
₹
ପ୍ରଗତ ିଦଦିଙି୍କ ଉପାୟ

ସ୍ୱଚ୍ଛତା କର୍ମଚାରୀ 
ରାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି 



୧

ଅର୍ଥର ପରିଭାଷା
ମଡ୍ୟୁଲ ୧



୨

ପରିବାର



ଜୀବନର ଘଟଣା ସହତି ଜଡିତ ବୟୁୟ

ବବିାହ 

ଔଷଧ

ଘର କଣିା

ଘର ମରାମତି

ଶଶି ୁଜନ ୍ମ

ପପାଷାକ

ବ୍ୟବସାୟପର

 ବୃଦ୍ାବସ୍ା

ଶକି୍ା

ସମ୍ପତି

ପବ୍ଥ ପବ୍ଥାଣି

ମତୁୃ୍ୟ



୪

୧୮-୨୫ ବୟସ

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସରର ଆୟ

୨୫-୪୦ ବୟସ ୪୦-୫୦ ବୟସ ୫୦- ୬୦ ବୟସ

ସମ୍ପଣୁ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇ ଁପଇସାର 
ପ�ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତ କରନ୍ତୁ

ବୟସ

ଆ
ୟ



୪୫

ଆର୍ଥିକ ରଦଣ ରନଣ/
କାରବାର

ଆପମ ଆମର ଖର୍୍ଥଠାରୁ ଅଧକି 
ନା କମ ଆୟ କରୁପେ ?

ସଉଦା ପତ୍ର

ମିସ୍ତୀ

 ସଞ୍ଚୟ

ଜଆୁ

ପପାଷାକ

ପରିମଳ

ଘରଭଡା

ମଦ୍ୟ ପାନ

ଔଷଧ

ସିପେଇ

ବଦୁି୍ୟତ ିକରଣ

ଶକି୍ା



୬

ସଠକି ଆର୍ଥିକ ରଦଣ ରନଣ

ବ୍ୟୟ ପରୂଣ କରିବା ପାଇ ଁଗହଣା ବକି୍ି ସଞ୍ଚୟ ମାଧ୍ୟମପର ପମାଟର ସାଇପକେ କିଣବିା

କମ ଆୟ ଏବଂ ଅଧକି ବ୍ୟୟ

ଅଭାବ

ଅଧକି ଆୟ ଏବଂ କମ ବ୍ୟୟ

ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ

ନଜିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାପର 
ଜୀବନ ବତିାଇବା



୭

ଅନାବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପରିହା�୍ଥ୍ୟ 
ଖର୍୍ଥ କମ କରିବା

ଉର୍ ସଧୁ ହାର ରବିା 
ଋଣ ପରିପଶାଧ

ଖର୍ଚ୍ଚ କମ କରିବା

ମଦ୍ୟ ଏବଂ ତମାଖୁ

ଜଆୁ

ସାମାଜକି ପବ୍ଥପବ୍ଥାଣି

ଟଙ୍ା ଧାରକ

ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍୍ଥରୁ ଦୁପରଇ 
ରୁହନ୍ତୁ



୮

ଆୟ ବଢାଇବା

ବତ୍ଥମାନ ପପସାର ପକୌଶଳର 
ଆଧନୁକିକିରଣ କରାନ୍ତୁ

ଅନ୍ୟ ପପସାପର ନୁଆ 
ପକୌଶଳ ଶକି୍ା କରିବା

ସିୋଇପ୍ରଶକିି୍ତ ଏବଂ ପ୍ରମାଣତି 
ସଫାଇ କମ୍ଥଚାରୀ

ମିସ୍ତୀ କାମ�ାନ୍ତୀକ ସଫାଇ

ପମାବାଇେ 
ମରାମତି

ଭ୍ୟାକୁ୍ୟମ 
ଟ୍ରକ ଚାଳକ

ଶଖିନ୍ତୁ ଏବଂ ଆୟ ବଢାନ୍ତୁ



୯

ମଡ୍ୟୁଲ ୨

ସମଦୃ୍ି ପପର ପମା 
ଜୀବନର ସ୍ବପ ୍ନ



ଆର୍ଥିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କିପରି 
ହାସଲ କରିବା?



- =

୧୧

ମାସିକ ବରଜଟ 
ପ୍ରସ୍୍ତ କରନ୍ତୁ

ବ୍ୟୟଆୟ, ବ୍ୟୟ

ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅବଶଷି୍ଟ

ଆରଥିକ ଡାଏରୀ ପେଖବିା 
ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ

ସଉଦା ପତ୍ରପରିରଳ କାର୍ମଷ୍ୟ

ଘରଭଡାମିସ୍ତୀ କାମ

ଭାକୁ୍ୟମ ଟ୍ରକ 
ଅପପରଟର

ମଦ୍ୟସିପେଇ

ବଦୁି୍ୟତ ଖର୍୍ଥପମାବାଇେ ମରାମତି

ଶକି୍ା



୧୨

ସଞ୍ଚୟକ୍ ବନିରି�ାଗ 
କରନ୍ତୁ 

୩୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ବର୍ମ

ଦଶ ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଦିନ

୬.୧%

୧ ୮୧୯୧ ଟଙ୍କା

୧ ବରଚ୍ଚ

ବନିରି�ାଗ

ସଞ୍ଚୟ

୧ ବରଚ୍ଚ

୩୧୯୧ ଟଙ୍କା

ବନିରି�ାଗ

ସଞ୍ଚୟ

କ. ନୟିମିତ୍ତ ସଞ୍ଚୟ କରନୁ, 
ଖ. ନଜିର ପଇସାକୁ ବଢାନ୍ତୁ



୧୩

ସର୍କି୍ତ ସ୍ାନରର 
ବନିରି�ାଗ କରନ୍ତୁ 

ଠକ ପ�ାଜନା ଗଡୁକିରୁ 
ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ



୧୪

ନଜିର ଆର୍ଥିକ 
ଲକ୍ୟୁକ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା

ନଜିର ଆରଥିକ େକ୍୍ୟକୁ ନଦି୍୍ଥାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 
ଏହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇ ଁପଚଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ

େକ୍୍ୟ ସମୟ ପରିମାଣ ସଞ୍ଚୟ

ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦି

ଦୀଘ୍ଥ ମିଆଦି
େକ୍୍ୟ ସମୟ ପରିମାଣ ସଞ୍ଚୟ

ବଷ୍ଥ

ବଷ୍ଥ

ମାସ

ମାସ

ଦନି

ଦନି



ବଷ୍ୟାପାର ପାଇ ଁପଇସା 
କିପରି ବନ୍ାବସ୍ତ କରିନବ?



୧୬

ବୟୁାପାର ପାଇ ଁପଇସା କପିରି 
ବର୍ାବସ୍ କରିରବ ?

ପରିବାର

ସାହ୍କାର

ସମ୍ପକଚ୍ଚୀୟ

ବୟୁାଙ୍କ

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ରଗାଷୀ୍

୧୧%

୭%

୦% ୦%

୪୦%

ପରିମାଣ

ପରିମାଣପରିମାଣ

ସଧୁ ହାର

ସଧୁ ହାରସଧୁ ହାର

ବନ୍ଧକ

ବନ୍ଧକବନ୍ଧକ

ପରିଚୟ 
ପତ୍ର

ପରିଚୟ 
ପତ୍ର

ପରିମାଣ ପରିମାଣ

ସଧୁ ହାର ସଧୁ ହାର

କମ ସଧୁହାରପର ଋଣ କରନ୍ତୁ



୧୭

ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତଷ୍ୟାଦୟ ନରାଜନା - 
ଜାତୀୟ ସହରାଞଳ ଜିବୀକା ରିଶନ

DAY-NULM



୧୮

ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ରଗାଷୀ୍ (SHG) 

ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ପଗାଷୀ୍ପର ପ�ାଗ 
ଦଅିନ୍ତୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚସତୁ୍ର ପାଳନ କରନ୍ତୁ

ନୟିମିତ୍ତ 
ସଞ୍ଚୟ

ନୟିମିତ୍ତ 
ରବୈଠକ

ନୟିମିତ୍ତ ଋଣ 
ରେରସ୍

ନୟିମିତ୍ତ ଋଣ 
ପ୍ରଦାନ

ନୟିମିତ୍ତ ଖାତାପତ୍ର 
ପରିଚାଳନା



୧୯

ରକୌଶଳ ପ୍ରଶକି୍ଣ ଏବଂ 
ଉର୍ଦୟୁାଗିକତା

DAY - NULM ଦ୍ାରା ନୁତନ ପକୌଶଳ ଶଖିନ୍ତୁ 
ଏବଂ ଏହାର ଆଧନୁକି ିକରଣ କରନ୍ତୁ

ରକୌଶଳ 
ପ୍ରଶକି୍ଣ

ବଭିିନ୍ନ 
ଭତ୍ତା

ନ�ିକି୍୍ 
ପ୍ରଦାନ

ଅଧକି 
ଆୟ 

ପ୍ରମାଣତି କରିବା



୨୦

ବୟୁକି୍ ବରିଶର 
ପାଇ ଁ୨ ଲକ୍

ରଗାଷୀ୍ ପାଇ ଁ
୧୦ ଲକ୍

ମହଳିା ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
କମ ସଧ୍ ହାର

ବୟୁାଙ୍କ 
ଖାତା

ସହଜରର 
ମିଳିପାର୍ର୍ବିା ଭଳି 

ଋଣ

ଶସ୍ା ଋଣ

ସହଜ ଋଣ ମାଧ୍ୟମପର 
ବ୍ୟାପାର ବୃଦ୍ି କରିବା



୨୧

ସରକାରୀ ବଧିବି୍ୟବସ୍ାପର ରବିା 
ଅଧକିାରକୁ ଜାଣବିା

ମଡ୍ୟୁଲ ୩



ସରକାରୀ ସବୁିଧା ସନୁରାଗ ସହ ର୍ବିା 
ଅଧକିାର ହାସଲ କରିବା



୨୩

ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ାରା ଦଆି�ାଇର୍ବିା 
ଅଧକିାର

ସ୍ୱାସ୍ୟୁ ବୀମା

ପ୍ରସତୂୀ ଏବଂ ଶଶି ୍�ତ୍ନ

ଜୀବନ ବୀମା

ଆବାସ ର�ାଜନା

ଦ୍ଘଚ୍ଚଟଣା ବୀମା

ବୟୁାପାର ପାଇ ଁଋଣ

ବଭିିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ�ାଜନା 
ବଷିୟପର ଅବଗତ ହୁଅନ୍ତୁ



୨୪

ସଭିଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବୟୁାଙ୍କ ଖାତା

୨୦୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ�ଚ୍ଚୟୁନ୍ତ 
ଜୀବନ ବୀମା ସହାୟତା

୫୦୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ�ଚ୍ଚୟୁନ୍ତ 
ପରିବାର ବୀମା ସହାୟତା

୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ�ଚ୍ଚୟୁନ୍ତ 
ମାସିକ ଭତ୍ତା

୨୦୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ପ�ଚ୍ଚୟୁନ୍ତ 
ଦ୍ଘଚ୍ଚଟଣା ସହାୟତା

ସର୍କ୍ା ଜାଲ

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ଜନଧନ ପ�ାଜନା ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ସରୁକ୍ା ବୀମା ପ�ାଜନା

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ଜନ ଆପରାଗ୍ୟ ପ�ାଜନା ଅଟଳ ପପନ୍ ସନ୍  ପ�ାଜନା

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ଜୀବନ ପଜ୍ୟାତ ିବୀମା 
ପ�ାଜନା

ସରକାରୀ ସବୁଧିା 
ଗଡୁକିର ୋଭ ଉଠାନ୍ତୁ



୨୫

 ଜନ ମଙ୍ଗଳ ର�ାଜନା

ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବାସଘର

ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ଆବାସ ପ�ାଜନା ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତୀ ଉଜ୍ୱଳା ପ�ାଜନା

ଜନନୀ ପ�ାଜନା ପ୍ରତ ିଘପର ପଶୌଚାଳୟ

ପସୌଭାଗ୍ୟ

ପପାଷଣ

ସମସ୍ଙ୍କ ଘର ପାଇ ଁ
ବଦ୍ିୟୁତୀକରଣ

ଶଶି ୍ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ବୀମା

ଗଭଚ୍ଚବତୀ ମହଳିା 
ମାନଙ୍କପାଇ ଁ୬୦୦୦ ଟଙ୍କା 

ମାତ୍ର

ରଶୌଚାଳୟ ନମିଚ୍ଚାଣ

ସମସ୍ଙ୍କ ପାଇ ଁଏଲ.ପି.
ଜ.ି ଗୟୁାସ ସିଲିଣ୍ଡର

ସମସ୍ଙ୍ ପାଇ ଁଉନ୍ନତ 
ମାନର ଜୀବନ



୨୬

ବୟୁାପାର ଋଣ

ସରକାରୀ ପ�ାଜନା ମାଧ୍ୟମପର କମ 
ସଧୁ ହାରପର ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତୁ

ଟଙ୍କା ୧୦,୦୦,୦ ୦୦ ଟଙ୍କା ୨୫,୦୦,୦୦୦

ମଦୁ୍ା ପି.ଏମ.ଇ.ଜ.ିପି



୨୭

ସୋଇ କମଚ୍ଚଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଋଣ

ସାନଟିାରୀ ମାଟଚ୍ଚ ପାଇ ଁ
୧୫୦୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ

ସବ୍ଜ ବୟୁାପାର ର�ାଜନା 
ପାଇ ଁ୨୦୦୦୦୦

 ତଙ୍କା ଋଣ

ସାନଟିାରୀ ମାଟ୍ଥ ପ�ାଜନା ସବୁଜ ବ୍ୟାପାର ପ�ାଜନା

ବୟୁବସାୟ ପାଇ ଁ
୧୦୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ

ଟଙ୍କା ୧୫,୦୦,୦୦୦

ରଶୌଚାଳୟର ରଦୟ�କ୍୍ 
ବୟୁବହାର ପାଇ ଁ

୨୫୦୦୦୦୦ ଟଙ୍କା

 ବୟୁବସାୟ ପାଇ ଁ
୬୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ

ଶକି୍ା ପାଇ ଁ୧୦,୦୦,୦୦୦ 
ଟଙ୍କା ଋଣ

ଲଘ ୍ବୟୁବସାୟ ପାଇ ଁ
୬୦୦୦୦ ଟଙ୍କା ଋଣ

ମହଳିା ଅଭିକାରିତା ପ�ାଜନା

ମିଆଦ ିଋଣ

ଶକି୍ା ଋଣ

େଘ ୁଋଣ

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉଦ୍ୟମୀ ପ�ାଜନା

ମହଳିା ସମଦୃ୍ି ପ�ାଜନା

ସଫାଇ କମ୍ଥଚାରୀ ମାନଙ୍ 
ପାଇ ଁକମ ସଧୁ ହାରପର ଋଣ



୨୮

 ଆରଥିକ ପରିଚାଳନା 
ମାମୋପର କୁଶଳୀ ପହବା

ମଡ୍ୟୁଲ ୪

एटीएम



୨୯ନଜିର ସରୁକ୍ା ଏବଂ ସବୁଧିା ପାଇ ଁ
ବ୍ୟକି୍ଗତ ବବିରଣୀ ପ୍ରସୁ୍ତ ରଖନ୍ତୁ

ଆୟକର ବବିରଣୀ ସମ୍ପତରି କାଗଜ ପତ୍ର

ଆଧାର କାଡ୍ଥପ୍ୟାନ କାଡ୍ଥ

ପାସ ୍ ବୁକବଦୁି୍ୟତ ବେ୍ି 

ଠକାମିର୍ ସାବଧାନ ପ୍ରତକ୍ୟୁ ଲାଭ 
ସ୍ାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରାପ୍ତ 

କରିପାରିରବ

ନୟିମିତ ରମାବାଇଲରର 
ସଚ୍ନା ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପାରିରବ

ବୟୁକି୍ଗତ ବବିରଣୀ



୩୦

ନୟିମିତ୍ତ ଋଣ 
ରେରସ୍ କରନ୍ତୁ

ଋଣ ରେରସ୍ 
ଉପରର ନଜର ରଖନ୍ତୁ

ରରେଡିଟ ର୍ାର ଅଧକି ଋଣ

ଉତ୍ତମ ପକ୍ଡଟି ପ୍ାର 
ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ



୩୧

 ଡିଜଟିାଲ ଅର୍ଚ୍ଚ
ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇ ଁ

ଏ.ଟି.ଏମ ୍. ବୟୁବହାର କରନ୍ତୁ

ପି.ଓ.ସି. ରମସିନ୍  ଦ୍ାରା 
ରପୈଠ କରନ୍ତୁ

ରମାବାଇଲ ଦ୍ାରା 
ଟଙ୍କା ରପୈଠ କରନ୍ତୁ

ଇଣ୍ଟରରନଟ୍  ବୟୁାଙି୍କଙ୍ଗ 
ବୟୁବହାର କରନ୍ତୁ

ନୁତନ ପ୍ର�କିୁ୍ ଦ୍ାରା 
ବ୍ୟାଙି୍ଂକୁ ସରଳ କରନ୍ତୁ



୩୨

ଭିମ ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ସର୍କ୍ା

BHIM - ଅର୍ଥର ପରିଚାଳନା ପାଇ ଁ
ଭିମ ୍ ସବୁଠାରୁ ସବୁଧିା ଉପାୟ

ଟଙ୍କା ପଠାନ୍ତୁ

ବବିରଣୀ

୍ାନ କରି 
ରପୈଠ କରନ୍ତୁ

ବୟୁାଙ୍କ ଖାତା

ଟଙ୍କା ପାଇ ଁ
ଅନ୍ରରାଧ ପଠାନ୍ତୁ

ଇଣ୍ଟରରନଟ୍  
ସର୍କ୍ା



ଆରଥିକ ଉନ୍ନତ ିଉପାୟ

ଏକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା 
ପଗାଷୀ୍ପର ପ�ାଗ ଦଅିନ୍ତୁ 

ଏବଂ ପଞ୍ଚସତୁ୍ର ପାଳନ କରନ୍ତୁ

ନୟିମିତ୍ତ 
ସଞ୍ଚୟ କରନୁ

ନଜିର ପଇସାକୁ 
ବଢାନ୍ତୁ

ଠକ ପ�ାଜନା ଗଡୁକିରୁ 
ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ

ଶଖିନ୍ତୁ ଏବଂ 
ଆୟ ବଢାନ୍ତୁ

କମ ସଧୁହାରପର 
ଋଣ କରନ୍ତୁ

ସରକାର ଦ୍ାରା 
ଦଆି�ାଉରବିା 

ଅଧକିାରଗଡୁକିର ୋଭ 
ଉଠାନ୍ତୁ

ଉତ୍ତମ ପକ୍ଡଟ୍ି  ପ୍ାର 
ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ

ଆରଥିକ ଡାଏରୀ ପେଖବିା 
ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ

 ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍୍ଥରୁ 
ଦୁପରଇ ରୁହନ୍ତୁ
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