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�யஉதவ����வ�ன��கான நிதிய�ய� க�வ�

பய��சியாள� ைகேய�

���ைர

இ�திய அரசா�க�தி� ஊரக வள��சி அைம�சக�, ேதசிய ஊரக தீ�தயா� 

அ�ேதாதயா ேயாஜனா வா�வாதார ெபா��ேசைவ தி�ட�ைத, ஏ�ர� 2016-� 

ெவளியி�ட�. அைம�சக�தி� இ�த �த�ைம தி�ட�தி� �ல�, ப�ேவ� 

நிதிேசைவகைள அ�கி, கிராம��ற ம�களி� ஏ�ைமைய� �ைற��� 

�றி�ேகா�ட� �வ�க�ப�ட �த�ைம அைம���தி�ட�. ேம�� இ� ஒ� 

தீவிர, ம���, கவன� மி�க நிர�. பணவசதி அ�ேறா�, ெசா�தமாக, 

�ய�தவி���, கிராம��ற �ய�தவி�ேபரைவ ம��� திர� ேபரைவ ேபா�ற 

அைம��க� ேபா� ச�தாய�திற� வா��த நி�வன�களாக ெசய�பட 

ேவ��� எ�ற ேநா��ட� �ைன��ட�� ஈ�பா��ட�� 

உ�வா�க�ப�ட�. இ�, ��வி� ேதைவகைள உண���, அத�ேக�ப 

��ேன�� ப�களி�� �ைறயி� ெசய�ப�கிற�. ச�தாய�தி� அ��த�� 

ம��� அைன�� நிைல ம�க�� பய��மா�, �� நிதி ஒ��கீ���� வ����த�ப���ள�. 

கிராம��ற ���ப�களி� நிதி�க�வியறி� �ைற�த நிைலயான�, அவ�களி� ேமாசமான நிதி 

ேமலா�ைம���, அதிக அள� வ�ைம��� ஒ� காரணமாக அைமகிற�. இத� விைளவாக ஆ�.பி.ஐ., 

நபா�� வ�கி, ���ற� ம��� ப�ேவ� அர� சாரா அைம��க� கிராம��ற ம�க��� ப�ேவ� 

நிதியிய� க�வியறி� ம��� விழி��ண�� �தி�ட�கைள ெதாட�கின. 

நிதியிய� க�வியி� அரசி� �ய�சிகைள ேம�� வ��ப��த, MoRD, இ�திய அர�, NAR உட� 

ஒ�ப�த� ெச���ள�. ஏைழக�, ம��� அவ�க��கான நி�வன�களி� திற� ேம�பா���காக, 

நிதியிய� க�வி ெதாட�பான பயி�சி�தி�ட� அம�ப��த�பட ேவ���. நா����ள திறைமயான 

NAR, நிதியிய� பயி�சியாள�க���� பயி�சி அளி�த�, ம���, பயி�சி ெப�ற பயி�சியாள�க�, 

க��னி� ாிேசா�� ப�ச�க��� (CRP), RSETI க� �லமாக� பயி�சி அளி�பைத உ�தி ெச�கிற�.

மாவ�ட ம�ட�தி� பயி�சியாள�களி� ��வி���� ெபற�ப�ட தைலைம� பயி�சியாள�க��� 

தரமான பயி�சி� ெபா��கைள� பய�ப��தி பயி�சி வழ�க�ப�கிற�. �யஉதவி��� 

உ��பின�களி� ேதைவகைள� ���தி ெச�வத�காக கிராம ம�ட�திலான பயி�சி� ெபா��கைள 

மா�றியைம�ப� அவசிய�.எனேவ நிதியிய� க�வி� பாட�க� விள�க�பட�க� ம��� ெசய�பா�� 

அ��பைடயிலான க�ற� வ�வி� மா�ற�ப���ளன.�யஉதவி���வின��காக நைடெப�� 

அம��களி�, விள�க�பட�க� �வெரா��களாக ஒ�ட�படேவ���. இ�விள�க�பட�க� வாயிலாக, 

க���க� பி�ன� விள�க�படேவ���.

ஆ�.�.ஐ.,  நபா�� வ�கி,  வ�கிக�,  ஐ.எ�.எ�.டபி�� ேபா�ற ப�ேவ� ஆதார�களி� இ��� 

தகவ�கைள� பய�ப��தி இ�த �வெரா��க� உ�வா�க�ப���ள�. NAR இவ�களிடமி��� ெப�ற 

அைன�� ஆதார�கைள�� ந�றி�ட�� அ��ட�� ஏ���ெகா�கிற�. இ�த விாிவான உ�ளட�க 

விவர�க� FL-CRP �ல� �யஉதவி��� உ��பின�கைள பயி��வி�க� பய�ப��த�படேவ���. 

�யஉதவி��� உ��பின�க��� �வெரா��கைள விள�க F L - C R P �க� இ�த� ��தக�ைத 

�ய�ப��த ேவ���. க���க� ம��� பாி��ைரக� வரேவ�க�ப�கி�றன.

ஆ�. ஆ�. சி�

ெபா� இய��ன�.

அ�பான வா����க�ட�,

ேததி: 01-08-2018

இட�: ெப�க��
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I.  ேநா�க�:  

த�க� நிதி நிைலைமைய ேம�ப���வத�� நிதியிய� தி�டமிட� ேதைவ எ�பைத� 

ப�ேக�பாள�க� உணர ேவ���.

II. வழிக�:

1.   ப�ேக�பாள�களி� கவன�ைத,வ��பி� கா�சி�ப��த�ப���ள “வ�ைம �ழ�சி” 

�வெரா��ைய ேநா�கி ஈ��க��.

2.     விள�க�பட�களி��ள ஒ�ெவா� பட�ைத�� கா��, ஒ�ெவா�வாிட��, இெத�லா� 

எ�னெவ�� ேக��க�.

3.     வா��ைகயி� இேதேபா�ற நிைலைமயி�உ�ளவ�க� யா�? எ�� ேக��க�.

4.   ெபா�வாக ப�ேக�பாள�களி� பல� ேமேல �ற�ப�ட நிைலைமைய அ��க� ச�தி�� 

வ�வதாக��, ேம�� அ��க� நிதி ெந��க�கைள எதி�ெகா�ள ேவ��யி��பதாக�� 

��வ�.

5 .   எ�லா நப�க��, ஒ�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட ��நிைலகைள��, 

நிதி�ப�றா��ைறைய�� எதி�ெகா�வைத அவ�க� உண�கிறா�க�.

6 .     இ�த� �ழ�சியி� இ��� எ�வா� ெவளிேய வ�வ� ம��� யா� ெவளிேயற தயாராக 

இ��கிறா�க�? எ�� அவ�களிட� ேக��க�.

7.   கட�கைள� ெப���ளஆனா� இ�த� �ழ�சியி� இ��� ெவளிேய வர இயலாத ம�களி� 

கைதக� / அ�பவ�கைள� பகி��� ெகா���க�.

8 .  அவ�க� த�க� மன�ேபா�ைக�� நிதிசா��த நட�ைதைய��  மா�றினால�றி, 

வ�ைம��ழ�சியி� இ��� ெவளிேய வர யா�� அவ�க���உதவ ��யா� என 

உண����க�.

 

III. வ�ைள�

    ப�ேக�பாள�க�,அைனவ���� இேத ேபா�ற ேமாசமான நிதி நிைல இ��பதாக��, 

அவ�களி� சி�தைன ம��� நிதி நட�ைதைய மா�ற ேவ����ள� எ�பைத�� 

உண�கிறா�க�.

�வெரா�� - I பய�ப��த வழிகா��க�

நிதி�தி�டமிட� - I

��கிய�ெச�தி

1)   உ�களா� ம��ேம, எதி�கால நிதி� தி�டமிட� �ல� உ�க� வா��ைகைய மா�றிய-

ைம�க ����.

2)   நிதி தி�டமிட� ஏைழக��� மிக�� அவசியமாக இ��கிற�. ஏெனனி�, அவ�களிட� 

நிதி��ைறவாக இ��பி��, ேதைவக� அதிகமாக உ�ளன.

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
Government of India 
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�வெரா�� 1

நிதி�தி�டமிட� இ�லா வா��ைக

வ�ைம �ழ�சி

எதி�பாரா�ேதைவ – 

தி�� ேநா� ேபா�றைவ

 அதிக வ����� கட� 

வா��த� ம��� ெசா���கைள 

அடமான� ைவ�த�

தின���� ெதாழிலாளிக� -

நிைலய�ற �ைற�த வ�மான�

1

2

3

4

5

6

ேசமி�� இ�ைல, அதிக கட� �ைம

அவசர�ேதைவக� – 

இய��ைக�ேபரழி�, 

பயி��ேசத�, விைல���சி.

 �ைற�த வ�மான�தி�� 

பி�ப�றேவ��ய ச�க�கடைமக�

நிதி�தி�டமிட� - I

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
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�வெரா�� - 2 பய�ப��த வழிகா��க�

நிதி�தி�டமிட� - II

I.  ேநா�க�: 

த�க��கான நிதி இல��கைள தா�கேள நி�ணயி�க��, அத�காக� தி�டமிட��, ேவைல 

ெச�ய�� ப�ேக�ேபாைர ஊ��வி�த�.

II. வழிக�:

1.   தாமாகேவ இல�� நி�ணயி�ப� எ�ப� எ�ற உதாரண�தி�காக �வெரா�� 2-ஐ 

அவ�க���� கா�ட��.

2.   க ீ�கா�� 3 விதமான இல��களி� த�ைம ம��� ��கிய��வ�ைத விள�க��: 

�ைற�தகால இல��, ந��தரகால இல�� ம��� நீ�டகால இல��.

3.   த ாமாகேவ இல�� நி�ணயி�க��, அத���ேதைவயான ெதாைகைய மதி�பிட�� 

அவ�கைள ஊ��வி�க��.

4.    �வெரா�� 2-ஐ கா�பி�க��. �ைற�தப�ச� சில �ைற�தகால இல��க�/ந��தரகால 

இல��கைள��, அத��� ேதைவ�ப�� ெதாைகைய�� நிைனவி� ைவ��மா� �ற��.

5.  அ�த இல�ைக அைடய, அவ�க� மாத� அ�ல� வார� எ�வள� ேசமி�க ேவ���? 

என� ேக��க�.

6 .  �வெரா��யி� கீ�பாக�தி� ெகா��க�ப���ள, �ழ�சி �ைறயி� நிதி�தி�டமிட� 

ப�திைய விள���க�.

7.    தி�டமிட� கீ�க�டவ�ைற நிைன��� ேபா� உ�வாகிற�:

I.       �திதாக ெசா�� வா��த�

ii.      அத��� ேதைவயான விைலைய மதி�பி�த�

iii.     த�ேபா� ேசமி�பி� உ�ள ெதாைக

iv.     அ�த ெசா�ைத� ெபற இ��� எ�வள� ெதாைகைய ஏ�பா� ெச�வ� 

ம��� ேதைவ�ப�� பண�ைத ேச��க இ��� எ�வள� மாத�க� 

ேதைவ�ப�கிற�. 

III.  வ�ைள�

     அவ�க� த�ேபா� த�க� இல��களி��, நா�, வார ம��� மாத அ��பைடயி� எ�வள� 

ேசமி�க ேவ��� எ�பதி�� ெதளிவாக இ��பா�க�.

��கிய�ெச�தி

1)  இல��கைள நி�ணயி�ப��, அைத அைட�� வழிகைள ேயாசி�ப�ேம 

நிதி�தி�டமிட�� �த�ப�யா��.

2)  ���ப�தி��ள ஒ�ெவா� உ��பினைர�� நிதி�தி�டமிட��கான இல�ைக 

நி�ணயி�க ஈ�ப��த��.

3)  இல���கான வர� ெசல� ப��யைல� தயா� ெச�யேவ���. ேம��, ேசமி�� ம��� 

கட�கைள�� தி�டமிட� ேவ���.

4)  ஒ�ெவா�வ�� அவ�களி� வர� ம��� ���ாிைமக��ேக�ப, ெசல�கைள� 

தி�டமிட� ேவ���.

5)  �����ேய தி�டமி�வதா�, ெசல�கைள� �ைற�க ����. ேம��, ஏ�ைம நிைலயி� 

இ��பவ�க�� ேசமி�க ����.

6)  சிலேநர�களி� தி�டமிட� ேதா�வி அைடயலா�. ஆனா� தள��� விடேவ�டா�. 

மீ��� தி�டமி�� இல�ைக அைட��க�.

Sponsored by
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�வெரா�� 2

இல��
ேதைவ�ப�� 

ெதாைக

I.    �ைற�தகால இல��

      கடைன அைட�த� 

�. 25,000

II.   ந��தரகால இல��

      உ�ப�தி த�� ெசா�� வா��த� – ப�
�. 25,000

III.  ந��டகால இல��

�ழ�ைதக��கான உய�க�வி அளி�த� 

(10 வ�ட�க���� பிற�)

மகளி� தி�மண� (15 வ�ட�க���� 

பிற�) 

�. 50,000

�. 1,00,000

நீ�டகால இல�கி��� ேதைவ�ப�� 

ெமா�த� பண�
�. 1,50,000

எதி�கால� தி�டமிட�

ெபா�ளாதார இல��கைள நி�ணய��த�

இல�ைக அைடய� தி�டமிட�

ஒ�ெவா� மாத�� உ�க� 

ேதைவைய நிைறேவ�ற 

எ�வள� பண� தனியாக 

எ��� ைவ�கேவ���?

அவ�றி� 

விைலஎ�ன?

நிதி�தி�டமிட�

எ�ெபா�� உ�க� 

ேதைவகைள� ���தி 

ெச��ெகா�ள 

வி���கிறீ�க�?

அத�காக த�ேபா� 
ஏதாவ� பண� 

ேசமி�� 
ைவ���ளீ�களா?

ேதைவ�ப��யைல உ�வா���ேபா�, 

ஒ�வ� கீ�க�டவ�ைற 

ேச����ெகா�ளலா� (i)

(ii)

(iii)

(iv)

நிதி�தி�டமிட� - II
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நிதி�தி�டமிட� பய��சி�கான வழிகா��

ெசல�கைள� தி�டமி��க�

நிதி�தி�டமிட� - III

I.  ேநா�க�: 

அவ�களி� த�ேபாைதய ெசலவின �ைற ப�றிய �ய ஆ�� ெச�த�

ேதைவயான ெபா��க�: அ�சிட�ப�ட பயி�சி�தா� ம��� �வெரா��யி� நக�க�.

II. வழிக�:

1.   வ�மான� �ைறவாக உ�ளதா� தா� தா�க� ேசமி�பதி�ைல என ம�க� 

நிைன�கிறா�க�. அவ�க� எ�வா� ம��� எத�காக ெசல� ெச�கிறா�க� எ�� 

பா��த��டா? என பயி�சி ெப�பவ�களிட�ேக��க�.

2.     பயி�சி�தா�கைள அவ�களிட� கா���க�. மாத நிர�தர ஊதிய� �மா� �.5,000/�.8,000 

உ�ள ெவ�ேவ� நப�களிட�, �வெரா��யி� உ�ள ஒ�ெவா� 

 ெபா��க����/விஷய�க���� அவ�க� எ�ப� ெசல� ெச�கிறா�க�? என� 

ேக��க�.

3 .   3 ப�ேக�பாள�கைள� ேத��ெத��க�. பயி�சி�தாளி� நகைல அவ�களிட� த��, 

அவ�களி� த�ேபாைதய ெசலைவ 4- வ�ெந�வாிைசயி��, �����ேய தி�டமி���ள  

ெசலைவ (��ெமாழிய�ப�ட ெசல�)  6-வ� ெந�வாிைசயி��  நிர�ப�ெசா���க�.

4.     பயி�சி��� பிற� அ�த �வாிட��, அவ�க� ஏேத�� பண� ேசமி���ளனரா 

என�ேக��க�. அதி� ஒ�வ�, தா� எ��� ேசமி�கவி�ைல என��, ம�ெறா�வ�, தா� 

சிறி� பண� ேசமி�ததாக�� �றலா�. பண� ேசமி�ததாக� �றியவாிட�, அவரா� 

எ�வா� ேசமி�க ���த� என�ேக��க�.

5.  �றி�பி�ட கால இைடெவளியி�(மாத�ேதா�� கவனி�ப� சிற�த�) த�க� 

ெசல�கைள� கவனி�பத� ��கிய��வ�ைத விள���க�.

6..     ஒேர அள� எ�ணி�ைக��ள நப�க� ம��� ஒேர மாதிாி ���ப�பி�னணி ெகா�ட 

இ�ேவ� ���ப�களி� ெசலவின �ைற மாறி இ��பைத வ������க�. ஒ� 

���ப�தின� எ�ெபா��� தி�டமி�� சிறி� பண� ேசமி�பா�க�. ேவ� ���ப�தின� 

தி�டமி�ைமயா� பண� ேசமி�க ��வதி�ைல.

III.  வ�ைள�

   ப�ேக�பாள�க� அவ�களி� த�ேபாைதய ெசல�கைள �யஆ�� ெச�வ� எ�ப� என 

உண��தி��பா�க�.ஏ� ேசமி�க ��யவி�ைல எ�பைத��, சாியாக தி�டமி����தா�, 

மாத வ�மான� எ�வள� இ��தா�� ேசமி�க ���� எ�பைத�� அறி�தி��பா�க�.

��கிய�ெச�தி

1)  நம� ேதைவயான, வி��பமான ம��� ேதைவய�ற ெசல�கைள அறி�� ெகா�ள, நம� 

ெசலவின �ைறைய �யஆ�� ெச�ய ேவ���.

2)  �ைறயான தி�டமிட��, ம��� கவனமான ெசல�க��, நா� சிறி� பண� ேச��க 

உத�கிற�.

3)  நா� ஒ��ைற ெசலவி�ட ேநர�ைதேயா, பண�ைதேயா ஒ�ேபா�� 

தி��ப�ெபற��யா�. எனேவ, ெசல� ெச�வத���� ந�� ேயாசி�� ��ெவ��க��.
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1 2 3 4 5 6

வ�ைச 

எ�.

வ�வர�க� பட� த�ேபாைதய 

ெசல��

ெதாைக

வைக�பா� ேதைவ/ 

வ���ப�/த�ைம 

(ேதைவய�ற�)

�����ேய தி�டமி���ள  

ெசல��கான ெதாைக 

(��ெமாழிய�ப�ட ெதாைக)

1. மாத வ�மான�

2. உண�

3. ேதநீ�/�ள�பி (கா�பி)

சாராய�, �தா�ட�, சிகெர�, 

பா�

4. உைட

5. த�ணீ� / மி�சார�/

ெமாைப� ாீசா��

6. �� ப�� பா��த�

7. ஆபரண� ம��� நைக 

வா��த�

8. ப��ைகக�

9. ப�ளி�க�டண� ம��� 

��தக�க�

10. ச�க கடைமக��� 

(ச�த��ப�க���)பாி� 

வழ��த�

11. �னித யா�திைர ம��� 

பயண�

12. வியாதி/ம���

 13. ெமா�த ெசல� (2 �த� 12  

14. ேசமி��/ ப�றா��ைற (1-13)

15. க���க�/ ேபா�மானதா

Alcohol   

நிதி�தி�டமிட� பய��சிக�

ெசல�கைள� தி�டமி��க� – �வெரா�� – 3
(ெதாைக �பாயி�)

நிதி�தி�டமிட�  - III
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�வெரா�� - 4 பய�ப��த வழிகா��க�

வ�ேவக ெசல� - I

I.  ேநா�க�: 

பண� அ�தியாவசிய ம��� அ�தியாவசியம�ற ெசல�க���� பய�ப�வதா�, பண�ைத 

ேசமி�க இயலா� எ�பைத ப�ேக�பாள�க� உணரேவ���.

II. வழிக�:

1.   பட� (4a) – ைவ� கா��, எ�ப� அ� அ�தியாவசியமான ம��� 

அ�தியாவசியம�றஇர�� ேதைவக���� ெசலவழி�க�ப�கிற� என விள���க�.

2.     ே தைவ, வி��ப� ம��� ேதைவய�றைவ, இைவக����ள ேவ��பா�ைட விள�க��. 

அவ�கேள அைத அைடயாள� காண உத��க�.

3.      பட� (4b) – ைய� கா��, ���ப உ��பின�க� ெசலைவ�ப�றி ேயாசி��� ேபா�, 

���ப�தைலவ� எ�வா� சில ெசல�க��கான பண�தி�� அவ�கைள� கா�தி���மா� 

��வா� என வின��க�.

             - “ெசல� ெச��� �� இ��ைற ேயாசி�க ேவ���”.

4 ..      பட� (4c) – ைய� கா��, வர�, ெசல� இர����மிைடேயயான சமநிைலயி� ேதைவைய 

அறிய�ெச���க�. ேயாசி�காம� ெசல� ெச�வதா� ஏ�ப�ட ச�கடமான அ�பவ�கைள 

பகிர�ெச���க�.

III.  வ�ைள�

   ெசல� ெச��� �� ந�றாக ேயாசி�கேவ��யதி� அவசிய�ைத ப�ேக�பாள�க� 

உண�கிறா�க�.

��கிய�ெச�தி

1)   ெசலவின�கைள, ேதைவயானைவ, வி��பமானைவ ம��� ேதைவய�றைவ என 

விாிவாக வைக�ப��தலா�.ஆட�பர ெசல�க�, வி��பமான ம��� ேதைவய�ற 

ெசல�களி� அட���.

2)   ம�க�, ���ாிைமயி� அ��பைடயி�, இ�ெசல�கைள� ப��தறிய ேவ���.

3)   அவசர ம��� ���ாிைம சா��த பணவிஷய�கைள, ���ப உ��பின�க�, 

அவ�க���� கல�� ேபசேவ���.

4)    இ�� ேசமி�க�ப�� பண�, உ�க��� நாைள உதவ����.
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�வெரா�� 4

அநாவசியமானைவ

அ�தியாவசியம�றைவ

�தா�ட�

ஆட�பர�

தி�மண�

வியாதி/ேநா�

உைட
உண� ��

க�வி

இய�ைக�ேபரழி�/

இய�ைக� ேபாிட�

�னித யா�திைர

�ைகயிைல

சாராய�

INCOME 

INCOME 

இ��ைற ேயாசி�க��.

2000

 வர��� ேம� ெசல� 

ெச�ய ேவ�டா�.

ெச
ல
வ
�ன

�
க�

வ
�
ம
ான

�

வ�மான� ெசலவ�ன�க�

ெச
ல
வ
�ன

�
க�

வ
�
ம
ான

�

வ�கி

(a)

(b)
(c)

Courtesy: 

 Reserve Bank of India 

ேசமி�� 

வ�ேவக ெசல�

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

வ�ேவக ெசல�  - I
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�வெரா��-5 பய�ப��த வழிகா��க�

வ�ேவகமான ெசல�  - II

I.  ேநா�க�: 

ேதைவய�ற ெசல�க�, ேதைவ ம��� வி��ப�தி� அ��பைடயிலான ெசல�க� 

�த�யவ�ைற ப��தறி�மா� அவ�கைள தயாரா��த�.

II. வழிக�:

1.    அவ�களிட� ேபா��வர��� சமி�ைகக� (�ராபி� சி�ன�) - பட� (a) ைவ�  கா��, 

அவ�க� ெசல� ெச��� ேபா� ேபா��வர��� �ைண (�ராபி� ேபா��) நிைனவி� 

ெகா��மா� ���க�.

2.     ப ட� (a) – வி� ெகா��க�ப���ள ேயாசைனயி�ப�, �வெரா�� 3-� பி�ப�றிய 

தி�டமிட� பயி�சிைய மீ��� ஒ� �ைற ெச��மா� �ற��.தி��த�ப�ட ெதாைகைய 

பயி�சி�தாளி� ப�தி 6 – �, ��ெமாழிய�ப�ட ெதாைகயி� கீ� எ�த� ெசா���க�.

3.     விேவக ெசல� வ��� அவ�க��� ேசமி�க வழி கா��யதா எ�ற அவ�களி� க��ைத 

அறிய��. பட� (b) –ைய� கா�� “�ைறவாக ெசல�  ெச�தா�அதிகமாக ேசமி�கலா�” என 

விள���க�.

III.  வ�ைள�

    ெசலைவ� க���ப���த� அதிக ேசமி���� வழிவ���� எ�பைத ப�ேக�பாள�க� 

உண�கிறா�க�. ேம��, ஒ�வ� அேத வ�மான�தி�  கீ�க�ட வழிகளி� அதிகமாக ேசமி�க 

இய�� எ��� �ாி��ெகா�கிறா�க�:

1.  அநாவசிய ெசல�கைள� தவி��த�

2.  வி��ப�ெசல�கைள� �ைற�த�

��கிய�ெச�தி

1)   ேபா��வர��� சமி�ைகக� (�ராபி� சி�ன�) – பட�ைத நிைன� ெகா�வத� �ல�, 

ஒ�ெவா� �ைற ெசல� ெச��� ேபா��, ெசல�கைள� க���ப��த��, அவ�ைற ஒ� 

வர�பி��� ெகா��வர�� க���ெகா�ளலா�

2)   ெசா�த ேசமி�� வள��� ெப��வதா�,கட� வா�காமேலேய, ஒ�வர� எதி�பாரா� 

ெசல�கைள, அவராகேவ ச�தி�க��கிற�.

3)   வி��ப� ெசல�கைள� �ைற�பதா��, ேதைவய�ற ெசல�கைள� தவி��பதா��, 

ேசமி�ைப அதிக�ப��த ����.

4 )  ெசல� ெச����� ந�றாக சி�தி��, ெசல�கைள� �ைற�தா�, வ�மான�தி��� 

ெசலைவ� க���ப��த ����.
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�வெரா�� 5

தய� ைவ

வ���ப�க�

ேதைவக�

சாராய� �தா�ட� �ைகய�ைல

ப��ைகக�
�ன�த 

யா�திைர
ஆட�பர உண�

வ��  க�வ� உண� உைட

ேதைவக� வைரய��க�ப�டைவ 

– ெசல� ெச�யலா�

வ���ப�க� வைரய��க�படாதைவ 

– ெசலைவ� �ைற�கலா�

தய�  ெசல�க� ஆப�தானைவ 

– ெசலைவ� தவ���கலா�

�ைறவாக ெசல� ெச�தா� 

அதிகமாக ேசமி�கலா�

ேசமி�த 

பண�

உ�க� ெசா�த� பண�ைத ெசலவழி��க�

ெசல� ெச��� �� 

இ��ைற ேயாசி�க��

(a)

(b)

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

க�வ� ெசா��க� ம���வ� 

ெசல�க�

ேதைவயான, வ���பமான  ம��� ேதைவய�ற ெசலவ�ன�க�

வ�ேவகமான ெசல�  - II

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�

ேசமி�த 

பண�
வ�� 

ெமா�த ேசமி��� 

பண�
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�வெரா�� - 6 பய�ப���� வழிகா��க� ம��� ேகாலி���� 

(பள���) வ�ைளயா��

��திசாலி�தனமான ேசமி��  - I

I.  ேநா�க�: 

அவ�க� ேசமி�பி� த��வ�ைத� �ாி�� ெகா��மா� ெச�த�.- “சீ�கிர� ேசமி�ப� சிற�த பல� 

த��”. “ேசமி�காமேலேய  இ��பைத விட, தாமதமாக� ேசமி�த� சிற�த�”, “எ�த� ஒ� ெதாைக�� 

சிறியத�ல”, “ “வழ�கமாக (�ைறயாக) ேசமி�ப�, ேசமி��� ெதாைகைய விட ��கியமான�”.

�ைற : ேகா� / பளி�� விைளயா�� - ேதைவயான ெபா��க� : 100 ேகா�க� / �ழா�க�க� & 

ெதளிவாக�  ெதாி��  4  பிளா��� ���க�.

II. வழிக�:

1.    ௩ ப�ேக�பாள�கைள விைளயா��� ப��ெபற அைழ��க�. அவ�க� ஒ� இட�தி��ள  ஒ� 

ேகா�ைய ம��� ஒ� சமய�தி� எ���, அ��த �ைலயி� உ�ள ெப��யி� ேபாடேவ���.

2.     ப �ேக�பாள�கைள இ�த வாிைசயி� விைளயாடஅ�மதி��க�:

ப�ேக�பாள� A �த�� விைளயாட வரேவ���, உதாரணமாக, பி�பக� �மா� 3 மணி��

ப�ேக�பாள� B அ��� வரேவ���, அதாவ� பி�பக� 3.05 மணி��

ப�ேக�பாள� C அ��� விைளயாட  வரேவ���, அதாவ� பி�பக� 3.07 மணி��

3.     பி�பக�  3.10 மணி��  விைளயா�ைட ����  வி��க�. விைளயா��� ��வி� ேபா��யாள�க� 

எ�வள� ேகா�கைள ேசகாி�தா�க� என கண�கிட� ெசா���க�.

4.    C -ைய விட B அதிகமாக ேகா�கைள ேசகாி�தி��பா�. ெமா�த�தி�, அதிக அள� ேகா�கைள A 

ேசகாி�தி��பா�.

5.   A –வி� ெவ�றி�� காரண� எ�னெவ��, ம�ற ப�ேக�பாள�கைள� ேக�டா�, A �த�� 

விைளயாட� ெதாட�கியேத இத���காரண� என அவ�க� ��வா�க�.

      “சீ�கிர� ேசமி�ப� சிற�த பல� த��” எ�ற ேசமி��� த��வ�ைத விள���க�. 

இளவயதி�,சீ�கிரமாகேவ ேசமி�க� ெதாட��� நப�, ேசமி��� பண�தி� அள� ெதாட��� 

சிறியதாக இ��தா��,  அதிகமான ெதாைகைய ேசமி�க ����.

       ேசமி�ைப� ெதாட�க எ�த ஒ� ெதாைக�� சிறிய� என எ�ணேவ�டா� எ�பைத விள���க�.

6.   அேத விைளயா�ைட மீ��� ேவ� 3 ேபா��யாள�கைள ைவ�� விைளயாட� ெசா���க�. 

அவ�க� எ�வள� ேகா�கைள ேசகாி�க ���ேமா அ�வள� ேகா�கைள ஒேர சமய�தி� 

எ��கலா�. ஆனா� எ�த ேகா�ையயாவ� கீேழ ேபா��வி�டா� ேபா��யி� இ��� 

வில�க�ப�வா�க�. எ�த நப� கைடசியாக� ெதாட�கினாேரா அவ� அதிக ேகா�கைள ேசகாி�க 

�ய�சி�பா�. “ேசமி�காமேலேய  இ��பைத விட, தாமதமாக� ேசமி�த� சிற�த�”எ�ற ேசமி��� 

த��வ�ைத விள���க�. ஆனா� தாமதமாக ேசமி�பவ�க� அதிகமாக ேசமி�க ேவ��யி���� 

எ�பைத�� ���க�.

7.    ஆைம�� �ய�� உ�ள �வெரா�� - 4 ஐ கா���க�. ெம�வாக நட��� ஆைம ேபா��யி� 

எ�வா� ெவ�ற� என அவ�களிட� ேக��க�. ஆைம ஒ� சி� இைடெவளி�� இ�லாம� நட�த� 

ஆனா� �யேலா ஓ��/இைடெவளி எ���� ெகா�ட� என அவ�க� பதிலளி�பா�க�. நிதி 

இல�ைகயைடய,  எ�வள� ெதாைகயாக இ��பி�� அ� சிறித�ல. ஆனா� ேசமி�� ெதாட��� 

இைடெவளியி�றி இ��க ேவ��ெமன ப�ேக�பாள�க���� �ாியைவ��க�.

III.  வ�ைள�

        ப�ேக�பாள�க� �ைறயான (வழ�கமான) ேசமி��� த��வ�ைத� �ாி��ெகா�கிறா�க�.

��கிய�ெச�தி

1)   �ைறயான ேசமி�� ஒ� வழ�கமாக மா�ற�பட ேவ���.

2)   ேசமி�ைப� ெதாட�க சிறிய ெதாைகேய ேபா�மான�. ஆனா� நாளைடவி� ெதாைகைய 

அதிகாி�க �ய�சி ெச���க�.

3)   ஒ� �பா� ேசமி�ப�, இர�� �பா�  ச�பாதி�பத��� சம�.

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
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�வெரா�� 6

அதிக� ேசமி�க ஆர�ப�திலி��ேத ெதாட���க�

ெபா�ைமயாக��,

சீராக�� 

ெச�தா� ேபா��யி�  

ெவ�றி அைடயலா�

3:00

3.05

3:07

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

k
k

��திசாலி�தனமான ேசமி�� - I
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விவர�க� பா�கா
��

ேதைவ�ப�
�ேபா� 

கிைட��� 
வசதி

வ�வா� வ�� 
விகித�

பாிவ��த
ைன� பதி� 

அ�ல� 
சா��

கட�
ெப��
வா���

������(ெப��/பயண� 

ெப��)

இ�ைல ஆ� ஒ��

மி�ைல

ஒ��

மி�ைல

ஒ��

மி�ைல

இ�ைல

ந�ப� இ�ைல இ�ைல இ�ைல ஒ�� மி�ைல இ�ைல இ�ைல

தாேன ம�றவ�க����

கட� ெகா��த�
இ�ைல இ�ைல இ�ைல �ைற� இ�ைல அதிக ெசல�

ெசா�� வா��த� ஆ� இ�ைல இ��கலா
�

ெபா��தா� ஆ� �ைற�

த�க� அ�ல� ெவ�ளி 

வா��த�

ஆ� இ�ைல இ��க

லா�

ெபா��தா� ஒ��

மி�ைல

ஆ�

நிதிநி�வன�களி� �த�� இ�ைல இ�ைல �ைற� அதிக� இ�ைல ஆ�, அதிக 

ெசல�

�யஉதவி��� ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� ஆ� ஆ�

தபா� அ�வலக� ஆ� ஆ� ஆ� கால அளைவ� 
ெபா��த�

ஆ� —

வ�கி ஆ� ஆ� ஆ� ேசமி���

கண�� (SB)- 4%

நிைலயான 

ைவ���

கண��(FD)- கால 

அளைவ� ெபா��� 

மா�ப��.

ஆ� ஆ�

�வெரா�� - 7 பய�ப���� வழிகா��க�

��திசாலி�தனமான ேசமி�� - II

I.  ேநா�க�: 

1. �ைறசாரா �ைறகளி� ேசமி�� ைவ��� அபாய�கைள� ப�றி அவ�க���� ெதாிய�ப���த�.

2. அச� ம��� வ��ெதாைகைய அவ�க� இழ�காம� கா�த�.

3. நிதி ேமாச� ம��� �ைறேக�களி���� அவ�கைள�கா�த�.

II. வழிக�:

1.  பட� (a)-ைவ� கா��, அவ�க� ���� ேசமி�� ைவ���ள பண�, ந�ப�களிட� ெகா��� 

ைவ���ள ெதாைக ம��� தனியா� நிதிநி�வன�களி� ைவ���ள ெதாைககைள� ப�றிய 

அவ�களி� அ�பவ�கைள� பகிர�ெசா���க�.

2.     அ வ�க� பகி���ெகா�ட அ�பவ�தி� அ��பைடயி�,பா�கா�� உ�தி ெச�ய�படாத 

ப�ேவ� �ைறகளி�, த�க� பண�ைத ைவ��� ெகா�வத� �ல� ஏ�ப�� இழ�பி�கான 

வா���கைள�� அபாய�கைள�� ப��ய���க�.

3.       பட� (b )  - ைய� கா�பி��, �யஉதவி��� அைம�பி� �ல�, உ��பின�க� ேசமி�க� 

ெதாட�கியைத�ப�றி ெசா�ல��.

��கிய�ெச�தி

1)   ேசமி��, வ�கிக�/�யஉதவி����க� ேபா�றவ�றி� பா�கா�பாக ைவ�க�பட ேவ���.

2)  �த�� ெச�த வ�மான� ப�மட�காக� ெப��� எ�ற தனியா� நிதிநி�வன�களி� ெபா�யான 

வா���திைய ந�பி,அ�நி�வன�களிேலா அ�ல� தனி நப�களிடேமா, 

ேசமி��,ெகா��க�பட��டா�.

III.  வ�ைள�

     �யஉதவி���வி��, வ�கியி��, தா�க� ேசமி�த� பண�ைத �த�� ெச�வேத மிக�சிற�த வழி 

எ�பைத ம�க� உண�கிறா�க�.
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�வெரா�� 7

க�ட�ப�� உைழ�� ச�பாதி�தபண�ைத இழ�க ேவ�டா�

எ�ேபா�� ேசமி�ைப வ�கியி� ைவ�க��.

 �ய�தவி��� ம��� வ�கிகளி� ேசமி��க�.

ேசமி�� பா�கா�பாக இ��க ேவ���

(a)

(b)

Courtesy: 

 Reserve Bank of India 

��திசாலி�தனமான ேசமி�� - II

எ�ேக ேசமி�ப�?

வ�கி

வ�கி
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தன�வ�� ம��� ���வ��� கண�கீ� 

�றி�த வ�ள�க�க�

ேசமி�� அதிக வ�வா� ஈ���தர ேவ���

I.  ேநா�க�: 

���வ��யி� மதி�ைப உணர�ெச�த�. அச� ெதாைக ம��ேம வ��ைய� 

த�வதி�ைல.கிைட�த  வ��ைய மீ��� �த�� ெச�வதா�, வ���� ேம�� வ�� 

கிைட�கிற� எ�பைத உணர�ெச�த�.

II. வழிக�:

பயி�சி ெப�பவ�க���, �வெரா��யி� ப�, கண�கீ�� �ைறைய விள���க�.

நப� “A” �. 1000 �த�� ெச�தா�, அவ���, �. 2000 கிைட���. (�. 1000 அச� + 

தனிவ�� விகித�தி�, 1௦ வ�ட கால�தி� �.1000 வ��)

நப� “B” �. 1000 ��� வ�� �ைறயி� �த�� ெச�வதா�. அவ���, �. 2593.74 

கிைட�கிற�. (�. 1000 அச� + �.1593.74 வ��). இ�, ஒ� நப� 1௦ வ�ட�க� கழி�� 

வ��ேயா� (தனிவ��) ெப�ற ெதாைகைய விட அதிக�.

வ���ெதாைகைய எ��காம�, அசேலா� ேச��� மீ��� �த�� ெச�வதா�, பண� 

ேவகமாக� ெப��வைத விள���க�.

III.  வ�ைள�

   தனிவ�� ம��� ���வ����� இைடேய��ள ேவ�பா�ைட ம�க� உண�கிறா�க�.

��கிய�ெச�தி:

�த���� அதிக வ�வா� ஈ�ட ���வ��� தி�ட�ைத� ேத�� ெச���க�.

Sponsored by
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காலஅள� அச� தன�வ�� ெமா�த� அச� ���வ�� ெமா�த�

1வ�ட ��வி� 1000 100 1100 1000 100 1100

2வ�ட ��வி� 1000 100 1200 1100 110 1210

3வ�ட ��வி� 1000 100 1300 1210 121 1331

4வ�ட ��வி� 1000 100 1400 1331 133 1464.10

5வ�ட ��வி� 1000 100 1500 1464.10 146.41 1610.51

6வ�ட ��வி� 1000 100 1600 1610.51 161.05 1771.56

7வ�ட ��வி� 1000 100 1700 1771.56 177.16 1948.72

8வ�ட ��வி� 1000 100 1800 1948.72 194.87 2143.59

9வ�ட ��வி� 1000 100 1900 2143.59 214.36 2357.95

10வ�ட ��வி� 1000 100 2000 2357.95 235.79 2593.74

10வ�ட� கழி�� 

தி��ப� ெப�� 

ெதாைக

2000 2593.74

ேவ�பா� 593.74

வ�� அ�டவைண நப� 1 நப� 2

ைவ���ெதாைக�கான தன� 

ம��� ���வ��

Amount in Rs.

தனி ம��� ���வ��ேசமி�� அதிக வ�வா� ஈ���தர ேவ���

வ�� விகித�

ஈ��ய வ�வா�

தனிவ�� ��� வ��
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�வெரா��-8பய�ப��த வழிகா��க�

�தி��சி�ட�கட� வா��த�–I 

I.  ேநா�க�: 

உ�ப�தி�திற�ெகா�ட ம��� உ�ப�தி� திறன�ற கட�க��� இைடேய��ள ேவ�பா�ைட அறிய 

உத�த�

II. வழிக�:

1.    �வெரா�� 8 –ஐ அவ�களிட� கா��, ஆ�க���வமான ம��� ஆ�க��வம�ற கட�க� ப�றி 

அவ�க� எ�ன �ாி��ெகா����கிறா�க� என� ேக��க�.

இர�� பட�களி��, பண�ைத� தி��பி� ெச���� ேபா�, ெப�களி� நிைலைம எ�வா� 

உ�ள� எ�� விள���க�.

2.       சில உதாரண�கைள பகிர� ெசா���க�

3.      எ����கா��க� �ல� வி�தியாச�ைத விள���க�. 

4.     � �நிைல I ம��� II – � உ�ள நிக��கைள விள��மா� ���க�.

5.     க ைடசியி� எ�த� ெச�திைய எ����ெகா�� ெசய�ப�வ� எ�� ேத��ெத��க�.

6.     � �நிைல I  – �, அவாிட� உபாி வ�மான� இ����. அதி� ஒ� ப�திைய அவ�, கடைன 

தி��பி�ெச��த� பய�ப���வா�.

7.     � �நிைல II –�, அவாிட� கடைன தி��பி�ெச��த, உபாி வ�மான� இ��கா�. அவ�, ெசா�ைத 

வி�ேறா அ�ல� ேவ� யாாிடமாவ� கட� வா�கிேயா தா�, பைழய கடைன அைட�க ����.

III.  வ�ைள�

        அவ�க�, உ�ப�தி� திற� உ�ள விஷய�க��� கட� ெப�வத���, உ�ப�தி� திறன�ற 

விஷய�க��� கட� ெப�வத��� உ�ள ேவ�பா� �றி�த விழி��ண�� ெப�கிறா�க�. பயி�சியி� 

ப�ேக��� ெப�, ஆ�க��வம�ற விஷய�க��� கட� ெப�வைத� தவி��க ��ப�வா�.

��கிய�ெச�தி

1)   எ�ேபா�� உ�ப�தி� திற� உ�ள விஷய�க��� ம��ேம கட� வா���க�.

2)   உ�ப�தி� திற� உ�ள விஷய�க���� கட� வா��வ�, அதிக ெசா��கைள� 

ேச��க��, அதிக வ�மான�ைத உ�வா�க��, கடைன ��றி�� அைட�த�ட�, அதிக 

ேசமி����� வழிவ��கிற�.

3)   உ�ப�தி� திறன�ற விஷய�க���� கட� வா��வ�, பண இழ�� ம��� ெசா�� 

இழ��க��� அ�ேகா��. ேம��, நீ�க�, கட� பி�யி� அக�ப���ெகா�ள ேநரலா�.

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
Government of India 



23

�வெரா�� 8

கட� வா��வத� ேநா�க�

உ�ப�தி� திற� 

ெகா�டவ���கான 

கட� ெப�த�:

வ�வா� ஈ�ட 

��கிற�

கட� தி��பி 

ெச��த�ப�கிற�

ேசமி�க� ெதாட��கிறீ�க�

ேசமி�ைப �த�� 

ெச�கிறீ�க�

��நிைல I ��நிைல II

உ�ப�தி� திற� உ�ள� உ�ப�தி�திற� அ�ற�

Bank/SHG 

�தி��சி�ட� கட� வா��த� – I

ேம�� அதிகமாக 

பண� ச�பாதி�கிறீ�க�

உ�ப�தி�திற� 

அ�றைவ�காக கட� 

ெப�த�:

கடைன�  தி��பி� ெச��த 

இயலவி�ைல

ேம�� கட� 

வா��கிறீ�க�

ெசா��கைள 

வி�கிறீ�க�

கட� பி�யி� 

சி�கி�ெகா�கிறீ�க�

வ�� 

ெச���கிறீ�க�
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�வெரா�� - 9 பய�ப��த வழிகா��க�

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - II 

I.  ேநா�க�: 

தனியா� கட� வழ��� நி�வன�க� ம��� வ�கிகளி� அளி�க�ப�� கட�களி� உ�ள வ��விகித 

ேவ�பா�ைட� ப�றிய விழி��ண�ைவ ஏ�ப���த�.

II. வழிக�:

1.    �வெரா�� 9 –ஐ� கா��, தனியா� கட� வழ��� நி�வன�களிட��, 

�யஉதவி���/வ�கிகளி�� அவ�க� கட� ெப�ற அ�பவ�க� எ�னெவ�� ேக��க�.

2.       அ வ�க� ெபா��க� வா���ேபா� விைல�ப��யைல கவனி�பா�களா, மா�டா�களா? கட� 

ெப�� ேபா�� அ�வாேற ெச�வா�களா என வின��க�. வ��விகித� தா� , வா��� விைலைய 

நி�ணயி�கிற� எ�பைத விள���க�.

3.      தனியா� கட� வழ��� நி�வன�க�/க�� வ���கார�க� ெகா���� கட��கான மாத�திர 

வ�����, வ�கி�கட��கான வ�டா�திர வ����� உ�ள வி�தியாச�ைத விள���க�.

4.     எ �வா� தனியா� கட� வழ��� நி�வன�க�, �த� மாத / 3 மாத�க��கான வ��ைய, கட� 

வழ��� அச� ெதாைகயிேலேய பி����ெகா��, �ைறவான பண�ைத� த�கிறா�க� என��, 

உ�ைமயான வ��ைய எ�ப� உய���கிறா�க� என�� விள�கி� ���க�.

III.  வ�ைள�

அவ�க�, தனியா� கட� வழ��� நி�வன�களி� தீைமைய��, �யஉதவி���/வ�கிக� 

ேபா�றவ�றி� உ�ள ந�ைமகைள�� ப�றிய விழி��ண�� ெப�கி�றன�.

��கிய�ெச�தி

1)   �யஉதவி��� உ��பின�க� ம��� கிராம��ற ம�க�, தனியாக வ����� பண� 

ெகா���� நப�களிட� இ��� கட� வா�க��டா�. ஏெனனி�, அவ�க� அதிக வ�� 

விகித�, ேத�மானமைடயாத (�ைறயாத) வ�� விகித� ம��� மைற�க�ப�ட 

நிப�தைனக� �ல�, கட� பி�யி� அக�பட�ெச�கிறா�க�.

2)  வ�கிக�, ெதளிவான நிப�தைனக�, �ைற�த வ�� விகித�, ேத�மானமைட��/�ைற�� 

வ��விகித�, ேபா�ற த�ைமக�ட� இய�கி, நம� ெபா�ளாதார வள��சிைய ம���  

ேசமநலைன ஊ��வி�கிறா�க�.
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�வெரா�� 9

கட� வழ��பவ�/

வ����� பண� த�பவ�
வ�கி

ஒ�ப�த� எ��� இ�ைல

மாத வ��

ெசா��க� இழ��

ஒ�ப�த� உ�ள�

வ�ட வ��

ெசா��க� 

அைடத�/ெப�த�

தவறான� கட� ெப�த� ம��� 

சா��யமான� கட� ெப�த�

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - II 

Courtesy: 

 Reserve Bank of India 
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�வெரா�� 10 பய�ப��த வழிகா��க�

�ைமயாக மாறிய கட� ஒ�வைர ஆதரவ�றவராக மா�றிய�

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - III

I.  ேநா�க�: 

ெபா��பி�லா� கட� ஒ� மனிதைன எ�வா� கச�கி� பிழிகிற� என உண���த�.

II. வழிக�:

1.    �வெரா��ைய� கா�பி��, அதிக கட� �ைம�� ஆ�ப�ட மனிதாி� நிைலைய விள��மா� 

ேக��க�.

2.       ப யி�சி ெப�ேவா�, அவ�த� கிராம�தி� எ�� கட� ெப�வ� என� ேக��க�.

3.      க ட� வா��� இட�களி� அவ�க� ச�தி��� பிர�சைனக�.

4.     அ வ�களி� எதி�விைனகைள கல�தாேலாசி��, எ�வா� கட� �ைம, ஒ�வைர உட�ாீதியாக��, 

மனாீதியாக�� பாதி�கிற� எ�� விள���க�.

III.  வ�ைள�

அவ�க�, ப�ேவ� இட�களி� இ��� பல கட�கைள�� வா��வதா� உ�டா�� பிர�சைனகைள� 

ப�றிய விழி��ண�� ெப�கிறா�க�.

��கிய�ெச�தி

1)  ேதைவய�ற கட�க� தவி��க�பட ேவ���. ேம��, நம�� நாேம ஒ� கட� ெபாறிைய 

உ�வா�க��டா�.

2)  வ���கார�களிட� கட� வா��வைத� தவி��க��. ேம��/அ�ல�, அதிக வ���� 

கட� ெப�வைத நி����க�.

3)  ெவ�ேவ� காரண�க��காக, ப�ேவ� நி�வன�களிட� இ��� கட� ெப�வைத 

��றி�� தவி��க ேவ���.

சீதா, ெட��யி� பணி�ாி�� தன� கணவ� ராமா�ட� ஒ� வசதியான வா��ைக வா��� 

வ�தா�. ராமா, மாத�ேதா�� ����� �.5,000/- அ��பி வ�தா�. சீதா, அவ�களி� ��� 

மாதா�திர� கட� தவைணைய �ைறயாக� க�� வ�தா�. ேம��, ������ ேதைவயான 

ெசலவின�க� ேபாக, மாதா மாத� �.1,000/- ெதாட� ைவ��� கண�கி��(RD) ெச��தினா�.

பிற�, அவள� அ�ைட ���ன�, அவளிட�, அவள� �� மிக�� பைழைம வா��த� ேபா� 

உ�ளதாக��, அ� அவ��� ெகௗரவ�ைதேயா, ெப�ைமையேயா தரா� எ��� பல ஆட�பர 

ேயாசைனகைள� �றி, அவ� மனதி� ஆைசைய விைத�தன�.எனேவ அவ�, ஒ� வ���காராிட� 

��த� கட� வா�கி, ��ைட விாி�ப��த� தி�டமி�டா�. 

இத�கிைடேய, தி�� இ�தயேநாயா� ராமா ேவைலைய இழ�� ������ தி��ப ேநாி�ட�. 

கட� ேச��� அதிகமாகி வி�டதா�, வ���கார� சீதா ம��� ராமாைவ, அவ�கள� �� ம��� 

ெசா���கைள வி��, கடைன அைட��மா� மிர��னா�. அ����ப�, ெபாிய ��ைட 

இழ�த�ட�, அவ�க� �தாைதய�களிட� இ��� ெப�ற சிறிய நில�ைத�� இழ��, ஒ� சிறிய 

வாடைக ���� ��ேயற ேந��த�.

இ� சீதாவி� கைத ம��ம�ல. நம� கிராம�களி� இேத ேபால, பல ���ப�க� உ�ளன.

தய�ெச��, கட� வா���ேபா� கவனமாக இ��க�. 
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�வெரா�� 10

கட� �ைம

உ�க� கடைன சாியாக நி�வகி�க��.

இ�ைலெயனி� கட� �ைம உ�கைள பாதி���.

Courtesy: 

Reserve Bank of India 

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - III

வ
�
�
�
க
ா
ர
�
/ 
க
ட
�

 
வ

ழ
�

�
ப
வ

�

க�� 

வ���கார�

ந
�

ப
�கட� �ைம

கட�
கட�

கட�

கட
�

கட�
கட�

கட�

Sponsored by

Ministry of Rural Development 
Government of India 



28

ந�ல கட� – எ�� வா��வ�

�வெரா�� 11 பய�ப��த வழிகா��க� 

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - IV

I.  ேநா�க�: 

�யஉதவி��� அ�ல� வ�கியி� கட� ெப�வேத மிக�சிற�த �ைற என அவ�க��� 

ெதளி�ப���த�.

II. வழிக�:

�வெரா�� 11-ஐ கா��, அவ�க��� விள���க�.

  i. தனியா� கட� வழ��பவ�களிட��,க�� வ���கார�களிட�� கட� வா��வ� கீ�க�ட 

விைள�கைள ஏ�ப����:

- அதிகமான வ�� அ�ல� க�டண�

- மிக அதிகமான கட� & கட� ெபாறி

- உைடைம/ெசா�� இழ��

- மாியாைத அ�ல� ெகௗரவ இழ��

- ச�க�தி� ஒ��ைம (image) இழ�� 

  ii.  �யஉதவி��� அ�ல� வ�கிகளி� கட� ெப�வதா� கிைட�பைவ:

- நியாயமான அ�ல� �ைற�த வ��

- �ைறயான ஆவணமா�க�

- ெசா�� உ�வா��த�

- உபாி வ�மான�

- கடைன நி�வகி�க��, தி��பி�ெச��த�� வழிகா�ட� ம��� ஆதர�

- நிதி ேம�பா�

- ச�க அ�த�� ம��� ஒ��ைமயி�(image)–��ேன�ற�

III.  வ�ைள�

ப�ேக�பாள�க�, �யஉதவி��� ம��� வ�கியி� தா� கட� ெபறேவ��� எ�பைத��, 

வ���கார�களிட� ெச�ல��டா� எ�பைத�� உண�கிறா�க�.

��கிய�ெச�தி

1)   �யஉதவி��� உ��பின�க�, �யஉதவி��� அ�ல� வ�கிகளி� ம��ேம கட� ெபற 

ேவ���. தனியா� நிதிநி�வன�கைள� பய�ப��த��டா�.

2)  தனியா� நிதிநி�வன�க�, மிக அதிக� க�டண�வ���கிறா�க�. ேம��, 

மைற�க�ப�ட நிப�தைனக� ம��� க���பா�க�ட� ேவைல ெச�கிறா�க�.

3)   தனியா� நிதிநி�வன�க�, �ைறயா�� த�ைம ெகா�டைவ. ேம��, ெசா��கைள� 

பறி�த� ெச��� ேநா�கிேலேய அைவ ெசய�ப�கி�றன. 
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�வெரா�� 11

எ�� கட� வா�க ேவ���

2000

வ�கி

�யஉதவி���

தனியா� 

நிதிநி�வன�க�

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - IV

ெவள�ேய�ற�
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வ�ள�க�க�

உ�க� கட��கான வ�ைலைய அறி�தி��க�

கட� வ��

ேதயா ம��� ேத�வைட�� வ��

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - V

I.  ேநா�க�: 

கடனளி�பவ�க�, ெவ�ேவ� �ைறகளி� நி�ணயி��� வ���ெதாைக� கண�கீ�கைள� பயி�சி 

ெச�� பழ�மா�, ப�ேக�பாள�கைள உ�வா��த� ம���, ேதயா வ����  மா�றாக, �ைற�� 

த�ைம�ைடய  வ��யி� (ேத���� வ��) பல�கைள அவ�க� �ாி��ெகா�ள� ெச�த�.

II. வழிக�:

கீேழ �றி�பிட�ப���ள ஒ� சிறிய உதாரண�ைத� �றி விள�க�தாைள விள�க��:

ஒ�வ�, 5 வ�ட�களி� தி��பி�ெச���� வசதி�ட�, 10% வ�டா�திர வ��யி�, �. 10,000/- கட� 

வா��கிறா�. அவ�, ஒ�ெவா� வ�ட�� அச� ெதாைகயி��.2,000/- தி��பி�ெச��த ேவ���.

1. கட� அளி�பவ� ேதயா வ�� விகித�தி� வ�� வ���கிறா�. அதாவ�, ஒ�ெவா� வ�ட��, 

வ���ெதாைக �.1,000/- ம��� 5 வ�ட�க��� ெமா�த வ�� �.5,000/-. அவ� 5 வ�ட�களி� 

தி��பி� ெச��த ேவ��ய ெமா�த� ெதாைக �.10,000/- + �. 5,000/- = �. 15,000/-.

2. அேத ெதாைகைய அவ� �ைற�த ெச� இ��� �ைறயி� கட� ெப�கிறா� (அதாவ�, ஒ�ெவா� 

வ�ட�� அவ� ெச��திய அச� ெதாைகைய கழி��, மீத��ள அச� ெதாைக�� ம��� வ��� 

கண�கிட�). எனேவ, �த� வ�ட� ெச��த ேவ��ய வ�� �. 1,000/-. �த� வ�ட ��வி�, கட� 

ெப�றவ�, �.2,000/- (அச�) + �. 1,000/- (வ��) ெச���கிறா�. எனேவ, இர�டா� வ�ட அச� 

ெதாைக �.8,000/- ம���வ�� �. 800/- அேதேபா�, 3-�, 4 –� ம��� 5 –� வ�ட�க��கான வ�� 

�ைறேய 600/-, 400/- ம��� 200/- .ஐ�� வ�ட�களி� அவ� க�டேவ��ய ெமா�த வ�� �. 

3,000/-. அதனா�, கட� ெப�றவ� அச� ெதாைக �. 10,000/- ம��� வ��யாக �. 3,000/- 

க����ளா�. இ�த �ைறயி�, ெமா�தமாக அவ� க��ய ெதாைக �. 13,000/-. ஆனா�,ேதயா வ�� 

�ைறயி�, ெமா�தமாக� க�ட ேவ��ய ெதாைக �. 15,000/-. இதனா�, அவ� �ைற�த ெச� இ��� 

�ைறயி�, �. 2,000/- ேசமி�கிறா�.

III.  வ�ைள�

ப�ேக�பாள�க�,�ைற�த ெச� இ��� �ைறயி� வ���க�டண� �ைறவா� உ�ளைத  இ�ேபா� 

உண�கிறா�க�. அதனா�, �ைற�த ெச� இ��� �ைறயி� வ���கட� ெப�வேத ம�வான� 

எ�பைத அவ�க�, உ�தி�ப���கிறா�க�.

��கிய�ெச�தி

1)   வ�� வி�ண�ப�தி� இ� �ைறக� உ�ளன – ேதயா வ�� ம��� ேத���� வ��.

2)   ேதயா வ�� வி�ண�ப�தி�, வ��ைய� தி��பி�தர ேவ��ய காலஅள� ��ைம���, 

�� அச� ெதாைக�கான, வ�� வ���க�ப�கிற�.

3)   ேத���� வ�� வி�ண�ப�தி�, மீத��ள/ நி�ைவயி� உ�ள அச� ெதாைக�� 

ம��ேம வ�� வ���க�ப�கிற�. இ�, நா�க�, மாத�க� அ�ல� வ�ட�க� என� 

ப�ேவ� அ��பைடயி� இ��கலா�.வ�கிக�, ெபா�வாக, நா�கண�கி� ேத���� 

வ���விகித �ைறைய� பய�ப���கிறா�க�.

4)   ேமேல �றிபிட�ப���ள இர��வ�� �ைறக��கிைடேய 40 – 50 % ேவ�பா� 

உ�ள�.
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1. ே தயா வ�� �ைறயி� கட� தி��பி� ெச���த�

 2. ே த�வைட�� வ�� �ைறயி� கட� தி��பி� ெச���த�

�.1000/- �.1000/- �.1000/- �.1000/- �.1000/-

அச� (�.2,000/-x5) + வ�� (�.1,000/-x5) = �.15,000/-

தி��பி�
ெச���� 
கால�

வ��

அச� 

ெதாைக
�.2000/- �.2000/- �.2000/- �.2000/- �.2000/-

1–� வ�ட� 2–� வ�ட� 3–� வ�ட� 4–� வ�ட� 5–� வ�ட�

தி��பி�ெச��த�ப�ட ெமா�த� ெதாைக,

- எ����கா��க�ட� விள�க�

�தி��சி�ட� கட� வா��த� - V

உ�க� கட��கான வ�ைலைய அறி�தி��க�

கட� வ��

ேதயா ம��� ேத�வைட�� வ��

�.1000/- �.800/- �.600/- �.400/- �.200/-

அச� (�.2,000/-x5) + வ�� (�.3,000/-) = �.13,000/-

தி��பி�
ெச���� 
கால�

வ��

அச� 

ெதாைக
�.2000/- �.2000/- �.2000/- �.2000/- �.2000/-

1–� வ�ட� 2–� வ�ட� 3–� வ�ட� 4–� வ�ட� 5–� வ�ட�

தி��பி�ெச��த�ப�ட ெமா�த� ெதாைக,
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I.  ேநா�க�: 

ஒ�வாி� வா�வி� ஏ�ப�� �ரதி��டவசமான ச�பவ�களா� உ�டா�� நிதி�தா�க�ைத� ப�றிய 

விழி��ண�ைவ ஏ�ப��தி, அைத�ப�றி தி�டமி�மா� அவ�கைள உ�வா��த�.

II. வழிக�:

1.  �வெரா��ைய� கா�பி��, அ�வாறான ச�பவ�க� ம�கைள எ�வா� பாதி��ற� ெச�கிற� 

எ�� ேக��க�.

2.  நிஜவா��ைகயி� அ�வாறான ச�பவ�களா� பாதி�க�ப�ட ���ப�களி� அ�பவ�கைள� 

பகி���ெகா�ள, அவ�கைள ஊ��வி��க�.

3.   அவசரகால� ேதைவகைள சமாளி�க உ�களி� ேசமி�� ம��� ேபா�மா? என வின��க�.

4.   அ�த ச�பவ�க� எ�வா� அவ�களி� ெமா�த ேசமி�ைப�� கைர��, அவ�கைள கட� 

வா�க��, வ���கார�களிட�� த��கிற� எ�பைத விள���க�,

5.  இ�தைகய ச�பவ�கைள சமாளி�க ஏேத�� வழி�ைற உ�ளதா? என� ேக��க�. 

6.    அவ�களி� ஆ�ைள��, ெசா��கைள��, கா���க� �லமாக, பா�கா�க ேவ��ய ேதைவைய, 

ப�ேக�பாள�க���� ெசா���க�.

§ ம���வ�கா���

§ விப���கா���

§ பயி��கா���

§ ஆய� கா���

§ கா�நைட�கா���

7.   அவ�க���, ப�ேவ� வைகயான கா����� தி�ட�க� ப�றி ெசா���க� – ஆேரா�கிய�, 

ஆ�� & உைடைம (ெபா�). கா���களி� பய�ப��த�ப�� பத�களான, 

தி�ட�(Policy),���தி�ட� (Master policy), உ�தி ெச�ய�ப�ட ெதாைக (Sum assured), 

கா�����க�டண� (Premium), கா�����கால� (Term of policy),  ���பி�த� (Renewal)& 

பா�தியைத (claim), தீ�� (Settlement), வாாி� நியமன� (Nomination) ேபா�றைவ ப�றி 

அவ�க���� ெதாிவி�க��.

 

III.  வ�ைள�

அவசரகால ��நிைலகைள எதி�ெகா�ள பா�கா�� ேதைவ எ�பைத ப�ேக�பாள�க� உண�கிறா�க�.

�வெரா�� 12 பய�ப��த வழிகா��க�

கா�ப�� ம��� ஓ��திய�க�  - I

��கிய�ெச�தி

1)   வி��ப�தகாத நிக��களான ேநா�, விப�� ேபா�றைவ ஏைழ, பண�கார� ம��� 

அைனவ���� ெபா�வான�. ஆனா�, அ�மாதிாி ச�பவ�க� நிக�� ேபா� 

உ�டா�� நிதி�தா�க� ஏைழக��� மிக அதிகமாக இ��கிற�.

2)   எதி�பாராத ம��� அச�பாவிதமான ச�பவ�க� ஒ�வர� வா�ைவ� கச�கி� 

பிழி��வி�கிற�.

3) இ�வாறாக ேநர���ய எதி�பாரா நிக��கைள சமாளி�க �����ேய .

தி�டமி��க�. அைன�� உைடைமகைள�� கா��� ெச���க�.

4)  ஆ �� கா���, விப���கா���, ஆேரா�கிய�கா���, கா�நைட� கா��� 

ம��� பயி��கா��� ேபா�றைவ ெபா�வாக உ�ள கா��� தி�ட�க�.

5)   � ���கா���, வாகன�கா���, தீ�கா��� �த�ய தி�ட�க�� 

பிரபலமானைவ.
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�வெரா�� 12

வ���ப�தகாத ச�பவ�க��கான கா�ப��

உ�கைள கா���க� �ல� பா�கா��� ெகா�ள ேவ���

கா�ப�� ம��� ஓ��திய�க� - I

வள���� ப�ராண�க� 

இழ���கான

 கா�நைட�கா�ப��

வ�ப��களா� ஏ�ப�� இழ�ைப, 

வ�ப���கா�ப�� ஈ� ெச�கிற�.

அகால மரண���கான

 ஆ�� கா�ப��

ேநா��கான 

ஆேரா�கிய�கா�ப��

பய�� ேசத���கான 

பய���கா�ப��

உைடைமக� கா�ப��
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I.   ேநா�க�:

ச�க�பா�க��� தி�ட�க� – கா���ம��� ஓ��திய�க� – இைவ, ஏைழ எளிய ம�க��� 

ச�ைகவிைல� கா����� க�டண�தி� கிைட�பைத, அவ�க� உணர�ெச�த�.

II.  வழிக�:

1.    அைன��� பட�கைள�� அவ�களிட� கா���க�.

2.    அதி��ள ெபய�கைள அைடயாள� காண/ப��க ெசா���க�. 

3.   அவ�க� யாேர�� கா�சி�ப��த�ப���ள,ஏேத�� சில தி�ட�களி� ேச����ளா�களா என� 

ேக��க�. 

4.  ச�ப�த�ப�ட நப�களிட�, அ�த� தி�ட�கைள� ப�றி அவ�க���� ெதாி�தைத� பகி�மா� 

���க�.

5.     பகிர�ப�ட தகவ�கைள� ப�றி� ��தலான (வி�ப�ட) ெச�திகைள� �றி, ஒ�ெவா� 

தி�ட�ைத� ப�றி�� விள���க�.

 

III.  வ�ைள�:

ப�ேக�பாள�க� கீ��க�டவ�ைற� �ாி��ெகா�வா�க�:

1.  ச�க�பா�க��� தி�ட�களி� ந�ைமக�

2.  எ�வா� தி�ட�தி� ேச�வ�

3.  அச�பாவிதமான ச�த��ப�களி� எ�வா� இ�தி�ட�கைள� பய�ப���வ�

�வெரா��-13பய�ப��த வழிகா��க�

கா�ப�� ம��� ஓ��திய�க�  - II

* தி�ட�கைள�ப�றிய அதிக� தகவ�க� ப�க� 45 �த� 51 வைர விவாி�க�ப���ள� *

* தி�ட�கைள விள��வத�� ��, பயி�சியாள�க� தி�ட�கைள ��ைமயாக� ப��க�� *

��கிய�ெச�தி

1)  ஆ��மா� பார� ேயாஜனா(A B Y ) : இ�, அரசா�க� ஆதர� த�� ஏைழ எளிேயா��கான 

ஆேரா�கிய� கா����� தி�ட�. கா����� க�டண�ெதாைக, ம�திய ம��� மாநில அர�களா� 

பகிர�ப��.

2)  பிரதா� ம��ாி ஜீவ� �ேயாதி பிமா ேயாஜனா(PMJJBY):இ�, அரசா�க� ஆதர� த�� ஏைழ 

எளிேயா��கான காலவைரய��க�ப�ட கா����� தி�ட�. கா��� ெச�தவ� மரணமைட�தா�, 

���ப�தின���, �. 2,00,000/- கிைட���. இ�தி�ட�தி� வ�டா�திர� கா����� க�டண� �. 

330/-. இ�ெதாைக, உ��பினாி� வ�கி�கண�கி� இ��� ேநர�யாக எ����ெகா�ள�ப��. 

இ�தி�ட�தி�,மரண���கான அைன��விதமான காரண�க�� அட���. 

3)    பிரதா� ம��ாி �ர��ா பிமா ேயாஜனா(P M S B Y ) : இ�, அரசா�க� ஆதர� த�� ஏைழ  

எளிேயா��கான விப��� கா����� தி�ட�. கா��� ெச�தவ� மரணமைட�தா�, 

���ப�தின���, �. 2,00,000/- கிைட���. ேம��, கா��� ெச�தவ�, விப�தினா� நிர�தர ஊன� 

அைட�தா�, ஒ�� அ�ல� இர�� ல�ச �பா� வைர கிைட���. இத� கா�����க�டண� 

ெவ�� �.12/- ம��ேம. இ�ெதாைக, உ��பினாி� வ�கி�கண�கி� இ��� ேநர�யாக 

எ����ெகா�ள�ப��. 

4)    அ ட� ெப�ஷ� ேயாஜனா(APY): இ�, அைம��சாரா �ைறயி� இ���� 18 வயதி���� 40 வய� 

வைர உ�ள,ம�க��காக, இ�திய அரசா�க�தா� உ�வா�க�ப�ட, �ைற�தப�ச ஓ��திய�தி�� 

உ�திரவாத� ெகா���� தி�ட�. இ�, 50% அ�ல� அதிகப�சமாக ஒ� நப��� �.1,000/- 

அரசா�கேம வழ���, ப�களி�� �ைற� தி�ட�. இ�தி�ட�தி�, ஒ�வர� மாதா�திர 

ப�களி���ேக�றவா� �ைற�த� �.1,000/- �த� �. 5,000/- வைர, அவாி� 60 வய���� பிற� 

ஓ��தியமாக� ெபறலா�.
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�வெரா�� 13

ச�க�பா�க��� தி�ட�க�

கா�ப��  ம��� ஓ��திய�க�

உ�க� ���ப�ைத� பா�கா�க��

உ�க� ��ைம��� தயாரா��க�

கா�ப�� ம��� ஓ��திய�க�  - II

3

2

1

4
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I.  ேநா�க�:

ைகயி� ெரா�கமாக, பண�ைத� ெகா�� ெச�லாமேலேய, பண� ெப�� ம��� பண� ெச���� �ைறகைள� ப�றிய 

விழி��ண�ைவ உ�வா��த�.

பணமி�லா வ�கி� பாிவ�தைனகைள� ப�றிய ந�ைமகைள��, அ��ல�கைள��, அவ�களிட� ��னிைல�ப���த�.

II. வழிக�:

1.    ப�ேக�பாள�க� பண�ைத� ைகேயா� ெகா�� ெச�� ெச��திய ச�த��ப�க�/ இட�க�/ ேநா�க�க� ப�றி� 

ேக��க�. அவ�க� ெபா�வாக, கைடக�,ெப�ேரா� ப���க�, தனியா� ம���வமைனக� 

�த�யவ�ைற���வா�க�.ைகயி� நிைறய பண��ட�, �றி�பாக ெவளியிட�க���� ெச�வ�  ஆப�� 

நிைற�த� என வ������க�. அத�� பதிலாக, பண� எ����ெச�லாம� க�டண� ெச��த  �ேப (Rupay 

Card) கா��கைள� பய�ப���வ� �றி�� விள���க�.

பணமி�லா பாிவ��தைனகைள ேம�ெகா�ள அவ�க��� எ�ன ேதைவ?

பணமி�லா பாிவ��தைனக� ெச�ய உ�வா�க�ப�ட தள�க�:

 1)   ஆதா� கா�ைட� பய�ப��தி பண� ெச���� �ைற (AEPS) 2) ெடபி� கா�� (Debit Card) 3) ெமாைப� வ�கி 

�ைற(Mobile Banking)4) பாரத பண இைண�� ெசய� (BHIM)

2.    பண�ைத தனி நப�க��� அ��ப ���� எ�பைத அவ�க��� விள���க�. உதாரண�தி��, வ�கிைய அ�கி, 

வ�கி�கண�கி����,மி�ண�� பண�பாிமா�ற �ைறகளி�(NEFT/RTGs),���ப உ��பின�க���, அவ�க� 

எ�� இ��தா�� பண� அ��ப ����. வ�கி�கண�� ைவ�தி��பவாி� அைலேபசி எ�ைண (ெமாைப� 

ந�ப�)வ�கி�கண��ட� இைண�தி��தா� *99# எ�ற எ��ட� ெதாட�� ெகா�� பண� ெப�பவாி� 

வ�கி�கண�� எ�ைண��, இ�திய நிதியைம��� �றி��ைட�� (IFSC �றி��ைட��) ெகா��தாேலா, பண� 

அ��ப ����. (IMPS - உடன� க�டண ேசைவ)

3.     �மா�� ேபா� (Smart Phone) பய�ப���ேவா� BHIM-(பாரத பண இைண�� ெசய�) ெசய�ைய அவ�களி� 

பதி� ெச�ய�ப�ட அைலேபசி எ�ணி� பதிவிற�க� ெச��, வ�கி�கண��ட� இைண���ெகா�ளலா�. BHIM 

பய�பா�டாள�க�, ம�ற BHIM பய�பா�டாள�க��� பண�ைத அ��பேவா அ�ல� அவ�களிடமி��� 

பண�ைத� ெபறேவா ����.

4.      ஒ�வ� பண�ைத� ெகா�� ெச�லாமேல,அவர� வ�கி�கண�கி� பண� ெபற ���� எ�பைத விள���க�.

   a)   வ �கி�கண�� எ�ைண��, IFSC - ஐஎ�எ�சி�றி��ைட��பண� அ���பவாிட� ெகா���, பண� 

ெபறலா�

   b)   ெ மாைப� எ�ைண� ெகா���, ெமாைப� வழியாக, அவ� வ�கி�கண�கி� பண� ெபறலா�

   c)   ஆ தா� எ�ைண வ�கி�கண�கி� இைண�த பிற�, யாாிட� இ��� பண� ெபற ேவ��ேமா, அவாிடேமா 

அ�ல� அ�த� �ைறயிேலா ஆதா� எ�ைண� ெகா���,  பண� ெபறலா�.

5.      பணமி�லா வ�கி பாிவ��தைனயி� �ல�, பய�பா�டாள��� விைள�� ந�ைமக�

a)   ப ண�பாிமா�ற� (பண� அ���வ��, ெப�வ�� ஏற��ைறய உட���ட� நட�கி�றன)

b)   க ாகித�பய�பா� எ��� இ�ைல

c)   ப ண� ைகயி� எ��� ெச�வதா� ஏ�ப�� ஆப�� இ�ைல

d)   ப ாிவ��தைனக� மி�ன� �ைறயி� வ�கி�கண�கி� பதி� ெச�ய�ப�கிற�

e)   பண� அ���பவ��, ெப�பவ��, உடன�யாக அவ�க� அைலேபசியி� ���தகவ� ெப�கிறா�க�

 f)   ப ய�பா�டாள�, அவ��� வசதியான ேநர�தி�, அவராகேவ பாிவ��தைனக� ெச�ய ����.

எ��ைற(�ஜி�ட�)/பணமி�லாவ�கி�ப�வ��தைன

�வெரா�� - 14 பய�ப��த வழிகா��க�

�திய வ�கி�பழ�க�க�/�ைறக� - I

பயி�சியாள��கான அறி�ைர

பயி�சியாள� அவர� �மா�� ேபானி� BHIM-��ெசய�ைய பதிவிற�க� ெச�� சில பாிவ��தைனகைள�� 

ெச�ய அறி���த�ப�கிறா�. இ�,அவ��� ஒ� ந�பி�ைகைய ஏ�ப���வ�ட�, பணமி�லா 

பாிவ��தைனகளி� ந�ைமகைள விள�க��, ப�ேக�பாள�கைள ந�ப ைவ�க�� உத��.

III.   வ�ைள�:

ப�ேக�பாள�க���  பணமி�லா பாிவ��தைனகளி�  ப�ேவ� �ைறக� ப�றி��, அவ�றி� 

ந�ைமக�  ப�றி�� விழி��ண�� ஏ�ப��த�ப�கிற�
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�வெரா�� 14

எ��ைற(�ஜி�ட�)/பணமி�லாவ�கி�ப�வ��தைன

ெரா�க� இ�றி பண�ைத� ெப��க�ெரா�க� இ�றி பண�ைத� ெச����க�

RECORD OF DEPOSIT AND WITHDRAWALS 

Name. ......................................................................................

..............................................................................................
....

Address. ..................................................................................

..............................................................................................
....

PASS BOOK

Bank Name 

ஆதாைர வ�கி�கண��ட� இைண��க�.

ெமாைப� வ�கி �ைற

வ�கி�கண��� ��தக�

அைலேபசி 

- அைலேபசி பண�பாிவ��தைன

�ேப கா��

�� கா��

�திய வ�கி�பழ�க�க�/�ைறக� - I
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உ�க� வசதி�ேக�பவ�கி�பாிவ��தைன

�வெரா��-15பய�ப��த வழிகா��க�

I.  ேநா�க�:

கிராம��ற�களி� வசி�பவ�க� எ�வா� கிராம�திேலேய வ�கி�பாிவ��தைனக� ெச�ய ���� என� 

கா��த�. ேதைவ�ப�டா�, அவ�க� வழ�கமாக� ெச��� ம�ற இட�களி� (வ�டார�, மாவ�ட�, மாநில� 

தைலநக�, ேப�ரா�சி, நகர�) எ�வா� வ�கி�பாிவ��தைனக� ெச�ய ���� என விள��த�.

II. வழிக�:

1.   ௧.ப ா�� ச�கி (Bank Sakhi) �ல� ெச��� பாிவ��தைனகளா� ஏ�ப�� கீ�கா�� அ��ல�கைள 

��னிைல�ப����க�:

   வ�கி�கிைள�� ெச�வதா� ெசலவா�� ேநர�� பண�� மி�சமாகிற�.

   தினசாி ஊதிய இழ�ேபா/வ�மான இழ�ேபா இ�ைல.

   க�வியி�, பாிவ��தைனகளி� விவர�க�, உ��� ெமாழியி�, �ரலாக ஒ��கிற�.

   உடன�யாக ரசீ� அ�சிட�ப�கிற�/வழ�க�ப�கிற�.

   வ�கி�கண�� ைவ�தி��ேபா�, வ�கியி� பதி� ெச�த ெமாைப� எ���� உடன�யாக 

���தகவ� வ�கிற�.

2.  ஏ�எ� பய�ப���� ேபா� கவனி�கேவ��யைவ:

(a) ஏ�எ� �றி�ெப�ைண(பி�ந�ப�)  (அ) இரகசிய எ�ைண யாாிட�� பகிர��டா� (b) ஏ�எ� 

கா�ைடஅவ� அவ�கேள பய�ப��தேவ��� (c)  வ�கிக�,ெதாைலேபசி/அைலேபசி  வழியாக 

ஏ�எ� �றி�த விவர�கைள� ேக�பதி�ைல என ப�ேக�பாள�களிட� ���க�

 3.     ௧.� வெரா�� 14 –� உ�ள இய�திர�கைள� கா���க�. ெப��பாலான வ�கிக�, இ�மாதிாியான 

இய�திர�கைள ெப�நகர� ம��� நகர�களி� பிரதான இட�களி� ைவ���ளன எ�பைத 

விள���க�.

4.  இ�த இய�திர�களி� ேநா�க�ைத��,பய�கைள�� ஒ�ெவா�றாக விள���க�   

5. பண� ேபா�வ�, வ�கி�கண��� ��தக�களி� அ�சி�வ� ேபா�ற வ�கி�பாிவ�தைனகைள,     

அவ�க�, கண�� ைவ�தி���� வ�கிகளி� இய�திர�க� �லேம ெச��ெகா�ள ���� எ�பைத� 

ெசா���க�. அ�வ�கிகளி� உ�ள ஏ�எ�-களி� �ேப அ�ைடைய பய�ப��தி� பண� எ��கலா�. 

ம�ற வ�கிகளி� ஏ�எ�-களி�� பண� எ����ெகா�ளலா�. ஆனா�, அத�கான ேசைவ�க�டண�, 

அவ�க� வ�கி�கண�கி� இ��� கழி���ெகா�ள�ப��.

6.    இ �த மாதிாியான இய�திர�களி� பண� ேபா�டாேலா எ��தாேலா, வா��ைகயாள�களி� ெமாைப� 

எ���� உடன� தகவ� வ��.

III.  வ�ைள�:

ப�ேக�பாள�க�, அவ�க��� வசதி�ப��ேபா�, வணிக ெதாட�பாள�, பண� ேபா�� இய�திர�, ஏ�எ�-க� 

ம���, வ�கி�கண��� ��தக� அ�சி�� இய�திர� �லமாக பாிவ��தைனக� ெச�வதா� ஏ�ப�� 

ந�ைமகைள அறி��ெகா�கிறா�க�.

�திய வ�கி�பழ�க�க�/�ைறக� - II

பய��சிய�� உதவ� ெச�பவ�/ ச�கவள நப�- (சிஆ�ப�)�கான அறி�ைர

ப�ேக�பாள�க��� விள��வத�� ��, பயி�சியி� உதவி ெச�பவ�/ச�கவள நப�(சிஆ�பி), இ� ேபா�ற 

இய�திர�க� �ல� அவர� தனி�ப�ட பாிவ��தைனைய ெச�� பழகி�ெகா��மா� அறி���த�ப�கிறா�க�. 

பய��சியாள��கான அறி�ைர

இ�த பயி�சிைய ெச��� ேபா� உ��� வியாபார நி�பைர அைழ�ப� சிற�த�. அவைர �யஉதவி��� 

உ��பின�க��� அறி�க�ப��திைவ�த பி�, நிஜ பாிவ��தைனைய ெசய� விள�க� �ல� கா�பி��க�.
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�வெரா��-15 பய�ப��த வழிகா��க�

உ�க� வசதி�ேக�பவ�கி�ப�வ��தைன

1. பண� ேபா�� இய�திர�

2. ஏ�எ�- � பண� எ��த�

3. வ�கி�கண��� 

   ��தக�தி� அ�சி�த�

BANK MITRA 

BANK 
MITRA 

�திய வ�கி�பழ�க�க�/�ைறக� - II
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பரமபத வ�ைளயா��

ந�ல வ�கி�பழ�க�க�

I.  ேநா�க�:

   ௧. நிதியிய� க�வியி� இ�வைர அவ�க� க���ெகா�ட த��வ�கைள வ��ப���த�.

   ௨. நிதியிய� க�வியி� ெச�ய ேவ��யைவ ம��� ெச�ய��டாதைவ ப�றி தாேம 

க���ெகா��மா� அவ�கைள உ�வா��த�.

II. ேதைவயான ெபா��க�:

1.  பா�� ம��� ஏணி�பலைக, �வெரா��யி� உ�ப�க�தி� ெகா��க�ப�ட� ேபா� 10x10 அ� 

உ�ள சாதக�பலைக(�ெள�� பலைக)

2.  இர�� பகைடக�

III.  ெசய��ைற:

 1.       ப�ேக�பாள�களி�, 3 ேப� அட�கிய, இர�� ���கைள உ�வா���க�.

 2.    ஒ�ெவா� ��வி�����, ஒ� நப� பலைகயி� ெதாட�க���ளியி� நி��, சி�பா� ேபா� 

நகரேவ��� (விைளயா�பவ�). இர�டாவ� நப�, பகைடைய உ��ட ேவ��� (உத�பவ�). 

��றாவ� நப�, எ�தைன �ைற பகைட உ��ட�ப�ட� என எ�ண ேவ��� (மதி�பி�பவ�).

  3.      கீேழ உ�ளப�, உ���� பகைட�காயி� வி�� எ�ணி�ேக�ப, விைளயா�பவ�     நகர ேவ���, 

பகைடயி� வி�� எ�     விைளயா�பவ� நகர ேவ��ய இட� 

 1       1 க�ட�

 2       2

 3       3

 4       4

 5 (-4)       1

 6 (-4)       2

4.     விைளயா�பவ�, ஏணியி� கா� ைவ�தா�, ஏணியி� உ�ளப� ஏற ேவ���. பா�பி� கா� 

ைவ�தா�, அவ� இற�க ேவ���. 

5.      யா� �த�� 100–வ� க�ட�ைத அைடகிறாேரா, அவேர ெவ�றி ெப�றவ�. அவ���� பிற�, 

100–வ� க�ட�ைத அைடபவ�, இர�டாவ� ெவ�றி ெப�றவ�. ஆ�ட�, இர�டாவ� 

விைளயா�பவ� 100–வ� க�ட�ைத அைட�� வைர நட���.

6.     ஏணியி� �றிபிட�ப���ள ந�ல வ�கி� பழ�க�க�, எ�வா� விைளயா�பவைர ேமேல 

உய���கிற� என, பயி�சியாள� விள�கேவ���. விைளயா�பவ� ெதா�� ஒ�ெவா� ஏணி�� 

விள�க�படேவ���.

7.       பா��க�, ெக�ட வ�கி� பழ�க�கைள� �றி�கி�றன.

8.   உத�பவ�, விைளயா�� ���� வைரயி�� �����பாக ெசய�ப��, வ�ணைனயாள�, 

ஏணியி� ந�ல விைள�கைள��  (ெச�ய ேவ��யைவ), பா��களி� ெக�ட விைள�கைள�� 

(ெச�ய� �டாதைவ) வ�����வைத உ�தி ெச�ய ேவ���.

9.     இ�வ��, 100-வ� க�ட�ைத அைட�த�ட�, விைளயா�� நிைறவைடகிற�. விைளயா�� எ�ப� 

நைடெப�ற� ம��� அதி� க���ெகா�ள ேவ��ய விஷய�க� எ�ன எ�ற க���கைள� 

பகிரேவ���.

10.   பயி�சியாள�, ��வாக விைளயா�ய உ��பின�களிட�, விைளயா�� ேபா� அவ�க� எ�வா� 

உண��தா�க� என� ேக�கேவ���.
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க�ற� ��ள�க�

ஏண�க�

வ�ைளயா�� ���த�ட�: உத�பவ� அைன�� ப�ேக�பாள�க���� ந�றி �றி, 

க���ெகா�ட க���கைள கீ��க�டவா� ெதா���� �ற��:

1.      ஏணிக� ந�ல பழ�க�கைள/ ெச�யேவ��யவ�ைற� �றி�கி�றன, பா��க� ெக�ட 

பழ�க�கைள/ ெச�ய��டாதவ�ைற� �றி�கி�றன.

2 .    யா� ஒ�வ�, சாியான ெச�ய���ய ெசய�கைள, ெச�கிறாேரா, அவ� நிதி ேம�பா���கான 

இல��கைள சீ�கிரேம அ�ல� விைரவிேல அைடகிறா�. யா� ஒ�வ�, ெச�ய��டாதைவகளி� 

(வி��ப�தகாத நிக��) கா� ைவ�கிறாேரா, அவ� ��ேன�ற�பாைதயி� இ��� 

பி�னி��க�ப�கிறா�. ேம��, அவ� இல��கைள அைடவ� தாமத�ப��த�ப�கிற�.

3.   யா� ஒ�வ�, த�ெசயலாக ெச�ய��டாதைவகளி� (வி��ப�தகாத நிக��கைள ெச�தா�) கா� 

ைவ�கிறாேரா,அவ�, அதிகமாக ெச�யேவ��ய ெசய�கைள� ெச���, ெச�ய��டாதைவகைள 

தவி���� வ�தா�, ேமேல வர வா����ள�.

4.      பரமபத விைளயா��, நிதியிய� க�வியி� ெமா�த� தகவைல�� த�வ�ட�, ஒ�வர� 

அபிவி��தி��� வழிவ��கிற�.

கீ��க�ட க�ற� ��ள�க� பய��சியாள�களா�, ��வ�ன� ���, 

ச�தமாக, வலி���தி� ெசா�ல�படேவ���:

ந�ல வ�கி�பழ�க�க�

பரமபத வ�ைளயா��- ெதாட���

இ���

-வைர

ெசய��ைற ெச�தி/தகவ�

7 – 24 வ�கி�கண�� 

ெதாட��த�

வ�கி�கண�� ெதாட��த�, ெபா�ளாதார ��ேன�ற��� வழிவ����. 

வ�கி�கண�� ெதாட��தவதா�, நம� பண�ைத பா�கா�க ����. இ�, 

நிதி�தி�டமிட��� உத��.

13 – 35 ஆதாைர 

வ�கி�கண��ட� 

இைண�த�

அரசா�க� அளி��� ச�ைகக� ேநர�யாக, வ�கி�கண�கி�� மா�ற�ப��. 

ஆதா� �ல�, பண�ைத, எ��கேவா,ெச��தேவா/ேபாடேவா ����. ஆதாைர, 

அவ�களி� �மா�� ேபா� 

ெசய�களான,ேப&��ேபா�றவ�றி�பய�ப��தி�ெகா�ளலா�.

20 – 39 �ேப அ�ைடைய 

ெகா�� 

ெச��த�

பண�ைத, எ�த நாளி��, எ�த ேநர�தி�� எ����ெகா�ள ����.கைடக�,  

ெப�ேரா� ப���க�,ம���வமைனக� �த�யவ�றி�, பண�ைத� ைகயி� 

ெகா�� ெச�லாமேலேய,ெபா��க� வா��வத���,ேசைவக����, க�டண� 

ெச��த� பய�ப��தி�ெகா�ளலா�.

30 – 52 வ�கிகண�கி� 

பாிவ��தைனக� 

ெச�த�

இ�, ேசமி��� பழ�க�ைத� ���கிற�. வ�கிகளி��, வ�கி ஊழிய�களிட��, 

ஒ� ந�ல உறைவ வள����ெகா�ள இ� உத�கிற�.நா� ெப���ெகா�ட 

ம���  ெசலவழி�த பண�தி�கான ஆவண�ைத இ� உ�வா��கிற�.

44 – 63 PMJJBY 

(�எ�ேஜேஜ�ஒ�) 

&PMSBY(�எ�எ�

�ஒ�)தி�ட�களி� 

ேச�த�

அச�பாவிதமான நிக��களி� ேபா�, இ�தி�ட� ந� ���ப�ைத� கா�கிற�. 

வ�கிகண�கி� பாிவ��தைன ெச�ய இ� ந�ைம� ���கிற�.

51–71 திற� ேம�பா��� 

பயி�சி

இ�, ேந�மைற எ�ண�கைள விைத�க��, ேதைவ�ப�� த�திகைள 

வள��க��, அறி�வி��தி��� உத�கிற�. இ� ஒ� �றி�பிட ேவைலைய ெச�ய 

உத�வ�ட�, �ய ெதாழி� நி�வன� அைம�க�� உத�கிற�. வ�வா� 

உ�வா��� ெசய�கைள லாபகரமாக ெச�ய��, அதைன நி�வகி�க�� இ� 

உத�கிற�.
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க�ற� ��ள�க�

பா��க�

ந�ல வ�கி�பழ�க�க�

59–80 அட� ெப�ஷ� 

ேயாஜனா தி�ட�ைத� 

ெதாட��த�

இ�, க�டாய ேசமி�ைப வழ�கமாக ெச�ய உத�கிற�. இ�, 

வ�கிபாிவ�தைனகைள உய���கிற�. வயதான கால�தி�, ஓ��திய� ேபா� 

�ைறயாக� பண� கிைட�க இ� உத�கிற�.அ�த நப� இற��வி�டா�, 

ஒ��ெமா�தமாக ஒ� ெப��ெதாைக அவ� ���ப�தி��� கிைட�கிற�.

65–87 வ�மான�ைத 

உ�வா��� 

ெசய�க��காக கட� 

ெப�த�

இ�,நம� வா�வாதார�தி���, வ�மான�ைத� ெப��க��,ெசா��கைள 

வா�க�� வழிவ��கிற�.இ�, ஒ�வர� ஆ�றைல��, ேநர�ைத�� 

லாபகரமாக உபேயாகி�க உத�கிற�.

72–93 கட� ெதாைகைய 

சாியாக� 

பய�ப���த�

இ�, சாியாக கடைன� தி��பி� ெச���வைத உ�தி�ப��திகிற�.கட� 

வா�கியவ�களி� மீதான வ�கியி� ந�பி�ைகைய இ� அதிகாி�கிற�.இ�, 

�ைண/உபாி வ�மான�ைத அளி�கிற�.

77– 98 ஒ��காக பண�ைத� 

தி��பி� ெச���த�

இ�, �ைமைய� �ைற�கிற�. இ�, �யந�பி�ைகைய ேம�ப���கிற�. இ�, 

பி�� கட� ெபற மதி�ெப�கைள� (கிெர�� �ேகா�) ெப���த��. இத� 

�ல�,ேம�� கட�ெபற நிைறய வா���க� அைமவ�ட�, வா�வாதார 

ேம�பா����� இ� உத�கி�ற�.

84– 97 கடைன ெச���� 

�ைறக�/ கட� க��� 

காலஅள�,ம��� 

தவைண�ெதாைக – 

இவ�ைற மா�றி 

அைம�த�

கட� தி��பி� ெச��த�ப�� சாியான ஆவண�ைத உ�வா�க ஒ� 

வா��ைப இ� வழ��கிற�.இ�, அபராத�கைள தவி��ப�ட�, 

ச�ட��வமான ேம� நடவ��ைகைய� த��கிற�.

இ���

-வைர
ெசய��ைற ெச�தி/தகவ�

34 –4 வ�கி�கண�கி�

பாிவ��தைனக� 

இ�ைல.

வ�கி�கண�� ெதாட�க�ப�ட ேநா�க� அழி�க�ப�கிற�. வ�கி�ட� எ�த� 

ெதாட��மி�ைல.ேதைவ�ப�� ேபா�,பாிவ��தைனக� ெச�வ� க�னமாக 

இ����.

41 – 17 �ேப அ�ைடைய 

பய�ப��தாம� 

இ��ப�.

இ�, ெரா�க�பண�ைத சா��தி��க நி�ப�தி�கிற�.வ�கி இய��� ேநர�களி� 

ம��ேம பாிவ��தைனக� ெச�ய����.

62 – 25 வ�கி�கண�கி� 

ேசமி�பி�ைல

ச�ப�த�ப�ட நப��� ேசமி��� பழ�கமி�ைல.கட� வழ�க�ப�டா� 

தவைணகைள சாியாக ெச��த ��யா�. வ�கியி� கட� ெப�� வா��ைப 

இழ�கிறா�.

70 – 36 ப�பல கட�க� 

ெப�த�

கட� தவைணகைள சாியாக ெச���வதி� சிரம� ஏ�ப��.தவைணகைள 

க�டாம� தவற வி�வ�, அபராத வ�� விதி�க வழிவ����.இ�, மன அ��த�ைத 

உ�வா���.

74 – 48 தவறான/தீயவழி

யி� கடைன 

உபேயாகி�த�

தவைணகைள� தி��பி� ெச��த ��த� வ�மான� இ��கா�. ெசா��கைள 

உ�வா�க இயலா�. வ�கி, கட� ெப�றவ� மீதான ந�பி�ைகைய இழ�கிற�.இ�, 

ச�ட��வமான/காவ��ைற நடவ��ைக�� அ�ேகா��.
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ந�ல வ�கி�பழ�க�க�

இ���-

வைர
ெசய��ைற ெச�தி/தகவ�

79 – 29 தவைணக� 

சாியாக 

க��வதி�ைல

ஒ� தவைணைய தவறவி�டா�, அ��த தவைணயி�, இ� தவைண�கான 

ெதாைகைய� க��� �ைமைய உ�டா���.கடைன� தி��பி� ெச���� சிரம� 

ேம�� அதிகாி���. அபராத�தி�� வழிவ����. �ைறதவறி தவைணகைள 

ெச��தியத�கான ஆவண�, ஒ�வைர மீ��� கட� ெப�� த�திைய 

இழ�க�ெச���.  ேம�� இ�, �ைறவான  ந�மதி�� மதி�ெப�கைள� (கிெர�� 

�ேகா�)ெப���த��.

85 – 45 வ�கி��� 

ெச�வைத� 

தவி��த�

தவறிைழ�பவ� வ�கி��� ெச�வைத� தவி��கிறா�.வ�கி அதிகாாிகளிட�, அவர� 

பிர�சைனகைள� �றி, அவ�களி� ஆேலாசைனைய� ெப�� வா��ைப அவ� 

இழ�கிறா�.கட� தவைணகைள மா�றி அைம��� வா���கைள�� அவ� 

இழ�கிறா�,

91 – 73 வ�கி�ட� 

பாிவ��தைனக� 

இ�றி இ��த�

கட�, வாரா�கடனாக(எ�பிஏ) மா�கிற�. கட� ெப�றவ�, தவறிைழ�தவராக 

மா�கிறா�. வ�கி, அவ� மீ� ச�ட��வமான நடவ��ைகைய� ெதாட��கிற�.

95 – 67 ஒ� கடைன 

ம�ெறா� கட� 

�ல� 

அைட�த�

�த�� வா�கிய கட� சாியாக� பய�ப��த�படவி�ைல.இர�டாவ� கட�� 

அ�வா� மாறலா�. கட� ெப�பவ�, கட� ெபாறியி� அக�ப���ெகா�கிறா�.
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பா�� ம��� ஏண�� பலைக (பரமபத� பலைக)

பய��சி ெப�ேவா�, பரமபத 

வ�ைளயா�ைடRSETI-� 

வ�ைளயா�கிறா�க�
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வ���கண�� 
ெதாட��த�

ஆதாைர 
வ���கண��ட� 

இைண�த�
�ேப 

அ�ைடைய� 
ெகா�� 

ெச��த�

ேச��ைப 
ெச��� 

ப�வ��தைன ெச�க

�எ�ேஜேஜ�ஒ� 

(PMJJBY) 
ம��� �ர��ா �மா 

��ட�க�� 
ெபயைர 

ப�� ெச�க

�ற� 
��ேன�ற� 

ப���

ஓ���ய���ட�� 
ேச�க

வ�மான� ஈ���
ெசய�க��காக 
வ��� கட�

கட� ச�யாக� 
பய�ப��த�ப�

��ள�

�ைறயாக 
தவைணகைள 
ெச���த�

கட� ெச����
 �ைறைய 
மா��த� 

வ���கண��� 
ப�வ��தைன��ைல 

�ேப 
அ�ைடைய� 

பய�ப��த��ைல

வ���கண���  
பண� இ��� 

இ�ைல

ப�பல� 
கட� 

ெப�த�

ஒ� கடைன 
ம�ெறா� கட� 

�ல� அைட�த�

கட� தவறான 
வ��� 

பய�ப��த�ப�
��ள�

தவைணகைள 
ச�யாக� 

க�டாத�

வ����� 
ெச�வைத 
த���த�

வ���ட� 
ப�வ��தைனக� 

இ�ைல

���ய� 
��ேன�ற�

ந�ல ப��/
ம��ெப�

உ�கள� 
ஆவண�கைள 

ச�யாக அைம�த�
��த�
வ�வா�

வயதான கால��� 
�ைறயான வ�மான�

�ற�த 
வா��ைக

கட�, வாரா�கடனாக 

மா��ற�, 
ச�ட��வமான 
நடவ��ைக �யாபார��� 

ெவ��

���ப��� �� 
அ�கைற

கட� 
ெபா��� 

அக�ப��றா�

வ���� 
உத�ைய 
இழ��றா�

��த� 
வ�மான��ைல

24 ம� 
ேநர வ�� 

ேசைவ

கட� ெபா�
பயனா��� 
கண���� 

ேநர�யாக பண� 
ெச��த�ப��ற�

வ���ட� 
ஒ��ர�

ேம�� கட� 
ெப�� த��ைய 

இழ�ப�

வ���காரைர

(கட� அ��பவ�) 
சா�����த�

ெபா�ளாதார 
��ேன�ற��� 

வா��

வ�� ேநர�க�/
ெச��வ� 

சா�����த�

வ���கண�� 
ெதாட��யதா� 

பய��ைல
ெதாட��க
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இ�, 10 ேகா���� ேம�ப�ட ஏைழ எளிய ம�கைள��,பாதி�க�ப�ேடா�களி� 

���ப�கைள�� உ�ளட�கிய தி�ட�. இதனா� ஒ� ���ப�, வ�ட�தி�� �. 5 ல�ச� 

வைர,த�க� இர�டா�ப�ச ம��� ��றா�ப�ச ம���வமைனகளி� சிகி�ைச ெபற 

பய�ப��தி�ெகா�ள ����.

சிற�� அ�ச�க�:

§  ஆ��மா� பார� - ேதசிய �காதார�பா�கா��� தி�ட�, வ�ட�தி�� ஒ� ���ப�, �. 5 

ல�ச� வைர ம���வ ந�ைமக� ெப�மா� வைரய��க�ப���ள�.

§  இ�தி�ட�தி� ந�ைமக� நா� ��வத��� ெபா�வான�. இ�தி�ட�தி� அட�கிய 

பயனாளியி� ���ப உ��பின�க�, நா� ��வதி���ள ெபா� ம���வமைனயிேலா, 

அர� அ�கீகார� ெப�ற தனியா� ம���வமைனகளிேலா, பணமி�றி ம���வ சிகி�ைச 

ெப�� பலனைடய அ�மதி�க�ப�வா�க�.

§  ஆ��மா� பார� - ேதசிய �காதார�பா�கா��� தி�ட�, த�தியி� அ��பைடயி� 

இய��� தி�ட�.

§  ம���வசிகி�ைச�கான க�டண� ெதா��� விைலயி�(அரசா�க�தா������ேய 

வைரய��க�பட ேவ��ய�) ெச��த�ப��.

§  இ�தி�ட�ைத ெசய�ப��த, மாநில�க�, மாநில �காதார ைமய�ைத (எ�ெஹ�ஏ) 

அைம�கேவ���.

§  இத�காக, நிதி ஆேயா� –ஐ ப��தாரராக� ெகா��, ஒ� வ�வான, 

ெதா��க�ப�ட,ேம�ப�ட ம��� இைண�பாக இய��� தகவ� ெதாட���தள� (ஐ�) 

அைம�க�ப��. இ�, காகிதம�ற, பணமி�லா பாிவ��தைனகளா� இய���.

ச�ப�த�ப�ட ெசலவ�ன�

§ கா�����க�டண� ெச��த ஆ�� ெசல�க�, ம�திய ம��� மாநில அர�களா� பகி��� 

ெகா�ள�ப��.

த�தி

§ ம�க�ெதாைக� கண�கீ��� �றி�பி� ப�, வைரய��க�ப�ட ச�க-ெபா�ளாதார 

நிைலயி� அ��பைடயி�, ஏ�ைம நிைலயி��ள ம��� ைகவிட�ப�ட  நப�க� 

இ�தி�ட�தி� கீ� பயனைடயலா�.

ஆ��மா� பார� ஒ� ேதசிய 

�காதார� பா�கா��� தி�ட�
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ப�ரதா� ம��� ஜவ� � �ேயாதி 

ப�மா ேயாஜனா (PMJJBY)

தி�ட வ�வர�க�:

§ எ�த� காரண�களா� மரண� நிக��தா�� கா���ைட உ�ளட�கிய இ� ஒ� ஆ�� 

கா����� தி�ட�.

§ இ�தி�ட� எ�ஐசி ம��� வ�கிக�ட� ெதாட�� ைவ���ள ம�ற ஆ�� கா���� 

நி�வன�களா�� நி�வகி�க�ப��. 

§ ெதாட��ைடய வ�கிகளி� கண�� ைவ���ள, 18 �த� 50 வய� வைர��ள தனிநப� 

அைனவ�� இ�தி�ட�தி� ேசர த�தி உைடயவ�களாவ�.

§ இ�தி�ட�தி� பல�கைள உ�ளட�கிய கால�, ஒ�ெவா� வ�ட�� ஜூ� 1-���� ேம 

31  வைர ஆ��. த�ெபா��, 1.6.2018 �த� 31.5.2019 வைர.

ந�ைமக�: எ�த ஒ� காரண�களா��, உ��பின� மரணமைட�தா��, �. 2 ல�ச� 

வழ�க�ப��.

கா�ப�� �� க�டண�: ஒ� உ��பின���, ஒ� வ�ட�தி�� �.33௦/-

§ இ�தி�ட� வ�கிகளா� ெசய�ப��த�ப�� ஒ� ���தி�ட�. ேம��, இ� எ�ஐசி/ம�ற 

நி�வன�களா� நி�வகி�க�ப�கிற�.

§ இ�தி�ட�தி� ப�ேக��� வய� 50 வைர. இ�தி�ட�தி� பல�க� 55 வய� வைர 

கிைட���.

§ இ�தி�ட�ைத ைவ�தி��பவ� ஏேத�� ஒ� வ�கியி� கண�� ைவ�தி��க ேவ���. 

இ�தி�டதி�கான, வ�ட�கா����� க�டண� , �.330/- , ஒ�ெவா� வ�ட�� ேம மாத� 

வ�கி�கண�கி���� ெபற�ப��.

§ தி�ட உ��பின� , இத�காக ஆ�� �ைற�தப�ச ெதாைகைய வ�கி�கண�கி� 

ைவ�தி��க ேவ���.

§ இ�தி�ட� ெசய�பா��� இ���� வைர,உ��பின�க�,ஒ�ெவா� வ�ட��, 

தானாகேவ பண� கழி���ெகா���வசதிைய� ெகா��கலா�.

§ ஒ��த� சீ�ைட, ஒ��த� ம��� கா����� சா�றாக ைவ���ெகா�ளலா�.

§ �ைள��/கா��� ���க� ஏேத�� இ��பி�, தவறாம� ச�ப�த�ப�ட வ�கி��� 

சம��பி�க ேவ���.
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ப�ரதா� ம��� �ர��ா 

ப�மா ேயாஜனா (PMSBY)

தி�ட வ�வர�க�:

§ இ� ஒ� விப��� கா����� தி�ட�. விப�தினா� உயி� இழ�தாேலா, அ�ல� ஊன��றாேலா 

இ�தி�ட�தா� கா����� பய� ெபறலா�,

§  வ�கிக�ட� ெதாட��ைடய தனியா� ம��� ெபா��கா���� நி�வன�களா� நி�வகி�க�ப�கிற�.

§ வ�கியி� ேசமி��� கண�� ைவ���ள 18 வய� �த� 70 வய� வைர உ�ள வா��ைகயாள�க� 

அைனவ�� இ�தி�ட�தி� ேசரலா�.

§ இ�தி�ட�தி� பல�கைள உ�ளட�கிய கால�, ஒ�ெவா� வ�ட�� ஜூ� 1-���� ேம 31  வைர ஆ��.

ந�ைமக�: கீேழ ெகா��க�ப���ள அ�டவைணயி� ப�:

காரண�க� கா�ப��  �ல� 

கிைட��� பண�

a. மரண� �.2 ல�ச�

b. இ� க�க� இழ��,இ� ைகக� அ�ல� கா�கைள� 

பய�ப��த ��யாத நிைல,ஒ� க�ணி� பா�ைவ இழ�� 

ம��� ஒ� ைகையேயா காைலேயா பய�ப��த��யாத 

நிைல �த�ய ெமா�த ம��� ஈ� ெச�ய ��யாத இழ��க�

�.2 ல�ச�

c. ஒ� க�ணி� பா�ைவ இழ�� அ�ல� ஒ� ைகையேயா 

காைலேயா பய�ப��த��யாத நிைல ேபா�ற ெமா�த 

ம��� ஈ� ெச�ய ��யாத இழ��க�

¾¾KN=¾¾¾¾¾¾

கா�ப�� �� க�டண�:  ஒ� உ��பின���, ஒ� வ�ட�தி�� �.12/-. இ�, ஒ�ெவா� 

வ�ட�� ேம மாத� வ�கி�கண�கி���� ெபற�ப��.தி�ட உ��பின� , 

இத�காக ஆ�� �ைற�தப�ச ெதாைகைய வ�கி�கண�கி� ைவ�தி��க 

ேவ���.

���தி�ட� ைவ�தி��பவ� (மா�ட� பாலிசி ேஹா�ட�): இதி� ப��ெப�� 

வ�கிேய ���தி�ட பா�சி ைவ�தி��பவராக ெசய�ப�கிற�.

§ ஒ��த� சீ�ைட, ஒ��த� ம��� கா����� சா�றாக ைவ���ெகா�ளலா�.

§ பா�தியைதக�, ச�ப�த�ப�ட வ�கி�கிைள��� சம��பி�க ேவ���. ஏேத�� 

அச�பாவித ச�பவ�க� ேந��தா�, உடன�யாக வ�கி�கிைளைய ெதாட�� ெகா�ள��.
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§ இ�, 18 வயதி���� 40 வய� வைர உ�ள, அைம�� சாரா �ைறயி� இ���� ம�க��காக, இ�திய 

அரசா�க�தா� உ�வா�க�ப�ட, �ைற�தப�ச ஓ��திய�தி�� உ�திரவாத��ள தி�ட�.

§  நா� ெதாட�கிய வய� ம���, ேத�� ெச�த கா�����ெதாகைய� ெபா���, நிைலயான ஓ��திய��. 

1,000/- �த� �. 5,000/- எ�ற வர�பி� கிைட���.

§  ச�தாதார��� வ�கி�கண�� இ��க ேவ���. ெமா�த� ப�களி�பி�, இ�திய அரசா�க� 5௦ சத�தேமா 

(5௦%) அ�ல�, வ�ட�தி�� �. 1,௦௦௦/- , அ�ல� இர��� எ� �ைறேவா, அ�த� ெதாைகைய த� ப�காக� 

ெகா��கிற�.

§  ச�தாதார�க�, �ைறயாக� கா����� க�டண�ைத� ெச��தேவ���. கால� கட�� ெச���� 

ெதாைக�� அபராத� விதி�க�ப��.

§  இைடேய பண� ெச����வைத நி��தி வி�டா�, 6 மாத�களி�,பாிவ��தைனக� ெச�வ� �ட�க�ப��, 

12 மாத�களி�, ெசய�ழ��வி��. ேம��, 24 மாத�களி� தி�ட� நி��த�ப��.

§  ச�தாதார�க�, இ�தி�ட�தி� பல�, நம��� பிற� ெச�றைடய ேவ��ய நபாி� (நாமினி) ெபயைர� 

பாி��ைர ெச�ய வசதி உ�ள�. இைடயி�, ேதைவ�ப�டா� அ�த நபாி� ெபயைர மா�ற�� வசதி உ�ள�.

§  அவ�க�, த�க� ெமாைப� எ�ைண வ�கியி� பதி� ெச��, ேவ��ய விவர�கைள ���தகவ�களாக� 

ெபறலா�.

ச�தாதார�க�, 60 வய� ���த�ட�, அவ� ெதாட�கிய வய� ம���, ேத�� ெச�த கா�����ெதாகைய� 

ெபா���, உ�திரவாத��ட� ��ய மாதா�திர ஓ��திய� கிைட�க� ெப�வா�க�. சில விள�க மாதிாிக� கீேழ 

ெகா��க�ப���ளன.

தி�ட�தி

� ேச�� 

வய�

ப�கள��த 

வ�ட�க�

ப�ரதிமாத� ெச��த 

ேவ��ய ெதாைக

ச�தாதார�க� ம��� அவ�கள�� 

நாமின��� மாதா�திர ஓ��திய� 

(�பாய��)

ச�தாதார� மைற���� ப�� 

நாமின����

ெச���ேதாராயமான கா�ப� 

ெதாைக (�பாய��)

18 42 84 2,000 3.4 ல�ச�

20 40 100 2,000 3.4 ல�ச�

25 35 151 2,000 3.4 ல�ச�

30 30 231 2,000 3.4 ல�ச�

35 25 362 2,000 3.4 ல�ச�

40 20 582 2,000 3.4 ல�ச�

அட� ெப�ஷ� ேயாஜனா (APY)

தி�ட�தி

� ேச�� 

வய�

ப�கள��த 

வ�ட�க�

ப�ரதிமாத� ெச��த 

ேவ��ய ெதாைக

ச�தாதார�க� ம��� அவ�கள�� 

நாமின��� மாதா�திர ஓ��திய� 

(�பாய��)

ச�தாதார� மைற���� ப�� 

நாமின����

ெச���ேதாராயமான கா�ப� 

ெதாைக (�பாய��)

18 42 42 1,000 1.7 ல�ச�

20 40 50 1,000 1.7 ல�ச�

25 35 76 1,000 1.7 ல�ச�

30 30 116 1,000 1.7 ல�ச�

35 25 181 1,000 1.7 ல�ச�

40 20 291 1,000 1.7 ல�ச�
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தி�ட�தி

� ேச�� 

வய�

ப�கள��த 

வ�ட�க�

ப�ரதிமாத� ெச��த 

ேவ��ய ெதாைக

ச�தாதார�க� ம��� அவ�கள�� 

நாமின��� மாதா�திர ஓ��திய� 

(�பாய��)

ச�தாதார� மைற���� ப�� 

நாமின���� 

ெச��� ேதாராயமான கா�ப� 

ெதாைக (�பாய��)

18 42 126 3,000 5.1 ல�ச�

20 40 150 3,000 5.1 ல�ச�

25 35 226 3,000 5.1 ல�ச�

30 30 347 3,000 5.1 ல�ச�

35 25 543 3,000 5.1 ல�ச�

40 20 873 3,000 5.1 ல�ச�

தி�ட�தி

� ேச�� 

வய�

ப�கள��த 

வ�ட�க�

ப�ரதிமாத� ெச��த 

ேவ��ய ெதாைக

ச�தாதார�க� ம��� அவ�கள�� 

நாமின��� மாதா�திர ஓ��திய� 

(�பாய��)

ச�தாதார� மைற���� ப�� 

நாமின���� 

ெச��� ேதாராயமான கா�ப� 

ெதாைக (�பாய��) 

18 42 168 4,000 6.8 ல�ச�

20 40 198 4,000 6.8 ல�ச�

25 35 301 4,000 6.8 ல�ச�

30 30 462 4,000 6.8 ல�ச�

35 25 722 4,000 6.8 ல�ச�

40 20 1164 4,000 6.8 ல�ச�

தி�ட�தி

� ேச�� 

வய�

ப�கள��த 

வ�ட�க�

ப�ரதிமாத� ெச��த 

ேவ��ய ெதாைக

ச�தாதார�க� ம��� அவ�கள�� 

நாமின��� மாதா�திர ஓ��திய� 

(�பாய��)

ச�தாதார� மைற���� ப�� 

நாமின���� 

ெச��� ேதாராயமான கா�ப� 

ெதாைக (�பாய��)

18 42 210 5,000 8.5 ல�ச�

20 40 248 5,000 8.5 ல�ச�

25 35 376 5,000 8.5 ல�ச�

30 30 577 5,000 8.5 ல�ச�

35 25 902 5,000 8.5 ல�ச�

40 20 1,454 5,000 8.5 ல�ச�
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நிதிய�ய� க�வ�ய�� சில ேக�வ�க�

பயி�சி ெப�பவ�களிட� கீ��க�ட ேக�விகைள� ேக��க�

1.    எ� உ�க� அ�ல� உ�க� ���ப�தி� கட�த வ�ட தனி�ப�ட வ�மான�?

 A.   36,000-�� கீ�

 B.   36000 - 50000

 C.   50001 - 1ல�ச�

 D.   1 ல�ச���� ேம�

    

2.    வ�ைமயி� காரண�க� எைவ?  

 A.  �ைற�த வ�மான� 

 B.  �ைறவான ேசமி�� 

 C.  ேபரழி�, மரண�, ெவ�ள�, ப�ச� �த�ய தி�� நிக��க�

 D.  ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

3.    தனி�ப�ட நிதி�தி�டமிட� இவ�ைற உ�ளட�கிய�

 A.   நிதிநிைல �றி�த ேபாதிய ஆவண�கைள உ�வா��த�

 B.   ெசல�கைள� �ைற�த�

 C.   எதி�கால நிதி�ேதைவக� ம��� இல��க� �றி�த தி�ட�கைள உ�வா��த�

 D.   ேமேல �றி�பி�ட அைன���       

4.   நீ�க� உ�க� 20 வயதி� இ��பதாக நிைன���ெகா���க�. ேம��, நீ�க� அ��த 30 

வ�ட�களி� ஒ� பா�கா�பான ஓ�ைவ உ�வா�க வி���கிறீ�க�. பி�வ�வனவ��� எ�த 

�ைற உ�க� தி�ட�தி� இ��க��டா�? 

 A.   �ைற�த வ�மான�

 B.   �ைறவான ேசமி�� 

 C.   அதிகமாக ெசல� ெச�த�

 D.   ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

5.    இ�வா� இ��தா� நீ�க� அதிக� ெசல� ெச�வதி�ைல

 A.   உ�க� கண�கி� இ��பைத விட அதிகமாக காேசாைலக� வழ��கிறீ�க�

 B.   உ�க� மாத ஊதிய� �.3,000/- ம��� நீ�க� �. 3,500/- ெசலவழி�கிறீ�க�

 C.   கடனாளிகளிட� இ��� உ�க��� அதிக அைழ��க� வ�கி�றன

 D.   உ�க� மாதா�திர� கட� தவைண, உ�க� வ�வாயி� 30% -��� �ைறவாக உ�ள� 

 

6.    ஏ� ேசமி�� ேதைவ?

 A.  எதி�கால�தி� ஏ�ப�� தி�மண�, உட�நல��ைற� �த�ய, ��கிய நிக��கைள 

சமாளி�க

 B .  வ  ிப�� ேபா�ற அச�பாவிதமான ச�பவ�கைள எதி�ெகா�ள� ேதைவ�பப�� 

அவசரகால நிதிைய உ�டா�க

 C.    ��கிய கால த�ெசய� நிக��களா� ஏ�ப�� ேதைவய�ற ெசல�கைள� தவி��க

 D.    ேமேல �றி�பி�ட அைன���

 

ப��ப�க இைண��  - I 
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7.   யாராவ� உ�களிட� விைரவி� அதிக பண� ெபற வா��� த�தா�, அதிக பண�ைத நீ�க� 

இழ�க�� வா��� உ�ள�.

 A.   சாி

 B.   தவ�

 C.   ெதாியா�

 D.   ெசா�ல இயலவி�ைல

8.  நீ�க� உ�க� ேசமி���கண�கி�,  வ�ட�தி�� 5% தனிவ�� உ�திரவாத��ட�, 1,000 

�பா� ேபா�கிறீ�க�. இர�டாவ� வ�ட ��வி�, எ�வள� பண� இ����? 

 A.   �பா� 1100 –��� அதிகமான�

 B.   சாியாக �பா� 1100

 C.   �பா� 1100 –��� �ைறவான�

 D.   ெதாியவி�ைல 

9.   நீ�க� உ�க� ேசமி���கண�கி�,  வ�ட�தி�� 5% ���வ�� உ�திரவாத��ட�, 1,000 

�பா� ேபா�கிறீ�க�. இர�டாவ� வ�ட ��வி�, எ�வள� பண� இ����?

 A.  �பா� 1100 –��� அதிகமான�

 B.  சாியாக �பா� 1500

 C.  �பா� 1500 –��� �ைறவான�

 D.   ெதாியவி�ைல

10.  ேதைவ���, வி��ப�தி��� உ�ள ேவ�பா� எ�ன?

 A.   வா��ைக��� ேதைவயான ம��� அ�தியாவசியமான� ேதைவ

 B.   வா��ைகயி� நா� ஆைச�ப�வ� ஆனா� அவசியம�ற� வி��ப�

 C.   இர��ேம சாி

 D.   எ��� கிைடயா�   

11.  இர�� ெபா��க�� ஏேத�� ஒ�ைற வா�க ��� ெச�தா�, ஒ�வ� க���பாக இைத� 

ெச�ய ேவ���:

 A.   எ�த� ெபா�� விைல �ைறவாக உ�ளேதா அைத� ேத�� ெச�த�

 B.   எ�த� ெபா�� சிற�த பல� த�ேமா அைத� ேத�� ெச�த�

இர�� ெபா��களி� விைல ம��� பல�கைள ஒ�பி��� பா��த பிற� ஒ� 

ெபா�ைள� ேத�� ெச�த�

 D.   ெதாியவி�ைல 

12.  இவ��� எ� அ�தியாவசியம�ற (ேவ�டாத) ெசல� இ�ைல?

 A.   ப�ளி�க�டண�

 B.   சாராய�

 C.   ஆட�பரமான ஆைடக� 

 D.   ���லா�க�  

13.   கட� �ைம�கான காரண�க� யாைவ?

 A.  வ�மான�ைத� ெப���� ேநா�கமி�லாதவ����� கட� வா��த�

 B.  கடனளி�பவ�க�/வ���கார�களிட� இ��� அதிக வ����� கட� வா��த�

 C.  ப�ச�/ெவ�ள� ேபா�ற இய�ைக� ேபாிட�க� &பயி�, வில��க� ேபா�ற உைடைம 

இழ��க�

 D.  ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

C.
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14.   தனி�ப�ட நிதியிய� க�வி கீ�க�டவா� உ�க��� உத��

 A.   நிதி ேமாச�யா� பாதி�க�ப�வைத� தவி��க

ெப��ேக�ைட உ�வா��� அபாய�தி� இ��� உ�கைள பா�கா���ெகா�ள 

சாியான கா���ைட வா�க

 C.   எதி�கால ேதைவக��காக �த�� ெச��� சாியான �ைறகைள� க���ெகா�ள

 D.   ேமேல �றி�பி�ட அைன�ைத�� ெச�ய 

15.   ஏ� நீ�க� வர�பி���ப�� கட� வா�க ேவ���?

 A.  உ�க� ச�தி�� மீறி� கட� வா��வ�, உ�கைள கட� ெபாறியி� த���. ேம��, 

அதி���� ெவளிவ�வ� க�ன�

 B.   உ�களா� ைகயாள��யாத அள��� கட� வா�கினா�,கடைன ���பி� ெச���வ� 

க�ன�

 C. உ�கள� வர�பி��� கட� வா��வ� ந�மதி�� மதி�ெப�க�(கிெர�� �ேகா�) 

உ�வா�க உத��

 D.   ேமேல �றி�பி�ட அைன���  

 

16.   ஏ� நீ�க� வ�கியி� ம��� கட� வா��வைத வி���கிறீ�க�?

 A.   �ைறவான வ�� விகித�

 B.   ைகயா�வதி� ெவளி�பைட�த�ைம

 C.   எளிய ம��� ெசௗக�யமான தி��பி�ெச���� வசதி

 D.   ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

17.   ஏ� நீ�க� கடனளி��� தனியா� நி�வன�களி� கட� வா�க� �டா�?

 A.   கடனளி�பவ�க� பி�ப��� ெநறி�ைறய�ற,ச�டவிேராதமான நைட�ைறக�

 B.   ேத��ரா வ�� விகித�தி� க�டண� வ���க�ப�கிற�

 C.   சிறிய தவ�க���� �ட ெசா��கைள� பறி�த� ெச�வ�

 D.   ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

18.  �ைற�� ெச� இ��� �ைறயிலான(ேத����) வ�� வி�ண�ப� இவ�க��� ந�ைம 

அளி�கிற�.

 A.    கட� வா�கியவ�

 B.    வ�கி

 C.    உ�திரவாத� அளி�தவ�

 D.    ைகெய���� ேபா�டவ�   

19.   ேத��ரா�ைறயிலான வ�� வி�ண�ப� இவ�க��� ந�ைம அளி�கிற�.

 A.   கட� வா�கியவ� 

 B.   கட� ெகா��தவ�

 C.   உ�திரவாத� அளி�தவ�

 D.  ைகெய���� ேபா�டவ� 

20.  கீேழ �றி�பிட�ப���ள நப�க� ஒ�ெவா�வ����, ஒேர ஆ�� வ�மான� இ��தா�, 

யா���, ஆ�� கா��� ெச�ய அதிக பண� ேதைவ?

 A.    இர�� �ழ�ைதக� உ�ள ஒ� இள� விதைவ

 B.    �ழ�ைதக� இ�லா, தனிெயா� இள�ெப�

 C.    ஓ��ெப�ற மைனவி�ட� உ�ள ஓ��ெப�ற �தியவ�

 D.    �ழ�ைதக� இ�லா, தி�மணமான இைளஞ� 

B.   
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21.   �காதார� கா��� எ�ப�:

 A.   வியாதி உ�ளவ�க��� ம���

 B.   உ�க���� ேதைவ�படாததா�,இ� ஒ� ��/ெவ�� ெசல�

 C.   உ�க� வர�-ெசல�� ப��ய��ேக�ப க���பாக வா�க ேவ��ய ஒ� ெபா��

 D.   ஆ�கைள விட ெப�க��� மிக ��கியமான�  

22.   கா��� வா�க ��கிய காரண� யாெதனி�

 A.    சமீப�தி� ஏ��ப�ட இழ�பி���� உ�கைள� பா�கா�கிற�.

 B.    ெச�த �த�� சிற�பாக� ெப�கி உ�க���� கிைட�கிற�

 C.    எதி�கால ந�ட�கைள� தா�கி உ�கைள� பா�கா�கிற�

 D.    ேமாச� உாிைமகைள� தா�க� ெச�வதா� உ�க� வா��ைக�தர� உய�கிற� 

 

23.   �� கா��� இவ�க��கான�

 A.    ஏைழ ம�க�

 B.    கிராம��ற�ப�தி

 C.    சி� ெதாைகைய அட�கிய�

 D.    ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

24.   விவசாய ச�ப�தமான கா���க� எ�பன

 A.    பயி�� கா���

 B.    வள���� பிராணிக� கா���

 C.    A ம��� B இர���

 D.    ஒ��மி�ைல

25.   ஓ��திய� தி�ட� இவ�க��� ேதைவ�ப�கிற�

 A.     ஊழிய�க�

 B.     ெதாழிலாள�க� 

 C.     ெதாழிலதிப�

 D.     எ�லா ம�க���� 
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�ைடக�

ப��ப�க இைண��  - II

௧.     (விைட: ......)

  

2.   D. ேமேல �றி�பி�ட அைன���  

௩.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன���       

௪.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன���  

௫.     D .  உ�க� மாதா�திர� கட� 

தவைண,  உ�க� வ�வாயி� 

30% -��� �ைறவாக உ�ள� 

 

6.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

7.     A. சாி

 

௮.     B. சாியாக �பா� ௧௧00 

9.   A. �பா� ௧௧00 –��� அதிகமான� 

10.    C. இர��ேம சாி 

11.   C .  இர�� ெபா��களி� விைல 

ம��� பல�கைள ஒ�பி��� 

பா��த பிற� ஒ� ெபா�ைள� 

ேத�� ெச�த� 

12.   A. ப�ளி�க�டண�

13.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

14.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன�ைத�� 

ெச�ய

15.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

16.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

17.    D. ேமேல �றி�பி�ட அைன��� 

18.    A. கட� வா�கியவ�

 

19.    B. கட� ெகா��தவ�

 

20.   A.  இர�� �ழ�ைதக� உ�ள ஒ� 

விதைவ

21.    C.  உ�க� வர�- ெசல�� ப��ய�-

�ேக�ப க���பாக வா�க 

ேவ��ய  ஒ� ெபா��

22.    C . எதி�கால ந�ட�கைள� தா�கி 

உ�கைள� பா�கா�கிற�

 

23.  D.  ேமேல �றி�பி�ட அைன���

24.    C. A ம��� B இர���

25.    D. எ�லா ம�க����
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