వ్యవ్సాయ బడ్జెట్ 2012-13 రతినుాదనలు
రైతు స్వరాజ్య వేదక
ి 1
పిబరవ్రి 6, 2012
ఫాయత దేఱహతుకి అననూయణ గహ ేయు గహాంచిన ఆాంధర రదేశ్ గత భూడె దఱహఫాదలుగహ మత
ై ేల ఆతభ సతమలతో
అట్టుడికి తృో తేననది. కైరాం ఫూమమో మికహయుుల రకహయాం 2010 లో మహశు ర రహమత ాం గహ 2525 ఆతభసతమలు జమిగి నట్టుగహ
తెలుసోత ాంది.

2011 లో కేఴలాం అకటుఫర్-నఴాంఫర్ నెలలలో 156 ఆతభసతమలు అమిగహమతు రహయత లు తెలిమ

చేషత ఼నననభ. ఴమఴసహమ యాంగాంలో నెలగొతు ఴునన షాంక్షోఫాతుకి మత
ై ేల ఆతభసతమలు క చినన రతీక భాతరబే.
ెట్ు టఫడెలు ెమగ
ి ి తృో భ ధయలు గిట్ు టఫాట్ట కహతు మిళథ తి
 లో దనదను 85 రేల ఎకమహలలో మత
ై ేలు ఈ షాంఴతసయాం
‘ాంట్ విమహభాం’ రకట్ాంచనయు. విషత యణ ఴమఴషథ ూమిత గహ కుకలట్ాం తో ాంట్లగుమిాంచి గహతు, ాండిాంచే ద్త
త ేల
గుమిాంచి గహతు షమన
ై షసకహయాం అాందక మత
ై ేలు తీఴరాం గహ నశు తృో మాయు.

కేఴలాం ననలు ాంట్లు ఴమి, తిత ,

తోకకజొనన, రేయువనగ ష఼భాయు 80 ఱహతాం విళత యణ ాం లో సహగు చేసహయు. అన఼ఴుగహతు తృహరాంతనలలో ాండిాంచట్ాం
ఴలన చనలా ాంట్ నశు ాం జమిాంగాంది. దీతుకి తోడె తీఴర ఴమహాఫాఴ మిళథ త
 ేలు నెలకొతు ఴుాండట్ాం తో ష఼భాయు 85
రేల ఎకమహలలో ాంట్ నశు ాం రహట్లిల ాంది.
ష఼భాయు మహశు ర జననఫాలో 69 ఱహతాం రజలకు ఉతృహధి కలిషఽ
త , మహశు ,ర దేవ రజలకు ఆహాయాం, అనేక మివభ
ర లకు
భుడి షయుకులు అాందిాంచి అట్ట ఆహాయ బదరతకు, ఇట్ట ఆదనమాతుకి తోడడే ‘ఴమఴసహమ అన఼ఫాంధ యాంగహల’కి
కేఴలాం 2.6 ఱహతాం భాతరబే కేట్ాభాంచట్ాం తో ఴమఴసహమాతేఴాదిద ూమిత గహ కుాంట్టడిాంది.

కేట్ాభాంచిన

కొదిదతృహట్ ఫడెెట్ కడన ఉదయ మగష఼తల జీత బతనమలకు, కాంెతు లకు అాందిాంచే షతసడీలకు షమితృో మాభ. ఇాంద఼కు
ఴమఴసహమ యాంగహతున తృహరధననమ యాంగాం గహ గుమితాంచి


ఴమఴసహమాతుకి రతెమక ఆమిధక షమేే భమిము ఫడెెట్

రరేవ ెట్ు ాలి.

ఇట్కే కమహణట్క, భధమ రదశ్
ే

మహష్టహురలు రతెమక ఴమఴసహమ ఫడెెట్ లు రరేవెట్ు ాభ.


ఴమఴసహమ అన఼ఫాంధ యాంగహలకు (సహగుతూట్ యాంగాం కహకుాండన) ఫడెెట్ లో కతూషాం 20 ఱహతాం కేట్ాభాంచనలి.



ఴమఴసహమాం భమిము అన఼ఫాంధ యాంగహల భాంతిరతే ఱహఖలు, డితృహయుుబాంట్ట లతో క రతెమక కహతనెట్
ఏయయచనలి. ఈ కహతనెట్ రతి నెలా షభారేవబై ఴమఴసహమ యాంగ మిళథ త
 ేల గుమిాంచి చమిచాంచి తుయణ మాలు
తీష఼కటరహలి. వీట్లో మత
ై ేషాంఘాలకి, ఴమఴసహమ షసకహయ షాంఘాలకి, ఴమఴసహమయాంగాంలో తు చేషత ఼నన
షేచచాంద షాంషథ లకి కడన షబమతేాం కలిాంచనలి. ఇట్కే భధమరదేశ్ మహశు ాంర లో ఈ ఏమహట్ట ఴుాంది.



ఴమఴసహమ మిఱోధన, విషత యణ ల ెై దాలు సహమిాంచి వీట్తు మత
ై ేలకు జరహఫుదనమిగహ ఴుాండేలా విధనననలు
యౄతృ ాందిాంచనలి

1

మైతే షేమహజమ రేదిక, ష఼ళథయ ఴమఴసహమ కేాందరాం, 12-13-445, వీధి నెాం 1, తనమహనక, ళకిాందనరఫాద఼-500017

ph 040-27017335,
మహభాాంజనేములు 09000699702 ramoo@csa-india.org, కియణ్ విసహస 09701705743 kiranvissa@gmail.com

రైతు స్వరాజ్య వేదక
ి బడ్జె ట్ రతినుాదనలు
బడ్జెట్ అంశం

కేటాయంు
(రూ. కోటల లో)

1

ాంట్ ళేకయణ, భదద తే ధయెై ఫో నస్, ధయ మిహాయాం

8000

2

ధయల ళథమక
ీ యణ తుధి

1000

3

ఴమి ాంట్కు గిడుాంగులు (ళేుట్ రేర్ సౌళాంగ్ కహమోమేశన్)

140

4

భామకట్ మాయుు షద఼తృహమాల, కటల్డు సోు మేజ్, ఴగైమహ

500

5

ష఼ళథయ ళేదమాం, ళేాందిమ
ర
ఴమఴసహమాం తృో ర తనససకహలు

500

6

ఴమహాధనయ తృహరాంతనలకు రతెమక తుధి

500

7

1000 ఉతతిత దనయుల షాంఘాలు (కొకకకట్ 2500 ఎకమహల మిధల
ి ో)

860

8

తగిన సహథభలో మాాంతీరకయణకు భదద తే

500

9

ఴమఴసహమ విషత యణ ళఫఫాంది ెాంు (2500 ఎకమహలకి క A.E.O.) రషత ఼తాం
ఴునన రహమికీ అదనాంగహ)

200

10 వితత న ఴమఴషథ న఼ ెాంతృ ాందిాంచడాం

500

11 మిఱోధన ఴమఴషథ న఼ ఫలయచడాం

500

త షహామక తుధి
12 వితే

2000

త తుధి
13 కౌలుదనయుల యుణనలకు ూచీకతే

1000

14 ాంట్ల తైభా థకాం విషత యణ, రతమాం చెలిలాంు
15 ఴమఴసహమదనయుల షాంక్షేభ తుధి
మొతత ము

500
100
16,800

రధానమన
ై డ్ిమ ండ్లల
1. ంట ధరలు, సేకరణ, మ రెటంగ్
మహశు ాంర లోన఼, దేవాంలోనఽ ఴమఴసహమదనయులాందమితూ డిషత ఼నన షభషమ ఉతతిత ఖయుచలు ెమగ
ి ి తృో ఴడభూ,
రహట్కీ ాంట్కు లతేాంచే ధయలకీ తృ ాంతన లేకతృో ఴడభూ. ఴమఴసహమాం లాబదనమకాంగహ ఉాండనలాంట్ే
సహేతననథన్ ళతౄహయుసల బేయకు ఉతతిత ఖయుచెై 50 ఱహతాం లాబాంతో కతూష భదద తే ధయలు రకట్ాంచనలతు
భనభాందయభూ కేాందరబ
ర ుతేాంతో

డిభాాండ్ చేషత ఽ ఴచనచభు కహతు అది జయగలేద఼. అభతే దీతులో

మహశు 
ర బ
ర ుతేాం కడన తన ఴాంతే ఫాధమత తీష఼కటఴలళన అఴషయాం ఉాంది. ఴమి భదద తే ధయ యౄ.2070
ఉాండలతు మహశు ర ఴమఴసహమ ఱహఖ కేాందర ధయల కతశన఼కు ళతౄహయుస చేళేత కేాందరాం యౄ.1080 భాతరబే
తుయణ భాంచిాంది. ఆ లోట్టన఼ మైతేలు ఎాంద఼కు బమిషత ఼నననయు. మైతేలకు ఴచిచన ఈ నష్టహుతుకి కొాంతఴయకైనన
మహశు 
ర బ
ర ుతేాం ఫాధమత తీష఼కుననుడే మత
ై ేలకు కొాంతఴయకు ననమమాం జయుగుతేాంది.
కిరాంది ట్ేఫుల్డ లో కతూష భదద తే ధయ రకట్ాంచే భుఖమబన
ై ాంట్లకు భన మహష్టహురతుకి షాంఫాంధిాంచిన ఉతతిత
ఴమమాం (కేాందర ధయల కతశన్ భమిము మహశు ర ఴమఴసహమ ఱహఖ అాంచననలు), సహేతననథన్ కతశన్ రకహయాం
భదద తే ధయ ఇళేత అభయమ అదను ఴమమాం, 10 ఱహతాం లాబాం ఴచేచ విధాంగహ భదద తే ధయ ఇళేత అభయమ అదను
ఴమమాం, లెకకలు ఇష఼తనననభు. సహేతననథన్ కతశన్ ళతౄహయుస చేళన ధయ లతేాంచడాం మత
ై ేల సకుకగహ
ఫావిళేత , గత షాంఴతసయాం భాతరబే భన మహశు ర మైతేలు యౄ.18,882 కటట్ట
ల నశు తృో భనట్ట
ల లెకక!

మ రెటలల

ంట

ఴమి

ఉతపతిత

స్రుకు

(లక్ష

(లక్ష

టననుల)

టననులు)

ఉతపతిత వ్యయం
అంచనా (ఒక
క్వంటాలుకు రూ||)
CACP

ఆం.ర.

వారి

రాష్ట్ర

ఆం.ర.

రభుతవ

అంచనా

అంచనా

C2*+50%

C2*+10%

C2+50%

C2+10%

రకటత

లెకెన

లెకెన

కనీస్

కనీస్

కనీస్

లెకెన

లెకెన

మదద తు

మదద తు

మదద తు

అదను

అదను

ధర

ధర

ధర

వ్యయం

వ్యయం

(కోటల లో)

(కోటల లో)

225.00

157.50

896.00

1270.00

1080.00

1905.00

1397.00

12993.75

4992.75

జొనన

3.06

2.14

1393.00

1145.00

980.00

1717.50

1259.50

157.97

59.87

షజె

0.94

0.66

1258.00

980.00

1887.00

1383.80

59.68

26.57

1114.00

980.00

1671.00

1225.40

1686.66

599.00

1177.00

1050.00

1765.50

1294.70

25.54

8.74

తోకకజొనన

34.87

24.41

మహగి

935.00

0.51

0.36

కాంది

3.25

2.28

2373.00

3668.00

3100.00

5502.00

4034.80

546.46

212.67

ెషయ

1.62

1.13

2974.00

3480.00

3400.00

5220.00

3828.00

206.39

48.54

తన఼భు

3.01

2.11

1919.00

3495.00

3300.00

5242.50

3844.50

409.28

114.73

రేయువనగ

14.23

9.96

3185.00

3324.00

2700.00

4986.00

3656.40

2277.08

952.67

2.13

1.49

1918.00

1650.00

2877.00

2109.80

182.95

68.56

2.04

1.43

3439.00

2800.00

5158.50

3782.90

336.79

140.36

18882.56

7224.43

సో మా
తృ ర ద఼ద
తియుగుడె

2799.00

మొతత ము
* C2 అాంట్ే ఉతతిత ఴమమాం అాంచనన రేళేాంద఼కు క రభాణాం.
డిభాాండెల:

a. 2 0 1 2 - 1 3 లో మొ ద ట ఏడ్ా ది గా కనీ స్ం 1 0 శా తం ల భం వ్ చ్చే వి ధం గా రా ష్ట్ర
ర భు తవం బో న స్ ఇ వ్వడ్ా నిక్ రూ . 8 0 0 0 కో టల
ల కే టాయం చ్ా లి . ఈ ఫో నస్ కతూషభదద తే
ధయ రకట్ాంచే రతి ఆహాయ ాంట్కు ఉాండనలి. ఇది దేవ ఆహాయ బదరతకు అతునాంట్ కాంట్ే
భుఖమబైన చయమ. ఈ ఫాధమత మహశు 
ర బ
ర ుతేాం చేట్ు నుడే ధయల విశమాంలో రబుతనేతుకి
జరహఫుదనమితనాం ఏయడెతేాంది, కేాందర రబుతేాంెై భదద తే ధయల విశమాంలో భమిాంత ఴతిత డి
తీష఼కుఴచేచాంద఼కు ఆసహకయాం ఏయడెతేాంది.
b. కేఴలాం ఴమి ాంట్కు భాతరబే ళేకయణ జయగడాంతో తకికన ాంట్లకు భదద తే ధయలు
ననభభాతరాంగహనే ఉాండితృో మాభ. బట్ు తృహరాంతు ాంట్లెన
ై ుధనననమలు, నఽనెగిాంజలు,
చియుధనననమలన఼ కడన కొన఼గోలు చేళ రజాాంణి ఴమఴషథ దనేమహ షయపమహ చెమామలి. ళేకయణ
చెమమలేతు ాంట్లకు ెన
ై లెకకరేళన ఫో నస్ న఼ ‚ధయ మిహాయాం‛ (Price Compensation)
యౄాంలో మత
ై ేలకు నేయుగహ చెలిలాంచే థకాం తోదలుెట్ు ాలి.
c. భామకట్లల ధయలు డితృో భనుడె మత
ై ేలు ద఼ళథతిలో డకుాండన ధయల ళథమీకయణ తుధి
ఉాండనలి. దీతుకి ఈ షాంఴతసయాంలో కతూషాం యౄ.1000 కటట్ట
ల కేట్ాభాంచనలి.
d. భన మహశు ాంర లో ాంట్ కొన఼గోలు ళేకయణ ఴమఴషథ లన఼ షభూలాంగహ షాంషకమిాంచనలి. తలల యల ఴదద
న఼ాండి కహకుాండన ఇతయ మహష్టహురలలో ఴలె మహశు 
ర బ
ర ుతేాం నేయుగహ మత
ై ేల ఴదద న఼ాండి ఴమి ాంట్న఼
కొన఼గోలు చెమామలి. అాంతేకహక, తతళననడె ఴలె భన మహశు ాంర లోతు చౌక డితృో ల దనేమహ షయపమహ
అభయమ ఆహాయధనననమలన఼ మహశు 
ర బ
ర ుతేబే కొన఼గోలు చేళ షయపమహ చేళే ఫాధమత తీష఼కుతు
కేాందరబ
ర ుతేాం క కే.జి. తమమాంెై ఇచేచ యౄ.14.35 షతసడీతు వితుయోగిాంచ఼కుతు మత
ై ేలకు
కొాంత ఎకుకఴ ధయ ఇఴేతనతుకి అఴకహవాం ఉననది.
e. గత షాంఴతసయాం ధననమాం ళేకయణలో జమిగన
ి జామాం, గిడుాంగుల షభషమ ఴలన మత
ై ేలు విమీతాంగహ
నశు తృో ఴడాం, కహరప్ హాలిడేకు దనమి తీమడాం విదితబే. మోసన్ కాందన కతట్ీ రకహయాం కతూషాం
25లక్షల ట్న఼నల ఴయకు గిడుాంగుల కొయత ఉననది. దీతులో కతూషాం 10లక్షల ట్న఼నల బేయకు
మహశు 
ర బ
ర ుతేాం ళేుట్ రేర్ సౌజిాంగ్ కహమోమేశన్ దనేమహ షతేయాం తుమహభణాం చేట్ాులి. దీతు కొయకు
140 కటట్ల కేట్ాభాంు అఴషయాం. కేాందర థకహలు, ననఫాయుు షసకహయాం వీలభనాంత బేయకు
ఉయోగిాంచఴచ఼చ కహతు, వీట్ షతేయ ఏమహట్టకు ూమిత ఫాధమత మహశు ర రబుతేాం తీష఼కటరహలి.

f.

భామకట్ మాయుులన఼ ఆధ఼తూకయణ చెమమడభు, అఴషయభభన చోట్ గిడుాంగులు, కటల్డు సోు మేజ్
ఏమహట్ట చెమమడభు, ఴాంట్ న఼లకు యౄ. 500 కటట్ట
ల కేట్ాభాంచఴలెన఼.

2. స్నసిి ర వ్యవ్సాయ నిక్ నురర త్ాాహం, వ్రాాధారిత వ్యవ్సాయ నిక్ ర త్జయక స్హకారం
రబుతేాం అాందిాంచే షసకహయాం ఎకుకఴ ఫాగాం మహమఴయణ యాం గహ విదేాంషాం షాలుషత ఼నన యసహమతుక
ఎయుఴులు, ుయుగు భాంద఼లు, ఴైతడ్
ర /జన఼మ భామిడి ాంట్ల వితత ననలు, షాంకయ జాతి వుఴుల రెైే
ఴుాంట్లాంది. వీట్ ఴలన మత
ై ేలకి ఖయుచలు ెయగట్ాం తో తృహట్ట, భాయుతేనన శీతోశణ ళథతిలో భాయులతో
నష్టహులు కడన ెయుగుతేనననభ. ఈ నేధమాం లో మహశు ర రహమత ాంగహ, దేవ రహమత ాం గహ ఴునన అన఼బరహలు
చఽళేత ష఼ళథయ ఴమఴసహమ దధ తేలు మైతేలకు రయోజననకమిగహ ఴుాంట్ామతు తెలుష఼తాంది.
a. బూసహయాం జాతీమ ఆళత గహ గుమితాంచి, దనతుతు ెాంచట్ాం కటషాం రబుతేాం షమన
ై తృో ర తనససకహలు
అాందిాంచనలి.
b. గత కొదిద షాంఴతసమహలుగహ ఎయుఴుల షాంక్షోబాం ెయుగుతోాంది. గత షాంఴతసయ కహలాం లో డి.ఎ..
ధయ మట్ు ాంు కు ెైగహ ెమగ
ి ిాంది.

ెగ
ై హ అాంతమహెతీమాం గహ ఇాంధన ధయలు ెయగట్ాం, భుడి

షయుకుల కొయత ెయుగుతూ ఴుాండట్ాం తో షభషమ భుద఼యుతోాంది. రాంచాం లోతు తౄో షపట్క్
ఴనయులు ఇాంకట ఇయరెై భుెై షాంఴతసమహలలో అాంతమిాంచి తృో తనమనన తువిదికల నేధమాం
లోన఼, ఎయుఴుల వితుయోగాం ఎకుకఴఴట్ాం ఴలన బూభులు తృహడఴట్ాం, ఎయుఴుల ఉతనదకత
తగిితృో తేనన మిళథ త
 ేలలో వీట్ వితుయోగాం తగిిాంచే దివగహ, బూభుల సహయాం ెాంచ఼కటఴట్ాం కటషాం
ళేాందిమ
ర
దనమహథల వితుయోగాం ెాంచేదవ
ి గహ రబుతేాం రెాంట్నే చయమలు చేట్ాులి.

దీతు కటషాం

రతమె క బన
ై క షభగర కహయమకరభాం అభలు చేమాలి. మహశు ర సహథభలో ఴచేచ ఇద఼ షాంఴతసమహల
కహలాం లో యసహమతుక ఎయుఴుల వితుయోగాం కతూషాం 50 ఱహతాం తగేి విధాంగహ ధకహలు
యౄతృ ాందిాంచనలి.
c. ఴమహాధనయ ఴమఴసహమాతుకి షహామాం చేమట్ాం కటషాం రబుతేాం ‘ఴమహాధనయ తృహరాంతర అథనమిట్ీ ఏమహట్ట
చేమట్ాం జమిగిాంది. అభతే ఈ అథనమిట్ కేఴలాం బేఘభధనాం తొద ఖయుచ ెట్ుట్ాం కహకుాండన
ఴమహాధనయ తృహరాంతనల షభషమలు తీయచట్ాం కటషాం ఏత రమతననలు చేమలేద఼.

ఴమహాధనయాం గహ

ాండే ాంట్లెన
ై చియు ధనననమలు, నఽనె గిాంజలు, ు ధనననమల విళత యణ ాం మోజు మోజు కి తగిి
తృో తోాంది. ఴమహాధనయ తృహరాంతనలలో క షభగర ఴమఴసహమ అతేఴాదిధ కహయమకరభాం తృహరయాంతేాంచనలి. ఈ
ాంట్లకి కడన సహేతననథన్ కతశన్ ళతౄహయుష఼ల బేయకు భదద తే ధయలు రకట్ాంచట్ాం తో
తృహట్ట, రబుతేబే ళేకయణ జయతృహలి.
d. ఴమహాధనయ తృహరాంతనలలో ఴమఴసహమాతున అతేఴాదిధ చేమట్ాతుకి ఆ తృహరాంతనతుకి అన఼కలబైన
ాంట్లు, ాంట్లలో తేననతేభు, రతి మత
ై ేకి కతూషాం కట్ లేదన మాండె ఎకమహలకు ాంట్న఼
యక్షిాంచేాంద఼కు షమితృో భయ సహగుతూయు లతేాంచే ఏమహట్ట, వుషాంద ెాంతృ ాందిాంచడాం, కయుఴు
మిళథ త
 ేలన఼ భుాందే గుమితాంచి భుాంద఼ జాగరతత చయమలు తీష఼కటఴడాం – ఇఴతూన భుఖమాం. ఈ
దధ తిలో క ట్శు బన
ై కహయమకరభాతున యౄతృ ాందిాంచి 100 భాండలాలలో ఈ షాంఴతసయాం న఼ాండి

అభలు చేమాలి. దీతుకి భాండలాతుకి 2 కటట్ట
ల చొున 200 కటట్ట
ల కేట్ాభాంచనలి. తోతత ాం
ఴమహాధనమిత తృహరాంతనల షభగర కహయమకరభాతుకి 500 కటట్ల కేట్ాభాంు అఴషయభు.
e.

గహరతొణ తృహరాంతనలలో వుఴుల షాంఖమ తగిి తృో ఴట్ాం తో ఴమఴసహమాం, బూసహయాం తగి ట్ాం తో తృహట్ట
మైతేలకు భుఖమాం గహ భఴియా మత
ై ేలకు ఆదనమ ఴనయులు తగుితేనననభ.

గత కొదిద

షాంఴతసమహలుగహ

భాతరబే

వుకహరాంతి

ధకాం

దనేమహ

‘షాంకయ

జాతి’

వుఴులన఼

తృో ర తసఴిషత ఼నననయు. భన తృహరాంతనలకి భుఖమాం గహ బట్ు తృహరాంతనలకి అన఼ఴుగహ కహక తృో ఴట్ాంతో
కష్టహులు నష్టహులు ఎకుకఴఴుతేనననభ. రబుతేాం వీట్ ెన
ై ే కహక మత
ై ేల అఴషమహల బేయకు
‘దేశీమ’ వుఴులకి షహామాం అాందిాంచనలి.
f.

సహథతుక మిళతత
త ేలకు అన఼రెన
ై ాంట్లు, వుఴులన఼, సహథతుక ఴనయుల ెై ఆధనయడి చేళే
ఴమఴసహమ దధ తేలన఼ తృో ర తసఴిాంచనలి.

ఇాంద఼కటషాం భాండల సహథభలో ాంట్ల రణనళికలు

యౄతృ ాందిాంచి వీట్ ెై మైతేలకు అఴగహసనన కలిాంచట్ాతుకి, నె
ై ుణమాం ెాంచట్ాతుకి షసకహయాం
అాందిాంచనలి.

3. ఉతపతిత దారుల స్ంఘ లు
మైతేలు అషాంఘట్తాంగహ ఉాండి, ఎఴమి దద తేలలో రహయు తుయణమాలు తీష఼కొతు, ఴమఴసహమాం చేష఼కటఴడాం
ఴలన తీఴర నష్టహులకు గుయఴుతేనననయు. ాంట్ల ఉతతిత ఖయుచలు కడన ెయుగుతేనననభ. షాంసహథగత
షహామాం కడన రహమికి షమిగహ అాందడాంలేద఼. తభ ఉతతే
త లన఼, కడన గిట్ు టఫాట్ట ధయలకు
అభుభకటలేక రహమతృహయుల దయ డ
 ీకి గుయఴుతేనననయు. షసజ ఴనయులు అాందమికీ అాంద఼ఫాట్టలో లేక ాంట్
నష్టహులన఼ తృ ాంద఼తేనననయు. ఎఴమికీ రహయు ఫో యు ఫాఴులు తఴుేకుాంట్ృ తృో ఴడాం ఴలన ఆమిథకాంగహ
అుల తృహలఴుతేనననయు.

ఇట్టఴాంట్ కహయణనలన఼ చఽ కొాంత భాంది చినన మత
ై ేల, చినన కభతనల

ఴమఴసహమాం గిట్ు టఫాట్ట కహదతు రచనయాం చేషత ఼నననయు. సహగు బూభులన఼ కహాంట్ారక్ు కహమోమేట్
ఴమఴసహమాతుకి అగిాంచి, చినన, షననకహయు మత
ై ేలు రేమే ఉతృహది అఴకహఱహలన఼ చఽష఼కటరహలతు
ఫో ధిషత ఼నననయు. ఈ రతితృహదన అతభసతనమ షద఼రవమబన
ై ది. షాంఘట్త యాంగాంలో, తృహమిఱహరతక, ళేరహ
యాంగహలలో, ఉతృహధి అఴకహఱహలకు మితతేలు ఴునననభ. బయుగన
ై ఉతృహధి అఴకహఱహలకు గహమయాంట్ీ
చఽకుాండన గహరతొణ ేద మత
ై ేలన఼, బూభుల న఼ాండి ఫేధకలు చేమడాం రహమితు ఆకలి చనఴుల రెైు,
అననమోగమ డత
ి జీవితాం రె
ై ు నెట్ుడబే.
a. అాంద఼కే, గహరతొణ చినన, షననకహయు మైతేల జీఴన రభాణనలన఼ బయుగు మిచల
ే ా రహమికి
ఆదనమ బదరత కలిాంచేాంద఼కు రహమితు షాంఘట్తాం చేళ, ఉతతిత దనయుల షాంఘాలుగహ
ఏయయచనలి.
b.

రతి 2500 ఎకమహలకు, క ఉతతిత దనయుల షాంఘాతున ఏయయచనలి.

c. ఈ షాంఘాం కిాంద మైతేలన఼ కభతనల ళెజు
ై న఼ ఫట్ు , ాంట్ల సహగున఼ ఫట్ు , చినన చినన
ఫాాందనలుగహ, తుమహభణాం చేమాలి.

d. ఈ షాంఘాం, తన మిధల
ి ో సహగు చేమాలిసన ాంట్లన఼, (బూత షేఫారహతున ఫట్ు , ఴనయుల
అాంద఼ఫాట్టన఼ ఫట్ు ) తుయణ భాంచ఼కుాంట్టాంది.
e. ఈ షాంఘాం, తన మిధిలో ఴుాండే

మైతేలకు అఴషయబన
ై యుణనలన఼, ఇతయ థకహలన఼,

ఴమఴసహమాతుకి అఴషయబన
ై ఇతయ ఉకయణనలన఼, షతొకమిాంచి అాందిషత ఼ాంది.
f.

చినన, షననకహయు మత
ై ేలకు, చినన కభతనలకు ఉయోగడే మాంతనరలన఼, మైతే ళేరహ కేాందనరల
దనేమహ ఈ షాంఘాతుకి షతెసడి తొద ఋణాం గహనో, ఉచితాంగహనో అాందిచనలి.

g. ఈ

షాంఘాం,

తన

కహయమకలాతృహలన఼

తుయేఴిాంచ఼కునేాంద఼కు,

అఴషయబైన

ళఫఫాందితు

తుమతాంచ఼కునేాంద఼కు మాండె షాంఴతసమహల తృహట్ట, రబుతేాం తుధ఼లన఼ కేట్ాభాంచనలి. కతూష
ఴషతేలన఼, ఇతయ షయాంజాభాన఼ షభకయుచకునేాంద఼కు తుధ఼లు కేట్ాభాంచనలి.
h. ఈ

షాంఘాం

మిధితో

ాంట్ల

షేఫారహతున

ఫట్ు ,

తృహరళెళాంగ్

మూతుట్ల న఼,

ఏమహట్ట

చేష఼కునేాంద఼కు రబుతేాం తుధ఼లన఼ ఇరహేలి.
i.

ఈ షాంఘాం, తన మిధల
ి ో ఉననతూట్ ఴనయులతో అతున బూభులకు తూట్ సౌకయమాం కలిాంచేాంద఼కు
అఴషయబైన రణనలికన఼ యౄతృ ాందిాంచ఼కుాంట్టాంది. తూట్ ాంణీకి అఴషయబైన విద఼మత్ న఼, ెైప్
లెైనలన఼, ఉచితాంగహనో (విద఼మత్), షతసడీతొదయ , రబుతేాం అాందిాంచనలి.

j.

ఈ షాంఘాం మిధల
ి ో అఴషయబన
ై ాంట్ల తులే గోదనభులన఼, అఴషయబన
ై చోట్ శీతల
గిడుాంగులన఼ తుమిభాంచ఼కునేద఼కు రబుతేాం, తుధ఼లు కేట్ాభాంచనలి.

k.

మహశు ర రహమతాంగహ మాండె కటట్ల మాఫై లక్షల ఎకమహల సహగు బూభుల మిధిలో, తోతత ాం దిరల
ే
ఉతతిత దనయుల షాంఘాల తుమహభణాం అఴషయభుాంట్టాంది. తొలి దవలో 2012-13 ఫడెెట్ల ల రెభమ
ఉతతిత దనయుల షాంఘలా తుమహభణనతుకి రబుతేాం తుధ఼లు కేట్ాభాంచనలి. కరభాంగహ మహఫో భయ
భూడె షాంఴతసమహలలో మహశు ర రహమతాంగహ ఈ షాంఘాల తుమహభణాం ూమిత చేమాలి.

ఒక ఉతపతిత దారుల స్ంఘ నిక్ మొదట స్ంవ్తారంలో కావ్లసి న ర భుతవ స్హకారం:
(i)

ాంట్ తులుఴ గోదనభులు (షగట్టన 2000ట్న఼నల కతృహళట్ీ):

(ii)

ళఫఫాంది (క ఴమఴసహమ తుుణుడె, కహయమదమిి, అకౌాంట్ాంట్,
భామకట్ాంగ్ అళళు ాంె ట్, ఇతయ అళళు ాంె ట్):

౩౦.౦ లక్షలు
6.3 లక్షలు

(iii)

మైతే ళేరహ కేాందరాం (భధమతయగతి మాంతనరలతో):

25.0 లక్షలు

(iv)

తృహరళెళాంగ్ మూతుట్ట
ల :

20.0 లక్షలు

(v)

ట్తు
ై ాంగ్ కహయమకరభాలు:

2.0 లక్షలు

(vi)

తుమహేసక ఖయుచలు:

2.7 లక్షలు

మొతత ం ఖరుే:
తోతత ాం 1000 ఉతతిత దనయుల షాంఘాలకు కలి 860కటట్ల తుధ఼లు కేట్ాభాంచనలి.

86.0 లక్షలు

4. వ్యవ్సాయ రిశోధన మరియు విస్త రణ నన టష్ట్ం చ్చయడ్ం
a. రషత ఼తాం విషత యణ ఴమఴషథ ూమితగహ తుమీేయమాం అభాంది. దీతుతో మైతేలు షలహాల కటషాం డీలయల ెైనే
ఆధనయ డెతేనననయు. రతి 1000 ఴకహుయల కు కతూషాం క AEO సహథభ విషత యణ అధికహమితు
తుమతాంచనలి. అాంట్ే మహశు ాంర తోతత ాం తొద 10,000 AEOలు ఉాండనలి.
b. ఴమఴసహమ మిఱోధనలకు తుధ఼ల లేతతో మిఱోధనలు కుాంట్ట డెతేనననభ. మిఱోధన లకు
నద఼లు మట్ు ాంు చేమాలి.
c. మిఱోధన తుధ఼లలో కతూషాం 50 ఱహతాం ళేాందిమ
ర
ష఼ళథయ ఴమఴసహమ దధ తేల ెై ఖయుచ ెట్ు ాలి
d. విషత యణ, మిఱోధనలన఼ సహభజిక తతుఖి ల కిాందకు తేరహలి. దీతుకటషాం జిలాల సహథభలోన఼, మహశు ర
సహథభలోన఼ కతట్ీలు ఏమహట్ట చేమాలి.
e. మహశు ర సహతభలో ఴమఴసహమ యాంగహతుకి షాంఫాంధిాంచిన వివిధ ఱహఖల భధమ షభనేమభు కటషాం
క ఴమఴషథ ఏమహట్ట చేమాలి.
f.

రతి షాంఴతసయాం మైతేల ఆమిధక ళథతి ెై, జీఴన గతి ెై రతమె క తురేదక
ి రబుతేాం రరవ
ే ెట్ు ాలి.

5. స్రన
ై వితత నాలు వితత నాలు అందనబాటలలో-ధరలు, నాణయత ై నియంతరణ
ఴమఴసహమాం లో భుఖమ ఴనమన
ై
తృో తేనననయు.

వితత ననల ెై తుమాంతరణ కయుఴఴట్ాం తో మైతేలు విమీతాంగహ నశు

ఆాంధర రదేశ్ వితత ననతేఴాదిధ షాంషథ ూమీత గహ తుమీేయమాం ఐాంది. అలాగే ఴమఴసహమ

వివేవిదనమలమాం అతేఴాదిధ చేళన ాంట్ యకహలు, ఴైతడ
ర ల ె మత
ై ేలకు అాందట్ాం లేద఼. తిత , తోకక జొనన
లాాంట్ ాంట్లలో ఈ షభషమ భమిాంత తీఴరాం గహ ఴుాంది. అలాగే వితత న ననణమత విశమాం లోన఼, ధయల
విశమాం లోన఼ తుమాంతరణ లేకతృో ఴట్ాం ఴలన కాంెతూలు ఇశు ాం ఴచిచనట్టు ధయలు ెాంచ఼కుాంట్టనననయు.
ననణమత లేతు వితత ననలతో మత
ై ేలు మోషతృో తేనననయు.
a. ఴమఴసహమ వివేవిదనమలమాం విడెదల చేళన ఴాంగహడనలతున మత
ై ేలకి అాంద఼ఫాట్టలోకి తీష఼కు
మహరహలి. దీతుకి వితత ననతే ఴాదిద షాంషథ కి ఫాధమత ఇరహేలి. దీతుకి అఴషయ బైన తెరదర్ వితత ననలు
అతేఴాదిధ చేళ ఇచేచ ఫాదమత ఴమఴసహమ వివేవిదనమలమాతుకి ఇరహేలి. ఇాంద఼కు షమన
ై తుధ఼లు
కేట్ాభాంచనలి.
b. మైతేలు తభ కటషాం, మత
ై ే షసకహయ షాంఘాలు తభ షబుమల కటషాం వితత ననలు ఴాదిధ చేళ
రహడెకటఴట్ాం కటషాం గహరభ సహథభ లో ఴమఴషథ లు ఏమహట్ట చేమాలి. వితత న షతసడీ లన఼ వీమికి
కడన ఴమితాం చేమాలి.
c. మహశు ర సహతభలో వితత న కతట్ ఏమహట్ట చేళ రబుతేాం విడెదల చేళన వితత ననల తో తృహట్ట ెర
ై ేట్ట
షాంషథ లు అభుభతేనన truth full లేఫుల్డ వితత ననలన఼ కడన మిజిషు ర్ చేష఼కటరహలి.

వీట్

performance మిక్షలు చేళ తురేదక
ి లు అాందమికి అాంద఼ఫాట్ట లో ఴుాంచనలి.
d.

వితత ననల రకట్న ల ెై తుమాంతరణ విధిాంచనలి. రకట్న లలో ేమొకనన అాంఱహలకు కాంెతూలన఼
ఫాద఼మలిన చేమాలి.

e. వితత న ననణమత యమరేక్షణ కటషాం జిలాల సహతభలో కతొట్ లు ఴుాండనలి. వితత నాం ఴలన ాంట్ నశు ాం
అనే పమహమద఼లు అాందితే ాంట్కహలాం ఐతృో భయ లోు మిశకమిాంచనలి.

మహశు ర వితత న కతొట్

performance తురేదిక కు అన఼గుణాంగహ నశు మిహాయాం అాందిాంచనలి.
f.

వితత ననలు ఫాగహలేనుడె రషత ఼తాం ఴునన మత
ై ేలకాందిాంచే నశు మిహాయాం చనల తకుకఴగహ
ఴుాంది. దీతుతు ఎకమహతుకి కతూషాం 25 రేల యౄతృహమలుగహ భామహచలి. నశు మిహాయాం తుయణభాంచే
విశమాం లో ెట్ు టఫడి ఖయుచన఼, ాంట్ దవన఼ మిగణ లోకి తీష఼కటరహలి.

g. ననణమత లేతు వితత ననలన఼ అబేభ కాంెతు ల ెై విధిాంచే జమిభానన కడన చనలా తకుకఴగహ ఴుాంది.
దీతుతు వితత ననల ధయలతు ఫట్ు , నశు ాం జమిగన
ి సహతభ తు ఫట్ు ెాంచనలి. అలాగే రబుతే వితత న
షాంషథ లతు కడన ఈ మిధల
ి ోకి తేరహలి.

6. రుణాలు
మహశు ాంర లో ఴమఴసహమాం చేషత ఼నన రహషత ఴ సహగుదనయులాందమికీ షాంసహతగత యుణ సౌకయమాం అాందడాం లేద఼.
మహశు ాంర లో ఴమఴసహమ యుణ అఴషమహలలో కేఴలాం 27 ఱహతాం భాతరబే షాంసహథగత యుణనలు. అలాగే ళేకల్డ
ఆఫ్ పెన
ై నన్స తకుకఴఴట్ాం తో (ఉదన. ఴమి ాండిాంచట్ాతుకి ష఼భాయు 26 రేలు ఖయుచ అఴుతేాందతు మహశు ర
రబుతే లెకకలు చెఫుతేనననభ, అభతే ళేకల్డ ఆఫ్ పెన
ై నన్స రకహయాం ాంట్ ఋణాం ఎకుకఴలో ఎకుకఴ
17 రేలు భాతరబే) అాందిన కొదిద తోతనతలు కడన ాంట్ల ఉతతి ఖయుచలకు షమితృో ఴడాం లేద఼. మహశు ాంర
లో మహన఼ మహన఼ కౌలు మత
ై ేల షాంఖమ ెయుగుతోాంది. క కటట్ ఇయరెై లక్షల మైతే కుట్టాంఫాలలో ఇయరెై
లక్షల కుట్టాంఫాలు కులు మత
ై ేలరే. వీమికి షాంసహథగత యుణనలు అాందట్ాం లేద఼. వీమికి గుమితాంు కహయుులు
ఇసహతభతు రకట్ాంచి దనతుకటషాం చట్ు ాం చేళన
 న కేఴలాం ఇద఼ లక్షల భాందికే కహయుులు అాందనభ. రహమిలో ఈ
షాంఴతసయాం కేఴలాం 75 రేల భాందికి భాతరబే యుణనలు అాందనభ. వీట్తునట్ ఴలన మైతేలు తిమిగి ెర
ై ట్
ే ట
యుణనలెై (ఎకుకఴ ఴడీు లతో) ఆధనయడఴలళ ఴష఼తననది.
a. ఫామాంకులు ాంట్ యుణనలన఼ ూమితగహ రహషత ఴ సహగుదనయులకే భరహేలి.అది కడన ాంట్ల ళజన్
తృహరయాంబాం కహకభుాందే యుణనలు అాందనలి.
b. వివిధ
పెైననన఼స

ాంట్లకు

రహషత ఴ

ఉతతిత

తుయణ భాంచి యుణనలన఼

ఖయుచల

ఇరహేలి.

ఆధనయాంగహ
ఈ

ఫామాంకులు

విశమాంలో

ఉతతి

ళేకల్డ

అఫ్

ఖయుచల

విశమాంలో తృహరాంతనల యాంగహ ఉనన ఴమతనమసహలన఼ కడన మిగణనలో ెట్ు టకటరహలి.
c. మైతేలాందమికీ ఴడీు లేకుాండన లక్ష యౄతృహమల ఴయక యుణనలు ఇసహతభనే రబుతే రహగహదననలన఼
తులఫట్టుకటరహలి..బూత మజభాన఼లకు కహకుాండన రహషత ఴ సహగుదనయులకు ఈ యుణనలు
అాందనలి.
d. కౌలు మత
ై ేలకు యుణనలు ఇచేచాంద఼కు ఫామాంకులు తుమహకమిషత ఼నననభ. యుణనల ఴషఽలుకు హాతొ
అడెగుతేనననభ.ఈ విశమాంలో రబుతేాం హాతొ ఇఴేకుాండన ఫామాంకులు యుణనలు భాంజూయు
చేమఴు.కహఫట్ు రబుతేాం కౌలు మైతేల యుణనలకు హాతొగహ counter guarantee ఇఴేట్ాతుకి
ఫడెెట్ లో కేట్ాభాంులు చేమాలి.

e. తృహఴలా ఴడీు థకాం అయకొయగహ భాతరబే అభలఴుతేననది.మత
ై ేలు తనభు తీష఼కునన
యుణనలన఼ షకహలాంలో తీమిళేత భాతరబే ఈ థకాం ఴమితషత ఼ాంది.అది కడన మైతేలు ఋణాం తీమిచన
చనలా కహలాతుకి (కటకసహమి షాంఴతసమహలు గడిచనక ) రబుతేాం ఴడీు మహభతీతు మత
ై ే అకౌాంట్టలో
జభ చేషత ఼ాంది. దీతు ఴలల వివిధ కహయణనల ఴలన యుణనలు తీయచలేతు షనన,చిననకహయు మైతేలకు
(భుఖమాంగహ రహషత ఴ సహగుదనయులకు)ఈ థకాం ఏ భాతరాం ఉయోగడడాం లేద఼.అాంద఼ఴలల
కహల మితతి లేకుాండన తృహఴలా ఴడీు ధకహతున సహగుదనయులాందమికీ ఴమితాం చేమాలి. మహశు ర
రహమతాంగహ ఴడీు

మహభతీకి

అఴషయబన
ై

తోతనతున

భుాంద఼గహనే

ఫడెెట్ల ల

తుధ఼లు

కేట్ాభాంచనలి.ఆ తోతనతలన఼ ఫామాంకులలో భుాంద఼గహనే జభ చేమాలి.

7. ంటల బీమ
మహశు ాంర లో రకాతి రె
ై మీతనమల ఴలన మత
ై ేలు తీఴరాంగహ నశు తృో తేనననయు.

ఴయదలు,

కయుఴులు, ఫామీ

ఴమహాలు, తేతృహన఼
ల ాంట్లన఼ ననవనాం చేషత ఼నననభ. దీతుఴలల మత
ై ేలు ఆమిధకాంగహ నశు తృో తూ అులలో
కయుకు తృో తేనననయు. అులు తీయచలేభనే బమాంతో ఆతభసతమలకు తృహలడెతేనననయు. గత మాండె
షాంఴతసమహలన఼ాండి రకాతి రె
ై మీతనమల ఴలన భన మహశు ర మత
ై ేలు రేల కటట్ల యౄతృహమల ాంట్లన఼
నశు తృో మాయు. రబుతనేలన఼ాండి రహమికి అాందిన షహామాం చనలా చనలా తకుకఴ, లేదన వూనమాం. అది
కడన షకహలాంలో అాందడాం లేద఼. ఈ ళథతిలో షభగరభభన ాంట్ల తెభా ధకాం భాతరబే మత
ై ేలన఼
ఆద఼కుాంట్టాంది. కహతూ అభలులో ఉనన తెభా ధకాం మత
ై ేలకు ఏ భాతరాం ఉయోగ డడాం లేద఼.
కొతున జిలాలలలో,

కొతున ాంట్లకు భాతరబే గహరభాం మూతుట్ గహ తెభా ధకాం అభలఴుతేననది.

రహతనఴయణ ఆధనమిత తెభా ధకాం కడన అతున జిలాలలలో, అతున ాంట్లక అభలు కహఴడాం లేద఼.
చనలా షాందమహబలలో మత
ై ేలు త
ర మాం ఎకుకఴ కడెతేనననయు.
అాంద఼తేననది.

రహమికి మిహాయాం తకుకఴ

ఫామాంకుల న఼ాండి యుణనలు తృ ాంద఼తేనన మైతేలకు భాతరబే తెభా ధకాం

అాంద఼ఫాట్టలో ఉాంది. తగిలిన రహమికి ఈ ధకాం చేయడాం లేద఼.
a. అతున జిలాలలలో,అతున ాంట్లకు,అాందయు మైతేలకు

షమేే నాంఫయు తృహరతిదికగహ

తెభా

ధకాం అభలు కహరహలి.ఈ బేయకు మహశు ర సహథభలో రబుతేాం తెభా ధకహతున యౄతృ ాందిాంచనలి.
b.

మైకోో ఇననారననా: తెభాన఼ నలుగు దవలలో అభలు చేమడనతుకి తగిన రణనళికన఼
యౄతృ ాందిాంచనలి. (వితిత న ౩౦ మోజులలోు, ాంట్ షషమ యక్షణ దవలో ాంట్ చిఴమి దవలో, ాంట్
కటతల అనాంతయాం) ఆమా దవలకు గహన఼ కతూష రతమాంన఼, తుయణభాంచనలి. సహథతుకాంగహ ఉాండే
భఴియా షేమాం షహామక ఫాాందనలన఼ లేదన సహథతుకాంగహ ఉాండే షసకహయ షాంఘాలన఼
ఉయోగిాంచ఼కుతు మత
ై ేల (రహషత ఴ సహగుదనయుల) ేయలన఼, సహగుచేళన
 ాంట్లన఼, ాంట్ల
విళత మహణతున నమోద఼ చేమాలి. రతమాం తోతనతతున రబుతేబే బమిాంచనలి (భుఖమాంగహ షనన,
చినన కహయు మైతేలకు, కౌలు మైతేలకు) భధమ తయగతి, ెదదమత
ై ేలు సహగుచేళన
 ాంట్లకు
గహన఼, రతమాం తోతత ాంలో షగఫాగహతున మత
ై ేల న఼ాండి ఴషఽలు చేమాలి. తగిలిన షగఫాగహతున
రబుతనేలు బమిాంచనలి. రహణిజమ ాంట్లకు, ఉదనమన ాంట్లకు కడన రషత ఼త త
ర మాం మేట్లన఼

తగిిాంచనలి. మహశు ాంర లో ాంట్ల సహగు విళత మహణతున దాలులో ఉాంచ఼కుతు అఴషయభభయమ రతమాం
తోతనతతుకి ఫడెెట్ల ల తుధ఼లు కేట్ాభాంచనలి. తెభాన఼ తుయణభాంచడనతుకి అఴషయబన
ై ాంట్ కటట్
నభూనన కభతనలన఼ తృహయదయికాంగహ ఱహళత మ
ై ేల షభక్షాంలో ఈ కటతలు
ై ాంగహ తుయణ భాంచనలి. మత
జయగహలి.

8. రకృతి వైరీత్ాయల నష్ట్ రిరంరం (ఇ ప ుట్ స్బ్సాడ్ీగా యస్నతనుది)
రకాతి రెైమీతనమల కహయణాంగహ మైతేలకు జయుగుతేనన ాంట్ నష్టహుతున అాంచనన రేమడాంలో విమీతబన
ై
ఆలషమాం జయుగుతేననది. మహశు ర ఴమఴసహమ ఱహఖ అధికహయులు నశు ాం అాంచననలన఼ యౄతృ ాందిాంచడనతుకి
నెలలు గడెష఼తనననభ. యౄతృ ాందిాంచిన తురేదికన఼ కేాందనరతుకి ాంతే, అకకడి న఼ాండి కేాందర ఫాాందాం ఴచిచ
మిశీలిాంచి తురేదక
ి న఼ యౄతృ ాందిచేాంద఼కు భమికొతున నెలలు గడెష఼తననది. ఈ లోు నశు తృో భన
మైతేలకు ఏ మిహాయభూ అాందడాం లేద఼. కేఴలాం కేాందరాం అాందచేళే షహామాం కటషాం ఎద఼యు చఽడడాం
త, మహశు ర రబుతేాం కక యౄతృహభ కడన ఇాంద఼కటషాం ఖయుచ చేమడాం లేద఼. ఈ రెఖ
ై మి మత
ై ేలన఼
భమిాంత కుాంగదీషత ఼ననది. భమిాంతగహ అుల తృహలు చేషత ఼ననది.
a. రకాతి రె
ై మీతనమల ఴలల ాంట్ నష్టహులన఼ వీలెన
ై ాంత తగిిాంచడనతుకి భుాందష఼త జాగరతతలు తగినతున
తీష఼కటరహలి. ఴమహాధనయ తృహరాంతనలలో ఴమహాఫాఴాం, కయుఴు మిళథ త
 ేలన఼ భుాంద఼గహనే అాంచనన రేళ,
అకకడి ాంట్ల రణనలికన఼ యౄతృ ాందిాంచి అభలు చేమాలి. మత
ై ేల విచక్షణకు ఴదిలేళ రబుతేాం
తులరిమగహ, తుయల క్షమాంగహ, తుమహషకత ాంగహ ఴుాండడాం నేయూమితబైాంది. 2011-12 ఖమీఫ్ కయుఴు ఈ
విశమాతున యుజుఴు చేళాంది. అదేవిధాంగహ తేతృహన఼ డత
ి
తృహరాంతనలలో ాంట్ ళజన్
న఼, రహతనఴయణ భాయులన఼ దాలులో ఴుాంచ఼కొతు యౄతృ ాందిాంచనలి. ఆమా తృహరాంతనలలో భుయుగు
కహలుఴల భయభభతే
త రెాంట్నే ూమిత చేమాలి. ధనననమతున దనచ఼కునేాంద఼కు, ఆయఫట్టుకునేాంద఼కు
తగిన షథ లాలన఼ ఏమహట్ట చేమాలి. తక్షణబే ాంట్లన఼ కొన఼గోలు చేళేాంద఼కు కేాందనరలన఼
ఏమహట్ట చేమాలి.
b.

రకాతి రె
ై మీతనమల ఴలల నశు ాం షాంబవిాంచినుడె, రెాంట్నే మత
ై ేలన఼ అడెుకునేాంద఼కు
అఴషయబైన తుధితు, మహశు ర ఫడెెట్ లో కేట్ాభాంచనలి.

c.

ాంట్ ూమితగహ నశు తృో భనుడె ఎకమహతుకి దిరేల యౄతృహమల మిహాయాం అాందిాంచనలతు
సృడన కతట్ీ షఽచిాంచిాంది. భన మహశు ాంర లో రషత ఼తాం చెలిలషత ఼నన మిహాయాం ఎకమహతుకి 2400
యౄతృహమలు భాతరబే. ఈ తోతనతతున రెాంట్నే చెలిలాంచేాంద఼కు కడన రబుతేాం ఫడెెట్ లో తుధ఼లు
కేట్ాభాంచడాం లేద఼. 2011 ఖమీఫ్ లో 85 లక్షల ఎకమహలలో ాంట్లు ఎాండితృో మాభ. 17,000
కటట్ల కు ెైగహ నశు ాం మహశు ర ఴమఴసహమ ఱహఖ అాంచనన రేళాంది. 3,744 కటట్ల యౄతృహమల షహామాం
చేమాలతు కేాందనరతున కటమిాంది. ఇాంతఴయకు కేాందర ఫాాందాం మహష్టహురతుకి మహలేద఼. కేాందర షహామాం
ఎట్కి ఴష఼తాందయ తెలిమద఼. మహశు ర రబుతేాం భాతరాం ఇాంత ఴయకు, కక యౄతృహభ కడన
మైతేలకు అాందిాంచలేద఼. ఈ ధ్ధ తి భామహలి.

9. కౌలు రైతులకు స్హకారం
a. భన మహశు ాంర లో ఴమఴసహమదనయులలో అతమాంత ద఼ళథతిలో ఉనన ఴయి ాం కౌలు మైతేలదే.
ఆతభసతమలోల కడన అతమధికులు కౌలు మైతేలే. కౌలు మేట్ల ట ెమిగితృో తూ, యుణనలు, తెభా,
నశు మిహామహలు లతేాంచక చితికితృో తేనన కౌలు మత
ై ేల షభషమలు రెాంట్నే మిశకమిాంచనలి.

b. కౌలు మత
ై ే గుమితాంు కహయుులు అధికహమిక అాంకహల రకహయబే కేఴలాం 20ఱహతనతుకే లతేాంచనభ.
ఴచేచ మాండె షాంఴతసమహలలో 100ఱహతాం కౌలు మత
ై ేలకు ఇరహేలి.

c. 25లక్షల కౌలు మత
ై ేలలో కేఴలాం 70రేల భాందికే యుణనలు లతేాంచనభ. దీతు షాంఫాంధిత
షభషమలన఼ మిశకమిాంచి, ఈ షాంఴతసయాం యుణనలు భమిాంత విషత ాతాంగహ లతేాంజేమాలి.
బూమాజభానమాం లేతు రహమికి యుణనలిఴేడాంలో ఫేాంకులకు ఉనన అబమాంతమహలన఼ తొలగిాంచనలి.
అఴషయబైన బేయకు కౌలు మత
ై ేల యుణనలకు ూచీకతే
త గహ ఉాండే తుధితు ఏమహట్ట చేమాలి. దీతు
కటషాం యౄ.1000 కటట్ట
ల కేట్ాభాంచనలి.

d. ాంట్ల తెభా కౌలు మత
ై ేలకు యుణనలతో తుతతత ాం లేకుాండన లతేాంచనలి. అదే విధాంగహ ాంట్ల నశు
మిహాయాం కౌలు మత
ై ేలకు అాందేలా ఴమఴసహమ ఱహఖ అధికహయులు రతెమక వరదధ తీష఼కటరహలి.

10. వ్యవ్సాయదారుల స్ంక్షేమం, సామ జిక భదరత, రైతు ఆతమహతయ కుటలంబాల స్రంయం
a. మైతే ఆతభసతమలన఼ షతేయబే గుమితాంచి నెల మోజులలోగహ తుమహధయణ ూమిత చేళే తుఫాంధన తేరహలి.
ఈ విశమాంలో మరెనఽమ ఱహఖ, ఴమఴసహమ ఱహఖ షభనేమాంతో ఫాధిత కుట్టాంఫాతుకి తక్షణ
షహామాం అాందిాంచనలి. జి.ఒ. 42/2004 న఼ అభలు చేళే తుఫాంధనలన఼ షఴమిాంచి గహరభ షబ
దనేమహ ఆతభసతమ కహయణభు, అుల విశమభు షతేయాంగహ తుమహధయణ జమిే రకరమ
ి న఼
ఏమహట్ట చెమామలి.

b. ఴమఴసహమదనయుల షాంక్షేభ తుధిగహ యౄ. 100 కటట్టల ఏమహట్ట చేళ ఆతభసతమలు, విద఼మతేత ష్టహక్
ఴలన

భయణనలు,

ఇతయ

ఆతకయ

మిళథ త
 ేలలో

కుట్టాంఫాలకు

షతేయ

షహామాం

అాందజేమడనతుకి ఉయోగిాంచనలి.

c. ఴమఴసహమాధనమిత కుట్టాంఫాలలో 55 షాంఴతసమహల ెై ఴమష఼కలకు నెలకు యౄ.1000 ాంచన఼
ఇరహేలి.

d. విచచలవిడిగహ ెమిగితృో తేనన రెైదమ, విదనమ ళేఴల ఖయుచలు మైతే కుట్టాంఫాలకు ెదద ఫాయాంగహ
భామహభ. సహభాజిక బదరతలో ఫాగాంగహ గహరతొణ కుట్టాంఫాలతునాంట్కీ ఉచిత రెద
ై మ, విదనమ
ళేఴలనాందిాంచే ఴమఴషథ ఏమహట్ట చెమామలి.

