
వ్య వ్సాయ యాంత్రీకరణ - 2019-20 

 
 వ్య వ్సాయ యాంత్రీకరణ వ్య వ్సాయ కారయ కలాపాలలో సమయస్ఫూ ర్తనిి సాధాంచడాం 

దా్వ రా వ్య వ్సాయాంలో ఉత్ప త్త,ి ఉత్పప దకత్ మర్తయు లాభద్వయకత్ను పాంచడాంలో 

సహాయపడుతాంది. ఇనుప ట్లను మీట్ర్తాంగ్ మర్తయు ప్ల లమెం ాంలల  ఖచి్చ త్త్ా ాం 

ీసుకురావ్డాం, అాందుబాటులో ఉన్న  ఇనుప ట్ న్షా్టలను త్గ్ గాంచడాం, ఖరీదైన్ ఇనుప ట్ల 

వినియోగాం సామరాయ య నిన  పాంచడాం (విత్ని్ాం, రసాయన్, ఎరువులు, నీటిపారుదల, నీరు 

మొదలైన్వి), ఉత్ప త్త ివ్య యనిన  త్గ్ గాంచడాం, లాభద్వయకత్ మర్తయు నిరా హణ వ్య యాంలో 

పోటీత్తా్ప నిన  పాంచడాం. గుణాత్ెం క మర్తయు పర్తమాణాత్ెం క న్షా్టల నుాండి ఉత్ప త్త ి

మర్తయు ఉపఉత్ప తిల పర్తరక్షణకు కూడా ఇది సహాయపడుతాంది; వ్య వ్సాయ ఉత్ప తిల 

నుాండి అదన్పు ఆద్వయాం మర్తయు ఉపాధ కలప న్ కోసాం విలువ్ చేర్తక మర్తయు వ్య వ్సాయ 

త్రపామసాంగ్ సాంసయల ప్లసాయ పన్ను అనుమత్తసిుాంది. 

 

 తెలాంగాణలో, వ్య వ్సాయాంలో యాంత్రీకరణ యొకక  గణనీయమైన్ పురోగత్త ఉాంది; 

అయిన్పప టికీ, ద్వని వ్యయ ప్త ిచాలా అసమాన్ాంగా ఉాంది. వ్య వ్సాయ యాంత్రీకరణలో కొనిన  

త్రపారాంభ సమసయ లు వ్య వ్సాయ హోల్డాంగ్్  యొకక  చ్చన్న  మర్తయు చెలాల చెదురైన్ 

పర్తమాణాం, ఆర్త యకాంగా సవ్యలు చేయబడిన్ రైతలు, ఉపాాంత్ రైతలలో అవ్గాహన్ 

లేకపోవ్డాం. రైతలకు వ్యర్త అవ్సరాలకు త్గ్న్ వ్య వ్సాయ పనిముట్లను సేకర్తాంచడాంలో 

సబ్స్ డీ ఇవ్ా డాం దా్వ రా ఆర్త యక సహాయనిన  విసరి్తాంచడాం దా్వ రా వ్య వ్సాయ 

యాంత్రీకరణపై నిరాంత్ర దృష్ట ాసార్తాంచ్చ ఈ సమసయ లోల  ఎకుక వ్ భాగాం మన్ రాష్ట్ాాంలో 

పర్త్క ర్తాంచబడాడయి. 

 

 రాష్ట్ాాం ఏరప డిన్పప టి నుాండి తెలాంగాణ త్రపభుత్ా ాం త్రపాధాన్య త్పై యాంత్రత్తకీకరణను 

త్రపోత్్ హిసి్ాంది. 

 

 వివిధ వ్య వ్సాయ యాంత్రత్పలను సరఫరా చేయడాం / అమలు చేయడాం యొకక  

లక్ష్యయ లు త్రరాంది విధాంగా ఉన్నన యి: 

  

• వివిధ వ్య వ్సాయ కారయ కలాపాలతో సాంబాంధాం ఉన్న  మతిపద్వరాయల త్గ్ గాంపును 

నిరాార్తసిుాంది 

• రైతల సామరాయ య నిన  మెరుగుపరచాండి 

• త్రపత్త త్రగామాంలో యాంత్రీకరణ ఉనిరని అాందుబాటులో ఉాంచడాం. 

• రాష్ట్ాాంలో పాండిాంచే త్రపధాన్ పాంట్లకు సాగు వ్య యనిన  త్గ్ గాంచడాం 

• త్రగామాలోల  అధక వ్య య యాంత్రత్పలతో సహెచప్లసలను ప్లసాయ ప్తాంచడాం వ్లల 

రైతలాందర్తకీ రరాయి త్రపాత్తపదికన్ వ్య వ్సాయ యాంత్రీకరణ సేవ్ మర్తయు 

త్రగాాంపాంచాయీ నిర ణయిాంచ్చన్ అదె్ద ఛారీలీు లభిసిాయి. 

• సహెచప్లసల ప్లసాయ పన్ దా్వ రా త్రగామీణ యువ్త్కు ఉపాధ కలప న్. 

 

 

 



వ్య వ్సాయ యాంత్రీకరణ - 2019-20 లో ఈ త్రరాంది మూడు పథకాల రాంద అమలు 

చేయబడుతోాంది. 

 

ఎన్ఎస్పి కాంద 2019-20 కార్యయ చరణ త్రరణాళికలో త్రరతిపాదిత భాగాలు:- 

 

వివిధ వ్య వ్సాయ పనిముటుల / యాంత్రత్పలను సరఫరా చేయడానిర 

త్రపత్తపాదిాంచబడిాంది, అన్గా యనిమల్ త్రడాన్ ఇాంప్తలమెాంట్్ , త్రాకరా్ త్రడాన్ 

ఇాంప్తలమెాంట్్ , హై కాస్ట ామెష్టన్రీ, మినీ త్రాకరాుల, పోస్ట ాహారా్వ స్ట ాఎరా పెం ాంట్, ప్లపాల ాంట్ 

త్రొటెక్షన్ ఎరా పెం ాంట్, ఇాంట్ర్ప్లకల్వాే్న్ ఎరా పప్లమెాంట్, హెచప్లడిప్తఇ ారాప ల్న్్  

మర్తయు వ్ర్త భూమి త్యరీ కోసాం కసమా్ హైర్తాంగ్ మాంట్ర ల ఏరాప టు, వ్ర్తలో మార్తప డి 

చేసేవ్యరు, ష్టై లాయ ాండ్ పాయ కేజీ మర్తయు హారా్వ సాాంగ్ పాయ కేజీల కోసాం కసమా్ నియమక 

కేాంత్రద్వలు. 

 

ఆర్ కె వి వై కాంద 2019-20 కార్యయ చరణ త్రరణాళికలో త్రరతిపాదిత భాగాలు:- 

 

 వ్ర్త భూమి త్యరీర అనుకూల నియమక కేాంత్రద్వలు, వ్ర్తలో మార్తప డి చేసేవ్యరు, ొ డి 

భూమి పాయ కేజీ మర్తయు హారా్వ సాాంగ్ పాయ కేజీల కోసాం కసమా్ నియమక కేాంత్రద్వలు, హై 

టెకాన లజీ మెష్టన్రీ, పోస్ట ాహారా్వ స్ట ా ఎరా పెం ాంట్, ప్తప్త ఎరా పెం ాంట్, త్రాకరా్ త్రడా మర్తయు 

యనిమల్ త్రడాన్ ఎరా పెం ాంట్ ఏరాప టు చేయలని త్రపత్తపాదిాంచబడిాంది. 

 

ఎస ఎాం ఏ ఎాం కాంద 2019-20 కార్యయ చరణ త్రరణాళికలో త్రరతిపాదిత భాగాలు:- 

 

 మినీ త్రాకరాుల, పవ్ర్ టిలలరుల, త్రాకరా్ త్రడాన్ ఇాంప్తలమెాంట్్ , ప్లపాల ాంట్ త్రొటెక్షన్ 

ఎరా పెం ాంట్ మర్తయు పోస్ట ా హారా్వ స్ట ా ఎరా పెం ాంట్లను సరఫరా చేయడానిర 

త్రపత్తపాదిాంచబడిాంది మర్తయు రైతలకు శిక్షణలు మర్తయు త్రపదరశ న్లను 

నిరా హిాంచడానిర కూడా త్రపత్తపాదిాంచబడిాంది. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



వ్య వ్సాయ యాంత్రీకరణ - 2019-20 సాంవ్తస ర్యనిక  

త్రరతిపాదిత కార్యయ చరణ త్రరణాళిక 

2019-20 

రథకాం పేరు భౌతిక (సాంఖ్య లలో) ఆర్థకి (లక్షలోో) 

ఎన ఎస పి 666458 
60030.00 

 

ఎస ఎాం ఏ ఎాం 113652 
34817.00 

 

ఆర్ కె వి వై 30497 
12000.00 

 

మొతతాం 810607 106847.00 

 

ఎన్ఎస్పి కాంద 2019-20 కార్యయ చరణ త్రరణాళికలో త్రరతిపాదిత భాగాలు:- 

 

కసమా్ నియమక కేాంత్రద్వలు: 7781 

ారాప ల్న్్ : 465338 

 

ఆర్ కె వి వై కాంద 2019-20 కార్యయ చరణ త్రరణాళికలో త్రరతిపాదిత భాగాలు:- 

 

కసమా్ నియమక కేాంత్రద్వలు (అనీన ), 

హై టెకాన లజీ యాంత్రత్పలు, 

  పోస్ట ాహారా్వ స్ట ాఎరా పెం ాంట్, 

ప్తప్త సామత్రగ్, 

త్రాకరా్ త్రడా మర్తయు 

యనిమల్ త్రడాన్ పనిముటుల 

 

ఎస ఎాం ఏ ఎాం కాంద 2019-20 కార్యయ చరణ త్రరణాళికలో త్రరతిపాదిత భాగాలు:- 

త్రాకరా్ త్రడా చేసన్ పనిముటుల, 

మినీ త్రాకరాుల, 

ప్తప్త సామత్రగ్, 

పోస్ట ాహారా్వ స్ట ాఎరా పెం ాంట్ 

 


