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1.  సమ�ఖయ్ �ా్థ �ల� సబ్ క�ట� �్ార ��నయ్త 

 
• పట్టణ ఇం���ా �ా� ం� పథం ���ంద పట్టణ�లల� వ�నన్ �ర���ద క�ట�ంబ�లల�� మ��ళలంద��� 

సంఘట�త పర�  ��ధ �ా్థ �లల� స్వయం స�యక సంఘల�, స్లమ్ సమ�ఖయ్ల� మ��య� పట్టణ 

సమ�ఖయ్ల�  ఏ�ాప్ట� ��ే ి�ాట�� స్వయం ప్ర�ప�త్  గ���న సంస్థల��ా తయ�ర���ే�ి�ను చు��న్మ�. 

• �ట� ��్వ�ా సభ�య్లక� �ావల�ిన ఆ��్థక, ఆ��్థ��తర అవస�ాలను సమర్థవంతం�ా �ర్వ��ంచు��నుటక� 

��ధ ర�ాల �కష్ణ� �ారయ్క�మమ�ల� �ర్వ��ంచు చు��న్మ�. 

• స్లమ్ సమ�ఖయ్ల ��్వ�ా స్వయం స�యక సంఘ�లక� అవసర���న ��వల�, సదు�ాయమ�ల ఏ�ాప్ట� 

�యంత్రణ �ేయవల�ని �్ార ��నయ్త వ�ం��. స్లమ్ సమ�ఖయ్లల� మ�సభ, �ారయ్��ా్వహక వరగ్మ�, 

ప�����ార�ల వయ్వస్థ వ�నన్పప్ట���, ప్ర�ేయ్కమ��ా సంఘ�ల ��ణయ్త , సంఘ�ల ఆ��ధ్క, �ామ��క 

అవస�ాల� అం��ంచుటల� ప్ర�యే్��ం� క�ట�ల� ఏ�ాప్ట� ��ే�ి�� �ర్వ��ంచ వల�ి య�నన్��. 

• కనుక �� ౖ అం�ాలను దృ�ి్టల� వ�ంచు��� సమ�ఖయ్ ఈ.�.ి సభ�య్ల�� సమ�ఖయ్ ఏ�ాప్ట� �ే��ి�నన్ 

క�ట�లను సబ్ క�ట�ల� �ా వయ్వహ��ం��ల� అల��� సమ�ఖయ్ ల� సబ్ క�ట�ల ఏ�ాప్ట�, �ధుల�, 

బ�ధయ్తల��ౖ ప���త్ అవ�ాహన సబ్ క�ట�లక� ఇ�ా్వల� ప్రణ��క తయ�ర� �యేడం జ����ం��. 

 

2. �ామ��క భద్రత సబ్ క�ట� �్ార ��నయ్త 

• �ామ��కమ��ా, ఆ��ధ్కమ��ా ��నుకబ��న ��ద ,�ర���ద క�ట�ంబ�లక� �ామ��క భద్రత క�ప్ంచుట 

��రక�  పట్టణ ��ద��క �ర�్మలన సంస్థ  (���ా్మ) ల� ప్ర�ేయ్కమ��ా ఏ�ాప్ట� �యేబ��న ���గ�� 

�ామ��క భద్రత . పట్టణ ��ద��క �ర�్మలన సంస్థ   (���ా్మ) స్వయం స�యక సంఘమ�లల� ��ే�న  

సభ�య్లక� , �� దుప� మ��య� పరప� సదు�ాయమ�ల వలన �ా�� �వ���ాదుల ��ర�గ�దలక� 

�ావల�ని ��ట�్ట బ�� అందటమ� �ా�� అవస�ాల� �రటమ� జర�గ�త�నన్��.  

• �ా� సంఘ సభ�య్ల� ,ల��� క�ట�ంబ సభ�య్ల�  మరణ�ం�న�� సంఘ�ల�/సంస్థల ��్వ�ా �ార� �� ం�ే 

�� దుప� మ��య� పరప� �ారయ్క�మమ�లవలన జ����న ��ల��� ఆటంకమ� ఏరప్డ�త�ం��. ఆ 

క�ట�ంబం మ�్ళ ��ద��కం వలయంల� �క�్క��క�ం�� ,�ా�� క�ట�ంబ���� రకష్ణ , భద్రత 

క�ప్ంచడం,�ా���� ఆ��్థకం�ా  ప���త్ భద్రత క���న �వ���న్ అం��ంచడం ��రక� సూకష్్మ �మ� 

�ారయ్క�మమ�ల అమల� ఎం�� అవసరమ� 

•  ప్రభ�త్వమ� సంఘ�లల� ��ే�న సభ�య్ల� ,ల��� క�ట�ంబ సభ�య్లక� భద్రత క�ప్ంచవల�ని 

అవసరమ�ను గ���త్ం� �ామ��క  భద్రత ���గమ� ��్వ�ా పల� రకమ�ల సూకష్్మ �మ� పథకమ�లను 



సంఘ�ల ��్వ�ా మ��య� సంస్థల ��్వ�ా సభ�య్లక� అం��ంచుటక� �ావల�ని స�య సహ�ారమ�ల� 

అం��ంచడమ� జర�గ�త�నన్��. 

• సూకష్్మ �మ� పథకమ�ల� అమల�ల� , ల�ద్��ర�లక� మం� ��ణయ్���న ��వల� అం����త్  తపప్ , స్వయం 

స�యక సంఘ�లక� మ��య� సమ�ఖయ్లక� �ారయ్క�మ�ల పట్ల  నమ్మకం, ఇష్టం కలగదు . ��ణయ్���న 

��వల� క�ప్ంచటంల�ను , �ారయ్క�మ�లపట్ల  అవ�ాహన క�ప్ంచటంల�ను సమ�ఖయ్ల� ,స్వయం స�యక 

సంఘ�ల�  చుర����న �ాత్ర �� �ిం���స్న అవసరం ఎం�� ఉం�� 

• భ�షయ్త్ ల� సమ�ఖయ్ల� స్వయం�ా �ా� ఇతర �మ� సంస్థల�� ఒపప్ందమ� ��ేి��� అమల� �యే� 

�ధమ��ా �ామరధ్�మ�లను ��ం�  సభ�య్లక� ��ణయ్త�� క���న సత్వర ��వలను అం��ంచడ�� ప్ర��న 

లకష్య్ం.  

• �మ� �ారయ్క�మమ�లను స్వయం స�యక సభ�య్ల� తమక� ��మ� పట�ష్టమ��ా, సమరద్వంతమ��ా 

�ర్వ��ంచు��నుటక� స్లమ్ సమ�ఖయ్  �ా్థ �ల�  �మ� సబ్ క�ట� �   ఏ�ాప్ట� �సేు��� �మ� �త్ర 

��్వ�ా త��న �కష్ణల� ఇ�్చ బల���తమ� �ేయవల�ని ��దయ్త ���ా్మ ��ౖ య�నన్��. �మ�  సబ్ 

క�ట�ల� ఈ���ం�� �ె��ని మ�ఖయ్���న  �ధుల� ��దయ్తలను �పేడ���ర�. 

• �ాల�ి ��ర� మరణ�ం�న  గంట ల�ప� �ాల్ ��ంటర్ క� �� న్ �ేయ�� . 

• 15 ���ల ల�ప� మరణ సమ���రం అం��న �ాట��� మ�త్ర�� తకష్ణ స�యమ��ా 5000/- ర��ాయల� 

అం��ంచబడ�ను . 

• �ారం ���ల ల�ప� ��్ల�ం దరఖ�సుత్  ను �ాల్ ��ంటర్ క� అం��ం��� , 30 ���ల� ��ట�న�� ��్ల�ం �ారం 

�ీ్వక��ంచ బడదు .  

• ఆన్ ల�ౖన్ ��కరయ్ం కల బ�య్ంక� ల� ���� ��ర బ�య్ంక� ఖ��� �్ార రం�ం���. 

• ��ట�� ఆ�డి�ట్ , �ారసత్వం దృ�కరణ , ల�య్బ్ ���� ర్్ట, ��నౖల్ ���� ర్్ట  త��తర ప��్ర ల� ���� 

స్వయమ��ా ��క��ం��� .   

• �ా్కలర్ �పి్  ��రక� స�ాలమ�ల� దరఖ�సుత్  �ేసు���ా�  

• ప్ర� సంవతస్రం �మ�  ను ��నుయ్వల్ �సేు���ా�  

• �ల�్ల  సమ�ఖయ్క� �ి్ర�యం / ���గర�సుమ� స�ాలమ�ల� ��ె్లం���  

• ���� మ�ర�ప్ల� ఉనన్�� �ాల్ ��ంటర్ క� ��ెయ జ�య��  

• �ంిచన్  క� అర్హత �� ం��� ే ��ప్షల్ ఆ�ీసర్ దృ�కరణ �� ం��� . 

�మ�  సబ్ క�ట� ఎం�ిక  

 అర్హతల�: 

• ప్ర� స్లమ్  సమ�ఖయ్ల� ఇ. �ి. ల��� ఓ. � సభ�య్ల నుం�� ఇదద్ర� ల��� మ�గ�గ్ ర� సభ�య్ల�� స్లమ్  

సమ�ఖయ్ సబ్ క�ట� ఏ�ాప్ట� �ేయ��. 



• ఒక సంవతస్రం సంఘంల� సభ�య్�ా��ా చుర����న అనుభవం క��� ఉం��� మ��య� అ� ేస్లమ్  �� 

�ంె��న సభ�య్�ాల� మ��య� ��ా��త అ� ఉం���. 

• స్లమ్  సమ�ఖయ్ సబ్ క�ట� సభ�య్ల� �ా�� స్లమ్ ల� జ���� ��్ల�ం ప���ా్క�ా��� సంబం��ం�న 

ధరఖ�సుత్ లల�� తప�ప్, ఒప�ప్లను ప����ంచ����� �ార� క�సం 10వ తరగ� వరక� చదువ���� 

ఉం���. 

�బంధనల�: 

• స్లమ్  సమ�ఖయ్ల�� ఇతర సబ్ క�ట�ల� ఉండ�ాదు �ి.ఆర్.�ీ.�ా �ా� ఇతరమ��ా �ా� ప���ే� �ా��� 

ఉండక�డదు. 

• ఆ స్లమ్  ల� గల అ�న్ సంఘ�ల�� మం� ��న్హ ��వం క��� ఉం���. 

• స్లమ్  సమ�ఖయ్ �� ఎప�ప్డ� అందుబ�ట�ల� ఉం�ే �ా��� ఉం��� 

• ఒక సంవతస్రం �ాట� ప��యే�టక� �ిదద్ం�ా ఉం���. ����� �ాను వయ్��త్గత సమ్మతం మ��య� సంఘం 

��ా్మ���న్ సమ��ప్ం���. 

 

3. �మ� సబ్ క�ట�  �ధుల� – బ�ధయ్తల�: 

�మ� నందు న�దు మ��య� ��నుయ్వల్స్: 

• స్లమ్  సమ�ఖయ్ ఆర్.�.�. �ట�ంగ్ ల� ఇనూస్��న్స్ ల� ఒక ఎజ�ం�� �ా ��ట�్ట  ఇనూస్��న్స్ గ���ం� ప్ర� ��ల 

చర్చ జ���� �ధం�ా చూడటం. 

• స్లమ్ ల� జ���� �వధ �మ� �ారయ్క�మ న�దు, ��నుయ్వల్ ల� ప���త్ అవ�ాహన క��� �నన్ సంఘ�ల  

సభ�య్లక� అవ�ాహన క�ప్ం���.  

• ప్ర� �నన్ సంఘంల� ఒక చుర����న సభ�య్�ా�� గ���త్ం� ఆ సభ�య్�ా�� ఆ సంఘం �మ� ప్ర�����ా 

�య�ం� తగ� �కష్ణల�, అవ�ాహన ఏరప్రచుట. 

•  ��లల� క�సం 4 �నన్ సంఘ�లను సంద��్శం� �నన్ సంఘ�ల సమ���శంల� ఇనూస్��న్స్ ను �ా�� 

ప్ర�యె్క అజ�ం���ా ��ట�్ట ��� ఇనూస్��న్స్ గ���ం� ఆ సంఘంల� ఉనన్ సభ�య్లంద���� అవ�ాహన 

క�ప్ంచడం. 

•   అర్హత క���న సంఘ సభ�య్లంద���� �మ� యందు న�దు ��ేం���. ప్ర� సంవతస్రం �ాల�ీ 

��ర�లను ��నుయ్వల్ �యే�� . ��తత్  �ా��� న�దు �యే�� . 



•  �ాల� ి��ర�ల �మ� �ి్ర�యం మ��య� ���ా ర�సుం స�ాలమ�ల� స్లమ్  సమ�ఖయ్ క�   �ె�్లం�ే 

�ధమ��ా చూ���. 

•  న�దుల� �ా� ��నుయ్వల్ �ా� ��్ల�ం సమరప్ణల� �ా� ఎల�ంట� అవక తవకల� జర�గ క�ం�� 

చూ��� . 

�ా్కలర్ �పి్: 

• �ా్కలర్ �పి్ క� అర�్హ  ల�ౖన �లి్లల �క్క �వరమ�లను స�ాలమ�ల� ��క��ం� దరఖ�సుత్ ల� ప���ం� 

సంబం��త �.ిఒ క� ఇ�ా్వ�. 

• �ా్కలర్ �పి్ క� అర�్హ  ల�ౖన �లి్లల �క్క /త�్ల/తం��్ర �క్క బ�య్ంక్ ఖ��� �వరమ�లను ��క��ం� 

ఇ�ా్వ�. 

• �రస్క��ంప బ��న దరఖ�సుత్ ల ను ప����ం�  తగ� సమ���రమ�ను ��క��ం� ఇ�ా్వ� . 

• �ా్కలర్ �పి్ �తత్ం స�ాలమ�ల� పం�ణి� ��ేి అ��్వట�న్స్ సమ��ప్ం��� .  

 

సత్వర ��్ల�మ్ ప���ా్కరమ� 

• స్లమ్  సమ�ఖయ్ ప����ల� పథ�ాల �ా���ా న�దు ���స్టర�, ��్ల�ం ప���ా్కర మ��య� ఇం�ాక్్ట  ���స్టర�్ల  

�ర్వ��ం���. 

• స్లమ్ ల� ఎవ����� �ాల��ి�ర�డ� మరణ�ం�న ��ంట�� (1 గంటల�ప�) �ాల్ ��ంటర�క� సమ���రం 

అం��ం�ే బ�ధయ్త.  

• �ాల�ీ బ�ండ్ అందుబ�ట�ల� ల�క���న్ �ాల�ీ��ర�ల �వ�ాల� ��ెయ జ���త్  �ాల్ ��ంటర్ ల� �ాల� ీ

�వ�ాల� స�� �� �� ేమరణ సమ���రం న�దు అవ�త�ం��. �ావ�న �ాల�ి��ర� మరణ�ం�న ��ంట�� 

�ాల్ ��ంటర్ క� �� న్ వ�్ేచల� చూ���.   

• మరణం జ����న 12 గంటలల�ప� తకష్ణ స�యం ���ంద ర�.5000/- �మ� �త్ర అం��ం�న�� ల���� 

చూడడం. 

• �మ� �త్ర  ����్క�క స�యం అం��ంచ����� వ�్చనప�ప్డ� �ా���� స�య సహ�ా�ాల� 

అం��ంచడం. 

• మరణం జ����న ��ంట�� మరణ ధృ�కరణ పత్రం అం�ే�ధం�ా మ��య� అ�ే ���న ��క�ట�� �ే 

ఇ�పి్ం�లే� చూడడం. 

• మరణ�ం�న క�ట�ంబం ��ల�క� �లి్లల �క్క బ���గ�ల� గ���ం� ప����ంచడం అ��ేధం�ా ఒక 

సంవతస్రం �ాట� ఆ క�ట�ంబం �క్క ప���ి్థ�� ప����ంచుట. ���నర్ �షయంల� సంరకష్క�� �ాత్రను 

��ెయజ�� ిప����ంచుట. 

•  మరణ�ం�న �ాల�ీ ��ర� క�ట�ంబమ�ల� �ావల�ని ఇతర స�య�ల� ఏ����� ఉ��న్య� అ� 

గమ�ం�  �ా���� అం�ేల� చూ���. త��్వ�ా �ా���� భ�షయ్త�త్  పట్ల  మ��ంత నమ్మకం ��ం�� ందుత�ం�� .  



• దురదృష్టవ�ాత�త్   ఆ సంఘంల� ఎవ�����ౖ� ఆపద క���నప�ప్డ� ఆ సంఘం �ార� �ాల్ ��ంటర్ ను ఎల� 

సంప్ర��ం��ల� �ాల్ ��ంటర్ ��ంబర��� స� �ా���� �ె�యపరచడం.  

• మరణ దృ�కరణ పత్రమ� మ��య� ���� ఖ��� ఏ�ాప్ట�ల� ఇబ్బందుల� ఉంట� ప��ష్క��ం���  

• తకష్ణ స�యం �� ందుటక� ���� � అందు బ�ట�ల� ఉం��� . 

• ���� ఖ���ల� ప���త్ ప���ా్కరం జమ అ�న�� ల���� �����ం��� . 

�ాల్ ��ంటర్ ��ంబర్:  

• �ల�ను బట�్ట  ఆ సంఘ సభ�య్ల అంద�� వయ్��త్గత �ాస్ ప�సత్�ాల ��ౖన �ా్ట ంప్ ��్వ�ా �ా� ల�క ��నున్�� 

�ా� �ాల్ ��ంటర్ �ర���మ�, �� న్ ��ంబర� న�దు ��ేి �ా�ా�.  

• �ాల్ ��ంటర్  నంబర్ ను �సత్ ృతమ��ా ప్ర��రం �ేయ��.ప్ర� సభ�య్�ా��� �ాల్ ��ంటర్ నంబర్ 

గ���్చ �ె�య జ�య�� . 

4. �మ� �� దుప�ల� 

• �మ� సబ్ క�ట� సభ�య్ల� �ా��రణ �� దుప�ల�� �ాట� �మ� �� దుప� గ���ం� అవ�ాహన �నన్ 

సంఘ�లల� క�ప్ం���. 

• �మ� �� దుప�ల� ��ేి��వడం మ�ల�న న�దు/��నుయ్వల్ సమయంల� ఒ���ా�� ��దద్  �తత్ం ల� 

�మ� ��సం డబ�్బ ���్చం���స్న అవసరం వ�ండదు. 

• ప్ర� ��ల� �మ� �� దుప� �యేడం మ�ల�న �మ� �ారయ్క�మ�ల �్ార మ�ఖయ్త �� �ాట� ఎవ��వర� �మ� 

ల� వ�నన్�� సభ�య్లంద���� �లె�సుత్ ం��. త��్వ�ా ��్ల�మ్ ప��ష్క��ంచడం ల� మ�రగ్ం సుగమం 

అవ�త�ం��. 

• �మ� �� దుప� వలన వంద �ాతం ��నుయ్వల్ సులభతరం �ా స�ాలమ�ల�జర�గ�త�ం��. 

• అభయహసత్ం ల� వ���న్ �ార� ��లక�  365 ర��ాయల� మ��య� జన�� �మ� �జన ల� వ���న్ 

�ార� ��లక� 10 ర��ాయల� �మ� �� దుప�ల ���ంద జమ �ేయ��. 

• ఒకట��ా�� అభయహసత్ం ���ంద 5,500 ర��ాయల� �ీ్ర�యం �ా �ె�్లం�న �ార� �మ� �� దుప� 

�యేవల�ని అవసరం ల�దు. �ర� సంవతస్�ా��� 20 ర��ాయల� ���ార�సుం మ�త్ర�� ��ె్లంచవల�ి 

వ�ంట�ం��. 

• �నన్ సంఘ�లల� �ే��ి�నన్  �మ� �� దుప� ను సమ�ఖయ్ ల� జమ �ేయ��. 

• సమ�ఖయ్ �ా్థ � ల� ప�సత్�ాలల� �మ� �� దుప� �వరమ�లను సంఘ�ల �ా���ా తపప్�స���ా 

�్ార సు���ా�. 

 

 

 

 

 



5. అభయహసత్ం మ��య� జన�� �మ� �జన 

అభయహసత్ం: 

అర్హతల� 

• ఈ పథకం ల� �రే�టక� స్వయం స�యక సంఘ సభ�య్ల� మ�త్ర�� అర�్హ ల� . 

• �లె్ల  ��షన్ �ార్్డ క��� ఉం���  

• 18 నుం�� 50 సంవతస్రమ�ల ల�ప� వయసుస్ క��� ఉం���. 

�బందనల� 

• ప్ర� సంవతస్రం ర�.365  �ాట�ధనం మ��య� ర�.20 ���ార�సుం  ��ె్లం���. 

• ఒకట��ా��  ��త �ాల �ీ్ర�యం ���ంద 5,500 ర��ాయల� ��ె్లం�న ��డల ప్ర� సంవతస్రం 

���ార�సుం ర�.20 మ�త్ర�� �ె�్లంచ వల� ివ�ంట�ం��. 

• వర�స�ా 3 సంవతస్రమ�ల� �ాట�ధనం ��ె్లంచక �� �ే ఆ�� సభయ్త్వం రదుద్  అవ�త�ం��. 

• �ాట� ధనం ��ె్లంచ� సంవతస్రం సభ�య్�ా��� జన�� �మ� �జన ప్ర�జ��ల� వ��త్ంచవ� . 

• క�స ��నష్న్ ర�. 500 �� ం��లంట� క�సం 10 సంవతస్రమ�ల� �ాట�ధనం ��ె్లం���.  వయసుస్ 60 

సంవతస్రమ�ల� ��ట�� .  

• సభ�య్�ాల� మరణ�ం�న తర��ాత �ా��  ఖ���ల� అపప్ట�వరక� జమ అ�న �తత్ం �ారప్స్  ������  

ఇవ్వబడ�త�ం�� మ��య� �మ� వ��త్సుత్ ం��. 

• ��నష్న్ �సుక�ంట�నన్ �ార� మరణ�ం�న ��డల �తత్ం �ారప్స్  ������  ఇవ్వబడ�త�ం��. �మ� 

వ��త్ంచదు.  

•  ��నుయ్వల్ సమయమ�ల�  ���� మ�ర�ప్ల�నన్�� �ేసు��నవచు్చను. 

ప్ర�జనమ�ల�: 

• ��నష్న్: 60 సంవతస్రమ�ల� ��ట�న తర��ాత మ�సమ� నుం�� �ార� అభయహసత్ం పథకం ల� ��ే�న 

�ాల��న్ బట�్ట  ప్ర� ��ల క�సం ర�. 1000 నుం�� ర�.2200 వరక� బ్ర��� ఉనన్ంతవరక� ��నష్న్ 

��ె్లంచబడ�త�ం��. ��నష్న్ �ాలనుగ�ణం�ా మ�ర�త� వ�ంట�ం��. 

• �మ�: పథకం ల� ��న�ాగ�త� 59 సంవతస్రమ�లల�ప� మరణ�ం�న ��డల అపప్ట�వరక� జమ 

అ�న �తత్ం �ారప్స్  ������  ఇవ్వబడ�త�ం��. మ��య� �మ� ఈ���ం�� �ధమ��ా వ��త్సుత్ ం��. 

సహజ మరణం సంభ���త్        – ర� .30,000   

ప్రమ�దవ�ాత�త్  మరణ�ం�న / �ాశ్వత అంగ ��కౖలయ్ం – ర� .75,000  

�ా��క అంగ ��ౖకలయ్ం           - ర� .37,500  



సూచన: 60 సంవతస్రమ�ల� ��ట�న తర��ాత మరణ�ం�న ��డల అపప్ట�వరక� ఆ�� �క్క ఖ��� ల� జమ 

అ�న �తత్ం మ�త్ర�� ������  ఇవ్వబడ�త�ం��. 

• �ా్కలర్ �పి్ : న��ెనౖ సభ�య్�ా� క�ట�ంబమ� ల� 9 వ తరగ� నుం�� ఇంటర� ల��� ఐ.ట�.ఐ 

చదువ�త�నన్ ఇదద్ర� �ిల్లలక� ఒ��్కక్క����  సంవతస్�ా��� ర�.1200 ��ప�ప్న �ా్కలర్ �పి్ 

అంద�యేబడ�త�ం��. 

జన�� �మ� �జన: 

 అర్హతల� 

• ఈ పథకం ల� �రే�టక� స్వయం స�యక సంఘ సభ�య్ల� మ��య� �ా�� క�ట�ంబ సభ�య్ల� మ�త్ర�� 

అర�్హ ల�. 

• �లె్ల  ��షన్ �ార్్డ క��� ఉం���  

• 18 నుం�� 59 సంవతస్రమ�ల ల�ప� వయసుస్ క��� ఉం���. 

• క�ట�ంబ���� ఒక్క �ాల� ీమ�త్ర��. 

• ఒక ��ళ సంఘ సభ�య్�ాల� అభయహసత్ంల� ఉనన్ ��డల ఆ�� భరత్ �ా�/ఇతర క�ట�ంబ సభ�య్లల� 

ఒక���� మ�త్ర�� �ే�� అవ�ాశమ� వ�ంట�ం��. 

  �బందనల� 

• ల�ద్��ర�ల� ప్ర� సంవతస్రం  ర�.100 �ీ్ర్ర�యం మ��య� ర�.15 ���ార�సుం ���ంద ��ె్లంచవలయ�ను.  

• ��రత ప్రభ�త్వం ల�ద్��ర�� తరప�న తన �ాట��ా ర�.100 స�స్�� �ా ఎల్.ఐ.�ి �ా���� ��ె్లంచబడ�ను. 

• ల�ద్��ర�ల� మరణ�ం�న ��డల �మ� ర�సుమ� ������ ఇవ్వబడ�త�ం��. 

    ప్ర�జనమ�ల� 

• �మ� - పథకంల� ��న�ాగ�త� 59 సవంతస్�ాల ల�ప� మరణ���త్  �మ� ప్ర�జ��ల� 

అం��ంచబడ���. 

సహజ మరణం సంభ���త్        – ర� .30,000   

ప్రమ�దవ�ాత�త్  మరణ�ం�న / �ాశ్వత అంగ ��కౖలయ్ం – ర� .75,000  

�ా��క అంగ ��ౖకలయ్ం           --ర� .37500  

 (�కల�ంగ�లక� �ా��క అంగ ��ౖకలయ్ం , �ాశ్వత అంగ ��ౖకలయ్ం  ప్ర�జ��ల� వ��త్ంచవ�)        



• �ా్కలర్ �పి్--న��ెనౖ వయ్��త్ క�ట�ంబంల� 9 తరగ� నుం�� ఇంటర్ ల��� ఐ,ట�.ఐ చదువ�త�నన్ ఇదద్ర� 

�ిల్లలక� ఒ��క్క���� సంవతస్�ా��� ర�.1200 ��ప�ప్న �ా్కలర్ �ిప్ అందజ�యబడ�త�ం��. 

 
6. �మ� పథకం అమల�ల� �ా�ల�� సూ��్ర ల� 

  ��ణయ్త�� క���న �మ� ��వల� త్వ��తగ�న �ాల ��ీ�ర�లక� అం��ం�ేందుక� మ��య� �మ� ��వలక� 

సంబం��ం�న అ�న్ రకమ�ల ప���త్ సమ���రమ� అం��ం�ేందుక� �ాను ఒక ��ంటర్ ఏ�ాప్ట� �ేయడమ� 

అవసరమ�. �ాం� భద్రత సమసయ్ల� ఉతప్నన్���న ��ంట�� �� �స్ ��్టషన్ , ప్రమ�దమ� జ����న ��ంట�� 108  

��వలను ఎల� ��ర�క�ంట���  అల��� సంఘ సభ�య్ల� / �ాల �ీ��ర�ల� �మ� ��వల�  మ��య� �మ� ��వలక� 

సంబం��ం�న ప���త్ సమ���రమ� అం��ంచుటక� �ాను   �ల�్ల  సమ�ఖయ్ (��ర్్ఫ) ఆధ్వరయ్మ�ల� , �ల�్ల  �ా్థ �ల� 

ఒక �ాల్ ��ంటర్ ను ఏ�ాప్ట� �యేడమ� జ����న��. ���ా ర�సుం �ధుల ��్వ�ా �ాల్ ��ంటర్ 

�ర్వ��ంచబడ�త�ం��.�ాల్ ��ంటర్ ��్వ�ా ��ర����న ��వల� అం��ంచుట��� ఈ ���ంద ����్కనన్�ా�ల�� పంచ 

సూ��్ర లను ��ట�్ట క�� అమల� పర��ే�శ�ా ప��సేుత్ నన్��.  

1. �ాల ��ీ�ర� చ��� �న  ఒక గంట ల�ప� �ాల్ ��ంటర్ క� �� న్ �ా�ా�. 

2. �ాల్ ��ంటర్ ల� �� న్ �ాల్ ���ష్టర� అ�న 24 గంటలల�ప��ా సంబం��త �మ��త్ర ��్వ�ా 

తకష్ణ స�యం ర�.5000 ల� మరణ�ం�న �ా�� క�ట�ంబసభ�య్లక� అంద�యే��. 

3. సభ�య్ల� చ��� �న 15 ���లల�ప� ��్లం దరఖ�సుత్  �� �ాట� సంబం��త ��క�య్��ంట్స్ ��ంటర్ 

�� అంద�ేయ��. 

4. �ాల ��ీ�ర� మరణ�ం�న 10 ���లల�ప� ���� ��ర� �ద బ�య్ంక్ ఖ��� ఓ��న్ ��ేి �ాల్ 

��ంటర్ �� �ె�య�ేయ��. 

5. �ాల ��ీ�ర� చ��� �న  ��� నుం�� 30 ���లల�ప� ప���త్ �ా ప��ష్క��ంపబ��న ��్ల�ం 

అమ�ంట్ ను  ���� బ�య్ంక్ ఖ��� ల� జమ�ేయ��.  

 
7. �మ� �త్ర మ��య� �ాల్ ��ంటర్ �క్క �� న్ ��ంబర్ 

• �ా� ల�� సూ��్ర ల� అమల� �యే�టక� తపప్�స���ా సంఘ సభ�య్లంద���� �ాల్ ��ంటర్ �క్క ��ంబర్ 

��ె�ి వ�ం���. 

• ��� ��రక� ప్ర� �కష్ణ ల�ను �మ�సబ్ క�ట� సభ�య్లంద���� �ాల్ ��ంటర్ �క్క ��ంబర్ �లె�ా�. 

•  �మ� సబ్ క�ట� సభ�య్ల� క��� �నన్ సంఘ�లల� ప్ర� �ాస్ బ�క్ ��నుక ��గం ల� �ాల్ ��ంటర్ 

�క్క ��ంబర్ ను �్ార సు���ా�. 

• మ��య� ప్ర� ���ష్టర్ నందు మ�ందు ��గం ల� �ాల్ ��ంటర్ �క్క ��ంబర్ �్ార సు���ా�. 

• �మ� సబ్ క�ట� �కష్ణ ప���త్ అ��య్స���� ప్ర�  �క్క సభ�య్�ా��� �ాల్ ��ంటర్ �క్క ��ంబర్ ��ె� ి

వ�ం���.  



8. �మ� �త్ర   

   �ామ�క భద్రత �ారయ్క�మ�లల� �ాల్ ��ంటర్ ��్వ�ా అం� ే��వలల� �మ��త్ర �ాత్ర అ� మ�ఖయ్���న��. 

�మ��త్ర ��్వ�ా అం�ే ��వలను �ాల�నుగ�ణం�ా �సత్��ంచడం జ����న��. �ామ�క భద్రత �ారయ్క�మ�ల 

అమల�ల� తకష్ణ స�యం ��ె్లంప� �దల� ��్ల�ం ధరఖ�సుత్  సమరప్ణ ,�కష్ణ ,��నుయ్వల్ �ారయ్క�మ�ల వరక�   

�మ �త్రల� �ధుల� �ర్వ��త్సుత్ ��న్ర� , త��్వ�ా �మ �త్రల �క్క ��పౖ�ణ�య్ల� �ా�� �క్క ప్ర�జ��ల� 

క��� ��ం�� ందడం జ����న��. 

             ��ేని ప� ఆ��రమ��ా �� ్ర ��స్హక ��తనమ� �సుక�ంట� మ��స్�ా�ట� �ా్థ �ల� పట్టణ సమ�ఖయ్  

నుం�� �ాల� ీ��ర�లక� �ాల్ ��ంటర్ క� మదయ్ సమన్వయ కరత్�ా �మ� �త్ర ప� �సేుత్ ం��. �మ� �త్ర �ే�ని 

ప�� బట�్ట  ��ల��క�ా�� �ల�్ల  సమ�ఖయ్ నుం�� �మ� �త్రక� �� ్ర ��స్హక ��తనమ� ��ె్లంచ బడ�త�ం��. �మ� 

మ��య� ��నష్న్ పదకమ�లల� న�ద�న సభ�య్ల� �ె�్లం�న ���గ ర�సుమ� నుం�� �మ� �త్రలక� 

�� ్ర ��స్హక ��తనమ� ��ె్లంచ బడ�త�ం��.  

�మ� �త్ర ఎం�ిక ���నమ�: 

పట్టణ  �ా్థ �ల� �మ� �త్ర �ా ప� ��ే�ందు��� పట్టణ సమ�ఖయ్ ఈ ���ంద ��ెప్న అర్హతల� క�గ్న సభ�య్లను �మ� 

�త్రల��ా ఎం�కి �ేయ��. 

• �మ� �త్ర�ా ప� �ేయ�టక� స్వయం స�యక సంఘ�లక� �ెం��న మ��ళల� మ�త్ర�� అర�్హ ల�. 

• స్వయం స�యక సంఘమ�ల� క�సమ� మ�డ� సంవతస్�ాల నుం� చుర����న సభ�య్�ాల�ౖ 

ఉం���. 

• సభ�య్�ాల� క�సమ� ఇంట��్మ��యట్ వరక� చదువ���� ఉం���.  

• సభ�య్�ా� వయసుస్ 25 నుం�� 40 సంవతస్�ాల ల�ప� ఉం���. 

• అవస�ా�న్ బట�్ట  ��లల� 7 నుం�� 20 ���ల �ాట� మ��స్�ా�ట� ల�� అ�న్ స్లమ్ లక� ����్ల ందుక� 

మ��య� ���ద్�ం�న �ధుల� సక�మమ��ా  ప���త్ �ేయగ��� ఉం���. 

• �ల�్ల  �ా్థ �ల� �ల�్ల  సమ�ఖయ్ �ర్వ��ం�ే �కష్ణల� మ��య� స�కష్లక� �జర� అ��య్ందుక� 

ఇష్టప���. 

• యస్.ఎల్.ఎఫ్ �ాలక వరగ్ సభ�య్ల� మ��య� ఎ�న్క�న ప్రజ� ప్ర��ధుల క�ట�ంబ సభ�య్ల� 

�మ� �త్ర�ా ఎం�ికక� అనర�్హ ల�. 

• �మ� ��వల� �� ం��న క�ట�ంబమ�ల� �  �ా����/ ���� లక�  �్ార ��నయ్త ఇ�ా్వ� . 

• అ� ేమ��స్�ా�ట��� �ెం��న ��ా��త అ�వ�ం���. 

�బందనల� 

• ప్ర� పట్టణ సమ�ఖయ్ �� ఒక �మ��త్ర ఉం��� 

• క�సం 2 సం. వరక� �మ��త్ర �ా ప��ేయ��. 

• మరణ సమ���రం అం��న ��ంట�� త��న�ధమ��ా సప్ం��ం� �ాల్ ��ంటర్ ఆ��ేాను�ారమ� 

ప��ే���ధమ��ా వ�ం���. 

• �ల�్ల  సమ�ఖయ్ �ర్వ��ం�ే �కష్ణల� మ��య� స�కష్లక� తపప్�స���ా �జర��ా�ా�. 



 
గ���త్ంప�/ఎం�ిక���నమ� 

• ప్ర� పట్టణ సమ�ఖయ్ �ా్థ �ల� ఒక��� ఎం�ిక �ే�ని తర��ాత పట్టణ సమ�ఖయ్ ��్వ�ా �ల�్ల  

సమ�ఖయ్క� (ర�రల్) �మ��త్ర�ా ప��యే�టక� ఎట�వంట� అభయ్ంతరమ� ల�ద� ��ా్మనమ� 

సమ��ప్ం���. 

• అ� ే�ధమ��ా �మ��త్ర వలన ఎట�వంట� అవకతవకల� జ������ పట్టణ సమ�ఖయ్  �ల�్ల  సమ�ఖయ్ 

క� జ�ాబ������ా ఉం���. 

• అందుక� పట్టణ సమ�ఖయ్ క�, �ల�్ల  సమ�ఖయ్క� మధయ్ అం���ారమ� క����� అవ�ాహన ఒపప్ందమ� 

��ౖ సంత�ాల� �యే��. 

• �మ��త్రలను తకష్ణ స�యం అం��ంచుటక� మ��య� �కష్ణ �ారయ్క�మమ�లక� మ�త్ర�� 

�����ం���. 

గమ�క: ��ౖ  అర్హతల� గల సభ�య్�ాల� వయ్��త్గత సమ���రమ��� క���న ప్ర�� �� ట��� �ాట��ా పట్టణ సమ�ఖయ్క� 

అం��ం���. 

• ప్ర� �మ��త్ర క� ఒక ��ట్ బ�య్గ్ ఇవ్వబడ�త�ం��. 

��ట్ బ�య్గ్ ల� ��్ల�ం �ా�ాల�,�ా్ట ప్ల ర్, �ా్ట ంప్ �ాయ్డ్, �ని్స్, ��న్,���స్ల్, గమ్ బ�ట�ల్, ట�య్గ్స్, ��్కల్, 

గ�ండ� �నిున్ల�, త��తర �ామ��� �� �ాట�  �మ��త్ర �ర్వ��ం� ే���స్టర్ �� �ాట� కర���ిక ఉం���.     

 
�మ� �త్ర �ధుల� – ��దయ్తల�  

• �ాల్ ��ంటర్ నుం�� �� న్ వ�్చన ��ంట�� ఇంట� నుం��  బయల� ��ేా� .    

• స్లమ్ ల� చ��� �న �ారత్ను స్లమ్ సమ�ఖయ్ సబ్ క�ట� సభ�య్�ా��� కల� ిఎంక్వ��� �యే��. 

• స్లమ్ సమ�ఖయ్ �ా��  స�యం�� చ��� �న �ా�� క�ట�ంబ��న్ సంద��్శం� ఓ��ర�ప్ ను ఇ�ా్వ� 

• దృ�కరణ ప��్ర ల� ప����ం� స���ా ఉంట� ర�.5000/- ల�  తకష్ణ స�యం�ా  అం��ం� ���� 

వదద్నుం�� ర�దు �� ం��� . 

• ���� అందుబ�ట�ల� ల�క���న్,���� అ��వర�� మరణ�ం�న స్లమ్ సమ�ఖయ్ మ��య� క�ట�ంబ 

సభ�య్ల� ��ాధ్ ��ం�న �ా���� తకష్ణ స�యం ఇ�ే్చల� చూ��� . మ��య�  ��ాద్ రణ పత్రం �� ం��� . 

• తకష్ణ స�యం ��ె్లంప� �����కను  స�కష్ ��� �ల�్ల  సమ�ఖయ్క� ఇ�ా్వ�.   

• మరణ దృ�కరణ పత్రం �� ందుట ��రక� మ��స్�ా�ట� ల� దరఖ�సుత్  �సేు����ల� ������ అవ�ాహన 

క�ప్ంచడం  

• �ెత్ స��్ట�ి��ట్ �� ందడం ల� ఏ��ౖ�� ఇబ్బందుల� ఉంట� �����ట��� సంప్ర��ం� ������ సహక��ంచడం 

• దృ�కరణ ప��్ర లల� ��్ల�ం ��ర��  ��ర� స�� �ేయ వల�ని అవసరం ఉంట� ���� ప���త్ బ�ధయ్త 

వ��ం���. �మ� �త్ర ��వలం అవ�ాహన క�ప్ం���. ఉ��హరణ : అ�ిడ�ట్-��ట��/ ����ం�ెంట్ / 

�ారసత్వ దృ�కరణ పత్రం  �దలగ�న�.  



• ��్ల�మ్ దరఖ�సుత్  �ారం ను ప���త్�ా,సప్ష్టమ��ా  ప���ం� �ావల�ని ప��్ర ల� జత ��ే ిసమ�ఖయ్ ల� 

�ా్కనర్ ఉనన్�� �ాల్ ��ంటర్ క� �ా్కన్ �ేయ�� , �ాల్ ��ంటర్ �ార� ఆ���ం�న �ాట�� తర��ాత �ాల్ 

��ంటర్ క� అం��ం��� . 

• �ా్కనర్ ల���� �మ �త్ర స్వయమ��ా  �ారం ల�ప� దరఖ�సుత్  �ారం లను �ాల్ ��ంటర్ ల� 

సమ��ప్ం��� ( �మ �త్ర మ�త్ర�� �ాల్ ��ంటర్ క� ఇ�ా్వ�) 

• ��్ల�మ్ దరఖ�సుత్  / ���� బ�య్ంక� ఖ���  సమ��ప్ం�నప�డ� �ాల్ ��ంటర్ నుం�� తపప్క ర�దు 

�� ం���. అట�్ట  ర�దు లను జ�గ�తత్�ా భద్ర పర��� . 

• ఎఫ్.ఐ .ఆర్ / ��ౖనల్ ���� ర్్ట / �ి.యమ్.ఆర్ / �సు��� వ�్ేచల� �ల�్ల  �ామ��క ��ప్ష�స్్ట /�ి .ఓ 

���� �� స�యం  �యే��. మ��ట��ంగ్ క�ట� �ట�ంగ్ ల� �షయ�ల� చ��్చం���.  

• ��్ల�మ్ మం�ర� అ�న తర��ాత �ాల్ ��ంటర్ ��్వ�ా  �లె�సు��� ���� ��ర �ెక్ �్ార �ం�  

�ామ��క భద్రత సబ్ క�ట� మ��య� ఇతర సభ�య్ల సమకష్మ�ల� పం�ణి� ��ేం���. 

• ప���త్ ప���ా్కరం పం�ణి� ��ేని తర��ాత ���� వదద్  నుం��  �సు��నన్ ర�దు ప్ర�� తకష్ణ స�యం 

��ె్లంప�  ర�దీు ప్ర� �  �ాల్ ��ంటర్ క�  �ా్కన్ �ేయ�� ల���  �ాల్ ��ంటర్ క� అందజ�య�� . 

• ��లక� క�సం అయ�దు స్లమ్ సమ�ఖయ్ల ల� �ామ��క భద్రత �ారయ్క�మమ�ల��ౖ �కష్ణ ఇ�ా్వ�  

• స్లమ్ సమ�ఖయ్లల�   పథకం �ా���ా �ాల�ి ��ర�ల �వ�ాల� , �ా్కలర్ �పి్ క� అర�్హ ల�న  �ిల్లల 

�వ�ాల� ���స్టర్ లల�  �్ార �ి ఉ��న్�ా ల��� చూ��� ,  ల���� �్ార �ం��� .  

• �ల�్ల  �ా్థ � �కష్ణల� / స�కష్  సమ����ాలక� మ��య� పట్టణ సమ�ఖయ్ సమ����ాలక� / �ి.ఓ.  

స�కష్ సమ����ాలక� �జర� �ా�ా�.   

• ��నుయ్వల్ మ��య� న�దుల�  సభ�య్లంద����  అవ�ాహన క�ప్ం�. ��మ�ండ్ ��ట�స్ ల� /ప��్ర లను 

��క��ం� �టే� ఎంట�్ర �ే�ం���.  �టే� ఎంట�్ర ��ేని �ాట�� స్లమ్ �ా���ా ��ౖల్ �ే� ి�ల�్ల  సమ�ఖయ్ �ాల్ 

��ంటర్ క� అం��ం���  

• అ�న్ �మ� పథ�ాల �ా్కలర్ �ిప్ దరఖ�సుత్ లను ��క��ం�, ప����ం� / �టే� ఎంట�్ర  ��ేం���  

• �మ� సబ్-క�ట� ల��, ��ట్  ట�ం సభ�య్లక�. �కష్ణ ఇ�ా్వ�  

• �మ� �త్రల దృ�ి్ట�� వ�్చన ��ిాయ్దులను �ాల్ ��ంటర్ దృ�ి్ట�� �సుక�ావ�. 

• స్లమ్ �ా్థ � మ��ట��ంగ్ క�ట� సమ����ాలక� �జర� �ా�ా� . 

 
�భందనల�  

• ఒక ��ల �మ� �త్ర తన పద� నుం�� ��ల�� �� �న�� ప్రక్క మ��స్�ా�ట� �మ� �త్ర ఆ 

మ��స్�ా�ట��  క��� చూ��ల�  చరయ్ల� �సు���ా� . 

• ఏ �మ� �త్ర అ�న పట్టణ సమ�ఖయ్ డబ�్బను తన స్వంత అవసరం ��రక� �ా��న ��డల త��న చరయ్ 

సంబం��త  పట్టణ సమ�ఖయ్ , ల��� �.ిఆర్ .�/ి�ి.ఓ చరయ్ �సు��నవలయ�ను.  

•  �మ �త్ర దగగ్ర ���స్టర్, �� న్ మ��య�  ��ట్ బ�య్గ్ ఎప�ప్డ� ��ంట ఉం��� . 



• �బ�ల్ౖ ఖర�్చల క� ��ల�� 150 ర��ాయల� ఇ�ా్వ�. అంతకంట� ఎక�్కవ ఇవ్వట���� �ల�్ల దు. �బ�ల్ౖ 

��ంబర్ ఇష్టం ఉనన్ట�్ల �ా తరచు�ా మ�ర్చ క�డదు. �� న్ ��ండ్ ��దద్�ా ��ట్టవలయ�ను. 

• �మ� �త్ర మ��స్�ా�ట� ల� ప్రయ�ణ�ం�నప�ప్డ� �ా��రణ ��ర్జ్ ఇవ్వబడ�త�ం��.   

• ��్ల�ం�ా�ాల సమరప్ణక� �� ్ర ��స్హకం ,�కష్ణల ���� ర్స్ �జీ్ . న�దు,��నుయ్వల్ ���ా ర�సుమ� 

త��త�ాల�  �తత్మ� ఒ�� �ా��  �ల�్ల  సమ�ఖయ్ ��్వ�ా �ె�్లంప�  జర�గ�త�ం��.  

• �మ� �త్ర నుం�� మ��య� పట్టణ సమ�ఖయ్ల నుం�� షరత�ల�� క���న అవ�ాహ�� ఒపప్ంద పత్రం 

�� ం��న తర��ాత�� �ల�్ల  సమ�ఖయ్ సదు�ాయ�ల� అందజ�య��. 

•  ��నౖ ����్కనన్ �బందనలను �మ� �త్ర ఉల్ల ం��ం�న ��డల ఆ��క� ఒక  మ�ర� ��చ్చ��క జ��� 

��ేని �దిప ఆ��ను ��ల��ం��� . 

 
 

�మ��త్ర  మ��య� సబ్ క�ట� ��ంబర� �ేయవల�ిన మ�ఖయ్���న పనుల�: 

• �ాల్ ��ంటర� నుం� �ా� , సంఘమ� నుం� �ా� �� ను ��్వ�ా వ�్చన సమ���రమ�ను బట�్ట 

�మ��త్ర , మరణమ� సంభ�ం�న సభ�య్ల సంబం��త పట్టణ సమ�ఖయ్ �మ� సబ్ క�ట� �� 

సంప్ర��ం� ఇదద్ర� క��ి (�మ��త్ర మ��య� �మ� సబ్ క�ట� ��ంబర�) మరణ�ం�న 

సభ�య్ల �క్క క�ట�ంబమ�ను సంద��్శంచడం జర�గ�త�ం��. 

• స్వంత క�ట�ంబ సభ�య్లక� ఆపదల� ఎట�వంట� ఓ��ర�ప్ను అ�� ే ఇ�ాత్ � అంతట� 

ఓ��ర�ప్ను �ై�ాయ్�న్చ��� �న క�ట�ంబ���� ఇ�ా్వ�.ఈ ఓ��ర�ప్ మనం ఇ�ే్చ డబ�్బ కనన్ 

�ల���ౖన��.సమ�ఖయ్ తరప�న క�ట�ంబ���� ఎప�ప్డ� ఆస�ా�ా ఉంట�మ� అ�� భ���ా 

క���ం���. 

• ��్ల�ం వ�్చన ఇంట�� సంద��్శంచుటక� ����్ళటప�డ� �మ��త్ర ఎ.ట�.యం నుం� ర�.ల� 

5000/- తకష్ణ స�యమ� అం��ంచుట ��రక� �త్ ��్ర  �ే��ి�� ����్ళ�. 

• �మ��త్ర మ��య� �మ� సబ్ క�ట� ��ంబర� ��్ల�ం వ�్చన స్లమ్ �� ��ళ్ళ�ా�� �������ా 

����్వర� వయ్క�త్ ల�� కల�ి ��్ల�ం క� సంబం��ం�న �్ార ధ�క  సమ���రమ�ను �ాబట్టడమ� 

జర�గ�త�ం��. 

• �్ార ధ�క ���రణ ��్వ�ా మరణ��న్ ధు్ర �క��ంచు��� , అర్హత ప��్ర లను ప����ం�  తకష్ణ 

స�యమ��ా ర�.ల� 5000/- అం��ం� ర�దు �� ం���. తకష్ణ స�యమ� అం��ం�న ��ంట�� 

�ాల్ ��ంటర్ క� ��ెయపర��� మ��య� ���� �క్క �� న్ నంబర�ను క��� 

��ెయపర���. 

• ��్ల�ం దరఖ�సుత్  �ారంల� ప���ంచుట ��రక� క�ట�ంబ సభ�య్లక� అవ�ాహన క�ప్ం� , 

ప���ం�న తర��ాత ఆ దరఖ�సుత్ లను �ాల్ ��ంటర్ క� అంద�ే� ిర�దు �� ం���. 

• ఆలసయ్మ��ా మరణమ� న��ై� ే తకష్ణ స�యమ� ��ె్లంచక�డదు.ఒ���ా�� దరఖ�సుత్ ను 

సమ��ప్ం���. 



• �మ��త్రల� చ��� �న వయ్��త్ క�ట�ంబ సభ�య్లక� ధు్ర �కరణ పత్రమ�ల� �� ందుటల� త��న 

స�య సహ�ారమ�ల� అం��ంచగలర�. 

• క�ట�ంబ సభ�య్ల� , �మ��త్ర, �ా�ాయ్లయ �బి్బం�� మ�ఖయ్మ��ా గమ�ంచవల�ని�� వయ్��త్ 

చ��� �న �ే�� మరణ ధు్ర �కరణ పత్రమ� ��ౖ మ��య� ��్ల�ం దరఖ�సుత్  ��ౖ ఒ�� �ధమ��ా 

ఉండ�నట�్ల  చరయ్ �సు��నగలర�. 

• ��్ల�ం దరఖ�సుత్  ��ౖ �మ��త్ర తపప్� స���ా ప���త్ �వరమ�ల� �ంపవల� ి

వ�ంట�ం��.మ�ఖయ్మ��ా ���� సంతకమ� ప్రక్కన ��ర� �్ార యవలయ�ను మ��య� �ా��  

సంతకమ� �సుక�� ప్రక్కన ��ర� �్ార యవలయ�ను. 

 
9. �మ� సబ్ క�ట� �ర్వ��ంచ వల�ిన  ���ష్టర�్ల / �వరమ�ల� 

1. సమ�ఖయ్ �ా్థ � ల� �మ� పథ�ాలల� సభ�య్ల �క్క న�దు ���ష్టర్: 

క�మ 

సంఖయ్ 

సంఘం ��ర� సభ�య్�ా� 

��ర� 

పథకం 

��ర� 

ఏ పథకం ల�ను న�దు �ా� �ార� 

     
     
2. సమ�ఖయ్ �ా్థ � ల� సంఘ�ల �ా���ా అభయహసత్ం �వ�ాల ���ష్టర్: 

క�మ 

సంఖయ్ 

సంఘం 

��ర� 

అ.హసత్ం 

ల� 

న�దు 

అ�న 

�ా�� ��ర� 

అ.హసత్ం 

�క్క 

ఐ.�� 

��ంబర్ 

న�దు 

అ�న 

సం. 

సం . �ా���ా ��నుయ్వల్ �ి్థ� 

(��నుయ్వల్ అ�న�� “tick” , �ా��� X ��ట�్ట �. 

     2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 
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