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ర ైత ేరాజు అనే మాటను అక్షరాలా అమలు చేసి చూపిస్ుు ననారు గడ్డం జగదీశ్వర్ ర డ్డడ . జగితనాల జిలాా  మలాాల 

మండ్లం రాంపూర్ గాామానికి చ ందిన జగదీశ్వర్ .. ఫిబ్రవరి 23, 1972న లక్ష్డి, రాజిర డ్డడ  దంపతులకు 
జనిించనరు. కర ంనగర్ లో బీఎససీ కంపూాటర్ీ  చదివిన జగదీశ్వర్ కు ఉదయ ాగం దొరకకపో వడ్ంతో జగితనాలలో 
స ైబ్ర్  టెక్  కంపూాటర్ీ  పేరుతో ఓ శిక్షణన క ందరం పరా రంభంచనరు. ఓ ఐదేళా్ తరావత అవకాశ్ం రావడ్ంతో 
మలేషియాకు వెళ్లా రు. అకకడ్ సాఫ్్ట వేర్  ఇంజినీర్ గా ఓ ఏడ్నది పని చేశారు. ఇంతలో అమెరికా WTC టవర్ీ ప  ై
ఉగవాాద దనడ్డ జరగడ్ం, సాఫ్్ట వేర్  రంగంప  ైతీవర పరభావం పడ్డ్ంతో జగదీశ్వర్  ఉదయ ాగం పోయంద.ి దీంతో జీవితం 
మళా్ల జగితనాలకు వచ్చంది. మళా్ల కంపూాటర్  టెైనైింగ్  స ంటర్  త రుచుకుంద.ి కానీ... జగదీశ్వర్ కు నష్ా్ లు 
ఎదురయాాయ. ఇక చేసేదిలేక భూమినే నమమికుని తనకునా 16 ఎకరాలోా  వావసాయం పరా రంభంచనరు. 
పంటలకు వాడ్ే కిమాిస్ంహారకాలు, ఎరువుల వలా అతనికి ఆరోగా స్మస్ాలు వచనచయ. తన పరిసిితే ఇలా 
ఉంట.ే. తనను పండ్డంచ్న పంట తినే పరజల ఆరోగాం స్ంగతేంట?ి అనే పరశ్ా జగదీశ్వర్ ను సేందీరయ 

వావసాయం వెైపు నడ్డపించ్ంది. పాలేకర్  పదధతిలో వావసాయం మొదల ైంద.ి 

 

తనకునా పొ లానిా వరి, మామిడ్డ, అపరాలు, పస్ువు, మిరిచ, నువువలు ఇలా వివిధ రకాల పంటలకు 
విభజించ్న జగదీశ్వర్ ... వినియోగదనరుల అవస్రానిా బ్టి్ సాగమ చేస్ుు ననారు. దళ్లరులకు దనరివవకుండ్న 
తననే స్ో ర్  త రిచనరు.  సేందీరయ పదధతిలో పండ్డన పంటలు కావడ్ంతో... ఆ స్ో ర్ లో బియాం కొననలననా 

ఆరునెలల మమందే బ్మక్ చేస్ుకుంటారు వినియోగదనరులు. పరస్ుు తం పదిఎకరాలోా  వివిధ పంటలు సాగమ 
చేస్ుు నా తనను ఏటా ఆరులక్షల వరకు ప టట్ బ్డ్డ ప టి్ 12లక్షల వరకు ఆదనయం పొ ందుతుననారు. 
మారుతునా కాలానికి అనుగమణంగా సేందిరయ వావసాయం చేసేు  ర ండ్ కరాలు ఉనావారు స ైతం నెలకు 
లక్షరూపాయల ఆదనయం పొ ందవచచంటారు జగదీశ్వర్ ర డ్డడ . స్మాజ హితం కోస్ం తన స్క ీస్  మంతనర నిా 

చుటట్  ఉనా ర ైతులకు బ్ో ధిస్ుు ననాయన. ఇది గమనించ్న వావసాయశాఖ అధికారులు ఇతర పరా ంతనలోా  
ర ైతులను స్మీకరించ్ ఆయనతో శిక్షణ ఇపిిస్ుు ననారు. పరాావరణ హితమైెన పంటను పండ్డస్ూు .. తోటి 
ర ైతులోా  చ ైతనాం నింపుతునా జగదీశ్వర్ ను సాక్ష్డ ఎక్ీ ల న్సీ  అవార్డ్  2016 ఎకీల న్సీ  ఇన్స  ఫారిింగ్  అవారుడ తో 
స్తకరిసోు ంద.ి 

 


