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தைலைம நிர்வாக அதிகாாி
அைனத்� �தல் நிைல (நகர்ப்�றக்) �ட்�ற� வங்கிகள்
அன்�ைட�ர்
�தல் நிைல (நகர்ப்�றக்) �ட்�ற� வங்கிகள்

�ன்�ாிைமப் பிாிவிற்� கடன்

வழங்�தல் �றித்த - தி�த்தப்பட்ட வழிகாட்�தல்கள்
எங்கள� அக்ேடாபர் 08, 2013 ேததியிட்ட, ேமேல �றிப்பிடப்பட்ட ெபா�ள் �றித்த
�ற்றறிக்ைக எண் UBD. CO. BPD.(PCB). MC. No.18/09.09.001/2013-14 மற்�ம்
அவ்வப்ேபா� தி�த்தங்கள் ெசய்யப்பட்�, ஒ�ங்கிைணக்கப்பட்ட ஜூைல 01, 2015
ேததியிட்ட

DCBR.BPD.(PCB).MC.No:11/09.09.001/2015-16

�தன்ைம

�ற்றறிக்ைகைய�ம் பார்க்க�ம். தற்ேபா�ள்ள வழிகாட்�தல்கள் ம� ஆய்�
ெசய்யப்பட்�,
ேமேல
�றிப்பிடப்பட்ட
�தன்ைம
�ற்றறிக்ைகயி�ள்ள
வழிகாட்�தல்க�க்� பதிலாக மாற்றியைமத்த வழிகாட்�தல்கைள (இைணப்� 1-ன் ப�)
ெவளியிட ��� ெசய்யப்பட்�ள்ள�.
2. தி�த்தப்பட்ட வழிகாட்�தல்களின் �க்கிய அம்சங்கள் கீேழ ெகா�க்கப்பட்�ள்ளன.
(i)

ெமாத்தமாக �ன்�ாிைமப் பிாி�க்� மற்�ம் ந��ற்ற பிாிவிற்� வழங்கப்ப�ம்
கட�க்கான இலக்� என்ப� “சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்” (ANBC)
அளவில்

அல்ல� “இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்�

சமமானகடன் அளவில் �ைறேய 40 சதவிகிதம் மற்�ம் 10 சதவிகிதம் (இதில்
எ� அதிகேமா அ�) என்� இ�வைரயில் இ�ந்த� ேபாலேவ ெதாடர்ந்தி�ம்.
(ii) ேவளாண்ைம – ேநர�யான மற்�ம் மைற�கமான என்� ேவ�ப�த்திப் பார்ப்ப�
ைகவிடப்ப�ம்.

(iii) உண� மற்�ம் விவசாய பதனப்ப�த்�ம் ெதாழில் நி�வனங்க�க்� வழங்கப்ப�ம்
வங்கிக் கடன்கள் விவசாயக் கடனின் ஒ� ப�தியாகக் க�தப்ப�ம்.
(iv) ந�த்தர நி�வனங்கள், ச�தாயக் கட்டைமப்�, ��ப்பிக்கப்படத்தக்க சக்தி ஆகியைவ
�ன்�ாிைமப் பிாிவாகக் க�தப்ப�ம்.
(v) �� நி�வனங்க�க்� வழங்கப்ப�ம் கட�க்கான இலக்� என்ப� “சாிெசய்யப்பட்ட
நிகர

வங்கிக்

கடன்”

(ANBC)

அல்ல�

“இ�ப்�

நிைலக்�

ெவளிேய

ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� ஈடானகடன்“(எ� அதிகேமா அ�) இவற்றில் 7.5 சதவிகிதம்
என்� நிர்ணயிக்கப்பட்�ள்ள�.
(vi) கல்வி – உள்நாட்�ல், ெவளிநாட்�ல் கல்வி என்ற பா�பா� ைகவிடப்ப�கிற�.
(vii) �ண்கடன் என்ப� �ன்�ாிைமப் பிாிவில் தனி அங்கம் வகிக்கா�.
(viii) �ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ் வரத் த�ந்த �ட்� வசதிக் கடன்க�க்�ாிய வரம்�கள்
தி�த்தியைமக்கப்பட்�ள்ளன.
(ix) காலாண்� மற்�ம் ஆண்� அறிக்ைககள் �லமாக �ன்�ாிைமப் பிாி� மதிப்��
கண்காணிக்கப்ப�ம்.
3.

தி�த்தப்பட்ட

வழிகாட்�தல்கள்

�ற்றறிக்ைகயில்

இடப்பட்ட

ேததியி��ந்�

நைட�ைறக்� வ�ம்.
இந்த �ற்றறிக்ைகயின் ேததிக்� �ன்னர் வழங்கப்பட்ட
வழிகாட்�த�ன்
கீழ்
அ�மதிக்கப்பட்ட
�ன்�ாிைமப்
பிாிவின்
கடன்கள்
�திர்�/��ப்பித்தல்
வைர
�ன்�ாிைமத்
�ைறயின்
கீழ்
ெதாடர்ந்�
வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.
4. �ன்�ாிைமப் பிாி� இலக்�கைள எட்�தல்
பல்ேவ� ேநாக்கங்க�க்காக ஒ�ங்��ைற ஒப்�தல்கள்/அ�மதி வழங்�ம்ேபா�
�ன்�ாிைமப் பிாி� இலக்�கைள �ர்த்தி ெசய்வ� கணக்கில் எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம்.
ஏப்ரல் 01, 2018 �தல் ஒ� நகர்ப்�றக் �ட்�ற� வங்கிைய நிதி ாீதியாக�ம், நன்�
நிர்வகிக்கப்பட்டதாக�ம்

(Financially

Sound

and

Well

Managed

–

FSWM)

வைகப்ப�த்�வதற்காக �ன்�ாிைமப் பிாி� இலக்�கைள �ர்த்தி ெசய்வ� ஒ� த�தித்
ேதைவயாகக் க�தப்ப�ம். அக்ேடாபர் 13, 2014 மற்�ம் ஜனவாி 28, 2015 ேததியிட்ட
�ற்றறிக்ைககளில் (UBD.CO.LS. (PCB). Cir.No.20/07.01.000/2014-15 and CBR.CO.LS.

(PCB) Cir.No.4/07.01.000/2014-15) �றப்பட்�ள்ள த�தித் ேதைவக�டன் ��தலாக,
இ� க�த்தில் ெகாள்ளப்ப�ம்..
2018-19 நிதியாண்�ல், �ன்�ாிைமப் பிாி�
இலக்ைக/�ைண இலக்ைக அைடவதில் உள்ள பற்றாக்�ைற மார்ச் 31, 2018-ன்
நிலவரப்ப� மதிப்�� ெசய்யப்ப�ம். 2019-20 நிதியாண்���ந்�, ஒவ்ெவா�
காலாண்�ன் ��வி�ம் �ன்�ாிைமப் பிாி� இலக்�/�ைண இலக்� சாதைனகளின்
சராசாியின் அ�ப்பைடயில் நிதியாண்�ன் இ�தியில் மதிப்��கள்
ெசய்யப்ப�ம்.
விளக்க உதாரணம் இைணப்�-2ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள�.
இங்ஙனம் ஒப்பம்
(நீரஜ் நிகம்)
தைலைமப் ெபா� ேமலாளர்
இைணப்�கள் –
பிற்ேசர்க்ைக 1 மற்�ம் 2

�ன்�ாிைமப் பிாிவிற்� கடன் வழங்�தல்- இலக்�கள் மற்�ம் வைரவிலக்கணம்
1. �ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ் உள்ளைவகள்
a. ேவளாண்ைம
I.

��, சி� மற்�ம் ந�த்தரநி�வனங்கள்

II.

ஏற்�மதிக் கடன்கள்

III.

கல்வி

IV.

�ட்�வசதிக் கடன்

V.

ச�தாயக் கட்டைமப்�

VI.

��ப்பிக்கத்தக்க சக்தி

VII.

இதரவைக

ேமற்�ாிப்பிட்டவற்றின்கீழ் உள்ள த�தியான ெசயல்பா�க�ன் விவரங்கள் பாரா 3 இல்
தரப்பட்�ள்ளன.
2. �ன்�ாிைமப் பிாிவிற்� உாிய இலக்�கள் மற்�ம் உப இலக்�கள்
(i)
நகர்ப்�றக் �ட்�ற� வங்கிகள் �ன்�ாிைமப் பிாிவிற்�
வழங்�ம் கடன்க�க்� நிர்ணயிக்கப்பட்�ள்ள இலக்�கள்
மற்�ம் உப இலக்�கள் பின்வ�மா�. இைவ சம்பளம்
ஈட்�பவர்களின் �ட்�ற� வங்கிக�க்�ப் ெபா�ந்தா�.
ெமாத்த
“சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்” (ANBC) அளவில்
�ன்�ாிைமப்
அல்ல�
“இ�ப்�
நிைலக்�
ெவளிேய
பிாி�
ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� சமமானகடன் (கீேழ பாரா(ii)
இல் உள்ளப�) அளவில்

40 சதவிகிதம் (இதில் எ�

அதிகேமா அ�)
ெமாத்த
ேவளாண்ைம

இலக்� ஏ�மில்ைல

�� நி�வனங்கள்

சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்” (ANBC) அளவில்
அல்ல�

“இ�ப்�

நிைலக்�

ெவளிேய

ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� சமமானகடன் அளவில்

7.5

சதவிகிதம் (இதில் எ� அதிகேமா அ�)
ந��ற்ற
பிாிவின�க்�
கடன்கள்

சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்” (ANBC) அளவில்
அல்ல�

“இ�ப்�

நிைலக்�

ெவளிேய

ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� சமமானகடன் அளவில்
சதவிகிதம் (இதில் எ� அதிகேமா அ�)

10

�ன்�ாிைமப்

(ii)

பிாிவின்

இலக்�/உப

இலக்�களின்

சாதைனகளின் கணக்கீ� என்ப� �ந்ைதய ஆண்�ன் மார்ச் 31
ஆம் ேததியில் இ�ந்த “சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்”
(ANBC) அளவில்

அல்ல� “இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய

ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்�

சமமானகடன்

அளவில்

ஒ�

�றிப்பிட்ட சதவிகிதம் (இதில் எ� அதிகேமா அ�) என்பதன்
அ�ப்பைடயில் கணக்கிடப்ப�ம். �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்
வழங்கைலப்

ெபா�த்தவைர

ANBC

பின்வ�மா�

கணக்கிடப்ப�ம். ெமாத்தக் கடன் ெதாைகயி��ந்� இந்திய
ாிசர்வ் வங்கி மற்�ம் இதர அ�மதிக்கப்பட்ட நிதியியல்
நி�வனங்களிடம் ம� கழி� ெசய்யப்பட்ட பில்களின் ெதாைக
கழிக்கப்ப�ம். அத்�டன் ஆகஸ்ட் 30,2007 க்�ப் பின்னர் SLR
ற்காக

அ�மதிக்கப்பட்ட

பத்திரங்களில்

�திர்�

வைர

ைவத்தி�க்�ம் வைகயில் (HTM) ெசய்யப்பட்ட �த��கள்
�ட்டப்ப�ம்.
இ�ப்�
நிைலக்�
ெவளிேய
ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� சமமானகடன் அளைவக் கணக்கீ�
ெசய்ய நடப்பில் உள்ள �ைறையேய பயன்ப�த்தலாம்.
வங்கிக�க்� இைடேய ப� நிைலயில் உள்ளைவ மற்�ம்
இ�ப்� நிைல அறிக்ைகக்� ெவளிேய வங்கிக�க்� இைடேய
ப� நிைலயில் உள்ளைவ இதன் ெபா�ட்� கணக்கில் எ�த்�க்
ெகாள்ளப் படமாட்டா�.
(iii)

ANBC

இ��ந்�

�ற்காப்�

இ�ப்�,

ேசகரமான

வட்�

ேபான்றைவகைளக் கழிக்கக் �டா�.
(iv)

மிைகயாக

உள்ள

FCNR(B)/NRE

ெடபாசிட்�கள்

(UBD.BPD.(PCB).CIR.No.5/13.01.000/2013-14 dated August 27, 2013 &
UBD.BPD.(PCB).CIR.No.72/13.01.000/2013-14 dated June 11, 2014 இல்
�றிப்பிட்டப�, CRR/SLR
மீ�

இந்திய

ெச�த்தப்ப�ம்

நாட்�ல்
காலம்

ேதைவக�க்� விலக்� அளிக்கப்பட்டைவ)
வழங்கப்ப�ம்
வைர

ANBC

கடன்கள்,
இ��ந்�

அைவ

தி�ம்ப

கழிக்கப்ப�ம்.

�ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன் வழங்கல் இலக்கிற்காக இவ்வா� கணக்கீ�
ெசய்யப்ப�ம்.
III. �ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ் த�தி ெப�ம் வைககைளக் �றித்த விளக்கம்.
1. ேவளாண்ைம
தற்ேபா� நடப்பி��க்�ம் ேநர�யான மற்�ம் மைற�கமான விவசாயம் என்�
ேவ�ப�த்திப் பார்ப்ப� ைகவிடப்ப�ம்.விவசாயத்திற்� கடன் என்ப� ம� வைரயைற
ெசய்யப்பட்� பின்வ�வனவற்ைற�ம் உள்ளடக்கியதாகிற�. (i) பண்ைணக் கடன் –இதில்
��கிய கால பயிர்க் கடன் மற்�ம் விவசாயத்திற்கான ந�த்தர /நீண்ட கால கட�தவிகள் (ii) ேவளாண்
உள்கட்டைமப்� (iii) ெதாடர்�ைடய நடவ�க்ைககள். இந்த �ன்� வைகக�க்� உட்பட்ட த�தி வாய்ந்த
நடவ�க்ைககள் கீேழ �றிப்பிடப்பட்�ள்ளன.

1.1

பண்ைணக் கடன்

A.

தனிப்பட்ட விவசாயிக�க்�க் கடன்கள் (�ய உதவிக்
��க்கள் அல்ல� �ட்�ப் ெபா�ப்�க் ��க்கள்,
அதாவ� �ட்டாக விவசாயிக�க்� அளிக்கப்ப�ம்
கடன்கள் உட்பட- இைவ பற்றிய தனித் தகவல்கைல
வங்கிகள்
ைவத்தி�க்க
ேவண்�ம்.)
இவர்கள்
ேநாிைடயாக விவசாயம்
அல்ல� ெதாடர்�ைடய

நடவ�க்ைககளில் அதாவ�.. பால் பண்ைண, மீன் வளரப்�,
கால்நைட வளர்ப்�, ேகாழி வளர்ப்�, ேதனீ வளர்ப்�, பட்�ப்��
வளர்ப்� ஈ�பட ேவண்�ம். இைவகளில் பின்வ�ம் கடன்
வைகக�ம் அடங்�ம்.

(i)

(ii)

விவசாயிக�க்� பயிர்க் கடன்கள்- பாரம்பாிய
ேதாட்டப்பயிர்கள்,
பாரம்பாியமல்லாதைவ,
ேதாட்டக்கைல
மற்�ம்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைககள்.
விவசாயத்திற்காக
மற்�ம்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைகக�க்காக
ந�த்தர
/நீண்ட
கால
கட�தவிகள்
(ேவளாண் இ�ெபா�ட்கள்,எந்திர
சாதனங்கள்
வாங்�தல்,நீர்ப்பாசன
வசதிகள்,
பண்ைணயில்
ேமம்பாட்�க்கான
நடவ�க்ைககள்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைககள்
இவற்றிற்கான
ேமம்பாட்� கடன்கள்.

(iii)

அ�வைடக்� �ன் மற்�ம் பின்னர் உள்ள
ெசயல்பா�க�க்காக கடன்கள் :- ம�ந்�
ெதளித்தல், கைள எ�த்தல்,அ�வைட, தாள்
அ�த்தல்,
பிாித்தல்,
மக�ைல
ெவளியிடங்க�க்� எ�த்�ச் ெசல்�தல்

(iv)

விவசாயிக�க்�

�.50

லட்சம்

வைர

விைளெபா�ள் மீ� பிைணயம் அல்ல�
அடமானம்
அல்ல�
கிடங்�ச்
சீட்�
அச்சாரத்தின் ேபாில்
(v)

(vi)

12 மாத காலத்தி�

மிகாமல் வழங்கப்ப�ம் கடன்கள்
நி�வன அைமப்�களல்லாதவர்களிடமி�ந்�
வாங்கிய கடன்கைள அைடக்க ��யாமல்
ெநா�த்�ப்
ேபான
விவசாயிக�க்�
வழங்கப்ப�ம் கடன்கள்
விவசாயம் ெசய்வதற்காக சி� மற்�ம் ��
விவசாயிகள் நிலம் வாங்க அளிக்கப்ப�ம்
கடன்கள்

B. -கார்ப்பேரட் விவசாயிகள், விவசாயிகளின் உற்பத்தியாளர்
நி�வனங்கள்/தனிப்பட்ட விவசாயிகள் நி�வனங்கள் மற்�ம்
விவசாய மற்�ம் அத�டன் ெதாடர்�ைடய நடவ�க்ைககளில்
ேநர�யாக ஈ�பட்�ள்ள �ட்பாளி
நி�வனங்கள்: - பால்
பண்ைண, மீன் வளரப்�, கால்நைட வளர்ப்�, ேகாழி வளர்ப்�,
ேதனீ வளர்ப்�, பட்�ப்�� வளர்ப்� இவற்றிற்� ெமாத்தமாக

ஒ� கடனாளிக்� �.2 ேகா�
கடன் வைகக�ம் அடங்�ம்.

(i)

(ii)

வைர. இைவகளில் பின்வ�ம்

விவசாயிக�க்� பயிர்க் கடன்கள்- பாரம்பாிய
ேதாட்டப்பயிர்கள்,
பாரம்பாியமல்லாதைவ,
ேதாட்டக்கைல
மற்�ம்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைககள்.
விவசாயத்திற்காக
மற்�ம்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைகக�க்காக
ந�த்தர
/நீண்ட
கால
கட�தவிகள்
(ேவளாண் இ�ெபா�ட்கள்,எந்திர
சாதனங்கள்
வாங்�தல்,நீர்ப்பாசன
வசதிகள்,
பண்ைணயில்
ேமம்பாட்�க்கான
நடவ�க்ைககள்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைககள்
இவற்றிற்கான
ேமம்பாட்� கடன்கள்.

(iii) அ�வைடக்� �ன் மற்�ம் பின்னர் உள்ள
ெசயல்பா�க�க்காக கடன்கள் :- ம�ந்�
ெதளித்தல், கைள எ�த்தல்,அ�வைட, தாள்
அ�த்தல்,
பிாித்தல்,
மக�ைல
ெவளியிடங்க�க்� எ�த்�ச் ெசல்�தல்
(iv) விவசாயிக�க்�

�.50

லட்சம்

வைர

விைளெபா�ள் மீ� பிைணயம் அல்ல�
அடமானம்
அல்ல�
கிடங்�ச்
சீட்�
அச்சாரத்தின் ேபாில்

12 மாத காலத்தி�

மிகாமல் வழங்கப்ப�ம் கடன்கள்
1.2

ேவளாண் உள்
கட்டைமப்�

(i)

(ii)
(iii)

ேசமிப்� கிடங்�கைளக் கட்ட (கிடங்�, சந்ைதத்
திடல்கள், பண்டக சாைல,பதனக் �ழி, �ளிர் பதன
வசதிகள் உட்பட) எந்த ப�தியாக இ�ந்தா�ம்,
விைளெபா�ட்கைள பா�காத்� ேசமித்� ைவக்கப்
பயன்ப�ம் ஏற்பாட்� வசதிகள்
மண்வளப் பா�காப்�, நீர் நிைல ேமம்பா�.
பயிர் ெமய்ைம வளர்ப்�, ேவளாண் உயிாி ெதாழில்
�ட்பம், விைத ேநர்த்தி, இயற்ைக உரங்கள் மற்�ம்
�ச்சிக் ெகால்�கள், �ண்�யிர், கலப்� உரங்கள்
உற்பத்தி.
ேமற்�றிப்பிட்டவற்றிற்�
ஒட்� ெமாத்தமாக ஒ�
கடனாளிக்�
வங்கி
�ைறைமயி��ந்�
அ�மதிக்கப்பட்ட கடன் வரம்� �.100 ேகா� வைர

1.3

�ைண
நடவ�க்ைககள்

(i)
(ii)

ெபா�ந்�ம்.
ேவளாண் பயிற்சிக் �டங்கள், ேவளாண் வணிக
ைமயங்கள் அைமத்திடக் கடன்கள்
உண� மற்�ம் பதனப்ப�த்�த�க்�
கடன்கள்.
ஒட்�
ெமாத்தமாக
ஒ�
கடனாளிக்�
வங்கி
�ைறைமயி��ந்� அ�மதிக்கப்பட்ட கடன் வரம்�

�.100 ேகா� வைர.
(iii)

�ராக்டர்கள், �ல்ேடாசர்கள், ஆழ் �ைளக் கிண�
ேதாண்�ம்
எந்திர
சாதனங்கள்,தாள�க்�ம்
எந்திரங்கள், ேபான்றவற்ைற விவசாய ேநாக்கங்
க�க்காக ஒப்பந்தத்தின் ேபாில் அளித்தி�ம் நபர்கள்,
நி�வனங்கள், இதர அைமப்�க�க்� வழங்கப்ப�ம்
கடன்கள்.

�றிப்� :
சி� மற்�ம் �� விவசாயிகள் என்ற வைகயில் பின்வ�ம் விவசாயிகள் அடங்�வர்
 ஒ� ெஹக்டர் வைர ெசாந்த நிலம் ைவத்தி�ப்பவர்கள் �� விவசாயிகள் என்�
க�தப்ப�வர். ஒ� ெஹக்ட�க்�ம் அதிகமாக இரண்� ெஹக்டர் வைர ெசாந்த
நிலம் ைவத்தி�ப்பவர்கள் சி� விவசாயிகள் என்� க�தப்ப�வர்.
 ெசாந்த நிலமற்ற விவசாயக் ��கள், �த்தைக சா�ப�தாரர்கள், வாக்� �த்தைக
விவசாயிகள், ப�த்�ப் பயிர் ெசய்ேவார்.

2. ��, சி� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்கள் (MSMEs)
2.1

ெசப்டம்பர்

09,

2006

ேததியிட்ட

��,

சி�

மற்�ம்

ந�த்தர

நி�வன

அைமச்சகம்ெவளியிட்ட S.O.1642(E)-யில் �றிப்பிடப்பட்�ள்ளப�, ெதாழில் மற்�ம்
எந்திர சாதனங்கள் / உற்பத்தி சாதனங்கள் / ேசைவ நி�வனங்கள் ஆகியவற்றில்
ெசய்யப்ப�ம் �த��க�க்கான வைரயைற பின்வ�மா�:
ெதாழில் �ைற
நி�வனங்கள்
�� நி�வனங்கள்
சி� நி�வனங்கள்
ந�த்தர நி�வனங்கள்
ேசைவத் �ைற
நி�வனங்கள்
�� நி�வனங்கள்
சி� நி�வனங்கள்
ந�த்தர நி�வனங்கள்

எந்திர சாதனங்களில் �த��
�. 25 லட்சத்திற்� மிகாமல்
�. 25 லட்சத்திற்�ம் அதிகமாக ஆனால் �. 5 ேகா�க்� மிகாமல்
�. 5 ேகா�க்� அதிகமாக ஆனால் �. 10 ேகா�க்� மிகாமல்
சாதனங்களில் �த��
�. 10 லட்சத்திற்� மிகாமல்
�. 10 லட்சத்திற்� அதிகமாக ஆனால் �. 2 ேகா�க்� மிகாமல்
�. 2 ேகா�க்� அதிகமாக ஆனால் �. 5 ேகா�க்� மிகாமல்

ெதாழில் உற்பத்தி மற்�ம் ேசைவத் �ைறகைளச் சார்ந்த, ��, சி� மற்�ம் ந�த்தர
நி�வனங்க�க்�ப் பின்வ�ம் ெகாள்ைகக்� உட்பட்� வழங்கப்ப�ம் வங்கிக் கடன்கள்
�ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்களாக வைகப்ப�த்த த�தி வாய்ந்தைவ ஆ�ம்.
2.2 ெதாழில் உற்பத்தி நி�வனங்கள்
ெதாழில் (ேமம்பா� மற்�ம் ஒ�ங்க்�ப�த்�தல்) சட்டம் 1951-ன் �தல் பட்�ய�ல்
இடம்ெபற்�ள்ள மற்�ம் அவ்வப்ேபா� அரசால் அறிவிக்கப்ப�ம் ெதாழில் நி�வனங்கள்
சார்ந்த ெபா�ட்களின் உற்பத்தி மற்�ம் ஆக்கத்தில் ஈ�ப�ம் ��, சி� மற்�ம் ந�த்தர
நி�வனங்கள் ெதாழில் மற்�ம் எந்திர சாதனங்களில் ெசய்தி�ம் �த��களின் அளைவப்
ெபா�த்� அைவ ெதாழில் உற்பத்தி நி�வனங்கள் என்� வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.
2.3 ேசைவ நி�வனங்கள்
��, சி� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்கள் ேமம்பாட்� சட்டம், 2006ல் �றிப்பிட்�ள்ளப�,
�க்கிய சாதனங்களில் �த�� ெசய்� ேசைவ ெசய்வதில் ஈ�பட்�ள்ள��, சி� மற்�ம்
ந�த்தர நி�வனங்க�க்� அளிக்கப்ப�ம் அைனத்� வங்கிக் கடன்கள்.
2.4 காதி மற்�ம் கிராமத் ெதாழில் நி�வனங்கள் (KVI)
காதி மற்�ம் கிராமத் ெதாழில் �ைறயின் கீழ் உள்ள நி�வனங்க�க்� வழங்கப்ப�ம்
அைனத்�க் கடன்க�ம் �ன்�ாிைமப் பிாிவில் �� நி�வனங்க�க்கானஉபஇலக்காக
நிர்ணயிக்கப்பட்�ள்ள7.5 சத�தத்தின் கீழ் வைகப்ப�த்த த�தி வாய்ந்தைவயா�ம்.
2.5 ��, சி� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்க�க்கான இதர நிதிஉதவிகள்
(i)

கிராமிய மற்�ம் ைகத்ெதாழில் நி�வனங்கள், ைகவிைனஞர்க�க்� இ�
ெபா�ள்கள் வழங்�தல் மற்�ம் அவர்களின் உற்பத்திப் ெபா�ட்கைள
சந்ைதப்ப�த்�தல் ேபான்றவற்றில் ஈ�பட்� உதவி�ம் அைமப்�க�க்�
வழங்கப்ப�ம் கடன்கள். இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின் வழிகாட்�தல்கள் /
நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகளின் சட்ட அைமப்� ாீதியாக வங்கிகள் கட�தவி
வழங்க

��யாத

நி�வனங்கள்

ேமற்�றிப்பிட்ட

“அைமப்�கள்“

கீழ்

வராதைவயா�ம். .
(ii)

ஏப்ரல் 8, 2015-க்�ப் பின்னர், பிரதான் மந்திாி ஜன் தன் ேயாஜனா (PMJDY)
திட்டத்தின் கீழ் நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகள் வழங்கி�ம் �. 5000/வைரயிலான மிைகப்பற்� (Overdraft) கடன் வசதிகள். ஆனால் இத்த� கடன்
வசதிகைளப்
ெப�ம்
கடனாளியின்
��ம்ப
ஆண்�
வ�மானம்

கிராமப்�றமானால் �. 1,00,000/-ற்� மிகாம�ம், கிராமப்�றம் அல்லாத
ப�திகளானால்

�.1,60,000/-ற்�

மிகாம�ம்

இ�க்க

ேவண்�ம்.

��

நி�வனங்க�க்� வழங்கப்ப�ம் கடன் இலக்கிற்� இத்த� கட�தவிகள்
கணக்கில் எ�த்�க்ெகாள்ளப்ப�ம்.
2.6 ��, சி� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்கள், �ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ் அேத த�தியில்
நீ�க்காமல், ேம�ம் வளர்ந்திட ேவண்�ம் என்ற க�த்தால், அைவ ��, சி� மற்�ம்
ந�த்தர நி�வனங்கள் என்ற வைரயைறையத் தாண்� வளர்ந்த பின்ன�ம், 3
ஆண்�க�க்� அைவ �ன்�ாிைமப் பிாிவிற்கான ச�ைகையத் ெதாடர்ந்� ெபற்றி�ம்.
3. ஏற்�மதிக் கடன்கள்
ஏற்�மதி கடன்கள் பின்வ�ம் வைககளில் வழங்கப்ப�மானால் அைவ �ன்�ாிைமப்
பிாிவிற்� உாியனவாகக் க�தப்ப�ம்.
3.1 ஏபரல் 1, 2017 ற்�ப் பின்னர் வங்கிகள் தம� “சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்”
(ANBC)

ெதாைகயில்

2%

அல்ல�

“இ�ப்�

நிைலக்�

ெவளிேய

ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� சமமானகடன் அள�“(இதில் எ� அதிகேமா அ�) வழங்கி�ம்
��தல் (கடந்த ஆண்�ன் இேத ேததியில் ஒப்பிட்�) ஏற்�மதி கடன். இதற்கான வரம்�
பின்வ�மா�: �பாய் 100 ேகா� வைர ெமாத்த வியாபாரம் ெசய்தி�ம் நி�வன கடனாளி
ஒ�வ�க்� �பாய்

25 ேகா� வைர அ�மதிக்கப்பட வரம்பிற்�ள்

வழங்கப்ப�ம்

ஏற்�மதி கடன்.
3. �பாயில் அல்ல� அந்நியச் ெசலாவணியில் வழங்கப்ப�ம் ஏற்�மதிக் கடன்கள் மற்�ம்
ஏற்�மதியாளர்க�க்�
உாிய
வா�க்ைகயாளர்
ேசைவ
�றித்�,
வங்கிகள்
ஒ�ங்�ப�த்�ம் �ைற ெவளியிட்�ள்ள �தன்ைமச் �ற்றறிக்ைகயில் �றிப்பிட்�ள்ளப�,
கப்ப�ல் சரக்ேகற்�வதற்� �ன், மற்�ம் அதன்பின் வழங்கப்ப�ம் ஏற்றமதிக் கடன்கள்
(“இ�ப்� நிைல அறிக்ைகக்� ெவளிேய

ப�நிைலயில் உள்ளவற்ைறத்

தவிர்த்�)

ஏற்�மதிக் கட�தவிகள் என்ற பிாிவின் கீழ் அடங்�ம்.
4. கல்வி
தனிநபர்க�க்� கல்விக்காக (ெதாழில் பயிற்சிகள் உட்பட) �. 10 லட்சம் வைர
(அ�மதிக்கப்பட்ட ெதாைக எ�வாயி�ம்) �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடனாகக் க�தப்ப�ம்.
5. �ட்�வசதிக் கடன்
(i)

தனிநபர்க�க்� எந்த இடமாக இ�ப்பி�ம் அங்ேக �� வாங்கேவா /
கட்டேவா ஒ� ��ம்பத்திற்� �. 28 லட்சம் வைர வழங்கப்ப�ம் �ட்�வசதிக்

கடன்.

ஆனால், �ட்�ன் ெமாத்த விைல �.35 லட்சத்திற்� மிகாமல்

இ�க்கேவண்�ம். வங்கி ஊழியர்க�க்� �ட்�வசதிக்காக
கடன்கள் இதில் ேசரா�.
(ii)

�ட்�

ாிப்ேபர்

மற்�ம்

சிதிலமான

��கைள

வழங்கப்ப�ம்

சாிெசய்வதற்காக

ெப�

நகர்ப்�றங்களில் �. 5 லட்சம் வைரயி�ம் இதர ப�திகளில் �. 2 லட்சம்
வைரயி�ம் வழங்கப்ப�ம் கடன்.
(iii)

அர� சார்ந்த �கைமகள் �� கட்�வதற்காக அல்ல� ��ைச மாற்�
வசதிக்காக, அவர்களின் �னரைமப்பிற்காக ��கள் கட்�த் த�வதற்காக ஒ�
�ட்�ற்� �. 10 லட்சம் வைர வங்கிகள் அளிக்�ம் கட்�மானக் கடன்.

(iv)

ெபா�ளாதாரத்தில்

ந��ற்ற

பிாிவினர்,

�ைறந்த

வ�மானம்

உைடய

பிாிவின�க்� �� கட்�த் த�ம் திட்டங்க�க்� வங்கிகள் வழங்�ம் கடன்கள்.
இதில்

ஒ�

��யி�ப்பிற்கான

இ�க்கக்�டா�.

ெசல�

�.

10

லட்சத்திற்�ம்

ேமல்

ந��ற்ற �ைறந்த வ�வாய்ப் பிாிவினைர அைடயாளம்

கா�ம் ெபா�ட்�,வ�மான வரம்� என்ப� எந்த இடமாக இ�ப்பி�ம் ஒ�
��ம்பத்தின் ஆண்� வ�மானம் �. 2 லட்சத்திற்� ேமல் இ�க்கக்�டா�
என்� வைரய�க்கப்பட்�ள்ள�.
(v)

ேதசிய �ட்�வசதி வங்கியால் அங்கீகாிக்கப்பட்ட அர� சாரா �கைமக�க்�
��ைச மாற்� வாாியத்திட்டம் அல்ல� ��ைசவாசிகளின் �னரைமப்பிற்காக
ஒ� ��யி�ப்பிற்� �. 10 லட்சம் வைரவழங்கப்ப�ம் ம�நிதி�தவி .

(vi)

ேதசிய �ட்�வசதி வங்கி (NHB) / ஹட்ேகா (HUDCO) ஏப்ரல் 1, 2007க்�ப்
பிற� ெவளியி�ம் பத்திரங்களில் நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகள் ெசய்தி�ம்
�த��கள் �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடனாக வைகப்ப�த்த த�தி�ைடயைவ
அல்ல.

6. ச�க உள்கட்டைமப்�
பள்ளிக்�டங்கள், �காதார நலஅைமப்�கள், ��நீர் வசதி ஏற்பா�கள்,இதர �காதார
அைமப்�கள் (��களில் கழிப்பைறகள் கட்�தல், அவற்ைற மாற்றியைமத்தல், ��களில்
தண்ணீர் வசதிக�க்� ஏற்பா� ெசய்தல் ேபான்றைவ உட்பட) ஆகியவற்ைற டயர் II
�தல் டயர் VI ைமயங்களில் கட்�த் த�வதற்� அல்ல�

அவற்றிற்� உதவிட ஒ�

கடனாளிக்� �. 5 ேகா� வைர வழங்கப்ப�ம் வங்கிக்கடன்கள்.

7. ��ப்பிக்கத்தக்க சக்தி
�ாிய சக்தியில் இயங்�ம் ெஜனேரட்டர்கள், பேயாமாஸ் அ�ப்பைடயிலான சக்தி
ெஜனேரட்டர்கள், காற்றாைலகள்,�ண் நீர்மின்சக்தித் திட்டங்கள், �ைறசாரா சக்தி
ஆற்றல் பயன்பாட்டால் ஏற்ப�த்தப்ப�ம் ெபா�மக்க�க்கான அ�ப்பைட வசதிகள்,
உதாரணத்திற்�,

ெத�

விளக்�கள்,

�க்கிராமங்களில்

கடனாளிக�க்� �.15 ேகா� வைர வழங்கப்ப�ம்
ெபா�த்தவைர,

இத்த�

வசதிக�க்காக

�.10

மின்வசதிகள்

இவற்றிற்�க்

வங்கிக் கடன்கள். ��கைளப்

லட்சம்

வைர

ஒ�

கடனாளிக்�

வழங்கப்ப�ம் கடன்கள்.
8. இதரவைகக் கட�தவிகள்
8.1 வங்கிகளால் தனிநபர்க�க்� மற்�ம் �ய உதவிக்��க்கள் / �ட்�ப் ெபா�ப்�க்
��க்க�க்� வழங்கப்ப�ம் கட�தவிகள் (�. 50,000 வைர). இத்த� கட�தவிகளில்
கிராமப்�றமானால்,

அந்தக்

கடனாளியின்

��ம்ப

வ�மானம்

�.

1,00,000/-ற்�

மிகாம�ம், இதர ப�திகளானால் ��ம்ப வ�மானம் �.1,60,000–த்திற்� மிகாம�ம்
இ�க்க ேவண்�ம்.
8.2

நி�வன

அைமப்�களல்லாதவர்களிடமி�ந்�

வாங்கிய

கடன்கைள

அைடக்க

��யாமல் ெநா�த்�ப் ேபான நபர்க�க்� (III(1.1)A(v)-ல் ஏற்கனேவ ேசர்க்கப்பட்�ள்ள
விவசாயிகள்

தவிர)

�.1,00,000/-

வைர

கடன்

அைடப்பதற்காக

அளிக்கப்ப�ம்

நிதி�தவிகள் .
8.3 தாழ்த்தப் பட்ேடார் மற்�ம் பழங்��யின�க்காக மாநில அர� ஆதரவளிக்�ம்
அைமப்�களின் பயனாளிக�க்�, இ� ெபா�ட்கள் வழங்�தல் அவர்களின் உற்பத்திப்
ெபா�ட்கைள சந்ைதப்ப�த்�தல் என்ற �றிப்பிட்ட ேநாக்கத்திற்காக வழங்கப்ப�ம்
கட�தவிகள்.
IV. ந��ற்ற பிாிவினர்
�ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்கள், பின்வ�ம்
வழங்கப்ப�மானால்,
அைவ
ந��ற்ற
வைகப்ப�த்தப்ப�ம்.

வைகயிலைமந்த கடனாளிக�க்காக
பிாிவின�க்கான
கட�தவிகளாக

எண்
வைக
1.
சி� மற்�ம் �� விவசாயிகள்.
2.
ைகவிைனஞர்கள், கிராமிய
மற்�ம் ைகத்ெதாழிலாளர்க�க்� அளிக்கப்ப�ம்
கடன்கள். இவற்றில் தனிநபர் கடன் வரம்� �. 1 லட்சத்திற்�ம் மீகாமல்
இ�க்கேவண்�ம்.
3.
அட்டவைண வ�ப்பினர் மற்�ம் பழங்��யினர்.
4.
�யஉதவிக் ��க்கள்.
5.
நி�வன அைமப்�களல்லாதவர்களிடம் வாங்கிய கடன் �ைமயால் ெநா�த்�ப்
ேபான விவசாயிகள்.
6.
நி�வன அைமப்�களல்லாதவர்களிடம் வாங்கிய கடன் �ைமயால் ெநா�த்�ப்
ேபான நபர்கள் (விவசாயிகள் அல்லாேதார்) ஒ� நபாின் கடன் �. 1 லட்சத்திற்�ம்
7.
8.
9.

10.

மிகாம��க்கேவண்�ம்.
ெபண்கள்.
திறன் �ைறபா�ைட ய நபர்கள்.
மிைகப்பற்� (Overdraft) கடன் வசதியின் கீழ் �. 5,000 வைர, பிரதான் மந்திாி
ஜன் தன் ேயாஜனா கணக்�க�க்� வழங்கப்ப�ம் கடன்கள். இதில் கடனாளியின்
��ம்ப ஆண்� வ�மானம் கிராமப்�றங்களில் வசிப்பவராயின் �. 1,00,000-ற்�
மிகாம�ம் இதர ப�திகளில் வசிப்பவராயின், �. 1,60,000-ற்� மிகாம�ம்
இ�க்கேவண்�ம்.
சி�பான்ைம

ச�கத்தினர்

(அவ்வப்ேபா�

அரசாங்கத்தால்

�றிப்பிடப்ப�ம்

ச�கத்தினர்).
�றிப்� – சில மாநிலங்களில் �றிப்பிடப்ப�ம் சி�பான்ைமயினர் என்பவர்கள்
அதிக எண்ணிக்ைகயில் உள்ளவர்களானால், ேமற்�றிப்பிட்ட (10) என்ப� இதர
�றிப்பிடப்பட்ட

சி�பான்ைமயின�க்�

மட்�ேம

ெபா�ந்�ம்.

இத்த�

மாநிலங்கள்/�னியன் பிரேதசங்களாவன: ஜம்� காஷ்மீர், பஞ்சாப், ேமகாலயா,
மிேசாரம், நாகாலாந்�, லட்சத்தீ�.

V. �ன்�ாிைமப் பிாி�க்�க் கடன் வழங்கிய சான்றிதழ்கள்
வங்கிகள் தம்வசம் வாங்கி ைவத்�ள்ள �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன் சான்றிதழ்கள்
(இ�ப்பி�ள்ளைவ)

அந்தந்தப்

பிாிவிற்�ாிய

வைகக்ேகற்ப

�ன்�ாிைமப்

பிாி�க்

கடன்களாகக் க�தப்ப�ம். ஆனால் அவற்றின் �லப்ெபா�ளாக உள்ள ெசாத்�க்கள்
வங்கிகளால் உண்ைமயிேலேய உ�வாக்கப்பட்டைவயாக இ�க்கேவண்�ம். ேம�ம்
அைவ இ�பற்றி இந்திய ாிசர்வ் வங்கி ெவளியிட்�ள்ளஏப்ரல் 7, 2016 ேததியிட்ட
�தன்ைம

�ற்றறிக்ைக
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வழிகாட்�தல்கைள �ர்த்தி ெசய்�ம் வைகயில் அைமத்திடேவண்�ம்.

�றிப்பிட்�ள்ள

VI. �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன் இலக்�கைள கண்காணித்தல்
�ன்�ாிைமப் பிாிவிற்�க் கடன்கள் ெதாடர்ந்� தைடயின்றி கிைடப்பைத உ�திெசய்�ம்
வைகயில் நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகளின் �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன் வழங்கல்கைள
தற்ேபா� உள்ள� ேபால ஆண்� அ�ப்பைடயில் கண்காணிப்பைத வி�த்� காலாண்�
அ�ப்பைடயில் கண்காணிக்கப்ப�ம். இதற்கான தகவல் அறிக்ைககள் தி�த்தப்பட்ட
ப�வங்களில் (அறிக்ைக I மற்�ம் II ப�தி-A �தல் E வைர) நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகள்
காலாண்� மற்�ம் ஆண்� இைடெவளிகளில் தமக்�ாிய இந்திய ாிசர்வ் வங்கியின்
பிரதான மண்டல அ�வலகங்க�க்� அ�ப்பிடேவண்�ம். இத்தைகய அறிக்ைககள்,
அவற்றில் �றிப்பிடப்பட்ட ���த் ேததியி��ந்� 15 நாட்க�க்�ள் இந்திய ாிசர்வ்
வங்கியின் மண்டல அ�வலகத்ைத அைடயேவண்�ம்.
VII. �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்க�க்கான ெபா�வான வழிகாட்�தல்கள்
�ன்�ாிைமப் பிாிைவச் சார்ந்த அைனத்� வைகக் கடன்கைளப் ெபா�த்தவைர
வங்கிகள் பின்வ�ம் ெபா� வழிகாட்�தல்கைளப் பின்பற்ற ேவண்�வ� அவசியமா�ம்.
1. ேசைவக் கட்டணங்கள்
�. 2,000 வைரயிலான �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்க�க்� எந்தவித கடன் ெதாடர்பான
தற்கா�க ேசைவக் கட்டணங்கள் அல்ல� ஆய்�க் கட்டணங்கைள வங்கிகள் விதிக்கக்
�டா�.

�யஉதவிக் ��க்கள் / �ட்�ப் ெபா�ப்�க் ��க்க�க்� வழங்கப்ப�ம்

கடன்கைளப் ெபா�த்தவைர, இந்த வரம்� தனி
ெமாத்தக் ��விற்கானதாக இைதக் க�தக்�டா�.

அங்கத்தின�க்�ப்

ெபா�ந்�ம்.

2. ெப�தல், அ�மதி / ம�த்தல் / பட்�வாடா பதிேவ�கள்
கடன் விண்ணப்பம் ெபறப்பட்ட ேததி / அ�மதிக்கப்பட்ட / ம�க்கப்பட்ட / பட்�வாடா
ெசய்யப்பட்ட ேததி மற்�ம் விவசாயிகள் காரணங்க�டன் பதிேவட்�ேலா, மின்ன�
ஊடகம் வாயிலாகேவா பதி� ெசய்யப்படேவண்�ம். ஆய்� ெசய்யவ�ம் �கைமக�க்�
எ�த்�க் காட்டக்��ய வைகயில் இந்தப் பதி�கள் ைவத்தி�க்கப்படேவண்�ம்.

3. கடன் விண்ணப்பங்க�க்� ஒப்�ைக
�ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன் விண்ணப்பங்கைளப் ெப�ம்ேபா� நகர்ப்�ற �ட்�ற�
வங்கிகள் ஒப்�ைககள் அளித்திடேவண்�ம். வங்கிகளின் நிர்வாக மன்றக்��, இக்கடன்
விண்ணப்பங்கள்
மீதான
���கைள
எ�த்�ப்�ர்வமாக
விண்ணப்பதார�க்�
அறிவிப்பதற்� உாிய காலக் ெக�ைவ நிர்ணயித்தி�க்கேவண்�ம்.

பிற்ேசர்க்ைக – 2
�ன்�ாிைமப் பிாி� இலக்� சாதைன – பற்றாக்�ைற /மிைகயானயானைவ- கணக்கீ�
தி�த்தப்பட்ட �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கள் வழிகாட்�த�ன் கீழ், நிதியாண்�ன்
இ�தியில் �ன்�ாிைமப் பிாி� இலக்ைக எட்�வதில் பற்றாக்�ைற / மிைகயானைவ
இவற்ைற கணக்கீ� ெசய்யப் பின்பற்றப்பட்ட �ைறையக் கீேழ உள்ள அட்டவைணகள்
1 மற்�ம் 2 விளக்�கின்றன.
அட்டவைண 1
ெதாைக ஆயிரங்களில் �.
�ன்�ாிைமப் பிாி�
காலாண்� ��வில்

கடன்கள் –
இலக்�கள்

�ன்�ாிைமப் பிாி�
-நி�ைவத் ெதாைக

பற்றாக்�ைற /
மிைகயானைவ

ஜுன்

3,29,61,56,032

3,16,93,80,800

- 12,67,75,232

ெசப்டம்பர்

3,08,82,65,369

3,11,94,59,969

3,11,94,600

�சம்பர்

3,17,69,48,703

3,19,29,13,269

1,59,64,566

மார்ச்

3,24,56,09,908

3,21,34,75,156

- 3,21,34,752

12,80,69,80,012

12,69,52,29,194

- 11,17,50,818

3,20,17,45,003

3,17,38,07,299

- 2,179,37,704

ெமாத்தம்
சராசாி

அட்டவைண 2
ெதாைக ஆயிரங்களில் �.
�ன்�ாிைமப் பிாி�
கடன்கள் சாதைன

�ன்�ாிைமப்
பிாி�நி�ைவத்
ெதாைக

ஜுன்

3,29,61,56,032

3,27,96,75,252

- 1,64,80,780

ெசப்டம்பர்

3,08,82,65,369

3,12,37,80,421

3,55,15,052

�சம்பர்

3,17,69,48,703

3,27,22,57,164

9,53,08,461

மார்ச்

3,24,56,09,908

3,21,31,53,809

- 3,24,56,099

ெமாத்தம்

12,80,69,80,012

12,88,88,66,646

8,18,86,634

சராசாி

3,20,17,45,003

3,22,22,16,661

2,04,71,65

காலாண்� ��வில்

பற்றாக்�ைற /
மிைகயானைவ

அட்டவைண 1-ல் ெகா�க்கப்பட்�ள்ள எ�த்�க் காட்�ல், வங்கியின் சராசாி
பற்றாக்�ைற நிதியாண்�ன் இ�தியில் �. 2,79,37,704 ஆயிரங்கள். அட்டவைண 2-ல்

ெகா�க்கப்பட்�ள்ள எ�த்�க் காட்�ல்,
இ�தியில் �. 2,04,71,658 ஆயிரங்கள்.

வங்கியின்

சராசாி

மிைக

நிதியாண்�ன்

காலாண்� மற்�ம் வ�டாந்திர �ன்�ாிைமப் பிாி� உப இலக்�களின் சாதைனகைளக்
கணக்கி�வதற்�ம் இேத �ைற பின்பற்றப்ப�ம்.
�றிப்� – �ன்�ாிைமப் பிாிவின் இலக்� / உப இலக்�களின் சாதைனகளின் கணக்கீ�
என்ப� �ந்ைதய ஆண்�ன் ெதாடர்�ைடய ேததியில் இ�ந்த
வங்கிக்

கடன்”

(ANBC)

அளவில்

அல்ல�

“இ�ப்�

“சாிெசய்யப்பட்ட நிகர
நிைலக்�

ெவளிேய

ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� சமமானகடன் அளவில் ஒ� �றிப்பிட்ட சதவிகிதம் (இதில்
எ� அதிகேமா அ�) என்பதன் அ�ப்பைடயில் கணக்கிடப்ப�ம்.

அறிக்ைக - I
�ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கள் மற்�ம் �ைறவாாியாக கடன் பயன்பா� �றித்த
காலாண்� அறிக்ைக
நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகளின் �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கள் ............... ேததியில்
வங்கியின் ெபயர்
ெதாைக ஆயிரங்களில்
அ. சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்
�.
ஆ. (a) ெமாத்தம் இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய �.
ப�நிைலயி�ள்ளைவ
(b)இ�ப்�
நிைலக்�
ெவளிேய �.
ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்�
சமமான கடன் ெதாைக
இ. ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி�க்கடன்கள்
�.
ஈ. ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்கள் �.
சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்” (ANBC)
அளவில் அல்ல� “இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய
ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்�
அளவில்

�றிப்பிட்ட

சமமானகடன்

சதவிகிதம் (இதில் எ�

அதிகேமா அ�)
எ. ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்களில் �.
ந��ற்ற பிாிவின�க்� - சாிெசய்யப்பட்ட நிகர
வங்கிக் கடன்” (ANBC) அளவில்

அல்ல� “

இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய ப�நிைலயி�ள்ள
வற்றிற்� சமமானகடன் அளவில் �றிப்பிட்ட
சதவிகிதம் (இதில் எ� அதிகேமா அ�)
�ந்ைதய ஆண்�ன் ெதாடர்�ைடய ேததியின்ப� �.
ெமாத்த நி�ைவ
வ.
எண்

(கணக்�களின் எண்ணிக்ைக ��ைமயான அ�ப்பைடயில் மற்�ம் �பாய் ஆயிரங்களில்)
காலாண்�ல் பட்�வாடா
காலாண்�ன் ��வில் நி�ைவ
பிாி�கள்
கணக்�களின்
வழங்கப்பட்ட கணக்�களின் பயனாளிகளின்
எண்ணிக்ைக

1.

�ன்�ாிைமப் பிாி�

I

ேவளாண்ைம

IA
(i)

பண்ைணக் கடன்
பயிர்க் கடன்

(ii)

�த�ட்�க் கடன்
ேமேல (ii) இல்,
விவசாயத்திற்கான
ெசயல்பா�கள் மற்�ம்

ெதாைக

எண்ணிக்ைக

எண்ணிக்ைக

நி�ைவ

(a)
(b)

உபகரணங்க�க்கான
கடன்கள்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைககள்
மீன் வளரப்�
பால் பண்ைண

(c)
(d)
(e)
(f)

ேகாழி வளர்ப்�
கால்நைட வளர்ப்�
ேதனீ வளர்ப்�
பட்�ப்�� வளர்ப்�

(g)

பிறெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைககள்
பிற விவசாயக் கடன்கள்

(iii)

(iv)
IB
IC

II

(i)
(a)
(b)
(ii)
(a)
(b)

ேவளாண் உள்கட்டைமப்�
�ைண ெசயல்பா�கள்
விவசாயத்தில், - சி� மற்�ம்
�� விவசாயிக�க்�
கடன்கள்
விவசாயத்தில்,- பிற
தனிப்பட்ட விவசாயிக�க்�
கடன்கள்
விவசாயத்தில், -கார்ப்பேரட்
விவசாயிகள், விவசாயிகளின்
உற்பத்தியாளர் நி�வனங்கள்
/ தனிப்பட்ட விவசாயிகளின்
நி�வனங்கள் மற்�ம்
விவசாய மற்�ம் அத�டன்
ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைககளில் ேநர�யாக
ஈ�பட்�ள்ள �ட்பாளி
நி�வனங்கள்
ேமேல உள்ளப�
விவசாயத்தில் - உண�
மற்�ம் பதனப்ப�த்�த�க்�
கடன்கள்
�� சி� மற்�ம் ந�த்தர
நி�வனங்கள்
(i)+ (ii) + (iii) + (iv)
�� நி�வனங்கள்
உற்பத்தி நி�வனங்கள்
ேசைவ நி�வனங்கள் (கடன்
�.5 ேகா� வைர)
சி� நி�வனங்கள்
உற்பத்தி நி�வனங்கள்

(iii)

ேசைவ நி�வனங்கள் (கடன்
�.5 ேகா� வைர)
ந�த்தர நி�வனங்கள்

(a)

உற்பத்தி நி�வனங்கள்

(b)

III
IV
V

ேசைவ நி�வனங்கள் (கடன்
�.10 ேகா� வைர)
காதி மற்�ம் கிராமத் ெதாழில்
(��, சி� மற்�ம் ந�த்தர
நி�வனங்க�க்� பிற
நிதி�தவிகள் உட்பட)
ேமேல (i)-ல் உள்ளவற்றில்,
பிரதான் மந்திாி ஜன் தன்
ேயாஜனாவின் கீழ்
மிைகப்பற்� (Overdraft)
கடன்கள்
ஏற்�மதிக் கடன்கள்
கல்வி
�ட்� வசதி

VI

ச�க உள்கட்டைமப்�

VII

��ப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்

VIII

�ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ்
‘மற்றவர்கள்’ வைக*
�ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ்
ந��ற்ற பிாி�க�க்கான
கடன்கள்
ந��ற்ற பிாி�களில், திறன்
�ைறபா�ைடயவர்க�க்கான
கடன்கள்
�ன்�ாிைம அல்லாத பிாி�
கடன்கள்

(iv)

2.

3.
I
II

(i)
(ii)
(iii)

III
IV
V
VI
4.

ேவளாண்ைம

��, சி� மற்�ம் ந�த்தர
நி�வனங்கள்
(ேசைவ)
�� நி�வனங்கள் (ேசைவ)
(கடன் �.5 ேகா�க்�ம் ேமல்)
சி� நி�வனங்கள் (ேசைவ)
(கடன் �.5 ேகா�க்�ம் ேமல்)
ந�த்தர
நி�வனங்கள்(ேசைவ) (கடன்
�.10 ேகா�க்�ம் ேமல்)
கல்விக் கடன்கள்
�ட்� வசதிக் கடன்கள்
�ன்�ாிைம பிாிவின் கீழ்
தனிநபர் கடன்கள்
பிற �ன்�ாிைம அல்லாத
பிாி� கடன்கள்
ெமாத்தக் கடன்கள்

*�ன்� தி�த்தப்பட்ட வழிகாட்�த�ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட “ைமக்ேரா கிெர�ட்“-ன் கீழ்
நி�ைவயில் உள்ள கடன்கள் இங்ேக ேசர்க்கப்படலாம்.

அறிக்ைக - 2
ப�தி - A
�ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கள் மற்�ம் கடன் �ைறயின் வாிைசப்ப�த்தல் �றித்த ஆண்� அறிக்ைக
…. ம் ஆண்� மார்ச் 31-ந் ேததி நிலவரப்ப� நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகளின் �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கள்
வங்கியின் ெபயர்
அ. சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்
ஆ. (a) இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய

�.
�.

ப�நிைலயி�ள்ளைவ –ெமாத்தம்
(b) இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய
ப�நிைலயி�ள்ளைவக�க்�
சமமான கடன் ெதாைக
இ. ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்கள்
ஈ. ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்கள்:

�.

�.
�.

சாிெசய்யப்பட்ட நிகர வங்கிக் கடன்” (ANBC)
அளவில் அல்ல� “இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய
ப�நிைலயி�ள்ளவற்றிற்� சமமானகடன்
அளவில் �றிப்பிட்ட சதவிகிதம் (இதில் எ�
அதிகேமா அ�)
எ. ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி�க் கடன்களில்
ந��ற்ற பிாிவின�க்� : சாிெசய்யப்பட்ட நிகர

�.

வங்கிக் கடன்” (ANBC) அளவில் அல்ல� “
இ�ப்� நிைலக்� ெவளிேய ப�நிைலயி�ள்ள
வற்றிற்� சமமானகடன் அளவில் �றிப்பிட்ட
சதவிகிதம் (இதில் எ� அதிகேமா அ�)
�ந்ைதய ஆண்�ன் ெதாடர்�ைடய ேததியின்ப� �.
ெமாத்த நி�ைவ

ெதாைக ஆயிரங்களில்

வ.
எண்

பிாி�கள்

1.

�ன்�ாிைமப் பிாி�

I

ேவளாண்ைம

IA
(i)

பண்ைணக் கடன்
பயிர்க் கடன்

(ii)

(iii)

�த�ட்�க் கடன்
ேமேல (ii) இல், விவசாயத்திற்கான
ெசயல்பா�கள் மற்�ம் உபகரணங்க�க்கான
கடன்கள்
ெதாடர்�ைடய நடவ�க்ைககள்

(a)
(b)

மீன் வளரப்�
பால் வளம்

(c)
(d)
(e)
(f)

ேகாழி வளர்ப்�
கால்நைட வளர்ப்�
ேதனீ வளர்ப்�
பட்�ப்�� வளர்ப்�

(g)

பிற ெதாடர்�ைடய நடவ�க்ைககள்

(iv)

பிற விவசாயக் கடன்கள்

IB
IC

ேவளாண் உள்கட்டைமப்�
�ைண ெசயல்பா�கள்
விவசாயத்தில் - சி� மற்�ம் ��
விவசாயிக�க்� கடன்கள்
விவசாயத்தில்- �� விவசாயிக�க்�
கடன்கள்– பயிர்க் கடன்கள்
விவசாயத்தில்- �� விவசாயிக�க்�
கடன்கள்– �த�ட்�க் கடன்கள்
விவசாயத்தில் -, சி� விவசாயிக�க்� பயிர்க்
கடன்கள்
விவசாயத்தில்- சி� விவசாயிக�க்�
கடன்கள்– �த�ட்�க் கடன்கள்
விவசாயத்தில்- �� விவசாயிக�க்�
கடன்கள்–ெதாடர்�ைடய

(கணக்�களின் எண்ணிக்ைக ��ைமயான அ�ப்பைடயில் மற்�ம் �பாய் ஆயிரங்களில்)
காலாண்�ல் வழங்கல்
காலாண்�ன் ��வில் நி�ைவ
கணக்�களின்
எண்ணிக்ைக

வழங்கப்பட்ட
ெதாைக

கணக்�களின்
எண்ணிக்ைக

பயனாளிகளின்
எண்ணிக்ைக

நி�ைவ

நடவ�க்ைக�க்காக் கடன்கள்

II
(i)
(a)
(b)
(ii)
(a)
(b)

விவசாயத்தில்- சி� விவசாயிக�க்�
கடன்கள்–ெதாடர்�ைடய
நடவ�க்ைக�க்காக் கடன்கள்
விவசாயத்தில் -, தனிப்பட்ட
விவசாயிக�க்கான கடன்கள்
விவசாயத்தில், -கார்ப்பேரட் விவசாயிகள்,
விவசாயிகளின் உற்பத்தியாளர் நி�வனங்கள்
/ தனிப்பட்ட விவசாயிகளின் நி�வனங்கள்
மற்�ம் விவசாய மற்�ம் அத�டன்
ெதாடர்�ைடய நடவ�க்ைககளில் ேநர�யாக
ஈ�பட்�ள்ள �ட்பாளி நி�வனங்கள்
ேமேல உள்ளப� விவசாயத்தில் - உண�
மற்�ம் பதனப்ப�த்�த�க்� கடன்கள்
��, சி� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்கள்
(i)+ (ii) + (iii) + (iv)
�� நி�வனங்கள்
உற்பத்தி நி�வனங்கள்
ேசைவ நி�வனங்கள் (கடன் �.5 ேகா�
வைர)
சி� நி�வனங்கள்
உற்பத்தி நி�வனங்கள்

(iii)

ேசைவ நி�வனங்கள் (கடன் �.5 ேகா�
வைர)
ந�த்தர நி�வனங்கள்

(a)

உற்பத்தி நி�வனங்கள்

(b)

ேசைவ நி�வனங்கள் (கடன் �.10 ேகா�
வைர)
காதி மற்�ம் கிராமத் ெதாழில் (��, சி�
மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்க�க்� பிற
நிதி�தவிகள் உட்பட)
ேமேல (i)-ல் உள்ளவற்றில், பிரதான் மந்திாி
ஜன் தன் ேயாஜனாவின் கீழ் மிைகப்பற்�
(Overdraft) கடன்கள்
ஏற்�மதிக் கடன்கள்
கல்வி
�ட்� வசதி

(iv)

III
IV
V

VI

ச�க உள்கட்டைமப்�

VII

��ப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்

VIII

3.

�ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ் ‘மற்றவர்கள்’
வைக*
�ன்�ாிைமப் பிாிவின் கீழ் ந��ற்ற
பிாி�க�க்கான கடன்கள்
ந��ற்ற பிாி�களில், திறன்
�ைறபா�ைடயவர்க�க்கான கடன்கள்
�ன்�ாிைம அல்லாத பிாி� கடன்கள்

I

ேவளாண்ைம

II

��, சி� மற்�ம் ந�த்தர நி�வனங்கள்
(ேசைவ)
�� நி�வனங்கள் (ேசைவ) (கடன் �.5
ேகா�க்�ம் ேமல்)
சி� நி�வனங்கள் (ேசைவ) (கடன் �.5
ேகா�க்�ம் ேமல்)

2.

(i)
(ii)

(iii)

ந�த்தர நி�வனங்கள்(ேசைவ) (கடன் �.10
ேகா�க்�ம் ேமல்)

III

கல்விக் கடன்கள்

IV
V

�ட்� வசதிக் கடன்கள்
�ன்�ாிைம பிாிவின் கீழ் தனிநபர் கடன்கள்

VI

பிற �ன்�ாிைம அல்லாத பிாி� கடன்கள்

4.

ெமாத்தக் கடன்கள்

*�ன்� தி�த்தப்பட்ட வழிகாட்�த�ன் கீழ் வழங்கப்பட்ட “ைமக்ேரா கிெர�ட்“-ன் கீழ் நி�ைவயில் உள்ள கடன்கள் இங்ேக
ேசர்க்கப்படலாம்.

அறிக்ைக - 2
ப�தி –B
…. ம் ஆண்� மார்ச் 31-ந் ேததி நிலவரப்ப� நகர்ப்�ற �ட்�ற� வங்கிகளின் �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கள்

வங்கியின் ெபயர்
மாநில / �னியன்
ெமாத்தக்
பிரேதசங்கள்
கணக்�களின்
எண்ணிக்ைக
அஸ்ஸாம்
ஆந்திரப் பிரேதசம்
அந்தமான் மற்�ம்
நிக்ேகாபார்
அ�ணாச்சலப்
பிரேதசம்
�கார்
சண்�கர்
சட்�ஸ்கர்
தாதரா மற்�ம் நாகர்
ஹேவ�
டாமன் மற்�ம் ைட�
தில்�
ேகாவா
�ஜராத்
ஹாியானா
ஹிமாசலப் பிரேதசம்
ஜம்� மற்�ம் காஷ்மீர்
ஜார்க்கண்ட்
கர்நாடகா
ேகரளா
லட்சத்தீ�
மத்தியப் பிரேதசம்
மஹாராஷ்�ரா
மணிப்�ர்
ேமகாலயா
மிேசாரம்
நாகாலாந்�
ஒாிசா

(கணக்�களின் எண்ணிக்ைக ��ைமயான அ�ப்பைடயில் மற்�ம் �பாய் ஆயிரங்களில்)
ெமாத்தக்
இதில்
இதில்
இதில்
கணக்�களின்
தாழ்த்தப்பட்ேடார்
பழங்��யினர்
சி�பான்ைமயினர்
நி�ைவ
கணக்�களின் நி�ைவத் கணக்�களின் நி�ைவத் கணக்�களின் நி�ைவத்
எண்ணிக்ைக
ெதாைக
எண்ணிக்ைக
ெதாைக
எண்ணிக்ைக
ெதாைக

��ச்ேசாி
பஞ்சாப்
ராஜஸ்தான்
சிக்கிம்
தமிழ்நா�
ெத�ங்கானா
திாி�ரா
உத்தரப் பிரேதசம்
உத்திரகண்ட்
ேமற்� வங்காளம்
அகில இந்தியா

அறிக்ைக - 2
ப�தி –C
…. ம் ஆண்� மார்ச் 31-ந் ேததி நிலவரப்ப� ந��ற்ற பிாி�க�க்� �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கள் பட்�வாடா

வங்கியின் ெபயர்
மாநில / �னியன்
ெமாத்தக்
பிரேதசங்கள்
கணக்�களின்
எண்ணிக்ைக
அஸ்ஸாம்
ஆந்திரப் பிரேதசம்
அந்தமான் மற்�ம்
நிக்ேகாபார்
அ�ணாச்சலப்
பிரேதசம்
�கார்
சண்�கர்
சட்�ஸ்கர்
தாதரா மற்�ம் நாகர்
ஹேவ�
டாமன் மற்�ம் ைட�
தில்�
ேகாவா
�ஜராத்
ஹாியானா
ஹிமாசலப் பிரேதசம்
ஜம்� மற்�ம் காஷ்மீர்
ஜார்க்கண்ட்
கர்நாடகா
ேகரளா
லட்சத்தீ�
மத்தியப் பிரேதசம்
மஹாராஷ்�ரா
மணிப்�ர்
ேமகாலயா
மிேசாரம்
நாகாலாந்�
ஒாிசா

(கணக்�களின் எண்ணிக்ைக ��ைமயான அ�ப்பைடயில் மற்�ம் �பாய் ஆயிரங்களில்)
ெமாத்தக்
இதில்
இதில்
இதில்
கணக்�களின்
தாழ்த்தப்பட்ேடார்(SC)
பழங்��யினர்(ST)
சி�பான்ைமயினர்
நி�ைவ
கணக்�களின் நி�ைவத் கணக்�களின் நி�ைவத் கணக்�களின் நி�ைவத்
எண்ணிக்ைக
ெதாைக
எண்ணிக்ைக
ெதாைக
எண்ணிக்ைக
ெதாைக

��ச்ேசாி
பஞ்சாப்
ராஜஸ்தான்
சிக்கிம்
தமிழ்நா�
ெத�ங்கானா
திாி�ரா
உத்தரப் பிரேதசம்
உத்திரகண்ட்
ேமற்� வங்காளம்
அகில இந்தியா

அறிக்ைக - 2
ப�தி –D
....... –ம் ஆண்�, மார்ச் 31-ந் ேத நிலவரப்ப� ஒட்�ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்க�டன் �றிப்பிட்ட சி�பான்ைம
வங்கியின் ெபயர் -

ச�கத்தின�க்� வழங்கப்பட்ட �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்கைளக் காட்�ம் அறிக்ைக
(கணக்�களின் எண்ணிக்ைக ��ைமயான அ�ப்பைடயில் மற்�ம் �பாய் ஆயிரங்களில்)

ப�தி B– நாட்�ன் அைனத்� மாவட்டங்க�க்�ம்
ெமாத்த
�ன்�ாிைமப்
பிாிவினர்
கடன்கள் எல்லா
மாவட்டங்களி�ம்

கணக்�
எண்

ஹாியானா
ஹிமாச்சலப்
பிரேதசம்
ஜம்�
&காஷ்மீர்
பஞ்சாப்
ராஜஸ்தான்
சண்�கர்
தில்�
அஸ்ஸாம்
மணிப்�ாி
ேமகாலயா
நாகாலாந்�
திாி�ரா
அ�ணாச்சலப்
பிரேதசம்
மிேசாரம்
சிக்கிம்

நி�ைவ
ெதா

�கமதி

கணக்�
எண்

நி�ைவ
ெதா

�த்த

கண
எ

நி�ை
ெ

சீக்கிய

கணக்
எண் நி�ைவ
ெதா

ேஜாேரா
ாியன்

கணக்�
எண்

நி�ைவ
ெதாை

ெஜயின

கணக்�
எண்

நி�ை
ெத

ெமாத்தம்

கணக்�க
எண்ண

நி�ைவ
ெதாை

பிற
சி�பான்
னர்
‘C’ (A+B)

‘B’

கிறித்�

5+6)

மாநில /
�னியன்
பிரேதசங்கள்

‘A’

வ.
எண்

(1+2+3+4+

-

கணக்�கள
எண்ண

நி�ைவத்
ெதாைக

கணக்�கள
எண்ண

நி�ைவத்
ெதாை

�கார்
ஒாிசா
ேமற்�
வங்காளம்
அந்தமான் &
நிக்ேகாபார்
தீ�கள்
மத்தியப்
பிரேதசம்
உத்தரப்
பிரேதசம்
�ஜராத்
மஹாராஷ்�ரா
ேகாவா
டாமன் &
ைட�
தாதரா &
நாகர் ஹேவ�
ஆந்திரப்
பிரேதசம்
கர்நாடகா
ேகரளா
தமிழ்நா�
பாண்�ச்ேசாி
லட்சத் தீ�
அகில
இந்தியா

அறிக்ைக - 2
ப�தி –E
....... –ம் ஆண்�, மார்ச் 31-ந் ேத நிலவரப்ப� ஒட்�ெமாத்த �ன்�ாிைமப் பிாி� கடன்க�டன் �றிப்பிடப்பட்ட
சி�பான்ைம ச�கத்தின�க்� அவர்கள் திரளாக வசிக்�ம் மாவட்டங்களில் வழங்கப்பட்ட �ன்�ாிைமப் பிாி�
கடன்கைளக் காட்�ம் அறிக்ைக

வங்கியின் ெபயர் -

கணக்�களின் எண்ணிக்ைக ��ைமயான அ�ப்பைடயில் மற்�ம் �பாய் ஆயிரங்களில்

வ.
எண்

எ
கணக்
அந்தமான்
1

நிக்ேகாபார்

2

அந்தமான்

ஆந்திரப் பிரேதசம்
3

ைஹதராபாத்

அ�ணாச்சலப்பிரேதசம்
4

தவங்

5

சங்லங்

6

திரப்

7

ேமற்� காமங்

8

பரம்பேர

9

ேலாவர்
�பன்சிாி
கிழக்� காமங்

10

அஸ்ஸாம்
11

�ப்ாி

12

ேகால்பரா

13

பர்ேபட்டா

ெ
நி�ை

எ
கண

ெ
நி�ை

எ
கண

நி�ெ

எ
கண

ெத
நி�ை

எண்
கணக்

நி�ெ

ெமாத்தம்

ெஜயின

எண்
கணக்�

ெத
நி�ை

எண்
கணக்�

ெத
நி�ை

‘B’

�த்த ம

ாியன்
ேஜாேரா

‘A’

�கமதி

கிறித்�

மாநில /
�னியன்
பிரேதசங்கள்

சீக்கிய

ெமாத்த
�ன்�ாிைமப்
பிாிவினர்
பிற சி� கடன்கள் எல்லா
மாவட்டங்களி�ம்
பான்
‘C’ (A+B)
-

5+6)

-

(1+2+3+4+

ப�தி A– அைடயாளம் காணப்பட்ட மாவட்டங்க�க்�

எண்
கணக்

நி�ெ

எண்
கணக்�

ெதா
நி�ைவ

14

ேஹலக்கண்�

15

காீம்கன்ஞ்

16

நாேகான்

17

மாாிேகான்

18

தர்ரங்

19

ெபாங்ைகேகான்

20

கச்சர்

21

ேகாக்ரஜர்

22

வட கச்சர்
ஹில்ஸ்
கம்ரப்

23
�கார்
24

கிஷண்கன்ஞ்

25

கத்தியார்

26

அராாியா

27

�ர்னியா

28

சீதாமாாி

29

தர்பங்கா

30

பஸ்ச்ம்
சம்பரன்

தில்�
31

ெசன்ட்ரல்

32

வட கிழக்�

ேகாவா
33

ெதற்� ேகாவா

ஹாியானா
34

�ர்கான்

35

சீர்ஸா

ஹிமாச்சலப்பிரேதசம்
36

ல�ல் &ஸ்பிட்

37

கின்னார்

ஜம்� &காஷ்மீர்
38

ேல (லடாக்)

ஜார்கண்ட்
39

பகார்

40

சாகிப்கன்ஞ்

41

�ம்லா

42

ரான்சி

கர்நாடகா

43

தக்ஷிணா

44

பிதார்

45

�ல்பர்கா

ேகரளா
46

மலப்�ரம்

47

எர்ணா�ளம்

48

ேகாட்டயம்

49

இ�க்கி

50

வயநா�

51
52

பத்தனம்
திட்டா
ேகாழிக்ேகா�

53

கசர்கா�

54

தி�ச்�ர்

55

கண்�ர்

56

ெகால்லம்

57
58

தி�வனந்த�ரம்
பாலக்கா�

59

ஆலப்�ழா

மத்தியப்பிரேதசம்
60

ேபாபால்

மஹாராஷ்�ரா
61

அேகாலா

62

�ம்ைப

63

ஔரங்காபாத்

64
65

�ம்ைப (�ற
நகர்ப் ப�தி)
அமராவதி

66

�ல்தானா

67

பர்பாணி

68

வாசிம்

69

ஹிங்ேகா�

மணிப்�ர்
70

டாெமங்லாங்

71

உக்ரல்

72

�ரச்சந்த்�ர்

73

சந்ேதல்

74

ேசனாபதி

75

ெதௗபால்

ேமகாலயா
76

ேமற்� கேரா
ஹில்ஸ்
மிேசாரம்
77

லாஞ்டைல

78

மமித்

ஒாிசா
79

கஜபதி

பாண்�ச்ேசாி
80

மாஹி

ராஜஸ்தான்
81

கங்காநகர்

சிக்கிம்
82

வடக்�

83

ெதற்�

84

கிழக்�

85

ேமற்�

தமிழ்நா�
86

கன்யா�மாாி

உத்தரப்பிரேதசம்
87

ராம்�ர்

88

பிச்நார்

89

ெமாராதாபாத்

90

சஹரான்�ர்

91

�சாபர்நகர்

92

மீரட்

93

பஹராய்ச்

94

பல்ராம்�ர்

95

காசியாபாத்

96

பி�ப்பிட்

97

பேரயி�

98

சித்தார்த்நகர்

99

ஷ்ராவஸ்�

100
101

ேஜாதிபா �ேல
நகர்
பாஹ்பட்

102

�லந்த்சகர்

103

ஷாஜஹான்�ர்

104

�ெடௗன்

105

பரப்பங்கி

106

ேகாி

107

லக்ெனௗவ்

உத்தரான்ஞ்சல்
108

ஹர்த்வார்

109

உத்தம்சிங்
நகர்
ேமற்� வங்காளம்
110

�ர்சிதாபாத்

111

மல்தா

112

உத்தர்
தினஞ்�ர்
�ர்பம்

113
114
115
116
117
118

ெதற்�
24-பர்கனாஸ்
நாதியா
தக்ஷிண்
தினஞ்�ர்
ெஹௗரா

119

வடக்�
24-பர்கனாஸ்
ேகாச் �கார்

120

ெகால்கத்தா

121

பர்த்தமான்

