
31–03–2021, 

అమరావతి. 

 

 

వైయస్సా ర్ బీమా పరిహారాన్ని  క్య ాంప్ క్రాయ లయాం నాంచి ఆన్లైన్లో బటన్ నొక్కి  

విడుదల చేసిన సీఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్. 

 

అమరావతి 

 

వైయస్సా ర్ బీమా పథకాం క్కాంద అర్హులై ఉాండి బ్య ాంకులోో ఎన్రోల్ క్కుాండా మిగిలిన, 

దురదృష్టవశాత్తూ  మరణాంచిన 12,039 మాందిక్క బీమా పరిహారాం విడుదల 

 

ఆన్లైన్లో బటన్ నొక్కి  రూ.254 కోటో్ల లబ్ధిదార్హల ఖాతాలోో జమ చేసిన సీఎాం శ్ర ీవైయస్

.జగన్ 

 

ఈ సాందరభ ాంగా సీఎాం శ్ర ీవైయస్.జగన్ ఏమని్న రాంటే...: 

 

బీమా అని ది ఎాంత ముఖ్య మో, ఎాంత అవసరమో ప్పత్యయ కాంగా కుట్లాంబాంలో 

సాంపాదిాంచే వయ క్క ూక్క హఠాత్తూగా ఏదైన్న జరిగినప్పు డు, ఆ కుట్లాంబాం తలడోిలిపోోయే 

పరిసితిి వచిి నప్పు డు, ఆ కుట్లాంబ్న్నక్క మన్నషిన్న తిరిగి 

తీసుకురాలేకపోయినపు టికీ  మానవతవ ాం ఉని  ప్పభుతవ ాంగా కనీసాం ఆ కుట్లాంబ 

అవసరాలకు, ఆ కుట్లాంబాం ఇబబ ాందులు పడకుాండా ఉాండే ఏ క్రయ ప్కమాం 

చేయగలిగిన్న కూడా మాంచిదే. 

అాందులో ప్పధానమైన పాప్త బీమా పోషిసుూాంది. ఈ బీమా సొముు  ఇవ్వవ లాి న పరిసితిి 

ఏదైత్య ఉాందో అది కొన్ని , కొన్ని  విచిప్తమైన, అనకోన్న పరిసితి్తలు వల ోసక్లాంలో 

జరగన్న పరిసితిి ఈ రోజు ఉతు ని మవుతా ఉాంది. అాందులో భాగాంగానే ఇవ్వళ  ఈ12 వేల 

కుట్లాంబ్లు ఏదైత్య మనాం తోడుగా న్నలబడతా ఉన్ని మో ఆ కుట్లాంబ్ల గాధలు కూడా 

అట్లవాంటివే. 

 

రాష్టష్ట ప్పభుతవ మే శ్ యోిాంలు చెలిసోుూాంది 

ఇకి డ విష్యమేమిటనాంటే  వైయస్సా ర్ బీమా పథక్న్నక్క అర్హులై ఉాండి కూడా 

బ్య ాంకులోో ఎన్రోల్మాంట్ క్కుాండా మిగిలిపోయి ఉని  పరిసితి్తల మధయ  అాంటే అరుత 

ఉాండి కూడా బ్య ాంకులు వ్వళనో ఎన్రోల్ చేయన్న క్రణాంగా.. గవరి మాంట్ బ్య ాంకులకు 

ప్ీమియాం డబ్బబ న కటేటసిన తరావ త కూడా ఇది పరిసితిి. అట్లవాంటి వ్వర్హ వైయస్సా ర్ 

బీమా పథకాం క్కాంద అర్హులై ఉాండి కూడా బ్య ాంకులోో ఎన్రోల్ క్కుాండా మిగిలిపోయి 

ఉని  నేపధయ ాంలో  దురదృష్ణవశాత్తూ  మరణాంచిన ఆ 12,039  మాందిక్క చెాందిన 

కుట్లాంబ్లన ఈ రోజు మానవతాదృకఫ ధాంతో ఈ రోజు ఆ  శ్ యోిాంలన మన రాష్టష్ట 

ప్పభుతవ మే చెలిసో్సూ  ఉాంది. 

 

ఆశి్ రయ మేమిటనాంటే మనమేమో ఏటా రూ.500 కోట ోరూపాయలకు ఖ్ర్హి తో దాదాప్పగా 

రైస్ క్ర్హు ఉని  ప్పతి ఒకి రికీ అాంటే  దాదాప్ప 1 కోటి 41 లక్షల న్నర్హపేద కుట్లాంబ్లకు, 

ఇాందులో బహుశా 70 యేళో్ల వయసు దాటిపోయి ఉని వ్వళో్ల, బీమా వరి ూాంచన్న వ్వళనో 

పకి నబెడిత్య మిగిలిన కుట్లాంబ్లు అాందరినీ లెకి లోక్క తీసుకుాంటే దాదాప్ప 1.3 కోట ో

వరకు ఉన్ని యి. వీరాందరికీ వైయస్సా ర్ బీమా దావ రా ఉచిత బీమా రక్షణ కలిు స్తూ , గత 

ఏడాది అకోటబర్హ 21న వైయస్సా ర్ బీమా పథక్న్ని  ప్పారాంభాంచడాం జరిగిాంది. 



అాంటే   అయిత్య ఆ కుట్లాంబ్లలో ఎవరైత్య సాంపాదిాంచే వయ క్క ూ ఉాంటారో ఆ వయ క్క ూక్క ఏదైన్న 

అనకోన్న సాంఘటన జరిగిత్య ఆ వయ క్క ూ కుట్లాంబ్న్నక్క మనాం తోడుగా న్నలబడాలి అనే 

దృకు ధాంతో ఈ క్రయ ప్కమాన్నక్క శ్రకీ్రాం చుటాట ాం. 

 

ఈ పథకాం ప్పారాంభాంచినప్పు డు వేరేరకమైన పరిసితి్తలు ఉన్ని యి. అపు టో్ల ప్పతి 

పాలసీక్క గత 5 యేళతోో పోలిి త్య ఇప్పు డు మారిన పరిసితి్తలు ఏమిటి అన్న 

గమన్నాంచినట్లతో్య,  అపు టో్ల ప్పతి పాలసీక్క ప్పధానమాంప్తి జన జీవన బీమా యోజన 

(ీఎాంజేజేబీవై) క్న్నవవ ాండి, ప్పధాన్నమాంప్తి సురక్షా బీమా యోజన (ీఎాంఎస్బీవై) క్కాంద 

క్న్నవవ ాండి, ఇాంతకముాందు కాంప్ద ప్పభుతవ ాం 50 శాతాం ప్ీమియాం వ్వటాన 

ముాందుకొచిి  కటేటది. ఆ తరావ త కాంప్ద ప్పభుతవ ాం వ్వర్హ పూరిూగా చెలిాోంచడాం ఆపేశార్హ. 

ఇప్పు డు జరిగిన పరిణామాలు చూసే, ఈ 31 మారిి  2020 నాంచి మేాం కటాట లాి న 

ప్ీమియాం మేాం కటటాం అన్న కాంప్ద ప్పభుతవ ాం విత్ప్డా అయిపోయిన పరిసితి్తలు 

కన్నపిస్సూ ఉన్ని యి. అదే సమయాంలో 2020 మారిి  నాంచి ఈ పథక్న్ని  న్నలిపివేస్సూమన్న 

రాష్టరటలు తాము క్వ్వలనకుాంటే కొనస్సగిాంచుకోవచి న్న చెపు డాం జరిగిాంది. బీమా 

సొముు  చెలిాోంచే బ్ధయ తన పూరిూగా మనాందరి ప్పభుతవ మే 

మన  భుజసి ాంధాలపై  వేసుకోవడాం జరిగిాంది. ఇదొకి టే క్కుాండా ఇాంకొక జరిగిన 

పరిణామమేాంటి అాంటే... కాంప్ద సహాయాం ఒకి  రూపాయి కూడా లేకపోయిన్న 

కూడా  మానవతా దృకు థాంతో దేశ్ాంలో ఎకి డా లేన్న విధాంగా పూరిూ బీమా కయేయ  మొతూాం 

ఖ్రి ాంతా కూడా మనాందరి ప్పభుతవ మే భరిాంచడాన్నక్క సిదపిడి బ్య ాంకులకు ప్ీమియాం 

కటటడాం జరిగిాంది. ఈ బీమా ప్ీమియాం మొతాూన్ని  రాష్టష్ట ప్పభుతవ మే భరిస్తూ  గత్యడాది 

అకోటబర్హ 21న బ్య ాంకులకు ప్ీమియాం సొముు  దాదాప్ప రూ.510 కోటో్ల పూరిూగా 

చెలిాోంచినపు టికీ కూడా ఇాంకొక మలిక కూడా కాంప్ద ప్పభుతవ ాం బ్య ాంకుల దావ రా 

పెటిటాంచిాంది. అదేమిటాంటే ఇాంతక ముాందు ప్ూప్ ఇనా్స రెన్ా   ఉాండేది. ఈ రోజు ఏాం 

చెబ్బత్తన్ని రాంటే ప్పతి ఒకి రితోన్స కూడా వ్వళ ోసొాంత బ్య ాంక్ అకాంట్ ఓపెన్ 

చేయిాంచాలన్న చెప్పత్తన్ని ర్హ. ఆ మొతూాం కోటి 30 లక్షల మాందిన్న ప్పతి ఒకి రినీ 

పట్లటకున్న మన వలాంటీరో్హ, మన ప్గామసచివ్వలయ సిబబ ాంది వ్వళనో తీసుకున్న పోయి, 

వ్వళతోో బ్య ాంకు అకాంట్ ఓపెన్ చేయిసేూ తపిు ాంచి వ్వళో్ల ఈ ఇనా్స రెన్ా కు అరుత రాన్న 

పరిసితిి ఈ రోజు ఉతు ని మవుతా ఉాంది. 

 

విపరీతాంగా కష్టపడిత్య కూడా దాదాప్ప 62 లక్షల అకాంటో్ల ఓపెన్ చేయిాంచగలిగార్హ. 

అాంటే ఇాంక్ దాదాప్ప మిగిలిన 60 లక్షల అకాంటో్ల ఓపెన్ చేయలేన్న పరిసితిి ఉాంది. 

ఎాందుకనాంటే ప్పతి ఒకి రినీ బ్య ాంకు దగ గరక్క తీసుెళ్ల ో, వ్వళ ోముాందు సాంతక్లు 

పెటిటాంచి, అకాంట్ ఓపెన్ చేయిాంచాలి.  ఇది రెాండో సమసయ  క్గా మూడో సమసయ  కొతూగా 

ఉతు ని మైాంది ఏమిటాంటే.... తీరా అకాంట్ ఓపెన్ చేసి మన గవరి మాంట్ల ఇచిి న 

ప్ీమియాం బ్య ాంకులో ఇనా్స రెన్ా  కాంపెనీక్క కటిటన పిము ట 45 రోజుల పాట్ల కూల్ఆఫ్ 

ీరియడ్ అన్న చెపిు  కొతూగా ఇాంకొకటి తీసుకొచాి ర్హ. అాంటే 45 రోజుల లోప్ప ఎవరైన్న 

చన్నపోయే వ్వళకో్క ఇవవ రట. సో ఈ రకరక్ల మలికలు, రకరక్ల ఇబబ ాందులు ఈ 

క్రయ ప్కమాన్నక్క ప్క్కయేట్ చేయబడు పరిసితి్తలోో మనాం ఇవ్వళ ఈ క్రయ ప్కమాం కొనస్సగిస్సూ  

ఉన్ని ాం. 

 

ఇట్లవాంటి పరిసితి్తలోో  దాదాప్పగా 12,039 కుటాంబ్లుకు అరుత ఉాంది, ప్పభుతవ ాం కూడా 

బ్య ాంకులకు ప్ీమియాం కోసాం డబ్బబ  కటిటాంది, క్నీ బ్య ాంకు అకాంట్ ఓపెన్ చేయలేన్న 

క్రణాంగానో లేదా వ్వళకోు 45 రోజులు కూల్ ఆఫ్ ీరియడ్ రావడాం వలనోో ఇట్లవాంటి 

రకరక్ల క్రణాల వల ోఈ 12 వేల మాందిక్క అరుత ఉాండి కూడా బీమా సొముు  రాన్న 



పరిసితిి నెలకొని  నేపధయ ాంలో ఇట్లవాంటి వ్వరిక్క కూడా మానవతా దృకు ధాంతో 

పరిసితి్తలేమైన్న రాష్టష్ట ప్పభుతవ ాం వ్వరిక్క తోడుగా ఉాండాలన్న మాంచి ఉదేేశ్య ాంతో, ఆ 

కుట్లాంబ్లకు అాండగా న్నలబడేాందుకు వ్వళకోు ఇవ్వళ రాష్టష్ట ప్పభుతవ మే ముాందుకొచిి  

ఆ రూ.254 కోటో్ల ఇనా్స రెన్ా  కాంపెనీల నాంచి రాకపోయిన్న కూడా రాష్టష్ట ప్పభుతవ ాం 

తోడుగా న్నలబడుత్త ఆ డబ్బబ లన ఈ 12,039 కుట్లాంబ్లకు ఈరోజు ఇవవ డాం 

జర్హగుత్తాంది. 

 

ప్పాక్క టకల్ సొల్యయ ష్న్తో రాండి 

ఈ రోజు ఇాంక్ విచిప్తమైన పరిసితిి ఉాంది. ఇాంక్ 60 లక్షల దాక్ అకాంటో్ల  తెరియాలాి  

ఉాంది. ఈ రోజు అధిక్ర్హలకు, కలెక టరకోు ఈ సాందరభ ాంగా నేన ఇాంకొక విష్యాం కూడా 

చెపు దలచుకుని్న న. దయచేసి  మీర్హ మీ అధిక్రతోో కూర్హి న్న మాటోాడాండి. ఒక 

ప్పాక్క టకల్ సొల్యయ ష్న్కు రాండి. మనాం ఏదైత్య పేదవ్వడిక్క మాంచి చేయాలనకుాంట్లన్ని ాం. 

క్నీ ఇట్లవాంటి పరిసితి్తలోో ఈ రకమైన ఇబబ ాందులు కాంప్ద ప్పభుతవ ాం నాంచి సహాయ 

న్నరాకరణ, దేశ్ వ్వయ పూాంగా జరగడాం, ఇనా్స రెన్ా  కాంపెనీలు కూడా  ఇాండివిడుయ వల్ 

అకాంటో్ల ఓపెన్ అయిత్యనే చేస్సూమన్న చెపు డాం,  45 రోజుల కూల్ ఆఫ్ ీరియడ్ రావడాం, 

అాందరితోన్స బ్య ాంకు అకాంటో్ల ఓపెన్ చేయిాంచలేన్న పరిసితి్తలోో  మన వయ వస ి

ఉాండటాం, బ్య ాంకులు అన్ని  కూడా ప్గామాలోో లేన్న పరిసితిి ఉాండటాం, ఇట్లవాంటి 

నేపధయ ాంలో ఒక ప్పాక్క టకల్ సొల్యయ ష్న్తో రాండి. 

 

దీన్ని  మనాం స్సచుయ రేష్న్ పదతిిలో  ఏ ఒకి రికైన్న అరుత ఉాండి, కుట్లాంబాంలో 

సాంపాదిాంచే వయ క్క ూ ఎవరైతో ఉన్ని రో, కుట్లాంబ్న్నక్క కనీసాం ఒకి రన్ని  కూడా  కచిి తాంగా 

ఆ ఇనా్స రెన్ా  ప్బ్ెట్లోక్క ఏ రకాంగా తీసుకురాగలుగుతామో  అని  విష్యాంలో 

దయచేసి అాందరూ కూడా దీన్నమీద మేధో మధనాం చేయాండి.  దీన్ని  ఏ రకాంగా 

ముాందుకు తీసుకుపోగలుగుతామో అని  విష్యాంలో వ్వరాం రోజులోోగా న్నకు సమప్గమైన 

న్నవేదిక ఇవవ ాండి. 

 

ఎాందుకనాంటే ప్పభుతవ ాం తరప్పన నాంచి రూ.510 కోటో్ల ప్ీమియాం గత సాంవతా రాం 

కటాట ాం, ఈ సాంవతా రాం కూడా కటటడాన్నక్క సిదాింగానే ఉన్ని ాం, ఇాందులో వెనక్కి  పోయేది 

లేదు. రూ.510 కోట ోప్ీమియాం మీ చేతిక్కస్సూ ాం. ఏ రకాంగా మీర్హ దాన్ని  గరిష్టాంగా 

ఉపయోగిస్సూ రో దయచేసి ఆలోచన చేయమన్న చెపిు  ఈ సాందరభ ాంగా కలెక టరకోు, 

అధిక్రకోు తెలియజేస్సూ  ఉని్న న. 

 

బీమా కోసాం ట్లల్ ప్ీ నెాంబర్ 

దీన్న వల ోమాంచి జరగాలన్న మనస్సరా కోర్హకుాంటూ...  ఇాంక్ ఎవరైన్న మిగిలిపోయి ఉాండి 

ఉాంటే కూడా, అరుత ఉాండి కూడా మిగిలిపోయి ఉాంటే కూడా ఒక ప్ట్లల్ ప్ీ నెాంబర్ 

155214  నేన చెప్పత్తని్న న. అట్లవాంటి ఏదైన్న కసులున్ని  కూడా మీర్హ సాంకోచాం 

లేకుాండా రిజిష్టర్ చేసుకొాండి. కచిి తాంగా వ్వళకోు కూడా మేలు జరిగేటట్లటగా ప్పభుతవ ాం 

ముాందుకొచిి  చరయ లు తీసుకుాంట్లాందన్న ఈ సాందరభ ాంగా మరలా తెలియజేస్తూ .. ఈ 

క్రయ ప్కమాన్నక్క శ్రకీ్రాం చుడుత్త ప్పారాంభసుూని్న న. ఆ కుట్లాంబ్లకు మాంచి జరగాలన్న 

మన్నషిన్న తీసుకురాలేకపోయాాం క్నీ దేవుడు దయ ఆ కుట్లాంబ్ల మీద ఉాండాలన్న, 

మాంచి జరగాలన్న మనస్సరా కోర్హకుాంటూ ఈ క్రయ ప్కమాన్ని  ప్పారాంభసుూని్న నన్న సీఎాం శ్ర ీ

వైయస్.జగన్ తన ప్పసాంగాం ముగిాంచార్హ. 

 

అనాంతరాం సీఎాం కాంపూయ టర్లో బటన్ నొక్కి   వైయస్సా ర్ బీమాపరిహారాన్ని  విడుదల 



చేశార్హ. 

 

ఈ క్రయ ప్కమాన్నక్క డిపూయ టీ సీఎాం (రెవెన్సయ శాఖ్) ధరాు న కృష్ణదాస్, క్రిు క, ఉపాధి, శిక్షణ 

శాఖ్ మాంప్తి గుము న్సర్హ జయరాాం, గృహన్నరాు ణశాఖ్ స్పు ష్ల్ చీఫ్ స్పప్కటరీ అజయ్

జైన్, క్రిు కశాఖ్ ముఖ్య క్రయ దరిి  బ్ధ ఉదయ లక్ష్ము , పాంచాయతీరాజ్, 

ప్గామీణాభవృదిశిాఖ్ కమిష్నర్ ఎాం గిరిజా శ్ాంకర్, ఏీ డెయిరీ డవలప్మాంట్ కో 

ఆపరేటివ్ ఫెడరేష్న్ ఎాండీ బ్బ్బ ఎ, ఏీఎస్హెచ్సీఎల్ ఎాండీ న్నరాయణ భరత్ గుపాూ , 

స్పర్ు  సీఈఓ పి రాజాబ్బ్బ, మపాు  ఎాండీ వి విజయలక్ష్ము , ఇతర ఉని తాధిక్ర్హలు 

హాజరయాయ ర్హ. 
 


