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విభజన కష్టాలు తీరాలంటే..

ఆదాయ ఆర్జనే కర్తవ్యం

అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్దేశం
అమరావ్తి, ఏప్రిల్ 18 : రాష్ట్ాానికి మరంత ఆదాయానిి ుముర్రజంలా కృషి జర్ర్లని, మిగిలిన
రాష్ట్ాాలతో పోటీ పడేా ఆర్జన శాఖ్లు ుమర్ధవ్ంతంగా పనిలయాలని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు
అధికారులకు నిర్దేశంచారు. నెలవారీ లక్ష్యయలను నిర్దేశంచుకుని ఉతతమ ఫలితాలు సాధించాలని అనాిరు.
ఆదాయ ఆర్జన వ్ృద్ధధ ర్దటులో ఆంధ్రప్రదేశ్  కంటే ముందుని రాష్ట్ాాలు అనుురస్తతని విధానాలను, అకకడ
అమలవుతుని పనుిల తీరును అధ్యయనం లసి రాష్ట్రంలోనూ అమలు లయాలని చెర్ారు. రెవెనూయ వ్ృద్ధధలో రాష్ట్ర
ుగటు కనాి అట్ాడుగున వుని జిాాలపై ప్రత్యయకంగా దృషిా పెట్టాలని అనాిరు. సాధించిన ఫలితాల ఆధార్ంగా
కింద్ధసాాయి అధికారులు, సిబ్బంద్ధ బ్ద్ధలీలు ఇక నుంచి లపట్టాలని ుాష్ాం లశారు.
మంగళవార్ం ుచివాలయంలోని తన కారాయలయంలో ఏడు ఆదాయ ఆర్జన శాఖ్ల అధికారులతో ుమీక్ష
నిర్వహంచిన ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర విభజన కార్ణంగా నష్ాపోయిన ఆదాయానిి, లోటును భరీత లస్తకోవాలిి
అవ్ుర్ం వుందనాిరు. విభజనతో సేవ్ల ర్ంగంలో వెనకబ్డిపోయామని, ముందుగా దానిని అధిగమించాలని
చెర్ారు. ఈఏపీకి ుంబ్ంధించి కంద్ర నిధులను దేశశంలోని మిగిలిన రాష్ట్ాాలకనాి అతయధికంగా
వినియోగించుకునాిమని, అభివ్ృద్ధధ విష్యంలో ఏ అవ్కాశానిి విుమరంచరాదని అనాిరు.
ఆదాయ ఆర్జనకు అవ్కాశం వునాి, అట్వీశాఖ్ వెనుకబ్డిపోవ్డంపై ముఖ్యమంత్రి అుంతృప్తత వ్యకతం
లశారు. వేల కోట్ా విలువైన ఎర్రచందనం నిలవలను వేలంలో విక్రయించుకోలేక విఫలంకావ్డం ురకాదని
అనాిరు. అటు తమ శాఖ్ ఆదాయం ఆశంచినంతగా లేకపోవ్డానికి నోట్ా ర్దుేనే కార్ణమని సాాంపులు,
రజిస్ట్ాాష్న్ శాఖ్ అధికారులు పేర్కకనగా, మిగిలిన రాష్ట్ాలా లో నోట్ా ర్దుే ప్రభావానిి అధ్యయనం లయాలని
ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. సాాంపులు, రజిస్ట్ాాష్న్ శాఖ్ను పూరత సాాయిలో కంపూయట్రీకర్ణ లయడంతో ర్టు,
అవినీతికి ఆసాకర్ం లేకుండా తీరిద్ధదాేలని అనాిరు.
ఎక్సిజ్ శాఖ్ రెవెనూయ పైనా ుమీక్ష జరప్తన ముఖ్యమంత్రి మదాయనికి ఎవ్రూ బానిులు కాకుండా
నియంత్రించడం ప్రభుతవ విధానంగా చెర్ారు. నిబ్ంధ్నలకు విరుదధంగా మదయం విక్రయాలు జరప్తత్య కఠినంగా
వ్యవ్హరంచాలని ుాష్ాం లశారు. మరోవైపు 22% వ్ృద్ధధతో మెరుగైన పనితీరు కనబ్రచిన గనులు, భూగర్భ
వ్నరుల శాఖ్ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి అభినంద్ధంచారు. రాష్ట్రంలోని గనులు, ఖ్నిజ నిక్షేర్ల వాుతవ్ సిాతి

Office Of The Advisor (communications)
Govt. Of Andhra Pradesh

2

తెలుస్తకునేా డ్రోన్ క్మేరాలతో ుర్దవ తవరతగతిన పూరత లసి నివేద్ధక ుమరాంచాలని, అాగే పెండింగలో వుని
మైనింగ అనుమతులను వేగవ్ంతంగా పూరత లయాలని చెర్ారు.

ుమీక్షలో ముఖ్యంశాలు

2016-17 ఆరధక ుంవ్తిర్ం :
 కంద్ర పనుిలోా రాష్ట్రం వాట్ట రూ. 26,264 కోటుా
 కంద్రం ఇచిిన గ్రంట్ రూ. 24,365 కోటుా

 2016-17 ుంవ్తిరానికి గాను కంద్ర ప్రభుతవం నుంచి రెవెనూయ లోటు, రాజధాని నగర్ం, పోలవ్రానికి
ుంబ్ంధించి ఇంకా రావాలిిన నిధులు రూ. 3,358.96 కోటుా
 రెవెనూయ లోటు (2014-15) భరీతకి కంద్రం ఇపాటివ్ర్కు అంద్ధంచినద్ధ రూ. 1,176.50 కోటుా, ఇవావలిిన
మొతతం రూ. 1,823.50 కోటుా
 రాజధాని నగరానికి కంద్రం ఇచిినద్ధ రూ. 450 కోటుా, భరీత లయాలిిన లోటు రూ. 550 కోటుా
 పోలవ్ర్ం నిరామణానికి అంద్ధంచిన సాయం రూ. 2,514.54 కోటుా, భరీత లయాలిిన లోటు రూ. 985.46
కోటుా
 ప్రస్తతత ధ్ర్ల ప్రకార్ం జీఎసడీపీ రూ. 6,99,307 కోటుా
 జీఎసడీపీలో 14.65 % వ్ృద్ధధ

 పనుి ఆదాయం రూ. 46,285 కోటుా, వ్ృద్ధధ ర్దటు 9.81 %

 మొతతం జీఎసడీపీలో పనుి ఆదాయం వాట్ట 6.61 %
మొతతం ఆదాయ ఆర్జన శాఖ్ల ఫలితాలు :
 2016-17లో 7 ఆదాయ ఆర్జన శాఖ్ల రెవెనూయ మొతతం రూ. 46,285.30 కోటుా

 2015-16 ఆరధక ుంవ్తిర్ంతో పోలుికుంటే ఆదాయ ఆర్జన శాఖ్ల రెవెనూయలో 9.81 % వ్ృద్ధధ నమోదు

 ఆదాయ ఆర్జన శాఖ్ల రెవెనూయలో రూ. 16,226 కోట్ాతో ముందుని కృష్టా జిాా రూ. 12,130 కోట్ాతో
రెండో సాానంలో విశాఖ్పట్ిం జిాా, రూ. 3,648 కోట్ా రెవెనూయతో మూడో సాానంలో గుంటూరు జిాా
వాణిజయ పనుిల శాఖ్ :
 ఆదాయ ఆర్జనలో 12.29 % వ్ృద్ధధ సాధించిన వాణిజయ పనుిల శాఖ్
 వాణిజయ పనుిల శాఖ్ మొతతం రెవెనూయ రూ. 33,566.65 కోటుా
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 రెవెనూయ వ్ృద్ధధ ర్దటులో దేశశంలో ఏడో సాానంలో రాష్ట్ర వాణిజయ పనుిల శాఖ్

 వాణిజయ పనుిల ఆదాయంలో రూ. 14,684.58 కోట్ాతో ముందుని కృష్టా జిాా

 వ్ృద్ధధర్దటులో 45.95%తో అగ్రసాానంలో చిత్తతరు జిాా
ప్రొహబిష్న్, ఎక్సిజ్ శాఖ్ :
 ప్రొహబిష్న్, ఎక్సిజ్ శాఖ్ మొతతం రెవెనూయ రూ. 4,644.45 కోటుా

 2015-16 కనాి 2016-17లో ప్రొహబిష్న్, ఎక్సిజ్ శాఖ్ రెవెనూయలో 5.88 % వ్ృద్ధధ
 విశాఖ్పట్ిం జిాా నుంచి అతయధిక రెవెనూయ

 ఆదాయ ఆర్జనలో మొదటి మూడు సాానాలోా విశాఖ్పట్ిం, గుంటూరు, కృష్టా జిాాలు

 విశాఖ్పట్ిం జిాాకు రూ. 502.51 కోటుా, గుంటూరు జిాాకు రూ. 488.12 కోటుా, కృష్టా జిాాకు రూ.
487.90 కోటుా
 రూ. 216.81 కోట్ా రెవెనూయతో చిట్ాచివ్రన వుని విజయనగర్ం జిాా
 ఎక్సిజ్ రెవెనూయ వ్ృద్ధధ ర్దటులో కరూిలు జిాాకు ప్రథమ సాానం

 14.21 % వ్ృద్ధధ ర్దటు నమోదు లసిన కరూిలు జిాా
సాాంపులు, రజిస్ట్ాాష్న్ శాఖ్ :
 సాాంపులు, రజిస్ట్ాాష్న్ శాఖ్లో అంతకుముందు ఏడాద్ధ కనాి వ్ృద్ధధలో - 4.01 % క్షీణత
అట్వీ శాఖ్ :
 2015-16 కనాి అట్వీ శాఖ్లో 2016-17లో - 49.29 % క్షీణించిన వ్ృద్ధధ
భూ పరర్లన శాఖ్ :
 భూపరర్లన శాఖ్ ఆదాయం రూ. 267.90 కోటుా, వ్ృద్ధధ 17.33 %
ర్వాణా శాఖ్ :
 ర్వాణా శాఖ్ రెవెనూయ రూ. 2,463.21 కోటుా కాగా, వ్ృద్ధధ 15.71 %
గనులు, భూగర్భ వ్నరుల శాఖ్ :
 గనులు, భూగర్భ శాఖ్ రెవెనూయ రూ. 1,700.61 కోటుా

 రూ. 315 కోట్ా రెవెనూయతో ముందుని త్తరుాగోదావ్ర జిాా
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 విజయనగర్ం జిాాకు అతయలాంగా రూ. 30 కోట్ా ఆదాయం

 ఆదాయ ఆర్జన శాఖ్లు అనిింటిలో క్ాా అతయధిక వ్ృద్ధధ సాధించిన గనుల శాఖ్
 2017-18 ఆరధక ుంవ్తిరానికి రెవెనూయ లక్షయం రూ. 1,960 కోటుా

ుమీక్షలో మంత్రులు యనమల రామకృష్ణాడు, శదాధ రాఘవ్రావు, వెంకట్ స్తజయ కృష్ా ర్ంగారావు, ప్రభుతవ
ప్రత్యయక ప్రధాన కార్యదరి ుతీష్ చంద్ర, వాణిజయ పనుిలు, గనులు, ఎక్సిజ్, రెవెనూయ, సాాంపులు-రజిస్ట్ాష్ా న్, అట్వీ,
ర్వాణా శాఖ్ల అధికారులు ర్ల్గొనాిరు.

