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వ్యవ్సాయ సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు
అమరావ్తి జులై 11 : సూక్షమ సేద్యయన్ని పెద్దఎత్తున ప్రోత్సహిస్తునాిమన్న, ద్యన్నపై రైత్తలలో నమమకం
కలిగంచగలిగామన్న ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. ప్రస్తుత్ం 10 లక్షల హెక్టార్లలో సూక్షమ నీటి సేద్యం పద్దత్తలు
అవ్లంభిస్తునాిమన్న, ఇంక్ట 40 శాత్ం పెంపు కన్నపంచాలనిదే లక్షయంగా న్నర్ణయంచామన్న తెలిప్పరు.
దీన్నపై ప్రభుత్వంతో కలిసి పన్నచేస్తుని సంసథలు వాణిజ్య ధోర్ణి వ్దిలి ప్రభుత్వ లక్ష్యయలకు అనుగుణంగా
పన్నచేసి ఫలితాలు సాధంచాలన్న హిత్వు పలిక్టరు. మంగళవార్ం సాయంత్రం ముఖ్యమంత్రి
సచివాలయంలో రాష్ట్రంలో వ్యవ్సాయ పురోగతిన్న సమీక్షంచారు. మహారాష్ట్రలో 20 లక్షల హెక్టార్లలో
సూక్షమనీటి సేద్యం జ్రుగుతోంద్న్న, ఏటా 3 లక్షల హెక్టారుల పెంచుకుంటూ వెళుత్తనాిర్న్న, ఏపీలో ఆ
సాథయలో పెర్గాలన్న ముఖ్యమంత్రి అధక్టరులకు సూచించారు.
ఆర్ంభించిన 14 రోజులలో 2,41,158 హెక్టార్లలో ఇ-క్రాప్ జ్రిగంద్న్న అధక్టరులు వివ్రించగా,
లక్షయంలో 35 శాత్ం మాత్రమే పూరిు క్టవ్డం పట్ల ముఖ్యమంత్రి అసంత్ృపు వ్యకుంచేశారు. అనుకుని
లక్ష్యయన్ని నూరుశాత్ం పూరిుచేయాలన్న ఆదేశంచారు. ఈనెల 26వ్ తేదీన న్నర్వహించే బాయంకర్ల
సమావేశం నాటికి ఇ-క్రాప్ బుకింగ్ లక్షయం పూర్ువావలన్న సాష్ాంచేశారు. జియో టాయగంగ్ ప్రక్రియను
వేగవ్ంత్ంగా పూరిుచేయడాన్నకి ఇంజ్నీరింగ్ విద్యయరుథల సహాయం తీస్తకోవాలన్న ఇపాటికే చెప్పానన్న
గురుుచేశారు. రియలటైమ్ గవ్ర్నిన్సలో ప్రతి ఇంజినీరింగ్ కళాశాలను వ్నరుల అభివ్ృదిి కేంద్రంగా
తీస్తకునాిమన్న చెప్పారు. ఇంజ్నీరింగ్ కళాశాలలోల ఒక త్ర్గతి గదిన్న సంబంధత్ శక్షణా క్టర్యక్రమాలకు
ఉపయోగంచాలన్న చెప్పారు. చౌక ధర్ల దుక్టణాలోల ఇబబందులను ఇంజ్నీరింగ్ విద్యయరుిల ద్యవరా
పరిష్కరిస్తుని విష్యాన్ని ప్రసాువించారు. అధునాత్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో వ్యవ్సాయంలో మరింత్
వ్ృదిి సాధంచేందుకు కృషిచేయాలన్న అధక్టరులకు ముఖ్యమంత్రి సూచించారు. ముఖ్యంగా
రియలటైమ్ గవ్ర్నిన్స ద్యవరా వ్యవ్సాయంలో మంచి ఫలితాలు సాధంచగలుగుత్తనాిమన్న చెప్పారు.
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అనంత్పుర్ము ప్రతేయక ద్ృషిా పెటాామన్న, ముగుురు సభుయలతో ప్రతేయక బృంద్యన్ని పంపంచామన్న
అధక్టరులు వివ్రించారు.
సూక్షమ పోష్క్టల అంద్జేత్ క్టర్యక్రమాన్ని వేగవ్ంత్ం చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి ఈ సంద్ర్భంగా
సూచించారు. ఈ క్టర్యక్రమాన్ని రాష్ట్రవాయపుంగా పెద్దఎత్తున చేపటాాలన్న చెప్పారు. అవ్సర్మైతే వెయయ
కోట్లల కేటాయంచేందుకైనా సిద్ింగా ఉనాిమన్న తెలిప్పరు. సూక్షమపోష్క్టలతో భూమిన్న బలవ్ర్ికం
చేశాక మేలైన విత్ునాలు అందిసేునే ఫలిత్ం ఉంట్లంద్నాిరు. వ్యవ్సాయంలో ఉత్ాతిు వ్యయం త్గు
ఆద్యయం పెర్గాలనాిరు. జూన్ ఫస్తాకే సాగునీరు అందించడం వ్లల అకోాబరు, నవ్ంబరు మాసాలోల
త్తఫాను ముంపు ప్రభావ్ం నుంచి త్పాంచుకోగలిగామన్న అధక్టరులు ముఖ్యమంత్రికి వివ్రించారు.
ఈ విష్యంలో రైతాంగంలో సంత్ృపు వ్యకుం అవుతోంద్నాిరు. 60శాత్ం నర్సరీ ప్పలంటేష్న్ పూరిు
చేసినట్లా తెలిప్పరు. ‘పొలం పలుస్ుంది’ క్టర్యక్రమం ద్యవరా రైత్తలోల అవ్గాహన పెంచాలన్న సీయం
వారికి సూచించారు. సక్టలంలో సాందించడం, పర్యవేక్షణ చేయడం, అవ్గాహన పెంచడం,
సమర్ింగా అమలు చేయడం ద్యవరా వ్యవ్సాయంలో అదుభత్ ఫలితాలు సాధంచగలమన్న ముఖ్యమంత్రి
అనాిరు. వ్యవ్సాయ యాంత్రీకర్ణకు అవ్సర్మైనన్ని న్నధులు కేటాయంచామనాిరు. వ్రాాభావ్ం
కన్నపంచిన చోట్ల్లల ర్నయన్గన్స విన్నయోగంతో అధగమించేందుకు సనిద్ింగా ఉండాలనాిరు.
కర్వును అధగమించే చర్యలు సక్టలంలో తీస్తకోవ్డం ద్యవరా వ్యవ్సాయంలో త్పాకుండా రాబడి
పెంచవ్చుుననాిరు.
వ్యవ్సాయాన్ని ల్లభసాటి చేయడమే లక్షయంగా తీస్తకోవాలన్న ముఖ్యమంత్రి అధక్టరులకు
చెప్పారు. సాయల హెలు క్టరుులు పూరిుసాథయలో అందించామన్న, విత్ునాలు, ఎరువులు, పంట్రుణాలు
అందిస్తునాిమన్న, సూక్షమపోష్క్టలు ఉచిత్ంగా అంద్జేస్తునాిమన్న గురుుచేశారు. ఇన్పుట్ సబ్ససడీ
రూ.1,030 కోట్లల, వాతావ్ర్ణ బీమా పరిహార్ం రూ.420 కోట్లల పంపణీ చేశామన్న చెబుతూ, ఈ
మొతాున్ని ఈ ఖ్రీఫ్ సీజ్న్లో పంట్ పెట్లాబడులకు రైత్తలు ఉపయోగంచుకునేల్ల చూడాలనాిరు.
వ్యవ్సాయాన్నకి క్టవాలిసన వ్నరులనీి రైత్తలకు ముందే ఇస్తునిందున ఈ ఏడాది అన్ని పంట్లలో
మంచి దిగుబడులు సాధంచాలన్న ఆశస్తునిట్లా చెప్పారు. అనంత్పుర్ము, కడప, కరూిలు, గుంటూరు
జిల్లలలలో పతిు సాగును న్నయంత్రించాలన్న సూచించారు. ఇపాటివ్ర్కు 2.6 లక్షల హెక్టార్లలో పతిు
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వేశార్న్న అధక్టరులు వివ్రించగా, ద్యన్ని త్గుంచి ప్రతాయమాియ పంట్లవైపు రైత్తలను మళ్లంచాలన్న
ముఖ్యమంత్రి కోరారు. అందుకోసం ప్రకటించిన ప్పయకేజ్పై రైత్తలలో విసుృత్ అవ్గాహన
కలిాంచాలనాిరు. అంత్రాాతీయంగా పతిు ధర్ త్గువ్చుునన్న అంచనా వేశార్న్న తెలిప్పరు. వ్యవ్సాయ
పంట్లోల, ఉద్యయన తోట్లోల ఉతాాద్కత్ గరిష్ా సాథయకి చేరాలన్న అనాిరు. పండిన పంట్లకు మార్నకట్
వ్సత్తలు పూరిుసాథయలో కలిాస్తునాిమన్న తెలిప్పరు. ఉత్ుర్ కోసాుంధ్ర ప్రంత్ంలో ఐటీడీఏ ప్రజెకుా
పరిధలో వ్యవ్సాయ క్టర్యకల్లప్పలు పెంచుత్తనాిమన్న వ్యవ్సాయశాఖ్ క్టర్యద్రిి ముఖ్య క్టర్యద్రిి
రాజ్శేఖ్ర్ చెప్పారు. సింగపూర్లో ఇటీవ్ల జ్రిగన వ్ర్లు అగ్రి ఫోర్మ్లో ఏపీ వ్యవ్సాయర్ంగంలో
తీస్తకొచిున పెనుమారుాలను ప్రసాువిసూు అకకడి మంత్రి అభినందించార్న్న తెలిప్పరు.
అకోాబరులో ఐయోవాకు సీయం
అకోాబరులో జ్రిగే వ్ర్లు ఫుడ్ ప్రైజ్ సింపోజియాన్నకి హాజ్రుక్టవాలన్న ముఖ్యమంత్రికి
న్నరావహకులు కోరుత్తని విష్యాన్ని సమావేశంలో అధక్టరులు ప్రసాువించగా, ద్యన్నకి
హాజ్ర్య్యందుకు సీయం స్తముఖ్త్ తెలిప్పరు. ఏపీలో 500 ఎకరాల సథలంలో త్లపెటిాన మెగా సీడ్
ప్పర్కను ఐయోవా రాష్ట్ర ప్రతిన్నధులు పరిశీలించి వెళాలర్న్న అధక్టరులు ఆయనకు చెప్పారు. ఇండియన్
ఛంబర్ ఆఫ్ క్టమర్స ఈసారి ‘ఇండియా రైస్ క్టంకేలవ్’ను ఏపీలో చేయాలన్న త్లపెటిానట్లా అధక్టరులు
చెపాగా, విజ్యవాడలో న్నర్వహిద్యదమన్న ముఖ్యమంత్రి అనాిరు. సెపెాంబరులో వ్యవ్సాయర్ంగంలో
ఐటీ, ఐవోటీ ప్రోత్సహించే కంపెనీలతో సెమినార్ న్నర్వహించడాన్నకి కృషి జ్రుగుతోంద్న్న వివ్రించారు.
వ్చేు ఏడాది నాటికి రాష్ట్రంలో భూఉపరిత్లంపైనా, భూఉపరిత్లం అడుగున పుష్కలంగా నీరు ఉండే
పరిసిథతి రావాలన్న, అందుకోసం ప్రజెకుాలనీి ప్రధానయ క్రమంలో పూరిుచేస్తునాిమన్న ముఖ్యమంత్రి
చెప్పారు. వ్యవ్సాయ శాస్త్రవేత్ులతో మొబైల యాప్స ద్యవరా రైత్తలకు ఎపాటికపుాడు సమాచార్ం
ఇస్తుండాలన్న అధక్టరులను కోరారు.

