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����ే మ���్రంచబ��ం��:

��షనల్ ��ంటర్ ఫర్ ��ౖ���ష్ యల్ ఎడ�య్��షన్ (NCFE)
�దట� ఎ��షన్, 2021

��ాకరణ:

ఆ��్థక పర���న అం�ాల� �ాఠక����� సులభం�ా అర్థమ��య్ల� మ��య� చదవ����� మ��య� బ� ��ంచ����� �ల��ా ఈ ప�సత్ కం
తయ�ర� �ేయడ���న��. ఏ��ౖ�� ���ద్ష్ట ఆ��్థక ఉతప్త�
త్ ల� ల��� ��వలక� సంబం��ం� �ర్ణయం �సు��వడంల� �ాఠక����

అనవసరం�ా ప్ర���తం �ేయ����� ఇ�� ఉ�ేద్�ంచబడల�దు. ఏ���
ౖ � ��ట్ట �బడ�ల� ��ట్ట����� మ�ందు �ాఠక�ల� తమ ��ట్ట �బ��
సల���ర�� సంప్ర��ం��ల� సూ�ంచబడ�త�ం��.

�ా�ీ��ట్: ��� ఉ�ేద్శం �ె�యజ�యబ���ే ప�నర�తప్�త్ అనుమ�ంచబడ�త�ం��.
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��షనల్ ��ంటర్ ఫర్ ���
ౖ ��ష్ యల్ ఎడ�య్��షన్ (ఎన్�ఎఫ్ఇ) (NCFE)
��షనల్ ��ంటర్ ఫర్ ��ౖ���ష్ యల్ ఎడ�య్��షన్ (ఎన్�ిఎఫ్ఇ) (NCFE) అ���� ��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఆర్�ఐ) (RBI), ��క�య్��ట�స్ అండ్

ఎ��స్�ంజ్ బ� ర్్డ ఆఫ్ ఇం��య� (���) (SEBI), ఇనూస్��న్స్ ��గ�య్ల�ట�� అండ్ �ెవలప్��ంట్ అ����ట� ఆఫ్ ఇం��య� (ఐఆర్��ఎఐ) (IRDAI)

మ��య� ��నష్న్ ఫండ్ ��గ�య్ల�ట�� అండ్ �ెవలప్��ంట్ అ����ట� (�ిఎఫ్ఆర్��ఎ) (PFRDA) �దలగ��ాట� ��జనయ్ం�� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��న
(ల�����కష్ర��త) సంస్థ .

దృకప్థం - “ఆ��్థకం�ా అవ�ాహన మ��య� �ా���ారత క���న ��రత�ేశం”
లకష్య్ం - ���గ��ర�ల రకష్ణ మ��య� సమసయ్ల ప���ా్క�ా��� ��య్య���న మ��య� �ారదర్శక పదధ్ త�ల�� �యం�్రత సంస్థ ల

��్వ�ా త��న ఆ��్థక ఉతప్త�
త్ ల� మ��య� ��వలను �� ందడం ��్వ�ా ఆ��్థక ��య
� సుస్ �ా��ంచడం మ��య� మ��ంత సమర్థవంతం�ా
�ర్వ��ంచడంల� స�యపడ����� ���� ఆ��్థక �దయ్ ప్ర��రం �ేపట్ట డం.

��రత ఆ��్థక రంగ �యంత్రణ సంస్థ ల�:
ఆర్�ఐ: ��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య� (ఆర్�ఐ) ��రత�ేశం �క్క ��ంద్ర బ�య్ంక�, ఇ�� ��రత�ేశ ద్రవయ్ ������న్ �ర్వ��సత్ ుం�� మ��య�

��రత�ేశంల� బ�య్ం��ంగ్ మ��య� ��న్-బ�య్ం��ంగ్ ఆ��్థక రం�ా�న్ �యం�్రసత్ ుం��.
��బ్��ౖట్:https: //www.rbi.org.in

���: ��క�య్��ట�స్ అండ్ ఎ��స్�ంజ్ బ� ర్్డ ఆఫ్ ఇం��య� (���) ��రత�ేశంల� ��క�య్��ట�ల మ���్కట్ �క్క �యంత్రణ మ��య� ��క�య్��ట�లల�

��ట్ట �బ����ర�ల ప్ర�జ��లను ప��ర��ంచడం, ��క�య్��ట� మ���్కట్ అ�వృ��ధ్� �� ్ర తస్��ంచడం మ��య� �యం�్రంచడం వంట�� ��� ల��య్ల�.
��బ్��ౖట్:https: //www.sebi.gov.in

ఐఆర్��ఎఐ: ఇనూస్��న్స్ ��గ�య్ల�ట�� అండ్ �ెవలప్��ంట్ అ����ట� ఆఫ్ ఇం��య� (IRDAI) అ���� ��రత�ేశంల� �మ� మ��య� ప�న��్బమ�
సంస్థ లను �యం�్రంచడం మ��య� �� ్ర తస్��ంచడం ��� లకష్య్ం.

��బ్��ౖట్: https: //www.irdai.gov.in

�ిఎఫ్ఆర్��ఎ: ��నష్న్ ఫండ్ ��గ�య్ల�ట�� అండ్ �ెవలప్��ంట్ అ����ట� (�ిఎఫ్ఆర్��ఎ) అ���� �ించను రం�ా�న్ అ�వృ��ధ్ �ేయడం మ��య�

�యం�్రంచడం ��్వ�ా వృ��ధ్పయ్ ఆ��య భద్రతను క�ప్ం�ేందుక� ఏ�ాప్ట� �ేయబ��న సంస్థ .

��బ్��ౖట్:https: //www.pfrda.org.in
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మ�డూయ్ల్ 1

�ా్రథ�క అం�ాల�
ఖర�్చల�

ఆ��యం, ఖర�్చల� మ��య� బ�ెజ్ ట్
�ర� ��ల �వ��ల� ���న్�ార�్ల నగదు ��రత సమసయ్ను ఎదు��్కంట���న్�ా? �క� �జం�ా

�ావల�ిన �ాట� ��సం �� దుప� �ేయ గలర� అ��ించల���?

�ర� � ఆ��య��న్ � ఖర�్చల�� సమత�లయ్ం �ేసు��వడం ��ర�్చ��వచు్చ - ఇంకను
�� దుప� మ�� య� అదనప� అవస�ాల ��సం ��ంత డబ�్బ క��� ���ల�టట�్ట �ేసు��వచు్చ.
�క�

వ�ే్చ

మ��య�

�

నుం��

�ర్వ��ంచు���ాల� చూప���మ�.

బయటక�

����్ళ

నగదు

ప్ర�ా�లను

ఎల�

�ా్ర��నయ్తల అమ��క: అవస�ాల� మ��య� ����కల�
� అవస�ాలక� మ��య� � ����కలక� మధయ్ వయ్��య్�ా�న్ �ెల�సు��వడం ��ల� మ�ఖయ్ం.

ఇ�� � �ా్ర��నయ్తలను అమర�్చ��వడంల� �క� స�యపడ�త�ం��, త��్వ�ా � డబ�్బను
ఎక్కడ ఖర�్చ �ేయ�ల� �క� �ెల�సుత్ం��.

1. అవసరం: అవసరం, అంట�, �వ����� �ావల�ిన��, ఆవశయ్క���న�� అ� అర్థ ం
2. ����క: ����క, అంట�, ��ర�క�����, �ా� అంత�ా అవసరం ల���� అ� అర్థ ం

ఈ �ర్వచ��లను గమ���త్, "తల��చు��వ����� ఒక ఇల�్ల " అ���� ఒక అవసరం. దుసుత్ల�,

మ��ి �వ����� డబ�్బ ఖర�్చ �ే యవల�ి వసుత్ం��. �ర� ఆ�రం, దుసుత్ల�,

గృహ��ా్మణం, ర�ాణ�, కమ�య్���షన్ మ�� య� ఇల�ంట� ఇతర అవసర���న ఖర�్చల
��సం �ె�్లంప�ల� జర�ా�. మ��య� ��రయ�త్రల�, ���దం, బంధువ�లక�

బహ�మత�ల� ఇవ్వటం �దల�ౖన � క��� ఉంట��. �ర� � ల��య్లను

�ేర����ాలనుక�ంట�, � ఖర�్చల గ���ం�న ��ండ� �షయ�లను తపప్క�ం��
�ెల�సు���ా�:

1.
2.

� ఖర�్చల� ఏ�ట� �ెల�సు��ం��

అనవసర���న ఖర�్చలను త��గ్ంచు��ం��.

� ఖర�్చలను �యం�్రంచడంల� �దట� దశ � ����ా�� ఖర�్చలను ప����ం�ే

అల�ాట�ను క��� ఉండడం, త��్వ�ా �క� ఎంత ఖర్చవ���ం�� మ��య � � ఖర�్చల
�వ�ాల� ఏ�ట� �క� �ెల�సుత్ం��.

ప్ర� �ాబ���

గమ�ంచం��.

ప్ర� ఖర�్చను ���
న�దు �ేయం��

ఆ�రం మ�� య� మందుల� క��� అల�ంట���. "����టర్ల� �ి� మ�ల� చూడటం" అ����

ఒక ����క, అల�ంట��� ఖ���ైన �ర, ఆభరణ�ల� �దల�ౖన � ��నడం.

��ల �వ��ల� � ఖర�్చ

�తత్ ం ఎం�� �ెల�సు��ం��

ఇల� మ�డ� ��లల �ాట�
�ేయం��

�ర� ఎంత ఖర�్చ �ే�ా�� మ��య� � ఖర�్చల� ��ట�
� �సం �ే�ా�� �ె���త్
�ర� ఆశ్చరయ్�� ��ర�.

ఆ��యం
మనల� ��ల�మం�� �� ఉ�ో య్గం, �ాయ్�ారం, వయ్వ�ాయం, ��నష్న్ �దల�ౖన �ాట� ��్వ�ా
ఆ��యం సమక�ర�త�ం��. ��ల�మం�� తమ ��ట్ట �బడ�ల నుం�� వ��్డ ఆ��య��న్ క���
�� ందుత���న్ర�.

ఆ��య వనర�ల� ఏ���నపప్ట���, � ఖర�్చలను భ��ంచట���� మ��య� భ�షయ్త�
త్ ��సం
ఆ�� �ే య����� ���న్ ఎల� ప����ంచు���ాల� మ��య � ఎల� �ర్వ��ం��ల� �ర�
�ెల�సు���ా�.
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బ�ెజ్ట్ ��సు��వడం

మనల� ��ల�మం�� ఆ��్థక ప్రణ ��క అ���� పద� �రమణ/వృ��ధ్పయ్ం ��సం ��ట్ట �బ��

ఇప�ప్డ� � ఆ��యం మ��య � ఖర�్చల� �క� �ెల�సు, �ర� ఈ ��ం��ంట�� బ����

��సుక�ంట� తయ�ర� �ేస ుక��� �����కను బ�ెజ్ట్ అంట�ర�. బ�ెజ్ట్ ��యడం అంత
కష్ట ��� �ాదు. ఇ�� ��వలం ఆ��యం మ��య� ఖర�్చలను �� ల�్చ��వడ��.

� �తత్ ం ఆ��యం మ�� య� �తత్ ం ఖర�్చల మధయ్ వయ్��య్సం �ానుక�లం�ా ఉం�� ల���
ప్ర�క�లం�ా ఉం��?

��ట్టడం మ�త్ర�� అ� అనుక�ంట�ర�. �ా� ��� ప���� మ��ంత ఎక�్కవ. �ర� �ాల��

�ా�డ�య్��ట్ అ���, య�వక��ై��, గృ��ణ� అ���, �ీ�యర్ వయ్��త్ అ���, �

ల��య్లను �ర� �ా��ం��ర� ��ాధ్��ంచు��వ����� �ర� ఎల� ఆల���ాత్�� అ�ే � ఆ��్థక
ప్రణ��క.

3 ప్రశన్లక� సమ���నం ఇవ్వడం ��్వ�ా � ఆ��్థ క ప్రణ ��కను �ా్ర రం�ంచం��:

ఇప�ప్డ� ��ను ఏ �ి్థ�ల� ఉ��న్ను?

��ను ఏ �ి్థ��� ���్ల �లనుక�ంట���న్ను?

ఇ�� �ానుక�లం�ా ఉంట�, �క� �గ�ల� ఉనన్ట�్ల. అ�నందనల�! �ర�

ఏ�ై�� అప�ప్ ల��� ఋణ��న్ క��� ఉనన్ట్ల ��ే �ాట�� ఈ �గ�ల���

��ను ప్రసత్ ుత �ి్థ� నుం�� అల�ంట� ఉనన్త �ి్థ��� ఎల� ��ళ్ళగలను?

�ర్చం��, ల�క�� �ే �ర� � ��ల�ా�� �� దుప� ���త్�న్ ��ంచు��వచు్చ ల���

భ�షయ్త�
త్ ��సం ��ట్ట �బ�� ��ట్ట వచు్చ.

ఇ�� ప్ర�క�లం�ా ఉంట�, �ర� ల�ట��� ఉనన్ట�్ల. � బ�ెజ్ట్ను సమత�లయ్ం

�ేయ����� �ర� � ఆ��య��న్ ��ంచు���ా�. ����కలకంట� � అవస�ాల�

ఏ�ట�� �����ౖ దృ�ి్ట ��ట్టడం ��్వ�ా � ఖర�్చలను త��గ్ంచం��.

బ�ెజ్ట్ అ���� ఒక�ా���� మ�త్ర�� �ర్వ�� ం�ే అంశం �ాదు. ��� ఫ�తం �� ం��� అంట�,

�ర� �� �న్ క�మం తపప్క�ం�� �ర్వ��ంచు���ా�. �దట�్ల, �ా�ా��� ఒక�ా�� తయ�ర�

�ేయం�� మ�� య� �క� సులభం�ా అ��ిం�నప�ప్డ� ��� � ��ల�ా���ా �ే యవచు్చ.

�� దుప�

� భ�షయ్త�
త్ ఆ��్థ కం�ా సుర��తం�ా ఉంద� ��ాధ్��ంచు��వ����� �� దుప� అ���� ఒక
మ�ఖయ్���న దశ.� �� దుప�ల� ��రగ����� �ల�ౖనంత ఎక�్కవ సమయం ఇవ్వ�����

మ�ందు�ా�� �ా్ర రం�ంచం��.
చక�వ��్డ అంట� ఏ�ట�?

�ా��రణ వ��్డ� �, �ర� అసల� �తత్ ం��ౖ వ��్డ� (అన�ా, �ర� �దట�్ల ��ట్ట �బ�� ��ట్ట న
�



�� ం��న వ��్డ��ౖ క��� వ��్డ� �� ందు��ర�.



�తత్ ం) మ�త్ర�� �� ందు��ర�; చక�వ��్డ��, �ర� అసల��తత్ ం��ౖ మ��య� గతంల�
ర�.100/-, 10% వ��్డ ��ట��� 10 సంవతస్�ాల� ��ట్ట �బ�� �����ే, �ా��రణ వ��్డ��
ర�.100/- మ��య� చక�వ��్డ�� ర�. 160/- �� ందు��ర�.






72 �యమం:



ఇ�్చన �ా��ష్క వ��్డ ��ట ��� ��ట్ట �బ�� ��ట్ట న
� డబ�్బను ��ట్ట ం� ప� �ేయ����� ఎ�న్



ఉప�గకర���న మ�� య� �ాడ�కల� ఉనన్ సూత్రం.



సంవతస్�ాల

అవసర�

ఒక

ఆ��్థక ప్రణ ��క �క� ఎల� స�యపడ�త�ం��:

అంచ��

��య�����

72

�యమం

అ����

త్వ��త,

��ట్ట ం� ప� �ావ����� పట�్ట సంవతస్�ాల�= 72/వ��్డ �� ట�

9% వ��్డ ��ట ��� ��ట్ట �బ�� ��ట్ట �న ర�.1000/- �తత్ ం 72/9 = 8 సంవతస్�ాలల� ��ట్ట � ంప�
అవ�త�ం��



భ�షయ్త�
త్ ��సం ��ట� అవస�ాలను � ల��య్ల�� అనుసం���ంచ�����,
� ఆ��్థక వనర�లను బ��ా ఉప���ంచు��వ�����

� ప���్థ ి త�లల� మ��య� అవస�ాలల� మ�ర�ప్ల� �ేసు��వ�����.

� ల��య్లను �ా��ంచ����� అవసర��� న డబ�్బను ఆ�� �ేయం��
ఊ��ం చ� అతయ్వసర ప���్థ ి త�లక� �ి దధ్ం�ా ఉండం��
�క� ��ల� మ�ఖయ్���న���న్ సంర��ంచు��ం��
పద� �రమణ ��సం �ి దధ్ం కం��

� క�ట�ంబం ��సం ��ంత ఆ�� �ే సు��ం��
� పనున్లను �ర్వ��ం చం��

ఒక ���ద్�త మ��య� భద్ర�� ��వం�� � �����న్ ��న�ా��ం చం��

ఆ��్థక ల��య్�న్ ఏరప్రచు��వటం

ఆ��్థక ప్రణ��కల� మ�ఖయ్���న దశ ఏ�టంట� � ల��య్�న్ ఏరప్రచు��వడం. స్వలప్, మధయ్
మ��య� ��ర్ఘ�ా�క ఆ��్థక ల��య్లను ���ద్�ంచు��వడం ��ల� అవసరం.

ఎల� ఆ�� �ేయ��?

ఇప�ప్డ� �ర� ఆ�� �ేయ�ల� �ర్ణ �ంచుక�నన్ త�ా్వత, �ర� ��� గ���ం� ఎల�

ఆల���ాత్ర�?

స్వలప్�ా�క

ఆ��్థక ప్రణ��క

మధయ్�ా�క

ఆ��్థక �ర్ణ య�ల� అ��� మన ��తంల� మనం �ే�� పనులక� ఎ��న్ పనులక�

��లక���న �. స�� �గ్ ా ఆల��ంచక�ం�� �సుక��� వయ్��త్గత ఆ��్థ క �ర్ణ య�ల� ఋణ�ల�
�ేయ����� ����� యవచు్చ, అ��ే బ��ా ఆల��ం� �సుక��� అను��ౖన ఆ��్థక
�ర్ణ య�ల� ఆ��్థక ���యసుస్క� ������ాత్�. అందు�� ఆ��్థక ���యసుస్ ��సం ఆ��్థక ప్రణ ��క
ఎం�� అవసరం.
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్ఘ ా�క
��ర�

�టర్బ�ౖక్ ��ను��ల� ��సం ప్రణ ��క
ఇల�్ల ��న����� ప్రణ��క

పద� �రమణ ��సం ప్రణ��క

�ా్మర్్ట ల��య్ల ఏ�ాప్ట�
�ర� ఎక్క�ై�� ���్ల �లనుక�ంట�, ����� మ��ాగ్�న్ �ెల�సు���ా�. ఇ�� �క� డబ�్బ��
సమ�నం. � డబ�్బను చక్క�ా �ర్వ��ంచ�����, �ర� ఎక్క���� �� �్ల �లనుక�ంట���న్��

�� దుప� ఎల� �ేయ��?

ఇప�ప్డ� �ర� �� దుప� �ేయ�ల� �ర్ణ �ంచుక�ంట� ���� ఎల� �ే�త్ ార�? ఈ
�ట�్కలను గ�ర�త్ంచు��ం��:

�ెల�సు���ా�. స్వలప్, మధయ్ మ��య� �� ర�
్ఘ ా�క ఆ��్థ క ల��య్లను ���ద్�ంచు��వడం
మ�ఖయ్ం.

� �� దుప� మ��య� ఖర�్చ ��సం ఒక ప్ర ణ��కను ర��� ం��ం చం�� . అనవసర��� న
ఖర�్చలను త��గ్ంచం�� మ�� య� � �� దుప�లను ప్ర �ేయ్క ఖ���ల� ఉంచం��. �క�
అవసర���న�ాట� ��సం ఖర�్చ �ే యం�� , �ా� �ె ���ా సుమ�.

� �� దుప�ను �ా్రరం�ంచ����� మ�ందు అ��క వ��్డ అప�ప్లను �ర్చడం

�ా��రణం�ా మం� పదధ్ �, ఎందుకంట� �� దుప� ప్ర ణ��క�� �ర� సం�ా��ం చగల

���కంట� ఎక�్కవ ఖర�్చ అవ�త�ం��. �దట ఈ అప�ప్ల� �ె�్లం �, ఆ డబ�్బను
క�మం తపప్క�ం�� �� దుప� ఖ���ల� ఉంచం�� .

మ�ందు�ా�� �ె �్లంచం�� . �ర� మ���ై�� ఖర�్చ �ే య����� మ�ందు � ఆ��యం

నుం�� ��ంత డబ�్బను ��ట��ంచం��. వసుత్వ�ల��ౖ ఖర�్చ �ే య����� ఆ�� �ే �ిన
త�ా్వత ���� ఉనన్ �ాట�� ఉప���ం చం�� . అల��� , � ఆ��యం ������
� ే, �

�� దుప�ల� ��ంత ���త్�న్ (ఎక�్కవ ��గం, �క� �ల�ౖ�ే) ఉంచం�� . �ర� అదనప�

డబ�్బ ఖర�్చ �ే య����� మ�ందు ���న్ �ే యడం సులభం అవ�త�ం�� .

ఉ��హరణక�, “�టర్బ�ౖక్ ��సం ఆ�� �ేయడం” అంట�, అసప్ష్ట ��న�� మ��య� ����
అంచ����యడం కష్ట ం. �ర� ప���గ� �ా��సత్ ు��న్�ా ల�� � �ా��ం���ా అ� �క� ఎల�

� �� దుప� ��సం ����ద్����ద్ �ా క�మం�ా ఆ�� �ేయం��. ���న్ సులభతరం

ఆ�� �ే యడం” అ���ే �ా్మర్్ట. ఇ�� ���ద్ష్టం �ా ఉం�� - �ర� ఏ� ఆ�� �ేసత్ ు��న్�� �క�

�ేసు��ం��

�ేయ�����, � �� దుప� ఖ���క� స్వయం��లక ��ల�ా�� బ�� �� ఏ�ాప్ట�

�ెల�సుత్ం��? మ����ౖప�, “100 �ి�ి �టర్బ�ౖ క్ ��సం 10 ��లల�్ల 50000 ర��ాయల�
ఖ�్చతం�ా �ెల�సు. ఇ�� ��లవగల�� - �క� ఎంత అవసర� క��� �క� �ెల�సు. ఇ��

�ర� ఎక�్కవ�ా �� దుప�ను �ేసు��వ����� పనున్ ప్ర� జన పథ�ాలను

�ా��ంచగల�� మ��య � �ాసత్ �క���న�� - �ర� అవసర���న �తత్ ం ���త్�న్ �నన్

ఉప���ం చు��ం�� .

దశల��ా (��లక� 5000 ర��ాయల� ఆ�� �ేయడం) �డ��ట�్ట��వచు్చ, అ�� సులభం

ఇఎల్ఎస్ఎస్, ఎస్ఎస్��ౖ , ఎన్�ిఎస్ �దల�ౖ న��ా ఉ��న్�, �ర� � �� దుప�

అవ�త�ం��. మ��య� ����� �ర� 10 ��లల గడ�వ�ను �ర్ణ �ం��ర�.

�� దుప�:

� భ�షయ్త�
త్ ఆ��్థకం�ా సుర��తం�ా ఉంద� ��ాధ్ ��ంచు��వ����� �� దుప� ఒక
మ�ఖయ్���న దశ. ఇ�� � ఆ��్థక ల��య్లను �ే ర���వ����� మ�� య� � స్వంత

భ�షయ్త�
త్ ను అం��ంచ����� �క� స�యం �ేసత్ ుం��.

�� దుప� అంట� ఏ�ట�?
�� దుప�ను ఈ ���ం �� �ధం�ా చూడటం ఒక మం� పదధ్ �:

�� దుప� = ఆ��యం - ఖర�్చ
ఖర�్చ = ఆ��యం - �� దుప�
�ర� ఏ�ై�� ఖర�్చ �ే�� మ�ందు � ఆ��యంల� ��ంత ���ా�న్ ��ట��ంచు���ా�.

�ేయ����� మ��య� పనున్ల� త��గ్ంచుక���ందుక� మం� మ��ాగ్ల�.

ఎక్కడ �� దుప� �ేయ��?
�ర� ప్ర� ��ల� క�సం ��ం�ెం ఆ�� �ే యగలర� �క� �ెల�సు. � �� దుప�లను
సుర��తం�ా ఉంచ����� �ర� ఏ� �ేయ��? ��ల� ఎం�ి కల� ఉ��న్�. ఇ��
బ�య్ంక�ల� �� దుప� ఖ��� వల� సరళం�ా ఉంట�ం��. ఇ�� ప�న�ావృత ల��� �ి్థ ర
���ా�ట�్ల ల��� �� స్్ట ఆ�ీస్ �� దుప� పథ�ాల� �ావచు్చ.

�� దుప� �ే�ట
� ప�ప్డ� గ�ర�త్ంచు��వల�ిన అం�ాల�:


�ర� ఏ�ై�� ����లనుక�నన్ప�ప్డ�, �ర� డబ�్బ �� దుప� �ేయక�ం�� ఉంట�, �ర� డబ�్బ అప�ప్�ా

�సు���ా�. అప�ల� �సు��వడం అ���� �ె���ౖన ప� �ాదు, ఎందుకంట� �ర� ���న్ ����� �ె�్లం ���

క��. �ర� ���� ఎక�్కవ �� ల�ా�� ��ట��� వ��్డ � �ె�్లం���. �� దుప� డబ�్బ �సుక���టప�ప్డ�
�ర� �ె�్లం���స్న వ��్డ � ��ా��ంచ����� ఇ�� �క� �ల�క�ప్సుత్ం��.
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� �� దుప�ల� ��ౖ�ధయ్భ��త���న �ాధ��లల� ��ట్ట �బ�� ��ట్టబ��్డయ�
��ాధ్��ంచు��ం�� (��ట్ట �బడ�ల��ౖ మ�డూయ్ల్ చూడం��).



���న్ ���ాల� ��� ్వడ్ అ��ట్ �ా ఉం���, త��్వ�ా �ర� అవసర���నప�ప్డ�
డబ�్బను �సు��వ����� �లవ�త�ం��.


ఎందుక� �� దుప� �ేయ��?

ఇందుల� ���న్ పథ�ాల�, ఇ�ిఎఫ్, �ి �ిఎఫ్, ఎన్ఎస్�ి ,

� డబ�్బను ��ల� ���ీ్క/క�మబ��ధ్క��ంచ� �ాధ��ల�్ల ఉంచవదుద్, �ర� �
డబ్బంతట�� �� ��ట�్ట��వచు్చ!!!

మ�డూయ్ల్ 2

��రత�ేశంల� బ�య్ం��ంగ్

బ�య్ం��ంగ్

�ాంప్ర��య �ాణ�జయ్ బ�య్ంక�ల�
ప్రభ�త్వ రంగ బ�య్ంక�ల�: ప్ర భ�త్వ రంగ బ�య్ంక�ల�్ల ప్ర భ�త్వం ��జ��� ట� �ాట�ను క���

బ�య్ంక్

అ�� ��

ప్రజల

నుం��

���ా�ట్ల ను

అం��క�� ం�

ఋణ�లను

సృ�ి్టం �ే

సంస్థ . ��రత�ేశంల� బ�య్ం��ంగ్ రం�ా�న్, �� జర్్వ బ�య్ంక్ (ఆర్�ఐ) �యం�్ర సత్ ుం��.

ఆ��్థక

��ధ ర�ాల బ�య్ంక్ ���ా�ట్ల ను క�్ల పత్ ం�ా అర్థం �ే సుక�ం��ం: -

స్వలప్�ా�క �� దుప� ��సం �� దుప� ఖ���ల� ఉప�గపడ���. �ర� ఏ బ�య్ంక�ల���ౖ ��

�� దుప� ఖ���ల� డబ�్బ జమ �ే యవచు్చ. ఇ�� � �� దుప�లను సుర�� తం�ా ఉంచుత�ం��
మ��య� ����ద్�ా వ��్డ� �ె �్లసత్ ుం��. �క� అవసర���నప�ప్డ� � డబ�్బ �సు��వచు్చ.

�ర� �ార� ��నడం వంట� ఏ�ై�� ప్ర �ేయ్క సంద�ాభ్లల� క�మ�నుగతం�ా ఆ�� �ే యడం ��్వ�ా
ఆర్ ���ా

ప్ర�ి�ద్ �

�ెం �� న

��క��ంగ్

���ా�ట�్ల

ఉతత్ మ��� న�. ��దద్ �తత్ ం ల� �� దుప� �ే యల�� �ా���� ఇ� అనుక�లం�ా ఉంట��,

అ��ే ప్ర � �� ల� ����ద్ ���త్�న్ ఆ�� �ేయ����� అనువ��ా ఉంట��. �త్ ��్ర యల్స్
అనుమ�ంచబడవ�.

�ర� �ార� ��నడం వంట� ఏ�ై�� ప్ర�ేయ్క సంద�ాభ్లల� క�మ�నుగతం�ా ఆ�� �ేయడం ��్వ�ా
సమక�ర�్చ���ాలనుక�ంట� ,

ఆర్��

�ా

ప్ర �ి�ద్ �

�ెం ��న

��క��ంగ్

���ా�ట�్ల

ఉతత్ మ��� న�. ��దద్ �తత్ ం ల� �� దుప� �ేయల�� �ా���� ఇ� అనుక�లం�ా ఉంట��, అ��ే

ప్ర� �� ల� ����ద్ ���త్�న్ ఆ�� �ేయ����� అనువ��ా ఉంట��. �త్ ��్ర యల్స్
అనుమ�ంచబడవ�.

�ా్రం�య �ా��ణ బ�య్ంక�ల�: ఈ బ�య్ంక�ల� ప్ర ��నం�ా సమ�జంల�� బల�� న వ�ాగ్లక�
అ� ప్ర ��నం�ా �ా్రం�య �ా్థ�ల� ��ధ �ా�ా్ట�లల� ప��ే �త్ ా�.

సహ�ార బ�య్ంక�ల�
సహ�ార బ�య్ంక�ల�: ��రత�ే శంల� �ా��ణ సహ�ార ఋణ వయ్వస్థ ప్ర ��నం�ా వయ్వ�ాయ

రం�ా��� ఋణ ప్ర �ా��న్ ��ాధ్��ం చ����� తపప్�స�� .ఇ�� �ా�మ�ా్థ�ల� �ా్రథ�క
�ాష్ట � సహ�ార బ�య్ంక�ల�� ప��ే సత్ ుం�� .

పట్ట ణ సహ�ార బ�య్ంక�ల� (య��ి �ల�) పట్ట ణ మ�� య� �ా��క పట్ట ణ �ా్రం��ల�్ల�
���గ��ర�ల ఆ��్థక అవస�ాలను ��ా్చ�.

��తత్ బ�య్ం��ంగ్ �డల్స్
�ె�్లం ప� బ�య్ంక�ల�: ఈ బ�య్ంక�ల� ప���తం �ేయబ�� న �� �ా�ట్ను అం��క��ం చగలవ�, ఇ��

���ా�ట్ �మ�

���ా�ట్ ఇనూస్�� న్స్ అండ్ �����ట్ �ాయ్��ంట� �ా��ప్�� షన్ (��ఐ�ి ��ి) �� దుప�ల�, �ి్థర, ప్రసత్ ుత,
ప�న�ావృత వంట� అ�న్ �� �ా�ట్ల ను �మ� �ేసత్ ుం�� . బ�య్ంక�ల�� ప్ర � ���ా�టర్ వదద్
ఉనన్ ప్ర��న

��చ్��ఎఫ్�ి బ�య్ంక్, ఐ�ిఐ�ిఐ బ�య్ంక్. య��� స్స్ బ�య్ంక్ �దల�ౖ న�.

వయ్వ�ాయ �����ట్ �� ��ౖట�ల�, �ల�్ల �ా్థ�ల� ��ం ద్ర సహ�ార బ�య్ంక�ల� మ�� య� �ాష్ట � �ా్థ�ల�

�ిక్�� ���ా�ట�
్ల (ట�ౖమ్ ���ా�ట్)
����

ఉంట�ర�. �� జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం�� య� అ�న్ �యమ �బంధనలను ���ద్ �సుత్ం�� .ఉ��హరణ:

ఉ�ాంత ��� త�ల�, �ా��్మక�ల� , �నన్ సంస్థ ల� �దల�ౖన �ాట��� మదద్ త��ా �ా్థ�ిం చబ��్డ � .

��క��ం గ్ ���ా�ట�
్ల (ట�ౖమ్ ���ా�ట్)

సమక�ర�్చ���ాలనుక�ంట�,

వ�ాగ్ల ప�� ��ల��� వ�ాత్�.ఉ��హరణ:ఎస్�ఐ, �ఓ�, �ిఎన్� �దల�ౖ న�.

��ౖ���ట్ రంగ బ�య్ంక�ల�: ��ౖ� ��ట్ �ాట���ర�ల� ��ౖ� ��ట� రంగ బ�య్ంక�ల�్ల ఎక�్కవ �ాట�ను క���

�� దుప� ఖ��� (��మ�ండ్ ���ా�ట్)

����

ఉం�� . ��రత�ేశంల�, జ��యం �ే �ిన బ�య్ంక�ల� మ�� య� �ా్రం�య �ా��ణ బ�య్ంక�ల� ఈ

మ�� య�

వ��్డ

5,00,000 వరక� �మ� �ేయబడ�త�ం��

���త్���

గ��ష్టం �ా,

ర�.

"ప్ర��న్ మం�్ర జన్-ధన్ �జన (�ిఎంజ� ����ౖ)" ��ౖ ���ష్ యల్ ఇంక�
్ల జన్ జ��య �షన్ ��ం ద
28 ఆగసు్ట 2014 న �ా్రరంభంల� 4 సంవతస్�ాల �ాలవయ్వ���� (��ం డ� దశల�్ల) �డ�దల
�ేయబ��ం �� .ప్ర � ఇంట��� క�సం ఒక �ా్రథ�క బ�య్ం��ంగ్ ఖ����� బ�య్ం��ంగ్ సదు�ాయ�లక�

ప్రసత్ ుతం ���గ��ర���� , ర�. 100,000 క� ప���తం �ే యబ��ం �� మ��య� మ��ంత
��ంచబడవచు్చ.�ె�్లం ప� బ�య్ంక�ల� ఎట�ఎం �ార�్డల�, �ె�ట్ �ార�్డల�, �� ట్-బ�య్ం��ంగ్ మ�� య�
�బ�ౖ ల్ బ�య్ం��ంగ్ వంట� ��వలను జ��� �ే యవచు్చ.ఉ��హరణ:ఇం�� యన్ �� స్్ట ���� ంట్
బ�య్ంక్ (ఐ�ి�ి�)

�నన్ ఆ��్థక బ�య్ంక�ల�: ���ా�ట్ల అం���ారం మ�� య� �ా్రథ�క ఋణ�ల �ా్రథ�క బ�య్ం�� ంగ్
��వలను అం��ం�ాత్� .�నన్ �ాయ్�ార ����ాల�, �నన్ మ��య� ఉ�ాంత ���త�ల�, సూకష్్మ
మ��య� �నన్ ప��శ�మల� మ��య� అసంఘట� త రంగ సంస్థ ల� వంట� ఇతర బ�య్ంక�ల�
��వల� అం�� ంచ� ఆ��్థక వయ్వస్థ ల�� ����ాలక� ఆ��్థక �ే ��కను అం��ంచడ�� ��� లకష్య్ం.

�ార్వ�్ర క �ా్రపయ్త, ఆ��్థక అకష్�ాసయ్త, ఋణ లభయ్త, �మ� మ�� య� �ిం చను ��సం ఇ��

ఆ��్థక అ�వృ��ధ్ సంస్థ ల� (��ఎఫ్ఐ)

సమగ� �ిఎమ్జ�����ౖ �ారయ్క�మ��న్ 28.8.2018 ��ట� �సత్ ��ం��ల� ప్రభ�త్వం �ర్ణ�ం�ం�� ,

అ�వృ��ధ్ బ�య్ంక్ అ� క��� �ి ల�వబ�ే అ�వృ��ధ్ అ��్థక సంస్థ (��ఎఫ్ఐ) �ాణ�జ�య్ తర

దృ�ి్ట �� ట్ట �ర�:

��ర�య �నన్ తర� ప��శ�మల అ�వృ��ధ్ బ�య్ంక్ (ఎస్ఐ�� �ఐ), �� షనల్ బ�య్ంక్ ఫర్

సంక�ప్ం�ం��.

ఈ ���ం�� మ�ర�ప్ల�� “ప్ర� ఇంట�” నుం�� “ప్ర� వ�జను��” వరక� ఖ���లను �ెరవడం��ౖ

(i) ప్రసత్ ుతం ఉనన్ ఓవర్ ��్రప్్ట (ఓ��) ప���� ర�. 5000 నుం�� ర�. 10000 లక�
��ంచబ��ం ��

(ii) ర�. 2000 ల వరక� ఓ�� �� ంద����� య���్ట వ్ �ిఎంజ�����ౖ అ��ంట్ల క� ఎల�ంట�
షరత�ల� జ���ం చబడల�దు.

(iii) 18-60 సంవతస్�ాల నుం�� 18-65 సంవతస్�ాలక� సవ��ం�న ఓ�� ��కరయ్ం
�� ందట���� వ�ప��� �.

(iv) ��తత్ ర��� �ార�్డ��ర�లక�, 28.8.2018 త�ా్వత �ా్రరం�ం�న ��తత్ �ిఎమ్జ�����ౖ
ఖ���లక� ప్రమ �ద �మ� ప్ర సత్ ుతం ఉనన్ ర�.1 లకష్ నుం�� ర�. 2 లకష్ల��ా
��ంచబ��ం ��.

మ��ంత సమ���రం ��సం సంద��్శంచం��: https://pmjdy.gov.in/
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�ా్ర�ప��కన ఆ��్థ క అ�వృ��ధ్ �ా్రజ� క�్టలక� �� స్్క �ాయ్�ిటల్ను అం��ం�ే ఆ��్థక సంస్థ .ఉ��హరణ:

అ���కల్చరల్ అండ్ ర�రల్ �ెవలప్��ం ట్ (��బ�ర్్డ ) , �� షనల్ హౌ�ింగ్ బ�య్ంక్ (ఎన్��చ్�)
�దల�ౖన�.

సూకష్్మ ఆ��్థక సంస్థ (ఎంఎఫ్ఐ)
��������ౖ��న్స్ను �ా�� ప్ర ��న �ారయ్కల��ాల��ా క��� ఉనన్ సంస్థ లను ��������ౖ��న్స్ సంస్థ ల�

అంట�ర�. ఈ సంస్థ ల� సూకష్్మ �����ట్ను అం�� ంచడ�� �ాక�ం��, �మ�, �ె�్లం ప�ల� మ�� య�
ఆ��్థ��తర

��వలను

వయ్��త్గత ���� స్�ంగ్ ,

�కష్ణ

మ�� య�

సూకష్్మ

�ాయ్�ా�ాలను

�ా్రరం�ంచ����� మదద్ త� వంట� ఇతర ఆ��్థక �� వలను అం��ంచ����� క��� �ల� క�ప్�ాత్�.

��న్-బ�య్ం��ంగ్ ��ౖ���ష్ య ల్ కం�� � (ఎన్�ఎఫ్�ి): ��న్-బ�య్ం��ంగ్ సంస్థ ల� అంట�,

స్వలప్�ా�క ఋణం

సంస్థ ల�.ఋణ�ల� మ��య � అ��్వన్స్ల �ాయ్�ారంల� వయ్వహ��సత్ ునన్, ఎన్�ఎఫ్ �ి,

మ�లధనం, �����ట్ �ార్్డ

�ాయ్�ారం �దల�ౖన�. �ర� బ�య్ంక�ల నుం�� �నన్ం�ా ఉంట�ర�, �ా��రణం�ా �ార�

���ాన్ �����ట్ �ార్్డ (����
ి ి)

��క�య్��ట�ల సమ��ారజ్న, ��ంగ్ �ాయ్�ారం, �� �ా�-��ను��ల�, �మ� �ాయ్�ారం, �ట్

��మ�ండ్ ���ా�ట్ల ను అం��క��ంచల�ర� మ��య� �ె�్లంప�ల� మ�� య� ప���ా్కర



వయ్వస్థ ల� ��గం �ాల�ర�

మధయ్స్థ /��ర్ఘ� ా�క ఋణం

ఋణం

కం���ల చట్ట ం 1956/2013 ��ంద ���స్ట ర్ �ే యబ�� ఆర్�ఐ�ే �యం�్రంచబ�ే

ఉ��: �ర్వహణ�

ఉ��: గృహ ఋణం,
�ా���ా��క ఋణం

��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం�� య� మ�� య� ��బ�ర్్డ క��ి ���ి�ి �క్క ��వనను
�ా్రరం�ం���, వయ్వ�ాయ��ర�లక� సులభం�ా నగదు ఋణ సదు�ాయ�ల�
ల��ాత్�.



����స్ కర�ాప్ం�ెంట్ (��ి): బ�య్ంక�ల ఏజ�ంట�
్ల �ా ప��ేయ����� �ా్థ�క వయ్క�త్లను

�తత్ ��ల�,

ఎర�వ�ల�

ఇన్ప�ట్లను

మ�� య� ఇతర�లను ��ి �ా �య�ంచ����� బ�య్ంక�లక� అనుమ� ఉం��.�య్ండ్ ��ల్్డ

తకష్ణ��

మ��య�

ప�ర�గ�మందుల�

��ను��ల�

�ే య�����

వంట�

���త�ల�

వయ్వ�ాయ
�� �ి�ి�

ఉప���ం చవచు్చ. పంటల �ాగ�క� స్వలప్�ా�క మ�� య� స�ాలంల� ర�ణ

���ీన్ల ు, �ా్మర్్ట�ార్్డ ఆ����త ప��క �ాల�, �బ�ౖల్ �� ను్ల వంట� ఇన్ఫ�� ్మషన్ అండ్

అవస�ాలక� �� �ి�ి స�యపడ�త�ం�� .

కమ�య్���షన్ ట��ాన్ల� (ఐ�ిట� ) ఆ����త ప��క�ాలను ��ి ఉప���సత్ ుం��. బ�య్ంక్

�ెక�్క

బ�్రంచ్ � �ా్రం����� దూరం�ా ఉనన్ందున మ ఇంట� వదద్ బ�య్ం��ం గ్ ��వలను అం��ం�ే
���న�� ఈ ��ి.

�ెక�్క అ���� బ�య్ంక్ ఖ��� నుం�� డబ�్బ �ె�్లంచమ� ఆ�ే�ం�ే ఒక పత్రం .

అప�ప్ మ��య� ఋణ �ర్వహణ

ఇల�్ల, �ార� ��న����� ల��� �ిల్లల చదువ���వ����� ��ల� మం�� డబ�్బ అప�ప్�ా
�సు���ా�స్ వసుత్ం��. ���� అప�ప్ అంట�ర�. ఆ��్థక �ప�ణ�ల� తరచు�ా మం�

అప�ప్ మ��య� �ెడ� అప�ప్ల మధయ్ �ే��ను గ���త్ం ��ర�. మం� అప�ప్ అ����

�ల�వను సృ�ి్టం �ే ల��� ��ర్ఘ�ాలంల� ఎక�్కవ సంపదను ఉతప్�త్ �ే�� ��ట్ట �బ��. �ెడ్డ
అప�ప్ అంట� �ల�వ తగగ్ బ� ���ాట�� ��న����� �సుక�నన్ అప�ప్.

�ె�ట్ �ార్్డ ��రస్స్ �����ట్ �ార్్డ

ప్రభ�త్వ ఋణ పథ�ాలక� ఉ��హరణల�

���య్ల��్మ �� ర్టల్ ��్వ�ా ���య్ ఋణ�ల�


ఇ�� ���య్ ఋణ�ల� �� ం�ే సులభ���న మ��య� సమర్థవంత���న వయ్వస్థ , త��్వ�ా �ధుల
��రత �ారణం�ా ఏ ���య్��్థ అత�/ఆ�� �దయ్ను మధయ్ల� వ�����ట్టర�



���య్ర�్థలక�

�ా��రణ

���య్

ఋణ

ఉం��.సంద��్శంచం��:www.vidyalakshmi.co.in

దరఖ�సుత్

�ారం

అందుబ�ట�ల�

ప్ర��న్ మం�్ర ఆ�ాస్ �జన (�ిఎంఎ��ౖ)


తక�్కవ ఆ��య సమ�హం/ఆ��్థకం�ా బల��న���న వరగ్ ం మ��య� మధయ్ ఆ��య వరగ్ ం
��సం �����ట్ �ంక్్డ స�స్�� పథకం.



వయ్క�త్ల� తమ �దట� ఇంట� � ��ను��ల� �ే��టప�ప్డ� ల��� ��తత్ �ా ���్మంచక���ందుక�
స�స్�� �� ందట���� అర�్హల�

సంద��్శంచం��:https://pmaymis.gov.in

ప్ర��న్ మం�్ర మ�ద్ర �జన (�ిఎంఎం��ౖ)


�నన్ మ��య� మధయ్తర� సంస్థ ల యజమ�నులక� ల��� వయ్వ�ా్థపక�లక� �ాయ్�ార
ఋణ�ల� అం��ం�ే ప్ర భ�త్వ పథకం



మం�ర� �ేయబడ� ఋణ�ల�: �� ం��న ఋణ ���త్�న్ బట�్ట, ��, �� �� ర్ మ��య� తర�ణ్
�ా ఉంట��



అవసర���న ��లక ప��్రల�: గ���త్ంప� పత్రం, ��ను��ల� �ే�ిన వసుత్వ�ల ��ట�షన్ మ��య�

వరగ్ ధృవప��్రల�

సంద��్శంచం��:https://www.mudra.org.in
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మ�డూయ్ల్ 3

మ��య�

డబ�్బ

�ీ్వక��ంచ�����

•

�బ�ౖ ల్ బ�య్ం��ంగ్

అన్స్ట �క్చర్్డ స�ి్ల ��ం ట�� స��్వస్ �ే ట�

������ ఎట�ఎంల�

ఆ��ర్ ఎ��బ�ల్్డ ����ంట్ �ిస్టమ్ (ఎఇ�ిఎస్)

�బ�ౖ ల్ �ాల�ట్ల �

య����ౖ డ్ ����ం ట్ ఇంట��్ఫ స్ (య��ి ఐ)

(య�ఎస్ఎస్��)

��గవంత���న�, సులభ���న � మ��య� అనుక�ల���న �.
�� దు��ౖన� మ��య� తక�్కవ ల��ా�ే � ర�సుమ�.

���గ��ర�ల� తమ ల��ా�ే �ల ప���్థ ి�� ఎపప్ట� కప�ప్డ� �ెల�సుక���ల�

���టల్ ���ార�్డను అం��సత్ ుం��.
•

�ా�ంట్ ఆఫ్ �� ల్

ఎల�ా్ట� �క్

���టల్ �ె�్లంప�ల �క్క ప్ర�జ��ల�
•

ఇంట�� న్ట్ బ�య్ం��ంగ్

పం�ించ�����

పదధ్ త�లను ఉప����త్ ా ర�.

•

బ�య్ంక్ �ీ్ర ���డ్ �ార�్డల�

���టల్ �ె�్లంప�ల�

���టల్ �ె�్లంప�ల� అంట� �ె�్లంప���ర�
మ��య� �ీ ్వకరత్

బ�య్ం��ంగ్ �ార�్డల�

ఏ రక���న �ె�్లంప�ల���� � వన్ �ా్టప్ ప���ా్కరం ఇసుత్ం��.

���టల్ �ె�్లంప� గ���ం� �ేయవల�ిన మ��య� �ేయక�డ� అం�ాల�
�ేయవల�ిన�

�ేయక�డ��

� �బ�ౖల్ మ�� య� కంప�య్టర్స్ క�

� �బ�ౖల్ బ�య్ం��ంగ్ ల���న్ మ�� య�

� �ిస్టమ్లను మ��వ ర� య���స్స్

�ేసు��కం�� . ���న్ గ�ర�త్ంచు��ం�� ల���

�ాస్వర్్డ ను ఉప���ంచం��, త��్వ�ా
�ేయల�ర�.

�ాస్వర్్డను

�� న్ల�

ఎప�ప్డూ

��వ్

మ��క్క�ై�� �ా�ి��ట్ట ���ం��.

ఎప�ప్డూ క��� � బ�య్ంక్ �క్క

�

��ౖట్ను మ�త్ర�� సంద��్శంచం��

�బ�ౖల్ బ�య్ం��ంగ్ య�ప్ ల��� ల���న్ కం��.

సుర��త���న

ఇంట��న్ట్

బ�య్ం��ంగ్

గమ�ంచుక�ంట���

� ల��ా�ే�� ప���త్ �ే�ిన ��ంట�� �

�బ�ౖల్

కం��

�ా��ంచం��

ఇంట��న్ట్ బ�య్ం��ంగ్ నుం�� ల�గ్ అవ�ట్
� ఖ���ల� అన���ార ల��ా�ే �ల�
ఉనన్ట�్ల�ా

�ర�

అనుమ��ం�నట్ల ��ే, ��ంట�� ���న్
� బ�య్ంక�క� �����ంచం��

�య్ండ్��ట్ను

��్వ�ా

�ేసత్ ునన్ప�ప్డ�

నమ్మదగ�

�

ఎప�ప్డూ

ఉండం�� మ�� య�

ఆ��్థక

�� న్

ల��ా�ే �ల�
పట్ల

దృ�ి్ట

అంత�ాజ్ల బ�య్ం��ం గ్, ఆన్ల�ౖన్ బ�య్ం��ం గ్, ఇ-బ�య్ం��ం గ్ ల��� వర�్చవల్ బ�య్ం��ం గ్ అ�
క��� �ిల��ాత్ర�, ఇ�� ఒక ఎల�ా్ట��క్ �ె�్లంప� వయ్వస్థ , ఇ�� బ�య్ంక� ల��� ఇతర ఆ��్థక సంస్థ

�క్క ���గ��ర�లక� ఆ��్థక సంస్థ �క్క ��బ్��ౖట్ ��్వ�ా అ��క ర�ాల ఆ��్థక
ల��ా�ే�లను �ర్వ��ంచ����� �ల� క�ప్సుత్ం��. ల��ా�ే �లల� ర�ాల�:
��షనల్ ఎల�ా్ట��క్ ఫండ్ ట�్రనస్�ర్ (ఎన్ఇ ఎఫ్ట�)

మ��య �

సం�ే �సప్ద

మ�ల�ల నుం�� య�ప్ లను ఎప�ప్డూ
�ౌన్ల�డ్ �ేస ు��కం��

���టల్ �ె�్లంప� పదధ్ త�ల�

నగదు ర��త ల��ా�ే �లను �� ్ర తస్��ంచడంల� మ��య� ��రత�ే �ా�న్ నగదు-ర�� త

సమ�జం�ా మ�ర్చడంల� ��గం�ా, ��ధ ర�ాల ���టల్ �ె�్లంప�ల� అందుబ�ట�ల�
ఉ��న్�.

అంత�ాజ్ల బ�య్ం��ంగ్

ల�ధ్ ��ర��� ఖ��� నంబర్ మ��య� ఐఎఫ్ఎస్�ి (ఇం��య న్ ��ౖ���ష్ య ల్ �ిస్టమ్ ��డ్) ఉప��� ం�
ఒక బ�య్ంక్ ఖ��� నుం�� మ��క బ�య్ంక్ �క్క ���� ఖ���క� �ధుల బ���.
క�స ప����: ప���� ల�దు గ��ష్ట ప����: ప���� ల�దు

��యల్ ట�ౖమ్ సూ
్థ ల ప���ా్కరం (ఆర్ట��ఎస్)

ల�ధ్ ��ర��� ఖ��� నంబర్ మ��య� ఐఎఫ్ఎస్�ి ��డ్ ఉప���ం� అ��క �ల�వ ల��ా�ే�లను
సులభతరం �ేయ����� �ాసత్ వ సమయ �ా్ర�ప��కన ఒక బ�య్ంక్ ఖ��� నుం�� మ��క బ�య్ంక� �క్క
���� ఖ���క� �ధులను బ�� � �ేయడం.

క�స ప����: 2 లకష్ల�, గ��ష్టం: ప���� ల�దు

తకష్ణ �ె�్లంప� ��వ (ఐఎం�ి ఎస్)

(�లం: www.cashlessindia.gov.in)

ఒక బ�య్ంక్ ఖ��� నుం�� మ��క బ�య్ంక�క� �ధుల బ���, తకష్ణ �ె�్లంప� ��వ ��్వ�ా సులభం�ా

అవ�త�ం��.

�బ�ౖల్ ��్వ�ా ఫండ్ బ��� ��సం, బ�య్ంక్ జ��� �ే�ిన �బ�ౖల్ మ� ఐ�ెంట���ౖయర్ (ఎంఎంఐ��)
అవసరం. ల��ా�ే� ల�ధ్ ��ర��� ఖ��� నంబర్ మ��య� ఐఎఫ్ఎస్�ి ��డ్ ఉప���ం� క���
�ేయవచు్చ.

ఐఎం�ిఎస్, ఎన్ఇఎఫ్ట� మ��య� ఆర్ట��ఎస్ ల� 24 x 7 అందుబ�ట�ల� ఉంట��
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�బ�ౖల్ బ�య్ం��ంగ్

�బ�ౖల్ బ�య్ం��ం గ్ అ���� ఒక బ�య్ంక్ ల��� ఇతర ఆ��్థక సంస్థ అం��ం�ే ��వ, ఇ�� �బ�ౖల్

అన్స్ట �క్చర్్డ స�ి్ల ��ంట�� స��్వస్ �ేట� (య�ఎస్ఎస్��)

ల��ా�ే�లను �ర్వ��ంచ����� ���గ��ర�లక� �ల�క�ప్సుత్ం��.

(య�ఎస్ఎస్��) చర�ాణ� ��్వ�ా ప��ేసత్ ుం��. ఈ ��వ �ా్రథ�క �ీచర్ �బ�ౖల్ �� న్ను

�బ�ౖల్ �ాల�ట్

�బ�ౖల్ బ�య్ం��ం గ్ను ఉప���ంచ����� �బ�ౖల్ ఇంట��న్ట్ �ేట� ��కరయ్ం అవసరం

�� న్ ల��� ట�బ�్ల ట్ వంట� �బ�ౖల్ ప��క�ా�న్ ఉప���ం� ���ట్ �ా ��ధ ర�ాల ఆ��్థక

ఇ�� ఒక �నూతన్ �ె�్లంప� ��వ (*99#). అన్స్ట క
� ్చర్్డ స�ి్ల ��ంట�� స��్వస్ �ేట�
ఉప���ం� �బ�ౖ ల్ బ�య్ం��ంగ్ ల��ా�ే �లక� �ల�క�ప్సుత్ం�� , య�ఎస్ఎస్�� ఆ����త

�బ�ౖల్ �ాల�ట్ అంట� ���టల్ �ా�ా్మట్ ల� నగదు �సుక���ందుక� గల ఒక

పదధ్ �. డబ�్బను �బ�ౖల్ �ాల�ట్ ల� జమ �ేయ����� ఒక వయ్��త్ �క్క ఖ��� �� �టల్
�ాల�ట్�� అనుసం���ంచబ���. ��ల� బ�య్ంక�ల� తమ ఇ-�ాల�ట్ల � మ��య� ���న్

��ౖ���ట్ సంస్థ లను క��� ఉ��న్�. ఉ��. ��ట�ఎం, �ీ్ర��ర్జ్, ���� ్వక్, ఆ��స్జ�న్ , ఎ�ర్ ట�ల్

ల�దు. ప్ర��న స్రవం� బ�య్ం��ంగ్ ��వల�్ల ఆ��్థ క అవ�ాహన మ��య� బ�య్ం��ంగ్ ��వల�
��ర�గ�ప���ే సమ�జ��న్ �ేర్చ����� ఇ�� ఉప�గపడ�త�ం��.

య����ౖడ్ ����ంట్స్ ఇంట��్ఫస్(య��ిఐ)

మ�, �దల�ౖన �.

బహ�ళ

�ా�ంట్ ఆఫ్ ��ల్

అ�ాంతరం ల�� ఫండ్ మ��ాగ్�న్ మ��య� �ాయ్�ా�� �ె�్లంప�లను ఒ�� ��ట ��నం �ే సత్ ుం��.

ఆఫ్

��ల్ మ�ల్,

మ���్కట్

ల���

నగరం

�ావచు్చ. సూకష్్మ

�ా్థ�ల�, �ె క్అవ�ట్ ��ంటర్ వంట� కస్ట మ ర్ ల��ా�ే �� ప���త్ �ే�� �ా్రంతం�ా �ల్ల ర
�ాయ్�ార�ల� ఒక �ా�ంట్ ఆఫ్ ��ల్ �ా ఉప����త్ ార�. ���� ��ను��ల� �ా్థనం అ�
క��� అంట�ర�.

�బ�ౖల్

అ�ి్ల �� షన్ల���

ఈ వయ్వస్థ ల �, ��ిఎ (వర�్చవల్ �ె�్లంప� �ర���మ�) ఉప���ం� ఏ�ై�� �ా్మర్్ట �� న్ ��్వ�ా
ల��ా�ే�ల� �ాసత్ వ సమయ �ా్ర�ప��కన 24 x 7 బ���� సులభతరం �ే�త్ ా �. య��ిఐ -

�ా్రరం�ంచబ��న బ�య్ంక్ య�ప్ ను �ౌన్ల�డ్ �ేసు���ా� మ�� య� బ�య్ంక్ �వ�ాలను
ఉప���ం� ల���న్ అ�ా్వ�.



������ ఎట�ఎం అంట� �ా్రథ�క బ�య్ం��ంగ్ ��వలను అం��ంచ����� ����స్ కర�ాప్ం�ె ంట్స్
(��ి) ఉప���ం�ే ప��కరం. ఈ �ా్లట్�ాం ����స్ కర�ాప్ం�ెంట్లను (�ా్థ�క ��ట�ౖల్ �ాప్

యజమ�� �ావచు్చ మ��య� '������ ఎట�ఎం'�ా ప��ేసత్ ుం��) తకష్ణ ల��ా�ే �లను

ఆ��ర్ అనుబం��త �ె�్లంప� వయ్వస్థ (ఎఇ�ిఎస్)
బ�య్ంక్

��తృత్వంల��




బహ�ళ య�ట��ట� - �ె�వ��/�ల్ �ి ��ట్ �� ��ంగ్/�ాయ్�ా�� �ె�్లంప�ల�/జమల�

ఒక ��్ల క్ 2 ఎఫ్ ఎ - �ిన్ మ�త్ర�� న�దు �ేయడం ��్వ�ా ల��ా�ే �� అ��కృతం
�ేయం��


�డల్,

ఇ�� ఆ��ర్ �ా్రమ�ణ� కరణను ఉప���ం� ఏ�ై�� బ�య్ంక్ �క్క ����స్ కర�ాప్ం�ెంట్

(��ి)/బ�య్ంక్ ���్ర ��్వ�ా �ిఓఎస్ (�ా�ంట్ ఆఫ్ ��ల్ ������ ఎట�ఎం) వదద్ ఆన్ ల�ౖన్
అంతరగ్ త �ర్వహణ� ఆ��్థ క ల��ా�ే ��� �ల�క�ప్సుత్ం��.

��పయ్త- వర�్చవల్ �ె�్లంప� �ర���మ�ను మ�త్ర�� �� ర్ �ే యం�� మ��య� ఇతర
సు�న్త���న సమ���రం ��ర్ �ేయకం��

�ర్వ��ంచ����� �ల�క�ప్సుత్ం�� .

అ����

ఒ��

త��� ���గ��ర���� య��ిఐ ప్ర�జ��ల�:

������ ఎట�ఎంల�

ఎఇ�ిఎస్

ఖ���లను

(ఏ�ై�� �ాల�గ్�� బ�య్ంక�ల�) శ��త్వంతం �ే�� వయ్వస్థ , ఇ�� అ�� క బ�య్ం�� ంగ్ అం�ాలను,

�ా�ంట్ ఆఫ్ ��ల్ (�ిఓఎస్) అంట� అమ్మ�ాల� జ���� ప్ర�ేశం. సూ
్థ ల �ా్థ �ల�,
ఒక �ా�ంట్

బ�య్ంక�

��ధ మ�ధయ్మ�లల� ప� �ే యం�� – అంత�ాజ్ల మ�ధయ్మ�లల� �ె�్లంప� అభయ్ర్థ న,
చర�ాణ� మ�ధయ్మ�లల� అ�� కృతం (య�ప్) �ేయం��



లభయ్త 24 x 7 మ��య� ���గ��ర� తన వయ్��త్గత ప�� కరం��ౖ ల��ా�ే ���

�ల�క�ప్సుత్ం��.

మ��ంత సమ���రం ��సం, �ంక్ ను చూడం��:

https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview

య��ిఐ 2.0

ఇ��

య��ిఐ

�ిస్టమ్

�క్క

���తత్

�� రష్న్,

ఇ��

���గ��ర�ల� �ా�� ఓవర్��్ర�్ట ఖ���లను య��ిఐ
�య్ం��ల్ క� అనుసం��నం �ే య����� �ల� క�ప్సుత్ం��.
ఒక ���ద్ష్ట �ాయ్�ా�� ��సం ఆ�ే�ా�న్ జ��� �ే యడం
��్వ�ా

���గ��ర�ల�

ల��ా�ే �ల

��రక�

మ�ందసుత్�ా అ��కృతం �� ందగల�గ���ర�.
ల��ా�ే�ల ��సం ఇ��్వ�స్ ను ���ంచ�����
మ��య� �ల్వ �ేయ����� య��ిఐ 2.0 ��రష్న్
ఒక అం�ా�న్ క��� ఉం��.
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2. �ా��రణ �మ�

మ�డూయ్ల్ 4

ఇట�వంట�

�మ�

�మ�ల�

వయ్క�త్ల

����లక�

��ర��ా

సంబంధం

ల��

�ాల�ీల�

ఉంట��. ఇట�వంట� �ాల�ీలల� �ాల�ీ��ర���� ఆ�ిత్, ఆ��గయ్ం మ��య� ప్ర మ�ద
�మ�ల� ఉంట��.

ప్రమ�దం ల��� �వ్ర�న
� అ����గయ్ం ��సం ఎవర� మ�ందు�ా ప్రణ ��క ��సు��ల�ర�. �క�

ఇల�ంట�� జ���� అవ�ా�ాల� ��ల� తక�్కవ�ా ఉండవచు్చ. ��ల� మం�� �ార� ��నవల�ిన
�మ�ను

క���

��నడం

మ����త్ ార�. �ా�

ప్రమ���ల�

జర�గ����. సంఘటన

జ����నప�ప్డ� మ�త్ర��, మనం రకష్ణ ��సం �మ� �సు���ా� అ� అనుక�ంట�మ�

గ���ం��మ�. �మ� అ���� ఆ��్థ క నష్ట ం నుం�� రకష్ణ �ాధనం మ�� య� అ��్చ� ల���

అ��్చత న�ా్ట�న్ ఎదు��్క��ందుక� జ��� �ేయబ��ం��.
�మ�ను సూ
్థ లం�ా ��ండ� ర�ాల��ా వ��గ్ క��ంచవచు్చ:

i) ఆ��గయ్ �మ�
ఈ మధయ్�ాలంల� ���తస్ ఖర�్చ ��ల� ��ట్ల � ������ం��. ఒక ��ౖద ుయ్��� సంద�� ్శంచడం

ఇప�ప్డ� �ర� �వ�ిం�ే �ా్రం���న్ బట�్ట, సుమ�ర��ా 300 నుం�� 3000 ర��ాయల��ా
ఖర�్చ అవ�త�ం��. � ���తస్క� �ర� ���న్ ���ల� ఆసుప�్ర ల� ఉం���స్న అవసరం

ఉంట�, ఆ ���� �ల�్లల�, � �� దుప���ౖ �వ్రం�ా ప్ర��వం చూ�ి�త్ ా�. ఇల�ంట� ఆ��్థక

�పత�
త్ లను ��ా��ంచ�����, మనం �మ� �ేసు���ా�. ప్ర� �మ� సంస్థ ఆసుప�్రల � �ే��

ఖర�్చలను భ��సత్ ూ, �ా్రథ�క ��ౖదయ్ సంరకష్ణను అం��ం�ే ��ౖదయ్ �మ� పథ�ా�న్
అం��సత్ ుం��.

ii) ఆ����య్తర �మ�

1.

2.

��త �మ�

�ా��రణ �మ�

1. ��త �మ�

మరణ�నంతరం, ల�ధ్ ��ర���� ��త �మ� ఆ��్థ క �ె�్లంప�ను అం��సత్ ుం��. �ర� ��త

�మ� �ాల�ీ� ��ను��ల� �ే�ినప�ప్డ�, �ర� ల�ధ్ ��ర�� సూ�ం���. � క�ట�ంబ��న్
ర��ంచ����� � �ా��ష్ క ఆ��య���� 7 నుం�� 10 ��ట్ల � �ల���ౖన కవ��జ్�� �మ�ను
��ను��ల� �ే యడం �ా��రణం�ా �ి�ార�స్ �ేయబ��ం��.
��త �మ� ర�ాల�
టర్్మ ఇనూస్��న్స్: ఇ�� ���్ణత �ాల���� అమల�ల� ఉంట�ం�� మ��య� �ాల�ీ వయ్వ��ల �
������� సంబం��ం� ఏ�ై�� దురదృష్ట కర సంఘటన జ�����ే, � ����ల� '�మ� �తత్ ం'

అందుక�ంట�ర�. �ీ్ర�యం ��టర్న్� ల�క�� �నపప్ట���, ఇ�� ��స్్క త��గ్ం�ే����� ఉతత్ మం�ా

ఉంట�ం��.

ఎం�ో ��ంట్ �మ�: ��త �ాల �మ� ఒపప్ందం ���ద్ష్ట �ాలవయ్వ�� ల��� మరణం తర��ాత ఒ��

���త్�న్ �ె�్లంచ����� ర��� ం��ంచబ�� ం��. �ా��రణ ప��పక్వత, ఒక ���ద్ష్ట వయసుస్ వరక�

అంట� ప��, ప����ను ల�� � ఇర��ౖ సంవతస్�ాల��ా ఉండవచు్చ.

హ� ల్ ల�ౖఫ్ �మ�: ఇ�� �ర� �ీ్ర�యంల� �ె�్లం�నంత �ాలం అమల�ల� ఉం�ే �ాశ్వత ��త
�మ�.

య��ట్ �ంక్్డ ఇనూస్�� న్స్: �మ� మ��య� ��ట్ట �బడ�ల స��్మళనం, �ాల�ీ��ర� �ె�్లం�ే

�ీ్ర�యంల� ��ంత ��గం �మ� కవ���� అం��ం చ����� ఉప���ం చబడ�త�ం�� మ��య�
����న ��గం ఈ��్వట� మ��య� ఋణ �ాధ��లల� ��ట్ట �బ�� ��ట్టబడ�త�ం��

a) �ాహన/�ట�ర్ �మ�
�ాహన �మ� (�ట�ర్ ఇనూస్��న్ స్/�ార్ ఇనూస్��న్స్/ఆట� ఇనూస్��న్స్ అ� క���
�ిల��ాత్ర�) అ���� రహ������ౖ ప్ర య�ణ�ం�ే �ాహ��ల ��సం ��ను��ల� �ే�� �మ�. ���

�ా్రధ�క లకష్య్ం, �ాహన యజమ�నులక� �ాహన ప్రమ���ల ��్వ�ా ఏరప్�ే చట్ట ప ర���న
ఆ��్థక బ�ధయ్త ల�� � నష్ట ం నుం�� రకష్ణ క�ప్సుత్ం��. �ాహన �మ�ల� ��ండ� ర�ాల�
ఉంట��:

�ట�ర్ థర్్డ �ా��్ట (ట��ి) లయ��ట� �మ�:

థర్్డ �ా��్ట �మ�, ఒక చట్ట బదధ్ ��న

అవసరం మ��య � రహ������ౖ ప్ర య�ణ�ం�ే ప్ర� �ాహనంక� తపప్�స���ా ఈ �మ�
ఉం���. బ��రంగ ప్ర�ేశంల� �ాహనం ఉప���ం�నప�ప్డ� తల��త్ ే థర్్డ �ా��్ట �������
ల��� ఆ�ిత్ �� ఏ�ై�� �ాయం ల��� న�ా్ట��� �ాహనం యజమ�� చట్ట బదధ్ ం�ా బ�ధయ్త

వ��ం���. బ��రంగ ప్ర�ే శంల� �మ� ల�క�ం�� �ట�ర� �ాహ���న్ నడపడం ���ర్హ ��న
��రం. ఈ �మ� �ాల�ీ వలన, �� ��క�� ఆ�ిత్�� నష్ట ం ల��� ఇతర వయ్క�త్లక� �ాయం ల���

మరణం సంభ���త్, త��్వ�ా �మ� �ే�ి న వయ్��త్ �క్క చట్ట బదద్ ��న బ�ధయ్త �మ� సంస్థ క�
బదల��ంచబడ�త�ం��.

�ట�ర్ ఓన్ ��య్��జ్ (ఓ��) ఇనూస్��న్స్ కవర్: ఇ�� �మ� �ే�ిన �ాహ�����
ప్రమ�దవ�ాత�
త్ జ�� ��న న�ా్ట�న్ భ��త్ �ేసత్ ుం��.
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��ౖ ��ం��ంట�� భ��త్ �ే�� �ాల�ీల� క��� ఉ��న్�. భ��త్ �ేయబ�ే న�ా్టలను అర్థం
�ేసు��వ����� � �ాల�ీ� ప����ంచడం ��ల� మ�ఖయ్ం.
b) ఆ�ిత్ �మ�

��రత ప్రభ�త్వ �మ� పథ�ాలక� ఉ��హరణల�
ప్ర��న్ మం�్ర సురకష్ �మ� �జన (�ిఎంఎస్���ౖ)


ఆ�ిత్ �మ�, �ా��రణ �మ�లల� ఒక మ�ఖయ్���న రకం మ��య � �క� అవసర���న

18 నుం�� 70 సంవతస్�ాల వయసుస్ల� ఉనన్ బ�య్ంక్ ఖ�����ర�లక� 2 లకష్ల వరక�
ప్రమ�ద �మ� ��క�ాయ్�న్ క�ప్సుత్ం��

కవ���, ఆ�ిత్ �క్క రకం��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. �ా్రమ�ణ�క ��ౖర్ �మ� �ాల�ీ అ����



ప్రమ���లక� అంట�, వరద, ఉ�� ప్న, త��ాను �దల�ౖన � అ�� న్మ�పక �మ� �ాల�ీ



ఆట�-�ె�ట్ ��కరయ్ం ��్వ�ా బ�య్ంక� ఖ��� నుం�� ర�. 12/- �ి్థర �ా��ష్క �ీ్ర�యం
�ె�్లంచబడ�త�ం��

అతయ్ంత �ా్రచురయ్ం �� ం��న ఆ�ిత్ �మ� మ��య � ��ౖ ర్ మ��య � ��� అనుబంధ

బ�య్ంక� �� దుప� ఖ��� ��్వ�ా మ�త్ర�� ఈ పథకంల� �ేర����� వయ్��త్ అర్హ త
�� ందు��ర�

ప����ల� ఉం�ే ��ధ ర�ాల ఆ�ిత్, ��ాస గృ�ల�, �ా�ాయ్లయ�ల�, దు�ాణ�ల�,



ఆసుపత�్రల�, �ా���ా��క / తయ��� యం��్రల�, �క్కల�, ప��క�ాల� మ�� య�

ప్రమ�దం �ారణం�ా క��� �ాశ్వత మ��య� �ా��క ��ౖకల�య్��� �మ� కవ��జ్
క�ప్సుత్ం�� (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

ఉపకరణ�ల�; మ��� ప���ా్థల�, ప్ర��యల� ఉనన్ ప���ా్థల�, �ా�� �ా��క మ���ప���ా్థల

�ల్వ న�ా్టల�; ట�య్ంక్ �ారమ్స్/క�ా్మ�ారం ��ల�పల ఉనన్ �ాయ్స్ హ� ల్డ ర్స్ వలన
�ా���ా��క న�ా్టల� �దల�ౖన�ాట��� �మ� రకష్ణను అం��సత్ ుం��.

హ� మ్/హౌస్ హ� ల్డ ర్ల �మ� ��ల� మ�ఖయ్���న�� ఎందుకంట� ఇ�� వయ్��త్ ఇంట� �� ప���త్ �మ�

ప్ర��న మం�్ర జన ఆ��గయ్ �జన (�ిఎంజ� ) - ఆయ��ా్మన్ ��రత్


రకష్ణ �క్క �ాయ్�� �� అం��సత్ ుం��.

��ద, అణ�ా��న �ా��ణ క�ట�ంబ�లను లకష్య్ం�ా �ేసుక�� ఆ��గయ్ సంరకష్ణ ��క�ాయ్లను

అం��సత్ ుం�� మ��య� పట్ట ణ �ా��్మక�ల క�ట�ంబ�లల� గ���త్ంచబ��న వృ�త్ పర���న
వ�ాగ్��� క��� అం��సత్ ుం��

అ�ే�ధం�ా, దు�ాణ��ర�ల �ాయ్��� �ాల�ీ దు�ాణ��ర�ల� �మ� �ేస ు��ల� � అ�న్ ర�ాల



���� న�ా్టల �మ� ��రక� ర��� ం��ంచబ��ం��. ఇ�� అ�� న్, భ�కంపం, �ిడ�గ�, వరద,



�ో �ి�� వంట� ��ధ ప్రమ�ద సంఘటనలను ఎదు��్క��ందుక�, �సత్ ృత కవ����

క�ట�ంబ ప��మ�ణం, వయసుస్ ల�� � �ంగం��ౖ ఎట�వంట� ప���� ఉండదు

ఆసుప�్రల� �ే��నప�ప్డ� ���తస్ ��సం క�ట�ంబం డబ�్బ �ె �్లం���స్న అవసరం ల�దు

https://www.pmjay.gov.in)

అం��సత్ ుం��. ఈ �ాల�ీ, భవనం, ��� ఉపకరణ�ల�, దు�ాణంల� ఉం�న డబ�్బ �దల�ౖన

�ాట��� కవ��జ్ ఇసుత్ం�� .

c) ఇతర �మ� ర�ాల�

ప్ర��న మం�్ర ఫసల్ �మ� �జన (�ిఎంఎఫ్���ౖ )



పంట �మ� పథకం ���త�లను పంట ��ౖ ఫలయ్ం నుం�� �మ� ��్వ�ా రకష్ణ క�ప్ంచడం

కర�వ�, ��మం, వరదల�, ఉ��ప్నల�, �ెగ�ళ�్ళ మ��య� �ాయ్ధుల�, ��ండచ��యల� �����
పడడం, సహజ అ��న్ప్రమ�దం మ��య� �ిడ�గ�ల�, వడగళ�్ళ, త��ానుల�, �ాయ�గ�ం��ల

వంట� అ��క ర�ాల బ�హయ్ ప్రమ���లను ఎదు��్క��ందుక� ఈ �ాల�ీ, ��త
� �లక� �మ� కవ��జ్

ప్రయ�ణ �మ�
సమగ� ప్ర య�ణ �మ� �ట�� అం�� సత్ ుం��:








పంట��త

న�ా్టలక�

(https://pmfby.gov.in)

అతయ్వసర ��ౖ దయ్ కవ��జ్

14

���ల

వయ్వ��ల �

�మ�

కవ��జ్

క�ప్సుత్ం��

ఊ��ం చ� సంఘటనల వలన, � య�త్ర ను రదుద్ �ే సు��వడం ల���

క���ంచు��వడం వల్ల క��� న�ా్టల�



క�ప్సుత్ం��.

మరణం మ��య� ��ౖకలయ్ం కవ��జ్
�ిబ్బం�� బ�ధయ్త కవ��జ్

ప్ర��న మం�్ర �వన జ�య్� �మ� �జన (�ిఎంజ�జ����ౖ)


18 నుం� 50 సంవతస్�ాల వయసుస్ల� ఉనన్ బ�య్ంక్ ఖ�����ర�లక� (���ంగ్స్ బ�య్ంక్



ఆట� �ె�ట్ ��కరయ్ం ��్వ�ా బ�య్ంక్ ఖ��� నుం�� ర�. 330/- �ి్థర �ా��ష్క �ీ్ర�యం

�ామ��� కవరజ్

సమ�హ �మ�
ఇ�� �ర్వ�ం�న వయ్క�త్ల సమ����� కవ��జ్ ఇసుత్ం�� , ఉ��హరణక� సమ�జం ల���

�� ్ర ��షనల్ అ�� �ి ��షన్ సభ�య్ల� ల� �� ఒక ���ద్ష్ట యజమ�� �క్క ఉ�ో య్గ�ల�.
పంట �మ�

ఇ�� కర�వ�, వరద, ఇతర ప్రకృ� ��ౖ ప�� ��య్ల� మ��య� ��ట�ాల మ�ట్ట �� వలన పంట
నష్ట ం ల��� �ె బ్బ�నడం �దలగ� �ాట� నుం�� ��� త�లక� �మ� కవ��జ్ అం�� సత్ ుం��

అ��ంట్) 2 లకష్ల ��త �మ� రకష్ణను అం��సత్ ుం��.

�ె�్లంచబడ�త�ం��



(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

��్ల�మ్ �ేయడం ఎల�

� బ�ౖక్ �ొ ం ���ంచబ��నప�ప్డ� ల�� � �ర� ప్రమ������ గ����నప�ప్డ�, �పత�
త్
సంభ�ం�నప�ప్డ�, ��్ల �మ్ �ేసు��వచు్చ.

�ర� ��్ల �మ్ �ే�ినప�ప్డ�, �క� క���న న�ా్ట�న్ �ె�్లంచమ� � �మ� �ాల�ీ

�బంధనల ప్ర�ారం, �ర� అ���ా��కం�ా �మ� కం���� అడ�గ���ర�.

� �మ� బ� ్ర కర్, ఏజ�ంట్ ల�� � కం���� �ల�ౖనంత త్వర�ా సంప్ర��ంచం��. ఎందుకంట� ��ల�

కం���లక� సమయ ప���త�ల� ఉంట��, ఆల�ప��ా�� �ర� � ��్ల �మ్ ను

సమ��ప్ం���. � ��్ల�మ్ ను సమ��ప్ం�ే టప�ప్డ� అవసర���న అ�న్ స�య ప��్రలను

అం��ం��ల� గ�ర�త్ంచు��ం��
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మ�డూయ్ల్ 5

��ట్ట �బ��

��ట్ట �బ�� అ���� � ఆ��్థ క ల��య్లను �ేర���వడంల� �క� స�యప�ే ఒక ��ష్ట ��న
చరయ్. అ��ే, ��ట్ట �బ�� అ���� సం��్లష్ట��న�� మ��య� తరచు�ా నష్ట భయం క���

ఉంట�ం��. కనుక, త��న ప��జ్ఞ �నం�� �ర� ��కరయ్వంతం�ా ఉం�ే సం��్లష్టత మ�� య�
నష్ట భయ��న్ ఎంచు��వచు్చ.

మ�ఖయ్ �ార�ాల�

ప్ర� ��ట్ట �బ���� సంబం��ం�న �ాబ��, నష్ట భయం మ��య � ద్రవయ్త గ���ం� �ర�

�ెల�సు���ా�.

ద్ర��య్ల్బణం మ��య� ��ట్ట �బ����ౖ ��� ప్ర��వం
ద్ర��య్ల్బణం

అన�ా

వసుత్వ�ల�

మ��య �

��వల

ధరలల�

�� ర�గ�దలను

సూ�సుత్ం��. �ాలక���ణ�, వసుత్వ�ల� మ��య� ��వల ఖర�్చ ����������ద్ , వసుత్వ�ల�

మ��య� ��వలను ��న�����, ఒక య��ట్ డబ�్బ (ఒక ర��ా� ల��� ర�. 100
అనుక�ం��ం) �క్క ��ను��ల� శ��త్ తగ�గ్త�ం��. ఆ��్థ క ప్రణ ��క సమయంల� �

��ట్ట �బడ�ల��ౖ ద్ర��య్ల్బణం �క్క ప్ర���ాలను ప��గణనల��� �సు��వడం ��ల� మ�ఖయ్ం.

��ట్ట �బ�� ల��య్ల�

� ��ట్ట �బ�� ల��య్ల� �ర� ఉనన్ ��త దశ (���య్��్థ, ఉ�ో య్��, ��ట�ౖర్్డ �దల�ౖన �) ��ౖ

ఆ��రప�� ఉంట��. � ��ట్ట �బ�� ల��య్ల� ఇతర వయ్క�త్ల ల��య్లక� �నన్ం�ా ఉంట��

మ��య� � ��త ప్రయ�ణంల� ల��య్ల� మ�ర�త� ఉంట��. �ా��రణం�ా, �క� ఒ��

సమయంల� రకర�ాల ల��య్ల� ఉంట��. �ర� �ల�వల� ��ర్ఘ�ా�క వృ��ధ్ ��సం

��త�క�త� ఉండవచు్చ మ�� య� అతయ్వసర ప���్థ ి త�లక� సుర��త���న మ��య�

��కరయ్వంత���న ���� క��� ��ర�క�ంట�ర�. ప్ర� ఇంట��� రకర�ాల ల��య్ల� ఉంట��
మ��య� ప్ర������ ��నన్���న ��ట్ట �బ�� వ�య్హం అవసరం.

వయ్��త్గత ఎం�ికల� ��ట్ట �బ�� ఎం�ికలను ఎల� ప్ర���తం �ే�త్ ా� చూడట���� ఒక
సులభ���న మ�రగ్ ం ఏ�టంట�, � ��త దశ, �ర� ఉనన్ � ��త దశ గ���ం�
ఆల��ంచడం.

14 | ���

�� ��ట్ట �బ�� �ర్ణ య��న్ ద్ర��య్ల్బణం ఎల� ప్ర���తం �ేసత్ ుం��?

ఐదు సంవతస్�ాల ���తం, ఒక వ�� �ావ్ ఖ��దు ర�. 5/- ఇప�ప్డ� ����� ర�.10/-

ఖర్చవ�త�ం��. ధర ��ర�గ�దల అ���� అ��క ప��మ�ణం ల�� � మం� ��ణయ్త
ఫ�తం�ా �ాదు, ద్ర��య్ల్బణం �ారణం�ా ప���ా్థల ధరలను ప్ర���తం �ేసత్ ుం��.

����కరణ

గ�డ్ల �న్ంట�� ఒ�� బ�ట్ట ల� ఉంచడం ఎప�ప్డూ మం��� �ాదు. �ర� �
డబ�్బను

��ధ

ర�ాల

��ట్ట �బడ�లల� �����ే మ��య� ఒకట� ల���
��ండ�

��ట్ట �బడ�ల��

����కరణ

��ట్ల డబ�్బను ��ల�ప్�ే , ఇతర
����

సమత�లయ్ం �ేసు��వచు్చ. ����
అంట�ర�. �ర�

��డ�త�నన్ప�ప్డ�

త��గ్ంచ����� ఇ�� ఒక మ�రగ్ ం .

�� ట్ట �బడ�ల�

నష్ట భయ��న్

క�మబదధ్ ��న ��ట్ట �బ�� ప్రణ��క (�ిప్): ���్ణత వయ్వ��ల� ���్ణత ���త్�న్ మ�య్చువల్
ఫండ్ల� ��ట్ట �బ�� ��ట్ట న
� ప�ప్డ�, ���� �ిప్ అంట�ర�, ఇ�� ఇప�ప్డ� ట�్రం��ంగ్ భ�షయ్త్
��ట్ట �బ�� ప్రణ��క�ా మ�ర���ం��.
ఈ��్వట� �ంక్్డ �� �ంగ్స్ �ీ్కమ్స్ (ఇఎల్ఎస్ఎస్): ఇ� మ�య్చువల్ ఫండ్ ��ట్ట �బ�� పథ�ాల�,
ఇ� ఆ��యప� పనున్ను ఆ�� �ేయడంల� �క� స�యపడ��� (పనున్
�ె�్లంప���ర�ల� ���ద్ష్ట ��క�య్��ట�లల� ర�. 1.5 లకష్ల వరక� ��ట్ట �బ�� ��ట్ట����� మ�� య�
�ా�� పనున్ ప����ల ��� వ�ే్చ ఆ��యం నుం�� త��గ్ంప��ా ��్ల�మ్ �ేయ�����
అనుమ�సుత్ం��).
బం�ార�

ఇట�ఎఫ్:

��ల్్డ

ఇట�ఎఫ్,

ల���

ఎ�� స్�ంజ్

ట�్ర�ెడ్

ఫండ్,

వసుత్వ�ల

��క�య్��ట�స్ మ���్కట�్ల ��ట్ట �బ��

ఆ����త మ�య్చువల్ ఫండ్, ఇ�� బం�ారం వంట� ఆసుత్లల� ��ట్ట �బ�� ��డ�త�ం�� . ఈ

బ�ండ�్ల. ��క�య్��ట�లను ��క�య్��ట� మ���్కట�్ల �క���ాత్ర�

క��� అ�ే �ధం�ా వరత్ కం �ేయబడ���.

��క�య్��ట�లను �సత్ ృతం�ా ��ండ� ర�ాల��ా వ��గ్క��ంచవచు్చ: ఈ��్వట�ల� మ�� య�

ఎ��స్�ంజ్-ట�్ర�ెడ్ ఫండ్స్ వయ్��త్గత �ా్టక్స్ ల��ా ప��ే�త్ ా � మ��య � �ా్ట క్ ఎ��స్�ంజ్ ల�

�ా్రథ�క మ���్కట్: కం�� � ��ర��ా �దట��ా�� ��క�య్��టల
� ను జ��� �ేసత్ ుం�� ఉ��. ఐ�ిఓ

�ావ��న్ ��ల్్డ బ�ండ్ (ఎస్��):

��్వ�య మ���్కట్: �ా్టక్ ఎ��స్�ం�లల� ��క�య్��ట�ల �ాయ్�ారం ఉ��. �ఎస్ఇ, ఎన్ఎస్ఇ,

��కట�్ట��ట్ట� ���� ఇ� ప్ర��య్మ�న్య�ల�. ��ట్ట �బ��� �ర�ల� ఇష�య్ ధరను నగదు

(�ా్రరంభ ప�్ల క్ ఆఫర్)

ఇ� బం�ా�ా�న్ �ా�మ�ల�� ��లవబ�ే ప్రభ �త్వ �� క�య్��ట�ల�. ���క బం�ా�ా�న్

�దల�ౖన�.

ర�పంల� �ె�్లం��� మ�� య� బ�ండ్ల ను ��చూయ్��ట���ౖ నగదు�ా ����మ్ �ే�త్ ార�. ఈ

� క్ల �ంట్ ను �ెల�సు��ం�� (����ౖ�ి): ��క�య్��ట� మ���్కట్ ��ట్ట �బ����ర�లంద����

��� ����ౖ�ి (� క్ల �ంట్ �ెల�సు��ం��) అవస�ాలను సూ�ం�ం��. ఆన్ల�ౖన్ ����ౖ�ి (ఇ����ౖ�ి)

ను

సులభతరం

�ే��

�ాం���క

ఆ�ష్కరణల

�ాడ�ా�న్

���

అనుమ�ం�ం��. �ాం���క ప��జ్ఞ �నం �క్క ఉప�గం మధయ్వర�త్ల �ా�ాయ్లయ��న్

���కం�ా సంద��్శం���స్న అవసరం ల� క�ం�� ��ట్ట �బ����ర�లక� ����ౖ�ి � ప���త్
�ేయ����� �ల� క�ప్సుత్ం��.

బ�ండ్ను ��రత ప్రభ�త్వం తరప�న ��జ ర్్వ బ�య్ంక్ జ��� �ేసత్ ుం��.

��యల్ ఎ��్టట్ ఇ��్వ��్ట�ంట్ ట్రస్్ట (ఆర్ఇఐట�): ఆర్ఇఐట� ల� ��యల్ ఎ��్టట్ రంగంల�
ఆసుత్లను క��� ఉనన్ మ��య � �ాట� అ�వృ��ధ్�� ఆ��్థక స�యం �ే�� సంస్థ ల�. ఇ��

��ట్ట �బ����ర�లక� ��యల్ ఎ��్టట్ ��ట్ట �బడ�ల నుం�� �� ��ెండ్ సం�ా��ంచ����� -ఏ�ై��
ఆసుత్లను ��ను��ల� �ేయక�ం��, �ర్వ��ంచక�ం�� ల�� � ఆ��ధ్క స�యం �ేయ క�ం����
�ల�క�ప్సుత్ం��.

ఈ��్వట�

ప్రభ�త్వ పథ�ాలల� ��ట్ట �బడ�ల� ��ట్టం��

ఒక సంస్థ �క్క �ాట�లను ��ను��ల� �ే�ినప�ప్డ�, �ర� �ా్రథ�కం�ా ఆ సంస్థ ల�



ఈ��్వట� అ���� కం���ల� ఒక ��గం, �� �� �ా్టక్ ల��� �� ర్ అ� క��� �ిల��ాత్ర�. �ర�



��ంత ���ా�న్ క��� ఉంట�ర� మ�� య� కం��� ల���లను ఆ��జ్ం�నప�ప్డ� ల�భంల�



�ాట�ను ఆ�ంచవచు్చ. ప�్ల క్/���్టడ్ కం���ల ��సం, ఈ �� ర్ల � �ా్టక్ ఎ�� స్�ం�లల� వరత్ కం

�ేయబడ���, ఇ� �ా్టక్ల ��ను��ల� మ��య � అమ్మ�ాలను సులభతరం �ే�త్ ా�,

జ��య �� దుప� ధృవప��్ర ల� (ఎన్ఎస్�ి)
�� స్్ట ఆ�ీ స్ ���ంగ్స్/ఆర్�� అ��ంట్

ప�్ల క్ �ా్ర��ెంట్ ఫండ్స్ (�ి �ిఎఫ్)

���ాన్ ��ాస్ ప��్ర (����ి)



�ీ�యర్ �ిట�జన్ ���ంగ్స్ �ీ్కమ్ (ఎస్�ిఎస్ఎస్)



త��్వ�ా మ���్కట్ ��్ల స్ ను అం��సత్ ుం�� .ఈ��్వట�ల ల� ��ట్ట �బడ�ల� ��ట్టడ ం ప్రమ�దకరం



ఋణ ��క�య్��ట�ల�



మ��య� ఇతర ��ట్ట �బడ�ల కంట� ఖ�్చతం�ా ఎక�్కవ సమయం �ా�ా�.

�ి�ార�స్ �ేయబడ���.



ఈ��్వట�ల



కంట�

తక�్కవ

సంస్థ ఋణం �సు���ాల�

��స్్క

క���

ఉంట��.

�ర్ణ �ంచుక�నన్ప�ప్డ� ,

ఒక

సంస్థ

�����

ల�� �

��ండ�

ప్రభ �త్వ

ఎం�ి కల�

ఉ��న్�.�దట��� బ�య్ంక� నుం�� ��ౖ���స్ంగ్ �� ందడం, ��ండవ�� �ాయ్�ిటల్ మ���్కట్ల ల�
��ట్ట �బ����ర�లక� ఋణ�ల� ఇవ్వడం. ��� � ఋణ��న్ జ��� �ే యడం�ా సూ��ాత్ర�

మ�య్చువల్ ఫండ్స్

మ�య్చువల్ ఫండ్ ��ల� మం�� ��ట్ట �బ����ర�ల నుం�� డబ�్బను ��క��సత్ ుం�� మ�� య�

�ా్టక్స్, బ�ండ�్ల, స్వలప్�ా�క మ�-మ���్కట్ �ాధ��ల�, ఇతర ��క�య్��ట�ల� ల�� � ఆసుత్ల�

ల��� ఈ ��ట్ట �బడ�ల కల�కల� ��ట్ట �బ�� ��డ�త�ం�� .మ�య్చువల్ ఫండ్ క��� ఉనన్
సంయ�కత్ హ� �్డ ంగ్ల ను ��� �� ర్్ట�� �� అంట�ర�. ప్ర� య��ట్ ఫండ్ �క్క హ� �్డ ంగ్స్

�క్క ��ట్ట �బ����ర� �క్క ��మ��ా య�జమ���య్�న్ మ�� య� ఆ హ� �్డ ంగ్స్
సం�ా��ం�ే ఆ��య��న్ సూ�సుత్ం��.
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ఈ పథ�ాల వ��్డ ��ట�ను ఆ��్థక మం�్ర త్వ �ాఖ ఆ�దం�� �ై�మ��ిక బ� �ిస్ల�
�ె�యజ� �త్ ార�.

��క�య్��ట�ల� అంట� బ�ండ్, ��బ�ంచర్, �ా్ర�స�� ��ట్ �దల�ౖన � ఒక �ి్థర �తత్ ం,
��చూయ్��ట� �ే�� మ�� య� �ా��రణం�ా ఒక ���ద్ష్ట వ��్డ ��ట��� ఉంట��. ఇ� తరచు�ా

సుర�� త���న మ�� య� �ి్థర �ాబ�� ��సం చూసుత్నన్ �� ట్ట �బ����ర�లక� ఈ పథ�ాల�

�� స్్ట ఆ�ీ స్ పథ�ాల� ��ట్ట � బ�� ��ట్ట � న �తత్ ం��ౖ �ార్వ��మ ��� క��� ఉంట��,
అందువల్ల ఇ�� ��ల� సుర�� త���న���ా ప��గణ�ం చబడ�త�ం�� ..
మ��ంత

సమ���రం

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-office-

��సం,

saving-schemes.aspx �ంక్ చూడం�� .

సుకనయ్ సమృ��ధ్ �జన (ఎస్ఎస్��ౖ )

ఎస్ఎస్��ౖ అ���� ఆడ�ిల్లల ప్ర�జనం ��సం ప్రభ �త్వ మదద్ త�గల �� దుప�

పథకం. ఇ�� 10 సంవతస్�ాల కంట� తక�్కవ వయసుస్ ఉనన్ ఆడ�ిల్లల త�్ల దండ�్రల�ే

�ెరవబడ�త�ం��. త�్ల దండ�్రల� బ��కల ��సం అల�ంట� ��ండ� ఖ���లను �ె రవగలర�
(�ార� మ�డవ/��లగ్ వ ఖ��� �దల�ౖన � �ె రవల�ర�, �ా�� �� ఇదద్ ర� బ��కల�

ఉంట�). ఈ ఖ���ల �ాలవయ్వ��, 21 సంవతస్�ాల� ల��� ఆడ�ిల్ల 18 సంవతస్�ాల
త�ా్వత ��ాహం �ేస ుక��� వరక� ఉంట�ం��

మ�డూయ్ల్ 6

పద� �రమణ మ��య� ��నష్న్

ఏ ఆనుయ్ట� పథకంల���ౖ�� ��ట్ట �బ�� ��డ��ర�. ఎన్�ిఎస్ల� � ��ట్ట �బడ�ల�, ఒక

���ద్ష్ట ప���� వరక�, ఆ��యప� పనున్ �న��ంప� ఇవ్వబడ���.

ప���త్ మ�� య� ఉ��ప్దక ప� ��తం తర��ాత, �ర� ఆ��గయ్కర���న, చుర����న మ��య�
సుర��త���న పద� �రమణ ��సం ఎదుర�చూసుత్��న్ర�. �ర� �ా్రరంభంల� పద� �రమణ
�ే�ి�� ల�� � � �ీ�యర్ సంవతస్�ాల�్ల బ��ా ప��ే�ి��, � తర��ా� ��తంల� �ర�

ఆ��్థకం�ా సుర��తం�ా ఉంట�ర� �ెల�సు���ా�. � పద� �రమణ సమయంల� �క�

త��నంత డబ�్బ ఉం��? �ర� ��ల� మం�� ��ర�య�ల మ������ా ఉంట�, � �నన్
మ��య� మధయ్ వయసుస్ల �ాలమం�� క��� � సమయం మ��య� ఆ��క
ధ్ వయ్వస్థ ��ౖ అ��క
��మ�ండ్ల �� �ం�� ఉ��న్�: అ�, �ిల్లలను ��ంచడం, ఇంట�� ��నడం మ��య�

�ర్వ��ంచడం, ఉతస్�ాలను ఆ�ా్వ��ంచడం.�ర� పద� �రమణ గ���ం� ఆల��ంచడం
��ల� ���ా ఉండవచు్చ ల��� తర��ాత డబ�్బను ఇప�ప్�ే పక్కన ��ట్టడం �క� కష్ట ం�ా
ఉండవచు్చ.

పద� �రమణ ప్రణ��క ��సం గ�ర�త్ంచు��వల�ిన అం�ాల�

ఎన్�ిఎస్ ��ధ ఆ�ిత్ తరగత�ల కల�కను అం��సత్ ుం��, అంట� ఈ��్వట�, �ా��ప్��ట్ �ెట్,

ప్రభ�త్వ �� క�య్��ట�ల� మ��య� ప్ర� �య్మ�న్య ��ట్ట �బ�� తరగ��ా ఉ��న్�.అందువలన,
��ట్ట �బ����ర�ల� తమ ��ట్ట �బడ�లను ��ౖ �ధయ్పరచ����� స�యపడ�త�ం��.ఇం�ా,
��ట్ట �బడ�ల� మ�� య� ఆ�ిత్ ��ట��ంప�ల��ౖ ప���త ప��జ్ఞ �నం మ��య� అవ�ాహన

ఉనన్ చం����ర�ల�, మ�డ� ��త చక� �ధులల� �ే���ౖ� � (�ాంప్ర���క, �త���న
మ��య� దూక�డ�) ఎంచు��వచు్చ, ఇ�� ఆసుత్లను మ�ందు�ా �ర్వ�ం�న పదధ్ �ల�
చం����ర�ల వయసుస్ ఆ��రం�ా, ఆ�ిత్ తరగత�ల మధయ్ పం�ిణ� �ేయడం ��్వ�ా
ఆట���ట�క్ �ైవ�� స్�ి��షన్ ��సం అం��సత్ ుం��.

��ం�� 3 షరత�ల��ౖ ఎన్��ౖఎస్ నుం�� �ష���ంచ����� అనుమ� ఉం��:

i)

ii)

iii)
ద్ర��య్ల్బణం అంట� ���గ వసుత్వ�ల� మ��య� ��వల ��ర�గ�త�నన్ వయ్యం.ఇ�� �

పద� �రమణ అవస�ాలను ��ండ� ���ల��ా ప్ర���తం �ేసత్ ుం��. �దట �ర� ��ను��ల�

ఎన్�ిఎస్ చం����ర�ల పరయ్��కష్ణ తర��ాత
అ�ాల �ష��మణ
ఎన్�ిఎస్ చం����ర��� మరణం తర��ాత.
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అటల్ ��నష్న్ �జన (ఎ�ి��ౖ)

�ే�� వసుత్వ�ల ధర ��ర�గ�త�ం�� అంట� �ర� ఎక�్కవ �ె�్లం���స్న మం� ���త్�న్

��నడం. ��ండవ��, డూయ్��ట � ద్ర��య్ల్బణం � పద� �రమణ �� దుప�ల� క��� �ల�వను

��ల�ప్���. ఎక�్కవ �ాలం ��ం�ే ప్ర మ�దం (ఆయ��ాద్యం ��ర�గ�త�ం��) ప�� గణనల���

�సు��వల�ిన అవసరం ఉం��. 60 వదద్ ఆయ��ాద్ యం ��ర�గ���ం�� మ�� య� అందువల్ల

పద� �రమణ ��తం త�ా్వత శ�దధ్ వ��ంచ����� మ�� య� అ�ే �వన ప్రమ�ణ��న్

��న�ా��ంచ����� అ��క ��ట��ంప� అవసరం. �ర� � పద� �రమణ ���� ఏ�ాప్ట�
�ేసుక�ంట�నన్ప�ప్డ� �ట�న్ట�� ప��గణనల��� �సు���ా�.

జ��య ��నష్న్ వయ్వస్థ

ఎన్�ిఎస్ అ���� ��రత ప్రభ �త్వం ప్ర��శ��ట్ట న
� �ర్వ�ం�న సహ�ార �రమణ పథకం

మ��య� ప్రజలక� �ా��రణ ఆ��య వనర�ల� ల�నప�ప్డ� వృ��ధ్పయ్ంల� ఆ��్థక భద్రత
మ��య� �ి్థర��్వ�న్ అం��ంచ����� �ిఎఫ్ ఆర్��ఎ �యం�్రసత్ ుం��.ఈ పథకం స్వచ్ఛందం�ా

మ��య� 18 నుం�� 65 సంవతస్�ాల మధయ్ ఉనన్ �ేశ ��ర�లంద���� అందుబ�ట�ల�
ఉంట�ం��. ఎన్�ిఎస్ చం�� ��్వ�ా �ర� � ప� ��తంల� క�మపదధ్ �ల� ఆ��
�ేసు��వచు్చ మ��య � ��ట్ట �బ�� ��ట్ట గలర�.ఈ పథ�ా�న్ చం�� �ేయ����� సంవతస్�ా���

క�సం 500 ర��ాయల ��ట్ట �బ�� అవసరం.�ర� పద� �రమణ �ే�ినప�ప్డ�,
�ా��రణం�ా 60 ఏళ్ళ త�ా్వత, �ర� � డబ�్బల� ��ంత ���ా�న్ ఒ�� �తత్ ం�ా
�� ందు��ర� మ��య � ����న� ��ల�ా�� �ా్ర�ప�� కన ��నష్న్ అం��ంచ����� �క� న�్చన

16 | ���

అసంఘట�త మ�� య� �ా��క ��దల వృ��ధ్పయ్ ఆ��య భద్రత గ���ం� ��రత ప్రభ�త్వం

ఆం�ో ళన �ెందు��ం�� మ��య� �ా�� పద� �రమణ ��సం �ా��� �� ్ర తస్��ం చడం
మ��య� �ల�క�ప్ంచడం��ౖ దృ�ి్ట �ా��ం�ం��.18 నుం� 40 సంవతస్�ాల మధయ్ వయసుస్
గల ��రత�ేశంల�� ఏ ��ర��ై� � 60 సంవతస్�ాల వయసుస్ త�ా్వత ��లక� 1000 నుం��

5000 ర��ాయల �� క�స ��నష్న్ �� ందట���� ఎ�ి��ౖ ల� �ేరవచు్చ.ఎ�ి��ౖ ల�

�ేర����� �ర� ఒక �� �ంగ్స్ బ�య్ంక్ అ��ంట్ క��� ఉం���. ఈ పథకం ��్వ�ా ర�. 1000
లను ��నష్న్ �ా �� ంద����� �క� 18 సంవతస్�ాల వయసుస్ నుం�� � వంత� �� మ�్మను

అ� క�ష్ట ం�ా ర�. 42 �ా ��ట్టవచు్చ, ఈ పథకంల� �నన్ వయసుస్ల��� �ే రడం

�ిఎం-ఎస్��ౖఎమ్ అ���� 50:50 �ా్ర�ప��కన ఒక స�యక ��నష్న్ పథకం, ఇక్కడ

ఎల్ల ప�ప్డూ ల�భ��యక��.

ల�ధ్ ��ర�డ� సూ�ం�న వయసుస్-���ద్ష్ట �ాట�ను �ె�్ల�త్ ,� ��ంద్ర ప్రభ�త్వం �����

�ర� ఎ�ి��ౖ ల� �ే��నప�ప్డ�, వృ��ధ్పయ్ం వ�్చనప�ప్డ�, �ర� ఈ పథకం 60 సంవతస్�ాల

సమ�న���న �ాట�ను �ె�్లసత్ ుం�� .ఉ��హరణక�, ఒక వయ్��త్ 29 సంవతస్�ాల వయసుల�

�ిదధ్ం�ా ఉ��న్ర� ��ాధ్��ంచుక�ంట���న్ర�. చం����ర���� అత�/ఆ�� ��త�ాలం

60 సంవతస్�ాల వయసుస్ వ�ే ్చ వరక� �ె�్లం���, ����� సమ�న���న అంట� ర�. 100/-

వయసుస్ను �ా��ంచట���� ట�్రప�ల్ ప్ర�జ��లను అం��సత్ ునన్ందున �ర� ��� ��సం

పథకంల� న�దు �ేసుక�ంట�, అత� తనవంత� �ాట� ��ల��ల� ర� 100/- �ా తనక�

��సం ��ల�ా�� ��నష్న్ అందుబ�ట�ల� ఉంట�ం�� మ�� య� చం����ర��� మరణం తర��ాత,

లను ��ంద్ర ప్రభ�త్వం �ె�్లసత్ ుం��.

చం����ర�ల ��త ��గ�ా్వ��� అ�ే �తత్ ంల� ��నష్న్ ఇవ్వబడ�త�ం�� మ�� య�
చం����ర�డ� మ��య � ��త ��గ�ా్వ� ఇదద్ ర� మరణ�ం�న తర��ాత, చం����ర���

60 ఏళ్ళ వయసుల�, జమ అ�న ��నష్న్ �ారప్స్, చం����ర��� ������ �����
ఇవ్వబడ�త�ం��.చం����ర�ల

అ�ాల

మరణం

(60

ఏళ్ళక�

మ�ం�ే

మరణం),

చం����ర��� ��త ��గ�ా్వ� చం����ర��� �క్క ఎ�ి��ౖ ఖ���క� సహ�ా�ా�న్
��న�ా��ంచవచు్చ ల�� � ఎ�ి��ౖ ఖ���ల� ��ర�క��� �న �ధులను �త్ ��్ర �ేసు��వచు్చ
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��ధ ట���గ్ట్ గ�
� ప�ల ��సం ��నష్న్ పథ�ాల�

అసంఘట�త �ా��్మక�ల�, ��ట�ౖల ర్స్ మ�� య� �ాయ్�ార�ల� (స్వయం ఉ�ా�� �ా��్మక�ల�)
మ��య� ల�య్ండ్ హ� �్డ ం గ్ �నన్ మ�� య� ఉ�ాంత ���త�ల వంట� ��ధ లకష్య్ సమ��ల
��సం ��రత ప్రభ�త్వం ��నష్న్ పథ�ాలను �ా్రరం�ం�ం��.

i) ప్ర��న్ మం�్ర శ�మ్ ��� మ�న్-ధన్ (�ిఎం-ఎస్��ౖఎమ్) �జన.

ii) �ిఎంఎల్�ఎం��ౖ(ప్ర��న్ మం�్ర లఘ� �ాయ్�ా�� మ�న్-ధన్, �జన )

ఇ��, �ల్ల ర మ�� య� �ాయ్�ార�లక� (స్వయం ఉ�ా�� �ా�� ్మక�ల�) వృ��ధ్పయ్ రకష్ణను
��ాధ్��ంచ����� గల ఒక ��నష్న్ పథకం

అందర� దు�ాణ��ర�ల� మ��య � స్వయం ఉ�ా�� వయ్క�త్ల�, అల��� ర�. 1.5 ��ట్ల కంట�
తక�్కవ �ఎస్ట� ట��న్వర్ ఉనన్ మ��య� 18-40 సంవతస్�ాల మధయ్ వయసుస్ గల ��ట�ౖల్

�ాయ్�ార�ల� ఈ పథ�ా��� న�దు �ేసు��వచు్చ. ఈ పథకం ��ంద, 50% ��ల �ా��
సహ�ారం

ల�ధ్ ��ర�డ� �ె�్లం��� మ��య� సమ�న �ాట�ను ��ంద్ర ప్రభ�త్వం

�ె�్లసత్ ుం��.చం����ర�ల�, 60 ఏళ�్ల �ం��న తర��ాత, ��ల �ా�� క�స భ���ా ��నష్న్ ర�.
3,000/ క� అర�్హల�

iii) ప్ర��న్ మం�్ర ���ాన్ మ�న్ ధన్ �జన (�ిఎం��ఎం����ౖ)

�ేశంల� �� ల�ల� క���ఉనన్ �నన్, ఉ�ాంత ���త�లంద���� (ఎస్ఎంఎఫ్) వృ��ధ్పయ్ రకష్ణ
ఉం�ేల� ��నష్న్ పథకం. ఇ��, 60 ఏళ�్ల �ం��న త�ా్వత �ేశంల�� �నన్, ఉ�ాంత ���త�లక�
(ఎస్ఎంఎఫ్) క�స �� 3000 ర��ాయల �ింఛను అం��ం��ల� ఈ పథకం లకష్య్ం
క��� ఉం��.

ఇతర ��నష్న్ ప్రణ��కల�
��రత�ేశంల�, ప్రభ �త్వం �� ్ర తస్�� ం�న ��నష్న్ పథ�ాల�� �ాట�, ���న్ ప్రభ�త్వ రంగ
అసంఘట�త �ా��్మక�లక� వృ��ధ్పయ్ రకష్ణను ��ాధ్��ంచ����� ఇ�� స్వచ్ఛంద మ�� య�
స�యక ��నష్న్ పథకం.

మ��య� ����
ౖ �ట� రంగ సంస్థ ల� అం��ం�ే ��నష్న్ ప్రణ��కల� క��� ఉ��న్�. ఈ ��నష్న్
ప్రణ��కల� పద� �రమణ ప్రణ��క�� �ాట�, ��ట్ట �బ�� అవ�ా�ాల� మ��య � ఇతర

అసంఘట�త �ా��్మ క�ల� ఎక�్కవ�ా గృహ��ా్మణ �ా��్మక�ల�, ��� �ాయ్�ార�ల�, మ��య్హన్

అదనప�

ఏర�క��� �ా��్మక�ల�, గృహ �ా��్మక�ల�, ��క��ార�, ��� � ల����ార�, �� లంల� � �ా��్మక�ల�,

i)

��జన �ా��్మ క�ల�, ��డ్ ల�డర�్ల , ఇట�క బట�్ట �ా��్మ క�ల�, �ెప�ప్ల�క�ట�్ట�ార�, �ెతత్

వృత�
త్ ల�ా�� ��ల�ా�� ఆ��యం ��ల క� ర�. 15,000/ ల��� అంతకంట� తక�్కవ
ఉనన్�ార� మ��య � 18-40 సంవతస్�ాల ప్ర�� శ వయసుస్ ఉనన్ �ార�.
�ిఎం-ఎస్��ౖఎమ్ చం����ర�లక� ప్ర �జ��ల�:

(i) క�స భ���ా ��నష్న్: �ిఎం-ఎస్��ౖఎమ్ ���ంద ఉనన్ ప్ర� చం����ర�డ�, 60 సంవతస్�ాల

వయసుస్ వ�్చన తర��ాత ��ల క� క�స �� ��నష్న్ ర�. 3000/- అందు���ా�.

(ii) క�ట�ంబ ��నష్న్: ��నష్న్ ర�ీద ు సమయంల�, చం����ర�డ� మరణ��త్ � , ల�ధ్ ��ర��� ��త

��గ�ా్వ��� ల�ధ్ ��ర�డ� అందుక�నన్ �ింఛనుల� 50% క�ట�ంబ �ింఛను�ా �� ందట����
అర్హత ఉంట�ం��. క�ట�ంబ ��నష్న్ ��త ��గ�ా్వ��� మ�త్ర�� వ��త్సత్ ుం��.

(iii) �ష��మణ మ��య � �త్ ��్రయల్: ఒక ల�ధ్ ��ర�డ� క�మ�ా���ా తన వంత� �ాట�ను

�ె�్లం�, ఏ�ై�� �ారణం వల్ల మరణ�ం�నట్ల ��ే (60 ఏళ్ళక� మ�ందు), అత�/ఆ��

��త ��గ�ా్వ��� �ే ర����� మ��య � ��న�ా��ంచ����� అర్హత ఉంట�ం��, తర��ాత
��గ�య్లర్ కంట�్రబ�య్షన్ �ె�్లంచడం ��్వ�ా ల��� �ష��మణ �బంధనల ప్ర�ారం �ీ్కమ్ నుం��
�ష���ంచ����� మ��య � �త్ ��్రయల్ క� అర్హత ఉంట�ం��.
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అం���త్ ా �. ఈ

��నష్న్

పథ�ాలల�

���న్

ఈ

���ంద

�ెల�పబ��్డ�:

�� ంత ఖ��� �ా��్మక�ల�, వయ్వ�ాయ �ా��్మ క�ల�, ��ా్మణ �ా��్మక�ల�, ��� �ా��్మక�ల�,
�ే��త �ా��్మక�ల�, ��ల� �ా��్మక�ల�, దృశయ్-శ�వణ �ా��్మక�ల� మ��య � ఇల�ంట� ఇతర

ప్ర�జ��లను

య��ప్ (య��ట్ �ంక్్డ ఇనూస్��న్ స్ �ా్లన్) వంట� ��త �మ� కవర్�� ��నష్న్
ప్రణ��కల� ��త �మ� మ��య� ��నష్న్ స��్మ ళనం.

ii)

��నష్న్ ఫండ్ ఓ�� �ం� ట�డ్ ���
� ్రడ్ మ�య్చువల్ ఫండ్స్

iii) తకష్ణ ఆనుయ్ట� ప్రణ ��కల� ఆ ���త్�న్ య�నుయ్ట� ఫండ్క� జమ �ే�ిన ��ంట��
��త�ాలం ��్వ�ా ����్కనన్ ���త్�న్ య�నుయ్ట� �ె�్లంప�ను అం���త్ ా�

మ�డూయ్ల్ 7

���గ��ర� సంరకష్ణ మ��య�

సమసయ్ల ప��ష్కరం

ఆ��్థక �సం ల��� �ా్కమ్ అ���� ��ట� ప్రపంచంల� ��ర�గ�త�నన్ అ�పదద్ సమసయ్. ప్ర�

సంవతస్రం చట్ట �ర�దధ్ ��న పథ�ాలల� ��ట్ట �బడ�ల� ��ట్టడం ��్వ�ా ప్రజల� తమ డబ�్బను
�� ��ట�్ట��వడం గ���ం� ��తత్ కథ��లను �ంట���న్మ�. �ా� ఇ�� ఇతర�ల� ఈ పథ�ాలక�

బల�ౖ�� క�ం�� ఆపల�దు. ఎందుకంట� ��రసు్థల� ��ల� సృజ��త్మకం�ా ఉంట�ర� మ��య�

�ార� ��తత్ బ���త�లను కను��న����� �ా�� వ�య్�లను మ�ర�్చక�ంట�ర�. ఈ న�ా్టల
గ���ం� �ెల�సు��వడం ��్వ�ా �ర� � డబ�్బను సుర��త ం�ా ఉంచవచు్చ. �క� ఎవ�����

బ���త�ల� �ెల��ా?

�సం ల��� �ా్కమ్ నుం�� �మ్మ�న్ �ర� ర��ంచుక��� �దట� దశల� అ�� ఏ�ట�
�ెల�సు��వడం మ��య� ��ధ ర�ాల �సం ల��� �ా్కమ్ లను ఎల� గ���త్ం��� ఉంట��.

�సం ల��� �ా్కమ్ ర�ాల�
�స�ాళ�్ళ

మ��య� �ా్కమ్స్ట ర్ల� ప్రజలను

��ధ

పదధ్ త�ల

��్వ�ా

లకష్య్ం�ా

�ేసుక�ంట�ర�: ఇ���ల్ ��్వ�ా మ�� య� ట���� న్ ��్వ�ా, బ���త�ల� ��ట్ట �బడ�ల�
��డ�త�నన్ప�ప్డ� ల��� వయ్��త్గత సమ����ా�న్ �ొ ం���ంచడం ��్వ�ా.
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�� ం� పథకం, ఇ�� ఎల� ప� �ేసత్ ుం��?

�ి�ాయ్దుల ప���ా్కరం - బ�య్ం��ంగ్, ��ట్ట �బ��, �మ� మ��య� ��నష్న్

బ�య్ం��ంగ్ - ఆర్�ఐ

�ిఎంఎస్: �ి�ాయ్దుల �ర్వహణ వయ్వస్థ
��ట్ట �బడ�ల� - ���

�� ్కర�్ల : ��� �ి�ాయ్దుల� ���ె్రస్ �ిస్టమ్
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�మ� – ఐఆర్��ఎఐ

ఐ�ఎంఎస్: ఇంట���ట�డ్ ���
� �న్స్ ����జ్��ంట్ �ిస్టమ్

�న�న్

�ిఎఫ్ఆర్��ఎ �����న్స్ ���జ్
� ��ంట్
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PFRDA Grievance Management System
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ఎన్�ిఎఫ్ఇ - ��ౖ���ష్ యల్ ఎడ�య్��షన్ �ా్ల��ష్ప్ ��్ర �ా�మ్స్
మ� ఆ��్థ క �దయ్ �క్క �ారయ్క�మ�ల�, జ���� �క్క ��ధ వయసులను దృ�ి్టల � ఉంచుక��, సమ�జంల�� అ�న్ ����ాలను కవర్ �ే�త్ ా�.
�ాఠ�ాల ఉ�ా��య్య�ల� మ�� య� ���య్ర�్థల ��సం, �ాఠ�ాల �ా్థ�ల� – ఎఫ్ఇట��ి మ��య� ఎంఎస్ఎస్�ి

య�వత ��సం, క���ాల �ా్థ�ల�- �ాయ్క్్ట

మన సమ�జంల�� ��దద్లక�, మ�ఖయ్ం�ా �ా��ణ �ా్రం��ల�్ల – ఎఫ్ఇ�ిఎ
��ౖ���ష్ యల్ ఎడ�య్��షన్ ట�ౖ�ంగ్
�
�� ్ర �ా� మ్ (ఎఫ్ఇట��ి )

ఎఫ్ఇట��ి అ���� �ేశంల� ఆ��్థక అకష్�ాసయ్తను �� ర�గ�ప���ేందుక� ప్రజల� మ�� య� సంస్థ లక� ��ాప్��క���న వయ్��త్ గత ఆ��్థక �దయ్ను అం��ంచ����� ఎన్�ిఎఫ్ఇ �క్క ఉపక�మం.��రత�ేశం

అంతట� 6 నుం�� 10 తరగత�ల ���య్ర�్థలక� బ� ��ం�ే �ాఠ�ాల-ఉ�ా��య్య�ల ��సం ఎన్�ిఎఫ్ఇ, ఎఫ్ఇట��ి � �ర్వ���త్ � ం��.�కష్ణ ప�రత్ �న తర��ాత, ఈ ఉ�ా��య్య�ల� “మ� �ా్మర్్ట
ట�చర్స్” �ా ధృ�క��ంచబడ��ర� మ��య � �ాఠ�ాలల�్ల ఆ��్థక �దయ్ను సులభతరం �ే�త్ ార� మ�� య� �ా్రథ�క ఆ��్థ క ��ౖప�ణ�య్లను �� ందట���� ���య్ర�్థలను �� ్ర తస్���త్ ా ర�.

మ� ��బ్��ౖట్ల� (https://www.ncfe.org.in/program/fetp) �����్టష
� న్ �ంక్ ��్వ�ా �ాఠ�ాల ఉ�ా��య్య�లక� ఎఫ్ఇట��ి � న�దు �ే య����� మ��య � సులభతరం �ే య�����
ఎన్�ిఎఫ్ఇ �ాఠ�ాలలను �� ్ర తస్��సత్ ుం��.

మ� �ా్మర్్ట సూ్కల్ �� ్ర �ా� మ్ (ఎంఎస్ఎస్�ి )

ఆ��్థక అకష్�ాసయ్తను ��ర�గ�ప���ేందుక� �ాఠ�ాలల�్ల ��ాప్�� క���న ఆ��్థ క �దయ్ను అం��ంచ����� ఎంఎస్ఎస్�ి ఎన్�ిఎఫ్ఇ �క్క ��రవ, ఇ�� ప్ర� ���య్��్థ �క్క సమగ� అ�వృ��ధ్��

మ�ఖయ్���న ��త ��ౖప�ణయ్ం. VI నుం�� X తరగత�ల ���య్ర�్థల ��సం, �ా�� ప్రసత్ ుత �ా�ాయ్ం�ాల�్ల ��గం�ా, ఆ��్థక అకష్�ాసయ్తను స్వచ్ఛందం�ా ప్ర��శ��ట్ట �ల� ఎన్�ిఎ ఫ్ఇ, �ాఠ�ాలలను
ఆ�్వ�సుత్ం��.

ఈ �ారయ్క�మ��న్ అమల� �ేసత్ ునన్ �ాఠ�ాలల� “మ� �ా్మర్్ట సూ్కల్స్” �ా ధృ�క�� ంచబడ��� మ�� య� �జయవంతం�ా ప�రత్ �న త�ా్వత �ీ ల్్డ/ట�్ర�ీ మ�� య� ఇ-బ�య్డ్జ్ �� ���ార్్డ
�ేయబడ���.

మ� ��బ్��ౖట్ల� ఎంఎస్ఎస్�ి �� ్ర �ా�మ్ ��సం న�దు �ేసు���ాల� ఎన్�ిఎఫ్ఇ �ాఠ�ాలలను �� ్ర తస్��సత్ ుం�� :(https://www.ncfe.org.in/program/mssp)
��ౖ���ష్ యల్ అ����న్స్ అండ్ కనూస్�మర్ ట��ంగ్
ౖ�
(�ాక్్ట )

�ాక్్ట అ���� య�వ �ా�డ�య్��ట్ల � మ��య� �� స్్ట �ా�డ�య్��ట్లక� ఆ��్థక �దయ్ను అం��ం చ����� ఎన్�ిఎఫ్ఇ �ా్ర రం�ం�న �ారయ్క�మం, �ా�� �� �� ర��ా సంబం��ం�న అం�ాల��ౖ, ఇ�� �ా�� ఆ��్థక

���యసుస్ను �ానుక�లం�ా ప్ర���తం �ేసత్ ుం��. ఈ �� ్ర �ా�ం, ఆ��్థక ���గ��ర�ల��ా �ా�� హక�్కల� మ�� య� బ�ధయ్తల గ���ం� �ెల�సు��వడం, ఆ��్థక ల��య్లను ఎల� ���ద్�ంచు���ా�
మ��య� �ా���� అవసర���నప�ప్డ� స�యం ��సం ఎక్క���� ����్ళ� అ���ాట� పట్ల య�వతక� అవ�ాహన క�ప్సుత్ం��.

మ� ��బ్��ౖట్ [https://www.ncfe.org.in/program/fact] ల� �����్టష
� న్ �ంక్ ��్వ�ా �ా�డ�య్��ట్ మ�� య� �� స్్ట -�ా�డ�య్��ట్ �ాల��లను �ా�� ���య్ర�్థల ��సం �ాక్్ట న�దు
�ేసు��వట���� మ�� య� సులభతరం �ే య����� ఎన్�ిఎఫ్ఇ �� ్ర తస్��సత్ ుం��.
��దద్లక� ��ౖ���ష్ యల్ ఎడ�య్��షన్ �� ్ర �ా�ం (ఎఫ్ఇ�ిఎ)

��ౖ���ష్ యల్ ఎడ�య్��షన్ �� ్ర �ా�మ్ ఫర్ అడల్్ట � (ఎఫ్ఇ�ిఎ) అ���� ��రత�ే శ వ�జన జ����ల� ఆ��్థ క అవ�ాహనను �ాయ్�ిత్ �ేయ����� ఎన్�ిఎఫ్ఇ ర��� ం��ం�న మ�� య� అమల��ే�ిన

ఆ��్థక అకష్�ాసయ్త �ారయ్క�మం. ఈ �ారయ్క�మం ��సం ��ధ గ���త్ంచబ��న లకష్య్ సమ��ల� ��ం��్ర క��ంచబడ���. ఈ �� ్ర �ా�మ్ వర్్క�ాప్ అ����, �ాల�గ్���ార� తమ �� ంత ��ౖ��న్స్ ను స���న

���ల� �ర్వ��ంచ����� �ిదధ్ం �ేసత్ ుం��. అల���, వర్్క�ాప్ల� బ�య్ం��ంగ్, ��ట్ట �బ�� , �మ�, పద��రమణ ప్రణ ��కలక� సంబం��ం�న ఆ��్థ క ఉతప్త�
త్ ల� మ�� య� ��వ లక� సంబం��ం�న
�ా్రథ�క ప��జ్ఞ �నం ల�సుత్ం��.

ఎఫ్ఇ�ిఎ గ���ం� మ��ంత సమ���రం ��సం, �ంక్ చూడం��: [https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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