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న ుండ ి        వరకు  
శ్ర.ీ ప.ి చినన తాతయ్య,      అన్నన జిల్లా ల్ పధక సుంచాల్కుల్కు,  

మిషన్ డ ైరెకటర్,       పధక అధికారి వి.య్ుం.సి. వారికి 
మెప్ాా, గ ుంటూరు. 

Letter Roc. No.: 610/Livelihoods/15/C/2017, తదేి. 09.08.2017 

ఆరాయ, 
విషయ్మ :- జీవనోప్ాధి కారయకీమలల్ ప ై సభ్ యరాలి స్ాా యి ల్ో అవగాహనా ప ుంప్ ుందిుంచ టకు MECC 

ల్గ రిాుంపు, శిక్షణ – సవరణ మలరగదరశకాల్ు జారీ చేయ్ ట – గ రిుంచి.  

***** 

పరస ా తుం సవయ్ుం సహాయ్క సుంఘలల్ు ప్ ద పు, అపుుల్ న్నరవహణ ల్ో మెరుగెైన పన్న తీరు కనబరిచి  

అపుు స్ామరాయ ాన్నన  ప ుంచ కోగలిగారు, పరస ా తుం అపుుల్ు క ుంత వరకు ఉప్ాధికి విన్నయోగిుంచడుంజరుగ తుననది 
కాన్న ఇుంకా ఎకుువగా ఆరియక కారయకమీలల్ు అనగా డిమలుండ్ కలిగిన ఆదాయ్అభివృదియ  కారయకమీలల్ు చేపటట  
గలిగితేన ేమహిళల్ు ఆరియక స్ాధికారత చ ుంది పేదరిక న్నరుాల్న స్ాధయుం అవుతుుంది. 
 కావున గత 2 సుం.ల్ న ుంచి ఇటటట  కారయకమీలల్ు ఉదృతమ గా అమల్ు చేయ్బడుచ ననవి. కావున 

పరస ా తుం జీవనోప్ాధ ల్ విశ్లాషణ మరియ్  నూతన జీవనోప్ాధ ల్కు గల్ అవకాశ్ాల్ు అనేవషిుంచి క్షేతరస్ాా యి న ుండి 
జీవనోప్ాధ ల్ ప ుంపుకు కావలిసిన కారాయచరణమరియ్  ఆరియక పరణాళిక రుప్ ుందిుంచ చ నానమ . 
 ఫ్ాయమిలీ బిజినెస్ ప్ాా న్ ఆదారమ గా అన్నన పటటణాల్ల్ో 5 ల్క్షల్ ముంది వరకు ఇపుటటకే మెప్ాా దావరా 
EDP శిక్షణల్ు తీస కోన్న, బ్యుంకు ల్ోన ా , కారుుస్ దావరా చినన చినన వాయప్ారాల్ు చేస క ుంటు ల్లభ్ల్ు 
ప్ ుంద తునానరు. ఈ రకమైెన య్ూన్నటా అన్ననుంటటకి తపున్నసరిగా బో రుు  ప టుట క న్న, ఇుంద ల్ో వారు తయ్లరు చేసిన 

ఉతుతుా ల్ు, రేటు, అడరస్ మొదల్గ  వివరాల్ు అన్నన ప్ ుంద పరచినటుా యితే, పరజల్ుందరికి సుంఘ మహిళల్ు 
తయ్లరు చేసిన ఉతుతుా ల్ గ రిుంచి త లిసి అమాకాల్ు బ్గా జరుగ తాయి. ఇుంతే కాకుుండా చూడట్న్నకి 
ప్ ర ఫిషనల్ గా వుుంట్యి. దాన్నవలా్ క నేవారు మ ుంద కు వస్ాా రు. వాయప్ారాల్ు అన్నన ల్లభ్ల్ బ్టల్ో  
నడుస్ాా యి. 

ఉనన య్ూన్నటాన  బల్ోపేతుం చ య్యడుం, అుంట ేఅవసరాన గ ణుంగా శిక్షణల్ు ఇవవటుం, పుసాక న్నరవహణ, 

కమీమ గా య్ూన్నటాన  సుందరిశుంచి సమయ్లన కూల్ుంగా కావలిసిన సహకారమ  అుందిుంచి వాయప్ారాల్ు బ్గా 
జరిగేటటుా  చూడాలి. 

 ఇుంద  న్నమితామ  పటటణ సమలఖ్య మొదల్ుక న్న సభ్ యల్వరకు సేవల్ు అుందిుంచ టకు గాన  పటటణ 

స్ాా యిల్ో జీవనోప్ాధ ల్ క రకు పరతేయక సి ఆర్ పి (MECC) ల్న    ఎుంపిక చేయ్మన్న తగ  మలరగదరశకాల్న  
మెప్ాా కారాయల్య్మ  న ుంచి 22.02.2017 న జార ిచేయ్ ట జరిగినద.ి 

మలరగదరశకాల్ ఆదారుంగా ప్రా జెక్టట డ ైరెకటరుా  అుందరు జిల్లా ల్ న ుంచి జిల్లా కు 6 న ుంచి 8 ముంద ిచొపుున 

TOT MECCs ల్న  గ రిాుంచి రాషట ర స్ాా యి శిక్షణ కారయకమీలన్నకి పుంపిుంచడుం జరిగిుంది. వీరికి 10 రోజుల్ు EDP 

అుంశ్ాల్ ప ై వివరుంగా రాషట రస్ాా యి ల్ో శిక్షణ మరియ్  క్షేతరసుందరశన ఇచిి పుంపడుం జరిగిుంది. ఈ TOT MECCs 
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మరియ్  DRPల్ు కలిసి COల్ు, TMC గ రిాుంచిన MECCల్కు పరతి పటటణుంకు రెుండు న ుంచి ఐద  ముందికి (చినన 

పటటణాల్కు ఇదదరు కారోురేషన్ కు ఐద  ముంది) జిల్లా  స్ాా యిల్ో మహిళా ప్రా ుంగణుం/TTDC ల్ల్ో ఆగషుట  17 న ుంచి 

3 రోజుల్ు బ్యచ్ కు ఒక సీన్నయ్ర్ DRP, ఒకMECC కలిసి శిక్షణ ఇవావలి. కన క ప్రా జెక్టట డ ైరెకటరుా  అుందరు ఆగషుట  

30 తారీకు ల్ోపు గ రిాుంచిన MECCల్కు శిక్షణల్ు పూరిా చేయ్వల్య్ న .  
MECC ల్  ఎుంపకి, అరహతల్ు: 
➢ ఎస్. హెచ్. జి.  సభ్ యరాల్ ై వుుండాలి. స్ాా న్నకమ గా న్నవాసుం కలిగి వుుండాలి. 

➢ సుంఘుంల్ో కనీసుం 3 న ుండి 5 సుంవతసరాల్ అన భ్వుం కలిగి వుుండాలి. 

➢ సాుం/పటటణ సమలఖ్య ల్ో సభ్యతవుం ప్ ుంది వుుండాలి. 

➢ బ్యుంకు లిుంకేజి దావరా కానీ, సిఐఎఫ్ దావరా కానీఇతరతరా  ఏదేన్న ఒక జీవనోప్ాధి చేపటటట పేదరికుం న ుండి 
బ ైటపడిన వారె ైఉుండాలి. 

➢ 25 సుం. న ుండ ి40 సుం. మధయ వయ్స స కలిగి ఉుండాలి. 

➢ కనీసుం డిగీ ీ ఉతాీరణత ప్ ుంది ఉుండాలి. 

➢ శిక్షణల్ు ఇవవగలిగే నెైపుణయుం కలిగి ఉుండాలి. 

➢ కుంపూయటర్ పరిజాా నుం ఉుండాలి. 

న్నభ్ుందనల్ు: 
➢ పేద వార ిపటా, వారి సేవల్ పటా అుంకిత భ్వుం కల్వారెై ఉుండాలి. 

➢ అదే పటటణాన్నకి చ ుందిన వారెై ఉుండాలి. జిల్లా  ల్ోన్న ఏ సాుం ల్ో కెైనా వెళాి పన్న చేయ్ట్న్నకి సిదదమ గా 
ఉుండాలి. 

➢ రాషట ర/జిల్లా /పటటణ స్ాా యిల్ో న్నరవహిుంచే సమలవేశ్ాల్కు శిక్షణల్కు హాజరు కావాలి. 

➢ కనీసుం ఒక సుం. ప్ాటు సి ఆర్ పి (MECC) గా పన్నచేయ్లలి 

➢ విధ ల్ల్ో బ్ధయత కమీశిక్షణ ల్ోపిుంచిన చ  ోవారిన్న వెుంటనే తొలిగిుంచబడున . 
➢ SLFRP/CRP ఎవరెైనా MECC గా ఎుంపిక అయితే వారు చేస ా నన SLFRP/CRP భ్ధయతన  వదిలి 

MECC గా క నస్ాగాలి. 

చ లాిుంపుల్ు: 

➢ పన్నచేసిన పరతి రోజుకు రూ. 175/- (పరయ్లణ ఖ్రుిల్తో కలిపి) చొపుున EST&P కాుంపో్ నెుంట్ న ుండి 
ఇవవవల్ న . 

➢ రాషట రస్ాా యిల్ో శిక్షణల్కు మరియ్  సమీక్షల్కు హాజరు అయినపుుడు వాసావ పరయ్లణ ఖ్రుిల్ు 
చ లాిుంచబడున . 

➢ శిక్షణ కారయకమీలల్ు ఇచిినపుుడు మలతరమ  రోజుకు రూ. 350/- ఇవవవల్ న . 
➢ MECC నెల్ల్ో 21 రోజుల్ు పన్న చ య్లయలి. పరతి రోజు జత పరిచిన చ క్ట లిస ట ల్ల్ో త లిపిన కారయకమీలల్ు 

ఖ్చిితుంగా చేయ్లలి. దీన్నకి సుంభ్ుందిుంచి రిప్ో ర్ట ఆన్ ల్ ైన్ ల్ో ఏరోజుకు ఆరోజు అప్ డేషన్ చేయ్వల్ న . 
కన క ప్రా జెక్టట డ ైరెకటరుా MECC పన్న విదానమ  పరయవేక్షణ చేసి, ఆన్ ల్ ైన్ రిపో్ ర్ట ల్ు ఆధారుంగా చ క్ట లిస ట  
పరకారమ  పన్నచేసిన వారికి మలతరమే రిసో్ ర్స ఫీజు చ లాిుంచవల్ న . 
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MECC  గ రిాుంపు పరకియీ్ /ఎుంపకి పరణాళిక/శిక్షణల్ు: 

➢ తేది. 15.08.2017 ల్ోపు పరతి  పటటణాన్నకి 2 న ుంచి 5 గ రి చొపుున అరహత కలిగిన వారిన్న పటటణ సమఖ్య   
గ రిాుంచి తీరాానుం దావరా  ప్రా జెక్టట డ ైరెకటర్, మెప్ాా గారికి అుందచేయ్లలి. 

➢ ఆగషుట  17 న ుంచి గ రిాుంచిన MECC ల్కు జిల్లా స్ాా యి ల్ో శిక్షణ ఇవవటుం జరుగ తుుంది. ఈ శిక్షణా 
కారయకమీలన్నకి పటటణాల్ న ుంచి 1:3 చొపుున హాజరు కావల్ న . మొదటట రోజు శిక్షణా కారయకమీుంల్ో 
గ రిాుంచిన నెైపుణాయల్ ఆదారుంగా వచిిన మ గ గ రి న ుంచి ఒకరిన్న చొపుున గ రిాుంచి రెుండోవ రోజు న ుంచి 

వారిక ిమలతరమే శిక్షణ ఇవవటుం జరుగ తుుంద.ి MECC గా స ల్ క్టట కాన్న వారిన్న మొదటట రోజు పుంపివేయ్లలి. 

➢ జిల్లా  స్ాా యి శిక్షణా కారయకీమమ నకు అయియయ ఖ్రుి ఐ.బి. ట్ైనై్నుంగ్ నార్ా్ పరకారమ  రోజుకు మన్నషికి 

రూ.500 (ఫుడ్, ఆకామిడేషన్, సేటషనర,ి పో్ ట ,ో రిసో్ ర్స ఫీజు మొ.) ల్ చొపుున CBT కాుంపో్ నెుంట్ న ుండ ి

ఖ్రుి చేయ్వల్ న . 

MECC ల్  విధ ల్ు – భ్దయతల్ు: 

➢ పరతి MECC తనకు కేట్యిుంచిన పటటణుంల్ోన్న కుటుుంబ్ల్కు సుంభ్ుందిుంచిన సమలచారుం( Basic Data) 

అుంతా సేకరిుంచి అుంద బ్టుల్ో వుుంచ కోవల్య్ న . 
➢ సవయ్ుం సహాయ్క సుంఘలల్కు/ సామ్  సమలఖ్యల్కు జీవనోప్ాధ ల్ ఆవశ్యకత గూరిి శిక్షణల్ు, 

సమీక్షల్ు న్నరవహిుంచాలి. 

➢ EDP శిక్షణల్ు ఇవవవల్ న . 
➢ ఏరాుటు చేస కునన య్ూన్నటాకు పుసాక న్నరవహణ అమల్ు చ య్యటుం. 
➢ తకుువ ఖ్రుి తో మ డి సరుకు ఎకుడ దొరుకుతుుందో  సమలచారుం అుందచేయ్వల్ న . 
➢ రిజిసేట రషన్, ల్ ైస న సకు సుంభ్ుందిుంచిన సమలచారుం అుందచేయ్వల్ న . 
➢ పటటణ స్ాా యిల్ో ఉనన పరభ్ తవసుంసాల్ అన సుంధానుంతో  జీవనోప్ాది కారయకీమలల్న  అమల్ు చేయ్లలి, 

అుంట ేఇతర పరభ్ తవ సుంసాల్ దావరా, EDP శిక్షణల్ు, మిషనర,ీ సబ్ సిడి ల్ోన్స మొ. సేవల్ు వాయప్ారుం 

చేస ా నన మహిళల్కు అుందచేయ్డుం.  
➢  ప్రా జెక్టట రిపో్ ర్ట తయ్లరు చేసి బ్యుంకుల్కు అుందచేయ్డుంల్ో ఎుంటర్ ప రనూయర్స కి సహకారుం 

అుందచేయ్వల్ న . 
➢ అవసరాన గ ణుం గా ఎుంటర్ పేరన యర్ కి కావలిసిన EDP శిక్షణల్ు, Skill Upgradation శిక్షణల్ు 

ఇపిుుంచడుం. 
➢ మలరెుటటుంగ్ ప్ాా ట్ ఫ్ామ్ న  ఏరాుటు చ య్లయలి మరియ్  మలరెుట్ tieups SHG ప్ ర డక్టట్ కి చేయ్వల్ న . 
➢ పరతి MECC రోజుకు 10 య్ూన్నటుా  దరిశుంచి య్ూన్నట్ నడుస ా ుందా ల్ేదా శిక్షణల్ు తీస కునానరా ల్ేదా 

పుసాక న్నరవహణ జరుగ తుుందదా, వాయప్ారుం ల్లభ్ల్ బ్టల్ో వుుందా ల్ేక ఎద ైనా సమసయల్ు ఉనానయ్ల 
అన్న చూడటుం మరియ్   బో రుు  ప టుట కోనానరా ల్ేదా అనేది పరయవేక్షిుంచడుం చేయ్లలి. మరియ్  పరతి 

ఒకురు కాయప్, చేతుల్కు గలా జుల్ు, అఫ్రా న్ వేస కోన నటుా  చూడాలి. ఈ విధుంగా చేసేా  మన సుంఘ 

మహిళల్ు తయ్లరు చేసే ఉతుతుా ల్కు డిమలుండ్ బ్గా ప రుగ తుుంది. వాయప్ారాల్ు అన్నన ల్లభ్ల్ బ్టల్ో 
నడుస్ాా యి. 
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పరయవకే్షణ: 

➢ MECC పన్న తీరున  పరతి 15 రోజుల్కు ఒక స్ారి TE/TMC స్ాా యిల్ో రివూయచేసి పరయవేక్షణ చేయ్వల్ న . 
➢ ప్రా జెక్టట డ ైరెకటర్, మెప్ాా నెల్క కస్ారి DMC (LH) ల్తో కలిపి MECC పన్న తీరున  పరయవేక్షణ చేయ్వల్ న . 

పరతి MECC తన పరిధిల్ోన్న కుటుుంబ్ల్ల్ో ఎుంత ముంది చేత వాయప్ారాల్ు ప టటటుంచారు, ఎన్నన య్ూన్నటాకు 
తగిన సహకారమ  అుందజేసి వాయప్ారాల్ు ల్లభ్ల్ బ్టల్ోనడిచేటటుా  చేశ్ారు మరియ్  పరతి సభ్ యరాలికి 
MECC పరయవేక్షణ వల్న ఎుంత ఆదాయ్ుం ప రిగిుంది అనేదాన్నప ై కుల్ుంకషుంగా రివూయ చేయ్వల్ న . 

➢ రాషట రస్ాా యిల్ో 3నెల్ల్ొక స్ారి MECCల్ పన్న తీరున  రివూయ చేయ్డుం జరుగ తుుంది. 

య్ూన్నటాన  MECC సుందరశిుంచినపుుడు చయే్వలిసని పన ల్ు (చ క్ట లిస్ట): 

➢ పరస ా తుం ఉనన జీవనోప్ాధ ల్ు – మెరుగ  పరచ  అుంశ్ాల్ ప ై చరిల్ుచ య్లయలి. 

➢ ఫ్ాయమిలి బిజినెస్ ప్ాా న్ ఆదారమ గా, జీవనోప్ాధ ల్ు అమల్ు జరిగేటటుా  చూడాలి. 

➢ జీవనోప్ాధ ల్ పరణాళిక ల్న  బ్యుంకుకు సమరిుుంచ ట,  ముంజూరుకు సుంఘుం వారికి సహకరిుంచ ట. 

➢ స్ాదారణ బ్యుంకు లిుంకేజి విన్నయోగుం ల్ో జీవనోప్ాధ ల్ు నెల్క ల్ుు విధుంగా సభ్ యల్కు అవగాహన 

కలిుుంచ ట. 

➢ ఏరాుటు చేస కునన య్ూన్నటాకు బో రుు ల్ు ప టుట కోనేటటుా  ఫ సిలిటేట్ చేసి పరతియ్ూన్నట్ కు బో ర్ు 
వుుండేటటుా  చూడాలి. 

➢ ఆహార పదారాయ ల్ ఉతుతుా ల్ు చేసేవారు తల్కు కాయప్, చేతుల్కు గలా జుల్ు, అఫ్రా న్ దరిుంచేటటుా  చూడాలి. 

ఇుంతేకాక ఆహారపదారాయ ల్ు అమాకుం జరుగ  పరదేశ్ుం శుభ్రుంగా వుుండేటటుా  సుంఘ సభ్ యల్కు 
త లియ్చ ప్ాులి.MECC ల్ు తపున్న సరిగా ట్యబ్ క న క ున్న వారి పరిద ిల్ోన్న అన్నన కుటుుంబ్ల్ యొకు 
వివరాల్ు ట్యబ్ ల్ో ప్ ుంద పరచవల్ న , ఫో్ టోల్ు, అన్ ల్ ైన్ అప్ డేషన్ ట్యబ్ దావరా చేయ్వల్ న . 

➢ ఎగిిసిటుంగ్ ఎుంటర్ ప రనూయర్స కి కావలిసిన స్ాుంకేతిక సహకారుం అుందచేయ్వల్ న . 
➢ ఆరియక సహకారుం కోసుం బ్యుంక్ట ల్ తో ఫ సిలిటేషనేియ్వల్ న . 

➢ MECC తన పరిధ ిల్ోన్న తకుువ ఆదాయ్ుం వచ ి య్ూన్నటాన  గ రిాుంచి దాన్నకి గల్ కారణాల్న  
త ల్ుస క న్న ఆదాయ్లన్నన ప ుంప్ ుందిుంచి ల్లభ్ల్ బ్టల్ో నడిపిుంచ టకు సపరేటు వుయహమ న  
తయ్లరు చేస క న్న అమల్ు చేయ్వల్ న . 

➢ సుంఘ సభ్ యల్కి వచిిన ల్ోన్ ఉపయోగిుంచ కునే విదానుం ప ై అవగాహన కలిుుంచి వాయప్ార 

ప టుట బడిగా ఉపయోగిుంచ కునే విధుంగా చ య్లయలి. 

➢ MECC తన పరిధిల్ోన్న పరతి సుంఘసభ్ యరాల్ు వాయప్ారుం చేసిక న టకు తగిన  సహకారుం 
అుందచేయ్వల్ న  మరియ్  వాయప్ారుం చేస కుుంటునన వారిన్న బల్ోపేతుం చేసి పరతి మహిళకు నెల్కు 
రూ.10,000/- ఆదాయ్ుం వచేిల్లచూడాలి. 

 కావున గ రిాుంచిన MECC ల్కు ఆగషుట  30ల్ోగా శిక్షణల్ు పూరాి చేసి పటటణ స్ాా యిల్ో జీవనోప్ాధ ల్ 

వూయహుం అమల్ు చేయ్ టకు న్నరణయిుంచి నుంద న ప ైన సూచిుంచిన విధమ గా MECCల్ ఎుంపిక పరకియీ్ 
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సకాల్ుంల్ో పూరాి చేయ్ టకు అవసరమైెన చరయల్ు తీస కోవలిసుందిగా పధక సుంచాల్కుల్ు, మెప్ాా, మరియ్  
పటటణ సమలఖ్య వారిక ిసూచిుంచటమైెనది. 

భ్వధయీ్ 

సుం/- పి. చినన తాతయ్య 
మిషన్ డ ైరెకటర్, 

మెప్ాా, గ ుంటూరు 

దిన్న పరతుల్ు 

✓ సమసా పటటణ సమలఖ్యల్కు, సమసా జిల్లా  పధక సుంచాల్కుల్ు, మెప్ాా గారాకు, VMC పిఓ గారికి 
మరియ్  GVMC, VMC కమిషనర్ గారాకు తగ  చరయన్నమితాుం. 



No Of members 

Having Existing 

No Of SHG 

Members 
1 Srikakulam Amadalavalasa 6677 3541 3124 2

2 Srikakulam Ichapuram 6099 2246 3202 1

3 Srikakulam Palakonda 6196 4002 2194 1

4 Srikakulam Palasa-kassibugga 10696 2640 7023 3

5 Srikakulam Rajam 7312 2927 3636 2

6 Srikakulam Srikakulam 16699 8135 6479 5

53687 23496 25660 14

7 Vizianagaram Bobbilli 10510 6784 2213 3

8 Vizianagaram Nellimarla 4513 2002 796 1

9 Vizianagaram Parvathipuram 9609 7154 1440 3

10 Vizianagaram Salur 10345 7394 1525 2

11 Vizianagaram Vizianagaram 41430 12591 23902 5

76411 35927 29878 14

12 Visakhapatnam Narsipatnam 13178 10632 2315 4

13 Visakhapatnam Yellamanchalli 9691 5650 3048 2

22872 16284 5364 6

14 East Godavari Amalapuram 7495 1471 3825 2

15 East Godavari Gollaprollu 4964 391 2297 1

16 East Godavari Kakinada 62415 13553 42295 5

17 East Godavari Mandapet 10011 5133 2851 2

18 East Godavari Mumidivaram 5656 635 2768 1

19 East Godavari Peddapuram 8552 2206 4840 1

20 East Godavari Pithapuram 8062 1213 3492 1

21 East Godavari Rajahmundry 56202 16652 35088 5

22 East Godavari Ramachandrapuram 7866 803 5796 2

23 East Godavari Samalkot 8473 1233 5641 2

24 East Godavari Tuni 7686 921 6378 2

25 East Godavari Yeleswaram 7763 2103 3208 2

195228 46316 118556 26

26 West Godavari Bhimavaram 17073 8306 8633 4

27 West Godavari Eluru 27391 16034 10137 5

28 West Godavari Jangareddy Gudem 7891 5282 2010 2

29 West Godavari Kovvur 6526 4670 1368 1

30 West Godavari Narsapur 6617 3578 2099 1

31 West Godavari Nidadavole 6255 2960 2776 1

32 West Godavari Palakol 10007 4731 4231 3

33 West Godavari Tadepalligudem 14505 7132 6800 4

34 West Godavari Tanuku 8263 5486 1877 3

104530 58180 39932 24

35 Krishna Gudivada 16121 12517 3558 4

36 Krishna Jaggiahpet 9324 7170 790 2

37 Krishna Machilipatnam 31737 17650 12985 5

38 Krishna Nandigama 7530 2223 3281 2

39 Krishna Nuzivid 7384 3624 3167 2

40 Krishna Pedana 5062 1339 2415 1

Total 

Livelihood 

units

S.No District ULB

Srikakulam TOTAL

Vizianagaram TOTAL

Visakhapatnam TOTAL

East Godavari TOTAL

West Godavari TOTAL

ULB WISE MECCs LIST

No of 

MECCs

Updated Members - Status

http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=010102
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=010103
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=010203
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=010104
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=010105
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=010106
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=020110
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=020202
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=020111
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=020112
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=020113
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=030181
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=030182
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040023
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040149
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040024
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040025
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040150
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040026
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040027
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040028
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040029
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040030
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040031
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=040172
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050116
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050117
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050170
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050118
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050119
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050120
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050121
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050122
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=050123
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060064
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060065
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060066
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060175
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060067
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060068


No Of members 

Having Existing 

No Of SHG 

Members 

Total 

Livelihood 

units

S.No District ULB
No of 

MECCs

Updated Members - Status

41 Krishna Tiruvuru 5306 1412 3469 1

42 Krishna Vuyyuru 6356 2295 2950 1

88820 48230 32615 18

43 Guntur Bapatla 8976 5227 3277 2

44 Guntur Chilakaluripet 15040 5561 8684 4

45 Guntur Guntur 66198 37566 23380 5

46 Guntur Macherla 7716 5606 1853 3

47 Guntur Mangalagiri 8025 5266 2465 2

48 Guntur Narasaraopet 14139 6069 6616 3

49 Guntur Piduguralla 7162 4553 2132 2

50 Guntur Ponnur 10353 7586 2084 3

51 Guntur Repalle 7684 5771 1392 2

52 Guntur Sattenapalli 7261 5110 1898 2

53 Guntur Tadepalli 8018 5339 2233 2

54 Guntur Tenali 20515 8086 11517 5

55 Guntur Vinukonda 8150 4407 3148 2

189242 106147 70679 37

56 Prakasam Adanki 6804 2731 3222 1

57 Prakasam Chimakurthy 3940 1974 1792 1

58 Prakasam Chirala 13047 12359 685 4

59 Prakasam Giddalur 6556 3638 2203 1

60 Prakasam Kandukur 9446 3089 5422 3

61 Prakasam Kanigiri 5374 1677 2877 1

62 Prakasam Markapur 11602 6204 4568 3

63 Prakasam Ongole 31167 14084 12642 5

87973 45764 33440 19

64 Nellore Atmakur-N 6105 1874 3773 1

65 Nellore Gudur 9105 2920 4153 3

66 Nellore Kavali 14995 5692 8689 3

67 Nellore Naidupet 5246 3569 1405 1

68 Nellore Nellore 67584 25521 27541 5

69 Nellore Sullurpet 4692 1205 2052 1

70 Nellore Venkatagiri 8499 5569 2293 4

116362 46350 49906 18

71 Chittoor Chittoor 23194 10669 9132 5

72 Chittoor Madanapalle 18099 8598 5556 5

73 Chittoor Nagari 9735 5167 1775 2

74 Chittoor Palamaneru 8764 4865 1364 2

75 Chittoor Punganur 8161 4573 1536 2

76 Chittoor Puttur 9112 3906 1691 2

77 Chittoor Srikalahasthi 10428 6317 1820 3

78 Chittoor Tirupathi 39138 13689 17526 5

126632 57785 40400 26

79 Kadapa Badvel 11224 3914 6035 3

80 Kadapa Jammulaamadugu 6489 1803 3460 1

81 Kadapa Kadapa 45427 12420 21160 4

82 Kadapa Mydukur 7325 897 2933 2

Krishna TOTAL

Guntur TOTAL

Prakasam TOTAL

Nellore TOTAL

Chittoor TOTAL

http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060173
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=060174
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070032
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070033
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070034
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070035
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070036
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070037
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070038
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070039
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070040
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070041
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070145
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070042
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=070043
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080163
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080164
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080096
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080165
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080097
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080166
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080098
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=080099
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=090183
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=090088
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=090089
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=090200
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=090090
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=090184
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=090091
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100015
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100016
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100017
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100018
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100019
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100020
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100021
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=100022
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110044
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110045
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110046
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110186


No Of members 

Having Existing 

No Of SHG 

Members 

Total 

Livelihood 

units

S.No District ULB
No of 

MECCs

Updated Members - Status

83 Kadapa Proddatur 23868 10004 7612 4

84 Kadapa Pulivendula 12483 7265 3654 3

85 Kadapa Rajampet 5690 1862 1928 1

86 Kadapa Rayachoty 8839 1353 5249 3

87 Kadapa Yerraguntla 5006 959 2499 1

126357 40478 54531 22

88 Ananthapur Ananthapur 17165 4661 6159 4

89 Ananthapur Dharmavaram 17317 6255 10525 4

90 Ananthapur Gooty 5756 3040 2224 1

91 Ananthapur Guntakal 16154 5463 9441 4

92 Ananthapur Hindupur 14995 8048 5368 4

93 Ananthapur Kadiri 9077 4471 4509 3

94 Ananthapur Kalyandurg 5580 1226 4318 2

95 Ananthapur Madakasira 2656 2461 165 1

96 Ananthapur Pamidi 3547 2538 1009 1

97 Ananthapur Puttaparthy 4630 1893 2001 1

98 Ananthapur Rayadurg 8482 3311 5125 2

99 Ananthapur Tadipatri 10795 4428 5592 4

116169 47802 56438 31

100 Kurnool Adoni 25135 11597 13344 5

101 Kurnool Allagadda 7682 4039 3637 2

102 Kurnool Atmakur-Kurnool 7202 3441 3761 2

103 Kurnool Dhone 8753 3122 5426 2

104 Kurnool Gudur_Kurnool 4196 1756 2273 1

105 Kurnool Kurnool 60925 43800 16397 5

106 Kurnool Nandikotkur 8729 4000 4728 3

107 Kurnool Nandyal 28134 13737 13728 4

108 Kurnool Yemmiganur 16723 12327 4055 3

167484 97824 67349 27

109 VMC VMC 31000 19143 11601 6

31000 19143 11601 6

110 GVMC Anakapalle 17233 12862 2971 2

111 GVMC Bheemunipatnam 10506 6434 2640 2

112 GVMC GVMC 228209 142717 68945 8

255948 162013 74556 12

1758716 851739 710906 300Total

Kadapa TOTAL

Ananthapur TOTAL

Kurnool TOTAL

VMC TOTAL

GVMC TOTAL

http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110047
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110048
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110049
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110050
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=110191
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120008
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120009
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120146
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120010
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120011
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120012
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120189
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120147
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120178
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120148
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120013
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=120014
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130070
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130177
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130176
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130071
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130156
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130072
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130185
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130073
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=130074
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=250069
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=030107
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=030108
http://52.66.110.148/MEPMA/DataBank/rep_fpb_det.php?ulbcode=260109

