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రాష్ సా్య H&N సబ్్క్్ స్్షెష్ లతో సమీ సషావేశపు నవేేదక
ది.11.10.2018

నాడు

గుంటూరు

లోన మెప్్ ప్ధాన

క్ర్్లాలంమం

జరిగన
ి

సలావేశలులో H&N ర్ష్ ్ స్్య సబ్్క్్ స్్షెష్ లతో మషష డైైరెక్ర శ . చిన్న తాతా్ గ్రు సీక
నర్వహించారు. అంమె ఈ క్శంది అంశ్లనం రరి్ంచి లార్ మర్క్లనం సూచించారు..
• ప్త లహిా倀 ఆరోగగ్ సమతలో ఆనన్ ష
్ ప్క్రం ఉండవలసనన 8 లంది సభు్ల్ ఉనా్నర్ లేదా

పరి ెంరవలెననం. ఒకవేళ ఎవరెైనా క్శత్ వ్రిన నామసమ్ వ్రి డేటానం త ్మణ ఆనన్ ష
్ నంమం
ది.20.10.2018 లోపు వధిగ్ నమమంచేావలెననం.
• లహిా倀 ఆరోగగ్ సమత సభు్లక్ లాష/WHC ల బలోపమతం శ ్లనం నవంబర మమటట

వ్రం నంండి HRP లరిాు TE/DMC/ADMC – HN లచే నర్వహింరవలెననం.
• లాష – I&II ల సలావేశపు తేదీలనం SLF తేదీల వ్రీగ్ క్్లెనండరు నం తాారు చేసన

సంబంధిత CMM/TMC ల ఆమమంతో లరిాు పధక సంచాలక్ల సంతకంతో
ది.20.10.2018 నాటటక్ మషష డైైరెక్ర మెప్్ వ్రిక్ పంపవలెననం.
• ఆ సలావేశపు క్్లెనండరు ఆధారంగ్ HRP ల్ లాష సలావేశ్లనం నర్వహింరవలెననం.
• లాష బా్ంక్ ఎకౌాంటు  నం అపమ్ ట చేసన త ్మణ ఆనన్ ష
్ నంమం సరియైనన ఎకౌాంటు  ననంబర, పమరు,

బా్ంక్ పమరు, బా్ంచ పమరు లరిాు IFSC కోడ్ లనం నమమం చేావలెననం. దీనన
ది.20.10.2018 నాటటక్ అన్న ULB ల్ ఆనన్ ష
్ పూరి్ చేావలెననం. ఎవరెైనా చేాక పో తే
అటట్వ్రిప్ై శ్ఖాపరమెనన రర్ల్ సంకోబడతాయ.
• వమెష హెల్ క్ బుబ ఖాతాలో పధక సంచాలక్ల సంతకంనం చేరి్ జయయంట ఎకౌాంటు నం

ది.20.10.2018 లోపు ఏర్్టు  చేావలెననం.
• లాష ల ఆడిటటం్ నం ఈ ననలలో ప్్రంబించి నవంబర ననలాఖరులోపు పూరి్చేావలెననం. అన్న

లాష లలో రిజిస్ ర ల్ ఉండేలా రర్ల్ చేపట్ వలెననం. లాష రిజిస్ ర లక్ లరిాు లాష
ఆడిటటం్ క్ అయ్్ ఖరు్నం వమెష హెల్ క్్బుబ లలో పమర్్న్న (రిజిస్ ర – 1&2 లక్
ఒక్్క్టట రూ.45/- చ్పు్న రూ.90/-ల్ లరిాు ఆడిటంట ్ క్ ఒక్్క్ లాష క్
రూ.80/-ల్) చ్పు్న AWFP లో ULB స్్యలో CBO హెడ్ లో ప倀 ్ సీడిం్ రూప倀 ందించి
తదా్వర్ వననగింర వలెననం.
• లాష లరిాు వమెష హెల్ క్్బుబల ఆడిటటం్ నం గతంలో లాష/CBO ఆడిటటం్ చేసనన

అనంభవలున్న సంస్ లచే నర్వహింరవలెననం. లరిాు లాష ఆడిటటం్ తేదీల ప్్ాెకనం
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ది.20.10.2018 నాటటక్ మషష డైైరెక్ర మెప్్ వ్రిక్ పంపవలెననం.
• లాష ఆడిటటం్ ప్్రంబలయ్్ లోపుగ్నే HRP లచే అన్న రిజిస్ ర లనం పూరి్చేయంచి బా్ంక్

ప్ష పుస్ క్లనం అపమ్ ట చేసన సనమ్పరర వలెననం.
• లాష ఆడిటటం్ చేసనన వ్రు ర మంల్ లరిాు చైె్ంపు పటట్క , సమ్ట్్ంట అఫ ఎఎె్న్ రర

(SOE) న రూప倀 ందించి వననగ ధృవీకర్ పత్ం (Utilization Certificate)నం ఎకౌాంటు 
ఆఫీసర లరిాు పధక సంచాలక్ల సంతకంతో ULB వ్రీగ్ పంపవలెననం. దీనక్ సంబంధించి
అనంబంధం లో రూపబడిన ఎకె్ల షీట నంమం డేటా నం మెప్్ మషష డైైరెక్ర వ్రిక్ అకో్బర
ననలాఖరుక్ ఆడిటటం్ పూరి్చేసన పంపవలెననం.
• వమెష హెల్ క్ బుబలలోక్ ప్త లాష నంండి రూ.2,570/- లనం జల చేాడమెననది. ఈ

అలౌంట వమెష హెల్ క్ బ ఎకౌాంటు  లోక్ జల అయనటు 
్ పధక సంచాలక్ల నంండి
ఎక్్నలడై్్ంట నం లరిాు బా్ంక్ ప్ష పుస్ కపు నకల్నం మషష డైైరెక్ర మెప్్ వ్రిక్ ది .
20.10.2018 లోపు పంపవలెననం.
• AWFP నం హెల్ అండ్ నూ్టటష
్ ష లోన అన్న క్ర్కశలాలతో CBO/ULB/జిలా్ వ్రీగ్ మెప్్

సీ్్క్రీష నంమం అపో్ డ్ చేావలెననం. అదేవధంగ్ ప్ క్ర్కశలాన్న CO వ్రీగ్ వభజించి తగు
నవేదికనం మషష డైైరెక్ర మెప్్ వ్రిక్ అకో్బర 20 వ తేదీ లోపు సలరి్ంరవలెననం. AWFP
ప్క్రం క్ర్కశలాలనం 100% అలల్చేాుటక్ తగు రర్ల్ పధక సంచాలక్ల్
చేపట్ వలెననం.
• హెల్ రిసో ర్ పర్ష్ పన రునం ప్ రోగో ఆనన్ ష
్ నంమం నమమం అయ్్లా తగు జయగశత్ల్

సంకోవలెననం. ఆనన్ ష
్ లో చేాగెగితేనే వ్రి సమవలనం వననగింరంకోండి, అదేవధంగ్
పనచేసనన ప్

HRP క్ గౌారవ వేతనం ఆనన్ ష
్ లో నమమయన పనన అంరనా వేసన ఇవ్వవలెననం.

ఈ బాధ్త జిలా్లో H&N స్్షెష్ ల్ ర్ష్ ్ స్్యలో H&N స్్షెష్ ల్ బాధ్త
సంకోవలెననం.
• క్చైష & ట్రశష గ్రె్ష లనం ప్

సంఘ లహిా倀 ఇళ్లో పో ్ త్హించి అనంక్న్న టారె్ట నం

చేరుకోవలెననం. కేవలం ఫో టో సన ప్ట్డమణ క్క్ండా వ్టట సన్తన ర్ండమ గ్ అంరనా
వేాుటక్ HRP లనం వననగింరంకోవలెననం.
• నూ్టటష
్ ష ా్ప్ వవర్ల్ ఆనన్ ష
్ లో ప్త పట్ ్ంలో 5 క్త్ వ ఏర్్టు  చేది ఆనన్ ష్
్ అప

చేాాె.
• HN వభాగందా్వర్అలల్చేాబడినశ ్లనం(MHBCC/పలకరింపు/అవావదానం/బ్ష
్ ్-

ఫీడిం్/గోగ్బల హ్ండ్ వ్షనం్) లనం NULM స్ట
ై నంమం గల SM&ID శ నలలో ఆనన్ ష
్ నంమం
నమమం చేావలెననం.

File No.MEPMA-17022(34)/2/2018-D-II(SS)-MEPMA

• పౌషన్క్హర లాసో త్వ నవేదికనం పో షణ అఅాాష వనబ-పో ర్ల నంమం ది.20.10.2018 లోపు

ఆనన్ ష
్ నంమం అపమ్ ట చేాాె.
• UHND క్ ప్త హెల్ ఆరీ్ వనె్ మనట్ పంపుతూ ఆనన్ ష
్ లో అపమ్ ట చేాాె.
• HRP ల్ తలక్ కేటాయంచిన లుఖ్లంత్ ఆరోగగ్ కేందా్నక్ హజరుక్వ్ె.

జిలా్క్ ఒక ప్తే్క క్ర్కశలలు అక్డ స్్నక పరిస్ త
న లల్ లరిాు అవసర్లక్ అనంగు్ంగ్
పధక సంచాలక్ల వ్రి సల ంలో ప్తే్క క్ర్కశలం యక్ ప్్ాెకనం రూప倀 ందించి లెనష
ై
డిప్రు్మెంటు  వ్రి సహక్రంతో అలల్చేావలెననం. సంబంధిత ప్తప్మనలనం ది.20.10.2018
నాటటక్ మషష డైైరెక్ర మెప్్ వ్రిక్ పంపవలెననం.
ప్న
ై తైలప బడిన సీక లోన లుఖ్మెనన అంశ్లనం అన్నంటటం పధక సంచాలక్ల్ జిలా్ స్్యలో
సీకఎించి తగు క్ర్్రర్ ప్్ాెకనం తాారుచేసన కశలానంగత పర్వే ్తో 100% ఫెతాల్
స్ధింరం ప్్తపదికన అలల్ చేావలెననం. ఎప్టటకపు్డు ప్గత నవేదికలనం మెప్్ మషష డైైరెక్ర
వ్రిక్ పంపవలెననన పధక సంచాలక్లక్ ఆదేశంరడమెననది.
మషష డైైరెక్ర,
మెప్్, గుంటూరు.
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