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పత్రికా  పికటన 
 

వ్యవ్సాయ య ాంత్రకీరణలో భాగాంగా వ్రినాట ేయాంత్ాీల క్షతే్సీాా యి ప్దీరశనలో 
పాలగొ నన వ్యవ్సాయ మాంత్ర ీపో చారాం శీ్రనివాస రెడ్డి    

 
 

 
 

9 ఆగసటు , 2018 న వ్యవ్సాయ ప్రిశోధన సాా నాం, రాజేాందీ నగర్, హ ైదరాబాదటలో వ్రవిాట ే

యాంత్ాీల ప్ీదరశన,  క్షేత్ీ సాా యిలో యాంత్ాీలత్ో వ్రినాటు ప్దీరశన కారయకీమము జరిగిాంది.  ఈ 

కారయకీమాంలో వ్యవ్సాయ శాఖ మాంత్రీ పో చారాం శీ్రనివాస రెడ్డి  , వ్యవ్సాయ ముఖయ కారయదరిశ సి. 
పారాసారథి, ఐ.ఎ.ఎస్.,   పరీ . జయశాంకర్ త్ెలాంగాణ రాష్టు ర వ్యవ్సాయ విశవవిదాయలయాం ఉప్ 

సాంచాలకులు డ్ా. ప్వీీణ్ రావ్ు, ఉదాయన శాఖ కమీష్టనర్ ఎల్. వ ాంకటాీమి రెడ్డి  పాలగొ నానరు.     

 

ఈ సాందరభాంగా వ్యవ్సాయ మాంత్రీ పో చారాం శీ్రనివాస రెడ్డి  వివిధ కాంపెనీలు ప్ీదరిశాంచిన 

వ్రినాటే యాంత్ాీలనట ప్రిశ్రలాంచారు.  ఈ సాందరభాంగా మ టాా డుత్ూ.. పాలథిన్ షీట్ పెై నారుమడ్డ 
పెాంచడాం, వివిధ కాంపెనీల వ్రినాటే యాంత్ాీలనట మీకు చూపిసటు నానమని వ్యవ్సాయ మాంత్రీ రైెత్ులకు 
త్ెలయజేసారు.  వ్రినాటే యాంత్ాీలలో మనిషి నడ్డపేవి, మనిషి త్ోసే యాంత్ాీలు రెాండు రకాలు 

ఉనానయనానరు.  రానట రానట వ్యవ్సాయాంలో ఎదటరవ్ుత్ునన కూలీల కొరత్ దృషిు లో ఉాంచటకొని 

దూరదృషిు త్ో రాష్టు ర ముఖయమాంత్రీ వ్యవ్సాయ య ాంత్రీకరణనట  పోీ త్సహిసటు నానరని మాంత్రీ అనానరు.  ఈ 

యాంత్ాీలనట ప్ీధానాంగా వ్రి ఎకుువ్గా సాగవ్ుత్ునన పాీాంత్ాలలోనూ, పాీజెకుు ల దావరా నీటి వ్సత్ర 

ఉనన పాీాంత్ాలలోనూ అాందిసాు మని మాంత్రీ అనానరు.   

 

ఫల నా యాంత్ాీలు త్రసటక ాండని మ  నటాంచి ఎటువ్ాంటి సఫిారసట ఉాండదని, రైెత్ులు 
ప్రిశ్రలాంచి త్ాము ఆచరణలో మాంచివ్ని భావిాంచిన యాంత్ాీలనట మమేు సబ్ససడ్ీ ఇచిి పోీ త్సహిసాు మని 

వ్యవ్సాయ మాంత్రీ అనానరు.  ఈ వ్రినాటే యాంత్ాీల ప్దధ త్రలో వ్ర ివిత్ు నాం చాల  ఆదా అవ్ుత్ుాందని, 

అల గే 10 రోజులు ముాందటగానే నాటు వయేడాం వ్లన  మొకులు బలాంగా ఎదగడమ ే కాకుాండ్ా 
పిలకలు బాగా వసేాు యని అనానరు.  అాంత్ేకాకుాండ్ా సమయాం ఆదా అవ్ుత్ుాందని అనానరు.  త్రఫీదట 

పర ాందిన, అనటభవ్ాం గలగిన వారు ఒకరోజులో నాలుగైెదట ఎకరాలనటాంచి 10 ఎకరాల వ్రకు నాటు 

వేసటక వ్చిని అనానరు. 

 

 



 

     2 

ఒకేసారి నాటు వేయడాం వ్లన క త్లు కూడ్ా ఒకేసారి చేప్టు వ్చిని మాంత్రీ త్ెలయజసేారు.  

అాంత్ేకాకుాండ్ా త్గిన విత్ేు  దూరాం పాటిాంచడాం వ్లన వ్రిలో యాంత్ాీల సహాయాంత్ో కలుప్ు, ఇత్ర 

య జమ నయ ప్నటలనట సటలభాంగా చేసటక వ్చిని మాంత్రీ అనానరు.   

 

త్రావత్ వ్యవ్సాయ కళాశాల ఆడ్డటోరియాంలో రైెత్ులు, వ్యవ్సాయ అధకిారులత్ో వ్యవ్సాయ 

మాంత్రీ సమ వేశమయ యరు.  వారికి కలగిన సాందేహాలనట నివ్ృత్రు  చసేారు.  చాల  మాంది రైెత్ులు 
వ్రినాటే యాంత్ాీలపెై త్మ సాంత్ృపిు ని, ఆసకిుని వ్యకుాం చేసారు.  వీల ైనాంత్ ఎకుువ్ సబ్ససడ్ీ ఇచిి 

రైెత్ులనట పోీ త్సహిాంచాలని క రారు.   

  

ఈ సమ వేశాంలో నలగొ ాండ, య దాదిీ, వ్రాంగల్, కామ రెడ్డి , వికారాబాద్, రాంగారెడ్డి , 
నిజామ బాద్, మెదక్, సిదిి పేట, సాంగారెడ్డి  జిల ా లకు చెాందిన వ్యవ్సాయ అధికారులు, రైెత్ులు 

పాలగొ నానరు.   

 

   అల గ ే  మహ ాందీ, కిసాన్ కాీ ప్టు , య నాార్, కుబో ట అగీికలిర్ మిష్టనరఫ ఇాండ్డయ  పెై.ై 
లమిటెడ్, వ్రషపియీ అగోీ టెక్ పెై.ై లమిటెడ్, వి.ఎస్.టి. టిలార్స టాీకుర్స లమిటెడ్ కాంపెనీల ప్ీత్రనిధటలు 

వివిధ రకాల వ్ర ి నాటే యాంత్ాీలనట ప్ీదరశనలో ఏరాాటు చసేారు.  క్షేత్ీ సాా యిలో దముా చేసని 

మడ్డలో వ్రనిాటుా  వసే ి చూపిాంచారు.  సవయాంగా వ్యవ్సాయ శాఖ మాంత్రీ పో చారాం శీ్రనివాస రెడ్డి  
వ్రినాటు యాంత్ాీనిన నడ్డపి ప్రిశ్రలాంచారు.   

 

            .             వ్యవ్సాయ  శాఖ  

 
 


