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நமது சராசரி வருமானத்தை
ககாண்டு வாங்க முடியாை 
சில க ாருட்கதை 
வாங்க, ணம் 
தைதவப் டுகிறது 

நாம் ஏன் சேமிக்க சேண்டும்? 

மருத்துவம்,வி த்து,மரணம், 
இயற்தக சீற்றங்கள் த ான்ற 
எைிர் ாராை நிகழ்வுகைின் 
த ாது கசலவுகதை 
எைிர்ககாள்ை தசமிப்பு
அவசியம்.

கசாந்ை வடீு வாங்குைல்,கல்வி 
த ான்ற அைிக கசலவுகதை
சமாைிக்கவும் 

நமது முதுதமக் 
காலங்கைில் நம்மால் 
சம் ாைிக்க இயலாை த ாது 
 ணம் தைதவப் டுகிறது.

வங்கியில் ஏன் தசமிக்க தவண்டும் ? 

பாதுகாப்பு 
நாம் பணத்தை  நமது ைதையதணக்கு அடியிசைா அல்ைது அரிேி 
பாத்ைிரத்ைிசைா அல்ைது பணப்தபயிசைா தேத்ைிருந்ைால்ைிருடு
சபாய்ேிட  / பாைிப்பதடய  ோய்ப்புள்ளது. சமலும் இயற்தக 
ேறீ்றங்களான மதை, வேள்ளம்  சபான்றேற்றினால் பாைிப்பதடய 
ோய்ப்புள்ளது.ஆனால் ேங்கியில் சேமிக்கும் பணம் பாதுகாப்பாக 
இருக்கும்.

ேளர்ச்ேி 
ேங்கியில் சேமிக்கும் பணத்ைிற்கு ேங்கி நமக்கு ேட்டி 
அளிக்கிறது. இைனால் ேங்கியில் உங்கள் பணம் வபருகுகிறது. 
ேடீ்டில் தேத்ைிருக்கும் பணம் வபருகாது.

கடன்
நாம் ேங்கியில் தேத்ைிருக்கும் பணத்தைப் வபாறுத்து நீண்ட காை தேப்புத் 
வைாதக, வைாடர் தேப்புக் கணக்கு சபான்ற சேதேகதள வபறைாம்.சமலும் 
ேங்கியில் சேமிப்புக் கணக்கு இருந்ைால் ேடீு ோங்குேைற்கு, கல்ேி சபான்ற 
சைதேகளுக்கு எளிைாக கடன் வபறைாம்..



1

• KYC - கணக்கு கைாடங்கும் த ாது வங்கிவாடிக்தகயாைர்கள் அதடயாைம் 
மற்றும் முகவரி  ற்றிய ைகவல்கதை க றுவதுஒரு கசயல்முதற 
ஆகும்.

2

•அைிகாரப்பூர்வமாக கசல்லு டியாகும் KYC சார்ந்ை ஆவணங்கள் உள்ைன
அ)  ாஸ்த ார்ட், ஆ) டிதரவிங் தலகசன்ஸ், இ) வாக்காைர்கள் 
அதடயாை அட்தட, ஈ) நிரந்ைர கணக்கு எண் அட்தட , உ) ஆைார்
அட்தட, ஊ) தைசிய ஊரக தவதலவாய்ப்பு உறுைித்ைிட்ட அட்தட.

3
•இந்ை ஆவணங்கைில் முகவரி விவரங்கள் அடங்கி இருந்ைால்,  ின்னர் 
இது 'முகவரி சான்றாகவும் ஏற்றுக் ககாள்ைப் டும்.

உங்கள் ோடிக்தகயாளதர வைரிந்து வகாள்ளுங்கள்(KYC)

எந்ை அைிகாரப்பூர்ே ஆேணங்களும் இல்ைாைசபாது -

சமீ த்ைிய புதகப் டம் மற்றும் சில நி ந்ைதனகைின் கீழ் வங்கி அைிகாரி 
முன்னிதலயில் தககயாப் ம் அல்லது க ருவிரல் தரதக இட்டு சிறிய 
கணக்குகள் (Small Accounts) ைிறந்து ககாள்ைலாம்.

புைிய KYC சார்ந்ை ஆவணங்கதை சிறிய கணக்குகள் தவத்ைிருப்த ார் 18 வயது 
அதடந்ை  ின்னர் சமர்ப் ிக்க தவண்டும்
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கணக்கு வதககள் ?

தசமிப்பு வங்கி கணக்கு
• கணக்கு தவப்பு மற்றும் கணக்கில் 

இருந்து  ணத்தை ைிரும்  
எைிைில் ைிரும் க ற.

• வங்கி புத்ைகம், வங்கி காதசாதல 
மற்றும் ATM அட்தட 
வாடிக்தகயாைர்களுக்கு 
வழங்கப் டுகிறது

• தவப்புகைாதக மீது வட்டி
வழங்கப் டுகிறது.

நடப்பு கணக்கு

• நடப்புக் கணக்குகள் 
நிறுவனத்ைின்க யரில் 
துவங்கப் டும் .

•  ணப்  ரிமாற்றங்களுக்கு 
எண்ணிக்தக வரம்பு இல்தல

• இந்ை கணக்கில் 
வட்டிவழங்கப் டுவது இல்தல 

வைாடர் தேப்பு கணக்கு

• ஒரு குறிப் ிட்ட காலத்ைிற்கு 
மட்டுதம  ணம் தவக்கப் டும்

•கைாடர் தவப்புகணக்குகளுக்கு
வழங்கப் டும் வட்டி, தசமிப்பு 
கணக்தக விட அைிகமானது
•

• ணம் முைிர்ச்சி அதடயும்
முன்த ா அல்லது முைிர்ச்சி
அதடந்ை  ின்த ா ைிரும் ப் 
க றலாம்.

நிதையான 
தேப்புத்வைாதக 

• தசமிப்பு காலம் 7 நாட்கைில் 
இருந்து 10 ஆண்டுகள். 

• வங்கிகள் நிதலயான தவப்பு 
மீது அைிக வட்டி வழங்கும்.

• மாைாந்ைிர / காலாண்டு
இதடகவைியில் வட்டிதயப் 
க ற்றுக் ககாள்ைலாம்

ேிறிய கணக்குகள்
•சமீ த்ைிய புதகப் டம் மற்றும் 
சில நி ந்ைதனகைின் கீழ் வங்கி 
அைிகாரி முன்னிதலயில் 
தககயாப் ம் அல்லது க ருவிரல் 
தரதக இட்டு சிறிய கணக்குகள்
(Small Accounts) ைிறந்து 
ககாள்ைலாம்..
•கணக்கு 12 மாைங்களுக்கு 
கசல்லு டியாகும்.
•கணக்குகைில் இருப்பு ரூ .50,000 
க்கு மிகாமல் இருக்க தவண்டும்.

அடிப்பதடேங்கி சேமிப்புக்
கணக்கில்

•குதறந்ை ட்ச இருப்பு கைாதக 
தைதவ இல்தல

•கட ிட் கார்டு வசைி.

10 வயைிற்கு தமற் ட்ட
எந்ைகவாரு ைனிப் ட்ட ந ரும் 
அடிப் தடவங்கி தசமிப்புக்
கணக்தக துவக்கலாம்.



• ேங்கி ேிதரோகவும் ைிறதமயாகவும், ஒரு இடத்ைில் 
இருக்கும் நபரிடம்  இருந்து மற்வறாரு இருக்கும் நபருக்கு 
பாதுகாப்பாக பணத்தை பரிேர்த்ைதனவேய்கிறது

• ேங்கி கிதளயிசைா, ேங்கி ேணிகத் வைாடர்பாளர் 
மூைமாகசோ, இதணய ேங்கி, தமக்சரா ஏடிஎம், வமாதபல் 
சபங்கிங், மற்றும் ஆர்.டி.ஜி.எஸ் / வநப்ட் மூைமாகசோபணப் 
பரிேர்த்ைதன வேய்யைாம்.

பணப் 
பரிமாற்றம்

தசதவகள்

• வங்கிகள் கல்வி, கார், வடீு, வடீ்டு க ாருட்கள் 
வாங்க கடன் வழங்கும். 

• விவசாயம், வணிகம், கைாழில் மற்றும் தசதவ 
துதறத ான்றவற்றிக்கும் கடன் வழங்கும்.

• சூைாட்டம் த ான்ற சட்டவிதராை நடவடிக்தககளுக்கு
கடன்வழங்கப் டாது .

• வங்கி கடன் மீைான வட்டி விகிைம் மிகவும்
குதறவாக உள்ைது.

கடன்

• அதனத்து PoS இயந்ைிரங்கள் மற்றும் அதனத்து 
ஏடிஎம்களிலும் பண பரிேர்த்ைதன வேய்யைாம்.

• ைனிநபர் அதடயாள எண் ( PIN) அதனத்து PoS
மற்றும் ஏடிஎம் இருந்து பணம் பரிேர்த்ைதன  
வபற பயன்படுத்ைப்படுகிறது.

• PIN எண்எேருடனும் பகிர்ந்து வகாள்ளுைல்
கூடாது.  ஏ.டி.எம் அட்தட எழுத்ைறிவு வபறாை 
ோடிக்தகயாளர்களுக்கும் ேைங்கப்படும்.

• ரூசப வடபிட் கார்டு NPCI யால் ேைங்கப்படும் 
உள்நாட்டு வடபிட் கார்டு ஆகும். இத்துடன் ரூ 1 
ைட்ேத்ைிற்கான ேிபத்துக் காப்பீடும் கிதடக்கும். 

ATM கார்டு

•இதணயைை வங்கிச் தசதவ என் துமின்னணுமூலம் 
 ணம் கசலுத்தும் முதற ஆகும் 
• ண  ரிவர்த்ைதன,  ில் கட்டணம்கசலுத்ை ,கணக்கு 
விசாரதண, டிக்ககட்முன் ைிவு, ஆன்தலன் ஷாப் ிங் 
வசைி வழங்குகிறது.

இதணயைள 
ேங்கிச் 
சேதே

• NEFT/RTGS,IMPS மூலம்  ணப் ரிமாற்றம் 
•  ில் கட்டணம்கசலுத்ைலாம்

வமாதபல் 
ேங்கி சேதே

அனுமைிக்கப் ட்ட அைவு வதர மிதகப் ற்று வசைிமிதகப்பற்று

அடல் ஓய்வூைிய ைிட்டத்ைின் கீழ் ரூ1000 முைல் – ரூ 5000
வதர ஓய்வூைியம்.ஓய்வூைியம்



சமூக  ாதுகாப்பு ைிட்டங்கள்

பிரைம மந்ைிரியின் மக்கள் நிைி ைிட்டம்- PMJDY 
•  ிரைம மந்ைிரியின் மக்கள் நிைி ைிட்டம்- PMJDY ஆகஸ்ட் 

28 , 2014 அன்று மாண்புமிகு  ிரைமரால் 
கைாடங்கப் ட்டது.

• இத்ைிட்டத்ைின் மூலம் கிராமம் மற்றும் நகரத்ைில்   
உள்ை எல்லா குடும் த்ைிற்கும் வங்கிக் கணக்கு 
துவங்க வழிவதக கசய்கிறது.

• 10 வயைிற்கு தமற் ட்டவர்கள் தசமிப்பு வங்கி கணக்கு 
ைிறக்க முடியும்.

• இத்துடன் வழங்கப் டும் ரூத  கட ிட் கார்டுக்கு 
வி த்துக் காப் டீாக ரூ 1 லட்சம் வழங்கப் டும்.

• காப் தீடப் க ற ரூத  கார்தட க ற, குதறந்ைது 45 
நாட்கள் நாட்களுக்கு ஒருமுதறதயனும்  யன் டுத்ை 
தவண்டும்.

• ஓவர் டிராப்ட் வசைி - ரூ .5000/- வதர -குடும் த்ைில் 
ஒருவருக்கு 6 மாைம் ைிருப்ைியான  ண 
 ரிவர்த்ைதனக்கு  ிறகு வழங்கப் டும். 

பிரைான் மந்ைிரி சுரக்ஷா பீமா சயாஜனா
• PMSBY, கணக்குக் தவத்ைிருப் வர்கள் வி த்ைில் 

மரணம் அல்லது இயலாதம ஏற் ட்டால்
• வி த்து காப் டீு ைிட்டம் ரூ 2.00 இலட்சம் வதர 

உண்டு 
• 18 வயது முைல் 70 வதர வங்கி தசமிப்பு கணக்கு 

தவத்ைிருப் வர்கள் அதனவரும் ைகுைியுதடயவர்கள் 
• ஒவ்கவாரு ஆண்டும் இத்ைிட்டத்ைில் ைங்கதை 

புதுப் ிக்க வருடத்ைிற்கு  ிரீமியம் ரூ .12 / கசலுத்ை 
தவண்டும்.

பிரைான் மந்ைிரி ஜேீன் சஜாைி பீமா 
சயாஜனா

• ஏதைனும் காரணத்ைால் மரணம் அதடந்ைால் PMJJBY 
ைிட்டத்ைின் மூலம் ரூ ாய் 2.00 இலட்சம் வதர 
ஆயுள்காப் டீு காப் டீ்டு அைிக்கிறது.

• வங்கி கிதைகைில் / வங்கி வணிகத் கைாடர் ாைர் 
மூலம் இத்ைிட்டத்ைில் தசர்ந்துக்ககாள்ைலாம்

• 18 முைல் 50 ஆண்டுகள்வயது உள்ை ,தசமிப்பு
கணக்கு தவத்ைிருப் வர்கள் அதனவரும் 
ைகுைியுதடயவர்கள் 

• வருடத்ைிற்கு  ிரீமியம் Rs.330. வருடாந்ைிர 
இதடகவைியில் புதுப் ித்துக் ககாள்ைலாம்.



பிரைம மந்ைிரியின் முத்ரா ைிட்டம் (PMMY)

• மாண்புமிகு  ிரைமர் அவர்கள் கைாழில் அ ிவிருத்ைி 
வங்கிக்கு (SIDBI) துதணயாக குறுசிறுநிறுவனங்களுக்கான 
முத்ரா கடன் ைிட்டத்தை 08.04.2015 அன்று 
துவங்கினார்கள்.

• இத்ைிட்டத்ைின் மூலம் சிறிய அைவிலான உற் த்ைி 
நிறுவனங்கள்,வணிகர்கள், ழங்கள் / காய்கறி 
வணிகர்கள்,வாடதக வண்டி நிறுவனங்கள்,சிறிய 
நிறுவனங்கள், தகவிதன கதலஞர்கள் மற்றும் 
சாதலதயார வணிகர்கள் த ான்றவர்களுக்கு கடன்
வழங்கப் டுகிறது.

முத்ராேின் சநாக்கம்
ஒருங்கிதணந்ை முதறயில் நிைி மற்றும் ஆைரவு
சேதேகதள உைககின் ேிறந்ை மற்றும் நிதையான
முதறயில் ேமூக ேளர்ச்ேிக்கு ேைங்குேசை ஆகும்.

முத்ரா குறிக்சகாள் 
ஒருங்கிதணந்ை, நிதலயான, கைாழில் 
முதனதவாருக்கான கலாச்சாரத்தை எங்கள்  ங்குைாரர் 
நிறுவனங்கைின் உைவியுடன் உருவாக்கி க ாருைாைார 
தமம் ாட்தட உருவாக்குவது ஆகும்.

முத்ரா சைதே
ஆைரவு நிறுவனங்கதை ஊக்குவித்து,சிறு குறு 
நிறுவனங்களுக்கான சாைகமான சூழ்நிதலதய
உருவாக்குவைன் மூலம் ஒருங்கிதணந்ை மற்றும்  
நிதலயான வைர்ச்சிதய ஏற் டுத்துைல் 

வைாைில் நுட்ப பட்டைாரிகள் முத்ரா ைிட்டத்ைின் மூைம் கடன் ோங்க முடியும் 
என்பது பற்றி வைரியுமா ? 
கைாழிலின் ைன்தம மற்றும் ைிட்ட அறிக்தகதயப் க ாறுத்து முத்ரா ைிட்டத்ைின் கீழ் கடன் 
க ற முடியும்..



கடன் பெற விரும்புவ ோர்

ேரியான வைாைில்
நுட்ப அறிவு 

கடன் 
விண்ணப் ம் க ாதுத் துதற/

ைனியார் / கிராம
வங்கி / கூட்டுறவு 
வங்கி 

கடன் 
விண்ணப் ங்கள்
ஆய்வு 

கடன் 
ஆேணங்கள் 
ையாரித்ைல் 

கடன் அனுமைி / 
கைாதக 

வழங்குைல் 

எந்ை ஒரு இந்ைியரும் விவசாயம்
ைவிர்த்து உற் த்ைி, ைப் டுத்துைல்,
வியா ாரம், தசதவ துதற
த ான்றவற்றில் கைாழில் கைாடங்க
விரும் ினால் இத்ைிட்டத்ைின் கீழ்
ரூ 10,00,000 வதர கடன்
வாங்கலாம்.

முத்ரா அட்தட என் து மூலைன
கடதன ஏ டி எம் ,வங்கி வங்கி
வணிகத் கைாடர் ாைர், POS எந்ைிரம்
மூலம்  ணம் க ற உைவும் ரூத 
அட்தட ஆகும்.

ரூ50,000/- ேதர 

சிசு
ரூ50,000 முைல்ரூ5.00

ைட்ேம் - ேதர

கிச ார்

Rs.5 ைட்ேம் முைல் –
10 ைட்ேம் ேதர 

ைருண்

கடன் ைிட்டத்ைின்  ிரிவுகள் 

தமலும் ைகவல்களுக்கு அருகிலுள்ை வங்கிக் கிதைதய அணுகலாம் அல்லது 
www.mudra.org.in இதணயைைத்ைில் க றலாம்.

சிசு கடன் ைிட்டத்ைில் ப்ராசசிங்
கட்டணம்  இல்தல &  ங்குத் கைாதக 

தைதவ இல்தல 
அடமானம்  தைதவ இல்தல

முத்ரா கடன் எவ்ோறு வபறைாம் ?

http://www.mudra.org.in/

