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ఏ� ఇంజ��ం� ఎంట��� ఫ��లు �డుదల ��న ��� �ఖ మం�� ఆ�మూల� సు��
80.62 �తం� 1,34,205 మం� ఇంజ��ం� �రు�లకు అర�త
�రదర�కం� ప��ల �ర�హణ
గురు�రం నుం� ��ంకు �రు� ల �� �� �సు�వచు�
14 వ ��న అ��కల��, �ర�� ఫ��ల �డుదల
�ష��ం� 2021 సంవత���� �ర��ం�న ‘ఏ� ఈఏ���’ ఇంజ��ం� ఎంట��� ప��ల ఫ��లను �ష�� ���
�ఖ మం�� ఆ�మూల� సు��  బుధ�రం �జయ�డ� �డుదల ��రు. ఆ� �� పద�� � �ర��ం�న
ఈ ప��లకు �త�ం 2,59,688 మం� ధర�సు�  �సు�� ఇంజ��ం� ఎంట��� కు 1,75,868 మం�, అ��కల��
మ�యు �ర�� ���� కు 83,102 మం�, ఇంజ��ం� అ�� కల�� కు 718 మం� ధర�సు�  ��ర��రు. ప�సు� తం
ఇంజ��ం� ఎంట��� ఫ��లను �త�� �డుదల ��మ�, ఈ �ల 14 వ ��న అ��కల��, �ర�� ఫ��లను
�డుదల ��� మ� ���రు. ��� �బంధనలు ��సూ�  ��� �రదర�కం� ఇం���ం�   వ�వ�య, �ర��
ప���లకు 120 �ం�� లు, 15 �ష�� ల� �లం�ణ � 3 �ంటర� � ‘ఏ� ఈఏ���’ ప��లను ���డ జవహ�
��  �హ��  �క���క� యూ�వ��� �ర��ంచడం  జ��ంద� మం�� �ల��ం�రు. ఇంజ��ం� ఎంట���
ప��శ ప��కు 1,66,460 మం� �జరు�� 1,34,205 (80.62) మం� అర�త ��ం�ర��రు. ��� �కడం
వల� ప��శ ప��కు �జరు �� ��� మర� ఎంట��� ప�� �ర���� మ� �����రు. ప��శ ప��కు �జ�న
18,548 మం� ఎ�� ���రు� లు, 3,455 మం� ఎ�� ���రు� లు నూరు �తం అర�త ��ం�ర� ���రు.
���డ �ఎ��యూ యూ�వ��� �ండు �లల ��రు�  సమయం� ప��లు �ర��ం�నందుకు ��� మం��
అ�నం�ం�రు. 
ఇంజ��ం� � �� 10 ��ంకరు� ...
ఇంజ��ం�   ��గం� �ద� ��ంకు అనంత�రం ���  ���న హ�� � �ం�న �� �� ���  కు, ���కుళం
���  ��ంకు �ం�న వరద మహంత �యుడుకు 2 వ ��ంకు, �ఎ��� ���  �జం�టకు �ం�న  దు����
�ంకట త�� కు, �జయనగరం ���  కు �ం�న సగరం ��క� ��� సంయుక�ం� 4 వ ��ంకు, �లూ� రు ���
ఆత�కూరుకు �ం�న �లూ� రు �ర� ����  5 వ ��ంకు,  ప��శం ���  �ద�లూరుకు �ం�న కకునూ� శ�ం�
���� 6 వ ��ంకు, �జయనగరం ���  గం��డకు �ం�న ��తన ప�ణ� కు 7 వ ��ంకు, �జయ�డ
అయ�ప�నగ� కు �ం�న సురవర� హర�వర�కు 8వ ��ంకు, ప��మ��వ� ���  �ల�లు� కు �ం�న స��
����య కు 9 వ ��ంకు, �రుప�� �ం�న ఓరుగం� �� ��� కు 10 వ ��ంకు  ��ం�నటు�  మం��
�ల��ం�రు. అ��, ��� ఫ��లు ఈ �ల 14 న ప�క��� మ� ఈ సందర�ం� ఆయన �����రు.  
�ష��ం� ఇం���ం� , ���� త�తర �రు�లకు గతం� ఏ� ఎం��  �రు� ఎంట��� �ర��ం��ర�,
అ�� ��క�  �రు�ల ప���లకు ��య �� �� ‘�� ’ �ర��సు� న�ందున, �ం� ��క�  �����
ఎం��  నుం� �న��ం�మ��రు. ��క� ను �ల�ంచడం� ఏ� ఎం��  ను ఏ� ఈఏ���  (ఇం���ం�,
అ��కల��, �ర�� �మ�  ఎంట���  ��� )–2021 �రు� �ర��సు� ��మ��రు. 

గత ప�భుత�ం �ద�ను ���రం� �యడం� �� మం� �ద�కం� ఉన� త��దండు� లు �ధప�� ర�, ఈ
�� �ష�� ముఖ�మం�� �ఎ� జగ� �హ� ���  �ం��క �ద� అంద�� అందు�టు� ఉం�ల�, అర�త
��ం�న �ద �ల�లకు కూ� ���� సంస���  35 �తం �టు�  ���ం�ల� ����� � ఆ��ం� ఆ�����
�� ��ంద��రు. ఈ క��ల� చ�� ���రు� లకు కూ� ��� ����ంబ�� �ం� �ష�� ప�భుత�ం
���సు� ంద��రు. �ష�� ప�భుత�ం గత ప�భుత�ం కం� �న�ం� జగనన� ��� ��న, జగనన� వస� ��న లను
అమలు �సూ� , �రు� తలు� ల ఎ�ం� �� ��� ����ంబ�� �ం� ను జమ �సు� ��మ��రు. గత ప�భుత�ం
బ��లు ���న రూ. 2,000 �ట�ను కూ� జగనన� ప�భుత�ం ���ం�ంద��రు. తలు� ల �త��  �� ��ంబ��
�ం� ను జమ �యడం� �రు�  �� ఇ��ంద�, అ�� త�� ఎ�ం� � �� ��ంబ�� �ం� జమ అవటం వల�
�రు �� సం�షం� ఉ��ర�, ���� ఇంజ��ం� ���ల ద�����ల �ద �కుం�, ఆ� క��ల
���ం�, ఎ��� �ం�, ��క �క��లు త�తర�న� సక�మం� ఉ��� �� అ�� త��దండు� లు



�లుసుకు� క��ల��  ���ం� అవ�శం ఏర��ంద��రు. ప�భుత�ం వద�  ఉన� స��రం �రకు ��
��ంబ�� �ం� �ం�న �రు 89 �తం మం� క��లలకు త��దండు� లు ��లు ���ం�ర�, ��� �వరం�
�రు� కు ��య�� ��� ��ష� ��� మ� ��కరులు అ��న ప�శ�కు మం�� స��నం� ���రు.

గతం� ���� యూ�వ�����  ��� �ం� ��, ఎ�ఆ�ఐ �� �టు�  ���  ��� ను చూడకుం�,
�రదర�కత ��ంచకుం� �ద�ను బ�రు� ��� వసు� � అ� �వన క��ం�ర�, �ద� ��� ���ర
�ర�� న��ంద��రు. ఈ ఏ�� నుం� 70 �తం ‘ఏ� ఈఏ���’ ��� ���న 30 �తం� 15 �తం
ఎ�ఆ�ఐ �� ��ంద, ���న 15 �తం రూ� ఆ� �జ��ష� ప��రం �క�, �� �క� � ��� �రదర�కం�
భ�� �యటం జరగుతుంద� ���రు. ఇంట����� కు ఆ� �� ప�� ��నం గత ఏ�� ప��శ�ట�డం
జ��ంద�, ��వల� �ద ���రు� లు తమకు �వల�న ���లను ఎం�క �సుకు� అవ�శం క�� ంద��రు. ఎ��,
ఎ��, ��లు 79 �తం క����  ప���లు �ం�ర��రు. ఆ� �� ప���ల� �రు�  �� ఇసూ� , త��దండ�లకు
అవ�హన క��ం� �సృత ప��రం క��ం�ల� �రు�  సూ�ంద��రు. ��� �ం� �పత�ర ప���తు��  ���
సంవత�రం వృ� �కుం� ���రు� లకు ఇబ�ం� �కుం� చూ�లన�� ప�భుత� ఉ��శ�మ��రు.

ఏ� హయ�� ఎడు��ష� �గు��ట� అం� ��ట�ం� క�ష� �ర�� జ��� ఈశ�రయ� ��� డుతూ
గతం� �� రం�ం�న ���� యూ�వ���ల� ఎటువం� �యంత�ణ �కుం� ఇ�� ను�రం� �డ��ట�డం�
��ల� �యంత�ణ �కుం� ��ంద��రు. ప�సు� త ప�భుత�ం �ద, ��� ���రు� లకు ���� కూ�న
��� �ణ��న �ద� అం�ం�ందుకు ����� క��ల��  35 �తం �టు�  అం�ం�ల� ఆ�����
�సు���ంద��రు. ముఖ�మం�� �ఎ� జగ� �హ� ���� �ష�� ���రు� ల� ఎం� మమ�రం� �����
�ద� ��� అం�ం�ల� ఈ �ర�యం �సుకు��ర��రు. 
ఈ �ర�క�మం� ఉన�త ��� �ఖ ప���క ప��న �ర�ద�� స�� చంద�, ఏ� ��� ���� ఆ� హయ��
ఎడు��ష� �ర�� �� �స� �. �మచం��  ��� , ��ష� ఆ�స� ��� �క�� ఎం. సు�� ��� , ���క� ఎడు��ష�
�� �స��, పలు�రు ����ఖ అ��రులు ��� ��రు. 

స�య సం�లకులు, �ష�� స��ర �ంద�ం �జయ�డ ���  �� �యడం జ��ం�.


