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ఎక్కువ మంది ఆధారపడి బతికే వయవసాయ రంగాన్ని అభివృదిి చేయడాన్నకి, రైతులక్క
మేలకచేసే పద్ి తులక తేవడాన్నకి వయవసాయ శాఖ వయయహాతమక్ంగా వయవహరంచాలన్న ముఖయమంతిి శ్రీ క.
చంద్ిశేఖర్ రావు అన్ాిరు. బడజెట్ పై చేస్ు తన్ి శాఖల వారీ స్మీక్షలలో భాగంగా గురువారం ముఖయమంతిి
వయవసాయ శాఖపై చరచంచారు. మంతిి పో చారం శ్రీన్నవాస్ రడిి , పిభుతవ పిధాన్ కారయద్రి రాజీవ్ శరమ, ఆరిక్
శాఖ కారయద్రుిలక శివశంక్ర్, రామక్ీష్ా ారావు, వయవసాయ శాఖ కారయద్రి పారిసారధి, పశుస్ంవరిక్ శాఖ
కారయద్రి స్తరేష్ చంద్త, హారిక్లచర్ క్మిషన్ర్ వంక్ట్ాిమిరడిి , ఫిషరీస్ డజవలప్ మంట్ కారపొరేషన్ ఎండి
స్ంజయ్ క్కమార్, వయవసాయ శాఖ క్మిషన్ర్ పిియద్రిన్న, సీడ్ డజవలప్ మంట్ కారపొరేషన్ ఎండి మురళి,
డజైరీ డజవలప్ మంట్ కారపొరేషన్ ఎండి న్నరమల, స్మాచార శాఖ క్మిషన్ర్ న్వీన్ మిట్ి ల్, వయవసాయ
యూన్నవరిట్ీ ఇన్ ఛార్ె వి.సి. పివీణ్ తదితరులక పాలగొన్ాిరు.
లక్షలాది మంది రైతులక ఆధారపడే వయవసాయ శాఖపై చాలా బాధ్యత వుంద్న్న, వయవసాయం కోస్ం భిన్ి
కోణాలోో అధ్యయన్ం చేసి పిణాళిక్లక రూప ందించాలన్న చజపాొరు. అధిక్ వరాాలకన్ిపుొడు ఒక్రక్ంగా, వరాాలక
లేన్పుొడు మరపరక్ంగా వయయహం ఉండాలన్న సిఎం చజపాొరు. తజలంగాణ వచ్చచన్ తరావత విద్తయత్ కోతలక,
ఎరువుల కొరత లేక్కండా చేశామన్న, ఇంకా వయవసాయ రంగాన్నకి స్ంబంధించ్చ చాలా చేయాల్సి వుంద్న్ాిరు.
రైతులక్క స్రపడా వితు న్ాలక అంద్తబాట్ులో ఉంచడాన్నకి, క్ల్తు వితు న్ాల బెడద్ లేక్కండా చూడాలన్న,
వయవసాయ విస్ు రణ పన్తలక బాగా జరగాలన్న, పురుగుల మంద్తల వాడకాన్ని న్నయంతిించాలన్న, ఆగాీన్మిస్ి
ల స్ంఖయ

పరగాలన్న, రైతులక్క ఎపొట్ిక్పుొడు

స్ూచన్లక, స్లహాలక

వయవసాయాధికారులక రైతులక్క చజదో డు వాదో డుగా వుండాలన్న స్ూచ్చంచారు.

అందాలన్న, క్షేతస
ి ి ాయిలో

అంతరాెతీయంగా, దేశ్రయంగా వస్తున్ి మారుొలన్త గమన్నంచ్చ, అంద్తక్క అన్తగుణంగా డిమాండ్ క్క తగన్ట్ు
ో
పంట్లన్త సాగుచేసే విధ్ంగా రైతులన్త స్న్ిద్ి పరచాలన్న సిఎం చజపాొరు. మారుట్ యారుిలోో స్రుక్క
తడవక్కండా, గట్ుిబాట్ు ధ్రలక వచేచలా మారుట్ింగ్ శాఖతో క్ల్ససి పన్నచేయాలన్ాిరు. వీట్న్నింట్ి
విషయంలో ఏమి చేయాలో అధ్యయన్ం చేసి స్రైన్ విధాన్ాలక తయారు చేయాలన్న చజపాొరు. ఆంధ్ిపద
ి ేశ్
రాషి ంర న్తంచ్చ వారస్తవంగా వచ్చచన్ మూస్ పద్ి తిలోన్ే పో క్కండా, లోపాలన్త గురు ంచ్చ శాసీు య
పద్ి తిలో,
ీ
రైతులక్క మేలక చేసే విధ్ంగా కారాయచరణ రూప ందించాలన్న వివరంచారు.
రైతులంతా ఒకే పంట్ వేయడం వలో క్ూడా న్షి ం జరుగుతున్ిది. మారుట్ డిమాండ్ క్క తగొ ట్ో ు పంట్లక
వేయాలన్ాిరు. పతిు ఎగుమతులపై విధించే స్తంక్ం కారణంగా భవిషయతు
ు లో పతిు కి మంచ్చ ధ్ర రాక్పో వచచన్న,
ఈ న్ేపథ్యంలో రైతులక్క పితాయమాియ పంట్లన్త స్ూచ్చంచాలన్ాిరు. తక్కువ పట్ుిబడి, గాయరంట్ీ మారుట్
వున్ి మొక్ుజొన్ిన్త పో ి తిహంచాలన్న, సో యాబీన్ క్క బాగా డిమండ్ వున్ి ద్ృష్ాిా, ఈ విషయంలో
రైతులన్త చజైతన్య పరచ్చ సో యాబీన్ సాగు పంచాలన్న సిఎం చజపాొరు. రైతులన్త పతిు పంట్ న్తంచ్చ వేరే
పంట్లక్క మళ్లో విధ్ంగా విస్ు ృత పిచారం చేయాలన్న, బాగా చరచ జరగాలన్న సిఎం స్ూచ్చంచారు.

కేంద్ి బడజెట్ లో వయవసాయశాఖక్క తక్కువ న్నధ్తలక ఉన్ాియన్న, అయిన్పొట్ికీ కేంద్ి పాిధాన్ాయలన్త
గమన్నంచ్చ, వాట్ి న్తంచ్చ న్నధ్తలక అధిక్ మొతు ంలో ప ందేంద్తక్క పిణాళిక్ వేయాలన్న చజపాొరు. వయవసాయ
రంగంలో యాంతీిక్రణ పరగాలన్న, గీన్
ీ హౌజ్ క్ల్సివేషన్, మైకోీ ఇరగేషన్ పరగాలన్న స్ూచ్చంచారు. వయవసాయ
రంగాన్నకి కేట్ాయించ్చన్ న్నధ్తలక పయరు సి ాయిలో ఖరుచ చేయాలన్న, రైతులక ఏమి కోరుక్కంట్ున్ాిరప
తజలకస్తక్కన్న కారయచరణ తయారు చేయాలన్ాిరు. రాష్ాిరన్నకి అవస్రమయియయ క్ూరగాయలన్ని ఇక్ుడే
పండించాలన్న చజపాొరు. మొతు ం రాష్ాిరన్నకి ఎన్ని వితు న్ాలక కావాల్స? పిభుతవ పరంగా ఎన్ని వితు న్ాలక ఉతొతిు
జరుగుతున్ిది? తదితర అంశాలన్త అధ్యయన్ం చేసి, అవస్రమైన్న్ని వితు న్ాలక ఉతొతిు చేసే విధాన్ం
రూప ందించాలన్ాిరు. పంట్లక్క వచేచ చీడ, పీడలన్త క్ూడా గురు ంచ్చ, ఫో ట్ోలక తీసి ఫో న్తో, ఐపాయడ్ ల దావరా
పంపాలన్న, ఆగాీన్మిస్ి లక విరుగుడు స్ూచ్చంచాలన్న చజపాొరు.

తజలంగాణ

రాషి ంర లో

ఎంత

మేరక్క

గీన్
ీ

హౌజ్

క్ల్సివేషన్

వుండాలన్ే

విషయంలో

అంచన్ా

రూప ందించాలన్ాిరు. తజలంగాణ రాషి ంర లో మిరచ, పస్తపు, అలో ం లాంట్ివి పండించడాన్నకి అన్తవైన్
భూములకన్ాియన్న, వాట్ిన్న గురు ంచ్చ, రైతులన్త పో ి తిహంచాలన్ాిరు. సో యాబీన్ రైతులక్క కావాల్సిన్న్ని
వితు న్ాలక అంద్తబాట్ులో వుంచాలన్న సిఎం చజపాొరు. మొక్ుజొన్ిలో ఎక్కువ దిగుబడి వచేచ వంగడాలక
అంద్తబాట్ులోకి వచ్చచన్ విషయాన్ని రైతులక్క వివరంచ్చ, సాగుక్క పో ి తిహంచాలన్ాిరు. వయవసాయశాఖ
ఆదాయాన్నిచేచ శాఖ కాద్న్ే అభిపాియం వున్ి న్ేపథ్యంలో గతంలో పిభుతావలక ఆ శాఖక్క న్నధ్తలక ఎక్కువ
ఇచేచవి కావన్ాిరు. కాన్న ఎక్కువ మందిన్న బతికించేది వయవసాయమే కాబట్ీి, ఈ శాఖక్క చాల్సన్న్ని
న్నధ్తల్సవావలన్న స్ూచ్చంచారు. గతంలో పిభుతావలక పయరు గా న్నరో క్షయం చేసిన్ వయవసాయ రంగాన్నకి
పయరవవైభవం తేవాలన్న స్ూచ్చంచారు.

వయవసాయ యూన్నవరిట్ీన్న బలోపేతం చేయాలన్న, వితు న్ాలక ఉతొతిు

చేయాలన్న, కొతు

వంగడాలక

స్ృషిించాలన్న, పరశోధ్న్లక విస్ు ృతంగా జరగాలన్న స్ూచ్చంచారు. వయవసాయ శాఖ అధికారులక్క శిక్షణ ఇచేచ
బాధ్యత యూన్నవరిట్ీ తీస్తకోవాలన్న, వయవసాయాధికారులన్త ఆగాీన్మిస్తిలకగా తీరచదిదా ాలన్న కోరారు.
వయవసాయ శాఖ ఉద్యన్వన్ శాఖ అధికారులక, వయవసాయ యూన్నవరిట్ీల మధ్య క్ంపయయట్ర్ ఆన్ ల ైన్
క్మూయన్నకేషన్ ఉండాలన్ాిరు. వయవసాయ శాఖ అధికారులంద్రకీ ఐపాయడ్ లక కొన్నయాయలన్న ఆదేశించారు.

తజలంగాణ రాషి ంర లో అన్ేక్ వితు న్ ఉతొతిు స్ంస్ి లకన్ాియన్న, చాలా వితు న్ాలక ఇక్ుడి న్తంచే ఎగుమతి
అవుతున్ాియన్న, తజలంగాణ సీడ్ డజవలప్ మంట్ కారపొరేషన్ వారతో స్మన్వయం క్కద్తరుచకోవాలన్న,
తజలంగాణ రైతులక్క అవస్రమయియయ వితు న్ాలక తయారు చేయాలన్ాిరు. హైద్రాబాద్ స్హా తజలంగాణ
రాషి ంర లో అవస్రమయియయ పాలక ఇక్ుడే ఉతొతిు కావాలన్న, అవస్రమయియయ మాంస్ం వేరే రాష్ాిరల న్తంచ్చ
దిగుమతి చేస్తకోవాల్సి వస్తున్ిది. గపరీలక, మేక్ల పంపక్ం పరగాలన్ాిరు.

మిషన్ కాక్తీయ దావరా 46 వేల చజరువులక సిద్ిమవుతున్ాియన్న, న్నట్ి పాిజక్కిల రజరావయరుో క్ూడా
చాలా వున్ాియన్న, వాట్ిలో పద్ా ఎతు
ు న్ చేపల పంపక్ం చేపట్ాిలన్న సిఎం చజపాొరు. చేపల వితు న్ాల
ఉతొతిు పై క్ూడా ద్ృషిి కేందరిక్రంచాలన్న అన్ాిరు.

సిపఆ
ి ర్ఓ టు సిఎం

