


Video - Ginni

Play the Video



ఇవాళ కొనలేనివాటిని, డబ్బు
పొదుపుచేసి భవిష్య త్ లో కొనవచ్చు ను

భవిష్య త్ అవసరాలు

ఆకసిి క ఖర్చు లు
అనుకోని ఖర్చు లు అంటే

అనారోగ్య ం,ప్రమాదం,మర

ణం

పెదద ఖర్చు లు

ఇలుు కొనడం,వివాహం,చదువులంటి
పెదద ఖర్చు లకోసం

పొదుపు

ఎందుకు

అవసరం
?



ఇంట్లు డబ్బు ఉంచ్చకునన ందువలు కలిగే
నషా్టలు

భప్రత ఉండదు

డబ్బు దంగిలించబడవచ్చు ను లేదా ప్రకృతి
వైరరీత్యయ ల వలు నష్పాోవచ్చు

వృద్ధి అవకాశం ఉండదు

వడ్డీ ఆదాయంలభంచదు

అపుు పొందటానికి కావలిసిన

అర హత ఉండదు

బ్య ంకులోడిపాజిట్చేయుట మూలంగా
అపుు పొందటానికి అర హత లభస్తంద్ధ



పొదుపుచేసే

అలవాటుని
కలిగంచడం

చిట్ఫండులు, వడ్డీ

వాయ పార్చలనించి
రక్షణ

డబ్బు కు
భప్రత

వడ్డీ
లభంచ్చను

ర్చణాలు

బ్య ంకుమనకు ఎందుకుఅవసరం ?

చెకుు ,డి.డి.ల దాా రానగ్దుబద్ధలీ

బ్య ంకు



.

బ్య ంకుఖాత్యతెరవటానికి అవసరమైన
రప్త్యలు

అధికారికంగా ఆమోద్ధంరబడిన రప్త్యలులేనట్లుతే –ఇటీవల తీయంచ్చకునన ఫోట్లతోపాటుబ్య ంకు

అధికారి సమక్షంలో

సంతకం/వేలిముప్దచేసి “చినన ఖాత్య” ని ప్పారంభంచవచ్చు ను.

కె.వై.సి. కి అవసరమైనవి : ఫోట్లగురితంపు కార్డ,ీచిర్చనామాగురితంపుకార్డ,ీ 
ఫోట్ల

మైనర్చఖాత్య కలిగిన వయ కి తకి 18 సం. నిండినట్లుతే త్యజా కె.వై.సి. రప్త్యలుబ్య ంకులో

సమరిు ంచవలెను

అధికారికంగా ఆమోద్ధంరబడిన రప్త్యలు (ఫోట్లగురి తంపు/చిర్చనామా
గురి తంపు



ఎ.టి.ఎం.డెబిట్కార్డ ీ

రూపేడెబిట్కార్డ ీ

ఎ.టి.ఎం./సూక్షి ఎ.టి.ఎం.లనుండి పిన్/పాస్వర్డ ీఉరయోగించి నగ్దు

తీసికొనుటకు

పి.ఓ.యెస్యంప్త్యలనుండి పిన్/పాస్వర్డ ీఉరయోగించి నగ్దు రహిత కొనుగోళు
చెలిుంపులకు

బ్య ంకింగు సదుపాయాలు



రికరింగ్ఖాత్య

నెలవారీపొదుపుతో

ప్పారంభంచవచ్చు ను

పొదుపుఖాత్య కంటే

వడ్డీ ఎకుు వ

లభంచ్చను

(సాధారణపొదుపు ఖాత్య) 

సాధారణ

లవాదేవీలు, నగ్దు

డిపాజిట్చేయుటకు ,
తీసికొనుటకు

సౌలభయ ం. పాస్బ్బక్

మరియుచెక్బ్బక్

సౌకరయ ముతో

కాలరరిమితిడిపాజిట్

ఏడురోజులనించి 10 

సం. వరకు ఎకుు వ

వడితీో

బ్య ంక్ డిపాజిట్ రరకములు

పొదుపుఖాత్య



విదాయ ర్చణాలు

భారత దేశంనందు

ఉనన త/వృతిత విదయ లను

అభయ సించ్చట కొరకురూ.10 

లక్షల వరకుర్చణం , 

విదేశాలలో ఆయతేరూ.20 

లక్షల వరకు, ఆపైన

ఓవర్డ ప్ాఫ్టాలు

ఋణఅరహతకు అనుగుణంగా

బ్య ంకువార్చమంజూర్చచేసిన

రరిమితి వరకు

ఉరయోగించ్చకొనవచ్చు ను

బ్య ంక్ఋణ రథకములు

మీకుతెలుసా ?
విదాయ రి్చలు విదాయ ర్చణం కోసం భారత

ప్రభుతా విదాయ లక్ష్మి పోరలాోు నమోదు

చేస్కొనవచ్చు నుమరియుదాని స్సితిిని

తెలుస్కొనవచ్చు ను.

నిజాలు: బ్య ంకు ర్చణంమీద వసూలుచేసేవడ్డ,ీ వడ్డీ వాయ పార్చలువసూలు

చేసేదాని కనాన చాలతకుు వ. వడ్డీ వాయ పారి 3% వడ్డీ అంటే అద్ధసంవతస రానికి 36% 

అని.  బ్య ంకు వడ్డీ 12% అంటేసంవతస రానికి 12% అనిఅరంి చేస్కోవాలి. 



బ్య ంకింగుసారనాలు (ఇప్నుస ుమెంట్ంటుు)

చెక్ డిమాండ్ ప్ాస్ఫ్టా
వృతతందాా రా
గురి తంరబడినద్ధ

విష్యం పైచెక్ నందు ప్వాయబడినద్ధ

1 చెలిుంపు(ఎవరికి ఐతే చెలిుంపు చేయవలెనోవారి

పేర్చ) 

రమేశ్ కె.ఎన్.

2 తేదీ(డబ్బు ఏ తేదీన చెలిుంచాలి) 31-03-1999

3 రూపాయలు(ఎంతడబ్బు చెలిుంచాలోఅక్షరాలలో

ప్వాయాలి ) 

ఒక వెయయ రూపాయలుమాప్తమే

4 రూపాయలు(ఎంతడబ్బు చెలిుంచాలోఅంకెలలో

ప్వాయాలి) 

1000

5 చెక్ ఇచేు వయ కి తసంతకం సంతకం(బ్య ంకులోమొదటఇచిు న సంతకంతో

సరిపోవాలి )

6 బ్య ంకుఖాత్యనెంబర్డ బ్య ంకుఖాత్యనెంబర్డ 1198

7 బ్య ంకుశాఖచిర్చనామా రబిుక్యుటిలిటీబిలింీగు శాఖ, బంగుళూరర్చ –
560001 

8 చెక్ నెంబర్డ 665078

9 చెలిుంచే రరహతి బ్య ంకుఅకంట్ దాా రామాప్తమే చెలిుంపు



ఒకరూపాయనాణం ఒకరూపాయనోటు రద్ధరూపాయలనోటు

మీకుతెలుసా ?
రద్ధరూపాయలుఅంతకుమించి విలువ కలిగన కరెన్సస మీద రిజరా్డ బ్య ంకు

గ్వరన ర్చ సంతకం చేసాతర్చ. ఒకరూపాయకరెన్సస మీదభారత ప్రభుతా

ఆరికిశాఖ కారయ దరిి సంతకం చేసాతర్చ. 

నాణేలనుభారత ప్రభుతా ముప్దణాశాలజారీ చేస్తంద్ధ.  

భారతీయ కరెన్సస
(ప్దవయ ం) 



ఖాత్య ప్పారంభంచ్చట, 

నగ్దుతీస్కొనుట/ జమ

చేయుట , 

నగ్దుబద్ధలీ, భీమా

సదుపాయంపొందుట

మైప్కో ఎ.టి.ఎమ్.తోబ్య ంకుమిప్త

కొనుగోలు

చెలిుంపులకు

మరియురరిమిత

నగ్దుతీసికొనుటకు

పి.ఓ.ఎస్. 
మెంట్షీన్

నగ్దు

తీస్కొనవచ్చు ను/    

రూపేడెబిట్ కార్డ ీ

ఎ.టి.ఎమ్

అనిన బ్య ంకింగు

సేవలు

శాఖ

బ్య ంకింగుసేవలుఅందుబ్టులోఉండే

మారాగలు-I



Video - ATM

Play the Video



నెఫ్టా ఆర్డ.టి.జి.ఎస్.

మొబైలు బ్య ంకింగు

నగ్దుబద్ధలీ, బిలుు

చెలిుంపులు , ఆన్
లైన్, కొనుగోళ్ళు , 
టికెట్ బ్బకింగు

ఇంటరెన ట్బ్య ంకింగు

మొబైలు

వాలేట్

బ్య ంకింగుసేవలుఅందుబ్టులోఉండేమారాగలు-II

నగ్దుబద్ధలీ, 

తక్షణబిలుు
చెలిుంపులు

ఇతరబ్య ంకు

ఖాత్యలకునగ్దు
బద్ధలీ

ఇతరబ్య ంకు

ఖాత్యలకునగ్దు
బద్ధలీ

రూ.2 లక్షలుఆపైన

మొబైలుఆధారిత
వర్చు వల్ వాలేట్,
కొంత నగ్దుమొతతము

ముందుగాజమచేస్కొని

ఆన్లైన్మరియుఆఫ్ట

లైన్ ఖర్చు లకి
వాడుకొనవచ్చు ను



• గౌ.ప్రధానమంప్తి గార్చ 28 ఆగ్స్ా 2014నాడు

ఈరథకం ప్పారంభంచార్చ.

• ప్గామీణ మరియు రటణా ప్పాంతంలోని ప్రతి

కుటుంబ్నిన బ్య ంకింగు రరిధిలోకి
తీస్కురావటానికి ఉదేదశంచబడింద్ధ.

• రూపే డెబిట్ కార్డ ీ లక్ష రూపాయల ప్రమాద
భీమాసౌకరయ ం కలగ్చేస్తంద్ధ.

• రూ. 5000/- వరకు ఓవర్డ ప్ాఫ్టాసౌకరయ ం ఉంద్ధ.

ప్రధానమంప్తి జన్-రన్యోజన











Discussion on Over-Draft, Micro-ATM

Discussion on Video  

Play Video (Bhola – Haria)



రేరటి కారయ ప్కమముకోసం కొనిన పాప్తలను

కేటాయంచండి

నమూనా పాప్తలు

బ్య ంకుమేనేజర్డ

కారయ ప్కమం :
మీబ్య ంకుమేనేజర్డ తో కలిసి చరిు ంచి అనిన పాప్తలయొకు విధులు అరంి చేస్కొనండి.  చరిు ంచిన

విష్యాలకుఅనుగుణంగా

ఈ ప్కిందసూచించిబడిన కొనిన పాప్తల ఆధారంగా చినన రూరకం (సిు ట్) తయార్చచేయండి.  

విదాయ రి్చలకుపాప్తలను కేటాయంచండి -> వారితో సిు ట్ తయార్చచేయండి -> 10-15 

ని.వయ వధి కల సిు ట్ ని తర్చవాతపీరియడ్లో ప్రదరిి ంచండి. 

కాయ షియర్డముందువరస అధికారివినియోగ్దార్చలు

నమూనారూరకం (సిు ట్ ): ఇదదర్చముగుగర్చ విదాయ రి్చలు బ్య ంకుఖాత్యయొకు

ప్పాముఖయ తను చరిు ంచి ,బ్య ంకు శాఖకు ఖాత్య ప్పారంభంచానికి వెళ్తతర్చ. ఒక

విదాయ రి ితనఖాత్యలోకి జమఅయన ఉరకార వేతనం తీస్కొనుటకు విత్

ప్ాయల్ఫారంపూరితచేసి కాయ షియర్డదగ్ గరకు వెళ్తతడు. విదాయ ర్చణం గురించి

వివరములుఅడుగుతునాన డు. 

బ్య ంకుమిప్త



DAY 2 BEGIN
End of Day 1



భీమా

ప్పీమియంవాయదాలుసప్కమంగా చెలిుంచినట్లుతే

ప్రమాదం/మరణం సంభవించినపుు డు భీమా కంపెన్స

ఇన్సస ర్డ చేసినమొతతమునుచెలిుసాతనని వాగాదనం చేస్తంద్ధ. 

ఇలుు,వాహనంయొకు ఇన్సస ర్డ చేసినమొత్యతనిన , 

పాడైనపుు డు కాని , పోగొటాుకొనన పుు డు కాని,   దంగ్తనం

జరిగినపుు డు కాని చెలిుస్తంద్ధ.   

భవిష్య త్ నషా్టలనుంచిరక్షణ

జీవిత భీమా సాధారణ భీమా



సామాజిక రక్షణ రరకాలు

ప్రధానమంతిస్రక్ష

భీమాయోజన

సంవతస రానికి/ఒక

వయ కి తకి రూ.12/-

ప్పీమియంతో

రూ.రెండులక్షల

వరకు ప్రమాదభీమా

సౌకరయ ం

(వయస్స 18 – 70 సం. 

)   

ప్రధానమంప్తి జీవన్

జ్యయ తి భీమాయోజన

సంవతస రానికి/ఒక వయ స్కి తకి

రూ.330/- ప్పీమియంతో

రూ.రెండులక్షల వరకు

జీవిత భీమాసౌకరయ ం

(వయస్స 18 – 50 సం. )

అటల్ పింఛన్

యోజన

హామీపింఛను

రూ.1000/-నుంచి

రూ.5000/- వరకు

(వయస్స 18 -40 సం.)



పింఛనుమరియు ప్రజా భవిష్య నిధి
(పి.పి.ఎఫ్ట.)

పి.పి.ఎఫ్ట.

ప్రజా భవిష్య నిధి పొదుపు చేయుటకు

మరియురనున ఆదాకు

ఉరయోగ్రడుతుంద్ధ. ఇద్ధ చినన చినన

మొత్యతలను సహేతుకమైనరాబడితో (ఆదాయ

రనున లభాలతో) పొందానికి సహకరిస్తంద్ధ. 

పింఛను
కొంత నగ్దును రదవీవిరమణ అనంతర

ఖర్చు కోసం ప్రస్తతం కేటాయంచే ఒక ప్రణాళిక.  

తక్షణ తనిఖీ

మీతలిుతంప్డులనుమరియు

బ్మి ,త్యతయయ లను

వారికి పింఛను ప్రణాళిక ఉనన దేమో

అడగ్ండి.  



Video – PMJDY Influencer

Play the Video



Video: Suraksha Bima Yojana (Grocery)

Play the Video



Video: Suraksha Bima Yojana (AutoRickshaw)

Play the Video



Video: Atal Pension Yojna (APY)

Play the Video



Video: Jeevan Jyoti

Play the Video



Group Activity

Quiz

Prize


