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്രപിന്˙റ് െചയ്തത്:
നാഷ്ണൽ െസന്˙റർ േഫാർ ൈഫനാൻഷ�ൽ എജ�ുേക്കഷൻ (എൻസിഎഫ്ഇ) രണ്ടാം പതിപ്പ്, 2021

ബാധ�താനിരാകരണം:
വായനക്കാെര സാമ്പത്തികമായി സാക്ഷരരാക്കുകെയന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ലക്ഷ�േത്താെട വായിക്കാനും
പഠിപ്പിക്കാനുമായി തയ്യാറക്കിയിട്ട�ള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ലഘുപ്രതികയിൽ ഉള്ളത്. ഇത് ഏെതങ്കിലും
്രപേത�ക സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങേളാേടാ േസവനങ്ങേളാേടാ ബന്ധെപ്പട്ട് തീരുമാനെമടുക്കുന്ന കാര�ത്തിൽ
വായനക്കാരെന അനാവശ�മായി സ�ാധീനിക്കാൻ ഉേദ്ദശിച്ച�ള്ളതല�. നിേക്ഷപം നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വായനക്കാർ
അവരുെട നിേക്ഷപ ഉപേദഷ്ടാവിെന്˙റ ഉപേദശം േതടാൻ നിർേദ്ദശിക്കുന്നു
പകർപ്പവകാശം: ഉറവിടം വ�ക്തമാക്കിയിട്ട�െണ്ടങ്കിൽ പുനർനിർമ്മാണം അനുവദനീയമാണ്.
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എൻസിഎഫ്ഇ (സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസത്തിനുള്ള േദശീയ േക്രന്ദം) -െയ കുറിച്ച്

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത� (ആർബിഐ), െസക�ൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്േചഞ്ച് േബാർഡ് ഓഫ് ഇന്ത�
(െസബി), ഇൻഷുറൻസ് െറഗുേലറ്ററി ആൻഡ് െഡവലപ്െമന്˙റ് അേതാറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത� (ഐആർഡിഐ),
െപൻഷൻ ഫണ്ട് െറഗുേലറ്ററി ആൻഡ് ഡവലപ്െമന്˙റ് അേതാറിറ്റി (പിഎഫ്ആർഡിഎ)

എന്നിവ

്രപേമാട്ട്

െചയ്യ�ന്ന ഒരു െസക്ഷൻ 8 കമ്പനി (ലാേഭച്ഛയില�ാത്തത്) ആണ് സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസത്തിനുള്ള േദശീയ
േക്രന്ദം (എൻസിഎഫ്ഇ).
ദർശനം - “സാമ്പത്തികമായി അവേബാധമുള്ളതും ശാക്തീകരിക്കെപ്പട്ടതുമായ ഇന്ത�”
ദൗത�ം - ഉപേഭാക്തൃ സംരക്ഷണത്തിനും പരാതി പരിഹാരത്തിനും നിയമാനുസൃതവും സുതാര�വുമായ
സംവിധാനങ്ങള�ള്ള നിയ്രന്തിത എന്റിറ്റികളിലൂെട ഉചിതമായ സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങള�ം േസവനങ്ങള�ം
്രപേയാജനെപ്പടുത്തിെക്കാണ്ട് സാമ്പത്തിക േക്ഷമം ൈകവരിക്കാനായി കൂടുതൽ ഫല്രപദമായി പണം
ൈകകാര�ം െചയ്യാൻ ആള�കെള സഹായിക്കുന്നതിന് വിപുലമായ സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസ കാമ്പയിൻ
നടത്തുക.

ഇന്ത�ൻ സാമ്പത്തിക േമഖലയിെല െറഗുേലറ്റർമാർ:
ആർബിഐ: ഇന്ത�യുെട ധനനയം ൈകകാര�ം െചയ്യ�കയും ഇന്ത�യിെല ബാങ്കിംഗ്, േനാൺ ബാങ്കിംഗ്
ധനകാര�

േമഖലെയ

നിയ്രന്തിക്കുകയും

െചയ്യ�ന്ന

െസൻ്രടൽ

ബാങ്കാണ്

റിസർവ്

ബാങ്ക്

ഓഫ്

ഇന്ത�

(ആർബിഐ).
െവബ്ൈസറ്റ്: https://www.rbi.org.in
െസബി: ഇന്ത�യിെല െസക�ൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിെന്˙റ െറഗുേലറ്ററാണ് െസക�ൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്േചഞ്ച്
േബാർഡ്

ഓഫ്

ഇന്ത�

(െസബി).

െസക�ൂരിറ്റികളിെല

നിേക്ഷപകരുെട

താല്പര�ങ്ങൾ

സംരക്ഷിക്കുക,

െസക�ൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിെന്˙റ വികസനം േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുക, അതിെന നിയ്രന്തിക്കുക എന്നിവയാണ് ചുമതല.
െവബ്ൈസറ്റ്: https://www.sebi.gov.in
ഐആർഡിഐ:

ഇൻഷുറൻസ്

(ഐആർഡിഐഐ)

െറഗുേലറ്ററി

ആൻഡ്

ഡവലപ്െമൻറ്

അേതാറിറ്റി

ഓഫ്

ഇന്ത�

ഇന്ത�യിെല ഇൻഷുറൻസ്, റീ-ഇൻഷുറൻസ് വ�വസായങ്ങെള നിയ്രന്തിക്കുന്നതിനും

േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ചുമതലയുള്ള െറഗുേലറ്ററി േബാഡിയാണ്.
െവബ്ൈസറ്റ്:https://www.irdai.gov.in
പിഎഫ്ആർഡിഎ:
െചയ്തുെകാണ്ട്

െപൻഷൻ

േമഖല

്രപായമായവരുെട

സ്ഥാപിക്കുകയും

വരുമാന

സുരക്ഷ

വികസിപ്പിക്കുകയും

ഉന്നമിപ്പിക്കാൻ

നിയ്രന്തിക്കുകയും

ചുമതലയുള്ള

െറഗുേലറ്ററി

േബാഡിയാണ് െപൻഷൻ ഫണ്ട് െറഗുേലറ്ററി ആൻഡ് െഡവലപ്െമന്˙റ് അേതാറിറ്റി (പിഎഫ്ആർഡിഎ).
െവബ്ൈസറ്റ്: https://www.pfrda.org.in
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ഡ�ൂൾ 1

അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ
െചലവുകൾ
ജീവിക്കാൻ

വരുമാനം, െചലവുകൾ, ബജറ്റിംഗ്
നിങ്ങൾക്ക്
ചിലേപ്പാൾ
മാസാവസാനം
ആകുേമ്പാൾ
പണമില�ാെത വരുന്നുേണ്ടാ? നിങ്ങൾ ശരിക്കും ആ്രഗഹിക്കുന്ന
കാര�ങ്ങൾക്കായി മിച്ചംപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നിേല�?
െചലവും
വരുമാനവും
സന്തുലിതമാക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക്
പഠിക്കാം
സമ്പാദ�ത്തിനും
മറ്റ�മായി
കുറച്ച്
പണം
മിച്ചംപിടിക്കാനുമാകും.
വരവും
െചലവും
എങ്ങെന
നിയ്രന്തിക്കാെമന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ച�തരാം.
മുൻഗണനകൾ ്രകമീകരിക്കൽ: ആവശ�ങ്ങള�ം ആ്രഗഹങ്ങള�ം
നിങ്ങള�െട
ആവശ�ങ്ങള�ം
ആ്രഗഹങ്ങള�ം
തമ്മിലുള്ള
വ�ത�ാസം അറിേയണ്ടത് വളെര ്രപധാനമാണ്. മുൻഗണനകൾ
്രകമീകരിച്ച് പണം എവിെട െചലവഴിക്കണെമന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ
ഇത് നിങ്ങെള സഹായിക്കും.
1. ആവശ�ം: ജീവിതത്തിൽ അനിവാര�മായ, അത�ാവശ�മായ
ഒന്ന്
2.
ഒന്ന്
ഈ

ആ്രഗഹം: ആ്രഗഹിക്കുന്ന, എന്നാൽ അനിവാര�മല�ാത്ത

നിർവചനങ്ങൾ

ആവശ�മാണ്.
അങ്ങെനയാണ്.

അനുസരിച്ച്,

വസ്്രതം,

ഭക്ഷണം,

"തീയറ്ററിൽ

പണെച്ചലവുണ്ട്.

ഭക്ഷണം,

"ഒരു

മരുന്നുകൾ

സിനിമ

ഒരു

ഡസൻ

ഇതര

ആവശ�മാണ്.
നിങ്ങള�െട

െചലവുകൾക്കും

അവധിക്കാലം,

ബന്ധുക്കൾക്കുള്ള

സമ്മാനങ്ങൾ

ലക്ഷ�ത്തിൽ

െചലവുകള�െട

കാര�ത്തിൽ

വിേനാദം,

തുടങ്ങിയവയുമുണ്ട്.
എത്തിേച്ചരണെമങ്കിൽ,

നിങ്ങൾ

െചേയ്യണ്ട

1.
2.
നിങ്ങള�െട

നിങ്ങള�െട െചലവുകൾ അറിയുക.
അനാവശ� െചലവഴിക്കൽ കുറയ്ക്കുക.
െചലവ്

നിയ്രന്തിക്കുന്നതിനുള്ള

തുടങ്ങുക

എന്നതാണ്,

അതുവഴി

നിങ്ങൾ

എന്താെണന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം.

എല�ാ രസീതും
സൂക്ഷിക്കുക

ദിവസവും എല� ാ
െചലവും എഴുതി
വയ്ക്കുക

ഒരു

മാസാവസാനം
െചലവുകൾ
കൂട്ടി േനാക്കുക

മൂന്നു മാസം
ഇങ്ങെന
െചയ്യ�ക

െചലവഴിച്ചെതന്നും

വരുമാനം
നമ്മിൽ മിക്കവർക്കും േജാലി, ബിസിനസ്സ്, കൃഷി, െപൻഷൻ
മുതലായ വരുമാന മാർഗ്ഗമുണ്ട്. നിേക്ഷപങ്ങളിൽ

നിന്നുള്ള

പലിശ പലർക്കും ഒരു വരുമാനം ആയിരിക്കാം
വരുമാന േ്രസാതസ്സ് എന്തായിരുന്നാലും, അതു സംബന്ധിച്ച് നല�
വഹിക്കാനും

ഭാവിയ്ക്കായി മിച്ചംപിടിക്കാനുമായി അവ എങ്ങെന മാേനജ്
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എ്രതമാ്രതം

െചലവഴിക്കുന്നുെവന്നും െചലവുകള�െട വിശദാംശങ്ങൾ

ആശ്ചര�െപ്പടും.

െചയ്യാെമന്ന് അറിയുകയും േവണം

ആദ�പടി

നിങ്ങള�െട ൈദനംദിന െചലവുകൾ ്രടാക്കുെചയ്യ�ന്ന ശീലം

എ്രതമാ്രതം െചലവഴിച്ച�െവന്നും എന്തിന്

െചലവുകൾ

രണ്ട്

എന്നിവയും

കാണുന്നത്"

തുടങ്ങിയവ വാങ്ങുന്നതും

ഉണ്ടായിരിക്കുകയും

പണം

കാര�ങ്ങള�ണ്ട്:

താമസസ്ഥലം"

ആ്രഗഹമാണ്, അതുേപാെല വിലകൂടിയ സാരി, ആഭരണങ്ങൾ

ധാരണ

വസ്്രതം,

പാർപ്പിടം, ഗതാഗതം, ആശയവിനിമയം എന്നിവയ്ക്കും

അറിയുേമ്പാൾ

േവണ്ടിയാണ്
നിങ്ങൾ

ബജറ്റിംഗ്

ഇേപ്പാൾ
നിങ്ങള�െട
വരുമാനവും
െചലവും
നിങ്ങൾക്ക്
അറിയാവുന്ന
സ്ഥിതിക്ക്,
നിങ്ങൾ
അവ
ഒരുമിച്ച്
േചർേക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിെന ഒരു ബജറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ബജറ്റ് ബുദ്ധിമുട്ട�ള്ള ഒരു കാര�മല�. അത് വരുമാനത്തിെന്˙റയും
െചലവിെന്˙റയും ഒരു താരതമ�ം മാ്രതമാണ്.
െമാത്തം
വരുമാനവും
െമാത്തം
െചലവും
വ�ത�ാസം
േപാസിറ്റീവ്
സംഖ�യാേണാ
സംഖ�യാേണാ?
അത്

േപാസിറ്റീവ്

ആെണങ്കിൽ,

തമ്മിലുള്ള
െനഗറ്റീവ്

നിങ്ങൾക്ക്

ഒരു

മിച്ചമുണ്ട്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ! നിങ്ങൾക്ക് ഏെന്തങ്കിലും
കടേമാ േലാേണാ
െകാണ്ട്

അത്

നിങ്ങള�െട

ഉെണ്ടങ്കിൽ
അടയ്ക്കണം.

്രപതിമാസ

വർദ്ധിപ്പിക്കുകേയാ

മിച്ചമുള്ള പണം
അല�ാത്തപക്ഷം
സമ്പാദ�

തുക

സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണം വിരമിക്കലിന്/വാർദ്ധക� കാലത്തിന്
േവണ്ടിയുള്ള നിേക്ഷപം മാ്രതമാെണന്ന് പലരും കരുതുന്നു.
എന്നാൽ അെതാെടാപ്പം മറ്റ�പലതും അതിൽ ഉൾെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങൾ ഒരു േകാേളജ് ബിരുദധാരിേയാ യുവാേവാ വീട്ടമ്മേയാ
മുതിർന്ന
പൗരേനാ
ആകെട്ട,
നിങ്ങള�െട
ലക്ഷ�ങ്ങൾ
േനടുന്നുെവന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി നിങ്ങൾ എങ്ങെന മൂൻകൂട്ടി
ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണം.
3 േചാദ�ങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിെക്കാണ്ട് നിങ്ങള�െട
സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണം ആരംഭിക്കുക:
ഞാൻ ഇേപ്പാൾ എവിെടയാണ്

?

എനിക്ക് എവിെടയാണ് എേത്തണ്ടത്

?

ഞാൻ എങ്ങെന ഇവിെട നിന്ന് അവിെടെയത്തും

?

ഭാവിയിേലക്ക്

നിേക്ഷപിക്കുകേയാ െചയ്യാം
അത് െനഗറ്റീവ് ആെണങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മി
ഉണ്ട്. ബജറ്റ് ബാലൻസ് െചയ്യാൻ നിങ്ങൾ വരുമാനം
വർദ്ധിപ്പിക്കണം.

നിങ്ങള�െട

ആ്രഗഹങ്ങളിലല�,

മറിച്ച് ആവശ�ങ്ങളിൽ ്രശദ്ധ േക്രന്ദീകരിച്ച�െകാണ്ട്
െചലവ് കുറയ്ക്കുക.

ബജറ്റിംഗ്
ഒറ്റത്തവണ
െചേയ്യണ്ട
കാര�മല�.
അത്
ഫലകരമാകാൻ, നിങ്ങൾ അത് പതിവായി െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്.
ആദ�ം, അത് ആഴ്ചേതാറും െചയ്യ�ക, പിന്നീട് അതുമായി
പരിചയത്തിലാകുേമ്പാൾ ്രപതിമാസം അത് െചയ്യാനാകും.

സംരക്ഷിക്കുന്നത്
നിങ്ങള�െട
ഭാവി
സാമ്പത്തികമായി
സുരക്ഷിതമാെണന്ന്
ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു ്രപധാന ഘട്ടമാണ് സമ്പാദ�ം.
നിങ്ങള�െട സമ്പാദ�ം വളരാൻ കഴിയുന്ന്രത സമയം നൽകാൻ
േനരേത്ത ആരംഭിക്കുക.
കൂട്ട�പലിശയുെട ശക്തി എന്താണ്?
സാധാരണ പലിശയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് പലിശ കിട്ട�ന്നത് മുതലിന്
(അതായത്, നിങ്ങൾ ആദ�ം നിേക്ഷപിച്ച തുകയ്ക്ക്)
മാ്രതമാണ്;
എന്നാൽ കൂട്ട�പലിശയിൽ, നിങ്ങള�െട മുതലിനും മുമ്പ് േനടിയ
പലിശയ്ക്കും പലിശ കിട്ട�ന്നു.
100 രൂപ 10 വർഷേത്തക്ക് 10%
പലിശനിരക്കിൽ നിേക്ഷപിച്ചാൽ, കാലാവധിപൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ
സാധാരണ പലിശ ്രപകാരം അത് 200 രൂപയും കൂട്ട�പലിശ
്രപകാരം അത് 260 രൂപയും (ഏകേദശം) ആകും.
72-െന്˙റ നിയമം:
ഒരു നിശ്ചിത വാർഷിക റിേട്ടൺ നിരക്കിൽ നിേക്ഷപിച്ച പണം
ഇരട്ടിയാക്കാൻ ആവശ�മായ വർഷങ്ങള�െട എണ്ണം കണക്കാക്കാൻ
െപാതുെവ ഉപേയാഗിക്കുന്ന െപെട്ടന്നുള്ള, ഉപേയാഗ്രപദമായ ഒരു
േഫാർമുലയാണ്
72-െന്˙റ നിയമം
ഇരട്ടിക്കാൻ േവണ്ട വർഷം = 72 / പലിശ നിരക്ക്
9% പലിശ നിരക്കിൽ നിേക്ഷപിക്കുന്ന 1000 രൂപ,
72/9 =
വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയാകും

സാമ്പത്തിക ലക്ഷ�ം നിർണയിക്കൽ
സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണത്തിെല ഏറ്റവും ്രപധാനെപ്പട്ട ഘട്ടം
ലക്ഷ�ം നിർണയിക്കുന്നതാണ്. ്രഹസ�, ഇടത്തരം, ദീർഘകാല
സാമ്പത്തിക ലക്ഷ�ങ്ങൾ െവേക്കണ്ടത് അത�ാവശ�മാണ്.
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എങ്ങെന സംരക്ഷിക്കാം?
ഇേപ്പാൾ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച�കഴിഞ്ഞാൽ,
അതിെനക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങെന േപാകാനാകും?
സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണം
സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുെട ജീവിതത്തിൽ നാം െചയ്യ�ന്ന
മിക്ക
കാര�ങ്ങള�െടയും
േവണ്ട്രത
അടിസ്ഥാനമാണ്.
ചിന്തയില�ാത്ത
വ�ക്തിഗത
സാമ്പത്തിക
തീരുമാനങ്ങൾ
കടബാധ�തയിേലക്ക്
നയിേച്ചക്കാം,
അേതസമയം
നന്നായി
ചിന്തിച്ച് എടുത്ത മികച്ച സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക
േക്ഷമത്തിേലക്ക്
നയിക്കും.
അതുെകാണ്ടാണ്
സാമ്പത്തിക
േക്ഷമത്തിന് സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണം ്രപധാനമായിരിക്കുന്നത്.
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സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണം നിങ്ങെള ഇതിനു സഹായിക്കും:

ഇന്നെത്ത
ആവശ�ങ്ങെള
ഭാവിയിെല
ലക്ഷ�ങ്ങള�മായി
സമനിലയിൽ നിർത്താൻ

നിങ്ങള�െട
സാമ്പത്തിക
മാർഗങ്ങൾ
മികച്ച
രീതിയിൽ
വിനിേയാഗിക്കാൻ

നിങ്ങള�െട സാഹചര�ങ്ങളിലും ആവശ�ങ്ങളിലും ഉണ്ടാകുന്ന
മാറ്റേത്താട് െപാരുത്തെപ്പടാൻ

ലക്ഷ�ങ്ങൾ േനടാൻ ആവശ�മായ പണം മിച്ചംപിടിക്കാൻ

അ്രപതീക്ഷിത അത�ാഹിതങ്ങൾക്കായി തയ്യാെറടുക്കാൻ

നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ്രപധാനെപ്പട്ടത് പരിരക്ഷിക്കാൻ

വിരമിക്കലിനായി തയ്യാെറടുക്കാൻ

കുടുംബത്തിനായി എെന്തങ്കിലും അവേശഷിപ്പിക്കാൻ

നിങ്ങള�െട നികുതികൾ മാേനജ് െചയ്യാൻ

ദിശാേബാധേത്താെടയും സുരക്ഷാേബാധേത്താെടയും ജീവിക്കാൻ

േഷാർട്ട്
േടം

േമാേട്ടാർ ൈബക്ക് വാങ്ങുക

മീഡിയ േടം

ഒരു വീട് വാങ്ങുക

ദീർഘകാല നിബന്ധന

വിരമിക്കലാനായി
ആസൂ്രതണം െചയ്യ�ക

സ്മാർട്ടായ ലക്ഷ�ങ്ങൾ െവക്കുക
നിങ്ങൾക്ക്
എവിെടെയങ്കിലും
േപാകണെമങ്കിൽ,
വഴി
അറിയണം. പണത്തിെന്˙റ കാര�വും അങ്ങെനതെന്നയാണ്. പണം
നന്നായി
മാേനജ്
െചയ്യാൻ,
നിങ്ങൾക്ക്
എവിെടയാണ്
എേത്തണ്ടെതന്ന് അറിയണം. ്രഹസ�, ഇടത്തരം, ദീർഘകാല
സാമ്പത്തിക ലക്ഷ�ങ്ങൾ െവേക്കേക്കണ്ടത് ്രപധാനമാണ്.

എങ്ങെന മിച്ചം പിടിക്കാം?
മിച്ചം പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതിക്ക്, നിങ്ങൾ
അത് എങ്ങെന െചയ്യ�ം? ഈ നുറുങ്ങുകൾ മനസ്സിൽ
പിടിക്കുക:
മിച്ചം പിടിക്കാനും െചലവിനുമായി ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുക.
അനാവശ� െചലവുകൾ കുറയ്ക്കുക. സമ്പാദ�ം ഒരു ്രപേത�ക
അക്കൗണ്ടിൽ
നിേക്ഷപിക്കുക.
നിങ്ങൾക്ക്
ആവശ�മുള്ള
കാര�ങ്ങൾക്ക് െചലവഴിക്കുക, എന്നാൽ വിേവകേത്താെട.
മിച്ചം പിടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉയർന്ന പലിശയുള്ള
ഏെതങ്കിലും കടങ്ങൾ ഉെണ്ടങ്കിൽ അവ തീർക്കുന്നതാണ് നല�ത്,
കാരണം അവ സാധാരണയായി ഒരു േസവിംഗ്സ് �ാൻെകാണ്ട്
നിങ്ങൾക്ക് േനടാനാകുന്നതിലും െചലേവറിയതാണ്. ആദ�ം ഈ
കടങ്ങൾ വീട്ട�ക, തുടർന്ന് ഒരു േസവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ
പതിവായി പണം നിേക്ഷപിക്കുക
ആദ�ം നിങ്ങൾക്കുതെന്ന പണം നൽകുക. മെറ്റന്തിെനങ്കിലും
െചലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള�െട വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പണം
നീക്കിവയ്ക്കുക. മിച്ചം പിടിച്ച േശഷമുള്ളത് മറ്റാവശ�ങ്ങൾക്ക്
െചലവഴിക്കുക. നിങ്ങള�െട വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാെണങ്കിൽ,
അതിൽ കുെറ (കഴിയുെമങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗവു) സമ്പാദ�ത്തിേലക്ക്
മാറ്റ�ക. കൂടുതലായി കിട്ടിയ പണം െചലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ഇത് െചയ്യ�െന്നങ്കിൽ അത് എള�പ്പമായിരിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന്,
“േമാേട്ടാർ
ൈബക്കിന്
േവണ്ടി
മിച്ചം
പിടിക്കുക” എന്നത് അവ�ക്തവും അളക്കാൻ ്രപയാസവുമുള്ള
ലക്ഷ�മാണ്. നിങ്ങൾ പുേരാഗതി ൈകവരിക്കുന്നുേണ്ടാ അേതാ
ലക്ഷ�ം േനടിേയാ എന്ന് എങ്ങെന അറിയും? അേതസമയം, “100
സിസി േമാേട്ടാർ ൈബക്കിന് േവണ്ടി 10 മാസത്തിനുള്ളിൽ 50000
രൂപ മിച്ചം പിടിക്കുക” എന്നത് സ്മാർട്ടായ ലക്ഷ�മാണ്. അത്
നിർദ്ദിഷ്ടമാണ്
കൃത�മായും
എന്തിനാണ്
മിച്ചം
പിടിക്കുന്നെതന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് അളക്കാനാവും എ്രതമാ്രതം
ആവശ�മുെണ്ടന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയാം.
അത്
ൈകവരിക്കാവുന്നതും
യാഥാർത്ഥ�േബാധമുള്ളതും ആണ്
നിങ്ങൾക്ക്
ആവശ�മായ
െമാത്തം
തുകെയ
െചറിയ
തുകകളായി
വിഭജിക്കാം
(ഒരു
മാസം
5000
രൂപ
മിച്ചംപിടിക്കുന്നു), അത് എള�പ്പത്തിൽ െചയ്യാനാകും. അതിന്
സമയപരിധി ഉണ്ട് - നിങ്ങൾ 10 മാസം എന്ന സമയപരിധി
നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.
മിച്ചം പിടിക്കൽ:
നിങ്ങള�െട
ഭാവി
സാമ്പത്തികമായി
സുരക്ഷിതമാെണന്ന്
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു ്രപധാന പടിയാണ് മിച്ചം പിടിക്കൽ.
നിങ്ങള�െട സാമ്പത്തിക ലക്ഷ�ങ്ങൾ നിറേവറ്റാനും
സ�ന്തം
ഭാവിക്കായി കരുതാനും അതു നിങ്ങെള സഹായിക്കും.
എന്താണ് മിച്ചം പിടിക്കൽ?
മിച്ചം പിടക്കലിെന ഇങ്ങെന കാണുന്നത് ഒരു നല�
സമീപനമായിരിക്കും:

ആദ�ം നിങ്ങൾക്കുതെന്ന പണം നൽകുക. മെറ്റന്തിെനങ്കിലും
െചലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങള�െട വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പണം
നീക്കിവയ്ക്കുക. മിച്ചം പിടിച്ച േശഷമുള്ളത് മറ്റാവശ�ങ്ങൾക്ക്
െചലവഴിക്കുക. നിങ്ങള�െട വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാെണങ്കിൽ,
അതിൽ കുെറ (കഴിയുെമങ്കിൽ ഭൂരിഭാഗവു) സമ്പാദ�ത്തിേലക്ക്
മാറ്റ�ക. കൂടുതലായി കിട്ടിയ പണം െചലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
ഇത് െചയ്യ�െന്നങ്കിൽ അത് എള�പ്പമായിരിക്കും.

നിങ്ങള�െട സമ്പാദ�ം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നികുതി ആനുകൂല�
പദ്ധതികൾ ്രപേയാജനെപ്പടുത്തുക. നിങ്ങള�െട സമ്പാദ�ത്തിന്
നിങ്ങൾ നൽകുന്ന നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു നല�
മാർഗമാണ്
ഇപിഎഫ്,
പിപിഎഫ്,
എൻഎസ്സി,
ഇഎൽഎസ്എസ്, എസ്എസ്ൈവ, എൻപിഎസ് തുടങ്ങിയ
സ്കീമുകൾ

എവിെട നിേക്ഷപിക്കണം?
എല�ാ
മാസവും
കുറച്ച്
മിച്ചം
പിടിക്കാനാകുെമന്ന്
നിങ്ങൾക്കറിയാം.
ഈ
സമ്പാദ�ം
സുരക്ഷിതമായി
സൂക്ഷിക്കാൻ
നിങ്ങൾ
എന്തുെചയ്യണം?
നിരവധി
ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ബാങ്കിെല േസവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട്
ലളിതമായ ഒരു മാർഗമാണ്. ആവർത്തിച്ച�ള്ള അെല�ങ്കിൽ
സ്ഥിര
നിേക്ഷപങ്ങേളാ
േപാസ്റ്റ്
ഓഫീസ്
േസവിംഗ്സ്
സ്കീമുകേളാ ആകാം.
മിച്ചം പിടിക്കുേമ്പാൾ ്രശദ്ധിേക്കണ്ട േപായിന്˙റ�കൾ:

മിച്ചം പിടിക്കൽ = വരുമാനം - െചലവ്

െചലവ്= വരുമാനം– മിച്ചം പിടിക്കൽ

എെന്തങ്കിലും െചലവഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരുമാനത്തിെന്˙റ ഒരു
ഭാഗം നീക്കിവയ്ക്കണം.




എന്തുെകാണ്ട് മിച്ചം പിടിക്കണം?
മിച്ചം പിടിച്ചിട്ടിെല�ങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എെന്തങ്കിലും വാങ്ങുേമ്പാൾ നിങ്ങൾ
പണം കടം വാങ്ങണം. കടം വാങ്ങുന്നത് െചലേവറിയതാണ്, കാരണം
നിങ്ങൾ അത് തിരിെക നൽകിയാൽ മാ്രതം േപാര; പലിശയും നൽകണം,
പലേപ്പാഴും ഉയർന്ന ്രപതിമാസ നിരക്കിൽ. പണം കടം വാങ്ങുേമ്പാൾ
നൽേകണ്ട
പലിശ
ഒഴിവാക്കാൻ
മിച്ചം
പിടിക്കുന്നത്
നിങ്ങെള
സഹായിക്കുന്നു.
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നിങ്ങള�െട
സമ്പാദ�ം
ൈവവിധ�മാർന്ന
ഉപകരണങ്ങളിൽ നിേക്ഷപിച്ചിട്ട�െണ്ടന്ന് ഉറപ്പാക്കുക
(നിേക്ഷപങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച െമാഡ�ൂൾ കാണുക).
കുറച്ച്
പണം
ലിക�ിഡ്
അസറ്റിലായിരിക്കണം,
അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ�മുള്ളേപ്പാൾ പണം
പിൻവലിക്കാം.
പണം വളെര അപകടകരമായ / നിയ്രന്തണങ്ങൾ
ഇല�ാത്ത
ഉപകരണങ്ങളിൽ
നിേക്ഷപിക്കരുത്,
നിങ്ങൾക്ക് എല�ാം നഷ്ടെപ്പേട്ടക്കാം!!!

ഡ�ൂൾ 2

ബാങ്കിംഗ്

െപാതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിേക്ഷപം സ�ീകരിച്ച് െ്രകഡിറ്റ�കൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ധനകാര� സ്ഥാപനമാണ് ബാങ്ക്. ഇന്ത�യിൽ
ബാങ്കിംഗ് േമഖലെയ നിയ്രന്തിക്കുന്നത് ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ്
ഇന്ത� (ആർബിഐ) ആണ്.
വിവിധ
തരം
ബാങ്ക്
നിേക്ഷപങ്ങൾ
സംക്ഷിപ്തമായി
മനസിലാക്കാം:േസവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് (ഡിമാൻഡ് െഡേപ്പാസിറ്റ്)
്രഹസ�കാല
സമ്പാദ�ങ്ങൾക്ക്
േസവിംഗ്സ്
അക്കൗണ്ടുകൾ
ഉപേയാഗ്രപദമാണ്. ഏത് ബാങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് േസവിംഗ്സ്
അക്കൗണ്ടിൽ പണം നിേക്ഷപിക്കാം. ഇത് നിങ്ങള�െട സമ്പാദ�ം
സുരക്ഷിതമാക്കുകയും െചറിയ പലിശ നൽകുകയും െചയ്യ�ം.
നിങ്ങൾക്ക് പണം ആവശ�മുള്ള ഏതു സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക്
അത് എടുക്കാം.
ആവർത്തിച്ച�ള്ള നിേക്ഷപങ്ങൾ (സമയ നിേക്ഷപം)
ആവർത്തിച്ച�ള്ള (Recurring) നിേക്ഷപങ്ങൾ െപാതുെവ RD
എന്നറിയെപ്പടുന്നു, ഒരു കാർ വാങ്ങുന്നത് േപാലുള്ള ഏെതങ്കിലും
്രപേത�ക അവസരങ്ങൾക്കായി ഒരു നിശ്ചിത ഇടേവളയിൽ മിച്ചം
പിടിച്ച് ഒരു ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നുെവങ്കിൽ
ഇത് മികച്ചതാണ്. വലിയ അളവിലുള്ള സമ്പാദ�മില�ാത്ത,
എന്നാൽ എല�ാ മാസവും ഒരു െചറിയ തുക മിച്ചം പിടിക്കാൻ
കഴിയുന്ന
ആള�കൾക്ക്
ഇത്
അനുേയാജ�മാണ്.
പിൻവലിക്കലുകൾ അനുവദനീയമല�.
സ്ഥിര നിേക്ഷപം (സമയ നിേക്ഷപം)
ഒരു
നിശ്ചിത
കാലയളവിേലക്ക്
നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു
തുക
നിേക്ഷപിക്കാൻ
കഴിയുന്ന
ഇടമാണ്
എഫ്ഡി
എന്നറിയെപ്പടുന്നത്. നിേക്ഷപകന് ഒരു സ്ഥിര നിേക്ഷപ രസീത്
നൽകുന്നു, അത് നിേക്ഷപകൻ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ
ഹാജരാക്കണം.
പിൻവലിക്കലുകൾ
അനുവദനീയമല�,
എന്നിരുന്നാലും, ആവശ�െമങ്കിൽ, പിഴ അടച്ച�െകാണ്ട് സ്ഥിര
നിേക്ഷപ
അക്കൗണ്ട്
അവസാനിപ്പിക്കാൻ
നിേക്ഷപകന്
ആവശ�െപ്പടാം.
നിേക്ഷപ ഇൻഷുറൻസ്
േസവിംഗ്സ്, ഫിക്സഡ്, കറന്˙റ്, ആവർത്തിച്ച�ള്ള മുതലായ
എല�ാ നിേക്ഷപങ്ങള�ം െഡേപ്പാസിറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ്
െ്രകഡിറ്റ് ഗ�ാരണ്ടി േകാർപ്പേറഷൻ (ഡിഐസിജിസി) ഇൻഷ�ർ
െചയ്യ�ന്നു.
ഒരു
ബാങ്കിെല
ഓേരാ
നിേക്ഷപകെനയും
അയാള�െട മുതലിനും പലിശയ്ക്കും േവണ്ടി പരമാവധി
5,00,000 രൂപ വെര ഇൻഷ�ർ െചയ്തിരിക്കുന്നു.
"്രപധാൻ മ്രന്തി ജൻ-ധൻ േയാജന (പിഎംെജഡി)" നാഷണൽ മിഷൻ േഫാർ
ഫിനാൻഷ�ൽ ഇൻ��ഷന് കീഴിലുള്ളതാണ്. 2014 ഓഗസ്റ്റ് 28-ന് ആരംഭിച്ച
ഇത് തുടക്കത്തിൽ 4 വർഷേത്തക്ക് (രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായി) ആയിരുന്നു. എല�ാ
കുടുംബങ്ങൾക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു അടിസ്ഥാന ബാങ്ക് അക്കൗെണ്ടങ്കിലും
നൽകിെക്കാണ്ട് ബാങ്കിംഗ് സൗകര�ങ്ങള�െട സാർവ്രതിക ലഭ�ത ഇത്
വിഭാവനം
െചയ്യ�ന്നു,
ഒപ്പം
സാമ്പത്തിക
സാക്ഷരതയും
െ്രകഡിറ്റ്,
ഇൻഷുറൻസ്, െപൻഷൻ എന്നിവയുെട ലഭ�തയും.
സമ്രഗമായ
പിഎംെജഡിൈവ
േ്രപാ്രഗാം
28.8.2018-ന്
അപ്പ�റേത്തക്ക്
വ�ാപിപ്പിക്കാൻ
സർക്കാർ
തീരുമാനിച്ച�.
അേതാെട
“എല�ാ
കുടുംബങ്ങൾക്കും”
എന്നതിൽ
നിന്ന്
“ഓേരാ
മുതിർന്നവർക്കും”
അക്കൗണ്ടുകൾ
തുറക്കുന്നതിേലക്ക്
്രശദ്ധ
തിരിച്ച�,
ഒപ്പം
ഈ
പരിഷ്കാരങ്ങള�ം ഉൾെപ്പടുത്തി:
(i)

നിലവിലുള്ള ഓവർ ്രഡാഫ്റ്റ് (ഒഡി) പരിധി 5,000 രൂപയിൽ നിന്ന്
10,000 രൂപയാക്കി.
(ii) 2000
രൂപ
വെര
ഒഡി
ലഭിക്കാൻ
സജീവ
പിഎംെജഡിൈവ
അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് വ�വസ്ഥകെളാന്നും ഇല�.
(iii) ഒഡി സൗകര�ം ലഭിക്കാനുള്ള ്രപായപരിധി 18-60 വയസ്സിൽ നിന്ന്
18-65 വയസ്സ് വെര ആക്കി.
(iv) പുതിയ RuPay കാർഡ് ഉടമകൾക്കുള്ള ആക്സിഡന്˙റൽ ഇൻഷുറൻസ്
പരിരക്ഷ 28.8.2018-ന് േശഷം തുറന്ന പുതിയ പിഎംെജഡിൈവ
അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള 1 ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് 2 ലക്ഷം
രൂപയാക്കി.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക: https://pmjdy.gov.in/
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ഇന്ത�യിെല ബാങ്കിംഗ്
പരമ്പരാഗത വാണിജ� ബാങ്കുകൾ
െപാതുേമഖലാ ബാങ്കുകൾ: െപാതുേമഖലാ ബാങ്കുകളിൽ
ഭൂരിപക്ഷം ഓഹരികള�ം സർക്കാരിനാണ്. ഇന്ത�യിൽ
േദശസാൽകൃത ബാങ്കുകള�ം ്രപാേദശിക ്രഗാമീണ ബാങ്കുകള�ം
ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ െപടുന്നു. ഉദാഹരണം: എസ്ബിഐ,
ബിഒബി, പിഎൻബി തുടങ്ങിയവ.
സ�കാര�േമഖല ബാങ്കുകൾ: സ�കാര�േമഖലയിെല ബാങ്കുകളിൽ
ഭൂരിപക്ഷം
ഓഹരികള�ം
സ�കാര�
ഓഹരി
ഉടമകൾള�െട
ൈകവശമാണ്.
എല�ാ
നിയമങ്ങള�ം
ചട്ടങ്ങള�ം
െവക്കുന്നത്
റിസർവ്
ബാങ്കാണ്.
ഉദാഹരണം:
എച്ച്ഡിഎഫ്സി
ബാങ്ക്,
ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്. ആക്സിസ് ബാങ്ക് തുടങ്ങിയവ.
്രപാേദശിക
്രഗാമീണ
ബാങ്കുകൾ:
സമൂഹത്തിെല
ദുർബല
വിഭാഗമായ നാമമാ്രത കർഷകർ, െതാഴിലാളികൾ, െചറുകിട
സംരംഭങ്ങൾ മുതലായവെയ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് ഈ ബാങ്കുകൾ
്രപധാനമായും സ്ഥാപിതമായത്. അവ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ
്രപാേദശിക തലത്തിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്നു.

സഹകരണ ബാങ്കുകൾ
സഹകരണ ബാങ്കുകൾ: ഇന്ത�യിെല ്രഗാമീണ സഹകരണ വായ്പാ
സ്രമ്പദായം
്രപാഥമികമായി
കാർഷിക
േമഖലയിേലക്കുള്ള
വായ്പയുെട ഒഴുക്ക് ഉറപ്പാക്കാനുള്ളതാണ്. ്രഗാമതലത്തിലുള്ള
്രപാഥമിക
കാർഷിക
െ്രകഡിറ്റ്
െസാൈസറ്റികൾ,
ജില�ാ
തലത്തിലുള്ള
െസൻ്രടൽ
സഹകരണ
ബാങ്കുകൾ,
സംസ്ഥാന
തലത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകൾ എന്നിങ്ങെന മൂന്ന്
തട്ടിലാണ്
ഇത്
്രപവർത്തിക്കുന്നത്.
നഗര,
അർദ്ധ-നഗര
്രപേദശങ്ങളിെല ഉപേഭാക്താക്കള�െട സാമ്പത്തിക ആവശ�ങ്ങൾ
നിറേവറ്റാനാണ് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ (യുസിബി).

പുതിയ ബാങ്കിംഗ് േമാഡലുകൾ
േപയ്െമന്˙റ് ബാങ്കുകൾ:
ഈ
ബാങ്കുകൾക്ക്
ഒരു
നിയ്രന്തിത
നിേക്ഷപം
സ�ീകരിക്കാൻ
കഴിയും,
അത്
നിലവിൽ
ഒരു
ഉപേഭാക്താവിന് ₹100,000 ആയി പരിമിതെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നു,
ഇത് തുടർന്നും വർദ്ധിപ്പിക്കാം. േപയ്െമന്˙റ് ബാങ്കുകൾക്ക് എടിഎം
കാർഡുകൾ, െഡബിറ്റ് കാർഡുകൾ, െനറ്റ് ബാങ്കിംഗ്, െമാൈബൽ
ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയ േസവനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണം:
ഇന്ത�ൻ േപാസ്റ്റ് േപയ്െമന്˙റ് ബാങ്ക് (ഐപിപിബി)
െചറുകിട ധനകാര� ബാങ്കുകൾ: നിേക്ഷപങ്ങൾ സ�ീകരിക്കുന്നതിനും
അടിസ്ഥാന വായ്പ നൽകുന്നതിനുമുള്ള അടിസ്ഥാന ബാങ്കിംഗ്
േസവനം
നൽകുന്നു.
െചറുകിട
ബിസിനസ്
യൂണിറ്റ�കൾ,
െചറുകിട,
നാമമാ്രത
കർഷകർ,
ൈമേ്രകാ,
െചറുകിട
വ�വസായങ്ങൾ,
അസംഘടിത
േമഖലയിെല
സ്ഥാപനങ്ങൾ
എന്നിങ്ങെന മറ്റ് ബാങ്കുകൾ േസവനം നൽകാത്ത വിഭാഗങ്ങള�െട
സാമ്പത്തിക ഉൾെപ്പടുത്തലാണ് ഇവയുെട പിന്നിെല ലക്ഷ�ം.

വികസന ധനകാര� സ്ഥാപനങ്ങൾ (DFI)
െഡവലപ്െമന്˙റ് ബാങ്ക് എന്നും അറിയെപ്പടുന്ന വികസന ധനകാര�
സ്ഥാപനം
(ഡിഎഫ്ഐ)
വാണിേജ�തര
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സാമ്പത്തിക വികസന പദ്ധതികൾക്ക് റിസ്ക് മൂലധനം നൽകുന്ന
ഒരു ധനകാര� സ്ഥാപനമാണ്. ഉദാഹരണം: െചറുകിട വ�വസായ
വികസന
ബാങ്ക്
(സിഡ്ബി),
നാഷണൽ
ബാങ്ക്
േഫാർ
അ്രഗികൾച്ചറൽ
ആന്˙റ്
റൂറൽ
െഡവലപ്െമന്˙റ്
(നബാർഡ്),
നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് (എൻഎച്ച്ബി) തുടങ്ങിയവ.

ൈമേ്രകാ ഫിനാൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ�ൂഷൻ (MFI)
ൈമേ്രകാഫിനാൻസ്
്രപധാന
്രപവർത്തനമായ
സ്ഥാപനങ്ങെള
ൈമേ്രകാഫിനാൻസ്
സ്ഥാപനങ്ങൾ
എന്ന്
വിളിക്കുന്നു.
ഈ
സ്ഥാപനങ്ങൾ
ൈമേ്രകാ
െ്രകഡിറ്റ്
നൽകുന്നതിനു
പുറെമ,
ഇൻഷുറൻസ്,
പണമയയ്ക്കൽ,
ൈമേ്രകാ
ബിസിനസുകൾ
ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള വ�ക്തിഗത കൗൺസിലിംഗ്, പരിശീലനം,
പിന്തുണ
എന്നിവ
േപാലുള്ള
ധനകാേര�തര
േസവനങ്ങള�ം
നൽകുന്നു

്രഹസ�കാല െ്രകഡിറ്റ്
ഉദാ: ്രപവർത്തന
മൂലധനം, െ്രകഡിറ്റ്
കാർഡ്

മീഡിയം / ദീർഘകാല
െ്രകഡിറ്റ്
ഉദാ: ഭവന വായ്പ,
വ�ാവസായിക
വായ്പ

െ്രകഡിറ്റ്

േനാൺ-ബാങ്കിംഗ്
ഫിനാൻഷ�ൽ
കമ്പനി
(എൻബിഎഫ്സി):
ആർബിഐ നിയ്രന്തിക്കുന്ന, കമ്പനി ആക്റ്റ് 1956/2013 ്രപകാരം
രജിസ്റ്റർ െചയ്ത േനാൺ-ബാങ്കിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ. വായ്പകള�ം
അഡ�ാൻസുകള�ം,
െസക�ൂരിറ്റികൾ
ഏെറ്റടുക്കൽ,
ലീസിംഗ്
ബിസിനസ്സ്, ഹയർ-പർേച്ചസ്, ഇൻഷുറൻസ് ബിസിനസ്സ്, ചിട്ടി
ബിസിനസ്സ് എന്നിവയിൽ എൻബിഎഫ്സി ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അവ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് വ�ത�സ്തമാണ്. കാരണം അവർക്ക്
സാധാരണഗതിയിൽ ഡിമാൻഡ് െഡേപ്പാസിറ്റ�കൾ സ�ീകരിക്കാനും
േപയ്െമന്˙റ്,
െസറ്റിൽെമന്˙റ്
സംവിധാനത്തിെന്˙റ
ഭാഗമാകാനും
കഴിയില�.

കിസാൻ െ്രകഡിറ്റ് കാർഡ് (െകസിസി)


കർഷകർക്ക്

ക�ാഷ്

െ്രകഡിറ്റ്

സൗകര�ങ്ങൾ

എള�പ്പം

ലഭ�മാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി റിസർവ് ബാങ്കും
നബാർഡും േചർന്ന് െകസിസിയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച�


വിത്തുകൾ,

രാസവളങ്ങൾ,

കീടനാശിനികൾ

കാർഷിക

വസ്തുക്കൾ

െകസിസി

ഉപേയാഗിക്കാം.

വിളകൾ

വായ്പാ

യഥാസമയം

്രഹസ�കാല

ഉടനടി

വാങ്ങാൻ

തുടങ്ങിയ

കർഷകർക്ക്

കൃഷി

െചയ്യാൻ

ലഭ�മാക്കാൻ

െകസിസി സഹായിക്കുന്നു

െചക്ക്

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പണം നൽകാൻ ഉത്തരവിടുന്ന
േരഖയാണ് െചക്ക്.

െ്രകഡിറ്റ്, െഡറ്റ് മാേനജുെമന്˙റ്
ഒരു

വീേടാ

കാേറാ

വിദ�ാഭ�ാസത്തിന്
ഇതിെന

െ്രകഡിറ്റ്

വാങ്ങാൻ

അേനകർക്കും
എന്ന്

അെല�ങ്കിൽ

പണം

വിളിക്കുന്നു.

കടം

കുട്ടികള�െട

വാേങ്ങണ്ടതുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക

വിദഗ്ധർ

പലേപ്പാഴും നല� കടവും േമാശം കടവും തമ്മിൽ േവർതിരിക്കുന്നു.
ദീർഘകാല

അടിസ്ഥാനത്തിൽ

മൂല�ം

സൃഷ്ടിക്കുന്ന

അെല�ങ്കിൽ

കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ഉളവാക്കുന്ന ഒന്നിെല നിേക്ഷപമാണ് നല� കടം.
മൂല�ം

ഉടനടി

കുറയുന്ന

എെന്തങ്കിലും

വാങ്ങാൻ

എടുക്കുന്ന

സർക്കാർ െ്രകഡിറ്റ് സ്കീമുകള�െട ഉദാഹരണങ്ങൾ

കടമാണ് േമാശം കടം

െഡബിറ്റ് കാർഡ് Vs െ്രകഡിറ്റ് കാർഡ്

വിദ�ാലക്ഷ്മി േപാർട്ടലിലൂെടയുള്ള വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പകൾ




ഫണ്ടുകള�െട അഭാവം മൂലം ഒരു വിദ�ാർത്ഥിയും തെന്˙റ
വിദ�ാഭ�ാസം
പാതിവഴിയിൽ
ഉേപക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ
വിദ�ാഭ�ാസ വായ്പ ലഭ�മാക്കാനുള്ള അനായാസവും
ഫല്രപദവുമായ സംവിധാനം
െപാതു
വിദ�ാഭ�ാസ
വായ്പ
അേപക്ഷാ
േഫാം
വിദ�ാർത്ഥികൾക്ക്
ലഭ�മാണ്.
സന്ദർശിക്കുക:
www.vidyalakshmi.co.in

്രപധാൻ മ്രന്തി ആവാസ് േയാജന (പിഎംഎൈവ)

താഴ്ന്ന വരുമാനമുള്ള ്രഗൂപ്പിനും / സാമ്പത്തിക ദുർബല
വിഭാഗത്തിനും ഇടത്തരം വരുമാനക്കാർക്കും ഉള്ള െ്രകഡിറ്റ്
ലിങ്ക്ഡ് സബ്സിഡി സ്കീം.

തങ്ങള�െട ആദ�െത്ത വീട് വാങ്ങുേമ്പാൾ അെല�ങ്കിൽ ഒരു
പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുേമ്പാൾ വ�ക്തികൾക്ക് സബ്സിഡി
േനടാൻ
അർഹതയുണ്ട്
സന്ദർശിക്കുക: https://pmaymis.gov.in
്രപധാൻ മ്രന്തി മു്രദ േയാജന (പിഎംഎംൈവ)
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െചറുകിട,
ഇടത്തരം
സംരംഭങ്ങള�െട
ഉടമസ്ഥർക്കും
സംരംഭകർക്കും ബിസിനസ് വായ്പ നൽകുന്ന സർക്കാർ
പദ്ധതി
നൽകുന്ന വായ്പകൾ: വാങ്ങുന്ന വായ്പയുെട അളവ്
അനുസരിച്ച് ശിശു, കിേഷാർ, തരുൺ എന്നിവ
ആവശ�മായ ്രപധാന േരഖകൾ: ഐഡന്റിറ്റിയുെട െതളിവ്,
വാങ്ങിയ
സാധനങ്ങള�െട
ക�േട്ടഷൻ,
കാറ്റഗറി
സർട്ടിഫിക്കറ്റ�കൾ
സന്ദർശിക്കുക: https://www.mudra.org.in

ഡ�ൂൾ 3

ഡിജിറ്റൽ േപയ്െമന്˙റ�കൾ

പണം

അയയ്ക്കുന്നയാള�ം

പണം

സ�ീകരിക്കുന്നയാള�ം

പണം

അയയ്ക്കാനും

ബാങ്കിംഗ് കാർഡുകൾ

ബാങ്ക് ്രപീെപയ്ഡ് കാർഡുകൾ

ഇന്˙റർെനറ്റ് ബാങ്കിംഗ്

േപായിന്˙റ് ഓഫ് െസയിൽ

െമാൈബൽ ബാങ്കിംഗ്

ഘടനയില� ാത്ത അനുബന്ധ
േസവന ഡാറ്റ (യുഎസ്എസ്ഡി)

ൈമേ്രകാ എടിഎമ്മുകൾ

ആധാർ ്രപാപ്തമാക്കിയ
േപയ്െമന്˙റ് സംവിധാനം
(എഇപിഎസ്)

െമാൈബൽ വാലറ്റ�കൾ

ഏകീകൃത േപയ്െമന്˙റ്
ഇന്˙റർേഫസ് (യുപിഐ)

സ�ീകരിക്കാനും ഇലക്േ്രടാണിക്
േമാഡുകൾ

ഉപേയാഗിക്കുന്ന

േപയ്െമന്˙റ�കളാണ് ഡിജിറ്റൽ േപയ്െമന്˙റ�കൾ
ഡിജിറ്റൽ േപയ്െമന്˙റ�കള�െട േനട്ടങ്ങൾ
•
•
•
•

േവഗതേയറിയത്, എള�പ്പം, സൗകര�്രപദം.
െചലവുകുറഞ്ഞതും കുറഞ്ഞ ഇടപാട് ഫീസും.
ഉപേയാക്താക്കൾക്ക് ്രടാക്കുെചയ്യാൻ കഴിയുന്ന
ഇടപാടുകള�െട ഡിജിറ്റൽ െറേക്കാർഡ് തരുന്നു.
ഏത് തരം േപയ്െമന്റിനും ഒരിടത്ത് പരിഹാരം.

ഡിജിറ്റൽ േപയ്െമന്റിൽ െചേയ്യണ്ടതും െചയ്യരുതാത്തതും
െചേയ്യണ്ടത്

െചയ്യരുതാത്തത്

നിങ്ങള�െട
െമാൈബലിനും
കമ്പ�ൂട്ടറിലും
പാസ്േവഡ്
ഉപേയാഗിക്കുക,
അേപ്പാൾ
മറ്റാർക്കും നിങ്ങള�െട സിസ്റ്റങ്ങളിൽ
്രപേവശിക്കാൻ കഴിയില�.

നിങ്ങള�െട
െമാൈബൽ
ബാങ്കിംഗ്
േലാഗിൻ,
പാസ്േവഡ്
എന്നിവ
ഒരിക്കലും
േഫാണിൽ
സംരക്ഷിക്കരുത്.
ഒന്നുകിൽ
അത്
മനഃപാഠമാക്കുക
അെല�ങ്കിൽ
മെറ്റവിെടെയങ്കിലും
എഴുതി
െവക്കുക.

എല�ായ്േപ്പാഴും
നിങ്ങള�െട
ബാങ്കിെന്˙റ സുരക്ഷിത ഇന്˙റർെനറ്റ്
ബാങ്കിംഗ് ൈസറ്റ് സന്ദർശിക്കുക

ഒരു
െമാൈബൽ
ബാങ്കിംഗ്
അ�ിേക്കഷനിൽ േലാഗിൻ െചയ്തിട്ട്
ഒരിക്കലും നിങ്ങള�െട ഹാൻഡ്െസറ്റ്
അ്രശദ്ധമായി
എവിെടെയങ്കിലും
െവക്കരുത്

ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഉടൻ
തെന്ന ഇന്˙റർെനറ്റ് ബാങ്കിംഗിൽ നിന്ന്
േലാഗ് ഔട്ട് െചയ്യ�ക

െമാൈബൽ
വഴി
സാമ്പത്തിക
ഇടപാടുകൾ നടത്തുേമ്പാൾ ഒരിക്കലും
നിങ്ങള�െട
േഫാൺ
അ്രശദ്ധമായി
എവിെടെയങ്കിലും െവക്കരുത്

ഇന്˙റർെനറ്റ് ബാങ്കിംഗ്
ഒരു

ബാങ്കിെന്˙റേയാ

വിശ�സനീയമല�ാത്തതും
സംശയാസ്പദവുമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഒരിക്കലും അ�ിേക്കഷനുകൾ
ഡൗൺേലാഡ് െചയ്യരുത്

ഡിജിറ്റൽ േപയ്െമന്˙റ് രീതികൾ
ക�ാഷ്െലസ്
ഇടപാടുകൾ
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിെന്˙റയും
ഇന്ത�െയ ക�ാഷ് കുറഞ്ഞ സമൂഹമാക്കി മാറ്റ�ന്നതിെന്˙റയും
ഭാഗമായി,
വിവിധ
ഡിജിറ്റൽ
േപയ്െമന്˙റ്
മാർഗങ്ങൾ
ലഭ�മാണ്.
(ഉറവിടം:

www.cashlessindia.gov.in)

ധനകാര�

സ്ഥാപനത്തിെന്˙റേയാ

ഉപേഭാക്താക്കെള ധനകാര� സ്ഥാപനത്തിെന്˙റ െവബ്ൈസറ്റ് വഴി
നിരവധി
ഒരു

സാമ്പത്തിക

ഇലക്േ്രടാണിക്

ബാങ്കിംഗ്,
നിങ്ങള�െട അക്കൗണ്ടിൽ അനധികൃത
ഇടപാടുകൾ
നിങ്ങൾ
സംശയിക്കുന്നുെവങ്കിൽ, അത് ഉടൻ
തെന്ന നിങ്ങള�െട ബാങ്കിൽ റിേപ്പാർട്ട്
െചയ്യ�ക

മറ്റ്

ഇടപാടുകൾ
േപയ്െമന്˙റ്

ഇ-ബാങ്കിംഗ്,

അറിയെപ്പടുന്ന

ഇന്˙റർെനറ്റ്

നടത്താൻ

്രപാപ്തമാക്കുന്ന

സംവിധാനമാണ്

െവർച�ൽ
ബാങ്കിംഗ്.

ബാങ്കിംഗ്

ഓൺൈലൻ
എെന്നാെക്ക

ഇടപാടുകള�െട

തരം

ഇവയാണ്:
നാഷണൽ ഇലക്േ്രടാണിക് ഫണ്ട് ്രടാൻസ്ഫർ (എൻഇഎഫ്ടി)
ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു ബാങ്കിെന്˙റ മെറ്റാരു
അക്കൗണ്ടിേലക്ക്
ഗുണേഭാക്താവിെന്˙റ
അക്കൗണ്ട്
നമ്പറും
ഐഎഫ്എസ്സിയും (ഇന്ത�ൻ ഫിനാൻഷ�ൽ സിസ്റ്റം േകാഡ്)
ഉപേയാഗിച്ച് ഫണ്ട് ൈകമാറുന്നത്.
കുറഞ്ഞ പരിധി: പരിധിയില� പരമാവധി പരിധി: പരിധിയില�
തത്സമയ െമാത്ത െസറ്റിൽെമന്˙റ് (ആർടിജിഎസ്)
ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെറ്റാരു ബാങ്കിെന്˙റ മെറ്റാരു
അക്കൗണ്ടിേലക്ക് ഗുണേഭാക്താവിെന്˙റ അക്കൗണ്ട് നമ്പറും
ഐഎഫ്എസ്സി േകാഡും ഉപേയാഗിച്ച് തത്സമയം ഫണ്ടുകൾ
ൈകമാറുന്നത്, ഇത് ഉയർന്ന മൂല�മുള്ള ഇടപാടുകൾ
സാധ�മാക്കുന്നു.
കുറഞ്ഞ പരിധി: 2 ലക്ഷം
പരമാവധി പരിധി: പരിധിയില�
തത്ക്ഷണ േപയ്െമന്˙റ് േസവനം (ഐഎംപിഎസ്)
തൽക്ഷണ ഫണ്ട് ൈകമാറ്റം സാധ�മാക്കിെക്കാണ്ട് ഒരു ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മെറ്റാന്നിേലക്ക് ഫണ്ട് ൈകമാറുന്നത്.
െമാൈബൽ വഴിയുള്ള ഫണ്ട് ൈകമാറ്റത്തിന്, ബാങ്ക് നൽകുന്ന
െമാൈബൽ മണി ഐഡന്റിഫയർ (എംഎംഐഡി) ആവശ�മാണ്.
ഗുണേഭാക്താവിെന്˙റ
അക്കൗണ്ട്
നമ്പറും
IFSC
േകാഡും
ഉപേയാഗിച്ച് ഇടപാട് നടത്താം.
എംപിഎസ്, എൻഇഎഫ്ടി, ആർടിജിഎസ് എന്നിവ 24 x 7 ലഭ�മാണ് ലഭ�മാണ്
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െമാൈബൽ ബാങ്കിംഗ്

ഘടനയില�ാത്ത അനുബന്ധ േസവന ഡാറ്റ (യുഎസ്എസ്ഡി)

െമാൈബൽ േഫാേണാ ടാബ്െലേറ്റാ േപാലുള്ള ഒരു െമാൈബൽ
ഉപകരണം ഉപേയാഗിച്ച് വിവിധ തരം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ
വിദൂരമായി നടത്താൻ ഉപേഭാക്താക്കെള അനുവദിച്ച�െകാണ്ട്
ഒരു ബാേങ്കാ മറ്റ് ധനകാര� സ്ഥാപനേമാ നൽകുന്ന േസവനമാണ്
െമാൈബൽ ബാങ്കിംഗ്.

നൂതന േപയ്െമന്˙റ് േസവനം *99# ഘടനയില�ാത്ത അനുബന്ധ
േസവന ഡാറ്റ (യുഎസ്എസ്ഡി) ചാനലിൽ ്രപവർത്തിക്കുന്നു. ഈ
േസവനം
അടിസ്ഥാന
സൗകര�ങ്ങള�ള്ള
െമാൈബൽ
േഫാൺ
ഉപേയാഗിച്ച�ള്ള
െമാൈബൽ
ബാങ്കിംഗ്
ഇടപാടുകൾ
സാധ�മാക്കുന്നു.
യുഎസ്എസ്ഡി
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള
െമാൈബൽ
ബാങ്കിംഗ്
ഉപേയാഗിക്കുന്നതിന്
െമാൈബൽ
ഇന്˙റർെനറ്റ് ഡാറ്റ സൗകര�ം ആവശ�മില�. ഇത് സാമ്പത്തിക
േസവനങ്ങൾ
വർധിപ്പിക്കാനും
ബാങ്കിംഗിൽ
കാര�മായി
ഉൾെപ്പടാത്ത സമൂഹെത്ത മുഖ�ധാരാ ബാങ്കിംഗ് േസവനങ്ങളിൽ
ഉൾെപ്പടുത്താനും വിഭാവനം െചയ്യ�ന്നു

െമാൈബൽ വാലറ്റ�കൾ
ഡിജിറ്റൽ

േഫാർമാറ്റിൽ

മാർഗമാണ്

ഒരു

അക്കൗണ്ടിൽ

പണം

െമാൈബൽ

പണം

െകാണ്ടുനടക്കാനുള്ള
വാലറ്റ്.

ഒരു

േലാഡുെചയ്യ�ന്നതിന്

ഒരു

വ�ക്തിയുെട

അത്

ഡിജിറ്റൽ

വാലറ്റിേലക്ക്
ലിങ്ക്
െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്.
മിക്ക
ബാങ്കുകൾക്കും
തങ്ങള�െട ഇ-വാലറ്റ�കള�ണ്ട്. ചില സ�കാര� കമ്പനികള�ം ഉണ്ട്.
ഉദാ. Paytm, Freecharge, Mobikwik, Oxigen, Airtel Money തുടങ്ങിയവ.
േപായിന്˙റ് ഓഫ് െസയിൽ
വിൽപ്പന

നടത്തുന്ന

സ്ഥലമാണ്

േപായിന്˙റ്

ഓഫ്

െസയിൽ

(പിഒഎസ്). ഒരു മാേ്രകാ െലവലിൽ, ഒരു പിഒഎസ് ഒരു മാേളാ
മാർക്കേറ്റാ

നഗരേമാ

ആകാം.

ഒരു

ൈമേ്രകാ

െലവലിൽ,

ഒരു

ഉപേഭാക്താവ് ഒരു ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു െചക്ക്ഔട്ട്
കൗണ്ടർ

േപാലുള്ള

സ്ഥലെത്ത

ചില�റ

വ�ാപാരികൾ

ഒരു

പിഒഎസ് ആയി കണക്കാക്കുന്നു. ഇത് േപായിന്˙റ് ഓഫ് പർേച്ചസ്
എന്നും അറിയെപ്പടുന്നു.

ബാങ്കിംഗ്

േസവനങ്ങൾ

കറസ്േപാണ്ടന്˙റ�കൾ

(ബിസി)

ഉപകരണമാണ്

ൈമേ്രകാ

ഇടപാടുകൾ

നടത്താൻ

(‘ൈമേ്രകാ

എടിഎം’

പല ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകെള (പെങ്കടുക്കുന്ന ഏത് ബാങ്കിെന്˙റയും)
ഒെരാറ്റ
െമാൈബൽ
ആ�ിേക്കഷനിൽ
ആക്കുന്ന,
നിരവധി
ബാങ്കിംഗ് സവിേശഷതകൾ, തടസ്സമില�ാത്ത ഫണ്ട് റൂട്ടിംഗ്, മർച്ചന്˙റ്
േപയ്െമന്˙റ�കൾ
എന്നിവെയ
ഒന്നിച്ച�
േചർക്കുന്ന,
ഒരു
സംവിധാനം.
ഈ സംവിധാനം വിപിഎ (െവർച�ൽ േപയ്െമന്˙റ് വിലാസം)
ഉപേയാഗിച്ച് ഏത് സ്മാർട്ട് േഫാണിലൂെടയും ഇടപാടുകള�െട
തത്സമയ ൈകമാറ്റം സാധ�മാക്കുന്നു, അതും 24 x 7. ഇതിന്
യുപിഐ
്രപവർത്തനക്ഷമമാക്കിയ
ബാങ്ക്
അ�ിേക്കഷൻ
ഡൗൺേലാഡ് െചയ്തിട്ട്, ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങൾ ഉപേയാഗിച്ച്
േലാഗിൻ െചയ്യണം.
അന്തിമ ഉപേയാക്താവിന് യുപിഐ േനട്ടങ്ങൾ:
സ�കാര�തെവർച�ൽ
േപയ്െമന്˙റ്
വിലാസം
മാ്രതം
പങ്കിടുക, മറ്റ് ത്രന്ത്രപധാന വിവരങ്ങെളാന്നും േവണ്ട

ബഹുവിധ ഉപേയാഗം - ക�ാഷ് ഓൺ െഡലിവറി / ബിൽ
സ്�ിറ്റ്
പങ്കിടൽ
/
വ�ാപാരി
േപയ്െമന്˙റ�കൾ
/
പണമയയ്ക്കൽ

ഒരു �ിക്ക് 2 എഫ്എ - പിൻ മാ്രതം നൽകി ഇടപാട്
അംഗീകരിക്കുക

വിവിധ
ഇന്˙റർേഫസുകളിൽ
്രപവർത്തിക്കുന്നു
- െവബ്
ഇന്˙റർേഫസിൽ
േപയ്െമന്˙റ്
അഭ�ർത്ഥന
സൃഷ്ടിക്കുന്നു,
െമാൈബൽ ഇന്˙റർേഫസിൽ(ആപ്പ്) അംഗീകാരം നൽകുന്നു

24 x 7 ലഭ�ത, കൂടാെത ഉപേഭാക്താവ് തെന്˙റ വ�ക്തിഗത
ഉപകരണത്തിൽ ഇടപാട് നടത്തുന്നു.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ ലിങ്ക് കാണുക:
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview


ൈമേ്രകാ എടിഎമ്മുകൾ
അടിസ്ഥാന

ഏകീകൃത േപയ്െമന്˙റ് ഇന്˙റർേഫസ് (യുപിഐ)

എടിഎം.

ആയി

നൽകുന്നതിന്

ബിസിനസ്

ഉപേയാഗിക്കുന്ന
ഈ

�ാറ്റ്േഫാം

ബിസിനസ്

ഒരു

തൽക്ഷണ

കറസ്േപാണ്ടന്˙റ�കെള

്രപവർത്തിക്കുന്ന

ഒരു

്രപാേദശിക

റീെട്ടയിൽ േഷാപ്പ് ഉടമയാകാം അത്) ്രപാപ്തരാക്കും.
ആധാർ ്രപാപ്തമാക്കിയ േപയ്െമന്˙റ് സംവിധാനം (എഇപിഎസ്)
ആധാർ ്രപാമാണീകരണം ഉപേയാഗിച്ച്
ബിസിനസ്
കറസ്േപാണ്ടന്˙റ്
(ബിസി)
/
പിഒഎസിൽ (േപായിന്˙റ് ഓഫ് െസയിൽ /

ഏത് ബാങ്കിെന്˙റയും
ബാങ്ക്
മി്രത
വഴി
ൈമേ്രകാ എടിഎം)

പരസ്പര ്രപവർത്തനം സാധ�മാക്കുന്ന ഓൺൈലൻ സാമ്പത്തിക
ഇടപാട് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്ക് നിയ്രന്തിത േമാഡലാണ്
എഇപിഎസ്.

യുപിഐ 2.0
ഇത് യുപിഐ സംവിധാനത്തിെന്˙റ പുതിയ
പതിപ്പാണ്. ഇത് ഉപേയാക്താക്കെള അവരുെട
ഓവർ ്രഡാഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ യുപിഐ
ഹാൻഡിലുമായി
ലിങ്ക്
െചയ്യാൻ
്രപാപ്തരാക്കുന്നു.
ഒരു
നിർദ്ദിഷ്ട
വ�ാപാരിക്കായി
ഒരു
നിർേദ്ദശം
നൽകിെക്കാണ്ട്
ഉപേയാക്താക്കൾക്ക്
ഇടപാടുകൾക്ക്
മുൻകൂട്ടി
അംഗീകാരം
നൽകാനും
കഴിയും.
ഇടപാടുകള�െട ഇൻേവായ്സ് കാണാനും
സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള
ഒരു
സവിേശഷത
യുപിഐ
2.0
പതിപ്പിൽ
ഉൾെപ്പടുത്തിയിട്ട�ണ്ട്
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2. ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്

ഇൻഷുറൻസ്

ഇത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ വ�ക്തികള�െട ജീവനുമായി േനരിട്ട്
ബന്ധമില�ാത്ത

ഒരു അപകടേമാ ഗുരുതരമായ േരാഗേമാ ആർക്കും മുൻകൂട്ടി
കാണാൻ കഴിയില�. നിങ്ങൾക്ക് ഇവ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ�ത
വളെര കുറവായിരിക്കാം. അതിനാൽ പലരും വാേങ്ങണ്ട ഒരു
ഇൻഷുറൻസ്
അപകടങ്ങൾ
മാ്രതമാണ്,

വാങ്ങുന്നത്
സംഭവിക്കുന്നു.

ഇൻഷുറൻസ്.

അത്

സംരക്ഷണത്തിനായി

എടുേക്കണ്ടതായിരുന്നു
സാമ്പത്തിക

മാറ്റിെവക്കുന്നു.

നഷ്ടത്തിൽ

നമ്മൾ

നിന്നുള്ള

ആകസ്മികവും

ഒരു

േപാളിസികൾ
േപാളിസി

ഉൾെപ്പടുന്നു.

ഉടമെയ

ഇത്തരം

സാമ്പത്തിക,

ആേരാഗ�

അപകടങ്ങള�െട കാര�ത്തിൽ ഇൻഷ�ർ െചയ്യ�ന്നു.

i) ആേരാഗ� ഇൻഷുറൻസ്

എന്നാൽ

സംഭവിക്കുേമ്പാൾ

ഇൻഷുറൻസ്

എന്ന്

േപാളിസികൾ

പരിരക്ഷ

മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
സംരക്ഷണമാണ്

അ്രപതീക്ഷിതവുമായ

ഒരു

നഷ്ടത്തിന് പരിരക്ഷേയകാനാണ് അത് നൽകുന്നത്.

അടുത്ത

കാലത്തായി

ചികിത്സാെച്ചലവ്

പല

മടങ്ങ്

വർദ്ധിച്ചിട്ട�ണ്ട്. ഒരു േഡാക്ടെറ േകവലം സന്ദർശിക്കുന്നതിന്,
നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലെത്ത ആ്രശയിച്ച്, 300 മുതൽ 3000
രൂപ വെര െചലവാകും. ചികിത്സയ്ക്കായി കുറച്ച് ദിവസം
ആശുപ്രതിയിൽ

താമസിേക്കണ്ടിവന്നാൽ,

നിങ്ങള�െട

സമ്പാദ�െത്ത സാരമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ െമഡിക്കൽ
ബില�ിൽ

അത്

പര�വസാനിക്കും.

അത്തരം

സാമ്പത്തിക

ആഘാതങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ, നാം സ�യം ഇൻഷ�ർ െചയ്യണം.
എല�ാ

ഇൻഷുറൻസ്

കമ്പനികള�ം

ആശുപ്രതിയിൽ

്രപേവശിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള െചലവുകൾ വഹിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന
ഇൻഷുറൻസിെന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:

1.
2.

െമഡിക്കൽ

ഉൾെക്കാള്ള�ന്ന

െമഡിക്കൽ

ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ്

1. ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ്
ൈലഫ്

പരിചരണം

ഇൻഷുറൻസ് �ാൻ വാഗ്ദാനം െചയ്യ�ന്നുണ്ട്.

ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ്

ഇൻഷുറൻസ്

ഗുണേഭാക്താവിന്
ഇൻഷുറൻസ്

നിങ്ങള�െട

പണം

േപാളിസി

നൽകുന്നു.

മരണേശഷം
നിങ്ങൾ

വാങ്ങുേമ്പാൾ,

ii)

ആേരാേഗ�തര ഇൻഷുറൻസ്

a)

വാഹന / േമാേട്ടാർ ഇൻഷുറൻസ്

നിങ്ങള�െട
ഒരു

നിങ്ങൾ

ൈലഫ്
ഒരു

ഗുണേഭാക്താവിെന്˙റ േപര് നൽകുന്നു. നിങ്ങള�െട കുടുംബെത്ത
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിന് നിങ്ങള�െട വാർഷിക വരുമാനത്തിെന്˙റ 7
മുതൽ 10 ഇരട്ടി വെര കവേറജുള്ള ഇൻഷുറൻസ് വാങ്ങാൻ
സാധാരണയായി ശുപാർശ െചയ്യ�ന്നു.

േടം
ഇൻഷുറൻസ്:
ഇത്
ഒരു
നിശ്ചിത
സമയേത്തക്ക്
സജീവമായിരിക്കും.
േപാളിസി
കാലയളവിൽ
ജീവന്
അത�ാഹിതമുണ്ടായാൽ,
നിങ്ങള�െട
േനാമിനികൾക്ക്
‘അഷ�ർ
െചയ്തിരിക്കുന്ന തുക’ ലഭിക്കും. ്രപീമിയം തരിച്ച�കിട്ടിെല� ങ്കിലും,
ഇത് റിസ്ക് നന്നായി ലഘൂകരിക്കും.
എൻേഡാവ്െമൻറ്
ഇൻഷുറൻസ്:
നിർദ്ദിഷ്ട
കാലാവധിേക്കാ
മരണത്തിേനാ േശഷം ഒരു െമാത്തം തുക നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന
െചയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് കരാർ. സാധാരണ
കാലാവധി, ഒരു നിശ്ചിത ്രപായപരിധി വെര, പേത്താ പതിനേഞ്ചാ
ഇരുപേതാ വർഷേത്തക്കാണ്.
സമ്പൂർണ്ണ ൈലഫ്: നിങ്ങൾ ്രപീമിയങ്ങൾ അടയ്ക്കുന്നിടേത്താളം
കാലം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥിരമായ ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ.
യൂണിറ്റ്
ലിങ്ക്ഡ്
ഇൻഷുറൻസ്:
ഇൻഷുറൻസിെന്˙റയും
നിേക്ഷപത്തിെന്˙റയും സംേയാജനം, േപാളിസി ഉടമ അടയ്ക്കുന്ന
്രപീമിയത്തിെന്˙റ ഒരു ഭാഗം ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നതിന്
ഉപേയാഗിക്കുകയും
ബാക്കി
ഭാഗം
ഇക�ിറ്റി,
െഡറ്റ്
ഉപകരണങ്ങളിൽ നിേക്ഷപിക്കുകയും െചയ്യ�ന്നു.
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േറാഡിൽ
ഓടുന്ന
വാഹനങ്ങൾക്കായി
വാങ്ങുന്ന
ഇൻഷുറൻസാണ്
െവഹിക്കിൾ
ഇൻഷുറൻസ്
(േമാേട്ടാർ
ഇൻഷുറൻസ് / കാർ ഇൻഷുറൻസ് / ഓേട്ടാ ഇൻഷുറൻസ്
എന്നും
അറിയെപ്പടുന്നു).
നിയമപരമായ
ബാധ�തയുെട
കൂടാെത/അെല�ങ്കിൽ
വാഹനത്തിെന്˙റ
ആകസ്മിക
േകടുപാടുകള�െട കാര�ത്തിൽ വാഹന ഉടമകൾക്ക് പരിരക്ഷ
നൽകുക എന്നതാണ് ഇതിെന്˙റ ്രപാഥമിക ലക്ഷ�ം. വാഹന
ഇൻഷുറൻസിനുള്ള പരിരക്ഷ രണ്ട് തരത്തിലാണ്:
േമാേട്ടാർ േതർഡ് പാർട്ടി (ടിപി) ബാധ�താ ഇൻഷുറൻസ്: േതർഡ്
പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ഒരു നിയമപരമായ നിബന്ധനയാണ്.
േറാഡിൽ ഓടുന്ന എല�ാ വാഹനങ്ങൾക്കും നിർബന്ധമായും ഈ
ഇൻഷുറൻസ്
േവണം.
ഒരു
െപാതു
സ്ഥലത്ത്
വാഹനം
ഉപേയാഗിക്കുന്നത് നിമിത്തം ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുെട ജീവേനാ
സ�ത്തിേനാ ഉണ്ടാകുന്നേതാ അതിൽനിന്ന് ഉളവാകുന്നേതാ ആയ
ഏെതാരു
പരിക്കിനും
േകടുപാടിനുമുള്ള
നിയമപരമായ
ബാധ�ത
വാഹന
ഉടമയ്ക്കാണ്.
െപാതു
സ്ഥലത്ത്
ഇൻഷുറൻസ്
ഇല�ാെത
േമാേട്ടാർ
വാഹനം
ഓടിക്കുന്നത്
ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമാണ്. ഒരു അപകടത്തിെന്˙റ ഫലമായി

മെറ്റാരാള�െട സ�ത്തിന് േകടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകേയാ മറ്റ്
വ�ക്തികൾക്ക്
പരിേക്കാ
മരണേമാ
ഉണ്ടാകുകേയാ
െചയ്യ�േമ്പാൾ, അത് ഇൻഷ�ർ െചയ്തയാൾക്ക് നിയമപരമായി
ബാധ�തയുള്ളതാെണങ്കിൽ,
ഈ
ഇൻഷുറൻസ്
േപാളിസി
അതിന് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
േമാേട്ടാർ ഓൺ ഡാേമജ് (ഒഡി) ഇൻഷുറൻസ് കവർ: ഇൻഷ�ർ
െചയ്ത
വാഹനത്തിന്
സംഭവിക്കുന്ന
ആകസ്മികമായ
േകടുപാടുകൾക്ക് ഇത് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
മുകളിലുള്ള പരിരക്ഷകളിൽ ഒന്ന് അെല�ങ്കിൽ അവ രണ്ടും
ഉൾെക്കാള്ള�ന്ന
േപാളിസികള�ണ്ട്.
എന്താണ്
പരിരക്ഷിക്കെപ്പടുന്നത്
എന്ന്
മനസിലാക്കാൻ
നിങ്ങള�െട
േപാളിസി പരിേശാധിേക്കണ്ടത് ്രപധാനമാണ്

ഇന്ത�ാ ഗവൺെമന്റിെന്˙റ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികള�െട
ഉദാഹരണങ്ങൾ
്രപധാൻ മ്രന്തി സുരുക്ഷ ബിമ േയാജന (പിഎംഎസ്ബിൈവ)
 18 മുതൽ 70 വയസ്സ�വെരയുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
ഉടമകൾക്ക് ലക്ഷം.
 ഓേട്ടാ െഡബിറ്റ് സൗകര�ം വഴി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ
നിന്ന് വാർഷിക ്രപീമിയമായി 12 രൂപ കുറയ്ക്കുന്നു.
 ഒരാൾക്ക് ഒരു േസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി
മാ്രതേമ പദ്ധതിയിൽ േചരാൻ അർഹതയുള്ള�.
 ൈവകല�ത്തിന്
ഇൻഷുറൻസ്
പരിരക്ഷ
ലഭിക്കുന്നു
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)
അപകടം മൂലമുള്ള സ്ഥിരവും ഭാഗികവുമായ

b) േ്രപാപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ്
േ്രപാപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് എന്നത് ജനറൽ ഇൻഷുറൻസിെന്˙റ
വളെര
വിശാലമായ
ഒരു
വിഭാഗമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക്
ആവശ�മുള്ള പരിരക്ഷയുെട തരം നിങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാൻ
ആ്രഗഹിക്കുന്ന േ്രപാപ്പർട്ടിയുെട തരെത്ത ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും ്രപചാരമുള്ള േ്രപാപ്പർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് സ്റ്റാൻേഡർഡ്
ഫയർ
ഇൻഷുറൻസ്
േപാളിസിയാണ്.
അത്
തീയ്ക്കും
െവള്ളെപ്പാക്കം,
ചുഴലിക്കാറ്റ്,
െകാടുക്കാറ്റ്
തുടങ്ങിയ
അനുബന്ധ അപകടങ്ങൾക്കും എതിെര ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ
നൽകുന്നു.
താമസസ്ഥലങ്ങൾ,
ഓഫീസുകൾ,
േഷാപ്പ�കൾ,
ആശുപ്രതികൾ,
വ�ാവസായിക
/
ഉൽപാദന
അപകടസാധ�തകൾ, യ്രന്തങ്ങൾ, �ാന്˙റ�കൾ, ഉപകരണങ്ങൾ,
ആക്സസറികൾ തുടങ്ങിയവ;
അസംസ്കൃത
വസ്തുക്കള�ം
്രപ്രകിയയിലുള്ള വസ്തുക്കള�ം ഉൾെപ്പെടയുള്ള ചരക്കുകൾ,
വ�ാവസായിക അപകടസാധ�തയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള സംഭരണ
അപകടസാധ�തകൾ;
വ�ാവസായിക
അപകടസാധ�തയ്ക്ക്
/
ഗ�ാസ്
േഹാൾഡറുകൾ
പുറത്തുള്ള
ടാങ്ക്
ഫാമുകൾ
തുടങ്ങിയവ
ഫയർ
ഇൻഷുറൻസ്
േപാളിസിയിൽ
പരിരക്ഷിക്കാവുന്ന വ�ത�സ്ത തരം േ്രപാപ്പർട്ടികളിൽ െപടുന്നു
വീട്/ഭവന ഇൻഷുറൻസ്
വ�ക്തിയുെട
വീടിനായി
മികച്ച
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുെട ഒരു പാേക്കജ് നൽകുന്നതിനാൽ
്രപധാനമാണ്.
അതുേപാെല,
േഷാപ്പ് കീപ്പർമാരുെട പാേക്കജ് േപാളിസി
രൂപകൽപ്പന െചയ്തിരിക്കുന്നത് ധാരാളം േഷാപ്പ് ഉടമകള�െട
ഇൻഷ�ർ
െചയ്യാൻ
കഴിയുന്ന
അപകടസാധ�തകെളല�ാം
ഇൻഷ�ർ
െചയ്യ�ന്നതിനാണ്.
തീ,
ഭൂകമ്പം,
മിന്നൽ,
െവള്ളെപ്പാക്കം,
കവർച്ച
തുടങ്ങിയ
വിവിധ
ആകസ്മിക
സംഭവങ്ങൾക്കായി ഇത് വിശാലമായ കവേറജ് നൽകുന്നു.
െകട്ടിടം, അതിലുള്ള സാധനങ്ങൾ, കടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന
പണം മുതലായവയ്ക്ക് േപാളിസി പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.

c) മറ്റ് ഇൻഷുറൻസുകൾ
യാ്രതാ ഇൻഷ�റൻസ്
സമ്രഗ യാ്രതാ ഇൻഷുറൻസ് ഇവ നൽകുന്നു:

അടിയന്തര െമഡിക്കൽ പരിരക്ഷ

യാ്രത
അ്രപതീക്ഷിതമായി
റദ്ദാക്കുകേയാ
െവട്ടിച്ച�രുക്കുകേയാ െചയ്യ�ന്നതു മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന
നഷ്ടങ്ങൾ

മരണ, അംഗൈവകല� പരിരക്ഷ

വ�ക്തിഗത ബാധ�താ പരിരക്ഷ

ലേഗജ് പരിരക്ഷ
്രഗൂപ്പ് ഇൻഷ�റൻസ്
ഇത് നിർവചിക്കെപ്പട്ട ഒരു കൂട്ടം ആള�കെള ഉൾെക്കാള്ള�ന്നു,
ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു െസാൈസറ്റി അെല� ങ്കിൽ െ്രപാഫഷണൽ
അേസാസിേയഷെന്˙റ അംഗങ്ങൾ അെല�ങ്കിൽ ഒരു ്രപേത�ക
െതാഴിലുടമയുെട ജീവനക്കാർ
വിള ഇൻഷുറൻസ്
വരൾച്ച, െവള്ളെപ്പാക്കം, മറ്റ് ്രപകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, കീട ബാധ
തുടങ്ങിയ
നിമിത്തം
വിളകൾക്ക്
നാശേമാ
നഷ്ടേമാ
ഉണ്ടായാൽ
ഇത്
കർഷകർക്ക്
ഇൻഷുറൻസ്
പരിരക്ഷ
നൽകുന്നു.
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്രപധാൻ മ്രന്തി ജൻ ആേരാഗ� േയാഗന (പിഎംെജഎൈവ) ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്





ദരി്രദരും നിരാലംബരുമായ ്രഗാമീണ കുടുംബങ്ങെളയും
നഗര
െതാഴിലാളികള�െട
കുടുംബങ്ങളിെല
െതാഴിൽ
വിഭാഗെത്തയും ലക്ഷ�ം വച്ച�ള്ള ആേരാഗ� പരിരക്ഷാ
സൗകര�ങ്ങൾ നൽകുന്നു.
കുടുംബ വലുപ്പം, ്രപായം, ലിംഗേഭദം എന്നിവയിൽ
യാെതാരു നിയ്രന്തണവുമില�
ആശുപ്രതിയിലാെണങ്കിൽ (https://www.pmjay.gov.in)

്രപധാൻ മ്രന്തി ഫസൽ ബിമ േയാജന (പിഎംഎഫ്ബിൈവ)
 വിളനാശത്തിൽ
നിന്ന് കർഷകെര ഇൻഷുറൻസ് വഴി
രക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ�മിട്ട�ള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി
 വരൾച്ച, ഉണക്ക്, െവള്ളെപ്പാക്കം, കീടങ്ങള�ം േരാഗങ്ങള�ം,
മണ്ണിടിച്ചിൽ, ്രപകൃതിദത്ത തീയും മിന്നലും, ആലിപ്പഴം,
ചുഴലിക്കാറ്റ്, െകാടുക്കാറ്റ് മുതലായവയിൽ നിന്ന് ഈ
പദ്ധതി കർഷകെര ഇൻഷ�ർ െചയ്യ�ന്നു.
 വിളെവടുപ്പിനു േശഷം 14 ദിവസേത്തക്കുള്ള നഷ്ടങ്ങള�ം
സ്കീമിൽ െപടുന്നു (https://pmfby.gov.in)

്രപധാൻ മ്രന്തി ജീവൻ േജ�ാതി ബിമ േയാജന (പിഎംെജെജബിൈവ)
 18 മുതൽ 50 വയസ്സ് വെര ്രപായമുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്
ഉടമകൾക്ക് (േസവിംഗ്സ് ബാങ്ക് എ/സി) 2 ലക്ഷം ൈലഫ്
ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നു.
 വാർഷിക ്രപീമിയമായി 330 രൂപ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ
നിന്ന് ഓേട്ടാ െഡബിറ്റ് സൗകര�ം വഴി കുറയ്ക്കുന്നു
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

െ�യിം െചയ്യൽ
നിങ്ങള�െട ൈബക്ക് േമാഷണം േപാകുകേയാ നിങ്ങൾ ഒരു
അപകടത്തിൽ െപടുകേയാ െചയ്യ�ന്നതു േപാെലയുള്ള ഒരു
ദുരന്തം സംഭവിക്കുേമ്പാൾ, അത് െ�യിമിനുള്ള സമയമാണ്.
നിങ്ങൾ െ�യിം െചയ്യ�േമ്പാൾ, നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച നഷ്ടത്തിന്
നിങ്ങള�െട
ഇൻഷുറൻസ്
േപാളിസിയുെട
നിബന്ധനകൾ
്രപകാരം പണം നൽകാൻ നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിേയാട്
ഔേദ�ാഗികമായി ആവശ�െപ്പടുകയാണ്.
എ്രതയും േവഗം നിങ്ങള�െട ഇൻഷുറൻസ് േ്രബാക്കെറേയാ
ഏജന്റിെനേയാ കമ്പനിെയേയാ ബന്ധെപ്പടുക. കാരണം െ�യിം
സമർപ്പിക്കാൻ മിക്ക കമ്പനികള�ം സമയപരിധി െവച്ചിട്ട�ണ്ട്,
അതിനുള്ളിൽ
െ�യിം
സമർപ്പിക്കണം.
െ�യിം
സമർപ്പിക്കുേമ്പാൾ ആവശ�മായ എല�ാ േരഖകള�ം നൽകാൻ
ഓർക്കുക

നിേക്ഷപം

ഡ�ൂൾ 5

നിങ്ങള�െട

സാമ്പത്തിക

ഫല്രപദമായ
നിേക്ഷപം

ലക്ഷ�ങ്ങൾ

മാർഗമാണ്
സങ്കീർണ്ണവും

ഉള്ളതുമാണ്.

മിക്കേപ്പാഴും

ശരിയായ

സങ്കീർണ്ണതയുെടയും

നിറേവറ്റാനുള്ള

നിേക്ഷപം;

ഒരു

എന്നിരുന്നാലും,
അപകടസാധ�തകൾ

അറിവ്

അപകടസാധ�തയുെടയും

ഉപേയാഗിച്ച്,
കാര�ത്തിൽ

നിങ്ങൾക്ക് സുഖ്രപദമായ ഒരു െലവൽ തിരെഞ്ഞടുക്കാനാകും.

്രപധാന ഘടകങ്ങൾ
ഓേരാ നിേക്ഷപത്തിെന്˙റ കാര�ത്തിലും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് ്രപധാന
ഘടകങ്ങെളങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിേയണ്ടതുണ്ട് - വരുമാനം,
അപകടസാധ�ത, ലിക�ിഡിറ്റി.

പണെപ്പരുപ്പവും നിേക്ഷപത്തിൽ അതിെന്˙റ സ�ാധീനവും

നിേക്ഷപ ലക്ഷ�ങ്ങൾ
നിങ്ങള�െട നിേക്ഷപ ലക്ഷ�ങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിെന്˙റ ഏതു
ഘട്ടത്തിലാണ്
(വിദ�ാർത്ഥി,
ജീവനക്കാരൻ,
വിരമിച്ചയാൾ
മുതലായവ)
എന്നതിെന
ആ്രശയിച്ചിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങള�െട
നിേക്ഷപ
ലക്ഷ�ങ്ങൾ
മറ്റ്
ആള�കള�േടതിൽ
നിന്ന്
വ�ത�സ്തമായിരിക്കും.
നിങ്ങൾ
ജീവിതത്തിലൂെട
കടന്നുേപാകുേമ്പാൾ
ലക്ഷ�ങ്ങൾ
മാറുകയും
െചയ്യ�ം.
സാധാരണയായി,
നിങ്ങൾക്ക്
ഒേര
സമയം
പല
ലക്ഷ�ങ്ങള�ണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള
മൂല�
വളർച്ച
ലക്ഷ�മിടുന്നുണ്ടാകാം,
കൂടാെത
അത�ാഹിതങ്ങൾക്കായി സുരക്ഷിതവും സൗകര�്രപദവുമായ
ഒരു ഫണ്ടും ആ്രഗഹിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ഓേരാ കുടുംബത്തിനും
വ�ത�സ്ത
ലക്ഷ�ങ്ങള�ണ്ടാകും,
വ�ത�സ്ത
നിേക്ഷപ
ത്രന്തങ്ങള�ം േവണ്ടിവരും.
വ�ക്തിഗത ഘടകങ്ങൾ നിേക്ഷപ തീരുമാനങ്ങെള എങ്ങെന
ബാധിക്കുന്നുെവന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു എള�പ്പ മാർഗം
നിങ്ങൾ
ജീവിതത്തിെന്˙റ
ഏതു
ഘട്ടത്തിലാെണന്ന്
ചിന്തിക്കുന്നതാണ്.
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പണെപ്പരുപ്പം
ചരക്കുകള�െടയും
േസവനങ്ങള�െടയും
വിലക്കയറ്റെത്ത
സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കാല്രകേമണ,
ചരക്കുകള�െടയും
േസവനങ്ങള�െടയും
വില
വർദ്ധിക്കുന്നത്
അനുസരിച്ച്, ഒരു യൂണിറ്റ് പണത്തിെന്˙റ (ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു
േസവനങ്ങള�ം
രൂപ,
അെല�ങ്കിൽ
100
രൂപ)
ചരക്കുകള�ം
വാങ്ങാനുള്ള േശഷി കുറയുന്നു. മെറ്റാരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ,
പണത്തിെന്˙റ വാങ്ങൽ േശഷി കുറയുന്നു. സാമ്പത്തിക ആസൂ്രതണ
േവളയിൽ
നിങ്ങള�െട
നിേക്ഷപങ്ങളിൽ
പണെപ്പരുപ്പത്തിെന്˙റ
ഫലങ്ങൾ കണക്കിെലടുേക്കണ്ടത് ്രപധാനമാണ്.
എെന്˙റ
നിേക്ഷപ
തീരുമാനെത്ത
പണെപ്പരുപ്പം
എങ്ങെന
ബാധിക്കും?
അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് 5 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു വഡാ പാവിന്
ഇേപ്പാൾ 10 രൂപയാണ് വില. വിലയിലുണ്ടായ വർധന അളവ്
കൂടിയതിെന്˙റേയാ ഗുണനിലവാരം െമച്ചെപ്പട്ടതിെന്˙റേയാ ഫലമല�,
മറിച്ച്
പണെപ്പരുപ്പം
േചരുവകള�െട
വിലെയ
ബാധിച്ചതുെകാണ്ടാണ്

ൈവവിധ�വൽക്കരണം നിങ്ങള�െട മുട്ടകെളല�ാം ഒരു െകാട്ടയിൽ
െവക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു
നല� ആശയമല�. നിങ്ങള�െട
പണം
പലതരം
നിേക്ഷപങ്ങളിൽ
ഇട്ടാൽ,
ഒേന്നാ
രേണ്ടാ
എണ്ണം
പരാജയെപ്പട്ടാലും,
മറ്റ�ള്ളവയിെല
േനട്ടം
നിങ്ങള�െട
നിേക്ഷപങ്ങെള
സന്തുലിതമാക്കും. ഇതിെന
ൈവവിധ�വൽക്കരണം
എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ
നിേക്ഷപം
നടത്തുേമ്പാൾ
അപകടസാധ�ത കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത്
െസക�ൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിെല നിേക്ഷപം
െസക�ൂരിറ്റികെള
െപാതുെവ
രണ്ടായി
തരം
തിരിക്കാം:
ഇക�ിറ്റികള�ം
കടങ്ങള�ം
(െഡറ്റ്).
െസക�ൂരിറ്റീസ്
മാർക്കിറ്റിലാണ് െസക�ൂരിറ്റികൾ വിൽക്കുന്നത്
്രപാഥമിക വിപണി: കമ്പനി ആദ�മായി െസക�ൂരിറ്റികൾ േനരിട്ട്
നൽകുന്നു ഉദാ. ഐപിഒ (ഇനിഷ�ൽ പ�ിക് ഓഫർ)
എക്സ്േചഞ്ചുകളിെല
ദ�ിതീയ
മാർക്കറ്റ്:
േസ്റ്റാക്ക്
െസക�ൂരിറ്റികള�െട േ്രടഡിംഗ് ഉദാ. ബിഎസ്ഇ, എൻഎസ്ഇ
തുടങ്ങിയവ.
നിങ്ങള�െട �യന്റിെന അറിയുക (െകൈവസി െസബി
െസക�ൂരിറ്റി

മാർക്കറ്റ്

(നിങ്ങള�െട

നിേക്ഷപകർക്കും

�യന്റിെന

അറിയുക)

എല�ാ

െകൈവസി

നിഷ്ക്കർഷിച്ചിട്ട�ണ്ട്.

ഓൺൈലൻ െകൈവസി (ഇ-െകൈവസി) സാധ�മാക്കുന്ന നൂതന
സാേങ്കതികവിദ�കള�െട ഉപേയാഗം െസബി അനുവദിച്ചിട്ട�ണ്ട്.
നിേക്ഷപകർക്ക്

ഇടനിലക്കാരെന്˙റ

ഓഫീസ്

േനരിട്ട്

സന്ദർശിക്കാെത
െകൈവസി
പൂർത്തിയാക്കാൻ
സാേങ്കതികവിദ�യുെട ഉപേയാഗം സഹായിക്കും
ഇക�ിറ്റി
ഇക�ിറ്റി എന്നത് ഒരു കമ്പനിയുെട ഭാഗമാണ്. അത് േസ്റ്റാക്ക്
അെല�ങ്കിൽ

െഷയർ

കമ്പനിയുെട

ഓഹരികൾ

ആ

കമ്പനിയുെട

എന്നും

ഒരു

അറിയെപ്പടുന്നു.

വാങ്ങുേമ്പാൾ,
ഭാഗം

നിങ്ങൾ

നിങ്ങൾ

ഒരു

അടിസ്ഥാനപരമായി
സ�ന്തമാക്കുകയാണ്.

കമ്പനി ലാഭമുണ്ടാക്കുേമ്പാൾ ലാഭത്തിെന്˙റ ഒരു പങ്ക് നിങ്ങൾക്ക്
്രപതീക്ഷിക്കാനാകും.
പ�ിക്ക്/ലിസ്റ്റഡ്
കമ്പനികള�െട
കാര�ത്തിൽ, ഈ െഷയറുകൾ േസ്റ്റാക്ക് എക്സ്േചഞ്ചുകളിൽ
േ്രടഡ്

െചയ്യെപ്പടുന്നു.

വിൽക്കാനും

അത്

സഹായിക്കുന്നു.

േസ്റ്റാക്കുകൾ
അങ്ങെന

വാങ്ങാനും

ഒരു

വിപണി

രൂപംെകാള്ള�ന്നു.
ഇക�ിറ്റികളിൽ
നിേക്ഷപിക്കുന്നത്
അപകടസാധ�ത കൂടിയതും മറ്റ് നിേക്ഷപങ്ങെള അേപക്ഷിച്ച്
കൂടുതൽ സമയം ആവശ�െപ്പടുന്നതുമാണ്.
െഡറ്റ് െസക�ൂരിറ്റികൾ
ഒരു നിശ്ചിത തുക, കാലാവധി, സാധാരണയായി ഒരു ്രപേത�ക
പലിശനിരക്ക് എന്നിവയുള്ള േബാണ്ട്, ഡിബഞ്ചർ, േ്രപാമിസറി
േനാട്ട്

തുടങ്ങിയ

ഇവയ്ക്ക്

ഉപകരണങ്ങളാണ്

പലേപ്പാഴും

െഡറ്റ്

ഇക�ിറ്റികേളക്കാൾ

െസക�ൂരിറ്റികൾ.
അപകടസാധ�ത

കുറവാണ്. ഒരു കമ്പനിേയാ സർക്കാർ ഏജൻസിേയാ വായ്പ
എടുക്കാൻ

തീരുമാനിക്കുേമ്പാൾ,

അവർക്ക്

രണ്ട്

ഓപ്ഷനുകള�ണ്ട്.
ആദ�േത്തത്
ഒരു
ബാങ്കിൽ
നിന്ന്
ധനസഹായം േനടുക, രണ്ടാമേത്തത് മൂലധന വിപണിയിെല
നിേക്ഷപകർക്ക് െഡറ്റ് ഇഷ�ു െചയ്യ�ക.
ഇഷ�ു എന്ന് വിളിക്കുന്നു

ഇതിെന ഒരു െഡറ്റ്

മ�ൂച്ചൽ ഫണ്ടുകൾ
ഒരു

മ�ൂച�ൽ

േശഖരിച്ചിട്ട്,
മാർക്കറ്റ്

ഫണ്ട്

പല

ഓഹരികൾ,

ഉപകരണങ്ങൾ,
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നിേക്ഷപകരിൽ
േബാണ്ടുകൾ,

മറ്റ്

നിന്നും

പണം

്രഹസ�കാല

മണി-

െസക�ൂരിറ്റികൾ

അെല�ങ്ക ിൽ

ആസ്തികൾ

അെല�ങ്കിൽ

സംേയാജനങ്ങൾ
മ�ൂച�ൽ

ഈ

എന്നിവയിൽ

ഫണ്ടിെന്˙റ

നിേക്ഷപങ്ങള�െട
അത്

ചില

നിേക്ഷപിക്കുന്നു.

സംേയാജിത േഹാൾഡിംഗുകൾ അതിെന്˙റ

േപാർട്ട്േഫാളിേയാ എന്നറിയെപ്പടുന്നു. ഓേരാ യൂണിറ്റ�ം ഒരു
നിേക്ഷപകെന്˙റ

ഫണ്ടിെന്˙റ

േഹാൾഡിംഗുകള�െട

ആനുപാതിക

ഉടമസ്ഥാവകാശെത്തയും ആ േഹാൾഡിംഗുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന
വരുമാനെത്തയും ്രപതിനിധീകരിക്കുന്നു.
സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇൻെവസ്റ്റ്െമൻറ് �ാൻ (എസ്ഐപി): ഒരു നിശ്ചിത
ഇടേവളയിൽ
ഒരു
നിശ്ചിത
തുക
മ�ൂച�ൽ
ഫണ്ടിൽ
നിേക്ഷപിക്കുേമ്പാൾ, അതിെന എസ്ഐപി എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
അത് ഇേപ്പാൾ ഒരു ജന്രപിയ ഭാവി നിേക്ഷപ പദ്ധതിയായി
മാറിയിരിക്കുന്നു.
ഇക�ിറ്റി ലിങ്ക്ഡ് േസവിംഗ്സ് സ്കീമുകൾ (ELSS): ആദായനികുതി
ലാഭിക്കാൻ
സഹായിക്കുന്ന
മ�ൂച�ൽ
ഫണ്ട്
നിേക്ഷപ
പദ്ധതികളാണ്
ഇവ
(ഇത്
നികുതിദായകെര
നിർദ്ദിഷ്ട
െസക�ൂരിറ്റികളിൽ 1.5 ലക്ഷം രൂപ വെര നിേക്ഷപിക്കാനും
നികുതി വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അത് കിഴിവായി െ�യിം
െചയ്യാനും അനുവദിക്കുന്നു).
േഗാൾഡ് ഇടിഎഫ്:
സ�ർണം
േപാലുള്ള
ആസ്തികളിൽ
നിേക്ഷപിക്കുന്ന ഒരു ചരക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മ�ൂച�ൽ
ഫണ്ടാണ് േഗാൾഡ് ഇടിഎഫ് അഥവാ എക്സ്േചഞ്ച് േ്രടഡഡ്
ഫണ്ട്.
ഈ
എക്സ്േചഞ്ച്-േ്രടഡഡ്
ഫണ്ടുകൾ
വ�ക്തിഗത
േസ്റ്റാക്കുകൾ
േപാെല
്രപവർത്തിക്കുന്നു,
അവ
േസ്റ്റാക്ക്
എക്സ്േചഞ്ചിൽ സമാനമായി േ്രടഡ് െചയ്യെപ്പടുന്നു.
േസാവറിൻ േഗാൾഡ് േബാണ്ട് (എസ്ജിബി):
സ�ർണ്ണത്തിെന്˙റ
്രഗാമിൽ
്രപകടമാക്കെപ്പടുന്ന
സർക്കാർ
െസക�ൂരിറ്റികളാണ്
ഇവ.
ഭൗതിക
സ�ർണ്ണം
ൈകവശം
വയ്ക്കുന്നതിന് പകരമാണ് അവ. നിേക്ഷപകർ ഇഷ�ു വില
ക�ാഷായി
അടയ്ക്കുകയും
േബാണ്ടുകൾ
കാലാവധി
പൂർത്തിയാകുേമ്പാൾ
അത്
ക�ാഷായി
വീെണ്ടടുക്കുകയും
െചയ്യ�ം. ഇന്ത�ൻ സർക്കാരിനു േവണ്ടി റിസർവ് ബാങ്കാണ്
േബാണ്ട് നൽകുന്നത്.
റിയൽ എേസ്റ്ററ്റ് നിേക്ഷപ ്രടസ്റ്റ് (ആർഇഐടി): റിയൽ എേസ്റ്ററ്റ്
േമഖലയിൽ
സ�ത്ത്
ൈകവശമുള്ളതും
അവയുെട
വികസനത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളാണ്
ആർഇഐടികൾ. േ്രപാപ്പർട്ടികൾ സ�ന്തമായി വാങ്ങുകേയാ
ൈകകാര�ം െചയ്യ�കേയാ ധനസഹായം നൽകുകേയാ െചയ്യാെത
റിയൽ എേസ്റ്ററ്റ് നിേക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭവിഹിതം േനടാൻ
ഇത് നിേക്ഷപകെര സാഹായിക്കുന്നു
സർക്കാർ പദ്ധതികളിെല നിേക്ഷപം






േദശീയ േസവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ�കൾ (എൻഎസ്സി)
േപാസ്റ്റ് ഓഫീസ് േസവിംഗ്സ്/ആർഡി അക്കൗണ്ട്
പ�ിക് െ്രപാവിഡന്˙റ് ഫണ്ട് (പിപിഎഫ്)
കിസാൻ വികാസ് പ്രത (െകവിപി)
സീനിയർ സിറ്റിസൺ േസവിംഗ്സ് സ്കീം (എസ്സിഎസ്എസ്)

സുരക്ഷിതവും
സ്ഥിരവുമായ
വരുമാനം
േതടുന്ന
നിേക്ഷപകർക്ക് ഈ സ്കീമുകൾ ശുപാർശ െചയ്യ�ന്നു.

ഈ
പദ്ധതികള�െട
പലിശ
നിരക്ക്
ധനകാര�
മ്രന്താലയത്തിെന്˙റ
അംഗീകാരേത്താെട
ൈ്രതമാസ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിയിക്കും.

േപാസ്റ്റ്
ഓഫീസ്
സ്കീമുകൾ
നിേക്ഷപിച്ച
മുഴുവൻ
തുകയ്ക്കും േസാവറിൻ ഗ�ാരണ്ടി നൽകുന്നു, അതിനാൽ
ഇത് അത�ന്തം സുരക്ഷിതമായി കണക്കാക്കെപ്പടുന്നു.

കൂടുതൽ
വിവരങ്ങൾക്ക്,
ലിങ്ക്
കാണുക
https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-office-savingschemes.aspx
സുകന� സമൃദ്ധി േയാജന (എസ്എസ്ൈവ)
െപൺകുഞ്ഞിെന്˙റ ്രപേയാജനത്തിനായി സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള സമ്പാദ�
പദ്ധതിയാണ് എസ്എസ്ൈവ. 10 വയസ്സിന് താെഴയുള്ള ഒരു
െപൺകുട്ടിയുെട മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇത് തുറക്കാൻ കഴിയും.
മാതാപിതാക്കൾക്ക് െപൺകുട്ടികൾക്കായി അത്തരം രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ
വെര തുറക്കാൻ കഴിയും (അവർക്ക് രണ്ടിേലെറ െപൺകുട്ടികളിൽ
ഉെണ്ടങ്കിൽ അവർക്ക് മൂന്നാമെത്തേയാ നാലാമെത്തേയാ അക്കൗണ്ട്
തുറക്കാനാവില�). 21 വർഷേമാ 18 വയസ്സിന് േശഷം െപൺകുട്ടി
വിവാഹം െചയ്യ�ന്നതുവെരേയാ ആണ് ഈ അക്കൗണ്ടുകള�െട കാലാവധി.

ഡ�ൂൾ

വിരമിക്കലും െപൻഷനും
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സമ്പൂർണ്ണവും ഉൽപാദനക്ഷമവുമായ െതാഴിൽ ജീവിതത്തിന്
േശഷം, ആേരാഗ�കരവും സജീവവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു
വിരമിക്കൽ

നിങ്ങൾ

വിരമിച്ചാലും

ഒരു

്രപതീക്ഷിക്കുന്നു.

മുതിർന്ന

പൗരെനന്ന

നിങ്ങൾ

േനരെത്ത

നിലയിലും

േജാലി

െചയ്യ�ന്നത് തുടർന്നാലും, നിങ്ങള�െട പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ
നിങ്ങൾ

സാമ്പത്തികമായി

സുരക്ഷിതരാെണന്ന്

അറിയാൻ

െചയ്യ�ന്നതിലൂെട നിങ്ങൾ േജാലി െചയ്യ�ന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക്
വ�വസ്ഥാപിതമായി
മിച്ചംപിടിക്കാനും
നിേക്ഷപിക്കാനും
കഴിയും. സ്കീം സബ്സ്ൈ്രകബ് െചയ്യ�ന്നതിന് ്രപതിവർഷം
കുറഞ്ഞത്
500
രൂപ
നിേക്ഷപിേക്കണ്ടതുണ്ട്.
നിങ്ങൾ
വയസ്സിന്
േശഷം,
വിരമിക്കുേമ്പാൾ,
സാധാരണയായി
60
നിങ്ങള�െട പണത്തിെന്˙റ ഒരു ഭാഗം ഒരു െമാത്തം തുകയായി
നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ബാക്കി ്രപതിമാസ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
െപൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏെതങ്കിലും
ആന�ിറ്റി
സ്കീമിൽ
നിേക്ഷപിക്കും.
എൻപിഎസിെല
നിങ്ങള�െട
നിേക്ഷപം,
ഒരു
നിശ്ചിത
പരിധി
വെര,
ആദായനികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ട�മുണ്ട്.

നിങ്ങൾ ആ്രഗഹിക്കുന്നു. നിങ്ങള�െട വിരമിക്കലിൽ നിങ്ങൾക്ക്
മതിയായ പണം ഉണ്ടായിരിക്കുേമാ?
നിങ്ങൾ
നിങ്ങള�െട

മിക്ക
ഇന്ത�ക്കാെരയും
േപാെലയാെണങ്കിൽ,
െചറുപ്പ
കാലവും
മധ�വയസ്സ�ം
നിങ്ങള�െട

സമയവും
െകാണ്ട്

സമ്പത്തും ആവശ�െപ്പടുന്ന നിരവധി

നിറഞ്ഞതായിരിക്കും:

കുട്ടികെള

വാങ്ങുക,
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ
ആസ�ദിക്കുക
എന്നിങ്ങെന.
ചിന്തിക്കാൻ

നിങ്ങൾക്ക്

കാര�ത്തിൽ

വളർത്തുക,

വീട്

െചയ്യ�ക,
ഉത്സവങ്ങൾ
വിരമിക്കലിെന
കുറിച്ച്

ഒട്ട�ം

സമയം

കിട്ടിെയന്നു

വരില�,

അെല�ങ്കിൽ ഭാവിയിേലക്കായി ഇേപ്പാൾ പണം മാറ്റിവയ്ക്കാൻ
നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം.

വിരമിക്കൽ
േപായിന്˙റ�കൾ

ആസൂ്രതണത്തിനായി

ഓർമ്മിേക്കണ്ട

എൻപിഎസ്
വിവിധ
അസറ്റ്
�ാസുകള�െട
സംേയാജനം
സാധ�മാക്കുന്നു,
അതായത്
ഇക�ിറ്റി,
േകാർപ്പേററ്റ്
െഡറ്റ്,
സർക്കാർ െസക�ൂരിറ്റികൾ, ഇതര നിേക്ഷപ �ാസ് എന്നിവ.
അങ്ങെന,
നിേക്ഷപങ്ങൾ
ൈവവിധ�വത്കരിക്കാൻ
നിേക്ഷപകെര
സഹായിക്കുന്നു.
കൂടാെത,
നിേക്ഷപങ്ങെള
കുറിച്ച�ം അസറ്റ് അേലാേക്കഷെന കുറിച്ച�ം പരിമിതമായ
അറിവും
ധാരണയും
ഉള്ള
വരിക്കാർക്ക്,
മൂന്ന്
ൈലഫ്
ഫണ്ടുകളിൽ
(കൺസർേവറ്റീവ്,
േമാഡേററ്റ്,
ൈസക്കിൾ
അ്രഗസീവ്) ഏെതങ്കിലും തിരെഞ്ഞടുക്കാം. അത് വരിക്കാരുെട
്രപായത്തിെന്˙റ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
സ�ത്തുക്കൾ
അസറ്റ്
�ാസുകളിലുടനീളം മുൻകൂട്ടി നിർവചിച്ച രീതിയിൽ വിതരണം
െചയ്തുെകാണ്ട്
ഓേട്ടാമാറ്റിക്
ൈവവിധ�വത്കരണം
സാധ�മാക്കുന്നു.
ഈ
3
സാഹചര�ങ്ങളിൽ
എൻപിഎസിൽ
നിന്ന്
ഉപേഭാക്തൃ

സാധനങ്ങള�െടയും

േസവനങ്ങള�െടയും

വർദ്ധിച്ച�വരുന്ന വിലയാണ്

പണെപ്പരുപ്പം.

വിരമിക്കൽ

രണ്ട്

ആവശ�ങ്ങെള

ഒന്നാമതായി

നിങ്ങൾ

വർദ്ധിക്കുന്നു.

തരത്തിൽ

വാങ്ങുന്ന

അതിനർത്ഥം

ഇത് നിങ്ങള�െട
ബാധിക്കുന്നു.

സാധനങ്ങള�െട

ഇേപ്പാൾ

വാങ്ങുന്ന

വില
അേത

അളവിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അന്ന് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ
പണം

നൽേകണ്ടതുെണ്ടന്നാണ്.

നിമിത്തം

നിങ്ങള�െട

നഷ്ടെപ്പടും.

കൂടുതൽ

രണ്ടാമതായി,

വിരമിക്കൽ
കാലം

പണെപ്പരുപ്പം

സമ്പാദ�ത്തിെന്˙റ

ജീവിക്കാനുള്ള

മൂല�ം

പുറത്തുകടക്കാം:
i)

എൻപിഎസ് വരിക്കാരെന്˙റ െപൻഷൻപറ്റൽ

ii)

അകാല എക്സിറ്റ്

iii) എൻപിഎസ് വരിക്കാെന്˙റ മരണം
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക https://www.pfrda.org.in

അടൽ െപൻഷൻ േയാജന (എപിൈവ)
അസംഘടിതരായ,

അധ�ാനിക്കുന്ന

ദരി്രദരുെട

വാർദ്ധക�കാല

സാധ�തയും

(വർദ്ധിച്ച ആയുർൈദർഘ�ം) കണക്കിെലടുേക്കണ്ടതുണ്ട്. 60-െല
ആയുർൈദർഘ�ം വർദ്ധിച്ച�െകാണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിനാൽ
വിരമിച്ച േശഷമുള്ള ജീവിതത്തിനും അന്ന് ഇന്നെത്ത അേത
ജീവിത നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ
ആവശ�മാണ്. നിങ്ങള�െട വിരമിക്കൽ ഫണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുേമ്പാൾ
ഇവെയല�ാം കണക്കിെലടുക്കണം.

േദശീയ െപൻഷൻ സംവിധാനം

ആള�കൾക്ക്
സ്ഥിരമായി
വരുമാന
മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ഇല�ാ ത്ത
വാർദ്ധക�കാലത്ത്
സാമ്പത്തിക
സുരക്ഷയും
സ്ഥിരതയും
നൽകുന്നതിന്
ഇന്ത�ാ
ഗവൺെമന്˙റ്
അവതരിപ്പിച്ചതും
പിഎഫ്ആർഡിഎ
നിയ്രന്തിക്കുന്നതുമായ
നിർവചിക്കെപ്പട്ട
സംഭാവനാധിഷ്ഠിത
വിരമിക്കൽ
പദ്ധതിയാണ്
എസ്എൻപിഎസ്.
18-നും
65-നും
ഇടയിൽ
്രപായമുള്ള
രാജ�െത്ത എല�ാ പൗരന്മാർക്കും ഈ പദ്ധതിയിൽ സ�േമധയാ
േചരാവുന്നതാണ്.
എൻപിഎസ്
സബ്സ്ൈ്രകവ്
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വരുമാന സുരക്ഷെയ കുറിച്ച് േക്രന്ദസർക്കാർ ആശങ്കാകുലരാണ്.
വിരമിക്കലിനായി
മിച്ചംപിടിക്കാൻ
അവെര

േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കാനും
്രപാപ്തരാക്കാനും
സർക്കാർ
്രശമിക്കുന്നു. 18-നും 40-നും ഇടയിൽ ്രപായമുള്ള ഇന്ത�യിെല
ഏെതാരു പൗരനും 60 വയസ്സിന് േശഷം ്രപതിമാസം 1000 മുതൽ
5000
രൂപ
വെര
ഗ�ാരണ്ടിയുള്ള
മിനിമം
െപൻഷൻ
ലഭിക്കുന്നതിന്
എപിൈവയിൽ
േചരാം.
എപിൈവയിൽ
േചരാൻ
നിങ്ങൾക്ക്
ഒരു
േസവിംഗ്സ്
ബാങ്ക്
അക്കൗണ്ട്
ആവശ�മാണ്. 1000 രൂപയുെട െപൻഷൻ കിട്ടാൻ 18 വയസ്സിൽ
െവറും 42 രൂപ ഈ പദ്ധതിയിേലക്ക് സംഭാവന െചയ്താൽ
മതി. ്രപായം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സംഭാവന വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ,
െചറുപ്പത്തിൽ തെന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ േചരുന്നാണ് ഉത്തമം.
നിങ്ങൾ എപിൈവയിൽ േചരുേമ്പാൾ, വാർദ്ധക�ം വരുേമ്പാൾ
നിങ്ങൾ അത് േനരിടാൻ തയ്യാറാെണന്ന് ഉറപ്പ�വരുത്തുന്നു. ഈ
പദ്ധതി 60 വയസ്സ് തികയുേമ്പാൾ മൂന്നുതരം ആനുകൂല�ങ്ങൾ
നൽകുന്നു. വരിക്കാരന് തെന്˙റ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ്രപതിമാസ
െപൻഷൻ ലഭിക്കും, കൂടാെത വരിക്കാരെന്˙റ മരണ േശഷം
ഇണയ്ക്ക്
അേത
തുക
െപൻഷൻ
ലഭിക്കും,
കൂടാെത
വരിക്കാരെന്˙റയും ഇണയുെടയും മരണേശഷം, വരിക്കാരെന്˙റ 60
വയസ്സിൽ
സ�രൂപിച്ച
െപൻഷൻ
േകാർപ്പസ്
വരിക്കാരെന്˙റ
േനാമിനിക്ക് തിരിെക നൽകും. വരിക്കാരന് അകാല മരണം (60
വയസ്സിനു
മുമ്പുള്ള
മരണം)
സംഭവിച്ചാൽ,
വരിക്കാരെന്˙റ
ഇണയ്ക്ക്
വരിക്കാരെന്˙റ
എപിഐ
അക്കൗണ്ടിേലക്കുള്ള
സംഭാവന
തുടരാം
അെല�ങ്കിൽ
എപിഐ
അക്കൗണ്ടിൽ
സ�രൂപിച്ച ഫണ്ട് പിൻവലിക്കാം.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കുക

https://www.pfrda.org.in

െപൻഷനായി
സ�ീകരിക്കാൻ
അർഹതയുണ്ട്.
കുടുംബ
െപൻഷൻ പങ്കാളിയ്ക്ക് മാ്രതം ബാധകമാണ്.
(iii) പുറത്തുകടക്കലും പിൻവാങ്ങലും: ഒരു ഗുണേഭാക്താവ്
പതിവായി സംഭാവന നൽകുകയും ഏെതങ്കിലും കാരണത്താൽ
(60 വയസ്സിന് മുമ്പ്) മരണമടയുകയും െചയ്താൽ, അയാള�െട
/
അവള�െട
പങ്കാളിയ്ക്ക്
തുടർന്നും
സംഭാവന
നൽകി
സ്കീമിൽ േചരാനും തുടരാനും അർഹതയുണ്ട്. അെല�ങ്കിൽ
പുറത്തുകടക്കാനും
പിൻവലിക്കാനുമുള്ള
വ�വസ്ഥകൾ
അനുസരിച്ച് സ്കീമിന് പുറത്തു കടക്കാം.

ii) പിഎംഎൽവിഎംൈവ (്രപധാൻ മ്രന്തി ലഘു വ�ാപരി
മാൻ-ധൻ, േയാജന)
ചില�റ വ�ാപാരികൾക്കും വ�ാപാരികൾക്കും (സ�യംെതാഴിൽ
െചയ്യ�ന്ന
െതാഴിലാളികൾ)
വാർദ്ധക�കാല
സംരക്ഷണം
ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള െപൻഷൻ പദ്ധതിയാണിത്.
18-40 വയസ്സ�ള്ള എല�ാ കടയുടമകൾക്കും സ�യംെതാഴിൽ
െചയ്യ�ന്നവർക്കും 1.5 േകാടി രൂപയിൽ താെഴ ജിഎസ്ടി
വിറ്റ�വരവുള്ള റീെട്ടയിൽ വ�ാപാരികൾക്കും ഈ സ്കീമിൽ
അംഗമാകാം. ഈ സ്കീമിന് കീഴിൽ, 50% ്രപതിമാസ സംഭാവന
ഗുണേഭാക്താവും
തത്തുല�മായ
തുക
േക്രന്ദസർക്കാരും
സംഭാവന െചയ്യ�ന്നു. വരിക്കാർക്ക് 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞ േശഷം
50:50

അടിസ്ഥാനത്തിൽ

നിർദ്ദിഷ്ട

്രപായാധിഷ്ഠിത

്രപതിമാസ

സംഭാവന ഗുണേഭാക്താവും തത്തുല�മായ തുക േക്രന്ദസർക്കാരും
സംഭാവന െചയ്യ�ന്ന

സംഭാവനാധിഷ്ഠിത െപൻഷൻ

വിവിധ ടാർെഗറ്റ് ്രഗൂപ്പ�കൾക്കുള്ള െപൻഷൻ സ്കീമുകൾ
അസംഘടിത
െതാഴിലാളികൾ,
ചില�റ
വ�ാപാരികൾ,
വ�ാപാരികൾ (സ�യംെതാഴിൽ െചയ്യ�ന്ന െതാഴിലാളികൾ), ഭൂമി
ൈകവശമുള്ള െചറുകിട, നാമമാ്രത കർഷകർ തുടങ്ങി വിവിധ
ടാർെഗറ്റ്
്രഗൂപ്പ�കൾക്കായി
ഭാരത
സർക്കാർ
െപൻഷൻ
പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ചിട്ട�ണ്ട്.

വെര ്രപതിമാസം 100 രൂപ സംഭാവന െചേയ്യണ്ടതുണ്ട്. തത്തുല�

i)

്രപധാൻ
മ്രന്തി
്രശാം
എസ്ൈവഎം) േയാജന.

േയാഗി

അസംഘടിത െതാഴിലാളികൾക്ക്
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള,
സ�േമധയാ
െപൻഷൻ പദ്ധതിയാണിത്.

മാൻ-ധൻ

(പിഎം-

വാർദ്ധക�കാല സംരക്ഷണം
ഉള്ള
സംഭാവനാധിഷ്ഠിത

വരിക്കാർക്ക്

ലഭിക്കുന്ന

േനട്ടങ്ങൾ

ഇവയാണ്:
(i) മിനിമം അേഷ�ർഡ് െപൻഷൻ:
പിഎം-എസ്ൈവഎമ്മിന്
കീഴിലുള്ള ഓേരാ വരിക്കാർക്കും 60 വയസ്സ് തികഞ്ഞതിന്
േശഷം ്രപതിമാസം 3000 രൂപ ്രപതിമാസ െപൻഷൻ ലഭിക്കും.
(ii) കുടുംബ െപൻഷൻ: െപൻഷൻ ൈകപ്പറ്റ�ന്ന കാലയളവിൽ
വരിക്കാരൻ
മരിച്ചാൽ,
ഗുണേഭാക്താവിെന്˙റ
പങ്കാളിയ്ക്ക്
െപൻഷെന്˙റ
50%
കുടുംബ
ഗുണേഭാക്താവ്
ൈകപ്പറ്റ�ന്ന
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പദ്ധതിയിൽ

ഒരു

വ�ക്തി

്രപേവശിക്കുകയാെണങ്കിൽ,

60

29

വയസ്സ്

തുകയായ 100 രൂപ േക്രന്ദസർക്കാരും സംഭാവന െചയ്യ�ം

്രപതിമാസം
3,000
അർഹതയുണ്ട്

iii) ്രപധാൻ

മ്രന്തി

രൂപ

മിനിമം

കിസാൻ

അേഷ�ർഡ്

മാൻ

ധൻ

െപൻഷന്

േയാജന

(പിഎംെകഎംഡിൈവ)
രാജ�െത്ത ഭൂമി ൈകവശമുള്ള െചറുകിട, നാമമാ്രത കർഷകർക്ക്
(എസ്എംഎഫ്)
എല�ാം
വാർദ്ധക�കാല
സംരക്ഷണം
ഉറപ്പാക്കാനുള്ള
െപൻഷൻ
പദ്ധതിയാണിത്.
60
വയസ്
തികഞ്ഞ േശഷം രാജ�െത്ത െചറുകിട, നാമമാ്രത കർഷകർക്ക്
(എസ്എംഎഫ്) മിനിമം 3000 രൂപ െപൻഷൻ നൽകാനാണ്
പദ്ധതി ലക്ഷ�മിടുന്നത്.

അസംഘടിത
െതാഴിലാളികൾ
കൂടുതലും
ഗാർഹിക
െതാഴിലാളികൾ,
െതരുവ്
കച്ചവടക്കാർ,
ഉച്ചഭക്ഷണ
െതാഴിലാളികൾ, ചുമട്ട�കാർ, ഇഷ്ടിക ചൂളെത്താഴിലാളികൾ,
െചരുപ്പ�കുത്തുകാർ,
പഴയ
സാധനങ്ങൾ
െപറുക്കുന്നവർ,
വീട്ട�േജാലിക്കാർ, അലക്കുകാർ, റിക്ഷാ വലിക്കുന്നവർ, ഭൂരഹിത
െതാഴിലാളികൾ, സ�യം െതാഴിൽ െചയ്യ�ന്നവർ, കാർഷിക
െതാഴിലാളികൾ,
നിർമാണ
െതാഴിലാളികൾ,
ബീഡി
െതാഴിലാളികൾ,
ൈകത്തറി
െതാഴിലാളികൾ,
തുകൽ
െതാഴിലാളികൾ, ഓഡിേയാ-വിഷ�ൽ െതാഴിലാളികൾ അെല�ങ്കിൽ
്രപതിമാസം 15,000 രൂപേയാ അതിൽ കുറേവാ വരുമാനമുള്ള
18-40 വയസ് ്രപായമുള്ള മറ്റ് െതാഴിൽ െചയ്യ�ന്നവർ ആണ്.
പിഎം-എസ്ൈവഎം

വയസിൽ

ഉദാഹരണത്തിന്,

സ്കീമാണ്

പിഎം-എസ്ൈവഎം.

മറ്റ് െപൻഷൻ പദ്ധതികൾ
ഇന്ത�യിൽ, സർക്കാർ ഉന്നമിപ്പിക്കുന്ന െപൻഷൻ പദ്ധതികൾക്ക്
പുറെമ, ചില െപാതുേമഖല, സ�കാര�േമഖല സ്ഥാപനങ്ങൾ
നൽകുന്ന
െപൻഷൻ
പദ്ധതികള�മുണ്ട്.
ഈ
െപൻഷൻ
പദ്ധതികള�ം
വിരമിക്കൽ
ആസൂ്രതണവും,
നിേക്ഷപ
അവസരങ്ങള�ം മറ്റ് അധിക ആനുകൂല�ങ്ങള�ം നൽകുന്നു. ഈ
െപൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്:
i) ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയുള്ള െപൻഷൻ പദ്ധതികൾ,
യുലിപ് (യൂണിറ്റ് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് �ാൻ) േപാലുള്ള
ഇവ
ൈലഫ്
ഇൻഷുറൻസിെന്˙റയും
െപൻഷെന്˙റയും
സംേയാജനമാണ്.
ii) െപൻഷൻ ഫണ്ട് ഓറിയന്˙റഡ് ൈഹ്രബിഡ് മ�ൂച�ൽ ഫണ്ടുകൾ
iii) തത്ക്ഷണ ആന�ിറ്റി �ാനുകൾ
ആന�ിറ്റി
ഫണ്ടിൽ
തുക
നിേക്ഷപിച്ച ഉടൻ തെന്ന ഒരു നിശ്ചിത തുകയുെട വാർഷിക
േപയ്െമന്˙റ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നൽകുന്നു

നിേക്ഷപം

നടത്തുേമ്പാൾ

അെല�ങ്കിൽ

വ�ക്തിഗത

വിവരങ്ങൾ

േമാഷ്ടിച്ച�െകാണ്ട്.

കൺസ�ൂമർ െ്രപാട്ടക്ഷനും

ഡ�ൂൾ 7

പരാതി പരിഹരിക്കലും

ഇന്നെത്ത േലാകത്ത് വർദ്ധിച്ച�വരുന്ന ്രപശ്നമാണ് സാമ്പത്തിക
തട്ടിപ്പ് അെല�ങ്കിൽ കുംഭേകാണം.
നിേക്ഷപിക്കുന്നതിലൂെട

നിയമവിരുദ്ധ

ആള�കൾക്ക്

സ്കീമുകളിൽ

അവരുെട

മുഴുവൻ

പണവും നഷ്ടെപ്പടുന്നതിെന കുറിച്ച�ള്ള പുതിയ കഥകൾ ഓേരാ
വർഷവും
ഇത്തരം

നമ്മൾ

േകൾക്കുന്നു.

സ്കീമുകൾക്ക്

എന്നാൽ

ഇത്

മറ്റ�ള്ളവെര

ഇരയാക്കുന്നതിൽ

നിന്ന്

തടഞ്ഞിട്ടില�.

കാരണം, കുറ്റവാളികൾ വളെര സമർഥരാണ്, പുതിയ ഇരകെള
കെണ്ടത്താനായി അവർ ത്രന്തങ്ങൾ മാറ്റി ്രപേയാഗിക്കുന്നു. ഈ
അപകടസാധ�തകെള കുറിച്ച് േബാധവാന്മാരായിരിക്കുന്നതിലൂെട
നിങ്ങള�െട

പണം

സുരക്ഷിതമായി

സൂക്ഷിക്കാൻ

കഴിയും.

ഇരയായ ഒരാെള നിങ്ങൾക്ക് അറിയാേമാ?
തട്ടിപ്പിൽനിന്നും

വഞ്ചനയിൽ

നിന്നും

സ�യം

പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ�പടി അത് എന്താെണന്നും വിവിധ
തരം

തട്ടിപ്പ�കൾ

എങ്ങെന

തിരിച്ചറിയാെമന്നും

അറിയുക

എന്നതാണ്.

വ�ത�സ്ത തരം തട്ടിപ്പ�കൾ
തട്ടിപ്പ�കാരും
ലക്ഷ�മിടുന്നു:
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വഞ്ചകരും
ഇെമയിൽ

വഴി,

ആള�കെള

പലവിധത്തിൽ

െടലിേഫാണിലൂെട,

ഇരകൾ

േപാൻസി സ്കീം, ഇത് എങ്ങെനയാണ് ്രപവർത്തിക്കുന്നത്?

പരാതി പരിഹാരം - ബാങ്കിംഗ്, നിേക്ഷപം, ഇൻഷുറൻസ്, െപൻഷൻ

ബാങ്കിംഗ്–ആർബിഐ

സിഎംഎസ്: പരാതി മാേനജ്െമന്˙റ് സിസ്റ്റം
നിേക്ഷപങ്ങൾ - െസബി

SCORES: Sebi COmplaints REdress System
Insurance – IRDAI

സ്േകാർസ്: െസബി പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
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ഇൻഷുറൻസ്– ഐആർഡിഎഐ

ഐജിഎംഎസ്: സംേയാജിത പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം
െപൻഷൻ

പിഎഫ്ആർഡിഎ പരാതി പരിഹാര മാേനജുെമന്˙റ് സിസ്റ്റം
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എൻസിഎഫ്ഇ - സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭാസ �ാഗ്ഷിപ്പ് േ്രപാ്രഗാമുകൾ
ഞങ്ങള�െട സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടികൾ സമൂഹത്തിെന്˙റ എല�ാ വിഭാഗങ്ങെളയും ഉൾെക്കാള്ള�ന്നു, ജനങ്ങള�െട
വ�ത�സ്ത ്രപായ പരിധിയും കണക്കിെലടുക്കുന്നു.
സ്കൂൾ അധ�ാപകർക്കും വിദ�ാർത്ഥികൾക്കും, സ്കൂൾ തലത്തിൽ - എഫ്ഇടിപി, എംഎസ്എസ്പി
െചറുപ്പക്കാർക്ക്, േകാേളജ് തലത്തിൽ - ഫാക്റ്റ്
സമൂഹത്തിെല മുതിർന്നവർക്ക്, ്രപേത�കിച്ച് ്രഗാമീണ േമഖലകളിൽ - െഫപാ
സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിശീലന പരിപാടി (എഫ്ഇടിപി)
രാജ�െത്ത സാമ്പത്തിക സാക്ഷരത െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനായി ആള�കൾക്കും സംഘടനകൾക്കും പക്ഷപാതമില�ാത്ത വ�ക്തിഗത
സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസം നൽകുന്നതിനുള്ള എൻസിഎഫ്ഇയുെട ഒരു സംരംഭമാണ് എഫ്ഇടിപി. എൻസിഎഫ്ഇ
ഇന്ത�യിലുടനീളം 6 മുതൽ 10 വെര �ാസുകളിെല വിദ�ാർത്ഥികെള പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂൾ അധ�ാപകർക്കായി എഫ്ഇടിപി
നടപ്പാക്കുന്നു.
പരിശീലനം
പൂർത്തിയാക്കിയ
േശഷം,
ഈ
അധ�ാപകെര
“മണി
സ്മാർട്ട്
ടീേച്ചഴ്സ്”
ആയി
സാക്ഷ�െപ്പടുത്തുകയും അവർ സ്കൂള�കളിൽ സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാക്കുകയും അടിസ്ഥാന സാമ്പത്തിക
ൈവദഗ്ധ�ങ്ങൾ േനടാൻ വിദ�ാർത്ഥികെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുകയും െചയ്യ�ം.
ഞങ്ങള�െട െവബ്ൈസറ്റിെല (https://www.ncfe.org.in/program/fetp) രജിസ്േ്രടഷൻ ലിങ്ക് വഴി സ്കൂൾ അദ്ധ�ാപകർക്കായി
എഫ്ഇടിപി രജിസ്റ്റർ െചയ്യാനും അതിനു സൗകര�ം ഒരുക്കാനും എൻസിഎഫ്ഇ സ്കൂള�കെള േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
മണി സ്മാർട്ട് സ്കൂൾ േ്രപാ്രഗാം (എംഎസ്എസ്പി)
സാമ്പത്തിക
സാക്ഷരത
െമച്ചെപ്പടുത്തുന്നതിനായി
സ്കൂള�കളിൽ
പക്ഷപാതമില�ാത്ത
സാമ്പത്തിക
വിദ�ാഭ�ാസം
നൽകുന്നതിനുള്ള
എൻസിഎഫ്ഇയുെട
ഒരു
സംരംഭമാണ്
എംഎസ്എസ്പി,
ഇത്
ഓേരാ
വിദ�ാർത്ഥിയുെടയും
സമ്രഗവികസനത്തിനുള്ള ഒരു ്രപധാന ജീവിത ൈവദഗ്ധ�മാണ്. ആറാം �ാസ് മുതൽ പത്താം �ാസ് വെരയുള്ള
വിദ�ാർത്ഥികൾക്കായി നിലവിലുള്ള പാഠ�പദ്ധതിയുെട ഭാഗമായി സാമ്പത്തിക സാക്ഷരതാ �ാസുകൾ സ�േമധയാ നൽകാൻ
എൻസിഎഫ്ഇ സ്കൂള�കെള ക്ഷണിക്കുന്നു. എൻസിഎഫ്ഇയും സിബിഎസ്ഇയും സംയുക്തമായി, ആറാം �ാസ് മുതൽ
പത്താം �ാസ് വെരയുള്ള വിദ�ാർത്ഥികൾക്കായി സമ്രഗമായ പഠന െമറ്റീരിയൽ വികസിപ്പിച്ചിട്ട�ണ്ട്. ഈ േ്രപാ്രഗാം
നടപ്പിലാക്കുന്ന
സ്കൂള�കെള
അത്
വിജയകരമായി
പൂർത്തിയാക്കിയ
േശഷം
“മണി സ്മാർട്ട് സ്കൂള�കൾ” ആയി സാക്ഷ�െപ്പടുത്തുകയും അവർക്ക് ഒരു ഷീൽഡ്/േ്രടാഫി, ഒരു ഇ-ബാഡ്ജ് എന്നിവ
നൽകുകയും െചയ്യ�ം.
ഞങ്ങള�െട െവബ്ൈസറ്റിൽ എംഎസ്എസ്പി േ്രപാ്രഗാമിനായി രജിസ്റ്റർ െചയ്യാൻ എൻസിഎഫ്ഇ സ്കൂള�കെള
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു: (https://www.ncfe.org.in/program/mssp)
സാമ്പത്തിക അവേബാധവും ഉപേഭാക്തൃ പരിശീലനവും (ഫാക്റ്റ്)
യുവ
ബിരുദധാരികൾക്കും
ബിരുദാനന്തര
ബിരുദധാരികൾക്കും
േനരിട്ട്
്രപസക്തമായ
വിഷയങ്ങളിൽ
സാമ്പത്തിക
വിദ�ാഭ�ാസം നൽകുന്നതിനായി എൻസിഎഫ്ഇ ആരംഭിച്ച ഒരു േ്രപാ്രഗാമാണ് ഫാക്റ്റ്. ഇത് അവരുെട സാമ്പത്തിക
േക്ഷമെത്ത ഗുണപരമായി സ�ാധീനിക്കും. സാമ്പത്തിക ഉപേഭാക്താക്കെളന്ന നിലയിലുള്ള അവരുെട അവകാശങ്ങെളയും
ഉത്തരവാദിത്തങ്ങെളയും
കുറിച്ച്
യുവാക്കെള
േബാധവാന്മാരാക്കാനും
സാമ്പത്തിക
ലക്ഷ�ങ്ങൾ
എങ്ങെന
നിർണ്ണയിക്കാെമന്നും
ആവശ�മുള്ളേപ്പാൾ
സഹായത്തിനായി
എവിെട
േപാകാെമന്നും
മനസ്സിലാക്കാൻ
അവെര
സഹായിക്കാനും ഈ േ്രപാ്രഗാം ലക്ഷ�മിടുന്നു.
ഞങ്ങള�െട െവബ്ൈസറ്റിെല [https://www.ncfe.org.in/program/fact] രജിസ്േ്രടഷൻ ലിങ്ക് വഴി തങ്ങള�െട വിദ�ാർത്ഥികൾക്കായി
ഫാക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ െചയ്യാനും അതിനുള്ള സൗകര�ം ഒരുക്കാനും എൻസിഎഫ്ഇ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര േകാേളജുകെള
േ്രപാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.
മുതിർന്നവർക്കുള്ള സാമ്പത്തിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി (െഫപാ)
ഇന്ത�യിെല
െചയ്ത്
(െഫപാ).

മുതിർന്നവർക്കിടയിൽ

നടപ്പിലാക്കുന്ന
വിവിധ

പെങ്കടുക്കുന്നവെര

സാമ്പത്തിക

അവേബാധം

സാക്ഷരതാ

പദ്ധതിയാണ്

സാമ്പത്തിക

ടാർെഗറ്റ്
അവരുെട

്രഗൂപ്പ�കളിൽ
സ�ന്തം

ഈ

േ്രപാ്രഗാം

സാമ്പത്തികം

്രശദ്ധ

മികച്ച

വ�ാപിപ്പിക്കുന്നതിനായി
മുതിർന്നവർക്കുള്ള
േക്രന്ദീകരിക്കും.

രീതിയിൽ

എൻസിഎഫ്ഇ

സാമ്പത്തിക

ഈ

ൈകകാര�ം

േ്രപാ്രഗാം
െചയ്യാൻ

രൂപകൽപ്പന

വിദ�ാഭ�ാസ

പരിപാടി

വർക്ക്േഷാപ്പ്
സജ്ജമാക്കും.

അതിൽ
കൂടാെത,

ബാങ്കിംഗ്, നിേക്ഷപം, ഇൻഷുറൻസ്, റിട്ടയർെമന്˙റ് ആസൂ്രതണം എന്നിവയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട സാമ്പത്തിക ഉൽപ്പന്നങ്ങെളയും
േസവനങ്ങെളയും കുറിച്ച�ള്ള അടിസ്ഥാന അറിവും വർക്ക്േഷാപ്പ് ്രപദാനം െചയ്യ�ന്നു.
െഫപാെയ കുറിച്ച�ള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഈ ലിങ്ക് കാണുക [https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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