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పతి్రకా పరకటన  
 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా రాష్ట్రంలో 
వయవసాయ మరియు ఉద్యయన పంటల క్రాప్ కాలనీలు మరియు 
ఆహారశుద్ధి పరిశ్రమలు నెలకొల్పే ద్ధశగా కారాయచరణ 
రూపంద్ధంచటానికి శ్రీ. సి. పారథసారథి, ఐ ఏ ఎస్, వయవసాయ ముఖ్య 
కారయదరిి గారు వయవసాయ, ఉద్యయన, మార్కెటంగ్, ఆహారశుద్ధి 
మరియు వయవసాయ మరియు ఉద్యయన విశవవిద్యయలయ 
ఉననతాధికారులతో ద్ధ.12.01.2019 నాడు సమావేశం ఏరాేటు 
చేయటం జరిగంద్ధ. 

 ఈ సమావేశంలో గౌరవ కారయదరిి గారు రాష్ట్రంలో రైతులు 
పండంచే ప్రతి వయవసాయ మరియు ఉద్యయన పంటలకు కనీస 
గటుుబాటు ధర కల్ేంచే కృతనిశచయంతో ప్రభుతవం ఉందని, ద్యనికి 
తగన కారాయచరణ ప్రణాళికను వంటనే సిదదం చేయాల్ిన 
ఆవశయకతను వివరించటం జరిగంద్ధ. సంబంధిత శాఖ్ల 
ఉననతాధికారులు వంటనే వారి వారి శాఖ్ పరిధిలో 
పండస్తుననటువంట ముఖ్యమైన పంటలలో తలసరి వినియోగం 
ఆధారంగా ఏఏ పంటలు కొరత మరియు ఏ ఏ పంటలు అధికంగా  
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ఉతేతిు అవుతుననవో గురిుంచి, కొరత ఉనన పంటలకు సాగు విస్తురాానిన 
నేల మరియు వాతావరణ పరిసిథతులకు అనువైన ప్రంతాలను గురిుంచి 
పంటల కాలనీల ద్యవరా పంచటం, అధిక ఉతేతిు ఉననటువంట 
పంటలకు ఆహారశుది్ధ పరిశ్రమల సాథపన ద్యవరా విలువ ఆధారిత 
ఉతేతుులను సాథనిక సవయం సహాయక బృంద్యల ద్యవరా 
ప్రోతిహంచటానికి కారాయచరణ ప్రణాళిక రూపంద్ధంచాలని 
ఆదేశంచటం జరిగంద్ధ. ఒకేసారి రాష్ట్రం మొతుం ఈ కారయక్రమానిన 
అమలుచేయటం కష్ుతరమైనందున ప్రయోగాతమకంగా కొనిన జిల్లాలు 
మరియు ప్రంతాలను గురిుంచి ఇటు ప్రణాళికను 
రూపంద్ధంచవలసినద్ధగా ఆదేశంచడం జరిగంద్ధ.  

 రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం ఉనన అగ్రో ప్రొసెసింగ్ పరిశ్రమలకు 
ముడసరుకు అంద్ధంచే విధంగా సంభంద్ధత పంట కాలనీలను 
ప్రోతిహంచాలని కోరడం జరిగంద్ధ. 

 రాష్ట్రంలో నీట పారుదల ప్రజెకుుల ద్యవరా వచేచ నీట లభయత 
తద్యవరా పరిగే సాగు విస్తురాానిన దృష్టులో ఉంచుకుని, వరిసాగు విస్తురాం 
పరగకుండ ఆ ప్రంతాలకు అనుకూలమైనటువంట ప్రతాయమానయ 
వయవసాయ మరియు ఉద్యయన పంటలను ప్రోతిహంచవలసింద్ధగా 
కోరడం జరిగంద్ధ.  
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 మండల వారీగా వయవసాయ మరియు ఉద్యయన పంటల విస్తురాానిన 
ఒక వారం రోజులలో సేకరించి వయవసాయ విశవవిద్యయలయ 
ఉపకులపతి గారికి పంపంచాలని కోరడం జరిగంద్ధ. ఈ మొతుం 
కారాయచరణ ప్రణాళికను జనవరి 25 వ తేదీలోపు పూరిు చేసి, గౌరవ 
ముఖ్యమంత్రిగారి ఆదేశాలకు అనుగుణంగా వచేచ ఖ్రీఫ్ స్తజన్ నాటకి 
ప్రయోగాతమక అమలుకు సిదింగా ఉండడానికి ఇపేటనుంచే తక్షణ 
చరయలు చేపటాులని ఈ సమావేశంలో పాల్గొనన శాఖ్ అధిపతులు 
మరియు వయవసాయ, ఉద్యయన విశవవిద్యయలయ అధికారులను 
ఆదేశంచటం జరిగంద్ధ.  ఈ కారయక్రమంలో వయవసాయ మరియు 
ఉద్యయన విశవవిద్యయలయ శాస్త్రవేతులు పూరిుసాథయిలో మమేకం 
కావాల్ింద్ధగా ఆదేశంచడం జరిగంద్ధ. 

 కొతుగా రూపంద్ధంచే ఫుడ్ ప్రొసెసింగ్ పాలస్తని రైతులకు 
ప్రయోజనకరంగా వారు పండంచే ప్రతి పంటకు గటుుబాటు ధర 
కల్ేంచే విధంగా రూపంద్ధంచాల్ినద్ధగా శ్రీ.అఖిల్, డైర్కకుర్, ఫుడ్ 
ప్రొసెసింగ్, పరిశ్రమల శాఖ్ వారిని కోరడమైనద్ధ.    

 ఈ సమావేశంలో శ్రీ. రాహుల్ బొజజ, ఐ ఏ ఎస్, వయవసాయ 
కమిష్నర్, శ్రీ. ప్రవీణ్ రావు, ఉపకులపతి, ప్రొ. జయశంకర్ వయవసాయ 
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విశవవిద్యయలయం, శ్రీ.ఎల్. వంకట్రామ్ ర్కడి, ఉద్యయన మరియు పటుు 
పరిశ్రమశాఖ్ సంచాలకులు, శ్రీమతి. లక్ష్మీబాయి, మార్కెటంగ్ 
సంచాలకులు, శ్రీ.అఖిల్, డైర్కకుర్, ఫుడ్ ప్రొసెసింగ్, పరిశ్రమల శాఖ్   
మరియు శ్రీ, భగవాన్, డైర్కకుర్ ఆఫ్ రిసర్చ, ఉద్యయన విశవవిద్యయలయం 
పాలొ్గనటం జరిగంద్ధ. 

    
 


