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రైతుబందు  

పరిచయం:మన గ్రామీణ వ్య వ్సాయ వ్య వ్స్ధలో అధిక 

స్ంఖ్య కులు చినన ,ఉపంత రైతులు వీరికి వ్య వ్సాయభివ్ృద్దకిి 

కావ్లసిన మేలురకమైన ఉతప దకాలను ఆరి ధక స్ధ ధమత లేదు 

అందువ్లల వీరికి పరపతి అవ్శ్య కత ఉంద్ద. ప్రైవేటు పరపతివ్లల 

గ్రామీణులకు అధిక నష్టం వాటిలులతుంద్ద నైతిక విలువ్లు లేని 

వ్డ్డ ివాయ పరస్తుల దా్వ ర రుణానిన  పంద్దన పల్లలగ్రపజలు అధిక వ్డ్డ ి

రేటుల వ్లల రుణగ్రరస్తులకు లోనవుతున్నన రు.వ్డ్డ ి వాయ పరస్తులు 

మెసాలు నుంచి వ్య వ్సాయద్వరులను ఇతర వ్ృతులవారిని 

రక్షంచడానికి వ్ా వ్సాధపూరా క పరపతి అవ్స్రం. 

హరిత విపలవ్ కారణాంా మన వ్య వ్సాయ రంరంలో నూతన  

వ్య వ్సాయ  వుయ హం  అమలులోకి  వ్చిచ ంద్ద, అందువ్లల పెద ి

భూకమతలు కలిగిన వ్య యసాయద్వరులకు కూడా వ్య వ్సాయ 

యంగ్రతికరణకు ,మేలురకపు వ్ంరడాలు కోనుగోలుకు పరపతి 

ఆవ్శ్య కత ఉంద్ద.మన దేశ్ంలో ఎకంా 70 % గ్రపజలు ద్వని ైనే 

ఆధారపడ్డన్నరు. మన దేశ్ంలో భూకమతల పరిమాణం అనేద్ద 

చాలా తకుు వ్ా ఉంద్ద, అందువ్లల చినన రైతులు ఎకుు వ్ా 

ఉన్నన రు ,వీరికి పెటుటబడ్డ లభ్య త కష్టంా ఉంద్ద, ఈ పెటుటబడ్డ 

కోస్ం వారు వ్డ్డవిాయ పరస్తధలు ,దళరులు ైన ఆద్వరపడాలిి  

వ్స్తుంద్ద.బ్య ంకులు వితుస్ంస్ధలు అవ్స్రమైన ఋణాలు 

మంజూరు చేయకపపవ్డం వ్లల రైతులు ఋణాల ఉబ్బి లో 



చికుు కోని పతునన రు. ద్దని గురి ుంచిన తెలంాణ రాప్రష్టగ్రపభుతా ం 

బృహతుర కారయ గ్రకమనికి స్ధ కాకారం చుటిటంద్ద.       

“ సడి  ప్రాజెక్ డ  లక్ష్య లు”:  

1. రైతుబందు వ్లల కలుగు  గ్రపయెజన్నలు విశ్ల లషంచుట. 

2. రైతుబందు యెకు  గ్రపభావ్ం రైతులై ఏవిధంా ఉందో 

పరిశిలించడం.  

3. వ్య వ్సాయ పెటుటబడ్డ అవ్శ్య కతను ,పెటుటబడ్డ 

వాయ యంలో వ్స్తునన  పెరుగుదలను గురి ుంచడం. 

4. రైతుబందు గ్రపవెశ్ పెటటడనికి కారణలను విశ్ల ల,షంచుట. 

5. కౌలుదరుని స్మస్య లు తెలపడం. 

6. నరదు పెటుటబడ్డ రైతులకు ఏ అవ్స్రలను తీరుస్తుందో 

చెపడం. 

తెలంాణ రాప్రష్ట గ్రపభుతా ం రైతుల కు పంటసాగు కోరకు వితునలు 

, ఎరువులు ,పలాల చదునుకు , కూలిద్వరులకు , మెదలగు 

సౌకరయ ల కోరకు నేరుర పెటుటబడ్డ స్హయనిన  అంద్దంచాలని 2018 

మే 10 రైతుబందు పథకనిన  గ్రపరంభించి , ఎడద్దకి ఎకరనికి 8 

వేలు చోపుప న కరిప్ , రబ్బ సిజనలకు 4 వేలు ఆరి ధక స్హయనిన  

అంధిస్తుంద్ద . ఈద్ద ఒక ధీర ఘకాలికా లక్ష్య ం తో గ్రపరంభించారు .  

ఇద్ద ఒక ధీర ఘకాలిక లక్ష్య ం తో రైతు ఆతమ హతయ లను , మరియు 

రైతులను ఋణాల ఉబ్బి లో నుండ్డ భ్యటకు తేవ్డానికి 

రైతుబందుతో పటు 24 రంటల కరంటు వ్స్తి,చెరువుల 

పునరామ ణం కారయ గ్రకమలు చేపటిటంద్ద. ఏ రైతువు కూడా ఏమి తకటుట  

పెటటకుండా ఏ వ్డ్డ ివాయ పరస్తుని వ్దకిు వెళళ కుండా గ్రపభుతా ం 



పెటుటబడ్డ స్హయనిన  అంద్దస్తుంద్ద. 

రాప్రష్ట గ్రపభుతా ం తిరిగి చెలిలంచే అనస్రం లేకూండా రైతులకు 

రైతుబందు పధకం 2018 మే 10 న్న కరంనరర్ జిలాలలోని 

హూజూరబ్ద్ నియెజిక వ్ర గంలోని శాలపలిల,ఇంద్దరనరర్ వ్ది 

గ్రపరంభించారు,మెదట ద్దని ధరమ రాజు పల్లల వాస్తలకు  తెలంాణ 

ముఖ్య మంగ్రతి కె,చంగ్రదశెకర్ రావు చేతుల మీదుర 

చెకుు లు,పటటద్వరుపస్త పుస్ుకాలు అందజెశారు. 

              భూక్మతలు                రైతుల సంఖ్య  

          2 ఎక్రల లోపు             42 లక్ష్లు 

          5 ఎక్రల లోపు              11 లక్ష్లు 

         5 – 10  ఎక్రల లోపు              4.4 లక్ష్లు  

         10 -25 ఎక్రల లోపు              94000 వేలు 

          25 ఎక్రల క్ంటే 

ఎక్కు వ 

             64800 

                 దీని కోరకు 2018 లో గ్రపభుతా ం 6 వేల కోటుల జరిచేసింద్ద, 

2019 లో 12 కోటుల కేటఇంచింద్ద. ద్దనిన  చెకుు ల పంపిణి కోరకు  

ఆర్,బ్బ,ఐ  దా్వ ర 8 బ్య ంకులతో స్హయం అంద్దస్తుంద్ద,        

            బ్య ంక్                 మండలలలో             గ్రామాలు 

      ఆంగ్రధబ్య ంకు               126              756 

        SBI               225              1439 

   IVB                24              151 

 తెలంాణ గ్రామిణ  

బ్య ంక్ 

              -                230          

    కెనర బ్య ంక్               22               162 



    సిండ్డకెట్ బ్య ంక్               33                235 

     గ్రామీణబ్య ంక్               34                186 

    కార్పప రష్న్ బ్య ంక్              26                143 

 

సప ష్టడక్రణ :  గ్రపభుతా ం గ్రపతిష్టటతమ కంా గ్రపవెశ్పెటిటన 

రైతుబందు పెటుటబడ్డ స్హయం అను పధకం వ్లల పేద,చినన  

రైతులు ,కౌలురైతులకు చేకూరుతునన  గ్రపయెజనమం చాలా 

స్ా లప ం.    

రైతబందు పరిమితులు : పడు భూములకు, ఇన్నం భూములకు, 

న్నయ యవివ్దల భూములకు కౌలుద్వరులకు  వ్రి ుంచదు. 

సమచార సేక్రణ : ఈ గ్రపజెక టను రూపంద్దంచేందుకు విష్య 

సేకరణకై గ్రపథమిక స్మాచారానిన  గ్రపశ్న వ్ళి దా్వ రా నిరమ ల్ 

జిలాలలోనిన  ,మూడు మండలలోని 50 గ్రామలోల  పరయ టించి. 

స్మచారనిన  రైతులను , ఉపధాయ యులను, ఆయ గ్రామ 

స్రప ంచులను, పంచయతి సెగ్రకటర ,వీఆర్ఒలతో ముఖ్ముఖి 

దా్వ రా సేకరించాము. ద్దా తియ స్మచారనిన  తెలుగు అకాడమి 

పఠ్య గ్రరంథాలు ,వారు పగ్రతకలు,అంతరాాలం, దా్వ ర సేకరించాము 

ప్రాజెక్ డ పరిమితి :తెలంాణ గ్రపభుతా ం చేపటిటన జిలాల ల 

పునరిా భ్జన భాాంర 11 అకోటబర్ 2016 న నిరమ ల్ జిలాల  ఎరప డ్డంద్ద. 

జిలాలలో కరిప్ లో వ్య వ్సాయ యెరయ మైన భూమి 6068చదరపు 

ఎకరలు, రబ్బి  లో 1397 చదరపు 

ఎకరలు.వ్రి,మెకు జోలనన ,జోనన లు గ్రపద్వన పంటలు. మెము 

నిరమ ల్ జిలాలలోని 3 మండలలను స్ందరిశ ంచము. 



 

నిరమ ల్ జిలా్ల 

మండల

లు 

ఊరు రైతు

లు 

అంద్ద

న వారు 

అంద

ని వారు 

అరుు

లు 

కార

ణం 

 

భంసా 

మహాం 834 573 227 800 ఇన్నం 

చింతల 

బోరి 

320 139 180 319 ఇన్నం 

కోతల్ 

ావ్ 

483 339 134 473 ఇన్నం 

ఎరం 120 115 5 120 ఇన్నం 

మటేాం 298 187 108 295 ఇన్నం 

 

కుభీర్  

పలిి  770 343 427 770 ఇన్నం 

పరి ి 820 379 426 805 ఇన్నం 

లింగి 460 250 204 454 ఇన్నం 

సాంఘ్వా  240 100 37 157 ఇన్నం 

గ్రబమేశ్ా

ర్ 

89 85 0 85 ఇన్నం 

తానుర్  ఉగ్రమి 120 113 07 120 ఇన్నం 

బంబర్ 210 76 127 203 ఇన్నం 

పంగ్రగి 180 79 50 129 ఇన్నం 

జౌల 123 67 53 120 ఇన్నం 

బోలి  300 118 170 288 ఇన్నం 

                      

రైతుబందు వలా క్లుగు ప్రపయెజనాలు :  

రైతుబందు పథకం ఒక దీర ఘకాలికగ్రపగ్రకియ ద్దనివ్లల చాల 

గ్రపయెజన్నలు కలవు. 



1. నూతన పంటలు పండ్డంచే విధంా గ్రపతాి హంచడం. 

2. వ్డ్డ ివాయ పరస్తధల చేలతులనుండ్డ బయటపడడం. 

3. స్రైన కాలంలో పెటుటబడ్డ స్హయం అంద్దచడంతో స్రైన 

ఎరువులు,వితున్నలు తిస్తకుంటున్నన రు. 

4. పెదరిైతులకు-పెద ి స్హయనిన ,చినన  రైతుకలకు చినన  

స్హయనిన  అంద్దస్తుంద్ద. 

5. రైతుబందు వ్లల అటవీ,రేరడ్డ,బంజారు వ్ంటి భూములు 

సాగులోకి వ్చాచ ఇ. 

6. సీజనల వారిా ఆరికి పెటుటబడని అంద్దంచడం వ్లల 

బహుళపంటలు వేస్తున్నన రు. 

7. బ్య ంకులో కాకుండ,చెకుు లు చేతుకు ఇవ్ా డం వ్లన బ్య ంకు 

మేనేజర్ స్మస్య లు రైతులకు  తపిప న్నఇ. 

8. సాంకేతిక పరిఙా్ఞనం వైపు గ్రపజల స్ధసిాఇ మలులతుంద్ద. 

9. ఇందులో ఇచిచ న పస్తపుస్ుకాలు చాల స్జావుా వున్నన ఇ 

మరియు  ఇవి ఎలాంటి భ్అగ్రకమాణాలకు గురికాకుండ బ్ర్-

కోడున  ఉంచారు. 

10. బ్య ంకుల నుండ్డ ఋణాలను తకుు వ్ మోద్వదులో 

తిస్తకుంటున్నన రు. 

11. మంచి భూమి నిటిపరుదల సౌకరాయ లు ఉనన వారు తమ 

వ్య వ్సాయంలో లోటు నుండ్డ వ్ృద్ద ివైపు గ్రపయణిస్తున్నన రు. 

సమసయ లు : 1. రైతుబందు పధకం కౌలురైతులకు వ్రి ుంచదు , 

అందుమూలంా రైతుఆతమ హతయ లు  



          జరుగుచునన వి, 

       2. పేద,చినన  రైతులు ,కౌలురైతులకు చేకూరుతునన  

గ్రపయెజనమం చాలా స్ా లప ం.     

ఈ పథక్ని మరింత పటిష్డపరిచందుక్క. 

రైతుబందు స్హయనిన  పెంచాలి. బ్య ంకుల నుండ్డ 

అద్దక ఋణల ఇపిప ంచాలి. 

5 నుంచి 10 ఎకరల లోపు రల రైతులకు ఇవ్ా  లి. 

పెటుటబడ్డ కాకుండ వితునలు ,ఎరువులు న్నణయ మైనవి 

ఇవ్ా లి. 

పంటనష్టం కింద భీమ స్దుపయలు కలిచ ంచాలి రైతు 

పండ్డచే పంటకు మదితు ధర కలిప ంచాలి. 

ఎరువులు,రసాయణలు తకుు వ్ ధరలకు ఇపిప ంచాలి. 

పెదిభూయజమనులు భూమి కౌలుద్వరులకు 

ఇస్తున్నన రు,కౌలుదరులు బ్రిపెటుటబడ్డ,లాభ్నష్టలు 

వ్గ్రసాఇ. అందుకని ఆ భూమి యెకు  రైతుబందు పెటుటబడ్డ 

స్హయనిన  కోద్దిా న్నన ,పూరిురన్నన  కౌలురైలుకు 

అంద్దంచాలి. 

--------------------------------------------------------------------

------------ 

 

 

 

 


