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ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ బ్రరహ్మణ సంక్షేమ కార్పొర్ేషన్ కు అనుబ్ంధ్ంగా ఆంధ్ర ప్రదేశ్
బ్రరహ్మణ సహ్కార ప్రప్తి సంఘాన్ని సహ్కార సంఘాల చట్రాలకు అనుగుణంగా 50 కోట్ల
రూపాయల మూలధ్నంతో నెలకొలొడం జర్ిగింది. ఈ సంఘం సుమారు 50 వేల మంది సభుులతో
గత్ మూడేళ్లకు పైబ్డి విజయవంత్ంగా కారుకలాపాలు న్నరవహంచడం జరుగుత్ునిది. అన్ని
సహ్కార సంఘాల లాగే బ్రరహ్మణ సహ్కార ప్రప్తి సంఘం కూడా వాుపార కారుకలాపాలలో భరగం
గా వివిధ్ రకాల రుణ సదుపాయాలు, త్గినన్ని ఆసుులను త్నఖాగా ఉంచుకున్న, చట్ా ప్రకారం
కావలసిన జాగరత్ులు అన్ని తీసుకుని మీదట్ త్న సభుులకు త్నఖా రుణాలు అందజేసు ునిది.
ప్తిరకలో పేర్పొని కోట్ి రూపాయల ఋణం విషయంలో కూడా త్గు జాగరత్ులు, త్నఖా హామీ
ప్తారలు సవవకర్ించిన త్రవాత్నే ఋణం మంజూర్ీ చేయడం జర్ిగింది. ఈ విషయంలో ప్రజలు ఎవరూ
ఆందో ళ్న చందవలసిన అవసరం లేదు.. సొ సైట్ీ న్నబ్ంధ్నల మేరకు అరుుల ైన సభుులకు వారు ఏ
పార్ీాకి చందిన వారయినప్ొట్ికి ఋణం మంజూరు చేయబ్డుత్ుంది. ఇందులో ఎట్ువంట్ి వివక్షత్
కు తావు లేదు. అయితే ఈ ఋణం కధ్నంలో పేర్పొని ప్తిరకలో పేర్పొనిట్ులగా సంసథ డైర్ెకార్ కు
ఇవవలేదు.
శాసనసభుులు లేదా న్నయోజక వరగ ఇంచారుుల సిఫారసు మేరకే రుణాలు మంజూరు చేసు ునాిరని
వారు లో న్నజం లేదు. సాథన్నక శాసనసభుుడి ప్ర్ిచయ ప్తారన్ని కేవలం దరఖాసుుదారుడి న్నవాసాన్ని
అరుత్లను ధ్ృవీకర్ించుకోవడం కోసం మాత్రమే (అదీ చాణకు ప్ధ్కం సబ్సిడీ మంజూరు విషయంలో
మాత్రమే) గత్ంలో కోరడం జర్ిగింది.
న్నజము కాదు.

ప్రభుత్వం అర కోర న్నధ్ులు కేట్రయించారని విషయం

కార్పొర్ేషన్ అధికారులు త్మ ప్రణాళికల మేరకు న్నధ్ులు ఏ మేరకు

అవసరమవుతాయి అనే విషయం అంచనాలు త్యారు చేసుకున్న సమర్ిొంచిన ప్రతిపాదనల మేరకే
ప్రభుత్వం కేట్రయింప్ులు జరుప్ుత్ుంది.
ఏరొడలేదు.

కార్పొర్ెషన్ కు ఇంత్వరకు న్నధ్ుల కొరత్ ఏనాడు

న్నధ్ుల కొరత్ వలన ఏ ప్ధ్కం అమలుకు అవర్ోధ్ం ఏరొడలేదు. విదాురుథలకు

అందజేసే సాొలర్ిిప్ లలో కోట్ విధించారనడం సర్ి కాదు.

వివిధ్ త్రగత్ుల విదాురుథల ఆర్ిిక

అవసర్ాలు సమీక్షించిన మీదట్, వాసు విక దృకొధ్ం తో సవర్ించి అధిక సంఖులో ఉప్కార వేత్నాల
ప్రయోజనాలు విదాురుథలకు అందజేయడం జరుగుత్ునిది. గత్ంలో ప్రభుత్వ పాఠశాల విదాురుథలకు
మాత్రమే ఇవవబ్డుత్ుని ఉప్కార వేత్నాలు ప్రయివేట్ు పాఠశాల విదాురుథలకు కూడా ఒకట్ో
త్రగతి నుంచి పో స్టా గారడుుయిేషన్ వరకు మంజూరు చేయడం జరుగుత్ునిది. ఈ సవరణ ప్ట్ల
విదాురుథల నుంచి గాన్న, త్ల్లల దండురలనుంచి గాన్న ఎట్ువంట్ి ఫిర్ాుదులు లేవు. మర్ీ ముఖుంగా

"భరరతి" "గాయతీర" ప్ధ్కాల కింర ద సంత్ృప్ు సాథయిలో (saturation mode) మంజూరు
చేయడం జరుగుత్ునిది.
ఈ ర్ోజు వరకు ఒక లక్ష నలభై ర్ెండు వేల మంది అరుులయిన పేద బ్రరహ్మణులకు కార్పొర్ేషన్ దావర్ా
న్నబ్ంధ్లు మేరకు ప్రయోజనం చేకూరచడం జర్ిగింది.
“గాయతిర విదాు ప్రశసిు ”, “భరరతి విదాు ప్ధ్కం”, “వేదవాుస వేద విదాు ప్ధ్కం” కింర ద విదాురుిలకు
పో ర తాిహ్కాలు, ఉప్కార వేత్నాలు అందజేసు ునాిము. సివిల్ సర్ీవసస్ట, గూ
ర ప్ు-1, బ్రుంకు, కేందర
ర్ాషా ర ప్రభుతావలు న్నరవహసుుని పో ట్ీ ప్ర్ీక్షలకు హాజరయిేు బ్రరహ్మణ యువత్కు “వశిషా ” ప్దకం
కింర ద ఆర్ిిక సహ్కార్ాన్ని అందజేయడం జరుగుత్ునిది. అలాగే బ్రరహ్మణ యువత్లో నెైప్ుణాున్ని
పంపొ ందించేందుకు “దోర ణాచారు” ప్ధ్కం పేర్ిట్ గుర్ిుంప్ు పొ ందిన సంసథ లలో బ్రరహ్మణ యువతీ
యువకులకు శిక్షణ ఇపిొంచడం జరుగుత్ునిది.

బ్రరహ్మణ యువత్ కేవలం ఉదో ుగాల వేట్కే

ప్ర్ిమిత్ం కాకుండా వార్ిలోన్న వాణిజు వాుపార కాంక్షలు న్నజం చేయడాన్నకి “చాణకు” ప్ధ్కం కింర ద
వాుపార, పార్ిశారమిక సంసథ లు నెలకొలొదలచుకుని యువత్కు సబ్సిడీ తో కూడిన రుణాల
మంజూరు చేసు ునాిము.

“కశుప్” ప్ధ్కం పేర్ిట్ పేద, 14 ఏళ్ళ లోప్ు అనాధ్ బ్రల బ్రల్లకలకు,

వికలానుగలకు, విత్ంత్ువులకు మర్ియు 60 ఏళ్ళకు పై బ్డిన వృదుిలకు నెలకు 1,000 చపప్ుొన
పని నల ు అందజేసు ునాిము.

గుర్ిుంప్ు పొ ందిన వృదాాశరమాలలో న్నవసిసు ుని వృదుిలకు నెలకు

3,000 రూపాయల వంత్ున సహాయం అందజేసు ునాిము. అలాగే 50 సంవత్ిర్ాలు దాట్ినా
వివాహ్ం కాన్న లేదా ఒంట్ర్ిగా జీవిసుుని పేద బ్రరహ్మణ మహళ్ల కోసం నెలకు వేయి రూపాయల
పని న్ అందజేసు ునాిము.

అంత్ుకియ
ర లకు కూడా నోచుకోన్న న్నరుపేద బ్రరహ్మణులు ఎవర్ెైనా

మరణించినప్ుొడు అంత్ుకిరయల ఖరుచ కోసం “గరుడ” ప్ధ్కం కింర ద రూ. 10,000 సహాయం అంద
జేయడం జరుగుత్ునిది.

ఇవే కాకుండా శ్రర కృషణ సుధామ దాన న్నధి, అక్షయ బ్రరహ్మణ న్నధి వంట్ి

ప్ధ్కాలు కూడా అమలు జరుగుత్ునాియి.

