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                                1. లాగిన్ స్క్రీన్ 

మొబ ైల్ లో "SERP అక ింట ింగ్ యాప్" ఐకాన్ ప ై కలుక్ చేస్కిన తరాాత దిగయవ 
స్క్రీన్ కనిపిస్త ింది   
    హో మ్ స్క్రీన్ 

 

 

కొనిి స్క కన్ు  తరువాత హో మ్ స్క్రీన్ కలరింద చూపిన విధింగా కనిపిస్త ింది 
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భ్షన్ (ఇింగీుష్ లేదా తెలుగయ) ఎించ్కోవడానికల స్క్రీన్ ప ైన ఆప్షన్ కనిపిించడిం 
జరుగయత ింది. 
లాగిన్ స్క్రీన్ ని ప్ ిందడానికల ఎస హెచ జిని స్క లక్్ చేస్కొని, "కనఫర్మ్" బటన్ ప ై కలుక్ 
చేయిండి. 
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స్క ర్ము అక ింట ింగ్ ఆప్ లో ఎస హెచ జి యొకక ప్ాసార్్మ నమోద్ చేయయట 

 

 

లాగిన్ చేయడానికల మయింద్ ఇచ్చిన డాాప్ డౌన్ న్ిండి జిలాు , మిండలిం, విఓ, 

ఎస హెచ జి పేరున్ స్క లక్్ చేస్కొని  ప్ాసార్్మ ని నమోద్ చేస్కి, ఆప ై "లాగిన్" 
బటన్  ప ై కలుక్ చేయిండి. 
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                2. స్వయౌం స్హాయక స్ౌంఘౌం స్మావశేౌం స్క్రీన్ 

 

ఎస హెచ జి సమావేశిం స్క్రీన్  నింద్ మ ింబర్మ హాజరు ,మీట ింగ్ అజ ిండా మరియయ     

సింఘిం ఫో టో, సమావేశ చరి తీరా్నిం photo తీస్కోవాలి 

ఎస హెచ జి స్మావేశౌం – స్భ్యురాలి వారీగా హాజరు 

   

 

సమావేశానిి స్క లక్్ చేస్కొని, ఆప ై ఎస హెచ జి  ప ై కలుక్ చేయిండి, ఎస హెచ జి  ప ై 
కలుక్ చేస్కిన తరాాత ఈ దిగయవ స్క్రీన్ కనిపిస్త ింది . 
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స్మావేశౌం (మీట ౌంగ్): మీట ింగ్ న్ిండి మీట ింగ్ నింబర్మ ని స్క లక్్ చేస్కోవాలి.   
 

తప్పనిస్రి స్మావేశ తేదీ: SHG నిరణయించ్కుని తప్ునిసర ిసమావేశ తేదీ IB 

డేట్ న్ిండి ఇకకడ చూప్బడుత ింది. ఒకవేళ్ తప్ునిసరి సమావేశ తేదీ స్క్రీన్ లో 
కనిపిించకప్ో తే  సమావేశ తేదీని కాుల ిండర్మ న్ిండి స్క లక్్ చేస్కోవాలి. 
స్మావేశౌం జరిగిన తేదీ: సమావేశిం జరిగిన తేదీఅింటే  ప్సా్త త తేదీ.  
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మీరు సమావేశ తేదీని సరిచేయడానికల వీలుిండద్. 
హాజరు: స్క్రీన్ లో చూపిించ్చన సభ్యుల లిస్్   న్ిండి సమావేశానికల హాజర ైన 
సభ్యురాళ్ళన్ స్క ల క్్ చేస్కోవాలి  మరియయ “నిరాా రిించ్” అనే బటన్ ప ై కలుక్ 
చేయిండి. అప్పుడు ససభ్యురాలి వారిగా హాజరు నమోద్ అవపత ింది. 
 

 

ఎస హెచ జి  మీట ౌంగ్ ఫో టో: ఎస హెచ జి సభ్యుల ఫో టోన్ కాుప్ిర్మ చేయడానికల, 
ఎస హెచ జి  మీట ింగ్ ఫో టో తీయడానికల క మ రా ఇమేజ ప ై కలుక్ చేయిండి. 

 

 



11 

 

స్మావేశౌంలో చరిచౌంచిన అౌంశాలు : మీట ింగ్ లో చరిిించ్చన అింశాలు ఫో టో 
తీయడిం చేయడిం కొరకు  క మ రా ఇమేజ మీద కలుక్ చేయిండి. 

 

 

 

 

అనిి వివరాలు సరిగాా  ఉనాియ అన్కుింటే   సబ్మ్ట్ బటన్  ప ై కలుక్ చేయిండి, 
ఒకక సారి సబ్మ్ట్ చేస్కిన  తరాాత మీరు సరిచేయడానికల వీలుిండద్. 
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 స్భ్యురాలి వారీగా 31.03.2021 వరకు జరిగిన లావాదేవీల వివరాలు   

మయింద్గా "అక ింట ింగ్" బటన్ ప  ై కలుక్ చేయాలి, ఆ తరువాత కలింద చూపిన 
విధింగా "మ ింబర్మ" బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 
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మ ౌంబర్ బటన్ ప ై కలిక్ చేస్కిన తరువాత  ఈ కలరౌంది స్క్రనీ్ కనిపిస్్త ౌంది 

 

     3.స్భ్యురాలు –31.03.2021 వరకు జరిగిన వస్ూళ్లి  : ప ై స్క్రీన్ లో 
ఒకొకకక సభ్యురాలిని  స్క లక్్ చేస్కొని తేదీ 31.03.2021 వరకు సభ్యుల ప ై 
వపని నిలాలన్ నమోద్ చేయాలి. 
రస్క్ద్లు టయుబ్ కలౌంద ఉనన హెడ్స్: 
1. తప్ునిసరి ప్ ద్ప్ప. 
2. ఇతర ప్ ద్ప్ప. 
3. VOకు చెలిుించ్చన వాట్ధనమయ. 
4. జ ిండర్మ ఫిండ్ (SDF). 
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15 

 

చూపిించ్చన లిస్  న్ిండి సభ్యురాలి  పేరున్ స్క లక్్ చేస్కోవాలి, సభ్యురాలి  ఐడ ి
అకకడ కనిపిస్త ింది. ప్తాి సభ్యురాలి మొతాత నిి నమోద్ చేస్కి, సబ్మ్ట్ మీద కలుక్ 
చేయిండి, ఒకసారి సబ్మ్ట్ చేస్కిన  తరాాత మీరు ఎడిట్ చేయలేరు. 
 

 

4.స్భ్యురాలు   –స్ాా రాప్ :ప్ాారౌంభ్  అప్పపలు 

 ఈ స్క్రీన్  లో  తదేీ 31.03.2021 వరకు సభ్యులకు  ప ై వపని   అప్పు 
నిలాలన్  నమోద్ చేయడిం జరుగయత ింది. 
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ఒకొకకక సభ్యురాలిని స్క లక్్ చేస్కొని సభ్యురాలి   అప్పు, అప్పు రకిం, అప్పు 
సింఖ్ు, అప్పు  ఉప్యోగిం  నమోద్ చేయాలి . 
సభ్యురాలి అప్పు రకాలు : 

1.అింతరాత అప్పులు  
2. వి ఓ అింతరాత అప్పులు. 
3. స్కి. ఐ. యఫ్ అప్పులు. 
4. ఇతర అప్పులు  
5. బ్ుింక్ అప్పులు. 
6. స్క్త నీిది అప్పులు. 
7. ఇతర స్క్త నీిది అప్పులు. 
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లోన్ ఉప్ రకిం స్క లక్్ చేస్కొని, మింజూరు చేస్కిన మొతాత నిి నమోద్ చేయిండి, 
లోన్ మింజూరు చేస్కిన తేదీని స్క లక్్ చేస్కోవాలి. 

 

1.అప్పు మింజురి చేస్కిన తేదీ ఆధారింగా మొదట  విడుత అప్పు చెలిుింప్ప కలస్కిత  తేదీ 
ఒక నెల వువది త  కనిపిస్త ింది. కానీ బ్ుింక్,స్క్త నీిధి,ఇతర స్క్త నీిధి అప్పు 
విషయింలో   అధికింగా 6 మరియయ 3  నెలల వువధి వరకు తేదీ 
చూప్బడుత ింది.ఏ ఇతర అప్పులకు ఇధి వరితించధ్. 
2. వడడ్  రేటల, వాయదాల సింఖ్ు, మొతతిం చెలిుించ్చన అసలు మరియయ     చెలిుించ్చన 
మొతతిం వడడ్ని నమోద్ చేయిండి. 
3. చెలిుించ్చన మొతతిం అసలు  మరియయ చెలిుించ్చన మొతతిం వడడ్  ఆధారింగా, దిగయవ 
ఫ్ల్్్ లో  దానికదే (automatically) ల కక చేస్కుింటలింది. 
 a) చెలిుించ్చన మొతతిం  b) బకాయ c) అసలు బకాయ d) మయింధ్గా 
చెలిుించ్చనవి e) మొతతిం  నిలా ప ైన పేరకకని అనిి ఫ్ల్డ్ లు సారి చేయడానికల 
అవకాశిం వపిండద్. 
4. ఒకవేళ్ గడువప మయగిస్కినటు యతే, గడువప మయగిస్కిన వడడ్ని నమోద్ 
చేయాలి, రిపేమ ింట్ 0 అవపత ింది. 
5. మయిందస్త  చెలిుింప్ప ఉింటే, గడువప మయగిస్కిన అసలు , గడువప మయగిస్కిన వడడ్  
0 అవపత ింది 
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లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల "సబ్మ్ట్ " బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 
అిందరు సభ్యురాళ్ళ   ప్ ద్ప్పలు మరియయ వారికీ ఉని వివిధరకాల అప్పు 
వివరాలు అిందరివి సా్ ర్ప్ లో నమోద్ చేస్కిన తరువాత యస. హెచ. జి ని స్క ల క్్ 
చేస్కోవాలి.  
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                 ఎస హచె జి అక ౌంట ౌంగ్ – ఎస హెచ జి  లావాదేవీలు 

హో మ్ స్క్రీన్ న్ిండి అక ింట ింగ్ న్ బటన్ న్ స్క లక్్ చేస్కోవాలి.ఎస హెచ జి 
లావాదేవీలన్ నమోద్ చేయడానికల "ఎస .హెచ .జి " బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 
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     5.ఎస .హె.చ .జి  – స్ాా రాప్ డాటయ ప్ాారౌంభ్  వస్ూళ్లి   

ఈ స్క్రీన్ లో  తేద ీ 31.03.2021 నాట కల ఎస హెచ జి యొకక ఈ కలరింది ఖ్ాతా 
నిలాలన్  నమోద్ చేయాలి. 

1.నగద్ నిలా  

2.బ్ుిం క్ నిలా 

3.ఫికుుడు  డిప్ాజిటలు   

4.స్క్త నీిధి లో చేస్కిన సమృదిద  డిప్ాజిటలు   

5.VLR వడడ్లేని ఋణిం వడడ్   

6.గరా ింట్ు(RF) 

7.లాభ్మయ/నష్ిం 
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తరువాత వసూళ్ు  ప ై  కలుక్ చేయిండి. ఈ కలరింది స్క్రీన్ కనిపిస్త ింది 

 

 

బ్లన్ు లన్ నిరాా రిించడానికల సబ్మ్ట్ మీద కలుక్ చేయిండి. 
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6. ఎస .హెచ .జి – స్ాా రాప్ డాటయ:ప్ాారౌంభ్  ఋణాలు 

ఈ స్క్రీన్ 31-03-2021 నాట కల గరర ప్పల బకాయ ఋణాలన్ నమోద్ 
చేయయటకు . 

 

ఋణ రకిం, లోన్ నింబరు, మొతతిం మింజూరు చేస్కిన మొతతిం, లోన్ మింజూరు 
చేస్కిన తేదీని స్క లక్్ చేస్కోవాలి,  లోన్ రకాలు కలరింద చూపిించడిం జరిగిింది: 
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1.VO అింతరాత ఋణిం 
2.CIF రుణిం 
3.ఇతరులు 
4.బ్ుింకు అన్సింధానిం 
5.స్క్త నీిధి 
6.ఇతర స్క్త నీిధి 
ఎించ్కుని ఋణ రకిం, VO అింతరాత ఋణిం, CIF, ఇతరులు అయతే VO 

ఖ్ాతా నెింబరున్ ఎించ్కోవాలి. 
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1.ఋణిం మింజూరి అయన తేదీ ఆధారింగా మొదట  విడుత అప్పు చెలిుింప్ప కలస్కిత  

తేదీ ఒక నెల వువది త  కనిపిస్త ింది.కానీబ్ుింక్ ,స్క్త నీిధి,ఇతర స్క్త నీిధి అప్పు 

విషయింలో   అధికింగా 6 మరియయ 3  నెలల వువధి వరకు తేదీ 

చూప్బడుత ింది. ఏ ఇతర అప్పులకు  వరితించధ్. 
 

2. వడడ్  రేటల, వాయదాల సింఖ్ు, మొతతిం చెలిుించ్చన అసలు మరియయ     చెలిుించ్చన 

మొతతిం వడడ్ని నమోద్ చేయిండి. 
 

3. చెలిుించ్చన మొతతిం అసలు  మరియయ చెలిుించ్చన మొతతిం వడడ్  ఆధారింగా, దిగయవ 

ఫ్ల్్్ లు  దానికదే (automatically) ల కక చేస్త ింది. 

 a)చెలిుించ్చన మొతతిం b) బకాయ c) అసలు బకాయ d) మయింద్గా    

     చెలిుించ్చనవి e) మొతతిం నిలా ప ైన పేరకకని అనిి ఫ్ల్్ లు సవరిించబడవప. 
 

4. ఒకవేళ్ గడువప మయగిస్కినటు యతే, గడువప మయగిస్కిన వడడ్ని నమోద్ 

చేయాలి,రిపేమ ింట్ 0 అవపత ింది. 
 

5. మయిందస్త  చెలిుింప్ప ఉింటే, గడువప మయగిస్కిన అసలు , గడువప మయగిస్కిన వడడ్  

0 అవపత ింది 
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లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల "సబ్మ్ట్ " బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 
 

7.ఎస హెచ జి – స్ాా రాప్: చెలిిౌంప్పలు 

 ఈ స్క్రీన్ 31.03.2021 వరకు VO కల చెలిుించ్చన మొతాత నిి నమోద్ 
చేయడిం కోసిం. 
చెలిుింప్పల  కలింద ఉని శీరిషకలు: 
1.తప్ునిసరి  ప్ ద్ప్పలు  
2.ఇతర ప్ ద్ప్పలు. 
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3.వాట్ ధనమయ . 

 

VO  ఖ్ాతా నెింబరు ఎింపిక తప్ునిసరి, తరాాత తప్ునిసరిగా ప్ ద్ప్ప, ఇతర 
ప్ ద్ప్ప, వాట్ మరలధనిం కలింద చెలిుించ్చన మొతాత నిి నమోద్ చేయిండి. 
ఏదెైనా  చెలిుించ్చన మొతతిం 0 అయతే, ఆ ఫ్ల్్ లో 0 నమోద్ చేయిండి. 
లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి.ఒకసారి సబ్మ్ట్ 
చేస్కిన  తరాాత మీరు సరిచేయలేరు. 
 

 
 



27 

 

               8. ఎస హెచ జి – స్ాా రాప్:నిరాా రణ (కనఫరమేషన్) 

ఆస్త లు మరియయ భ్దుతల నిలాలు  సరిప్ో య నట్లు తే   “నిరాా రణ” బటన్ ప ై కలుక్ 
చేయిండి. 
 

 

నిరాా రణప ై కలుక్ చేస్కిన తరాాత దిగయవ చూపిన విధింగా స్క్రీన్ నింద్   
చూప్బడుతాయ. 
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సా్ ర్ప్ బ్ుల న్ు ష్ట్ నింద్ ఆస్త లు మొతతిం మరియయ బ్ధుతలు మొతతిం 
సరిప్ో యనట్లు తే, సా్ ర్ప్ బ్ుల న్ు ష్ట్ నిరాా రిించడానికల సబ్మ్ట్ మీద కలుక్ చేయిండి. 
ఒకవేళ్ మీరు సమరిుించ్ బటన్ ప ై కలుక్ చేస్కినప్పుడు ఆస్త లు మరియయ బ్ధుతల 
బ్ుల న్ులు సరిప్ో కప్ో తే, “ఆస్త లు మొతతిం మరియయ బ్ధుతలు మొతతిం 
సరిప్ో వడిం లేద్” అనే సమాచారిం కనిపిస్త ింది. రోజువారీ లావాదేవీలన్ 
నమోద్ చేయడానికల సా్ ర్ప్ బ్ుల న్ు ష్ట్ నిరాా రణ తప్ునిసరిగా  చేయాలి. 
 

9.స్భ్యురాలు – నెలవారిఆరాికలావాదవేీలు: ప్ొ ద్ప్పలు (వస్ూళ్లి ) 

 

ఈ స్క్రీన్ లో  సభ్యుల న్ిండి తీస్కొకని  ప్ ద్ప్పలు శీరిషక మరియయ ఉప్శీరిషక 
ప్కాారిం నమోద్ చేయడిం చెయాలి. 
వసూళ్ు   కలింద ఉని ఖ్ాతాలు ఈ కలరింద ఉనాియ . 
1. సభ్యుల న్ిండి ప్ ద్ప్ప. 

 తప్ునిసరి ప్ ద్ప్పలు 
 ఇతర ప్ ద్ప్పలు 
 ప్ింపిణీ(contributions) 

2. గరా మ సింఘిం లో చేస్కిన వాట్ దనమయ 
3. సభ్ుతా రుస్మయ 
4. జ ిండర్మ ఫిండ్ (SDF) 

5.ఇతరులు 
 జరిమానాలు  
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 సరీాస ఛార్్మ 
 ఇతరులు. 

సభ్యురాలి పేరు, ఖ్ాతా  మరియయ ఉప్ ఖ్ాతాన్ (account head)న్ స్క లక్్ 
చేస్కోవాలి. 
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సభ్యుల న్ిండి వసూళ్లు  చేస్కిన  మొతాత నిి నమోద్ చేయిండి, తరువాత ఈ 
వసూళ్లు  నగద్ లేదా బ్ుింకు అనేది  స్క లక్్ చేస్కోవాలి. 
  బ్ుింక్ ఎింపిక అయతే రిఫర న్ు నింబర్మ తప్ునిసరి. లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల 
“సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 
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10.స్భ్యురాలి న్ౌండి  లావాదేవీలు: అప్పపలు (వస్ూళ్లి ) 

అప్పు వసూళ్లు  ఐకాన్ ప ై కలుక్ చేస్కి, ప్తాి సభ్యురాలు న్ిండి వసూళ్లు  అయన 
అప్పు  మొతాత నిి ఋణ రకిం , ఋణ సింఖ్ున్  య ించ్కొని  నమోద్ 
చేయిండి. 

 

  

 

సభ్యురాలి  పేరు, అప్పు  రకిం, అప్పు  సింఖ్ున్ ఎించ్కోిండి.  
ఎించ్కుని అప్పు  రకిం కోసిం ఆ సభ్యురాలి  అప్పు  (start up) ట్ుగ్ 
చేయకప్ో తే - ఈ సభ్యుల  అప్పుల వివరాలు ఇకకడ కనిపిించవప. 
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సభ్యురాలి పేరు స్క ల క్్ చేస్కిన తరువాత  ప్ాారింబ నిలా, అసలు బకాయ, వడడ్  
బకాయ, మొతతిం డిమాిండ్ దేనికదే(automatic)గా లోన్ ష డూుల్ న్ిండి 
చూప్బడుత ింది. 
వసూళ్లు  చేస్కిన  మొతాత నిి మొతతిం కల క్షన్ కాలమ్ లో నమోద్ చేయిండి, 
వసూలు అయన మొతతిం న్ిండి  మొదట వడడ్  డిమాిండ్ కల సరుద బ్టల 
చేయబడుత ింది మరియయ మిగిలిన అమ ింట్   అసలుకు   సరుద బ్టల 
చేయబడుత ింది . 
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మయగిింప్ప నిలా  దేనికదే(ఆటో మేట క్)గా  ల కలకించబడుత ింది. 
 

 

 

రికవరీ రకిం న్ స్క లక్్ చేస్కొని  సబ్మ్ట్ మీద కలుక్ చేయిండి. రికవరీ  బ్ుింక్  
దాారా అయతే  రిఫర న్ు నింబర్మ తప్ునిసరి, మీరు “సబ్మ్ట్” చేస్కిన తరాాత ఎడిట్ 
చేయలేరు. 
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11.స్భ్యురాలికల ఇచిచన అప్పపలన్ నమోద్ చేయయటకు: 
           ఈ స్కర్ీన్ తదేీ 01.04.2021 న్ిండి ఇచ్చిన అప్పులన్ నమోద్   
చేయయటకు ఇవాడిం జరిగిింది  

  

సభ్యురాలి  పేరు, లోన్ రకిం, లోన్ నింబరు,లోన్ ప్యాోజనిం, ఉప్ ప్యాోజనిం 

లోన్ మింజూరు చేస్కిన తేదీ, లోన్ మొదట  విడత తేదీ, వడడ్  రేటల, వాయదాల 
సింఖ్ు, మొతతిం మింజూర ైన మొతాత నిి నమోద్ చెయాులి. 
మింజూరు చేయబడిన మొతతిం, వాయదాల సింఖ్ు, వడడ్  రేటల ఆధారింగా. అసలు, 
వడడ్  మరియయ నెల వాయదా  డిమాిండ్ దానికదే(automatic)గా ల కలకించ్చ 
చూప్బడుత ింది. 
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అప్పు మింజురి చేస్కిన తేదీ  ఆధారింగా మొదట  విడుత అప్పు చెలిుింప్ప కలస్కిత  తేదీ 
ఒక నెల వువది త  కనిపిస్త ింది.కానీ లోన్ రకమయ ,బ్ుింక్ ,స్క్త నీిధి,ఇతర స్క్త నీిధి 
అప్పు విషయింలో  మొదట  విడత తేదీని  గరిష్ింగా  6 మరియయ 3  నెలల 
వువధి వరకు తేదీ చూప్బడుత ింది. యే ఇతర రుణాల కోసిం మీరు మొదట  
వాయదా తేదీని మారిడానికల అవకాశిం లేద్. 
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 చెలిుింప్ప ఎింపిక ప్దదతిని స్క లక్్ చేస్కోవాలి, లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల 
“సబ్మ్ట్” బటన్  ప ై కలుక్ చేయిండి. 
చెలిుింప్ప విధానిం నగదా/బ్ుింకా అని  స్క ల క్్ చేస్కోవాలి.   బ్ుింక్ దాారా  
అయతే రిఫర న్ు నింబర్మ  తప్ునిసరి.లావాదేవీని సబ్మ్ట్ చెయాులి. 
ఒకకసారి  “సబ్మ్ట్” చేస్కిన  తరాాత మీరు ఎడిట్ చేయలేరు 
 

12.స్భ్యురాలు  – రోజువారీ లావాదేవీలు: ఇతర చెలిిౌంప్పలు  
 

ఈ స్క్రీన్ లో తేద ీ01.04.2021 న్ిండి  సభ్యులకు వాప్స్ చేస్కిన చెలిుింప్పలన్ 
నమోద్ చేయడిం జరుగయత ింది.డబయులు య ింద్కు తిరిగి య వరికల ,య ింద్కు  
చెలిుస్త నాిమో , శీరిషక మరియయ ఉప్శీరిషక దాారా  డాాప్ డౌన్ దాారా య ింపిక 
చేస్కోని  నమోద్ చేస్కోవాలి. 
ఈ కలిందివి చెలిుింప్పల ఖ్ాతాలు. 
1. సభ్యులకు తిరిగి చెలిుించ్చన తప్ుని సరి ప్ ద్ప్పలు. 
2. సభ్యులకు తిరిగి చెలిుించ్చన ఇతర ప్ ద్ప్పలు   
3. సభ్యులకు తిరిగి చెలిుించ్చన కాింట బారుషన్. 
1. VO కు చెలిుించ్చన వాట్ దనమయ  
3. సభ్యులకు చెలిుింప్ప. 

 వాట్ దనమయ ప ై చెలిుించ్చన  డివిడెిండ్ 
 ప్ ద్ప్ప ప ై  చెలిుించ్చన వడడ్ 
  సభ్యులకు చెలిుించ్చన VLR. 
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సభ్యురాలి  పేరు, ఖ్ాతా  మరియయ ఉప్ ఖ్ాతా(account head)  ఎించ్కోిండి. 

  
 

 

 

సభ్యురాలి  పేరు, ఖ్ాతా శీరిషక , ఉప్శీరిషకన్ స్క లక్్ చేస్కోవాలి. 
చెలిుించ్చన మొతాత నిి నమోద్ చేయిండి మరియయ చెలిుింప్ప ప్దదతిని స్క లక్్ 
చేస్కోవాలి ఒక వేళ్   బ్ుింక్ దాారా   అయతే రిఫర న్ు నింబర్మ  తప్ునిసరి. 

లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి, ఒకసారి 
సమరిుించ్చన తరాాత మీరు సరి చేయలేరు. 
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13.స్ౌంఘౌం అక ౌంట ౌంగ్  – ఎస హెచ జి లావాదేవీల  వస్ూళ్లి   
ఈ స్క్రీన్ తేదీ 01.04.2021 న్ిండి  ఎస హెచ జి  దాారా జరిగిన వసూళ్లు   
నమోద్ చేయడిం కోసిం. 
ఈ కీరిందివి వసూళ్ు  ఖ్ాతా కలింద చూప్బడినవి. 
1. ఇతర వస్ూళ్లి   

 VLR 

 బ్ుింక్ డిప్ాజిటు ప ై వడడ్ . 
 FD ప ై వడడ్ 
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 గరా ింటలు  (RF) 

 ఇతరులు 
 సమృదిా  డిప్ాజిటు ప ై వడడ్ . 
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అక కింట్ హెడ్, సబ్ హెడ్ స్క లక్్ చేస్కోిండడ. 
వసూళ్లు  అయన  మొతాత నిి నమోద్ చేయిండి. లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల 
“సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 
లావాదేవీ  బ్ుింక్  దాారా అయతే రిఫర న్ు నింబరు  తప్ునిసరి,  
ఒకకసారి సమరిుించ్చన తరాాత మీరు ఎడిట్ చేయలేరు. 
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          14.స్ౌంఘౌం తీస్్కునన  ఋణాలు నమోద్  స్క్రనీ్ 
ఈ స్క్రీన్ లో  తేదీ 01.04.2021 న్ిండి ఎస హెచ జి తీస్కుని   కొతత  రుణాలన్ 
నమోద్ చేయడిం. 
 

  

ఋణ రకానిి స్క లక్్ చేస్కోవాలి, ఋణ రకిం గరా మ సింఘిం అింతరాత ఋణిం ,  
CIF ఋణిం , ఇతరమయలు ఎించ్కునిటు యతే VO అక ింట్ ఎింపిక తప్ునిసరి 
కాద్. లోన్ నెిం, లోన్ మింజూర ైన తేదీ, లోన్ మింజూరు చేస్కిన తేదీ ఆధారింగా 
లోన్ మొదట  విడత తేదీ, మొదట  విడత తేదీ ఆటోమేట క్ గా 1 నెల వువది  
తీస్కోబడుత ింది, కానీ ఋణిం రకిం  బ్ుింక్ లిింకేజ, స్క్త నీిధి మరియయ ఇతర 
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స్క్త నీిధి మొదట  విడత తేదీని గరిష్ింగా మారివచ్ి వరుసగా 6 మరియయ 3 
నెలల వరకు .  
వడడ్  రేటల, వాయదాల సింఖ్ు, మొతతిం మింజూరు చేస్కిన మొతాత నిి స్క లక్్ చేయాలి 
మింజూరు చేయబడిన మొతతిం ఆధారింగా, వాయదాల సింఖ్ు, వడడ్  రేటల, అసలు , 
వడడ్  మరియయ డిమాిండ్ ఫ్ల్్ లు వాట కవే (ఆటోమేట క్)గా ల కక చేయడిం 
జరుగయత ింది. 
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నగద్ / బ్ుింక్ అనే ఆప్షన్ ని స్క లక్్ చేస్కోవాలి, బ్ుింక్ దాారా అయతే  
రిఫర న్ు నింబర్మ తప్ునిసరి, 
లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. మీరు ఒకకసారి 
సబ్మ్ట్ చేస్కిన తరువాత సరి చేయడానికల కుదరద్. 
 

 

          15.స్ౌంఘౌం   – రోజువారీ లావాదేవీలు: ఇతర చెలిిౌంప్పలు  
ఈ స్క్రీన్ లో  తేదీ 01.04.2021 న్ిండి  ఎస హెచ జి  దాారా చెలిుించ్చన  రోజువారీ 
చెలిుింప్పలన్ నమోద్ చేయాలి. ఈ కీరింద చూపిించ్చన   చెలిుింప్ప  ఖ్ాతా శీరిషకల 
మరియయ ఉప్శీరిషకలన్  ఎింపిక చేస్కోవాలి. 
1.ప్ింపిణీ(contribution) 

 వాట్ దనమయ  
2. VO కల చెలిుింప్ప 

 జరిమానాలు  
 స్కేవా రుస్మయ  
 సభ్ుతా రుస్మయ 
 జ ిండర్మ ఫిండ్ (SDF) 

3. VO కల చెలిుించ్చన ప్ ద్ప్పలు 
 తప్ునిసరి ప్ ద్ప్ప 
 ఇతర ప్ ద్ప్పలు 
 సమృదిా  డిప్ాజిటలు  
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5. ఇతర చెలిుింప్ప. 
 బయక్ కీప్ర్మ గ రవ వేతనిం 
 ప్యాాణ వుయిం 
 బ్ుింక్ ఛారీ్లు 
 ఇతరమయలు  

 

 VO కల చెలిుింప్ప, VO కల ప్ ద్ప్పలు , కాింట బారుషన్ ఎింపిక చేస్కునిప్పుడు  
 VO అక కింట్ నెింబర్మ  తప్ునిసరిగా   ఎింపిక చసే్కోవాలి. 
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అక కింట్ హెడ్, సబ్ హెడ్ స్క లక్్ చేస్కోవాలి  తరువాత  చెలిుించ్చన  మొతాత నిి 
నమోద్ చేయిండి.  
నగద్ / బ్ుింక్ అనే ఆప్షన్ ని స్క లక్్ చేస్కోవాలి, బ్ుింక్ న్  ఎించ్కునిటు యతే 
రిఫర న్ు నింబర్మ తప్ునిసరి. 
లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. ఒకసారి 
సమరిుించ్చన తరాాత మీరు సరిచేయడానికల కుదరద్. 

 

          16.స్ౌంఘౌం  – రోజువారీ లావాదేవీలు: ఋణాల చెలిిౌంప్పలు  
ఈ స్క్రీన్ లో  తేద ీ 01.04.2021 న్ిండి  ఎస హెచ జి  దాారా ఇతర సింసథలకు 
తిరిగి చెలిుించ్చన  రోజువారీ ఋణాల చెలిుింప్ప మొతాత నిి  నమోద్ చేయాలి. 
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చెలిుింప్ప చేయవలిున  ఋణిం  రకిం,మరియయ ఋణ అక ింట్ నింబర్మ స్క ల క్్ 
చేస్కోవాలి. 
 VO అింతరాత  ఋణిం , CIF లోన్, ఇతరులు అయతే ఏ అక కింట్ నింబర్మ దాారా 
తీస్కునాిమో అదే ఆక ింట్ నింబర్మ న్ ఖ్చ్చితింగా  స్క లక్్ చేస్కోవాలి .అది 
అప్పు ప్ ిందిన సమయింలో య ించ్కుని ఖ్ాతాత  సరిప్ో లాలి.  
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 ఋణ రకిం ఎించ్కుని తరువాత  ఆ ఎస హెచ జి  కల రుణిం లేకప్ో తే - అట ్   
ఎస హెచ జి కల ఎలాింట  ఋణ రకాలు కనిపిించవప. 
ప్ాారింబ నిలా , అసలు బకాయ ,వడడ్  బకాయ , మొతతిం డిమాిండ్ ఆటోమేట క్ గా 
లోన్ ష డూుల్ న్ిండి కనిపిసాత య. 
ప్సా్త తిం చెలిుింప్ప చేస్త ని   మొతాత నిి వసూళ్ు   కాలమ్ లో నమోద్ చెయాులి 
చెలిుించ్చన  మొతతిం న్ిండి  మొదట వడడ్  డిమాిండ్ కల సరుద బ్టల చేయబడుత ింది 
ఆ తరువాత మిగిలిన అమ ింట్ అసలుకు సరుద బ్టల చెయుబడుత ింది .మరియయ 
ఏదెైనా అసలుకు సరుద బ్టల చేయబడితే,మయగిింప్ప నిలా ఆటోమేట క్ గా ల కక 
చేయడిం జరుగయత ింది. 
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చెలిుించ్చనది నగద్ / బ్ుింక్ అనే ఆప్షన్ ని స్క లక్్ చేస్కోవాలి, బ్ుింక్  దాారా 
అయతే రిఫర న్ు నింబర్మ తప్ునిసరిగా నమోద్ చెయాులి. 
లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. ఒకసారి 
సమరిుించ్చన తరాాత మీరు సరి చేయడింకల కుద్రద్. 

 

17.ఎస హెచ జి –బయుౌంక్ లావాదేవీలు : నగద్ జమ /నగద్ ఉప్స్ౌంహరణ 
ఈ స్క్రీన్ నగద్ విత్ డాా చేయయటకు  మరియయ నగద్ ఉప్సింహరణన్ స్క ల క్్ 
చేస్కొని  విత్ డాా చసే్కిన అమ ింట్ లావాదేవీలన్ నమోద్ చేయడిం కోసిం. 
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బ్ుింకులో నగద్ డిప్ాజిట్ చేస్కేత  నగద్ జమలు స్క ల క్్ చేస్కొని జమ చేయయ 
డిప్ాజిట్ లన్ నమోద్ చెయాులి . అది  మొతతిం అింద్బ్టలలో ఉని నగద్ 
బ్ల న్ు లని మిించకూడద్. 
బ్ుింకు న్ిండి నగద్ విత్ డాా చేస్కేత  నగద్ ఉప్సింహరణలన్ ఎించ్కోిండి, మొతతిం 
అింద్బ్టలలో ఉని బ్ుింక్ బ్ులన్ు ని మిించకూడద్. 
లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 
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18. SHG- స్కిిర డపి్ాజిటలి : స్కిిర డిప్ాజిట్ కొతత /మూస్కివతే 

ఈ స్క్రీన్ లో ఫ్కుుడు డిప్ాజిట్ లకు సింబింధిించ్చన లావాదేవీలన్ నమోద్ 
చేయడిం. 
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బ్ుింకులో కొతత   ఫ్కుుడు  డిప్ాజిట్ న్ ప్ాారింభిస్కేత , కొతత  ఫికేుడ్ (నూతన)  
డిప్ాజిట్ న్ కాలిం ఎించ్కొని కొతతగా ఫ్కుుడు చేస్కిన రూప్ాయలన్ నమోద్ 
చెయాులి .నగద్ / బ్ుింక్ న్ స్క ల క్్ చేస్కోవాలి 
మొతతిం అింద్బ్టలలో ఉని నగద్/బ్ుింక్ బ్ులన్ు ని మిించకూడద్. 
 బ్ుింక్ న్ ఎించ్కొనిటలు  అయతే రిఫర న్ు నింబరు  తప్ునిసరి. 
లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. 

 



53 

 

 

ఇప్ుట కే ఉని ఫికుడ్ డిప్ాజిట్ లన్ 01/04/2021 తరాాత మరస్కివేస్కేత  ఫికుడ్  
డిప్ాజిటు  విరమణ కాలిం  స్క లక్్ చేస్కోిండడ. మీట ింగ్ బ్క్ు స్క ల క్్ చేస్కొని , విత్ 
డాా చేస్కిన ఫ్క ుడ్ డిప్ాజిట్ అమ ింట్ ని బ్క్ు లో నమోద్ చెయాులి. 
ఫికుడ్  డిప్ాజిటలు  తేదీ 31.03.2021 కల మయింద్ తెరిస్కేత  ప్ాారింభ్నిి ఎించ్కోిండి. 
 మొతాత నిి ఎించ్కొని నమోద్ చేయాలి  మరియయ ప్ాారింభిించడానికల, 
మరస్కివేతకు మొతాత నిి నమోద్ చేయిండి. నమోద్ చేస్కిన మొతతిం ఫికుడ్ 
డిప్ాజిటు  విలువకు ఎకుకవ వపిండకూడద్. 
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ఫ్కుుడు డిప్ాజిటలు  తేద ీ 01.04.2021 న లేదా తరాాత తెరిచ్చనటు యతే 
మీట ింగ్ న్ ఎించ్కోిండి. 
మొతతిం కాలమ్ తేదీ  01.04.2021 న్ిండి తెరిచ్చన అనిి ఫ్కుుడు డిప్ాజిట్ లన్ 
చూపిస్త ింది, ప ై జాబ్మతా న్ిండి మొతాత నిి ఎించ్కోిండి. 
నగద్ / బ్ుింక్ అనే ఆప్షన్ ని ఎించ్కోిండి, బ్ుింక్ న్ ఎించ్కునిటు యతే 
రిఫర న్ు నింబర్మ తప్ునిసరి, 
లావాదేవీని నిరాా రిించడానికల “సబ్మ్ట్” బటన్ ప ై కలుక్ చేయిండి. ఒకసారి 
సమరిుించ్చన తరాాత మీరు సరిచేయయటకు వీలుిండద్. 
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19.స్భ్యురాలు వారీగా నివేదికలు  
 సభ్యుల వారీగా నివేదికలు ప్ ిందడానికల నివేదికలన్ స్క లక్్ చేస్కోవాలి మరియయ 
సభ్యులప ై కలుక్ చేయిండి, కలింది నివేదిక సభ్యుల వారీగా చూపిించడిం 
జరుగయత ింది. 
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1.స్భ్యురాళ్ళ వారీగా ప్ొ ద్ప్పలు 
 
 

                        

  

ఈ నివేదిక  సభ్యుల ప్ాారింబ  ప్ ద్ప్పలు,ఈ నెలలో వసూళ్లు  అయన 
ప్ ద్ప్పలు మరియయ వాప్స్ చేస్కిన  ప్ ద్ప్ప వపింట్య. 
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20.ఎస హెచ జి వారీగా నివేదికలు  
ఎస హెచ జి వారీగా నివేదికలన్ చూడడానికల  నివేదికలన్ ఎించ్కోిండి మరియయ  
ఎస హెచ జి  ని తనిఖీ చేయిండి 

 

                   
 
 

ఎస హెచ జి  వారీగా నివేదికలలో కలింది నివేదికలు అింద్బ్టలలో ఉనాియ 
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1.బ్ుింకు ఖ్ాతా. 
 

2. రస్క్ద్లు మరియయ చెలిుింప్పలు 
 

3. ఆదాయిం మరియయ వుయిం 
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రస్క్ద్లు మరియయ చెలిుింప్పలు: ఈ నివేదిక ఎస హెచ జి  దాారా నెలవారీ రస్క్ద్లు 
మరియయ చెలిుింప్పలన్ ధృవీకరిించడిం. 
ఆదాయిం మరియయ వుయిం: ఈ నివేదిక ఆదాయిం, వుయిం, లాభ్ిం & నష్ా్ నిి 
ధృవీకరిించడిం. 
బ్ుల న్ు ష్ట్: ఈ నివేదిక ఎస హెచ జి  యొకక ఆరిథక స్కిథతిని ధృవీకరిించడిం. 
ప్ాారింభ్ ధృవీకరణ తేదీ న్ిండి ఎస హెచ జి నమోద్ చేస్కిన లావాదేవీలత  ఆస్త లు 
మరియయ బ్ధుతలు వాట కవే (automatic) కనిపిసాత య. 

 
 

బ్ుింక్ ఖ్ాతా: ఈ నివేదిక ధృవీకరిించడానికల 
1.బ్ుింక్ బ్ుల న్ు 
2. ఫిక్డ్ డిప్ాజిటలు  
బ్ుింక్ బ్ుల న్ు: ప్సా్త త నెల ప్ాారింభ్ బ్ుింక్ బ్ుల న్ు, ప్సా్త త నెల డిప్ాజిటలు  
మరియయ ప్సా్త త నెల ఉప్సింహరణలు. 
ఫిక్డ్ డిప్ాజిటలు : ఫిక్స డ్ డిప్ాజిటలు  తెరవడిం, ప్సా్త త నెలలో కొతతగా తెరిచ్చన ఫిక్డ్ 
డిప్ాజిటలు , నెలలో ఫిక్డ్ డిప్ాజిటలు  మరస్కివేయబడతాయ. 

 

 

***ధనువాదాలు*** 
 


