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⦁ ఫ�� �ార��ల ����ా ర�. 260��ట�  ��ట�� బడ�ల�, 6 ��ల మం���� ఉ�ా��

అమ�ావ�, మ����, 23 : ���త�లక� అందుబ�ట�ల��� కృ�ా� �ల�� మల�వ�� ���ాఫ�� �ార��ను �ానున� మ���� పళ�
�ీజ� ��ట��� అందుబ�ట�ల��� �ె�ే�ందుక� ఆంధ�ప��ే� మ��క వసత�ల కల�న సంస� (ఏ�ీఐఐ�ీ) ప�ణ��క
�ిద�ం�ే�ిం��. ���త�లక� ఫ�� �ార��ను అందుబ�ట�ల��� �సుక��ా�ాల�� మ�ఖ�మం�� �� ��ౖఎ� జగ� �హ� �����
ఆశయ��� త�రల� �ా�ారం �ే�� ��శ�ా అడ�గ�ల� ����� ం��. ఇందుల� ��గం�ా.. మ��� ప��ర�ం నుం� గ��� , పండ�
ర�ాల� ��ి �ా���ం� �ే�ి ఎగ�మ� �ేసుక���ల� ���� ��� ��ా ���ిం� ��ంట� (�ీ�ీ�ీ)ను ఇప�ట��� ఏ�ా�ట� �ే�ినట��
ఏ�ీఐఐ�ీ �ౖెర�� ��ట�� ���ంద ����� ��ల� ��ం��ర� 57.95 ఎక�ాల ��ీ�ర�ంల� అ�వృ��� �ే�ిన ఈ ���ా ఫ�� �ార��ను
ర�.112.94 ��ట��� అ���ధు�కం�ా ���������నట�� ఆయన ��������ర�. సుమ�ర� 7.48 ఎక�ాలల� ర�. 86 ��ట���
���ా ఫ�� �ార�� ప����ల� �ీ�ీ�ీ(��� ��ా ���ిం� ��ంట�)� క��� ఏ�ా�ట� �ే�ామ� స�ష�ం �ే�ార�. అ�� ర�ాల
పండ� ర�ాల�, �� డ�ల�, నూకలక� �ా�ా��న ప��మ�ణంల� �ా���ం�, ఆ�ర ��ణ�తను ప����ం�ే ల��� లను ఈ
�ీ�ీ�ీల� ��ల��ల��ర���ర�.

మల�వ�� ఫ�� �ార��ల� ఏ�ా�ట�ౖన ��� ��ా ���ిం� ��ంట� ప��ర���ౖ �ే�ిన ప���ాల� �జయవంతం�� ఏ�ి�� కల�� ఈ
య��� ను అందుబ�ట�ల��� �సుక�వ�ే� ��శ�ా ఏ�ీఐఐ�ీ అడ�గ�ల� ����� ం��. ఈ ఫ�� �ా�� పనుల� స� �ీ�ీ�ీ�
ప����ం�ేందుక� �ౖెర�� ��తృత�ంల�� ఏ�ీఐఐ�ీ బృందం గత �ారం ప����ం�ం��. అల���, ���పక��� ఏ�ీఐఐ�ీ
42.55 ఎక�ాల�� మ�� '���� ఫ�� �ా�� 'ను ఏ�ా�ట� �ే�ిం��. ఇక�డ ఏ�ా�ట��ే�� య��ట�� క��� ఈ �ీ�ీ�ీ
��క�ా�లను �����ంచుక���ల� ��������� ం��. ఈ ��ండ� �ార��ల ����ా సుమ�ర� ర�. 260��ట� ��ట�� బడ�ల�, 6
��ల మం���� ఉ�ా�� ల�సు� ంద� అంచ��.

ఏ�ి�� ల� '���  �� ' : ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�మణ�ం జ�ా���

మల�వ�� ���ా ఫ�� �ా�� ల�� ��� �� � ���ిం� ��ంట� ��క�ా�లను ���త�లక�, ��ట�� బ����ర�లక� �ె�యజ�య�����
త�రల��� ��� �� �ర���ంచనున�ట�� ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�మణ�ం జ�ా��� ��ల� ��ం��ర�. మ��� సర�క�ను �సు����
�ా���� �ా�ా��న ప��మ�ణంల� ���� �ే�ిన ఉత�త�� లను �సుక������ ల� ఇందుల� అ�� ��క�ా�ల� క��ం�నట��
ఆయన ��������ర�. మ����, ట�ట�, బ� �ా��, జ�మ, అరట� పండ��� �ాట� ��ధ ఆ�ర �����లను ��ా ��� �ే�ి
�ా���ం� �ే�ి �సు��ళ�వచ�� ఎం�� స�ష�ం �ే�ార�. ఇప�ట��� ఈ �ా�� ల� య��ట�� ఏ�ా�ట��ేయ����� ���� సంస�ల�
మ�ందు�����య�, మ������ సంస�ల�� చర�ల� జర�ప�త�న�ట�� ఆయన స�ష�ం �ే�ార�. మ�ఖ�మం�� �� ��ౖఎ�
జగ� �హ� ����� �ా�� అనుమ��� ఏ�ి�� ల� ��� �� �ర���ం�ే �ే�� �వ�ాల� ఖ�ార� �ే�ా� మ� ఎం�� సుబ�హ�ణ�ం
జ�ా��� �ె��ార�.



�ీ�ీ�ీ వసత���

గంటక� 6–10 టను�ల గ��� , �ా� ��ంట��ష� ల�ౖ�, 120 టను�ల �ామర��ం ఉం�ే పండ�ను మగ�బ�ట�� (������ం� )
��ంబర�� ఎ�మ��, 3,000 టను�ల �తల ��డ�ం��, 4,000 టను�ల సర�క� �ల��ే�� ��డ� ం���� �ాట� ల��� ల� �ీ�ీ�ీ
ప����ల��� వ�ా� య� ఏ�ీఐఐ�ీ ఎ���క��ట�� �ౖె��క�� సుదర�� బ�బ� ��������ర�.

– గంటక� 6 టను�ల ట�ట�, 10 టను�ల మ����, 5 టను�ల బ� �ా��, 6 టను�ల జ�మ, 4 టను�ల అరట�
గ���  ల��� రసం ��� ఆ���ట��  ప�� ల�ౖ� ..

– 200 ఎంఎ� �ామర��ం క���న ��� �ా���ట�� �ా� � �� క��ి గంటక� 7,500 �ా���ం� �ే�� ప�����ా� � అట���ట�� 
�ి��ం�, �ా���ం�  ల�ౖ� ..

– జ�న�ల�, �య�ం వంట� ఆ�ర ఉత�త�� లను �ల��ేసు��వ����� 4,000 టను�ల �ామర��ం�� ��డ�ం��..

– పండ�� , క�ర�ాయల �ల�క� 3,000 టను�ల �ామర��ం ఉన� �తల ��డ�ం��..

– మ����, అరట�, ట�ట� వంట� పండ�ను మగ� ��ట������ 960 టను�ల �ామర��ం క���న ఈ�ీఆ� �ీ ������ం� 
��ంబ�� .. (ఒ��� ��ంబ� 120 టను�ల ��ప��న �త�ం 8 ��ంబర� ఏ�ా�ట�)

– సుగంధ ద��ా�ల�, పప��ల�, �య�ం వంట� �� డ�ల�, ��ా నూ��� ను 100 ��ా మ�ల నుం� 2 ���లక� వరక� �ా���ం� 
�ే�� య��ట�� ..

– �న� �ా���ట��  అ��ే ���ా��� 50–70, ��ద�� అ��ే 25–30 �ా���ట�  �ా���ం� ..

– ఈ ఆ�ర ప���ా� లను ప����ంచ����� ఎనల�ౖట�క�  ల��� .

– �ీ�ీ�ీ �ర�హణల� ��లక���న ������, �ాం��ం� �ా�, �ా�ా�లయ భవనం, పంప�, ��క����ట� గదుల�, ఎల����క�
�ా���� ర��, య�ట��ట� ఆ� �ీ�ీ స� �క��, ఔట� ��డ�� , �ా���ం� స�లం, క��ం� టవ�, ��ౖ�ిం� వ��, కం���స� వంట�
సదు�ాయ�ల�.
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