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*అర్హు ల నై ప్రతి ర ైతుక ిర ైతు బీమా* 

*ప్రజాప్రతినిధులు-అధికార్హలు సమనవయంతో సక ెస్ చయేాలి* 

*ఈ నెల 6న ఉర్హక ండలో ప్రా ర్ంభంచనునన మంతిర* 

*జడచర్ల నియోజకవర్గంలో ర ైతు బీమా ప  ైమంతిర లక్ష్మార డ్డి  సమీక్ష* 

 

హ ైదరాబాద్ః 
అర్హు ల నై ప్రతి ర ైతుక ిర ైతు బీమా అంద ేవిధంగా చూడ్ాలని వెైదయ ఆరోగ్య, కుట ంబ సంక్ష్ేమశాఖ మంతిర డ్ాకటర్ 

సి లక్ష్మార డ్డి  అధకిార్హలను ఆదేశంచార్హ. స్ాా నిక ప్రజాప్రతినిధులను కలుప్ుకుని సమనవయంతో ర ైతు బీమా  
ప్థకానిన సక ెస్ చేయాలని సూచంచార్హ. ఈ మేర్కు మంతిర హ ైదరాబాదలోని తన నివాసంలో జడచర్ల నియోజ
కవర్గ  ప్రజాప్రతినిధులు, సంబంధతి శాఖల అధికార్హలతో ర ైతు బీమా ప్థకం మీద సమీక్ష్డంచార్హ.  
 

ఈ సందర్భంగా మంతిర మాటాల డుతూ, తెలంగాణ సీఎం క సిఆర్ దేశంలో ఎకకడ్ాలేని విధంగా ర ైతు బంధు ప్థకం 

కింద ప్ంటల ప ట ట బడులే గాక, ర ైతులకు ప్రభుతవమే పీరమియం చెలిలంచ బీమా అమలు అయ్యయ విధంగా ప్థ
కానిన ర్ూప్ ందించార్నానర్హ. 18 ఏళ్ళ నుండ్డ 60ఏళ్ళ లోప్ు వయసునన ప్రతి ర ైతుక ి బీమా అందుతుంద
నానర్హ. ఏ కార్ణం చేతనెైనా ర ైతులు ప్రా ణాలు కోలోోత,ే 15 రోజులోల వార ిఇంటకి ిబీమా డబుులు చేర ేవిధంగా 
ఏరాోట ల  చేశార్నానర్హ. ఇలాంట ిప్థకం దేశంలో ఎకకడ్ా లేదనానర్హ. కేందర ప్రభుతవం, ఇతర్ రాష్టాట ా ల సీఎంలు 
స ైతం ర ైతు బంధు, ర ైతు బీమా ప్థకాలను చూస ిముచచటప్డుతునానర్నానర్హ. 
 

ర ైతాంగానిక ిప దదననలా క సిఆర్ ర ైతులను ఆదుకుంట నానర్ని చెప్ాోర్హ. చరితరలో లేని విధంగా ఇప్ోటిక ేవితత
నాలు, ఎర్హవులు, కిిమి సంహార్క మందుల క ర్త తీరాచర్ని, నకిలీల బెడదను లేకుండ్ా చేశార్నిన, వయవస్ానికి 
అవసర్మ ైన స్ాగ్ునీట ి కోసం కాళేశవర్ం, ప్ాలమూర్హ ర్ంగార డ్డి  వంటి ప్రా జ కుట లు చేప్టాట ర్ని, ప్ాలమూర్హలో 
ప ండ్డంగ్ ప్రా జ కుట లు ప్ూరిత కావచాచయని వివరించార్హ. ఇంతగా ర ైతాంగానిక ిమేలు చేసని ప్రభుతవం కానీ, సీఎం 

కానీ చరితరలో లేర్నానర్హ. సవరాష్టట ంాలో సవప్రిప్ాలనలో తెలంగాణ ర ైతాంగ్ం సుభక్షంగా ఉండ్ాలని, తదావరా 
తెలంగాణ ఆకుప్చచ హరితమయం కావాలని సిఎం కోర్హకుంట నానర్ని చెప్ాోర్హ. ర ైతు కంట కనీనర్హ రావొదదని, 

ర ైతు ప్చచగా ఉంటేన ేదేశం సుసంప్ననమవుతుందని మంతిర లక్ష్మార డ్డి  చెప్ాోర్హ.  
 



మండలాలు, గాి మాల వారీగా ర ైతుల వివరాలు, ర ైతు బీమాకు అర్ుత ప్ ందిన ర ైతుల వివరాలు అధికార్హలను 
అడ్డగ ితెలుసుకునానర్హ. వాళ్ళందరిక ీర ైతు బీమా అంద ేవిధంగా చర్యలు తీసుకోవాలనానర్హ. ర ైతు సమనవయ 

సమితిల మండల కోఆరిినటేర్హల  వయవస్ాయశాఖ అధికార్హలు, వయవస్ాయ విసతర్ణాధికార్హలు, గాి మ కార్యద
ర్హులు, గాి మాల ప్రతేయక అధికార్హలు, ప్రజాప్రతినిధులతో సమనవయం చేసుకుని బీమా ప్తార లు ర ైతులకు 
అందించాలనానర్హ. గాి మాల వారీగా టీములుగా ఏర్ోడ్డ, ఈ ప్థకానిన ర ైతు బంధుల చెకుకల ప్ంపిణ ీ

మాదిరగిాన ేసక ెస్ చేయాలని ఆదేశంచార్హ.  
 

*ఈ నెల 6న ఉర్హక ండలో ప్రా ర్ంభంచనునన మంతిర* 

  

ఈ నెల 6వ తేదనీ ఉర్హక ండలో తాను ర ైతు బీమా ప్థకానిన ప్రా ర్ంభంచనుననట ల  మంతిర అధికార్హలు, ప్రజాప్ర
తినిధులకు తెలిప్ార్హ. అదే రోజు నియోజకవర్గంలోని అనిన గాి మాలోల నూ ర ైతు బీమా ప్థకానిన ప్రా ర్ంభంచాల
ని అధికార్హలను ఆదేశంచార్హ. అయ్త ేఅనిన చోటాల  ప్రజాప్రతినిధులను కలుప్ుకుని వెళళళలని, ప్రతి ర ైతుక ి

బీమా ప్తరా లు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, ఒకవేళ్ ఎవరిక నైా బీమా ప్తార లు సిదధ ం కాకప్ో త,ే వారి వివరాలు 
సేకరించ, వాటిని ఈ బీమా ప్తార లు ప్ంపణి ీప్ూర్తయ్యయలోగా సిదధ ం చేస ిఅందేలా చూడ్ాలని ఆదేశంచార్హ. 
 

ఈ సమీక్షలో నియోజవకర్గంలోని వివిధ మండలాల జ డ్పో టీసలీు, ఎంపిపీలు, ర ైతు సమనవయ కమిట ీమండ
లాల కోఆరిినటేర్హల , స ోష్టలాఫసీర్హల , కార్యదర్హులు, వయవస్ాయశాఖ అధికార్హలు తదితర్హలు ప్ాలగగ నానర్హ.  
 


