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అమ�ావ�

- స��ాలయంల� ట�� �� �� ��ల��� అ���ార�ల�� ఇంధన �ాఖ మం�� �� ����������  �ామచం��� �����  స��� సమ���శం

- �దు�� రం�ా�� �ా��ల� ��ట��ందుక� �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� కృ�ి

- �దు�� రంగంల� అక�మ�ల��ౖ ఉక���ాదం

- �దు�� �ౌర�ం, అన���ా��క ���గంను �యం��ం���

- ��ల��� అ���ార�ల� త��లను మ�మ�రం �ేయ��

- గృహ���గం�� �ాట� �ా����ా �క ���గం��ౖన క��� ఆక�ి�క త��ల�

- �దు�� న�ా� లను త���ంచడంల� ��ల��� ��లక �ాత�

- �క��బ���ా ప��ే���  క�దరదు

- అ�� �ల�� ల ఎ�ీ�ల�� సంయ�క� సమ����ాల�

- వ�వ�ాయ �టర���ౖ ప��ప��ల�� అనవసరప� �ా��� ంతం

- �టర� వల�  ���త�ల��  జ�ాబ�����తనం ��ర�గ�త�ం��

- ���త�ల� �����ం�ే �దు�� �����లను ప�భ�త��� �ా�� ఖ���క� జమ �ేసు� ం��.

: ��ల��� అ���ార�ల సమ���శంల� మం�� �� ����������  �ామచం��� �����

అమ�ావ�:

�దు�� రంగంల� అక�మ�ల��ౖ ఉక���ాదం ��ాల� ఇంధన�ాఖ మం�� �� ����������  �ామచం��� �����  ��ల���

అ���ార�లను ఆ�ే�ం��ర�. స��ాలయంల� �దు�� ��ల��� అ���ార�ల�� మంగళ�ారం స��� సమ���శం

�ర���ం��ర�. ఈ సందర�ం�ా ఆయన మ�ట�� డ�త� ��ల��� ���గం పట�ష�ం�ా ఉంట��� �దు�� ����ల�,

దు�����గం, �దు�� న�ా� లను �యం��ంచ గల�గ���మ� �ె��ార�. �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� �దు�� రం�ా��

�ా��ల� ��ట��ందుక�, ప�జలక�, ���త�లక�, ప��శ�మలక� ��ణ����న �దు�� ను అం��ం�ేందుక� �రంతరం స��ల�



�ర���సు� ���ర� �ె��ార�. ఒక��ౖప� ���త�లక� ఉ�త �దు�� ను అం��ంచడం, మ����ౖప� ���గ��ర�లక�

��ర����న �దు�� ను సరఫ�ా �ే��ందుక� కృ�ి �ేసు� ���ర� అ���ర�. ఈ క�మంల��� �దు�� సరఫ�ా, పం�ిణ�ల�

న�ా� లను ప�����ా� �ల� త���ంచుక���ందుక� అ���ార�ల� దృ�ి�  �ా��ం��ల� ���ార�. అ�ే క�మంల� అక�మ �దు��

���గం, �ౌర�ం, అనుమ� ల�క�ం�� అ��క ల�� లను �����ంచు��వడం, �టర� ట��ంప��ం� త��తర

అక�మ�ల��ౖ ప�����ా� �ల� దృ�ి�  ��ట�� ల� ���ార�. గృహ ���గం�� �ాట� �ా����ా �క ���గం��ౖ క���

అ���ార�ల� త��ల� �ర���ం��ల� ���ార�. త��ల ప����య �రంతరం ��న�ా�ాల� సూ�ం��ర�.

�ీఎం �� ��ౖయ� జగ� �ార� అ���ారంల��� వ��న ��ట� నుం� �దు�� రంగం��ౖ ప��ే�క దృ�ి�  �ా��ం��ర� మం��

అ���ర�. 2019-20ల� �దు�� సరఫ�ా, పం�ిణ�ల� 13.02 �ాతం న�ా� ల� ఉంట�, 2020-21 ��ట��� �ాట�� 9.83

�ాతంక� త���ం�ేందుక� మ�ఖ�మం�� �ార� �సుక�న� చర�ల� �ారణమ� అ���ర�. ఈ న�ా� లను మ��ంత�ా

త���ం����న బ�ధ�త అంద����ౖ ఉంద� గ�ర��  �ే�ార�. ఐఆ���ఎ �టర�ను ���ంచడం, ఓవ� ల�� ���� లల� అదనం�ా

�ీడర�ను ఏ�ా�ట� �ేయడం, అదనప� ల�� ��మ�ం� ఉన� ��ట�  ��త�  ��ట�ఆ� లను ఏ�ా�ట� �ేయడం, �దు��

�ౌర�ం��ౖ అనుమ�నం ఉన� ��ా ం��ల��  ఆక�ి�క త��ల� �ేయడం వంట� చర�ల� �ేపట�� ��న అవసరం ఉంద�

అ���ర�. అ���ార�ల� ఇ�����ట�� �ా ఆల��ం��ల�, �క��బ���ా ప��ే���  క�దరద� స�ష�ం �ే�ార�. �దు��

అక�మ�లను అ��కట��ందుక� ��ల��� అ���ార�ల�� �ాట� �ల�� ల�� � �� �� యం��� ంగం సహ�ారం క���

�సు���ాల�, అందు��సం అవసర����ే �ల��  ఎ�ీ�ల�� సంయ�క� సమ����ాల� �ర����ా� మ� �ె��ార�.

�దు�� �టర���ౖ �ెల�గ��ేశం �ా��� ���త�లను తప���ోవ పట����� ంద� మం�� �� ����������  �ామచం��� �����  ఆ���ిం��ర�.

ఏట� ఉ�త �దు�� ��సం ప�భ�త�ం స�����ా ప����ల ��ట�  ర��ాయలను �దు�� సంస�లక� �ె����� ంద� �ె��ార�.

�ాష� � �ా�ప� ం�ా 18 ల�ల వ�వ�ాయ �దు�� క���ను�  ఉ���య� అ���ర�. �ీఎం �� ��ౖయ� జగ� వ�వ�ాయ����

అం��ం�ే �దు�� ��ణ�త�� ఎట�వంట� అంత�ాయ�ల� ల�క�ం�� ఉం��ల� అ���ార�లక� స�ష�ం�ా ఆ�ే�ాల� ఇ���ర�

అ���ర�. ఇ�ే క�మంల� �టర�ను ���ంచడం ����ా �ాస��ా��� వ�వ�ాయ���� ఎంత �దు�� �ాడ�త�����

�కరం�ా �ెల�సుక��� ప�యత�ం �ేసు� ���మ� అ���ర�. ���ాక�ళం �ల�� ల� 28 ��ల వ�వ�ాయ క���� లక�

ప���ాత�కం�ా �దు�� �టర��  ���ంచడం ����ా 33 �ాతం తక��వ�ా�� �దు�� ���గం జర�గ�త�న�ట��

�ే�ంద���ర�. �ాష� �ం �త�ం క��� వ�వ�ాయ క���� లక� �టర��  ���ంచడం వల�  ప�భ�త�ం వ�వ�ాయ �దు�� క�

ఇసు� న� స���� ప����ల ��ట�  ర��ాయలల� 33 �ాతం అంట� ����ప� 3500 ��ట�  ర��ాయల వరక� ఆ��

అవ�త�ంద� అ���ర�. ఈ �� మ��ను ప�జల�� సం��మం, అ�వృ���  ��సం ఖర�� �ేయవచ�� అ���ర�. వ�వ�ాయ

క���� లక� �టర�ను ఏ�ా�ట� �ే�ి, ���త�ల� �����ంచుక�న� �దు�� క� �ె��ం����న ���� �� ప�భ�త���

భ��సు� ంద�, ఆ ���� �� ��ర��ా ���త�ల బ��ంక� ఖ���ల�� జమ �ేసు� ంద� అ���ర�. ���త�ల� ��స�ం లక� �ె��ంప�ల�

�ే�ా� ర�, ���వల�  ���త�ల�� నూ జ�ాబ�����తనం ��ర�గ�త�ంద� �ె��ార�. ఇందుల� ���త�లక� జర�గ�త�న� నష�ం

ఏ�ట� ప��ప�ం �ె�ా�ల� ��మ�ం� �ే�ార�. ప�భ�త�ం �ే�� ప��ప�� వ������ంచడం, మం�� అడ�� ��వడ��

చంద�బ�బ�క� అల�ాట��ా మ���ంద� �మ���ం��ర�.



2021-22 ఆ���క సంవత�రంల� ���ిఇ �ం� �ాష� � �ా�ప� ం�ా 5,31,140 �దు�� స���సులను త�� �ే�ినట��

అ���ార�ల� �వ��ం��ర�. ���ల� 59.583 ��సుల��  అక�మ�ల� ��ల�గ�చూ�ాయ� అ���ర�. ఈ ��సుల��  15,139

�దు�� �ౌర�ం ��ంద న�దయ��య� �ె��ార�. అక�మ�లక� �ాల���న ��సులక� సంబం��ం� ర�.131.90 ��ట�

ర�ఆపయలను జ��మ�న�ా ���ంచడం జ����ంద�, ���ల� 65.49 ��ట�  ర��ాయలను వసూల� �ే�ామ� �ె��ార�.

ఒక� �దు�� �ౌర�ం ��సుల ����ా�� ర�.10.66 ��ట��  వసూలయ��య� ��������ర�. గత ఏ���� �త�ం 189

�ి�ా�దుల��ౖ ��ల��� అ���ార�ల� 137 ��సుల� న�దు �ే�ార�, మ�� 52 ��సులక� సంబం��ం� ��సుల� ��ం��ం�

ల� ఉ���య� అ���ర�.

ఈ సమ���శంల� ట�� �� �� ��ల��� జ�ఎం�� మల�� ����� , �ౖె��క�� (���ఆ� & ఐఆ�) సయ�� ర�ీ, �ి�ఎ� � ట�.

పనస����� , అ��షన� ఎ�ీ� ల�వణ� ల���, పల�వ�ర� ఇంజ���ం� అ���ార�ల� �ాల�� ���ర�.


