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1.ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సచివాలయలలు 

• ఇంతవరకు ఉన్న పంచాయతీ లన్ు ఇపపుడు కొతత  గా సచివాలయం గా ఏర్ాుటు 

చేసుత న్ానరు. 

• ఇలా ఏర్ాుటు చేయడం ద్ాార్ా పరభుతాం న్ుంచి వచేే పథకాలు గాామీణ 

పరా ంతాలలో  ఉన్న పరజలకు మర్ియు సామాన్ుులకు అందడం జరుగుత ంది్. 

ప్ంచాయతీ 

• ఇపపుడు ఒకకో పంచాయతీలల ఒక గాామ సచివాలయం న్డుస్త ంది్. 

• అకోడ న్ుంచే సరుంచులు, కారుదరుులు పర్ిపాలన్ చేసేవారు.  

సచివాలయం 

• సచివాలయంలల ఏర్ాుటు కాగానే్ పథకాల మంజూరుతో పాటు, పలు రకాల 
సేవలన్ు సచివాలయాల న్ుంచే అంది్ంచేందుకు రూపకలున్ జరుగుతోంది్. 

సచివాలయాలను ఎలా ఏర్పటు చేస్ాా ర్ు? 

• సచివాలయాలన్ు జన్ాభా పరతిపాది్కన్  ఏర్ాుటు చేసుత న్ానరు. 

• ర్ాష్్టర పరభుతా మారగదరుకాల మేరకు కనీసం ర్ ండు వేల జన్ాభాకక 
సచివాలయాన్నన ఏర్ాుటు చేయన్ున్ానరు 
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2011లో తీసిన జనాభా లెక్క ఆధార్ంగ్ా 

• 2011లల తీసిన్ జన్ాభా లెకో ఆధారంగా మర్ియు ఈ జన్ాభా కు 15% 
జన్ాభాన్ు కలిపి లెకోకడతారు. 

• ర్ ండు వేల జన్ాభాప ై ఉన్న పంచాయతీన్న ఒక సచివాలయం ఏర్ాుటు 

చేసారు. 

• ర్ ండు వేల కంటే తకుోవ జన్ాభా ఉన్న పంచాయతీలన్ు ర్ ండు లేద్ా 
మూడ ంటిన్న కలిపి ఒక ేసచివాలయం ఏర్ాుటు చేసాత రు. 

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సచివాలయాలోో  8 శాఖలు 

1. .వువసాయం శాఖ 

2. .పశుసంవరథక శాఖ  

3. .ర్ వెన్యు శాఖ  

4. వైెదుం శాఖ 

5. .ఉద్ాున్  శాఖ  

6. అటవీ  శాఖ 

7. .సంక్షేమం  శాఖ 

8. .పంచాయతీర్ాజ  శాఖ 

సచివాలయాలలో  శాఖలు న్ుంచి  పది్ మంది్ ఉద్య ుగులు న్ు కొతత  గా న్నయమిచడం 
జరుగుత ంది్.  
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ఈ సచివాలయంలకు అన్ుసంధాన్ కరత గా గాామ వాలంటీర్ వువహర్ిసాత రు. 

తన్కు కేటాయంచిన్ కుటుంబాలలల కలిగే విదు , వైెదు సమసుల ప ైన్ 

సచివాలయంలల పిర్ియదు చేసాత రు. 

ఈ పరజా సమసులన్ు 72 గంటలలల సచివాలయలు పర్ిష్టోర్ించాలి. 

అకక్బర్  ర్ ండయ  తేదీ్ న్ాటిక ివారు విధులలో  చేర్ేలా పరణాళిక సిదధ ం చేసుత న్ానరు.  

2.ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాలంటీర్ 

• పరభుతాం న్ుంచి వచేే పథకాలు న్ు నే్రుగా తన్కు కేటాయంచిన్ ఇలుో  కు 
చేరేడం కకసం  పరభుతాం వాలంటీర్ న్ు న్నయమిసుత ంది్. 

• వాలంటీర్ సచివాలయం కు మర్ియు తన్కు కేటాయంచిన్ కుటుంబాలకు మధు 
వారధిగా పన్నచేసాత రు. 

• వాలంటీర్ న్ు పరా ంతాలన్ు బట్ి ర్ ండు రకాలుగా విభజంచారు. 

1. గాామ వాలంటీర్ 

2. వార్్ వాలంటీర్ 

వాలంటీర్ గ్ౌర్వ వేతనం 

వాలంటీరో నె్లకు రూ.5 వేలు గౌరవ వేతన్ం పరభుతాం ఇసుత ంది్. 

వాలంటీర్ లో రిజరవయషనుో  

వాలంటీరోలల 50 శాతం ప్ సు్ లు మహిళలకు కేటాయంచారు.  
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గిర్ిజన్ లేద్ా మ ైద్ాన్ పరా ంతాలలల మొదట st కు కేటాయసాత రు. 

ST లు లేకప్ తే SC అలాగే వారు లేకప్ తే BC లకు కేటాయసాత రు. న్నబంధన్ల మేరకు 
ర్ిజర్ేాష్టన్ుో  వర్ితసాత య. 

గ్ాా మ వాలంటీర్ 

• ర్ాష్్టరంలల పరతి గాామ పంచాయతీ లల 50 ఇళోకు ఒక గాామ వాలంటీరున్ు 
న్నయమించాలన్న పరభుతాం న్నరణయంచింది్. 

• గాామ లల తన్కు కేటాయంచిన్ కుటుంబాలకు మర్ియు సచివాలయంకు మధు 
వారధిగా పన్నచేసాత రు. 

• పరభుతాం న్ుంచి పరతి పథకం గాామ వాలంటీర్ న్ుంచి పరజలలలకి వెళ్త ంది్. 

• తన్కు కేటాయంచిన్ కుటుంబాలకు గాామ వాలంటీర్ పరభుతా పథకాలన్ు 

ఎక ్లెయన్ చెయాులి. 

• గిర్ిజన్ పరా ంతాలలో  మర్ియు మ ైద్ాన్ పరా ంతాలలల కూడా గాామ వాలంటీర్ 

వపంటారు. 

విద్ో అర్హతలు 

• గాామీణ పరా ంతాలలో  విదు అరహత ఇంటర్ మ డ ట లేద్ా ద్ాన్నకి సమాన్ మ ైన్ది్ 

అయన్ iti మర్ియు డ పలో మా వారు కూడా అరుహ లు. 

• గిర్ిజన్ లేద్ా మ ైద్ాన్ పరా ంతాలలో  10 వ తరగతి ఆ ప ైన్ చదువపకున్న యువత 

అప లో  చేసుకకవచుేన్ు. 

వయసు 

• ఈ ఏడాది్ జూన్  80 న్ాటికి 18 - 85 ఏళో వయసు వపండాలి 
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ఈ ప్ సు్ కు దరఖాసుత  చేసుకునే్ందుకు గాామ సా్ న్నకులెై వపండాలి 

గ్ాా మ వాలంటీర్ విధ్ులు 

• వాలంటీర్  విధులు అ తమకు కేటాయంచిన్ కుటుంబాలకు ఎపుటికపపుడు 
పరభుతా పథకాలన్ు చేరవేయాలి. 

• అ కులం, మతం, ర్ాజకీయంతో సంబంధం లేకుండా అరుహ లంద ర్ికీ పరభుతా 
పథకాలన్ు అంది్ంచాలి. 

• తమ పర్ిధిలలన్న కుటుంబాల అంటే తన్కు కేటాయంచిన్ కుటుంబాల 
సమసులన్ు పరభుతాాన్నకి తెలియజేయాలి. 

• పరజలకు, పరభుతాాన్నకి మధు అన్ుసంధాన్కరతలుగా వువహర్ించాలి. 

• ఉన్నతాధికారులు అపుగించిన్ ఇతర విధులన్ు కూడా న్నరాహించాలి్ 
ఉంటుంది్. 

• పరా థమిక సర్ేా న్నరాహించడం 

• కుటుంబాల సమగ ాసమాచారం సేకరి్ంచడం పరజల అవసర్ాలు, సమసులు 
తెలుసుకకవడం 

• గాామ సచివాలయంతో సమన్ాయంతో పన్న చేయడం 

• ఇళో ముంగిటకే సేవలు అంది్ంచడం 

•  పరజా సమసులు, విన్త ల పర్ిష్ాోర్ాన్నకి పరభుతాశాఖల అధికారులతో 
సమన్ాయంతో పన్నచేయడం 

•  విదు, వైెదు సదుపాయాల కలున్ పరజల మ రుగ ైన్ జీవన్ోపాధికి నైె్పపణాులు 
అంది్ంచటం జరుగుత ంది్ 
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వాలంటీరో్ను ఎప్పపడు తొలగ్ిస్ాా ర్ు. 

• వాలంటీర్ విధులు సర్ిగా న్నరాహించుకున్న  

• పన్నతీరు సంతృపిత కరంగా లేకుంటే వాలంటీరోన్ు తొలగిసాత రు. 

వార్్ వాలంటీర్ 

• పట్ణాలలో  పరతి 100 కుటుంబాలకు ఒక వారు్  వాలంటీరున్ు న్నయమించాలన్న 
పరభుతాం న్నరణయంచింది్.  

• 110 పపర పాలకో న్గరపాలక సంసథ లలో  ఈ న్నయామకాలన్ు చేపడ తారు.  

• దీ్న్న వలో 40,500 మంది్కి వారు్  వాలంటీరుో గా వసాత రు. 

గ్ాా మ వాలంటీర్ ఏమి విధ్ులు నిరాయహిస్ాా డయ  అవే ప్నులు చెయోవసి ఉంటుంది 
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3.నవర్తాాలు 

• పేదలకు అండగా  న్వరతానల హామీలన్ు కలిపి YSRCP మేన్నఫ స్్ న్ు 
రూపల ంది్ంచారు.  

 

• న్వరతానలు 9 అవి, 

1. వైెఎస్ఆర్ ర్ ైత  భర్ోసా 

2.  ఫీజు ర్ీయంబర్్ మ ంట్ 

3. ఆర్ోగుశ్ర ా

4.  జలయజఞం 

5.  మదుపాన్ న్నషేధం 

6.  అమమ ఒడ  

7. వైెఎస్ఆర్ ఆసర్ా 

8.  పేదలందర్ికీ ఇళ్ో   
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9. ప న్ష నో్ ప ంపప 

 

 

వ ైఎస్ ఆర్ ర ైతు భరోస్ా 

 

 

• అన్నద్ాతకు మేలు చేకూర్ాేలనే్ లక్ష్ుంతో ర్ాష్్టర పరభుతాం అడుగులు 
వేస్త ంది్. 

• గత పరభుతాం అమలు చేసిన్ అన్నద్ాత సుఖీభవ పథకాన్నన రదుు  చేసి.. 
ద్ాన్న సాథ న్ంలల వైెఎస్ ఆర్  ర్ ైత  భర్ోసా పథకాన్నన పరవేశప ట్ింది్.  

అములు 

• ఈ పథకాన్నన 2019అకక్ బరు 15వ తేదీ్ న్ుంచి అమలు చేయాలన్న 
న్నరణయంచింది్.  

లబ్ధధ  

• ఐదె్కర్ాలలలపప భూమివపన్న ర్ ైత లకు ఏటా 12 వేల 500 రూపాయలు 
ప టు్ బడ  సాయంగా అందజేసాత రు. 
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•  ఈ పథకం వలో జలాో లల 4.92 లక్ష్ల మంది్ ర్ ైత లకు పరయోజన్ం 
చేకూర్ే అవకాశాలు ఉన్ానయ. 

• వీరుగాక భూమి లేన్న కౌలు ర్ ైత లు 60 వేల మంది్ వరకు ఉన్ానరు. 

• వీరందర్ికీ ప టు్ బడ  సాయం అంది్ంచాలన్న పరభుతాం న్నరణయంచింది్. 

• వువసాయాన్నకి పగటిపూటే 9 గంటల ఉచిత విదుుత్. ఎలాంటి 
అంతర్ాయం లేకుండా కాాలిటీ కర్ ంట్. ద్ీంతో ర్ ైత లకు కర్ ంటు ఛార్ీీల 
భారం తగుగ త ంద్ి. 

• బాుంకుల న్ుంచి ర్ ైతన్నలకు వడడ్ లేన్న రుణాలు. తద్ాార్ా ర్ ైత లకు 
ప టు్ బడ  భారం తగుగ త ంద్ి. సాగు విసీత రణం ప ర్ిగి వార్ి ఆద్ాయం 
ప రుగుత ంద్ి. 

• ర్ ైత లందర్ికీ ఉచితంగా బో రుో . సాగు నీటి కకసం ర్ ైత లు తాహతకు 
మించి బో రుో  వేసయత  కుద్ేలవపత న్ానరు. అందువలో పరభుతామే 
ఉచితంగా బో రుో  వేయసుత ంద్ి. తద్ాార్ా ర్ ైత ల ఆతమహతులు కూడా 
న్నవార్ిసాత ం. 

ధ్ర్ల సిి రీక్ర్ణ నిధ ి

• రూ.3 వేల కకటోతో ‘ధరల సిథ ర్ీకరణ న్నధి’ ఏర్ాుటు చేసాత ం.  
• ర్ ైత లు పంట వేసిన్పపుడే కొన్ుగోలు ధర న్నరణయసాత ం. 
• పరతి మండలంలల కకల్్డ స్్ ర్ేజీల ఏర్ాుటు. 
•  ఫపడ్ పరా స సింగ్ యూన్నటుో . 
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ప్రక్ృతి వ ైప్రీతాోల నిధ ి

• రూ. 4 వేల కకటోతో పరకృతి వెైపర్ీతాుల న్నధి. 
•  ర్ాష్్టరం న్ుంచి రూ. 2 వేల కకటుో , కేందరం న్ుంచి రూ. 2 కకటోతో ఈ 

ర్ిలీఫ్ ఫండ్.  
• కరవప, త ఫాన్ుో  సంభవించిన్పపుడు ర్ ైత లకు ద్ీన్న ద్ాార్ా 

పర్ిహారం. 
• త ఫానో్ కారణంగా ద్ెబబతిన్న కొబబర్ిచెటోకు ఒకొోకోద్ాన్నకి రూ. 3 

వేల పర్ిహారం.  
• జీడ  తోటలకు చందరబాబు సర్ాోరు పరకటించిన్ రూ. 30 వేల సాయం 

రూ. 50 వేలకు ప ంపప 

సహకార్ డెైరలీు 

• పరతి జలాో కు సహకార డెైర్ీలు.  
• అకోడ పాలు ప్ సే ర్ ైత లకు లీటరుకు రూ. 4 బో న్స్.  
• అపపుడు ప ైైవేట్ డెైరీ్లు కూడా ప్ టీకి వసాత య కాబటి్  ర్ ైత లకు 

మర్ింత మేలు. 

వ ైస్ాార్ బీమా 

• ర్ ైత లకు రూ. 5 లక్ష్లతో ‘వెైఎసా్ర్ బీమా’. పరమాదవశాతతత  ర్ ైత  
మరణిసేత .. అతడ  కుటుంబాన్నకి రూ.5 లక్ష్ల ఇన్య్ర్ న్్ సల ముమ 
అంద్ేలా చరులు.  

• ఇన్య్ర్ న్్ మొతత ం పరభుతామే భర్ిసుత ంద్ి. 
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ఫీజు రీయంబర్ా మ ంట్ 

 

 

• ఈ పథకం కింద పేద వారి్ చదువపకు అయయు ఖరుేన్ు పూర్ితగా భర్ి సాత రు.  

• అంతేకాకుండా వసతి, భోజన్ం కకసం ఏటా రూ.20 వేలు పరతి విద్ాుర్ిథకి 
అందజేసాత రు. 

ఆరోగ్ోశ్రా  

 

• వారి్షకాద్ాయం రూ. 5 లక్ష్లు ద్ాటన్న అన్నన వర్ాగ ల వారి్కి ఆర్ోగు శ్రా వర్ితంపప 

లబి్ద 

• వైెదుం ఖరుే రూ.1000 ద్ాటితే ఆర్ో గృశ్రా కింాద వర్ితపప. 

• పూర్ితగా న్యం అయయుఅంత వరకు పరభుతాం ఖరుే బర్ిసుత ంది్. 
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• కిడడన మర్ియు తలసేమియా వంటి దీ్రహకాలిక వాుధులతో బాధపడే వారి్కి 
నె్లకు రూ.10 వేల ప న్ష న్  ఇసాత రు. 

ఏ వాోధ్ులు ఆరో గ్ోశ్రా క్ంాద్ క్ు  వస్ాా య. 

• అన్నన రకాల వాుధులు, ఆపర్ేష్టన్ుో  ఆర్ో గుశ్రా పర్ిధిలలకి వసాత య. 

• ఆపర్ేష్టన్  లేద్ా జబుబ చేసిన్ వుకితకి విశాాంతి సమయంలల ఆ కుటుంబాన్నకి 
ఆరి్థక సహాయం వంటి కారుకమాాలన్ు ఈ పధకం ద్ాార్ా న్నరాహిసాత రు. 

• ఆర్ోగు శ్రా సేవలన్ు ఇతర ర్ాష్ా్ ర లలో  కూడా విన్నయోగించుకునే్ వెసులుబాటు 
కలిుసయత  న్నరణయం 

జలయజఞం  

• .వైెసా్ర్ జలయజఞం కింాద ర్ాష్్టం లల ప ండ ంగ్ లల ఉన్న పరా జ కు్ లు పూర్ిత 
చేసాత రు 

• ప్ లవరం , పపలా సుబబయు వెలిగ ండ పూర్ిత చేసాత రు 

•  ఇతర పరా జ కు్ లు పూర్ిత చేసాత రు. 

• చెరువపలన్ు పపన్రుదధ రణ  
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లబి్ద 

• జలకళ న్ు తీసుకొన్న వసాత రు. 

• దీ్న్న ద్ాార్ా ర్ాష్్టరంలల లల తరా గు నీరు మర్ియు సాగు నీరు అందుతాయ. 

మద్ోపాన నిషేధ్ం  

 

• ర్ాష్్టం లల 3 దశలలో  మధు పాన్ న్నషేధం చేసాత రు. 

• Five సా్ ర్ హో టలలో  మాతరమే మదుపాన్ం న్ు అన్ుమతి ఇసాత రు. 

• బెలు్  ష్ాపపలు న్నసేది్సాత రు. 

లబి్ద 

• ర్ాష్్టం లల మదుపాన్ం లేకుండా చేసాత రు. 

• 2024 న్ాటికి పూర్ితగా న్నషేధం. 
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అమమ ఒడి 

• తలోి తన్ పిలోన్న్ు బడ కి పంపితే చాలు తలోి బాుంకు ఖాతాలల రూ. 15 వేలు 
జమ చేసాత రు. 

• తెలో ర్ేష్టన్ కారు్  ఉండ , పిలోలు చదువపకునే్ పరతి తలోి బాుంకు ఖాతాలల రూ. 
15 వేలు జమ చేసాత రు. 

అర్హత  

• 1 న్ుంచి ఇంటర్ీమడ యట్ చదువపకొనే్ విద్ాురుథ లు 

• తెలో ర్ేష్టన్ కార్్ కలిగి ఉండాలి. 

ఏ సకకల్సా క్ు ఈ ప్థక్ం క్ంాద్ వస్ాా య? 

• ప ైవేైట్ మర్ియు గవరనమ ంట్ పాఠశాలలల చదువపకునే్ విద్ాురుథ లు కూడా 
వసాత రు. 

• హాస్ల్డ లల మర్ియు ర్ సిడెన్నష యల్డ పాఠశాలల చదుకొనే్ వారు కూడా అరుహ లు 

లబి్ద  

•  పిలోలు చదువపకునే్ పరతి తలోి బాుంకు ఖాతాలల రూ. 15 వేలు జమ చేసాత రు 
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అమమ ఓడి అములు తేది 

• 26 జన్వర్ి 2020 

వ ైఎస్ ఆర్ ఆసరా 

• సున్ాన, వడడ్ కే రుణాలు ఈ పథకం కిాంద ఇసాత రు. 

• SC, ST, BC, మ ైన్ార్ిటీ అకోచెలోమమలకు తోడుగా ఈ పథకం ఉంటుంది్. 

• 89 లక్ష్ల మంది్ డాాకాా  మహిళలకు సంబంధించిన్ రుణాలన్ు న్ాలుగు విడతలలో  
మాఫీ చేసాత రు. 

• 45 ఏళ్ో  న్నండ న్ పరతీ ఎసీ్, ఎస్ీ, బీసీ, మ ైన్ార్ిటీ మహిళలకు మొదటి 
ఏడాది్ తర్ాాత రూ.75వేలు ఇసాత రు. 

ఎప్పపడు తీసుక్ునా ర్ుణాలను మాఫీ చేస్ాా ర్ు 

• ఎలెక్ష్న్ వరకు అంటే ముందు ఉన్న డాాకాా రుణాలన్ు మాఫీ చేసాత రు. 

లబి్ద 

• 89 లక్ష్ల మహిళాలు లబ్ధు  పల ందుతారు. 

• 75 వేలు రూపాయలు వరకు లబ్ధు  పల ందుతారు 
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 పేద్లంద్రికీ ఇళ్లో  

 

• ఈ పథకం కింద ఇళ్ో  లేన్న పేదలందర్ికీ ఇళ్ో  న్నర్ిమంచి ఇసాత రు. 

• ఇందులల భాగంగా వచేే ఉగాది్ న్ాటికి ర్ాష్్టంలల అరుహ లందర్ికీ ఇళో సథ లా 
లన్ు పంపిణీ చేయాలన్న న్నరణయంచారు. 

• దీ్న్న కింాద 25లక్ష్ల ఇళోన్ు న్నర్ిమసాత రు. 

లబి్ద 

• పేదలు అందర్ిక ిసల ంత ఇలుో  మర్ియు పటా్ లు. 

 

పెనషనో పెంప్ప 

• మే 8న్ పరమాణసీా కారం చేసిన్ వెంటనే్ ముఖుమంతిర పింఛనో్ ప ంపప 
దసత ంప ై తొలి సంతకం చేశారు. 

• వైెసా్ర్ ప న్ష న్ కన్ుక గా ప రు మార్ాేరు. 

తగ్ిగంప్ప 

• వృదుు లు అరహత వయ సున్ు 65 న్ుంచి 60 ఎళోకు తగిగంచారు. 
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వ ైస్ాార్ పెనషన్ క్నుక్ 

12రకాల ప న్ష న్ లు వసాత య అవి 

1. వృదుధ లకు,  

2. వితంత వపలకు 

3.  ఒంటర్ి మహిళలకు,  

4. చేన్ేత కారి్మకులకు, 

5.  గీత కారి్మకులకు,  

6. మత్య కారులకు,  

7. కళాకారులకు, 

8.  డపపు కళాకారులకు 

9. ద్ివాుంగులకు, 

10.  హిజార లకు,  

11. చరమతోలు వృతిత ద్ారులకు 

12. డయాలసిస్ ర్ోగులకు 

• వృదుు లు కు పింఛన్ు ప ంపపలల భాగంగా రూ. 2 వేలన్ు రూ న్ుంచి 250కు ప ంచారు.  
• ఇపపుడు అంటే మొదటి న్ెల 2250 రూపాయలు మొదటి సంవత్రం ఇసాత రు. 
• ఇలా పరతి సంవత్రం 250 రూపాయలు ప ంచుకుంటూ 3000 రూపాయల వరుకు ప న్ష న్ ఇసాత రు. 
• 2వ సంవత్రం 250 న్ు ప ంచి 2500 రూపాయలు ఇసాత రు. 
• 3వ సంవత్రం 250 న్ు ప ంచి 2750 రూపాయలు ఇసాత రు. 
• 4వ సంవత్రం 250 న్ు ప ంచి 3000 రూపాయలు ఇసాత రు. 
• వికలాంగులకు న్లెకు రూ.3 వేల పింఛన్ు ఇసాత రు. 
• డయాలససి్ ర్ోగులకు  న్లెకు రూ.10 వలే పింఛన్ు ఇసాత రు. 

అములు  
• జులెై 8 2019 న్ుంచి అములు చేసాత రు  

లబి్ద 
• అరహత వయసున్ు 65 న్ుంచి 60 ఎళోకు తగిగంచారు. 
•  ద్ీన్న వలోకొతత గా 5.50 లక్ష్ల మంద్ిక ిపింఛన్ు అంద్ ేఅవకాశం దకుోత ంద్ి.  
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4.సనా బ్దయోం ప్ంపిణీ 

• పౌరసరఫర్ాల శాఖ ద్ాార్ా న్ాణుమ ైన్ బ్ధయుం పంపిణీ. 

• 5, 10, 15 కిలలల బ్ధయుం సంచులన్ు స ప ్ంబర్ 1 న్ుంచి నే్రుగా ఇంటికే డయ ర్ 
డెలివర్ీ. 

• గాామ వాలంటీర్, వార్్ వాలంటీర ద్ాార్ా వారి్కి కేటాయంచిన్ కుంటుబాలకు 

పంపిణీ 

అములు 

• స ప ్ంబర్ 1 న్ుంచి నే్రుగా ఇంటికే డయ ర్ డెలివర్ీ. 

లబ్ధు  

• ర్ాష్్టరంలల తెలో ర్ేష్టన్  కారు్ లున్న 1.47 కకటో కుటుంబాలకు దీ్న్న కిాంద లబ్ధు  
పల ందుతాయ. 
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• కలీతలేన్న, తినే్ందుకు అన్ువైెన్ సన్నబ్ధయాున్నన స ప ్ంబర్  1వ తేదీ్ న్ుంచి పేదలకు 
పంపిణీ చేసాత మన్ానరు. 

 

5.మధాోహా భోజనం 

• Ysr అక్ష్య పాతర గా పేరు మారుు  

• మధాుహన భోజన్ాన్నన స ంటరలెైజ కిచెన్ ద్ాార్ా సరఫర్ా 

• 40 కి.మీ. పర్ిధిలల ప దు  కిచెన్ ఏర్ాుటు అకోడ న్ుంచి పాఠశాలకు పంపిణీ. 

• మధాుహనభోజన్ పథకం లల పన్న చేసి వారి్క ి3000 వేతన్ం ఇసాత రు. 

 

లబి్ద 

• భోజన్ం లల న్ాణుత  
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6.సపంద్న  

• పరజా పర్ిష్టోర వేది్క  

• సుందన్ - పరజా సమసుల పర్ిష్ాోర వేది్క ద్ాార్ా ఆంధరపరదే్శ్ పరభుతాం లల ఏ 
శాఖకు సంబంధించిన్ అర్ీీ సమసు గురి్ంచి సంబంధిత శాఖకు పంపవచుేన్ు. 

• సంభంది్త వారి్ అర్ీీ తగు చరు కకసం సంభంది్త అధికారులకు 

పంపబడుత ంది్.  

• పరజల యొకో సమసులన్ు ఆరీి్ రూపం లల సుదన్ వెబ్ స ైట్ లల ర్ాయ వచుేన్ు. 

• ఈ వెబ్ స ైట్ పరజల కు మర్ియు పరభుతా న్న మధు వారధి గా పన్నచేసుత ంది్. 

• ఎకోడ న్ుంచి అయున్ సమసున్ు దీ్న్నలల ర్ాయవచుేన్ు. 

• చిన్న సమసు దీ్న్న ద్ాార్ా 72 గంటలలల పర్ిష్టోర్ించబదుత ంది్. 

• ద్ీన్నకి 24 గంటలపాటు పన్నచేసే కాల్డ స ంటర్ న్ు అన్ుసంధాన్ం 
చేయన్ున్ానరు.  

• సుందన్ కకసం కొతత గా 1800-425-4440 టోల్డ  ఫీర 

న్ంబరు, spandana.ap@gmail.com మ యల్డ న్ు కేటాయంచారు.  

• కేవలం ఫిర్ాుదులే కాదు వివిధ విష్టయాలప ై పరభుతాాన్నకి సయచన్లు, 

సలహాలు కూడా చేసుత ంటారు.  
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ఇ-పాలన్తో అవినీతికి అడు్ కట్పడ , పారదరుకత ప రుగుత ందన్ే ఆలలచన్తో 
ద్ీన్నన్న రూపల ంద్ించారు. 

 

Website :- http://spandana.ap.gov.in/ 
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7.గ్వర్ామ ంట్ వ బ్ సైెటుో  

గ్వర్ామ ంట్ ప్థక్ం  వ బ్ సైెట్  

మీసేవ https://ap.meeseva.gov.in 

సపద్న http://spandana.ap.gov.in/ 

పెనషన్ https://sspensions.ap.gov.in/ 

ఆంధ్రప్రదేశ్ వ బ్ సైెట్ https://www.ap.gov.in 

ఆధార్ https://psc.ap.gov.in/ 

రవషన్ https://epdsap.ap.gov.in/epdsAP/epds 

ర్వాణా https://www.aptransport.org/ 

Corporation loan https://apobmms.cgg.gov.in/ 

స్ాకలర్ షిప్  https://epass.apcfss.in/ 

Appsc https://psc.ap.gov.in/ 

ఆరోగ్ో శ్రా http://www.ysraarogyasri.ap.gov.in/ 

డిజిటల్స ప్ంచాయతీ https://mpanchayat.ap.gov.in/ 
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8. interview Questions and answers  

1.గ్ాా మ వాలంటీర్ ? 

పరభుతాం న్ుంచి వచేే పథకాలు న్ు నే్రుగా తన్కు కేటాయంచిన్ ఇలుో  కు 
చేరేడం. 

2.గ్ాా మ వాలంటీర్ ఎక్కడ ప్ని చేస్ాా ర్ు ? 

గాామ వాలంటీర్ తన్కు కేటాయంచిన్ కుటుంబాలకు మరి్యు సచివాలయం మధు 
వారధిగా పన్నచేసాత రు. 

3.గ్ాా మ వాలంటీర్ ప్రధాన విధి ఏమి ? 

 తన్కు కేటాయంచిన్ కుటుంబాలకు పరభుతాం పథకాలన్ు ఇంటి వదు కు చెచరేడం 
డెలివర్ీ చెయుడం. 

4.మీక్ు తెలిసిన ప్రభుతయం ప్థకాలు చెప్పండి? 

పేదలకు సన్న బ్ధయుం, 

ఆర్ోగు శ్రా, 

Ysr ప న్ష న్ కన్ుక , 

ర్ ైత  భర్ోసా, 

న్వరతానలు. 

5.గ్ాా మ వాలంటీర్ క్ు ఎనిా క్ుటుంబాలను చకసుకోవాలి ? 

తన్కు కేటాయంచిన్ 50 కుటుంబాలు. 
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6.మీక్ు కవటాయంచిన క్ుటుంబాలక్ు మీర్ు ఏమి చేస్ాా ర్ు ? 

 పరభుతాం తరపపన్ అందే్ పథకాలన్ు లబ్ధు ద్ారులకు అందే్లా చయడడం. 

7.నవర్తాాలు ఎనిా? 

9 

8.ys జగ్న్ గ్ార్ు మొద్టి సంతక్ం దీనిమీద్ చేశార్ు ? 

వైెసా్ర్ ప న్ష న్ కన్ుక. 

9వ ైస్ాార్ పెనషన్ క్నుక్ క్ంాద్ ఎవర్ు లబి్ద ప ంద్ుతార్ు ? 

సామాజక ప న్ష న్ లల పల ందే్వారు. 

10.వ ైస్ాార్ పెనషన్ క్నుక్ లో ఎనిా ర్కాల పెనషనుో  ఉనాాయ  

12 రకాల. 

11.12 ర్కాల పెనషనుో  చెప్పండి. 

1.వృదులు 

2.వికలాంగులు 

3.కిడడన భాది్త లు 

12.క్డనా భాదితులు ఎంత పెనషన్ ? 

10,000 రూపాయలు 

13.వృద్ులు ఎంత పెంచార్ు? 

250 రూపాయలు  
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14.వృద్ులు క్ు ఈ సంవతార్ం న ల క్ు ఎంత పెనషన్ వసుా ంది 

2250 

15.చేనేత కారిమక్ులు ఈ సంవతార్ం న ల క్ు ఎంత పెనషన్ వసుా ంది 

2250 

16.విక్లాంగ్ులు ఈ సంవతార్ం న ల క్ు ఎంత పెనషన్ వసుా ంది 

3000 రూపాయలు. 

17.వృద్ులు క్ు 2వ సంవతార్ం న ల క్ు ఎంత పెనషన్ వసుా ంది 

2500 రూపాయలు. 

18వృద్ులు క్ు 3 సంవతార్ం న ల క్ు ఎంత పెనషన్ వసుా ంది 

2750 రూపాయలు. 

19వృద్ులు క్ు 4 సంవతార్ం న ల క్ు ఎంత పెనషన్ వసుా ంది 

3000 రూపాయలు. 

20 క్డనా భాదితులు ఈ సంవతార్ం న ల క్ు ఎంత పెనషన్ వసుా ంది 

10000 ర్్పాయలు 

21 వ ైస్ాార్ పెనషన్ క్నుక్ ఎప్పపడు అములు అవపయతుంది. 

జులెై-8  

22 వృద్ోప్పింఛనో క్ు వయసు ఎంత ? 

60సంవతార్ం ల పైెన 
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23.వ ైస్ాార్ ర ైతు భరోస్ా ఎవరిక్ ? 

ర ైతులక్ు 

24.వ ైస్ాార్ ర ైతు భరోస్ా క్ంాద్ ర ైతులక్ు పెటుు బడి స్ాయం ఎంత ఇస్ాా ర్ు? 

12,500 ర్్పాయలు 

25.వ ైస్ాార్ భరోస్ా ఎప్పపడు అములు అవపయతుంది? 

2Oct2019 నుంచి 

26  ఫీ రీయంబర ామంట్ క్ంాద్ అద్నంగ్ా వసతి మరియు భోజనం కోసం ఎంత 
ఇస్ాా ర్ు? 

20000ర్్పాయలు. 

27.వ ైస్ాార్ జలయజఞం క్ంాద్ ఏ పరా జ క్ుు లు ప్ూరాి చేస్ాా ర్ు? 

పో లవర్ం 

వ లిక ండ 

మరియు ఇతర్ పరా జ క్ుు లు. 

28. మద్ోపాన నిషేధ్ం ఎనిా ద్శలలో చేస్ాా ర్ు? 

3ద్శలలో 

29.వ ైస్ాార్ ఆసరా క్ంాద్ ఎవర్ు లబి్ద చేక్ూర్ుతార్ు? 

SC, st, bc అక్క చెలోమమలు. 

30.వ ైస్ాార్ ఆసరా క్ంాద్ ఎంత లబి్ద ప ంద్ుతార్ు? 

75,000. 
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31. వ ైద్ోం ఖర్ుు ఎంత దాటితే ఆరోగ్ో శ్రా క్ంాద్ వరాిప్ప? 

1000 ర్్పాయలు 

32.ఏ వాోధ్ులు ఆరోగ్ో శ్రా క్ంాద్ వరాిప్ప? 

అనిా ర్కాలు వాోధ్ులు 

33. అమమ ఒడి గ్ురించి చెప్పండి? 

తలోి తన్ పిలోన్ు బడ కి పంపితే 15,000 రూపాయలు తలోీ ఖాతాలలకి జమ చేసాత రు. 

34.అమమ ఒడి ఎప్పపడు నుంచి మొద్లు అవపయతుంది. 

26jan2020 నుంచి. 

35.సనా బ్దయోం ఎప్పపడు నుంచి వస్ాా య. 

సెపెుంబర్ నుంచి. 

36.సనా బ్దయోం ఎనిా కవజీల సంచులలో పాోకవజ్ చేస్ాా ను? 

1కవజీ,5కవజీ,10కవజీ 

37.సనా బ్దయోం ను ఎవర్ు డెలివరీ చేస్ాా ర్ు? 

గ్ాా మావోలుంటేర్ లు 

38.గ్ాా మాలలో ప్రజలక్ు ప్రభుతయం ప్థకాలను ఇంటి వది్క్ు ఎవర్ు చేర్ుస్ాా ర్ు ? 

గ్ాా మ వాలంటీర్ 

39.మీక్ు తెలిసిన gov వ బై్ాటుో  పేర్ుో  చెప్పండి. 

ap.gov.in 

sspension.ap.gov.in 
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Spandana.ap.gov.in 

40. 5 సంవతార్లలో ఎనిా ఇలుో  ఇస్ాా ర్ు? 

25లక్షల ఇలుో . 

41.ఇటీవల ప్రవేశ పెటిున సపంద్న ఏమిటి? 

ప్రజల సమసోల ప్రిష్ాకర్ వేదిక్  

42. సపంద్న లో ఎ అరీీ ల ను నమోద్ు చేస్ాా ర్ు? 

ప్రజా సమసోల అరీీలు. 

43.సపంద్న లో  ఎన్నా గ్ంటల లో నమోద్ు అయోన చినా అరీీ ను ప్పరిషకరించాలి? 

72 గ్ంటలో 

44.ప్రధానమంతిర క్స్ాన్ బీమా ప్థక్ం క్ంాద్ న ల క్ు ఎంత ఇస్ాా ర్ు? 

3000 ర్్పాయలు 

45.మీ ఊరిలో తార గ్ు న్నర్ు లేద్ు అప్పపడు మీర్ు గ్ాా మావోలుంటేర్ గ్ా ఏమి చేస్ాా ర్ు ? 

సచివాలయంలో లో పిరాోద్ు చేస్ాా ము. 

46.ర ైతుల వడన్  మాఫీ సోిప్పలు ఎవర్ు ఇస్ాా ర్ు ? 

గ్ాా మ వాలంటీర్ ఇంటివద్ుి క్ు అందించడం జర్ుగ్ుతుంది. 

47.మీర్ు రవషన్ బ్దయోం ను సపెలో  చేసిటప్పపడు మీక్ు కవటాయంచిన క్ుటుంబానిక్ 
ఆధార్ బయో మ టిరక్ ప్ని చేయలేద్ు అప్పపడు మీర్ు ఏమి చేస్ాా ర్ు? 

ఆధార్ న ంబర్ ఎంటర్ చేసి బ్దయోం ఇస్ాా ర్ు. 
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48.మీక్ు నచున వారి క్ుటుంబానిా మీ క్ు కవటాయంచార్ు అప్పపడు మీర్ు ప్రభుతయం 
ప్థకాలను అందేలా చేస్ాా రా ? 

అవపను. 

49.నవర్తాాలు దాయరా ఒక క్క క్ుటుంభం ఎంత లబి్ద ప ంద్ుతుంది? 

1లక్ష ర్్పాయలు 

50.ప్రధాన మంతిర క్స్ాన్ బీమా ప్థక్ం క్ంాద్ ర ైతులక్ు న లక్ు 3000 ర్్పాయలు 
ఎప్పపడు ఇస్ాా ర్ు? 

60 age దాటాక్ 

51.వ ైస్ాార్ బీమా క్ంాద్ ఏ ర ైతులక్ు లబి్ద చేక్ూర్ుతుంది? 

ప్రమాద్ప్పవశాతుా  లేదా ఆతమహతో చేసుక్ునా ర ైతుల క్ుటుంబానిక్ లబి్ద 
చేక్ూర్ుతుంది 

52.వ ైస్ాార్ బీమా క్ంాద్ ర ైతుల క్ుటుంబానిక్ ఎంత లబి్ద చేక్ూర్ుతుంది? 

7లక్షల ర్్పాయలు. 

53. ఫీ రీయంబర ామంట్ క్ంాద్ ఎవర్ుక్ లబి్ద చేక్ూర్ుతుంది? 

హయోర్ ఎడుోకవషన్ చుద్ువపక నే పేద్ విదాోరిిక్  

54.వోవస్ాయనిక్  క్ర ంట్ ఎంత సేప్ప ఇస్ాా ర్ు? 

9 గ్ంటలు. 

55.మధాోహా భోజనం ప్థక్ం పేర్ు చెప్పండి ? 

వ ైఎస్ ఆర్  అక్షయపాతర 
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56.వార్్ వాలంటీర్ ఏమి ప్ని చేస్ాడు? 

వార్్ లో తనక్ు కవటాయంచిన క్ుటుంబాలక్ు ప్రభుతయం ప్థకాలు అందించడం. 

57.డాయకాా ర్ుణాలు ఎప్పటి వర్ుక్ు ఉనావి మాఫీ చేస్ాా ర్ు ? 

ఎలక్షన్ ముంద్ు తీసుక్ునా ర్ుణాలను మాఫీ చేస్ాా ర్ు. 

58.ఎనిా విడుతాలలో డాయకాా ర్ుణాలు  మాఫీ చేస్ాా ర్ు ? 

4 విడతలోో  

59.కవంద్రం ర తులక్ు ఎంత పెటుబడి స్ాయం ఇసుా ంది. 

6000 ర్్పాయలు. 

60. ప్రధానమంతిర క్స్ాన్ బీమా ప్థక్ం క్ంాద్ ఏ వయసు ర ైతులు చేర్వచుును? 

18-40 వయసు క్లవార్ు. 

61.ఇటీవల కవంద్రం వరిక్ క్ంటల్స క్ు ఎంత పెంచార్ు? 

65 ర్్పాయలు 

62.రాగ్ులు క్ంటల్స మది్తు ధ్ర్ ఎంత? 

3150 ర్్పాయలు. 

63.సచివాలయలను ఏ పరా తిప్దిక్న ఏరాపటు చేస్ాా ర్ు? 

జనాభా  

64. ఎంత మంది జనాభా ఉంటే ఒక్ సచివాలయంలో ను ఏరాపటు చేస్ాా ర్ు? 

2000 మంది 
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65.గ్ాా మ / వార్ు్  వాలంటీరో్ లక్షోం ఏమిటి?  

 

66.రాషు ప్రభుతయం అమలు చేసుా నా 'నవర్తాాలు' అనే సంక్షవమ ప్థకాల గ్ురించి 
మీక్ునా అవగ్ాహన?  

 

67.వ ైఎస్ ఆర్  ర ైతు భరోస్ా క్ంద్ ర ైతులక్ు ఎటువంటి ప్రయోజనం క్లుగ్ుతుంది? 

 

 68. వ ైఎస్ ఆర్  ఆరోగ్ోశ్రా కార్ోక్మాానిా ఏ విధ్ంగ్ా అమలు చేయనునాార్ు?  

 

69. మీ గ్ాా మంలో ర ైతులు ప్రధానంగ్ా ఎద్ుర్కంటునా సమసోలు ఎమిటి?  

 

70.ఫీజు రీయంబర్ా మ ంట్  ప్థకానిా ఏ విధ్ంగ్ా అమలు చేయనునాార్ు? 

 

 71.పిలోలు మధ్ోలో బడి మానేయక్ుండా చకడాలంటే ఏం చేసాే బాగ్ుంటుంది?  

 

72.పిలోలను బడిక్ ప్ంపితే 'అమమ ఒడి ప్థక్ం' క్ంద్ తలోి ఖాతాలో ఎంత మొతాం 
జమచేస్ాా ర్ు? 

  

73.అ మీర్ు ఇదివర్క్ు ఎవ ైనా స్ామాజిక్ అభివృదిి కార్ోక్ ామాలోో  పాలగగ నాారా? 
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ఇంటర్్యూలో ఎలా ఉంటుంద ిమరయిు విశలోషణ  

గ్ాా మ వాలంటీర్ ఇంటర్్యూ  పరా సెస్ 

https://youtu.be/ZGfdzNxa_qQ 

 

గ్ాా మ వాలంటీర్ ఇంటర్్యూ  పార్ు-1 

https://youtu.be/WiEz6Gr4BKA 

 

గ్ాా మ వాలంటీర్ ఇంటర్్యూ  పార్ు-2 

https://youtu.be/bekFY_kfM1A 

 

గ్ాా మ వాలంటీర్ ఇంటర్్యూ  పార్ు-3 

https://youtu.be/-dxeW4dpG3o 
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