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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 
తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-03         09, ఆగష్టు  2018 

గ్ాా మాలను పచ్చగ్ా, పరిశుభ్ంిగ్ా ఉంచ్డమే లక్ష్యంగ్ా రాష్ు రంలో గ్ాా మ 
పంచాయితీలను తీరిచదిదాా లని, ఇందుకోసం మూస పదాత్రలో కాక ండా 
వినూత్నంగ్ా ఆలోచంచ వ్యయహం ఖరారు చేయాలని ముఖయమంత్రి కె.చ్ందశిేఖర్ 
రావ్ు అధికారులను ఆదేశంచారు. రాబో యి ేమూడు నెలలోో  గ్ాా మ పంచాయితీల 
సమగ్ాా భివ్ృదిికి ఏమి చేయాలనే విష్యంలో కారాయచ్రణ రూప ందించాలని, 

మొదటి నెల రోజుల  గ్ాా మాలను  పరిశుభ్ింగ్ా మారచచ పని చేపటటు లని కోరారు. 
గ్ాా మాల సమగ్ాా భివ్ృదాికి చ్రయల  తీసుక నే కామంలో గ్ాా మ పంచాయితీలోో  పనిచేసే 
సిబబందిక,ి మరీ ముఖయంగ్ా సానిటేష్న్ సిబబంది వేత్నాల  ప ంచాల్సిన అవ్సరం 
ఉందని సిఎం చెపాారు. వివాహ, జనన, మరణ దృవీకరణ పత్ాిల  జారీ చేయడంత్ో 
పాటు మరికొనిన బటధ్యత్ల  కూడా పంచాయితీలక  అపాగ్ించాలని సిఎం 
చెపాారు.  పంచాయితీలను పచ్చగ్ా, పరిశుభ్ంిగ్ా మారచచ కారాయచ్రణ ఖరారు 
చేయడానికి ముఖయమంత్రి కచసీఆర్ గురువారం పగిత్ర భ్వ్న్ లో సమావేశం 
నిరవహ ంచారు. మంత్రి జూపలో్స కృష్ాా రావ్ు, పిభ్ుత్వ పధిాన కారయదరిి ఎస్.కె. జోషి, 
సీనియర్ అధికారుల  నరిింగ్ రావ్ు, శాంత్ క మారి, పికె జా, వికాస్ రాజ్, నీత్ూ 
పసిాద్, సిిత్ సభ్రావల్, భ్ూపాల్ రెడడి , పిియాంక వ్రీీస్, ఎండడసి చెైరిన్ శేరి సుభటష్ 
రెడడి  త్దిత్రుల  పాలగీ నానరు. గ్ాా మాలను పరిశుభ్ంి చేసే పనిని ఆగసుు  15న 
సావత్ంత్యి దినోత్ివ్ం నాడు పాిరంభించాలని ఆదేశంచన ముఖయమంత్రి, ఈ నెల 
రోజులోో  చేయాల్సిన పనులప ై మారీ నిరచాశనం చేశారు.  
గాా మాలను ప్రి్శుభింగా ఉంచడం కోసం సిఎం చేసని సూచనలు 
✓ వ్దిలేసిన గుంత్ల , ఉపయోగ్ించ్ని-పాడుపడడన బటవ్ులను పయడేచయాల్స. 
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✓ పిచచమొకకల , సరాకరు త్టమిల , జిలేో డు చెటోను పయరిిగ్ా త్ొలగ్ించాల్స.  
✓ కూల్సపో యిన ఇండుో , భ్వ్నాల శథిలాలను త్ొలగ్ించాల్స. 
✓ మురికి కాలవలోో  పేరుక పో యిన పయడడకను పయరిిగ్ా తీసి, అనిన కాలవలను 
పరిశుభ్ంి చేయాల్స. మురికి నీరు సాఫీగ్ా పో యిేలా వాటిని తీరిచదిదాా ల్స. 

✓ గ్ాా మంలోని అంత్రీత్ రహదారులప ై గుంత్ల  పయడాచల్స. గుంత్లోో  మొరం 
పో యాల్స. వ్రషపు నీరు రహదారులప ై నిలవ ఉండక ండా చ్ూడాల్స.  

✓ దోమల  వాయపిి  చెందక ండా విరివిగ్ా త్టలసి మొకకల , పతి్ేయకంగ్ా 
కృషా్త్టలసి మొకకల  ప ంచాల్స. 

✓ గ్ాా మంలో ఉత్ాతి్ర అయిేయ చెతి్ ఎంత్ో నిరాి రించాల్స. చెతి్ను విసరిజంచ్డానికి 
డంప్ యారుి  కోసం సథలం సేకరించాల్స. 

✓ గ్ాా మానికి ఒక సిశాన వాటిక ఖచచత్ంగ్ా నిరిించాల్స. 
✓ గ్ాా మాలక  నియమిత్టల ైన స ాష్ల్ ఆఫీసరుో  గ్ాా మసుి లను చైెత్నయ పరిచ, 

వారానికోసారి శమాదానం చేయించాల్స.  
✓ గ్ాా మ ప దాలత్ో కల్ససి పతేి్యక అధికారి, గ్ాా మ కారయదరిి గ్ాా మంలో రాయలీ 
నిరవహ ంచ, గ్ాా మానిన పరిశుభ్ంిగ్ా ఉంచ్ుక నే విష్యంలో పజిలను చైెత్నయ 
పరచాల్స. 

గాా మాలలో  ప్చచదనం ప ంచడానిక ిచేప్ట్టా ల్సిన చర్యలప  ైచేసని సూచనలు 
➢ రాష్ు రంలోని 12,751 గ్ాా మాలోో  నరిరీల  ఏరాాటు చేయాల్స. 
➢ గ్ాా మంలో రెైత్టల , ఇంటి యజమానులత్ో మాటటో డడ వారు ఎలాంటి 
మొకకల  ప ంచ్ుత్ారో త్ెల సుక ని, దానికి అనుగుణంగ్ా ఇండెంట్ త్యారు 
చేసి, నరిరీలోో  మొకకల  ప ంచాల్స.  

➢ దోమల , ఈగల , ఇత్ర కిామికీటకాల  రాని మొకకల  కూడా ఉనానయి. 
వాటిపటో పజిలక  అవ్గ్ాహన కల్సాంచ, అలాంటి మొకకలను అందుబటటులో 
ఉంచాల్స. వాటిని ప ంచేలా పో ి త్ిహ ంచాల్స.  
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➢ రెైత్టల  ప లం గటో మీద, బటవ్ుల దగీర మొకకల  ప ంచే విధ్ంగ్ా 
పో ి త్ిహ ంచాల్స.  

➢ గ్ాా మ సమీపంలో ఏవైెనా అడవ్ుల ంటే వాటిలో కూడా మొకకల  ప ంచాల్స. 
➢ గ్ాా మ పరిధిలోని నదుల , ఉప నదుల , కాలవల , చెరువ్ుల గటోప ై మొకకల  
నాటటల్స.  

➢ అనిన విదాయసంసథల అదాయపక లత్ో సమావేశం నిరవహ ంచ, వారి పాింగణాలోో  
విరివిగ్ా మొకకల  నాటే విధ్ంగ్ా కృషి చేయాల్స. ఈ విష్యంలో డడఇఓలక  
లేఖల  రాయాల్స. 

పి్తేయకాధకిార్ులు పి్తీ గాా మానికి సంబంధించి సేకరి్ంచాల్సిన వివర్ాలు 
❖ గ్ాా మ పరిధిలో అనిన రకాల రోడుో  కల్సపి ఎనిన కిలోమీటరుో నానయి. అవి ఏ 
పరిసిథత్రలో ఉనానయి.  

❖ గ్ాా మ పరిధిలో మురికి కాలవల ప డవ్ు ఎంత్? అవి ఏ పరిసిథత్రలో ఉనానయి.  
❖ గ్ాా మంలో సిశాన వాటిక ఉందా? ఉంటే నిరవహణ సరిగ్ా ఉందా? లేక ంటే 
సథలం సేకరించాల్స. 

❖ గ్ాా మంలో దోబీఘాట్ ఉందా? ఉంటే ఏ పరిసిథత్రలో ఉనానయి. లేక ంటే 
ఏరాాటు చేయాల్స. 

❖ గ్ాా మంలో విదుయత్ వీధి దీపాల పరిసిథత్ర ఎలా ఉంది. అనిన వీధ్ులోో  
సింభటల నానయా?  

❖ కామన్ డంప్ యారుి  ఉందా? ఉంటే ఏ పరిసిథత్రలోఉంది? లేక ంటే సథలం 
సేకరించాల్స. 

❖ గ్ాా మ పంచాయితీలో పనిచేసుి నన సిబబంది ఎంత్మంది? వారికి జీత్ాల  
ఎలా అందుత్టనానయి. 

..................................................................................................... 
సిపిఆర్ఓ ట్ు సిఎం 


