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PRESS RELEASE

బాహ్య సహాయంతో నడుస్తునన ప్రాజెక్టుల వేగం పంచండి
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
అమరావతి, మార్చి 17: బాహ్య ఆర్చిక సహాయంతో
కొనసాగుతునన ప్రాజెక్టుల (Externally Aided Projects) పనులలో వేగం పంచుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి
శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోరారు. శుక్రవారం రాత్రి ఆయన విదేశీ, రాష్ట్ుేతర సంసథల నుంచి
వచ్చి రుణ సహాయంతో రాష్ట్రంలో నడుస్తునన ప్రాజెక్టుల ప్రగతిని సమీక్షంచారు. రాష్ట్రం విదేశాల
నుంచి తీస్తక్టనే రుణాలక్ట కంద్రం హామీగా ఉంటందనానరు.
ఇదిలా ఉంటే రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం బాహ్య సహాయంతో 8 ప్రాజెక్టులు న నడుస్తుంాగా టిలోలో
రాష్ట్ర వాటా రూ.4009 కోటు కంద్ర వాటా/లేదా కంద్రం సమకూరుస్తునన రుణవాటా రూ 7,141 గా
ఉంది. మొతుం రూ.1150 కోటు.
ఎనిమిది ప్రాజెక్టులలో 6 ప్రాజెక్టులను కంద్రం ధృటికర్చంచిందని, కంద్రం అనుమతించిన
ప్రాజెక్టులలో రాష్ట్ర వాటా రూ.3,796 కోటు ఉంటే కంద్రవాటా రూ 9,573 కోటు కాగా మొతుం
రూ.13,399.
కంద్ర ప్రభుత్వానికి సమర్చపంచగా సూత్రప్రాయంగా అంగీకర్చంచిన ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 3.
రాష్ట్రవాటా రూ. 3,037 కోటు. కంద్రవాటా రూ.7086. మొతుం రూ.10,123 కోటు. కంద్రానికి
సమర్చపంచిన ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనలు న 4. టిలోలో రాష్టుట వాటా రూ.4,390 కోటు. కంద్ర వాటా రూ.
10,224 కోటు. మొతుం రూ.14,634 కోటు.
షెల్ఫ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ు్: 4. రాష్ట్ర వాటా రూ. 4474 కోటు. కంద్రవాటా రూ. 11,204 కోటు. మొతుం రూ
15,678 కోటు.
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మొతుం విదేశీ సహాయం లేదా బయలో నుంచి పందుతునన ప్రాజెక్టుల సంఖ్య 25. రాష్ట్ర
వాటా రూ 19,706 కోటు. కంద్ర వాటా రూ. 45,248 కోటు. మొతుం రూ. 66954 కోటు.
అమరావతి అభివదిి, రహ్దారులు న, భవనాలు న, విదుయతుు, పార్చశుధయం, జలవనరులు న,
గ్రామీణాభివదిి, పార్చశ్రామిక కార్చడారుు తదితర శాఖ్లోు విదేశీ రుణాలతో సాగుతునన ప్రాజెక్టులను
వేగవంతంగా పూర్చుచ్చయాలని ఆదేశంచారు. అలాగే కొతుగా రుణాలతో ప్రతిపాదించ్చ పథకాలక్ట
సవివర నివేదికలు న సమర్చపంచాలని ఆయన కోరారు. నాబారుు నిధులను సదిానియోగం
చ్చయాలనానరు. స్తనాన శాతం నిధులు ననన విభాగాలోు చ్చపటాుల్సిన పనులను కనార్జెన్ితో
పూర్చుచ్చయాలని చంద్రబాబు కోరారు.
సమావేశంలో రాష్ట్ర ప్రభుతా ప్రధాన కారయదర్చి శ్రీ అజేయ కలాుం, ఉననత్వధికారులు న దినేష్ క్టమార్,
సీఎంఓ ప్రత్యయక ప్రధాన కారయదర్చి సతీష్ చంద్ర, ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యకారయదర్చి జి. సాయి క్టమార్,
సీఎంఓ సహాయ కారయదర్చి ఎ.వి రాజమౌళి, ఇంధన శాఖ్ ముఖ్యకారయదర్చి అజయ్ జైన్
తదితరులు న పాల్గొనానరు.

ఏడాదిలోగా గ్రామీణ టిధులోు ఎల్ఫ డీ ట్యయబ్ లైటు
-ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
ఏడాదిలోగా ప్రతి గ్రామంలో ఎల్ఫ డీ ట్యయబ్ లైట్ును ఏరాపట చ్చసాుమని ముఖ్యమంత్రి నారా
చంద్రబాబు నాయుడు సపష్టుం చ్చశారు. శుక్రవారం రాత్రి అమరావతిలో ఎల్ఫ డీ ట్యయబ్ లైట్ు
ఏరాపట కారయక్రమానిన సీఎంఓ నుంచి ప్రారంభించారు. రాజధాని అమరావతి పర్చధిలోని
మందాం,వెలగపూడి గ్రామస్తులక్ట ముఖ్యమంత్రి ఎల్ఫ డీ ట్యయబ్ లైట్ును పంపిణీ చ్చశారు.
ప్రతి ఇంలోలో బలు ను, ఫ్యయను, ఎల్ఫ డీ ట్యయబ్ లైట ఉంచాలని కోరారు. అనిన పంచాయతీలతో
విదుయత్ ఆదాతో కూడిన ఎల్ఫ డీ ట్యయబ్ లైట్ునుఅమరాిలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు.
పంచాయతీలు న ఎల్ఫ డీ బలు నులు న వినియోగంచి 40% విదుయతుు ఆదా చ్చస్తకోవచిని ముఖ్యమంత్రి
అనానరు. గ్రామాలలో పూర్చుసాథయి ఎల్ఫ డీ బలు నులను అమర్ిందుక్ట ఒక కనిల్టున్సిని
నియమించుకోవాలనానరు. ఇంధర సామరియంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందుందని చెపాపరు.
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ఎల్ఫ డీ బలు నుల వాాకంలో ప్రపంచంలోనే మనం ముందు నిల్సచామని సీఎం తెల్సపారు.
భారత్ లో విదుయత్ పదుపులో, నాణయమైన విదుయత్ సరఫరాలో నంబర్, విదుయతుు పంపిణీ నష్టులు న
లేని రాష్ట్రంగా మన రాష్ట్రం అనేక ర్చకారుులు న సృష్ుంచిందని చంద్రబాబు ప్రశంసంచారు.
ఇంధన సామరియం లేని 15 లక్షల వయవసాయ పంపుసెట్ును ఉచితంగా మారుప చ్చసే కారయక్రమానిన
దశలవారీగా చ్చపలోున అంశానిన చంద్రబాబు గురుు చ్చశారు. రాష్ట్రంలో కోలోమంది విదుయతుు
వినియోగదారుక్ట 2 కోట్ు ఎల్ఫ డీ విదుయతుు దీపాలను పంపిణీచ్చశామనానరు.
నాడు ఉమమడి రాష్ట్రంలో విదుయతుు సంసకరణలక్ట శ్రీకారం చులోుంది, దేశంలో తొల్ససార్చ విదుయతుు
ర్జగుయలేట్రీ కమిష్టన్ను ఏరాపట చ్చసంది మనమేనని చంద్రబాబు గురుు చ్చశారు. విభజన
సమయంలో నవాయంధ్రలో 22.5 మిల్సయన్ యూనిట్ల విదుయతుు లోట ఉండేదని, నిరంతర
విదయతుు పథకంలో ర్జండునలలలోనే అధిగమించి, ఏడాదిలోనే విదుయతుు మిగులు న రాష్ట్రంగా
తీర్చిదిదాామని చంద్రబాబు వివర్చంచారు. రాష్ట్ర ఎనరీె ర్జగుయలేట్రీ కమిష్టన్ చైరమన్ జసుస్ జి. భవాన్స
ప్రసాద్, ఎండీ సౌరభ్ క్టమార్, ప్రత్యయక ప్రధాన కారయదర్చి శ్రీ దినేష్ క్టమార్, ఇంధన శాఖ్ ముఖ్య
కారయదర్చి అజయ్ జైన్, ఇతర శాఖ్ల ఉననత్వధికారులు న పాల్గొనానరు.

