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                                                      మెప్మా  ప్రధాన కారా్య లయం , గోరంట్ల, గంటూరు,ఆంప్ర ప్రదేశ్,                

 

 

 

అయా్య , 

                               సరుయ ా లర్ .నం. 2096/MEPMA/RUNAMAFI/ఐ.బి/డి1/జనరల్, తేది:   -6-2019 

 

విషయం: మెప్మా – SM&ID - ది.11.04.2019 వ తేదీ నాటికి అన్ని పటటణాలలో ఉన్ి 

సంఘాలలో మిగిలిన్ ఋణమొత్తమున్ు ఆయా బ్యంకుల న్ుండి న్నర్మా ర్ించుటకు త్గు 
మార్గదర్శకమలన్ు పంపుట గుర్ించి... 

ఆంధ్రపరదేశ్ పరభుత్వము అత్యంత్ ప్మర ధాన్యత్తో అమలుచేసుత న్ి “న్వర్తాిల” 

పధ్కమలలో భ్గంగమ YSR-ఆసర్మ పధ్కం పరకమర్ం అన్ని పటటణాలలో ది.11.04.2019 వ తేదీ 
నాటికి సవయం సహాయక సంఘాలలో మిగిలిన్ బ్యంకు ఋణమొత్తమున్ు ఆయా సంఘ 

సభుయలకు తిర్గిి 4 దఫమలుగమ చెలిలంచబడుత్ ందన్న పరకటించడమెైన్ది. 
YSR-ఆసర్మ పధ్కం అమలులో భ్గంగమ ది.11.04.2019 వ తేదీ నాటికి ఆంధ్రపరదేశ్ లోన్న 

110 మున్నసిప్మలిటిలలో ఉన్ి అన్ని సంఘాల లో మిగిలిన్ బ్యంకు ర్ుణమొత్తమున్ు సంఘాల 

వమర్ీగమ వివర్మలన్ు సటటట్ లెవెల్ బ్యంకర్స్ కమిటీ (SLBC) దావర్మ మెప్మా సంసథ  తీసుకోవడమెైన్ది. 
SLBC న్ుండి తీసుకున్ి డేట్ న్ు మెప్మా సంసథ  వబె్స్టులో ఇపపటికే ఉన్ి సంఘాల డేట్తో  
మాయపింగ్ చెయడమెనై్ది. ఈ మాయపింగ్ ఆధార్ంగమ డేట్న్ు ఈకిరందివిధ్ంగమ విభజంచడమెైన్ది. 

• మాయప్ కమన్న సంఘాల వివర్మలన్ు మెప్మా వెబ్స్టున్ందు PRPలాగ్-ఇన్ లో 
ప్ ందుపర్చడమెైన్ది. PRP లాగ్-ఇన్ న్ందు ఇవవబడిన్ స్రీన్ న్ందు SHG-ID న్న 

వమయలిడేషన్ చేయుటకు ఒక కమలమ్ ఇవవబడిన్ది. అందులో సర్ నై్ SHG-ID న్న 

ధ్ుర వీకర్ించవలసియున్ిది. 
• మెప్మా వెబ్స్టులో PD-లాగ్-ఇన్ న్ందు మన్ డేట్-బేస్ తో మాయప్ అయిన్ సంఘాల 

వివర్మలు SLF వమర్ీగమ మర్ియు SHG వమర్గీమ ప్ర-ప్మపులేటేడ్ సర్ిటఫికేట్ జ నెర్ేట్ 



అవుత్ ంది. ఈప్ర-ప్మపులేటడే్ సర్ిటఫికేట్ న్ు సంబంధిత్ బ్యంకుమనేేజర్స వమర్తిో 
వమయలిడేషన్ చేయించి త్దుపర్ి వెబ్స్టులో ఉన్ి డటే్బేస్ తో సర్ిప్ో లిి సర్ ైన్ ధ్ృవీకర్ణ 

ప్ ందిన్ వివర్మలన్ు PRP లాగ్-ఇన్ న్ందు ప్ ందుపర్చవలెన్ు. 
• ULB లోన్న CMM/TMCలు ప్ర-ప్మపులేటేడ్ సర్ిటఫకిేట్ న్ు SLFవమర్ీగమ SHG వమర్ీగమ 

డౌనలల డ్ చేసుకున్న COవమర్ీగమ విభజంచి వమటిన్న సంబంధిత్ COలకు ఇచిి వమర్ి న్ుండ ి

ఎకమిలేడె్ మంట్ న్ు తీసుకోవలెన్ు. 
• కమయయన్నటీ ఆర్గనెసజర్ుల  వమర్ి పర్ిధిలోన్న SLF- RP మర్ియు SLF లీడర్లతో కలిసి 

ప్రప్మపులటడే్ సర్ిటఫికటే్ ల పరకమర్ం ఆయా బ్యంకులకు వెళ్లల మేనజేర్లతో ది.11.04.2019 

నాటికి బ్యంకు లలో  మిగిలి ఉన్ి ఋణమొత్తంన్ు సంఘాల వమర్ీగమ, అధికమర్కింగమ 
న్నర్మా ర్ించవలెన్ు. 

• బ్యంకులలో న్నక్షిపతమెై ఉన్ి సమాచార్ం పరకమర్ం బ్యంకు మేనేజర్స ప్ర-ప్మపులేటడే్ 

సర్ిటఫికేట్ లో దదిుు బ్టుల  (Corrections) చేయవచుిన్ు.  
• బ్యంకుల న్ుండి వమయలిడషేన్ తో వచిిన్ త్ర్ువమత్ SHG సమావేశంన్ు 

ఏర్మపటుచేయవలెన్ు. ఈసమావేశములో సంఘాలవమర్ీగమ, బ్యంకువమర్ు న్నర్మా ర్ించిన్ 

మిగిలిన్ బ్యంకు ఋణమొత్తమున్ు చదివివిన్నపించవలెన్ు. అన్ని సంఘాల 

నాయకులు మర్ియు సభుయలు వమర్ి సంఘంలో ది.11.04.2019 నాటికి ఉన్ి మిగిలిన్ 

ఋణమొత్తము బ్యంకు మేనజేర్స న్నర్మా ర్ించిన్ది ఒకటే అన్న అంగీకర్ిసటత  దాన్నన్న మొతాత న్ని 

SHGలో తీర్మాన్ం చేయించవలెన్ు. ఒక వేళా తేడా వుంటే, సంఘ నాయకులు బ్యంకు 
వెళ్లి , మార్ుికోవచుి. మర్ల బ్యంకు మేనజేర్స తో దృవికర్ించ వలెన్ు. 

• అన్ని సంఘాలు విధిగమ వమర్ి సంఘాలకు ఉన్ి అపుపల అసలున్ు మర్ియు వడడీన్న 

కరమబదాంగమ చెలిలంచవలెన్ు. తీసుకున్ి ఋణము పూర్తయిన్వమర్ు కొత్త  ఋణమున్ు 
ప్ ందవచుిన్ు. ఏసంఘం అయితే కరమబదాంగమ ఋణము యొకక అసలున్ు మర్ియు 
వడడీన్న న్నర్ేుశంచిన్ తదేీలోపు నెలనెలా చేలిలసుత ందో అటిట  సంఘాలు డా.YSR వడడీలేన్న 



ఋణాలకు అర్ుు లు అవుతార్న్న SLF,OB SLF –RP,CO లు వమర్ు వమటి సభయ 
సంఘాలకు అవగమహన్ కలిపంచి ఆచర్ినేిలా న్నర్మా ర్ంిచవలెన్ు. 

• బ్యంకుమేనేజర్స మర్ియు సంఘ నాయకులు న్నర్మా ర్ించిన్ సంఘముయొకక మిగిలిన్ 

ఋణముమొత్తము నాలుగు వమయిదాలలో సంఘము ఎక ంటుకు ఆంధ్రపరదేశ్ 

పరభుత్వం న్ుండి ఇవవబడుత్ ంది అనే విషయము అన్ని సంఘాల సభుయలకు 
SLFవమర్ు విసుత ు త్ స్మథ యిలో అవగమహన్ కలిపంచవలెన్ు. 

• బ్యంకుమేనేజర్స మర్ియు సంఘ నాయకులు ఎలాంటి మార్ుపలు చేర్ుపలు లేకుండా 
న్నర్మా ర్ించిన్ సంఘముయొకక మిగిలిన్ ఋణముమొత్తము యొకక సర్ ైన్ 

ప్రప్మపులటడే్ సర్ిటఫికటే్ న్ు మెప్మా వబె్స్టులో PRP లాగ్-ఇన్ న్ందు 
ప్ ందుపర్చవలెన్ు. 

• వెబ్స్టులో ప్ ందుపర్ిచిన్ డేట్లో ఏమెైనా మార్ుపలు, చేర్ుపలు, దిదుు బ్టుల  ఉంటే 
వమటిన్న సర్ిచసేిన్ త్ర్ువమత్ సర్ ైన్ సర్ిటఫకిేట్ న్ు మాత్రమే PRPలాగ్-ఇన్ లో 
ప్ ందుపర్చవలెన్ు. 

• ఏదెసనా సంఘము లేక సంఘ సభుయలు వమర్ ి ఋణమొతాత న్ని న్నర్మా ర్ించడాన్నక ి

అందుబ్టులో లేకప్ో తే/ఎవర్ూలేకప్ో తే అదే విషయాన్ని PRP లాగ్-ఇన్ లో “Group 

not in existence” అన్న ప్ ందుపర్చవలెన్ు. 
• మెప్మా వెబ్స్టులో సర్ నై్ ధ్ృవీకర్ణ ప్ ందిన్ ప్రప్మపులేటేడ్ సర్ిటఫికేట్ న్ు అప్ోల డ్ 

చేయించే బ్ధ్యత్ సంబంధిత్ CMM/TMCలదే. త్దుపర్ి ఏవిధ్మెనై్ త్పుపడు డేట్ 
అప్ోల డ్ అయినా అటిట  బ్దుయలప స శమఖాపర్మెైన్ చర్యలు తీసుకోబడతాయి. 

• CMM/TMCలు మెప్మా వబె్స్టులో లో PRP లాగ్-ఇన్ లో కన్నపించే అన్ని సంఘాలకు 
ఈకిరంది విధ్ంగమ సమాచార్మన్ని పంపించవలసి ఉంటుంది. 

a. ప్రప్మపులటడే్ సర్ిటఫికటే్ లోన్న సమాచార్ము సర్ ైన్ది 
b. ప్రప్మపులటడే్ సర్ిటఫికటే్ లోన్న సమాచార్ము మార్ని్ద ి

c. “Group not in existence” 



• అన్ని పటటణాలలో ప సన్ తెలిపిన్ పరకిరయ న్నర్ేుశంచిన్ పరణాళ్లక పరకమర్ం అమలుచేయుత్కు 
పధ్క సంచాలకులు, అడిాన్నసటట ుటివ్ ఆఫ్సర్స/ఎక ంటు ఆఫ్సర్స మర్ియు TE-IB లతో 
కూడిన్ 3సభుయల కమిటీన్న ఏర్మపటుచేయవలెన్ు. ఈకమిటీ జలాల లో ప సన్ తెలిపన్ 

పరకిరయన్ు న్నర్ంత్ర్ం పర్యవేక్షిసతత  ఎపపటికపుపడు సమాచార్మన్ని మెప్మా పరధాన్ 

కమర్మయలయముకు పంపవలెన్ు. 
అన్ని జలాల ల పధ్క సంచాలకులు ప సన్ తెలిపన్ పరకిరయ గుర్ించి సిబబందికి, స్ో షల్ కమపటిల్ కు 
మర్ియు సంఘ నాయకులు సభుయలకు విసుత ు త్ స్మథ యిలో అవగమహన్ కలిపంచి ధ్ుర వీకర్ించిన్ 

ప్రప్మపులేటేడ్ సర్ిటఫికటేల న్ు న్నర్ేుశంచిన్ కమలపర్ిమితిలోపు మెప్మా వబె్స్టులోన్న PRP లాగ్-ఇన్ 

న్ందు ప్ ందుపర్చవలెన్న్న కోర్డమెైన్ది.  
 

                                                                                             మిషన్ డెసర్ కటర్స, మెప్మా 

 

Town____________________Bank _______________ Branch 

___________________________IFSC................... 

Sub: YSR Asara to SHGs – Confirmation of SHG Loan Outstanding as on 

11.04.2019. 

This is to certify that the following SHG availed bank finance with our branch and 

outstanding loan amount as on 11.04.2019 as per our bank records detailed as 

under: 

1.  Name of the SHG    :  

2. Name of the Town   :       

       3. Name of the District    :    

       4. SHG SB A/c  No     : 

       5.IFSC       :   



Sl.No Loan Account No Date of 
loan 

Loan 
Limit 

Type of  
facility 

Loan Outstanding 
as on 11.04.2019 

      

      

  

 Names of the Group leaders: 

 1. 

2.  

  

      Signature of the Branch Manager  

With seal. 

 

 

SHG ID ________________SHG పేరు _________________పట్టణం.  .................            

   

  పైన తెలిపిన మా సంఘానికి తేది. 11.4.2019. నాటికి బ్య ంకు మేనేజర్  

వారు తెలిపిన విధంగా ,రూ.   ................................ బ్య ంకు రుణం మిగిలి  

ఉనన దని,మేము తెల్పు చునాన ం. 

 

సంఘం లీడర్్ . 

1. 

2. 

సంఘం ముద్దణ. 



 


