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இைணயதள பரிவ��தைனக� ம�களிைடேய
பரவலாக பரவ�வ ! ந"ைலய��, வ�க"க�
ம#$! ப�ற ந"த" ந"$வன�க� எ'வா$
த�க� ேசைவகைள )க�ேவா �*
வழ�*க",றன எ,ப- மிக.ெபரிய
மா#ற�க0�* உ�ப�1�ள-. இ,ட�ெந�
ேப�க"� எ,$ அற3ய.ப1! ஆ,ைல,
ேப�க"�, பண. பரிமா#ற�க�, கண�*
அற3�ைககைள. பா�.ப-, ப�� ெச5�-த�
ம#$! இ-வால�களி, பய,பா1 ேபா,ற
ந"த"6 ேசைவகைள அ7*வத#கான
வ�ைரவான ம#$! த"றைமயான வழியாக
மாற3��ள-. ஆனா� இ8த வசத"�ட,
இைணய *#றவாளிக0! வ8-�ளன�.
ஒ'ெவா  வார:! நா! க�னமாக ச!பாத"�த
பண�ைத மிக;! <�த"சா=�தனமாக
மா$ேவடமி�ட ேமாச�க0�*
இழ8-வ�1க"ேறா!.

இைணய�த"� இ �*!ேபா-
:,ென6சரி�ைகயாக இ �க�!
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ந"த"6 ேசைவக0�காக �ஜி�ட�
ெதாழி�)�ப�கைள.
பய,ப1�-த� . (ேவ$வ�தமாக�
>ற3னா� , ந"த"6 ேசைவகைள
ெபற இைணய�ைத.
பய,ப1�-த�)

இ-வால� எ,ப- ஒ 
பய,பா��� (ெசய=) உ�ள
�ஜி�ட� வால� ஆ*! , அ�*
வ�க"� கண�க"= 8-
பண�ைத மா#றலா! ம#$!
வா�*த�/பரிவ��தைனைய
எளிதா�கலா! .

இ8த
வா��ைதகைள
ெதரி8-
ெகா�0�க�

�ஜி�ட� ந"த"

இ-வால�
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URLக� (Uniform Resource
Locators) எ,ப- ேதட�
ப��ய=� ேதா,$! இைணய
:கவரியா*! .

URLக�



ேமாச� அைழ.<க�/ெச?த"க�/
மி,ன@ச�க� *ற3�- ஜா�க"ரைத

 
ேமாச� ெச?பவ�க� உ�க� *1!ப

உ$.ப�ன�கைள உ�க0�*�
ெதரி8தவராகேவா அ�ல- அத"கார.A�வ
ேவைலய�= 8- அைழ.பதாக கா���
ெகாB1!, பண. பரிமா#ற�கைள�

ேகாரலா!. கவைலயளி�*!
உரிைமேகார�கைள� கவனி��க� (ஒ 

*1!ப உ$.ப�ன� உட�ந"ைல சரிய��லாம�
இ .ப- / வ�ப�த"� ச3�க"ய- ம#$! உடன�

உதவ� ேதைவ.ப1வ- ேபா,றதாக
இ �க�>1!). இ- Cேப! ((ேதைவய#ற
மி,ன@ச�க�) ெச?த"யாக இ �கலா!.

அ�தைகய ேகாரி�ைகைய
ஏ#$�ெகா�வத#* :,, உ�க� *1!ப

உ$.ப�ன� இ �*! இட�ைத�!
அைழ.ப�, உBைம�த,ைமைய�! உ$த"

ெச?ய ேவB1!. 

அவ�க� உ�க� வ�க"ய�� இ 8-
வ8தவ�க� ேபா� ந��தா5!, உ�க�
ஆ,ைல, ேப�க"� பாCேவ��, ஒ  :ைற
கட;6ெசா� (OTP), ATM அ�ல- ெமாைப�
ேப�க"� ப�,, CVV எB அ�ல- காலாவத"
ேதத"ைய ஒ ேபா-! ெகா1�காE�க�. இ8த
வ�வர�கைள� ேக�க எ8த வ�க"�! அ�ல-
அத, ஊழிய�க0! உ�கைள அைழ�கேவா
அ�ல- மி,ன@ச� ெச?யேவா மா�டா�க�
எ,பைத ந"ைனவ�� ெகா�0�க�.

உ�க� வ�க"ய�� இ 8- வ8ததாக� >ற3,
ேமேல உ�ள தகவ�கைள� ேகா !
மி,ன@ச�க0�* ஒ ேபா-! பத"லளி�க
ேவBடா!. இ-ேபா,ற ந"கG;க�
உடன�யாக உ�க� வ�க"�* ெதரிவ��க.பட
ேவB1!.
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ச3ற3ய அ�ல- எ8த :ய#ச3�! இ�லாம�/ ஆப�-/
:தH1 இ�லாம� பண! ச!பாத"�க :��! எ,$
மி,ன@ச� / SMS Iல! J�க� ெபற�>�ய எ8த
வ�ள!பர�ைத�! <ற�கணி�க;!. இ- ஒ 
த8த"ரமாக இ �கலா!. இ8த ஒ.ப8த�க�
உBைமயாக இ .பத#* மிக;! ந,றாக
இ .பதாக� ேதா,$!, இத, வ�ைளவாக J�க�
பண�ைத இழ�க ேநரி1!.

:ைறயானதாக� ேதா,$! இைண.<க0ட,
மி,ன@ச�க�/ெச?த"கைள. ெபறலா!. இ .ப�K!,
இைண.<க� ேகார.படாததாக� ேதா,ற3னா�
(அதாவ-, உ�கைள� ெதாட�< ெகா�ளாத ந"$வன!
அ�ல- ேசைவய�= 8-) க"ளி� ெச?ய ேவBடா!.
E�* வ�ைளவ��*! இைணயதள�க0�* அவ�க�
உ�கைள வழிநட�-வா�க� ம#$!/அ�ல- உ�க�
தர; சமரச! ெச?ய.படலா!.

ஃப�ஷN�க"= 8-
வ�1ப1�க�
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பா-கா.பான  ெந�ேப�க"�க"#கான
உதவ��*ற3.<க�

ஆ,ைல, வ�க" ேசைவகளி�
உ�)ைழ�!ேபா-,   எ.ேபா-! ஆ,ைல,
Oேபா�1கைள பய,ப1�த;!. உ�க�
ெந� ேப�க"� கண�ைக அ7க ெபா-

கணினி, ைசப� கஃேப அ�ல- பக"ர.ப�ட
கணினிைய. பய,ப1�த

ேவB�ய� 8தா� இ- மிக;!
:�க"யமான-.

 

ெபா- கணினிகளி� அ�ல- ெபா- Wi-Fi
ெந�ெவா��*க0ட,
இைண�க.ப�� �*! ேபா- ந"த"
பரிவ��தைனகைள ேம#ெகா�ள
ேவBடா!. வ�ைச.பலைககளி= 8-
உ�P�ைட. ெதரி8- ெகா�ள;!, உ�க�
பயன�ெபய� ம#$! கட;6ெசா�ைல.
ெபற ேமாச� ெச?பவ�கைள
அKமத"�க;! வ�வைம�க.ப�ட
Oலா�க�C'க�, இ8த இய8த"ர�களி�
ந"$வ.படலா!.

உ�க� ஆ,ைல, வ�க"6 ெசய�பா�ைட
:��த ப�ற*, உ�க� இைணய
ேதட�களி,  (Internet Explorer, Chrome,
Firefox, :த=யன) ேதட� தர;கைள
அக#ற3வ�ட ேவB1!.
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உ�க� வ�க"ய�, இைணயதள�ைத.
பா�ைவய�1!ேபா- அ�ல- ஆ,ைல,

பரிவ��தைனய�, ேபா-,   உ�களிட! சரியான
URL :கவரி உ�ளதா எ,பைத உ$த"ெச?-,

URL ந"ைல. ப��ய�� "லா�" ஐகாைன� ேதட;!.
இைணயதள�த", :கவரி. ப��ய�� "https"
எ,$ இ .பைத உ$த"ெச?ய;!. "s" எ,ப-

"பா-கா.பான-" எ,பைத� *ற3�க"ற-, ேம5!
வைல.ப�க�த", ெதாட�< *ற3யா�க!

ெச?ய.ப�1�ள- எ,பைத� *ற3�க"ற-.
ைசப� ேமாச� ெச?பவ�க� உ�க�

வ�க"ய�= 8- வ8ததாக� ேதா,$!
ந!ப��ைகR�1! மி,ன@ச�கைள எளிதாக

அK.பலா!.

பா-கா.பான  ெந�ேப�க"�க"#கான
உதவ��*ற3.<க�
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உ�க� க"ெர��/ெடப�� கா�1 Iல!
ஆ,ைல, பரிவ��தைனைய :��த
ப�ற*, உ�க� ஆ,ைல, ேப�க"�

ேபா�ட�/ இைணயதள�த"� இ 8- லா�
ஆஃ. ெச?ய எ.ேபா-! ந"ைனவ��

ெகா�0�க�.
 

எத"�பாராத பரிவ��தைனக� எ-;!
ந"கழவ��ைல எ,பைத உ$த".ப1�த,
தவறாம� உ�)ைழ8- உ�க� வ�க"�
கண�க", ெசய�பா�ைட6 சரிபா��க;!.

 
உ�க� கண�க"� ஏேதK! :ரBபா1க�
இ 8தா� உடன�யாக உ�க� வ�க"�*

ெதரிவ��க ேவB1!. 

உ�க� வ�க"ய�, இைணயதள�ைத.
பா�ைவய�1!ேபா- அ�ல- ஆ,ைல,
பரிவ��தைனைய :��*!ேபா-,   
எ.ேபா-! :கவரிைய இ :ைற
சரிபா��-, ேதட� ந"ைல. ப��ய=�
உ�ள "A�1" *ற3கா��ைய� ேதட;!.

பா-கா.பான  ெந�ேப�க"�க"#கான
உதவ��*ற3.<க�
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கட;6ெசா#கைள Rக".பைத� த1�க, எ.ேபா-!
வ5வான கட;6ெசா#க� ம#$! ப�ேவ$
கண�*க0�* தனி�-வமான ஐ�/கட;6ெசா�
ேச��ைககைள. பய,ப1�த;!.

உ�க� கட;6ெசா#களி� ெபரிய ம#$! ச3ற3ய
எS�-�க�, எBக� ம#$! ச3ற.< எS�-கைள.
பய,ப1�த;!. Jan@2018, admin@123, password@123
ேபா,ற கட;6ெசா#க� அ�ல- உ�க� ப�ற8த ேதத"
தவ���க.பட ேவB1!.

உ�க� ஆ,ைல, வ�க" கண�*களி�
கட;6ெசா#கைள தவறாம� மா#ற;!.

ச3�கலான
கட;6ெசா#கைள
ைவ�கேவB1!

A complicated
password is key
to online safety
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இவ#ைற
ஒ ேபா-!
ெச?ய 
ேவBடா!

ஒ ேபா-! ெவளி.ப1�த >டா- 
அ�ைடய�, காலாவத" ேதத"
ச3 .வ� .வ�
ஏ�எ! கட;6ெசா�

ெதரியாத QR *ற3T1கைள
Cேக, ெச?ய ேவBடா!
பண! ெப$வத#* ெதரியாத QR
*ற3T�ைட (வ�ைரவான பத"�
*ற3T1) Cேக, ெச?ய
ேவBடா! .

ஆதா� , பா, , ஓ�1ந� உரிம! ,
ேரஷ, கா�1 , பாCேபா�� ,
வா�காள� அ�ைட ேபா,ற
அைடயாள எBகைள
இைணயதள�த"� ெவளிய�ட
ேவBடா! .
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உ�க� வ�க"
அ�ைட/
ப�,க�/
ச3வ�வ�ைய.
பா-கா�க;!

உ�க� வ�க" க"ெர��/ெடப�� கா�1 ம#$! அதKட,
ெதாட�<ைடய தகவ�கைள ெகாB1 எS-! ேபா-,   அ8த உைற
ச3ைத�க.படவ��ைல எ,பைத உ$த".ப1�த;!. அ.ப�
இ 8தா�, உடன�யாக உ�க� வ�க"ைய� ெதாட�<
ெகா�ள;!.

உ�க� வ�க"ய�= 8- <த"ய க"ெர��/ெடப�� கா�ைட. ெப#ற
ப�ற*, ப�,ைன மா#$வைத உ$த"ெச?ய;!. ப�,கைள உ�க�
வ�க"ய�, இைணயதள�த"ேலா அ�ல- உ�க0�*
அ க"5�ள ஏ�எ! இய8த"ர�த"ேலா அ�ல- ஆ,ைலனிேலா
மா#றலா!.

உ�க� கா�1 தகவைல *ேளானி�/அ�Oகரி�காம�
நகெல1.பைத� தவ���க, க"ெர�� அ�ல- ெடப�� கா�1
Cைவ.க� வ�#பைன ெச?�! இட�த"� உ�க� :,னிைலய��
ெச?ய.ப1வைத உ$த"ெச?ய;!. வா�*வத#* உ�க�
கா�ைட Cைவ. ெச?ய வ�#பைனயாளைர அKமத".ப- ந�ல
ேயாசைனய�ல.

J�க� ெவளிநா��#*6 ெச�5!ேபா- ெவளிநா�1.
பரிவ��தைனக0�* ம�1ேம உ�க� க"ெர�� கா�ைட.
பய,ப1�த;!. J�க� உ�க� ெசா8த நா��#* த" !ப�ய-!,
உ�க� கா��� உ�ள ச�வேதச பரிவ��தைன வ� .ப�ைத
:ட�*வைத உ$த"ெச?ய;!.
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உ�க� கட;6ெசா�/ப�,ைன யா ! பா��கவ��ைல
எ,பைத உ$த".ப1�த, அைத� த�ட6V ெச?�!
ேபா- >1த� :,ென6சரி�ைக நடவ��ைககைள
எ1�க;!. ச3ச3�வ� கா�ச3கைள. பா��*! ஒ வரா�
எBைண. ெப$வைத� தவ���க, உ�க� ப�,ைன�
த�ட6V ெச?�! ேபா- உ�க� ம#ெறா  ைகயா�
Oேபைட மைற�க :ய#ச3�க;!.

ATM ஐ. பய,ப1�-! ேபா-,   உ�கைள6 V#ற3��ள
நப�கைள� கBகாணி�க;!. J�க� ATM ஐ.
பய,ப1�-க"W�க� எ,றா�, உ�க� அ க"� யா !
ந"#கவ��ைல எ,பைத உ$த".ப1�த"�
ெகா�0�க�.

ஏ�எ! இய8த"ர�ைத வ��1 ெவளிேய$! :,,
உ�க� ப�,ைன தனி.ப�ட :ைறய��
ைவ�த" .ப-!, உ�க� பரிவ��தைனைய
:�.ப-! :�க"ய!. ஏேதK! வ��த"யாச�ைத 
 J�க� கBடா�, உ�க� பரிவ��தைனைய ர�-
ெச?-வ��1 உடேன ெவளிேயற;!.

உ�க� வ�க"
அ�ைட/
ப�,க�/
ச3வ�வ�ைய.
பா-கா�க;!



ெமாைப� அற3வ�.<க0�*
*Sேசர;! ம#$! உ�க� தனி.ப�ட
ெதாைலேபச3 எBைண உ�க�
வ�க"ய�� பத"; ெச?ய;!. இ8த
வ�ழி.A�ட�க� ஏேதK!
ச8ேதக�த"#க"டமான பரிவ��தைனக�
ம#$! உ�க� ெந�ேப�க"�
கண�க"� ேதா�வ��#ற உ�)ைழ;
:ய#ச3கைள உடன�யாக
உ�க0�*� ெதரிவ��*!.

உ�க� பரிவ��தைன சரியாக ப��
ெச?ய.ப1க"றதா எ,பைத
உ$த".ப1�த, உ�க� பத";
ெச?ய.ப�ட ெமாைப� எB7�*
அK.ப.ப�ட பரிவ��தைன
எ6சரி�ைகைய எ.ேபா-!
சரிபா��க;!.
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வ�க"களி� இ 8- ெச?த"
ேசைவகைள. ெப$�க�

 



ஆ,ைல, ேப�க"� ெச?ய
உ�க� Cமா��ஃேபாைன.
பய,ப1�த"னா�, உ�க�
இய�*தள! <-.ப��த
ந"ைலய�� இ .பைத
உ$த"ெச?ய;!. ைவரC
த1.< ந"ரைல�! ந"$வ�,
அைத <-.ப��த ந"ைலய��
ைவ�த" �க தானிய�க"
<-.ப�.< ெபாற3:ைறைய.
பய,ப1�த;!.

ேம!ப1�த.ப�ட பா-கா.ப�#காக
உ�க� ேகெஜ�கைள. <-.ப��க;!
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கவன�-ட, ஷா.ப��
ெச?��க�

 

ஆ,ைலனி� வா�*! ேபா-,   ேத1ெபாற3களி� வ�ஷய�கைள� ேத1வைத
வ�ட, ந"$வ.ப�ட வைல�தள�கைள. பா�ைவய�ட;!.ச3ல ேதட=, :�;க�
ஏமா#ற�>�யதாக ம#$! ஆப�தான இைணயதள�க0�* வழிவ*�*!.
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வ�க"ய�, அல�ச3ய�தா� அ�ல-
I,றா! தர.< Xற� காரணமாக
இழ.< ஏ#ப�டா� ம#$!
வா��ைகயாள� 3 நா�க0�*�
வ�க"�*� ெதரிவ��தா� AYஜிய
ெபா$.<.

அ�Oகரி�க.படாத ஆ,ைல,
பரிவ��தைனகளி, ேபா- அவ�களி,
ெபா$.ைப� க�1.ப1�-வத, Iல!
வா��ைகயாள�களி, நல,கைள.
பா-கா.பத#காக, RBI 2017 இ� ஒ 
V#றற3�ைகைய ெவளிய��ட-.

1.

15

ஒ ேவைள, தவ$ ேந�8-வ�வவ �ட- ! எ,ன
ெ
ஒஒ
ச?யலா!?!
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2. வா��ைகயாளரி, அல�ச3ய�தா�
இழ.< ஏ#ப�டா� அ�ல-, I,றா! தர.<
Xற� ம#$! வா��ைகயாள� 4 - 7
நா�க0�*� வ�க"�*� ெதரிவ��தா�,
வைரய$�க.ப�ட ெபா$.<.

3. I,றா! தர.< Xற� ம#$!
வா��ைகயாள� 7 நா�க0�*. ப�ற*
வ�க"�*� ெதரிவ��தா�, வ�க"ய�,
வாரிய அ�Oகரி�க.ப�ட ெகா�ைகய�,
அ�.பைடய�� ெபா$.ேப#க.ப1!.
வ�க"� கண�*� த"ற�*! ேபா- XB1!
ெகா�ைக வ�வர�க� பக"ர.பட ேவB1!.



BSBD கண�*க�

ம#ற அைன�- SB கண�*க0!
:,பண! ெச5�-! க வ�க� ம#$!
பரிV அ�ைடக�
MSMEகளி, நட.</ ெரா�க� கட,/
ஓவ� �ராஃ.� கண�*க�
தனிநப�களி, நட.<� கண�*க�/
ெரா�க� கட,/ ஓவ� �ராஃ.�
கண�*க� (ேமாச� ச!பவ�த"#*
:8ைதய 365 நா�களி�)/ வர!< Z .25
ல�ச! வைர
Z .5 ல�ச! வைரய�லான வர!< ெகாBட
க"ெர�� கா�1க�

ம#ற அைன�- நட.</ ெரா�க� கட,/ ஓவ�
�ராஃ.� கண�*க�
Z .5 ல�ச�த"#* ேம� வர!< ெகாBட 

     க"ெர�� கா�1க�

5000

10,000

25,000

ஒ  வா��ைகயாளரி, அத"கப�ச வர!<

கண�* வைக அத"கப�ச வர!< (₹)
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