ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము
తెలంగాణ ప్ిభుత్వం

ప్త్రికా ప్ికటన

తేది: 19-07-2017

ఎకరానికి ఏడాదికి 8వేల రూపాయల పెట్ు టబడి అందించే కారయకరమంతో పాట్ట, భూమి రికారడులన్నీ
పారదరశకంగా నిరవహంచే విధానం అమలు చేయాడానికి అవసరమైన రైతు సంఘాల ఏరాాట్ట కారయకరమానిీ

వంట్నే పాారంభంచాలని ముఖ్యమంత్రా శ్రర క. చందాశేఖ్ర్ రావు ఆదేశంచారడ. రైతు సంఘాల ఏరాాట్ట, భూ
రికారడుల సకరమ నిరవహణ తదితర అంశాలపెై ముఖ్యమంత్రా మంగళవారం ప్ాగత్ర భవన్ లో ఉనీత స్ాాయి
సమీక్ష నిరవహంచారడ. ఈ సమీక్షలో రైతు సంఘాల ఏరాాట్టకు సంబంధించి విధి విధానాలు ఖ్రారడ చేశారడ.

ఎకరానికి ఎనిమిది వేలు పెట్ు టబడి కోసం ఇచేే కారయకరమంలో గాన్న, భు రికారడుల నిరవహణలో కూడా రైతులు
ఎకకడ ఇబబంది ప్డకుండా, ఎవరి వదద కు వళల కుండా, ఎవరికీ ఒక రూపాయి ఇవవకుండా ఉండే విధంగా
విధానానిీ ఖ్రారడ చేశారడ. వచేే నలలో భు రికారడుల సకరమ నిరవహణకు సంబంధించిన స్ెాషల్ డ్వ్
ై
నిరవహంచాలని నిరణయించారడ. ఈ రండు కారయకరమాలపెై అవగాహనా కల్ాంచడానికి కొదిద రోజులోలనే

హైదరాబాద్ లో అవగాహన సదససు నిరవహంచాలని నిశ్ేయించారడ. ఈ సమీక్షలో ఉప్ ముఖ్యమంత్రా శ్రర
మహమూద్ అలీ, ప్ాణాళిక సంఘం ఉపాదయక్షుడు నిరంజన్ రడిు , ప్ాభుతవ ప్ాధాన సలహాదారడ శ్రర రాజీవ్ శ్రమ,
ప్ాభుతవ ప్ాధాన కారయదరిశ శ్రర ఎస్.పి. స్ింగ్, ఎమమలయయలు శ్రర డి.ఎస్. రడాయనాయక్, శ్రర మరిర జనారాన్ రడిు ,
ఎమమలీు శ్రర కరనీ ప్ాభాకర్, ప్ాభుతవ ముఖ్య కారయదరడశలు శ్రర ఎస్. నరిుంగ్ రావు, శ్రర బి.పి. ఆచారయ, శ్రర బీ.ఆర్.
మీనా, శ్రర రాజనష్ త్రవారి, శ్రర శవ శ్ంకర్, శ్రర ఉమర్ జలీల్, శ్రర ఉతాల్, కారయదరిశ శ్రరమత్ర స్ిమతా సభరావల్, వివిధ
జిలాలల కలెకురల డ శ్రర రఘునందన్ రావు, శ్రర వంకట్ాామ్ రడిు, శ్రర ఎంవి రడిు తదితరడలు పాలగొనాీరడ.
రైతు సంఘాల ఏరాాట్ట, భూ రికారడుల నిరవహణకు సంబంధించి ఖ్రారడ చేస్ిన విధి విధానాలు:
•

ప్ాతీ

రవనయయ

గారమానికి

ఒకట్ి

చొప్ుాన

గారమ

రైతు

సంఘానిీ

ఏరాాట్ట

చేస్ా ారడ.

వయవస్ాయాధికారడలు గారమాలోల ఇప్ాట్ికన రైతు సమగర సరనవనస ప్ూరిా చేస్ినందసన, ఆ వివరాల

ఆధారంగా వయవస్ాయ భూమి కల్గిన ప్ాతీ రైతునస సభుయడిగా చేరిే గారమ సంఘానిీ ఏరాాట్ట

చేయాల్. గారమ రైతు సంఘానికి పాాత్రనిధయం వహంచేందసకు 11 మంది సభుయలతో గారమ రైతు
సమనవయ సమిత్రని ప్ాభుతవం నియమిససాంది
•

రైతు సమనవయ సమిత్రలో తప్ాకుండా ఎస్సు, ఎస్సు, బీస్స, మైనారిట్ీ, మహళా రైతులకు పాాత్రనిధయం
ఉంట్టంది. రవనయయ గారమంలో తప్ాకుండా భూమి కల్గి, వయవస్ాయం చేసా సనీ రైతులనే సమనవయ

సమిత్రలో సభుయలుగా నియమిస్ాారడ. రైతు సంఘాలయ రైతులకు అవసరమైన అనిీ కారయకరమాలనస
తమ భుజసకంధాలపెై వేససకుని నిరవహస్ాాయి
•

గారమ రైతు సమనవయ సమిత్రల సమాహారంగా మండల రైతు సమనవయ సమిత్ర సమాహారంగా

మండల రైతు సమాఖ్యల సభుయలతో జిలాల రైతు సమాఖ్య, జిలాల రైతు సమాఖ్య సభుయలతో రాషు ర రైతు
సమాఖ్య ఏరాాట్ట అవుతుంది. ప్ాతీ సమాఖ్యకు సమనవయ సమిత్రని ప్ాభుతవం నియమిససాంది
•

వయవస్ాయాధికారడలు ఇప్ాట్ికన రైతు సమగర సరనవనస నిరవహంచారడ. దాని ఆధారంగా భూమి కల్గిన
రైతుల జాబితా స్ిదధమైంది. ఆ రైతులయ గారమ రైతు సంఘంగా చలామణి అవుతుంది. వీరిలోంచి 11
మందిని సమనవయ సమిత్రగా ప్ాభుతవం ఎంపిక చేసా సంది

•

రైతు సంఘాల ఏరాాట్ట ప్ాకిరయ అంతా వయవస్ాయ శాఖ్ ఆధవరయంలో

•

భారతదేశ్ంలో మరన రాషు ంర లో కూడా జరగని విధంగా వచేే నలలోనే భూమి రికారడులన్నీ సకరమంగా
నిరవహంచే స్ెాషల్ డ్వ్
ై పాారంభస్ాారడ. ప్ాసా సతం రవనయయ శాఖ్ వదద , వయవస్ాయాధికారడల వదద భూమి

రికారడులునాీయి. కొనిీ భూముల విషయంలో వివాదాలునాీయి. వివాదాలనస ప్రిషకరించడంతో
పాట్ట, ఏ భూమి ఎవరిదనే విషయం స్ెాషల్ డ్వ్
ై లో అధికారడలు సాషు త ఇస్ాారడ. త్లంగాణలోని
వయవస్ాయ భూముల రికారడులన్నీ ఈ స్ెాషల్ డ్ైవ్ లో సరిచేస్ా ారడ. ప్ాతీ ఇంచస భూమిపెై

ఖ్చిేతమైన వివరాలు ఉంట్ాయి. యాజమానయ హకుకలు ఖ్చిేతంగా తేలుస్ాారడ. ఇక త్లంగాణలో
భూమి వివాదాలయ ఉండని ప్రిస్ా త్ర
ి కల్ాస్ాారడ. నిజాం కాలంలో తప్ా తరావత మరప్ుాడయ భూ
రికారడుల విషయంలో ఇంత పెదద కరతువు జరడగలయదస. స్ాలార్ జంగ్ కాలంలో రవనయయ విలయజ్ విధానం

అమలోలకి వచిేంది. అప్ుాడే గారమ శవారడల నిరణ యించబడాుయి. ఆ తరావత మళ్లల రికారడులనిీంట్ిని
•

ఒకనస్ారి సరిచేస్ే కారయకరమం జరగలయదస

స్ెాషల్ డ్వ్
ై నిరవహణ కోసం అవసరమైతే 15వేల మంది నిరడదయ యగ యువకులనస నలకు రూ.20
వేల వేతనం ఇచిే ప్ని చేయిస్ాారడ. దీనికోసం ప్ాతీ జిలాలకు ప్ాతేయకంగా బడ్ెట్ కనట్ాయిస్ాారడ

•

గారమంలో అసలు ఎంత భూమి (విలయజ్ ఆబాది) ఉంది? ఎవరి పేరడ మీద ఎంత భూమి ఉంది? అనే
విషయాలు తేలుస్ాారడ. భూమి హకుకలకు సంబంధించి సాషు త ఇవవడంతో పాట్ట ఆ వివరాలనస

•

బహరొ తం చేస్ా ారడ. గారమంలోనే ముఖ్య కూడల్ వదద ఆ వివరాలు ప్ాదరిశస్ాారడ
ఎలాంట్ి వివాదాలు లయని భూములకు సంబంధించిన వివరాలనస వనసవంట్నే వలల డిస్ా ారడ. ఇలాంట్ివి
దాదాప్ు 90 శాతం ఉంట్ాయని అంచనా. ఇక వివాదాలు, పొ రపాట్ట
ల ఉనీ ప్ది శాతం భూముల

విషయంలో క్షనతా స్ాాయిలో, గారమ రైతు సంఘాల సమక్షంలో సమగరంగా, సంప్ూరణ ంగా విచారణ జరిపి
వాసా వాల ఆధారంగా ఏ భూమి ఏ రైతుదయ తేలుస్ాారడ
•

ఏ భూమి ఎవరిది అని లెకక తేల్న తరావత కొతా గా పాస్ ప్ుసా కాలు ఇస్ాారడ. ప్ాతీ రైతుకు, పాస్
ప్ుసా కానికి యూనిక్ కోడ్ ఇస్ాారడ. ఆ వివరాలన్నీ కంప్ూయట్ర్ లో నమోదస చేస్ా ారడ. రాషు ంర లో ఎకకడ

ఎవరడ భూమి కొనాీ, అమిమనా, పేరడ మారిాడి జరిగినా, వారససలకు దకికనా.. ఆ వివరాలన్నీ
వంట్నే అనిీ కంప్ూయట్రల లో, రికారడులోల మారిపో తాయి

•

ఇకపెై భూ రికారడుల నిరవహణనస కిలషుతరంగా కాకుండా సరళతరం చేయాల్

•

సరిచేస్ిన వివరాల ఆధారంగానే ఎకరానికి 8వేల పెట్ు టబడి ఇచేే ప్థకం అమలవుతుంది. భూ

రికారడులన్నీ సరిచేస్ిన తరావత ప్ాకట్ించిన జాబితానే ప్ాభుతావనికి ప్ంప్ుతారడ. ప్ాభుతవం ఏ రైతు
వదద ఎంత భూమి ఉందయ , దాని ప్ాకారమే బాయంకులో డబుబలు జమ చేసా సంది
•

గారమ

రైతు

సంఘాలు

ప్ాతీ

రైతుతో

బాయంకు

ఖ్ాతా

తీయించాల్.

ఖ్ాతా

నంబరడ

వయవస్ాయాధికారడలకివావల్. ప్ాభుతవం హైదరాబాద్ లోనే రైతుల ఖ్ాతాలో డబుబలు వేసా సంది.
రైతులు తమ పెట్ు టబడి డబుబల కోసం ఎవరికీ దరఖ్ాససా చేయాల్ున అవసరం లయదస. ఎవరిన్న
•
•

కలవాల్ున అవసరం లయదస
గారమంలో ఎవరడ భూమి కొనాీ, అమిమనా ఆ వివరాలు నమోదస చేససకోవడం, వాట్ిని అధికారడలకు
అందచేయడం, రైతులకు పెట్ు టబడి అందేలా చయడడం గారమ రైతు సంఘాల విధి

మండల రైతు సమాఖ్య మారకట్లలని అడిా దారడలతో నితయం సంప్ాదింప్ులు జరడప్ుతుంది. ప్ంట్కు
ధర నిరణయించడంలో మండల రైతు సమాఖ్య ప్ాధాన భూమిక నిరవహససాంది. గిట్ు టబాట్ట ధర

నిరణయం జరిగిన తరావతే, మండల రైతు సమాఖ్య సయచనల మేరకు మారకట్ కు సరడకునస తీససకు
•

వచేే విధానం అమలవుతుంది
గిట్ు టబాట్ట ధర కల్ాంచేందసకు రాషు ర రైతు సంఘం ప్నిచేసా సంది. ఏద్ైనా ప్ంట్కు మారకట్లల గిట్ు టబాట్ట
ధర రానిప్క్షంలో రాషు ర రైతు సంఘం జోకయం చేససకుంట్టంది. నేరడగా ప్ంట్నస కొనసగోలు చేసా సంది.
ఇందసకోసం రాషు ర రైతు సంఘానికి బడ్ెట్ల లనే రూ.500 కోట్ల మూల నిధిని కనట్ాయిస్ాారడ. ప్ాభుతవ
గాయరంట్ీతో రూ.10వేల కోట్ల నస రాషు ర రైతు సంఘం సమకూరడేకుంట్టంది. వీట్ితో రాషు ర రైతు సంఘం
ప్ంట్నస కొనసగోలు చేసా సంది

•

రైతుల నసంచి కొనీ ప్ంట్నస పాాస్ెస్ చేయడానికి రాషు ర రైతు సంఘానికి ప్ాభుతవం ప్రిమట్ట
ల ఇససాంది.

ధానాయనిీ బియయంగా, పెసరడల-కందసలనస ప్ప్ుాగా, మిరిేని కారంగా, ప్ససప్ు కొముమలనస
ప్ససప్ుపొ డిగా మారిే రాషు ర రైతు సంఘమే వికరయిససాంది
•

భూ రికారడులనస సరిచేస్ేందసకు గారమ రైతు సంఘాలయ వేదిక. వారి సమక్షంలో భూమి వివరాలు
స్ేకరణ, రికారడులలో నమోదస చేయడం జరడగుతుంది. భూమి రికారడులనస సరిచేస్ేందసకు

•

అధికారడలయ గారమాలకు వస్ాారడ
ఇకపెై భూమి కరయ వికరయాలు జరిగన విషయంలో, భూమి తండిా నసంచి వారససలకు బదిలీ చేస్ే

విషయంలో, పేరడ మారిాడి విషయంలో విధానాలన్నీ ప్ూరిాగా సరళంగా, పారదరశకంగా ఉంట్ాయి.
ఎకకడా అవిన్నత్రకి ఆస్ాకరం లయని విధానానిీ రూపొ ందించారడ
•

భూమి ఎవరనాీ కొనాీ, అమిమనా రిజిష్టాురర్ ఆ వివరాలనస సంబంధిత ఎమామరోవకు, గారమ రైతు
సంఘానికి త్ల్యచేయాల్. వారిదదరికీ త్ల్పిన తరావతే రిజిషు ర్ చేయాల్. ఈ ప్ాకయ
ిర
అంతా నాలుగు

ప్నిదినాలోల ప్ూరిా కావాల్. రిజిషు ర్ అయిన తరావత 15 రోజులోల ముయట్ేషన్ (పేరడ మారిాడి) జరగాల్.

అంతే సమయంలో పాస్ ప్ుసా కాలు స్ిదధం కావాల్. పాస్ ప్ుసా కాలోల కరయ, వికరయాల వివరాలు
పొ ందసప్రచాల్
•

రిజిషు ర్ కాగితాలు, పాస్ ప్ుసా కాలు రైతులకు నేరడగా వారింట్ికన కొరియరోల ప్ంపాల్. రైతులు ఏ
అధికారిని సవయంగా కల్స్ే అవసరం రాకూడదస. నిరణణత సమయంలో ముయట్ేషన్ చేయకునాీ, పాస్
ప్ుసా కాలు ఇవవకునాీ సంబంధిత అధికారికి ఆలసయప్ు రడససం (ట్ిఎస్ ఐపాస్ చట్ు ం మాదిరిగా)
విధిస్ా ారడ

•

రైతు సంఘాల నిరామణం, భూ రికారడుల స్ెాషల్ డ్వ్
ై పెై అవగాహన కల్ాంచేందసకు కొదిద రోజులోలనే
హైదరాబాద్ లో సదససు నిరవహస్ాారడ. వివిధ జిలాలల నసంచి ప్ాత్రనిధసలనస పిల్పిస్ా ారడ.
ముఖ్యమంత్రా, వయవస్ాయ శాఖ్ మంత్రా, ఇతర అధికారడలు పాలగొంట్ారడ

రైతులనస కష్టాుల కడల్ నసంచి బయట్ ప్డేస్ేందసకు, శాశ్వత పాాత్రప్దికన రైతుకు మేలు చేస్ే కారయకరమాలు
చేప్డుతునీట్ట
ల ముఖ్యమంత్రా వలల డించారడ. రాట్ట సనఘాల ఏరాాట్ట, భూ రికారడుల స్ెాషల్ డ్వ్
ై కు
సంబంధించి విధి విధానాలు ఖ్రారడ చేస్ేందసకు ఏరాాట్ట చేస్ిన సమీక్షలో ముఖ్యమంత్రా తన ఉదేదశాయలనస
వివరించారడ.

"కనవలం మన దగొ రన కాదస, ప్ాప్ంచ వాయప్ా ంగా కూడా రైతులు కష్టాులోలనే ఉనాీరడ. అనేక సమసయలు రైతులనస
చసట్టుముడుతునాీయి. వయవస్ాయం మీదే ఆధారప్డి రైతులంతా అప్ుాల ఉబిలోనే కురడకుపో యారడ.
సమైకయ రాషు ంర లో జరిగిన వివక్ష, నిరల క్షయం వలల త్లంగాణ రైతులు మరింత చిత్రకిపో యారడ. అందసకన మల్దశ్
త్లంగాణ ఉదయమం రైతు సమసయల ప్ునాదిగానే నిరిమతమైంది. చందాబాబు ప్ాభుతవం కరంట్ట చారణెలు
పెంచడంపెై నిరసన త్ల్పి నేనస ఉదయమానికి శ్రరకారం చసట్ాునస. పో రాడి త్లంగాణ త్చసేకునాీం. ఇప్ుాడు
మనకు రైతులయ ప్ాధానం. వారికోసం ఒకోక ప్నిచేససకుంట్ూ పో తునీం. ముందసగా 17వేల కోట్ల రడణమాఫస
చేససకునాీం.
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అందివవబో తునాీం. వితా నాలు, ఎరడవులు సకాలంలో అందేలా చయశాం. కలీా వితా నాల వలల నషు పో కుండా
ప్ట్ిషుమైన చరయలు తీససకుంట్టనాీం. మిషన్ కాకతీయ దావరా చ్రడవులు బాగు చేససకుంట్టనాీం. కోట్ి

ఎకరాలకు న్నరందించేందసకు పాాజకుులు నిరిమంచసకుంట్టనాీం. వచేే ఏడాది నసంచి ఎకరానికి ఎనిమిది వేల
పెట్ు టబడి అందిసా సనాీం. గిట్ు టబాట్ట ధర రావడం కోసం రైతు సంఘాలనస ఏరాాట్ట చేసా సనాీం. మారకట్లల
ప్ంట్కు డిమాండ్ ఉండే విధంగా కారప్ కాలన్నలు ఏరాాట్ట చేసా సనాీం. వీట్నిీంట్ి ఫల్తంగా రాషు ంర లో రైతుల

బతుకు బాగుప్డుతుందని నముమతునాీ. ఇవన్నీ అమలయాయక.. ఓ ఐదేళళు గడిచాక రైతు జీవితాలోల
ఎంతో మారడా వససాంది. బాయంకులు రైతుల ఇండల ముందస నిలబడి అప్ుాల్స్ాాం అనే ప్రిస్ా త్ర
ి వససాంది. ఇది

నేనస కంట్టనీ సవప్ీం. తప్ాక నిజమై తీరడతుంది. కొదిద పాట్ి చరయలతోనే పాలమూరడ జిలాలలో ఎంతో
మారడా వచిేంది. పెండింగ్ పాాజకుులు ప్ూరిా చేసా సండడంతో అకకడ రివర్ు మైగనరషన్ వచిేంది. స్ింగూరడ
ఆయకట్టుకు న్నరివవడం వలల కూడా మదక్ జిలాలలో ప్రిస్ా త్ర
ి మరడగైంది. ఈ రండు జిలాలల నసంచి హైదరాబాద్

వలస వచిేన వారడ తమ రనషన్ కారడులు వాప్స్ ఇచిే సవంత జిలాలలకు పో యారడ. ఇది నాకంతో

సంతృపిా నిచిేంది. భూమిపెై న్నరడ పారడంతో ఈస్ారి మహబూబ్ నగర్ జిలాల వాతావరణం కూడా మారింది.
మంచి వరాాలు ప్డుతునాీయి. రైతుల ముఖ్ంలో ఆనందం కనిపిసా సనీది. ఇదే నేనస కోరడకునీది.
త్లంగాణ స్ాధన ఫల్తాలు రైతులకందాల్. వారడ బాగుప్డాల్. జిడిపి లెకకలు, ఆరిాక వేతాల అంచనాలు నాకు
అవసరం లయదస. ఎకుకవ మంది ఆధార ప్డిన వయవస్ాయ రంగం బాగుండాలనేదే నా గుడిు లెకక. అందసకన

ఖ్రడే గురించి ఆలోచించకుండా రైతుకు ఏమి కావాలంట్ే అది చేససకుపో తునీం’’ అని ముఖ్యమంత్రా
వివరించారడ.

సిపిఆర్ఓ టు సిఎం

