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ప్రతి గ్రామస్థుడు  
ఈ పుస్తకం కొరకు  
ఒక 10 నిమిషాలు 
 కేటాయంచి దీనిని  

క్షుణ్ంగా చదివి, తమ 
అభిప్రాయాలను నింపి, 
ఊరు శ్రేయస్స్ కొరకు 

ఆలోచించవలసం  
దిగామనవి.



లక్ష్మీనగర్ గ్రామాభివృదిధి కోసం అందరూ  
కలిస చేయాలిస్న ముఖ్యమైన పనులు

ప్రతి సంక్ంతికి రండు రోజుల పాటు గ్రామ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవాలి. 
ఇదే సమయంలో గ్రామాభివృదిధికి సంబంధంచిన నివేదికను సర్ంచ్ , ఇతర సొసైటీలు 
ప్రజలకు తెలియజేయాలిస్ ఉంటుంది.  

1. గ్రామాభివృదిధి కోసం ఏం చేశారు?
2. ఎదుర్కొన్న సవాళ్లా
3. పూర్తయన పనులు
4. పురోగతిలో ఉన్న పనులు
5. ప్రారంభించాలిస్న పనులు
6. ఖరుచు వివరాలు.

ప్రజలు, వారుడు సభ్్యలు, నమోదు చేస్కున్న సొసైటీ సభ్్యలు ఈ సమావేశానికి 
కచిచుతంగా హాజరయ్్యల్ చూడాలి. ఏవైనా సమస్యలు, ఆరోపణలు వచిచునటలాయతే 
వాటిని సామరస్యపూర్వకంగా పరిషకొరించుకోవాలి. సరైన పరిషాకొరం లభించే వరకు 
వీలైనని్న ఎకుకొవసారులా సమావేశాలు నిర్వహంచాలిస్ ఉంటుంది. 

వాదించుకోవడం కంటే చరిచుంచడం ముఖ్యమైనది అని తెలుస్కోవాలి.

ఎందుకంటే వాదన ద్్వరా ఎవరు కరక్టో  అన్నది తెలుస్్తంది.. అదే చరచుల ద్్వరా ఏది 
సరైనదో తెలుస్్తంది. మనం ఎపు్డైనా సమస్య పరిషాకొరానికి ప్రయతి్నంచాలి తప్ 
వ్యకు్తల గురించి కాదు.

1. ప్రగతి నివేదిక మరియు గ్రామ జన్మదిన వేడుకలు
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లక్ష్మీనగర్  ప్రగతి సంటర్ లో ఇంకా పూరి్త కావాలిస్న పనులు

1. లక్ష్మీనగర్  ప్రగతి భవన్ లో ముందు గోడలు 
నిరి్మంచాలి. ఆ తరా్వత వాటికి పాలాసటోరింగ్ , పెయంటింగ్  
పనులు చేయాలి.
2. ఫ్లారింగ్  పనులు
3. స్టోజ్  నిరా్మణం, వరుడు, వధువులకు సంబంధంచిన 
గదుల నిరా్మణం
4. విదు్యత్్త కనెక్షన్ 
5. టాయలెటలా నిరా్మణం : మూడు మహళల, మూడు 
పురుషుల మరుగుదొడలాను నిరి్మంచాలి
6. నీటి టా్యంకు
7. పార్కొ లో ఉన్న మొకకొల కోసం డ్రిప్  ఇరిగేషన్  పనులు

గ్రామంలో కింది వాటి కోసం సరైన వేదిక లేదు:
★ గ్రామ సభ నిర్వహంచడానికి..

★ స్ంద్రీయ వ్యవసాయం, స్వయం ఉపాధ కోరుస్లు, 
యోగా తరగత్ల్లాంటి వాటి కోసం నైపుణ్్యభివృదిధి శిక్షణ 
కార్యక్రమాలు నిర్వహంచడానికి ఓ వేదిక కావాలి.

★ యువత కోసం ప్రతే్యకంగా క్రీడా కేంద్ం

★ ప్రతి ఒకకొరి కోసం యోగా/ఆరోగ్య కేంద్ం

★ డా్వక్ సమావేశాలు (21) నిర్వహంచడానికి ఓ వేదిక 
కావాలి

★ పశువైద్యశాల లేదు

★ మహళా మండలి భవనం లేదు

★ ఫంక్షన్  హాల్  లేదు

★ అతిథుల కోసం అతిథి గృహం లేదు

2. లక్ష్మీనగర్ ప్రగతి భవన్ 

★ పండుగల సందర్ంగా క్రీడలు నిర్వహంచే వసతి

★ రక్తద్నం, వైద్య శిబిరాలు నిర్వహంచేందుకు ఓ 
ప్రాంగణం

★ ప్రజలకు పరా్యవరణం, పరిశుభ్రత, వ్యకి్తగత వృదిధిపై 
అవగాహన కలి్ంచడం, వీటికి సంబంధంచిన 
డాకు్యమెంటస్, వీడియోలు చూపించడానికి ఓ హాలు 
అవసరం.

పరిషాకొరం: 
పైన పేర్కొన్న అని్న సమస్యలకు ఒకటే పరిషాకొరం. 
అది లక్ష్మీనగర్ లోని ఓ ప్రాంతంలో కమూ్యనిటీ హాలు 
నిరి్మంచడం. ప్రజలోలా ఓ సానుకూల మారు్ను తీస్కొచిచు 
వాళలా ఆలోచనా విధానాని్న మారచుడం కోసం అందరినీ ఒకే 
చోటికి తీస్కొచిచు అవగాహన కలి్ంచడం అన్నది చాల్ 
ముఖ్యం. 

కలిగే ల్భాలు: 
ఈ ఉమ్మడి వేదిక ద్్వరా 
గ్రామ ప్రజల సామాజిక, ఆరిథుక, 
శారీరక, మానసక, ఆధా్యతి్మక, 
సాంసకొృతిక, వినోద పరమైన 
రంగాలోలా సానుకూల వృదిధి 
సాధంచే వీలు కలుగుత్ంది. 
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కేంద్ ప్రభ్త్వం

పరిపాలనా వ్యవసథు

రాష్ట్ర ప్రభ్త్వం

జిల్లా

మండలం

గ్రామపంచాయతీ సమితి

గ్రామపంచాయతీ

గ్రామంలోని మొత్తం 750  బోరు బావులోలా 500  వరకు 
పూరి్తగా ఎండిపోయాయ. వీటిపై గ్రామంలోని ఆ శాఖ 
నిపుణులచే అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహంచాలిస్న 
అవసరం ఉంది. ప్రతి మూడు నెలలకు ఓసారి లక్ష్మీనగర్  
ప్రగతి భవన్ లో వివిధ శాఖల అవగాహన సదస్స్లు 
నిర్వహంచాలి. 

★ ప్రతి వర్షపు నీటి బొటుటోను ఒడిసపటిటో వాటిని సమరథుంగా 
సంరక్ంచే విధానాలు చేపటాటోలి.
★ నీటి నిర్వహణ నిపుణుల సాయంతో ఎండిపోయన బోరు 
బావులకు మళ్లా జీవం పోయాలి. 
★ గ్రామాభివృదిధి కోసం ఇటు రాష్ట్ర, అటు కేంద్ ప్రభ్త్్వలు 
ఎనో్న రకాల పథకాలు చేపడుత్నా్నయ. కేంద్, రాష్ట్ర, 
జిల్లా, మండల సాథుయులోలా గ్రామస్థులకు ఈ పథకాలు 
చేరవేయడానికి వివిధ వ్యవసథులు పని చేస్్తనా్నయ. 

జిల్లా సాథుయలో కలెకటోర్  కింద ఏకంగా 54 శాఖలు 
ఉంటాయ. ఇందులో 29  వరకు శాఖలు కేవలం 
గ్రామాభివృదిధి కోసమే పని చేసా్తయ. అందులో 
కొని్నంటిని ఇకకొడ ఇవ్వడం జరిగంది 

★ పంచాయతీ రాజ్  శాఖ
★ పశు సంవరధిక శాఖ
★ డెయరీ శాఖ
★ జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధ కార్యక్రమం:    
   గ్రామీణ్భివృదిధి శాఖ
★ వ్యవసాయ విస్తరణ కార్యక్రమాలు: వ్యవసాయ శాఖ
★ భూములకు సంబంధంచిన అని్న రవెన్్య రికారుడులను  
   నిర్వహంచే శాఖ: రవెన్్య శాఖ
★ గ్రామాలోలా కాలువలు, డా్యమ్ లు, చెరువుల్లాంటి నీటి 
వనరుల అభివృదిధి కోసం పని చేస్ శాఖ: నీటి నిర్వహణ శాఖ
★ అంగనా్వడీలు సహా సమగ్ర శిశు అభివృదిధి పథకం

3. అవగాహన సదస్స్లు

★ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అంటే ఎన్ ఆర్ హెచ్ ఎం, పల్స్      
పోలియో కార్యక్రమాలు
★ విద్యకు సంబంధంచిన రైట్  టు ఎడు్యకేషన్ , హాసటోళలా   
   నిర్వహణ, మధా్యహ్న భోజన పథకంల్ంటివి చూస్కునే శాఖ
★ భూమి స్కరణ మరియు భూ కేటాయంపులు
★ ఆహార ధానా్యల స్కరణ
★ ప్రజా పంపిణీ వ్యవసథు.. పెట్రోల్ , కిరోసన్ , ఎల్్జీల్ంటి వాటి  
   సరఫరా
★ సహకార సంఘాలు
★ మారకొటింగ్  సంఘాలు
★ గ్రామాలోలా త్గు నీరు సరఫరా, పంపిణీ చూస్కునే పబిలాక్   
   హెల్్త  ఇంజినీరింగ్  
★ పీడబ్లాయూడీ, పీఐయూ
★ రైత్లకు రుణ్లు అందించే అతి ముఖ్యమైన బా్యంకింగ్   
   వ్యవసథు
★ అటవీ అంశాలు అంటే అటవీ హకుకొల చటటోం, అటవీ     
భూముల సటిలె్మంట్ , ల్జులకు సంబంధంచిన వ్యవహారాలు
★ విదు్యత్  సరఫరా
★ సామాజిక నా్యయానికి సంబంధంచిన పథకాలు.. శారీరక,  
   మానసక వికల్ంగులకు సంబంధంచిన కార్యక్రమాలు
★ ఎక్స్జ్ 
★ సబ్  రిజిసా్రార్  ఆఫీస్ 
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పొలంలో పంట న్రి్ళలా తరా్వత వాటిని శుదిధి చేయడం, స్కరణ కేంద్రాలు (గోడౌన్స్ ).. పంపిణీ కేంద్ం.. రిటెయల్  
స్టోర్ .. వినియోగద్రుడి ఇలులా ఇది సాధారణంగా జరుగుత్ంది, కాని గ్రామంలోని మొత్తం 700-800 ఎకరాలోలా 
మోధటి ప్రయత్నంగా కనీసం 100 లేధ 200 ఎకరాలలో స్ంద్రీయ వ్యవసాయాని్న ప్రోతస్హంచడంతోపాటు నేరుగా 
వినియోగద్రులు లేద్ స్ంద్రీయ పంటల విక్రయ కేంద్రాలతో అనుసంధానిస్్త రైత్లకు గటుటోబాటు ధరను కలి్ంచడం 
స్లువు అవుత్ంది.

గ్రామాలు రండు విధాలుగా అభివృదిధిని సాధంచవచుచు.
సహకార కేంద్రాల ద్్వరా సాధంచే గ్రామీణ్భివృదిధి.. దీనికి 
నిదర్శనం ములకన్రు డెయరీ.  
(http://mulukanoordairy.com)

రండోది కమూ్యనిటీ ఆధారిత గ్రామీణ్భివృదిధి.. దీనికి 
నిదర్శనం గంగదేవిపలిలా గ్రామం. (http://www.gangadevipally.org)

పొలం

పొలం

లక్ష్మీనగర్

గోద్ం పంపిణీ కేంద్ం

గటుటోబాటు ధర

రిటైల్ స్టోర్ వినియోగద్రుడి ఇళ్ళు 

వినియోగద్రుడి ఇళ్ళు 

5. పంట కోత యంత్రాల హబ్

పై రండు గ్రామాలు, సొసైటీల నుంచి ఎంతో నేరుచుకోవాలిస్న 
అవసరం ఉంది. వీటిని పరిశీలించడం ద్్వరా అత్్యధునిక 
పంట కోత యంత్రాల హబ్ ను ఏరా్టు చేస్ దిశగా 
ఆలోచన చేయవచుచు. ఎందుకంటే అత్్యధునిక పంట కోత 
యంత్రాల వాడకంలో లక్ష్మీనగర్ కు మంచి పేరుంది. 

ఆరోగ్యకరమైన, అభివృదిధి చెందిన లక్ష్మీనగరే మా ఆకాంక్ష.. 
మా లక్షయూం.

4. పొలం నుంచి ఇంటి వరకు...ప్రకృతి వ్యవసాయం

www.ourlaxminagar.org6



1. సర్ంచ్ ప్రతిరోజు కనీసం రండు గంటలు పంచాయతీ ఆఫీస్ లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి. 
2. వారుడు మెంబర్స్ తో ప్రతి 3 నెల ఒకసారైనా మీటింగ్ నిర్వహంచాలి. 
3. గవర్నమెంట్ పథకాలు కరకుటోగా అమలుపరచాలి, “గ్రామ జ్్యతి” విశిషటోతను ప్రజలకు సంపూర్ంగా   
   తెలియజేయాలి. 
4. ప్రతి నెల్ మొదటి ఆదివారం నాడు స్వచ్ఛ లక్ష్మీనగర్ ఊరిలో చేపటిటో పరిశుభ్రత పరిపూర్ంగా        
    అమలుపరచాలి.
5. మోరీలు నిష్క్షపాతంగా నిరి్మంచాలి వాటి నిర్వహణ బాధ్యతయుతంగా చేయాలి.
6. నీటి పను్న, ఇంటి పను్న కరకుటోగా వసూలు చేయగలగాలి. 
7. అక్రమంగా రోడుడు మీదకు వచిచున కటటోడాల మీద గవర్నమెంట్ పరంగా చర్యలు తీస్కోవాలి. పరి్మషన్   
    విషయాలలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించి, ఎవరికీ ఇబ్ంది కలగకుండా ఆలోచించాలి. 
8. గ్రామంలో ఏర్డడు వివిధ కమిటీల మధ్య సమన్వయం కోసం కృషి చేయాలి. 
9. హరితహారం సరైన రీతిలో అమలు చేయాలి. 
10. ప్రగతి సంటరోలా ఉన్న పచచుదనాని్న ఎపు్డు కాపాడాలి అందులో మిగలిన పనులను గవర్నమెంట్ పథకాలైన  
    అర్న్-30%, 70%, లేధ ఇతర స్కొమ్ ద్్వరా ప్రజలను సంఘటితం చేసూ్త పూరి్త చేయాలి, ద్ని నిర్వహణ  
    బాధ్యతలు సమరథువంతంగా నిర్వహంచాలి. 
11. వ్యకి్తగత ప్రగల్్లు, డాంభీకాలకు తిలోదకాలిచిచు స్వచ్ఛమైన మనస్తో ఊరి అభివృదిధి కోసం మనసూఫూరి్తగా  
     పని చేయాలి. 
12. పౌరుషానికో,  ఊరిలో తమ ఉనికి చాటుకోడానికో,  పంత్నికో కాకుండా ఊరి అభివృదిధి కోసం ఎపు్డూ  
    ఎలలావేళల్ కాంక్ంచాలి.
13. వర్గవిభేద్లకు చరమగీతం పాడి, అందరినీ కలుపుకుపోవాలి. ఊరి శ్రేయస్స్ కోసమే కటుటోబడి ఉండాలి.  
    ఊరిలో శాంతియుత మరియు స్్నహపూర్వకమైన వాత్వరణంకోసం ప్రయతి్నంచాలి.

నిజాయతీ, నిబదధిత, చిత్తశుదిధి, క్రమశిక్షణ, ఆత్మపరిశీలన, ఆత్మసాక్, పారదర్శకత,  
కార్యదీక్షత, నైతిక విలువలు... ఈ పద్లకి కనీస అరధిం తెలిసన వ్యకి్త కి ఓటేయండి.  

ఎవరు పనిమంత్డో, ఎవరు స్వకుడో, ఎవరు స్వికులో... అరథుం చేస్కుని ఓటు వేయండి. 
ఎటువంటి ప్రలోభాలకి, ఆకర్షణకి లోబడకుండా... 

ప్రజా స్వకుడు/రాలు - ప్రజల మధ్య ఒప్ంద పత్ం 
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14. మన ఊరు నలుగురికి ఆదర్శవంతంగా నిలిచేటటులా చేయాలి. అభివృదిధికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన గ్రామమే   

లక్షయూంగా పని చేయాలి.

15. పాలకేంద్ంనకు గౌరవ సలహాద్రుడిగా ఉంటూ ద్ని అభివృదిధివైపు ఆలోచన చేయాలి. ద్నిని మూతపడకుండా 

కాపాడుకోవడానికి తమవంత్ కృషి చేయాలి. 

16. గ్రామంలో ఏర్డడు రైత్ సంఘం అభివృదిధికి తీవ్రమైన కృషి చేయాలి. ద్ని అవసరాని్న సర్ంచ్, నాబారడు/ NIRD 

సంసథుల ద్్వరా అధ్యయనం చేయాలి. 

17. నీటి పంపుల నిర్వహణ బాధ్యతగా నిర్వహంచాలి. నీటి కుంటలు పొల్లలో బోర్ వెల్స్  రీచార్జ్ యూనిట్స్, చెక్ 

డమ్స్ అవసరాని్న అందరికీ వివరించాలి.

18. సంవతస్రానికి ఒకకొసారి అయనా MLA లేద్ MPల చేత్ల మీదుగా బహరంగ సభ నిర్వహంచాలి. 

19. ఊరి పుటిటోనరోజు ఆనవాయతీని ప్రతి సంవతస్రానికి తప్కుండా ఘనంగా నిర్వహంచాలి. 

20. అరుహులైన ప్రతి ఒకకొరికి రేషన్, పెన్షన్, కల్్యణలక్ష్మి పథకాలను అందేల్ చేయాలి. అందులో అవకతవకలు లేకుండా 

అమలు పరచాలి. 

21. ఉతస్వ ఊరేగంపు శాంతిభద్తలను దృషిటోలో పెటుటోకొని సరైన రీతిలో జరిగేటటులా చేయాలి. 

22. వీధ లైట్స్ నిర్వహణ సమరథువంతంగా నిర్వహంచాలి. స్ల్ర్ లైట్స్ ని కాపాడాలి.

23. ఊరిలో ఇబ్ంది కలిగంచే ఏ విషయమైనా రాగదే్వషాలకు అతీతంగా స్వల్భంకోసం చూస్కోకుండా కఠినంగా 

వ్యవహరించాలి. 

24. ఊరికి సరైన సమయంలో వ్యవసాయమునకు నీరు వచేచుటటులా గవర్నమెంటు వారితో మాటాలాడి, ప్రభ్త్్వనికి ప్రజలకు 

మధ్య సరైన వారధగా నిలవాలి.

25. పశువుల హెల్్త కా్యంపు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారైనా ఊరిలో నిర్వహంచాలి. 

26. సరికొత్త సాగు విధానాలు స్ల్ర్ ఎనరీజ్ ప్రాముఖ్యత, ఇంకుడు గుంతలు ఉపయోగాల మీద ఎలపు్డూ ఆ శాఖల 

అధకారులచే అవగాహన సదస్స్లు నిర్వహంచాలి. వ్యవసాయ అధకారులతో అవగాహన సదస్స్లు నిర్వహంచాలి. 

విత్తన పంపిణీలో లోపాలు లేకుండా చూస్కోవాలి. 

27. మిషన్ భగీరథ కోసం తీసన గుంతలను, పాడైన రోడులా మళ్లా పూర్వసథుతికి వచేచుటటులా చేయాలి. 

28. ఊరిలో రైస్ మిలులా నుంచి వచేచు ధూళి వలలా ఏర్డుత్న్న చర్మ సమస్యల గురించి పరిషాకొరం దిశగా ఆలోచించాలి.

రాజకీయం సంపద మార్గం కాదు - స్వామార్గం 
నాయకుడు అనేవాడు ఎలలాపు్డూ ప్రజా శ్రేయస్స్కోసమే పాటుపడాలి.

అభ్యరిథు సంతకం

దీనికిగాను ఊరి అభివృదిధి కోసం ఇంటి పెద్ద అయన నేను, నా కుటుంబ 
సహకారం ఉంటుందని మాట ఇస్్తనా్నను. 

ఇంటి పెద్ద సంతకం
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1. గ్రామ పంచాయతి మొత్తం జనాభా ఎంతమంది? 

2. గ్రామంలోని ప్రధాన సమస్యలేంటి? 

3. పంచాయతి పరిదిలో ఉన్న గ్రామాల ఎని్న? 

4. గ్రామము లో వ్రుదు్దలు, వితంత్వులు ఎంతమందికి  పెన్షన్అందుత్ంది? 

5. గ్రామ పంచాయతి పరిధలో ఎంతమంది ప్రభ్త్వ ఉదో్యగులు ఉనా్నరు? 

6. గ్రామ పంచాయతిలో సంవతస్రానికి  ఇంటి పను్న ఎంత    

   వసూలవుత్ంది? 

7. కేంద్,రాషటో, ప్రభ్త్్వల నుండి అందే గ్రాంటుస్ ఏమిటి? 

8. గ్రామ సభ ఎని్నరోజులకు ఒకసారి  నిర్వహంచాలి? 

9. పంచాయతీ కార్యదరి్శ  విదులేమిటి? 

10. ట్రెజరీ  అనగనేమి? 

11. MPDO  అనగా ఎవరు? 

12. జిల్లా కలెకటోర్ పేరు ఏమిటి? 

13. గ్రామపంచాయతి తప్నిసరిగా చేయవలసన విదులు ఏమిటి? 

14. గ్రామ ప్రధమ పౌరడని ఎవరినంటారు? 

15. పంచాయతీ ఆధాయంలో చటటోపరంగా విధు్యత్ దీపాలకు 

     ఎంత శాతం ఖరుచు చేయాలి? 

16. అంగన్ వాడీ కేంద్ంలో పిలలాలకు పెటేటో భోజన మెన్ ఏమిటి? 

17. MNREGP పధకం అంటే  ఏమిటి? 

18. గ్రామ పంచాయతి తీరా్మనం నెంబరు అంటే ఏమిటి? 

19. SC,ST అట్రాసటి చటటోం  ఎవరికి  సంభందించినది? 

20. "రుస్ము" అనగానేమి? 

21. పంచాయతీరాజ్ చటటోం ఏ సంవతస్రం నుండి అమలు పరుస్్తనా్నరు? 

22. గ్రామ ప్రస్్తత ఆరోగ్య, వైధ్యశాక ANM పేరు ఏమిటి? 

23. అడిట్ అంటే ఏమిటి? 

24. "జన గణ మన"పూరి్తగా  పాడగలరా?

25. మినిట్స్ బుక్  అంటే  ఏమిటి?

గ్రామ సర్ంచ్ కి ఉండవలసన పరిజాఞానం/అవగాహన

ఇవనీ్న ఉనా్న లేకపోయనా సమాజాభివృదిధి కోసం ఆలోచించే 
మొకకొవోని సంకల్బలం ఉంటే చాలు.

* Source: Social Media activist Aditya goud

ఆత్మ విశా్వసం

దూరదృషిటో

సృజనాత్మకత

తపన
అంకితభా

వం
పా

రదర్శకత

భా
వప్ర

కట
న

సమా
నత

్వం
 వి

లు
వలు

 పా
టించ

డం

త్్యగం - ని
సా్వరథుం

శిక్షణ - క్రమశిక్షణ

ఆదర్శ జీవనం

అసత్య వాగా్దనాలు

ఆవే
శం

వర్గపాలన అహంకారం

అవకాశవాదంచాడీలు నమ్మటంశత్రుత్వం

దురి్వమర్శలు

లంచగండితనం

పక్షపాతం

సరైన వ్యకి్తని  
ఎంచుకోండి
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1. గ్రామంలో ప్రధాన ఆరిథుక వనరులు/ ఉపాధ కార్యక్రమాలు ఏమిటి ?(ఆహార పంటలు వాణిజ్య పంటలు జీవన వృత్్తలు మతస్యూ సంపద  ఇటుకల తయారీ ... etc)

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. గ్రామంలో స్ంద్రియ వ్యవసాయం సాగు లో ఉంద్?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  గ్రామానికి ప్రధాన సాగునీటి వసతి ఏంటి? (కాలువలు, చెరువులు,  కుంటలు...)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. గ్రామంలోని ప్రజలకు ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్య ఏమిటి ?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5. గ్రామంలోని  ప్రజలందరి ఇంట్లా మరుగుదొడిడు సౌకర్యం ఉంది?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. గ్రామంలో ఏదైనా ప్రతే్యక పండుగలు / జాతరలు ఉనా్నయా?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. గ్రామానికి దగ్గరలో ఉన్న పటటోణం ఏది? అది ఎంత దూరంలో ఉంది..?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

★ ప్రజా నాడి - గ్రామస్్తల మాటలోలా  ★

★ వివిధ రంగాలు - ప్రజల డిమాండులా  ★
వైద్య - ఆరోగ్య రంగం 

అంగనా్వడి 

S.No  రంగం  సమస్యలు/ డిమాండ్స్
a)  ప్రాథమిక వైద్య కేంద్ం

b)  డాకటోర్స్ అందుబాటులో ఉనా్నరా?

c)  మందులు అందుబాటులో ఉనా్నయా ?

d)  ANM- నరుస్లు ఉనా్నరా?

e)  అత్యవసర స్వలు (108)

f)  వైద్య రంగంలో ఇతర అవసరాలు / సౌకరా్యలు

S.No అంశం  సమస్యలు/ డిమాండ్స్
a)  వైద్య రంగం

b)  విద్్యరంగం

c)  ఇతర డిమాండులా 
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వ్యవసాయ రంగం 
S.No  రంగం  సమస్యలు/ డిమాండ్స్

a) సాగునీటి సౌకర్యం (కాలువలు, చెరువులు,  బావులు ...)

b)  పురుగుల మందులు, ఎరువులు విక్రయ కేంద్ం

c) పండిన పంట నిల్వ ఉంచేందుకు గోడౌనులా ఉనా్నయా?

d)
 పండిన పంట అము్మకోవడానికి తగన మారకొటింగ్ 

కేంద్ం అందుబాటులో ఉంద్?

e)  ఇతర సమస్యలు/ డిమాండ్స్ 

S.No అంశం  సమస్యలు/ డిమాండ్స్
a)  త్గునీటి సౌకరా్యలు

b)  పారిశుధ్యం/ స్వచ్ఛభారత్

c)  వీధ దీపాలు

d) రేషన్ షాప్(PDS) ప్రజాపంపిణీ వ్యవసథు

e) గ్రామ ప్రధాన రహద్రి

f) గ్రామంలోని అంతర్గత రహద్రులు

g) బసాటోండ్/ బస్స్ / రవాణ్ సౌకరా్యలు

h) విదు్యత్ సరఫరా

i) నైపుణ్య అభివృదిధి కేంద్ం 

j) స్వయం సహాయక బృంద్లు (SHGs)

k) గ్రామీణ ఉపాధ హామీ పథకం పనులు

l) బెలుటోషాపులు (మద్యం దుకాణ్లు)

m) గృహ సౌకరా్యలు

n) బా్యంకింగ్ సౌకరా్యలు

o) పంచాయతీ కారా్యలయం

p) స్మశానవాటిక

q) ఇతరములు

సాధారణ సమస్యలు

* Source: JD Foundation
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మద్యపానం, ధూమపానం  

ఆరోగా్యనికి హానికరం...

ప్రతిఒకకొరు నాకందుకులే అనుకోవడం 

 సమాజానికి హానికరం... 

ప్రజలు, ప్రజల చేత ఎను్నకోబడిన నాయకులు, నాయకులచే 
నియమించబడ అధకారులు ప్రతి ఒకకొరు సమిషిటోగా కషటోపడి 

మంచి వైపు కృషి చేస్్తనే అభివృదిధి సాధ్యపడుత్ంది.

- పెండ్యాల ప్ర సాద్
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