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అమ�ావ�.

వ�వ�ాయ అనుబంధ రం�ాల��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.

ఈ సందర�ం�ా �ీఎం ఏమ���రంట�....:

ప����మ��య పంటల��ౖ ���త�లక� అవ�ాహన, �ాగ� �ే���ా���� త��న �����ట� అం��ం���: �ీఎం
బ� ర� ��ంద వ���� బదుల� ప����మ��య పంటల� �ాగ�అ���ల� ���త�ల��  అవ�ాహన క��ం���:
ప����మ��య పంటల వల�  ���త�లక� మం� ఆ��యం వ�ే�ల� చూ��� : అ���ార�లక� �ీఎం ����శం
వ�� పం�����  వ�ే� ఆ��యం... �ల�� ��  పం�����  క��� వ�ే�ల� చూ���:
�����సం ���త�లక� ప��ే�క ��� ���హ�ాల� ఇ�ా�� :
ఈ అంశం��ౖ స���న అధ�యనం �ే�ి ���త�లక� అండ�ా �ల�ా� :
�ల�� ��  పం��ం��� ���త�లక� మం� ఆ��యం వ�ే� �����ల� ఉం��� :
�ల�� ��  బ� ర�� ను ��ంట�� ఏ�ా�ట� �ేయ��: �ీఎం ఆ�ేశం
�ల�� �� ను అ��కం�ా �ాగ��ేసు� న� ��ా ం��ల��  ��ా స�ిం�  య��ట�ను ఏ�ా�ట� �ేయ��:
��ం���ాట� సహజ పద�త�ల��  వ�వ�ాయ���� ��� ���హం ఇ�ా�� :
��ం���య, ప�కృ���ద�ం��ౖ ���త�ల��  అవ�ాహన ��ం��� :
ర�ాయన ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల� �ా� �� ప����మ��యం�ా ��ం���య పద�త�ల����ా పంట �ాగ�ను
�� � త���ం���.
ర�ాయ��ల� ల�� �ాగ��ద మం� �����లను �సుక�రం�� : అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం
ఆ����� య��� �ా ఆ�ా� ��  వ�వ�ాయ���� ��ా ��న�త ఇ�ా��:
ఆ����� ప����ల� ఏ�ా�ట��ేసు� న� �ీ��� �ీల� క��� ఆ�ా� ��  వ�వ�ాయ���� అవసర���న ప��క�ాలను ఉం��� :
��ం���య వ�వ�ాయ���� అవసర���న ప��క�ాల�, మందుల�, ��ం���య ఎర�వ�ల తయ��� ప��శ�మలక� ��� ���హం
ఇ�ా�� :

ఆ�����ల ����ా ఆ�ా� ��  �ా���ం�  స����ి��ష� క��� ఇ�ే�ల� వ�వస�  �ా�ా� : �ీఎం

ఖ��� ల� 1.12 ��ట�   ఎక�ాల ఇ–��ా � 
45,35,102 మం�� ���త�ల� ఇ– ��ా �  �ే�ంచుక����ర�.
ర�ల� ఇ– ��ా �  ప����యను ��ా రం�ం��ం : �ీఎంక� �ె��ిన అ���ార�ల�

క����ౖ క��న చర�ల�
���త�లక� క�� �త���ల�, ప�ర�గ�మందుల�, ఎర�వ�ల� అ���ే క��న చర�ల�: అ���ార�లక� స�ష�ం �ే�ిన �ీఎం
��ం�ేళ�  జ�ౖల� �� ���ం�ేల� చర�ల� :�ీఎం
�����సం చట�ంల� మ�ర��ల�, అవసర����ే ఆ�������  :
��ణ����న �త���ల�, ఎర�వ�ల�, ప�ర�గ�మందుల� ���త�లక� అం��ం��లన� ఒక సదు�ే�శం.. క�మం�ా ఆ�����ల
ఏ�ా�ట�క� ������ా� :
�ట�� ����ా���ల� ఎవ����� వ�వహ�����  క��న చర�ల� ఉంట�� :
ఈ వ�వ��ాల��  ఉ�ో�గ�ల� ప���యం ఉంట�.. �ా��� ��ల��ంచడ�� �ాదు.. చట�ంమ�ందు �లబ�డ��ం :
అక�మ�లక� �ాల�డ�  �ా��ార�ల��ౖ�� క��న చర�ల� ఉంట��:

���త�లక� ఎక��� �త���ల� అందల�ద�� మ�ట �ాక�డదు :
��మ�ం�  ��రక� ���త�లక� �త���ల� సరఫ�ా �ేయ��:



కమ���ట� �����ం�  ��ంటర��
కమ���ట� �����ం�  ��ంటర�ల� ఉం����న ప��క�ాల��ౖ ��త�బద�త ఉం��� :
���త�లక� అం��ం����న ప��క�ాల� క��� ���త�ల సంఖ�, �ాగ� �ేసు� న� భ�� , ��సు� న� పంటల ఆ��రం�ా
��త�బద�త�� �ాట�� అందుబ�ట�ల��� �సుక��ా�ా� :
�����ౖ మ���ిం�  �ేయ�ల� అ���ార�లక� �ీఎం ఆ�ేశం

ఆ�ా� ��  �ీ�  అం�  ��� డ��� 
ప�వ�లక� ఆ�ా� ��  �ీ�  క��� అందుబ�ట�ల� ఉం���:
ఆ�ా� ��  ��� ��ౖన మ����ట�ం� ��ౖన  దృ�ి�  ��ట�ం��:
���వల�  ���త�లక� మం� ఆ��య�ల� ల��ా� �:
అల��� ఆ�ా� �� ఉత�త�� ల ��ా స�ిం� ��ౖన క��� దృ�ి�  ��ట�ం��:
�ల�� క� ఒక ��ా స�ిం�  య��� క��� ��ట��ల� చర�ల� �సు���ా�:

జగనన� �ాల��ల�� వ �ార�క�మం��ౖ�� �ీఎం స��
�ాల��ల�� వ �ార�క�మం ప�గ���ౖ �ీఎంక� �వ�ాలం��ం�న అ���ార�ల�
����ంబర�ల� కృ�ా� , అనంతప�రం �ల�� ల��  �ాల��ల�� వ �ార�క�మం ��ా రంభం
�ాల��ల�� వ �ార�క�మం ����ా ఇప�ట�వరక� 1,77,364 మ��ళలక� ల��
సగట�న ����ా�� �ాల��కరణ నవంబ�, 2020ల� 2,812 �టర�� , నవంబ�  2021ల� 71,911 �టర�� .
ఇప�ట�వరక� 1��ట� 32ల�ల �టర� �ాల� ��ను��ల�

ఈ స��� సమ����ా��� వ�వ�ాయ�ాఖ మం�� క�ర�ాల కన�బ�బ�, ప�సంవర�క, �ా��ప��శ�మ��వృ����ాఖ మం��
��క��  �ీ���� అప�ల�ా�, ఏ�ీ అ����ష�  ��ౖ� �ౖెర��  ఎం�య�  ��������� , వ�వ�ాయ�ాఖ సల���ర� అంబట�
కృ�ా� ����� , వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష�  �ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, వ�వ�ాయం, సహ�ార�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ��ౖ
మధుసూద� ����� , ప��  ��ా ���ిం�  �ార�ద��� ఎం �� ���, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� ఎ�  గ�ల�� �, అ���కల��  మ����ట�ం� 
ఎం�� �ీఎ�  ప�దు�మ�, మత���ాఖ క�షన�  �� కన�బ�బ�, ఏ�ీ�����ీఎ�  �ౖె��క��  ��క��  ఎ బ�బ�, వ�వ�ాయ�ాఖ
క�షన�  ���  అర��  క�మ��, ఇతర ఉన������ార�ల� �జరయ��ర�.

*06–12–2021,*
*అమ�ావ�.*

*వ�వ�ాయ అనుబంధరం�ాల��ౖ �ా�ం�  �ా�ా�లయంల� �ీఎం �� ��ౖయ� .జగ�  స��.*

*వ�వ�ాయ�ాఖ మం�� క�ర�ాల కన�బ�బ�, ప�సంవర�క, �ా��ప��శ�మ��వృ����ాఖ మం�� ��క��  �ీ���� అప�ల�ా�,
ఏ�ీ అ����ష�  ��ౖ� �ౖెర��  ఎం�య�  ��������� , వ�వ�ాయ�ాఖ సల���ర� అంబట� కృ�ా� ����� , వ�వ�ాయ�ాఖ ���ష� 
�ీఎ�  ప�నం మ�ల��ండయ�, వ�వ�ాయం, సహ�ార�ాఖ మ�ఖ� �ార�ద��� ��ౖ మధుసూద� ����� , ప��  ��ా ���ిం� 
�ార�ద��� ఎం �� ���, ఆ���క�ాఖ �ార�ద��� ఎ�  గ�ల�� �, అ���కల��  మ����ట�ం�  ఎం�� �ీఎ�  ప�దు�మ�, మత���ాఖ
క�షన�  �� కన�బ�బ�, ఏ�ీ�����ీఎ�  �ౖె��క��  ��క��  ఎ బ�బ�, వ�వ�ాయ�ాఖ క�షన�  ���  అర��  క�మ��, ఇతర
ఉన������ార�ల� �జర�.*


