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"ఎగ�మత�ల ప��ర�"ల� ఆంధ�ప��ే�  2వ �ా� నం : ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద��� క���ాల వలవ�

గ�జ�ా� త�ా�త �ా� నంల� ��� స���  ��ట�న ఏ�ీ

ప��శ�మల �ాఖను ప�శం�ిం�న మం�� బ�గ�న �ాజ�ంద����

ఎగ�మత�ల ��ం�� ల��ం�ా  ఏ�ీ ప�భ�త�ం �నూత� చర�ల�

"ఎగ�మత�ల సం�ిద�త సూ�"ల� 20వ �ా� నం నుం� 9వ �ా� ����� ఎగబ���న ఆంధ�ప��ే�

ఎగ�మత�ల �ా��వరణంల� 10వ �ా� నం, �ాణ�జ� �ా��వరణంల� 8వ �ా� నం

2021�� �ానూ "ఎగ�మత�ల సం�ిద�త సూ�"� �డ�దల �ే�ిన �� ఆ��

�ాల�ీ, �ాణ�జ� �ా��వరణం, ఎగ�మత�ల �ానుక�లత, ఎగ�మత�ల ప��ర� వంట� ��ల�గ� ��లక ����ాల��
��ర����న �ా�ం�

అమ�ావ�, మ����, 25 : ఎగ�మత�లల� ఆంధ�ప��ే� �ా�ా� � �� అగ�ప��న �లబ�ట�డ�� ల��ం�ా ఇట�వల ఆంధ�ప��ే�
ప�భ�త�ం �సుక�న� చర�ల� �జయవంతమయ���. ఏ�ీ నుం� ఎగ�మత�ల� ఏ���������� వృ���ల�
�ాగ�త�����. 2030 కల�� ��ట��ంప� ఎగ�మత�ల� �ా��ంచడ�� �ే�యం�ా మ�ఖ�మం�� ��ౖ.ఎ� జగ� �హ� �����
��యకత�ంల�� �ాష� � ప�భ�త�ం అ��క చర�ల� �ేపట��ం��. �ేశ ఎగ�మత�ల�� 10 �ాతం �ాట� �ా��ం��ల� ల��ం�ా
��ట�� క�న� �ాష� � ప�భ�త�ం ఆ ��శ�ా అడ�గ�ల� ��సూ� "ఎగ�మత�ల సం�ిద�త సూ�"ల� ��ర����న ఫ���ల�
�ా��ం�ం��. త����ా ఆంధ�ప��ే� ల�� �ల�� ల �ా�� �ా� �క ఉత�త�� ల� అంత�ా� �య మ����� క� ఎగ�మ� �ేసూ� బ�� ం�
సృ�ి�ంచడ�� �ాక�ం�� �ా�ం��ం�� ల�నూ స���  ��ట�ం��.

ప��శ�మల �ాఖక� మం�� బ�గ�న ప�శంసల�

�� ఆ�� ప�కట�ం�న "ఎగ�మత�ల సం�ిద�త సూ�-2021ల� ప��ర� అంశంల� ఏ�ీ ����య �ా� నం
ద���ంచు��వడం పట� ప��శ�మల �ాఖ మం�� బ�గ�న �ాజ�ంద���� సం��షం వ�క�ం �ే�ార�. ��� ��నుక ఉన� ప��శ�మల
�ాఖ కృ�ి� ఆయన ప��ే�కం�ా ప�శం�ిం��ర�. "ఎగ�మత�ల సం�ిద�త సూ�"ల� ఆంధ�ప��ే� 11 �ా� ��ల� ఎగబ�కడం
మ�ఖ�మం�� ��ౖఎ� జగ� �హ� �����  ��ర��కతక� �దర�నమ� ఆయన ��������ర�.

50.39 �ా�ంట��� 9వ �ా� నంల� ఆంధ�ప��ే� : ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద��� క���ాల వలవ�

"ఎగ�మత�ల సం�ిద�త సూ�"ల� మన �ాష� �ం 9వ �ా� నంల� ���ంద� ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క ప���న �ార�ద���
క���ాల వలవ� ��ల���ం��ర�. ఈ ఏ���� �ాష� � ఎగ�మత�ల వృ���ల� ఆంధ�ప��ే� 50.39 �ా�ంట��� 9వ �ా� నంల�
���ంద� ఆయన స�ష�ం �ే�ార�. �� ఆ�� �డ�దల �ే�ిన "ఎగ�మత�ల సం�ిద�త సూ�-2021"ల� ఆంధ�ప��ే�
ఏకం�ా 11 �ా� ��ల� ��ౖ�� ఎగబ���ంద� క���ాల ��������ర�. ఎగ�మత�ల �ా��వరణంల� 10వ �ా� నం �ా��ం�న
ఆంధ�ప��ే� �ాణ�జ� �ా��వరణంల� 8వ �ా� నం ద���ంచుక�ంద���ర�. �ాల�ీ, �ాణ�జ� �ా��వరణం, ఎగ�మత�ల



�ానుక�లత, ఎగ�మత�ల ప��ర� వంట� ��ల�గ� ��లక ����ాల�� ఆంధ�ప��ే� తన �ా�ంక�ను ��ర�గ�పరచుక�న�ట��
క���ాల �ె��ార�. అ��ే �త�ం �ేశ ఎగ�మత�ల�� 78.86 �ా�ంట��� గ�జ�ా� �దట� �ా� నంల� ఉండ�ా, 77.14
�ా�ంట��� మ��ాష� � ��ం�ో �ా� నం ���వసం �ేసుక�ం��. ఆ త�ా�� �ా� ��ల�� 61.72 �ా�ంట��� క�ా� టక, 56.84
�ా�ంట��� త�ళ��డ�.. మ�డ�, ��ల�గ� �ా� ��ల�� ఉ����. 5,6,7,8 �ా� ��ల�� ���న హ�ా�ణ�, ఉత�రప��ే�,
మధ�ప��ే�, పంజ�� ల �ా�ంట�ను ఏ�ీ �ా��ం�న �ా�ంట��� �� ���� ��వలం 1-2�ాతం మ�త��� వ����సం ఉండడం
గమ��ర�ం.
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