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భూమిలేని వ్యవ్సాయ కూలిని నేను 

వ్యవ్సాయానికి తలెంగాణ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ప్రా ధానయత్ దేశంలో ఎవ్రూ ఇవ్వడం లేదు 

తెలంగాణలో వ్యవ్సాయానికి మంచ్చ రోజులు వ్చ్ాియి 

తెలంగాణ ర ైత్ు రాజు కానునాాడు 

చదువ్ుకుననాళ్లు  కూడా వ్యవ్సాయం వ ైప్ు వ్స్ుు నాారు 

వ్యవ్సాయ ఆధునిక యంతరా ల ఎగజిబిషన్ జిలాు  క ందార లోు  ఏరాాటు చ్యేాలి 

ర ైత్ులు మరజంత్ ఆధునిక ప్దదత్ులు ప్ాట ంచ్చ వ్యవ్సాయం చ్యేాలి 

ర ైత్ుల స్మావేశంలో ఉప్ముఖ్యమంత్రర, విదాయశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహరజ 

గత్ ప్రభుతావల నిరుక్ష్యం వ్లేు  ర ైత్ులు ఆత్మహత్యలుచ్ేస్ుకునాారు 

ప్ంట పెటుు బడ ిఇచ్చిన ప్రభుత్వం ప్రప్ంచంలో తలెంగాణ ఒకకటే 

ర ైత్ులకు జీవిత్బీమా ప్థకం కూడా అమలు చ్సే్ుు నా ప్రభుత్వం మనదే 

వ్యవ్సాయ ఖ్రుి త్గజగంచడం కోస్మ ేయంత్రరకరణను ప్రర త్సహిస్ుు నాాం 

వ్యవ్సాయ శాఖ్ మంత్రర ప్ర చ్ారం శీ్రనివాస్ర డిి  

 



వ్రంగల్, ఆగస్ుు  10 : తెలంగాణలో వ్యవ్సాయానికి మంచ్చ రోజులు వ్చ్ాియని, ర ైత్ు 

రాజు కానునాాడని ఉప్ ముఖ్యమంత్రర, విదాయశాఖ్ మంత్రర కడయిం శీ్రహరజ అనాారు. దేశంలో 

వ్యవ్సాయానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇస్ుు నా ప్రర తాసహకాలు, పెటుు బడులు, ప్రా ధానయత్ మర  

రాషు రం ఇవ్వడం లేదనాారు. ప్రభుత్వం వ్యవ్సాయానికి ఇస్ుు నా ప్రర తాసహం వ్లు  

చదువ్ుకునా యువ్త్ కూడా వ్వవ్సాయం వ ైప్ు వ్స్ుు నాారని చ్పె్ాారు. త్నకు భూమి 

లేకునాా వ్యవ్సాయ కూలిగా వ్యవ్సాయం గురజంచ్చ అనిా తెలుస్నాారు. త్న చ్చనాప్ుాడు 

వ్యవ్సాయ కూలీగా పొ్ లంలో ప్నిచ్ేస ంద ి గురుు  చ్సే్ుకునాారు. వ్రంగల్ జిలాు  వ్యవ్సాయ 

సాా నిక ప్రజశోధన సాా నంలో ఏరాాటుచ్సే న ర ైత్ుల ముఖ్ాముఖి స్మావేశంలో ఉప్ 

ముఖ్యమంత్రర కడయిం శీ్రహరజ, వ్యవ్సాయ శాఖ్ మంత్రర ప్ర చ్ారం శీ్రనివాస్ర డిి , అగోీ స్ చ్ెైరమన్ 

లింగంప్లిు కిషన్ రావ్ు, ఎమమమలేయ అరూరజ రమేష్, జిలాు  ర ైత్ు స్మనవయ స్మిత్ర 

అధయక్షురాలు లలితా యాదవ్ త్దతి్రులు ప్ాలగగ నాారు.  

 వ్యవ్సాయంలో ఆధునిక యంతరా లను తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రర త్సహిసరు ందని, భారీ 

ఎత్ుు న రాయిత్రలు కలిాసరు ందని ఉప్ ముఖ్యమంత్రర కడయిం శీ్రహరజ తెలిప్ారు. అయితే ఈ 

ఆధునిక యంతరా లను ఆయా కంపెనీలతో మాటాు డి తలెంగాణలోని ఉమమడి జిలాు  క ందార లోు  

ఎగజిబిషనుు  పటె ు ంచ్ాలని కోరారు. దీనివ్లు  గాీ మీణ ర ైతాంగానికి కూడా యంతార ల గురజంచ్చ 

అవ్గాహన వ్స్ుు ందని చ్ెప్ాారు. అదేవిధంగా ర ైత్ులు వినియోగజస్ుు నా ఆధునిక యంతరా ల 

కంపెనీలు వారజ స్రీవస్ు సెంటరును కనీస్ం జిలాు క ందార లోు న ైనా ఏరాాటు చ్యేాలని కోరారు. 

వ్యవ్సాయంలో కొత్ు  యంతరా లు త్రస్ుకొచ్చినప్ుాడు కంపెనీలే స్వయంగా ర ైత్ులకు వాట  

అవ్గాహన కలిాంచ్ ేబాధయత్ త్రస్ుకోవాలనాారు.  



గత్ ప్రభుతావలు వ్యవ్సాయంపె ై చ్సే న నిరుక్ష్యం వ్లు  ర ైత్ులు ఆత్మలు చంప్ుకుని, 

అప్ుాల ప్ాల ై ఆత్మహత్యలు చ్సే్ుకునాారని వ్యవ్సాయశాఖ్ మంత్రర ప్ర చ్ారం శీ్రనివాస్ర డిి  

అనాారు. ముఖ్యమంత్రర క స ఆర్ ఇద ి చూస  వ్యవ్సాయానిా ప్ండగ చ్యేాలని, ర ైత్ును 

ఆదుకోవాలని నిరణయించుకునాారు. ట ఆర్ఎస్ మేనిఫెసరు  కమిట ీచ్ెైరమన్ గా కడియం శీ్రహరజని 

పెట ు  ర ైత్ుల అప్ుాలను మాఫచ చ్యేాలని చ్పె్ాారు. ఇందుకోస్ం దశేంలో ఏ ఏ రాష్టాు ర లోు  

ర ైత్ులకు స్గటున ఎంత్ అప్ుా ఉందో ఈ కమిట ీఅధయయనం చ్ేస ంది. ఆంధరప్రదేశ్ లో ర ైత్ుకు 

స్గటున 2లక్ష్ల 25వలే రూప్ాయలు, చత్రుస్ ఘడ్ లో 18వేల రూప్ాయలు, మహారాషు రలో 

లక్షా 80వేలు, ఉత్ుర్ ప్రదేశ్ లో 80వలే రూప్ాయలు, తెలంగాణలో 95వేల రూప్ాయలు 

ఉనాాయని తేలింది. అందుక  మేనిఫసెరు లో లక్ష్ రూప్ాయల వ్రకు మాఫచ చ్యేాలని 

నిరణయించ్ారనాారు. దనీికోస్ం రజజర్వ బాయంక్ ను ఆశయీించ్ామని, క ందర ప్రభుతావనిా 

కోరామని ర ైత్ులకు అప్ుాలు మాఫచ చ్యేడంలో స్హకరజంచ్ాలని అడిగజత ే ఎవ్రూ 

స్ాందించలేదనాారు. అయినా తెలంగాణ ప్రభుత్వమే నాలుగు విడత్లుగా ర ైత్ు రుణానిా 

మాఫచ చ్ేస ందనాారు.  

ర ైత్ు రుణమాఫచతో ప్ాటు ర ైత్ులకు పెటుు బడి దొరకడం లేదని గురజుంచ్చన మనస్ునా 

మారాజు మన ముఖ్యమంత్రర ఎకరాకు 8000 రూప్ాయలను పటెుు బడిగా ఇవావలని 

నిరణయించ్ారని మంత్రర ప్ర చ్ారం తెలిప్ారు. ప్రప్ంచంలో ర ైత్ుకు ముందస్ుు  పటెుు బడి ఇచ్చిన 

రాషు రంగానీ, దేశంగానీ తెలంగాణ త్ప్ా మరొకట  లేదనాారు. ఇదే కాకుండా ర ైత్ుకు ప్రమాదం 

జరజగజతే ఆయన కుటుంబం రోడుి న ప్డకుండా ఉండాలని ర ైత్ుజీవిత్బీమా చ్దేాద మని 

నిరణయించ్ారని, అందులో భాగంగానే నేడు ర ైత్ులకు ఈ ప్తరా లు ఇస్ుు నాామనాారు. 

ర ైత్ులకు ప్రమాద కలిాంచడం పదెద  ఖ్రుి కాదుకానీ, జీవిత్ బీమా కు ఎకుకవ్ పచరమియం 



చ్ెలిుంచ్ాలిస వ్స్ుు ందనాారు. ప్రస్ుు త్ం ఒకోక ర ైత్ుకు 2271 రూప్ాయల పచరమియం చ్ెలిుంచ్చ 

ఐదు లక్ష్ల రూప్ాయల బీమాను కలిాంచ్ారనాారు. దేశంలో కూడా ఏ ఒకక రాషు రంగానీ, 

ప్రభుత్వంగానీ ర ైత్ుకు జీవిత్బీమా కలిాంచలేదని, అది క స ఆర్ ప్ాలనలోన ే

సాధయమమ ందనాారు. ఆగస్ుు  14వ్ తేద ీ రాత్రర నుంచ్చ ఈ జీవిత్బీమా అమలులోకి 

వ్స్ుు ందనాారు.  

రాబో యిే కాలంలో వ్యవ్సాయ కూలీలు దొరజక  ప్రజస ాత్ర లేదని, అదేస్మయంలో 

వ్యవ్సాయ ఖ్రుి త్గజగంచడంలో భాగంగా ఆధునికయంతరా లతో వ్యవ్సాయం చ్యేాలని స ఎం 

క స ఆర్ నిరణయించ్ారని మంత్రర ప్ర చ్ారం తెలిప్ారు. దీనిలో భాగంగానే ఆధునికయంతరా లపెై పెదద  

ఎత్ుు న రాయిత్రలు కలిాంచ్చ వ్యవ్సాయ యంత్రరకరణను ప్రర త్సహిస్ుు నాారని చ్పె్ాారు.  

ర ైత్ులతో ముఖ్ాముఖి స్మావేశానికి ముందు ప్రా ంత్రయ వ్యవ్సాయ ప్రజశోధనా 

సాా నంలో నాటుు  వేస ేవివిధ కంపెనీల యంతరా లను మంత్ుర లు ప్రజశ్రలించ్ారు. వాట  వివ్రాలు 

తెలుస్ుకునాారు. ర ైత్ులను యంతరా ల వినియోగం గురజంచ్చ విచ్ారణ చ్శేారు.  
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