
తి్తర తైుల ఆతమసతయల  ైరహశ్ర  మానఴ సక్కుల షంఘంలో   వ్హయజ్యం 
గిట్ట్ బాట్ట ధరలక లేక్ , వ్హతాఴరణం అనక్ూలించక్, దిగుబడి లేక్ అులనుహల ై, నిరహశహ నిషపాసలక్క లోన ై ఆదిలాబాద్ జిలాా లో 
తి్త ర ైతులక ఆతమసతయలక ఙేషక్కంట్టనన షంగత్త ఎరిగినదే.అట్ట రభుతీం గహని ఇట్ట రజ్ారత్తనిధలకగహని తి్త ర ైతుల 
ఆతమసతయలన సరియస్ గహ ట్ట్ంచకొని వ్హరి షమషయల రషి్హురహనికి ఎట్టఴంట్ట ఙొరఴ చఽక్నుోఴడంతో తి్త ర ైతులక 
ఆందోళనల బాట్ ట్్క్ తపలేద. జిలాా లో  తి్త ర ైతులక తమ ఆందోళనలో భాగంగహ రహస్హి రోకోలక,మార ుట్ యారడు ల 
ముట్్డి,అధికహరడల ఘెరహవ్,తూక్ం రిక్రహల విధీంస్హనికి నుహలపడనిారడ. జిలాా  క్ల క్్రడక్క , ఴయఴస్హయ శహఖ , మార ుట్టంగ్ శహఖ 
అధికహరడలక్క వినత్తతరా లక ఇఴీడం జ్రిగింది. జిలాా లో రచచబండ కహరయక్రమాలక జ్రిగినుడు ర ైతులక జిలాా  ఇంఙారగీ  మంత్తర శ్రర 
బషఴరహజు స్హరయయగహరికి క్ూడా వినత్త తార లక ఇఴీడం జ్రిగింది. ఆఖరడక్క హ ైదరహబాద వ్ ళ్ళి ముఖయమంత్తరని క్ూడా క్లిస తమ 
బాధలన వ్ ళిబోషక్కనానరడ . ఇంత ఙేసనా ర ైతులక్క నాయయం జ్రడగలేద. జిలాా లో ర ైతుల ఆతమసతయలక కొనస్హగుతూన ే
ఉనానయ. ఇపట్టదాకహ జిలాా  వ్హయింగహ 100  ైగహ తి్త ర ైతులక ఙషేక్కననట్టా  తెలకషి ననది. ఆదిలాబాద్ జిలాా  బోథ్ తి్త ర ైతుల 
ఙొరఴతో జిలాా లో తి్త ర ైతుల షంక్షేమ షంఘం  ఏరహపట్ ైంది. ఈ షంఘం నాయయనుోరహట్ం దాీరహ ఆదలిాబాద్ జిలాా  తి్త ర ైతుల 
షమషయలన రభుతీం దాష్్ కి , షమాజ్ం దాష్్ కి తీషక్రహదలిచింది. 13.02.2012 స్ోమవ్హరం రోజున షంఘం అధయక్షులక శ్రర 
ూండుర  గంగహర డిు  రహశ్ర హ ైకోరడ్ లో కేందర రహశ్ర రభుతాీలన  రత్తవ్హదలకగహ ఙేరడషఽి  క్ రజ్ా రయోజ్నాల  వ్హయజ్ాయనిన( ల్ ) 
 దాఖలక ఙేస్హరడ. ఈ ల్ తీరలోనే విఙారణక్క రహనననది.  ల్ దాీర వ్హరడ రహశ్ర హ కైోరడ్ క్క విననవించిన అంశహలక ఈ విధంగహ 
ఉనానయ. 

 1) తి్త కిీంట్ాలకక్క రడ.5500 క్నీష మదదతు ధర రక్ట్టంఙాలి.  

2) ఎం ఎస్ స్హీమినానాథ క క్షనశ క క్నిశ్ మదదతు ధరల ై ఙేసన సనూహరషలన అమలక ఙెయాయలి 

3) సరహయణ ముఖయమంత్తర  శ్రర భూేందర సంఘ్ సృడా నాయక్తీంలో రధానమంత్తర ఏరహపట్ట ఙేసన ముఖయమంతుర ల ఴరిుంగ్ గూర ప్ 
క్నిశ్ మదదతు ధరల ై ఙేసన సనూహరషలన అమలక ఙెయాయలి4) ఇుడు తపనిషరి ఙేసన ఴతాఴరణ ఆధారిత భీమా థకహనిన 
ఐచిచక్ంగహ   మారహచలి5) 100 రోజుల గహర షనణ ఉనుహధి హాషన థకహనిన ఴయఴస్హయంతో అనషంధానం ఙెయాయలి6) జ్ాతీయ మానఴ 
సక్కుల క్షనశ క ముంద రహశ్ర రభుతీం 2002 లో అంగగక్రించిన ర ైతు నుహయకేజిని అమలక ఙెయాయలి రహశ్ర హ ైకోరడ్ లో తమక్క 
తపక్ నాయయం దొరడక్కతుందనన ఆశహభాఴంతో వ్హరడ ఉనానరడ.గతంలో ముంబాయ హ ైకోరడ్  తీరడప దాీరహనే  విధరభ తి్తర ైతులక్క 
మసరహశ్ర రభుతీం రతేయక్ నుహయకేజిని అమలక రిచిందని వ్హరడ గురడి  ఙేషి నానరడ. తి్త ర ైతుల ఆతమసతయల ై రజ్ా రయోజ్నాల 
ట్టశ క ని అడిమట్ ఙేషఽి  రహశ్ర హ ైకోరడ్  ఈ అంవం మానఴ సక్కుల రిధిలోకి క్ూడా ఴషి ంది క్నక్ ఈ అంశహనిన మనఴ సక్కుల 
క్షనశ క క్ూడా నివ్ేదింఙాలని వ్హరడ షలహా ఇఙాచరడ.వ్హరి షలహా మేరక్క తి్త ర ైతులక ఇవ్హీళి తెలంగహణ విదయఴంతుల వ్ేదిక్ 
రత్తనిధలతో క్లస రహశ్ర మనఴ సక్కుల షంఘానికి  తి్త ర ైతుల ఆతమ సతయల ై ట్టశ క దాఖలక  ఙేస్హరడ.రహశ్ర హ ైకోరడ్ క్క 
విననవించకొనన అంశహలనే ఴరడ మానఴ సక్కుల క్షనశ క క్క క్ూడా విననవించక్కనానరడ. అనంతరం వ్హరడ త్తరకహ విలేఖరడలతో 
మాట్ాా డుతూ మానఴ సక్కుల షంఘం అయనా తమక్క నాయయo ఙేయాయలని, రభుతీం దాీరహ తమక్క కిీంట్ాలకక్క రడ.5500 

ధరని రక్ట్టంఙేల చరయలక తీషకోమని ఆదేశింఙాలని,ఆతమసతయలక్క నుహలపడిన వ్హరందరికి ఎక్స్ గేరష్య రక్ట్టంఙాలని ఆదేస్హలక 
ఇవ్హీలని క్షనశ క ని కోరినట్టా  తెలినుహరడ.ఈ కహరయక్రమంలో తి్త ర ైతుల షంక్షేమ  షంఘం తరున అధయక్షుడు ూండుర  
 గంగహర డిు ,కహరయదరిు రహంర డిు  , షహాయ కహరయదరిు భీంర డిు , తెలంగహణ విదాయఴంతుల వ్ేసక్ రహశ్ర రధాన కహరయదరుి ట్్ల రవీందర్ , 
ఉనుహధయక్షుడు శ్రరధర రహఴు దేశ్ నుహండే నుహలగీ నానరడ. 
 


