లక్ష్మీనగర్
పీపుల్స్ మేనిఫెస్టో

లక్ష్మీనగర్ గ్రామం, పాపన్నపేట మండలం, మెదక్ జిల్లా, తెలంగాణ.
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- పెండ్యాల ప్రసాద్

ప్రతి గ్రామస్థుడు
ఈ పుస్తకం కొరకు
ఒక 10 నిమిషాలు
కేటాయించి దీనిని
క్షుణ్ణంగా చదివి, తమ
అభిప్రాయాలను నింపి,
ఊరు శ్రేయస్సు కొరకు
ఆలోచించవలసిం
దిగామనవి.

లక్ష్మీనగర్ గ్రామాభివృద్ధి కోసం అందరూ
కలిసి చేయాల్సిన ముఖ్యమైన పనులు
1. ప్రగతి నివేదిక మరియు గ్రామ జన్మదిన వేడుకలు

ప్రతి సంక్రాంతికి రెండు రోజుల పాటు గ్రామ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకోవాలి.
ఇదే సమయంలో గ్రామాభివృద్ధికి సంబంధించిన నివేదికను సర్పంచ్, ఇతర సొసైటీలు
ప్రజలకు తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది.
1. గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఏం చేశారు?
2. ఎదుర్కొన్న సవాళ్లు
3. పూర్తయిన పనులు
4. పురోగతిలో ఉన్న పనులు
5. ప్రారంభించాల్సిన పనులు
6. ఖర్చు వివరాలు.
ప్రజలు, వార్డు సభ్యులు, నమోదు చేసుకున్న సొసైటీ సభ్యులు ఈ సమావేశానికి
కచ్చితంగా హాజరయ్యేలా చూడాలి. ఏవైనా సమస్యలు, ఆరోపణలు వచ్చినట్లయితే
వాటిని సామరస్యపూర్వకంగా పరిష్కరించుకోవాలి. సరైన పరిష్కారం లభించే వరకు
వీలైనన్ని ఎక్కువసార్లు సమావేశాలు నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది.
వాదించుకోవడం కంటే చర్చించడం ముఖ్యమైనది అని తెలుసుకోవాలి.

ఎందుకంటే వాదన ద్వారా ఎవరు కరెక్ట్అన్నది తెలుస్తుంది.. అదే చర్చల ద్వారా ఏది
సరైనదో తెలుస్తుంది. మనం ఎప్పుడైనా సమస్య పరిష్కారానికి ప్రయత్నించాలి తప్ప
వ్యక్తుల గురించి కాదు.
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2. లక్ష్మీనగర్ ప్రగతి భవన్
లక్ష్మీనగర్ప్రగతి సెంటర్లో ఇంకా పూర్తి కావాల్సిన పనులు
1. లక్ష్మీనగర్ప్రగతి భవన్లో ముందు గోడలు
నిర్మించాలి. ఆ తర్వాత వాటికి ప్లాస్టరింగ్, పెయింటింగ్
పనులు చేయాలి.
2. ఫ్లోరింగ్పనులు
3. స్టేజ్నిర్మాణం, వరుడు, వధువులకు సంబంధించిన
గదుల నిర్మాణం
4. విద్యుత్తు కనెక్షన్
5. టాయిలెట్ల నిర్మాణం : మూడు మహిళల, మూడు
పురుషుల మరుగుదొడ్లను నిర్మించాలి
6. నీటి ట్యాంకు
7. పార్క్లో ఉన్న మొక్కల కోసం డ్రిప్ఇరిగేషన్పనులు

గ్రామంలో కింది వాటి కోసం సరైన వేదిక లేదు:
★

గ్రామ సభ నిర్వహించడానికి..

సేంద్రీయ వ్యవసాయం, స్వయం ఉపాధి కోర్సులు,
యోగా తరగతుల్లాంటి వాటి కోసం నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ
కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి ఓ వేదిక కావాలి.
★

★
★

యువత కోసం ప్రత్యేకంగా క్రీడా కేంద్రం

ప్రతి ఒక్కరి కోసం యోగా/ఆరోగ్య కేంద్రం

డ్వాక్రా సమావేశాలు (21) నిర్వహించడానికి ఓ వేదిక
కావాలి
★

★
★
★
★
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★

పండుగల సందర్భంగా క్రీడలు నిర్వహించే వసతి

రక్తదానం, వైద్య శిబిరాలు నిర్వహించేందుకు ఓ
ప్రాంగణం
★

ప్రజలకు పర్యావరణం, పరిశుభ్రత, వ్యక్తిగత వృద్ధిపై
అవగాహన కల్పించడం, వీటికి సంబంధించిన
డాక్యుమెంట్స, వీడియోలు చూపించడానికి ఓ హాలు
అవసరం.
★

పరిష్కారం:

పైన పేర్కొన్న అన్ని సమస్యలకు ఒకటే పరిష్కారం.
అది లక్ష్మీనగర్లోని ఓ ప్రాంతంలో కమ్యూనిటీ హాలు
నిర్మించడం. ప్రజల్లో ఓ సానుకూల మార్పును తీసుకొచ్చి
వాళ్ల ఆలోచనా విధానాన్ని మార్చడం కోసం అందరినీ ఒకే
చోటికి తీసుకొచ్చి అవగాహన కల్పించడం అన్నది చాలా
ముఖ్యం.

కలిగే లాభాలు:

ఈ ఉమ్మడి వేదిక ద్వారా
గ్రామ ప్రజల సామాజిక, ఆర్థిక,
శారీరక, మానసిక, ఆధ్యాత్మిక,
సాంస్కృతిక, వినోద పరమైన
రంగాల్లో సానుకూల వృద్ధి
సాధించే వీలు కలుగుతుంది.

పశువైద్యశాల లేదు

మహిళా మండలి భవనం లేదు
ఫంక్షన్హాల్లేదు

అతిథుల కోసం అతిథి గృహం లేదు
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3. అవగాహన సదస్సులు
గ్రామంలోని మొత్తం 750 బోరు బావుల్లో 500 వరకు
పూర్తిగా ఎండిపోయాయి. వీటిపై గ్రామంలోని ఆ శాఖ
నిపుణులచే అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన
అవసరం ఉంది. ప్రతి మూడు నెలలకు ఓసారి లక్ష్మీనగర్
ప్రగతి భవన్లో వివిధ శాఖల అవగాహన సదస్సులు
నిర్వహించాలి.
ప్రతి వర్షపు నీటి బొట్టును ఒడిసిపట్టి వాటిని సమర్థంగా
సంరక్షించే విధానాలు చేపట్టాలి.
★ నీటి నిర్వహణ నిపుణుల సాయంతో ఎండిపోయిన బోరు
బావులకు మళ్లీ జీవం పోయాలి.
★ గ్రామాభివృద్ధి కోసం ఇటు రాష్ట్ర, అటు కేంద్ర ప్రభుత్వాలు
ఎన్నో రకాల పథకాలు చేపడుతున్నాయి. కేంద్ర, రాష్ట్ర,
జిల్లా, మండల స్థాయుల్లో గ్రామస్థులకు ఈ పథకాలు
చేరవేయడానికి వివిధ వ్యవస్థలు పని చేస్తున్నాయి.
★

జిల్లా స్థాయిలో కలెకర్
్ట కింద ఏకంగా 54 శాఖలు
ఉంటాయి. ఇందులో 29 వరకు శాఖలు కేవలం
గ్రామాభివృద్ధి కోసమే పని చేస్తాయి. అందులో
కొన్నింటిని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది
★ పంచాయతీ రాజ్శాఖ
★ పశు సంవర్ధక శాఖ
★ డెయిరీ శాఖ
★ జాతీయ గ్రామీణ జీవనోపాధి కార్యక్రమం: 			
గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ
★ వ్యవసాయ విస్తరణ కార్యక్రమాలు: వ్యవసాయ శాఖ
★ భూములకు సంబంధించిన అన్ని రెవెన్యూ రికార్డులను
నిర్వహించే శాఖ: రెవెన్యూ శాఖ
★ గ్రామాల్లో కాలువలు, డ్యామ్లు, చెరువుల్లాంటి నీటి
వనరుల అభివృద్ధి కోసం పని చేసే శాఖ: నీటి నిర్వహణ శాఖ
★ అంగన్వాడీలు సహా సమగ్ర శిశు అభివృద్ధి పథకం

★ ఆరోగ్య కార్యక్రమాలు అంటే ఎన్ఆర్హెచ్ఎం, పల్స్
పోలియో కార్యక్రమాలు
★ విద్యకు సంబంధించిన రైట్టు ఎడ్యుకేషన్, హాస్టళ్ల 		
నిర్వహణ, మధ్యాహ్న భోజన పథకంలాంటివి చూసుకునే శాఖ
★ భూమి సేకరణ మరియు భూ కేటాయింపులు
★ ఆహార ధాన్యాల సేకరణ
★ ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ.. పెట్రోల్, కిరోసిన్, ఎల్పీజీలాంటి వాటి
సరఫరా
★ సహకార సంఘాలు
★ మార్కెటింగ్సంఘాలు
★ గ్రామాల్లో తాగు నీరు సరఫరా, పంపిణీ చూసుకునే పబ్లిక్
హెల్త్ఇంజినీరింగ్
★ పీడబ్ల్యూడీ, పీఐయూ
★ రైతులకు రుణాలు అందించే అతి ముఖ్యమైన బ్యాంకింగ్
వ్యవస్థ
★ అటవీ అంశాలు అంటే అటవీ హక్కుల చట్టం, అటవీ
భూముల సెటిల్మెంట్, లీజులకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు
★ విద్యుత్సరఫరా
★ సామాజిక న్యాయానికి సంబంధించిన పథకాలు.. శారీరక,
మానసిక వికలాంగులకు సంబంధించిన కార్యక్రమాలు
★ ఎక్సైజ్
★ సబ్రిజిస్ట్రార్ఆఫీస్

www.ourlaxminagar.org

పరిపాలనా వ్యవస్థ
కేంద్ర ప్రభుత్వం
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
జిల్లా
మండలం
గ్రామపంచాయతీ సమితి
గ్రామపంచాయతీ
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4. పొలం నుంచి ఇంటి వరకు...ప్రకృతి వ్యవసాయం

పొలంలో పంట నూర్పిళ్ల తర్వాత వాటిని శుద్ధి చేయడం, సేకరణ కేంద్రాలు (గోడౌన్స్).. పంపిణీ కేంద్రం.. రిటెయిల్
స్టోర్.. వినియోగదారుడి ఇల్లు ఇది సాధారణంగా జరుగుతుంది, కాని గ్రామంలోని మొత్తం 700-800 ఎకరాల్లో
మోధటి ప్రయత్నంగా కనీసం 100 లేధ 200 ఎకరాలలో సేంద్రీయ వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించడంతోపాటు నేరుగా
వినియోగదారులు లేదా సేంద్రీయ పంటల విక్రయ కేంద్రాలతో అనుసంధానిస్తే రైతులకు గిట్టుబాటు ధరను కల్పించడం
సులువు అవుతుంది.

పొలం

గోదాం

పంపిణీ కేంద్రం

రిటైల్ స్టోర్

వినియోగదారుడి ఇళ్ళు

లక్ష్మీనగర్

పొలం

గిట్టుబాటు ధర

వినియోగదారుడి ఇళ్ళు

5. పంట కోత యంత్రాల హబ్
గ్రామాలు రెండు విధాలుగా అభివృద్ధిని సాధించవచ్చు.
సహకార కేంద్రాల ద్వారా సాధించే గ్రామీణాభివృద్ధి.. దీనికి
నిదర్శనం ములకనూరు డెయిరీ.
(http://mulukanoordairy.com)

రెండోది కమ్యూనిటీ ఆధారిత గ్రామీణాభివృద్ధి.. దీనికి
నిదర్శనం గంగదేవిపల్లి గ్రామం. (http://www.gangadevipally.org)
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పై రెండు గ్రామాలు, సొసైటీల నుంచి ఎంతో నేర్చుకోవాల్సిన
అవసరం ఉంది. వీటిని పరిశీలించడం ద్వారా అత్యాధునిక
పంట కోత యంత్రాల హబ్ను ఏర్పాటు చేసే దిశగా
ఆలోచన చేయవచ్చు. ఎందుకంటే అత్యాధునిక పంట కోత
యంత్రాల వాడకంలో లక్ష్మీనగర్కు మంచి పేరుంది.
ఆరోగ్యకరమైన, అభివృద్ధి చెందిన లక్ష్మీనగరే మా ఆకాంక్ష..
మా లక్ష్యం.

www.ourlaxminagar.org

ప్రజా సేవకుడు/రాలు - ప్రజల మధ్య ఒప్పంద పత్రం

నిజాయితీ, నిబద్ధత, చిత్తశుద్ధి, క్రమశిక్షణ, ఆత్మపరిశీలన, ఆత్మసాక్షి, పారదర్శకత,
కార్యదీక్షత, నైతిక విలువలు... ఈ పదాలకి కనీస అర్ధం తెలిసిన వ్యక్తి కి ఓటేయండి.
ఎవరు పనిమంతుడో, ఎవరు సేవకుడో, ఎవరు సేవికులో... అర్థం చేసుకుని ఓటు వేయండి.
ఎటువంటి ప్రలోభాలకి, ఆకర్షణకి లోబడకుండా...

1. సర్పంచ్ ప్రతిరోజు కనీసం రెండు గంటలు పంచాయితీ ఆఫీస్ లో ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలి.
2. వార్డు మెంబర్స్ తో ప్రతి 3 నెల ఒకసారైనా మీటింగ్ నిర్వహించాలి.
3. గవర్నమెంట్ పథకాలు కరెక్టుగా అమలుపరచాలి, “గ్రామ జ్యోతి” విశిష్టతను ప్రజలకు సంపూర్ణంగా 		
తెలియజేయాలి.
4. ప్రతి నెలా మొదటి ఆదివారం నాడు స్వచ్ఛ లక్ష్మీనగర్ ఊరిలో చేపట్టి పరిశుభ్రత పరిపూర్ణంగా 		
అమలుపరచాలి.
5. మోరీలు నిష్పక్షపాతంగా నిర్మించాలి వాటి నిర్వహణ బాధ్యతయుతంగా చేయాలి.
6. నీటి పన్ను, ఇంటి పన్ను కరెక్టుగా వసూలు చేయగలగాలి.
7. అక్రమంగా రోడ్డు మీదకు వచ్చిన కట్టడాల మీద గవర్నమెంట్ పరంగా చర్యలు తీసుకోవాలి. పర్మిషన్ 		
విషయాలలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించి, ఎవరికీ ఇబ్బంది కలగకుండా ఆలోచించాలి.
8. గ్రామంలో ఏర్పడ్డ వివిధ కమిటీల మధ్య సమన్వయం కోసం కృషి చేయాలి.
9. హరితహారం సరైన రీతిలో అమలు చేయాలి.
10. ప్రగతి సెంటర్లో ఉన్న పచ్చదనాన్ని ఎప్పుడు కాపాడాలి అందులో మిగిలిన పనులను గవర్నమెంట్ పథకాలైన
అర్బన్-30%, 70%, లేధ ఇతర స్కీమ్ ద్వారా ప్రజలను సంఘటితం చేస్తూ పూర్తి చేయాలి, దాని నిర్వహణ
బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలి.
11. వ్యక్తిగత ప్రగల్బాలు, డాంభీకాలకు తిలోదకాలిచ్చి స్వచ్ఛమైన మనసుతో ఊరి అభివృద్ధి కోసం మనస్ఫూర్తిగా
పని చేయాలి.
12. పౌరుషానికో, ఊరిలో తమ ఉనికి చాటుకోడానికో, పంతానికో కాకుండా ఊరి అభివృద్ధి కోసం ఎప్పుడూ
ఎల్లవేళలా కాంక్షించాలి.
13. వర్గవిభేదాలకు చరమగీతం పాడి, అందరినీ కలుపుకుపోవాలి. ఊరి శ్రేయస్సు కోసమే కట్టుబడి ఉండాలి.
ఊరిలో శాంతియుత మరియు స్నేహపూర్వకమైన వాతావరణంకోసం ప్రయత్నించాలి.
www.ourlaxminagar.org

7

14. మన ఊరు నలుగురికి ఆదర్శవంతంగా నిలిచేటట్లు చేయాలి. అభివృద్ధికరమైన, ఆరోగ్యకరమైన గ్రామమే 		
లక్ష్యంగా పని చేయాలి.
15. పాలకేంద్రంనకు గౌరవ సలహాదారుడిగా ఉంటూ దాని అభివృద్ధివైపు ఆలోచన చేయాలి. దానిని మూతపడకుండా
కాపాడుకోవడానికి తమవంతు కృషి చేయాలి.
16. గ్రామంలో ఏర్పడ్డ రైతు సంఘం అభివృద్ధికి తీవ్రమైన కృషి చేయాలి. దాని అవసరాన్ని సర్పంచ్, నాబార్డ/ NIRD
సంస్థల ద్వారా అధ్యయనం చేయాలి.
17. నీటి పంపుల నిర్వహణ బాధ్యతగా నిర్వహించాలి. నీటి కుంటలు పొలాలలో బోర్ వెల్స్ రీచార్జ్ యూనిట్స్, చెక్
డమ్స్ అవసరాన్ని అందరికీ వివరించాలి.
18. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి అయినా MLA లేదా MPల చేతుల మీదుగా బహిరంగ సభ నిర్వహించాలి.
19. ఊరి పుట్టినరోజు ఆనవాయితీని ప్రతి సంవత్సరానికి తప్పకుండా ఘనంగా నిర్వహించాలి.
20. అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికి రేషన్, పెన్షన్, కల్యాణలక్ష్మి పథకాలను అందేలా చేయాలి. అందులో అవకతవకలు లేకుండా
అమలు పరచాలి.
21. ఉత్సవ ఊరేగింపు శాంతిభద్రతలను దృష్టిలో పెట్టుకొని సరైన రీతిలో జరిగేటట్లు చేయాలి.
22. వీధి లైట్స్ నిర్వహణ సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలి. సోలార్ లైట్స్ ని కాపాడాలి.
23. ఊరిలో ఇబ్బంది కలిగించే ఏ విషయమైనా రాగద్వేషాలకు అతీతంగా స్వలాభంకోసం చూసుకోకుండా కఠినంగా
వ్యవహరించాలి.
24. ఊరికి సరైన సమయంలో వ్యవసాయమునకు నీరు వచ్చేటట్లు గవర్నమెంటు వారితో మాట్లాడి, ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు
మధ్య సరైన వారధిగా నిలవాలి.
25. పశువుల హెల్త్ క్యాంపు ప్రతి మూడు నెలలకు ఒకసారైనా ఊరిలో నిర్వహించాలి.
26. సరికొత్త సాగు విధానాలు సోలార్ ఎనర్జీ ప్రాముఖ్యత, ఇంకుడు గుంతలు ఉపయోగాల మీద ఎలప్పుడూ ఆ శాఖల
అధికారులచే అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలి. వ్యవసాయ అధికారులతో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించాలి.
విత్తన పంపిణీలో లోపాలు లేకుండా చూసుకోవాలి.
27. మిషన్ భగీరథ కోసం తీసిన గుంతలను, పాడైన రోడ్లు మళ్లీ పూర్వస్థితికి వచ్చేటట్లు చేయాలి.
28. ఊరిలో రైస్ మిల్లు నుంచి వచ్చే ధూళి వల్ల ఏర్పడుతున్న చర్మ సమస్యల గురించి పరిష్కారం దిశగా ఆలోచించాలి.

రాజకీయం సంపద మార్గం కాదు - సేవామార్గం
నాయకుడు అనేవాడు ఎల్లప్పుడూ ప్రజా శ్రేయస్సుకోసమే పాటుపడాలి.

అభ్యర్థి సంతకం

దీనికిగాను ఊరి అభివృద్ధి కోసం ఇంటి పెద్ద అయిన నేను, నా కుటుంబ
సహకారం ఉంటుందని మాట ఇస్తున్నాను.
ఇంటి పెద్ద సంతకం
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గ్రామ సర్పంచ్ కి ఉండవలసిన పరిజ్ఞానం/అవగాహన

1. గ్రామ పంచాయతి మొత్తం జనాభా ఎంతమంది?

6. గ్రామ పంచాయతిలో సంవత్సరానికి ఇంటి పన్ను ఎంత 			స

తప

భావ
కిత

5. గ్రామ పంచాయతి పరిధిలో ఎంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఉన్నారు?

8. గ్రామ సభ ఎన్నిరోజులకు ఒకసారి నిర్వహించాలి?

త

ఆదర్శ జీవ

నం

సరైన వ్యక్తిని
ఎంచుకోండి

11. MPDO అనగా ఎవరు?

12. జిల్లా కలెక్టర్ పేరు ఏమిటి?

13. గ్రామపంచాయతి తప్పనిసరిగా చేయవలసిన విదులు ఏమిటి?
14. గ్రామ ప్రధమ పౌరడని ఎవరినంటారు?

15. పంచాయతీ ఆధాయంలో చట్టపరంగా విధ్యుత్ దీపాలకు

17. MNREGP పధకం అంటే ఏమిటి?

మశిక్షణ

శిక్షణ - క్ర

ఆత్మ విశ్వాసం

10. ట్రెజరీ అనగనేమి?

16. అంగన్ వాడీ కేంద్రంలో పిల్లలకు పెట్టే భోజన మెనూ ఏమిటి?

ర్థం

స్వా

ని
ం-

గ

త్యా

దూరదృష్టి

9. పంచాయతీ కార్యదర్శి విదులేమిటి?

ఎంత శాతం ఖర్చు చేయాలి?

న

అసత్య వా

వర్గపా

లన

గ్దానాలు
ం

లంచగొండితన

18. గ్రామ పంచాయతి తీర్మానం నెంబరు అంటే ఏమిటి?
19. SC,ST అట్రాసిటి చట్టం ఎవరికి సంభందించినది?

తం

పక్షపా

ఆవే
శం

7. కేంద్ర,రాష్ట, ప్రభుత్వాల నుండి అందే గ్రాంట్సు ఏమిటి?

త్మక

ం

ృజనా

వసూలవుతుంది?

త
దర్శక

4. గ్రామము లో వ్రుద్దులు, వితంతువులు ఎంతమందికి పెన్షన్అందుతుంది?

అం

పార

3. పంచాయతి పరిదిలో ఉన్న గ్రామాల ఎన్ని?

భావ
సమా ప్రకటన
నత
విలు
్వం
వలు
పా
టిం
చడ
ం

2. గ్రామంలోని ప్రధాన సమస్యలేంటి?

ం
ంకార

అహ

దుర్విమర్శలు

అవకాశవా
దం
చాడీ
లు న
మ్మట
ం
శత్రు
త్వం

20. "రుసుము" అనగానేమి?

21. పంచాయతీరాజ్ చట్టం ఏ సంవత్సరం నుండి అమలు పరుస్తున్నారు?
22. గ్రామ ప్రస్తుత ఆరోగ్య, వైధ్యశాక ANM పేరు ఏమిటి?
23. అడిట్ అంటే ఏమిటి?

24. "జన గణ మన"పూర్తిగా పాడగలరా?
25. మినిట్స్ బుక్ అంటే ఏమిటి?
* Source: Social Media activist Aditya goud

ఇవన్నీ ఉన్నా లేకపోయినా సమాజాభివృద్ధి కోసం ఆలోచించే
మొక్కవోని సంకల్పబలం ఉంటే చాలు.
www.ourlaxminagar.org
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★ ప్రజా నాడి - గ్రామస్తుల మాటల్లో ★
1. గ్రామంలో ప్రధాన ఆర్థిక వనరులు/ ఉపాధి కార్యక్రమాలు ఏమిటి ?(ఆహార పంటలు వాణిజ్య పంటలు జీవన వృత్తులు మత్స్య సంపద ఇటుకల తయారీ ... etc)

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

2. గ్రామంలో సేంద్రియ వ్యవసాయం సాగు లో ఉందా?

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

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

కుంటలు...)

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

4. గ్రామంలోని ప్రజలకు ముఖ్యమైన ఆరోగ్య సమస్య ఏమిటి ?

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

5. గ్రామంలోని ప్రజలందరి ఇంట్లో మరుగుదొడ్డి సౌకర్యం ఉంది?

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

6. గ్రామంలో ఏదైనా ప్రత్యేక పండుగలు / జాతరలు ఉన్నాయా?

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

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

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

S.No

a)
b)
c)
d)
e)
f)

S.No

a)
b)
c)
10

రంగం

★ వివిధ రంగాలు - ప్రజల డిమాండ్లు ★
వైద్య - ఆరోగ్య రంగం
సమస్యలు/ డిమాండ్స్

ప్రాథమిక వైద్య కేంద్రం

డాక్టర్స్ అందుబాటులో ఉన్నారా?

మందులు అందుబాటులో ఉన్నాయా ?
ANM- నర్సులు ఉన్నారా?
అత్యవసర సేవలు (108)

వైద్య రంగంలో ఇతర అవసరాలు / సౌకర్యాలు

అంశం

వైద్య రంగం

అంగన్వాడి

సమస్యలు/ డిమాండ్స్

విద్యారంగం

ఇతర డిమాండ్లు
www.ourlaxminagar.org

S.No

a)

వ్యవసాయ రంగం

రంగం

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

b)

పురుగుల మందులు, ఎరువులు విక్రయ కేంద్రం

c)

పండిన పంట నిల్వ ఉంచేందుకు గోడౌన్లు ఉన్నాయా?

d)

పండిన పంట అమ్ముకోవడానికి తగిన మార్కెటింగ్

e)

సమస్యలు/ డిమాండ్స్

కేంద్రం అందుబాటులో ఉందా?
ఇతర సమస్యలు/ డిమాండ్స్

సాధారణ సమస్యలు
S.No

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

సమస్యలు/ డిమాండ్స్

అంశం

తాగునీటి సౌకర్యాలు

పారిశుధ్యం/ స్వచ్ఛభారత్
వీధి దీపాలు

రేషన్ షాప్(PDS) ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ
గ్రామ ప్రధాన రహదారి

గ్రామంలోని అంతర్గత రహదారులు

బస్టాండ్/ బస్సు / రవాణా సౌకర్యాలు
విద్యుత్ సరఫరా

నైపుణ్య అభివృద్ధి కేంద్రం

స్వయం సహాయక బృందాలు (SHGs)
గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం పనులు
బెల్టుషాపులు (మద్యం దుకాణాలు)
గృహ సౌకర్యాలు

బ్యాంకింగ్ సౌకర్యాలు

పంచాయతీ కార్యాలయం
స్మశానవాటిక
ఇతరములు

* Source: JD Foundation

www.ourlaxminagar.org
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ం
న
పా
ధూమ ...
,
ం
న
మద్యపా నికి హానికరం వడం
ఆరోగ్యా దుకులే అనుకో
ెం
క
.
.
.
నా
ం
ర
రు
క
్క
ని
ప్రతిఒక మాజానికి హా
స

ప్రజలు, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన నాయకులు, నాయకులచే
నియమించబడ అధికారులు ప్రతి ఒక్కరు సమిష్టిగా కష్టపడి
మంచి వైపు కృషి చేస్తేనే అభివృద్ధి సాధ్యపడుతుంది.
- పెండ్యాల ప
్ర సాద్
www.ourlaxminagar.org

