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అమ�ావ�

- స��ాలయంల� �దు�� �ాఖ అ���ార�ల�� ఇంధన�ాఖ మం�� �� ����������  �ామచం��� �����  స��

- �ాష� �ంల�� 18 ల�ల వ�వ�ాయ �దు�� క���� లక� 6 ��లల��  �టర��
- వ�వ�ాయ �టర� ఏ�ా�ట��� ఖ��త���న �దు�� ���గం �ెల�సు� ం��
- ���త�లక� ��ణ����న �దు�� అం��ంచడ�� ప�భ�త� ల��ం
- వ�వ�ాయ �దు�� �టర���ౖ ప��ప��ల�� అసత� ప���రం
- ���త�ల� �����ం�న �దు�� �����లను ను ���ట� ��ంద ప�భ�త�ం �ా�� బ��ంక� ఖ���ల�� జమ �ేసు� ం��
- ���త�ల� ��ర��ా ��స�ం లక� �ె��ంప�ల� జర�ప���ర�
- ���వల�  ��స�ం లల� జ�ాబ�����తనం ��ర�గ�త�ం��
- ఈ ��ల�ఖర� ��ట��� ���త�ల�� నూర��ాతం బ��ంక� ఖ���ల� �ె���ిం���
- ���ట� ����ా ���త�ల ఖ���ల��  నగదు జమ �ే��ందుక� ��స�ం ల� సహక��ం���

: మం�� �� ����������  �ామచం��� �����

అమ�ావ�:

1. �ాష� � �ా�ప� ం�ా 18 ల�ల వ�వ�ాయ �దు�� క���� లక� సంబం��ం� ఆర� ��లల�� �దు�� �టర�ను
అమర����� ప���� �ేయ�ల� �ాష� � ఇంధన �ాఖ మం�� �� ���������� �ామచం��� ����� ��స�ం అ���ార�లను ఆ�ే�ం��ర�.
అల��� ���త�ల� �����ంచుక�న� �దు�� క� �ె��ం����న �� మ��ను ప�భ�త��� భ��సూ� ఆ స���� ���� లను
���త�ల ఖ���ల�� ��ర��ా ���ట� ��ంద జమ �ే�� ప����యను ��గవంతం �ేయ�ల� అ���ర�. అందు��సం ���త�ల�� ఈ
��ల�ఖర� ��ట��� బ��ంక� ఖ���లను �ె���ిం�ే ప����య ప���� �ేయ�ల� సూ�ం��ర�. స��ాలయంల� �� మ�ారం
�దు�� �ాఖ అ���ార�ల�� స��� సమ���శం �ర���ం��ర�.

2. ఈ సందర�ం�ా ఆయన మ�ట�� డ�త� ... �దు�� �టర� ఏ�ా�ట� వల� వ�వ�ాయ���� �కరం�ా ���త�ల� ఎంత
��రక� �దు�� ను �����ంచుక�ంట������ ఖ��త���న �వ�ాల� �ెల��ా� య� అ���ర�. 2021-22 ఆ���క
సంవత�రంల� ���ాక�ళం �ల�� ల� ��ౖల�� ��ా జ��� �ా 28��ల వ�వ�ాయ �దు�� క���� లక� �టర�ను ఏ�ా�ట�
�ేయడం జ����ంద���ర�. 2020-21 ఆ���క సంవత�రంల� ఇ�ే �ల�� ల� 26��ల వ�వ�ాయ క���� లక� �ానూ 101.51
��య� య��ట� �దు�� ను �����ంచుక����ర� ��స�ంల� ల�క�ల� ���ాయ� �ె��ార�. ��� ప��ారం
�దు�� స����� ప�భ�త�ం �ె��ం�ంద� అ���ర�. అ��ే ఇ�ే �ల�� ల�� �దు�� �టర�ను ���ం�న తర��ాత
2021-22 ఆ���క సంవత��ా��� 28��ల వ�వ�ాయ �దు�� క���� లక� �ానూ 67.76 ��య� య��ట� �దు��
ను �����ం�నట�� ����ష�ం�ా గ����ంచడం జ����ంద� అ���ర�. అంట� �టర�� ���ంచడం వల� �కరం�ా ఎంత �దు��
ను వ�వ�ాయం ��సం �����సు� ����� �ే�ంద�, గత ఏ������ �� ���� ��ండ� ��ల వ�వ�ాయ �దు�� క���� ల�
ఎక��వ�ా ఉన�ప�ట��� క��� 33.75 ��య� య��ట� �దు�� తక��వ�ా�� �����ం�నట�� గ����ంచడం
జ����ంద���ర�. ఈ ��రక� మ�త��� ప�భ�త�ం వ�వ�ాయ �దు�� స����� ��స�ం లక� �ె��ం�ంద�, ���వల�
ప�భ�త�ం �����ంచక�� ��� క��� స���న ల�క�ల� �ేలక�� వడం వల� ఇప�ట� వరక� వ�వ�ాయ �దు�� స����
��ర��� �ేసు� న� అదనప� �ె��ంప�లక� �ె� ��ట�డం జ����ంద� �వ��ం��ర�.

3. మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� జగ� వ�వ�ాయ���� ��ద� �ీట ��సూ� అమల� �ేసు� న� ఉ�త �దు�� ను మ��ంత ��ణ�త,
��ర����న సరఫ�ా�� ���త�లక� �ేర�వ �ేయ�ల� ఆ�ే�ం��ర�. వ�వ�ాయ క���� లక� �టర�� ���ంచడం��ౖ
ప��ప��ల� అసత� ప���రం �ేసు� ���య�, ���త�ల� వ�వ�ాయంక� �����ం�న ప�� య��� క� ప�భ�త���
స�����ా �ె��ంప�ల� �ేసు� ంద� స�ష�ం �ే�ార�. అందు��సం ���త�ల ��ర��ద �ాష� � �ా�ప� ం�ా బ��ంక�ల�� ఖ���లను



��ా రం�ం��ల�, �ా�� వ�వ�ాయ క���� ��సం �����ం�న �దు�� క� అ��� వ�యంను ప�భ�త�ం ��ర��ా ���ట�
���నంల� �ా�� ఖ���ల�� �� జమ �ేసు� ంద� అ���ర�. ఈ �� మ��ను ���త�ల� ��స�ం లక� �ె���ా� ర�, ���వల� ��స�ం
ల జ�ాబ�����తనం ��ర�గ�త�ంద� అ���ర�. �ాష� � �ా�ప� ం�ా 18 ల�ల వ�వ�ాయ క���ను� ఉ���య�, �ాట���
సంబం��ం�న బ��ంక� ఖ���లను త�రతగ�న ��ా రం�ం��ల�, అందుక� ��స�ం అ���ార�ల� ��రవ �సు���ాల�
ఆ�ే�ం��ర�. అల��� �ా��� �టర� ఏ�ా�ట�క� సంబం��ం� ప�భ�త�ం �����ం�న గడ�వ� ��ట��� �ాష� �ం అం�� క��� ��త�
�టర�ను ఏ�ా�ట� �ేయ�ల� సూ�ం��ర�.

4. జగనన� హౌ�ిం� �ాల�ల� ప�ర���, గృ�ల�� ల����ర�ల� ��ా�ాలను ��ా రం�ం�ే ��పథ�ంల� ఆ �ాల�ల��
�దు���కరణ పనులను ��గవంతం �ేయ�ల� మం�� ఆ�ే�ం��ర�. అందు��సం �ధుల ��రత ల�క�ం�� ఎ�ి పవ�
��ౖ���� �ా�����ష� ����ా ��స�ం లక� ర�ణ�లను సమక�ర��ా� మ� �� ఇ���ర�. అల��� ��ౖయ�ఆ� జలకళ ��ంద
���త�లక� �దు�� సదు�ాయం క��ంచడం, �దు�� ఉపకరణ�లను అం��ం�ే �ార�క�మంను క��� ��గవంతం
�ేయ�ల� సూ�ం��ర�.

5. ఈ స��� సమ���శంల� ఇంధన �ాఖ �ార�ద��� �.��ధ�, ట�� �� �� జ�ఎం�� ఐ. పృ����ే�, ట�� �� �� ��ల���
జ�ఎం�� మల�� ����� , �ౖె��క�� ఎ��� ��స��, ఎ�ఆ�ఇ���ిఎ�ి ఎం��, రమణ������ , ��స�� �ిఎం��ల� ��� హర��థ �ావ� ,
జ� పద� జ��ర�న �����  , ��.సం��ష�ావ� త��తర�ల� �ాల�� ���ర�.


