
 

  సొ స ైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్టీ (SERP) స్వయం ప్రతిప్తిి గల స్ంస్థగా 2000 స్ంవత్సరంలో 

సాథ ప ంచబడ ంద,ి ఇది సవవయ నిరవహణ మరి్యు ఆరి్థకంగా స థ రమ ైన కమయూనిటీ ఆధారి్త్ స్ంస్థలను (CBO) లను 

పర ర త్సహ ంచడం మరి్యు బలోపేత్ం చేయడం కొరకు ఏర్ాాటు చేయటం జరి్గింది.  

లక్ష్యాలు: 

  గాామీణ ఆంధ్రప్రదేశ లోని ప్రతి పేద కుటుంబం పదేరి్కం నుండ  బయటప్డటానికి మరి్యు పేదరి్కం నుండ  

బయటప్డటానికి వీలు కలిాంచడం. స థ రమ ైన జీవనోపాధిని పొ ందటానికి మరి్యు జీవన నాణూత్ను 

మ రుగుప్రచడానికి స్భ్ుూలకు స్మయానుసారంగా విసి్ృత్ శ్రణాి మ ైకరా ఫ ైనాన్స ఉత్ాత్తి లు మరి్యు సామాజిక 

అభివృదిి  సేవలను అందించడం.  

సంస్థా గత నిర్థాణము  

13 జిలాా  స్మాఖ్ూలు మరి్యు  
 6 గిరి్జన స్మాఖ్ూలు  
662 మండల స్మాఖ్ూలు  
28, 075  గాామస్ంఘాలు  

8.33 లక్షల స్వయం స్హాయక స్ంఘాలు  

86.65 లక్షల స్భ్ుూలు  

 పొ దుప్ులు – 6,910 కరటుా   

  స్ంఘనిది  - 9,554 కరటుా    
 

 

 

 

సవయం సహాయ సంఘాలు – నిర్థాణము – నిర్వహణ   

 ఒక గాామము  ప్రి్ధిలో ఒకే పరా ంత్ములో ఉనన 10 నుండ  15 మంది స్భ్ుూలతో కూడ  వారి్ అవస్ర్ాలను 

తీరుుకునే ఒప్ాందముతో పొ దుప్ు తో పరా రంభించటం జరుగుత్తంది. 



  స్భ్ుూలనుండ  ఆరిి్క లావాదేవీలు జరప్టానికి మరి్యు ప్రభ్ుత్వ, ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థలతో అనుస్ంధానం 

చేస్ుకరవటానికి నియమిత్ కాలప్రి్మితి ని నిరణయంచుకుని ఇదదరు స్భ్ుూలను లీడరుా  గా ఎనునకుంటారు. 

 త్మకు దగగర లో ఉనన బాూంకు నందు స్ంఘం పేరుతో ఖ్ాతాను పరా రంభిసాి రు. 

 పొ దుప్ు చేస్ుకునన మొతాి నిన అవస్ర్ాలకు అనుగుణంగా ఋణాలు తీస్ుకుంటూ, నియమిత్ వాయదాలను 

నిరణయంచుకుని చెలాింప్ులు చేసాి రు. 

  పొ దుప్ుల మొతి్ము, ర్ొటేషన్ చేస్ుకునే విధానం దావర్ా అవస్ర్ాలకు ఇంకా ఎకుువ మొతాి లు 

కావలస నప్ుడు, బాూంకు లింకేజి, సవి ీనిది, ఉననతి, గాామస్ంఘం మొదల ైన ప్థకాల దావర్ా రుణాలు 

తీస్ుకుంటారు. 

 ప ైన తెలిప న ప్థకాల గురి్ంచి మరి్యు శిక్షణలు మొదల ైన విషయాల గురి్ంచి గాామస్ంఘం లో స్భ్ూత్వము 

తీస్ుకుంటారు. 

 స్ంఘం లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కమాశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. దీని 

గురి్ంచి  ఒక బుక్ కీప్ర్ ను నియమించుకుంటారు. 

మంచి సంఘం లక్షణాలు 

• అందరి్ కరస్ం ఒకరు, ఒకరి్ కరస్ం అందరు ( ఒకరి్ అవస్ర్ాలను అందరూ తీరుుట, అందరి్ అవస్ర్ాలను 

ఒకరు తీరుుట) అనే భావనను కలిగి ఉండుట. 

• కమాం త్ప్ాని స్ంఘ స్మావేశ్ాలు (కనీస్ం నెలకు ర్ ండు సారుా  జరుప్ుకొనుట) 

• కమాం త్ప్ాని పొ దుప్ులు (కనీస్ం నెలకు ర్ ండు సారుా  చేస్ుకొనుట) 

• స్భ్ుూలందరి్కీ పేదరి్క సాథ య (పావర్టీ ర్ాూంకింగ్) గురిి్ంచి, నిరుపేదలకు పరా ధానూత్ ఇచిు మొదటగా వారి్కి, 

అంత్రగత్ అప్ుాలు ఇచుుట. 

• 100% చినన, ప దద  అప్ుాలు, సామాజిక ప టుీ బడ  నిధ,ి సవి ీనిధ,ి ఉననతి మరి్యు బాూంకు లింకేజి అప్ుాలను 

చెలాించుట. 



• కమాం త్ప్ాకుండా ప్ుసి్కాలను నిరవహ ంచుకొనుట, కమయూనిటీ ఆడ టరుా  దావర్ా ప్ుసి్కాలను ఆడ ట్ 

చేయంచుకొనుట. 

• కుటుంబ. స్వయం స్హాయక స్ంఘ ఆరిి్క నిరవహణ, బాూంకు లింకేజిల ప ై స్భ్ుూలందరి్కీ అవగాహన 

కలిాంచుట. 

• స్భ్ుూలందరి్కీ ఆహార, సామాజిక భ్దరత్ కలిాంచుట. 

• స్ంఘ స్భ్ుూలందరూ అక్షర్ాస్ుూలగుట, స్ంఘ స్భ్ుూలందరి్ ప లాలు విదూ నభ్ూస ంచుట. 

• గరి్ిణీ ల ైన స్ంఘ స్భ్ుూలందరూ 100% ఆస్ుప్త్తర లలో కానుాలను చేస్ుకుని త్మకు, త్మ శిశువులకు 

టీకాలు వేయంచు కొనుట.  

 

గ్థా మ సంఘాలు – నిర్థాణము – నిర్వహణ   

• ఒక ప్ంచాయతి ప్రి్ధిలోని స్ంఘాలనీన కలస  గాామస్ంఘం గా ఏరాడతారు. 

• ఒక ప్ంచాయతి ప్రి్ధిలో 60 స్ంఘాలు దాటినప్ుడు ర్ ండు గాామస్ంఘాలు ఏర్ాాటు చేస్ుకుంటారు. 

• ప దద  ప్ంచాయతీలు అయనప్ుడు ఒక గాామస్ంఘం ప్రి్ధిలో 30 స్ంఘాలు త్గగకుండా 2 లేదా అంత్కనాన 

ఎకుువ గాామస్ంఘాలు ఏర్ాాటు చేయవచుు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన గాామస్ంఘాలు అనీన 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార 

స్ంఘముల చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచసే్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• గాామస్ంఘం దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే స్ంఘాలు గాామస్ంఘం 

నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంద.ి 

• స్ంఘం గాామస్ంఘం లో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ గాామస్ంఘం నిరణయంచుకునన నిభ్ంధ్నల 

ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  ఉంటుంది. 



• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన స్ంఘాలకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి ప్రభ్ుత్వ, ప్రభ్ుతేవత్ర 

స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి గాను ముగుగ రు – అధ్ూక్షుర్ాలు, 

కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో లీడరాను ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 

• స్భ్ూత్వం తీస్ుకునన స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలు తీరుటానికి గాామస్ంఘం లో పొ దుప్ులు పరా రంభించి, 

ఋణాలు మంజూరు చేస్తి  నియమిత్ వాయదాలలో చెలాింప్ులు జరి్గేలా చతస్ుకుంటారు. 

• స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలకు త్గిన విధ్ంగా నిధ్ులు లేనప్ుడు మండల స్మాఖ్ూ నుండ  ఋణాలు తీస్ుకుని 

స్ంఘాలకు ఋణాలు మంజూరు చేసాి రు. 

• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి 

మండల స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• గాామస్ంఘాల లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కామశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. దీని 

గురి్ంచి  ఒక బుక్ కీప్ర్ ను నియమించుకుంటారు. 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  

మండల స్మాఖ్ూలు – నిర్ామణము – నిరవహణ   

• ఒక మండలం  ప్రి్ధిలోని గాామస్ంఘాలనీన కలస  మండల స్మాఖ్ూ  గా ఏరాడతారు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన మండల స్మాఖ్ూలు  అనీన 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార 

స్ంఘముల చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచసే్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• మండల స్మాఖ్ూ  దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే గాామస్ంఘాలు మండల 

స్మాఖ్ూ నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంది. 



• గాామస్ంఘం మండల స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ మండల స్మాఖ్ూ  నిరణయంచుకునన 

నిభ్ంధ్నల ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  

ఉంటుంది. 

• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన గాామస్ంఘాలకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి ప్రభ్ుత్వ, 

ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి గాను ఐదుగురు – 

అధ్ూక్షుర్ాలు, ఉపాధ్ూక్షుర్ాలు, కారూదరి్ి, స్హాయ కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో లీడరాను 

ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 

• స్భ్ూత్వం తీస్ుకునన స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలు తీరుటానికి మండల స్మాఖ్ూలో  లో పొ దుప్ులు 

పరా రంభించి, ఋణాలు మంజూరు చేస్తి  నియమిత్ వాయదాలలో చెలాింప్ులు జరి్గేలా చతస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూలకు ప్రభ్ుత్వము నుండ  సామాజిక ప టుీ బడ  నిధ,ి SGSY, HDIF మొదల ైన పేరాతో గాాంటుా  

మంజూరు చేయబడతాయ. 

• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి జిలాా  

స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూ  లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కమాశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. 

దీని గురి్ంచి  ఒక అక ంట ంట్ ను నియమించుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూ స్మావేశ్ాలు, శిక్షణలు మొదల ైన వాటి  నిరవహణకు కార్ాూలయము అవస్రమవుత్తంది. 

కావున మండల ప్రి్ధిలో కార్ాూలయం పరా రంభించి స బబందిని నియమించుకుంటారు. 

• సామాజిక ప టుీ బడ  నిధి ర్ొటేషన్ ఆదాయాల నుండ  మాత్రమే కార్ాూలయ నిరవహణ మరి్యు స బబంది 

ఖ్రుులు భ్రి్ంచవలస  ఉంటుంది. 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  



• ఒక మండలం  ప్రి్ధిలోని గాామస్ంఘాలనీన కలస  మండల స్మాఖ్ూ  గా ఏరాడతారు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన మండల స్మాఖ్ూలు  అనీన 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార 

స్ంఘముల చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచసే్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• మండల స్మాఖ్ూ  దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే గాామస్ంఘాలు మండల 

స్మాఖ్ూ నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంది. 

• గాామస్ంఘం మండల స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ మండల స్మాఖ్ూ  నిరణయంచుకునన 

నిభ్ంధ్నల ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  

ఉంటుంది. 

• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన గాామస్ంఘాలకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి ప్రభ్ుత్వ, 

ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి గాను ఐదుగురు – 

అధ్ూక్షుర్ాలు, ఉపాధ్ూక్షుర్ాలు, కారూదరి్ి, స్హాయ కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో లీడరాను 

ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 

• స్భ్ూత్వం తీస్ుకునన స్భ్ూస్ంఘాల అవస్ర్ాలు తీరుటానికి మండల స్మాఖ్ూలో  లో పొ దుప్ులు 

పరా రంభించి, ఋణాలు మంజూరు చేస్తి  నియమిత్ వాయదాలలో చెలాింప్ులు జరి్గేలా చతస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూలకు ప్రభ్ుత్వము నుండ  సామాజిక ప టుీ బడ  నిధి, SGSY, HDIF మొదల ైన పేరాతో గాాంటుా  

మంజూరు చేయబడతాయ. 

• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి జిలాా  

స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• మండల స్మాఖ్ూ  లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కమాశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. 

దీని గురి్ంచి  ఒక అక ంట ంట్ ను నియమించుకుంటారు. 



• మండల స్మాఖ్ూ స్మావేశ్ాలు, శిక్షణలు మొదల ైన వాటి  నిరవహణకు కార్ాూలయము అవస్రమవుత్తంది. 

కావున మండల ప్రి్ధిలో కార్ాూలయం పరా రంభించి స బబందిని నియమించుకుంటారు. 

• సామాజిక ప టుీ బడ  నిధి ర్ొటేషన్ ఆదాయాల నుండ  మాత్రమే కార్ాూలయ నిరవహణ మరి్యు స బబంది 

ఖ్రుులు భ్రి్ంచవలస  ఉంటుంది. 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  

జిలాా  సమాఖ్ా – నిర్థాణము – నిర్వహణ 

• ఒక జిలాా    ప్రి్ధిలోని మండల స్మాఖ్ూ లనీన కలస  జిలాా   స్మాఖ్ూ  గా ఏరాడతారు. 

• ఈ విధ్ంగా ఏర్ాాటు అయన జిలాా  స్మాఖ్ూలను 1995 ఆంధ్రప్రదేశ ప్రస్ార స్హాయక స్హకార స్ంఘముల 

చటీము ప్రకారము నిబంధ్నావళి త్యారుచేస్ుకుకుని రి్జిసేీ షేన్ చేయంచుకరవలస  ఉంటుంది. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ  దావర్ా ఆరిి్క, సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందాలంటే మండల స్మాఖ్ూలు  జిలాా   

స్మాఖ్ూ నిభ్ందనలకు లోబడ  స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవలస  ఉంటుంది. 

• మండల స్మాఖ్ూలు జిలాా  స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకరవాలంటే ఆ జిలాా  స్మాఖ్ూ  నిరణయంచుకునన 

నిభ్ంధ్నల ప్రకాారము  ప్రవేశ రుస్ుము, స్భ్ూత్వ రుస్ుము మరి్యు వాటాధ్నములు చెలాించవలస  

ఉంటుంది. 

• స్భ్ూత్వము తీస్ుకునన మండల స్మాఖ్ూ లకు కావలస న స్హాయ స్హకార్ాలు అందించటానికి జిలాా  

ప్రి్ధిలోని ప్రభ్ుత్వ, ప్రభ్ుతేవత్ర స్ంస్థల తో మరి్యు బాూంకులతో అనుస్ంధానము చేస్ుకుని నడప్టానికి 

గాను ఐదుగురు – అధ్ూక్షుర్ాలు, ఉపాధ్ూక్షుర్ాలు, కారూదరి్ి, స్హాయ కారూదరి్ి మరి్యు కరశ్ాధికారి్ పేరాతో 

లీడరాను ఎనునకుంటారు. 

• వీరి్తో త్మ దగగరలో ఉనన బాూంకు నందు “రి్జిసేీ షేన్ అయన గాామస్ంఘం పేరుతో” ఖ్ాతా పరా రంభిసాి రు. 



• స్భ్ూస్ంఘాలకు కావలస న శిక్షణలు ఇవవటానికి,  సామాజిక మరి్యు సాంకేతిక సేవలు పొ ందటానికి జిలాా  

స్మాఖ్ూలో స్భ్ూత్వము తీస్ుకుంటారు. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ  లావాదేవీలు నిరవహ ంచు కమాములో ఆరిి్క కామశిక్షణకు ప్ుసి్క నిరవహణ చేస్ుకుంటారు. 

దీని గురి్ంచి  ఒక అక ంట ంట్ ను నియమించుకుంటారు. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ స్మావేశ్ాలు, శిక్షణలు మొదల నై వాటి  నిరవహణకు కార్ాూలయము అవస్రమవుత్తంది. 

కావున జిలాా  ప్రి్ధిలో కార్ాూలయం పరా రంభించి స బబందిని నియమించుకుంటారు. 

• జిలాా  స్మాఖ్ూ దావర్ా ఆదాయాభివృదిద  కారూకమాాలను చేప్టిీ  ఆ కారూకమాాల  నుండ  వచిున ఆదాయం 

నుండ  మాత్రమే కార్ాూలయ నిరవహణ మరి్యు స బబంది ఖ్రుులు భ్రి్ంచవలస  ఉంటుంద.ి 

• రి్జిసేీ షేన్ స్ంస్థ  కావున ప్రతి స్ంవత్సరం శ్ాస్నాత్మక బాధ్ూత్ల అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆడ ట్, 

2. మహాస్భ్లు నిరవహ ంచుకరవటం, 3. నాయకత్వ మారి్ాడ (ఎనినకలు), 4. రి్టరునలు త్యారుచేస్ుకరవటం 

మరి్యు 5. DCO వారి్కి రి్టరునలు ఫ ైల్ చెయూటం లాంటి ప్నులు నిరవహ ంచుకుంటారు.  

సమావేశథలు – ర్కథలు – కథలపర్మిితి 

• గ్థా మసంఘం, మండల సమాఖ్ా మర్ియు జిలాా  సమాఖ్ాలు ర్జిిస్ట్ర ేషన్ సంసాలు కథవున తపపనిసర్ిగ్థ 

నిబంధనావళి పరకథర్ము సమావేశథలు నిర్వహ ంచవలస్టి ఉంట ంది. వథటి వివర్థలు : 

వ. 

సంఖ్ా  

వివర్ములు  గ్థా మసంఘం  మండల సమాఖ్ా  జిలాా  సమాఖ్ా  

1. నెలవథర్ీ 

సమావేశథలు  

నెలకు ర్ ండు స్థర్లా  (కథర్ానిర్థవహక 

కమిటి)  

నెలకు ర్ ండు స్థర్లా  

(కథర్ానిర్థవహక కమిట)ి  

నెలకు ఒకస్థర్ి ర్ ండు 

ర్ోజులు (కథర్ానిర్థవహక 

కమిటి)  



2. మహాసభ  సంవతసర్థనికి ఒకస్థర్ి (సభా సంఘ 

సభుాలందర్ితో)  

సంవతసర్థనికి ఒకస్థర్ి 

(సభా సంఘ పరతినిధులతో)  

సంవతసర్థనికి ఒకస్థర్ి 

(సభా సంఘ 

పరతినిధులతో)  

3, అతావసర్ 

సమావేశము  

అతావసర్ పర్సి్టిాతులలో (పథలక వర్గ  

కమిటి సభుాలతో)  

అతావసర్ పర్సి్టిాతులలో 

(పథలక వర్గ  కమిటి సభుాతో)  

అతావసర్ పర్సి్టిాతులలో 

(పథలక వర్గ  కమిటి 

సభుాలతో)  

4. కమిటీ 

సమావేశథలు  

నెలలో ర్ ండవ సమావేశము  నెలలో ర్ ండవ మావేశము  నెలలో ఒకస్థర్ి  

 

కమిటీలు – నిర్థాణము – నిర్వహణ 

• గ్థా మసంఘం, మండల సమాఖ్ా మర్యిు జిలాా  సమాఖ్ాలు ర్జిిస్ట్ర ేషన్ సంసాలు కథవున తపపనిసర్ిగ్థ 

నిబంధనావళి పరకథర్ము కమిటీలు ఏర్థపట  చేసుకుని కథర్ాకమాాలు  నిర్వహ ంచవలస్టి ఉంట ంది. వథటి 

వివర్థలు : 

 

 

వ. సంఖ్ా  వివర్ములు  గ్థా మసంఘం  మండల సమాఖ్ా  జిలాా  సమాఖ్ా  

1.  పథలక వర్గ  కమిటి  3 మంది సభుాలు ఉంటార్ల . 

(అధాక్షుర్థలు, కథర్ాదర్ిి & 

కోశథధికథర్ి)  

5 మంది సభుాలు 

ఉంటార్ల. (అధాక్షుర్థలు, 

ఉపథధాక్షుర్థలు  కథర్ాదర్ిి, 

సహాయ కథర్ాదర్ిి  & 

కోశథధికథర్ి)  

5 మంది సభుాలు 

ఉంటార్ల. (అధాక్షుర్థలు, 

ఉపథధాక్షుర్థలు  కథర్ాదర్ిి, 

సహాయ కథర్ాదర్ిి  & 

కోశథధికథర్ి)  



2.  కథర్ానిర్థవహక కమిటి  సవయం సహాయక సంఘం 

మొదటి లీడర్లా  అందర్ూ   

గ్థా మసంఘం అధాక్షుర్థలు 

వథర్ందర్ూ  

మండల సమాఖ్ా 

అధాక్షుర్థలు వథర్ందర్ూ  

3.  జనర్ల్ బాడి  సవయం సహాయక సంఘ 

సభుాలందర్ూ  

గ్థా మసంఘం పథలక వర్గ  

కమిటి సభుాలందర్ూ  

మండల సమాఖ్ా పథలక 

వర్గ  కమిటి సభుాలందర్ూ  

4.  ఉప కమిటీలు  1. పర్ావేక్షణ కమిట.ి 

2.  ఆర్ిిక లావథదేవీలు  

3.  స్థమాజిక కమిటి  

4. జీవనోపథదుల కమిటి  

5. పర్ావేక్షణ కమిట.ి 

6.  ఆర్ిిక 

లావథదేవీలు  

7.  స్థమాజిక కమిటి  

8. జీవనోపథదుల 

కమిటి  

9. పర్ావేక్షణ కమిట.ి 

10.  ఆర్ిిక 

లావథదేవీలు  

11.  స్థమాజిక కమిటి  

12. జీవనోపథదుల 

కమిటి  

 

 



PRESENTATION ON SERP
ACTIVITIES



సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పావర్ట ీ (SERP)
స్వ యం ప్రతిరతిి గల స్ంస్థగా 2000 స్ంవత్స రంలో

స్థ థ ింంబడింంి, ఇి స్వవ య నిరవ హణమరియుఆరిథకంగా

స్థ థరన కమ్యూ నిటీ ఆధారిత్ స్ంస్థలను (CBO) లను
ప్ోత్స హంబడం మరియు డలోపేత్ం చేయడం కొరకు

ఏర్పా టుచేయటంజరిగంి.

సొసైటీఫర్ ఎలిమినేషన్ఆఫ్రూరల్పావర్టీ (SERP)



.

లక్ష్యా లు:

ప్గామీణ ఆంప్రప్రదేశ్లోని ప్రతి పేద కుటుండం

పేదరికం నుంిం డయటరడటానికి మరియు పేదరికం

నుంిం డయటరడటానికి వీలు కలిా ంబడం. స్థ థరన 

జీవనోపాధిని పందటానికి మరియు జీవ నాణూ త్ను

మెరుగురరబడానికి స్భ్యూ లకు స్మయానుారంగా

విస్ృిత్ ప్ేణి నప్ో ఫైనాన్స ఉత్ా తి్తలు మరియు

ామాజికఅభివృిి సేవలనుఅంింబడం.

సొసైటీఫర్ ఎలిమినేషన్ఆఫ్రూరల్పావర్టీ (SERP)



సంసా్థగత నిరా్మ ణము

13 జిలా్ల సమాఖ్ా లుమరియు

6 గిరిజన సమాఖ్ా లు

662 మండలసమాఖ్ా లు

28, 075

గ్రామసంఘాలు

8.33 లక్షల

సవ యం

సహాయక

సంఘాలు86.65 

లక్షల

సభ్యా లు

ZS

MS

VO

SHG

Women SHG Members

పొదుపులు – 6,910 కోటా్ల

సంఘనిది - 9,554 కోటా్ల



స్వ యం స్హాయస్ంఘాలు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

ఒక ప్గామము రరిధిలో ఒకే ప్పాంత్ములో ఉ న 10 నుంిం 15

మంి స్భ్యూ లతో కూిం వారి అవస్ర్పలను తీరుు కునే

ఒరా ందముతోపదుపుతో ప్పారంభింబటం జరుగుత్తంి.

 స్భ్యూ లనుంిం ఆరికి లావాదేవీలు జరరటానికి మరియు

ప్రభ్యత్వ , ప్రభ్యత్వవ త్ర స్ంస్థలతో అనుస్ంధా ం చేసుోవటానికి

నియమిత్ కాలరరిమితి ని నిర ణయంచుకుని ఇదదరు స్భ్యూ లను

లీడరుు గా ఎనున కుంటారు.

త్మకు దగ గర లో ఉ న బ్ూ ంకు  ందు స్ంఘం పేరుతో

ఖాతాను ప్పారంభిాిరు.



స్వ యం స్హాయస్ంఘాలు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

పదుపు చేసుకు న మొతిానిన అవస్ర్పలకు అనుగుణంగా ఋణాలు

తీసుకుంటూ, నియమిత్ వాయదాలను నిరణయంచుకుని చెస్థలిుంపులు

చేాిరు.

పదుపుల మొత్మిు, రొటేషన్ చేసుకునే విధా ం దావ ర్ప అవస్ర్పలకు

ఇంకా ఎకుు వ మొతిాలు కావలి పుడు, బ్ూ ంకు లింకేజి, స్త్స్వనిిి,

ఉ న తి, ప్గామస్ంఘంమొదలై రథకాలదావ ర్పరుణాలుతీసుకుంటారు.

పై తెలిిం రథకాల గురించి మరియు శిక్షణలుమొదలై విషయాల

గురించి ప్గామస్ంఘంలోస్భ్ూ త్వ ముతీసుకుంటారు.

స్ంఘం లావాదేవీలు నిరవ హంచు ప్కమములో ఆరికి ప్కమశిక్షణకు పుస్కి

నిరవ హణ చేసుకుంటారు. దీని గురించి ఒక బుక్ కీరర్ ను

నియమించుకుంటారు.



రంబసూప్తాలు

• నిర్ట ణత్ త్విలలోమరియుస్మయంలో స్మావేశములునిరవ హంచుట

• స్ప్కమన పదుపులు

• స్కాలములోఅపుా వసూలు

• స్మావేశములోనే కొత్ి అపుా లుమంజూరు

• స్ప్కమన పుస్కి నిరవ హణ



మంచి స్ంఘం లక్షణాలు
• అందరి కోసం ఒకరు, ఒకరి కోసం అందరు ( ఒకరి అవసర్మలను అందరూ

తీరుు ట,అందరిఅవసర్మలనుఒకరుతీరుు ట)అనేభావనను కలిగిఉండుట.

• గ్రకమం తప్ప ని సంఘసమావేశాలు (కనీసంనెలకురండుస్థరాుజరుపుకొనుట)

• గ్రకమం తప్ప ని పొదుపులు (కనీసంనెలకురండుస్థరాుచేసుకొనుట)

• సభా్య లందరికీ పేదరిక స్థసా్థి (పావర్టీ ర్మా ంకంగ్) గురితంచి, నిరుపేదలకు

గ్రపాధానా త ఇచిు మొదటావారిక,అంతరగత అపుప లుఇచ్చు ట.

• 100% చినన , పెదద అపుప లు, స్థమాజిక పెటీ్లబడి నిధి, స్త్రతనిధి, ఉనన తి

మరియుబ్ా ంకులింకేజిఅపుప లనుచెలాించ్చట.



మంచి స్ంఘం లక్షణాలు
• గ్రకమం తప్ప కుండా పుసతకాలను నిరవ హంచ్చకొనుట, కమా్య నిటీ

ఆడిటరాుద్వవ ర్మపుసతకాలనుఆడిట్చేించ్చకొనుట.

•కుట్లంబ. సవ యం సహాయక సంఘ ఆరికి నిరవ హణ, బ్ా ంకు

లింకేజిలపైసభ్యా లందరికీఅవాహన కలిప ంచ్చట.

• సభ్యా లందరికీఆహార,స్థమాజికభగ్రదత కలిప ంచ్చట.

• సంఘ సభ్యా లందరూ అక్షర్మసాు లగుట, సంఘ సభ్యా లందరి

పిలలాు విదా నభా సంచ్చట.

• గరిి ణీ లైన సంఘ సభ్యా లందరూ 100% ఆసుప్గ్రులలో

కానుప లను చేసుకుని తమకు, తమ శిశువులకు టీకాలు వేించ్చ

కొనుట.



ప్గామ స్ంఘాలు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

ఒక రంచాయతి రరిధిలోని స్ంఘాలన్నన కలి ప్గామస్ంఘం గా

ఏరా డతారు.

• ఒక రంచాయతి రరిధిలో 60 స్ంఘాలు దాటి పుడు రండు

ప్గామస్ంఘాలుఏర్పా టుచేసుకుంటారు.

• పెదద రంచాయతీలు అయ పుడు ఒక ప్గామస్ంఘం రరిధిలో 30

స్ంఘాలు త్గ గకుండా 2 లేదా అంత్కనాన ఎకుు వ ప్గామస్ంఘాలు

ఏర్పా టుచేయవచుు .

• ఈ విరంగా ఏర్పా టు అయ ప్గామస్ంఘాలుఅన్నన 1995ఆంప్రప్రదేశ్

రరస్ా ర స్హాయక స్హకార స్ంఘముల బటమీు ప్రకారము

నిడంరనావళి త్యారుచేసుకుకుని రిజిస్త్సేషీన్ చేయంచుోవలి

ఉంటుంి.



ప్గామ స్ంఘాలు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

• ప్గామస్ంఘం దావ ర్ప ఆరికి, ామాజిక మరియు ాంకేతిక సేవలు పందాలంటే

స్ంఘాలు ప్గామస్ంఘం నిభ్ంద లకు లోడిం స్భ్ూ త్వ ము తీసుోవలి

ఉంటుంి.

• స్ంఘం ప్గామస్ంఘం లో స్భ్ూ త్వ ము తీసుోవాలంటే ఆ ప్గామస్ంఘం

నిర ణయంచుకు న నిభ్ంర ల ప్రప్కారము ప్రవేశ రుసుము, స్భ్ూ త్వ రుసుము

మరియువాటార ములుచెలిుంబవలి ఉంటుంి.

• స్భ్ూ త్వ ము తీసుకు న స్ంఘాలకు కావలి స్హాయ స్హకార్పలు

అంింబటానికి ప్రభ్యత్వ , ప్రభ్యత్వవ త్ర స్ంస్థల తో మరియు బ్ూ ంకులతో

అనుస్ంధా ము చేసుకుని  డరటానికి గానుముగుగరు – అరూ క్షుర్పలు, కారూ దరిి

మరియుోశాధికారిపేర ుతో లీడర ును ఎనున కుంటారు.



ప్గామ స్ంఘాలు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ
• వీరితో త్మ దగ గరలో ఉ న బ్ూ ంకు  ందు “రిజిస్త్సేషీన్ అయ ప్గామస్ంఘం పేరుతో”

ఖాతా ప్పారంభిాిరు.

• స్భ్ూ త్వ ం తీసుకు న స్భ్ూ స్ంఘాల అవస్ర్పలు తీరు టానికి ప్గామస్ంఘం లో పదుపులు

ప్పారంభించి, ఋణాలు మంజూరు చేసిూ నియమిత్ వాయదాలలో చెలిుంపులు జరిగేలా

చూసుకుంటారు.

• స్భ్ూ స్ంఘాల అవస్ర్పలకు త్గ విరంగా నిధులు లే పుడు మండల స్మాఖ్ూ నుంిం

ఋణాలుతీసుకునిస్ంఘాలకుఋణాలుమంజూరుచేాిరు.



ప్గామ స్ంఘాలు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ
• స్భ్ూ స్ంఘాలకు కావలి శిక్షణలు ఇవవ టానికి, ామాజిక మరియు ాంకేతిక సేవలు

పందటానికిమండల స్మాఖ్ూ లో స్భ్ూ త్వ ముతీసుకుంటారు.

• ప్గామస్ంఘాల లావాదేవీలు నిరవ హంచు ప్కమములో ఆరికి ప్కమశిక్షణకు పుస్కి నిరవ హణ

చేసుకుంటారు.దీని గురించి ఒకబుక్ కీరర్నునియమించుకుంటారు.

• రిజిస్త్సేషీన్ స్ంస్థ కావు ప్రతి స్ంవత్స రం శాస్నాత్ా క బ్రూ త్ల అమలులో భాగంగా 1.

లావాదేవీలుఆింట్, 2.మహాస్భ్లునిరవ హంచుోవటం, 3. నాయకత్వ మారాి ిం(ఎనిన కలు),

4. రిటరున లు త్యారుచేసుోవటం మరియు 5. DCO వారికి రిటరున లు ఫైల్ చెయూ టం

లాంటి రనులునిరవ హంచుకుంటారు.



మండల స్మాఖ్ూ లు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

• ఒకమండలం రరిధిలోని ప్గామస్ంఘాలన్నన కలిమండల స్మాఖ్ూ గా ఏరా డతారు.

• ఈ విరంగా ఏరా్ప టు అయ మండల స్మాఖ్ూ లు అన్నన 1995 ఆంప్రప్రదేశ్ రరసా్ ర

స్హాయక స్హకార స్ంఘముల బటమీు ప్రకారము నిడంరనావళి త్యారుచేసుకుకుని

రిజిస్త్సేషీన్ చేయంచుోవలిఉంటుంి.

• మండల స్మాఖ్ూ దావ ర్ప ఆరికి, ామాజిక మరియు ాంకేతిక సేవలు పందాలంటే

ప్గామస్ంఘాలు మండల స్మాఖ్ూ నిభ్ంద లకు లోడిం స్భ్ూ త్వ ము తీసుోవలి

ఉంటుంి.



మండల స్మాఖ్ూ లు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

• ప్గామస్ంఘం మండల స్మాఖ్ూ లో స్భ్ూ త్వ ము తీసుోవాలంటే ఆ మండల స్మాఖ్ూ

నిర ణయంచుకు న నిభ్ంర ల ప్రప్కారము ప్రవేశ రుసుము, స్భ్ూ త్వ రుసుము మరియు

వాటార ములుచెలిుంబవలిఉంటుంి.

• స్భ్ూ త్వ ము తీసుకు న ప్గామస్ంఘాలకు కావలి స్హాయ స్హకార్పలు అంింబటానికి

ప్రభ్యత్వ , ప్రభ్యత్వవ త్ర స్ంస్థల తో మరియు బ్ూ ంకులతో అనుస్ంధా ము చేసుకుని

 డరటానికి గాను ఐదుగురు – అరూ క్షుర్పలు, ఉపారూ క్షుర్పలు, కారూ దరిి , స్హాయ కారూ దరిి

మరియుోశాధికారిపేర ుతో లీడర ును ఎనున కుంటారు.

• వీరితో త్మ దగ గరలో ఉ న బ్ూ ంకు  ందు “రిజిస్త్సేషీన్ అయ ప్గామస్ంఘం పేరుతో” ఖాతా

ప్పారంభిాిరు.



మండల స్మాఖ్ూ లు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

• స్భ్ూ త్వ ం తీసుకు న స్భ్ూ స్ంఘాల అవస్ర్పలు తీరు టానికి మండల

స్మాఖ్ూ లో లో పదుపులు ప్పారంభించి, ఋణాలు మంజూరు చేసిూ

నియమిత్వాయదాలలోచెలిుంపులుజరిగేలాచూసుకుంటారు.

• మండల స్మాఖ్ూ లకు ప్రభ్యత్వ ము నుంిం ామాజిక పెటీుడిం నిధి,
SGSY, HDIFమొదలై పేరుతో ప్గాంటుు మంజూరుచేయడడతాయ.

• స్భ్ూ స్ంఘాలకు కావలి శిక్షణలు ఇవవ టానికి, ామాజిక మరియు

ాంకేతిక సేవలు పందటానికి జిలాు స్మాఖ్ూ లో స్భ్ూ త్వ ము

తీసుకుంటారు.

• మండల స్మాఖ్ూ లావాదేవీలునిరవ హంచు ప్కమములోఆరికి ప్కమశిక్షణకు

పుస్కి నిరవ హణ చేసుకుంటారు. దీని గురించి ఒక అకంటంట్ ను

నియమించుకుంటారు.



మండల స్మాఖ్ూ లు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

• మండల స్మాఖ్ూ స్మావేశాలు, శిక్షణలు మొదలై వాటి నిరవ హణకు

కార్పూ లయము అవస్రమవుత్తంి. కావు మండల రరిధిలో కార్పూ లయం

ప్పారంభించిిడబ ంిని నియమించుకుంటారు.

• ామాజిక పెటీుడిం నిధి రొటేషన్ ఆదాయాల నుంిం మాప్త్మే కార్పూ లయ

నిరవ హణమరియుిడబ ంి ఖ్రుు లు భ్రింబవలిఉంటుంి.

• రిజిస్త్సేషీన్ స్ంస్థ కావు ప్రతి స్ంవత్స రం శాస్నాత్ా క బ్రూ త్ల

అమలులో భాగంగా 1. లావాదేవీలు ఆింట్, 2. మహాస్భ్లు

నిరవ హంచుోవటం, 3. నాయకత్వ మారిా ిం(ఎనిన కలు), 4. రిటరున లు

త్యారుచేసుోవటం మరియు 5. DCO వారికి రిటరున లు ఫైల్ చెయూ టం

లాంటి రనులునిరవ హంచుకుంటారు.



జిలాు స్మాఖ్ూ – నిర్పా ణము – నిరవ హణ
• ఒక జిలాు రరిధిలోనిమండల స్మాఖ్ూ లన్నన కలి జిలాు స్మాఖ్ూ గా ఏరా డతారు.

• ఈ విరంగా ఏరా్ప టు అయ జిలాు స్మాఖ్ూ లను 1995 ఆంప్రప్రదేశ్ రరస్ా ర స్హాయక

స్హకార స్ంఘముల బటమీు ప్రకారము నిడంరనావళి త్యారుచేసుకుకుని రిజిస్త్సేషీన్

చేయంచుోవలిఉంటుంి.

• జిలాు స్మాఖ్ూ దావ ర్ప ఆరికి, ామాజిక మరియు ాంకేతిక సేవలు పందాలంటే మండల

స్మాఖ్ూ లు జిలాు స్మాఖ్ూ నిభ్ంద లకులోడింస్భ్ూ త్వ ముతీసుోవలిఉంటుంి.

• మండల స్మాఖ్ూ లు జిలాు స్మాఖ్ూ లో స్భ్ూ త్వ ము తీసుోవాలంటే ఆ జిస్థలాు స్మాఖ్ూ

నిర ణయంచుకు న నిభ్ంర ల ప్రప్కారము ప్రవేశ రుసుము, స్భ్ూ త్వ రుసుము మరియు

వాటార ములుచెలిుంబవలిఉంటుంి.



జిలాు స్మాఖ్ూ – నిర్పా ణము – నిరవ హణ
• స్భ్ూ త్వ ము తీసుకు న మండల స్మాఖ్ూ లకు కావలి స్హాయ స్హకార్పలు

అంింబటానికి జిలాు రరిధిలోని ప్రభ్యత్వ , ప్రభ్యత్వవ త్ర స్ంస్థల తో మరియు బ్ూ ంకులతో

అనుస్ంధా ము చేసుకుని  డరటానికి గాను ఐదుగురు – అరూ క్షుర్పలు, ఉపారూ క్షుర్పలు,

కారూ దరిి , స్హాయకారూ దరిి మరియుోశాధికారిపేర ుతో లీడర ును ఎనున కుంటారు.

• వీరితో త్మ దగ గరలో ఉ న బ్ూ ంకు  ందు “రిజిస్త్సేషీన్ అయ ప్గామస్ంఘం పేరుతో” ఖాతా

ప్పారంభిాిరు.



జిలాు స్మాఖ్ూ – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

•స్భ్ూ స్ంఘాలకు కావలి శిక్షణలు ఇవవ టానికి,

ామాజిక మరియు ాంకేతిక సేవలు పందటానికి జిలాు

స్మాఖ్ూ లోస్భ్ూ త్వ ముతీసుకుంటారు.

•జిలాు స్మాఖ్ూ లావాదేవీలునిరవ హంచు ప్కమములోఆరికి

ప్కమశిక్షణకు పుస్కి నిరవ హణ చేసుకుంటారు. దీని

గురించి ఒకఅకంటంట్నునియమించుకుంటారు.

•జిలాు స్మాఖ్ూ స్మావేశాలు, శిక్షణలు మొదలై వాటి

నిరవ హణకు కార్పూ లయము అవస్రమవుత్తంి. కావు 

జిలాు రరిధిలో కార్పూ లయం ప్పారంభించి ిడబ ంిని

నియమించుకుంటారు.



జిలాు స్మాఖ్ూ – నిర్పా ణము – నిరవ హణ

• .

• జిలాు స్మాఖ్ూ దావ ర్ప ఆదాయాభివృిద కారూ ప్కమాలను చేరటిీ ఆ కారూ ప్కమాల నుంిం

వచిు  ఆదాయంనుంింమాప్త్మే కార్పూ లయ నిరవ హణ మరియుిడబ ంి ఖ్రుు లు

భ్రింబవలి ఉంటుంి.

• రిజిస్త్సేషీన్ స్ంస్థ కావు ప్రతి స్ంవత్స రం శాస్నాత్ా క బ్రూ త్ల అమలులో భాగంగా

1. లావాదేవీలు ఆింట్, 2. మహాస్భ్లు నిరవ హంచుోవటం, 3. నాయకత్వ

మారాి ిం(ఎనిన కలు), 4. రిటరున లు త్యారుచేసుోవటం మరియు 5. DCO వారికి

రిటరున లుఫైల్చెయూ టంలాంటి రనులునిరవ హంచుకుంటారు.



స్మావేశాలు – రకాలు – కాలరరిమితి
• గ్రామసంఘం, మండలసమాఖా్ మరియుజిలా్లసమాఖ్ా లురిజిస్త్రషీన్ సంసాలు

కావునతప్ప నిసరిా నిబంధనావళి గ్రప్కారముసమావేశాలునిరవ హంచవలస

ఉంట్లంది. వాటివివర్మలు :వ. 

సం

ఖ్ా

వివరము

లు

గ్రామసంఘం మండల సమాఖ్ా జిలా్ల సమాఖ్ా

1. నెలవార్ట

స్మావేశా

లు

నెలకు రండుారుు

(కారూ నిర్పవ హక కమిటి)

నెలకు రండుారుు

(కారూ నిర్పవ హక కమిటి)

నెలకు ఒకారి రండు

రోజులు (కారూ నిర్పవ హక

కమిటి)

2. మహాస్భ్ స్ంవత్స ర్పనికి ఒకారి

(స్భ్ూ స్ంఘ

స్భ్యూ లందరితో)

స్ంవత్స ర్పనికి ఒకారి

(స్భ్ూ స్ంఘ

ప్రతినిధులతో)

స్ంవత్స ర్పనికి ఒకారి

(స్భ్ూ స్ంఘ

ప్రతినిధులతో) 

3, అత్ూ వస్ర

స్మావేశ

ము

అత్ూ వస్ర రరిిథత్తలలో

(పాలక వర గకమిటి

స్భ్యూ లతో) 

అత్ూ వస్ర రరిిథత్తలలో

(పాలక వర గకమిటి

స్భ్యూ తో) 

అత్ూ వస్ర రరిిథత్తలలో

(పాలక వర గకమిటి

స్భ్యూ లతో) 

4. కమిటీ నెలలోరండవ నెలలోరండవ నెలలోఒకారి



కమిటీలు – నిర్పా ణము – నిరవ హణ
• గ్రామసంఘం, మండల సమాఖా్ మరియు జిలా్ల సమాఖా్ లు రిజిస్త్రషీన్ సంసాలు

కావున తప్ప నిసరిా నిబంధనావళి గ్రప్కారము కమిటీలు ఏర్మప ట్ల చేసుకుని

కారా గ్రకమాలు నిరవ హంచవలసఉంట్లంది.వాటివివర్మలు :
వ. 

సం

ఖ్ా

వివరములు గ్రామసంఘం మండలసమాఖ్ా జిలా్ల సమాఖ్ా

1. పాలక వర గ

కమిటి

3 మంి స్భ్యూ లు

ఉంటారు . 

(అరూ క్షుర్పలు, 

కారూ దరిి & ోశాధికారి)

5 మంి స్భ్యూ లు

ఉంటారు. (అరూ క్షుర్పలు,

ఉపారూ క్షుర్పలు కారూ దరిి ,

స్హాయ కారూ దరిి &

ోశాధికారి)

5 మంి స్భ్యూ లు ఉంటారు.

(అరూ క్షుర్పలు, ఉపారూ క్షుర్పలు

కారూ దరిి , స్హాయ కారూ దరిి &

ోశాధికారి)

2. కారూ నిర్పవ హక

కమిటి

స్వ యం స్హాయక

స్ంఘంమొదటి

లీడరుు అందరూ

ప్గామస్ంఘం అరూ క్షుర్పలు

వారందరూ

మండల స్మాఖ్ూ అరూ క్షుర్పలు

వారందరూ

3. జ రల్బ్ిం స్వ యం స్హాయక

స్ంఘ స్భ్యూ లందరూ

ప్గామస్ంఘం పాలక వర గ

కమిటి స్భ్యూ లందరూ

మండల స్మాఖ్ూ పాలక వర గ

కమిటి స్భ్యూ లందరూ

4. ఉర కమిటీలు 1. రరూ వేక్షణ కమిటి.

2. ఆరికి లావాదేవీలు
3. ామాజిక కమిటి

1. రరూ వేక్షణ కమిటి.

2. ఆరికి లావాదేవీలు
3. ామాజిక కమిటి

1. రరూ వేక్షణ కమిటి.

2. ఆరికి లావాదేవీలు
3. ామాజిక కమిటి



ర ూ వాదములు



 ఆంధ్రధ్రదేశ్రాష్ట్రం “ఆంధ్రధ్రదేశ్షెడ్యూ ల్డ్

కులాలఉర ధ్రణాళికమరియుగిరిజనఉర

ధ్రణాళిక (ఆరికి వనరుల ధ్రణాళిక, కేటాయంపు

మరియువినియోగం) చటార నిి రూపందంచంద. ఈ

చటార నిి అనుసరించసెర్ప్ కి కేటాయంచన

నిధులనుఆంధ్రధ్రదేశ్మహిళాసాధికార సంసి

రరకంద్వా రా విడుదలచేసి “ఉన్న తి” ద్వా రా

అమలుచేయడం జరుగుతంద. 



 జిలాా, మండలమరియు CC క్కసా రర్ప లకు నిధుల కేటాయంపు

 లబ్దది్వరుల ఎంపిక

 లోన్ రిక్వా స్టరపెట్టరట

 నిధులవిడుదల

 ధ్ౌనింిగ్

 వినియోగదృవరధ్రం (UC)

 జియోటాూ గింగ్ చేయుట



 ఆంధ్రధ్రదేశ్రాష్ట్రధ్రభురా ం SERP కిమంజూరు

చేసిన ఎస్ట.సి కాంపోనంట్మరియుఎస్ట.టి

కాంపోనంట్ (సబ్ క్ ాన్) నిధులునుజనాభాద్వమాషా

ధ్రకారం జిలాా, మండలమరియు CC క్కసా రర్ప లకు

కేటాయంచటంజరుగుతంద

 క్సిానిక అవసరాలదృషార ూ ధ్రరూ క జీవనోాదుల

కోసం నిధులుకేటాయంచడంజరిగింద.



 అర హర ఉని సంఘసభుూ ల జాబ్దతాను

ఎర్ టికపు్ డు రరిశీలన చేసుకోడానికి వీలుగా

జాబ్దతావెబ్సైట్లోఅందుబాట్టలోఉంట్టంద.ఈ

జాబ్దతా నుండి ధ్గామసంఘం రమకు కేటాయంచన

నిధులమేరకు అర హర కలిగిన సభుూ రాళ్ళ ను ఎంపిక

చేసుతంద.



 ఎస్ట.సి నిధులు – ఎస్ట.సి కుట్టంబాల వారికి

మాధ్రమే.

 ఎస్ట.టి నిధులు- ఎస్ట.టి కుట్టంబాల వారికి

మాధ్రమే.

 ఐ.డబా్ల్ూ .ఎం.పి నిధులు - వాటర్ప షెడ్ ఏరియాలోని

సంభందర ధ్గామసంఘంలోని పేద నిరుపేద

సబ్ల్ూ లకు (ఆదయాభిధ్ుది కారూ ధ్కమాలు

చేరటరడానికి)

 సంఘంలోసభుూ రాలుఅయుండాలి.

 ఎస్ట.సి,ఎస్ట.టి, ఐ.డబా్ల్ూ .ఎం.పి లో ధ్రసుతరం అప్ు

లేనివారు.

 ష్టరతనిధిలోజీవనోాధిఅపు్ లేనివారు

 బాూ ంక్ లింకేజిఅపు్ సధ్కమముగాచెక్లిసాుతని వారు



 రశుులు, గొధ్ెలు, మేకలు, ఇరర జీవనోాధులు

ఏరా్ ట్టకురూ.10,000నుండిరూ.50,000ల వరకు.

 కొరతఆటో, ధ్టాక రర్ప, ధ్టాలీ, భూమికొనుగోలుకొరకు

రూ.1,00,000/-వరకు.



 ధ్గామసంఘం ఎంపిక చేసుకొని సబ్ల్ూ లకు

CC/APM లు HLP లురయారుచేసాతరు

 ధ్గామసంఘంఎంపిక చేసినలబ్దిద్వరుకోరుకుని

జీవనోాధికి – కోరుకుని మొతాతనికి ష్టరతనిధి వెబ్

సైట్లోఅపు్ కొరకు CC/APM లలాగిన్లోలోన్

రిక్వా స్టరచేయడం జరుగుతంద.



 లోన్ రిక్వా స్టర లకు మండల ఎ.పి.ఎమ్ /రరక

సంచాలకుల అనుమతి ఇచాా క ష్టరతనిధి లో

రరిశీలన చేసి, 48 గంటలలో ధ్గామసంఘం బాూ ంకు

ఖాతాకునిధులువిడుదలఅుతాయ.

 ధ్గామసంఘం,లబ్దిద్వరుకు చెందనసా యం

సహాయకసంఘానికి నిధులుచెక్ద్వా రా కానీఅన్

లైన్ద్వా రా కానీ విడుదలచేసుతంద.

 లబ్దిద్వరుకు చెందన సా యం సహాయక సంఘం

లబ్దిద్వరు ఎవరి వది అసెట్ కోనుగోలు చేక్సాత ో వారికి

ఆమొతాతనిి అందచేసుతంద



 సా యం సహాయక సంఘంకి నిధులు విడుదల

అయాూ క సంఘం లీడరాు, ధ్గామసంఘం సభుూ లు

(కొనుగోలు కమిటీ) లబ్దది్వరు సమక్షంలో వారు

ఎంపిక చేసుకుని జీవనోాధిని కొనుగోలుచేసి

యసాతరు.

 ఎటిర రరిసితిలలోనూ నగదు లబ్దిద్వరునికి

ఇవా రాదు



 ఆసిత కొనుగోలు ధ్రధ్కియ (Asset Grounding) పూక్రి త

అయనరరువారలబ్దిద్వరునుండినిధుల

వినియోగరృవీకరణ రధ్రం, వారుపందనఆక్సితో , 

ఆమెఫోటోవివరాలనువెలుగు కమ్యూ నిటీకో

ఆరిన్ేటర్ప వెబ్సైట్లోఅప్లోడ్చేసాతరు. 



 ఉని తి ద్వా రా ఇచా నట్ట వంటి ఆసుతలను VDA

ద్వా రా లబ్దిద్వరులకు అందనాయలేద్వ అని వెరిఫై

చేయంచుట మరియు వాటి యొకక జియో

కోఆరిన్ేట్్ ని టాూ గ్ చేసి లబ్దది్వరులో కలిపిఫోటో

తీసివెబ్లోఅపాోడ్చేయుట.



 సభుూ రాలికి వడ్డ్ లేనిఋణంగా ఇవా బడుతంద. 

 తీసుకుని ఋణంమొరతంనుబటిర
అపు్ వాయద్వలుఉంటాయ. 

 రూ.10000/- నుండి రూ.25000/- వరకూ - 24  
వాయద్వలు

 రూ.25001/- నుండిరూ.50000/- వరకూ – 36 
వాయద్వలు

 రూ.50001/- నుండి రూ.1,00,000/- వరకూ – 60 
వాయద్వలు

 ఋణంమంజూరుజరిగిన 90 ోజులునుండి



రనూ వాదము

లు



స్త్రనీిధి జీవనోపాధిరుణాలు

సభ్యు రాలుకు 1 లక్ష

రూపాయలు వరకూ

రుణంమంజూరు
గరిష్టంగా 48సమాన

వాయిదాలలోతిరిగి కట్టట

సదుపాయం
వడ్డీలేనిరుణాలుగా

పరిగణిసీ్తరు

(O %వడ్డీ )

ఎటువంటి

ప్రపాససంగ్ఫీజులేదు

రుణమొత్ంీభీమా

సదుపాయంఉంటుంది.





1) ప్రగామీణ, పట్టణ, గిరిజన ప్రపాంతాలలోఉనన SHGసభ్యు రాలు
అదాయాభివృదిి కొరకురుణంపందవచ్చు ను.

2) VO రుణపరిమితి వాటి ప్రేడంగ్ఆధారంగా “A” ప్రేడ్ VO
రూ.50 లక్షలు , “B” ప్రేడ్ VO రూ.40లక్షలు, C” ప్రేడ్ VO
రూ.30 లక్షలు, D” ప్రేడ్ VO రూ.20 లక్షలుఉంటుంది.

3) ఒక SHG సభ్యు రాలుమైప్రోరుణాలురూ.50,000/-టైనీ
రుణాలురూ.1,00,000/-వరకూరుణంపందవచ్చు ను,

4) మైప్రోరుణాలుఎ, బి,స,డ ప్రేడుఉనన మండలసమాఖ్ు లు,   
టైనీరుణాలుఎ, బి,స ప్రేడుఉనన మండలసమాఖ్ు లలో
SHGసభ్యు రాలుకిమాప్రత్మేఇవవ బడును..

5) రుణంపందాలనుకునన సభ్యు రాలు అధార్నంబర్ , 
మొబైల్నంబరుకలిగిఉండాలి.

6) సభ్యు రాలివయస్సు 65 సంవత్ు రాలుమించి
ఉండకూడదు.

7) SHG రికవరీ – 98% , VO రికవరీ – 90% ,   MS రికవరీ –
75% ఉండాలి.

8) SHG లో 10 మంది వరకూసభ్యు లుఉనన ట్టుు అయితే రూ. 
2,00,000  వరకూ ప్రెడట్లిమిట్ఉంటుంది. నలుగురు
సభ్యు లవరకూ అనుమతించడంజరుగుతంది. 

9) SHG లో 10 మందికంట్టఎకుు వ సభ్యు లుఉనన SHG లో
రూ. 3,00,000  వరకూ ఆరుగురుసభ్యు లకు

11)బ్ు ంకుఋణం ఓవర్డ్యు ఉండకూడదు.
12)జీవనోపాదికారు ప్రకమాలువారీగా ( వు వస్తయ
అవసరాలు,వాు పారఅవసరాలు,పరిప్రరమల
ఏరాా టు,సేవారంగం కొరకు) రుణమొతీాలు

నిర ణయించ్చట్జరిగినది. 
13)జీవనోపాధిరుణాలు తీస్సకునన మొతీాలమేరకు

భీమాచేయాలిు ఉంటుంది. 
14)తిరిగిచెలిుంచ్చకాలవు వధి.

> Rs. 25000 to Rs. 35000 – 24 సమాన నల
వాయిదాలు

> Rs. 35000 to Rs. 50000 – 36 సమాన నల
వాయిదాలు

> Rs. 50000 to Rs. 100000 – 48 సమాన నల

వాయిదాలు
15) SHG సమృదిి పదుపులుకటిటఉండాలి

16) స్త్రనీిధిజీవనోపాధిరుణంపందుట్కుడావ ప్రకా
సంఘసభ్యు రాలుత్మ ప్రగామంలోఉనన

ప్రగామసంఘందావ రామండల ట్స్తయియిలోవెలుగు

సబబ ందిని, జిల్లు లో స్త్రనీిధిసబబ ందిని

స్త్రనీిధిజీవనోపాధిరుణాలు-అర హత్లు



స్త్రనీిధిరుణాలు -వెబ్ దావ రారుణఅభ్ు రని
చేసేపదతిి

1)స్త్రనీిధిజీవనోపాధి

రుణధరఖాసీ్సనమూనా

స్త్రనీిధివెబైు టులో

ప్రరు ల్అవుతందివాటి

పైన ట్కి ు్ చేయడం

దావ రా దరఖాసీ్సడౌన్

లోడ్చేస్సోవచ్చు ను.

1)సభ్యు రాలుపూరిీ

చేసనరుణదరఖాసీ్స

సంబందిత్ SHG, ప్రగామ

సంఘంపరిశీలించి

రుణంకొరకు స్త్రనీిధిని

అభ్ు రనిచేసీ్త

తీరాా నంచేయాలిు

ఉంటుంది.

1)స్త్రనీిధిరుణధరఖాసీ్స

కమూు నిటీోఅరినీేట్ర్

(CC)-ల్లగిన్నుండవెబ్

అప్లుకేష్నుఅప్లోడ్

చేసేీసరిపోతంది. 

1)ఇవిసంబందిత్

స్త్రనీిధిమేనేజర్, AGM

ల్లగిన్నుండసఫారుు

చేయబడ స్త్రనీిధి కేంప్రద

కారాు లయంమంజూరీ

ోసంపంపుట్

జరుగుతంది. 
1)కమూు నిటీ ోఅరినీేట్ర్ (CC)-

సంబందిత్సభ్యు రాలిడమాండ్

ప్రపామిసరీనోట్,మైప్రో ప్రెడట్ ట్పాున్, 

ఇంట్ర్రఎప్రగిమంట్, రుణ

అప్రగిమంట్, SHGనుండ డమాండ్

ప్రపామిసరీనోట్మొత్ంీసెట్

తీస్సోవాలిు ఉంటుంది. వాటిని

మండలసమాఖ్ు APM/AC దావ రా

జిల్లు లో స్త్రనీిధి కారాు లయానికిచేరు

వలసఉంటుంది.

1)డాకుు మంట్టష్న్

AGM పరిశీలించిజిల్లులో

AGM అధీనంలో

ఉంచ్చట్జరుగుతంది. 

1)రోజువారీగారుణ

దరఖాసీ్సలువాటివివరాల

లిస్సట AGM కేంప్రద

కారాు లయానికిపంపాలిు

ఉంటుంది. రుణ

సంబందిత్దరఖాసీ్స, పూరిీ

ట్స్తయి యిలోతీస్సోవడం

వాటినిబప్రదపరచట్ంAGM 

భాదు త్.1)అప్లోడ్చేసన

స్త్రనీిధిరుణధరఖాసీ్స

తో పరిశీలించి రుణం

కేంప్రదకారాు లయంలో

మంజూరుచేయ

బడుతంది. 

1)మేనేజింగ్డైరెక టర్

మంజూరీఅనంత్రం

రుణమొత్ంీ SHG

ఖాతాలో

జమచేయడానికి

బ్ు ంకువారికిఆదేశాలు

ఇవవ బడతాయి

రుణమొత్ంీసభ్యు రాలి

SHG ఖాతాలోజమ

చేయడంజరుగుతంది.



స్త్రనీిధిరుణాలు -వెబ్ దావ రారుణఅభ్ు రని
చేసేపదతిి

CC ల్లగిన్
లోఅప్

లోడ్

చేయాలిు
నడాకుు

మంట్

రెండు

పేజీలు



స్త్రనీిధిజీవనోపాధిరుణాలకిసంబందించి
సంక్షిపీసమాచారం

1

2

3

రుణఅభ్ు రని చేసన

అనంత్రం
ఏస్తయియిలోఅయినారుణ

అభ్ు రని తిరసు రించినా

రుణమొత్ంీ SHG బ్ు ంకు
ఖాతాలో

జమఅయినఅనంత్రం

గంగగారు,
(01105227018090100609),
స్త్రనీిధి జీవనోపాధి ఋణం

రూ.50000/- తేదీ. 22.11.2019
నాడు మంజూరీ చేయడం

జరిగినది.
ధను వాదాలు

స్త్రనీిధి -ఆంప్రధ ప్రపదేశ్.



స్త్రనీిధిజీవనోపాధిరుణాలరికవరీ-నమోదు

VOA

* Repayment & deposits refer to Stree Nidhi only. Other transactions also happen during the VO meeting but the Stree Nidhi payments are only considered here

SHG ప్రతినిధులు

VO OB లు

•SHG వస్తలు
చేసన మొతీాలను

VO/SLF  లోకట్టట లి
•ల్లవాదేవీ: (నగదు)

VOA వస్తలు అయిన మొతీాల

వివరాలు SHG మరియు సభ్యు రాలి

వారీగా ఎంప్రటీ షీట్ లో నమోదు

చేసీ్సంది.తీరాా నంరాసీ్సంది.

4

VO meeting

సభ్యు రాలుత్న

SHG లోఅపాు
మొత్ంీ కట్టట లి.
ల్లవాదేవీ: (నగదు )

1
SHG

2

ప్రగామసంఘం VOA
వస్తలుఅయినరికవరీ

మొతీాలు, పదుపులుకి

సంబందించిరశీదు

రాసీ్సంది , 
అధు క్షురాలుసంత్కం

చేసీ్సంది.

3
5 VOA  వస్తలైనమొతీాలకి

సంబందించిరుణాలరికవరీకి ,
పోదుపులకి వేరువేరుగా రెండు

చెకుు లుత్యారుచేసీ్సంది

VO/SLF బ్ు ంకుఖాతాదావ రా స్త్రనీిధి

కిమొతీాలు ప్రట్టన్ు ఫర్చేయాలి.

VO OB లు

6 VO, OB  వస్తలైనమొతీాలను ప్రగామ

సంఘం స్త్రనీిధిల్లవాదేవీలోసం

ఏరాా టుచేసనబ్ు ంకుఖాతాలో

జమచేసీ్తరు.

7

నోడల్బ్ు ంకు VO/SLF బ్ు ంకు
ఖాతా, జమవివరాలు స్త్రనీిధికి

పంపుతంది. 

8

జమచేసనమొతీాలు SHG , 
సభ్యు రాలివారీగానమోదుకు

బ్ు ంకుఖాతా నంబర్ఆధారంగా

VO/SLF  కిట్టగ్అవుతంది
(TCS- ప్రపోసస్చేసీ్సంది.) 

9

CC ల్లగిన్ /MS ల్లగిన్లో
SHG , సభ్యు రాలివారీగా
వివరాలు నమోదుచేయాలి.

(TCS చూసీ్సంది)

1

0

SHG , సభ్యు రాలివారీగా
నమోదుచేసనవివరాలు

DCB/లేడజర్లోచూపడం

జరుగుతంది.

1

1



స్త్రనీిధి-త్రుచ్చగాఅడే ప్రపరన లు (FAQ)

 స్త్రనీిధిరుణంఎవరికిఇసీ్తరు?

జ. డావ ప్రకా సంఘం లో ఉనన మహిళ మాప్రత్మే

స్త్రనీిధిరుణంపందేఅవకారంఉనన ది.

 డావ ప్రకా సంఘంలోఉనన మహిళలుఅందరికీ

స్త్రనీిధిరుణంఇసీ్తరా?

జ. ప్రపసీ్సత్ నిబంధన ప్రపకారం A,B,C,D ప్రేడ్ ఉనన

ప్రగామ సంఘం లో ఉనన డావ ప్రకా సంఘం

మహిళలకి స్త్రనీిధి జీవనోపాధి రుణం ఇవవ డం

జరుగుతంది. జీవనోపాధి రుణ పరిమితికి

లోబడ 10 మంది సభ్యు లుగా ఉనన డావ ప్రకా

సంఘం లో నలుగురు (4) , 10 కంట్ట ఎకుు వ

సభ్యు లు ఉనన డావ ప్రకా సంఘం లో ఆరుగురు

(6) వరకూ స్త్రనీిధి రుణం పందే అవకారం

ఉనన ది.

 ఒక సభ్యు రాలికి స్త్రనీిధిరుణంఎంత్ఇసీ్తరు?

జ. ఒక డావ ప్రకా మహిళ గరిష్టం గా రూ.1,00,000/-

వరకూ స్త్రనీిధినుండ జీవనోపాధిరుణం పంద

వచ్చు ను. రుణ మొత్ంీ మరియు తిరిగి

 నలకి ఎంత్ కట్టట లి ?ఎనిన నలలుకట్ట్టట లి?
జ. రూ.లక్ష అపుా తీస్సకుంట్ట నలకి రూ.2654/-

వాయిదాగాకట్టట లి, 48వాయిదాలుకట్టట లి.

రూ.25వేలు అపాు తీస్సకుంట్ట నలకి రూ.1181/-

వాయిదాగాకట్టట లి, 24వాయిదాలుకట్టట లి.

రూ.50వేలు అపాు తీస్సకుంట్ట నలకి రూ.1670/-

వాయిదాగాకట్టట లి, 36వాయిదాలుకట్టట లి

 వడ్డలీేని రుణం అయినా వడ్డీ కట్టట ల్ల? వడ్డీ

ఎంత్ ?
i. ప్రపసీ్సత్ం స్త్రనీిధి రుణాలు నలకి నూటికి తంబై

ఎనిమిది పైసలు (11.75%) వడ్డీ తో ఇవవ డం

జరుగుతంది. సభ్యు రాలు మందుగా తీస్సకునన

రుణాలువడ్డీతోతిరిగి కట్టట లి.

ii. స్త్రనీిధి రుణాలు సప్రకమంగా చెలిుంచిన డావ ప్రకా

సంఘానికి వడ్డీ లేని రుణం వరింీప చేస వస్తలైన

వడ్డనీి ప్రకిందివిధంగాతిరిగిజమచేసీ్తరు.

a) రుణం ఉనన టుు అయితే రుణ ఖాతాకు జమ

చేసీ్తరు

b) రుణం లేని పక్షంలో డావ ప్రకా సంఘం SB

బ్ు ంకు ఖాతాలో జమ చేయడం

జరుగుతంది.

1

2

3

4

5

6



ప్రగామసచివాలయం
నవరతాన లు, వై.ఎస్.ఆర్.ఆసరా –స్త్రనీిధిజీవనోపాధిరుణాలు

సంక్షేమమ, విదు –సహాయకులువిధులు.

1. ప్రగామసంఘంసమావేరంలో స్త్రనీిధి
జీవనోపాధిరుణాలకి సంబందించి

అవగాహనకలుగచేయాలి.

2. సవ యంసహాయకసంఘసభ్యు లు
స్త్రనీిధి జీవనోపాధిరుణాలుపందుట్కు

అర హత్కి సంబందించినసమాచారం

అందుబ్టులోఉంచ్చట్జరుగును. 

3. ప్రగామసంఘంకిఉనన ప్రెడట్లిమిట్
నూరుశాత్ంఉపయోగించేల్లచూడాలి. 

4. స్త్రనీిధి వది ఉంచినడపాజిటుు పైనఒక
శాత్ంఅధనపువడ్డీ ఇవవ బడుతనన

విష్యంమరియు SHGమరియుప్రగామ

సంఘంమిగులునిధులుస్త్రనీిధిలో

ఉంచ్చట్కుసంకలా , భ్విత్మరియు
సమృదిిపదుపుపధకాలగురించి

కమూు నిటీ సభ్యు లకుతెలియచేయాలి.

5. స్త్రనీిధి జీవనోపాధిరుణాలపంప్లణీకి
సంబందించిమరియు VLR చెకుు లు

6. ప్రపభ్యత్వ ం అందించే వై.ఎస్.ఆర్- VLR
పధంకంలో వడ్డీ లేని రుణఅర హత్స్తధించే

ల్ల సంబందిత్ SHG లు గడువు తేదీ లోగా

రీపేమంట్మొతీాలు స్త్రనీిధి కి చెలిుంచేల్ల

వారికిత్రీీ దుఇవావ లి.

7. స్త్రనీిధి జీవనోపాధి రుణాల పంప్లణీ

అనంత్రం, ప్రకింది అంశాలు

నిరిారించ్చోవాలి.

 రుణాల కి సంబందించిన డాకుు మంట్టుు,
అపుా లేడజర్ నిరవ హణ.

 రుణాల దావ రా ఆసీ్సల ఏరాా టు వాటినుండ

వచేు ఆదాయం

 నలవారీ రుణ వాయిదాలు ప్రకమం

త్పా కుండాతిరిగిచెలిుంపు.

 రికవరీ అయిన మొతీాలు ప్రగామ సంఘం

బ్ు ంకుఖాతాలోజమచేయబడాలి.

 వాటిని ప్రగామ సంఘం బ్ు ంకు ఖాతా నుండ

స్త్రనీిధి బ్ు ంకు ఖాతాకు సంబందిత్ బ్ు ంకు

దావ రాబదిలీచేయడం.
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క.ి
సిం 

క్రరరాచరణ తీసుక్ోవల్స న చరా 
సింబింధిత అధిక్రరి / 
స బబింది / వాకతు ల్త 

1 దరఖాషు  క్రింది త్రాలత్ో కొత్ు  ింఛన కొరకు దరఖాషు న స్ీకమ ింఙరయౌ. 
1. ఆధరర్ కహరడు  
2. కుట ింబ ఆదరయ ధావీకరణ త్ిాం 
3. భూమి టటా  (ఏద ైనర ఉింట)ే 

4. ఈ క్ింది త్ యౌన ింఛనల కు షింబింధిత్ ధావీకరణ త్ిాం 

a. విత్ింత్ు  : భరు మరణ ధావీకరణ త్ిాం 

b. ఙేనేత్     : ఙేనేత్ & జౌయ ఱహఖ రహరడ జామీఙేస్న ధావీకరణ 
త్ిాం 

c. ఒింటమ  మహిళ: చటాబదీింగహ విడిపోభనట ల  ధావీకమ ించిన 
త్రాలు లేదర మెరెనఽూ ఱహఖ రహమ  ధావీకరణ త్ిాం 

d. కలుల  గీత్ కహమ ికులు : ఎకెసైజ్ డిపహమెామింట్ ధావీకరణ త్ిాం 
e. మత్ైయకహరడలు: మత్ైయ ఱహఖ ధావీకరణ త్ిాం 
f. వికలాింగులు  : షదరిం ధావీకరణ త్ిాం 

g. చరికహరడలు   : శూహింఘిక షింక్షేమ ధావీకరణ త్ిాం 

h. డపూ కయాకహరడలు: శూహింఘిక షింక్షేమ ఱహఖ ధావీకరణ త్ిాం 
i. టటాన్సై జెిండర్ : జిలాల  బెడికల్ బో ర్ు ధావీకరణ త్ిాం 

గహర మ / రహరడు  
రహలింటీరడ 

2  

దరఖాషు
న 
అప లోడ్ 
ఙేయుట 

దరఖాషు  విఴమహలన గహర మ/రహరడు  షచిరహలయిం పో రాల్ లో నమోద 
ఙేస్ షింబింధిత్ ధావీకరణ త్రాలన అప లోడ్ ఙేయాయౌ. రశీదతు 
జనమేట్ ఙేస్ రహలింటీరల దరీమహ దరఖాషు  దరరడతుక్ అిందఙేయాయౌ. 
ింఛన కోషిం ఈ క్రింది కేటగ మీల కాహరిం దరఖాషు దరరడడు త్కుుఴ 
ఴయషై కయౌగ  ఉింట ేఎిండరర్స బెింట్ జామీ ఙేయబడుత్ుింది.  

a. ఴాదరీ ూ ింఛన : 60 షింఴత్ైమహలు 
b. ఙేనేత్  : 50 షింఴత్ైమహలు 
c. మత్ైయకహరడలు : 50 షింఴత్ైమహలు 
d. డపూ కయాకహరడలు : 50 షింఴత్ైమహలు 
e. చరికహరడలు : 40 షింఴత్ైమహలు 
f. విత్ింత్ు : 18 షింఴత్ైమహలు 

డిజిటల్ అస్స్్ాింట్ 
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g. ఒింటమ  మహిళ : (అవిరహహిత్) గహర మీణ పహాింత్ింలో 30/ టాణ 
పహాింత్ింలో 35 షింఴత్ైమహలు 

h. ఒింటమ  మహిళ : (భరు నిండి విడిపోభనరహరడ)  
                    35 షింఴత్ైమహలు 

3 మ శీలన 

(రెబ్ 
డేటటత్ో) 

స్షామ్ దరీమహ వివిధ ఱహఖల డేటట ఈ క్ింది అింవములత్ో 
 మ శీయౌించబడున. 
కర.షిం ధావీకరణ ఙేయు 

అింవములు  
షింబింధిత్ ఱహఖ 

1 లబీదరరడతు ఴయష గహర మ/రహరడు  షచిరహలయిం 

2 కుట ింబ షభుూల 
విఴమహలు 

గహర మ/రహరడు  షచిరహలయిం 

3 కుట ింబిం యొకు 
భూమి విఴరములు 

రెబ్ లాూిండ్ 

4 నరలుగు చకహర ల 
రహసనిం 

ఆర్.టి.ఏ 

5 భాుత్ీ ఉదయ ూగ  స్.యఫ్.ఏిం.ఎస 

6 విదూత్ వితుయోగిం టటాన్ైో విదూత్ ఱహఖ 

7 ముతుైల్ 
పహాింత్ింలోతు ఆస్ు  

పరపహలక ఆస్ు  ను 
విఫటగిం. 

8 ఆదరయ ను ఆర్.టి.జి.యస 

9 షదరిం స్్ర్ూ 
 

వివిధ ఱహఖల 
షమాఙరర 
అనషింధరనిం 
దరీమహ 

4 క్షేత్ ాశూహా భ 
మ శీలనర 
ఫహరిం 
ముదణా 

దరఖాషు  విఴమహలు, ్ైన ధావీకరణత్ో పహట  అప లోడ్ ఙేస్న త్రాలు, 
క్షేత్ ాశూహా భ ధావీకరణ కోషిం ాింట్ అఴపట్ తీషకోఴడరతుక్ షింక్షేమ 
మమ యు విదరూ షశృయకులు / రహరడు  షింక్షేమ అభి ఴాదిి  కహరూదమ ిక్ 
అిందబటట లో ఉించబడత్రభ. 

రెలేృర్ అిండ్ 
ఎడుూకేశన్స 
అస్స్్ాింట్/రహరడు  
రెలేృర్ డ ఴలె్ిింట్ 
స్్కరటమీ 

5 క్షేత్ ాశూహా భ 
త్తుఖీ 

షింక్షేమ మమ యు విదరూ షశృయకులు / రహరడు  షింక్షేమ అభిఴాదిి  
కహరూదమ ి దరఖాషు దరరడడి ఇింటితు షిందమ ిించి, దరఖాషు లో ేమకును 
అతుు అింవములు, అనబింధింలో  ేమకును విధింగహ ధకహతుక్ 
షింబింధిించి వివిధ ఱహఖల అరహత్ మాాణరలత్ో కూడిన మ మారడులన 

రెలేృర్ అిండ్ 
ఎడుూకేశన్స 
అస్స్్ాింట్/రహరడు  
రెలేృర్ డ ఴలె్ిింట్ 
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మ శీయౌింఙరయౌ మమ యు క్షేత్ ాశూహా భ మ శీలనలో గుమ ుించిన 
మ మారడులన మ కహరడు  ఙేయాయౌ. 

స్్కరటమీ 

6 క్షేత్ ాశూహా భ 
త్తుఖీ 
తురేదికన 
అేుట్ 
ఙేయుట 

షింక్షేమ మమ యు విదరూ షశృయకులు / రహరడు  షింక్షేమ అభిఴాదిి  
కహరూదమ ి లాగ న్స లో తాి అింవమునకు క్షేత్ ామ శీలనలన నమోద 
ఙేస్,అటిా  విఴరములన త్ూనషమ  త్రాలత్ో అపోల డ్ ఙేస్  
ఎిం..డీ.ఓ.లు / ముతుస్ల్ కమిశనరలకు షమమ ూింఙరయౌ. 

రెలేృర్ అిండ్ 
ఎడుూకేశన్స 
అస్స్్ాింట్/రహరడు  
రెలేృర్ డ ఴలె్ిింట్ 
స్్కరటమీ 

7 దరఖాషు ల 
మ శీలన 

ధకిం మారగదరికహలు మమ యు అనబింధింలో చఽన అరహత్ 
మాాణరలకు షింబింధిించి దరఖాషు  విఴమహలు, జత్ఙేయబడిన త్రాలు, 
షింబింధిత్ ఱహఖల ధావీకరణ మమ యు WEA / WWDS యొకు క్షేత్ ా
మ శీలనలన ధావీకమ ించి షదరడ దరఖాషు న అింగీకమ ించడిం లేదర 
తిరషుమ ించడిం జరడగుత్ుింది.పన మ శీలన అఴషరబైెన 
దరఖాషు లన WEA / WWDS కు తిూ ింబడుత్ుింది. 

ఎిం..డ.ీఓ / 
ముతుస్ల్ 
కమిశనరడ 

8 శూహమాజిక 
త్తుఖి 

అింగీకమ ించిన మమ యు తిరషుమ ించబడిన ముశూహభదర దరఖాషు లన 
శూహమాజిక త్తుఖి కోషిం ింఙరయతి కహమహూలయము న్టీష బో రడు లో 
ఉించబడత్రభ. ఏరెైనర విజఞపు లు ఉింటే  స్ీకమ ింఙరయౌ. 

WEA / WWDS 

9 విజఞపు ల 
మ శుహురిం 

 

విజఞపు ల న ఎిండిఓలు / ముతుస్ల్ కమిశనరడల  తిమ గ  మ శీయౌించి 

థకిం మారగదరికహల కాహరిం మ శుమ శూహు రడ. 

ఎిం..డ.ీఓ / 
ముతుస్ల్ 
కమిశనరడ 

10 మింజూరడ 
ఉత్ురీలు 

శూహమాజిక త్తుఖి అభూింత్మహల ఆధరరింగహ, అభూింత్మహలన మ శుమ ించి  
మింజూరడ ఉత్ురడీలు మమ యు తిరషుమ ించబడిన దరఖాషు దరరడలకు 
త్ుది ఉత్ురడీలు  MPDO / MC లాగ న్ల  జామీ ఙేయబడత్రభ. 

ఎిం..డ.ీఓ / 
ముతుస్ల్ 
కమిశనరడ 

11 మింజూరడ 
ఉత్ురడీలు,
ింఛన 
కహరడు & 
గౌ.ముఖూ
మింతిా 
ఴరడూల 
లేఖ 

అింగీకమ ించిన దరఖాషు లకు మింజూరడ ఉత్ురడీలన ాింట్ తీషకొతు 
్నషన్స పహస బుక్, కహరడు  మమ యు HCM లేఖత్ో పహట  లబిధరరడనకు 
రహలింటీర్ దరీమహ అిందజేశూహు రడ. తిరషుమ ించబడిన దరఖాషు ల కోషిం 
త్ుది చరూలత్ో పహట  ఉత్ురడీలు అిందజేయబడత్రభ. 

WEA / WWDS 
మమ యు గహర మ / 
రహరడు  రహలింటీరడల  
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12 ింఛనల  
ింణీ 

తాి నెల 20ఴ త్రమీఖ ఴరకు దరఖాషు లు మింజూరడ ఙేయబడున 
మమ యు ింఛనల  ింణీ కోషిం ఆ మరడషటి నెలలో ింఛన ముత్ుిం 
విడుదల ఙేయబడున. 

స్్ర్ూ 

   
క్రల్వావధి :                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

గమతుక: సేవర స్రా య ఒపిందిం ాక్రరిం దరఖాసుు  సవీకరిించిన తేదీ నుిండి 10 తు దినాల్ల్లు మొతుిం 

ాక్రయిను ూరిు చేయాలి.  

1 వ రోజు వరల్ింటీరోచే తపతుసర ితాా ల్తో ప్రటు దరఖాసుు ను సవీకరిించిండ ి. 
2 & 3 వ రోజు WEA / WWDS దరఖాసుు దారు వివరరల్ తురరీ రణ క్ోసిం భౌతిక 

ధృవీకరణను చేటటా లి మరియు ధృవీకరిించబడిన డేటటను అేేట్ 
చేస  GSWS పో్ రాల ల్ల తపతుసరి తాా ల్ను అప ల్లడ్ చేయాలి. 

4 & 5 వ రోజు ఎిం డిఓ / ముతుిల కమిషనర్ ల్త దరఖాసుు ల్ను రిశీలిస్రు రు. 
మరల్ా ధృవీకరణ అవసరమ ైతే WEA / WWDS కత 
ింబడుత ింది. 

6 & 7 వ రోజు అింగీకరిించిన మరియు తిరసకరిించబడిన ముస్రయద 
దరఖాసుు ల్ను స్రమాజిక తతుఖీ క్ోసిం GSWS నోటీసు బో రుే ల్ల 
ఉించబడుత ింది. మరియు దరఖాసుు దారుల్ నుిండి అభ్ాింతరరల్ను 
కూడా సవీకరిసుు ింది. 

8 & 9 వ రోజు ఎిం డిఓ / ముతుిల కమిషనర్ జాగితుగర రిశీలిించి ధృవీకరిించిన 
తరువరత అభ్ాింతరరల్త రిషకరిించబడును. 

10 వ రోజు అింగీకరిించిన దరఖాసుు ల్కత మింజూరు ఉతురుీల్ను  నషన్ ప్రస్ 
బుక్, క్రరుే  మరియు HCM ల్ేఖతో ప్రటు ల్బి్దధారునకత వరల్ింటీర్ 
దాీరర అిందజేస్రు రు. తిరసకరిించబడిన దరఖాసుు ల్ క్ోసిం త ది 
చరాల్తో ప్రటు ఉతురుీల్త అిందజేయబడతాయ. 
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అనుబింధిం 
ధావీకమ ించడరతుక్ అరహత్ మాాణరలు 
క.ిసిం అరహత ామాణాల్త ధృవీకరిించవల్స న తాా ల్త 

1 ముత్ుిం కుట ింబ ఆదరయిం 
గహర మీణ పహాింత్రలలో నెలకు 
రూ.10,000 మమ యు టాణ 
పహాింత్రలలో అభత్ే రూ.12,000 
కింటే త్కుుఴ  ఉిండరయౌ. 

1. మెరెనఽూ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ఆదరయ ధావీకరణ త్ిాం 

 

2 ఴయషై ింఛనదరరడల ఴయషై మమ యు ఒక కుట ింబటతుు 
ధావీకమ ించడరతుక్ ఈ క్రింది దీత్ులన పహటిించఴలెన. 

1) ఆధరర్ గుమ ుింప 
2) ఆధరర్ విఴరములు , బయూిం కహరడు  విఴరములత్ో 

షమ పో ఴలెన. 
3) కుట ింబ యూతుట్ గుమ ుించడరతుక్ జాా  శూహధికహర 

షమేీన ఉయోగ ించకోఴలెన. 
4) క్షేత్ ాశూహీ భ మ శీలనః – 

ఎ) ఴూక్ుగత్ ధావీకరణ త్రాలన మ శీలన  
ఙేయడిం (జనన ధాఴ త్మాు , విత్ింత్ుఴప 
ింఛన కొరకు భరు యొకు మరణ ధావీకరణ 
త్మాు, ఙేనేత్ మమ యు కలుల గీత్ కహమ ికులు 
ధావీకరణ త్మాులు) 
బ) లలల ధావీకరణ త్రాలన మ శీలన ఙేయడిం 
(షాడీ షమ ాపకెట ల ) 

స్) విరహసిం జమ గే నరటిక్ ఴయషైన లెక్ుించడిం 
దరీమహ (మగరహమ క్ 21, ఆడరహమ క్ 18 షింఴత్ైమహలు 
(మెిండు షింఴత్ైరములు అట  ఇట గహ)) 
డి) విరహస త్ేది దరీమహ (మాూమేజ్ షమ ాపకెట్) 

ఇ) శూహీ తుకింగహ విఙరరణ ఙేయడిం  
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5) బెడికల్ బో రడు ఙే జామీ ఙేయబడిన  ధృవీకరణ 

 

3 ముత్ుిం కుట ింబటతుక్ – 3 ఎకమహల 
మాగహణి భూమి లేదర 10.00 

ఎకహమహల బెటా లేదర మాగహణి 
మమ యు బెటా భూములు మెిండు 
కయౌ 10.00 ఎకమహలు 
మిించమహద. 

1. మెరెనఽూ ఱహఖ నిండి షమ ాపకేట్ 

2. టటా దరరడ పహషపషుకిం 
3. అభూమ ీ శూహీధీనింలో ఉను భూమి యొకు తుమహి రణ 

4. భూ బదియ్ 

 

4 కుట ింబిం ముత్రు తుక్ నరలుగు 
చకహర ల రహసనము ఴపిండమహద. 
(అభత్,ే టటూకసై, టటాకార్ై, 
ఆటోలు ఴపను రహరడ 
మినశృభింప) 

1. మ జిషార్ ఙేయబడిన రహసనిం ఎఴమ  ేరడ ఉింద.ి 
2. షాు త్ిం రహసనిం రహమ  ఴదినే ఉిందర 
3. రహసనిం రహడుకలో లేద. 

5 కుట ింబింలో ఏ ఒకురడ భాుత్ీ 
ఉదయ ూగ  లేదర ింఛనదరరడడ ై 
ఉిండమహద. 

1. ఉదయ ూగ   /ింఛనదరరడ విఴమహలు 
2.  భాుత్ీ / ్ైరైేట లో తుఙేషు నరుమహ 
3. దరఖాషు దరరడతుక్, రహమ క్ ఉనుషింబింధిం 
4. కొడుకు / కుమామెు ఴాతిు  కయౌగ  ఉనరురడ 
5. భాుత్ీ / ్ైరైేట   
6. నెలకు షమారడగహ జీత్ిం 
7. దవీ విరమణ/ మహజీనరమా ఙేస్యునరుమహ? 

6 నెలకు ఒక కుట ింబటతుక్ ఙ ిందిన 
విదూత్ వితుయోగిం (శూ ింత్ిం లేదర 
అద ి  ఇలుల ) 300 యూతుట ల  లోప 
ఉిండరయౌ. 

గత్ 6 నెలల విదూత్ బలుల లు మ శియౌింఙరయౌ మమ యు బలుల  
షగట న నెలకు 300 యూతుటల  కింటే త్కుుఴగహ ఉిండరయౌ. 
1. కహమన్స మీటర్? 

అఴపన అభత్ే, ఎతుు కుట ింబటలు? నెలకు ఎతుు 
యూతుట ల  
2. ఇలుల  మమ యు చిను రహూపహరిం కయౌస్ ఉనువి 

3. రహూపహరిం కోషిం మాత్బేా 

7 టాణ పహాింత్ింలో తుమహిణప 
షీలము 1000 చదరప 
అడుగులు కింటే త్కుుఴ 
ఉిండరయౌ. 

1. తుమ ిించిన పహాింత్ిం 
2. మ జిషార్ ఙేస్న ఆస్ు  ఎఴమ  ేరడ మీద ఉింద.ి 
3. కుట ింబ షభుూల ేరడల ? 

4. ఙ యౌలించిన ఆస్ును ముత్ుిం. 
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8 కుట ింబింలో ఏ ఒకురడ 
ఆదరయప ను ఙ యౌలింఙే 
మ ధిలో ఴపిండమహద. 

ఆదరయప ను ఱహఖ నిండి తీషకొనబడిన RTGS 

డేటటత్ో ధావీకమ ింఙరయౌ. 
1. దరఖాషు దరరడ ఆదరయప ను ఙ యౌలషు నరుడు. 
2. కుమారడడు / కుమామెు ఆదరయప ఙ యౌలషు నరురడ. 

9 విత్ింత్ు ింఛన 1. ింఙరయతీ / ముతుస్ల్ కహమహూలయిం నిండి జామీ ఙేస్న 
భరు మరణ ధావీకరణ త్ిాం. 
2. పనమ ీరహసిం ఙేషకునరుమహ? 

3. అలా అభత్ే, భరు విఴమహలు. 
10 ఙేనేత్ కహమ ికులు ఙేనేత్ మమ యు జౌయ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

11 కలుల  గీత్ కహమ ికులు ఎకెసైజ్ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

12 టటాన్సై జెిండర్  జిలాల  బెడికల్ బో ర్ు జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

13 మత్ైయకహరడలు మత్ైయ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

14 ఒింటమ  మహిళ 1. మెరెనఽూ ఱహఖ జామీ ఙేస్న ధావీకరణ 

/ చటారబైెన విభజన త్రాలు  

2. ఴయషై  ధావీకరణ 

3. విరహహిత్ులు & విడిపోభన మహిళలు 

   ఏ. ఎపూడు విరహసిం జమ గ ింది 

   బ. ఎపూడు విడిపోభనరరడ 

4. తిమ గ  విరహసిం ఙేషకునరుమహ? 

 



వై.యస్ఆర్. పెన్షన్ కానుక

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ం ప్రకటంచిన “నవరత్నా ల”లో

“వై.యస్.ఆర్ పెనషన్ కానుక” ఒకట. ఈ రధకం

పారదరశ కంగా అర్హులైన అందరికి పంచను

అందంచాలనే ధే్య యంతో ప్రభుత్వ ం త్గిన చరే లు

తీసుకంతోంద. దీని కొరక అర ుత్లను సడలంచి

అనిా వరాాల ప్రజలక పంచను కానుక అందచేవిధంగా

చరే లు గైకొనడం జరిగింద.
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1. కేటగిరీ వారిగా నూతన్ విధాన్ంలో పెన్షన్ దరఖాస్తు

దారులకుఉండవలసిన్ అరహతలు :

a. మొత్తం కటంబ ఆదాయం ప్గామీణ ప్పాంత్ంలో నెలక

రూ.10,000
మరియురట్రణ ప్పాంత్ంలో నెలక రూ.12,000మంచరాదు.

b. వయసుు ఆధార్ కార్హు ప్రకారం తీసుకొనబడును.

c. భూమకి సంబంధంచి మొత్తం కటంబానికి మాగాణి అయితే 3

ఎకరాలు

లేదా మెట్ర అయితే 10 ఎకరాలు లేదా మాగాణి, మెట్ర భూమ

రండు కలప

10 ఎకరాలుమంచరాదు.

d. కటంబానికి నాలుగు చప్కాల వాహనం ఉండకూడదు (టాక్సు ,

ప్టాక రర్

మరియుఆటోలుమనహాయింపు).

e. కటంబం సభుే లు ప్రభుత్వ ఉదే్య గి లేదా పంఛను దార్హలై
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వినియోగం

నెలక 300 యూనిట్ల కంటే త్కు వగా ఉండాల.

g. రట్రణ ప్పాంత్ంలోకటంబ నివాసం1000చదరపు అడుగుల
లోపు

నిరిమ ంచినదై ఉండాల.

h. కటంబ సభుే లు ఆదాయపు రనుా రరిధలోకి రాకూడదు.

i.  కింద ్రతులతోకటంబంలో ఒకట కనాా ఎకు వ పెన్షనషనుల
అనుమతంచబడుతుంద.

1. 40% మరియుఅంత్కంటే ఎకు వ వైకలే ం ఉనా

వికలంగుల

కటంబం.

2. డయాలసిస్ రోగులు (సికెడియు) / తీప్వమైనమెంట్ల్

రిటార్డు్ న్ /

పఎల్హెచ్వి (ఎఆర్ట)

3. జి.ఓ.ఆర్.ఆరి ర.నెం.551 లో ప్రతపాదంచిన పెనషన్షనుల మంజూర్హ



(జిఓతేద .30.05.19 ) మరియు

గిరిజనులక 50 సంవత్ు రాలు మరియు ఆ పై వయసుు కలవార్హ (జి.ఓ.నెం .49 , తేదీ
10.02.2019

ప్రకారం)

•వితంతులు: వివాహ చట్రం ప్రకారం 18 సంవత్ు రాల పై బడి వయసు కలవార్హ. భర త

మరణ ప్దువీకరణ

రప్త్ం కలగి ఉండాల.

•వికలంగులు: వీరికి వయో రరిమత లేదు. 40% మరియు ఆపైన వికలత్వ ం కలగి

ఉనా వార్హ

మరియు SADAREMసరి రఫికెట్ కలగి ఉండాల.

•చేనేత కారిి కులు: వయసుు 50 సంవత్ు రాలు మరియు ఆపైన కలవార్హ. చేనేత్

మరియుజౌళి

శాఖవారిచేగురి తంపు రప్త్ం కలగి ఉండాల.

• కలుుగీత కారిి కులు: వయసుు 50 సంవత్ు రాలు మరియు ఆపైన కలవార్హ. టాడీ కో-

ఆరర్డటవ్

సొసైటీస్ (టసిఎస్) సభుే లు లేదా ప్టీ ఫర్ టారర్ు (టఎఫ్ట) రథకం కింద ఒక వే కి తగత్

టేా రప ర్క.

ఎక్సు జ్ శాఖవార్హజారీచేసినగురి తంపు రప్త్ం కలగి ఉండాల.

•ఆర్్పెన్షన్్ (PL HIV): 6నెలలువర్హసగా ART treatment (Anti Retroviral Therapy)
తీసుకంటనా వార్హ.
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• మత్ ్ కారులు: వయసుు 50 సంవత్ు రాలు మరియు ఆపైన కలవార్హ.
మత్ు ే శాఖ

వారిచేజారీచేసినగురి తంపు రప్త్ం కలగి ఉండాల.

• ఒంటరి మహిళ: 35 ఏళ్లల పైబడి, భర త నుండి విడిపోయిన మహిళలు

మరియుభరత

నుండి విడిపోయి 1 సంవత్ు ర కాలం మంచి ఉండాల. ప్గామీణ

ప్పాంత్నలలో

30 సంవత్ు రాలుమరియుఅంత్కంటే ఎకు వ వయసుు ఉనా పెన్షళిలకాని

మహిళలు మరియు రట్రణ ప్పాంత్నలోల 35 సంవత్ు రాలు మరియు

అంత్కంటే

ఎకు వ వయసుు ఉనా పెళిల కానిమహిళలు.

• డప్పు కళాకారులు: 50 సంవత్ు రాల వయసు నిండిన వార్హ మరియు

సంఘిక సంక్షేమ

శాఖవార్హజారీచేసినలబ్దదిార్హలజాబ్దత్న ప్రకారం {as per G.O.R.T. No 199
dated 30.06.18 (SWD)}.

• చరి కారులు: 40 సంవత్ు రాల వయసు నిండిన వార్హ మరియు సంఘిక

సంక్షేమశాఖ

వార్హజారీ చేసిన లబ్దదిార్హల జాబ్దత్న ప్రకారం {as per G.O.R.T. No 191 dated
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మాప్త్మేపంఛనుఇవవ బడుతుంద.

•సికిల్ సెల్ వ్ా ధి: వయోరరిమత లేదు. జిలల వైదే మరియు ఆరోగే

అధకారి / జిలల

కష్టర అధకారి / జిలల మలేరియా అధకారి వది అందుబాటలో ఉనా

జాబ్దత్నక

మాప్త్మేపంఛనుఇవవ బడుతుంద.

•తీవ్వహీమోఫీలియా (<2% of factor 8 or 9): వయోరరిమత లేదు. జిలల

వైదే

మరియుఆరోగే అధకారి / జిలల కష్టర అధకారి / జిలల మలేరియాఅధకారి

వది

అందుబాటలోఉనా జాబ్దత్నకమాప్త్మేపంఛనుఇవవ బడుతుంద.

• దై్వ పాక్షిక బోద వ్ా ధి – ప్ేడ్ –4 : వయోరరిమత లేదు. జిలల వైదే

మరియుఆరోగే

అధకారి / జిలల కష్టర అధకారి / జిలల మలేరియా అధకారి వది

అందుబాటలోఉనా

జాబ్దత్నకమాప్త్మేపంఛనుఇవవ బడుతుంద.

•పక్షవాతంతో చప్కాల కరీీ లేదా మంచానికే రరిమత్మైన వార్హ: వయో

రరిమతలేదు.
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•తీవ్వమైన్ కండరాల బలహీన్త మరియు ప్రమాద బాధతులు, చప్కాల
కరీీ కి లేదా

మంచానికి రరిమత్మైనవార్హ: వయో రరిమత లేదు. డేటాను SADAREM
డేటాబేస్

నుండి పందవచ్చీ మరియు వైదే అధకారిచే క్షేప్త్సాయిలో

ధృవీకరించబడుతుంద.

• దీరఘకాలిక మూవ్త పండాల వ్ా ధివ్రతులకు (3, 4 & 5 న్ష రలలలో)

డయాలసిస్

చేయించ్చకోనిమరియు ప్కింద రరిసితాులు కలగి ఉనా వార్హ:

a.సీరం ప్కియాటనిస్ 5 mg కంటే ఎకు వమరియురండువేర్డవ ర్హ

కనీసం 3 నెలల వే వధతో (ప్రభుత్వ లే బ్ లో) రరీక్షంచబడి

నిరాారించినవార్హ.
b.సోనోప్గాఫిక్మూలే ంకనంపైకచించ్చకపోయినమూప్త్ పండాలు

(8సం.మీకంటే త్కు వ)

15mlఅంచనా (G.O.Rt. No.551 HMFW dt. 26.10.2019)
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3.జీవితభారసై్వ మిపెన్షన్:

వృదాారే ం, చేనేత్, మత్ు ే కార్హలు, కలులగీత్ కారిమ కలు, వికలంగ

కేట్గిరీ పెనషనర్హల మరణించిన సందరభ ంలో, కటంబానాి పోషంచడానికి

వారి లవిత్ భాగసవ మ (భారే ) క విత్ంతు పెనషన్ గా మంజూర్హ

చేయబడుతుంద.

4.అరహత ధృవీకరణ:

సంబదత్ శాఖలు అభివృదా చేసిన డేటాబేసలలోని సమాజిక-ఆరికా డేటా

మరియు వెబ్ ేవ దావ రా డేటా రిపోజిట్రీతో అర ుత్ ప్రమాణాలు

ధృవీకరించబడత్నయి.

5. వ్గామ /వారుు వాలంటీరుపావ్త:

ప్గామ / వార్హు వాలంటీర్హల సమాజిక భప్దత్పెనషన్కఅర్హులైన లబ్దదిార్హలను
వైఎస్ఆర్పెనషన్ కానుక కిందగురి తంచి, ప్రత కేట్గిరీ పెనషన్కసూచించిన

అర ుత్ ప్రమాణాల ప్రకారంభౌతక ధృవీకరణ (సమాజిక త్నిఖీ) చేయడం

జర్హగుతుంద.  వాలంటీర్హల పెనషన్ ప్రయోజనాలరంపణీనిపెనషన్దార్హ
ఇంటకి చేర్డలనిరాారించ్చకోవాల.
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6. మండల అభివృది్ధ అధికారి మరియు మునిసిపల్ కమీషన్ర్

పావ్త:

ప్గామీణ ప్పాంత్నలలోమండల అభివృదా అధకారి మరియురట్రణ

ప్పాంత్నలలో మునిసిరల్ కమీ్నర్ వార్హ ఈ రథకం అమలులో పూరిత

బాధే త్నుపోషసతర్హ.

డేటా నిరిారించ్చట్లో మరియు క్షేప్త్ న్షసాయి రరిశీలనలో ఏవిధమైన

తేడాలు ఉనా చో, టీం అనగా మండల అభివృదా అధకారి,త్హసీలిర్హ

మరియు ఈ.ఓ ప.ఆర్.డి ప్గామీణ ప్పాంత్నలలో మరియు మునిు రల్

కమ్నర్హ మరియు త్హసీలిర్హ రట్రణ ప్పాంత్నలలో పునఃరరిశీలన

చేసిన నివేదకనుజిలల రధక సంచాలకలకసమరిప ంచవలెను.

7. జిలల లో ఈ రథకానాి విజయవంత్ంగా అమలు చేయడానికి ప్పాజెక్ ర

డైరక రర్, డి.ఆర్.డి.ఏవార్హరరే వేక్షసతర్హ.

8. ముఖే కారే నిరవ హణాధకారి, ప్గామీణ పేదరిక నిరూమ లనా సంస,ా

ఆంప్ద ప్రదేశ్,

విజయవాడవార్హఈవి్యంలోత్దురరిచరే లు తీసుకోవాల.
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9. లబ్దదిార్హని వయసుు నునిర ణయించడానికిమొత్తం కటంబానాి

రరిగణలోనికి

తీసుకోవడానికిఈ ప్కింద విధానానిా అనుసరించాల,

i.   ఆధార్కార్హు దావ రా వయసుు నుధృవీకరించడం.

ii.  ఆధార్కార్హు వివరాలనుర్డ్న్ కార్హు డేటాతోపోలీ డం.

iii. సంబదత్శాఖలడేటా ప్రకారంకటంబం వివరాలతోనిరాారించడం.

iv. క్షేప్త్ న్షసాయిత్నిఖీలు

a.వే కి తగత్ సరి రఫికెట్ు ఆధారంగారరిశీలంచాల.

b. వారి పలలల సరి రఫికెట్ు ఆధారంగా రరిశీలంచాల.

c.పెళిలనిరాారణ సరి రఫికెట్ు ఆధారంగా రరిశీలంచాల.

d.పెళిలజరిగిన సంవత్ు రం ఆధారంగా.

e.న్షసానికంగా విచారించడం.

v. మెడికల్బోర్హు సరి రఫికేట్ ఆధారంగాధృవీకరించడం.



పద్ధ రోజులోు పంఛన్ుమంజూరు
దరఖాతు స్వై కరించిన్తేదీనుండి 10 పనిద్ధనాలలోప్పమొస్తుం

వ్పవ్కియనుపూరిుచేయాలి.
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1 వరోజు వాలంటీరుచే తపు నిసరి పవ్ాలతోపాటుదరఖాతునుస్వై కరించండి .

2 & 3 వ రోజు WEA / WWDS దరఖాతుదారువివరాలనిరిారణ కోసంభౌతిక

ధృవీకరణనుచేపట్్టలిమరియుధృవీకరించబడిన్డేట్టనుఅప్డుట్

చేసి GSWS పోరల్్లోతపు నిసరి పవ్ాలనుఅప్లోడ్చేయాలి.

4 & 5 వ రోజు ఎంపడిఓ / మున్ి పల్ కమిషన్ర్లుదరఖాతులనుపరిశీలిస్వు రు. 

మరలధృవీకరణఅవసరమైతేWEA / WWDS కుపంపబడుతుంద్ధ.

6 & 7 వ రోజు అంగీకరించిన్మరియుతిరసక రించబడిన్ముస్వయిద

దరఖాతులనుస్వమాజికతనిఖీకోసం GSWS నోటీతబోరుులో

ఉంచబడుతుంద్ధ. మరియుదరఖాతుదారులనుండిఅభ్్ ంతరాలను

కూడాస్వై కరితుంద్ధ.

8 & 9 వ రోజు ఎంపడిఓ / ముని్ పల్ కమిషన్ర్జావ్రతుగా పరిశీలించిధృవీకరించిన్

తరువాతఅభ్్ ంతరాలుపరిషక రించబడును.

10 వరోజు అంగీకరించిన్దరఖాతులకుమంజూరుఉతురుై లనుపెన్షన్పాస్

బుక్,కారుు మరియు HCM లేఖతోపాటులబి్దధారున్కువాలంటీర్

దైా రాఅందజేస్వు రు. తిరసక రించబడిన్దరఖాతులకోసంతుద్ధ
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STANDARD OPERATING PROCEDURE – (YSR BIMA 2020-21) 
              (State Scheme) 

============================================================ 

1. Preamble  

Till 31.03.2020 the unorganized worker’s social security scheme known as 

YSR-Bima i.e the converged insurance scheme pertaining to (PMJJBY – 

AABY and PMSBY) was in operation to provide financial relief to the 

bereaved families of the deceased workers in the event of Accidental or 

Natural death or Permanent disability due to accident and the premium 

payable towards the converged scheme was shared in 1:1 ratio by both the 

Central Government  and the State Government .But now vide office 

memorandum F.No-U-11017/09/2019 –RW of Government of India 

,Ministry of Labour and Employment dt:08/06/2020 informed that the said 

convergence scheme issued vide order no M-21015 /02/2017 –RW dated : 

13th November 2017 issued by Labour & Employment stands withdrawn 

w.e.f.  1st April 2020. Since the Converged PMJJBY scheme is withdrawn, 

the modified YSR-Bima scheme is contemplated by the State Government 

to ensure insurance relief to the poor, below poverty line Rice card holders 

focusing on the primary Bread Earner of the Family. 

 

2. Objective 

The main Objective of the scheme is to provide relief to the bereaved 

families of primary Bread earners in case of their death or disability whose 

families were left in great distress. 

All India statistics indicate that Andhra Pradesh is one of the States with large 

number of accidents. The death or disability due to accident of a Bread earner 

results in misery to his/her family with hardship and reduced earnings and 

excessive medical expenditure relating to the accident. Hence, there is every 

need to provide Accidental death and disability insurance to the Bread earner 

towards social security. Further, even Natural death of a Bread earner results in 

undue hardship to the surviving family members who need to be provided with 

some relief. Hence the State Government has introduced the modified YSR-

Bima (2020-21).  
                   State Scheme  

 

3. Title of the Scheme 

YSR Bima (2020-21)  
                                               State Scheme 

 

4. Eligibility criteria 

All Bread earners holding Rice Cards issued by Civil supplies Department 

in the State pertaining to the age group of 18 to 70 years are eligible to be  

enrolled as beneficiaries of the modified YSR-Bima Scheme. 

 

All primary Bread earners holding Rice Cards will be registered through a 

special Survey to be undertaken by the State Government to enroll them as 



beneficiaries under modified YSR- Bima (2020-21). About 1.5 Crore Rice 

Card Holders are estimated in the State.   

                                                           

5. Identification of eligible beneficiaries  

 

The Gram Volunteers will approach each family holding the Rice Card Holders 

along with application and check list. As the Rice Card is in the name of the 

Women in the family the Village Volunteer will identify the Bread Earner in 

consultation with the family members.    

 

6. Benefits under YSR Bima 2020-21 

(i) Rs. 5,00,000/- (Rupees five lakhs) Accidental Death and total 

disability relief for the age group of 18 to 50 years. 

      Out of which Rs. 2,00,000/- (Rupees two lakhs)under PMJJBY Scheme, 

Rs.2,00,000(Rupees two lakhs) under PMSBY and Rs.1,00,000/- 

(Rupees One Lakh) under separate General Insurance Scheme. 

(ii) Rs.3,00,000/-(Rupees Three Lakhs) Accidental Death and total 

disability Relief for the age group of 51 to 70 years under PMSBY 

and separate General Insurance Scheme. 

(iii) Rs.2,00,000/- (Rupees Two lakh only) Natural Death relief under 

PMJJBY for the age group of 18 to 50 years. 

 

7. CHECK-LIST 

a. Name of the Bread Earner      : 

b. Gender        : 

c. Age       : 

d. Rice Card Number     : 

e. Address       : 

f. Bank Account Number     : 

g. IFSC Code      :   

h. Branch Name       : 

i. Nominee        : 

j. Relationship       :  

k. Any other information required for the scheme  : 

l. Remarks         : 



YSRబీమా
రైస్ కార్డ ్ కుటుంబాలలో Primary Bread Earner
(కుటుంబాన్ని పోషుంచే వ్య క్త ి ) దురదృష్టవవ్త్తి

అనారోగ్య ము లేదా ప్రమాదవ్త్తి అకాల మరణాన్నక్త

గురి అయినప్పు డు ఆ కుటుంబము తీప్వ్

మనోవేదనకు గురి అవ్టమే కాకుుండా కుటుంబాన్ని

పోషుంచే వ్య క్త ికటవుంపై ఆధారబడి జీవిష్ుిని కుటుంబ

సభ్యయ లు ఆరికిముగా తీప్వ్ ఇబబ ుందులకు గురి
అవ్టముజరుగుచుని ది.

అకాల మరణము లేదా అుంగ్ వైకలయ ము

జరిగిన మరియు అనారోగ్య ముతో కుటుంబాన్ని

పోషుంచే వ్య క్త ిమరణిస్తి ఆ కుటుంబాలకు ఆరికిముగా

సహాయము అుందిుంచి కుటుంబ సభ్యయ లకు ఆరికి

చేయూతను అుందిుంచి మనో దైరయ ము
కల్ు ుంచాలనేది “YSR బీమా రథకుం” ముఖ్య



Nodal Agency
Commissioner of Labour & Employment Department - కారిి క సుంక్షేముం &
ఉపాధి కలు న త్ఖ్.

Implementing Agency. (క్షేత్ర స్థ య ీలోఅమలుపరిచేసంసయ )
ముఖ్య కారయ న్నరవ హణాధికారి. ఆుంప్రప్రదేశ్ ప్గామీణ పేదరిక

న్నర్మి లన సుంసథ. (YSR ప్కాుంతి రథుం) Department of Rural Development
YSR బీమాపథకములోనివిశిష్టరలు:

1. ఇరు టి వ్రకు దేశములో ఏ రాష్టటవ ప్రభ్యతవ ము చేయన్న విరముగా

ఆుంప్రప్రదేశ్ రాష్టటవ ప్రభ్యతవ ము పేద న్నరుపేదలు అయిన వారిక్త

సామాజిక భప్దతే ధ్యయ యుంగా 1.50 కోటల ముందిక్త బీమా వ్రిుింర చేయ
బడుతుంది .

2. 18 నుుండి 70 సుంవ్తస రాల వ్యుస లో ఉని ప్రతి ఒకక Rice Card
Holder YSR బీమా రథకములో నమోదు కై అవ్కాశము కల్ు ుంచడుం

జరిగినది.

3. RICE CARD ఉని సభ్యయ ల సవ యుం రృవీకరణతో YSR బీమా రథకములో

నమోదుకై

అవ్కాశము కల్ు ుంచినారు.
4. కుంప్ద రాష్టటవ ప్రభ్యత్వవ లు ప్ీమియుం చెరి సగ్ుం చెల్లుంచేవి, కానీ కుంప్ద
ప్రభ్యతవ ుం ఈ రరకుం

నుుండి వైదోలగి తన వాటా గా చెల్లుంచాల్స న ప్ీమియుం న్నలపివేయడుం

వ్లన రాష్టటవ ప్రభ్యతవ మే భాదయ త తీుకొన్న మొతుిం ప్ీమియుం ను



YSRబీమాపథకములోనమోదుకైఅర్హరలు:

ఆుంప్ర ప్రదేశ్ రాష్టటవుం లో రైస్ కార్డ ్కల్గి ఉని వారు  .

వ్యుస 18నుుండి 70 సుంవ్తస రాలమరయ లో
ఉని వారు

మాగాణిభూమి 2.5 ఎకరాలులేదామెటవభూమి 5
ఎకరాల కనాి తకుక వ్ ఉని వారు .

YSRబీమాకుఅర్హర లేనివారు: 

ఆదాయరనుి చెల్లుంచేవారు.

PF & EPF చెల్లుంచే వారు.

గ్ృహిణులు

న్నరుదోయ గులు

విదాయ రిులు

BEGGARS (బిక్షాటనచేస్తవారు ) 

మతి ష్ థమితుం లేన్నవారు .



YSR బీమాపథక త్పయోజనాలు:

WEA చేయవలసినకార్య త్కమములు.

YSR బీమానుందు శిక్షణపుందవ్లెను .

WEA రరిధిలోన్నవాలుంటీర్డస కు శిక్షణ ఇవ్వ వ్లయును .

Enrollment ప్రప్క్తయసప్కమముగా జరిగేలచూుకొనవ్లెను.

బాయ ుంకర్డస తోమాటాల డి Primary Bread Earner (కుటుంబాన్ని పోషుంచే వ్య క్త ి) కు

జన్ రన్

అకుంట్సస తెరిపిుంచుటకు కృష చేయవ్లెను .

అనుంతరుం బీమా ష్ లయిసస రిజిసవర్డ కోసుం డేటా ఎుంటర్డ చేయవ్లయును .

ష్ లయిస రరిహారుం సతవ రముగాఅుందేలా కృష చేయవ్లెను. 

సభ్యయ ల వయస్సు సహజమర్ణం త్పమాదమువలన

మర్ణం/ పూరిి

అంగ వైకలయ ం

18 – 50 2,00,000 5,00,000

51 –70 0 3,00,000



WEA చేయవలసినకార్య త్కమములు.

YSR బీమానుందు శిక్షణపుందవ్లెను .

WEA రరిధిలోన్నవాలుంటీర్డస కు శిక్షణ ఇవ్వ వ్లయును .

Enrollment ప్రప్క్తయసప్కమముగాజరిగేలచూుకొనవ్లెను.

బాయ ుంకర్డస తోమాటాల డి Primary Bread Earner (కుటుంబాన్ని పోషుంచే

వ్య క్త ి) కు

జన్ రన్అకుంట్సస తెరిపిుంచుటకు కృషచేయవ్లెను .

అనుంతరుం బీమా ష్ లయిసస రిజిసవర్డ కోసుం డేటాఎుంటర్డ
చేయవ్లయును .

ష్ లయిస రరిహారుం సతవ రముగాఅుందేలా కృషచేయవ్లెను. 

త్ామ/వారుు వాలంటీర్చేయవలసినపనులు : 

YSR బీమాకారయ ప్కమముపై శిక్షణతీుకోవ్లెను.

వాలుంటీర్డ తనసాి ర్డ వఫోన్లో YSR బీమా mobile అపిలకటన్ install 
చేయవ్లెను. 

వాలుంటీర్డ YSR బీమామొబైలుఅపిలకటన్తో రైస్ కార్డ ్హోలర్్డ ఇుంటి

వ్ది ె వెళ్ళి వారి

యొకక రైస్ కార్డ/్ఆరర్డ కార్ు/బాయ ుంక్ఖాత్వలను verify చేయవ్లెను. 

కుటుంబసభ్యయ లుతోమాటాల డి “Primary Bread Earner” (కుటుంబాన్ని
పోషుంచేవ్య క్త ి) నుఎుంపిక చేయవ్లెను. 



బీమా 2020-21  త్ొరి ా నమోదుకార్య త్కమములో Primary Bread Earner
(కుటంబానిి పోషంచేవయ క్త ి ) గురింిచడం ఎలా ?

చాలాకుటుంబాలలో రైస్ కార్ులో Head of the House hold గామహిళలుఉనాి రు. కాన్న

ఇుంటిలో

సుంపాదిుంచే వ్య క్తగిా భర ిఉుంటనాి రు.  ఆకుటుంబుంలో భర ిను సుంపాదన రరుడుగా

(ప్ెడ్ ఏర్ని ర్డ గా )
ఉుంటాడు . భారయ గాన్న పిలలలు గాన్న లేదావ్ృదిులుఅయినతల్ల తుంప్డి గాన్ననామిన్నగా

ఉుంటారు.

కొన్ని కుటుంబాలలోభర ిచన్నపోయికొడుకుఫైకుటుంబుంఆధారరడిఉుంటుంది. కొడుకు
ప్ెడ్ ఏర్ని ర్డ గా

ఉుంటాడు. ఇకక డ అతన్నభారయ కాన్న ,పిలలలు గాన్న లేదాఆమెకాన్ననామిన్నగాఉుంటారు .

కొన్ని చోటల భర ిచన్నపోయిమహిళే కుటుంబాన్ని పోషసి్త ఉుంటుంది, ఇకక డ ఆమె
(కుటుంబాన్ని పోషుంచే

వ్య క్త ి) గా ఉుంటుంది పిలలలు గాన్నలేదా వ్ృదిులుఅయినకుటుంబ సభ్యయ లు కాన్ననామిన్న

గాఉుంటారు

అకక డకక డ భర ివికలాుంగుడుఅయితేభార్నయ సుంపాదిసి్త ఉుంటుంది. ఆకుటుంబుంలో
భార్నయ

(కుటుంబాన్ని పోషుంచే వ్య క్త ి) గాఉుంటుంది. పిలలలు గాన్న లేదాభష్ర ి గాన్ననామిన్నగా

ఉుంటారు.



కొని్న ఉమి డి కుటుంబాలలోఇదరిు లేదాముగుురుకూడాసుంపాదన రరులుఉుంటారు, 

వారిలో ఎవ్రిన్న

కుటుంబాని్న పోషుంచే వ్య క్త ి గా ఆ కుటుంబుం న్నర ణయిుంచుకుుంటేముంచిది. నామిన్నగా

కూడాఎవ్రు

ఉుండాలన్నవార్న న్నర ణయిుంచుకుుంటారు .

అరుదుగాకుటుంబుంలో ఒకక మహిళ గాన్న లేదా ఒకక డే ప్పరుషుడుగాన్నఉుంటాడువార్న

కుటుంబాని్న

పోషుంచే వ్య క్త ి గా ఉుంటారుకాన్న వీరిక్తనామిన్నగా legal heirఉుంటారు. 

ఒక కుటుంబుంలో భర ిమరియుభారయ ఇదరిుకూల్చేుకుుంటూఉనాి రు అుందులో

ఎవ్రుకుటుంబాన్ని

పోషుంచే వ్య క్త ి గా పెటావ ల్ అనేదివారికుటుంబుం న్నర ణయిుంచుకుుంటుంది . సహజుంగా భర ి

ఉుంటాడునామిన్న

గాలైఫ్పార వనర్డ గాన్న పిలలలు గాన్న ఉుంటారు.

సదరు (కుటుంబాని్న పోషుంచే వ్య క్త)ి తనక్త ఇటవమైనకుటుంబ సభ్యయ లను nominee గా
న్నయమిుంచుకోవ్లెను. 

Primary Bread Earner” (కుటుంబాని్న పోషుంచే వ్య క్త ి) వివ్రములునమోదుచేయవ్లెను. 



ఈ త్క్తంద ఇవవ బడిన వివర్ములురపప నిసరి ా నమోదుచేయవలయెను:
Name of the Bread Earner  
Gender 
Age
Rice Card Number/Aadhar
Address
Bank Account Number
IFSC Code
Bank Name
Branch Name


Nominee యొకవివర్ములుఈ త్క్తంద విధముానమోదుచేయవలెను:

Nominee name
Relationship 
Nominee Aadhar
Nominee SB A/c details (సాధారణఖాత్వ) 

Primary bread earner మరియు nominee యొకవివ్రములుడాటాఎుంప్టీ చేిన తరవాత, 

బయోమెప్టిక్

authentication వారి ఇరువురినుుండి తరు న్నసరి గా తీుకొనువ్లెను.

 YSR బీమామొబైలుఅపిలకటన్ నుందు Primary Bread Earnerతో Aadhar eKYCతరు న్నసరి గా
చేయిుంచవ్లెను. 

YSR మొబైలుఅపిలకటన్ లో నమోదుచేిన వివ్రములుతరు న్నసరిగా SAVE చేయవ్లెను. 

వాలుంటీర్డ SAVE చేిన అనుంతరుం ఆడాటాబీమా website కుచేరుతుంది
(www.bima.ap.gov.in)

http://www.bima.ap.gov.in/


నమోదుకార్య కర్ముపూరిిఅయినరర్వారవాలంటీర్చేయవలసిన పనులు:

Primary Bread Earner మరియు nominee యొకక వివ్రములు వాలుంటీర్డ కు

అుందిుంచబడును.

వాలుంటీర్డ సుంబుందిత Primary Bread Earner కు బాయ ుంక్ నుందు Jhandhan ఖాత్వ ను

తరన్నసరిగా తెరిపిుంచవ్లెను.

Primary Bread Earnerయొకక బీమా ప్ీమియుంమొతుిం ఆుంప్ర ప్రదేశ్ రాష్టటవ ప్రభ్యతవ ుం

చే (నోడల్/ Implementing ఏజెనీస ) డైరెక్ వ గా Primary Bread Earner కు సుంబుందిుంచిన

Jhandhanఖాత్వకుబదిలీచేయబడును.

బాయ ుంక్ దావ రా bread earner యొకక ప్ీమియుంమొతుిం సుంబుందిత insurance ఏజెనీస
లకు బదిలీచేయబడును.

Jhandhan ఖాత్వ నుుండి పుందిన ప్ీమియుం అనుంతరుం Insurance కుంపెనీలు పాలసీ

(number & bond)చేసిారు.

ఆుంప్ర ప్రదేశ్ ప్రభ్యతవ ుం “YSR బీమా” Identity Cards ను పాలసీదారునకు రుంపిణీ

చేుిుంది.

YSR బీమా అమలు తేదీ న్న రాష్టటవ ప్రభ్యతవ ుం ప్రకటిుిుంది, నాటి నుుండి రరకుం

అమలులోన్నక్త వ్ుిుంది.

YSR బీమా స్థ యియి్ త్పత్క్తయ : పాలసీదారు మర్ణంచిన రర్వార చేయవలసిన

పనులు

మరణిుంచిన తరవాత కుటుంబ సభ్యయ లు కానీ వాలుంటీర్డ కానీ పాలసీదారు

యొకక వివ్రాలు WEA/YSR Bima Facilitation Centers కు నమోదు కొరకు టోల్ ప్ీ నుంబర్డ

దావ రా తెల్యరరచాల్.



మర్ణనమోదు త్పత్క్తయరండుర్కాలు:

a) Village Secretariat b) YSR Bima Facilitation Centres ( జిలాల సమాఖ్య
కాల్సుంటర్డ)

a) Village Secretariat: మరణిుంచిన వ్య క్త ి యొకక వివ్రములు

ప్గామ/Ward వాలుంటీర్డ/కుటుంబ సభ్యయ లు/ఇతరులు ఎవ్రైనా

Village/Ward Secretariat లో ఉని WEA కు ఫోన్ దావ రా

తెల్యచేయవ్లెను, WEA డాటా ఎుంప్టీ చేి YSR Bima Facilitation
Centres ( జిలాల సమాఖ్య కాల్ సుంటర్డ) కు ష్ లయిస రిజిష్టస్తవటన్ కొరకు

రుంపిసిారు.

b) YSR Bima Facilitation Centres ( జిలాల సమాఖ్య కాల్ సుంటర్డ) :

మరణిుంచిన వ్య క్త ి యొకక వివ్రములు బీమా మిప్త/వాలుంటీర్డ/

కుటుంబ సభయ లు/ఇతరులు ఎవ్రైనా కాల్ సుంటర్డ కు టోల్ ప్ీ

నుంబర్డ కు ఫోన్ చేి మరణిుంచిన వ్య క్త ి యొకక సమాచారుం

అుందిసిారు. టెల్ఫోన్ ఆరర్నటర్డ వివ్రములు రాుకొన్న మరలా
కనఫ ర్ని టన్ కొరకు WEA/వాలుంటీర్డ/బీమా మిప్తల దావ రా కనఫ ర్డి

చేుకుని తరవాత ష్ లయిస రిజిష్టస్తవటన్ చేయడుం జరుగుతుంది.

Insurance కంపెనీ కు స్థ యియి్ వివర్ములు సమరిప ంచుటకు

కావలసినపత్రములు:

Claim Registrationఅయినతరావ త Claim IDవ్ుిుంది.

బీమామిప్త loginనుుండి ష్ లయిస IDదావ ర ష్ లయిస ఫారుండౌనోలడ్ చేి

ప్పిుంట్స తీుకోవాల్ వాటి పై నామిన మరియు సాక్షి సుంతకుం
తీుకోవాల్ .



సహజమర్ణముపందినవారుసమరిప ంచ వలసినపత్రములు

ష్ లయిసఫారుం. 

Enrollment రప్తుంబాయ ుంక్నుుండిపుందవ్లేను. 

ప్ీమియుం insurance కుంపెనీకుబదిలీఅయినటబాయ ుంక్ ష్స్తవటెి ుంట్స

పుందవ్లెను. 

బీమామిప్త న్నవేదిక (రిపోర్డ వ).

చన్నపోయినవ్య క్త ిఆధార్డ. 

నామినీఆధార్డ.

డెత్ సరి వఫికట్స.

నామినీస్తవిుంగ్బాయ ుంకుఅకుంట్స.( జన్ రన్ ఎకుంటరన్నక్తరాదు). 

మరియు నామినీడిత్ా ర్డ ్రసీదు.

త్పమాదమర్ణం స్థ యియి్ొర్కుఅవసర్ంఅయినపత్ాలు:

 సహజమరణమునకు తెల్యచేిన రప్త్వలకుఅదనుంగా

 ఎఫ్.ఐ.ఆర్డ. 

 శవ్ రుంచానామా

 శవ్ రరీక్ష న్నవేదిక/పోువమారవుం

పోల్స్ఫైనల్ రిపోర్డ వ (అనుమానాసు ద ప్రమాదాలలో).  

పోలీస్త్ఖ్వారు, వైదయ మరియుఆరోగ్య త్ఖ్వారుఈరప్త్వలనీి

ఆన్ లైన్లో రుంపిసిారు.





త్పమాదం వలన కలిగినఅంగవైకలయ ం స్థ యియిములకుఅవసర్ంఅయిన

పత్ాలు:

 ష్ లయిసదరఖాుి రప్తము (బీమామిప్త దగ్ ుర లభుంచును)

పాలసీదారున్న యొకక ఆధార్డ కార్ు

FIR – కుంప్ె లుంట్స లెటర్డ

హాసు టల్ డిత్ా ర్డ ్సమి రి

Hospital wounded certificate 

సదరుం సరి వఫిెట్స

CNS కవ సా నీర్డ (బీమామిప్త/కాల్సుంటర్డ వారుఇసిారు) 

పాలసీదారున్నఫోటో (అవ్యవాలుతొలగిుంచడుం జరిగిన తరువాత ) 

పాలసీదారున్న సుంతకుంతో డిత్ా ర్డ ్ఫారుం

పాలసీదారున్నబాయ ుంక్ అకుంట్సపాస్ప్పసకిుం జిరాక్స కాీ.



Documents అనిి పందినరర్వవ ర చేయవలసిన పని:

ష్ లయిసకుసుంబుంధిుంచిన రప్తములుఅన్ని కరెక్ వగా ఉనాి యాలేదాసరి

చూుకోవాల్ .

Documents అని్న సాక న్ చేివాటిన్న login దావ ర YSR BIMA website నుందు
upload చేయాల్

Upload తరావ త ష్ లయిసస అని్న కాల్సుంటర్డలోన్న కుంప్యయ టర్డ ఆరర్నటర్డ చెక్

చేి కరెక్ వగా ఉుంటె ష్ లయిసస న్న ఫారవ ర్డ ్చేసిారు. 

APM & కాల్సుంటర్డ అకుంటెుంట్స upload చేినడాకుయ మెుంట్స కరెక్ వగా ఉుందా

అన్నచెక్ చేి

website నుందు upload చేసిారు.

Upload అయిన documents ను website service provider వాటిన్నతీి సుంబుంధిత
ఇన్సస రెన్స కుంపెనీవారిక్త అుందిసిారు. 



కరెక్ వగా ఉని ష్ లయిసలుఇన్సస రెన్స వారుసటిల్చేష్సిారు. డాకుయ మెుంట్సస

కరెక్ వగా లేక పోయినఇుంకా ఇతర ఇనఫ ర్ని టన్ కావాల్స న requirements కోసుం
వెనక్తక రుంపిసిారు .

Not eligible అయితేపెరిి నేుంట్స గా రిజెక్ వచేసిారు. 

బీమా కార్య త్కమాలపై DRDA / YKP &జిలాయి సమాఖ్య లో జర్గవలసిన
కార్య త్కమములు :
1 . జిలాల సమాఖ్య కాల్ సుంటర్డను DPM (SS) మరియు APM (SS) claims తవ రగా

settle 
అయ్యయ లాచూుకోనవ్లివుుంటుంది .

2. ప్పాజెకువ డైరెక వర్డ గారుమరియుజిలాల సమాఖ్య అరయ క్షురాలుకాల్సుంటర్డ

ను రరయ వేక్షణ

చేయాల్. ప్యరిిబారయ త వ్హిుంచాల్. 

3. జిలాల కలెక వర్డ గారుఅరయ క్షతన జరిగే STAKEHOLDERS కోఆరిన్ేటన్ మీటిుంగ్ కు
ప్రతినల

PD - YKP గారు ఏరాు టల చేసిారు. 

స్థ యియి్మంజూరు అయినరర్వవ ర చేయవలసిన పనులు.

ష్ లయిసముంజూరుఅనుంతరుం గౌరవ్ముఖ్య ముంప్తివ్రుయ ల సుందేశుంను

సుంబుంధిత గౌరవ్

త్సన సభ్యయ లుదావ ర నామినీకుఅుందచేయవ్లెను. 

రరిహారుం పుందిన తరవాత వ్చిా నమొతుింను Income generating Program 
(IGP) క్త

తొడురడేలాస్తచనలుఅుందిుంచాల్. 



వై.యస్.ఆర్ ఆసరా థకం: 

గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి విజన్ : 
సవయం సహాయక సంఘ అకక చెల్లమమలు డుతునన ఆరిథక  ఇబ్బందుల్ను “ప్రజా 
సంకల్యాత్ర” లో  చూసి చలంచి పోయిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారి ఉజయల్ 
భవిషయత్ కోసం “వై.యస్.ఆర్ ఆసరా” థకాన్నన ఈ  ప్రభుత్వం యొకక ప్రధాన 
కారయక్రమమైన “నవరత్ననల్” లో చేరచడం జరిగినది. 
 

థకం ముఖ్యమైన ఉద్దదశం: 
ఈ థకం వల్ల మహిళా సాధికారత్ మరింత్ మెరుగుయి, గ్రామీణ మరియు ట్టణ 
ప్రంత్నల్లోన్న సవయం సహాయక సంఘాల్లోన్న పేద మహిళల్ యొకక ఆరిధక 
పురోగతికి దోహదడుతుంది. ఈ ప్రభుత్వం తీసుకొనన ఈ న్నరణయం ద్వవరా  అకక 
చెల్లమమలు ఆరిథకంగా అభివృధి చెంది  వారి కుటంబాలు  ఆనందంగా ఉంటాలానే 
ఉద్దదశం తో ఈ థకంను తీసుకొన్నరావడం జరిగినది. 
ఈ థకం క్రంద ఎవరు అరుులు : 

 వాణిజయ మరియు సహకార బాయంకుల్లో ఋణం తీసుకొన్న తేది   11.04.2019 
నాటికి అపు న్నల్వ ఉనన అన్నన మహిళా సవయం సహాయక సంఘాలు ఈ థకం 
లో అరుులు. 

 తేది 11.04.2019 నాటికి అకక చెల్లమమల్కు ఉనన పొదుపు సంఘాల్ బాయంకు 
రుణాల్ అపు న్నల్వ మొత్తం సొముమను 4 దఫాలుగా నేరుగా వారి సంఘం 
పొదపు ఖాత్న ల్కు జమ చేయడాన్నకి ఈ ప్రభుత్వం  న్నరణయం తీసుకోవడం 
జరిగింది.   



 వై.యస్.ఆర్ ఆసరా క్రంద 4 విడత్లుగా ఇవవబోవు మొత్నన్నన  వివిధ 
కార్పరేషన్ల ద్వవరా (యస్.సి,యస్.టి,బిసి,ఈబిసి,కాపు,మైనారిటీ,క్రసిటయన్) 
ఇవవడం జరుగుతుంది. 

ఈ థకం క్రంద అందించు మొత్తం : 
 

 ఈ థకం కింద రాష్ట్రంలోన్న  7,91,257 పొదుపు సంఘాలోల ఉనన 78,27,693 
మంది అకకచెల్లలమమల్కు తేది 11.04.2019 నాటికి వారి సంఘాల్లో ఉనన అపు 
న్నల్వ మొత్తం రూ.25,383.49  కోట్ల  నేరుగా నాలుగేళలలో అకకచెల్లమమల్ 
సంఘం పొదుపు ఖాత్నలోల జమచేయడం జరుగుతుంది.  

 మొదటి విడత్గా రూ.6,345.87 కోట్ల రూపాయల్ను నేరుగా సెప్టంబ్ర్ 11 వ 
తేది న  మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు అకకచెల్లమమల్ 
సంఘాల్ పొదుపు ఖాత్నల్కు జమ చేసే రోజు చరిత్రలో న్నలచిపోయే రోజు ఈ 
రోజు..... 


	(i) Rs. 5,00,000/- (Rupees five lakhs) Accidental Death and total disability relief for the age group of 18 to 50 years.
	(iii) Rs.2,00,000/- (Rupees Two lakh only) Natural Death relief under PMJJBY for the age group of 18 to 50 years.

