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ெசா�த வ �	 எ�ப உ�க� கனவாெசா�த வ �	 எ�ப உ�க� கனவாெசா�த வ �	 எ�ப உ�க� கனவாெசா�த வ �	 எ�ப உ�க� கனவா???? 
  

ெசா�தமாக வ �	 வா��வ, க�	வ எ�ப ெபாவாக எ�ேலார கனவாக உ�ள. பல நிதி 
நி வன�க� அ�த கனைவ நனவா#க கட%தவ& தர' தயாராக உ�ளன. ஆனா� எ�ேலார 
மனதி*+ எ,+ ேக�வ& எ�ப, நா� அத-� த�தியானவானா, கட� ெபற ந�/ட காலமா�மா, 
அத-கான ஆவண�க� த1வ சிரமமான கா2யமா, வ�கிய&� ெபறலாமா அ�ல 
வ ��	#கட%#� நிதி3தவ& ெச43+ நி வன�கள5� ெப வ எள5தா எ�ற பல ேக�வ&க� 
ந+ைம �ழ7ப'தி� ஆ8'திவ&	+. 
 

வ �	 எ�ப அ97பைடயான ேதைவயாக இ1�தா*+ த-ேபாைதய நிைலய&� மாத தவைண 
க�	வேதா, ைகய&� இ1� பண+ ெச*'வ+ ஒ1 ந	'தர �	+ப'தி-� சிரமமான 
கா2யமாக உ�ள. 
 

ேதசிய உடைமயா#க7ப�ட வ�கிக�, தன5யா< வ�கிக�, அய� நா�	 வ�கிக�, வ �	 வா�க 
கட� த1+ நி வன�க� என எ�லா நி வன�க=+ வ ��	 மதி7>, தி1+ப? ெச*'+ திற� 
ஆகியவ-ைற ைவ'ேத ேபா�9 மன7பா�ைம3ட� கட� வழ��கி�றன. இ@வா  ெப + 
கட%#� வ1மான வ2 கழிA+ வழ�க7ப	கிற. ேம-ப9 நி வன�க� வ ��9� ெமா'த 
மதி7ப&� 80% ம�	ேம வழ�கி 15 Gத� 20 ஆ/	க� வைர தி1+ப? ெச*'+ வசதி 
வழ��கி�றன. 
 

வ1மான+, வய, க�வ&'த�தி அவ<கள5ட+ உ�ள ெசா', ேசமி7> ச+ப�த7ப�ட திற�, நிகர 
வ1மான+, மாத தி1+ப ெச*'+ ெதாைக ஆகியைவ ச+ப�தமாக வா9#ைகயாள<க� ப-றிய 
வ&வர+ ேசக2#க7ப	+. 
 

வ ��9� அடமான'தி� ேப2*+ ஒ1வ1#� வ ��ைட7 >7ப&#கேவா, ந��9#கேவா ஒ1 
�றி7ப&�ட ெதாைக 20 ஆ/	க� வைரய&*+ கட� ெச*'+ வ/ண+ வழ�க7ப	கிற. 60 
வய#� ேம-ப�ட Gநிைல ப&ரைஜக� ெசா�தவ �91#�+ ப�ச'தி� இ�த ெதாைக 1 ல�ச+ 
Gத� 10 ல�ச+ Kபா4 வைர ெபற த�தி3ைடயவ< ஆவா<. ெபாவாக இ ேபா�ற 
கட�க=#� >திய வ �	 வா��+ கடைன வ&ட அதிகவ�9 (13%) ெச*'த ேவ/9 வ1+. 
      

ஒ7பO�	 ஆ4Aஒ7பO�	 ஆ4Aஒ7பO�	 ஆ4Aஒ7பO�	 ஆ4A::::    
Qக<ேவா< பய�ப	'+ ெபா1�கைள3+, ேசைவைய3+ ஒ7பO	 ெச4வ எ�ப ஒ1 
வழ#கமான நைடGைறயா�+. கா�ச<� நி வன+, ம'திய Qக<ேவா< நல� அைம?சக'தி� 
அ%மதிய&� ேப2� ெத�ன5�தியாவ&� இ ேபா�ற ஒ7பO�	 ஆ4Aக� நட'தி வ1கிற. இ�த 
ஆ/	 7 ெபா1�கைள3+, 3 ேசைவகைள3+ ஒ7பO	 ெச4 தன க1'#கைள 
ெவள5ய&�ட. அதி� ஒ�  வ �	 வா�க7 ெப + கடனா�+. 
 

இ�த ஒ7பO�	 ஆ4A#காக வ�கி ம- + வ ��	# கட� வழ��+ ெத�ன5�திய நிதி 
நி வன�க� கீ8#க/டவா  வைக7 ப	'த7ப�டன. இைவகள5� வ&யாபார'தி�  
அ97பைடய&� கீ8#க/ட ெத�ன5�திய வ�கிக� ஒ7பO�	 ஆ4A#� கீ8#க/டவா   கீ8#க/டவா   கீ8#க/டவா   கீ8#க/டவா   4 4 4 4 
வைகயாக7 ப&2#க7ப�டனவைகயாக7 ப&2#க7ப�டனவைகயாக7 ப&2#க7ப�டனவைகயாக7 ப&2#க7ப�டன.... 

1. ேதசியமயமா#க7ப�ட வ�கிக�      - A வைக 
2. தன5யா< வ�கிக� ம- + மா�ய�க� வ�கிக�(> ெஜனேரஷ�) - B வைக 
3. தன5யா< வ�கிக� ம- + மா�ய�க� வ�கிக�(பைழய ெஜனேரஷ�) - C வைக 
4. வ ��	#கட� வழ��+ நிதி நி வன�க�    - D வைக 

  

 ஒ7பO�	 ஆ4ஒ7பO�	 ஆ4ஒ7பO�	 ஆ4ஒ7பO�	 ஆ4A ெச4த GைறA ெச4த GைறA ெச4த GைறA ெச4த Gைற::::    
1. வா9#ைகயாள< மதி7பO	வா9#ைகயாள< மதி7பO	வா9#ைகயாள< மதி7பO	வா9#ைகயாள< மதி7பO	::::    
வ�*ன< �,வ&ன< ஒ1 ந�/ட வ&னா ப9வ'ைத தயா< ெச4 அதி� வ ��	#கட� 
ெதாட<பாக வா9#ைகயாள< எதி<பா<7>, தி17தி, நி வன�கள5� ேசைவ, ஆகியைவ 
ப-றிய வ&வர�க� ேசக2#க7ப�டன. 
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கட� ெப வதி� கால அவகாச+, கட� ெப த� ெதாட<பான வ&ழி7>ண<?சி, 
Qக<ேவா<கள5� >கா<க�, கட� வ&/ண7ப+ சம<7ப&'த� ேபா�ற பல வைககள5*+ 
அவ<கள5ட+ பதி�க� ெபற7ப�டன. தமி8 நா	, கா<நாடகா, ஆ�திரா, ேகரளா ஆகிய 
ெத� மாநில�கள5� மாநகர+, நகர+,கிராம+, இைட7ப�ட நிைல இட�கள5� Wமா< 
2300 ேப<க� ேத<�ெத	' இ�த மதி7பO	 நட'த7ப�ட. 

2. வ�கி நைடGைறகள5� மதி7ப&ட7வ�கி நைடGைறகள5� மதி7ப&ட7வ�கி நைடGைறகள5� மதி7ப&ட7வ�கி நைடGைறகள5� மதி7ப&ட7ப�டைவப�டைவப�டைவப�டைவ::::    
கீ8க/ட தைல7>கள5� மதி7ெப/ வழ�க7ப�	 ஒ7பO	 ெச4ய7ப�ட. 

1. வ�9 வ �த+ 
2. ெசய�ப	'த வXலி#�+ க�டண+ 
3. ச�ட ஆேலாசைன# க�டண+ 
4. வ ��9� மதி7பO	 ெச4ய வ�கி#� ெச*'+ க�டண+ 
5. வ�கி ஊழிய<க=#� வழ��+ ச*ைக வ�9 வ �த+ 
6. தாமத# க�டண+ 
7. கட%#� G�னேர ெமா'தமாக ெச*'த7ப	+ க�டண+ 
8. 1 ல�ச Kபா4#� மாத'தவைண' ெதாைக 
9. ப&ற க�டண+ 
10. கட� ெகா	7பதி� வ�கி ேசைவ 

ஒ�	ெமா'த மதி7பO�	 வ&கித+ கிேழ ெகா	#க7ப�	�ளஒ�	ெமா'த மதி7பO�	 வ&கித+ கிேழ ெகா	#க7ப�	�ளஒ�	ெமா'த மதி7பO�	 வ&கித+ கிேழ ெகா	#க7ப�	�ளஒ�	ெமா'த மதி7பO�	 வ&கித+ கிேழ ெகா	#க7ப�	�ள. 
A வைகவைகவைகவைக    

ேதசியமயமா#க7ேதசியமயமா#க7ேதசியமயமா#க7ேதசியமயமா#க7ப�ட ப�ட ப�ட ப�ட 
வ�கிக�வ�கிக�வ�கிக�வ�கிக�    

B வைகவைகவைகவைக    
தன5யா< வ�கிக� தன5யா< வ�கிக� தன5யா< வ�கிக� தன5யா< வ�கிக�     
((((> ெஜனேரஷ�> ெஜனேரஷ�> ெஜனேரஷ�> ெஜனேரஷ�)))) 

C வைகவைகவைகவைக    
தன5யா< வ�கிக� தன5யா< வ�கிக� தன5யா< வ�கிக� தன5யா< வ�கிக�     
((((பைழய ெஜனேரஷ�பைழய ெஜனேரஷ�பைழய ெஜனேரஷ�பைழய ெஜனேரஷ�)))) 

D வைகவைகவைகவைக    
வ ��	கட� வ ��	கட� வ ��	கட� வ ��	கட� 
வழ��+ நிதி வழ��+ நிதி வழ��+ நிதி வழ��+ நிதி 
நி வன�க�நி வன�க�நி வன�க�நி வன�க� 

 

 ந�ல ந�ல Wமா< Wமா< வள<?சியைட�த 
ெதாழி� Q�ப+ 

மிக ந�ல மிக ந�ல மிக ந�ல மிக ந�ல அZ�Gைறய&� 
உ�ள எள5ைம 

மிக ந�ல மிக ந�ல ந�ல ந�ல வ&ழி7>ண<A 

மிக ந�ல மிக ந�ல மிக ந�ல மிக ந�ல ேசைவ அளவ&� 

 

வ ��	#கட� ச+ப�த7ப�ட வ�கிக� �றி�த ஒ7பO�	 ஆ4Aவ ��	#கட� ச+ப�த7ப�ட வ�கிக� �றி�த ஒ7பO�	 ஆ4Aவ ��	#கட� ச+ப�த7ப�ட வ�கிக� �றி�த ஒ7பO�	 ஆ4Aவ ��	#கட� ச+ப�த7ப�ட வ�கிக� �றி�த ஒ7பO�	 ஆ4A    
வா�கிய&� வா�கிய&� வா�கிய&� வா�கிய&� 
ெபய<ெபய<ெபய<ெபய< 

வ�கி வ�கி வ�கி வ�கி 
வழ��+ வழ��+ வழ��+ வழ��+ 
அதிக கட� அதிக கட� அதிக கட� அதிக கட� 
ெதாைக ெதாைக ெதாைக ெதாைக 
சதவ �த+சதவ �த+சதவ �த+சதவ �த+ 

கட� கட� கட� கட� 
வ&/ண7ப&'வ&/ண7ப&'வ&/ண7ப&'வ&/ண7ப&'
ேதாேதாேதாேதா< அதிகப�ச < அதிகப�ச < அதிகப�ச < அதிகப�ச 
வய வர+>வய வர+>வய வர+>வய வர+> 

கட%#� கட%#� கட%#� கட%#� 
அதிகபஅதிகபஅதிகபஅதிகப�ச �ச �ச �ச 
கால+கால+கால+கால+ 

25252525////30 30 30 30 ல�ச+ ல�ச+ ல�ச+ ல�ச+ 
ம- + ம- + ம- + ம- + 25252525////30 30 30 30 
ஆ/	க=#� ஆ/	க=#� ஆ/	க=#� ஆ/	க=#� 
வ�9 சதவ �த+வ�9 சதவ �த+வ�9 சதவ �த+வ�9 சதவ �த+ 

75 75 75 75 ல�ச+ ல�ச+ ல�ச+ ல�ச+ 
வைர வைர வைர வைர 
கட%கட%கட%கட%#� #� #� #� 
வ�9 வ�9 வ�9 வ�9 
வ&கித+வ&கித+வ&கித+வ&கித+ 

தாமத# தாமத# தாமத# தாமத# 
க�டண+க�டண+க�டண+க�டண+ 

ெசய�ப	'+ ெசய�ப	'+ ெசய�ப	'+ ெசய�ப	'+ 
க�டண+க�டண+க�டண+க�டண+ 

\ேட� 
வ�கி 

 

80% 70 30 10.10% 10.30% 2% 6500.00 

கனரா வ�கி 
 

75% 70 30 13.7% 13.7% 0.50% 2500.00 

பேராடா 
வ�கி 

80% 60 30 10.25% 10.25% 2% 0.50% 

ஆ�திரா 
வ�கி 

80% 65 20 10.25% 10.75% 2% 0.50% 

இ�திய� 
வ�கி 

80% 60 20 10.20% 10.45% 2% 0.26% 

இ�திய� 
ஒவ<சீ\ 
வ�கி 

80% 70 30 10.25% 10.50% 2% 0.58% 
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கா<7பேரஷ� 
வ�கி 

80% 60 30 10.25% 10.50% 2% 0.50% 

ப]சா7 
ேநஷன� 
வ�கி 

80% 65 25 10.25% 10.25% 2% 0.50% 

ெச��ர� 
ேப� ஆ7 
இ�தியா 

80% 70 30 10.25% 10.25% 2% 0.50% 

இ�திய வ�கி 
 

80% 60 20 10.25% 10.35% 0.50% 0.25% 

ஆ#ஸி\ 
வ�கி 

80% 24 -60 20 10.25% 10.75% 2% 1% 

எ?.9.எ7.சி 
வ�கி 

80% 60 20 10.15% 10.40% 0.5% + TAX 0.5% + வ2 

ஐ.சி.ஐ.சி 
வ�கி 

80% 60 20 10.40% 10.65% 2% 0.5% + வ2 

கK< 
ைவ\யா 
வ�கி 

75% 

 

 

 

60 25 11.25% 11.75% 2% 

7500+ ேசைவ 
வ2 +250 ல�ச+ 

வைர 

ஐ.9.ப&.ஐ 
வ�கி 

80% upto 

90% 
65 25 10.25% 10.50% 0.5% + வ2 

K.2500.00+ 
வ2 

ேக�ப&� 
ேஹா+\ 
லிமி� 

80% 58 25 10.95% 11.20% 2% 0.5% + வ2 

எ�.ஐ.சி நிதி 
நி வன�க� 

80% 70 20 11.9% 11.9% 2% 2% 

W�தர+ 
ைபனா�\ 

85% 65 15 10.35% 10.35% 2% தர7படவ&�ைல 

ஜி.ஐ.சி 
வ ��	#கட� 
நிதி 
நி வன+ 

80% 65 20 12.50% 12.50% 2% 2% 

எ?.9.எ7.சி 80% 70 30 10.15% 10.40% 2% தர7படவ&�ைல 
 

ஒ7பO�	 ஆ4வ&� அறிய7ப�டைவஒ7பO�	 ஆ4வ&� அறிய7ப�டைவஒ7பO�	 ஆ4வ&� அறிய7ப�டைவஒ7பO�	 ஆ4வ&� அறிய7ப�டைவ::::    
1. 94%  வ�கி/நி வன�க� நிப�தைன ம- + வ&திகைள ெத2வ&'ததாக cறினா<. 
2. 96 சதவ �த'தின< எ�த சிரGம�றி ேக�க ஆவண�கைள வழ�கின<.  
3. 86.5 சதவ �த'தின< ஆவண�கள5� நகைல7 ெப- # ெகா/டன<. 
4. ேம-ப9 வ&வர�கள5லி1� Qக<ேவா2ட+ வ ��	# கட� ப-றி வ&ழி7>ண<A 
அதிகமாகேவ இ17பதாக அறிய7ப�ட. 

5. அ�த வ�கிய&� கட� ெப-றத-� வ�9 வ �த+ காரணெமன 22 சதவ �த+ ேப1+ 
அZகிய Gைற என 31.5 சதவ �த+ ேப1+ க1'' ெத2வ&'தன<. 

6. 65 சதவ �த'தின< த�க� வ&/ண7ப�க� நிராக2#க7 ப�ட+ ெசய� ப	'+ 
க�டண+ தி1+ப' த1வதி�ைல என >கா< ெத2வ&'தன<. 

7. 80 சதவ �ததின< இைடய&� ஏெஜ�ஸிக� இ�றி ேந2ைடயாக வ�கிைய அZகி# கட� 
ெப-றன<. 

8. 47 சதவ �த'தின< வ&/ண7ப9வ+ ெப-ற 15 Gத� 30 நா�க=#�+, 3 சதவ �த'தின< 7 
நா�க=#�+ கட� ஒ7>த� ெப-றதாக ெத2வ&'தன<. 

9. 80 சதவ �த'தி-� ேம-ப�ேடா<, வ�கிக� பல Gைறக� c	த� வ&வர+ ேக�கி�றன< 
என >கா< ெத2வ&'தன<. 
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10. 41.5 சதவ �த'தின< த�க� கட� ெப-ற வ�கி3ட� ந�ல உறA Gைறய&� ெசய� 
ப	வதாக' ெத2வ&'தன<. 

11. இதி� 20சதவ �த+ ேப< 15 வ&/ண7ப ப9வ+ ெபறேவ ந�க=#� ேம� ஆனா. 
12. வ&/ண7ப+ வழ�கிய நாள5லி1� கட� ெதாைக வழ�க எ	'# ெகா/ட கால+ 
13. அ�கீக2#க7ப�ட கட�க� சதவ �த+ அைட7>#�� தர7ப�	�ள. 47 சதவ �த+ ேப< 
கட� ெபற 7 நா�க=#� ேம� தர தாமத+ ஆவதாக' ெத2வ&'தன<. 

14. மதி7பO	 ெகா	'த ெமா'த+ 2316 ேப2� 62 ேப< ம�	ேம Ô>கா< ஏமி�ைல” என' 
ெத2வ&'தன<. 

Qக<ேவா< கவன'தி-�Qக<ேவா< கவன'தி-�Qக<ேவா< கவன'தி-�Qக<ேவா< கவன'தி-�:::: 
 

1. வ �	 க�ட / வா�க, வா��+ கட� ெதாைக#� K.1 ல�ச+ வைர வ1வானவ2 
80Cய&� வ2 வ&ல#�7 ெபறலா+. 

2. ஒ1 வ�கிய&� கட� ெப-றி1�தா�, ப&ற வ�கிக=#� அ�த# கண#ைக மா-றி# 
ெகா�ள வழி உ�ள. 

3. ெபா1ளாதார நிைலய&� ப&� த�கியவ<க� ம- + �ைற�த வ1வா4 வைகய&ன1#� 
இ�திய அரW வ ��	# கட� வ�9ய&� மான5ய+ வழ��கிர. 

4. கட� ெச*'+ கால+ வைர அ�த வ ��9-� இலவச இ�Xர�\, ச*ைகக�, 
ெசய�ப	'+ ெசலவ&� ச*ைக, இலவச கட� அ�ைட (Transmittance) ஆகியைவ 
c	த� ச*ைககளாக உ�க=#� வழ��கி�றன. 

5. இ�திய அரW, வ�கிக� உய<'+ நிைலயான வ�9 வ&த'தி-� வ�9 வ&கித+ 
மான5ய+ 15 ல�ச+ Kபா4 வைர 1 சதவ �த+ என வழ��கிற. 

6. 60 வய#� ேம-ப�ட Gநிைல ப&ரைஜக=#� அடமான வ ��	கட� 13% எ�ற வ�9 
வ&கி'தி� ெபற வழி உ�ள. 

7. ெப1+பா�ைமயான வ�கிக� மா + வ�9 வ&த'தி� வ ��	#கட� வழ��கி�றன. 
இ உயரA+, தாழA+ ெச43+ எனேவ Qக<ேவா< த#க தி�ட'ேதா	 ஆேலாசி' 
ந�ல தி�ட'ேதா	 கட� ெபறலா+. 

8. ெபற7ப	+ வ ��	#கட� �றி7ப&�ட கால#ெக	#�� ெசா�த7பண+ ெச*'தி 
G9#க7ப�டா� (Pre closure) அத-� அபராத# க�டண+ ஏமி�ைல. ஆனா� அ�த கட� 
ெதாைக ப&ற வ�கிய&� பண+ ெபற7ப�	 G9#க7ப	மானா�, அத-� G�னேர 
G97பத-� உ2ய அபராத க�டண+ ெச*'த7பட ேவ/	+. 

9. சில< கட� வா�கிய வ�கிைய வ&�	 >திய வ�கிய&� வ�9 வ&கித'ைத மனதி� 
ெகா/	 மா-ற Gய-சி#கி�றன<. G�னேர G97பதா� ெச*'த7ப	+ அபராத 
க�டண+ ஒ1 ேவைள அதிகமாகி வ&டலா+. 

10. வ �	 வா�க கனA நிைறேவறA+, வ �	 வா�க ெப + கட%+ நிைறA ெபறA+ 
சி�தி' வ�கிைய' ேத<A ெச4வ �<. 
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 - 5 - 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


