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విషయ్ము:  మెప్మా- పటటణ ప్మర ుంతాల్ల్ో  పరతి 35 కుట ుంబాల్కు ఒక point person (సుంక్షేమ 
మితర) న   ఎుంపిక  గురిుంచి. 

సూచిక:  గవరినoగ్  కౌన్సిలుంగ్ సమలవేశము.  

**** 

మెప్మా గవరినoగ్  కౌన్సిల్ సమలవేశము నుంద   గౌరవ   ఆుంధ్రపరదేశ్  ముఖ్యముంతిర వరుయల్ 
ఆదేశమల్ మేరకు పటటణ పేదరిక న్సరమాల్న పధ్కుం ( మెప్మా) ల్ో  పరభుతవుం అమల్ు చేయ్ుచ నన  సుంక్షేమ 
కమరయకమీలల్ు మరియ్ు పరభుతవ విధానాల్ు  అరుు ల్ ైన పరతికుట ుంబాన్సకి చేరేల్ల చరయల్ు తీస కోవమల్నే 
వుదేేశుంతో మెప్మా ల్ో ఉనన సుంఘలల్ న ుండి  పరతి 35 కుట ుంబాల్కు ఒక point person ( సుంక్షేమ మితర) 
న  ఎుంపిక చేయ్వల్ నన్స ఆదేశుంచియ్ునానరు. సదరు ఆదేశమల్ మేరకు పరతి 35 కుట ుంబాల్కు 1 ప్మయుంట్ 
పర్ న్ి (సుంక్షేమ మితర ) న  ఎుంపిక చేయ్ుటకు న్సరణయుంచడమైెనది. 

 

      జిల్లా  ల్ో ఉనన అన్సన పటటణ ప్మర ుంతాల్ ల్ో  పరతి 35 కుట ుంబాల్కు ఒక సుంక్షేమ మితర న  ఎుంపిక 
చ య్యవల్ న . మీరు ఈ సుంక్షేమ మితర న  ఎుంపిక చేస ు నన సమయ్ుంల్ో టెకినకల్ పరుంగమ  పరతి పటటణo నకు 
ఒక కోడ్ న , అల్లగే ఆ పటటణoల్ోన్స వమరుు కు ఒక కోడ్ న , విధికి ఒక కోడ్ న ,35 కుట ుంబల్కు ( కాసటర్ )  
కోడ్ న  ఇవవటుం జరుగుత ుంది. దాన్స ఆధారుంగమ కాసటర్ సమలచారుం న , సుంక్షేమ మితర సమలచారుం న  అన్ 
ల్ ైన్ ప్ ుంద  పరచవల్ న .  
 

ఉదా:-  1.పటటణo ల్ో ఉనన పరతి కుట ుంబాన్సన జియో టాయగిుంగ్  చ య్లయల. 
   2.పరతి 35 కుట ుంబాల్న  ఒక కాసటర్ ఏరమాట  చేయ్ుట. 
 3.పరతి కాసటర్ కు ఒక చ రుకెైన సుంక్షేమ మితర న  ఎుంపిక చ య్యవల్ న . 

4.ఒకకాసటర్ నుంద  SHGs ల్ేకుుంటే అకకడ దగగ్్రల్ో ఉనన SHG ల్ోన్స  చ రుకెైన సుంక్షేమ మితర 
న    ఎుంపిక చ య్యవల్ న . 



ఈ ఎుంపికచేయ్బడు సుంక్షేమ మితర సుంఘ సభుయరమల్ ై, సేవమ దృకాథుం కలగివుుండాల, పరభుతావన్సకి, 
పరజల్కు  మధ్య వమరధిగమ ఉుంటూ తనకు కేటాయుంచిన 35 కుట ుంబాల్కు నమాకమైెన మిత ర రమలగమ, 
ఉుండాల. వమరికి పరతి పన్సల్ో సహాయ్కమరిగమ ఉుండవల్ న . ఈ ఎుంపిక పకియీ్ 25-10-2017 ల్ోపు పూరిు 
చ య్యవల్య్ున . అల్లగే పటటణాల్ వమరిగమ సుంఘ మితర / సుంక్షేమ మితర ఎుంపిక పరణాలక న  ( Action Plan )  
5 అకోట బర్ -17 వ తేది ల్ోపుల్గమ మెప్మా పరధాన కమరమయల్య్ము నకు పుంప్మల. వమటి ఆధారుంగమ జిల్లా  
ఇనాారజీల్ు, మీరు సుంక్షేమ మితర న   ఎుంపిక చేబడుచ నన సమయ్ుంల్ో వమరు  జిల్లా కు వచిా ఆ 
కమరయకమీలoల్ో ప్మల్ోో న ే రు.  
 

 సంక్షేమ మిత్ర ( Point person) ఎంపిక కు అర్హత్లు:- 
1. ప్ ద పు సుంఘ౦ల్ో సభుయరమల్ ై ఉుండాల. 
2. నాయ్కతవ ల్క్షణాల్ు కలగి ఉుండాల 

3. చదవటుం, వమర య్ట త లసి ఉుండాల. 
4. 30 సుం. ప ై  న ుండి 50 సుం,, ల్ోబడి ఉుండాల. 
5. పరభుతవుం చేపటిటన అన్సన కమరయకమీలల్ ప ై అవగమహన కలగి ఉుండాల, ఆ కమరయకీమలల్న  పరజల్ల్ోకి 

తీస కున్స వెళ్ళే విషయ్ుం  ప ై పరిజఞా నుం కలగి ఉుండాల. 
6. పరభుతవుం పటా, పరభుతవ సుంక్షేమ పథకమల్ పటా సమన కూల్ దృకాథుం  కలగి ఉుండాల. 
7. పరజల్కు, పరభుతావన్సకి మధ్య వమరధి గమ  పన్స చేయ్ుటకు సిదధుంగమ ఉుండాల. 
8. పరభుతవుం/ ప్మర జెకుట  ఇచేా శక్షణా కమరయకీమలల్కు తపాకుుండా హాజ ర వమవల. 
9. చొరవ,ఓరుా, మరియ్ు సహనుంతో,  నీతి, న్సజఞయతీ తో, అుంకిత భావుం, సేవమ భావుంతో  

పరతిఫల్లపేక్ష  ల్ేకుుండా   ప్మరదరికతతో  పన్సచేయ్ గలగినవమరెై ఉుండాల. 
10.  తనకు కేటాయుంచిన 35 కుట ుంబాల్ యొకక పరిసిుత ల్న  అరథుం చేస కోగలగినవమరెై వుుండాల. 

 

సంక్షేమ మిత్ర  (Point person ) ఎంపిక విధానం:- 
 సుంఘ  సభుయల్ సమలవేశమల్ల్ో నే సుంక్షేమ మితర Point person న  ఎుంపికచ య్లయల. 
 కమయయన్సటి ఆరోనెైజేర్ తన పరిధిల్ోన్స 7 (SHGs)  సుంఘ సభుయల్న  ఒక గయీపు గమ 

సమలవేశమమున  ఏరమాట  చేసి 1:2 ల్ కకన నల్ుగురు Point person  ల్న  ఎుంపిక చేస,ి 
మరియ్ు విధి విధానాల్తో తీరమానుం చేయుంచాల.ఒక రోజుకు మయడు సమలవేశమల్ు మలతరమే 
చ య్యవల్ న .అనగమ ఒకొకక సమలవేశమన్సకి 7సుంఘలల్ ల్ కకన రోజుకు 21 సుంఘలల్ు పూరిు 
చ య్యవల్ న . పరతి గయీపు సమలవేశము కనీసుం 3 గుంటల్ు చరిాుంచి తరువమత పేరాన  
న్సరణయుంచాల. 



 7 సుంఘలల్న  ఒక చోట సమలవేశ పరిచినపుాడు 4 గురు సుంఘ మితరల్న  1:2 ఎుంపిక చేసే 
కమీుంల్ో వీల్ ైనుంత వరకు 4 సుంఘలల్ న ుంచి ఒకొకకరి పరకమరుం 4 గురిన్స ఎుంపిక చ య్యవచ ా. ఒక 
వేళ సరియ ైన వయకిు కొన్సనసుంఘలల్ల్ో ల్ేనపాడు. ఒకే సుంఘo న ుండి 2 ల్ేక 3 న్స కూడ ఎుంపిక 
చ య్యవచ ాన .ఎుంపిక చేసేటపుాడు న్సజఞయతీ,వమక్ చాత రయo ఆ ప్మర ుంతుంల్ో సమమలజికవరోుం 
ల్లుంటి అుంశమల్న  ప్మర తిపదికచేస కోవల్ న . 

 ఈ యొకక సుంఘ మితర ఎుంపిక పూరిుగమ సి.ఓ. అదవరయుంల్ో జరగవల్ న . 
 పటటణ ప్మర ుంతుంల్ో పన్సచేస ు ననటి.య్.స.సి.ల్ు రోజుకు కన్ససుం 5 ఎుంపిక సమలవేశమల్కు హాజరెై 

పరయవేక్షణ చ య్యవల్ న . 
 ప్మర జెకుట  డ ైరెకటర్ పరతి రోజు వీల్ ైనన్సనఎుంపిక సమలవేశమల్కు హాజరెై జియో టాయగిుంగ్ దావరమ 

త లయ్పరచాల. 
 పరతి డి,య్.స.సి., ఎ. డి,య్.స.సి. ల్ు కన్ససుం పరతి రోజు 5 సమలవేశమల్కు హాజరెై పరయవేక్షణ 

చ య్లయల.  
 ఆ తీరమానాల్న  SLF మరియ్ు TLF ల్కు పుంపి  సుంబుంధిత సమచారుంన  ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో 

ప్ ుంద పరచవల్ న . 
 Point person ల్ ఎుంపిక ప్మర జెకుట  డ ైరెకటర్ి, టి. ఇ. మరియ్ు టి.య్ుం.సి. ల్ పరయవేక్షణల్ో 

జరగవల్ న . 
 

విధులు – భాద్యత్లు:- 
1. పరతి కుట ుంబo యొకక సమగ ీసమలచారమున  సేకరిుంచ కోవల్ న . 
2. పరభుతవుం దావరమ అమల్గుచ నన ఆన్సన కమరయకీమలల్ వివరమల్న  పరతి కుట ుంబo కు చేరే విధ్ుంగమ 

చూడాల. 
3. సుంక్షేమ పథకమల్న  అరుత గల్ పరతి కుట ుంబాన్సకి అుందేల్ల చూడాల. 
4. సుంఘ సభుయల్కు అవసరమైెన శక్షణా కమరయకమీలల్న  గురిుుంచి, వమటిన్స ఇపిాుంచాల. పరతి సుంక్షేమ 

పథకమన్సకి  సుంబధిుంచిన దరఖ్లస ు ల్ు ఆమె వదే వుుంచాల. 
5. పటటణ సమథ య సమచార కిట్ న  ప్మయుంట్ పరిన్ వదే వుుంచాల. 

 

అనర్హత్లు:- 
 ఎుంపికెైన ప్మయుంట్ పరిన్ (సుంక్షేమ మితర ) పరభుతవ చేపట ట చ నన సుంక్షేమ కమరయకీమలల్ ప ై వయతిరే 

భావుం కలగివుుం డేవమరు 
 పరజల్ వదేకు సుంక్షేమ కమరయకమీలల్న  చేరాల్ేన్స వమరు. 
 అరిథక ల్లవమదేవీల్న  ద రివన్సయోగ పరిచేవమరు. 



సంక్షేమ మిత్ర  (Point person ) ఎంపిక సమావేశంలో చర్చంచ వలసిన అంశమలు:- 
 SHG మెుంబర్ి డేటా పుయరిఫికేషన్  
 నాయ్కతవపు మలరుాప ై అవగమహనా కలాుంచడుం 

 ఉననత చద వుల్ యొకక ప్మర ముఖ్యతన  త లయ్జేసూు , ప ై చద వుల్ు చదివే విదుంగమ 
ప్ర ర తిహ ుంచాల 

 అరబన్ హారజట కల్ార్ ప ై అవగమహనా కలాుంచడుం  
 పరతి 35 కుట ుంబాల్న  ఒక కాసటర్ గమ ఏరమాట  చేసి, పటటణుంల్ోన్స కాసటర్ి అన్సనుంటిన్స  జియో 

టాయగిుంగ్ చ య్లయల  
 సుంక్షేమ మిత్ర  (Point person ) ఎంపిక సమావేశం జరుగుత ననపుాడు డాకుయమెుంటేషన్ కొరకు 

పరతి సమలవేశమన్సకి 3 HD కమవలటీ ఫర టోల్న  / వీడియోల్న  తపాన్స సరిగమ తియ్లయల మరియ్ు 
పేపర్ కిాపిాుంగ్ ల్న   media@apmepma.gov.in కు పుంపవల్ న . 
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