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బలహీన వర్గాల వారికి చంద్రనన పెళ్లి కానుక
కాపు విద్యార్ధుల బ సిల ల హాలో స కాలరల ష ప్ ల
 సిల   బటంబా సి పెళ్లికి రూ. 25 వేల ఆరిుక సలోయం
 ఏటా 40 వేల పెళ్లిళ్ి బ సలోయం
 చేతి వృత్తులవారికి ఆదాణ పథకంతో పనిముటి
 వర్గ ప్రకటంచిన ఏపీ ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు
అమర్గవతి, ఆగస్టు 30: దశాబాా  ద ద దపడ బ సిల ల బ హమ ప్రత్హ ం అనిన విలా
ఆదు బంటందని, వారి సంక్షేమమే హమ ధ్యాయమని, కాపుల అభివృద్ధుకి ప్రాలానాహనిస్టుననటి
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్ామంత్రి సపష్ుం చేశార్ధ. కాపు కాలమాజిక వర్గానికి, బలహీన వర్గాల బ
ముఖ్ామంత్రి వర్గ ప్రకటంచార్ధ.
బుధవాాం హన కార్గాలయం స ఏర్గపట చేల న సిల  ఫెడ రేష్నుి, కాపు, బ్రాహ్మణ కార్పపరేష్ని
సమీక్షా సమావేశం స ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు మాటాిడుతూ బలహీన వర్గావర్గాల
 బటంబాల బ ‘చంద్రనన పెళ్లి కానుక’ పథకానిన ప్రకటంచార్ధ. ఈ వివాహ్ కానుక కింద హమ
ప్రత్హ ం ఒక్కర  బటంబానికి రూ.25 వేల వంత్తన పెళ్లిఖ్ర్ధుల బ ఇవ నుననటి వివరించార్ధ.
ఆదాణ పథకం ద్య ర్గ బలహీన వర్గాల వాాందరికీ అహాంహ అధునాహన పనిముటి
ఇవ నుననటి ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు ప్రకటంచార్ధ.
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సిల ల ఆరిుక పరిల ితి మెర్ధగుపరిచేందు బ వృతిునైపుణ్యానికి శిక్షణనిస్తు సలోకాాం
అందజేస్టునానమని తెలిపార్ధ. గుర్ధుచేతే గహం స ఏ ప్రత్హ మూ వారి సంక్షేమం ఊసెహులేదని,
తాము కాపుకార్పపరేష్న్ ఏర్గపట చేల  రూ. 1000 క్కటి కేటాయంచామని గుర్ధుచేశార్ధ. కాపు
విద్యార్ధులందరికీ బీసీల మాద్ధరి దనే కాలరల ష ప్ ల ఇవ డానికి నిాణయంచామని ముఖ్ామంత్రి
చంద్రబాబు తెలిపార్ధ. సి.ల  ఫెడ రేష్న్ ద్య ర్గ ఐదుగురితో కూడిన గ్రూ ల న బ రూ.10 లక్షల
వంత్తన యూనిట్ ఖ్రీదుతో స యం ఉపాధి పథకా చేపట్టు ప్రతిపాదన బ ఆమోదం
తె పుత్తననటి, ఇందుక్కసం జీవో ఇకాలుమని ముఖ్ామంత్రి వివరించార్ధ. ఎకరడ  సంక్షేమ
పథకా అవసామవుతాయో అకరడ  అమ చేకాలుమని, కచిుహం ద పథకాల ఫలితా చివరి
లసిాద్యర్ధని వాకూ చేర్గలిసందేనని సపష్ుం చేశార్ధ. సంక్షేమ పథకాల అమ ను తాను హాచూ
సమీక్షికాలునని, ఈ పథకా సక్రమం ద అమ చేయాలని, ఫలప్రదం కావాలని ఆదేశించార్ధ.
అభివృద్ధు పథకాల అమ  స మరింహ సమన యంతో ముందు బ కాల దలని చంద్రబాబు
క్కర్గర్ధ. సమాజం స ఆరిుకం ద అట్ుడుగు కాలియ స ఉనన బీసీల బ ఆదాణ పథకం ద్య ర్గ
తాము ఇస్టునన చేయూహతో వారి కాలమాజిక వర్గా బాగుపడాలని, ఆరిుక కాాాక పా
పెా దలని అనానర్ధ. కాపు కార్పపరేష్న్  బ రూ. వేయ క్కటి, కాలరల ష ప్ ల ల బ రూ.1474.75
క్కటి, వసతి గృలోల బ రూ.845 క్కటి, బీసీ ఫెడ రేష్ని బ రూ.300 క్కటి, స యం ఉపాధికి
రూ.366 క్కటి మొహుం రూ.5013.50 క్కటి కేటాయంచినటి వివరించార్ధ.
2017-18 స 8,80,000 మంద్ధ సిల  విద్యార్ధుల బ ఉపకాావేహనా అంద్ధంచాలని లక్షయం ద
నిాణయంచు బనానమని ముఖ్ామంత్రి తెలిపార్ధ. ఇపపటద్యకా (28.8.17 వా బ) 6,77,976
మంద్ధ విద్యార్ధు నమోదు చేయంచు బనానానానర్ధ. 2017-18 స 3,30,000 మంద్ధ ఈబీసీ
విద్యార్ధుల బ ఉపకాా వేహనాలివా లని లక్షయం నిరేాశించు బనానమని చెబుతూ ఇపపట ద్యకా
2,34,132 మంద్ధ ఈబీసీ విద్యార్ధు నమోదు చేయంచు బననటి వివరించార్ధ. సిల ల బ
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పోస్టు మెట్రిక్ కాలరల ష ప్ ల రూ.274.50 క్కటి కేటాయంచ ద, రూ.137.25 క్కట్ిను ెంండు
విడ హ  ద విడుదల చేశామని ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు తెలిపార్ధ. ఆగస్టు 16 ద్యకా అరియ షస
క్కసం రూ.76.35 క్కటి వాయం చేశామని చెపాపర్ధ. ఇపపటద్యకా 487.92 క్కట్ి విడుదల
చేల నటి ముఖ్ామంత్రి చంద్రబాబు తెలిపార్ధ. మొహుం 4,84,714 మంద్ధ సిల  విద్యార్ధు లసిా
పంద్యానానర్ధ.
పోస్టు మెట్రిక్ కాలరల ష ప్ లస కింద 3,77,510 మంద్ధ విద్యార్ధు లసిా పంద్యానానర్ధ. ట్యాష్న్
ఫీజు రీఇంబ షస మెంట్ కింద రూ.1042 క్కట్ి బడ్జెట్ కేటాయస్తు, రూ.521 క్కటి విడుదల
చేశామనానర్ధ. ఈబీసీల బ ట్యాష్న్ ఫీ రీఇంబ షస మెంట్ కింద బడ్జెట్  స రూ432.50 క్కటి
కేటాయంచ ద ెంండు విడ హ  ద రూ.216.37 క్కటి విడుదల చేశామని, 216.14 క్కటి
అరియ షస విడుదల చేశామనానర్ధ. లక్షా 24 వేల 595 మంద్ధకి లసిా చేకూరిందని ముఖ్ామంత్రి
చంద్రబాబు తెలిపార్ధ.
సమావేశం స మంత్రి కింజర్గపు అచెునానయుడు, ముఖ్ామంత్రి అదనపు కాాాదరిి గిరిజాశంక ష
, విద్యాశాఖ్ కాాాదరిి ఉదయలక్ష్మి, కాపు బ్రాహ్మణ కార్పపరేష్ని చైామనుి ల .హెచ్. ర్గమానుజయ,
వేమూరి ఆనంద స్తాా సి.ల  ఫెడ రేష్ని డైెంకుర్ధి పాల్గానానర్ధ. ఇద్ధ ఉంట్ట బ్రాహ్మణ
కార్పపరేష్న్ రూపంద్ధంచిన పథకాల కాదీపికను ముఖ్ామంత్రి ఆవిష్రరించార్ధ.

