
 28–11–2022, 
 అమ�వ�. 

 �తన� ల� ఇ� ��  స�� �. 

 �ఎ�� �  ��� వ�� పంట ���– వ�స� �� ఏ��. 

 �తన� ల�  ఇ� ��   స�� �,  �ఎ�� �   ���   వ��  పంట  ��ల  వ�����  ��� �  �� 
 గతం�  ��ధ  �ం��క  �ర�ల  వల�  ���ం��  �ంద�  ��  అ�ంట��  జమ  ��  ��� � 
 క��  �త�ం  �.200  �ట��  �� ం�  ��� లయం�  బట�   ���   ���  ��ల  ����   జమ 
 ��న �ఎం �� �య� .జగ� . 

 ఈ సందర� ం� �ఎం �� �య� .జగ�  ����� ఏమ�� రం�...: 

 �� ��ం�� ��ష�ం ��ప��ం�. 
 ���  దయ  వలన  మ�  మం�  �ర� �క���  ఈ  ��  ���రం  ����� ం.  ��  ��ం�� 
 ��ష�ం  ��ం�ం�.  ���  62  �తం  జ��  వ� వ�యం,  వ� వ�య  రంగం�ద�  ఆ�రప� 
 ఉన�   ప������   ���  అ��   ర���  ఆ��గ����  ఏ  ��ష���  ��ప��ం�.  ఇ� 
 గ���  న�� న  �ప�త� ం�  ��ల�  అ�� ����  అండ�  �లబ��,  ���  ఉం�  గత 
 3  సంవత� �ల  5  �లల  �లం  మన  ప��లన  అం�  ��ం�.  �కమం  తప� �ం�  ��� వ�� 
 పంట���  క�� తం�  ఇవ� డం�  ��  ఏ  �జ� �  పంట  నష�ం  జ���  ఆ  �జ�  
 ��యక���..  మ��  ���  ���బ�  �సం  ఇబ� ం�  పడ�ం�  ఉం�ం��  ���  ఆ 
 ప��రం  ������� ం.  ���   ఇ�� ���    అ��  మర�  మ�స�  ఏ��  ఆ  �జ�   �క��� 
 �కమం  తప� �ం�  ఒక  �త�  ఒరవ��  ����� ..  వ� వ�య  రంగం�  ��  ర��న  ��� ల� 
 ఈ 3 ఏళ� 5 �లల �లం� అ��� ��ం. 

 �.200 ��� �� ��ల ����  జమ.... 
 �తన� ల�  ��  అం���న�   ఇ� ��   స�� �,  �య�� �   ��� వ��  పథకం  ��  గమ���.. 
 ఇ�ళ �త�ం �.200 ��� ��� ��ల ���� � జమ ����� ం. 
 ఇం��  �ద��  ��ల�  అం���న�   ఇ� ��   స�� �  �ష�����..  2022  ��  �ం� 
 అ��బ�  మధ� �  ���న  అ�క  వ���,  వరదల  వలన  ��ద�  45,998  మం�  వ� వ�య, 
 ఉ�� నవన  ��ల�  నష�ం  జ���..  ��వల�  ��న� �  ఇబ� ం�  పడ�ం�  ఉం�ం�� 
 �ద��  �.40  �ట�  ఇ� ��   స�� ��...ఈ  ఖ��   2022  ��యక���  ��  ��  ����  
 జమ  ����� ం.  ఏ  �జ� �  పంట  నష�ం  జ���  ఆ  �జ�   ��యక���  �తన� ల�  మం� 
 ��� ..  ఇ� ��   స�� ��  �త�  ఒరవ�క�  �����   అ��ల  �ం��  ����� ం.  మన 
 �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  త�� త  �ం�  ఇప� �  వర�...ఈ  రకం�  �పకృ�  �ప��� ల 
 వల�  నష���న  ���  21,31,000  మం�  ����  ఇ�ళ  ఇ��న�   ��� �  క���� 
 ఇ� ��  స�� �  �.1834 �ట� ��య� ఇ�� నట���ం�. 

 �య�� �  ��� వ�� పంట��ల� ఒక� �� గమ���.... 
 పంట�  ��  �ప���  �తన� �..  ���బ�  �సం  ��  డ�� �  �� ం��  �ం� 
 ��� ��  ���  స�లం�  ���  �� ం�ల�  కట�గ���..  �ప�త� ం  తన�  ��� 
 ఉం�ందన�   భ��  ఈ  �య�� �   ��� వ��  �� �  �ప�  ���  క���ం�.  ఆ  భ�� 



 ఇ�� ��  ఉం��,  �తన� ల�  అ��   ర���  మం�  ��  ప����  ��లన�   ఉ��శ� ం� 
 సన� ,  �న� ��  ��ల�  ��  �స�వ  ����లంద��  ��  పంట  ��ల  �ద  వ��  �రం 
 త� ����� ం. 

 8.22 ల�ల మం� ��ల� �.160 �ట� వ�� ���... 
 ఇ�  వ�స�  ��  ఏ��  ఈ  పంట  ��ల  �ద  వ��  ���  పథ���   అమ�  ����� ం. 
 ఇం��  �గం��  ర��  సంబం�ం�,  ఖ��   2021  సంబం�ం�  ���  ����  స�లం� 
 ���ం�న  8,22,411  మం�  ��ల�  ఈ��  �.160.  55�ట�  వ��  ���  �మ� �  ���  �� 
 ����  జమ ����� ం. 

 అన� �తల� అండ�.. 
 అన� �తల�  అండ�  ����   ఇ–  ���   ��  ఆ�రం�  �రదర� కం�,  �ష�   ఆ��   �సం 
 ఆ�� �ల�  ఆ  ����  �తం  �పద�� ం�...  ల�  ��య�  ��  ���  ����, 
 ఏ����  ���  ���ం�న  ��లంద��  ��  ���  వ��  ����  మనంద�  �ప�త� ం 
 �కమం తప� �ం� ఇ��ం�. ఇ� �� సంవత� రం. 
 ��  అం���న�   �.160.55  �ట��  క���  మనంద�  �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� నప� � 
 �ం�  చం�ద��  �యం�  ఆయన  ఎ����న  బ��ల�  ��  క���ం�  ��� వ�� 
 పథకం  �ంద  73.88  ల�ల  మం�  ��ల�  �.1834.55  ���  ���  �తన� ల  ����   జమ 
 ��ం. 

 �యం� గ��� ఇప� �� �� గమ���... 
 �తన� ల�  అం�ం�  స�యం  �షయం�  గత  �ప��� ��  ఈ  �ప��� ��  ఎంత  �� 
 ఉం�.. ���  ���  �ష�ల� ���  ఉ�హరణల� � �ం�� ��� వ���� �. 
 ఎం�కం�  మన����  ��ల�  మం�  ��లన�   స���శం�  అ���  �ం��  ���.. 
 ఏ రక�న �� క����ం� ����. 

 గతం�  �య�� �   ��  భ��వం�  పథకం  ��.  ఇ�� �  అమ�  ����� ం.  ఈ  ���� 
 ��ల�  ���  �లబ�న  ప�����  ��  గతం�  ఎ�� �  ��.  గతం�  మనం  గమ���... 
 �.87,612  �ట�  వ� వ�య  ���  అ��   ��లంద��  ��  ���మ�..  �� ం���   ఉన�  
 బం�రం  అం�  ఇం��  ���  ��లం�  ��  �ఖ� మం��  ��ల�..  రకర���  �ప�రం 
 �� ఎ�� కల �ళ �సం ��న ప����� మనమం� గమ�ం�ం. 

 �� ���న� �సం ��న ��.... 
 ఆ��  ��  ���న�  ��� ..  �వర�  �సం  ���.  ఆయన  కట���.  ��  సంతకం� 
 �����న�  �ప� డం�  అ�� ల�ద  వ���,  వ��ల  �ద  చ�కవ���  త��  ���  �� 
 �ణ�రం ���ం� అ�న ప����� మనంద�� క��ం��. 
 �� ం���   ���న  బం�రం  �లం  ��  ప�����.  మన  క���ట�  ��  �పర ��  ���� 
 ఇ��  �లం �య���  ��ం. 
 �వ��  ఇం�  ��  ఆ  ఐ�  సంవత� ���   క��  ఈ  �ద�  మ��  �వలం  �.15�ల  ��� 
 ��త�  ఇ�� �.  ఇ�� �� ం�  �.87,612  ���...  ఇ�� ం�  �వలం  �.15�ల  ���. 
 అం���  అంతవర�  అం����  ఉన�   ���   వ��  పథ���   ��  ఎ�����.  �వర� 
 ��ల� వ��ల �ద వ��� క���� ప����� వ�� �. 



 ఇక� డ  ఈ  ఒక�   ��  భ��  అ�  ఒక�   పథకం  �� �  ఈ  ��  సంవత� �ల�  మన  �ప�త� ం 
 ఇ�� న �త�ం �.  25,971 ���. �� ఎంత ఉం� గమ�ంచం�. 

 గతం� �� �లన� ఐ���  క��.... 
 అ�  �ధం�  గతం�  పంటల  ��  పథ���  ���  తమ  ��  ��  క����� �.  ఆ 
 ఐ�ళ��  వ�స�  క��  వ�� ం�.  �ప�  �జ� ��  క��  మండ��  �� ��   అ��ం��. 
 అ�ం�  ప������   ఇ�� ���    ���   �ర��.  అ�  జరగ�ం�  ��ల�...  ఆ  ఐ�ళ�� 
 ��  �ంద  ���ం�ం�  �వలం  �.3,411  ���  ��త�  అ��  అం��  తమ  ��  �ంద 
 ��� �� క���� ప����. 

 �� ఉ�త పంటల ��... 
 మన  �ప�త� ం  వ�� క  ఒక�   ���  ��  ���  ���ం��� న  అవసరం  ��ం�...  ఉ�త 
 పంటల  ��  అమ�  ��ం�.  అం�  ��ం�  ఇ–  ���   �� �  పంట����  �ప���� 
 వ� �ం��  ఆ�� ��  అ�సం�నం  ��ం�.  ఇ–  ���   �� �  ��ల  ���యం�  ��ష� 
 �ప�త� �  ���ం�ం�.  ఇ–���   ఆ�రం�  ��ల�  ఇ�� ���    ప����  ����వ�� .. 
 పంటనష�ం జ��న ఈ ��ళ� �లం�� �.6,685 ��� ��ల� ���ం�ం. 
 ల����ల  సంఖ�   ���..  ఇ�ళ  �ప�  ���  ఇ�ళ  ��  వ� ���ం�.  అప� ��   �ంతమం�� 

 ��త� ఇ�� ���   వ��  ప����. �� గమ�ం�ల� ����� . 

 ఆ�� �� –�త�నం �ం� అమ� కం వర�.. 
 �త�నం  �ం�  అమ� కం  వర�  �తన� �  అండ�  ఉం�  ఆ�� ��  �ప�  ��మం�� 
 క������ �.  ఇ�ళ  ���  10,778  ��  భ��  �ం���  �ప�  ��మం��  �తన� � 
 �ణ� �న,  స� ���   ఎ���,  �త���,  ���  మం��  అం����� �.  ��� 
 నష���ం� ఈ చర� � �ప�� ం. 
 ఆ�� �ల  �� �  పం������� ం.  ఆ�� ��  ��ల�  సల��  ఇ���� �.  �రదర� కం� 
 ఇ–���   న��  ����� �.  �ప�  పథకం  �రదర� కం�  అ���న  �ప�  ���  అం�ంచడం� 
 ��  పంట  ����  సమయం��  ���  ఇబ� ం�  కలగ�ం�  స�య��� 
 వ� వ����� �. 
 ఇ�ం� �ప�  వ� వస� మన కళ ��ం� ఆ�� �ల �పం� ఉం�. 

 ���   అ��  అ���ం��  ఆ�� �ల  �� �  �వలం����� �.  ఇ�ం�  ��నం  గతం�  ��. 
 క�సం ఆ�చన �� �య��. 
 పంటన����  సంబం�ం�  ��� ంచడం,  ఇవ� డం  వం�  �ప�  అంశం��  గత  �ప��� ��, 
 మన  �ప��� ��  ఎంత  ��  ఉంద��  గమ�ం�  ���..  గతం�  అ����య  ���� 
 ఉం��.  మధ�   ద���,  ఉ�� ��  ���   ���  ఏళ�  తరబ�  ����  ప��రం 
 అం��ం�  ?  ��  ?  ��య�  ����.  ���   సంద�� ల�  మనం  గమ���...  గత  �లన� 
 ���..  ����  ఇ� ��   స�� �  ����  ఎ���� �.  2–3  �జన�  త�� త  అర�ర  స�యం 
 అం�ం�న  ప�����  ��  ��ం.  గతం�  ��ల�  ప��రం  అం��ం�?  ��?  అ� 
 ప���� ఉం��. 
 ఇ�� �  ఇ–���   ఆ�రం�  న��న  �స�వ  ����లంద��  ��  ���  ��  �����  ఏ 
 �జ� �  పంట  నష�ం  జ���..  ఆ�జ� �  ������  జమ  ����� ం.  �రదర� కత� 
 అత� ంత  �ద��ట  ����� ం.  ల����ల  ప��లన  �సం  ��భ��  �ం��ల�  ��  ���� 
 ���  ����  �� ��  ����� ం.  ఎవ�  �����   ��  ��  �వ�ల�  ����..  అర �త  ఉం� 
 ��  ఒక�ళ  �ర��న  ఎవ��  ����  తమ  ��  క��ంచక��  మర�  ��� �  �� 



 అవ�శం  ఇ���� ం.  ���  మ��  ���  ��  �ప�  సంవత� రం  ��,  ��ంబ�  �ల� 
 క�� తం� ��  అ�న ��� �� జ��ం� �ర� �కమం ����� ం. 

 క�� నష�ం �యం� �� ���... 
 క��  వల�  పంట  న����  సంబం�ం�  గత  �ప�త� ం  ఏం  ��ం�,  మన  �ప�త� ం  ఏం  ��ం� 
 గమ�ం�న�ౖ��... ఈ ��న� ర సంవత� �ల� �� �ప�� టం� క����ం�. 
 మం�  ���న�   �ప��� ��  క�� తం�  ���  దయ  ఉం�ం�.  ��న� ర  సంవత� �ల  మన 
 �లన�  ఒక�   సంవత� ం  ��  ఒక  ఒక�   క��  మండ���   ��  �పక�ం��� న  అవసరం 
 ��ం� ��ం�.  ఇ� ��� దయ. 

 అ�  చం�ద��  5  ఏళ��లం�  సగ�న  ఏ�  సగం  మండ��  క��  మండ���� 
 ఉం��. అంత� క�� వ�� నప� �� స�యం �� అ�� � అంతంత ��త�. 

 ఇక వరద నష� ప��రం ���.. 
 2015  నవంబ�,  ��ంబ��  ���న  ��  వ��ల�  జ��న  �.260  �ట�  పంట  న����.. 
 2018�  క��  వల�  ఖ�� �  �.1832  ���,  ర��  మ�  �.356  �ట�  పంట  న����  అం�ం�న 
 స�యం  ఎం�  ���..  �ద�  �ం�  ��� .  �జం�  పంట  నష�ం  జ��న  ��  ఇ� ��   స�� � 
 అన� � ���� ఎగర���న ప�����. 
 అ�  మన  �ప�త� ం�  ఒక� ��  గమ���...  �ల��  మనం  ���   ����� ం.  ఆ  త�� త 
 2020  ��   �ం�  అ��బ�  వర�  ���న  ��  వ��ల�,  వరదల�  నష���న  3.80  ల�ల 
 మం�  ��ల�  �.285  �ట�  పంట  నష�ప��రం  అ�  అ��బ�  2020��  అంద��ం.  ఆం� 
 ఆ  �జ�   �����  ���  అం�ం�ం.  2020  నవంబ�  �వ��  వ�� న  ���   ���  వల� 
 నష���న  8.35  ల�ల  మం�  ��ల�  �.645.99  �ట�  ఇ� ��   స�� ��  ��ంబ��� 
 �జ�   �����  ఇ�� ం.  2021  ���ంబ�  �వ��  వ�� న  ���   ���,  నవంబ��  అ�క 
 వ��ల  వల�  నష���న  6.31ల�ల  మం�  ��ల�  �.564  �ట�  ఇ� ��   స�� ��  �� 
 నవంబ���  అంద��ం.  అ�  �జ�   ��యక  ���  అం�ం�ం.  ఇ�  ఎప� �క�� � 
 �జ�   �����  అవసర�న� �� �  ��ల�  �యం  అం���  ��  తన  �ళ��ద  త� 
 �లబడగ���� ��� .. �.1835 ��� ��ల� సమ��� అం�ంచగ��ం. 

 ���  వ��� సంబం�ం�న ��.... 
 ఇక  ���   వ���  సంబం�ం�  ��  �ప��� ��,  మన  �ప��� ��  ��  గమ���..  �త�ం� 
 �.1180  �ట�  పంట��ల  �ద  వ��  ���  �మ� �  గత  �ప�త� ం  బ���  ���ం�. 
 ��ల�  ��  �� ం��  గ���  ���న  ప����.  అ�వం�  ప�����  ����  ����   గత 
 �ప�త� ం  ���న  బ���  ��  ����  మన�  ����� ..  73.88  ల�ల  మం�  ��ల� 
 �య�� �   ��� వ��  పంట��ల  �ంద  మనం  �.1834.55  ���  ఇ�� ం.  ఇ�  �తన� ల  �ద 
 వ� వ�యం �ద గత �ప��� �� మన �ప��� �� �త����� ఉన�  ��. 
 గత  �ప�త� ం  �ప��ల  స�య  ���,  ధరల  ���కరణ  ���  �వలం  ఎ�� కల  ���నం� 
 ��త�  ��  ��ల�  �సం  ��ం�.  మన  �ప�త� ం  ఆ  �ం�ం��  ��  అమ�� � 
 �����   �తన� ల�  అ�� ర���  ���  �లబ�ం�.  గత  �ప�త� ం  ఏ��  �� 
 ��ల�  పగ��ట  9  గంట�  �� ��  ��� �   ఇ��   ఏ  చర�   ��  �����.  9  గంటల�� 
 �� �� ��� � � మన �ప�త� ం పగ��ట అం���ం�. 
 �డర �  ����  ��  ��ం��  గతం�  ఐ�  సంవత� �ల  ప��లన  ���.  మనం  వ�� న 
 త�� త  ���   ���ప���   �.1700  ���  ఖ�� ��ం.  గతం�  �.9�ల  ��� 



 ��ల��� �� న  బ���  ��  ఎ����న  మ�����  ఎవ�  అం�  అ�  గత  �ప�త�  
 �ల��. 

 �� ��ల� సంబం�ం�.... 
 గత  �ప�త� ం  ����ల�  సంబం�ం�..  �ళ��  సంబం�ం�న  కం���  ��ప��, 
 ��ల�  ఏ  రకం�  నష�ం  జ���  ప��ం���  ప����ల  �ం�  ఇ�ళ  ..  మన  �ప�త� ం 
 అ��   �� �  ��ల�  ఆ��ం�.  �రత�శం��  ��ం�...  ఏకం�  �పపంచం�� 
 అ��ద�  కం����   ఒక�న  ఆ��   సంస��  ����  వ��   మన  ��ష�ం�  ��� 
 �ల�� �రం  �ద����ం�ం.  ఈ  ��  ��ష�ం�  అ��   వ�� న  త�� త  �ప�  కం�� 
 ��  ���  �లబ�ం��  అ��   �ట��  ��పడ�ం  వల�  �లధర�  ఏ  రకం�  ���� 
 ��ష� మం� క����ం�. 

 �న� ం �కరణ��... 
 గత  �ప�త� ం  సంవత� ���  �న� ం  �కరణ�  �.7–8  �ల  ���  ఖ��   ���,  మన  �ప�త� ం 
 �.13�ల  ���  ఖ��   ���ం�.  ఇ–  ���ం�   �� �  �ప�  �తన� �  ఆ�� �  �ం�దం  �� � 
 ఐ�ం�� ��.. �ప�  ��� � ���రం ���ం�. 
 గత  ఐ�  సంవత� �ల�  �న� ం  �కరణ  �సం  ��న  ఖ�� �..  మనం  ��ళ���  ���� 
 �న� ం  �కరణ  ����� ం.  ఈ  ��  ఇవ��   �యగ��ం  �బ��..  2014  �ం�  2019  మధ� � 
 మన ��ష�ం� ఆ�ర ��� ల ఉత� �� ���ం�. 
 అప� ��  (2014  ���)  మన  ��ష�ం�  ఆ�ర  ��� ల  ఉత� ��  154  ల�ల  ట�� ��...  మన 
 �ప�త� ం  అ��రం��  వ�� న  �ద�  ��ళ���  సగ�న  167  ల�ల  ట�� ల  ��బ� 
 వ�� ం�. అం� సగ�న ఏ��� 13 ల�ల ట�� � ��బ�� ���దల క����ం�. 

 �ప�  అ����  ��ల�  �ప�త� ం  ���  అండ�  ఉండడం�  ��  ���  దయ  వలన 
 ఇ�  �ధ� మ�ం�.  ఇ�వం�  మం�  �ర� �క��  ఇం�  జర�ల�,  ���  ఎ�� � 
 సం�షం�  ఉం�ల�  ��ల�  ఎంత  ��న  అ�  త�� �  అ��ంద�  మ�క� ��  మన� 
 ����� �.  ���  దయ  �పజల  చల��  ��న�  మనంద���  ఎల��లం  ఉం�ల�,  మం� 
 �� అవ�శం ��ల�  ���ం��� � అ� �ఎం �పసంగం ��ం��. 

 ఈ  �ర� �కమం�  ప���  �ప�  �ప����,  క�క ���,  ఇతర  అ����,  ���  ఆ�  ��� ల 
 �ం� ��� �న� ���  �� � ����� �. 


