
₹
ప్రగతి దీదీ చిట్కాలు 

పారిశుధ్య కారిమికులకు ఆరిథిక 
శ్రేయస్సు



1

ధనం యొక్క భాషన్ 
అరథిం చేస్కోవడం

పాఠ్యంశము 1



2

కుటుయంబయం



జీవిత సయంఘటనలు మరియు 
అనుభవాలు

వివాహం

మంద్లు 

ఇలులు  కొన్గోలు

ఇంటి మరమమిత్తు

పిలలు లు పుట్టడం 

ద్స్తు లు

వా్యపార పెట్్ట బడులు 

వృద్ధా ప్యం

చద్వు

ఆసితు

పండుగలు

మరణం 
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18-25సం

వివిధ వయసుల్లో  ఆదాయయం

25-40సం 40-50సం 50-60సం

మీ సంపాదనన్ మీ భవిష్యత్తు  కోసం 
ప్రణ్ళిక బద్ంగా ఖర్చు చేయండి 

వయస్

ఆ
ద

్య
ం 
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ధన రాబడి మరియు 
ఖర్చులు  

మన సంపాదన ఖర్చులకంటే  
ఎకు్కవన్ తకు్కవన్?

కిరాణ్ వస్తు వులు

 త్పీ మేసితు రి

పొ ద్పులు 

జూదం

ద్స్తు లు

పారిశుధ్యం

ఇంటి అద్్

మద్యం

మంద్లు

కుట్్ట పని

విద్్యత్

చద్వు
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సరియ�ైన సయంపాదన మరియు 
ఖర్చులు 

ఖర్చులన్ తీరచుడ్నికి ఆభరణ్లన్ 
అమ్మికోవాలి 

పొ ద్పుల న్ండి ఒక కొతతు   మోటార్  
సెైకిలు  కొన్కో్కవచ్చు   

తకు్కవ ఆద్యం ఎకు్కవ ఖర్చులు

లోట్

ఎకు్కవ ఆద్యం తకు్కవ 
ఖర్చులు

మిగ్లు

మన పరిధిలో మనం 
జీవించ్లి
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అనవసరమ�ైన మరియ్ 
వదిలించ్కోదగిన ఖర్చులన్ తగిగంచండి 

మొదట అధిక వడ్డీ   
ర్ణ్లన్ చ్లిలుంచండి

ఖర్చులను తగిగయంచే మారాగ లు

మద్యం మరియ్ 
పొ గాకు

జూదం

సామాజిక సంఘటనలు 

డబ్బు ఇచేచువాడు

అనవసరమ�ైన ఖర్చులన్ 
నివారించండి
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ఆదాయాన్ని పెయంచుకునే మారాగ లు

ఇప్పటికే ఉన్న వృత్తుపరమ�ైన 
న�ైపుణ్్యలన్ పెంపొ ందించ్కోవడం

ఇతర వృత్తు లోలు  గల కొతతు  
మ�ళకువలన్ నేర్చుకోవడం

కుట్్ట పని

శిక్షణ పొ ందిన 
మరియ్ 

ధృవీకరించబడిన 
పారిశుధ్య కారిమికుడు

త్పీపనియంత్్ర లతో  
శుభ్రపరచడం

సెల్ ఫో న్ 
మరమమిత్లు 

సెపి్టక్ టా్యంక్  
ఆపరేటర్

నేర్చుకోండి మరియ్ 
సంపాదించండి
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పాఠ్యంశము 2

ఆరిథిక శ్రేయస్సు: 
న్ కలల జీవితం
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ఆరిథిక లక్ష్్యలన్ 
ఎలా చేర్కోవాలి?



- =

11

నెలవారీ బడ్జెట్ ను 
న్ర్వహియంచయండి

ఖర్చులుఆద్యం

ఆద్యం ఖర్చులు మిగ్లు

ఆరిథిక డ్ైరీని 
నిర్వహించండి

కిరాణ్ వస్తు వులుపారిశుధ్య పని

పొ ద్పులు త్పీపని

సెపి్టక్ టా్యంక్  
ఆపరేటర్

మద్యంకుట్్ట పని

విద్్యత్
సెల్ ఫో న్ 

మరమమిత్లు 

చద్వు
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మీ పొ దుపును 
పెటుటు బడి పెటటు యండి

సంవతసురానికి ₹ 3000 
రూపాయలు

రోజుకు ₹ 10 రూపాయలు

6.5 శాతం 

₹ 18,191

5 సంవతసురాలు

పెటుటు బడి

పొ దుపు

1 సంవతసురం

₹ 3,195

పెటుటు బడి

పొ దుపు

ఎ. కరేమం తప్పకుండ్ పొ ద్పు చేయండి
బి. మీ డబ్బుని  పెంచ్కోండి
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సురక్ిత 
డిపాజిటలో ల్ 

పెటుటు బడి పెటటు యండి

నకిలీ పథకాల పటలు  జాగరేతతు  
వహించండి



సంవతసురం న్ల

14

మన  ఆరిథిక లక్ష్్లను 
చేర్కోవాలి 

ఆరిథిక లక్ష్్యలన్ నిరే్శించ్కోండి 
మరియ్ వాటి కోసం కృషి చేయండి

స్వల్పకాలిక

దీర్ఘకాలిక

లక్ష్యం

లక్ష్యం

సమయం

సమయం

మొతతుం

మొతతుం

పొ ద్పు

పొ ద్పు

సంవతసురం న్ల రోజ్

రోజ్
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వా్యపారం చేయడ్నికి కావలిసిన 
డబ్బున్ ఎలా పొ ంద్లి?
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ర్ణాలు ఇచేచు వనర్లు
కుటుయంబయం

ర్ణదాత

బయంధువులు

బ్్యంక్

స్వయయం సహాయక సయంఘయం 

11%

7%

0% 0%

40%
త్కట్్ట

గ్రితుంపు
 కార్డీ

మొతతుం

వడ్డీ  రేట్ వడ్డీ  రేట్

తకు్కవ వడ్డీ  రేట్తో 
ర్ణం తీస్కోండి

మొతతుం

వడ్డీ  రేట్

మొతతుం

వడ్డీ  రేట్

మొతతుం

త్కట్్ట

వడ్డీ  రేట్

మొతతుం

త్కట్్ట

గ్రితుంపు
 కార్డీ
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దీన్ దయాల్ అంతో్యదయ యోజన 
జాతీయ పట్టణ జీవనోపాధి పథకం 

DAY-NULM
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స్వయయం సహాయక సయంఘయం 

స్వయం సహాయక సంఘంలో చేరి 
పంచ సూత్్ర లన్ పాటించండి 

క్రమయం  తప్పన్  
పొ దుపులు 

క్రమయం  తప్పన్  
సమావేశాలు

క్రమయం  తప్పన్ 
ఋణ చ్లిలోయంపులు 

క్రమయం  తప్పన్ 
అయంతరగత ర్ణాలు

క్రమయం  తప్పన్ 
పుస్తకాల న్ర్వహణ 
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నెైపుణ్ శిక్షణ మరియు 
వ్వసాథి పకత 

డే-నల్మి కింద కొతతు  న�ైపుణ్్యలన్ 
నేర్చుకోండి లేద్ అప్ గేరేడ్ చేస్కోండి

నెైపుణ్యం అభివృద్ధి వివిధ రకాల భతా్లు 

ఉద్్గ 
న్యామకయం

అధ్క ఆదాయయం

ధు్ర వీకరణ
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వ్కు్త లకు 2 లక్షలు సమూహాలకు 
10 లక్షలు

మహిళలకు తకుకావ వడ్డీ  
రేటు

బ్్యంకు ఖాతా

సులభమ�ైన ర్ణాలు

స్వల్ప వడ్డీ  ర్ణయం

స్వల్ప  వడ్డీ  ర్ణంతో మీ 
వా్యపారాని్న పెంచ్కోండి
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ప్రభ్త్వ పథకాలన్ 
త్లుస్కోండి 

పాఠ్యంశము 3
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త్లివ�ైన నిర్ణయాలు 
తీస్కోవడం ద్్వరా 

ప్రయోజన్లన్ పొ ందండి
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ప్రభుత్వ పథకాలు
ఆరోగ్ భీమా

ప్రసూతి & పిలలో ల సయంరక్షణ

జీవిత భీమా

గృహన్రామాణ పథకాలు

ప్రమాద భీమా

వా్పార ర్ణాలు

అనేక ప్రభ్త్వ పథకాల గ్రించి 
మీరే త్లుస్కోండి
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అయందరికీ బ్్యంక్ 
ఖాతా

₹ 2,00,000 జీవిత 
భీమా

 ₹ 5,00,000 కుటుయంబ 
భీమా

₹ 5,000 ప్రతి నెల

₹ 2,00,000 ప్రమాద 
భీమా

భద్రతా వలయయం 

ప్రధ్న్ మంత్్ర 
జన ధన్ 
యోజన

ప్రధ్న్ మంత్్ర స్రక్ిత 
భీమా యోజన

ప్రధ్న్ మంత్్ర జన ఆరోగ్య యోజన అటల్ పెన్షన్ యోజన

ప్రధ్న్ మంత్్ర జీవన్ జ్్యత్ 
భీమా యోజన

ప్రభ్త్వ పథకాల 
ప్రయోజన్లన్ పొ ందండి
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సయంక్ేమ పథకాలు

అయందరికీ 
న్వాసయం

ప్రధ్న్ మంత్్ర ఆవాస్ యోజన ప్రధ్న్ మంత్్ర ఉజ్వల యోజన

ప్రసూత్ ప్రయోజనం గృహ మర్గ్దొడులు

అదృష్టం

పో షణ

అయందరికీ 
విదు్త్

పిలలో లకు రోగన్రోధకత₹ 6,000 గరిభిణీ స్త్త రీలు మర్గుదొడిడీ  న్రామాణయం

అయందరికీ ఎల్ పిజి 
సిలియండర్లో

అందరికీ న్ణ్యమ�ైన జీవితం 
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వా్పార ర్ణాలు 

తకు్కవ వడ్డీ  రేట్తో ప్రభ్త్వ 
పథకాల న్ండి ర్ణ్లు పొ ందండి

₹ 10,00,000 ₹ 25,00,000

మ్ద్్ర పీఎంఈజీపీ

ద్కాణం
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సఫాయ కారిమాకులకు ర్ణాలు

శాన్టరీ షాప్స్ కొరకు 
₹ 15,00,000

గీ్రన్ వా్పారయం కొరకు 
₹ 2,00,000 

శానిటరీ మార్్టస్ 
పథకాలు

గీరేన్ వా్యపార పథకం

వా్పారయం కొరకు ₹ 
1,00,000

₹ 15,00,000

పే అయండ్ యూస్ మర్గుదొడ్లో  
₹ 25,00,000

వా్పారయం కొరకు ₹ 
60,000  

చదువు కొరకు ₹ 
10,00,000

చినని వా్పారయం 
కొరకు  ₹ 60,000 

మహిళా అధికారిత 
యోజన

టర్మి లోన్

విద్య ర్ణం

సూక్షమి ఋణం 

స్వచ్ఛత్ ఉద్యమి  
యోజన

మహిళా సమృద్ధి 
యోజన

పారిశుధ్య కారిమికులకు 
తకు్కవ వడ్డీ కి ర్ణ్లు
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మనీ సామిర్్ట అవ్వడం
పాఠ్యంశము 4

 ATM



29మీ భద్రత మరియ్ ప్రయోజనం కోసం 
వ్యకితుగత రికార్డీ లన్ నిర్వహించండి

పన్్న రిటర్్న ఆసితు  పత్్ర లు

ఆధ్ర్ కార్డీపాన్ కార్డీ

పాస్ బ్క్విద్్యత్ బిలులు

మోసాలకు దూరయంగా 
ఉయండయండి

ప్రత్క్ష బద్లీ 
ప్రయోజనాన్ని పొ యందయండి

ఎప్పటికప్ప్పటి 
సమాచారాన్ని ఫో న్ 

దా్వరా క్రమయం తప్పకుయండా 
పొ యందయండి 

వ్క్్తగత రికార్డీ లు
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క్రమయం తప్పకుయండా అపు్పలను 
తిరిగి చ్లిలోయంచడయం 

తిరిగి చ్లిలోయంపులను 
ఎప్పటికపు్పడ్ గుర్్త యంచుకోవడయం

క్్రడిట్ సోకా ర్ మరిన్ని ర్ణాలు

మంచి క్రేడిట్ రికార్డీ న్ 
నిర్వహించండి
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డిజిటల్ ఫెైనాన్స్

నగదు ఉపసయంహరణ కోసయం 
ATM ఉపయోగియంచయండి    

POS యయంతా్ర న్ని 
ఉపయోగియంచి చ్లిలోయంపులు 

చేయడయం

మొబ�ైల్ ఉపయోగియంచి 
చ్లిలోయంపు చేయడయం

ఇయంటర్నిట్ బ్్యంక్యంగ్ 
ఉపయోగియంచయండి

కొతతు  టెకా్నలజీతో బా్యంకింగ్ న్ 
సరళీకృతం చేస్కోండి



32

భీమ్ & డిజిటల్ సెక్్రిటీ

డబ్బున్ నిర్వహించడ్నికి 
భీమ్ స్లభమ�ైన మారగం

డబుబు పయంపయండి

పొ్ర ఫెైల్

సాకాన్ చేయయండి 
మరియు చ్లిలోయంచయండి

బ్్యంకు ఖాతా

ఇతర వ్కు్త లనుయండి 
డబుబును అభ్రిథియంచయండి 

ఇయంటర్నిట్ భద్రత



ఆరిథిక శ్రేయస్సు

స్వయం సహాయక సంఘం 
లో చేరండి మరియ్ 

పంచసూత్్ర లన్ అన్సరించండి

కరేమం తప్పకుండ్ 
పొ ద్పు చేయండి 

మీ డబ్బు 
పెంచ్కోండి

నకిలీ పథకాల పటలు  
జాగరే తతు  వహించండి

నేర్చుకోండి మరియ్ 
సంపాదించండి

తకు్కవ వడ్డీ  
రేట్తో ర్ణం 
తీస్కోండి

మంచి క్రేడిట్ రికార్డీ న్
నిర్వహించండి 

వివిధ ప్రభ్త్వ పథకాల 
లబ్ిని పొ ందండి 

ఆరిథిక డ్ైరీని 
నిర్వహించండి

అనవసరమ�ైన ఖర్చులకు 
దూరంగా ఉండండి
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