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వీధ ిఴరతకులకు సహమాజిక భదరత -  నమోద మార్చ్1 2015నండ ిఏరల్ 31 2016 ఴరకు

 
శ్ర.ీ సహలృన్ ఆమోఖ్ౄ మహజ్ ఐ.ఎ.ఎస్,   

మిశన్ డ మైకెటర్చ. 
 

షర్యులర్చ నంె. 700/సహమజిక భదరత /వీధి ఴరతకులకు భీమా/D2 /2013-14 తదే:ి   /03/2015 

 

విశయము: సహమజిక భదరతా విఫాగం – వీధి వికయీదార్లకు సహమజిక భదరత – 2015-16 షం.నకు 
నమోద కహరౄకమీము-  మారగదరశకహలు -  జామిచేయుట గుమించి .  
షందరూము: 1)  వీధి వికయీదార్ల యొకయ జీఴనోనుహదలు మమియు కీమబదదదకరణ చటటం 2014, 

     2) 13.11.14 , 19.11.14. తేదద నాడు వీధి వికయీదార్ల అసోసభేశన్్  మమియు భీమా 
షంషథలతో జమిగిన షమావేవము యొకయ మినిట్స్  

     3)  MOU with Oriental Insurance Co. Ltd. 

 

***** 

 ేదమిక నిరమృలన లో ఫాగంగహ టటణ ేదమిక నిరమృలన  షంషథ గత ఆర్ షం. లుగహ షవయం 
షహాయక షభుౄలు  మమియు వహమి కుటుంబ షభుౄలకు  ఆద షమయంలో ఆదూందఴులా 
ఆదకునే  సహమజిక భదరత కహరౄకీమములన చేటటటన విశయం మీ అందమికి త యౌసందే.  భీమా ఴుంటే 
ధదమా అనే నినాదముతో  ఇతర నిష్హాయ ఴరగములకు షంబంధించి ముటట ముదటట సహమిగహ వీధి 
వికయీదార్లకు హాకర్చ్ భీమా యోజన మమియు ఆమ్ ఆదదృ భీమా యోజన కయౌించటకు 
నిరణభంచినాము . 

 ఇందకు గహన వీధి వికీయదార్ల అసోసభేశన్్  మమియు భీమా షంషథలతో షమావేవములు 
నిరవహించి వహమియొకయ అఴషమహలకు అనగుణంగహ నిబంధనల రకహరము ఒమిభెంటల్ ఇనఽ్ుమెన్్ 
వహమితో మమియు ఎల్.ఐ.స వహమితో  ిదము కుదర్్కోనాాము. ఈ ిందం రకహరము  ఈ కింీద 
ేమకయనా రయోజనములు  వీధి వికయీదార్లకు ఴమితసహత భ. వీమికి ఆమ్ ఆదదృ భీమా యోజన కూడా 
ఴమితషత ంది. 

హాకర్చ్ నౄమా యోజన ఴలన కలుగు రయోజనములు: 
1) రమాదఴశహతతత  మరణం / శహవవత అంగ వెైకలౄము  షంభవించిన భెడల రమ.3,00,000/- 



2) రమాదం లో ఏద ైనా క ఫాగం ( క కహలు/చ భౄ/కనా) ూమితగహ తొలగించిన భెడల 
రమ.1,50,000/- 

3) రమాదం లో శహవవత నుహక్షిక అంగ వెైకలౄము (40% వికలతవము మించకుండా) షంభవించిన 
భెడల రమ.1,20,000/- 

4) రమాదం ఴలన ఆషత్రర లో చేమిన భెడల బెడికల్ ఖ్ర్్లకు గహన రమ.1,00,000/- 

5) రమాదం ఴలన ఆసత  నశటం షంభవించిన భెడల రమ.20,000/- 

6) నూహలస దార్డు చనినుోభన భెడల వహమి మీద ఆధారడడ  23 షం. లోు ఇదదర్ లలలకి 
కకయకయమికి రమ.5,000/- చొున, 

7) రమాదఴశహతతత  ఆషత్రర లో చేమిన భెడల మోజుకు రమ.200/- చొున అభద మోజులకు 
గహన రమ.1,000/- 

8) రమాదఴశహతతత  మరణించిన నూహలస దార్ని  మాతదేహానిాతరయౌంచటకు మమియు 
దసనఖ్ర్్లకు గహన రమ.2,500/- 

9) ప ైన త యౌన వహటటకీ అదనం గహ ఆమ్ ఆదదృ భీమా యోజన రయోజనములు కూడా 
ఴమితసహత భ. (18 – 59 షం. లోు వహమికి మాతరబే) 

ఆమ్ ఆదదృ భీమా యోజన యొకయ రయోజనములు:  
 షసజ మరణం షంభవించిన భెడల    –    రమ .30,000   

 రమాదఴశహతతత  మరణించిన / శహవవత అంగ వెైకలౄం –       రమ .75,000  

 నుహక్షిక అంగ వెైకలౄం        -        రమ .37,500  

 (వికలాంగులకు నుహక్షిక అంగ వెైకలౄం , శహవవత అంగ వెైకలౄం  రయోజనాలు ఴమితంచఴు)        

 సహయలర్చ షప్- -నమోద ైన ఴౄకీత కుటుంబంలో 9 తరగత్ర నండి ఇంటర్చ లేదా ఐ,టట.ఐ 
చదఴుతతనా ఇదదర్ లలలకు కకకయమికి షంఴత్మహనికి రమ.1200/- చొున సహయలర్చ 
షప్ అందజైయబడుతతంది. 

హాకర్చ్ నౄమా యోజన లో చరే్టకు కహఴలసన అరహతలు: 
 బెనుహృ వెబ్ స ైట్స నంద నమోద చేసకకనా వీధి వికయీదార్లకు మాతరబే ఇది 

ఴమితషత ంది. క వేళ బెనుహృ వెబ్ స ైట్స నంద నమోద కహని వీధి వికయీదార్లకు భీమా 
చేయదలచిన ముందగహ బెనుహృ వెబ్ స ైట్స నంద నమోద చేసకకనా తర్వహతనే నౄమా 
లో నమోద చేయఴలస ఴుంటుంది.. 

 వీధ ివికయీదార్ల ఴయష్ 18 – 70 షం. మధౄ ఴుండఴలయున. 
 రమియం రమ.175/-  



హాకర్చ్ భీమా యోజన మమయిు ఆమ్ ఆదదృ భీమా యోజన లో చరే్టకు అరహతలు: 
 వీధ ివికయీదార్ల ఴయష్ 18 – 59 షం. మధౄ ఴుండఴలయున. 
 రమియం రమ.275/-  

 వీమికి హాకర్చ్ భీమా యోజన మమియు ఆమ్ ఆదదృ భీమా యోజన  మెండు ఴమితసహత భ. 
 

 ఴయష్ 60 – 70 షం. లోు ఴునా వీధి వికయీదార్ల నండి కైఴలం రమ.175/-  
రమియం రమేణా సేకమించఴలయున. వీమికి ఆమ్ ఆదదృ భీమా యోజన ఴమితంచద. 

 

  రత్ర ముని్నుహయౌటట లో  టటణ షమాఖ్ౄ సహథ భలో మమియు షలమ్ షమాఖ్ౄ సహథ భలో వీధి 
వికయీదార్లకు భీమా యంద    నమోద కహరౄకమీము గుమించి అఴగహసన కయౌగించి, అఴషరబైెన 
దరఖ్ాషత  లన(prepopulated) ంణి చేయఴలయున 

ముందషత  దరఖ్ాషత  ముదరణ కకరకు అఴషరబైెన డబుున అడావన్ రమంలో Non NULM  
ముని్నుహయౌటటలలో A&OE /RYK  నండి NULM ముని్నుహయౌటటలలో IEC నండి వహడుకకని త్రమిగి 
సేకమించిన అభౄర్థ ల సేవహర్షము నంచి జమ చేయఴయౌసనదిగహ ఆదేశించడ బైెనది. 
నమోద కహరౄకమీము లో గుర్త ంచకకనఴలసన అంవములు: 

 కుటుంబానికి  కటట కనాా ఎకుయఴ  నూహలస లు ఴమితసహత భ. కహని సహయలర్చ షప్ మాతరము 
కుటుంబానికి  క నూహలస కింీద మాతరబే ఴమితషత ంది. 

 ఇదిఴరకు జై.నృ.వెైలో  ఴునా వీధ ిఴరతకులు  కూడా ఇందలో నమోద చేసకకనఴచ్న.  
 అభయసషతం లో ఴునా వహమికి ఈ థకం ఴమితంచద. 
 షంఘ షభుౄమహలు అభ ఴుండి వీధి వికయీదామిగహ ఴునా వహర్ ఈ థకం లో నమోద 

చేసకోఴచ్న.కహని  బెనుహృ లో అమలు చేషత నా ఇతర భీమా థకం లలో నమోద చేయమహద.( 
అభయసషతం తి) 

 వీధ ిఴరతకులు గహ ననా వికలాంగులందర్ (మానసక వెైకలౄము తి) 
 2015 షం. అనగహ నమోద షమయములో లలలు చదఴుతతనా తరగత్ర ని దరఖ్ాషత  నూహరం లో 

నింఴ లయున. 
 ఴయష్ ధర వీకరణకు మైశన్ కహర్చడ/ఆధార్చ కహర్చడ/వోటర్చ కహర్చడ/ షఽయల్ షమిటపకైట్స/ బర్చత షమిటపకైట్స/ నుహస్ 

నుోర్చట నకలు న జతరచఴచ్న. 
 బెనుహృ వెబ్ స ైట్స నంద నమోద కహని వీధి ఴరతకులన ముందగహ బెనుహృ వెబ్ స ైట్స నంద నమోద 

చేసన తర్వహత ఎ.ఎ.నృ. వైె  వెబ్ స ైట్స నంద నమోద చేయఴలయున. 



 2015-16 షం. నమోద చేషకునా వహమికి నుహలస మియడ్ బే కటఴ తామీఖ్2015 నండి 
30 ఏరల్ 2016 ఴరకు ఴమితషత ంది.  

 

 
 

 
 

 
 

నమోద చయేు విధానము: 
కమీ 
షంఖ్ౄ 

చేటట ఴలసన కహరౄకీమము ూమిత 
చయేఴలసన 
తదేద 

బాధౄలు 

జిలాల  సహథ భలో 
1 1.వీధి వికీయదార్ల విఴరములతో కూడని ధరఖ్ాషత  

నూహరం లన ముదిరంచట 

2. వీధి వికీయదార్ల షంఘం(CIG)నండ ి
ముని్నుహయ్ట లోని టటణ వీధ ివికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  
లోని బాౄంక్ ఖ్ాతా కు ంంచట కకరకు,  
 ైన త యౌిన నూహరంలు ముని్నుహయౌటట  నండ ిషంభందిత 
ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ సహమజిక భదరత షబ్ కమిటీ/ వీధ ి
వికీయదార్ల స.ఆర్చ. దావమహ వికీయదార్ల షంఘం 
కు (CIG) ంణ ీచయేుట. 

07.03.15 

లోు 
.డి., టటణ షమాఖ్ౄ,  , 
ఎల్.హచె్&ఐ.నృ, 
టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స 
మమియు స.ఒ లు 

2 టట..ఆర్చ.ఒ / టట.ఎం.స మమయిు స.ఒ లు మమియు 
సహమజిక భదరత షబ్ కమిటీ/ వీధి వికీయదార్ల 
స.ఆర్చ. లకు  ైన త యౌిన అనిా రకహల నూహరంలు 
అందించే విధానము మమియు రమియం జమ చయేు 
విధానము ప ై శిక్షణ. 

12.03.15 

లోు 
.డి. మమయిు 
ఎల్.హచె్&ఐ.నృ, సహమాజిక 
భదరత ఎ.డి.ఎం.స . 

3 టటణ షమాఖ్ౄ షమావేవములో రమియం చ యౌలంు 
విధానము చైర్.(అఴషరబెైనచొ అతౄఴషరషమావవేం 
నిరవహించఴలెన) 

15.3.15 

లోు 
.డి. మమయిు 
ఎల్.హచె్&ఐ.నృ, సహమాజిక 
భదరత ఎ.డి.ఎం.స . 

4 డేటా ఎంటీర ఆమటైర్చ లకు జిలాల  సహథ భలో శిక్షణ. 15.3.15 

లోు 
.డి. మమయిు సహమాజిక 
భదరత ఎ.డి.ఎం.స . 



5 షలమ్ సహథ భలో వటె్స టీం(సహమజిక భదరత షబ్ కమిట)ీ 
షభుౄల దావమహ రమియం విఴమహలు ముని్నుహయ్ట లోని 
వీధ ివికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  లోని బాౄంక్ ఖ్ాతా కు  
 జమ అభేౄ రగత్రని రత్ర మెండు మోజుల కకకసహమ ి
టట..ఆర్చ.ఒ / టట.ఎం.స లు  స.ఒ లతో షమీక్షించట 

రత్ర మోజు .డి. మమయిు సహమాజిక 
భదరత ఎ.డి.ఎం.స & 
డి.ఎం.స ఎల్. హచె్. 

టటణ  సహథ భలో 

6 

టటణ సహథ భలో వీధి వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  లో 
అతౄఴషర షమావేవము నిరవహించి  నమోద 
మమియు రమియం జమ చేయు విధానము  ై 
చమి్ ంచాయౌ. 

12.03.15 

లోు 
సహమాజిక భదరత 
ఎ.డి.ఎం.స & డి.ఎం.స ఎల్. 
హెచ్.& టట..ఆర్చ.ఒ 
/టట.ఎం.స 

7 

రత్ర వీధి వికీయదార్ల షంఘం(CIG) మధిలిో 
నమోదభన  వీధి వికీయదార్లందమికి దరఖ్ాషత  
నూహరంలు ంణి చేయుట, షంభందతి వీధ ి
వికీయదార్ల తో షమావేవములు నిరవహించి, 
రమియం  ఴషఽలు చేస ముని్నుహయ్ట లోని  వీధ ి
వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  లోని బాౄంక్ ఖ్ాతా కు జమ 
చేస ే విధముగహ  చఽచేందకె ై రత్ర ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ లోని 
సహమజిక భదరత షబ్ కమిట ీ నండ ి వటె్స టీం 
షభుౄలన గుమితంచి వబె్ స టై్స నంద నుొంద రచాయౌ.  

12.03.15 

లోు 
 

టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స & స. 
 లు 

8 

వెట్స టీం (సహమజిక భదరత షబ్ కమిట ీషభుౄలు/ వీధ ి
వికీయదార్ల స.ఆర్చ. )షభుౄలకు ముని్నుహయ్ట 
సహథ భలో నమోద మమయిు రమియం చ యౌలంు   ై
క మోజు శిక్షణ నిరవహించట,   శిక్షణ షమయములో 
సహథ నికముగహ ఉనా వీధ ి వికీయదార్ల ఴదదకు వెయల 
నూహరం లన  రయోగహతృకంగహ ూమించాయౌ. 

12.03.15 

లోు 
 

టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స & స. 
 లు 

9 

ముని్నుహయ్ట లోని వీధి వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  లోని 
బాౄంక్ ఖ్ాతా కు  వీధ ివికీయదార్ల షంఘం నండ ి 
చ యౌలంచిన రమియం విఴమహలు ఎిటటకుడు 
ముని్నుహయ్ట కహమహౄలములోని మికహర్డ ల లోన మమయిు 
వెబ్ లో అన్ లెైన్ డటేా ఎంటీర చేయుటకు అఴషరబెనై 
ఏమహిటుల  చేస రత్ర మోజు రౄ వకే్షణ చయేాయౌ..  

15.04.15 

లోు 
 

టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స & స. 
 లు 

10 ముని్నుహయ్ట వీధి వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  ఖ్ాతాలో 30.04.15  



జమ అభన రమియం, వబె్ లో నమోద  అభన 
షభుౄల విఴమహలు షమ ి చఽచి, రమియం ముతాత నిా 
బెనుహృ లోని వీధ ి వికీయదార్ల యొకయ భీమా 
ఖ్ాతాకు   బదియ్ చయేుట. మమియు డటేా అన్ లెైనోల  
కనీమైృశన్ చేయుట. 

లోు టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స  

షలమ్ షమాఖ్ౄ సహథ భలో 

11 

వెట్స టీం షభుౄలు వీధ ి వికీయదార్ల షంఘం (CIG) 

లో  షమావవేం ఏమహిటు చసే, హాకర్చ్ భీమా యోజన 
గుమించి త యౌయ చేస డమిాండ్ నోటీషలు అంద 
చేయుట మమయిు మకీన్్ లేశన్ కకరకు వీధ ి
వికీయదార్ల (CIG)  షంఘాల షమావేశహల ష డఽౄల్ 
తయార్ చషేకకనట.  

15.03.15 

లోు 
 

 స.  లు మమయిు వటె్స 
టీం షభుౄలు 

12 

వీధి వికీయదార్ల షంఘం (CIG) లో షమావశేహలు 
నిరవహించి,  

 షభుౄల వహమగీహ డమిాండ్ నోటషీ విఴమహలు 
త యౌయ చసే, షభుౄల నండి రతేౄక దరఖ్ాషత  
ూమించాయౌ. 

 డిమాండు నోటీష రకహరము షంఘములో 
షభుౄల రమియం చ యౌలంు 

 షంఘ తీమహృనము మమియు నగద 
ుషతకములలో నమోద 

 వెట్స టీం షభుౄలు ముని్నుహయ్ట లోని వీధ ి
వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  ఖ్ాతాలో రమియం 
జమ చసేే విధముగహ చఽచట.  

15.04.15 

లోు 
 

 స.  లు మమయిు వటె్స 
టీం షభుౄలు 

13 

ముని్నుహయ్ట లోని వీధి వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  
ఖ్ాతాలో జమ అభన రమియం, వెబ్ లో నమోద 
అభన షభుౄల విఴమహలు షమ ి చఽచి, రమియం 
ముతాత నిా బెనుహృలోని  వీధ ి వికీయదార్ల యొకయ 
భీమా ఖ్ాతాకు   బదయి్ చయేుట మమయిు డటేా అన్ 
లెైనోల  కనీమైృశన్ చేయుట. 

30.04.15 

లోు 
 

టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స & స. 
 లు మమియు వటె్స టీం 
షభుౄలు 

 
నమోద కహరౄకీమములో రమియం బదయి్ చయేు విధానము:  బెనుహృ నంద మజిిశటర్చ చేసకకనా రత్ర 

కయ వీధి వికీయదార్లు షంబంధతి వీధి వికీయదార్ల షంఘం యొకయ ఖ్ాతాలో ముందగహ రమ.300/- లు 



జమచేయఴలయున. ఆ షంఘ మిధ ిలో జమ అభన ముతాత నిా ముని్నుహయ్ట లోని వీధి వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  
ఖ్ాతాలోకి తీమహృనము దావమహ బదియ్ చసే అటటట  రసదన మమియు దరఖ్ాషత  నూహరము లన ముని్నుహయౌటట లోని 
టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స కు అందచేస ACKNOLEDGEMENT నుొందఴలయున. టట..ఆర్చ.ఒ /టట.ఎం.స అటటట  ముతాత నిా 
నిమైదశించిన  షమయం లో బనెుహృలోని  వీధ ివికీయదార్ల యొకయ భీమా ఖ్ాతాకు   బదియ్  చయేఴలయున 
మమియు సకేమిం బడని విఴరములన ఆన్ లెైన్ లో నుొంద రచఴలయున.ఎటటట  మసిథతతలలోన నగద 
రమం లో బదియ్ చయేమహద. 

నిమీణత షమయములో నిమైదశించిన లక్షయౄనిా ూమితచయేుటకు షంబంధిత అడశినల్ మిశన్ కోఆమిడనేటర్చ 
(ss) తో  నుహటు జిలాల  మిశన్ కోఆమిడనేటర్చ – ఎల్.హెచ్ ని కూడా ఫాగసహవమౄం చయేఴలసనదగిహ కోర్తతనాాము. 
ఇతర ఎ.డి.ఎం.స లన టటణ షమాఖ్ౄ  రసడ ంట్స ,టట..ఆర్చ.ఒ/టట.ఎం.స  మమయిు స.ఒ ల షసకహరముతో వీధ ి
ఴరతకులందమిని తినిషమగిహ  భీమా చభేంచఴలసనదిగహ కోర్తతనాాము.  

మమియు వెట్స టమీ్ షభుౄలుగహ షలమ్ షమాఖ్ౄ లోని సహమజిక భదరత షబ్ కమిటీ లోని షభుౄలన/ వీధ ి
వికీయదార్ల స.ఆర్చ. లన   నియమించఴలయున. 
వీధి వికీయదార్లనండి సేకమించఴలసన ముతతం రమ.300/- లు (రమ.275/- రమియం మమయిు రమ.లు 
25/-  సవేహర్షము) 

సవేహర్షము     =  రమ.లు 25/-   యొకయ విఴరములు 
 కహల్ స ంటర్చ వినియోగ ర్షము రమ. 10/- లు షభుౄల రమియం  తో నుహటు ముని్నుహయౌటీ లోని వీధ ి

వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ ఖ్ాతా దావమహ బెనుహృలోని  వీధి వికీయదార్ల యొకయ భీమా ఖ్ాతాకు  ఆన్ లెైన్ 
దావమహ  జమచేయఴలయున. 

 వెట్స టీం షభుౄలకు       = రమ.లు 5/- చొున  

 డేటా ఎంటీర  మమయిు సహయలర్చ షప్ విఴరములు ఆన్ లెైన్ చసేనందలకు  = రమ.లు 5/- చొున 

 దరఖ్ాషత  ముదరణ కకరకు  రమ.లు 1/- చొున . 

 వీధి వికీయదార్ల షంఘం నకు రమ.లు 2/- , వీధి వికీయదార్ల షమాఖ్ౄ  కు రమ.లు 2/- అతౄఴషర 
అఴగహసన షమావేవమునకు    

షఽచన : 1. రమియం మమయిు జిలాల  షమాఖ్ౄ  కు ంంచఴలసన సవేహర్షమున కయౌ  ముతతం రమ 
285/- (రమ.275/- రమియం మమయిు కహల్ స ంటర్చ వినియోగ ర్షము రమ. 10/- లు ) బెనుహృ వీధి 
వికీయదార్ల యొకయ భీమా ఖ్ాతాకు ంంచ ఴలయున. 

2. 15.4.2015 లోు  నమోద కహరౄకీమమున ూమిత చసే సేకమించిన రమియం న మమయిు 
షభుౄల షంఖ్ౄ తో షమిచఽషకకని బెనుహృలోని  వీధి వికీయదార్ల యొకయ భీమా ఖ్ాతాకు  ఆన్ లెైన్ 
దావమహ  జమచేయఴలయున. 
 

ఈ షందరూముగహ థకషంచాలకులందరమ  ైన త యౌిన ష డఽౄల్ రకహరము ఎిటట కుడు తగని 
షఽచనలు అందషిఽత   రత్ర షలమ్ లోని వీధి ఴరతకులందమినీ  హాకర్చ్ భీమా యోజన లో నమోద చేభంచ 
ఴలసనదిగహ కోరడబెనైది. 

 



 

 

ఇటుల  
 
 

      మిశన్ డ ైమకెటర్చ. 
రత్ర 

బనెుహృ థకషంచాలకులందమకిి 
.ఒ యు.స.డ-ి,జి.వి.ఎం.స మమయిు వి.ఎం.స 
రత్ర ముని్ల్ కమీశనర్చ్ అందమకి,ి 
రత్ర టటణ షమాఖ్ౄ లకు అనిాంటటకీ 
అనబంధము: 

జిలాల ల వహమిగహ నిమైదశించిన లక్షౄం 

 


