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అమరావతి, మే 8 : ఆంధ్రప్రదేశను దేశంలో నంబరవన రాష్ట్రంగా నిలిపేలా, రాష్ట్రంలో అందరినీ
ఆనందంగా వంచేలా మనపై గురుతర బాధ్యత వందని జిలాా కలెకటరా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి నారా
చంద్రబాబు నాయుడు అనాారు. ఇందుకు మనలో సాధంచాలనే తపన, నిరంతర శ్రమ అవసరమని అనాారు.
ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు అందంచడమే మన బాధ్యతని, విజనను ఎపపటికప్పపడు కాలానుగుణంగా మారుప
చేసుకోవాలని జిలాా కలెకటరాను, అధకారులను నిర్దేశంచారు. స్థూలంగా చూసేే మనమంతా బాగా పనిచేసినా,
స్థక్ష్మ సాూయిలో మన పనితీరు ఇంకా మెరుగుపరచుకోవాలిి వందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పపరు. ఈ విషయంలో
రండు రోజుల కలెకటరా సమావేశం మనకు మరింత సపషటత తెసుేందని ఆశసుేనాామనాారు.
మంగళవారం ఉండవలిాలోని గ్రీవెని హాలలో జరిగిన జిలాా కలెకటరా 16వ సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి
ప్రసంగించారు. మన సాధంచిన పథకాలు, అవారుులు మనకు స్థూరిేని ఇసుేంటాయని చెప్పపరు. ఈ నాలుగు
సంవతిరాలు కషటపడి, దేశంలో ఎకకడా జరగని అభివృధే ఏపీలో జరిగేలా కృషి చేసిన ఉద్యయగులు,
అధకారులు, ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులను మనస్థూరిేగా అభినందసుేనాా అనాారు. ప్రతి మూడు నలలకు
ఒకసారి కలెకటరా సమావేశం నిరవహంచుకుంటునాామని పేర్కకనా ముఖ్యమంత్రి, ఫలితాలు ఏవిధ్ంగా
వనాాయో సమీక్షంచుకుని, వాటి ఆధారంగా ప్పలన సాగిసుేనాామని చెప్పపరు. జూన 2కు నవాయంధ్రప్రదేశలో
ప్పలనకు నాలుగేళ్లా నిండుతునాాయని, ఆరోజు నవనిరాాణ దీక్ష్ను అందరిలో స్థూరిే కలిగించేలా
నిరవహసుేనాటుట తెలిప్పరు.
సంక్షేమంపై నిరాక్ష్యం వదుే
‘సంక్షేమం, అభివృది రండింటి మీద సమాన దృషిట పెటాటం. సంక్షేమ కారయక్రమాలోా ఎకకడా నిరాక్ష్యం
వండకూడదు, ప్రజా సంతృప్తే ప్రధానం. ఉనా చోటు నుంచే సాంకేతికతను వినియోగించుకోవడం ద్వవరా
తమ సమసయలు పరిషకరించుకునేలా చరయలు తీసుకునాాం. ఎపపటికప్పపడు ప్రజా సంతృప్తేని ప్రాతిప్పదకగా
తీసుకుంటునాాం, ప్రపంచంలో ఎకకడా ఇటువంటి అభ్యయసం జరగడం లేదు. మన రాష్ట్రంలో అందరి
అభిప్రాయానిా అనిా విషయాలోానూ తీసుకుంటునాాం. ఎవరు లబ్దే పందుతునాారో వారి దగగర సమాచారం
తీసుకుని సంతృప్తూ సాియిని అంచనా వేసుేనాాం.’ అని ముఖ్యమంత్రి చెప్పపరు.
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సంక్షేమానికి రూ. వేల కోటుా
‘ఎస్సి, ఎస్సట, బీస్స, మైనారిటీ సంక్షేమానికి వేల కోట్ా రూప్పయలు ఖ్రుు చేసుేనాాం. సంక్షేమ పథకాల
అమలు ఒకకటే పేదరిక నిరూాలనకు పరిష్కకరం కాదు. సిూరమైన ఆద్వయం వచేులా చరయలు తీసుకోవాలి.
ప్రజారోగయంపై భ్యరీగా నిధులు ఖ్రుు చేయడం ద్వవరా పేదలు అప్పపలప్పలు కాకుండా చూడగలం.’ అని
ముఖ్యమంత్రి జిలాా కలెకటరాకు స్థచించారు.
తవరలో 5 లక్ష్ల మందకి ప్తంఛనుా
రాష్ట్రంలో 47 లక్ష్ల మందకి పెనషనుా ఇసుేనాామని, రానునా రోజులోా అరహత కలిగిన మరో 5 లక్ష్ల
మందకి ప్తంఛనుా ఇవావలని నిరణయించినటుట ముఖ్యమంత్రి చెప్పపరు. అలాగే కేంద్ర ప్రభుతవం చక్కకర నిలిపేసినా
పేదవారికి చక్కకర అర కిలో ఇసుేనాామని, పేదలోా పోషకాహార లోపం లేకుండా కందపప్పప ఇసుేనాామని
అనాారు. కుటుంబ సభుయల మరణం కారణంగా అభద్రతతో ఏ కుటుంబం కుపపకూలిపోకుండా ‘చంద్రనా
బీమా’ కింద రూ. 5 లక్ష్లు ఇసుేనాామని ముఖ్యమంత్రి తెలిప్పరు. ‘చంద్రనా బీమా’ కింద పరిహారానిా
సకాలంలో ఇవవడంతో ప్రజలోా సంతృప్తే అతయధకంగా వందనాారు. మనం పనిచేసేే ప్రజలు ఏ విధ్ంగా
అభినందసాేరో ఇదే ఉద్వహరణగా చెప్పపరు. అవకతవకలకు ఆసాకరం లేకుండా ‘చంద్రనా పెళ్లాకానుక’ను
లబ్దేద్వరుల ఖాతాకు నేరుగా వేసుేనాామనాారు. ఎస్సి, ఎస్సటలకు 75 యూనిటుా వరకు ఉచితంగా విదుయత్
అందసుేనాామని, నర్దగా కింద 100 రోజులు ఉప్పధ హామీ కలిపసుేనాామని అనాారు.
వచేు నల నుంచి నిరుద్యయగ భృతి, అనా కేంటినుా
యువతకు ‘నిరుద్యయగ భృతి’ వచేు నల నుంచి ప్రారంభించాలని అనుకుంటునాామని ముఖ్యమంత్రి
చెప్పపరు. అలాగే వచేు నల 2 నుంచి కొతేగా ‘అనా కేంటినుా’ ప్రారంభిసుేనాటుట తెలిప్పరు. ఈ సంవతిరం
పోషకాహార లోపం అనేద లేకుండా చేయాలని సంకలిపంచామని అనాారు.
విదుయత్ చారీీలు పెంచకపోవడం మన విజయం
విదుయత్ కొరతను అధకారంలోకి వచిున మూడు నలలోా అధగమంచామని, ఇప్పపడు మగులు
సాధంచామని తెలిప్తన ముఖ్యమంత్రి విదుయత్ చారీీలు పెంచమని ధైరయంగా చెప్పపమని, వంద శాతం విదుయత్
కనక్ష్నుా ఇచాుమని చెప్పపరు. మనకనాా ఎకుకవ వనరులు వనా రాష్ట్టాలు కూడా మనలాగా వంద శాతం
గాయస్, విదుయత్ కనక్ష్నుా ఇవవలేకపోయాయని పేర్కకనాారు.
ఈ ఏడాదలోగా కోటి ఫైబర గ్రిడ్ కనక్ష్నుా
ఈ ఏడాదలోగా కోటి ఫైబర గ్రిడ్ కనక్ష్నుా ఇసాేమని, నాలుగేళాలో 16 వేల కి.మీ. మేర స్సస్స రోడుా
వేశామని, మరో 3 వేల కి.మీ వరకు స్సస్స రోడుా వేసేందుకు అవకాశం వందని ముఖ్యమంత్రి అనాారు.
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గ్రామీణ మౌలికవసతులోా ముందునాాం
‘కనీస మౌలిక వసతులపై జిలాా కలెకటరుా ముందుగా దృషిట పెటాటలి. ఇపపటికే గ్రామీణ ప్రాంతాలలో
మౌలిక సదుప్పయాల కలపనలో ముందునాాం. పంచాయతీ భవనాలు, అంగనవాడీ భవనాలు, ప్పఠశాల
భవనాలు-ప్రహరీగోడలు నిరిాంచుకునాాం. మగిలిన మౌలికవసతులు కలిపంచాలి. సుందరీకరణకు
ప్రాధానయత ఇవావలి.’ అని ముఖ్యమంత్రి అనాారు. అకోటబర 2 నాటికి నూటికి నూరు శాతం గ్రామాలోా ఎలఈడీ
వీధ దీప్పలు అమరాులని స్థచించారు. తాగునీటికి అధక ప్రాధానయం ఇసుేనాామని, ప్రతి ఇంటికి మంచినీటి
కుళాయి కనక్ష్న ఇవావలని సపషటం చేశారు. మరోవైప్ప పట్టణ ప్రాంతాలలో మౌలిక వసతుల కలపనకు రూ.12
వేల కోటుా కేటాయించామని చెప్పపరు.
ఈ ఏడాద కృష్కణ డెలాటకు 200 టీఎంస్సలు
పటిటస్సమ నుంచి 130 టీఎంస్సల వరకు నీటికి కృష్కణ డెలాటకు తీసుకువచాుమని, ఈ ఏడాద 200
టీఎంస్సలు తీసుకురావాలని లక్ష్యంగా పెటుటకునాామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పపరు. స్థక్ష్మ సేద్వయనికి అధక
ప్రాధానయం ఇసుేనాామని, ప్రతీఏడాద రండునార లక్ష్ల ఎకరాలలో అదనంగా స్థక్ష్మ సేదయం సాగు చేసుేనాామని
ముఖ్యమంత్రి అనాారు. దీంతో తకుకవ నీటితోనే ఎకుకవ ఫలితాలు రాబట్టగలుగుతునాామని చెప్పపరు.
వరషప్పనీటిని భూగరభజలాలుగా మారుడంలోనూ విజయం సాధంచామని అనాారు.
6 వేల వరుువల కాాస్ రూములు
విద్వయరంగంలోనూ ప్రగతి సాధసుేనాామని, ఈ ఏడాద 6 వేల తరగతి గదులోా వరుువల కాాస్ రూములు
ఏరాపటు చేసుేనాామని ముఖ్యమంత్రి చెప్పపరు. రాయంకింగ్, అక్రిడేషనలోనూ మన విశవవిద్వయలయాలు చోటు
దకికంచుకుంటునాాయని సంతోషం వయకేం చేశారు. ఐఐటీలో 12% మన ప్తలాలకు రాయంకులు వచాుయని,
ఇద మనకు గరవకారణంగా చెప్పపరు. మన జనాభ్యకు మూడు రటుా ఎకుకవగా స్సటుా సాధంచడం
అసాధారణంగా అభివరిణంచారు. జీఎస్డీపీలో వెనకునాా, తెలివితేట్లోా శ్రీకాకుళం జిలాా ముందుందని
జాతీయ సాూయి పోటీ పరీక్ష్లోా ఉతేమ రాయంకులు సాధంచడానిా ఉదేేశంచి ముఖ్యమంత్రి అనాారు.
11 లక్ష్ల మందకి ఉద్యయగావకాశాలు
ప్రసుేతం రాష్ట్రంలో నలకొలుపతునా పరిశ్రమలతో 11 లక్ష్ల మందకి ఉద్యయగాలు వచేుందుకు అవకాశం
వందని ముఖ్యమంత్రి అనాారు. ఎంఎస్ఎంఈ యూనిటుా నలకొలేపలా ప్రోతిహంచాలని కలెకటరాకు చెప్పపరు.
రాష్ట్రంలోని మొతేం 175 నియోజకవరాగలలో ఎంఎస్ఎంఈ ప్పరుకల ఏరాపటుకు కృషి జరగాలని నిర్దేశంచారు.
యువతలో నైప్పణ్యయభివృది పెంచడం ద్వవరా ఉద్యయగ, ఉప్పధ అవకాశాలు విసేృతమవతాయనాారు.
టెకాాలజీతో మంచి - చెడు
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టెకాాలజీ వలా మంచితో ప్పటు, చెడు ఉందని, ఉపయోగించుకునే విధానంలోనే అంతా వంటుందని
ముఖ్యమంత్రి అనాారు. యువత టెకాాలజీ వలా చెడిపోయే పరిసిూతి రాకూడదని చెప్పపరు. ప్రభుతవం కఠినంగా
ఉంద, శక్ష్ తపపదని భ్యవించాడు కాబటేట ద్వచేపలిా ఘట్నలో నిందతుడు ఆతాహతయ చేసుకునాాడని అనాారు.
‘ఎకకడో వండాలిిన వాళాం ఇకకడే వనాాం’
‘విభజనలో మనకు అనాయయం జరిగింద. ఎకకడో వండాలిిన వాళాం కింద వరుసకు వచాుం.
విభజనతో సమసయలోా వనాామనుకుంటే కేంద్రం సహకరించకుండా పోయింద. జరిగిన నష్కటనిా
పూడుుకోవడానికి ఆనాడు ఎనిాకల ముందు పతుేలు పెటుటకునాాం. మనకిచిున హామీలు నరవేరులేదు కాబటేట
కేంద్రంతో విభేదంచాం. మనం గటిటగా అడగకపోతే ఇంకా నషట పోతామనే ప్రశాసుేనాాం.’ అని ముఖ్యమంత్రి
అనాారు.
జనభ్య నియంత్రణకు నాడు తన హయాంలో తీసుకునా చరయలతో మంచి ఫలితాలు సాధంచామని,
జనాభ్య నియంత్రణలో కేరళతో పోటీ పడాుమని ముఖ్యమంత్రి గురుేచేశారు. ప్రసుేతం జనాభ్య నియంత్రణ
నుంచి జనాభ్య సమతులయత సాధ్న దశగా మన ఆలోచనా విధానం మారాలని చెప్పపరు. 15వ ఆరిిక సంఘం
2011 జనాభ్య లెకకలు పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇంకా నషటపోతామని అనాారు. 14వ ఆరిూక సంఘం కూడా
1971 జనాభ్య ప్రాతిపదకగా తీసుకుంద అని చెప్పపరు. 2011 జనాభ్య లెకకలతో ప్పరామెంటు స్సటుా కూడా
దక్షణ భ్యరతదేశానికి తగిగపోయే ప్రమాదం వందని చెప్పపరు. ఇద ప్రగతి శీల రాష్ట్టాలకు అనాయయం చేసినటేట
అవతుందనాారు. అటు విభజన వలా, ఇటు 15వ ఆరిిక సంఘం విధవిధానాల వలా మనం తీవ్రంగా
నషటపోతామని తెలిప్పరు.
ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగం ముఖాయంశాలు :
జీఎస్డీపీలో 65 శాతం వాటా సేవలరంగం నుంచే వండాలి. మన పరుగు రాష్ట్టాలు ఈ విషయంలో
మనకనాా ముందునాాయి.
2017-18లో వయవసాయ, అనుబంధ్ రంగాలలో వృది ర్దటు రూ. 1,63,635 జీవీఏతో 17.76 శాతం నమోదు
కాగా, అదే జాతీయసాూయిలో వృది ర్దటు 3 శాతంగా ఉంద.
2017-18లో ప్పరిశ్రామక రంగంలో వృది ర్దటు రూ. 1,42,837 జీవీఏతో 8.49 శాతం నమోదు కాగా,
జాతీయసాూయిలో 4.8 శాతం వృది ర్దటు వంద.
2017-18లో సేవారంగంలో వృది ర్దటు రూ. 2,41,967 జీవీఏతో 9.11 శాతం నమోదు కాగా,
జాతీయసాూయిలో వృది ర్దటు 8.2 శాతంగా ఉంద.
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 2017-18 ఆరిూక సంవతిరంలో 11.39 శాతం వృదే ర్దటుతో రాష్ట్ర జీవీఏ రూ. 5,48,439 వండగా, జాతీయ
సాూయిలో అద 6.4 శాతం వృది ర్దటుతో రూ. 1,19,64,479గా ఉంద.
 2017-18లో 11.22 వృది ర్దటుతో రాష్ట్ర జీఎస్డీపీ రూ. 6,07,388గా వండగా, అదే జాతీయసాూయిలో 6.6
శాతం వృది ర్దటుతో రూ. 1,30,03,897గా వంద.
2017-18లో రాష్ట్ర తలసరి ఆద్వయం రూ. 1,42,054 వంటే, జాతీయ తలసరి ఆద్వయం రూ.
1,12,764 వందని ముఖ్యమంత్రి అనాారు. తలసరి ఆద్వయంలో మనం దేశంలో 9వ సాూనంలో వనాామని
చెప్పపరు. 2022 నాటికి మూడు అగ్రగామ రాష్ట్టాలలో ఒకటిగా నిలవాలి అనుకుంటునాామని, ఇద
అసాధ్యమేమీ కాదనాారు. పరిశ్రమలు, సేవలరంగంపై ప్రధానంగా దృషిటపెటాటలని, అప్పపడే మనం
అనుకునాటుటగా ఆంధ్రప్రదేశను అభివృది చెందన రాష్ట్రంగా చూడవచుని జిలాా కలెకటరాకు ముఖ్యమంత్రి
స్థచించారు.

