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అరి్ధక ఄక్షరాశ్యత పై స్వమం స్హామక స్ంఘాలకు 
శిక్షణ కయదీపిక 

ఈపోదా్ఘతము:- అర్ధిక స్ంపూయణత లక్షయసాధనలో, అర్ధిక వ్యవ్హారాల గుర్ధంచి తెలుసుకొనుట 
ముఖ్యము భర్ధయు స్వమం స్హామక స్ంఘాలకు ఆది చాల ఄవ్స్యం. ఆది కేవ్లం బ్యంకు ధకాలు 
గుర్ధంచి స్ంబందిత స్మాచాయం ఆచ్చుటయేగాక భన స్ంఘాలలోని భహిళలకు అర్ధిక విషయాలు 
ఄవ్గాహన చేసుకొని వ్యక్తిగతంగా స్ర్ధఄయిన నియణమం తీసుకొనే అలోచనస్యళిలో మార్పు తెచ్చుటకు 
ఈకర్ధంచ్చను. పేద, నిర్పపేద భహిళలకు వివిధ అర్ధిక సౌకరాయలగుర్ధంచి, వాటి బ్గోగుల గుర్ధంచి 
బ్గా తెలిసినప్పుడు వార్ధక్త ఎలంటి అర్ధిక సౌలబయం బ్గుండునో వారే ఎనుుకోగలర్ప. ఇ విదమైన 
ఄవ్గాహనా సామానయ పేదనిర్పపేద భహిళలలో పెర్ధగినప్పుడు, అర్ధిక సౌలబయల నాణయత స్మాజానిక్త 
ఄంతటిక్త ఈకర్ధంచ్చను. 

ఈదే్దశాలు:- 
1. పేదనిర్పపేద భహిళలకు అర్ధిక ఄక్షరాస్యత ప్రముఖ్యయనిు తెలిమచేమడం. 
2. స్వమం స్హామక స్ంఘాల భహిళలు టిషటమైన అర్ధికప్రణాళిక పెంపందించ్చటకు. 
3. స్వమంస్హామకస్ంఘాల భహిళలు ప్రసుిత భర్ధయు బవిషయత్ ఄవ్స్రాలు తెలుసుకొనుట. 
4. స్వమంస్హామకస్ంఘాల భహిళలకు అర్ధికయమైన సేవ్లను ర్ధపూయణంగా 

తెలిమయచ్చటకు. 
I. స్లమ్ స్మాఖ్య పెట్టటఫడి ఄవ్కాశాల విశ్లలషణ  ప్రతిని బ్యంక్ మేనేజర్ కు కటి, 

 స్లమ్ స్మాఖ్యకు కటి ఆవావలి. 
1.1 కుట్టంఫ పెట్టటఫడి ప్రణాళిక:- ప్రతిపేద, నిర్పపేద భహిళ 

తనద్ఘర్ధద్ర్యయనిు ద్ఘటి పేదర్ధకానిు పోగొట్టటకోవాలను క స్ర్ధఄయిన 
ప్రణాళిక ఄవ్స్యం. స్భ్యయరాలు తాను అద్ఘమ ఄభివ్ృదిే కాయయక్రమాలు 
చేటటదలచిన ఄదికేవ్లం సుక్షమఋణ ప్రణాళిక ద్ఘవరా నే సాధయభగును. 
ముందసుిగా ప్రతిస్భ్యయరాలు వ్యక్తిగత కుట్టంఫ పెట్టటఫడి ప్రణాళిక 

తయార్పచేసికొనవ్లెను. ఇ ప్రణాళిక చేయు స్ందయభంగా స్భ్యయరాలు స్లం పెట్టటఫడి ఄవ్కాశాల 
విశ్లలషణ అద్ఘయంగా వ్చిున పెట్టటఫడి ఄవ్కాశాలను దృష్టటలో ఈంచ్చకొనవ్లెను. స్భ్యయరాలు 
తభకుట్టంఫ స్భ్యయలతో స్వివ్యంగా ఄనిు విషయాలపైన చర్ధుంచి చేటటదలచిన కాయయక్రభం 
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ఏవిధంగా భనగలదో ఄని విశ్లలష్టంచ్చకొని తయార్ప చేసికొనవ్లెను. చకకటి కుట్టంఫ పెట్టటఫడి 
ప్రణాళిక ప్రతిస్భ్యయరాలిక్త స్రైన మాయగదర్ధిగా ఈంటూ తన పేదర్ధకానిు తొలగించ్చకోవ్డానిక్త 
స్హామకార్ధగా వండును. 

1.2 సూక్షమ ఋణ ప్రణాళిక:-  పేద, నిర్పపేదలలో కర్ధక్త కర్ప స్హామం చేసుకోవాలి 
ఄను తన భర్ధయు తాత్రమం ఈండును. వీయంతా స్ంఘటితభవ్వడం ద్ఘవరా వార్ధలోని శ్కుిలనిు 
సాభజిక భర్ధయు అర్ధిక ఄభివ్ృదిేక్త పాట్టడుతాయి. స్వమం స్హామక స్ంఘం ఄంతయగత వ్నర్పల 
ద్ఘవరా మాత్రమే అద్ఘమ ఄభివ్ృదిే కాయయక్రమాలను చేటటడం వీలుకాదు. ఆతయ స్ంస్థలు, బ్యంకుల 
ద్ఘవరా వ్నఋణములు స్భకూర్పుకొనుటకు, భదయదళారీలు, వ్డ్డీ వాయపార్పల నుండి విముక్తి 
చందుటకు, వార్ధ కుట్టంబ అద్ఘమ వ్నర్పలను పెంచ్చకొనుటకు, స్ంఘసుసిథయతకు వార్ధవ్ృతిి 
నైప్పణాయలను, ఄనుబవాలను, ఄవ్కాశాలను దృష్టటలో ఈంచ్చకొని అద్ఘమ ఄబివ్ృదిే కాయయక్రమానిు 
ఎంపిక చేసికొని పెట్టటఫడులను తిర్ధగి స్క్రభంగా చలిలంచ్చటకు స్భ్యయలందరూ స్మిష్టటగా తయార్ప 
చేసుకొనే కాయయక్రమానేు సుక్షమఋణ ప్రణాళిక ఄందుర్ప. సుక్షమ ఋణ ప్రణాళిక తయార్ప చేయు 
స్భమమున ఇ క్రంది ఄంశ్ము ర్ధగణలోనిక్త తీసుకోనవ్లెను. 

1. స్ంఘ స్మాచాయము 
2. స్భ్యయరాలి స్మాచాయము 
3. కుట్టంబ పెట్టటఫడి ప్రణాళిక భర్ధయు అద్ఘమ వ్యయాల విశ్లలషణ 
4. స్ంఘం పెట్టటఫడి ప్రణాళిక భర్ధయు ప్రాద్ఘనయతీకయణ 
5. రోటేషన్ పాలన్ 
6. తిర్ధగిచలిలంప్పల ప్రణాళిక 
7. బ్గసావభయ ుంద త్రము (ఄంతయగత ఋణాలకు). 
1.3  సూక్షమ ఋణ ప్రణాళిక బ్ంకుక్త స్భర్ధుంచ్చట:- స్లం పెట్టటఫడి ఄవ్కాశాల విశ్లలషణ 

అధాయంగా స్ంఘం తన సుక్షమ ఋణ ప్రణాళిక పూర్ధి చేసికొను తర్పవాత భర్ధ కకసార్ధ చివ్ర్ధగా 
ప్పనఃర్ధశీలన చేసుకొని మార్పులు చేర్పులు ఏమైనా ఈనును జతర్ధచి బ్యంకు వార్ధక్త 
స్భర్ధుంచవ్లెను. బ్యంక్ మేనేజర్ ఇ ప్రణాళికను ర్ధశీలించి స్క్రభంగా ఈండినా అమోదము తెలిపి 
లోను భంజూర్పచేయును. 
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బ్యంకు ఋణం పందు స్భమమున స్ంఘం భర్ధయు స్భ్యయరాలు తెలిసికోవ్లిసిన 
విషయాలు:- 

టర్్ లోను:- 
 బ్యంకు వార్ప భంజూర్ప చేసిన ఋణం ఎంత? 
 ఏ తేదిన ఋణం భంజూర్ప చేసినార్ప? 
 వ్డ్డీ రేట్ట ఎంత? ఎనిు వాయిద్ఘలలో చలిలంచాలి? 
 నెలస్ర్ధ వాయిద్ఘ ఎంత? స్ంఘం వాటా ఎంత? 
 ప్రభ్యతవ వాటా ఎంత? ( వ్డ్డీలేని ఋణాలు) 
 ప్రోస్సింగ్ చారీీలు ఈంటే ఎంత? 
 లోను ఏ తేదిన స్ఘం ఖ్యతాకు జభచేసినార్ప? 
 భంజూర్ప చేసిన లోను మొతిం పూర్ధిగా జభఄయినద్ఘ లేద్ఘ చూసుకోవాలి? 
 బ్యంక్ వార్ప ఎట్టవ్ంటి ఆన్సూరెన్ూ లు. డిపాజిట్ లు చేమరాదు. 
 వ్డ్డీ రాయితీ పంద్ఘలి ఄంటే ప్రతి నెల 24వ్ తేదీ లోప్ప స్ంఘం తన వాటాను బ్యంకుకు 

చలిలంచాలి. 
కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్: 
 బ్యంక్ వార్ప స్ంఘానిక్త నియణయించిన ఋణ ర్ధమితి ఎంత 
 ఋణ ర్ధమితి ఎనిు స్ంవ్తూరాలకు నియణయించినార్ప 
 భంజూరీ ఄయిన మొతిం ఎంత (డ్రాయింగ్ వ్ర్/ డ్రాయింగ్ లిమిట్) 
 వ్డ్డీరేట్ట ఎంత 
 ప్రతి నెల కటటవ్లసిన మొతిం(భంజూర్ప ఄయిన మొతింలో మూడు శాతం) 
 ఎనిు నెలల తర్పవాత తిర్ధగి కటిటన మొతిం భళిి తీసుకోవ్చ్చు. 
II. బ్యంకు లింకేజి స్ంబందిత సేవ్లు. 
2.1  కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్:- స్వమం స్హామక స్ంఘాలు భహిళా సాధికాయత దిశ్లో 

భందుకు వెళుతును తర్పణంలో వార్ధ ఄవ్స్రాలు పెర్పగుతునువి భర్ధయు వార్ధక్త భర్ధంత 
పెట్టటఫడులు ఄవ్స్యం ఄవతునాుయి. ప్రసుితం ఈను విధానంలో ఄనగా బ్యంకులు స్ంఘాలకు ఆచ్చు 
ఋణ దితిలో – టర్్ లోన్ స్ంఘం కకసార్ధ ఋణం పందిన పిద అ ఋణకాలం పూర్ధి 
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ఄయినంతవ్యకు భదయలో ఏఄవ్స్యం ఏయుడినను అ ఄవ్స్యం కొయకు తిర్ధగి బ్యంకు నుండి ఋణం 
పందుటకు వీలులేదు. స్వమం స్హామక స్ంఘాలకు ఋణం ఄనునదివార్ధక్త ఄవ్స్యమైననప్పుడు 
వార్ధక్త ఄందుబ్ట్టలో ఈండాలి. ఆందుకు మాయగం సుగభభం చేసూి కేంద్రప్రభ్యతవం 01-01-2012 
నుండి కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్ ఄభలు దితిని ఄభలులోక్త తీసుకోని రావ్టం ఄయినది. ఇ విధానం 
ప్రకాయంబ్యంకు ఄందించే ఄనిు ఋణాలు కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్ ధితి ద్ఘవరా ఆవ్వవ్లసి ఈండును. 

 లోను భంజూర్ప చేయు విధానం:- బ్యంకులు స్వమం స్హామక స్ంఘాలకు ఋణం కాయష్ 
క్రెడిట్ లిమిట్ విధానంలో భంజూర్పచేమవ్లెనని స్ంఘం యొకక పదుప్పలు భర్ధయు స్ంఘనిధి 
కీలకపాత్ర వ్హించ్చను.   కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్ నియణయించినప్పుడు స్వమం స్హామక స్ంఘం 
వ్దేనును స్ంఘ నిధిక్త రాభోవ 3లేక5 స్ంవ్తూరాల కాలంలో అ స్ంఘం చేత పదుప్పను 
ర్ధగణలోనిక్తతీసుకోని అ స్ంఘానిక్త ఋణర్ధమితి నియయించను. ఋణర్ధమితి ఄనునది 3లేక5 
స్ంవ్తూరాలకు ఈనును ప్రతి స్ంవ్తూయం బ్యంకు మేనేజర్ప అ ఋణఖ్యతాను స్మీక్షంచి ఋణ 
ర్ధమితిని పెంచే ఄవ్కాశ్ం కలదు. ఋణర్ధమితి నియణమం ఄనునది బ్యంకు బ్యంకు భదయ 
వ్యతాయస్ం ఈండును. ఋణర్ధమితి 3 లేక 5 స్ంవ్తూరాలకు ఈనును స్ంఘంనకు ప్రతి స్ంవ్తూయం 
భంజూర్పచేమకలిగిన మొతాినిుబ్యంకు మేనేజర్ప స్ంఘనిధి అద్ఘయంగా నియణయించ్చను. 

 క స్ంవ్తూరానిక్త ఈను అర్ధిక ఄయహతను ఫటిట అ స్ంఘానిక్త 
ఄప్పు ర్ధమితి నియణయించడానిు కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్ ఄంటార్ప. 

 స్ంఘం ప్రాయంబించినుటి నుండి ఆుటి వ్యకు ఈను స్ంఘ 
నిధి భర్ధయు రాబోవ  3 స్ంవ్తూరాలవ్యకు కాగల పదుప్పనికలుప్పకొని 
మొతాినిక్త ఄప్పు ర్ధమితి 3 నుండి5 స్ంవ్తూరాలవ్యకు కాయష్ క్రెడిట్ 
లిమిట్ఆవ్వటం జర్పగుతుంది. 

  ప్రతి స్ంవ్తూయం స్ంఘం అర్ధిక ఄంశాలు నితీర్పను బ్యంకు మేనేజర్ప స్మీక్షచేసి 
స్ంఘానిక్త డ్రాయింగ్ వ్ర్ నియణయించడం జర్పగును. 

  డ్రాయింగ్ వ్ర్ ఆచిున తరావత స్ంఘం ర్ధమితిక్త లోఫడి ఎంత ఋణం ఄవ్స్యమైతే 
ఄంతవ్యకు డ్రా చేసుకోవ్చ్చు. డ్రా చేసుకును మొతాినిక్త మాత్రమే వ్డ్డీ డును. 
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  తిర్ధగి చలిలంచ్చ విధానం- డ్రాయింగ్ వ్ర్ కు మూడు శాతం ఄనగా 1,00,000 
రూపామలు లోను ఆసేి ప్రతి నెల 3౦౦౦ వాయిద్ఘ కటాటలి ఄల 6నెలలుకటిటన మొతాినిు భయల 
కావాలంటే తీసుకోవ్చ్చు. 

2.2 రొటేషన్ పాలన్:- స్వమం స్హామక స్ంఘం అద్ఘమ ఄభివ్ృదిి కాయయక్రమాలు చేట్టట 
క్రభంలో క క్రభ ఫదిమైన ప్రణాళిక ఎంతో తోడుడుతుంది. స్ంఘం లోని స్భ్యయలందర్ప కేసార్ధ 
ఄప్పులు తీసుకోవ్టం భంచి అచయణ ధితి కాదు. స్భ్యయలందరూ స్ందరాానుసాయం భర్ధయు 
ఄవ్స్యయిము ఋణము తీసుకునుట్టలఄయితే అఋణం స్దివనియోగం ఄవతుందిఄవ్స్యం లేకునును 
తోటి స్భ్యయరాళితో  పోటిగా ఋణం తీసుకోని అద్ఘమ ఄభివ్ృదిి కాయయక్రభం చేటటనిచో ఄప్పు తిర్ధగి 
చలిలంచడంలో స్భస్య ఏయుడును. స్భ్యయలందరూ కేసార్ధ ఄప్పుతీసుకోవ్డం వ్లన స్ంఘంలో 
ఏస్భ్యయరాలు ఄయిన ఄప్పు స్క్రభంగా చలిలంచని ఎడల ఆతయ స్భ్యయలు ఄడుగటకు అసాకయం ఈండదు. 
కావన స్ంఘం సుక్షమఋణ ప్రణాళిక చేయు స్ందయామున రొటేషన్ పాలన్ కీలక పాత్ర 
వ్హించ్చను.స్ంఘానిక్త రూ. 500, 000/- 60 నెలస్ర్ధ వాయిద్ఘలకుగాను బ్యంకువార్ప లోను 
భంజూర్పచేసిన స్ంఘం బ్యంకుకు ప్రతి నెల చలిలంచవ్లసిన వాయిద్ఘ రూ11634/- 
(ఆ.మమ్.ఐ)ఄయితే స్ంఘం తన వాటాగా బ్యంకుకు రూ.8333/- చలిలసేి ప్రభ్యతవం తన వాటా గా 
వ్డ్డీ రాయితీ రూ.3301/- చలిలసుింది. ఄయితే స్భ్యయరాలు తాను చేటిటన అద్ఘమ ఄభివ్ృది ి
కాయయక్రభం వ్లల స్ఘం నియణయించిన వాయిద్ఘలకంటే ముందుగానే 40 వాయిద్ఘలలో స్ఘానిక్త 
చలిలంచినట్టలఄయితే అ మిగిలిన 20 వాయిద్ఘల కాలంలో ఆతయ స్భ్యయరాళికు ఄవ్స్యయిము స్ంఘం 
ఄప్పును భంజూర్పచేమవ్చ్చు. 

2.3 అసుిలతనిక్త భర్ధయు ఄంతిభ వినియోగం త్రం స్భర్ధుంచడం: స్వమం 
స్హామక స్ంఘాలలోని స్భ్యయరాళి అర్ధిక ర్ధప్పష్టట సాదించాలి వార్ప స్క్రభంగా భనగల అద్ఘమ 
ఄభివ్ృదిి కాయయక్రమాలను క భంచి సుక్షమ ఋణ ప్రణాళిక ద్ఘవరా చేసుకోవ్లెను అర్ధిక క్రభ శిక్షణ 
స్ంఘానిక్త ఎంతో ఄవ్స్యం  స్భ్యయరాళుి తాము తీసుకును ర్పణాలనిు స్క్రభంగా సుక్షమ ఋణ 
ప్రణాళికలో పందయచిన కాయయక్రమాలకొయకే వినియోగించవ్లసిన ఄవ్స్యం ఈనుది. వీటిని 
ర్ధశీలించి తనిక్త చేమవ్లసిన బ్ధయత బ్యంకు లింకేజీ స్బ్ కమిటీ యొకక ముకయ భాదయత. 

 ఇకమిటీ నియంతయం స్ంఘాలు లోను తీసుకొను పిభ్ట 15 రోజులలోల అ స్ంఘాల 
వ్దేకు వెళిి తనిఖీ చేయాలి. ఄంతేకాకుండా భదయభధయలో కూడా స్ంఘాల వ్దేకు వెళిల అసుిల తనిఖీ 
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చేయాలి. తనిఖీచేయు స్ందయభమున సుక్షమ ఋణ ప్రణాళికలో పందుయచిన కాయయక్రమాలకే 
వినియోగించారా లేద్ఘ ఆతయత్రా మార్పులు జర్ధగాయా ఄనువిష్టమం ర్ధశీలించాలి. తనిఖీ చేసిన 
నివేదికను స్మాఖ్యకు, బ్యంకుకు స్భర్ధుంచాలి. 

III. వ్డ్డలీేని ఋణాలు: అంద్రప్రద్దశ్ రాష్ట్రప్రభ్యతవం భహిళా స్ంఘాల అర్ధిక ప్పరోభివ్ృదిిక్త 
భర్ధయు స్ంఘాల టిషటతకు 01.01.2012 నుండి వ్డ్డీలేని ఋణాలను ఄభలులోక్త తీసుకోని 
రావ్డం ఄయినది. దీని ప్రకాయం 01.01.2012 నుండి బ్యంకువార్ప స్ంఘాలకు విధించే వ్డ్డీని 
స్ంఘాలు పూర్ధిగా స్బిూడిగా పందుతార్ప. 

వ్డ్డలీేని ఋణ ధకంనకు ఎటిటస్ంఘాలు ఄయహతపందుతాయి? 
 ప్రసుిత ఄప్పు నిలవ (30.11.2013 నాటికీ) ఄప్పు భంజూరైనమొతింమునకు 

స్మానంగాగాని లేకతకుకవ్గాకానీ ఈను స్ంఘాలు ఄయహతను పందుతాయి. 
 ప్రసుితమును ఄప్పు నిలవ భంజూరైన ఄప్పు మొతిమునకు మించిఈంటే ఄటిట 

ఄదనప్పమొతిమును (ఄప్పు నిలవ మొతిం-భంజూరైన ఄప్పు మొతిము) తేది 30.06.12నాటికీ 
చలిలంచిన స్ంఘాలు ఄయహతను పందుతాయి. 

ఏల వ్ర్ధిసుింది? 
 ప్రసుితం ఈను ఄప్పు నిలవ మిగిలినవాయిద్ఘల స్ంఖ్య, ప్రసుిత వ్డ్డీరేట్ట అద్ఘయంగా కొతి 

నెలస్ర్ధ వాయిద్ఘ (Revised EMI) లెక్తకంచఫడుతుంది. 
 Revised EMIలో స్ంఘంవాటా భర్ధయు ప్రభ్యతవ వాటాలను ఇ క్రందవిధంగా లెక్తకసాిర్ప  
స్ంఘం వాటా : ప్రసుితం ఈను ఄప్పునిలవ/ఆంకా మిగిలి ఈను వాయిద్ఘల స్ంఖ్య 
ప్రభ్యతవవాటా : కొతిగా నియణయించిన నెలస్ర్ధవాయిద్ఘ మొతిం – స్ంఘం వాటా 
ఎప్పుడువ్ర్ధిసుింది? 
 5 లక్షలు ఄంతకులోప్ప తీసుకును ఋణాలకు మాత్రమే వ్ర్ధించ్చను. ప్రతి నెల 24వ్ తేదీకలల 

తభ వాటాను చలిలంచాలి, ఄల చలిలంచలేని క్షంలో అ తేది నుండి 7 రోజులలోప్ప లేఖ్ అనెలఖ్ర్పక్త 
ఇ రెండిటిలో ఏది ముందైతే ఄది చలిలంచాలి. 

 1 జులై 2012 నుంచి స్వమం స్హామక స్ంఘం నియణయించినవాయిద్ఘలో (ఆ.ఏమ్.ఐ.) 
స్ంఘం తనవాటాగాప్రతినెల ఄస్లు కడితే స్ర్ధపోతుంది. ప్రభ్యతవం తన వాటాగా వ్డ్డీని భర్పస్టి 
నెలలో స్ంఘంలోని ఖ్యతాకు జభచేసుింది. 
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 స్ంఘం గత నెలవాయిద్ఘ చలిలంచక ఫకాయి డివంటే, ప్రసుిత నెలలో స్ంఘం 
వాటాతోపాట్ట గడిచిననెలవాయిద్ఘ మొతిం (ఆ.ఏమ్.ఐ.) చలిలంచాలి. ఄప్పుడే ప్రభ్యతవం తన వాటాను 
ఇ నెలలకు చలిలంచ్చను. 

 కాయష్ క్రెడిటిలమిట్ క్రంద ఋణాలు పందినస్ంఘాలు ప్రతినెల లిమిట్/డ్రాయింగ్ వ్ర్ లో 
3% చలిలంచాలి. 

వ్డ్డలీేని ఋణాలు ఎల చలిలసాిర్ప? 
 టటణ పేదర్ధక నిరూ్లనా స్ంస్థ ద్ఘవరా ఄనిు ప్రధాన బ్యంకు బ్రంచీలనందు ఏరాుట్ట 

చేసినఖ్యతా ద్ఘవరా ఏస్వమం స్హామక స్ంఘాలు తభ వ్ంతు వాటాగా వాయిద్ఘ ఄస్ూలు 
స్క్రభంగా చలిలసుినాురో ఄట్టవ్ంటి స్ంఘాలకు ప్రభ్యతవం నేర్పగా తన వ్ంతు వాటాగా మొతిం 
వ్డ్డీని ఇ ఖ్యతాద్ఘవరా స్ంఘం లోను ఖ్యతాకు జభచేమటం జర్పగును. 
3.1 తిర్ధగి చలిలంప్ప విధానము     -  టర్్ లోను:- 

జిలల 
పేర్ప 

చిత్తిర్ప 
మునిసిపాలిటీ 

పేర్ప చిత్తిర్ప 
ఎస్.ఎల్.ఎ

ఫ్ పేర్ప 
కొటాల స్మాఖ్య 

స్వ.స్.
స్ంఘం ఐ.డి 

'01102810008
0301002 

స్వ.స్.స్ం
ఘం పేర్ప 

Sri Sai 
Lakshmi MS 

ఄప్పు 
ఖ్యతా నం. 

3064382366
7 

బ్యంకు 
పేర్ప 

State Bank of 
India 

బ్రంచ్ 
పేర్ప 

చిత్తిర్ప 
పదుప్ప 

ఖ్యతా నం. 
'1057794387

4 

లోన్ 
మొతిము 

300000 వ్డీిరేట్ట 13.50 
లోన్ 

ఆచిున తేదీ 
13/01/2009 

వాయి
ద్ఘల స్ంఖ్య 

60 
నెలస్ర్ధ 

స్భన వాయిద్ఘ 
6902.95 

లోన్ 
పూయవప్ప తేదీ 

13-01-2014 

స్ంఘం 
వాటా 5000 

ప్రభ్యతవ 
వాటా 1902.95   

 
పైన కనయచిన ఈద్ఘహయణ ప్రకాయం శ్రీ లక్ష్మి స్ంఘం 3,00,000/- లక్షల రూపామలు 4 

స్ంవ్తూరాలకు ఋణం తీసుకోనినా అ స్ంఘం చలిలంచవ్లసి నెలస్ర్ధ వాయిద్ఘ రూ. 
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6902.65ఄగును. ఄయితే రాష్ట్రప్రభ్యతవం ఄందిసుిను వ్డిీలేని ఋణ ధకం క్రంద అ స్ంఘం తన 
వాటాగా ప్రతి నెల 5000/- రూపామలు (300000/60 కంతులు) ప్రభ్యతవం తన వాటాగా వ్డ్డీ 
మొతిం ఄనగా 1902.95 (నెలస్ర్ధ వాయిద్ఘ- స్ంఘం వాటా= ప్రభ్యతవవాటా)స్ంఘం లోను 
ఖ్యతాకు చలిలసుింది. తద్ఘవరా అ స్ంఘానిక్త వ్డ్డీ భాయం నుండి ఈశ్భనం లభిసుింది. కవేళ 
స్ంఘం కటటవ్లసిన వాయిద్ఘలు స్క్రభముగా కటటని మడల ఄరాద ర్పసుము కుడా బ్యంకు వార్ప 
లోను ఖ్యతాకు ఄదనముగా జభచేయుదుర్ప. ఄప్పుడు విదించ్చ వ్డ్డీ సాధాయణ వ్డ్డీ కంటే ఄదనముగా 
ఈండును. వ్డ్డీ రాయితీ కుడా అ స్ంఘం కోలోువను 

కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్ క్రంద లోను తిర్ధగి చలిలంప్ప విధానం: 
జిలల 
పేర్ప 

గుంటూర్ప మునిసిపాలిటీ 
పేర్ప 

గుం
టూర్ప 

ఎస్.ఎల్.ఎఫ్ 
పేర్ప 

      నలలచర్పవ 

స్వ.స్.స్ం
ఘం ఐ.డి 

'0110281000
80302009 స్వ.స్.స్ంఘం 

పేర్ప 
ఆంది

రా 
ఄప్పు ఖ్యతా 

నం. 
306438 

24009 

బ్యంకు 
పేర్ప 

APGVB బ్రంచ్ పేర్ప గుం
టూర్ప 

పదుప్ప 
ఖ్యతా నం. 

'105779 
43874 

లిమిట్ 
మొతిము 

500000 వ్డీిరేట్ట 14.00 లోన్ ఆచిున 
తేదీ 

13/01 
/2013 

డ్రాయిం
గ్ వ్ ర్ 

300000 డ్రాయింగ్ 
వ్ర్ ఎుటికప్పుడు 

6902.
95 

లోన్ 
పూయవప్ప తేదీ 

13/01 
/2018 

స్ంఘం ప్రతి నెల 
చేలిలంచవ్లసినది 

డ్రాయింగ్ వ్ర్ క్త 3శాతం ఄనగా రూ.9000/- 

 
పై కనయచిన ఈద్ఘహయణ ప్రకాయం ఆందిరా స్ంఘానిక్త బ్యంక్ వార్ప లిమిట్ 500000/- 

లక్షలు రూపామలు గానియణమం చేసినార్ప ఄయితే వార్ధ స్ంఘనిధి ప్రకాయం అ స్ంఘానిక్త డ్రాయింగ్ 
వ్ర్ గా మొదట స్ం వ్తూరానిక్త రూ. 300000 లక్షలుగా నియణయించడం జర్ధగింది. ఇ ప్రకాయం 
స్ంఘం వ్డిీలేని ఋణాలను ఄయహతను పంద్ఘలి ఄంటే ప్రతినెల డ్రాయింగ్ వ్ర్ లో 3శాతం తిర్ధగి 
చలిలంచాలి. ఇ విధంగా చలిలంచినచో ప్రభ్యతవం ఄందిసుిను వ్డిీలేని ఋణధకం క్రంద అ స్ంఘానిక్త 
ఄయహతవ్చ్చును ఄటిట స్ంఘానిక్త ప్రభ్యతవం తనవ్ంతు వాటాను చలిలంచ్చను. 
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3.2  కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్ లో వ్డ్డనీి నియణయించడం ఇ క్రంద చూపిన విధంగా ఈండును: 
ఆందిరా స్ంఘం లోను 500000/- లక్షల ర్పమలగా నియణయించినార్ప ఄయితే వార్ధ స్ంఘనిధి 
ప్రకాయం అ స్ంఘాని డ్రాయింగ్ వ్ర్ గా మొదటి స్ంవ్తూరానిక్త రూ. 300000 లక్షలుగా 
నియణయించడం జర్ధగింది. ఇ ప్రకాయం స్ంఘం వ్డిీలేని ర్పణాలకు ఄయహత పదలి ఄంటే ప్రతి నెల 
డ్రాయింగ్  వ్ర్ లో 3% తిర్ధగి చలిలంచాలి ఄనగా రూ. 9000/- ప్రతినెల చలిలంచిన యెడల 
ప్రభ్యతవం ఄందిసుిను వ్డిీలేని ఋణం ధకం క్రంద అ స్ంఘానిక్త వ్డ్డీ రాయితీ ప్రభ్యతవం తన వ్ంతు 
వాటాగా చలిలంచ్చను. వ్డ్డీ లెక్తకంచ్చ విధానము 

(లోను ప్రాయంబ నిలవ + లోను ముగింప్ప నిలవ/2) x వ్డ్డీశాతం/12 
ఈద్ఘ: ప్రాయంబ నిలవ రూ. 300000+లోను ముగింప్ప నిలవ 294500/2 x14%/12= 

3468 ఇ వ్డ్డీని ప్రభ్యతవం తన వాటా గా స్ంఘం లోను 
ఖ్యతాక్త జభచేయును. 

స్ంఘం తాన్స తీసుకును ఋణాలు ఄనిుంటిని 
స్క్రభంగా చలిలంచినప్పుడే అ స్ంఘం యోకక యతి 
పెర్పగును. ఄధిక మొతింలో ఋణం పందుటకు వీలు 
ఄగును.ఋణం స్క్రభంగా చలిలంచ్చటకు స్భ్యయరాలు తగు 
జాగ్రతలు తీసుకోవ్లసి ఈంట్టంది:- 

1. ప్రతి స్భ్యయరాలు నెల నెల అద్ఘమం వ్చ్చు యూనిటలను ఏరాుట్ట చేసుకోవాలి. 
2. కే జీవ్నోపాధి కాకుండా రెండు మూడు జీవ్నోపాధులిు ఏరాుట్ట చేసుకోవాలి. 
3.3 లోనుస్క్రభంగా చలిలంచనందు వ్లల స్ంఘాలకు/స్భ్యయరాలిక్త కలుగు నష్టటలు:  

ప్రణాళిక ప్రకాయం ఋణం తీసుకును స్ంఘాలు వాటిని తిర్ధగి స్క్రభంగా చలిలంచడం కనీస్ భాదయత. 
స్ంఘం లో ఏకక స్భ్యయరాలు ఐన లోను తీసుకోని స్క్రభంగా చలిలంచని మడల అ స్ంఘం అ నెలకు 
వాయిద్ఘ చలిలంచడం కషటంఄవతుంది. అ స్భ్యయరాలి వాటా ఎవ్ర్ప చలిలంచాలి ఄనేది కూడా ప్రశాుయికం 
ఄవతుంది. 

ఋణం తీసుకోని స్క్రభంగా వాయిద్ఘలు చలిలంచని స్ంఘాలు భర్ధయు స్భ్యయరాళికు కలుగు 
నష్టటలు:- 
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 స్ంఘం క వాయిద్ఘ చలిలంచని మడల ఄది ఫకాయి డుతుంది ఄలగే మూడు నెలలు 
కొనసాగిసేి నియయిక అసిథగా (NPA) ర్ధగనించఫడుతుంది. 

 అ స్ంఘం ప్రభ్యతవం ఄందించ్చ వ్డ్డీ రాయితీక్త ఄయహత కోలోువను.  
 బ్యంకువార్ప ఆలంటి స్ంఘాలకు ఄరాద ర్పసుము విదించదర్ప. 
 బ్యంక్ దృష్టటలో అ స్ంఘం ప్రాద్ఘనయత కోలోువను. 
 
 
3.4 చేటటని కాయయక్రభం యొకక భనగల శ్క్తి, ఆతయ రాషా్టలతో పోలిక. 

ఄంశ్ము 1వ్ 
స్ంవ్తూయము 

2వ్ 
స్ంవ్తూయము 

 

3వ్ 
స్ంవ్తూయము 

4వ్    
స్ంవ్తూయము 

మొతిము 

పాడిగేద ఖ్ర్పు 30000 0 0 0  
పోషణ ఖ్ర్పు    

18000 18000 18000 18000  
శు వైదయం 3000 3000 3000 3000  
భీమా ఖ్ర్పు 1000 1000 1000 1000  
మొతిము 52000 22000 22000 22000 118000 

లోను మీద చలిలంచవ్లసిన వ్డ్డ ీ 5500 4000 2700 1235 13435 
మొతిం ఖ్ర్పు:- 57500 26000 24700 23235 131435 

రాఫడి:- 
పాల పై రాఫడి కరోజుకు 
4లీxరూ.30x270 రోజులు 

32400 32400 32400 32400  

దూడ ఄభ్కం  10000  20000  
మొతిం రాఫడి 32400 42400 32400 52400 159600 

మిగులు/తర్పగు=మొతిం 
ఖ్ర్పు-రాఫడి -25100 16400 7700 29165 28165 

వ్డ్డీ లేని ధకం అంద్రప్రద్దశ్ లో 
ఄభలులో వండటం వ్లన కలుగు 

ఄదనప్ప లబం -19600 20400 10400 30400 41600 

ఆతయ రాష్టాలలో స్భ్యయరాలి పై 
డే భాయం:- 5500 4000 2700 1235 13435 

  
  పై ఈద్ఘహయణ అధాయంగా భన స్వమం స్హామక స్ంఘాలలో క స్భ్యయరాలు 

అద్ఘమ ఄభివ్ృదిి కాయయక్రభం క్రంద క పాడిగేదెను కొనుగోలు చేసిన భన రాష్ట్ర ప్రభ్యతవం 
ఄందిసుిను వ్డ్డీలేని ర్పణాలవ్లల అమెకు ఆది ఎంతో లబసాటిగా వంట్టంది ఇ కాయయక్రభం క్రంద 
చలిలంచవ్లసిన మొతిం వ్డ్డీ మినహాయింప్ప వండటం వ్లల అ స్భ్యయరాలిక్త రూపామలు 13435/- 
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భాయం పూర్ధిగా తగిగపోవను. ఄద్ద స్ంఘం సాథయిలో తీసుకుంటే రూ 134350/- భాయం 
తగిగపోతుంది. ఆతయ రాష్టాలు ఐన తమిళనాడు, కరాణటక స్ంఘాల భర్ధయు స్భ్యయలకు ఆచ్చుర్పణాలతో 
పోలిునట్టల ఐతే ఇ మొతిం భారానిు స్భ్యయరాలు భర్ధయు స్ంఘాలే ఫర్ధంచవ్లసివ్లసి వ్చ్చును. 

ఆతయ రాష్టలాలో పోలిు చూడు స్ందయభమున భన రాష్ట్రంలో స్ంఘాలకు స్భ్యయలకు కలుగు లభాలు 

వ్
. స్ం. 

లోను 
మొతిం 

వాయి
ద్ఘల స్ంఖ్య 

వ్డీ్డ రేట్ట 
లోను పూర్ధి ఄగు 

నాటికీ చలిలంచ్చ వ్డీ్డ 

అంద్రప్రద్దశ్ 
రాష్ట్రంలో స్ంఘాలమీద 

డు వ్డీ్డ భాయం 

ఆతయ  రాష్ట్రంలో 
స్ంఘాలమీద డు వ్డీ్డ 

భాయం 

1 50000 12 14% 3872 0 3872 
2 100000 18 14% 11447 0 11447 
3 200000 36 14% 46079 0 46079 
4 300000 60 14% 118828 0 118828 
5 500000 60 14% 198047 0 198047 
 
IV. ఄంతయగత ఋణాలు (స్ంఘం నుంచి స్భ్యయరాలిక్త):- 
4.1  ఄంతయగత ఋణాలు ఆచ్చు దతేి: – వాయిద్ఘల స్ంఖ్య భర్ధయు వ్డ్డీ విధానం:- 

ఄంతయగత ఋణాలలో పదుప్ప కీలక 
పాత్రవ్హించ్చ స్ంఘం ఄభివ్ృదిి చంద్ఘలి ఄంటే 
స్భ్యయరాలు వార్ధ పదుప్పలను క్రభంగా 
పెంచ్చకోవాలిదీనివ్లన స్ంఘం అర్ధేకముగా 
ఫలడుతుంది భర్ధయు ఄవ్స్యం ఈనుప్పుడు ఄప్పులు 
తీసుకోవ్డానిక్త ఄవ్కాశ్ం ఈంట్టంది. 

స్ంఘంలో స్ంఘం బ్యంకు నుంచి తీసుకును 
ఋణాలలో తిర్ధగి స్భ్యయరాలిక్త ఆచ్చునట్టవ్ంటి వాయిద్ఘలలో స్ుషటత చాల ఄవ్స్యం ప్రసుితము చాల 
వ్యకు స్ంఘాలలో ఎనిు వాయిద్ఘలకు ఋణం తీసుకుంట్టనాురోఄనేు వాయిద్ఘలకు స్భ్యయరాలిక్త 
కూడా ఆవ్వటం జర్పగుతుంది దీనివ్లన ఄంతయగత ఋణాలను పెంపోదించ్చకునేందుకు ఄవ్కాశాలు 
చాల తకుకవ్ క వేళా స్భ్యయరాండుల ఄందర్పకూడా ముందుగానే చలిలంచ్చ శ్క్తి వండి మొతిం 
ముందుగానే చలిలంచిన స్ంఘం మాత్రం బ్యంకువార్ప చలిలంచిన స్ంఘం లో మిగులు నిధులు ఎకుకవ్ 
ఄగును తత్ ద్ఘవరా ఆతయ స్భ్యయరాండలకు ఄవ్స్రాయిం తిర్ధగి ఄప్పు భంజూర్ప చేయుటకు ఄవ్కాశ్ం 
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ఈండును. ఈద్ఘ:- స్ంఘం 3లక్షల టర్్ లోను 60 వాయిద్ఘలకు తీసుకోని నెల వాయిద్ఘ 6980/- 
ఄగును. కానీ స్ంఘం వాటాగా రూ.5000/- చలిలంచాలి ఄయితే స్భ్యయరాండుల ఄధామనిు ఫటిట నెలకు 
11500/- చలిలసుినాుర్ప ఄంటే ప్రతినెల కనీస్ం 6500/- స్ంఘంలో మిగులు ఏయుడును. అ 
మిగులు నిధిని స్భ్యయల ఄవ్స్యయిము తిర్ధగి ఄంతయగత ఄప్పు ఆచ్చుకోవ్చ్చు ఇ ఄంతయగత ఄప్పులకు  
బ్యంకువార్ప నియణయించింన వాయిద్ఘలలోప్ప ఎనిుసార్పల ఄయిన ఄప్పులు ఆచ్చుకోవ్చ్చు దీనిక్త కూడా 
వ్డ్డీలేని ఋణాలు వ్ర్ధిసాియి. 

4.2 వాయిద్ఘ స్క్రభంగా చలిలంచనందువ్లల కలుగు యయవ్సానాలు:- ఋణం 
తీసుకును స్ంఘం నియంతయం అ ఋణం స్క్రభముగా చలిలంచాలి. స్ంఘం నుండి ఋణం పందిన 
స్భ్యయరాలు ఎప్పుడైతే తాను ఄంగికర్ధంచి ప్పుకునాు వాయిద్ఘలు స్క్రభంగా చేలిలసేి స్ంఘం తాను 
తీసుకును ఋణానిు తిర్ధగి స్క్రభంగా చలిలంచగలుగుతుంది. క వేళ స్ంఘం స్భ్యయరాలు నెల నెల 
వాయిద్ఘ చలిలంప్పలు స్క్రభముగా కటటనిచో అ స్ంఘం ఫకాయి డును. స్ంఘం కుంట్టడుతుంది 
భర్ధయు స్ంఘం యొకక యతి పూర్ధిగా తగిగపోతుంది. బ్యంకు నుంచిగాని స్మాఖ్యనుండి కానీ 
ఋణం పందటంకషటసాధయమౌతుంది. తత్ ద్ఘవరా స్ంఘస్భ్యయలు భర్ధంత పేదర్ధకంలోక్త 
నెటటఫడుదుర్ప. 

4.3 వ్సులు చేమవ్లసిన కనీస్ వ్డ్డ,ీ సేవా ర్పసుము 5శాతం:- స్ంఘం స్భ్యయరాళికు 
ఆచ్చు ఄంతయగత ఋణాలు వ్సూలుచేమవ్లసిన వ్డ్డీ పై కూడా చాల స్ుషటత ఄవ్స్యం స్ంఘం లో 
స్ంఘ నిధి పెయగాలి ఄంటే పదుప్ప భర్ధయు స్భ్యయరాలి నుండి వ్సూలు చేయు వ్డ్డీ కీలకం. స్ంఘం 
తాను ఄంతయగత ఋణాలపై వ్సూలుచేయు వ్డ్డీ బ్యంక్ వ్డ్డీ లేక గ్రాభ స్ంఘం విధించ్చ వ్డ్డీ కనాు 
ఎకుకవ్ వండాల ఄనేది స్ంఘం నియణయించ్చకోవాలి. కనీస్ వ్డ్డీ ఎంత ఈండాల ఄనేది కుడా స్ంఘమే 
నియణయించ్చకోవాలి. 

 ఎందుకంటే రాబోవకాలంలో స్ంఘం భర్ధనిు సేవ్లు పందుటకు వీలుఄగును వీటిలో 
కొనిుంటిక్త సేవ్ర్పసుము చేలిలంచ్చటకొయకు ఄవ్శ్యకత ఏయుడును ఄందువ్లన స్ంఘం ఎంత శాతాం 
సేవార్పసుము స్భ్యయలనుండి వ్సూలు చేయాలి ఄనేది స్మిష్టటగా నియణమం తీసుకోవాలి. 

V. పదుప్ప ఖ్యతా భర్ధయు కాయష్ క్రెడిట్ లిమిట్ నియవహణ: 
5.1 మిగిలు నిధులు ఄంతయగత ఋణాలకుఈయోగించడం ఎల. 
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 పదుప్ప ఖ్యతా:- పదుప్ప ఖ్యతాలో కనీస్నిలవ 
మినహాయించిమిగిలిన మొతాినిు స్ంఘ స్భ్యయరాండలకు ఄవ్స్రాయిం 
ఄంతయగత ఋణాలు ఆవావలి. 

 పదుప్ప ఖ్యతాలో ఄధిక నిలవలు ఈండటం వ్లల 
ఈయోగం లేదు. ద్ఘనివ్లల స్ంఘనిధి కూడా పెయగదు. 

 
VI. అరి్ధక డైరీ ర్ధచమం 
లక్షయం : మీ డబ్బా గతిని గభనించడానిక్త ప్రాధమిక అర్ధకి డైరీలో అద్ఘమ వ్యయాలు 

నమోదు చేయుట. 
భనము గభనించ్చకును ద్ఘనినే నియవహించ గలుగుతాభని క నభ్కం. భన డబ్బాని 

నియవహించ్చకోవాలంటే, భన అద్ఘయానిు, ఖ్ర్పులను, చేసే ఄప్పులను, భన పదుప్ప ఄలవాటలను 
గభనించ్చకోవ్లసింద్ద. భనము భన లవా ద్దవీలనీు ప్రతినితయం అర్ధిక డైరీలో నమోదు చేమభని 
నిప్పణుల స్లహా. ద్ఘనివ్లల విశ్లలషణ చేసి ఄందులోని భంచి చడులు నియణయించగలము. 

అర్ధకి డైరీలో ప్రాధమిక పేజిని తాయార్ప చేసే ధితి 

మీ డైరీలో మొదటి నమోదు చేసుకునేందుకు ఇ సూచనలను పాటించండి: 

• క ప్పస్ికం గానీ కాగితం గానీ తీసుకోండి. 
• పేజిని రెండు భాగాలుగా విబజించండి. తారీఖు వ్రామండి. 
• ఎడభ వైప్ప అద్ఘయాలను నమోదు చేమండి. మీర్ప గానీ, మీ కుట్టంఫ స్భ్యయలు గానీ ఎంత 

స్ంపాదించార్ప, ఎల స్ంపాదించారూ ఄనువి వివ్యంగా వ్రామండి. 
• కుడివైప్ప ఖ్ర్పులను నమోదు చేమండి. మీర్ప ఎంత, ఎల, ఎవ్ర్ధమీద ఖ్ర్పు చేసాయనుది 

వివ్ర్ధంచండి. 
• అద్ఘమము మొతిం, ఖ్ర్పులు మొతిం విడివిడిగా కలండి. భనక్త ఆప్పుడు రెండు 

మొతిములునువి. 
• ఇ ధితిని ప్రతి రొజూ పాటించండి. 
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• నేలఖ్ర్పలో అద్ఘమములు, ఖ్ర్పులు విడివిడిగా కలుప్పకుంటే, అ నెలకు వ్చిున అద్ఘమం, 
ఄయిన ఖ్ర్పు తెలిసిపోతుంది. 

గుర్పిపెట్టటకోవ్లసిన ముఖ్యమైన విషమములు 

• డైరీని ప్రతినితయం శ్రదిగా నింండి. 
• ఄనిు వ్సుివలు, ప్రతి చినుది కూడా 

వ్రామండి. 
• మీకు నభ్కం లేకపోతే వేరెవ్ర్ధతోనైనా 

కూడిన మొతిములు స్ర్ధ చూపించ్చకొండి. 

స్ంవాద్ అప్ లో ఆవ్వఫడిన శాంపిల్ డైరీ పేజి 
డౌనోలడ్ చేసుకుని ప్రంట్ట చేసుకోవ్చ్చును. నమోదు అనందమౌగాక! 

VII. మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ 
లక్షయము : మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ గుర్ధంచి తెలుసుకొనుట. 
మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ ఄనగానేమి?  

మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ ఄనగా మీ మొబైల్ ఫోనునుయోగించి 
బ్యంక్తంగ్ లవాద్దవీలు నడుప్పట. డబ్బా ట్రానూపయవంటి ధన స్ంఫంధిత వ్యవ్హాయములు భర్ధయు 
బ్లెన్ూ తెలుసుకొనుట వ్ంటి ధనేతయ విషయాలకు కూడాఈయోగకయము. 

మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ వాడే విధానమేమి? 

మొబైల్ ఫోన్ తో చేసే లవాద్దవీలు లుయకాలు. మీ మొబైల్ ఫోన్ ద్ఘవరా బ్యంకు వెబ్సూట్టకు 
చేయవ్చ్చు లేద్ఘ మీ బ్యంకు అప్ ను మీ మొబైల్ ఫోను లోక్త డౌనోలడ్ చేసుకోవ్చ్చు. ష్టర్ట మెసేూజింగ్ 
స్రీవస్ (ఎస్ ఎం ఎస్) ద్ఘవరా మీ బ్యంకు తో స్ంఫందం పెట్టటకుని విషమములను తెలుసుకోవ్చ్చును. 
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మీ బ్యంకు వార్ప మీకోక మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ ఐ డి భర్ధయు పాస్ వ్ర్ీ లేద్ఘ పిన్ ను జారీ 
చేసాిర్ప. ఆవి ఎవ్ర్ధకీ తెలిమనివ్వకూడదనిబ్గా గుర్పి పెట్టటకోండి. మీ లవాద్దవీలు పూర్ధి చేసుకును 
తర్పవాత అప్ నుండి లేద్ఘ బ్యంక్తంగ్ వెబ్సూట్ట నుండి లగౌట్ చేమడం భయవ్కండి. 

మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ లభాలు:- 

మీ ఆంటిలో హాయిగా కూర్పుని మీ రోజువారీ లవాద్దవీలు చేసుకోవ్చ్చు. బ్యంకు శాఖ్ కు గానీ 
బ్యంకు మిత్ర / బ్యంకు ప్రతినిధి ఄవట్ లెట్ కు గానీ వెళ్ళి శ్రభ తప్పుతుంది. 

ఎస్ ఎం ఎస్ ఄలెర్పటలు మీ ఖ్యతా లవాద్దవీలకు ఄతి సులబ మాయగము. ఄంతేకాదు,మొబైల్ 
బ్యంక్తంగ్ మీకు ఇ క్రంది సౌలబయములను కలుగచేసుింది : 

• మీ బ్లనుూచూసుకోవ్చ్చు  
• ఖ్యతాసేటట్్ంట్టల చూసుకోవ్చ్చు  
• చక్ బ్బక్ కై ఄబయర్ధించ వ్చ్చు 
• నగదు ట్రానూపర్ చేమవ్చ్చు  
• బిలులలు కటట వ్చ్చు  
• ఆ ఎం ఐ లు కట్టటకోవ్చ్చు  
• ఆనుూయనుూ ప్రీమిమం లు చలిలంచవ్చ్చు  

మీర్ప యు పి ఐ భర్ధయు యు ఎస్ ఎస్ డి ల గుర్ధంచి వినే వంటార్ప. వాటిని కూడా 
నేర్పుకుంటార్ప. 

యు పి ఐ(యునిఫైడ్ పేమెంట్ ఆంటరేేస్) 

యు పి ఐ ఄనగానేమి? 

యునిఫైడ్ పేమెంట్ ఆంటరేేస్(యు పి ఐ) ఄనుది క 
చలులబ్ట్ట ధితి. బ్యంకు ఖ్యతా ద్ఘర్పలు సా్రోటోనులు 
ఈయోగించి డబ్బా ంపించగలర్ప భర్ధయు డబ్బా పందగలర్ప. ఆందుకోస్ం బ్యంకు ఖ్యతా కు 
చేయవ్లసిన ని లేదు. ఆంటరెుట్ ఐ డి లు గాని పాస్ వ్రాీాని ఄకకరేలదు. 

డబ్బా ట్రానూపర్ స్దుపామం24*7 వంట్టంది భర్ధయు తక్షణమే జర్పగుతుంది. 
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యు పి ఐ వ్లల లబములు ఏమి? 
యు పి ఐ ని ఈయోగించి : 
• కోర్ధన వార్ధక్త నగదు ంవ్చ్చు భర్ధయు పందవ్చ్చు 
• స్ర్పకులకు భర్ధయు సేవ్లకు నేర్పగా చలిలంచవ్చ్చు 
• బిలులలు చలిలంచవ్చ్చు 
యు పి ఐ వాడే విధానమేమి? 
యు పి ఐ వాడకం చాల సులబము. మీర్ప వెంటనే క యు పి ఐ అప్ ను డౌనోలడ్ చేసుకోండి. 

మీ బ్యంకు అప్ లేద్ఘబి ఎచ్ ఐ ఎం (భాయత్ ఆంటరేేస్ పర్ భనీ) అప్ ను లేద్ఘ యు పి ఐ ని స్పోుర్ట 
చేసేది వండాలి. మీ వ్ర్పువ్ల్ పేమెంట్ ఄడ్రస్ (వి పి ఎ)ను స్ృష్టటంచ్చకుని,బ్యంకు ఖ్యతాకు 
ఄనుస్ంధానం చేసి ఆక యు పి ఐ వాడడం మొదలు పెట్టటకొండి. మీ డబ్బా ంపించేందుకు భర్ధయు 
ఄందుకునేందుకు ఇ విపీఎక అర్ధేక ఄడ్రస్ఄవతుంది. 

యు ఎస్ ఎస్ డి (ఄన్ స్కాుర్ స్పిలమెంటర్ధ స్ర్ధవస్ డాటా) 

యు ఎస్ ఎస్ డి క మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ పాలట్ ఫాయం. ఆది 
ఫీచర్ ఫోను వండి, ఆంటరెుట్ లేని వార్ధక్త, మొబైల్ బ్యంక్తంగ్ 
శ్క్తిని చేకూర్పసుింది. యు ఎస్ ఎస్ డి కోడ్ డమల్ చేసుకోవాలి 
(*99#). ఇ స్దుపామం పి ఎం జే డి వై(ప్రధాన్ భంత్రి జన 
ధన యోజన) థకం తో ఏరాుట్ట చేమఫడింది. 

యు ఎస్ ఎస్ డిఄనే సాంకేతిక ర్ధకయం ఄనిు వేళలోల లబయము. సేవ్కై కసార్ధ ర్ధజిస్టర్ప 
చేసుకును తర్పవాత, ధనాంతయ భర్ధయు ధనేతయ లవాద్దవిలను చేసుకోవ్చ్చు: 

• నగదు ంప్పట భర్ధయు పందుట. 
• ఖ్యతా బ్లనుూచూసుకోనుట. 
• ఖ్యతా యొకక మినీ సేటట్ మెంట్ పందుట. 
• మీ మొబైల్ రీఛార్ధీ చేసుకొనుట. 

 
పైన చెప్పినవన్నీ కేవలము మొబైల్ బ్యాంకాంగ్ పరిచయాం మాత్ర మెనని గమనిాంచాలి.మీ బ్యాంకు వారు అాందాంచే 

సేవలకై, మొబైల్ బ్యాంకాంగ్ పై పర త్యయక వివరాల కొరకు(చారీ్జలు గ నని), మీ బ్యాంకు ను సాంపర దాంచాండి. 
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VIII. మొబైల్ వాలెట్ లు 
లక్షయం : మొబైల్ వాలెట్ ను ఄయిం చేసుకొనుట. 
మొబైల్ వాలెట్ ఄనగానేమి? 
స్యళమైన మాటలలో చపాులంటే, 

మొబైల్ వాలెట్ ఄనేది మొబైల్ అధార్ధత వాస్ివ్ 
యసు. ఆది భన జేబ్బలలో పెట్టటకునే ర్పూలకు 
స్ంఖ్యయ సాంకేతిక వ్యవ్స్థ యొకక న్సతన్సతుతిి. 

అప్ స్టటయలలోఄనేక మొబైల్ వాలేట్టల 
లబయము ఄవతునాుయి. వోడాఫోన్ వార్ధ ఎం – 
పేసా, పే టి ఎం, ఐ సి ఐ సి ఐ పాకెట్ భర్ధయు ఎస్ బి ఐ ఫడ్డీ వ్ంటివి వంటాయి 

ఎంచ్చకును సా్ర్ట ఫోన్ భర్ధయు వాలెట్ ను ఫటిట మొబైల్ వాలెట్ యొకక ఈయోగాలు అధాయ 
డి ఈంటాయి. 

మొబైల్ వాలెట్ లో డబ్బాను నింపేది ఎల? 
మొబైల్ వాలెట్ లో డబ్బా నింపే కొనిు దతిులు : 

• ఆంటరెుట్ బ్యంక్తంగ్ ఐ డి భర్ధయు పాస్ వ్రీ్పతో  
• సేుహితుని నుండి ఆన్ కమింగ్ ట్రానూోర్ ద్ఘవరా డబ్బా ఄందుకునుప్పుడు  
• ఎ టి ఎం కారీ్ప /డెబిట్ కారీ్పవాడుకుని  
• క్రెడిట్ కారీ్ప వాడుకుని  
• అఫ్ లైను స్టటర్ప లో గాని అమోదించఫడిన ఏజంట్ ద్ఘవరా గాని 

నిజానిక్త,మార్ప మూల లెలలలో సాథపించిన ఎం – పెస్ వ్ంటి సాథనిక ఄవట్ లెట్ లు భర్ధయు ఏజంటల 
ద్ఘవరా గాని మొబైల్ వాలెట్ లో డబ్బాను వేమవ్చ్చు తీమ వ్చ్చు. ప్రసుితంభనకు1.4 లక్షల ఄవట్ 
లెట్ లు వనువి ఆట్టవ్ంటి లవాద్దవీలను కొనసాగింప్ప చేమడం కోస్ం. 

మొబైల్ వాలెట్ సుయక్షతమేనా? 
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మొబైల్ వాలెట్టల పి ఐ ఎన్ తో గాని పాస్ వ్ర్ీ తో గాని ర్ధయక్షంచఫడుతుంది. భన వాలెట్ 
సుయక్షతం గా ఈండాలంటే ఇ యహస్య వివ్రాలను ఎవ్ర్ధకీ తెలిమనివ్వకూడదు. 

లవా ద్దవిలు పూయియిన తర్పవాత వాలెట్ నుండి లగౌట్ చేమడం చాల ముఖ్యం. 

ముందుగానే ఎకుకవ్ డబ్బా వాలెట్ లోక్త లోడ్ చేమడం భంచి ధితి కాదు. 

మొబైల్ వాలెట్ వాడకమునకు చారీలీు ఏమైనా చలిలంచవ్లసి ఈంట్టంద్ఘ? 

సాధాయణ సేవ్లకు చాల వాలెట్ లు ఏమీ ఛారీీవిధించదు.మీ మొబైల్ ఫోన్ కులబయమైన వాలెట్ 
కు / ఆంసాటలేుసిన వాలెట్ కు విధించ ఫడుతును వివ్రాలను జాగ్రతగా చూసుకోవ్డం ఄవ్స్యము. 

మొబైల్ వాలెట్ వాడకమునకు ర్ధమితులునువా? 

చాల మొబైల్ వాలెట్ లకు వివిధలవాద్దవీలకు నిఫందిత ర్ధమితులునువి, ఄవి కాల 
ర్ధమితితో మార్పత్త ఈంటవి. మీ మొబైల్ ఫోన్ లో లబయమౌతును వాలెట్ / ఆంసాటలేుమఫడిన 
వాలెట్ కు విధించఫడిన ర్ధమితులను ముందుగానే స్ర్ధ చూసుకోనుట భంచిది. 

మొబైల్ వాలెట్ వ్లల లభాములేమి? 



19 
 

నిజమైన డబ్బా భర్ధయు నిజమైన క్రెడిట్/డెబిట్ కారీ్పలవ్లెనేభన నితయ జీవ్నం లో మొబైల్ 
కారీ్పలను కూడా వాడుకోవ్చ్చు. వాటిని బిలులలు చలిలంచ్చటకు,అన్ లైన్ భర్ధయు అఫ్ లైన్ వాయపాయసుిల 
దగగయ స్ర్పకులు లేద్ఘ సేవ్లుకొనుటకు; రైలు టికకట్టల కొనుటకు ; కాయష్ బ్క్ సౌకయయం పంద్దందుకు : 
తదితయ రాయితీలను పంద్దందుకు కూడా వాడుకోవ్చ్చు. ఆతయ వాలెటలకు డబ్బా ఫదిలీ చేమవ్చ్చు 
భర్ధయు డబ్బా ద్ఘచ్చకునే ర్ధకరాలుగా కూడా ఈయోగ డతాయి. 
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మొబైల్ వాలెట్– ప్రాధమిక కాయయనియవహణలలోని ఈద్ఘహయణలు 

మీకు మొబైల్ వాలెట్ వాడకం సూత్రాలు సుళువగా ఄయిం ఄయేయందుకు కొనిు నమూనా 
లవాద్దవీల ఈద్ఘహయణలనుఏరాుట్ట చేసాము. వీటిని సూచనలుగా వాడుకోవ్చ్చును. ప్రతి వాలెట్ 
ప్రతేయకముగా వంట్టంది. వాలెట్ స్హామ 
విభాగానిు స్ంప్రదించి నేర్పుకోవ్చ్చు. 

1) వాలెట్ కు డబ్బా చేర్పుట 

2) బిలుల చలిలంచ్చట 

3) డబ్బా ఫదిలీ చేయుట 

4) పాస్ బ్బక్ 

5) బ్యంకు కు డబ్బా ంపించ్చట 

 
 

సెషన్ 9: ప్రభ్యతవ థకాలు 

ఇ సెషన్ లో మీర్ప : 

1) ప్రభ్యతవ థకాలను తెలుసుకుంటార్ప. 
2) అర్ధిక ఄక్షరాస్యత లో నేర్పుకునువి స్మీక్షంచ్చకొనుట. 
పాఠ్యంశ్ము1: ప్రభ్యతవ థకముల ర్ధచమము 
లక్షయము : ముఖ్యమైన ప్రభ్యతవ థకములు తెలుసుకొనుట.. 

ప్రభ్యతవము ప్రజల ప్రయోజనం కొయకు ఄనేక థకములను ప్రకటించి పాలిసుింది కూడా. కొనిు 
థకములను మీకు ఆదివ్యకు తెలిమచేమడమైనది. భర్ధకొనిు ఆప్పుడు తెలుసుకుంటార్ప.ఇ 
థకములు ఎుటికప్పుడు స్వ్ర్ధంఫడతామని తెలుసుకోండి. 

పైన పేర్కొన బడిన మొబైల్ వాలేట్ల  సమాచారాం అాంతా కేవలాం పరిచయాం మాత్ర మే. పర త్యయక సమాచారాం 

మరియు సేవల కొరకు ఎాంచుకునీ వాలెట్ వారి వెబ్ సైట్ కు వెళ్లల  త్యలు గకోంాండి ( చారీ్జలు గ కూడా). 



21 
 

1) అధార్ 

అధార్ ఄనేది భాయతవాసులకు, యునీక్ ఐడెంటిఫికేషన్ 
ఄఫ్ ఆండియా(యు ఐ డి ఎ ఐ -UIDAI)వార్ధచే జారీ 
చేమఫడిన 12 ఄంకెల యాదృచిుక ఏకైక స్ంఖ్య. ప్రతీ వారూ 
ఄనగా అమె / ఄతడు,తభ డెమోగ్రాఫిక్ భర్ధయు ఫయోమెట్రిక్ వివ్రాలను స్భర్ధుంచి స్వచుందంగా 
అధార్ నెంఫర్ ను పందగలర్ప. 

అధార్ నంఫర్ప, భాయతీమవాసులుఎకకడైనా,ఎప్పుడైనా తభ ఏకైక గుర్ధింప్పను భర్ధయు డిజిటల్ 
వేదికను ధ్రువీకర్ధంచ వ్చ్చును. ఆది భౌతికముగాన్స లేద్ఘ ఎలకాానిక్ రూంలో గాని, 
ద్దనికైనన్సప్రదర్ధించ గలిగిన గుర్ధింప్ప. 

 
2) ప్రధాన్ భంత్రి జన ధన యోజన (పి ఎం జే డి వై - PMJDY) 

పి ఎం జే డి వై ఄనేదిపి ఎం జ డి వై, ఄంటే ‘నేషనల్ మిషన్ పర్ ఫైనానిిమల్ ఆన్ కూల షన్’, ది 
డిపారెటమంట్ అఫ్ ఫైనానిిమల్ స్రీవస్స్ (డి ఎఫ్ ఎస్), అర్ధిక భంత్రితవ శాఖ్, భాయత ప్రభ్యతవం చే 
ప్రాయంభించఫడినది. మినహాయింఫడిన వ్రాగలకు ఄనగా నిభు అద్ఘమ తెగల వార్ధక్త అర్ధిక సేవ్లను 
స్భయోచితంగాను భర్ధయు వార్ధక్త తగినంతగాను ఄందించడమే ఇ థకం యొకక లక్షయం. 
పిఎంజడివై లో ప్రాయంభించిన ఖ్యతాలకు దిగువ్ పేరొకనువి స్భకూయుఫడతాయి : 

• ఈచిత పాస్ ప్పస్ికం  
• ఈచిత యూనలైస్ే రూపే డెబిట్ కారీ్ప  
• ఈచిత చకుక కాగితాలు  
• ఄనిు పిఎంజడివై ప్రయోజనాలకు ప్రవేశ్ం 

ఆట్టవ్ంటి ఖ్యతాల వివ్రాలు భర్ధయు ర్ధమితులు మీ బ్యంకు వార్ధ దగగయ సేకర్ధంచండి. 

 
 

మరినిీవివరాలకొరకు,https://uidai.gov.inసాంపర దాంచాండి. 

మరినిీ వివరాలకు సాంపర దాంచాండిhttps://www.pmjdy.gov.in/ 
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3) సుకనయ స్ంవ్ృధిి యోజన (ఎస్ ఎస్ వై - SSY) 

 
సుకనయ స్ంవ్ృధి ి యోజన ఄనేది భాయత ప్రభ్యతవం 

ప్రతేయక్తంచి అడపిలలల కోస్ం ఏయుయచిన చిను డిపాజిట్ థకం.ఆది 
అడపిలలల చదువ భర్ధయు వివాహ ఖ్ర్పులకు స్హామడుతుంది. 

అడపిలల పేర్పతోస్హజ లేద్ఘ నాయమఫదిమైన గార్ధీమన్ 
ఖ్యతా తెర్పచ్చకోవ్చ్చు. అమె ప్పటిటన దగగయనుండి 10 
స్ంవ్తూయముల వ్మసు వ్యకు ఖ్యతా తెర్పవ్వ్చ్చు.మొదటి డిపాజిటకనీస్ మొతింరూ.1,000 తో 
చేమవ్చ్చు. ప్రతీ అర్ధిక స్ంవ్తూయం రూ.1,000 లు జభచేమవ్లసి వంట్టంది,కానీ ఖ్యతా లో జభ 
చేసే మొతిం క అర్ధిక స్ంవ్తూరానిక్త రూ.1, 50,000 కు మించకూడదు. 

4) ప్రధాన్ భంత్రి జీవ్న్ జ్యయతి బీమా యోజన (పి ఎం జే జే బి వై– థకం 2 – జీవిత భీమా 
కొయకు)  

 
• ఄయహత : పదుప్ప బ్యంకు ఖ్యతాద్ఘర్పలు 18 స్ంవ్తూరాలు(పూయియి వండాలి) భర్ధయు50 

స్ంవ్తూరాల భధయన(ప్పటిటనరోజుకు దగగర్ధ వ్మసు). 
• పాలసీ వ్యవ్ధి : క స్ంవ్తూయం. 
• ప్రీమిమం : రూ. 330 స్ంవ్తూరానిక్త. 

   మరినిీ వివరాల ంసాం,మరియు ఖాతా త్యరుచుట్కు పోసా్టఫీకో లేదా అధికారిక బ్యాంకు శాఖను సాంపర దాంచాండి. 
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• ప్రీమిమం చలిలంచే విధానము : బ్యంకు వార్ప చంద్ఘద్ఘర్పని పదుప్ప బ్యంకు ఖ్యతా నుండి 
డైరెక్ట అటో - డెబిట్ దితిలో చలిలసాిర్ప. 

• ర్ధసుక కవ్రేజ్ : భీమా చేసిన మొతిం రూ. 2 లక్షలు,ఏ కాయణంగానైన ఆన్సూర్ చేసిన వ్యకీి 
భయణిసేి,సొము్ నామినీక్త చలిలంచఫడుతుంది. 

• భీమా యొకక ఈస్ంహాయం : 
− ఖ్యతాద్ఘర్పనిక్త వ్మసు55 స్ంవ్తూరాలు వ్చిునప్పడు  
− బ్యంకు ఖ్యతా నిలిపివేసినప్పడు లేద్ఘ ప్రీమిమం డెబిట్ చేసేందుకు తగినంత బ్లన్ూ బ్యంకు 

లో లేకపోతే. 
− ఫహుళ అచాుదనలు ( భీమా కవ్రేజీలు) నిషేధము. 

5) ప్రధాన్ భంత్రి సుయక్ష బీమా యోజన  (పి ఎం ఎస్ బి వై - PMSBY – సీకం1 – 
ప్రమాదవ్శాతుి జర్ధగే భయణములకు చేసిన భీమా) 

• ఄయహత : పదుప్ప బ్యంకు ఖ్యతాద్ఘర్పలు 18 
స్ంవ్తూయములు(పూయియి వండాలి)భర్ధయు70 స్ంవ్తూయముల 
భధయ (ప్పటిటన రోజుకు దగగర్ధ తేదీ). 

• పాలసీ వ్యవ్ధి : క స్ంవ్తూయం. 
• ప్రీమిమం : రూ.12 క స్ంవ్తయమునకు. 
• ప్రీమిమం చలిలంచే ధితి : చంద్ఘద్ఘర్పని పదుప్ప బ్యంకు ఖ్యతా నుండి డైరెక్ట అటో – డెబిట్ 

దితిలో బ్యంకు వార్ప చలిల సాిర్ప. 
• ర్ధస్క కవ్రేజ్ : వివ్యముల ప్రకాయం రూ.2 లక్షలు వ్యకు, సీవమ – గామము వ్ంటి 

ర్ధసిథతులకు మినహాయింప్ప, అత్హతయ లేద్ఘ భధయము సేవించి అత్హతాయ ప్రమతుము చేయుట, 
భధయము లేద్ఘ భతుి ద్ఘయథములు సేవించ్చట. 

• హామీ యొకక యదేు : 
− బ్యంకు లో ఖ్యతా నిలిపివేసినప్పుడు లేద్ఘ 

ప్రీమిమం చలిలంచేందుకు తగినంత బ్లనుూ 
లేనప్పుడు. 

− ఫహుళ కవ్రేజ్ వీలు లేదు. 
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6) ఄ టల్ పెనని్ యోజన 

పూర్ధి వివ్రాల శ్లఖ్యన రాయవ్లోకనం : చంద్ఘద్ఘర్పలకు హామీ ఆచిున నెలలవారీ ఫించను 
థకం,రూ.1,000 నుండి రూ.5,000 వ్యకు ప్రతీ నెలకు. ఆది పెనిన్ పండ్ రెగుయలేటరీ ఄండ్ 

డెవ్లపె్ంట్ ఄథార్ధటీ (పి ఎఫ్ అర్ డి ఎ - PFRDA). 

• ప్రవేశ్ ఄయహత : పదుప్ప బ్యంకు ఖ్యతా ద్ఘర్పలు 18 స్ంవ్తూయములు నుండి40 
స్ంవ్తూయములు వ్యకు. 

• చలిలంప్ప : రూ.42 నుండి రూ.1,454 వ్యకు,ప్రవేశ్ 
వ్మసును ఫటీట భర్ధయు చంద్ఘద్ఘర్పలకు నియణయించిన నెలలవారీ 
ఫించను పై అధాయడి వంట్టంది. కనీస్ కాల వ్యవ్ధి20 స్ంవ్తూయములు 
లేద్ఘ ఆంకా ఎకుకవ్. 

• ఫించను చలులబ్ట్ట : చంద్ఘద్ఘర్పలకు 60 స్ంవ్తూయములు నిండిన తర్పవాత నెలలవారీ 
ఫించను చలిలంచ ఫడుతుంది,చంద్ఘద్ఘర్పని భయణం తర్పవాత వార్ధ వివాహ భాగసావములకు 
చలిలంచఫడుతుంది.ఆదేర్ధ భయణం తర్పవాత పించను మొతిం చంద్ఘద్ఘర్పలు నిమమించిన నామినీక్త 
ఆవ్వఫడుతుంది. 

• ప్రీమిమం చలిలంచ్చ విధానము : చంద్ఘద్ఘర్పని పదుప్ప బ్యంకు ఖ్యతా నుండి నేర్పగా 
నెలలవారీ అటో – డెబిట్ దితిలో చలిలంచఫడుతుంది. 

7) ప్రాధాన్ భంత్రి పస్ల్ బీమా యోజనా(పి ఎం ఎఫ్ బి వై) 
• పూరీి వివ్రాల సేకయణ : కంప్రేహేనిూవ్ క్రాప్ భీమా థకం వార్ధ లక్ష్యయలు ఇ దిగువన 

ఆవ్వఫడినవి 
− రైతులకు, ప్రకృతి వితుిల వ్లల గాని, చీడ పీడలవ్లల గాని ప్రకటించిన ంట నషటం 

జర్ధగినప్పడు ఄందచేసేభీమా అచాాదన( కవ్రేజ్)భర్ధయు అద్ఘమ స్హామం. 
− రైతుల అద్ఘమం సిథరీకర్ధంచేందుకు. 



25 
 

− రైతులుఅధునిక భర్ధయు కొతి యకాల వ్యవ్సామ దితులను ఄంగీకర్ధంచి 
ఄవ్లంబించేందుకు. 

− వ్యవ్సామ వ్రాగనిక్తనభ్కము 
కుదుర్పుటకు భర్ధయు వ్యవ్సామ యంగానిక్త 
క్రెడిట్ ప్రవాహానిు నిరాిర్ధంచడానిక్త. 

• ఄయహత : రైతులందరూ స్హ-రైతులు 
భర్ధయు కౌలు రైతులు ప్రకటించిన ంటలను 
ప్రకటించిన ప్రద్దశాలలో ండించ్చట.‘ఋణ 
రైతులకు ’ఆది ఄనివాయయము. 

• ప్రీమిమం (కొంత భాగం రైతు చలిలంచాలి– మిగిలినది కేంద్ర లేద్ఘ రాష్ట్ర ప్రభ్యతావలు 
బర్ధసాియి): 

− ఖ్ర్ధఫ్ ంటలు- 2% నిరాిర్ధంచిన మొతిం పై లేద్ఘ అకూుర్ధమల్ రేట్ట(ఏది తకుకవైతే ఄది). 
− యబీ ంటలు-1.5%నిరాేర్ధంచినా మొతిం పై లేద్ఘ అకూుర్ధమల్ రేట్ట (ఏది తకుకవైతే ఄది). 
− వార్ధిక వాణిజయ భర్ధయు హార్ధటకలుయల్ ంటలు – 5% నిరాిర్ధంచిన మొతిం లేద్ఘ 

అకూుర్ధమల్ రేట్ట(ఏది తకుకవైతే ఄది). 
• ర్ధసుక కవ్రెజి : ంట సాథయి భర్ధయు ంట నషటం పై వను ఄపాయానిు ఫటిట అచాాదన 

(కవ్రేజ్) వంట్టంది.మినహాయింప్పలు వ్ర్ధిసాియి. 
− ఆన్సూర్ చేసిన ప్రద్దశ్ములో వితినాలు నాటకూడదు /వ్రాిభావ్ం వ్లలగాని ప్రతికూల 

ఋతువల వ్లలగాని 
− కర్పవ, వ్రాిభావ్ం,వ్యదలు,చీడ పీడలు,గాలివానలు వ్ంటి ఄనివాయయ అదలకు. 
− పోస్ట -హారెవస్ట నష్టటలుఄనగా పలంలోనే కోసి అయబ్టేట ంటలకు వ్చిున నష్టటనిక్త ఄధికం 

లో ఄధికం రెండు వారాలు వ్యవ్ధి 
− వ్డగళి వానల వ్లల,భూపాతము,భర్ధయు వ్యదల వ్లన వ్దిలేసినా ప్రకటించిన ప్రద్దశాల 

వ్లల జర్ధగిన హాని /నషటము. 
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8) ప్రధాన్ భంత్రి ముద్ర్య యోజన (పి ఎం ఎం వై -PMMY) 
ప్రధాన్ భంత్రి ముద్ర యోజన ఄనేది తనఖ్య లేకుండా వాయపారేతయ భర్ధయు వ్యవ్సాయేతయ 

వినియోగద్ఘర్పలకు అర్ధిక పెర్పగుదలకు మైక్రో భర్ధయు చిను వాయపాయసుిలకు రూ 10 లక్షల వ్యకు 
ఄప్పు లభించే థకము. దుకాణాలకు,ళుి భర్ధయు కూయల దుకాణాలకు చిను ర్ధశ్రభలకు,లరీలు 
నడిపే వార్ధక్త,మిషనులు బ్గుచేసేవార్ధక్త ఇ స్హామము ఄందుతుంది. 

ప్రధాన్ భంత్రి ముద్ర్య యోజన లో మైక్రో ర్ధశ్రభ పెర్పగుదలకు భర్ధయు పెట్టటఫడిక్తమూడు 
ఈతుతుిల దశ్లు వనువి. 

• శిశు : ఄప్పు రూ.50,000 వ్యకు  
• క్తశోర్ : ఄప్పు రూ.50,000 నుండి రూ.5,00,000 వ్యకు  
• తర్పణ్ : ఄప్పు రూ.5,00,000 నుండి రూ.10,00,000 వ్యకు 

 

 
 

9) ప్రధాన్ భంత్రి అవాస్ యోజన (పి ఎం ఎ వై - PMAY) 

భాయత ప్రభ్యతవం ప్రజలందర్ధకీ ఆలుల కట్టటకునే సౌకయయము ఆవ్వడానిక్త ప్రమతుం చేసుినుది. ఇ 
ఄవ్కాశ్ం ఄందర్ధక్త ఄందడమే ఇ థకం యొకక ప్రయోజనం. 

మరినిీ వివరాల ంసాంwww.mudra.org.inసాంపర దాంచాండి 
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ప్రధాన్ భంత్రి అవాస్ యోజన (నాగర్ధక) ఄయాన్ లోకల్ బ్డ్డస్ క్త కేంద్రీమ స్హకాయం 
ఄందిసుింది (యు ఎల్ బి -ULBs)భర్ధయుఆతయ రాష్ట్రీమ భర్ధయు యూనిమన్ ట్ర్రిటరీల 
స్ంఫంధిత ఏజనీూలు: 

• ప్రసుితం వను ముర్ధక్త వాడలను వ్నర్పలుగా తీసుకుని ప్రైవేట్ట స్ంస్థల స్హామం తో వాటిని 
బ్గుచేయుట. 

• క్రెడిట్ తో లింకు చేసిన స్బిూడ్డ  
• భాగసావభయం లో ఆలుల వ్స్తి  
10) వ్యక్తిగత ఆలుల కట్టటకొనుట /పెంచ్చకొనుట వ్ంటి వాటిక్త స్బిూడ్డ 
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SHG – స్భ్యయల నుండి ఎదురైన ప్రశ్ులు: 
1. SLBC సూచనల మేయకు 6 నెలలు ద్ఘటిన SHG లకు Rs.75,000/- లోను ఆవావలి, కాని బ్యంకు 

లోను రూ. 50,000/-  వేలు మాత్రమే ఆసుినాుర్ప. 
Ans. స్వమం స్హామక స్ంఘ స్భ్యయలను అరి్ధకంగా ప్రోతూహించ్చటకు బ్యంకు నుండి మొదటి లోనుగా 

సుమార్ప Rs. 50,000/-  నుండి Rs.75,000/- వ్యకు ఋణం భంజూర్ప చేసాిర్ప. స్ంఘం 
పదుప్పలు కట్టటబ్ట్టల బ్యంకు వార్ధక్త తెలిమచేసిన ఎకుకవ్ మొతిం పందవ్చ్చను.   

2. బ్యంకు లోను తిర్ధగి చలిలంచిన, ఆంకా కటాటలి ఄంటార్ప ఫీల్ీ అఫీస్ర్? 
Ans. బ్యంకు లోను చలిలంచిన యసీదును జాగ్రతి చేసి ఋణఖ్యతా ప్పస్ికంలో ఎుటికప్పుడు పోసిటంగు 

చేయించ్చకుంటే ఇ తేడాలు రావ. ఏ విధమైన తేడా వ్చిునా బ్యంకు మేనేజర్పు స్ంప్రదించి తేడాలను 
స్ర్ధచేసుకోవ్చ్చును. 

3. బ్యంకు లోనుకు ఆనుూరెనుూ ఄంటార్ప, డిపాజిట్ ఄంటార్ప, బ్యంకు ఫీజు ఄంటార్ప, చేతిక్త ఆచేు 
స్భమంలో ట్టటకుని ఆసాిర్ప. 

Ans. బ్యంకు లోను తెసుకునుప్పుడు ఏ విధమైన డిపాజిట్టల, ఆనుూరెనుూలు, మూయచ్చయవ్ల్ పండుల కటటనవ్స్యం 
లేదు. బ్యంకు వార్ప వాటిపై వ్తిిడి చేసేి వార్ధ పైఄధికార్పలకు భర్ధయు మెపా్ ఄధికార్పలకు 
తెలిమజేమవ్లేను. స్ంఘం వార్ధక్త సూక్షమర్పణ ప్రణాళిక బ్యంకుకు స్భర్ధుంచినప్పుడు స్భ్యయల ఖ్యతా 
నంఫర్పల తెలుప్పత్త వార్ధ వార్ధ సొంత ఖ్యతాలకు బ్యంకు ర్పణాలను జభ చేమభని కొయవ్చ్చును.  ఇ 
విధంగా కాష్ లవాద్దవీలు తగిగంచ్చకోవ్చ్చును. 

4. మేము బ్యంకుక్త కటిటన వ్డ్డ ీమొతిం మాకు తిర్ధగి రావ్టం లేదు.  
Ans. స్ంఘం బ్యంకు జభ చేసిన వ్డ్డీక్త NULM ద్ఘవరా వ్డ్డ ీరాయితీ 7% లేద్ఘ 4% పైన మిగతాది వ్డ్డ ీరాని 

ర్పణాలు (VLR) ద్ఘవరా వార్ధ ఖ్యతాలకు మెపా్ ద్ఘవరా తదుర్ధ జభ చేమఫడుతుంది. స్ంఘాలు వార్ధక్త 
నిరేేశించిన తేదీ లోప్పన వాయిద్ఘలు చలిలంచి మొతిం రాయితీ పందవ్చ్చును. స్క్రభంగా ర్పణాలను 
స్కాలంలో చలిలంచని వార్ధక్త ఇ రాయితి మొతిం రాదు. స్ంఘాలు వార్ధక్త వ్చిున వ్డ్డ ీరాయితీ ని మెపా్ 
ఄధికార్పలతో స్ంప్రదించి నివ్ృతిి చేసుకొనవ్చ్చును. 

5. వ్డ్డ ీలేని ఋణం పంద్ఘలంట్ బ్యంకు నందు ఏ విధంగా లోన్ వాయిద్ఘ చలిలంప్ప చేయాలి? 
Ans. బ్యంకు నిరేేశించిన తేదీ లోల ర్పణ వాయిద్ఘలు చలిలంచిన వ్డ్డ ీలేని ఋణం పందవ్చ్చును. వీర్ధ ఖ్యతాలు    

   స్క్రభంగా అన్-లైనోల నమోదు కాఫడిన విషయాలను మెపా్ అఫీసులో తెలుసుకొనవ్చ్చును. 
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6. మా పదుప్ప డబ్బాలు డ్రా చమయడానిక్త, బ్యంకు వార్ప ప్పుకోవ్డంలేదు, మా డబ్బాలు మేము డ్రా 
చేసుకోవ్టానిక్త మాకు హకుక లేద్ఘ?  

Ans. పదుప్ప డబ్బాలు ఄంతయగత ఄప్పుల కొయకు వినియోగించ్చకోవాలి. బ్యంకు ఄబయంతయము పెటిటన పై బ్యంకు 
ఄధికార్పలక్త కానీ మెపా్ ఄధికార్పలకు కానీ ఫిరాయదు చయాయలి. 

7. అంధ్రాబ్యంకు వార్ప స్ంఘ స్భ్యయలకు , కనీస్ం ఒయల్ గా చుకుండా లోన్ ఄమౌంట్ పదుప్ప ఖ్యతా నుండి 
జభచేసుకొనుచ్చనాుర్ప, జభవేసి, 2 లేద్ఘ 3 నెలల తర్పవాత చబ్బతునాుర్ప. 

 Ans. ఇ విధంగా చేమడం బ్యంకు వార్ధ తప్పు. పై ఄధికార్పలకు ఫిరాయదు చయాయలి. బ్యంకు కోఅరీ్ధనేటర్ కు 
తెలిపిన చొ కలెకటర్ గార్ధ మీటింగులో విచార్ధంచి, ఇ విధమైన ఄసౌకరాయలు కలగకుండా చూసాిర్ప.  

8.  ప్రతి నెల కావాలనే బ్యంకు వార్ప పాస్ బ్బక్ లో ప్రంట్ ఆవ్వడం లేదు. 
Ans. పాస్ బ్బక్ లో ప్రంట్ చేసి ఆవ్వడం బ్యంకు వార్ధ బ్ధయత. ఄసౌకరాయలను బ్యంకు వార్ప నియవహించ్చ 

"వినియోగద్ఘర్పల దినము" లో చర్ధుంచవ్లను, లేద్ఘ పై ఄధికార్పలకు ఫిరాయదు చేమవ్లెను. 
9.  సెంట్రల్ బ్యంకు లో సేవింగ్ూ పాస్ బ్బక్ భర్ధయు లోన్ పాస్ బ్బక్ కలిపి కటి ఆసాిర్ప/, దీని వాళి 

స్భ్యయలకు ఎంత వాయిద్ఘ కటాటలి, లోన్ ఄమౌంట్ ఆంకా మంత కటాటలనేది తెలిమడం లేదు. 
Ans. ఎ బ్యంకులోనైనా, సేవింగ్ూ భర్ధయు ర్పణాల కు వేర్ప వేర్ప గా పాస్ బ్బక్ ఆసాిర్ప లేద్ఘ వేర్పగా రాసాిర్ప. 

లేనిచొ పై ఄధికార్పలకు ఫిరాయదు చయాయలి. మెపా్ ఄధికార్పలకు తలిమజేసిన వార్ధతో చర్ధుంచి తగు 
చయయలు తీసుకోఫడతాయి. 

10. APGB బ్యంకు వార్ప 5 లక్షలకు రూ.2500/- స్రీవసు చారీీలు తీసుకొనుచ్చనాుర్ప భర్ధయు ఆండిమన్ 
ఒవ్రీూస్  బ్యంకు వార్ప క లక్షకు రూ.1000/- స్రీవసు చారీీలు తీసుకొనుచ్చనాుర్ప. 

Ans. ర్ధజర్పవ బ్యంకు నిఫంధనల ప్రకాయం రూ. 25,000/- లోప్ప వ్యక్తిగత ర్పణాలకు ఄంటే గ్రూప్ప లోని 10 
స్భ్యయల మొతిం రూ. 2,50,000/- లోప్ప ర్పణాలకు ఏట్టవ్ంటి ప్రాసెసింగ్ ఛారీ్ తీసుకోరాదు. ఄట్టల 
జర్ధగినచో బ్యంకు పైఄధికార్పలకు భర్ధయు మెపా్ ఄధికార్పలకు ఫిరాయదు చయాయలి. రూ. 2,50,000 
ద్ఘటినా ర్పణాలకు బ్యంకువార్ధ నిఫంధనల ప్రకాయం, స్రీవసు చారీీలు ఈంటాయి. వాటిని యదుే చేయుటకు 
ర్ధజర్పవ బ్యంకుకు వినతి ంపి ఈనాుర్ప. 

11. CCL గుర్ధంచి ఄవ్గాహన లేకపోవ్టం  
Ans. కాయష్ క్రెడిట్ లోన్ (CCL) కాష్ క్రెడిట్ లోన్ పందిన స్ంఘం స్భ్యయలు వార్ధ ఄవ్స్రాలకు ఎప్పుడు 

ఋణము కావాలిూనా, తక్షణమే  బ్యంకు ద్ఘవరా పందవ్చ్చును. CCL ఋణము కొయకు డాకుయమెంటేషన్ 5 
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స్ం.కు కసార్ధ మాత్రమే చూసాిర్ప. స్ంఘం యొకక సూక్షమ ర్పణ ప్రణాళిక అధాయంగా వార్ధక్త ర్పణానిక్త 
డ్రాయింగ్ వ్ర్ (DP) నిరేేశిసాిర్ప. DP వ్యకు స్ంఘ స్భ్యయలు ఋణం పందవ్చ్చును.  

  ర్ధజర్పవ బ్యంకు నిఫంధనల ప్రకాయం స్క్రభంగా ర్పణాలు చలిలంచే ఖ్యతా ఄంటే : 
  1. ఖ్యతా లో ఋణం భంజూర్ప మొతిం లేద్ఘ డ్రాయింగ్ వ్ర్ పైఫడి నియంతయం 30 రోజుల పైన 

ఈండరాదు.  
  2. ఖ్యతా లో రెగుయలర్ గా ఈంటూ కనీస్ం నెలలో క చలిలంప్ప కలిగి ఈండాలి.  
  3. ఖ్యతా లో నెలలో చలిలంచే సొము్ అ నెలకు స్ంఫంధించిన వ్డ్డకీ్త స్ర్ధపోవాలి. 
 
12. టర్్ లోన్ గుర్ధంచి - ఄవ్గాహన లేక పోవ్టం  
Ans. టర్్ లోన్ (కాలర్ధమితి ర్పణము) ఄంట్ తీసుకును ర్పణాలను నిరేేశించిన నెలస్ర్ధ వాయిద్ఘలలలో 

చలిలంచడం. ప్రతి నెల నెలస్ర్ధ వాయిద్ఘ భర్ధయు వ్డ్డ ీబ్యంకు ఖ్యతాకు నిరేేశించిన తేదీలోగా కటాటలి. 
పూర్ధిగా చలిలంచిన తర్పవాత బ్యంకువార్ప తిర్ధగి కొతి ఋణం భంజూర్ప చేసాిర్ప. 

13. కొకక బ్యంకు నుండి వ్డ్డ ీరేట్టల వేర్పగా ఈంటాయి  
Ans. బ్యంకులకు వ్డ్డీలు వార్ధ వార్ధ ప్రధాన కారాయలమం నుండి తెలిపిన విధంగా వ్డ్డ ీవిధిసాిర్ప. స్వమం 

స్హామక స్ంఘాలకు వ్డ్డలీను స్యళీకృతం చేయుటకు బ్యంకర్పల మీటింగ్ లో తగు చయయలు ప్రభ్యతవం 
తీసుకుంట్టంది.   

14. VLR రావ్టం లేదు? 
Ans.  స్క్రభంగా ర్పణాలను చలిలంచిన స్వమం స్హామక స్ంఘాలకు VLR వ్ర్ధిసుింది. మెపా్కు ప్రభ్యతవం 

నుండి నిధులు ఄందిన వెంటనే స్ంఘాల ఖ్యతాలకు చలిలంప్పలు జర్పగుతాయి. ఆతయ కాయణాలు ఋణం 
స్క్రభంగా చలిలంచకపోవ్డం లేద్ఘ మెపా్ అనెసలన్ లో స్ంఘం పేర్ప స్క్రభంగా నమోదు చేమకపోవ్డం . ఇ 
విషయాలలో స్ంఘాలు మెపా్ ఄధికార్పలును స్ంప్రదించవ్లసి ఈంట్టంది. 

15. స్భ్యయరాలి వ్యక్తిగత ఖ్యతా జనిన్ 'O'  బ్లన్ూ ఎంత ఈండాలి.  
Ans. జనిన్ ఖ్యతా లో బ్లన్ూ ఈంచనకకరేలదు. కానీ ఖ్యతా లో జభ ఖ్ర్పులు చేసుినుచో ఖ్యతా స్జీవ్ంగా 

ఈంట్టంది. వార్ధిక టరోువ్ర్ రూ.50,000/- మించినచో ఖ్యతాకు KYC తోన్స మామూలు ఖ్యతాగా 
మార్పుకోవాలి. 

16. మా గ్రూప్ డబ్బాలు డ్రా చేయాలంటే RP & CO స్ంతకం ఎందుకు? 
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Ans. స్ంఘంకు చందిన ర్పణాల భంజూర్ప విషమంలో గాని డబ్బాలు డ్రా చేమడానిక్త గాని RP & COల 
స్ంతకము ఄవ్స్యము లేదు. దీనిక్త స్ంఫంధించిన మాయగదయికాలు SLBL వార్ప ఄనిు బ్యంకులకు 
ంపార్ప. ఇ విషమంలో ఏ విధమమైన  యిఫాంది కలిగినా పై ఄధికార్పలకు కానీ మెపా్ ఄధికార్పలకు 
కానీ ఫిరాయదు చయాయలి. 

17. పెట్టటఫడి నిధిని ఎందుకు డ్రా చమయనివ్వటం లేదు ? 
Ans. పెట్టటఫడి నిధి స్ంఘం యొకక సిథతిని ఫలయచ్చకోవ్టం కోస్ం భంజూర్ప చేమఫడినది. ఇ సొము్ను 

ఄంతయగత ర్పణాలకు ఆతయములకు వినియోగించ్చకోవ్చ్చు. ఇ విషమంలో ఆఫాంది కలిగిన బ్యంకు పై 
ఄధికార్పలకు కాని మెపా్ ఄధికార్పలకు కాని ఫిరాయదు చయాయలి.  

18. వ్యక్తిగత లోనుల ఎనిుసార్పల పెట్టటకునాు పేదలకు రావ. ర్ధకభండేషన్ ఈను వార్ధకే వ్సాియి ఎందుకు? 
Ans. వ్యక్తిగత లోనుల కారొురేషన్ కు స్ంఫందించినవి, కమిటీ ద్ఘవరా భంజూర్ప చేసాిర్ప. మీ యూనిట్ 

వివ్రాలను కమిటీ క్త తెలిపి వ్లసి ఈంట్టంది. వ్యక్తిగత లోనుల డైరెక్ట గా మెపా్ ద్ఘవరా స్యమం ఈపాధి 
ధకం (SEP) క్రంద దయకాసుి చేసుకొని బ్యంకు ద్ఘవరా పందవ్చ్చును. వీటికీ 7% పై ఫడిన బ్యంకు వ్డ్డీ 
నుండి రాయితీ పందవ్చ్చును. వివ్రాలకు మెపా్ సిఫాందిని స్ంప్రదించాలి.     

19.  కటిటన డబ్బాకు యసీదున ఆవ్వర్ప, బ్బక్ లో వ్రామర్ప... 
Ans. కటిటన డబ్బాకు యసీదు ఆవ్వడం భర్ధయు ఖ్యతాలో వ్రామడం బ్యంకు విధి. ఏ విధమైన ఆఫాంది కలిగిన 

బ్యంకు పై ఄధికార్పలకు, మెపా్ ఄధికార్పలకు ఫిరాయదు చయాయలి.  
20.  బ్యంకు నందు లీడర్ూ ను ఎందుకు మాయుర్ప 
Ans. బ్యంకు వార్ధక్త స్యమం స్హామక స్ంఘాల లీడర్పల మార్పుటకు మాయగదయికాలు ఈనాుయి. మీకు ఇ 

విషమంలో ఄసౌకయయం కలిగినచో పై ఄధికార్పలకు కాని మెపా్ ఄధికార్పలకు ఫిరాయదు చమయండి.  
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SMS, e-mail, facebook, twitter     


 
      




 
 
 
 
 


 
  
 






Page 8 of 11

(Self - Confidence)

         
 
       

       
        
/

       




    









        





         
 


 





Page 9 of 11

 
          






       



 
        


 

“No pain – No gain” 

 



 



 



       


      


        






Page 10 of 11
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 I can do it. 
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