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విషయము :–  సమజిక్ భదరత విఫాగము-  బంగరు తయిౌ మమయిు  సమజిక్ భదరత కరయకీ్మముల  ై
మషట రసథ భ ఒక్ మోజు సమీక్ష కరయకీ్మము – సంబంధతి స షయౌస్ట లనఽ పంంచఽట కొరక్ు  

***** 

ప ైన త యౌన విషయానఽసరం  సమజిక్ భదరత  స షయౌస్ట లక్ు బెతృా కనెపమెన్్ హల్ నందఽ సమజిక్ 

భదరత మమయిు బంగరు తయిౌ   కరయకీ్మముల ై మషట రసథ భ ఒక్ మోజు అనగ తేది 13.09.2013 నాడు  సమీక్ష 
కరయకీ్మము తురవహించదలచాము. 

సమీక్ష కరయకీ్మము  యొక్క అజెండా 
అభయహసతం: 

 కొీ తత గ నమోదఽ చసేకొనన  సభుయల నఽంచి సకే్మంిప బడని రమియం మమియు 
సేవరుసఽమునఽ బెతృా క్ు బదియ్ చయేుట. 

 2012-13 సం. నక్ు సంబంధించి సకలర్ షప్ పంణ ిచయేుట. 
 కొీ తత గ నమోదఽ కబడని సభుయల యొక్క బాండ్స్ పంణ ిచయేుట. 
 కెిభం స టిల్ బెంట్  

జనశీ్ర భీమా యోజన: 
 2013-14 సం. లో నమోదఽ చేసకొనన  సభుయల నఽంచి సకే్మింప బడిన రమియం మమయిు 

సేవరుసఽమునఽ బెతృా క్ు బదియ్ చయేుట. 
 కెిభం స టిల్ బెంట్  

బంగరు తయిౌ: 
 లబ్ధధదారుల యొక్క నమోదఽ 
 క్మకె్టట గ వునన లబ్ధధదారుల యొక్క బాయంక్ట ఖాతాల క ిసంబంధించి  డాక్ుయబెంట్్ అప్ లోడ్స 

చేయుట. 

 తిరసకమింపబడని బాయంక్ట ఖాతాల యొక్క వివరములనఽ సేక్మించి తిమగిి సమచియేుట. 
 వర్్ ల వమగి ఎస్.ఎల్.ఎఫ్. లనఽ గుమితంచి సంబంధతి సరీన్ లో తృొందఽ పరచఽట. 

 

 

ఇందమి కీ ంతి పథం 

పటటణ దేమకి్ తురమాలన సంసథ  
3వఅంతసఽథ , ఇంజతూర్-ఇన్-చీఫ్ (.హచె్)ఆపస్ కం ి క్ు్,ఎ .స .గర్్్, 

హెదైమబాద్  - 500004. 

 

 

 



  ఈ సందరభముగ పథక్ సంచాలక్ులందరు  నై త యౌన సమీక్ష  కరయకీ్మమునక్ు సంబంధిత   
సమజిక్ భదరత స షయౌస్ట లనఽ సమీక్ష క్ు సంబంధించి పూమిత సమాచారముతో పంంచవలసనదగి 
కోరుతునానము. మమియు వరు ఉదయము 9.30 లోపు హజరగునటలి  చాడవలయునఽ.  

మమియు వీమి పరయాణ ఖరుులనఽ బెతృా తుభందనల పరకరము యు.స.డి. ఎన్ నఽంచి (మషట రసథ భ 
సమీక్ష మమియువర్క షప్్) తీసఽకొనవలసనదిగ కోరుతునానము. జి.వి.ఎం.స మమియు వి.ఎం.స నఽండి వచఽు 
సంబంధతి స షయౌస్ట లక్ు పరయాణ ఖరుులనఽ విశఖపటనం మమియు క్ిషణ   పథక్సంచాలక్ులు లనఽ యు.స.డి. 
ఎన్ నఽంచి ఇవవవలసనదిగ కోరుతునానము.  
సాచన : ఆన్ ల ైన్ లో వర్్ ల వమగి ఎస్.ఎల్.ఎఫ్. లనఽ పూమిత గ అప్ లోడ్స చసే వుంటే ముతు్తృయౌట ివమిగ 
రంట్ తీసఽకొతు సంబంధతి  .ఆర్./టి..ఆర్.ఓ ,ముతు్పల్ క్మీషనర్,  మమయిు పథక్ సంచాలక్ుతు చతే 
సంతక్ము చేయబడిన పరతులనఽ సమీక్ష క్ు వచఽునపుడు తీసకొతు మవలసనదిగ కోరుతునానము. మమయిు 
ఇంతవరక్ు  ముదటి బహృమతి కొరక్ు తృరర సడింగ్ జనైేమటై్ చయేబడని లబ్ధదదారుల నమోదఽ పతరముల నక్లునఽ 
(సంబంధతి  డాక్ుయబెంట్్ తో సహ ) పమిశ్రలన కొరక్ు తీసకొతు మవలసనదిగ కోరుతునానము.  

 
 
 
 
 
 

మిషన్ డ ైమకె్టర్ 

పరతి: బతెృా పథక్ సంచాలక్ులందమకి ి

అడిషనల్ క్మీషనర్, జిహెచ్.ఎం.స, 
.ఓ యుస.డ.ి జివి.ఎం.స, వి.ఎం.స, 
 


