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1. భారత దేశానికి వయ వసాయరంగం వెన్ను ముక లంటిది. జాతీయాదాయంలో

వయ వసాయరంగం

వాటా ప్పస్తుతం 15.8 %

2. సను , చిను కారు రైతులు దేశంలో దాదాపు 80 % మంది ఉన్ను రు. వయ వసాయ

పరపతి కోసం సంసాాగతం కాని పరపతి/ప్రపైవేటు పరపతిపై

ఆధారపడుతున్ను రు.

3. రైతుబంధు పథకం మే 10, 2018 న ప్ారంభం. కరంనగర్ జిలా, హుజురాబాద్

నియోజకవర గం ముఖ్య మంప్తి KCR గారు మొదటిసారి ధరమ రాజుపల్లా రైతులకు

చెకుు లు,ాస్తపుసుకాలుఅందజేసారు.

4. ఖ్రఫ్ సీజన్ కు 5 వేలు, రబీ కి 5 వేలు సం.నకు ఎకరానికి 10,000 రూ

అందజేత.



Hypothesis of the Project ( 
ప్ాజెకుు పరికలప న)

 గిరిజన రైతులకుసంబంధంచినభూమిపటాు ాస్తపుసుకం , 1 B, 

పహానీలు , అందినవావాటిఅవసరానిు తెలుపుట.

 ప్పభుతవ అధకారులురైతులకుఅందించే ప్ోతా్స హాకానిు

పరిశీల్లంచుట.

 రైతుభూమిఅంతాస్తపుసుకములోనమోదుఅయ్యయ ల

చూడటం.

 గిరిజన్నలలో 10 ఎకరాలుఉను రైతులు స్థసాానికంగా ఉన్ను రా

లేదావలస వెళి్ళ న్నరాతెలుస్తకోవటం. వారుభూమినిసాగుచేసే

విధంగా ప్ేరణ కల్లప ంచడం.



లక్ష్యయ లు ( 
Objectives )

రైతుబంధుపెటుుబడి సహాయానిు వయ కి ుగత అవసరాలకు కాకుండా

వయ వసాయకారయ ప్కమాలకుమాప్తమే వినియోగించడం.

వయ వసాయపరపతినిఅనగా సంసాాగత పరపతినిపందిన్నరా

తెలుస్తకోవటం

 గిరిజన రైతులుకౌలుదారునిగా ఉంటేభూసావ మి రైతుకు ఏమైన్న ప్దవయ

సహాయంచేశాడాతెలుస్తకోవటం.

భూమిమొతుంయజమానికి ఉను దా వారివారస్తలకు పంచి ఇచ్చా డా

తెలుస్తకోవడం.



ప్ాజెకుు ప్పయోజన్నలు
 ఏటూరున్నగారం గిరిజన రైతులుఋణ ప్గస్తులుకాకుండావారికి అవగాహన

కల్లప ంచడం.

 ప్పభుతవ అధకారులమోసపూరితచరయ లకుాలప డకుండావారికి పథకం

గురించిపూరిుగా తెల్లయజేయడం.

 వయ వసాయఉత్సప దకతన్నపెంచే విధంగావారికి ప్ోతా్స హం కల్లప ంచడం

 భూతగాదాలు, భూమికిసంబంధంచిన కలహాలన్ననివారించేల గిరిజన్నలకు

అవగాహన కల్లప ంచడం.

 రైతుబంధుపథకానిు సదివ నియోగం చేస్తకోనే విధంగా వారిని ప్ేరేపించంచడం.



అధయ యన పదదతి రండు రకాలు

1. ప్ాథమిక సమాచ్చరం ( Primary 

Data )

2. దివ తీయసమాచ్చరం ( 

Secondary Data )

Secondary Data కోసం ప్పశాు వళ్ళతో రైతుల ఇంటరూవ
దావ రా సమాచ్చరానిు సేకరించడం.



 సరేపింవ ప్పకారం 0.14 ( పదాు లుగుగుంటలు )భూమికల్లగిన రైతు.

 6 ఎకరాలు కల్లగిన రైతువెంకటాపురం ప్గామంలోఉన్ను డు.

 పటాు ాస్తపుసుకం కొరకు తహశీలద రు కారాయ లయానిు సంప్పదించడం-

ఫల్లతంలేకోవటం.

పెటుుబడి సహాయం మొదటిసారి చెకుు రూపంలో , తరువాత వారి
ఖాత్సలో

జమ.

 60సం.లకంటే ఎకుు వ వయసా్త కల్లగిన రైతులు – రైతుభీమా

వరి ుంచకోవటం వలనవారస్తలునిరుతా్స హం.

 రైతుభీమాబాండాురానివారునిరాశ పడుతున్ను రు.



ప్ాజెకుు విశ్లషాణ - 2
పటిుక – వయస్తా ల వారి విభజన

ప్క.

సం ప్గామము వయస్తా

30 

సం.లలోపు 30-50 సం. 50 సం.లపైబడిన

వారు

1

2

3

ఎక్కు ల

ఏటూరున్నగారం

వెంకటాపురం

లేరు

లేరు

లేరు

08

04

08

03

03

04



మహిళ రైతుల

పటిుక
ప్క.

సం.

ప్గామము ప్రసీులు వారి వయస్తా

1

2

3

ఎక్కు ల

ఏటూరున్నగారం

వెంకటాపురం

03

01

03

70 సం.లు, 45 సం.లు, 

40 సం.లు

40 సం.లు

53-60 సం.లమధయ



రైతుబంధుపథకం ( పెటుుబడి సహాయం )-

వినియోగం
ప్క.సం. ప్గామము ఋణ

చెల్లంాపుకు

ఎరువుల

ఇతర

వయ వసాయం

సవ ంత

ఖ్రాు లు

1

2

3

ఎక్కు ల

ఏటూరున్నగారం

వెంకటాపురం

6

2

2

5

6

6

2

2

2



Findings
 ఈపథకం వలన కౌలుదారుడుభూసావ మికి ఇచాే భాటకం

తగి గనది.

మరణంచినవారికుటుంబాలకువారివారస్తలకు పటాు

ాస్తపుసుకం కల్లప ంచుట.

తీస్తకును సహాయానిు వయ వసాయఅవసరాలు , ఋణ

చెల్లంాపు , సవ ంత ఖ్రుా లకువాడిన్నరు.

కౌలురైతులకుఈ పథకం వరి ుంచకూడదని పటాు దారుల

అభిప్ాయం



 బంజరు నేలలు, చౌడు నేలలు ఇవి పంటకు

ఉపయోగపడవు.

కావున ఈ పథకమున్న వరి ుంపచేయకూడదని

సూచన.

 10 ఎకరాల వరకు ఈ పథకానిు

వరి ుంపచేయవచాు .



ధనయ వాదము

లు

ముగింపు


