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அச்சிடப்பட்டது:

நிதி கல்விக்கான ததசிய மையம் (NCFE)
முதல் பதிப்பு, 2021

பபொறுப்புத் துறப்பு:

நிதி குறித்த அறிவு பபறுவதற்காகவும் படித்துத் பதறித்துக் பகாள்ள

ைற்றும் கற்பிக்கும்

பபாருளாகவும் இந்த தேண்ட் புக் வாசகர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. வாசகர்கமள எந்தபவாரு
குறிப்பிட்ட நிதி தயாரிப்புகள் அல்லது தசமவகள் பதாடர்பாக முடிபவடுப்பதில் ததமவயற்ற
முமறயில்

பசய்வதற்கு

பாதிக்கும்
முன்பு

தநாக்கத்தில்

அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

வாசகர்கள்

இது

உருவாக்கப்படவில்மல.

தங்கள்

முதலீட்டு

எந்தபவாரு முதலீடும்

ஆதலாசகமை

பதிப்புரிமை: மூலம் அங்கீ கரிக்கப்பட்டால் தயாரிப்பு அனுைதிக்கப்படுகிறது.

அணுகுைாறு
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NCFEபற்றிய ஒரு அறிமுகம் (நேஷனல் பசன்டர் ஃபொர் பினொன்சியல் எஜிநகஷன்)
தநஷனல் பசன்டர் ஃபார் ஃபினான்சியல் எஜிதகஷன் (NCFE) என்பதுரிசர்வ் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா
(RBI), பசக்கியுரிட்டிஸ் அன்ட் எக்ஸ்தசஞ்ச் தபார்டு ஆஃப் இந்தியா (SEBI), இன்சூைன்ஸ் பைகுதலட்டரி
அன்ட்

படவலப்பைண்ட்

அத்தாரிட்டி

பைகுதலட்டரி

ஆஃப்

இந்தியா

அன்ட்

(IRDAI)

ைற்றும்

பபன்ஷன்ஃபண்ட்

படவலப்பைண்ட்

பாண்ட்

அத்தாரிட்டி

(PFRDA).நிறுவனங்களால்முன்பனடுத்துபசயல்படுத்தப்பட்டுவருகிறது
ப ொலை நேொக்கு பொர்லை- “நிதிவிழிப்புணர்வுைற்றும்அதிகாைம்பபற்றஇந்தியா”
இைக்கு - நுகர்தவார் பாதுகாப்பிற்காகவும், குமற தீர்க்கும் முமறமைக்காக நியாயைான ைற்றும்
பவளிப்பமடயான இயந்திைங்களுடன் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டநிறுவனங்கள் மூலமும், பபாருத்தைான
நிதியியல் தயாரிப்புகள் ைற்றும்தசமவகமள அணுகுவதன் மூலமும், ைக்களுக்கு நிதிமய நிர்வகிக்க
உதவும் ைிகப்பபரிய அளவிலான நிதிய கல்வி பிைச்சாைத்மத தைற்பகாள்வது.
இந் ியேி ித்துலறகட்டுப்பொட்டொளர்கள்:
RBI: தி ரிசர்வ் தபங்க் ஆஃப் இந்தியா (ரிசர்வ்வங்கி) என்பது இந்தியாவின் ைத்திய வங்கி என்று
அமழக்கப்படுகிறது.

இது

இந்தியாவின்நாணயக்பகாள்மகமயநிர்வகிக்கிறது

அத்துடன்

இந்தியாவில்வங்கிைற்றும்வங்கிசாைாநிதித்துமறமயஒழுங்குபடுத்துகிறது.
பவப்மசட்:https://www.rbi.org.in
SEBI:

பசக்கியுரிட்டிஸ்

அன்ட்

எக்ஸ்தசஞ்ச்

தபார்டு

ஆஃப்

என்பதுஇந்தியாவில்பத்திைசந்மதமயஒழுங்குபடுத்துதல்

இந்தியா

(SEBI)
ைற்றும்

பத்திைங்களில்முதலீட்டாளர்களின்நலன்கமளப்பாதுகாத்தல்,

பத்திைசந்மதயின்வளர்ச்சிமயஊக்குவித்தல்ைற்றும்ஒழுங்குபடுத்துதல்ஆகிய

பணிகமள

தைற்பகாள்கிறது.
பவப்மசட்:https://www.sebi.gov.in
IRDAI: தி இன்சூைன்ஸ் பைகுதலட்டரி அன்ட் படவலப்பைண்ட் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா (IRDAI)
என்பதுஇந்தியாவில்காப்பீட்டுைற்றும்ைறுகாப்பீட்டுத்பதாழில்கமளஒழுங்குபடுத்துவதற்கும்ஊக்குவிப்
பதற்குைான ஒரு ஒழுங்குமுமறஅமைப்பாகும்.
பவப்மசட்:https://www.pfrda.org.in
PFRDA: பபன்ஷன்ஃபண்ட்

பாண்ட்

பைகுதலட்டரி

அன்ட்

படவலப்பைண்ட்

அத்தாரிட்டி (PFRDA)

என்பதுஓய்வூதியத்துமறமயநிறுவுதல், அபிவிருத்திபசய்தல்ைற்றும்ஒழுங்குபடுத்துதல்ஆகியவற்றி
ன்மூலம்முதிதயார்வருைானபாதுகாப்மபதைம்படுத்தும்பணிமயக்பகாண்டஒழுங்குமுமறஅமைப்பாகு
ம்.
பவப்மசட்:https://www.pfrda.org.in
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ப ொகு ி 1 கருத்துக்கள்
பசைவுகள்

நாம்

ைருமொனம், பசைவுகள்மற்றும்பட்பஜட்
உங்களுக்குசிலதநைங்களில்ைாதஇறுதியில்பணப்பற்றாக்குமறஏற்படுகி
றதா? நீங்கள்தசைிக்கவிரும்பினாலும்கூடச்தசைிக்கமுடியவில்மலயா?
உங்கள்பசலவுகளுடன்உங்கள்வருைானத்மதச்சைநிமலப்படுத்தநீ ங்கள்
கற்றுக்பகாள்ளலாம்- அத்துடன்தசைிக்கவும்கூடுதல்பசலவுகளுக்கும்கூ
டசிறிதளவுபணத்மதைிச்சம்பிடிக்கலாம்.

உங்கள்உள்வரும்ைற்றும்பவ

ளிச்பசல்லும்நிதிகமளஎவ்வாறுநிர்வகிப்பதுஎன்பமதக்காண்பிப்தபாம்.

முன்னுரிலமகலளஅலமத் ல்: ந லைகள்மற்றும்ைி
ருப்பங்கள்

உங்கள்ததமவகளுக்கும்உங்கள்விருப்பங்களுக்கும்உள்ளவித்தியாசத்
மதஅறிந்துபகாள்வதுைிகவும்முக்கியம்.
முன்னுரிமை

அளிக்க

தவண்டும்

உங்களுக்குஉதவும்,

இதுநீங்கள்
என்பமத

எதற்கு

பதரிந்து

இனால்நீங்கள்

உங்கள்பணத்மதபசலவழிக்கதவண்டும்என்றுநீங்கள்

பகாள்ள
எதற்கு
பதரிந்து

பகாள்ளலாம்.

2. ைிருப்பம்: ஆமசபடக்கூடிய, விரும்பியஒன்று,

ஒருடஜன்பசலவுகளுக்குநீங்கள்பணம்பசலுத்ததவண்டும்.
அத்துடன்

விடுமுமறகள்,

என்பதுததமவக்கான

இதற்கு

உதாைணைாக

1. உங்கள் பசைைினங்கள் என்ன என்பல
அறிந்து பகொள்ளுங்கள்
2. ந லையற்ற பசைைினங்கலளக் குலறத்துக்
பகொள்ளுங்கள்.
உங்கள்பசலவினங்கமளக்கட்டுப்படுத்துவதற்கானமுதல்
படி, உங்கள்அன்றாடபசலவுகமளக்கண்காணிக்கும்பழக்க
த்மதப்ஏற்படுத்திக்

ஆமட,

கூறலாம்.

மொ இறு ியில்பமொத் ம்

எவ்ைளவு பசைவு ஆனது

ைருமொனம்
தவமல,

வணிகம்,

விவசாயம்,

ஓய்வூதியம்தபான்றவற்றின்மூலம்வருைானஆதாைத்மதக்பகாண்டுள்
பலர்தங்கள்முதலீடுகளிலிருந்துவட்டி

வருைானத்மதயும்பபறலாம்.

மூலம்

ஆதாைங்கள்எதுவாகஇருந்தாலும்,

அமதஎவ்வாறுகண்காணிப்பதுைற்றும்நம்முமடயபசலவுகமளஈடுகட்
டுவதுைற்றும்எதிர்காலத்திற்காக
தசைிப்பதுஎன்பமதநீங்கள்அறிந்துபகாள்ளதவண்டும்.
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இல மூன்றுமொ ங்கள்பச
ய்யுங்கள்

நீங்கள் எவ்வளவு பசலவு பசய்தீர்கள், எதர்க்பகல்லாம்
ஆச்சரியப்படுவர்கள்.
ீ

வருைானத்திற்கான

ினமும்ப ிவுபசய்யுங்க

என்று பொருங்கள்

பசலவிட்டீர்கள்

தளாம்.

ஒவ்பைொருபசைலையும்

விமலயுயர்ந்ததசமல,

நமககள்தபான்றவற்மறவாங்குதல்.

நம்ைில்பபரும்பாதலார்நம்முமடய

பகாள்வததயாகும்,

இதன்மூலம்நீங்கள்எவ்வளவுபசலவுபசய்கிறீர்கள், உங்க

வமையமற

"திதயட்டரில்திமைப்படங்கமளப்பார்ப்பது" என்பமத விருப்பத்திற்கான
உதாைணைாக

பபாழுதுதபாக்கு,

உறவினர்களுக்குபரிசுதபான்றவிஷயங்கள்இருக்கிறது:

லைத் ிருங்கள்.

உணவுைற்றும்ைருந்துகள்தபான்றவற்மற
கூறலாம்.

தபான்ற

ஒவ்பைொருரசீல யும்

அத்தியாவசியைற்றஒன்று

வமையமறயாக

உமட, உமறவிடம், தபாக்குவைத்து, தகவல்பதாடர்புஇது

ரியவரும்.

வாழ்க்மகக்குஅவசியைானஒன்று

"என்தமலக்குதைல்ஒருகூமை"

உணவு,

ள்பசலவுகளின்விவைங்கள்என்னபவன்றுஉங்களுக்குத்பத

1. ந லை: இன்றியமையாைல் ததமவப்படும்ஒன்று,

ஆகும்.

வாழ்வதற்குப்பணம்ததமவப்படுகிறது.

எப்படிச்

என்பமத

அறிந்து

நீங்கள்

நிதிதிட்டைிடல்என்பதுஓய்வூதியம் / முதுமைக்குமுதலீடுபசய்வதுைட்டு

பட்பஜட்
இப்தபாதுஉங்கள்வருைானம்ைற்றும்பசலவுகள்என்ன

தைஎன்றுநம்ைில்பலர்நிமனக்கிதறாம்.

என்று

நீங்கள்ஒருகல்லூரிபட்டதாரி,

உங்களுக்குத்பதரியும், நீங்கள்அவற்மறஒன்றாகஇமணக்கதவண்டும், இது

அல்லதுகுடும்பத்தில்

தான்பட்பஜட்என்றுஅமழக்கப்படுகிறது. பட்பஜட்டில்கடினைாகஎதுவும்இல்

ஆனால்அதுஅப்படி

ஒருஇமளஞன்,
இருக்கும்

கிமடயாது.

ஒருகுடும்பத்

தமலவி

மூத்தநபைாகஇருந்தாலும்,

உங்கள்குறிக்தகாள்கமளநீங்கள்அமடவமதஉறுதிபசய்யநீங்கள்எப்படிமு

மல. இதுபவறுைதனவருைானம்ைற்றும்பசலவுகளின்ஒப்பீடுஆகும்.

ன்கூட்டிதய சிந்திக்கிறீர்கள்என்பதுநிதிதிட்டைிடல் எனப்படும்.

உங்கள்பைாத்தவருைானத்திற்கும்பைாத்தபசலவுகளுக்கும்உள்ளதவறுபாடு

கீ ழ்க்கண்ட 3 தகள்விகளுக்குபதிலளிப்பதன்மூலம்உங்கள்நிதித்திட்டத்மதத்

தநர்ைமறயாக அல்லதுஎதிர்ைமறயாக இருக்கிறதா?

பதாடங்குங்கள்:

இதுதநர்ைமறயாகஇருந்தால், உங்களிடம்உபரியாக

பணம்

இருக்கிறது. வாழ்த்துக்கள்! கூடுதல்பணம்மூலம்உங்களிடம்

ேொன்இப்நபொதுஎங்நக இருக்கிநறன்?

ஏததனும்கடன்அல்லதுதலானுக்கு

ேொன்எங்குபசல்ைைிரும்புகிநறன் ?

நீங்கள்

பணம்

பசலுத்தலாம் இல்மலபயனில்உங்கள்ைாததசைிப்புபதாமக

இங்கிருந்துேொன்எப்படிபசல்ைது ?

மயஅதிகரிக்கலாம்அல்லதுஎதிர்காலத்திற்காகமுதலீடுபசய்
யலாம்.
இதுஎதிர்ைமறயாகஇருந்தால்,
பற்றாக்குமறயில்

உங்களுக்குப்பணப்

உள்ளது

என்று

அர்த்தைாகும்.

உங்கள்பட்பஜட்மடசைப்படுத்தஉங்கள்வருைானத்மதஅதிகரி
க்கதவண்டும். நீங்கள் விரும்புவமதவிடஉங்கள்ததமவகள்எ
ன்னஎன்பதில்கவனம்பசலுத்துவதன்மூலம்உங்கள்பசலவுக
மளக்குமறக்கவும்.

பட்பஜட்ஒருமுமறைட்டுதை பசயல்படுத்தக்
அமதச்பசயல்படுத்துவதற்கு,

கூடிய ஒன்று கிமடயாது.

நீங்கள்அமதத்தவறாைல்பசய்யதவண்டும்.

முதலில்,

இந்தவாைாந்திைத்மதச்பசய்யுங்கள்,

நீங்கள்வசதியாகஇருந்தவுடன்அமதைாதந்ததாறும்பசய்யலாம்.

நசமிப்பு

உங்கள் எதிர்காலம் நிதி ரீதியாக பாதுகாப்பானது என்பமத உறுதிப்படுத்த
தசைிப்பது ஒரு முக்கிய படியாகும். உங்கள் தசைிப்பு வளை முடிந்தவமை
அதிக தநைம் பகாடுக்க ஆைம்பிக்கவும்.

ேி ித் ிட்டம்உங்களுக்குக் கீ ழ்க்கண்ட பைன்கலள அளிக்கக் கூடும்:
➢

கூட்டுவட்டியின் சக்திஎன்ன?
தனி

வட்டி

என்பது

நீங்கள்அசல்ைீ துதனி

எதிர்காலத்திற்கானஉங்கள்இலக்குகளுடன்இன்மறயததமவகமளச
ைப்படுத்தவும்

வட்டி

➢

ைட்டுதைசம்பாதிக்கிறீர்கள் (அதாவது, நீங்கள்ஆைம்பத்தில்முதலீடுபசய்தபதாமக

உங்கள்நிதிஆதாைங்கமளசிறப்பாகப்பயன்படுத்துங்கள்

➢

உங்கள்சூழ்நிமலகள்ைற்றும்ததமவகளில்ைாற்றத்மதஏற்படுத்துங்கள்.

➢

உங்கள்இலக்குகமளஅமடயததமவயானப்பணத்மததசைிக்கவும்

➢

எதிர்பாைாதஅவசைநிமலகளுக்குதயாைாகுங்கள்

➢

நீங்கள் ைிகமுக்கியைானது என்று நிமனப்பமத பாதுகாக்கவும்

➢

ஓய்வு வாழ்க்மகக்கு முன் கூட்டிதய தயாைாகுங்கள்

➢

உங்கள்குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு எமதயாவது தசைித்து மவயுங்கள்

➢

உங்கள்வரிகமளநிர்வகிக்கவும்

➢

சரியான பாமதயில் பாதுகாப்பாக உங்கள்வாழ்க்மகமயவாழுங்கள்

); கூட்டு வட்டி என்பது, நீங்கள்அசல்ைற்றும்முன்புசம்பாதித்தவட்டிக்குவட்டிசம்
பாதிக்கிறீர் ள்.

10% வட்டியில் முதலீடு செய்யப்படும் ரூ. 100/-, ொதாரண வட்டியுடன் (சுமார்)
ரூ. 200/- ஆகவும் மற்றும் கூட்டு வட்டியுடன் (சுமார்) ரூ. 260/- ஆகவும் 10
வருடத்தில் முதிர்வடடயும்.

72ைி ி:
72இன்விதிஒருவிமைவான, பயனுள்ளசூத்திைைாகும், இதுஒருகுறிப்பிட்டவருடா
ந்திைவருவாய்விகிதத்தில்முதலீடுபசய்யப்பட்டபணத்மதஇைட்டிப்பாக்கததமவ
யானஆண்டுகளின்எண்ணிக்மகமயைதிப்பிடுவதற்குப்பிைபலைாகப்பயன்படுத்த

ேி ிஇைக்குஅலமத் ல்

ப்படுகிறது.

நிதித்திட்டத்தின்ைிகமுக்கியைானபடிஇலக்குஅமைத்தல் ஆகும். குறுகிய,

ஆண்டுகள்இைட்டிப்பாகும்= 72 / வட்டிவிகிதம்
9%

வட்டிவிகிதத்தில்முதலீடுபசய்யப்பட்ட

ஆண்டுகளில் இைட்டிப்பாகும்

ரூ.1000/- பதாமக

72/9 =

எப்படி நசமிப்பது?
இப்தபாது நீங்கள் தசைிக்க தவண்டும் என்று முடிவு பசய்துள்ள ீர்கள், அமத
எப்படி பசயல்ப டுத்தப்தபாகிறீர்கள்?

ேி ித்

நம்முமடய வாழ்க்மகயில் நிதிமுடிவுகள்என்பது நாம்பசய்யும்பலவற்றின்
தைாசைாகசிந்தித்து

குறுகிய
கொைம்

து

கொைம்

நமொட்டொர் லபக் ைொங்க

ை ீடு ைொங்க

ிட்டமிடல்

ிட்டமிடல்

பசயல்படுத்தப்பட்ட

தனிப்பட்டநிதிமுடிவுகள்கடனுக்கு வழிவகுக்கும், அததசையம்நன்குசிந்தித்
பசயல்படுத்தப்பட்ட

நல்லநிதிமுடிவுகள்நிதிநல்வாழ்வுக்குவழிவகுக்கும்.
அதனால்தான்நிதிநல்வாழ்வுக்குநிதிதிட்டைிடல்ைிகமுக்கியைானது.
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நடுத்தைைற்றும்நீண்டகாலநிதிஇலக்குகமளநிர்ணயிப்பதுஅவசியம்.

ேடுத் ர

ிட்டமிடல்

அடிப்பமடயாகஅமைகின்றன.

8

ேீண்ட கொைம்

ஓய்வூ ிய கொைத் ிற்கொக
ிட்டமிடல்

எப்படிச் நசமிப்பது?

புத் ிசொைித் னமொன இைக்குகலளஅலமத் ல்
நீங்கள்எங்காவதுபசல்லவிரும்பினால், எந்த சாமல வழியாக பசல்ல தவண்டும்
என்பமத

அறிந்துபகாள்ளதவண்டும்.

இதுஉங்கள்பணத்திற்கும்பபாருந்தும்.

உங்கள்பணத்மதநன்றாகநிர்வகிக்க, நீங்கள்எங்குபசல்லவிரும்புகிறீர்கள்என்ப

இப்தபாது நீங்கள் தசைிக்க தவண்டும் என்று முடிவு பசய்துள்ள ீர்கள்,
அமத எப்படி பசயல்ப டுத்தப்தபாகிறீர்கள்? இந்த உதவிக்குறிப்புகமள
ைனதில் பகாள்ளுங்கள்:

மதநீங்கள்அறிந்துபகாள்ளதவண்டும். குறுகிய, நடுத்தைைற்றும்நீண்டகாலநிதிஇல
க்குகமளநிர்ணயிப்பதுமுக்கியம்.

உங்கள்தசைிப்புைற்றும்பசலவுகளுக்குஒருதிட்டத்மதஉருவாக்க
வும். ததமவயற்றபசலவுகமளக்குமறத்து, உங்கள்தசைிப்மபஒரு
தனிகணக்கில்மவக்கவும். உங்களுக்குத்ததமவயானவிஷயங்க
ளுக்குைட்டும்புத்திசாலித்தனைாகபசலவிடுங்கள்.

உங்கள்தசைிப்மபத்பதாடங்குவதற்குமுன்புநீங்கள்அதிகவட்டிக்கு
வாங்கிஇருக்கும்கடன்கமளத்தீர்ப்பதுபபாதுவாகசிறந்தது, ஏபனன்
றால்அமவதசைிப்புத்திட்டத்துடன்நீங்கள்சம்பாதிக்கக்கூடியமத
விடஅதிகைாகபசலவாகும். இந்தகடன்கமளமுதலில்பசலுத்துங்க
ள், பின்னர்பணத்மதபதாடர்ந்துதசைிப்புக்கணக்கில்மவக்கவும்

முதலில்நீங்கதளபணம்பசலுத்தபதாடங்குங்கள்.

நீங்கள்தவறுஎமதயும்பசலவழிப்பதற்குமுன்உங்கள்வருைானத்தி
லிருந்துஒருகுறிப்பிட்டபணத்மதஒதுக்குங்கள். பசவுபசய்யச்தசைி
த்தபிறகுஎஞ்சியமதப்பயன்படுத்தவும். தைலும், உங்கள்வருைான
ம்அதிகரித்தால்,
உதாைணைாக,

தசைிப்பது”

“தைாட்டார்மபக்கிற்காக

என்பதுபதளிவற்றதுைற்றும்அளவிடகடினம். நீங்கள்முன்தனற்றம்அமடகிறீர்க

தசைிப்பது"

ரூபாமய
என்பது

100 சிசிதைாட்டார்மபக்கிற்காக
ஸ்மொர்ட்ஆகும்.

-

இதுஅளவிடமுடியாதது – உங்களுக்குஎவ்வளவுததமவப்படும்என்பதுஉங்களுக்கு
பதரியும்அதன்அமடயக்கூடியைற்றும்யதார்த்தைானதற்கு - நீங்கள்பசய்யதவண்டி
ரூபாய்தசைிப்பது)

இதுஎளிதாகஇருக்கும்.

மவக்கவும்.

10 ைாதங்களுக்கு

இதுப ளிைொனது

நீங்கள்எமதச்தசைிக்கிறீர்கள்என்பதுஉங்களுக்குத்பதரியும்.

யபைாத்தபதாமகமயச்சிறியபடிகளாகஉமடக்கலாம்

உங்களால்முடிந்தால்)

கூடுதல்பணத்மதபசலவழிக்கப்பழகுவதற்குமுன்புஇமதச்பசய்வ
துஎளிதாகஇருக்கும்.

ளாஅல்லதுஅமதஅமடந்துவிட்டீர்களாஎன்பதுஉங்களுக்குஎப்படித்பதரியும்?
ைறுபுறம், "50000

உங்கள்தசைிப்பில்சிலஅதிகரிப்புகமள

(அதில்பபரும்பாலானமவ,

உங்கள்தசைிப்பிற்குவழக்கைானபங்களிப்மபச்பசய்யுங்கள். அமத
எளிதாக்க, உங்கள்தசைிப்புக்கணக்கில்தானியங்கிைாதாந்திைபரிைா
ற்றத்மதஅமைக்கவும்

(ஒருைாதத்திற்கு5000

அதன்காலஅவகாசைாக

நீங்கள்
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ைாதகொைக்பகடுலைநிர்ணயித்துள்ள ீர்கள்.

உங்கள்தசைிப்மபஅதிகரிக்கவரிதசைிப்புத்திட்டங்கமளப்பயன்படு
த்துங்கள். உங்கள்தசைிப்பில்வரிபசலுத்துவமதக்குமறக்க
PPF,
NSC,
ELSS,
SSY,

நசமித் ல்:
உங்கள்எதிர்காலம்நிதிரீதியாகபாதுகாப்பானதுஎன்பமதஉறுதிப்படுத்ததசைிப்புஒ

EPF,
NPS

தபான்றதிட்டங்கள்ஒருசிறந்தவழியாகும்.

ருமுக்கியபடியாகும்.இதுஉங்கள்ேி ிஇைக்குகலளபூர்த் ிபசய்யஉதவுகிறதுைற்
றும்உங்கள்தனிப்பட்ட எதிர்காலத்மதவழங்கஉதவும்
நசமிப்பு என்றொல் என்ன?

எங்நகநசமிப்பது?

ஒவ்பவாருைாதமும்குமறந்தபட்சபதாமகமயதசைிக்கமுடியும்என்பதுஉ

தசைிப்பு என்றால் என்ன என்பமதப்

பின்வருைாறுபார்ப்பதுஒருநல்லஅணுகுமுமறயாகஇருக்கும்:

ங்களுக்குத்பதரியும். உங்கள்தசைிப்புகமளப்பாதுகாப்பாகமவத்திருக்கநீ
ங்கள்என்னபசய்யதவண்டும்? பலவிருப்பங்கள்உள்ளன. இதுஒருவங்கி
யில்தசைிப்புக்கணக்குதபாலஎளிமையாகஇருக்கலாம். இதுபதாடர்ச்சியா

நசமிப்பு = ைருமொனம் - பசைவு

னஅல்லதுநிமலயானமவப்புஅல்லதுதபால்அலுவலகதசைிப்புதிட்டங்க
ளாககூடஇருக்கலாம்.

பசைவு = ைருமொனம் – நசமிப்பு
நீங்கள்எமதயும்பசலவுபசய்வதற்குமுன்புஉங்கள்வருைானத்தில்ஒருபகுதிமயஒ
துக்கிமவக்கதவண்டும்.

நசமிக்கும் நபொது மன ில் பகொள்ள நைண்டிய கருத்துகள்:

➢

உங்கள் தசைிப்பு பன்முகப்படுத்தப்பட்ட கருவிகளில் முதலீடு
பசய்யப்பட்டுள்ளதா

ஏன்நசமிக்கநைண்டும்?
தசைிப்புஇல்லாைல்,

உறுதிப்படுத்திக்

பகாள்ளுங்கள்

நீங்கள்ஏதாவதுவாங்கதவண்டும்என்றுவிரும்பினால்,

அதற்குநீங்கள்கடன்வாங்கதவண்டும். கடன்வாங்குவதுபசலவு, ஏபனன்றால்நீங்

➢

கள்அமததிருப்பிச்பசலுத்ததவண்டியதுைட்டுைல்லாைல்; அதற்குநீங்கள்வட்டி

நீங்கள்வட்டிபசலுத்ததவண்டும்,

பபரும்பாலும்அதிகைாதாந்திைவிகிதத்தில். தசைிப்பதுபணத்மதகடன்வாங்கும்
தபாதுநீங்கள்பசலுத்ததவண்டியவட்டிமயத்தவிர்க்கஉதவுகிறது.

தான்

உங்களுக்குத்

ததமவப்படும்தபாது

பணத்மத

எடுக்க முடியும்.

மதகடன்வாங்கும்தபாதுநீங்கள்பசலுத்ததவண்டியவட்டிமயத்தவிர்க்கஉதவுகிற
து.திருப்பிச்பசலுத்ததவண்டியதுைட்டுைல்ல;

அவற்றில் சில பகுதிகள் திைவ பசாத்தாக இருக்க தவண்டும்,
அப்தபாது

பசலுத்ததவண்டும், பபரும்பாலும்அதிகைாதாந்திைவிகிதத்தில். தசைிப்பதுபணத்
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என்பமத

(முதலீடுகளின் பதாகுதி பார்க்கவும்).

➢

உங்கள்

பணத்மத

ைிகவும்

ஆபத்தான/கட்டுப்பாடற்ற

கருவிகளில் மவக்க தவண்டாம், ஒருதவமள நீங்கள் பணத்மத
இழக்கக்கூடும்!!!

ப ொகு ி 2

இந் ியொைில் ைங்கி

ைங்கி

பொரம்பரிய ைணிக ைங்கிகள்
பபொதுத்துலற

வங்கிஎன்பதுஒருநிதிநிறுவனம் ஆகும். இதுபபாதுைக்களிடைிருந்துமவப்பு
த்பதாமகமயப்பபற்று வைவுகமளஉருவாக்குகிறது. இந்தியாவில்வங்கித்
துமறமயரிசர்வ்தபங்க் ஆஃப் இந்தியா (RBI).

வங்கிகளில்

குறுகிய கால தசைிப்புக்குச் தசைிப்பு கணக்குகள் ைிகவும் வசதியானது.
வங்கியிலும்

தசைிப்புக்

கணக்கில்

பணத்மத படபாசிட் பசய்யலாம். இது உங்கள் தசைிப்மபப் பாதுகாப்பாக
ைற்றும்

சிறிதளவு

வட்டியும்

கிமடக்கும்.

உங்கள்

பணத்மத உங்களுக்குத் ததமவயான தபாபதல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்
பகாள்ளலாம்.

RD எனப் பிைபலைாக அறியப்படும் பதாடர் மவப்புத்பதாமககள், ஒரு
வாங்குவது

அவ்வப்தபாது

தபான்ற

எந்தபவாரு

தசைிப்பதன்

விரும்பினால்

சிறந்தது.

சிறப்புச்

மூலம்

பபரிய

ஒரு

சந்தர்ப்பங்களுக்கும்

நிதிமய

அளவிலான

உருவாக்க

தசைிப்பு

இல்லாத

நபர்களுக்கு இமவ பபாருத்தைானமவ,

பபாதுவாக FD

பதாமகமய

மவப்புத்பதாமகயாளருக்கு
வழங்கப்படுகிறது,

படபாசிட்

ஒரு

இது

திரும்ப

ததமவப்பட்டால்,

நிமலயான

முதிர்ச்சியின்
பபறுவது

அபைாதம்

பசய்யலாம்.

தபாது

மவப்பு

அனுைதிக்கப்படாது,

பசலுத்துவதன்

ைசீது

மவப்புத்பதாமக
இருப்பினும்,

மூலம்

நிமலயான

மவப்புக் கணக்மக மூடுைாறு மவப்புத்பதாமக தகட்கலாம்.

SBI,

பங்குகமள

மவத்திருக்கிறார்கள்.

வகுக்கிறது. எடுத்துக்காட்டு: HDFC தபங்க், ICICI தபங்க். ஆக்ஸிஸ் தபங்க்
தபான்றமவ.
பிரொந் ிய

கிரொமப்புற

சமுதாயத்தின்

ைங்கிகள்:

பலவனைான
ீ

இந்த

வங்கிகள்

பிரிவினைான

முக்கியைாக

குறு

விவசாயிகள்,

பதாழிலாளர்கள், சிறு நிறுவனங்கள் தபான்றவற்மற ஆதரிப்பதற்காக
நிறுவப்பட்டன.

அமவ

முக்கியைாக

பவவ்தவறு

ைாநிலங்களில்

கூட்டுறவு ைங்கிகள்
கூட்டுறவு

ைங்கிகள்:இந்தியாவில்

கிைாைப்புற

கூட்டுறவு

கடன்

அமைப்பு முதன்மையாக விவசாயத் துமறக்குக் கடன் வழங்குவமத
உறுதி பசய்ய உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இது முப்பரிைாண அமைப்புடன்
விவசாயக் கடன் சங்கங்கள் கிைாை

கூட்டுறவு வங்கிகள் ைாநில அளவிலும் பசயல்படுகிறது.
நகர்ப்புற

கூட்டுறவு

நகர்ப்புறங்களில்

வங்கிகள்

உள்ள

தசைிப்பு, நிமல, நடப்பு, பதாடர் தபான்ற அமனத்து

மவப்புகமளயும்காப்பீடு பசய்கிறது. ஒரு வங்கியில் உள்ள ஒவ்பவாரு
மவப்புத்பதாமகயாளரும் அதிகபட்சைாக, 5,00,000 வமை காப்பீடு
பசய்யப்படுகிறார்கள்

நகர்ப்புற

ைற்றும்

நிதி

அமை

ததமவகமளப்

பு ிய ைங்கி மொ ிரிகள்
ைங்கிகள்:

மவப்புத்பதாமகமய

தி படப்பாசிட் இன்சூைன்ஸ் அன்ட் கிரிடிட் தகைன்ட்டி கார்ப்பதைஷன்

(UCBs)

வாடிக்மகயாளர்களின்

பூர்த்தி பசய்கின்றன.

நபமண்ட்

லைப்பு கொப்பீடு
(DICGC)

கிைாைப்புற

எடுத்துக்காட்டு:

அளவிலும், ைத்திய கூட்டுறவு வங்கிகள், ைாவட்ட அளவிலும் ைாநில

என அமழக்கப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு

ஒரு

வழங்கப்படும்.

பிைாந்திய

வருகின்றன.

பபரும்பான்மையான

பசயல்படுகிறது முதன்மையாக

ேிலை லைப்பு (கொை லைப்பு)
நீங்கள்

ைற்றும்

கீ ழ்

பிைாந்திய ைட்டங்களில் பசயல்படுகின்றன.

ப ொடர் லைப்பு (கொை லைப்பு)
கார்

வங்கிகள்

வமககளின்

அைசாங்கம்
இந்தியாவில்,

இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அமனத்து விதிகமளயும் விதிமுமறகமளயும்

நசமிப்பு கணக்கு (ந லை லைப்பு)

மவத்திருக்கும்

இந்த

வங்கிகளில்

மவத்திருக்கிறது.

னியொர்த் துலற ைங்கிகள்: தனியார் பங்குதாைர்கள் தனியார் துமற

பல்தவறுவமகயானவங்கிமவப்புகமளசுருக்கைாகப்பார்க்கலாம்:-

எந்த

ததசியையைாக்கப்பட்ட
வங்கிகள்

பபாதுத்துமற

பங்குகமள

BOB,PNB தபான்றமவ.

கட்டுப்படுத்துகிறது.

நீங்கள்

ைங்கிகள்:

பபரும்பான்மை

ஏற்க

இந்த

வங்கிகள்

முடியும்,

கட்டுப்படுத்தப்பட்ட

இது

தற்தபாது

ஒரு

வாடிக்மகயாளருக்கு,Rs. 100,000 ஆக வமையறுக்கப்பட்டுள்ளது இது தைலும்

அதிகரிக்கப்படலாம். பணம் பசலுத்தும் வங்கிகள் ஏடிஎம் கார்டுகள், படபிட்
கார்டுகள், பநட் தபங்கிங் ைற்றும் பைாமபல் தபங்கிங் தபான்ற தசமவகமள
வழங்க முடியும். எடுத்துக்காட்டு: இந்தியன் தபாஸ்ட் தபபைன்ட் வங்கி (IPPB)
சிறு

ேி ி

ைங்கிகள்:

மவப்புத்பதாமகமய

ஏற்றுக்பகாள்வது

ைற்றும்

அடிப்பமட கடன் வழங்குவதற்கான அடிப்பமட வங்கி தசமவமய வழங்குதல்

"தி தநஷனல் ைிஷின் ஃபார் பினான்ஷியல் இன்குலுஷனின் கீ ழ் "பிர ொன்

ஆகிய தசமவகமள இது வழங்குகிறது. சிறு வணிக அலகுகள், சிறு ைற்றும்

அன்று

துமற

மந் ிரி ஜன- ன்நஜொஜனொ (PMJDY)" திட்டம் ஆைம்பத்தில் ஆகஸ்ட் 28, 2014
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குமறந்தது

வருட
ஒரு

காலத்திற்கு

அடிப்பமட

(இைண்டு

வங்கி

கட்டங்களாக)

கணக்குடன்

பதாடங்கப்பட்டது.

வங்கி

வசதிகளுக்கான

குறு விவசாயிகள், மைக்தைா ைற்றும் சிறு பதாழில்கள் ைற்றும் அமைப்புசாைா
நிறுவனங்கள்

தபான்ற

பிற

வங்கிகளால்

தசமவ

பசய்யப்படாத

பபாருளாதாைத்தின் சில பகுதிகளுக்கு நிதி தசர்க்மக வழங்குவதத இவற்றின்

உலகளாவிய அணுகமல இது எதிர்பார்க்கிறது ஒவ்பவாரு வ ீட்டிற்கும், நிதி

தநாக்கம் ஆகும்.

வழங்குகிறது.

படைைப்பமண்ட் பினொன்ஸ் இன்ஸ்டியுஷன் (DFI)

அறிவு,

கடன்

அணுகல்,

காப்பீடு

ைற்றும்

ஓய்வூதியம்

ஆகியவற்மற

விரிவான PMJDY திட்டத்மத 28.8.2018 க்கு பிறகும் நீட்டிக்க அைசாங்கம் முடிவு
பசய்துள்ளது,

“ஒவ்பவாரு

வயதுவந்ததாருக்கும்”கணக்குகமளத்

வ ீட்டிலிருந்தும்”

திறப்பதில்

“ஒவ்பவாரு

கவனம்

பசலுத்துவதன்

மூலம், பின்வரும் ைாற்றங்கமள நமடமுமறப்படுத்துகிறது:
(i)

வங்கி

என்றும்

அமழக்கப்படுகிறது,

இது

ஒரு

நிதி

நிறுவனைாகும்,

மூலதனத்மத

வழங்குகிறது.
தபங்க்

ஆஃப்

எடுத்துக்காட்டு:

ஸ்ைால்

இந்தியா

தநஷனல்

(SIDBI),

தபங்க் (NHB) தபான்றமவ.

எந்த நிபந்தமனகளும் இமணக்கப்படவில்மல.

லமக்நரொஃபினொன்ஸ் இன்ஸ்டியுஷன் (MFI)

(iii)

18-60

(iv)

புதிய ரூதப அட்மட மவத்திருப்பவர்களுக்கு தற்பசயலான காப்பீட்டுத்

வயதிலிருந்து

18-65

வயதாக

திருத்தப்பட்ட

OD

வசதிமயப்

பபறுவதற்கான வயது வைம்பு ைாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது
பதாமக தற்தபாதுள்ள ரூ 1 லட்சத்திலிருந்து ரூ. 2 லட்சம் வமை
28.8.2018 க்குப் பிறகு திறக்கப்பட்ட புதிய பி.எம். தஜ.டி.ஒய்
கணக்குகளுக்கு வழங்கப்படும்.

தைலும் தகவலுக்கு: https://pmjdy.gov.in/

8 | ப க் க ம்

இந்தஸ்ட்ரீஸ்
தபங்க்

ஃபார்

அக்ரிகல்ச்சுைல் அன்ட் ரூைல் படவலப்பைண்ட் (NABARD), தநஷ்னல் ேவுசிங்

ஆக அதிகரித்தல்

OD வமை பபறும் பசயலில் உள்ள PMJDY கணக்குகளுக்கு ரூ 2000 வமை

இது

வணிகைற்ற அடிப்பமடயில் பபாருளாதாை தைம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு ஆபத்து
படவலப்பைண்ட்

தற்தபாதுள்ள ஓவர் டிைாஃப்ட் (OD) வைம்பு ரூ. 5,000 லிருந்து ரூ. 10,000

(ii)

படவலப்பைண்ட் பினான்ஸ் இன்ஸ்டியுஷன்(DFI), என்பது ஒரு தைம்பாட்டு

மைக்தைாஃமபனான்மஸ முக்கிய பசயல்பாடுகளாகக் பகாண்ட நிறுவனங்கள்
மைக்தைாஃமபனான்ஸ்
நிறுவனங்கள்

நிறுவனங்கள்

மைக்தைா

கிபைடிட்மட

என்று

அமழக்கப்படுகின்றன.

வழங்குவததாடு

இந்த

ைட்டுைல்லாைல்,

காப்பீடு, பணம் அனுப்புதல் ைற்றும் தனிநபர் ஆதலாசமன, பயிற்சி ைற்றும்
மைக்தைா வணிகங்கமள பதாடங்குவதற்கான ஆதைவு தபான்ற நிதி அல்லாத
தசமவகமள வழங்குவதற்கும் உதவுகின்றன.

குறுகியகாலகட
ன்

பினான்சியல் கம்பபனிகள் ஆகும். கடன்கள் ைற்றும் முன்தனற்றங்கள்,

எ.கா:

பத்திைங்கமள

மகயகப்படுத்துதல்,

குத்தமக

வணிகம்,

வாடமக-

பகாள்முதல், காப்பீட்டு வணிகம், சிட் வணிகம் தபான்றவற்றில் NBFC
ஈடுபட்டுள்ளது. அமவ வங்கிகளிலிருந்து தவறுபட்டமவ, பபாதுவாக
அவர்கள்

தகாரிக்மக

மவப்புத்பதாமகமய

ஏற்க

முடியாது,

பணிமூலதனம் ,
கிரிடிட்கார்டு

அனுைதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த

பதாழில்நுட்பம்

(ICT)

இயந்திைங்கள்,

ஸ்ைார்ட்

BC

யாக

க்கள்

அடிப்பமடயிலான
கார்டு

நியைிக்க

தகவல்

அடிப்பமடயிலான

வசதிகமளப்

வங்கிகள்

ைற்றும்

சாதனங்களான

நம்முமடய

வசிப்பிடத்திலிருந்து

பவகு

ஆஃப்

இந்தியா

எளிதில்

பபற

ைற்றும்

NABARD ஆகியமவ

அணுகக்கூடிய

உதவுவதற்காக

KCC

பணக்

மய

கடன்

உருவாக்கி

இருக்கிறது.

பதாடர்பு

மகயடக்க

➢

சாதனங்கள்,

விமதகள்,

உைங்கள்

விவசாய

பைாமபல் தபான்கள் தபான்றவற்மறப் பயன்படுத்துகிறார்கள். வங்கிக்
கிமளகள்

ரிசர்வ் தபங்க்

விவசாயிகளுக்கு

ைணிக ேிருபர் (BC): வங்கிகளின் முகவர்களாக பணியாற்ற உள்ளூர்
BC

வீட்டுக்கடன் ,
ததாழில்துறைக
டன்

கிசொன் கிபரடிட் கொர்டு (KCC)
➢

ைற்றவர்கமள

எ.கா:

தைலும்

கட்டணத்தின் ைற்றும் தீர்வு அமைப்புகளும் கிமடயாது.

தனிநபர்கமளயும்

நடுத்தர/நீ ண
் ட
காலகடன்

கடன்

1956/2013 இன் கீ ழ் பதிவு பசய்யப்பட்டமவ தான் இந்த நான்-தபங்கிங்

ேொன்-நபங்கிங் பினொன்சியல் கம்பபனி (NBFC):RBI ஆல் சட்டப்பிரிவு

ைற்றும்

பூச்சிக்பகால்லிகள்

தபான்ற

இடுபபாருட்கமள

உடனடியாக

வாங்க

விவசாயிகள்

பதாமலவில்

KCC.மயப்

பயன்படுத்தலாம்.

பயிர்கமள

வளர்ப்பதற்கு குறுகிய கால ைற்றும் சரியான தநைத்தில் கடன்

இருப்பதால் BC க்கள் நம்முமடய வட்டு
ீ
வாசலில் வங்கி தசமவமய

ததமவகளுக்கு இது உதவியாக இருக்கிறது.

வழங்குகிறார்கள்.

கொநசொலை

காதசாமல

கடன் மற்றும் பபொறுப்பு நமைொண்லம
பபரும்பாலான

ைக்கள்

வடு,
ீ

கார்

அல்லது

குழந்மதகளின்

என்பது

ஒரு

வங்கிக்

கணக்கிலிருந்து

பணம்

பசலுத்த உத்தைவிடும் ஆவணம் ஆகும்.

கல்வி

ஆகியவற்றுக்கு பணம் கடன் வாங்க தவண்டும். இது கடன் என்று
அமழக்கப்படுகிறது.

நிதி

வல்லுநர்கள்

பபரும்பாலும்

நல்ல

கடன்

ைற்றும் தைாசைான கடன் ஆகியவற்மற தவறுபடுத்துகிறார்கள். நல்ல
கடன் என்பது ைதிப்மப உருவாக்கும் அல்லது நீண்ட காலத்திற்கு அதிக
பசல்வத்மத உருவாக்கும் ஒரு முதலீடாகும். தைாசைான கடன் என்பது
உடனடியாக ைதிப்மபக் குமறக்கும் ஒன்மற வாங்குவதற்காக வாங்கும்
கடன் ஆகும்.

படபிட்கொர்டுVs கிபரடிட்கொர்டு
அரசொங்க கடன்

ிட்டங்களுக்கொன எடுத்துக்கொட்டுகள்

ைித்யைட்சுமி நபொர்ட்டல் மூைம் கல்ைி கடன்கள்

❖

கல்விக்

கடன்கமளப்

பபறுவதற்கான

எளிதான

ைற்றும்பயனுள்ள

அமைப்பு, நிதி பற்றாக்குமறயால் எந்தபவாரு ைாணவரும் தங்களது

❖

கல்விமய நடுவில்
பபாதுவான

விட்டுவிடக்கூடாது

கல்வி

கடன்

விண்ணப்ப

படிவம்

கிமடக்கிறது. பார்மவயிடவும் www.vidyalakshmi.co.in

ைாணவர்களுக்கு

பிர ொன்மந் ிரிஅைொஸ்நயொஜனொ(PMAY)

❖

குமறந்தவருைானக்குழு/பபாருளாதாைரீதியாகபலவ ீனைானபிரிவுைற்று

ம்நடுத்தைவருைானக்குழுவினருக்கானகடன்இமணக்கப்பட்டைானியத்தி

❖

ட்டம்.
தனிநபர்கள்தங்கள்முதல்வ ீட்மடவாங்கும்தபாதுஅல்லதுஇதுஒருபுதியக
ட்டுைானத்திற்குைானியம்பபறதகுதியுமடயவர்கள்பார்மவயிடவும்:
https://pmaymis.gov.in

பிர ொன்மந் ிரிமுத்ரொநயொஜனொ(PMMY)

❖
❖
❖

சிறுைற்றும்நடுத்தைநிறுவனங்களின்உரிமையாளர்கள்அல்லதுபதாழில்
முமனதவாருக்குவணிககடன்கமளவழங்கும்அைசுதிட்டம்

வழங்கப்பட்டகடன்கள்: ஷிஷு, கிதஷார்ைற்றும்தாரூன்பபறப்பட்டகடனி
ன்அளமவப்பபாறுத்து

ததமவயானமுக்கியஆவணங்கள்: அமடயாளத்திற்கானசான்று,
வாங்கியபபாருட்களின்தைற்தகாள்ைற்றும்வமகசான்றிதழ்கள்
பார்மவயிடவும்: https://www.mudra.org.in
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தபங்கிங் கார்டுகள்

தபங்க் ப்ரீபபய்ட் கார்டுகள்

இன்படர்பநட் தபங்கிங்

பாய்ண்ட் ஆஃப் தசல்

பைாமபல் தபங்கிங்

அன்ஸ்ட்ைக்சர் சப்லிபைண்ட்ரி

ப ொகு ி 3 டிஜிட்டல்

டிஜிட்டல்

தபைண்ட்

என்பது

பணம்

பசலுத்துபவர்

ைற்றும்

பணம்

வாங்குபவர்

ஆகிய

இருவரும் ைின்னணு
முமறகமளப்

பயன்படுத்தி

பணத்மத அனுப்பவும் பபறவும் பசய்கிறார்கள்

சர்வஸ்
ீ
தடட்டா (USSD)

டிஜிட்டல் நபமண்ட்களின் ேன்லமகள்
• தவகைானது, எளிதானது ைற்றும் வசதியானது.
• பபாருளாதாை ைற்றும் குமறந்த பரிவர்த்தமன கட்டணம்.
• வாடிக்மகயாளர்கள் கண்காணிக்கக்கூடிய பரிவர்த்தமனகளின்

மைக்தைா ATMs

ஆதார் எதனபில்ட் தபபைண்ட்
சிஸ்டம் (AEPS)

டிஜிட்டல் பதிமவ வழங்குகிறது.
• எந்தபவாரு தபைண்டுக்கும் ஒதை தீர்மவ வழங்குகிறது

டிஜிட்டல் நபமண்ட்டில் பசய்யக்கூடியலையும்
பசய்யக்கூடொ லையும்
பசய்யக் கூடியலை
உங்கள்

பைாமபல்

கணினிக்கு

பயன்படுத்துங்கள்,
உங்கள்

ைற்றும்

பாஸ்தவர்மடப்
இதனால்

கணினிகமள

தவறு

யாரும்

அணுக

முடியாது.

பைாமபல் பவலட்ஸ்

பைாமபல்

தபங்கிங்

ைற்றும்

பாதுகாப்பான
தபங்கிங்

இன்படர்பநட்

வமலதளத்மத

எப்தபாதும்

தவறாைல்

பார்மவயிடவும்
உங்கள்

லாகின்

பாஸ்தவர்மட

ஒருதபாதும் பதாமலதபசியில்
தசைிக்க

தவண்டாம்.

ைனப்பாடம்

அமத

பசய்யுங்கள்

தவறு

எழுதுங்கள்.
வங்கியின்

எங்காவது

முடிந்தவுடன்

உங்கள்

இன்படர்பநட்

தபங்கிங்மக

ஒருதபாதும்

கவனிக்காைல்

விட்டுவிட்டு

பைாமபல்

பைாமபல்

மூலம்

நிதி

பரிவர்த்தமனகமள

தைற்பகாள்ளும்தபாது

உங்கள்

பதாமலதபசிமய ஒருதபாதும்

உங்கள்

நம்பமுடியாத

பரிவர்த்தமனகமள
சந்ததகித்தால்,
அமத

உங்கள்

கலந்துபகாள்ள தவண்டாம்

கணக்கில்
நீங்கள்

உடனடியாக
வங்கியில்

சந்ததகத்திற்குரிய

மூலங்களிலிருந்து
ஒருதபாதும்
பசய்ய

ஆப்கமள

படௌன்தலாட்

தவண்டாம்

இது

ஒரு

வாடிக்மகயாளர்களுக்கு
பலவிதைான

வங்கி

நிதி

நிதி

அல்லது

பிற

நிறுவனத்தின்

பரிவர்த்தமனகமள

பணைில்லா பரிவர்த்தமனகமள ஊக்குவிப்பதற்கும், இந்தியாமவ
ைாற்றுவதற்கும்

ஒரு

பகுதியாக,

டிஜிட்டல் தபைண்ட்களின் பல்தவறு முமறகள் உள்ளன.

நேஷ்னல் எபைக்ட்ரொனிக் பண்ட் டிரொன்ஸ்ஃபர் (NEFT)
பயனாளியின் கணக்கு எண் ைற்றும் IFSC (இந்தியன் பினான்சியல் சிஸ்டம்

தகாட்) ஆகியவற்மறப் பயன்படுத்தி ஒரு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து ைற்பறாரு
வங்கியின் தவறு கணக்கிற்கு நிதி பரிைாற்றம்.(Indian Financial System Code).
குமறந்தபட்ச வைம்பு: வைம்பு இல்மல

அதிகபட்ச வைம்பு: வைம்பு இல்மல

ரியல் லடம் கிரொஸ் பசட்டில்பமண்ட் (RTGS)
பயனாளியின் கணக்கு எண் ைற்றும் IFSC தகாமடப் பயன்படுத்தி அதிக ைதிப்பு
பரிவர்த்தமனகளுக்கு

வசதியாக

ஒரு

வங்கிக்

கணக்கிலிருந்து

ைற்பறாரு

வங்கியின் உண்மையான தநைத்திற்கு உண்மையான தநை அடிப்பமடயில் நிதி
வைம்பு:

வைம்பு

இம்மீ டியட் நபபமண்ட் சர்ைஸ்
ீ
(IMPS)
உடனடி நிதி பரிைாற்றத்திற்கு வசதியாக ஒரு வங்கிக் கணக்கிலிருந்து
ைற்பறாரு வங்கிக்கு நிதி பரிைாற்றம்.

பைாமபல் மூலம் நிதி பரிைாற்றத்திற்கு, வங்கி வழங்கும் பைாமபல் ைணி
IFSC தகாமடப்

(MMID)

ததமவ.

பயனாளியின்

கணக்கு

பயன்படுத்தி பரிவர்த்தமன பசய்யலாம்.

எண்

ைற்றும்

IMPS, NEFT ைற்றும் RTGS ஆகியமவ 24 x 7 கிமடக்கக்கூடியதாக
இருக்கிறது
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மூலம்

உதவுகிறது.

பரிவர்த்தமனகளின் வமககள் கீ தழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐடிண்டிஃமபயர்

(ஆதாைம்: www.cashlessindia.gov.in)

நிறுவனத்தின்

நடத்த

இல்மல

சமுதாயைாக

நிதி

வமலத்தளத்தின்

பரிைாற்றம். குமறந்தபட்ச வைம்பு: 2 லட்சம் அதிகபட்ச

டிஜிட்டல் நபமண்ட் முலறகள்
பண

என்றும்

அமழக்கப்படும் இன்படர்பநட் தபங்கிங் என்பது ஒரு ைின்னணு கட்டண

ைற்றும்

புகாைளிக்கவும்

குமறந்த

ஆன்மலன் தபங்கிங், ஈ-தபங்கிங் அல்லது பவர்ச்சுவல் தபங்கிங்

தபங்கிங் ஆப்பில் உள்நுமழய

லாக் அவுட் பசய்யவும்

அங்கீ கரிக்கப்படாத

இன்படர்பேட் நபங்கிங்

முமறயாகும்,

உங்கள் பைாமபல் ஃதபாமன

தவண்டாம்.
பரிவர்த்தமன

இன்டர்தபஸ் (UPI)

பசய்யக்கூடொ லை

அல்லது

உங்கள்

யூனிஃமபட் தபைண்ட்

பமொலபல் நபங்கிங்
பைாமபல்

தபங்கிங்

அன்ஸ்ட்ரக்சர் சப்ைிபமண்ட்ரி சர்ைஸ்
ீ
நடட்டொ (USSD)

என்பது

ஒரு

வங்கி

அல்லது

பிற

நிதி

நிறுவனத்தால் வழங்கப்பட்ட ஒரு தசமவயாகும், இது பைாமபல்
தபான்

அல்லது

பயன்படுத்தி

தடப்பலட்

தபான்ற

பதாமலதூைத்தில்

பைாமபல்

பல்தவறு

சாதனத்மதப்

வமகயான

நிதி

பரிவர்த்தமனகமள நடத்த வாடிக்மகயாளர்கமள அனுைதிக்கிறது.

பமொலபல் ைொைட்
பைாமபல்

வாலட்

டிஜிட்டல்

என்பது

வடிவத்தில்

பணத்மத

பகாண்டு பசல்வதற்கான ஒரு வழியாகும். ஒரு நபரின் கணக்மக
டிஜிட்டல்
ஏற்ற

வாலட்டுடன்

தவண்டும்.

இமணக்க

பபரும்பாலான

தவண்டும்,

அதில்

வங்கிகளில்

பணத்மத

அவற்றின்

இ-

வாலட்டுகள் ைற்றும் சில தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளன. எ.கா.
Paytm, Freecharge, Mobikwik, Oxigen, Airtel Money, தபான்றமவ ஆகும்.

பொயிண்ட் ஆஃப் நசல்
பாயிண்ட் ஆஃப் தசல் (PoS) என்பது விற்பமன பசய்யப்படும் இடம்
ஆகும். அது தைக்தைா ைட்டத்தில், ஒரு PoS,
நகைைாக

இருக்கலாம்.

விற்பமனயாளர்கள், PoS
முடிக்கும்

பகுதி,

மைக்தைா

ைால், சந்மத அல்லது

ைட்டத்தில்,

சில்லமற

வாடிக்மகயாளர் ஒரு பரிவர்த்தமனமய

அதாவது

பசக்அவுட்

கவுண்டர்

தபான்றதாகக்

கருதுகின்றனர். இது வாங்கும் இடம் என்றும் அமழக்கப்படுகிறது.

லமக்நரொ ATMs
மைக்தைா ஏடிஎம் என்பது அடிப்பமட வங்கி தசமவகமள வழங்க

புதுமையான கட்டண தசமவ *99 # அன்ஸ்ட்ைக்சர் சப்லிபைண்ட்ரி
சர்வஸ்
ீ
தடட்டா (USSD) தசனலில் பசயல்படுகிறது. இந்த தசமவ
அடிப்பமட

அம்ச

பைாமபல்

வங்கி

பைாமபல்

தளம்

வணிக

உரிமையாளைாக

நிருபர்களுக்கு

இருக்கலாம்

(உள்ளூர்

ைற்றும்

சில்லமறக்

‘மைக்தைா

கமட

வங்கி

தமலமையிலான

ைாதிரியாகும்,

வசதி

சிறந்த

USSD

பயன்படுத்துவதற்கு
இருக்க

அணுகல்

தவண்டிய

அதிகரிப்பதற்கும்,

இது பயன்படுகிறது.

யூனிஃலபட் நபபமண்ட் இன்டர்நபஸ்(UPI)
பல வங்கி கணக்குகமள ஒதை பைாமபல் ஆப்பில் (எந்தபவாரு
பங்தகற்பு

வங்கியிலும்), பல வங்கி அம்சங்கள், தமடயற்ற நிதி

பசயல்பாடுகள்

ைற்றும்

தைர்ச்சண்ட்

தபபைண்ட்கமள

ஒதை

இடத்தில் இமணக்கும் அமைப்பு.
இந்த அமைப்பில், VPA (பவர்ச்சுவல் தபைண்ட் அட்ைஸ்) ஐப் பயன்படுத்தி
எந்த

ஸ்ைார்ட்

அடிப்பமடயில்

தபான்

மூலமும்

பசய்ய

பரிவர்த்தமனகள்

முடியும்.

ஒருவர்

UPI-

24

x

7

இயக்கப்பட்ட

தநை
வங்கி

பயன்பாட்மடப் பதிவிறக்கம் பசய்து வங்கி விவைங்கமளப் பயன்படுத்தி
உள்நுமழய தவண்டும்.
இறுதி பயனருக்கான UPI யின் நன்மைகள்:

➢

தனியுரிமை-

பவர்ச்சுவல்

கட்டண

முகவரிமய

ைட்டும்

பகிைவும், தவறு முக்கியைான தகவல்கமள ைட்டும் பகிைவும்
➢

ஏடிஎம்’ஆக

பல

பயன்பாடு

-

படலிவரி

/

பில்

ஸ்பிலிட்

தஷரிங்

/

பைர்ச்சண்ட் தபபைண்ட்கள் / பணம் அனுப்புதல் ஆகியவற்மற
ஒரு

ஆ ொர் எநனபில்ட் நபபமண்ட் சிஸ்டம் (AEPS)
என்பது

நிதிக்கான

அனுைதிக்கிறது,

வங்கிமயப்

தடட்டா

பயன்படுத்தி

வங்கிச் சமுதாயத்மத பிைதான வங்கிச் தசமவகளில் தசர்ப்பதற்கும்

பசயல்படும்) உடனடி பரிவர்த்தமனகமள தைற்பகாள்ள உதவும்.

AEPS

பைாமபல்

இன்படர்பநட்

அவசியைில்மல.

பதாமலதபசிமயப்

பரிவர்த்தமனகமள

அடிப்பமடயிலான

வணிக நிருபர்களால் (BC) பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனைாகும்.
இந்த

பைாமபல்

கிளிக்

2

FA

-

பின்

ைட்டுதை

உள்ளிடுவதன்

மூலம்

பரிவர்த்தமனக்கு அங்கீ காைம்
இது

ஆதார்

➢

பல்தவறு

இண்படர்தபசில்

பணிபுரியுங்கள்

அங்கீ காைத்மதப் பயன்படுத்தி எந்தபவாரு வங்கியின் வணிக நிருபர் (BC)

இண்படர்தபசில்

உருவாக்கப்பட்ட

/ வங்கி ைித்ைா மூலம் PoS (பாயிண்ட் ஆஃப் தசல் / மைக்தைா ஏடிஎம்) இல்

இண்படர்தபசில்

அங்கீ காைம் (ஆப்)

ஆன்மலனில் இயங்கக்கூடிய நிதி பரிவர்த்தமனமய அனுைதிக்கிறது.

➢

தகாரிக்மக,

–

பவப்

பைாமபல்

24 x 7 தநைமும் வாடிக்மகயாளர் தனது தனிப்பட்ட சாதனத்தில்
பரிவர்த்தமன பசய்கிறார்.

➢

தைலும் தகவலுக்கு, கீ ழ்க்கண்ட இமணப்மபக் காண்க:
For Further Information, See the Link:
https://www.npci.org.in/product-overview/upi-product-overview

UPI 2.0
இது

UPI

அமைப்பின்

புதிய

பதிப்பாகும்,

இது

பயனர்கள் தங்கள் ஓவர் டிைாஃப்ட் கணக்குகமள
யுபிஐ மகப்பிடியுடன் இமணக்க உதவுகிறது. .
குறிப்பிட்ட

வணிகருக்கு

வழங்குவதன்

ஒரு

மூலம்

பரிவர்த்தமனகமள

ஆமணமய
பயனர்கள்
முன்கூட்டிதய

அங்கீ கரிக்க முடியும்..
UPI

2.0

பதிப்பில்

பரிவர்த்தமனகளுக்கான

விமலப்பட்டியமலக் காணவும் தசைிக்கவும்
ஒரு அம்சம் இருந்தது.
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2.

ப ொகு ி 4 ஆயுள் கொப்பீடு

பபொதுக் கொப்பீடு

இது தபான்ற திட்டங்கள் தனிநபர்களின் வாழ்க்மகயுடன் தநைடியாகத்
பதாடர்பில்லாத

பாலிசிகள்

ஆகும்.

இத்தமகய

பாலிசிகள்

பாலிசிதாைருக்கு பசாத்து ைற்றும் உடல் நலத்தின் அபாயத்திற்கு எதிைாகக்
காப்பீடு பசய்யப்படுகின்றன
விபத்து

அல்லது

கடுமையான

தநாய்

ஏற்படலாம், இதமன யாைாலும்

எப்தபாது

தவண்டுைானாலும்

திட்டைிட முடியாது. இந்த விஷயங்கள்

உங்களுக்கு நிகழும் வாய்ப்புகள் ைிகக் குமறவாக

i)

சுகொ ொர கொப்பீடு

இருக்கலாம். ஆனால்

பலர் வாங்க தவண்டிய காப்பீட்மட வாங்குவமத நிறுத்திவிடுகிறார்கள்.
ஆனால்

விபத்துக்கள்

நடக்கின்றன.

விபத்து

பாதுகாப்பிற்காகக் காப்பீட்டுத் பதாமகமய நாம்
என்பமத

நாம்

உணர்கிதறாம்.

காப்பீடு

நிகழும்தபாதுதான்,

எடுத்திருக்க

என்பது

நிதி

தவண்டும்

இழப்பிலிருந்து

பாதுகாப்பதற்கான ஒரு வழிமுமறயாகும், தைலும் ஒரு தற்பசயலான
அல்லது

நிச்சயைற்ற

இழப்பின்

அபாயத்திலிருந்து

பாதுகாக்கப்

பயன்படுகிறது.

இன்மறய

காலகட்டங்களின்

அதிகரித்துள்ளது.

ஒரு

சிகிச்மசக்கான

ைருத்துவரிடம்

பசலவு

உடல்நிமல

பல

சரி

ைடங்கு

இல்மல

என்று

பசன்றாதல தற்தபாது நீங்கள் வசிக்கும் இடத்மத பபாறுத்து ரூபாய் 300 லிருந்து
3000 ரூபாய் வமை பசலவாகும். உங்கள் உடல்நிமலமயப் பபாறுத்து நீ ங்கள்
இன்னும் சில நாட்கள் ைருத்துவைமனயில் இருக்க தவண்டும் எனில், நீங்கள்
தசைித்து

மவத்து

அளவில்

ோஸ்பிடல்

இருக்கும்
பில்

பணத்மத
பசலுத்த

நிமறய
தவண்டி

இழக்க

தநரிடும்.

அதிக

இருக்கும். இத்தமகய

நிதி

இழப்புகமளத் தவிர்க்க, நாம் நம்மைக் காப்பீடு பசய்ய தவண்டும். ஒவ்பவாரு
காப்பீட்டு

நிறுவனமும்

உள்ளடக்கிய

ைருத்துவைமனயில்

அடிப்பமட

ைருத்துவ

தசர்க்கும்

தசமவமய

பசலவுகமள

உள்ளடக்கிய

ைருத்துவ

காப்பீட்டுத் திட்டத்மத அளிக்கிறது.

ii)

சுகொ ொரம்-இல்ைொ கொப்பீடு

காப்பீட்மட இரு பிரிவுகளாக வமகப்படுத்தலாம்:.

1.

ஆயுள் காப்பீடு

2.

1.

பபாதுக் காப்பீடு

ஆயுள் கொப்பீடு

நீங்கள்

ைைணம்

அமடந்த

பயனாளிக்கு

நிதிமய

பாலிசியில்

தசரும்

உடன்

தபாது,

உங்களுமடய

உங்களின்

வருவாயில்

காப்பீடு

நீங்கள்

ஒரு

குறிப்பிடுகிறீர்கள்.
ஆண்டு

ஆயுள்

பகாடுக்கிறது.

இன்சூைன்ஸ்

பயனாளியின்

குடும்பத்மதப்
7

உங்களுமடயப்

மலஃப்

லிருந்து

10

பபயமைக்

பாதுகாப்பதற்காக
ைடங்கு

ைதிப்புள்ள

இன்சூைன்ஸில் தசை பபாதுவாகப் பரிந்துமைக்கப்படுகிறது.

a) ைொகனம் / நமொட்டொர் கொப்பீடு
வாகன காப்பீடு (தைாட்டார் காப்பீடு / கார் காப்பீடு / ஆட்தடா காப்பீடு

ஆயுள் காப்பீட்டு வமககள்
கொை கொப்பீடு: இது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பசயலில் இருக்கும்
ைற்றும்

பாலிசி

காலத்தின்

துைதிர்ஷ்டவசைான

நிகழ்வு

தபாது

உங்களுக்கு

ஏற்பட்டால்,

உங்களின்

எதுவும்

நியைனிகள்

‘உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பதாமக’பபறுவார்கள். பிரீைியம் திரும்பப் பபற
முடியாது என்றாலும், இது சிறந்த இடர் குமறப்மப அளிக்கிறது.
எண்நடொவ்பமன்ட் இன்சூரன்ஸ்:

ஒரு

குறிப்பிட்ட

காலத்திற்குப்

பிறகு அல்லது இறப்பிற்கு பின்னர் பைாத்த பதாமகமய பசலுத்த
உருவாக்கப்பட்ட

ஆயுள்

காப்பீட்டு

ஒப்பந்தம்.

பபாதுவான

முதிர்ச்சிகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வயது வைம்பு வமை அல்லது பத்து,
பதிமனந்து அல்லது இருபது ஆண்டுகள் ஆகும்.
முழு ைொழ்க்லக: நீங்கள் உங்களுமடய பிரீைியத்மத பசலுத்தும்
வமை நிைந்தை ஆயுள் காப்பீட்டு வமககள் நமடமுமறயில் இருக்கும்.
யூனிட் ைிங்குடு இன்சூரன்ஸ்: இது காப்பீடு ைற்றும் முதலீடு ஆகிய
இைண்டின்
பிரீைியத்தின்

ஒருங்கிமணப்பு
ஒரு

பகுதி

ஆகும்.

பாலிசிதாைர்

காப்பீட்டுத்

பசலுத்திய

பதாமகமய

வழங்க

பயன்படுத்தப்படுகிறது ைற்றும் ைீ தமுள்ள பகுதி பங்கு ைற்றும் கடன்
கருவிகளில் முதலீடு பசய்யப்படுகிறது

என்றும்

அமழக்கப்படுகிறது)

சாமலயில்

பசல்லும்

பபாறுப்பு ைற்றும் / அல்லது வாகனத்திற்கு எதிர்பாைாத தசதம் ஏற்படும்
ஆபத்துக்கு

எதிைாக

வாகனத்தின்

உரிமையாளர்களுக்குப்

பாதுகாப்மப

வழங்குவதத இதன் முதன்மை தநாக்கைாகும். வாகன காப்பீட்டுக்கான
பாதுகாப்பு இைண்டு வமகயாகும்:
நமொட்டொர் மூன்றொம்

ரப்பு (TP)பபொறுப்பு கொப்பீடு:

மூன்றாம் தைப்பு காப்பீடு என்பது ஒரு சட்டரீதியான ததமவ ைற்றும்
சாமலயில்

பசல்லும்

ஒவ்பவாரு

வாகனமும்

இந்த

காப்பீட்மடக்

கட்டாயைாகப் பபற தவண்டும். ஒரு பபாது இடத்தில் வாகனத்மத நாம்
ஒட்டிக்

பகாண்டு

பசல்லும்

தபாது

மூன்றாம்

தைப்பிரின்

உயிருக்கு

அல்லது பசாத்துக்களுக்கு ஏததனும் காயம் அல்லது தசதம் ஏற்பட்டால்
வாகனத்தின்

உரிமையாளர்

சட்டப்படி

பபாறுப்பாவார்.

காப்பீடு

பசய்யாைல் ஒரு பபாது இடத்தில் தைாட்டார் வாகனத்மத ஓட்டுவது
தண்டமனக்குரிய குற்றைாகும். மூன்றாம் நபரின் பசாத்துக்களுக்கு தசதம்
ஏற்படுத்துவது
ஏற்படும்

அல்லது

காயம்

உள்ளடக்கி

அல்லது

இருக்கிறது,

பபாறுப்தபற்கப்படுவார்.
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என்பது

வாகனங்களுக்கு வாங்கப்படும் காப்பீடு ஆகும். எந்தபவாரு சட்டரீதியான

விபத்து
இறப்பு

காைணைாக

இருப்பது

தபான்றவற்மறக்

அதற்காக

காப்பீட்டாளர்

அவர்களுக்கு

காப்பீட்டு

பாலிசி

சட்டப்பூர்வைாக

நமொட்டொர் ஓன் நடநமஜ் (OD) கொப்பீட்டு பொதுகொப்பு::காப்பீடு

பசய்து

உள்ள வாகனத்திற்கு ஏற்படும் எதிர்பாைாத தசதத்மத இது உள்ளடக்கியது.
தைதல

உள்ள

இைண்டு

காப்பீடுகமளயும்

உள்ளடக்கிய

பற்றி

பதரிந்து பகாள்வது அவசியம்..

உங்களுக்கு

விரும்பும்
பசாத்து

காப்பீடு

காப்புறுதி

வமகமயப்

என்பது

18 வயதுமுதல்70வயதிற்குஉட்பட்டவங்கிக்கணக்குமவத்துள்ளவர்களுக்கு2ல

ட்சம்வமைவிபத்துக்குகாப்பீட்டுத்பதாமகமயஅளிக்கிறது

தவண்டிய

பசாத்தின்

பிர ொன்மந் ிரிசுரக்ஷொபீமொநயொஜனொ (PMSBY)
❖

பசொத்து கொப்பீடு

பசாத்து காப்பீடு என்பது பபாதுக் காப்பீட்டின் ைிகப் பைந்த வமகயாகும்,
தைலும்

ிட்டங்களின்

எடுத்துக்கொட்டுகள்

பாலிசிகள்

உள்ளன. அவற்மற பற்றி பதரிந்து பகாள்ள உங்கள் பாலிசிமய

b)

இந் ிய அரசின் கொப்பீட் டு

வமக

பபாறுத்தது.

நிமலயான

நீங்கள்

ைிகவும்

தீ காப்பீட்டுக்

பாதுகாக்க

ஒருஉறுதிபசய்யப்பட்டஆண்டுததாறும்பிரீைியம்பதாமகரூபாய்

❖

/

-

ஒருநபர்தசைிப்புவங்கிகணக்குமவத்துஇருந்தால்ைட்டுதைஇந்த்திட்டத்தில்தச

❖

பிைபலைான

பகாள்மகயாகும்,

.12

வங்கிக்கணக்கிலிருந்துஆட்தடாபடபிட்வசதிமூலம்பிடித்தம்பசய்யப்படும்.
ைதகுதிபபறுவார்.
விபத்துகாைணைாகநிைந்தைைற்றும்உடல்ஊனமுற்தறார்(https://financialservices.go

❖

v.in/insurance-divisions)காப்பீட்டுஉள்ளடங்கியது.)

தைலும் தீ ைற்றும் அதனுடன் பதாடர்புமடய அபயங்களுக்கு எதிைாக
காப்பீட்டு பாதுகாப்மப இது அளிக்கிறது. பவள்ளம், பவள்ளப் பபருக்கு,
சூறாவளி,

புயல்

தபான்றமவ

ஆகும்.

பகொள்லகயின்

கீ ழ்

வைக்கூடிய

குடியிருப்புகள்,

அலுவலகங்கள்,

அது

பல

தபால

ீ

விதைான

கமடகள்,

கொப்பீட்டுக்
பசாத்துக்கள்

ைருத்துவைமனகள்,

பிர ொன்மந் ிரிஜொன்ஆநரொக்யநயொஜனொ (PMJAY) – ஆயுஷ்மொன்பொரத்

பதாழில்துமற / உற்பத்தி அபாயங்கள் ைற்றும் இயந்திைங்கள், ஆமலகள்,

ஏமழ,தாழ்த்தப்பட்டகிைாைப்புறைற்றும்நகர்புறபதாழிலாளர்குடும்பங்களின்அ

❖

உபகைணங்கள் ைற்றும் பாகங்கள் ஆகியவற்மற உள்ளடக்கி இருக்கிறது;
மூலப்பபாருள்,

பசயல்பாட்டில்

உள்ள

பபாருட்கள்,

மடயாளம்காணப்பட்டுஅவர்களுக்குசுகாதாைவசதிகமளஅளிக்கிறது

பதாழிற்சாமல

குடும்பஅளவு,

❖

வயதுஅல்லதுபாலினம்தபான்றவற்றிற்குஎந்ததமடயும்இல்மல

ஆபத்துகளுக்கு பவளிதய தசைிப்பு ஆபத்துகள் உள்ளிட்ட பபாருட்கள்;

ைருத்துவைமனயில்தசர்கப்பட்டால்(https://www.pmjay.gov.in)சிகிச்மசக்காககு

❖

பதாழில்துமற அபாயங்கள் தபான்றவற்றின் பதாழிற்சாமலக்கு பவளிதய

டும்பத்தினர்பணம்பசலுத்ததவண்டியதில்மல.

அமைந்துள்ள பதாட்டிகள் / எரிவாயு தடங்குகள், தபான்றமவ ஆகும்.
ஒரு

தனிநபரின்

பதாகுப்மப

வட்டிற்கு
ீ

ஆதைாக்கியைான

வழங்குவதால்

ைடு
ீ

\

காப்பீட்டுப்

பாதுகாப்பின்

ைட்டுக்கொரர்களின்
ீ

கொப்பீடு

முக்கியைானது.

பிர ொன்மந் ிரிபொசல்பிமநயொஜனொ (PMFBY)
பயிர்க்காப்பீட்டுத்திட்டம்விவசாயிகமளப்பயிர்தசதஇழப்பிலிருந்துகாப்பீட்

❖

இதததபால், கலடக்கொரர்களின் நபக்நகஜ் பொைிசி அதிக அளவிலான

டின்மூலம்பாதுகாப்புஅளிப்பமததநாக்கைாகக்பகாண்டுஇருக்கின்றது.

கமடக்காைர்களின் காப்பீடு பசய்ய முடியாத அமனத்து ஆபத்துகளுக்கும்

வறட்சி,

❖

பவள்ளம்,

பகாள்மள

தபான்ற

பல்தவறு

எதிர்பாைாத

உள்ள

பபாருட்கள்,

கமடயில்

மவக்கப்பட்டுள்ள

பயிர்கள்நீரில்மூழ்குவது,
இயற்மகதீைற்றும்ைின்னல்,
சூறாவளி,

புயல்தபான்றபலவிதைானஇயற்மகசீற்றங்களுக்குஎதிைாகஇந்ததிட்டம்வி
வசாயிகளுக்குக்காப்பீடுபசய்கிறது.

பணம்

அறுவமடக்குப்பின்னர்ஏற்படும்இழப்புகளுக்கு

❖

தபான்றவற்றுக்குப் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது.

c)

பவள்ளம்,

நிலச்சரிவுகள்,

ஆலங்கட்டிைமழ,

நிகழ்வுகளுக்கு

எதிைாக இது திட்டம் பாதுகாப்பு அளிக்கிறது. இந்தக் பாலிசி கட்டிடம்,
அதில்

வறட்சிகாலங்கள்,

பூச்சிகள்ைற்றும்தநாய்கள்,

காப்பீடு பசய்யவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுலது. தீ, பூகம்பம், ைின்னல்,
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நாட்கள்வமைஇந்ததிட்டம்உள்ளடக்கியதுhttps://pmfby.gov.in)

மற்ற கொப்பீடுகள்

பயண கொப்பீடு

பிர ொன்மந் ிரிஜீைன்நஜொ ிபீமொநயொஜனொ (PMJJBY)

பைந்த பயண காப்பீடு வழங்குகிறது:
❖

அவசை ைருத்துவ காப்புறுதி

❖

எதிர்பாைாத

ைத்து

பாதியிதல

❖

அல்லது

நிறுத்த

உங்கள்

பயணத்மதப்

தவண்டியதன்

காைணைாக

வயதில்இருந்து50வயதிற்குஉட்பட்டவங்கிகணக்குமவத்திருப்பவர்களுக்கு
(தசைிப்புவங்கிஏ/சி) 2 லட்சம்ஆயுள்காப்பீட்டுத்பதாமகமயஅளிக்கிறது.

உண்டாகும் இழப்புகள்
❖

இறப்பு ைற்றும் இயலாமைக்கான காப்புறுதி

❖

பணியாளர் பபாறுப்பு காப்புறுதி

❖

பயண சாைான்களுக்காக காப்புறுதி

குழு கொப்பீடு

18

❖

ஆட்தடாபடபிட்வசதிவாயிலாகஒருஒதைைதிர்யநவருடாந்திைபிரீைியபதா

❖

மகரூபாய் ரூபாய்.330 / - வங்கிகணக்கிலிருந்துபிடித்தம்பசய்யப்படும்.
(https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

இது ஒரு வமையறுக்கப்பட்ட நபர்களுக்குக் காப்புறுதி அளிக்கிறது.

உரிலம நகொரல்

எடுத்துக்காட்டாக,

உங்களுமடய

பதாழில்முமற

ஒரு

சமுதாயத்தின்

சங்கம்

அல்லது

உறுப்பினர்கள்
ஒரு

அல்லது

குறிப்பிட்ட

தவமலயளிப்பவரின் பணியாளர்கள்.

பதாற்று

பவள்ளம்,

சக்கை

வாகனம் திருடு

தபாய்

விட்டது

அல்லது

தகாரும் தபாது, உங்கள் காப்பீட்டுக் பகாள்மகயின் விதிமுமறகளின் படி
பிற

ஆகியவற்றால்

இயற்மக

தபைழிவுகள்

பயிர்களுக்கு

இழப்பு

ைற்றும்

அல்லது

பூச்சி

தசதம்

உண்டானால் இது விவசாயிகளுக்குக் காப்பீட்டுத் பதாமகமயக்
பகாடுக்கிறது.

இரு

விபத்மத ஏற்பட்டு இருப்பது தபான்ற எதிர்பாைாத நிகழ்வு

ஏற்படும் தபாது, உரிமை தகாை தவண்டிய தநைம் இது. நீங்கள் உரிமை

பயிர்க் கொப்பீடு
வறட்சி,

உங்களுக்கு

உங்களுக்கு தநர்ந்த இழப்பிற்கான பணத்மதக் பகாடுக்குைாறு காப்பீட்டு
நிறுவனத்திடம்
காப்பீடு

அதிகாைப்பூர்வைாகக்

பசய்தீர்கதளா

விமைவில்

பதாடர்பு

அந்த

தைகர்,

பகாள்ளுங்கள்.

தகட்கிறீர்கள்.நீங்க

யார்

முகவர்

நிறுவனத்மத

அல்லது

ஏபனன்றால்

மூலம்

பபரும்பாலான

நிறுவனங்கள் தநை வைம்புகமள பகாண்டு உள்ளன. அதற்குள் நீங்கள்
உங்களுடியாய
இல்லாைல்,

தகாரிக்மகமயச்

உங்களுமடய

சைர்ப்பிக்க

உரிமைதகாைமலச்

தவண்டும்.
சைர்ப்பிக்கும்

அதுவும்
தபாது

தவண்டிய அமனத்து துமண ஆவணங்கமளயும் ைறக்காைல் பகாடுக்க
நிமனவில் பகாள்ளுங்கள்.
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ப ொகு ி 5 மு லீடு
முதலீடு

என்பது

உங்களுமடய

நிதி

இலக்குகமள

எதிர்பகாள்ளப்

பலனளிக்கும் பசயலாக இருக்கலாம்; இருப்பினும், முதலீடு சிக்கலானது
இது

பபரும்பாலும்

ஆபத்துகளுடன்

உங்களுக்கு உகந்ததாக

வருகிறது.

இருக்கும் சிக்கலான

தகுந்த

நிமல

அறிவுடன்,

ைற்றும் ஆபத்து

அளமவ நீங்கள் ததர்ந்பதடுக்கலாம்.

முக்கிய கொரணிகள்
ஒவ்பவாரு

முதலீட்டின்

தபாதும்,

வருவாய்,

ஆபத்து

ைற்றும்

பணப்புழக்கம் குறித்துக் குமறந்தது மூன்று முக்கிய காைணிகமள நீங் கள்
பதரிந்து மவத்து இருக்க தவண்டும்.

பணை ீக்கம் மற்றும் மு லீட்டில் அ ன்

ொக்கம்

பணவக்கம்
ீ
என்பது பபாருட்கள் ைற்றும் தசமவகளின் விமல உயர்மவக்
குறிப்பிடுகிறது.

காலப்தபாக்கில்,

பபாருட்கள்

ைற்றும்

தசமவகளின்

விமல அதிகரிக்கும் தபாது, ஒரு யூனிட் பணத்தின் திறன், ஒரு ரூபாயாக
இருந்தாலும் அல்லது 100 ரூபாயாக இருந்தாலும் பபாருட்கள் ைற்றும்
தசமவகமள

நாம்

பசல்கிறது.

தவறு

பகாள்முதல்

திறன்

முதலீடுகளில்

வாங்குவதற்கான

திறன்

வார்த்மதகளில்
குமறகிறது.

பணவக்கத்தின்
ீ

குமறந்து

கூறுவதானால்,

நிதித்

திட்டத்தின்

விமளவுகமள

பகாண்தட
பணத்தின்

தபாது

ைனதில்

உங்கள்

பகாள்வது

அவசியம்.
பணை ீக்கம்

மு லீட்டு இைக்குகள்
உங்களுமடய

முதலீட்டு

பொ ிக்கிறது?

இலக்குகள்

நிமலயில் இருக்கின்றீர்கள்

நீங்கள்

வாழ்மகயில்

எந்த

(ைாணவர், பணியாளர், ஓய்வு பபற்றவர்,

முதலியன) என்பமதச் சார்ந்தது. பிறநபர்களிடம் இருந்து உங்களுமடய
முதலீட்டு

இலக்குகள்

வாழ்க்மகக்கு

ஏற்ப

ைாறுபட்டதாக

இலக்குகள்

இருக்கும்,

ைாறும்.

தைலும்

பபாதுவாக,

உங்கள்

நீங்கள்

ஒதை

தநைத்தில் பல்தவறு விதைான இலக்குகமளக் பகாண்டுள்ள ீர்கள். நீங்கள்
ைதிப்பில் நீண்டகால வளர்ச்சிமய எதிர்தநாக்கலாம், தைலும் அவசைநிமல
காலங்களுக்குப்
விரும்புகிறீர்கள்.
இருக்கும்,

பாதுகாப்பான
ஒவ்பவாரு

தைலும்

ைற்றும்

வட்டிலும்
ீ

ஒவ்பவான்றிற்கும்

பநகிழ்வான

பல

ைாறுபட்ட

ைாறுபட்ட

நிதிமய
இலக்குகள்

முதலீட்டு

உத்தி

அவசியம் ஆகும்.
தனிப்பட்ட

காைணிகள்

தாக்கத்மத

ஏற்படுத்துகின்றன

முதலீட்டிற்கான
என்பமத

வாய்ப்புகளில்
காண

ஒரு

எப்படித்

எளிய

வழி,

உங்களுமடய வாழ்க்மகயில்,நீங்கள் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்மகயின்
நிமல குறித்து தயாசிக்க தவண்டும்.
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ஐந்து

என்னுலடய

மு லீட்டு

வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு

முடிைில்

எப்படி

வாடாபபாவின்

விமல

ொக்கத்ல
ரூபாய் .

5 / -ஆக இருந்தது, ஆனால்இப்தபாது அது ரூபாய் .10 / - விற்கிறார்கள்.
விமலயின் அதிகரிப்பு அதிக அளவு அல்லது சிறந்த தைத்தின் விமளவாக
கிமடயாது, ஆனால் பணவ ீக்கம் பபாருட்களின் விமலமய பாதிக்கும்
என்பதால்.

பல்ைலகப்படுத் ல்உங்களுமடய முதலீடுகள் அமனத்மதயும் ஒதை
இடத்தில்

பசய்வது

தபாதும்

ஒரு

நல்லதல்ல.

உங்களுமடய

பணத்மத

நீங்கள்

பலவற்றில்

முதலீடுகள்
ஒன்று

பசய்யலாம்,

அல்லது

இைண்டில்

பணத்மத

இழந்தால்,

ைற்றவற்றின் மூலம் உங்கள்
முதலீடுகமள
படுத்திக்

சைநிமல

பகாள்ளலாம்.

இது

பல்வமகப்படுத்தல் என்று அமழக்கப்படுகிறது. உங்களுமடய பணத்மத
நீங்கள் முதலீடுகள் பசய்யும் தபாது

ஆபத்மதக்

குமறக்க

இது ஒரு

வழியாகும்.

பபாதுவாக

வமககளாகப்

பிரிக்கலாம்:

பங்கு

படுகின்றன.
சந்ல :

முதல்

முமறயாக

நிறுவனம்

தநைடியாகப்

பத்திைங்கமள பவளியிடுகிறது எடுத்துக்காட்டு IPO (ஆைம்ப பபாது சலுமக)
இரண்டொம் ேிலை சந்ல : பங்குச் சந்மதகளில் பத்திைங்களின் வர்த்தகம்
எடுத்துக்காட்டு. BSE, NSE, தபான்றமவ.

உங்கள்

ைொடிக்லகயொளலர

அறிந்து

பகொள்ளுங்கள்

(KYC):அமனத்து பத்திை சந்மத முதலீட்டாளர்களுக்கும் KYC (உங்கள்
வாடிக்மகயாளமை

அறிந்து

பகாள்ளுங்கள்)

ததமவகமளச்

குறிப்பிட்டுள்ளது. ஆன்மலன் KYC (e-KYC)ஐ சுலபைாக்கும்
கண்டுபிடிப்புகமளப்

பயன்படுத்த

பதாழில்நுட்பத்மத
இமடத்தைகர்

SEBI

உடதயாகப்படுத்துவது

அலுவலகத்திற்கு

குறிக்கிறது.

சிஸ்டநமடிக் இன்பைஸ்ட்பமண்ட் பிளொன்(SIP):ஒரு

எதிர்கால முதலீட்டுத் திட்டைாக ைாறிவருகிறது.
ஈக்ைிட்டி ைிங்குடு நசைிங்க் ஸ்கீ ம் (ELSS): இமவ ைியூச்சுவல் ஃபண்ட்
முதலீட்டுத்

திட்டங்களாகும்,

அமவ

வருைான

பத்திைங்களில்

முதலீடு

பசய்ய

அனுைதிக்கிறது

தநைடியாக

SEBI

பதாழில்நுட்ப

அனுைதித்துள்ளது.

முதலீட்டு
வருமக

பசய்பவர்கள்

தைாைல்

KYC

ஐ

நிறுவனத்தின்

ஒரு

பகுதியாகும்,

இது

பங்கு

அல்லது முதலீட்டுப் பங்கு என்றும் அமழக்கப்படுகிறது. நீங்கள் ஒரு
நிறுவனத்திடம்

அடிப்பமடயில்

அந்த

இருந்து

பங்குகமள

நிறுவனத்தில்

நீங்களும்

வாங்கும்
ஒரு

தபாது,

பகுதியாக

இருக்கிறீர்கள்.தைலும் நிறுவனம் லாபம் ஈட்டும் தபாது நீங்கள் லாபத்தின்

தபான்ற

இந்த

பங்குகள்

பசய்யப்படுகின்றது,அமவ

பங்குச்

பங்குகமள

சந்மதகளில்

வாங்குவதற்கும்

பசய்வதற்கும் ஒரு சந்மதமய வழங்குகின்றன.

வியாபாைம்
விற்பமன

பங்குகளில்

பசாத்துகளில்

முதலீடு

பசய்யும்

விட அதிக நம்பிக்மக பகாடுக்கிறது.

தநைடியாகத்

தங்கத்மதக்

இருக்கின்றன.

முதலீட்டாளர்கள்

பகாடுக்க

தவண்டும்

மகயில்

ைற்றும்

மவத்திருப்பதற்கு

விற்பமன

பத்திைம், கடன் பத்திைம், உறுதிபைாழி குறிப்பு

தபான்ற கருவியாகும்.

இமவ பபரும்பாலும் ஈகிவிட்டிமய விட ஆபத்து குமறவானமவ. ஒரு
அைசு

நிறுவனம்

கடமன

ஏற்க

முடிவு

பசய்தால்,

அதற்கு இைண்டு வழிகள் இருக்கின்றன. ஒன்று ஒரு வங்கியிடைிருந்து
இைண்டாவது

மூலதன

சந்மதகளில்

உள்ள

முதலீட்டாளர்களுக்குக் கடன் பகாடுப்பது. இது கடன் வழங்குதல் என்று
குறிப்பிடப்படுகிறது

மியூச்சுைல் ஃபண்ட்
பல

முதலீட்டாளர்களிடைிருந்து

பத்திைங்கள்

ைாறாக

பைாக்கைாகக்

முதிர்ச்சியமடந்தவுடன்

பணைாக ைீ ட்கப்படும். இந்த பத்திைத்மத ரிசர்வ் வங்கி இந்திய அைசின்
சார்பாக வழங்கியுள்ளது.

ரியல் எஸ்நடட் இன்பைஸ்ட்பமண்ட் டிரஸ்ட் (REIT): REIT
என்பது

ரியல்

ைற்றும்

எஸ்தடட்

அவற்றின்

துமறயில்

தைம்பாட்டிற்கு

நிறுவனங்களாகும்.

இது

பசாத்துக்கமள

நிதி

எந்தபவாரு

உதவி

மவத்திருக்கும்

அளிக்கக்

கூடிய

பசாத்துக்கமளயும்

வாங்க

தவண்டாம். நிர்வகிக்க தவண்டாம் அல்லது நிதியளிக்கவும் தவண்டாம்.
இது

ரியல்

எஸ்தடட்

முதலீடுகளிலிருந்து

ஈவுத்பதாமகமய

பபற

முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவி பசய்கிறது

ிட்டங்களில் மு லீடு
(NSC)

➢ தபாஸ்ட் ஆஃபிஸ்தசவிங்க்ஸ்/RD அக்கவுண்ட்
➢ பப்ளிக் ப்தைாவிபடண்ட் ஃபண்ட்ஸ் (PPF)
➢ கிசான் விகாஸ் பத்ைா (KVP)
➢ சீனியர் சிட்டிசன்
❖

தசவிங்க்ஸ்கீ ம் (SCSS)

இந்த திட்டங்கள் பாதுகாப்பான ைற்றும் நிமலயான வருைானத்மத
எதிர்தநாக்கும்

முதலீட்டாளர்களுக்குச்

சிபாரிசு

பசய்யப்

படுகின்றன.
❖

நிதி

அமைச்சகத்தின்

விகிதம்

ஒப்புதலுடன்

காலாண்டு

இந்த

அடிப்பமடயில்

திட்டங்களின்
அதிகாை

வட்டி

பூர்வைாக

அறிவிக்கப்படும்.
❖

முதலீடு

பசய்யப்பட்ட

முழுத்

பதாமகயிலும்

ஒரு

சாவரின்

தைலும் தகவலுக்கு
https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-office-saving-schemes.aspx

ைியூச்சுவல்

ஃபண்ட்

பணத்மத

முதலீடு

பசய்கிறது. ைியூச்சுவல்

ஃபண்ட் மவத்திருக்கும் ஒருங்கிமணந்த பங்குகள் அதன் முதலீடுகளின்
வைம்பு என அமழக்கப்படுகின்றன. ஒவ்பவாரு பிரிவும் முதலீட்டாளரின்

என்ற

லிங்கில் பார்க்கவும்.
சுகன்யொசம்ரி ி நயொஜனொ (SSY):
SSY திட்டம் என்பது பபண் குழந்மதகளின் நலனுக்காக அைசாங்கத்தால்
பகாண்டுவைப்பட்ட

தசைிப்பு

திட்டைாகும்.

இமத

10

வயதிற்குட்பட்ட

பபண் குழந்மதயின் பபற்தறார்களால் இந்த திட்டத்தில் தசை முடியும்.
பபற்தறார்கள்

குழந்மதகளுக்கு

சந்மத கருவிகள், பிற பத்திைங்கள் அல்லது பசாத்துக்கள் அல்லது இந்த
முதலீடுகளின் சில இமணப்புகளின்

❖

கணக்குகமளத்

திைட்டுகிறது ைற்றும் பங்குகள், ஒப்பந்தப் பத்திைங்கள், குறுகிய கால பண-
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விமலமய

அதனால் அமவ ைிகவும் பாதுகாப்பானதாகக் கருதப்படுகின்றன.

தததி ைற்றும் பபாதுவாக ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி விகிதத்துடன் ஒப்பந்தப்

பபறுவது,

பபாருள்

உத்தைவாதத்மத அஞ்சல் அலுவலகத் திட்டங்கள் பகாண்டுள்ளன.

கடன் பத்திைங்கள் என்பது ஒரு நிர்ணயிக்கபட்டத் பதாமக, முதிர்வுரும்

நிதியுதவி

மூலப்

கிைாம் கணக்கில் உள்ள அைசாங்க பத்திைங்கள் இமவ ஆகும். அமவ நாம்

கடன் பத் ிரங்கள்

அல்லது

ஒரு

சொைரின் நகொல்ட் பொண்ட் (SGB):

முதலீடு

பசய்வது ஆபத்தானது என்றாலும் கூட நிச்சயைாக ைற்ற முதலீடுகமள

குழுைம்

வரி

அடிப்பமடயிலான ைியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆகும். இந்த பண்டைாற்று-வணிக

ஒரு பங்மக எதிர்பார்க்கலாம். பபாது / பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கமளப்
பபாறுத்தவமை,

ைற்றும்

நகொல்ட் ETF:தகால்டு ETF, அல்லது எக்ஸ்தசஞ்ச் டிதைடட் ஃபண்ட் தங்கம்

ஈக்ைிட்டி

குறிப்பிட்ட

தசைிக்க

விதிக்கக்கூடிய வருவாயிலிருந்து விலக்கு அளிக்கிறது).

➢ தநஷனல் தசவிங்க்ஸ் சர்டிஃபிதகட்ஸ்
ஒரு

வரிமயச்

உதவுகின்றன (வரி பசலுத்துதவார் ரூபாய் 1.5 லட்சம் வமை குறிப்பிட்ட

அரசுத்

என்பது

கால

முதலீடு பசய்யப்படுவது, அது SIP என அமழக்கப்படுகிறது, இது தற்தபாது

முடிக்க இது உதவும்.

ஈக்விட்டி

குறிப்பிட்ட

இமடபவளியில் உறுதிபசய்யப்பட்ட பதாமகமய ைியூச்சுவல் ஃபண்டில்

பங்குச் சந்மதயில் இதத தபால் வாணிகம் பசய்யப்படுகின்றன.

இைண்டு

ைற்றும் கடன்கள். பத்திைங்கள் பத்திை சந்மதயில் விற்பமன பசய்யப்

மு ன்லம

அளவு உரிமைமயயும் அந்த இருப்புக்கள்

கிமடக்கும் வருவாமயக்

நிதிகள் தனிப்பட்ட பங்குகமளப் தபாலதவ பசயல்படுகின்றன ைற்றும்

பத் ிர சந்ல யில் மு லீடு
பத்திைங்கமள

நிதியின் இருப்பு சரியான

பபண்

குழந்மதகளுக்கு

திறக்கலாம்

அதிகைாக

இதுதபான்ற

(அவர்களுக்கு

இருந்தால்

இைண்டு

இைண்டு

மூன்றாவது

/

பபண்

நான்காவது

கணக்மகத் திறக்க முடியாது). இந்த கணக்கின் கால வமறயமை 21
ஆண்டுகள் அல்லது பபண் குழந்மத 18 வயதிற்குப் பிறகு திருைணம்
பசய்யும் வமை ஆகும்.

ைீ தமுள்ள பதாமக ைாதந்ததாறும் ஓய்வூதியத்மதப் பபறுவதற்காக நீங்கள்
விரும்பக்

பணிஓய்வு

ப ொகு ி 6

கூடிய

பசய்யப்படும்.

மற்றும்ஓய்வூ ியம்

எந்தபவாரு

NPS

இல்

வருடாந்திை

உங்களுமடய

திட்டத்திலும்

முதலீட்டு

முதலீடு

பதாமகக்கு,

ஒரு

குறிப்பிட்ட வைம்பு வமை, வருைான வரி விலக்கு அளிக்கப்படும்.

ஒரு நிமறவான ைற்றும் பயனுள்ள தவமல வாழ்க்மகக்குப் பின்னர், உடல்
நலத்துடன்,

சுறுசுறுப்பான

எதிர்தநாக்குகிறீர்கள்.
அல்லது

ைற்றும்

நீங்கள்

உங்கள்

பாதுகாப்பான

ஆைம்பத்திதல

அனுபவைிக்க

பணி

ஓய்மவ
ஓய்வு

நீங்கள்

பபற்றாலும்

வருடங்களில்

சிறப்பாக

பணியாற்றினாலும், அதன் பின்னர் உங்களுமடய பிற்கால வாழ்க்மகயில்
நீங்கள்

நிதி

ரீதியாக

பாதுகாப்பாக

இருப்பீர்கள்

என்பமத

அறிய

நிமனக்கிறீர்கள். உங்கள் பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு பசலவிட தபாதுைான
பணம் உங்களிடம் உள்ளதா?
நீங்கள்

பபரும்பாலான

இந்தியர்கமளப்

தபால

இருந்தால்,

உங்கள்

இளமைப் பருவ ைற்றும் நடுத்தை ஆண்டுகளில் உங்களுமடய கவனம் நிதி
ரீதியாக பல எதிர்பார்ப்புகளின் ைீ தத இருக்கும்: குழந்மதகமள வளர்ப்பது,
வடு
ீ

வாங்குவது,

வட்மட
ீ
பைாைரிப்பது,

விழாக்கமளக்

பகாண்டாடுவது

தபான்றவற்றில் நீங்கள் கவனம் பசலுத்துவர்கள்.
ீ
நீங்கள் பணியில் இருந்து
ஓய்வு

பபறுவது

குறித்துச் சிந்திக்கக்

கூட தநைம் இல்லாைல் ைிகவும்

பிஸியாக இருக்கலாம், அல்லது நாை பின்னர் பணத்மதப் பயன்படுவதற்கு
இப்தபாது தசர்த்து மவப்பது கடினம்.

பணி

ஓய்வூ ியத்

ிட்டமிடைில்

ேிலனைில்

பகொள்ள

நைண்டிய முக்கிய ைிஷயங்கள்

NPS பவவ்தவறான பசாத்து வமககமள அளிக்கிறது. அதாவது பங்கு,
கார்ப்பதைட் கடன், அைசு பத்திைங்கள் ைற்றும் ைாற்று முதலீட்டு வமககள்.
இதனால், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீடுகமள பன்முகப்படுத்தலாம்.
தைலும்,
பசய்யப்

முதலீடுகள்
பட்ட

அடிப்பமடயில்,

ைற்றும்

அறிவும்
பசாத்து

வமையறுக்கப்பட்ட

வமககள்

முமறயில்

பல்வமகப்படுத்தலுக்கு
ஒன்மறத்

பசாத்து

புரிதலும்

ததர்ந்து

அளிக்கும்

ஒதுக்கீ டு

பகாண்ட
முழுவதும்

அளிப்பதன்
மூன்று

வமையமற
வயது

பசாத்துக்கமள

வாயிலாக

வமக

எடுக்கலாம்.கீ தழ

குறித்த

சந்தாதாைர்கள்,

முன்

தானியங்கி

நிதிகளில்

ஏததனும்

பகாடுக்கப்பட்டுள்ள

3

நிபந்தமனகளில் NPS இலிருந்து நீக்க அனுைதிக்கப்படுகிறது:
i)

NPS சந்தாதாைரின் பணி ஓய்வு

ii)

முன்கூட்டிதய பவளிதயறுதல்

iii)

NPS சந்தாதாைரின் இறப்பு.

தைலும் தகவலுக்கு https://www.pfrda.org.in ஐ பார்மவயிடவும்.

அடல் பபன்ஷன் நயொஜனொ (APY)
பணவக்கம்
ீ
விமலகள்

என்பது
ஆகும்.

நுகர்பபாருட்கள்
இது

உங்களுமடய

ைற்றும்
பணி

தசமவகளின்
ஓய்வூதிய

உயரும்

ததமவகமள

அமைப்பு சாைா துமற தசர்ந்தவர்கள் ைற்றும் உமழக்கக் கூடிய ஏமழ

இைண்டு முமறகளில் பாதிப்மப உண்டாக்குகிறது. முதலில் நீங்கள் வாங்க
கூடிய பபாருட்களின் விமல அதிகரிக்கிறது, அதாவது நீங்கள் அதிக அளவு
பணம் பகாடுத்து அதத அளவு பபாருட்கமள வாங்குவதாகும். அடுத்ததாக,
பணவக்கத்தினால்
ீ
இழக்கிறது.

உங்களுமடய

நீண்ட

காலம்

பணி

வாழும்

ஓய்வூதிய
தபாது

தசைிப்பும்

ஏற்படும்

ைதிப்மப

ஆபத்துகமள

(ஆயுட்காலம் அதிகரித்தல்) கணக்கில் எடுத்துக்பகாள்ளப்பட தவண்டும். 60
வயதிற்கு தைலும் ஆயுட்காலம் அதிகரித்து வருகிறது, அதனால் பணி
ஓய்வூக்குப் பிறகு நம்மைக் கவனித்துக்பகாள்வதற்கும் அதத வாழ்க்மகத்
தைத்மதப் பைாைரிப்பதற்கும் அதிக அளவு பணத்மத ஒதுக்க தவண்டும்.
உங்கள் பணி ஓய்வு நிதிமய திட்டைிடும் தபாது இமவ அமனத்தும் நாை
நிமனவில் பகாள்ள தவண்டும்.

நேஷனல் பபன்ஷன் சிஸ்டம்
NPS

என்பது

இந்திய

வமையறுக்கப்பட்ட

அைசாங்கத்தால்

பங்களிப்பு

பணி

அறிமுகம்

ஓய்வுத்

பசய்யப்பட்ட

திட்டைாகும்,

அதுவும்

இல்லாைல் ைக்களுக்கு வழக்கைான வருைானங்கள் கிமடக்காத தபாது
வயதான காலத்தில் நிதிப் பாதுகாப்மபயும் ஸ்திைத்தன்மைமயயும் வழங்க
PFRDA ஆல் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. இது நாட்டில் 18 முதல் 65 வயதுக்கு
உட்பட்ட

அமனத்து

பவளிப்பமடயாகவும்

குடிைக்களுக்கும்

இந்த

திட்டம்

உள்ளது.

தன்னார்வைாகவும்
என்.பி.எஸ்

சந்தா

பசலுத்துவதன் வாயிலாக உங்கள் பணி வாழ்க்மகயில் நீங்கள் தசைித்து
முமறயாக

முதலீடு

பசய்ய

முடியும்.

இத்திட்டத்திற்குச்

சந்தா

குமறந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு 500 ரூபாய் முதலீடு பசய்ய தவண்டும். நீ ங்கள்
பணியில் இருந்து ஓய்வு பபறும் தபாது, பபாதுவாக 60 வயதிற்குப் பிறகு,
உங்களுமடய பணத்தின் ஒரு பகுதி பைாத்தத் பதாமகயாகக் கிமடக்கும்.
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ைக்களின் முதிதயார் வருைான பாதுகாப்பு குறித்து இந்திய அைசு அக்கமற
பகாண்டுள்ளது, தைலும் அவர்கள் பணி ஓய்வுகாக தசைிக்க அவர்கமள
ஊக்குவிப்பதில் அக்கமற பசலுத்துகிறது. 18 வயது முதல் 40 வயதுக்கு
உட்பட்ட

இந்தியாவில்

இருக்கக்

கூடிய

எந்தபவாரு

குடிைகனும்

60

வயதிற்குப் பிறகு ஒரு ைாதத்திற்கு 1000 ரூபாயில் இருந்து 5000 ரூபாய்
வமை குமறந்தபட்ச ஓய்வூதியம் கிமடக்க APY இல்தசைலாம். நீங்கள் APY
இல் தசை தவண்டுைானால் நீங்கள் தசைிப்பு வங்கிக் கணக்கு மவத்திருக்க
தவண்டும். இந்த திட்டத்தில் ைாதம் 1000 ரூபாய் ஓய்வூதிய பதாமகமயப்
பபற விரும்பினால் 18 வயது உள்ளவர்கள் ைாதம் பவறும் ரூபாய் 42

பசலுத்த

தவண்டும்.

அதிகரிப்பதால்,

சிறு

பசலுத்தும்

வயதிதலதய

எப்தபாதும் நன்மை பயக்கும்.

பதாமக

இந்தத்

வயதுக்கு

திட்டத்தில்

ஏற்ப

தசருவது

நீங்கள்

APY

சந்ததாஷைாக

திட்டத்தில்
வாழ

நீங்க

தசரும்

தபாது,

முன்னதை

முதுமை

தயாைாக

வயதில்

இருக்கிறீர் கள்

என்பமத உறுதி பசய்கிறீர்கள், ஏபனனில் இந்தத் திட்டம் 60 வயமத
அமடந்ததும் மூன்று பயன்கமள நைக்கு வழங்குகிறது. சந்தாதாைர்
ஆண் / பபண் அவர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ைாத ஓய்வூதியம்
கிமடக்கும்.

ஒருதவமள

சந்தாதாைர்

இறந்து

விட்டால்

அவரின்

ைற்றும்

அவரின்

ைைணத்திற்குப் பிறகு, சந்தாதாைரின் வாழ்க்மகத் துமணக்கு அதத
அளவு

ஓய்வூதியம்

துமண

இருவரும்

திைட்டப்பட்ட

வழங்கப்படும்.சந்தாதாைர்

இறந்த

ஓய்வூதிய

பிறகு,

பைாத்தம்,

சந்தாதாைரின்

60

நியைனதாைருக்குத்

துமண ைீ ண்டும்
திட்டத்தில்

பவளிதயறுதல்

ii)

பணம்

பசலுத்த

முடியும்

அல்லது

APY

அைசால்

அைசு

i) பிர ொன் மந் ிரி ஷ்ரம் நயொகி மொன்- ன் (PM-SYM) நயொஜனொ.
அவர்களின்

அல்லது
படி

சில்ைலற

ைிற்பலனயொளர்கள்

அங்கு

வயதுக்குட்பட்ட

பபாருந்தக்கூடிய

பங்களிப்பு

பசய்யப்படும்.

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு நபர் 29 வயதில் இந்த திட்டத்தில்
நுமழந்தால், அவர் 60 வயது வமை ைாதத்திற்கு ரூபாய்.100

ிட்டங்கள்

பதாடங்கியுள்ளது.

பதாழிலாளர்களுக்கு

உண்டு

விதிமுமறகளின்

தவண்டும், அதற்கு சைைான பதாமக ரூபாய்.

100 / - ைத்திய அைசால் பசலுத்தப்படும்.

மவத்திருக்கும் சிறு மற்றும் குறு ைிைசொயிகள் தபான்ற பல்தவறு

சாைா

திட்டைானது

திட்டைாகும்,

/ - பசலுத்த

குழுக்களுக்கான ஓய்வூதிய திட்டங்கமள இந்திய

பபறுதல்

பங்களிப்புகள் பயனாளியால் அளிக்கப்படும் ைற்றும் ைத்திய

கணக்கில்

ைற்றும் ைர்த் கர்கள் (சுயபதாழில் பசய்பவர்கள்), ைற்றும் நிலம்

அமைப்பு

ஓய்வூதிய

ஓய்வூதியத்

திருப்பித்

அலமப்பு சொரொ ப ொழிைொளர்கள்,சில்ைலற ைிற்பலனயொளர்கள்

இலக்கு

திரும்ப

PM-SYM திட்டம் என்பது 50:50 அடிப்பமடயில் ஒரு பங்களிப்பு

வயதில்

தைலும் தகவலுக்கு https://www.pfrda.org.inஐப் பார்மவயிடவும்
மொறுபட்ட இைக்கு குழுக்களுக்கொன ஓய்வூ ிய

ைற்றும்

பசலுத்துவதன் வாயிலாக

உரிமை

PMLVMY (பிர ொன் மந் ிரி ைகு ைியொபரி மொன்- ன், நயொஜனொ)

இந்த

முன்னர் ைைணம்), சந்தாதாைரின் துமண சந்தாதாைரின் APY கணக்கில்
திைட்டப்பட்ட நிதிமய திரும்பப் பபற்றுக் பகாள்ளலாம்.

பதாடைவும்

திட்டத்தில் இருந்து பவளிதயறலாம்.

தைப்படும். சந்தாதாைர் அகால ைைணம் அமடந்தால் (60 வயதிற்கு
பதாடர்ந்து

தவமண பதாமகமய

தசைவும்

வயதான

காலத்தில் பாதுகாப்மப உறுதி பசய்வதற்கான தன்னார்வ ைற்றும்

மற்றும்

ைர்த் கர்களுக்கு

(சுயப ொழில்

ப ொழிைொளர்கள்)

முதிதயார் பாதுகாப்மப உறுதி பசய்வதாகும்.
இந்த திட்டத்தில் அமனத்து கமடக்காைர்கள் ைற்றும் சுயபதாழில்

பசய்பவர்களும், ஜி.எஸ்.டி விற்பமன முதல் ரூபாய் 1.5 தகாடிக்கும்
குமறவான

ைற்றும்

18

வயதில்

இருந்து

40

வயதுக்குட்பட்ட

சில்லமற வர்த்தகர்களும் இதில் தசைலாம். இத் திட்டத்தின் கீ ழ் , 50%
ைாதம்

ததாறும்

சைைான

பயனாளியால்

பபாருந்தக்

பசலுத்தப்படும்

கூடிய

ைற்றும்

பதாமகமய

அதத

ைத்திய

அைசு

பசலுத்துகிறது. சந்தாதாைர்கள், 60 வயமத எட்டிய பிறகு, ைாதந்
ததாறும் குமறந்தபட்ச உறுதிப்படுத்தப் பட்ட ஓய்வூதியம் ரூபாய்
3,000 / வழங்கப்படும்.
iii)

பிர ொன் மந் ிரி கிசொன் மொன்

இந்த
பங்களிப்பு ஓய்வூதிய திட்டைாகும்.
அமைப்புசாைா

பதாழிலாளர்கள்

பொர்ப்பைர்கள்,

ப ொழிைொளர்கள்,

ப ரு

சுலம

ப ொழிைொளர்கள்,

மவத்துள்ள

பபரும்பாலும்

ைட்டு
ீ

ைிற்பலனயொளர்கள்,
தூக்குபைர்கள்,

பசருப்பு

ம ிய

பசங்கல்

ல ப்பைர்கள்,

நைலைப்
உணவு

சூலளத்

குப்லப

பபொறுக்குபைர்கள், ைட்டுத்
ீ
ப ொழிைொளர்கள், துணி பைளுப்பைர்,
ரிக்ஷொ

இழுப்பைர்கள்,

ேிைமற்ற

ப ொழிைொளர்கள்,

பசொந்

ப ொழில் லைத்து இருப்பைர்கள், ைிைசொயத் ப ொழிைொளர்கள்,

கட்டுமொனத் ப ொழிைொளர்கள், பீ டி ப ொழிைொளர்கள், லகத் றி
ப ொழிைொளர்கள், ந ொல் ப ொழிைொளர்கள், ஆடிநயொ ைிஷுைல்
ப ொழிைொளர்கள் மற்றும் இந
வருவாயானது

ைாதத்திற்கு

நபொன்ற பிற ப ொழில்களின் ைாத

ரூபாய்

15,000

/

அல்லது

அதற்கும்

குமறவாக இருக்க தவண்டும். இந்த திட்டத்திற்கு 18 வயது முதல்
40 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

முதிதயார்
வயமத

(i)

குலறந் பட்ச

உறு ிப்படுத் ப்பட்ட

திட்டத்தின் கீ ழ் ஒவ்பவாரு சந்தாதாைரும், 60 வயது அமடந்ததும்
ைாதத்திற்கு

ரூபாய்

3000/-

குமறந்தபட்ச

ஓய்வூதியத்மதப் பபறுவார்கள்.

உறுதிப்

படுத்தப்பட்ட

(ii) குடும்ப ஓய்வூ ியம்: ஓய்வூதியம் வாங்கிக் பகாண்டு இருக்கும்
தபாது,

சந்தாதாைர்

வாழ்க்மகத்

ஓய்வூதியைாகப்

ைைணம்

துமணக்கு
பபற

அமடந்து
50%

உரிமை

விட்டால்,

உண்டு.

வாழ்க்மகத் துமணக்கு ைட்டுதை பபாருந்தும்
(iii) பைளிநயறு ல் மற்றும்

சந்தாதாைரின்

ஓய்வூதியத்மத
குடும்ப

ிரும்பப் பபறு ல்:

குடும்ப

ஓய்வூதியம்

ஒரு

பயனாளி

தவறாைல் தவமண பதாமகமயச் பசலுத்தி, ஏததனும் காைணத்தால்
ைைணம் அமடந்து விட்டால் (60 வயதிற்கு முன்னர்), ஆண் / பபண்
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நாட்டில்

இருக்கின்ற

பாதுகாப்மப

எட்டிய

உறுதி

பின்னர்

பசய்வதற்கான

நாட்டில்

உள்ள

(SMFs)குமறந்தபட்சம்

3000

நிலம்
ைற்றும்

திட்டைாகும்.

சிறு

ரூபாய்

ைற்றும்

60

குறு

ஓய்வூதியம்

வழங்குவதத இத்திட்டத்தின் தநாக்கைாகும்.
மற்ற ஓய்வூ ிய
இந்தியாவில்,

ிட்டங்கள்

அைசாங்கத்தால்

நிமறதவற்றப்

பட்ட

திட்டங்கமளத் தவிை, சில பபொதுத்துலற மற்றும்

ஓய்வூதிய

னியொர் துலற

ேிறுைனங்கள் வழங்க கூடிய ஓய்வூதிய திட்டங்கள் உள்ளன. இந்த
ஓய்வூதியத்
வாய்ப்புகள்

திட்டங்கள்

ைற்றும்

பகாடுக்கின்றன.

ii)

iii)

ஆயுள்

ஓய்வூதியத்

பிற

இந்த

பகாடுக்கப்பட்டுளது:
i)

ஓய்வூ ியம்:PM-SYM

திட்டைானது

சிறு மற்றும் குறு ைிைசொயிகளுக்கு(SMFs)

விவசாயிகளுக்கு

PM-SYM திட்டத்தில் தசர்த்துள்ள சந்தாதாைர்களுக்கு கிமடக்க கூடிய
நன்மைகள்:

ஓய்வூதிய

ஓய்வூதிய

கொப்பீட்டுடன்

இமணக்கப்பட்ட

திட்டத்துடன்,

கூடுதல்

காப்பீட்டு

முதலீட்டு

சலுமககமளயும்
திட்டங்களில்

ஓய்வூ ியத்
திட்டம்)

யுலிப்

சில

நைக்கு
கீ தழ

ிட்டங்கள்(யூனிட்
தபான்ற

ஆயுள்

காப்பீடு ைற்றும் ஓய்வூதியத்தின் கலமவயாகும்.
ஓய்வூ ிய ேி ி சொர்ந்
உடனடி

ைருடொந் ிர

லைபிரிட் பரஸ்பர ேி ிகள்
ிட்டங்கள்

வருடாந்திை

நிதிக்கு

பதாமகமய மவப்பு பசய்த உடதனதய வாழ்நாள் முழுவதும்
ஒரு குறிப்பிட்ட பதாமகமய பசலுத்துகின்றன.

வாயிலாகவும்,

ைொடிக்லகயொளர்

ப ொகு ி 7

நபொன்ஸி

பொதுகொப்பு மற்றும் குலற
ீர்த் ல்

தற்தபாமதய

உலகில்

வளர்ந்து

வரும்

பிைச்சிமனயாக

நிதி

தைாசடி

அல்லது ஏைாற்றுதல் இருக்கின்றது. சட்டத்திற்கு புறம்பான திட்டங்களில்
முதலீடு பசய்வதன் வாயிலாக ைக்கள் தங்களுமடய பணத்மத இழந்தது
குறித்த
ஆனால்

புதிய
இந்த

பசய்வமதத்

பசய்திகமள
பசய்திகள்

நாம்

ஒவ்பவாரு

ைற்றவர்கள்

வருடமும்

இந்தத்

தகட்கிதறாம்.

திட்டங்களில்

முதலீடு

தடுக்க முடியவில்மல. ஏபனன்றால், குற்றவாளிகள் ைிகவும்

ஆக்கப்பூர்வைானவர்கள், தைலும் புதிய நபர்கள் கிமடப்பதற்காக அவர்கள்
தங்களுமடய
தபான்ற

உத்திகமள

அபாயங்கமளத்

ைாற்றிக்

பகாண்தட

பதரிந்து

மவத்து

இருக்கிறார்கள்.
இருப்பதன்

இது

வாயிலாக

உங்களுமடய பணத்மத பாதுகாப்பாக மவத்திருக்க முடியும். இது தபான்ற
ஒன்றில் ஏைாந்த யாமையாவது உங்களுக்குத் பதரியுைா?
தைாசடி

அல்லது

ஏைாறுவதில்

இருந்து

உங்கமளப்

பாதுகாத்துக்

பகாள்வதற்கான முதல் விஷயம், அது என்னபவன்று அறிந்து பகாள்வது
ைற்றும்

பலவிதைான

தைாசடி

அல்லது

ஏைாற்றுபவர்கமள

எவ்வாறு

அங்கீ கரிப்பது.

நமொசடி அல்ைது ஏமொற்று ல் ைலககள்
தைாசடி பசய்பவர்கள் ைற்றும் ஏைாற்றுபவர்கள் பல்தவறு முமறகளில்
ைக்கமள

குறிமவக்கின்றனர்:
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ைின்னஞ்சல்

ைற்றும்

பாதிக்கப்பட்டவர்கள்

முதலீடுகமளச்

பசய்யும்தபாது

அவர்களின் தனிப்பட்ட விவைங்கமள திருடுவதன் வாயிலாகவும்.

பதாமலதபசி

ிட்டம், இது எவ்ைொறு பசய்யப் படுகிறது?

குலற

ீர்த் ல்- ைங்கி, மு லீடு, கொப்பீடு மற்றும் ஓய்வூ ியம்
ைங்கி– RBI

CMS: கம்ப்பளய்ன்ட்ஸ் தைதனஜ்பைன்ட் சிஸ்டம்
முதலீடுகள்- SEBI

ைதிப்பபண்கள்:Sebi கம்ப்பளய்ன்ட்ஸ் ரிட்பைஸ்ஸல் சிஸ்டம்
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காப்பீடு – IRDAI

IGMS: ஒருங்கிமணந்த குமற தீர்க்கும் அமைப்பு

ஓய்வூ ியம்
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NCFE - ேி ி கல்ைி ஃப்ளொக்ஷிப்

ிட்டங்கள்

எங்களுமடய நிதிக் கல்வியின் திட்டங்கள் சமூகத்தில் இருக்கின்ற அமனத்து பிரிவுகமளயும் உள்ளடக்கியது, பைாத்த ைக்கள் பதாமகயில்
இருக்கின்ற பலதவறு வயது வைம்புகமள கணக்கில் பகாண்டுள்ளது.
பள்ளி அளவில், பள்ளி ஆசிரியர்கள் ைற்றும் ைாணவர்களுக்கு, - FETP ைற்றும் MSSP
கல்லூரி அளவில் இளம்தமல முமறயினருக்கு- FACT
எங்கள் சமூகத்தின் குறிப்பாக கிைாை புற பகுதியில் உள்ள பபரியவர்களுக்கு, - FEPA
ஃபினொன்சியல் எஜுநகஷன் ட்லரனிங் ப்நரொக்ரொம் (FETP)
NCFE இன் துவக்கமுயற்ச்சியான FETP என்பது நாட்டில் நிதி கல்வியறிமவ பசம்மைபடுத்த ைக்கள் ைற்றும் நிறுவனங்களுக்கு பாைபட்சைற்ற
தனிப்பட்ட நிதிக் கல்விமய அளிப்பதாகும். NCFE ஆனது பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கொன FETP ஐ நடத்தி வருகிறது, இந்தியா முழுவதும் 6
முதல்

10

ஆம்

வகுப்பு

வமை

உள்ள

ைாணவர்களுக்கு

கற்றுக்

பகாண்டுகிறது.

பயிற்சி

முடிந்ததும்,

இந்த

ஆசிரியர்கள்

“ைனி ஸ்ைார்ட் டீச்சர்ஸ்”என்று சான்றிதமழ பபறுவார்கள், தைலும் பள்ளிகளில் நிதிக் கல்விமய சுலபைாக்குவததாடு, அடிப்பமட நிதி
திறன்கள் ைாணவர்கமள பசன்மறமடய அவர்கமள ஊக்குவிப்பார்கள்.
எங்கள்

இமணயதளத்தில்

(https://www.ncfe.org.in/program/fetp)ரிஜிஸ்டிதைசன்

லிங்க்

மூலம்

தங்கள்

பள்ளி

ஆசிரியர்களுக்கான

FETP

ஐ

பதிவுபசய்து எளிதாக்க NCFE பள்ளிகமள ஊக்குவிக்கின்றது.
மனி ஸ்மொர்ட் ஸ்கூல் ப்நரொக்ரொம் (MSSP)
MSSP என்பது நிதி கல்வியறிமவ பசம்மைப்படுத்துவதற்காகப் பள்ளிகளில் பாைபட்சைற்ற நிதிக் கல்விமய அளிப்பதற்கான NCFE இன்
ஒரு புது முயற்சியாகும், இது ஒவ்பவாரு ைாணவரின் முழுமையான வளர்ச்சிக்கான முக்கியைான வாழ்க்மகத் திறன்கள் ஆகும். ஆறாம்
வகுப்பு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வமையிலான ைாணவர்களுக்கு, தற்தபாதுள்ள பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, நிதி கல்வியறிமவத்
தானாக முன்வந்து அறிமுகம் பசய்ய NCFE ஆனது பள்ளிகமள அமழக்கிறது. NCFE ைற்றும் CBSE இைண்டும் ஒன்று தசர்ந்து ஆறாம்
வகுப்பு லிருந்து பத்தாம் வகுப்பு வமை உள்ள ைாணவர்களுக்கு முழுமையான ஸ்டடி பைடீரியமல உருவாக்கியுள்ளது. இந்த திட்டத்மத
அைல்படுத்துகின்ற பள்ளிகள் "ைணி ஸ்ைார்ட் ஸ்கூல்ஸ்" என்று சான்றிதழ் அளிக்கப்படும் ைற்றும் இந்த திட்டைானது பவற்றிகைைாக
முடிந்தபின் ஒரு ஷீல்ட் / ட்ைாஃபி ைற்றும் இ-தபட்ஜ் அளிக்கப்படும்.
எங்கள் இமணயதளத்தில் MSSP ப்தைாக்ைாமை ரிஜிஸ்டர் பசய்ய NCFE பள்ளிகமள ஊக்குவிக்கிறது: (https://www.ncfe.org.in/program/mssp)
ஃபினொன்சியல் அைர்னஸ் அண்ட் கன்ஸூயூமர் ட்லரனிங் (FACT)
FACT என்பது இளம் பட்டதாரிகள் ைற்றும் முதுகமல பட்டதாரிகளுக்கு தநைடியாகத் பதாடர்புமடய தமலப்புகளில் நிதிக் கல்விமய
அளிப்பதற்கான NCFE ஆல் அறிமுகம் பசய்யப் பட்ட ஒரு திட்டைாகும். இது அவர்களுக்கு நிதி ரீதியாகச் சாதகைான விமளமவ
ஏற்படுத்தும். இந்தத் திட்டம் இளம் தமலமுமறயினருக்கு நிதி நுகர்தவார் என்ற முமறயில் அவர்களுமடய உரிமைகள் ைற்றும்
பபாறுப்புகள், நிதி இலக்குகமள எப்படி நிர்ணயம் பசய்வது, அவர்களுக்குத் ததமவப் படும் சையங்களில் உதவிக்கு எங்குச் பசல்வது
தபான்றவற்மற அறிந்து பகாள்வமத தநாக்கைாகக் பகாண்டுள்ளது.
எங்களுமடய இமணயதளத்தில் [https://www.ncfe.org.in/program/fact]ரிஜிஸ்டிதைசன் லிங்க் மூலம் பட்டதாரி ைற்றும் முதுகமல கல்லூரிகள்
தங்கள் ைாணவர்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் பசய்யவமத எளிதாக்க NCFE ஊக்குவிக்கிறது.
ஃபினொன்சியல் எஜுநகஷன் ப்நரொக்ரொம் ஃபொர் அடல்ட்ஸ் (FEPA)
ஃபினான்சியல் எஜுதகஷன் ப்தைாக்ைாம் ஃபார் அடல்ட்ஸ் (FEPA)என்பது இந்தியாவின் வயது வந்த ைக்களிமடதய நிதிநிமல குறித்த
விழிப்புணர்மவப் பைப்புவதற்காக NCFE ஆல் திட்டைிடப் பட்டு அைல்படுத்தப்படும் நிதி கல்வியறிவு திட்டைாகும். அமடயாளம் காணப்பட்ட
பவவ்தவறான இலக்கு குழுக்கள் இந்த திட்ட கருதைங்கிற்கு கவனம் பசலுத்தப்படும். இந்த திட்ட கருதைங்கில் கலந்து பகாள்பவர்கள்

தங்களுமடய பசாந்த நிதிகமள உகந்த முமறயில் நிர்வகிக்க உதவும். தைலும், வங்கி, முதலீடு, காப்பீடு ைற்றும் ஓய்வூதியத் திட்டைிடல்
பதாடர்பான நிதி தயாரிப்புகள் ைற்றும் தசமவகள் பற்றிய அடிப்பமட அறிமவ இந்த கருத்தைங்கு வழங்குகிறது.
FEPA குறித்த கூடுதல் விவைங்களுக்கு, இமணப்மபக் பார்க்கவும்: [https://www.ncfe.org.in/program/fepa]

23 | ப க் க ம்

24 | ப க் க ம்

