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ఉద్దేశ్యము : 

ఆంధ్రప్రద్దశ్ రాష్ట్రంలోని  45 నండి 60 సంవత్షరాల మధయ వయస్సష కలిగిన  ఎస్.సి., ఎస్.టి., 
బి.సి. మరియు మైనారిటీ మహిళల కుటంబాల పేదరికం, ఆరిిక వెనకబాట త్నానిి రూపు మాపి 
వారి యొకక కుటంబ జీవన ప్రమాణాలన మెరుగు రుచుకోనటకు చేయుత్నిస్తూ , వారికి  
స్ససిిరమైన జీవనోపాధులన ఏరాాటతో పాట, మార్కకటింగ్ సదుపాయాలు సమకూరచటమే ఈ 
ధకము యొకక ముఖ్య ఉద్దేశ్ము.   

లక్ష్యము: 

ఆంధ్రప్రద్దశ్ రాష్ట్రములోని స్సమారు 25 లక్ష్ల వెనకబడిన బడుగు బలహీన వరాాల మరియు 
మైనారిటి మహిళల ఆరిికాభివృద్దేతోపాట, స్ససిిర జీవనోపాధి  మరియు మహిళా సాధికారత్ 
సాధించడమే రాష్ట్ర ప్రభుత్ఴము యొకక లక్ష్యం. 

ధకము అమలు విధానము . 

వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ ధకము అమలుకు ప్రభుత్ఴము G.O. MS NO 636, తేద్ద 12.6.2020 న 
విడుదల చేయడము జరిగింద్ద. 

వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ ధకము అరఘత్లు  

క్ర.సంఖ్య విషయము ఉండవలసిన అరహతలు 

1 కుటంబము  భారయ,భరూ, పిలలలు, లబేి దారుల మీద ఆధారడిన కుటంబ సభుయలు  
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 వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ ధకము-లబిేదారుల ఎంపిక విధానము: 

 గ్రామ/వార్్ వాలంటీర్ దాఴరా అరసత్ కలిగిన మహిళన యాప్ దాఴరా సమాచార సేకరణ 
చేయడము జరిగింద్ద.  

 గ్రామ/వార్్ వాలంటీర్ దాఴరా సేకరించన సమాచారమున గ్రామ/వార్్ సంక్షేమ సెక్రటరీ 
మరొక సారి రిశీలించడము జరుగుతంద్ద. 

2 ఎవరికి వరిూస్సూంద్ద BC,SC,ST మరియు మైనారిటీ మహిళలకు 

3 వయస్సష 12.6.202౦ నాటికి 45 సంవత్షరాలు నండి 60 సంవత్షరాలు వయస్సష కలిగిన 
మహిళలకు  

4 కుటంబ ఆదాయము గ్రామీణ ప్రంతాలలోని మహిళల కుటంబానికి సంవత్షర ఆదాయము  
రూ.10000/-లోల, టటణ ప్రంతాలలోని మహిళలకు రూ.12000/-. లోల 
ఉండవలెన  

5 కుటంబానికి ఉండవలసిన భూమి త్డి భూమి 3 ఎకరాలు. మెటట భూమి 10 ఎకరాలు లేదా త్డి మరియు మెటట 
భూమి కలిపి 10 ఎకారాల లోల ఉండవలెన. 

6 మునిసిపాలిటి మునిసిపాలిటి ప్రంతాలలో ఇంటి సిలము కాని మరియు  కమరిశయల్ సిలము 
కాని 1000 Sq ఫీట్ సిలము కంటే మించరాదు.   

7 వాహనము నాలుగు చక్రాల సంత్ వాహనము ఉండరాదు ( టాక్సష, ట్రాకటర్ మరియు ఆటో 
వారికి వరిూంచదు). 

8 విదుయత్ నెల వారి కుటంబ విదుయత్ వినియోగము 300 యూనిట్ కంటే త్కుకవ 
వినియోగము కలిగి ఉండవలెన. 

9 ఉద్యయగము కుటంబములో ఎటవంటి ప్రభుత్ఴ ఉద్యయగమూ కాని లేక దవి విరమణ 
పించన పందుతనివారు అనరుసలు  

10 ఆదాయపు  ని కుటంబము సభుయలలో ఆదాయపు ని చెలిలంపు దారులు ఉండకూడదు. 



YSRచేయూత  Page 3 

 

 గ్రామ/వార్్ సంక్షేమ సెక్రటరీ సేకరించిన సమాచారమున బటిట సామాజిక త్నిఖీ కొరకు ప్రతి 
గ్రామ/వార్్ సచివాలయములో ప్రదరివంచడము జరిగింద్ద. 

 గ్రామ/వార్్ సంక్షేమ సెక్రటరీ దాఴరా తాతాకలిక అరసత్ కలిగిన లబిేదారుల సమాచారమున 
మండల అభివృద్ది అధికారికి మరియు మునిసిల్ కమీషనర్ వారికి ఆనెలలన్ లో ండము 
జరిగింద్ద . 

 మండల అభివృద్ది అధికారికి మరియు మునిసిల్ కమీషనర్ సామాజిక త్నిఖీ లో వచిచన 
పిరాయదులన మరొకసారి రిశీలించి త్న లాగిన్ నందు అపే్ట్ చేసి తద్ద లబిేదారుల 
జాబితాన త్యారు చేయడము జరిగింద్ద. 

 మండల అభివృద్ది అధికారికి మరియు మునిసిల్ కమీషనర్ తద్ద  వై.యస్.ఆర్ చేయూత్  
లబిేదారుల జాబితాన సంబంద్దత్ E.D కార్పారేషన్ (SC,ST,BC మరియు మైనారిటీ) వారికి 
సమరిాంచడము జరిగింద్ద. 

 E.D, SC,ST,BC మరియు మైనారిటీ కార్పారేషన్ వారు తద్ద  వై.యస్.ఆర్ చేయూత్  
లబిేదారుల జాబితాన సంబంద్దత్ జిలాల కలెకటర్ వారికి ంపించి వారి ఆమోదము పందడము 
జరుగింద్ద. 

 జిలాల కలెకటర్ వారి దాఴరా ఆమోదము పంద్దన లబిేదారుల జాబితాన CEO SERP 
కారాయలయానికి ఆనెలలన్ దాఴరా పందడము జరుగింద్ద. 

 CEO-SERP వారు కార్పారేషన్ వారిగా తద్ద లబిేదారుల జాబితా ప్రకారము నిధులన 
ప్రభుత్ఴము నండి సమకూరుచకొని CFMS కు లబిేదారుల జాబితాన ండము జరుగింద్ద.. 
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 గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ Y.S జగన్ మోహన్ ర్కడి్ గారి చేతల మీదుగా  తేద్ద.12.08.2020 న 
అకక,చెలెలమమల బాయంక్ అకంట్ కు  నిధులన జమ చేయడము జరిగింద్ద. 

 ఈ థకం దాఴరా ద్దశ్ంలో ఎకకడా లేని విధంగా బడుగు, బలహీన వరాాలు, మైనారీటలకు చెంద్దన 
దాదాపు 23 లక్ష్ల మంద్ద మహిళలకు 4 ఏళలలో రూ. 17250 కోటల లబిే చేకూరనంద్ద. మహిళలు 
జీవనోపాధి పంద్ద మారాాలపై ఈ సహాయానిి వినియోగించుకుంటే వారి సామరాియనిి 
పంచడంతో పాట మార్కకటింగ్ , సాంకేతికరమైన సహకారానిి అంద్దంచేలా ప్రభుత్ఴం 
చేయుత్నిస్సూంద్ద .  

 ప్రభుత్ఴం అంద్దస్సూని సహాయం దాఴరా మహిళలోల ఆరిిక స్ససిిరత్ , త్దాఴరా మహిళల ఆరిిక వయవసి 
ప్రగతికి తోడాాటనంద్దస్సూంద్ద.  

 వయవసాయం, శు పోషణ , చేనేత్, హసూకళలు, ఆహార ఉత్ాతూల త్యారీ , కిరాణా దుకాణాలు , 
చిరు వాయపారాలు , త్ద్దత్ర రంగాలలోల ఉని మహిళలకు బలమైన తోడాాట అంద్దంచడం తో 
పాట వారి జీవనోపాధి అవకాశాలు మరింత్ మెరుగుడననాియి.  

 ఈ ద్దశ్గా మహిళలకు అవసరమైన సాంకేతిక , మార్కకటింగ్ సహకారాలు అంద్దంచేలా ఇాటికే 
అమూల్, ఐటీసీ, హెచ్ యు ఎల్, పి&జీ మరియు రిలయన్ష లాంటి ప్రఖ్యయత్, ద్దగాజ  కంపనీలతో 
ప్రభుత్ఴం అవగాహనా ాందాలు కుదురుచకుంద్ద. ఈ కంనీలతోనే కాకుండా భవిషయతూలో 
మరికొనిి ప్రంచ ప్రఖ్యయత్ కలిగిన భహుళ కంనీలతో మహిళల వాయపార సామరాియనిి 
పంచుటకు ాందాలు చేస్సకోవడము జరుగుతంద్ద. 

 ఈ కంపనీల దాఴరా మహిళలకు సిిరమైన ఆదాయం కలిాంచేలా జీవనోపాధి కలగడంతో పాట 
గ్రామీణ మరియు టటణ సాియిలో కారయకలాపాలు పుంజుకొని అదనంగా దాదాపు 2.25 లక్ష్ల 
మంద్దకి ఉపాధి అవకాశాలు ఏరాడతాయి. 

 ఇందులోభాగంగా రిటైల్  రంగంలో దుకాణాలు నడుపుకుంటని వై.యస్.ఆర్.చేయూత్ థకం 
లబిిదారులైన మహిళలన గురిూంచి .హెచ్ యూల్, ఐటీసీ, పీ అండ  జీ కంపనీల  సేవలు కలిగిన 
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ప్రంతాలలో  ఉని వాయపారము చేసే మహిళలన  గురిూంచి అనసంధానము చేయడము 
జరుగుతంద్ద. 
భహుళ జాతి కంపినీల సహకారము (హెచ్ యూల్, ఐటీసీ, పీ అండ  జీ)  

 ఇనెఴంటరీ మేనేజ మెంట్, సాటకింగ్  మేనేజ మెంట్ లో వారికి శిక్ష్ణ ఇసాూరు.  
 భాగసాఴములైన కంపనీలు ఏం చేసాూయంటే...  
 మహిళకు చేయూత్నిచేచ కారయక్రమాలోల ఎంఒయూలు  (MOU) కుదురుచకుని కంపనీలు క్సలకంగా 

వయవహరిసాూయి. 
 లబిిదారులైన మహిళలు ఉని ప్రంతాలోల త్మ సేవల కలిగిన ప్రంతాలన గురిూసాూయి.   
  ఉత్ాతూల కొనగోలులో వారికి తోడాాట అంద్దసాూయి.  
 కిరణా వాయపారం చేసే వారికి శిక్ష్ణ ఇసాూయి. వారిలో వాయపార సామరాియనిి పంచుతాయి.  
 గురిూంచిన కలసటరలలో కారొారేట్  కారయక్రమాలతో స్ససిిర ఆదాయాలకు ప్రణాళికన అమలు చేసాూయి. 

మహిళా లబిేదారులన గురిూంచుట లో తీస్సకోవలసిన జాగ్రత్ూలు :  
 “వై.యెస్.ఆర్. చేయూత్” లబిేని ఉయోగించుకుని యూనిట్ పటటటానికి ఆసకిూ కలిగి ఉండాలి. 
 పైన తెలిపిన కంపనీలతో అనసంధానం చేస్సకుని వారి ఆధఴరయములో ఉత్ాతూలన త్యారు 

చేయటం లేదా   మార్కకటింగ్ చేస్సకోవటానికి ాందము చేస్సకోవలసి ఉంటంద్ద. 
 పాడి రిశ్రమ – పాల ఉత్ాతిూ యూనిటల పటటటానికి ఆసకిూ ఉనివారు. 
 గృహ మరియు ఆర్పగయమునకు (జనరల్ స్టటర్ , కిరాణా మరియు ఆహార) సంబంధమైన 

ఉత్ాతూలు త్యారీ యూనిటల పటటటానికి ఆసకిూ ఉనివారు. 
 కూరగాయలు, పూలు  మరియు ండల తోటలు పంకము నకు అవకాశ్ము మరియు ఆసకిూ 

వునివారు. 
 వయవసాయం మరియు అనబంధ కారయక్రమాలు. 
 వస్త్ర,  చేనేత్ మరియు చేతి వృతూలకు సంబంధించిన ఉత్ాతూలు 
 అగరుబతీూలు త్యారీ 
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 కోళళ పంకము మొదలైనవి. 
లబిేదారులు ఎంపిక చేస్సకుని యూనిట్ ప్రస్సూత్ము ఉనిద్ద అయితే దానిని అభివృద్ది 

చేస్సకోవటానికి లేదా నూత్నముగా ఏరాాట చేస్సకోవటానికి కాని రూ.75,000/- లు మంజూరు 
చేయబడతాయి. దానిలో క వంత రూ.18,750/-లు లబిేదారుని వాటా కాగా (వై.యెస్.ఆర్. 
చేయూత్ థకము దాఴరా వచిచన మొదటి విడత్ మొత్ూము) మిగిలిన 3 వంతలు రూ. 56,250/- 
లన  బాయంకు నండి ఋణము మంజూరు చేయబడుతంద్ద.  ఆ ఋణమున సభుయలు వారి 
ఆదాయమున బటిట  నెలవారీ వాయిదాలు నిరణయించుకుని అసలు మరియు వడ్డ్తో సహా 
బాయంకునకు చెలిలంచవలసి ఉంటంద్ద. 

ఆశన్ ఫార్మ నిండానికి స్తచనలు   (SOP) 

క్రమ 
సంఖ్య  

విషయము           వివరణ       భాద్యత  

1 వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ 
లబేిదారుల జీవనోపాధుల 

ఎంపిక త్రం 

YSR చేయూత్ లబేిదారుల జీవనోపాధుల 
ఎంపిక కొరకు  ఆశన్ త్యారు చేయుట 

SERP 

2 వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ 
లబేిదారుల జీవనోపాధుల 
ఎంపిక త్రం  ప్రంటింగ్ 

 

ప్రతి జిలలలో ఉని మండలాల వారిగా, YSR 
చేయూత్ లబేి దారులన బటిట సంఖ్యన బటిట 

ప్రంటింగ్ జిలాల సాియిలో చేస్సకోవాలి.ప్రంటింగ్ 
కొరకు స్సనాి వడ్డ్ కి ఇచిచన మారా దరవకాలన 

అమలు చేస్సకోవాలి   

DPM(LH) 

3 శిక్ష్ణ వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ పైన అవగాహన మరియు  
లబేిదారుల జీవనోపాధుల త్రమున ఎలా 

నింపాలి, 

DPM( LH) 

4 ంపిణి HCM లేఖ్ మరియు వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ 
లబేిదారుల జీవనోపాధుల ఎంపిక త్రం 

VOA,గ్రామ/వార్్ 
వాలంటీర్ 

5 అవగాహన గ్రామ సాియిలో వై.యస్.ఆర్ చేయూత్ పైన VOA,గ్రామ/వార్్ 
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వాలంటీర్ 
6 యాప్ యాప్ త్యారీ APCFSS 
7 లబేిదారుల యొకక 

జీవనోపాధుల త్రాల 
సేకరణ 

లబేిదారుల యొకక జీవనోపాధుల పైన 
అవగాహన్ కలిాంచి వారి యొకక సమమతి  

త్రాల సేకరణ 

VOA,గ్రామ/వార్్ 
వాలంటీర్ 

8 లబేిదారుల సమమతి త్రాలు 
భద్రరుచుట 

లబేిదారులు ఏ కారయక్రమాలన చేడుతనాిరు 
క్రోడ్డకరించుట 

గ్రామ/వార్్  సెక్రటరీ WEA 

9 సమాచారము నమోదు లబేి దారుల సమాచారానిి డేటా ఎంట్రి చేయుట గ్రామ/వార్్  సెక్రటరీ డిజిటల్ 
అసిసెటంట్ 

10 రయవేక్ష్ణ మండల సాియిలో కారయక్రమాల రయవేక్ష్ణ APM మరియు CC 
 

YSR చేయూత్ జీవనోపాదులు నమోదు కొరకు – కారాయచరణ ప్రణాళిక : 

 గౌ. ముఖ్యమంత్రి వారి లెటర్ మరియు జీవనోపాదుల ఎంపిక త్రము తీస్సకుని గ్రామసంఘం అసిసెటంట్(VOA)/టటణ 
ప్రంత్ రిస్టర్ష రషన్ (RP) మరియు గ్రామ/వారు్ వాలంటీరు “YSR చేయూత్” లబేిదారుల దగారికి వెళాళలి. 

 గౌ. ముఖ్యమంత్రిర వారి లెటర్ పూరిూగా లబేిదారులకు చద్దవి వినిపించిన త్రువాత్ లబేిదారుల నండి వారు ఏ రకమైన 
జీవనోపాదులు చేటిట, ఏ కంపనీల తో అనసంధానం చేస్సకుంటారు అనే విషయానిి వారి దగార అడిగి తెలుస్సకుని 
“ఎంపిక త్రము” నింపాలి. 

 “YSR చేయూత్” థకము దాఴరా వచిచన మొత్ూము వారు ఎంపిక చేస్సకుని జీవనోపాద్దకి సరిపోదు అనకుంటే 
అదనముగా రూ. 56,250/- లు బాయంకు నండి ఋణముగా మంజూరు చేయించటం జరుగుతంద్ద. 

 ఎంపిక త్రము తో పాట గౌ. ముఖ్యమంత్రి వారి లెటర్ లబేిదారునికి అంద్దనటలగా రసీదు తీస్సకుని, ఆయా రసీదులన 
మండల సమాఖ్య కారాయలయము నందు భద్రరచాలి. 

 ఎంపిక త్రమున గ్రామ/వారు్ సచివాలయము నందు ఉని వెలేేర్ మరియు విదయ కారయదరివ వారికి అందచేసి వాటిని 
గ్రామ/వారు్ సచివాలయలమునందు ఉని “డిజిటల్ అసిసెటంట్” వారికి ఇచిచ ఆనెలలన్ నందు నమోదు చేయించాలి. 

 ఏ ర్పజు, ఎనిి ఎంపిక త్రములు పూరిూ చేశారు అనే విషయమున గ్రామసంఘం అసిసెటంట్(VOA)/టటణ ప్రంత్ రిస్టర్ష 
రషన్ (RP) దాఴరా కలసటర్-కో-ఆర్ినేటర్(CC)/కమూయనిటీ ఆరానైజర్(CO) వారి దాఴరా సమాచారమున సేకరించి 
క్రోడ్డకరించి మండల/మునిసిల్ వారిగా, జిలాల వారీగా SPMU నకు ప్రతి ర్పజు ంపించ వలయున. 
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గ్రామసంఘం అసిసెటంట్(VOA)/టటణ ప్రంత్ రిస్టర్ష రషన్ (RP) మరియు గ్రామ/వారు్ వాలంటీరు శిక్ష్ణలో చెావలసిన 
వివరములు : 

“YSR చేయూత్”  మంజూరు అయిన మొత్ూము రూ. 18,750/- పటటబడిగా పటటకుని  ప్రస్సూత్ము వారి వదేనని  
జీవనోపాదులన అభివృది్ద  చేస్సకుంటూ మరియు నూత్నముగా యూనిటల ఏరాాట చేస్సకోవటానికి కావలసిన ఆరిిక 
సహాయమున బాయంకుల నండి మంజూరు చేయించుటకు అవకాశ్ము ఉనిద్ద. లబేిదారులు ఎంచుకుని జీవనోపాదులన అభివృది్ద 
చేయడానికి ప్రభుత్ఴము వివిధ బహుళ జాతి సంసిలతో ాందాలు చేస్సకునే ప్రయతాిలు జరుగుతనాియి. ఇాటి వరకూ ఈ 
క్రంద్ద సంసిలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్ఴము ాందం చేస్సకోవటం జరిగింద్ద. 

1. అమూల్, 2. ప్రోకటర్ &గాయంబల్, 3. హిందుసాిన్ యూని లీవర్ మరియు 4. ఐ.టి.సి కంపనీలు 
  కావున “వై.యెస్.ఆర్. చేయూత్” లబేిదారులు ఎవరైతే ఈ క్రంద తెలిపిన కంపనీల వారితో అనసంధానము చేస్సకుని  

యూనిటల ఏరాాట చేస్సకోవటానికి ఆసకిూ కలిగి ఉనాిర్ప వారిని గురిూంచి, వారి దగార నండి ఎంపిక త్రము 
లబేిదారుల నండి  సేకరించి ఆయా సమాచారమున గ్రామ/వారు్ సచివాలయము నందు ఉని వెలేేర్ మరియు విదయ 
కారయదరివ వారికి అందచేసి వాటిని గ్రామ/వారు్ సచివాలయలమునందు ఉని “డిజిటల్ అసిసెటంట్” వారికి ఇచిచ ఆనెలలన్ 
నందు నమోదు చేయించాలి. 

సచివాలయము వారికి  వారికి ఇచిచన మొబైల్ అపిలకేషన నందు నమోదు చేస్తూ ఆయా దరఖ్యస్సూలన మండల సమాఖ్య 
కారాయలయమునందు భద్రరచవలసి  ఉంటంద్ద. 

 “వై.యెస్.ఆర్. చేయూత్” లబిేని ఉయోగించుకుని యూనిట్ పటటటానికి ఆసకిూ కలిగి ఉండాలి. 
 పాడి శువులు  – అమూల్ సంసి  
  జనరల్ స్టటర్, కిరాణా మరియు సంబంధమైన ఉత్ాతూలు – ప్రోకటర్ అండ గాయంబల్ మరియు హెచ్.యు.ఎల్. 
 కూరగాయలు, పూలు  మరియు ండల తోటలు పంకము – రిలయనష  
 అగరుబతీూలు త్యారీ – ఐ.టి.సి. 
 గోర్రేలు, మేకలు  
 ఇత్రములు  

గమనిక  :  ఏ రకమైన జీవనోపాద్దని ఎంచుకోవాలి మరియు ఈ లబిేని ఏ విధంగా ఉయోగించుకోవాలి  అనేద్ద లబిేదారునికి      
పూరిూ సేఴఛ్చ ఉంటంద్ద. ఎంపిక త్రమున లబిేదారుని ఇషట పూరఴకముగానే నింపే విధముగా చూడాలి. 

 


