ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 02-05-2018

రైతు బంధు పథకం ద్వారా రాష్ట్ ంర లోని రైతులకు అంద్ంచే పంట పెట్ టబడి కోసం అవసరమైన నిధులను
సమకూరచి, బ్యంకులోో సిద్ధంగా ఉంచినటట
ో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ క. చంద్ిశేఖ్ర్ రావు తెలిపారు. పిభుతాం ఇచిిన
చెకుులను బ్యంకుల ద్వారా వంటనే నగద్ుగా మారుికోవడవనికి వీలుగా ఏరాాటట
ో చేసినటట
ో సీఎం
పికటంచవరు. మే 1 నవటకి రాష్ట్ ంర లోని వివిధ బ్యంకులోో రూ.4,114.62 కోటట
ో సిద్ధంగా ఉననటట
ో వలో డించవరు.
మరో రండు వేల కోటో నగద్ును విడుద్ల చేయంచడం కోసం రాష్ట్ ర ఆరచిక శాఖ్ అధకారులు బుధవారం రచజర్ా
బ్యంకు అధకారులను కలుస్ాారని చెపాారు. తారలోనే మరో రండు వేల కోటో రూపాయలు వస్ాాయని,
చెకుుల పంపిణీ కారయకీమం పాిరంభమయయయ నవటకే మొతా ం 6వేల కోటో రూపాయలు బ్యంకులోో సిద్ధంగా
ఉంట్యని చెపాారు. ఎస్.బి.ఐ, తెలంగాణ గాీమీణ బ్యంకు, గాీమీణ వికాస్ బ్యంకు, కనరా బ్యంకు, ఐఓబి,
కారపారేష్టన్ బ్యంకు, ఆంధి బ్యంకు, సిండికేట్ బ్యంకులోో డబుులుననటట
ో చెపాారు. రైతుల కోసం సిద్ధంగా
ఉంచిన డబుులను బ్యంకరుో ఇతర అవసరాల కోసం ఎట్ పరచసి తులోో వాడవద్ద ని, అవి రైతుల కోసం
ఉంచవలని చెపాారు. రైతులకు ఇవాాలిిన ద్వద్వపు అనిన చెకుులు, అనిన పాస్ పుసా కాల ముద్ిణ పూరా య,
మండలాలకు చేరుకునవనయని సాష్ట్ ం చేశారు.
రైతు బంధు పథకం ద్వారా ఎకరానికి 8వేల చపపుాన పంట పెట్ టబడి అంద్వాాలని నిరణయంచిన పిభుతాం,
ఈ నల 10 నుంచి మొద్ట విడత డబుులను చెకుుల రూపంలో అంద్సుాంద్. ఈ కారయకీమం ఏరాాటో పెై
ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంగళవారం పిగత్రభవన్ లో సమీక్ష నిరాహంచవరు. పిభుతా పిధవన కారయద్రచి శ్రీ
ఎస్.క.జోషి, పిభుతా సలహాద్వరు శ్రీ అనురాగ్ శరమ, ముఖ్య కారయద్రుిలు శ్రీ ఎస్.నరచింగ్ రావు, శ్రీ
పారిస్ారథ, శ్రీ రామకృష్టణ రావు, శ్రీ రాజేశార్ త్రవారచ, శ్రీమత్ర శాంత కుమారచ, వయవస్ాయ శాఖ్ కమిష్టనర్ శ్రీ
జగనమమహన్ రావు, భూ పరచపాలన డెైరక్ర్ శ్రీమత్ర వాకాట కరుణ, ఐట కమిష్టనర్ శ్రీ వంకటేశారరావు, ఓఎసిి
శ్రీ రజిత్ షెైనీ, సీఎం పితేయక కారయద్రచి శ్రీమత్ర సిమతవ సభరాాల్ తద్తరులు పాలగొనవనరు.
‘‘రాష్ట్ ర వాయపా ంగా 57.33 లక్షల పాస్ పుసా కాలు రైతులకు అంద్వాాలని నిరణయంచవం. ఇంద్ులో 4.60 లక్షల
మంద్ తమ ఆధవర్ కారుిలను అనుసంధవనం చేయలేద్ు. ఆధవర్ కారుి అనుసంధవనం చేసిన 52,72,779

మంద్కి చెకుులు, పాస్ పుసా కాలు పంపిణీ చేస్ా ాం. ఎండలు తీవింగా ఉండడం వలో పంపిణీ కారయకీమానిన
ఉద్యం 7-11 గంటల మధయ, స్ాయంతిం 5-7:30 గంటల మధయ నిరాహంచవలి. ఈ నల 10న కారయకీమం
పాిరంభిస్ాాం. కారయకీమం ఒకేరోజులో ముగచంచవలనే, త ంద్ర అవసరం లేద్ు. రండు మూడు రోజుల ైనవ సరే
ఎండతీవిత లేని సమయాలోోనే చెకుుల పంపిణీ సజావుగా జరపాలి అని ముఖ్యమంత్రి చెపాారు.
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