
Pre-launch Activities: (14.03.2023 to 24.03.2023) 

First Buzzer: (14th March to 17th March 2023 i.e., 4 days) 
గడప గడపకు వెళ్ళి ప్రతి వై.యస్.ఆర్ “ఆసరా”  సభ్యురాలికి తెలియచేయవలిిన 
సమాచారం :  
• వై.యస్.ఆర్ ఆసరా అమలు చేయుటకు గల ప్రధాన ఉద్దేశమును వివరిచడం 
• వై.యస్.ఆర్ ఆసరా ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎంత్ లబ్దే చేకురుతుననది?  ఇపపటకే 

మొదట మరియు రండవ  విడత్లో  ఎంత్ అందినది? ఇప్పపడు మూడోవ విడత్ ఎంత్ 
అందుతుననది? అనన వివరాలు సభ్యురాలికి తెలియచేయాలి. 

• మీ సంఘమునకు అరహత్ పందిన వై.యస్.ఆర్ ఆసరా మొత్తం ఎంత్? 
• ఇపపటివరకు మొదట మరియు రండవ  విడత్లో  మీ సంఘమునకు అందిన లబ్దే. 
• మీకు మొదట మరియు రండవ  విడత్లో అందిన లబ్దే ఎంత్. 
• ఇపపడు మూడోవ  విడత్ మీ సంఘమునకు ఇస్తతనన లబ్ద.ే 
• మూడోవ  విడత్ మీకు అందుతునన లబ్దే :   
• ఈ లబ్దితో మీరు ఏలంటి స్తసి్థర జీవనోపాధులు ఏరాపటు చేస్తకోదలిచారు?  
• జీవనోపాధులు ఏరాపటు కొరకు మీకు ఏమైనా అధనముగా బ్ుంకు ఋణం 

కావాల? 
• దిగగజ కంపెనీలతో చేస్తకొనాన ఒపపంద్వల పై అవగాహన కలిపంచడం.  

 
నోట్: ప్రతి VOA/RP / గ్రామ వాలంటీర్ త్న పరిధిలో వై.యస్.ఆర్ “ఆసరా” కు అరహత్ 
గల ప్రతి సంఘం సభ్యురాలి గడప గడపకు వెళ్ళి పైన తెలియచేస్థన అన్నన వివరాలు 
లబ్దేద్వరు రాలికి తెలియచేయాలి. 4 రోజుల వువధిలో ప్పరితచేయవలెను. 



Second Buzzer: (18th March to 20th  March 2023 i.e., 3 days ) 

సాయం సహాయక సంఘం వారిగా వై.యస్.ఆర్ “ఆసరా”  పథకం మీద 
తెలియచేయవలిిన సమాచారం :   
• CC/CO /WEA త్న పరిధిలో గల వై.యస్.ఆర్ ఆసరా కు అరహత్ గల సంఘాలతో 

సమావేశం ఏరాపటు చేయాలి.  
• వై.యస్.ఆర్ ఆసరా అమలు చేయుటకు గల ప్రధాన ఉద్దేశమును వివరించాలి. 
• వై.యస్.ఆర్ ఆసరా ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎంత్ లబ్దే చేకురుతుననది?  ఇపపటకే 

మొదట మరియు రండవ  విడత్లో  ఎంత్ అందినది? ఇప్పపడు మూడోవ విడత్ ఎంత్ 
అందుతుననది? అనన వివరాలు సంఘ సభ్యులకు తెలియచేయాలి. 

• మీ సంఘమునకు అరహత్ పందిన వై.యస్.ఆర్ ఆసరా మొత్తం ఎంత్? 
• ఇపపటివరకు మొదట మరియు రండవ విడత్లో  మీ సంఘమునకు అందిన లబ్దే. 
• ఇపపడు మూడోవ  విడత్ మీ సంఘమునకు ఇస్తతనన లబ్ద.ే 
• స్తసి్థర జీవనోపాధులు ఏరాపటు ఉద్దేశం. 
• దిగగజ కంపెనీలతో చేస్తకొనన ఒపపంద్వల పై అవగాహన కలిపంచడం.  
• జీవనోపాధులు ఏరాపటు కొరకు మీ సంఘమునకు కావలస్థన బ్ుంకు ఋణం కొరకు 

ప్రణాళ్ళక త్యారీ. 
• సంఘం పదుప్ప  ఖాతా నుంచి వై.యస్.ఆర్ ఆసరా మొత్తంను  సభ్యుల వుకితగత్ 

ఖాతాలకు అమంట్ ట్రానిఫర్   చేయుటకొరకు -  సంఘం తీరాానం స్థదేము 
చేస్తకోవడం. 

నోట్: CC/CO/WEA త్న పరిధిలో గల  వై.యస్.ఆర్ “ఆసరా” కు అరహత్ గల ప్రతి 
సంఘంతో సమావేశం ఏరాపటు చేస్థ పైన తెలియచేస్థన అన్నన వివరాలు సంఘ సభ్యులకు 
తెలియచేయాలి. 3 రోజుల వువధిలో ప్పరితచేయవలెను. 



Third Buzzer: (21st,23rd &  24rd  March  2023 i.e., 3 days ) 
గ్రామ/వార్ ్పరిధిలో అన్నన సాయం సహాయక సంఘాల సభ్యులతో  వై.యస్.ఆర్ 
“ఆసరా”  పథకం మీద సమావేశం ఏరాపటు చేస్థ అందులో తెలియచేయవలస్థన 
విషయాలు :  
• గ్రామం/వార్్ పరిధిలో గల అన్నన సాయం సహాయక సంఘాల సభ్యులతో  వై.యస్.ఆర్ 

“ఆసరా”  పథకం మీద  సమావేశం ఏరాపటు చేయాలి.  
• వై.యస్.ఆర్ ఆసరా అమలు చేయుటకు గల ప్రధాన ఉద్దేశమును వివరించాలి. 
• వై.యస్.ఆర్ ఆసరా ద్వారా రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఎంత్ లబ్దే చేకురుతుననది?  ఇపపటకే 

మొదట మరియు రండవ విడత్లో  ఎంత్ లబ్దే అందినది? ఇప్పపడు మూడోవ  విడత్ 
ఎంత్ అందుతుననది? అనన వివరాలు తెలియచేయాలి. 

• అద్దవిధంగా మన గ్రామంలో వై.యస్.ఆర్ ఆసరాకు అరహత్ పందిన సంఘాలు ఎన్నన? 
అరహత్ పందిన మొత్తం? 

• ఇపపటివరకు మొదట మరియు రండవ విడత్లో మన గ్రామంలో సంఘాలు పందిన లబ్దే. 
• ఇపపడు మూడోవ విడత్ మన గ్రామంలో సంఘాలు పందుతునన లబ్ద.ే 
• మన గ్రామంలో మనగల స్తసి్థర జీవనోపాధులు ఏవి?  
• దిగగజ కంపెనీలతో చేస్తకొనాన ఒపపంద్వల పై అవగాహన కలిపంచడం? కలుగు 

ప్రయోజనం సభ్యులకు తెలియచేయడం. 
నోట్: CC/CO/WEA త్న పరిధిలో గల గ్రామ/వార్్ లలో  వై.యస్.ఆర్ “ఆసరా” 
పథకం పై అన్నన సంఘాలతో  సమావేశం ఏరాపటు చేస్థ పైన తెలియచేస్థన అన్నన వివరాలు 
సంఘ సభ్యులకు తెలియచేయాలి. 3 రోజుల వువధిలో ప్పరితచేయవలెను. 
 
 



Launch Activity : (on 25.03.2023) 
గౌరవ ముఖ్ుమంత్రి గారు రాష్ట్రస్థయిిలో మారిి 25 వ తేది 2023 నాడు 
వై.యస్.ఆర్ ఆసరా  మూడోవ  విడత్ కారుక్రమమును .................... జిలా 
నుంచి  ప్రారంభంచడం  జరుగుతుంది. అద్దరోజు జిలలోా ఈ కారుక్రమమును జిలా 
కలెకటర్ గారి ఆదారుంలో జిలా ఇన్ ఛార్్ మంత్రివరుులు మరియు జిల ా
మంత్రివరుులు, ఇత్ర ప్రజాప్రతిన్నధులు  మరియు  మహిళా సంఘాల సభ్యులతో ఈ 
కారుక్రమాన్నన వీక్షంచడం జరుగుతుంది త్దుపరి జిలా స్థియిలో ప్రారంభ 
కారుక్రమం జిలా ఇన్ ఛార్్ మంత్రివరుుల చేతులమీదుగా చేయబడుతుంది. 
అద్దవిధమగా  మండల మరియు గ్రామంలోన్న RBK కేద్రాలలో  మహిళా సాయం 
సహాయక సంఘాల సభ్యులు ఈ కారుక్రమమును వీక్షంచడం జరుగుతుంది. 
న్నయోజకవరగం స్థియిలో గౌరవ MLA గారు వై.యస్.ఆర్ ఆసరా  మూడోవ  
విడత్ కారుక్రమమును ప్రారంభంచడం  జరుగుతుంది. 
Post Launch Activity: (26th March 2023 to 05th April 2023) 

• జిలాలో ప్రతి MLA న్నయోజకవరగం వారిగా 10 రోజులు జరుగు వై.యస్.ఆర్ 
ఆసరా ఉత్ివాలను ఏ రోజు ఏ మండలం లో జరుగవలేనో ముందుగానే 10 
రోజులకు త్గగ పాాన్ త్యారుచేస్తకోవలెను.  

• ప్రతి రోజు ఒక మండలం లో ఈ కారుక్రమమును MLA గారు మిగత్ 
ప్రజాప్రతిన్నధుల తో (సరపంచ్, MPTC, ZPTC మరియు ఇత్ర ప్రతిన్నధులు) కలిస్థ 
వై.యస్.ఆర్ ఆసరా మూడోవ విడత్  కారుక్రమమును న్నరాహించవలెను. 



• ఈ కారుక్రమంలో వై.యస్.ఆర్ ఆసరా,చేయూత్,స్తనాన వడ్్డ , దిశా యాప్ 
మరియు మహిళా స్థధికారత్ కు సంబంధించిన పథకాలపై అవగహన 
కలిపంచవలెను. 

• వై.యస్.ఆర్ ఆసరా,చేయూత్,స్తనాన వడ్్డ వంటి పథకాల ద్వారా లబ్దేపంది 
స్తస్థిరమైన జీవనోపాధులను ఏరాపటుచేస్తకోన్న త్ద్వారా జీవనప్రమాణాలు 
మేరుగుపరుికొనన వారి విజయగాద్వలను చూపంచి వారిన్న ఆదరశంగా తీస్తకొన్న 
మిగిలిన సభ్యులు కుడా జీవనోపాధుల ఏరపటుచేస్తకోనుటకు PFME,PMEGP 
పథకాలతో మరియు దిగగజ కంపెనీలు అయిన 
రిలయన్ి,ITC,HUL,P&G,అమూల్ తో అనుసంద్వనం చేయడం. 

• ప్రభ్యత్ాం మహిళల అభ్యుననతికి తీస్తకొచిిన పథకాలపై మరియు మహిళలకు 
ఇస్తతనన ప్రాధానుత్పై మరియు మహిళల జీవితాలలో తీస్తకొస్తతనన మారుపలపై 
అవగహన కలిపంచాలి.  

• ప్రతి జిలాలో వై.యస్.ఆర్ ఆసరా లబ్దేద్వరులు ఏరాపటు చేస్తకొనాన జీవనోపధులపై  
విజయగాద్వలు ను వీడియో చేయించి  జిలాలో MLA న్నయోజకవరగం స్థతయిలో 
జరుగు సమావేశాలలో ప్రదరిశంచాలి. 

• మూడోవ విడత్ వై.యస్.ఆర్ ఆసరా కారుక్రమం లో బ్గంగా జిలాలో MLA 
న్నయోజకవరగం స్థతయిలో జరుగు సమావేశాలలో జీవనోపాధుల గ్రండింగ్ కొరకు 
బ్ుంకర్ి తో స్థటల్ి ఏరాపటు చేయాలి. 

• డాకుుమంటేషన్ కొరకు కావలస్థన పత్రాలను ముందుగానే లబ్దేద్వరుల నుంచి 
స్థదేముచేస్తకోనవలెను. (ఎ డాకుుమంట్ి అవసరం అవుతాయో వాటిన్న 
ముందుగానే బ్ుంకర్ి తో మాట్లాడి స్థదేముచేస్తకోనవలెను). 



• జిలాలో ముందుగానే AH/హౌస్థంగ్ డిపారటమంట్ి మరియు బ్ుంకు కంట్రోలర్ి తో 
ఒక సమావేశం ఏరాపటు చేస్థ సమనాయం చేస్తకోవాలి  

• జిలాలో వై.యస్.ఆర్ ఆసరా కు సంబందించిన బ్ునరాు ,పోసటర్ి ముందుగానే 
సమకూరుికోవాలి. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

సభ్యురాలి నుంచి తీస్తకొనే వై.యస్.ఆర్ ఆసరా డిజిటల్ రసీదు : 
 
ప్రభ్యత్ాం అందించిన వై.యస్.ఆర్  ఆసరా  లబ్దే రూ.________ ముటిటన 
రసీదు  
శ్రీమతి/కుమారి ..................................................... అనునాకు రాష్ట్ర ప్రభ్యత్ాం 
అందించిన వై.యస్.ఆర్ ఆసరా మూడోవ  విడత్ లబ్దే రూ........................... నా 
వుకితగత్ ఖాతాలో ......................... తేది నాడు  మా సంఘం ద్వారా జమైనదన్న 
అంగీకరిస్తతనానను.  
   BIOMETRIC                 IRIS  
Acknowledgement: Attach   
Selfie image of beneficiary with CC/CO/WEA 
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