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ସଫବନଭ
ି ନ ୫୦୦ ଟଙ୍କା
୧.

ଡାକଘଯ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା
Post Office
Savings Bank
Account(POSB)
ଡାକଘଯ ୄୌନଃୁନକ
ି
ଜଭା (ୄାଷ୍ଟ ଅପି ସ

୨

ୄଯକଯିିଂ Wòୄାଜିଟ୍) ।
(PORD Account)

cò@û\ò Rcû
୧ ଫର୍ଷିଆ
୨ ଫର୍ଷିଆ
୩

୩ ଫର୍ଷିଆ
୫ ଫର୍ଷିଆ
Post Office Time
Deposit Account
(POTD)

୪

ଶତକଡା ଫାର୍ଷିକ

ସୄଫବାଚ୍ଚ ସୀଭା ନାହିଁ û

4%

@^ýû^ý iêaò]û

ୄେକ୍ ଫହି ସୁଫଧ
ି ା ଭିୄ ।
ଫୟକ୍ତିଗତ ଖାତା ାଇଁ ଫାର୍ଷିକ
୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ମବୟନ୍ତ ରବ୍ଧ ସୁଧ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଆୟକଯ ଭୁକ୍ତ ଅୄଟ ।

5.8%
100 Uuò@û @ûKûCଣ୍ଟþe
_eò_Kß cìfý
U. 6970 û
ଶତକଡା ଫାର୍ଷିକ

5.5%
5.5%
5.5%
6.7%

ଫିକ୍
ି ୄରାବିୄଡଣ୍ଟ

ଶତକଡା ଫାର୍ଷିକ 7.1%

ପଣ୍ଡ
Public Provident
Fund (PPF)

ହାଯୄଯ େକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ସୁଧ ଭିୄ ।

ି 1
ନ 00 ଟଙ୍କା ଜଭାକାଯୀ ୋହିଁୄର 3 ଫର୍ଷବ ୄଯ
୫ ଫର୍ଷବ । ସଫବାଧିକ ସଫବନଭ
ଯଫର୍ତ୍ବୀ ୫ ଫର୍ଷବ କିଭାବ
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ଟଙ୍କାଯ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫନ୍ଦ କଯିାଯିୄଫ । ଏକ

ମବୟନ୍ତ @ଫଧି ଫୃ ଦ୍ଧି ଗୁଣିତକ । ସୄଫବାଚ୍ଚ ଫର୍ଷବ ଯଠାଯୁ
କଯାମାଇ
ଉରବ୍ଧ ।
ସୀଭା ନାହିଁ ।

ଋଣ

ସୁଫଧ
ି ା

ାୄଯ ।

1 ଫର୍ଷବ
2 ଫର୍ଷବ
3 ଫର୍ଷବ
5 ଫର୍ଷବ

୧୫ ଫର୍ଷବ

ସଫବନଭ
ି ନ ଜଭା

1୦୦୦ ଟଙ୍କା ।
ସୄଫବାଚ୍ଚ ସୀଭା ନାହିଁ।

୫ ଫର୍ଷିଆ cò@û\ò ଜଭା ଉୄଯ
ଧାଯା ୮୦-ସି ଅନୁ ମାୟୀ ଆୟକଯ
ଯିହାତି ଭିୄ ।

ସଫବନଭ
ି ନ ଜଭା

ଆୟକଯ ଧାଯା ୮୦-ସି ଅନୁ ମାୟୀ

ସୄଫବାଚ୍ଚ

ଭଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଆୟକଯ ଭୁକ୍ତ । ୭ଭ

୫୦୦ ଟଙ୍କା ।
୧,୫୦,୦00 ଟଙ୍କା
ମବୟନ୍ତ ରୄତୟକ
ଆଥିକ ଫର୍ଷବୄଯ ଜଭା
କଯାମାଇାୄଯ ।

ଜଭା ଯାଶି ଆୟକଯ ଭୁକ୍ତ । ସୁଧ
ଆଥିକ ଫର୍ଷବଠାଯୁ ଟଙ୍କା

ଉଠାମାଇାୄଯ । ଋଣ ସୁଫଧ
ି ା
ଉରବ୍ଧ । ସମ୍ପର୍ତ୍ି କଯ କିଭାବ

ଉହାଯ କଯ ରାଗୁ ହୁ ଏ ନାହିଁ ।

ୄକାଟବ ଆଟାେୄଭଣ୍ଟþ ଠାଯୁ ଭୁକ୍ତ ।

୫

ଡାକଘଯ ଭାସିକ ଆୟ

ଶତକଡା aûhðòK 6.6 %

ୄମାଜନା
Post Office
Monthly Income
Scheme (POMIS)

ହାଯୄଯ ଭାସକୁ ଭାସ ସୁଧ

ଜାତୀୟ ସଞ୍ଚୟ

ଶତକଡା ଫାର୍ଷିକ 6.8%

ସାଟିପିୄକଟþ ଅଷ୍ଟଭ
୬

ଇସୁୟ ।
National Savings
Certificate 8th
Issue
(NSC 8th Issue)

୫ ଫର୍ଷବ

ଭିୄ ।

ସଫବନଭ
ି ନ ଜଭା

ଯିକ୍ୱ ୂଫବଯୁ ସର୍ତ୍ବଭ
ୂ କ ଉଠାଣ

ସୄଫବାଚ୍ଚ ସୀଭା

ଟଙ୍କା ଜଭା ଯାଶିୄଯ ଭାସକୁ ଟ.

1୦୦୦ ଟଙ୍କା ।
ଫୟକ୍ତିଗତ ୪ ରକ୍ଷ

କଯାମାଇାୄଯ । ୧,୫୦,୦00

825.00 ସୁଧ ଭିୄ ।

୫୦ ହଜାଯ, ମୁଗମ ୯
ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

ହାଯୄଯ ଫାର୍ଷିକ େକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ସୁଧ
ଭିୄ । ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ୫

ଫର୍ଷବୄଯ ଟ. 13,895 ହୁ ଏ ।

୫ ଫର୍ଷବ

ସଫବନଭ
ି ନ ୧୦୦୦

ଜଭା ଏଫିଂ ଫାର୍ଷିକ ଅଜିତ ସୁଧ

ଟଙ୍କା, ସୄଫବାଚ୍ଚ ସୀଭା

ଉୄଯ ଆୟକଯ ନିୟଭ ଧାଯା

ନାହିଁ û

୮୦-ସି ଅନୁ ମାୟୀ ଯିହାତି ଭିୄ ।

ଶତକଡା ଫାର୍ଷିକ 7.4%
ହାଯୄଯ ରତି ୩ ଭାସୄଯ
ଅଥବାତ୍ ଭାଚ୍ଚବ ୩୧, ଜୁ ନ୍ ୩୦,
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ଫଯିଷ୍ଠ ନାଗଯିକ ସଞ୍ଚୟ

ୄସୄେଭଯ
ବ ୩୦ ଏଫିଂ

ୄମାଜନା
Senior Citizen
Savings Scheme
(SCSS)

ଡିୄସଭବଯ ୩୧ ତାଯିଖୄଯ ସୁଧ
ରଦାନ କଯାମାଏ ।

୫ ଫର୍ଷବ ।
ୋହିଁୄର ଆଉ ତିନ ି
ଫର୍ଷବ

ଫୃ ଦ୍ଧି

କଯାମାA ାୄଯ ।

ସଫବନଭ
ି ନ ୧,୦୦୦
ଟଙ୍କା କିଭାବ ଏହାଯ

ଗୁଣିତକ । ସୄଫବାଚ୍ଚ
୧୫ ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ।

୧,୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜଭା

କ୍ଷଭତାରାପ୍ତ ସଭସ୍ତ ଫୟାଙ୍କ ଏଫିଂ
ୄାଷ୍ଟ ଅପି ସୄଯ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ
ୄଖାରାମାଇାୄଯ । ଆୟକଯ

ନିୟଭ ୮୦-ସି. ଧାଯା ଅନୁ ସାୄଯ
ଆୟକଯ ଯିହାତି ଭିୄ।

ଉୄଯ ତ୍ରୟ ଭାସିକ

1850ଟଙ୍କା ସୁଧ ଭିୄ ।
ଶତକଡା ଫାର୍ଷିକ 6.9%
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କିର୍ଷାନ ଫିକାଶ ତ୍ର
Kishan Vikas
Patra
(MZ

18.11.2014
Vûeê _ê^ü _âPk^
ùjûAQò)

ହାଯୄଯ େକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ସୁଧ ଭିୄ ।

1000 ଟଙ୍କା 10 ଫର୍ଷବ 4
ଭାସୄଯ ଦ୍ୱିଗଣ
ୁ ିତ ୄହାଇ

10 ahð 4 ଭାସ

ସଫବନଭ
ି ନ 1000
ଟଙ୍କା । ସୄଫବାଚ୍ଚ
ସୀଭା ନାହିଁ ।

2000 ଟଙ୍କାଯ ଯିକ୍ୱ
ଯାଶି ରଦାନ କୄଯ ।

୨ ଫର୍ଷବ ୬ ଭାସ ୄଯ ଜଭାକାଯୀ
ୋହିଁୄର ଅଥବ ଉଠାଇ ାଯିୄଫ ।

ଋଣ ଉଠାଣ ନିଭୄନ୍ତ ଏହାକୁ ଫନ୍ଧକ
ସ୍ୱଯୂ ଜଭା କଯାମାଇାୄଯ ।

୧୦ ଫର୍ଷବ ଫୟସ ମବୟନ୍ତ କନୟା
ନାଭୄଯ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ

୨୧ ଫର୍ଷବ ।

ସୁକନୟା ସଭୃଦ୍ଧି
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ୄମାଜନା
Sukanya Samridhi
Yojana

21.01.2015
eòLùe ^ìZ^ bûùa
_âPkòZ û

ଖାତା ୄଖାରିଫାଯ

7.6% ଫାର୍ଷିକ େକ୍ରଫୃ ଦ୍ଧି ସୁଧ

ରଥଭ ୧5 ଫର୍ଷବ

ମବୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ଜଭା
କଯିଫାକୁ ହୁ ଏ ।

ଖାତା ୄଖାରିଫା ାଇଁ
ସଫବନଭ
ି ନ ୨୫୦
ଟଙ୍କା ଏଫିଂ ଯଫର୍ତ୍ି
ଜଭା ୫୦ ଟଙ୍କା କିଭାବ
ତାହାଯ ଗୁଣିତକ ।
ସୄଫବାଚ୍ଚ
୧,୫୦,୦୦୦/ୄଗାଟିଏ ଆଥିକ
ଫର୍ଷବୄଯ ଜଭା

କଯାମାଇାୄଯ ।

ୄଖାରାମାଇ ାୄଯ । ସଫବାଧିକ
୨ଟି (ସ୍ଥ ଫିୄଶର୍ଷୄଯ ୩ଟି)

ଆକାଉଣ୍ଟþ ୄଖାରାମାଇ ାୄଯ ।
୧୮ ଫର୍ଷବ ଫୟସ ରାପ୍ତି କିଭାବ ୧୦ଭ
ଶିକ୍ଷା ସଭାପ୍ତ ୄଯ କନୟାଯ
ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଏଫିଂ ଫିଫାହ ଖଚ୍ଚବ ାଇଁ
ଜଭା ଅଥବଯ ୫୦ ରତିଶତ ଟଙ୍କା ଯ
ଆିଂଶିକ ଉଠାଣ କଯାମାଇାୄଯ ।
୨୧ ଫର୍ଷବ ଅଫଧି ୂଫଯ
ବ ୁ କନୟାଯ
ଫିଫାହ ୄକ୍ଷତ୍ରୄଯ ଏକାଉଣ୍ଟþ ଫନ୍ଦ

କଯାମାଇାୄଯ । ଭାତ୍ର କନୟାଯ
ଫୟସ ୧୮ କିଭାବ ତଦୁ ଦ୍ଧବ ୄହାଇଥିଫା
ଆଫଶୟକ । ଆୟକଯ ଧାଯା ୮୦ସି ଅନୁ ସାୄଯ ଆୟକଯ ଯିହାତି
ଉରବ୍ଧ ।



ସ୍ଥାନାନ୍ତଯୀକଯଣ ସୁଫଧ
ି ା ସଭସ୍ତ ୄମାଜନାୄଯ ଉରବ୍ଧ û



ସୁକନୟା ସଭୃଦ୍ଧି ୄମାଜନା ଫୟତୀତ ଭୄନାନୟନ ସୁଫଧ
ି ା ସଭସ୍ତ ୄମାଜନାୄଯ ଉରବ୍ଧ û



ସୁଧହାଯ ତ୍ରୄୟାଭାସିକ ଯିଫର୍ତ୍ବନଶୀ û

