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అమరావతి, మే 8 : రాబోయే రోజులకు గాను మౌలిక వసతుల కలపనను ప్రభుత్వం అత్యంత్
ప్రాధానయ అంశంగా నిర్ణయంచంది. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో సంత్ృప్తి స్థాయకి చేరుకునేలా
సంపూర్ణ మౌలిక వసతుల కలపనను తొలి ప్రాధానయ అంశంగా తీసుకున్నారు. పట్టణ ప్రాంతాలలో
మౌలిక సదుపాయాల కలపనను రండో ప్రాధానయ అంశంగా, ఆరోగ్యం- పౌష్టటకాహార్ం మూడో
ప్రాధానయ అంశంగా భావిసుిన్నారు. త్యారీర్ంగానిా కూడా ప్రాధానయ అంశాల జాబితాలో చేరాారు.
2018-19 ఆర్థాక సంవత్సరానికి గాను ప్రభుత్వ ప్రాధానయ అంశాలేమిటో మంగ్ళవార్ం ఇకకడ
జర్థగిన జిలాా కలెకటర్ా సదసుసలో అధికారులు వెలాడంచారు.
2017-18 ఆర్థాక సంవత్సర్ంలో 11.39 శాత్ం వృదిి రేటుతో రాష్ట్ర జీవీఏ రూ.5,48,439
వండగా, జాతీయ స్థాయలో అది 6.4 శాత్ం వృదిి రేటుతో రూ.1,19,64,479గా ఉంది. 201718లో 11.22 వృదిి రేటుతో రాష్ట్ర జీఎసడీపీ రూ.6,07,388గా వండగా, అదే జాతీయస్థాయలో
6.6 శాత్ం వృదిి రేటుతో రూ.1,30,03,897గా వంది. 2017-18లో వయవస్థయ, అనుబంధ
ర్ంగాలలో వృదిి రేటు రూ.1,63,635 జీవీఏతో 17.76 శాత్ం నమోదు కాగా, అదే
జాతీయస్థాయలో వృదిి రేటు 3.0 శాత్ంగా ఉంది. 2017-18లో పార్థశ్రామిక ర్ంగ్ంలో వృదిి రేటు
1,42,837 జీవీఏతో 8.49 శాత్ం నమోదు కాగా, జాతీయస్థాయలో 4.8 శాత్ం వృదిి రేటు వంది.
2017-18లో సేవార్ంగ్ంలో వృదిి రేటు 2,41,967 జీవీఏతో 9.11 శాత్ం నమోదు కాగా,
జాతీయస్థాయలో వృదిి రేటు 8.2 శాత్ంగా ఉంది.
2017-18లో రాష్ట్ర త్లసర్థ ఆదాయం రూ.1,42,054 గా ఉంటే, జాతీయస్థాయలో త్లసర్థ
ఆదాయం రూ.1,12,764గా వంది.
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2018-19లో వృదిి రేటు లక్ష్యయనిా 15.91 శాత్ంగా నిర్ణయంచారు. ఈ ఆర్థాక సంవత్సర్ంలో
స్థాల విలువ జోడంపు (జీవీఏ) లక్ష్యయనిా రూ.6,35,692గా తీసుకున్నారు. ఈ ఏడాది వయవస్థయ,
అనుబంధ ర్ంగాలతో కలిప్త ప్రాథమిక ర్ంగ్ంలో 22.66శాత్ం వృదిి లక్ష్యయనిా స్థధించాలని
భావిసుిన్నారు. అందులో ఒకక వయవస్థయ ర్ంగ్ంలో 15.02 శాత్ం, ఉదాయన ర్ంగ్ంలో 25.01
శాత్ం, పశు సంవర్ికంలో 20.02 శాత్ం వృదిి లక్ష్యంగా నిర్ణయంచారు.
మొత్ిం పార్థశ్రామిక ర్ంగ్ంలో 13.07 శాత్ం వృదిి లక్ష్యయనిా నిరేిశంచారు. అందులో
మైనింగ, కావరీయంగలో 14.63 శాత్ం, త్యారీర్ంగ్ంలో 13.96 శాత్ం, విదుయత్, గాయస, నీటి
సర్ఫరాలలో 12.96 శాత్ం, నిరాాణర్ంగ్ంలో 11.22 శాత్ం చొపుపన లక్ష్యయలను నిర్ణయంచారు.
సేవార్ంగ్ం విషయానికి వసేి, ఈ ర్ంగ్ంలో అనిా విభాగాలు కలిప్త 15.91 శాత్ం వృదిి లక్ష్యయనిా
చేరుకోవాలని భావిసుిన్నారు.
నీతిఆయోగ స్థచకలోా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థధించన మైలురాళాను కలెకటర్ా సదసుసలో
ప్రకటించారు. వాయపార్ సంసకర్ణ కార్య ప్రణాళిక అమలులో (బిజినెస ర్థఫార్మా యాక్ష్న్ పాాన్
ఇంప్తామంటేషన్)లో నూరుశాత్ం స్కకరుతో రాష్ట్రం తొలి రాయంకు స్థధించడం విశేషం.
వయవస్థయోత్పతుిల విపణి-రైతులతో సేాహపూర్థత్ సంసకర్ణల స్థచకలో (అగ్రికలార్ల్
మారకటింగ-ఫార్ార్మ ఫ్రండీా ర్థఫార్మా ఇండెక్సస-2016)లో 56.2 స్కకరుతో ఏపీ 7వ రాయంకు
స్థధించనటుట అధికారులు వెలాడంచారు. ఆరోగ్యర్ంగ్ ప్రగ్తి స్థచక (పెరాామన్స ఆన్ హెల్ి అవట్
కమ్ ఇండెక్సస-2016)లో 0.62 శాత్ం స్కకరుతో మన రాష్ట్రం 10 వ రాయంకులో ఉనాటుట
వివర్థంచారు. తాజా ఆరోగ్య స్థచక (హెల్ి ఇండెక్సస 2018)లో 60.16 స్కకరుతో 8వ రాయంకు
స్థధించామని ప్రకటించారు. పాఠశాల విదయ ప్రమాణాల స్థచక (స్థకల్ ఎడ్యయకేషన్ కావలిటీ
ఇండెక్సస-2016)లో 56 శాత్ం స్కకరుతో ఆంధ్రప్రదేశ్ 17 వ రాయంకు స్థధించనటుట తెలిపారు.
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గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాలోా స్థధించన ప్రగ్తిని అధికారులు కలెకటర్ా సదసుసలో
వెలాడంచారు. రాష్ట్రంలో అర్హత్ గ్ల అనిా కుటుంబాలకు నూరుశాత్ం ఎల్పీజీ కనెక్ష్నను
ా
అందజేసినటుట తెలిపారు. రాష్ట్రంలో ఉనా ప్రతి ఇంటికీ విదుయత్ సౌకర్యం కలిపంచామని, గ్రామీణ
ప్రాంతాలలో నూరుశాత్ం ఓడీఎఫ్ అమలు చేసుిన్నామని తెలిపారు. 80శాత్ం శవారు గ్రామాలనీా
0.5 శాత్ం పర్థధిలో ర్హదారులకు అనుసంధానం చేసినటుట చెపాపరు. 30,500 కిలోమీట్ర్ా మేర్
గ్రామాలలో అంత్ర్గత్ సిమంట్ ర్హదారుల నిరాాణం పూర్థి చేసినటుట వివర్థంచారు. 2018-19లో
9,765 గ్రామ పంచాయతీలలో ఘన వయర్ి పదారాాల నిర్వహణ చేపట్టటలని లక్ష్యంగా
నిర్ణయంచనటుట అధికారులు తెలిపారు. 24,783 శవారు గ్రామాల ప్రజానీకానికి ఒక్కకకకర్థకీ 55
లీట్ర్ా చొపుపన మంచనీటి సర్ఫరా లక్ష్యంగా నిరేిశంచారు. 10,754 గ్రామ పంచాయతీలో
ఎల్ఈడీ వీధి దీపాల సదుపాయం కలిపంచాలని లక్ష్యంగా పెటుటకున్నారు. రాష్ట్రంలో ఉనా 10,344
శవారు గ్రామాలలో బీటీ ర్హదారులను ఏరాపటు చేయాలనా క్కత్ి లక్ష్యయనిా ప్రకటించారు.
మహాతాాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం కింద 2017-18లో రాష్ట్రంలో
1,69,838 పంట్కుంట్ల త్వవకానిా పూర్థి చేసినటుట అధికారులు వెలాడంచారు. ఈ న్నలుగేళాలో
మొత్ిం 5,07,651 పంట్కుంట్లు త్వివనటుట తెలిపారు. 2017-18లో రాష్ట్రంలో మొత్ిం 1,64,023
వయకిిగ్త్ మరుగుదొడా నిరాాణానిా పూర్థి చేశారు. అలాగే, గ్డచన ఆర్థాక సంవత్సర్ంలో రాష్ట్రంలో
65,794 వరీా/ఎన్ఏడీఈపీ కంపోసుట ప్తట్సను ఏరాపటు చేశారు. ఈ న్నలుగేళాలో మొత్ిం 1,86,917
ప్తట్స ఏరాపట్యనటుట అధికారులు వివర్థంచారు.
2017-18లో రాష్ట్రంలో 2589 అంగ్న్వాడీ కేంద్రాలను ఏరాపటుచేశారు. ఈ న్నలుగేళాలో
మొత్ిం 4066 అంగ్న్వాడీ కేంద్రాలు ఏరాపట్యాయయ. 2017-18లో రాష్ట్రంలో 10,244 కిలోమీట్ర్ా
మేర్ అవెనూయ పాాంటేషన్ చేపట్టటరు. ఈ న్నలుగేళాలో మొత్ిం 19,669 కిలోమీట్ర్ా మేర్ అవెనూయ
పాాంటేషన్ పూర్థిచేశారు.
2017-18లో రాష్ట్రంలో 6039 కిలోమీట్ర్ా మేర్ సీసీ ర్హదారుల నిరాాణం జర్గ్గా,
న్నలుగేళాలో మొత్ిం 16,729 కిలోమీట్ర్ాలో సిమంట్ ర్హదారుల నిరాాణం పూర్ియనటుట
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అధికారులు తెలిపారు. గ్డచన ఆర్థాక సంవత్సర్ంలో రాష్ట్రంలో 43 మండలాలలో మండల
కారాయలయ భవన్నల నిరాాణానిా పూర్థిచేశారు. ఈ న్నలుగేళాలో 365 మండలాలకు సంత్
భవన్నలు సమకూరాయ. 2017-18లో రాష్ట్రంలో 448 గ్రామ పంచాయతీలకు భవన్నలు
ఏరాపటుచేశారు. ఈ న్నలుగేళాలో 1677 గ్రామాలకు పంచాయతీ భవన్నలు సిదిమయాయయ.
2017-18లో రాష్ట్రంలో 84,271 ఎకరాలలో ఉదాయన పంట్ల స్థగు చేపట్టటరు. అలాగే, క్కత్ిగా
669 సాశాన వాటికలిా ఏరాపటుచేశారు. న్నలుగు సంవత్సరాలలో మొత్ిం 722 సాశానవాటికల
ఏరాపటు పూర్ియయంది.
గ్త్ ఆర్థాక సంవత్సర్ంలో 17.5 శాత్ంగా ఉనా అండర్మ వెయట్ శశువల సంఖ్య ఈ ఏడాది
జనవర్థ న్నటికి 11.3 శాతానికి త్గిగందని వైదయ ఆరోగ్య శాఖ్ అధికారులు వెలాడంచారు. దేశంలో
ఐఎంఆర్మ రేటు ప్రతి వెయయ జనన్నలకు 41గా ఉంటే, రాష్ట్రంలో ఈ రేటు 29-35 మధయన వంది.
దేశంలో ఎంఎంఆర్మ రేటు ప్రతి లక్ష్ జనన్నలకు 167గా వంటే, రాష్ట్రంలో దీని రేటు 61-113
మధయలో వండ తొలి మూడ్య రాష్ట్టాలలో ఒకటిగా నిలిచంది.
పార్థశ్రామిక ర్ంగ్ంలో 12 శాత్ం సుసిార్ వృదిి స్థధించాలంటే 2020 మార్థా వర్కు నెలనెలా
రూ.21 వేల కోట్ా మేర్ ఉత్పతిి దశకు వెళ్లాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయంచారు. 15.7 శాత్ం సరాసర్థ
వార్థిక వృదిి లక్ష్యయనిా చేరుకోవాలంటే 6.3 లక్ష్ల కోట్ా మేర్ పార్థశ్రామిక ఉత్పతిి జర్గాలని
నిరేిశంచారు.

