
06–05–2022,
అమ�ావ�.

వ�వ�ాయ�ాఖ��ౖ �ా�ంప� �ా�ా�లయంల� �ీఎం ��ౖయ� .జగ�  స��.

���త� భ���ా, ���త�లక� పంట �మ� �ె��ంప�, స������ౖ ���త�లక� వ�వ�ాయ ఉపకరణ�ల పం�ిణ�, ఖ��� సన�ద�త,
���ా�  �ో�ను� , �ల�� �  �ాల�ీ, పంట మ������ త��తర అం�ాల��ౖ �ీఎం సమగ� స��.

�� 16న ���త� భ���ా.
�� 15 ల��ా ���త�లక� పంట �మ� ప���రం. అ�ే ��లల� 3��ల ట�� క�ర�� స�, 4014 కమ���ట� �����ం� ��ంటర�ల�
వ�వ�ాయ ఉపకరణ�ల� పం�ిణ�. 402 ����స�ర�ను క��� కమ���ట� �����ం�  ��ంటర�క� ఇసు� న� ప�భ�త�ం.

���త� భ���ా ��ం��� ల� ఎ� ఏఓ ��ం�ియ� అ�ార�� క� ఎం�ి���న ��పధ�ంల� వ�వ�ాయ �ాఖ అ���ార�లను
అ�నం��ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

��టబ�� �ార�క�మంల� మ����, అరట���ౖ కర���ిక �డ�దల �ే�ిన �ీఎం

బ��ంబ� ట�� (��దుర�) బ�ౖ ��� డ��� ను ప����ం�న మ�ఖ�మం��.

అమ�ావ�:

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�...:

�� 16న ���త� భ���ా, ��  15ల��ా పంట �మ� ప���రం �ె��ంప�:
– ఖ���  �ీజ�  ��ట��� ���త�ల �ే�ల� ��ట�బడ�ల� ��ట��ల� �ా�ా�చరణ ఉం���:  �ీఎం
– �� 16న ���త� భ���ా ఇ�ా��:
– ��  15 ల��ా  ���త�లక� పంట నష�ప���రం �ె��ం���:
– ���వల� ఖ��� �ీజ� ��ట��� ���త�ల �ే�ల� ��ట�� బడ�ల� ��ట��నట�� అవ�త�ం��, �ా���� ��ల� వరక�
ఉప�గపడ�త�ం��:
– �� �దట��ారంల��� ���త�లక� 3��ల ట�� క�ర��� క��ి 4014 కమ���ట� �����ం� ��ంటర�ల� వ�వ�ాయ
ఉపకరణ�ల�  పం�ిణ�
– 402 ����స�ర�ను క��� కమ���ట� �����ం� ��ంటర�క� ఇసు� న� ప�భ�త�ం
– అల��� �� 11న మత���ార భ���ా:

ఇ– ��ా �ిం�  ��ల� మ�ఖ����న��:
– ఆ�����, ఇ– ��ా �ిం�  అన�� ��ల� మ�ఖ����న అం�ాల�:
– ��ా మ�ా� �ల� ఆ�����ల �ార�కల��ాల�, ఇ– ��ా �ిం�  ఈ ��ండ� అం�ాల� ��తం �ా�ా�:
– ఆ�����ల ����ా �ార�కల��ాల� సమగ�ం�ా ఉం���:
– ఆ����� �ార�కల��ాల� సమర�వంతం�ా, �ారదర�కం�ా ఉం���:
– �� ష�  ఆ���  క��� సక�మం�ా �ర���ం� ���త�లక� పథ�ాల� వ���ంప� �ేయ��:
– పంటల �మ� దగ�ర నుం� ప�� పథ�ా��� సంబం��ం�న ల����ర�ల జ����ను ఆ�����ల��  ఉం���:
– �����సం ఎ� ఓ�ీలను మ��ంత సమర�వంతం�ా ��������� �:
– �ీఎంయ��  ప��ర��ద అ���ార�ల� �రంతరం పర����ణ �ేయ��:



– పంటలక� ఎక�డ మద�త� ధరల� ల�ంచక�� ��� ��ంట�� అ���ార�ల� స�ం��ం���, ���త�లను ఆదుక��� చర�లను
�సు���ా�:
– ఆ�����ల��  ����� ల� సమర�వంతం�ా ప��ేయ�లన� �ీఎం.
– ఆ�����ల��  బ��ం��ం�  కర�ా�ం�ెంట��  ఉం�ేల� చూసు���ాలన� �ీఎం.

వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల��  ��ర�గ�దల:
– �ాష� �ంల� వ�వ�ాయ రంగ ప���ి�త�లను �వ��ం�న అ���ార�ల�.
– 2021 ఖ��� ల� 90.77 ల�ల ఎక�ాల��  పంటల� �ాగ�.
– ర� 2021–22ల� 54.54 ల�ల ఎక�ాల��  పంట�ాగ�.
– 2020–21ల� ఆ�ర ఉత�త�� ల� 165.07 ల�ల ��ట���  టను�ల�, 2021–22ల� 171.7 ల�ల ��ట���  టను�ల�.
– గత ఏ������ �� ���� .. ఈఏ���� 4�ాతం అ��కం�ా వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల�.
– 2021 ఖ��� ల� వ��, �నుమ�ల�, ��సల�, ప��  ఉత�త�� ల� గత ఏ������ �� ���� ..  ��ర�గ�దల.
– 2021–22ర�ల� ఆ�ాజనకం�ా�� వ�వ�ాయ ఉత�త�� ల�

– �ాష� �ంల� అనుక�ల ప���ి�త�ల�� వర�స�ా మ��ో  పంటక� ���త�ల�.
– ఇప�ట�వరక� 66,803 ���ా� ర�ల� మ��ోపంట �ాగ� ���ార�� .
– ఇ�� ల� ���ా� ర��  ��ట� అవ�ా�ాల����యన� అ���ార�ల�.
– గత ఏ������ �� ����  477�ాతం ������న మ��ో  పంట �ాగ� ��ీ�ర�ం.

ఖ��� క� సర�ం �ిద�ం:
– ఖ���  2022క� ప�����ా సన�ద�మయ��యన� అ���ార�ల�.
– �ా�ా��న �త���లను అందుబ�ట�ల� ఉంచుక����మన� అ���ార�ల�.
– ఎర�వ�ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉంచుక�ంట����మన� అ���ార�ల�.
ఇప�ట��� 6 ల�ల ��ట��� టను�ల ఎర�వ�ల� �ల�� �ా� � నుం� ఆ����� �ా� � వరక� �ిద�ం �ేసుక����మన�

అ���ార�ల�
– �ాగ��ట��� ఎక��� క��� ఇబ�ందుల� �ాక�ం�� స�ాలంల� �ళ�� �డ�దల �ే�� అ��ర�ాల చర�ల�
�సుక�ంట����మన� అ���ార�ల�.
– �ాగ��ట��� ఎక���, ఎల�ంట� ఇబ�ందుల� ల�వన� అ���ార�ల�.
– అంద���� మ�ట�� �� �ాగ��ట� �డ�దల��ౖ �ా�ా�చరణ �ిద�ం�ేసు���ాలన� �ీఎం.
– ఆ�����ల �ా� � నుం� �ల�� �ా� � వరక� వ�వ�ాయ సల�మండళ��� సమ����ాల� �ర���ం� ��డూ�ల�
ర��� ం��ంచు���ాలన� �ీఎం.

��ల� ���త�లక� అండ�ా....:
– �ీ�ీఆ�����ౖన అంద���� అవ�ాహన క��ం��లన� �ీఎం
– ��ల� ���త�లక� ���వల�  ��ల� జర�గ�త�ందన� �ీఎం
– �ీ�ీఆ��� ��ంచడంవల�  ��ల� ���త�లక� అ��ర�ాల��ా ప�భ�త� స�యం అందుత�ం��: �ీఎం
–�ల�ౖ�ే ప�� ఇంట��� ���� �ీ�ీఆ�����ౖ అవ�ాహన క��ం��లన� �ీఎం
– �ీ�ీఆ��� వల� ���త� హక��క� ఎల�ంట� భంగం కలగద�, �����ౖ ప�����ా� � సమ����ా�� �ా���� �వ��ం��లన�
�ీఎం.
– అ�� �వ�ాల�� మ�ఖ�మం���ా �� తరఫ� నుం� ఒక ల�ఖ పం�ించం��:

– య��వ���ట�ల ����ా ఆర���లల ఇంట�� �ి�  ఆ�����ల��  ఉం�ేల� ��ర��లను ర��� ం��ం��ల� ఇ��వర�� �ె�ా�ం:
– �ా���ే� ప���లన, సల�ల �ారణం�ా మ��ంత ��ర�గ�పడ�త�ం��:
– ఆ�����ల �ార�కల��ాల��ౖ �రంతరం ప����ధన క��� ఉంట�ం��:



���ాక�ళం ��ౖల�  ��ా జ�క��  �జయవంతం:
– ���ాక�ళం వ�వ�ాయ క���న� క� �టర��  అమ��� ��ౖల�  ��ా జ�క��  �జయవంతం అ��ం��:
– ����ప� 30�ాతం �దు��  ఆ�� అ��ం��, క���ను�  �������� 33.75 ��య�  య��ట�  క��ంట� ఆ�� అ��ం��.
– ���త�ల� �ాడ� క��ంట�ను ఉ�త �దు��  ��ర��ద ఇప�ట�వరక� ల�క� కడ�త����ర�:
– �టర� �ారణం�ా �ట��ంట��� �ె� ప�ే ప���ి�� వ��ం��, �ారదర�క వ�వస�  ఏర���ం��:
– ���త�లక� ��ణ����న క��ంట� అందు��ం��, �ిబ�ం��ల� క��� జ�ాబ�����తనం ������ం��:
– త�రల� �ాష� ��ా�ప� ం�ా క��� వ�వ�ాయ క���న� క� �టర��  అమర��ా� ర�:
– ���వల�  అ���ల�� ల� ��ణ����న క��ం�  �ావడ�� �ాక, ���త�లక� ��వల� ��ర�గవ����:
– �ాజ��యం�ా ల����సం �టర� వ�వ�రం��ౖ దుష����రం �ేసు� ���ర�:
– ���� ��ి���ట�� , ���త�లక� జర�గ�త�న� ��ల�ను �వ��ం���:
– ���త� భ���ా ��ం��� ల ����ా ���త�ల��  అవ�ాహన క��ం���:

– ���త� భ���ా ��ం��� ల�� ప�కృ�, సహజ వ�వ�ాయ పద�త�లక� ��ద� �ీట ��య��. ప�� ఆ�����ల� �����సం �ీ��� �ీ
ఉం���:

– ఆ�����ల ����ా ��ణ����న �త���ల�, ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల� క��తం�ా ���త�లక� అం���:
– ఆ�����ల ����ా ఈ సరఫ�ా మ��ంత ��ర�గ�ప���:
– అ�� ఆ�����ల��  �ట���సం ��� ��� ర��� ను ����ం�ేల� చర�ల� �సు���ా�:

���త�లక� స������ౖ ప��క�ాల�:
– ���త�లక� ఇం���డ��వ� �ా స������ౖ వ�వ�ాయ ప��క�ాల��ౖ �ీఎం స��.
– ఆ�����ల ప����ల� ఉన� యం��� ల� �ాక�ం��, ���త�లక� �� ంతం�ా ఎల�ంట� వ�వ�ాయ ప��క�ాల� �ా�ాలన������ౖ
��మ�ం�  స��� �ర���ం��మన� అ���ార�ల�.
– �ట� ఆ��రం�ా ఆయ� వ�వ�ాయ ఉపకరణ�లను  గ����ం��మన� అ���ార�ల�.
– �న� సన��ార� ���త�లక� ��ా ��న�త ఇ�� �ా���� స������ౖ వ�వ�ాయ ప��క�ాల� అం��ం��లన� �ీఎం.
– �����ౖ ప�ణ��క తయ�ర� �ేయ�లన� �ీఎం.
– ప�� ఆ����� ప����ల� స������ౖ వ�వ�ాయ ప��క�ాల� అం�ేల� చూ��లన� �ీఎం.

���ా�  �ో�న� ��ౖ�� �ీఎం స��.
– ���ా� �ో�ను� , �ర�హణ, ���గం��ౖ ��ంద� ప�భ�త� ఇట�వల ర��� ం��ం�న మ�ర�దర��ాలను �వ��ం�న
అ���ార�ల�.
– ప�� ఆ�����ల ప����ల� చదువ�క�� ప��జ�� నం ఉన� ���త�ల�� ప��ే�కం�ా �ో�� కమ���ట� �����ం� ��ంటర� ఏ�ా�ట�
�ే�ి.. �ా���� ��ణ ఇ�ా��.
– ��ణ అనంతరం �ా���� స����ి��� క��� ఇ�ా��.
– ���త�లంద���� ��ణ ఇవ������ ఒక మ�స��  ట�ౖ�న� ను గ����ం���:
– ఒక �ో�� �� ఏరకం�ా ���ి���ౖ�� �����ంచవచు�, ఏరకం�ా �����ల�ౖజ�� ������ �వ��ం�ేల� ర��� ం��ం�న
����లను ���త�ల��  అవ�ాహన ��ంచ����� చూ�ిం���:
– ���� �����ల�ౖజ��, ���� ���ి���ౖ��  వసు� న� ��పథ�ంల� �ో�ను�  ��లక �ాత� �� �ి�ా� �:
– ���దుక� �ం� ర�ాయ��ల ���గం తగ�� త�ం��, ���వల�  ప�ా�వరణ���� ��ల� జర�గ�త�ం�� :
– ఈ ఏ����ల� �ో�న�  �న���ం�ే ప���ి��ల��� ����� �:
– �ో�న�  �ర�హణ��ౖన క��� స���న వ�వస�  ఉం���:

�ల�� �  �ాల�ీ:



– �ాష� � ప�భ�త�ం �సుక� వ��న �ల�� � �ాల�ీ��ౖ�� �ీఎం స��.
– �ర������ల� �ాగ� �ేసు� న� ���త�లను ��� త���ం���:
– ���త�ల� �ాగ� �ే�ిన త�ా�త మద�త� ధర, ��ా స�ిం�  త��తర అం�ాల��ౖ�� దృ�ి���ట�� �:
–�����ౖన ప�����ా� �ల� �ా�ా�చరణ  �ిద�ం �ేయ��:
– ఎం�  ట� ఎం�  �� ల��ష�  ఉం���:
– �ర� �����ల ఉత�త�� లక� �ల�వ జ���ం���:
– ఆ�రంల� ��గం�ా �ట� ���గం ��ర�ా�:
– �ట�వసత�ల� అర��ర�ా ఉన� ��ా ం��ల��  పంటమ������ ఎల� ఉం��లన� �����ౖ ప�ణ��క �ిద�ం�ేయం�� :
– త�ా�త �ాట� �ాగ�, ఉత�త�� లక� మద�త� ధర, ��ా స�ిం�, అదనప� �ల�వ జ���ంచడం త��తర వ�వస�ల�� �ిద�ం�ా
ఉం��� : అ���ార�ల� �ీఎం ����శం.

ఈ స��� సమ���శంల� వ�వ�ాయ, మ����ట�ం�, సహ�ార, ప�� ��ా స�ిం� �ాఖ మం�� �ా�ాణ� ��వర�� ����� , ఏ�ీ
అ����ష� ��ౖ� �ౖెర�� ఎం � య� ��������� , �ీఎ� స�� శర�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష� �ీఎ� ప�నం మ�ల��ండయ�,
మ����ట�ం�, సహ�ార �ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ��ౖ మధుసూధ� ����� , వ�వ�ాయ�ాఖ క�షన� �ి హ����ర�,
ఉ���నవన�ాఖ క�షన�  ఎ�  ఎ�  ��ధ�  ఇతర ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.

========================================================================
====================================

06–05–2022,
అమ�ావ�.

వ�వ�ాయ�ాఖ��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

���త� భ���ా ��ం��� ల� ఎ� ఏఓ ��ం�ియ� అ�ార�� క� ఎం�ి���న ��పధ�ంల� వ�వ�ాయ �ాఖ అ���ార�లను
అ�నం��ం�న �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� 

��టబ�� �ార�క�మంల� ��గం�ా మ����, అరట���ౖ కర���ిక �డ�దల �ే�ిన �ీఎం

బ��ంబ� ట�� (��దుర�) బ�ౖ ��� డ��� ను ప����ం�న  మ�ఖ�మం��.

వ�వ�ాయ, మ����ట�ం�, సహ�ార, ప�� ��ా స�ిం� �ాఖ మం�� �ా�ాణ� ��వర�� ����� , ఏ�ీ అ����ష� ��ౖ� �ౖెర�� ఎం �
య� ��������� , �ీఎ� స�� శర�, వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష� �ీఎ� ప�నం మ�ల��ండయ�, మ����ట�ం�, సహ�ార �ాఖ
మ�ఖ� �ార�ద��� ��ౖ మధుసూధ� ����� , వ�వ�ాయ�ాఖ క�షన� �ి హ����ర�, ఉ���నవన�ాఖ క�షన� ఎ� ఎ� 
��ధ�  ఇతర ఉన������ార�ల� �జర�.


