
స��ాలయం, నవంబ� 27 : స��ాలయంల� �క��ారం జ����న �ాష� � మం�� మండ�          
సమ���శంల� �సుక�న� �ర�య�లను �ాష� � వ�వ�ాయ �ాఖ మం�� క�ర�ాల కన�బ�బ�         
ప�� �ిట� ��� ల� �ర���ం�న �ల�కర�ల సమ���శంల� �వ��ం��ర�. మం�� కన�బ�బ�         
మ�టల�� ��... 
�వ� త��ాను ప���వం, �ాష� �ంల� వ�ా� ల�, పంట నష�ం��ౖ ������ �స� ృత చర� జ����ం��.           
��ధ ��ా ం��ల�� క����ిన వ�ా� ల�, జ����న న�ా� �� ������ క� అ���ార�ల� �వ��ం��ర�.         
నవంబ� 23–26 మధ� ��ల�� ర�, ప��ాశం, �ాయల�ీమ �ల�� ల�� 288.8 ����టర�         
వర��ాతం క����ింద� అ���ార�ల� �ె��ార�. �ా��రణ వర��ాతంల� �� ���� 188�ాతం        
అ��కం�ా క����ింద� ��ల���ం��ర�. ��ల�� ర�ల� 2, �త�� ర�ల� 5, ��ౖయ�ా�� కడపల� 2,          
ప��ాశంల� 1 మండల�ల��  అత���క వర��ాతం క����ిందన� అ���ార�ల�. 
ఇప�ట�వరక� అం��న సమ���రం ��రక� 664 ఇళ�� మ���ాయ�, 673 ఇళ��         
�ెబ�����యన� అ���ార�ల� �ె��ార�. 147 స�యక ���ాలను �ె����మ� అ���ార�ల�        
�ె��ార�. 10 ��ల మం������ౖ�ా ఇందుల� ఉ���ర� �ె��ిన అ���ార�ల� 
నవంబర� 26వ �ే�� ఉదయం వరక� అం��న ��ా థ�క �వ�ాల ప��ారం 29,752 ���ా� ర�ల�           
పంట నష�ం జ����ంద� ��ల���ం��ర�. 
16,290 ���ా� ర�ల� వ��, 7362 ���ా� ర�ల� �నుమ�, 3571 ���ా� ర�ల� ప�� , 2,529 ���ా� ర�ల�           
ఇతర పంటలక� నష�ం జ����ంద���ర�. 
ప��ాశం �ల�� ల� 10,300 ���ా� ర�� , �త�� ర�ల� 10,166 ���ా� రర�� , ��ౖయ�ా�� కడప �ల�� ల�          
4886 ���ా� ర�� , ��ల�� ర�ల� 4400 ���ా� ర� ��ర పంట నష��� �నట�� మం��వ�ా� ���         
అ���ార�ల� �ె��ార�. 1371 ���ా� ర�ల� ఉ���నవన పంటల� క��� �ెబ�����య�        
��ల���ం��ర�. ప��ాశం, �త�� ర� �ల�� ల�� 175 ��.� ��ర ��డ�� �ెబ�����య�, ��ల�గ�          
��ట�  గండ��  ప��� య�, �దు��  సరఫ�ాక� అంత�ాయం క���ంద� ��ల���ం�న అ���ార�ల� 
�ీఎం ��తృత�ంల� ������  �ర�య�ల�: 
  
1. ���� వ�ా� ల� �ారణం�ా స�య ���ాల�� ఉన��ా���� ర�.500 ��ప��న ఇ�ా�ల�          
మం��వర� సమ���శంల� అ���ార�లక� ఆ�ేశం. 
2. ����ంబ� 15 కల�� పంట న�ా� �� ��ా� ��ం��ల�, ����ంబ� 30 ��ట��� బ���త�లక�           
ప���రం అం��ం��ల� ఆ�ేశం. 
3. పంట నష��� �న ��ా ం��ల�� ... 80�ాతం స������ౖ �త���ల� సరఫ�ా�ేయ�ల� ఆ�ేశం. 
4. ఆ�ి�నష�ం, ��ా ణన�ా� ల� ఉంట�.. మ�ర�దర��ాల ప��ారం �ా���� త�ర�ా ప���రం అం��ం�ేల�          
చూ��ల� ఆ�ేశం. 
  
����ంబ�  25న నవర���ల� – ��దలంద���� ఇళ��  ��ా రంభం 
������  ఆ�దం 
30.6 ల�ల మం���� ఇళ�పట�� ల� ఇవ�నున� ప�భ�త�ం 



ఇందు��సం ర�.23 ��ల ��ట�  �ల���ౖన 66,518 ఎక�ాలను ��క��ం�న ప�భ�త�ం 
అందుల� 25,193 ఎక�ాల� ప�భ�త� భ�� �ా�ా, 22,342 ఎక�ాల� ��ౖ���ట� భ�� 
ప�సు� తం ల����ర�ల�� �� �ాం పట�� ల� పం�ిణ� 
��ర��  ��సుల� ప���ా�రమ�న త�ా�త క����న�్  ���  ఇవ�డం జర�గ�త�ం��. 
11 ��ల పం����ల��  17,500 ల� అవ�� లల� ఇళ�  స�ల�ల� 
  
��ౖయ�ా��  – జగనన� �ాల�ల ��ంద ఇళ�  ��ా�ణం, ������  ఆ�దం 
28.3 ల�లమం���� ఇళ�� క��� కట��ం� ఇవ�నున� ప�భ�త�ం 
మ��ేళ�ల� ఇళ�  ��ా�ణం ప�����ేయ�ల� ల��ం 
���దశల� 8494 ల�అవ�ట�ల� సుమ�ర� 16 ల�ల ఇళ��  కట��ంచనున� ప�భ�త�ం 
ఒ��� య��� క� ర�. 1.8 ల�ల ��ప��న ���దశ ఇళ� ��ా�ణ���� ����ప� ర�. 28,800            
��ట��  ఖర�� �ేయనున� ప�భ�త�ం 
��దల ఇళ�క� ఉ�తం�ా ఇసుక సరఫ�ా 
18 ��లల�� , 2022 �� ��ట��� �దట� �డత ఇళ� ��ా�ణం ప�����ేయ�ల� ల��ం�ా           
��ట�� క�న� ప�భ�త�ం 
����ంబర� 25 నుం� �దల���ట�� ��ండ� �ా�ాల�ాట� ప����� ల� ��ప��న ఇళ�          
��ా�ణం��ా రంభం 
175 ��జకవ�ా� ల��  �దల� �ానున� ఇళ�  ��ా�ణ పనుల� 
����న 13 ల�లక� ��ౖ�ా ఇళ� ��ా�ణ��� 2021 ����ంబర�ల� ��ా రం�ం� 2023 ��ట���           
ప���� �ేయ�ల� ల��ం. 
  
భ�మ�ల సమగ� �� స��� ��ా జ�క�� క� ������  ఆ�దం 
��ౖయ�ా�� జగనన� �ాశ�త భ� హక�� మ��య� భ� ర�ణ పథకం ��ంద సమగ� స���,            
����ంబ�  21 నుం� స��� ��ా రంభం 
ప���� �ాం���క ప��జ�� ���� �����ంచుక�� �ో�ను� , ��వర�� , బ��  ���షన�  ఏ�ా�ట��� స��� 
స��� �ాళ�ను ���త�లక� ఉ�తం�ా ఇవ�నున� ప�భ�త�ం 
ర�.927 ��ట��� ల��ం�  స��� ��ా జ�క��  
  
ల��ం�  కన�ర��  చట�ం సవరణ��సం ఉ�ే��ం�న మ��ా���క� ������  ఆ�దం 
2006 ��ట� చట�� �� సవ��ంచనున� ప�భ�త�ం 
ఇ��వర�� �����ౖ ఆ�����న�్  జ��� 
  
���ార�� న �ాగ�  పక��� ఉన� �జయప��� ��� ల� ���ి�ె��య�  ������ాల��, 
���  ���ం�, �ిబ�ం���� �ా�ర�ర� ��ా�ణం��సం �����ాఖక� భ�� ��ట��సూ�  ������  �ర�యం 
�త�ం�ా 21 ఎక�ాల� ఇవ�నున� ప�భ�త�ం 



  
�జయనగరం �ల�� క�ర��ాం మండలం �ేకరఖం��ల� ����జన ఇం����ం� �ాల�� ��సం        
105.32 ఎక�ాల ప�భ�త�భ�� 
�ాల��� ఏ�ా�ట� �ేసు� న� జ�ఎ� ట�య���క� దఖల�పడనున� భ�� 
  
2019 ఖ���  నుం� ���త�లక� ఉ�త �మ� అమల�క� ������  అం���ారం 
2019 –20 ఖ��� క� సంబం��ం� పంటల �మ� ����ంబ�  15న పం�ిణ� 
  
మ��ళల�� ఆ���క �ా�లంబన, సు�ి�ర ఆ���క ప�గ���సం అమ�� ��గ�ా�మ�ం�� �ేపడ�త�న�         
�ార�క�మ���� ������  అనుమ� 
����ంబ�  2 నుం� అమల�� �� �ార�క�మం 
�ేయ�త, ఆస�ా ల����ర�ల�� ఆప�ను� ఎం�ిక �ేసుక�న� మ��ళలక� ఆవ�ల�, ���ెల         
య��ట�ను పం�ిణ� 
��ౖయ�ా��  కడప, �త�� ర�, ప��ాశం �ల�� ల�� � 400 � �ామ�ల��  �దట ��ా రంభం 
  
ఇ�ే �ార�క�మం ��ంద �����ల�, ��కలను పం�ిణ� 
2.49 ల�ల య��ట��  పం�ిణ��� �ా�ా�చరణ ప�ణ��క, ������  ఆ�దం 
14 �����ల� ల��� ��క�ిల�ల�, ఒక ������� త� ల��� ��క�� త� క��ి ఒక య���  
����ంబ�  10 నుం� పం�ిణ� �ార�క�మం ��ా రంభం 
  
�ాష� �ంల� ��ణ����న ప���ణ� ఉత��� , పం�ిణ�, ధరల �యంత�ణక� ఉ�ే��ం�న �ల��         
ప���ాదనలక� ������  ఆ�దం 
అ��ం��  సమ����ాల�� �� �ల��  
  
అనంతప�రం �ల�� ��ను��ండల� �����ల ��ంపకం ��ంద�ంల� ��ణ ��ంద�ం�ా మ�ర������         
������  ఆ�దం 
�����సం ర�.2.5 ��ట��  ఖర�� �ేయనున� ప�భ�త�ం 
  
ఆంధ�ప��ే�  �ిష���  య��వ���ట� చట�ం–2020 ��సం ఉ�ే��ం�న �ల�� క� ������  ఆ�దం 
�ాష� �ంల� �ిష���, ఆ�ా� �ాగ� రంగంల� సమ� �ా�వృ����� �ోహదపడ�త� �ప�ణ�లను,        
��� ��షన�సు� ల తయ�����సం య��వ���ట� ఏ�ా�ట� 
ఈ య��వ���ట� నుం� ����� ��ర��ల�, �ీ� ��ర��ల� 
  
ఉత��ాంధ� �ాగ��ట� ��ా జ�క�� ల�, అ�వృ��� �ా�����ష� ��ట�� (య�ఐ�ీ���ీఎ� ) ��ర���        
���ష�  పర��  ����క�  ఏ�ా�ట� 



������ �ష� క� ������  ఆ�దం 
  
ఆంధ�ప��ే� పల��డ� ఏ��య� ��� � �ట���ష� ��ా జ�క��్ �ా�����ష� ��ట�� ( ఏ�ీ          
�ీఏ��ఎం�ీ�ీఎ� ) ����ట ఎ�ీ�� ఏ�ా�ట�క� ������  ఆ�దం 
ఇందుల� ��గం�ా గ�ంట�ర� ��న� ఎక�్ ట�న�� �ీ�ం, ��ౖయ�ా�� – ���������� ఇ����ష�           
�ీ�ంల� 
  
కృ�ా� – ��ల�� ర� ��ల�ౖ�ట� �ట���ష� ��ా జ��� �ా�����ష� ��ట�� (ఎ�ీ ����ఎ� ఎం�ీ�ీఎ� )         
ఎ�ీ���ా ఏ�ా�ట�, ������  ఆ�దం 
  
���ం ������ట�ష�, ఇంప���  ��ం�  ��ా జ�క�� క� ���  –2, 3క� ������  ఆ�దం 
ర�.776.5 ��ట�  ప���ాల�� పర���న అనుమత�లక� ������ ఆ�ద మ�ద� 
�ధుల� సమక�ర�నున� ప�పంచబ��ంక� 
  
�� మ�ల, కండల�ర� �ాల� �ామ�ా� ��� 12��ల నుం� 24��లక� ��ం�ే పనుల��సం ఇ��న          
ప���ాల�� అనుమత�లక� ������  ఆ�దం 
45 ��.�. ��ర �ాల� పనుల�, ��ండ� �����ల� స� పల� పనుల� 
�����సం సుమ�ర� ర�.918 ��ట��  ఖర�� 
  
అనంతప�రం �ల�� ���� వ� బ�ల���ం� ��జ�ా�య� ల� ప�����ా� �ల� 10 ట�ఎం�ీల �ట��         
�ల��ేయ����� చర�ల� 
మ�ంప� బ���త�లక� స�య, ప�న�ా�ాస �ార�క�మ�ల��సం ర�.240.53 ��ట��       
ఇ�ే�ందుక� ������  ఆ�దం 
4 � �ామ�ల ప����ల�� 1729 క�ట�ంబ�ల�� � ��ా��ిత�లక� ప���రం 
  
ప��ాశం �ల��  �ాళ��ాడ� ��జ�ా�య�  ����  �ీడ�  �����  �స�రణ పనులక� ������  ఆ�దం 
����ప� 100 ��.� ��ర �ాల� �ామర��ం ��ంప� 
�����సం ర�.632 ��ట��  ఖర�� �ేయనున� ప�భ�త�ం 
  
ఏ�ీ ���ం� య��� –1974 ను చట�� �� సవ��సూ� జ����ే�ిన ఆ�����న�్ ప��ారం �ల�� ను           
�ానున� అ��ం�� సమ����ాల�� ప���శ��ట�� చట�ర�పంల� �సుక��ా�ాల� �ర�యం, �����        
������  ఆ�దం 
ఆ� ల�ౖ�  �దం, ���ం� ల��ౖ ప�����ా ఉక���ాదం ��ాలన� ������  
  
ర�.25��ల ��ట��� ఆంధ�ప��ే�  ����  �ెవల� ��ం�  �ా�����ష�  ��ట�� క� ������  ఆ�దం 



  
��న�నర�� , ఉ�ో�గ�ల ��ఏల �ె��ంప�నక� ������  ఆ�దం 
��న�నర�క� 3.144 �ాతం ��ంప�, �ల�ౖ 2018 నుం� వ���ంప�, జనవ�� –2021 నుం� �ె��ంప� 
జనవ��, 2019 నుం� మ�� 3.144�ాతం ��ఏ ��ంప� వ���ంప�, 2021 �ల�ౖ నుం� �ె��ంప� 
�ల�ౖ 2019 నుం� మ�� 5.24 �ాతం ��ఏ ��ంప�, జవ�� 2022 నుం� �ె��ంప� 
  
ఉ�ో�గ�లక� �ల�ౖ 2018 నుం� 3.144 �ాతం ��ఏ ��ంప�, 2021 జనవ�� నుం� �ె��ంప� 
జనవ��, 2019 నుం� 3.144�ాతం ��ం�న ��ఏను �ల�ౖ 2021 నుం� �ె��ంప� 
�ల�ౖ 2019 నుం� ��ం�న 5.24�ాతం ��ఏను జనవ�� 2022 నుం� �ె��ంప� 
  
��ౖయ�ా�� కడప �ల�� ��ప���� ‘‘��ౖయ�ా�� – జగనన�’’ ���ా ఇండ�ి� �య� హ� (           
��ౖజ�ఎంఐ��� )క� �ా��లక� ������  ఆ�దం 
��లమం���� ��ప���� ఇండ�ి� �య�  హ�  ����ా ఉ�ా�� క��ంచను���మ���ర�. 
2019 ఖ���  ఉ�త పంటల �మ�క� ������  ఆ�దం 

· 2019 –20 ఖ��� �మ� ��ంద ర�. 1227.774 ��ట�ను వ�ే� ��ల           
(����ంబ� ) 15న  �ె��ంచనున� ప�భ�త�ం 
·        పంట�మ� వ�వస�ను సమ�లం�ా మ�����ిన ��ౖయ� .జగ�  ప�భ�త�ం 
·        ���త�ల� ర��ా� �ె�����  ��ల� పంటల �మ� అమల� 
· గతంల� అ��కం�ా ఉన� �ీ��యంను కట�� ��ల�క తమ పంటలక� �మ�         
క��ంచు��ల�� ప���ి�� 
· 2016–17 నుం� 2018–19 వరక� మ��ేళ�ల� ర�.871.26 ��ట�        
ర��ాయలను �ీ��యం�ా �ె��ం�న ���త�ల�, ఇప���� ప���ి�� ల�దు 
·        2019 ఖ���  నుం� ���త�ల తరఫ�న �ీ��యంను �ె��ం�న �ాష� � ప�భ�త�ం. 
· 2019 ఖ��� క� సంబం��ం� �త�ం ర�.1030.74 ��ట� �ీ��యంను        
ప�����ా భ��ం�న �ాష� � ప�భ�త�ం. 
· ���త�లక� �ీ��యం ��రం త���ంచడ�� �ాదు, �మ� ��ందక� �స� ృతం�ా         
�ాగ� వ��న ప���ి��. 
· ���త�లక� ప��జనకరం�ా ఉ�త పంటల �మ�ను �సుక� వ��న        
ప�భ�త�ం. 
· పంటలక� �మ�ను �ేసు���ాలంట� ���త�ల� గతంల� క��ల� నుంచు�        
�ీ��యం కట�� ��న ప���ి��. ఈక�ా� లక� ��లవ� �ె�ి�న ప�భ�త�ం. 
·        పంటలక� ఇ–� �ా�  �ే���  ��ల�.. ఆ ��ంట�� పంటల �మ� ��ందక� వ��నట�� . 
· ఆత�ా�త ���త�లక� పంట ప����ా�� �ె��ం�ే బ�ధ�తను ప�����ా భ�జ�న         
��త�� క�న� ప�భ�త�ం. 



· � �ామ స��ాలయ�ల�, ఆ�����ల ����ా ఈ వ�వస�ను సమర�వంతం�ా        
న���ిసు� న� ప�భ�త�ం. అత�ంత �ారదర�క పద��ల�, ���త�లక�      
ప��జనకరం�ా వ�వస� . �ేశంల��� ఇల�ంట� వ�వస�  ఉండడం ����ా��. 
· 2016 నుం� 2019 వరక� మ��ేళ� �ాల���� �త�ం క��ి ��వలం          
60.84 ల�లమం�� ���త�లను ఈ పంటల �మ� ��ందక� �సుక� వ��� ,         
2019–20 ఒ�� ఒక� సంవత�రంల� ఈ ప�భ�త�ం 58.77 ల�ల మం��         
���త�లను ఉ�త పంటల �మ� ��ందక� �సుక� వ��ం��. 
· 2016 నుం� 2019 వరక� మ��ేళ� �ాల���� �త�ం క��ి 70.71 ల�ల           
���ా� ర�� ఉ�త పంటల �మ� ��ందక� �సుక� వ��� .., 2019 –20 ఒక�          
ఏ����ల��� 56.82 ల�ల ���ా� ర� ��ర ఉ�త పంటల �మ� ��ందక� �సుక�          
వ���ర�. 
· ఆ మ��ేళ�ల� �మ� �ల�వ ర�. 37,453.79 ��ట�� అ��ే, ఈ ఒక�           
ఏ����ల��� ర�. 37,721.57 ��ట�� . 
· ఆ మ��ేళ�ల� ���త�ల��ౖ �ీ��యం ��రం ర�. 871. .26 ��ట�� అ��ే ,            
ఈ�ా�� ���త�లనుం� ��వలం ఒ�� ఒక� ర��ా� వసూల� �ే�ి ��రం ల�క�ం��          
�ే�ార�. 
· 2016 నుం� 2019 వరక� మ��ేళ� �ాల���� �త�ం క��ి �ాష� �          
ప�భ�త�ం �ీ��యం ��ంద తన �ాట��ా ర�. 1179.24 ��ట� �ె����� , 2019          
–20 ఒక� ఏ����ల���  ర�. 1030.74 ��ట��  �ె��ం��ర�. 

 ఈ సమ���శంల� �ాష� � సమ���ర, ��ర సంబం��ల �ాఖ క�షన� ట�.�జయక�మ��         
�����  �ాల�� ���ర�. 
 
 


