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ಮುದ�ಕರು:
�ಾ��ೕಯ ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ �ೇಂದ� (ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ)
ಎರಡ�ೆಯ ಆವೃ��, 2021

ಹಕು���ಾಕರ�ೆ:
ಈ �ೈ�� ಓದುಗನನು� ಆ��ಕ�ಾ� �ಾಕಷ್ರನ�ಾ�� �ಾಡುವ �ಾ��ಾ�ಕ ಉ�ೆ�ೕಶವನು� �ೊಂ�ರುವ ಕ��ಾ �ಷಯ�ಾ��ೆ ಇದು
�ಾವ��ೇ ���ಷ� ಆ��ಕ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ��ಾ�ರಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಓದುಗನ �ೕ�ೆ ಅನಗತ�
ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಉ�ೆ�ೕಶ �ೊಂ�ಲ�.ಓದುಗರು �ಾವ��ೇ ಹೂ��ೆಯ�� �ೊಡಗುವ �ದಲು ಹೂ��ೆ ತಜಞ್ರನು� ಸಂಪ��ಸುವಂ�ೆ
ಸಲ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ.
�ಾ��ೈಟ್: ಮೂಲ ��ೕಕೃ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಪ�ನರು�ಾ�ದ�ೆ�ೆ ಅನು�ೕ�ಸ�ಾ��ೆ
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ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ (�ಾ��ೕಯ ಹಣ�ಾಸು �ಕಷ್ಣ �ೇಂದ�) ಕು�ತು
�ಾ��ೕಯ ಹಣ�ಾಸು �ಕಷ್ಣ �ೇಂದ� (ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ) ಎನು�ವ�ದು �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್, �ಾರ�ೕಯ ಭದ��ೆ ಮತು� ��ಮಯ
ಸ�� (ಎಸ್ ಇ � ಐ), �ಾರ�ೕಯ ��ಾ �ಯಂತ�ಕ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ (ಐ ಆರ್ � ಎ ಐ) �ಾಗೂ �ಂಚ� �� �ಯಂತ�ಕ
ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ (� ಎಫ್ ಆರ್ � ಎ) �ಂದ �ೆಂಬ�ಸಲ�ಟ� �ೆಕಷ್ನ್ 8 (�ಾಭ�ಾ�� ಅಲ�) ಕಂಪ��ಾ��ೆ..
ದೃ���ೋನ – “ಆ��ಕ �ಾನ ಮತು� ಸಬಲ �ಾರತ”
�ೆ�ೕಯ - ಜನರು ಹಣವನು� ಸ��ಾ� �ವ��ಸಲು �ೆರ�ಾಗುವಂ�ೆ ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ ಅ��ಾನದ �ೕಡುವ�ದು, ಈ ಮೂಲಕ �ಾ�ಹಕ
ರಕಷ್�ೆ ಮತು� ದೂರು ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾ��ಾ�ಕ �ಾಗೂ �ಾರದಶ�ಕ ��ಾನ�ೊಂ��ೆ �ಯಂತ�ಕ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಂದ ಸೂಕ� ಹಣ�ಾಸು
ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ೕ� ಆ��ಕ ಸು��ರ�ೆ �ಾ�ಸುವ�ದು.

�ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ವಲಯದ �ಬಂಧಕರು:
ಆರ್ � ಐ: �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (ಆರ್ � ಐ) ಎನು�ವ�ದು �ಾರತದ �ೇಂದ� �ಾಗ�ಾ�ದು�, ಇದು �ಾರತದ ಆ��ಕ �ಯಮ
�ಾಗೂ �ಾರತದ�� �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಮತು� �ಾ�ಂ�ಂ�ೇತರ ಹಣ�ಾಸು ವಲಯವನು� �ಯಂ��ಸುತ��ೆ.
�ೆಬ್ �ೈಟ್: https: //www.rbi.org.in
ಎಸ್ ಇ � ಐ: �ಾರ�ೕಯ ಭದ��ೆ ಮತು� ��ಮಯ ಸ�� (ಎಸ್ ಇ � ಐ) ಎನು�ವ�ದು �ಾರತದ�� ಭದ��ೆಗಳ �ಾರುಕ�ೆ�
�ಯಂತ�ಕ�ಾ��ೆ. ಇದು ಭದ��ೆಗಳ�� ಹೂ��ೆಯ ��ಾಸ��ಗಳನು� ರ�ಸುವ �ಾಯ� �ವ��ಸುತ��ೆ, �ಾಗೂ ಭದ��ೆ �ಾರುಕ�ೆ�ಯ
ಅ�ವೃ�� ಮತು� ನ�ನು� ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ.
�ೆಬ್ �ೈಟ್: https: //www.sebi.gov.in
ಐ ಆರ್ � ಎ ಐ: �ಾರ�ೕಯ ��ಾ �ಯಂತ�ಕ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ (ಐ ಆರ್ � ಎ ಐ) ಎನು�ವ�ದು �ಾರತದ�� ��ಯನು�
ಮತು� ಮರು-��ಾ ಉ���ಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ ಮತು� ��ೕ�ಾ��ಸುವ �ಯಂತ�ಣ �ಾ���ಾರ�ಾ��ೆ.
�ಬ್ �ಟ್: https: //www.irdai.gov.in
� ಎಫ್ ಆರ್ � ಎ: �ಂಚ� �� �ಯಂತ�ಣ ಮತು� ಅ�ವೃ�� �ಾ���ಾರ (� ಎಫ್ ಆರ್ � ಎ) ಎನು�ವ�ದು �ಂಚ� ವಲಯ�ಂದ
ರ��, ಅ�ವೃ��ಪ�� ಮತು� �ಯಂ��ಸಲ�ಡುತ��ೆ. ಇದು ವಯ�ಾ��ಾಗ ಆ�ಾಯದ ಭದ��ೆಯನು� �ೕಡುವ �ಯಂತ�ಣ
ಸ���ಾ��ೆ.
�ಬ್ �ಟ್: https: //www.pfrda.org.in
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�ಾದ�ಗಳು

1

ಮೂಲ ಪ�ಕಲ��ೆಗಳ�
ಉಡು�ೊ�ೆ ಇ�ಾ��ಗಳ� ಬರುತ��ೆ. �ೕವ� �ಮ� ಗು�ಗಳನು� ತಲುಪ�ೇ�ದ��ೆ, �ಮ�

ಆ�ಾಯ, �ೆಚ�ಗಳ� ಮತು� ಬ�ೆ�ಂಗ್
�ಂಗಳ ಅಂತ�ದ�� �ೕವ� ಹಣದ �ೊರ�ೆ ಎದು�ಸು��ೕ�ಾ?�ಮ�ೆ �ಜಕೂ� ಅಗತ��ರುವ
ವಸು�ಗ��ಾ� ಉ��ಾಯ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�� ೇ?
�ೕವ� �ಮ� ಆ�ಾಯವನು� �ಮ� �ೆಚ��ೊಂ��ೆ ಸಮ�ೋಲನ�ೊ�ಸಲು ಕ�ಯ�ೇಕುಉ��ಾಯ ಮತು� �ೆಚು�ವ�ಗ��ೆ ಸ�ಲ� ಹಣ ಉ�ಸ�ೇಕು.�ಾ�ೕಗ �ಮ� ಆ�ಾಯ ಮತು�
�ೊರಹ��ನ ಹಣವನು� �ೇ�ೆ �ವ��ಸ�ೇ�ೆಂದು ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆದ��ೆಗಳನು� �ೊಂ�ಸುವ�ದು: ಅಗತ�ಗಳ� ಮತು� ಬಯ�ೆಗಳ�
�ಮ� ಅಗತ�ಗಳ� ಮತು� �ಮ� ಬಯ�ೆಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸವನು� ��ಯುವ�ದು ಅತ�ಂತ

�ೆಚ��ೊಂ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಎರಡು ಪ�ಮುಖ �ಷಯಗ�ೆಂದ�ೆ:

1. �ಮ� �ಚ� ಗ�� ಎಂ� �����
2. ಅನಗತ� �ಚ� ಕ�� ����.
�ಮ� �ೆಚ�ದ �ೕ�ೆ �ಯಂತ�ಣದ�� �ದಲ �ೆ�ೆ� �ಂದ�ೆ �ಮ� �ೈನಂ�ನ �ೆಚ�ವನು�
ಗಮ�ಸುವ�ದು, ಇದ�ಂದ �ೕವ� ಎಷು� ಖಚು� �ಾ���ೕ� ಮತು� �ಮ� �ೆಚ�ಗಳ
�ವರಗ�ೇನು ಎಂದು ��ಯಬಹುದು.

ಎ�ಾ� ರ�ೕ�ಗಳನೂ�

ಪ���ನ ಎ�ಾ�

ಇಟು��ೊಳ��ೇಕು

�ೆಚ�ಗಳನೂ� �ಾಖ��

�ಂಗಳ �ೊ�ೆಯ�� �ಮ�

ಮೂರು �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ

ಮುಖ�. ಇದು �ಮ� ಆದ��ೆಗಳನು� �ೊಂ�ಸಲು �ೆರ�ಾಗುತ�� ೆ �ಾಗೂ �ಮ� ಹಣ ಎ��
ಖ�ಾ�ಗು���ೆ ಎಂದು ��ಯಲು �ೆರ�ಾಗುತ�� ೆ.
1. ಅಗತ�: ಅಗತ� ಎನು�ವ�ದು, �ೕವನ�ೆ� �ೇ�ಾ�ರುವ, ಅತ�ಂತ ಅವಶ�ಕ�ೆಯ ವಸು��ಾ��ೆ
2. ಬಯ�ೆ: ಇದು ಇ�ೆ��ಾ�ದು�, ಅಗತ��ಲ� �ರುವ, ಆದ�ೆ �ಾವ� ಖ�ೕ�ಸಲು ಬಯಸುವ

�ೆಚ� ಒಟು�ಗೂ�ಸ್

�ೕ�ೆ �ಾ�

ವಸು��ಾ��ೆ.
ಈ �ಾ��ಾ�ನಗಳನು� �ೋ�, "ನನ� ತ�ೆಯ �ೕ�ೊಂದು ಸೂರು" ಎನು�ವ�ದು ಅಗತ�. �ಾ�ೆ�ೕ,
ಬ�ೆ�, ಆ�ಾರ ಮತು� ಔಷ�ಗಳ� ಅಗತ�. "��ೕಟರ್ ನ�� �ಲ್� �ೋ�ೋದು" �ಾಗೂ ದು�ಾ�
�ೕ�ೆ, ಆಭರಣ ಇ�ಾ�� ಖ�ೕ�ಸುವ�ದು ಬಯ�ೆ.

ಆ�ಾಯ
ನಮ��� �ೆ��ನ ಜನರ ಆ�ಾಯದ ಮೂಲ ನಮ� ಉ�ೊ�ೕಗ, ಉ���, ಕೃ�, �ಂಚ� ಇ�ಾ��
ಆ�ರುತ��ೆ. ಅ�ೇಕರು ಹೂ��ೆಗ�ಂದ ಬರುವ ಬ�� ಆ�ಾಯವನೂ� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.
ಆ�ಾಯದ ಮೂಲ �ಾವ��ೇ ಇರ�, �ೕವ� ಅದನು� �ೇ�ೆ ಅನುಸರ�ೆಯ�� ಡ�ೇಕು ಮತು� �ಮ�
�ೆಚ�ಗಳನು� �ೇ�ೆ ಸ�ದೂ�ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ ಭ�ಷ��ೆ� �ೇ�ೆ ಉ��ಾಯ �ಾಡ�ೇ�ೆಂದು
��ಯುವ ಅಗತ���ೆ.

�ೆಚ�ಗಳ�
�ೕ�ಸಲು ಹಣ �ೇಕು. �ೕವ� ಆ�ಾರ, ಬ�ೆ�, ಮ�ೆ, �ಾ��ೆ, ಸಂವಹನ ಮತು� ಇನೂ� ಅ�ೇಕ
ಅಗತ� �ೆಚ�ಗ��ೆ ಹಣ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ನಂತರ ರ�ೆ, ಮನರಂಜ�ೆ, ಸಂಬಂ�ಕ��ೆ
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�ೕವ� ಎಷು� ಹಣ ಖಚು� �ಾ���ೕ� ಮತು� �ಾವ�ದರ �ೕ�ೆ ಖಚು� �ಾ���ೕ�ೆಂದು
��ದು �ಮ�ೇ ಅಚ���ಾಗುತ� �ೆ.

�ೕಜ�ೆ ಎನು�ವ�ದು �ಮ� ಗು�ಗಳನು� �ೕವ� �ಾ�ಸುವ�ದನು� ಖ�ತಪ�ಸಲು �ೇ�ೆ

ಬ�ೆ�ಂಗ್
�ೕ�ೕಗ ಆ�ಾಯ ಮತು� �ೆಚ�ದ ಬ�ೆ� �����ೕ�, ಅವ�ಗಳನು� ಒಟು� �ೇ���ಾಗ ಬ�ೆಟ್
ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ. ಬ�ೆಟ್ ಎಂದ�ೆ ಕಷ��ಾದ�ೆ�ೕನೂ ಅಲ�. ಇದು ಆ�ಾಯ ಮತು�

ಆ�ೋ�ಸ�ೇಕಂದು ಸೂ�ಸುತ�� ೆ.
�ಮ� ಆ��ಕ �ೕಜ�ೆಯನು� 3 ಪ��ೆ�ಗ��ೆ ಉತ��ಸುವ ಮೂಲಕ ಆರಂ��:

�ೆಚ�ಗಳ ನಡು�ನ �ೋ��ೆ�ಾ��ೆ

� �ೕಗ ಎ�� �� ೕ� ?
� � ಎ�� � �ೕಗ� � ?
� � ಇ�� ಂದ ಅ�� � �� �ೕಗ� � ?

�ಮ� ಒಟು� ಆ�ಾಯ ಮತು� ಒಟು� �ೆಚ�ಗಳ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ಸ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅಥ�ಾ
ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಅಂ� ಅಂಶ�ೇ?
ಅದು

ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ�ಾ�ದ��ೆ,

�ಮ�

ಬ�

�ೆ���ೆ

ಎಂದಥ�.

ಅ�ನಂದ�ೆಗಳ�! ಉ�ದ ಹಣ�ಂದ �ಮ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಋಣ ಅಥ�ಾ
�ಾಲ �ೕ�ಸಬಹುದು. ಇಲ��ದ��ೆ �ೕವ� ಭ�ಷ��ಾ�� �ಾ�ಕ ಉ��ಾಯ
�ಾಡಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಭ�ಷ��ೆ� ಹೂ��ೆ �ಾಡಬಹುದು

�ಮ�ೆ �ೊರ�ೆ ಇದ��ೆ, ನ�ಾ�ಾತ�ಕ ಎಂದಥ�. �ೕವ� �ಮ� ಬ�ೆಟ್
ಸಮ�ೋಲನ�ೊ�ಸಲು

�ಮ�

ಆ�ಾಯ

�ೆ��ಸ�ೇಕು.

�ಮ�

ಬಯ�ೆಗ�ೇನು ಎನು�ವ�ದರ ಬದ�ಾ� �ಮ� ಅಗತ�ಗ�ೇನು ಎನು�ವ�ದರ
�ೕ�ೆ �ೇಂ��ೕಕ�� �ಮ� �ೆಚ�ಗಳನು� ಕ�� �ಾಡ�ೇಕು.

ಬ�ೆ�ಂಗ್ ಎನು�ವ�ದು ಒಂದು �ಾ�ಯ �ಷಯವಲ�. ಅದನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸಲು, �ೕವ�
�ಯ�ತ�ಾ� ಅದನು� �ಾಡ�ೇಕು. �ದಲು, ಇದನು� �ಾರ�ೊ��� �ಾಗೂ �ಮ�ೆ
ಅನುಕೂಲ�ೆ���ಾಗ �ಂಗ��ೊ�� �ಾಡಬಹುದು.
ಉ��ಯ
ಉ��ಾಯ ಎನು�ವ�ದು �ಮ� ಭ�ಷ� ಆ��ಕ�ಾ� ಸುಭದ��ಾ�ರುವ�ದನು� ಖ�ತಪ�ಸುವ
ಪ�ಮುಖ ಹಂತ�ಾ��ೆ.�ಮ� ಉ��ಾಯವನು� ಆರಂಭದ�ೆ�ೕ �ಾ�ರಂ��, �ಾಧ��ಾದಷೂ�
ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆಯಲು ��
ಚಕ�ಬ�� ಎಂದ�ೇನು?
ಸರಳ ಬ�� ಯ�� �ೕವ� ಅಸ�ನ (ಎಂದ�ೆ ಆರಂಭದ�� �ೕವ� ಹೂ��ೆ �ಾ�ದ �ತ�) �ೕ�ೆ
ಬ�� ಗ��ದ�ೆ, ಚಕ� ಬ�� ಯ��, �ೕವ� ಅಸಲು ಮತು� �ಂ�ೆ ಗ��ದ ಬ��ಯ �ೕ�ೆ ಬ��
ಗ�ಸು��ೕ�.
10 ವಷ�ಗಳ ಅವ��ೆ ರೂ 100/- ನು� 10% ಬ�� ದರದ�� ಹೂ��ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಪ��ಾ�ವ�ಯ
ನಂತರ, ಸರಳಬ�� �ಂ��ೆ ರೂ. 200/- �ಾಗೂ ಚಕ�ಬ�� ಯ�� ರೂ. 260/- (ಅಂ�ಾಜು)
�ೊ�ೆಯುತ�� ೆ.
72 ರ �ಯಮ:
72 ರ �ಯಮ ಎನು�ವ�ದು ತ��ತ�ಾದ, ಉಪಯುಕ��ಾದ ಸೂತ��ಾ�ದು�, ಇದು �ೕಡ�ಾದ
�ಾ��ಕ ಆ�ಾಯ ದರದ�� �ಾ�ದ ಹೂ��ೆ ದುಪ��ಾ�ಗಲು ಅಗತ��ರುವ ವಷ�ಗಳನು�
ಅಂ�ಾ�ಸುತ��ೆ. ದುಪ��ಾ�ಗಲು ವಷ�ಗಳ� = 72/ ಬ��ದರ
9% ಬ��ದರದ�� ರೂ. 1000/ಹೂ��ೆ �ಾ�ದ� �ೆ, ಅದು 72/9= 8 ವಷ�ಗಳ��
ದುಪ��ಾ�ಗುತ��ೆ.

�ೇ�ೆ ಉ��ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು?

ಆ��ಕ �ೕಜ�ೆ �ಮ�ೆ ಇವ�ಗ��ೆ �ೆರ�ಾಗುತ��ೆ:


ಇಂ�ನ ಅಗತ�ಗಳನು� ಭ�ಷ�ದ ಗು�ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಸಮ�ೋಲನ�ೊ�ಸುವ�ದು



�ಮ� ಹಣ�ಾ�ನ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಉತ� ಮ ಬಳ�ೆ �ಾಡುವ�ದು



�ಮ� ಸ���ೇಶಗಳ� ಮತು� ಅಗತ�ಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆ ಅಳವ���ೊಳ��ವ�ದು



�ಮ� ಗು�ಗಳನು� �ಾ�ಸಲು �ೕವ� ಹಣ ಉ�ಸುವ ಅಗತ���ೆ.



ಅ��ೕ�ತ ತುತು� ಸ���ೇಶಗ��ೆ �ದ��ಾಗುವ�ದು



�ಮ�ೆ �ಾವ�ದು ಮುಖ��ೕ ಅದನು� ರ�ಸುವ�ದು



�ವೃ���ಾ� �ೕ�ಸುವ�ದು



�ಮ� ಕುಟುಂಬ�ಾ�� ಏನ�ಾ�ದರೂ �ಾಡುವ�ದು



�ಮ� �ೆ��ೆಗಳನು� �ವ��ಸುವ�ದು



�ಮ� �ೕವನವನು� ��ೇ�ಶನ ಮತು� ಭದ��ೆಗಳ �ಾವ�ೆ�ಂ��ೆ �ೕ�ಸುವ�ದು

ಆ��ಕ ಗು� �ೊಂ�ಸುವ�ದು
ಆ��ಕ �ೕಜ�ೆಯ ಮುಖ� ಹಂತ�ೆಂದ�ೆ ಗು� �ೊಂ�ಸುವ�ದು. ಇದು ಅಲ�, ಮಧ�ಮ ಮತು�
�ೕ��ವ� ಆ��ಕ ಗು�ಗಳನು� �ೊಂ�ಸಲು ಅಗತ�.

ಈಗ �ೕವ� ಉ�ಸಲು �ಧ�����ೕ�, �ೕವ� ಅದರ ಬ�ೆ� �ೇ�ೆ �ೋಗು��ೕ�?

ಹಣ�ಾ�ನ �ೕಜ�ೆ

ಅ�ಾ�ವ�

�ೕ�ಾರ್ �ೈಕ್ ಖ�ೕ�ಸಲು �ೕಜ�ೆ

ಹಣ�ಾ�ನ ��ಾ�ರ ನಮ� �ೕವನದ�� �ಾ�ೇನು �ಾಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಎನು�ವ�ದರ ಆ�ಾರವನು�
ರೂ�ಸುತ��ೆ. ದುಬ�ಲ�ಾದ �ೈಯ��ಕ ಆ��ಕ ��ಾ�ರಗಳ� �ಾಲ�ೆ� �ಾರಣ�ಾದ�ೆ,
ಉತ�ಮ�ಾ� �ೕ�� �ಾ�ದ ಹಣ�ಾ�ನ ��ಾ�ರಗಳ� ಆ��ಕ ಸು��ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

ಮಧ�ಮ ಅವ�

ಮ�ೆ ಖ�ೕ�ಸಲು �ೕಜ�ೆ

ಆದ��ಂದ�ೇ ಹಣ�ಾ�ನ ಸು��ರ�ೆ�ೆ ಆ��ಕ �ೕಜ�ೆ ಮುಖ�.
ನಮ��� ಅ�ೇಕರು ಆ��ಕ �ೕಜ�ೆ ಎನು�ವ�ದು �ವೃ��/ವಯ�ಾ�ಗು��ೆ�ೆ ಹೂ��ೆ
�ಾಡ�ೇ�ಾದ �ಷಯ�ೆಂದು �ಾ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಜ- ಆದ�ೆ ಇನೂ� �ೆ��ನ��ೆ. �ೕವ� �ಾ�ೇಜ್
ಪದ�ೕಧರ�ಾ�ರ�, ಯುವಕ�ಾ�ರ�, ಗೃ�� ಅಥ�ಾ ��ಯ �ಾಗ�ಕ�ಾ�ರ�, ಆ��ಕ
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�ೕ��ವ�

�ವೃ���ಾ� �ೕಜ�ೆ

�ಾ�ಟ್� ಗು�ಗಳನು� �ೊಂ�ಸುವ�ದು
�ೕವ� ಎ���ಾದರೂ �ೋಗ�ೇ�ೆಂದು�ೊಡ್ಂಅ�ೆ, �ಮ�ೆ ರ�ೆ� ���ರ�ೇಕು. ಇದು �ಮ�
ಹಣಕೂ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. �ಮ� ಹಣವನು� ಉತ�ಮ �ಾ� �ವ��ಸಲು, �ೕವ� ಎ��

�ೇ�ೆ ಉ��ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು?

�ೕ�ೕಗ ಉ��ಾಯ �ಾಡಲು �ಧ�����ೕ�ಾ, ಅದರ ಬ�ೆ� �ೇ�ೆ ಮುಂದುವ�ೆಯು��ೕ�?
ಇವ�ಗಳನು� ಗಮನದ���:

�ೋಗ�ೇ�ೆಂದು ��ಯುವ ಅಗತ���ೆ. ಆದ��ಂದ ಅ�ಾ�ವ�, ಮಧ�ಮ ಮತು� �ೕ��ವ�
ಆ��ಕ ಗು�ಗಳನು� �ೊಂ�ಸುವ�ದು ಮುಖ�.

�ಮ� ಉ��ಾಯ ಮತು� �ೆಚ��ಾ�� �ೕಜ�ೆ �ಾ�. ಅನಗತ� �ೆಚ�ಗಳನು�
ಕ�� �ಾ� �ಾಗೂ ಪ��ೆ�ೕಕ �ಾ�ೆಯ�� ಉ��ಾಯ �ಾ�. �ಮ�ೆ
ಅಗತ��ರುವ ವಸು� �ನ �ೕ�ೆ ಖಚು� �ಾ�, ಆದ�ೆ ಬು�� ವಂ��ೆ�ಂದ �ಾ�.

ಉ��ಾಯ

�ೕಜ�ೆ�ಂದ

ಗ�ಸುವ�ದ��ಂತ

�ೆ��ನ

�ೆಚ�ವನು�

�ೆಚ�

�ಾಡ�ೇ�ಾಗುವ�ದ�ಂದ, �ಾ�ಾನ��ಾ� ಉ��ಾಯ ಆರಂ�ಸುವ �ದಲು
�ಾವ��ೇ ಅ�ಕ ಬ��ಯ �ಾಲಗಳನು� ಮರು�ಾವ�ಸುವ�ದು ಮುಖ�. ಈ
�ಾಲಗಳನು� �ದಲು �ಾವ�� ನಂತರ ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ�ೆ �ಯ�ತ�ಾ� ಹಣ
�ಾಕಬಹುದು.
�ದಲು �ಮ� �ಾಲಗಳನು� �ಾವ��. �ೕವ� �ಾವ�ದರ �ೕ�ಾದರೂ �ೆಚ�
�ಾಡುವ �ದಲು �ಮ� ಆ�ಾಯ�ಂದ ಸ�ಲ� ಹಣ ಪಕ����. ಉ��ಾಯ
�ಾ�ದ ನಂತರ ಉ�ದ ಹಣದ�� ವಸು� ಖ�ೕ��. �ೊ�ೆ�ೆ, ಆ�ಾಯ �ೆ�ಾ�ದ�ೆ,
�ೆಚು�ವ�ಯನು� (ಅವ�ಗಳ�� �ೆ��ನ ಅಂಶವನು� �ಾ�) �ಮ� ಉ��ಾಯ�ೆ�
ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, "�ೕ�ಾರ್ �ೈಕ್ �ೆ ಉ��ಾಯ �ಾಡುವ�ದು" ಎನು�ವ�ದು ಅಸ�ಷ��ಾದ
ಮತು� ��ಯಲು ಕಷ��ಾದ �ಷಯ. �ೕವ� ಮುಂದುವ�ೆಯು����ೕರ ಅಥ�ಾ �ಾ����ೕರ
ಎಂದು �ೇ�ೆ ��ಯು��ೕ�? ಮ�ೊ�ಂ�ೆ�ೆ, "10 �ಂಗ�ೆ� ಳ�ೆ 100 �� �ೕ�ಾರ್ �ೈಕ್ �ೆ
50000 ರೂ�ಾ� ಉ��ಾಯ �ಾಡುವ�ದು" ಬು��ವಂ��ೆ. ಇದು ���ಷ��ಾ�ರುತ�� ೆ- �ೕವ�
�ಾವ�ದ�ಾ�� ಉ��ಾಯ �ಾಡು����ೕ�ೆಂದು ���ರು��ೕ�. ಇದನು� ಅ�ೆಯಬಹುದು�ಮ�ೆ ಎಷು� ಅಗತ���ೆ ಎಂದು �ಮ�ೆ ���ರುತ�� ೆ. ಇದನು� �ಾ�ಸಬಹುದು ಮತು�
�ಾಸ�ವವ� ಆ��ೆ- �ೕವ� ಒಟು� �ತ�ವನು� ಸಣ� ಹಂತಗ�ಾ� (�ಂಗ��ೆ 5000
ರೂ�ಾ�ಗಳನು� ಉ��ಾಯ �ಾಡುವ�ದು) �ಭ���ಾಗ, �ೕ�ೆ �ಾಡುವ�ದು ಸುಲಭ. ಇದು
�ೕವ� 10 �ಂಗಳ ಸಮಯ �ೕ�ರುವ�ದ�ಂದ ಸಮಯ��ಯನೂ� �ೊಂ��ೆ.

�ೇ��. �ೕವ� �ೆಚ�ವ� ಹಣ ಖಚು� �ಾಡುವ �ದಲು ಉ��ಾಯ �ಾಡುವ�ದು
ಸುಲಭ.
�ಮ� ಉ��ಾಯ�ೆ� �ಯ�ತ�ಾ� �ೊಡು�ೆ �ೕ�. ಅದನು� ಸುಲಭ�ೊ�ಸಲು,
�ಮ� ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ�ೆ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಹಣ ವ�ಾ�ವ�ೆ�ಾಗುವಂ�ೆ
�ಾ�
�ಮ� ಉ��ಾಯವನು� ಗ�ಷ��ೊ�ಸಲು �ೆ��ೆ �ೌಲಭ� �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಬಳ�.
ಇ�ಎಫ್, ��ಎಫ್, ಎನ್ ಎಸ್ �, ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಎಸ್ ಎಸ್ �ೈ, ಎನ್ �
ಎಸ್ ಇ�ಾ��ಗಳ� �ಮ� ಉ��ಾಯದ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸುವ �ೆ��ೆಯನು� ಕ��

ಉ��ಾಯ:
ಉ��ಾಯ ಎನು�ವ�ದು ಭ�ಷ�ದ�� ಆ��ಕ ಭದ��ೆಯನು� ಖ�ತಪ�ಸಲು ಪ�ಮುಖ
ಹಂತ�ಾ��ೆ. ಇದು �ಮ� ಹಣ�ಾ�ನ ಗು�ಗಳನು� ಸಂ�ಸಲು ಮತು� �ಮ��ೇ ಭ�ಷ��ೆ�
�ೕಡಲು �ೆರ�ಾಗುತ�� ೆ.

�ಾಡುವ ಉತ�ಮ �ಾಗ�ಗ�ಾ��ೆ.

ಎ�� ಉ��ಾಯ �ಾಡ�ೇಕು?
�ೕವ� ಪ��ೕ �ಂಗಳ� ಕ�ಷ� ಸ�ಲ� ಹಣ ಉ��ಾಯ �ಾಡಬಹುದು.

ಉ��ಾಯ ಎಂದ�ೇನು?

ಉ��ಾಯವನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಲು �ೕ�ೇನು �ಾಡಬಹುದು? ಇದ�ೆ� ಅ�ೇಕ

ಉ��ಾಯವನು� �ೆಳ�ನಂ�ೆ �ೕ�ಸುವ�ದು ಉತ�ಮ ��ಾನ�ಾ��ೆ:

ಆ��ಗ��ೆ. ಇದು �ಾ�ಂಕ್ ನ�� ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ �ಾಡುವ�ೆ�ೕ ಸುಲಭ. ಇದು
ಆವತ�ನ ಅಥ�ಾ ��ರ �ೇವ��ಾ�ರಬಹುದು, ಅಥ�ಾ �ೕಸ್� ಆ�ೕಸ್

ಉ��ಾಯ = ಆ�ಾಯ-�ೆಚ�

ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ�ಾ�ರಬಹುದು.

�ೆಚ� = ಆ�ಾಯ-ಉ��ಾಯ

ಉ��ಾಯ �ಾಡು�ಾಗ �ೆನ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಅಂಶಗಳ�:

�ೕವ� �ಾವ�ದ�ಾ�ದರೂ �ೆಚ� �ಾಡುವ �ದಲು �ಮ� ಆ�ಾಯದ ಸ�ಲ� �ಾಗ ಪಕ����.



�ಮ� ಉ��ಾಯವನು� ��ಧ ಉತ�ನ�ಗಳ�� (ಹೂ��ೆಗಳ ಕು��ಾದ
�ಾದ�ಯನು� ಪ��ೕ��) ಹೂ��ೆ �ಾ�.

ಉ��ಾಯ ಏ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು?
ಉ��ಾಯ�ಲ� �ೇ,

�ೕವ�

ಏನ�ಾ�ದರೂ


ಖ�ೕ��ದ�ೆ,

�ೕವ�

ಹಣ

�ಾವ�ಸುವ��ಲ�; ಅದ�ೊಂ��ೆ ಬ�� ಯನೂ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ, �ೆಲ��� ಅ�ಕ
�ಾ�ಕ ದರ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಹಣ �ಾಲ �ಾಡುವ�ದ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಬ�� ಯನು�
ಉ��ಾಯ ತ�ೆಗಟು�ತ�� ೆ.
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�ಾಗಗಳ�

ಖಚು�

�ಾಡುವ

ಆ���ಾ�ರುವ�ದ�ಂದ,

ಅಗತ��ರು�ಾಗ ಅವ�ಗಳನು� �ೕವ� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

�ಾಲ

�ಾಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಲ ದು�ಾ��ಾ�ರುತ�� ೆ, ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೕವ� �ೇವಲ ಅದನು� �ಾತ�

�ೆಲವ�



�ಮ� ಹಣವನು� ಅತ�ಂತ ಅ�ಾಯದ/ಅ�ಯ�ತ�ಾದ ಉತ�ನ�ಗಳ�� ಹೂ��ೆ
�ಾಡ�ೇ�, �ೕವ� ಎಲ�ವನೂ� ಕ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು!!!

�ಾಂಪ��ಾ�ಕ �ಾ�ಜ� �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�

�ಾ�ಂ�ಂಗ್

�ಾದ�ಗಳು 2

�ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�: �ಾವ�ಜ�ಕ ವಲಯದ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�� ಸ�ಾ�ರ
�ೆ��ನ �ಾಲು �ೊಂ�ರುತ�� ೆ. �ಾರತದ��, �ಾ��ೕಕೃತ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ೇ�ಕ

�ಾ�ಂಕ್ ಎನು�ವ�ದು �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ �ೇವ�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ ಮತು� �ೆ��ಟ್ ಗಳನು�
ರ�ಸುವ ಆ��ಕ ಸಂ�ೆ��ಾ��ೆ. �ಾರತದ�� �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವಲಯ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್�
�ಾ�ಂಕ್ �ಂದ (ಆರ್ � ಐ) �ಯಂ��ಸಲ�ಡುತ�� ೆ. �ಾ�ೕಗ �ಾ�ಂಕ್ �ೇವ�ಗಳ ��ಧ
�ಧಗಳ ಬ�ೆ� ಸಂ�ಪ��ಾ� ���ೕಣ:

�ಾ��ೕಣ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� ಈ ವಗ�ಗಳ ಅ�ಯ�� ಬರುತ�� ೆ.ಉ�ಾಹರ�ೆ: ಎಸ್ � ಐ,
�ಓ�, � ಎನ್ � ಇ�ಾ��.
�ಾಸ� ವಲಯದ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�: �ಾಸ� ವಲಯದ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�� �ಾಸ� �ಾಲು
�ೆ�ಾ��ರುತ�� ೆ. �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಎ�ಾ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳನು�
�ೕ�ರುತ��ೆ.ಉ�ಾಹರ�ೆ: �ೆಚ್ � ಎಫ್ � �ಾ�ಂಕ್. ಐ�ಐ�ಐ �ಾ�ಂಕ್, ಆ��ಸ್ �ಾ�ಂಕ್

ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ (��ಾ�ಂಡ್ �ೇವ�)

ಇ�ಾ��.

ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ ಎನು�ವ�ದು ಅ�ಾ�ವ� ಉ�ತಯ�ಾ��ೆ. �ೕವ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಂಕ್ ನ��

�ಾ��ೇ�ಕ �ಾ��ೕಣ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�: ಈ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� ಬಡತನದ ಅಂ�ನ��ರುವ �ೈತರು,

ಉ��ಾಯ

ಉ��ಾಯವನು�

�ಾ��ಕರು, ಸಣ� ಉ�� �ಗಳ� ಇ�ಾ��ಯಂತಹ ಸ�ಾಜದ ದುಬ�ಲ ವಗ�ವನು�

ಸುರ�ತ�ಾ�ಡುತ��ೆ ಮತು� ಅಲ� ಬ�� ಯನೂ� �ೕಡುತ�� ೆ. �ೕವ� ಅಗತ��ರು�ಾಗ �ಮ� ಹಣ

�ೆಂಬ�ಸಲು ಮುಖ��ಾ� �ಾ�ಪ�ೆ�ಾ��ೆ. ಇವ� ಮುಖ��ಾ� ��ಧ �ಾಜ�ಗಳ�� �ಾ��ೇ�ಕ

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

ಮಟ�ಗಳ�� �ಾಯ� �ವ��ಸುತ��ೆ.

ಆರ್ � ಎಂದು ಜನ��ಯ�ಾ�ರುವ ಆವತ�ನ �ೇವ� �ೕವ� �ಾರು ಖ�ೕ�ಸುವಂತಹ

ಸಹ�ಾರ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�

�ಾ�ೆಯ��

ಹಣ

�ೇವ�

�ಾಡಬಹುದು.

ಇದು

ಆವತ�ನ �ೇವ� (ಸಮಯ �ೇವ�)
�ಾವ��ೇ

��ೇಷ ಸಂದಭ�ಗ��ೆ

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಫಂಡ್ ರ�ಸಲು ಬಯ�ದ��

ಉತ�ಮ�ಾ�ರುತ�� ೆ. ಇದು �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ ಉ��ಾಯ �ಾಡದ, ಆದ�ೆ ಪ��ೕ �ಂಗಳ�
ಅಲ� �ತ� ಉ��ಾಯ �ಾಡವ ವ���ಗ��ೆ ಸೂಕ��ಾ��ೆ. ಇದರಲ� �ಾವ��ೇ
�ಂ�ೆ�ೆತವನು� ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ�
ಎಫ್ � ಎಂದು �ಾ�ಾನ��ಾ� ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ ಇದರ�� �ೕವ� ���ಷ� ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ
�ತ�ವನು� �ೇವ� �ಾಡಬಹುದು. �ೇವ��ಾರ��ೆ ��ರ �ೇವ� ರ�ೕ� �ೕಡ�ಾಗುತ�� ೆ,
�ೇವ��ಾರ

ಪ��ಾ�ವ�ಯ��

�ಾ��ೕಣ ಸಹ�ಾರ �ೆ��ಟ್ ವ�ವ�ೆ� ಮುಖ��ಾ� ಕ�ಾ� ಯ�ಾ��ೆ.ಇದು ಮೂರು ವಗ�ದ
ವ�ವ�ೆ� ಯ�� �ಾ�ಮ ಮಟ�, �ೇಂದ� ಸಹ�ಾ� �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�, ��ಾ� ಮಟ� ಮತು�
�ಾಜ�ಮಟ�ದ��

��ರ �ೇವ� (ಸಮಯ �ೇವ�)

ಇದನು�

ಸಹ�ಾರ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�: ಕೃ� ವಲಯ�ೆ� �ಾಲದ ಹ�ವನು� ಖ�ತಪ�ಸಲು �ಾರತದ��

ಸ��ಸ�ೇಕು.

�ಂ�ೆ�ೆಯುವ�ದನು�

�ಾಜ�

ಸಹ�ಾರ

�ಾ�ಂಕ್

ಗಳ��

�ಾ�ಥ�ಕ

ಕೃ�

�ೆ��ಟ್

�ೊ�ೈ�ಗ�ೆ�ಂ��ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸುತ�� ೆ.
ನಗರ ಸಹ�ಾರ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� (ಯು��) ನಗರ ಮತು� ಅ�ೆ-ನಗರ ಪ��ೇಶಗಳ��ರ ುವ
�ಾ�ಹಕರ ಹಣ�ಾ�ನ ಅಗತ��ೆಯನು� �ೕ�ಸುತ�� ೆ.

ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�, ಆದ�ೆ, ಅಗತ��ದ���, �ೇವ��ಾರ ದಂಡ �ಾವ�� ��ರ �ೇವ�

�ೊಸ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ಾದ�ಗಳ�

�ೇವ� ��

�ಾವ� �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�: ಈ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� �ಬ�ಂ�ತ �ೇವ�ಯನು� ��ೕಕ�ಸುತ��ೆ, ಇದು

�ೇವ� �� ಮತು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�ರಂ� �ೋಆಪ�ೇಷನ್ (�ಐ���) ಉ��ಾಯ, ��ರ, �ಾ��,

ಪ�ಸು�ತ ಪ��ೕ �ಾ�ಹಕ��ೆ ರೂ 100,000 �� �ೊಂ�ದು�, ಮುಂ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗಬಹುದು.�ಾವ�

ಆವತ�ನ ಇ�ಾ�� ಎ�ಾ� �ೇವ�ಗಳ �ೕ�ೆ �� �ೕಡುತ��ೆ. �ಾ�ಂಕ್ ನ �ೇವ��ಾರ�ಂದ
��ಯ�ಾಗುವ ಅಸಲು ಮತು� ಬ�� �ತ��ೆ� ಪ���ಬ� �ೇವ��ಾರ ಗ�ಷ� ರೂ.

�ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� ಎ�ಎಂ �ಾಡ್� ಗಳ�, �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಗಳ�, �ೆಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ಾಗೂ
��ೈಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ನಂತಹ �ೇ�ೆಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ.ಉ�ಾಹರ�ೆ: �ಾರ�ೕಯ �ೕಸ್�

50,00,000 �� ಪ�ೆಯು�ಾ� �ೆ.

�ೇ�ಂಟ್ �ಾ�ಂಕ್ (ಐ���)

�ಾರದ�� �ಾ�ಂ�ಂಗ್

ಸಣ� ಹಣ�ಾಸು �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ�: ಇದು �ೇವ�ಗಳ� ಮತು� ಮೂಲ �ಾಲ �ೕಡು��ೆಯ

�ಾ��ೕಯ ಹಣ�ಾಸು ಅಳವ��ೆ �ೆ�ೕಯದ ಅ�ಯ�� "ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಧನ �ೕಜ�ೆ

��ಾಗ�ೆ� ಎಂದ�ೆ ಸಣ� ಉ��� ಘಟಕಗಳ�, ಸಣ� �ಾಗೂ �ಾ��ನಲ್ �ೈತರು, ಸೂಕಷ್�

(�ಎಂ�ೆ��ೈ)" ಯನು� 28 ಆಗಸ್� 2014 ರಂದು ಆರಂಭದ�� 4 ವಷ�ಗಳ ಅವ��ೆ (ಎರಡು ಹಂತಗಳ��)
ಆರಂ�ಸ�ಾ�ತು. ಇದು ಪ��ೕ ಕುಟುಂಬ�ೆ� ಮೂಲ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ಾ�ೆ, ಆ��ಕ �ಾಕಷ್ರ�ೆ, �ೆ��ಟ್
ಲಭ��ೆ, �� �ಾಗೂ �ಂಚ�ಯಂತಹ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೌಲಭ�ಗ��ೆ �ಾವ���ಕ ಪ��ೇಶಲಭ��ೆ �ೕ��ೆ.
ಸ�ಾ�ರ �ೆಳ�ನ �ಾ�ಾ�ಡುಗ�ೆ�ಂ��ೆ "ಪ��ೕ ಕುಟುಂಬ"�ಂದ "ಪ��ೕ ವಯಸ�"ನವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ
�ೆ�ೆಯು��ೆಯತ� ಗಮನ ಹ�ಸಲು 28.8.2018 ರ ನಂತರ �ಾ�ಪಕ �ಎಂ�ೆ��ೈ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು�
�ಸ��ಸಲು �ಧ���ತು.
(i)

ಪ�ಸು�ತ ಓವರ್ �ಾ�ಫ್� (ಓ�) �� ರೂ. 5,000 ಅನು� ರೂ. 10,000 �ೆ� ಪ�ಷ��ಸ�ಾ��ೆ.

(ii)

ರೂ. 2,000 ದವ�ೆ�ನ ಲಭ��ರುವ ಓ�ಯ ಸ��ಯ �ಎಂ�ೆ��ೈ �ಾ�ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ ಷರತು�ಗಳ�
ಇರುವ��ಲ�

(iii) ಲಭ��ರುವ ಓ� �ೌಲಭ�ದ ವ�ೕ��ಯನು� 18-60 ವಷ�ಗ�ಂದ 18-65 ವಷ�ಗ��ೆ
ಪ�ಷ��ಸ�ಾ�ತು.
(iv) �ೊಸ ರೂ�ೇ �ಾಡ್� �ೋಲ� ರ್ ಗ��ೆ ಅಪ�ತ ��ಾ ರ�ೆಯನು� 28.8.2018 ರ ನಂತರ �ೊಸ
�ಎಂ�ೆ��ೈ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಪ�ಸು�ತ ರೂ. 1 ಲಕಷ್�ಂದ ರೂ. 2 ಲಕಷ್�ೆ� ಏ���ೆ.
�ೆ��ನ �ಾ���ಾ� �ೇ� �ೕ�: https: //pmjdy.gov.in/

��ೕಕೃ�ಯ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ.ಇತರ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� �ೇ�ೆ �ೕಡದ ಆ��ಕ
ಮತು� ಸಣ� ಉ�� �ಗಳ� �ಾಗೂ ಅವ�ವ��ತ ವಲಯದ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಹಣ�ಾಸು �ೇ�ೆ
�ೕಡುವ�ದು ಇದರ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��ೆ.

ಅ�ವೃ�� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗಳ� (� ಎಫ್ ಐ)
ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಂಕ್ ಎಂದೂ ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ ಅ�ವೃ�� ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ� (� ಎಫ್ ಐ) ಹಣ�ಾಸು
ಸಂ�ೆ��ಾ�ದು�, ಇದು �ಾ��ೆ�ೕತರ ಆ�ಾರದ�� ಆ��ಕ ಅ�ವೃ�� �ೕಜ�ೆಗ��ೆ
ಬಂಡ�ಾಳ �ೕಡುತ�� ೆ.ಉ�ಾಹರ�ೆ: �ಾರ�ೕಯ ಸಣ� ಉ���ಗಳ ಅ�ವೃ�� �ಾ�ಂಕ್ (ಎಸ್
ಐ � � ಐ), ಕೃ� ಮತು� �ಾ��ೕಣ ಅ�ವೃ���ಾ� �ಾ��ೕಯ �ಾ�ಂಕ್ (ನ�ಾಡ್�), �ಾ��ೕಯ
�ೌ�ಂಗ್ �ಾ�ಂಕ್ (ಎನ್ �ೆಚ್ �), ಇ�ಾ��

�ರು ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ� (ಎಂ ಎಫ್ ಐ)
�ರು ಹಣ�ಾಸನು� ಮುಖ� �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆ�ಾ� �ೊಂ�ರುವ ಸಂ�ೆ�ಗ ಳನು� �ರು
ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ�ಗ�ೆಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ� �ೆ. ಈ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ೇವಲ �ರು �ಾಲ
�ೕಡುವ�ದ�ೆ�ೕ ಅಲ� �ೇ ��, ರ�ಾ�ೆ, ಮತು� ಹಣ�ಾ�ೇತರ �ೇ�ೆಗ�ಾದ �ೈಯ��ಕ
ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆ, ತರ�ೇ� ಮತು� ಸೂಕಷ್� ಉ��� ಆರಂ�ಸಲು �ೆರವ� ಇ�ಾ�� ಇತರ
�ೌಲಭ�ಗಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ.
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� ಐ �ಂದ �ಯಂ��ಸ�ಾದ 1956/2013 ರ ಕಂಪ� �ಾ�� ಅ�ಯ�� �ೋಂ�ಾ�ಸ�ಾದ
ಕಂಪ�.ಎನ್ � ಎಫ್ � �ಾಲ ಮತು� ಮುಂಗಡಗಳ ಉ���, ಭದ��ೆಗಳ �ಾ��ೕನ�ೆ,
ಉ��� ಅಡ�ಾನ, �ಾ��ೆ-ಖ�ೕ�, ��ಾ ಉ���. �ೕ� ಉ�� � ಇ�ಾ��ಗಳ
ಉ���ಯ�� �ೊಡ�ರುತ��ೆ. ಇವ� ��ಾ�ಂಡ್ �ೇವ�ಗಳನು� ��ೕಕ�ಸದ ಮತು� �ಾವ�
�ಾಗೂ �ಧ�ರ�ಾ ವ�ವ�ೆ� ಯ �ಾಗವಲ�ದ �ಾರಣ �ಾ�ಂಕ್ ಗ��ಂತ �ನ��ಾ��ೆ.

ಅ�ಾ�ವ� �ಾಲ

ಮಧ�ಮ/�ೕ��ವ�

ಉ�ಾ:�ಾಯ��ರತ

�ಾಲ

�ೆ��ಟ್

�ಾ�ಂ�ಂ�ೇತರ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ� (ಎನ್ � ಎಫ್ �): �ಾ�ಂ�ಂ�ೇತರ ಸಂ�ೆ� ಎಂದ�ೆ ಆರ್

ಬಂಡ�ಾಳ, �ೆ��ಟ್

ಉ�ಾ:ಗೃಹ �ಾಲ,

�ಾಡ್�

�ೈ�ಾ��ೆ �ಾಲ

��ಾನ್ �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� (�ೆ��)

ಉ��� ಕ�ೆ�ಾ�ಂ�ೆಂಟ್ (��): �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� ಸ��ೕಯ �ೈಯ��ಕ ವ���ಗಳ� ಮತು� ಇತರರನು�



�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಮತು� ನ�ಾಡ್� ಒ�ಾ�� ನಗದು �ಾಲ

�ಾ�ಂಕ್ ಗಳ ಏ�ೆಂಟ�ಾ� �ಾಯ� �ವ��ಸಲು � � �ಾ� �ೇ���ೊಳ�ಬಹು�ಾ��ೆ.

�ೌಲಭ�ವನು� �ೈತ��ೆ ಸುಲಭ�ಾ� �ೊ�ೆಯುವಂ�ೆ �ಾಡಲು �ೆ��

ಉ��� ಕ�ೆ�ಾ�ಂ�ೆಂಟ್ ಗಳ� �ೈ�ಂದ �ವ��ಸ�ಾಗುವ ��ನ್ ಗಳ�, �ಾ�ಟ್� �ಾಡ್�

ಅಳವ��ೆಯನು� ಆರಂ���ೆ.

ಆ�ಾ�ತ �ಾಧನಗಳ�, ��ೈಲ್ �ೕನ್ ಗಳ� ಇ�ಾ�� �ಾಧನಗಳನು� ಆಧ�� �ಾ��



ಮತು� ಸಂವಹನ ತಂತ��ಾನವನು� (ಐ��) ಬಳಸುತ��ೆ. ಉ��� ಕ�ೆ�ಾ�ಂ�ೆಂಟ್ ಎನು�ವ�ದು

�ೈತರು �ೆ�ೆ ಕೃ��ಾ� �ೕಜ, ರಸ�ೊಬ�ರ ಮತು� ����ಾಶಕದಂತಹ ಕೃ�
ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಅ�ಾ�ವ� ಮತು� �ಾಮ�ಕ �ಾಲ ಅಗತ��ೆಯ�� ಖ�ೕ�ಸಲು

ನಮ� ಸ�ಳ��ಂತ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ ದೂರ��ಾ�ಗ ನಮ� ಮ�ೆ�ಾ���ೆ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆ

�ೆ�� ಬಳಸಬಹು�ಾ��ೆ.

�ೕಡುವ ��ಾನ�ಾ��ೆ.

�ೆಕ್

�ೆ��ಟ್ ಮತು� �ೆಟ್ �ವ�ಹ�ೆ

�ೆಕ್ ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಹಣ �ಾವ�ಸಲು ಆ�ೇ�ಸುವ
�ಾಖ�ಾ��ಾ��ೆ.

ಅ�ೇಕರು ಮ�ೆ, �ಾರ್, ಅಥ�ಾ ಮಕ�ಳ ��ಾ��ಾ�ಸ�ಾ�� ಹಣ �ಾಲ �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಇದನು�
�ಾಲ ಎಂದು ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಹಣ�ಾಸು ತಜಞ್ರು ಒ�ೆ�ಯ �ಾಲ ಮತು� �ೆಟ� �ಾಲದ ನಡು�ೆ
ವ��ಾ�ಸ ಗುರು���ಾ��ೆ. ಒ�ೆ�ಯ �ಾಲ ಎನು�ವ�ದು �ೕ��ವ�ಯ�� �ೌಲ�ಗಳನು�
�ೕಡುವ ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ ಸಂಪತು� ಉ�ಾ��ಸುವ ಹೂ��ೆ�ಾ��ೆ. �ೆಟ� �ಾಲ ಎನು�ವ�ದು
�ೕವ� ಖ�ೕ��ದ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ೌಲ� ಕು�ಯುವ �ಾಲ�ಾ��ೆ.

�ೆ�ಟ್ �ಾಡ್� ಮತು� �ೆ��ಟ್ �ಾಡ್� �ೋ��ೆ

ಸ�ಾ�� �ಾಲ �ೕಜ�ೆಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�
��ಾ�ಲ�� �ೕಟ�ಲ್ ಮೂಲಕ �ಕಷ್ಣ �ಾಲ


�ಕಷ್ಣ �ಾಲ ಪ�ೆಯಲು ಸುಲಭ ಮತು� ಪ��ಾಮ�ಾ� ವ�ವ�ೆ�, ಈ ಮೂಲಕ ��ಾ���ಗಳ� ಹಣದ



��ಾ���ಗ��ೆ

�ೊರ�ೆ�ಂದ ಮಧ�ದ�ೆ�ೕ ಆತ/ಆ�ೆಯ �ಕಷ್ಣ ���ಸುವ ಅಗತ� ಇರುವ��ಲ�.
�ಾ�ಾನ�

�ಕಷ್ಣ

�ಾಲ

ಅ��ಗಳ�

ಲಭ���ೆ.�ೇ�

�ೕ�:

www.vidyalakshmi.co.in
ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಆ�ಾಸ್ �ೕಜ�ೆ (�ಎಂಎ�ೈ)


�ೆಳ ಆ�ಾಯ ಗುಂಪ�/ಆ��ಕ�ಾ� �ಂದು�ದ ವಗ�ಗಳ� ಮತು� ಮಧ�ಮ ಆ�ಾಯ ಗುಂಪ�ಗ��ೆ



ವ��� ತನ� �ದಲ�ೆಯ ಮ�ೆ ಖ�ೕ���ಾಗ ಅಥ�ಾ �ೊಸ�ಾ� �����ಾಗ ಸ���

�ಾಲ ಸಂಪ��ತ ಸ��� �ೕಜ�ೆ
ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.
�ೇ� �ೕ�: https://pmaymis.gov.in
ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಮು�ಾ� �ೕಜ�ೆ (�ಎಂಎಂ�ೈ)


ಸಣ� ಮತು� ಮಧ�ಮ ಉ���ಗಳ �ಾ�ೕಕರು ಅಥ�ಾ ಉದ��ಗ��ೆ ಸ�ಾ�� �ೕಜ�ೆ
ಉ��� �ಾಲ �ೕಡುತ��ೆ



�ೕಡ�ಾಗುವ �ಾಲಗಳ�: �ಶು, ��ೆ�ೕರ್ ಮತು� ತರುಣ್, ಇದು ಪ�ೆಯುವ �ಾಲದ �ತ� ವನು�
ಆಧ���ೆ



ಅಗತ��ರುವ ಪ�ಮುಖ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ�: ಗುರು�ನ ರುಜು�ಾತು, ಖ�ೕ�ಸುವ ವಸು�ಗಳ ಉ�ೆ�ೕಖ
ಮತು� ವಗ�ದ ಪ��ಾಣಪತ�ಗಳ�
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�ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ಾಡ್� ಗಳ�

�ಾದ�ಗಳು 3

��ಟಲ್ �ಾವ�ಗಳ�
ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್

��ಟಲ್ �ಾವ�ಗ�ೆಂದ�ೆ �ಾವ��ಾರ ಮತು�
�ಾವ�

ಪ�ೆಯುವ

�ಾ�ಂಕ್ ��ೕ�ೇಯ್� �ಾಡ್� ಗಳ�

ವ���ಗ�ಬ�ರೂ

ಹಣ

�ಾ�ಾಟದ �ಂದು

ಕಳ��ಸಲು ಮತು� ��ೕಕ�ಸಲು �ದು��ಾ�ನ
��ಾನವ�ೆ�ೕ ಬಳಸ�ೇಕು

��ೈಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್

��ಟಲ್ �ಾವ�ಗಳ ಪ��ೕಜನಗಳ�
•

ದ�ಾ�ಂಶ (ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ �)

�ೇಗ, ಸುಲಭ ಮತು� ಅನುಕೂಲಕರ.

•

�ತವ�ಯ�ಾ� ಮತು� ಕ�� ವ��ಾಟು ಶುಲ�.

•

�ಾ�ಹಕ ಪ�ೆ� �ಾಡಬಹು�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳ ��ಟಲ್ �ಾಖ�ಸು��ೆ

•

�ಾವ��ೇ �ಧದ �ಾವ�ಗ��ೆ ಒಂ�ೇ ಹಂತದ ಪ��ಾರ �ೕಡುತ�� ೆ

ಸೂಕಷ್� ಎ�ಎಂ

��ಟಲ್ �ಾವ�ಯ�� �ಾಡಬಹು�ಾದು� ಮತು� �ಾಡ�ಾರದು�
�ಾಡಬಹು�ಾದು�

ಗಳ�

�ಾಡ�ಾರದು�

�ಮ� ��ೈಲ್ ಮತು� ಕಂಪ��ಟರ್ �ೆ

ಎಂ�ಗೂ

�ಾಸ್ ವಡ್� ಬಳ�, ಇದ�ಂದ ಇತರ

�ಾ�ನ್ ಮತು� �ಾಸ್ ವಡ್� ಗಳನು� �ೕನ್

�ಾರೂ �ಮ� �ಸ�ಂಗಳನು� �ೕ�ಸಲು

ನ�� ಸಂರ�ಸ�ೇ�. ಅದನು� �ೆನ�ನ���

�ಾಧ��ರುವ��ಲ�.

ಅಥ�ಾ ಎ�� ಯದರೂ ಬ�ೆ��.

�ಾ�ಾಗಲೂ �ಯ�ತ�ಾ�

�ಮ�

�ಾ�ಂಕ್ ನ ಸುಭದ��ಾದ ಇಂಟ�ೆ�ಟ್
�ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೈಟ್ ಬಳ�

ಎಂ�ಗೂ

�ಮ�

��ೈಲ್

�ಮ�

�ಾ�ಂಡ್

ಏ�ೕಕೃತ �ಾವ� ಇಂಟ�ೇ�ಸ್

ಆ�ಪ್

ಕೂಡ�ೇ �ಮ� ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್

ನ�ೆಸು�ಾಗ ಎಂ�ಗೂ �ಮ� ��ೈಲ್

�ಂದ �ಾ�ೌಟ್ �ಾ�

�ವ��ಸ�ೇ �ಾ�ೆ�ೕ �ಡ�ೇ�

�ಮ� �ಾ�ೆಯ�� �ಾವ��ೇ ಅನ�ಕೃತ

ಎಂ�ಗೂ

ವ��ಾ�ನ

ಸಂ�ೇ�ಾಸ�ದ �ೇ�ೆಗ�ಂದ ಆ�ಪ್ �ೌನ್

ಕೂಡ�ೇ �ಮ� �ಾ�ಂಕ್ �ೆ ವರ� �ಾ�

(ಎಇ�ಎಸ್)

(ಯು�ಐ)

�ಲ��ಸ�ೇ� ಮತು� ��ೈಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್
�ೆ �ಾ�ನ್ �ಾಡ�ೇ�

ಬಂದ��,

��ೈಲ್ �ಾ��ೆಟ್ ಗಳ�

�ೆಟ್

��ೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹಣ�ಾ�ನ ವ��ಾಟು

ಸಂ�ೇಹ

ಆ�ಾರ್ �ೆಂಬ�ತ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ�

�ಾ�ಂ�ಂಗ್

�ೕವ� �ಮ� ವ��ಾಟು ಪ�ಣ��ೊ��ದ

ಬ�ೆ�

ರಚ�ಾತ�ಕವಲ�ದ ಪ�ರಕ �ೇ�ಾ

��ಾ��ಾಹ�ವಲ�ದ

ಮತು�

��ಟಲ್ �ಾವ� ��ಾನಗಳ�
ನಗದುರ�ತ ವ��ಾಟುಗಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸುವ �ಾಗ�ಾ� ಮತು� �ಾರತವನು�
ಕ�� ನಗದು ಬಳ�ೆಯ ಸ�ಾಜ�ಾ� ಪ�ವ��ಸಲು, ��ಧ �ೕ�ಯ ��ಟಲ್

(�ಲ: www.cashlessindia.gov.in)

ಆನ್ �ೈನ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್, ಇ-�ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ ವಚು�ಯಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಎಂದೂ ಕ�ೆಯ�ಾಗುವ
ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ಾ�ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ� ಯ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಹಣ�ಾಸು

�ೋಡ್ �ಾಡ�ೇ�

�ಾವ�ಗಳ� ಲಭ���ೆ.

ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್

ಸಂ�ೆ� ಯ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆ��ಕ ವ��ಾಟುಗಳನು� ನ�ೆಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸುವ �ದು��ಾ�ನ
�ಾವ� ವ�ವ�ೆ��ಾ��ೆ.ವ��ಾಟುಗಳ �ಧಗಳ�:
�ಾ��ೕಯ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಫಂಡ್ �ಾ�ನ್� ಫರ್ (ಎನ್ ಇ ಎಫ್ �)
ಒಂದು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಫ�ಾನುಭ� �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಮತು� ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ � (�ಾರ�ೕಯ ಹಣ�ಾಸು
ವ�ವ�ೆ� ಸಂ�ೇತ) ಬಳ� ಮ�ೊ�ಂದು �ಾ�ಂಕ್ ನ �ೇ�ೆ �ಾ�ೆ�ೆ ಹಣ ವ�ಾ��ಸುವ�ದು.
ಕ�ಷ� ��: �ಾವ��ೇ ���ಲ�.

ಗ�ಷ� ��: �ಾವ��ೇ ���ಲ�

�ಯಲ್ �ೈಂ �ಾ�ಸ್ �ೆ�ೆ� �ಂಟ್ (ಆರ್ � � ಎಸ್)
ಫ�ಾನುಭ� �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಮತು� ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ � �ೋಡ್ ಬಳ� ಅ�ಕ �ೌಲ�ದ ವ��ಾಟುಗಳನು�
�ಾಸ�ವ ಸಮಯದ ಆ�ಾರದ�� ಒಂದು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು �ಾ�ಂಕ್ ನ �ೇ�ೆ �ಾ�ೆ�ೆ ಹಣ
ವ�ಾ��ಸುವ�ದು.
ಕ�ಷ� ��: 2 ಲಕಷ್ಗಳ�

ಗ�ಷ� ��: �ಾವ��ೇ ���ಲ�

ತಕಷ್ಣದ �ಾವ� �ೇ�ೆ (ಐಎಂ�ಎಸ್)
ತ��ತ ಫಂಡ್ ವ�ಾ�ವ�ೆಯನು� ನ�ೆಸಲು ಒಂದು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಮ�ೊ�ಂದು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಹಣ
ವ�ಾ�ವ�ೆ
��ೈಲ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡಲು, �ಾ�ಂಕ್ �ೕ�ದ ��ೈಲ್ ಮ� ಐ�ೆಂ��ೈಯರ್
(ಎಂಎಂಐ�) ಅಗತ�.ವ��ಾಟುಗಳನು� ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆ� ಮತು� ಐ ಎಫ್ ಎಸ್ � �ೋಡ್
ಬಳ�ಯೂ �ಾಡಬಹುದು.

ಐಎಂ�ಎಸ್, ಎನ್ ಇ ಎಫ್ � ಮತು� ಆರ್ � � ಎಸ್ ಗಳ� 24 x 7 ಲಭ��ರುತ�� ೆ
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��ೈಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್
��ೈಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ��ಂದ
�ೕಡ�ಾಗುವ �ೇ�ೆ�ಾ�ದು�, ಇದು ��ೈಲ್ �ೕನ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ�ಟ್ ನಂತಹ ��ೈಲ್
�ಾಧನಗಳನು� ಬಳ� ದೂರ�ಂದ�ೇ ಹಣ�ಾಸು ವ�ವ�ಾರಗಳ ��ಧ �ಧಗಳನು� ನ�ೆಸಲು
�ಾ�ಹಕ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತ��ೆ.

ರೂಪ�ಾ��ೆ. ಅದರ�� ಹಣ ತುಂಬಲು ��ಟಲ್ �ಾ��ೆಟ್ �ೆ ವ���ಯ �ಾ�ೆ ಸಂಪ��ಸುವ
ಅಗತ���ೆ. �ೆ��ನ �ಾ�ಂಕ್ ಗಳ� �ಾಗೂ �ೆಲವ� �ಾಸ� ಕಂಪ�ಗ�ಾದ �ೇ�ಎಂ,
��ೕ�ಾಜ್�, ����ಕ್, ಆ���ೆನ್, ಏರ್ �ೆಲ್ ಮ� ಇ�ಾ��ಗಳ� ತಮ��ೇ ಇ-�ಾ��ೆಟ್
ಗಳನು� �ೊಂ��ೆ.

ಅಗತ��ಲ�. ಇದು ಮುಖ��ಾ�� �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ�� ಅಂಡರ್ �ಾ�ಂಕ್ �ಾಡ�ಾದ
ಸ�ಾಜಗ��ೆ �ಾಢ ಹಣ�ಾಸು ಮತು� ಅಳವ��ೆ �ೇ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

ಏ�ೕಕೃತ �ಾವ� ಇಂಟ�ೇ�ಸ್ (ಯು�ಐ)
ಬಹು �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳನು� ಒಂ�ೇ ��ೈಲ್ ಅ���ೇಶನ್ �ೆ �ೇ�ಸುವ (ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ
�ಾಗವ�ಸು��ೆಯ �ಾ�ಂಕ್), ಅ�ೇಕ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೈ�ಷ���ೆಗಳ ��ೕನ�ೆ, ತ�ೆರ�ತ ��

�ಾ�ಾಟದ �ಂದು
�ಾ�ಾಟ �ೇಂದ� (�ಓಎಸ್) ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ಾಟಗಳನು� ನ�ೆಸುವ ಸ�ಳ�ಾ��ೆ. �ೊಡ�
ಮಟ�ದ��, �ಓಎಸ್ ಎನು�ವ�ದು �ಾಲ್, �ಾ�ೆ�ಟ್ ಅಥ�ಾ ನಗರ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಸೂಕಷ್�
ಮಟ�ದ��, �ೕ�ೇಲರ್ ಗಳ� �ಓಎಸ್ ಗಳನು� �ೆ�ೌಟ್ �ೌಂಟರ್ ನಂತಹ ಖ�ೕ�
�ೇಂದ�ಗಳಂತಹ ಸ�ಳದ�� ವ��ಾಟು ಪ�ಣ��ೊ�ಸಲು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅವ�ಾಶ �ೕಡುತ��ೆ.

ಸೂಕಷ್� ಎ�ಎಂ ಗಳ�
ಎಂದ�ೆ

�) �ಾಹಕದ �ೕ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ. ಈ �ೇ�ೆ ಮೂಲ �ೈ�ಷ���ೆ �ೊಂ�ರುವ ��ೈಲ್
� ಆ�ಾ�ತ ��ೈಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಬಳಸಲು ��ೈಲ್ ಇಂಟ�ೆ�ಟ್ �ೇ�ಾ �ೌಲಭ�ದ

��ೈಲ್ �ಾ��ೆಟ್ ಎನು�ವ�ದು ��ಟಲ್ �ಾದ�ಯ�� �ೊಂ�ೊಯು�ವ ನಗ�ನ

ಎ�ಎಂ

�ೊಸ �ಾವ� �ೇ�ೆ�ಾದ *99# ���ತವಲ�ದ ಪ�ರಕ �ೇ�ಾ ದ�ಾ�ಂಶ (ಯು ಎಸ್ ಎಸ್
�ೕನ್ ಬಳ� ��ೈಲ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾಟುಗಳನು� ಅನುಮ�ಸುತ��ೆ, ಯು ಎಸ್ ಎಸ್

��ೈಲ್ �ಾ��ೆಟ್

ಸೂಕಷ್�

ರಚ�ಾತ�ಕವಲ�ದ ಪ�ರಕ �ೇ�ಾ ದ�ಾ�ಂಶ (ಯು ಎಸ್ ಎಸ್ �)

ವ�ಾ�ವ�ೆ

�ಾಗೂ

�ಾ��ಾರ

�ಾವ�ಗಳನು�

ಒಂ�ೇ

ಸ�ಳದ��

ಅನುಮ�ಸುವ

ವ�ವ�ೆ��ಾ��ೆ.
ಈ ವ�ವ�ೆ�ಯ ��, ವ��ಾಟುಗಳನು� ��ಎ (ವಚು�ಯಲ್ �ಾವ� ��ಾಸ) �ೆಂಬ�ತ 24 x
7 ವ�ಾ�ವ�ೆಯನು� ಬಳ� �ಾಸ�ವ ಸಮಯದ ಆ�ಾರದ�� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಟ್� �ೕನ್
�ಂದ �ಾಡಬಹು�ಾ��ೆ.ವ��� ಯು�ಐ-�ಾ�ತ ಆ�ಪ್ �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾಡ�ೇಕು ಮತು�
�ಾ�ಂಕ್ �ವರಗಳನು� ಬಳ� �ಾ�ನ್ �ಾಡ�ೇಕು

ಮೂಲ �ಾ�ಂ�ಂಗ್

�ೇ�ೆಗಳನು�

�ತ�ಸಲು

ಉ���

ಕ�ೆ�ಾ�ಂ�ೆಂಟ್ ಗಳ� (� �) ಬಳಸುವ �ಾಧನ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಟ್ �ಾಮ್� ಉ���

ಅಂ�ಮ ಬಳ�ೆ�ಾರ��ೆ ಯು�ಐ ಪ��ೕಜನಗಳ�:


�ೌಪ��ೆ- �ೇವಲ ವಚು�ಯಲ್ �ಾವ� ��ಾಸವನು� �ಾತ� ��ಮಯ �ಾ� ಮತು� ಇತರ



ಬಹು

ಕ�ೆ�ಾ�ಂ�ೆಂಟ್ ಗಳ� (ಸ��ೕಯ �ೕ�ೇಲ್ ಅಂಗ� �ಾ�ೕಕರು �ಾಗೂ ’ಸೂಕಷ್� ಎ�ಎಂ’
ಗ�ಾ� ವ��ಸುವ)ತ��ತ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ.

ಆ�ಾರ್ �ೆಂಬ�ತ �ಾವ� ವ�ವ�ೆ� (ಎಇ�ಎಸ್)

�ಾವ��ೇ ಸೂಕಷ್� �ಾ��ಯನು� ��ಮಯ �ಾಡ�ೇ�

ಪ��ಾ�ೕಕರಣ ಬಳ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಂಕ್ ನ ಆನ್ �ೈನ್ ಅಂತರ್ ಪ��ೇಶಲಭ� ಹಣ�ಾಸು
ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ.

�ಾ�ಶ್

ಆನ್

�ೆ�ವ�/�ಲ್

�ಭಜ�ೆ

��ಮಯ/�ಾ��ಾರ

�ಾವ�ಗಳ�/ರ�ಾ�ೆಗಳ�


ಎಇ�ಎಸ್ ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ಂಕ್ ನ�ೆಸುವ �ಾದ��ಾ�ದು� ಇದು �ಓಎಸ್ ನ�� (�ಾ�ಾಟ
�ಂದು/ಸೂಕಷ್� ಎ�ಎಂ) ಉ��� ಕ�ೆ�ಾ�ಂ�ೆಂಟ್ (� �)/�ಾ�ಂಕ್ �ತ�ದ ಮೂಲಕ ಆ�ಾರ್

ಬಳ�ೆಗಳ�-

ಒಂದು ��ಕ್ ನ 2 ಎಫ್ ಎ- �ೇವಲ �ನ್ ನಮೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ ವ��ಾ��ೆ ಅನುಮ�
�ೕಡುವ�ದು



��ಧ ಇಂಟ�ೇ�ಸ್ ಗಳ�� �ೆಲಸ- �ೆಬ್ ಇಂಟ�ೇ�ಸ್ ನ�� ಉ�ಾ��ಸ�ಾದ �ಾವ�
ಮನ�, ��ೈಲ್ ಇಂಟ�ೇ�ಸ್ ನ�� ಅನುಮ� �ೕಡುವ�ದು (ಆ�ಪ್)



ಲಭ��ೆ 24 x 7 ಮತು� �ಾ�ಹಕರು �ೈಯ��ಕ �ಾಧನದ�� ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಬಹುದು.
�ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, �ಂಕ್ �ೋ�: https://www.npci.org.in/product-

overview/upi-product-overview

ಯು�ಐ 2.0
ಯು�ಐ

�ಸ�ಂನ

�ೊಸ

ಆವೃ���ಾ�ದು�,

ಯು�ಐ

�ವ��ಸಲು ಓವರ್ �ಾ�ಫ್� �ಾ�ೆಗ��ೆ ಬಳ�ೆ�ಾರರು
ಸಂಪ��ಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸುತ�� ೆ.
ಬಳ�ೆ�ಾರರು ���ಷ� �ಾ��ಾ��ೆ ಕ�ಾ� ಯ �ೕಡುವ
ಮೂಲಕ ಪ�ವ� ಅನು�ೕ�ತ ವ��ಾಟುಗಳನು�
ನ�ೆಸಬಹುದು.
ಯು�ಐ 2.0 ಆವೃ�� ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಇ�ಾ�ಯ್�
ಗಳನು�

�ೕ�ಸುವ

ಮತು�

�ೈ�ಷ���ೆಯನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ.
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ಸಂಗ��ಸುವ

�ಾದ�ಗಳು 4

2. �ಾ�ಾನ� ��

�ಮ�

ಇಂತಹ
�ಾವ��ೇ ವ��� ಅಪ�ತ ಅಥ�ಾ ಗಂ�ೕರ �ಾ��ೆಯನು� �ೕ�ಸುವ��ಲ�. ಇವ�
ಉಂ�ಾಗುವ

�ಾಧ��ೆಗಳ�

ಅತ�ಂತ

ಕ��.

ಆದ��ಂದ

ಅ�ೇಕ

ಜನ

��

ಉತ�ನ�ಗಳ�

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.

ವ���ಯ

ಇಂತಹ

�ೕವ�ೆ�

�ೇರ�ಾ�

�ಾ��ಗಳ�

ಸಂಪತು�

ಸಂಬಂ��ಲ�ದ
ಮತು�

�ಾ��ಗಳನು�

ಆ�ೋಗ�ದ

ಅ�ಾಯ�ೆ�

ವ���ಕ��ಾ� �ಾ���ಾರ��ೆ �� �ೕಡುತ��ೆ.

ಖ�ೕ��ದ�ಾ��ೆಂದು �� ಖ�ೕ�ಸುವ ಆ�ೋಚ�ೆ ಮುಂದೂಡು�ಾ��ೆ. ಆದ�ೆ ಅ��ೕ�ತ
ಘಟ�ೆಗಳ� ನ�ೆಯುತ��ೆ. ಘಟ�ೆ ಸಂಭ���ಾಗ�ೆ�ೕ �ಾವ� ರಕಷ್�ೆ�ೆ ��ಾರ�ೆ ಪ�ೆಯುವ ಬ�ೆ�
ಅಥ��ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ. �� ಎಂದ�ೆ ಹಣ�ಾ�ನ ನಷ��ಂದ ರಕಷ್�ೆ ಮತು� ಅ��ೕ�ತ ಅಥ�ಾ
ಅ���ತ ನಷ�ದ �ರುದ� ರಕಷ್�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

i) ಆ�ೋಗ� ��
ಇ��ೕ�ನ �ೆಲವ� �ನಗ�ಂದ ���ೆ�ಯ �ೆಚ� ಅ�ೇಕ ಪಟು� �ೆ�ಾ���ೆ. �ೈದ�ರನು� ಒ�� �ೇ�
�ಾ�ದ�ೆ �ೊಸ �ೆಚ� �ೕವ� ಎ�� �ಾ�ಸು����ೕ� ಎನು�ವ�ದನು� ಆಧ�� 300 �ಂದ 3000
ನಡು�ೆ ಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. �ಮ� ���ೆ��ೆ �ೆಲವ� �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಆಸ��ೆ��ೆ �ಾಖ�ಾಗುವ
ಅಗತ��ದ��ೆ, �ೕವ� �ಮ� ಉ��ಾಯದ �ೕಲ ಗಂ�ೕರ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ

�ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� ಭ�ಸಲು �ದ� �ಾಗ�ೇ�ಾಗುತ�� ೆ.ಇಂತಹ ಹಣ�ಾ�ನ ಆ�ತಗಳನು�

��ಯನು� ಎರಡು ವಗ�ಗ�ಾ� ��ಾಲ�ಾ� �ಭ�ಸ�ಾ��ೆ:
1.

�ೕವ��

2.

�ಾ�ಾನ� ��

ಬೃಹತ್

ತ�ೆಗಟ�ಲು, �ಾವ� ನಮ�ಾ� �� �ಾ�ಸ�ೇಕು. ಪ���ಂದು ��ಾ ಕಂಪ�ಯೂ ಆಸ��ೆ�
�ಾಖ�ಾ�ಯ ಮೂಲ �ೈದ��ೕಯ �ೆಚ� ಭ�ಸುವ �ೈದ��ೕಯ ��ಾ �ೕಜ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

1. �ೕವ��
�ೕವ�� ಎನು�ವ�ದು �ಮ�ೆ ಮರಣ ಉಂ�ಾದ�� �ಮ� ಫ�ಾನುಭ��ೆ ಹಣ�ಾ�ನ
�ೆರವ� �ೕಡುವ�ದನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ೕವ� �ೕವ�� �ಾ�� ಖ�ೕ���ಾಗ, �ಮ�
ಫ�ಾನುಭ�ಯನು� �ೆಸ�ಸ�ೇಕು. �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಮ� ಕುಟುಂಬ�ೆ� ರಕಷ್�ೆ �ೕಡಲು
�ಮ� �ಾ��ಕ ಆ�ಾಯದ 7 �ಂದ 10 ಪಟು� ರ�ೆಯ �� ಖ�ೕ�ಸುವಂ�ೆ ��ಾರಸು
�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
�ೕವ�� �ಧಗಳ�
�ಾವ� ��: ಇದು ��ರ ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ ಸ��ಯ�ಾ�ದು�, �ಾ�� ಅವ�ಯ�� �ೕವ�ೆ�
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅ��ೕ�ತ�ಾ� ದುಘ�ಟ�ೆ ನ�ೆದ�ೆ, �ಮ� �ಾ���ೆ ’ಒಟು� �ತ�’
�ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದರ�� �ಾವ��ೇ �ಟನ್� ��ೕ�ಯಂ ಇಲ��ದ�ರೂ, ಅ�ಾಯದ
�ಾಧ��ೆಯನು� ಉತ�ಮ�ಾ� ಕ�� �ಾಡುತ�� ೆ.

ii) ಆ�ೋ�ೆ�ೕತರ ��
a) �ಾಹನ/�ೕ�ಾರು ��
�ಾಹನ �� (ಇದನು� �ೕ�ಾರು ��/�ಾರ್ ��/ಆ�ೋ �� ಎಂದೂ ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ)
ಎನು�ವ�ದು ರ�ೆ��ೆ �ಾಹನ ತರಲು �ಾಹನಗ��ೆ ಖ�ೕ�ಸುವ ���ಾ��ೆ.�ಾವ��ೇ

ದ�� ��: �ೕವ ��ಯನು� ���ಷ� ಅವ�ಯ ನಂತರ ಅಥ�ಾ ಮರಣದ ನಂತರ
ಬೃಹತ್ �ತ� �ಾವ�ಸುವಂ�ೆ ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಾನ� ಪ��ಾ�ವ� ಹತು�,

�ಾನೂನು�ಾ�ರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಮತು� /ಅಥ�ಾ �ಾಹನ�ೆ� ಅಪ�ತ�ಂದ �ಾ�ಯಂತಹ
ಅ�ಾಯದ

�ರುದ�

�ಾಹನ

�ಾ�ೕಕ��ೆ

ರಕಷ್�ೆ

�ೕಡುವ�ದು

ಇದರ

ಪ�ಮುಖ

ಹ��ೈದು ಅಥ�ಾ ಇಪ�ತು� ವಷ�ಗ�ಾ�ದು�, ���ಷ� ವ�ೕ�� �ೊಂ�ರುತ�� ೆ.

ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��ೆ.�ಾಹನ �� ರ�ೆಯ�� ಎರಡು �ಧಗ��ೆ:

ಸಂಪ�ಣ� �ೕವನ: ಇದು �ಾಶ�ತ �ೕವ�� �ಧ�ಾ�ದು� ಇದು �ೕವ� ��ೕ�ಯಂ

�ೕ�ಾರು ಮೂರ�ೆಯ ವ��� (��) �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ��: ಮೂರ�ೆಯ ವ��� �� ಎನು�ವ�ದು

�ಾವ�ಸುವವ�ೆಗೂ �ಾ�ಯ��ರುತ�� ೆ.

�ಾನೂ�ನ ಪ��ಾರ ಅಗತ��ದು�, ರ�ೆ� ಯ�� ಓಡುವ ಪ���ಂದು �ಾಹನವ� ಈ ��

ಯು�ಟ್ �ಂಕ್� ��: ಇದು �� ಮತು� ಹೂ��ೆ �ಾಹನದ ಸಂ�ೕಜ�ೆ�ಾ�ದು�,

ಪ�ೆಯುವ�ದು ಕ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ. �ಾಹನದ �ಾ�ೕಕ ಮೂರ�ೆಯ ವ��� ಯ �ೕವ�ೆ� �ಾವ��ೇ

�ಾ���ಾರ

�ಾವ��ಾರ

�ಾವ�ಸುವ

�ಾಗವನು�

��ಾ

ರ�ೆ

�ೕಡಲು

ಬಳಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಉ�ದ �ಾಗವನು� ಈ��� ಮತು� ಋಣ �ಾಧನಗಳ�� ಹೂ��ೆ
�ಾಡ�ಾಗುತ�� ೆ.
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ಅ�ಾಯ ಅಥ�ಾ �ಾ� ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಜ�ಕ ಸ�ಳದ�� �ಾಹನದ
ಬಳ�ೆ�ಂದ

ಉಂ�ಾಗುವ

ಆ��

�ಾ��ೆ

�ಾನೂನುಬದ� �ಾ�

ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾಗು�ಾ�� ೆ.�ಾವ�ಜ�ಕ ಸ�ಳದ�� �� ಇಲ�� ೇ �ಾಹನವನು� �ಾಲ�ೆ �ಾಡುವ�ದು
��ಾಹ� ಅಪ�ಾಧ�ಾ��ೆ. ��ಾ�ಾರ �ಾನೂನುಬದ��ಾ� �ೊ�ೆ�ಾಗುವ ಅಪ�ತ�ಂದ

ಉಂ�ಾಗುವ ಇತರ ವ���ಯ ಆ�� ಅಥ�ಾ ಇತರ ವ��� ಯ �ಾ� ಅಥ�ಾ ಮರಣ�ೆ� ��ಾ
�ಾ�� ರ�ೆ �ೕಡುತ�� ೆ.

�ೕ�ಾರು ಸ�ಂತ �ಾ� (ಓ�) ��ಾ ರ�ೆ:ಇದು ��ಾ �ಾಹನ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ
ಅಪ�ತದ �ಾ��ೆ ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

�ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ ��ಾ �ೕಜ�ೆಗಳ ಉ�ಾಹರ�ೆಗಳ�
ಪ� �ನ ��� �ರ�� �� �ೕಜ� (� ಎಂ ಎಸ � �)


�ೕ�ನ ರ�ೆಗಳ�� ಒಂದು ಅಥ�ಾ ಎರಡಕೂ� ರ�ೆ �ೕಡುವ �ಾ��ಗ��ೆ. �ಾವ�ದ�ೆ� ರ�ೆ
�ೕಡ�ೇಕು ಎಂದು ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು �ಮ� �ಾ��ಯನು� ಪ�ೕ�ಸುವ�ದು ಮುಖ�.

b) ಆ�� ��
ಆ�� �� ಎನು�ವ�ದು ಅತ�ಂತ �ಾ�ಾನ� ��ಯ ��ಾಲ ವಗ��ಾ�ದು�, ಇದು �ೕವ� ರ�ೆ

ಇದು 18 �ಂದ 70 ವಷ�ದವ�ೆ�ನ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಾರ��ೆ ರೂ 2 ಲಕಷ್ದವ�ೆ�ೆ
ಅಪ�ತ ��ಾ ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ



ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ �ೆ�ಟ್ �ೌಲಭ�ದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ರೂ 12/- ��ರ



ಒಂದು ಉ��ಾಯ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾತ� �ೕಜ�ೆ�ೆ �ೇರಲು ವ���

�ಾ��ಕ ��ೕ�ಯಂ ��ಯ�ಾಗುತ��ೆ.
ಅಹ��ಾಗು�ಾ��ೆ



ಪ�ೆಯಲು ಬಯಸುವ ಆ�� ಯ �ಧವನು� ಅವಲಂ��ರುತ�� ೆ.�ಾ��ಂಡಡ್� �ೈರ್ ಇನೂ��ೆನ್�

�� ಅಪ�ತ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾಶ�ತ ಮತು� ಆಂ�ಕ ನೂ�ನ�ೆ�ಂದ ರ�ೆ
�ೕಡುತ��ೆ (https://financialservices.gov.in/insurance-divisions)

�ಾ�� ಅತ�ಂತ ಜನ��ಯ ಆ�� ���ಾ�ದು�, ಇದು ಅ�� ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ ಅ�ಾಯಗ�ಾದ
ಪ��ಾಹ, ಮುಳ�ಗ�ೆ, ಚಂಡ�ಾರುತ, �ರು�ಾ� ಇ�ಾ��ಗ�ಂದ ರಕಷ್�ೆ �ೕಡುತ��ೆ. ಅ��
��ಾ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�� ರ�ೆ ಪ�ೆಯುವ ��ಧ ಆ�� �ಧಗ�ೆಂದ�ೆ ಮ�ೆ, ಕ�ೇ�ಗಳ�,
ಅಂಗ�ಗಳ�, ಆಸ��ೆ�ಗಳ�, �ೈ�ಾ��ೆ/ತ�ಾ��ಾ ಅ�ಾಯಗಳ� ಮತು� ��ನ�, �ಾ� ವರ,
ಸಲಕರ�ೆ ಮತು� �ಾಧನಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ��ೆ; ಕ�ಾ� ಪ�ಾಥ�ಗಳಂತಹ
ಸರಕುಗಳ�, ಸಂಸ�ರ�ೆಯ��ರುವ ಪ�ಾಥ�ಗಳ�, �ೈ�ಾ��ಾ ಅ�ಾಯಗಳ �ಾಂ�ೌಂಡ್
�ೊರ�ನ ಸಂಗ�ಹಣ ಅ�ಾಯಗಳ�; �ೈ�ಾ��ಾ ಅ�ಾಯದ �ಾಂ�ೌಂಡ್ �ೊರ�ಾಗದ �ಾ�ಂಕ್

ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಫಸಲು ��ಾ �ೕಜ�ೆ (� ಎಂ ಎಫ್ � �ೈ)
 �ೆ�ೆ �� �ೕಜ�ೆ �ೆ�ೆ�ಂದ ನಷ� ಅನುಭ��ದ �ೈತ��ೆ ��ಯ ಮೂಲಕ ರಕಷ್�ೆ
�ೕಡುವ ಗು� �ೊಂ��ೆ
 �ೕಜ�ೆ ಬರ�ಾಲ, ಶುಷ��ೆ, ಪ��ಾಹ, ಮುಳ�ಗ�ೆ, �ೕಟಗಳ �ಾ� ಮತು� �ೋಗಗಳ�,
ಭೂಕು�ತ, �ಾ�ಕೃ�ಕ ಅ�� ಅವಘಡ ಮತು� ��ಲು, ಆ�ಕಲು� ಮ�ೆ, ಚಂಡ�ಾರುತ,

ಕೃ�/ �ಾ�ಸ್ �ೋಲ�ರ್ ಗಳ� ಇ�ಾ��.
ಮ�ೆ/ಮ�ೆ �ಾ�ೕಕನ �� ವ��� ಯ ಮ�ೆ�ೆ ಸಂಪ�ಣ� ��ಾ ರ�ೆ �ೕಡುವ �ಾ��ೇಜ್

�ರು�ಾ� ಇ�ಾ�� ಅ�ೇಕ �ಾಹ� ಅ�ಾಯಗ�ಂದ �ೈತ��ೆ ರಕಷ್�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.
 �ೕಜ�ೆ

�ೕಡುವ�ದ�ಂದ ಮುಖ��ಾ�ರುತ��ೆ.
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�ನಗಳ

ಅವ�ಯವ�ೆ�ೆ

�ೊಯು�ಪ�ವ�

ನಷ�ವನು�

ಭ�ಸುತ��ೆ

(https://pmfby.gov.in)

ಅಂ�ೆ�ೕ, ಅಂಗ� �ಾ�ೕಕರ �ಾ��ೇಜ್ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ನ ಪ��ಾಣದ ಅಂಗ�
�ಾ�ೕಕರ

��

�ಾ�ಸಬಹು�ಾದ

ಅ�ಾಯಗ��ೆ

��

�ೕಡುವಂ�ೆ

��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ.ಇದು ಅ��, ಭೂಕಂಪ, ��ಲು, ಪ��ಾಹ, ಕಳ�ತನ ಇ�ಾ��ಯಂತಹ
��ಧ ಅಪ�ತಗಳ �ರುದ� ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ. �ಾ�� ಕಟ�ಡಗಳ�, ಅದರ ವಸು� ಗಳ�,
ಅಂಗ�ಯ��ಟ� ಹಣ ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

c) ಇತರ ��ಗ�

ಪ��ಾನ ಮಂ�� �ೕವನ�ೊ�ೕ� ��ಾ �ೕಜ�ೆ (�ಎಂ�ೆ�ೆ��ೈ)
 ಇದು 18 �ಂದ 50 ವಷ�ದವ�ೆ�ನ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಾರ��ೆ 2 ಲಕಷ್ದವ�ೆ�ೆ �ೕವ��ಾ ರ�ೆ
�ೕಡುತ��ೆ (ಉ��ಾಯ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ)
 ಸ�ಯಂ �ೆ�ಟ್ �ೌಲಭ�ದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ರೂ 330/- �� ರ �ಾ��ಕ
��ೕ�ಯಂ ��ಯ�ಾಗುತ��ೆ.

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

ಪ��ಾಣ ��
�ಾ�ಪಕ ಪ��ಾಣ �� ಇವ�ಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ:


ತುತು� �ೈದ��ೕಯ ರ�ೆ



ಮುಂ�ಾಣ�ಾರದ �ಾರಣಗ�ಂದ �ಮ� ಪ��ಾಸ ರ�ಾ�ದ�ೆ
ಅಥ�ಾ ಕ�� �ಾ�ದ�ೆ ಉಂ�ಾಗುವ ನಷ� ಭ�ಸುತ��ೆ



ಮರಣ ಮತು� ನೂ�ನ�ೆ�ಂದ ರ�ೆ



�ಬ�ಂ� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ರ�ೆ



ಲ�ೇಜ್ ರ�ೆ

ಸಮೂಹ ��
ಇದು ���ಷ� ಸಮೂಹದ ವ���ಗ��ೆ ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ,
ಸ�ಾಜದ ಸದಸ�ರು ಅಥ�ಾ ವೃ�� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�, ಅಥ�ಾ ���ಷ� �ಾ�ೕಕರ
ಉ�ೊ�ೕ�ಗ��ೆ ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.
�ೆ�ೆ ��
ಇದು ಬರ�ಾಲ, ಪ��ಾಹ, ಇತರ �ಾ�ಕೃ�ಕ ��ೋಪಗಳ� �ಾಗೂ �ೕಟಗಳ
�ಾ� ಇ�ಾ��ಗ�ಂದ �ೆ�ೆ ನಷ� ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾದ�� �ೈತ��ೆ ��ಾ
ರ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.
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ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಜನ ಆ�ೋಗ� �ೕಜ�ೆ (�ಎಂ�ೆಎ�ೈ)- ಆಯು�ಾ�ನ್ �ಾರತ


ಇದು ಬಡ, �ಂದು�ದ �ಾ��ೕಣ ಕುಟುಂಬಗಳ� ನಗರ �ಾ��ಕ ಕುಟುಂಬಗಳ



ಕುಟುಂಬದ �ಾತ�, ವಯಸು� ಅಥ�ಾ �ಂಗದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಬ�ಂಧ ಇರುವ��ಲ�.



ಆಸ��ೆ��ೆ

ಗುರು�ಸ�ಾದ ವೃ�� ವಗ��ೆ� �ೌಲಭ� �ೕಡುವ ಗು� �ೊಂ��ೆ
�ಾಖ�ಾದ��

���ೆ��ಾ�

ಕುಟುಂಬ

�ಾವ��ೇ

ಹಣ

�ಾವ�ಸುವ

ಅಗತ��ಲ�(https://www.pmjay.gov.in)

�ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವ�ದು
�ಮ� �ೈಕ್ ಕಳ��ಾಗುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅಪ�ತ�ಾಗುವ�ದು ಇ�ಾ�� �ಪತು� ಸಂಭ���ಾಗ,
�ೆ�ೖಮ್ �ಾಡುವ ಸಮಯ�ಾ�ರುತ�� ೆ.
�ೕವ� �ೆ� ೖಮ್ �ಾಡು�ಾಗ, �ಮ� ��ಾ �ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ ಅ�ಯ�� �ಮ�ೆ
�ಾವ��ಾದರೂ ನಷ��ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು ��ಾ ಕಂಪ� �ಮ�ನು� ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ೇಳ�ತ��ೆ.
�ಮ� ��ಾ �ೊ�ೕಕರ್, ಏ�ೆಂಟ್ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯನು� �ಾಧ��ಾದಷೂ� �ೇಗ ಸಂಪ���.
ಏ�ೆಂದ�ೆ �ೆ��ನ ಕಂಪ�ಗಳ� �ಮ� �ೆ� ೖಮ್ ಸ��ಸಲು ���ಷ� ಸಮಯ �ೕ�ರುತ�� ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ
�ೕವ� �ೆ� ೖಮ್ ಸ��ಸು�ಾಗ ಎ�ಾ� ಪ�ರಕ �ಾಖ�ಾ�ಗಳನು� �ೕಡ�ೇ�ೆಂದು �ೆನ��.

�ಾದ�ಗಳು 5

ಹೂ��ೆ

ಹೂ��ೆ ಎನು�ವ�ದು �ಮ� ಹಣ�ಾ�ನ ಗು�ಗಳನು� ಸಂ�ಸಲು �ೆರ�ಾಗುವ �ೊಡು�ೆ�ಾಯಕ
ಚಟುವ��ೆ�ಾ��ೆ; ಆದ�ೆ, ಹೂ��ೆ ಎನು�ವ�ದು ಸಂ�ೕಣ��ಾ�ದು� �ೆಲ��� ಅ�ಾಯವನು�
�ೊಂ�ರುತ�� ೆಸೂಕ�

ಅ���ೊಂ��ೆ,

�ೕವ�

ಸಂ�ೕಣ��ೆಯ

ಮಟ�

ಮತು�

�ಮ�ೆ

ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ೆ�ಸುವ ಅ�ಾಯದ ಮಟ�ವನು� ಆ���ಾಡಬಹುದು.

ಪ�ಮುಖ ಅಂಶಗಳ�
�ೕವ� ಪ��ೕ ಹೂ��ೆ, �ಟನ್�, ಅ�ಾಯ ಮತು� �����ಯ ಬ�ೆ� ಕ�ಷ� ಮೂರು ಅಂಶಗಳನು�
���ರ�ೇಕು.

ಹಣದುಬ�ರ ಮತು� ಹೂ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಅದರ ಪ��ಾಮ
ಹಣದುಬ�ರ ಎನು�ವ�ದು ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ೆ�ೆ �ೆಚ�ಳ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುತ��ೆ. ಸಮಯ
ಕ�ೆದಂ�ೆ, ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ೆಚ� �ೆ�ಾ�ದಂ�ೆ, ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� ಖ�ೕ�ಸಲು
ಹಣದ ಘಟಕದ �ಾಮಥ�� ಎಂದ�ೆ, ಒಂದು ರೂ�ಾ� ಅಥ�ಾ 100 ರೂ�ಾ��ೆ ಕು�ಯುತ��ೆ.
ಎಂದ�ೆ, ಹಣದ ಖ�ೕ�ಸುವ ಬಲ ಕ���ಾಗುತ�� ೆ. ಹಣ�ಾಸು �ೕಜ�ೆ �ಾಡು�ಾಗ �ಮ�
ಹೂ��ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಹಣದುಬ�ರದ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು ಮುಖ�.

ಹೂ��ೆಯ ಗು�ಗಳ�

ಹಣದುಬ�ರ ನನ� ಹೂ��ೆಯ ��ಾ�ರದ �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ?

�ಮ� ಹೂ��ೆ ಗು�ಗಳ� �ೕ�ರುವ �ೕವನದ ಹಂತವನು� ಅವಲಂ��ರುತ�� ೆ (��ಾ���,

ಉ�ೊ�ೕ�, �ವೃತ� ಇ�ಾ��). �ಮ� ಹೂ��ೆ ಗು�ಗಳ� ಇತರ ವ���ಗಳ ಗು��ಂತ
�ನ��ಾ�ದು�,

ಗು�ಗಳ�

�ೕವ�

ಮುಂದುವ�ೆಯುವ

�ೕವನವನು�

ಅವಲಂ��

ಬದ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾನ��ಾ�, �ೕವ� ಇ�ೇ ಸಮಯದ�� ಅ�ೇಕ ಗು�ಗಳನು�
�ೊಂ�ರು��ೕ�. �ೕವ� �ೌಲ�ದ�� �ೕ��ವ� �ೆಳವ��ೆಯನು� ಮತು� ತುತು�
ಸಮಯದ��

ಸುಭದ�

ಮತು�

ಅನುಕೂಲಕರ

ಫಂಡ್

ಪ�ೆಯಬಹುದು.ಪ���ಂದು

ಕುಟುಂಬವ� ��ಧ ಉ�ೆ�ೕಶಗಳನು� �ೊಂ�ದು�, ಪ���ಬ��ಗೂ ��ಧ ಹೂ��ೆ
�ೌಶಲ�ಗಳ ಅಗತ���ೆ.
�ೈಯ��ಕ ಅಂಶಗಳ� ಹೂ��ೆಯ ಆ��ಯ �ೕ�ೆ �ೇ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆಂದು
�ೋಡುವ ಸುಲಭ ��ಾನ�ೆಂದ�ೆ �ಮ� �ೕವನದ ಹಂತದ ಬ�ೆ� ಆ�ೋ�ಸುವ�ದು,
�ೕ�ರುವ �ೕವನದ ಹಂತವನು� ಗಮ�ಸುವ�ದು.
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ಐದು ವಷ�ಗಳ �ಂ�ೆ ರೂ 5/- ಇದ� ವ�ಾ�ಾವ್, ಈಗ ರೂ. 10/- ಆ��ೆ. �ೆ�ೆ �ೆಚ�ಳ
ಅ�ಕ ಪ��ಾಣ ಅಥ�ಾ ಉತ�ಮ ಗುಣಮಟ��ಂದ ಆ�ರುವ��ಲ�, ಆದ�ೆ ಇದು
ಪ�ಾಥ�ಗಳ �ೆ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕ�ದ ಹಣದುಬ�ರದ ಪ��ಾಮ�ಾ��ೆ.

�ೈ���ೕಕರಣ

����ಾ� ��ೆ�ಗಳನು� ಒಂ�ೇ ಬು��ಯ�� �ಾಕಲು �ೈ�ಧ��ೆ
ಎನು�ವ�ದು

ಎಂ�ಗೂ

ಆ�ೋಚ�ೆಯಲ�.

�ೕವ�

ಉತ�ಮ
ಹಣವನು�

��ಧ ಹೂ��ೆಗಳ�� �ಾ�ದ�ೆ �ಾಗೂ
ಒಂದು

ಅಥ�ಾ

ಕ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ,
ಹೂ��ೆ

ಎರಡು
ಇತರರು

�ಾ��ೆನ್�

ಇದನು�

ಹಣ
�ಮ�

ಪ�ೆಯಬಹುದು.

�ೈ�ಧ��ೆ

ಎಂದು

ಕ�ೆಯು�ಾ��ೆ. ಇದು ಹೂ��ೆ �ಾಡುವ
�ಮ�

ಅ�ಾಯವನು�

ಕ��

�ಾಡುತ�� ೆ.

ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ನ�� ಹೂ��ೆ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದನು� ಎಸ್ ಐ � ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗುತ��ೆ,
ಇ�ೕಗ �ೆಚು� ಸು��ಯ��ರುವ ಭ�ಷ�ದ ಹೂ��ೆ �ೕಜ�ೆ�ಾಗ?���ೆ
ಈ��� ಸಂಪ��ತ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆಗಳ� (ಇ ಎಲ್ ಎಸ್ ಎಸ್): ಈ ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್
ಹೂ��ೆ �ೕಜ�ೆಗಳ� �ೕವ� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ಉ�ಸಲು �ೆರ�ಾಗುತ�� ೆ (ಇದು �ೆ��ೆ
�ಾವ�ಸುವ ವ��� ���ಷ� ಭದ��ೆಗಳ�� ರೂ 1.5 ಲಕಷ್ದವ�ೆ�ೆ ಹೂ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಅವರ
�ೆ��ೆಯುಕ� ಆ�ಾಯ�ಂದ ��ಯು��ೆ�ಾ� �ೆ�ೖಮ್ �ಾಡಲು ಅನುಮ�ಸುತ� �ೆ).
�ೋಲ್� ಇ�ಎಫ್: �ೋಲ್� ಇ�ಎಫ್ ಅಥ�ಾ ಎಕ್� �ೇಂಜ್ �ೆ�ೕ�ೆಡ್ ಫಂಡ್ ಎನು�ವ�ದು
�ನ�ದಂತಹ ಚ�ಾ�� ಯ�� ಹೂ��ೆ �ಾಡುವ ಸರಕು ಆ�ಾ�ತ ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಆ��ೆ.
ಈ ಎಕ್� �ೇಂಜ್ �ೆ�ೕ�ೆಡ್ ಫಂಡ್� �ೈಯ��ಕ �ಾ�ಕ್ ನಂ�ೆ �ಾಯ� �ವ��ಸುತ� �ೆ ಮತು� �ಾ�ಕ್

ಭದ��ೆ �ಾರುಕ�ೆ�ಗಳ�� ಹೂ��ೆ

ಎಕ್� �ೇಂಜ್ ನ�� ಇ�ೇ �ೕ� �ೆ�ೕಡ್ �ೆ ಒಳಪಡುತ�� ೆ.

ಭದ��ೆಗಳನು� ಎರಡು �ಧಗ�ಾ� ವ�ೕ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ: ಈ���ಗಳ� ಮತು� ಋಣಗಳ�.
ಭದ��ೆಗಳನು� ಭದ��ಾ �ಾರುಕ�ೆ�ಯ�� �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಾ�ಥ�ಕ �ಾರುಕ�ೆ�: �ದಲ �ಾ��ೆ ಕಂಪ� �ೇರ�ಾ� ಭದ��ೆಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ, ಉ�ಾ:
ಐ�ಓ (ಆರಂ�ಕ �ಾವ�ಜ�ಕ �ೊಡು�ೆ)
���ೕಯ �ಾರುಕ�ೆ�: �ಾ�ಕ್ ಎಕ್� �ೇಂಜ್ ನ�� ಭದ��ೆಯ �ೆ�ೕ�ಂಗ್ ಉ�ಾ: � ಎಸ್ ಇ, ಎನ್
ಎಸ್ ಇ ಇ�ಾ��

�ಮ� ಕ�ಯಂಟ್ ಬ�ೆ� ���� (�ೆ�ೈ�): ಎಸ್ಇ�ಐಎ�ಾ� ಭದ��ಾ �ಾರುಕ�ೆ�
ಹೂ��ೆಗ��ೆ �ೆ�ೈ� (�ಮ� ಕ� ಯಂಟ್ ����) ಅಗತ��ೆ ��ಾರಸು �ಾ��ೆ.ಎಸ್
ಇ�ಐಆನ್ �ೈನ್ �ೆ�ೈ� (ಇ-�ೆ�ೈ�) ��ೕ�ಾ��ಸುವ �ಾಂ��ಕ �ೊಸತನಗಳ ಬಳ�ೆ�ೆ
ಅನು�ೕ���ೆ. ತಂತ��ಾನದ ಬಳ�ೆ ಮಧ�ದ�� ಕ�ೇ��ೆ �ೌ�ಕ�ಾ� �ೇ� �ೕಡ�ೇ �ೆ�ೈ�
ಪ�ಣ��ೊ�ಸಲು ಹೂ��ೆ�ಾರ��ೆ ��ೕ�ಾ����ೆ.

ಸವರನ್ �ೋಲ್� �ಾಂಡ್ (ಎಸ್ � �):
ಇವ� �ನ�ದ �ಾ�ಂಗಳ�� �ೆಸ�ಸ�ಾಗುವ ಸ�ಾ�ರದ ಭದ��ೆ�ಾ��ೆ. ಇವ� �ೌ�ಕ �ನ�ದ
�ಾ�ೕಕತ��ೆ� ಪ�ಾ�ಯ�ಾ��ೆ. ಹೂ��ೆ�ಾರರು ನಗ�ನ�� �ೆ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ
ಪ��ಾ�ವ�ಯ�� �ಾಂಡ್ ಅನು� ನಗ��ೆ ಮರ�ಸ�ೇಕು. �ಾಂಡ್ ಅನು� �ಾರತ ಸ�ಾ�ರದ
ಪರ�ಾ� �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ �ೕಡುತ�� ೆ.

�ಯಲ್ ಎ�ೆ�ೕಟ್ ಹೂ��ೆ ಟ�ಸ್� (ಆರ್ ಇಐ�): ಆರ್ ಇಐ� ಗಳ� �ಯಲ್
ಎ�ೆ�ೕಟ್ ವಲಯದ ಸ�ಂತ �ಾ�ೕಕತ�ದ ಸಂ�ೆ�ಗ�ಾ�ದು� ಅವ�ಗಳ ಅ�ವೃ���ೆ ಹಣ�ಾಸು
�ೕಡುತ��ೆ. ಇದು ಹೂ��ೆ�ಾರರು �ಯಲ್ ಎ�ೆ�ೕಟ್ ಹೂ��ೆಗ�ಂದ �ಾ�ಾಂಶ ಗ�ಸಲು
��ೕ�ಾ��ಸುತ��ೆ- �ೕವ� �ಾವ��ೇ ಆ�� ಖ�ೕ�ಸ�ೇ, �ವ��ಸ�ೇ, ಅಥ�ಾ ಹಣ�ಾಸು
�ೕಡ�ೇ �ಾಭ ಗ�ಸಬಹುದು.

ಸ�ಾ�� �ೕಜ�ೆಗಳ�� ಹೂ��ೆ
 �ಾ��ೕಯ ಉ��ಾಯ ಪ��ಾಣಪತ�ಗಳ� (ಎನ್ ಎಸ್ �)

ಈ���
ಈ��� ಎನು�ವ�ದು ಕಂಪ�ಯ �ಾಗ�ಾ�ದು�, ಇದನು� �ಾ�ಕ್ ಅಥ�ಾ �ೇರು ಎನ��ಾಗುತ��ೆ.
�ೕವ� ಕಂಪ�ಯ �ೇರು ಖ�ೕ��ದ�ೆ, ಕಂಪ�ಯ �ಾಗವನು� �ೊಂ�ದಂ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು�
ಕಂಪ� �ಾಭ �ಾ��ಾಗ �ಾಭದ �ಾಲು ��ೕ�ಸಬಹು�ಾ��ೆ. �ಾವ���ಕ/ಪ�� �ಾಡ�ಾದ
ಕಂಪ�ಗ��ೆ, ಈ �ೇರುಗಳ� �ಾ�ಕ್ ಎಕ್� �ೇಂಜ್ �ೕ�ನ �ಾ��ಾರ�ಾ�ದು�, ಇದು �ಾ�ಕ್
ಖ�ೕ�

ವ�ವ��ತ ಹೂ��ೆ �ೕಜ�ೆ (ಎಸ್ ಐ �): ���ಷ� ಅಂತರದ ಸಮಯದ�� ��ರ �ತ� ವನು�

�ಾಗೂ

�ಾ�ಾಟವನು�

�ೕಡುತ��ೆ.ಈ���ಗಳ��

ಹೂ��ೆ

��ೕ�ಾ��ಸುವ
�ಾಡುವ�ದು

ಮೂಲಕ,

�ಾರುಕ�ೆ�

ಅ�ಾಯ�ಾ��ಾ�ದು�,

 �ೕಸ್� ಆ�ೕಸ್ ಉ��ಾಯ/ಆರ್ � �ಾ�ೆ
 �ಾವ���ಕ �ಾ���ೆಂಟ್ ಫಂಡ್ (��ಎಫ್)
 ��ಾನ್ ��ಾಸ ಪತ� (�ೆ��)
 ��ಯ �ಾಗ�ಕರ ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆ (ಎಸ್ �ಎಸ್ ಎಸ್)


ಸ�ಳ
ಇತರ

�ಾಡ�ಾಗುತ�� ೆ.


ಈ �ೕಜ�ೆಗಳ ಬ��ದರವನು� ಹಣ�ಾಸು ಸ��ಾಲಯದ ಅನು�ೕದ�ೆ�ಂ��ೆ



�ೕಸ್� ಆ�ೕಸ್ �ೕಜ�ೆ ಹೂ��ೆ �ಾಡ�ಾದ ಸಂಪ�ಣ� �ತ�ದ �ೕ�ೆ ಸವರನ್

ಹೂ��ೆಗ��ೕಂತ �ೆ��ನ ಸಮಯ ಅಗತ���ೆ.

�ೆ��ಾ�ಕ ಆ�ಾರದ�� ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ.

ಋಣ ಭದ��ೆಗಳ�
ಋಣ ಭದ��ೆಗ�ೆಂದ�ೆ �ಾಂಡ್, ��ೆಂಚರ್,

�ಾ��ಸ�

���ಷ� ಬ�� ದರ ಇರುತ�� ೆ. ಇವ� ಈ����ಂತ ಕ�� ಅ�ಾಯ �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಕಂಪ�
ಸ�ಾ��

ಏ�ೆ��

�ಾಲ

ಆ��ಗ�ರುತ�� ೆ.�ದಲ�ೆಯ�ಾ�,

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು

�ಾ�ಂಕ್

�ಂದ

�ಾ�ರಂ�

�ೋಟ್� ಇ�ಾ��ಯಂತಹ

�ಾಧನಗ�ಾ��ೆ. ���ಷ� ಹಣ�ೊಂ��ೆ, ಪ��ಾ�ವ� ��ಾಂಕ ಮತು� �ಾ�ಾನ��ಾ�
ಅಥ�ಾ

ಈ �ೕಜ�ೆಗಳನು� ಸುರ�ತ ಮತು� ��ರ ಆ�ಾಯಗ��ೆ ಹೂ��ೆ�ಾರ��ೆ ��ಾರಸು

ಹಣ

�ಧ���ದ�ೆ,
�ಾಲ

ಎರಡು

ಪ�ೆಯುವ�ದು,

ಎರಡ�ೆಯ�ಾ� ಬಂಡ�ಾಳ �ಾರುಕ�ೆ�ಯ�� ಹೂ��ೆ�ೆ �ಾಲ �ೕಡುವ�ದು. ಇದನು� ಋಣ
�ೕಡು��ೆ ಎಂದು ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ೕಡುತ�� ೆ,

ಆದ��ಂದ

ಇದನು�

ಅತ��ಕ

ಸುರ�ತ

ಎಂದು

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.


�ೆ��ನ

�ಾ���ಾ�,

�ಂಕ್

�ೋ�

https://www.indiapost.gov.in/Financial/pages/content/post-officesaving-schemes.aspx
ಸುಕ�ಾ� ಸಮೃ�� �ೕಜ�ೆ (ಎಸ್ ಎಸ್ �ೈ)
ಎಸ್

ಎಸ್

�ೈ

ಎನು�ವ�ದು

�ೆಣು�ಮಗು�ನ

ಪ��ೕಜನ�ಾ��

ಸ�ಾ�ರ�ಂದ

ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ�

�ೆಂಬ�ಸಲ�ಟ� ಉ��ಾಯ �ೕಜ�ೆ�ಾ��ೆ. ಇದನು� 10 ವಷ���ಂತ �ೆಳ�ನ

ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ಕ್, �ಾಂಡ್ ಗಳ�, ಅ�ಾ�ವ� ಹಣ �ಾರುಕ�ೆ�

�ೆಣು�ಮಗುವನು� �ೊಂ�ರುವ �ೕಷಕರು �ೆ�ೆಯಬಹುದು. �ೕಷಕರು ಹುಡು�ಯ��ಾ�

�ಾಧನಗಳ�, ಇತರ ಭದ��ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಚ�ಾ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇ�ೆರಡೂ ಹೂ��ೆಗಳ �ೆಲವ�
ಸಂ�ೕಜ�ೆಗ�ಂದ ಹಣ ಒಟು�ಗೂ�ಸುತ��ೆ.ಸಂ�ೕ�ತ �ೋ��ಂಗ್� ನ ಮೂ�ಚುಯಲ್
ಫಂಡ್ ಗಳ� ಅದರ�ೇ ಆದ �ೕಟ್� �ೕ��ೕ �ೊಂ�ರುತ��ೆ.ಪ���ಂದು ಘಟಕವ�
ಫಂಡ್ �ೋ��ಂಗ್� ಮತು� ಆ ಉ�ಾ��ಸ�ಾದ �ೋ��ಂಗ್� ಆ�ಾಯದ ಹೂ��ೆ�ಾರರ
�ಾ�ೕಕತ�ದ �ಾಗವನು� ಪ����ಸುತ�� ೆ.
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ಇಂತಹ ಎರಡು �ಾ�ೆಗಳನು� �ೆ�ೆಯಬಹುದು (ಇಬ���ಂತ �ೆಚು� �ೆಣು� ಮಕ�ಳನು�
�ೊಂ�ದ��ೆ ಮೂರು/�ಾಲು� ಇ�ಾ�� �ಾ�ೆಗಳನು� �ೆ�ೆಯವಂ�ಲ�). ಈ �ಾ�ೆಗಳ� 21
ವಷ�ದ ಅವ� �ೊಂ�ರುತ� �ೆ ಅಥ�ಾ 18 �ೇ ವಯ��ನ ನಂತರ ಹುಡು�ಯ
��ಾಹದವ�ೆ�ೆ �ಾ�� ಯ��ರುತ��ೆ.

�ಾದ�ಗಳು

6

�ವೃ�� ಮತು� �ಂಚ�

ಪ�ಣ� ಮತು� ಉ�ಾ�ದಕ ವೃ�� �ೕವನದ ನಂತರ, �ೕವ� ಆ�ೋಗ�ಕರ�ಾದ, ಸ��ಯ �ಾಗೂ
ಸುಭದ� �ವೃ�� ಯನು� ಎದುರು �ೋಡು��ೕ�.�ೕವ� �ಮ� ��ತನದ ವಷ��ೆ� �ದ�ೇ
�ವೃತ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಉತ�ಮ�ಾ� �ೆಲಸ �ಾ�, �ಮ� ನಂತರದ �ೕವನದ�� ಆ��ಕ�ಾ�
ಸುಭದ��ಾ�ರಲು �ೕವ� ಬಯಸು��ೕ�.�ಮ� �ವೃ�� �ೆ �ಮ� ಬ� �ಾಕಷು� ಹಣ��ೆ�ೕ?
�ೕವ� �ೆ��ನ �ಾರ�ೕಯರಂ�ೆ, �ಮ� ಹ�ೆಯ ಮತು� ಮಧ�ವಯಸು� �ಮ� ಸಮಯ �ಾಗೂ
ಆ��ಕ�ೆಯನು� �ೇಳ�ವ ಅಸಂ�ಾ�ತ �ೇ��ೆಗ�ಂದ ತುಂ�ರುತ�� ೆ; ಮಕ�ಳನು� �ೆ�ೆಸುವ�ದು,
ಮ�ೆ ಖ�ೕ�ಸುವ�ದು ಮತು� �ವ��ಸುವ�ದು, ಹಬ�ಗಳನು� ಆನಂ�ಸುವ�ದೂ �ೇ�ರುತ��ೆ.�ೕವ�
�ವೃ�� ಯ ಬ�ೆ� �ೕ�ಸಲೂ ಆಗದಷು� �ೆಲಸದ�� �ೊಡ�ರು��ೕ�, ಅಥ�ಾ ನಂತರ�ಾ��
ಹಣವನು� ಎ��ಡಲು ಅತ�ಂತ ಕಷ�ಪಡು��ೕ�.

ಎನ್ � ಎಸ್ ಈ���, �ಾ���ೇಟ್ ಋಣ, ಸ�ಾ�� ಭದ��ೆಗಳ� ಮತು� ಪ�ಾ�ಯ ಹೂ��ೆ
ವಗ�ಗಳಂತಹ ��ಧ ಚ�ಾ�� ವಗ�ಗಳ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.ಈ

ಮೂಲಕ,

ಹೂ��ೆ�ಾರರು ತಮ� ಹೂ��ೆಗಳನು� �ಭ�ಸಬಹುದು.ಹೂ��ೆಗಳ� ಮತು� ಚ�ಾ�� �ೕ��ೆಯ

�ವೃ�� �ೕಜ�ೆ�ಾ� �ೆನ�ನ��ಡ�ೇ�ಾದ ಅಂಶಗಳ�

ಬ�ೆ� �ೕ�ತ ಅ�ವ� ಮತು� �ಳ�ವ��ೆ �ೊಂ�ರುವ ಚಂ�ಾ�ಾರರು, ಮೂರು �ೕ��ಾವ�
ಆವತ�ನ ��ಯ�� �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದನು� ಆ���ಾಡಬಹು�ಾ�ದು� (ಸಂಪ��ಾಯ�ಾ�,
�ಾ�ಾರಣ ಮತು� ಆಕ�ಮಣ�ಾ�) ಇದು ಚಂ�ಾ�ಾರರ ವಯಸ�ನು� ಆಧ��, ಪ�ವ���ಾ��ತ ��ಾನದ�� ಚ�ಾ�� ವಗ��ಾsದ�ಂತ �ತ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ
�ೈ�ಧ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ.
�ೆಳ�ನ 3 �� �ಗಳ�� ಎನ್ � ಎಸ್ �ಂದ �ಗ��ಸಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ:
i)

ಎನ್ � ಎಸ್ ಚಂ�ಾ�ಾರರ �ವೃ��

ii)

ಅವ�ಪ�ವ� �ಗ�ಮನ

iii)

ಎನ್ � ಎಸ್ ಚಂ�ಾ�ಾರ ಮರ��ದ��

�ೆ��ನ �ಾ���ಾ� �ೇ� �ೕ�, https://www.pfrda.org.in
ಹಣದುಬ�ರ ಎನು�ವ�ದು ಬಳ�ೆ�ಾರರ ಸರಕು ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ೆಚ�ದ�� ನ ಏ��ೆ�ಾ��ೆ.ಇದು
�ಮ� �ವೃ�� ಯ �ೕ�ೆ ಎರಡು �ೕ�ಗಳ�� ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. �ದಲ�ೆಯ�ಾ� �ೕವ�

ಅಟಲ್ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ (ಎ��ೈ)

ಖ�ೕ�ಸುವ ಸರ�ನ �ೆ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗುತ�� ೆ ಎಂದ�ೆ �ೕವ� ಇ�� ಯವ�ೆ�ೆ ಖ�ೕ�ಸು��ದ� ವಸು��ನ
�ೆ�ೆ�ೆ �ೕ�ೕಗ �ೆಚು� �ೆ�ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಎರಡ�ೆಯ�ಾ�, ಹಣದುಬ�ರ�ಂದ �ಮ�
�ವೃ�� ಯ ಉ��ಾಯ �ೌಲ� ಕ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. �ೕಘ��ಾಲ �ೕ�ಸುವ �ಾಧ��ೆಯನು�
(��ೕ�ತ �ೕ��ಾವ�) ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ.60 ರ�� �ೕ��ಾವ� ��ೕ�ೆ �ೆ�ಾ�ಗುತ��ೆ,
ಆದ��ಂದ �ವೃ�� ಯ ನಂತರದ �ೕವನದ �ಾಳ��ೆ �ೆಚು� �ೌಲಭ� ಅಗತ��ದು�, ಪ�ಸು�ತ
�ೕವನದ

ಗುಣಮಟ�ವ�ೆ�ೕ

�ವ��ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.ಇ�ೆಲ�ವನೂ�

�ಮ�

�ವೃ��

ಫಂಡ್

ರ�ಸು�ಾಗ �ೕವ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ��ೕಯ �ಂಚ� ವ�ವ�ೆ�
ಎನ್ � ಎಸ್ ಎನು�ವ�ದು �ಾರತ ಸ�ಾ�ರ�ಂದ ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ �ವೃ�� �ೕಜ�ೆಯ
�ೊಡು�ೆ�ಾ�ದು�, ಇದನು� ಜನ��ೆ ಆ�ಾಯದ �ಯ�ತ ಮೂಲ ಇಲ��ರು�ಾಗ ವಯ�ಾ�ದ
ಸಮಯದ�� ಅವ��ೆ ಆ��ಕ ಭದ��ೆ ಮತು� ��ರ�ೆ �ೕಡಲು � ಎಫ್ ಆರ್ � ಎ
�ಯಂ��ಸುತ�� ೆ.�ೕಜ�ೆ ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ದು� 18 �ಂದ 65 ವಷ��ೊಳ�ನ �ೇಶದ ಎ�ಾ�
�ಾಗ�ಕ�ಗೂ ಮುಕ��ಾ��ೆ.ಎನ್ � ಎಸ್ �ೆ ಚಂ�ಾ�ಾರ�ಾಗುವ ಮೂಲಕ �ೕವ� �ಮ�
ಉ�ೊ�ೕಗ �ೕವನದ�� ವ�ವ��ತ�ಾ� ಉ��ಾಯ �ಾಡಲು ಮತು� ಹೂ��ೆ �ಾಡಲು
�ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ.ವಷ��ೆ� ಕ�ಷ� ರೂ 500 ಹೂ��ೆ �ೕಜ�ೆ�ೆ ಚಂ�ಾದರ�ಾಗಲು ಅಗತ�.�ೕವ�
�ವೃ���ಾ�ಾಗ, �ಾ�ಾನ��ಾ� 60 �ೇ ವಯ��ನ ನಂತರ, �ಮ� ಹಣದ �ಾಗವನು� ಒ���ೆ
ಪ�ೆಯು��ೕ� ಮತು� �ಾ�ಕ ಆ�ಾರದ�� �ಂಚ� �ೕಡಲು �ಮ� ಆ��ಯ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಕ

�ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಅವ�ವ��ತ ಮತು� �ಾಯ��ರತ ಬಡವರು ವಯ�ಾ��ಾಗ ಆ�ಾಯ
ಭದ��ೆ�ಾ� ಗಮನ ಹ��ದು�, ಅವರ �ವೃ���ೆ ಉ�ತಯ �ಾಡಲು ಅವರನು� ��ೕ�ಾ��ಸುವ
ಮತು� ಸಬ�ೕಕ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ �ೊಂ��ೆ.18 �ಂದ 40 ವಷ� ವಯ��ನ �ಾವ��ೇ
�ಾರ�ೕಯ �ಾಗ�ಕ 60 ವಷ�ದ ನಂತರ �ಂಗ��ೆ ಕ�ಷ� ರೂ 1000 �ಂದ 5000 ದವ�ೆ�ೆ
���ತ �ಂಚ� ಪ�ೆಯಲು ಎ��ೈ �ೇರಬಹುದು.ಎ��ೈ �ೇರಲು �ೕವ� ಉ��ಾಯ �ಾ�ಂಕ್
�ಾ�ೆ �ೊಂ�ರ�ೇಕು. ಈ �ೕಜ�ೆ�ೆ ರೂ 1000 �ಂಚ� ಪ�ೆಯಲು 18 �ೇ ವಯ��ನ�� ರೂ

�ೕಜ�ೆಯ�� ಉ�ದ ಹಣ ಹೂ��ೆ �ಾಡಬಹುದು.ಎನ್ � ಎಸ್ ನ�� �ಮ� ಹೂ��ೆ, ���ಷ�

42 ರಷು� ಕ�� ಹಣ �ೕಡ�ೇಕು. ವಯ�ಾ�ಗು��ದ�ಂ�ೆ �ೊಡು�ೆ �ೆ�ಾ�ಗುವ�ದ�ಂದ, ಇದು

��ಯವ�ೆ�ೆ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ�ಂದ ��ಾ�� ಪ�ೆ�ರುತ�� ೆ.

ಆರಂ�ಕ ವಯ��ನ�� �ೕಜ�ೆ�ೆ �ೇರುವ�ದು �ಾ�ಾಗಲೂ ಪ��ೕಜನ�ಾ��ಾ��ೆ.
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�ೕವ� ಎ��ೈ�ೆ �ೇಪ��ೆ�ೊಂ�ಾಗ, ವೃ�ಾ�ಪ�ದ��, ಈ �ೕಜ�ೆಯು 60 ವಷ� ವಯಸ�ನು�
ತಲುಪ�ವ��

ಮೂರುಪಟು�

ಪ��ೕಜನಗಳನು�

ಒದ�ಸುತ�� ೆ

ಎಂದು

�ೕವ�

ii)

� ಎಂ ಎಲ್ �ೈ ಎಂ �ೈ (ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಲಘ� �ಾ��ಾ�
�ಾನ್-ಧನ �ೕಜ�ೆ)

ಖ�ತಪ���ೊಳ����ೕ�. �ಾ�ಕ �ಂಚ� ಚಂ�ಾ�ಾರ��ೆ ಅವನ / ಅವಳ �ೕ��ಾವ�ಯ��
ಲಭ��ರುತ��ೆ, ಮತು� ಚಂ�ಾ�ಾರರ �ಧನದ ನಂತರ, ಚಂ�ಾ�ಾರರ ಸಂ�ಾ��ೆ ಅ�ೇ

ಈ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ �ೕ�ೇಲರ್ ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಾ�ಗ��ೆ (ಸ�-ಉ�ೊ�ೕ� �ಾ��ಕರು)

ಪ��ಾಣದ �ಂಚ� �ೕಡ�ಾಗುತ�� ೆ ಮತು� ಚಂ�ಾ�ಾರ �ಾಗೂ ಸಂ�ಾ�ಯ ಮರಣದ ನಂತರ,

ವಯ�ಾ��ಾಗ ರಕಷ್�ೆ �ೕಡುವ�ದನು� ಖ�ತಪ�ಸುತ� �ೆ

�ಂಚ�ಯ ಒಟು� ಹಣ, ಚಂ�ಾ�ಾರರ 60 �ೇ ವಯ��ನ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾದಂ�ೆ, ಚಂ�ಾ�ಾರರ
�ಾ���ೆ �ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ.ಚಂ�ಾ�ಾರ ಅವ�ಪ�ವ�ದ�� ಮರ��ದ�ೆ (60 �ೇ
ವಯ���ೆ �ದಲು ಮರಣ �ೊಂ�ದ�ೆ), ಚಂ�ಾ�ಾರರ ಸಂ�ಾ� ಚಂ�ಾ�ಾರ ಎ��ೈ �ಾ�ೆ�ೆ
�ೊಡು�ೆ �ೕಡುವ�ದನು� ಮುಂದುವ�ೆಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಎ��ೈ�ಾ�ೆಯ�� ಸಂಗ�ಹ�ಾ�ರುವ
ಹಣ �ಂ�ೆ�ೆಯಬಹುದು.

ಎ�ಾ� ಅಂಗ� �ಾ�ೕಕರು ಮತು� ಸ�-ಉ�ೊ�ೕ� ವ���ಗಳ� �ಾಗೂ � ಎಸ್ � ಆ�ಾಯ ರೂ
1.5 �ೋ��ಂತ ಕ�� ಇರುವ �ೕ�ೇಲ್ �ಾ��ಾ�ಗಳ� �ಾಗೂ 18-40 ರ ನಡು�ನ
ವ�ೕ�ಾನದವರು �ೕಜ�ೆ�ೆ �ೋಂ�ಾ�ಸಬಹುದು.ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಅ�ಯ��, 50%
�ಾ�ಕ

�ೊಡು�ೆಯನು�

ಫ�ಾನುಭ�

�ಾವ�ಸ�ೇಕು

�ಾಗೂ

ಅದ�ೆ�

ಸಮ�ಾದ

�ೊಡು�ೆಯನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಾವ�ಸುತ� �ೆ.60 �ೇ ವಯ��ನ ನಂತರ, ಚಂ�ಾ�ಾರರು

�ೆ��ನ �ಾ���ಾ� �ೇ� �ೕ�,https://www.pfrda.org.in

ರೂ 3,000/- �ಾ�ಕ ಕ�ಷ� ���ತ �ಂಚ� ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

��ಧ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಗುಂಪ�ಗ��ೆ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆಗಳ�
�ಾರತ ಸ�ಾ�ರ ಅವ�ವ��ತ �ಾ��ಕರು, �ೕ�ೇಲರ್ ಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಾ�ಗ��ೆ (ಸ�-

�ಎಂ-ಎಸ್

ಉ�ೊ�ೕ� �ಾ��ಕರು) ಮತು� ಭೂ�ಡುವ�ಯ ಸಣ� �ಾಗೂ �ಾ��ನಲ್ �ೈತರಂತಹ ��ಧ

�ೕಜ�ೆ�ಾ�ದು�, ಇದರ�� ಫ�ಾನುಭ� ��ಾರಸು �ಾಡ�ಾದ ವಯ���ೆ-���ಷ��ಾದ

ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಗುಂಪ�ಗ��ೆ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ ಆರಂ���ೆ.

�ೊಡು�ೆ

i) ಪ��ಾನ ಮಂ�� ಶ�ಮ �ೕ� �ಾನ್-ಧನ (�ಎಂ-ಎಸ್ �ೈಎ)
�ೕಜ�ೆ

�ೈ

ಎಂ

ಎನು�ವ�ದು

�ಾವ�ಸ�ೇಕು

50:50

�ಾಗೂ

ಆ�ಾರದ
�ೇಂದ�

�ೊಡು�ೆ�ಾಯಕ
ಸ�ಾ�ರ�ಂದ

�ಂಚ�
�ೊಡು�ೆ

�ೊಂ�ಸ�ಾಗುತ�� ೆ.ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ವ��� 29 �ೇ ವಯ��ನ�� �ೕಜ�ೆ ಪ��ೇ��ದ�ೆ, ಆತ
60 �ೇ ವಯ��ನವ�ೆ�ೆ �ಂಗ��ೆ ರೂ 100/- �ೊಡು�ೆ �ಾವ�ಸುವ ಅಗತ��ದು�, ಅದ�ೆ�
ಸಮ�ಾದ �ತ� ರೂ. 100/- ನು� �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ೊಡು�ೆ �ೕಡುತ�� ೆ.

iii) ಪ��ಾನ

ಮಂ��

��ಾನ್

�ಾನ

ಧನ

�ೕಜ�ೆ

(�ಎಂ�ೆಎಂ��ೈ)
ಇದು ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ�ದು�, ಅವ�ವ��ತ �ಾ��ಕ��ೆ ��ಯ ವಯ��ನ�� ರಕಷ್�ೆ �ೕಡುವ
�ೊಡು�ೆ�ಾಯಕ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ�ಾ��ೆ,

ಈ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆ �ೇಶದ��ರುವ ಎ�ಾ� ಸಣ� ಭೂ�ಡುವ��ಾರ��ೆ ಮತು� �ಾ��ನಲ್
�ೈತ��ೆ (ಎಸ್ ಎಂ ಎಫ್) ವಯ�ಾ��ಾಗ ರಕಷ್�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.�ೕಜ�ೆ �ೇಶದ�� ಸಣ�
ಮತು� �ಾ��ನಲ್ �ೈತ��ೆ (ಎಸ್ ಎಂ ಎಫ್) 60 �ೇ ವಯ��ನ ನಂತರ, ರೂ 3000 ಕ�ಷ�

ಅವ�ವ��ತ �ಾ��ಕರು �ೆ�ಾ�� ಮ�ೆ ಆ�ಾ�ತ �ಾ��ಕರು, �ೕ�ಬ� �ಾ��ಾ�ಗಳ�,
ಮ�ಾ�ಹ�ದ ��ಯೂಟ �ಾ��ಕರು, ಕೂ�, ಇ���ೆ �ಾ�ಾ��ೆ �ಾ��ಕರು, ಚ�ಾ�ರರು,
�ಂ� ಆಯುವವರು, ಮ�ೆ �ೆಲಸದವರು, �ಾಷರ್ �ನ್, ��ಾ ಎ�ೆಯುವವರು, ಭೂ� ಇಲ�ದ
�ಾ��ಕರು, ಸ�ಂತ �ಾ�ೆ �ೊಂ�ಲ� ದ �ಾ��ಕರು, ಕೃ� �ಾ��ಕರು, ��ಾ�ಣ �ಾ��ಕರು,
�ೕ� �ಾ��ಕರು, �ೈಮಗ� �ಾ��ಕರು, ಚಮ� �ಾ��ಕರು, ಶ�ವ�-ದೃಶ� �ಾ��ಕರು �ಾಗೂ
ಇತರ ವೃ�� ಯ��ರುವವರನು� ಒಳ�ೊಂ�ದು�, ಇವರ �ಾ�ಕ ಆ�ಾಯ ರೂ. 15,000/- ��ಂತ
ಕ�� ಇರುತ�� ೆ �ಾಗೂ 18-40 ವ�ೕ�ಾನದವ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

���ತ �ಂಚ� �ೕಡುವ ಗು� �ೊಂ��ೆ.

ಇತರ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆಗಳ�
�ಾರತದ��, ಸ�ಾ�� �ೆಂಬ�ತ �ಂಚ� �ೕಜ�ೆಗಳ �ೊರ�ಾ�, �ೆಲವ� �ಾವ�ಜ�ಕ
ವಲಯ ಮತು� �ಾಸ� ವಲಯದ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� �ಂಚ� �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ೕಡು���ೆ.ಈ �ಂಚ�
�ೕಜ�ೆಗಳ� �ವೃ�� �ೕಜ�ೆ�ಂ��ೆ, ಹೂ��ೆ ಅವ�ಾಶಗಳ� �ಾಗೂ ಇತರ �ೆಚು�ವ�
ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಇವ�ಗಳ�� �ೆಲವ� �ಂಚ� �ೕಜ�ೆಗಳ� �ೆಳ�ನಂ��ೆ:
i)

�ಎಂ-ಎಸ್ �ೈ ಎಂ ನ ಚಂ�ಾ�ಾ��ೆಯ ಪ��ೕಜನಗಳ� �ೕ��ೆ:

�ಂಚ� �ೕಜ�ೆ �ೕವ�� �ಾಗೂ �ಂಚ�ಯ ಸಂ�ೕಜ�ೆ �ೊಂ��ೆ.

(i) ಕ�ಷ� ���ತ �ಂಚ�: �ಎಂ-ಎಸ್ �ೈ ಎಂ ಅ�ಯ�� ಪ���ಬ� ಚಂ�ಾ�ಾರನೂ 60 �ೇ
ವಯ��ನ ನಂತರ �ಂಗ��ೆ ಕ�ಷ� ���ತ �ಂಚ� ರೂ 3000/- ಪ�ೆಯು�ಾ� �ೆ
(ii) ಕುಟುಂಬ �ಂಚ�: �ಂಚ� ರ�ೕ�ಯ ಸಮಯದ��, ಚಂ�ಾ�ಾರ ಮರಣ �ೊಂ�ದ��,
ಫ�ಾನುಭ�ಯ ಸಂ�ಾ� ಕುಟುಂಬ �ಂಚ��ಾ� ಫ�ಾನುಭ� ��ೕಕ�ಸುವ 50% �ಂಚ�
ಪ�ೆಯಲು ಅಹ��ಾ�ರು�ಾ� �ೆ.ಕುಟುಂಬ �ಂಚ� �ೇವಲ ಸಂ�ಾ��ೆ �ಾತ� ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ
(iii) �ಗ�ಮನ ಮತು� �ಂ�ೆ�ೆತ: �ಯ�ತ �ೊಡು�ೆ �ೕ�ದ ಫ�ಾನುಭ� �ಾವ��ೇ
�ಾರಣ�ಂದ ಮರ��ದ�� (60 �ೇ ವಯ���ೆ �ದಲು), ಆತ/ಆ�ೆಯ ಸಂ�ಾ� �ಯ�ತ
�ೊಡು�ೆಯ �ಾವ�ಯನು� ಪ�ರಕ�ಾ� �ಾವ�� �ೕಜ�ೆ ಮುಂದುವ�ೆಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ
�ಗ�ಮನ

ಮತು�

�ಗ��ಸಬಹುದು.
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�ಂ�ೆ�ೆತದ

�ೌಲಭ�ಗ��ೆ

ಅನುಗುಣ�ಾ�

ಯು ಎಲ್ ಐ � (ಯು�ಟ್ �ಂಕ್� ಇನೂ��ೆನ್� �ಾ�ನ್) ಯಂತಹ �ೕವ��ಾ ರ�ೆ�ಂ��ೆ

�ೕಜ�ೆ�ಂದ

ii)

�ಂಚ� ಫಂಡ್ �ೇಂ��ೕಕೃತ �ೈ��ಡ್ ಮೂ�ಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಗಳ�

iii) �ಾ��ಕ ���ೆ �ತ� �ೇವ� �ಾ�ದ ಕೂಡ�ೇ, �ೕವ�ಾನದುದ�ಕೂ� �ವ�ಸ�ಾದ
�ತ�ದ �ಾ��ಕ �ಾವ� �ೕಡುವ ತಕಷ್ಣದ �ಾ��ಕ �ೕಜ�ೆಗಳ�.

�ಾದ�ಗಳು

ಆ��ಕ

ವಂಚ�ೆ

7
ಅಥ�ಾ

ವಂಚ�ೆ�ಂದ ರಕಷ್�ೆ ಮತು�
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ
�ೕಸ

ಎನು�ವ�ದು

ಇಂ�ನ

�ನಗಳ��

�ೆ�ೆಯು��ರುವ

ಸಮ�ೆ��ಾ��ೆ. ಪ��ೕ ವಷ� ಜನ �ಾನೂನು�ಾ�ರ �ೕಜ�ೆಗಳ�� ಹೂ��ೆ �ಾಡುವ
ಮೂಲಕ

ಹಣ

ಕ�ೆದು�ೊಳ����ರುವ

�ೊಸ

ಕ�ೆಗಳನು�

�ೇಳ���ರು�ೆ�ೕ�ೆ.

ಆದ�ೆ ಈ

�ೕಜ�ೆಗ��ೆ ಮರು�ಾಗುವ�ದ�ಂದ ಇತರರನು� ತ�ೆಯಲು �ಾಧ��ಾಗು��ಲ�.ಏ�ೆಂದ�ೆ
ಅಪ�ಾ�ಗಳ� ಸೃಜನ�ೕಲ�ಾ�ದು�, �ೊಸ ಸಂತ�ಸ�ರನು� ಹುಡುಕಲು ತಮ� ಯು�� ಗಳನು�
ಬದ�ಾ�ಸು��ರು�ಾ��ೆ.�ೕವ� ಈ ಅ�ಾಯಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಗರೂಕ�ಾ�ರುವ ಮೂಲಕ �ಮ�
ಹಣವನು� ಸುರ�ತ�ಾ�ಡಬಹುದು.ಸಂತ�ಸ�ರು �ಾ�ಾಗು�ಾ��ೆಂದು �ಮ�ೆ ����ೆ�ೕ?
ವಂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕಸದ �ರುದ� �ಮ�ನು� �ೕವ� ರ���ೊಳ��ವ �ದಲ ಹಂತ�ೆಂದ�ೆ ಇದು
ಏನು ಮತು� ವಂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕಸದ ��ಧ �ಧಗಳನು� �ೇ�ೆ ಗುರು�ಸುವ�ದು ಎಂದು
��ಯುವ�ದು.

ವಂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕಸದ �ಧಗಳ�
ವಂಚಕರು ಅಥ�ಾ �ೕಸ�ಾರರು ��ಧ �ೕ�ಗಳ�� ಜನರನು� ಗು� �ಾಡು�ಾ��ೆ; ಇ�ೕಲ್
ಮೂಲಕ ಮತು� ದೂರ�ಾ� ಮೂಲಕ, ಸಂತ�ಸ�ರು ಹೂ��ೆಗಳನು� �ಾಡು�ಾಗ ಅಥ�ಾ
�ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಕ�ಯುವ ಮೂಲಕ.
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��� �ೕಜ�ೆ, ಇದು �ೇ�ೆ �ೆಲಸ �ಾಡುತ��ೆ?

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ- �ಾ�ಂ�ಂಗ್, ಹೂ��ೆ, �� ಮತು� �ಂಚ�

�ಾ�ಂ�ಂಗ್ - ಆರ್ � ಐ

�ಎಂಎಸ್: ದೂರು �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ�ೆ�

���ಗ� - ಎಸಇ�ಐ
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�ೊ�ೕಸ್�: �ೆ� ಕಂ�ೆ�ೕಂಟ್� ��ೆ�ಸಲ್ �ಸ�ಂ
��- ಐ ಆರ್ � ಎ ಐ

ಐ�ಎಂಎಸ್: ಸಮಗ� ದೂರು �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ�ೆ�

� ಎಫ್ ಆರ್ � ಎ ದೂರು �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ�ೆ�
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�ಂಚ�
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ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ- �ೈ�ಾ��ಯಲ್ ಎಜು�ೇಶನ್ �ಾ��ಗ್ �ಪ್ ��ೕ�ಾ�ಮ್�
ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣದ ನಮ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ� ಸ�ಾಜದ ಎ�ಾ� ವಗ�ಗಳನೂ� ಆವ��ದು�, ಇದು ಜನಸಂ�ೆ�ಯ ��ಧ ವ�ೕ�ಾನವನು� ಗಮನದ��ಟು��ೊಂ��ೆ.
�ಾ�ಾ �ಕಷ್ಕರು ಮತು� ��ಾ���ಗ��ೆ, �ಾ�ಾ ಹಂತದ��- ಎಫ್ ಇ � � ಮತು� ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ �
ಯುವಜನ�ೆ�ೆ, �ಾ�ೇಜು ಹಂತದ��- ಎಫ್ ಎ � �
ನಮ� ಸ�ಾಜದ ವಯಸ���ಾ�, ��ೇಷ�ಾ� �ಾ��ೕಣ ಪ��ೇಶಗಳ��- ಎಫ್ ಇ � ಎ

ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮ (ಎಫ್ ಇ � �)
ಎಫ್ ಇ � � ಎನು�ವ�ದು �ೇಶದ�� ಆ��ಕ �ಾಕಷ್ರ�ೆ�ಾ� ಜನ �ಾಗೂ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಪಕಷ್�ಾತರ�ತ�ಾ� �ೈಯ��ಕ ಹಣ�ಾಸು �ಕಷ್ಣ �ೕಡಲು ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ಯವರ
ಅ��ಾನ�ಾ��ೆ.ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ಯನು� �ಾರತದ�� 6 �ಂದ 10 �ೇ ತರಗ�ಯ ��ಾ���ಗ��ೆ �ೋ�ಸುವ �ಾ�ಾ �ಕಷ್ಕ��ೆ ನ�ೆಸ�ಾಗುತ��ೆ.ತರ�ೇ� ಪ�ಣ��ೊ��ದ
ನಂತರ, ಈ �ಕಷ್ಕರನು� "ಮ� �ಾ�ಟ್� �ೕಚಸ್�" ಎಂದು ಪ��ಾ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ, �ಾ�ೆಗಳ�� ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ�ೆ� ��ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಮತು� ��ಾ���ಗ��ೆ ಹಣ�ಾ�ನ
ಮೂಲ �ೌಶಲ�ಗಳನು� ಪ�ೆಯುವಂ�ೆ ��ೕ�ಾ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� �ೋಂದ� �ಂಕ್ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾ �ಕಷ್ಕ��ೆ ಎಫ್ ಇ � � �ೋಂ�ಾ�� �ೆ�ೕ�ೇ�ಸಲು �ಾ�ೆಗಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸು���ೆ.
(https://www.ncfe.org.in/program/fetp)

ಮ� �ಾ�ಟ್� ಸೂ�ಲ್ ��ೕ�ಾ�ಂ (ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ �)
ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ � ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ೆಗಳ�� ಆ��ಕ �ಾಕಷ್ರ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು ಪಕಷ್�ಾತ ರ�ತ ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ �ೕಡುವ ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ಅ��ಾನ�ಾ��ೆ. ಇದು ಪ��ೕ
��ಾ���ಯ ಸಂಪ�ಣ� �ೆಳವ��ೆ�ೆ ಪ�ಮುಖ �ೕವನ-�ೌಶಲ��ಾ��ೆ.ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ತನ� ಪ�ಸು�ತ ಪಠ�ಕ�ಮದ �ಾಗ�ಾ�, VI �ಂದ X �ೇ ತರಗ�ಯ ��ಾ���ಗ��ೆ
ಆ��ಕ �ಾಕಷ್ರ�ೆಯನು� ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕ�ತ�ಾ� ಪ�ಚ�ಸಲು �ಾ�ೆಗಳನು� ಆ�ಾ����ೆ. ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ಮತು� � � ಎಸ್ ಇ ಜಂ��ಾ� VI �ಂದ X �ೇ ತರಗ�ಯ
��ಾ���ಗ��ೆ �ಾ�ಪಕ�ಾದ ಅಧ�ಯನ ಪಠ�ವನು� ಅ�ವೃ��ಪ���ೆ.
ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮವನು� ಅಳವ���ೊಂಡ �ಾ�ೆಗ��ೆ "ಮ� �ಾ�ಟ್� �ಾ�ೆಗಳ�" ಎಂದು ಪ��ಾ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಯಶ���ಾ� ಪ�ಣ��ೊ��ದ ನಂತರ �ೕಲ್�/�ೊ�ೕ�
�ಾಗೂ ಇ-�ಾ�ಡ್� �ೕ� ಪ�ರಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ �ಾ�ೆಗ��ೆ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಎಂ ಎಸ್ ಎಸ್ � �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� �ೋಂ�ಾ�ಸಲು ��ೕ�ಾ��ಸು���ೆ:
(https://www.ncfe.org.in/program/mssp)

ಆ��ಕ �ಾಗೃ� ಮತು� ಬಳ�ೆ�ಾರ ತರ�ೇ� (ಎಫ್ ಎ � �)
ಎಫ್ ಎ � � ಎನು�ವ�ದು ಯುವ ಪದ�ೕಧರರು ಮತು� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ ��ಾ���ಗ��ೆ �ೈನಂ�ನ �ೕವನದ�� �ೇರ�ಾ� �ೊಂದುವ �ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ �ೕಡಲು
ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ಆರಂ��ದ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ�ದು�, ಇದು ಅವರ ಆ��ಕ ಸು��ರ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಪ��ಾಮ �ೕರುತ��ೆ. ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ ಯುವಜನ�ೆ�ೆ ಆ��ಕ
ಬಳ�ೆ�ಾರ�ಾ� ಅವರ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ ಬ�ೆ� �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸುವ, ಹಣ�ಾ�ನ ಗು�ಗಳನು� �ೇ�ೆ �ೊಂ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಅವ��ೆ �ೆರ�ನ ಅಗತ���ಾ�ಗ ಎ��
�ೋಗ�ೇಕು ಎಂದು ��ಸುವ �ೆ�ೕಯ �ೊಂ��ೆ
ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ ಪದ� ಮತು� �ಾ�ತ�ೋತ�ರ �ಾ�ೇಜುಗ��ೆ ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� �ೋಂದ� �ಂಕ್ ಮೂಲಕ ��ಾ���ಗ��ೆ ಎಫ್ ಎ � � �ೆ �ೋಂ�ಾ�ಸಲು ಮತು�
��ೕ�ಾ��ಸಲು �ೆ�ೕ�ೇ�ಸು���ೆ. [https://www.ncfe.org.in/program/fact]
ವಯಸ���ೆ ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮ (ಎಫ್ ಇ � ಎ)
ವಯಸ���ೆ ಆ��ಕ �ಕಷ್ಣ �ಾಯ�ಕ�ಮ (ಎಫ್ ಇ � ಎ) ಎನು�ವ�ದು �ಾರತದ ವಯಸ� ಜನರ�� ಆ��ಕ �ಾಗೃ� ಹರಡಲು ಎನ್ � ಎಫ್ ಇ �ಂದ ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸಲ�ಟು�
ಅಳವ�ಸ�ಾದ ಆ��ಕ �ಾಕಷ್ರ�ೆಯ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ಾ��ೆ.ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮ�ೆ� ಗುರು�ಸ�ಾದ ��ಧ ಉ�ೆ�ೕ�ತ ಗುಂಪ�ಗಳ �ೕ�ೆ �ೇಂ��ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ಈ �ಾಯ�ಕ�ಮದ ವಕ್�
�ಾಪ್ ಪ��ೕ�ಾ��ಗ��ೆ ಗ�ಷ� ��ಾನದ�� ತಮ� ಆ��ಕ�ೆಯನು� �ಾ�ೇ �ವ��ಸುವಂ�ೆ �ದ��ೊ�ಸುತ��ೆ.�ೊ�ೆ�ೆ, ವಕ್� �ಾಪ್ ಆ��ಕ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಂ�ಂಗ್,
ಹೂ��ೆ, �� ಮತು� �ವೃ�� �ೕಜ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಮೂಲ ಅ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ.
ಎಫ್ ಇ � ಎ ಬ�ೆ� �ೆ��ನ �ಾ���ಾ�, �ಂಕ್ �ೋ�:[https://www.ncfe.org.in/program/fepa]
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