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భూములకు

డిజిటల్

సరవే

నిర్ేహంచాలని

ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్ిశేఖ్ర్ రావ్ు నిర్ణ యంచార్ు. అంద్ులో భాగంగా ముంద్ుగా జూన్
11 నుంచి పైలట్ డిజిటల్ సరవేను చేపటా్లన్ాార్ు. అంద్ుకోసం రాష్ట్ వ్
ర ాయపత ంగా 27
గాామాలను ఎంపిక చేయాలని, అంద్ులో 3 గాామాలను గజ్వేల్ నిజకజ్కవ్ర్ం నుంచి
ఎంపిక చేయాలని, మిగతా 24 గాామాలను రాష్ట్ ంర లోని ఇర్వ్ై న్ాలుగు జిలాాలనుంచి
ఎంపిక చేయాలని సిఎస్ సో మేశ్ కుమార్ ను సిఎం కవసీఆర్ ఆదేశంచార్ు.
డిజిటల్ సరవే నిర్ేహణ అంశానిా చర్చంచేంద్ుకు, పిగత్ర భవ్న్ లో బుధవ్ార్ం
సిఎం కెసిఆర్ డిజిటల్ సరవే ఏజ్ెన్సీల పిత్రనిధులతో సమీక్షా సమావ్ేశానిా
నిర్ేహంచార్ు.
ఈ కార్యకామంలో ఎంపీ ర్ంజిత్ రెడిి, ఎమమెల్సీ రెైతుబంధు సమిత్ర అధయక్షుడు
పలాా రాజ్వశ్ేర్ రెడిి, ఎమమెలయయ మాగంటి గోపీన్ాథ్, శాసన సభ మాజీ సీీకర్
మద్ుసూధన్ాచార్, పిభుతే పిధాన కార్యద్ర్ి సో మేశ్ కుమార్, పిినిీపల్ సకాటరీ
నర్ీంగ్ రావ్ు, సిఎం కార్యద్ర్ి భూపాల్ రెడిి, సిఎం కార్యద్ర్ి (రెవినూయ) వి.శేషాదరి,
ఐటి శాఖ్ ముఖ్యకార్యద్ర్ి జ్యేశ్ ర్ంజ్న్, డిజిపి మహంద్ర్ రెడిి, టాిన్ీ కో జ్ెన్ కో
సిఎండీ పిభాకర్ రావ్ు, సరవే లాండ్ ర్కార్ి ్ కమీష్టనర్ శ్శధర్, టిఎస్ టిఎస్ ఎండీ
పలువ్ుర్ు డిజిటల్ సరవే సంసథ ల పిత్రనిధులు తదరతర్ులు పాలగన్ాార్ు.

ఈ సందర్భంగా సిఎం కెసిఆర్ మాటలాడుత్ూ..
‘‘రాష్ట్ ంర లోని పేద్ల భూమి హకుుల ర్క్షణకోసమే ధర్ణి పో ర్్ల్ ను
అమలులోకి తెచిచనం. భూ తగాదాలు లయని భవిష్టయ తెలంగాణను నిర్ెంచే లక్షయంలో
భాగంగా తెలంగాణ పిభుతేం డిజిటల్ సరవే చేయసుతనాదర. రాష్ట్ ంర లోని వ్యవ్సాయ
భూములను డిజిటల్ సరవే చేసి, వ్ాటికి అక్షాంశ్ రవఖ్ాంశాలను ( కో ఆర్ిన్ేట్ీ)
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గుర్తంచి తదాేరా పటా్దార్ుల భూములకు శాశ్ేత పాిత్రపదరకన ర్క్షణ చర్యలు
చేపటా్లన్ేదే పిభుతే ఉదేేశ్యం. పిజ్ల

భూమి హకుులను కాపాడాలన్ే పిభుతే

నిర్ణ యంలో భాగంగా చేపటి్న డిజిటల్ సరవేను సమర్ధ వ్ంతంగా నిర్ేహంచి తెలంగాణ
పిభుతే సద్ుదేేశాయనిా అర్థ ం చేసుకొని, వ్ాయపార్ం కోణం లోంచి మాతిమే కాకుండా
సరవేను

రెైతులకు

సేవ్

చేసే

ఉదేేశ్యంతో

సామాజిక

సేవ్గా

భావించి

సరవే

నిర్ేహంచండి...’’ అని సరవే ఏజ్ెన్సీలకు సిఎం కెసిఆర్ పిలుపునిచాచర్ు.
పైలట్

సరవేలో భాగంగా ముంద్ుగా తగాదాలు లయని గాామాలోా సరవే

నిర్ేహంచాలని తరాేత అటవీ భూములు పిభుతే భూములు కలిసి వ్ునా
గాామాలలోా, అంటే సమసయలు లయని సమసయలునా గాామాలోా మిశ్ామంగా సరవే
నిర్ేహంచి క్షవతస
ి థ ాయలో అనుభవ్ానిా గాహంచాలన్ాార్ు. తదాేరా పూర్త సాతయ
సరవేకు విధర విధాన్ాలను ఖ్రార్ు చేసుకోవ్ాలని సిఎం సూచించార్ు. ముంద్ుగా
వ్యవ్సాయ భూముల సరవే చేపటా్లని, అవి పూర్త యన అనంతర్ం పట్ ణ భూముల
సరవే చేపటే్ అవ్కాశ్మునాద్ని సిఎం అన్ాార్ు.
‘‘తెలంగాణ ను సాధరంచుకుని అనిా ర్ంగాలను తీర్చ దరద్ే ుకుంటునాం.
సాగున్సటి పాిజ్ెక్ులను నిర్ెంచి న్సలా ందరసత ునాం. తెలంగాణ ఇవ్ాేల పంజ్ాబ్ ను
మించి ధాన్ాయనిా పండించే పర్సథ ిత్రకి చేర్ుకునాదర. ఈ న్ేపథ్యంలో భూములకు ధర్లు
కూడా పర్ుగుతునావి. పిజ్ల భూములకు ర్క్షణ కలిీంచే చర్యలను పిభుతేం
చేపటి్ందర. అంద్ులో భాగంగా మధయ ద్ళారీలు లయకుండా సామానయ రెైతును పీడించే
వ్యవ్సథ లను తొలగ్ంచి పూర్త పార్ద్ర్ికంగా వ్ుండే విధంగా ధర్ణి పో ర్్ల్ ను
పిభుతేం ర్ూప ందరంచిందర.

అనిా అవ్ాంతరాలను అధరగమించి ధర్ణి పో ర్్ల్

అద్ుుతంగా పనిచేసత ునాదర. తమకు పీడింపులు లయకుండా ర్జిష్టే్ష్ట
ర న్ తదరతర్ భూ
లావ్ాదేవీలు జ్ర్ుగుతున్ాాయని, పిజ్ల నుంచి పిభుతేం పిశ్ంసలు అంద్ు
కుంటునాదర ’’ అని సిఎం తెలిపార్ు.
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గాామాలోా

తగాదాలు లయని విధంగా ఇపీటికవ ధర్ణి పో ర్్ల్ దాేరా వ్యవ్సాయ

భూ వ్యవ్హారాలు చకుబడిన న్ేపథ్యంలో డిజిటల్ సరవే నూటికి నూర్ు శాతం
విజ్యవ్ంతం అవ్ుతుంద్ని సిఎం సీష్ట్ ం చేశార్ు.
డిజిటల్ సరవే నిర్ేహంచే విధర విధాన్ాల గుర్ంచి సిఎం కెసిఆర్ సరవే ఏజ్ెన్సీ
పిత్రనిధులతో

చర్చంచార్ు.

వ్ార్

కారాయచర్ణ

గుర్ంచి

కూలంకష్టంగా

అడిగ్

తెలుసుకున్ాార్ు. రెైతుల భూములోా ఇంచు కూడా తేడా రాకుండా కొలతలు వ్చేచ
విధంగా

అతాయధునిక

సాంకవత్రకతను

వినిజకగ్ంచి

సరవే

చేపటా్లని

వ్ార్కి

సూచించార్ు. తేడాలు రాకుండా సరవే చేయాలిీన బాధయత సరవే ఏజ్ెన్సీలదేనని,
ఏమాతిం అలసతేం వ్హంచి నిర్ా కయం చేసి తపుీలకు తావిచిచన్ా, చట్ పర్మమైన
చర్యలను తీసుకోవ్డానికి పిభుతేం వ్నకాడద్ని సిఎం సరవే ఏజ్ెన్సీల పిత్రనిధులకు
సీష్ట్ ం చేశార్ు.
గాామాలోా సాంపిదాయంగా కొనసాగుతూ వ్సుతనా భూ సరవే విధానంలో
అవ్లంబిసుతనా

టీపన్

నక్షా

విధాన్ానిా

పాిత్రపదరకగా

చేసుకుని

సరవే

నిర్ేహంచాలన్ాార్ు. గాామ పిజ్లతో గాామ సభలను నిర్ేహంచి వ్ార్కి పూర్త
సాథయలో అవ్గాహన కలిీంచి సరవే కార్యకామాలను చేపటా్లని సిఎం సూచించార్ు. ఈ
కామంలో పిభుతేం ఎపీటికపుీడు కావ్ాలిీన సహకార్ం ఏజ్ెన్సీలకు అందరసత ుంద్ని,
సంబంధరత

జిలాా

కలెక్ర్ా ు,

ఎమమెలయయలు

ఎంపీలు

తదరతర్

పిజ్ాపిత్రనిధులు

అంద్ుబాటులో వ్ుంటూ సరవే ఏజ్ెన్సీలకు సహకర్సత ార్ని సిఎం చెపాీర్ు. కాగా సరవే
పూర్త బాధయత ఏజ్ెన్సీలదేనన్ాార్ు.
వ్ేల సంవ్తీరాలుగా
మార్ుీలు

రోజు

రోజుకూ

కొనసాగుతునా భూపర్పాలనలో
చోటుచేసుకుంటున్ాాయని

ఈ

గుణాతెక

సంద్ర్ుంగా

సిఎం

వివ్ర్ంచార్ు.
‘‘మనిష్టి ఆదరమానవ్ుడుగా బతుకు పాిర్ంభంచినపుీడు భూమి మీద్
హకుులు లయవ్ు. మనిష్టి వ్యవ్సాయం న్ేర్ుచకునా అనంతర్ పర్ణామాలోాన్ే భూమి
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మీద్ హకుు పాిర్ంభమమైందర. అటు తరాేత రాజుల కాలం నుంచి న్ేటి పిజ్ాసాేమిక
ద్శ్ వ్ర్కు భూమి హకుుల పికాయ
ి లో అన్ేక ర్కాల మార్ుీలు చోటు చేసుకుంటూ
వ్సుతనాయ. మార్ుతునా కాలంలో పిభుతాేలు కూడా పిజ్ల భూములు ఆసుతల
ర్క్షణ విష్టయంలో అప్ డేట్ అవ్ుతూ వ్ుండాలి. అందరవ్సుతనా నూతన

సాంకవత్రక

విధాన్ాలను అనుసర్సత ూ పిజ్ల భూములకు ఆసుతలకు ర్క్షణ కలిీంచే చర్యలు
చేపటా్లి. అదే పని తెలంగాణ పిభుతేం చేసత ునాదర. తెలంగాణ పిభుతేం ఉదేేశాయనిా
లక్షాయనిా

అర్థ ం

చేసుకుని

అంద్ుకు

అనుగుణంగా

కారాయచర్ణను

ర్ూప ందరంచుకుంటర్న్ే న్సను మీకు ఈ చార్తక
ి న్ేపథ్ాయనిా వివ్ర్సత ున్ాాన’’ ని సిఎం
సరవే పిత్రనిధులకు తెలిపార్ు.
భూ తగాదాలు నూటికి నూర్ు శాతం లయకుండా పర్ష్టుర్ంచుకునా దేశాలోా
ఆదాయం (జీడిపీ) మూడు నుంచి న్ాలుగు శాతం పర్గ్ంద్ని గణాంకాలు
నిర్ూపిసత ున్ాాయని సిఎం అన్ాార్ు. తెలంగాణను సాధరంచుకునా తరాేత గత
పాలకులు విసెర్ంచిన పిజ్ా సమసయలలో భూ సరవే కూడా మిగ్లిపో యంద్న్ాార్ు.
చినా తపుీ జ్ర్గ్న్ా భవిష్టయతు
త తరాలు మూలయం చెలిాంచుకుంటాయన్ాార్ు.
పిభుతాేలు చేసే తపుీలకు పేద్ పిజ్లు ఇబబంద్ులు పడొ ద్ేన్ే

గత పాలకుల

అనుభవ్ాలను ద్ృష్టి్లో ఉంచుకుని ముంద్ు చూపుతో తెలంగాణ పిభుతేం భూ సరవే
కోసం చర్యలు చేపటి్ంద్న్ాార్ు. రెైతు బంధు వ్ంటి పంటసాయానిా అందరసత ూ,
సాగున్సర్ు

అందరసత ూ

రెైతును

బాగు

చేసుకుంటూ,

వ్యవ్సాయానిా

సిథరీకర్ంచుకున్ాామన్ాార్ు. విద్య వ్ైద్యం తాగున్సర్ు వ్ంటి ర్ంగాలను వ్ొకొుకుటిగా
సకుదరద్ే ుకుంటూ వ్సుతనా పిభుతేం రవపటి భవిష్టయతు
త తరాలకు భూ తగాదాలు
లయకుండా శాశ్ేతంగా పర్షాుర్ం చూపాలన్ే ఉదేేశ్యంలో భాగంగాన్ే డిజిటల్ సరవేను
చేపడుతున్ాామని సిఎం తెలిపార్ు.
..............................................................................................................

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం
4

