“జగననన చేదోడు - టైలర్లు ” – సర్వే చేసిన లబ్దిదార్లల జాబ్దతాను సోషల్ ఆడిట్ లేదా గ్రామ/వార్లు
సభల దాేరా పునఃపరిశీలన చేసి సరిచేయుటకు మార్గదర్శకాలు
జీవన ర్ధం మందుకు నడవడానికి నిర్ంతర్ం కుట్టు-మిషన్ చక్రం తిపుుతూ టైలరింగ్ ను
వృతిిగా స్వేకరించిన, షాపులునన టైలర్లు వారి యొకక వృతిిని అభివృద్ధి చేసుకొనుటకు మరియు దైనంద్ధన
వృతిిజీవితంలో అవసర్మైన పెట్టుబడులకు కావలసిన నగదును అధికవడ్డులకు బయటి వయకుిలు లేదా
సంసథలపై ఆధార్పడకుండా ఆరిికంగా నిలదొకుకకొనుటకు సంవతసరానికి రూ.10,000/-ల చొపుున 5
సంవతసరాలపాట్ట ఆరిిక సహాయం చేయుటకు “జగననన చేదోడు” పధకానికి గౌర్వ మఖ్యమంత్రి శ్రీ.
వై.యస్. జగన్మోహన్ రెడిు గార్ల నంద్ధపలికార్ల.
జగననన చేదోడు పధకంలో భాగంగా అర్హత కలిగి షాపులునన టైలర్లు నుండి దర్ఖాసుిలను
ద్ధ.31.01.2020 నుండి ఆహాేనించడమైనద్ధ.
రాష్ట్రప్రభుతేం ఇచిిన మార్గదర్శకాల ప్రకార్ం గ్రామ/వార్లు వాలంీరర్లు జగననన చేదోడు పధకానిన
అర్లహలైన టైలర్లు అందరికీ అవగాహన కలిుంచి వారిని దర్ఖాసుి చేసుకొనుటలో కీలకపాత్ర
పోషంచార్ల.
టైలర్ు

నుండి వచిిన దర్ఖాసుిలను BC కార్పుర్వషన్ వారి సూచనల ప్రకార్ం క్షేత్రస్థథయి

పరిశీలన చేసి జాబ్దతాను సదర్ల శాఖ్కు సమరిుంచడమైనద్ధ.
టైలర్ు నుండి వచిిన దర్ఖాసుిలు క్షేత్రస్థథయి పరిశీలన పూరిికానిచోట తక్షణమే అంటే మే 16వ
తేదీలోపు గ్రామ/వార్లు వాలంీరర్లు దర్ఖాసుిలను మార్గదర్శకాల ప్రకార్ం పరిశీలించి సదర్ల
సమాచారానిన MPDOలు మరియు మనిసిపల్ కమీషనర్ు దాేరా కార్యనిరాేహక సంచాలకులు BC
కార్పుర్వషన్ వారికి పంపవలెను. దర్ఖాసుిలను పునఃపరిశీలన చేయుటకు ఈ క్రంద్ధ అర్హత
నియమాలను జారీచేయడమైనద్ధ.
I.

21 సంవతసరాలు నిండిన వార్ల

II.

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

III.

ప్రభుతేం జారీచేసిన సమగ్ర కులధృవీకర్ణ పత్రం (S.C., S.T., B.C., Minority, E.B.C.)

IV.

ప్రభుతేం జారీచేసిన గురిింపు కార్లులను (అధార్ కార్లు, ఓటర్ కార్లు, లేదా ఇతర్మలు)
కలిగినవార్ల.

V.

బ్యంకులో సేంత ఖాతా కలిగినవారైయుండవలెను.

VI.

షాపులునన టైలర్లు అనగా అనిన కులమలకు చంద్ధనవార్ల (S.C., S.T., B.C., Minority, E.B.C.)
టైలరింగ్ వృతిి పైనే అనగా ప్రధానమైన వృతిిగా స్వేకరించి దానిపై పూరిిగా ఆధార్పడి జీవన్మపాధి
చేయుచునన వార్ల మాత్రమే అర్లహలు.

VII.

కేవలం కుట్టు పని నేర్లికొని కుట్టంబమలోని సేంత బటులు మొదలైనవి కుట్టుకుంట్ట, ఇతర్
వృత్తిలపై జీవన్మపాధి చేయుచునన వార్ల అనర్లహలు.

VIII.

ఈ పథకమ క్రంద లబ్ది పందు ఉద్ద్ిేశ్యమతో కొంతమంద్ధ అభయర్లిలు తాతాకలికమైన ఏరాుట్ట
అనగా బ్నర్లు, ప్లుకీసలు అపుటికపుుడు ఏరాుట్ట చేసుకొని వారి కుట్టంబ అవసరాల నిమితిం
వారి వది ఉననట్టవంటి కుట్టు మిషన్ ను షాపుగా చూపంచి సదర్ల ఫోటోలను అప్-లోడ్
చేయించి లబ్దిదార్లల జాబ్దతాలో వారి ప్లర్ును చేరిియుననర్ల. కాని వారి ప్రధాన వృతిి టైలరింగ్
కాకుండా ఇతర్ వాయపారాలు/వృత్తిలపై ఆధార్పడు వారిని అనర్లహలుగా పరిగణంచి వారి ప్లర్ును
సర్వే జాబ్దతా నుండి తొలగించవలెను.

అనర్హతలు:
I.

ప్రభుతే ఉదోయగులు, ప్రభుతేమ నుండి ఉదోయగ విర్మణ పెనషన్ పందు వార్ల మరియు
ఆదాయపు పనున చలిుంచు వార్ల అనర్లహలు.

II.

కేవలం ప్రభుతేమ నుండి “జగననన చేదోడు” పథకమ దాేరా మంజూర్ల చేయు ఆరిథక
సహాయమ కొర్కు మాత్రమే తాతాకలికమైన షాపులు చూపంచి, వార్ల వేర్పక ప్రధాన వృతిిలో
కొనస్థగుచునన వయకుిలు అనర్లహలు.

III.

కుట్టంబమలో ఎవరికైన మాగాణ భూమి 3 ఎకర్మలు పై బడి మరియు మెటు భూమి 10
ఎకర్మలకు పై బడి మరియు మాగాణ, మెటు భూమి వెర్సి 10 ఎకర్మలకు పై బడి ఉనన వార్ల
ఈ పథకమనకు అనర్లహలు. దీనిని నిరాిరించుటకై స్థథనికమగా విచార్ణ చేయుటతో పాట్ట మీ
భూమి పోర్ుల్ దాేరా కూడా తెలుసుకొనగలర్ల.

IV.

కుట్టంబ సభుయలలో ఏ ఒకకరికైన 4 వీలర్ (నలుగు చక్రమలు) సంత వాహనమ ఉననటుయితే
(ఆటో,టాకీస మరియు ట్రాకుర్ ఇందుకు మినహాయింపు) అనర్లహలుగా పరిగణంచవలెను.

V.

పటుణ ప్రంతమలోని కుట్టంబ సభుయలలో ఎవరికైన 1000 చదర్పు అడుగులకు పైబడి సంత
నివాస గృహమ ఉనన వార్ల అనర్లహలు.

VI.

వాలంీరర్లు దర్ఖాసుి చేసిన లబ్దిదార్లని ఇంటికి వెళ్లు ప్రతయక్షంగా వారితో మాటాుడి
కులధృవీకర్ణ, గురిింపు కార్లులను పరిశీలించవలెను సదర్ల పత్రాల నకలును నవశ్కం పోర్ుల్
లో అపోుడ్ చేయవలెను.

VII.

AP-వాలంీరర్ యాప్ దాేరా 2019-20 సంవతసర్ంలోని లబ్దిదార్లలను మరియు క్రొతిగా
అర్హతపంద్ధన టైలర్ును, షాపును మరియు సంబంధిత గ్రామ/వార్లు వాలంీరర్ ను కలిప
సుషుంగా ఫోటో తీసి దానిని యాప్ లో అపోుడ్ చేయవలెను.

VIII.

వాలంీరర్లు లబ్దిదార్లని ఎంపకను ఎలంటి ప్రలోభాలకు లోనుకాకుండా నిజాయితీగా, వాసివ
పరిసిథత్తలకు అనుగుణంగా మార్గదర్శకాలను.

