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అమరావతి 

 

వయ వసాయ, అనుబంధ శాఖలు (హార్టకిల్చ ర్, మైక్రో ఇర్టగేషన్, అక్రి ఇన్క్రా) పై క్య ంప్ 

క్రాయ ల్యంలో సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్ సమీక్ష. 

 

అమరావతి: 

హార్టకిల్చ ర్, మైక్రో ఇర్టగేషన్, అక్రి ఇన్క్రాల్పై సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్ సమీక్ష 

 

ఈ సందర్భ ంగా సీఎం శ్ర ీవైయస్.జగన్ ఏమనా్న ర్ంటే...: 

నిర్ణతీ క్ల్ంలోగా చిన్ా , సన్ా క్రు రైతులు అందర్టకీ కూడా క్రిప్, స్ప ంక లర్ 

సదుపాయాల్ను కల్ప ంచడానికి చర్య లు తీసుోవాల్న్ా  సీఎం 

దీనివల్ల చిన్ా , సన్ా క్రు రైతుల్ందర్టకీ క్రిప్,క్రస్ప ంక లర్ సదుపాయాల్ను పూర్టసాిాయిలో 

కల్ప ంచిన్టి్ట అవుతుంది :  సీఎం 

చిన్ా  సన్ా క్రు రైతుల్కు ఎలాగూ బోరుల వేయిసిున్నా ం క్బట్ట,ి వార్టకి సూక్షమ సేదయ ం 

సదుపాయాల్ను ఇచిచ న్ట్లలతే మంచి ఫల్తాలు వసిాయి : సీఎం 

ఏంచేస్న్న శాచ్యయ రేషన్ పదధతిలో ఉండాల్న్ా  సీఎం 

కందర్టకి మాక్రతమే పథక్లు ఉండకూడదని, అందర్టకీ అందాల్న్ా  సీఎం 

వయ వసధలో అవినీతి ఉండకూడదు : సీఎం 

 చిన్ా , సన్ా క్రు రైతుల్కు ఎలా మేలు చేయాల్న్ా  దానిపై ఒక క్రాయ చర్ణ ఉండాల్ : 

సీఎం 

 

రాయల్సీమ, క్రపక్శం లాంట్ట క్రపాంతాలోల  10 ఎకరాలోలపు, మిిల్న్ చోట్ల 5 ఎకరాలోలపు 

ఉన్ా  రైతుల్కు క్రిప్, క్రస్ప ంక లర్ సదుపాయాలోల  క్రపాముఖయ త ఇవాా ల్ని అధిక్రుల్కు 

సీఎం సూచన్ 

దీనిపై పూర్టసాిాయిలో ఆలోచన్లు చేస్ క్రాయ చర్ణ రూపందించాల్న్ా  ముఖయ మంక్రతి 

సూక్షమ సేదయ ం సదుపాయాల్ను ర్టవర్్ ట్ండర్టంగ్ దాా రా కనుగోలు చేయడందాా రా 

రేట్ట తగ్గుతుందని, దీనివల్ల ఎకుు వ మంది రైతుల్కు అందుబాట్టలోకి తీసుకు వచేచ  

అవక్శం ఉంట్టందన్ా  సీఎం 

కంక్రద క్రపభుతా ం, రాష్టష ిక్రపభుతా ం రాయితీల్ను పర్టగణలోకి తీసుకుని లెకిు సే.ి. ఎంత 

రేట్టలో క్రిప్, క్రస్ప ంక లర్ వయ వసలాు అందుబాట్టలోకి వసిాయన్ా దానిపై ఒక అవగాహన్ 

వసిుందన్ా  సీఎం 

 

సెర్టకల్చ ర్పై క్రపతేయ క దృష్ట ి

క్రపసిుతం మల్బ ర్ణని సాగ్గచేసిున్ా  రెతుల్కు ఉన్ా  సమసయ ల్ పర్టష్కు ర్ంపై 

దృష్టపిెటి్టల్న్ా  సీఎం 

వార్ట పర్టస్తాుల్ను పూర్టసాిాయిలో మెరుగ్గపర్చాల్ : సీఎం 

 

అక్రి ఇన్క్రాపై సీఎం సమీక్ష 

అక్రి ఇన్క్రాలో భాగంగా ఏరాప ట్ట చేయనున్ా  మల్టపిర్్ స్ ఫెస్ల్టీ సెంట్ర్ లపై సీఎం 

సమీక్ష 

దాదాపు 14 ర్క్ల్ సదుపాయాలు 

ష్టై శ్ ి రేజీ, ష్టైయింగ్ శ్ ల ్ ాం, గోడౌనుల, హార్టకిల్చ ర్ ఇన్క్రాష్టసకిచ ర్, ష్టపైమర్ణ క్రపాసస్ంగ్ 

సెంట్రుల, యంక్రతపర్టకరాలు, క్రపకూయ ర్మెం్ సెంట్రుల, ఇ–మారెు ట్టంగ్, జన్తాబజారుల, 



ష్టపైమర్ణ క్రపాసస్ంగ్ యూనిట్టల తదితర్ సదుపాయాలు 

దాదాపు వీట్టోసం రూ.14,562 ోట్టల ఖరుచ  అవుతుందని అంచన్న 

క్రపతి ఆర్ణబ క పర్టధిలోనూ సేంక్రదీయ, సహజ వయ వసాయ పదదతుల్ను క్రపమో్ చేయాల్ని 

సీఎం ఆదేశం 

దీనికి సంబంధించి పర్టకరాల్ను క్రపతి కసమి్ హైర్టంగ్ సెంట్ర్ (సీహెచ్సీ)లో  ఉంచాల్ని 

సీఎం ఆదేశం 

 

ఏపీ అక్రికల్చ ర్ మిషన్ వైస్ ఛెర్మ న్ ఎంవియస్ న్నిరెి,ి వయ వసాయశాఖ సల్హాదారు 

అంబట్ట కృషీ్కరెి,ి వయ వసాయశాఖ సెప షల్ చీఫ్ సెక్రకట్ర్ణ పూన్ం మాల్కండయయ , ఆర్ట ధక 

శాఖ క్ర్య దర్టి  గ్గలాార్, మారెు ట్టంగ్ శాఖ కమిషన్ర్ పీఎస్ క్రపదుయ మా , మత్ య శాఖ 

కమిషన్ర్ కె కన్ా బాబు, మారెు ట్టంగ్ శాఖ క్రపతేయ క క్ర్య దర్టి  వై మధుసూదన్రెి,ి 

హాశ్ర్టకిల్చ ర్ కమిషన్ర్ ఎస్ఎస్ శ్రధీర్ ఇతర్ ఉన్ా తాధిక్రులు హాజరు. 
 


