6వ విడత జన్మభూమి-మా ఊరు (JBMV) మార్గదర్శకాలు
2019, జన్వరి 2 నుండి 11 వర్కు
1.

జన్మభూమి-మా ఊరు (JBMV)
1.1 ఆుంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుతవుం ప్రజల వదదకు పాలన్న తీసుకువెళ్ళడానికి, వారి ఇబ్బుందులన
నివారిుంచడానికి మరియు అభివృద్ధి ప్రణాళికా ర్చన్, అమలు మరియు
పర్యవేక్షణలో ప్రజలన క్రియాశీల భాగస్వవములుగా చేసే ఉదేదశ్యుంతో ఐదు విడతల
జన్మభూమి-మా ఊరు కార్యక్రమానిి నిర్వహుంచుంద్ధ. ఈ ఐదు విడతలన 2014,
అక్టోబ్రు 2 నుండి 20 వర్కు, 2015లో జూన్ 3 నుండి 7 వర్కు, 2016లో
జన్వరి 2 నుండి 11 వర్కు, 2017లో జన్వరి 2 నుండి 11 మరియు 2018
జన్వరి 2 నుండి 11 వర్కు నిర్వహుంచడుం జరిగుంద్ధ. గ్రామ మరియు కుటుంబ్
స్వాయిలో (అుంటే, కుటుంబ్ వికాసుం (KV), సమాజ వికాసుం(SV) కొనిి హామీలకు
చుంద్ధన్ సుంతృపత విధాన్ుంలో అభివృద్ధి మరియు సుంక్షేముం యొక్క ఏకీక్ృత
ధృక్పధానిి ప్రధాన్ుంగా తెలియచేయడానికి మరియు స్థార్మైన్ అభివృద్ధి లక్ష్యయలు
మరియు విజన్ 2029 క్రిుంద లక్ష్యయలన చేరుక్టవడానికి కూడా 5వ విడత
JBMVన నిర్వహుంచడుం జరిగుంద్ధ.
1.2 రాష్ట్ర వాయపతుంగా విసతృత ప్రచారానిి కొన్స్వగస్తత, రాష్ట్రుంలోని అనిి గ్రామ
పుంచాయతీలు/వారుులలో

2019, జన్వరి 2 నుండి 11 వర్కు 6వ విడత

జన్మభూమి-మా ఊరు (JBMV) కార్యక్రమానిి నిర్వహుంచడుం జరుగుతుంద్ధ.
2.

6వ విడత JBMV కార్యక్రమ ప్రధాన్ అుంశాలు – ప్రధాన్ లక్షయుంగా తన్ ప్రజల
సుంక్షేముం మరియు సుంతోషుంతో సమిమళిత వృద్ధద జరిగేలా చూడటానికి రాష్ట్ర
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ప్రభుతవుం క్టోబ్డి ఉుంద్ధ. 6వ విడత JBMV కార్యక్రమ ప్రధాన్ అుంశాలు ఈ క్రిుంద్ధ
విధుంగా ఉన్నియి.
2.1 ‘వయాడక్టో’(VIADUCT) ద్వవరా అభివృద్ధద మరియు వృద్ధి ధృక్పధుంపై చైతన్నయనిి
క్లిగుంచడుం - ‘వయాడక్టో’ (VIADUCT)కు విసతరిుంచే విజన్, వినూతి క్లపన్,
జవాబుద్వరీతన్ుం, డిజిటలైజేషన్, ఊబ్రైజేషన్, సమగ్ర మరియు స్వుంకేతిక్
పరిజ్ఞాన్ రూపాుంతరీక్ర్ణ.
2.2 2014 నుండి స్వధుంచన్ విజయాలపై అవగాహన్న క్లిపుంచడుం - అనిి ప్రభుతవ
శాఖలకు చుంద్ధన్ అనిి సుంపదలు మరియు లబ్ధిద్వరుల జ్ఞబ్ధతాన (తెలుగులో)
ఆర్.టి.జి శాఖ ద్వవరా ఏరాపట చేయబ్డిన్ ఒక్ ఆన్ లైన్ వేద్ధక్ ద్వవరానూ మరియు
సుంబ్ుంధత శాఖలనిిుంటి సహాయుంతో గ్రాముం వారీగా ముుందుగానే ముద్రుంచన్
తగన్నిి ప్రతలన గ్రామ సభ ముుందు ఉుంచాలి. సమాజ వికాసుం, కుటుంబ్
వికాసుం మరియు SDG క్రిుంద పనితీరున కూడా గ్రామ సభ ముుందు ఉుంచాలి.
2.3 2019-24 కాలానికి గ్రామ/వారుు అభివృద్ధి ప్రణాళిక్ (VDP/WDP) – గ్రామదరిశని
కార్యక్రమ సమయుంలో అనిి జిపిలు మరియు వారుులు వచేే ఐదు సుంవతసరాలకు
సుంబ్ుంధుంచన్ (2019-2024) VDP/WDPని తయారు చేయడమైన్ద్ధ. ఆ రోజుటి
ఇతివృతతుం ప్రకార్ుం గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు సుందర్శన్ సమయుంలో ముండల
స్వాయి టుంల ద్వవరా మరియు గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు సేోషన్రీ టుం ద్వవరా JBMV
కార్యక్రముంలో VDP/WDPన చరిేుంచ, దీనిని తద్ధగా ఆమోద్ధుంచ, గ్రామ
పుంచాయతీ/వారుు స్వాయి సేోషన్రీ టమ్ ద్వవరా 2019 జన్వరి 11వ తేదీన్ JBMV
ఆఖరి రోజున్ విడుదల చేయాలి.
3.

JBMV కార్యక్రముం 6వ విడత కార్యక్లాపాలు – JBMV 6వ విడత కార్యక్రముం
JBMV 5వ విడత మాద్ధరిగానే, రుండు సెటల కార్యక్లాపాలన క్లిగవుంటుంద్ధ.
2

3.1 కార్యక్లాపుం ‘A’ – ముండల స్వాయి బ్ృుందుం సుందర్శన్ - JBMV కార్యక్రముంలో
ముండల/మునిస్థపల్ బ్ృుందుం షెడ్యయల్ ప్రకార్ుం గ్రామ పుంచాయతీ/వారుున
సుందరిశుంచ, గ్రామ సభలన నిర్వహుంచ మరియు ముండల/మునిస్థపాలిట యొక్క
అనిి గ్రామ పుంచాయతీలు/వారుులన సుందరిశుంచాలి. ముండల స్వాయి సుందర్శన్
బ్ృుంద్వనికి

సుంబ్ుంధుంచన్

స్తచత

అజుండాన

1వ

అనబ్ుంధుంలో

పుందుపర్చడమైన్ద్ధ.
3.1.1 ముండల స్వాయి బ్ృుందుం సృష్ోుంచన్ ఆసుతలన సుందరిశుంచ, ఉదయుం సమయుంలో
గ్రామ న్డక్న నిర్వహుంచాలి మరియు మధయహి సమయుంలో గ్రామ సభన
నిర్వహుంచాలి. క్లిపుంచన్ మౌలిక్ సదుపాయాలు మరియు సుంపదలన తనిఖీ
చేస్థ, శ్ుంఖు స్వాపన్ చేయడానికి, ప్రార్ుంభోతసవాలు మొదలైన్వి ఏవైన్న ఉుంటే
వాటిని నిర్వహుంచడానికి ఈ గ్రామ న్డక్న నిర్వహుంచాలి. సవచఛ సుంక్రుంతిని
జరుపుకునేలా చూడటానికి ODF మరియు ODF+ స్థాతిని కూడా గ్రామ న్డక్
సమయుంలో సమీక్షుంచాలి.
3.1.2 2014, జూన్ నుండి అనిి శాఖల యొక్క అనిి పథకాలకు చుంద్ధన్ లబ్ధిద్వరుల
జ్ఞబ్ధతాన తెలుగులో తయారు చేస్థ, ద్వనిని ముండల స్వాయి బ్ృుందుం మరియు
గ్రామ స్వాయి బ్ృుంద్వనికి లభయుంగా ఉుండేటటల చేయాలి. మరియు ద్వనిని
పార్దర్శక్త మరియు చర్ే క్టసుం ప్రజల సమక్షుంలో ఉుంచాలి. జిలాల క్లెక్ోరు
ముుందుగానే సరిపడిన్నిి ప్రతలన ముద్రుంచ మరియు పుంపిణీ చేసేలా చూడాలి.
3.1.3 సమావేశ్ సమయుంలో చరిేుంచడుం క్టసుం వివిధ కార్యక్రమాలపై జిపి/వారుు స్వాయి
సుంతృపిత సర్వవ నివేద్ధక్న ఆర్.టి.జ.ఎస్ శాఖ సమకూర్ేవలస్థ ఉుంటుంద్ధ.
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3.1.4 ప్రదర్శన్ – 2014 నుండి స్వధుంచన్ విజయాలన మరియు తదుపరి 5
సుంవతసరాలకు సుంబ్ుంధుంచన్ VDP/WDPన ప్రధాన్ుంగా తెలియజేయడానికి
ముండల బ్ృుందుం సుందరిశుంచే రోజున్ ఒక్ ప్రదర్శన్న నిర్వహుంచాలి.
3.2 కార్యక్లాపుం ‘B’ – గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు లనిిుంటిలో ఆ రోజుటి ఇతివృతతుంపై
గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు స్వాయి రోజువారీ చర్ే క్టసుం గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు
సేోషన్రీ టమ్ - ఈ కార్యక్లాపానిి JBMV 5వ విడత సమయుంలో
ప్రార్ుంభిుంచడుం జరిగుంద్ధ. ఇద్ధ కొన్స్వగుతుంద్ధ. ఇుందులో గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు
స్వాయిలో సుంబ్ుంధత అపపగుంచన్ ఇతి వృతాతలపై ప్రతీ రోజూ చరిేుంచడమవతుంద్ధ.
గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు బ్ృుందుం, JBMV కార్యక్రముం ఆస్వుంతుం
సుంబ్ుంధత గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు స్వాయిలో ప్రతి రోజు సమావేశాలన
నిర్వహుంచాలి మరియు ఆ రోజుకు చుంద్ధన్ శ్వవత పత్రుం ఇతి వృతతుంపై చర్ేలు
జర్పాలి మరియు ప్రధాన్ స్తచక్లపై 2014, జూన్ నుండి స్వధుంచన్
విజయాలన, సుస్థార్ అభివృద్ధి లక్ష్యయలు (SDG), KV, SV మరియు శ్వవత
పత్రుం/రోజు వారీ ఇతివృతాతనికి సుంబ్ుంధుంచ విజన్ 2029 లన సమీక్షుంచాలి.
ప్రధాన్ సవాళ్ళళ, కీలక్ అుంశాలు, అతయన్ిత అభాయస్వలు, జ్ఞతీయ/అుంతరాాతీయ
అవారుులు మరియు బుంచ్ మారుకలపై కూడా చర్ే కేుంద్రీక్రిుంచాలి. సదరు చర్ేన
పర్సన్ ఇన్ ఛార్ా మరియు/లేద్వ గ్రామ కార్యదరిశ నిర్వహుంచాలి మరియు అటిో
ఇతివృతాతనికి విద్వయరుిలకు మరియు అనబ్ుంధ గ్రామస్వాయి ఉద్యయగులు ద్వనికి
సహక్రిుంచాలి. శాఖలతో సుంబ్ుంధుం లేకుుండా విఇఓ, విఆర్ఓ, ఉపాధాయయులు,
వయవస్వయ అధకారి, గ్రామ సహాయకుడు, పశు వైద్వయధకారి, బ్ధల్ క్లెక్ోరు, శానిటరీ
ఇన్పపక్ోరు వుంటి గ్రామస్వాయి/వారుు స్వాయి అధకారులుందరూ ఆశా వర్కరుల,
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ఎ.ఎన్.ఎుం, ఎ.డబులయడబులయ, స్వధకార్ మిత్రాలు, ఎన్.ఆర్.టిలు మరియు ఇతరులు,
సుంబ్ుంధత గ్రామ పుంచాయతీ/వారుులలో ఈ కార్యక్రమానికి రోజూ హాజరుకావాలి.
3.2.1 బ్హుళ్ ర్ుంగాలకు చుంద్ధన్ బ్ృుంద్వలు (MDTs) - 4 నుండి 5 గురు విద్వయరుిలు
మరియు ఉన్ిత విద్వయ శాఖ మరియు ఏపిఎస్ స్థ.హెచ్.ఇ చే ఏరాపట చేయబ్డిన్
ఒక్ బ్ృుందుం మరియు న్నయకుడుగా ఉన్ిటిో ఫ్యయక్ల్టో సభుయనితో కూడుకొని
ఉన్ిటిో బ్హుళ్ ర్ుంగాలకు చుంద్ధన్ బ్ృుంద్వలు (MDTs) గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు
బ్ృుంద్వలకు సహాయపడతాయి.
3.2.2 రోజూవారీ తాతాకలిక్ అజుండా 2వ అనబ్ుంధుంలో ఉుంద్ధ. కాగా, చర్ేన
న్డిపిుంచడానికి

బాధయత

వహుంచే

రోజువారీ

ఇతివృతాతలు,

శాఖలు

3వ అనబ్ుంధుంలో ఉన్నియి.
3.2.3 గ్రామ/వారుు స్వాయిలో ఈ కార్యక్లాపానిి సమన్వయపర్చడానికి గాన ప్రతీ గ్రామ
పుంచాయతీ/వారుుకు ఒక్ కార్యక్రమ నిర్వహణ క్మిటని జిలాల క్లెక్ోరుల ఏరాపట
చేయాలి. ఈ కార్యక్రమానిి సమన్వయపర్చడానికి సీనియర్ ఉపాధాయయుని
సేవలన కూడా తీసుక్టవాలి.
3.2.4 సుంబ్ుంధత శాఖ, రోజువారీ ఇతివృతతుంపై చర్ేకు వీలుక్లిపుంచడానికి శ్వవత పత్రానికి
సుంబ్ుంధుంచన్

అవసర్మైన్

గత

సమాచార్ుం

మరియు

స్వరాుంశానిి

సమకూరుసుతుంద్ధ.
3.2.5 రోజువారీ ఇతివృతతుంపై గౌర్వ ముఖయముంత్రి ప్రజలకు ప్రతి రోజూ ఒక్ ప్రతయక్ష
సుందేశానిి ఇస్వతరు. అుందుచేత, ప్రతీ జిపిలోని వేద్ధక్ వదద ఒక్ తెర్న ఏరాపట
చేయాలని మరియు గౌర్వ ముఖయముంత్రిగారి సుందేశానిి ప్రతయక్షుంగా ప్రస్వర్ుం
చేయడానికి ఏరాపట చేయాలని ఆదేశుంచడమయిుంద్ధ. తెర్న ఏరాపట చేస్థ,
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ప్రతయక్ష ప్రస్వరానిి అనసుంధాన్ుం చేయడానికి ఏపి ఫైబ్ర్ న్పట్ కార్పపర్వషన్
సహాయానిి అుంద్ధుంచ, అవసర్మైన్ ఏరాపటలన చేసుతుంద్ధ.
3.2.6 గ్రామ న్డక్ - ఏరాపట చేస్థన్ మౌలిక్ సదుపాయాలు, ఆసుతలన తనిఖీ
చేయడానికి, శ్ుంఖుస్వాపన్లు చేయడానికి ప్రార్ుంభోతసవాలు మొదలగు వాటి
నిమితతుం JBMV సమయుంలో ప్రధాన్ుంగా గ్రాముం/వారుు బ్ృుందుంతో పాటగా
ముండల బ్ృుందుం సుందరిశుంచే రోజున్ గ్రామ న్డక్న చేపటాోలి. సవచఛ సుంక్రతిని
జరుపుకొనే ఉదేదశ్ుంతో గ్రామ న్డక్ సమయుంలో ఓడిఎఫ్ మరియు ఓడిఎఫ్ + స్థాతిని
కూడా సమీక్షుంచాలి.
3.2.7 స్వానిక్ బ్ృుంద్వలు, క్ళాజ్ఞత బ్ృుంద్వలన వినియోగుంచుకొుంటూ ప్రతి గ్రాముంలో
ఒక్ రోజున్ స్వుంసకృతిక్ కార్యక్రమాలు నిర్వహుంచాలి. JBMV కార్యక్రముం
సమయుంలో అనిి గ్రామ పుంచాయతీలు, వారుులలో చేయడానికి అవసర్మైన్నిి
క్ళాజ్ఞత బ్ృుంద్వలన పరాయటక్, స్వుంసకృతిక్ శాఖ పుంపాలి. పరాయటక్ శాఖ
క్ళాజ్ఞత

బ్ృుంద్వల

విషయాుంశ్ుం,

JBMV

యొక్క

ముఖ్యుంశాలకు

సుంబ్ుంధుంచన్దై ఉుండేలా చూడాలి.
3.2.8 గ్రామ స్వాయి పోటలు : అుంతేకాకుుండా, విద్వయ శాఖతో సుంప్రద్ధుంచ స్వుంసకృతిక్
శాఖ ప్రతి గ్రామ పుంచాయతీ/వారుులో ముఖయుంగా JBMV చవరి తేదీన్ అన్గా,
2019, జన్వరి 11 తేదీన్ చర్ే/వాయస ర్చన్/చత్ర లేఖన్ుం/ర్ుంగోలి వుంటి
పోటలన నిర్వహుంచాలి.
3.2.9 అవారుులు : గ్రామ అభివృధ ప్రణాళిక్న గ్రామ ద్వర్శనిక్త పత్రుంగా చేపటోడుంతో
పాటగా పరాయటక్, స్వుంసకృతిక్ శాఖ JBMV చవరి తేదీన్ అన్గా 2019, జన్వరి
11వ తేదీన్ వివిధ పోటలలో గెలిచన్ విజేతలకు అవారుులన ఇవావలి.
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3.2.10 పుడ్ ఫెస్థోవల్ – పరాయటక్, స్వుంసకృతిక్ శాఖ జ్ఞరీ చేయనన్ి మార్గదర్శకాల
ప్రకార్ుం ఒక్ రోజున్ పుడ్ ఫెస్థోవల్ న నిర్వహుంచాలి.
3.3 5 కె ర్న్ – 2019, జన్వరి 6వ తేదీ, ఆద్ధవార్ుం ఉదయుం 6:30 గుంటల నుండి
7 : 30 గుంటల వర్కు ప్రతి ముండల ప్రధాన్ కార్యస్వాన్ుం మరియు మునిస్థపాలిటలో
5 కె ర్న్ న నిర్వహుంచాలని నిర్ణయిుంచడమయిుంద్ధ. ఈ ర్న్ క్టసుం జిలాల క్లెక్ోరుల
అవసర్మైన్ ఏరాపటల చేయాలి.
3.4 ఫిరాయదులు – స్వమాజిక్, వయకితగత అుంశాలు రుండిుంటికి సుంబ్ుంధుంచన్ ఆరిాకేతర్
ఫిరాయదులన JBMV కార్యక్రముం సమక్షుంలోనే పరిషకరిుంచబ్డేలా చూడాలని అనిి
శాఖలన క్టర్డమయిుంద్ధ.
3.4.1 ముండల బ్ృుందుం సుందర్శన్ క్ుంటే ముుందే గ్రాముం/వారుు స్వాయి బ్ృుందుం
ఫిరాయదులకు సుంబ్ుంధుంచన్ విజాపుతలన సీవక్రిుంచడానిి ప్రార్ుంభిుంచ, సౌక్రాయర్ిుం
వాటిని ముుందుగానే అుందుబాటలో వుండే విధుంగా సుంక్లన్ుం చేయాలని
ప్రతిపాద్ధుంచడమయిన్ద్ధ.
3.4.2 సుంబ్ుంధత తహసీలాదరు/ఎుంపిడిఓ (ముండలుం/వారుు స్వాయి బ్ృుందుం న్నయకుడు)
ఫిరాయదులన సీవక్రిుంచ, ప్రతి ఫిరాయదులుకి సుంబ్ుంధుంచన్ దర్ఖ్సుతన స్వకన్ చేస్థ,
ఆర్.టి.జి శాఖ సమకూరిేన్ వెబ్ పోర్ోల్ లో అప్ లోడ్ అయ్యయలా చూడటానికి
బాధయత

క్లిగవుంటారు.

ఫిరాయదులుకి

సుంబ్ుంధుంచన్

దర్ఖ్సుతలో

దర్ఖ్సుతద్వరుని ఆధార్ సుంఖయన తీసుక్టవాలి.
3.4.3 రోజువారీ ప్రాతిపద్ధక్న్ (అదే రోజు స్వయుంత్రుం) అనిి ఫిరాయదుల వివరాలన అప్
లోడ్ చేయాలి.
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3.4.4 ఫిరాయదుల పరిష్కకరానిి రోజువారీ ప్రాతిపద్ధక్న్ పర్యవేక్షుంచడమవతుంద్ధ.
సుంబ్ుంధత శాఖలు, జిలాల పరిపాలన్న యుంత్రాుంగుం ఫిరాయదుల పరిష్కకరానికి
సుంబ్ుంధుంచన్ తదన్ుంతర్ చర్యలన పరిశీలిుంచాలి.
3.4.5 ఈ విషయుంలో ఐటిఇ &స్థ శాఖ కార్యదరిశ/స్థఇఓ ఆర్.టి.జి సవివర్
మార్గదర్శకాలన జ్ఞరీ చేస్వతరు.
3.4.6 జిలాల పరిపాలన్న యుంత్రాుంగుం ప్రసుతత JBMV కార్యక్రముం ప్రార్ుంభానికి ముుందే
మునపటి

JBMV

విడతలలో

పుండిుంగులో

ఉన్ి

అనిి

ఫిరాయదులు

పరిషకరిుంచబ్డేలా చూడాలి.
3.5 కార్య విధాన్పర్మైన్ – మార్గదర్శకాలు
3.6 కార్యక్రముం కాలవయవధ – కార్యక్రముం కాలవయవధ 2019, జన్వరి 2వ తేదీ నుండి
11వ తేదీ వర్కు ఉుంటుంద్ధ. గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు సుందర్శన్లు 2019, జన్వరి
2వ తేదీన్ ప్రార్ుంభమై 2019, జన్వరి 11వ తేదీ వర్కు కొన్స్వగుతాయి.
3.7 వరితుంపు – జిలాల క్లెక్ోరు ప్రతి ముండలుం/మునిస్థపాలిట క్టసుం ప్రతీ బ్ృుందుం రోజుకు
ఒక్ గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు చొపుపన్ కార్యక్రముం సమయుంలో అనిి గ్రామ
పుంచాయతీలు/వారుులు సుందరిశుంచడానికి అవసర్మైన్ సుంఖయలో బ్ృుంద్వలన
ఏరాపటచేయాలి. చాల చన్ి గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు ఉన్ి అస్వధార్ణ
పరిస్థాతలలో జిలాల క్లెక్ోరు నిర్ణయిుంచదగు విధుంగా ప్రతీ బ్ృుందుం/ రోజుకు రుండు
గ్రామ పుంచాయతీలు/వారుుల చొపుపన్ కార్యక్రమానిి రూపుంద్ధుంచవచుే.
3.8 సుందర్శన్ షెడ్యయలు – జిలాల క్లెక్ోరుల ప్రతి బ్ృుందుం యొక్క షెడ్యయలున
ముుందుగానే తయారు చేయాలి. గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు సుందర్శన్ల షెడ్యయలుకు
విసతృత

ప్రచారానిి

క్లిపుంచాలి.

అుంతేగాక్

సుంబ్ుంధత

గ్రామ

పుంచాయతీలు/వారుులకు బాగా ముుందుగానే తెలియజేయాలి. సమాచార్ుం క్టసుం
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మరియు సుందర్శన్లన పర్యవేక్షుంచడుం క్టసుం ఆర్.టి.జి యొక్క నిర్వదశత వెబ్ సైట్
లో కూడా షెడ్యయలున అప్ లోడ్ చేయాలి.
3.9 సుందర్శన్ బ్ృుంద్వలు
3.9.1 ముండల స్వాయి సుందర్శన్ బ్ృుందుం – బ్ృుంద్వనికి ఎుంపిడిఓ, తహసీలాదర్
మొదలగువుంటి సీనియరు ముండల స్వాయి అధకారులు నేత్రుతవుం వహుంచాలి. క్షేత్ర
స్వాయి ఆవశ్యక్తన బ్టిో జిలాల క్లెక్ోరు ముండల స్వాయి అధకారులన అర్ివుంతుంగా
బ్ృుంద్వల మధయ పుంపిణీ చేయాలి. ఆ విధుంగా ఏరాపట చేయబ్డిన్ బ్ృుంద్వలు
అనిి ముఖయమైన్ శాఖలకు ముండలస్వాయి బ్ృుంద్వల రుండిుంటికి (అనిిుంటికీ)
ప్రాతినిధయుం వహస్వతయి. గ్రామ స్వాయి అధకారులైన్ పుంచాయతీ కార్యదరిశ, వి.ఇ.ఓ,
వి.ఆర్.ఓ, వయవస్వయ అధకారి, పశువైదయ అధకారి అుందరూ సుంబ్ుంధత గ్రామ
పుంచాయతీలలోని జబ్ధ కార్యక్రమానికి హాజరుకావాలి. అధకారులతో పాటగా
ఆశావర్కరుల, ఎఎన్ఎుం, ఎడబులయడబులయ, స్వమర్ో విలేజ్ పార్ోన్రుల, స్వధకార్ మిత్రాలు,
ఎన్.ఆర్.టిలు మరియు జిలాల క్లెక్ోరు అవసర్మని అభిప్రాయపడిన్టలగా ఎవర్వని
ఇతర్ స్థబ్బుంద్ధని బ్ృుందుంలో చేరుేక్టవచుేన.
3.9.2 ముండల స్వాయి బ్ృుందుం సభుయలుందరూ ఆయా సుందరాానిిబ్టిో ఎుంపిడిఓ లేద్వ
తహసీలాదరు ఆధవర్యుంలో క్లిస్థక్టోగా పుంచాయతీలనిిుంటిని, గ్రామాలనిిుంటిని
సుందరిశస్వతరు.
3.9.3 పటోణ బ్ృుందుం – జిలాల క్లెక్ోర్లతో సుంప్రద్ధుంచ మునిస్థపల్ క్మీషన్రుల కార్యక్రముం
సమయుంలో ప్రతి మునిస్థపాలిటలో గల వారుులనిిుంటిని సుందరిశుంచడానికి
అవసర్మైన్నిి బ్ృుంద్వలన ఏరాపట చేయడుం జరుగుతుంద్ధ.
3.9.4 మునిస్థపల్ వారుు /మునిస్థపల్ కార్పపర్వషన క్మిట కూడా కార్యక్రముంలో
పాల్గుంటుంద్ధ. వారుు సభుయడు, బ్ధలుల క్లెక్ోరు, శానిటరీ ఇన్పసెక్ోర్, జూనియర్
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ఇుంజనీరు, స్వమర్ో వారుు పార్ోన్ర్లతో కూడిన్ బ్ృుందుం సభుయలు మరియు సుంబ్ుంధత
ఇతర్ అధకారులు మునిస్థపల్ క్మీషన్రు న్నయక్తవుంలో క్లిస్థన్టలగా మునిస్థపల్
పటోణాలలోని వారుులనిిుంటిని సుందరిశస్వతరు.
3.10 ఇతి వృతతుం ఆధారిత చర్ే క్టసుం గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు స్వాయి సేోషన్రీ బ్ృుందుంగ్రామ కార్యదరిశ/పర్సన్ ఇన్ ఛార్ా గ్రామ స్వాయిలో అనబ్ుంధుంలో పేర్పకన్ి విధుంగా
ఇతివృతత అనసుంధాన్ వయకుతల చర్ేన సమన్వయపరాేలి. జిలాల క్లెక్ోరు సుంబ్ుంధత
లైన శాఖల గ్రామ/వారుు స్వాయి అధకారులు గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు స్వాయిలో
కార్యక్రమానిి సమన్వయపర్వేలా చూడాలి.
3.10.1 ఆ రోజున్ గల ఇతివృతతుంపై చర్ే జర్పడానికి ప్రధానోపాధ్యయడు లేద్వ
ఉపాధాయయుడు లేద్వ MDT సభుయడు లేద్వ శాఖ స్వాయి అధకారి రిసోర్స పర్సన్
గా వయవహర్హుంచాలి. ఈ రిసోర్స పర్సన్కు సుంబ్ుంధత శాఖలు ముుందుగా శక్షణ
ఇవావలి. శ్వవత పత్రుం సుంక్షపితని నేపధాయుంశ్ుంగా ఉపయోగుంచుక్టవాలి.
3.10.2 ముండల స్వాయి సుందర్శన్ బ్ృుందుం కార్యక్రముం మరియు గ్రామ స్వాయి ఇతి
వృతత ఆధారిత చర్ే మధయ అతివాయపతుంగా ఉుంటుంద్ధ. కార్యక్లాపాల రుండిుంటి
అజుండాకు తగన్ వరితుంపు ఉుండేలా చూస్తత ఏక్కాలుంలో జర్పడానికి ఈ రుండు
కార్యక్రమాలన సమన్వయపర్చవలస్థన్ద్ధగా కొర్డమైన్ద్ధ.
4.

వివిధ స్వాయిలలో బాధయత గల అధకారులు
4.1 జిలాల పుంచాయతీ అధకారి మరియు JBMV కార్యక్రముం సమన్వయుం క్టసుం
ఏరాపటయిన్ జిలాలల స్వాయి క్మిట మదదతతో జిలాల స్వాయిలో కార్యక్రమానికి జిలాల
క్లెక్ోరు బాధయత వహస్వతరు.
4.2 స్వధార్ణ పరిపాలన్ శాఖచే నియమిుంచబ్డిన్ సీనియర్ అధకారులు నిర్వదశత
రవెనూయ డివిజన స్వాయిలో కార్యక్రముం నిర్వహణ క్టసుం బాధయత వహస్వతరు.
10

4.3 సుంబ్ుంధత ముండలాల స్వాయిలో JBMV కార్యక్రముం నిర్వహణ క్టసుం ముండల
అభివృద్ధి అధకారి మరియు మునిస్థపాలిట స్వాయిలో JBMV కార్యక్రముం నిర్వహణ
క్టసుం మునిస్థపల్ క్మీషన్రు బాధయత వహస్వతరు. ఈ అధకారులు కార్యక్రమానిి
ఏరాపట చేయడానికి మరియు విజయవుంతుంగా నిర్వహుంచడానికి అనిి విధాలా
బాధయతవహస్వతరు.
4.4 జిలాల క్లెక్ోరు జన్మభూమి – మా ఊరు కార్యక్రముంలో ప్రతిరోజూ పై కార్యక్రమాలలో
పాల్గన్డానికి

విద్వయవేతతలు,

ప్రముఖ

వయకుతలు/విషయాుంశ్

నిపుణులన

ఆహావనిుంచేలా చూడాలి.
4.5 జిలాల

క్లెక్ోరు

JBMV

కార్యక్రముంలో

క్రియశీలక్

భాగస్వవమయుం

క్టసుం

ఎన్.ఆర్.టిలు/ఎన్.ఆర్.ఐలన ఆహావనిుంచేలా చూడాలి.
4.6 ఇతి వృతాతలు మరియు శ్వవత పత్రాలపై చర్ే క్టసుం నేపధయ అుంశానిి సుంబ్ుంధత
శాఖలు సమకూరాేలి. గ్రామ స్వాయిలో చర్ే క్టసుం శ్వవత పత్రుం సుంక్షపితని తెలుగులో
2/3 పుటలలో శాఖ సమకూరాేలి మరియు గ్రామ స్వాయి రిసోర్స పర్సన్కు
శక్షణన ఇచేేలా కూడా చూడాలి.
4.7 సుంబ్ుంధత జిలాల క్లెక్ోరు మరియు ప్రతేయక్ ప్రధాన్ కార్యదరిశ/ ముఖయకార్యదరిశ
జన్మభూమి కార్యక్రమ సమయుంలో ఆరోగయ శబ్ధరాలు మరియు పశువైదయ శబ్ధరాలు
నిర్వహుంచేలా చూడాలి.
4.8 పరాయటక్ స్వుంసకృతిక్ శాఖ కార్యదరిశ అనిి గ్రామ పుంచాయతీలు/వారుులలో
స్వుంసకృతిక్ కార్యక్రమాలు మరియు ఇతర్ పోటలన మరియు నిర్ణయిుంచన్
స్వాయిలో ఆ మేర్కు పుడ్ ఫెస్థోవల్స న సమన్వయపర్వేలా చూడాలి.
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4.9 ముఖయకార్యదరిశ/స్థఇఓ ఆర్.టి.జి శాఖ JBMV నిర్వహణకు సుంబ్ుంధుంచన్
రోజువారీ సమాచార్ుం సేక్ర్ణ క్టసుం వేద్ధక్న ఏరాపట చేస్థ, ఆసుతలు, లబ్ధిద్వరుల
జ్ఞబ్ధతాన సవివర్ుంగా సుంగ్రహపర్ేడుం జరుగుతుంద్ధ.
4.10 ఉన్ిత విద్వయ శాఖ MDT మరియు ఫ్యయక్ల్టో సభుయల నియామక్ుం, శక్షణ,
సమన్వయుం క్టసుం బాధయత వహసుతుంద్ధ.
4.11 యువజన్నభుయదయుం, క్రీడల శాఖ ప్రతేయక్ ప్రధాన్ కార్యదరిశ క్రీడా కార్యక్రమాలన
సమన్వయపరాేలి.
4.12 పుంచాయతీరాజ్ శాఖ ముఖయకార్యదరిశ VDP గ్రామస్వాయి చర్ే మరియు ఆఖరి
రోజున్ ద్వని పాటిుంపు క్టసుం బాధయత వహస్వతరు.
4.13 MA&UD శాఖ ముఖయకార్యదరిశ WDP వారుు స్వాయి చర్ే మరియు ఆఖరి రోజున్
ద్వని పాటిుంపు క్టసుం బాధయత వహస్వతరు.
5.

JBMV కార్యక్రమానిి పర్యవేక్షుంచడుం.
5.1 జిలాల స్వాయి క్ుంట్రోలు రూుం – జిలాల క్లెక్ోరుల ఆర్.టి.జి తో సుంప్రద్ధుంచ జిలాల
స్వాయిలో క్మాుండ్ క్ుంట్రోలు రూమ్ న ఏరాపట చేయాలి. ఇద్ధ JBMV కార్యక్రముం
వాయపతుంగా అనిి గ్రామ పుంచాయతీలు/వారుులలో బ్ృుంద్వల కార్యక్లాపాలన
నిశతుంగా

పర్యవేక్షస్తత,

సుందర్శన్లన

సమన్వయపరుసుతుంద్ధ.

స్వుంకేతిక్

సమసయలన పరిషకరిుంచడానికి మరియు డేటాన స్వఫీగా ప్రస్వర్ుం చేయడానికి
ప్రతి జిలాల స్వాయి క్ుంట్రోలు రూమ్ కు ఆర్.టి.జి ఒక్ వయకితని న్నమినేట చేయాలి.
5.2 ఉన్ిత విద్వయశాఖ ఒక్ జిలాల అనసుంధాన్ అధకారిని న్నమినేట చేయాలి. ఈయన్
MDTల ఏరాపట, శక్షణ మరియు MDTల కార్యక్లాపాలన సునిశతుంగా
పర్యవేక్షస్వతరు. జిలాల అనసుంధాన్ అధకారి జిలాల క్లెక్ోరుకు రిపోరుో చేయాలి.
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5.3 రాష్ట్ర స్వాయి క్ుంట్రోలు రూుం : ప్రణాళిక్ శాఖ, ఆర్.టి.జి.ఎస్ శాఖల నుండి
అధకారులతో ఆర్.టి.జి కేుంద్రుంలో (మొదటి అుంతసుత, బాలక్ట-I, సచవాలయుం) ఒక్
రాష్ట్ర స్వాయి క్ుంట్రోలు రూుంన ఏరాపట చేయడమవతుంద్ధ. ఇతి వృతతలనిిుంటికి
చుంద్ధన్ శాఖలన నిరిిషో తేద్ధన్ రాష్ట్ర స్వాయి క్ుంట్రోలు రూుంకు ఒక్ సీనియరు
అధకారిని పుంపవలస్థుంద్ధగా క్టర్డమయిుంద్ధ. ప్రణాళిక్, ఆర్.టి.జి శాఖ స్థబ్బుంద్ధని
సుంప్రద్ధుంచవలస్థన్ వివరాలు ఈ క్రిుంద్ధ విధుంగా ఉన్నియి.
1. ఎ. కాళీ ప్రస్వద్, జూయిుంట్ డైరక్ోర్ – ప్రణాళిక్ శాఖ-9849901508
2. డి. శ్రీనివాసరావ, డిప్యయట డైరక్ోర్ – ప్రణాళిక్ శాఖ – 9989774481
3. కె. సతయన్నరాయణ, అస్థసెోుంట్ డైరక్ోర్ – ప్రణాళిక్ శాఖ – 9100797133
4. ఎస్. భీమరాజు, రీసెర్ే ఆఫీసర్ – ప్రణాళిక్ శాఖ – 9948227721
5. ప్రణాళిక్ శాఖ మెయిల్ ఐడి – planning7department@gmail.com
6. ఎస్.

ఇుందు

వర్ప్రస్వద్,

ప్రాజకుో

మేనేజరు

–

ఆర్.టి.జి.ఎస్

–

seerla.indhu@gmail.com
7. జ. రామ్, ప్రాజకుో క్టఆరిునేటర్ – ram.janyavula@gmail.com
8. కాల్ సెుంటర్ (ఆర్.టి.జి) : 1100
6.

ప్రచార్ుం – ప్రభుతవ కార్యక్రమాలలో స్వధుంచన్ విజయాలన

మరియు

పుంచాయతీ/వారుులలో VDP/WDPలన అనిి గ్రామ పుంచాయతీలు/వారుులలో గోడ
వ్రాతలు /పలకీసలు, శ్వవత పత్రాలపై చర్ేకు సుంబ్ుంద్ధత మెటరియల్ మరియు ఇతర్
క్ర్పత్రాల ముద్రణ, పుంపిణీ I&PR శాఖ బాధయత వహసుతుంద్ధ. రాష్ట్ర స్వాయి ప్రభుతవ
విజయాలన సైతుం రాష్ట్ర వాయపతుంగా ప్రముఖ ప్రదేశాలలో ప్రదరిశుంచడమవతుంద్ధ.
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7.

బ్డ్జాట్ సుంబ్ుంధ మదదత – JBMV కార్యక్రమానిి నిర్వహుంచడుం క్టసుం ప్రతి జిలాలకు
రూ.1.00 క్టటి మొతాతనిి సమకూర్ేడమయిుంద్ధ.

8.

డేటా సేక్ర్ణ, ప్రస్వర్ుం – ఆర్.టి.జి శాఖ సవివర్ మార్గదర్శకాలు, కార్యవిధాన్నలన
విడిగా జ్ఞరీ చేయడమవతుంద్ధ. ఏమైన్పపటికీ డేటా సుంక్షపితని రోజూ స్వయుంత్రుం
6 గుంటలకు అప్ లోడ్ చేయాలి. ఆర్.టి.జి శాఖ JBMV కార్యక్రముం పనితీరు
ఆధార్ుంగా గ్రామ పుంచాయతీ/వారుున వరీగక్రిసుతుంద్ధ.

9.

స్వధార్ణ స్తచన్లు
9.1 జన్మభూమి – మా ఊరు కార్యక్రముంపై శాఖలనిిుంటికి జిలాల స్వాయిలో పున్ఃశ్ేర్ణ
కార్యక్రమానిి నిర్వహుంచడమవతుంద్ధ.
9.2 జిలాల క్లెక్ోర్, SDG, SV, KV, గ్రామాభివృద్ధి ప్రణాళిక్లు, సన్నిహక్ కార్యక్లాపాలు,
ఇబ్బుందుల నివార్ణ మున్ిగువుంటి రోజువారీ ఇతి వృతత ఆధారిత చర్ేకు సన్ిదిత
క్టసుం పటోణ స్వాయి / ముండల స్వాయి బ్ృుంద్వలనిిుంటికి గ్రామ స్వాయిలో జన్మభూమి –
మా ఊరు కార్యక్రముంపై శక్షణ నిర్వహుంచాలి.
9.3 జన్మభూమి ప్రసుతత విడత యొక్క ముఖ్యుంశాలు మరియు వారి పాత్ర, బాధయతలపై
అవగాహన్ క్లిపుంచడానికి గ్రాముం/వారుు అధకారులుందరికీ ముండల / మునిస్థపల్
స్వాయిలో శక్షణ కార్యక్రమానిి నిర్వహుంచేలా కూడా జిలాల క్లెక్ోరు చూడాలి.
9.4.జిలాల క్లెక్ోరు గ్రామ పుంచాయతీ/ వారుు క్టసుం ముండల స్వాయిలో రిసోర్స పర్సన్న
గురితుంచడమవతుంద్ధ. ముండల స్వాయిలో ఇతర్ నోడల్ అధకారులతో పాటగా
సుంబ్ుంధత శాఖలచే ఇతి వృతాతలు/శ్వవత పత్రాలపై శక్షణన ఇవవడమవతుంద్ధ.
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9.5 వయయానిి అభిలషణీయుంగా వినియోగుంచుక్టవడానికి వీలుగా తగన్ పరిమాణుంలో
ముండలుం/మునిస్థపల్ బ్ృుందుం ఒకే ఒక్ వాయన్/వాహన్ుంలో ప్రయాణుంచాలి. ప్రసుతతుం
ఉన్ి ప్రభుతవ ప్రమాణాల ప్రకార్ుం న్పలలో సుందర్శన్ క్టసుం అవసర్మైన్ వాహన్నలన
అద్దదకు తీసుక్టన్గలరు.
9.6 కార్యక్రముం సమయుంలో ఇబ్బుందులు మరియు ఇచేన్ ఏవేని అభయర్ిన్లన
పరిషకరిుంచడానికి అవసర్మైన్ ఏదేని ఆరిాక్ అవసర్తన స్వధార్ణుంగా సుంబ్ుంధత
శాఖల రగుయలరు బ్డ్జాట్ ల నుండి మాత్రమే వయయానిి భరిుంచడమవతుంద్ధ.
9.7 జిలాల క్లెక్ోర్లుందరూ కార్యక్రముం నిర్వహణపై రోజూవారీగా ఆ రోజు ముగుంపు
సమయానికి సమాచారానిి ఈ ఉదేదశ్ుం క్టసుం అభివృద్ధదపరిేన్ వెబ్ సైట్ లో
సమకూర్ేడానికి ఏరాపటల చేయాలి.
9.8 లక్ష్యయలన స్వకార్ుం చేసుక్టవడానికి, కార్యక్రముం ఇతివృతతుం, విషయుంశాలన
అనసరిుంచాలని మరియు ఆుంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పుండుగ అయిన్ సుంక్రుంతి పుండుగగా
పరిణమిసుతన్ిటిో పుండుగ స్తపరితతో కార్యక్రమానిి నిర్వహుంచాలని జిలాల క్లెక్ోర్లుందరికి
సలహా ఇవవడమయిుంద్ధ. ప్రజలు, ప్రజ్ఞ ప్రతినిధ్యలు, గ్రామ స్వాయి అధకారులు మొదలగు
వార్ుందరిని తగురీతిగా భాగస్వవములన చేస్తత అనిి గ్రామపుంచాయతీలు /
వారుులలో కూచప్యడి, ర్ుంగోలి, ఫుడ్ పస్థోవల్స, గ్రామీణ క్రీడలు మొదలగువాటిని
నిర్వహుంచడుం ద్వవరా ఆుంధ్రప్రదేశ్ సుసుంపన్ిమైన్ సుంప్రద్వయుం, సుంసకృతిని
ప్రతిబ్ధుంబ్ధుంపచేయాలి.
అనిల్ చంద్ర పునేఠ
పరభుత్వ పరధాన కార్యద్ర్శి
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అనబ్ుంధుం – I
కార్యక్లాపుం – A క్రిుంద ముండల/మునిస్థపల్ స్వాయి సుందర్శన్ బ్ృుందుం క్టసుం స్తచత అజుండా

(ఎ) గ్రామ న్డక్న్
(బ్ధ) ఈ క్రిుంద స్తచుంచన్ ఎజుండా ప్రకార్ుంగా గ్రామ సభ.
వరుస

అజుండా

కాల వయవధ

సుంఖయ
1

ప్రార్ిన్

5 నిమిష్కలు

2

కార్యక్రముం యొక్క ఎజుండా రూపు ర్వఖ

5 నిమిష్కలు

3

గౌర్వ ముఖయముంత్రి సుందేశ్ుం

10 నిమిష్కలు

4

JBMV ప్రతిజా

5 నిమిష్కలు

5

లబ్ధిద్వరులు మరియు సృష్ోుంచన్ ఆసుతల జ్ఞబ్ధతాన 30 నిమిష్కలు
ప్రక్టిుంచడుంతో పాట వివిధ కార్యక్రమాల క్రిుంద
ప్రభుతవుం స్వధుంచన్ లక్ష్యయల ప్రగతి

6

రోజువారి ఇతి వృతతుం, శ్వవత పత్రాలకు సుంబ్ుంధుంచన్ 30 నిమిష్కలు
చర్ే

7

గ్రామీణాభివృద్ధి ప్రణాళిక్/వారుు అభివృద్ధి ప్రణాళిక్పై చర్ే 30 నిమిష్కలు

8

కార్యక్రముం సుంతృపిత సర్వవ నివేద్ధక్

10 నిమిష్కలు

9

ఫిరాయదులపై (ATR) తీసుకున్ి కారాయచర్ణ నివేద్ధక్

10 నిమిష్కలు

10

వివిధ శాఖలలో స్వధుంచన్ లక్ష్యయలపై ప్రదర్శన్

కార్యక్రమానికి
సమాుంతర్ుంగా

11

i. ఆరోగయ శబ్ధరాలు

కార్యక్రమానికి

ii. పశువైదయ శబ్ధరాలు

సమాుంతర్ుంగా
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అనబ్ుంధుం – II
కార్యరూపుం – B క్రిుంద్ధ జిపి/వారుు స్వాయి బ్ృుందుం స్తచత అజుండా.
వరుస

అజుండా

సుంఖయ
రోజువారీ కార్యక్లాపుం
1

ప్రార్ాన్

2

గౌర్వ ముఖయముంత్రి సుందేశ్ుం (ప్రతయక్ష ప్రస్వర్ుం)

3

రోజువారీ ఇతివృతతుం మరియు శ్వవతపత్రుంపై చర్ే మరియు
రోజువారీ ఇతివృతాతనికి సుంబ్ుంధుంచ లబ్ధదద్వరునితో చర్ే
జన్వరి 11, 2019 తేదీన్ ఒక్స్వరి 6వ విడత JBMV

1

స్వుంసకృతిక్ కార్యక్రముం

2

చర్ే/వాయసర్చన్/చత్ర లేఖన్ుం వుంటి గ్రామ పుంచాయతీ/వారుు
స్వాయి పోటలు

3

ముగుగల పోటలు
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అనబ్ుంధుం – III
02-01-2019 నుండి 11-01-2019 వర్కు 2019 మా ఊరు 6వ విడత జన్మభూమి –
ప్రతిపాద్ధత అుంశాలు
వరుస

తేదీ

విషయుం

విషయ క్ట-ఆరిునేటరు / మదిత

సుంఖయ
1

శాఖలు
02-01-2019

VIADUCT రాష్ట్ర పున్ర్ వయవసీాక్ర్ణపై క్ర్పత్రాల శ్రీ ప్రేమ చుంద్రారడిు, ముఖయకార్యదరిశ
విడుదల


2

03-01-2019

రాష్ట్ర పున్ర్ వయవసీాక్ర్ణ విషయాలు

రాష్ట్ర ఆరిాక్ విషయాలు, ఆరిాక్ వృద్ధి


04-01-2019

కార్యదరిశ, ప్రణాళిక్ శాఖ,
ఆరిాక్ శాఖ కార్యదరిశ (ఇఓ)

రాష్ట్ర ఆరిాక్ అుంశాలు


3

(ఇ.ఓ) ఎస్.ఆర్

ఆరిాక్ వృద్ధి

ప్రజల

సుంతృపితని

పుంచడుంతో

పాట

స్వుంఘిక్ స్వుంఘిక్ సుంక్షేమ ముఖయ కార్యదరిశ

స్వధకార్త మరియు సుంక్షేముం.

మరియు ఇతర్ సుంక్షేమ శాఖల

ప్రతయక్ష ప్రయోజన్ుం

కార్యదరుశలు,



100 శాతుం ర్వషన



ఎన్.టి.ఆర్ భరోస్వ పిుంఛనలు



చుంద్రన్ి బీమా





సేవలు

చుంద్రన్ి పళిలకానక్
గృహనిరామణుం
స్వకలర్ ష్పుపలు, హాసోళ్ళళ



జన్మభూమి



ఆదర్ణ

శాఖ కార్యదరిశ.
ఎుంఎ &యుడి ముఖయ కార్యదరిశ.
ఎుండి మెపామ
ఎల్.టి.ఇ &ఎఫ్ ప్రతేయక్ ప్రద్వన్
కార్యదరిశ.



అన్ి కాయుంటనల



మధాయహి భోజన్నలు



పేదరిక్ుం పై గెలుపు



స్థఇఓ ఎస్.ఇ.ఆర్.పి గృహ నిరామణ

ఎస్.స్థ/ఎస్.టి కుటుంబాలకు 100 యూనిటల
ఉచత విదుయతత

4

05-01-2019

రైతల సుంక్షేముం ఆహార్ భద్రత, అదన్పు విలువ మరియు వయవస్వయ శాఖ ముఖయకార్యదరిశ.
సర్ఫరా పర్ుంపర్


ఉద్వయన్వన్
ఎ.హెచ్.డి.డి

రైతల సుంక్షేముం
18

శాఖ

కార్యదరిశ
&

/
ఎఫ్



జడ్.బ్ధ.ఎన్.ఎఫ్



వయవస్వయ,
ఉద్వయన్వన్,



5

06-01-2019

ముఖయకార్యదరిశ
(వయవస్వయ, ఆహార్ ప్రాసెస్థుంగ్ కార్యదరిశ

అనబ్ుంధ
పశుగణ

మరియు

మతయ

పరిశ్రమలు) ర్ుంగాలు
ఊబ్రైజేషన్ & డుంగ్
ఆహార్ ప్రాసెస్థుంగ్

సహజ వన్రుల నిర్వహణ, నీటి భద్రత, జీవన్ & హరిత జల వన్రుల శాఖ కార్యదరిశ
దృక్పధుం యొక్క న్నణయత

ఇ.ఎఫ్.ఎస్ &టి ముఖయ కార్యదరిశ



భూగర్ా జలుంతో క్లుపుకొని నీటిని నిర్వహణ



హరిత విసతృతి



పున్ర్ వినియోగ ఇుంధన్ుం





ఇుంధన్ శాఖ ముఖయ కార్యదరిశ

కాలుషయుం (గాలి, నీరు, శ్బ్ిుం)
వాతావర్ణ మారుప
పరాయవర్ణ కార్యక్రమాలు

(ఇ-

వాహన్నలతో క్లిపి)
6

07-01-2019

మాన్వ వన్రుల అభివృద్ధి మరియు రాష్ట్ర జ్ఞాన్ విదయ పాఠశాల విద్వయ శాఖ ప్రతేయక్ ప్రధాన్
ఆరోగయుం మరియు పౌష్ోకాహార్ుం పిపిపి తోపాట కార్యదరిశ,
ఐఎుంఆర్, ఎుంఎుంఆర్, అనిమియ, పోషకాహార్ లోపుం ఆరోగయ
మరియు ఇతర్ ఆరోగయ సుంబ్ుంధత సేవలు.

శాఖ

ప్రతేయక్

ప్రధాన్

కార్యదరిశ,
మహళా,

శశు

సుంక్షేమ

శాఖ

క్మీషన్రు
7

08-01-2019

సుంతృపతత ప్రాతిపద్ధక్ మౌలిక్ సదుపాయాలు, గ్రామీణ పి.ఆర్ & ఆర్.డి ముఖయ కార్యదరిశ
మరియు పటోణ ప్రాుంతాలు

మరియు ఎుంఎ & యుడి ముఖయ



10 మరియు 9 స్వోర్ ర్వటిుంగ్ ప్రోగ్రెస్



ఘన్ వయరాిల నిర్వహణ



ద్రవ వయరాిల నిర్వహణ



ఎల్.ఇ.డి బ్ల్బ లు, వీధ దీపాలు



మురుగు కాలువలు



ఫైబ్ర్ గ్రిడ్



రోడ్ క్న్పకిోవిట



త్రాగునీరు




గాయస్ క్న్పక్షన్
పారిశుదియుం (ఓడిఎఫ్)
19

కార్యదరిశ


8

09-01-2019

ఇుంధన్ మరియు ట్రుంక్ట మౌలిక్ సదుపాయాలు



10-01-2019



అమరావతి-రాజధాని న్గర్ుం

11-01-2019

(ఆర్ & బ్ధ) ప్రతేయక్ ప్రధాన్ కార్యదరిశ

రోడుల

పరిశ్రమలు, ఉపాధ నైపుణాయభివృద్ధి


తయారీ



ఎుం.ఎస్.ఎుం.ఇ

పరిశ్రమల

శాఖ

కార్యదరిశ

యువజన్నభుయదయుం, క్రీడల ప్రతేయక్
ప్రధాన్ కార్యదరిశ.

ఆరిాకాభివృద్ధి న్గరాలు



నైపుణాయభివృద్ధి



ముఖయముంత్రి యువనేసతుం



10

ఓడర్వవలు & అుంతరాాతీయ జల మారాగలు
విమాన్నశ్రయాలు



ఇుంధన్ మరియు ఐ & ఐ శాఖ
ముఖయ కార్యదరిశ

విదుయతత



9

విదయ మౌలిక్ సదుపాయుం

వినూతి క్లపన్ సరీవసు ర్ుంగ అభివృద్ధి



ఐ టి/ఐటిఇఎస్ ఫిన్ టెక్ట/ఎవిజిస్థ మొదలైన్వి



పరాయటక్ుం

ఎల్ఇటి & ఎఫ్ శాఖ ప్రతేయక్ ప్రధాన్
కార్యదరిశ
నైపుణాయభివృద్ధి,
నూతిక్లపన్ల

పారిశ్రామిక్,
శాఖ

కార్యదరిశ,

ఐటిఇ & స్థ శాఖ ముఖయ కార్యదరిశ
పరాయటక్,

స్వుంసకృతిక్

శాఖ

కార్యదరిశ.

గవరిన్స (పరిపాలన్)

జిఎ



ఆర్.టిజి/ఇ-ప్రగతి/ఇ-గవరిన్స



శాుంతి భద్రతలు, ఆబాకరీ

(జిపిఎుం&ఎఆర్)

ముఖయ

కార్యదరిశ
ఆర్.టి.జి.ఎస్ ముఖయకార్యదరిశ
స్థఇఓ ఆర్.టి.జి.ఎస్/ఇ-ప్రగతి

గమనిక్ : చవరి గడులలో హైలైట్ చేయబ్డిన్ కార్యదరుశలు సుంబ్ుంధత అుంశాలకు
సమన్వయక్ర్తగా వయవహరిస్వతరు.

20

