
 ���� ప��� �పకటన 

 �య�� � ఉ�త పంటల �� పధకం �ంద ఇప� � వర� �.6,685 ��� ���ం�ం 

 • ఆత� హత�  ���న�  �ప� �� ��ం��� నష� ప�����  అం����� ం 

 • 1075 �ట� �.ల� ��� ఇ��ష� పధ��� �న:��రం�ం�ం 

 • ఆ�� �� ��ల� ట�� � 600�.� వం�న అదన� �యం అం�ం�ం 

 • వ��ల� వ���� �బ� �న�  ��ల� 85�తం స�� �� �త��� 

 ��ష� వ� వ�య ����� � ��� �వర �న��� 

 అమ�వ�,13  ��:��ష�ం�  �య�� �  ఉ�త  పంటల  ��  పధకం  �ంద  ఇప� �  వర� 

 �.6�ల  685  �ట�  �.ల�  ���ం�మ�  ��ష�  వ� వ�య,సహ�ర,��� �ం�,  ఆ�ర��� 
 ����� �  ���  �వర �న���  �ల��ం��.�ధ�రం  అమ�వ�  స��లయం  �ల�వ  ��� 

 �ప�ర  ��గం�  ఏ�� �  ��న  ���  స��శం�  ఆయన  �����  ఈ�ప�త� ం 

 అ�����  వ�� క  వ� వ����  �ఖ� ం�  ��ంగ  సం����  అత� ంత  ���న� త�  ఇ��  

 అ�క  ��త�   �ర� �క��,పధ�ల�  �ప�శ���  �జయవంతం�  అమ�  �యడం 

 జడ���ంద�  ��� �.అ��  �ప�త� ం  ���న�   మం�  ప�ల�  �రదజ��  ల�� ం� 

 �ప�ప�  �త�  ��� ���  సంస�ల�  అ��  �����  �ప�త� ం�  ���� 

 ఆ�పణ�,�మర� �  ����� ర�� �.��ఆ��   ���  �క���  �య�� �  ��  పధకం 

 �ంద  ల�  �.�  స�యం  అం�ం�ల�  �ఖ� మం��  �య�.జగ�� హ�  ���  ఆ��ం�ర� 

 మం��  స� ష�ం  ���.�య�� �  ఉ�త  పంటల  ��  పధకం  �ంద  ���  ���ం��� న 

 ��,�ం�ద  �ప�త� ం  ���ం��� న  ��,  ��ష�  �ప�త�   ��  �త�ం  ��  �తం 

 �ప�త� �  భ�ం�  ఇప� �  వర�  �.6,685�ట�  �.ల�  ఉ�త  ��  �ంద  ���ం�మ� 

 ��� �. 

 ��ష�ం�  ఆత� హత�   ���న�   �ప�  ��  ��ం���  స�లం�  నష�  ప��రం  అం�ంచడం 

 జ���ంద�  వ� వ�య�ఖ  మం��  ���  �వర �న  ���  స� ష�ం  ���.  ప����  �� 

 �స�కం,��ఆ��   ���  ఉం�  నష�  ప��రం  అంద�ద�  ��ం�  ���ం�ల�  �ప�ప� 

 �తల�  మం��  స��  ����.గత  �ప�త�   హ�ం�  ఆత� హత�   ���న�   �� 

 ��ం�ల�  5ల�ల  �.�  వం�న  నష�  ప�����   అం���మ�  �పక�ం�  �వలం 

 ల�న� ర  �.�  ��త�  ఇ��   �గ�  ��న� ర  ల�ల  �.�  తహ��  �ర�  వద�  ��ం� 

 అ�ం�  �  ఉం�  ���  వ��   వ���  ����  త�� త  ఎప� ��  ఆ�గ�  ��న� ర  ల�ల 

 �.�  ఇ��   ప����  ఉం�ద�  అ�� �.  ��  ఈ�ప�త� ం  అ�����  వ�� క  ఆత� హత�  
 ���న�   ��  ��ం���  ప�����   7ల�ల  �.ల�  �ం�  స�లం�  ఆనష� 
 ప����� అం�ంచడం జ���ంద� మం�� �వర �న ��� స� ష�ం ���. 



 2014  �ం�  31  �  2019  వర�  ఆత� హత�   ���న�   ��ల  ����  �న:ప��లన  జరప� 

 �స�వమ�  ��న  471  మం�  ��  �ం�ం�ల�  23�ట�  55  ల�ల  �.ల� 

 నష�ప����� అం�ం�మ�  వ� వ�య��మం��  ���  �వర �న���  ��� �.అ�  �ధం� 

 2019  ��  1  �ం�  2019  �శంబ�  31  వర�  ఆత� హత�   ���న� 311  మం�  �� 

 ��ం�ల�  7ల�ల  �.�  వం�న  21�ట�  77  ల�ల  �.ల  ప�����   అం�ం�మ� 

 ��� �.2020�  277  మం��  19.39  ���,2021�  211  మం��  14.77  ���,2022�  ఇప� � 

 వర�  51  మం�  ��  ��ం�ల�  3�ట�  57  ల�ల  �.�  క��  ఈ�ప�త� ం  వ�� క  ఇప� � 

 వర�  1321  మం�  ���  ఆత� హత�   ���న�   �ం�ం�ల�  83�ట�  5ల�ల  �.ల�  నష� 
 ప��రం�  అం�ం�న��  మం��  �వర �న  ���  �ల��ం��.గత  �ప�త�   �లం�  క��,�� 

 ఆత� హత� �  సర� ��రణం  ��  �య�  జగ�� హ�  ���  �ఖ� మం��  అ�� క  వ��� 

 స�లం�  ప��ండ�  ఇప� �  వర�  ఒక�   క��  మండ��� ��  �పక�ంచ�న�  మం�� 

 ��� �� �. 

 గత  �ప�త� ం  ���  ఇ��ష�  �  800  �ట�  �.�  బ���  ������ ��ంద�  ఈ�ప�త� ం 

 వ�� క  1075�ట�  �.ల�  ఈపధ���   ���  ��రం�ంచడం  జ��ంద�  వ� వ�య  ��మం�� 

 ���  �గవర �న  ���  �ల��ం��.అ�  �ధం�  ఆ��  ��  ��ల�  85�ట�  �.�  ��� ం� 

 ట�� �  600  �.�  వం�న  అదన�  �యం  అం�ంచడం  �� �  ���  అ�� ��� 

 ఆ��ం�న� �� ��� �. 

 వ��ల నష�ం అంచ�ల �ప��య �న���ం�-స�లం� 85�తం స�� �� వ� �త��� 

 ��ష�ం�  ఇ�వల  సంభ�ం�న  ��  వ��ల  వల�  ఇప� �  వర�  అం�న  ��ధ�క  ���క 
 �ప�రం  1800  ఎక���   వ���(��మ��)�బ� �న� ��  ����ంద�  నష�ం  అంచ� 

 ఎ�� మ�ష�  �ప��య  �న���ంద�  వ� వ�య�ఖ  మం��  ���  �వర �న  ���  ���� 

 �వ�ం��.వ���(నర� �)�బ� �న�   ��ల�  85�తం  స�� ��  వ�  �త��ల�  త� ర� 

 పం��  �యడం  జ���ంద�  ��� �.అ�  �ధం�  ఇతర  పంట�  �బ� �ం�  గతం� 

 అవలం�ం�న  ���ల  �ప�రం  �జ�  ���  ��  త�న  పంటనష�  ప�����   ��ం��� 
 అం�ంచడం జ���ంద� మం�� స� ష�ం ���. 

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


