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PRESS RELEASE

వ్యవ్సాయోత్పత్తుల నిలవ మౌలిక సదుపాయాల్లో

గ్రామాలల్ల గిడ్డంగులు, కోల్డడ స్టొరేజీలు
‘వార్షిక వ్యవ్సాయ ప్రణాళిక 2018-19’ సమీక్షల్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

అమరావ్తి: రాష్ట్రంల్ల రైత్తలు సవయంగా వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తులను నిలవచేసే కోలుడ స్టొరేజీలు,
గిడ్డంగులను గ్రామాల్లో నెలకొల్పపదిశగా ప్రోత్సహంచాలిస ఉందని, ఇందుకు ఒక ప్రణాళిక రూపందించాలని
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కోరారు. శనివారం ‘వార్షిక వ్యవ్సాయ ప్రణాళిక
2018-19’పై ఆయన సచివాలయంల్లని త్న కారాయలయంల్ల సమీక్షంచారు.
వ్యవ్సాయం అనుబంధ రంగాలల్ల భాగంగా మార్కెటంగ్ శాఖ్పై సమీక్షస్తు రైత్తలు త్మ పంట
ఉత్పత్తులకు సరైన ధరలు వ్చేేదాకా నిలవచేసుకునే గోదాములు గ్రామాల్లోనే ఉండాలని, ఇందుల్ల
రైతంగానిి భాగసావములను చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశంచారు.
వ్యవ్సాయ శాఖ్ సలహాదారు విజయకుమార్ మాట్లోడుతూ దేశమంత వ్యవ్సాయిక సంక్షోభం నెలకొంటే
ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవ్సాయంల్ల అదుుత్ ఫలితలను సాధిస్టుందనాిరు. హమాచల్డ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఆంధ్రప్రదేశ్
విధానాలను అనుసర్షస్టుందనాిరు. ఎరువుల వాడ్కంల్ల మొకెజొని రైత్తలు ముందునాిరని, దిగుబడులు
కూడా అధికంగా సాధిసుునాిరని, రైత్తలు సంతోషంగా ఉనాిరని చెపాపరు. ప్రసుుత్ం రాష్ట్రంల్ల 65,000
హెకాొరోల్ల 1.65 లక్షల రైత్తలు మొకెజొని సాగుచేసుునాిరని వివ్ర్షంచారు. ఈ ఏడాది మొకెజొని
పండంచే రైత్తల సంఖ్య ఐదు లక్షలకు చేరగలదని ఆశాభావానిి వ్యకుం చేశారు. 2020 నాటకి ఇది
మర్షంత్గా పెరగవ్చేని చెపాపరు.
రాష్ట్రంల్ల వ్డ్గళ్ోవాన, పిడుగుల ఉతపతలపై ముందసుుగా హెచేర్షకలు జారీ చేసుునాిమని,
వ్యవ్సాయ మార్కెటంగ్ల్ల కూడా ఇటువ్ంట ధరలు హఠాత్తుగా పడపోవ్టం లంట అంశాలపై
ముందుసుుగా రైతంగానికి స్తచనలు చేసే వ్యవ్సథను ఏరాపటు చేయాలిస ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
స్తచించారు.
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సీఎం కోర్ డాయష్ బోరుడను ఎపపటకప్పపడు తజా సమాచారంతో తీర్షేదిదాాలని కోరుతూ, వ్యవ్సాయ
మార్కెటంగ్ సమాచారానిి కూడా కోర్ డాయష్ బోరుడల్ల ప్రతి నెల 15 వ్ తేదీకలో తజాగా ఇవావలని
ముఖ్యమంత్రి కోరారు. దేశంల్ల ఈ దిశగా ‘అగ్రివాచ్’ పనితీరు బాగుందని ముఖ్యమంత్రి అనాిరు.
ఈ-ప్రగతితో సమ్మిళిత్మై, సీఎఫ్ఎంఎస్ పాయకేజీతో ఈ-ట్రాన్సస పోరుొ వ్యవ్సథను జూలై 1 నాటకి
ఏరాపటు చేయాలని సీఎం కోరారు. అగ్రికలేరల్డ మార్కెటంగ్ కు కమ్మషనే కస్టొడయన్సగా ఉంటుందనాిరు.
రాష్ట్రంల్ల 47 మార్కెటుో మార్ె ఫెడ్ దావరా ధానయ సేకరణ చేసుునాియని, మొత్ుం 90 మార్కెటోల్ల 69
పనిచేసుునాియని, ఇత్ర 47 మార్కెటోకు గాను భారత్ ప్రభుతవనికి జి.పి.ఆర్ లు పంపించనునిటుో
తెలిపారు. మొత్ుం వ్యవ్సాయ వాణిజయంల్ల గుంటూరు త్రువాత్నే హైదారాబాద్ సాథనం ఉందని అనాిరు.
గుంటూరు మార్కెట్ యారుడ రూ.3,400 కోటో మేర (eNAM) ఇ-ట్రేడ్ చేసి గుంటూరు మార్కెట్ యారుడ ఈ
ఏడాది దేశంల్లనే ప్రథమ సాథనంల్ల నిలిచిందనాిరు. వాయపారులు ఆన్స లైన్స చెలిోంప్పలు జరపడ్ంల్ల
గుంటూరు జిలో దుగిిరాల మార్కెట్ దేశంల్లనే నెంబర్-1 గా నిలవ్డ్ం సంతోషమనాిరు. గుంటూరు,
దుగిిరాల వాయపారుల విజయగాధలకు విసుృత్ ప్రాచురయం కలిపంచాలని కోరారు. గుంటూరుల్ల అరవై శాత్ం
సాధారణ లవాదేవీలు జర్షగాయని, 40% ఆన్స లైన్స చెలిోంప్పలునాియని చెపాపరు.
క్షేత్ర సాథయినుంచే బహుళ్ ఆధునికత్ను తీసుకురావ్లని, మార్కెటంగ్ మౌలిక సదుపాయాలు ఇంకా
మెరుగుపరాేలని సీఎం ఆదేశంచారు. ఎంపిక చేసిన ప్రాంతలల్ల నేరుగా కొనుగోళ్లో చేసే డైర్కక్టొ పరేేజ్
సంటరోను నెలకొలపలనాిరు. వ్యవ్సాయదారుల ఇంట ముఖ్దావరంల్లనే వ్యవ్సాయోత్పత్తులకు
హఠాత్తుగా అదనప్ప విలువ్లు రావ్ని, శీత్ల నిలవ కేంద్రాలు, గిడుడంల దావరా నిలవచేయాలని, ధరలు
వ్చిేనప్పపడు వాటని విక్రయించుకునే సదుపాయాల కలపనల్ల రైత్తలను భాగసావములుగా చేయాలని
ముఖ్యమంత్రి మార్కెటంగ్ శాఖ్ను ఆదేశంచారు. ప్రతి గ్రామపంచాయతీల్ల వ్యవ్సాయధరలను, తజా
సిథతిగత్తలను ప్రదర్షశంచే ఎల్డ.ఇ.డ తెరలను ఏరాపటు చేయాలని కోరారు. రైత్తబజారోల్ల ఇటువ్ంట
వ్యవ్సథలు ఉండాలని కోరారు. ప్రతి రైత్త బజారుల్ల, మార్కెటుొల్ల ఆటోమేషన్స వ్యవ్సథ ఏరాపటు అవ్శయమని
ముఖ్యమంత్రి చెపాపరు. గిడ్డంగులు, కోల్డడ ఛానెలింగ్ సదుపాయాల కలపన దావరానే రైత్తలు అదనప్ప
విలువ్లు సాధించగలుగుతరనాిరు. నిలవలు, మార్కెటంగ్ అంశాల్లో బయట సేవ్లను
ఉపయోగించుకోవాలని స్తచించారు. పంపిణీల్ల వికేంద్రీకరణ పదధత్తలు రావాలనాిరు.
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ఎరువుల వినియోగం త్గిించాలి
ఎరువుల పంపిణీ సకాలంల్ల జరగాలని ఆదేశస్తు ఆయన ఫెర్షొలైజర్స వినియోగం ఎల ఉందో
అధికారులను అడగి తెలుసుకునాిరు. వ్ర్ష, మొకెజొని, ఇత్ర పంటల సాగుల్ల యూర్షయా లంట
రసాయన ఎరువులు, క్రిమ్మసంహారక మందుల వాడ్కం త్గిించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఎరువుల
వాడ్కం దేశవాయపుంగా త్గుితోందనాిరు. వ్ర్ష, మర్షకొనిి పంటల్లో హెకాొరుకు 204 కిల్లగ్రాముల
యూర్షయా వినియోగిసుునాిరని అధికారులు సీఎం దృష్టొకి తేగా ఈ వినియోగానిి 104 కిల్లగ్రాములకు
త్గిించే విధంగా చైత్నయం తేవాలనాిరు. విచక్షణా రహత్ంగా రసాయన ఎరువులు, క్రిమ్మసంహారక
మందుల వాడ్కానిి నిరుతసహపరాేలని ముఖ్యంమంత్రి కోరారు. ఎంత్ అవ్సరమో అంతే
వినియోగించాలని, ప్రతి ఏట్ల బేరీజు వేయాలని, ప్రణాళిక పకాెగా ఉండాలని ఇందుకు క్షేత్రసాథయిల్ల
పరయవేక్షణ అవ్సరమని సీఎం అధికారులకు స్తచించారు.
రైత్త బజారోను ఆధునీకర్షంచాలి: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
రైత్త బజారోను ఆధునీకర్షంచాలని, ఒక దగిర ఎకుెవ్ ధరలు, మరో దగిర త్కుెవ్ అని ఉండ్కూడ్దు
అధిక ధరలకు అముిత్తనాిరని ఫిరాయదులు రాకూడ్దని అధికారులను ఆదేశంచారు. ధరలు ఎకుెవ్ ఉని
చోట వంటనే మార్కెటంగ్ ఇంటర్కవనిన్స ఉండాలని, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు.
కొనిి ప్రాంతల్లో కొనిి పంట ఉత్పత్తులకు త్కుెవ్ ధర ఉండ్వ్చుే, కొనిి ప్రంతల్లో అధికంగా
ఉంట్లయని, డమాండ్, మార్కెటంగ్ అదనప్ప ఉత్పత్తులకు అనుగుణంగా ధరలు ఉండాలని చంద్రబాబు
స్తచించారు. మార్కెటంగ్ ల్ల సపషలైజేషనుో ఉండాలని, కోల్డడ చెయినో అభివ్ృదిధ అత్యంత్ అవ్సరమనాిరు.
రైత్త బజారోల్ల ఆటోమేషన్స ఎకివపమెంట్ ఏరాపటుో ఉండాలని, ఎవ్రూ కొలత్లను, ధరలను ప్రభావిత్ం
చేయల్పని విధంగా ఉండాలని చెపాపరు. విధిగా ప్రభుత్వ మారిదరశకాలు అమలు చేసేల రైత్తబజారుో
పనిచేయాలని కోరారు.
భూ ఆరోగయం (సాయిల్డ హెల్డు) పై దృష్టొ పెట్లొలి
భూసార పర్షరక్షణతో పాటు, ఏఏ స్తక్షపోషకాలు ఏఏ వ్యవ్సాయ క్షేత్రాల్లో త్కుెవ్గా ఉనాియో
పరీక్షలు జర్షపే వ్యవ్సథ నిరంత్రం పనిచేయాలని, అధికారులు ‘సాయిల్డ హెల్డు’ పై దృష్టొని కేంద్రీకర్షంచాలని
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కోరారు.
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స్తక్షమపోషకాల పంపిణీ పూర్షు కావాలని, ఎల పంపిణీ చేయాలి? స్తక్షమ పోషకాలను ఇపపటదాకా
ఎంత్ దాకా పంపిణీ చేశారో తెలపాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. వ్ర్షపంటల్ల మెటొవ్ర్ష లంట అనేక
రకాలను సాగుచేయాలని, కోసొరో వారీగా పంటలు పంటలు పండంచాలని, కరువును త్టుొకునే
కందిపంటను అనంత్ప్పరము జిలోల్ల సాగుచేస్తు ఉత్ుమ ఫలితలు సాధిసుునాిరని ముఖ్యమంత్రి
చెపాపరు. సమావేశంల్ల వ్యవ్సాయ మంత్రి స్టమ్మర్కడడ చంద్రమోహన ర్కడడ, రాష్ట్ర గిడ్డంగుల కార్పపరేషన్స
చైరిన్స ఎల్డ.వి.ఎస్.ఆర్.కె ప్రసాద్, ముఖ్యమంత్రి కారయదర్షశ ఎ.వి.రాజమౌళి, వ్యవ్సాయ శాఖ్ ముఖ్య
కారయదర్షశ రాజశేఖ్ర్, సలహాదారు విజయకుమార్, అగ్రోస్ ఉనితధికార్ష మధుస్తదన ర్కడడ త్దిత్రులు
పాల్గినాిరు.

