
 27.02.2023 
 అమ�వ� 

 �ఎ�� �  �� భ�� – �ఎం ���  

 ఇప� �� వరస� ��� ఏ��, ఈ ఏ��� �� �డత� 

 �తన� ల�  ఒ�� క� ��  ఏ�  �.  13,500  ��� న  వ�స�  3  ఏ��   ��  భ��  –  �ఎం  ���  
 �యం  అం�ంచడం�  ��  ���  ఏ��  ఇప� ��  �ం�  �డత��   ఒ�� క� ��  �.  11,500 
 ��� న �యం అం�ం�న �� �ఎ�  జగ�  �ప�త� ం 

 ��  ��  �డత�  ఒ�� క� ��  మ�  �.  2,000  ��� న  ��ష��� ప �ం�  51.12  ల�ల  మం� 
 �తన� ల  ����   �.  1090.76  �ట�  ��  భ��  ����   (28.02.2023)  �ం��  ���  
 ���� బట�  ���  ��� �� ����  జమ �య�న�  �ఎం �� �ఎ�  జగ�  

 �శం�  ఎక� �  ��  �ధం�  �ంత  ��  �����ం�న�   ��ల�  ��  అ���న  ఎ� �, 
 ఎ� �,  ��,  ����,  ��  ���,  ఆ� �ఎ� ఆ�   అట�,  ���య  ��� 
 �����ం�న�   �తన� ల�  ��  �ఎ�� �   ��  భ��  ��ంద  పంట  ���బ�  ఖ��  
 ����   త� �ం�ం��  ఏ�  �.  13,500  ��  భ��  �యం  అం���న�   ఏ�క  �ప�త� ం, 
 ఇ�� �  అం���న�   �యం  �.  1,090.76  �ట��  క��  ఈ  ��న� �ళ� �  ��  �ఎ�   జగ�  
 �ప�త� ం  �తన� ల�  అం�ం�న  �త�ం�  �వలం  �ఎ�� �   ��  భ��  –  �ఎం  ���  
 �యం ��త� �. 27,062.09 ��� 

 ��� న ��క��  �ం��, �ట ఇ�� న ��క��  �న� � �తన� ల� �యం 
 �� ����� ��� ం� – ఏ� �. 12,500 – 4 సంవత� �� – �. 50,000 
 �� �ఎ�  జగ�  �ప�త� ం ఇ��న� � ఏ� �. 13,500 – 5 సంవత� �� – �. 67,500 
 �తన� � అదనం� అం���న�  �త�ం �. 17,500 

 ��  భ��  ��ంద  అ���న  �ప�  ��  ��ం���  ఏ���  అం���న�   ��  భ��  �యం 
 �. 13,500 
 �ద� �డత – ఖ��  పంట �� �ం� – � �ల� �. 7,500 
 �ండవ  �డత  –  అ��బ�   �ల�  ఖ��   పంట  �త  సమయం  మ��  ర�  అవస�ల  �సం  �. 
 4,000 
 �డవ �డత – పంట ఇం�� వ��  సమ�న, జనవ�–��బవ� �ల� �. 2,000 

 గతం�  ఎన� �  ��  �ధం�  ��ధ  పథ�ల  �� �  ఈ  ��ళ�   ��� �  �ల��   �తన� ల� 
 జగనన�  �ప�త� ం అం�ం�న �యం �. 1,45,751 ���. 

 ��  సం�మ�  �� యం�  పంటల  ��క��   ���బ�  �యం  �సం  �ఎ�� �   ��  భ��, 
 �త�నం  �ం�  పంట  అమ� కం  వర�  ��ల�  ��మం�  తమ  గడప  వద��  �వలం�ం�� 
 �ఎ�� �   ��  భ��  �ం���,  ఈ  ���   �  న��  ���న�   ��ల�  పంట  ���,  �� 
 �����ష�,  స�లం�  పంట  ���  ���ం�న  ��ల  తర�న  ���  వ��  �ప�త� �  �����  
 �ఎ�� �   ��� వ��  పంట���,  ��ల�  ��  �రం  ��ం�  ���  ఖ��   �ప�త� � 



 భ���   �ఎ�� �   ఉ�త  పంటల  ��,  ఏ  �జ� �  జ��న  పంట  న����  ఆ  �జ�   ����� 
 ఇ� ��   స�� �,  క�స  మద��  ధరల�  పంట  ఉత� ��ల  ����,  �తన� ల�  పగ��ట  9 
 గంటల  �ణ� �న  ఉ�త  ��� �   అం�ం��  �ఎ�� �   ఉ�త  వ� వ�య  ��� �   పథకం, 
 వ� వ�యం�  ఆ��క  యం��ల  �రత�  ���ం��  �ఎ�� �   యం�త��  పథకం,  ప��, 
 ��� ,  ఉ��,  అర�,  బ���,  5  ర�ల  ����� ల�  స�  26  పంటల�  పంట  ��న�� � 
 మద��  ధరల  �పకటన,  �.  3  �ల  �ట��  ధరల  ���కరణ  ��  ఏ�� �.  ఏ��  �డ��  వ���, 
 సమృ��� పంట�, ఒక�  కర� మండలం �పక�ం� ప���� �� ���. 

 గత  �ప�త� ం�  అర�ర�  �త���,  ఎ��ల  పం��,  ��  � ��� �  ఎ�� �  వ���, 
 ఎంతమం��  వ���,  ఎంత  వ���  ��య�  ప����.  ఆ����యం�  పంట  న��ల  అంచ�, 
 అ�న  ���  ప��రం,  ఏ��  �డ��  కర�,  ఐ�ళ� �  1,623  కర�  మండ�ల  �పకటన, 
 ��ల� ����� ధర క�� ం�ల� ఆ�చన ��. 

 �తన� ల� ఇ� ��  స�� � 

 2022  ��ంబ� �  �ం��   ���   �ప�వం�  ���న  ��  వ���,  వరదల  వల�  పంట  నష�ం� 
 ��  �ల  �త,  ఇ�క  �టల  �రణం�  నష���న  91,237  మం�  వ� వ�య,  ఉ�� నవన 
 �తన� ల�  �.  76.99  �ట�  ఇ� ��   స�� ��  ర�  2022  ��యక  �ం�  ��  (28.02.2023) 
 బట�  ���  ��� �� ��ల� జమ �య�న�  �ఎం �� �ఎ�  జగ�  

 ��  జమ  ���న�   �.  76.99  �ట��  క��  ��  �ఎ�   జగ�   �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  �� 
 �ం�  ఇప� �వర�  �పకృ�  �ప��� ల  వల�  పంట�  నష���న  22.22  ల�ల  మం� 
 �తన� ల� అం�ం�న �త�ం ఇ� ��  స�� � అ��ల �. 1,911.78 ���. 

 �తన� �  అండ�  ��  �ఎ�   జగ�   �ప�త� ం...�పకృ�  �ప��� ల  వల�  నష���న  �ప�  ��� 
 ��� ప��రం అం��, అ� స�లం� అం�� 

 ఏ  �జ� �  జ��న  పంట  న����  ఆ  �జ�   ������  నష�ప��రం  �����మన�   �ట 
 మ��� �ల����ం�...��ల� ఇ� ��  స�� � 

 గత �ప�త� ం�...�� 

 అ����యం�  పంట  న��ల  అంచ�,  అ�న���  ప��రం.  �తన� �  ��త���  ఉ�� �ల 
 ���   ���  ఏళ�   తరబ�  ఎ�����  నష�ప��రం  అం��ం�  ��  ��య�  ����. 
 ���   సంద�� ��   ����  ఎ����,  మ����   సంద�� ల�  �ం�,  ��  �జన�  త��త� 
 �యం  అం��.  అర�ర�  అం�  ఆ  ప�����  ��  మధ� వ���,  ద��ల�  లం�� 
 ఇ�� �� న ప����. 

 మనంద� �ప�త� ం�...�� 

 ����యం�,  అ���వ�  �����ం�  ఈ–���   ఆ�రం�  పంట  న��ల  అంచ�. 
 �రదర� కత�  �ద��ట  ���   ��మ  స��ల���   అ��ల  ����  �పద�� ం�  మ�,  ఏ 
 �జ� �  జ��న  పంట  న����  ఆ  �జ�   ������  ప�����   ���  ��  ����   జమ 
 ���న�  �ప�త� ం 



 ��... 

 అర�ర�, ఆలస� ం�, అ� �ంద�� �యం 
 2014  ఖ�� �  సంభ�ం�న  క���  నవంబ�   2015�,  2015  క���  నవంబ�   2016�  �యం 
 అం�ం�� 
 2015  నవంబ�,  ��ంబ�   �ల��   ���న  ��  వ��ల�  జ��న  �.  260.43  �ట�  పంట  న���� 
 అం�ం�న �యం ��� . 
 2016  క���  ��   2017�,  2017  క���  ఆగ��   2018�,  2018  ���  ����   న��ల� 
 ��బవ� 2019� �యం అం�ం�� 
 2018�  క��  వల�  ఖ�� �  �.  1,832.28  ���,  ర��  �.  356.45  �ట�  పంట  న���� 
 అం�ం�న �యం ���  

 మ� ��...ఏ �జ� � జ��న పంట న���� ఆ �జ� �� ప��రం 

 2020  ��� వర�  ���న  ��  వ���,  వరదల�  నష���న  1.57  ల�ల  మం�  ��ల�  �. 
 123.70 �ట� ఇ� ��  స�� � 2020 ఏ���  � అంద�త 

 2020  ఏ���   �ం�  2020  అ��బ�   వర�  ���న  ��  వ���,  వరదల�  నష���న  3.71  ల�ల 
 మం� ��ల� �. 278.87 �ట� ఇ� ��  స�� � 2020 అ��బ�, నవంబ� � అంద�త 

 2020  నవంబ�   �వ��  ���   ����   వల�  నష���న  8.34  ల�ల  మం�  ��ల�  �.  645.99 
 �ట� ఇ� ��  స�� � 2020 ��ంబ� � అంద�త 

 2021  ���ంబ�   �ల  �వ��  ���   ����   వల�  నష���న  35  �ల  మం�  ��ల�  �.  22.10 
 �ట� �యం 2021 నవంబ� � అంద�త 

 2021  నవంబ� �  ��  వ��ల  వల�  నష���న  5.97  ల�ల  మం�  ��ల�  �.  542.10  �ట� 
 �యం 2022 ��బవ�� అంద�త 

 2019  గత  �ప�త� ం�  ���  ���   వల�  నష���న  ఉ�� నవన  పంటల�  అదన�  ప��రం 
 91 �ల మం� �తన� ల� 182.63 ��� 2022 �� � అంద�త 

 ��  –  అ��బ�   2022�  ��  వ��ల  వల�  నష���న  46  �ల  మం�  �తన� ల�  �.  39.40  ��� 
 నవంబ�  2022� అంద�త 

 ��ంబ�   2022  �ం��   ���   వల�  నష���న  91  �ల  మం�  �తన� ల�  �.  76.99  ��� 
 �� (28.02.2023) అంద�త 

 �� 

 ��  ��ల�  ఎ�ం�  ��  జరగ��.  �స�వ  �����  ��  �యజ��ల�  ��త� 
 ల�� 



 �� 

 ఈ–���   ��  ఆ�రం�  పంట  న��ల�  ఇ� ��   స�� �  అం���న� ం�న  ��  ��ల� 
 �� �స�వ ����లంద�� ల�� 

 �� 

 �తన� ల� ల����ల ��� ���� ����� �� ����, �రదర� కత� �తర 

 �� 

 ల����ల  ����  �ష�   ఆ��   �ర�  ��  భ��  �ం����   �పద�� ��న� ం�న  ��మ 
 ����� ��� తమ �వ�� ����, ��� �క�� ��� � ���� ����� 


