ఆర్థిక సమీకృత కార్యకరమముపై తర్చుగా అడిగే ప్రశ్నలు
( బ్యాంకు ఉద్య యగులు, బిసి లు, మర్థయు కాల్ సాంటర్ ఉద్య యగులు ఉప్యోగథాంచుకొనుటకు )
ఆర్థిక అక్షర్ాసయత :1) పొ దుపు అనగా ఏమిటి ?
 ఖర్చుల కంటే ఆదాయం ఎకకువగా వుననపుుడు మన వదద ఉనన మిగులక సొ ముును
దాచుకోవచుు. ఈ మొత్ాాన్నన పొ దుపు అంటాము.
2) మనం ఎందుకక పొ దుపు చేయాలి?
 మనం కరమబదధ ంగా పొ దుపు చేసినట్ై త్ే
ల ఆ సొ ముు పిలైల చదువు, వివాహం, వయవసాయ ఖర్చులక,
ఇంటి కొనుగోలక వంటి ముఖయ అవసరాలకక ఎంత్ో ఉపయోగపడుత ంది.
 మరియు అన్ారోగయం, పరమాదాలక, మర్ణం, పరకృతి వైపరీత్ాయలక, వృదాధపయం లాంటి కలైష్ట పరిసి త లలై
వాడుకోవచుు. అతయవసర్ సమయాలలై మన పొ దుపే మనకక ఆసరా అవుత ంది.
3) పొ దుపు ఎకుడ చేయాలి?
 మనం సాధార్ణంగా డబుును ఇంటలై అల్ైురాలల దాసుాంటాం. అయిత్ే దాని భదరత గురించి
ఎపుుడూ ఆందో ళన ఉంట ంది. ఒకోుసారి ఇంటలై దాచిన సొ ముు ద ంగలక దో చుకోవచుు లేదా
మనమే దానిని ఖర్చు చేసేయవచుు.
 అంత్ేకాక ఇంటలై దాచిన సొ ముు వృదిధ చందదు. కనుక మనం ఒక బాయంకకలల పొ దుపు చేయాలి.
4) మనం బాయంకకలలన్న ఎందుకక పొ దుపు చేయాలి?
 బాయంకకలల దాచిన సొ ముు సుర్క్షితంగా ఉంట ంది. కనుక మనం బాయంకకను విశ్వసించవచుు.
5) బాయంకకలల ఖాత్ా కలిగియుంటే పరయోజన్ాలక ఏమిటి?
 మనం బాయంకకలల పొ దుపు, రికరింగ్ (ఆవృత), కాలపరిమితి డిపాజిట్ ఖాత్ాలక త్ర్వచుు.
 బాయంకకలక మనకక ఉపయోగకర్మైన అన్నక ఇతర్ సేవలను కూడా అందిసా ాయి.
 మన జీతభత్ాయలక న్నర్చగా మన ఖాత్ాలలకల జమ పొ ందవచుు. మహాత్ాు గాంధీ జాతీయ గారమీణ
ఉపాధి హామీ, వృదాధపయ పింఛను లాంటి పరభుతవ పథకాల దావరా వచేు అన్నక రాయితీలక 'పరతయక్ష
పరయోజన బదిలీ' విధానంలల న్నర్చగా మన ఖాత్ాలలకల జమ అవుత్ాయి.
 మన డబుును బాయంకకలల మన వీలకనుబటిట ఎపుుడైన్ా జమ చేయవచుు, తీసుకోవచుు. ఈ
సదుపాయానికల బాయంకకలక ఛారీీలక విధించవు. పైగా మనం దాచిన సొ ముుకక వడడీ ఇసాార్చ.
 బాయంకక ఖాత్ా మనకక ఒక గురిాంపు ఇసుాంది. దీనిని ఇతర్ పరభుతవ సంసి లక అంగీకరిసా ాయి.
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6) వడడీ అనగా ఏమి?
 బాయంకకలల మన డబుును దాచుకకననపుుడు దానిపై వచేు ఆదాయానిన (లేదా) మనం బాయంకక
నుంచి ర్చణం తీసుకకననపుుడు మనం దానిపై అదనంగా చలిై ంచే మొత్ాానిన వడడీ అంటార్చ.
 వడడీ వాయపార్సుాలక అపుులపై వసూలక చేసే వడడీ కన్ాన బాయంకకలక మనం తీసుకకన్న ర్చణాలపై
వసూలక చేసే వడడీ చాలా తకకువగా ఉంట ంది.
7) “పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ా” (BSBDA) అనగా ఏమి?
 ‘పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ా’ అంటే మనం బాయంకకలల సర్ళతర్మైన కే.వై.సి. (KYC-'మీ
వినియోగదార్చని త్లకసుకోండి') పత్ారలత్ో, మరియు పారర్ంభ డిపాజిట్ సొ ముు ఏమియును
కటట నవసర్ం లేకకండా పొ దుపు ఖాత్ా త్ర్వచుు.
8) “పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ా” (BSBDA) యొకు లక్షణాలక (సంబంధిత అంశాలక) ఏమిటి?
 ఇది సర్ళమైన కే.వై.సి. పదధ తిలల నిలవ సొ ముు ఏమాతరం లేకకండా పారర్ంభంచే పొ దుపు ఖాత్ా.
 ఈ ఖాత్ాలల ఎనినసార్చై నగదును జమ చేసినపుటికీ బాయంక్ ఎలాంటి ర్చసుమూ వసూలక చేయదు.
 ఖాత్ానుండి నగదు తీసుకొనుటకక న్లకక న్ాలకగు పరాయయముల వర్కక ఎలాంటి ఛారీీలక ఉండవు.
 మనకక ఒక పాస్ బుక్ త్ో పాట ఒక ఏటీఎం/సాుర్టట కార్చీ కూడా ఉచితంగాన్న జారీ చేసా ార్చ.
 ఈ ఖాత్ాను మనం నగదు జమ, తీసుకొనుట, బదిలీ, సామాజిక పరయోజన్ాల పరతయక్ష జమలక
మొదల్ైన రోజువారీ అవసరాలకక ఉపయోగించుకోవచుు.
9) 'ఓవర్ట డారఫ్ుట' అనగా ఏమి? ఇతర్ ర్చణాలకక దీనికీ త్ేడా ఏమిటి?

 మనం ఊహంచని అతయవసరాలను తీర్ుడంకోసం బాయంకకలలని మన పారథమిక పొ దుపు ఖాత్ాలల
“చినన మొతా ం ఓవర్ట డారఫ్ుట” సదుపాయం పొ ందుపర్చబడింది.

 ఖాత్ా మొతా ం మీద ఓవర్ట డారఫ్ుటను పరిమితికల మించకకండా తీసుకోవడానికల ఎట వంటి పరత్ేయక
పత్ారలను సమరిుంచే అవసర్ం లేదు.
 ఈ విధంగా తీసుకకనన ఓవర్ట డారఫ్ుటపై మనం బాయంక్ ర్చణాలపై చలిై ంచినటై వడడీ చలిై ంచాలి.

 'కలసాన్ కరడ
ర ిట్ కార్టీ ', 'జనర్ల్ కరడ
ర ిట్ కార్టీ ' వంటి ఇతర్ ర్చణాలను ఆదాయం పంచుకకన్న పరత్ేయక
పటట బడులకక మాతరమే బాయంకకలక మంజూర్చ చేసా ాయి.
10) న్ామిన్నష్న్ అనగా ఏమి?
 డిపాజిట్ ఖాత్ాదార్చ తన వార్సుడైన ఒక వయకలాని తన మర్ణం తరావత బాయంకకలల తన ఖాత్ాలల
నిలవ ఉనన సొ ముును కరైయిమ్ చేయడానికల వీలకగా న్ామినీగా నియమించవచుు.
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 ఏదైన్ా ఖాత్ాకక న్ామినీగా నియమించబడిన వయకలా ఖాత్ాదార్చ తదనంతర్ం ఆ ఖాత్ాలలని డబుును
సులభంగా తీసుకోవడానికల వీలకంట ంది కనుక పరతి ఖాత్ాదార్చ ఎలై పుుడూ న్ామిన్నష్న్
సదుపాయం వినియోగించుకోవడం మంచిది.
11) KYC ( కే.వై.సి - 'మీ వినియోగద్ార్ుని తెలుసుక ాండి' ) అంటే ఏమిటి?
 "మీ వినియోగదార్చని త్లకసుకోండి" నిబంధనల పరకార్ం ఖాత్ాలను పారర్ంభంచక ముందే ఆయా
వినియోగదార్చల వివరాలను బాయంకక త్లకసుకోవలసి ఉంట ంది.
 దీనికల అవసర్మైన పత్ారలను మనం బాయంకకకక సమరిుంచవలసి ఉంట ంది. అవి ఒక ఫో టలగారఫ్,
గురిాంపు ధృవీకర్ణ, నివాస ధృవీకర్ణ పతరం. వీటనినటినీ ఖాత్ా పారర్ంభంచుటకక పూరిా చేసిన
దర్ఖాసుాత్ో పాట బాయంకకకక సమరిుంచాలి. పారథమిక పొ దుపు ఖాత్ాను 'ఆధార్ట' కార్చీ సహాయంత్ో
కూడా పారర్ంభంచవచుు.
 పై పత్ారలేవీ లేని వయకకాలక MGNREGA ఉదో యగ కార్చీ, లేదా సవయం ధృవీకర్ణ వంటి సడలించబడిన
విధానం దావరా పారర్ంభంచవచుు. ఈ సడలించబడిన విధానంలల త్ర్చిన ఖాత్ాలను చినన తర్హా
ఖాత్ాలకగా మరియు అన్నక పరిమిత లకక లలబడి అమలక చేసా ార్చ.
12) ర్చణం అంటే ఏమిటి?
 మన ఆదాయం కంటే ఖర్చులక ఎకకువగా ఉండి మనవదద ఎలాంటి పొ దుపు సొ ముు లేనపుుడు,
నగదు అవసరానికల తగినంతగా లేనపుుడు మనం ఇతర్ వనర్చల దావరా సొ ముు గరహంచడానిన
'ర్చణం' అంటాము.
13) ర్చణ నిర్వహణా పరణాళిక అంటే ఏమిటి?
 ఇది ఆరిిక ఇబుందులవలన అపుు చేసిన వార్చ దానిని సకరమంగా చలిై ంచుటకక అనువైన మారాాలక
సూచించే ఒక పరణాళిక. ఖాత్ాదార్చ ఒక మంచి ఆరిిక పరణాళికను అమలక చేయడం దావరా ర్చణ
భార్ం తగిాంచుకొనుటకక ఆరిిక అక్షరాసయత్ా కందరంలలని కౌన్ెలర్ట సహాయపడత్ాడు.
14) మనం నగదును ఏ విధంగా నిర్వహంచాలి?
 ఆరిిక పరణాళికను ర్ూపొ ందించడం దావరా మన డబుును మనం సమర్ివంతంగా నిర్వహంచవచుు.
 ఆరిిక పరణాళికలల త్ొలి మటట గా ఒక నిరీీత కాల వయవధిలల అంటే ఒక న్లకక లేదా ఒక వారానికల
మనం మన ఆదాయం మరియు ఖర్చుల ఖాత్ాలను ఆరిిక డైరీలల వివర్ంగా వారసుకోవాలి.
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15) ఆరిిక పరణాళిక అనగా ఏమి?
 ఆరిిక పరణాళిక అంటే మన దగా ర్చనన వనర్చలను సవలుకాలిక అవసరాలకక పొ దుపుగా
ఉపయోగించుకకంటూ మిగిలిన వనర్చలను భవిష్యతా లల ఆసుాల కొనుగోలక, రిట్ైరరుంట్ పరణాళిక,
అతయవసర్ ఖర్చులక వంటి దీర్క
ఘ ాలిక అవసరాలను కూడా తీర్చుకొనుటకక ఒక త్లివైన పరణాళిక.
 దీని దావరా మనం కరమంతపుని పొ దుపు, ఆదాయం సమకూరు పటట బడులక, అతయవసర్
పరిసి త లక ఎదురోువడం లాంటివి ఒక పరణాళికా బదధ ంగా చేసా ాము.
16) ఈ ఆరిిక పరణాళిక ఖాత్ాదార్ై కక ఏ విధంగా సహాయపడుత ంది?
 ఈ పరణాళిక ఖాత్ాదార్చై తమ ఆరిిక వనర్చలను సమర్ింగా నిర్వహంచుకొనుటకక సహాయపడుత ంది
 అలాగ మనకక ఆదాయానినచేు పటట బడులకక అవకాశాలక, నిర్వహణా ఖర్చుల యాజమానయం,
ఒడిదుడుకకల నియంతరణ వంటి విష్యాలపై సరరైన అవగాహనత్ో మన ఆరిిక పరగతి లక్షయయలను
సాధించుటకక ఇది ఉపయోగపడుత ంది.
17) బాయంకకలక ఏ విధమైన ర్చణాలక అందిసా ాయి?
 బాయంకకలక సవలు కాలిక ర్చణాలక, దీర్ఘ కాలిక ర్చణాలక, ఓవర్ట డారఫ్ుటలక, వరిుంగ్ కాయపిటల్ ర్చణాలక
(వాయపార్ నిర్వహణా వయయానికల) మంజూర్చ చేసా ాయి.
 వయవసాయం మరియు అనుబంధ కార్యకరమాలక, వాయపార్ మరియు నిరాుణ సంసి ల నిర్వహణ,
గృహ నిరాుణం, వినియోగ ర్చణాలక, పిలైల చదువు లాంటి అన్నక అవసరాలకక ర్చణాలక ఇసాార్చ.
18) మనం బాయంకక ర్చణాలను ఎందుకక తిరిగి చలిై ంచాలి?
 బాయంకక తన వదద గల డిపాజిట్ దార్చల డబుును ర్చణాలకగా మంజూర్చ చేసా ుంది. మనం తిరిగి
చలిై ంచక పో యినట్ై త్ే
ల బాయంకక ఆరిిక సిితి బలహీనపడుత ంది. ఇది బాయంక్ తన డిపాజిట్ దార్చలకక
వారి సొ ముును చలిై ంచే శ్కలాని దబు తీసుాంది. అపుుడు బాయంక్ డిపాజిటర్చైగా మనమైన్ా నష్ట పో త్ాం.
 మనం ర్చణాలక చలిై ంచనట్ై లత్ే బాయంకక మన లాగా ఇతర్చలకక ర్చణాలిచేు శ్కలాని కోలలుత ంది.
 మనం ర్చణాలక సకాలంలల చలిై ంచనపుడు బాయంకక మనం ర్చణాలకక తనఖా పటిటన ఆసుాలను
సావధీనం చేసుకొని చటట పర్మైన చర్యల దావరా మన అపుును వడడీత్ో సహా వసూలక చేసుకోవచుు.
 ముఖయంగా మనం తీసుకకనన అపుును మనం కరమం తపుక చలిై సన్న
ేా భవిష్యతా లల మనకక
బాయంకకనుంచి మరినిన ర్చణాలక పొ ందే అవకాశ్ం ఉంట ంది.
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19) ఎస్.ఎల్.బి.సి ( SLBC ) అనగా ఏమి?
 ‘ఎస్.ఎల్.బి.సి.’ అనగా “ర్ాష్ట్ర స్ాియి బ్యాంకర్ల సమితి”.
 ఇది ఒక రాష్ట ంర లల అభవృదిధ పరణాళిక అమలకకక సంబంధించిన విష్యాలలల పరభుతవ శాఖలక
మరియు బాయంకకల మధయ అవసర్మైన సమనవయం చేకూర్చుటకక ఏరాుట చేయబడిన ఒక రాష్ట ర
సాియి సమనవయ సమితి.
 దేశ్ంలలని పరతి రాష్ట మ
ర ు లేక కందర పాలిత పారంత్ానికల రిజర్చవ బాయంకక వారిచే పరత్ేయకలంచి
నియమించబడిన ఒక బాయంకక ఈ రాష్ట ర సాియి సమితికల సమనవయ కర్ా గా వయవహరిసా ుంది.
20) ‘లీడ్ బ్యాంక్’ అనగా ఏమి?
 దేశ్ంలలని పరతి జిలాైకక అభవృదిధ బాధయతలక చేపటట టకక రిజర్చవ బాయంక్ వార్చ పరత్ేయకలంచి ఒక వాణిజయ
బాయంకకను ‘లీడ్ బాయంక్’ (మార్ా దర్శక బాయంక్) గా నియమించార్చ.
 ఈ లీడ్ బాయంక్ సదర్చ జిలాై సర్వత్ోముఖాభవృదిధకల జిలాైలలని అనిన బాయంకకలక మరియు పరభుతవ
సంసి ల మధయ సమనవయ కర్ా గా పని చేసా ుంది.
21) బాయంకకలలల ఫిరాయదుల పరిష్ాుర్ వయవసి ఎలా ఉంట ంది?
 బాయంకకలక ఒక చకుటి నియంతరణా వయవసి లల పని చేయు సంసి లక. పరతి బాయంకకలల ఒక ఫిరాయదుల
పరిష్ాుర్ అధికారి ఉంటార్చ. సదర్చ అధికారి వివరాలను ఆ బాయంక్ యొకు అనిన శాఖలలై
పరదరిశసాార్చ. మరియు ఆ బాయంక్ వబ్ైెటలై పొ ందుపర్చసాార్చ.
 ఏదైన్ా సమసయ వచిునపుడు ఖాత్ాదార్చ తన ఫిరాయదును ఆ బాయంక్ సంబంధిత ఫిరాయదుల
పరిష్ాుర్ అధికారికల పంపవచుు. బాయంక్ చేసిన పరిష్ాుర్ం తనకక సంతృపిా కర్ంగా లేనపుడు
ఖాత్ాదార్చ తన ఫిరాయదును భార్తీయ రిజర్చవ బాయంక్ వారి 'బ్యాంకాంగ్ అాంబుడ్స్మన్’ కక
పంపవచుు.
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ఆర్థిక సమీకృతము :1) మనం ఈ ఆరిిక సమీకృత కార్యకరమం ఎందుకక చేపటాటలి?
 భార్త దేశ్ జన్ాభాలల ఇపుటికీ బాయంకలంగ్ సేవలకక న్ోచుకోని వార్చ చాలా మంది ఉన్ానర్చ.
ఇలాంటి వార్ందరికీ బాయంకలంగ్ సదుపాయాలక అందుబాట లలకల త్చేుందుకక పరభుతవం ఈ ఆరిిక
సమీకృత కార్యకరమానిన 2005-06 సంవతెర్ం నుంచి చేపడుత ననది.
 దేశ్ంలలని అనిన వరాాల పరజలను బాయంకలంగ్ పరిధిలలకల తీసుకకరావడం వలన బాయంకకలక
పరజలకక ఆరిికాభవృదిధని చేకూరు వయవసాయం, వాయపార్ం, పరిశ్మ
ర లక వంటి పటట బడులకక
అవసర్మైన అనిన ర్కాల ర్చణ సౌకరాయలక కలిుంచి తదావరా మన దేశ్ పరగతికల త్ోడుడగలవు.
2) ‘ఆరిిక సమీకృతము’ అనగాన్నమి?
 ఆరిిక సమీకృతము అంటే ఇపుటివర్కక బాయంకలంగ్ సౌకరాయలక పొ ందలేని బలహీన వరాాల మరియు
అలాుదాయ వరాాల కకట ంబాలకక అతి తకకువ ఖర్చుత్ో పారథమిక ఆరిిక పర్మైన సేవలను
అందించే కార్యకరమం.
 వీరి జీవన్ోపాధికల అవసర్మైన కనీస ర్చణ సౌకరాయనిన సకాలంలల అందజయడం కూడా ఈ పథకం
యొకు ముఖయ ఉదేదశ్యం.
3) ఆరిిక సమీకృత కార్యకరమానికల సవాళళు ఏమిటి?
 దీనికల అవసర్మైన ట్లికాం మరియు ఇతర్ సాంకతిక సదుపాయాలక గారమీణ పారంత్ాలలై చాలా
తకకువగా ఉన్ానయి.
 గారమీణ పరజలలై ఆరిిక అక్షరాసయత చాలా తకకువ.
 బాయంకలంగ్ కార్యకలాపాలకక అవసర్మైన పత్ారలక అందుబాట లల లేకపో వచుు.
 పథకం అమలకచేయు వారి వదద కవలం పరిమితమైన సాంకతిక సౌకరాయలక.
 బాయంకలంగ్ సేవల మర్చగుదలకక కొనిన పారంత్ాలలై సాినికంగా తగినంత మదద త లేకపో వచుు.
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జాతీయ ఆర్థిక సమీకృత ప్రణాళిక :1) “జాతీయ ఆరిిక సమీకృత పరణాళిక” ( NMFI ) అనగా ఏమి?
 బలహీన వరాాలకక మరియు అలాుదాయ కకట ంబాలకక పారథమిక బాయంకలంగ్ సేవలక మరియు వారి
జీవన్ోపాధికల

తగినంత

ర్చణ

సౌకర్యం

అందుబాట లలకల

త్చుుటకక

జాతీయ

సాియిలల

ర్ూపొ ందించబడిన ఆరిిక సమీకృత సాధన్ా కార్యకరమమే ఈ "జాతీయ ఆరిిక సమీకృత పరణాళిక"
2) ఇదివర్కక అమల్ైన ఆరిిక సమీకృత పరణాళిక కన్ాన ఈ NMFI ఏ విధంగా భననమైనది?
 ఇపుటివర్కక అమల్ైన పరణాళికలల అనిన గారమాలకు ఆరిిక సేవలక అందించుటకక కృషి జరిగింది.
NMFI ప్రణాళికలో దేశ్ంలలని ప్రతి కుట ాంబ్నిక బాయంకలంగ్ సౌకరాయలక కలిుంచుటకక కృషి చేసా ార్చ.
 ఈ నూతన పరణాళికలల పరతి లబిధ దార్చనికల బాయంకలంగ్ సేవలక, భీమా సౌకరాయలక మరియు పనష న్
పథకాలక ఒక సమగరమైన పదధ తిలల అందుబాట లలకల తీసుకొసాార్చ. లక్షయ సాధనకరై ఈ పథకం దృఢ
సంకలుంత్ో అమలక చేయబడుత ంది.
3) ఈ NMFI పథకం ఏ విధంగా అమలక చేయబడుత ంది?
 ఈ పరణాళిక దేశ్ంలలని పరతి కకట ంబానికల బాయంకలంగ్ సేవలక అందజసేలా ఒక నిరీీత కాల పథకంలా
అమలక చేయబడుత ంది. లక్షయ సాధనకక ర్ూపొ ందించిన ఆర్చ ముఖయ సూత్ారల ఆధార్ంగా ఈ
పథకం రరండు దశ్లలల అమలవుత ంది. మొదటి దశ్ 15.08.2014 నుంచి 14.08.2015 వర్కక
మరియు రరండవ దశ్ 15.08.2015 నుంచి 14.08.2018 వర్కక అమలవుత్ాయి.
4) మొదటి దశ్లల ఏ కార్యకరమాలక జర్చగుత్ాయి?
a) అనిన కకట ంబాలకక బాయంకలంగ్ సౌకరాయలక అందుబాట లలకల త్ేవడం.
b) పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ాలక మరియు ర్చ.5000/- వర్కక ఓవర్ట డారఫ్ుట సౌకర్యం కలిుంచడం
c) ఒక లక్ష ర్ూపాయల వర్కక పరమాద భీమాత్ో కూడిన ‘ర్ూపే’ డబిట్ కార్చీను పరతి ఖాత్ాదార్చనికల
జారీ చేయుట.
d) ఆరిిక అక్షరాసయత్ా కార్యకరమాలక నిర్వహంచుట.
5) ఈ పరణాళిక రరండవ దశ్లల ఏ కార్యకరమాలక జర్చగుత్ాయి?
a) పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ాలకక అనుబంధంగా ఇచేు ఓవర్ట డారఫ్ుటలకక ‘కరడ
ర ిట్ గాయర్ంటీ ఫండ్’
ఏరాుట చేయుట
b) సూక్షు భీమా పథకాలక అమలక చేయుట
c) అసంఘటిత కారిుకకలకక ‘సావవలంబన్’ లాంటి పనష న్ పథకాలక అందుబాట లలకల త్ేవడం.
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d) పర్వత పారంత్ాలక, షడూయలకీ త్గల పారంత్ాలక మరియు సమసాయతుక పారంత్ాలలై బాయంక్ ఖాత్ాలేై ని
కకట ంబాలక మిగిలి ఉంటే అకుడి విదాయర్చిలత్ో సహా వారికల బాయంకలంగ్ సేవలక అందించడం.
6) ‘సబ్ సరీవస్ ఏరియా’ ( SSA ) అనగా ఏమి?
 ఒకటి కన్ాన ఎకకువ గారమాలలల విసా రించి, 1000 నుంచి 1500 కకట ంబాల వర్కక ఉనన పారంత్ానిన
ఒక ‘సబ్ సరీవస్ ఏరియా’ (SSA) గా పరిగణిసా ార్చ. ఇలాంటి SSA లల పరతి కకట ంబానికల బాయంకలంగ్
సేవలక అందించుటకక ఈ పారంతంలలని పరతి గారమానిన దగా ర్లలని బాయంకక శాఖకక లీడ్ బాయంక్
పథకంలలని “సేవా పారంతం” విధానంలల కటాయిసాార్చ.
7) పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ాలక ఏ అంశాలత్ో కూడి ఉంటాయి?
 పారర్ంభంలల నగదు డిపాజిట్ చేయనవసర్ం లేకకండా అంటే ‘0’ నిలవత్ో ఖాత్ాలక త్ర్చసాార్చ.
 ఈ ఖాత్ాలలల కనీస మొతా ం నిలవ ఉంచాలిెన నిబంధన లేదు.
 ఈ ఖాత్ాదార్చలకక ఏటీఎం లేదా ‘ర్ూపే’ కార్చీలక జారీ చేసా ార్చ.
8) కకట ంబాల సాియిలల పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ాలక త్ర్చచుటకక ఏమి కావాలి ?
 ఇపుటివర్కక బాయంకక ఖాత్ా లేని పరతి కకట ంబానికల కనీసం ఒక పారథమిక పొ దుపు ఖాత్ాను
సర్ళతర్మైన గురిాంపు (KYC-‘మీ ఖాత్ాదార్చని త్లకసుకోండి’) విధానంలల ఏరాుట చేసా ార్చ.
9) పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ాలలల ఓవర్ట డారఫ్ుట సౌకర్యం ఉంట ందా?

 అవును. ఈ ఖాత్ాలలల కనీసం 6 న్లల పాట సకరమంగా లావాదేవీలక నడిపిన వారికల ఓవర్ట డారఫ్ుట
సౌకర్యం కలిుసాార్చ. ఈ ఓవర్ట డారఫ్ుట సౌకరాయనిన ర్చ.1000/- పరిమితిత్ో పారర్ంభంచి దీనిని
సదివనియోగం చేసుకకంటే కరమేపీ ర్చ.5000/- వర్కక పంచుత్ార్చ. ఈ విష్యంలల మహళా
ఖాత్ాదార్ై కక పారధానయత ఇసాార్చ.

10) ఈ ఖాత్ాలలైని ఓవర్ట డారఫ్ుటలక బకాయిల్ైత్ే గాయర్ంటీ ఉందా?

 ఇలాంటి బకాయిల విష్యంలల బాయంకకలకక గాయర్ంటీ ఇచేుందుకక జాతీయ కరడ
ర ిట్ గాయర్ంటీ
కారపురష్న్ లల 1000 కోటై ర్ూపాయల మూలనిధిత్ో ఒక ‘కరడ
ర ిట్ గాయర్ంటీ ఫండ్’ ను తవర్లల
ఏరాుట చేయుటకక కందర పరభుతవం సంకలిుంచింది.

11) ఖాత్ాలక త్రిచే పరకయ
లర ను ఏ విధంగా చేపడత్ార్చ?
 ఈ పరకయ
లర ను పరత్ేయకమైన కాయంపులక నిర్వహంచడం దావరా చేపడత్ార్చ. పరభుతవ అధికార్చలక,
బాయంకక అధికార్చలక మరియు బిజిన్స్ కరరసాుండంటై సమనవయంత్ో ఈ కాయంపులలల అర్చలల్ైన
వార్ందరికీ ఖాత్ాలక త్ర్చసాార్చ.
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12) ఈ పరత్ేయకమైన కాయంపులలల ఇతర్ కార్యకరమాలేవైన్ా చేపటట వలసి ఉంట ందా?
 బాయంకక ఖాత్ాలత్ో ఉపయోగాలక, బాయంకకలక అందించే ర్చణ సౌకరాయలక, ఏటీఎం/ర్ూపే కార్చీ
వినియోగించు విధానం, సకాలంలల ర్చణ చలిై ంపుల వలన పరయోజన్ాలక వంటి అన్నక విష్యాలను
ఈ కాయంపులలల ఖాత్ాదార్ై కక త్లియజయుటకక ‘ఆరిిక అక్షరాసయత్ా కార్యకరమాలక’ చేపటాటలి.
13) మైకోర ఇనూెరరన్ె పాలసీ (సూక్షు భీమా) అనగా ఏమి?
 సూక్షు భీమా పాలసీ ఆరిికంగా వనుకబడిన కకట ంబాల వారికల తకకువ పీరమియంత్ో భీమా ర్క్షణ
కలిుసుాంది.
 సాధార్ణ భీమా గాను, జీవిత భీమా గాను లభయమయియయ ఈ పాలసీత్ో గరిష్టంగా ర్చ.50,000/వర్కక భీమా ర్క్షణ ఉంట ంది.
14) ఈ సూక్షు భీమా పాలసీలక ఏ సంసి ల దావరా లభసాాయి?
 జీవిత భీమా సంసి లక మరియు సాధార్ణ భీమా సంసి లక ఈ పాలసీలను అందిసా ాయి.
 ఈ పాలసీలను వికరయించుటకక భీమా సంసి లక కలంర ద త్లిున వారిని ఏజరంటై గా నియమించవచుు:
a) సూక్షు ర్చణ సంసి లక
b) పరభుత్ేవతర్ సంసి లక
c) సవయం సహాయ సంఘాలక
d) బిజిన్స్ కరరసాుండంటై
15) “ఎన్.పీ.ఎస్.” – ( సావవలంబన్ ) అనగా ఏమి?
 “సావవలంబన్” అంటే ఒక జాతీయ పనష న్ పథకం. ఇది 26.09.2010 త్ేదీన పారర్ంభంచబడినది.
 ఈ పథకం అసంఘటిత కారిుకకలక వృదాధపయంలల పనష న్ పొ ందుటకరై సవచఛందంగా పొ దుపు
చేయునటై పో ర తెహంచుటకక ఉదేదశంచినది.
16) ఈ “ఎన్.పీ.ఎస్.” – ( సావవలంబన్ ) పథకంలల ఎవర్చ చేర్వచుు?
అసంఘటిత కారిుకకల్ైన భార్తీయ పౌర్చల్వరరైన్ా కలరంద త్లిున ష్ర్త లకక లలబడి ఈ పనష న్ పథకంలల
చేర్వచుు:
a) పనష న్ పథకానికల దర్ఖాసుా చేయున్ాటికల 18-60 సంవతెర్ముల మధయ వయసుుల్ై ఉండాలి.
b) అభయరిి వివరాల నమోదు పరకయ
లర ను తగిన పత్ారలత్ో పూరిా చేయాలి.
c) దర్ఖాసుాదార్చ ఎంపాైయిాస్ పారవిడంట్ ఫండ్, కోల్ మైన్ె పారవిడంట్ ఫండ్ లాంటి ఇతర్ సాంఘక
భదరత్ా పథకాలలై సభుయడై ఉండరాదు.
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17) ఈ ‘సావవలంబన్’ పథకం వలన పరయోజన్ాలక ఏమిటి?
 జాతీయ పనష న్ పథకంలల త్ర్వబడే ఈ ఖాత్ాలలల సాలకసరి ర్చ.1000/- నుంచి ర్చ.12000/వర్కక పొ దుపు ఉనన పరతి ఖాత్ాకక కందర పరభుతవం సంవతెరానికల ర్చ.1000/- చపపుున ఐదు
సంవతెర్ముల వర్కక జమ చేసా ుంది.
 ఖాత్ాదార్ై కక వృదాధపయంలల వచేు పనష న్ ఆసరాగా ఉంట ంది.
18) ఈ ‘జాతీయ ఆరిిక సమీకృత పరణాళిక’ కార్యకరమానికల సవాళళు ఏమిటి?
a) ఈ కార్యకరమం నిర్వహంచుటకక మంచి శక్షకకల్ైన పరతినిధులక తగినంతగా లేకపో వుట
b) పరజలలల ఆరిిక అక్షరాసయత మరియు అవగాహన తకకువ సాియిలల ఉండుట
c) మార్చమూల పారంత్ాలలల ట్లికాం వయవసి లాంటి సాంకతిక సదుపాయాలక లేకపో వుట
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బిజినస్ కర్ెస్ాపాండెాంటల ( వాయపార్ ప్రతినిధులు )
1) బిజిన్స్ కరరసాుండంట్ ( బి.సి. ) అనగా ఏమి?
 బాయంకకలక తమ శాఖలక లేని గారమాలలల బాయంకలంగ్ సేవలక అందించుటకక తమ తర్పున
అధికారికంగా నియమించిన పరతినిధులే ఈ బిజిన్స్ కరరసాుండంటై (బి.సి.లక).
 వివిధ బాయంకకలక తకకువ ఖర్చుత్ో పరిమిత సాియిలల బాయంకలంగ్ సేవలక అందిసా ూ ఎకకువ
పారంత్ాలకక తమ కార్యకలాపాలక విసా రించుకొనుటకక ఈ బి.సి.లక త్ోడుడత్ార్చ.
2) బిజిన్స్ కరరసాుండంటై నిర్వహంచాలిెన విధులక ఏమిటి?
బిజిన్స్ కరరసాుండంటై నిర్వహంచడానికల అనుమతించబడిన కార్యకలాపాలక –
a) ఖాత్ాదార్చై, ర్చణ గరహీతల గురిాంపు మరియు వివరాల సేకర్ణ
b) చినన మొత్ాాలలల డిపాజిటై సేకర్ణ మరియు ర్చణ వితర్ణ
c) ర్చణ వాయిదాల వసూళళై
d) సూక్షు భీమా పాలసీలక/మూయచువల్ ఫండై వికరయం మరియు పనష న్ పథకాల ఖాత్ాలక
పో ర తెహంచుట
e) చినన మొత్ాాలలల జమలక, చలిై ంపులక చేపటట ట
f) పరజలకక పొ దుపు ఖాత్ాలక, ర్చణ సౌకరాయలక, ఆరిిక పరణాళిక వంటి అంశాలపై సరరైన అవగాహన
కలిుంచడం.
3) ఈ వాయపార్ పరతినిధులక (బి.సి.లక) అందించే సేవలక ఏమిటి?
a) పారథమిక పొ దుపు బాయంక్ ఖాత్ాలక
b) తకకువ సాియి కనీస నిలవత్ో కాలపరిమితి డిపాజిటై మరియు రికరింగ్ (ఆవృత) డిపాజిటై
c) బి.సి. ఖాత్ాదార్చల్వరికరైన్ా నగదు బదిలీ చేసే సదుపాయం
d) సూక్షు ర్చణాల సౌకర్యం కలిుంచడం
e) సాధార్ణ భీమా పాలసీల వికరయం
4) వాయపార్ పరతినిధులక (బి.సి.లక) గా వయవహరించుటకక ఎవర్చ అర్చలలక?
a) పరభుత్ేవతర్ సవచఛంద సంసి లక
b) సొ సైటీల చటట పరకార్ం నమోదైన సూక్షు ర్చణ సంసి లక
c) MACS మరియు సహకార్ సంఘాల చటాటలలల నమోదైన సొ సైటీలక
d) సక్షన్ 25 కంపనీలక మరియు తపాలా కారాయలయాలక
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e) ర్థటైర్ెైన బాయంకక ఉదో యగులక, ఉపాధాయయులక, పరభుత్ోవదో యగులక మరియు మిలిటరీ ఉదో యగులక.
f) కలరాణా ష్ాపులక/మందుల ష్ాపులక/చౌక దుకాణాలక/పటలరల్ పంపుల యజమానులక
g) PCO ( పబిై క్ కాల్ ఆఫీస్ ) ఆపరటర్చై
h) పరభుతవ చినన మొత్ాాల పొ దుపు సంసి ల ఏజరంటై
i) సమర్ివంతంగా నడుసుానన సవయం సహాయ సంఘాల పరతినిధులక
j) CSC లక ( కామన్ సరీవస్ సంటర్ై ) యజమానులక
5) న్ాన్ బాయంకలంగ్ ఫైన్ాన్ె కంపనీలను ( NBFC లక ) బి.సి.లక గా నియమించవచాు?
NBFC లలల డిపాజిటై సేకరించని కంపనీలను ( NBFC-ND ) ఈ కలంర ది ష్ర్త లకక లలబడి బి.సి.లక గా
నియమించుటకక రిజర్చవ బాయంకక వార్చ ఇటీవల అనుమతించార్చ :
a) బాయంకక నిధులక మరియు బి.సి. గా నియమించబడిన NBFC-ND యొకు నిధులక మిళితం
కాకూడదు.
b) బాయంకక మరియు NBFC-ND ల మధయ ఎలాంటి వివాదాలక ఉతుననమైన్ా వాటి పూరిా పరిష్ాురానికల
వీలకండేలా ఇర్చవురి మధయ ఒక పరత్ేయకమైన ఒపుందం ఏరాుట చేసుకోవాలి
c) ఈ కంపనీలక తమ సవంత ఖాత్ాదార్ై కక మాతరమే బాయంకలంగ్ సేవలందించడం లాంటి అనుచిత
విధాన్ాలక అమలక చేయడం, అందువలన బాయంకలంగ్ సేవలకక ఆటంకం లాంటివి జర్గకకండా
బాయంకకలక జాగరతా వహంచాలి.
6) బాయంక్ శాఖ నుంచి బి.సి.లక గాని వారి సబ్ ఏజరంటై గాని ఎంత దూర్ంలల ఉండాలి ?
 రిజర్చవ బాయంక్ నిబంధనల పరకార్ం బి.సి.లక గాని వారి సబ్ ఏజరంటై

గాని నిర్వహంచే

కార్యకలాపాలపై బాయంకకలకక తగినంత పర్యవనక్షణ ఉండేందుకక వీర్చ సంబంధిత బాయంక్ శాఖ నుంచి
గారమీణ, పటట ణ పారంత్ాలలల ఐత్ే 30 కల.మీ. లలపు మరియు నగర్ పారంత్ాలలల ఐత్ే 5 కల.మీ. లలపు
పని చేయాలి.
 అయిత్ే పరసా ుతం రిజర్చవ బాయంక్ వార్చ బి.సి.లక గాని వారి సబ్ ఏజరంటై గాని బాయంకకలకక ఎంత
దూర్ంలల పని చేయాలన్న ఈ నిబంధనను త్ొలగించార్చ.
7) బిజిన్స్ కరరసాుండంటై కక రరమూయనరష్న్ ఎంత చలిై సా ార్చ?
 బి.సి. లకక పరతి న్లా చలిై ంచే సిిర్మైన రరమూయనరష్న్ త్ో పాట వాయపార్ లావాదేవీలను బటిట
కమిష్న్ కూడా చలిై సా ార్చ.
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8) బి.సి. లక నిర్వహంచు విధానంలల ఖాత్ాదార్చై తమ ఖాత్ాలలై బాయంకలంగ్ సేవలక ఎలా పొ ందాలి?
 ఖాత్ాదార్చై బి.సి. ఏజరంటై దావరా గాని (లేదా) బి.సి.లక ఏరాుట చేసిన సేవా కందారలక, సూక్షు
శాఖలక, కలయోస్ు ల వంటి కందారల దావరా తమ ఖాత్ాలలై బాయంకలంగ్ లావాదేవీలక చేయవచుు.
9) ఈ బి.సి. లక ఏ విధంగా పని చేసా ార్చ?
 ఈ బి.సి. లక

ICT కల అనుసంధానమైన ఎలకాటానిక్ పరికరాలక, సాుర్టట కార్టీ ఆధారిత పరికరాలక,

మొబ్ైల్ ఫో నుై మొదల్ైన ఉపకర్ణాలను వాడటం దావరా బాయంకలంగ్ సేవలక అందిసా ార్చ.
10) బి.సి. వదద డిపాజిట్ చేసేా మన సొ ముు సుర్క్షితంగా ఉంట ందా?
 బాయంకక శాఖ మనకక దూర్ంగా ఉననందున మన ఊరిలలన్న బాయంకలంగ్ సేవలందించుటకక ఈ ‘బి.సి.’
అను వయవసి ఏరాుట చేయబడింది.
 బి.సి. వదద సొ ముు పొ దుపు చేయడం బాయంకకలల దాచుకోవడంత్ో సమానం.
 మన లావాదేవీలక బి.సి. వదద ఎలకాటానిక్ పరికరాల దావరా నిర్వహంచబడి ఎపుటికపుుడు బాయంకక
రికార్చీలలల వాసా వ రీతిలల నమోదవుత్ాయి.
 బి.సి. వదద జరిపిన జమలక, చలిై ంపులకక బాయంకక తర్పున ర్సీదులక ఇచుుట వలన ఖాత్ాదార్చై
వంటన్న తమ లావాదేవీలను తనిఖీ చేసుకోవచుు.
 మరియు బి.సి. వదద మనం జర్చపు లావాదేవీలక బయోమటిక్
ర ఆనవాళళు లేదా ‘పిన్’ నంబర్చ
ఆధార్ంగా జర్చగుత్ాయి కనుక ఇతర్చల్వవర్ూ మన ఖాత్ాలలై లావాదేవీలక చేయలేర్చ.
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ప్రతయక్ష ప్రయోజన బద్ిలీ ( డి.బి.టి. )
1) D.B.T. పథకం అంటే ఏమిటి?
 డి.బి.టి. అంటే పరజలకక పరభుతవం వివిధ పథకాల దావరా అందించే సబిెడడలక లేదా
రాయితీలను అర్చలల్ైన లబిధ దార్చల బాయంకక ఖాత్ాలలై న్నర్చగా జమ చేసే పథకం.
 లబిధ దార్చల బాయంకక ఖాత్ాలకక వారి యొకు ‘ఆధార్ట’ కార్చీ నంబర్చను అనుసంధానం చేసి
దాని గురిాంపు దావరా అర్చలల్ైన లబిధ దార్చల ఖాత్ాలలై మాతరమే రాయితీలక జమ చేసా ార్చ.
2) డి.బి.టి. పథకం అమలక చేయుటలల బాయంకకల పాతర ఏమిటి?
ఈ పథకం సజావుగా అమలక చేయుటకక బాయంకకలక కలంర ద త్లిున పనులక చేపటాటలి :
a) పరతి లబిధ దార్చనికల ఒక బాయంకక ఖాత్ా ఏరాుటయియయలా పరభుతవ విభాగాలకక సహకరించడం.
b) ఖాత్ాలక ఉనన లబిధ దార్చలందరికీ ఏటీఎం/డబిట్ కార్చీలక జారీ చేయడం.
c) పరతి బాయంకక ఖాత్ాకక ‘ఆధార్ట’ నంబర్చను అనుసంధానం చేయడం.
d) ఖాత్ాదార్చై బాయంకక శాఖలక, ఏటీఎంలక, బీసీ ఏజరంటై , కలయోస్ు ల వంటి వివిధ సేవా కందారల
దావరా సొ ముు తీసుకొనుటకక అవసర్మైన సాంకతిక వనర్చలక ఏరాుట చేయడం.
e) సంబంధిత పరభుతవ విభాగాలక బాయంకకలకక అందించిన చలిై ంపుల వివరాల ఆధార్ంగా మాతరమే
లబిధ దార్చల ఖాత్ాలకక రాయితీలక బదిలీ చేయాలి.
f) ఈ పథకం భాగసావముల్ైన పరభుతవ విభాగాలక, భార్త విశష్ట గురిాంపు పారధికార్ సంసి
(UIDAI) మరియు భార్త జాతీయ చలిై ంపుల సంసి (NPCI) లత్ో బాయంకకలక సమనవయంత్ో
పని చేయాలి.
3) ఈ డి.బి.టి. పథకం వబ్ైెట్ ను బాయంకక శాఖలక ఎలా ఉపయోగించుకోవచుు.
 బాయంకక శాఖలక, లీడ్ డిసట క్
ి ర ట మేన్నజర్చై http:/10.4.241.103:1357/Login.aspx
అడరసులల డి.బి.టి. పో ర్టల్ చూడవచుు.
 ఈ పో ర్టల్ లల ‘ఆధార్ట’ సీడింగ్ పురోగతిని, NPCI లల మాయపింగ్ పరిసి తిని త్లకసుకొని
పండింగ్ ఖాత్ాలను ధృవీకరించవచుు.
4) “ఎలకాటానిక్ బ్నిఫిట్ టారనెఫర్ట” అనగా ఏమి?
 జాతీయ గారమీణ ఉపాధి హామీ, సామాజిక భదరత్ా పింఛను
ై వంటి పరభుతవ పథకాల
లబిధ దార్చలకక బాయంకక ఖాత్ాలక త్రిచి, వారికల పరభుతవం విడుదల చేసే సహాయానిన
‘పరతయక్ష పరయోజన బదిలీ’ విధానంలల న్నర్చగా వారి ఖాత్ాలలైకల జమ చేయు పథకం.

14

విశిష్ట్ గుర్థతాంప్ు సాంఖ్య ( ‘ఆధార్’ కార్ుు )
1) ‘ఆధార్’ అనగా ఏమి?
 ‘ఆధార్ట’ అనగా పన్నండు అంకరలత్ో కూడిన ఒక విశష్ట గురిాంపు సంఖయ.
 దీనిని ‘భార్త విశష్ట గురిాంపు పారధికార్ సంసి ’ ( UIDAI ) గాని (లేదా) ‘జాతీయ జన్ాభా
రిజిష్ట ర్చ’ గాని మన దేశ్ పౌర్చలకక జారీ చేసా ాయి.
2) ‘ఆధార్ట’ సహత బాయంక్ ఖాత్ా అంటే ఏమిటి?
 ఖాత్ాదార్చ యొకు ‘ఆధార్ట’ నంబర్చ అనుసంధానం చేయబడిన బాయంకక ఖాత్ా.
3) ఇదివర్క ఉనన బాయంక్ ఖాత్ాకక ‘ఆధార్ట’ నంబర్చ అనుసంధానం చేయవచాు?
 అవును. ఖాత్ాదార్చై తమకక ఖాత్ా ఉనన శాఖలల సేవింగ్ె, కరరంట్ అకౌంట్ (లేదా) పారథమిక
బాయంక్ ఖాత్ాలలై దేనికరైన్ా, తమ వివరాలక నిరాధరించుకకనన పిదప ‘ఆధార్ట’ నంబర్చను
అనుసంధానం చేసుకోవచుు.
 దీనికరై ఒక విననపానిన మరియు ‘ఆధార్ట’ కార్చీ కాపీని బాయంకకకక ఇవావలి. ‘ఆధార్ట’ కార్చీ ఒరిజినల్
ను తనిఖీ నిమితా ం చూపాలి.
4) ‘ఆధార్ట పేమంట్ బిరడీ ి సిసటమ్’ అనగా ఏమి?
 ఇది భార్త జాతీయ చలిై ంపుల సంసి ( NPCI ) వార్చ ఏరాుట చేసిన ఒక చలిై ంపుల వయవసి .
 ఇది వివిధ బాయంకకలలైని ‘ఆధార్ట’ అనుసంధానిత ఖాత్ాల మధయ లావాదేవీలక జర్చపుటకక వీలక
కలిుసుాంది.
5) ‘ఆధార్ట ఎన్నబుల్ీ పేమంట్ సిసటమ్’ ( AEPS ) అనగా ఏమి?
 AEPS అన్న వయవసి ‘ఆధార్ట’ అనుసంధానిత బాయంకక ఖాత్ాలలై UIDAI ర్ూపొ ందించిన –
బయోమటిక్
ర ఆనవాళై త్ో ఖాత్ాదార్ై ను గురిాంచు పదధ తి – ఆధార్ంగా వివిధ ర్కాల లావాదేవీలకక
వీలక కలిుసుాంది.
6) ఒక ‘ఆధార్ట’ నంబర్చను ఎనిన బాయంకక ఖాత్ాలకక అనుసంధానం చేయవచుు?
 ఒక ‘ఆధార్ట’ నంబర్చను ఒక బాయంక్ ఖాత్ాకక మాతరమే అనుసంధానం చేయవచుు.
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7) ఒక ఖాత్ాదార్చ తన ఆధార్ట నంబర్చను ఒకటి కన్ాన ఎకకువ బాయంకకలలైని తన ఖాత్ాలకక
అనుసంధానం చేసుకోవచాు?
 అవును. అయిత్ే వాటిలల చివర్గా ‘ఆధార్ట’ అనుసంధానం చేయబడిన బాయంకక ఖాత్ాలలన్న
పరభుతవ రాయితీలక జమ అవుత్ాయి. కావున ఖాత్ాదార్చై ఏదైన్ా ఒక బాయంకకలల ఒక ఖాత్ాకక
మాతరమే తమ ‘ఆధార్ట’ నంబర్చను అనుసంధానం చేసుకోవాలని సూచిసుాన్ానము.
8) బాయంకక ఖాత్ాకక ‘ఆధార్ట’ నంబర్చ అనుసంధానం చేయుటవలన పరయోజన్ాలక ఏమిటి?
 వివిధ పరభుతవ పథకాల దావరా వచేు రాయితీలక, ఇతర్ పరయోజన్ాలక, వంటగాయస్/కలరోసిన్
సబిెడడ లాంటివి ‘ఆధార్ట’ నంబర్చ దావరా లబిధ దార్చల గురిాంపు ననుసరించే వారి బాయంకక
ఖాత్ాలకక న్నర్చగా జమ అవుత్ాయి.
 ఈ ‘ఆధార్ట’ అనుసంధానిత బాయంక్ ఖాత్ా దావరా ఇతర్ బాయంకకలలైని ఖాత్ాలత్ో కూడా
లావాదేవీలక జర్చపవచుు.
 ‘ఆధార్ట’ నంబర్చనన ఖాత్ాదార్చ e-KYC ని కూడా ఉపయోగించవచుు.
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ఆర్థిక అక్షర్ాసయతా కేాంద్ారలు
1) ఆరిిక సమీకృత కార్యకరమములల ఆరిిక అక్షరాసయత్ా కందారల పాతర ఏమిటి?
 ఈ కందారల ముఖయ ఉదేదశ్యం పరజలకక ఆరిిక పర్మైన విష్యాలలై సరరైన అవగాహన కలిుంచుట.
కకట ంబ ఆదాయ వయయాలపై నియంతరణ, పొ దుపు, ర్చణాల సదివనియోగం మరియు సకాలంలల
చలిై ంపులక వంటి అన్నక ఆరిిక అంశాలపై పూరిా అవగాహన కలిుంచి త్లివైన మార్ా ంలల నడిపించుట.
2) ఈ కందారల నిర్వహణ, వాటి విశ్వసనీయత ఎలా ఉంట ంది?
 ఆరిిక యాజమానయంపై దిశా నిరదశ్ం అవసర్మైన వారికల సహాయం అందించుటకక ఈ ఆరిిక
అక్షరాసయత్ా కందారలక సాిపించబడాీయి.
 ఈ కందారలక అందించే సేవలకక ఎట వంటి ర్చసుము లేదు.
 ఈ కందారలను బాయంకకలక మరియు ఆరిిక సంసి ల తర్పున అనుభవజుు ల్ైన రిట్ైర్టీ బాయంకక ఉదో యగులక
కూడా నడుపుచున్ానర్చ.
3) ఈ కందారలలై అవగాహన్ా కార్యకరమాలకక ఎలా హాజర్చ కావచుు?
 ఖాత్ాదార్చై ఈ కందారనికల వళిు కౌన్ెలింగ్ ఫార్ం నింపి తరావత కౌన్ెలర్ట ఏదైన్ా పత్ారలక సూచిసేా
వాటిని సమరిుంచాలి.
 సాధార్ణంగా మనం కందారనికల వళిున సమయంలల అపుటికపుుడే కౌన్ెలింగ్ చేసా ార్చ. (లేదా)
కౌన్ెలర్ట మనకక అవగాహన కలిుంచుటకక ఒక త్ేదీ, సమయం కటాయిసాార్చ.
4) కౌన్ెలింగ్ కార్యకరమం ఎలా జర్చగుత ంది?
 ఈ కార్యకరమంలల కౌన్ెలర్ట మీ ఆరిిక సిితిగత లను క్షుణీ ంగా విశలైషించి, అభవృదిధకల అవసర్మైన
సలహాలిచిు, సమసయలకక పరిష్ాురాలక సూచిసాార్చ. మీ పరిసి త లననుసరించి తగిన
పో ర త్ాెహానినసాార్చ.
5) ఈ ఆరిిక అక్షరాసయత్ా కార్యకరమం వలన పరయోజన్ాలేమిటి?
 ఈ కార్యకరమం ఖాత్ాదార్చకక ఆరిిక విష్యాలపై సరరైన అవగాహన కలిుంచి తన అభవృదిధకల
అనువైన ఆరిిక పరణాళిక తయార్చ చేసుకొనుటకక దో హదపడుత ంది.
 ఖాత్ాదార్చ ర్చణ సౌకర్యం పొ ందాలనుకకంటే కౌన్ెలర్ట సంబంధిత బాయంకకను సంపరదించి
పరతిపాదిత ర్చణం బాయంకక నిబంధనల అనుసార్ం ఉననటై యిత్ే దానిని ఏరాుట చేసే వీలక
కూడా ఉంట ంది.
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6) ఈ ఆరిిక అక్షరాసయత్ా కార్యకరమాలకక ఏదైన్ా ర్చసుము చలిై ంచాలా?
 ఈ కార్యకరమాలక ప్ూర్థతగా ఉచితాం.
7) ఈ కందరంలల కౌన్ెలింగ్ గోపయంగా ఉంట ందా?
 అవును.

కౌన్ెలర్ట

ఖాత్ాదార్చకక

సంబంధించిన

ఆరిిక

విష్యాలను

ఇతర్చల్వవరికీ

త్లియనివవర్చ.
8) ఈ ఆరిిక అక్షరాసయత్ా కందారలక ర్చణాలక మంజూర్చ చేసా ాయా?
 లేదు. ఈ కందారలక కవలం ఆరిిక అభవృదిధపై అవగాహన మాతరమే కలిుసాాయి.
9) కాల్ సంటర్చై ర్చణ వాయిదాలక సేకరించి బాయంకకలకక బదిలీ చేసా ాయా?
 లేదు.
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బిజినస్ కర్ెస్ాపాండెాంటల కు సూచనలు
చేయవలసినవి : పరతి ఖాత్ాదార్చనిత్ో మరాయదపూర్వకంగా వయవహరించాలి.
 బాయంక్ మేన్నజర్చత్ో సేనహపూర్వక సంబంధాలక కలిగియుండాలి.
 నగదుత్ో పాట బాయంకకకక వళళునపుడుగాని బాయంకక నుంచి వచుునపుడుగాని తన ర్క్షణకక
జాగరతా వహంచాలి.
 రోజువారీ జమలక, చలిై ంపుల పరకయ
లర ను బాయంకక నిబంధనల పరకార్ం పరతి రోజూ పూరిా చేయాలి.
 నగదు పుసా కాలక మరియు లావాదేవీల ర్సీదులను జాగరతాగా భదరపర్చాలి.
 బాయంకక లావాదేవీల (కార్యకలాపాల) నిబంధన్ావళిని క్షుణీ ంగా చదివి సందేహాలక నివృతిా
చేసుకోవాలి.
 బాయంకక శాఖలల గాని లేదా ఆరిిక సేవా కందరంలల గాని ఏదైన్ా సమసయ ఉననటై యిత్ే పర్యవనక్షక
అధికారికల వంటన్న త్లియజయాలి.
 మీర్చ నిర్వహంచే బాయంకక సేవా కందారనిన ఎలై పుుడూ సుర్క్షితంగా, పరిశుభరంగా, బాయంకలంగ్
లావాదేవీలకక అనువుగా ఉంచాలి.

చేయకూడ్సనివి : ఖాత్ాదార్చలకక సేవ చేయుటలల కకల మత్ాలక, రాజకీయ వరాాలక, కకట ంబ విభేదాలక, సామాజిక
సిితిగత లక, వయకలాగత సేనహం పారతిపదికన త్ార్తమాయలక చూపరాదు.
 ఖాత్ాదార్చలక చేసే లావాదేవీలకక గాని లేదా వారికల అవసర్మగు సహాయం చేయుటకక గాని
ఎట వంటి ర్చసుము వసూలక చేయరాదు.
 ఖాత్ాదార్చలకక చేయు వివిధ ర్కాల సేవలకక పరతిఫలంగా వారినుంచి ఎలాంటి పరయోజన్ానిన
ఆశంచరాదు. అందులకరై వారిని బాధించరాదు.
 ఖాత్ాదార్చలకక మీర్చ పరత్ేయకమైన మేలక చేసా ున్ానర్నన అభపారయం కలిగించకండి. మీ కర్ా వాయనిన
మీర్చ నిర్వరిాసా ున్ానర్ని భావించండి.
 అనధికారికంగా ( నిబంధన్ానుసార్ం నమోదు కాని ) ర్చణాలక పొ ందడం కాని, ర్చణ పంపిణీ కాని
పో ర తెహంచకండి.
 ఖాత్ాదార్చల ఆరిిక లావాదేవీల వివరాలను ఇతర్చల్వవరికీ త్లియజయకండి.
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 నగదు జమ కాని, చలిై ంపు కాని వాసా వ పరకయ
లర
జరిగంతవర్కక మీ ఆరిిక సేవా కందరంలల లావాదేవీని
పూరిా చేసి నమోదు చేయవదుద.
 మీ సవంత ధన్ానిన బాయంకక లావాదేవీలకక మరియు ఖాత్ాదార్చలకక సంబంధించిన సొ ముుత్ో
మిళితం చేయవదుద.
 పదద మొత్ాాలలై ధన్ానిన ఎకకువ కాలం మీ వదద ఉంచకండి.
 నగదు గాని బాయంకలంగ్ పరికరాలను గాని ర్క్షణ లేని పరదేశాలలల ఉంచకండి.
 ఖాత్ాదార్ై కక సంబంధించిన బాయంక్ కార్చీలక గాని, బాయంక్ లావాదేవీల పరత లక గాని మీ దగా ర్
ఉంచకండి.
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