
 
నుండి                                                           వరకు  

 ీ   .  న్న  తయ్య                                      అుందరు ప్రాజెక్ట ్డైరెక్ర్్ లకు  మరియు                                                                                                                 

మిషన్ డైరెక్ర్్-మెాా                                     పధక్  అధికారి వి యుం సి  

గుంటూరు                   మెాా   

ఆర్.సి. నెం. 2096/SM&ID/MEPMA/D1-2019 తేదీ     .02.2019. 

 

విషయము: పట్ణ్ పేదరిక్ నిర్మా లన సుంసథ-మెాా - పసుపుకుుంకుమ-2 చెక్ట లు రాని సుంఘాలు 

మరియు సభ్య లు య్క్షణమే నిర్దశేుంన్న ఋజువులతోసుంబుంధియ్ వివరాలు ఆన్లనైై్ల 

నమోదుచేసుకొనట్కు మరియు ఈ ప్రపప్రియలో జరుగ ఆరికి్అవక్య్వక్లన 

నిరోధిుంచుట్కు య్గ–మారగదరశ కాలు జారి చేయుట్గరిుంన్      

 

గౌరవ ముఖ్ ముంప్రిగారు సవ యుం సహాయక్ సుంఘాలలో ఉన  మహిళలు అుందరికీ 

పసుపుకుుంకుమ-2 పేరుతో మరొక్క సారి ర్మ 10,000/- లనమూడు విడయ్లుగా చెక్ట ల ర్మపుంలో 

రాష్టషవ్్య ప తుంగా అయ్ ుంయ్ కోలాహలుంగా పుం.ణీ చేసుతన విషయుం అుందరికీ విదియ్మే  ఈప్రక్ముంలో 

కొని  సాుంకేిక్ మరియు ఇయ్ర కారణాల వలన కొుంయ్ముంది సుంఘ సభ్య లకు పసుపుకుుంకుమ-2 

అముంట్ రాలేదని నివేదిక్లు అని  జిలైాలనుండి వసుతన్న యి దీని కొరకు సుంఘుంలోఅరహయ్క్లిగిన 

సభ్య లుందరికీ పసుపుకుుంకుమ-2 అముంట్ ఇచుు ట్కుఈప్రిుంది మారగదరశ కాలన విధిగా 

ాటుంచవలెన  

 

 2014 ఏప్ర.ల్ న్ల య్రువ్యయ్ ఆయా సుంఘాలలో ఎవరైన్న ఏదైన్న సుంఘుంలో సభ్య రాలు 

మానివేసిన్న, మరణుంన్న్నలేదా వలస వెళి్ళ పోయిన్న వ్యరి సాథ నుంలో ఎవరినయిన్న 

నూయ్నుంగా సభ్య రాలిగా సుంఘుంలో సభ్ య్వ ుం ఇన్ు నట్యైితే, అట ్సభ్య రాలి వివరాలన 

ఇపప టవరకు మెాా  వెబ్సై టు నుందు ఆన్లనై్ లో అపేటే్ చేయక్పోయిన్న లేక్ ఆధార 

అనసుంధానుం చేయక్పోయిన్న అలాుంట సభ్య ల డేటా య్క్షణమేసుంబుంధియ్ఋజువులతో 

(సుంఘ బ్ ుంకు ాస్ పుసతక్ుం నఖ్లు, వ ి తగయ్ ాస్ పుసతక్ నఖ్లు, గయ్6 న్లల సుంఘ 

తీరాా న ప్రపతుల నఖ్లు)మెాా  వెబ్సై టు నుందు పుందుపరచబడిన ప్రరక న్ నుందు ఆధార్ 

అనసుంధానుంతో అపేటే్ చేయవలెన  

 

 అదేవిధుంగా ఇపప టవరకూ ఏసుంఘ సభ్య రాలిధైన్న వివిధ కారణాలతో (EKYC 

పూరి తకాక్పోవడుం/బ్ ుంకుకు అనసుంధానుం కాక్పోవడుం/మొబ్సల్ న్ుంబర్ కు 

అనసుందానిుంచక్ పోవడుం/మరియు ఇయ్రకారణాలతో ) ఆన్లనై్ లో ఆదార్ న 

అనసుంధానుం చేయకుుండా ఉన  సుంఘాలకు మెాా  సుంసథ మరొక్క  అవకాశుం ఇసుతుంది  

ది 08 02 2019 లోపు అట ్ సుంఘ సభ్య ల ఆధార్ న్ుంబరనై మెాా  వెబ్సై టు నుందు 

అనసుంధానిుంచవలెన  అరుహలైన ఏ సభ్య రాలు ఆన్లనై్ చేయకుుండా ఉుండరాదు  కావున 

అరుహలైన సభ్య లుందరి ఆధార్ న్ుంబర్ వెబ్సై టులో అపేటే్ చేయవలెన  

 

 ది 18 01 2019 తేదీలోపు బ్ ుంకు ఎకుంటు ప్రారుంభుంచబడి ఆన్లనై్ నుందు నమోదు 

చేయబడని  ప్రకొయ్త సుంఘాలు కూడా మెాా  వెబ్సై టునుందు పుందుపరచబడిన ప్రరక న్ నుందు 



అని  ఋజువులతో సహా ఆన్లనై్ చేయవలెన  ఈ సుంఘాలకు పసుపుకుుంకుమ-2 చెక్ట లన 

ఇచేు  అర హయ్పై ప్రపభ్యయ్వ ుంతో సుంప్రపిుంన్ నిర ణయుం తీసుకోబడుతుుంది  

 

 నిర్దశేుంన్న తేదీలోపు అర హయ్ క్లిగిన ఏ సభ్య రాళి  పేరైు ఆన్లనై్ లో నమోదుకానిఎడల అట ్

సభ్య లు రెుండవ విడయ్ పసుపుకుుంకుమకు అరుహలుకారు  అలాుంట సభ్య లు ఏ సిబబ ుంది 

పరిధిలో ఉుంటారో అట ్సిబబ ుంది బ్ధ య్ తీసుకోబడున  

 

 ఏదైన్న సభ్య లకు అర హయ్ ఉుండి అుందట్ుం లేదనే సమాచారముుంటే దానిని మెాా  

వెబ్సై టులో నమోదు చేసుకోవ్యలి    స ై సమాఖ్  సాథయిలో వచేు  ఫిరా దులన ULB 

 సాథయిలో CO/CMM లు రవ క్రిుంన్ వ్యటని జిలైా సాథయిలో పధక్ సుంచాలకులు మరియు IB-

DPM లు పుంాలి, వ్యటని జిలైాసాథయి ఫిరా దుల పరిష్కక ర క్మిటీ (పధక్ 

సుంచాలకులు,AO/అకుంటుంట్,IB-DPM మరియు DPMU-DEO)జాప్రగయ్తగా పరిీలిుంన్ వ్యటని 

.డి గారి సుంయ్క్ుంతో మెాా కు పుంాలి   

 ఒక్రు లేదా ఇదరేు 

 

 సుంఘాలలోఉన అరుహలకు అుందక్పోయిన్న, అనరుహలకు సిఫారసు చేసిన్న ప్రాజెక్ు 

సిబబ ుంది వ ి తగయ్ బ్ధ య్ వహిుంచవలసి ఉుంటుుంది  

 పసుపుకుుంకుమ-2 చెక్ట లన పుం.ణీ చేయు ప్రపప్రియలో కానీ, అరుహలైన సభ్య ల ఆదార్ 

రడిుంగ్ చేయునపుప డుకానీ, EKYC చేయునపుప డు గానీ లేదా సుంఘుం నుండి సభ్య రాళి కు 

అముంట్ ఇచేు ట్పుప డు కానీ లేదా మర్ద ఇయ్ర సుందరభ ుంలోనైన్న సుంఘ సభ్య రాళ్ళి  లేదా 

న్నయకులు లేదా సుంఘుం వద ే నుండి ఏఒక్క రు(సుంఘ-సమాఖ్  

న్నయకులు/RP/CO/CMM/TMC/TE) ఏవిధమైన ఆరికి్ అవక్య్వక్లకు ాలప డిన్న 

సుంబుంధియ్ సమాచారాని  వెుంట్నే ప్రవ్యయ్పూరవ క్ుంగా జిలైా క్లెక్ర్్ గారిి లేఖ్ రాస్తత  దాని 

కాపీని పధక్ సుంచాలకులు, మిషన్ డైరెక్ర్్ మెాా  (mdmepma@apmepma.gov.in) వ్యరిి 

పుంపవలెన  అలాగే7901675652 కు ఫోన్ చేసి వెుంట్నే ఫిరా దు చేయవలెన  

 వన్ు న ఫిరా దులన య్క్షణమేపరిీలిుంన్ దానిపై య్గరీిలో విచారణ జరపబడుతుుంది  

అట ్ విచారణలో ఫిరా దులో స్తన్ుంన్న ఆరోపణలు నిజమని తేలితే వెుంట్నే అట ్

బ్ధ్య లన క్టనుంగా చర లు తీసుకోవట్ుంతో ాటు ఫిరా దు చేసిన వ్యరిని య్గ 

బహుమితో సయ్క రిుంచబడున   

కావున IB-TE/DMC మరియు పధక్ సుంచాలకులు పైన తెలిప న సమాచారాని  RP మరియు SLF 

OB లవరకు తీసుకెళి్ళ అవసరమైన చర లు తేసుకోవలెన పసుపుకుుంకుమ-2 కార ప్రక్మమున 

అయ్ ుంయ్ ారదరశ క్ుంగా  ఆమూలా ప్రగుం పర వేక్షిస్తత నిర్దశేుంన్న ప్రపణాలిక్నఅనసరిుంన్ 

నిరవ హిుంచావలెన  జిలైాసాథయి ఫిరా దుల పరిష్కక ర క్మిటీని య్క్షణమే ఏరాప టుచేసి వ్యరి ఫోన్ 

న్ుంబర్ లన వెుంట్నే అని  ULBలకు మరియు SLF లకు సమాచారుం ఇవవ వలెన  అలాగే అట ్

వివరాలన మరియు జిలైా సాథయిి వచుు  ఫిరా దులన ఎపప టక్పుప డు మెాా  ప్రపధాన 

కారా లయుంకు పుంపవలెనని పధక్ సుంచాలకులన ఆదేశుంచడమైనది  

 

సెం// చిన్న  తాతయయ  

మిషన్ డైరెక్ టర్  

     మెప్మా  

mailto:mdmepma@apmepma.gov.in

