


വീഡിയ ോ ജിന്നി 

Play the Video



ഇന്നു നിങ്ങൾക്ക് 
വോങ്ങോനോവോത്തവ  മിച്ചം 
പിടിച്ച തുക കകോണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് വോങ്ങോനോവ ം

ഭോവി ികെ
ആവശ്യങ്ങൾ 

അടി ന്തിര ആവശ്യങ്ങൾ 
യരോഗം,അപകടം, മരണം 

തുടങ്ങി  അപ്രതീക്ഷിത ചിെവ കൾ 

ഭോരിച്ച 
ചിെവ കൾ

ഒരു വീട് വോങ്ങ ക, വിവോഹം, 
വിദ്യോഭയോസം തുടങ്ങി  ഭോരിച്ച 
ചിെവ കൾക്കോ ി 

മിച്ചം 
പിടിയക്കണ്ട 
ആവശ്യം
എന്ത്?



പണം വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതികെ അപോകതകൾ 

അസ രക്ഷിതം

പണം കളവ  യപോയ ക്കോം, 
പ്രകൃതി ദ് രന്തങ്ങളിൽ നഷ്ട പക്പട്ട  

യപോയ ക്കോം 

വർദ്ധന ുള്ള 
അവസരങ്ങൾ 
നഷ്ട പക്പട ന്നു

വോ പ  െഭിക്കോനുള്ള 
അർഹത ിെെ് 

ബോങ്കികെ നിയക്ഷപങ്ങൾ 
വോ പ  യനടോൻ അർഹത 

നൽകുന്നു. 

പെിശ് ിനത്തിൽ 
ആദ്ോ ം നഷ്ട ം



സമ്പോദ്യശ്ീെം വളർത്തുകചിറ്റ് ഫണ്ട്, 
കകോള്ളപ്പെിശ്ക്കോർ 
എന്നിവരുകട പിടി ിൽ 
നിന്നും യമോചനം

പണം സ രക്ഷിതം

പെിശ് ിനത്തിൽ 
ആദ്ോ ം

വോ പ

ബോങ്കിനക്െ ആവശ്യകമന്ത് ?

കചക്ക്, ഡിമോന്റ് ഡ്രോഫറ ്
വഴി ോ ി പണമ ക്കൽ

ബോങ്ക്



അക്കൗണ്ട ്തുെക്കോൻ ആവശ്യമോ  യരഖകൾ

ഔയദ്യോഗിക യരഖകൾ ഇെ്കെങ്കിൽ -
അട ത്തികട  ള്ള യഫോടയ്ടോ കകോട ക്കുക  ം, ബോങ്ക ്ഓഫീസെ കട സോന്നിദ്ധയത്തിൽ ഒപ്പിട കയ ോ വിരെട ോളം 
പതിപ്പിക്കുകയ ോ  കച ത ് ഏതോനും നിബന്ധനകൾക്കു വിയേ മോ ി ‘ െഘ  അക്കൗണ്ട കൾ ’ തുെക്കോം. 

നിങ്ങള കട ഇടപോട കോരകന അെി  ക(കക വവ സി): യഫോട്യടോ ഐഡി കതളിവ്,   
യമൽവിെോസം സംബന്ധിച്ച കതളിവ്, യഫോട്യടോ 

പ്രോ പൂർത്തി ോകോത്തവരുകട അക്കൗണ്ട കള കട കോരയത്തിൽ, പ്രോ പൂർത്തി ോ  ഉടൻ 
പ തുതോ ി കക വവ സി യരഖകൾ സമർപ്പിക്കണം.

ഔയദ്യോഗികമോ ി അംഗീകരിക്കപ്കപട്ട യരഖകൾ(യഫോടയ്ടോ ഐഡി / യമൽവിെോസം
സംബന്ധിച്ച കതളിവ്)



എ ടി എം കഡബിറ്റ ്കോർഡ് 
െ കപ  ്കഡബിറ്റ ്കോർഡ്

ആട്യടോയമറ്റഡ് കടെ്െർ മിഷ്യൻ/യപോ ിന്റ് ഓഫ്
കസ ിൽസ്/വമയരോ എ ടി എം  എന്നിവ ിൽ നിന്നും

പിൻ/പോസ് യവർഡ് വഴി പണം പിൻവെിക്കുക, കരോക്കം പണം 
നെക ോകത സോേനങ്ങൾ വോങ്ങ ക മ തെോ വ സോേിക്കും.

ബോങ്കിംഗ ്ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ



െിക്കെിംഗ് അക്കൗണ്ട ്
മോസ സമ്പോദ്യം, 
യസവിംഗസ ് 

ബോങ്കിയനക്കോൾ 
ഉ ർന്ന പെിശ് 

യസവിംഗസ  ്ബോങ്ക ്
അക്കൗണ്ട ്(യബസിക്
യസവിംഗസ  ്ബോങ്ക ്
അക്കൗണ്ട)് 

സോമോനയ ഇടപോട കൾ, 
പണം നിയക്ഷപിക്കോനും 
പിൻവെിക്കോനും എള പ്പം, 
പോസ് ബ ക്ക്, കചക്ക്
ബ ക്ക് സൗകരയം
തുടങ്ങി വ 

ഫികസ ഡ് ്ഡിപയ്പോസിറ്റ ്
7 ദ്ിവസം മ തൽ 10 
വർഷ്ം വകര  ള്ള 
സഥിര നിയക്ഷപം , 
കൂട തൽ പെിശ് 

ബോങ്കിംഗ ്ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ



വിദ്യോഭയോസ വോ പ  
ഇന്തയ ക കത്്ത ഉന്നത/കതോഴിെേിഷ്ഠ ിത 
വിദ്യോഭയോസത്തിനോ ിഏറ്റവ ം കൂടി തുക 

10 െക്ഷം രൂപ  ം വിയദ്ശ്ത്്ത വിദ്യോഭയോസത്തിനോ ി 
20 െക്ഷം രൂപയ ോ അതിൽ കൂട തയെോ. 

ഓവർഡ്രോഫറ  ്
അർഹത ക നുസരിച്്ച അനുവദ്ിക്കപ്കപട്ട 
പരിേി ുള്ളിൽ, അക്കൗണ്ടിെ ള്ള  

തുക ിൽ കൂട തൽ പണം പിൻവെിക്കോൻ 
സോദ്ധയമോകുന്നു

ബോങ്കിംഗ ്ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

നിങ്ങൾക്കെി ോയമോ ? വിദ്യോഭയോസ 
വോ പ   കട അയപക്ഷോയഫോെത്തിനും 
ട്രോക്കിംഗിനുമോ ി വിദ്യോർത്ഥികൾക്ക് ഭോരത 
സർക്കോരിനക്െ വിദ്യോെക്ഷമ ി യപോർട്ടെിൽ 
രജിസറ ർ കചയ്യോവ ന്നതോണ് .

വസുതകൾ : പെിശ് ക  ്പണം കകോട ക്കുന്നവർ ഈടോക്കുന്ന പെിശ് അയപക്ഷിച്ച് ബോങ്കുകൾ 
കുെഞ്ഞ പെിശ്യ  ഈടോക്കുന്നുളൂ്ള.പെിശ് ക  ്കകോട ക്കുന്നവർ 3% ശ്തമോനം പെിശ് എന്നു 
പെ  യമ്പോൾ അത ്പ്രതിവർഷ്ം 36% ആ ിരിക്കും. എന്നോൽ ബോങ്ക ്12% ശ്തമോനം എന്നു 
പെ  യമ്പോൾ  അത ്പ്രതിവർഷ്ം 12 % ആ ിരിക്കും. 



ബാങ്കിംഗ് ഇടപാട് ഉപാധകകൾ 

ചെക്ക്
ഡകമാന്റ് ഡ്ഡാഫ്റ്റ്



ഒരു രൂപ നോണ ം ഒരു രൂപ യനോട്ട് പത്തു രൂപ യനോട്ട്

നിങ്ങൾക്കെി ോയമോ ? 
10രൂപ യനോട്ടിയെോ  അതിനു യമെ ള്ള യനോട്ട കളിയെോ  െിസർവ ് ബോങ്ക്  ഗവർണർ 
ഒപ്പിട യമ്പോൾ ഒരു രൂപ യനോട്ടിൽ ഭോരത സർക്കോരിന്കെ  േനമന്ത്രോെ ത്തികെ 

സിരട്ടെി ഒപ്പിട ന്നതും അവ സർക്കോർ കമ്മട്ടത്തിൽ തയ്യോർ 
കചയ്യപ്കപട ന്നതുമോണ് . 

ഇന്തയൻ കെൻസി



അക്കൗണ്ട്
തുെക്കൽ,പണം 
പിൻവെിക്കൽ/നിയക്ഷപം, 
പണം ട്രോൻസഫ ർ കചയ്യൽ,
ഇൻഷൂ്െൻസ് 

വമയരോ 
എ ടി എമ്മ മോ ി 
ബോങ്ക ്മിത്രം

സോേനങ്ങൾ തുടങ്ങി വ 
വോങ്ങൽ, 
നി ന്ത്രണവിയേ മോ ി 
പണം പിൻവെിക്കൽ

യപോ ിന്റ ്ഓഫ് 
കസ ിൽസ ്
(പി ഒ എസ്)

എ ടി എം/
െ കപ  ്

കഡബിറ്റ് കോർഡ് 
വഴി പണം 

പിൻവെിക്കൽ

എ ടി എം 

എെ്െോ 
ബോങ്കിംഗ് 

യസവനങ്ങള ം

ശ്ോഖ

ബോങ്കിംഗ ്യസവന കഡെിവെി ചോനെ കൾ - I



വീഡിയ ോ -എ ടി എം

Play the Video



നോഷ്ണൽ ഇെക്യട്രോണിക് ഫണ്ട് 
ട്രോൻസഫ ർ (എൻ ഈ എഫ് ടി) െി ൽ വടം യരോസ ്

കസറ്റിൽകമന്റ്
(ആർ ടി ജി എസ്)

കമോവബൽ ബോങ്കിംഗ്

പണം ട്രോൻസഫ ർ 
കചയ്യൽ, ബിൽ 
അട ക ൽ, ഓൺ
വെൻ യഷ്ോപ്പിംഗ,് 
ടിക്കറ്റ് ബ ക്കിംഗ്

ഇന്റർകനറ്റ ്ബോങ്കിംഗ്
കമോവബൽ വോെറ്റ്

ബോങ്കിംഗ ്യസവന കഡെിവെി ചോനെ കൾ - II

പണം ട്രോൻസഫ ർ 
കചയ്യൽ,
ഐ എം പി എസ്
ബിൽ അട ക ൽ

എത്ര തുക  ം 
ബോങ്കുകളിെൂകട 
ട്രോൻസഫ ർ കചയ്യൽ

2 െക്ഷം രൂപയ ോ അതിനു 
മ കളിെ ള്ള തുകയ ോ 

ബോങ്കുകളിെൂകട ട്രോൻസഫ ർ 
കചയ്യൽ

ഓൺവെയനോ ഓഫ് 
വെയനോ ആ  
ചിെവ കൾക്കോ ി 
അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു
നിശ്ചിത തുക മ ൻകൂട്ടി 
യെോഡ ്കച ത

കമോവബൽ ആേോരിത
വർചവൽ വോെറ്റ്



• 28ആഗസത ് 2014ന്  ബഹു.പ്രേോന മന്ത്രി തുടങ്ങികവച്ച പദ്ധതി.

• ഈ പദ്ധതി രോമീണ-നഗര പ്രയദ്ശ്ങ്ങളികെ കുട ംബങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ 
യകന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

• െ കപ  ്കഡബിറ്റ ്കോർഡിൽ 1 െക്ഷം രൂപ  കട അപകട ഇൻഷൂ്െൻസ് 
സവ യമവ െഭയമോക്കി ിരിക്കുന്നു. 

• 5000 രൂപ വകര ഓവർഡ്രോഫറ  ്സൗകരയം 

ഡ്പധാന മഡ്രക ജന-ധൻ യ ാജന



ഓവർഡ്രോഫറ ് , വമയരോ എ ടി എം
സംബന്ധിച്ച ചർച്ച

വീഡിയ ോ അടിസഥോനമോക്കി ചർച്ച

Play Video (Bhola – Haria)



അട ത്ത നോളികെ പ്രവർത്തികൾക്കോ ി 
നിർദ്ദിഷ്ട  യജോെികൾ ഏെപ ിക്കൽ

സോമ്പിൾ കഥോപോത്രങ്ങൾ

ബോങ്ക് മോയനജർ

പ്രവൃത്തി :
എെെ്ോ യെോള കള ം മനസസ ിെോക്കോനോ ി ബോങ്ക ്മോയനജരുമോ ി യചർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക. ചർച്ച 
കചയ്യപക്പട്ട വിഷ് ങ്ങൾ ഉൾപക്പട ത്തി തോകഴ പെ  ന്ന കഥോപോത്രങ്ങകള ഉപയ ോഗിച്ച് ഒരു െഘ  
പ്രഹസനം തയ്യോെോക്കുക.

വിദ്യോർത്ഥികൾക്ക ്യെോള കൾ നെുക > അവയരോട് യചർന്ന് സര ിപറ ് തയ്യോെോക്കുക > അട ത്ത കസഷ്നിൽ 
പ്രഹസനം അവതരിപ്പിക്കുക. 

കോഷ്യർഫ്രണ്ട് ഡസക ്
ഓഫീസർ

ഇടപോട കോർ

പ്രഹസനം - ഒരു ഉദ്ോഹരണം : 2-3 വിദ്യോർത്ഥികൾ ബോങ്ക് അക്കൗണ്ട ്തുെയക്കണ്ട ന്ന 
ആവശ്യകത്തക്കുെിച്്ച തമ്മിൽ ചർച്ച കച ത  യശ്ഷ്ം അക്കൗണ്ട ്തുെക്കോനോ ി ബോങ്കികെത്തുന്നു. മെ്കെോരു 
വിദ്യോർത്ഥി തന്കെ അക്കൗണ്ടിൽ വന്നുയചർന്ന സ്യകോളർഷ്ിപ്പ ്തുക പിൻവെിക്കോനോ ി കോഷ്യെ കട കയ്യിൽ 
നിന്നും സ്െിപ്പ് വകപ്പറ്റി  യശ്ഷ്ം തുടർ വിദ്യോഭയോസത്തിനുള്ള വോ പ ക ക്കുെിച്ച് അയനവഷ്ിക്കുന്നു. 

ബോങ്ക് മിത്രം



ഒന്നോം ദ്ിവസം  അവസോനം

രണ്ടോം ദ്ിവസം ആരംഭം 



ഇൻഷൂ്െൻസ്

മ െ കതറ്റോകത പ്രീമി ം അട ുയമ്പോൾ ബന്ധപ്കപട്ട 
വയക്തിക്ക ്പരിക്ക ്പറ്റ കയ ോ മരണം സംഭവിക്കുകയ ോ 
കച ത ോൽ ഇൻഷൂ്ർ കചയ്യപ്കപട്ട തുക നെക ോയനോ 
ഏകതങ്കിെ ം വസുവിന് (ഉദ്ോ: വീട്, കോർ) നോശ്ം 
സംഭവിച്ചോയെോ,കോണോകത യപോ ോയെോ, കളവ യപോ ോയെോ 
തത്തുെയമോ  തുക നെക ോയനോ ഇൻഷൂ്െൻസ് കമ്പനി 
ബോദ്ധയസഥരോണ് .

ഭോവി ിെ ണ്ടോയ ക്കോവ ന്ന 
നഷ്ട ങ്ങൾകക്കതിരോ  പരിരക്ഷ 

വെഫ് ഇൻഷൂ്െൻസ് യനോൺ-വെഫ് 
ഇൻഷൂ്െൻസ്



സോമൂഹയ സ രക്ഷോ പദ്ധതികൾ 

പ്രതിവർഷ്ം/പ്രതി
അംഗം 12 രൂപ 
പ്രീമി ത്തിൽ 2 െക്ഷം 
രൂപ  കട അപകട 
ഇൻഷൂ്െൻസ് പരിരക്ഷ
(വ സസ ് 18-70)

പ്രതിവർഷ്ം/പ്രതി അംഗം 
330 രൂപ പ്രീമി ത്തിൽ 2 
െക്ഷം രൂപ  കട വെഫ് 
ഇൻഷൂ്െൻസ് പരിരക്ഷ
(വ സസ ് 18-50)

1000 രൂപ മ തൽ 5000
രൂപ വകര ഉെപ്പോ 
കപൻഷ്ൻ  (വ സസ ്
18-40)

പ്രേോനമന്ത്രി സ രക്ഷബീമോ 
യ ോജന 

പ്രേോനമന്ത്രി ജീവൻ യജയോതി  ബീമോ 
സ രക്ഷ യ ോജന 

അടൽ കപൻഷ്ൻ യ ോജന 



കപൻഷ്നും പബെ്ിക ്യപ്രോവിഡന്റ ്ഫണ്ട ം
(പിപിഎഫ്)

പിപിഎഫ്
പബ്െിക് യപ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, 
സമ്പോദ്യയത്തോകടോപ്പം തകന്ന, നികുതി ോ ി 
നൽയകണ്ട തുക ിൽ മിച്ചം പിടിക്കോനുതകുന്ന 
ഉപോേി ോണ് . ഇത്, ആദ്ോ  നികുതി 
ആനുകൂെയകത്തോകടോപ്പം ഉചിതമോ  ആദ്ോ ം 
പ്രദ്ോനം കചയ്യ ന്നതു വഴി െഘ സമ്പോദ്യങ്ങൾ 
ഒരുമിച്ച കൂട്ട ന്നു. 

കപൻഷ്ൻ
െിട്ട ർ കച ത  യശ്ഷ്ം ആവശ്യമോ ി വരുന്ന പണം 
നീക്കി കവക്കോനുള്ള ഒരു പദ്ധതി

കവിക് കചക്ക് : 

നിങ്ങള കട മോതോപിതോക്കയളോട ം മറ്റ ം അവർക്ക ്
ഏകതങ്കിെ ം കപൻഷ്ൻ പദ്ധതി  യണ്ടോ എന്ന് 
ആരോ  ക.



വീഡിയ ോ - പി എംകജഡിവവ ഇൻഫെ് കവൻസർ

Play the Video



വീഡിയ ോ -സ രക്ഷ ബീമോ യ ോജന (പെചരക്ക് കട)

Play the Video



വീഡിയ ോ -സ രക്ഷ ബീമോ യ ോജന (ഓട്യടോെിക്ഷ)

Play the Video



വീഡിയ ോ -അടൽ പെൻഷൻ യ ോജന (എ െി വവ)

Play the Video



വീഡിയ ോ - ജീവൻ യജയോതി

Play the Video



{][m\a{´n ap{Z tbmP\ (]nFwFwssh) 

• `mcXnb sNdpInS hyhkmb hnIk\ _m¦nsâ

(knUv_n) Aë_ÔambmWv _lpam\s¸«

{][m\a{´n 08.04.2015¶v {][m\a{´n ap{Z tbmP\ív

(]nFwFwssh) XpS¡w ædn¨Xv.

• യകോർപയെറ്റിതര െഘ ബിസിനസസ ് യമഖെകൾക്ക്
സോമ്പത്തിക സൗകരയങ്ങൾ െഭയമോക്കുക ോണ് െക്ഷയം.

• കചെ കിട നിർമ്മോണ  ൂണിറ്റ കൾ, കട  ടമകൾ,
]gw/പച്ചക്കെി വയോപോരികൾ, ട്രക്ക്/ടോകസ ി ഓപ്പയെറ്റർമോർ,
ഭക്ഷണം എത്തിച്ച കകോട ക്കുന്ന  ൂണിറ്റ കൾ, െിപ്പ ർ
യഷ്ോപ്പ കൾ, കചെ കിട വയവസോ ങ്ങൾ,
കരകൗശ്െശ്ിെപ ികൾ, ഭക്ഷണം യപ്രോകസസസ ്
കചയ്യ ന്നവർ, കതരുവ് വോണിഭക്കോർ തുടങ്ങി 
സോമ്പത്തിക സഹോ ം െഭിക്കോത്ത യമഖെകകള
യപ്രോത്സോഹിപ്പിക്കുക  ം സോമ്പത്തിക സഹോ ം
നൽകുക  ം കചയ്യ ന്നു.



ap{ZbpsS ho£Ww

kmaqly hyhØbpsS ASn¯«nepÅhêsS km¼¯nIhpw 

kmaqlyhpamb hnIk\¯n\mbn A´mcmj{S Xe¯nÂ Gähpw

DXvIrãamb amXrIIÄçw am\ZÞ§Äçw AëkrXamb

Gähpw anI¨ kwtbmPnX km¼¯nI tkh\ZmXmhmbncnçI.

ap{ZbpsS ZuXyw

km¼¯nI hnPbhpw kpc£bpw t\SnsbSpç¶Xn\mbn

\½psS ]¦mfnIfmb Øm]\§fpsS Iq«mb

klIcWt¯msS FÃmhtcbpw DÄs¸Sp¯ns¡mv kpØnchpw

aqeym[njvTnXhpamb kwc`I kwkvImcw hfÀ¯nsbSpçI.

ap{ZbpsS Dt±iyw

]¦mfnIfmb Øm]\§Ä¡v ]n´pWbpw t{]mÕml\hpw

\evæI hgn FÃmhtcbpw DÄs¸Sp¯ns¡mv kpØncamb

coXnbneqsS hnIk\w t\SnsbSpç¶tXmsSm¸w Xs¶ hfsc

sNdnb kwc`§fpsS taJeIfpsS hnIk\¯n¶v AëIqeamb

Hê ssPhhyhØ \nÀ½ns¨SpçI.



അേികമോ ി ഈട് 
നെ്യകണ്ടതിെെ്

ശ്ിശു വോ പ  ക  ്യപ്രോസസസ ിംഗ ്ഫീസ ം 
മോർജിൻ പണവ ം ആവശ്യമിെെ്

നിർമ്മോണം, യപ്രോകസസസ ിംഗ്, വയോപോരം 
, യസവനം തുടങ്ങി  വരുമോനം യനടി
കക്കോട ക്കുന്ന കൃഷ്ി-ഇതര യമഖെകൾ
ക്കോ ി ഏകതങ്കിെ ം പദ്ധതികൾ 
വകവശ്മ ള്ളവരും 10 െക്ഷം രൂപ
 ിൽ തോകഴ വോ പ  
ആവശ്യമ ള്ളവരുമോ  ഇന്തയൻ
പൗരന്മോർ

മ ദ്ര കോർഡ ്ഒരു െ കപ  ്കഡബിറ്റ് 
കോർഡ ്ആണ് . ഇത് ഓവർഡ്രോഫറ ്
രൂപത്തിൽ നടത്തിപ്പ് മൂെേന
സൗകരയം െഭയമോക്കുന്നു.എ ടി എം, 
ബോങ്ക് മിത്രം , പി ഒ എസ് 
എന്നിവ ിൽ ഈ കോർഡ് 
ഉപയ ോഗിക്കോhp¶XmWv.

വകവകധ കനിം വായ്പകൾ

50,000/-രൂപ വകര

ശ്ിശു
50,000രൂപ – 5  െക്ഷം

കിയശ്ോർ
5 െക്ഷംരൂപ – 10 െക്ഷം

തരുൺ



hmbv]sbSpç¶bmÄ

DNnXamb Hê

_nkn\Êv Bibw

hmbv]ípÅ At]£ 

s]mXptaJem/kzImcy

taJem hmWnPy _m¦v,

BÀ BÀ _n, klIcW

_m¦v

hmbv]m 

At]£bnt·Â

\S]Sn

hmbv]m tcJIÄ

]qcn¸n¨v H¸nSÂ

hmbv] AëhZníÂ/ 

hmbv] \evIÂ

]nFwFwssh hmbv] F§ns\ FSp¡mw ?

IqSpXÂ hnhc§Ä¡mbn ASp¯pÅ _m¦v imJsb kao]nçItbm

www.mudra.org.in Â temKv Hm¬ sN¿pItbm sN¿pI

http://www.mudra.org.in/


ഒകത്തോരുമിച്ച ള്ള പ്രവൃത്തികൾ

കവിസസ ്

സമ്മോനങ്ങൾ


