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సంక్షేమ పధకాల అమలు సవయంగా పరిశీలిస్తా..
సంక్షేమ శాఖలన్ని ఒకే గొడుగు కందక.

ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి సద్వవన్నయోగం కావాలి ముఖయమంత్రి
అమరావతి ఏప్రిల్ 13: వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ పధకాల అమలు తీరును తానే సవయంగా
పరిశీలిస్తానన్న, అందుకోసం అతి తవరలో బీసి ఫెడరేషనలలో సమరధవంతంగా పన్న చ్చసిన వంద మంద్వన్న సవయంగా
కలవనునిట్టు ముఖయమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు చెపాారు. వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమాన్ని గాలిక
వద్వలేసిన గత ప్రభుతావల మాద్వరిగా తమ ప్రభుతవం పన్న చ్చయదన్న ముఖయమంత్రి అనాిరు. తమ ప్రభుతవం
మూడేళ్లలోనే బీసీల సంక్షేమాన్నక అతయధిక ప్రాధానయతన్నచ్చే, గత ప్రభుతావలు దశాబద కాలంలో ఖరుేచ్చసిన
వయయంకంటే రెట్ుంపు ఖరుే చ్చశిన విషయం గురుాచ్చశారు. గురువారం తన కారాయలయంలో ముఖయమంత్రి
వెనుకబడిన తరగతుల సంక్షేమ, రవాణ శాఖల పన్నతీరుపై సమీక్ష న్నరవహంచారు.
2004 నుంచ్చ 2014 వరకు 60.95 లక్షల విద్యయరుధలకు రూ.6727.72 కోట్ల విలువైన స్తాలర్ షిప్ లు, ఇస్తా
గడచ్చన మూడేళ్లలో మనం 26.35 లక్షల విద్యయరుధలకు రూ.6326.00 కోట్టల కేటాయించామన్న, తెలుగుదేశం పార్టు
బీసీల పక్షపాతి అన్న రుజువైందన్న ముఖయమంత్రి ఉద్యాట్ంచారు. గత ఆరిధక సంవతసరంలోనే పద్వ లక్షల మంద్వ
విద్యయరుధలకు 2593 కోట్టల అంద్వచామన్న చెపాారు.
వెనుకబడిన తరగతులకు గతం కంటే ఎకుావ సంక్షేమ పధకాలు అంద్వస్తానాి అవి సరిపోవన్న, వచ్చే
రెండేళ్లలో మరిన్ని కారయక్రమాలు అమలు చ్చయాలన్న, వచ్చే రెండేళ్లలో మరిన్ని అరధవంతమైన సంక్షేమ కారయక్రమాలు
జరగాలన్న అధికారులకు ద్వశాన్నరేదశం చ్చశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, కాపు, బ్రాహ్మణ కార్పారేషన్ వంట్ సంక్షేమ
శాఖలన్ని ఒకే గొడుగు కందక రావాలిసన ఆవశయకత ఉందన్న ముఖయమంత్రి చెపాారు. సంక్షేమ కారయక్రమాలంటే డబుు
పంపిణి కాదని సీఎం, వాట్వలల ఆరిధక కారయకలాపాలు పెరిగి యువత జీవితంలో సిిరపడాలనాిరు. సంక్షేమ శాఖల
అధికారులు, బాయంకరుల సమావేశమై అందుకు తగిన విధంగా కారాయచరణ తయారు చ్చసి, ప్రతి మూడు
నెలలకోస్తరి గ్రౌన్నడంగ్ రిపోర్ు తనకు అంద్వచాలన్న చెపాారు. ప్రభుతవం ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి సద్వవన్నయోగం
అయ్యయలా చూడాలన్న చెపాారు. ప్రభుతవం అంద్వంచ్చ చ్చత త వారిక జీవితాంతం ఉపయోగపడాలనాిరు.
సంక్షేమ కారయక్రమాల అమలులో బయోమెట్రిక్ తపాన్న సరి అన్న సాషుం చ్చశారు.
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వెనుకబడిన తరగతులోల ఉని 139 కులాల అభివృద్వధక 11 ఫెడరేషనుల ఏరాాట్ట చ్చసిన విషయం గమనంలో
ఉంచుకోవాలన్న కోరారు. వెనుకబడిన స్తమాజిక వరాాలోల ప్రతి కులంలో జనాభా వివరాలు తీస్తకున్న
విశ్లలషించాలన్న ముఖయమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు. వారిలో ఎంతమంద్వ ‘కులవృతుాలలో ఉనాిరు, ఇతర
వృతుాలు చ్చపట్ున వారు ఎందరు?’ అనే సమాచారం స్తకరించాలన్న అపుాడు సంక్షేమ కారయక్రమాల అమలులో
మరింత సాషుత వస్తాందన్న ముఖయమంత్రి చంద్రబాబు వివరించారు. కులవృతుాలలో ఉని వారి నైపుణ్యయలు గురిాంచ్చ
అవసరమైన నైపుణ్యయభివృద్వధ చ్చసి ఉపాధిన్న మెరుగుపరిచ్చందుకు త న్నట్లను మంజూరు చ్చయాలన్న కోరారు.
చ్చనేత కారిమకులను ఆదుకోవాలిసన బాదయత ప్రభుతవం పైన ఉందనాిరు. ఆ రంగంలో నూతన ఆవిషారణలు
జరగాలన్న, చ్చనేత కారిమకులోల పెదదఎతుాన నైపుణయ అభివృద్వధ జరగాలన్న చెపాారు. ఆధున్నక స్తంకేతిక పరిజ్ఞానం
మేళ్వింపుతో వారిక మేలు జరగాలన్న, ఇందుకు తక్షణమే కారాయచరణ ప్రణ్యళిక సిదదం చ్చయాలన్న సంబంధిత
అధికారులను ఆదేశించారు.

మహళా రక్షణకు అభయ.. కృష్ణా, విశాఖలోల ప్రయోగాతమక అమలు.
స్తప్రం కోరుు మారాదరశకాలు అనుసరించ్చ 21 మంద్వతో జిలాల స్తియిలో, 18 మంద్వతో రాష్ట్ర
స్తియిలో రహ్ద్యరి భద్రతా కమిటీలు ఏరాాట్ట చ్చస్తానిట్టు ముఖయమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు
గురువారం తన కారాయలయంలో రవాణ శాఖ పన్నతీరుపై జరిగిన సమీక్షలో ప్రకట్ంచారు. ప్రమాద రహత
రహ్ద్యరులు కలిగిన రాష్ట్రంగా ఏపీన్న తీరిేద్వదేదందుకు అన్ని చరయలు తీస్తకుంట్టనాిమన్న తెలిపారు. వాహ్న

చోదకులకు అంతరాాతీయ శ్రేణి శిక్షణ సదుపాయాలు కలిాంచ్చ తగిన నైపుణ్యయలు అంద్వస్తామనాిరు.
తవరలో 20 వేల మంద్వ డ్రైవరలకు డ్రైవింగ్ అండ్ ట్రాఫిక్ ర్టసెర్ే ఇన్నసిట్యయట్ ద్యవరా శిక్షణ అంద్వచనునిట్టు
చెపాారు. ఈ సంసిను మారుతి స్తజుక, భారత ప్రభుతవ సంయుకా న్నరవహ్ణలో ఏరాాట్ట చ్చస్తానిట్టు
చెపాారు. రాష్ట్రంలో 9 ప్రాంతాలోల ఆటో మేటేడ్ టెస్ు ట్రాక్ లు ఏరాాట్ట చ్చస్తానిట్టు తెలిపారు. భీమవరం,
నెల్లలరు, గనివరం, గుంట్యరు, చ్చత్తారు, తిరుపతి, అనంతపురము, కరూిలు, ప్రొదుదట్యరులలో ఈ
ట్రాక్ లు రెండు నెలలోల సిదదం కానునాియన్న చెపాారు.
తవరలో ఏరాాట్ట చ్చయబోయ్య అభయ ప్రాజెక్ు గురించ్చ అధికారులు ముఖయమంత్రిక వివరించారు.
ప్రయాణ సమయంలో మహళ్లు, చ్చనాిరుల సంరక్షణ కోసం ఉదేదశించ్చన ఈ ప్రాజెక్ు కృష్ణా,
విశాఖపట్ిం జిలాలలలో ప్రయోగాతమకంగా అమలు చ్చయనునిట్టల చెపాారు. ఐఓటీ స్తయంతో అమలు
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చ్చయనుని ఈ ప్రాజెక్ు కు ప్రజ్ఞ రవాణ్య వయవసిను అనుసంధానం చ్చయనునాిరు. రవాణ శాఖ ఆద్యయం
రెండేళ్లలో రూ. 1762 కోట్ల నుంచ్చ 2463 కోట్లకు పెరిగింద్వ. అంటే 40 శాతం ఆద్యయం వృద్వద నమోదు
చ్చసినట్టల అధికారులు ఈ సమావేశంలో ముఖయమంత్రిక వివరించారు. ర్పజుకు 41,968 మంద్వ ప్రజలకు
83 రకాల స్తవలు అంద్వస్తానిట్టు చెపాారు.
దేశంలోనే అతిపెదద రవాణ్య వయవసిగా ఉని ఏపీఎస్ ఆర్టుసీ రూ. 795 కోట్ల నషుంతో
ఒడిదుడుకులను ఎదుర్ాంట్టని అంశం సమావేశంలో చరేకు వచ్చేంద్వ. నష్ణులు ఏకరువు పెట్ుడం
కాకుండా సవాల్గా తీస్తకున్న నషు న్నవారణకు సరైన కారయ ప్రణ్యళికలను తయారుచ్చస్తకున్న ముందుకు
స్తగాలన్న ముఖయమంత్రి సంసి యాజమానాయన్నక సూచ్చంచారు. సంసికు నష్ణులు రావడమంటే
అంతిమంగా ఆ భారం ప్రజలపైనే పడుతుందనే విషయం గురెారగాలన్న హతవు పలికారు.
ఈ సమావేశంలో బీసీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి కంజ్ఞరపు అచెేనాియుడు, ముఖయమంత్రి ప్రత్యయక ప్రధాన
కారయదరిశ సతీష్ చంద్ర, బీసీ సంక్షేమశాఖ ముఖయకారయదరిశ (ఇన్చార్ా) అనంతరాము, ముఖయమంత్రి
అదనపు కారయదరిశ ప్రదుయమి, రవాణ శాఖ కమిషనర్ బాలస్తబ్రమణయం, ఆర్టుసి మేనేజింగ్ డైరకుర్
మాలకండయయ ఇతర అధికారులు పాల్గానాిరు.

