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అమరావతి, డిసెంబర్ 29: గత మూడేళ్లలో ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ గృహనిరాాణెం కెంద మెంజూరైన 6 లక్షల ఇళ్లలో
ఇెంకా రూ. 60వేల ఇళ్ల పనులు ప్రారెంభెం కాలేదని, వాటిని వెనువెెంటనే వెెంటనే ప్రారెంభెంచేలా చూడాలని
ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు ఆదేశెంచారు. శనివారెం ఉెండవల్లల ప్రజావేదికలో నిరవహెంచిన కలెకీరల
సమావేశెంలో మాట్లలడుతూ ఇళ్లలలేని పేదలు 10 లక్షల మెందిక పైగా ఉననట్లలగా ఆధార్ ల్లెంకేజిని అనుసరెంచి
తెలుస్తెందని, పేదలెందరకీ ఇళ్లల నిరాెంచాలననదే ప్రభుతవ ధ్యయయమని, జనాభూమి లోపల ఎెంతమెందిక ఇళ్లల
లేవో అెంచనా వేయాలని ముఖ్యమెంత్రి ఆదేశెంచారు. వారెందెంరకీ జనాభూమి-మా ఊరు పూరతకాగానే
ఇళ్ల మెంజూరు పత్రాలు ఇవావలని చెంద్రబాబు ఆదేశెంచారు. జనవరలో మరో 4లక్షల ఇళ్ల నిరాాణ పనులకు
పునాదులు వేసేలా చూడాల్ల.మెంచిరోజు చూసి భారీఎత్తతన మళ్లల సామూహక గృహ ప్రవేశాలను పెండుగలా
నిరవహెంచాలని సీఎెం ఆదేశెంచారు.

గృహమిత్రల సేవలు
గ్రామాలోల,పటీణాలోల ఇళ్ల నిరాాణ పరయవేక్షణకు ‘గృహమిత్ర’లను నియమిెంచుకోవాలని, మెప్మా,డావక్రా
మహళ్లను గృహమిత్రలుగా ఎెంపిక చేయాలని, ఇెంటిక కెంత చొపుున వారక గౌరవ ప్మరతోషికెం ఇచేేలా
వీలు కల్లుెంచవచేని సీఎెం అనానరు. ఇళ్ల నిరాాణెంలో గ్రామీణ,పటీణ శాఖ్ల మధ్య సమనవయెం అవశయమని
సుష్ీెం చేశారు. అవసరానిన బటిీ హౌసిెంగ్ కారోురేష్న్ ద్వవరా రుణాలకు వెళ్లలలని, ప్రభుతవెం తరఫున
గాయరెంటీ ఇసాతమని, ఇళ్ల నిరాాణెంలో లబ్దిద్వరులు ఎదుర్కెంట్లనన సమసయలన్టన జనాభూమిలో
పరష్కరెంచాలని సీఎెం ఆదేశెంచారు.
ఒెంగోలు, ఏలూరు, కడప అరబన్ డెవలప్ మెెంట్ అధారటీలు అయాయయని, యూడిఏ కెందకు వచిేన ఈ
3పటీణాలలో ఇళ్ల నిరాాణ పనులు మరెంత వేగవెంతెం కావాలని ముఖ్యమెంత్రి కలెకీరల సమావేశెంలో
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కోరారు. ఇదిలా ఉెంటే రాష్ట్రెంలో మొతతెం ఇపుటి వరకు 19,57,429 ఇళ్లల మెంజూరయాయయి. వీటిలో
నిరాాణెం పూరతయిన ఇళ్లల 7,45,339. నిరాాణ దశలో మరో 11,61,812 ఇళ్లల. ఎన్టీఆర్ గ్రామీణ
గృహనిరాాణెం కెంద 10,00,086 ఇళ్లల మెంజూరు కాగా 4,06,142 ఇళ్ల నిరాాణెం పూరతయియెంది. పీఎెంఏవైఎన్టీఆర్(గ్రామీణ్) పథకెం కెంద 1,20,943 ఇళ్లల మెంజూరు కాగా 43,071 ఇళ్ల నిరాాణెం పూరతయియెం.
పీఎెంఏవై-ఎన్టీఆర్(అరబన్) పథకెం కెంద 3,86,804 ఇళ్లల మెంజూరు కాగా 69,963 ఇళ్ల నిరాాణెం
పూరతయియెంది. ఎన్టీఆర్ సుష్ల్ హౌసిెంగ్ కెంద హుదహుద బాధిత్తలకు 9,170 ఇళ్లల మెంజూరు చేయగా,
8,788 ఇళ్ల నిరాాణెం పూరతయియెంది.

పెనషనలకు కతతగా 2.65 లక్షలు: జనాభూమిలోగా అరుులను గురతెంచాలని సీఎెం ఆదేశెం
కతతగా పెనషనలకు 2.65 లక్షల దరఖాస్తతలు వచాేయని ముఖ్యమెంత్రి నారా చెంద్రబాబు నాయుడు తెల్లప్మరు.
శనివారెం కలెకీరల సమావేశెంలో ముఖ్యమెంత్రి సామాజిక భద్రతా పెనషనలపై మాట్లలడుతూ అరుులెందరకీ
పెనషనిలవావలని, జనాభూమి-మా ఊరు కారయక్రమెంలోగా పరశీల్లెంచి వెెంటనే మెంజూరు చేయాలని కోరారు.
గిరజనుల పెనషనల వయోపరమితిని 50 ఏళ్లకు తగిగెంచామని, ఇెందుకు సెంబెంధిెంచి వచిేన 60 వేల
దరఖాస్తతలను పరశీల్లెంచాలని ఆదేశెంచారు. పరశీల్లెంచి మెంజూరు చేసిన లబ్దిద్వరలకు ఫిబ్రవర నుెంచి
పెనషనుల ఇవావలని కోరారు. ప్రభుతవ పథకాల లబ్ది అరుులకు అెంద్వలని, అతయధిక కుట్లెంబాలకు సెంక్షేమెం
చేరువ కావాలని అనానరు. ఒకే కుట్లెంబెంలో రెండు పెనషనుల ఇవావల్లి వచిేనపుుడు పేదరకెం, మానసిక
వైకలయెం, శారీరక వైకలయెం ప్రాతిపదికన అరుతలను నిరణయిెంచాలని చెంద్రబాబు సూచిెంచారు.

శానిటేష్న్కు ఇవావల్లిన రూ.100 కోట్లల వెెంటనే విడుదల
ప్మఠశాలలోల నిరాెంచిన మరుగుదొడల నిరాాణాలకు ఇవావల్లిన రూ.100 కోటలను వెెంటనే విడుదల చేయాలని
ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు ఆదేశెంచారు. మధాయహన భోజనెం, డావక్రా మహళ్ల సెంఘాలకు చెల్లలెంచాల్లిన
సొముా వెెంటనే ఇవావలనానరు.
బ్దలులల చెల్లలెంపులోల నెలల తరబడి జాపయెం సరకాదని, ఆయా శాఖ్లు సమనవయెం చేస్తకోవాలని
ముఖ్యమెంత్రి సూచిెంచారు. రాష్ట్ీాభవృదిిక ఎెంతో కష్ీపడుత్తనానమని, మనెం చేస్తతనన కష్ీెం కూడా ప్రజలకు
కనపడాలని, చేసినవన్టన జనాభూమి సెందరభెంగా గ్రామసభలోల వివరెంచాలని ముఖ్యమెంత్రి కోరారు.
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కుట్లెంబ సాాయిలో ఏెం చేశాెం? గ్రామ, వారుు సాాయులలో ఏెం చేశామో అనే అెంశాలను ప్రతి గ్రామెంలో
సిీకకరుల, వాల్ పోసీరుల, గోడ రాతల ద్వవరా ప్రచారెం చేయాలని చెంద్రబాబు కోరారు.

నాలుగేళ్లలో రూ.2,409 కోట్లల, అెందజేసి చెంద్రనన బీమా పరహారెం
కతతగా 56,783 దరఖాస్తతలు

2018-19లో ‘చెంద్రనన బీమా’ కు 56,783 దరఖాస్తతలు వచాేయని వచాేయని, 49,596 దరఖాస్తతలను
పరష్కరెంచామని, రూ.750 కోట్లల మేరకు ప్రయోజనెం కల్లగిెంచినట్లల ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు చెప్మురు.
ఈ ఏడాది 3,640 కుట్లెంబాలకు ప్రమాద బీమా పరహారెం అెందజేశామని వివరెంచారు. ఈ నాలుగేళ్లలో
రూ.2,409 కోటలతో 1.98 లక్షల దరఖాస్తతద్వరులకు సాధారణ బీమా పరహారెం అెందజేశామని తెల్లప్మరు.
మనెం ఇెంత సాాయిలో ప్రజలకు లబ్ది చేస్తతననపుుడు, మనెం చేసిన సహాయానిన, విలువను ప్రజలే మనక వార
సెంతోసానిన, సెంతృపితని వివరెంచేలా ఉెండాలని చెంద్రబాబు చెప్మురు. బీమా క్లలయిమ్సి పరష్కకరెంలో కేెంద్రెం
నుెంచి నిధులు పెెండిెంగ్ లేకుెండా చూడాలని సీఎెం కోరారు. కేెంద్రెం కర్రీలు పెటీడెం, కోతలు విధిెంచడెం
మామూలెందని, రాష్ట్రెం నుెంచి ఇవావల్లిెంది ఇచేేయెండి, కేెంద్రెం నుెంచి రావాల్లిన వాటికోసెం
పోరాడద్వమని ముఖ్యమెంత్రి అనానరు.

చెంద్రనన పెళ్లల కానుక
రాష్ట్రెంలో 2019-19 ఆరిక సెంవతిరెంలో 39,602 పెళ్లలళ్లల జరగాయని, , 2,31 5మెందిక 20%
చెల్లలెంపులు చేశామని, 33,528 మెందిక 100% చెల్లలెంపులు చసినట్లల ముఖ్యమెంత్రి చెప్మురు. చెంద్రనన పెళ్లల
కానుక, గిరపుత్రికా కళ్లయణ పథకెం,బ్దసి,ఎసీి దరఖాస్తతలు అనినెంటిన్ట పరష్కరెంచాలని, పెళ్లలకానుకల
పెంపిణీ సక్రమెంగా చేయాలని చెంద్రబాబు ఆదేశెంచారు. సొముా చెల్లలెంపులో జాపయెం ఉెండకూడదని,
లోప్మలు, అవకతవకలు లాెంటి ఆరోపణలు రాకూడదని చెంద్రబాబు విజఞపిత చేశారు.

ముఖ్యమెంత్రి యువనేసతెం: రూ.80.77 కోట్లల చెల్లలెంపు

డిసెంబర్ నెలలో ‘ముఖ్యమెంత్రి యువనేసతెం’ కెంద – 3,31,723 మెంది లబ్దిద్వరులకు రూ. 80.77తో
యువనేసతెం భృతి అెందిెంచామని చెంద్రబాబు చెప్మురు.
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ఈనెలాఖ్రుకు ముఖ్యమెంత్రి యువనేసతెం అరుుల సెంఖ్య 4 లక్షలకు చేరుకుెంట్లెందెంని అెంచనా వేస్తతననట్లల
ముఖ్యమెంత్రి చెప్మురు. పెనషనుల తీస్తకుెంట్లనన కళ్లకారులకు ప్రత్యయక శక్షణనివావలని, వార సేవలను
సదివనియోగపరుేకోవాలని సీఎెం చెంద్రబాబు కోరారు. పెనషనుల తీస్తకుెంట్లనన కళ్లకారులు అెందరకీ ప్రత్యయక
శక్షణా కారయక్రమెం నిరవహెంచాలని, కళ్లకారుల సేవలు సదివనియోగెం చేస్తకోవాలని సీఎెం ఆదేశెంచారు.
యువత నైపుణాయభవృదిిక అతయధిక ప్రాధానయత
యువత నైపుణాయలను పెెంచడానిక ప్రభుతవెం తరఫున అతయధిక ప్రాధానయత ఇవావలని, .ఇెంజన్టరెంగ్
పటీభద్రులలో మన రాష్ట్రమే ముెందుెందని
ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు చెప్మురు. ఉననత
విద్వయశాఖ్,నైపుణాయభవృదిి సెంసా దీనిపై మరెంత దృషిీపెటిీ దేశెంలో మన రాష్ట్రమే ముెందుెండేలా శ్రదిపెట్లీలని
సీఎెం కోరారు. యువత ఆలోచనలన్టన వినూతన ఆవిష్కరణలపైన, నైపుణాయభవృదిిపైన ఉెండేలా మనవెంత్త
కరతవయెం నెరవేరాేలనానరు.
నైపుణయ శక్షణకు సెంబెంధిెంచి 400 శక్షణా కేెంద్రాలకు తొల్లబాయచ్ లో 11వేల మెంది, రెండవ బాయచ్ లో 23
వేల మెందిక 2 వారాలప్మట్ల శక్షణ ఇచాేమని అధికారులు ముఖ్యమెంత్రిక వివరెంచారు. శక్షణకు హాజరైన
వారలో 40% మెంది అదనపు నైపుణయెం పెెంచుకునానరని అధికారులు వివరెంచగా, సీఎెం సుెందిసూత
ఎెంతమెంది ఎెంపికయాయరనన అెంశమే నైపుణాయభవృదిిక గీట్లరాయి అని చెంద్రబాబు అనానరు. అవసరానిన
బటిీ అనుసరెంచి హౌసిెంగ్ కారోురేష్న్ ద్వవరా రుణాలకు వెళ్లలలని, ప్రభుతవెం తరఫున గాయరెంటీ ఇసాతమని
ముఖ్యమెంత్రి చెప్మురు. ఇళ్ల నిరాాణెంలో లబ్దిద్వరులు ఎదుర్కెంట్లనన సమసయలన్టన జనాభూమిలో
పరష్కరెంచాలని సీఎెం ఆదేశెంచారు.
ఫిబ్రవర నాటిక 352 అనన కాయెంటీనుల
ఫిబ్రవర నాటిక 352 అననకాయెంటీనుల ప్రారెంభమవుతాయని ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు నాయుడు చెప్మురు.
175 నియోజకవరాగలలో ఒకకకక నియోజకవరగెంలో కన్టసెం ఒకక అననకాయెంటీన్ ప్రారెంభెంచే విధ్ెంగా
చూడాలని సీఎెం సూచిెంచారు. గ్రామాలు, పటీణాలోల కల్లపి 368 అనన కాయెంటీనల ఏరాుట్ల లక్షయెం కాగా
ఇపుటిక 165 పూరతయాయయని సీఎెం చెప్మురు. మరో 45 అననకాయెంటీనల నిరాాణెం పురోగతిలో ఉెందని
చెప్మురు. ఇదిలా ఉెంటే అననకాయెంటీనలలో పేదలకు రెండు పూటలా ఐదు రూప్మయిలకే కడుపు నిెండా
భోజనెం, అలాుహారెం లభస్తతనానయి.

5
AP CMO, Amaravati

ఒకోక కాయెంటీన్లో ఉదయెం 350 మెందిక అలాుహారెం, 450 మెందిక మధాయహన భోజనెం, మరో 300
మెందిక రాత్రి భోజనెం అెందిస్తతనానరు. ఇపుటివరకు అననకాయెంటీన్ పథకానిక ప్రభుతవెం రూ.31 కోట్లల సబ్దిడీ
కెంద ఇచిేెంది. గుెంటూరు జిలాలలో అతయధికెంగా 44 అననకాయెంటీనుల, కృష్కణజిలాలలో 38, తూరుుగోద్వవరలో
39, విశాఖ్లో 36 అననకాయెంటీనుల ఉనానయి.
వైదయెంపై తగిగన తలసర ఖ్రుే
వైదయెంపై తలసర ఖ్రుే రూ.5770 నుెంచి రూ.587కు తగిగెంచామని, జేబు నుెంచి వైద్వయనిక పెటేీ తలసర
వయయానిన 50% పైగా తగిగెంచిన ఏకైక రాష్ట్రెం ఆెంధ్రప్రదేశ్ అని ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు తెల్లప్మరు. గత
ఏడాదికనాన సవవన్ ఫ్లల 18% తగిగెందని, అెంట్లవాయధుల పటల మరెంత అప్రమతతెంగా ఉెండాలని సీఎెం కోరారు.
ఎన్టీఆర్ స్తజల పథకెం, ఆరోవ ప్మలెంట్లల వచాేక ఉద్వినెం ప్రాెంతెంలో కూడా కడీన వాయధులు నియెంత్రణలోక
వచాేయని సీఎెం తెల్లప్మరు. మిగిల్లన ప్రాెంతాలలో కూడా రక్షిత తాగున్టటిని అెందరకీ అెందుబాట్లలోక తెసేత
చాలా వరకు అెంట్లవాయధుల బెడద తగిగెంచవచేనానరు. 108 సేవలు అెందిెంచడెంలో అెంతరాాతీయెంగా
మెరుగైన సేవలను అధ్యయనెం చేసి ఇకకడ మన రాష్ట్ీానిక అనవయిెంచి అమలు చేయాలని కోరారు.
ఎన్టీఆర్ వైదయసేవ కెంద ప్రసూతి సేవలు, అెంగన్ వాడీ భవనాలకు అనిన హెంగులు
ఎన్టీఆర్ వైదయసేవలో తొల్లసార కానుులను చేరాేమని ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు తెల్లప్మరు. ప్రైవేట్ల
ఆస్తపత్రులలో కానుులకు కూడా ఎన్టీఆర్ వైదయ సేవను వరతెంపజేస్తతనానమనానరు. ఇెందువలల ఐఎెంఆర్,
ఎెంఎెంఆర్ ఇెంకా గణన్టయెంగా తగిగెంచగలమనానరు. మహళ్లలో రకతహీనతను గణన్టయెంగా తగిగెంచామని,
ఇెంకా పటీణాలలో అకకడకకడా ఉెందని చెప్మురు. బాలసెంజీవని మరెంతగా అెందుబాట్లలోక త్యవాలని
ముఖ్యమెంత్రి కోరారు. అెంగన్ వాడి భవనాలనినెంటిలో మరుగుదొడుల, విదుయత్,తాగున్టటి వసతి ఉనన రాష్ట్రెం
ఒకక ఆెంధ్రప్రదేశ్ మాత్రమేనని సీఎెం సుష్ీెం చేశారు. ఈ ఏడాది 1456అెంగన్ వాడి భవనాల నిరాాణెం
పూరతచేశాెంమని, మహళ్ల శశు సెంక్షేమ శాఖ్ అధికారులు వివరెంచారు. ఎన్టీఆర్ వైదయసేవ,చెంద్రనన
సెంచార చికతి,ఎన్టీఆర్ బేబ్దకట్ి, ఉచిత వైదయపరీక్షలు అనినెంటిలో 80%పైగా సెంతృపిత ప్రజలోల రావాల్ల
కోరారు. బాలామృతెం,అనన అమృతహసతెం,మధాయ హనభోజనెం అనినెంటిలో 90%పైగా సెంతృపిత ప్రజలోల
ఉెందని, అదే విధ్మైన సెంతృపిత వైదయఆరోగయెంలో కూడా రావాలని ముఖ్యమెంత్రి సూచిెంచారు.
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సెంక్రాెంతికలాల అనిన అెంగన్ వాడి భవనాలోల తాగున్టరు,విదుయత్,మరుగుదొడల వసత్తలు కల్లుెంచాలని
ఆదేశెంచారు. రాష్ట్రెంలో ఎకకడా పోష్కాహార లోపెం అనేదే ఉెండకూడదని, మహళ్లు,శశువులు పూరత
ఆరోగయెంతో ఆనెందెంగా ఉెండాలని, కడప,అనెంతపురెం,చితూరు జిలాలలలో ప్మరశుదయెం మెరుగుపడాలని
సీఎెం ఆదేశెంచారు. అలాగే ఇెంటిెంటికీ తిరగి చెతత సేకరెంచే పదితి మరెంత మెరుగుపడాలని సీఎెం అనానరు.
పరశుభ్రమైన మెంచిన్టరు ఇద్విెం
గుెంటూరు,గోద్వవర జిలాలలలో మెంచిన్టరు పరశుభ్రెంగా లేదనన అభప్రాయెం వస్తెందని ముఖ్యమెంత్రి
చెంద్రబాబు అనానరు. ‘ప్రజలనుెంచి ఇలాెంటి ఫిరాయదులు రాకుెండా పనిచేయాల్ల. వాటర్ ట్లయెంకరుల రావడెం
లేదనే మాట ఎవరూ అనకూడదు. రాబోయే వేసవిలో తాగున్టటి ఎదిడి లేకుెండా ఇపుటినుెంచే తగిన చరయలు
తీస్తకోవాల్ల., మన తొల్ల ప్రాధానయత తాగున్టటి సరఫరా. ఎకకడా తాగున్టటిక ఇబబెందులు ఉెండకూడదు.
జలవనరులు,గ్రామీణ,పటీణాభవృదిి శాఖ్లు సమనవయెం చేస్తకోవాల్ల’ అని ముఖ్యమెంత్రి చెంద్రబాబు
దిశానిరేిశెం చేశారు. ప్మఠశాలల ప్రహరీగోడల నిరాాణెం పూరతచేయాలని, డిజిటల్ తరగతి గదులు వెెంటనే
పూరతచేయాలని చెంద్రబాబు కోరారు. గతెంలో అెంగన్ వాడీ వయవసాను పూరతగా నిరలక్షయెం చేశారని,
అలాెంటిది ఇపుుడు అెంగన్ వాడిపైనే పూరత శ్రదిపెట్లీమని చెంద్రబాబు అనానరు.
మౌల్లక సదుప్మయాలతో ప్మట్ల అెంగన్ వాడి సేవలోల మెంచి పురోగతి ఉెందని సీఎెం చెంద్రబాబు
ప్రశెంసిెంచారు. ప్మఠశాల విద్వయశాఖ్, వైదయ ఆరోగయ శాఖ్ కూడా ఆదే సూూరతని అెందిపుచుేకోవాలని
పిలుపునిచాేరు. ఘన వయరాిల నిరవహణలో 8,397 షెడల నిరాాణెం పూరతచేశామని, మిగిల్లనవి కూడా
సెంక్రాెంతికలాల పూరతచేయాలని ఆదేశెంచారు. 12,626 ట్రైసైకళ్లల అెందజేశామని, ఎల్ ఈడి బలుబల
ఏరాుట్లను జనవర 31 కలాల పూరతచేసాతమని అనానరు. ఇెంకుడు గుెంతల తవవకెం చాలా మెందకడిగా
జరుగుతోెందని, వెెంటనే పూరతచేయాలని, సవివర నివేదికలు అెందజేసిన అనినప్రాెంతాలలో భూగరభ డ్రైనేజీ పై
కలెకీరుల దృషిీ పెట్లీలని, గ్రామాలోల రోడల అభవృదిి పనులు ముమారెం చేయాలని ముఖ్యమెంత్రి ఆదేశెంచారు.

