
నుండి, వరకు, 
మిషన్ డైరైెకటర, ప్రారాజెకట డైైరెకటర లందరికీ,
మెప్రామ, ఆంధ్రాప్రాదేశ, జ,వ.ఎం.సి. మరియు వ.ఎం.సి. పి.వో. కు

మెప్రామ, ఆంధ్రాప్రాదేశ.

వషయం:  మెప్మామా    షడె్యూయూల్  కులములు  (ఎస.సి.),  షెడ్యూయూల్  తెగలకు  (ఎస.టి.)  ఉప  పరణాళిక
(SC/ST SubPlan) పరకారం నిధుల మంజూరు గురించ...

సూచిక1:  జ24011/1/2016   UPAFTS15539  గృహ  మరియు  పటటణ  పేదరిక  నిరూమాలనా
మంత్రత్వ శాఖ భారత్ పరభుత్వం. తదేి26042016.(ఎస.సి.ఎస.పి.రూ.907.62 లక్షలు)

2:  జ24011/1/2016   UPAFTS15539  గృహ  మరియు  పటటణ  పదేరిక  నిరూమాలనా
మంత్రత్వ శాఖ భారత్ పరభుత్వం. తదేి26042016.(టి.ఎస.పి. – రూ.108.86 లక్షలు) 

3:ఎల్.ఆర.నంె.   S/2701/2016  తదేీ.28/11/2016  సంచాలకులు,  సాంఘీక  సంకే్షమ  శాఖ,

విజయవాడ్య, ఆంధరపరదేశ్ 

దీనదయాళ్  అంతోయూదయ  యోజన  జాతీయ  పటటణ  జీవనోప్మాదుల  పధకం  (DAYNULM)

అమలులో భాగంగా షెడ్యూయూల్ కులములు (ఎస.సి.), షడె్యూయూల్ తెగలకు (ఎస.టి.) ఉప పరణాళిక (SC/ST Sub

Plan)  కిరింద  201617 వ  సంవత్సరానికి  గాను  పరభుత్వం  నుండి  వచచిన  ఎస.సి.  ఉప  పరణాళిక  కిరింద

రూ.15,12,70,000 ల/  మరియు ఎస.టి.  ఉప పరణాళిక కిరింద రూ.1,81,43,333/ల సదరు మొత్తం నిధులను
జల లాాలకు విడ్యుదల చేయడ్యమైెనది. (సదరు మొత్తములను జత్పరచన అనుబంధము లో చూపిన విధంగా
జల లాాలకు పంపడ్యమైెనది.)

పెైన పేరొకొనన నిధులను ఈ కిరింది కాంప్మో నెంట్ వారీగా కేవలం ఎస.సి.  మరియు ఎస.టి సభుయూలకు
లేదా పరతీ ఎస.సి. మరియు ఎస.టి., ఎస.హెచ.జ.లు మరియు సమాఖయూల పరయోజనాల కొరకు పరతేయూకముగా
వినియోగించవలెను

కర.
సం.

వవరములు
ఒకక

యూనిట

యూనిట
ఖరుచు రూ.

లలో
మొతతం రిమారుకలు

ఎస.ఎం.ఐ.డి. వభాగం (మహిళలు, సీట రటవెండరస, వకలాంగులు మరియు ఇతర నిససహాయు వర గాల సంఘాలకు)

File No.1238/SC&ST/2016/Finance



1 సంఘమునకు – ఆర.వో. 1 10,000

2 సంఘమునకు – ఆర.ఎఫ. 1 10,000

3 ఎస.ఎల్.ఎఫ. – ఆర.ఎఫ.  1 50,000

4 మోడ్యల్ SLFs 1 2,000

5 ఎస.ఎల్.ఎఫ. – శిక్షణలు
5.1 ఈ.సి. శిక్షణ 1 4,200 రిసో రస పరసన్ ఫీరూ.500X2=1,000

భోజనం:40X80=రూ.3,200

5.2 ఎస.ఎల్.ఎఫ.  ఓ.బ.  శిక్షణ  (8
ఎస.ఎల్.ఎఫ. లు X 5 మంది)

1 11,400 రిసో రస  పరసన్  ఫీ
రూ.1,000X2X2=4,000

భోజనం:40X80X2=రూ.6,400

డాకుయూమెంటేషన్:500X2=1,000/

5.3 ఎస.ఎల్.ఎఫ. ఆర.పి. ల శిక్షణ 1 10,400 రిసో రస  పరసన్  ఫీ
రూ.1,000X1X2=2,000

రూ.500X1X2=1,000

భోజనం:40X80X2=రూ.6,400

డాకుయూమెంటేషన్:500X2=1,000/

5.4. సి.ఆర.పి.   ల శికష్ణలు  1 600  ఒక  ఆర.పి.  కి  నెలకు  ఒక
సమావేశానికి  హాజరయినందుకు
రూ.50X600

5.5.
టి.ఎల్.ఎఫ.  ఓ.బి.    లకు శికష్ణ

  ఖరుచ్లు  

1 600  ఒక ఓ.బ.కి నెలకు ఒక సమావేశానికి
హాజరయినందుకు రూ.50X600

జీవనోప్మాధుల విభాగం
6.1. జీవనోప్మాధుల  యూనిట్  లకు

మదదత్ు  (వయూకితగత్  మరియు
గూరిప్ యూనిట్స)

6.2. EDP శిక్షణలు
6.3. CBO  లకు  జీవనోప్మాదులపెై

శిక్షణలు
6.4. సిబబందికి  జీవనోప్మాదులపెై
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శిక్షణలు

ఉప్మాధితో కూడిన శిక్షణల విభాగం
7 ఈ.ఎస.టి.పి. శిక్షణలు ఒకకొరికి 10,800 ఒకకొరికి  గంటకు  రూ.40/  పరకారము

ఒక  రోజుకు  ఐదు  గంటలు  శిక్షణ
ఇవవవచుచిను

ఆరోగయూం మరియు ప్మౌషిటకాహారము
8.1. నూయూటిరషాప్  లను

ఏరాపాటుచేయుట
1 50,000 ఒకొకొకకొ పటటణములో ఒక మునిసిపల్

సూకొల్ కు  ఒక మోడ్యల్ నూయూటిరషాప్
ను ఏరాపాటుచేయుటకు

8.2. కాంటీనులా  ఏరాపాటు 1 50,000 ఒకొకొకకొ  పటటణానికి  అయిదు మోడ్యల్
కాంటీన్ లను ఏరాపాటుచేయుటకు

8.3. కిచెన్/టెరరిస గారెడెనలా  ఏరాపాటు 1 10,000 ఒక  పటటణంలో  పరతీ  ఎస.సి./ఎస.టి.,
సంఘానికి  ఒక  మోడ్యల్  కిచనె్/టెరరిస
గారెడెన్ ను ఏరాపాటు చయేుట  

8.4. ఆరోగయూ శిబరాలు 1 10,000 ఒక పటటణంలో ఒకొకొకకొ ఎస.సి./ఎస.టి.
కాలనీలో  ఒక  ఆరోగయూ  శిబరానిన
ఏరాపాటు చేయుట

8.5. ఫిష్  మారెకొట్  &  మాంసం
దుఖానాల  పరిశుభరత్పెై
అవగాహన మరియు సాంకేత్క
పరికరాల ఏరాపాటు

1 1,00,000 ఒక పటటణంలో ఒకొకొకకొ ఫషి్ మారెకొట్
&  మాంసం  దుఖానాల  పరిశుభరత్పెై
అవగాహన  కల్పాంచ  మోడ్యల్  గా
రూప్మొ ందించుట

పెైన పేరొకొనన కారయూకరిమాల తోప్మాటు జల లాాలలో  ఏవెైనా పరతేయూక కారయూకరిమాలు ఎస.సి. మరియు ఎస.టి
ల  అభివృదిధి  కొరకు  అమలు  చయేాలనుకుంటే  పరతేయూక  పరత్ప్మాదనలను  అనుమత్ కొరకు  మెప్మామా  పరధాన
కారాయూలయానికి పంపవలెను.    కావున పధక సంచాలకులు అందరూ దనీ దయాళ్ అంతోయూదయ యోజన
జాతీయ పటటణ జీవనోప్మాధుల పధకం  (DAYNULM)  లోని పరతీ కాంప్మో నెంట్ పరకారం ఈ ఎస.సి.ఎస.పి.
మరియు టి.ఎస.పి. (పరతేయూక నిధుల) నిధులను DAY NULM నిబంధనల మేరకు ఎస.సి. మరియు ఎస.టి.
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ల  పరయోజనాల  కొరకు  మాత్రమే  మారిచి 2017  నాటికి  వినియోగించ  సంబందిత్  వినియోగ  ధృవీకరణ
పత్రమును  (UC)  లను  31.03.2017  నాటికి మెప్మామాకు  సమరిపాంచవలెనని ఆదేశించటమైెనది.   ఇది వరకు
పంపిన కారాయూచరణ పరణాళికను అమలు పరుచునపుపాడ్యు ఏమైెనా మారుపాలు అవసరమైెన చటో చేసుకొంటూ,

సదరు మారుపాలతో కూడిన కారాయూచరణ పరణాళికను ఈ కారాయూలయమునకు పంపవలసినదిగా కోరడ్యమైెనది.

                                                                       

                                                                                        మిషన్ డెైరెకటర త్రుపున 
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