ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం
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తేది: 15-06-2016

తెలంగాణ రాష్ట్ ంర సుస్థిర ఆరథిక ప్రగతి దిశగా ముందడుగు వేసు ున్నది. దేశంలో మరే రాష్టా్రనికి సాధ్యం
కాని విధ్ంగా తెలంగాణ రాష్ట్ ంర 27.45 శాతం ఆదాయ వృదిిరేటు సాధించంది. గత ఏడాది ఆరథిక సంవతసరం
మొదటి రండు నెలల ైన్ ఏప్థరల్, మేలతో ఈ ఏడాది అవే నెలలతో ల కకలు పో లుుకున్నప్పుడు అదుుత ప్రగతి
కనిప్థసు ున్నది. తెలంగాణ రాష్ట్ ర ప్రభుతవం మొదటి సారథగా ఖచుతమైన్ అంచనాలతో గత మారథులో 2016-17
బడెెట్ ప్రవేశ ప్ెట్ ంి ది. బడెెట్ ఏడాది మొదటి రండు నెలలు ప్ూరు యిన్ నేప్థ్యంలో ఆరథిక స్థితిగతులప్ెై కాయంప్ప
కారాయలయంలో ముఖయమంతిర శ్రీ క. చందరశేఖర్ రావప సమీక్ష నిరవహంచారు.

ఈ సందరుంగా తెలంగాణ రాష్ట్ ర ఆరథిక ప్రగతిప్ెై చరు జరథగథంది. ప్రభుతావనికి ఆదాయం సమకూరేు దాదాప్ప
10 ముఖయ శాఖల దావరా గడిచన్ రండు నెలలోో వచున్ ఆదాయానిన ప్రథగణన్లోకి తీసుకునానరు. 2015
ఏప్థరల్, మే నెలలోో తెలంగాణ రాష్టా్రనికి కమరథియల్, ఎకససజ్, సా్ంప్సస అండ్ రథజిస్్్ష్ట
ర న్, స్్ల్స, టరరన్స పో రు్,
గన్ులు తదితర వన్రుల దావరా రూ. 6,031 కోటో ఆదాయం సమకూరథంది. అదే ఈ ఏడాది ఏప్థరల్, మే నెలల
కాలంలో రూ.7,687 కోటో ఆదాయం వచుంది. ఈ ఆదాయం గత ఏడాదితో పో లిస్్ు 27.45 శాతం వృదిితో
రూ.1656 కోటు
ో అధికంగా వచుంది. ఇదే రకమైన్ సుస్థిర ఆదాయ వృదిిరేటు కొన్సాగథతే ఈ ఆరథిక సంవతసరం
ప్ూరు యియయ నాటికి గత ఏడాది వచున్ రాష్ట్ ర స్వవయ ఆదాయం (స్్్ట్ ఓన్ రవెన్యయ) కనాన రూ.11,500 కోటో
ఆదాయం ప్ెరగన్ుంది. దేశంలోని ఇతర రాష్టా్రలతో పో లిుచయసుకున్నప్ుటికీ తెలంగాణ ఆదాయ వృదిి రేటు
ఎకుకవగానే ఉన్నటు
ో వెలోడయింది.

గడిచన్ రండు నెలల కాలంలో తెలంగాణలో తీవర కరువప ప్రథస్ి త
థ ులు, మంచ ముహూరాులు లేన్ందున్ శుభ
కారాయలు కూడా జరగకపో వడంతో పాటు ఇతర ప్రతికూల ప్రథస్ి త
థ ులున్నప్ుటికీ... ఈ రకమైన్ ఆరథిక ప్రగతి
సాధించడం ప్టో అధికార వరాాలోో సంతృప్థు వయకు మయింది. తెలంగాణ రాష్ట్ ర ప్రభుతవం అవలంబిసుున్న
పారదరశక విధాన్ం, అవినీతి రహత ప్ది తులు, వివిధ్ శాఖలోో తెచున్ సంసకరణలు, టిఎస్ ఐపాస్, రథయల్
ఎస్్్ట్ వాయపారానికి ప్రభుతవం కలిుంచన్ రాయితీల వలో వచున్ బూమ్, హైదరాబరద్ న్గరం అంతరాెతీయ
సమావేశాలకు వేదికగా నిలవడం తదితర కారణాల వలో ఈ రవెన్యయ ప్రగతి సాధ్యమైంది.

తెలంగాణ రాష్ట్ ంర లో ప్రథశమ
ీ లు ప్ెట్ ుకోవడానికి, వాయపారాలు నిరవహంచకోవడానికి ప్ూరథు అన్ుకూలమైన్
ప్రథస్ి త
థ ులు ఉండడం వలో రాష్టా్రనికి ప్ెట్ ుబడులు ఇతోధికంగా వచాుయి. కొతు ప్రథశీమలు వసుునానయి.
కొనిన వాణిజయ, వాయపార సంసి లు వెలుసుునానయి. వాటి కారయకలాపాలు విసు రథసు ునానయి. వీటి కారణంగా
రవెన్యయ ప్ెరథగథంది. పారదరశక విధాన్ం అవలంభంచడం వలో , రథయల్ ఎస్్్ట్ రంగానికి రాయితీలు,
పో ర తాసహకాలు అందించడం వలో ప్ెది ఎతు
ు న్ స్థిరాస్థి కీయవికీయాలు ప్ెరథగాయి. ఫలితంగా సా్ంప్సస అండ్
రథజిస్్్ష్ట
ర న్ శాఖ దావరా వచున్ ఆదాయం గతేడాదితో పో లిస్్ు 64 శాతం ప్ెరథగథంది. హైదరాబరద్ న్గరం అనేక
అంతరాెతీయ సదసుసలకు, వేడుకలకు వేదికగా ఉండడంతో ప్ెది ఎతు
ు న్ దేశ, విదేశాలకు చెందిన్ వారు
ఇకకడికి వచు బస చేశారు. సా్ర్ హో టళ్లో కికికరథస్థపో యాయి. ఫలితంగా ఎకససజ్ శాఖలో 120 శాతం
ఆదాయం ప్ెరథగథంది. లగెరీ టరకుసల దావరా వచేు ఆదాయం 36 శాతం వృదిి సాధించంది. రాష్ట్ ంర లో వివిధ్
సరుకుల అమమకాలు, కొన్ుగోళ్లో కూడా ప్ెది ఎతు
ు న్ జరగడంతో అమమకప్ప ప్న్ున దావరా వచున్ ఆదాయం
17 శాతం ప్ెరగ
థ థంది. ఇలా ప్రభుతావనికి ఆదాయం సమకూరేు ప్ది ముఖయమైన్ శాఖలోో ఆదాయ వృదిి రేటు
ప్ెరథగథంది. ఆరథిక వేతుల అభపారయం ప్రకారం సహజ ఆదాయ వృదిి రేటుతో పో లిస్్ు తెలంగాణ రాష్ట్ ంర రండింతల
వృదిి సాధించంది.

‘‘నిజానికి తెలంగాణ రాష్ట్ ంర ఏరుడిన్ కొతు లో ఒడిదొ డుకులు ఎదురకకన్నది. దాదాప్ప ఏడు నెలల పాటు ప్ూరథు
సాియి అధికారులు లేకుండా పాలన్ చేయాలిస వచుంది. మొదటి రండు బడెెటో ు కేవలం అంచనాల ఆధారంగా
ప్రవేశప్ెట్ ుకునానం. తరావత మలో గా కోలుకునానం. రాజకీయ సుస్థిరత సాధించాం. అనేక విష్టయాలోో

విధాన్ప్రమైన్ మారుులు చేసుకునానం. పారదరశకతన్ు ప్ెంప ందించాం. అవినీతిని బరగా తగథాంచగలిగాం.
ప్రథశమ
ీ ల సాిప్న్కు, వాయపార, వాణిజయ సంసి ల నిరవహణకు అన్ుకూలమైన్ ప్రథస్ి థతులు కలిుంచాం. శాంతి
భదరతల ప్రథస్ి తి
థ ని కూడా బరగా మరుగుప్రథచాం. దీనివలో తెలంగాణ రాష్ట్ ంర సుస్థిరత సాధించంది. ఆరథిక ప్రగతి
కూడా సుస్థిరంగా సాగుతున్నది. ఫలితంగానే ఈ ప్రగతి సాధ్యమైంది. ఇదే విధ్మైన్ ప్రగతి కొన్సాగథతే వచేు
ఏడాది బడెెట్ కూడా ప్ెరుగుతుంది. ప్రజలకు ఉప్యోగకరమైన్ మరథనిన మంచ ప్న్ులు చేసుకునే
వెసులుబరటు కలుగుతుంది. బంగారు తెలంగాణ సాధ్న్కు ఇది సాన్ుకూల అంశం’’ అని ముఖయమంతిర
కేస్వఆర్ ఈ సందరుంగా అనానరు.

సమావేశంలో మిష్టన్ భగీరథ్ వెైస్ చెైరమన్ వేముల ప్రశాంత్ రడిి , ప్రభుతవ ప్రధాన్ కారయదరథశ రాజీవ్ శరమ,
స్థఎంఓ ముఖయ కారయదరథశ న్రథసంగ్ రావప, ఆరథిక శాఖ ముఖయ కారయదరథశ రామకృష్టాారావప, స్థఎంఓ అదన్ప్ప
కారయదరథశ స్థమతా సభరావల్ తదితరులు పాలగానానరు.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

