
 

స్లమ్ స్థా యి స్మాఖ్య (SLF) తీర్థాణం 

జిల్లా  పరేు:                  పట్ట ణం పేరు: ___________________ 

SLF పేరు:__________________________  సా్మ్/ఏరయిల : __________________ 

 
అజ ండా: 1. పస్ుపుకుంకుమ – 2 చెక్ ల్ పంపిణీ వివరాల్ను స్రవస్భ్యుల్కు తెలియచేయయట్ 

2. అరుు ల్ ైన స్భ్యుల్ జాబితాను పూరిిగా చదివి వినిపించుట్ 

3. అరుు ల్ ై జాబితాల్ో ల్ేని స్ంఘ స్భ్యుల్ వివరాల్ సేకరణ 

4. పస్ుపుకుంకుమ-2 దావరా స్ంఘలల్ బల్ోపేతం చేసిన గౌరవ మయఖ్ుమంత్రిగారికి  
కృతజఞతల్ు తెల్ుపుట్. 

5. రాబో వు 5 స్ంవతసరాల్ల్ో ఆSLF సాధించబో యే కారుకరమలల్ను చరిచంచి ఒక  
      విజన్ డాకుుమ ంట్ రూప ందించుట్. 

ఆంధ్పిదిేశ్ రాష్టట ర పట్ట ణ మహిళల్ స్మలగరా భివృదిి , స్ంక్షేమం, భ్విష్టతతి  నిరాాణమయ కొరకు పట్ట ణ 
పేదరిక నిరూాల్న స్ంస్థ (మ పాా) పని చేస్ుి నన విష్టయం విధితమే. పసి్ుి తమయ 20 ల్క్షల్ పట్ట ణ పేద 
కుట్ ంబాల్ను స్ంఘట్ితమయ చేసి అత్ర పెదద  మహిళా సాధికార స్ంస్థ ల్ల్ో ఒకట్ిగా మ పాా స్ంస్థ  పేరు 
గాంచినది. మహిళా శకిిని, స్మలనతావనిన మరియయ సాధికారతను పపించానికి తెలియజేసి మహిళల్పెై 
పజిల్ల్ో స్హానుభ్ూత్ర పెంచి తదావరా ఆంధ్ ి పదిేశ్ ల్ోని స్ంఘలల్ మరియయ స్మలఖ్ుల్ స్ుసిథ రాభివృదిి 
సాధించుట్కు గౌరవ మయఖ్ుమంత్రివరుుల్ు శ్రర నారా చందబిాబయ నాయయడు గారు  స్ంకలిపంచారు. 

అందుల్ో భాగంగా ఈ రోజు అనగా తే.25.01.2019 దీ.న గౌరవ మయఖ్ుమంత్రివరుుల్ు శ్రర నారా 
చందబిాబయ నాయయడు గారు విశాఖ్పట్నం, అమరావత్ర మరియయ కడపల్ల్ో మహిళా స్దస్ుసను ఏరాపట్  
చేసి “మహిళా సాధికారత “ అనే అంశంపెై పసి్ంగoల్ో 2014 స్ం.ల్ో మయఖ్ుమంత్రిగా పమిలణ సవవకారం చేసిన 
వ ంట్నే ఇచిచన మలట్ పకిారం పతి్ర స్ంఘ స్భ్యురాల్కు పస్ుపు కుంకుమ రూపంల్ో రూ.10,000/-ల్ు 
(అక్షరాల్ పది వేల్ రూపాయల్ు)చ ొపుపన నిధ్ుల్ు విడుదల్ చేసి మహిళ యొకక ఆరిికాభివృదిి  కొరకు కృషి 
చేసి మహిళ సాధికారత దిశల్ో, మరల్ ర ండవ పస్ుపు కుంకుమ రూపంల్ో పతి్ర స్ంఘ స్భ్యురాల్కు 
రూ.10,000/-ల్ు ఇస్ుి నానను అని గౌరవ మయఖ్ుమంత్రివరుుల్ు పకిట్ించారు. గౌరవ మయఖ్ుమంత్రి 
పకిట్ించిన విధ్ంగా, పతి్ర స్భ్యురాలికి రూ. 10,000/- (పస్ుపు కుంకుమ – 2(ఒకే సారి మూడు దఫాల్కు 
మూడు చెకుకల్ను స్ంఘ పేరుమీద ఇవవబడుతతంది.  చెకుక మొతిం స్ంఘంల్ోని అందరి స్భ్యుల్ స్ంఖ్ును 
బట్ిట  స్ంఘం పేరు పెై అకౌంట్ పేయా (Account Payee)చెకుకగా ఇవవబడుతతంది. మొదట్ి చెకున పిబవిరి 
న ల్ల్ో రూ.2500 ల్ు మలరిచ 8వ తేది న రూ.3500 ల్ు ఏపిిల్ న ల్ల్ో మిగిలిన రూ.4000 ఇసాి రు.  

 

గౌరవ మయఖ్ుమంత్రి పకిట్ించిన విధ్ంగా, మన SLFల్ో ఏ ఏ స్ంఘలల్కు ర ండవ పస్ుపు కుంకుమ 
కింద  పతి్ర స్ంఘ స్భ్యురాలికి రూ. 10,000/- (పస్ుపు కుంకుమ – 2( వచిచన వివరాల్ను చదివివినిపించాలి 
ఒకే సారి మూడు దఫాల్కు మూడు చెకుకల్ను స్ంఘ పేరుమీద ఇవవబడుతతంది.  చెకుక మొతిం 



స్ంఘంల్ోని అందరి స్భ్యుల్ స్ంఖ్ును బట్ిట  స్ంఘం పేరు పెై అకౌంట్ పేయా (Account Payee)చెకుకగా 
ఇవవబడుతతందనే విష్టయలల్ను SLF స్మలవేశంల్ో చదివి వారికీ తెలియజేయలలి. 
              ఈ మయఖ్ుమంత్రిగారు 1998 స్ం. నుండి మహిళల్ను అభివృదిి చేయయట్కు కొరకు స్వయం 
స్హాయక స్ంఘలల్ ఏరాపట్  ఒక ఉదుమంల్ల చేసి పతి్ర కుట్ ంబమయల్ో గల్  అరుు ల్ ైన మహిళల్ను 
స్ంఘలల్ల్ో చేరిపంచి ఆయల స్ంఘలల్కు మలచింగ్ గరా ంట్, రివాలివంగ్ ఫండ్ మరియయ కమూునిట్ీ ఇన వస్టట  
మ ంట్ ఫండ్  వంట్ి పేరాతో భారీగా నిధ్ుల్ు స్మకూరిచ మహిళా సాధికారతకు ఎనల్ేని కృషి చేస్ుి నానరు. 
అంతే కాకునాన స్ంఘలల్ు, స్మలఖ్ుల్ు బల్ోపేతం కొరకు రిసో ర్సస ఆరగ న ైజేష్టన్ ఫండ్ విడుదల్ చేసి 
మహిళల్ను సామలజికంగా మరియయ ఆరిికంగా అభివృదిి  దిశల్ో నడిపిస్ుి నానరు. 
 ఇంతే కాకుండా అస్ంఘట్ిత రంగ కారిాకుల్కు చందినన భీమల దావరా పతి్ర కుట్ ంబానికి దీమల 
కలిపంచి మలనసిక సెతి రాునిన ఇచిచన మహనీయయడు చందబిాబయ నాయయడు. NTR బరోసా దావరా పేద 
కుట్ ంబాల్కు చెందిన వృదుి ల్ు, వికల్లంగయల్ు, వితంతతవుల్ు, వ ంట్రి సవి లీ్ు మరియయ హిజాిల్ వంట్ి వారికి 
పించను రూ.200/-నుండి రూ.2,000/- ల్ు చేసిన ఘనత మలనుశ్రర మయఖ్ుమంత్రి చందబిాబయ నాయయడు 
గారికే దకుకతతంది. చందినన పెళా్ల కానుక పథకo దావరా పభి్యతవం పేదింట్ి ఆడపిలా్కు ఆరిిక స్హాయం 
చేయడం దావరా అండగా ఉండడమే కాక, బాల్ు వివాహాల్ు నిరూాలించేందుకు మరియయ వివాహం రిజిసేట రష్టన్  
చెయుడం దావరా వధ్ువుకి రక్షణ కలిపంచడం ''చందినన పెళా్ల కానుక'' మయఖ్ు ఉదేద శుం.  PMAY  NTR  నగర్స 
పధ్కం దావరా పేద పజిల్కు గూడు కలిపంచిన మహనీయయడు మన గౌరవ మయఖ్ుమంత్రి శ్రర నారా చందబిాబయ 
నాయయడు గారు. 
           మల SLF ల్ో మొతిం ......... స్ంఘలల్ు ఉనానయ, అల్లగే ............ఇంత స్ంఘ స్భ్ూుల్ం ఉనానం, 
మల స్ంఘ ఏరపడి .......... స్ంవతసరాల్ు అవుతతంది.. మల స్ంఘలనికి రూ........................... రివాలివంగ్ 
ఫండ్/ కమూునిట్ీ ఇన వస్టట  మ ంట్ ఫండ్, మొదట్ి దఫా పస్ుపు-కుంకుమ రూ.......................... ర ండవ 
దఫా పస్ుపు-కుంకుమ రూ..........................ల్ల్ో వచిచనది. అల్లగే వడడీ  రాయతీల్ు రూ. ............. 
వచిచనది మొతిం మల స్ంఘ దగగ ర రూ .................... ల్ు స్ంఘనిది ఉననది మరియయ మల స్ంఘం 
పసి్ుి తం ............... బాుంకు లింకేజికి అరుత ఉననది. కావున ఈ మొతిం పెట్ ట బడి పెట్ిట  పతి్ర స్భ్ూురాల్ు 
కూడ ఏదెైనా ఒక వాుపారo చేసి న ల్కురూ. 10000 నుండి 25000 ల్ు స్ంపాదించుకొంట్ాంమని తెల్ుపుచు  

మల SLF 5 స్ంవతసరాల్ విజన్ ను కూడ తమరికి తెల్ుపుచుననం. 
1. పట్ట ణంల్ోని పేద మహిళల్ందరినీ స్ంఘలల్ల్ోకి  చేరిపంచుట్ 

2. పతిీ పేద మహిళా కుట్ ంబానిన ల్క్షాధికారుల్ను చేయయట్/ కుట్ ంబానికి న ల్కు పదివేల్ పెైన 
ఆదాయం స్మకూరుచకునేల్ల చేయయట్కు  

3. పతిీ మహిళకు వారి ఉపాధ్ుల్ను/వాుపారాల్ను అభివృదిి  చేస్ుకొనుట్కు ఒకొకకకరికీ 50,000 ల్నుండ ి
ల్క్ష రూపాయల్ వరకు బాుంకుల్ దావరా ఋణస్దుపాయం కలిపంచుట్ 

4. జీవనోపాధ్ుల్ యూనిటా్ కల్పనదావరా స్వయం ఉపాధిని పోి తసహించి ఆదాయమలరాగ ల్ను 
పెంప ందించట్ం 



5. నిరుదయ ుగ యయవతీయయవకుల్కు వారికి ఆస్కిివునన రంగాల్ల్ో న ైపునాుభివుు దిి  కలిపంచి పతిీ ఒకకరికీ 
ఉపాధి/ఉదయ ుగ అవకాశాల్ను కలిపంచుట్. 

6. పతిీ మహిళను విధాువంతతల్ుగా తీరిచదిదుద ట్. 

7. పులివ ందుల్ మయనిసిపాలిట్ిల్ోని అనిన కుట్ ంబాల్ను డిజిట్ల్ లిట్రసవ కుట్ ంబాల్ుగా తీరిచదిదుద ట్. 

8. అనిన వారుీ ల్ల్ో సాధికారమితలి్ు, MECCల్ు, SLF RPల్ు, భీమల మితాిల్ు, ఆరోగు మితాిల్ు 
మరియయ ఎడుుకేష్టన్ మితాిల్తో స్ంఘలల్ను, స్మలఖ్ుల్ను, స్బ్-కమిట్ీల్ను బల్ోపేతం చేసి 
కుట్ ంబ వికాస్ం మరియయ సామలజిక వికాస్ం కొరకు పనిచేయయట్. 

9. ఆరోగు పులివ ందుల్గా తీరిచదిదుి ట్. 

10. రకిహీనత మరియయ పౌషిట కాహార ల్ోపమయ ల్ేని మయనిసిపాలిట్ీగా తీరిచదిదుి ట్. 

11. అనిన కుట్ ంబాల్కు చందనిన భీమల దావరా సామలజిక భ్దతి కలిపంచుట్. 

12. వీధి వికరయదారుల్ందరికీ కు గయరిింపు కారుీ ల్ు ఇచిచ వారిని కరమబదీద కరించుట్ మరియయ వారి 
వాుపారాభివృదిి  కొరకు బాుంకుల్నుండి ఋణస్దుపాయమయను కలిపంచుట్. 

13. నిస్సహాయయల్ు, నిరాాగయుల్కు పతిేుక వస్తతల్ కల్పనదావరా నిస్సహాయయల్ు ల్ేని పట్ట ణమయగా 
తీరిచదిదుి ట్.    

స్ం, స్ం
ఘ-
స్ం
ఖ్ు 

స్భ్ూు
ల్ 
స్ంఖ్ు 

పసి్ుి తo 
న ల్కు 
రూ.1000
0 
ఆదాయం 
ప ందే 
వారు 

పసి్ుి తo 
న ల్కు 
రూ.20000 
ల్పెైన 
ఆదాయం 
ప ందే వారు 

 స్భ్ూుల్   విదాురుతల్ు ఆరోగు 
వివరాల్ు 

ఇ
త
రా
ల్ు 

0-5 

చదువుకొ

నన వారి 

స్ంఖ్ు 

5-10 

చదువుకొనన 

వారి స్ంఖ్ు 

10 వ 

తరగత్ర 

పెైన 

చదువుకొ

నన వారి 

స్ంఖ్ు 

2019-20          

2020-21          

2021-22          

2022-23          

2023-24          

 
 



పెైన పేరొకనన పధ్కాల్ు చాల్వంట్ూ మహిళల్కి మరింత ఆస్రా పభి్యతవ పరంగా అదించాల్ని 
స్ంకలిపంచి నేడు అనగా తే.25.01.2019 దీ.న విశాఖ్పట్నం , అమరావత్ర మరియయ కడపల్ల్ో పకిట్న 
చేయబో తతనన మనస్ునన మయఖ్ుమంత్రి చందబిాబయ నాయయడు గారికి మన 
_________________________________ సా్మ్ స్మలఖ్ు పరిధిల్ో గల్ _____ స్ంఘలల్ు 
__________ మంది స్భ్యుల్ు అందరితో ఉమాడిగా ధ్నువాదాల్ు తెలియజేస్తి   మీతోనే మేమయంట్ామని 
ఏకగీరవంగా తీరాానించడమ ైనది. 
 
 


