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బంగ్లాదేశ్ లో ప్ర ొ ఫెసర్ యూనస్ ఖాన్ ప్ర దుపు ఉదయమం చేపట్టినట్ల
ా , ఎస్.కె. డే భారతదేశంలో
పంచాయితీ రలజ్ ఉదయమాన్ని తీసుకొచ్చినట్ల
ా తెలంగ్లణలో రెైతుకు సవరణయుగం తెచేి మహో దయమం
రలవలలన్న ముఖయమంత్రొ శ్రీ కె. చందొశేఖర్ రలవు ఆకలంక్షంచారు. వయవసలయాభివృదధి కోసం, రెైతుల సంక్ేమం
కోసం పొభుతవం అమలు చేసు ుని కలరయకీమాలు, పథకలలపెై పూరతు అవగ్లహన కల్పంచడంతో ప్లట్ల, ఇక మా
భవిష్యతు
ు కు ఢో కల లేదనే భరోసల రెైతాంగంలో కల్గ్ే విధంగ్ల ప్లట్లు రలయాలన్న, వీడషయో చ్చతాొలు
రూప్ర ందధంచాలన్న, రచనలు చేయాలన్న ముఖయమంత్రొ కోరలరు. ఇపపట్టకే రెైతు సంక్ేమం కోసం అనేక
కలరయకీమాలు అమలు చేసు ునాిమన్న, భవిష్యతు
ు లో మరతన్ని పథకలలు తెసు ునాిమన్న అవన్ని సకీమంగ్ల
అమలు చేసే బాధయతను రెైతు సంఘాలకు అపపగ్తసు లమన్న సిఎం వెలాడషంచారు. రెైతు సవరగ యుగ్లన్నకి రెైతు
సంఘాలే న్నచెిన మెట్ా ల కలవలలన్న, అవి న్నజాయితీగ్ల పన్న చేయాలన్న సిఎం కోరలరు. వయవసలయం బాగు పడష,
రెైతు ధెైరయంగ్ల ఉండడంతో ప్లట్ల గ్లీమీణ ఆరతిక వయవసి పరతపుష్ి ంగ్ల ఉండడం కోసం చేపట్టిన కలరయకీమాలు
విజయవంతం కలవడాన్నకి పొజలోా చెైతనయం కల్గ్తంచాలన్న సిఎం కేసీఆర్ అభయరతించారు.
పొగత్ర భవనలా శన్నవలరం పలువురు సిన్న కవులు, సిన్న దరశకులు, కవులు, రచయితలతో ముఖయమంత్రొ
మదాయహిం భోజనం చేశలరు. అనంతరం వలరతతో తెలంగ్లణలోన్న సమకలలీన పరతసి తులు, వివిధ వరలగల
సంక్ేమం కోసం పొభుతవం చేసు ుని కలరయకీమాలు, బంగ్లరు తెలంగ్లణ దధశగ్ల వేసు ుని అడుగులు, గ్లీమీణ
ఆరతిక వయవసి పరతపుష్ిికి చేపట్టిన పథకలలపెై విసు ృతంగ్ల చరతించారు. పొభుతవ కలరయకీమాలు పొజల
భాగసలవమయంతో జరతగ్తతేనే విజయవంతమవుతాయి కలబట్టి, పొజలను చెైతనయవంతం చేసే విధంగ్ల రచనలు
చేయాలన్న కోరలరు. వయవసలయాభివృదధి – రెైతు సంక్ేమంపెై పొధానంగ్ల దృష్ిి పెట్ి న
ట ఈ సమావేశంలో న్నట్ట
ప్లొజెకిులు, విదుయత్, మిష్న్ కలకతీయ, మిష్న్ భగ్ీరథ, హరతతహారం, ట్టఎస్ ఐప్లస్, ఐట్ట ప్లలసీ, గ్ొరెల
ీ
పెంపకం, చేపల పెంపకం, చేనేత పరతశమ
ీ , ఆరోగయ పరతరక్షణ, కేసీఆర్ కిట్, నవీన క్ౌరశలలల ఏరలపట్ల, పేకలట్
కా బుుల న్నయంతొణ, గుడుంబా న్నవలరణ, తదధతర అంశలలపెై కూడా విసు ృతంగ్ల చరతించారు.
దరశకులు, కవులు, రచయితలు గ్ోరట్ట వెంకని, చందొబో స్, అనంత శ్రీరలమ్, సుదాాల అశోక్ తేజ, జయరలజ్,
ఎన్.శంకర్, సలగర్ చందొ, సంకల్పప రెడషి, పేొమ్ అనిన్, ఉతేు జ్, శ్రీన్నవలసరెడషి, దామోదర్, శివనాగ్ేశవర్ రలవు,

పరతపూరలణచారత, తరుణ్ భాసకర్, లక్షమణ్, కందధకొండ, వడేిపల్ా కృష్ణ , మిట్ి పల్ా సురేందర్, అభినయ శ్రీన్నవలస్,
కోదారత శ్రీను, యశ్ ప్లల్ప, న్నల నరతసంహ, వరంగల్ప శ్రీన్నవలస్ తదధతరులు ఈ చరిలో తమ అభిప్లొయాలను
సిఎంతో పంచుకునాిరు. సలహితయ అకలడమీ చెైరమన్ నందధన్న సిధారెడషి, సలంసకృత్రక సలరథధ చెైరమన్ రసమయి
బాలకిష్న్, సలంసకృత్రక శలఖ డెైరెకిర్ మామిడష హరతకృష్ణ , సిఎం ఓ.ఎస్.డష. దేశపత్ర శ్రీన్నవలస్, మిష్న్ భగ్ీరథ
వెైస్ చెైరమన్ వేముల పొశలంతరెడషి, ఎమెమలేయ మరతీ జనారిన్ రెడషి, ఎమెమలీసలు కరెి పొభాకర్, శ్రీన్నవలసరెడషి
తదధతరులు ప్లలగగనాిరు.
‘‘తెలంగ్లణ వచ్చిన తరలవత పొభుతవం వయవసలయాభివృదధి కోసం, రెైతుల సంక్ేమం కోసం అనేక కలరయకీమాలు
అమలు చేసు ునిదధ. పెట్ి లబడష కోసం ఏట్ా ఎకరలన్నకి రూ. 8 వేల ఆరతిక సహాయం అందధంచాలన్న న్నరణయించ్చందధ.
17 వేల కోట్ా పంట్ రుణాలకు మాఫీ పూరు యిందధ. సలగున్నట్ట రంగ్లన్నకి ఏట్ా రూ. 25,000 కోట్ల
ా
కేట్ాయించ్చందధ. కోట్ట ఎకరలలకు సలగున్నరు అందధంచే పొకయ
ిీ
ప్లొరంభమయిందధ. రూ. 4800 కోట్ా తో 24 లక్షల
పంపుసెట్ాకు ఉచ్చత విదుయతు
ు అందధసు ునాిం. మిష్న్ కలకతీయతో 46000 చెరువుల పునరుదా రతసు ునాిం.
330 కొతు గ్ోడౌనా న్నరలమణం చేపట్టి, మొతు ం గ్ోడౌనా సలమరియం 21 లక్షల ట్నుిలకు చేరలిం. కలీప్ కలలన్నల
ఏరలపట్ల విధానం అమలు చేసు ునాిం. సబ్ససడీపెై ట్ాొకిరా ు, యంతొ పరతకరలల పంపిణీ చేసు ునాిం. పొతీ 5 వేల
ఎకరలలకు ఒక వయవసలయాధధకలరతన్న న్నయమించాం. పొతీ వయవసలయ విసు రణ అధధకలరత పరతధధలో మిన్న భూసలర
పొయోగశలల ఏరలపట్ల చేసు ునాిం. గ్తట్ి లబాట్ల ధర కోసం వచేి ఏడాదధ నుంచ్చ రూ. 500 కోట్ా తో మారెకట్
ఇంట్రెవనష న్ ఫండ్ ఏరలపట్ల చేయబో తునాిం. 12 లక్షల వరకు సలదా బైనామాల ఉచ్చత రతజిసేిష్
ే న్
చేసు ునాిం. పొతీ ఏడాదధ వలనాకలలం, యాసంగ్త పంట్లకు సబసడీపెై వితు నాల సరఫరల చేసు ునాిం. సీడ్ బౌల్ప
ఆఫ్ తెలంగ్లణలో భాగంగ్ల వితు నలతపత్రు కోసం సీడ్ ప్లొసెసింగ్ యూన్నట్స ఏరలపట్వుతునాియి. పొత్ర రెైతు
భూమిలో ఉచ్చతంగ్ల భూసలర పరీక్షలు జరతపి భూసలర ఫల్తాల కలరుిల పంపిణి చేసు ునాిం. కొతు గ్ల 2000
మందధ వయవసలయ విసు రణ అధధకలరుల న్నయమించాం. మెైకోీ ఇరతగ్ేష్న్ ను ప్ర ొ తసహించడాన్నకి ఎసీస, ఎసీిలకు
100 శలతం, బ్ససి, చ్చనికలరు రెైతులకు 90 శలతం, మిగతావలరతకి 80 శలతం సబ్ససడీ ఇసుునాిం’’ అన్న
ముఖయమంత్రొ వివరతంచారు.
‘‘రెైతుకు కలవలల్సందధ సలగున్నరు, విదుయత్, సకలలంలో ఎరువులు, వితు నాలు, పంట్ పండషన తరలవత మారెకట్లా
గ్తట్ి లబాట్ల ధర. ఇవి ఉంట్ే వయవసలయదారులకు ఏ సమసయ ఉండదు. వీట్న్నింట్టపెై పొభుతవం దృష్ిి పెట్ి ంట దధ.
వచేి ఏడాదధ నుంచ్చ వరలషకలలం, ఎండాకలలం పంట్లకు ఎకరలన్నకి నాలుగు వేల చొపుపన ఎన్నమిదధ వేల
చొపుపన అందధసు ునాిం. ఇక తెలంగ్లణ రెైతులకు పెట్ి లబడష సమసయ ఉండదు. అందరూ ఒకే పంట్ వేసి
నష్ి ప్ర కుండా కలీప్ కలలన్నలు ఏరలపట్ల చేసు లం. వయవసలయానుకూల వలతావరణ పరతసి తులను బట్టి ఎకకడ ఏ
పంట్ వేయాలో ముందే న్నరణయించ్చ రెైతులతో అవే పంట్లు సలగు చేయిసలుం. వలట్టకి గ్తట్ి లబాట్ల ధర

వచేిందుకు పొభుతవం చరయలు తీసుకుంట్లందధ. అన్ని విష్యాలోా రెైతులకు అండగ్ల ఉండడాన్నకి గ్లీమ
సలియి నుంచ్చ రలష్ి ే సలియి వరకు రెైతు సంఘాలను ఏరలపట్ల చేసు లం. రెైతు సంఘాలే ధర న్నరణయించే పదా త్ర
తెసు లం. రెైతులు గ్తట్ి లబాట్ల ధర కోసం ఇబుందధ పడే పరతసి త్ర ఇక ఉండదు. ఈ కలరయకీమాలన్ని విజయవంతం
కలవలలంట్ే రెైతులోా అవగ్లహన పెరగ్లల్. పొతీ కలరయకీమం ప్లరదరశకంగ్ల జరగ్లల్. అందుకోసమే పొజలోా
చెైతనయం రలవలల్. వలరతలో చెైతనయం తీసుకొచేిలా మీరు ప్లట్లు రలయాల్. చ్చతాొలు తీయాల్. రచనలు
చేయాల్. రెైతును న్నలబట్ేిలా సహకరతంచండష’’ అన్న ముఖయమంత్రొ అభయరతించారు.
‘‘తెలంగ్లణలో వయవసలయాభివృదధా కోసం పొభుతవం ఆచరణాతమక ధో రణితో పన్నచేసు ునిదధ. అందరూ ఒకేలా
పంట్లు వేసి నష్ి ప్ర కుండా మన అవసరలలు, మారెకట్ డషమాండ్ ఉని పంట్ల సలగు చేసేలా పొణాళికలు
తయారు చేసు లం. దాన్న పొకలరమే రెైతులు పంట్లు వేసుకోవలల్. వయవసలయంలో యాంతీొకరణ, ఆధున్నకీకరణ
రలవలల్. సూక్షమ సేదయం అమలు చేయాల్. ఆధున్నక పదా తులు అవలంభించాల్. వీట్ట విష్యంలో రెైతులకు
అవగ్లహన కల్పంచేలా రచనలు చేయండష. తెలంగ్లణ ఉదయమంలో ఆట్-ప్లట్దధ గ్ొపప ప్లతొ. ఇపుపడు బంగ్లరు
తెలంగ్లణ న్నరలమణంలో కూడా అంతట్ట మహో నిత ప్లతొ ప్ర ష్ించాల్’’ అన్న ముఖయమంత్రొ అనాిరు.
కేసీఆర్ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వయవసలయాభివృదధి-రెైతు సంక్ేమం కోసం తాము రచనలు చేసు లమన్న,
డాకుయమెంట్రీలు రూప్ర ందధసు లమన్న సమావేశలన్నకి హాజరెైన పొముఖులు చెప్లపరు. ఉదయమ సమయంలో
తాము రలసిన అనేక ప్లట్లకు కేసీఆర్ సూపరతుగ్ల న్నల్చారన్న, ఆయన ప్లట్లే పలా వులుగ్ల ప్లట్లు రలశలమన్న
పొముఖ సిన్న కవి సుదాాల అశోక్ తేజ అనాిరు. తెలంగ్లణ పొజల బాగు కోసం కేసీఆర్ న్నండు మనసుతో
పన్నచేసు ునాిరన్న, తాము కూడా అంతే న్నండు మనసుతో పొజలకు ఉపయోగపడే ప్లట్లు రలసలుమన్న సిన్న
గ్ేయ రచయిత చందొబో స్ చెప్లపరు. తాను దాదాపు అన్ని ప్లరీిలకు ప్లట్లు రలశలనన్న, ట్టఆర్ఎస్ ప్లరీికి
మాతొం రలయలేకప్ర యానన్న సిన్న గ్ేయ రచయిత అనంత శ్రీరలమ్ అనాిరు. కేసీఆర్ ఏదెైనా చెపేు మొదట్
అప్ర హలు ఏరపడతాయన్న, తరలవత ఊహలా అన్నపిసు ుందన్న, తరలవత ఉదయమ రూపం తీసుకుంట్లందన్న,
చ్చవరతకి అదే ఊపిరతలా మారుతుందన్న, చ్చవరతకి న్నజం అవుతుందన్న అనంత శ్రీరలమ్ అనాిరు. తెలంగ్లణ
సలకలరం లాగ్లనే పొభుతవ పథకలలు కూడా విజయవంతం కలవడాన్నకి తాను ప్లట్లు రలసలునన్న ఆయన
చెప్లపరు. గ్లీమాలోా చెరువులు బాగుపడాియన్న, ఊరుా బాగుపడాియన్న, పరతసి తులోా మారుప వచ్చిందన్న..
ఇదంతా ప్లట్లోా చూపిసు లమన్న పొముఖ గ్ేయ రచయిత మిట్ి పల్ా సురేందర్ అనాిరు. తెలంగ్లణ సలయుధ
ప్ర రలట్ంలో పన్నచేసిన తన తండషొ తెలంగ్లణ రలష్ి ంే రలవలలన్న కోరుకునాిరన్న, తన తండషొ కలను కేసీఆర్ న్నజం
చేశలరన్న, కేసీఆర్ కలలు కంట్లని గ్ొపప తెలంగ్లణ న్నరలమణంలో తాను ప్లలుపంచుకుంట్ానన్న దరశకుడు,
నట్లడు ఉతేు జ్ చెప్లపరు. పొజల కోరతకలను గమన్నంచ్చ, వలరత అవసరలలను గురతుంచ్చ, ఆ మేరకు కలరయకీమాలు
రూప్ర ందధసు ునాిరన్న పొముఖ పొజాకవి గ్ోరట్ట వెంకని అనాిరు. కేసీఆర్ తో కల్సి ఉదయమంలో పన్నచేసి అనేక

ప్లట్లు రలశలమన్న, అదే సూపరతుతో ఇపుపడూ ప్లట్లు రలసలునన్న వెంకని చెప్లపరు. కేసీఆర్ తో సంభాష్ణ
తమకో అధయయనంలా సలగ్తందన్న, కేసీఆర్ సూపరతుతో, కేసీఆర్ ఆశిసుుని తెలంగ్లణను సలధధంచేందుకు
తనవంతు పన్న చేసు లనన్న జాతీయ అవలరుి గీహీత తరుణ్ భాసకర్ చెప్లపరు. తానొక ఎలకిికల్ప ఇంజన్నర్ అన్న..
కరెంట్ల సమసయలు తనకు తెలుసన్న, ఈ విష్యంలో కేసీఆర్ అదుుతం సృష్ిించారన్న, కేసీఆర్ ఏమెైనా
సలధధంచగలరు అనడాన్నకి ఇదో న్నదరశనమన్న సిన్న దరశకుడు సలగర్ చందొ అనాిరు.
తవరలో జరగబో యిే తెలంగ్లణ తొల్ తెలుగు పొపంచ మహాసభలను గ్ొపపగ్ల న్నరవహించాలన్న ముఖయమంత్రొ
కేసీఆర్ కోరలరు. తెలుగు సలహితాయన్ని పరతపుష్ి ం చేయడంలో తెలంగ్లణ గ్ొపప ప్లతొ ప్ర ష్ించ్చందన్న, అదంతా
మహాసభలోా పొత్రధవన్నంచాలన్న సిఎం కోరలరు.
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