
 
26–10–2021, 

అమరావతి. 
 

వ ైయస్ఆర్్ర ైతు్భరోసా్పీఎం్కిసాన్, వ ైయస్ఆర్్సున్నా్వడ్డీ ్పంట్రుణనలు, వ ైయస్ఆర్్యంతరసేవా్
పథకాలకు్సంబంధ ంచి్లబి్ధదనరుల్ఖాతనలలో ్నగదును్కంపయూటర్లల్బటన్్్న్ొకిి్కాూంప్్కారాూలయం్
నుంచి్జమ్చేసిన్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్. 
 

ఈ్సందరభంగా్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్్ఏమన్నారంటే....: 
 

ఈ్రోజు్దేవుడ్ి్దయతో్మరో్మంచి్కారూకమీానికి్శ్రకీారం్చుడుతున్నాం.్నిండు్మనసుుతో్
వూవసాయానికి్దనుాగా, ర ైతులకు్సంబంధ ంచి్వందకు్వంద్శాతం్మేనిఫెసటో లల్ఇచిిన్పరతి్హామీని్
న్ రవేరుసతూ ్వచనిమని్ర ైతు్బ్ధడీగా, మీ్బ్ధడీగా్సగరవంగా్తెలియజేసుూ న్నాను. 
 

ర ైతుల్కళో్లలో ్మ ందే్దీపావళి్చతడ్నలని.. 
ర ైతు్పక్షపపాత్పరభ తవంగా్ఈ్రోజు్ర ైతు్భరోసా, వ ైయసాుర్్సున్నావడ్డీ , వ ైయసాుర్్యంతరసేవా్
పథకం్ఈ్మూడ్ింటికి్సంబంధ ంచి్రూ.2190్కోటో్లబి్ధని్ర ైతుల్కళో్లలో ్వారం్మ ందే్దీపావళి్
కాంతులు్చతడ్నలని్విడుదల్చేసుూ న్నాం. 
 

ఇందులల్భాగంగా్ర ైతు్భరోసా్దనవరా్దనదనపు్50 లక్షల్మంద ్పెై్చిలుకు్ర ైతు్కుట ంబాలకు్
వరుసగా్మూడ్ో ్సంవతురం్ర ండ్ోవిడత్కింద్అకోో బరులల్ఇవావలిున్రూ.2052 కోట ో ్ఈ్రోజు్జమ్
చేసుూ న్నాం.్ఇపపటికే్ర ైతు్భరోసా్కింద్ర ండ్ో ్విడత్ఆగష్ుో లల్విడుదల్చేసిన్రూ.972 కోట ో ్
కలుపుకుని్ఇపుపడు్అంద సుూ నా్ఈ్సాయంతో్అక్షరాలా్ర ైతు్భరోసాకు్రూ.2052 కోట ో ్ర ండ్ో ్
విడతగా్మూడ్ో ్సంవతురం్అంద సుూ న్నాం. 
 

కౌలు్ర ైతులకు్సైెతం్ర ైతు్భరోసా.. 
ఈ్ర ండునార్సంవతురాల్కాలంలల్కేవలం్ఈ్ఒకి్ర ైతు్భరోసా్పథకానికి్మాతరమే్దనదనపుగా్
రూ.18,777 కోట ో ్ఇవవగలిగాం.్దేశంలల్ఎకిడ్న్లేని్విధంగా్స ంత్భూమి్సాగ ్చేసుూ నా్ర ైతులతో్
పాట ్అరుు ల ైన్పరతి్ఎసీు, ఎసీో, బీసీ, మ ైన్నరటో్కౌలు్ర ైతులు, అటవీ, దేవాదనయ్భూమ లు్
సాగ చేసుూ నా్ర ైతులకు్కూడ్న్పరతి్ఏటా్రూ.13,500 ర ైతుభరోసా్కింద్అంద సుూ నా్ఏక ైక్పరభ తవం్
మనద . 
 

వ ైయసాుర్్సున్నా్వడ్డీ ... 
వ ైయసాుర్్సున్నావడ్డీ ్పథకం్కింద్6.67లక్షల్మంద ్ర ైతనాల్ఖాతనలలో ్ఈ్రోజు్రూ.112్కోటో్70్



లక్షల్రూపాయలు్సున్నా్వడ్డీ ్రాయితీని్కూడ్న్ బటన్్్న్ొకిి్వారి్ఖాతనలలో ్జమ్చేసుూ న్నాం. 
ఇ–కాీప్్డ్ేటా్ఆధనరంగా్రూ.1లక్షలలపు్పంట్రుణం్తీసుకుని్సకాలంలల్అంటే్సంవతురం్లలపు్తిరిగి్
చెలోించిన్ర ైతులకు, కౌలు్ర ైతులకు్ వ ైయసాుర్్సున్నా్వడ్డీ ్పంట్రుణనల్పథకం్కింద్వారు్కటిోన్
మొతూం్వడ్డీని్ తిరిగి్వారి్ఖాతనలలో కి్వడ్డీని్జమ్చేసుూ న్నాం. 
  

దేవుడ్ి్దయతో్మన్పరభ తవం్అధ కారం్చేపటిోన్న్నటినుంచి్కేవలం్సున్నా్వడ్డీ ్కింద్రూ.1674్కోటో్
రూపాయలు్జమ్చేశాం.్ఇందులల్దనదనపుగా్రూ.382్కోట ో ్వ ైయసాుర్్సున్నావడ్డీ ్కింద్చెలోించనం.్
ఇపుపడు్మరో్రూ.112్కోటో్వడ్డీ ్రాయితీ్ఇసుూ న్నాం.్ఇక్మిగిలినద ్ గత్పరభ తవం్సున్నా్వడ్డీ ్కింద్
బకాయిలుగా్పెటిో, ఎగగొ టిోన్రూ.1180్కోట ో ్కూడ్న్ర ైతుల్కోసం్మనమే్చిరునవువతో్చెలోించనం. 
 

బాూంకింగ్్కరసాపండ్ెంట ో .... 
ర ైతులకు్మరింత్సులభంగా్పంట్రుణనలు్అంద ంచేందుకు్వీలుగా్10,778్ర ైతు్భరోసా్కేందనర లను్
ఇపపటికే్ఏరాపట ్చేశాం.్ఇందులల్9160్మంద ్బాూంకింగ్్కరసాపండ్ెంట ో ను్కూడ్న్బాూంకింగ్్సేవలు్
ర ైతులకు్అందుబాట లలకి్తెచేిందుకు్ఆరటీకేలలో ్కూరగిబెటాో ం. 
మిగిలిన్ఆరటీకేలలో ్కూడ్న్బాూంకింగ్్కరసాపండ్ెంటో్సేవలు్అందుబాట లలకి్తీసుకొచేిందుకు్
బాూంకులతో్చరిలు్జరుగ తున్నాయి.్అతి్తవరలల్ఈ్కారూకీమం్కూడ్న్జరుగ తుంద . 
 

కౌలు్ర ైతులుతో్సహా్ర ైతులందరికీ్కూడ్న్బాూంక్్లావాదేవీలు్జరుపుకున్ేందుకు, ర ైతుల్పంట్
రుణనలు్అందుకున్ేందుకు్ఈ్బాూంకింగ్్కరసాపండ్ెంటో్సేవలు్ఆరటీకేలలో ్ఎంతో్ఉపయోగపడతనయి. 
 

కమూూనిటీ్హ ైరింగ్్సెంటరుో ... 
వ ైయసాుర్్ర ైతు్భరోసా, సున్నావడ్డీతో్పాట ్వ ైయసాుర్్ యంతరసేవా్పథకం్కింద్ఈ్రోజు్
1720్ ర ైతు్గూీపులకు్ అంటే్ఒకోికి్కమూూనిటీ్హ ైరింగ్్సెంటర్కు్వారు్కొనా్యంతనర లకు్
రూ.25.55్కోటో్సబ్ధుడ్డని్కూడ్న్వారి్ఖాతనలలో కి్జమ్చేసుూ న్నాం.్ర ైతులకు్సరసమ ైనఅదెికే, ర ైతులు్
నిరేిశంచిన్అదెికే్ఈ్యంతరసేవలు్వారికి్అందుబాట లలకి్తీసుకొచేి్కారూకమీం్దీని్దనవరా్
జరుగ తుంద . 
 

రాషో్రవాూపూంగా్రూ.్2134్కోటో్వూయంతో్ర ైతు్భరోసా్కేందనర లకు్అనుసంధననంగా్గాీమ్సాి యిలల్ఈ్
10,750్కమూూనిటీ్హ ైరింగ్్సెంటరోను్ఏరాపట ్చేసుూ న్నాం.్వరి్ఎకుివగా్సాగయియూ్గోదనవరి, కృష్ాా , 
గ ంటూరు్జిలాో లలో ్మండలానికి్అదనంగా్5్చగపుపన్1035్కంబెైనీ్్్హార వసోరోతో్కూడ్ిన్కోసోర్్సాో యి్
కమూూనిటీ్హ ైరింగ్్సెంటరోను్(్సీహ చ్సీలను)్అందుబాట లలకి్తీసుకువసుూ న్నాం. 
 



29 న్ లలలో ్గణనీయమ ైన్మారుపలు.. 
ఇవనీా్ఎందుకు్చెపుూ న్నానంటే...్ఈ్29 న్ లల్పాలనలల్ఎనిా్మారుపలు్తీసుకొచనిమనాద ..్
ఒకిసారి్ఈ్సందరభంగా్ మనందరం్గ రుూ ్తెచుికోవాలిున్అవసరం్ఉంద .్  
న్నలుగ ్మాటలలో ్చెపాపలంటే...్ఈ్29 న్ లలలో  
దేవుడ్ి్దయతో్ఎలాంటి్మారుపలు్జరిగాయని్ఆలలచన్చేసేూ ... 
 

కరువుసీమలల్సైెతం్నీరు్పుష్ిలం 
 వాతనవరణం్అనుకూలించి్కరువుసీమ్సైెతం్ఈరోజు్నీరు్పుష్ిలంగా్అందుబాట లల్ఉనా్
పరిసిితులు్చతసుూ న్నాం.్ర ైతుకు్ఇంతకమ ందు్కరువు, కాటకాలు్మాతరమే్తెలిసిన్పరిసిితులు్
నుంచి్ఈసారి్కరోన్న్కూడ్న్సవాల్్విసిరింద .్ ఇలాంటి్సమయంలల్కూడ్న్ర ైతుల్పటో్మరింత్
బాధూతగా్అడుగ లు్మ ందుకు్వేసుూ నా్ర ైతు్పక్షపాత్పరభ తవమిద . 
గత్పరభ తవం్ఎగగొ టిోన్ బకాయిలును్సెైతం్చెలోించుకుంటూ్వసుూ న్నాం. 
 

మార ిటింగ్్పెై్పరతేూక్దృషోి్.. 
వూవసిలను్ఎకిడ్ికకిడ్సరిద దుి కుంటూ్మార ిటింగ్్మీద్విపరటతమ ైన్దృషోి్్పెటాో ం.్ర ైతు్
నషో్పట కూడదని్చెపిప్మార ిట్్ఇంటర్వ నషన్్్ఫండ్్కూడ్న్తీసుకురావడం్జరిగింద .్మార ిట్్ఇంటర్్
వ నషన్్్ఫండ్్ఏ్సాి యిలల్పనిచేసుూ ందంటే..్కనీస్గిట ో బాట ్ధర్రాని్పరిసిితులలో ్ప గాకుర ైతులు్
ఇబీంద ్పడుతుంటే...్ప గాకు్కొనుగోళ్లో లల్సైెతం్జోకూం్చేసుకుని్ర ైతులకు్బాసటగా్నిలాిం. 
 

జే్ఎఫ్్క నాడ్డ్ఏమన్నారంటే... 
ఎకిడ్ెైన్న్కూడ్న్ఏ్దేశంలలన్ ైన్న్కూడ్న్ర ైతు్తనను్పండ్ించడ్ననికి్కావాలిున్అనిాంటినీ్కూడ్న్ఎకుివ్
ఖరటదు్పెటిో ్రటట ైల్గా్కొనుగోలు్చేసి, తనను్పండ్ించిన్పంటను్మాతరం్తకుివ్ధరకు్మాతరం్
హో ల్సేల్గా్అమేే్పరిసిితే్ఉంట ందని్చెపిప్సాక్షాతతూ ్అమ రికన్్్పెరసిడ్ెంట్్జే్ఎఫ్్క నాడ్డ్అపపటలో ్
పరపంచం్గ రించి, ర ైతులు్గ రించి్చెపిపన్మాటలు..్ఈ్రోజు్మనం్ఒకిసారి్గమనించినటోయితే్మన్
రాషో్రంలల్కూడ్న్మనం్అధ కారంలలకి్రాకమ నుపు్ఇంచుమించి్ఇదే్పరిసిితులు్ఉన్నాయి. 
 

ఆరటీకేలు్వన్్్సాో ప్్సెంటరుో  
వాటిని్మారుసతూ ...్ఈ్రోజు్మన్గాీమంలలన్ే్మన్కళ్లో దుటన్ే్ర ైతు్భరోసా్కేందనర లను్వన్్్సాో ప్్
సెంటరోగా్ర ైతుకు్సంబంధ ంచిన్పరతి్అవసరం్కూడ్న్ఏకంగా్న్నణూతతో్కూడ్ిన్గాూరంటీ్ఇసతూ ్
వితూన్నలు, ఫెసిోసెైడు, ఫెరిోల ైజరు్్సరఫరా్చేయడమే్కాకుండ్న్ర ైతులకు్అందరికీ్కూడ్న్తగ ్
సతచనలు, సలహాలు్ఇసుూ న్నాం.్వితూనం్నుంచి్పంట్అమేకం్వరకూ్కూడ్న్ర ైతులను్చేయి్
పట ో కుని్నడ్ిపించే్ఒక్గగపప్వూవసిను్ఆరటీకేల్రూపంలల్మన్గాీమంలలన్ే్తీసుకువచనిం. 



 

వూవసాయసలహామండళ్లో ... 
వూవసాయ్సలహా్మండళో్ను్ఏరాపట ్చేయడమే్కాకుండ్న్ఆరటీకే్సాి యి, మండల్సాి యి, జిలాో ్
సాి యి, రాషో్ర్సాి యి్అని్న్నలుగ ్అంచెలుగా్ఏరాపట ్చేశాం.్న్ లలల్పరతి్మొదటి్శుకీవారం్ఆరటీకే్
సాి యిలలనత్సమావేశం్జరిగేటట ో గా, న్ లలల్ర ండ్ో ్శుకవీారం్మండల్సాి యిలల, మూడ్ో్శుకవీారం్
జిలాో ్సాి యిలల్కల కోరుో ్ఆధవరంలల్మూడ్ో ్మీటింగ్్జిలాో ్అగికీలిర్్అడవయిజరట్కమిటీ్ఆధవరూంలల్
జరుగ తుంద .్ఆ్సమావేశంలల్సతచనలు, సలహాలు్కొనిా్కల కోరుో ్సాి యిలల్పరిష్ిరించి్
మిగిలినవనీా్ఆ్విభాగాధ పతులకు, వూవసాయశాఖ్కారూదరిికి్పంపించి్పరిష్ిరించనలి.్ర ైతులు్ఏ్
పంటలు్వేయాలి, ర ైతులకు్ఎలాంటి్సహాయ, సహకారాలు్అందనలి, ఆరటీకేలలల్పరిసిితి్ఎలా్ఉంద , 
దననిా్ఎలా్మ రుగ పరాిలి్అని్చెపిప్రియల్్ట ైం్సలహాలు, సతచనలతో్మారుపలు్చేసుకుంటూ్
అడుగ లు్మ ందు్వేసుూ నా్గగపప్వూవసి్ఈరోజు్గాీమసాి యిలలన్ే్అందుబాట లలకి్వచిింద . 
 

ఇ–్కాీపింగ్.... 
ఇ–్కాీపింగ్్అనాద ్పరతి్ర ైతుకు, పరతి్పంటకు్ఆరటీకేలలల్నమోదు్చేసుకోవడం్దనవరా్
పంటలబీమా,  పంట్రుణనలపెై్సున్నా్వడ్డీ , పంట్కొనుగోళ్లో ్ఇవనీా్కూడ్న్పారదరికంగా, లబి్ధదనరులు్
ఎవరన్ేద ్గాీమసాి యిలలన్ే్ఆరటీకేలలో ్జాబ్ధతన్పెటిో,  సట ష్ల్్ఆడ్ిట్్చేసి, ధెైరూంగా్ఎట వంటి్
అవకతవకలకు్తనవే్లేకుండ్న్చేసుూ న్నాం.్ ఇ–్కాీపింగ్్దనవరా్పరతి్పథకానిా్అనుసంధననం్చేసే్గగపప్
మారుప్ఈ్రోజు్గాీమ్సాి యిలల్జరుగ తుంద . 
 

కసోమ్్హ ైరింగ్్సెంటరో్ఏరాపట ో ్మ మేరంగా్జరుగ తుంద .్వీటి్దనవరా్వూవసాయ్యంతీరకరణ్
మొతూం్కూడ్న్గాీమసాి యిలలకే్అందుబాట లలకి్తీసుకువసుూ న్నాం.్ఖరటదెైన్పరికరాలను్మండల్
సాి యిలలకి్అందుబాట లలకి్తీసుకువచిి, యంతీరకరణ్దనవరా్వూవసాయం్మ రుగ పరుసుూ న్నాం.్
ఇవనీా్కూడ్న్ర ైతులకు్ఉపయోగపడ్ేలా్ఆరటీకేల్దనవరా్అనుసంధననం్చేసుూ న్నాం. 
 

పరతి్గాీమంలలనత్ఆరటీకేలల్అగికీలిర్అసిసెోంట, యానిమల్్హజ ీండరట్అసిసెోంట్, ఆకావ్పంటలు్
సాగ చేసేచోట్ఆకావ్అసిసెోంట ో ్కూడ్న్ అందుబాట లల్ఉండ్ి్సేవలంద సుూ న్నారు. 
 

సహకార్వూవసి్బలలపేతం... 
సహకార్వూవసిలల్పీఏసీ్నుంచి్ఆపాిబ్్వరకు్కూడ్న్అనిాంటినీ్పయరిూగా్ఆధునీకరిసుూ న్నాం.్
అనిాంటలో ్కంపయూటరటకరణ్జరుగ తుంద .్సహకార్వూవసిలల్హ చ్ఆర్్వూవసి్కూడ్న్తీసుకొచేి్
విపోవాతేకమ ైన్మారుపలు్కూడ్న్జరుగ తున్నాయి. 
 



ఈ్రోజు్ఆరటీకే్సాి యిలలన్ే్సీఎం్యాప్్అంటే్కంటినతూస్్మానిటరింగ్్ఆఫ్్అగిీకలిర్్పెై ైస్్అండ్్
ప ర డతూస్ను్అందుబాట లలకి్తీసుకువచనిం.్దనని్దనవరా్ఆరటీకే్పరిధ లల్వూవసాయ్ధరలు్ఎకిడ్ెైన్న్
కూడ్న్బాగాలేని్పరిసిితి, ర ైతు్ఇబీంద ్పడ్ే్పరిసిితి్ఉంటే్వ ంటన్ే్ఆరటీకేలలో ్ఉనా్అగికీలిర్్అసిసెోంట్్
అపరమతూమ ై్జాయింట్్కల కోర్కు, మార ిటింగ్్శాఖకు్సమాచనరం్ఇసాూ రు.్వ ంటన్ే్పరభ తవం్ధరల్
సిిరటకరణ్నిధ ్దనవరా్ర ైతనాను్ఆదుకున్ేందుకు్అడుగ లు్మ ందుకు్వేసే్సాి యిలలకి్ఆరటీకేలను్
బలలపేతం్చేశాం. 
 

కేందరం్పరిధ లల్లేని్పంటలకూ్ఎంఎస్పీ.... 
దీని్దనవరా్వూవసాయ్ధరలు్బాగాలేక్ర ైతులు్ఇబీంద ్పడ్ే్పరిసిితి్ఉంటే్మార ిటింగ్్శాఖ్జోకూం్
చేసుకుంట ంద .్ ఈరోజు్ఆరటీకేల్దనవరా్కేందరం్పరకటించిన్17్పంటలకు్ ఎంఎస్పీ్అందుబాట లలకి్
తీసుకురావడమే్కాకుండ్న్ కేందరం్పరిధ లల్లేని్మరో్7్పంటలకు్కూడ్న్ర ైతనాలకు్కనీస్గిట ో బాట ్
ధర్అందుబాట లలకి్తీసుకొచనిం.్దీనికి్సంబంధ ంచి్ఆరటీకేలలల్పట సోరోను్పెటాో ం.్ర ైతులకు్ఫలాన్న్
రేట ్కన్నా్ధర్పడ్ిపట తే్పరభ తవం్తోడుగా్ఉంట ందని్చెపేప్పరిసిితి్గాీమసాి యిలలన్ే్ఆరటీకేలలో న్ే్
ఉంద . 
 

మార ిటింగ్్శాఖలల్న్నడు–న్ేడు 
కొతూగా్వూవసాయ్కళ్ాశాలలు, వూవసాయ్పాలిట కిాక్్కళ్ాశాలలు్మంజూరు్చేసతూ ...్మార ిటింగ్్
వూవసిలల్ఏఎంసీలను్కూడ్న్ఆధునీకరణ్చేసుూ న్నాం.్వాటిలల్కూడ్న్న్నడు–న్ేడు్తీసుకువచిి్
మారుపలు్తీసుకొచేి్ద శగా్అడుగ లు్వేసుూ న్నాం. 
 

కల్తూ్నివారణ్పెై్పరతేూక్దృషోి్.... 
కల్తూ్నివారణ్మీద్మన్పరభ తవం్దృష్ిోపెటిోనట ో గా్గతంలల్ఏ్పరభ తవం్కూడ్న్దృష్ిో ్పెటోలేదు.్మన్
ఆరటీకేలలలో ్న్నణూతతో్కూడ్ిన్వితూన్నలు, ఫెసిోసెైడు, ఫెసిోల ైజరు్్సరఫరా్చేసతూ ...్వాటికి్పరభ తవమే్
కచిితంగా్గాూరంటీ్ఇసుూ ందని్భరోసా్కలిపసుూ న్నాం.్అంతే్కాకుండ్న్పెై ైవేట ్రంగంలల్కూడ్న్కల్తూ్
పురుగ ్మందులు, ఎరువులు, వితూన్నలు్ఎకిడ్ెైన్న్కూడ్న్అమేనీయకూడదని్తపనపడుతత్
ఎసీపలను, కల కోరోను్మ మేరంగా్తనిఖీలు్చేయాలని్ఆదేశాలు్ఇచనిం.్ఇలా్పరతి్అడుగ లలనత్
ర ైతులకు్నషో్ం్జరగకూడదని్తపన్పడుతునా్పరభ తవం్మనదే. 
 

పగటిపయటే్న్నణూమ ైన్విదుూత్.... 
రాషో్రంలల్దనదనపు్18.7్లక్షల్మంద ్ర ైతులకు్పగటి్పయటే్9్గంటలపాట ్న్నణూమ ైన్విదుూత్్
అందుబాట లలకి్తీసుకొచేిందుకు్ఈ్ర ండ్ేళో్లలన్ే్దనదనపుగా్రూ.18వేల్కోటో్రూపాయలు్ఖరుి్
చేశాం.్ఇవి్కాక్గత్పరభ తవం్కటోకుండ్న్వద లేసి్పట యిన్మరో్రూ.10వేల్కోటో్రూపాయలు్ర ైతులకు్



సంబంధ ంచిన్బకాయిలను్సెైతం్చిరునవువతో్మన్పరభ తవమే్కటిోంద .్  
 

న్నణూమ ైన్కర ంట ్అందుబాట లల్తెచేిందుకు్ఫీడరో్మారుప్చేసేూన్ే్ ఇద ్జరుగ తుందని్చెపితే్దనని్
కోసం్రూ.1700్కోట ో ్చిరునవువతో్ఖరుి్చేశాం.్ఈ్29్న్ లల్కాలంలల్వ ైయసాుర్్ఉచిత్పంటల్
భీమా్దనవరా్31.07్లక్షల్మంద ్ర ైతులకు్రూ.3716్కోట ో ్అంద ంచగలిగాం. 
 

ఈ్రోజు్రూ.2వేల్కోటోతో్పరకృతి్వ ైపరటతనూల్నిధ , రూ.3 వేల్కోటోతో్ధరల్సిిరటకరణ్నిధ ని్
అందుబాట లలకి్తేగలిగాం. 
ఇవి్కాక్2 యియళో్లల్రూ.35 వేల్కోటో్పైె్చిలుకు్ధననూం్సేకరణకోసం్ఖరుి్పెటాో ం.్మరో్రూ.1800 

కోట ో ్పతిూపంట్కోసం్కేటాయించనం.్ఇతర్పంటల్కోసం్సుమారు్రూ.6400 కోట ో ్ఖరుి్చేశాం. 
 

గత్పరభ తవ్ధననూం్బకాయిలూ్చెలోించనం.... 
ఏ్రోజూ్ధరలు్పడ్ిపట కూడదు, ర ైతు్నషో్పట కూడదని్ఈ్కారూకీమాలు్చేశాం.్రూ.960 కోటో్రూపాయలు్
గత్పరభ తవం్ఎగగొ టిోన్ధననూం్సేకరణ్బకాయలు్కూడ్న్ర ైతుల్కోసం్మన్పరభ తవం్కటిోంద .్ గత్
పరభ తవం్వద లేసిన్రూ.్384 కోటో్వితూన్బకాయిలునత్మనమే్చెలోించనం. 
 

ఇన్్పుట్్సబ్ధుడ్డ... 
ఏ్సీజన్లో ్పంట్నషో్ం్జరిగితే్ఆ్సీజన్్లల్ఆ్పంట్నషో్ం్అంద ంచే్విధంగా్ఆ్డబ ీ్ర ైతుల్చేతులలో కి్
వచిి, వచేి్పంటకు్ఉపయోగపడ్ే్విధంగా్మొటోమొదటసారి్ఇన్్పుట్్సబ్ధుడ్డని్పంట్నషో్ం్జరిగిన్
అదే్సీజన్్లల్ఇచేి్కొతూ ్వరవడ్ిని్తీసుకొచనిం. 
 

ర ైతనాలకు్దనుాగా్నిలేిందుకు్ఏపీ్అమూల్్పాలవ లుో వను్తీసుకురాగలిగాం.్వ ైయసాుర్్జలకళ్్
దనవరా్ఉచిత్బో రుో ్వేయించి్తోడుగా్నిలబడగలిగాం.్ఆకావ్ర ైతులకు్కర ంట ్సబ్ధుడ్డ్కింద్
సంవతురానికి్రూ.780్కోట ో ్చెలోించనం.్ఆకావ్ర ైతులకు్సబ్ధుడ్డ్కింద్కర ంట ్యూనిట్్రూ.1.5్కే్
అంద సుూ న్నాం.్దనదనపుగా్ఈ్ర ండ్ేళో్లల్రూ.1560్కోట ో ్కర ంట ్సబ్ధుడ్డ్రూపంలల్ఆకావ్ర ైతులకు్
తోడుగా్నిలబడగలిగాం. 
  

ఆతేహతూలకు్బదులు్ఆరటీకేలను్చతడడ్ననికి..... 
కాబటేో ్ఒకపుపడు్మన్ర ైతనాల్ఆతేహతూలను్చతడడ్ననికే్ఈ్రాష్ాో ర నికి్బృందనలు్వసేూ ్ఈ్రోజు్మన్
ర ైతు్భరోసా్కేందనర లను్చతడ్నీ నికి్ఇతర్రాష్ాో ర ల్నుంచి, కేందరం్నుంచి్బృందనలు్వచిి్తిలకిసుూ న్నారని్
సగరవంగా్తెలియజేసుూ న్నాను. 
 

దేవుడ్ి్దయతో..... 



దేవుడ్ి్దయతో్ఇక్మీదట్కూడ్న్సకాలంలల్మంచి్వరాష లు్పడ్నలని, మంచి్పంటలు్పండ్నలని్
వూవసాయం్పండగగా్కొనసాగాలని్ఈ్రాషో్రం్బాగ ండ్నలని, పరతి్ర ైతనా్మొహంలల్చిరునవువ్
కనిపించనలని్మనసారా్కోరుకుంట న్నాను.్దేవుడ్ి్చలోని్దీవ న్లు్మీ్అందరి్చలోని్ఆశ్రసుులు్
ఎలోవేలలా్మన్పరభ తనవనికి్ఉండ్నలని్మనసారా్కోరుకుంట న్నాను్అని్సీఎం్శ్ర్ీవ ైయస్.జగన్్్తన్
పరసంగం్మ గించనరు. 
 
 

ఈ్కారూకీమంలల్ఉపమ ఖూమంతిర్(గిరిజన్సంక్షేమశాఖ)్పామ ల్పుష్పశ్రవీాణి,  వూవసాయ, సహాకార, 

మార ిటింగ్్శాఖ్మంతిర్కురసాల్కనాబాబ , పురపాలక, పటోణనభివృద ిశాఖ్మంతిర్బొ తు్
సతూన్నరాయణ, పరాూటకశాఖ్మంతిర్మ తూంశెటిో ్శ్రనీివాస, ఏపీ్అగిమీిష్న్్్వ ైస్్ఛెైరేన్్్ఎం్వి్యస్్
న్నగిర డ్ిీ , వూవసాయశాఖ్సలహాదనరు్అంబటి్కృష్ాా ర డ్ిీ , సీఎస్్డ్నకోర్్సమీర్్శరే, వూవసాయశాఖ్
సెపష్ల్్సీఎస్్పయనం్మాలకొండయూ, వూవసాయశాఖ్కమిష్నర్్హ చ్్అరుణ్కుమార, ఇతర్
ఉనాతనధ కారులు్పాలగొ న్నారు. 
 
================================================================
================================ 
26.10.2021 

అమరావతి 

 

వ ైఎసాుర్్ర ైతు్భరోసా్–్పీఎం్కిసాన్్ 
వ ైఎసాుర్్సున్నా్వడ్డీ ్పంట్రుణనలు 
వ ైఎసాుర్్యంతర్సేవా్పథకం 
 

కాూంప్్కారాూలయంలల్కంపయూటర్్బటన్్్న్ొకిి్ర ైతుల్ఖాతనలలో ్జమ్చేసిన్సీఎం్శ్ర్ీవ ైఎస్్జగన్్ 
 

ఈ్సందరభంగా్మాటాో డ్ిన్వూవసాయ్శాఖ్మంతిర్కురసాల్కనాబాబ , ర ైతులు్ఏమన్నారంటే...వారి్
మాటలలో న్ే 
 

కురసాల్కనాబాబ , వూవసాయ్శాఖ్మంతిర 
 

సీఎం్సార్...్మీరు్చెపాపరంటే్చేసాూ రంతే్అని్ఈ్రోజు్రాషో్రమంతన్మిమేలిా్చతసి్ఆశిరూపట తుంద .్
దీపావళి్కంటే్మ ందే్మీరు్ఇచిిన్మాటకు్కట ో బడ్ి్రాషో్ర్ర ైతనంగానికి్వ ైఎసాుర్్ర ైతు్భరోసా–పీఎం్
కిసాన్్్కింీద్నిధులు్ఇవవడం, వ ైఎసాుర్్సున్నా్వడ్డీ ్పంట్రుణనలు, వ ైఎసాుర్్యంతర్సేవా్పథకం్
కింద్ఇవావలిున్సబ్ధుడ్డని్ఇవవడం్దనవరా్ర ైతులపెై్మీ్పేరమను్మరోసారి్గ రుూ చేశారు.్ఈ్రోజు్



దేశమంతన్రాషో్రం్వ ైపు్చతసుూ నా్పరిసిితి్ఉంద , అనిా్రాష్ాో ర లు్మన్వ ైపు్చతడటానికి్గల్కారణం, 
వూవసాయ్రంగానికి, ర ైతు్సంక్షేమానికి్ఏ్విధనన్నలు్అవలంభిసుూ న్నారు, అమలుచేసుూ న్నారు్అన్ేద ్
మీ్ఆలలచనలు, మీ్సంకలపమే్కారణం.్ర ైతు్భరోసా్కేందనర లపెై్దేశవాూపూంగా్ఆసకిూ్న్ లకొంద .్
నీతిఆయోగ్్వారు్కూడ్న్ఇకిడ్ి్అధ కారులను్పిలుచుకుని్అనీా్తెలుసుకుని్అభినంద ంచనరు.్వివిధ్
రాష్ాో ర ల్వూవసాయ్మంతుర లు్ఇకిడ్పరూటించి్వ ైఎస్ఆర్్ర ైతు్భరోసా్కేందనర ల్మోడల్ను్తనమ ్
కూడ్న్చేసాూ మంట న్నారు.్కేవలం్ర ైతులకు్ఇన్్పుటు్్ఇచేి్వరకే్కాకుండ్న్దననిని్ఒక్విజాా న్
కేందరంగా, అనిా్సేవలు్అంద ంచేలా్వితూనం్నుంచి్వికీయం్వరకూ్ర ైతులకు్ఉపయోగపడ్ే్ఒక్కేందర్
కారాూలయంగా్మారిడం్గగపప్విష్యం.్సట ష్ల్్ఆడ్ిట్్దనవరా్పరతీ్ఒకిటి్ఆ్గాీమంలల్ఏం్
జరుగ తుందో ్ర ైతులకు్తెలియజేయడం్చనలా్మంచి్ఫలితనలు్ఇసుూ ంద .్గతంలల్అరుు లను్కాదని్
అనరుు లకు్ఇచేివారు, కానీ్ఇపుపడలా్లేదు.్రూ.్2,190్కోటో్సహాయానిా్ర ైతులకు్అంద ంచే్
కారూకమీం్మీరు్చేపటిోనందుకు్ర ైతనంగం్తరపున్మనసతపరిూగా్కృతజాతలు్తెలియజేసుూ న్నాను్సార్. 
 

ఎం.విశవవశవర్రావు, గిరిజన్ర ైతు, తడ్ిగిరి్గాీమం, హుకుంపేట్మండలం,  విశాఖపటోణం్జిలాో  
 

సార్్న్ేను్గిరిజన్ర ైతును, మీరు్ఆర్వోఎఫ్ఆర్్పటాో లు్ఇచిిన్వ ంటన్ే్మా్అకౌంటోలల్రూ.్13,500్
వ ైఎసాుర్్ర ైతు్భరోసా్మూడు్దఫాలుగా్అంద ంద , చనలా్అనందంగా్ఉన్నాం్సార, గతంలల్సవరటొయ్
డ్నకోర్్వ ైఎస్ఆర్్హయాంలల్కొంతమంద కి్ఆర్వోఎఫ్ఆర్్పటాో లు్ఇచనిరు, ఆ్తరావత్మీ్పరభ తవంలల్
ఇచనిరు.్గతంలల్మేం్పట డు్వూవసాయం్చేసేవాళ్ళం, అపుపడు్గత్పరభ తనవలు్పంటలు్
వేయకూడదని్అడుీ కున్ేవారు, కానీ్ఇపుపడు్మీరు్పటాో లు్ఇచిిన్తరావత్సంతోష్ంగా్పంటలు్
సాగ చేసుకుంట న్నాం, మేం్కాఫీ, మిరియాలు్సాగ ్చేసుూ న్నాం, మా్గిరిజనులకు్మీరు్అండగా్
ఉన్నారు, మా్గిరిజన్ర ైతులంతన్మీకు్రుణపడ్ి్ఉంటాం్సార, ర ైతు్భరోసా్కేందనర ల్దనవరా్మాకు్
న్నణూమ ైన్వితూన్నలు్అందుతున్నాయి, అలాగే్పురుగ మందులు్కూడ్న్సబ్ధుడ్డ్మీద్ఇసుూ న్నారు.్
అంతేకాదు్అగి్ీఅడ్ెైవజరట్బో రుీ ్సమావేశాలు్పరతీ్న్ ల్మొదటి్శుకవీారం్ఏరాపట చేసి్మా్పరా ంతంలల్ఏ్
పంటలు్పండ్ిసుూ న్నామో, ఏ్పంటలు్అనుకూలమో్చెపిప్సాగ ్చేయిసుూ న్నారు.్ఆర్బీకే్సిబీంద ్
కూడ్న్న్ేరుగా్ప లానికే్వచిి్అనిా్న్ేరుపతున్నారు, పంట్నషో్పట యిన్వ ంటన్ే్ఇనతుర న్ు్్
అందుతుంద , చినా, సనాకారు్ర ైతులను్మీరు్పట ర తుహిసుూ న్నారు.్మా్పాపకు్అమే్ఒడ్ి్వచిింద , 
మా్అమేకు్ఫించన్్్కూడ్న్వసుూ ంద .్మీరు్ఎలోవేళ్లా్మ ఖూమంతిరగా్ఉండ్నలని్మా్గిరిజనులంతన్
కోరుకుంట న్నారు, వారంతన్మీవ ంటే్ఉంటారు్సార, ధనూవాదనలు 
 

కొండ్ే్లాజరస, పెదపాడు్మండలం, పశిమగోదనవరి్జిలాో  
 

సార్్మీరు్పాదయాతరలల్ఇచిిన్వాగాి నం్ర ైతు్భరోసా, మా్హృదయాలలల్గటిో ్నమేకం్ఏరపడ్ింద .్



గతంలల్జుల ై్న్ లలల్ఆకుమడులు్పట సుకున్ేవారిమి, డబ ీలేక్ఆగష్ుో ్న్ లాఖరున్ఆకుమడులు్
పట యడం్వలో్తీవరమ ైన్నషో్ం్వచిింద .్పంటలు్పండ్ించలేక, పిలోలను్చద వించలేకపట యాం.్మాకు్
ర ైతు్భరోసా్వలో్సకాలంలల్పంటలు్పండ్ించుకుని్అధ క్లాభాలతో్ఉన్నాం, ఈ్రోజున్మా్
కుట ంబాలు్బావున్నాయి్అంటే్మీరే్కారణం, అందరికీ్మంచి్చదువులు్అందుతున్నాయి.్మా్
పిలోలను, మా్తమ ేడ్ి్పిలోలు్ఇంగటోష్్మీడ్ియంలల్చదువుతున్నారు.్మీరు్ర ైతనంగానికి్
వ న్ ామ కలా్ఉన్నారు.్అగిీకలిర్్అధ కారులు్కూడ్న్మా్దగొరకు్వచిి్పంటల్గ రించి్వివరాలు్
చెబ తున్నారు.్గతంలల్చినా,సనాకారు్ర ైతులు్బాగా్ఇబీంద ్పడ్ేవారు.్మన్పరభ తవంలల్అందరూ్
సంతోష్ంగా్ఉన్నారు.్ఆకావ, మొకిజొనా, పామాయిల్్ర ైతులు్కూడ్న్ఆనందంగా్ఉన్నారు.్కర ంట్్
బ్ధలుో లు్కటోలేని్సమయంలల్న్ననాగారు, మీరు్చేసిన్సాయం్మరువలేం.్ఆర్బీకేల్దనవరా్మంచి్
సతచనలు, సలహాలు్అందుతున్నాయి.్గతంలల్ఎరువుల్కోసం్తిరగాలిు్వచేిద ్కానీ్ఇపుపడు్అనీా్
కూడ్న్మా్గాీమంలలన్ే్అందుతున్నాయి.్మా్అమేకు్కాూనుర్్వసేూ ్ఆరోగూశ్ర్ీకింద్చికితు్ప ందనం.్
న్ేను్న్ననాగారి్పాదయాతరలల్పాలగొ న్నాను, మీ్పాదయాతరలల్కూడ్న్పాలగొ న్నాను.్వివిధ్పథకాల్
దనవరా్మా్కుట ంబం్లబి్ధప ంద ంద .్మీరే్మా్ఇంటి్పెది్ద కుిలా్మా్పిలోలకు్మంచి్చదువులు్
చెపిపసుూ న్నారు.్మా్క్షేమం్కోసం్ఇంత్చేసుూ నా్మీరు్ఆయ రారోగాూలతో్ఉండ్నలని్ఆ్భగవంతునిా్
కోరుకుంట న్నాను్సార, ధనూంకూూ 
 

పులిపాటి్పదే, పట టూో రు్గాీమం, గ డతో రు్మండలం, పరకాశం్జిలాో  
 

అన్నా్నే్ను్ఎస్సీ్కులానికి్చెంద న్పేద్కౌలు్ర ైతును, గత్10్ఏళ్లళగా్కౌలు్ర ైతుగా్జీవనం్
సాగిసుూ న్నాను.్నే్ను్వరి, పతిూ , మినుమ ్సాగ ్చేసుూ న్నాను.్మీరు్గతంలల్ఎనాడత్చేయనివిధంగా్
కౌలు్ర ైతులకు్కూడ్న్ర ైతు్భరోసా్ఇసుూ న్నారు.్న్నకు్చనలా్సంతోష్ంగా్ఉంద .్ఈ్డబ ీను్న్నణూమ ైన్
వితూన్నలు, పురుగ మందులు్కొనుగోలు్చేయడ్ననికి్వాడుతున్నాను.్మా్స ంత్అనాదమ ేలు్కూడ్న్
చేయని్విధంగా్మీరు్సాయం్చేసుూ న్నారు.్వ ైఎస్ఆర్్ఆసరా్కింీద్డబ ీ్అంద ంద , సున్నా్వడ్డీ ్
అంద ంద .్పరతీ్మహిళ్్న్లటా్ఇదే్మాట్వింట న్నాను.్ఆర్బీకేల్దనవరా్అనిా్సతచనలు, సలహాలు్
ఇసుూ న్నారు.్న్ేను్ఇతర్ర ైతులను్కూడ్న్పట ర తుహిసుూ న్నాను.్నే్ను్సాధనరణ్ర ైతుల్మాద రి్కౌలు్
ర ైతున్ ైన్న్ఇ–కాీప్్నమోదు్చేయించుకుని్పంట్బీమా్ప ందనను.్గతంలల్దళ్ారులకు్పంట్అమిే్
నషో్పట యాను, కానీ్ఈ్సారి్మంచి్రేట్తో్అమ ేకున్నాను.్మీరు్ఇనిా్సంక్షేమ్కారూకమీాలు్చేసుూ ంటే్
కొంతమంద ్మీ్గ రించి, మీ్అమే్గారి్గ రించి్న్నన్న్రకాలుగా్దతష్ిసుూ న్నారు.్కాసే్చెట ో కే్రాళ్ళ్
దెబీలని్అంటారు్కదన్అలాగే.్అన్నా్మీకు్మేమ న్నాం, న్న్బ్ధడీల్తరానికి్కూడ్న్మీరే్
మ ఖూమంతిరగా్ఉండ్నలని్మనసతపరిూగా్దేవునిా్కోరుకుంట న్నాను.్ధనూవాదనలు్అన్నా 

 



శ్రదీేవమే, లక్షిేదేవిపురం, కలూో రు్మండలం, కరూాలు్జిలాో  
 

జగనన్నా్ర ైతు్భరోసా్దనవరా్మీరు్ర ైతుల్కళ్ళలల్ఆనందం్నింపారు.్న్ేను్ర ైతు్భరోసాతో్పాట ్
ఆర్బీకేల్దనవరా్న్నణూమ ైన్వితూన్నలు, పురుగ మందులు, ఎరువులు్అందుతున్నాయి.్గతంలల్
కరూాలు్వ ళిళ్ఎకుివ్రేట్్పెటిో ్కొన్నలిు్వచేిద , కానీ్ఇపుపడు్గాీమాలలలన్ే్అనీా్అందుతున్నాయి.్
ఇ–కాీప్్బ కింగ్్దనవరా్నషో్పరిహారం్అంద ంద .్న్ేను్సాధనరణ్ప దుపు్మహిళ్ను, మీరు్
అకిచెల ో మేలకు్మాఫీ్చేసాూ నని్హమీ్ఇచిినట ో గా్మా్బకాయిలు్మాఫీ్చేశారు.్మా్పంటలు్
కూడ్న్ఇ–కాీప్్చేయడం్వలో్అనీా్అందుతున్నాయి.్న్న్కూతురు్ఎం్ఫారేసీ్చేసుూ ంద , ఫీజులు్కూడ్న్
పరభ తవమే్చెలోిసుూ ంద .్న్నకు్ఆసరా్డబ ీ్అంద ంద , లక్ష్రూపాయలు్వడ్డీ ్లేని్రుణం్తీసుకున్నాను.్
మీ్పథకాలు్అనీా్అందుతున్నాయి, ఇంత్చేసిన్మిమేలిా, మీ్కుట ంబానిా్దేవుడు్చలోగా్
చతడ్నలి.్మీరే్మా్మ ఖూమంతిరగా్ఎలోవేళ్ళ్ా్కొనసాగాలని్ఆశసుూ న్నాను్సార్. 
 


