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 ర ైతుబీమా పథకాన్ని వరంగల్ లో ప్ాారంభంచిన ఉప ముఖ్యమంత్ర ాకడయిం శీ్రహరి 

 ర ైతులకు బీమా బ ండ్ల  పంపిణ ీ

 ర ైతును రాజు చేయాలని సఎిం కేసిఆర్ సంకలపంలో భ గమే ఈ ర ైతు బీమా 

 సిఎం కేసఆిర్ ప్ాలన గురించి పధాాన్న, రాష్్టరపత్ర కొన్నయాడ్ుతున్ాిరు 

 సంక్షేమ, అభవృద్ధి  పథకాలోల  ద్ేశం మొతతం న్ేడ్ు తెలంగాణవ పైు చూస్త ంద్ధ 

 ర ైతుకు పటె్ట్ బడి కోసం ర ైతుబంధు క ంద ఏట్  రూ.12వేల కోట్టల  ఖ్రుు 

 రూ.800 కోట్ల   నీట్తిీరువా బకాయిలు రదుు ..ఇకపెై తీరువా లేదు 

 ర ైతుకు 24 గంట్ల ఉచిత న్ాణయమ నై విదుయత్ తెలంగాణలోన్ ేసాధయమ ంైద్ధ 

 ఎరువులు, వితతన్ాలకు ఏన్ాడ్ు కొరత లేకుండా చేసిన ఘనత సిఎం కేసఆిర్ ద్ధ 

 కళ్యయణలక్షమీ పథకం క ంద ఆడ్పిలల  పెళ్లలక  1,00,116 రూప్ాయలిసుత ని ఏక ైక పభాుతవం 

 పేద్ధంట్ ిమహిళ గరభం ద్ాలిసేత  12వలే రూప్ాయలు, కేసిఆర్ క ట్ ఇసుత న్ాిం 

 పాజల సంతోష్టం కోసం పన్నచేసుత ని కేసిఆర్ పభాుతావన్ని న్నండ్ు మనసుతో ద్విించాలి 

 ర ైతుబీమా పథకం ప్ాారంభోతసవంలో ఉప ముఖ్యమంత్రా కడయిం శీ్రహరి  
 

వరంగల్, ఆగసు్  06: వయవసాయాన్ని పండ్గ చయేాలి, ర ైతును రాజు చేయాలని 

సంకలపంతో సిఎం కేసఆిర్ గత న్ాలుగేళలలో అన్ేక ర ైతు సంక్షేమ, అభవృద్ధి  కారయకీమాలు 

అమలు చసేుత న్ాిరన్న, వాట్ ి ఫలితాలు ర ైతులకు అందుతున్ాియన్న ఉప ముఖ్యమంత్రా, 



విద్ాయశాఖ్ మంత్రా కడయిం శీ్రహరి అన్ాిరు. ర ైతు సంక్షేమం కోసం అమలు చసేుత ని వివిధ 

పథకాలు న్ేడ్ు ద్ేశం దృష్ి్న్న తెలంగాణ వ పైు ఆకరిిసుత న్ాియన్ాిరు. వరంగల్ రూరల్ జిలాల , 

దుగ్గ ండి మండ్లం, త్రమీంపేట్ గాీ మంలో ర ైతుబీమా పథకాన్ని ప్ాారంభంచి, ర ైతులకు బీమా 

బ ండ్లను ఉప ముఖ్యమంత్రా కడియం శీ్రహరి అంద్ధంచారు. ఈ సందరబంగా ఏరాపట్ట చసేిన 

సమావేశంలో ఆయన మాట్ ల డారు.  

 60 సంవతసరాల ప్్ రాట్ ల ఫలితంగా, అమరుల తాయగాల ఫలితంగా, సిఎం కేసిఆర్ 

న్ాయకతవంలో సాధధంచుకుని తెలంగాణలో ఇచిున హామీలను న్ రవేరుసూత  పాజలంతా 

సంతోష్టంగా ఉండేలా సిఎం కేసిఆర్ ప్ాలన కొనసాగుతోందన్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ా కడియం 

శీ్రహరి అన్ాిరు. న్ాడ్ు తెలంగాణ ఉదయమంలో తెలంగాణ ఎందుకోసం కావాలన్న చపె్ాపమో, 

న్ేడ్ు తలెంగాణ వచాుక వాట్న్నింట్ిన్న చేతలోల  చేసి చూపుతుని పాభుతవం ఇద్ధ అన్ాిరు. 

న్ాడ్ు కర ంట్ట కోసం గోస పడాా మన్న, ర ైతులు కరువుతో, కర ంట్ట లేక, వితతన్ాలు-ఎరువులు 

అందక ఆతీహతయలు చేసుకున్ాిరన్న గురుత  చేసుకున్ాిరు. తెలంగాణ వచిున తరావత 

వయవసాయాన్నక  24 గంట్ల ఉచిత న్ాణయమ నై విదుయత్ ను అంద్ధసుత ని ఏక ైక పాభుతవం 

ద్ేశంలో తెలంగాణ ఒకకట్ే అన్ాిరు. ఇద్ధ కేసిఆర్ ప్ాలనలోన్ే సాధయమ ైందన్ాిరు.  

 గత న్ాలుగు సంవతసరాలలో ఏ ఒకక ర ైతు కూడా ఎరువులు-వితతన్ాల కోసం రోడెా క కన 

పరిసిిత్ర లేదన్ాిరు. సకాలంలో ర ైతులకు కావలిసన వితతన్ాలు-ఎరువులను అంచన్ా వసే ి

వాట్ిన్న అందుబ ట్టలో ఉంచుతున్ాిమన్ాిరు.  

 తెలంగాణలో ర ైతు పంట్ పండించిన తరావత అమీడాన్నక  వ ళ్తత  గిట్ట్ బ ట్ట ధర 

లేకప్్యిన్ా...ద్ాన్నన్న న్నలవచేసుకున్ే పరిసిిత్ర ఉండ్నందున అడిగిన ధరకు అముీకోవాలిస 

వచేుదన్న ఉప ముఖ్యమంత్రా కడయిం శీ్రహరి అన్ాిరు. న్ేడ్ు అలాంట్ ిపరిసిిత్ర ఉండ్కూడ్దన్న 



1000 కోట్ల  రూప్ాయలతో తెలంగాణ వాయపత ంగా పాత్ర మండ్లాన్నక  ఒక గోద్ాం చ్పుపన 

మొతతంగా 21 లక్షల మ ట్ిాక్ ట్నుిల సామరియంతో గోద్ాములను న్నరిీంచుకున్ాిమన్ాిరు. 

పండించిన పంట్కు గిట్ట్ బ ట్ట ధర లేకప్్ తే ఈ గోద్ాములలో న్నలవ చసేుకుంట్ే, ఆ పంట్పె ై

రుణాన్ని కూడా కలిపంచ ేఅవకాశం న్ేడ్ు ర ైతుకు ఉందన్న చపె్ాపరు.  

 గతంలో వయవసాయాన్నక  నీరు వాడిత ే నీట్తిీరువా వసూలు చేశారన్న, ర ైతుకు 

తెలంగాణలో ఇక ఈ పరిసిిత్ర ఉండ్వదున్న ఆలోచించిన సఎిం కేసిఆర్ 800 కోట్ల  రూప్ాయల 

నీట్ి తీరువా బకాయిలను రదుు  చేశారన్న ఉప ముఖ్యమంత్రా కడయిం శీ్రహరి తెలిప్ారు. 

బకాయిలు రదుు  చయేడ్మే కాకుండా నీట్ి తీరువాలుండ్వన్న పాకట్ించిన ఘనత కూడా సఎిం 

కేసిఆర్ ద్ేనన్న చపె్ాపరు.  

 వయవసాయం చసేుకున్ే ర ైతు రోహణిి కార త వచిుందంట్ే పంట్ పెట్ట్ బడి కోసం అకకడా, 

ఇకకడా పరుగ త్రత  అపుపలు చయేడ్ం చూసని సిఎం కేసిఆర్, ర ైతును ఈ పరసిిిత్ర నుంచి 

బయట్కు తీసుకొచేుందుకు ర ైతు బంధు పథకాన్ని తీసుకొచాురన్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ా

కడియం శీ్రహరి అన్ాిరు. ఈ పథకం క ంద ఏట్  12వేల కోట్ల  రూప్ాయలను ఖ్రుు 

చేసుత న్ాిరన్ాిరు. పాత్ర పంట్కు ఎకరాకు 4వేల రూప్ాయల చ్పుపన ఏడాద్ధక  ర ండ్ు 

పంట్లకు పతా్ర ఎకరాకు 8000 రూప్ాయలను ర ైతుకు అంద్ధసుత ని ఏక ైక పాభుతవం కూడా 

ద్ేశంలో తెలంగాణ ఒకకట్ేనన్ాిరు.  

 ర ైతుల భూముల రికారుా లు సరిగా లేకప్్ వడ్ం వలల  వారిక  రుణాలు రాకుండా, వాట్పిెై 

హకుకలు లేకుండా ఇబబంద్ధ పడ్ుతున్ాిరన్న, భూ రికారుా లు పాక్షాళన విజయవంతంగా సిఎం 

కేసిఆర్ చయేించారన్ాిరు. ద్ిన్నవలల  ర ైతులకు భూమి పట్ ్ ద్ారు ప్ాస్ పుసతకాలు అంద్ాయన్న, 



సాద్ా బ నై్ామాలు కూడా కీమబద్ిు కరణ జరిగాయన్న, భూవివాద్ాలకు పరిష్ాకరం లభంచిందన్న 

తెలిప్ారు.  

 దురదృష్్టవశాతుత  ర ైతు చన్నప్్ తే ఆయన కుట్టంబం రోడ్ుా న పడ్కూడ్దని గ్పప 

ఉద్ేుశయంతో సఎిం కేసిఆర్ ర ైతు బీమా పథకాన్నక  శీ్రకారం చుట్ ్ రన్న ఉప ముఖ్యమంత్ర ాకడయిం 

శీ్రహరి అన్ాిరు. భూరికారుా ల పాక్షాళన ద్ావరా పట్ ్ ద్ారు ప్ాస్ పుసతకాలుని పాత్ర ర ైతుకు 

న్ేడ్ు ర ైతు బీమా పథకం వరితసుత ందన్ాిరు. ఎకరం భూమి ఉని ర ైతు నుంచి వంద 

ఎకరాలుని ర ైతుకు కూడా ఒకే రకమ ైన బీమా ఉంట్టందన్ాిరు. ఒకోక ర ైతు కోసం తెలంగాణ 

పాభుతవం 2271 రూప్ాయలను పరామియంగా చెలిలంచి, 5 లక్షల రూప్ాయలను బీమాగా 

అంద్ధసుత ందన్ాిరు. ఈ బీమాపథకం క ంద న్ేడ్ు ర ైతులకు బ ండ్లను అంద్ధంచడ్ం సంతోష్టంగా 

ఉందన్ాిరు.  

 తెలంగాణలో పదే్ధంట్ ిఆడ్పిలల కు పెళ్లల జరిగిత ేతలిలదండ్ుాలకు ఆ పెళ్లల భ రం కాకూడ్దన్న 

కళ్యయణలక్షమీ క ంద మొదట్లల  50వేల రూప్ాయలను, తరావత 75వేల రూప్ాయలను ఇచిున 

తెలంగాణ పాభుతవం ఏపిలా్ 1, 2018 నుంచి 1,00,116 రూప్ాయలను అంద్ధస్త ందన్ాిరు.  

 తెలంగాణలో పదే్ధంట్ి మహిళ గరభం ద్ాలిున తరావత ఆరిిక స్త మత లేకప్్ వడ్ం వలల  

పాసవం వరకు కూడా కూలిక  వ ళ్యల లిసన పరిసిిత్ర ఉందన్న గమన్నంచిన సఎిం కేసిఆర్, తలెంగాణ 

ఆడ్పడ్చులకు అలాంట్ ిబ ధ ఉండొదున్న పాసవాన్నక  మూడ్ు న్ లల ముందు, పసావం తరావత 

కూడా మూడ్ు న్ లల ప్ాట్ట న్ లకు 2000 చ్పుపన 12వేల రూప్ాయలు ఇసుత న్ాిరన్న ఉప 

ముఖ్యమంత్ర ా కడయిం శీ్రహరి తెలిప్ారు. ద్ంితో ప్ాట్ట తలిల, బిడా్లకు కావలిసన అన్ని 

వసుత వులతో కేసిఆర్ క ట్ అంద్ధసుత న్ాిరన్ాిరు. పాసవాన్నక  ముందు కాల్ చేసేత  ఏసర 



వాహనంలో పాభుతవ దవాఖ్ాన్ాకు తీసుక ళ్లల , బిడా్ పుట్ి్న తరావత మళ్లల అద్ ేఏసర వాహనంలో 

ఇంట్ి దగగర ద్ధంచుతుని ఏక ైక సంక్షేమ పభాుతవం తెలంగాణ మాతామనేన్న చపె్ాపరు.  

 ఇలా అన్ేక సంక్షేమ, అభవృద్ధి  కారయకీమాలు అమలు చసేుత ని తలెంగాణ 

పాభుతావన్ని, కేసిఆర్ ప్ాలనను ఈ పాజలు న్నండ్ు మనసుతో ఆశ్రరవద్ధంచాలన్న కోరారు.  

 ర ైతుబీమా పథకాన్నక  ముందు గాీ మంలో ఏరాపట్ట చేసని హరితహారం కారయకీమంలో 

మొకకలు న్ాట్ రు.  

 ఈ కారయకీమంలో సవిిల్ సపెలల  కారోపరేష్టన్ చెైరీన్ పెద్ధు  సుదరశన్ ర డిా , ఆగోీ స్ చెైరీన్ 

లింగంపలిల క ష్టన్ రావు, జడమప చెైర్ పరసన్ గదుల పదీ, వరంగల్ రూరల్ కలెక్ర్ హరిత, సాి న్నక 

న్ేతలు, అధధకారులు ప్ాలగగ న్ాిరు.  
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