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అమరావతి, మే 26 : అత్యంత్ వృద్ధి రేటు నమోదు చేస్తునన ఆక్వారంగానికి మరంత్ ఊత్మిచేేలా
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరో దఫా ప్రోత్సాహం ప్రకటంచారు. ఆక్వాసాగుకు
వినియోగంచే విదుయతపై సబ్సాడీ పంచుతూ నిరణయం తీస్తకునానరు. ఏడాద్ధ పాటు యూనిట రూ. 2కే విదుయత
సరఫరా చేసాుమని రొయయల మార్కెట ధర స్థిరీకరణపై ఆక్వారంగ భాగసాాములతో శనివారం
సచివాలయంలో జరగన సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి ఈ వరానిన ఇచాేరు. ఆక్వారంగానికి ఇప్పటకే సబ్సాడీపై
విదుయత సరఫరా చేస్తునానమని, ఇకపై ఇచేే అదనపు సబ్సాడీతో రూ. 350 కోట్లకు పైగా ప్రభుత్ాంపై అదనపు
భారం ప్డుతందని ముఖ్యమంత్రి అనానరు. కోసాుంధ్రలో ఆక్వారంగానిన, రాయలసీమలో ఉద్యయనరంగానిన
ప్రోత్ాహిస్తునానమని, ఆక్వా రైత బావండాలనే విదుయత ధరలు త్గగంచామని చెపాపరు. విదుయత సబ్సాడీపై
హరషం వయకుం చేస్థన రైతలు విదుయత సబ్సాడీతో పాటు 24 గంట్లు విదుయత సరఫరా చేస్తుననందుకు
ముఖ్యమంత్రికి కృత్జఞత్లు తెలిపారు. రాష్ట్రం సంక్షోభంలో వనాన ఆక్వారంగానిన ప్రాథమికరంగంగా గురుంచి
ప్రోత్సాహక్వలు ఇస్తునానరని ధనయవాద్యలు తెలియజేశారు.
సమావేశానికి వచిేన ఆక్వా రైతలు, ఎగుమతిద్యరులతో గంట్కుపైగా సమావేశం నిరాహించిన
ముఖ్యమంత్రి ఆక్వారంగానిన ప్రరక్షంచుకోవాలిాన బాధయత్ అందరపై వందనానరు. ప్రాయవరణ ప్రరక్షణకు
ఆక్వా రైతలు ప్రాముఖ్యత్ ఇవాాలని, ఇష్టానుసారంగా యంట బయటక్సా వినియోగంచడం మంచిద్ధ
క్వదని, ప్రాయవరణహిత్ంగా వాయధుల నియంత్రణపై దృష్టాపట్టాలని సూచించారు. పటుాబడి వయయనిన
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త్గగంచుకోవాలిా వందనానరు. రజిస్ట్ాేషన్ చేయకుండా ఆక్వాసాగు సరక్వదని, అక్రమ సాగుపై కేంద్ర ప్రభుత్ాం
నిషేధం విధంచకుండా, నషాపోకుండా ముందే జాగ్రత్ుప్డాలని చెపాపరు. ప్రాసెస్థంగ్ యూనిటుల
నెలకొల్పందుకు ముందుకొచేేవారకి రైతలు సహకరంచినపుపడే గటుాబాటు ధర లభిస్తుందని అనానరు.
రొయయల ఫీడ్ ధరలపై ఉత్పతిుద్యరులు - రైతలు ఒకరని ఒకరు నింద్ధంచుకోకుండా సమసయ
ప్రషెరంచుకోవాలని తెలిపారు.
ఆక్వారంగంలో యంట బయటక్సా వినియోగంతో ఎగుమతలపై నిషేధం ఎదురొెనే ప్రమాదం
వందని, ఎటాప్రస్థితలోల యంట బయటక్సా వాడేందుకు అనుమతిచేేద్ధ ల్దని ముఖ్యమంత్రి అనానరు.
క్వలుషయ నియంత్రణకు ప్రతి రైత కటుాబడి వండాలనానరు. భూగరభజలాలు కలుష్టత్ం క్వకుండా మెరుగైన
మురుగునీట పారుదల వయవసిను ఏరాపటు చేస్తకోవాలని సూచించారు. ఉత్పతుల విషయంలో నాణయత్స
ప్రమాణాలు పాటసూు ఆక్వారంగానిన చిత్ుశుద్ధితో ప్రరక్షంచుకోవాలని చెపాపరు. రైతలు ఇందుకు
ముందుకువస్తు అనినవిధాలా అండగా నిలబడేందుకు ప్రభుత్ాం స్థదింగా వందనానరు. త్సత్సెలిక లాభాల
కోసం ఏ ఒకెరు నాణయత్స ప్రమాణాలు పాటంచకపోయినా అందరూ నషాపోత్సరని హెచేరంచారు. క్వలుషయ
నియంత్రణ కోసం జోనులవారీగా ఆక్వాసాగుకు అనుమతలు ఇసాుమని వెలలడించారు. ఆక్వారంగంలో
సమసయల ప్రష్టెరానికి కమిటీని నియమించుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి సూచించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆక్వా ఉత్పతులు కొత్ుగా మరకొనిన దేశాలకు ఎగుమతలు చేస్తలా ఎగుమతిద్యరులు
ప్రయతినంచాలని ముఖ్యమంత్రి చెపాపరు. దేశీయ మార్కెటలోనూ మన ఆక్వా ఉత్పతుల విక్రయలు పరగేలా
చరయలు తీస్తకుంట్టమని అనానరు. ఆక్వా ఉత్పతుల నాణత్య నిరాిరణకు అత్సయధునిక ప్రీక్ష కేంద్రాలు
ఏరాపట్య్యయలా చూడాలని సమావేశంలో ప్లువరు రైతలు విననవించగా ముఖ్యమంత్రి సానుకూలంగా
సపంద్ధంచారు.

