
               
 

ప్రసె్ నోట్: సరప్రట ెంబర్ 14, 2017 
దక్షణి భారతెంలో “కసిాన్ ముకిి యాతె” హ దైరాబాదులో సరప్రట ెంబర్ 16న ప్ాెరెంభెం 
హ దైరాబాదు-సూరాాప్టే-ఖమమెం: తలెెంగాణాలో 25 ర తైు/ప్జెా సెంఘాలు ఉమమడగిా నిరవహణ 

గటిటట బాటట ధరల గాారెంట,ీ రుణ విముకిి నినాదాలతో దశేవ్ాాపి్ెంగా యాత ె

 

సో మాజిగుడా ప్రెస్ క్లబ్ లో నేడు 11 గెంటలక్ు జరిగిన ప్రెస్ మీట్ లో ప్ాలగొ నన వ్ారు: ప్ర ె . కోదెండరాెం (తెలెంగాణా జే.ఏ.సి.), సారెంప్ల్లల 
మలాల ర డిి (అఖిల భారత కిసాన్ సభ), వే్ములప్ల్లల వ్ ెంక్టాెమయా (అఖిల భారత ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం), క్న నగెంటి రవి (తెలెంగాణా ర ైతు 
జే.ఏ.సి.), విసాా కిరణ్ క్ుమార్ (ర ైతు సవరాజా వే్దిక్), అచ్ుాత రామయా (అఖిల భారత ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం), ఆశాలత (మహిళా 
ర ైతుల హక్ుుల వే్దిక్), టి.సాగర్ (తెలెంగాణా ర ైతు సెంఘెం), గురిజాల రవెందర్ (తెలెంగాణా విదాావెంతుల వే్దిక్), వరనన (తెలెంగాణా 
ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం), కే.సజయ (కేరిెంగ్ సిటిజ న్ా క్లెకిటవ్), పి్.శెంక్ర్ (దళిత బహుజన ఫ్ెెంట్), తదితరులు. 

దేశ వ్ాాపి్ెంగా ర ైతుల నిరసనలు, ఉదామాలు ఉధృతమవుతునానయి. ర ైతాెంగెం దుసిితికి ప్భెుతావల తప్ుుడు విధానాలు, తీవ ెనిరలక్ష్ామే 
కారణమని దేశమెంతటా సుష్టమ  ెంది. మహారాష్ట ర, మధాప్ెదేశ్, తమిళనాడు, ఆెంధెప్దేెశ్, తెలెంగాణా, రాజసాి న్, ఉతిర ప్ెదేశ్ – దేశెం 
నలుమూలలా ర ైతులు రోడల ప్రైకి వసుి నానరు. ఈ సమయెంలో దేశ వ్ాాపి్ెంగా ర ైతులు ఐక్ా ఉదామెం చేసి కేెందెెంప్రై, రాష్టాట ర లప్రై బలమ  న 
వతిిడి తీసుక్ు రావడెం కోసెం 160 ప్రైగా ర ైతు సెంఘాలు సమ  క్ాెంగా ‘అఖిల భారత ర ైతాెంగ ప్ో రాట సమనవయ క్మిటీ’ (“ఆల్ ఇెండియా 
కిసాన్ సెంఘర్్ కో-ఆరిినేష్న్ క్మిటి - AIKSCC”) గా ఏరుడాి యి. దీని జాతీయ కారావరొెంలో వి.ఎెం. సిెంగ్, యోగేెంద ెయాదవ్, హననన్ 
మొలల , రాజు శెటిట , మేధా ప్ాటుర్, ఆశిష్ మిటటల్, సునీలెం, క్ురుగెంటి క్విత, అవిక్ సాహా, అయాక్ును తదితరులు ఉనానరు. 

“ర ైతులక్ు గిటటట బాటట ధరలు గాారెంటీ చెయాాల్ల – సాగు ఖరుులప్రై 50శాతెం లాభెం అెందిెంచాల్ల”, “ర ైతాెంగానికి రుణవిముకిి క్ల్లుెంచాల్ల” 
అనే నినాదాలతో దేశ వ్ాాపి్ెంగా కిసాన్ ముకిి యాతె నిరవహిెంచ్బడుతోెంది. జూలెై న లలో మొదటి దఫా యాత ెమధా ప్దేెశ్ లో ర ైతులప్రై 
కాలుులు జరిగిన మెందసో ర్ జిలాల  నుెండి ఢిలీలదాకా ప్శిుమభారత రాష్టాట ర ల గుెండా విజయవెంతెంగా జరిగిెంది. ఢిలీలలో జూలెై 18న ప్ది వే్ల 
మెందితో జరిగిన మహాసభకి అనేక్ ప్ారటటల జాతీయనేతలు వచ్చు మదదతు తెల్లప్ారు, ప్ారలమ ెంట్ లో ర ైతు సమసాలప్రై చ్రును లేవన తాి రు.  

దక్షణి భారత యాత:ె ర ెండవ విడత యాత ెసరప్రటెంబర్ 16వ తేదీన హ ైదరాబాదులో మొదలవుతుెంది. ఈ బసుా యాత ెతెలెంగాణా, ఆెంధ ె
ప్దేెశ్, తమిళనాడు, కేరళ, క్రాా టక్లలో ప్రాటిెంచ్చ బ ెంగళూరులో బహిరెంగ సభతో ముగుసుి ెంది. మరో నాలుగు విడతలలో దేశెంలో అనిన 
రాష్టాట ర లలో కిసాన్ ముకిి యాత ెజరుగుతుెంది. తరావత నవెంబరు 20వ తేదీ ఢిలీలలో ప్రదద  మహాసభ, ప్ారలమ ెంట్ సమావే్శాలతో 
సమాెంతరెంగా “ర ైతుల ప్ారలమ ెంట్” నిరవహిెంచ్చ ర ైతాెంగ సమసాలను జాతీయసాి యిలో మారుమో్రగిెంచే కారాక్రమెం జరుగుతుెంది.  

తెలెంగాణా కారాక్రమెం: తెలెంగాణాలో 25 ర ైతు సెంఘాలు, ప్జెా సెంఘాల ఉమమడి కారాాచ్రణతో ఈ యాత ెజరుగుతుెంది. దీనిలో 
తెలెంగాణా ర ైతు సెంఘెం, అఖిల భారత ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం, తెలెంగాణా ర ైతు జే.ఏ.సి., ర ైతు సవరాజా వ్ేదిక్, అఖిల భారత ర ైతు క్ూలీ 
సెంఘెం, తెలెంగాణా జే.ఏ.సి., తెలెంగాణా విదాావెంతుల వే్దిక్, తెలెంగాణా ర ైతాెంగ సమితి, తెలెంగాణా ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం, మహిళా ర ైతుల 
హక్ుుల సెంఘెం, సవరాజ్ ఇెండియా, ప్ెజా ఉదామాల జాతీయ వే్దిక్, దళిత బహుజన ఫ్ెెంట్, ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం, అఖిల భారత కిసాన్ 
ఖేత్ మజూద ర్ సభ, దళిత బహుజన ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం వెంట ిఅనేక్ సెంఘాలు ఉనానయి. 

సరప్రటెంబర్ 16 కారాక్రమాలు: 



ఉ. 8 గెంటలు:  జాతీయ నాయక్ులతో ప్రెస్ మీట్, సుెందరయా విజాా న కేెందెెం, దొ డిి కొమరయా హాల్, బాగ్ ల్లెంగెంప్ల్లల  
ఉ. 9.00 గెంటలు:  కిసాన్ ముకిి యాత ెప్ాెరెంభెం – గన్ ప్ార్ు, అమరవరుల సూి ప్ెం, హ ైదరాబాదు 
ఉ. 12.30 గెంటలు: సూరాాపే్టలో బహిరెంగ సభ 

సా. 4 గెంటలక్ు:  ఖమమెంలో రాాలీ ప్ెదరశన 

సా. 5 గెంటలక్ు:  ఖమమెంలో బహిరెంగ సభ 

ఈ కారాక్రమాలలో ర ైతులు, ర ైతాెంగానికి మదదతు తెల్లపే్ అనిన వరాొ ల ప్ెజలు ప్రదద  ఎతుి న ప్ాలగొ నాలని పి్లుప్ునిసుి నానము. 

యాతెలో ప్ాలగొ ెంటటనన ముఖుాలు: AIKSCC క్నీవనర్ సరాద ర్ వి.యెం.సిెంగ్, సవరాజ్ ఇెండియా నేత యోగేెంద ెయాదవ్, లోక్సభ 
సభుాలు మహరాష్టలోని సావభిమానీ శేతాురి సెంఘటన్ నాయక్ులు రాజుశెటిట , మధా ప్ెదేశ్ లోని కిసాన్ సెంఘర్్ సమితి నాయక్ులు 
డా.సునీలెం, ఆశా-కిసాన్ సవరాజ్ క్నీవనర్ క్ురుగెంటి క్విత, జ ై కిసాన్ ఆెందోళన్ క్నీవనర్ అవిక్ సాహా, అఖిల భారత కిసాన్ సభ జాతీయ 
ఉప్ాధాక్షులు సారెంప్ల్లల మలాల ర డిి, అఖిల భారత ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం జాతీయ కారాదరిశ వ్ేములప్ల్లల వ్ ెంక్టాెమయా, తెలెంగాణా జే.ఏ.సి. 
క్నీవనర్ ప్ర ె . కోదెండరాెం, జసిటస్ చ్ెందకె్ుమార్, తెలెంగాణా ర ైతు జే.ఏ.సి. క్నీవనర్ క్న నగెంటి రవి, ర ైతు సవరాజా వే్దిక్ నుెండ ివిసాా కిరణ్ 
క్ుమార్, అఖిల భారత ర ైతు క్ూలీ సెంఘెం నుెండి అచ్ుాతరామయా తదితరులు ప్ాలగొ ెంటారు. 

ముఖా డమిాెండుల : 

 గటిటట బాటట ధరలు గాారెంట ీచయెాాల్ల: ప్ెంట ఉతుతి ఖరుుక్ు అదనెంగా 50% (C2+50%) లాభెం వచుేలా గిటటట బాటట ధరను 
ప్ెభుతవెం గాారెంటీ చయెాాల్ల. వావసాయ ధరల క్మిష్న్ (స.ిఏ.సి.ప్ి.( ప్ెంట ఉతుతి వాయెం లెక్ుక్టటట  ప్దధతిలో లోప్ాలను 
సరిచయెాడానికి రమషే్ చ్ెంద్ క్మిట ీసిఫారుాలను అమలు చయెాాల్ల. గిటటట బాటట ధరలు ప్ెక్టెించ్డమే కాదు, మార ుటలల  
ధరలు ప్డపి్ో యినప్ుుడు జోక్ాెం చసేుక్ునేెందుక్ు “మార ుట్ సిిరటక్రణ నిధ”ికి తగిన నిధులు కేటాయిెంచాల్ల. ప్ెక్టిెంచ్చన ధర 
క్ెంటే ర ైతులక్ు తక్ుువ లభిెంచ్చ నష్టప్ో యినచ  ోఆ నష్టాట నిన నగదు బదలిీ దావరా ప్భెుతవమే చెల్లలెంచాల్ల.  
 

 రుణ విముకిి: తలెెంగాణాలో నాలుగు విడతలలో అరకొరగా అమలు చేసని రుణ మాఫ ీవలన నిజమ  న రుణ విముకిి కాలేదు.  
క్నీసెం వడడి  బకాయిలనినెంటనిీ వ్ ెంటనే ర తైులక్ు తలెెంగాణా ప్భెుతవెం చెల్లలెంచాల్ల. 
ఒక్ు మారు రుణమాఫ ీమాతమె ేకాక్ మరల అప్ుులలో ప్డక్ుెండా చయెాడమే నిజమ  న రుణ విముకిి.  కేరళలో 2007 
నుెండి అమలులో ఉనన “ర ైతుల రుణ ఉప్శమన చ్టటెం” వలన ర తైులక్ు బాాెంక్ు అప్ుుల నుెండ ేకాక్, ప్రైవై్ేటట అప్ుుల నుెండి 
క్ూడా ఉప్శమనెం క్లుగుతోెంద.ి దాని ఆధారెంగా తలెెంగాణా ప్భెుతవెం తెచ్చున చ్టాట నిన వ్ ెంటన ేఅమలు చయెాాల్ల. ర ైతుల 
ప్రైవై్టే్ వావసాయ రుణాలను జాతీయ బాాెంక్ులక్ు బదిలీ చయేాల్ల. కౌలుర ైతులు, మహిళా ర తైులు, ఆదివ్ాస ీర ైతులెందరినీ 
గురిిెంచ్చ బాాెంక్ు రుణాలు ఇవ్ావల్ల. క్రువు, తుఫాను, ఇతర ప్ెక్ృతి వ్ పై్రటతాాలు వచ్చునప్ుుడు ర ైతులు మళ్ళీ అప్ుులలో 
క్ూరుకోక్ుెండా ఎక్రానికి క్నీసెం 10వ్ేల రూప్ాయల ఇనుుట్ సబ్సాడడని సకాలెంలో చెల్లలెంచాల్ల. ప్టిష్టమ  న ప్ెంట బీమా ప్థకానిన 
ప్ారదరశక్ెంగా, ర ైతులక్ు జవ్ాబుదారటగా ఉెండే విధెంగా అమలు చెయాాల్ల. 
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