
 21–09–2022, 
 అ�ం��, అమ�వ�. 

 వ� వ�యరంగం� �సనసభ� చర�  సందర� ం� ��� �న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 సభ�  �న�   �ద� ,  �ద�   రం�ల�  ��–��..  గ���  ఇప� ��  ఎంత  ���   వ�� ంద�� 
 చ�� ం�ం.  అ�  �ధం�  ��–��  అన�   ��క  ��  ���వ��   ���  
 వ� వ�యరంగం�  ��  జ��ం�.  ��మ�� ���  �ప�  �తన� �  ��  ���   క��ం� 
 �ధం�  ఆ�� ��  ��ప����  న��ం�  �ర� �కమం,  �ప�   �ప��త� క  ���   �� 
 సంవత� �ల� ��ష�ం� జ��ం�. 

 సభ�  ����శం  స�� �  ��  ఉం�  ఉం�  ��ం��.  ������ నం  ఎం��  ఇ�� � 
 ��య�.  ��ల  సమస� ల  �ద  ��� �ల�  ���  ��� నం  ఇ�� �.  చర�   జ�� 
 సమ��� ఉండ�ం� అ� ప�� స�� ం�  అ�� ట�� ���� సభ �ం� ������. 

 ��  ��ం��  ��ష�ం  ��ం�ంద�  గ���  న�� న  �ప�త� ం  మన�.  ఎ�� కల  ����� � 
 ��ల�  ఇ�� న  �ప�  ఒక�   ���  అ��రం��  వ�� న  ��ళ���  అమ�  ��ం.  అం� 
 ��ం�,  �త�ం�  �����   ����   98.4  �తం  ��ల�  ��న� �ళ ��  �ం�  అమ� 
 ��న, ���న�  �ప�త� ం మన�. 
 మం�  ����� ం  �బ��  �పజల  చల��  ��నల���  ���  దయ  �రంతరం  ఉం�  మన 
 �ప��� ��   న���� ం�.  �బ��  మన  40  �లల  �లన�  ఒక�   ఏ��  ��...  ఒక�   మండ���  
 �� క�� మండలం� �పక�ం��� న అవసరం ���. 

 క��-�� కవల� అ�� ���. 
 అ�  చం�ద��  హ�ం�  �ప�  సంవత� రం  క��.  2014�  238,  2015�  359,  2016�  301, 
 2017�  121,  2018�  347  మండ�ల�  కర�  మండ��  ఖ�� �  �పక���..  2019�  ఆయన 
 ����న  ఏ���  ర��  257  మండ�ల�  �పక�ం��.  అం��  చం�ద��  ��� 
 �లన ��ం� ఒక ��� �� ఉం�.  క��–�� కవల� అ�� ���. 

 ఇక,  �ప�����  వ��...  ���ంబ�   �ం�  �రం�  ��  �ష� లం�  ��...  �ప� ం  �ం� 
 ఇ�� �రం  వర�...  ����,  ����,  �ల� �,  ���,  వంక�,  న��...  ఇ�  అంత� 
 �� క���� ం�. 
 ��ష�ం��  ఐ�  �ప�న  న��  వంశ�ర,  ��వ�,  ��వ�,  కృ�� ,  ���   అ��   �� 
 పరవ�� ��� � �పవ���న�  ఘట�ం ఈ �� ��ష�ం� ����� ం. 

 కృ��   ��వ�  ��� ల�  ��,  �యల�మ�  అత� �కం�  �����  �����ల  �� �... 
 �ల� ల �� � �� ఇ�� ం� �� ఈ ��ళ� �� ��� దయ� �యగ���. 

 ��ష�ం  ��� ��   ����� ,  సగ�న  �గర�   జ��  2018  వ�� �లం  తర�త  12.65  �ట��... 
 అం�  ���  42  అ��ల  ��న  ఉం�....  2021  వ�� �లం  తర�త  సగ�న  �  గర� జ�� 
 ��ష�  �� ప�ం�  5.78  �టర��,  అం�  ���  19  అ��ల�  ���.  ���  దయ�  �ప�  
 ���  జ��ం�. 



 ఆ�ర  ��� ల  ��బ��  ��  గడ�న  ��ళ�   �లం�  ����  �� �  ��బ�  వ�� ం�. 
 ఐ�ళ�   చం�ద��  �లన�  ����,  ���  దయ  వల�  గత  ��ళ� �–  ఆ�ర  ��� ల 
 ఉత� �� సగ�న ఏ� 13.29 ల�ల ట�� � ���ం�. 
 2014–19  మధ�   అం�  గత  �ప�త�   హ�ం�  మన  ��ష�ం�  ఆ�ర  ��� ల  ఉత� ��  సగ�న 
 154  ల�ల  ట�� �  అ��...  అ�,  మనంద�  �ప�త� ం�  �ద�  ��ళ��  సగ�న  167.24 
 ల�ల ట�� ల ��బ� వ�� ం�. ఈ ఏ�� �� అంత� ఏ��తం తగ ��ం� వ��ం�. 
 ఈ  ��బ�  ఏం  ���ందం�,  ��  ��  వ� వ�యం  �ద  ఆ�రప�న  ��� ��  �� 
 సం�షం�  ఉ�� ర�  ��య��� ం�.  ���  దయ  వలన  ��ప��త  �ప�త� ం�  ఈ  40 
 �లల  �లం�  మనంద�  �ప�త� ం  �తన� ల  �సం  వ� వ�య  రంగం�  ��న 
 ఖ�� ...�.1,28,634 ���. 

 ఎ�ం� ల�� ���� �, వ� వ�యం� ఎ�ం� ��� � ���వ�� �  ����. 

 �య�� �  �� భ��– �ఎం ���  
 ఎ�� కల  ����� �  మనం  ఇ�� న  ��,  �.  12,500  ��� న  ��  ��ం�ల� 
 ���ళ� �  �.  50,000  ఇ�� ం  అ�  ��� ం.  ఇ�� న  ��క��   �న� �,  ��ల�  ���బ� 
 �యం� ఏ� �.13,500 ��� న 5 ఏళ�� �త�ం �.67,500 స�యం� అం����� ం. 
 ��ల�  ��,  ఎ�� ,  ఎ��,  ��,  ����  ��  ��ల�,  ఆ�� ఎ� ఆ�   ప���  �ం�  �� 
 ���ం�న�   ��జన  ��ల�,  ఆల�ల  ���  ��  ���ం�న�   ��ల�  �� 
 మనంద� �ప�త� ం ఏ� ���బ� �యం ��� ం�. 
 �య�� �   ��  భ��–�ఎం  ���   పథకం�  వరస�  ���  ఏ��,  ఈ  ఖ��   �జ� �  �� 
 �డత స�యం �� ��ం. అ��బ�� �ం� �డత స�యం ��అంద����� ం. 
 ��  భ��  పథకం�  ఇప� �  వర�  52.38  ల�ల  ��  ��ం�ల�  ���బ�  స�యం� 
 ఇ�� న �త�ం �.23,875.29 ���. 

 �య�� �  ఉ�త పంటల ��. 
 �ం�� ఒక �షయం ��� �. 
 మన  �తన�   తన  పంట�  ��  ����లం�  ఒక�   ���  ��  తన  ���ం� 
 ���ం��� న  అవసరం  ��ం�,  �త�ం  ��� �  �ప�త� �  �����న�   ఏ�క  ��ష� 
 �ప�త� ం... మన�. 
 అం���ం�,  ఏ  �జ� �  జ��న  న����  మ��   ఆ  �జ�   ��రంభం  అ�� ��  ప��రం 
 �����న�  ఏ�క �ప�త� ం �� మన�. 
 మనంద�  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� క,  ఈ  ��ళ��  44.28  ల�ల  ��ల�  �.6684.84 
 �ట� ప��రం �ంద ఇ�� మ� గర� ం� ����� ం. 

 ఇ– ��� . 
 ఈ–���   న��  ఆ�రం�  �స�వ  ������  ��  ర�ణ  క�� ంచడం,  �శం��  ఎక� � 
 ��.  �శం  ��  మన  ఆ�� �ల�  ��  అక� డ  ఇ–  ���   ఎ�  ����� � 
 ����ం��� �.  ఇ�� ���    కం���  ��  ఇక� డ�  వ��   ఈ  పథ���   �శమం� 
 �య��� ఉ�� హం� ఉ�� �. 
 2012–13�  సంబం�ం�  బ���  ఉన�   ఇ�� ���    ��� �  ��,  .  గత  �ప�త� ం 
 ప��ం��క���  మనంద�  �ప�త� ం  �ం�దం��,  ఇ�� ���    కం���  ��� � 
 ఇ�� ంచడం  జ��ం�.  ఆ  �ర�  అ�� �  పంట�  నష���న  �.  120  �ట�  ప��రం 
 ఇ�� ం�ం. 



 అ��  గత  �ప�త�   హ�ం�..  అం�  2018–19�  సంబం�ం�  బ���  ���న  �� 
 ప��రం �.596.40 ��� ��ల� మన �ప�త� ం వ�� న త�� � ఇ�� ంచడం జ��ం�. 
 పంటల  ���  �ప�త�   ��  ���ంచక�వడం  వల�  గత  �ప�త�   హ�ం�  ��ల�  �� 
 నష�ం  జ��ం�.  ��  ��  �లన�  ఐ�  సంవత� ��  ��  కర�  సంవత� ��.  ��� 
 అత� �కం�  నష���న  సంవత� ��  ��  అ�.  అ�వం�  ప������   ఇ�� ���    �క�� 
 ప���� ఏ�టన� � అర �మ��  సంవత� �� అ�. 
 అ�ం�  సంవత� ���   వ� య�య  ���  చం�ద��  �ప�త� ం  తన  ��  కట���.  �బ�� 
 ��  ప��రం  ��ల�  అంద�  ప����  ��ం.  అ�,  గత  �ప�త� ం  ఎ������న  �త�ం 
 �.715.84  �ట��  ��  పంటల  ���  మన�  ���ంచడం  జ��ం�.  ఇ�  ఇ�� ���   
 చ��త�  మ�� ���  ఘట�ం.  ఇ�� ���    రంగం�  ఇ��   మం�  ��� �  జ�����  
 ��...  గతం�  ఎ�� �  ఇవ� నంత  ఇ�� ���    ���   �తన� ల�  మనం  ఇ�� న  ప���� 
 క������ ...  ఇ�ం��  ���  ��,  ఆయన  వం�  �గ���  ��  క��ంచ�.  ���   �� 
 ��ం� ఏ  �� ��� డ�. 

 �య�� �  ���  వ�� పంట ��ల పథకం. 
 ఇ–��� �  న��  ����,  ల�  ��యల  వర�  పంట  �ణం  ����  ఏ����  ��� 
 ���ం�న ��ల�, మన �ప�త� ం ఆ వ�� ����  �� ��� ం�. 
 ఆ  �ర�  ��ల�  ���  బట�   ���   ◌ౖ��ల  ����   �పత� �  నగ�  బ��  (���) 
 ��నం�  జమ  ����� ం.  ఈ  ��ళ��  మనంద�  �ప�త� ం  ���   వ��  పంట  ��ల  �ంద 
 65.65  ల�ల  ��ల�  �.1282.11  �ట�  వ���  ���,  చం�ద��  హ�ం�  ���న 
 బ��ల� స� �� ����  జమ �యడం జ��ం�. 
 2020–21  ర�,  2021  ఖ�� ల�  సంబం�ం�న  వ��  ����  ఈ  నవంబ��  ��దల 
 ����� ం. ఇ� �� పద��� జ���ం�. 

 మ� �షయం ��� �.. 
 ����,  �షర��  �ణ  ��  ��� న�  2014  ఎ�� క��   చం�ద��  ఎ�� కల  ���నం  ���. 
 �.87,612  ���  ��ల�  �ణ��  ��� న�  ���నం  ���.  ఆ  �ణ  ��  కథ  �ం� 
 పంచ�ండ��,  మంచం  �ళ�   కథ  ����  వ��ం�.  �ంట�  ఆ  �.87,612  ���  ���  �� 
 ��� న�,  ���  కట�వద��,  �వర�  ��� వ��  ��  ఎ����  ఐ�ళ��  �ణ��  అ�  ఇ�� ం� 
 �.15�ల  ���.  ��  ��ల  వ���,  చ�క  వ���  ������.  ��  �ట  న��   ��� 
 మ� �. 87 �ల �ట�� �� న���� �ర�� �. 

 ఆయన  ఇ�� న  ��  ఏ��  ?  ఊసర���  క��   �గం�  ఎ�  �ట  ��� డన� �  ��� ం.  ( 
 �ఎం  ��� �పజం�ష� ) 
 �ణ��  ��� న�  �సం  �యడ�  ��ం�  ఆ  ����   క��  ఆర� �ం�  అబ�� �  ���  
 ���   సమ��ం��వడం  అన� �..  ఇ�ం�  ���  ఉండబ��  �జ�య  �య�ల�,  ����� � 
 ��వ  ��ం�  ��ం�.  మర�  �జ�య�య�ల�,  ����� �  ��వ  ఎ�� � 
 వ�� ందం�.. మర� ఈ �� సంవత� �ల మన ప��లన త�� త� వ�� ం�. 

 �ణ��  ������  ��త�  ��ం�...  ��ల�  ���   వ��,  ఇ� ��   స�� �...  ఇ� 
 అ�� ం��  ���   ���న  ఘనత...  చం�ద���.  ఇ�  ����శం  �ప�త�   హ�ం� 
 అట��� ం�న మ� పథకం ��ల� ���  వ�� పంట ���. 



 ���  వ�� పంట���.. 
 2014  �ం�  2019  వర�  గత  ����శం  �ప�త� ం  39.05  ల�ల  ��ల�  బ��  ��� 
 ��న  పంట  ��ల  ���   వ��  ���   �.784.71  ���.  ఆయన  ఇవ� క��  �� ం�ల� 
 మనం క�� ం. 

 ఇ� ��  స�� �... 
 ‘�పకృ�  �ప��� ల  వల�  నష���న  �ప�  ��  ��ం���  ���  ప��రం  అం��.  అ� 
 స�లం�  అం��’..  ఇ�  మనంద�  �ప�త�   ��నం.  అ�  అందక��  అ�  వృ�  అ��ం�. 
 ���  ఉప�గపడ�.  ���   క�� తం�  అమ�  ��� ...  గత  �ప�త�   హ�ం�  కం�  ��� 
 �న� ం�,  ఏ  �జ� �  పంట  నష�ం  జ���  అ�  �జ� �  ప��రం  ���ం�  �ప�   �ప��త� క 
 ���   మన  హ�ం��  జ��ం�.  ���సం  మనంద�  �ప�త� ం  అమ�  ���న�   మ� 
 �ర� �కమం ‘ఇ� ��  స�� �’. 

 అం��సం  �.2  �ల  �ట��  �పకృ�  �ప��ల  స�య  ��  ఏ�� �  �య�,  2020  ఖ��   �జ�  
 �ం�  ప�  ద���  16.67  ల�ల  ఎక���   పంట�  నష���న  12.15  ల�ల  ��ల� 
 �.932.07 �ట� స�యం ��ం. 

 2021  ���ంబ��  ���   ���   వల�  35  �ల  ఎక���   28  �ల  మం�  ��ల�  వ� వ�య, 
 ఉ�� న పంట� నష�ం జ��ం�. ���  45 ���� � �.22 ���  ఇ� ��  స�� �� ఇ�� ం. 
 అ�  �ధం�  2021  నవంబ��  సంభ�ం�న  ��  వ�� �,  వరదల  వల�  10.10  ల�ల  ఎక���  
 వ� వ�య,  ఉ�� న,  ప��  ప��శమ  పంట�  నష���న  5.97  ల�ల  ��ల�  ��  �ల�� � 
 �.542.09 �ట� ఇ� ��  స�� � ఇ�� ం. 

 అంత�  �ం�  2019–20�  ప�  �పకృ�  �ప��� ల  వల�  1.83  ల�ల  ఎక���   పంట� 
 నష���న  1.47  ల�ల  ��ల�  ��  �.116.63  �ట�  ���బ�  ���  అంద�యడం 
 జ��ం�. 
 ఆ  �ధం�  ఈ  ��ళ��  �పకృ�  �ప��� ల  వల�  పంట�  నష���న  20.85  ల�ల  ��ల� 
 ఇ� ��  స�� � అ��� �.1,795.39 ��� ఇ�� ం. 

 �శం�� ����� మ� �ప��త� క ���  మన ��ష�ం� జ��ం�. అ� ఆ�� �ల ఏ�� �. 
 ��ష�  �� ప�ం�  మనం  10,778  ఆ�� ��  ఏ�� �  ��ం.  ఈ  �ం����   24,424  మం� 

 ���� ���, ��� � ��న ఉ�� �� �వలం����� �. 
 �ప�  ఆ�� ��  ��  ��మ  వ� వ�య  స�య��,  ఉ�� న  స�య��,  ప��  ప��శమ 
 స�య��,  ప�  సంవర �క  స�య��,  మత� �   స�య����  ప������ �.  �రంద�� 
 �� ఆ�� ���  �� ం�ం�  క��� ం�ం�� ç�� ప�  ����� �. 
 ��  ఆ��,  �పపంచ  �� ం�,  ఎ� ��(  ��   అం�   అ��కల� �   ఆర ���ష� )  �ం��  అ��  
 వ�� ,  ��  �పశం�ం�  ����� �.  ఎం�కం�...  �� �   �  �� ం�   ��� ల�  ����  ఫ�  
 ��  �ం���  ఇ�.  అం�  వ� వ�య  రంగం�  ప��ధన�,  �ప��త� క  ��� ��   ���, 
 ���� �ర�� �ం��� ఇ�. 

 �త�నం �ం� ��కయం వర�... 
 �త�నం  �ం�  అమ� కం  వర�  అ�గ���  ���  అండ�  ఉం�ం��  మనంద� 
 �ప�త� ం ఏ�� � ��న �తన�  ��� �... ఈ ఆ� ���. 



 �ప�త� ం  స� ��  ��న�త���,  ఎ���,  ���  మం�ల���...  ��  �సం  మనంద� 
 �ప�త� ం  అమ�  ���న�   �� �ల�� ,  ���ల�  ఇ–���   �� ��  ఆ� ��ల  �ం� 
 ��ల�  ����� �.  ఇ�  ఒక  �ప�   ��� .  గతం�  ఇ�  �ర�లం�  �ద�,  �ద�  ��� 
 క��ం��.  ��జకవర �  �ం����,  మండల  �ం����  ���  తప�   గతం�  ����  ��.  ���  
 �����   ఎంత  ఇ�� రన� �  ��  �ష�   �ప�ర�.  అం��  �ణ� త  ��  సం�హ�. 
 అ�ం�  ప����ల  �ం�  ��  ����  ��� �  జ���.  ��మ  �� ���  ���  ��ం� 
 �ణ� త ��� �ం� ఇ���� ం. 

 �ట�� ం��  �ం�...  ����,  ��మ�  ����ం�   �ంట��,  ���   �� ���,  క�� �� 
 ��ం�   �ంట��  ��మ  �� ��  ఆ�� �ల  ప����  జ����� �.  �ట�� ం�  �సం  ఆ�� 
 ఇ� �� ఫం�  �ంద �.17�ల �ట� ��య� ఖ��  ����� ం. 
 �తన� �  ��  పం�ం�న  పంట  ఏ  రక�న  �ణ� త  ఉం�,  ��  ��ట�� �  అ� 
 �జం��  �ణ� త�  ఉం�  ��  ���వడం  అ�...  ��ధ  ఉ�� ద�ల  �ణ� త  ��� రణ  �సం 
 �య�� �   ఆ��  ���ం�   �� � �  ����� ం.  ఈ  �� � �  ���  �స��ం�  ���ం�  
 ఆ�� �ల  �ం�  �ద����  ���ణ  అ�ం��  ��జకవ�� ల  �� ��  147  �� � �,  �ర� � 
 ���   �� ��  13,  మ�  4  ��న�   ∙�ంట��  ఏ�� �  �యడం  జ���ం�.  147  అసం�� 
 ��జవర ��� �  �� � ల�  ��  ఇప� ��  70  ��జకవర �  �� �  �� � �  అం����� 
 వ��  �వలం����� �. ���న� ఈ ��ంబ� ��� ��� ��� ం. 

 �య�� �  యం�త�� పథకం. 
 ���  ��  ఖ��   త� �ం���ం��,  త�� �  �కర  ఆ�యం  �ం���ం�� 
 వ� వ�య  యం��కరణ�  �ప�త� ం  దృ��  ���ం�.  ఆ�� ��  ���   �ంద  ����  �ప� 
 ఆ�� ��  క�� ��  ��ం�   �ంట�   �ంద  ��ల�  ��న  ఒక  ���న�  ఈయం��ల� 
 అప� ��� �.యం��ల�  40  �తం  స�� ��  �ప�త� ం  ���  ఇవ� డం,  మ�  50  �తం 
 �� ం�ల  �� �  ���  ఇ�� ంచడం�  ��  �వలం  10  �తం  ���  ���  యం�త�వ� 
 అం����� వ�� �. 

 ఆ  �శ��  వ� వ�య  యం�త  ప�క�ల�  ���  ��  ���వడ�  ��ం�..  ఆ  ఆ�� � 
 ప���  త�� వ  అ��  (��గ)�  ఇ��   �ధం�  ‘�య�� �   యం�త��  పథకం’  �ద� 
 ��� ం. 
 ఆ�� �ల  �� ��  10,750  �����   ఒ�� �  �.15  ల�ల  ���న  యం�త  ప�క�ల�,  యం�త 
 �� �ం��� ఏ�� � ����� ం. 
 అ��  వ�  �ఖ�   పంట�  ఉన�   మండ���   1615  కం���   ��� స�ర ��  ��న  ఒ�� �  �.25 
 ల�ల ���న ప�క�ల� ‘క �స��  �� � యం�త �� �ం���’� ఏ�� � ����� ం. 
 ��ష�ం�  ఇప� �  వర�  6,781  ఆ�� �  �� �,  391  క �స��   �� �  క�� ��  ��ం�   �ంట�� 
 ఏ�� �  ��,  ���  �.691  �ట�  ���న  ��క ���,  కం���   ��� స���,  ఇతర  వ� వ�య 
 ప���� పం�� �యడం జ��ం�. 

 ఆ�� �ల ప��� ���  ���� 
 ���   ����  ��  ఆ�� �ల  ప���  అం�����  �����   ఆ��క  వ� వ�య 
 �ం��కరణ ప��� నం� ��ల� ��త� �ం�ల� మనంద� �ప�త� ం �ర ��ం�ం�. 
 ���   ��న��  ���  మం��  �� ��  �యడం  వల�  త�� వ  సమయం�  ఎ�� వ  ����� ��  
 కవ�   ���� .  అ��  ���  మం�  ������   ��  త� �ంచగ���ం.  ఈ  ఏ�� 
 �����  2  �ల  ��న��  యం�త  ��  �ం���  ఏ�� �  �యడం  జ���ం�.  ��� 



 �ం�  సంవత� �ల�  ���  �ం�   ��లన�   ఆ�చన�  �ప�త� ం  అ���  �ం�� 
 ��� ం�.  ��వల�  క�� ��  ��ం�   �ంట�   �ంద  ���  ఏ�� �  అ��ం�...  ఆ����  ప� 
 తరగ�  కం�  ఎ�� వ  చ��న  ఒక��  ���   �ౖ ��ం�   ����    వ��ం�.  ���  ��ణ  �� 
 �ప�త� �  ఇ��ం�.  ఒ��   ���   ఖ��   ���  �.10  ల��  అ��ం�.  ���  2�ల  ఆ�� ���  
 ��� �ం� సంవత� ���  ఏ�� � ��ల� ల�� ం� ������ ం. 

 �ప�  ఆ�� �  ప���  �ప�  ���  ��  తన  �లం�  ���   ���   ��,  ���   ���   ���� 
 ��  ఇ�� ..  ���   �క ��   ��� ��   �����   ఈ  ���   �ం�  అమ�� �  ���� 
 ����� ం.  ��వల�  ఏ  పంట�  ఎంత  ఎ���,  ఏ  ఎ���  ��లన� �  �ప�  ��� 
 అర �మ��ం�. ��వల� ఇష���� న��� �డకం ��ం�.. స�ప� �� ప���� వ��ం�. 

 ఉ�త ��� �  సరఫ�... 
 ఉ�త  ��� �   గతం�  ��  �ధం�  జ���ం�.  ఎం�కం�  మన  �ప�త� ం  వ�� న  త�� త 
 �దట  ��� �   �ఖ  అ���ల�  అ���...  పగ��ట  ��� �  గంట�  ఉ�త  ��� �  
 ఇ�� మ�  ��� ం.  అ�  ఇ�� ���  ���రం  ��� ల�  ��� ం.  మనం  ఇ�� ల����  
 ఇవ� �మ�  అ����  ��� �.  ���  �డ��,  స� ��ష��  అ� ���   ���.  ���సం  మ� 
 �.1700  ���  ఖర� ��ంద�  ��� �.  ఈ  �తన� ల�  పగ��ట,  9  గంట�  �రంత�యం� 
 ఉ�త  ��� ��  అం�ం�ం��,  ��ళ��  ఏ�  సగ�న  �.  9,000  ���...  అం�  �ద� 
 ��ళ���  �.  27,000  ���  ఉ�త  ��� ��  స�� ��;  �.  1700  ���  �డ��,  స�   ��షన� 
 ఆ���కరణ�  మనంద�  �ప�త� ం  ఖ��   ��ం�.  ఉ�త  ��� ��  �� �  ల��  �ం��న�  
 �త�ం ��� 18.70 ల��. 

 అం�  ��ం�...  గత  �ప�త� ం,  ��  ����  �ం�,  వ� వ�య  ��� ���  �.9,000  �ట� 
 �ర �స� ంల� బ��� ���ంచ�ం� వ���ం�. ఈ బ����  మన� ���ం�ం. 

 ఆ��   ���  క�ం�  స�� ��  ��ళ� �  �.2500  ���  ఇ�� న  �ప�త� ం  ��  మన� 
 ��త�.  క�ం�  ����  ������   ప�  ఎక�ల  ��  ఉన�   �ప�  ���  అం�  95  �తం 
 మం�� �.1.50� ఆ��  ��� ��� �� సరఫ� ���న�  �ప�త� ం �� మన�. 
 �న� ం  ���ం�ల  �షయం�  ���న  �.960  �ట�  బ���,  �త��ల  �షయం�  ���న  �. 
 430 �ట� బ��ల� �� మన �ప�త� � ���ం�ం�. 

 ఉ�త ��� �  ��ం� ���  �ష�� ��� �... 
 ఎ��   ���,  చం�ద��  ��ల�  వ��క�ం�ల�  ��ర��  �ట��  �ట�డం  త��   అన� �� 
 ����� �. ��� ఏ �పపంచం� ఉ�� �. అస� �ళ�� �త���� ఉ�� అం� అ����ం�. 
 మనం  ఎక� �  ��  ఏ  ��  �ం�  ఒక�   ���  ��  వ��  �య��,  �యం, 
 �య�ం.  ఈ  ��  ప��  ��  �ఖ� �న�.  ఇ�వం�  �పధ� ం�  �ట��  �వడం  వల� 
 జ�� మం� ఏమటన� � అంద� �������  ఉం�. 
 �ట��  �వడం  వల�  �ప�  �తన� �  మనం  �ణ� �న  ��� � �  అం�ంచగ���ం.  ��వల� 
 ����,  ����  �ర� ��  ����.  ��  వర�  �ణ� �న  ��� �   ���ం�.  ఇ�క  �ప�  
 ��� .  ���  ��  �స� ంల�  �ప�� ం�  హ��   ��ల����� ం.  ఇ��   మం�  జ�� 
 �ర� �క�ల�  జ����� ..  ��ల�  వ��క�ంచడం,  సగం  ���,  సగం  ��య�  తనం..  ఈ 
 �ం�ం�  �ర�ల  వల�  ���  నష���డ�.  ��ల�  మనం  ����గ����  ��ష�ం 
 ��ప��ం�.  ��  �ర�తం�  ఉం��,  ��  సం�షం�  ఉం�లం�  ���  మనం  ఇ��  
 �ప� ప��� �ణ� త ఉం��. అ� ��ం� ఏం ��� �� నష����. 



 ధరల ���కరణ �� 
 ���  �����  ధర  �క��  ��  ఎంత�  నష����  మనంద��  ���  �షయ�.  ���సం 
 �.3  �ల  �ట��  ధరల  ���కరణ  ��  ఏ�� �  �యడం  జ��ం�.  2019  �ం�  ఇప� �  వర� 
 ��ల�  �ప�జనం  క��  �ధం�  �.6903  �ట�  ���న  20.10  ల�ల  ట�� ల  పంటల� 
 ����  ��  �తన� �  ����గ��ం.  ఇ�ళ  ఆ�� �  �� ���  �ఎం��   ఉం�. 
 �ఎం��   అం�   కం��� �   ��ట�ం�   ఆ�   అ��కల� �   ���   అం�   ���� � .  ఆ�� � 
 ప���  ఉన�   �ప�  పంట�  ��  ఏ�  �����  ధర  అ�  �స��   ఉం�ం�.  ��క��   పంట� 
 ��  త� ���  అక� �న�   ���   అ��కల� �   అ���ం�   �� ���   అ�  ��� �ం�  
 ��� � �ం� �,  ���  ����� �.  �ంట�  �ప�త� ం  ����  ���ం�.  ఇవ��   పద�� 
 �ప�రం  �త�నం  �ం�  పంట  అమ� కం  వర�  ఆ�� ��  ��ప����  న��ం�  �ప�  
 �ర� �క��� అ��� ��ం. 

 ��� ��,  ప��  �����  సంబం�ం�  ��  ��� �.  గతం�  చం�ద��  హ�ం� 
 ��� ��  సంబం�ం�  �.7,  �.8  �ల  ���  ఖ��   ���ం�....  మన  �ప�త� ం  అ��రం�� 
 వ�� న  త�� త  �న� ం  ����  �సం  �.14�ల  �ం�  �.15�ల  ���  ఖ��   ��� .. 
 �తన� � ��� ఉం��� ం. 

 �తన� �  ఆత� హత� �  ���న� �� �  �ప�త� ం  స� ం���న�   ��.  ఇ�  ��  �� 
 ���న� త  క��న  అంశం.  �రణం  వ� వ����,  ���  �ం��,  మన��...  మనం 
 �యగ��నదం�  ����� ం.  అ��...  గత  �ప�త� ం�  వరస  క��  �ప�వం  వల�,  �� 
 �����  న��   అ��   కట��ం�  వ���,  చ�కవ���  �రగటం  వల�...  ఇతర��  �ర�ల  వల� 
 �రదృష�వ���  ఆత� హత�   ���న�   �ప�  ��  ��ం���   మనం  ఎ� 
 ప��ం���� మన� �  ��  అవసరం.  ఇక� డ  ��  �నవ�దృక� ధం�  ఎ�� �  గత 
 �ప��� �  �ప�  �ధం�  అ���  ప���� �.  �ప�  ���  గతం�  ����  ��ం� 
 ప�����   �. 7 ల�ల� �ం�ం. 

 ప�� ��  ��   �స�కం  ఉన�   �ప�  ���,  ��ఆ��   స� ����   ఉన�   �ప�  ������ 
 �ర��న  ��  చ���న  త�� త  �.7  ల��  ప��రం  అంద�  ��ంబం  క�సం 
 ఒక� �నం�  ఒక� ��  ��ంచ��  ప�����  �ప�ప�ం  ఉం�.  అంత  �రదర� కం�  ఆ�� �� 
 స� ం����� �.  క�క ���  దగ �ర  �.1  ��  ఇం���   అ�ం�   ��  ��� ం.  నష�ం  జ��న 
 �ంట� క�క ��� అప� �క�� � ఇ��  �ప�  �ం�ప���� �� ���రం �ట�డం జ��ం�. 

 గతం�  చం�ద��  ��ం�,  473  మం�  ���  �.5  ల�ల  ప�హరం  ఇ�� ��   వ��ంద� 
 ���   ���  చ���  ప��ం����.  473  �టం�ల  ���  ��  �.5  ల�ల  ప��రం  �ంద 
 �.23.65  �ట�  ప��రం  మనంద�  �ప�త� ం  ఇ�� ం�.  గతం�  ���వ��  ఆత� హత�  
 ���ం�  ఆ  ఆత� హత� �  జ��య�  ���   ఒ�� �ం�  ప��రం  ఇ�� ��   వ��ం��న�, 
 ��  �ప��� ��  �డ���  వ��ంద�  ఆత� హత� ల�  అ�� ���   ��  గత  �ప�త� ం 
 �య��. 
 అ�ం�  ప�����  ����  ���   �తన�   ఎక� డ  చ����  ��  ఆ  ��ం���  �ప�త� ం 
 ���  ఉం�లన�   �వన,  భ���  �నవ�ధృక� ధం�  ��  ఎక� డ  చ����  క�� తం� 
 న�� అ�� �� �ప�త� ం అ��� �ం�� ��� ం�. 
 ���  �గం��  2019  ��   1  �ం�  ��ంబ�  31  వర�  బలవన� ర�ల�  �ల� �న  308 
 ��ల  ��ం�ల�  మనందర  �ప�త� ం  �.7  ల�ల  ��� న  �త�ం  �.21.56  �ట� 



 ప��రం  అంద��ం�.  ఆ  �కమం��  2020�  260  ��ల  ��ం�ల�  ��  �.7  ల�ల 
 ��� న �.18.20 �ట� ప��రం ఇవ� డం జ��ం�. 
 2021�  ��ల  ఆత� హత� �  త���.  ఈ  సంవత� రం�  126  మం�  ���  బలవన� ర�ల� 
 �ల� డ�,  ��  ��ం�ల�  ��  �.7  ల�ల  ��� న  �.8.82  ���  ప��రం�  ఇ�� ం. 
 ఇ�, ��ల ��ం�ల� �త�ం �.72.145 �ట� ప��రం ఇవ� డం జ��ం�. 

 ఇక  2021–22  ఏ���  ఇం�  �సం  �.20  ���  ���ంచ�,  అం��  �ం�  �.15.345  ��� 
 ��ల  ��ం�ల�  ప��రం�  ఇవ� డం  జ��ం�.  ��  ��ల�  ఆ���  �షయం�  మన 
 �ప�త� ం గత �ప�త� ం కం� �నవ�దృక� ధం� వ� వహ�ంచడం �ద� ���ం�. 

 ఇతర  ��ల  ����  ��  ��ల�  ��  అ��   �ప�త�   పథ��,  ���  అందడం  �సం 
 ��ష�  �ప�త� ం  2019�  ‘పంటల  ����ల  హ��   చట�ం’  (��ఆ� ఏ)�  మనంద�  �ప�త� � 
 ���వ�� ం�.  ఆ చట�ం 2019, ఆగ�� 17 �ం� అమ� అ��ం�. 
 �  యజ���  ఎ�ం�  ఇబ� ం�  కలగ�  �ధం�,  ��  ���  11  �ల�  ��  ���,  ��� 
 ��ల�  స�నం�  అ��   పథ��,  ���  అం��  �ప�త� ం  అ��   చర� �  �ప��ం�. 
 �� ��� ఇం� �ం�� వ��  ఈ ��ఆ�� � ����ం���ల� ��య����� �. 

 వ� వ�య సల� మండ��... 
 ��ల  �గ�� మ� ం�  పంటల  �ప��క  ��ం�ం�  ల�� ం�  వ� వ�య  సల�  మండ�� 

 ఏ�� �  ��ం.  �ప�  ఆ�� �  ప����  ఇ–���ం�   జ���ం�.  �ప�  ఆ�� �  ప���� 
 పంటల�ప��క  ��ం�ం��.  ��ల  �గ�� మ� ం�  పంటల  �ప��క  ��ం�ం� 
 ల�� ం� ఈ మండ�� �� �ం�ం. 

 ఆ�� �ల  �� ��  �ప�  �ల  �ద�  ��క�రం,  మండల  �� ��  �ం�  ��క�రం,  ���  
 �� ��  ��  ��క�రం  ఈ  మండ��  స��శం  అ���� �.  ప��� ��  ఇ��  
 �ర� �కమం �� జ���ం�. 
 �త�ం  1.14  ల�ల  ���,  ����  సల�  మండళ��  స�� ��  ఉ�� �.  ఇవ��  
 ��� �  �����   వ� వ�య  రంగం�  ఇంతక�ం�  జరగ�  �ధం�  ��–��  అ�  �� 
 క��ం� �ధం� అ��� ��ం. 

 మ����  �స��ల� అంద� �ం�ం���. 

 మన  ��ష�ం�  67  �తం  ��  ��ం�ల�  సగ�న  ఉన�   �లం  1  ఎక�  05  �ం��.  ఆ 
 తర�త  20  �తం  ��  ��ం�ల�  సగ�  కమతం  ��  �లం  3  ఎక��.  అం�  87  �తం 
 మన  ���  సన�   ���.  ఈ  87  �తం  ��ం��,  ��  ���,  ��  ���,  ��� 
 �ంద� వ� వ�య ��� �� ��. 
 �వలం  13  �తం  ��త�  తమ  కమతం�  వ� వ�యం  �య���...  అం�  ��� ��  �� 
 ��� �� ఉ�� �. 
 మనం  ఇ��   �ప�  పథకం  ��  ఈ  ��వన  ఉన�   �తన� ల�  అం�  87  �తం  ��ం�ల� 
 ���ం�. �వలం ��ల పథ�� ��.. మన నవర�� ��  �ప�� ��� ���ం�. 
 �బ��  ���  ��  ���� ల�  �న  స�  ��� ���  వలస  ��  చం�ద��  క�� 
 సంవత� �ల  ప�����  ఈ  ��న  ��  త� ����.  ఇవ��   �జ��.  గతం�  �� 
 ప�����,  ��� �  వల�  �ధ� మ���� �.  గతం�  ��  పథ��,  ��� �  ��� 
 �హదప���� �. ఇ�ం�� �రదృష�వ���  చం�ద���, ఎ��  ���� క��ంచ�. 



 వ� వ����  సంబం�ం�,  ��  ��ం�ల�  సంబం�ం�..మనం  �యగ��న�  ఏం�  ? 
 మనం  అ��రంల��  వ�� న  త�� త  ��న�  ఏం�  ?  అన� �  గమ�ం�న�ౖ��..  మనం 
 �యగ��న�..  ద��  వ� వస��  ��� �ంచటం.  మనం  �యగ��న�...  ��� 
 అ�గ���  అండ�  �లవటం,  �ణ� �న  ��� ���  పగ���  ఇవ� టం.  మనం 
 �యగ��న�...�ణ� �న  �త���,  �ణ� �న  ఎ���,  ���మం�ల�  �� 
 హ�ం�  ����  ���టర �  �� �  ��ం�  ఇవ� టం.  మనం  �యగ��న�...  ��  
 �క��ష� �  �త�  ����  ��ల�  ��మ�� ��  అం����  ఉం�ట��  �యగలగడం. 
 మనం  �యగ��న�...  �ప�  �ద  �తన�   అన� ం  ��� �  ��...  అన� �  ఆ�చన  �యడం. 
 ఆ  ��  �ల��  మం�  చ���  చ���ం��� �  ��  అన� �  ఆ�చన  �యడం.  ఆ 
 ��ంబం� అ�� �తల� �ంఛ�  అం��ం� ��? అన� � ఆ��ంచటం. 
 మనం  �యగ��న�...  ఆ  ఇం��   అక�   ���మ� ల�  అమ�   ఒ�,  ఆస�,  ��త,  ఉ�త  ఇళ�  
 ప�� � వం�� ఇవ� గ��� ?  ��? అన� � ఆ��ంచటం. 

 మనం  �యగ��న�...  ��  ���  మ�  �.  5  �ం�  �.15  వర�  అదనం�  �ం� 
 ఇ�� �� న ప���� ��� �గ��� ? �� ? అన� � ఆ��ం��. 
 మనం  �యగ��న�...  ��జకవ�� ��  ఇప� ��  ఒక  ��మ�   అం����  �  పం�...  మ�క� 
 �� ఈ నవంబ�� పం� ఏ�� � �యటం. 
 మనం  �యగ��న�...  ఖ��   భ�ంచ��  ��ల�  �ప�త� ం  ఖ�� �  2  ల�ల  ���  ��ం�, 
 ���� �� ��ం� ��� చరణ �యడం. 
 ��ల�  ఇ�ం�  ��  ��లం�...  మన  అ���  క����  ప�� �  ?  ��  ?  అన� � 
 �����. 

 గడ�న  40  �ల��  �ప�  �తన� �  మన��  �����,  �ప�  ��ం���  ��  మం� 
 ��లన�  తపన� ఇవ��  మన���� ఆ�చన ��, , �ప� అ���� మం� ��ం. 

 మం�  �యగ����?  ��?  అన� దగ �ర  �ం�  ���  అ�  గర� ం�  ����� �. 
 ఇవ��   ���  దయ  వలన  �యగ��ం.  ఇం�  మం�  ��  అవ�శం  ���  ఇ�� ల� 
 మన�� ���ం� �ల� ���ం��� న� �ఎం �పసంగం ��ం��. 


