
24–02–2022, 

అమరావతి. 

 

సహకార శాఖపై సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్ సమీక్ష 

 

అమరావతి: 

–సహకార శాఖపై సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్ సమీక్ష. 

–కాయ ంపు కారాయ లయంలో సంబంధిత అధికారులతో సమావేశమైన ముఖయ మంత్రతి. 

–రాష్ట్రంలో జిలా్ల కంత్రర సహకార బ్య ంకుల పనితీరు, వాటి త్రబ్ంచ్లు, త్రాథమిక వయ వసాయ 

సహకార పరపతి సంఘాల పనితీరును సమీక్షంచిన సీఎం. 

–సహకార బ్య ంకుల బలోపేతంపై  ఇపప టివరకూ తీసుకునన  చరయ లను వివరంచిన 

అధికారులు. 

–డీసీసీబీలు, సొసైటీలు బలోపేతం, కంప్యయ టరైజే్న్, ారరరశ క విధానాలు, ఆరీ్బ కలతో 

అనుసంధానం తదితర అంశాలపై కీలక చరచ . 

 

ఈ సంరరీ ంగా సీఎం ఏమనాన రంటే...: 

 

– సహకార బ్య ంకులు మన బ్య ంకులు, వాటిని మనం కాాడుకోవాలి: 

– తకుు వ వడీలీకు రుణాలు వసాాయి, దీనివల ాత్రపజలకు, రైతులకు మేలు జరుగుతుంది 

– తకుు వ వడీకీి ఇవవ డానికి ఎంత వెసులుబ్టు ఉంటుందో అంత తకుు వ వడీకీి రుణాలు 

ఇవవ ండి: 

– బ్య కింగ్ రంగంలో పోటీని ఎదుర్కు నేల్ల డీసీసీబీలు, సొసైటీలు ఉండాలి: 

– ఈ పోటీని తటురకునేందుకు ఆర షణీయమైన వడీరీేటతాో రుణాలు ఇవవ ండి: 

– నాణ్య మైన రుణ్సదుాయం ఉంటే బ్య ంకులు బ్గా వృదిచిందుతాయి: 

– మంచి ఎస్ఓపీలను ాటించేల్ల చూడాలి: 

– డీసీసీబీలు ల్లభాల బ్ట పటేరల్ల చూడాలనన  సీఎం: 

– డీసీసీబీలు పటి్రంగా ఉంటే.. రైతులు మేలు పందుతారనన  సీఎం. 

– బంగారంపై రుణాలు ఇచిచ  మిగిలిన బ్య ంకులు వాయ ారపరంగా లబ్ధ ిపందుతునాన యి: 

– రుణాలపై కచిచ తమైన భత్రరత ఉనన ందున వాటికి మేలు చేకూరుతోంది: 

– ఇల్లంటి అవకాశాలను సహకార బ్య ంకులు కూడా సదివ నియోగం చేసుకోవాలి: 

– వాణిజయ  బ్య ంకులు, ఇతర బ్య ంకుల కనాన  తకుు వ వడీకీ బంగారంపై రుణాలు ఇవవ డం 

ద్వవ రా ఖాతాద్వరులను తమవైపుకు తిపుప కోవచ్చచ  : 

తద్వవ రా అటు ఖాతాద్వరులకు, ఇటు సహకార బ్య ంకులకు మేలు జరుగుతుంది: 

 

– వయ వసాయ రంగంలో ఆరీ్బ కలా్లంటి విపవాాతమ క మారుప లు తీసుకువచ్చ ం. జిలా్ల కంత్రర 

సహకార బ్య ంకులు ఈ రంగంలో కీలక ాత్రత పోషిసాాయి. అందుకనే వాటిని బలోపేతం 

చేయాలిి న అవసరం ఉంది: 

– రుణాల మంజూరులో ఎకు డా రాజీ ఉండకూడదు, రాజకీయాలకు చోటు ఉండకూడదు: 

– అవినీతికి, సిఫారుి లకు తావులేకుండా కంత్రర సహకార బ్య ంకులు కారయ కల్లాలు సాగాలి: 

– నిబంధనలు ాటిసాునాన రా? లేద్వ? అనన ది చ్ల్ల ముఖయ ం: 

– ాలనలో సమర థతతో ాటు, అవినీతి లేకుండా ఉంటేనే, నాణ్య మైన సేవలు అందితేనే 

త్రపజలకు మేలు జరుగుతుంది. లేరంటే... త్రపజలకు న్రం వాటిలాుతుంది: 



– సహకార బ్య ంకులాో ఖాతాద్వరులకు విశావ సం కలిగించే చరయ లు తీసుకోవాలి: 

– త్రాథమిక వయ వసాయ సహకార పరపతి సంఘాల (పీఏసీఎస్)బ్య ంకింగ్ కారయ కల్లాలు ఆరీ్బ కల 

ద్వవ రా సాగాలి: 

– ఆమేరకు పీఏసీఎస్లను మాయ పంగ్చేసి... వాటి కింర వచేచ  ఆరీ్బ కలను నిర ణయించ్లి: 

– ఆరీ్బ కలాో బ్య ంకింగ్ కారయ కల్లాలను పీఏసీఎస్లతో అనుసంధానం చేయాలి: 

–  ఇపప టిక ఆరీ్బ కలాో బ్య ంకింగ్ కరసాప ండంటాు ఉనాన రు: 

– వీరు రైతులకు, బ్య ంకులకు మధయ  అనుసంధాన కరగాా వయ వహరంచ్లి: 

– అంతిమంగా, ఆరీ్బ కలు, ఆరీ్బ కలాోని బ్య ంకింగ్ కరసాప ండంటాు 

రైతులకు, బ్య ంకులకు మధయ  త్రపతినిధులుగా వయ వహరసాారు: 

– ఈ వయ వసథ ఎల్ల ఉండాలనన  ద్వనిపై అధికారులు బ్య ంకింగ్ నిపుణులతో మాటా్లడి ఒక 

విధానానిన  రూపందించ్లనన  సీఎం: 

– జిలా్లకంత్రర సహకార బ్య ంకులు, సొసైటీలాో చకు టి యాజమానయ  విధానాలను తీసుకురావాలి: 

– అంతిమంగా త్రపతి ఎకరా సాగుచేసాునన  త్రపతిరైతుకూ మేలు జరగాలి: 

– ఈ లక్షయ ం దిశగా సొసైటీలను నడిపంచ్లి: 

– త్రపతిారనలను మరంత మెరుగాా తయారుచేసి తనకు నివేదించ్లనన  సీఎం. 

– వయ వసాయ సలహామండళ్ ాసమావేశాలాో బ్య కింగ్ రంగంపై రైతులనుంచి వచేచ  ఫిరాయ దులు, 

సలహాలు, సూచనలు కూడా సీవ కరంచి ద్వనిపై తగిన విధంగా చరయ లు తీసుకోవాలనన  సీఎం 

– ఆరీ్బ కలాో ఉనన  కియోస్ు లను సమర థవంతంగా వాడుకోవాలనన  సీఎం. 

– బ్య ంకింగ్ కారయ కల్లాలాో కూడా కియోస్ు లను సదివ నియోగం చేసుకోవాలనన  సీఎం. 

– రైతులకు సంబంధించి డాకుయ మెంటనాు కియోస్ు ల ద్వవ రా అప్లోడ్ చేసే సదుాయంకూడా 

ఉండాలనన  సీఎం. 

– ఈమేరకు కియోస్ు శ్లాో మారుప లు చేరుప లు చేయాలనన  సీఎం. 

 

ఈ సమీక్షా సమావేశంలో  వయ వసాయశాఖ మంత్రతి కురసాల కనాన బ్బు, ఏపీ అత్రగికలచ ర్ మి్న్ 

వైస్ ఛైరమ న్ ఎం వీ యస్ నాగిరెడి,ీ సీఎస్ డాక రర్ సమీర్ శరమ , వయ వసాయశాఖ స్పప ్ల్ సీఎస్ 

ప్యనం మాలకండయయ , మారెు టింగ్ శాఖ ముఖయ  కారయ రరశ  వై మధుసూధన్ రెడి,ీ ఇతర 

ఉనన తాధికారులు ాలా్గనాన రు. 


