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బెప్హీ – వీధి వికరయద్ారుల   సితి 
• వీధి వికరయ ద్ారుల  షంఖ్య :  46,769               
 

• వీధి వికరయ ద్ారుల షంఘం : 280 
• ట్టణ వీధి వికరయ ద్ారుల కమిట్ీ : 110 



లక్ష్యం 
  

 
బెప్హీ లో నమోద చేసకొనన అరహత కయౌగిన  రతి వీధి 
వికరయ ద్ారులకు 

 ఆమ్ ఆద్మీ బీమా యోజన మమియు  
హాకర్స్ భీమా యోజన ద్ాామహ భీమా  కయౌించట్ . 
ఫహలస మియడ్ 01.6.2015 నండి 31.5.2016. 



భీమా- మారగదరశకహలు 
హాకర్స్ బీమా యోజన మమియు అమ్ ఆద్మీ భీమా యోజన లో చేరుట్కు కహఴలసన అరహతలు 
మమియు నిబంధనలు: 
• బెప్హీ వెబ్ స ైట్ నంద నమోద చేసకొనన వీధి వికరయద్ారులకు మాతరబే ఇద్ి ఴమితషత ంద్ి.  
• క వేళ బెప్హీ వెబ్ స ైట్ నంద నమోద కహని వీధి వికరయద్ారులకు భీమా చేయదలచిన 

ముందగహ బెప్హీ వెబ్ స ైట్ నంద నమోద చేసకొనన తరువహతన ేబీమా లో నమోద 
చేయఴలస ఴుంట్ుంద్ి. 

• ఇద్ిఴరకు జే.బి.వెైలో  ఴునన వీధి ఴరతకులు  కూడా ఇందలో నమోద చేసకొనఴచున.  
• అభయసషతం లో ఴునన వహమికి ఈ థకం ఴమితంచద. 
• వీధి ఴరతకులు గహ ననన వికలాంగులందరు (మానసక వెైకలయము తి) 
• షంఘ షభుయమహలు అభ ఴుండి వీధి వికరయద్ామిగహ ఴునన వహరు ఈ థకం లో నమోద 

చేసకోఴచున.కహని  బెప్హీ లో అమలు చేషత నన ఇతర భీమా థకం లలో నమోద 
చేయమహద.( అభయసషతం తి) 

• కుట్ుంబానికి  కట్ి కనాన ఎకుుఴ  ఫహలస లు ఴమితస్హత భ. కహని స్హులర్స షప్ మాతరము 
కుట్ుంబానికి  క ఫహలస కిరంద మాతరబే ఴమితషత ంద్ి. 

  



వీధి ఴరతకులనండి సేకమిం బడిన 
రుషము 

ఴయష్ మమియు రమియం:  
• హాకర్స్ భీమా యోజన యొకు రమియం : రూ.175/- 
• అమ్ ఆద్మీ భీమా యోజన యొకు రమియం:రూ.100/- 
• ఴయష్ 18 – 59 షం. మధయ ఴునన వహరు రూ.275/-  
• ఴయష్ 60- 70 షం. మధయ ఴునన వహరు  రూ.175/- 
సేవహరుషము : రూ. 25/- విఴరములు:  
• కహల్ స ంట్ర్స వినియోగ రుషము రూ. 13/- లు  
• వెట్ ట్ీం షభుయలకు       = రూ.లు 5/- చొున  
• డేట్ా ఎంటీ్ర  మమియు స్హులర్స షప్ విఴరములు ఆన్ ల ైన్ చేసనందలకు  = 

రూ.లు 5/- చొున 

• దరఖ్ాషత  ముదరణ కొరకు  రూ.లు 1/- చొున . 

• షలమ్ షమాఖ్య కు అఴగహసనా కహరయకరమము కొరకు రూ.లు 1/- ,  
 



భీమా- రయోజనములు 
•  హాకర్స్ బీమా యోజన ఴలన కలుగు రయోజనములు: 
• రమాదఴశహతతత  మరణం / శహవాత అంగ వెైకలయము  షంభవించిన భెడల రూ.3,00,000/- 
• రమాదం లో ఏద్ ైనా క ఫాగం ( క కహలు/చ భయ/కనన) ూమితగహ తొలగించిన భెడల 

రూ.1,50,000/- 
• రమాదం లో శహవాత ప్హక్షిక అంగ వెైకలయము (40% వికలతాము మించకుండా) 

షంభవించిన భెడల రూ.1,20,000/- 
• రమాదం ఴలన ఆషతిర లో చేమిన భెడల బెడికల్ ఖ్రుులకు గహన రూ.1,00,000/- 
• రమాదం ఴలన ఆసత  నశటం షంభవించిన భెడల రూ.20,000/- 
• ఫహలస ద్ారుడు చనిప్ోభన భెడల వహమి మీద ఆధారడడ  23 షం. లోు ఇదదరు లలలకి 

కొుకుమికి రూ.5,000/- చొున, 
• రమాదఴశహతతత  ఆషతిర లో చేమిన భెడల మోజుకు రూ.200/- చొున అభద మోజులకు 

గహన రూ.1,000/- 
• రమాదఴశహతతత  మరణించిన ఫహలస ద్ారుని  మాతద్ేహానినతరయౌంచట్కు మమియు 

దసనఖ్రుులకు గహన రూ.2,500/- 
• ప ైన త యౌన వహట్ికీ అదనం గహ ఆమ్ ఆద్మీ భీమా యోజన రయోజనములు కూడా 

ఴమితస్హత భ. (18 – 59 షం. లోు వహమికి మాతరబే) 

 



భీమా- రయోజనములు 
షంఘ షభుయమహయౌకి ఆమ్ ఆద్మీ భీమా యోజన కిరంద, 
• షసజ మరణం షంభవించిన భెడల    –     రూ .30,000  
• రమాదఴశహతతత  మరణించిన /శహవాత అంగ వెైకలయం     రూ .75,000  
• ప్హక్షిక అంగ వెైకలయం        - రూ .37,500 
• (వికలాంగులకు ప్హక్షిక అంగ వెైకలయం , శహవాత అంగ వెైకలయం   
ఴమితంచద) 

 
స్హులర్స షప్-నమోద్ ైన ఴయకిత కుట్ుంబంలో 9 తరగతి నండి ఇంట్ర్స లేద్ా ఐ.ట్ి.ఐ చదఴుతతనన ఇదదరు లలలకి కొుకుమికి షం. మహనికి 
రూ.1200/- చొున స్హులమిిప్ అందచేయబడుతతంద్ి. 

 



అఴగహసన కహరయకరమము 
 జిలాల  స్హి భ లో అఴగహసన కహరయకరమము: 
•  ట్ి.ఏమ్.స/ట్ి..ఆర్స. ,స. లకు మమియు ట్ి.ఎల్.ఎఫ్ .బి లకు  జిలాల  ఐ.బి 

మమియుఎస్.ఎస్ ల చే  జిలాల  స్హి భ లో క మోజు శిక్ష్ణా కహరయకరమము,  
• ముని్ప్హయౌట్ి ల వహమిగహ రణాయక తయామి (ANNEXURE-1) 
• prepopulated దరఖ్ాషత  ఫహరం లన మమియు నగద బద్ియ్ ఫహరం లన ముద్ిరంచి ముని్ప్హయౌట్ీ ల వహమిగహ అందచేయుట్, 
• షమిడా PAMPLETS ముద్ిరంచి అందచేయుట్ 
 
ముని్ప్హయౌట్ ిస్హి భలో 
• ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ .బి/ఆర్స. లకు ట్ి.ఏమ్.స / ట్ి..ఆర్స. లచే క మోజు శిక్ష్ణా కహరయకరమము. 
• స. ల వహమిగహ prepopulated దరఖ్ాషత  ఫహరం లన విభజించి ఇచుట్, 
• ఎస్.ఎస్. షబ్ కమిట్ీ లోని ఇదదరు షభుయలతో/ చరుక నై ఇదదరు షంఘ షభుయలతో   Slum 

level enrollment team (Slet) ని ఏమహిట్ు చేయుట్ మమియు  వహమికి ట్ి..ఆర్స./ట్ి.ఎం.స లు శిక్ష్ణ ఇచుట్,  
• ట్ి.ఏమ్.స/ట్ి..ఆర్స. ఆధారయములో  ట్టణ షమాఖ్య/TVC  లో అతయఴషర షమావేవము నిరాహించి విధి విధానాలన త యౌయరచట్. 
 



నమోద కహరయకరమ విధి విధానాలు 
Slet ( Slum level enrollment team ) షలమ్ /CIG లో  
•అతయఴషర షమావేవము నిరాహించట్ 
•షభుయల వహమిగహ prepopulated దరఖ్ాషత  ఫహరం లన మమియు నగద బది్య్ ఫహరం లన షంబంధిత షభుయలకు  అందచేయుట్ 
•దరఖ్ాషత  ఫహరం నింు విధానము న విఴమించట్, 
•ద్ి మోజుల ఴయఴధిలో మమియొక స్హమి షంబంధిత వీధి ఴరతకుల నండి 
ూమింబడిన దరఖ్ాషత  ఫహరం లన మమియు నగద బద్ియ్ చేసన బాయంక్ 
రసద  న సేకమించట్,   
•బాయంక్ రసద మమియు ూమింబడిన దరఖ్ాషత  ఫహరం ల తో స. ల  వహమిగహ 
జత చేస ముని్ప్హయౌట్ి లోని ట్ి..ఆర్స./టి్.ఎం.స లకు అందచేయుట్, 
•Slet ద్ాామహ సేకమిం బడిన దరఖ్ాషత  విఴరములన స. లు డి.ఇ. షహాయముతో తులు లేకుండా ఆన్ ల ైన్ చేభంచఴలయున. 
• ముని్ప్హయౌట్ి స్హి భ లో రతి మోజు డేట్ా ఎంటీ్ర ని రయవేక్షించ ఴలసన ఫాదయత 
టి్..ఆర్స./టి్.ఎం.స లద్.ే 



నమోద కహరయకరమ విధి విధానాలు 
• కుట్ుంబానికి  కట్ి కనాన ఎకుుఴ  ఫహలస లు ఴమితస్హత భ. కహని 
స్హులర్స షప్ మాతరము కుట్ుంబానికి  క ఫహలస కిరంద మాతరబే 
ఴమితషత ంద్ి. 

• 2015 షం. అనగహ నమోద షమయములో లలలు చదఴుతతనన 
తరగతి ని దరఖ్ాషత  ఫహరం లో నింఴ లయున. 

• ఴయష్ ధర వీకరణకు మేశన్ కహర్సడ/ఆధార్స కహర్సడ/వోట్ర్స కహర్సడ/ షఽుల్ 
షమిటపకేట్/ బర్సత షమిటపకేట్/ ప్హస్ ప్ోర్సట నకలు న జతరచఴచున. 

• బెప్హీ వెబ్ స ైట్ నంద నమోద కహని వీధి ఴరతకులన ముందగహ 
బెప్హీ వెబ్ స ైట్ నంద నమోద చేసన తరువహత ఎ.ఎ.బి. వెై  వెబ్ 
స ైట్ నంద నమోద చేయఴలయున. 

• 2015-16 షం. నమోద చేషకునన వహమికి ప్హలస మియడ్ బే 
కట్ఴ తామీఖ్2015 నండి 30 ఏరల్ 2016 ఴరకు ఴమితషత ంద్ి.  
 



 
డ.ిఎం.స ఐ.బి యొకు బాదయతలు; 

 
• జిలాల స్హి భలో అఴగహసనా కహరయకరమము 
• ముని్ప్హయౌట్ి ల వహమిగహ  కహమహయచరణ రణాయక తయారు చేయుట్, 
• ముని్ప్హయౌట స్హి భలో రతి ట్ి.ఎల్.ఎఫ్ /టి్.వి.స నంద అతయఴషర 

షమావేవము ఏమహిట్ు చేస అఴగహసన కయౌించట్ ( ఐ.బి & ఎస్.ఎస్ 
తినిషమిగహ హాజరవహాయౌ) 

• ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ స్హి భలో Slet న ఏమహిట్ు చేస శిక్ష్ణ నిచుట్,  
• స. ల వహమిగహ రణాయక తయారు చేయుట్,  
• దరఖ్ాషత  ఫహరం లు మమియు PAMPLETS  న Slet  ద్ాామహ వీధి ఴరతకుల ఴరకు చేరుుట్, 
• అరహత కయౌగిన రతి కుమిని నమోద చేభంచట్ 
• డేట్ా సేకరణ లో ఎిట్ికుడు తగు షఽచనలు ఇచుట్, 
• సేకమిం బడిన విఴరములు మమియు బద్ియ్ చేయబడిన నగదన  

ఎిట్ికుడు షమిచఽషకొనట్, 
 
 



ఎ.డి.ఎం.స ఎస్.ఎస్ 
• షమిడా దరఖ్ాషత  ఫహరం లన ముద్ిరంచట్, 
• ముద్ిరంచిన దరఖ్ాషత  ఫహరం లన ముని్ప్హయౌట్ి ల వహమిగహ విభజించి అఴగహసనా 

కహరయకరమములో ట్ి..ఆర్స./ట్ి.ఎం.స లకు అందచేయుట్, 
• షమిడా Pamplets న ముద్ిరంచి ట్ి..ఆర్స. / ట్ి.ఎం.స  లకు అందచేయుట్, 
• రతి ట్ి.ఎల్.ఎఫ్/ట్ి.వి.స  కు ఐ.బి.తో కయౌస అఴగహసనా కహరయకరమములోప్హలగగ నట్, 
• రతి ముని్ప్హయౌట్ి లో డేట్ా ఎంట్ీర ని రయవేక్షించట్, 
• డేట్ా ఎంట్ీర కొరకు తగిన షహాయ షసకహరం, మమియు షఽచనలు ఇచుట్, 
• వీధి ఴరతకులు బద్ియౌచేసన రుషము న మమియు ఆన్ ల ైన్ లో ఎంట్ీర చేసన విఴరములతో 

ఎిట్ికుడు షమి చఽషకోనట్, 
• ట్ి..ఆర్స. / ట్ి.ఎం.స మమియు స. లకు అందబాట్ులో ఴుండుట్, 
• థకషంచాలకులకు మోజు వహమి నమోద కహరయకరమము మమియు ఆన్ ల ైన్ రగతిని  

త యౌయచేయుట్, 
• వీధి ఴరతకుల వహమిగహ బాండ్్ న ముద్ిరంచి ముని్ప్హయౌట్ి వహమిగహ విభజించి ంణి చేయుట్ , 
•  ముని్ప్హయౌట్ి స్హి భలో స. ల వహమిగహ విభజించి Slet ద్ాామహ వీధి ఴరతకులకు  చేరవేయుట్ న రయవేక్షించట్ లో  ూమిత ఫాదయత ఴహించట్, 



కహరయకరమం గడుఴు ఫాదయలు 
కహరయకరమ విధ ివిధానాలన, మారగదరశకములన  రూప్ొంద్ంిచి జిలాల లకు ంుట్  17.3.15 

లోు 
ఎస్.ఎం.స ఐ.బి & 
ఎస్.ఎస్  

MD/AMD ద్ాామహ మహశట ర స్హి భ అఴగహసనా కహరయ కరమము  – డి.ఎం.స ఐ.బి & ఎస్.ఎస్.  17.3.15 
లోు 

ఎస్.ఎం.స ఐ.బి & 
ఎస్.ఎస్  

జిలాల  స్హి భ లో  ట్ి.ఏమ్.స/ట్.ి.ఆర్స. ,స. లకు మమియు ట్ి.ఎల్.ఎఫ్ .బి లకు  జిలాల  ఐ.బి 
మమియుఎస్.ఎస్ ల చే క మోజు శిక్ష్ణా కహరయకరమము, దరఖ్ాషత  డౌన్ లోడ్ చేయుట్ 
Pamplets ముద్ిరంచట్ మమియు ముని్ప్హయౌట్ ివహమిగహ ంణి,  

19.3.15 
లోు 

డి.ఎం.స ఐ.బి & 
ఎస్.ఎస్.  
 

ముని్ప్హయౌట్ ిస్హి భ లో షలమ్ షమాఖ్య.బి లకు /ఆర్స. లకు ట్ి.ఏమ్.స / ట్.ి.ఆర్స. లచే 
క మోజు శిక్ష్ణా కహరయకరమము. స. ల వహమిగహ prepopulated దరఖ్ాషత  ఫహరం లన 
విభజించి ఇచుట్, షమిడా Pamplets ఇచుట్   

23.3.15 

లోు 
షంబంధతి ట్ి..ఆర్స. ఒ/ 
ట్.ిఎం.స  

ఎస్.ఎస్. షబ్ కమిట్ీ లోని ఇదదరు షభుయలతో/ చరుక నై ఇదదరు షంఘ షభుయలతో   Slum 

level enrollment team (Slet) ని ఏమహిట్ు చేయుట్ మమియు  వహమకిి ట్ి..ఆర్స. /ట్ి.ఎం.స 
లు శిక్ష్ణ ఇచుట్, ముద్ిరంచిన దరఖ్ాషత లన షమిడా ంణ ిచేయుట్. 

25.3.15 

లోు 
ట్.ి.ఆర్స. ఒ/ ట్ి.ఎం.స 
మమియు స. 

Slet వీధ ివికరయ ద్ారులకు  దరఖ్ాషత ల ంణ ిమమియు ూమించట్ ,వీధ ివికరయ ద్ారుల 
యొకు ఴయకితగత ఖ్ాతా నండ ిముని్ప్హయౌట్ ిలోని జ .బి.వె ైఖ్ాతాకు  బద్యి్ చేయుట్  

31.3.15 

లోు  
స.మమియు షలమ్ 
షమాఖ్య షబ్ కమిట్ీ 

సేకమిం బడని దరఖ్ాషత ల విఴరములన ఆన్ ల ైన్ లో ప్ొందరచట్, మమియు  
ముని్ప్హయౌట్ ిలోని జ .బి.వె ైఖ్ాతా నండ ిబెప్హీ వీధ ివికరయ ద్ారుల ఖ్ాతాకు బద్ియ్ చేయుట్  

30.4.15 

లోు  
ట్.ి.ఆర్స. ఒ/ ట్ి.ఎం.స 
మమియు స. 

ముని్ప్హయౌట్ ిస్హి భ లో ఆన్ ల ైన్ ద్ాామహ కస్హమి  షభుయల విఴరములన షమి చఽస 
కనఫమేీ శన్  చయేుట్  

10.5.15 

లోు  
ట్.ి.ఆర్స. ఒ/ ట్ి.ఎం.స 
మమియు స. 

బెప్హీ  స్హి భ లోకస్హమ ిమికని్లేశన్ చేస రమియం న ఎల్.ఐ. స కి మమియు . ఇ.స. కి 
బద్యి్ చేయుట్. 

20.5.15 

లోు బెప్హీ , స్హమజిక భదరత 

షంఘ షభుయలకు బాండ్్  ముద్ిరంచి చేరవయేుట్ 
31.5.15 

లోు జిలాల  స్హమజిక భదరత 

కహమహయచరణ రణాయక (రతిప్హద్ిత) 
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