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ఉజ�ల భ�ష�త�� క� మ���� ��ా�ణ�త�క ప���దుల�

�����  పర�టనల� �ీఎం ��ౖయ� .జగ�  ��తృత�ంల� ఏ�ీ�� చక�ట� ఫ���ల�

అ����� �  మ�ను��ాక���ం� –డబ�� �ఈఎ� �� ఒప�ందం

కర�న ర��త ఆ���క వ�వస���ౖప� అడ�గ�ల�

�����ా ����  ఎన��� ఉత���

����ా���ా ఏ�ీల� ఆ���ల�  �ట��  ��ట�� బడ�ల�

అ���, ���� ��, అర�ం�ోల�� ర�.1.25 ల�ల ��ట�  ఎంఓయ�ల�

మ��పట�ంల� ����  ఎన��� ఎ� ఈజ�� 

��� ఎం�  ట��ా�ల� హ� �ా ��ాఖ

య���ా��  �ా� ర��� క� ����క

����� ����క��ౖ ��ౖద�ం, ఆ��గ�ం, ���� త��తర రం�ాల��  ప�గ��ాణ� ���ిం�న �ాష� �ం



�����  :

����� ల� జర�గ�త�న� వర��   ఎక����  �� రం �ా���క సమ���శం సందర�ం�ా �ాష� � ఉజ�ల భ�ష�త�� క� మ����
��ా�ణ�త�క ప���దుల� ప��� �. అ�వృ���� – ప�ా�రణ ������ సమత�ల�ం �ేసుక�ంట� �ా����ా �కం�ా
�ా�ా� � �� శ���వంతం�ా ����ందుక� ����� ����క�ా మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�  ��తృత�ంల� �ాష� �ం చక�ట�
ఫ���లను �ా��ం�ం��. ��పట� ప�పంచం�� �� ట�పడ�త�, సు�ి�ర ఆ����ా�వృ���  ల���లను �ా��ం�ేందుక� ����� 
����కను �ాష� �ం �����ంచుక�ం��. �ఖ��త కం���ల�, �ా����ా �క ��త�ల� �ాష� �ం�� ఎంఓయ�ల� క�దుర��క����ర�.

��ల���తరం �ా����ా ���కరణక� మ�ల��ంద�ం�ా �ా�ా� � �� మ����ందుక� అవసర���న ����  ఎన����� సంబం��ం�ే
ర�.1,25,000 ��ట�  ��ట�బడ�ల��ౖ అ���, ���� ��, అర�ం�ోల�� ఒప�ందం క�దర��క�ం��. పం� ��   ��� ��� ల�ంట�
�నూత� �����ల�� �త�ం�ా 27,700 ���ా�ాట�  ����  ఎన��� �ాష� �ంల��� అందుబ�ట�ల��� �ాబ� ��ం��. ���� ���� క��ి
��మ� ప�పంచంల��� ����ా���ా ����  ఎన�����ౖ ఏ�ీల� ��ట�� బడ�ల� ��డ�త�న�ట�� , ఈ ��ట�� బడ�లను ��ట��ంప�
�ేసు� న�ట��  ప�పంచ ప��ిద�  కం��� ఆ���ల�  �ట��  ప�కట�ం�ం��. మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ�  సమ�ంల��� సంస�
�ీఈఓ ఆ��త� �ట��  ఈ ప�కటన �ే�ార�. ఏ�ీల� �ా����ా �క �����ల� ��ల� �ానుక�లం�ా ఉ���య�
ప�శం�ిం��ర�. �ీ�� ���ాట�, ఎన���, ��ా�ణ, ����ం�, ర�ాణ�, �ా����ం�  త��తర రం�ాల��  ఉన� ఆ���ల� �ట�� 
గ�� ప�క� �ా���క ఆ��యం76.571 ��య�  ��లర�� . ఈ కం��� �ాష� �ంల��� అందుల�నూ ����ా���ా ����  ఎన�����
����క�ా �ేసుక�ం��. ��త�  తరం ఇంధ��ల� ����ో�జ�, అ����య� ఉత�త�� ల ��ౖ�� ����� ల� మ�ఖ�మం�� ప��ే�క
దృ�ి���ట�� ర�. కర�న ర��త �ా����ా ���కరణక� ఏ�ీ ��ంద�ం�ా �ల���� ంద� �� ఆ��  �ీఈఓ ��������ర�.

����  ఎన���� �����ంచుక�� �ా����ా �క ఉత�త�� ల� ��శ�ా మ��పట�ంల� ఒక ఎ� ఈజ�� ను �సుక��ానుండడం
�����  ఫ���ల��  ఒకట�. ����� సంబం��ం� �ాష� � ప�భ�త�ం�� ఏ�  అర��  �ెవలప��  ��ౖ� ���  ��ట��  ఒప�ందం
�ేసుక�ం��. ����  ఎన���� �����ంచు��వడం���ాట�, అ���ధు�క పద�త�ల��  ఉత�త�� ల� �ా��ం�ేందుక� �ల��ా
ఈజ�� ను అ�వృ��� �ే�ా� ర�.

�ాల��ా��� త���ంచు��వడం, ప�ా�వరణ సమత�ల�తక� ��ద� �ీట ��యడం, ����  ఎన���� �����ంచు��వడం, ��ణ�త
��ంచు��వడం, ట��ా�ల��� ��ద� �ీట ��సూ�  ప�పంచ�ా� � ఉత�త�� ల� �ా��ం�ేల� ప��శ�మలక� ��డ��ా �లవ�����
అ����� �  మ�ను��ా�క���ం�  ��శ�ా �ాష� � ప�భ�త�ంల� ����� ల� అడ�గ�ల� ���ిం��. ����� సంబం��ం�
డబ�� �ఈఎ� �� ఒప�ందం �ేసుక�ం��. ఈ ఒప�ందం ప��ారం డబ�� �ఈఎ�  �ర���ం�ే అ��క �ార�క�మ�ల�, ��ా జ�క�� ల��
�ా�ా� � ��� మం� అనుసం��నం ఏర�డ�త�ం��. �ాష� �ంల�� �ా����ా �క రం�ా��� అ���ధు�కతను, �ాల�ష�ంల��
�����లను జ���ంచ����� డబ�� �ఈఎ�  త��న సహ�ా�ా�� అం��సు� ం��.

�ాష� �ంల��� ��త��ా 4 �� ర�� ల� వసు� న� దృ�ా� � �� ర��  ఆ����త �ా����ా ���కరణ��ౖ�� క��� �����  సభల� �ీఎం
దృ�ి���ట�� ర�.ద�ా���  �ిస���, �ట��� ఒ.ఎ� .��.ల�ౖ�� ��నూ జ����న చర�ల��  �ీఎం ఇ�� అం�ాల��ౖ దృ�ి���ట�� ర�.
సమ�ద� మ�ర�ం ����ా ర�ాణ�ను మ�డ� ��ట��  ��ం�ే ఉ�ే�శ�ం�� ఇ��వర�� ఎ�� �� ��  ప��ష�  �ాల�ీ� ప�కట�ం�న �ాష� �
ప�భ�త�ం. ����� సంబం��ం�న �వ�ాలను ��� మ�ందు ఉం�ం��. ��మ� త�రల� �ా����డల� �ార�కల��ాల�



��ా రం�సు� న�ట��  �ట��� ఒ.ఎ� .��.ల�ౖ�� ��ట��   ����ి�ెం� , �ీఈఓ త���ి హ�ి�ట� ప�కట�ం��ర�. �ీఎం �జ��ి�
��రక�, ల���ి��  రం�ాల��ౖ దృ�ి���డ�త����మ���ర�. ప�పంచంల��� ఓడల ����ా అత���క �త�ంల� సర�క� ర�ాణ�
�ేసు� న� కం��� ఇ��.

�ాష� �ంల��� అ���ద�నగరం, ప�భ�త�ం �ార���ా�హక �ాజ����ా ఎం�ిక�ేసుక�న� ��ాఖపట�ంక� ����� ����క�ా
ప��ే�క గ����ంప� �ె�ే�ందుక� మ�ఖ�మం�� గట���ా కృ�ి�ే�ార�. ��� ఎం�  ట��ా�ల� ����క�ా ��ాఖపట����
������దు� త����మ� ప�కట�ం��ర�. ఈ రంగంల� ��ట�బడ�లక� ఆ��నం ప��ార�. ఆంధ� �శ�����లయం�� క��ి ���
ఎం�  ట��ా�ల���ౖ �ాఠ�ప�ణ��క ర�పకల�నల� ��గ�ా�మ����� ట��  మ��ంద� అం���ారం �ె��ిం��. కం���
�ార�కల��ాలను �స���ంచడం��ౖ�� చ���ం��ర�.

��ాఖపట���� ��జ�  ట��ా�ల� హ� �ా ��������� ల� మ�ఖ�మం�� సంకల�ం�� ఉ���ర�, ఆ����ి�ియ� 
ఇంల�ట�జ��� క� ప���న ��ంద�ం�ా ఆయన ��ాఖపట���� ��������� లనుక�ంట����ర� ట��  మ��ంద� �ీఈఓ గ��ా��
మ�ఖ�మం���� సమ���శం త�ా�త ��ల���ం��ర�.  ఐ�ఎం �ౖెర��, �ీఈఓ అర�ం�  కృష���నూ ఇ�� అం�ాలను �ీఎం
చ���ం��ర�. ఐట� రంగంల� ��త��ా వసు� న� ఆ�ష�రణలక�, ఆ అం�ాల��  ��ణ �ార�క�మ�ల�, ��ౖప�ణ���వృ���  అం�ాల��ౖ
����� ప���నం�ా చర�ల� జ���ా�.

య���ా��  �ా� ర��� క� ����క�ా ��ాఖపట���� ������ద������ �ీఎం �����  ����క�ా గట��  ప�య���ల� �ే�ార�.
��ధ య���ా��  �ా� ర��� 

వ�వ�ా� పక�ల�, �ీఈఓల�� ����� ల� �ీఎం ��ట� అయ��ర�. ఏ�ీల� ����రం�ా��� ��డ��ా �ల��ా� మ� బ�ౖ�� 
ప�కట�ం�ం��.

ప����ధక ��ం��� �� ఏ�ా�ట� �ే�ా� మ� ��ల���ం�ం��. �ాఠ�ప�ణ��కను ఏ�ీ ����ర�� లక� అం���ా� మ� �ీఎం�� జ����న
సమ���శంల� సంస�  �ీఈఓ ర�ంద��  ��ల���ం��ర�. సమగ� భ� స��� ���ార�� ల ���ప� ం �ేయడం�� ప�����ా స�య
సహ�ా�ాల� అం���ా� మన� �ా�� �ి��  క��బ�  ప�కట�ం�ం��. ఏ�ీల� ప�ా�టక రంగ అ�వృ����� తమవంత� �ేయ�త
��ా� మ�, ర�ాణ� రం�ా��� ��డ��ా �ల��ా� మ� ఈ� ��� ట���  ��ల���ం�ం��. ��ాఖ ����క�ా �ార�కల��ాల��ౖ��
ప�ణ��కలను �ార� �ీఎం�� పంచుక����ర�.

����� ����క��ౖ ��ౖద�ం, ఆ��గ�ం, ���� త��తర రం�ాల��  �ాష� �ం తన ప�గ�� ���ిం�ం��. వర��   ఎక����  �� రంల�
ఫ��చ�  ఫ�� �ిం�  ����   �ిస���  ��ౖ ప�� �  ��ష� ల��ాల�� న� �ీఎం– ����  �యంత�ణక� �సుక�ంట�న� చర�లను,
�ాష� �ంల� ఆ��గ� రం�ా�� బల���తం �ేయ����� �ప��ాత�కం�ా �ేపడ�త�న� మ�ర��లను �వ��ం��ర�.

����  ల�ంట� �పత�ను ఎవ�ర� క��� ఊ��ంచల�ద�, ��ద� రంగంల� మ�ర��ల� �ేయ���న అవసరం ఉంద�,
సమగ����న ఆ��గ� వ�వస�  ప�� ఒక����� అందుబ�ట�ల� ఉం��ల�, అంద�� ��� మతక� త��నట�� �ా ఉం��ల� �ీఎం
�����  ����క�ా �ిల�ప�����ర�.




