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అమరావతి 

 

వయవసాయరంగంప ై సీఎం శ్ర ీవ ైయస .జగన  సమీక్ష 

 

రాష్్టరంలో వరషపాతం, పంటలసాగు, ఇ–క్ాీప ంగ్, వయవసాయ సలహామండళ్ల  సమావేశాలు, ఎరువుల 
పంప ణ,ీ వయవసాయ విసతరణ క్ారయక్ీమాలు, ఆరబీక్ేల నిరాాణ పరగతి తదితర అంశాలప ై సీఎం సమీక్ష 

 

– రాష్్టరవాయపతంగా వరషపాతం వివరాలను, సాగు వివరాలను సీఎంక్ు వివర ంచిన అధిక్ారులు 
– రాష్్టరవాయపతంగా ఇవాాళ్్ట వరక్ూ సాధారణ వరషపాతం 403.3 మిల్లల మీటరుల  క్ురవాల్సి ఉండగా, 
ఇపపటివరక్ూ 421.7 మిల్లలమీటరుల  క్ుర స ందని వ లలడ ంచిన అధిక్ారులు 
– న లూల రు మినహా అనిిజిలాల లోల  సాధారణ లేదా అధిక్ వరషపాతం నమోదయ్యందని అధిక్ారులు 
– ఖరబఫ లో ఇవాాళ్్ట వరక్ూ 76.65లక్షల ఎక్రాలోల  సాగు క్ావాల్సి ఉండగా, ఇపపటివరక్ూ 67.41 లక్షల 
ఎక్రాలోల  సాగయ్యందని తెల్సప న అధిక్ారులు 
– వరాష లు బాగా క్ురుసుత నిందున మిగ ల్సన చోటల క్ూడా వేగంగా వితతనాలు వేసుత నాిరని అధిక్ారులు 
 

ఈ సందరభంగా సీఎం శ్ర ీవ ైఎస  జగన  ఏమనాిరంటే... 
 
 

చిరుధానాయల సాగును పర ర తిహ ంచేలా చరయలు 
 

– చిరుధానాయల సాగును పర ర తిహ ంచాలని సీఎం ఆదేశం 
బో రలక్ ంద, వరాష ధార భూములలో చిరుధానాయలు సాగుచేసేలా పర ర తిహ ంచాలని సీఎం 
వర క్  బదులు చిరుధానాయలు సాగుచేస నా ఆదాయాలు బాగా వసాత యని అంశంప ై ర ైతులోల  అవగాహన 
క్ల్సపంచాలని సీఎం 
ఇలా చేసుత ని ర ైతులను పర ర తిహ ంచడానిక్  తగ న చరయలు తీసుక్ోవాలని సీఎం 

చిరుధానాయల సాగుచేసుత ని ర ైతులక్ు మంచి గ టట్ బాటట ధర వచేేలా భరోసా క్ల్సపంచాలని, దీనివలల  
ర ైతులు మర ంత ముందుక్ు వసాత రని సీఎం 

 

వయవసాయ సలహామండల్స సమావేశాలు 
 

– వయవసాయ సలహామండళ్ల సమావేశాలు జరుగుతుని తీరుప ైనా సీఎం సమీక్ష 

 

ర ైతులతో ఏరపడడ  వయవసాయ సలహామండళ్లలో వయక్తంచేసుత ని అభిపరా యాలు, సమసయలు నేరుగా క్లెక్్రల 



దృష్ ్క్  వ ళ్లల లని సీఎం 
వాటిని వ ంటనే పర ష్టకర ంచేలా చరయలు తీసుక్ోవాలని సీఎం 
డెైయై్నుల  సహా ఇరతరా  పనులప ై ఇపుపడే వివరాలు తెప పంచుక్ుని దీనిక్  తగ న క్ారాయచరణ 
స దధంచేసుక్ోవాలని సీఎం 
ర ైతులు చెపుత ని సమసయలను తీరేే బాధయత క్చిేతంగా అధిక్ారులు తీసుక్ోవాలని, దీనిప ై 
దృష్ ్ప టా్ లని సీఎం 
వయవసాయ సలహామండళ్ల  క్ారణంగా సతఫల్సతాలు ఇసుత నాియని అధిక్ారులు 
మార కటలల  డ మాండ లేని వంగడాలను నిరుతాిహ పరచడానిక్  సలహామండళ్లల  కీ్లక్ పాతర 
పర ష్ ంచాయని అధిక్ారులు 
సుమారు లక్ష మందిక్ ప ైగా ర ైతులు వయవసాయ సలహామండళ్లలో ఉనాిరని అధిక్ారులు 
 

ర ైతు భరోసా క్ేందరా లు – సేవలు 
 

– ర ైతు భరోసా క్ేందరా ల దాారా ర ైతులు క్ోర న ఎరువులు, పురుగుమందులు, వితతనాలను నిరేేశిత 
సమయంలోగా అందాలని సపష్్టంచేస న సీఎం 
ర ైతు భరోసాకే్ందరా ల పనితీరు, సామర్యం ఆమేరక్ు మెరుగుపడాలని సీఎం 

నాణయత ఉనివాటిని ర ైతులక్ు అందించడంప ై పరతేయక్ శదీధ  వహ ంచాలని సీఎం 

 

– ఆరబీక్ే క్ేందరా ల దాారా క్ూడా ర ైతుల సమసయలు నేరుగా ఉనితసా్ య్క్  తెల్ససే వయవస్నుక్ూడా 
స దధంచేయాలని సీఎం 
అతాయధునిక్ పర జఞా నానిి (ఆర ్ఫీష్ యల  ఇంటెల్సజ ని ) దీనిక్  వినియోగ ంచుక్ోవాలని సీఎం 

 

– నేచురల  ఫార ాంగ్ ప ైనా ర ైతులక్ు అవగాహన క్ల్సపంచాలని సీఎం 

నేచురల  ఫార ాంగ్ విధానాలను డ స పేల  చేయాలని సీఎం 
దీనిక్  సంబంధించిన సామగ ీ క్ావాలంటే వ ంటనే ర ైతులక్ు అందుబాటటలోక్  తీసుక్ురావాలని సీఎం 
 

– ఆరబీక్ే క్ేందరా లక్ు అనుబంధ భవనాలను విసతర ంచుక్ుంటూ చినిపాటి గోడౌనలను ఏరాపటట 
చేసుక్ోవాలని సీఎం 
అక్కడే వితతనాలు, ఎరువులు, పురుగు మందులను నిలాచేసుక్ోవచేని సీఎం 
భవనాలను విసతర ంచి నిర ాంచేంతవరక్ూ అదెే  పరా తిపదిక్న క్ొనిి భవనాలు తీసుక్ోవాలని సీఎం 
 

– డ స ంబరులో వ ైయసాిర  అగ  ీటెస ్ంగ్  లాయబ్ి  పరా రంభం 
 



– ఆరబీక్ేల పనితీరుమీద క్ూడా సర ్ఫ క్ ష్టన  ఉండాలని సీఎం 
ఆరబీక్ేల పనితీరుప  నిరంతర పరయవేక్షణ, సమీక్షఉండాలని సీఎం 
ఆరబీక్ేల పనితీరును మెరుగుపర చే దిశగా ఐఎస వో సర ్ఫ క్ేష్టన  ప ందే విధంగా చరయలు చేపటా్ లని 
అధిక్ారులక్ు సూచించిన సీఎం 
దీనివలల  వాటి పనితీరు క్మీంగా మెరుగుపడుతుందని సీఎం 
ఎపపటిక్పుపడు ఎస ఓపీలను రూప ందించుక్ోవాలని సీఎం 
 

వ ైయసాిర  ప లంబడ  
 

– వ ైయసాిర  ప లంబడ  క్ారయక్మీంప ైనా సీఎం సమీక్ష 

ప లంబడ  క్ారయక్ీమాల ష్ డూయలును ర ైతు భరోసాకే్ందరా లోల  ఉంచాలని సీఎం 

15 రక్ాల పంటలప ై ప లంబడ  క్ారయక్ీమాలను నిరాహ సుత నాిమని సీఎం 

అగ కీ్లేర క్ాలేజీలు, యూనివర ిటీ విదాయరు్ లు ఆరబీక్ేలోల  విధిగా పనిచేసేలా చూడాలని సీఎం 

 

ఆరాా నిక  ఉతపతుత లక్ు సర ్ఫ క్ేష్టన  
 

– ఆరాా నిక వయవసాయ ఉతపతుత లక్ు సర ్ఫ క్ేష్టన  వచేేలా చూడాలని సీఎం 
ఇలాంటి ఉతపతుత లక్ు మంచి ధర వచేేలా అధిక్ారులు చరయలు తీసుక్ోవాలని సీఎం 
మోతాదుక్ు మించి అధిక్ంగా ఎరువులు, పురుగు మందులు వాడుతుని పరా ంతాలప ై పరతేయక్ 
దృష్ ్ప టా్ లని సీఎం 
ఆరబీక్ే యూనిటటల గా మాయప ంగ్ చేస  ఆక్కడ ర ైతులక్ు ప లంబడుల దాారా పరతేయక్ శిక్షణ, అవగాహన 
క్ల్సపంచాలని సీఎం 
 

– పంటల సాగులో ర ైతులక్ు అవగాహన క్ల్సపంచేలా రూప ందించిన వీడ యోలను యాప  దాారా 
అందుబాటటలోక్  తీసుక్ురావాలని సీఎం ఆదేశం 

 

ఇ– క్ాీప ంగ్ ప ైనా సీఎం సమీక్ష 

 

ఇ–క్ాీప ంగ్  చేస న ర ైతులక్ు భౌతిక్ రశ్రదులు, డ జిటల  రశ్రదులు క్ూడా ఇవాాలని సపష్్టంచేస న సీఎం 

– ఇ– క్ాీప ంగ్ ప ై పరతేయక్ దృష్ ్ప టా్ లని సీఎం 
దీనివలల  పూర త పారదరిక్త వసుత ందని సీఎం 

రుణాలు, సునాివడడడ , ఇన పుట  సబ్సిడడలు, పంటల క్ొనుగోలు, బీమా... తదితర వాటనిింటిక్ీ ఇ–క్ాీప ంగ్  
ఆధారం అవుతుందని సీఎం 



 

– అనిి ఆరబీక్ేలోల  బాయక్ ంగ్  క్రసాపండెంటటల  ఉండాలని సీఎం 
 

– క్మూయనిటీ హ ైర ంగ్  స ంటరలలో భారబ పర క్రాలను, సామగ నీి అందుబాటటలో ఉంచడమే క్ాక్ుండా పరతి 
ఆరబీక్ే పర ధిలో క్ూడా ర ైతులక్ు అవసరమైెన పనిముటలను వయక్ తగతంగా అందించేలా క్ారాయచరణ 
స దధంచేయాలని సీఎం, వచేే రబీ సీజన లో అందుబాటటలోక్  తీసుక్ురావాలని సూచన 

 

– హార ్క్లేర లో విదాయరహతలు ఉనివారు సర పడా లేక్పర వడంతో గాీమ సచివాలయాలోల  ఉని 2038 
పర సు్ లు ఖాళీ 

అగ కీ్లేర  అభయరు్ లతోనే వీటిని భరబతచేయడానిక్  సీఎం అంగబక్ారం 

వీర క్  ఉదాయనవన పంటలప ై తగ న శిక్షణ ఇవాాలని సీఎం ఆదేశం 
 

– సీఎంయాప  వినియోగంప ై సచివాలయాలోల  స బీందిక్  పూర తపర జఞా నం ఉండాలని సీఎం 
ఆమేరక్ు శిక్షణ, అవగాహన క్ల్సపంచాలని సీఎం 
– నాణయతా పరమాణాలు, క్ోత అనంతరం చరయలు, వయవసాయ ఉతపతుత ల నాణయత మెరుగుక్ోసం ఆరబీక్ే 
స బీందిక్  పరతేయక్ శిక్షణ ఇవాాలని వయవసాయ, మార కటింగ్  శాఖను ఆదేశించిన సీఎం 
 

టరా ని ఫారార ల సమసయలు – పర ష్ాకరం 
 

– ఎక్కడ టరా ని ఫారార క్ాల్సపర య్నా వ ంటనే క్ొతత  టరా ని ఫారార  ప టా్ లని సీఎం ఆదేశం 
– టరా ని ఫారార  క్ాల్సపర య్న చోట లోడ, ఇతరతరా  పర స ్తులప ై వ ంటనే పర శ్రలన చేయాలని సీఎం 
– టరా ని ఫారార  క్ాల్సపర వడానిక్  క్ారణాలప ైన క్ూడా అధయయనం చేయాలని సీఎం 

– లేక్పర తే క్ొతతగా టరా ని ఫారార  ప టి్నా ఉపయోగం ఉండదని సీఎం. 
– మీటరుల  అమరేడందాారా ఎంత క్ర ంటట క్ాలుతుంది, ఎంత లోడ పడుతుందనే విష్టయం తెలుసుత ందని 
సీఎం 
– మీటరల వలల  ర ైతులక్ు ఎలాంటి ఇబీందులు లేవని విష్టయం ఇపపటిక్ే పలుమారుల  సపష్్టంచేశామని 
సీఎం 
– మీటరల వలల  ఓ వరా మీడ యాక్ు తపప, ర ైతులెవార క్ీ నష్్టంలేదని సీఎం. ఈవిష్టయానిి ర ైతులుక్ూడా 
గుర తంచి మీటరుల  ప టి్ంచుక్ునేందుక్ు ముందుక్ు వచాేరని గరుత చేస న సీఎం. 
– మీటరల క్ారణంగా అధిక్ారులోల  జవాబుదారబతనం వసుత ందని, ఎంత లోడ  పడుతుందని తెలుసరత ందని, 

దీనివలల  టరా ని ఫారారుల  సహా మోటారుల  క్ాల్సపర య్న పర స ్తులను నుంచి బయటపడతామని 
అధిక్ారులు. 



– ఎంత బ్సలుల  క్టా్ లో అంత డబుీనూ పరభుతామే నేరుగా ర ైతుల ఖాతాలోల క్  వేసరత ందని, ఆ డబుీ నేరుగా 
క్ర ంటట పంప ణీ సంస్లక్ు చేరుతోందని సీఎం. 
– తమక్ు ఎలాంటి నష్్టం వాటిలలలేదని విష్టయానిి ర ైతులు గహీ ంచారని సీఎం 
– ర ైతులక్ు నిరంతర విదుయత్, సరఫరా, నాణయమైెన విదుయత్  సరఫరాక్ోసం ఇపపటిక్ే పరభుతాం పలు 
చరయలు తీసుక్ుంటటందని సీఎం 
– దీనిక్ోసం ఫీడరలను క్ూడా ప దే సంఖయలో విసతర ంచామని సీఎం. 
– ర ైతులక్ు అవాంతరాలేల ని క్ర ంటటక్ోసం, ఉచిత విదుయత్ క్ోసం 10వేల మెగావాటల  సర లార  పరా జ క్ు్ ను 
క్ూడా తీసుక్ొసుత నాిమని సీఎం. 
– గాీమ సచివాలయాలోల ని ఎనరబీ అస స ్ంట  సేవలను అ విష్టయంలో వాడుక్ోవాలని సీఎం 

 

– జిలాల  సాధ య్ వయవసాయ సలహా మండల్స పరతినిధులతో రాష్్టరసాధ య్లో ఒక్ సమావేశానిి ఏరాపటట 
చేయాలని సీఎం ఆదేశం 
 

ఈ సమీక్షా సమావేశానిక్  వయవసాయ, సహక్ార, మార కటింగ్, ఫుడ  పరా స స ంగ్  శాఖ మంతిర క్ురసాల 
క్నిబాబు, పరభుతా సలహాదారు (వయవసాయం) అంబటి క్ృష్ాా ర డ డ , ఏపీ సే్ట  ఆగోీ డెవలప మెంట  
క్ారపపరేష్టన  చెైరాన  బుక్కపటిం నవీన  నిశేల, వయవసాయ శాఖ స పష్టల  సీఎస  పూనం మాలక్ొండయయ, 
జ డ బీఎన ఎఫ  స పష్టల  సీఎస  టి.విజయ క్ుమార, వయవసాయశాఖ క్మిష్టనర  హ చ .అరుణ  క్ుమార, 

మార కటింగ్  శాఖ క్మిష్టనర  ప .ఎస .పరదుయమి, ఆర ధక్శాఖ క్ారయదర ి ఎన .గులాీ ర, ఏపీఎస ఎస డడసీఎల  వీసీ 
మర యు ఎండడ గ డడం శేఖర బాబు, ఇతర ఉనితాధిక్ారులు హాజరయాయరు. 
 
============================================ 
 
01.09.2021 

అమరావతి 

 

వయవసాయ, అనుబంధ శాఖలప ై క్ాయంప  క్ారాయలయంలో సీఎం శ్ర ీవ ైఎస  జగన  సమీక్ష. 
 

వయవసాయ, సహక్ార, మార కటింగ్, ఫుడ  పరా స స ంగ్  శాఖ మంతిర క్ురసాల క్నిబాబు, పరభుతా 
సలహాదారు (వయవసాయం) అంబటి క్ృష్ాా ర డ డ , ఏపీ సే్ట  ఆగోీ డెవలప మెంట  క్ారపపరేష్టన  చెైరాన  
బుక్కపటిం నవీన  నిశేల, వయవసాయ శాఖ స పష్టల  సీఎస  పూనం మాలక్ొండయయ, జ డ బీఎన ఎఫ  
స పష్టల  సీఎస  టి.విజయ క్ుమార, వయవసాయశాఖ క్మిష్టనర  హ చ .అరుణ  క్ుమార, మార కటింగ్  శాఖ 
క్మిష్టనర  ప .ఎస .పరదుయమి, ఆర ధక్శాఖ క్ారయదర ి ఎన .గులాీ ర, ఏపీఎస ఎస డడసీఎల  వీసీ మర యు ఎండడ 
గ డడం శేఖర బాబు, ఇతర ఉనితాధిక్ారులు హాజరు. 
 


