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ఆర్.సి. నుం. 2096/SM&ID/MEPMA/D1-2018 తేదీ      .11.2018 
విషయ్ము: పట్్ణ పేదరిక్ నిర్మాలన్ సుంసథ - మెప్మా- పెట్్టబడి నిధి/పసుపు కుుంకుమ – పసుపుకుుంకుమ వినియోగ 

ధృవీక్రణ సుందరశన్ - కార్యయచరణ ప్రణాళిక్ –మారగదరశకాలు జారి చేయుట్గరిుంచి..... 
సూచిక్: ఆర్.సి. నుం. 2096/SM&ID/MEPMA/D1-2018 తేదీ      .10.2018  
పట్్ణ పేదరిక్ నిర్మాలన్ కొరకు మెప్మా సుంసథ గౌరవ ముఖ్యముంత్రి గారి మారగనిరే్దశక్తవుంలో అనేక్ వినూతన కారయక్రమాలన 

చేపడుతూ నితయుం పట్్ణ పేదలతో మమేక్మై వారిని ఆరిిక్ుంగా సామాజిక్ుంగా సుసిథర్యభివృది్ధ సాధిుంచేలా చేయుట్కు విశేషమైన్ 
క్ృషిచేసుతుంద్ధ. దీనిలోభాగుంగా గౌరవ ముఖ్యముంత్రివరుయలు మాన్యశ్రీ. నార్య.చుంద్రబాబునాయుడు గారు ర్యష్ట్రుం ఎనిన ఆరిిక్ 
ఇబబుందులలో ఉన్నపపటికీ మహిళలకు ఇచిిన్ మాట్ప్రకారుం నాలగవ విడత పసుపుకుుంకుమ నిధులన దశర్య పుండుగ సుందరభుంగా 
అరుులైన్ అనిన సుంఘాలకు విడుదల చేయ్డమైన్ద్ధ. దీనితో 2014 కు ముుందు ఏరపడిన్ ప్రతి సుంఘానికి ర్మ.10,000/-లన 
ముంజూరు చేయ్డమైన్ద్ధ. 

పసుపుకుుంకుమన సుంఘ సభ్యయలు స్వవక్రిుంచిన్దానిని నిరి్యరిుంచుట్కు ప్రతి సుంఘ సభ్యయర్యలి ఇుంటికి వెళిి వారితో మాటి్లడి 
వారికి ర్మ.10,000/- లు అుంద్ధన్వాటిని వినియోగుంచుకొనట్లో ఎలాుంటి ఇబబుంద్ధ లేదు అని ధృవీక్రణ చేసుకొనట్కు 
సుంబుంధిుంచిన్ RP/COలు “పసుపుకుుంకుమ వినియోగ ధృవీక్రణ సుందరశన్” చేయుట్కు ప్రతిప్మద్ధుంచడమైన్ద్ధ.  

అరుులైన్ ప్రతి సుంఘ సభ్యయర్యలికి ప్రభ్యతవుం అుంద్ధుంచు పసుపుకుుంకుమ అుంద్ధుందా? లేదా? తెలుసుకోవలెన. అరుులైన్ ఏ 
ఒక్కర్మ పసుపుకుుంకుమ అుందుకోకుుండా ఉుండట్లనికి వీలులేదని గౌరవ ముఖ్యముంత్రిగారు ఆదేశుంచి ఉుండట్ుం వలన్ ప్రతిఒక్క 
అరుులైన్ సభ్యయర్యలు “నాకు పసుపుకుుంకుమ క్రుంద ప్రభ్యతవుం అుంద్ధుంచిన్ ర్మ.10,000/-లు అుంద్ధన్ద్ధ” అని నిరి్యరిుంచవలెన. 
అుందులో భాగుంగానే పట్్ణ సమాఖ్య తీర్యాన్ుం ప్రకారుం ప్రభ్యతవుం ఇచిిన్ ర్మ.10,000/- అుంద్ధుంద్ధ అనే సూచిక్గా సభ్యయర్యలు 
క్ృతజ్ఞతాపూరవక్ుంగా తన్ ఇుంటికి స్ిక్ర్ న అుంటిుంచుకోవలెన. ఈ స్ిక్ర్ అుంటిుంచు కారయక్రముం దావర్య సుంబుంధిత RP 
మరియు CO ప్రతి సుంఘ సభ్యయర్యలి ఇుంటికి వెళ్ళేలా ఆదేశుంచడమైన్ద్ధ. తదావర్య పసుపుకుుంకుమ అుంద్ధన్ సభ్యయలన 
నిరి్యరిుంచుకావడుంతోప్మట్ట, అుందని సభ్యయలన గరితుంచి వారికి కూడా తక్షణమే పసుపుకుుంకుమ అుంద్ధుంచుట్కు వీలవుతుంద్ధ 
మరియు సభ్యయలుందరితో క్షేత్రసాథయి సిబబుంద్ధకి బుంధుం బలపడుతుంద్ధ. కావున్ ఈ ధృవీక్రణ సుందరశన్న ప్రణాళిక్ ప్రకారుం 
నిరవరితుంచి నిబదితతో ప్రతిసుంఘ సభ్యయర్యలి ఇుంటికి వెళిి  కారయక్రమ ఉదేేశ్యయనిన నరవేరివలెన. ఈ కారయక్రమ నిరవహణన 
ప్రణాళిక్ ప్రకారుం నిబదితగా నిరవరితుంచని సిబబుంద్ధపై శ్యఖా పరమైన్ చరయలు తీసుకోబడున. దీని కొరకు ఈ క్రుంద్ధ 
మారగదరశకాలన తూ.చ. తపపక్ విధిగా అమలుపరచవలెన. 



క్ర. 
సుం. 

తేదీ కారయక్రమము 
హాజ్రవావలిిన్ 

వారు 
కారయక్రమ వివరములు 

1 6.11.2018 ప్రుంటిుంగ్ --------  స్ిక్ర్ ప్రుంటిుంగ్ 
 చెక్ట-లిస్ు మరియు పసుపుకుుంకుమ సుంఘుంలోని సభ్యయలవారీ పత్రాల 

ప్రుంటిుంగ్ 
2 8.11.2018 జిలిాసాథయి 

సమీక్ష & 
ప్రణాళిక్ 
సమావేశము 

CO/CLRP, 
CMM/TMC, 
DPMU 
సిబబుంద్ధ 

 జిలిాసాథయి సమీక్ష & ప్రణాళిక్ సమావేశము పధక్ సుంచాలకుల 
అధయక్షతన్ జ్రుగతుంద్ధ మరియు TE-IB సమన్వయ్పరచవలెన. 

 మెప్మా ప్రధాన్ కార్యయలయ్ము వారు జిలిాలో నాలుగ విడతల 
పసుపుకుుంకుమ అుంద్ధన్ సభ్యయర్యళే జాబితాన SLF వారీగా మెయిల్ 
దావర్య పుంపుతారు. 

 మెయిల్ లోని వివర్యలన ప్రుంట్ తీసుకుని COలు వారి పరిధిలోని 
SLFలవారీగా లబేిదారుల వివర్యలన వేరుచేసుకుని 
క్ట్్లుక్ట్్టకోవలెన. 

 CMMలు మరియు COలు క్లిసి వారి ULB లో నాలుగవిడతల 
పసుపుకుుంకుమ అుంద్ధన్ లబేిదారుల ఇళేన సుందరిశుంచు ప్రణాళిక్న 
సిదిుంచేయ్వలెన.  

3 9.11.2018 ULBసాథయి 
సమీక్ష & 
ప్రణాళిక్ 
సమావేశము  

RPలు, TLF 
EC సభ్యయలు, 
CO/CLRP, 
CMM/TMC 

 ULB సాథయి సమీక్ష & ప్రణాళిక్ సమావేశము సుంబుంధిత CMM/TMC 
అధయక్షతన్ జ్రుగతుంద్ధ మరియు TE-IB సమన్వయ్పరచవలెన. 

 సమావేశ్యనికి RPలు మరియు TLF EC & OB అుందర్మ 
హాజ్రయ్యయలా CMM మరియు COలు నిరి్యరిుంచుకోవలెన. 

 కార్పపర్దషన్ లేదా ఎకుకవ SLFలు ఉన్న ULBలలో రెుండు లేదా 
మూడు సమావేశ్యలన ఏర్యపట్టచేసుకోవలెన. 

 హాజ్రయిన్ RPలకు మరియు TLF EC & OBలకు పసుపుకుుంకుమ 
ధృవీక్రణ సుందరశన్ ముఖ్య ఉదేేశ్యయనిన వివరిుంచి ప్రతి సభ్యయర్యలి 
ఇుంటికి వెళిి వారిని క్లిసేలా వ్యయహానిన ర్మపుంద్ధుంచవలెన. 

 SLFవారీగా విభజిుంచిన్ పసుపుకుుంకుమ లబేిదారుల జాబితాన 
సుంబుంధిత RP మరియు EC సభ్యయలకు అపపచెపిప వారిచే SLFవారీ 
ప్రణాలిక్న ర్మపుంద్ధుంచవలెన. 

 SLF వారీ సమావేశ్యల తేదీలన CO, RPలు క్లిసి ర్మపుంద్ధుంచి 
దానిని CMMకు సమరిపుంచవలెన.   



క్ర. 
సుం. 

తేదీ కారయక్రమము 
హాజ్రవావలిిన్ 

వారు 
కారయక్రమ వివరములు 

4 10.11.2018 
నుండి 
18.11.2018 

SLFసాథయి 
సమీక్ష & 
ప్రణాళిక్ 
సమావేశము  

RPలు, SLF 
EC & 
OBసభ్యయలు, 
CO/CLRP 

 SLF సాథయి సమీక్ష & ప్రణాళిక్ సమావేశము సుంబుంధిత CO 
అధయక్షతన్ జ్రుగతుంద్ధ మరియు CMM/TMC 
సమన్వయ్పరచవలెన. 

 SLF సాథయి సమావేశముకు CO విధిగా హాజ్రవవవలెన. అుందువలన్ 
CO రోజుకి రెుండు SLF సమావేశములన ఏర్యపట్టచేయ్వలెన. 

 ఉదయ్ుం ఒక్ SLF మరియు సాయ్ుంత్రుం ఒక్ SLF సమావేశుంన 
ఏర్యపట్టచేయ్వలెన. 

 SLF సాథయి సమావేశముకు SLF OB & EC సభ్యయలు మరియు RP 
ఖ్చిితుంగా హాజ్రయ్యయలా చరయలుతీసుకోవలెన. 

 హాజ్రయిన్వారికి లబేిదారుల జాబితాన ప్రదరిశుంచి సుందరశనా 
ప్రణాలిక్న వారి సమక్షుంలో CO ర్మపుంద్ధుంచవలెన. 

 సుందరశన్ ఉదేేశ్యయనిన SLF EC & OB కు వివరిుంచి చెపపవలెన. 
 ఇుంటిుంటికి వెళ్ళే ప్రణాళిక్న ర్మపుంద్ధుంచవలెన.  

5 10.11.2018 
నుండి 
20.11.2018 

పసుపుకుుంకుమ 
అుంద్ధన్ 
లబేిదారుల 
ఇుంటిుంటి 
సుందరశన్  

RPలు, SLF 
EC & 
OBసభ్యయలు 

 పసుపుకుుంకుమ అుంద్ధన్ లబేిదారుల ఇుంటిుంటి సుందరశన్కు RP 
విధిగా వెళేవలెన మరియు సుందరశన్ ప్రణాలికాబదేుంగా జ్రిగేలా CO 
సమన్వయ్ పరచుకోవలెన. 

 RP సుంబుంధిత సుంఘ నాయ్కుల సహకారుంతో అరుులైన్ 
లబేిదారుల ఇుంటికి వెళిి వారికి సుందరశనా ఉదేేశయమున వివరిుంచి 
వారికి స్ిక్ర్ ఇచిి వారి చేతనే వారి ఇుంటి గమాానికి 
అుంటిుంచుకునేలా ప్రోతిహిుంచాలి. మరియు వారిచే చెక్ట-లిస్ు పై 
సుంతక్ుం తీసుకోవలెన. 

 పసుపుకుుంకుమతో ప్మట్ట ఆయా సభ్యయర్యళేకు అుంద్ధన్ వడీ్డలేని 
ఋణాలు, బాయుంకుఋణాలు, SEP మరియు ఇతర ప్రభ్యతవ 
పధకాలగరిుంచి వివరిుంచవలెన. 

 ఈక్రముంలో పసుపుకుుంకుమ పూరితగా అుందని సభ్యయల మరియు 
ప్మక్షిక్ుంగా అుంద్ధన్ సభ్యయల పూరితవివర్యలన యాప్ దావర్య సేక్రిుంచి 
అటి్ వివర్యలన సుంబుంధిత CO మరియు CMM దావర్య మెప్మా 
ప్రధాన్కార్యయలయ్ుంకు పుంపవలెన.   



క్ర. 
సుం. 

తేదీ కారయక్రమము 
హాజ్రవావలిిన్ 

వారు 
కారయక్రమ వివరములు 

6 21.11.2018 
నుండి 
24.11.2018  

ర్యయుండమ్ సర్దవ RSM లేదా 
CRP లేదా 
మర్ద ఇతర 
3rd ప్మర్ీ 

 పసుపుకుుంకుమ అుంద్ధన్ సుంఘ సభ్యయల ఇళే వదేకు వెళిి వారి ఇుంటికి 
RP వచిి పసుపుకుుంకుమ గరిుంచి వివరిుంచార్య? లేదా? అనే 
వివర్యలన క్నకోకవలెన. తదుపరి వారి ఇుంటికి స్ిక్ర్ అుంటిుంచార్య 
లేదా పరిశీలిుంచవలెన. 

 స్ిక్ర్ అుంటిుంచక్పోతే ఏ కారణుంతో అుంటిుంచలేదో కారణాలన 
తెలుసుకోవలెన. 

 పూరిత నివేద్ధక్న ర్మపుంద్ధుంచి పధక్ సుంచాలకుల దావర్య మిషన్ 
డైరెక్్ర్ మెప్మా వారికి పుంపిుంచవలెన. 

7 ఏ రోజు కా 
రోజు 

ఆనలిన్ అపీేషన్ CO/CLRP, 
CMM/TMC, 
TE-IB 

 పసుపుకుుంకుమ ధృవీక్రణ జ్రిగన్ సభ్యయల వివర్యలన ఏ రోజు కా 
రోజు ఖ్చిితుంగా మెప్మా వెబ్లిట్ట న్ుందు గల స్క్కీన్ లో అపీేట్ 
చేయ్వలెన. 

 
స్ిక్ర్ న A4 సైజు లో గుండ్రటి ఆకారుంలో (డై క్టిుంగ్) మల్్టక్లర్ లో ప్రుంట్ చేయిుంచవలెన. స్ిక్ర్ ప్రుంటిుంగ్ కొరకు ఒకొకక్క 

స్ిక్ర్ కు ర్మ.1.00/- (ఒక్ ర్మప్మయి) లోపు వినియోగుంచవలెన. అదేవిధుంగా సుంఘ సభ్యయల వివర్యలన ప్రుంట్ తీయినిట్కు 
ఒకొకక్క సుంఘానికి ర్మ. 1.00/- (ఒక్ ర్మప్మయి)లోపు వినియోగుంచవలెన. ఈ బడె్జట్ న AWFP న్ుందుగల IEC హెడ్ నుండి 
వినియోగుంచుకోవలెన. కావున్ పధక్ సుంచాలకులు అుందర్మ పసుపుకుుంకుమ ధృవీక్రణ సుందరశన్న ప్రణాళిక్ ప్రకారుం 
నిరవహిుంచి సుంబుంధిుంచిన్ నివేద్ధక్లన ఎపపటిక్పుపడు మెప్మా వెబ్లిట్ట న్ుందు న్మోదుచేయ్వలసిన్ద్ధగా ఆదేశుంచడమైన్ద్ధ. 

 
 
మిషన్ డైరెక్ర్్  

                                                                                       మెప్మా గుంటూరు 




