మెండేళ్ళ తెలెంగణా వ్యవ్సయ రెంగెం: సవళ్ళళ పమిష్ామలు
జి. వి. మహభ ాంజనేములు, యవి కనననగాంటి
కొతున రహషత రహలు :
1.

తెలాంగహణా జిలా లలో గత ఇయరనై షాంఴతసమహలలో 27,347 మైతేలు ఆతభసతమ చేష఼కునానయతు జాతీమ నేయ గణాాంకహల
విఫాగాం తురేదికలు తెలిమచేషత ఼నానభ. ఈ కహలాం లో భూడె తృహమటీలు అధికహయాం లో ఴునానభ, ఐద఼గుయు
భుఖ్మభాంతేులు భ మహయు. అభనా మైతేల ద఼ళథతి భ యలేద఼.

2. మహశీ ాంర లో 2011 జనాఫా గణాాంకహల ుకహయాం 68.69 ఱహతాం కుట ాంఫాలు గహాతొణ తృహుాంతాం లో తుఴళషత ఼ాంటే, 31 .31
ఱహతాం కుట ాంఫాలు టీ ణ తృహుాంతాలలో తుఴళషత ఼నానభ. తెలాంగహణా మహశీ ర ుబుతవ విఱలాశణ - 2014 ుకహయాం 40
ఱహతాం కుట ాంఫాలు ఴమఴశూహమాం ుధాన ఴాతిత గహ, భమో 12.5 ఱహతాం కుట ాంఫాలు ఴమఴశూహమ కలీ ుధాన ఴాతిత గహ
జీవిష఼తనానభ. భమో 26.5 ఱహతాం కుట ాంఫాలకు షవమాం ఉతృహధి ుధాన ఴాతిత .
3. 2011 శూహభ జిక, ఆమధధక, కుల గణన గణాాంకహల ుకహయాం తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో (గహాతొణ తృహుాంతాంలో) తోతత ాం
కుట ాంఫాలు 57,06,101. బూత కలిగధన కుట ాంఫాలు 24,17,061(42%), బూత లేతు కుట ాంఫాలు
32,88,938(58%). శూహగుదాయుల కుట ాంఫాలు 14,94,378 (26.19 %) ఴమఴశూహమ కలీల కుట ాంఫాలు –
28,29,348 (49.58 %)
4. 2011 శూహభ జిక, ఆమధధక, కుల గణన గణాాంకహల ుకహయాం తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో కుట ాంఫాం లో ుధాన ఴమకూత ననలషమధ
ఆదామాం 5000 యౄతృహమల లోు ఉనన కుట ాంఫాలు 43,02,997 (75.41%).
5. NSSO 70 ఴ మ ాండ్ ుకహయాం తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో షాంశూహథగత యుణాలు అాంధక, ఴమఴశూహమాం గధటీ ఫాట కహక యుణాల
ఊతలో కయుకు తృో భన ఴమఴశూహమ కుట ాంఫాలు – 89.1 ఱహతాం. ఈ కుట ాంఫాల షగట అు 93,500
యౄతృహమలు.
6. NSSO 70 ఴ మ ాండ్ (2014) ుకహయాం తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో ఴమఴశూహమదాయులు ్ర
ై ేట్ ఴడ్డీ రహమతృహయుల న఼ాండ్ు
తెచ఼్ుకునన యుణ ఫకహభలు – 60.3 ఱహతాం

7. తెలాంగహణ మహశీ ాంర లో తుకయ శూహగు బూత - 49,61,000 ఴెకీహయుా. క శూహమధ కనాన ఎకుుఴ శూహయుా వితేత బూత 10,36,139. తోతత ాం షఽ
థ ల వితేత బూత - 56,90,089 ఴెకీహయుా.
8. తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో షగట ఴయషతృహతాం – 906.5 తలీా తొటయుా
9. తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో తుకయ శూహగు తూటి ఆధామధత బూత విళత యణ ాం (ఖ్మటఫ్ ) -14,87,000 ఴెకీహయుా (2014 -15 )
ఈ నేధమాం లో ఴమఴశూహమ యాంగ కుట ాంఫాలన఼ ఆమధధకాంగహ ఫలోేతాం చేళేాంద఼కు, ఆ యాంగాంలో శూహవఴలాంఫన తృ ాందేాంద఼కు
ఖ్చ్చుతాంగహ చేటాీలిసన చ్యమలలో ుబుతవ యాంగ ్టీ ఫడెలు ఈ యాంగహతుకూ ్ాంచ్డభనేది తోదటిది .
సమసయ 1:
వ్యవ్సయ రెంగతుకి తగగుతున్న బడెెట్ కేటాభెంపులు :
1.

మహశీ ర ఴమఴశూహమ యాంగహతుకూ నేయుగహ ఫడ్ెెట్ కైటాభాంులు అతి తకుుఴగహ ఉాంట నానభ. ుణాలుక భమధము ుణాలుకైతయ
కైటాభాంులు 2016-17 లో ఴమఴశూహమ భమధము షసకహయ ఱహఖ్కు, ుణాలుక భమధము ుణాలుకైతయ కైటాభాంులు కలి
యౄ. 6,759.71 కైటాభాంచాయు. గత షాంఴతసయాం 2015-16 లో జమధన కైటాభాంులు యౄ. 7,134.70 కోటా . 2014-15
లో జమధన కైటాభాంులు యౄ. 6,276.33. గత ఏడ్ాదితో తృో లిళేత ఈ షాంఴతసయాంలో కైటాభాంులు 5% తకుుఴ.

2. ఈ బడెెట్ లో కూడా పరణాళిక కేటాభెంపులు గత ఏడాది కెంటే 241 కోటల
ు తగిుెంచారు . కైాందు ుబుతవాం మహశుహీరలకు తుధ఼లు
నేయుగహ ఫదల భాంచ్చ, మహశుహీరలకు ళేవచ్ు కలిాంచాభు అాంట ాంటే, తెలాంగహణా మహశీ ర ుబుతవాం ఴమఴశూహమాం ఫాధమత ననతితన
రేష఼కోకతృో ఴడాం అనామమాం .
3. మామాటెంగ్ మమియగ ఉదాయన్ శఖలకు తస్తే , వ్యవ్సయెం మమియగ అన్ఽబెంధ రెంగల లోతు అతున శఖలకు తుధఽలు
తగుభ..
4. కేెంద్ర ప్రయోజిత పధకలకు కేటాభెంపులు 2014-15 లో రూ. 815.57 కోటా కహగహ, 2015-16 లో ఇది యౄ. 674.74 కోటా కు
తగధగాంది. ఈ షాంఴతసయాం కైఴలాం కైటాభాంులు కైఴలాం యౄ. 631.95 కోటా భ తుబే .
5. రుణ మాప఼ అమలుకు 4,250 కోటల
ు , కేెంద్ర పధకలకోసెం కేటాభెంచిన్ 631 కోటు తుధఽలన్ఽ తీస్వేస్తే, మష్ట్ర పరభగతవెం తాన్ఽగ
వ్యవ్సయ శఖకు కేటాభెంచిన్ తుధఽలు కేవ్లెం 1729 కోటల
ు మాతరబే .
6. 2014-15 లో భ ముట్ ళథమటకయణ తుధికూ 400 కోటా కైటాభళేత , 2015-16 లో దాతుతు 75 కోటా కు తగధగాంచాయు. ఈ ఏడ్ాది అది
ూమధతగహ ఎతిత రేశూహయు. ఈ ఏడ్ాది తిత , చెయకు ాంటలు రేళన మైతేలు గధటీ ఫాట ధయలు మహక ఫాగహ నశీ తృో మ యు. రహమధ
ధానామతున కడ్ా ఈ ళజన్ లో ఎఫ్ ళ ఐ ళేకమధాంచ్కతృో తే, మహశీ ర ుబుతవాం ూమధత శూహథభలో ళేకయణకు దిగకతృో తే, ఴమధ మైతేలు
తీఴుాం గహ నశీ తృో భే ుభ దాం ఉాంది. అాంద఼కై భ ముట్ ళథమటకయణ తుధి కోషాం కతూషాం 5000 కోటా కైటాభాంచ్చ ఉాండ్ాలిసాంది .
7. కేెంద్ర పరభగతవెం కూడా ఒక పద్ధ తి పరకరెం వ్యవ్సయరెంగతుకి తుధఽల కేటాభెంపు తగిుెంచారు . షతసడ్డలు కడ్ా భమధాంత
తగధగశూత హభతు చెఫుతేనానయు. దేవాం లో ుధాన ఉతతిత , జీఴనోతృహధి యాంగబైన ఴమఴశూహమ యాంగాం లో ుబుతవ ్టీ ఫడెలు
్యగహలతు తుుణులు చెఫుతేాంటే మహశీ ,ర కైాందు ుబుతావలు తుధ఼లలో కోత ్డెతేనానభ. కొుకుశూహమధ కైటాభాంులు
ఫాగహనే కనడ్ునా, తుధ఼ల విడెదల, ఖ్యుు ఆ శూహథభలో కనడడాం లేద఼ .

కొతున పమిష్ామలు :
1.

మహశీ ర ుబుతవాం, భమధము కైాందు ుబుతవాం తభ షాంఴతసయ ఫడ్ెెట్ లలో కతూషాం 10 ఱహతాం తుధ఼లన఼ నేయుగహ ఴమఴశూహమ
యాంగహతుకూ కైటాభాంచాలి ( తూటితృహయుదల యాంగహతుకూ కైటాభాంచే తుధ఼లు కహకుాండ్ా )

2. తుధ఼లన఼ ఴమఴశూహమ ళజన్ లో మైతేలకు ఉయోగ డ్ే విధాంగహ విడెదల చేమ లి (ఆమధధక షాంఴతసయాం చ్చఴమధలో కహకుాండ్ా).
తుధ఼ల కైటాభాంు బజామధటీ మైతేలకు ఉయోగ డ్ేల తృహుధానమతలన఼ తుయణ భాంచ఼్కోరహలి .
3. ఴమఴశూహమ యాంగాం లో ఴచ్చున భ యుల దాశుహీా షతసడ్డ ధకహలలో తగధన భ యులు చేమ లి. షనన, చ్చనన కహయు,
భధమతయగతి మైతేలకు ఎకుుఴ ఉయోగ డ్ేల ఈ ధకహలు ఉాండ్ాలి. భన రహతాఴయణాతుకూ అన఼ఴుగహతు తృహలీసౌస్ ల ాంటి
రహటికూ కహకుాండ్ా (గత 2 షాంఴతసమహలలో 500 కోటా కైఴలాం 2000 ఎకమహలలో తృహలీ సౌస్ ల తుమహభణాం కోషాం కైటాభాంచాయు),
క్షైతు శూహథభలో గోదాభులు, శీతల గధడీాంగులు, భ ముట్ మ యుీల అతేఴాదిధ, మైతేల ఴషతి గాశృలు ల ాంటి భౌలిక ఴషతేల
అతేఴాదిధ కోషభూ, ఫాఴుల, ఫో యు ఫాఴుల తఴవకాం ఫామహతున మైతేలే బమధాంచ్కుాండ్ా, ుబుతవాం బమధాంచే విధాంగహనఽ ఈ షతసడ్డ
ధకహలన఼ ునర్ తుయవచ్చాంచాలి .
4. మైతేలకు కొాంత ఫాయాంగహ భ మధన ఴమఴశూహమ కలీ చెలిాాంు తోతాతతున కొాంత షతసడ్ెైజ్ చేళే విధాంగహనఽ(జాతీమ గహాతొణ
ఉతృహధి శృతొ ధకాం షఽమధతతు దెఫఫ తీమకుాండ్ా, అాంద఼లో కలీల సకుులకు ఎట ఴాంటి బాంగాం కలిగధాంచ్కుాండ్ా)
కైటాభాంులు చేమఴచ఼్ు.
5. తోతత ాం ఴమఴశూహమ కుట ాంఫాల ఆదామ బదుత లక్ష్మాంగహ, ుతి షాంఴతసయాం ళథతి గతేలన఼ మధశీలిాంచ్చ, తురేదిక యౄతృ ాందిాంచ్చ,
అభలున఼ యమరేక్షుాంచేాంద఼కు మహశీ ర శూహథభలో క మైతేల ఆదామ కతొశన్ న఼ తుమతాంచాలి. ఈ కతొశన్ ూమధత షవమాం
ుతితిత తో తు చేళే విధాంగహ ఉాండ్ాలి. ాంట ఉతతిత ఖ్యుులన఼, కుట ాంఫాల జీఴన ఴమమ లన఼ మధగణలో ఉాంచ఼్కుతు ఈ
కతొశన్ షభగా తురేదికలు యౄతృ ాందిాంచాలి.
6. ఈ కతొశన్ ఆధవయమాం లో మహశీ ర శూహథభలో ఴమఴశూహమ ాంటల ఉతతిత ఖ్యుులన఼ ఱహళత మ
ై ాం గహ అాంచ్నా రేళ, ాంటలకు
ల బశూహటి ధయలన఼ ుతితృహదిాంచేాంద఼కు మహశీ ర శూహథభ CACP తు తుమతాంచాలి. అల గై వు తృో శకుల ఖ్యుులన఼,
ఆదామ లన఼ కడ్ా ఈ కతొశన్ మధశీలిాంచాలి .
7. ఈ కతొశన్ తురేదికలకు, ళతౄహయష఼లకు చ్టీ ఫదధ త కలిాంచాలి. మహశీ ర ుబుతవాం అభలు చేమ లి .
8. తోతత ాం ఴమఴశూహమ యాంగహతుకూ కైటాభాంచ్చన తుధ఼లు, ఴమఴశూహమ యాంగ ఫామాంకు యుణాలు రహషత ఴ శూహగుదాయులకు లేదా
ఴమఴశూహమదాయుల షసకహయ షాంఘ లకు, మైతేలు భ తుబే ఫాగశూహవభులుగహ ఉాండ్ే ఉతతిత దాయుల కాం్తూలకు భ తుబే
అాందేల ుణాలుకలు యౄతృ ాందిాంచాలి .
9. ఴమఴశూహమ యాంగాం ్ై ఆధాయడ్ున భతయ రహమతృహయులకు, కాం్తూలకు ఈ ్టీ ఫడెలన఼ భలుళాంచ్ కడద఼ . నగమహలన఼ ,
టీ ణాలన఼ ఴమఴశూహమ యాంగ యుణాల మధధి న఼ాండ్ు తాంచాలి .
10. మహశీ ాంర లో క లు మైతేల షాంఖ్మ గణతూమాంగహ ్యుగుతేననది. ఴమఴశూహమ తున ఴాతిత గహ ఎాంచ఼్కునే షనన,చ్చనన మైతేలకు,
బూత లేతు తుయుేదలకు, ఫడెగు, ఫలఴీన ఴమహగలకు శూహగు బూభులు అాంద఼ఫాట లో లేకతృో ఴడాం తో ఈ ఴమహగల ుజలు
అధిక క లు ధయలు చెలిాాంచ్చ బూభులన఼ క లుకు చేషత ఼నానయు. ్ైగహ ఈ మైతేలకు షాంశూహథగతాంగహ ుబుతవాం న఼ాండ్ు ఎట ఴాంటి
షశృమభూ అాందడాం లేద఼. దీతు ఴలా ఈ మైతేలు ్ర
ై ేట్ ఴడ్డీ రహమతృహయుల్ై ఆధాయడ్ు, ఎకుుఴ ఴడ్డీ మైటాకు యుణాలు
తెచ఼్ుకుాంట నానయు .

11.

కహఫటిీ మహశీ ాంర లో బూతలేతు గహాతొణ తుయుేదలకు బూత అాంద఼ఫాట లో ఉాంచేాంద఼కు మహశీ ాంర లో జయుగుతేనన బూత
ళ్కుమలేటివ్ భ ముట్ న఼ తుమాంతిుాంచాలి. ఴమఴశూహభేతయ ఆదామ లు ుధానాంగహ కలిగధన రహయు ఴమఴశూహమ బూభులు
కొనకుాండ్ా తులేధాం విధిషత ఽ చ్టీ ాం చేమ లి (1950 లలో తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో అభలులో ఉనన చ్టీ ాం అల ాంటిదే .) బూభుల
క లు ధయల్ై తుమాంతుణ విధిాంచేల తృహత క లు చ్టాీలన఼ అభలు చేమ లి .

12. బూభుల కైటాభాంు, ళేకయణ విధానాం కాంటే భుాంద఼గహ బూత వితుయోగ విధానాం తీష఼కు మహరహలి. మహమఴయణ ఴితబైన
దధ తేలతో బూతతు షమైన దధ తేలలో ఎల వితుయోగధాంచ఼్కుాంటాాం ? ఏభే యాంగహలకు బూతతు ఎల , ఎాంత కైటాభశూహతాం ?
అనేది షశీ ాంగహ తుయణ భాంచాలి .
సమసయ 2 :
పెంటల ప్ ెందిక లో వ్సఽేన్న మారులు :
1.

తెలాంగహణా మహశీ ాంర లో రహతాఴయణ మధళథ త
 ేలు, శూహగుబూభుల ళథతిగతేల మధతామ అనేక ాంటలు శూహగభేమవి . భుఖ్మాంగహ జొనన
భమధ కొతున చ్చయు ధానామలు, కాంది,్షయ, ఉలఴలు తో షశృ అతున యకహల ు ధానామలు, రేయు వనగ, ఆభుదాం, న఼ఴువలతో
షశృ అనేక నఽనన గధాంజల ాంటలు ఉాండ్ేవి. ఈ ాంటల దిగుఫడెలు తకుుఴగహనే ఉనాన, ఖ్యుు కడ్ా తకుురే అభేమది.
భుఖ్మాంగహ శూహథతుక వితత న యకహలు , వుఴుల ఎయుఴు, అాంద఼ఫాట లో ఉాండ్ేవి కన఼క మైతేలు ఎకుుఴ ఖ్యుు లేకుాండ్ానే
ాంటలు శూహగు చేళేరహయు. ుధానాంగహ ఴమహషధాయ ాంటలు ఉాండ్ేవి కన఼క –ూమధత కయుఴు కహలాం లో త – చాల షాందమహబలలో
ఎాంతో కొాంత ాంట భాంటికూ ఴచేుది. ఴమఴశూహమాం కోషాం అులు చేమఴలళ ఴచేుది కహద఼ .

2. కహతూ కొాంత శూహగుతూటి ఴనయులు ఴచాుక, ఫో ర్ రనల్సస ఴచాుక ఴమధ విళత యణ ాం ఫాగహ ్మధగధాంది. ధానామతుకూ ుబుతవ ళేకయణ శూౌకయమాం
ఉాండడాం, ఆశృయ అలరహటా లో ఴచ్చున భ యులు కడ్ా భాంద఼కు కహయణభమ మభ. తిత కొతున తృహుాంతాలకై, భుఖ్మాంగహ
నలా మైగడ్ు బూభులునన తృహుాంతాలకై మధతతబై ఉాండ్ేది. తిత లోనఽ అనేక శూహథతుక యకహలు ఉాండ్ేవి . ఈ తిత వితత న యకహలు
ఴమహషధాయ తృహుాంతాలకు అన఼కలాంగహ ఉాండ్ేవి. తిత శూహగుకు ఖ్యుు తకుుఴగహ ఉాండ్ేది .
3. కహతూ తెటీ తిత ఴచాుక తిత ాంట రేగాంగహ విషత మధాంచ్చాంది. ఈ తెటీ తిత వితత నాలలో క జన఼మఴు్ై Monsanto కాం్తూకూ ేటాంట్
ఉాండడాం ఴలా , తోతత ాం తిత వితత న భ ముట్ ఆ కాం్తూ , దాతు అన఼ఫాంధ కాం్తూల చేతేలోాకూ తృో భాంది. ుతి షాంఴతసయాం
మైతేలు వితత నాలన఼ భ ముట్ న఼ాండ్ే కొన఼గోలు చేషత ఼నానయు . ్ైగహ ఈ తెటీ తిత ాంట దిగుఫడెల్ై కాం్తూల ుచాయాం
మైతేలన఼ బుభలలోకూ ననటీ ాంి ది . దీతుతో మైతేలు తెటీ తిత కూ అన఼ఴుగహతు బూభులలో కడ్ా దీతుతు రేషత ఼నానయు. అనేక
ాంటలు శూహగు బూభుల న఼ాండ్ు భ మభఴుతేనానభ. తెటీ తిత విళత యణ ాం కొతున జిలా లలో 70 ఱహతాతుకూ చేమధాంది . తోతత ాం
మహశీ ాంర లో 50 ఱహతాతుకూ చేమధాంది.
4. భన ఴమహషధాయ బూభులకు అన఼ఴుగహతు తోకు జొనన ాంట కడ్ా రేగాంగహ రహమాంచ్చాంది . శూహధాయణాం గహ ఈ బూభులకు
అన఼రనైన తోకుజొనన యకహలు భ మబైతృో మ భ . కయుఴు ,ఴమహషఫాఴ మధళథ త
 ేలలో ుషత ఼త తోకుజొనన ఴెైతెుడ్స
తటీ కోలేక మైతేలకు తీఴు నశుహీలన఼ కలిగధషత ఼నానభ .
5. శూో మ తెన్ కొతున బూభులకు అన఼రనైనదే అభనా, శూో మ వితత నాంతో మైతేలు షభషమన఼ ఎద఼యుుాంట నానయు. ్ైగహ అకహల
ఴమహషలు శూో మ వితత నాం తోకు్ైనే తోలకతేత మధళతిఴలా
త
మైతేలు తీఴుాంగహ నశీ తృో తేనానయు .
6. ఴెైదమహఫాద్ నగయాం ,భతయ నగమహల చ఼్టృ
ీ కయగహమలు ాండ్ే అనేక తృహుాంతాలు మధమల్స ఎళేీట్ ఴలా తృహాట్స గహ
భ మధతృో మ భ . గతాంతో తృో లిునుడె కయగహమల, ాండా తోటల విళత యణ ాం కొాంత ్మధగధనటికీ షనన ,చ్చననకహయు మైతేలకు

ఉయోగడ్ేల క్షైతు శూహథభలో శీతల గధడీాంగులు లేకతృో ఴడాం ఴలా మైతేలు ాండ్ుాంచ్చన ాంటలో ుధాన ఫాగహతున
నశీ తృో తేనానయు . లేదా అతి తకుుఴ ధయలకు అభుభకుాంట నానయు .
7. భ ముట్ లో కాంది ,భతయ ు ధానామలకు ధయలు భాండ్ుతృో తేనాన ఆ ధయలు మైతేలకు అాందడాం లేద఼ . ఇుడెనన
వితత న యకహలు,దీయఘకహల యకహలు. దిగుఫడెలు తకుుఴ . ుయుగులు ,తెగులా షభషమ కడ్ా ఎకుుఴ గహనే ఉాంట ననది . దీతు
ఴలా మైతేలు ఈ ాంటలు భ నేళ తిత రనైు తోగహగయు. నఽనన గధాంజలలో ఆభుదాం మధళథ తి
 కడ్ా అాంతే . ఈ ాంట విళత యణ ాం
తగధగాంచేళ మైతేలు తిత రనైు భయళళయు .
8. తిత ాంట తొద ఴునన బుభలు, భతయ ాంటలకు ుబుతవ తృో ు తాససాం లేకతృో ఴడాం, దిగుఫడెలు, ధయలు షమధగహ లేకతృో ఴడాం,
తిత కూ భ తుబే కొాంత భ ముట్ శూౌకయమాం, యుణ శూౌకయమాం ఉాండడాం, కోతేలు, అడవి ాంద఼లు భతయ ాంటలన఼
ఫతకతూమకతృో ఴడాం తదితయ కహయణాల ఴలా కడ్ా ఈ తిత విషత మధాంచ్చాంది .
కొతున పమిష్ామలు :
1.

మహశీ ాంర లో ఆశృయ అఴషమహలకు తృహుధానమతతుషఽ
త
ననల శూహయాం, యకాం, తూటి తృహయుదల శూౌకమహమలకు అన఼గుణాం గహ ాంటల శూహగు
చేళేల మైతేలన఼ తృో ు తసఴిాంచాలి . అాంద఼కఴషయబైన అతున ుబుతవ భదద తే ఴమఴషత లనఽ కడగటాీలి . ఫలోేతాం చేమ లి .
శూహథతుక మధళథ త
 ేలకు అన఼రనైన వితత న యకహలన఼ తృో ు తసఴిాంచాలి. అాంద఼ఫాట లో ఉాంచాలి .

2. భతయ ాంటలకు కడ్ా భదద తే ధయలు, ాంట యుణాలు, భ ముట్ శూౌకమహమలు కలిాంచాలి . అఴషయబైతే ఆశృయ ాంటలన఼
(చ్చయు ధానామలు , నఽనన గధాంజలు , ు ధానామలు) ుబుతవబే ళేకమధాంచ్చ ుజా ాంణీ ఴమఴషథ దావమహ ాంణీ చేమ లి .
3. మహశీ ాంర లో నగయ జనాఫా అఴషమహలకు అన఼గుణాంగహ కయగహమలు,ాండెా లతేాంచ్డాం లేద఼ . భతయ మహశుహీరలన఼ాండ్ు దిగుభతి
చేష఼కుాంట నన మధళథ తి
 ఉాంది . ఈ నేధమాం లో మహశీ ాంర లో అతున జిలా లలో కయగహమల శూహగున఼ ్దదఎతే
త న తృో ు తసఴిాంచాలి.
భాంద఼కు తృహలీ సౌస్ లు ఎాంత భ తుాం మధశుహుయాం కహద఼ . అధిక ఉశుోణ గాతలన఼ తటీ కునేల కొాంత లేడ్ ననట్ శూౌకమహమతున
షనన చ్చననకహయు మైతేలకు అాంద఼ఫాట లో ఉాంచ్డాం, క్షైతు శూహథభలో శీతల గధడీాంగులన఼ తుమధభాంచ్డాం, తృహుళ్ళాంగ్ మూతుటా న఼
మైతేలకు అాంద఼ఫాట లో ఉాంచ్డాం చేమ లి . వీటితు ్ర
ై ేట్ రహమతృహయులకు కహకుాండ్ా మైతేల షసకహయ షాంఘ లకు భరహవలి .
4. మైతేలు ాంటల తృ ాందికలో భ యులు తెచ఼్ుకునేల మహశీ ర ఴమఴశూహమ ఱహఖ్ తుయాంతయాం విష఼తరత ుచాయాం చేమ లి. తొడ్ుమ
లో, ాంటల దిగుఫడెల్ై కాం్తూలు శూహగధాంచే ఫో గస్ ుచామహతున అడెీకోరహలి . ఈ తృహుాంతాతుకూ అన఼ఴుగహతు ాంటలన఼,
ఎగుభతేల లక్ష్మాం తో, రహతాఴయణాతున తుమాంతిుాంచ్చ, కాతిుభ దధ తిలో ాండ్ుాంచేాంద఼కు ఎఴయు ుమతినాంచ్చనా ఏ భ తుాం
ుబుతవ తుధ఼లన఼ ఖ్యుు ్టీ కడద఼. షతసడ్డలు ఇఴవకడద఼ .
సమసయ 3 :
పెంట రుణాలు, పెంటల బీమా :
1.

ాంట యుణాలనేవి రహషత ఴ శూహగుదాయులు ాంటలన఼ ాండ్ుాంచేాంద఼కు భరహవలిసనవి . కహతూ ఈ ాంట యుణాలు రహషత ఴ
శూహగుదాయులకు కహకుాండ్ా బూభుల మజభ న఼లకు భ తుబే రనళైతేనానభ . కు ఎకయాం శూహగు బూత లేతు ఴెైదమహఫాద్
నగమహతుకూ కడ్ా ుతి షాంఴతసయాం 400 కోటా యౄతృహమల ాంట యుణాలు రనలుతేనానమాంటే మధళథ తి
 తు అయథ ాం చేష఼కోఴచ఼్ు .
తోతత ాం ఴమఴశూహమ యుణాలు కడ్ా ఴెైదమహఫాద్ నగమహతుకై 4000 కోటా కు ్ైగహ రనళైతేనానభ (మహశీ ాంర లో అతమధికాం)

2. తిత విళత యణ ాం ్మధగహక మహశీ ాంర లో క లు మైతేల షాంఖ్మ ఫాగహ ్యుగుతేననది . మహశీ ాంర లో కతూషాం 10 లక్ష్ల భాంది క లు మైతేలు
ఉాంటాయతు క అాంచ్నా . భఴియళ మైతేల షాంఖ్ మ ఎకుుఴ గహనే ఉనాన రహమధ ేయా్ై బూభులు లేకతృో ఴడాం ఴలా రహమధకూ కడ్ా

ఫామాంకులు ాంట యుణాలు భఴవడాం లేద఼ . ుబుతవ బూ ాంణీ ధకహలలో బూభులు తృ ాందిన దలుత, రనన఼క ఫడ్ున
ఴమహగల, బైనామధటీ మైతేలకు ఫామాంక్ యుణాలు అాందడాం లేద఼ . ఆదిరహళ మైతేలకు భష఼తనన ాంట యుణాలు కడ్ా తకుురే.
దేరహదామ బూభులన఼ క లుకు చేషత ఼నన మైతేలకు కడ్ా ఫామాంకులు యుణాలు భఴవడాం లేద఼.
3. అధీకాత శూహగుదాయుల చ్టీ ాం 2011 ఴచాుక కడ్ా క లు మైతేలకు గుమధతాంు కహయుీలు భచేు ుకూామ భుాంద఼కు రనళళడాం
లేద఼. గుమధతాంు కహయుీలు తృ ాందిన మైతేలకు కడ్ా ఫామాంకులు యుణాలు భఴవడాం లేద఼. దీతుఴలా ఈ శూహగుదాయులు ుధానాంగహ
్ర
ై ేట్ అుల్ై ఆధాయడెతేనానయు. ఴడ్డీ మైటా ృ ఎకుురే . కటి మాండె షాంఴతసమహలలో ్ర
ై ేట్ యుణాలన఼ తీయులేకతృో తే అవి
ేయుకు తృో తేనానభ. ఈ మధళథ తి
 లోనే మైతేలు ఆతభసతమలకు తృహలడెతేనానయు. లక్ష్లోా క లు మైతేలు ఴుాంటే..కొతున
రేలభాందికూ కడ్ా యుణ గుమధతాంు కహయుీలు ఇఴవడాం లేద఼. యుణ గుమధతాంు కహయుీలు ఇచ్చున రహళళలోా కడ్ా అాందమధకూ ఋణాం
అాంద఼తేనన మధళథ తి
 లేద఼. ఉదాసయణ కూ ఆదిల ఫాద్ జిలా లో ష఼భ యుగహ 3-4 లక్ష్ల భాంది క లు మైతేలు (ఴమఴశూహమాం
తొద ఆధాయ డ్ున రహయు దాదాు 18 లక్ష్లు) ఉాంటాయతు అాంచ్నా. గత షాంఴతసయాం ఆదిల ఫాద్ జిలా లో గత షాంఴతసయాం
కైఴలాం 3753 గుమధతాంు కహయుీలు ఇఴవగహ అాంద఼లో ఋణాం అాందినది భ తుాం 282 భాందికై. తోతత ాం క లు మైతేలకూ అాందిన
ఋణాం యౄ. 10.6 కోటా .

4. ఫామాంకుల న఼ాండ్ు ాంట యుణాలు తృ ాందిన మైతేల ఋణాం న఼ాండ్ే ఫామాంకులు ాంటల తెభ ుతమాం కోత ్టీ కుాంట నానభ
కన఼క రహయు భ తుబే తెభ మధధిలోకూ ఴష఼తనానయు . ్ైగహ గహాభాం మూతుట్ గహ ాంటల తెభ అతున ాంటలక లేకతృో ఴడాం
ఴలా మైతేలకు ్దదగహ ఉయోగడడాం లేద఼ . కొతత కొతత తెభ ధకహలు ురేవ ్డెతేనాన, అవి భాంకహ ్ైలట్ దవ దాటడాం
లేద఼ . ఇటికూ ాంటల తైభ మధది లోకూ ఴచేు మైతేలు 30% కనాన తకుురే. 2014 ాంటల తైభ లో కొతున భ యులు
చేమటాతుకూ ుబుతవాం షాంకలిాంచ్చ చ్చఴమధకూ 2015-16 న఼ాంచ్చ అభలు లోకూ తెచ్చుాంది. ఈ భ యులు మైతేలకు ఉయోగ డక
తృో గహ షభషమన఼ ఇాంకహ జటిలాం చేళేల ఴునానభ.
a.

పరధాన్ మెంతిర ఫసల్ బీమా యోజన్ కూాంద ాంటల తైభ థకాం లో కూ ్ర
ై ేట కాం్తూ లకు ురేవాం కలిాంచాయు.
తెలాంగహణా లో అగధాకలుయల్స ఇన఼సయన఼స కాం్తూ, ఫజాజ్ అలమన్స జనయల్స ఇన఼సయన఼స కాం్తూ, ఈ ఇన఼సయన఼స
అాందిాంచ్టాతుకూ ుబుతవాం ాందాం కుద఼యుుకుాంది.

b.

మైతేలు కొాంత తోతత ాం చెలిాళేత (తోతత ాం లోన఼ లో ఆశృయ ాంటలకు 2%, రహణిజమ ాంటలకు 5%) చెలిాళేత తగధలినడ్ు
మహశీ /
ర కైాందు ుబుతావలు బమధశూత హభ. జిలా ల భధమ లో ుతమాం విశమాం లో ఴునాన తేడ్ాల ఴలన కొతున జిలా ల
లో ఇది 20% ఴయకు ఉాండ్ొ చ఼్ు. ుతమాం కటీ టాతుకూ జూల ై 30 ఆఖ్యు తేది.

c.

లోన఼ తీష఼కునన మైతేలే కహక ఇతయ మైతేలు, క లు మైతేలు తైభ కటాీలి అాంటే బూత టాీ కహతు, ుబుతవాం
ఆమోదిాంచ్చన ఏదేతు దావీకయణ తుాం కహతు ఴుాండ్ాలి. ఈ మోజు ఴయకు కు మైతేకు కడ్ా గుమధతాంు కహయుీ కడ్ా
ఇఴవలేద఼.

d.

రహతాఴయణ తైభ కూాంద ఈ శూహమధ తిత (తొతభది జిలా లు), తయ (ఖ్భభాం, ఴయాంగల్స), ఆభల్స తృహాం (ఖ్భభాం)
భమధము ఫతాతాభ (నల్గాండ) ాంటలు ఎాంచ఼్కోఫడ్ాీభ. అభతే ుతమాం కటీ టాతుకూ ఆఖ్యు తేది తిత ాంటకు
జూన్ 14, తయకు జూల ై 9, ఆభల్స తృహాం కు జూల ై 14, ఫతాతభ కూ ఆగశే
ీ 9. అభతే ఇటిదాకహ భాంచ్చగహ
ఴమహషలు మహలేద఼, తిత , తయ ల ాంటి రహమధషక ాంటలు ఇటిదాకహ ఇాంకహ నాటా డలేద఼, యుణాలు అాందలేద఼, క లు
మైతేలకు గుమధతాంు కహయుీలు ఇఴవలేద఼. దీతుతో చాల తకుుఴ భాంది మైతేలు భ తుబే ఈ అఴకహషాం తృ ాందే మధళథ తి

ఴుాంది. జూల ై ఆఖ్యు ఴయకు ఈ గడెఴు ్ాంచాలిసన అఴషయాం ఴుాంది.

5. రహతాఴయణాం లో ఴష఼తనన భ యుల కహయణాం గహ అకహల ఴమహషలు, ఴమహషఫాఴాం , కయుఴులు,ఴడగాండెా, ఫామట ఴమహషలు ల ాంటి ుకాతి
రనైమటతామలకు మైతేలు తీఴుాంగహ నశీ తృో తేనానయు . కయుఴున఼ ుకాతి రనైమధతమాంగహ చ్ఽడక తృో ఴడాం ఴలా , తెలాంగహణా మైతేలకు
ఏ భ తుభూ షశృమాం అాందడాం లేద఼ . ాంటకు అఴషయబైన షభమ లలో ఴమహషల భధమ విమటతబైన గహప్ ఉాండడాం ,
తోతత ాంగహ ళజన్ లో శూహధాయణ ఴయషతృహతాం నమోదఴడాం ల ాంటి కహయణాల ఴలా ,ాంటలు కయుఴు, ఴమహషఫాఴాం ఫామధన డ్ు
నశీ తృో భనా మైతేలకు షశృమాం అాందడాం లేద఼ . ్ైగహ రహతాఴయణాతున షఽచ్చాంచే కైాందాులు భాండల తుకూ కటి భ తుబే
ఉనానభ. దీతు ఴలా ుతి 5 గహాభ ల భధమలో కడ్ా ఴయషతృహతాం ఴమతామషాం ఉాంట నన దవలో మైతేలకు షమైన షశృమాం
అాందడాం లేద఼ .
పమిష్ామలు :
1.

రహషత ఴ శూహగుదాయులకు భ తుబే ాంట యుణాలు భరహవలి .

2.

ుతి ాంటక తుయణ భాంచ్చన ాంట యుణ మధతతి (ళేుల్స అఫ్ ప్ైనాన్స) ుకహయాం అతున ాంటలక ాంట యుణాలిరహవలి. ళేుల్స
అఫ్ ప్ైనాన్స కు చ్టీ ఫదధ త కలిాంచాలి .

3.

క లు మైతేలాందమధకీ గుమధతాంు కహయుీలు భరహవలి . కహయుీలు తృ ాందిన మైతేలాందమధకీ ఫామక్ యుణాలు ఖ్చ్చుతాంగహ భచేుల 2011
చ్టీ ాం లో షఴయణలు చేమ లి .

4.

మహశీ ాంర లో ఎాంత విళత యణ ాం లో ఏ ాంటలు రేషత ఼నానమో ుబుతవాం దగగ య షభ చాయాం ఉాంట ాంది కన఼క ుబుతవాం భుాంద఼గహనే
ఫామాంకుల యుణాలతో షాంఫాంధాం లేకుాండ్ా ాంటల తెభ ుతమాంన఼ తెభ కాం్తూకూ చెలిాాంచాలి. షనన,చ్చనన,భధమతయగతి
మైతేలకు ూమధతగహ ుబుతవబే ుతమాం చెలిాాంచాలి. తగధలిన మైతేలకు 50 ఱహతాం ుతమాం ుబుతవాం చెలిాాంచాలి .

5.

ుతి 5 గహాభ ల భధమలో క రహతాఴయణ షఽచీ కైాందాుతున ఏమహట చేమ లి .ఎటికుడె రహతాఴయణాం లో భ యులన఼,
ఴయషతృహతాతున నమోద఼ చేమ లి .

6.

కయుఴు భ న఼మఴల్స లో భ యులు చేమ లి . కయుఴు భాండల లన఼ తుమహధమధాంచే ుకూామన఼ ునర్ తుయవచ్చాంచాలి .

7.

గహాభాం మూతుట్ గహ తెభ ధకహలన఼ అతున ాంటలక విషత మధాంచాలి .

8.

ుకాతి రనైమటతామల కహయణాం గహ ాంటలన఼ నశీ తృో భన మైతేలకు ఎకమహతుకూ 10,000 యౄతృహమల నశీ మధశృయాం చెలిాాంచాలి

సమసయ 4 - వితే న్ సమసయ :
1.

కాం్తూలు భశుహీమహజమాం గహ ఴమఴసమధషత ఽ వితత నాం విశమాం లో మైతేల జీవితాలతో ఆడెకుాంట నానభ . .ఎట ఴాంటి
రహుతూయవక ాందాలు లేకుాండ్ా మైతేలకు parantal ల ైన్స భచ్చు మైతేలతో ఴెైతుడ్ వితత నాలన఼ ఉతతిత చేభష఼తనానభ.
వితత న మైతేలు నశీ తృో తే ఏ విధబైన మధశృయాం చెలిాాంచ్కుాండ్ా తాంచ఼్కుాంట నానభ . తెటీ తిత వితత న మైతేలతో భసఫూబ్
నగర్ జిలా లో వితత న కాం్తూలు ఴమఴసమధషత ఼నన తీయు రహమధ దో డ్డకూ మహకహశీ .

2. తాభు ఉతతిత చేళన నాళ యకాం వితత నాలన఼ మైతేలకు అాంట గడెతేనానభ. మైతేలు నశీ తృో భన షాందమహబలలో కాం్తూలు
తోసాం చాటేషత ఼నానభ. వితత న ధయలన఼ అభ ాంతాం ్ాంచేషత ఼నానభ.
3. రహషత రహతుకూ ఴమఴశూహమ, ఉదామన వివవ విదామలమ లు వితత న మధఱోధనలు తుయాంతయాం శూహగధషత ఽ భన తృహుాంత మైతేల
అఴషమహలకు తగధన వితత నాలన఼ అాందిాంచాలి. తెుడర్ ళడ్ ఉతతిత చేళ మైతేల షశృకహయ షాంఘ లకు భచ్చు వితత నోతతిత
చేభాంచ్ఴచ఼్ు. కహతూ ఈ షాంషథ లు ఆ తు చేమడాం లేద఼. ్ైగహ ఎుడ్ెైనా కొతున తెుడర్ ళడ్స ఉతతిత చేళేత రహటితు కాం్తూలకు
అభుభకుాంట నానభ.
పమిష్ామలు :
1.

మహశుహీరతున ళడ్ ఫౌల్స ఆఫ్ ఇాండ్ుమ గహ భ యుశూహతభనన ుబుతవ ుకటనలు ఆశృవతుాంచ్ దగధనరే. కహతూ ఈ ళడ్ ఫౌల్స వితత న
మైతేల షభషమలన఼ మధశుమధాంచేదిగహ ,వితత న మైతేలకు ల బాం చేళేదిగహ ఉాండ్ాలి. మైతేలకు అతున యకహల ాంటలకు నాణమబైన
వితత నాలు తకుుఴ ధయలో లతేాంచాలి . వితత నాల నాణమతలో లోాం ఴలా ాంట నశీ ాం జమధగధతే రనాంటనే తగధన నశీ మధశృయాం
అాందేల ఉాండ్ాలి . కాం్తూల ుయోజనా కాంటే వితత న మైతేల,భతయ మైతేల ుయోజనాలకు తృహుధానమత దకహులి.

2. మహశీ ర శూహథభలో వితత న చ్టాీతున తేరహలి . వితత న గహాభ లన఼ ,వితత న మైతేల షసకహయ షాంఘ లన఼ ఫలోేతాం చేమ లి .
తెుడర్,తౄౌాండ్ేశన్ వితత నాలన఼ ఖ్చ్చుతాంగహ మైతేల షసకహయ షాంఘ లకు భరహవలి. వితత నోతతిత చేభాంచాలి. మైతేలకు షతసడ్డ
్ై నేయుగహ అాందిాంచాలి .

సమసయ 5 : పెంటలకు గిట్ లబాటల కతు ధరలు :
1.

మైతేలు తీఴుాంగహ నశీ తృో తేననది తాభు ాండ్ుాంచ్చన ాంటలకు నామమబైన ల బశూహటి ధయలు మహకతృో ఴడాం ఴలా నే . ాంటల
ఉతతి ఖ్యుులు గణతూమాంగహ ్యుగుతేనానభ . ఎయుఴులు ,ుయుగు ,కలుు విశుహలు ,వితత నాల ధయలు ,టాుకీయా ు,భతయ
మాంతాుల కూమహభలు ,టర్భ లోన్స ్ై ఴడ్డీలు , ఫో ర్ ఫాఴుల్ై ్టీ ఫడెలు ,కమాంట్ లో రోలేీజీ తో ఴచేు షభషమలు ,
మోటాయుా కహలితృో ఴడాం ,టాున్స తౄహయభయుా కహలితృో ఴడాం,మధేయా ు ,శూహేక్షుకాంగహ కలీ మటా ్యగడాం,్ర
ై ేట్ అుల్ై ఴడ్డీల తో మైతే
్ై అనేక ఫామహలు డెతేనానభ .

2. కహతూ వీటతునటితూ షమధగహ ల కూుాంచ్చ ,ాండ్ున ాంట అతభతే ఖ్యుులు తృో న఼ మైతేకు ల బాం ఉాండ్ేల ధయలు మహరహలిస ఉాంది .
ుాంచ్ాం లో భ ముట్ కోషాం జమధగై భతయ ఏ ఉతతిత కహయమకాభాం లోననైనా భదే షఽతుాం అభలఴుతేాంది . కహతూ మైతేలు
ాండ్ుాంచే ాంటల విశమాం ఴచేు షమధకూ భది మధఴర్స అఴుతేాంది . మైతే ఎద఼యు షతసడ్డ భచ్చు దేఱహతుకూ తిాండ్ు ్టీ ాలి .
3. కైాందు ,మహశీ ర ుబుతావలు కహతూ ,ళ ఏ ళ  కహతూ ధయల తుయణ మాం విశమాం లో అన఼షమధాంచే విధానాలు మైతేకు ఉమధ ్టీ ర
ే ే.ఈ
విధానాలతో మైతే నశీ తృో ఴడబే త కు శూహమధ కడ్ా ల బాం తృ ాందలేద఼ . భ ముట్ మ యుీలోా దో డ్డ దీతుకూ అదనాం .
4. మహశీ ర ,కైాందు ుబుతావలు ధయల విశమాం లో మైతేలతో దో బూచ఼్ల డెతేాంటాభ . కమధ్ై భమొకయు ననాం ననటీ ష
ే ఼కుాంటృ
మైతేలన఼ భుాంచ఼్తేాంటాయు. అాంతిభాం గహ మధవభ
ా లకు చ్ఴక ధయలకు ఴమఴశూహమ ఉతతే
త లన఼ అాందిాంచ్డాం వీమధ లక్ష్మాం.
5. వితుయోగదాయుల్ై ఫాయాం డకదదతూ ,ఆశృయ దురోమలబణాం ్యగ కడదతూ, WTO తుఫాంధనలన఼ తృహటిాంచాలతూ కఫుయుా
చెఫుత మైతేల నడ్ుీ భ తుాం వియుష఼తాంటాయు . మైతేలు వితుయోగదాయులుగహ కడ్ా కాం్తూల చేతేలోా నశీ తృో తేనానయతు
తెలిళనా, అకుడ భ తుాం భౌనాంగహ ఉాంటాయు. ాంటలు కోతకు ఴచ్చునుడ్ే, మైతేలు భ ముట్ కు తెచ్చునుడ్ే ధయలు
అకశూహభతేగహ డ్ుతృో తేాంటాభ . ుబుతావలు చోదమాం చ్ఽష఼తాంటాభ .
6. శూహీక్ భ ముట్ డ్ుద఼డెకులకు గుమైతే యుగుల తేత ుధాన భాంతీు ,ఆమధధక భాంతీు మైతేల ాంటల ధయలు డ్ుతృో భనా
టిీాంచ఼్కోయు . భ ముట్ లో జోకమాం చేష఼కుతు ధయలన఼ తులఫెటీయు. భ ముటలా ఆశృయ ఉతతే
త ల ధయలు ్మధగధతే భ తుాం ఆఘ
బేఘ ల తొద దిగుభతేలకు ూన఼కుాంటాయు . ధయల తుమాంతుణకు ూన఼కుాంటాయు . భతయ దేఱహల ఴమఴశూహమ
ఉతతే
త లు తకుుఴ ధయలకై ుాంచ్ భ ముట్ కు ఴష఼తనానమతు కహయణాలు చె ,భకుడ కతూష భదద తే ధయలన఼ ్ాంచ్యు.
అదే షాందయబాం లో అకుడ్ు ుబుతావలు అకుడ్ు మైతేలకు/కాం్తూలకు ఴమఴశూహమాం చేమడ్ాతుకూ ,ఎగుభతి చేమడ్ాతుకూ ్దద
ఎతే
త న షతసడ్డలు భష఼తనానమతు భ తుాం భకుడ చెయు.
7. 2016-17 ఖమిఫ్ పెంట కలాతుకి కేెంద్రెం పరకటెంచిన్ మద్ద తే ు ధరలు
పెంట

రకమగ

ఖమిఫ్ 2015-16

ఖమిఫ్ 2016-17 మద్ద తే ు

ెరుగగద్ల

ెరుగగద్ల

బో న్స్

మద్ద తే ు ధర

ధర (రూ/కివ)

(రూ/కివ)

(%)

(రూ/కివ)

(రూ/కివ)
ఴమధ

శూహధాయణ

1410

1470

60

4.3

---

గైడ్
ా A

1450

1510

60

4.1

---

ఴెైతుడ్

1570

1625

55

3.5

---

భ లద ాండ్ు

1590

1650

60

3.8

---

షజె

---

1275

1330

55

4.3

---

తోకు జొనన

---

1325

1365

40

3.0

---

జొనన

మహగధ

---

1650

1725

75

4.5

---

కాంది

---

4625 (ఫో నస్ తో

5050 (ఫో నస్ తో కలి )

425

9.2

425

5225 (ఫో నస్ తో కలి )

375

7.7

425

5000 (ఫో నస్ తో కలి )

375

8.1

425

కలి)
్షయ

---

4850 (ఫో నస్ తో
కలి)

తన఼భు

---

4625 (ఫో నస్ తో
కలి)

రేయు వనగ

---

4030

4220 (ఫో నస్ తో కలి )

190

4.7

100

శూో మ తెన్

ష఼ు యకాం

2600

2775 (ఫో నస్ తో కలి )

175

6.7

100

తృ ద఼ద

---

3800

3950 (ఫో నస్ తో కలి )

150

3.9

100

---

3650

3825 (ఫో నస్ తో కలి )

175

4.8

100

న఼ఴువలు

---

4700

5000 (ఫో నస్ తో కలి )

300

6.4

200

తిత

భధమ యకాం

3800

3860

60

1.6

---

4100

4160

60

1.5

---

తియుగుడె
గడ్ుీ
న఼ఴువలు

ాంజ
తృ డెగు ాంజా
యకాం
పమిష్ామలు :
1.

మహశీ ర శూహథభలో ాంటల ఉతతిత ఖ్యుులన఼ ల కురేళ ,భకుడ మైతేలకు భచేు ల బశూహటి ధయలన఼ మహశీ ర ుబుతవాం
తుయణ భాంచాలి . ుబుతవాం ుకటిాంచ్చన ధయలకు చ్టీ ఫదధ త కలిాంచాలి .

2. ాంటల ఉతతిత ఖ్యుులన఼ తగధగాంచేాంద఼కు మహశీ ర ుబుతవాం ష఼ళథయ ఴమఴశూహమ దధ తేలన఼ తృో ు తసఴిాంచాలి . క లు ధయల
తుమాంతుణ ,బూశూహయాం ్ాంు ,భ ముట్ మ యుీల తుమహభణాం , గోదాభుల తుమహభణాం ,కలీ మటా ఫాయాం లో షతసడ్డ,అఴషయబైన
ాంటలన఼ నేయుగహ మైతేలన఼ాండ్ు ళేకయణ తదితయ విశమ లలో ుబుతవాం ్టీ ఫడెలు ్ాంచాలి .
3. తకుుఴ ధయకు నాణమబైన వితత నాలు, బటీ తృహుాంతాలలో 10 ఎకమహల ఴయక ఉచ్చత విద఼మత్ , ఴడ్డీలేతు ాంట యుణాలు, ాంటల
తైభ , ుకాతి రనైమటతామల మధశృయాం కోషాం కడ్ా ుబుతవాం ్టీ ఫడెలు ్టీ ాలి .
4. భ ముట్ మ యుీలకు చ్టీ ఫదధ త కలిాంచ్డాం, తృహుళ్ళాంగ్ మూతుటా మైతేల తుయవసణ లో ఏమహట చేమడాం ,మైతేలకు
అఴషయబైన అతున యకహల ళేఴల కై చోట లతేాంచేల మైతే ళేరహ కైాందాులన఼ ఏమహట చేమడాం , చ్చనన షనన కహయు మైతేలకు
ఉయోగడ్ే ,చ్చనన కభతాలకు ఉయోగడ్ే ,బటీ తృహుాంత మైతేలకు ఉయోగడ్ే మాంతాులతో,భఴియళ ఴమఴశూహమ
కలీల వాభన఼ తగధగాంచే తు భుటా , మాంతాులతో - కషీ ాం ఴెైమధాంగ్ ళ్ాంటర్స న఼ ఏయయచ్డాం కడ్ా ుబుతవాం ్దద ఎతే
త న
చేమ లి .

5. భఴియళ మైతేలకు ,దలుత ,ఆదిరహళ మైతేలకు, తృో ు తాససాం,షసకహయాం భచేు విధాంగహ ుతేమక చ్యమలు చేటాీలి .ాంటల
ళేకయణ లో వీమధకూ తృహుధానమత భరహవలి .
సమసయ 7: అసెంఘటత రెంగెం గ వ్యవ్సయెం
1.

కోటాాది ుజలు తభ జీఴనోతృహద఼లకోషాం ఴమఴశూహమాం ్ైన ఆధాయ డ్ునా, అషాంఘటితాంగహ ఴుాండడాం తో అట ుబుతవాం తో
కహతు, ఇట భ ముట్ తో కహతు జమధగై ల రహదేవీలోా నశూహతతృో తేనే ఴునానయు.

2. ుతి కు మైతే అభభకహలు, కొన఼గోళైళ విడ్ువిడ్ుగహ చేమటాం ఴలన ఆమధధక నశీ ాం తో తృహట , కశీ ాం కడ్ా ్యుగుతోాంది.
3. శూహవతాంతు తృో మహటాం కహలాం న఼ాంచే షసకహయ షాంఘ ల ఏమహట జమధగధనా 1964 షసకహయ చ్టీ ాం తమహవత షసకహయ షాంఘ ల
తుయవసణ లో ుబుతవ అధికహయుల, మహజకీమ నామకుల జోకమాం ్మధగధ అవితూతి భ మాం అభతృో మ భ. 1995 యషయ
షసకహయ షాంఘ ల చ్టీ ాం దావయ ఈ మధళథ తి
 లో కొాంచెాం భ యు ఴచ్చుాంది. అభతే ుబుతవ షశృమాం ్దదగహ లేక తృో ఴటాం తో
షసకహయ షాంఘ లు ఫాలో్తాం అఴలేద఼. ఎకుడ్ో క చోట భాంచ్చ శూహతతుక నామకతవాం ఴుననచోట భులకనఽయు, ఎతొహాండ
షసకహయ షాంఘ లు ల ాంటివి తులఫదిఴునానభ.
4. తెలాంగహణా ుబుతవాం G.O.28 దావమహ షసకహయ చ్టీ ాం లోతు ‘షవమాం ుతితిత ’ షఽపమధత తు తటా తృ డెషఽ
త తుయణ మాం
తీష఼కుాంది. దీతు దావయ భయల షసకహయ షాంఘ లు అతున కడ్ా ుబుతవ అధికహయుల అజభ భల లో నడ్ుచే షాంషథ లుగహ
భ మధ తృో తాభ.
5. కైాందు, మహశీ ర ుబుతావలు ఇుడె ‘ఉతతిత దాయుల కాం్తూ’ లన఼ తృో ు తసఴిషత ఼నానభ. అభతే షమైన షసకహయాం, తుమభ
తుబాందనలు లేకతృో ఴటాం తో అవి కడ్ా ఫాలో్తాం అభేమ మధళతేలు
త
కనడటాం లేద఼.
6. యుణాలు అాందటాం షసకహయ షాంఘ లకు, ఉతతిత దాయుల కాం్తూ లకు ఇాంకహ కశీ ాం గహనే ఴుాంది. ఴమఴశూహభేతయ ఆష఼తలు
collateral security గహ అడగటాం తో యుణాలు అాందటాం కశీ ాం గహ ఴుననది.
మధశుహుమహలు
1.

షసకహయ షాంఘ లన఼ ఫలో్తాం చేళే దివగహ ుతెమక కహయమకాభాం చేటాీలి. అఴషయబైన భౌలిక ఴషతేలు కలిాంచాలి.

2. షసకహయ షాంఘ లకు/ఉతతిత దాయుల కాం్తూ లకు యుణాలు అాందటాం కోషాం కాడ్ుట్ గహమయాంటీ పాండ్ తృహుయాంతాంచాలి
3. షసకహయ షాంఘ లకు ది షాంఴతసమహల న఼న మహభతీ ుకటిాంచాలి.
4. షసకహయ షాంఘ ల షవమాంుతితిత షఽపమధత తు దెఫఫ తీళే జీ.రో. నో. 23 న఼ తక్ష్ణాం రననకూు తీష఼కోరహలి.
సమసయ 6: మైతుల ఆమిధక ,జీవ్న్ పరమాణాలన్ఽ దిగజామేే మమి కొతున అెంశలు
1.

మహజామాంగాం లో తృహుధతక సకుులుగహ చెన అాంఱహలన఼ాండ్ు ,ఆదేశిక షఽతాులన఼ాండ్ు ుబుతవాం రనైదొ లగడాం కడ్ా ఴమఴశూహమ
కుట ాంఫాలన఼ షాంక్షోబాం లోకూ ననడెతేననది . భుఖ్మాంగహ తృౌలీక ఆశృయాం ,మధ వుబుబైన తాగుతూయు , తురహషయోగమబైన
ఴషతి ుజలాందమధకీ కలిాంచ్డాం ుబుతావల ఫాధమత . కహతూ ఈ ఫాధమత న఼ాండ్ు ుబుతావలు రనైదొ లిగధ తృో మ భ . యౄతృహభకూ
కూలో తమమాం భఴవడాం త ( అది తృౌలీక ఆశృయాం కూాాందికూ ఏ భ తుభూ మహద఼ ) తగధలిన అాంఱహలతునటితూ ుబుతవాం
ఴదిలేళాంది .

2. లాలకు విదమ ,అాందమధకీ ఆమోగమాం అాందిాంచ్డాం కడ్ా ుబుతవాం ఫాధమత . కహతూ ఈ ఫాధమత న఼ాండ్డ కడ్ా ుబుతవాం రనైదొ లగడాం
ఴలా ్ర
ై ేట్ ్ై వీటి కోషాం మైతే కుట ాంఫాలు ఆధాయడడాం ్మధగధతృో భాంది , భది కడ్ా మైతే కుట ాంఫాల ్ై ్న఼ ఫామహతున
మోుతేననది . ాంటల తృ ాందిక లో ఴచ్చున భ యులు కడ్ా(తిత ్యగడాం ) ుజలకు తృౌలీక ఆసయాం అాందకుాండ్ా చేళాంది

. వు తృో శణ తగధగతృో ఴడాం కడ్ా దీతుకూ ఆజమాం తృో ళాంది .ఴమఴశూహమకుట ాంఫాల కొన఼గోలు వకూత తగధగతృో ఴడాం కడ్ా గహాతొణ
భఴిళల , లాల ఆమోగమాం లో ్న఼ భ యులకు కహయణభఴుతేననది .
3. గహాతొణ తృహుాంతాలలో క భసభ భమధగహ భ మధన భదమాం అలరహట (కలీత కలుా,గుడెాంఫా ,లికుర్ ) ఴమఴశూహమదాయుల
కుట ాంఫాలన఼ నావనాం చేషత ఼ననది . ుబుతవాం ఎకైసజ్ ఆదామాం కోషాం దీతుతు తృో ు తసఴిషత ఼ననది . దీతు ఴలా నశుహీలు కళళకు
కనడెతేనాన ుబుతవాం తుభభకు తూమతిత నటా ఉాందాంటే, ుజలు తాగధ భతే
త లో ఉాంటే తన విధానాలన఼ ుశినాంచ్యనే
ద఼యుదేదవమాం కడ్ా కనడెతేాంది .
4. వితుయోగదామట షాంషుాతి గహాతొణ ుజల ఆదామ లన఼ సమధషత ఼ననది . ్ైగహ భన఼శేల భధమ షజీఴ షాంఫాంధాలన఼
తెనేుష఼తననది. భన఼శేలు కమధ కశీ ష఼ఖ్ లన఼ కయు టిీాంచ఼్కునే ,విశమ లన఼ చ్మధుాంచ఼్కునే శూహాంుదామాం కడ్ా
కన఼భయుగఴుతేననది .ఴమఴశూహమాం గుమధాంచ్చ మైతేల దగగ య కయుుతు చ్మధుాంచే రహమై గహాభ లలో కయుఴమ మయు .
5. గహాభ ాంచాభతీలు ,షసకహయ షాంఘ లు ,విదామ కతటీలు, తూటి వితుయోగదామట షాంఘ లు- తోతత ాంగహ ఎతునకల మహజకీమ ల
మొాంలో కయుకుతృో భ –రహటి తుజబైన కహమహమచ్యణన఼ భమధచ్చతృో మ భ . ుబుతావలు కడ్ా రహటికూ తుధ఼లు
అాందిాంచ్కుాండ్ా, రహటితు షవమాం ుతితిత తో తులఫడతూమకుాండ్ా,తభ చెు చేతేలోా ఉాంచ఼్కునే ద఼యుదేదవమాం తో రహటి తు
తీయున఼ తూయు కహమైుఱహభ .
6. తోతత ాంగహ ఴమఴశూహభేతయ షభ జాం కడ్ా గహాతొణ ఴమఴశూహమ షభ జాం న఼ాండ్డ దఽయాం జమధగధ తృో భాంది . ఆశృమహతున
ద఼కహణాలలో కొన఼కోుఴచ్ునే వితుయోగదామట ధో యణి, గహాభ ల గుమధాంచీ, ాంటల గుమధాంచీ, మైతేల గుమధాంచీ ఆలోచ్చాంచ్కుాండ్ా
మహభళకమధాంచ్చాంది . గహాభ తుకూ రనయళళ ుబుతవ ఉదో మగులు, టీచ్యుా కడ్ా కైఴలాం తభ ఴాతిత తృహుాంగణాలకై మధతతబై
తృో తేనానయు త గహాభాం లోతు ుజలతో షజీఴ షాంఫాంధాతున కోలోమ యు . ఎాంతగహ రహయు దఽయాం అమ మయాంటే ఆ గహాభాం లో
మైతే ఆతభసతమ జమధగధనా షాందిాంచ్నాంత.
ఈ పమిస్ి త
 ులే వ్యవ్సయదారులన్ఽ ఆతమహతయలకు పూమి కొలుతునానభ. మాకవ్రూ లేరనే ఫావ్న్కు గగమి చేసే ఽనానభ. ఈ
పమిస్ి త
 ులన్ఽ మారేకుెండా, మైతులకు భమోస భవ్వకుెండా ఆతమహతయలు ఆగవ్ు. భెంద్ఽలో పరభగతావలు, అధికర
యెంతారెంగెం బాధయత పరధాన్ెం. సమాజెం కూడా తన్ బాధయతన్ఽ నెరవేమేలి.

