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నిరంతర సంప్రదంపులతో నిధులు రాబట్టండి
అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి పథ నిర్దేశం

అమరావతి, మార్చి 17: నిరంతర సంప్రదంపులతో కంద్రం నంచి నిధులు రాబట్టందుకు ప్రయతినంచాలని
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు ఉన్నతాధికారులకు నిర్దేశంచారు. ముగిసే ఆర్చిక సంవతసరానిి  ివివ ాఖఖ్లకు
కంద్ర బడ్జెట్ కటాయంపులు ఎంతంత వచాియో కచిితమైన్ ివవరాలు తలుసుకుని రావాల్ససన్ నిధుల కోసం
నెలాఖ్రులోగా అనిన ప్రయతానలు చేయాలని చెప్పారు. శుక్రవారం సాయంత్రం అనిన ాఖఖ్లకు చెందన్ కారయదరుులు,
ాఖఖాధిపతులతో ముఖ్యమంత్రి నిధులపై సమీక్ష నిరవహంచారు. ఏఏ ాఖఖ్కు ఎనెననిన నిధులు వచాియో ివవరంగా
తలుసుకునానరు. రాష్ట్రం ఇపుాడున్న పర్చస్థితులన ివవర్చంచి ఒప్ాంచి నాయయంగా మన్కు రావాల్ససన్ నిధులన
రాబటాటలని అనానరు. కవలం ాఖఖ్లవారీ బడ్జెట్ కటాయంపులే కాకుండా కొనిన ాఖఖ్లలో ప్రత్యయకమైన్ నిధులు
వంటాయని, ఆ ాఖఖ్లకు సంబంధించిన్ పనలన చేపట్టట నిధులు రాబట్టందుకు ప్రత్యయక శ్రదధ తీసుకోవాలని
సూచించారు.
ఆర్చిక సంవతసరం ముగియడానిి  మర్చకొదే రోజులే వయవధి వన్నందున్ కంద్రం నంచి రావాల్ససన్ నిధులన
మంజూరు చేయంచుకోవడానిి  అవసరమైత్య ఢిల్లీ వెళ్లీ సంబంధిత ఉన్నతాధికారులతో లైజనింగ్ చేయాలని
ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. కంద్రం సమకూర్ది నిధులపై వచేి ఆర్చిక సంవతసరంలో ముందు నంచే ప్రణాళ్లకాబదేంగా
వయవహర్చంచి, ఎపాట్టకపుాడు పనలన పూర్చి చేస్థ నిధులన డ్రా చేయాలని సూచించారు. రాష్ట్రంలో అభివృదధ
పనలు పెదేఎతుిన్ చేపడుతునానమని, వీట్టి  అధికమొతింలో నిధులన సమకూరుికోవాల్ససన్ బా యత సంబంధిత
ాఖఖ్లదేన్నానరు. పంచాయతీరాజాఖఖ్లో ముఖ్యమైన్ 7 కారయక్రమాలపై పూర్చి ఫోకస్ పెటాటలని చెప్పారు. న్ర్దగా
నిధులు వచేి ఆర్చిక సంవతసరానిి  సంబంధించి రూ.3వేల కోట్ీ మేర తొల్స త్రైమాస్థకం నిధులు ివడుదల
అవతున్నందున్ ఇపాట్ట నంచే తగిన్ కసరతుి మొదలుపెటాటలని చెప్పారు. సవచఛభారత్ పనలకు గాన అదన్పు
నిధులు ఇవావలని కంద్రానిన అడిగామని, వాట్టకోసం వతిిడి పెంచాల్సస వందని అనానరు. ఈ ివద్యయ సంవతసరంలో
ఆరంభం కావాల్ససన్ జాతీయసాియ ివద్యయసంసిలకు సంబంధించిన్ నిధులు రాబట్టట వాట్టని రారంరంభానిి  స్థదధం
చేయాలని కోరారు. ఓపకక అదన్పు నిధుల కోసం తాన ప్రయతినసుింట్, కొనిన ాఖఖ్లలో వన్న నిధులే ఖ్రుి
చేయని పర్చస్థితి కనిప్స్ిందని అవేదన్ వయకించేాఖరు. అధికారులు మిషనమోడలో పనిచేయకపోత్య ఆశంచిన్
అభివృదధని అందుకోలేమని అనానరు. తాన కొనిన లక్ష్యయలన నిర్దేశంచుకునానన్ని, వాట్టని అందుకోవడంలో ప్రతి
అధికార్చ సహకర్చంచాలని కోరారు. కరువ సహాయంపై కంద్ర మంత్రిి  మరోమారు లేఖ్ రాయాలని ముఖ్యమంత్రి
ఆదేశంచారు. గత ప్రభుతావల హయాంలో రాష్ట్రంలోని ివివ ప్రభుతవ రంగ బాయంకులోీూ,, ్రైవవేట్, సహకార
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బాయంకులోీూ, ఫిక్సడ డిప్పజిట్లీ చేాఖరని,అట్లవంట్ట ఖాతాల ివవరాలన సేకర్చంచాలని ఆదేశంచారు. దీనిపై
ఇంతకు ముందు జర్చప్న్ కసరతుిలో కొంత మేర డిప్పజిట్లీ బయట్పడాాయని, ఇంకా పెదే మొతింలోనే వన్న
అట్లవంట్ట డిప్పజిట్లీ ఎకకడ్జకకడ వనానయో తలుసుకుని వెంట్నే వాట్టని ప్రభుతవ ట్రెజరీలో జమ చేసేలా చరయలు
తీసుకోవాలని చెప్పారు. సమావేశంలో ప్రభుతవ ప్రధాన్ కారయదర్చు అజేయ కలాీమ్, అనిన ప్రభుతవ ాఖఖ్ల
కారయదరుులు, ముఖ్య కారయదరుులు, ప్రత్యయక ప్రధాన్ కారయదరుులు, ముఖ్యమంత్రి పేషీ ఉన్నతాధికారులు ప్పల్గొనానరు.

