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జూన్ 2 నుంచి ఇన్పుట్ సబ్సిడీ పుంపిణీ
కౌలు రైతులకు నేరుగా ప్రయోజనాలు
త్వరలో 221 ఎుంపీఈవో పోస్టుల భర్తీ
రైతు అవసరాలు తీర్చుందుకు ‘అగ్రి స్మార్టు’
వయవస్మయ శాఖ అధికారులకు ముఖయముంత్రి చుంద్రబాబు ఆదేశుం

అమరావతి, మే 18 : రాష్ట్రుంలో పుంట నష్ుపోయిన రైతులకు జూన్ 2 నుంచి 8 వరకు ఇన్పుట్
సబ్సిడీ పుంపిణీ చేయాలని ముఖయముంత్రి నారా చుంద్రబాబు నాయుడు వయవస్మయ శాఖ
అధికారులన ఆదేశుంచారు. అరుులైన రైతులు అుందరికీ ఇన్పుట్ సబ్సిడీ సకాలుంలో, సక్రముంగా
అుందాలని సూచిుంచారు. గురువారుం సచివాలయుంలోని త్న కారాయలయుంలో వయవస్మయుం,
వయవస్మయ అనబుంధరుంగ శాఖలపై సమీక్ష నిరవహుంచిన ముఖయముంత్రి పలు కీలక నిరణయాలు
తీస్టకునాారు.
ఈ ఖర్తఫ్ సీజన్ నుంచి కౌలు రైతులకు ప్రభుత్వుం ఇచేచ ప్రయోజనాలు నేరుగా అుందేలా చరయలు
తీస్టకోవాలని అధికారులకు ముఖయముంత్రి సపష్ుుం చేశారు. వయవస్మయ శాఖ జార్త చేసే పుంట స్మగు
ధృవీకరణ పత్రుం దావరా కౌలు రైతులకు ఎటువుంటి త్నఖా లేకుుండా పుంట రుణాలు అుందేలా
చూడటుం, సకాలుంలో రుణాలు చెల్లిసేీ వడీీ రాయితీ కల్లపుంచడుం, పుంట నష్ు పరిహారుం, పుంట బీమా
సదుపాయుం, లక్ష రూపాయల లోపు పుంట రుణానికి వడీీ మినహాయిుంపు ఇవవడుం, లక్ష నుంచి 3
లక్షల రూపాయల వరకు పావలా వడీీకే పుంట రుణాలు, అలాగే ప్రధానముంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన
పథకుం వరిీుంప చేయడుం వుంటి ప్రయోజనాలు కలుగననాాయి. వీటిపై కౌలు రైతులోి అవగాహన
కల్లపుంచే ప్రచార చిత్రానిా ముఖయముంత్రి ఈ సుందరభుంగా విడుదల చేశారు.
ఎుంపీఈవోల నియామకాలకు ఆమోదుం
ఉత్ీర కోస్మీ జిలాిలోి అదనుంగా 221 ముంది ఎుంపీఈవోలన నియమిుంచుకునేుందుకు
సుంబుంధిుంచిన ప్రతిపాదనలకు ముఖయముంత్రి ఆమోదుం తెల్లపారు. ఈ జిలాిలోి ఉత్పపదకత్ మర్త
త్కుువగా వుండటుంతో పెదదఎతుీన పోస్టుల భర్తీపై దృష్టుపెట్టురు. వీరి నియామకుం రైతులోి అవగాహన
పెుంచేుందుకు, వారికి మరిుంత్ మెరుగైన సేవలు అుందిుంచేుందుకు దోహదుం చేయనుంది.
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200 కసుమ్ హైరిుంగ్ సుంటరి ఏరాపటు
పూరిీస్మాయిలో వయవస్మయ యాుంత్రీకరణకు ఉదేదశుంచిన 200 కసుమ్ హైరిుంగ్ సుంటరి ఏరాపటు
వేగుంగా స్మగుతునాటుు ముఖయముంత్రికి అధికారులు వివరిుంచారు. ఇుందులో 94 సీహెచసీలు ఇపపటికే
ఖరారయాయయని, వీటనిాుంటిని పీపీపీ పదధతిలోనే చేపడుతునాామని చెపాపరు. వయవస్మయ యుంత్ర
పరికరాలు నిరుపయోగుంగా పడివుండకుుండా వాటిని జియో ట్టయగుంగ్ చేసి, చుటుుపకుల ప్రుంత్పలోి
వినియోగుంచుకోవాలని ముఖయముంత్రి సూచిుంచారు.
‘అగ్రి స్మార్టు’తో రైత్నాకు సేవలు
రైతులు త్మ వయవస్మయ అవసరాల కోసుం చమటోడచకుుండా సేవలు అుందిుంచేుందుకు ‘అగ్రి
స్మారు’ు సర్తవస్ సుంటరిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వుం ప్రవేశ పెడుతోుంది. అగ్రిస్మార్టులో రైతులు, స్మగు భూమి
వివరాలతో పాటు, ఏ పుంటన స్మగు చేస్టీనాారు, నేల సవవంవుం, టిటి వనరుల లభయత్, ఎరువలువిత్ీనాల అవసరాలు, పుంట రుణాలు, ఇన్పుట్ సబ్సిడీ వుంటి సకల సమాచారుం ఇుందులో సుంక్షిపీ
వుంటుుంది. రైతులకు విత్ీనాలు, ఎరువలు-పురుగుముందులు ఇలా ఏది కావాలనాా, అవసర తే
డోర్ట డెల్లవర్త చేసేుందుకు అగ్రిస్మారుు సర్తవస్ సుంటరుి ఉపయోగపడననాాయి.
రెయిన్ గనికు యునిక్ ఐడీ నుంబరుి
రాష్ట్రుంలోని 30 వేల రెయిన్ గనికు జియో ట్టయగుంగ్, యునిక్ ఐడీ నుంబరి కేట్టయిుంపు
పూరిీచేశామని అధికారులు తెల్లపారు. విత్ీనాల పుంపిణీకి సుంబుంధిుంచి 11.22 లక్షల కివుంట్టళ్ి
లక్ష్యయనికి గాన 9.31 లక్షల కివుంట్టళ్ి విత్ీనాలన సేకరిుంచినటుు చెపాపరు. ఈ ఖర్తఫ్ సీజన్కు గాన
16.85 లక్షల మెట్రిక్ టనాల ఎరువలు అవసరుం కాగా, 9.80 లక్షల మెట్రిక్ టనాల ఎరువలన సిదధుం
చేశామని అనాారు.
నలాఖరుకు 11 లక్షల స్మయిల్ హెల్ీ కారుీల పుంపిణీ
ఈ నలాఖరు నాటికి మరో 11 లక్షల భూ ఆరోగయ కారుీలు (స్మయిల్ హెల్ీ కారుీలు) పుంపిణీ పూరిీ
చేయాలని ముఖయముంత్రి ఆదేశుంచారు. దుంతో మొదటి ఫేజ్ కిుంద 26 లక్షల కారుీల పుంపిణీ పూరిీ
కానుంది. రెుండో ఫేజ్ కిుంద 2017-18 సుంవత్ిరానికి మరో 28 లక్షల భూ ఆరోగయ కారుీల
అుందిుంచాలని సమీక్షలో నిరణయిుంచారు. మరోవైపు స్మయిల్ హెల్ీ కారుీల సమాచారుంతో పలు చోటి
ప్రయోగాత్ాకుంగా సూక్షమ పోష్కాలు వినియోగుంచి 5% నుంచి 10% అధికుంగా దిగుబడి
స్మధిుంచినటుు దృష్టుకి తీస్టకువచాచరు.
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ఉదాయనవనరుంగుం ఉత్పతిీలో 30% వృదేధ లక్షయుం
ఉదాయనవనాల స్మగు విసీీరాణనిా పెుంచడుంతో పాటు, ఉత్పతిీలో 30% వృదిధ స్మధిుంచాలని ఆ శాఖ
అధికారులకు ముఖయముంత్రి లక్ష్యయనిా నిర్దశుంచారు. పుండితోటల పెుంపకుంలో సూక్షమ సేదాయనిా మరిుంత్
ప్రోత్ిహుంచాల్లిన అవసరుం వుందని అనాారు. త్లసరి ఆదాయుం త్కుువనా చిటుచివరి ఐదు
జిలాిలోి పుండితోటల పెుంపకానిా ప్రోత్ిహుంచడుం దావరా మెరుగైన ఫల్లత్పలు రాబటువచచని చెపాపరు.
అలాగే వయవస్మయరుంగుంలో ఈ ఏడాది ఖర్తఫ్కు గాన జీవీఏలో 23.9% వృదిధ నమోదు చేయాలని
ముఖయముంత్రి సూచిుంచారు.
రాష్ట్రుంలోని ఏ ప్రుంత్ుం భూమికి ఏయే పోష్కాలు అవసరుం, ఏయే పుంటలకు అనకూలుం, ఏ
పుంట కాలుంలో ఉత్పతుీలు ఎకుువ స్మధిుంచగలుం వుంటి విష్యాలపై పూరిీస్మాయిలో అధయయనుం
జరపాలని ముఖయముంత్రి అధికారులకు సూచిుంచారు. డిమాుండకు అనగుణుంగా ఏ రకుం పుంటలు
స్మగు చేయాలో ముుందే రైతులకు మారగదరశనుం చేయాలని చెపాపరు. మిరిచ దిగుబడి అధికుం
కావడుంతో ధర పత్నుం కావడానిా దృష్టులో పెటుుకుని ముుందస్టీ చరయలు చేపట్టులనాారు. పుంటల
స్మగులో సమతూకుం అవసరమని అనాారు. వయవస్మయ శాస్త్రవేత్లు పుంట భూములన త్పపనిసరిగా
పరిశీల్లుంచాలని, అలాగే వయవస్మయ విదాయరుధలు స్మగులో వంగస్మవములు అయేయలా చూడాలని
చెపాపరు. రైతు ఆదాయుం రెటిుుంపు చేయడమే అధికారుల ధ్యయయుం కావాలని నిర్దశుంచారు.

