
 

 ఇందిరా కరా ంతి పథం 
పట్టణ పేదరిక నిర్మూలన సంసథ  

 3వ అంతసథథ , ఇ-ఇన్-చీఫ్  ( ప.ిహెచ్ )ఆఫీస్ కాంపలె కసు, ఎ .స ి.గార్డ్స్, హెైదరాబాద్  -400005  

 
 

 

శ్రరమతి. అనిత రామచందరన్, ఐ.ఎ.ఎస్.,      

మిషన్ డ ైరెకటర్డ్. 

 

సర్్యులర్డ్  న ం. 2915 /సామాజిక భదరత/ D2/ అభయహసతం/ 2012-13    తేద ి: 30   /03/2013 

 

విషయం :   మెప్మా – సమమాజిక భద్రత విభాగము –  డా. వ .ైయస్.ఆర్. అభయ హస్తం – 2012-13 వ 

స్వంతసరం లో  డా. వ ై.యస్.ఆర్. అభయ హస్తం  పధకము నూతన నమోద్ు గుర ంచి మర కొన్ని   స్ూచనలు 
జారీచేయుట – గుర ంచి 

        సందర్భము:  1. G.O Ms.No. 06 PR&RD (RDII) Dept. dt.7/1/2013. 

                            2. స్ర్యులర్  న ం.1647/ సెర్్ /SSU/ అభయహస్తం /2012 తేద ి10.01.2013 నాడు 
                               సి.ఇ.ఒ సెర్్  న్నంచి మిషన్ డ ైరెకటర్  గమర కి. 

  3. స్ర్యులర్  న ం. 2915/D2/2010-11, తేద.ి 15.01.2013,21.01.2013, 22.01.2013,            

     23.01.2013,14.02.2013,11.03.2013. 

                 4. స్ర్యులర్ స్ంఖ్య 937/సెర్్/యస్.యస్.యు/అభయహస్తం /2009, తదేి. 26/03/2013 

***** 

ఫెైన త లిపిన 1,2,3 స్ంద్రమానుసమరం  2012-13 స్ం. డా. వ ై.యస్.ఆర్. అభయ హస్తం  పధకము నూతన 

నమోద్ు గుర ంచి మారగద్రశకములు మర యు పలు స్ూచనలు ఇవవడము జర గ నది.  
4 వ స్ంద్రమానుసమరం నూతన నమోద్ు లో కే్షతర సమా యిలో గమన్నంచిన అంశమల ఆధారముగమ సెర్్ ఈ 

కిరంది స్ూచనలు జార  చేయడమైెనది. 
  అభయహస్తం డిమాండ్ నోటిస్ లో పేరకయని స్భుయలలో ఆస్కిత కలిగ  వమటా ధనం రూ.లు 385 చ లిలంచిన 

వమర  వివరమలు కలిగ న ద్రఖ్ాస్ుత  లను మాతరమే సేకర ంచాలి .    

 కేవల౦ వమటా ధనం రూ.లు 385 చ లిలంచిన వమర  వివరమలు మాతరమే వ బ్ లో అప్ డేట్ చేయాలి . 

 మున్నసప్మలిట ినుండ ి ఒకే  ద్ఫమ లో వమటా ధనం బదలిి చేయాలి . ఒక వేళ రెండు మూడు సమర్ల  బదిలి  

చేసిన యెిడల అటిట బదిలీ వివరమలను వ బ్ లో అప్ డటే్ చేసి  మున్నసప్మలిట ిసమా యిలో ర కన్నసలేషన్ పూర త 
చేయాలి . 

 25.03.2013 -15.04.2013 పరరమియం సేకర ంచుట మర యు ఆన్ ల ైన్ లో ప్ ంద్ుపరచుట. 

 20.04.2013 లోపు సేకర ంచిన పరరమియం మర యు స్మాఖ్య సేవమర్స్ుం (రూ.10/-) కలిపి మెప్మా కు 
బదిలీచేయవలయును. 

 20.04.2013 నుండ ిబాండ్స ను సేకర ంచి ఫమలసిదార్లకు పంపిణి చేయవలయును. 
ఈ స్ంద్రాముగమ పథక స్ంచాలకులంద్ర్  న్నరేేశంచిన గడువు లోపు పెైన త లిపని కమరయకరమమును పూర త 

చేయుటకు తగ న చరయలు తీస్ుకొనవలసనిదిగమ కోర్తునాిము. 
 
 

స్ం. శ్రరమతి అన్నత రమమచంద్రన్ 

మిషన్ డ ైరెకటర్డ్ 

దీని పరతి :పథక సంచాలకసలందరిక ి


