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ప్రజాస్వామ్యంలో అర్హులు అందరికీ సమ్న్యయయం
వివక్షకు చోటివాకుండా ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’
విన్తులు విన్మ్రంగా స్వాకరించండి
అధికార్హలకు ముఖ్యమ్ంత్రి చంద్రబాబు న్యయుడు నిర్దేశం
లబ్దేదార్హలు 36,77,133, ప్రయోజన్ం రూ. 4,763.88 కోట్లు
అమ్రావతి, డిసంబర్ 29 : టీడీపీకి ఓట్ల వేయలేదనో, ప్రభుత్వానికి అనుకూలం కాదనో పథకాల
పంపిణీలో ఎకకడా వివక్ష చూపించొదేని ముఖ్యమ్ంత్రి న్యరా చంద్రబాబు న్యయుడు అధికార్హలకు
చెప్పార్హ. ప్రజాస్వామ్యంలో అర్హులైన్ అందరికీ ప్రభుత్ా పథకాల ఫలాలను పందే హకుక వంట్లందని
అన్యార్హ. ఎటిిపరిస్థితులోు అర్హులైన్ ఏ ఒకకరికీ అన్యయయం జరిగిన్య త్వను సహంచేది లేదని సాష్ిం చేశార్హ.
లబ్దేదార్హలతో మ్రాయదగా న్డుచుకోవాలని, విన్తులను విన్మ్రంగా స్వాకరించాలని సూచంచార్హ.
జన్వరి 2 నుంచ 11 వరకు పది రోజుల ప్పట్ల జరిగే ఐదో విడత్ ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’ కారయక్రమ్ంపై
ముఖ్యమ్ంత్రి జిలాుల కలెకిరుతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిరాహంచార్హ.
నూర్హ శాత్ం విన్తుల పరిష్కకరమే లక్షయం
ప్రజా విన్తులను నూర్హ శాత్ం పరిష్కరించడమే మ్న్ లక్షయం కావాలని, ఆరిిక-ఆరిికేత్ర
అంశాలుగా విభజించ వేగంగా విన్తులు పరిష్కరించే బాధ్యత్ కలెకిర్హు తీసుకోవాలని ముఖ్యమ్ంత్రి
సూచంచార్హ. కుట్లంబ వికాసం - సమాజ వికాసం మ్రచపోవదేని, కుట్లంబానికి కనీసం నెలకు రూ.
10 వేల ఆదాయం వచేేలా తోడాడాలని అన్యార్హ. ప్రజాస్వధికార సర్దాలో పేర్హ న్మోదు చేసుకోవడంతో
ప్పట్ల, ఆధార్ కార్హు వన్ావార్హ మాత్రమే ప్రభుత్ా పథకాలకు అర్హులని చెప్పార్హ. ఎకకడా అవినీతికి,
అక్రమాలకు ఆస్వకరం వండకూడదనేది త్మ్ విధాన్మ్ని అన్యార్హ. జన్మభూమి నిరాహణకు జిలాుకు రూ.
కోటిన్ార కేటాయిసుున్యామ్ని వెలుడించార్హ.
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పెదేఎతుున్ పింఛనుు, ర్దష్న్స కార్హుల పంపిణీ
అనిాంటికన్యా ప్రజా సంక్షేమానికి అత్యధిక ప్రాధాన్యత్ ఇసుున్యామ్ని పేర్కకన్ా ముఖ్యమ్ంత్రి
చంద్రబాబు ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’లో పెదేఎతుున్ పింఛనుు అందిస్వుమ్ని ముఖ్యమ్ంత్రి ప్రకటించార్హ.
మొత్ుం 3,80,155 మ్ంది అర్హులు వన్యారని చెప్పార్హ. హజ్రాలకు సైత్ం పింఛన్ును అందించాలని
అధికార్హలకు సూచంచార్హ. ఒక కుట్లంబంలో ఇపాటికే ర్దష్న్స కార్హు కలిగిన్ సభుయలు కొత్ు కార్హు కోసం
చేస్థన్ దరఖాసుుల సంఖ్య 2,61,366 కాగా, మ్రో 2,24,703 ర్దష్న్స కార్హులు నూత్న్ంగా ఇవాాలని
నిరణయించామ్న్యార్హ. మొత్ుం 4,86,069 ర్దష్న్స కార్హులు ఈ విడత్ అందిస్వుమ్ని తెలిప్పర్హ.
రూ. 48.75 కోట్ు విలువైన్ టూల్ కిట్్ను 19,500 మ్ందికి పంపిణీ చేస్వుమ్ని, 24,903 మ్ందికి ఇళ్ు
సిలాలను కేటాయిస్వుమ్ని, చంద్రన్ా బీమాతో అసంఘటిత్రంగ కారిమకులకు రక్షణ కలిాస్వుమ్ని వీడియో
కాన్ఫరెన్స్లో ముఖ్యమ్ంత్రి చెప్పార్హ. ఎస్వ్, ఎస్వి, బీస్వ, కాపు, మైన్యరిటీ, బ్రాహమణ కార్కార్దష్న్స దాారా
2,70,819 మ్ంది లబ్దేదార్హలకు రూ. 2,888.70 కోట్ుతో ప్రయోజన్ం కలిగిస్వుమ్ని వెలుడించార్హ. రూ.
1,610.43 కోట్ుతో మొత్ుం 10,75,842 మ్ంది ఎస్వ్, ఎస్వి, బీస్వ, ఈబీస్వ, మైన్యరిటీలు, వికలాంగులకు
పోస్ిమెట్రిక్ స్వకలర్షిపలు ఇస్వుమ్ని చెప్పార్హ. ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’లో వివిధ్ పథకాల కింద మొత్ుం
36,77,133 మ్ంది లబ్దేదార్హలకు రూ.4,763.88 కోట్ుతో ప్రయోజన్ం కలుగనుందని ముఖ్యమ్ంత్రి
అన్యార్హ. జన్మభూమి చవరి రోజైన్ జన్వరి 11న్ మ్ండల కేంద్రాలోు ఉదయం 11 గంట్ల నుంచ మ్ధాయహాం
ఒంటి గంట్ వరకు లబ్దేదార్హలకు ఆసుుల పంపిణీ కారయక్రమ్ం వంట్లందని తెలిప్పర్హ.
ప్రతీ రోజు మ్ధాయహాం 3 గంట్లకు ముఖ్యమ్ంత్రి ప్రసంగం
గత్ జన్మభూమి కారయక్రమానికి ఈస్వరి ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’కు ప్రత్యయకత్ వందని, పకాక
ప్రణాళికతో ఐదో విడత్ జన్మభూమి నిరాహసుున్యామ్ని ముఖ్యమ్ంత్రి వివరించార్హ. ప్రతీరోజు మ్ధాయహాం
3 గంట్లకు రాష్ట్రంలోని ఏదో ఒక గ్రామ్ంలో జరిగే ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’ కారయక్రమ్ంలో ప్పల్గంటాన్ని
అన్యార్హ. ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’ కారయక్రమ్ం కోసం రాష్ట్రస్వియి నుంచ క్షేత్రస్వియి వరకు ప్రభుత్ా
యంత్రంగమ్ంత్వ సమాయత్ుం కావాలని ముఖ్యమ్ంత్రి పిలుపునిచాేర్హ.
పదిరోజులు పది అంశాలు
‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’లో పది రోజులు పది అంశాలపై ప్రత్యయకంగా కారయక్రమాలు చేపడుతున్యామ్ని
ముఖ్యమ్ంత్రి వివరించార్హ. తొలిరోజు సంక్షేమ్ం అంశంపై, రెండో రోజైన్ జన్వరి 3న్ ఆరోగయంపై, జన్వరి
4న్ సాచాఛంధ్రప్రదేశ్, 5న్ విదయ, 6న్ పలెులోు మౌలిక సదుప్పయాలు, 7న్ సహజవన్ర్హలు-జలవన్ర్హలు, 8న్
వయవస్వయం, అనుబంధ్రంగాలు, 9న్ సుపరిప్పలన్కు టెకాాలజీ వినియోగం, 10న్ విజన్స సారాణంధ్రప్రదేశ్-
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పేదరికంపై గెలుపు అంశాలపై దృషిి స్వరించాలని చెప్పార్హ. చవరిగా జన్వరి 11న్ ‘ఆన్ందలహరి’ పేర్హతో
ముగింపు కారయక్రమ్ం వంట్లందని అన్యార్హ.
జలసంరక్షణ, విజన్స 2022, 2029,2050, సమిమళిత్ వృదిి, గ్రామీణ ఆరిిక వయవసి త్దిత్ర అంశాలపైన్య
గ్రామ్సభలు, చరాేగోష్టిలు జరప్పలని అధికార్హలకు ముఖ్యమ్ంత్రి సూచంచార్హ. అరివంత్మైన్ చరేల
త్రాాత్ కారాయచరణకు ప్రణాళికలు రూపందించాలని అన్యార్హ. రాష్ట్రంలోని అనిా పంచాయతీలోు జన్వరి
7న్ ఉదయం 6.30 నుంచ 7.30 వరకు 5కే రన్స నిరాహంచాలని చెప్పార్హ. అలాగే ఈ పది రోజులోు మ్ండల
కేంద్రాలోు ఫుడ్ ఫెస్థివల్ ఏరాాట్ల చేయాలని చెప్పార్హ. వాయసరచన్, చత్రలేఖ్న్ం, క్రీడలు, రంగవలుుల
పోటీలు, చరాే కారయక్రమాలు నిరాహంచ విజేత్లకు బహుమ్తులు అందించాలని అన్యార్హ. రోజూ
స్వయంత్రం ‘జన్మభూమి-సంక్రాతి సంబరాలు’ పేర్హతో స్వంసకృతిక కారయక్రమాలతో అందరిలో చైత్న్యం
తీసుకురావాలని, హెల్ు కాయంపు, వెట్రారీ కాయంపులు ఏరాాట్ల చేయాలని ముఖ్యమ్ంత్రి సూచంచార్హ.
అనిా గ్రామాలకు సమ్న్ాయకరులు
ప్రోగ్రామ్ మేనేజమెంట్ కమిటీలను ఏరాాట్ల చేస్థ ‘జన్మభూమి-మాఊర్హ’ను విజయవంత్ం
చేయాలని, ప్రతీ గ్రామానికి ఒక కోఆరిునేట్ర్ చొపుాన్ నియమించాలని అధికార్హలకు ముఖ్యమ్ంత్రి
సూచంచార్హ. ‘జిలాు స్వియి కమిటీలు’తో సమ్న్ాయ పర్హచుకోవాలని చెప్పార్హ. సచవాలయంలోని
ఆరీిజీ సంట్ర్లో ‘రాష్ట్రస్వియి కంట్రోల్ రూం’ను స్థదింగా వంచామ్ని అన్యార్హ. ప్రతీ రోజూ ముఖ్యమ్ంత్రి
ప్రసంగానిా లైవ్ టెలికాస్ిలో అందుబాట్లలో వంచుతున్యామ్ని ఈ సందరభంగా అధికార్హలు తెలిప్పర్హ.
పంచాయతీలకు స్విర్ ర్దటింగ్
పలెులోు మౌలికవసతుల కలాన్తో సరిపెట్ికుండా టెకాాలజీ పరంగా ముందడుగు వేయాలని
ముఖ్యమ్ంత్రి అధికార్హలకు సూచంచార్హ. గ్రామాలకూ స్విర్ ర్దటింగ్లు ఇవాాలని, మొత్ుం 10 స్విర్హు
కేటాయించ, వివిధ్ అంశాలకు సంబంధించ స్వధించన్ ఫలిత్వలు ఆధారంగా ర్దటింగ్ విధాన్ం వండాలని
అన్యార్హ. పంచాయతీల వారీగా ప్రభుత్ాం ఇంత్వరకు ఏం చేస్థంది, ఎంత్మ్ందికి వివిధ్ పథకాల దాారా
లబ్దే చేకూరిేంది వంటి వివరాలతో సమ్గ్రంగా బుక్లెట్ ప్రచురించాలని నిర్దేశంచార్హ. ప్రకృతిని ప్రేమించే
భారతీయ సంసకృతికి కొన్స్వగింపుగా ఏర్హవాక, జలస్థరికి హారతి, వన్ మ్హోత్్వం, సూరయ ఆరాధ్న్ వంటి
కారయక్రమాలు చేపటాిమ్ని గుర్హుచేశార్హ.
ఓడీఎఫ్ జాబ్దత్వలో 5,969 గ్రామాలు
రాష్ట్రంలోని 5,969 గ్రామాలు ఓడీఎఫ్గా అవత్రించాయని అధికార్హలు ముఖ్యమ్ంత్రి దృషిికి
తీసుకువచాేర్హ. ఇపాటివరకు 14.15 లక్షల వయకిుగత్ మ్ర్హగుదొడుు నిరిమంచగా, మ్రో 3.66 లక్షల
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మ్ర్హగుదొడుు నిరామణంలో వన్యాయని వివరించార్హ. ఓడీఎఫ్పై జిలాులవారీగా సమీక్షంచన్ ముఖ్యమ్ంత్రి
2018 మారిే 31కలాు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఓడీఎఫ్ రాష్ట్రంగా నిలవాలని నిర్దేశంచార్హ.
అలాగే వచేే ఏడాది మారిే 31 న్యటికి ప్రభుత్ా కారాయలయాలనీా కాగిత్రహత్ం కావాలని
ముఖ్యమ్ంత్రి అధికార్హలకు డెడ్లైన్స విధించార్హ. రాష్ట్రంలో 1,01,482 ప్రభుత్ా కారాయలయాలు వన్యాయని,
ప్రతి కారాయలయానికి ఆయా శాఖ్ను బటిి, ప్రాంత్వనిా బటిి ఇ-ఆఫీసులో భాగంగా ప్రత్యయక యునిక్ కోడ్
కేటాయిసుున్యామ్ని ముఖ్యమ్ంత్రికి అధికార్హలు వివరించార్హ. అనిా విభాగాలలో బయోమెట్రిక్ అమ్లు
చేస్వుమ్ని, 12,918 పంచాయితీ కారాయలయాలకు గాను 501 పంచాయతీలలో డేటా మాయపింగ్
పూరుయియందని వెలుడించార్హ. వీఆరోా కారాయలయాలు, ఉప కారాయలయాలను కూడా ఇ-ఆఫీసు పరిధిలోకి
తీసుకువస్వుమ్ని వివరించార్హ.

