


ேசமி�ப�� 
ல� , 
இ�� வா�க 

இயலாதவ�ைற, 
வ��கால�தி� வா�க 

இய��. 

எதி�கால ேதைவக� 

அவசர நிைல
ேநா�, வ�ப� , மரண�

ேபா�ற எதி$பாராத ெசல&க'

ந��டகாலெசல�க�

வ () வா�*வ , தி�மண�, 
க�வ�  ேபா�றெசல&கைள 
ச,தி-க

ேசமி�. 
ஏ� 

ேதைவ?



வ ���� பண� ைவ�தி��பதி� சி�க�க�

பா கா�ப!ற நிைல 

பண� தி�ட�பட அ�ல  
இய�ைக சீ�ற�களா� 
இழ-க வா��.'ள 

வள�$சி 
வா%�& இழ�&
வ45 வ�மான� 
இழ�.

கட) த*தி 
இழ�&

வ�கி கட� த*தி
அ�ற நிைல 

உ�வா*கிற .



ேசமி�& பழ�க�ைத
ஊ�*வ-�கிற  

ச�ீ/ க�/வதி� உ�ள 
ஆப�ைத த/�கிற 

பண� பா கா�க�ப/கிற 

வ�� வ�வா% ஈ�ட கட)க�

வ�கி ஏ�ேதைவ?

காேசாைல, �.�. பய)ப/�தி 
பண� அ6�ப உத�கிற 

வ�கி



  கண-*  வ�க ேதைவ�ப)� ஆவண�க'

அதிகார�7�வ ஆவண8க9� இ�லாதப�ச�தி�சம9ப�திய .ைக�பட� ம��� சில 
நிப,தைனகள:� கீ; வ�கி அதிகா< =�ன:ைலய�� ைகெயா�ப� அ�ல  ெப�வ�ர� ேரைக 

இ4) சிறிய கண-*க' (Small Accounts) திற,  ெகா'ளலா�. -

உ�க' வா5-ைகயாளைர ெத<, ெகா'>�க'
(KYC): &ைக�பட அைடயாள அ�ைட, :கவ; சா)<, &ைக�பட� 

.திய KYC சா$,த ஆவண�கைள சிறிய கண-*க' ைவ�தி��ேபா$ 18 வய  அைட,த 
ப��ன$ சம$�ப�-க ேவA)�

அதிகார�B$வமாக ெச��ப5யா*� ஆவண�க' (Photo Id/Address Proof)



ஏ.5.எ� ெடப�4 கா$) 
RuPay ெடப�4 கா$) 

ைம�ேரா ஏ�எ� / கட�$ெசா�, தான@ய8கி பண� 
எAதிர� (ATM) / வ-!பைன ைமய� (POS) / PIN  Cல�

பண� எ/�க Dேப ெடப-� கா�/ உபேயாகி�கலா�.. 

வ�கி ேசைவக' 



ெதாட� ைவ�& 
கண�*

மாதா,திர ேசமி�., 

ஆ$.5. 
கண-*க>-*

வழ�க�ப)� வ45, 
ேசமி�. கண-ைக 
வ�ட அதிகமான 

ேசமி�. வ�கி 
கண-*

(அ��பைடவ8கி 
ேசமி�& கண�*)

எள:தான 
ப<வ$�தைன, ைவ�. 
கண-*க', பாC.-, 
காேசாைலம���

வ�கி  வைரேவாைல 
ெபறலா�  

ந��ட கால 
ைவ�&� 
ெதாைக

• ேசமி�. கால� 7 
நா4கள:� இ�,  10 
ஆA)க' வைர 
உ'ள .

வ�கி ேசைவக' 



க�வ�- கட�
இ,தியாவ�� உய$ க�வ� / 
ெதாழி�க�வ� ப5-கஅதிகப4ச� G. 
10 ல4ச� ம��� ெவள:நா)கள:� 
ெச�� ப5-க G 20 ல4ச� அ�ல  
அத�* ேம�� அள:-க�ப)�

மிைக�ப��க'
த*திய�� அ5�பைடய�� 
அIமதி-க�ப4ட அளவ��  
மிைக�ப��- கட� ெபற =5J�. 

வ�கி ேசைவக' 

உ8க9�* ெத;Eமா?
மாணவ$க' க�வ�-கட� வ�Aண�ப�ைத 
வ��யால4Kமி இைணயதள�தி� பதி& ெச�யலா� 
இத� 
ல� வ�Aண�ப�தி�  த�ேபாைதய  நிைலைய 
ெத<,  ெகா'ளலா�.

உAைம: -

வ�கி கட�க' ம9தான வ45 வ�கித� அட* கைட-காரைரவ�ட மிக&� *ைறவாக உ'ள . 
ஒ� அட* கைட-கார$ 3% வ45 வ�கித� *றி�ப�)கிறா$ எ�றா� அ  ஒ� வ�ட�தி�* 36% 
அ$�த� ஆ*� அேத சமய� ஒ� வ�கி 12% வ45 வ�கித� *றி�ப�)கிற  எ�றா�, அ  ஒ� 
வ�ட�தி�* 12%ஆ*�.



வ�கி காேசாைல/ வைரேவாைல

காேசாைல வைரேவாைல

வ�டமிட�
ப�டஎ�

வ-வர8க� காேசாைலய-�எGத
ேவ��யைவ

01 Pay (யா��*பண�பண� தரேவ�/ேமா
அவ�ைடயெபய�)

ரேமH K.N

02 ேததி (பண� தர�படேவ��ய ேததி) 31-03-1999

03 Dபா% (தரேவ��ய ெதாைக - எG�தா� ) ஒ�ஆய-ர� ம�/�

04 Dபா% (தரேவ��ய ெதாைக - எ�ணா� ) 1000

05 காேசாைல த�பவ;)ைகெயா�ப� ைகெயா�ப� (வ8கி�
ேகா�&கள@� உ�ளப� )

06 கண�*எ� 1198

07 வ8கி�கிைளய-):கவ; ப�ள@�E�லி��ப-��8கிைள
ெப8கJ�

08 காேசாைல எ� 665078

09 பண�த��:ைற வ8கி�கண�கி�வர�



ஒ� Gபா� நாணய� ஒ� Gபா� தா' ப�  Gபா� தா' 

அறி,  ெகா'>�க' !

10 Gபா� ம��� அத�* ேமேல உ'ள Gபா�தா'கள:� <ச$P வ�கிய�� ஆ>ந$ 

ைகெயQ�  காண�ப)�, ஒ� Gபா�தாள:� நிதி�  ைற ெசயலாள$ ைகெயQ�  

காண�ப)�, நிதி அைமRசக�, இ,திய அரK நாணய�கைள வழ�*கிற .

இ,திய Gபா�



வ�கி கண-*  வ�க, 
வ�கி கண-* ைவ�. 
அறி-ைக, நிதி மா�ற� 
, கா�பS) தி4ட�.

வ8கி வண-க� 
ெதாட�பாள� Cல� 
ைம�ேராஏ�எ�ேசைவ

வண�க� ெச�ய ம��� 

வைரய�-க�ப4ட 

அளவ�� பண� ெபற

POS இயAதிர�

ஏ5எ� அ4ைட / 
RuPay அ4ைட 

ல� பண� 

எ)-க உத&கிற 

ஏ.�.எ�

அைன�  
ேசைவக'

வ8கி கிைள

வ�கி ேசைவ வழி=ைற - I



ேதசியமி)னK 
நிதி மா!ற� (NEFT) நிகLேநர ெமா�த 

ப;மா!ற� (RTGS)

ெமாைப� ேப8கி8ெமாைப� ேப8கி8

நிதி மா�ற�, ப�� 
க4டண� , 
ஆ�ைல� ஷா�ப��, 
5-ெக4 =�பதி&

இைணயதள இைணயதள 
வ8கி ேசைவ 

ெமாைப� ெமாைப� 
பண�ைபக� / 

ைகேபசி 
பண�ைபக�

வ�கி ேசைவ வழி=ைற - II

நிதி மா�ற�, IMPS, ப�� 
க4டண�

இ�ேவ�ப4டவ�கி-*'பண 
ப<வ$�தைனக' ெச�ய

G 2 ல4ச� ம��� 
அத�* ேம� 

ப<மா�ற� ெச�ய

ெமாைப� 
அ5�பைடய�லான 

ெம�நிக$ 
பண�ைப/கண-*, 
*றி�ப�4ட அள&  

ஆ�ைல� 
ம��� 

ஆஃ�ைல� 
ப<வ$�தைனக'

ெச�ய



• ப�ரதம ம,தி<ய�� ம-க' நிதி தி4ட�- PMJDY ஆகC4 28 , 2014 
அ�� மாA.மி* ப�ரதமரா� ெதாட�க�ப4ட .

• இ�தி4ட�தி� 
ல� கிராம� ம��� நகர�தி�   உ'ள 
எ�லா *)�ப�தி�*� வ�கி- கண-*  வ�க வழிவைக 
ெச�கிற .

• இ� ட� வழ�க�ப)� Gேப ெடப�4 கா$)-* வ�ப� - 
கா�பSடாக G 1 ல4ச� வழ�க�ப)�.

• மிைக�ப�� வசதி G. 5000/- வைர

• மிைக�ப��வசதி - G .5000/- வைர - *)�ப�தி� ஒ�வ�-* 
6 மாத� தி��தியான பண ப<வ$�தைன-*  ப�ற* 
வழ�க�ப)�.

ப�ரதம ம,தி<ய�� ம-க' நிதி தி4ட�



ப-ரதம மAதி;ய-) :�ரா தி�ட� (PMMY)

• மாA.மி* ப�ரதம$ அவ$க' ெதாழி� அப�வ���தி 
வ�கி-* (SIDBI)  ைணயாக *� சி� 
நி�வன�க>-கான =�ரா கட� தி4ட�ைத 
08.04.2015 அ��  வ�கினா$க'.

• இத� 
ல� *� சி� நி�வன�க>-* கட� 
வழ�க�ப)கிற .

• இ�தி4ட�தி� 
ல� சிறிய அளவ�லான உ�ப�தி 
நி�வன�க',வண�க$க',பழ�க' / கா�கறி 
வண�க$க',வாடைக வA5 நி�வன�க',சிறிய 
நி�வன�க', ைகவ�ைன கைலஞ$க' ம��� 
சாைலேயார வண�க$க' ேபா�றவ$க>-* கட� 
வழ�க�ப)கிற .



:�ரா ேநா�க�

•ஒ��கிைண,த =ைறய�� நிதி ம��� இதர நிதி 
சா$,த ேசைவகைள அள:�பத� 
ல� ச
தாய�தி� 
அ5�த45� உ'ள ம-கள:�   வ�<வான ெபா�ளாதார 
ம��� ச
க வள$Rசி-* வ��தி)த�.

:�ரா *றி�ேகா� 

• ஒ��கிைண,த, நிைலயான, ெதாழி� 
=ைனேவா�-கான கலாRசார�ைத எ�க' 
ப�*தார$ நி�வன�கள:� உதவ�Jட� உ�வா-கி 
ெபா�ளாதார ேம�பா4ைட உ�வா-*வ  ஆ*�.

:�ரா ேதைவ

ஆதர& நி�வன�கைள ஊ-*வ�� ,சி� *� 
நி�வன�க>-கான சாதகமான ];நிைலைய 
உ�வா-*வத� 
ல� ஒ��கிைண,த ம���  
நிைலயான வள$Rசிைய ஏ�ப)� த� 



 சிK கட� தி4ட�தி� �ராசசி�க4டண�  
இ�ைல & ப�*� ெதாைக ேதைவ இ�ைல 

எ,த ஒ� இ,திய�� வ�வசாய� 
தவ�$�   உ�ப�தி,பத�ப)� த�, 
வ�யாபார�, ேசைவ  ைற 
ேபா�றவ�றி� ெதாழி� ெதாட�க 
வ���ப�னா� இ�தி4ட�தி� கீ; 
G 10,00,000 வைர கட� 
வா�கலா�.

=�ரா அ4ைட எ�ப  
லதன 
கடைன ஏ 5 எ� ,வ�கி வ�கி 
வண�க� ெதாட$பாள$, POS 
எ,திர� 
ல� பண� ெபற 
உத&� Gேப அ4ைட ஆ*�.

கட� தி4ட�தி� ப�<&க' கட� தி4ட�தி� ப�<&க' 

D50,000/- வைர 

சிK  
D50,000 :த�D5.00 

ல�ச� - வைர  –

கிேஷா� 
Rs.5 ல�ச� :த� – 10 
ல�ச� வைர 

த��

அடமான�  ேதைவ  இ�ைல அடமான�  ேதைவ  இ�ைல 



கட) ெபற வ-��&ேவா� 

ச;யான ெதாழி� T�ப அறி� 

கட� வ�Aண�ப� 

ெபா �  ைற/ தன:யா$ 
/ கிராம வ�கி / 
b4)ற& வ�கி 

கட� 
வ�Aண�ப�க' 
ஆ�& 

கட) 
ஆவண8க� 
தயா;�த� 

கட� அIமதி / 
ெதாைக வழ�*த� 

ேம�� தகவ�க>-* அ�கி�'ள வ�கி- கிைளைய அcகலா� அ�ல  
www.mudra.org.in இைணயதள�தி� ெபறலா�.

:�ரா கட) எUவா< ெபறலா� ? 



அ/�த நா� ெசய�பா/க�

மாதி; கதாபா�திர8க�

வ�கி ேமலாள$

ெசய�பா/:

வ�கிய�� அ5�பைட ெசய�பா)கைள அறி,  ெகா'ள உ�க' வ�கி ேமலாளைர 
அcக&�. அவ$ அள:�த தகவ�கைள ைவ�  ஒ� சிறிய *�நாடக� ம��� 
அ�தைல�.கள:� வ�வாதி-க&�.

Assign Roles to Students -> Create Script with them -> Perform the 10-15 min skit in the Next 

Session

காசாள$வ�கிஅதிகா<
வா5-ைகயாள$க'

மாதி< *�நாடக� :  2 =த� 3 மாணவ$க' ஒ� *Qவாக அைம� ,வ�கி- கண-* 
 வ�*வ�தி� அவசிய� *றி�  வ�வாதி-க&�. ஒ�வ$ வ�கிய�� க�வ� உதவ��ெதாைக 
ெப�வத�*  பண� எ)-*� ப5வ�ைத B$�தி ெச�  காசாள<ட� அள:-க&�,ேம�� க�வ� 
கட� ச�ப,தமான வ�வர�கைள அவ<ட� ேக4ப  ேபா� ந5-க&�.

வ�கி 
வண�க�ெதாட$பாள$



2 � நா�



கா�.�தி

ச,தாதார$, ச,தா ெதாைகைய கா�பS) 
நி�வன�தி� ச,தாதார�-* வ�ப�தி� ேபாேதா 
அ�ல  இற�ப�� ேபாேதா இழ�பS) 
வழ�*வைத உ�தி அள:-கிற .

இேத =ைறய�� அைசJ� அ�ல  அைசயா
ெசா�  இழ�ப��ேபா � உ�தி அள:-கிற .

எதி�கால பா கா�&

ஆJ' கா�பS) ெசா� - கா�பS) 



ச
க பா கா�. தி4ட�க'

• வ�ப�தி� மரண� 
அ�ல  இயலாைம 
ஏ�ப4டா�

• வ�ப�  கா�பS) 
தி4ட� G 2.00 
இல4ச� வைர 
உA) 

• 18 வய  =த� 70 
வைர வ�கி ேசமி�. 
கண-* 
ைவ�தி��பவ$க' 
அைனவ�� 
த*திJைடயவ$க' 

• வ�ட�தி�* 
ப�dமிய� G.12 / 
ெச��த ேவA)�.

• மரண� அைட,தா� 
PMJJBY  தி4ட�தி� 
ல� 
Gபா� 2.00 இல4ச� 
வைர ஆJ'கா�பS) 
கா�பS4) அள:-கிற .

• 18 =த� 50 ஆA)க'
வய உ'ள ,ேசமி�. 
கண-* 
ைவ�தி��பவ$க' 
அைனவ�� 
த*திJைடயவ$க' 

• வ�ட�தி�* ப�dமிய� 
Rs.330.

18 வய  =த� 40 
வைர உ'ளவ$க' 

இ�தி4ட�தி� 
ேச$,தா� G 1000 

=த� G 5000 வைர 
ஓ�fதியமாக 

ெபறலா�.



ஓ�fதிய ம��� ெபா  வ��கால நிதி
(PPF)

ெபா  வ�8கால ேசமி�&
(PPF)

ெபா  வ��கால ேசமி�. ம��� 
வ< ச�ைக.

இ�தி4ட�தி�  ேசமி�ப�� 
ல� 
வ�மான� ட� b5ய வ<R 
ச�ைகJ� ெபறலா�.

ஓ�fதிய�

ஓ�வ��*� ப�ற* வ�� 
ெசல&க>-* த�ேபா  ேசமி�த�.

வ�ைர& ேசாதைன:
உ�க' ெப�ேறா$ ம��� தா�தா, 

பா45ய�ட�  அவ$க' ஓ�fதிய தி4ட�ைத ப�றி 
ேக4க&�..



*G நடவ��ைக

ேத��

ப;Wக�




