
వ్యవ్సాయ శాఖ ప్రెస్ నోట్ 

ఈ రోజు (తదేి: 18.08.2018) నాడు జీవిత భీమ సంసథ  జోనల్ కారాాలయం నందు 
గల E-SAT విభాగం లో గౌరవ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ (ఎ&సర) శ్రర.సర.పారథసారథి గారి అధ్ాక్షతన 
ర ైతు భీమా పథకం ప్ెై సమీక్ష న్సరవహ ంచారు. ఈ కారాక్రమంలో భీమా సటెిల్ మ ంట్, భీమా 
కలేయిమ్ లు, సతవర చలేె్ంపులు ప్ె ైఉననత సాథ యి సమీక్షా సమావేశం జరిపారు మరియు 
ర ైతు భీమాన్స  కలేయిమ్ చేయుటక్ు ఎదురయియా సాంకలతిక్ ఇబ్బందులన్స చరిచంచారు. 

 ర ైతు భీమా పథక్ం ర ైతు సంక్ష మం కోసం రాష్రిట పభిుతవం పితిష్ాా తమక్ంగా 
తీసుక్ునన కారాక్రమం. అందరు అధికారులు ( NIC, వావసాయ శాఖ, E-SAT LIC) 
సమనవయము తో పన్స చయేాల్ిన అవసరం వుందన్స తెల్పారు. ఏదెనై ఇబ్బందులు 
వుంట ేసతవరంగా సమనవయంతో  పరిష్రకరించుకోవాలన్స కోరారు. ఈ పథక్ం అమలు చసేే 
క్రమంలో కొన్సన న్సరణయాలు తీసుకొనే అవసరం ఉననందున LIC వారు  ఆ న్సరణయాలను  
రీజినల్ ఆఫీస్ సాథ యిలో  తీసుకొనే విధ్ంగా వుండాలన్స కోరారు. 

ఈ సమీక్షలో AEO లు MIS పో రాల్ లో అపోే డ్ చసేరన ర ైతు భీమా డటేాన్స, 
ధ్ుివపతాిలను ఏ విధ్ంగా విశలేషరంచి, సతవర కలేయిమ్ లను ర తైులక్ు అందసిాా రో 
సమీక్షషంచారు. ర ైతు భీమా డటేా, ధ్ుివపతాి లను ప ందు పరచటంలో గల సాంకలతిక్ 
ఇబ్బందులను ఏ విధ్ంగా అధిగమంచాలో పలు సూచనలు చసేారు.  APGVB బ్ాాంక్ు 
వారు నూతనంగా IFSC కోడేను ఏరాాటు చేసుకొనుచునానరు కావున ఆ బ్ాాంక్ు నందు 
గల క ేయిమ్ చెలే్ంపులో ఆలసాం అయియా  అవకాశం ఉననందున నామన్స లబి్దదారులు వేరల 
బ్ాాంక్ు నందు ఖాతా తెరిచి వావసాయ అధికారులక్ు త ందరగా సమరిాంచాలన్స విజఞప్రా  
చేసారు.  

సతవర చెలే్ంపు క ై ర తైు భీమా కలేయిమ్ చేసరనపుాడు  కలేయిమ్  న ం మరియు  
కలేయిమ్  ఇంటిమషే్రన్ న ం ను తపాన్ససరిగా ప ందుపరచాలన్స LIC వారు తెల్యజలసారు. 



వావసాయ శాఖ సరబ్బంద ి ర ైతు భీమా న్స కలేయిమ్ చసేుా ననపుాడు 
ప ందుపరుసుా ననటువంటి ధ్ుివపతాిలు కాే రిటీ తో సాకన్ చసేర అపోే డ్ చయెాాలన్స ఆదేశాలు 
జారీ చేశారు. పభిుతవం ఈ పథకాన్సన ROFR పటాదారులక్ు క్ూడా వరిాంప చేసుా ననందున 
సదరు పటాా దారు యొక్క ఆధార్ న ం ను తపాన్స సరిగా భీమా కొరక్ు జత పరచాలన్స  
తెల్పారు. జిలాే  లోన్స నోడల్ ఆఫీసరుే  ర తైు భీమా సతవర క ేయిమ్ కొరక్ు న్సరంతరంగా, 
తవరితగతిన ర ైతుల యొక్క ధ్ుివపతాిలను పో రాల్ నందు ప ందుపరచాలన్స ఆదశేంచారు. 
ఈ కారాక్రమంలో శ్రర. R.చందర్ రీజినల్ మేనజేర్, శ్రర. B.S. నరసరంహం డషవిజనల్ మనేేజర్, 
శ్రర. సుబ్ిహమణ్ాం డషవిజనల్ మనేేజర్, శ్రరమతి రజన్స అహుజా అసరసెా ంట్ డషవిజనల్ 
మేనేజర్,LIC ఉననతాధికారులు, NIC టెకననక్ల్ డెైర కా్ర్ శ్రర.సురలష్ క్ుమార్, సరబ్బంది 
మరియు వావసాయ శాఖ అడషష్రనల్ డెైర కా్ర్ శ్రర.K.విజయ్ క్ుమార్, డషపయాట ీమరియు 
అసరసెా ంట్ డెైర కా్రుే  పాలగొ నానరు. 


