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వ్యవ్సాయాన్ని లాభసాటి చేయడం కోసం ప్రభుత్వం చేప్టిిన చర్యలతో పాటు, ప్ండంచిన ప్ంటకు మంచి
ధర్ రావ్డాన్నకి వినూత్ి ప్ద్ద త్ులు అవ్లంభంచాలన్న ముఖ్యమంత్రర శ్రీ కె. చంద్రశేఖ్ర్ రావ్ు పిలుప్ున్నచాార్ు.
దీన్నకోసం అధికార్ులు రెైత్ులకు ఎప్పటికప్ుపడు త్గిన కారాయచర్ణ ర్ూప ందించాలన్న, రెైత్ులకు మార్గ ద్ర్శకం
చేయాలన్న కోరార్ు. ఎర్ువ్ులు, విత్త నాలు, ప్ుర్ుగు మంద్ుల కల్తత న్న అరికటి డంతో పాటు వ్యవ్సాయాన్ని
లాభసాటిగా చేయడం కోసం చేప్టటిల్సిన చర్యలపై కూడా ముఖ్యమంత్రర గుర్ువార్ం ప్రగత్ర భటవ్న్ లో
అధికార్ులతో చరిాంచార్ు. వ్యవ్సాయ శాఖ్ మంత్రర శ్రీ పో చార్ం శ్రీన్నవాస్ రెడి , ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యద్రిశ శ్రీ
ఎస్.పి. సింగ్, డజిపి శ్రీ అనురాగ్ శర్మ, హైద్రాబటద్ పో ల్తస్ కమీషనర్ శ్రీ మహంద్ర్ రెడి , సీన్నయర్
అధికార్ులు శ్రీ నరింగ్ రావ్ు, శ్రీ రామకృష్ాా రావ్ు, శ్రీ పార్థసార్థి, శ్రీమత్ర సిమతా సభరావల్, శ్రీమత్ర శాంతా
కుమారి, శ్రీ జగన్ మోహన్ త్దిత్ర్ులు పాలగగనాిర్ు.
‘‘వ్యవ్సాయ పటుిబడ కోసం ప్రప్ంచంలోనే ఎకకడా లేన్న విధంగా, చరిత్ల
ర ో మొద్టి సారికి ఎకరాన్నకి ఎన్నమిది
వేల సాయం అందించబో త్ునాిం. ప్రభుత్వమే ప్ూనుకున్న అసంఘటిత్ంగా ఉని రెైత్ులను సంఘటిత్ం
చేసత ునాిం. రెైత్ు సమాఖ్యలను బలోపేత్ం చేసత ాం. రెైత్ు సమాఖ్యలే ప్ంటకు ధర్ న్నర్ాయంచే ప్రిసథ త్ర
ి వ్సుతంది.
ద్శాబటదల త్ర్బడ రెైత్ులు ఎద్ుర్కంటుని దో పిడీ నుంచి విముకిత లభసుతంది. ప్ంట అముమడుపో కపో తే రెైత్ు
సంఘాలే కొనుగోలు చేసే విధంగా సమాఖ్య వ్ద్ద ర్ూ.500 కోటల న్నధి పడతాం. రాషి ర రెైత్ు సంఘాన్ని శకిత
వ్ంత్మైన సంసథ గా తీరిాదిద్ద ుతాం. మండలాల వారీగా రెైత్ులను హైద్ర్బటద్ తీసుకొచిా సద్సుి న్నర్వహిసత ాం.
రాషి ంర లోన్న 31 జిలాలలోల జిలాలకొకర్ు చ్ప్ుపన హైద్రాబటద్ నుంచి ప్రతేయక అధికార్ులు వెళ్లల ఒకోక గాీమంలో
రెైత్ులతో మాటటలడ క్షేత్స
ర థ ాయలో ప్రిసథ త్ర
ి న్న అధయయనం చేసి రావాల్స. కాీప్ కాలనీలపై, ర్ూ.8వేల పటుిబడ
సాయంపై రెైత్ులకు అవ్గాహన కల్సపంచాల్స. ప్రసత ుత్ం రాషి ర వాయప్త ంగా భూములు, రెైత్ుల సరేవ జర్ుగుతోంది.
ఈ విషయంలో కూడా జిలాల కలెకిర్లతో మాటటలడ ప్ురోగత్ర తెలుసుకోవాల్స’’ అన్న సీఎం చెపాపర్ు.
‘‘అవ్సరాలకు త్గగ టల ు ప్ంటలు ప్ండంచాల్స. కేవ్లం మనుషులు త్రనే ఆహార్ ప్దారాాలే కాకుండా కోళ్ల దాణా,
ప్శువ్ుల దాణా, చేప్ల దాణా త్దిత్ర్ అంశాలను కూడా అధయయనం చేయాల్స. తెలంగాణలో ఏ ఆహార్ం ఎంత్

అవ్సర్ం అనే విషయంలో ఖ్చిాత్మైన అవ్గాహనకు రావాల్స. దాన్ని బటటి ప్ంటలు ప్ండంచాల్స. దాంతో
పాటు తెలంగాణలో ప్ండంచడాన్నకి అనువ్ుగా ఉండ, వేరే పారంతాలకు ఎగుమత్ర చేయగల్సగే ప్ంటలను
గురితంచాల్స. వాటి సాగుకోసం రెైత్ులను పో ర త్ిహించాల్స. సాస్, గంజి, ప్ల్ప, వెైన్ మేకింగ్ త్దిత్ర్ పారససింగ్
యూన్నటు
ల నెలకొలేప విషయంలో రెైత్ులకు త్గిన సూచనలు చేయాల్స. ప్ండుల, కూర్గాయలు తెలంగాణకు
ఎన్ని అవ్సర్ం? ప్రసత ుత్ం ఎన్ని ప్ండసుతనాిము? ఏ ప్ండల కు, కూర్గాయలకు మారెకట్ ఉంది? అనే
విషయాలను అధయయనం చేసి ఆ ప్ంటలు ప్ండంచాల్స. ద్శేరి, హిమాయత్ ప్సంద్ లాంటి మామిడ ర్కాలకు
మంచి డమాండ్ ఉంది. అవి ప్ండంచాల్స. ప్రతీ గాీమంలో రెైత్ులు త్మ భూములను కాీప్ కాలనీలుగా
మార్ుాకోవాల్స. ఊరోల కొంద్ర్ు కూర్గాయలు వేసుకోవాల్స. ఊళ్లల ప్ండంచిన కూర్గాయలనే ఊళ్లల త్రనాల్స’’ అన్న
ముఖ్యమంత్రర సూచించార్ు.
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