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షంఘ షభ్ుయల సి తి 
• షల మ్ షమాఖ్యల షంఖ్య             :   6,124 
 

• షవయంషహాయక షంఘం ల షంఖ్య            :   1,90,814 
 

• చరుక్ ైన షవయంషహాయక షంఘం ల షంఖ్య         : 1,83,288 
• షవయంషహాయక షభ్ుయల షంఖ్య           :   18,32,880 
 

• 58 షం. లలోు ఴయషస ఴునన వహరు          :    16,38,736 
 

• అభ్యసషిం షభ్ుయల షంఖ్య               :     2,55,255 
 
 

• ఇంకన భీమా లో నమోద చేయదలచిన వహరు:   13.83 లక్షలు 
 



లక్షయం 
  

 
అరహత ఴునన రతి షంఘ షభ్ుయమహయౌక్త మమియు వహమి యొకక 

నామితూ క్త భీమా భ్దరత కయౌించట. 
షంఘ షభ్ుయమహయౌక్త ఆమ్ ఆద్మీ తెమా యోజన  
వహమి యొకక నామితూ క్త ఴయక్తి గత రమాద తెమా. 
తౄహలస మియడ్ 01.6.2015 నండి 31.5.2016. 



భీమా- మారగ దరశక్హలు 
• అరహతలు: 
• షంఘ షభ్ుయమహలు అభ ఴుండాయౌ. 
• నామితు గహ తండిర/భ్రి/ క్ొడుకు/ కూతురు/ క్ోడలు. 
• షంఘం లో ఉనన వికలాంగులందరు (మానసక వ ైకలయము తి) 

అరుహ లు. 
 
• ఴయషస: 
• షంఘ షభ్ుయమహయౌ ఴయషస 18-59 షం లోు ఴుండాయౌ. 
• నామితు ఴయషస 18-69 షం. లోు ఴుండాయౌ. 
• భ్రి లేతు భెడల  నామితు గహ వహమి కుటుంబ షభ్ుయల లో ఎఴమ ైనా 

కరు (క్ొడుకు/క్ోడలు/కూతురు/మనఴడు/ మనఴమహలు మొ). 
 



భీమా- మారగ దరశక్హలు 
• తుభ్ందనలు:  
• షంఘ షభ్ుయమహయౌక్త మమియు నామితు యొకక ఴయషస 

ధర వీకరణకు మేశన్ క్హర్్డ/ఆధార్డ క్హర్్డ/వోటర్డ క్హర్్డ/ షఽకల్ 
షమిిపక్ేట్/ బరి్డ షమిిపక్ేట్/ తృహస్ తృోరి్డ నకలు న 
జతరచఴచున . 

• నమోద చేసక్ొనన షంఘ షభ్ుయమహయౌక్త నామితూ గహ వహమి యొకక 
కుటుంబ షభ్ుయలు ఴయఴసమిస్హి రు మమియు నామితూ క్త షంఘ 
షభ్ుయమహలు నామితూ గహ ఴయఴసమిస్హి రు.  

• ఇద్ిఴరకు  ఆమ్ ఆద్మీ తెమా యోజన లో నమోద అభన 
వహమితు  కూడా నమోద చేయఴలయున. 

• అభ్యసషిం లో ఴునన వహమిక్త ఈ థకం ఴమిి ంచద. 



భీమా- రయోజనములు 
 షంఘ షభ్ుయమహయౌక్త ఆమ్ ఆద్మీ భీమా యోజన క్తింద, 
• షసజ మరణం షంభ్వించిన భెడల    –     రూ .30,000  

• రమాదఴశహతుి  మరణించిన  /శహవవత అంగ వ ైకలయం –       రూ .75,000  

• తృహక్షిక అంగ వ ైకలయం        -   రూ .37,500 

• (వికలాంగులకు తృహక్షిక అంగ వ ైకలయం , శహవవత అంగ వ ైకలయం   ఴమిి ంచద) 
 
స్హకలర్డ షప్-నమోద్ ైన ఴయక్తి  కుటుంబంలో 9 తరగతి నండి ఇంటర్డ లేద్ా ఐ.టి.ఐ 
చదఴుతునన ఇదద రు లల లక్త క్ొకకకమిక్త షం. మహతుక్త రూ.1200/- చొున 
స్హకలమిషప్ అందచేయబడుతుంద్ి. 
నామితు రమాదఴశహతుి  చతుతృోభన ఎడల ఴయక్తి గత రమాద భీమా క్తింద 
రూ.1,00,000/- ఴమిి షి ంద్ి. 

 



షభ్ుయల నండి సేకమిం బడిన నగద  
రతి కక షభ్ుయమహయౌ నండి రూ. 110/-  సేకమించఴలయున. 
రమియం విఴరములు: 
• ఎల్.ఐ.స. క్త రమియం క్తింద  రూ,75/- 
• యు.ఐ.ఐ క్త రమియం క్తింద రూ,15/- 
• సేఴరుషం క్తింద   రూ,20/- 
సేవహరుషము  విఴరములు (రూ.లు 20/-) 
• క్హల్ సెంటర్డ వితుయోగ రుషము  రూ. 10/- లు  
• వ ట్ టీం షభ్ుయలకు                    రూ.లు 4/- చొున  
• దరఖ్ాషి  ముదరణ క్ొరకు           రూ.లు 1/- చొున 
• షల మ్ షమాఖ్య కు(అఴగహసన)     రూ.లు 1/-  చొున  

 
• డేటా ఎంటీర  మమియు స్హకలర్డ షప్ విఴరములు ఆన్ ల ైన్ చేసనందలకు  = 

రూ.లు 4/- చొున 

 
 



అఴగహసన క్హరయకిమము 
 జిలాల  స్హి భ లో అఴగహసన క్హరయకిమము: 
•  టి.ఏమ్.స/టి..ఆర్డ. ,స. లకు మమియు టి.ఎల్.ఎఫ్ .త లకు  జిలాల  ఐ.త మమియుఎస్.ఎస్ ల చే  జిలాల  

స్హి భ లో క మోజు శిక్షణా క్హరయకిమము,  
• ముతుసతృహయౌటి ల వహమిగహ రణాయక తయామి (ANNEXURE-1) 
• prepopulated దరఖ్ాషి  తౄహరం లన ముద్ిరంచి ముతుసతృహయౌటీ ల వహమిగహ అందచేయుట, 
• షమిడా PAMPLETS ముద్ిరంచి అందచేయుట 

 
ముతుసతృహయౌటి స్హి భలో 
• ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ .త/ఆర్డ. లకు టి.ఏమ్.స / టి..ఆర్డ. లచే క మోజు శిక్షణా క్హరయకిమము. 
• షల మ్ షమాఖ్య వహమిగహ రణాయక తయామి (ANNEXURE-2) 
•  స. ల వహమిగహ prepopulated దరఖ్ాషి  తౄహరం లన విభ్జించి ఇచుట, 
• ఎస్.ఎస్. షబ్ కమిటీ లోతు ఇదద రు షభ్ుయలతో/ చరుక్ ైన ఇదద రు షంఘ షభ్ుయలతో   Slum level enrollment 

team (Slet) తు ఏమహిటు చేయుట మమియు  వహమిక్త టి..ఆర్డ./టి.ఎం.స లు శిక్షణ ఇచుట,  
 

• టి.ఏమ్.స/టి..ఆర్డ. ఆధవరయములో  టిణ షమాఖ్య లో అతయఴషర షమావేవము తురవహించి విధి విధానాలన 
త యౌయరచట. 

• షల మ్ షమాఖ్య లో Slet ద్ావమహ అతయఴషర షమావేవము తురవహించి విధి విధానాలన త యౌయరచట.  
 



నమోద క్హరయకిమ విధి విధానాలు 
Slet ( Slum level enrollment team ) షల మ్ షమాఖ్య లో  
•అతయఴషర షమావేవము తురవహించట 
•షంఘాల వహమిగహ prepopulated దరఖ్ాషి  తౄహరం లన షంబంధిత షంఘాలకు అందచేయుట 
•దరఖ్ాషి  తౄహరం తుంు విధానము న విఴమించట, 
•ద్ి మోజుల ఴయఴధిలో మమియొక స్హమి షల మ్ షమాఖ్య లో  షమావేవము తురవహించి 
ూమింబడని దరఖ్ాషి  తౄహరం ల షంఖ్య ఆధారముగహ మొతిం రుషమున తీమహీనము ద్ావమహ 
షల మ్ షమాఖ్య ఖ్ాతా నండి బెతృహీ లోతు జ .త.వ ై ఖ్ాతాకు బద్ియ్ చేస రసద తృొందట, 
•బాయంక్ రసద మమియు ూమింబడని దరఖ్ాషి  తౄహరం లన షల మ్ షమాఖ్య వహమిగహ జత చేస 
షంబంధిత స.  ల ద్ావమహ ముతుసతృహయౌటి లోతు టి..ఆర్డ./టి.ఎం.స లకు అందచేయుట, 
• షల మ్ షమాఖ్య ఖ్ాతా నండి రుషము బద్ియ్ చేసన వ ంటనే డేటా న ఆన్ ల ైన్ చేయుటకు 
అఴక్హవము ఇఴవబడుతుంద్ి. 
• Slet ద్ావమహ షల మ్ షమాఖ్య వహమిగహ సేకమిం బడిన దరఖ్ాషి  విఴరములన స. లు డి.ఇ. షహాయముతో తులు లేకుండా ఆన్ ల ైన్ చేభంచఴలయున. 
 

• ముతుసతృహయౌటి స్హి భ లో రతి మోజు డేటా ఎంటీర తు రయవేక్షించ ఴలసన ఫాదయత 
టి..ఆర్డ./టి.ఎం.స లద్ే. 



నమోద క్హరయకిమ విధి విధానాలు 
• నమోద క్హరయకిమము లో గురుి ంచక్ొనఴలసన విశయములు:  
• టిణ షమాఖ్య స్హి భలో  షమావేవమునకు డి.ఎం.స (ఐ.త) ,షంబంధిత  టిణ షమాఖ్య 

ెరసడ ంట్ మమియు సెకిటేమ ి, రతి షల మ్ షమాఖ్య నంచి ెరసడ ంట్ మమియు ఆర్డ.  మితుట్స 
ుషికము తో తృహటు హాజరవహవయౌ. 

• అఴగహసన  క్హరయకిమము లో దరఖ్ాషి  తౄహరం తుంు విధానమున షభ్ుయలకు షవిఴరముగహ 
విఴమించఴలయున. 

• తుమణీ త షమయములో అఴషరబెైన దరఖ్ాషి  తౄహరం లన ముద్ిరంచి రతి  షల మ్ షమాఖ్య కు 
అందచయేఴలయున.  

• 2015 షం. మార్డు-ఏరల్ లో లల లు ఏతరగతి మణక్షలు వహర షి నన, వహర సన తరగతితు దరఖ్ాషి  
తౄహరం లో తుంఴ లయున. 

• లల ల ఴయషస ఴయషస 14 షంఴతసరములు తుండి 9,10,ఇంటమణీడియట్ /ఐ.టి.ఐ 
చదఴుతునన లల ల విఴరములన నమోద చేసక్ోనఴలయున. 

• షల మ్ షమాఖ్య లో లేతు షంఘ షభ్ుయల నమోద క్ొరకు షమాఖ్య యౌషి  చిఴమిలో 
“ఇతరములు” అతు ెటిడము జమిగినద్ి. 

• “ఇతరములు” క్తల క్ చేస షంఘం యొకక ేరుతో నమోద చేయఴచున. 
• షంఘం లో లేతు మహిళలు థకం లో నమోద చేసక్ొన దలచిన ముందగహ ఐ.త డేటా లో 

నమోద చేసన ద పెై థకం లో చేరడాతుక్త అరుహ లు. 
 



 
డి.ఎం.స ఐ.త యొకక బాదయతలు; 

 
• జిలాల స్హి భలో అఴగహసనా క్హరయకిమము 
• ముతుసతృహయౌటి ల వహమిగహ  క్హమహయచరణ రణాయక తయారు చేయుట, 
• ముతుసతృహయిౌ స్హి భలో రతి టి.ఎల్.ఎఫ్ నంద అతయఴషర షమావేవము ఏమహిటు చేస 

అఴగహసన కయౌించట ( ఐ.త & ఎస్.ఎస్ తితుషమిగహ హాజరవహవయౌ) 
• ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ స్హి భలో Slet న ఏమహిటు చేస శిక్షణ తుచుట,  
• స. ల వహమిగహ రణాయక తయారు చేయుట,  
• ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ లో అతయఴషర షమావేవము ఏమహిటు చేయుట , 
• దరఖ్ాషి  తౄహరం లు మమియు PAMPLETS  న Slet  ద్ావమహ షంఘ షభ్ుయమహయౌ ఴరకు చేరుుట, 
• అరహత కయౌగిన రతి కకమితు నమోద చేభంచట 
• ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ స్హి భలో  షంఘ షభ్ుయల షంఖ్య ఆధారముగహ మొతిం నగదన  

షమాఖ్య ఖ్ాతా నండి తీమహీనము ద్ావమహ బెతృహీ జ .త. వ ై ఖ్ాతాకు బద్ియ్ చేయుట, 
• డేటా సేకరణ లో ఎిటికుడు తగు షఽచనలు ఇచుట, 
• సేకమిం బడిన విఴరములు మమియు బద్ియ్ చేయబడిన నగదన  ఎిటికుడు 

షమిచషక్ోనట 
 
 
 



ఎ.డి.ఎం.స ఎస్.ఎస్ 
• షమిడా దరఖ్ాషి  తౄహరం లన ముద్ిరంచట, 
• ముద్ిరంచిన దరఖ్ాషి  తౄహరం లన ముతుసతృహయౌటి ల వహమిగహ విభ్జించి అఴగహసనా 

క్హరయకిమములో టి..ఆర్డ./టి.ఎం.స లకు అందచేయుట, 
• షమిడా Pamplets న ముద్ిరంచి టి..ఆర్డ. / టి.ఎం.స  లకు అందచేయుట, 
• రతి టి.ఎల్.ఎఫ్ కు ఐ.త.తో కయౌస అఴగహసనా క్హరయకిమములోతృహలగగ నట, 
• రతి ముతుసతృహయౌటి లో డేటా ఎంటీర తు రయవేక్షించట, 
• డేటా ఎంటీర క్ొరకు తగిన షహాయ షసక్హరం, మమియు షఽచనలు ఇచుట, 
• ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ నండి బద్ియౌచేసన రుషము న మమియు ఆన్ ల ైన్ లో ఎంటీర చేసన 

విఴరములతో ఎిటికుడు షమి చఽషక్ోనట, 
• టి..ఆర్డ. / టి.ఎం.స మమియు స. లకు అందబాటులో ఴుండుట, 
• థకషంచాలకులకు మోజు వహమి నమోద క్హరయకిమము మమియు ఆన్ ల ైన్ రగతితు  

త యౌయచేయుట, 
• షభ్ుయల వహమిగహ బాండ్స న ముద్ిరంచి ముతుసతృహయౌటి వహమిగహ విభ్జించి ంణి చేయుట , 
•  ముతుసతృహయౌటి స్హి భలో స. ల వహమిగహ విభ్జించి Slet ద్ావమహ షభ్ుయలకు చేరవేయుట న  రయవేక్షించట లో  ూమిి  ఫాదయత ఴహించట, 



క్హరయకిమం గడుఴు ఫాదయలు 

క్హరయకిమ విధ ివిధానాలన, మారగ దరశకములన  రూతృొంద్ంిచి జిలాల లకు ంుట  
17.3.15 
లోు 

ఎస్.ఎం.స ఐ.త & 
ఎస్.ఎస్  

MD/AMD ద్ావమహ మహశి ర స్హి భ అఴగహసనా క్హరయ కిమము  – డి.ఎం.స ఐ.త & ఎస్.ఎస్.  17.3.15 
లోు 

ఎస్.ఎం.స ఐ.త & 
ఎస్.ఎస్  

జిలాల  స్హి భ లో  టి.ఏమ్.స/ట.ి.ఆర్డ. ,స. లకు మమియు టి.ఎల్.ఎఫ్ .త లకు  జిలాల  ఐ.త 
మమియుఎస్.ఎస్ ల చే క మోజు శిక్షణా క్హరయకిమము, దరఖ్ాషి  డౌన్ లోడ్ చేయుట 
Pamplets ముద్ిరంచట మమియు ముతుసతృహయౌట ివహమిగహ ంణి,  

19.3.15 
లోు 

డి.ఎం.స ఐ.త & 
ఎస్.ఎస్.  
 

ముతుసతృహయౌట ిస్హి భ లో షల మ్ షమాఖ్య.త లకు /ఆర్డ. లకు టి.ఏమ్.స / టి..ఆర్డ. లచే 
క మోజు శిక్షణా క్హరయకిమము. స. ల వహమిగహ prepopulated దరఖ్ాషి  తౄహరం లన 
విభ్జించి ఇచుట, షమిడా Pamplets ఇచుట   

23.3.15 

లోు 

షంబంధతి టి..ఆర్డ. ఒ/ 
ట.ిఎం.స  

ఎస్.ఎస్. షబ్ కమిటీ లోతు ఇదద రు షభ్ుయలతో/ చరుక్ నై ఇదద రు షంఘ షభ్ుయలతో   Slum 

level enrollment team (Slet) తు ఏమహిటు చేయుట మమియు  వహమకి్త టి..ఆర్డ. /టి.ఎం.స 
లు శిక్షణ ఇచుట, షమాఖ్య వహమిగహ ముద్ిరంచిన దరఖ్ాషి లన ంణ ిచేయుట. 

25.3.15 

లోు 

ట.ి.ఆర్డ. ఒ/ ట.ిఎం.స 
మమియు స. 

Slet షల మ్ షమాఖ్య లో షంఘాల వహమిగహ  దరఖ్ాషి ల ంణ ిమమియు ూమించట 
తీమహీనము ద్ావమహ  షల మ్ షమాఖ్య ఖ్ాతా నండ ి బెతృహీ జ .త.వ .ై ఖ్ాతాకు బద్ియ్ చేయుట  

31.3.15 

లోు  

స.మమియు షల మ్ 
షమాఖ్య షబ్ కమిటీ 

షల మ్ షమాఖ్య ల వహమిగహ  సేకమిం బడని దరఖ్ాషి ల విఴరములన ఆన్ ల ైన్ లో 
తృొందరచట 

30.4.15 

లోు  

ట.ి.ఆర్డ. ఒ/ ట.ిఎం.స 
మమియు స. 

ముతుసతృహయౌట ిస్హి భ లో ఆన్ ల ైన్ ద్ావమహ కస్హమి  షభ్ుయల విఴరములన షమి చఽస 
కనఫమేీ శన్  చయేుట  

10.5.15 

లోు  

ట.ి.ఆర్డ. ఒ/ ట.ిఎం.స 
మమియు స. 

బెతృహీ  స్హి భ లోకస్హమ ిమికతుసలేశన్ చేస రమియం న ఎల్.ఐ. స క్త మమియు యు.ఇ.ఇ 
కు బద్యి్ చేయుట. 

20.5.15 

లోు 
బెతృహీ , స్హమజిక భ్దరత 

షంఘ షభ్ుయలకు బాండ్స  ముద్ిరంచి చేరవయేుట 
31.5.15 

లోు 
జిలాల  స్హమజిక భ్దరత 

క్హమహయచరణ రణాయక (రతితృహద్ిత) 
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