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ఎ�ిఎ�ఆ����ీల� 1847 �ార�ణ� �య�మ�ాలక� చర�ల�
• ఆ����ీ,��ా మ,�ార��  స��ాలయ�ల�,�ల��  కలక�ర� ����ా ��ధ �ాఖల��  ఈ�� సు� ల� భ���.
• ఈప�భ�త�ం వ���క 2015క� మ�ందు చ��� �న ఆ����ీ ఉ�ో�గ�లక� సంబం��ం� ఇప�ట��� 385 �ార�ణ�
�య�మ�ాల� �ే�ాం.
• బయట నుం�� ���� ��ను��ల��� ఆ����ీ�� ��లక� 65��ట�  ర�.ల ఆ��.
• �ాష� �ంల� ఎల����� బసు�ల� ప���శ��ట��ందుక� ట�ండర� ప����య ప�ర��ం��.
• ఏ�ి�� ��లల� �దట� బసు� �ాక-�ియం �ేత�ల�ద ��ా రంభం.
• 60��ళ�� ��ట�న �ీ�య� �ీ�య� �ిట�జ�� క� 25�ాతం బసు� �ా�� ప�నర�ద�రణ-��ం�� సుమ�ర� 2ల�ల
మం���� ల�� .
�ాష� � ప�జ� ర�ాణ�, సమ���ర �ాఖ�మ�త��ల� ����� ��ంకట�� మయ�(���)

అమ�ావ�,16మ����: ఎ�ిఎ�ఆ����ీల� సుమ�ర� 1847 �ార�ణ� �య�మ�ాల� ��ంట�� �ేపట��ందుక� చర�ల�
�సుక�ంట�న�ట�� ఆంధ�ప��ే� �ాష� � ప�జ� ర�ాణ� మ��య� సమ���ర ��రసంబం��ల�, �ి�మ�ట�గ��ీ �ాఖ�మ�త��ల�
�������ంకట�� మయ�(���)��ల���ం��ర�. ఈ��రక� బ�ధ�ారం అమ�ావ� స��ాలయం ��ండవ బ�� క� ���య�
�ా�ం� వద� ఆ����ీ ఎం�� ���ర�ా �ర�మల �ావ��� క��ి ఆయన ���య��� మ�ట�� ��ర�. ఈసందర�ం�ా మం��
మ�ట�� డ�త� �ాష� � మ�ఖ�మం�� ��ౖయ� జగ���హ� ����� ఆ�ే�ాల ��రక� ఆ����ీల� సుమ�ర� 1847 �ార�ణ�
�య�మ�ాలను ��ంట�� �ేపట��ందుక� చర�ల� �సుక�ంట�న�ట�� ప�నర���� ట�ం��ర�.ఆ����ీల� 2015క� మ�ందు
స���సుల� ఉం�� చ��� �న క�ట�ంబ�లక� �ెం��న 385 మం���� ఈప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ��న ��ంట�� 2019ల�
ఉ�ో��ాల� ఇవ�డం జ����ంద� �ె��ార�.మరల� 2016 నుం�� చ��� �న, ���� సమయంల� స���సుల� ఉం��
చ��� �న సుమ�ర� 1847 మం���� �ెం��న క�ట�ంబ�ల �ా���� �ార�ణ� �య�మ�ాల ��ంద ఉ�ో��ాల�
ఇవ�నున�ట�� �ె�ా�ర�. ఈ�ార�ణ� �యమ��ాల�� ఆ����ీ�� �ాట�,��ా మ,�ార�� స��ాలయ�ల�� ను,�ల�� కలక�ర� వద�
ఉన� సుమ�ర� 40 �ాఖల�� ను భ��� �ేయడం జర�గ�త�ంద� మం�� ����� ��ంకట�� మయ� ��������ర�. ఇందుక�
సంబం��ం� ఇప�ట��� అందర� �ల�� కలక�ర�క� సంబం��త జ����ను పం�ిం��మ� �ార� ఆయ� �ాఖల�ా��
ఖ��ల�,��స�� �����లక� అనుగ�ణం�ా ఈ�ార�ణ� �య�మ�ాలను �ేపడ��ర� మం�� �ె�ా�ర�.

���� బయట ��ను��ల��� ఆ����ీ�� ��లక� 65��ట�  ర�.ల� ఆ��.

��ంద� ప�భ�త�ం ఇట�వల ఆ�� కం���ల ����ా బ�� ���నంల� ఆ����ీ�� సరఫ�ా �ే�� ���� ధరలను ��ంచడం��
ఆ����ీ�� ��ద�ఎత�� న నష�ం వసు� న�ందున బయట బంక�ల నుం�� ���� ��ను��ల� �ేయడం జర�గ� ��ంద� మం��
����� ��ంకట�� మయ� ���య�క� �వ��ం��ర�.ఆ�ధం�ా బయట ��ను��ల� �ేయడం�� ఆ����ి�� ��లక� 65��ట� ర�.ల�
ఆ�� అవ���ంద� �ె��ార�. ఆ����ీ ��లక� సుమ�ర� 8ల�ల �టర� ���� ను �����ంచడం జర�గ���ంద�
అ���ర�.2021 నవంబర�ల� ఆ����ీ�� ఆ�� కం���ల ����ా ఇ�ే� బ�� ���� ధర �టర� ర�.91.39ల� ఉండ�ా
బయట 96ర�.ల� ఉం�ేద�,2021 ��శంబర�ల� బ�� ధర 88 ర�.ల� ఉంట� బయట ధర ర�.96.20ల�
ఉండ�ే�,2022 �ిబ�వ�� 1వ�ే�� ��ట��� బ�� ధర 96.24ల�,బయట ధర 96.20ర�.ల��ా ఉం�ేద� మం��
�ె�ా�ర�.ఈ��ల 16వ�ే�� ��ట��� ఆ�� కం���ల� ����ా సరఫ�ా �ే�� ���� ధర ర�.113.83 ల��ా ఉండ�ా బయట
బంక�ల�� �టర� ధర ర�.96.02ల��ా ఉంద� అన�ా సుమ�ర� ర�.17.81ల� వ����సం ఉంద� మం�� �����
��ంకట�� మయ� ���య�క� �వ��ం��ర�. ఈ��పధ�ంల� ఆ����ీ బయట నుం�� ���� ��ను��ల� �ేసు� ండ�ా ��లక�
సుమ�ర� 65��ట� ర�.ల� వరక� ఆ�� అవ���ంద� �ె�ా�ర�.ఆ����ీ ఇప�ట� వరక� బయట బంక�ల నుం�� సుమ�ర�
33��ట� 83 ల�ల ర�.ల �ల���ౖన ���� ను ��ను��ల� �ే�ింద� �ె��ార�.��ంద� ప�భ�త�ం చమ�ర� సంస�ల ����ా
సరఫ�ా �ే�� ���� ధరల� త���నప�డ� మరల� ఆ����ీ ఆయ� చమ�ర� సంస�ల నుం�� ��ను��ల� �ేయడం
��ా రం�సు� ంద� మం�� ��ంకట�� మయ� స�ష�ం �ే�ార�.



త�రల� ఆ����ీల� అందుబ�ట�ల��� ఎల����� బసు�ల�-ఇప�ట��� ట�ండర� ప����య ప����.

ఎ�ిఎ� ఆ����ీల� త�రల� ఎల����� బసు�లను ప���శ��ట�నున�ట�� �ాష� � ప�జ� ర�ాణ� మ��య� సమ���ర
�ాఖ�మ�త��ల� ����� ��ంకట�� మయ� ��ల���ం��ర�. ఇందుక� సంబం��ం� ఇప�ట��� ట�ండర� ప����య ప�ర��ంద�
ఏ�ి�� ��లల� �దట� బసు�ను అందజ�యనుండ�ా ���� మ�ఖ�మం�� వర��ల� �ేత�ల �ద�ా ��ా రం�ంచ
ను���ర� మం�� ���య�క� �వ��ం��ర�.50 బసు�లను �ర�ప� నుం�� �ర�మలక� నడపడం జర�గ� త�ంద�
మ������ బసు�లను �ర�ప� నుం�� మదనపల�� ,మ������ కర��� త��తర మ��ా� ల��  నడపడం జర�గ�త�దం���ర�.

60��ళ�� �ం��న �ీ�య� �ిట�జ�� క�  25�ాతం బసు� ట���� �ా��.
60��ళ�� ��ౖబ��న �ీ�య� �ిట�జ�� క� 25�ాతం బసు� ట���� �ా��� ���� సమయంల� అన�ా 2020 ��
��లల� ���ి ���ిన �ా��� వ�ే���ల 1వ�ే�� నుం�� ప�నర�ద���సు� న�ట�� �ాష� � ప�జ�ర�ాణ� మ��య� సమ���ర�ాఖ
మం�� �������ంకట�� మయ�(���)���య�క� ��ల���ం��ర�.���వల� సుమ�ర� 2ల�ల మం�� �ీ�య� �ిట�జ�� క�
ప��జనం కల�గ�త�ంద� ��������ర�.ఈ�ా��� �� ంద���� �ార� �ా�� ఆ��� ల���,ఓటర� గ����ంప� �ార�� ల���
��ష� �ార�� ల� ఏ�ో  ఒక ప�� � చూ�ి ఈ��క�ా��� �����ంచు ��వచ�� అ���ర�.

ఆ����ీ� ప�భ�త�ంల� ��నం �ేయడం�� ప�భ�త�ం��ౖ సుమ�ర� 3600 ��ట�  ర�.ల� ��రం.
ఎ�ిఎ�ఆ����ీ� ప�భ�త�ంల� ��నం �ేయడం వల� ప�భ�త�ం��ౖ సుమ�ర� 3600 ��ట� ర�.ల� వరక� అదనప� ��రం
ప��ంద� మం�� ����� ��ంకట�� మయ� �ె�ా�ర�. అప��ల�� ఉన� ఆ����ీ� బ����ం��ల�� ల��ం�� మ�ఖ�మం�� ��ౖయ�
జగ���హ� ����� ఆ����ీ� ప�భ�త�ంల� ��నం �ే�ార� గ�ర�� ఆయన �ే�ార�.ఆ����ి�� సుమ�ర� 2��ల 649��ట� ర�.ల�
బ��ంక� ఋణ�ల� ఉ���య� �ె�ా�ర�.2021-22ల� ఆ����ీ�� 3��ల 961 ��ట� ర�.ల� ఆ��యం వ��ంద�
�ె��ార�.���� న�ా� ల�� ఆ����ీ య�జమ�న�ం ఉ�ో�గ�లక� సంబం��ం�న �ిఎ�, ఎ�ి�ట�,�ి�ిఎ� త��త�ాలక�
సంబం��ం� సుమ�ర� 705 ��ట� ర�.లను �����ంచు���ా ఆ���� �� ����� ఆ����ీ య�జమ�న�ం ఆయ� ఖ���ల��
జమ �ేయడం జ����ంద� మం�� స�ష�ం �ే�ార�.ఆ����ీ� ప�భ�త�ంల� ��నం �ే�ినందుక� ఆ����ీ తర�ప�న
మ�ఖ�మం�� ��ౖయ� జగ���హ� ����� �� ధన��ా��ల� �ె�య జ�సు� న�ట��  మం�� �������ంకట�� మయ� ��������ర�.

(ప���ర ���గం సమ���ర�ాఖ అమ�ావ� స��ాలయం �ా���ే జ��� �ేయడ���న��)


