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ర ైత్ులకు సంబంధ ంచిన నిననటి ప్రకటనలు 
1.    నాబార్్డ ద్ాారా ర ైతులకు 30 వలే కోట్ల  అదనపు అతయవసర వర్కింగ్ 
కాయపటి్ల్ 
·        గ్ాా మీణ సహకార బాయింకులు మర్యు ఆర్డ.ఆర్డ.బి.ల పింట్ రుణ 
అవసరాలను తీరచడానికి నాబార్్డ ఇపపట్కిే అింద్సిుు నన 90 వేల 
రూపాయలకు ప గై్ా 30 వేల కోట్ల  రూపాయల రఫీ నైాన్స్ మదధతును నాబార్్డ 
విసుర్సుు ింద్.ి 
·        3 కోట్ల  చినన మర్యు ఉపాింత ర తైులకు ద్ీని ద్ాారా పరయోజనిం 
చకేూరుతుింద్ి. 
2.    కిసాన్స క ాడటి్ కార్్డ పథకిం కిింద 2.5 కోట్ల  మింద్ి ర తైులకు 2 లక్షల 
కోట్ల  రూపాయల క ాడటి్ బూస్్ట 
·        కిసాన్స క ాడటి్ కారు్ ల ద్ాారా పి.ఎిం – కిసాన్స లబిధద్ారులకు రాయితీ 
క ాడిట్ అింద్ిించడానికి పరత్యేక డ్ైవై్. 
·        మత్యకారులు మరయ్ు పశుసింవరథక ర తైులు కూడా ఈ డ్ైవై్ లో 
చరేచబడత్ారు. 
·        ఇద్ి 2.5 కోట్ల  మింద్ి ర ైతులకు 2 లక్షల కోట్ల  రూపాయల అదనపు 
లికిాడటి్ీని అింద్సిుు ింద్ి. 
 



వ్యవ్సాయం : కోవిడ్ నేప్థ్యంలో అదనప్ు చర్యలు 
         ర ైతులకు సహాయపడే అనకే చరయలు నినన వివర్ించబడా్ యి 
 
         గత 2 నలెలోల  తీసుకునన అదనపు చరయలు కిాింద వివర్ించబడా్ యి 
 
         లాక్ డౌన్స వయవధలిో కనీస మదధతు ధర (ఎిం.ఎస్ట.పి) త్ో 74,300 
కోట్ల  రూపాయలకు ప గై్ా కొనుగ్ోళ్ళు చేయడిం జరగ్్్ింద్ి. 
 
         పరధానమింత్రర కిసాన్స ఫిండ్ కిిందర 18,700 కోట్ల  రూపాయల బద్లిీ 
జర్గ్్ింద్.ి 
 
•        పిఎిం ఫసల్ బీమా యోజన రూ .6,400 కోట్లల  చ్లిలించారు 

 



   ప్శు సంవ్ర్ధక శాఖ : కోవిడ్  సమయం లో అదనప్ు చర్యలు : 
 
*  లాక్ డౌన్స సమయిం లో పాల డమిాిండు 20-25% తగ్్గింద్ ి.  
 
*  రోజుకు 360 లక్షల లీట్రుల   (ఎల్.ఎల్.ప.ిడ.ి)లకు గ్ాను  
సహకార సింఘాలు 560 ఎల్.ఎల్.పి.డ.ిలు  సేకర్ించాయి 
 
*    మొతుిం 111 కోట్ల  లీట్రుల  అదనింగ్ా సకేర్ించబడిింద్.ి  
ఇిందుకు గ్ాను 4100 కోట్ల  రూపాయల చ్లిలింపు చేయాలి  
 
*  2020 - 21 సింవత్రానికి డ్ైర ీసహకార సింఘాలకు  
సింవత్రానికి 2% చొపుపన వడడ్  మాఫీ కలిపసతు  ఒక కొతు  పథకిం  
 
*  సకాలిం లో చ్లిలింపు/వడడ్  చ్లిలించినవార్కి  
సింవత్రానికి అదనింగ్ా 2% వడడ్  మాఫ ీ 
 
*  ఈ పథకిం 2 కోట్ల  మింద్ి ర ైతులకు పరయోజనిం చకేూరుసుు ింద్ి.  
ఇిందుకు 5000 కోట్ల  రూపాయలు అదనింగ్ా ఖరుచ అవుత్ాయి.  
 



మత్్య ర్ంగం : కోవిడ్ సందర్బంగా అదనప్ు చర్యలు  
 
మత్్య ర్ంగంలో  కోవిడ్ కి సంబంధ ంచిన నాలుగు 
చర్యలూ  అమలయయయయి  
మత్య సింతత్ర పలిలల ద్ిగుమతుల కోసిం పార్శుదధ య ద్గిుమత్ర 
అనుమతుల (ఎస్టఐపి) చల్ుల బాట్ల 3 నలెలు పొ డగి్్ించబడిింద్ి   
వాట్ి ద్గిుమత్రలో ఒక నెల వరకు జాపయమ నై అనుమత్ర  
రదదయిన సరకుక ికాారింట్ నై్స గదులను త్రరగ్్్ బుక్ 
చసేుకోడానికి అదనపు చారీీలు లేకుిండానే అనుమత్ర  
నిరబింధ చరయలకు సింబింధిించి నిరభ్యింతర పత్రా నిన పరశ్ీలిించే 
గడువును 7 రోజుకు బదులు 3 రోజులుగ్ా సడలిింపు  
 
31.03.2020 కి గడువ్ు తీరిపో త్ునన 242 రొయయల హేచరీలు మరియు 
నౌప్లి  ప్ ంప్కం హచేరీల రిజిస్ట్్ ేషన్ మరో మూడు నెలలు పొ డిగింప్ు  
 
సముదరంలో చపే్లు ప్ట్డం, చేప్ల ప్ ంప్కం ఆప్రేషనిలో కొనిన 
సడలంప్ులు  
 



వ్యవ్సాయం 



మౌలక సదుపాయయల 
లయజిస్టల్క్స్, సామర్్యం 
ప్ ంప్ును బలోప్్త్ం 
చేయడానికి చర్యలు 



ర ైత్ులకు ఫార్మ – గేట్ మౌలక సదుపాయయల కోసం 1 లక్ష కోటి 
ర్ూపాయల వ్యవ్సాయ మౌలక సదుపాయయల నిధ  
·       ఫార్డ్ గ్ేట్ కు సింబింధిించి తగ్్నింత కోల్్ చ్నై్స మరయ్ు పో స్్ట 
హార ాస్్ట నిరాహణ మౌలిక సదుపాయాలు లేకపో వడిం విలువల 
గ్ొలుసులో అింతరాలకు కారణిం అవుత్ోింద్ి. 
·       సాలపకాలిక పింట్ రుణాలప  ైదృష్ి్  కేింద్ీరకరస్ుు నన నపేథయింలో, 
ద్రీఘకాలిక వయవసాయ మౌలిక సదుపాయాల కోసిం ప ట్ల్ బడులు 
తరచుగ్ా సర్పో వడిం లేదు. 
·       1000 కోట్ల  రూపాయల ఫ ైనాని్ింగ్ సౌకరయిం – ఫార్డ్ గ్ేట్ 
మర్యు అగ్్ాగ్షేన్స పాయిింట్ల  వదద  వయవసాయ మౌలిక సదుపాయాల 
పరా జ కు్ లకు నిధులు సమకూరచడానికి లక్ష కోట్లల  ఇవాడిం 
జరుగుతుింద్.ి ( పరా థమిక వయవసాయ సహకార సింఘాలు, ర తైు 
ఉతపత్రు  సింసథలు, వయవసాయ వయవసాథ పకులు, సా్ ర్ప్ లు 
మొదల నైవి) 
·       ఫార్డ్ – గ్టే్ మర్యు అగ్్ాగ్షేన్స పాయిింట్, సరసమ ైన మర్యు 
ఆర్థకింగ్ా లాభ్ద్ాయకమ నై పో స్్ట హార ాస్్ట నిరాహణ మౌలిక 
సదుపాయల అభివృద్ిధకి పేరరణగ్ా నిలుసుు ింద్ి. 
·       ఈ ఫిండ్ వెింట్నే సృష్ి్ించబడుతుింద్ి. 
 



 
 

సూక్షమ ఆహార్ సంస్లకు (ఎం.ఎఫ్.ఈ.) కరమబద్దీకర్ణకు 10000 
కోటి ర్ూపాయల ప్థ్కం.  
*  పరధానమింత్రర "సాథ నిక ఉతపతుు లకు అింతరాీ తీయ గుర్ుింపు" ఆలోచనకు ఈ పథకిం 
పోర త్హిసుు ింద్ి.   
 
*  ఎఫ్.ఎస్ట.ఎస్ట.ఏ.ఐ. పరమాణాలు, బరా ిండ్్ నిరా్ణిం, మార కట్ిింగ్ పొ ిందడానికి అసింఘట్తి 
ఎిం.ఎఫ్.ఈ. యూనిట్లల   సాింకేత్రకతను ప ింపొ ింద్చిుకోవలసని అవసరిం ఉింద్ి.  
 
*  ప నై పేరొకనన లక్ష్యయలు సాధిించడానికి గ్ాను 2 లక్షల  ఎిం.ఎఫ్.ఈ. లకు  సహకర్ించడానికి ఒక 
పథకిం పరా రింభిసాు రు  
 
*  పరసుు తిం ఉనన సతక్ష్ ఆహార సింసథలు, ర ైతు ఉతపతుు ల సింసథలు, సాయిం సహాయ బృింద్ాలు, 
సహకార సింసథలకు మదదతు ఇసాు రు  
 
*  కలస్ర్డ ఆధార్త విధానిం (ఉద్ాహరణకు ఉతుర పరద్ేశ్ లో మామిడి, జమూ్ కశీ్ర్డ లో కేసర్డ, 
ఈశానయ పరా ింతిం లో వదెురు ర మ్లు, ఆింధర పరద్ేశ్ లో మిర్చ, తమిళ్నాడు లో కరాప ిండలిం 
మొదల ైనవి) 
 
*  అించనా ఉపయోగ్ాలు: ఆరోగయిం, భ్దరత్ా పరమాణాలు మ రుగవుత్ాయి, చిలల ర మార కట్లల  త్ో 
అనుసింధానిం, ఆద్ాయిం ప ింపొ ిందుతుింద్ి.  
 
*  ఆరోగయిం ప  ై అవగ్ాహన ప రగడింత్ో కొతు  ఎగుమతుల  మార కట్లల  చరేుకోడానికి కూడా ఇద్ి 
సహాయపడుతుతుింద్ి.  
 



 
 

ప్రధానమంత్రర మత్్య సంప్ద యోజన (ప్ీఎంఎంఎస్ వెై) 
ద్ాారా మత్్యకార్ులకు ర్ూ.20,000 కోటలి   

 
మత్య రింగిం విలువ ఆధార్త చరయలలో కీలకమ ైన లోపాల గుర్ుింపు   
 
సముదరింలో చేపలు పట్్డిం, అింతరగతింగ్ా మత్య సింపదను ఉతపత్రు  చయేడింలో సమగా, 
సుసిథరమ ైన, సమి్ళిత అభివృద్ిధ కి  పీఎింఎింఎస్ట వె ై పథకిం తారలో పరా రింభ్ిం  
 
మత్య రింగిం అభివృద్ిధ  కారయకలాపాలకు రూ.11,000 కోట్లల   
 
ఫషి్ిింగ్ హారబరుల , శీతల గ్్డ్ింగులు, మార కట్లల  వింట్ి మౌలిక సదుపాయాలకు రూ. 9,000 కోట్లల  
 
మత్య ఉతపతుు ల ప ింపకింలో ఆధునిక పదధతులు, అలింకార చేపలు, పరయోగశాలల నటె్ వర్డక 
వింట్ ికారయకలాపాలకు ప దదపటీ్ 
 
చపేల వటే్ నిష్ేధ కాలింలో మత్యకారులకు, పడవలకు బీమా సౌకరయిం, ఆర్ధక త్ోడాపట్ల  
 
5 ఏళ్లలో అదనింగ్ా 70 లక్షల ట్నునల చపేల ఉతపత్రు కి ఈ చరయల వలల  అవకాశిం  
 
55 లక్షల మింద్ికి ఉపాధి; ర ట్ి్ ింపు ఎగుమతులు సుమారు రూ.1 లక్ష కోట్లల   
 
ద్వీులు, హిమాలయ పరా ింత రాష్టా్ ా లు, ఈశానయ పరా ింత్ాలు, ఆపేక్ష్ిత జిలాల లప  ైపరత్యేక దృష్ి్  
 



జాతీయ ప్శు వాయధుల నియంత్రణ కార్యకరమం 
 
·         నషేనల్ యానిమల్ డిసజీ్ కింట్రర ల్ పోర గ్ాా మ్ ఫర్డ ఫుట్ అిండ్ 
మౌత్ డసిజీ్ (ఎఫ్.ఎిం.డి) మర్యు బూర స లోల ని మొతుిం 13,343 
కోట్లత్ో పరా రింభిించడిం జరుగుతుింద్ి. 
 
·         ఇద్ి 100 సాతిం పశువులు, గ్దే్ల్ు, మకేలు, గ్ొర ాలు మరయ్ు 
పిందుల (మొతుిం 53 కోట్ల  పశువులు)  పాదిం మర్యు నోట్ి 
వాయధులు (ఎఫ్.ఎిం.డ)ి మరయ్ు బూర స లోల ససి్ట కొరకు వాయకి్నషేన్స ను 
నిరాధ ర్సుు ింద్ి. 
 
·         ఈ రోజు వరకూ 1.5 కోట్ల  ఆవులు మరయ్ు గ్దే్ల్ను ట్ాయగ్ చసేి, 
ట్కీాలు వేయడిం జర్గ్్ింద్.ి 
 
 



ఎం.ఎస్.ఎం.ఈ.లతో సహా వాయపారాలు 

 
 
ప్శుసంవ్ర్ధక ర్ంగం మౌలక సదుపాయయల అభివ్ృద్ ధ   

నిధ  - 15000 కోటి ర్ూపాయలు  
 
*  ద్శేింలోని అనేక పరా ింత్ాలోల  భారీ సాథ యిలో పాల ఉతపత్రుక ిఎకుకవ 
సామరథయిం ఉిండడింత్ో ప ైవైటే్ల ప ట్ల్ బడులకు ఎకుకవ అవకాశిం  
 
 
*  డ్రైీ పరా స సిింగ్ లో ప ైవైటే్ల ప ట్ల్ బడులకు మదదతు లక్షయింగ్ా అదనపు 
విలువ జోడిింపు మర్యు పశువుల మతేకు మౌలిక సదుపాయాల కలపన  
 
 
* 15000 కోట్ల  రూపాయల త్ో పశుసింవరధక రింగిం 
మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ిధ  నిధి ఏరాపట్ల  
 
 
*  ఉతపతుు ల ఎగుమతులకు వీలుగ్ా 
పాల ింట్లల  నలెకొలుపకోడానికి పోర త్ా్హకాలు.   
 



ఔషధ మొకకలు మూలక సాగుకు పోర తా్హం: 
ర్ూ.4000 కోటలి   

 
జాతీయ ఔషధ మొకకల బో రు్  (ఎన్సఎింపిబి) 2.25 లక్షల 
హెకా్ రలలో ఔషధ మొకకల ప ింపకానికి త్ోడాపట్ల  
 
రూ.4,000 కోట్లత్ో రాబో యిే 2 ఏళ్లలో 10 లక్షల హెకా్ రలలో ఔషధ 
మొకకల సాగు  
 
ర తైులకు రూ.5,000 కోట్ల  ఆద్ాయిం ప ర్గ్ ేఅవకాశిం  
 
ఔషధ మొకకలకు పరా ింతీయ మిండడల త్ో అనుసింధానిం  
 
ఎన్సఎింపిబి కిింద గింగ్ా నద్ి తీర పరా ింత్ాలలో ఔషధ మొకకల ప ింపకిం 
ద్ాారా 800 హెకా్ రల అభివృద్ిధ   
 



తేనెటీగల ప్ ంప్కం కార్యకరమయలు – 500 కోటి 
ర్ూపాయలు 

·         త్నేటె్ీగల ప ింపకిం గ్ాా మీణ పరా ింత్ాలకు జీవనోపాధి సహాయక చరయ 
·         పరాగ సింపరకిం ద్ాారా పింట్ల ద్గిుబడి మరయ్ు నాణయతను 
ప ించుతుింద్ి. 
·         త్నేె, మ నైిం వింట్ి ఇతర త్నేటె్గీ ఉతపతుు లను అింద్సిుు ింద్ి. 
పరభ్ుతాిం ద్ీని కోసిం ఒక పథకానిన అమలు చసేుు ింద్ి : 
·         సమగా త్నేటె్గీల ప ింపకిం అభివృద్ిధ  కిేంద్రా లకు సింబధిించి మౌలిక 
సదుపాట్ాల అభివృద్ిధ , సకేరణ, మార కట్ిింగ్ మరయ్ు నిలా కేింద్రా లు, 
పో స్్ట హార ా స్్ట మరయ్ు విలువ జతచసేే సౌకరాయలు మొదల నైవి. 
·         పరమాణాల అమలు మర్యు గుర్ుించదగ్న్ వయవసథను అభివృద్ిధ  
చేయడిం 
·         మహిళ్ల సహకారింత్ో సామరాథ యనిన అభివృద్ిధ  చయేడిం 
·         నాణయమ నై సరకు మర్యు త్నేటె్ీగ ప ింపకిం ద్ారుల అభివృద్ిధ  
2 లక్షల మింద్ి త్నేటె్ీగల ప ింపకిం ద్ారుల ఆధాయానిన ప ించే ద్శిగ్ా 
ఇద్ి సహాయపడుతుింద్ి. అింత్ే గ్ాకుిండా వినియోగ ద్ారులకు 
నాణయమ నై త్నేె లభిసుు ింద్ి. 
 



"టి.ఓ.ప్ల."(టమయట, ఉలిపాయలు, బంగాళాదుంప్లు) నుండ ి 
అనిన ప్ండుి , కూర్గాయలు (టోటల్ ) వ్ర్కు - 500 కోటి ర్ూపాయలు  

 
*  సరఫరా చ్నైుల  ద్బ్బత్రనానయి, ర ైతులు తమ ఉతపతుు లను 
వికాయిించుకోలేక పో తునానరు.  
 
*  పాడ్పోై యిే పిండుల , కూరగ్ాయలను నిరాశా నిసపృహలత్ో   
తకుకవ ధరకు తమ పొ లాల వదద వికాయిించుకోవడానిన అర్కట్ా్ లి  
 
*  ఆపరేషన్స గాీ్న్స్ పథకానిన ట్మాట్, ఉలిలపాయలు, బింగ్ాళాదుింపలు ( ట్ి.ఓ.పి.) 
నుిండి అనిన పిండుల , కూరగ్ాయలకు(ట్రట్ల్) విసు ర్సాు రు  
 
*  ప్థ్కం వివ్రాలు ఇలయ ఉనానయి: 
 
              * మిగులు నుిండి లోట్ల మార కట్ల కు రవాణాప ై 50% రాయితీ  
 
              *  శీతల గ్్డ్ింగులత్ో సహా గ్డ్్ింగులప ై 50% రాయితీ  
 
*  ముిందుగ్ా 6 నలెలు - ఆ తరువాత పొ డిగ్్ించి విసు ర్సాు రు  
 
*  అించనా ఫలిత్ాలు : ర ైతులకు ఉతుమ ధరలు, వయరాథ ల తగ్్గింపు,  
వినియోగద్ారులకు తకుకవ ధరలలో ఉతపతుు లు  
 



పాలన మరియు 
ప్రిపాలనా 
సంసకర్ణలు 



 
 

ర ైత్ులకు  గిటల్ బాటల అయియయలయ మేలయిన ధర్లు  వ్చేేలయ  నితాయవ్సర్ 
వ్సుు వ్ుల చట్ సవ్ర్ణ  

 
తీవర కరువు కాలింలో అమలులోక ివచిచన ఈస ీచట్్ిం,1955 
 
ఆకరషణీయ ప ట్ల్ బడులు, వయవసాయ రింగింలో పో ట్ీతతాిం ద్ాారా 
ర తైులకు మేలయిన గ్ట్్ల్ బాట్ల ధరలు  
 
తృణ ధానాయలు, వింట్ నతనలెు, నతనె గ్్ింజలు, పపుప ధానాయలు, ఉలిల, 
ఆలుగడ్లు వింట్ి వయవసాయ ఉతపతుు లప ై నియింతరణల ఎత్రువతే  
 
జాతీయ విపతుు లు, కరువు సిందరభింలో ధరల ఒకక సార్గ్ా ప రగడిం 
విషయింలో అపరమతుిం; నిలాల పర్మిత్ర విధిింపు  
 
ఈ నిలాల పర్మిత్ర ఆహార పరశ్మాలు, వయవసాథ పతి సామరథయిం ఆధారింగ్ా 
ఎగుమత్రద్ారుల విషయింలో వర్ుించదు  
 
నిత్ాయవసర చట్్ సవరణ చయేనునన పరభ్ుతాిం    
 



ర ైత్ులకు మయర కంటిగ్ ఎంప్లకలు అంద్ ంచడం కోసం వ్యవ్సాయ మయర కటింగ్ 
సంసకర్ణలు 

·         ఎ.పి.ఎిం.సి.లోల  ల ైస న్స్ కలిగ్్ ఉనన వార్కి మాతరమే వయవసాయ ఉతపతుు లను 
అమ్డానిక ర ైతులు కట్ల్ బడి ఉనానరు. 
 
·         ఏ పార్శాామిక ఉతపత్రు  అమ్కానికి అలాింట్ి పర్మిత్ర లేదు. 
 
·         ఫలితింగ్ా వయవసాయ ఉతపత్రు  సాఫీ పరవాహిం అింతరాలు  
ఏరపడుతునానయి మర్యు మార కట్, సరఫరా గ్ొలుసు విషయింలో విభ్జన 
ఏరపడుత్ోింద్ి. 
 
·         ర ైతులకు తకుకవ ధర లభిసోు ింద్ి. 
 
వారికి ఈ కిరంద్ వి అంద్ చడం కోసం కేందర చట్ం ర్ూపొ ంద్ సుు ంద్ . 

 
·         మించి ధరలకు ఉతపతుు లను వికయాిించేిందుకు ర ైతుకు ఎింపిక చేసుకునే 
అవకాసిం 
·         అవరోధాలు లేని అింతరాష్ ావాయపారిం 
·         వయవసాయ ఉతపతుు ల ఈ – ట్రరడిింగ్ కోసిం ఫేరమ్ వర్డక. 
 



వ్యవ్సాయ ఉత్పత్రు  ధర్ మరియు నాణయత్ హామీ 
 

·         పింట్ వసేే సమయింలో పింట్ల ధరలను అించనా వయేడానికి 
ర తైులకు అమలు చేయగల పరా మాణకి విధానిం లేదు. 
 
·         వయవసాయిం రింగింలో కావలసని అింద్చిేిందుకు మర్యు 
త్ల్ుసుకోవడానికి ప ైవైటే్ రింగ ప ట్ల్ బడులు అడు్ పడుతూ 
వసుు నానయి. 
 
·         ర తైులను పరా స సర్డ్, అగ్్ాగ్టే్ర్డ్, ప దద  రట్్ లైర్డ్, ఎగుమత్ర 
ద్ారులత్ో నిమగనిం చయేడానికి వీలుగ్ా నాయయమ ైన మర్యు 
పారదరశక పదధత్రలో సౌకరయవింతమ నై చట్్ిం ఏరాపట్ల. 
 
·         ర తైులకు రస్్టక తగ్్గించడిం, హామీ రాబడ ిమర్యు నాణయత్ా 
పరమాణీకరణ పేరమ్ వర్డక లో సమగా అింతరాభగింగ్ా ఉింట్ాయి. 
 
 



ధనయవాద్ాలు  


