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PRESS RELEASE

భూ క్రయ విక్రయాలలో అక్రమాలకు ‘భూధార’తో చెక్
‘భూసేవ’ పథకం ప్రారంభోత్సవ సభలో ముఖ్యమంత్రి
రాష్ట్ర ప్రజలకు చంద్రబాబు పిలుపు
అమరావతి, ఏప్రిల్ 11: భూ క్రయ విక్రయాలోో అక్రమాలు అరికట్టడానికి, భూములకు ఇస్తున్న గురిుంపు
కార్డులే భూధార కార్డులని, రెవెన్న్నూ, భూసేవా సంసకరణలో ఇదో న్వయ అధాయయమని ఆంధ్రప్రదేశ్
ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అభివరిణంచార్డ. ఉండవల్లోలోని గ్రీవెన్సస సెల్ హాలులో ఆయన్
బుధవారం రాత్రి ‘భూసేవ’ పథకానిన ప్రారంభించార్డ. కృష్ణణ జిల్లో జగ్గయయపేట్ మండలంలో తొలుత్ ఐదు
గ్రామాలలో, ఉయ్యయర్డ మునిసిపాల్లటీ పరిధిలో ప్రయోగాత్మకంగా పథకానిన అమలు చేస్తుమని, మే
నెల్లఖ్ర్డకు కృష్ణణ జిల్లోలో, అక్టటబర 2 వ తేదీనాటికి రాష్ట్రమంతా భూధార కార్డుల్లచ్చి ‘భూసేవ’ పథకానిన
విసురిస్తుమని ముఖ్యమంత్రి తెల్లపార్డ.
దేశంతో తొల్లస్తరి భూధార కార్డుల పథకానిన ప్రారంభించ్చన్ ఘన్త్ ఆంధ్రప్రదేశ్కే దకికందని, ఈ
కారయక్రమానిన విజయవంత్ం చేసి టెకానలజీలో మన్ బల్లనిన దేశానికి ఎలుగెతిు చాటాలని ఆయన్
పిలుపునిచాిర్డ. మనిషి గురిుంపున్కు ఆధార కార్డు ఎల్లగో, భూమికి భూధార ఒక గురిుంపు కార్డు
అనానర్డ. ప్రతి భూకమతానికీ, పట్టణ ఆస్తులకు , పంచాయతీలో ఆస్తులకు 11 అంకెల విశిష్ట సంఖ్య
కేటాయిస్తుమని, తాతాకల్లక భూధార, శాశవత్ భూధార అనే రెండు దశలోో ఈ సంఖ్య కేటాయింపు
జర్డగుతందనానర్డ. రెవెన్న్య, పురపాలక, సర్వవ, రిజిస్ట్టేష్న్, పంచాయతీరాజ్, అట్వీ శాఖ్ల
అనుసంధాన్ంతో రూపందంచ్చన్ అదుుత్ కారయక్రమమని తెల్లపార్డ. భూసేవ పథకం ద్వవరా ఇరవై సేవలు
అందుబాటులోకి వస్తుయని ముఖ్యమంత్రి తెల్లపార్డ. భూ మారిిడి, క్రయ విక్రయాలోో ఎటువంటి
అక్రమాలకు చోటివవకూడదనే ఉదేేశంతో, ప్రజలు, ప్రభుత్వ భూముల పరిరక్షణకు ఈ సంసకరణలు
తెచాిమని, ప్రజలు సహకరించ్చ, టెకానలజీతో తీస్తకువచ్చిన్ మార్డిలకు మదేతనివావలని ముఖ్యమంత్రి
పిలుపునిచాిర్డ.
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భూసేవ ద్వవరా రాష్ట్రంలోని 2.84 క్టట్ో వయవస్తయ భూములకు,0.50 క్టట్ో పట్టణ ఆస్తులకు, 0.85 క్టట్ో
గ్రామీణ ఆస్తులకు భూధార కేటాయింపు జర్డగుతందనానర్డ. జగ్గయయపేట్ మండలం నుంచ్చ కాన్న్రి
శిరీష్, ఉయ్యయర్డ మునిసిపాల్లటీ పరిధిలో నివసిస్తున్న కొణతాల రాజేశవరి తొల్ల భూధార కార్డులను
ముఖ్యమంత్రి చేతల మీదుగా అందుకునానర్డ.
చరిత్రాత్మక అధాయయం
భూసేవ ద్వవరా భూధార కార్డుల పంపిణీ చేపట్టడం చరిత్రాత్మక అధాయయమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
అభివరిణంచార్డ. ఒకపుిడు గ్రామ మున్సబు భూములు వివరాలు రాసేవారని, ఆ రికార్డులు ఎవరికీ అరధం
కాకపోయేవని ముఖ్యమంత్రి గుర్డు చేశార్డ. ప్రజలందరికీ అరధం అయేయ రీతిలో రికార్డులు రాసే వయవసథను
తెలుగుదేశం వయవస్తథపకులు, నాటి ముఖ్యమంత్రి ఎన్టటరామారావు తీస్తకొచాిరని, తెలంగాణలో పటేల్,
పటావరీ వయవసథను, ఆంధ్రలో మున్సబుల వయవసథను రదుే చేసి ప్రజలకు పీడన్నుంచ్చ విముకిు కలుగ్జేశారని
అనానర్డ. రానున్న రోజులోో పెళ్లో కానుకలను కూడా ఆధార తో అనుసంధానిస్తుమని, ఒకక పైస్త
దురివనియోగ్ం కాకుండా న్టతివంత్మైన్ పాలన్ అందంచడం త్మ ధ్యయయమని చంద్రబాబు సిష్టం చేశార్డ.
ఏ కుటుంబానికి ఏ రకమైన్ లబ్దే చేకూరిందీ ఆధార ద్వవరా ప్రభుత్వం బేరీజు వేస్తకుంటుందని, భవిష్యతులో
మన్ ముఖ్ చ్చత్రంతో సెల్ ఫోన్ పనిచేసే రోజు వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి చెపాిర్డ. టెకానలజీని
ఉపయోగంచుకుంటే మోసపోకుండా లబ్దే పందవచిని, ఉపయోగంచుక్టని పక్షంలో వెనుకంజలోనే
ఉంటామనానర్డ.
ఆధార ల్లనే భూధార
మనిషికి కనురెపిల ద్వవరా, వేల్ల ముద్రల ద్వవరా ఆధార వచ్చిందని ముఖ్యమంత్రి చెపాిర్డ. భూధారను
జియో టాయంగంగ్ వయవసథ ద్వవరా ద్వవరా తీస్తకొస్తునానమని, భూములు,ఆస్తుల ల్లవాదేవీలోో అక్రమాలకు
ఇక ఆస్తకరం ఉండదని, భూములు కొనాన, విక్రయించ్చనా ఆటోమేటిక్ గా ల్లవాదేవీలు జర్డగుతాయని
వివరించార్డ. గ్త్ంలోల్ల ఆఫీస్తలకు వెళ్లో అసహనానికి గురయేయ పరిసిథతి భవిష్యతులో ఉండదని,
వేల్లముద్రలు, కనురెపిలతో న్వయ గురిుంపు పదధతలు వచాియని చెపాిర్డ. దేశంలో ఏ రాష్ట్రం
చేయన్టువంటి కారయక్రమానికి మన్ రాష్ట్రంలో శ్రీకారం చుటాటమని తాను సగ్రవంగా చెబుతనానన్ని
ముఖ్యమంత్రి తెల్లపార్డ. ఇపిటికి 25 సరీవస్తలు ఆన్లైన్ లో ఉంచామని, రానున్న రోజులోో టెకానలజీ మన్
ముంగట్కు మరింత్ విసుృత్ంగా వస్తుందని సీఎం చెపాిర్డ.
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భూసేవ ఒక ప్రతిష్ణాత్మక ప్రాజెకుట అని, విజయవంత్ం చేసేు దేశంలో మన్రాష్ట్టేనికి ఖ్యయతి దకుకతందని
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అనానర్డ. పంట్లకు తెగుళ్లో వసేు వాటిని డ్రోన్ టెకానలజీతో గురిుంచ్చ
నివారిస్తుమని చెపాిర్డ. అవసరం ఉనాన లేకునాన విచక్షణా రహిత్ంగా క్రిమిసంహారక మందులు,
ఎర్డవులు వాడట్ సరికాదనానర్డ. ఇటీవల కాలంలో పంట్ల దగుబడి అధికంగా తేవడానికి సూక్షమ
పోష్కాలను సరఫరా చేసిన్ విష్యానిన గుర్డు చేశార్డ. రానున్న కాలంలో టెకానలజీని మరింత్
వినియోగ్ంలోకి తెస్తుమని, సంక్షేమ కారయక్రమాలను మరింత్ పటిష్టంగా అమలు చేస్తుమని సీఎం చెపాిర్డ.
విభజన్ త్రావత్ సంక్షోభానిన సరిదద్వేను: ముఖ్యమంత్రి
రాష్ట్ర విభజన్ జరిగన్ త్రావత్ అన్టన సమసయలే వచాియని, పెన్షనుో వస్తుయా. రావా? జీతాలు వస్తుయా;
పిలోల చదువులు స్తగుతాయా? అని నాడు ప్రజలు సందేహించారని, తాను కేంద్రం సహకారం లేకుండానే
ఉదోయగుల అండతో కష్టపడి రాష్ట్టేనిన అభివృదధ చేస్తునానన్ని చంద్రబాబు తెల్లపార్డ. రైత ర్డణ ఉపశమన్ం
కింద మరో వాయిద్వ చెల్లోసేు ర్డణమాఫీ పూరువుతందని, పూరిుగా రైత ర్డణమాఫీ చేసేద్వకా త్న్దే బాధయత్
అని చంద్రబాబు సిష్టం చేశార్డ. నాలుగేళ్ో పాలన్లో కరెంటు కొరత్ లేకుండా చేశామని, గాయస్ 100%
ఇస్తునానమని, న్న్టికి న్న్ర్డ శాత్ం సిమంటు రోడుో వేస్తున్నటుో తెల్లపార్డ.
దేశంలో మర్వ రాష్ట్రంలో ఇల్ల అభివృదధ స్తధించలేదనానర్డ. న్దుల అనుసంధాన్ంతో రాష్ట్టేనిన
ససయశాయమలం చేస్తునానమని, పటిటసీమ ప్రాజెకుటతో కృష్ణణడెల్లటకు ఎంతో మేలు జరిగందనానర్డ. వయవస్తయ
రంగ్ంపై ప్రతేయక శ్రదధ తీస్తకున్నటుో సీఎం చెపాిర్డ. టెకానలజీని సమరధంగా ఉపయోగంచుక్టవడం వలోనే
సత్ఫల్లతాలు స్తధించ్చన్టుో, ప్రజా స్తధికార సర్వవ ద్వవరా కుటుంబాల ఆరిధక సిథతిగ్తలపై సర్వవ చేశామని,
కుటుంబాలను ఎల్ల ఆదుక్టవాలో బేరీజు వేస్తకునానమని తెల్లపార్డ. ప్రభుత్వ శాఖ్లోో పూరిు స్తథయి
కంపూయట్రైజేష్న్ చేశామనానర్డ. ఈ -ప్రగ్తి ప్రాజెకుట తీస్తకొచ్చి మర్డగైన్ సేవలను అందస్తున్న విష్యానిన
గుర్డు చేశార్డ.
ప్రభుత్వం ఇనిన మంచ్చపనులు చేస్తుంటే ప్రజలోో అసంత్ృపిు ఎందుకు రావాల్ల? ప్రజల సంత్ృపిు శాత్ం
పెంచడానికి ప్రభుత్వం చరయలు తీస్తకుంటోందని సీఎం అనానర్డ. పేదలకు ఎటువంటి ఇబబందులు లేకుండా
అనేక పథకాలను తెచ్చిన్టుో, పేదరికం లేని సమాజం అంటే ప్రతి ఒకకరి ఆద్వయం పెంచట్మని, ఒక్టక
పేద కుటుంబం నెలకు రూ.10 వేల ఆద్వయం తెచుికునేల్ల చేస్తున్నటుో ముఖ్యమంత్రి తెల్లపార్డ.
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కొందరి ల్లలూచీతో కేంద్రం ప్రతేయక హోద్వను ఇవవట్ం లేదు
కొందరి ల్లలూచీతోనే కేంద్రం రాష్ట్టేనికి ప్రతేయక హోద్వ ఇవవలేదని, తాను ఒక పరాయయం ఒకటి అనుకుంటే
స్తధించ్చ తీరతాన్ని, కేంద్రానికి భయపడే సమసేయ లేదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సిష్టం
చేశార్డ. తానెపుిడూ ఎవరితో రాజీపడలేదనానర్డ. నాలుగేళ్ోలో 29 పరాయయాలు రాష్ట్టేభివృదే క్టసం ఢిల్లో
వెళ్లోనా మాయమాట్లు చెపిి మభయపెటాటరని విమరిశంచార్డ. అవిశావస తీరామన్ం చరికు రాకుండా
ఏఐఏడీఎంకే తో కలసి కుట్ర చేశారని, ప్రజలను మోసగంచాలనుకుంటే ప్రజలు మోసపోరని ప్రధాన్మంత్రికి
చెబుతనానన్ని ముఖ్యమంత్రి అనానర్డ. తాము అవిశావస తీరామనానికి న్సటీస్త ఇసేు కేంద్రం ఏఐఏడీఎంకేను
అడుంపెటుటకుని రాజకీయం చేసిందని అనానర్డ.
ప్రధాని మోడీ తిర్డపతిలో వెంకన్న స్తక్షిగా వాగాేనాలు చేశారని, ఆయన్ వాగాేన్ భంగ్ం
చేసిన్ందువలో ఈనెల 30 వ తేదీన్ అదే తిర్డపతిలో అందుకు నిరసన్గా సభ నిరవహిస్తునానమని
చంద్రబాబు చెపాిర్డ. రాష్ట్ర ప్రభుతావనికి ప్రజలంతా సహకరించాలని పిలుపునిచాిర్డ. కేంద్రం ఎటిట
పరిసిథతలలోన్న్ ప్రతేయక హోద్వ ఇవావల్ల. విభజన్ చట్టంలోని హామీలను అమలు చేయాలని డిమాండ్
చేశార్డ. త్న్కు ఎల్లంటి స్తవరధం లేదని, రాష్ట్రం క్టసం తాను డబుబలు ఇవవమని అడిగతే త్న్ మీద అవిన్టతి
ఆరోపణలు చేస్తునానరని, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రధానిని అడిగతే ఇకకడుండే నాయకులు న్నున
విమరిశస్తురెందుకని ప్రశినంచార్డ.
నాలుగేళ్లో ఏమీ మాటాోడని పవన్ కల్లయణ్ ఇపుిడు మాటాోడుతనానరని, చవకబార్డ రాజకీయాలతో
ఎవరూ విజయం స్తధించలేరని, ఇద చరిత్ర చెపిిన్ సత్యమనానర్డ. 1984లో ఎన్టటఆర ను కూలదోసిన్
ఇందరాగాంధీ ప్రజాందోళ్న్కు త్లొగగ మళ్లో ఎన్టనఆర ను ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన్ విష్యానిన ముఖ్యమంత్రి
గుర్డు చేశార్డ. కేంద్రానికి వయతిర్వకంగా పోరాట్ం ఎకకడా ఆగ్కూడదని, ప్రతి వయకిు ఒక శకిుగా త్యార్డ
కావాలని, తాను నేను నాలుగేళ్ోకంటే ముందే ఎన్టటయే నుంచ్చ త్పుికుంటే ఈ మాత్రం కూడా అభివృదధ
చెందేద కాదని తెల్లపార్డ. హింసకు తావులేని రీతిలో ఉదయమిద్వేమని, మరోవైపు రాష్ట్టేనిన అభివృదధ
చేస్తకుంద్వమని ముఖ్యమంత్రి పిలుపునిచాిర్డ.

