
“జగననన తోడు” – చిరువ్యాపారులు & సాంప్రదాయ వృత్తిదారులకు రూ.10,000/- వరకు ఆర్ధకి 
సహాయాం 

గౌరవ ముఖ్ామాంత్రి శ్రీ. వై.యస్. జగన్మోహన్ రెడ్డి, ప్రజా సాంకలప యాత్ర దాారా రాష్ట్రవ్యాిాంగా 
పాదయాత్ర చేసినప్పపడు అనేకమాంది వృత్తదిారులు, చిరు వ్యాపారులు, ఉద్యాగులు, కరషకులు, కార్ధోకులను 
కలిసి వ్యరు డుతునన ఇబ్బాందులను చూసి బాధలను విని నవరత్ననల ధకాల దాారా అనిన వరాాల 
సాంక్షేమ మర్ధయు అభివృదికిి కృషిచేస్తిన్ననరు. 
 

చిరువ్యాపారులు మర్ధయు సాంప్రదాయ చేత్తవృత్తదిారులు ఇపటి వరకు సానికాంగా ఉనన వడ్డ ి
వ్యాపారుల వదద అధిక వడ్డలికు అప్పపలు చేసి వ్యర్ధ వ్యాపారాలను నిరాహిస్త ిఆర్ధికాంగా ఆటుపోటులను 
ఎదుర్కాంటున్ననరు.  
  

నవరత్ననల అమలులో భాగాంగా “జగననన తోడు” ధకాం దాారా రాష్ట్రవ్యాాింగా ఉనన ది 
లక్షలమాంది చిరువ్యాపారులకు మర్ధయు సాంప్రదాయ చేత్తవృత్తిదారులు, వ్యర్ధ వ్యాపారాల అభివృదినిి 
ఆకాాంక్షిస్తి ఒక్కకకకర్ధకి రూ.10,000/-  లోప్ప పెటుుబ్డ్డ మూలధనాంగా బాాాంకుల నుాండ్డ వడ్డి లేని ఋణాం 
ఇప్పాంచుటకు శ్రీకారాం చుట్టురు. 
 

చిరువ్యాపారులు అాంటే ఎవరు? 
 సాంప్రదాయబ్దిమైన చేత్త వృతుిలను జీవన్నధారాంగా జీవిాంచేవ్యరు. ఉదా. మగాాం ని, లెస్ వర్కక, 

కుమోర్ధ, కలాంకార్ధ, ఏటుక్కపాపక బొమోలు, క్కాండలి ిబొమోలు, తోలుబొమోలు, బొబ్బబలి వీణ, ఇత్డి్డ 
వస్తివుల త్యారీ మొదలైనవి ఉత్పత్తి చేస్తి సాయాంగా అముోకునేవ్యరు. 

 రోడుి ప్రకకన, వీధులో,ి బ్హిరాంగ ప్రదేశాలలో, ఫుట్-పాత్ లలో మర్ధయు ప్రైవేటు సాలాలలో 
చిననచినన వ్యాపారాలు చేస్తి జీవనాం చేస్తకునేవ్యరు. 

 స్తమారు 5X5 అడుగుల సాలాంలో శాశ్ాత్ లేదా త్నత్నకలిక షాప్ లను ఏరాపటుచేస్తకుని 
వ్యాపారాలు చేస్తకునే వ్యరు. 

 తోప్పడు బ్ాండుి లేదా త్లమీద/భుజాంమీద బుటులు/ గాంలలో వస్తివులు/ సరుకులను మోస్తి 
అముోకునే వ్యరు మర్ధయు వీధులలో సరుకులు/ వస్తవిులు అముోకునే వ్యరు. 

 ఒక ప్రాంత్ాం నుాండ్డ మర్క ప్రాంత్ననికి ిలకి , మోట్టర్క వెహిక  మర్ధయు చక్రాల బ్ాండ్డ మీద 
వెళ్తి సరుకులు/ వస్తివులు అముోకునేవ్యరు.  



 5X5 అడుగుల సాలాంలో కిరాణా షాప్పల దాారా వస్తవిులు/ సరుకులు అముోకునే వ్యరు. 
 
జగననన తోడుగా ధకానికి ఎవరు అరుహలు? 

 18 సాంవత్సరాలు నిాండ్డన వ్యరు 
 నెలవ్యరీ ఆదాయాం గ్రామాలలో రూ.10,000/- మర్ధయు టుణాలలో రూ.12,000/- కలిగిన వ్యరు 
 మాగాణి భూములు మూడు ఎకరాలు లేదా మెటుభూములు 10ఎకరాలు లేదా మెటు మర్ధయు 

మాగాణి భూములు కలిప్ 10ఎకరాలు ఉననవ్యరు 
 ప్రభుత్ాాం జారీచేసిన గుర్ధిాంప్ప కారుిలను (అధార్క కారుి, ఓటర్క కారు,ి లేదా ఇత్రములు) 

కలిగినవ్యరు 
 స్తమారు 5X5 అడుగుల సాలాంఉనన మర్ధయు అాంత్కు త్కుకవ ఉనన షాప్పలలో వాపారాం 

చేస్తకుాంటుననవ్యరు. 
 

కారాాచరణ మారదారశకాలు: 
 సర్వా మర్ధయు ఎాంప్క విధానము 

o గ్రామ మర్ధయు వ్యరుి వ్యలాంటీరుి వ్యర్ధర్ధధిలో ఉనన చిరువ్యాపారులను సర్వా దాారా 
గుర్ధిాంచాలి. 

o సమాజిక త్నిఖీ క్కరకు గుర్ధిాంచిన చిరువ్యాపారుల జాబ్బత్నను గ్రామ/వ్యరు ి
సచివ్యలయాంలో ప్రదర్ధశాంచాలి. సమాజిక త్నిఖీ పూరియిన త్రువ్యత్ తుదిజాబ్బత్నను 
రూపాందిాంచాలి. 

o నిరాంత్ర సమాజిక త్నిఖీ క్కరకు మర్ధయు పారదరశకత్ క్కరకు తుది జాబ్బత్నను 
సచివ్యలయాంలో ప్రదర్ధశాంచాలి. 

o అరుహలు ఎవరైన్న త్న పేరు తుది జాబ్బత్నలో నమోదు కాలేదు అాంటే అటిు వ్యరు 
గ్రామ/వ్యరుి సచివ్యలయాంలో పేరును నమోదు చేస్తకోవలెను. 

o జగననన తోడుగా ధక అమలును నిరాంత్రాం రావేక్షిాంచుటకు పారదరశకమైన ఆనెలిన్ 
పోరు  ను బాాాంకుల సమనాయాంతో నిరాహిాంచబ్డుతుాంది. 

 తుది జాబ్బత్న దాారా ఎాంప్కచేసిన చిరువ్యాపారులు అాందర్ధకీ గ్రామ/వ్యరుి వ్యలాంటీరి దాారా QR 
కోడ్ కలిగిన సోర్కు-గుర్ధిాంప్ప కారుిను అాందిాంచాలి. 



 బాాాంకు ఎకాంటు లేని వ్యర్ధకి గ్రామ/వ్యరుి వ్యలాంటీరు ిదగారలోని బాాాంకులలో వాకిగిత్ పదుప్ప  
(SB) ఎకాంటును ప్రరాంభిాంచాలి. 

జగననన ధకాం దాారా వడ్డలిేని ఆర్ధకి సహాయాం పాందు విధానాం: 
 ఈ ధకాంలో దరఖాస్తిలను గ్రామ/ వ్యరుి వ్యలాంటీరి దాారా గ్రామ/వ్యరుి సచివ్యలయాలలో 

స్వాకర్ధసిరు.  
 దరఖాస్తిలను పూర్ధిచేయుటలో మర్ధయు అవసరమైన ఋజువరిన్నలు (డాకుమెాంట్స) 

జత్రచుటలో వ్యరుి వ్యలాంటీరుి చిరువ్యాపారులకు సహకర్ధసిరు. 
 గ్రామ/వ్యరు ి సచివ్యలయాల వదద సమాజిక త్నిఖీ చేసిన జాబ్బత్నను జిలా ి కలెకుర్క వ్యరు 

ర్ధశీలిాంచి మర్ధయు ఆమోదిాంచిన జాబ్బత్నను బాాాంకులకు ాంబ్డును. 
 బాాాంకు సిబ్బాంది దరఖాస్తిలను ర్ధశీలిాంచిన త్రువ్యత్ మారాదరశకాల ప్రకారాం ధకానికి 

అరుహలైన దరఖాస్తిదారుల అభ్ారని మేరకు రూ.10,000/-లకు వరకు ఋణమును మాంజూరు 
చేసిరు. 

 మాంజూరు చేసిన ఋణమును లబ్బదదారుల వాకిగిత్ బాాాంకు ఎకాంటులకు ప్రత్ాక్షాంగా బ్దిలీ 
చేసిరు.  

 ఋణాం ాంప్ణీ చేసిన జాబ్బత్న మర్ధయు త్తర్ధగి చెలిాింప్ప లావ్యదేవీలను రోజువ్యరీ విధానాంలో 
బాాాంకువ్యరు గ్రామ/వ్యరు ి సచివ్యలయాలకు మర్ధయు సాంబ్ాంధిత్ వ్యలాంటీర్క కు సమాచారాం 
మర్ధయు రావేక్షణ నిితత్ాిం ాంబ్డుతుాంది. 

 చిరువ్యాపారులు నెలవ్యరీ ఋణాంయొకక అసలు మర్ధయు వడ్డి చెలిిాంప్పలు బాాాంకులకు సక్రమాంగా 
చెలిిాంచేలా గ్రామ/వ్యరుి వ్యలాంటీరుి రావేక్షిాంచవలెను మర్ధయు బాాాంకు కలెక్షన్ ఏజాంటికు 
సహకర్ధాంచవలెను. 

 బాాాంకులకు వడ్డ ిచెలిాింప్ప విధాన్ననిన బాాాంకుల అనుసాంధానాంతో గ్రామ/ వ్యరు ి సచివ్యలయాల 
శాఖ్ నిరాిర్ధస్తిాంది. 

 

ధక అమలు సాంస:ా 
గ్రామ/వ్యరుి వ్యలాంటీరుి మర్ధయు గ్రామ/వ్యరుి సచివ్యలయాల శాఖ్ ఆాంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్ాాం. 


