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అమరావతి, సెప్టెంబర్ 12 : 2019 మార్చి నాటికి పట్టణ ప్రెంతాల్లోని ఒక్కో పేద కుటెంబెం ఏడాదికి
కనీసెం రూ. 1.20 లక్షలు ఆర్చజెంచేలా చూడట్మే లక్షయెం కావాలని ముఖ్యమెంత్రి నారా చెంద్రబాబు నాయుడు
అధికారులకు నిర్దేశెంచారు. పట్టటణాల్లోని 6 లక్షల పేద కుటెంబాలకు ముెందుగా ఆర్చిక స్థిరత్వెం
తీసుకురావడెంతో పాట వార్చకి విదయ, ఆరోగ్యెం, సామాజిక భద్రత్, ఆహార భద్రత్ కల్పెంచాలని
సూచెంచారు. జాతీయ పట్టణ జీవనోపాధి మిషన్(NULM), పట్టణ పేదర్చక నిరూూలన సెంసి(MEPMA)
మొదటి గ్వర్చనెంగ్ కౌనిిల్ సమావేశెం ముఖ్యమెంత్రి అధ్యక్షత్న మెంగ్ళవారెం జర్చగెంది.
పట్టణ ప్రెంతాల్లో పేదర్చక నిరూూలనకు 2014 నెంచ 2017 వరకు బాయెంక్ ల్ెంకేజి కిెంద రూ. 6,475.01
క్కటో, వడ్డీ లేని రుణాలు 239.81 క్కటో ఇవవగా, 1,12,053 మెందికి నైపుణాయభివృదిి శక్షణ అెందిెంచామని
వార్చల్ల 86,468 మెందికి ఉపాధి దకిోెందని అధికారులు ముఖ్యమెంత్రి వివర్చెంచారు. అలాగే 39,07,379
మెందికి ‘చెంద్రనన బీమా’ కిెంద రక్షణ కల్పెంచామని, ‘పసుపు-కుెంకుమ’ పథకెం కిెంద రూ. 975 క్కటో
ఇచినటట తెల్పారు. మెంత్రులు యనమల రామకృష్ణుడు, నారాయణతో కల్స్థ ముఖ్యమెంత్రి మెపాూ ప్రగ్తిని
సమీక్షెంచారు.
ఓప్న్ సూోళో ద్వవరా లక్ష మెంది సవయెం సహాయక సెంఘాల సభ్యయలు ఉననత్ విదయన అభ్యయస్థెంచేలా
ప్రోతాిహెం అెందిసుునానమని, 36,167 మెంది చనానరులకు కెరీర్ ఫెండేషన్ క్కరుి ప్రవేశప్ట్టటమని,
మహిళలు-పిలోలకు డిజిట్ల్, ఫిజికల్ ల్ట్రసీల్ల శక్షణ ఇసుునానమని అధికారులు ముఖ్యమెంత్రి దృష్టటకి
తెచాిరు. ఆహారెం, చేనేత్, హసుకళలు, సేవల రెంగాలల్ల 336 జీవనోపాధి కారయకలాపాలకు గ్ల అవకాశాలు
గుర్చుెంచామని, ఇపపటికే 8.51 లక్షల యూనిటో నెలకొలేపలా కృష్ట చేశామని అనానరు. పట్టణ ప్రజల్లో
ఆరోగాయనిన ప్ెంపెందిెంచేెందుకు న్యయట్రీ షాపుల ఏరాపటన ప్రోత్ిహిెంచడెం, 5 వేల మెంది కమ్యయనిటీ హెల్ు
అస్థసెటెంట్ోన నియమిెంచడెం, 62 జనర్చక్ మెడికల్ స్టటరోన ప్రరెంభిెంచడెం, కిచెన్ గార్డీన్, అరబన్ అగ్రికలిర్,
పాఠశాలల పర్చశుభ్రత్ వెంటి కారయక్రమాలు చేపట్టటమని తెల్పారు.
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హెల్ు కాయెంపుల ద్వవరా లక్షననర మెంది సవయెం సహాయక సెంఘ సభ్యయలకు బ్రెస్టట-సర్డవవకల్ కేనిర్
నిరాిరణ పరీక్షలు జర్చపినటట అధికారులు చెపపగా పట్టణాల్లో వునన మొత్ుెం 20 లక్షల మెంది సవయెం
సహాయక సెంఘ సభ్యయలకు హెల్ు ప్రొఫైల్ రూపెందిెంచాలని ముఖ్యమెంత్రి సూచెంచారు.
సవయెం సహాయక సెంఘాల ఉత్పత్తులకు బ్రెండిెంగ్
రాష్ట్రెంల్లని సవయెం సహాయక సెంఘాల మహిళలు త్యారు చేసే ఉత్పత్తులకు బ్రెండిెంగ్
తీసుకురావాలని ముఖ్యమెంత్రి అధికారులన ఆదేశెంచారు. రాష్ట్రమెంతా ఒకే పేరు, ఒకే ల్లగోతో బ్రెండ్
తీసుకురావడెం ద్వవరా మార్డోటిెంగ్ సులభమవుత్తెందని పేర్కోనానరు. పట్టణ సవయెం సహాయక సెంఘాలకు
మార్డోట్ అెందుబాటల్ల వుెండట్ెం కల్సొచేి అెంశమని, ఆన్లైన్ల్ల ఆరీర్ ఇసేు వినియోగ్ద్వరులకు సరఫరా
చేసే వయవసి ఏరాపట చేయాలని చెపాపరు. సవయెం సహాయక సెంఘాల సభ్యయలు త్మ ఉత్పత్తులన
విక్రయెంచుకునేలా మ్యడేళోల్ల 32 సారుో మెపాూ బజారుో ఏరాపట చేస్థన అధికారులన ముఖ్యమెంత్రి ఈ
సెందరభెంగా అభినెందిెంచారు.

