
వ్యవ్సాయ శాఖ పత్రికా పికటన  

ఈ రోజు (ది.23.01.2019) వ్యవ్సాయ శాఖ వారు సి బ్లా క్, సెక్రేటేరియేట్ లో 
జిలలా లోా ని డి.ఎ.ఓ, ఎ డి.ఎ, ఎం.ఎ.ఓ మరియు ఎ.ఇ. ఓ లతో వీడియో క్ాన్ఫరెన్స్ ప్ిిని్పల్ 

సెక్ేటరీ శే్ర. సి. పారథసారథి గారిఅధ్యక్షతన్ నిరవహ ంచారు. ఈ క్ారయక్ేమంలో గౌరవ్ 

ముఖయమంత్రి శే్ర కె్. చంద్శేిఖర్ రావ్ు గార ిఆదేశాల మేరక్ు రెైతుల ఆరిిక్ సావవ్లంబ్న్క్ు, 
వారి అభివ్ృదిిక్ ితోడ్పడే విధ్ంగా పంటల క్ాలనీలన్ు ఏరాపటు చేసి వారిక్ ిచేయూతనిచ్చి, 

ఇతర శాఖలసమన్వయంతో రెైతులక్ుఅధిక్ ధ్ర వ్చేివిద్ంగా చరయలు తీసుక్ోవాలని 

సూచ్చంచారు. 
 

ఈ సమీక్షా సమలవేశంలోక్మీషన్ర్ ఉదాయన్వ్న్ శాఖ, శే్రవ ంక్టలిమిరెడిి  గారు, డ ైరెక్టర్ 

మలరెెట ంగ్ శే్రమత్ర లక్షిి భలయ గారు, డ ైరెక్టర్ ఆఫ్ ఫుడారాసెసింగ్ శే్ర అఖిల్ గారు, సి.ఈ.ఓ 

సర్ప శే్రమత్ర పౌసో మిబ్సు గారు, యం.డి. స్ర నీిధ ి శే్ర విదాయసాగర్ రెడిి  గారు మరియు ఇతర 

అధిక్ారులు పాలగొ న్ాారు.  ఈ క్ారయక్ేమం లో జిలలా లలోనిపంటల సరళి, పంటలవిస్ర రణం 

ఆధారంగా ఆయల పంటల దిగుబ్డికి్ అన్ుగుణంగా పంటక్ాలనీలనిఉదాయన్వ్న్, వ్యవ్సాయ 

శాఖ, ఇతర శాఖల సమన్వయంతోఏరాపటు చేయలలనీజిలలా  వ్యవ్సా అధిక్ారులని క్ోరారు. 
ఒక్ర రక్మ ైన్ పంట వేయటం వ్లన్ రెైతులక్ు తక్ుెవ్ మది్తు ధ్ర వ్సుర ంది క్న్ుక్ 

రైెతులన్ుశాస్ర యీమ ైన్ పంటల సరళిని, పంట మలరిపడికి్ సూచన్లు అందిసూర  సరియ ైన్ 

గిటుట బ్లటు ధ్ర వ్చేి లలగా పంటక్ాలనీల పణిాళిక్న్ు రూప ందిచాలని సూచ్చంచారు. 
వ్యవ్సాయ,ఉదాయన్వ్న్ శాఖ సిబ్బందిరెైతు క్మతాలయొక్ె వివ్రాలన్ు వారిక్ి 
సంబ్ందిచ్చన్ వివిధ్ రక్మ ైన్ఖచ్చిత సమలచారానిా, ఖరీఫ్ పంటల వివ్రాలన్ు  పో రటల్ 

న్ంద్ు అపోా డ్ చేయలలనీ ఆదేశంచారు. ఈ క్ోే డీక్రించ్చన్ గాే మల, మండ్ల, జిలలా  గణాంక్ాల 

పకి్ారంకా్సటర్ వారిగా పంట క్ాలనీలన్ు రూప ందించ్చ రెైతులక్ి మేల ైన్ ధ్ర వ్చేివిధ్ంగా 
ఆయల పాింతాల వారిగా వాలుయ ఎడిషన్స క్ొరక్ు, ఆహార శుదిి  క్రందాిలన్ుఖరీఫ్ 2019 న్ంద్ు 
న్ లక్ొలపప విద్ంగా ఒక్ వారంలోపు పణిాళిక్లన్ు తాయలరు చేసి సర్ప మరియు సిర నీిది 
శాఖలక్ు అంద్చేయలలని ఆదేశంచారు. ఈఆహార శుదిి  క్రందాిలఏరాపటుక్ు అవ్సరమ ైయేయ 



నిధ్ులన్ు సర్ప మరియు సిర నీిద ి శాఖల దావరా అంద్చేయుటక్ు ఆయ శాఖల అధిక్ారులు 
అంగీక్ారం త లిప్ిన్ారు.  

 

ఈపతి్రష్ాట తిక్మ ైన్ క్ారయక్ేం లో వ్యవ్సాయ, ఉదాయన్వ్న్, మలరెెట ంగ్, ఇండ్స్ట సీ్, 

డి.ఆర్.డి.ఓ, స్ర నీిధ ి మరియు జిలలా  యంతాింగం సమన్వయంతో ఈ పంటక్ాలనీల 

పణిాళిక్లన్ు రూప ందిచాలని ఆదేశంచారు. ఈపణిాళిక్లన్ు రూప ందిచుటక్ు, సమలచార 

సేక్రణ క్ొరక్ు పాిధ్మిక్ంగాజిలలా  వారిగా న్మూన్ాపతాిలన్ు జిలలా  వ్యవ్సాయ అధిక్ారులక్ు 
అంద్చేసి సమీక్ష చేసి వారి సూచన్లన్ు క్ోరటం జరిగిన్ది త లిపారు.ఆహార శుదిి  క్రందాిల 

ఏరాపటు పిత్రపాద్న్లన్ు వ ంటన్ే సర్ప మరియు సిర నీిధి శాఖలక్ి  పంప్ిచాలని ఆదేశంచారు. 
 

ఈ క్ారయక్ేమంలో అడిషన్ల్ డ ైరెక్టర్,వ్యవ్సాయ శాఖ, క్మీషన్రరట్ వ్యవ్సాయ, 

ఉదాయన్వ్న్, మలరెెట ంగ్, ఇండ్స్ట సీ్, డి.ఆర్.డి.ఓ, స్ర నీిధ ి శాఖ, NIC అధిక్ారులుక్షరతి 
సార యలోని వ్యవ్సాయ విస్ర రణ, మండ్ల వ్యవ్సాయ, వ్యవ్సాయ సహాయ సంచాలక్ులు, 
జిలలా  వ్యవ్సాయ, జిలలా  మలరెెట ంగ్, జిలలా డి.ఆర్.డ.ిఓ. , జిలలా ఉదాయన్వ్న్ శాఖ మరియు 
రీజన్ల్, సహాయస్ర  ీ నిధి  అధిక్ారులు సుమలరు 5000 ఈవీడియో క్ాన్ఫరెన్్నంద్ు 
పాలగొ న్ాారు. 


