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పత్రికా  పికటన 
 

ర ైతుబంధు – ర ైతు బీమా నమోదు కార్యక్రమం ప ై సమీక్షంచిన   

వ్యవ్సాయ ముఖ్య కార్యదరశి  సి. పార్థసార్థ,ి  ఐ.ఎ.ఎస్. 
 

 

 
 

19 జూల ై, 2018 హ ైదరాబాదులోని తెలంగాణ సచివాలయంలోని వీడషయో కానఫర నుు 
హాలోో    వ్యవ్సాయ ముఖ్య కార్యదరశి సి. పార్థసార్థి, ఐ.ఎ.ఎస్. గార్ు జిలాో  వ్యవ్సాయాధికారో్తో 
ర ైతుబంధు – ర ైతుబీమా నమోదు కార్యక్రమం పురోగతిప ై  సమీక్ష జరశపార్ు. 

 

ఇపపటి వ్ర్క్ు 3565611 (73 శాతం) ర ైతుల నమోదు కార్యక్రమం పూర ్తందని 

అన్నార్ు.  మండల వ్యవ్సాయ అధికార్ులు ఎపపటిక్పపడు ర ైతులు ఇచిిన న్నమిన్ేషన్ 

ఫారాల తనిఖీని పూరశత చేయాలని, తవరశతగతిన  సమగరమ ైన సమాచనరానిా భార్త జీవిత బీమా 
సంసథక్ు అందజేయాల్సు ఉంట ందని అన్నార్ు.  మనం పూరశత సమాచనర్ం ఇసతతన్ ేజీవిత బీమా 
సంసథ  ర ైతులక్ు బీమా సరశిఫికేటోను 15 ఆగషుి , 2018 క్లాో  అందజేయడననికి వీలవ్ుతుందని 

అన్నార్ు.   ఈ విషయంలో ఎలాంట ిఅలసతవం ఉపతక్షంచేది లేదని తెల్సపార్ు.  జిలాో  మరశయు 
గార మాల వారీగా నమోదు కాక్ుండన  మిగల్సపో యిన ర ైతుల వివ్రాలను MIS Portal లో 
ప ందుపరాిమని, వాటిని గార మ పంచనయితీలలోని న్ోటిసు బో ర్ుు లలో అంటించనలని, అలాగ ే

ర ైతు సమనవయ సమితి సభ్ుయల సహకార్ంతో ఆయా ర ైతులక్ు తెల్సయజేయాలని, వారశ 
వివ్రాలను ఖ్చిితంగా నమోదు చేయించనలని తదనవరా  అర్హత ఉనా  పరతి ఒక్క ర ైతుకి ర ైతు 
బీమా  పథక్ం అందేలా చూడటమే లక్షయమని జిలాో  వ్యవ్సాయ అధికార్ులక్ు 
సూచించనర్ు.   

 

బీమా నమోదు వివ్రాలను ఎపపటిక్పపడు MIS Portal లో Upload చేయాలని, 

ఇపపటి వ్ర్క్ు 89% అయియందని తెల్సపార్ు.   అప్ లోడ్ అయిన డనటాను మండల వ్యవ్సాయ 

అధికార్ులు ఎపపటిక్పుపడు Authenticate చేయాలని తెల్సపార్ు.  ఆ డేటాన్ే అంతిమంగా భార్త 



జీవిత బీమా సంసథక్ు పంపవ్లసి ఉంట ందని  అన్నార్ు.   అందుక్నే్ మండల వ్యవ్సాయ 

అధికార్ులు చనలా జాగరతత గా వ్యవ్హరశంచనలని చెపాపర్ు. 
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ఈ సమావేశంలో వ్యవ్సాయ క్మిషనర్ డన. ఎం. జగన్ మోహన్, ఐ.ఎ.ఎస్.  

మాటాో డుతూ..  ర ైతుబంధు పథక్ం కింద పంపిణీలో మిగశల్సపో యిన చెక్ుకలను సతవర్మే 
క్మిషనర్ కారాయలయంలో  అందజేయాలని, అలాగ ే మిగశల్సపో వ్డననికి గల కార్ణనలను 
తెల్సయజేయాలని అన్నార్ు.   ఈ విషయంలో తనతనుర్ం జరశగశత ేఉపతక్షంచబో మని వ్యవ్సాయ 

శాఖ్ క్మిషనర్ డన. ఎం. జగన్ మోహన్, ఐ.ఎ.ఎస్. గార్ు ఆదేశంచనర్ు.    
 

 కొతతగా పటాి దనర్ు పాసు బుక్ుకలు ప ందే ర ైతులలో అర్హత ఉనావారశకి తపపక్ుండన 
ర ైతు బీమాలో నమోదు చేసుక్ున్ేలా చర్యలు తీసుకోవాలని జిలాో   అధికార్ులక్ు సూచించనర్ు.  
పరతి జిలాో  అధికారశ జిలాో  క్ల కి్ర్ తో, మండల అధికార్ులు తహసలీాా రో్తో సమనవయం చేసుక్ుని 

వాటి వివ్రాలు సతక్రశంచనలని, దనని పరకార్ం ర ైతు బీమా నమోదు కార్యచర్ణ చేసుకోవాలని 

కోరార్ు.  అలాగ ే కొతత  పాసు బుక్ుకలు ప ందిన ర ైతుక్ు గతంలో ర ైతుబంధు చెక్ుకలు 
ఇవ్వబడషనవా లేదన అనే్ వివ్రాలను గార మాల వారశగా సతక్రశంచి, జిలాో  అధికార్ులు కొతత  
పాసుబుక్ుకలలో ఎనిా చెక్ుకలు ముదిరంచి ఇవావలో క్మీషనర్ కారాయలయానికి సమాచనర్ం 

వ ంటనే్ తెల్సయజేయాలని, అపుపడే వాటిని ముదిరంచడననికి వీలవ్ుతుందని తెల్సయజేసార్ు.  
 

ఈ సమావేశంలో క్మిషనర్ మాటాో డుతూ.. ర ైతుబీమా వివ్రాలను గార మ వారశగా న్ోటిప ై 
చేయాలని కోరార్ు. 

 

మంతిర గార్ు టెల్సఫో న్ దనవరా జిలాో  వ్యవ్సాయ అధికారో్క్ు సూచనలు ఇవ్వడం 

జరశగశంది.  ముఖ్యంగా వార్ు మాటాో డుతూ...  అనర్ుహ ల ైన ర ైతుల వివ్రాలు మండలాల వారశగా 
కార్ణనలు వివ్ర్ంగా తెల్సయజేయాలని అన్నార్ు.  కొతత  పాసు బుక్ుకలు ప ందిన ర ైతులను 



నమోదు చేయవ్లసినదిగా ఆదేశంచనర్ు.  ఏ ఒక్క అర్ుహ ల ైన  ర ైతును క్ూడన వ్దలక్ుండన తగు 
చర్యలు తీసుకోవాలని ర ైతు బీమా కార్యక్రమానిా విజయవ్ంతం చేయాలని విజఞపిత  చేశార్ు.    

 

ఈ సమీక్ా సమావేశంలో అదనపు వ్యవ్సాయ సంచనలక్ులు క . విజయ క్ుమార్ 

మరశయు రాషిర సాథ యి వ్యవ్సాయ అధికార్ులు పాలగొ న్నార్ు 
 

            .             వ్యవ్సాయ  శాఖ్  


