
25–04–2022,

అమ�ావ�.

సహజ, ప�కృ� వ�వ�ాయ పద�త�ల��ౖ �� ఆ��  ఆధ�ర�ంల� సదసు�.

�ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� ���� �ాన�����  ����ా సదసు�ల� �ాల�� న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

�ీఎ� స�� శర�, మ�ఖ�మం�� ���ష� �ీఎ� �� ఎ� జవహ� ����� , అ���కల�� ���ష� క�షన� �ీ��� హ�� ��ర�  ,

ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.25–04–2022,

అమ�ావ�.

ప�కృ� వ�వ�ాయం��ౖ �� ఆ��   జ��య �ా� � సదసు�ల� ��లక అం�ాలను ప��ా� �ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 

ప�కృ� వ�వ�ాయం �ే�� ���త�ను �ే�ా��� ��ప� ��వక����ా�� చూ���

�ా��� ��� త���ం�ేల� ఒక ���నం �సుక��ా�ా�

���త�లక� ���ార�� ల� ఇ�ా��.

��ద�  �త�ం ��ీ�ర�ంల� ప�కృ� వ�వ�ాయం �ేసు� న� �ా�ా� � లక� ఆ���క సంఘం �ి�ార��లల� ���ట�� ఇ�ా��.

స����ి��ష�  ప����య సరళం�ా, ���త�లక� అందుబ�ట�ల� ఉం���.

వ�వ�ాయ య��వ���ట� ��ర��ల��  ప��ే�క �ా�ా�ం�ాల� �� ందుపర���.

వ�వ�ీ�కృతం�ా ప����ధనల� అత�ంత అవసరం

ఆ��గ�ం��ౖ ప����ాలను ప������ం�, ఫ���లను ప�జలమ�ందు ఉం���.

ప�కృ� వ�వ�ాయ��� ���� ఎత�� న �ేపట��ందుక� 20 ��య� య���ల �ధుల� ఇవ������ జర�� ప�భ�త�ం

మ�ందుక� వ��ం��.

ఈ �ధుల�� ఇం�ో-జర�� ��� బ� అ�ాడ� ఆ� ఆ��� ఎ�ాల� ������ అం� ల����ం� (ఐ��ఏఏఆ� ఎ� ) సంస�ను ఏ�ీల�

ఏ�ా�ట� �ేయనుం��.

ప�కృ� వ�వ�ాయంల� �ా�ీ� �య ప��జ�� ���� అనుస��ం�ేల� ఐ��ఏఏఆ� ఎ�  ప��ేసు� ం��.



ప�కృ� వ�వ�ాయంల� ��ంద� ��ా ��త �ార�క�మ�ల��  90�ాతం �ధులను ��ంద�ం భ��ం���.

�ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

అమ�ావ�:

–సహజ, ప�కృ� వ�వ�ాయ పద�త�ల��ౖ �� ఆ��  ఆధ�ర�ంల� సదసు�

–�ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� ���� �ాన����� ����ా �ాల�� న� మ�ఖ�మం�� �� ��ౖయ� .జగ� .

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�....:

– ‘ఆజ��� �ా అమృ� మహ� త�� ’ �ార�క�మంల� ��గం�ా వ�వ�ాయంల� �నూత� పద�త�ల�� ��గం�ా ప�కృ�

వ�వ�ాయం అంశం��ౖ �� ఆ��  జ��య సదసు� �ర���ంచడం ప�శంస�యం.

– ���� ద�ాబ�� ల��ా హ��త �ప�వం �ారణం�ా వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల��  ��ద�  �త�ంల� ��గ�బడ�ల� �ా��ం��ం.

వ�వ�ాయ రంగంల� ర�ాయన ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ� మందుల��ౖ ఆ��రపడ���� త���ంచడం ����ా ఆ��గ�కర���న

సమ�జం ��సం ��ణ����న వ�వ�ాయ ఉత�త�� లను �సుక��ా�ా��న అవసరం ఇప��డ� ఎం�ౖె�� ఉం��.

– ప�సు� తం మన సమ�జం ఎదు���ంట�న� సమస�లక� ప���ా�రం�ా �����ౖ దృ�ి�  �ా��ం����ం� ఉం��.

– ���త�ల �వ���ా��� ��ర�గ�పరచడ�� �ాదు, ర�ాయన ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ� మందుల ప���వం ఉన� ఆ��ా��

ఉత�త�� లను ������ట�� , ప�జలంద���� ఆ�ర భద�తను,  మం� ���ి��ా��ా�� అం��ం����న అవసరం ఉం��.

– ప�కృ� వ�వ�ాయ �����ల�� ��ల ప�నర�త��� ప����య అన��� అ��ట�కంట� మ�ఖ����న��. �ట� ప��ర�ణ,

ప�ా�వరణ ��త �ార�క�మల ����ా �స� ృత ల��  అన��� ల���ల� �ా�ా�.

– ప�సు� త త�ాల ����లక� భద�త క��ంచడ�� �ాదు, భ�ష�త�� త�ాలక� మం� ����లను, చక�ట� �వ���ా���

అ��ంచ����� ‘సతత హ��త �ప�వం’ (ఎవ� ����  ��వల��ష� )��శ�ా ఏ�ీ ప�భ�త�ం మ�ందడ�గ�ల� ���ిం��.

– 2021–22 సంవత�రంల� 6.3ల�ల మం�� ���త�ల�, 2.9ల�ల ���ా� ర� ��ీ� ర�ంల� ప�కృ� వ�వ�ాయం ��సం న�దు

�ేసుక����ర�. �ాష� �ంల�� 10,778 ���త� భ���ా ��ం��� ల�� � 3009 ���త� భ���ా ��ం��� ల�� ఈ �ార�క�మం

అమలవ���ం��.

– �ాష� �ంల�� �ాగ��ేసు� న� భ��ల� ����ప� 5 �ాతం ��ీ�ర�ంల� ప�కృ� వ�వ�ాయం �ార�క�మం అమలవ���ం��.

– ఈ ల���ల�� ��ం �శ��ంచడంల�దు. సహజ, ప�కృ� వ�వ�ాయ పద�త�ల����ా వ�వ�ాయం �షయంల� మ�క�

��మ��ా సమ�న�త ల���లను �����ంచుక����ం.



– ర�ాయన ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందులను �స���ం� సహజ, ప�కృ� వ�వ�ాయం ��శ�ా ���త�ల� ��న�ాగ�త�న� ఈ

య�త� క�సం 3 నుం� 5 ఏళ��ాట� ��న�ాగ�త�ం��.

– ఇల� ప�య�ణం ��న�ాగ�త�న� ���త�ల� ��మ� �ాగ��ేసు� న� భ��ల� ఇప�ట���ప���ే ర�ాయన ఎర�వ�ల�,

ప�ర�గ�మందులను ప�����ా వ��ల�యమ� �ెప�డంల�దు. ���త�ల� స�చ�ందం�ా మ�ందుక� వ��, �ాళ�� క�మం�ా,

సజ�వ��ా ప�కృ� వ�వ�ాయం ��శ�ా ����� ల� ప�భ�త�ం త��న �ధం�ా స�య సహ�ా�ాల� అం����� ం��.

– ప�����ా ప�కృ� వ�వ�ాయ �����ల� అమల� �ేయ����� ఆ ���త�క� క�సం 3 నుం� 5 ఏళ�� పడ�త�ం�� �ాబట�� ,

సు�ి�ర���న �����ల ����ా ��� �వ���ా��� ��ర�గ�పరచ�����

ఈ ���త�లక� అండ�ా ప�భ�త�ం �ల���� ం��.

– ���త� సం��మం అన��� మ� ప�భ�త�ం ప���న���న భ��క. ప�కృ� వ�వ�ాయ��� �ాధ�ం�ే�� ప����యల� ���త�

భ���ా ��ం��� ల�( ఆ�����ల�) అత�ంత ��లక���న�. ���త�లక� అం��ం�ే ��వలక� ఆ�����ల� ��ంద�ం�ా �ల�సు� ����.

– ప�� 2��ల జ����క� ఒక ఆ�����ను ఏ�ా�ట� �ే�ాం. ���త�ల ����న ఏ ��వ��ౖ�� �ా�� గడపవద��� ఆ�����ల ����ా

అం��సు� ���ం. ఏ �నూత� పద����ౖ�� అ�� ��ా మ�ల�� అ�తక��వ సమయంల� అమల� �ేయ����� ఆ�����ల�

అవ�ా�ా�� క��సు� ����.

– ��ా �ణ ��ా ం��ల�� వ�వ�ాయం �ాగ�త�న� ��ట� �త�ం�ా 10,778 ఆ����� ��ం��� లను �ాష� � ప�భ�త�ం ��ల����ం��.

���త�లక� �ా�ా��న ��ణ����న ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ� మందుల�, �త���లను అం����� ం��. �ట����ాట� ప�కృ�

వ�వ�ాయ���� అవసర���న ఇ� ప��� క��� అం����� ం��.

– ���త�లక� �ాగ� పద�త�ల��ౖ మం� ప��జ�� ���� అం��ం�ే ��ం��� ల��ా�� �ాక�ం��, పంటల��ను��ల���ం��� ల��ా క���

ఆ�����ల� వ�వహ��సు� ����. వ�వ�ాయ �ార�కల��ాలక� ఒ� �ా� � ��ంటర�� �ా ఆ�����ల� వ�వహ��సు� ����.

��ణ����న �త���ల�, ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల�, ప�కృ� వ�వ�ాయ���� అవసర���న ఇ� ప��� అం��సు� ����.

క��లను ప�����ా ��ా��సు� ����.

– �ాగ� �ేసు� న� ���త�ల సమ����ా�� ఇ– ��ా � �ేయడ���ాక�ం��, ఆ �ేట��� ప�భ�త� పథ�ాలను, ��వలను

అనుసం��నం �ేసు� ����.

– ���త�లక� ��ణ ఇవ�డ�� �ాదు, నూతన వ�వ�ాయ �ాం���క ప��జ�� నం, పద�త�ల�� �ా�� �ా�� �ామ�ా� ���

��ర�గ�పరచడం త��తర అం�ాల�� ఆ�����ల� �ోహదపడ�త�����. �త���ల�, ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ� మందుల

��ణ�తను ప����ం�ేందుక� ల��� ల� క��� ఆ�����ల��  ప��ేసు� ����.

– ���త�ల మ�ం��ట�� ఆ�����ల� సమృ����ా ��వల� అం��సు� ����. ���త�లక� ��ణ����న, సక�మ���న ��వల�

అం��ంచ����� ��న� ర�ాల ల��� ల�� ఆ�����ల� అనుసం��నమయ���. ��ధ ర�ాల వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల

��ను��ల� ��ం��� ల��ా క��� ఆ�����ల� వ�వహ��సు� ����.



– అత�ంత సమర�� �ౖెన, ��ౖప�ణ�ం ఉన� �ల�� అ���కల�� అ�ి���ం� (�ఏఏ) ప�� ఆ�����ల�నూ ఉంట�ర�. ���త�లక�

�ాం���క అవ�ాహన క��ంచ����� వ�వ�ాయం, ల��� ఉ���నవ��ల �ాగ�ల� ��ా డ����ష� ల��� ��ప�మ� �ా��ం�న

�ా��� �ఏఏల��ా �య�ం��ం. ���త�లక� బ��ం��ం� ��వల� అం��ంచ����� ఆ�����ల�� బ��ం��ం� కర�ా�ం�ెం� ను

�య�ం��ం.

– ���త�లక� �ాం���క ప��జ�� ���� సమర�వంతం�ా అం��ంచ����� వ�వ�ాయ ����� ల�� �ఏఏల� �� లంబ��

�ార�క�మ�ల� �ర���సు� ���ర�. �ాగ� ఖర��లను త���ంచడ�� �ాక�ం��, ప�ా�వరణ��త పద�త�ల�� మం� �ాగ�

పద�త�లను అనుస��సూ� మం� ��గ�బడ�లను �ా��ం�ేందుక� ���త�లక� ��డ��ా ఈ �ార�క�మ�ల� �ల�సు� ����.

���త�ల� క��� చుర��ా�  ఈ �ార�క�మ�ల��  �ాల�� ంట����ర�.

– ��ం���ాట� �ాగ��ేయ���న పంటల ప�ణ��కను సూ�ంచడం, ఆ�����ల �ార�క�మ�ల పర�����ం�ేందుక�, �ాట��

సమర�వంతం�ా అమల� �ేయ����� ఆ�����ల �ా� �ల�, మండల �ా� �ల�, �ల�� �ా� �ల� వ�వ�ాయ

సల�మండళ�ను ఏ�ా�ట� �ే�ాం.

– వ�వ�ాయంల� మం� అనుభవం ఉన� 80,359 మం�� ప�గ��ల ���త�ల� ఈ మండళ�ల� సభ��ల��ా ఉ���ర�.

�ాష� �ం అనుస��సు� న� వ�వ�ాయ �����ల�� ���త�ల తరఫ�న ఈ వ�వ�ాయ సల�మండళ�� అ���ా య�ల�

���ిసు� ����.

– �ాష� �ంల� అ�� �ీజన�ల� పండ�త�న� ��ధ పంటల�, ర�ాల�, �ాట�� �ాగ��ేసు� న� ���త�ల �వ�ాలను ఇ– ��ా �ిం� 

����ా న�దు �ేసు� ���ం. ఇ�� ���త�లక� అం��సు� న� మ�� ��లక���న ��వ. ��ౖయ�ా�� సు���వ��� పంటర�ణ�ల�,

��క�� ��ౖయ�ా�� ఉ�త పంటల�మ�, �ాగ��ేసు� న� ���త�లక� ఇ� ప�� స����, పంటలక� ఎంఎ� �ీ ధరల�...

ఇవ��క��� సమర�వంతం�ా అమల� �ేయడంల� ఇ–��ా � �ేట� ఉప�గపడ�త�ం��. ఇ– ��ా � �ే�ంచుక�న�

���త�లక� ���కం�ా ర�దు ఇవ�డం���ాట�, ���ట� ర�దుల�క��� ఇసు� ���ం. �ామ��క త����సం �ా�� ��ర�ను

ఆ�����ల��  బ� ర�� ల��ౖ ప�ద���సు� ���ం.

– ర�.3��ల ��ట��� ధరల �ి���కరణ ���� ఏ�ా�ట��ేసూ� ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త�ం చ����� త�క �ర�య��� �సుక�ం��.

���త�ల� పం��ం�న పంటలక� ఎంఎ� �ీక��� తక��వ ధరల� వసు� న� సందర�ంల� ��ర��ా మ����ట�� జ�క�ం�ేసుక��

�ా���� ధరల� వ�ే�ల� ఈ ���� �����సు� ���ం. ఎంఎ� �ీ ధరల� �ర��ంచ� పంటల� �ాగ��ేసు� న� ���త�లను

క��� ధరల �ి���కరణ �������ా ఆదుక�ంట����ం.

– �ాష� �ంల� ���ా� ర�ల� సగం క��� తక��వ భ�� ఉన� ���త�ల� 50�ాతం మం�� ఉ���ర�. 1 ���ా� ర�, అంతక���

తక��వ భ�� ఉన� ���త�ల� 70�ాతం మం�� ఉ���ర�. ��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా/�ీఎం ���ా� ����ా ఈ ���త�లక�

అండ�ా �ల�సు� ���ం. ఏ������ ర�.13500 ఆ���క స�య��� ��ట�� బ�� స�యం�ా ����� అం��సు� ���ం. �ాష� �ంల�

����ప� 80�ాతం పంటలక�, 50 నుం� 80�ాతం వరక� ��ట�� బ�� స�య��� ��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా ����ా ఈ

సన�, �న��ార� ���త�లక� అం��సు� ���ం.

– అం�ే�ాక�ం�� ���త�లక� ఉ�తం�ా పగట�ప�ట� 9 గంటల �దు�త�� ను అం��సు� ���ం. మ� ���త�లక� మద�త��ా

���ేందుక� ఈ �ార�క�మ�ల�� �ేపడ�త����ం.



– ప�కృ� వ�వ�ాయ���క��� ��� త���ం�ేందుక� �ాష� �ంల� అ��క చర�ల� �సుక����ం.

– ర�ాయన ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల�� ���త�ల� గడ�న 30–50 సంవత��ాల నుం� వ�వ�ాయం �ేసు� న�

సంగ� మనక� అంద���� �ె��ిం�ే. �రం�� ర�ాయన ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందులను ������ట�� , ప�����ా ప�కృ�

పద�త�ల�� వ�వ�ాయం �ేయడం అన��� అంత సులభ���న ప��ాదు. అల� �ేయమ�క��� మనం అంత సులభం�ా

���త�లను ��రల�ం.

– �ా� అ�ేసమయంల�... ఇల� ప�కృ� �ాగ� �����ల��ౖప�నక� మళ�డం అన��� అత�ంత మ�ఖ����న ర��ాంతరమ��

�షయ��� ���త�లక� నచ��ె�ా��. అ��క �ాస� � �ాం���క సంస�ల�, �ేశ�ా�ప� ం�ా, ప�పంచ�ా�ప� ం�ా అ��కమం��

�ాస� ���త�ల సహ�ారం, మద�త��� దశల�ా���ా ప�కృ� వ�వ�ాయం ��శ�ా అడ�గ�ల� మ�ందుక� ��య��. ఈ ప����య

�త�ం ���త�ల ఇష�ంప�ర�కం�ా, స�చ�ందం�ా జర�ా�. అల� మ�ందుక� వ�ే� ���త�ల�� క�మం�ా ప�కృ� వ�వ�ాయం

��శ�ా మ�ందుక��ా�ా�.

– వ�వ�ాయ �ాఖల��� �ాష� � ప�భ�త�ం ప�కృ� వ�వ�ాయం��సం ప��ే�క ����ా�� ��ల����ం��. ఆ�����ల స�యం��

�ాష� ��ా�ప� ం�ా ప�కృ� వ�వ�ాయం �ార�క�మ��� �ేపట��ం��.

– ఆ�����ల ����ా ప�కృ� వ�వ�ాయం��ౖప� మ��� ల� ���త�లను �ౖెతన�పర���� ం��. ఈ ప����యల� ఆ�����లక� ��డ��ా

���ేందుక� ప�కృ� వ�వ�ాయంల� ఉత�మ �����లను అనుస��సు� న� ���త�లను కమ���ట� ���� �� పర�� ల��ా

ఆ�����ల�� ��డ�త����ం. ��� ����ా ���త�లక� ��ణ ఇ�ి�ం�ే �ార�క�మ�ల���ాట�, పంటల �ా���ా �ాగ������ల��ౖ

�� � ట��ా�� నుక��� అ�వృ��� �ేసు� ���ం. �ాష� ��ా�ప� ం�ా ప�కృ� వ�వ�ాయం, �ాట� �����లను �స���ంప �ేయడంల�

ఈ చర�ల� ఎంత�ా�� �ోహదపడ�త�����.

– ప�కృ� వ�వ�ాయ��� ���� ఎత�� న �ేపట��ందుర�, ప�కృ� �ాగ� వ�వ�ాయ �����లను మ��ంతం�ా మ�ందుక�

�సు��ళ�డం��సం �ధుల� ఇవ������ జర�� ప�భ�త�ం మ�ందుక� వ��ంద� �ె�యజ�య����� సం���ిసు� ���ను.

ఈ ��ా జ�క�� క� అనుమత�ల� �వ�� దశల� ఉ����. ఐ�ేళ�ల� 20 ��య� య���ల ఆ���క స�యం అం��ంచ�����

జర�� ప�భ�త�ం సూత���ా యం�ా అం���ారం �ె��ిం��. ఈ �ధుల�� ఇం�ో–జర�� ��� బ� అ�ాడ� ఆ� ఆ��� ఎ�ాల�

������ అం� ల����ం� (ఐ��ఏఏఆ� ఎ� ) సంస�ను ఏ�ీల� ఏ�ా�ట� �ేయనుం��. ప�కృ� వ�వ�ాయంల� �ా�ీ� �య

ప��జ�� ���� అనుస��ం�ేల� ఐ��ఏఏఆ� ఎ� ప��ేసు� ం��. �ాష� � ప�భ�త�ం �����సం భ�మ�ల�, భవ��లను

సమక�ర�సు� ం��. మ� ప�య���లక� సహక��సు� న�ందుక� ��ఆ��, ��ా �ణ��వృ��� �ాఖలక� ధన��ా��ల�

�ె�యజ�సు� ���ను.

– ఎ� ఏఓ, య�.ఎ� .ఇ.�ి, ఐ�ీఆ� ఏఎ�, య��వ���ట� ఆ� ����ం�, య��వ���ట� ఆ� ఎ��� బ��, �ీఐఆ� ఏ��

(��ా �� ), �ఐజ��, �� ఎ� డబ�� � ల�ంట� అంత�ా� �య సంస�ల�� ��గ�ా�మ�ం, ఆ�����ల �ా� �ల� ప�కృ� వ�వ�ాయ

ఉత�త�� లక� స����ి��ష�, ఈ �ాగ� పద�త�లను ��ా�ణ�త�ం�ా �స���ంచడంల� ��ల� �ల���ౖన�.

– గడ�న మ��ేళ�ల� ప�కృ� వ�వ�ాయం��ౖ �ాష� �ంల� ��ల� �ానుక�ల ప���ి�� ఉంద� ��ల�డవ���ం��. ��ట�� బ��

ఖర��లను త���ంచడం���ాట�, ఇప��డ�న� పద�త�ల ����ా వసు� న� ��గబడ�ల�� స�ాస���ా ప�కృ� వ�వ�ాయం



��గ�బడ�ల� ఉండడం���ాట� వరదలను, కర�వ�ను, �డ�ీడలను తట�� క�ంట����య�, స�తంత� ప����ధనల� ����ా

��ల�డవ���ం��.

– �వ ��ౖ�ధ�ం���ాట�, మం� ���ి��ా�రం ల���� ంద�, ఆ��గ�ం��ౖ మం� �ానుక�ల ప���వం �ెప����దగ� �ా� �ల�

ఉంద� ఈ ప����ధనల� �ెప�� ����.

–జ��య �ా� �ల� దృ�ి���ట�� ��న అం�ాలను � మ�ందుక� �ెసు� ���ను.

– ప�కృ� వ�వ�ాయం��ౖప�నక� మ��న ���త�ను ఈ �ే�ా��� ��ప� ��వక����ా�� ���ం���. �ా��� త��న �ధం�ా

�ౖెతన�పర���, ��� త���ం���. ఈ �షంల� ఒక �ానుక�ల ������� �సుక��ా�ాల� ��ఆ�� ను

��ర�త����ను.

– ప�కృ� వ�వ�ాయం �ేసు� న� ���త�ల వల� ర�ాయన ఎర�వ�ల��ౖ స���� ��రం తగ�� త�ం��. ����ా� నంల� ప�కృ�

���నంల� �ాగ��ేసు� న� ���త�లక� ���ార�� ల ఇ�ే� ���నం �ా�ా�.

– ��ద� �త�ం ��ీ� ర�ంల� ప�కృ� వ�వ�ాయం �ేసు� న� �ా�ా� � లక� ఆ���క సంఘం �ి�ార��ల�� ���ట�� ఇ�ా��.

కర�ణ�కర ల���లను �ేర���వడంల�, ������� �ేం� �ట���ష� ల���లను �ేర���వడంల� ఈ �ా�ా� � ల� �ే�ా���

స�య�ా���ా �ల�సు� న� �షయ��� గ����ం���.

– ప�కృ� మ��య� ��ం���య వ�వ�ాయ���� ధృ�కరణ పద�త�ల� ���త�లక� ���హప�ర�కం�ా ఉం���. ప�� ���త�క�

అందుబ�ట�ల� ఉం���.

– వ�వ�ాయ య��వ���ట� ��ర��ల��  ప�కృ� వ�వ�ాయం/ ��ం���య వ�వ�ాయం��ౖ �ా�ా�ం�ాలను �� ందుపర���.

– ప�కృ� వ�వ�ాయం��ౖ వ�వ�ీ�కృతం�ా ప����ధనల� ��న�ా�ా�. ప�కృ� వ��ాయ పద�త�ల�� ఉత�త�� లను

�����ంచడంవల� మ��య� ప�సు� తం అనుస��సు� న� ర�ాయన ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల ���గం ����ా

వ��న వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల �ాడకం వల� ఆ��గ�ం��ౖ ప����ాలను ప������ం���. ప�జలను �ౖెతన� పరచ����� ఈ

ప����ధనలను �ా�� మ�ందు ��ట�� �.

– ప�కృ� వ�వ�ాయం ��ళ�� న� �ా�ా� � లక� �ధుల ��ట��ంప�ల� ��ంద�ం ఉ��రం�ా ఉం���. �ధుల ��ట��ంప�ల�

�న����న �����ల� ఉం���. ప�సు� తం ��ంద� ప�భ�త� ��ా ��త �ార�క�మ�లక� 60:40 పద�త�ల�� ��ంద�ం, �ాష� �ం

�ాట�లను �����ం��ర�. ఆ��రక� �ధుల� ఇసు� ���ర�. ప�కృ� వ�వ�ాయ���� ఇసు� న� ��ా ��న�త దృ�ా� �, భ�ష�త��

త�ాలను దృ�ి�ల� ఉంచుక��, 90:10 �ష���ల� ��ంద�ం, �ా�ా� � ల� �ాట�లను �����ం�ేల� �ధుల� ఇ�ా�ల�

��ర�త����ను.

ప�కృ� వ�వ�ాయం ��ౖప�నక� ���త�లను మ��ం�ేల� �ేయ����� అ���ఖర�� క��� ర�ాయన ఎర�వ�ల స���� ��సం

�ేసు� న� ఖర�� ��ల� ఎక��వ.

�ీఎంక�  ��ఆ��  ��ౖ� �ౖెర��  ప�శంసల�:



– ప�కృ� వ�వ�ాయ���� సంబం��ం� ��లక అం�ాలను మ�ఖ�మం�� ��ౖయ� .జగ� సదసు� ద�ి��� �సుక�

వ��నందుక� ధన��ా��ల� �ె�యజ�సు� ���ను.

– ప�కృ� వ�వ�ాయ �����లను ఏ�ీ ఆచరణల� ��ట��ం��. �����సం ఏ�ీ �ీఎం ఇప�ట��� అదు�త���న చర�ల�

�సుక����ర�.

– �����సం వ�వ�ాయ �ాఖల� ప��ే�క ����ా�� ఏ�ా�ట� �ే�ార�.

– ప�కృ� వ�వ�ాయంల� ఏ�ీ మ�ందడ�గ� ���ిం��.

– ఆ�����ల��ౖ �� ఆ��  ��ౖ� �ౖెర��  ��క��  �ా�� క�మ��  ప�శంసల�

–��ను ప�త��ం�ా ఆ�����లను ప����ం��ను

–ఆ�����ల� అం��సు� న� ��వల� �జం�ా అ�నంద�యం

ఈ సదసు�ల� �ా�ం� �ా�ా�లయం నుం� �ీఎ� స�� శర�, మ�ఖ�మం�� ���ష� �ీఎ� �� ఎ� జవహ� ����� ,

వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  క�షన�  �ీ���  హ�� ��ర�, ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.
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