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అమ�ావ�.

���త�లక� ఇ� ప��  స����.

2021 నవంబర�ల� క����ిన ���� వ�ా� ల�, వరదల వల�  పంట నష�ం���ాట� ��ల��త, ఇసుక ��టల �ారణం�ా
నష��� �న 5,97,311 మం�� ���తన�లక� ర�.542.06 ��ట�  ఇ� ప��  స����, 1220 ���త� గ�� ప�లక� ��ౖఎ�ా�� 
యంత����ా పథకం ���ంద ర�.29.51 ��ట�  ల���� క��ి �త�ం ర�.571.57 ��ట�ను �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� బట� 
����� ల����ర�ల ఖ���ల��  జమ �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ� .

అమ�ావ�.
ఈ సందర�ం�ా �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  ఏమ���రంట�...:

���త�లక� ��డ��ా, �డ�ా...
ఈ ��� �ేవ��� దయ�� మ�� మం� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం. ���త�లక� అ�� ���ల��ా ��డ��ా, �డ�ా
�లబడ��ఉన� మన ప�య�ణంల� ఏ �ీజ� ల� నష��� �న ���త�లక� అ�ే �ీజ�  మ���యకమ�ను��... ���త�లక�
��డ��ా �లబ��,  �ా���� నష�ం జ����న ��ంట�� ఆ నష�ప���రం ఇ�ే� ��ప� �ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����ం.

మ�డ� ��లల� �రక� మ�ం�ే ప���రం
2021 నవంబర�ల� అంట� మ�డ� ��లల� �ాకమ�ం�ే... క����ిన ���� వ�ా� ల�క�, వరదల వల�  పంట నష��� �న
���త�లక� ఇ� ప��  స���� ��ంద ఈ స�యం ఇవ�డ�� �ాక... ��ల��త, ఇసుక ��టల� ఇల� అ��
ర�ాల��ానష��� �న 5,97,311మం�� ���త�లక� ఈ ��� ప���రం ���ంద ర�.542 ��ట��  ఇ� ప��  స�����ా
అం��సు� ���ం. ��ం���ాట� మ�� 1220 ���త� గ�� ప�లక� ప�� ఆ����� ప����ల�నూ ఒక  కమ���ట� �����ం�  ��ంట�, ఒక
గ�� ప� ���ంద ���త�లను తయ�ర� �ే�ి, అందుబ�ట�ల��� �ా���� యం��� లను ఇసూ� .. త����ా ����న ���త�లక� అ�ె�క�
ఆ ప��క�ాలను సరస���న ధరలక� అందుబ�ట�ల� ఉం�ే �ార�క�మంల� ��గం�ా.. ��ౖఎ�ా��  యంత����ా పథకం��ంద
�ా���� ర�.29.51 ��ట�ను స���� ���ంద ఇసు� ���ం.  ఈ ��ండూ క��ి ర�.571 ��ట��  ఇసు� ���ం.

అం�ే �ాక.. �న�ట� ఖ��� ల� ఇనూ�����  ��ంద ర�.1800 ��ట��  ఇ���ం. ఆ ర�.1800 ��ట�ల� క��� ట����క� 
�ారణ�ల�, �����ి��ష�  వంట�  ��ధ �ారణ�ల వల�  ����ప� ర�.93 ��ట��  �ా���� ఇవ�ల�క�� య�ం. ఆ �����ి��ష� 
�ార�క�మం క��� ప���� �ే�ి ఆ ర�. 93 ��ట��  క��� ���త�లక� �డ�దల �ేసు� ���ం.

మనంద�� ప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ��నప�ట� నుం� �ేవ��� దయ వల�  మం� వ�ా� ల� క�ర�సు� ����.
�ాయల�ీమ ల�ంట� కర�వ� ��ా ం��ల��  ��ౖతం  భ�గర� జల�ల� బ��ా ������న ప���ి�త�ల� క��ిసు� ����. �ెర�వ�ల�,
��జ�ా�యర��  అ�� �ట��� ప�ష�లం�ా కళకళల�డ�త�����. ��ల�గ� ��ంద �కట� ఉన�ట�� .. జ����న మం����ాట�
అ��క వ�ా� ల వల�  �����  ��ర పంట నష�ం క��� జ����ం��. ఈ ��పధ�ంల� ఆ ���తన�లక� క��� అండ�ా �లబ�ే
�ార�క�మం ఇ�ాళ �ేసు� ���ం. ���తన�ల ��సం ఎ��� �ేసు� న� ప�భ�త�ం�ా.. నవంబర�ల� అ��క వ�ా� ల�, వరదల వల�
నష��� �న ���త�లను ఆదుక�ంట�... ఆ�ే ��� 1.21 ల�ల ���ంట�ళ�  �త���ల�, ����ప� 1.43 ల�ల ���తన�లక�
ర�.63 ��ట��  ఖర�� �ే�ి  ���త�లక� ��డ��ా �లబ��� ం.

ఇల� ఏ �ాష� �ంల�నూ జరగల�దు
ఆ ��� జ����న న�ా� �� ఈ ��� ఇ� ప��  స���� ర�పంల� 5,71,478 మం�� ���త�లక� ఎప�ట�కప��డ� �డ�దల
�ేసు� న� ��� ప�భ�త�ం మన�ే. ఇ�� ఎక��� ఏ �ాష� �ంల� క��� జరగల�దు. మన �ాష� �ంల� క��� గతంల� ఎప��డూ
క��� జరగల�దు. ఏ �ీజ� ల� పంట నష�ం జ�����ే అ�ే �ీజ�  మ���యకమ�ను�� ���తన�క� ��డ��ా �లబ�ే ప���ి��
ఎక��� జరగల�దు.



ఎందుక� ఇంత స�ష�ం�ా �ెప�� ����� � అంద���� �ె�యజ��ా� ను.
గత ప�భ�త�ం హయ�ంల� ప���ి�త�ల� గ�ర�� �ెచు�క�ంట�..  �����ార��  ప�����ా ఎ��� ట�� �ిన ప���ి��. మ������ �ార��
అర��ర�ా, అ�� క��� ఆలస�ం�ా... ��ంతమం���� మ�త��� ఇ� ప��  స���� ���ంద స�యం అం��ం�న ప���ి�� మనం
చూ�ాం.

గత ప�భ�త�ం ఏ రకం�ా ఇ� ప��  స���� ఇ��ంద���� గ�ర�� క� �ెచు���గ����ే...

2014ల� ఖ��� ల� సంభ�ం�న కరవ�క� 2015 నవంబర�ల� �ా� ఇవ�ల�దు. 2015 కర�వ�క�.. 2016 నవంబర�
కంట� కంట� మ�ందు ఇ��న ప���ి�� చూడల�దు.
2015 నవంబర�, ����ంబర�ల� క����ిన ���� వ�ా� లక� �ారణం�ా జ����న ర�.263 ��ట�  పంట న�ా� �� గత ప�భ�త�ంల�
ప�����ా ఎ��� ట�� ర�. ఒక� ర��ా� క��� ఇవ�క�ం�� ఎ��� ట�� ర�.
2016 కర�వ�క� సంబం��ం�న ఇ� ప��  స���� 2017 �� ల� ఇ���ర�. 2017ల� కర�వ�క� సంబం��ం�న ఇ� ప�� 
స���� 2018 ఆగష�� ల� ఇ���ర�. 2018ల� కరవ� వల�  ఖ��� ల� జ����న ర�.1832 ��ట��  పంట న�ా� ��, ర�ల�
జ����న ర�.356 ��ట�  పంట న�ా� �� ప�����ా ఎ��� ట��న ప���ి�త�ల� గత ప�భ�త�ంల� మనం చూ�ామన��� �రం��
గ�ర�� క� �ెచు����ా�.

అప�ట��� - ఇప�ట��� �ే��
అప�ట��  ��ల� ���త�లను ఏ��� అప�ట� ప�భ�త�ం గ�ర�� ��ట�� ��ల�దు. అప�ట���, ఇప�ట��� ఉన� �ే��ను గమ�ంచమ�
��ర�త����ను.  ఈ��� మన ప�భ�త�ంల� �ా�ీ� �యం�ా అర�� ల�వర� క��� ������ క�ం�� ఇ- ��ా �  �ేట�ను ఆ�����
�ా� �ల��� ప�����ా అమల� �ేసూ� ... పంట న�ా� లను అంచ�� ���� ������� ప���శ��ట�డం జ����ం��. అల� �ేయడ��
�ాక�ం�� ��� ����ా �ారదర�కతక� ��ద�  �ీట ��సూ� ... ��ా మ స��ాలయ�ల�� �� అర�� ల జ���� ప������ం� ఏ �ీజ� ల�
జ����న నష�ప����ా�� అ�ే �ీజ� ల� ���త�ల ఖ���ల��  జమ �ేసు� న� ప�భ�త�ం మన�ే.
��ల����త�ల� ��ౖతం పంట ���ి ఉం��, ఇ- ��ా � ల� న��ౖె ఉన� �ాళ�  �ేట� �సుక��.. �ాళ��� క��� ఇ� ప��  స����
ఇసు� న� మన ప�భ������� గత ప�భ������� �ే�� గమ�ంచమ� ��ర�త����ను.

ఇల� �ేసు� ���ం �ాబట�� ... 2020 మ���� వరక� క����ిన ���� వ�ా� లక�, వరదలక� నష��� �న 1.56 ల�ల మం��
���త� క�ట�ంబ�లక� ర�.123 ��ట��  ఇ� ప��  స�����ా 2020 ఏ�ి�� ల��� అందజ��ాం.
2020 ఏ�ి��  నుం� 2020 అ��� బర� వరక� క����ిన ���� వ�ా� లక� వరదల వల�  నష��� �న 3.71 ల�ల మం��
���త�లక� ర�.278 ��ట��  2020 అ��� బర�ల��� ఇ� ప��  స�����ా అం��ం��ం. 2020 నవంబర�ల� ��ా�  త��ాను వల�
నష��� �న 8.35 ల�ల మం�� ���తన�లక� సుమ�ర� ర�.646 ��ట�� , 2020 ����ంబర�ల��� అందజ��ాం.
2021 �����ంబర�ల� గ�ల��  ��ౖ��� �  వల�  నష��� �న 34,556 మం�� ���తన�లక� సుమ�ర� ర�.22 ��ట�� , 2021
నవంబర�ల��� అందజ��ాం.

�� అ�న �ా���� మ�� ���� 
ఇల� ఇ- ��ా �  �ేట� ఆ��రం�ా ��ా మ�ా� �ల��� ఆ�����లల� జ���� ప������ం� ఏ ఒక�ర� ��  �ాక�ం��.. ఒక��ళ
��  అ��ే �ా���� �� అ�ి� ��ష�  ��ట�� క��� ��సుల�బ�ట� క��సూ� ... �ా���� మం� జ���� ప���ి�� క��సూ� ... పంట
న�ా� ��� ఇ� ప��  స����� ��ల� ���త�ల�� స� మం� �ేసు� న� ప�భ�త�ం మన��. ఇల� ల����ర�ల జ����ను
�� ష�  ఆ���  ��సం అ�ే ��ా మంల� ���త�భ���ా ��ం��� లల� ప�ద���సు� న�ందున.. ��ా మ�ా� �ల� ఎవ����� ��  అ��ే
�ాళ��  ��ర�ల�క�� �ే అక��ే చూసు��న� త�ా�త మరల� న�దు �ేసుక��� ��సుల�బ�ట�ను క��� క��సు� ���ం. ఏ
ఒక�ర� ��  �ాక�డద� ఆ�ాటపడ�త�న� ప�భ�త�ం మన��.

మనంద�� ప�భ�త�ం అ���ారంల��� వ��నప�ట� నుం� ��ట� వరక�



అంట�... ఈ ��ండ�న� సంవ���రల �ాలంల� ప�కృ� ��ౖప�����ల వల� , పంటల� నష��� �న 19.93 ల�ల మం��
���త�లక� ఈ ఇ� ప��  స���� ����ా అం��ం�న �త�ం ర�.1612 ��ట�� .
మనంద�� ప�భ�త�ం ���తన�లక� ఎ�� ���ల��ా, ఎంత అండ�ా ���ం�ో  � అంద���� �వ���ా� ను.

��ౖయ�ా�� ���త� భ���ా- �ీఎం ���ా� 
��ౖయ�ా��  ���త� భ���ా– �ీఎం ���ా�  �ార�క�మం �రం�� చూసు� ���ర�. అర��ట� మం�� ���తన�లక� �ా��
క�ట�ంబ�లక� ల��  �ేక�ర��త�... ఇప�ట�వరక�  ���త�భ���ా �ాయం ��ం�� ర�.19,126 ��ట��  ఇవ�గ��ాం.
�ేశంల� ఎక��� ల�� �ధం�ా �� ంతభ�� �ాగ� �ేసుక�ంట�న� ���త�ల�� �ాట� అర�� ల�ౖన ఎ�ీ�, ఎ�ీ� , ��������, ��ీ
��ల� ���త�ల�, అట�, �ే�ా��య భ�మ�ల� �ాగ� �ేసుక�ంట�న� ���త�లక� ప�� ��ట� ర�.13,500 ��ప��న ���త�
భ���ా �ాయం ��ంద అం��సు� న� ఏ���క ప�భ�త�ం �ేశంల� మన�ే.

��ౖఎ�ా�� సు���వ���
అం�ే �ాక�ం�� ���త�న�లక� అ�� ర�ాల��ా ��డ��ా �ల�సూ� ... �ా��� �ే� పట�� క�� న���ిం�ే �ార�క�మం �ేసూ� ...
��ౖఎ�ా��  సు���వ���  పంట ర�ణ�ల పథకం ��ంద ప���� వ���  �ా��� జమ �ేసు� ���ం. మన ప�భ�త�ం అ���ారంల���
వ��నప�ట� నుం� సమయ���� ���త�ల� ����ం�   �ె����� ... �ా���� ప�భ�త�ం ��డ��ా ఉంట�ం��. సు��� వ���  ��సం
ప�భ�త�ం డబ���సు� ంద� �ె�యజ�సూ� .. ��ౖఎ�ా��  సు���వ���  ��ంద 65.64 ల�ల మం�� ���త�లక�  ర�.1218 ��ట��
వ���  �ా�� ��ంద ఇవ�డం జ����ం��. గత ప�భ�త�ం ��ట��న బ�ా�లను మన ప�భ�త��� �ె��ం�ం��.

ఉ�త �దు�� క� ఇప�ట�వరక� ర�.23��ల ��ట��  ఖర��.
�ాష�ంల� 18.70 ల�ల మం�� ���తన�లక� పగట�ప�ట� 9 గంటల�ాట� ��ణ����న �దు��  ఇ�ా�ల�... సంవత��ా���
ర�.9��ల� ��ట��  ఖర�� �ేసూ� ... ఈ ��ండ�న�ర సంవత��ాల �ాలంల��� ఇప�ట�వరక� ర�.23��ల ��ట��  ఖర�� �ే�ాం.
�ళ�ంద���� ��ణ����న �దు��  పగట�ప�ట� అం�ేల� �ేయ�లంట�...  �ీడర� ���ా�ిట� స���� దు. �ాట�� మ�ర���ేయ�లంట�
అల� �ేయ��� ��సం క��� మ�� ర�.1700 ��ట��  ఖర�� �ే�ి మ�� ���తన�లక� పగట� ప�ట �దు��  ఇసు� ���ం.

ఉ�త పంటల �మ�
ఈ ��ండ�న���ళ�ల� ��ౖఎ�ా��   ఉ�త పంటల �మ� పథకం ����ా 31.07 ల�ల మం�� ���త�లక� ర�.3788 ��ట��
అం��ం��ం. ఈ ఖ���  నుం� ప�� ���త� దగ�ర ర�.10 �సు��మ�� అ���ార�ల� �ె�ా�ం. ర�దు ఇ�� �����ౖ సంతకం
�ేయమ� ఆ�ే�ాల� ఇ���ం.

����ప��ా ర�.2��ల ��ట��� ప�కృ���ౖప�����ల ���, ర�3��ల ��ట��� ధరల�ి���కరణ���� ఏ�ా�ట� �ే�ాం.

��న�ం ��కరణ�� ర�.39 ��ల ��ట��
ఈ ��� ��వలం ��న�ం ��కరణ, ��ను��ల� ��సం ఈ ��ండ�న�ర సంవత��ాల �ాలంల� ర�.39��ల ��ట� క� ��ౖ�ా ఖర��
��ట�� ం. గతంల� ��న�ం ��కరణ అంట� సంవత��ా��� ర�.7నుం�8 ��ల ��ట��  ఖర�� �ేసూ� .. అ�� క��� సమయ����
�ల�� ల� �ె��ంచ� ప���ి�� ఉంట�... ఈ ��� సంవత��ా��� ర�.16 ��ల ��ట��  ఖర�� ��డ�త����ం. అం�ే �ాక�ం�� 21
���ల�� �� ����ం�  ఇ�ే� �ధం�ా ���త�ల ��ల��  �ర�నవ�� చూసూ�  ����ం��  ఇసు� ���ం.

ఇ�� �ాక�ం�� ప���  ���త�లక� ��ను��ల� ��సం ర�.1800 ��ట�� , ఇతర పంటల ��ను��ళ�క� మ�� ర�.6465 ��ట���...
మ�����  ఇంట� ��న��  ����ా ���త�లక� ��డ��ా �లబ�ే �ార�క�మంల� ��గం�ా ప�భ�త�ం జ�క�ం �ేసుక�� ���త�ల�ను
ఆదుక��� �ార�క�మం �ేసు� ం��.

గత ప�భ�త� బ�ా�ల� �ె��ం��ం.



గత ప�భ�త�ం 2018ల� ఎ��� ట��న ర�.960 ��ట�  ��న�ం ��కరణ బ�ా�ల� ��ౖతం.. �ర�నవ���� మన ప�భ�త�ం
�ీ�క��ం� కట��ం��. గత ప�భ�త�ం ���త�లక� ఉ�త �దు��  ��సం ర�.9��ల ��ట�  �దు�� ను ��ను��ల� �ే�ి బ�ా�ల��ా
�����ే.. �ాట�� ��ౖతం  మన ప�భ�త��� �ర�నవ���� �ె��ం�ం��.
ర�.384 ��ట�  �త�న బ�ా�లను గత ప�భ�త�ం ���త�లక� బ�ా�ల��ా ��ట��  �� �ే...  అ� క��� మనంద�� ప�భ�త���
�ర�నవ���� �ీ�క��ం� �ె��ం�ం��.

ఆ�����ల�- బ��ం��ం� కర�ా�ం�ెంట��
���త�లక� మ��ంత సులభం�ా �త�నం నుం� పంట ��ను��ల� వరక� మ�ర�డ�� �ాక�ం��... బ��ం��ం�  ��వలను
క��� సులభతరం �ేసూ�  ��ా మ�ా� �ల��� �సుక���ా�ాల� 10,778 ఆ�����లను బ��ం��ం�  ��వల�� అనుసం��నం
�ేసూ� ... ఇప�ట��� 9160 బ��ం��ం�  కర�ా�ం�ెంట�ను ఆ�����లల� అందుబ�ట�ల��� �సుక�వ���ం.

��ౖయ�ా��  ���త� భ���ా, ��ౖయ�ా��  సు���వ��� , ��ౖయ�ా��  యంత����ాపథకం ��ంద 1720 ���త� గ�� ప�లక� గతంల�
ర�.25.50 ��ట�  స����� �ా���� అందజ�సూ� .. ప�� ఆ����� ప����ల� కమ���ట� �����ం�  ��ంట�  �సు���� త����ా
���త�లక� యంత���వను సరస���న ధరలక� అం��ం�ే ��ప� �ార�క�మ���� ���ారం చుట�� ం.

కమ���ట� �����ం� ��ంటర��
ఇల� ప�� అంశంల�నూ ���త�క� ��డ��ా ఉం�ేందుక�... యంత����ా అ�� ఒక� �ార�క�మం ����ా�� ప�� ఆ�����
ప����ల�నూ ఆ ��ా మంల� ��సు� న� పంటల��, �ా���� ఎల�ంట� యంత� ప��క�ాల� �ా�ాల� చూసుక��.. ���త�లను ఒక
గ�� ప��ా �ే�ి �ా���� స���� ఇ�� ����ప��ా ర�.2134 ��ట�  ర��ాయల వ�యం�� ఆ�����లక� అనుసం��నం
�ేసూ� ...  �త�ం 10,750 ఆ����� �ా� �ల��� యంత����ా ��ం��� లను అంట�  కమ���ట� �����ం�  ��ంటర��  ఏ�ా�ట� �ే��
��ప� �ార�క�మ���� ���ారం చుట�� ం. ఆ ��శ�ా అడ�గ�ల� ��గం�ా పడ�త�����. �ానున� సంవత��ా��� అ��
ఆ�����ల��  ఈ ��వల� అందుబ�ట�ల��� �సు���ే� ��ప� �ార�క�మం జర�గ�త�ం��.

వ�వ�ాయ సల� మండళ��
ఆ�����ల� వ� �ా� �  ��ంట� �ా అంట� �త�నం నుం� అమ�కం ��శ�ా ���తన�ను �ే� పట�� క�� న���ిం�ే ��ప�
ప�యత�ం జర�గ�త�ం��. ఈ ��� ఆ����� �ా� �ల��� వ�వ�ాయ సల�మండళ��  ఏ�ా�ట� �ే�ాం. ఆ����� �ా� � నుం�
వ�వ�ాయ సల�మండళ�� ...  మండల���� ఒక సల�మండ�, �ల��  �ా� �ల� మ�� వ�వ�ాయ సల� మండ�, �ాష� �
�ా� �ల� మ�� వ�వ�ాయ సల� మండ� ఇల� ��ల�గ� అంచల��  ప�� ��ల� సమ����ాల� జ����టట�� �ా.. ప��
�క��ారం ఒక ��ట సమ���శం జ����ల� �ే�ి, ��ల �����స���� ��ల�గ���ట�  ఈ సమ����ాల� �ర���ం�... అక�డ�న�
సమస�లను య�ద�  ��ా �ప��కన ప��ష���ం�ే �ధం�ా �ల��  యం��� ం�ా��, �ాష� � �ా� � యం��� ం�ా�� సమయ�త�ం
�ేసు� ���ం.

ఇ- ��ా �ిం� ల� ప�� ఒక�ర� న�దు �ేసు��వడం ����ా �ారదర�కం�ా, �వ�క�, లం��లక� ��వ�ల�క�ం��.. ఆ�����
�ా� �ల��� ఇ- ��ా �ిం�  �ేయడం, అ�� ప�ర��న ��ంట�� �� ష�  ఆ���  ��సం జ����ల� ప�ద���ంచడం, ఎవ����� �� 
అ��ే దరఖ�సు�  �ేసుక�న� ��ంట�� �ాళ�  దరఖ�సు�  ������ౖ �ే�ి ��ర� న�దు �ేయడం, ఈ ��ా �ిం� �� �ాట� ర�దు
ఇవ�డం, ���ట�  అ�ా�ల���  ��ం�  ఇవ�డం �ేసూ� ...  పంటల�మ�, ఇ� ప��  స����, పంటల ��ను��ళ�� , పంట
ర�ణ�ల�, సు���వ���  వంట� అ�� సదు�ాయ�ల� క��� �ారదర�కం�ా ��ా మ�ా� �ల��� ఆ�����ల ప����ల�
జర�గ�త�����.

�ీఏ�ీఎ� ల నుం� ఆ�ా�� వరక� ఆధు�కరణ
ఇ�ాళ ��ా ధ�క సహ�ార సంఘ�ల నుం� ఆ�ా��  వరక� అ��ంట�� ఆధు�క��సు� ���ం. �ాట�ల� క���
కంప��ట��కరణ �ేపట�� ం.  సహ�ార వ�వస�ల� క��� ��� ఆ�  ������� �సుక��ావడం జ����ం��. అ��ర�ాల��ా
సహ�ార వ�వస�ను బల���తం �ే�� ��శ�ా అడ�గ�ల� పడ�త�����. ఆ����� �ా� �ల� పంటల� న�ా� ల��  ఉంట�.. �ీఎం
య��  అంట� కంట�నూ��  మ��ట��ం�  ఆ�  అ���కల��  ��ౖ��  అం�  ��� డూ��  అ�� య�� ను అందుబ�ట�ల���



�సుక�వ���ం. అంట� క�స ��ట�� బ�ట� ధరల� ఆ ఆ����� ప����ల� ఏ ���త������ �ా� ప���ి�� ఉందంట�.. ఆ క�స
��ట�� బ�ట� ధరల� ఆ ఆ�����ల��� ��� ���  �ేయడం జ����ం��. అంతక��� తక��వ ��ట�క� ఎక��ౖె�� అ��� దు�ి�� ���త�క�
వ��� .. ఆ ��ా మ అ���కల��  అ�ి���ం�  ��ంట�� �ీఎం య��  ����ా ఆ ఇబ�ం��� య�������  �ే�ా� డ�. ��ంట�� మ����ట�ం� 
�ాఖ, జ��ం�  కల�క��  జ�క�ం �ేసుక�� ఆ ���త�క� ��డ��ా �లబడ�త�.. క�స ��ట�� బ�ట� ధరక� ప�భ�త���
��ను��ల� �ే�� ��ప� వ�వస�ను ఆ����� �ా� �ల��� �సుక�వ���ం.

�వ���ా...
ఇ� �ాక�ం�� జళకళ ����ా ���త�లక� అండ�ా �లబ��� ం. ఏ�ీ అమ��  ����ా �ా�����త�లక� అండ�ా �లబ��� ం. ఇ�
అ�� క��� �ేవ��� దయ�� � అంద�� చల�� ����నల�� ఇవ�� � �డ�  �ేయగల�గ�త����డ�. �ేవ�డ�
ఆ�ర���ం��ల�...� చల�� ����నల� ఎల� �ాలం ప�భ������� ఇం�ా మం� �ే�� �ధం�ా ఉం��ల� ఆ�ాం��సూ� ... ఈ
�ార�క�మ���� ���ారం చుడ�త����న� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  తన ప�సంగం మ���ం��ర�.

అనంతరం 2021 నవంబర�ల� క����ిన ���� వ�ా� ల�, వరదల వల�  పంట నష�ం���ాట� ��ల��త, ఇసుక ��టల
�ారణం�ా నష��� �న ���త�లక� ఇ� ప�� స����, యంత� ���ా పథకం ��ంద ల����ర�లక� సంబం��ం�న అమ�ం� ను
కంప��ట� ల� బట� ����� �ా�� ఖ���ల��  �ీఎం జమ �ే�ార�.

ఈ �ార�క�మంల� వ�వ�ాయ�ాఖ మం�� క�ర�ాల కన�బ�బ�, ప�ా�టక�ాఖమం�� మ�త�ం��ట��  ����ాస�ావ�,
రహ��ర�ల�, భవ��ల �ాఖ మం�� ఎం శంకర���ాయణ, ఏ�ీ అ���కల��  �ష�  ��ౖ�  �ౖెర��  ఏం � య�  ��������� ,
వ�వ�ాయ�ాఖ సల���ర� అంబట� కృ�ా� ����� , వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�,  ఇతర
ఉన������ార�ల� �ాల�� ���ర�.
==========================================================
15.02.2022
అమ�ావ�

���త�లక� ఇ� ప��  స����

�ా�ం�  �ా�ా�లయం నుం� కంప��ట�  బట�  ����� ల��  �డ�దల �ే�ిన �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ� 

ఈ సందర�ం�ా మ�ట�� ��న మం��, ���త�ల� ఏమ���రంట�...�ా�� మ�టల�� ��

క�ర�ాల కన�బ�బ�, వ�వ�ాయ �ాఖ మం��

�ా� ...�ట��దట�ా ఈ �ాష� � �����ంగం తర�ప�న మనసూ�����ా కృతజ�తల� �ెల�ప�త����ను. �ేశంల��� వ�వ�ాయ
రంగంల� ఏ�ీ ��ంబ�  వ�  �ా� నంల� ఉంద� ��ంద�ం �ర��ం� ప�కట�ం�న సందర�ం�ా, గత ��ండ�న�ర ఏళ� �ాలంల�
� ���ా����శం, � కష�ం, � దర�కత�ం ఏ �ధం�ా ఈ వ�వ�ాయ రం�ా�� భ�ష��  త�ాలక� అం��ం��ల�� �
ల��ం ��ౖప� ��ల� ��గం�ా అడ�గ�ల� ��సు� న� �షయ��� అందర� గ����ం�ేల� ��ంద�ం ఆ ప�కటన �ేయడం ��ల�
సం��షం. వ�వ�ాయం, అనుబంధ రం�ాలక� ����ే� ��ా ��న�త, ప�ణ��కల�, ఖర�� ��ట��  �ధుల� చూ���  ��ా �ణ
��ా ం��ల��  ��� ప���వం ��ల� స�ష�ం�ా క��ిసు� ం��. ఒక �షయ��� ప��ా� �ం���, ప��ప���యక�డ� చంద�బ�బ�
ఒక �ా�ఖ� �ే�ార�, ఈ �ాష� �ంల� వ�వ�ాయ �ాఖను మ����ినట��  ఉంద���ర�, �జ��...ట����ీ అ���ారంల�
ఉన�ప��డ� వ�వ�ాయ�ాఖను మ������  ����� �ె���న ఘనత ��ే అన� �షయం �����ంగం అం�� గ����ం�ం��.
ఇ� ప��  స����� �సుక�ంట� ఒక� సంవత�రం ఒక� �ీజ� ల� స�ాలంల� ఇ� ప��  స����� ఇవ�� �ీఎం�ా
చంద�బ�బ� చ��త�ల� ������ ��ర�. 2018ల� సుమ�ర� ర�. 1900 ��ట��  బ��� ��ట��న చంద�బ�బ� క��� ఈ �ాష� �ంల�
వ�వ�ాయ�ాఖను మ����ా�ా అ� మ�ట�� డ�త�ంట� �����ంగం ఏ �ధం�ా అర�ం �ేసుక�ంట�ం�ో  మనక�
అర�మవ�త�ం��, �ా� చంద�బ�బ��� అర�ం �ావడం ల�దు. అబ��� ల� అల��క�ా ప���రం �ేయడం అల�ాట�ౖన



చంద�బ�బ�క� �ె�ా�ల�� ఈ ����క �ద ప��ా� �ం��ను. ��ంద� ప�భ�త��� ఏ�ీ� వ�వ�ాయంల� అగ��ా��ా ��������� ం��
�ీఎం �� జగ�  అ� స����ి���  ఇ��న త�ా�త చంద�బ�బ�క� కను�ప�� కల�గ�త�ందనుక�ంట� �ా�� ���� ఇం�ా
��ం�నట��  క��ిసు� ం��. ఈ ప�భ�త�ంల� ఏ �ీజ�  న�ా� �� ఆ �ీజ� ల� ఇసు� ���ర�. �ర� మ�ట ఇ���  �లబ�ట�� క�ంట�,
�����ం�ా��� మ�దు� �డ��ా ��ర� �ెచు�క�న� �షయ��� ప��ా� �సూ� . � హయ�ంల� �ాష� � �����ంగం ఇం�ా
మ�ందు��ళ�త�ంద� నమ��త� ��లవ� �సుక�ంట����ను, ���ంక��.

ప��ల, మ���� ���త�, ఉప�ర�ప�� ��ా మం, బత�లప�� మండలం, అనంతప�రం �ల��

అ��� ��క� మ�గ�� ర� �ిల�ల�, మ��ెక�ాల �� లంల� వ�ా� ల వల�  వ�� �ెబ��ం��, ఆ బ�ధల� ఉన�ప��డ� అ���ార�ల�
వ���ర�, �క� పంట నష�ం వసు� ంద� భ���ా ఇ���ర�, �ా� ఇంత త�ర�ా వసు� న�ందుక� మ�క� ఇప��డ� ��ల�
సం��షం�ా ఉం��, గతంల� ఇ� ప��  స���� ��సం ఎదుర�చూ�� �ాళ�ం �ా� ఇప��డ� ��ంట�� వసు� ం��. మ�క� ���త�
భ���ా క��� వసు� ం��, ఆ�����లల� అ�� అందుత�����, సల�ల� ఇసు� ���ర�, మ� ��ా మంల� ఆ� ���ల� ఏ��
�ా�ాల��� క��� ఇసు� ���ర�. ఆ� ��� ��న�  ����ా సల�ల�, సూచనల� అందుత�����, వ�వ�ాయ సల�
మండ� ����ా క��� సల�ల� �సుక�ంట����ం. ��ం యంత� ప��క�ాల� �సుక�� ల���� ందుత����ం. ఈ ���
��ం �ష�  �ా�ాలంట� �ొర�క�త�ం��, తక��వ ధర�� వసు� ం��.మ�క� నవర���ల పధ�ాల� అందుత�����, ��ల�
ఆనందం�ా ఉం��, ��ం �క� ఎప��డూ ర�ణప�� ఉంట�ం, ��మం�� ��� మ�� �ీఎం �ా�ాల� మనసూ�����ా
��ర�క�ంట����ం.

బ�లనర�ిం������ , ���త�, వ���ంట, ���దుక�ర�, ��ౖఎ� ఆ�  కడప �ల��

అ��� ��క� ఐ�ెక�ాల �� లంల� మ��ెక�ాల� టమ�ట, ��ం�ెక�ాల� ఉ�� �ాగ� �ే�ాను, నవంబ� ల� వ�ా� లక� పంట
నష��� య�ను, పంట ప�����ా �ెబ��ం��, ��ంట�� వ�వ�ాయ అ���ా��, �ా� �క అ���ార�ల� ��ంట�� భ���ా క��ం��ర�,
ఈ ��� �ాయం అందుత�ం��. ��క� ఎక�ాక� ర�. ఆర� ��ల �ాయం అందుత�ం��, ఈ డబ�� ర��� ఉప�గం�ా
ఉంట�ం��. అ��� మ�క� ఆ� ���లల� అ�� �ొర�క�త�����, ���� ఊర� �������న అవసరం క��� ల�దు. ��ం
�ీ��� �ీల ����ా ల���� ం��ం, �న�, సన��ార� ���త�లక� ��� వల�  ల��  జర�గ�త�ం��. ��ం గతంల� మండల ��ంద�ం
చుట��  �ర�ా�� వ�ే���. ఆ� ���ల వల�  ��ల� ఉప�గం జర�గ�త�ం��. � ��న��ా�� హయ�ంల� �ాగ��ర�
అం��ం��, వ�ా� ల� బ��ా క����ా�, ఆ త�ా�త �ాలంల� కర�వ��� ఇబ�ం�� ప��� ం. �ర� ���త� భ���ా ఇసూ�  బట� 
��క��ా�� ఐదు �మ��ాలల� �� �� � ల� �����  వ��ం��, ��ను సు��� వ���  ����ా క��� ల��  �� ం��ను. క����
కష��ాలంల� �ర� ఇంత �ాయం �ేసు� ���ర�. మ�క� �రంత�ాయం�ా 9 గంటల� పగట�ప�ట క��ం�  ఇసు� ���ర�.
�ర� మ� ���త�లక� ఇంత �ాయం �ేసు� ���ర�, ��ం ���త�లం�� క��� ��� నడవ����� �ిద�ం�ా ఉ���ం. ���
మ�ఖ�మం���ా ��న�ా�ాల� మనసూ�����ా ��ర�క�ంట� ��లవ� �సుక�ంట����ను.

ప����  ����� , ���త�, �ె��� ప��, �త�� ర� �ల��

జగన���, ��ను �న� ���త��, ��క� ��ల� సం��షం�ా ఉం��, ��క� వసు� ం�� తక���� అ��� ఈ �ాయం ��క�
వ�వ�ాయ���� ఉప�గపడ�త�ం��. గతంల� �ల��  ��ం��� ��� ���� ఏ�� �ా�ాల��� �ర�ా�� వ�ే��� �ా� ఇప��డ�
ఏ�� �ా�ాల��� మ� ఊ��ల��� �ొర�క�త�ం��. �ర� ���త�లక� ఎ�� ��వల� �ేయ�ల� అ�� �ేసు� ���ర�. �ర� మ�
���త�లను ��ల� పట��  న���ిసు� ���ర�. మ� ��సం ఇ�� పథ�ాల� ప���శ��ట��  �ాయం �ేసు� న�ందుక� �క� ర�ణప��
ఉంట�ం. ��ను ����� చ��� క��� వ�వ�ాయం �ద మక��వ�� �ేసు� ���ను. మ�క� �ాజన� అంట� ��ల� అ�మ�నం,
ఆయన ల�� ల�ట�ను �ర� భ��� �ేసు� ���ర�. �ర� మ��� �ాదు మ� �డ�ల త�ా��� క��� �ీఎం�ా ఉం���. �ర�
మ�టల �ీఎం �ాదు �ేతల �ీఎం, మ�క� ��ల� సం��షం�ా ఉం��, వ�వ�ాయంల� ��ల�క�వల� అ�� క���
�ెల�సుక�ంట����ం, ��ం యంత� ���ా పథకం ���ంద ల���� ం��, ��ట� ���త�లక� క��� �ాయం �ేయ�లనుక�ంట����ం.
�ర� వ��న త�ా�త మ�క� కర�వ� క��� ల�దు. �ర� �ా�ా� � ��� తం��� �ా� నంల� ఉంట� ప�జలంద�� బ���గ�ల�
చూసుక�ంట����ర�. � �రంతర ఆల�చనలక� ధన��ా��ల� అ���. మ�క� పగట�ప�ట 9 గంటల �రంత�ాయ క��ం� 



ఇసు� ���ర�. ���త� బ�వ�ంట� �ాష� �ం బ�వ�ంట�ంద� �ర� నమ��ర�, అమల��ేసు� ���ర�. ��ం �న� ���త�లం, మ�క�
ఆ��గ� భద�త క��� ఇ���ర�. ��ం �ౖెర�ం�ా భ���ా�� ��సు� ���ం. ����ే� ప�� ర��ా�� జ�గ�త��ా ఖర�� ��ట��
��ను వృ���  �ెం��ను. ��ం అ��క పథ�ాల ����ా ల���� ం��ం. మ� కర�వ� �ీమ��ౖ క��� ప��ే�క దృ�ి�  ��ట��  జలకళ
అం��ం��ర�. �ర�న�ంత �ాలం మ�క� ఎల�ంట� భయ�ల� ల�క�ం�� భ���ా�ా ఉంట�ం. �ర� ���త� ప��ా� అ�
ర��వ� �ేసుక����ర�. ��ా మ స��ాజ���� మ� గడప వరక� �సు����న �క� ధన��ా��ల�. ప�� ఒక�ట� ఇంట�
మ�ం��ట�� �� వ����, మ� ��న� క��� �మ��� తన ��ద�  ��డ�క�ల� ���సు� ���ర�. ��� మ�ఖ�మం���ా
��న�ా�ాల� మనసూ�����ా ��ర�క�ంట����ం �ా�, ���ంక��

న�ా� �ిం�చలం, ��ల� ���త�, ��దుర�మ���, త�ర������వ�� �ల��

జగన��� ��ను 30 ఏళ���ా ��ల� �� లం �ాగ��ేసు� ���ను. గత నవంబ� ల� వ�ా� ల వల�  మ� ��ా మంల� పంట
నష��� �ా�� అ���ార�ల� వ�� నష�ం �వ�ాల� �ా�ార�, ��ను �న� ఆ� ���క� ���� ��� ల� చూడ�ా�� �� ��ర� ఉం��.
మ�క� ��ల� సం��షం�ా ఉం��, గతంల� అ���ార�ల� వ�� పంట నష�ం చూ�ి�� డబ�� అం�ే�� �ాదు. గతంల�
��న��ార� ���త�ప��ా��ా ఉం�ే�ార�, ఇప��డ� �మ��� చూసు� ���ను. మ�క� ఈ డబ�� ��ట�� బ�� �ాయం�ా
ఉప�గపడ�త�ం��. మ�క� ఇప��డ� ఆ� ��� దగ�రల��� ఉ����, గతంల� మండల ��ం��� ల చుట��  �ర�ా��
వ�ే���. ��ం యంత����ా పథకం ���ంద గ�� �  అ� ��న� ��ర� ��ట�� క����ం, మ��� �ాట� పక� ���త�లక� క���
తక�వ ��ట��� ��వలం��సు� ���ం. ��ట�� బ�� దబ�� క��� ఆ�� అవ�త�ం��. ��ను య���య� ��రత ఉంద� ��ప���
చూ�ాను, ��ం�� ���� ఆ� ���ల� �����ంచ�ా �ా�ా��నంత �ల� ఉంద� చూ�ార�. ���� ప��కల� � ప�భ�త�ం��ౖ
తప���ా �ాసు� ����. రంగ� మ���న ��న�ం��ౖ �ర� ఇ��న ఆ�ే�ాల ��రక� మ�క� మద�త� ధర వ��ం��. ��ం
సల�మండ�ల� సల�ల� �సుక�ంట� వ�వ�ాయం �ేసు� ���ం. మ� క�ట�ంబం ��ధ పథ�ాల ����ా ల���� ం��ం��.
��ను ఏ������ � వల�  ల� ర��ాయల ల���� ందుత����ను. ��న��ార� ప���శ��ట��న ఆ��గ��� వల�  ల���� ం��ను, ��
�ిల�ల� ��ద�  చదువ�ల� చదువ�త����రంట� ��� �ారణం. ��ం ����ంతం ర�ణప�� ఉంట�ం. �ర� క�ల�లక�,
మ��లక� అ�తం�ా ద����లక� ��వ�ల�క�ం�� ��ర��ా పథ�ాల� అం��సు� ���ర�. ��ను ఇంట� పట��  �� ం��ను.
స��ాలయ వ�వస�  అంద���� ఉప�గపడ�త�ం��. ��ను ఇప�ట�వరక� ఇల�ంట� మ�ఖ�మం��� చూడల�దు. ���
ఎల�ప��డూ మ�ఖ�మం���ా ఉం���. మ� �ల�� క� �ర� వ��నప��డ� �మ��� క��ి కృతజ�తల�
�ెప�����ాలనుక�ంట����ను అ� ���త� ��ర�ా అందుక� అం��క��ం�న �ీఎం �� ��ౖఎ�  జగ�, ఈ�ా�� తన పర�టనల�
���త�ను క��ిం��ల� �ల��  కల�క�� క� సూ�ం��ర�.


