File No.88(21)/SAM/COO(S)/GEN/2017

To
All the District Collector,
Andhra Pradesh.
File No: 88(21)/SAM/COO(S)/GEN/2017, dt :
16.11.2017.
Sir,
Sub: SAC- Celebrating World Toilet Day on 19th November
2017- Weekly Plan from 19th November to 25th NovemberCommunicated-Reg.
Ref: Mail received from SERP department with the weekday
schedule.
@@@@@@@
Attention is invited to the subject cited and please find the
enclosed copy of attachment.
Therefore, the District Collectors are requested to issue
necessary instructions to the concerned to take up the activities
mentioned in the weekly schedule enclosed herewith on the eve
of Celebrating World Toilet Day on 19th November 2017.

Yours faithfully,
D MURALIDHAR REDDY,IAS
MANAGING DIRECT OR
Encl: Weekly Plan for World T oilet Day Celebrat ion.
Copy to SEs RWS, CEOs ZP, PD DRDA, PD DWMA and all the MPDOs for
information and necessary action.
Copy to CEO, SERP for information.
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గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూ లన సంసథ – ఆంగ్రర గ్రరదేశ్
మానవాభివృద్ధి విభాగము

వరల్డ్ టాయిలెట్ డే –నవంబర్ 19, 2017

2018 మారిి నాటికి సవ చ్ఛ ఆంగ్రరగ్రరదేశ్ లక్ష్య ంా రాష్ట్ర గ్రరభుత్వ ం రృఢ సంకలప ముతో కృషి చేస్తంద్ధ. దానిలో భాగంా అనేక
రకాల కారయ గ్రకమాలను చేరదుతోంద్ధ. ఈ నేరరయ ంలో నవంబర్ 19 - వరల్డ్ టాయిలెట్ డే సందరభ ంా 19 నవంబర్ నుండి 25
వరకు వారం రోజులపాటు గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూ లన సంసథ రాష్ట్మ
ర ంతా సవ యం సహాయక సంఘాల దావ రా పెదద ఎత్తతన
కారయ గ్రకమాలను నిరవ హంచ్దలచంద్ధ.

వారం రోజుల కారయ గ్రకమాల వివరాలు...
నిరవ హంచు
పాల్గొనువారు
వారు
మొదటి
గ్రామస్థాయిలో నాలుగు రోడ్ ల కూడ్లిలో టాయిలెట్ ఉరయోగంచ్టం యొకక
గ్రామసంఘ
గ్రామములో
రోజు
ఆవశ్య కత్ను
గ్రరజలందరిలో సభుయ లు
అందర్మ
1.ఊరేగింపు, 2.HCM సిందేశిం
అవాహన కల్ప ంచ్టం మరియు
3.గ్రరతిజ్ ఞ
భాగస్వవ ములను చేయటం
Cluster CC / గ్రామ సంఘ
రండవరోజు గ్రామసింఘింలో వక్ తృత్వ
పోటీలు – టాయిలెట్ ఉరయోగంచ్టం యొకక
గ్రపాధానయ త్ను
సభుయ లతో MHDC
సభుయ లు
“టాయిలెట్ జీవితాలను రక్షిస్తంద్ధ”
చెప్ప ంచ్టం
Cluster CC / బడి ప్లలలు
మూడవ
బడిప్లలలకు చగ్రత్లేఖనం మరియు టాయిలెట్ ఉరయోగంచ్టం యొకక
త
రోజు
మరియు
వారి MHDC
వక్ృత్వ
పోటీలు
–
“టాయిలెట్ గ్రపాధానయ త్ను
పాగ్రత్ను
గురించ
ప్లలలచే
జీవితాలను రక్షిస్తంద్ధ – ప్లలల పాగ్రత్”
చెప్ప ంచ్టం.
Cluster CC / సంఘ
ల
ీ
నా ొవ రోజు టాయిలెట్ క్ల లనిం్ డే – ఇళ్ళు మరియు టాయిలెట్
శుగ్రరత్
యొకక
స్కక ల్డ్ లో
గ్రపాధానయ త్ను
గురించ MHDC
సభుయ లు
తెల్యచేయటం
మరియు
ప్లలలు
రోజులు

కారయ గ్రకమము

ఉదేదశ్య ము
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ఐదవ రోజు

1.మండలములో ఊరేగంపు, 2. మండల
సమాఖయ
సభుయ లకు
మరియు
త
సిబబ ంద్ధకి
వక్ృత్వ
పోటీలు
–
“టాయిలెట్ జీవితాలను రక్షిస్తంద్ధ –
సంఘాలు మరియు SERP సిబబ ంద్ధ
పాగ్రత్” , 3. అవారు్ల గ్రరదానం
ఆరవ రోజు 1.జిల్లల సమాఖయ ఊరేగంపు, 2. జిల్లల
సమాఖయ
సభుయ లకు
మరియు
త
సిబబ ంద్ధకి
వక్ృత్వ
పోటీలు
–
“టాయిలెట్ జీవితాలను రక్షిస్తంద్ధ –
సంఘాలు మరియు SERP సిబబ ంద్ధ
పాగ్రత్” , 3. ఫోటో గ్రరదరశ న, 4. అవారు్ల
గ్రరదానం, 5. గ్రపెస్ మీట్
స్వ
ఏడవ రోజు 1.గ్రామ
క్ల థ యిలో
అవారు్ల
గ్రరధానోత్్ వం
1.a. పారిశుధాయ నికి సంబంధంచన
ఫిల్మ్స్ చూప్ంచ్టం,1.b. టాయిలెట్
ీ
క్ల లనిం్ ఐటమ్స్
గ్రరదరశ న మరియు
అమూ కం
పైన తెల్యచేసిన కారయ గ్రకమాలను గ్రరజలందరి భాగస్వవ

సవ చ్ఛ ఆంగ్రరగ్రరదేశ్ స్వరనలో
– APM మరియు మండల
సమాఖయ
సంఘాలు మరియు SERP సిబబ ంద్ధ AC
సభుయ లు,
పాగ్రత్ గురించ చెప్ప ంచ్టం
SERP
సిబబ ంద్ధ
సవ చ్ఛ ఆంగ్రరగ్రరదేశ్ స్వరనలో
– PD DRDA
సంఘాలు మరియు SERP సిబబ ంద్ధ
పాగ్రత్ గురించ చెప్ప ంచ్టం

జిల్లల
సమాఖయ
సభుయ లు,
SERP
సిబబ ంద్ధ

1.
ఈ
కారయ గ్రకమములో Cluster CC / గ్రామమంతా
భాగస్వవ ములైన సంఘ సభుయ లను, MHDC / RRC CC
ప్లలలను
గ్రోత్్ హంచ్టం,
2.
ీ
టాయిలెట్
క్ల లనిం్
ఐటమ్స్
వినియోగం
పై
అవాహన
కల్ప ంచ్టం
మయ ంతో జయగ్రరదంా నిరవ హంచ్వలెను.
******

