న ుండి,

వరకు,

పి. చినన తాతయ్య

అన్నన జిల్లాల్ పధక సుంచాల్కుల్కు,

మిషన్ డైరెకటర్

పధక అధికారి వి.ఎుం.సి మరియ్ు

పట్ట ణ పేదరిక న్నరమూల్న సుంసథ ,

పధక సుంచాల్కుల్కు, జి.వి.ఎుం.సి

గుుంట్ూరు.
సూచిక

: Lr.No.SECM/CEO/F:BEE-Demo/D.No. 08/03/2018

విషయము

: పట్ట ణాల్లా ఉనన సాధికార మితరుల్కు విధ యత్ ఆదా మరియ్ు పొ డుపు
కొరకు అవహగన సదస ుల్ు.
*****

అయయా,
పధక సుంచాల్కుల్కు అుందరికీ తలియ్జేయ్ుట్మేమనగా, మన రాషట ర పుజల్ుందరికి
విధ యత్ పొ ద పు

మరియ్ు ఆదా పై రాషట ర ఇుంధన సుంరక్షణా మిషన్ వారి సహకారుంతో

అవగాహన సదస ు న్నరవహుంచాల్న్న రాషట ర పుభుతవుం వారు ఆదేసిుంచియ్ున్ానరు.
అుంద ల్ల భాగుంగా పుతి జిల్లా కేుందుుంల్ల రెుండు పాుుంతాల్లా మరియ్ు సెషల్ గేేడు / గేడ
ే ుI
పురపాల్క సుంఘలల్ల్లా ఒక పాుుంతుంల్ల (ఒకకో జిల్లాల్ల 3 పాుుంతాల్లా తకుోవ కాకుుండా) ఈ న్ెల్
13 న ుండి 24 తేది ల్లపు మీ దావరా ఎుంపిక చేయ్బడన పురపాల్క సుంఘలల్ల్ల జరుగు ఈ

కారయ గోష్ిటకి 100 ముంది సాధికార మితరుల్కి తకుోవ కాకుుండా హాజరు అయ్యయ విధుంగా చరయల్ు
తీస కకగల్రు.
ఈ కారయగోష్ిట అవసరమునకు మన CLCs / Community hall ల్న అదె ల్ేకుుండాన్ే
కేట్ాయ్ుంచ గల్రు, ఈ కారయగోష్ిట అయ్యయ పూరిి ఖరుున (బాయనరు, ఫల్హారాల్ు మొదల్గు)
రాషట ర ఇుంధన సుంరక్షణా మిషన్ వారి దావరా చలిా ుంచవల్ెన . అుంతే కాకుుండా ఈ కారయ గోష్ిటకి
హాజరయ్యయ సాధికార మితరుల్కు పుయ్లణ ఖరుుల్ న్నమిూతుం (రాన పో న ) Rs.50/- ఇుంధన

సుంరక్షణా మిషన్ వారి దావరా చలిా ుంచ వల్ెన . ఈ కారయకేమము పై తలిపిన తేదల్
ీ ల్ల ఉ:10.30
న ుంచి మ: 1.30 వరకు మూడు గుంట్ల్ సమయ్ుం తకుోవ కాకుుండా కారాయచరణ
చేస కకగల్రు, ఈ కారయకేమము జరిగే సమయ్ుంల్ల 3(పాురుంభుం, మదయల్ల, చివరి) ఫో ట్ోల్ు
తపెన్న సరిగా అపోా డ్ చయ్యవల్ెన . అుంతే కాకుుండా ఈ కారయకేమము పట్ట ణ సాథయ్ల్ల ట్ౌన్
మిషన్ కకఆరిిన్ట్
ే ర్/ సిట్ీ మిషన్ మేన్జ
ే ర్ వారి ఆధవరయుంల్ల జరిగే విధుంగా ఆదేశాలిసత
ి జిల్లా
సాథయ్ల్ల IB-DMC పరయవేక్ిుంచే విధుంగా ఆదేశాల్ు ఇవవవల్ెన . అుంతేకాకుుండా ఈ కారయకేముం ఏ
రోజు ఏ పాుుంతాల్ల్లా న్నరావహసి న్ానరో రాషట ర మెపాూ పుధాన కారాయల్య్ుంతో పాట్ు రాషట ర ఇుంధన
సుంరక్షణా మిషన్ వారి అధికారుల్కు 12-03-2018 సాయ్ుంతుుం ల్లపు తలియ్చేయ్ వల్సినదిగా
అదేశుంచ ట్మెైనది. వారికి సుంబుంధిన వివరముల్న ఈ కిేుంద విధుంగా తలియ్చేయ్ట్మెైనది.
Ph: 9848858049 (Sri. Chandrasekhar Reddy, CEO)
8332959029 (Srilakshmi, DGM)

ఇట్ు
ా
సుం/పి, చినన తాతయ్య
మిషన్ డైరెకటర్, మెపాూ
గుుంట్ూరు.
నఖల్ు CEO, ఇుంధన సుంరక్షణా మిషన్, విజయ్వాడ వారికి

