
పతి్రకా సమాచారం  

 ఈ రోజు అనగా ది.04.08.2018 నాడు వ్యవ్సాయ ఉత్పత్తుల కమిషనర్ 

మరియు వ్యవ్సాయ & సహకార శాఖ ముఖయ కారయదరిి శ్రీ సి. పారథసారధి 

IAS గారి అధ్యక్షత్న నాబార్ ్ వారి ఆరికి సహాయంతో అమలుచేయుచునన 

తెలంగాణ రాష్ట్ర సూక్షమ నీటి సేదయ పథకంపై రాష్ట్ర సాథయి సమీక్షా సమావేశాన్నన  

తెలంగాణ ఉద్యయన శిక్షణ సంసథ, రెడ్ హిల్స్, హైదరబాద్ నందు న్నరవహించడం 

జరిగంది.   

 ఈ సమావేశంలో శ్రీ. ఎల్స. వంకట్రామ్ రెడ్డ,్ సంచాలకులు, ఉద్యయన మరియు 

పట్టు పరిశ్రమ శాఖ, శ్రీ. సి.ఎస్.ఆర్. మూరిు, DGM, నాబార్ ్ మరియు 

NABCONS ప్రతిన్నధులు పాల్గనొడం జరిగంది.   

 సమరవి్ంత్ంగా నీటి వ్నరుల విన్నయోగం మరియు వ్యవ్సాయ ఉత్పతిున్నన 

పంచడంలో బందు మరియు త్తంపర సేదయ యొకక ప్రాధానయత్ను గురిుంచి 

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అనుమతితో నాబార్ ్నుండ్డ రూ.874.00 కోట్ల రుణ 

సహాయంతో 2016-17 & 2017-18 సం.లో సుమారు 1,50,941 

హెకాురలలో ఈ పథకాన్నన అమలుచేయడాన్నకి అనుమత్తలు మంజూరు చేయడం 

జరిగంది.  



 ఈ పథకాన్నన పారదరికంగా అమలుచేయడం కొరకు ఈ క్రంది పదదత్తలను 

అవ్లంబంచడం జరిగంది. 

 బందు మరియు త్తంపర సేదయ పరికరాలు కావ్లిసిన రైత్తలు త్మ 

గ్రామంలో / సమీపంలోన్న మీ-సేవ్ కారాయలయంలో ధ్రఖాసుును 

సంబందిత్ పత్రాలతో నమోదు చేసుకోగా ఆ వివ్రాలను మీ-సేవ్ 

కారాయలయం వారు సంబంధిత్ జిల్లల ఉద్యయన మరియు పట్టు పరాశ్రమ 

అధికారికి పంపంచడం జరిగంది.  

 వాటిన్న ఆధారంగా చేసుకున్న మండల ఉద్యయన విసురణ అధికారి మరియు 

కంపనీ అధికారి రైత్త పొలం దగరొికి వళ్ళి నీటి లభ్యత్ మరియు భూ 

వివ్రాలను క్షేత్ర సాథయిలో పరిశీలించి అందచేసిన న్నవేదిక ఆధారంగా 

రైత్త ఎంచుకునన కంపనీ బందు సేదయ పరికరాలకయ్యయ ఖరుు అంచనా వేసి 

రైత్త కట్ువ్లసిన వాటాను న్నరణయిచడం జరుగుత్తంది. 

 ద్యన్న ప్రకారంగా రైత్తకు సంక్షిపు సందేశాన్నన (SMS) పంపంచడం, రైత్త 

త్న వాటాను కటిున త్రువాత్ సంబంధిత్ జిల్లల కల్లలకుర్ గారు పరిపాలన 

అనుమత్తలు ఇవ్వడం జరుగుత్తంది.  



 త్రువాత్ కంపనీ ప్రతిన్నధి మారికంగ్ ఇచిున ప్రకారం రైత్త కందకం 

త్వ్వవకోగా, కంపనీ వారు బందు సేదయ పరికరాలను సరఫరా చేసి రైత్త 

పొలంలో అమరిు రైత్తనుండ్డ ధ్ృవీకరణ పత్రాన్నన ఆన్ లైన్ లో 

పొందుపరుసాురు. దీన్న ఆధారంగా సంబంధిత్ మండల ఉద్యయన విసురణ 

మరియు న్నయోజకవ్ర ొ ఉద్యయన మరియు పట్టుపరిశ్రమ అధికారి క్షేత్ర 

సాథయిలో పరిశీలించి త్తది న్నవేదికను జిల్లల ఉద్యయన కారాయలయంలో 

సమరిపంచడం జరుగుత్తంది.     

 ఈ న్నవేదిక ఆధారంగా జిల్లల కల్లకుర్ గారి అనుమతితో ప్రభుత్వం 

చెలిలంచవ్లసిన రాయితీన్న మైక్రో ఇర్రిగేషన్ కంపనీలకు విడుదల చేయడం 

జరుగుత్తంది. 

 ఈ రోజు 14 జిల్లలలు అనగా మంచీరాయల, యద్యద్రి, రంగారెడ్డ ్, రాజనన సిరిసిలల, 

మెదక్, మేడుల్స, నల్గంొడ, సూరయపేట్, జనగామ, జగత్యయల్స, జోగుల్లంబ గద్యవల్స, 

వికారాబాద్, మహబూబాబాద్, వ్రంగల్స అరబన్ సంబంధించిన జిల్లల ఉద్యయన 

మరియు పట్టు పరిశ్రమ శాఖ అధికారులు, ఉద్యయన అధికారులు మరియు రాష్ట్ర 

మైక్రో ఇర్రిగేషన్ కంపనీల ప్రతిన్నధులు ఈ సమావేశంలో పాల్గనొడం జరిగంది. 



 ఈ జిల్లలలలో 49,169 మంది రైత్తలకు 55,397 హెకాురలకు గాను బందు 

మరియు త్తంపరల సేదయ పరికరాలకై అనుమతి మంజూరు చేయగా, ఇపపటివ్రకు 

49,500 హెకాురలలో 44,273 రైత్తల పొల్లలోల పరికాలను అమరుడం 

జరిగంది. దీన్నలో ఇపపటివ్రకు 38,539 హెకాురలలో క్షేత్ర సాథయిలో పరిశీలించి 

త్తది న్నవేదిక అందచేయగా, 34,390 హెకాురలకు సంభ్ందించిన రాయితీన్న 

మైక్రో ఇర్రిగషన్ కంపనీలకు విడుదల చేయడం జరిగంది.  

 ఈ పథకాన్నన నాబార్ ్వారి న్నబంధ్నల ప్రకారం 30 సెపుంబర్, 2018 వ్రకు 

పూరిుచేయవ్లసి ఉండడంతో, ఉద్యయన అధికారి వారీగా, కంపనీ వారీగా, రైత్త 

వారీగా ఈ సమావేశంలో సమీక్షించడం జరిగంది. 

 అంతేకాకుండా మిగలిన రైత్తల పొల్లలోల బందు సేదయ పరికరాలను సరఫరా 

చేసి అమరుడాన్నకి మైక్రో ఇర్రిగషన్ కంపనీలకు ఆగష్టు 20, 2018 తేదీన్న త్తది 

గడువ్వగా న్నరణయించడం జరిగంది, లేన్నయడల సంభ్ందిత్ మైక్రో ఇర్రిగషన్ 

కంపనీలపై చరయలు తీసుకున్న బాలక్ లిస్ు చేయడం జరుత్తందన్న 

హెచురించడమైనది.  



 అల్లగే, మండల ఉద్యయన విసురణ అధికారులు మరియు ఉద్యయన అధికారులను 

త్తది క్షేత్ర సాథయి త్న్నఖీ మరియు న్నవేదికలను అందచేయడాన్నన వేగవ్ంత్ం 

చేయాలన్న ఆదేశించడం జరిగంది.  

 జిల్లల ఉద్యయన మరియు పట్టు పరిశ్రమ అధికారి మొత్ుం త్న్నఖీ చేయవ్లసిన 

రైత్తలకు సంబంధించిన కేసులను ప్రతి వారం సమీక్షిసూు, చేయవ్లసిన 

త్న్నఖిలను ఎకుకవ్ పన్నఒతిుడ్డ ఉనన వారినుండ్డ, త్న్నఖీలు త్కుకవ్గా ఉనన 

అధికారులకు బదల్లయిసుు, ఈ పథకాన్నన న్నర్దదశించిన గడువ్వలోగా పూరిు 

చేయవ్సినదిగా ఆదేశించడం జరిగంది. 

 అల్లగే త్న్నఖీలు పూరిుచేసిన రైత్తలకు సంబంధించిన రాయితీలను, ఎట్టవ్ంటి 
జాపయం లేకుండా విడుదల జిల్లల కల్లకుర్ గారి అనుమత్తలు తీసుకుంటూ ఈ 
పథకాన్నన ఎటిుపరిసిథత్తలలో సెపుంబర్ 20, 2018 పూరిు చేయాలన్న 
ఆదేశించడం జరిగంది.  


