రైత ాంగాం కోసాం ఆమ్ ఆద్మీ నురటీ మేనిపెస్ీ ట
రైతు ఆతీహతయలకు సవస్ి - రష్టీర వ్యవ్స్య ునరుదధ రణకు న ాంద్ి!

“వ్యవ్సమం దండగ” అనన తెలుగుదేశం రబుత్వంలోనఽ, “భాది రైత్ు రజ్యం” అనన కంగ్స్
ె
రబుత్వంలోనఽ, భన రష్ట్ ంర రైత్ు ఆత్మహత్యల కందరంగ్ దేశం ముత్త ంలో, రండవ్ సథనంలో ఉంది. రతి
సంవ్త్సయం 2500 భంది రైత్ులు ఆత్మహత్యచేసఽకోవ్డం, భన తెలుగు రజ్లందయూ సగు ు డవ్లసన
విష్టమం. దీతుకి కయణం నాటికి నాయు తృళ్ళు రబుత్వం, వ్యవ్సమ యంగ్తున, రైత ంగం యొక్క
సభసయలతు తుయల క్ష్యం చెమయడమే.
తెలంగ్ణ , ఆంధరరదేశ్ రండు తృరంత లలో వ్యవ్సమ క్ుట ంఫాలు తీవ్ర సంక్షోబం లో ఉన నయి.
అపలు భరిము నష్్ల ఊతలో క్ూయుక్ుతు తృో యి ఉన నయి. రబుత్వం వ్యవ్సమ యంగ్తుకి
భరింత్ భదద త్ు యివ్వలతు, సభసయలనఽ సభగెంగ్, సభూలంగ్ రిష్టకరించే చిత్త వుదిధ చాతృలతు
గ్ెమీణ సభాజ్ం కోయుక్ుంట ననది. అందఽక సభానఽయలకోసం ఏయడడ ఆమ్ ఆదీమ తృరట్,
వ్యవ్సమద యుల కోసం ఈ మేతుపెస్ ో నఽ విడుదల చేసత ఽననది. రష్ట్ ర సథయిలోనా, జ్ాతీమ తృరట్గ్
అతున రష్్రలలోనఽ ఈ భాతుపెస్ ో నఽ అభలు చేసందఽక్ు ూనఽక్ుంటాం.

1.రైతులకు సఽస్ిర ఆద్ యాలు అాంద్ిస్ి ాం


ఆద్ యభదరత వ్యవ్సి : వ్యవ్సమ క్ుట ంఫాతుకి సంవ్త్సరతుకి క్తూసం లక్ష్ యూతృమల ఆద మం వ్చేేలా
(వ్యవ్సమం,అనఽఫంధ యంగ్ల ద వర) అతున వ్యవ్సమ క్ుట ంఫాలక్ు ఆద మ బదరత వ్యవ్సథ ఏరట చేసత ం.



రైతుల ఆద్ య కమిష్టన్: వ్యవ్సమ క్ుట ంఫాలక్ు క్తూస ఆద మాలు క్యౌంచేలా, శశవత్ తృరతిదిక్నఽ రవ్ేశెట్ ి,
అభలుయచడం కోసం, చట్ ఫదధ ఆద మ క్మీష్టన్ ఏరట చేసత ం .



రష్టీర స్ియి వ్యవ్స్య ఖరుులు, ధరల కమీష్టన్ ఏరట చేసత ం. వ్యవ్సయోత్త్ు
త లక్ు క్తూస ధయ గ్ిట్ ఫాట
క్యౌసతభు.



25 ాంటలకి కనీస మదద తు ధరలు: కవ్లం వ్రికి భాత్రమే కక్ుండ త్ిణ ధ న యలు, ప ధ న యలు, చియు
ధ న యలు, నానె గ్ింజ్లు త్దిత్య 25 ంటలక్ు, సవమిన థన్ సతౄయసఽల రకయం క్తూస భదద త్ు ధయలు
అందిసత భు. వ్రాధ రిత్ ఆహాయ ంటలక్ు రతేయక్ భదద త్ు అందిసత భు.



ధర గ్యరాంటీ వ్యవ్సి : రైత్ులందయూ క్తూస భదద త్ు ధయలు తృ ందేలా, గ్యయంటీ వ్యవ్సథ ఏరట చేసత ం. క్తూస భదద త్ు
ధయల క్ంటే భారకట్ లో ధయలు త్క్ుకవ్క్ు డితృో యినపడు, రబుత్వం భారకట్ లో జ్ోక్యం చేసఽక్ుతు. రత్
ై ులు నష్ట్
తృో క్ుండ ఆ తేడ తు నగదఽ యూంలో చెయౌలసత భు.



ాంట బీమా: కౌలు రత్
ై ులు, భహిళా రత్
ై ులతో సహా వ్సత వ్ సగుద యులందరిక,ీ ఫాయంక్ు యుణ లతో సంఫంధం
లేక్ుండ ంటల తెభా సౌక్యయం క్యౌసతభు.



రకృతి వ
ై రటత యల సందయభంగ్ నష్ట్ తృో యిన రత్
ై ులక్ు హూడ క్మిటీ సతౄయసఽల రకయం ఎక్రతుకి, 10 వ్ేల
యూతృమల నష్ట్ రిహాయం చెయౌలసత ం. ఈ రిహాయం ంట నష్ట్ తృో యిన ౩ నెలల లోప అందజ్సతభు.



గ్ామీణ రిశ్మ
ె లు, విలువ్ జ్ోడింప, వ్యవ్సమ ఉక్యణ ల ఉత్తిత ,
ా లు: వ్యవ్సమ ఆధ రిత్ తృరసెసంగ్ రిశభ
వ్యవ్సమ యంగ సవ్లు, వ్యవ్సమ యంగంలో ఉననవ్రికి అందేలా గ్ెమీణ రిశెభలనఽ నెలకొలుత ం.



రష్టీర వ్యవ్స్య అభివ్ృద్ిధ బో రుునఽ 1000 కోటల యూతృమల భూల తుధితో నెలకొలుత ం. జ్ాతీమ తృడి
రిశెభాతేవ్ిదిధ ఫో యుడ లాగ్నే ఈ ఫో యుడ క్ూడ రైత్ుల సహకయ సంఘాలనఽ, ంటల వ్రట సంఘాలనఽ ఏరట చేస
వ్టి ఆధవయయం లో తులవ, తృరసెసంగ్, భారకటింగ్ ఇత్యతర సవ్లనఽ అందిసత భు.



మౌలిక సదఽనుయాలు: తులవ, యవ్ణ , తృరసెసంగ్, భారకటింగ్ అవ్సరల కోసం భౌయౌక్ సదఽతృమాలనఽ,
సౌక్రయలనఽ అతేవ్ిదిధ చేసత ం.

2. వ్యవ్స్యద్ రులాందరికీ అాండగ్ మా రభుతవాం నిలబడుతుాంద్ి


రతయయ క వ్యవ్స్య బడ్జెట్: ముత్త ం రష్ట్ ర ఫడెెట్ లో 10 శత్ం వ్యవ్సమ యంగ్తుకి కటాయిసా
త , వ్యవ్సమానఽఫంధ
యంగ్లకోసం క్ూడ , రతేయక్ వ్యవ్సమ ఫడెెట్ నఽ రవ్శ
ే ెడత ం .



గటి ూట విదఽయత్: వ్యవ్సమ విదఽయత్ అవ్సరలక్ు ముదటి తృరధ నయత్తుసతం. ంప సెటల విదఽయత్ అవ్సరలనఽ
సౌయ విదఽయత్ తో తీరిే, రత్
ై ులక్ు గటి ూట విదఽయత్ సయపర చేసత ం. రండు సంవ్త్సరలలో వ్యవ్సమ
ంపసెటలతునటితూ సౌయ విదఽయత్ క్ు అనఽసంధ తుసతం.



రైతుల వ్దద వ్రి స్ేకరణ: వ్రి ధ న యతున, రస్
ై మిలల యల దగు య కక్ుండ నేయుగ్ రత్
ై ుల నఽండి సక్రిసత ం. రైస్ మిలల యల
రయోజ్న లనఽ కక్ుండ , రైత్ుల రయోజ్న లనఽ కతృడత ం.



౩౦ లక్షల మాంద్ి కౌలు రైతులకు గురిిాంు, రుణ లు: యుణ అయహత్ గురితంప కయుడల ద వర ౩౦ లక్ష్ల భంది కౌలు
రైత్ులనఽ గురితంచి, వ్రికి యుణ లు, ంటల తెభా, సతసడీలనఽ అందిసత ం . ఇందఽకోసం ఫాయంక్ులక్ు కౌంటర్
గ్యంటీగ్ ౩౦౦౦ కోటల కటాయిసతం .



మహిళా రైతులకు గురిిాంు: యుణ లు, సతసడీలు, యిత్య రయోజ్న లు తృ ందేలా భహిళా రైత్ులక్ు గురితంప
యిసతం.



రైతు ఆతీహతయల నివరణ థకాం (సాంక్షోభ నురాంత లకు రతయయకాంగ్): ఆందర రదశ్
ే లో వ్యవ్సమ సంక్షోబ తృరంత లుగ్
గురితంచఫడిన 16 జిలాలలలో వ్చేే 5 సంవ్త్సరలలో 1600 కోటల ఖయుేతో రతేయక్ థక్ం అభలులోకి
తీసఽక్ువ్సతభు.



రైతు స్ేవకాంద్ర లు: రతి 5 గ్ెభాల భధయ, లేద రతి ౩౦౦౦ ఎక్రలక్ు ఒక్ చోట, రైత్ు సవ్ కందర లు నెలకొలుత ం.
వ్యవ్సమ,అనఽఫంధ యంగ్ల,యిత్య సవ్లతూన ఒక చోట వ్యవ్సమద యులక్ు అందఽఫాట లో ఉండేలా చాసతం.



వణిజ్య ఒపాంద్ లు, WTO, ఎగుమతి ద్ిగుమతి విధ న లు రైత్ులక్ు అనఽక్ూలంగ్ యూతృ ందిసత భు.



వ్యవ్సమంలో కరపరటల ెత్తనం కక్ రత్
ై ు రయోజ్న లు నెయవ్ేర విధ న లు యూతృ ందించి అభలుయుసతభు.



రైతు ఆతీహతయ బాధిత కుట ాంబాలకు ఆసర: ఘటన జ్రిగ్న
ి ౩ నెలల లో విచ యణ ూరిత చేస అయుహలక్ు ౩ లక్ష్ల
యూతృమల ఎక్సస గ్ెషమా చెయౌలసత ం. ఆత్మ హత్య తువ్యణ చయయలు చేడత ం.

౩. భూమి,నీరు


జ్ల యజ్ఞ ాంెై హై కోర్్ సట్ ంి గ్ జ్డిెతో సభగె విచ యణ చేయించి సమీక్షిసత ం. ఇదివ్యలో ఉనన రబుత వలు, 60,000
కోటల ఖయుే చేస, అతి కొదిద ఆమక్ట్ క్ు భాత్రమే తూయందించ యు. ఆచయణ సధయమైన తృరజ్క్ు్లనఽ భుందఽగ్
చేటి్,తురిదష్ట్ కల రిమితిలో ూరిత చేసత ం.



చజరువ్ుల వ్యవ్సి నఽ పనయుదధ రిసత ం. చినన తూటి తృయుదల వ్యవ్సథ క్ు అధిక్ తుధఽలు కటాయిసతం .



వ్రాధ రిత నురాంత లలో క్తూసం ఒక్క ంట చేతికి వ్చేేంత్ యక్షిత్ తూటి తృయుదల వ్యవ్సథ నఽ ఏయయుసతం.



సమగా భూ సరవ, భూ రికరుుల సవ్రణ: వ్సత వ్ సగుద యులనఽ, బూమి మజ్భానఽలనఽ గురితంచేందఽక్ు సభగె బూ
సరవ తుయవహిసత ం. బూమి రికయుడలనఽ ఆధఽతుక్ సంకతిక్ రిజ్ా ానం సహామంతో తుయవహిసత ం. సంయక్షిసత భు.



మహిళారైతులకు టాీలు: రసత ఽత్ బూమి వితుయోగం,వ్యసత్వ చటా్ల ఆధ యంగ్ భహిళ్లక్ు బూమి టా్లు
యిచిే, రత్
ై ులుగ్ గురితసత ం.



భూస్ేకరణ: 2011 సె్ ంె ఫర్ 7 న టికి ఆమోదించిన అతున అతేవ్ిదిధ తృరజ్క్ు్ల బూ సక్యణక్ు సంబందించిన కొత్త
బూసక్యణ చటా్తున అభలు చేసత ం.



వ్యవ్సమ బూమితు వ్యవ్సయిేత్యులు కొనక్ుండ తుషధం విధిసత ా భహారష్ట్ ,ర ఉత్త య రదశ్
ే రష్్రల అవ్లంతంచిన
త్యహాలో తుమంత్రణ చటా్లు తీసఽక్ు వ్సతం .



భూముల ాంణ:ీ కోనేయు యంగ్ రవ్ప క్మిటీ గురితంచిన వివిధ యకల బూభులనఽ, దలక్ు ంణీ చేసత ం. అసెన్
ై డ
బూభుల అతేవ్ిదిధ,యక్ష్ణ కోసం సభగె చట్ ం తీసఽక్ు వ్సతం .

4. సఽస్ిర వ్యవ్స్యాం, సఽరక్షిత ఆహారాం


సఽస్ిర వ్యవ్స్యాం: వ్చేే భూడు సంవ్త్సరలలో 50 శత్ం సగు బూమి విస఼త యణ ం లో త్క్ుకవ్ ఉత దకలు వ్డే
సఽసథయ వ్యవ్సమం అతేవ్ిదిధకి కయయక్ెభాలు యూతృ ందిసత ం. రష్ట్ ంర లో సందిమ
ర
వ్యవ్సమ విధ న తున యూతృ ందించి,
అభలు చేసత ం .



వ్రాధ ర వ్యవ్స్యాం:మట్ ంటల తృో ర త సహం, వు సంయక్ష్ణ, యక్షిత్ సగుతూయు, తూటి సంయక్ష్ణ కోసం రతి
సంవ్త్సయం 500 కోటల కటాయించి, వ్రాధ య వ్యవ్సమాతున అతేవ్ిదిధ చేసత ం.



ఆద్ివస఼్ వ్యవ్స్యాం: వు సంయక్ష్ణ, ఔష్టధ ముక్కలు, అటవీ ంటలు, సందిమ
ర
వ్యవ్సమ విధ న తున
తృో ర త్సహించి అటవీ /ఆదివ్స఼ వ్యవ్సమాతున అతేవ్ిదిధ చేసత ం .



ాంటల సరళిలో మారుప: వ్రి, తిత , వ్ేయు శనగ లాంటి 2-3 ంటలే కక్ుండ సథతుక్ రిసథ త్
 ులక్ు అనఽగుణమన
ై
వివిధ ంటలనఽ ెంతృ ందిసత ం. ఆమా ంటలనఽ తృో ర త సహిసత ా, భదద త్ు వ్యవ్సథ లనఽ ఏరట చేసత భు.



జీవ్భదరత: జ్నఽయ భారిడి ంటలు, పయుగు భందఽలు, యిత్య సంకతికలనఽ తుమంతిరంచేలా ఫలమన
ై జీవ్ బదరత
చటా్తున తీసఽక్ు వ్సతం.

వివ్రలకు: విస్ా కిరణ్ కుమార్, 9701705743; kiranvissa@gmail.com
Aam Aadmi Party, 201,Pavani Avenue,Next to Villa Marie College,RajBhavan Road,Hyderabad-82

