�ಮಮ್ ಹಣ�ಾಸು �ಾ�ಯನುನ್
ಸುರ�ತ�ಾ� ಬಳ�
�ಮ� �ಾತರ್ �ೂ�ತ್ರುವ
�ನ್ ನಂಬರ್ ನುನ್ ಆ��

ವಂಚ�/�ೕಸದ ಕ�ಗಳ
ಬ�ಗ್ ಎಚಚ್ರ�ರ�

�ಮಮ್ �ನ್ ನಂಬರ್ ನುನ್
�ಾ�ಾಗಲೂ ರಹಸಯ್�ಾ��

�ಮಮ್ �ನ್ ನಂಬರ್ ನುನ್
ಎಂ�ಗೂ ಹಂ��ೂಳಳ್�ೕ�

ನನನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಯನುನ್
ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು �ಾನು
ನನನ್ �ನ್ ನಂಬರ್ ಅಥ�ಾ
�ಾಸ್ವಡ್ರ್ ನುನ್
�ಾ�ೂಂ�ಗೂ
ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್

�ಮಮ್ �ನ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ �ೕಳಲು
�ಾ�ಾದರೂ, ��ೕನ್ �ಾ�ದ�
�ಮಮ್ �ಾಯ್ಂ��ಂದ ಎಂದು �ೕ�ದದ್ರೂ
ಸಹ ಸವ್ಲಪ್ �ಾ��
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�ಮ�ಾ� ಇರುವ
ಹಣ�ಾಸು �ೕ�ಗಳು
��ಟಲ್ �ಾ� ಎಂದ�
ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಸುಲಭ

ಅನುಕೂಲಗಳು

�ಮಮ್ ��ೕನ್ನ�ಲ್ೕ �ಮಮ್ �ಾಯ್ಂಕ್
�ಾ�ಯನುನ್ �ೕವ� ಪ�ಯಬಹುದು
�ೕವ� ��ಟ್ �ಾಡ್ರ್ ಬಳಸಬಹುದು

ಹಣವನುನ್ ಕಳು�ಸಲು

�ಲ್ �ಾವ�ಸಲು

�ೕವ� �ಾ�ಾಗ �ೕ�ಾದರೂ �ಮಮ್
ಹಣವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು
�ಮಮ್ ಹಣವನುನ್ �ೕವ� �ಾಯ್ಂ�ನ�ಲ್
ಸುರ�ತ�ಾ����ೂಳಳ್ಬಹುದು

• �ಮಮ್ �ಾ�ಯ�ಲ್, �ೕವ� ಪರ್� �ಂಗಳು

�ಮಮ್ ಆ�ಾಯ ಮತುತ್ �ಮಮ್ ಖಚುರ್ಗಳನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ �ಮಮ್ �ೕತನದ
�ೕ� �ಯಂತರ್ಣವನುನ್ �ೂಂದಬಹುದು

• ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಯ

��ಗಳು ಏ�ಂದು �ಮ� �����
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್

• �ಮ� �ಾವ��ೕ ಸಮ�ಯ್ಗ�ದದ್�, �ಮಮ್
�ಾ�ಾರ್� ವಯ್ವ�ಾಥ್ಪಕರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್� ಅಥ�ಾ
�ಮಮ್ ಹಣ�ಾಸು �ೕ�ಾ ಪ��ೖ��ಾರ��
��ೕನ್ �ಾ�

HERproject

�ಾಯ್�ಾ�ಗ�� �ಾವ�ಸಲು ��ೖಲ್ ��ಾಜ್ರ್
�ಾಡಲು

ನನನ್ ��ೕನ್ ಸಂ�ಯ್ ನನನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ��
�ಂಕ್ ಆ�ರುವ�ದ�ಂದ ನನನ್ ಆ�ಾಯ
ಮತುತ್ �ಚಚ್ಗಳನುನ್ �ಾನು
��ಯಬಹುದು. USSD *99# ಮತುತ್
UPI ಯು�ಐ �ಾವ�ಗಳನುನ್
ಬಳ��ೂಂಡು ಹಣವನುನ್ ಮ��
ಕಳು�ಸಲು ಅನುಕೂಲ�ಾ��

ಹಣ�ಾ�ನ �ೕಜ�
�ಮಮ್ ಹಣ�ಾ�ನ ಗು�ಗ�ೕನು?
10 ವಷರ್

�ೕಘರ್�ಾ�ೕನ ಗು�ಗಳು

ಉತತ್ಮ ಸಲ�
�ಮಮ್ ಗು�ಗಳನುನ್ ಕುಟುಂಬ�ೂಂ��
ಚ�ರ್� ಮತುತ್ �ೕವ� ಎಷುಟ್
ಉ��ಾಯ �ಾಡ�ೕಕು ಎಂಬುದನುನ್
ಒ�ಪ್�ೂ�ಳ್
�ಮಮ್ ಗು�ಗಳನುನ್ ತಲುಪಲು
�ಜಟಲ್ �ಾ�ಯ�ಲ್
ಉ��ಾಯವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�� ಮತುತ್
�ಮಮ್ ಖಚರ್ನುನ್ �ೕ�ವ್�ಾರ�
�ಾಡಲು ಜ�ಾ ಖಚರ್ನುನ್ ಪ��ೕ��

5 ವಷರ್

1 ವಷರ್

ನನನ್ ಮಗಳು �ಾ�ೕ��
�ೂೕಗುವ�ದು ನನನ್ ಗು�. ನನನ್
ಹ�ಳ್ಯ�ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಕೃ�
ಭೂ�ಯನುನ್ ಸಹ ಖ�ೕ�ಸಲು
�ಾನು ಬಯಸು�ತ್ೕ�. ನಮಮ್
ಗು�ಗಳನುನ್ ತಲುಪಲು �ಾವ�
ಪರ್� �ಂಗಳು ಎಷುಟ್ ಉ��ಾಯ
�ಾಡ�ೕ�ಂದು ನನನ್
ಕುಟುಂಬ�ೂಂ�� �ೕಜ�
�ಾ��ದ್ೕ�

ಅ�ಾಪ್ವ�ಯ ಗು�ಗಳು

HERproject

ಬ�ಟ್ �ಾಡುವ�ದು �ೕ�
�ಷಯ

�ೕತನ
ಆ�ಾಯ

ಕೃ� ಆ�ಾಯ

ಅಗತಯ್ಗಳು

�ಮಮ್ ಉ��ಾಯವನುನ್ �ಮಮ್
ಹಣ�ಾಸು �ಾ�ಯ�ಲ್ ಇ��

�ಮಮ್ �ೕತನ
�ಮಮ್ ಸಂ�ಾ�ಯ �ೕತನ

ಆ�ೂೕಗಯ್ಕರ ಆ�ಾರ
�ಾ��
�ಲ್ ಗಳು
ಔಷ�
�ಾ�ಾ ಶುಲಕ್

ಅನಗತಯ್ ವಸುತ್ಗಳು

��ಸು ಮತುತ್ ���ಂ�ಗಳು
�ೂಸ ಬ�ಟ್ಗಳು
ಸಮ�ೂೕಲನ

ಉತತ್ಮ ಸಲ�
�ಮಮ್ ಕುಟುಂಬ�ೂಂ��
ಬ�ಟ್ ರ��. ಅಗತಯ್
�ಚಚ್ಗಳತತ್ ಗಮನಹ�� ಮತುತ್
ಅಗತಯ್ವಲಲ್ದ ವಸುತ್ಗಳನುನ್
ಕ�� �ಾ�

ಇತ� ಆ�ಾಯ

�ಚಚ್ಗಳು

�ತತ್

ಆ�ಾಯ�ಂದ �ಚಚ್ವನುನ್
ಕ�ಯುವ�ದು

ಉ�ದ ಹಣ = �ಮಮ್ ಉ��ಾಯ

�ಮಮ್ ಅಗತಯ್ �ಚಚ್�ಕ್ ಆದಯ್� �ೕಡುವ�ದು

ಅಗತಯ್ವಲಲ್ದ �ಚಚ್ಗಳನುನ್ ಕ�� �ಾ�
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�
�ಾನು ನನನ್ ಕುಟುಂಬ�ೂಂ��
,
ನನನ್ ಬ�ಟ್ ನುನ್ ರ���ದ್ೕ
ಮತುತ್ ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ಕರ
ು
�ಂ�ಗಳನುನ್ ಕ�� �ಾಡಲಯ್ದ
ಮತುತ್ ನಮಮ್ ಮಗಳ ಭ�ಷಸಲು
�ಾ�ೕಜು ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಉ�
�ಾವ� ಸಮಥರ್�ಾ��ದ್ೕ�

ಪರ್��ಬಬ್ರೂ ಉ�ಸಬಹುದು,
ಇಂ�ೕ �ಾರ್ರಂ��!
�ೕವ� ಏ� ಉ�ಸ�ೕಕು

ಉ��ಾಯ �ಾಡುವ�ದು �ೕ�

�ಮಮ್ ಹಣವನುನ್ ಸುರ�ತ�ಾ���

• �ಮಮ್ ಗು�ಗಳನುನ್ ತಲುಪಲು
• ತುತುರ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್

• ಎಷುಟ್ ಉ�ಸ�ೕ�ಂದು �ಧರ್��
ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ ಬದದ್�ಾ��
• �ಮ� �ೕ�ಾದುದನುನ್ �ಾತರ್ ನಗದು
�ಾ�, ಉ�ದವ�ಗಳನುನ್ �ಮಮ್
�ಾ�ಯ�ಲ್ ಸುರ�ತ�ಾ���

• ಉ��ಾಯ �ಾ�ಯನುನ್
���� ಮತುತ್ ಬಳ�

ನನನ್ ಮಗಳನುನ್ �ಾ�ೕ��
ಕಳು�ಸುವ ನನನ್ ಕನ�ನ ಕ��
�ಾನು �ಂಗ�� 1000
ರೂಗಳನುನ್ ನನನ್ �ಾಯ್ಂಕ್
�ಾ�ಯ�ಲ್ ಉ�ಸು�ತ್ೕ�.

ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯುತ �ಾಲಗಳು
• �ಾಲವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಬದಲು �ೂಡಡ್

ಖ�ರ್�ಾ� ಉ��ಾಯ �ಾಡುವ�ದು ಉತತ್ಮ

• �ೕವ� �ಜ�ಾ�ಯೂ �ಾಲ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ

ಅಗತಯ್�ದದ್� �ಾಯ್ಂಕುಗಳಂತಹ ಪರ್��ಠ್ತ
ಮೂಲಗ�ಂದ �ಾತರ್ ��ದು�ೂ�ಳ್

• �ೕವ� �ಾಲದ ಮರು �ಾವ�ಯನುನ್ ತ�ಪ್��ೂಂಡ�

ಅದು �ಮ� �ಚುಚ್ �ೂ��ಾಗುತತ್�

• �ಾಲದ ಬ�ಡ್ದರ ಮತುತ್ ಇತರ ಬದ�ಾವ�ಗಳು

ಏ�ಂದು ��ದು�ೂ�ಳ್
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�ಮಮ್ ಕುಟುಂಬ�ೂಂ��
ಹಣ�ಾ�ನ ಬ�ಗ್ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು
ಹಣ�ಾ�ನ ಬ�ಗ್ ಒ�ಾಟ್� ಕು�ತು ಚ�ರ್ಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮಮ್
ಹಣ�ಾ�ನ ಗು�ಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸುವ �ಾಧಯ್� �ಚುಚ್ ಮತುತ್ �ಚುಚ್
�ಾಮರಸಯ್ದ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್�
�ಾತ�ಾಡಲು ಸಲ�ಗಳು
ಅವನ ಅಥ�ಾ ಅವಳ
ದೃ�ಟ್�ೂೕನವನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂ�ಳ್

�ಾವ� ಹಣದ ಬ�ಗ್ �ಾಕಷುಟ್
�ಾದ �ಾಡು�ತ್�ದ್ವ�, ಆದ�
�ಾವ� ನಮಮ್ ಗು�ಗಳನುನ್
�ೂೕ�� ಒ�ಟ್� ಬ�ಟ್
�ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ���ಾ��ಂದ,
ಮ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� ಉತತ್ಮ
ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ �ೂಂ��ದ್ೕ�

�ಮಮ್ ಸಂ�ಾ� �ೕ�ದದ್ನುನ್ ಆ��
�ಾ�ಾನಯ್ ಪ��ಾರವನುನ್
ಕಂಡು��ಯಲು �ಾ�
�ಾ��ೂ�ಳ್
�ಮಮ್ �ಾಥ್ನವನುನ್
ಆತಮ್��ಾವ್ಸ�ಂದ ���
ಉತತ್ಮ ಕ�ಣ್ನ ಸಂಪಕರ್ವನುನ್
�ೂಂ��
ಇತರ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್
ಸಂ�ಾಷ�ಯ ನಡು� ತರ�ೕ�
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�ೕವ� ಮ�ಯ�ಲ್ ಸಂಘಷರ್ ಅಥ�ಾ
�ಂ�ಾ�ಾರವನುನ್ ಎದು�ಸು�ತ್ದದ್�:
ದಯ�ಟುಟ್ ���ೕಸ್ ಸ�ಾಯ�ಾಕ್�
100 � ಕ� �ಾ�, ಅಥ�ಾ
ಮ��ಯರ �ೕ�ನ �ೌಜರ್ನಯ್�ಾಕ್�
1091 ಅಥ�ಾ 181 � ಕ� �ಾ�

�ಾ್ಮಟ್ರ್ ��ೕನ್

ಯು
ಎ

ಳ�
�ಗ

�ೕ �ಾ್ಯಡ್ ��ೕನ್

ನು

ಾ�

�

#

���ಾಂ ಸಂಪಕರ್ �ೕ�ಯನು್ನ �ೂಂ�ದ
�ಾವ��ೕ ��ೖಲ್ ��ೕನ್ ಬಳ�

ಎಸ್ � �
ೕ

*99

ಇಂಟ�ರ್ಟ್ ಇಲಲ್�
��ೖಲ್ �ಾ್ಯಂ�ಂಗ್

ಸ್

್ನ ಡ ಯ ಲ್

�ಮ� �ೕ�ಾ�ರುವ�ದು
��ೖಲ್ �ಟ್ವಕ್ರ್ �ೕ�ಯ�ಲ್
�ೂೕಂ�ಾ�ತ/��ಸಟ್ರ್
ಆ�ರುವ �ಮ್
�ಮ್ಮ ��ೖಲ್ ನಂಬರ್
ನು್ನ �ಮ್ಮ �ಾ್ಯಂಕ್ �ಾ��
�ಂಕ್ �ಾ�ರ�ೕಕು
�ಮ್ಮ �ಾ್ಯಂಕ್ �ಾ�ಯ
��ಟ್ �ಾಡ್ರ್

ಇಂಟ�ರ್ಟ್ ನ ಅವಶ್ಯಕ� ಇಲಲ್

ಯುಎಸ್ ಎಸ್ � �ೕ�ಗಳ
�ೂೕಂ�ಾವ�ಯನು್ನಈ ಪರ್�ಾರ �ಾ�
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ೖಲ್ ನಂಬರ್
�ಂದ *99# ನು್ನ ಡಯಲ್ �ಾ�
�ನು��ಂದ �ಮ್ಮ
�ಾ್ಯಂಕ್ ನು್ನ ಆ�್ಕ �ಾ�

ಯುಎಸ್ಎಸ್ � ಪರ್�ೕಜನಗಳ�
ಮತು್ತ �ೕ�ಗಳ�
ಹಣ ಕಳ��ಸಲು
ಹಣವನು್ನ �್ವೕಕ�ಸಲು
�ಾ� ಇರುವ �ಾವ�ಯನು್ನ
�ಕ್ �ಾಡಲು

�ಮ್ಮ �ಾ್ಯಂಕ್ �ಾ�ಯನು್ನ
ಪ�ಟ್�ಂದ ಆ�್ಕ �ಾ�

�ಮ್ಮ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಉ��ರುವ
ಹಣವನು್ನ ಮತು್ತ �ಮ್ಮ �ೂ�ಯ 5
ವ��ಾಟುಗಳನು್ನ ಪ��ೕ�ಸಲು

�ಮ್ಮ ಯು�ಐ ಐ� �ನ್ ನು್ನ �ಟ್
�ಾ�� :

ಅಗತ್ಯ�ದ್ದ� �ಮ್ಮ யூ பி ஐ �ನ್
ನಂಬರ್ ನು್ನ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು

ಎ) �ಮ್ಮ ��ಟ್ �ಾಡ್ರ್ ನ
ಮುಂ�ಾಗದ�ಲ್ರುವ �ೂ�ಯ 6
ಅಂ�ಗಳನು್ನ ನಮೂ��
b) ಮು�ಾ್ತಯ ��ಾಂಕವನು್ನ ನಮೂ��
�) �ಮ್ಮ �ನ್ ಸಂ�್ಯಯನು್ನ
ನಮೂ�� ದೃ�ೕಕ��

ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ �

�ೕ�ಗಳನು್ನ ಬಳಸಲು *99# ನು್ನ
ಮ�ೂ್ತ�್ಮ ಡಯಲ್ �ಾ�
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�ಮ್ಮ ���ಾಂ �ೕ�ಯನು್ನ ಒದ�ಸುವವರು USSD
�ೕ�ಯನು್ನ ಬಳಸುವ�ದ�ಾ್ಕ� ಪರ್� ವ��ಾ�� 0.50
�ೖ� ಯನು್ನ �ಾಜ್ರ್ �ಾಡುವರು
ಒಂದು �ಾ� � 5000 ರೂ�ಾ� ಮತು್ತ ವಷರ್�್ಕ
50,000 ರೂ�ಾ�ಯ ತನಕ ವ��ಾಟನು್ನ
�ಾಡಬಹುದು

