వెలుగు - భూమి
పేదరిక నిర్మూలనలో భూమి ప్రధాన పాత్ర పో షిసత ో ోంది . భూమి ఎోంతో మోందికి జీవనోపాధి, ఆరిిక, ఆహార్
భదరత్ కల్పోంచడమే కాకుోండా వారికి సమాజోంలో గౌర్వోం, హో దా కూడా కల్పసోత ోంది. అోందువలల భూమి విలువ
నానాటికి పెర్ుగుతోోంది.
ఇోంత్టి పారధానయమునన భూమిని కాపాడుకోవాలనాన, ప్రభుత్వ సోంసథ ల సహాయోంతో అభివృదిి ప్ర్ుచుకోవలనాన
భూమి ఫెై ప్ూరిత హకుులు, ఆధారాలు కల్గియుోండాల్ .
పేదరిక నిర్మూలనలో భూమి ఆవశ్యకత్ గురితోంచి, సెర్పప-భూమి విభాగోం భూమి కొనుగోలుతో మొదలు పెటిి,
పేదవారి భూమి సమసయల ప్రిష్ాుర్ోం , వారి భూముల సమగర అభివృదిి ముఖ్య ఉదదేశ్ోంతో ప్రతి జిలాల యోందు లాయోండ్
సెోంటర్ప ను నడిపిసత త, సోంఘాలకు పారా లీగల్ లేక కమూయనిటీ సరవవయర్ప దావరా మదే త్ు కల్పసత
త పేదవారికి ,
వయవసథ కు మధ్య అనుసోంధాన కర్త గా ప్నిచదసత ుననది.
మనోం మన సోంఘ సమావేశాలలో భూమి అజోండా చరిచోంచడానికి ముోందు ఈ కిోంర ది విధ్ోంగా భూమి
ప్రతిజఞ చదసి అోందర్మ సమగరమైన భూమి హకుులు ప ోందదలా చతదాేోం

భూమి ప్రతిజఞ
1. నేను, నా కుట ోంబోం మరియు నా గారమోంలో సవోంత్ భూమి గాని ప్రభుత్వ భూమి గాని, ఇనాోం భూమి గాని
కల్గిన వార్ోందర్ు భూమిని సావధీనానుభవోంలో ఉోంచుకొనేలా,ప్టాిదార్ు పాస్ ప్ుసత కాలు / టట
ై ల్
ి డీడల ు
ప ోందదలా మరియు రవెనతయ రికార్ుు లలో పేర్ు, అనుభవోం నమోదు చదసుకొనేలా నా శాయశ్కుతలా కృషి
చదసత ాను.
2. భూమి కొనుగోలు ప్థకోం కిోంర ద గాని , ప్రభుత్వ భూముల అసెైనెూోంట్ కిోంర ద గాని, భూమి కవటాయోంప్ు గారమ పి.
ఒ .పి జాబితా ప్రకార్ోం అత్యోంత్ నిర్ుపేదలకు పార్దర్శకోంగా జరిగవ విధ్ోంగా కృషి చదసత ాను . ఈ విషయోంలో
ఎట వోంటి సావరాథనికి గాని, ప్రలోభానికి గాని , ఒతిత డికి గాని ల ోంగను.

3. ప్రభుత్వోం

కవటాయోంచిన

భూములను సవయోంగా సాగు చదసుకుోంటూ వార్సత్వోంగా అనుభవిోంచాలే గాని

వాటిని అమూరాదు. ప్రభుత్వ భూములను కొనడోం, అమూడోం నేర్ోం కాబటిి నేను ఇట వోంటి నేర్ోం చదయను
మరియు ఇత్ర్ులు చదయకుోండా కృషి చదసత ాను.
4. షెడుయల్ు తెగల వార్ు నివసిోంచద

ఏజన్సీ పారోంతాలలో భూమి కవటాయోంప్ు మరియు బదలాయోంప్ు

కవవలోం షెడుయల్ు తెగల వారికి మాత్రమే జరిగవలా మరియు ఇత్ర్ులు వాటిని కొనకుోండా /అనుభవిోంచకుోండా
కృషి చదసత ాను.
5. రైత్ులు కొరత్త కౌలు చటి ోం కిోంర ద నిర్భయోంగా త్మ భూములను భూమిలేని వయవసాయ కూలీలకు
కౌలుకు ఇచదచలా కృషి చదసత ాను. కౌలు రైత్ులోందర్ు ఋణోం, సబిీడీ ఎర్ువులు, మోందులు, ఇనతీరన్సీ,
ప్ోంట నషి ప్రిహార్ోం మరియు గురితోంప్ు ప ోందుటకు వీలుగా “ఋణ అర్హత్ కార్ుు” కల్గియుోండదలా కృషి
చదసత ాను. బాయోంకు నుోండి తీసుకునన ప్ోంట ఋణాలు సభుయలు సకరమోంగా చెల్లోంచదలా కృషి చదసత ాను.
6. నేను గారమోంలో భూ వివాదాలు త్లెత్త కుోండా, శాోంతికి విఘాత్ము కలగకుోండా చతసాతను. భూమి కొనుగోలు
చదయాలనుకుోంటే అమేూ వయకిత హకుు, అనుభవానిన నిరాేరిోంచుకుని రిజిసేిేషన్స దావరా మాత్రమే కొనుగోలు
చదసత ాను.నేను ఎట వోంటి ప్రిసథ త్
ి ులలో కూడా సరిహదుే రాళ్ళను ,గటల ను తొలగిోంచను/మార్చను. దౌర్జ నయోంగా
మరొకరి భూమి లో ప్రవేశోంచను.
7. రవెనతయ లేక సివిల్ కోర్ుిలోల ఉనన భూ సమసయల ప్రిష్ాురానికి “భూమి నాయయ సహాయ” కవోందరోం దావరా
ఉచిత్ నాయయ సహాయసేవలు కల్పోంచడానికి కృషి చదసత ాను.
8. భూమి అభివృదిి అవసర్మైన భూములు, న్సళ్ళళ ప్డద మటి భూములు గలవార్ు, ప్రభుత్వ ప్థకాలెైన
ఎన్స . ఆర్ప. ఇ . జి. య స్ , ఇోందిర్ జల ప్రభ మరియు సి. యమ్.యస్. ఎ కిోంర ద భూములను అభివృదిి
ప్ర్ుచుకొని ఎకుువ ఆదాయోం ప ోందడోం దావరా పేదరికానిన జయోంచదలా కృషి చదసత ానని ప్రతిజఞ చదసత ునానను.
*******

