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అమరావతి, అక్టోబ ర్ 31 : ప్రజా సంక్షేమానికి భారీగా నిధులు ఖర్చు చేయడంతోనే
సరిపెట్ో కండా సంపూర్ణ ఫలితాలు సాధంచేలా కృషి చేయాలని ముఖయమంత్రి నారా చంద్రబాబు
నాయుడు అధకార్చలక సూచంచార్చ. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు పేదరిక నిర్మూలనక
దోహదపడాలని, అప్పుడే దానికి సార్ధ క త్ వస్తం దని అనాార్చ. ఏ పథకంతో ఎంత్మందికి ప్రయోజనం
కలుగుతోంది, ఏమేర్క ఫలితాలు సాధస్త నాామనే అంశాలపై విశ్లే ష ణ జర్గాలని చెప్పుర్చ. ఎస్సీ,
ఎస్సో , బీస్స సంక్షేమ శాఖలపై మంగళవార్ం సచవాలయంలో సమీక్ష నిర్వహంచన ముఖయమంత్రి
ఈబీస్సలక ప్రత్యయకంగా బడ్జె ట్ కేటాయంప్పలు జర్చప్పతునాందున వారికి వినియోగంచే నిధుల
వివరాలను ప్రత్యయకంగా నమోదు చేయాలని చెప్పుర్చ.
జనవరి 1 నుంచ ప్రార్ంభిస్త నా ‘చంద్రనా పెళ్లే కా నుక’ పథకం కింద ప్రతి జంట్క ఇచేు
మొత్తం లో 20 శాతానిా పెళ్లే కి ముందుగానే లబ్ది దా ర్చలక అందించాలని, ఇవి పెళ్లే ఖర్చులక
ఉపయోగపడతాయని ముఖయమంత్రి అధకార్చలక సూచంచార్చ. ఈ పథకం దావరా లబ్ది పందందుక
ముందుగా రిజిస్ట్ోే ష న్ చేస్కనేలా ‘స్సపీకే’ పేర్చతో మొబైల్ అప్లేకే షన్ ప్రార్ంభిస్త నాట్టో ఈ సందర్భం గా
అధకార్చలు ముఖయమంత్రి దృషిో కి తీస్వచాుర్చ.
ఎస్సీ, ఎస్సో విదాయర్చధ లు విదశాలోే చదువుకనేలా ‘అంబేదర్్ రవరీీ వ విదాయనిధ’ పథకం కింద
ప్రస్త త్ం ప్రభుత్వం ఇస్త నా ర్మ. 10 లక్షల ఆరిధ క సాయానికి తోడు అదనంగా మరో ర్మ. 10 లక్షల
వర్క బాయంకల నుంచ ర్చణం అందించాలని ముఖయమంత్రి అధకార్చలను ఆదశంచార్చ. బాయంక
ర్చణాలక మొతాత ని కి ఎస్సీ, ఎస్సో కార్పురేషనుే గాయర్ంటీ ఇవావలని సమీక్షా సమావేశంలో నిర్ణ యంచన
ముఖయమంత్రి దీనికి వడ్డీ ని ప్రభుత్వమే భరిస్తం దని, బాయంక ర్చణం మొతాత నిా ఐదళే లో తిరిగ చెలిేం చే
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వెస్లుబాట్ట ఇవావలని చెప్పుర్చ. ఎస్సీ, ఎస్సో, బీస్స వసతిగృహాలు, ఆశ్రమ ప్పశశాలలోే మారిు 2018
నాటికి బయోమెట్రిక్ హాజర్చ విధానం అమలు చేయాలని ముఖయమంత్రి సుషోం చేశార్చ.
2017-18లో 5,878 మంది ఎస్సీ యువత్క నైప్పణాయభివృదిధ శక్షణ ఇవవగా ,,09 మందికి
ఉప్పధ లభించందని, 99 శక్షణ సంసథ లు 76 శక్షణ కేంద్రాలు దావరా 81 ర్ంగాలలో నైప్పణాయభివృదిధ
పెంపందిస్త నాామని అధకార్చలు ముఖయమంత్రికి వివరించార్చ. , 10 త్ర్గతులు చదివే 96, ,8
మంది ఎస్సీ విదాయర్చధ ల క, 5 నుంచ 8వ త్ర్గతి చదివే ,,,822 మంది ఎస్సీ విదాయర్చధ ల క ప్రీ మెట్రిక్
సా్లర్ షిప లు మంజూర్చ చేశామని, ‘ఎన్టో ఆర్ విదోయనాతి’ కింద 700 మంది ఎస్సీ అభయర్చధ ల క ర్మ.
12.60 క్టట్టే ఖర్చు పెటిో పోటీ పరీక్షలలో శక్షణ ఇచునట్టో తెలిప్పర్చ.
బీస్స సంక్షేమ శాఖక ఈ ఏడాది బడ్జె ట్ లో ర్మ. 5,019.50 క్టట్టే కేటాయంచగా, ఇపుటివర్క
ర్మ. 1,827 క్టట్టే వినియోగంచనట్టో అధకార్చలు ముఖయమంత్రి దృషిో కి తీస్కవచాుర్చ. కాప్ప
కార్పురేషన్ క కేటాయంచన ర్మ. వెయయ క్టట్ే లో ర్మ. 968.50 క్టట్ే నిధులు ఖర్చు చేశామని
తెలిప్పర్చ. ‘ఎన్టో ఆర్ విదశీ విదాయదర్ణ’ పథకం కింద ఈ ఆరిధ క సంవత్ీర్ంలో ఇపుటివర్క ర్మ.
20.99 క్టట్ే తో ,69 మంది బీస్స విదాయర్చధ ల క విదశాలోే చదివే అవకాశం కలిుంచామని అనాార్చ.
‘ఎన్టో ఆర్ ఉనాత్ విదాయదర్ణ’ పథకం కింద 1,59, మంది విదాయర్చధ ల క ఈ ఏడాది లబ్ది చేకూరిందని
చెప్పుర్చ. ఏపీ బీస్స క్టపరేటివ్ ఫైనాన్ీ కార్పురేషన్ నుంచ 22,58 మందికి ర్మ. 15,.67 క్టట్ే సబ్దీడ్డ
అందించనట్టో తెలిప్పర్చ.
‘గరి బాల నయనం’ వంటి వినూత్ా కార్యక్రమాలతో గరిజన ప్రాంతాలోే కంటి పరీక్షలు
చేస్త నాట్టో అధకార్చలు ముఖయమంత్రికి తెలిప్పర్చ. ర్మ. 869.9, క్టట్ే తో గరిజన త్ండాలక
2,871.,9 కిలోమీట్ర్ే మేర్ ర్హదార్చలను నిరిూంచనట్టో వివరించార్చ. మిగలిన అనిా త్ండాలక ఈ
ఏడాది చవరి కలాే రోడుీ మారాా నిా ఏరాుట్ట చేయాలని లక్షయంగా పెట్టో క నాామని అనాార్చ. గరిజన
ప్రాంతాలోే మౌలిక వసతుల కలున శర్వేగంగా జర్గాలని ముఖయమంత్రి చెప్పుర్చ.
సామానుయలు సైత్ం అసామానయ ప్రతిభ చాట్గలర్ని బాడ్ూంట్న్ క్రీడాకార్చడు కిదాంబ్ద శ్రీకాం్
నిర్మప్లంచార్ని, ఇదసూూరిత గా ఎంతోమంది యువత్లో దాగునా ప్రతిభను వెలికి తెచేుం దుక
ప్రయతిాంచాలని, త్గన మది తి వావలని ముఖయమంత్రి అధకార్చలక సూచంచార్చ. ప్రభుత్వ
సహకార్ంతో విజేత్లైన వారి గురించ అందరికి తెలియజేయడం దావరా మరికందరికి ప్రేర్ణ
కలిగంచొచుని చెప్పుర్చ. ఎస్సీ, ఎస్సో , బీస్స వరాా ల నుంచ కూడా పెది ఎతుత న ప్పరిశ్రామికవేత్త లు
రావాలని, ఇందుక అండగా నిలవాలిీన బాధ్యత్ ప్రభుత్వంపై వుందని ముఖయమంత్రి అధకార్చలక
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నిరేిశంచార్చ. ప్రభుత్వ ఆరిధ క సాయానిా సమర్ధ వంత్ంగా వినియోగంచుకని సంపూర్ణ ఫలితాలు
సాధంచనవారికి మరింత్ తోడాుట్ట ఇవావలని చెప్పుర్చ. ఇందుక ఆట్ంకంగా వునా నిబంధ్నలను
సవరించాలని అనాార్చ.

