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ముఖ్యమంత్రి కార్ాయలయము 

తెలంగాణ పి్భుత్వం 

పతి్రకా పకిటన-02         10, ఆగష్టు  2018 

పంద్రిగస్టు  నటంచి ప్ాిరంభం కానటనన పతి్రష్ాు త్మక ర ైత్ట భీమా పథకాన్నన 
పకడ్బంద్ీగా అమలు చేయాలన్న ముఖ్యమంత్రి క .చంద్శిేఖ్ర్ రావు అధికారులనట 
ఆద్ేశంచరరు. పపించంలోనే అత్ర పెద్ద  జీవిత్ భీమా పథకంగా ప్ాిరంభం కానటనన 
ర ైత్ట భీమా పథకం తెలంగాణ ర ైత్ట కుట ంబాలకు పభిుత్వం అంది్ంచే ఒక 
భరోసాగా పేరకొనరనరు. రికారుు లోో  ఉనన అరుు డెైన ర ైత్ట ఏకారణంచేత్ మరణ ంచినర, 
ఎల్.ఐ.సీతో  పభిుత్వం చేస్టకునన ఒపపంద్ం పకిారం పది్ రోజులోో పల ర ైత్ట 
కుట ంబాన్నకి ఐద్ట లక్షల రూప్ాయలు అంది్ంచరల్సందే్ననరనరు. ఆ చెకుొనట  
కుట ంబ స్భుయలకు చేరే విధంగా, యంతరింగాన్నన న్నయమంచి పటిష్ుమ ైన చరయలు 
చేపటాు లన్న ముఖ్యమంత్రి స్పష్ుం చేశారు.  భీమా మొత్తం బాధటయలకు చేరేకరమంలో 
త్లెతేత  బాలారిష్ాు లు, న్నయమ న్నబంధనల స్మస్యలనట పరిష్ొరించరల్సన బాధయత్ 
సాా న్నక వయవసాయ విస్తరణరధికారి, గార మ కారయద్రుులదే్నన్న స్పష్ుం చేశారు. 
వీరిరువురు స్మనవయంతో పన్నచేయాలన్న, అరుు లెైన వారికి భీమా చెకుొనట 
అంది్ంచడ్ంలో వీరిద్దరిద్ే భాధయత్ అన్న సిఎం తేల్ి చెప్ాపరు. కాలధరమం చేసిన 
అరుు డెైన/అరుు రాలెైన ర ైత్టకు 48 గంటల కాలపరిమత్రలో మరణ ధృవీకరణ 
పతరిన్నన అంద్చేయాల్సన బాధయత్ సాా న్నక గార మ కారయద్రిుదే్నన్న  కూడర స్పష్ుం 
చేశారు.  

శుకరవారం పగిత్ర భవన్ లో  ఇంద్టకు స్ంబంధించి జరిగిన స్మీక్షా 
స్మావేశంలో మంత్టిలు జగదీ్శ్ ర డడు , మహ ంద్ర్ ర డడు , ఎమ మల్సస పలాో  రాజేశవర్ ర డడు , 
ఎమ మలయయ ద్ివాకర్ రావు, ఆల వ ంకటేశవర్ ర డడు , వయవసాయ శాఖ్ పిిన్నసపల్ కారయద్రిు 
ప్ారాసారధి, కమీష్నర్ జగన్ మోహన్ రావు, పంచరయితీ రాజ్ పిిన్నసపల్ సెకరటర ీ
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వికాస్ రాజ్, కమీష్నర్ నీత్ూ పసిాద్, సిఎంవో అధికారులు భూప్ాల్ ర డడు  
త్ది్త్రులు ప్ాలగొ నరనరు. 

ర ైత్టకు భీమా సొ ముమ అందే్ కరమంలో ద్శల వారిగా తీస్టకోవాల్సన చరయలు 
ఏరాపట , ఏరాపట  చయేాల్సన యంతరింగం గురించి ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు 
వివరించరరు. ర ైత్ట మరణ ంచిన వ ంటనే స్ద్రు స్మాచరరాన్నన ఎవరు నమోద్ట 
చేస్టకోవాల్స వుంట ంద్ి.? ఆ స్మాచరరాన్నన ముంద్టగా ఎవరికి చేరవేయాలె.? ఈ 
స్మాచరరం జీవిత్ భీమా స్ంసా్ అధికారులకు ఎటాో  తెల్యజేయాలె.?  ఈ కరమంలో 
పభిుత్వం భీమా స్ంసా్తో చేస్టకునన ఒపపంద్రల పకిారం అన్నన న్నయమ 
న్నబంధనలోో  వయవసాయ విస్తరణ అధికారి ప్ాత్.ి, గార మ కారయద్రిు ప్ాత్.ి, ర ైత్ట 
స్మనవయ స్భుయల ప్ాత్ ియిేవిధంగా వుండరలో స్పష్ుం చేశారు. బాధలో ఉనన 
ర ైత్ట కుట ంబం ఎట వంటి ఇబబంద్టలు పడ్కుండర వారికి పది్రోజులోో పు భీమా 
చెకుొ అందే్ విధంగా అడ్ుగడ్ుగున ఏ విధమ ైన చరయలు చేపటాు లో అట  
పంచరయితీ రాజ్ ఇట  వయవసాయ అధికారులకు ముఖ్యమంత్రి వివరించరరు. 
ఈ స్ంద్రభంగా ముఖ్యమంత్రి మాటాో డ్ుత్ూ... ‘‘ద్రద్రపు 636 కోటో రూప్ాయలతో 
28 లక్షల మంద్ి ర ైత్టలకు లబ్దద  చేకూరే విధంగా పపించంలోనే అత్ర పెద్ద  జీవిత్ 
భీమా పథకాన్నన మనం ప్ాిరంభిస్టత ననం. గార మసాత యిలో అరుు లెైన ర ైత్టల పేరుో  
త్ది్త్ర వివరాలు వయవసాయ విస్తరణరధికారి  కంపయయటర్ లో త్నవ ంట అంద్టబాటలో  
వుండరలె. ఈ న ల  పద్రనలుగు తరరీఖ్ట అరారాత్రి నటంచే ఈ పథకం అమలులోకి 
రానటననంద్టన ఆ స్మయం త్రావత్ ఏ కారణం చేత్న ైనర అరుు డెైన ర ైత్ట మరణ సేత .. 
అత్న్న కుట ంబాన్నకి 5 లక్షల రూప్ాయలనట న్నరీీత్ స్మయం అంటే పది్రోజులోో  
అంద్చేయాలె. ఇంద్టకు స్ంబంధించిన అమలు కారాయచరణకోస్ం పితేయక 
యంతరింగాన్నన ఏరాపట  చేస్టకోవాలె. మరణ ంచిన ర ైత్ట వివరాలతో కూడడన 
స్మాచరరాన్నన వయవసాయ అధికారులకు అంది్ంచడ్ంలో ర ైత్ట స్మనవయ 
స్భుయలు, స్మనవయ కరతలు చటరుక ైన ప్ాత్నిట ప్ో శంచరలె. మరణ ధృవీకరణ 
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పతరిన్నన వయవసాయాధికారి కి 48 గంటల లోపు అంది్ంచడ్ంలో గార మా కారయద్రిుదే్ 
పయరిత బాధయత్. సాా న్నక వయవసాయ విస్తరణరధికారి (ఎఈవో) మరణ ంచిన ర ైత్ట 
న్నవాసాన్నకి వ లో్ సేకరించిన స్మాచరరాన్నన వ ంటనే జిలాో  సాత యిలో పతిేయకంగా ఇదే్ 
పన్నమీద్ న్నయమంచబడడన జిలాో  వయవసాయ అధికారికి (డీఈవో) అంది్ంచరలె. 
అకొడ్ ఆయన స్ంబంధిత్ పతరిన్నన పరిశీల్ంచి, త్ద్టపరి త్రరస్ొరణకు 
గురికాకుండర ఎల్ ఐ సీ అధికారులకు పంపించరలె. ర ైత్ట భీమా పథకాన్నన 
పతి్రష్ాు త్మకంగా భావిస్టత నన జీవిత్ భీమా స్ంసా్ వారు ఇంద్టకోస్ం ఇపపటికే 
ఎకొడడకకొడ్ పతిేయక విభాగాలనట ఏరాపట చేస్టకునరనరు. అంద్టవలన న్నరీీత్ 
స్మయంలో భీమా చెకుొ అరుు లకు అంద్టత్టంద్ి. ఈ పకిిరయ ఖ్శిత్ంగా 
అమలయిేయ విధంగా వయవసాయ శాఖ్ అధికారులు పన్నచేయాలె.వారికి పంచరయితీ 
రాజ్ శాఖ్ స్హకరించరల్స వుంటది్ ’’ అన్న  అధికారులకు వివరించిన ముఖ్యమంత్రి 
కలవకుంటో చంద్శిేఖ్ర్ రావు, ర ైత్ట కుట ంబాలకు తెలంగాణ పిభుత్వం అండ్గా 
వుంట ంద్న్న భరోసా ఇచరిరు. ఒకవేళ ర ైత్ట  భీమా పథకం లో ఇపపటికి ఇంకా 
పేరు నమోద్టకాన్న అరుు లెైన ర ైత్టలు ముంద్టకు వచిి వారి పేరుో  నమోద్ట 
చేస్టకోవచిన్న. వారికి స్ంబంధిత్ పీిమయం పభిుత్వం చెలో్స్టత ంద్న్న సిఎం స్పష్ుం 
చేశారు. 
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      సిపిఆర్ఓ టు సిఎం 


