“జగననన చేదోడు - నాయీ-బ్రాహ్మణులు” – సర్వే చేసిన లబ్దిదారుల జాబ్దతాను సోషల్ ఆడిట్ లేదా
గ్రామ/వారుు సభల దాేరా పునఃపరిశీలన చేసి సరిచేయుటకు మార్గదర్శకాలు
పేదప్రజలకు చేదోడుగా నిలబడి వారి అభివృద్ధికి కృషిచేస్తాననన మాటకు కట్టుబడి, కులవృత్తాపై ఆధార్పడి
జీవనం స్తగిస్తానన, షాపులునన నాయీ-బ్రాహ్మణులు వారి యొకక వృత్తాని అభివృద్ధి చేస్తకొనుటకు
మరియు దైనంద్ధన వృత్తాజీవితంలో అవసర్మైన పెట్టుబడులకు కావలసిన నగదును అధికవడ్డులకు బయటి
వయకుాలు లేదా సంసథలపై ఆధార్పడకుండా ఆరిికంగా నిలదొకుకకొనుటకు సంవతసరానికి రూ.10,000/ల చొపుున 5 సంవతసరాలపాట్ట ఆరిిక సహాయం చేయుటకు “జగననన చేదోడు” పధకానికి గౌర్వ
ముఖ్యమంత్రి శ్రీ. వై.యస్. జగన్మమహ్న్ రెడిు గారు నాంద్ధపలికారు.
జగననన చేదోడు పధకంలో భాగంగా అర్హత కలిగి షాపులునన నాయీ-బ్రాహ్మణులు నుండి దర్ఖాస్తాలను
ద్ధ.31.01.2020 నుండి ఆహాేనించడమైనద్ధ.
రాష్ట్రప్రభుతేం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల ప్రకార్ం గ్రామ/వారుు వాలంటీరుు జగననన చేదోడు పధకానిన
అరుహలైన నాయీ-బ్రాహ్మణులందరికీ అవగాహ్న కలిుంచ్చ వారిని దర్ఖాస్తా చేస్తకొనుటలో కీలకపాత్ర
పోషించారు.
నాయీ-బ్రాహ్మణులనుండి వచ్చిన దర్ఖాస్తాలను BC కార్పుర్వషన్ వారి సూచనల ప్రకార్ం క్షేత్రస్తథయి
పరిశీలన చేసి జాబ్దతాను సదరు శాఖ్కు సమరిుంచడమైనద్ధ.
నాయీ-బ్రాహ్మణులనుండి వచ్చిన దర్ఖాస్తాలు క్షేత్రస్తథయి పరిశీలన పూరిాకానిచోట తక్షణమే అంటే మే
16వ తేదీలోపు గ్రామ/వారుు వాలంటీరుు దర్ఖాస్తాలను మార్గదర్శకాల ప్రకార్ం పరిశీలించ్చ సదరు
సమాచారానిన MPDOలు మరియు మునిసిపల్ కమీషనర్ు దాేరా కార్యనిరాేహ్క సంచాలకులు BC
కార్పుర్వషన్ వారికి పంపవలెను. దర్ఖాస్తాలను పునఃపరిశీలన చేయుటకు ఈ క్రంద్ధ అర్హత
నియమాలను జారీచేయడమైనద్ధ.
I.

21 సంవతసరాలు నిండిన వారు

II.

నెలవారీ ఆదాయం గ్రామాలలో రూ.10,000/- మరియు పటుణాలలో రూ.12,000/- కలిగిన
వారు

III.

ప్రభుతేం జారీచేసిన సమగ్ర కులధృవీకర్ణ పత్రం

IV.

ప్రభుతేం జారీచేసిన గురిాంపు కారుులను (అధార్ కారుు, ఓటర్ కారుు, లేదా ఇతర్ములు)
కలిగినవారు.

V.

బ్యంకులో సేంత ఖాతా కలిగినవారైయుండవలెను.

VI.

నాయీబ్రాహ్మణ కులమునకు చంద్ధన వార్ందరు ఈ పథకమునకు అరుహలుగా భావించకూడదు.
నాయీబ్రాహ్మణ కులమునకు చంద్ధ, కేవలం బ్ర్బర్ వృత్తా పైనే అనగా ప్రధానమైన వృత్తా పై
ఆధార్పడి బ్ర్బర్ షాపు కలిగి ఈ వృత్తా పై వచ్చి ఆదాయం దాేరా మాత్రమే జీవన్మపాధి
చేయుచ్చనన నాయీబ్రాహ్మణ కులముల వారు అరుహలుగా పరిగణంచవలెను.

VII.

సదరు షాపులలో పనిచేయు సిబబంద్ధ ఈ పథకము క్రంద లబ్ది పందుటకు అనరుహలు.

అనర్హతలు:
I.

ప్రభుతే ఉదోయగులు, ప్రభుతేము నుండి ఉదోయగ విర్మణ పెనషన్ పందు వారు మరియు
ఆదాయపు పనున చలిుంచ్చ వారు అనరుహలు.

II.

కేవలం ప్రభుతేము నుండి “జగననన చేదోడు” పథకము దాేరా మంజూరు చేయు ఆరిథక
సహాయము కొర్కు మాత్రమే తాతాకలికమైన షాపులు చూపంచ్చ, వారు వేర్పక ప్రధాన వృత్తాలో
కొనస్తగుచ్చనన వయకుాలు అనరుహలు.

III.

కుట్టంబములో ఎవరికైన మాగాణ భూమి 3 ఎకర్ములు పై బడి మరియు మెటు భూమి 10
ఎకర్ములకు పై బడి మరియు మాగాణ, మెటు భూమి వెర్సి 10 ఎకర్ములకు పై బడి ఉనన వారు
ఈ పథకమునకు అనరుహలు. దీనిని నిరాిరించ్చటకై స్తథనికముగా విచార్ణ చేయుటతో పాట్ట మీ
భూమి పోర్ుల్ దాేరా కూడా తెలుస్తకొనగలరు.

IV.

కుట్టంబ సభుయలలో ఏ ఒకకరికైన 4 వీలర్ (నాలుగు చక్రములు) సంత వాహ్నము ఉననటుయితే
(ఆటో,టాకీస మరియు ట్రాకుర్ ఇందుకు మినహాయింపు) అనరుహలుగా పరిగణంచవలెను.

V.

పటుణ ప్రంతములోని కుట్టంబ సభుయలలో ఎవరికైన 1000 చదర్పు అడుగులకు పైబడి సంత
నివాస గృహ్ము ఉనన వారు అనరుహలు.

VI.

వాలంటీరుు దర్ఖాస్తా చేసిన లబ్దిదారుని ఇంటికి వెళ్లు ప్రతయక్షంగా వారితో మాటాుడి
కులధృవీకర్ణ, గురిాంపు కారుులను పరిశీలించవలెను సదరు పత్రాల నకలును నవశకం పోర్ుల్
లో అపోుడ్ చేయవలెను.

VII.

AP-వాలంటీర్ యాప్ దాేరా 2019-20 సంవతసర్ంలోని లబ్దిదారులను మరియు క్రొతాగా
అర్హతపంద్ధన నాయీ-బ్రాహ్మణులను, షాపును మరియు సంబంధిత గ్రామ/వారుు వాలంటీర్ ను
కలిప సుషుంగా ఫోటో తీసి దానిని యాప్ లో అపోుడ్ చేయవలెను.

VIII.

వాలంటీరుు లబ్దిదారుని ఎంపకను ఎలంటి ప్రలోభాలకు లోనుకాకుండా నిజాయితీగా, వాసావ
పరిసిథతులకు అనుగుణంగా మార్గదర్శకాలను అనుసరించ్చ చేయవలెను.

IX.

పైన సూచ్చంచ్చన అర్హతలు అనర్హతల ప్రకార్ం గ్రామ/వారుు వాలంటీరుు పరిశీలన చేసి
రూపంద్ధంచ్చన జాబ్దతాను కార్యనిరాేహ్క సంచాలకులు BC కార్పుర్వషన్ వారికి పంపవలెను.

X.

కార్యనిరాేహ్క సంచాలకులు BC కార్పుర్వషన్ వారు గ్రామ/వారుు సచ్చవాలయాల వారీగా
అర్హతకలిగిన నాయీ-బ్రాహ్మణుల జాబ్దతాను విభజంచ్చ సంబంధిత సమాచార్ంను నవశకం
పోర్ుల్ నందు మే 18 2020 నాటికి ఉంచ్చతారు.

XI.

నవశకం పోర్ుల్ లో పందుపర్చబడిన అరుహలైన నాయీ-బ్రాహ్మణుల జాబ్దతాను సంక్షేమ &
అభివృద్ధి కార్యదరిశ/ సంక్షేమ మరియు విదాయ సహాయకులు డౌన్-లోడ్ చేసి సదరు
దర్ఖాస్తాలను ప్రంట్ తీసి సోషల్ ఆడిట్ నిమితాం మే 18 నుండి మే 25 వర్కు గ్రామ/వారుు
సచ్చవాలయంలో ప్రదరిశంచాలి. (అవకాశం ఉననచోట గ్రామ మరియు వారుు సభలు దాేరా
పధకానికి అరుహలైన నాయీ-బ్రాహ్మణుల తుద్ధ జాబ్దతాను రూపంద్ధంచాలి).

XII.

26.05.2020 నాటికి స్తమాజక తనిఖీ దాేరా వచ్చిన అభయంతరాలను పరిషకరించ్చ
రూపంద్ధంచ్చన తుద్ధ జాబ్దతాను సిదించేయాలి.

XIII.

తుద్ధ జాబ్దతాను మండలలలో MPDO మరియు మునిసిపాలిటిలలో మునిసిపల్ కమీషనర్ కు
27.05.2020 లోపు సమరిుంచవలెను.

XIV.

MPDOలు మరియు మునిసిపల్ కమీషనరుు జగననన చేదోడు పధకానికి అర్హతకలిగిన నాయీబ్రాహ్మణుల తుద్ధ జాబ్దతాను మే 28 2020 నాటికి కార్యనిరాేహ్క సంచాలకులు BC
కార్పుర్వషన్ కు పంపవలెను.

