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@సూర్యాప్టే జిల్లీ  సూర్యాప్ేట మండల్ం ఇమలంప్ేట న ండి  

సూర్యాప్టే జిల్లీ  సూర్యాప్ేట మండల్ం ఇమలంప్టే గ్యా మంల్ో ర్ెైతు భీమల పధకయన్ని ప్యారంభంచిన మంత్ర ాజగదీష్ ర్డెిి , 

ప్యల్గొ ని జిల్లీ  కల్ెకటర్ కే. స ర్ంేద్ ామోహాన్, ఏ యం స ిచయెిరమన్ వ ై. వ ంకటేశ్వరలీ , యం ప్ి ప్ి వి జానయా, 

సూర్యాప్టే పురప్యల్కసంఘం చెయిరమన్ గండూర్ ిపవాళిక పకాయష్ తదతిరలల్ు  

ర్ెైతు భీమల పధకం ప్యారంభోతసవ సభల్ో మంత్ర ాజగదషీ్ ర్డెిి  కయమ ంట్సస  

         ర్ెైతు పక్షప్యత్ర ముఖ్ామంత్రా కసెఆిర్  

         అంద్ క ేర్ెతైుబంద్ ,ర్ెతైు భీమల పధకయల్ు అమల్ుల్ోక ి 

         ఎన్నికల్ కోసం పవాశే్ ప్టెటటన పధకయల్ు కయవు ఇవి  

         యలవత్ పపాంచంల్ోన ేమొటటమొద్టట స్కయర్ిగ్య ర్ెతైు భీమల పధకయన్ని ప్యారంభంచ కుననిము  

         వావస్కయయ చర్ితలా్ో స వరణ అధ్నాయంగ్య న్నలిచిప్్ తుంద ి  

         ర్ెైతుల్ కస్కయట ల్ు తెలిసనింద్ న ేముఖ్ామంత్రా కసేలఆర్ ఈ పధకయన్ని ప్యారంభంచనరల  

         ర్ెైతు భీమల పధకం కింద్ ర్యష్టట ర పభాుతవం ప్డెుతుని ఖ్రలు 1000కోటలీ   

         పమాలద్వశయతుు  ర్ెతైు చన్నప్్ తే వయర్ ివయరస ల్కు 10 ర్ోజుల్ల్ో భీమల వర్ిుంపు  

         భీమల పధకం కింద్ తక్షణమే 5 ల్క్షల్ు చలీెింపు  

         వావస్కయయలన్ని బత్రకించ  కోవడం, ర్ెైతనంగ్యన్ని కయప్యడు కోవడంల్ో భాగ్యంగ్యనే ముఖ్ామంత్రా కసేలఆర్ 

ఖ్రలుకు వ నకయడకుండన భీమల పధ్నకయన్నమ అమల్ుల్ోక ితెచనురల 

ముఖ్ామంత్రా కసెిఆర్ ర్ెైతనంగం ఈత్ర బాద్ల్ు తెలిసని మహాన్నయుడన్న,అంద్ క ేర్ెతైు ప్ెటలట బడి,భీమల పధకయల్ు 

అమల్ుల్ోకి తచెనురన్న ర్యష్టట ర విద్ ాత్ మర్యిు య  .స ిఅభవృదిి  శయఖ్లమంత్రా గుంటకండీ జగదషీ్ ర్డెిి  కొన్న యలడనరల. 

యలవత్ పపాంచంల్ోనే మొటటమొద్టట స్కయర్గి్య ర్ెతైుబంద్ ,ర్ెతైుభమల పధకయన్ని అమల్ుల్ోకి తెచిున ఘనత ఒకక 

ముఖ్ామంత్రా కసెిఆర్ కే ద్కుకతుంద్న్న ఆయన ప్ేర్కకననిరల.  

ఈ న ల్ 15 న ండ ిఅమల్ుల్ోక ిర్యన ని ర్ెైతుభమల పధకయన్ని ఆయన శ్న్నవయరం స్కయయంతంా సూర్యాప్టే జిల్లీ  

సూర్యాప్టే మండల్ం ఇమలంప్టే గ్యా మంల్ో ఆయన ల్లంచనంగ్య ప్యారంబంచనరల. 



జిల్లీ  కల్ెకటర్ క ేస ర్ెంద్మాోహన్ అద్ాక్షత వహ ంచిన ఈ సభల్ో ఆయన మలటాీ డుతూ అటల ర్ెతైుబంద్  పధకం,ఇటల 

ర్ెైతుభమలపధకం ఎన్నికల్ సమయంల్ో ఇచిున వయగ్యా నం ఎంతమలతంా కయద్న్న,ఆ మలటకు వసేు  ఎన్నికల్ కోసం పవాశే్ 

ప్ెటటటన పధకయల్ు ఎంతమలతంా కయవన్న మంత్రా జగదషీ్ ర్డెిి  సపష్టటం చేశయరల.  

వావస్కయయలన్ని బత్రకించ కోవడం కోసం ర్ెతైనంగ్యన్ని కయప్యడుకోవడం కోసమే ఎంత ఖ్రలు అయిన సర్ే వ న కకు 

ప్్ కుండన ఈ పధకయల్ు అమల్ుల్ోకి తచెనురన్న ఆయన తలెిప్యరల. 

ర్ెైతు భీమల పధకం కింద్ ర్యష్టట ర పబాుతవం ప్డెుతుని ఖ్రలు అక్షర్యల్ 1000 కోటలీ  అన్న ఆయన చెప్యపరల.  

విదవిశయతుు  ర్ెతైు ఏ కయరణం వలీ్న నైన మరణసిేు  అ కుటలంబంల్ోన్న ననమిన్నకి సర్గి్యొ  పడి ర్ోజుల్ వావధ్లి్ో అయిద్  

ల్క్షల్ రూప్యయల్ు అందలే్ల ఈ ఇన సర్నె్స పధకం రూప్ ందించన బడింద్న్న మంత్రా జగదషీ్ ర్ెడిి  తలెిప్యరల.  వావస్కయయం 

ద్ండుగ అని ననన డి న ండి వావస్కయయమే పండుగ్య అని పర్సిిుతుల్న  ర్యష్టట రంల్ో న ల్కొల్ెపంద్ కే ముఖ్ామంత్ర ా

కెసఆిర్ న్నరంతరం శ్మాిస ు ననిరననిరల.  

       భాగమే ఇంజినీర్ అవతనరమ త్రు  తలె్ంగ్యణన కు జివగడిగ్య మలరన ని మడేగిడి న  పూర్ిు చేస ు ననిరన్న 

ఆయన చెప్యపరల.మడేిగడి పూర్ిు అయుతే సూర్యాప్టే జిల్లీ ల్ోన్న ర్ెండుపంట ల్కు పతా్ర ఇంచ  భూమికి న్నరల 

అందిస్కయు మననిరల. మిష్టన్ కయకతీయ పధకంతో ర్ెతైనంగంల్ో విశయవస్కయన్ని ప్ెంప్ ందించిన ముఖ్ామంత్ర ాకసెఆిర్ 

ర్ెైతుబంద్ ,ర్ెతైుభమల పధకయల్తో ర్ెతైనంగంల్ో సనిగ్లీిిన ఆశ్ల్కు పునర్ిజవిం కలిపంచనరననిరల. ఇంత కయల్ం ఏ ఒకకరల 

ర్ెైతుల్ గుర్ించి ఆల్ోచన చయెాకప్్ వడం వలీ్న ేర్ెతైనంగం ఈ ద్ సిు కిి చరే్ింద్న్న ఆయన ఆవదే్న వాకుం చశేయరల.  

గడచిిన 28 ఏండుీ గ్య ముసి గ్టీేన  పటటటంచ కుని ప్యప్యన ప్్ ల్ేద్న్న ,దనన్నతో ముసి న్నల్ుీ  కృష్యణ  ల్ో కలిస 

కృష్యణ ,గుంటూరల జిల్లీ ల్ోన్న 40 ల్క్షల్ ఎకర్యల్కు ర్ెండు పంటల్కు న్నరల చేరలతుంద్ననిరల . 

అటలవంటట పర్ిసిుత్రన్న గాహ ంచిన వ ంటన ేవిష్టయలన్ని ముఖ్ామంత్రా కసెిఆర్ ద్ృష్ిటకి తీస కొచిున వ ంటన ే19 కోటలీ  

మంజూరల చసేి మరముమతుల్ు చపేటటడంతో మొనిటట యలసంగ్ి నేటట వయననకయల్ం పంటల్కు న్నరల 

అందించ కోగ్యలిగమన్న మంత్రా జగదషీ్ ర్డీిి  తలెిప్యరల . 

 


