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 అమ�వ� 

 ఏ�� వ� వ�య రంగం� �ప��న� �ర� �క�� ఇతర ����ల� ��రణ 

 ఇ–���ం�  ��నం అత� ంత ��త� �� 

 ఇతర ������� అమ� ���� న అవసరం ఉం� 

 �పకృ� �ద� ం, అ�� ఇ� �� ఫం�  �షయ�� ఏ� �� � ��యకం 

 �ఖ� మం��� �ం�ద వ� వ�య �ఖ మం�� న�ం�ద �ం�  �మ�  �పశంస� 

 *��ష�  �ప�త� ం  అమ�  ���న�   ఉ�త  పంటల  ��  పథకం��  �ప�నమం��  ఫస�   �� 

 �జన * 

 �ఎం �చనల�ర� �ర�దర� ���  ప� ��� �, ��� � 

 అమ�వ�: 

 – ��ష�ం� పంటల �� పథకం�� �ప�నమం�� ఫస� �� �జన 

 –  ��ల�  గ�ష�  �ప�జ��  ���� �  ఉం�లం�  �ఖ� మం��  ��  �య� .జగ�   �జ��� 
 �ర� ఫస�  �� �జన� �ర�దర� ���  ��� �, ��� � 



 –  �� ం�  ��� లయం�  వ�� వ�   పద���  జ��న  ఈ  �ర� �కమం�  ���న�   �ఖ� మం��  �� 

 �య� .జగ�,  �� ���  �ం�  ���న�   �ం�ద  వ� వ�య�ఖ  మం��  న�ం�ద  �ం� �మ�,  ఇతర 

 ��ష�, �ం�ద �ప�త�  ఉన� �����. 

 –  �ం�ద  బృందం  ��ష�  పర� టన  సందర� ం�  �ఖ� మం��  �చనల  �ర�  ఫస�   �� 

 �జన �ర�దర� ���  ��� � ��న �ం�ద వ� వ�య �ఖ 

 – �పక�ం�న పంట��  ��లంద�� �� ఫస�  �� వ� �ం�� ��� �. 

 – ఇ–���  �వ�ల� �� పథ��� అ�సం��ం� ��నం. 

 –  వ� వ�య  పద���  ఆ�రం�  ��  ఎం��  ��  �షయం�  �లభ� త�  ����� న  �ం�ద 

 వ� వ�య�ఖ. 

 – ��వర� �  కవ�� అమ� ���న�  �� ��ష�ం� ఏ�. 

 వ�� వ�  స��శం� �ం�దమం��� �ఎం ఏమ�� రం�: 

 – ఫస�  �� �జన అంద�� వ� �ం� ��లం� ��నపరం� ���  ����  ఉం�: 

 – �ప��తం ��ష�ం� 10,444 ఆ�� �� ఉ�� �: 

 – �ప� ��మం� వ� వ�య �ర� �క�ల��  ఆ�� �ల ప��� జ����: 

 –  అ��కల� �   అ���ం�,  �� ం�ం�   కర�� ం�ం� �  ఆ�� ���   ప������ �.  ��మ 

 స��ల�ల� క�� ఆ�� �� ప������ �: 

 –  ���  ����న  �ప�  పంట�  ��  ��  �� �ం� �  ఇ–���   ����� ం,  �య�   �ం 

 �� ఇ�: 

 – �� దృఢ�న వ� వస� �� � ��� �క����� ం: 

 – అం���� ఉన�  ఇ– ���  ��� ����ం����: 

 –  ��  �����న�   �ప�  పంట��  ��  ప����  ���వ�� ం��  ఉన�   అడ�ం�ల� 

 �ల�ం�ం: 

 –��ష�  �ప�త� ం  తర�న  ���ం��� ం�  ��,  ���  ���ం��� న  ���యం�  �� 

 ��ష� �ప�త� � �����ం�: 



 –  ��ంత��   ఒక  వం�  ���  ���ం��� న  ��� ,  మ�  వం�  ��ష�  �ప�త� ం 

 ���ం��� న  ���యం�  �త�ం�  ��ం���   �ం���  ���యం�  ��ష�  �ప�త� � 

 భ���ం�: 

 –  ప����  ఇ�  ఉ��   ��,  అంద��  పంట  ��  ప��రం  అం�ల�  ల�� ం�  ���యం 

 �����  �ప�త� � �����ం�: 

 – �క�� �����న�  �ప� �� �� పంటల�� ప���� ��: 

 –���యం�  �ప�త� �  ���ంచడం  �� �,  ��  ����న  �ప�  పంట�  ఇ–���ం�  

 �యడం�� � ఉ�త పంటల�� పథకం అ�� తం� �ం�� ���ం�: 

 –  సన� ,  �న� ��  ���  తర�న  ���ం��� న  ���యం�  �ం�ద  ��ష�  �ప��� �  స�న 

 �� భ���, మ���  అ�� �� జ����: 

 – ఈ ఆ�చన� దృ����ం�ల� �ం�ద వ� వ�య�ఖ మం��� ����� �: 

 –  ఫస� ���జన�  ���   �����  ఎం��  �వన�   అంశం�  దృ�����,  ఆ�ర� 

 �ర�దర� ���   ��� �  ��� �  ��ం��  కృ���న  �ం�దమం���  ధన� ��� 

 ��య����� �: 

 –  ఇం��  ఉన�   సమస� ల�  ప�ష� �ంచన���  �ం�దమం��  ��న  కృ�� 

 అ�నం����� �. �ం�ద �ప�త�  అ���ల� కృతజ�తల� ��య����� �: 

 ��� �న� ���  � �ం�ద వ� వ�య �ఖ మం�� �� న�ం�ద�ం�  �మ�  ఏమ�� రం�..: 

 –  ఆం�ధ�ప��   �ఖ� మం��  ��  �య�   జగ� �హ� ���,  ��ష�  వ� వ�య  �ఖ  మం��  �� 

 �.�వర �� ���,  �ప�త�   �ప�న  �ర� ద��   �క ��   స�� శర� �  ��,  ఈ  �న� ���  � 

 ���ం�న�   �ం�ద,  ��ష�  అ���లంద��  �� గతం.  �ం�ద  �ప�త� ం  అమ�  ���న�  

 �ప�న  మం��  ఫస�   ��  �జన�  ���  �గ�� �ల��న� ం��  �ఎం  ��  �య�  

 జగ� �  ��,  ��ష�  �ప��� ��  హృదయ�ర� కం�  ధన� ���  ��య����� �. 

 �� గతం ప����� �. 

 –  ���..  �ఖ� ం�  సన� ,  �న� ��  ��ల  �ప�జ��  ��డడం�  �ం�దం�  �ప��  �� 

 న�ం�ద��,  ��ష�ం�  �ఎం  ��  �య�   జగ�,  ఇద��  ఒ�  ల�� ం�  ప�  ����� �.  ��ల� 

 ��  �యడం�  �ం�దం�  �ప�నమం��,  ��ష�ం�  �ఖ� మం��  �రంతరం  కృ� 

 ����� �. అ� ��ల� క�� తం� ������ �. 



 –  మనంద��  ���.  వ� వ�యం  ��ం�,  ��ల  ఆ�యం  ����,  ఇ�  �శం�  ��, 

 ఇ�  ��ష�ం�  ��  ఆ� �క  ప����  ��ం�ం�.  ��  ��ం��  �శం  ��ం�ం�.  అం�� 

 ఆ �శ� �ం�దం, ఇక� డ ��ష� �ప�త� ం �� ఎం� �త����� ప� ����� �. 

 –  ��ల  �ప�జ�ల  �సం  �ం�ద  �ప�త� ం  �ప�నమం��  ఫస�   ��  �జన  పథకం 

 �పక�ం�న�� �,  అ��   �����  అం��  �గ�� మ� ం  అ�� �.  అ��  ఏ��  �త�� 

 �ప�శ���న�� �,  ���   �����  ఎ�ర���.  సమస� �  వ���.  ఆ  �ర�  ��ధ  ��ష� 
 �ప��� ల  �చన�,  సల�ల  �ర�  ఫస�   ��  �జన�  అవసర�న  ��� � 

 �యడం  జ��ం�.  ఈ  �ప��య�  ����ల  అ���ల�  �ం�ద  వ� వ�య  �ఖ  ��  �రంతరం 

 సం�ప�ం��  జ��ం�.  ��  ��  ఆం�ధ�ప��   �ఖ� మం���  స� యం�  ��� డడం 

 జ��ం�.  ��  పర� వ�న�  ఇ���  �భ�నం.  �ప�నమం��  ఫస�   ��  �జన� 

 ఆం�ధ�ప��  �ప�త� ం ��� �గ�� మ� ం అ��ం�. 

 –  ��ష�ం�  వ� వ�య  రంగం  �సం  �ప�త� ం  ఎం�  �త�����  కృ�  ���ం�.  అం��  ఎం� 

 సం�షం�  ఉం�.  �ఖ� మం���  ��� �న  సందర� ం�,  ఇక� డ  అమ�  ���న�   ఈ–���  

 ��నం  ��ం�  ���ం�.  అ�  �శం��  ఒక  ��త�   �ప��య.  ��  ��ం�  ����న�  

 త�� త,  అ�  ��ల�  ఏ  ����  ��  ���ందన� �  అర �ం  ���న�   త�� త  ఎం� 

 సం�షం  క��ం�.  ఎక� ��  ఒక  �ప�   �ర� �క���   అమ�  ���,  అ�  �గ�  �ట�  (������ ) 
 ��  అమ�  �యడం  అవసరం.  త� ర��  ����ల  వ� వ�య  �ఖల  మం��ల  స��శం 

 �ర� �ంచ���� ం.  ��ల  �సం  ఆం�ధ�ప��   �ప�త� ం  అమ�  ���న�   ఈ–���  

 ��నం�  ��,  ��త�   �ర� �క��,  పథ�ల�  ఆ  స��శం�  �వ����.  అ�  అ��  

 ����ల� ఎం� ��రణ����. 

 –  ��ర�   ��� ం�,  అ��  ఇ� ��  ఫం� �  సంబం�ం�  ��  ఆం�ధ�ప��   ఎం�  �� � �� 

 ����ం�.  ��ల  సం�మం,  �ప�జ�ల  �సం  ��ష�  �ప�త� ం  అమ�  ���న�   పథ��, 

 �ర� �క�� ఇక� డ ��� ఎం� �� ����� �.. 

 –  ఇ�� �  ��ష�  �ప�త� ం,  �ం�ద  �ప�త� ం  సం�క �ం�  అమ�  �య�న�   �ప�న  మం�� 

 ఫస�   ��  �జన  ��ల�  తప� �స��  ఒక  ర�ణ  కవచం�  �ల��ం�.  �పకృ�  �ప��� ల 

 వల� పంటల� నష�ం క���, ��ల� ఈ పథకం ఎం� అండ� ����ం�. 

 –  �ప�నమం��  ఫస�   ��  �జన�  ���  �గం  అ��న� ం��  �ఖ� మం��  ��  �య�  

 జగ� �హ� ����  ��,  ��ష�  �ప��� ��  మ���  ధన� ���  ��య��� ,  �రంద�� 
 �� గతం ప����� �. 


