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ମୁ�ଣକାରୀ:
ନ୍ୟାସନାଲ୍ େସ�ର୍ ଫର୍ ଫାଇନାନି�ଆଲ୍ ଏଜୁ େକସନ୍ (ଏନ.ସି.ଏଫ.ଇ)
�ିତୀୟ ସଂ�ରଣ, 2021

ଅ�ୀକରଣ:
ଏହି ପୁ�ିକା ପାଠକ�ୁ ବି�ୀୟ ଭାବେର ଶି�ିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନି�ାପର ଲ�୍ୟ ସହିତ ଏକ ପଠନ ଏବଂ ଶି�ଣ ସାମ�ୀ ଭାବେର
ଉପ�ାପନ କରାଯାଇଛି । ଏହା େକୗଣସି ନି��
ିର୍ ଆଥିର୍କ ଉ�ାଦ କିମ�ା େସବା ସ�କର୍େର ଏକ ନି��ି �ହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଠକ�ୁ

ଅନୁ ପଯୁ� ଭାବେର �ଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଉ�ି� ନୁ େହଁ । ପାଠକମାେନ େକୗଣସି ନିେବଶ କରିବା ପୂବର୍ରୁ େସମାନ�ର ବି�ୀୟ
ପରାମଶର୍ଦାତା�ର ପରାମଶର୍ େନବାକୁ ଉପେଦଶ ଦିଆଯାଏ ।

��ାଧିକାର: ପୁନଃ ��ୁ ତକ
ି ୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଏ ଯଦି ଉ�କୁ �ୀକୃ ତ ି �ଦାନ କରାଯାଏ ।
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ଏନ୍.ସି.ଏଫ୍.ଇ - (େନସନାଲ େସ�ର ଫର ଫାଇେନନି�ଆଲ ଏଜୁ େକସନ) ସ�କର୍େର......
ଜାତୀୟ ବି�ୀୟ ଶି�ାେକ� (ଏନ୍.ସି.ଏଫ୍.ଇ) େହଉଛି ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ (ଆର୍.ବି.ଆଇ), ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି ଆ�୍ ଏକ୍େଚ�୍ େବାଡର୍
ଅଫ୍ ଇ�ିଆ (େସବି), ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ� େରଗୁେଲେଟାରି ଆ�୍ େଡଭଲପେମ� ଅେଥାରିଟ ି ଅଫ୍ ଇ�ିଆ (ଆଇ.ଆର୍.ଡି.ଏ.ଆଇ) ଏବଂ
େପନ୍ସନ୍ ଫ�୍ େରଗୁେଲେଟାରି ଆ�୍ େଡଭଲପେମ� ଅେଥାରିଟ ି (ପି.ଏଫ୍.ଆର୍.ଡି.ଏ) �ାରା େ�ା�ାହିତ ବିଭାଗ ୮ (ଲାଭ ପାଇଁ ନୁ େହଁ)
କ�ାନୀ ।
ଦୃ �ିେକାଣ – ‘‘ଏକ ବି�ୀୟ ଭାବେର ସେଚତନ ଏବଂ ସଶ� ଭାରତ’’
ଉେ�ଶ୍ୟ – ଉପେଭା�ା ସୁର�ା ଏବଂ ଅଭିେଯାଗ �ଶମନ ନିମେ� ନିରେପ� ଏବଂ ପାରଦଶର୍ୀ ବ୍ୟବ�ା ବିଶ�
ି ନିୟ�ିତ ଅନୁ �ାନଗୁଡ଼କ
ି
ଜରିଆେର ଉପଯୁ� ବି�ୀୟ ଉ�ାଦ ଏବଂ େସବାଗୁଡ଼କ
ି ନିକଟେର ପହ�ିବା �ାରା ବି�ୀୟ ସୁ�ତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଅଥର୍କୁ ଅଧିକ
ଫଳ�ଦ ଭାବେର ପରିଚାଳନା କରିବାେର େଲାକମାନ�ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନିମେ� ବ୍ୟାପକ ବି�ୀୟ ଶି�ା ଅଭିଯାନ �ହଣ କରିବା ।
ଭାରତୀୟ ବି�ୀୟ େ�� ନିୟାମକଗୁଡ଼କ
ି :
ଆର୍.ବି.ଆଇ: ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ (ଆର୍.ବି.ଆଇ) େହଉଛି ଭାରତର େକ�ୀୟ ବ୍ୟା�, ଯାହା ଭାରତର ଆଥିର୍କ ନୀତି ପରିଚାଳନା
କେର ଏବଂ ଭାରତେର ବ୍ୟା�ି ଂ ଏବଂ ଅଣବ୍ୟା�ି ଂ ବି�ୀୟ େ��କୁ ନିୟ�ିତ କେର ।
େୱବ୍ସାଇଟ୍: https://www.rbi.org.in
େସବି: ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି ଆ�୍ ଏ�େଚ� େବାଡର୍ ଅଫ୍ ଇ�ିଆ (େସବି) େହଉଛି ଭାରତେର ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି ବଜାରର ନିୟ�କ ଏବଂ ଏହାକୁ
ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି େର ନିେବଶକମାନ� �ାଥର୍କୁ ସୁର�ା େଦବା, ସିକୁ୍ୟରିଟ ି ବଜାରର ଉ�ୟନକୁ େ�ା�ାହିତ ଓ ନିୟ�ିତ କରିବାର ଦାୟି� �ଦାନ
କରାଯାଇଛି ।
େୱବ୍ସାଇଟ୍: https://www.sebi.gov.in
ଆଇ.ଆର୍.ଡି.ଏ.ଆଇ: ଦ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ� େରଗୁେଲେଟାରୀ ଆ�୍ େଡଭଲପେମ� ଅେଥାରିଟ ି ଅଫ୍ ଇ�ିଆ (ଆଇ.ଆର୍.ଡି.ଏ.ଆଇ) େହଉଛି
ନିୟାମକ କ�ର୍ୃପ� ଯାହାର ଭାରତେର ବୀମା ଏବଂ ପୁନଃବୀମା ଉେଦ୍ୟାଗର ନିୟ�ଣ ଏବଂ େ�ା�ାହନର ଦାୟି� ରହିଛ ି ।
େୱବ୍ସାଇଟ୍: https://www.irdai.gov.in
ପି.ଏଫ୍.ଆର୍.ଡି.ଏ: ଦି େପନ୍ସନ୍ ଫ�୍ େରଗୁେଲେଟାରୀ ଆ�୍ େଡଭଲପେମ� ଅେଥାରିଟ ି (ପି.ଏଫ୍.ଆର୍.ଡି.ଏ) େହଉଛି ନିୟ�କ କ�ର୍ୃପ�
ଯାହାର େପନ୍ସନ୍ େ�� �ାପନ, ଉ�ୟନ ଏବଂ ନିୟ�ଣ �ାରା ବୃ �ାବ�ା ଆୟ ନିରାପ�ାକୁ େ�ା�ାହିତ କରିବାର ଦାୟି� ରହିଛ ି ।
େୱବ୍ସାଇଟ୍: https://www.pfrda.org.in
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ମଡୁ୍ୟଲ୍ 1

େମୗଳିକ ଅବଧାରଣା

ଆୟ, ବ୍ୟୟ ଏବଂ ବେଜଟ୍ ��ୁ ତ ି

ବ୍ୟୟ

ଆପଣ େବେଳ େବେଳ ମାସ େଶଷେର ନଗଦ ଅଥର୍ ନିଅ�େର ପଡ଼�ି? ଆପଣ

ବ�ିବା ପାଇଁ ଅଥର୍ ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ�ୁ ଖାଦ୍ୟ,େପାଷାକ, ଘର, ପରିବହନ,

�କୃ ତେର ଚାହଁୁଥିବା ଜିନଷ
ି ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ସ�ୟ କରିବା ନିମେ� ସମଥର୍ େହବା

େଯାଗାେଯାଗ ଏବଂ ଆହୁ ରି ଅେନକ ଜରୁରୀ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଅଥର୍ ଖ�ର୍ କରିବାକୁ

ମେନହୁ ଏନି?
ଆପଣ ଆପଣ� ଆୟକୁ ବ୍ୟୟ ସହିତ ସ�ୁ ଳିତ କରିବା ଶିଖିପାରିେବ – ଏବଂ ଏପରିକି
ସ�ୟ ଓ ଅତିର�
ି କିଛ ି ଅଥର୍ ବଳକା ପାଇେବ । ଆସ�ୁ େଦଖିେବ କିପରି ଆପଣ� ଆୟ
ଏବଂ ପାଉଥିବା ଅଥର୍ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ େହବ ।

�ାଥମିକତା �ିର କରିବା: ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଚାହିଦା
ଆପଣ�ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଆପଣ�ର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟେର ଫରକ ଜାଣିବା ଖୁବ୍
ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ । ଏହା ଆପଣ�ୁ ଆପଣ�ର �ାଥମିକତା �ିର କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ
େଯପରିକି େକଉଁଠାେର ଆପଣ� ଅଥର୍ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ େହବ ତାହା ଆପଣ

େହବ । ଏହା ପେର ଅବକାଶ, ଚି�ବିେନାଦନ, ସ�କର୍ୀୟ� ପାଇଁ ଉପହାର ଏବଂ
ଏହିପରି ଅେନକ ଜିନଷ
ି ରହିଛ ି । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ� ଲ�୍ୟେର ପହ�ିବାକୁ
ି ସହିତ ଦୁ ଇଟି ଜିନଷ
ି ନି�ୟ
ଚାହଁା�ି େତେବ ଆପଣ�ୁ ଆପଣ�ର ବ୍ୟୟଗୁଡ଼କ
କରିବାକୁ େହବ:
1.

ଆପଣ� ବ୍ୟୟଗୁଡ଼କ
ି କ’ଣ ଜାଣ�ୁ

2.

ଅଣଜରୁରୀ ବ୍ୟୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ �ାସ କର�ୁ ।

ଆପଣ� ବ୍ୟୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନିୟ�ଣ କରିବାର �ଥମ େସାପାନ େହଉଛି ଆପଣ�ର

ଜାଣିପାରିେବ ।

େଦୖନକ
ି ବ୍ୟୟ ଉପେର ନଜର ରଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଯ�ାରା ଆପଣ

1. ଆବଶ୍ୟକତା: ଏକ ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା, କିଛ ି ଯାହା ଦରକାର ଅଛି, କିଛ ି ଯାହା

ସବିେଶଷ ବିବରଣୀ କ’ଣ ।

ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍
2. ଚାହିଦା: ଏକ ଆକାଂ�ା, କିଛ ି ଯାହା ପାଇଁ ଇଛା କରାଯାଏ, କିଛ ି ଯାହା ଅଣ-ଜରୁରୀ

ଜାଣିପାରିେବ ଆପଣ େକେତ ବ୍ୟୟ କରୁଛ�ି ଏବଂ ଆପଣ� ବ୍ୟୟଗୁଡ଼କ
ି ର

�େତ୍ୟକ ରସିଦ୍ ରଖ�ୁ

ଏସବୁ ସଂ�ା�ୁ ବ୍ୟବହାର କରି, ‘‘େମା ମୁ� ଉପେର ଏକ ଛାତ’’ େହଉଛି ଏକ
ଆବଶ୍ୟକତା । େପାଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ େହଉଛି େସହିପରି । ‘‘ଥିଏଟରେର ଏକ
ସିେନମା େଦଖିବା’’ େହଉଛି ଏକ ଚାହିଦା, ଏବଂ ଦାମୀ ଶାଢ଼ୀ, ଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା
େହଉଛି େସହିପରି ।

ମାସ େଶଷେର ଆପଣ�
ବ୍ୟୟକୁ ସବର୍େମାଟ୍
କର�ୁ

�ତିଦନ
ି �େତ୍ୟକ
ବ୍ୟୟ େଲଖି ରଖ�ୁ

ତିନି ମାସ ପାଇଁ ଏହା
କର�ୁ

ଆପଣ ଏହା ଜାଣି ଆ�ଯର୍୍ୟ େହେବ ଆପଣ େକେତ ବ୍ୟୟ କର�ି ଏବଂ ଆପଣ
େକଉଁଥିେର ଏହା ବ୍ୟୟ କର�ି ।

ଆୟ
ଆ�ମାନ� ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ�ର ଆମର ଚାକିର,ି ବ୍ୟବସାୟ, କୃ ଷ,ି େପନ୍ସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି
ଜରିଆେର ଆୟର ଏକ ଉ� ରହିଛ ି । ଅେନକ ହୁ ଏତ େସମାନ� �ାରା କରାଯାଇଥିବା
ନିେବଶରୁ ସୁଧ ଆୟ �ହଣ ପାଇପାରୁଥା’�ି ।
ଆୟର ଉ� ଯାହାବି େହଉ, ଆପଣ�ୁ ଏହା ଉପେର କିପରି ନଜର ରଖିବାକୁ େହବ ଏବଂ
ଆପଣ� ବ୍ୟୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସ�ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ପରିଚାଳନା
କରିବାକୁ େହବ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
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େଯାଜନା େହଉଛି ଆପଣ ଆପଣ�ର ଲ�୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସୁନ�
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଗୁଆ କିପରି

ବେଜଟ୍ ��ୁ ତ ି
ବ�ର୍ମାନ ଆପଣ ଆପଣ� ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ଜାଣିସାରିଥିବାରୁ ଆପଣ େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ
ଏକ� କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କର�ି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ବେଜଟ୍ କୁ ହାଯାଏ । େଗାଟିଏ

ଚି�ା କର�ି ।

୩ଟି �ଶ�ର ଉ�ର େଦଇ ଆପଣ� ବି�ୀୟ େଯାଜନା ଆର� କର�ୁ :

ବେଜଟ୍ ତିଆରି କରିବାେର େକୗଣସି କ� ନାହିଁ । ଏହା େକବଳ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ

ମଁୁ ବ�ର୍ମାନ େକଉଁଠାେର?

ମଧ୍ୟେର ଏକ ତୁ ଳନା ।

ମଁୁ େକଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ଚାେହଁ?

ଆପଣ� ସମୁଦାୟ ଆୟ ଏବଂ ସମୁଦାୟ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟେର ଫରକ୍ ଏକ ଧନା�କ ନା ଏକ

ମଁୁ ଏଠାରୁ େସହି �ାନକୁ କିପରି ଯିବ?
ି

ଋଣା�କ ସଂଖ୍ୟା?
ଯଦି ଏହା ଧନା�କ, େତେବ ଆପଣ�ର ବଳକା ରହୁ ଛ ି । ଶୁେଭ�ା! ଅତିରି� ଅଥର୍
�ାରା ଆପଣ ନି�ୟ େକୗଣସି ଉଧାର କିମ�ା ଋଣ ଯଦି କିଛ ି ଥିବ ଏହା ସୁଝି
ପାରିେବ । ନେଚତ୍ ଆପଣ ଆପଣ�ର ମାସିକ ସ�ୟ ରାଶି ବୃ �ି କରିପାରିେବ
କିମ�ା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିେବଶ କରିପାରିେବ ।
ଯଦି ଏହା ଋଣା�କ, େତେବ ଆପଣ�ର ନିଅ� ରହିଛ ି । ଆପଣ� ବେଜଟ୍କୁ
ସ�ୁ ଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ�ର ଆୟ ବୃ �ି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଚାହିଦା
ବଦଳେର ଆପଣ� ଆବଶ୍ୟକତାଗୁଡ଼କ
ି କ’ଣ ତାହା ଉପେର ଧ୍ୟାନ େଦଇ
ଆପଣ�ର ବ୍ୟୟ �ାସ କର�ୁ ।

ବେଜଟ୍ କରିବା େଗାଟିଏ ଥରର ଜିନଷ
ି ନୁ େହଁ । ଏହା ଠିକ୍ ଭାବେର କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ
ଏହା ନିୟମିତ ଭାବେର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । �ଥେମ ଏହାକୁ ସା�ାହିକ ଭାବେର କର�ୁ ଏବଂ
ଥେର ଏହା ସୁବଧ
ି ାଜନକ େହାଇଗେଲ ଆପଣ ଏହାକୁ ମାସିକ କରିପାରିେବ ।

ସ�ୟ
ଆପଣ�ର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଥିର୍କ ଦୃ �ିରୁ ନିରାପଦ େବାଲି ନି�ିତ କରିବା ପାଇଁ ସ�ୟ ଏକ �ମୁଖ
ପଦେ�ପ | ତୁ ମର ସ�ୟକୁ ଯଥାସ�ବ ବୃ �ି କରିବାକୁ ଶୀ� ଆର� କର |

ଏକ ବି�ୀୟ େଯାଜନା ଆପଣ�ୁ ଏଥିେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ:


ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ�ର ଭବିଷ୍ୟତ ଲ�୍ୟ ସହିତ ସ�ୁ ଳିତ କେର



ଆପଣ� ବି�ୀୟ ସମ�ଳଗୁଡ଼କ
ି ର ସେବର୍ା�ମ ଉପେଯାଗ କେର



ଆପଣ� ପରି�ିତ ି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାେର ପରିବ�ର୍ନ �ହଣ କେର



ଆପଣ� ଲ�୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଅଥର୍

ଚ�ବୃ �ିର ଶ�ି କ’ଣ?
ସରଳ ସୁଧ �ାରା ଆପଣ େକବଳ ମୂଳଧନ (ଅଥର୍ାତ୍ ଆପଣ �ଥେମ ନିେବଶ କରିଥିବା ରାଶି) ଉପେର
ସୁଧ ଆୟ କରିପାରିେବ; େଯେତେବେଳ କି ଚ�ବୃ �ି �ାରା ଆପଣ ଆପଣ� ମୂଳଧନ ସହିତ ପୂବର୍ରୁ ଆୟ
କରାଯାଇଥିବା ସୁଧ ଉପେର ସୁଧ ପାଇପାରିେବ ।
ଟ.100/- ର ପରିମାଣ, 10 ବଷର୍ ପାଇଁ, 10% ସୁଧ ହାରେର ନିେବଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ପରିପ�ତା

ସ�ୟ କେର


ଅ�ତ୍ୟାଶିତ ଜରୁରୀ ପରି�ିତ ି ପାଇଁ ��ୁ ତ କେର



ଆପଣ� ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ତାହାର ସୁର�ା କେର



ଅବସର ପାଇଁ ��ୁ ତ କେର

ସମୟେର ସରଳ ସୁଧ ସହିତ ଟ.200/- ଏବଂ ଚ�ବୃ �ି ସୁଧ ସହିତ ଟ.260/- (�ାୟ) େହାଇଥାଏ।



ଆପଣ� ପରିବାର ପାଇଁ କିଛ ି ରେଖ

72ର ନିୟମ:



ଆପଣ� ଟିକସଗୁଡ଼କ
ି ପରିଚାଳନା କେର

72 ନିୟମ େହଉଛି ଏକ ଦ� ତ, ଉପେଯାଗୀ ସୂ� ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏକ �ଦ� ବାଷିର୍କ ଲାଭ ହାରେର



ଏକ ଲ�୍ୟ ଏବଂ ସୁର�ାର ଭାବନା ସହିତ ଆପଣ�ୁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଦିଏ

ନିେବଶ କରାଯାଇଥିବା ଅଥର୍ �ିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ବଷର୍ ସଂଖ୍ୟା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃ ତ ହୁ ଏ
�ିଗୁଣିତ େହବା ପାଇଁ ବଷର୍ =72 / ସୁଧ ହାର
9% ସୁଧ ହାରେର ନିେବଶ କରାଯାଇଥିବା ଟ. 1000/- ପରିମାଣର ଅଥର୍ 72/9 =8 ବଷର୍େର �ିଗୁଣିତ
େହବ ।

କିପରି ସ�ୟ କରିବାକୁ େହବ?

ବି�ୀୟ ଲ�୍ୟ �ିର କରିବା
ବି�ୀୟ େଯାଜନାେର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ େସାପାନ େହଉଛି ଲ�୍ୟ �ିର କରିବା । �ୁ�,
ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀଘର୍ ଅବଧି ବି�ୀୟ ଲ�୍ୟଗୁଡ଼କ
ି �ିର କରିବା ଜରୁରୀ ।

ବ�ର୍ମାନ ଆପଣ େଯେତେବେଳ ସ�ୟ କରିବାକୁ �ିର କରି ସାରିଛ�ି, ଆପଣ ଏହା
କିପରି କରିେବ ?

ବି�ୀୟ େଯାଜନା
ବି�ୀୟ ନି��ି ଆେମ ଆମ ଜୀବନେର ଯାହା କରୁ ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକର ମୂଳଦୁ ଆ ଗଠନ କେର। ଦୁ ବର୍ଳ
ଭାବେର ଚି�ା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟ�ିଗତ ବି�ୀୟ ନି��ି ହୁ ଏତ ଋଣ��ତା ଆଡ଼କୁ େନଇଯାଇପାେର,
େଯେତେବେଳ କି ଭଲ ଭାବେର ଚି�ା କରାଯାଇ ସୁ� ବି�ୀୟ ନି��ି ବି�ୀୟ ସୁ�ତା ଆଡ଼କୁ

�ୁ�
ଅବଧି
ମଧ୍ୟମ ଅବଧି

ଏକ େମାଟର ବାଇକ୍ କିଣିବା ପାଇଁ େଯାଜନା

ଏକ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ େଯାଜନା

େନଇଯାଇପାେର। ଏହି କାରଣରୁ ବି�ୀୟ ସୁ�ତା ନିମେ� ବି�ୀୟ େଯାଜନା େହଉଛି ଗୁରୁ�ପୂ�।ର୍
ଆ�ମାନ� ମଧ୍ୟରୁ ଅେନକ ଚି�ା କର�ି େଯ ବି�ୀୟ େଯାଜନା େହଉଛି େକବଳ ଅବସର/ବୃ �ାବ�ା
ନିମେ� ନିେବଶ କରିବା ସ�କର୍େର । ଏହା ନି�ୟ – କି�ୁ ଏହା ଆହୁ ରି ଅେନକ କିଛ ି ମଧ୍ୟ । ଆପଣ ଜେଣ
କେଲଜ୍ �ାଜୁ ଏଟ୍, ଜେଣ ଯୁବକ, ଜେଣ ଗୃହଣ
ି ୀ କିମ�ା ଜେଣ ବରି� ବ୍ୟ�ି ହୁ ଅ�ୁ ନା କାହିଁକି ବି�ୀୟ

6 | ପୃ �ା ସଂ .

ଦୀଘର୍ ଅବଧି

ଅବସର ପାଇଁ େଯାଜନା

ବୁ �ମ
ି ାନ୍ ଲ�୍ୟଗୁଡ଼କ
ି �ିର କରିବା
ଯଦି ଆପଣ େକଉଁ �ାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହଁା�ି, ଆପଣ ରା�ା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣ�

କିପରି ସ�ୟ କରିବାକୁ େହବ ?
ବ�ର୍ମାନ ଆପଣ ସ�ୟ କରିବାକୁ �ିର କରିଥିବାରୁ, ଆପଣ ଏହା କିପରି କରିେବ? ଏସବୁ
ଟି� ମନେର ରଖ�ୁ :

ଅଥର୍ ସହିତ ଠିକ୍ ତାହା । ଆପଣ� ଅଥର୍କୁ ଭଲ ଭାବେର ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ
େକଉଁ �ାନକୁ ଯିବାକୁ ଚାହଁା�ି ତାହା ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ । �ୁ�, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଦୀଘର୍
ଅବଧି ବି�ୀୟ ଲ�୍ୟ �ିର କରିବା ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ।

ଆପଣ� ସ�ୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଏକ େଯାଜନା କର�ୁ । ଅଣଜରୁରୀ ଖ�ର୍ �ାସ

କର�ୁ ଏବଂ ଆପଣ� ସ�ୟକୁ ଏକ ଅଲଗା ଆକାଉ�େର ରଖ�ୁ । ଆପଣ

ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଜିନଷ
ି ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ବ୍ୟୟ କର�ୁ ।
ଆପଣ� ସ�ୟ ଆର� କରିବା ପୂବର୍ରୁ ସାଧାରଣତଃ େଯ େକୗଣସି ଉ� ସୁଧ ବିଶ�
ି
ଋଣକୁ ପରିେଶାଧ କରିବା ସେବର୍ା�ମ, କାରଣ େସଗୁଡ଼କ
ି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ
େଗାଟିଏ ସ�ୟ େଯାଜନାରୁ େଯତିକି ଆୟ କରିପାରିେବ ତାହାଠାରୁ ଅଧିକ ଖ�ର୍

କରାଇଥାଏ । �ଥେମ ଏହି ଋଣଗୁଡ଼କ
ି ୁ ପରିେଶାଧ କର�ୁ ଏବଂ ଏହା ପେର

ନିୟମିତ ଭାବେର ଅଥର୍କୁ ଏକ ସ�ୟ ଆକାଉ�େର ରଖ�ୁ ।

�ଥେମ ନିଜକୁ ଅଥର୍ େପୖଠ କର�ୁ । େକୗଣସି ଜିନଷ
ି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟୟ କରିବା
ପୂବର୍ରୁ ଆପଣ� ଆୟରୁ ଅଥର୍ ଅଲଗା ରଖ�ୁ । ସ�ୟ ପେର ଯାହା ବଳକା ରହିଛ ି

ତାହା ବିଭି� ଜିନଷ
ି ପାଇଁ ଖ�ର୍ କର�ୁ । ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣ�ର ଆୟ ବୃ �ି

ହୁ ଏ, ଏହି ବ�ିର୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଛ ି (ଯଦି ଆପଣ ପାରିେବ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ) ଆପଣ�

ସ�ୟେର ରଖ�ୁ । ଆପଣ ଅତିର�
ି ଅଥର୍ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟ� େହବା ପୂବର୍ରୁ

ଏହା କରିବା ସହଜ େହବ ।

ଉଦାହରଣ�ରୂପ, ‘‘େଗାଟିଏ େମାଟରବାଇକ୍ ପାଇଁ ସ�ୟ କରିବା’’ େହଉଛି ଆକଳନ
କରିବା େହଉଛି ଏକ ଅଥର୍ହୀନ ଏବଂ କଠିନ କାମ । ଆପଣ ଅ�ଗତି କରୁଛ�ି କିମ�ା ଏହା

ସବୁ େବେଳ ଆପଣ� ସ�ୟ ଦିଗେର ଏକ ନିୟମିତ େଯାଗଦାନ ଦିଅ�ୁ । ଏହାକୁ

ହାସଲ କରିଛ�ି ତାହା କିପରି ଜାଣିେବ? ଅନ୍ୟପ�େର, ଦଶ ମାସ ମଧ୍ୟେର ଏକ ୧୦୦

ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ� ସ�ୟ ଆକାଉ�କୁ ଏକ ଅେଟାେମଟିକ୍ ମ�ଲି

ସିସି େମାଟରବାଇକ୍ ପାଇଁ ୫୦,୦୦୦ ଟ�ା ସ�ୟ କରିବା େହଉଛି �ାଟର୍ । ଏହା ନି��
ିର୍ –

�ାନ�ଫର୍ �ିର କର�ୁ ।

ଆପଣ ଜାଣ�ି ଆପଣ େକେତ ଆବଶ୍ୟକ କରିେବ । ଏହା ହିସାବେଯାଗ୍ୟ – ଆପଣ
ଜାଣ�ି ଆପଣ େକେତ ଆବଶ୍ୟକ କରିେବ । ଏହା ହାସଲେଯାଗ୍ୟ ଏବଂ ବା�ବ – ଆପଣ

ଆପଣ� ସ�ୟକୁ ସବର୍ାଧିକ କରିବା ପାଇଁ ଟିକସ ଛାଡ଼ େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ର

ଆବଶ୍ୟକ େହଉଥିବା ସମୁଦାୟ ପରିମାଣରକୁ େଛାଟ େଛାଟ ପଯର୍୍ୟାୟେର ଭା�ି

ଉପେଯାଗ କର�ୁ ଇପିଏଫ୍, ପିପିଏଫ୍, ଏନ୍ଏସ୍ସି, ଇଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍, ଏସ୍ଏସ୍ୱାଇ,

େଦଇପାରିେବ । (ମାସକୁ ୫୦୦୦ ଟ�ା ସ�ୟ) ଏହା କରିବା ସହଜ େହବ । ଏବଂ ଏହା

ଏନ୍ପିଏସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରି େଯାଜନା ଆପଣ ସ�ୟ ଉପେର େପୖଠ କରୁଥିବା ଟିକସ

ସମୟ ସୀମିତ, ଆପଣ ୧୦ ମାସ ପାଇଁ ଏକ ସମୟ �ିର କରିଛ�ି ।

�ାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ।

ସ�ୟ:
ଆପଣ� ଭବିଷ୍ୟତ ବି�ୀୟ ଭାବେର ନିରାପଦ ଏହା ନି�ିତ କରିବା ପାଇଁ ସ�ୟ େହଉଛି
ଏକ ଚାବିକାଠି । ଏହା ଆପଣ�ୁ ଆପଣ�ର ବି�ୀୟ ଲ�୍ୟ ପୂରଣ କରିବାେର ଏବଂ
ଆପଣ� ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଅଥର୍ େଯାଗାଇବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସ�ୟ କ’ଣ?
ସ�ୟକୁ େଦଖିବାର ଏକ ଭଲ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନିମ� ଅନୁ ଯାୟୀ େହବ:

ସ�ୟ = ଆୟ - ବ୍ୟୟ
ବ୍ୟୟ = ଆୟ – ସ�ୟ

େକଉଁଠାେର ସ�ୟ କରିେବ?
ଆପଣ ଜାଣ�ି ଆପଣ �ତି ମାସେର ଅତି କମ୍େର କିଛ ି ସ�ୟ କରିପାରିେବ ।
ଆପଣ� ସ�ୟକୁ ନିରାପଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍? ଅେନକ ବିକ�
ରହିଛ ି । ଏହା େଗାଟିଏ ବ୍ୟା�େର ଜମାଖାତା ପରି ଖୁବ୍ ସରଳ େହାଇପାେର। ଏହା
େରକରିଂ କିମ�ା ଫି �ଡ ଡିେପାଜିଟ୍ସ, କିମ�ା ଡାକଘର ସ�ୟ େଯାଜନା େହାଇପାେର ।
ସ�ୟ କରିବା ସମୟେର ମେନରଖିବାକୁ ଥିବା ବି�ୁଗୁଡ଼କ
ି :


(ନିେବଶେର ଥିବା ମଡୁ୍ୟଲ୍ଗୁଡ଼କ
ି େଦଖ�ୁ ) ।

ଆପଣ କିଛ ି ବ୍ୟୟ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଆପଣ� ଆୟର ଏକ ଭାଗ ଅଲଗା ରଖିବା ଉଚିତ୍ ।
କାହିଁକି ସ�ୟ କରିବା?



ଆପଣ�ୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧ େପୖଠ କରିବାକୁ େହବ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟେର ଏକ ଉ� ମାସିକ ସୁଧ
ହାରେର । ଅଥର୍ ଉଧାର େନବା ସମୟେର ଆପଣ�ୁ େଯଉଁ ସୁଧ େପୖଠ କରିବାକୁ ହୁ ଏ ସ�ୟ
ଆପଣ�ୁ ତାହା ଏଡ଼ାଇବାକୁ େଦଇଥାଏ ।

7 | ପୃ �ା ସଂ .

କିଛ ି ଭାଗ ଲି�ିଡ୍ ସ��ି ଭାବେର ରହିବା ଉଚିତ୍, ଯ�ାରା ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକ
କରୁଥିବା ସମୟେର ଅଥର୍ ଉଠାଣ କରିପାରିେବ ।

ସ�ୟ ବିନା, େଯେତେବେଳ ଆପଣ କିଛ ି କିଣିବାକୁ ଚାହଁା�ି, ଆପଣ�ୁ ଅଥର୍ ଧାର କରିବାକୁ
େହବ । ଧାର କରିବା ଖ�ର୍ ବହୁ ଳ, କାରଣ ଆପଣ�ୁ େକବଳ ଏହା େଫରାଇବାକୁ େହବ ନାହିଁ,

ନି�ିତ କର�ୁ େଯ ଆପଣ� ସ�ୟଗୁଡ଼କ
ି ବିବଧ
ି ସାଧନେର ନିେବଶ େହବ



ଆପଣ�ର ଅଥର୍କୁ ଖୁବ୍ ବିପଦ/ ଅନିୟ�ିତ ଥିବା ସାଧନଗୁଡ଼କ
ି େର ଲଗା�ୁ
ନାହିଁ, ଆପଣ ଏ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁ କଛ
ି ି ହରାଇପାର�ି !!!

ମଡୁ୍ୟଲ୍ 2

ପାର�ରିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟା�ସ

ବ୍ୟା�ି �୍

ସାବର୍ଜନିକ େ�� ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି : ସରକାର ସାବର୍ଜନିକ େ�� ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି େର ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ
ଧନ ରଖିଥା’�ି । ଭାରତେର ଜାତୀୟକରଣ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ଏବଂ ଆ�ଳିକ �ାମୀଣ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ଏସବୁ

ବ୍ୟା�

େହଉଛି

ଏକ

ବି�ୀୟ

ଅନୁ �ାନ

ଯାହା

ଜନସାଧାରଣ�ଠାରୁ ଜମା �ହଣ କେର ଏବଂ ଋଣ ସୃ�ି କେର । ଭାରତେର ବ୍ୟା�ି ଂ େ��
ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା�୍ ଅଫ୍ ଇ�ିଆ (ଆର୍.ବି.ଆଇ) �ାରା ନିୟ�ିତ ।

ଆସ�ୁ ସଂେ�ପେର ବିଭି� �କାରର ବ୍ୟା� ଜମାଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବୁ ଝବ
ି ା :ସ�ୟ ଜମା ଖାତା (ଡିମା� ଡିେପାଜିଟ୍)
ସ�ୟ ଜମା ଖାତା ବା େସଭିଂସ୍ ଆକାଉ� �ୁ� ଅବଧି ସ�ୟ ନିମେ� ଉପେଯାଗୀ । ଆପଣ
େଯ େକୗଣସି ବ୍ୟା�ର ଏକ େସଭିଂ ଆକାଉ�େର ଅଥର୍ ଜମା କରିପାରିେବ । ଏହା ଆପଣ�
ସ�ୟକୁ ନିରାପଦ ରଖିବ ଏବଂ ଅ� ସୁଧ �ଦାନ କରିବ । ଆପଣ�ର ଅଥର୍କୁ ଆପଣ େଯ
େକୗଣସି �ାନକ େନଇଯାଇପାରିେବ ।

େରକରିଂ ଡିେପାଜିଟ୍ (ଟାଇମ୍ ଡିେପାଜିଟ୍)

େ�ଣୀ ଅଧିନେର ଆସିଥାଏ । ଉଦାହରଣ�ରୂପ: ଏସ୍ବିଆଇ, ବିଓବି, ପିଏନ୍ବି ଇତ୍ୟାଦି ।
ଘେରାଇ େ�� ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି : ଘେରାଇ େସୟାର ଧାରକମାେନ ଘେରାଇ େ�� ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି େର
ସବୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଧନ ରଖିଥା’�ି । ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ସମ� ନିୟମ ଏବଂ ନିୟାମକଗୁଡ଼କ
ି
�ିର କରିଥାଏ । ଉଦାହରଣ�ରୂପ: ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟା�, ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟା�, ଆ�ିସ ବ୍ୟା�
ଇତ୍ୟାଦି ।
ଆ�ଳିକ �ାମୀଣ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି : ଏସବୁ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ମୁଖ୍ୟତଃ ନାମମା� କୃ ଷକ, �ମିକ, �ୁ� ଉେଦ୍ୟାଗ
ଇତ୍ୟାଦି ପରି ସମାଜର ଦୁ ବର୍ଳ ବଗର୍ର ସହେଯାଗ ପାଇଁ �ାପିତ େହାଇଥିଲା । େସଗୁଡ଼କ
ି ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଭି�
ରାଜ୍ୟେର ଆ�ଳିକ �ରେର କାଯର୍୍ୟ କରିଥାଏ ।

ସମବାୟ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି

ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଡି ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା, େରକରିଂ ଡିେପାଜିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ େକୗଣସି

ସମବାୟ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି : ଭାରତେର �ାମୀଣ ସମବାୟ ଋଣ ବ୍ୟବ�ା ମୁଖ୍ୟତଃ କୃ ଷି େ��କୁ ଋଣର

ବିେଶଷ ଅବସର େଯମିତକ
ି ି ଆପଣ ଏକ କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ମଝିେର ମଝିେର ସ�ୟ କରି

�ବାହ ନି�ିତ କରିବା ପାଇଁ ଉ�ି� । ଏହା ତିନ ି �ରୀୟ ବ୍ୟବ�ାେର କାଯର୍୍ୟ କେର, �ାମ �ରେର

ଏକ ପା�ି ସୃ�ି କରିବାକୁ ଚାହଁା�ି । ଏଗୁଡ଼କ
ି େସହି େଲାକମାନ� ପାଇଁ ଉପଯୁ� େଯଉଁ
େଲାକମାନ�ର ବୃ ହତ୍ ସ�ୟ ନାହିଁ, କି�ୁ େସମାେନ �ତି ମାସେର ଏକ �ୁ� ପରିମାଣ
ସ�ୟ କରିବା ପାଇଁ ��ୁ ତ । େକୗଣସି ଉଠାଣକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ।.
ଫି �ଡ ଡିେପାଜିଟ୍ (ଟାଇମ୍ ଡିେପାଜିଟ୍)
ସାଧାରଣତଃ ଏଫ୍ଡି ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା, େଯଉଁଠାେର ଆପଣ ଏକ ନି��
ିର୍ ଅବଧି ନିମେ�
ଏକ ଅଥର୍ ପରିମାଣ ଜମା କରିେବ । ଜମାକାରୀ�ୁ ଏକ ଫି �ଡ ଡିେପାଜିଟ୍ ରସିଦ୍ ଦିଆଯାଏ
ଯାହାକୁ ଜମାକାରୀ ପରିପ�ତା ସମୟେର ��ୁ ତ କରିବାକୁ େହାଇଥାଏ । ଉଠାଣକୁ ଅନୁ ମତି
ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟେର ଜମାକାରୀମାେନ ଏକ େଜାରିମାନା େପୖଠ କରି
ଫି �ଡ ଡିେପାଜିଟ୍ ଆକାଉ�କୁ ବ� କରିବା ପାଇଁ କହିପାରିେବ ।
ଜମା ବୀମା
ଡିେପାଜିଟ୍ ଇନ�୍ୟରାନ�
ଆ�୍ େ�ଡିଟ୍ ଗ୍ୟାେର�ି କେପର୍ାେରସନ୍ (ଡିଆଇସିଜସ
ି )ି ସମ� ଜମାକୁ
�

ବୀମା କରାଇଥାଏ େଯମିତକ
ି ି େସଭିଂସ, ଫି �ଡ, କେର�, େରକରିଂ ଇତ୍ୟାଦି । େଯ େକୗଣସି
ବ୍ୟା�େର ଜେଣ ଜମାକାରୀ� �ାରା ରଖାଯାଇଥିବା ମୂଳଧନ ଏବଂ ସୁଧ ପରିମାଣ ନିମେ�
େଗାଟିଏ ବ୍ୟା� ସବର୍ାଧିକ ଟ. 500000 ଲ� ପଯର୍୍ୟ� ବୀମା କରାଇଥାଏ ।

ଭାରତେର ବ୍ୟା�ି ଂ
ବି�ୀୟ ଅ�ଭର୍ୁ�ି ନିମେ� ଜାତୀୟ ଅଭିଯାନ ଅଧିନେର ‘‘�ଧାନମ�ୀ ଜନ-ଧନ େଯାଜନା
(ପିଏମ୍େଜଡିୱାଇ)’’ �ଥେମ 4 ବଷର୍ (ଦୁ ଇଟି ପଯର୍୍ୟାୟେର) ଅବଧି ନିମେ� 28 ଅଗ� 2014
ଆର� େହାଇଥିଲା । ଏହା �େତ୍ୟକ ପରିବାର ନିମେ� ଅତି କମ୍େର େଗାଟିଏ େମୗଳିକ ବ୍ୟା�ି ଂ,

�ାଥମିକ କୃ ଷି ଋଣ ସମିତ,ି ଜି�ା �ରେର େକ�ୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ �ରେର ରାଜ୍ୟ
ସମବାୟ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ।
ଅବର୍ାନ୍ େକା-ଅପେରଟିଭ୍ ବ୍ୟା�� (ୟୁ ସବ
ି ଏ
ି ସ୍) ସହରା�ଳ ଏବଂ ଅ�ର୍ ସହରା�ଳେର �ାହକମାନ�
ବି�ୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ ।

ନୂତନ ବ୍ୟା�ି ଂ ମେଡଲ୍ଗୁଡ଼କ
ି
େପେମ� ବ୍ୟା�ସ: ଏସବୁ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ଏକ ସୀମିତ ଜମା �ହଣ କରିପାରିେବ ଯାହାକି ବ�ର୍ମାନ �ାହକ
ପିଛା ₹ 100,000 େର ସୀମିତ ଏବଂ ପରବ�ର୍ୀ ସମୟେର ବୃ �ି କରାଯାଇପାେର । େପେମ�
ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ଏଟିଏମ୍ କାଡର୍, େଡବିଟ୍ କାଡର୍, େନଟ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ ଏବଂ େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ ପରି େସବା ଜାରି
କରିପାରିେବ । ଉଦାହରଣ�ରୂପ ଇ�ିଆନ୍ େପା� େପେମ�୍ ବ୍ୟା� (ଆଇପିପିବ)ି
�ଲ୍ ଫାଇନାନ� ବ୍ୟା�ସ: ଏହା ଜମା �ହଣ କରିବା ଏବଂ େମୗଳିକ ଋଣର େମୗଳିକ ବ୍ୟା�ି ଂ େସବା
�ଦାନ କରିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼କ
ି ପଛେର ଲ�୍ୟ ରହିଛ ି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି �ାରା େସବା �ଦାନ
କରାଯାଉନଥିବା ଅଥର୍ନୀତିର ବିଭାଗଗୁଡ଼କ
ି , େଯମିତକ
ି ି �ୁ� ବ୍ୟବସାୟ ୟୁ ନଟ୍
ି , �ୁ� ଏବଂ ନାମମା�
ଚାଷୀ, ଅଣୁ ଏବଂ ଲଘୁ ଉେଦ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅସଂଗଠିତ େ�� ଉେଦ୍ୟାଗଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବି�ୀୟ ଅ�ଭର୍ୁ�ି େଯାଗାଇ
େଦବା ।

େଡଭଲପ୍େମ� ଫାଇନାନ� ଇନ�ିଚୁ୍ୟସନ� (ଡି.ଏଫ୍.ଆଇ)
ଏକ େଡଭଲପେମ� ବ୍ୟା� ଭାବେର ଜଣାଶୁଣା ଏକ େଡଭଲପେମ� ଫାଇନାନ�
ଇନ�ିଚୁ୍ୟସନ୍ (ଡି.ଏଫ୍.ଆଇ) େହଉଛି ଏକ ବି�ୀୟ ଅନୁ �ାନ ଯାହା ଅଣବ୍ୟବସାୟିକ

ଆଧାରେର ଅଥର୍େନୖତକ
ି ବିକାଶ �କ� ନିମେ� ରି� କାପିଟାଲ୍ େଯାଗାଇ େଦଇଥାଏ ।

ଜମା ଖାତା ସହିତ ବ୍ୟା�ି ଂ ସୁବଧ
ି ାକୁ ସମ��ର �େବଶ, ଆଥିର୍କ ସା�ରତା, ଋଣ, ବୀମା ଏବଂ

ଉଦାହରଣ

େପନ୍ସନ୍ ପାଇବା ଆଦିର ପରିକ�ନା କରିଛ ି ।

(ଏସ୍.ଆଇ.ଡି.ବି.ଆଇ), ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟା� ଫର୍ ଏ�ିକଲ୍ଚର୍ ଆ�୍ ରୁରାଲ୍ େଡଭଲପେମ�

ସରକାର ନିମ�ଲିଖିତ ସଂେଶାଧନ ସହିତ �େତ୍ୟକ ପରିବାରରୁ େଗାଟିଏ ଜମାଖାତା େଖାଲିବାଠାରୁ

(ନାବାଡର୍), ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଉସିଂ ବ୍ୟା� (ଏନ୍.ଏଚ୍.ବି) ଇତ୍ୟାଦି ।

�େତ୍ୟକ �ା� ବୟ� ପଯର୍୍ୟ� ଜମା ଖାତା େଖାଲିବା ଲ�୍ୟ ରଖି ବି�ୃତ ପିଏମ୍େଜଡିୱାଇ
କାଯର୍୍ୟ�ମକୁ 28.8.2018 ପେର ସଂ�ସାରଣ କରିବାକୁ ନି��ି େନଇଛ�ି:
(i) ଟ. 5,000ର ବିଦ୍ୟମାନ ଓଭର �ାଫ� (ଓଡି) ସୀମା ଟ. 10,000କୁ ସଂେଶାଧିତ େହାଇଛି
(ii) ଟ. 2,000ପଯର୍୍ୟ� ଓଡି �ହଣ କରୁଥିବା ସ�ିୟ ପିଏମ୍େଜଡିୱାଇ ଜମାଖାତା ନିମେ�
େକୗଣସି ସ�ର୍ ସଂଯୁ� ନୁ େହଁ ।
(iii) ଓଡି ସୁବଧ
ି ା �ହଣ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା 18-60 ବଷର୍ରୁ 18-65 ବଷର୍କୁ ସଂେଶାଧିତ
େହାଇଛି ।
(iv) ନୂ ତନ ରୂେପ କାଡର୍ ଧାରକମାନ� ନିମେ� ଦୁ ଘର୍ଟଣାଜନିତ ବୀମା ସୁର�ା ବିଦ୍ୟମାନ ଟ. 1
ଲ�ରୁ 28.8.2018 ପେର େଖାଲାଯାଇଥିବା ନୂ ତନ ପିଏମ୍େଜଡିୱାଇ ଆକାଉ� ନିମେ�
ଟ. 2 ଲ�କୁ ବ�ିର୍ତ େହାଇଛି ।
ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଯାଆ�ୁ : https://pmjdy.gov.in/
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�ରୂପ

�ଲ୍

ଇ��ିଜ୍

େଡଭଲପେମ�

ବ୍ୟା�

ଅଫ୍

ଇ�ିଆ

ମାଇେ�ା ଫାଇନାନ� ଇନ�ିଚୁ୍ୟସନ (ଏମ୍.ଏଫ୍.ଆଇ)
େଯଉଁ ଅନୁ �ାନଗୁଡ଼କ
ି େର େସମାନ�ର ମୁଖ୍ୟ କାଯର୍୍ୟ ଭାବେର ମାଇେ�ା ଫାଇନାନ� ରହିଛ ି
େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ ମାଇେ�ା ଫାଇନାନ� ଇନ�ିଚୁ୍ୟସନ୍ କୁ ହାଯାଏ । ଏହି ଅନୁ �ାନଗୁଡ଼କ
ି େକବଳ ଅଣୁ
ଋଣ �ଦାନ କର�ି ନାହିଁ ଏଥିସହିତ େସମାେନ ମଧ୍ୟ ବୀମା, ଅଥର୍ େ�ରଣ ଏବଂ ଅଣୁ
ବ୍ୟବସାୟ ଆର� କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟ�ିଗତ ପରାମଶର୍, �ଶି�ଣ ଏବଂ ସହେଯାଗ ପରି
ଅଣବି�ୀୟ େସବା �ଦାନ କରିଥା’�ି ।

ଏକ କ�ାନୀ ଯାହା ଆର୍.ବି.ଆଇ �ାରା ନିୟ�ିତ କ�ାନୀ ଅଧିନିୟମ 1956/2013 �ାରା
ପ�ୀକୃ ତ େହାଇଥାଏ । ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି ବ୍ୟବସାୟ ଋଣ ଏବଂ ଅ�ିମ, ବ�କ �ହଣ, ଲିଜ୍
ବ୍ୟବସାୟ, ନିଯୁ�ି �ୟ, ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ, ଚିଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସାୟେର ସଂପୃ� ।

�ୁ� ଅବଧି ଋଣ
ଉଦାହରଣ: କାଯର୍୍ୟକାରୀ
ପୁ�ି, େ�ଡିଟ୍ କାଡର୍

ମଧ୍ୟମ/ ଦୀଘର୍ ଅବଧି ଋଣ

ଋଣ

ନନ୍-ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନି�ଆଲ୍ କ�ାନୀ (ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି): ଏକ ଅଣ-ବ୍ୟା�ି ଂ ଅନୁ �ାନ େହଉଛି

ଉଦାହରଣ: ଗୃହ ଋଣ,
ଔେଦ୍ୟାଗିକ ଋଣ

େସଗୁଡ଼କ
ି ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି ଠାରୁ ଭି�, କାରଣ ସାଧାରଣତଃ େସମାେନ ଡିମା�୍ ଡିେପାଜିଟ୍ �ହଣ
କରିପାରିେବ ନାହିଁ ଏବଂ େପୖଠ ଏବଂ ବୁ ଝାମଣା ବ୍ୟବ�ାର ଅଂଶ େହାଇପାରିେବ ନାହିଁ ।

କାଡର୍ (େକସିସ)ି
ବିଜ୍େନସ୍ କେରସପେ�� (ବିସ)ି : ବ୍ୟା�ଗୁଡ଼କ
ି �ାନୀୟ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ ଏବଂ



ଅନ୍ୟମାନ�ୁ ବ୍ୟା�ର ଏେଜ� ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିସି ଭାବେର ଅନୁ ମତି

ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ଏବଂ ନାବାଡର୍ ଏକ� ଭାବେର ନଗଦ ଋଣ ସୁବଧ
ି ା
ସହଜେର ପାଇବାେର କୃ ଷକମାନ�ୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ େକସିସିର

େଦଇଥାଏ । ବିସି ହ୍ୟା�େହଲ୍ଡ େମସିନ୍, �ାଟର୍କାଡର୍ ଆଧାରିତ ଡିଭାଇସ୍, େମାବାଇଲ୍

ଅବଧାରଣା ଆର� କରିଥିେଲ।

େଫାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ସୂଚନା ଏବଂ େଯାଗାେଯାଗ େକୗଶଳ (ଆଇସିଟ ି ଆଧାରିତ



ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କର�ି । ବିସି େହଉଛି ଆମ �ାର େଦଶେର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ େସବା

କୃ ଷକମାେନ ବିହନ, ଉବର୍ରକ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ପରି କୃ ଷି ଆବଶ୍ୟକତା ତୁ ର�
କିଣିବା ପାଇଁ େକସିସି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିେବ । େକସିସି ଫସଲ ଚାଷ ପାଇଁ �ୁ�

େଯାଗାଇ େଦବାର ଏକ ଉପାୟ କାରଣ ବ୍ୟା� ଶାଖାଗୁଡ଼କ
ି ଆମ ଅ�ଳଠାରୁ ଦୂ ରେର

ଅବଧି ଏବଂ ସମୟାନୁ ବ�ର୍ୀ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକତାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

େଚକ୍

େ�ଡିଟ୍ ଏବଂ େଡବ� ପରିଚାଳନା

େଚକ୍ େହଉଛି ଏକ ଦ�ାବିଜ୍ ଯାହା ଏକ ବ୍ୟା� ଆକାଉ�ରୁ ଅଥର୍ େପୖଠ

ଅେନକ େଲାକ େଗାଟିଏ ଘର, କାର୍ କିଣିବା କିମ�ା ପିଲା� ଶି�ା ନିମେ� ଅଥର୍ ଉଧାର େନବା

କରିବାର ନିେ�ର୍ଶ େଦଇଥାଏ ।

ଆବଶ୍ୟକ କର�ି । ଏହାକୁ େ�ଡିଟ୍ କୁ ହାଯାଏ । ବି�ୀୟ ବିଶାରଦମାେନ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ
ଋଣ ଏବଂ ଖରାପ ଋଣ ମଧ୍ୟେର ଫରକ୍ କର�ି । ଭଲ ଋଣ େହଉଛି େକୗଣସି ଜିନଷ
ି େର ଏକ
ନିେବଶ ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ସୃ�ି କରିଥାଏ କିମ�ା ଦୀଘର୍କାଳୀନ ଭି�େି ର ଅଧିକ ସ�ଦ ସୃ�ି
କରିଥାଏ । ଖରାପ ଋଣ େହଉଛି ଏକ ଋଣ ଯାହାକି କିଛ ି କିଣିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ଯାହାର
ମୂଲ୍ୟ ତୁ ର� କମ୍ େହାଇଯାଏ ।

େଡବିଟ୍ କାଡର୍ ବନାମ େ�ଡିଟ୍ କାଡର୍

ସରକାରୀ ଋଣ େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼କ
ି
ବିଦ୍ୟାଲ�ୀ େପାଟର୍ାଲଗୁଡ଼କ
ି ଜରିଆେର ଶି�ା ଋଣ



ଶି�ା ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ଫଳ�ଦ ବ୍ୟବ�ା ଯ�ାରା େକୗଣସି ଛା� ଅଥର୍ ଅଭାବରୁ
େସମାନ�ର ଶି�ାକୁ ଅଧାେର ଛାଡ଼ିେବ ନାହିଁ



ସାଧାରଣ ଶି�ା ଋଣ ଆେବଦନ ଫମର୍ ଛା�ଛା�ୀମାନ� ପାଇଁ ଉପଲ� ।
ଏଠାକୁ ଯାଆ�ୁ : www.vidyalakshmi.co.in

�ଧାନମ�ୀ ଆବାସ୍ େଯାଜନା (ପିଏମ୍ଏୱାଇ)



ନିମ� ଆୟ ବଗର୍/ ଅଥର୍େନୖତକ
ି ଭାବେର ଦୁ ବର୍ଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟ ବଗର୍ ନିମେ� ଋଣ
ସଂଯୁ� ସବ୍ସିଡି େଯାଜନା ।



ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷମାେନ ସବ୍ସିଡି �ହଣ ପାଇଁ ଉପଯୁ� େଯେତେବେଳ େସମାେନ େସମାନ�ର
�ଥମ ଘର କିଣୁଛ�ି କିମ�ା ଏହା ଏକ ନୂ ତନ ନିମର୍ାଣ
ଏଠାେର େଦଖ�ୁ : https://pmaymis.gov.in

�ଧାନମ�ୀ ମୁ�ା େଯାଜନା (ପିଏମ୍ଏମ୍ୱାଇ)



�ୁ� ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଉେଦ୍ୟାଗଗୁଡ଼କ
ି ର ମାଲିକ କିମ�ା ଉେଦ୍ୟାଗୀଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ ଋଣ



�ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଋଣ: �ହଣ କରାଯାଉଥିବା ଋଣ ପରିମାଣ ଉପେର ନିଭର୍ର କରି ଶିଶୁ,



�ଦାନ କରୁଥିବା ସରକାରୀ େଯାଜନା
କିେଶାର ଏବଂ ତରୁଣ
ଆବଶ୍ୟକ େହଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଦ�ାବିଜ୍: ପରିଚୟ �ମାଣ, �ୟ କରାଯାଇଥିବା ସାମ�ୀର ଦାମ୍
ଏବଂ ବଗର୍ �ମାଣପ�
ଏଠାେର େଦଖ�ୁ : https://www.mudra.org.in
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ମଡୁ୍ୟଲ୍ 3

ବ୍ୟା�ି ଂ କାଡର୍ସ

ବ୍ୟା� �ିେପଡ୍ କାଡର୍ସ

ଇ�ରେନଟ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ

ପଏ�୍ ଅଫ୍ େସଲ୍

େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ

ଅନ୍�କ୍ଚର ସପି�େମ�ାରୀ ସଭିର୍ସ୍

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େପେମ��

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େପେମ�ଗୁଡ଼କ
ି େହଉଛି େସହି
ଅଥର୍ େପୖଠ େଯଉଁଥିେର �ଦାନକାରୀ ଏବଂ
�ହଣକାରୀ ଉଭେୟ ଅଥର୍ େ�ରଣ ଏବଂ
�ହଣ ପାଇଁ େବୖଦୁ୍ୟତିକ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କର�ି ।

ଡାଟା (ୟୁ ଏସ୍ଏସ୍ଡି)

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େପେମ�ସର ସୁବଧ
ି ାଗୁଡ଼କ
ି
• ଦ� ତ, ସହଜ ଏବଂ ସୁବଧ
ି ାଜନକ ।
• ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ କମ୍ କାରବାର େଦୟ ।
• କାରବାରର ଏକ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େରକଡର୍ �ଦାନ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ �ାହକମାେନ
େଦଖିପାରିେବ ।

ମାଇେ�ା ଏଟିଏମ୍ଏସ୍

ଆଧାର ଏେନବୁ ଲ୍ େପେମ� ସି�ମ୍ସ
(ଏଇପିଏସ୍)

• େଯ େକୗଣସି �କାରର େପୖଠ ନିମେ� ଏକକ ସମାଧାନ �ଦାନ କରୁଥାଏ ।
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େପେମ�େର କ’ଣ କରିେବ ଏବଂ କ’ଣ ନ କରିେବ
କ’ଣ କରିେବ

କ’ଣ କରିେବ ନାହିଁ

ଆପଣ� େମାବାଇଲ୍ ଏବଂ କ�ୁ୍ୟଟରେର
ପାସ୍ୱାଡର୍ ବ୍ୟବହାର କର�ୁ ଯ�ାରା ଅନ୍ୟ
େକହି

ଆପଣ�

ସି�ମ୍କୁ

ଯାଇପାରିେବ ନାହିଁ
ସବୁ

ସମୟେର

ନିୟମିତ

େମାବାଇଲ୍ ୱାେଲଟ୍ସ

ଭାବେର

ୟୁ ନଫ
ି ାଏଡ୍ େପେମ� ଇ�ରେଫସ୍
(ୟୁ ପିଆଇ)

େକେବେହେଲ ଆପଣ� େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ
ଲଗ୍ ଇନ୍ ଆଇ.ଡି ଏବଂ ପାସ୍ୱାଡର୍ େଫାନ୍େର
େସଭ୍ କର�ୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ମେନରଖ�ୁ

ବ୍ୟା�ି

କିମ�ା ଅନ୍ୟ େକୗଣସିଠାେର େଲଖି ରଖ�ୁ

ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ, ଇ-ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ�ା ଭଚର୍ୁଆଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ ଭାବେର ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଇ�ରେନଟ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ,
େହଉଛି ଏକ ଇେଲେକ� �ାନିକ୍ େପେମ� ସି�ମ୍ ବା େବୖଦୁ୍ୟତିକ େପୖଠ ବ୍ୟବ�ା ଯାହା େଗାଟିଏ ବ୍ୟା�୍ କିମ�ା

େକେବେହେଲ ଆପଣ� ହ୍ୟା�େସଟ୍କୁ ଛାଡ଼ି

ଆପଣ� ବ୍ୟା�ର ନିରାପଦ ଇ�ରେନଟ୍

ଯାଆ�ୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକ େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ

ବ୍ୟା�ି ଂ ସାଇଟ୍କୁ ଯାଆ�ୁ

ଆପ୍େର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିରଖ�ୁ ନାହିଁ

ଆପଣ� େନଣେଦଣ ସ�ୂ�ର୍ କରିସାରିବା

େମାବାଇଲ୍ ଜରିଆେର ବି�ୀୟ େନଣେଦଣ

ପେର ତୁ ର� ଆପଣ� ଇ�ରେନଟ୍

କରୁଥିବା ସମୟେର େକେବେହେଲ ଆପଣ�

ବ୍ୟା�ି ଂ ଲଗ୍ଆଉଟ୍ କର�ୁ

େଫାନ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଆ�ୁ ନାହିଁ

ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ� ଆକାଉ�େର

ବି�ାସେଯାଗ୍ୟ

ଅନଧିକୃ ତ େନଣେଦଣ ସେ�ହ କରୁଛ�ି

ସେ�ହଜନକ ଉ�ଗୁଡ଼କ
ି ରୁ େକେବେହେଲ

ତୁ ର� ଆପଣ� ବ୍ୟା�କୁ ଏହା ଜଣା�ୁ

ଆପ୍ସ ଡାଉନ୍େଲାଡ୍ କର�ୁ ନାହିଁ

େହାଇନଥିବା

ଅନ୍ୟ ବି�ୀୟ ଅନୁ �ାନଗୁଡ଼କ
ି ର �ାହକମାନ�ୁ େସହି ବି�ୀୟ ଅନୁ �ାନର େୱବ୍ସାଇଟ୍ ଜରିଆେର ବିଭି�
�କାର ବି�ୀୟ େନଣେଦଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ । ବିଭି� �କାରର େନଣେଦଣ େହଉଛି:
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇେଲେକ� �ାନିକ୍ ଫ� �ାନ�ଫର୍ (ଏନ୍.ଇ.ଏଫ୍.ଟି)
େଗାଟିଏ ବ୍ୟା� ଆକାଉ�ରୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟା� ଆକାଉ�କୁ ହିତାଧିକାରୀ� ଆକାଉ� ନମ�ର ଏବଂ
ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ସି (ଇ�ିଆନ୍ ଫି ନାନ୍ସିଆଲ୍ ସି�ମ୍ େକାଡ୍) ବ୍ୟବହାର କରି ଅଥର୍ �ାନା�ର କରିବା ।
ସବର୍ନମ
ି � ସୀମା: େକୗଣସି ସୀମା ନାହିଁ

ଏବଂ

ସବର୍ାଧିକ ସୀମା: େକୗଣସି ସୀମା ନାହିଁ

ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍ �ସ୍ େସଟଲେମ� (ଆର୍.ଟି.ଜି.ଏସ୍)
ଏକ ବା�ବ ସମୟ ଆଧାରେର ଉ� ମୂଲ୍ୟ େନଣେଦଣକୁ ହିତାଧିକାରୀ� ଆକାଉ� ନମ�ର ଏବଂ
ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ସି େକାଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି େଗାଟିଏ ବ୍ୟା� ଆକାଉ�ରୁ

ଅନ୍ୟ ବ୍ୟା�ର ଏକ ଭି�

ଆକାଉ�କୁ ଅଥର୍ �ାନା�ର କରିବା ।
ସବର୍ନମ
ି � ସୀମା: ୨ ଲ�

ସବର୍ାଧିକ ସୀମା: େକୗଣସି ସୀମା ନାହିଁ

ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େପେମ� ପ�ତିଗୁଡ଼କ
ି

ଇମିଡଏ
ି ଟ୍ େପେମ�୍ ସଭିର୍ସ୍ (ଆଇ.ଏମ୍.ପି.ଏସ୍)

ନଗଦବିହନ
ି େନଣେଦଣକୁ େ�ା�ାହିତ କରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ ନିମ� ନଗଦ ସମାଜେର

ତ�ାଳ ପା�ି �ାନା�ର ସୁବଧ
ି ାଜନକ କରି େଗାଟିଏ ବ୍ୟା� ଆକାଉ�ରୁ ଅନ୍ୟଟିକୁ ପା�ି �ାନା�ର ।

ପରିବ�ର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ େପେମ�ସର ଭି� ଭି� ପ�ତି ଉପଲ� ।

େମାବାଇଲ୍ ଜରିଆେର ପା�ି �ାନା�ର ପାଇଁ ବ୍ୟା� �ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା େମାବାଇଲ୍ ମନି
ଆଇେଡ�ିଫାୟର୍ (ଏମ୍ଏମ୍ଆଇଡି) ଆବଶ୍ୟକ । େନଣେଦଣ ହିତାଧିକାରୀ� ଆକାଉ�୍ ନମ�ର ଏବଂ
ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ସି େକାଡ୍ �ାରା କରାଯାଇପାେର ।

(େସୗଜନ୍ୟ: www.cashlessindia.gov.in)
ଆଇ.ଏମ୍.ପି.ଏସ୍,, ଏନ୍.ଇ.ଏଫ୍.ଟି ଏବଂ ଆର୍.ଟି.ଜି.ଏସ୍ ଗୁଡ଼କ
ି ୨୪ x ୭େର ଉପଲ�
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େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ
େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ େହଉଛି ଏକ େସବା ଯାହା ଏକ ବ୍ୟା� କିମ�ା ଅନ୍ୟ ବି�ୀୟ ଅନୁ �ାନ
�ାରା େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯାହା ଏହାର �ାହକମାନ�ୁ ଏକ େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ କିମ�ା
ଟାବେଲଟ୍ ପରି �ାମ୍ୟମାଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୂ ର� ଭାବେର ବିଭି� �କାର
ବି�ୀୟ େନଣେଦଣ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅନୁ ମତି େଦଇଥାଏ

େମାବାଇଲ୍ ୱାେଲଟ୍ସ
େମାବାଇଲ୍ ୱାେଲଟ୍ େହଉଛି ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ �ରୂପେର ନଗଦ ଅଥର୍ େନବା ଆଣିବା କରିବାର
ଏକ ଉପାୟ । ଜେଣ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ�ର ଆକାଉ� ଏଥିେର ଅଥର୍ ଭରିବା ପାଇଁ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍
ୱାେଲଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁ� େହବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟା� ଏବଂ େକେତକ ଘେରାଇ
କ�ାନୀର ନିଜ� ଇୱାେଲଟ୍ ରହିଛ ି । ଯଥା େପଟିଏମ୍, �ି ଚାଜର୍, େମାବିୱିକ୍, ଅ�ିେଜନ୍,
ଏୟାର୍େଟଲ୍ ମନି ଇତ୍ୟାଦିର

ପଏ�୍ ଅଫ୍ େସଲ୍
ଏକ ପଏ�୍ ଅଫ୍ େସଲ୍ (ପିଓଏସ୍) େହଉଛି ଏକ �ାନ େଯଉଁଠାେର ବି�ୟ େହାଇଥାଏ।
ଏକ �ୂ ଳ �ରେର ଏକ ପିଓଏସ୍ ହୁ ଏତ ଏକ ମଲ୍, ଏକ ମାେକର୍ଟ୍ କିମ�ା ସହର
େହାଇପାେର । ସୂ� �ରେର ଖୁଚୁରା ବିେ�ତାମାେନ େଗାଟିଏ ପିଓଏସ୍କୁ ଏପରି େ��
ଭାବେର ବିେବଚନା କର�ି େଯଉଁଠାେର ଜେଣ �ାହକ ଏକ କାରବାର ସ�ୂ�ର୍ କର�ି
େଯମିତକ
ି ି େଚକ୍ଆଉଟ୍ କାଉ�ର । ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପଏ�୍ ଅଫ୍ ପେଚର୍ଜ୍ ଭାବେର

ପିଓଏସ୍ (ପଏ�୍ ଅଫ୍ େସଲ୍/ ମାଇେ�ା ଏଟିଏମ୍)ଠାେର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଆ�ଃ କାଯର୍୍ୟ�ମେଯାଗ୍ୟ
ବି�ୀୟ େନଣେଦଣକୁ ଅନୁ ମତି େଦଇଥାଏ ।

ଅନ୍�କ୍ଚର ସପି�େମ�ାରୀ ସଭିର୍ସ୍ ଡାଟା (ୟୁ .ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି)
ଏହି ନୂ ତନ ଅଥର୍ େପୖଠ େସବା *99# ଅନ୍�କ�ର ସପି�େମ�ାରୀ ସଭିର୍ସ୍ ଡାଟା
(ୟୁ ଏସ୍ଏସ୍ଡି) ଚ୍ୟାେନଲ୍େର କାଯର୍୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି େସବା େମୗଳିକ େବୖଶ�
ି ୍ୟ
ବିଶ�
ି େମାବାଇଲ୍ େଫାନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ େନଣେଦଣକୁ ଅନୁ ମତି
େଦଇଥାଏ, ୟୁ ଏସ୍ଏସ୍ଡି ଆଧାରିତ େମାବାଇଲ୍ ବ୍ୟା�ି ଂ ବ୍ୟବହାର ନିମେ�
େମାବାଇଲ୍ ଇ�ରେନଟ୍ ଡାଟା ସୁବଧ
ି ାର େକୗଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଏହା ବି�ୀୟ
ଗଭିର� �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟା� େସବାେର ନିମ� ସଂପୃ�ି ଥିବା ସମାଜକୁ
ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ବ୍ୟା�ି ଂ େସବାେର ସାମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରିକ�ିତ ।

ଅନ୍�କ୍ଚର ସପି�େମ�ାରୀ ସଭିର୍ସ୍ ଡାଟା (ୟୁ .ଏସ୍.ଏସ୍.ଡି)
ଏହା ଏକ ବ୍ୟବ�ା ଯାହା ଏକାଧିକ ବ୍ୟା� ଆକାଉ�କୁ େଗାଟିଏ ଏକକ େମାବାଇଲ୍
ଆପି�େକସନ୍ �ାରା ଚାଳିତ କରିଥାଏ, ବିଭି� ବ୍ୟା�ି ଂ େବୖଶ�
ି ୍ୟକୁ ଏକ� କରିଥାଏ । ନିର�ର
ଭାବେର ପା�ି ଉପେଯାଗ ଏବଂ େଗାଟିଏ �ାନେର ବ୍ୟବସାୟିକ େପୖଠ କରାଇଥାଏ।
ଏହି ବ୍ୟବ�ାେର େନଣେଦଣଗୁଡ଼କ
ି ଭିପିଏ (ଭଚର୍ୁ ଆଲ୍ େପେମ� ଆେ�ସ୍) ବ୍ୟବହାର କରି େଯ
େକୗଣସି �ାଟର୍େଫାନ୍ ଜରିଆେର କରାଯାଇପାେର, ବା�ବ ସମୟ ଆଧାରେର ୨୪ x ୭

ଜଣାଶୁଣା ।

�ାନା�ରକୁ ସୁବଧ
ି ାଜନକ କରିଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଜଣକୁ ୟୁ ପିଆଇ ସମଥିର୍ତ ବ୍ୟା� ଆପ୍

ମାଇେ�ା ଏଟିଏମ୍ଏସ୍

ୟୁ ପିଆଇ ଚୂ ଡ଼ା� ଉପେଭା�ା�ୁ ଲାଭ େଦଇଥାଏ:

ମାଇେ�ା ଏଟିଏମ୍ େହଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ବିଜ୍େନସ୍ କେରନ୍ସପେ�ନ� (ବିସ)ି
ମାନ� �ାରା େମୗଳିକ ବ୍ୟା�ି ଂ େସବା �ଦାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃ ତ େହାଇଥାଏ । ଏହି ପ�ାଟଫମର୍
ବିଜ୍େନସ୍ କେରନ�ପେ�ନ�ମାନ�ୁ (ଯିଏକି ଜେଣ �ାନୀୟ ଖୁଚୁରା େଦାକାନୀ ମାଲିକ

ଡାଉନ୍େଲାଡ୍ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟା� ବିବରଣୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ େହାଇଥାଏ ।


େଗାପନୀୟତା – େକବଳ ଭଚର୍ୁ ଆଲ୍ େପେମ� ଆେ�ସ୍ ବିନମ
ି ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ



ବହୁ ଉପେଯାଗୀ – କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ େଡଲିଭରି/ ବିଲ୍ �ି�ଟ୍ େସୟାରିଂ/ ମଚର୍ା�୍ େପେମ�/

େକୗଣସି ସେମ�ଦନଶୀଳ ସୂଚନା ନୁ େହଁ

େହାଇପାର�ି ଏବଂ ‘ମାଇେ�ା ଏଟିଏମ୍’ ଭାବେର କାଯର୍୍ୟ କରିେବ) ସ�ମ କରିବ ତ�ାଳ
େନଣେଦଣ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ।

ଆଧାର ଏେନବୁ ଲ୍ େପେମ� ସି�ମ� (ଏଇ.ପି.ଏସ୍)
ଏଇପିଏସ୍ େହଉଛି ଏକ ବ୍ୟା� ଚାଳିତ ମେଡଲ୍ ଯାହା ବିଜ୍େନସ୍ କେରନ�ପେ�ନ� (ବିସ)ି /
ଆଧାର �ମାଣିକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା େଯ େକୗଣସି ବ୍ୟା�ର ବ୍ୟା� ମି�� ଜରିଆେର

େରମିଟାନ�


େଗାଟିଏ କି�କ୍ ୨ ଏଫ୍ଏ – େକବଳ ପିନ୍ ଭରିବା �ାରା େନଣେଦଣକୁ ଅଧିକୃ ତ କରିଥାଏ



ବିଭି� ଇ�ରେଫସ୍େର କାଯର୍୍ୟ କରିଥାଏ – େପୖଠ ଅନୁ େରାଧ େମାବାଇଲ୍ ଇ�ରେଫସ୍
(ଆପ୍)େର ଅଧି�ୀକୃ ତ େୱବ୍ ଇ�ରେଫସ୍େର ସୃ�ି େହାଇଥାଏ ।



ଉପଲ�ତା ୨୪ x ୭ ଏବଂ �ାହକମାେନ ଏହି େନଣେଦଣ େସମାନ� ବ୍ୟ�ିଗତ
ଡିଭାଇସେର କରିଥା’�ି ।
ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଲି�୍ େଦଖ�ୁ :
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview

ୟୁ ପିଆଇ ୨.୦
ଏହା ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବ�ାର ଏକ ନୂ ତନ ସଂ�ରଣ ଯାହା
ଉପେଭା�ା�ୁ େସମାନ�ର ଓଭର�ାଫ� ଆକାଉ�କୁ ଏକ
ୟୁ ପିଆଇ ହ୍ୟାେ�ଲ୍ ସହିତ ଲି�୍ କରିବାକୁ ସ�ମ କରିଥାଏ।
ଉପେଭା�ାମାେନ ମଧ୍ୟ ନି��
ିର୍ ମଚର୍ା�� ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକୃ ତ ପ�
ଜାରି କରିବା �ାରା େନଣେଦଣକୁ �ାକ୍ ଅଧିକୃ ତ କରିବାକୁ
ସ�ମ ହୁ ଅ�ି ।
ୟୁ ପିଆଇ

୨.୦

ସଂ�ରଣ

େନଣେଦଣଗୁଡ଼କ
ି ର

ଇନ୍ଭଏସ୍ େଦଖିବା ଏବଂ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ
ବ୍ୟବ�ା ସାମିଲ୍ କରିଛ ି ।
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2. ସାଧାରଣ ବୀମା

ମଡୁ୍ୟଲ୍ 4

ବୀମା

ଏହି ଉ�ାଦଗୁଡ଼କ
ି ଏପରି ପଲିସକ
ି ୁ ସାମିଲ୍ କେର ଯାହା �ତ୍ୟ� ଭାବେର ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ�
ଜୀବନ ସହ ସଂପୃ� ନୁ େହଁ । ଏପରି ପଲିସଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ପଲିସଧ
ି ାରକ�ୁ ସ��ି ଏବଂ �ା�୍ୟ ବିପଦ
ବିପ�େର ବୀମା ସୁର�ା �ଦାନ କରିଥାଏ।

େକହି ଏକ ଦୁ ଘର୍ଟଣା କିମ�ା ଗୁରୁତର ଅସୁ�ତା ପାଇଁ େଯାଜନା କରିପାରିେବ ନାହିଁ ।

ଆପଣ�ଠାେର ଏସବୁ ଜିନଷ
ି ଘଟିବାର ସ�ାବନା ହୁ ଏତ ଖୁବ୍ କମ୍ । େତଣୁ ଅେନକ େଲାକ

i) �ା�୍ୟ ବୀମା

େସମାେନ େଯଉଁ ବୀମା �ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ତାହା କିଣ�ି ନାହିଁ । କି�ୁ ଦୁ ଘର୍ଟଣା ଘଟିଥାଏ ।
େଯେତେବେଳ େକବଳ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘେଟ ଆେମ ଅନୁ ଭବ କରୁ େଯ ଆେମ ସୁର�ା ପାଇଁ
ବୀମା ସୁର�ା େନବା ଉଚିତ୍ େହାଇଥା’�ା । ବୀମା େହଉଛି ବି�ୀୟ �ତିରୁ ସୁର�ା େଦବାର ଏକ
ଉପାୟ ଏବଂ ଏକ ଆକ�ିକ କିମ�ା ଅନି�ିତ �ତିର ବିପଦ ବିପ�େର ସୁର�ା ପାଇଁ ଜାରି
କରାଯାଇଥାଏ ।

ନିକଟ ଅତୀତେର ଚିକ�
ି ା ଖ�ର୍ ବହୁ ଗୁଣିତ େହାଇଛି । ଜେଣ ଡା�ର�ୁ ସାଧାରଣ ଭାବେର
େଦଖାଇବାର ଖ�ର୍ ଆପଣ ରହୁ ଥିବା �ାନ ଉପେର ନିଭର୍ର କରି ୩୦୦ରୁ ୩୦୦୦ ଟ�ା

ମଧ୍ୟେର ପହ�ିଯାଇଛି । ଯଦି ଆପଣ�ର ଚିକ�
ି ା ଡା�ରଖାନାେର େକଇ ଦିନ ରହଣି ଆବଶ୍ୟକ
କେର େତେବ ଆପଣ�ୁ ଏକ ବୃ ହତ୍ ପରିମାଣର ଡା�ରଖାନା ବିଲ୍ େଦବାକୁ େହବ ଯାହା
ଆପଣ� ସ�ୟକୁ ଗୁରୁତର ଭାବେର �ଭାବିତ କରିପାେର । ଏପରି ବି�ୀୟ ଆଘାତକୁ

ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆେମ ନିଜକୁ ବୀମା କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । �େତ୍ୟକ ବୀମା କ�ାନୀ ଏକ

େମଡିକାଲ୍ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ� ପ�ାନ୍ �ଦାନ କର�ି ଯାହା ଡା�ରଖାନା ରହଣିର ଖ�ର୍ ସେମତ
େମୗଳିକ ଚିକ�
ି ା େସବାକୁ ପରିସରଭୁ� କରିଥାଏ ।
ବୀମା ସାଧାରଣ ଭାବେର ଦୁ ଇଟି େ�ଣୀେର ବଗର୍ୀକୃ ତ କରାଯାଇପାେର:
1.

ଜୀବନ ବୀମା

2.

ସାଧାରଣ ବୀମା

ii) ଅଣ-�ା�୍ୟ ବୀମା

1. ଜୀବନ ବୀମା
ଜୀବନ ବୀମା ଆପଣ� ମୃତୁ୍ୟ

େ��େର ଆପଣ� ହିତାଧିକାରୀ�ୁ ଏକ ବି�ୀୟ

େପୖଠ େଯାଗାଇ େଦଇଥାଏ । େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ପଲିସି �ୟ କର�ି,
ଆପଣ ଜେଣ ହିତାଧିକାରୀ�ୁ ନାମିତ କର�ି । ସାଧାରଣ ଭାବେର ଏପରି ଏକ ବୀମା �ୟ
କରିବାକୁ ଅନୁ େମାଦନ କରାଯାଏ ଯାହା ଆପଣ� ପରିବାରକୁ ସୁର�ା େଦବା ପାଇଁ ଆପଣ�
ବାଷିର୍କ ଆୟର ୭ରୁ ୧୦ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟ ଭରଣା କରିବ ।
ଜୀବନ ବୀମା �କାରଗୁଡ଼କ
ି
ଟମର୍ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ�: ଏହା ଏକ ନି��
ିର୍ ସମୟ ଅବଧି ପାଇଁ ସ�ିୟ ରହିବ ଏବଂ ପଲିସି ଅବଧି ମଧ୍ୟେର
ଜୀବନ ସହ ସ�କିର୍ତ େକୗଣସି ଦୁ ଘର୍ଟଣାପୂ�ର୍ ଘଟଣା େ��େର ଆପଣ� େନାମିନ ି ‘ବୀମାକୃ ତ ଅଥର୍’
�ହଣ କରିେବ । ଯଦିଓ �ି ମିୟମ୍ ଉପେର େକୗଣସି ଲାଭ �ଦାନ କରାଯିବ ନାହିଁ କି�ୁ ଏହା
ସେବର୍ା�ମ ବିପଦ ସମାଧାନ େଯାଗାଇଥାଏ ।
ଏେ�ାେମ� ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ�: ଏକ ଜୀବନ ବୀମା ଚୁ�ି ଯାହା ନି��
ିର୍ ଅବଧି ପେର କିମ�ା ମୃତୁ୍ୟ େ��େର
ଏକ ବିପୁଳ ରାଶି �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପରିକ�ିତ । ସାଧାରଣ ଭାବେର ଦଶ, ପ�ର କିମ�ା େକାଡ଼ିଏ
ବଷର୍େର ଏକ ନି��
ିର୍ ବୟସ ସୀମା ପଯର୍୍ୟ� ପରିପ�ତା ରହିଛ ି ।
େହାଲ୍ ଲାଇଫ୍: �ାୟୀ ଜୀବନ ବୀମା �କାରଗୁଡ଼କ
ି ଯାହା ଆପଣ �ି ମିୟମ୍ େପୖଠ କରୁଥିବା ପଯର୍୍ୟ�
�ଭାବୀ ରହିଥାଏ ।
ୟୁ ନଟ୍
ି ଲି �ଡ୍ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ�: ବୀମା ଏକ ନିେବଶ ସାଧନର ମି�ଣ, ପଲି ସଧ
ି ାରକ� �ାରା େପୖଠ
କରାଯାଉଥିବା �ି ମିୟମ୍ର ଏକ ଭାଗ ବୀମା ସୁର�ା �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପେଯାଗ କରାଯାଏ
ଏବଂ ଅବଶି� ଅଂଶ ଇ�ିଟି ଏବଂ ଋଣ ସାଧନଗୁଡ଼କ
ି େର ନିେବଶ କରାଯାଏ

a) ଯାନବାହନ/ େମାଟର ବୀମା
ଯାନବାହନ ବୀମା (େମାଟର ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ�/ କାର୍ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ�/ ଅେଟା ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ� ଭାବେର
ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା) େହଉଛି ଏକ ବୀମା ଯାହାକି ରା�ାେର ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ଯାନବାହନ ପାଇଁ
�ୟ କରାଯାଏ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉେ�ଶ୍ୟ େହଉଛି ଯାନବାହନର ମାଲିକ�ୁ େକୗଣସି ଆଇନଗତ
ଦାୟି�ର ବିପଦ ଏବଂ/କିମ�ା ଯାନର ଦୁ ଘର୍ଟଣାଗତ �ତି ବିପ�େର ସୁର�ା �ଦାନ କରିବା ।
ଯାନବାହନ ବୀମା ନିମେ� ସୁର�ା ଦୁ ଇ �କାରର:
େମାଟର ଥାଡର୍ ପାଟିର୍ (ଟିପ)ି ଲାଏବିଲିଟ ି ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ�: ଥାଡର୍ ପାଟିର୍ ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ� େହଉଛି ଏକ
େବୖଧାନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସଡ଼କେର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା �େତ୍ୟକ ଯାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ
ଭାବେର ଏହି ବୀମା ଲାଭ କରିେବ । ଯାନର ମାଲିକ ଆଇନଗତ ଭାବେର ସାବର୍ଜନିନ �ାନେର

ଯାନର ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ସୃ�ି େହାଇଥିବା କିମ�ା ଉ�� େହାଇଥିବା ତୃ ତୀୟ ପ� ଜୀବନ
କିମ�ା ସ��ିକୁ େକୗଣସି ଆଘାତ କିମ�ା �ତି ପାଇଁ ଦାୟୀ । ବୀମା ବିନା ସାବର୍ଜନିନ �ାନେର ଏକ
େମାଟର ଯାନ ଚଳାଇବା େହଉଛି ଏକ ଦ�ନୀୟ ଅପରାଧ । ଏହି ବୀମା ପଲିସି ବୀମାଭୁ�

େହାଇଥିବା ବ୍ୟ�ି ଆଇନଗତ ଭାବେର ଦାୟୀ େହାଇଥିବା ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଦୁ ଘର୍ଟଣା
କାରଣରୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ��ିେର େହାଇଥିବା �ତି କିମ�ା ଆଘାତ, କିମ�ା ଅନ୍ୟ
ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ�ର ମୃତୁ୍ୟକୁ ସୁର�ା ପରିସରଭୁ� କେର ।
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େମାଟର ଓନ୍ ଡାେମଜ୍ (ଓଡ଼ି) ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ� କଭର: ଏହା ବୀମାଭୁ� ଯାନ �ତି େହାଇଥିବା
ଦୁ ଘର୍ଟଣାଗତ �ତିକୁ ପରିସରଭୁ� କରିଥାଏ ।
େକେତକ ପଲିସି ରହିଛ ି େଯଉଁଥିେର ଉପେରା� ମଧ୍ୟରୁ େଗାଟିଏ କିମ�ା ଉଭୟ ସୁର�ା

ଭାରତ ସରକାର� ବୀମା େଯାଜନାର ଉଦାହରଣଗୁଡ଼କ
ି
�ଧାନମ�ୀ ସୁର�ା ବୀମା େଯାଜନା (ପିଏମ୍ଏସ୍ବିୱାଇ)

ପରିସରଭୁ� େହାଇଥାଏ । କ’ଣ ପରିସରଭୁ� େହାଇଛି ତାହା ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ ଆପଣ ପଲିସକ
ି ୁ

୧୮ରୁ ୭୦ ବଷର୍ ବୟସ େଗା�ୀେର ବ୍ୟା� ଜମାଖାତାଧାରକମାନ�ୁ ୨ ଲ� ଟ�ା ପଯର୍୍ୟ�



ପରୀ�ା କରିବା ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ।

ଦୁ ଘର୍ଟଣା ବୀମା ସୁର�ା �ଦାନ କରିଥାଏ
ଅେଟାେଡବିଟ୍ ସୁବଧ
ି ା ଜରିଆେର ବ୍ୟା� ଆକାଉ�ରୁ ଟ. ୧୨/-ର ଏକ ନି��
ିର୍ ବାଷିର୍କ



b) ସ��ି ବୀମା

�ି ମିୟମ୍ କାଟ୍ କରାଯାଏ

ସ��ି ବୀମା େହଉଛି ସାଧାରଣ ବୀମାର ଏକ ବିଶାଳ େ�ଣୀ ଏବଂ ଆପଣ େକଉଁ �କାରର

ବ୍ୟ�ି େକବଳ େଗାଟିଏ ସ�ୟ ବ୍ୟା� ଜମାଖାତା ଜରିଆେର ଏହି େଯାଜନାେର େଯାଗ



ସୁର�ା ଚାହଁୁଛ�ି ତାହା ଆପଣ େକଉଁ �କାରର ସ��ି ପରିସରଭୁ� କରିବାକୁ ଚାହଁୁଛ�ି ତାହା

େଦବାକୁ େଯାଗ୍ୟ େହେବ ।

ଉପେର ନିଭର୍ର କେର । ସବୁ ଠାରୁ େଲାକ�ିୟ ସ��ି ବୀମା େହଉଛି ସାଧାରଣ ଅ�ି ବୀମା

ବୀମା ସୁର�ା ଦୁ ଘର୍ଟଣା କାରଣରୁ େହାଇଥିବା �ାୟୀ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଅ�ମତାକୁ ପରିସରଭୁ�



କରିଥାଏ । (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

ପଲିସି ଏବଂ ଏହା ଅ�ିକା� ଏବଂ ତତ୍ ସଦୃ ଶ ବିପଯର୍୍ୟୟ ଯଥା ବନ୍ୟା, ଜଳ �ବାହ, ବାତ୍ୟା,
ଚ�ବାତ ଇତ୍ୟାଦି ବିପ�େର ବୀମା ସୁର�ା �ଦାନ କରିଥାଏ । ଅ�ି ବୀମା ପଲିସି ଅଧିନେର
ି େହଉଛି ବାସଗୃହ,
େଯଉଁ ବିଭି� �କାର ସ��ିଗୁଡ଼କ
ି ପରିସରଭୁ� େହାଇପାରିବ େସଗୁଡ଼କ
କାଯର୍୍ୟାଳୟ, େଦାକାନ, ଡା�ରଖାନା, ଔେଦ୍ୟାଗିକ/ ମ୍ୟାନୁ ଫାକ�ରଂି ବିପଦ ଏବଂ େମସିନ୍, ପ�ା�
ଉପକରଣ ଏବଂ ଆନୁ ସ�ି କ ପରି ସାମ�ୀ; କ�ା ମାଲ୍, ��ିୟା େହଉଥିବା ସାମ�ୀ ସେମତ
ଜିନଷ
ି ଗୁଡ଼କ
ି , ଔେଦ୍ୟାଗିକ ବିପଦଗୁଡ଼କ
ି ର ପରିସର ବାହାେର ଥିବା େ�ାେରଜ୍ ବିପଦ; ଟ୍ୟା�
ଫାମର୍/ ଗ୍ୟାସ୍ ରହୁ ଥିବା କେ�ନର୍ ଯାହାକି ଔେଦ୍ୟାଗିକ ବିପଦର ପରିସର ବାହାେର ରହିଛ ି
ଇତ୍ୟାଦି ।
ଗୃ ହ/ ଗୃ ହସାମ�ୀ ବୀମା େହଉଛି ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ କାରଣ ଏହା ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ� ଗୃହ ନିମେ� ଏକ
ସ�ୂ�ର୍ ବୀମା ସୁର�ାର ପ୍ୟାେକଜ୍ �ଦାନ କରିଥାଏ ।
େସହିପରି ଭାବେର, ସପ୍କିପର୍ ପ୍ୟାେକଜ୍ ପଲି ସି ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ େଦାକାନୀ�ର ସମ�
ବୀମାେଯାଗ୍ୟ ବିପଦକୁ ବୀମା କରାଇବା ପାଇଁ ପରିକ�ିତ । ଏହା ବିଭି� �କାର ଦୁ ଘର୍ଟଣା
ବିପ�େର ବ୍ୟାପକ ସୁର�ା �ଦାନ କରିଥାଏ ଯଥା ଅ�ି, ଭୂମିକ�, ବ�ପାତ, ବନ୍ୟା, ଡକାୟତି
ଇତ୍ୟାଦି । ଏହି ପଲିସି ଅ�ାଳିକା, ଏଥିେର ଥିବା ସାମ�ୀ, େଦାକାନେର ରଖାଯାଇଥିବା ଅଥର୍
ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପରିସରଭୁ� କରିଥାଏ ।

c) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୀମା

�ଧାନମ�ୀ ଜନ ଆେରାଗ୍ୟ େଯାଜନା (ପିଏମ୍େଜଏୱାଇ) – ଆୟୁ ଷ୍ମାନ ଭାରତ


ଏହା ଦରି�, ବ�ିତ �ାମୀଣ ପରିବାର ଏବଂ ସହରା�ଳ �ମିକ ପରିବାରର ଚି�ତ
ି
ବୃ �ି େ�ଣୀକୁ ଲ�୍ୟ କରି �ା�୍ୟ େସବା ସୁବଧ
ି ା �ଦାନ କରିଥାଏ



ପରିବାରର ଆକାର, ବୟସ ଏବଂ ଲି� ଉପେର େକୗଣସି କଟକଣା ନାହିଁ



ଡା�ରଖାନାେର ରହଣି େ��େର ପରିବାର �ାରା େକୗଣସି ଅଥର୍ େପୖଠ
କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । (https://www.pmjay.gov.in)

�ଧାନମ�ୀ ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା (ପିଏମ୍ଏଫ୍ବିୱାଇ)
 ଫସଲ ବୀମା େଯାଜନା ଫସଲ ବିଫଳତାରୁ କୃ ଷକମାନ�ୁ ବୀମା ଜରିଆେର ସୁର�ା େଦବା
ପାଇଁ ଲ�୍ୟ କରାଯାଇଛି

 ଏହି େଯାଜନା ବୀମାଭୁ� କୃ ଷକମାନ�ୁ ବାହ୍ୟ ବିପଦର ବି�ୃତ ଶୃଙ୍ଖଳ ବିପ�େର ସୁର�ା
�ଦାନ କରିଥାଏ – ମରୁଡ଼ି, ଅନାବୃ �,ି ବନ୍ୟା, ଜଳ�ବାହ, େପାକ ଏବଂ େରାଗ, ଭୂ�ଳନ,
�ାକୃ ତକ
ି ଅ�ି ଏବଂ ବ�ପାତ, କୁ ଆପଥର, ବାତ୍ୟା, ଚ�ବାତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି

 ଏହି େଯାଜନା ୧୪ ଦିନ ସମୟ ପଯର୍୍ୟ� ଅମଳ ପରବ�ର୍ୀ �ତିକୁ ପରିସରଭୁ�
କରିଥାଏ (https://pmfby.gov.in)

�ମଣ ବୀମା
ବି�ୃତ �ମଣ ବୀମା �ଦାନ କେର:


ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକ�
ି ା ସୁର�ା



ଅଦୃ � ବାତିଲ୍ କିମା� ଆପଣ� �ମଣକୁ େଛାଟ କରିବା କାରଣରୁ
େହାଇଥିବା �ତି



ମୃତୁ୍ୟ ଏବଂ ଅ�ମତା ସୁର�ା



ବ୍ୟ�ିଗତ ଦାୟି� ସୁର�ା



ଲେଗଜ୍ ସୁର�ା

�ଧାନମ�ୀ ଜୀବନ େଜ୍ୟାତି ବୀମା େଯାଜନା (ପିଏମ୍େଜେଜବିୱାଇ)
 ୧୮ରୁ ୫୦ ବଷର୍ ବୟସର ବ୍ୟା� ଜମାଖାତା ଧାରକ (ସ�ୟ ବ୍ୟା� ଆକାଉ�)ମାନ�ୁ ୨ ଲ�ର
ବୀମା ସୁର�ା �ଦାନ କରିଥାଏ ।

 ଅେଟାେଡବିଟ୍ ସୁବଧ
ି ା ଜରିଆେର ବ୍ୟା� ଖାତାରୁ ଟ. ୩୩୦/-ର ଏକ ନି��
ିର୍ ବାଷିର୍କ �ି ମିୟମ୍
କାଟ୍ କରାଯାଏ
 (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

େଗା�ୀ ବୀମା
ଏହା ଏକ ନି��
ିର୍ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ� େଗା�ୀକୁ ପରିସରଭୁ� କରିଥାଏ, ଉଦାହରଣ�ରୂପ
େଗାଟିଏ ସମାଜ ବା େପସାଦାର ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନ�ୁ , କିମା� ଏକ ନି��
ିର୍

ଏକ ଦାବି କରିବା

ନିଯୁ�ିଦାତା�ର କମର୍ଚାରୀମାନ�ୁ

େଯେତେବେଳ ଏକ ବିପଯର୍୍ୟୟ ଘଟିଥାଏ, େଯମିତକ
ି ି ଆପଣ� ବାଇକ୍ େଚାରି େହାଇଯାଏ କିମ�ା

ଫସଲ ବୀମା

ଆପଣ�ର ଦୁ ଘର୍ଟଣା ହୁ ଏ େସେତେବେଳ େଗାଟିଏ ଦାବି କରିବାର ସମୟ ଆସିଥାଏ ।
େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଏକ ଦାବି କର�ି, ଆପଣ ଔପଚାରିକ ଭାବେର ବୀମା କ�ାନୀକୁ

ଏହା ମରୁଡ଼ି, ବନ୍ୟା, ଅନ୍ୟ �ାକୃ ତକ
ି ବିପଯର୍୍ୟୟ ଏବଂ କୀଟ ସଂ�ମଣ ଇତ୍ୟାଦି

ଆପଣ� ବୀମା ପଲିସର
ି ସ�ର୍ ଅଧିନେର ଆପଣ ଶିକାର େହାଇଥିବା �ତି ପାଇଁ ଅଥର୍ େପୖଠ

କାରଣରୁ ଫସଲ �ତି େହାଇଥିବା �ତି କି�ିା ହାନି ଘଟଣାେର କୃ ଷକମାନ�ୁ ବୀମା

କରିବାକୁ କୁ ହ�ି ।

ସୁର�ା �ଦାନ କରିଥାଏ ।

ଆପଣ� ଇନ୍ସୁ୍ୟରାନ� େ�ାକର, ଏେଜ� କିମ�ା କ�ାନୀ�ୁ ଯଥାଶୀ� ସ�ବ େଯାଗାେଯାଗ
କର�ୁ କାରଣ ଅଧିକାଂଶ କ�ାନୀର ସମୟ ସୀମା ରହିଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟେର ଆପଣ�ୁ ଆପଣ�
ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାକୁ େହବ । ଏଥିସହ ଆପଣ� ଦାବି ଦାଖଲ କରିବା ସମୟେର ଆବଶ୍ୟକ
ସମ� ସମଥର୍ନକାରୀ ଦ�ାବିଜ୍ �ଦାନ କରିବାକୁ ମେନରଖ�ୁ ।
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ମଡୁ୍ୟଲ୍ 5

ନିେବଶ

ଅଥର୍ ନିେବଶ କରିବା ଏକ ଲାଭଦାୟକ କାଯର୍୍ୟ େହାଇପାେର ଯାହା ଆପଣ�ୁ ଆପଣ�ର
ବି�ୀୟ ଲ�୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ପୂରଣ କରିବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାେର; ତଥାପି, ପୁ�ି ନିେବଶ କରିବା
ଜଟିଳ େହାଇପାେର ଏବଂ ଅେନକ ସମୟେର ବିପଦ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଉପଯୁ� �ାନ ସହିତ,
ଆପଣ ଜଟିଳତାର �ର ଏବଂ େଯଉଁ ବିପଦଗୁଡ଼କ
ି ସହ ଆପଣ ସହଜ ଅନୁ ଭବ କର�ି ତାହା
ଚୟନ କରିପାରିେବ ।

ମୁଖ୍ୟ କାରକଗୁଡ଼କ
ି
ଆପଣ �େତ୍ୟକ ନିେବଶ, ଲାଭ, ବିପଦ ଏବଂ ନଗଦ �ା�ି ସ�କର୍େର ଅତି କମ୍େର ତିେନାଟି
ମୁଖ୍ୟ କାରକ ବିଷୟେର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ମୁ�ା�ୀତି ଏବଂ ନିେବଶ ଉପେର ଏହାର �ଭାବ
ମୁ�ା�ୀତି ସାମ�ୀ ଏବଂ େସବାର ଦାମ୍ ବୃ �କ
ି ୁ ସୂଚତ
ି କେର । ସମୟ �େମ େଯେତେବେଳ
ସାମ�ୀ ଏବଂ େସବାର ଦାମ୍ ବୃ �ି ପାଏ, େସେତେବେଳ ମୁ�ାର ଏକ ଏକକ, େଯମିତକ
ି ି ଏକ
ଟ�ା କିମ�ା ଟ. ୧୦୦ର ସାମ�ୀ ଏବଂ େସବା �ୟ କରିବାର ସାମଥର୍୍ୟ କମ୍ େହବାେର ଲାେଗ ।
ଅନ୍ୟ ଅଥର୍େର କହିବାକୁ ଗେଲ ଅଥର୍ର �ୟ ଶ�ି କମ୍ ହୁ ଏ । ବି�ୀୟ େଯାଜନା ସମୟେର ଆପଣ�

ନିେବଶ ଲ�୍ୟଗୁଡ଼କ
ି
ଆପଣ� ନିେବଶ ଲ�୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ଆପଣ େକଉଁ ଜୀବନ ପଯର୍୍ୟାୟେର ଅଛ�ି ତାହା ଉପେର ନିଭର୍ର
କେର (ଛା�, କମର୍ଚାରୀ, ଅବସର ଇତ୍ୟାଦି) । ଆପଣ� ନିେବଶ ଲ�୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ଅନ୍ୟମାନ�ଠାରୁ
ଭି� େହବ ଏବଂ ଏହି ଲ�୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ଆପଣ� ଜୀବନ ମଧ୍ୟେର ପରିବ�ର୍ନ େହବ । ସାଧାରଣତଃ
ଆପଣ�ର ଏକା ସମୟେର ବିଭି� �କାରର ଲ�୍ୟ ରହିଥିବ । ଆପଣ ହୁ ଏତ ମୂଲ୍ୟେର
ଦୀଘର୍କାଳୀନ ଅଭିବୃ�ି ଚାହିଁପାର�ି ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଜରୁରୀ ପରି�ିତ ି ପାଇଁ ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ
ନମନୀୟ ପା�ି ଚାହିଁପାର�ି । �େତ୍ୟକ ପରିବାରର ବିଭି� �କାର ଉେ�ଶ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ
�େତ୍ୟକଟି ପାଇଁ ଏକ ଭି� ନିେବଶ ରଣନୀତି ଆବଶ୍ୟକ େହବ ।
କିପରି ବ୍ୟ�ିଗତ କାରକଗୁଡ଼କ
ି ନିେବଶ ପସ�କୁ �ଭାବିତ କେର ତାହା େଦଖିବା ପାଇଁ େଗାଟିଏ
ସହଜ ଉପାୟ େହଉଛି ଆପଣ� ଜୀବନ ପଯର୍୍ୟାୟ ସ�କର୍େର ଚି�ା କରିବା, ଜୀବନର େଯଉଁ
ପଯର୍୍ୟାୟେର ଆପଣ ଅଛ�ି ।
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ନିେବଶ ଉପେର ମୁ�ା�ୀତିର ବିଚାରକୁ େନବା ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ।

ମୁ�ା�ୀତି କିପରି ଭାବେର ମଁୁ ନିେବଶ ନି��ିକୁ �ଭାବିତ କେର?

ପା� ବଷର୍ ତେଳ ଏକ ବଡ଼ାପାଓର ଦାମ୍ ଟ. ୫/- ଥିଲା, ବ�ର୍ମାନ ଏହାର ଦାମ୍ ଟ.୧୦/- ।
ଏହି ଦାମ୍େର ବୃ �ି ଅଧିକ ପରିମାଣ କିମ�ା ଉ�ତ ମାନ କାରଣରୁ ନୁ େହଁ ବରଂ
ଉପାଦାନଗୁଡ଼କ
ି ର ଦାମ୍କୁ �ଭାବିତ କରୁଥିବା ମୁ�ା�ୀତି କାରଣରୁ ।

ବିବଧ
ି କରଣ ଆପଣ�ର ସବୁ ଅ�ାକୁ େଗାଟିଏ ଝୁ ଡ଼ିେର ରଖିବା େକେବ େହେଲ ଭଲ
ବିଚାର ନୁ େହଁ । ଯଦି ଆପଣ
ଆପଣ�ର ଅଥର୍କୁ ବିଭି� �କାର
ନିେବଶେର ରଖ�ି ଏବଂ େଗାଟିଏ
କିମ�ା ଦୁ ଇଟି ଅଥର୍ ହରା�ି, ଅନ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି
ହୁ ଏତ ଆପଣ� ନିେବଶକୁ ସ�ୁ ଳିତ
କରିବା ପାଇଁ ଲାଭ କରିପାର�ି ।
ଏହାକୁ ବିବଧ
ି କରଣ କୁ ହାଯାଏ ।
ଆପଣ ନିେବଶ କରିବା ସମୟେର
ବିପଦକୁ �ାସ କରିବାର ଏହା େହଉଛି

େପାଟର୍େଫାଲିଓ କୁ ହାଯାଏ। �େତ୍ୟକ ୟୁ ନଟ୍
ି ଜେଣ ନିେବଶକ�ର ଏହି ପା�ିର �କାରଗୁଡ଼କ
ି ର
ମାଲିକାନା ଏବଂ େସହି �କାରଗୁଡ଼କ
ି ରୁ ସୃ�ି େହଉଥିବା ଆୟକୁ �ତିନଧି
ି � କରିଥାଏ।
ସି�େମଟିକ୍ ଇନ୍େଭ�େମ� ପ�ାନ୍ (ଏସ୍ଆଇପି): େଯେତେବେଳ େଗାଟିଏ ମୁ୍ୟଚୁ ଆଲ୍ ଫ�େର
ି ୃ ତ ବ୍ୟବଧାନେର ନିେବଶ କରାଯାଏ ଏହାକୁ ଏସ୍ଆଇପି
ଏକ �ିରକ
ି ୃ ତ ପରିମାଣ ଏକ �ିରକ
କୁ ହାଯାଏ, ଯାହା ବ�ର୍ମାନ ଏକ େଲାକ�ିୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନିେବଶ େଯାଜନା େହାଇଛି।
ଇ�ିଟ ି ଲି �ଡ୍ େସଭି�ସ �ି ମ୍ସ (ଇଏଲ୍ଏସ୍ଏସ୍): ଏଗୁଡ଼କ
ି େହଉଛି ମୁ୍ୟଚୁ ଆଲ୍ ଫ� ନିେବଶ
େଯାଜନା ଯାହା ଆପଣ�ୁ ଆୟକର ବ�ାଇବାେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ (କରଦାତା�ୁ ନି��
ିର୍
ସିକୁ୍ୟରିଟଗ
ି ୁଡ଼କ
ି େର ଟ. ୧.୫ ଲ� ପଯର୍୍ୟ� ନିେବଶ କରିବାକୁ େହବ ଏବଂ ଏହାକୁ େସମାନ�ର
ଟିକସେଯାଗ୍ୟ ଆୟରୁ ଏକ ରିହାତି ଭାବେର ଦାବି କରିବାକୁ େହବ।)
େଗାଲ� ଇଟିଏଫ୍: େଗାଲ୍ଡ ଇଟିଏଫ୍ ବା ଏ�େଚ� େ�େଡଡ୍ ଫ�୍ େହଉଛି ଏକ ପଣ୍ୟ-

ଏକ ଉପାୟ ।

ଆଧାରିତ ମୁ୍ୟଚୁ ଆଲ୍ ଫ�୍ ଯାହା ସୁନା ପରି ସ��ିେର ନିେବଶ କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଏ�େଚ�

ସିକୁ୍ୟରିଟ ି ମାେକର୍ଟ୍େର ନିେବଶ

କାରବାର ହୁ ଏ।

େ�େଡଡ୍ ଫ�ଗୁଡ଼କ
ି ବ୍ୟ�ିଗତ �କ୍ ପରି କାଯର୍୍ୟ କେର ଏବଂ େସହିପରି �କ୍ ଏ�େଚ�େର

ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି କୁ ବୃ ହତ୍ ଭାବେର ଦୁ ଇଟି �କାରେର ବଗର୍ୀକରଣ କରାଯାଇପାେର: ଇ�ିଟ ି ଏବଂ
େଡବ� । ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି ମାେକର୍ଟ୍ରୁ ବି�ୟ କରାଯାଏ

ଏଗୁଡ଼କ
ି େହଉଛି ସରକାରୀ ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି ଯାହାକି ସୁନାର �ାମ୍ ଅନୁ ଯାୟୀ ନାମିତ କରାଯାଇଛି।

�ାଇେମରି ମାେକର୍ଟ୍: କ�ାନୀ ସିଧାସଳଖ �ଥମ ଥର ପାଇଁ ସିକୁ୍ୟରିଟଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ଜାରି କେର
ଅଥର୍ାତ୍ ଆଇପିଓ (ଇନିସଆ
ି ଲ୍ ପବି�କ୍ ଅଫର୍)
େସେକ�ାରୀ ମାେକର୍ଟ୍: �କ୍ ଏ�େଚ� େଯମିତକ
ି ି ବିଏସ୍ଇ, ଏନ୍ଏସ୍ଇ ଇତ୍ୟାଦିେର
ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି ର କାରବାର

ଆପଣ� କ�ାଏ�କୁ ଜାଣ�ୁ (େକ ୱାଇ ସି):

େସାେଭେରନ୍ େଗାଲ୍ଡ ବ� (ଏସ୍.ଜି.ବି):
ଏଗୁଡ଼କ
ି ବା�ବିକ ଭାବେର ସୁନା ରଖିବାର ବିକ�। ନିେବଶକମାନ�ୁ ଇସୁ୍ୟର ଦାମ୍ ନଗଦ
ଅଥର୍େର େଦବାକୁ େହବ ଏବଂ ବ�ଗୁଡ଼କ
ି ପରିପ� େହବା ପେର ନଗଦ ଅଥର୍ େଫର� େହବ।
ଏହି ବ� ଭାରତ ସରକାର� ପ�ରୁ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� �ାରା ଜାରି କରାଯାଏ।

ରିଅଲ୍ ଇେ�ଟ୍ ଇନ୍େଭ�େମ� �� (ଆର୍.ଇ.ଆଇ.ଟି): ଆର୍ଇଆଇଟିଗୁଡ଼କ
ି େହଉଛି
େସହି ଅନୁ �ାନ ଯାହାର ରିଅଲ ଇେଷ୍ଟଟ୍ େ��େର ନିଜ� ସ��ି ରହିଛ ି ଏବଂ େସଗୁଡ଼କ
ି ର

େସବି ସମ� ସିକୁ୍ୟରିଟ ି ମାେକର୍ଟ୍

ବିକାଶ ପାଇଁ ବି�ୀୟ ସହେଯାଗ �ଦାନ କର�ି । ଏହା ନିେବଶକମାନ�ୁ ନିେଜ େକୗଣସି ସ��ି

ନିେବଶକ� ନିମେ� େକୱାଇସି (ଆପଣ� �ାହକ�ୁ ଜାଣ�ୁ ) ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ େମାଦନ

କିଣିବା, ପରିଚାଳନା କରିବା କିମ�ା ଆଥିର୍କ ସହେଯାଗ େଦବା ବିନା ରିଅଲ ଇେ�ଟ୍

କରିଛ ି । େସବି େବୖଷୟିକ ନବସୃଜନର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁ ମତି େଦଇଛି େଯଉଁଗୁଡ଼କ
ି ଅନ୍ଲାଇନ୍

େକୱାଇସି (ଇ-େକୱାଇସି)କୁ ସୁବଧ
ି ାଜନକ କରିପାରିବ । େଟେକ�ାେଲାଜିର ଉପେଯାଗ

ମଧ୍ୟ�� କାଯର୍୍ୟାଳୟକୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେର ନ ଯାଇ େକୱାଇସି ପୂରଣ କରିବା ନିେବଶକମାନ�
ପାଇଁ ସୁବଧ
ି ାଜନକ କରିଥାଏ ।

ଇ�ିଟ ି
ଇ�ିଟ ି େହଉଛି େଗାଟିଏ କ�ାନୀର ଏକ ଅଂଶ, ଏହାକୁ �କ୍ ବା େସୟାର୍ ମଧ୍ୟ କୁ ହାଯାଇଥାଏ ।
େଯେତେବେଳ ଆପଣ େଗାଟିଏ କ�ାନୀର େସୟାର୍ଗୁଡ଼କ
ି କିଣ�ି, ଆପଣ େମୗଳିକ ଭାବେର
େସହି କ�ାନୀର େଗାଟିଏ ଅଂଶର ମାଲିକ େହାଇଥା’�ି ଏବଂ େଯେତେବେଳ କ�ାନୀ ଲାଭ

ନିେବଶଗୁଡ଼କ
ି ରୁ ଲାଭାଂଶ ଆୟ କରିବାକୁ ସ�ମ କରିଥାଏ ।

ସରକାରୀ େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି େର ନିେବଶ
 ଜାତୀୟ ସ�ୟ �ମାଣପ� (ଏନ୍ଏସ୍ସି)
 ଡାକଘର ସ�ୟ/ଆର୍ଡି ଆକାଉ�୍
 ସାବର୍ଜନିନ ଭବିଷ୍ୟନିଧି (ପିପିଏଫ୍)
 କିଶାନ ବିକାଶ ପ� (େକଭିପି)
 ବରି� ନାଗରିକ ସ�ୟ େଯାଜନା (ଏସ୍ସିଏସ୍ଏସ୍)


କେର େସେତେବେଳ ଆପଣ ଲାଭର ଏକ ଅଂଶ ଆଶା କରିପାରିେବ । ସାବର୍ଜନିନ/ ତାଲିକାଭୁ�
ି �କ୍ ଏ�େଚ�ଗୁଡ଼କ
ି େର ବି�ୟ କରାଯାଏ, ଯାହା
କ�ାନୀଗୁଡ଼କ
ି ପାଇଁ ଏହି େସୟାର୍ଗୁଡ଼କ





ଭାବେର ଅନ୍ୟ ନିେବଶଗୁଡ଼କ
ି ତୁ ଳନାେର ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ ।

େଡବ� ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି
େଡବ� ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି ଗୁଡ଼କ
ି େହଉଛି ବ�, ଡିେବ�ର, �ମିଜରି େନାଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପରି ସାଧନ,
ଯାହାର ଏକ �ିରିକୃତ ପରିମାଣ,ଏକ ପରିପ�ତା ତାରିଖ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଏକ
�ିରକ
ି ୃ ତ ସୁଧ ହାର ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼କ
ି ସାଧାରଣତଃ ଇ�ିଟ ି ତୁ ଳନାେର କମ୍ ବିପଦ ବିଶ�
ି ।
େଯେତେବେଳ ଏକ କ�ାନୀ କିମ�ା ସରକାରୀ ଏେଜନି� ଏକ ଋଣ େନବାକୁ ଚାହଁା�ି, ଏହାର
ଦୁ ଇଟି ବିକ� ଥାଏ । �ଥମଟି େହଉଛି େଗାଟିଏ ବ୍ୟା�ରୁ ବି�ୀୟ ସହେଯାଗ େନବା, �ିତୀୟଟି
େହଉଛି ପୁ�ି ବଜାରେର ନିେବଶକମାନ�ୁ େଡବ� ଋଣ ଜାରି କରିବା । ଏହାକୁ େଡବ� ଇସୁ
କୁ ହାଯାଏ

ମୁ୍ୟଚୁ ଆଲ୍ ଫ��
ମୁ୍ୟଚୁ ଆଲ୍ ଫ�ଗୁଡ଼କ
ି ଅେନକ ନିେବଶକ�ଠାରୁ ଅଥର୍ ସଂ�ହ କେର ଏବଂ �କ୍, ବ�, �ୁ�
ଅବଧି ଅଥର୍ ବଜାର ସାଧନ, ଅନ୍ୟ ସିକୁ୍ୟରିଟଜ୍
ି କିମ�ା ସ��ି, ଏସବୁ ନିେବଶର େକେତକ
ମି�ଣେର ନିେବଶ କରିଥାଏ। ମୁ୍ୟଚୁ ଆଲ୍ ଫ�େର ଥିବା ଏହି ମି�ିତ �କାରଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଏହାର
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ଏସବୁ େଯାଜନାର ସୁଧ ହାର ଅଥର୍ ମ�ାଳୟର �ୀକୃ ତି ସହିତ �ୟମାସିକ
ଆଧାରେର ସୂଚତ
ି କରାଯାଏ ।

�କ୍ଗୁଡ଼କ
ି ର �ୟ ବି�ୟକୁ ସୁବଧ
ି ାଜନକ କରିଥାଏ,ଏହିପରି ଭାବେର ଏକ ବଜାର
େଯାଗାଇଥାଏ । ଇ�ିଟଗ
ି ୁଡ଼କ
ି େର ନିେବଶ କରିବା େହଉଛି ଅଧିକ ବିପଦଯୁ� ଏବଂ ନି�ିତ

ଏହି େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ନିରାପଦ ଏବଂ �ିରିକୃତ ଲାଭ ଚାହଁୁଥିବା ନିେବକଶମାନ�
ପାଇଁ ଅନୁ େମାଦନ କରାଯାଏ ।

ଡାକ ଘର େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ନିେବଶ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ଉପେର
ଏକ ସରକାରୀ �ତିଶ�ତି ବହନ କରିଥାଏ, େତଣୁ ସବୁ ଠାରୁ ନିରାପଦ ଭାବେର
ବିେବଚନା କରାଯାଏ ।



ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏହି ଲି� େଦଖ�ୁ

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-officesaving-schemes.aspx

ସୁକନ୍ୟା ସମୃ �ି େଯାଜନା (ଏସ୍ଏସ୍ୱାଇ)
ଏସ୍ଏସ୍ୱାଇ େହଉଛି ଶିଶୁ କନ୍ୟା ହିତ ନିମେ� ଏକ ସରକାରୀ ସହେଯାଗ�ା� ସ�ୟ େଯାଜନା ।
ଏହା 10 ବଷର୍ଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ କନ୍ୟା� ପାଇଁ ପିତାମାତା� �ାରା ଏହା େଖାଲାଯାଇପାରିବ ।
ପିତାମାତା ଝିଅମାନ� ପାଇଁ ଏଭଳି ଦୁ ଇଟି ଜମା ଖାତା େଖାଲିପାରିେବ (ଯଦି େସମାନ�ର ଦୁ ଇରୁ
ଅଧିକ ଝିଅ ଥାଆ�ି େସମାେନ ଏକ ତୃ ତୀୟ/ଚତୁ ଥର୍ ଆକାଉ�୍ େଖାଲିପାରିେବ ନାହିଁ) । ଏହି
ଜମାଖାତାଗୁଡ଼କ
ି ର ୨୧ ବଷର୍ ଅବଧି କିମ�ା ବାଳିକା ୧୮ ବଷର୍ ବୟସ ପେର ବିବାହ କରିବା ପଯର୍୍ୟ�
ରହିଛ ି ।

ଅବସର ଏବଂ େପନସନ
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ନିେବଶ େହବ ଯାହାଫଳେର ଆପଣ ମାସିକ େପନସନ ପାଇପାରିେବ। ଏନ.ପି.ଏସେର,
କିଛ ି ନି��
ିର୍ ସୀମା ପଯର୍୍ୟ� ଆପଣ� ନିେବଶ ମଧ୍ୟ ଆୟକର ମୁ� ଅେଟ ।

ଏକ ସ�ୂ�ର୍ ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ କମର୍ମୟ ଜୀବନ ପେର,
ଆପଣ ଏକ ସୁ�, ସ�ିୟ ଏବଂ ନିରାପଦ ଅବସର ଚାହଁୁଥିେବ। ଆପଣ ଆଗୁଆ ଅବସର
ନିଅ�ୁ କିମ�ା ଅଧିକ ବୟସ ପଯର୍୍ୟ� କାମ କର�ୁ , ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହଁା�ି େଯ
ପରିଣତ ବୟସେର କିପରି ଭାେବ ନିଜକୁ ଆଥିର୍କ ଦୃ �ିେକାଣରୁ ସୁର�ିତ କରିେବ।
ଆପଣ� ଅବସର ପାଇଁ ଆପଣ� ପାଖେର ଯେଥ� ଅଥର୍ ରହିବ କି? ଯଦି ଆପଣ
ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ� ଭଳି, ତା’େହେଲ ଆପଣ�ର ଯୁବ ଓ ମଧ୍ୟମ ବୟସେର ସମୟ
ଏବଂ ଆଥିର୍କ ବ୍ୟୟଜନିତ ଅେନକ ଚାହିଦା ରହିଥିବ : ପିଲାମାନ�ର ଲାଳନପାଳନ, ଘର
କିଣିବା ଓ ର�ଣାେବ�ଣ, ପବର୍ପବର୍ାଣୀ ପାଳନ ଆଦି। ଆପଣ ହୁ ଏତ’ ବ୍ୟ�ତା କାରଣରୁ
ଅବସର ବିଷୟେର ଚି�ା କରିନପାର�ି କିମ�ା ଆପଣ ପରବ�ର୍ୀ ସମୟ ପାଇଁ ଅଥର୍ ସ�ୟ
କରିବାେର ସମସ୍ୟା େଭାଗିପାର�ି।

ଅବସର େଯାଜନା ପାଇଁ େକେତକ ଦିଗ �ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ�ୁ

ଏନ.ପି.ଏସ ବିଭି� ସ��ି ବଗର୍ର ମି�ଣ �ଦାନ କରିଥାଏ ଯଥା ଇକୁ ୍ୟଟି,
କେପର୍ାେରଟ ଋଣ, ସରକାରୀ ସିକୁ୍ୟରିଟି ଏବଂ ବିକ� ନିେବଶ େ�ଣୀ। େତଣୁ ଏହା
ନିେବଶକମାନ�ୁ େସମାନ�ର ନିେବଶର ବିବଧ
ି କରଣ ପାଇଁ ସହାୟକ େହାଇଥାଏ।
ଆହୁ ର,ି ନିେବଶ ଏବଂ ସ��ି ଆବ�ନ ସ�କର୍େର ସୀମିତ �ାନ ଓ ବୁ ଝାମଣା ଥିବା
ନିେବଶକମାେନ େଯେକୗଣସି ତିେନାଟି ଜୀବନ ଚ� ପା�ି (ର�ଣଶୀଳ, ଉଦାର ଏବଂ
ଆ�ମଣା�କ) ଚୟନ କରିପାରିେବ ଯାହାକି ଉପେଭା�ା� ବୟସ ଆଧାରେର, ପୂବର୍
ନି�ର୍ାରିତ ଢ�େର ବିଭି� ସ��ି ବଗର୍େର ସ��ିଗୁଡ଼କ
ି ର ବିତରଣ କରି �ୟଂ�ିୟ ଭାେବ
ବିବଧ
ି କରଣର ସୁବଧ
ି ା େଯାଗାଇ େଦବ।.

ନିେମ�ା� ତିେନାଟି ସ�ର୍େର ଏନ.ପି.ଏସ.ରୁ ଓହରି ଆସିବାକୁ ଅନୁ ମତି ମିଳପ
ି ାରିବ:

ମୂ�ା�ୀତି େହଉଛି ଉପେଭା�ା ସାମ�ୀ ଓ େସବାର ବ�ିର୍ତ ଦର। ଏହା ଦୁ ଇଟି
ମାଗର୍େର ଆପଣ�ର ଅବସର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ �ଭାବିତ କରିଥାଏ। �ଥମତଃ ଆପଣ

i)

ଏନ.ପି.ଏସ ଉପେଭା�ା� େସବାନିବୃ�ି େ��େର

ii)

�ାକ୍ ��ାନ ଭାବେର

iii)

ଏନ.ପି.ଏସ ଉପେଭା�ା� ମୃତୁ୍ୟ େ��େର

ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରିଦଶର୍ନ କର�ୁ : https://www.pfrda.org.in

ଅଟଳ େପନସନ େଯାଜନା (ଏ ପି ୱାଇ)

କିଣୁଥିବା ସାମ�ୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃ �ି ପାଇଥାଏ ଯାହାର ଅଥର୍ େହଉଛି ସମାନ ପରିମାଣର
ସାମ�ୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ�ୁ ଅଧିକ ଅଥର୍ େପୖଠ କରିବାକୁ େହବ । �ିତୀୟତଃ,
ମୂ�ା�ୀତି କାରଣରୁ ଆପଣ�ର ଅବସର ସ�ୟର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ �ାସ ପାଇଥାଏ।

ଅଧିକ ଦିନ ପଯର୍୍ୟ� ବ�ିବା (ବ�ିର୍ତ ଜୀବନ �ତ୍ୟାଶା) �ତି ମଧ୍ୟ ଦୃ �ି ଦିଆଯିବା

ଆବଶ୍ୟକ। 60 ବଷର୍ ପେର ବ�ି ରହିବାର ଆଶା ବୃ �ି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ
ଅବସର ପରବ�ର୍ୀ ଜୀବନ ବିଷୟେର ଚି�ା କରିବା ଏବଂ ସମାନ ଜୀବନ ଧାରଣ
ମାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବ�ା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ।ି ଆପଣ ଅବସର
ନିମେ� ଏକ ଜମାପୁ�ି ସୃ�ି କରିବା ସମୟେର ଏସବୁ ଦିଗ �ତି ଧ୍ୟାନ େଦବା ଉଚିତ୍।

ଜାତୀୟ େପନସନ େଯାଜନା
ପରିଣତ ବୟସେର େଲାକମାନ� ପାଖେର େରାଜଗାରର ନିୟମିତ ଉ� ନଥିେଲ
େସମାନ�ୁ ଆଥିର୍କ ସୁର�ା ଏବଂ �ିରତା େଦବା ଲାଗି ଭାରତ ସରକାର� �ାରା

ଭାରତ ସରକାର ଅସଂଗଠିତ ଏବଂ କାଯର୍୍ୟରତ ଗରିବ� ପରିଣତ ବୟସେର ଆୟ

ଆର� କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ପିଏଫଆରଡିଏ �ାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ନି�ର୍ାରିତ

ସୁର�ାକୁ େନଇ ଚି�ତ
ି ଏବଂ େସମାନ� ଅବସର ବୟସ ପାଇଁ େସମାନ�ୁ ସ�ୟ କରିବା

େଯାଗଦାନଭି�ିକ ଅବସର େଯାଜନା େହଉଛି ଏସଏନ.ପି.ଏସ। ଏହି େଯାଜନା େ��ାକୃ ତ

ଲାଗି ଉ�ାହିତ କରିବା ଓ ସୁେଯାଗ େଦବା �ତି ଧ୍ୟାନ େଦଉଛ�ି। ଭାରତର େଯେକୗଣସି

ଏବଂ 18ରୁ 65 ବଷର୍ ବୟ� ସମ� ନାଗରିକମାନ� ପାଇଁ ଉପଲ�। ଏନ.ପି.ଏସେର

ନାଗରିକ େଯଉଁମାନ� ବୟସ 18ରୁ 40 ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର େସମାେନ ଏପିୱାଇ େଯାଜନାେର

ପ�ୀକରଣ କରିବା ପେର ଆପଣ ନିଜ କମର୍ମୟ ଜୀବନ ସମୟେର ବ୍ୟବ�ିତ ଭାବେର

ପ�ୀକରଣ କରିପାରିେବ ଏବଂ 60 ବଷର୍ ବୟସ ପେର 1000ରୁ 5000 ଟ�ା ପଯର୍୍ୟ�

ଅଥର୍ ସ�ୟ ଏବଂ ନିେବଶ କରିପାରିେବ। ଏହି େଯାଜନାେର ସାମିଲ େହବା ପାଇଁ ବାଷିର୍କ

ସୁନ�
ି ି ତ ସବର୍ନମ
ି � େପନସନ ପାଇପାରିେବ। ଏପିୱାଇେର େଯାଗ େଦବାକୁ େହେଲ

ସବର୍ନମ
ି � 500 ଟ�ା ନିେବଶ କରିବାକୁ େହବ। େଯେତେବେଳ ଆପଣ ଅବସର �ହଣ

ଆପଣ�ର ଏକ ସ�ୟ ବ୍ୟା� ଆକାଉ� ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 18 ବଷର୍ ବୟ�� ପାଇଁ

କରିେବ, ସାଧାରଣତଃ 60 ବଷର୍ ବୟସ ପେର, ଆପଣ କିଛ ି ଏକକାଳୀନ ଅଥର୍ରାଶି

ସବର୍ନମ
ି � ମା� 42 ଟ�ା ବିନେି ଯାଗ କରି ଜେଣ 1000 ଟ�ାର େପନସନ ପାଇପାରିେବ।

ପାଇେବ ଏବଂ ଅବଶି� ଅଥର୍ ଆପଣ� ପସ�ର େକୗଣସି ଏକ ବାଷିର୍କ େଯାଜନାେର

16 | ପୃ �ା ସଂ .

ବୟସ ସହିତ େଯାଗଦାନ ପରିମାଣ ବୃ �ି ପାଉଥିବାରୁ ଅ� ବୟସରୁ ଏହି େଯାଜନାେର
େଯାଗ େଦବା ସବର୍ଦା ଲାଭଜନକ େହାଇଥାଏ।
ଆପଣ ଏପିୱାଇେର େଯାଗ େଦେଲ, ଆପଣ ପରିଣତ ବୟସେର ପହ�ିବା ମାେ�,
େସଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ��ୁ ତ କରିପାରିେବ, କାରଣ ଏହି େଯାଜନା 60 ବଷର୍ ବୟ�� ପାଇଁ
ତିେନାଟି ଲାଭ �ଦାନ କରିଥାଏ। ସାରା ଜୀବନ ଉପେଭା�ା�ୁ ମାସିକ େପନସନ ମିଳବ
ି ,
ଏବଂ ଉପେଭା�ା� ମୃତୁ୍ୟ ପେର ତା� ଜୀବନସାଥୀ�ୁ ସମାନ ପରିମାଣର େପନସନ
ମିଳବ
ି ଏବଂ ଉଭୟ� ମୃତୁ୍ୟ ପେର 60 ବଷର୍ ବୟସେର ଉପେଭା�ା�ର େପନସନ କପର୍ସ
ଏକକାଳୀନ ଭାେବ େନାମିନ�
ି ୁ େଫର� କରାଯିବ। ଉପେଭା�ା�ର ଅକାଳ ମୃତୁ୍ୟ (60
ବଷର୍ ବୟସ େହବା ପୂବର୍ରୁ) ଘଟିେଲ ଉପେଭା�ା� ଜୀବନସାଥୀ ଏପିୱାଇ ଆକାଉ�କୁ
ଚାଲୁ

ରଖିପାରିେବ କିମ�ା ଏପିୱାଇ ଆକାଉ�େର ଥିବା େମାଟାେମାଟି ଅଥର୍କୁ

ଉଠାଇପାରିେବ।
ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରିଦଶର୍ନ କର�ୁ https://www.pfrda.org.in

ବିଭି� ନି��
ିର୍ ବଗର୍� ପାଇଁ େପନସନ େଯାଜନା

ଭାରତ ସରକାର ବିଭି� ନି��
ିର୍ ବଗର୍ େଯପରିକି ଅସଂଗଠିତ �ମିକ, ଖୁଚୁରା େବପାରୀ
ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ(�ାବଲମ�ୀ କମର୍ଜୀବୀ) ଏବଂ ଜମି ଥିବା �ୁ� ଏବଂ ନାମମା� ଚାଷୀ�

ପିଏମ-ଏସ ୱାଇ ଏମ େହଉଛି 50:50 ଆଧାରିତ ଏକ େଯାଗଦାନଭି�କ
ି
େପନସନ େଯାଜନା େଯଉଁଥିେର ନି��
ିର୍ ବୟସର ହିତାଧିକାରୀ ନି��
ିର୍ ପରିମାଣର
ଅଥର୍ ଜମା କରିଥା�ି ଏବଂ େସହି ପରିମାଣର ଅଥର୍ େକ� ସରକାର ଜମା
କରିଥା�ି। ଉଦାହରଣ �ରୂପ ଯଦି ଜେଣ ହିତାଧିକାରୀ 29 ବଷର୍ ବୟ� େହାଇଥା�ି
ତା�ୁ 60 ବଷର୍ େହବା ପଯର୍୍ୟ� େସ ମାସିକ 100 ଟ�ାର େଯାଗଦାନ େଦବାର
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛ ି ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ଅଥର୍ େକ� ସରକାର ଜମା କରିେବ।.
ଜାରି ରଖିପାରିେବ କିମ�ା ��ାନ ଏବଂ �ତ୍ୟାହାର ବ୍ୟବ�ା ଅନୁ ଯାୟୀ େଯାଜନାକୁ
ଛାଡ଼ିପାରିେବ।

ii)

ପି.ଏମ.ଏଲ.ଭି.ଏମ.ୱାଇ (�ଧାନମ�ୀ ଲଘୁ ବ୍ୟାପାରୀ ମାନଧନ େଯାଜନା)

ଖୁଚୁରା େବପାରୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ (�ାବଲମ�ୀ କମର୍ଜୀବୀ)� ପାଇଁ �ା� ବୟ� ସୁର�ା
ସୁନ�
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା େହଉଛି ଏକ େପନସନ େଯାଜନା

ପାଇଁ େପନସନ େଯାଜନା ଆର� କରିଛ�ି।

ସମ� େଦାକାନୀ ଏବଂ �ାବଲମ�ୀ ବ୍ୟ�ିବେି ଶଷ, ଏଥିସହିତ 1.5 େକାଟି ଟ�ାରୁ କମ

i)

ମଧ୍ୟେର, େସମାେନ ଏହି େଯାଜନା ଅ�ଗର୍ତ ପ�ୀକରଣ କରିପାରିେବ। ଏହି େଯାଜନା

�ଧାନମ�ୀ �ମ େଯାଗୀ ମାନ-ଧନ (ପିଏମ-ଏସୱାଇଏମ)

େଯାଜନା

ଜିଏସଟି କାରବାର ଥିବା ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ େଯଉଁମାନ�ର ବୟସ 18-40 ବଷର୍
ଅ�ଗର୍ତ, 50% ମାସିକ େଯାଗଦାନ ହିତାଧିକାରୀ ପଇଠ କରିେବ ଏବଂ ସମାନ
ପରିମାଣର ଅଥର୍ େକ� ସରକାର ପଇଠ କରିେବ। ଉପେଭା�ା, 60 ବଷର୍ ବୟସେର
ଉପନୀତ େହବା ପେର ମାସିକ 3000/- ଟ�ାର େପନସନ ପାଇପାରିେବ।

iii)
ଏହା ଏକ େ��ାକୃ ତ ଏବଂ େଯାଗଦାନକାରୀ େପନସନ େଯାଜନା ଯାହା ଅସଂଗଠିତ
କମର୍ଜୀବୀମାନ�ୁ ବୃ �ାବ�ାେର ସୁନ�
ି ି ତ େପନସନ ସୁର�ା େଯାଗାଇ େଦଇଥାଏ।
ଅସଂଗଠିତ �ମିକମାନ� ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘେରାଇ କାମ କରୁଥିବା କମର୍ଜୀବୀ,
ଉଠାେଦାକାନୀ, ମଧ୍ୟା� େଭାଜନ ��ୁ ତକାରୀ କମର୍ୀ, ମାଲ ଲଦୁ ଥିବା �ମିକ, ଇଟାଭାଟି
�ମିକ, େମାଚି, ଜରି େଗାଟାଳୀ, ଘେରାଇ �ମିକ, େଧାବା, ରି�ାଚାଳକ, ହ�ତ� �ମିକ,
ଚମଡ଼ା �ମିକ, ଅଡିଓଭିଜୁଆଲ �ମିକ ଏବଂ ଏପରି ଅେନକ େପସାେର ରହୁ ଥିବା
େଲାକମାେନ େଯଉଁମାନ�ର ମାସିକ ଆୟ 15,000/- ଟ�ାରୁ କମ କିମ�ା େସମାନ�ର
�େବଶ ବୟସ ବଗର୍ 18ରୁ 40 ବଷର୍ ମଧ୍ୟେର।
ପିଏମ-ଏସୱାଇଏମର ଲାଭଗୁଡ଼କ
ି େହଲା:
(i) ସବର୍ନମ
ି � ସୁନ�
ି ି ତ େପନସନ: ପିଏମ-ଏସୱାଇଏମର �େତ୍ୟକ ଉପେଭା�ା 60 ବଷର୍
ବୟସେର ଉପନୀତ େହବା ପେର ମାସିକ 3000/-ଟ�ାର ସୁନ�
ି ି ତ େପନସନ
ପାଇପାରିେବ।
(ii) ପରିବାର େପନସନ: େପନସନ ପାଇବା ସମୟେର, ଯଦି ଉପେଭା�ା�ର ମୃତୁ୍ୟ
ଘେଟ ତା’େହେଲ ହିତାଧିକାରୀ� ଜୀବନସାଥୀ ପାରିବାରିକ େପନସନ ଆକାରେର 50%
େପନସନ ରାଶି ପାଇପାରିେବ। ପାରିବାରିକ େପନସନ େକବଳ ଜୀବନସାଥୀ�ୁ

ମିଳବ
ି ।

(iii) ��ାନ ଏବଂ �ତ୍ୟାହାର: ଯଦି ନିୟମିତ େଯାଗଦାନ କରୁଥିବା ଜେଣ ହିତାଧିକାରୀ
େକୗଣସି କାରଣରୁ ମୃତୁ୍ୟବରଣ କର�ି (60 ବଷର୍ ବୟସ ପୂବର୍ରୁ), ତା�ର ଜୀବନସାଥୀ
ଏଥିେର େଯାଗ େଦବା ଲାଗି ହକଦାର ଏବଂ ନିୟମିତ େଯାଗଦାନ ଜରିଆେର େଯାଜନାକୁ
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�ଧାନମ�ୀ ମାନ ଧନ େଯାଜନା (ପି.ଏମ.େକ.ଏମ.ଡି.ୱାଇ)

ଏହି େପନସନ େଯାଜନା ଜମି ଥିବା େଦଶର ସମ� �ୁ� ଏବଂ ନାମମା� ଚାଷୀ

(ଏସଏମଏଫ)ମାନ� ପାଇଁ ବୃ �ାବ�ାେର ସୁନ�
ି ି ତ େପନସନ ସୁର�ା �ଦାନ

କରିଥାଏ। 60 ବଷର୍ ବୟସ ଅତି�ମ କରିବା ପେର ସମ� �ୁ� ଓ ନାମମା� ଚାଷୀ

(ଏସଏମଏଫ)ମାନ�ୁ ଏହି େଯାଜନାେର ସବର୍ନମ
ି � 3000/- ଟ�ାର େପନସନ
େଯାଗାଇ େଦବାକୁ ଲ�୍ୟ ରଖାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟ େପନସନ େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି
ଭାରତେର ସରକାରୀ େ�ା�ାହିତ େପନସନ େଯାଜନା ବ୍ୟତୀତ େକେତକ ରା�ାୟ�
େ�� ଏବଂ ଘେରାଇ େ��ର ସଂ�ାଗୁଡ଼କ
ି ପ�ରୁ େପନସନ େଯାଜନା ମଧ୍ୟ

େଯାଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି େପନସନ େଯାଜନାଗୁଡ଼କ
ି ଅବସର େଯାଜନା ସହିତ,
ନିେବଶ ସୁେଯାଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିର�
ି ଲାଭ �ଦାନ କରିଥା�ି। ନିମ�େର ଏପରି
େକେତକ େପନସନ େଯାଜନା ଦିଆଗଲା:
i) ୟୁ ଏଲଆଇପି (ୟୁ ନଟ୍
ି ଲି �ଡ୍ ଇନସୁ୍ୟରାନ� ପ�ାନ୍) ଭଳି ଜୀବନ ବୀମା ସୁର�ା ଥିବା
େପନସନ େଯାଜନା ଜୀବନ ବୀମା ସହିତ ମି�ିତ ଭାେବ େପନସନ ସୁବଧ
ି ା
େଦଇଥାଏ।
ii) େପନସନ ପା�ି ଆଧାରିତ ହାଇ�ିଡ୍ ମୁ୍ୟଚୁ ଆଲ ଫ�
iii) ତୁ ର� ବାଷିର୍କ େଯାଜନା େର ବାଷିର୍କ ପା�ିେର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଅଥର୍ ଜମା
କରିବାର ତୁ ର� ପେର ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଏକ ନି�ର୍ାରିତ ପରିମାଣର ବାଷିର୍କ ଆଥିର୍କ
େପୖଠ ଲାଭ ମିଳଥ
ି ାଏ।

ମଡୁ୍ୟଲ୍ 7

ଉପେଭା�ା ସୁର�ା ଏବଂ
ଅଭିେଯାଗ �ଶମନ

ଆଥିର୍କ ଠେକଇ ଏବଂ �ାମ ବ�ର୍ମାନ ଦୁ ନଆ
ି େର ଏକ ବ�ିର୍ତ ସମସ୍ୟା। େବଆଇନ
େଯାଜନାେର ଟ�ା ନିେବଶ କରିବା ପେର େଲାକମାେନ େସମାନ�ର ସବୁ ତକ ଜମାପୁ�ି
ହରାଉଥିବାର ନୂ ଆ ନୂ ଆ କାହାଣୀ ଆେମ �ତିବଷର୍ ଶୁଣିଥାଉ। େହେଲ ଏପରି େଯାଜନାର
ଜାଲେର ପଡ଼ିବା ଠାରୁ ଏହା ଅନ୍ୟମାନ�ୁ ସୁର�ା େଦଇପାେର ନାହିଁ। କାରଣ େହଉଛି
ଅପରାଧୀମାେନ ଅଭିନବ ତରିକା ଅପଣାଇଥା�ି ଏବଂ ନୂ ଆ ଶିକାର ପାଇଁ େସମାନ�
େଯାଜନାକୁ ନିୟମିତ ବଦଳାଇଥା�ି। ଏସବୁ ବିପଦ �ତି ସତକର୍ ରହିବା ଫଳେର ଆପଣ ନିଜ
ଟ�ାକୁ ସୁର�ିତ ରଖିପାରିେବ। ଏପରି ଠକାମିର ଶିକାର େହାଇଥିବା କାହାକୁ ଆପଣ
ଜାଣ�ି କି?
ନିଜକୁ ଠକାମି କିମ�ା �ାମ୍ରୁ ସୁର�ିତ ରଖିବାର �ଥମ ପଦେ�ପ େହଉଛି ଏହା କ’ଣ
ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଭି� �କାରର ଠକାମି ଓ �ାମ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାଣିବା।.

ଅଭିେଯାଗ �ଶମନ- ବ୍ୟା�ି ଂ, ନିେବଶ, ବୀମା ଓ େପନ୍ସନ୍
ନିଜକୁ ଠକାମି କିମ�ା �ାମ୍ରୁ ସୁର�ିତ ରଖିବାର �ଥମ ପଦେ�ପ େହଉଛି ଏହା କ’ଣ
ଜାଣିବା ଏବଂ ବିଭି� �କାରର ଠକାମି ଓ �ାମ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାଣିବା।.
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ପୁ�ି େଯାଜନା, ଏହା କିପରି କାଯର୍୍ୟ କରିଥାଏ.

ଅଭିେଯାଗ �ଶମନ- ବ୍ୟା�ି ଂ, ନିେବଶ, ବୀମା ଓ େପନ୍ସନ୍

ବ୍ୟା�ି �୍- ଆର୍.ବି.ଆଇ

ସି.ଏମ.ଏସ: ଅଭିେଯାଗ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବ�ା

ନିେବଶ – େସବି

େସାସର୍: େସବି ଅଭିେଯାଗ �ଶମନ ବ୍ୟବ�ା
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ବୀମା-ଆଇ.ଆର.ଡି.ଏ.ଆଇ

ଆଇ.ଜି.ଏମ୍.ଏସ୍: ଏକୀକୃ ତ ଅଭିେଯାଗ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବ�ା
ନ୍ସନ୍
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ପି.ଏଫ୍ .ଆର୍.ଡି.ଏ ଅଭି େଯାଗ ପରି ଚାଳନା ବ�ବ�ା
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.

ଏନସିଏଫଇ-ଆର୍ଥକ
ି ସାକ୍ଷରତା ଫ୍ଲାଗଶିପ୍ କାର୍ଯୟ
୍ କ୍ରମ
ଆଥିର୍କ ସା�ରତା ସଂ�ା�େର ଆମର କାଯର୍୍ୟ�ମ ବିଭି� ବୟସ ବଗର୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃ �ିେର ରଖି ସମାଜର ସମ� ବଗର୍� ନିକଟେର ପହ�ିଥାଏ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ �ରେର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶି�କ ଓ ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ –ଏଫ.ଇ.ଟି.ପି. ଏବଂ ଏମ.ଏସ.ଏସ.ପି.
ଯୁବକମାନ� ପାଇଁ, ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ �ରେର –ଏଫ.ଏ.ସି.ଟି.
ଆମ ସମାଜର �ା� ବୟ�� ପାଇଁ, ବିେଶଷ କରି �ାମା�ଳ େ��େର-ଏଫ.ଇ.ପି.ଏ
ଆଥିର୍କ ସା�ରତା �ଶି�ଣ କାଯର୍୍ୟ�ମ (ଏଫ.ଇ.ଟି.ପି)
େଦଶେର ଆଥିର୍କ ସା�ରତାେର ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି େଲାକମାନ�ୁ ଏବଂ ସଂଗଠନଗୁଡ଼କ
ି ୁ ନିରେପ� ବ୍ୟ�ିଗତ ଆଥିର୍କ ଶି�ା �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଫଇଟିପି େହଉଛି
ଏନସିଏଫଇର ଏକ �ୟାସ। ସାରା େଦଶେର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶି�କ, ଷ�ରୁ ଦଶମ େ�ଣୀ ପଯର୍୍ୟ� ପାଠପଢ଼ୁଥିବା ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଏନ.ସି.ଏଫ.ଇ. ପ�ରୁ ଏଫ.ଇ.ଟି.ପି. ଆେୟାଜନ
କରାଯାଉଛି। �ଶି�ଣ ସମା� େହବା ପେର, ଏହି ଶି�କମାନ�ୁ “ମନି �ାଟର୍ ଟିଚସର୍” ଭାେବ �ମାଣପ� ଦିଆଯିବ। େସମାେନ ବିଦ୍ୟାଳୟେର ଆଥିର୍କ ଶି�ା �ଦାନ କରିେବ ଓ

ଛା�ଛା�ୀ�ୁ େମୗଳିକ ଆଥିର୍କ େକୗଶଳ ଶି�ା ଲାଭ ପାଇଁ ଉ�ାହିତ କରିେବ।
ଆମର େୱବସାଇଟ୍ (https://www.ncfe.org.in/program/fetp)େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି �େର ପ�ୀକରଣ ଜରିଆେର େସମାନ� ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶି�କମାନ�ୁ
ଏଫ.ଇ.ଟି.ପି. ସୁବଧ
ି ା �ଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏନସିଏଫଇ ପ�ରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆହ�ାନ କରାଯାଉଛି।
ମନି �ାଟର୍ �ୁଲ କାଯର୍୍ୟ�ମ (ଏମ ଏସ ଏସ ପି )
ଆଥିର୍କ ସା�ରତାେର ସୁଧାର ଆଣିବା ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି େର ନିରେପ� ଆଥିର୍କ ଶି�ା �ଦାନ କରିବା ଲାଗି ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ପି େହଉଛି ଏନ୍.ସି.ଏଫ୍.ଇର ଏକ �ୟାସ, ଯାହାକି
�େତ୍ୟକ ଛା�ଛା�ୀ� ସାମ�ି କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁ�ପୂ�ର୍ ଜୀବନ େକୗଶଳ। ଷ�ରୁ ଦଶମ େ�ଣୀ ପଯର୍୍ୟ� ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ �ଚଳିତ ପାଠ୍ୟ�ମର ଅଂଶବିେଶଷ �ରୂପ,
େ��ାକୃ ତ ଭାେବ ଆଥିର୍କ ସା�ରତା �ଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଏନ୍.ସି.ଏଫ୍.ଇ ପ�ରୁ ଆମ�ଣ କରାଯାଉଛି। ଏନ୍.ସି.ଏଫ୍.ଇ ଏବଂ ସିବଏ
ି ସ୍ଇ ପ�ରୁ ମିଳତ
ି ଭାେବ
ଷ�ରୁ ଦଶମ େ�ଣୀ ପଯର୍୍ୟ� ଛା�ଛା�ୀ� ପାଇଁ ଏକ ବି�ୃତ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାଯର୍୍ୟ�ମକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ଏହାକୁ ସଫଳତା ପୂବର୍କ ସ�ୂ�ର୍ କରିବା ପେର େସଗୁଡ଼କ
ି ୁ “ମନି �ାଟର୍ �ୁଲ” ଭାେବ �ମାଣପ� ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସିଲ�/�ଫି
ଓ ଇ-ବ୍ୟାଜ୍ େଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଆମର େୱବସାଇଟ୍ (https://www.ncfe.org.in/program/mssp) େର ଏମ୍ଏସ୍ଏସ୍ପି କାଯର୍୍ୟ�ମ ପାଇଁ ପ�ୀକରଣ ନିମେ� ଏନ୍ସିଏଫଇ ପ�ରୁ
ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆମ�ଣ କରାଯାଉଛି।
ଆଥିର୍କ ସେଚତନତା ଏବଂ ଉପେଭା�ା �ଶି�ଣ (ଏଫ.ଏ.ସି.ଟି.)
ଏଫ.ଏ.ସି.ଟି. େହଉଛି ଯୁବ �ାତକ ଏବଂ �ାତେକା�ରମାନ� ପାଇଁ ଏନ.ସି.ଏଫ.ଇ �ାରା ଆର� କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆଥିର୍କ ସା�ରତା କାଯର୍୍ୟ�ମ, ଯାହାକି େସମାନ� ପାଇଁ
�ାସ�ି କ ବିଷୟ ଉପେର ଉ�ି� ଏବଂ ଏହା େସମାନ�ର ଆଥିର୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉପେର ସକାରା�କ �ଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହି କାଯର୍୍ୟ�ମର ଲ�୍ୟ େହଉଛି ଯୁବକମାନ�ୁ ଆଥିର୍କ
ଉପେଭା�ା ଭାେବ େସମାନ�ର ଅଧିକାର ଓ ଦାୟି� ସ�କର୍େର ସେଚତନ କରିବା, ଆଥିର୍କ ଲ�୍ୟ ନି�ର୍ାରଣେର ସହାୟତା କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟେର େକଉଁ �ାନକୁ
ଯିବାକୁ େହବ େସଥିେର େସମାନ�ୁ ସହାୟତା କରିବା।
ଆମର େୱବସାଇଟ୍ (https://www.ncfe.org.in/program/mssp) େର ଦିଆଯାଇଥିବା ଲି �େର ପ�ୀକରଣ କରି େସମାନ� ଛା�ଛା�ୀ�ୁ ଏଫଏସିଟ ି ସୁବଧ
ି ା
େଯାଗାଇ େଦବା ନିମେ� ଏନ.ସି.ଏଫ.ଇ. ପ�ରୁ �ାତକ ଓ �ାେତାେକା�ର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି ୁ ଆମ�ଣ କରାଯାଇଥାଏ।
�ା� ବୟ�� ପାଇଁ ଆଥିର୍କ ସା�ରତା କାଯର୍୍ୟ�ମ (ଏଫ.ଇ.ପି.ଏ)
�ା� ବୟ�� ପାଇଁ ଆଥିର୍କ ସା�ରତା କାଯର୍୍ୟ�ମ (ଏଫ.ଇ.ପି.ଏ.) େହଉଛି ଭାରତର �ା�ବୟ� ଜନସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟେର ଆଥିର୍କ ସେଚତନତାର �ସାର ପାଇଁ ଏନ.ସି.ଏଫ.ଇ. ପ�ରୁ
��ୁ ତ ଏବଂ କାଯର୍୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଆଥିର୍କ ସା�ରତା କାଯର୍୍ୟ�ମ। ଏହି କାଯର୍୍ୟ�ମ ପାଇଁ ବିଭି� ନି��
ିର୍ ବଗର୍�ୁ ଚି�ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି କାଯର୍୍ୟ�ମ କମର୍ଶାଳା
ଅଂଶ�ହଣକାରୀମାନ�ୁ େସମାନ� ନିଜ� ଆଥିର୍କ କାରବାର ସେବର୍ା��� ଢ�େର କରିବା ଲାଗି ସହାୟକ େହାଇଥାଏ। ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ, ଏହି କମର୍ଶାଳା ବ୍ୟା�ି ଂ, ନିେବଶ, ବୀମା ଏବଂ

ଅବସର େଯାଜନା ସଂ�ା� ଆଥିର୍କ ଉ�ାଦ ସ େସବା ସ�କର୍େର େମୗଳିକ �ାନ �ଦାନ କରିଥାଏ।

ଏଫଇପିଏ ସଂ�ା�େର ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି [https://www.ncfe.org.in/program/fepa] ଲି� େଦଖ�ୁ ।

23 | ପୃ �ା ସଂ .

24 | ପୃ �ା ସଂ .

