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రాషషష్ట్రసస్థాయి పప్రథమ సమావేశ ససూచనలర / నిరర్ణయాలర
(తేద 30 డిసనబర్ 2018)

తెలనగాణ రాషషష్ట్ర శ్రీ సతత్యసయి సేవా సనసస్థాల పదాధికారరల పప్రథమ సమావేశన

సయిరాన! 

తెలనగాణ రాషషష్ట్ర  శ్రీ సతత్యసయి సేవా సనసస్థాల పదాధికారరల పప్రధమ సమావేశన  మేడడ్చెల
మలర్కుజ్  గిరి  జిలల్లా  ఆలల్వాల   మనదరనలో  తేద: 30-12-2018 రోజున  భగవాన్  దవత్య
ఆశీసరస్సులతో నిరల్వాహనచబడినద. 

మరనదరగా శ్రీ సతత్యసయి సేవా సనసస్థాల పతాకావిషర్కురణ కావినచి తదననతరన  జత్యత
పప్రజల్వాలన తో  సమావేశన  పప్రారనబమమైనద.

ఈ సమావేశనలో పలరవురర పెదద్దలర ఎనన్నో అనశాలర చరిడ్చెనచారర. మరెనన్నో మారర్గదరర్శకాలర
నిరద్దశిససూస్తూ సనసస్థా అభివవృదద్ధి నిమితస్తూమమై తీసరకునన్నో పలర కీలక నిరర్ణయాలర తెలియజేసరర. 

శ్రీ     H.J.   దొర  : 
మరనదరగా ఉభయ తెలరగర రాషషష్ట్రల శ్రీ సతత్యసయి టట్రసరష  కనల్వానర్ శ్రీ   H J  దొరగారర

పప్రసనగినచారర.  సేవకనన్నో  భావన  మరఖత్యన  అనటసూ భగవనతరడు భావపప్రయరడనన్నోరర.  పవితత్రత
ఐకత్యత లేని సేవ అరద్ధిరహతన అనన్నోరర.



శ     H.   శనివాససులసు  : 
అఖిల భారత టెకక్నో గగగ్రూప్ సమనన్వయకరర్త శ H.శనివాససులసు గారసు మాటట్లాడుతగ మన

జీవిత లకకక్ష్యం  ఆనక్ష్యందమని సన్వమి చెపప్పిన  మాటలనసు  గసురసుర్త  చేసరసు.   అక్ష్యందసుచేత నిరక్ష్యంతరక్ష్యం
ఆనక్ష్యందక్ష్యంగా ఉక్ష్యండాలనక్నోరసు. సన్వమివారసు చెపప్పినటసుట్లాగా కకషషష్ట్రాయిల్ మసుఖాలసు వదద్దని అనక్నోరసు. ఒక
పరిశోధన  పగ్రూకరక్ష్యం  చిరసునవన్వలో  తలట్లాపాలలోని  శకర్త  ఎక్ష్యంతో  ఉక్ష్యందని  వివరిక్ష్యంచారసు. సేవలోనగ,

జీవితక్ష్యంలోనగ  దాతతృతన్వభావన  ఉక్ష్యండాలనక్నోరసు.  నితకజీవితక్ష్యంలో  మన  తోటివారితో,

మనచసుటగషవక్ష్యండే  పనివాళళ్ళతో, ఆటోడడష్ట్రావరట్లాతో  మెలగే  విధానక్ష్యంలో సహితక్ష్యం,  ఆధాకతత్మిక  భావన
ఉక్ష్యండాలనక్నోరసు.  సక్ష్యంసస్థలో  పనిచేసే  పగ్రూతీ  కరకకరర్తకు  సక్ష్యంసస్థపడ   పూరిర్త అవగాహాన, దతృకప్పిధమసు,
ఆచరణ, అనసుభవక్ష్యం, ఆనక్ష్యందక్ష్యం కలగి ఉక్ష్యండాలనక్నోరసు. వినయ విధేయతలసు, ఎదసుటి వకకర్త చెపప్పిద
వినసుట, కమాగసుణక్ష్యం కలగి ఉక్ష్యండాలని చెపాప్పిరసు. 

శ  ప  .   వక్ష్యంకటట్రావ     :
తెలక్ష్యంగాణ  శ  సతకసయి  సేవా  సక్ష్యంసస్థల  రాషషష్ట్రా  అధకక్షులసు  శ  ప.  వక్ష్యంకటట్రావ  గారసు  తమ

పగ్రూసక్ష్యంగక్ష్యంలో కొనిక్నో మసుఖక నిరర్ణయాలసు పగ్రూకటిసగర్త, మారర్గదరర్శక సగచనలసు చేసరసు. తరసువాత వివిధ
విభాగమసులకు సక్ష్యంబక్ష్యంధక్ష్యంచిన  రాషషష్ట్రా  సమనన్వయకరర్తలసు  తమతమ విభాగమసులకు సక్ష్యంభక్ష్యందక్ష్యంచిన
వివిధ అక్ష్యంశాలసు  తెలయచేసరసు.  వాటిని అనిక్నోటి నిదతృషషలో పటసుషకుని ఈ సమావేశమసులో ఈ
కగ్రూక్ష్యంద నిరర్ణయమసులనసు తీససుకవడమసు జరిగిక్ష్యంద.

1)  సన్వమి  వారి 95  వ  జయక్ష్యంతోతత్సవ  వేడుకలలో  భాగక్ష్యంగా   ఇదవరలో  పగ్రూకటిక్ష్యంచిన
పగ్రూకరమసు 306  గాట్రామాలలో శ సతకసయి గాట్రామసేవా మహాయజజక్ష్యం అనే కరకకక్రమానిక్నో
తపప్పినిసరిగా జరసుపవలెనసు.  పగ్రూతీ సమిత కనీసమసు రక్ష్యండు గాట్రామాలలో ఈ కరకకక్రమమసు
తపప్పినిసరిగా  చేపటషవలెనసు.  ఇక్ష్యంతవరకు పాట్రారక్ష్యంభక్ష్యంచని సమితసులసు వక్ష్యంటనే ఒక నెలలోప
పాట్రారక్ష్యంభక్ష్యంచవలెనసు.  గాట్రామసేవా   మహాయజజమసులో  భాగమసుగా,  పగ్రూతీ  గాట్రామమసులో,

భజనలసు,  నగర సక్ష్యంకీరర్తనలసు,  అధకయనమక్ష్యండల కరకకక్రమమసులసు,  బాలవికస,  సగస్కూల్
బాలవికస,  వడదకశిబిరమసులసు,  నరాయణసేవలసు,  సన్వమివారి  పటిషనరోజు  పక్ష్యండుగలసు
మొదలెడన కరకకక్రమమసులసు చేపటషవలెనసు.   దీనిక సక్ష్యంభక్ష్యందక్ష్యంచి పూరిర్త వివరాలసు సరసుస్కూలర
నెక్ష్యంబర 12  నక్ష్యందసు  తెలసుపబడినవి.  ఎకుస్కూవ  ఖరసుర్చుతో  కూడిన  కరకకక్రమమసులసు
చేపటషరాదసు. 



2) క్షేతక్రసస్థయిలో  జిలట్లా  అధకక్షులసు  వారానిక  ఒకస్కూసరడన  తపప్పినిసరిగా  పరకటిక్ష్యంచి
భజనమక్ష్యండలసులనసు పట్రాతత్సహిక్ష్యంచి తగసు దశానిరద్దశమసులసు చేయవలెనసు.  పగ్రూతీ  జిలట్లాలో అనిక్నో
విభాగాలలో పదాధకరసుల నియామకక్ష్యం తపప్పినిసరిగా పూరిర్తచేసి వాటి వివరమసులనసు రాషషష్ట్రా
అధకక్షులకు వక్ష్యంటనే పక్ష్యంపక్ష్యంచవలెనసు.
 

3) ఇకపడ రాషషష్ట్రా సస్థయి  సమనన్వయ కరర్తలసు విరివిగా జిలట్లాలోట్లా పరకటిక్ష్యంచి వారివారి విభాగమసులనసు
తగసు విదమసుగా బలోపతమసు చేసి సక్ష్యంసస్థ పగ్రూగతక తోడప్పిడవలెనసు.

4)  కొనిక్నో మక్ష్యందరాలలో సక్ష్యంసస్థ నియమనిబక్ష్యంధనలకు విరసుదద్దమసుగా ఇతర వకవహారాలసు, ఆరిర్ధిక
లవాదేవీలసు  జరసుపచసునక్నోటసుట్లాగా  రాషషష్ట్రా  అధకక్షుల  దతృషషక  వచిర్చునద.  వీటిని  తీవగ్రూమసుగా
పరిగణక్ష్యంచి వక్ష్యంటనే అటసువక్ష్యంటి కరకకక్రమమసులనసు  నిలపవేయవలసినదగా కరడమెడనద.

వకకర్తగత అవసరాలకసక్ష్యం మక్ష్యందరాల వినియోగక్ష్యం పూరిర్తగా నిషేధక్ష్యం. ఈ విషయానిక్నో జిలట్లా
అధకక్షులసు గమనిక్ష్యంచి తగసుచరకలసు తససుకగలరసు.
 

5)  భజనలలో  నణకత  మెరసుగసుపరచడక్ష్యంకసక్ష్యం  భజన  వరసుస్కూషపలసు  తపప్పినిసరిగా
నిరన్వహిక్ష్యంచాల. పగ్రూతకకక్ష్యంచి పబిట్లాక్ భజనలలో పాడే గాయకులకు తపప్పినిసరి.

6) రాషషష్ట్రా  సస్థయిలో  శ  సతకసయి  టట్రససుష  ఒకటి  మాతక్రమే  ఉక్ష్యంటే  బాగసుక్ష్యంటసుక్ష్యందని  రాషషష్ట్రా
అధకక్షులసు అభపాట్రాయపడాడ్డారసు. టట్రససుషలనీక్నో ఒకే తట్రాటిపడక తీససుకొనిరావాలని మరియసు వాటి
వకవహారమసుల  అధకయన నిమితర్తమసు   పగ్రూతకకమసుగా  ఒక  కఆరిడ్డానేటర అవసరమని
చెపాప్పిరసు. 

7) జిలట్లా అధకక్షులసు తమ పరిదలో గల పగ్రూభసుతన్వ ఆససుపతక్రలో నిరన్వహిససుర్తనక్నో నితకనక్నో సేవలకు
పూరిర్తర్త్గి  భాదకత వహిక్ష్యంచి వాటిక సక్ష్యంబక్ష్యందక్ష్యంచిన లవాదేవీలనసు ఎపప్పిటికపప్పిడు మదక్ష్యంప
చేససుకొని   పూరిర్త  వివరమసులతో కూడిన  Balance sheet నసు  తపప్పినిసరిగా రాషషష్ట్రా
అధకక్షులకు  పక్ష్యంపసగర్త  ఒక  కపీని  ఆయా  పగ్రూదేశమసులయక్ష్యందసు  నోటీససు  బోరసుడ్డాలలో
ఉక్ష్యంచవలెనని  తెలయజేసరసు.
 

8) సమిత  మరియసు  జిలట్లాసస్థయి  కరకకలపాలలో  అనిక్నోటియక్ష్యందసునసు  రాషషష్ట్రా  సస్థయి
సమనన్వయకరర్తల సేవలనసు ఉపయోగిక్ష్యంచసుకవలెనసు.



  
9)  శ సతకసయి సేవా  సక్ష్యంసస్థలో యసువత విభాగక్ష్యం అనేద పగ్రూతకకక్ష్యంగా పరస్కూనబడలేదసు.    శ

సతకసయి సేవా సక్ష్యంసస్థలలో అదకూడా ఒక భాగక్ష్యం మాతక్రమే, సమిత సస్థయిలో కనీన్వనరసుక,

జిలట్లాసస్థయిలో జిలట్లా అధకక్షులక యసువ సమనన్వయకరర్తలసు సేవా నివేదకలసు పక్ష్యంపక్ష్యంచవలెనని
తెలయజేసగర్త, సక్ష్యంసస్థలో యసువత పాతక్రపడ తగిన సగచనలసు అక్ష్యందక్ష్యంచి దానిక సక్ష్యంబక్ష్యందక్ష్యంచిన
పగ్రూతనికూడా అక్ష్యందచేశారసు.  యసువతక మరిక్ష్యంతగా నయకతన్వ అవకశాలసు కలపక్ష్యంచసుటకు
ఎలట్లాపప్పిడూ సక్ష్యంసస్థ  సిదర్ధిమసుగా ఉనక్నోదని తెలయజేసరసు. యసువతక రాషషష్ట్రా  అధకక్షుల వారి
పూరిర్త సహాయసహకరమసులసు ఎలట్లాపప్పిడు ఉక్ష్యండగలవని చెపాప్పిరసు. జాతీయసస్థయి అధకక్షుల
అక్ష్యంగీకరక్ష్యంతో,  రాషషష్ట్రా  యసువ  సమనన్వయ  కరర్తనియామకక్ష్యం,  రాషషష్ట్రా  అధకక్షులసు  సరడన
సమయమసులో చేయడమసు జరసుగసుతసుక్ష్యంద.  మరియసు వీలెడన చోటట్లా రీజినల్ కఆరిడ్డానేటర
నియామకక్ష్యం జరసుగసుతసుక్ష్యంద నిచెపాప్పిరసు. 

10) సక్ష్యంసస్థ నియమ నిబక్ష్యందనలనసు అనసుసరిక్ష్యంచి రాషషష్ట్రా సస్థయిలో రాషషష్ట్రా  అధకక్షులసు, జిలట్లా
సస్థయిలో జిలట్లా అధకక్షులసు, సమిత సస్థయిలో కనీన్వనరట్లాదే తసుద నిరర్ణయమసు అని  అక్ష్యందసుకు
పగ్రూత ఒకస్కూరసు కటసుషబడి ఉక్ష్యండవలెనని మరకస్కూసరి గసురసుర్త చేసినరసు .

11) పూరన్వప  ఉమత్మిడి  జిలట్లాల  ఆధారక్ష్యంగా  సేవా  ,  మహిళ,  బాలవికస,  ఇతర  విభాగాల
పాట్రాక్ష్యంతీయ సస్థయిలో సమనన్వయకరర్తల నియామకక్ష్యం చేపటషడమసు జరసుగసుతసుక్ష్యందని తదాన్వరా
సక్ష్యంసస్థ పగ్రూగతక అక్ష్యందరమగ సమిషషగా కతృష చేయవలసిన అవసరమసు ఉక్ష్యందని, తమ లకకమసు
రాషషష్ట్రాక్ష్యంలో పగ్రూతీ గాట్రామమసునకు  సన్వమివారి దవకనమమసునసు చేరవేసి  సన్వమివారి  వడభవానిక్నో
పగ్రూతీ  గాట్రామమసులో  దరిర్శక్ష్యంచడమేనని అనక్నోరసు. 

12) అఖిల భారత అధకక్షుల తదసుపరి ఆదేశాలసు వచెక్ష్యంతవరకు పగ్రూశాక్ష్యంత నిలయక్ష్యంలో సేవలసు
తెలక్ష్యంగాణ, ఆక్ష్యంధక్రపగ్రూదేష్ రాషషష్ట్రాలసు సక్ష్యంయసుకర్తక్ష్యంగా నిరన్వహిసర్తయి. 

13) కొనిక్నో  జిలట్లాలలో  జిలట్లా  అధకక్షులసు  పణకక్షేతక్ర  యాతక్రల  నిరన్వహిక్ష్యంచి  తరిగివచిర్చున
తరసువాత సమారాధన పరిట శ సతకసయి సక్ష్యంసస్థలొ కరకకక్రమమసులసు చేససుర్తనక్నోటసుట్లా  రాషషష్ట్రా
అధకక్షుల దతృషషష్ట్టిక వచిర్చుక్ష్యంద. ఇటసువక్ష్యంటి కరకకక్రమమసులసు సక్ష్యంసస్థలో నిషదద్దమసు. మన సక్ష్యంసస్థ
దాన్వరా పటషపరిర్త యాతక్ర మాతక్రమే నిరన్వహిక్ష్యంచవలెనసు .



14) పగ్రూత సమితలోనసు (COD )  కరస్కూలపడ అదసుప అనే కరకకక్రమానిక్నో వక్ష్యంటనే అమలసు
చేయవలెనసు.  పగ్రూతీ సభసుకడు పగ్రూతీరోజు కనీసమసు ఒక రగపాయి ఆదాచేసి ఆ పడకమసునసు
సమితలో  గల  Box లో  వేయవలెనసు.  ఈ  మొతర్తమసునసు  సక్ష్యంసస్థ  కరకకక్రమమసులకు
వినియోగిక్ష్యంచవలెనసు. 

15) అధక నిధసులసు ఖరర్చుయక  ఏ కరకకక్రమమమెడననసు రాషషష్ట్రా  అధకక్షులవారి అనసుమత
లేకుక్ష్యండా చేయరాదసు. 

16)  Action Plan  లో లేని సేవా కరకకక్రమసులనసు నిరన్వహిక్ష్యంచ దలచినపడు రాషషష్ట్రా
అధకక్షుల వారి అనసుమతని తపప్పిని సరిగా పక్ష్యందవలెనసు. 

17) సేవాదళ్  సమగగ్రూ  శికణ మరియసు అధకయన శిబిరాలసు(ఇక్ష్యండకన్  పట్రాగాట్రాక్ష్యం)  పగ్రూతీ
సక్ష్యంవతత్సరమసు ఫిబక్రవరి నెలలో పగ్రూతీ జిలట్లాలో విధగా చేయవలెనసు.  జిలట్లాలోని పగ్రూతీ సేవాదళ్
సభసుకడు, సభసుకరాలసు  తపప్పిని సరిగా ఈ శికణ శిబిరక్ష్యంలో పాలొర్గనవలెనసు. ఇక్ష్యందసుకుగానసు
తన్వరలో సమనన్వయ కరకకరర్తల నియామకక్ష్యం జరసుగసుచసునక్నోద. 

 శమత గక్ష్యంగా పడతల     (  బాలవికస  )   : 
1)  2019  వ  సక్ష్యంవతత్సరమసు బాలవికస సన్వరోర్ణతత్సవమసు.  పగ్రూతీ సమితలోనసు బాలవికస పడ

మరిక్ష్యంత దతృషష సరిక్ష్యంచవలెనసు.  పగ్రూతీ  ఏట బాలవికస కరకకక్రమాల  సక్ష్యంవతత్సర పగ్రూణళిక
(కకలెక్ష్యండరసు) తయారసు చేయవలెనసు.
 

2) “బాలవికస  ”  పలట్లాలక రకణ కవచక్ష్యంవక్ష్యంటిద.   పగ్రూత సమిత వారసు తపప్పికుక్ష్యండ సగస్కూల్
బాలవికస కూడా అభవతృదర్ధిచేయవలెనసు. 

3) బాలవికస  సహాయక్ష్యం తో  తమెల అభవతృదర్ధి చెక్ష్యందారో,  పగ్రూతీ బాలవికస విదాకరిస్థ   10

Postal cards దాన్వరా, తమ మితసుగ్రూలక,  ఇతరసులక తెలయచేయవలెనసు. 

4) బాలవికస  పలట్లాలసు  ఆయా పాట్రాక్ష్యంతలలోని జిలట్లా కలెకషరసుట్లా,  పగ్రూమసుఖసులక్నో కలసి మాటట్లాడే
వీలసు కలప్పిక్ష్యంచవలెనసు. 



5) పగ్రూతీ గసురసువ మరో ఇదద్దరిక శికణఇవన్వవలెనసు. 

6) బాలవికస విదాకరసుర్ధిలక తపప్పినిసరిగా వడదకపరీకలసు చేయిక్ష్యంచవలెనసు 
 

7) సక్ష్యంసస్కూతృతక  కరకక్రమాలలో  బాలవికస  విదాకరిస్థనీ,  విదాకరసుస్థలసు  విడి  విడిగా
పగ్రూదరర్శనలవన్వవలెనసు.  ఆయా  కరకకక్రమాలలో  పాలొర్గనే  బాలకల   వయోపరిమిత  12

సక్ష్యంవతత్సరాలసు మాతక్రమే. 

8) జనవరి 31  లోగా 6  నెలల నివేదక పక్ష్యంపక్ష్యంచవలెనసు.  సమిత, జిలట్లా, రాషషష్ట్రాసస్థయిలలొ
బాలవికస పగ్రూగతని ఆశిక్ష్యంచి తగసు విదమసుగా చరకలసు చేపటషవలెనసు.
 

శ జి  .   భాసస్కూరరావ     (     వడదకసేవలసు  ) :
1) “సయి జనని” అనే సేవా పథకక్ష్యం దాన్వరా ఆదలబాదసు జిలట్లా, ఉటగక్నోర భజన మక్ష్యండల

పరిసర  పాట్రాక్ష్యంతలలో సమగగ్రూ వడదక సేవలసు  2018   అకషబర నెలలో మగడవ తదీన
పాట్రారక్ష్యంభక్ష్యంచడమసు జరిగినద. 

2) తక్ష్యండక్ర అనే గాట్రామక్ష్యంలో నిరన్వహిససుర్తనక్నో  వడదక సేవలక్నో ఆపాట్రాక్ష్యంత  ITDA  పాట్రాజెక్ష ఆఫీసర  శ
కతృషర్ణఆదతక  IAS గారసు  కొనియాడారసు.  ఈ కరకకక్రమానిక్నో పూరన్వప ఆదలబాద్ జిలట్లా
sssso  వారసు నిరన్వహిససుర్తనక్నోరసు.  ఇపప్పిటివరకు మగడు కకక్ష్యంపలసు  నిరన్వహిక్ష్యంచి గిరిజన
పగ్రూజలకు వడదకసేవలసు అక్ష్యందక్ష్యంచారసు . 

3) రక్ష్యండవ విడత సయిజనని పధకక్ష్యం భదాట్రాదక్ర జిలట్లాలోనసు ,  మగడవ విడత నగర కరగక్నోల్
జిలట్లాలోని అచర్చుక్ష్యంపట మక్ష్యండలక్ష్యం సమీపమసునగల అటవీ పాట్రాక్ష్యంతమసులోనసు రాబోయ ఒకటి
రక్ష్యండు నెలలో పాట్రారక్ష్యంభక్ష్యంచ బడునసు.  ఈ పధకక్ష్యం దాన్వరా వడదకసేవలసు 2020 సక్ష్యంవతత్సరక్ష్యం
నటిక తెలక్ష్యంగాణలోని అటవీ పాట్రాక్ష్యంతమక్ష్యంత విసర్తరిక్ష్యంచసుటకు ఏరాప్పిటసుట్లా జరసుగసుచసునక్నోయి.

భదాట్రాదక్ర,   ఖమత్మిక్ష్యం,  నగర  కరగక్నోల్  జిలట్లా  అధకక్షులసు  వక్ష్యంటనే  అయా  పాట్రాక్ష్యంతమసులనసు
సక్ష్యందరిర్శక్ష్యంచి వడదకసేవలసు నిరన్వహిక్ష్యంచసుటకు వీలెడన గాట్రామమసులనసు ఎక్ష్యంపక చేయవలెనసు.  రాషషష్ట్రా
మెడికల్   కఆరిడ్డానేటర  సలహా  సక్ష్యంపగ్రూదక్ష్యంపలతో  2019   ఫిబక్రవరి – మారిర్చు  నెలలో
సయిజనని కరకకగ్రూనిక్నో పాట్రారక్ష్యంభక్ష్యంచవలెనసు. 



4) సయి  జనని  కరకకక్రమమసులో  లబిర్ధిపక్ష్యందన  గాట్రామససుర్తలనసు  పరిర్తయాతక్రకు  ఎక్ష్యంపకచేసి
సన్వమివారి దవక దరర్శన భాగాకనిక్నో కలప్పిక్ష్యంచవలెనసు.

5) చాల జిలట్లాలలో వడదకసేవలసు  నిరన్వహిక్ష్యంచిన తరసువాత పననః  సమీకలసు  (  Follow-up)

జరగడక్ష్యం  లేదసు.  నివేదకలసు  సరిగా  పక్ష్యంపడక్ష్యం  లేదని  తెలయ  జేశారసు.  ఇకనసుక్ష్యండి
తపప్పినిసరిగా  పక్ష్యంపక్ష్యంచమని  కరడక్ష్యం  జరిగినద.  చాల   జిలట్లాలోట్లా  మెడికల్  కఆరిడ్డానేటర
నియామకక్ష్యం జరసుగలేదసు. వక్ష్యంటనే చేపటషవలెనసు. 

6) వడదక సేవలసు నిరన్వహిససుర్తనక్నోపప్పిటిక ఖమత్మిక్ష్యం జిలట్లా నసుక్ష్యండి నివేదకలసు రావటక్ష్యం లేదసు. ఇకనసుక్ష్యండి
జిలట్లా అధకక్షులసు అటిష నివేదకలసు తపప్పిక రాషషష్ట్రా అధకక్షుల వారిక పక్ష్యంపచవలసినదగా కరడక్ష్యం
జరిగినద.

 
7)  Follow  up  cases లో అనిక్నో జిలట్లా అధకక్షులసు తగిన శగ్రూదర్ధి  చగప సక్ష్యంపూరర్ణమెడన

చికతత్సలసు ఆక్ష్యందేల చగడాల.  ఈ విషయమసులో రాషషష్ట్రా  మెడికల్  కఆరిడ్డానేటర  సహాయ
సహకరమసులనసు పక్ష్యందవలెనసు. 

8)  మక్ష్యందరాలసు ఉనక్నో పగ్రూతీచోట శ సతక సయి వడదక సేవలసు (కట్లానికుస్కూలసు)  పాట్రారక్ష్యంభక్ష్యంచడానిక
చరకలసు తీససుకవలేనసు.
 

9) ఆరోగక పగ్రూమాక్ష్యంజల పతక్రక కసక్ష్యం మగడు నెలలకసరి వాకసలసు( వడదక సేవలసు) పక్ష్యంపాల. 

10) సన్వమివారి పగ్రూసదక్ష్యంగా 2008 లో పాట్రారక్ష్యంభక్ష్యంచిన  SRP  కరకకక్రమమసు దాన్వరా
పటషపరిర్త ,  బక్ష్యంగసుళగరసు ఆససుపతసుగ్రూలలో గసుక్ష్యండ ఆపరషనసు చేససుకొనక్నో రోగసులకు సేవ చేసే
భాగకమసు  సన్వమివారసు  మన సక్ష్యంసస్థకచార్చురని  గసురసుర్త  చేసరసు.  SRP  కేససులనసు  జాగగ్రూతర్తగా
పరకవేకక్ష్యంచవలెనసు. వాల్ మారిప్పిడి కేససులలో పషక్ష్యంట్ జీవితక్ష్యంతక్ష్యం సేవలక్ష్యందక్ష్యంచవలెనసు. 

11)  పటషపరిర్త  హాసిప్పిటల్  సేవలసు  కూడా  మసుఖకమెడనవి.   జిలట్లా  అధకక్షులసు  వారికీ
కేటయిక్ష్యంచిన  నెలలో  సేవాదళ్  సభసుకలనసు  పటషపరిర్త  హాసిప్పిటల్  సేవలక  తపప్పిని  సరిగా
పక్ష్యంపవలెనసు.

12) పగ్రూతీ జిలట్లాలోనగ ఒక మెగా మెడికల్ కకక్ష్యంప పగ్రూతీ సక్ష్యంవతత్సరమసు జరిగే విధమసుగా
పగ్రూణళికలసు జిలట్లా అధకక్షులసు వేయవలెనసు.   



శ ఏ  .   వాససుదేవరావ     (     పగ్రూశాక్ష్యంతనిలయ సేవలసు  )  : 
1)  45-50  సక్ష్యంవతత్సరాల  వయససుగల  కగ్రూయాశీలక  సేవాదళ్  సభసుకల  వివరాలసు

సేకరిక్ష్యంచవలెనసు.  55-60  సక్ష్యంవతత్సరాల  పదద్దలసు  రాషషష్ట్రాసస్థయిలో  సేవాదళ్  సభసుకలని
సమకూరర్చువిదక్ష్యంగా భాదకతలసు చేపటషవలెనసు. 

2) సక్ష్యంసస్థ పదాధకరసులసు తపప్పినిసరిగా పగ్రూశాక్ష్యంతసేవలకు హాజరసుకవాల. రానివారి విషయక్ష్యంలో
సమీకలసు జరగాల, ఎక్ష్యందసుకు రాలేకపతసునక్నోరో తెలసుససుకవలెనసు.

డా     .  కతృషర్ణకుమార     (  సేవా విభాగక్ష్యం  ):
మీకు అక్ష్యందక్ష్యంచిన సేవా పగ్రూణళిక ఆధారక్ష్యంగా సేవలనసు వివరిక్ష్యంచి సేవా విభాగమసులోని అనిక్నో

సేవలసు నిరన్వహిక్ష్యంచవలేనని చెపప్పినరసు. 

శ మతససుధ        (     సేవా విభాగక్ష్యం     –     మహిళలసు  ):   
1) పగ్రూశాక్ష్యంత నిలయ సేవలలో మహిళలసు అధక సక్ష్యంఖకలో పాలొర్గనవలసిక్ష్యందగా కరసుతగ,  

అక్ష్యందసుకు తగినవిదక్ష్యంగా జిలట్లా అధకక్షులసు కతృష చేయవలసినదగా అభకరిర్ధిక్ష్యంచినరసు

2) కనీసక్ష్యం  మసుగసుర్గరసు  నిరసుపద  మహిళలక  ఉపాధకలప్పిక్ష్యంచాలని,   5-10  వరకు
అమతృతకలశాలసు అక్ష్యందక్ష్యంచాలని. ఒకరిక నితకమగ  భోజనక్ష్యం అక్ష్యందక్ష్యంచాల లేదా నెలవారీగా
ఆహారపదారార్ధిలసు సమకూరర్చువలెనసు  అని తెలయ జేసరసు.

3) పగ్రూతీనెల 19  వ  తదీనడు  మహిళదనోతత్సవక్ష్యం  పగ్రూతీ  సమిత  నక్ష్యందసు   తపప్పినిసరిగా
నిరన్వహిక్ష్యంచవలెనసు. 

4) ఏడాదక ఒకస్కూసరయిన మహిళల కసక్ష్యం పగ్రూతీ సమితలోనసు మెడికల్  కకక్ష్యంప,   కనత్సర
నిరాద్దరిత  పరీకలవక్ష్యంటివి  నిరన్వహిక్ష్యంచవలెనసు. దీనిక  రాషషష్ట్రా  మెడికల్  కఆరిడ్డానేటర  సహాయ
సహకరాలసు తీససుకవలేనసు. 

5) కనీసక్ష్యం ఒక గరిర్భిణీ సర్తష్ట్రాని దతర్తత తీససుకుని, పగ్రూసవమయి ఇక్ష్యంటిక చేర వరకు సేవలక్ష్యందక్ష్యంచాల.

పటిషన బిడడ్డాక  చెడల్డ్డా కేర కట్ ని  కనసుకగా ఇవన్వవలెనసు. 



6) తమ  సమిత  /  భజన  మక్ష్యండల   పరిదలోగల  వతృదార్ధిశగ్రూమాలలో  అవసరమెడన  సేవలసు
అక్ష్యందక్ష్యంచవలెనసు.
 

7) బాలలక  సేషషనరీ  వససుర్తవలెడన  పనసుక్నోలసు, పనిత్సళసుళ్ళ , పసర్తకలగ,  పరీకలపాకడుట్లా  వక్ష్యంటివి
అక్ష్యందక్ష్యంచవలెనసు.
 

8) పగ్రూతీ  నితకక్ష్యం పడికెడు బియకక్ష్యం,  ఒక రగపాయితో కరికలపడ అదసుప పాటిక్ష్యంచాల.  మసురిక
వాడలని దతర్తత తీససుకవలేనసు.
 

9) ఈశన్వరాక్ష్యంబ  దనోతత్సవాలలో  విదాకజకత  పాఠశాలలలో  బాలలక  సేషషనరీ  వససుర్తవలసు
అక్ష్యందక్ష్యంచాల. అనిక్నో అక్ష్యంశాలలో అతసుకనక్నోత పగ్రూతభ కనపరిచిన ఒక విదాకరిస్థక బక్ష్యంగారసు పతకక్ష్యం
(వక్ష్యండి పతకనిక బక్ష్యంగారసు పూతతో)  బహుకరిక్ష్యంచవలెనసు.  

10) మారిర్చు నెలలో గొడుగసులసు, చెపప్పిలసు పక్ష్యంచిపటషవలెనసు. 

11) జిలట్లాలలోని గాట్రామాలలో  RVTC  శికణ,  కుటసుషపని వక్ష్యంటివి నేరిప్పిక్ష్యంచి భజనలలో
పాలొర్గనెల  పట్రాతత్సహిక్ష్యంచవలెనసు.   టగకషనసుట్లా, మెహక్ష్యంద  తరగతసులసు,  వడదకసహాయక్ష్యం,

వకకర్తతన్వవికసక్ష్యం, సయివగ్రూతలసు, వరలక్ష్మివగ్రూతలసు వక్ష్యంటివి నిరన్వహిక్ష్యంచవలెనసు.  

12) ఉతర్తమ మహిళ ఉపాధాకయసురాలని సతస్కూరిక్ష్యంచవలెనసు. 

శ బసులసుససు సక్ష్యంబమగరిర్త     (     ఆధాకతత్మిక విభాగమసు  )   :
1. పగ్రూతీ సమితలోనసు భజన శికణలసు నిరన్వహిక్ష్యంచవలెనసు.  

2. పగ్రూతీ సమితలోనసు అధకయన మక్ష్యండల నెలక ఒకసరి తపప్పిని సరిగా నిరన్వహిక్ష్యంచవలెనసు. 

3. బాలవికస విదాకరసుస్థలకు వాయిదాకలసు నేరిప్పి వారిని భజనలలో  పాలొర్గనేల చేయవలెనసు.  

4. పగ్రూతీ  సమితలోనసు  నగర  సక్ష్యంకీరర్తనలసు  విధగా  నిరన్వహిక్ష్యంచడక్ష్యందాన్వరా జరిగే  పగ్రూయోజనలసు
గసురిర్తక్ష్యంచాల. మనక్ష్యం నడిచే దేవాలయక్ష్యంగా మారాల. 



5. సతత్సక్ష్యంగాలసు రటీన్ గా మారకూడదసు. కరకకరర్తలలో పరివరర్తన జరిగేల ఉక్ష్యండాల. 

6. పటషపరిర్త సక్ష్యందరర్శనలసు మనలో మారసుప్పిని తెచిర్చు మరినిక్నో సరసుట్లా దరిర్శక్ష్యంచాలనక్నో తపన పరిగేల
నిరన్వహిక్ష్యంచవలెనసు. 

7. లఖిత  నమజపక్ష్యం  దాన్వరా  తక్రకరణ  శసుదర్ధి  పక్ష్యంచసుకవలేనసు.  ఒక  కటి  నమజపక్ష్యం
సమరిప్పిక్ష్యంచగలగాల. 

8. బలహీనక్ష్యంగావనక్నో  సమితసులలో  పగ్రూతకక  కరకకక్రమాలసు  నిరన్వహిక్ష్యంచడక్ష్యం  దాన్వరా  ఉతర్తజ
పరచవలెనసు. 

శమత నివేదత     (     మహిళయగత్ కరకకక్రమాలసు  ):
1. గణతక్ష్యంలో శికణ దాన్వరా మహిళలక్నో పరీకలలో విజయక్ష్యం సధక్ష్యంచేల చేయవలెనసు. 

2. మహిళ  యసువత  చేపటషవలసిన  సేవా  కరకకరమసులకు  పగ్రూణళికలసు  సిదర్ధిక్ష్యంచేససుకుని
ఆవిధమసుగా కరకకమమసులసు జరపవలెనసు.  

శ కతృషర్ణకుమార     (     పగ్రూశాక్ష్యంతసెకూకరిటీ     (PS duties)  :   

1. సక్ష్యంవతత్సరానిక  కనీసక్ష్యం 10+2  రోజులసు  సేవలసు  అక్ష్యందక్ష్యంచవలెనసు.  వరసుసగా 2

సక్ష్యంవతత్సరాలసు హాజరసుకని వారసు అనరసుర్హులసు అవతరసు.  60 ఏళళ్ళలోప వయససు గలవార
అరసుర్హులసు .

2.  పగ్రూససుర్తతక్ష్యం తెలక్ష్యంగాణరాషషష్ట్రాక్ష్యంలో   50 మక్ష్యంద మాతక్రమే వనక్నోరసు.  జిలట్లా అధకక్షులసు వారి
సక్ష్యంఖకనసు పక్ష్యంచసుటకు తగిన కతృష చేయవలెనసు. 

శ హరిహరన్     (     తరసుమలసేవలసు  ) :
జాతీయసస్థయిలోనే  శ  సతకసయి  సేవా  సక్ష్యంసస్థల  సేవాదళ్  సభసుకలసు  అతసుకతర్తమ

సేవలక్ష్యందససుర్తనక్నోరని  తరసుమల  తరసుపత  దేవసస్థనక్ష్యం  వారసు  కొనియాడారసు.  త  త  దే  సేవలకు
సక్ష్యంబక్ష్యంధక్ష్యంచి  శ హరిహరన్ గారసు నేరసుగా సక్ష్యంపగ్రూదక్ష్యంచి తగసువిదమసుగా సేవలసు తీససుకొనవలెనసు  .
వీటిక సక్ష్యంబక్ష్యంధక్ష్యంచి సేవా పగ్రూణళిక అక్ష్యందరిక పక్ష్యంపక్ష్యంచబడునసు.



శ ఏ  .   భాసస్కూర      (  IT   విభాగమసు  )   : 
1. తెలక్ష్యంగాణ  రాషషష్ట్రామసు  ఏరప్పిడిన  తరసువాత  కొతర్తగా  ఏరాప్పిటసు  చేసిన  website లో

పక్ష్యందసుపరచిన కరకకక్రమమసులనసు విపలమసుగా తెలయ చేసినరసు.  పగ్రూతీ జిలట్లా అధకక్షులసు
వివిధ విభాగమసులలో చేపటిషన పగ్రూతీ కరకకక్రమమసు website  నక్ష్యందసు పక్ష్యందసుపరచవలెనసు.
ఇక్ష్యందసులో సక్ష్యందేహమసులసుగాని,  వివరమసులసుగాని కవలసినవారసు  శ  భాసస్కూర   రాట్రాషషష్ట్రా  IT
కఆరిడ్డానేటర ని సక్ష్యంపగ్రూదక్ష్యంచగలరసు. 

శ. రవికరణ్ (డి. ఎక్ష్యం. సేవలసు ):
డిజాసషర మేనేజెత్మిక్ష్యంట్ సేవలనసు అనిక్నో జిలట్లాలకు విసర్తరిక్ష్యంప జేసి మసుఖకమసుగా యసువతనసు ఈ

దశలో ఎకుస్కూవగా పట్రాతత్సహిసగర్త డి. ఎక్ష్యం . సేవలసు తన్వరిత గతన అభవతృదర్ధి కవాలని కరారసు.

శ ఫణక్ష్యందక్ర     (  వేదక్ష్యం  ):
పగ్రూతీ సమితలోనసు భజనకు మసుక్ష్యందసుగా15  నిమసుషమసులసు తపప్పినిసరిగా వేదమసు చదవాల.

వేదక్ష్యం నేరసుర్చుకొనసుటకు ఉతత్సహవక్ష్యంతసులనసు జిలట్లా అధకక్షులసు గసురిర్తక్ష్యంచి వారికీ వేదక్ష్యం నేరిప్పిక్ష్యంచసుటకు
తగసు చరకలసు తన్వరగా చేపటషవలెనసు. 

***



రాషషష్ట్రా అధకక్షులసుఈ సమావేశానిక  మసుగిక్ష్యంప పలసుకుతగ  కగ్రూక్ష్యంద విషయాలనసు జిలట్లా అధకక్షులకు
మనవి చేసరసు. 

1. మగడు విభాగమసుల యాకన్ పాట్లాన్ తో పాటసు,  గాట్రామ సేవా  మహాయజజక్ష్యం పరిట చేపటిషన గాట్రామ సేవలసు -
95 వ పటసుషపక్ష్యండుగ వరకు చేయవలసిన కరకకక్రమమసుల వివరమసులసు  (సరసుస్కూలర-12)  సమావేశక్ష్యంలొ
ఇవన్వడమసు జరిగిక్ష్యంద.  మీరసు వీటిని క్షుణర్ణమసుగా  అధకయనమసు చేసి , జిలట్లా కరకవరర్గక్ష్యం తో సక్ష్యంపగ్రూదక్ష్యంచి
సమాలోచనలసు చేసిన అనతరక్ష్యం   జిలట్లా/ సమిత/ భజనమక్ష్యండల మరియసు గాట్రామసస్థయి నక్ష్యందసు ఆధాకతత్మిక,

విదాక ,సేవా పరక్ష్యంగా చేపటషవలసిన కరకకక్రమమసులనసు వివరమసుగా ఒక పటిషకగా తయారసు చేససుకొని, సక్ష్యంసస్థ
సరన్వతో  మసుఖాభవతృదద్దక  చకస్కూటి పగ్రూణళికనసు రగపక్ష్యందక్ష్యంచసుకొని  సిదద్దమసుగా ఉక్ష్యండగలరసు.

2. రాషషష్ట్రా అధకక్షులసు తన్వరలో మీ జిలట్లా సమావేశక్ష్యం ఏరాప్పిటసు చేసినపడు పడ పగ్రూణలకనసు వివరిక్ష్యంచి సక్ష్యంసస్థ పగ్రూగతక
ఏ విదమసుగా మీ జిలట్లా కరకవరర్గక్ష్యం కతృష చేససుర్తనక్నోదో మరియసు ఏ విదక్ష్యంగా కతృష చేయవలసిన ఆవశకకత
ఉనక్నోదో వివరిక్ష్యంచవలసి ఉక్ష్యంటసుక్ష్యందని తెలయ జేశారసు. 

రాషషష్ట్రా అధకక్షులసు సన్వమి వారిని పాట్రారిస్థసగర్త పడ కరకకక్రమమసులసు అతకక్ష్యంత భకర్త శగ్రూదద్దలతో నిరన్వహిక్ష్యంచసుకొనసుటకు
తగసు శకర్త భకర్త అక్ష్యందరిక పగ్రూసదక్ష్యంచాలని తదాన్వరా పగ్రూతీ సమిత ఒక ఉతమ సమితగా, పగ్రూతీ జిలట్లా ఒక ఉతమ
జిలట్లాగా  మరియసు  రాషషష్ట్రామసు  ఒక  ఉతర్తమోతర్తమమెడన  రాషషష్ట్రామసుగా  అనసుగగ్రూహిక్ష్యంపబడాలని
హతృదయపూరన్వకమసుగా వేడుకుక్ష్యంటగ సన్వమి వారిక మక్ష్యంగళ హారతతో సమావేశక్ష్యం మసుగిక్ష్యంచారసు.

జెడ సయిరాక్ష్యం
  ఇటసుట్లా

 
శ. ప.వక్ష్యంకటట్రావ,

రాషషష్ట్రా అధకక్షులసు .
www.ssssots.org

http://www.ssssots.org/

