయకుల సహకార్ంతో నగర్ 
పంచాయతీ/మునిసపాలిటీ/కార్ిర్తష్నతో సమనవయం ఏర్ిర్చుకొని త్న పరిధిలోని 4000 
జనాభాకు వివిధ్ సేవలు అందించట్ం జరుగుతుంది. 
 వారుి సచివాలయాలయొకక ప్రధ్మిక ఉదేదశాయలు: 
1) అత్యంత్ ప్రతిభావంత్మైన, శకిువంత్మైన వయవసా దావరా మెరుగైన రీతిలో ప్రజలకు సేవలు 

అందిoచుట్ం.  
2) ప్రభుత్వ మరియు ప్రభుతేవత్ర్ సేవల (ప్రతేయకించి నవర్తానలు)న వారు ివాలంటీరు దావరా ప్రజలకు 

వారి ఇంటి వదదకే అందిoచుట్ం. 
3) ఇత్ర్ విభాగాలన సమనవయ పరుచుకొని వారిిక ప్రణాళిక త్యారు చయుట్ం. 
4) ప్రభుత్వ అంచనాల మేర్కు నీరీణత్ కాలములో ఇత్ర్ సంబధిత్ విభాగాలన సమనవయ పరుచుకొని 

ప్రణాళిక త్యారుచయట్ం మరియు సమర్ివంత్గా అమలుచయుట్ం. 
5) క్షేత్రస్థాయి కార్యకర్ుల విధులు, బాధ్యత్లన, నిర్తదశించి సటిజన్ చార్టర్ యొకక పరిధిలో 

విశదీకరించుట్ం. 
6) అందుబాటలో ఉనన ‘మీ’ సేవలన వారుి స్థయాిలో విస్తుత్ంగా ఉపయోగంచుకోవట్ం. 
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7) వారుి వాలంటీర్ దావరా వారికి కేట్టయించిన 100 కుటంబాలకు చెందిన వివిధ్ ర్కాల 
ఫిరాయదులన పరిష్కరించుట్ం. 

8) సంబంధిత్ పట్టణ స్థటనికసంసాకు అవసర్మైన వనరుల సమీకర్ణలోనూ మరియు పననల దావరా 
వచి ఆదాయాలు అందట్ంలోనూ సహకరిస్తు పరిశుభ్రత్, ప్రజ్యరోగయం మరియు పరాయవర్ణం వంటి 
భావనలన(Concept) పెంపందిచట్ం, ప్రోత్ుహించట్ం. 

9) వారుి వాలంటీర్ిన వారుి సచివాలయంతో సమనవయపర్చి వారి మెరుగైన సేవలు నగర్ ప్రజలకు 
అందేలా చర్యలు తీస్తకోవట్ం. 

 
 
వారుి సెక్రెట్రీ (కార్యదరిశ) యొకక బాధ్యత్లు:- 

   ప్రభుత్వ నిర్తిశిత్ స్తత్రలన అనసరించి వారుి సెక్రెట్రీలు విధులన నిర్వహించవలన. నిరీణత్ 
నియమావళిని అనసరించి నివేదికలు నగర్ పంచాయతీ/మునిసపాలిటీ/కార్ిర్తష్న్ కమిష్నరుకు 
సమరిించాలి.    

సంబంధిత్ మునిుపల్ కమిష్నర్ -  జీత్ భతాయలు డ్రా చస, వారుి వాలంటీర్ికు, సెక్రెట్రీలకు 
అందజేస్థురు. 

వారుి సెక్రెట్రీయొకక విధులు:- 
 వారుి వాలంటీర్ి పని తీరున పర్యవేక్షిస్తు సంబధిత్ విభాగాలతో ప్రజలన సమనవయ 

పర్చట్ం 
 ప్రభుత్వ సేవలు నిజమైన లబిదదారులకు సక్రమముగా, సమర్ివంత్ంగా అందుతునానయో లేద్య 

పరిశీలించి నిరాిరించట్ం. 
 ప్రజలనండి ఫిరాయదులు, అబయర్ినలు  సీవకరించి వాటిని పరిష్కరించట్ం. 
 వారుి వాలంటీరు ిసంబధిత్ ప్రభుత్వ విభాగాలతో కలిస విదయ, ఆరోగయం, పరిశుభ్రత్ విష్యాలపై 

వారికి సరైన అవగాహన కలిించట్ం. 
 వారుి వాలంటీర్ దావరా ప్రజల ఇంటివదదకే అనిన ర్కాల ప్రభుత్వ సేవలు అందజేట్ట ి

పర్యవేక్షించట్ం. 
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వారు ిసచివాలయాలు – ఉదేదశయం 
 3000 - 5000 జనాభా  కలిగన ప్రంతాలలో ఒక వార్ి సచివాలయం ఏరాిటచయబడున. 
 వారుి సచివాలయాల ఏరాిటలో లోకాలిటీ, ప్రంతాలు మరియు మురికివాడలు సరిహదుదలకు 

పరిమిత్మై ఉండాలి. 
 వారుి సచివాలయాల ఏరాిట త్దుపరి - మునిుపల్ కమిష్నర్ వారు సచివాలయం యొకక 

పరిధినిబటిట ‘పట్టణ ప్రణాళికా విభాగం’ వారి సహకార్ంతో వారు ి చిత్రపట్ం (మాయప్)వరుస 
న్నంబరుి 1 నండి చివరివర్కు భౌగోళిక హదుదలు విడిపోకుండా ఉండేలా త్యారు చయాలి. 

 వారుి సచివాలయ చిత్రపట్ంన ల్గకాలిటీ, ప్రంతాలు, మురికివాడలు, పోలింగ్ సేటష్నలు,  
న్నంబరుి త్దిత్ర్ వివర్ములతో స్థానిక తెలుగు వారాు పత్రికలయందు ప్రచురించి, వారు ి
సచివాలయాల గురిoచి విసుృత్ముగా ప్రచార్ం చయాలి. 

 వారుి వాలంటీరుి త్మ కార్యకలాపాల నివేదికలన ఎపిటికపుిడు సంబంధిత్ వారు ి
సచివాలయానికి సమరిించాలి. 

వారు ిసచివాలయాలు ఏరాిట చయబడే  ప్రదేశాలు :    
 మునిుపల్ కారాయలయాలు 
 అంగనావడ్డ కేంద్రాలు 
 పాఠశాల భవనాలు 
 స్థమాజిక వనరుల కేంద్రం  
 స్థమాజిక భవనాలు (కమూయనిటి హాల్ు) 
 ప్రభుత్వ కారాయలయాలలో అందుబాటలో వునన భవనాల ప్రంగణాలలో  

 పైన స్తచించిన భవనాలలో సచివాలయ ఏరాిటకు అనకూలముగా లేనియెడల రెండు, మూడు 
సచివాలయాలన కలిప్ప  ప్రజలందరికీ  అందుబాటలో ఉoడేలా  ఒకే భవనంలో  ఏరాిట 
చస్తకోవచుిన. త్పినిసరి పరిసాతులలో కనీస అదెద చెలిించవిధానంపై అదెద భవనములో ఏరాిట 
చస్తకోవచుిన. 

 కారాయలయమునకు అవసర్మైన ఫరినచర్ (టేబుల్ు, కురీిలు, మొ.) సేటష్నరీ యిత్ర్ సదుపాయాలు 
ప్రభుత్వ నిధులలోనే కలిించడం జరుగుతుంది. 

ఒకక వారు ిసచివాలయంలో 10 మంది వారు ిసెక్రట్రీలు ఏరాిటకు కార్ణాలు : 
  స్థానిక సంసాల సేవలే కాకుండా ఇత్ర్ ప్రభుత్వ విభాగాల సేవలన కూడా ప్రజలకు 

అందజేయవలసయుననది. అందువలన  ఈ సేవలన 10 వర్ాములుగా విభజించి క్రందివిధ్ముగా 
సెక్రట్రీలన నియమించట్ం జరుగుతుంది. 
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క్ర. సం. హోదా చయవలసన పనలు విభాగాలు 
1  వారుి పరిపాలన  

కార్యదరిశ   
స్థధార్ణ పరిపాలన, సహకార్ం,  
ఫిరాయదులు, ప్రజ్య సిందన, మొదలైనవి 

మునిుపల్ పననలు వస్తలు,   

Municipal Administration 
& Urban Development. 
(MA&UD) 

2  వారుి పౌర్  
సదుపాయాల 
కార్యదరిశ  

మంచి నీటి సర్ఫరా,  
పౌర్ సదుపాయాలు, ర్హదారులు, 
కాలువలు, వంతెనలు, 
సోశాన వాటికలు, మొదలైనవి  

 Municipal Administration 
& Urban Development 
(MA&UD) 

3  వారుి పారిశుధ్యం  
మరియు  
పరాయవర్ణ కార్యదరిశ 

ఘన మరియు సమిోళిత్ వయరాిల 
అజమాయిషీ, పరాయవర్ణ ర్క్షణ,  
పశు సంక్షేమం, మొదలైనవి   

 Municipal Administration 
& Urban 
Development.(MA&UD) 

4  వారుి  
విదాయ కార్యదరిశ 

మునిుపల్ పాఠశాలలు, అమోఒడి 
స్థకలర్ షిప్, ఫీు రీయంబరెుాంట్  
స్థంసకృతిక కార్యక్రమాలు, పండుగలు, 
మునిుపల్ కార్యక్రమాలు, మొదలైనవి 

 Municipal Administration 
& Urban Development. 
(MA&UD) 

5  వారుి ప్రణాళిక  
మరియు  
క్రమబదీదకర్ణ   
కార్యదరిశ 

పట్టణ ప్రణాళిక, భూ వినియోగం,  
పట్టణ గృహాలు, మొకకల పెంపకం, 
అగనప్రమాద నివార్ణ, నీటి పదుపు  
చయుట్. మొదలైనవి 

 Municipal Administration 
& Urban Development. 
(MA&UD) 

6  వారుి సంక్షేమ  
మరియు  
అబివృదిి కార్యదరిశ 

ఎస్. స, ఎస్. టి, బి.స, మైనారిటీ, 
యువత్ ఉపాధి, వైఎస్ ఆర్ ఆసరా,  
వైఎస్ ఆర్  చయూత్, వైఎస్ ఆర్ పెనిన్  
కానక, మొదలైనవి 

 Municipal Administration 
& Urban Development 
(MA&UD) 

7  వారుి ఎనరీ ీ 
కార్యదరిశ 

వీధి దీపాలు, పవర్ సపియ్, 
సబిుడ్డ, మొదలైనవి 

 Municipal Administration 
& Urban Development 
(MA&UD) 

8  వారుి ఆరోగయ  
కార్యదరిశ 

ప్రజ్య ఆరోగయం, జనన మర్ణాల నమోదు  
వైఎస్ ఆర్ ఆరోగయశ్రీ, వైఎస్ ఆర్ బీమా  
అంగనావడ్డ కేంద్రాలు, మొదలైనవి 

 Medical & Health 
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9  వారుి రెవెనూయ   
కార్యదరిశ 

భూ పరిపాలన వయవహారాలు, రెవెనూయ  
కార్యక్రమాలు, పౌర్ సర్ఫరాలు,  
ధ్ృవ  పత్రల ఏరాిట, విపతుుల  
నిర్వహణ , యజమానయం డిజిటైజేష్న్   

Revenue 
 
 

10  వారుి మహిళ 
మరియు బలహీన  
వరాాల సంర్క్షణ    
కార్యదరిశ  

లా & ఆరి్ర్ (చట్టం-నిబదదత్) 
 మహిళలు మరియు బలహీన 
 వరాాలపై అరాచకాలు, అతాయచారాలు  
మదయ నిషేధ్ం, మొదలైనవి 

Police 

ఆశించ ఫలితాలు:   
ప్రస్తుత్ం - వివిధ్ ప్రభుత్వ సంసాలలోని విభాగాల మధ్య సమనవయం లేకుండా కేవలం వారి 

వారి కార్యక్రమాలకే పరిమితి చస్తకొనే అలవాట న్నలకొని ఉననది. సమనవయం చస్తకోకపోవడం వల ి
పార్దర్శకత్ లోప్పంచడం, జవాబుదారీత్నం లేకపోవడం, కార్యక్రమ నిర్వహణలో లంచగండిత్నం, 
వృధాఖ్రులిు వెర్శి సేవలు ఆశించిన స్థాయిలో ప్రజలకు అందుబాటలో వుండట్ం లేదు. కావున  
ప్రభుత్వ వారుి సచివాలయముల దావరా ప్రస్తతా్ కలుషిత్ వాతావర్ణానికి సంపూర్ణ ప్రక్షాళన గావించి, 
వివిధ్ విభాగాల సేవలు / కార్యక్రమాలన సమనవయపర్చి సంబంధిత్ సేవలు అరుులైన అందరికీ 
సమర్దవంత్ంగా అందజేయట్ం జరుగుతుంది. 
ఫిరాయదుల పరిష్కకర్ం : 
 కేవలం ప్రభుత్వ సేవలన ఇంటింటికి అందజేయుట్యేకాక వార్ి సచివాలయ సేవలు దీర్ఘ కాల  
సమసయలు పరిష్కరించoదుకూ సహకరిస్థుయి. ఈ వార్ ిసచివాలయాలు ప్రజ్య సమసయల పరిష్కకరానికి 
ఒక వేదికగా వయవహరిస్థుయి. ప్రజలు త్మకు ఎదుర్యేయ దైనందిన సమసయలన వారుి వాలంటీరి్ దావరా 
సచివాలయ దృషిటకి తీస్తకొనివచిి, వీలైనంత్ త్కుకవ సమయంలో పరిష్కకర్మయేయలా సేవలు 
పందవచిు. 
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b) వార్ ివాలంటీరు ి
వారు ివాలంటీరు ిఎవరు?: 

 స్థానికులైన 18 నండి 35 సంవత్ురాల వర్కు వయస్తుగల వయకుులు. 
 ఇంట్రీోడియట్ పాసైన వారు. 
 100/50 కుటంబాలకు ఒకరు చొపుిన ఉంట్టరు. 
 వారుి సెక్రేటేరియట్ నందలి, వివిధ్ వారుి స్థాయిలలో అందరికీ అందుబాటలో ఉండి అధికారుల 

సహకార్ంతో సత్వర్ సేవలు అందించవారు. 
 

వారు ివాలంటీర్కిు ఉండవలసన లక్షణాలు: 
 స్థనకూల దృకిధ్ం కలిగ, ప్రజలతో మమేకమై పనిచసేవారై ఉండాలి. 
 పేదల పక్షపాతిగా, సేవాగుణం కలిగ పని చస్తు ప్రభుత్వ పథకాల అమలులో ప్రజలకు, 

ప్రభుతావనికి మధ్య వార్ధిలా పనిచయాలి. 
 భావ వయకీుకర్ణలో నైపుణయం కలిగయుండి, ప్రజ్యసంబంధాలు సమర్వింత్ంగా నిర్వహించ 

గలగాలి. 
సేవాభావం: 
 “మానవ సేవయే మాధ్వ సేవ” అని అంట్టరు. వారుి వాలంటీర్ ఒక సవచఛంద సేవా కార్యకర్ుగా 

సేవలోనే ఆనందం పందే వయకిుగా ఉండాలి. 
 ప్రజ్య సమసయల ప్పర్యదులన పుర్సేవ మొబైల్ యాప్ దావరా నమోదు చయాలి. 
 ప్రభుత్వ పథకాల గురించి ప్రజలకు వివరించి చెపాిలి.  
 

నిజ్యయితీ: 
 100/50 కుటంబాలలో స్థధికార్త్ తీస్తకురావడం, వారి సమసయలు ఎపిటికపుిడు ప్రభుత్వం 

దృషిటకి తీస్తకువెళళడం, తాన బాధ్యత్ వహించిన కుటంబాలకు తాజ్య వాసువ సమాచార్ం 
అందజేస 100/50 కుటంబాల అభివృదికిి మనస్తఫరిుగా ప్రయతినంచట్ం చయాలి.  

పార్దర్శకత్: 
 తాన బాధ్యత్ వహించిన 100/50 కుటంబాలలో పనిచసేట్పుిడు చసే ప్రతిపనీ, తీస్తకునే 

ప్రతి నిర్ణయం పార్దర్శకంగా ఉండాలి. అనిన విష్యాలు అందరికీ తెలిసే విధ్ంగా, అందరి 
సలహాలు, స్తచనలు తీస్తకుని సమనవయంతో పనిచయాలి.  
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జవాబుదారీత్నం:  
 ప్రజల సందేహాలకు ఓప్పకగా సమాధానం చెపాిలి. బాధ్యత్తో పనిచయాలి. 

వినయశీలత్: 
 వారుి వాలంటీర్ అనేది ఒక అధికార్ం కాదు, ఒక బాధ్యత్. ఈ బాధ్యత్న నమ్రత్తో సీవకరించాలి, 

నిర్వహించాలి. ప్రజల పటి్ గౌర్వ మరాయదలతో నడుచుకోవాలి.  
సమదృషిట:  

 ధ్నిక-పేద వయతాయస్థలు,కులమత్ భేదాలు, రాజకీయ వైష్మాయలు - వీట్నినంటికీ అతీత్ంగా 
పనిచయాలి. అందరికీ సమనాయయం చయాలి. 

 
కష్టపడి పనిచయడం: 

 “శ్రమయేవ జయతే” అనానరు.  కష్టపడి పనిచయడం ఒక గపి గుణం. త్నకు కేట్టయించిన 
కుటంబాలన అభివృది ి పథంలో నడిప్పంచడానికి, బాధ్యత్న కష్టంగా కాకుండా ఇష్టంగా 
భావించాలి. 

పటటదల:  
 లక్షయస్థధ్న దిశగా పనిచసే క్రమంలో ఎదుర్యేయ ఆట్ంకాలన సమయస్తిరిుతో అధిగమించి, 

లక్షాయనిన చరుకోవడానికి పటటదలతో ముందుకు స్థగాలి. 
ఆశావాదం: 

 వెలిగే దీపమే మరో దీపానిన వెలిగస్తుంది. ఆత్ో విశావసం కలిగన వార్త ఇత్రులలో ఆత్ో విశావసం 
నింపగలుగుతారు. ఇనిన కుటంబాలలో సమసయలు పరిష్కరించడం ఎవరివలాి కాదు 
అనకోవడం నిరాశావాదం. ప్రయతినసేు మారుి త్థయం అనకోవడం ఆశావాదం. వారుి వాలంటీర్  
ఎలిపుిడ్య ఆశావాదిగా ఉండాలి.  

వారు ివాలంటీర్ ివిధులు భాధ్యత్లు: 
 వారుి వాలంటీర్ ముందుగా తాము ఎంప్పక చస్తకునన 100/50 కుటంబాల స్థమాజిక, ఆరిిక 

పరిసాతులన అధ్యయనం చయాలి. 
 ప్రభుత్వం అమలుచస్తునన వివిధ్ అభివృదిి సంక్షేమ పథకాలన 100/50 కుటంబాలకు  

వివరించి చెపాిలి. అనిన కుటంబాలకు అనిన పథకాల గురించి ఒకేస్థరి చెపిట్ం కాకుండా 
అవసరానినబటిట ప్రణాళికాబదింగా, నిదానంగా అనిన పథకాల గురించి తెలియజేయాలి. 
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 తాన బాధ్యత్ తీస్తకొనన 100/50 కుటంబాల వారి ముఖ్య సమసయలన గురిుంచి, వాటిని 
ఎపిటికపుిడు ప్రభుత్వం దృషిటకి తీస్తకొని వెళాళలి.  

 నిరాశ, నిస్ప్ిుహలలో ఉనన కుటంబాలకు ధైర్యం చెప్పి వారిలో త్గు ఆత్ోవిశావసం నింప్ప 
నూత్న్మతాుహం కలిగంచాలి. ప్రభుత్వం వారి అభివృదిదకి చస్తునన కార్యక్రమాలన వివరించి 
లబిదపందేదిశగా కారోయనోఖులన చయాలి. ఈ విష్యంలో త్లతుునన అవరోధాలన 
తొలగస్తు ఆయా పథకాలు వారికి అందించడంలో సహాయం చయాలి. 

 వారుి వాలంటీర్ సమర్ివంత్గా పనిచయడానికి ప్రభుత్వం ఇచ ి శిక్షణా కార్యక్రమాలో ి 
పాల్గానాలి.  

 త్నకు కేట్టయించిన 100/50 కుటంబాలలో ప్రతి మహిళ న్నలకు పదివేల రూపాయలకు 
మించి ఎకుకవ ఆదాయం పందేలా కొత్ు జీవన్మపాధులన చూప్ప ప్రోత్ుహించాలి.  
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వారు ివాలంటీర్ - శాఖ్ల వారిగా అందించవలసన సేవలు 
క్ర.సం శాఖ్ పేరు అందించవలసన సేవ 

1 మునిుపల్ మరియు 
పట్టణాభివృది ిశాఖ్  

 ప్పంఛని పంప్పణి  
 త్రగునీటి కుళాయి కన్నక్షన్  
 ఆసు విలువ , నివాస , జనన , మర్ణ మరియు వివాహ ధ్రువపత్రలు  
 YSR బీమా పధ్కం క్రంద SC/ST/BC/ మైనారిటీల కుటంబాల దర్ఖాస్తు మేర్కు (సహజ/ ప్రమాదవశాతుు 

సంభవించిన మర్ణాలు) బీమా ఉత్ురువలు / మొత్ుం అందజేత్ 
 SHG గ్రూపులకు YSR  ఆసరా ఉత్ురువలు / మొత్ుం పంప్పణి 
 భవన నిరాోణ అనమతుల ఉత్ురువల అందజేత్  

2 వైదయ ఆరోగయ శాఖ్   ఆరోగయ శ్రీ  కారులిు, ఆరోగయ శ్రీ సేవలు  
3 రెవేనూయ శాఖ్   ర్తష్న్ కారుిలు , ర్తష్న్ పంప్పణి  

 ఇండి సాలాల పట్టటల పంప్పణి  
 భూయాజమానయ / పట్టటదార్ పాస్ పుసుకాల అందజేత్ మరియు అనిన ర్కాల ధ్రువపత్రలు  

4 విదాయ  శాఖ్   విదాయరుిలకు ఫీు రియింబర్ు మెంట్ 
 అమో ఒడి  ప్రయోజనం రూ.15000/- ల అందజేత్ 

5 విదుయత్ శాఖ్   ఇండికు విదుయత్ సర్ఫరా కన్నక్షని  
6 మైనారిటీ సంక్షేమ శాఖ్   ఇమాం, ముయజినికు రూ.15000/- ల  గౌర్వ వేత్న పంప్పణి 
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క్ర.సం శాఖ్ పేరు అందించవలసన సేవ 
 హజ్ యాత్రకు వెళిదలుచుకునన వారికి ఆరికి సహాయపు మంజూరు ఉత్ురువల అందజేత్ 
 చరిి పాసటరి్కు రూ.5000 ల గౌర్వ వేత్న పంప్పణి 
 హోలీ లాయండ్ యాత్రకు వెళ్ివారికి ఆరిిక సహాయపు మంజూరు ఉత్ురువల అందజేత్ 
 YSR  చయూత్ – రూ. 75, 000/-  45  సంవత్ురాలు నిండిన  SC/ST/BC/ మైనారిటీలకు ఉత్ురువల పంప్పణి 

7 పశు సంవర్ిక శాఖ్   గర్రెలు , పశువుల బీమా మంజూరు ఉత్ురువల అందజేత్ 
8 దేవాదాయశాఖ్   దేవాలయ అర్ికులకు జీతాలు మరియు ధూప , దీప, నైవేదయ ఖ్రుిల కొర్కు ఆరికి సహాయపు ఉత్ురువల అందజేత్  
9 వెనకబడిన త్ర్గతుల (BC) 

కార్ిర్తష్న్  
 దుకాణాలు నిర్వహిస్తునన నాయీ బ్రాహోణులు, దరీలీు మరియు ర్జకులకు ఆరిిక సహాయం రూ. 12,500/-లు అందజేత్ 
 చిరు వాయపారులు, వీధి వాయపారులకు వడిిలేని ఆరికి సహాయం రూ. 10, 000/- అందజేత్ 
 YSR చయూత్ – రూ. 75, 000/- 45 సంవత్ురాల నిండిన  BC లకు ఉత్ురువల పంప్పణి. 

10  చనేత్ మరియు జౌళి శాఖ్   చనేత్ కుటంబాలకు ఆరిిక సహాయపు మంజూరు ఉత్ురువలు అందజేత్ 
11 మత్ుయ శాఖ్   చపల వేట్ నిషేధ్ సమయంలో మత్ుయకారులకు ఆరికి సహాయం   అందజేత్ 
12 షెడ్యయల్ి కులాల 

(SC)కార్ిర్తష్న్  
 YSR చయూత్ – రూ. 75, 000/- 45 సంవత్ురాల నిండిన  SC లకు ఉత్ురువల పంప్పణి. 
 ఆరిిక సహాయం అందజేస్తు మంజూరు చసన ఉత్ురువల అందజేత్ 

13 షెడ్యయల్ి తెగల 
(ST)కార్ిర్తష్న్  

 YSR చయూత్ – రూ. 75, 000/- 45 సంవత్ురాల నిండిన  ST లకు ఉత్ురువల పంప్పణి. 
 ఆరిిక సహాయం అందజేస్తు మంజూరు చసన ఉత్ురువల అందజేత్ 

14 మహిళా,  
శిశు సంక్షేమ శాఖ్  

 YSR పెళిళకానక మంజూరు ఉత్ురువల అందజేత్  
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వారు ివాలంటీర్ - సమసయల గురిుంపు - పరిష్కకర్ం 
సవంత్ ఇంటికి న్మచుకోక అదెద ఇళళలోనూ, పూరి గుడిసెలోనిూ నివసంచ వారిని 

గమనించినపుిడు, మరుగుదొడిి మంజూరు కానపుిడు, మరుగుదొడిి బిలులిు సకాలంలో రానపుిడు, 
అర్ుత్ ఉండి ప్పంఛన మంజూరు కానపుిడు, అర్ుత్ ఉండి ర్తష్న్ కారుి పందలేనపుిడు, ర్తష్న్ పంప్పణీ 
సక్రమంగా లేనపుిడు, “వైయస్ఆర్  బీమా’’లో సభయత్వం లేనపుిడు, “అభయహసుం” ప్పంఛన 
రానపుిడు, “వైయస్ఆర్ కళాయణ కానక” జ్యబితాలో నమోదు కానపుిడు, మరియు కానక సొముో 
అందనపుిడు, అర్ుత్ ఉనాన బాయంకులు రుణాలు ఇవవనపుిడు, మాత్ృ మర్ణాలు, శిశు మర్ణాలు 
సంభవించినపుిడు, బాల కారిోకులు కంట్పడినపుిడు, ఆడవారిపై అతాయచార్ం జరిగనపుిడు, 
విష్వాయధులు వాయప్పంచినపుిడు, లంచాలు అడిగనపుిడు, రోడుి మరియు మురికి కాలువల సమసయలు 
త్లతిునపుడు సమసయన వెంట్నే గురిుంచి, సంబధిత్ శాఖాధికారుల దృషిటకి తీస్తకొని వెళిళ 
సమనవయంతో సదరు సమసయన పరిష్కరించట్టనికి శకిువంచన లేకుండా కృషి చయాలి. 

వారు ివాలంటీరు ి- స్థంకేతిక పరిజ్యఞనం 
శర్వేగాంతో అభివృదిి చెందుతునన స్థంకేతిక పరిజ్యఞనం యొకక వినియోగం నేడు ప్రభుత్వ ర్ంగ 

సంసాలలో కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుననది. ప్రజలకు, ప్రభుతావనికి మధ్య ఈ స్థంకేతిక పరిజ్యఞనం 
వార్ధిలా నిలిచి వారికి అవసర్మైన సేవలన పార్దర్శకంగా పందేందుకు చదువుకొని అంతో, ఇంతో  
స్థంకేతిక పరిజ్యఞనం ఉననవారికి చాలా స్తలభమైన వేదికగా మారిపోయింది. ఈ పరిజ్యఞనంన 
సమర్ివంత్గా వినియోగంచుకోవాలంటే ముందుగా నేరుకిోవాలనే ఆసకిు ఉండాలి. 

“స్థంకేతిక అక్షరాసయత్ అంటే కనీసం చదవడం, వ్రాయడం వచి ిఉండి మొబైల్ లేదా కంపూయట్ర్ 
ఆపర్తట్ చయడం వచిి వుండడంగా చెపుికోవచిున”. 

 ప్రస్తుత్ం ప్రభుత్వం అందించ వివిధ్ సంక్షేమ పథకాలు, సేవలు పందడానికి లబిదదారుని యొకక 
మొబైల్ ఫోన్ న్నంబర్ త్పినిసరిగా పరిణమించింది. ఈ నేపధ్యంలో ప్రతి ఒకకరి వదద మొబైల్ ఫోన్ 
వుండడం కూడా అనివార్యమైనది. నేరుగా లబిదదారుని ఖాతాకే సంక్షేమ పధ్కాల ఫలాలన అందించలా 
ప్రస్తుత్ం “డైరెక్ట బెనిఫిట్ ట్రాన్ు ఫర్ు”(DBT) పదదతి కూడా కొనిన పధ్కాల క్రంద ఉపయోగస్తునానరు. 
అదేవిధ్ంగా ఆధార్ నంబర్ తో అనసంధానించబడిన వేలిముద్రలన సరిపోలిడం దావరా కూడా పధ్కాల 
ప్రయోజనాలన, సేవలన ప్రజలకు అందిస్తునానరు.  
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ప్ప.ఒ.ఎస్.(పాయింట్ ఆఫ్ సేల్) ఆపర్తష్న్:  

ప్రతి న్నల ప్రభుత్వం చౌకడిపోల దావరా ప్రజల ఆహార్ భద్రత్ క్రంద అందించ ర్తష్న్ అనగా 
బియయం, పంచదార్, కిరోసన్, నూన్న, కందిపపుి వగైరాల వంటి వాటిని ఆయా కుటంబాల లబిదదారులకు 
ప్ప.ఒ.ఎస్. మిష్న్ దావరా ఆధార్ అనసంధానిత్ వేలిముద్రలన సరిచూస్తకొని ర్తష్న్ న అందజేస్థురు. 

ప్ప.ఒ.ఎస్. మిష్న్ న ఆపర్తట్ చసే విధానం: 

 ర్తష్న్ కార్ి దారుడు ముందుగా ప్ప.ఒ.ఎస్. మిష్న్ లో బయోమెట్రిక్ వేయవలన. 
 ర్తష్న్ కారుి దారుడు బయోమెట్రిక్ వేసన త్రావత్ వచిిన కారుదిారుని వివరాలననసరించి, 

వారికి పంప్పణీ చయవలసన సరుకుల వివరాలన ప్ప.ఒ.ఎస్. నందు ఫీడ్ చస్థురు. ఫీడ్ చసన 
వివరాల ప్రకార్ం ప్ప.ఒ.ఎస్. మిష్న్ నందు ర్శీదు ముద్రించబడుతుంది. ఆ ర్శీదు ప్రకార్ం 
కారుదిారులకు ర్తష్న్ పంప్పణీ చస్థురు. ఈ విధానం వలి ఏ రోుకారోు వచిిన స్థటక్ మొత్ుం, 
పంప్పణీ చసన సరుకుల వివరాలు, నిలవ ఉనన సరుకుల వివరాలు ఖ్చిత్ంగా తెలుస్థుయి. 

పెనిన్: 

ప్రతి న్నలా ప్రభుత్వం స్థమాజిక భధ్రత్ క్రంధ్ ర్కర్కాల ప్పంఛని అనగా వృదాిపయ /విత్ంతు/ వికలాంగ/ 
గీత్/ చనేత్/ కారిోకులు/ చర్ోకారులు/ ఒంట్రి మహిళలు/మత్ుయకారులు/డయాలసస్/ ART(Anti 
Retroviral Therapy) రోగులకు వచి న్నలవారీ ప్పంఛన మొతాునిన ఆధార్ న్నంబర్తో  
అనసంధానించబడిన వేలి ముద్రలన మొబైల్ లేదా ట్టయబులో తీస్తకోవట్ం దావరా లబిిదారుని గురిుంచి 
ప్పంఛన మొతాునిన అందజేయడం జరుగుతుంది.  

మొబైల్/ ట్టబ్ న ఆపర్తట్ చయడానికి పాటించవలసన సెటప్ు: 

 ప్రతి న్నలా ప్పంఛన ిపంప్పణీ సమయంలో, ప్పంఛనిన చెలిించుట్కు వీలుగా మునిసపల్ కమీష్నరు 
దృవీకర్ణ దావరా లాగన్ అవవవలస ఉంటంది. 

 లాగన్ అయిన త్రావత్ ప్పంఛనధారు యొకక గురిుంపు న్నంబర్ న ట్టయబ్ లో పందు 
పర్చవలస ఉంటంది.  ఆ త్రావత్ ట్టయబ్ స్క్కున్ పై ప్పంచనదారు యొకక పూరిు వివరాలు, 
ప్పంఛన మొత్ుం ఫోటోతో సహా కనపడతాయి. 

 ఆ వివరాల ప్రకార్ం వేలిముద్ర స్థకనింగ్ మిష్న్ పై వేలిముద్ర వేయించుకుని, ప్పంఛన మొత్ుం 
చెలిించడం జరుగుతుంది. 
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 వేలి ముద్ర సరిగా పడని సందరాబలలో ఐరిష్ మిష్న్ (కన పాపల  స్థకనింగ్) దావరా ప్పంఛన 
మొత్ుం చెలిించబడుతుంది. 

 పై రెండు పదితులు విఫలమైన సందరాబలలో ప్పంచనదారున అదే ట్టబ్ లో ఫోటో తీసన 
త్రావత్, పెనిన్ డిసబరిుంగ్ ఆఫీసర్ త్న యొకక వేలిముద్రతో ధ్ృవీకరించవలస ఉంటంది. 

రాష్ట్రప్రభుత్వ ఉత్ురువల వెబ్ సైట్: 

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిపాలనలో పార్దర్శకత్ తీస్తకురావడానికి వీలుగా ప్రభుత్వ 
స్థాయిలో జ్యరీ చస్తునన అనిన శాఖ్లకు సంబంధించిన, అనేక ర్కాల ఉత్ురువలన 2008 సం.ర్ం నండి 
http://goir.ap.gov.in అనే వెబ్ సైట్ లో పందుపరుస్తు వస్తుననది. ఈ వెబ్ సైట్ దావరా శాఖ్ల వారీగా 
జ్యరీచసన ఉత్ురువలన ఎపిటికపుిడు తెలుస్తకొనవచిున.  

వార్ ివాలంటీర్కిు మునిసపల్ సేవలపై అవగాహన 
1.  ఫిరాయదులు సీవకరించుట్ – వాటిని పరిష్కరించుట్. 

 ఈ క్రంది పదితుల దావరా “Public Grievance System” క్రంద ప్రజలు స్థానిక సంసాలకు 
ఫిరాయదు చయవచిున:- 

 “పుర్సేవ” మొబైల్ యాప్ దావరా 
 cdma.ap.gov.in లేదా సంబధిత్ మునిసపల్ వెబ్ సైట్ దావరా 
 మునిసపల్ కారాయలయంనకు ఫోన్ కాల్ దావరా 
 మునిసపల్ కారాయలయంలో వునన “సటిజన్ సరీవస్ సెంట్ర్” దావరా 

పుర్సేవ యాప్ న ఉపయోగంచు విధానం:  

మీరు మీ కార్ిర్తష్న్/మునిసపాలిటి/నగర్ పంచాయితీ లోని ఫిరాయదులన “పుర్సేవ” 
యాప్ ని వుపయోగంచి సంబధిత్ అధికారికి నేరుగా పంప్పచవచిు. 

మీ సౌలభయం కొర్కు ఈ డాకుయమెంటోి గూగుల్ పేి స్టర్ నండి “పుర్సేవ” మొబైల్ యప్ 
న ఎలా డౌన్ లోడ్ చస్తకొని ఉపయోగంచుకోవాలో వివరించడం జరిగంది. 

o మీ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ లో ఉనన పేి స్టర్ బట్న్ ని కిిక్ చయండి. 
o “పుర్సేవ” అని ఇంగీషి్ లో టైపు చస సెర్ి చయండి. 

http://goir.ap.gov.in/
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o “పుర్సేవ” మొబైల్ యాప్ న సెలక్ట చస్తకొని ఇనాుాల్ బట్న్ న కిిక్ చసన 
“పుర్సేవ” అప్పికేష్న మొబైల్ లో ఇనాుాల్ అవుతుంది. 

o స్క్కున్ క్రంది బాగమున ఉనన “Creat An Account” బట్న్ కిిక్ చసేు ఈ స్క్కున్ 
కనబడుతుంది. అందులో నండే మీ జిలాి, మునిసపాలిటీ, పూరిు పేరు, ఫోన్ 
న్నంబర్, ఈమెయిలు(ఉననచో) మరియు పాసవర్ ినింప్ప “రిజిసటర్” బట్న్ కిిక్ 
చసన “పుర్సేవ”లో మీ ఎకౌంట creat అవుతుంది. 

o త్రువాత్, మీ ఫిరాయదున ఈ స్క్కున్ నండి రిజిసటర్ చస్తకోవచుిన. కేమెరా 
బట్న్ కిిక్ చస సమసయన ఫోటో తీస, దానికి సంబందించిన వివర్ములన 
నింప్ప కుడివైపున ఉనన బాణము గురుున కిిక్ చయాలి. 

పుర్సేవ యాప్ దావరా -  

పాఠశాలల నిర్వహణ గురించి ఫిరాయదు, ఓట్రు లిస్తటలకు సంబంధించిన ఫిరాయదులు, పారుకల 
నిర్వహణ, ఆట్సాలముల నిర్వహణ గురించి, నీటి ప్రవాహమునకు కలుగు అవరోధాల గురించి, నాణయత్ 
లేని పనలు, రోడిపై వుండే గోతుల గురించి, ఫెవి ఓవర్ు / బ్రిడిసీ్ / కలవరుటల మర్మోతులు, ట్రాఫిక్ ఐలాండ్ 
మర్మోతుులు, మేన్ హోల్ు పై కవరు మారుిట్, అండర్ గ్రండ్ డ్రైనేజ్ సమసయ, చెత్ు సేకరించు వర్కరు 
విధులకు గైరాుజరుగుట్ గురించి, సీవపరుి విధులకు గైరాుజర్గుట్ గురించి, బయో మెడికల్ వయరాిలు / 
ఆరోగయ హనికర్ వయరాిలు తొలంగంపు గురించి, చెత్ు కుండ్డ, చెత్ు త్గులబెటటట్ గురించి, స్థముహిక 
మరుగుదొడి గురించి, పాఠశాలల మరుగుదొడి గురించి, సోశాన వాటికల నిర్వహణ గురించి, వీధి కుకకల 
సమసయలు, ద్యమల నివార్ణ గురించి, వీధి పందుల గురించి, వెలగని వీధి దీపములు మారుిట్ గురించి, 
అనధికార్ నిరాోణముల గురించి మొదలగు (96) ర్కముల ఫిరాయదులు చయవచిున 

2.  వివిధ్ మునిసపల్ సేవల కొర్కు దర్ఖాస్తుల సీవకరించుట్ – వాటిని పరిష్కరించుట్. 

ఈ క్రంది పదితుల దావరా పుర్పాలక సంఘము అందించు మునిసపల్ సేవలన ప్రజలు పందవచిున 

 

 
 

 cdma.ap.gov.in లేదా సంబధిత్ మునిసపల్ వెబ్ సైట్ దావరా (Online దావరా) 
 మునిసపల్ కారాయలయంలో వునన “సటిజన్ సరీవస్ సెంట్ర్” దావరా 
 మీ చరువలో వునన “మీసేవ సెంట్ర్”దావరా  
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ఈ పదతిి దావరా ప్రజలు ఈ క్రంది మునిసపల్ సేవలు పందవచు.ి 

నూత్నముగా ఆసా పనన వేయుట్, ఆసా పనన త్గాంపు కొర్కు రివిజన్ ప్పటిష్న్ దాఖ్లు చయుట్, 
ఆసా పనన నందు పేరు మారుి (ముయటేష్న్) కొర్కు, ఆసా పనన మినహాయింపుకు, ఖాళీ సాలం పననన 
ఇంటి పననగా మారుి చయుట్, ఆసా పంపకాలు జరిగనపుడు, ఆసా పననన విభజన చయుట్, ఆసుని 
ఖాళీగా ఉంచవలసన పరిసాతులలో 50 శాత్ం ఇంటి పననలో వేకెనీు రెమిష్న్ కొర్కు దర్ఖాస్తు 
చయుట్, రెండు అంత్కుమించిన ఆస్తులన ఒకటిగా చయుట్కు, భవనాలన కూలిి వేయుట్ 
(Demolition) కొర్కు, ఖాళీ సాలపు పనన నూత్నముగా వేయట్కు, ఇంటి పననన ఖాళీ సాలపు పననగా 
మారుిట్ కొర్కు, క్రొత్ు మంచి నీటి కుళాళయి కొర్కు, ప్రస్తుత్మునన మంచి నీటి కుళాళయికి అదనముగా 
మరియొక మంచి నీటి కుళాళయి కొర్కు,  మంచి నీటి కుళాళయి వినియోగపు విధానము మారుి కొర్కు, 
మంచి నీటి కుళాళయి నిలుపుదల కొర్కు / తిరిగ పందుట్కు, నూత్న వాయపార్ లైసెను కొర్కు(Trade 
License), వాయపార్ లైసెనున రెనయవల్ చయుట్ కొర్కు, వాయపార్ము నిలుపు వేయు సందర్భంలో 
వాయపార్ లైసెను ర్దుద కొర్కు, వివాహ రిజిసేాష్న్ కొర్కు, జనన మర్ణ ద్రువికర్ణ పత్రముల కొర్కు, ఆన్ 
లైన్ దావరా భవన నిరాోణ అనమతుల కొర్కు, జనన మరియు మర్ణ ధ్రువపత్రముల జ్యరీ చయుట్ 
కొర్కు, మొదలైనవి. 

3.  వివిధ్ ర్కములైన పననలు వస్తలూ చయుట్. 

ఈ క్రంది పదితులు దావరా పుర్పాలక సంఘమునకు బకాయి ఉనన ఇంటి పనన, ఖాళి సాలం పనన, 
కుళాయి ఛారీీలు, ముయటేష్న్ ఫీు, ట్రేడ్ లైసెన్ు ఫీు మొదలైనవి చెలిించవచిున. 

 cdma.ap.gov.in లేదా సంబదిత్ మునిసపల్ వెబ్ సైట్ దావరా (Online దావరా) 
 మునిసపల్ కారాయలయంలో ఉనన “సటిజన్ సరీవస్ సెంట్ర్” దావరా 
 AP Online దావరా 
 పుర్సేవ యాప్ దావరా   
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వారు ివాలంటీర్ ిగౌర్వవేత్నం, పర్యవేక్షణ, మూలాయంకనం  
  
ఎంప్పకచయబడిన అభయరులికు నిర్తదశించిన సేవలన అందించుట్కు గాన మునిసపాలిటిల దావరా 
న్నలకు రూ. 5,000/- లు గౌర్వవేత్నంగా చెలింిచబడుతుంది. వారికి ప్రభుత్వ ఖ్రుతిోనే ఒక ట్టయబ్, 
బయోమెట్రిక్ డివైస్, వివిధ్ పథకాలకు సంభందించిన బుక్ లట్ు తో కూడిన ట్టల్ కిట్ 
అందజేయబడున.  

 వాలంటీర్ ిపనితీరు - సమీక్షా విధానం: 
 ప్రధ్మికంగా వాలంటీరుి పనితీరున మునిసపల్ అధికారులు పర్య వేక్షిస్థురు. వార్ ివాలంటీరు ి

ప్రజలకు సక్రమంగా సేవలు అందించదుకు మునిసపల్ అధికారులు త్గు మదదతున అందజేస్థురు. 
 ఫిరాయదు పరిష్కకరాల పర్యవేక్షణకు ఆన్ లైన్ పర్యవేక్షణా వయవసాన అభివృదిి చస్థురు. ప్రతి 

వాలంటీరు చసన పని తాలూకా న్నలవారీ నివేదికన మునిసపల్ కమిష్నరుకు సమరిించాలి. 
 

జిలా ిస్థయాి: 
 జిలాి కలకటర్ చైర్ోన్ గా శాఖ్ల ప్రతిని ధ్వివి ధులు సభుయలుగా జిలాి కేంద్ర కమిష్నర్ కనీవనరుగా 

మరియు ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి, ప్రజకుట డైరెకటర్ మెపాో  కో కనీవనరుగా జిలాి స్థాయిలో 
కమిటి ఏరాిట చయబడుతుంది . సదరు కమిటి వాలంటీరి్ పనితీరున అంచనవేస, లోట 
పాటి్న గురిుంచి, త్గన మార్ానిర్తదశం చస్తుంది. త్దావరా సమయానగుణంగా వాలంటీర్ి వయవస ా
పనితీరున మెరుగుపడేలా చర్యలు తీస్తకోవట్ం జరుగుతుంది. 

పనితీరు ఆధారిత్ స్తచికలు 
1. బేస్ సర్తవ ఫారాోట ి 
2. 50/100 కుటంబాల నండి దశల వారీగా అందే ఫీడ్ బాయక్  
3. వార్ి సెక్రటేరీయట్ నివేదిక 

పనితీరు మెరుగుదలకై శిక్షణ 
జిలా,ి మునిసపల్ స్థాయి పనితీరు అంచనా కమిటి  మరియు ఫిరాయదుల విభాగం వారుి వాలంటీరి్ 

పనితీరున అంచనా వేస, ఇచిిన స్తచనలమేర్కు ప్రతినిధులు మూడు న్నలలకొకస్థరి వారుి వాలంటీర్ికు 
ఒకరోు పునశిర్ణ శిక్షణాత్ర్గతులు నిర్వహించడం జరుగుతుంది 
క్రమశిక్షణా చర్యలు - బాధ్యతా రాహిత్యం   

ఎవరైన వారుి వాలంటీర్ యొకక పనితీరు సంత్ృప్పుకర్ంగా లేకపోతే, బాధ్యతారాహిత్యంగా 
ప్రవరిుంచిన సందర్భంలో వారుి వాలంటీరున భాధ్యత్ల నండి తొలగంచడం జరుగుతుంది. 
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Chapter - V 
వారు ివాలంటీరు ి, సచివాలయం – ఇత్ర్ ప్రభుత్వ సంసాల సమనవయం 

 
 వారుి వాలంటీరుి త్మకు కేట్టయించిన 100/50 కుటంబాలకు సంబంధించిన వివిధ్ 

అవసరాలన, సమసయలన గురిుంచి వారుి సెక్రటేరియటలోని ఆయా శాఖ్ల సబబందికి 
తెలియచస సంబంధిత్ సేవలనీన  ప్రజలకు వారి ఇంటి వదదనే అందే విధ్ంగా చకకని 
సమనవయంతో పనిచయవలస ఉననది. 

 వారుి సెక్రట్రీ స్థాయిలో న్నలన్నలా వారుి వాలంటీర్ితో సమనవయ మీటింగ్ ఏరాిట 
చస్తకొని, వాలంటీర్ికు ఎదురైన సమసయలపై చరిించి, పని విధానం రివ్యయ చస్తకొనట్, 
కొత్ుగా మొదలైన ప్రభుత్వ పథకాల గురించి వాలంటీర్ికు తెలియజేయట్ం జర్గాలి. 

 ప్రతి వాలంటీర్ వారుి సచివాలయ  సబబందికి అందుబాటలో ఉండి త్న సందేహాలన 
నివృతిు చస్తకోవట్ం, ఎపిటికపుిడు తాజ్య  సమాచార్ం తెలుస్తకోవట్ం చస్తు 
ఉండాలి. 

 వారుి వాలంటీర్ి పనివిధానం ఏరోుకారోు పర్యవేక్షణ చయాలి. వారి విధివిధానాలకు 
అనగుణంగా పర్యవేక్షణ మరియు వర్క డన్ ఫారాోట్ న త్యారు చస దానిప్రకార్ం 
రెగుయలరుగా రోువారి సమీక్షా సమావేశాలు నిర్వహించాలి. 

 వారుి వాలంటీరి్ందరు వారుి సెక్రెటేరియట్ సబబందితోనే కాక, ఇత్ర్ ప్రభుత్వ సంసాలతో 
కూడా పరిచయాలు పెంచుకొని, త్మ సచివాలయ పరిధిలోని  ప్రజలకు  వచి సమసయలన 
గురిుంచి వారితో చరిించి  పరిష్కకరానికి చర్యలు తీస్తకోవాలి.  

 అనిన ప్రభుత్వ సంసాల వారు వారుి సచివాలయం దావరా వాలంటీరి్కు ఎపిటికపుిడు 
కొత్ు సీకములకు సంబంధించిన సమాచార్ం  ,దర్ఖాస్తు ఫార్ం ,  ఇత్ర్  పత్రలు 
అందచస ప్రజలలోకి సమాచార్ం వెళ్ళట్టి చూడాలి 

 వారుి సేక్రటేరియట్ ( సచివాలయం) సబబంది మరియు ఇత్ర్ ప్రభుత్వ శాఖ్లవారు క్షేత్ర 
సందర్శనకు వెళిళనపుిడు అకకడ సంబంధిత్ వారుి వాలంటీరి్తో చరిించి ఏవైనా 
సమసయలుంటే పరిష్కకర్ం  చయాలి.  
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అవగాహనా సదస్తులు : 
 వారుి వాలంటీరుి ప్రతిన్నలా పట్టణ స్థాయిలో ఒక సబీకుటాకు సంబంధించి అవగాహన 
సదస్తులు ఏరాిటచస, వారుి సెక్రటేరియట్ సబబంది, సంబంధిత్ ప్రభుత్వ అధికారులు 
అందరూ కలిస ప్రభుత్వ సీకములపై అర్ిమయేయ రీతిలో వివరించి చెపాిలి.  
 
సమనవయ సమావేశం: 
 పట్టణ స్థాయిలో మూడు న్నలలకొకస్థరి   కనవరీెన్ు (కూడిక) మీటింగ్ు పెటిట , 

ఇందులో వారుి వాలంటీరుి ఇత్ర్ ప్రభుత్వ సంసాలు పాల్గాని, అనీన ర్కాల ప్రభుత్వ 
సీకముల గురించి, వాటికి అవసర్మైన అర్ుత్ల గురించి సంబంధిత్ అధికారులకు 
తెలియచయాలి. సీకములలో చరిించడం, దర్ఖాస్తులు ప్రసెస్ చెయయట్ం , సీకములకు  
సంబంధించిన, లబిదపందే వర్కు ప్రతి దశలో కూడా వాలంటీరుి త్గు సహకార్ము 
అందించట్ం చయాలి. 
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chapter –VI 

సిందన – ప్రజ్య పరిష్కకర్ వేదిక  
 ప్రభుత్వంలోని అనిన శాఖ్లకు సంబందించిన ప్రజ్య సమసయలన నిరీణత్ కాలంలో 
పరిష్కరించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెటిటన కార్యక్రమమే సిందన/ప్రజ్య పరిష్కకర్వేదిక. 
 దీని ప్రకార్ం స్థమానయ ప్రజలు త్మ సమసయల పరిష్కకర్ము కోసం ప్రభుత్వంలోని ఏ శాఖ్కు 
సంబందిచిన సమసయన అయినా ఆ శాఖ్ ఉననతాధికారుల దృషిటకి తీస్తకుపోయి పరిష్కకర్మార్ాం 
పందవచిున. ఇందులో భాగంగా ప్రజలు వారి సమసయన అరీీల దావరా నమోదు చస్తకొనవచిున. 
 
నమోదు చయు మారాలాు: - ముఖ్యంగా అయిదు ర్కాలు. అవి ప్రతి స్మవార్ం అనిన ప్రభుత్వశాఖ్ల 
కారాయలయాలలో చపటట సిందన కార్యక్రమం(గౌర్వ ముఖ్యమంత్రి కారాయలయంతో పాట, జిలా ి
మండల, పట్టణ కారాయలయ స్థాయి వర్కు) ప్పరాయదు అందినటి ర్సీదు ఇవవబడున. 

 CMO కాల్ సెంట్ర్ 1100 మరియు 1800-425-4400(24x7) 
 ఎస్.స./ఎస్.టి. సమసయల పరిష్కకర్ దినం 
 డయల్ యువర్ కలకటర్ 
 AMS – అలర్ట మీడియా సరీవసెస్ పరిష్కకర్ వేదిక 
 సిందన ఆన్ లైన్ వెబ్ సైట్ దావరా 

పై మారాాల దావరా వచిిన ప్పరాయదులోి ఆరిికేత్ర్ ప్పరాయదులన 72 గంట్లలోపల 
పరిష్కకరించుట్కు సంబదిత్ శాఖ్లు చర్యలు తీస్తకుంట్టయి. ఆరిిక సంబధిత్ ప్పరాయదులు ఆయా శాఖ్ల 
విధి విదానాలన బటిట పరిష్కరించబడతాయి. 
 ప్రతి ప్పరాయదుకు సంబందించిన పరిష్కకర్ చర్యన అరీదీారునికి తెలియజేయబడుతుంది 
(ఎండార్ు మెంట్) మరియు ఆన్ లైన్ లో అప్ డేట్ చయడం జరుగుతుంది. 
 


