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சQைக 

உ"கள% கா)கி+, வ"கி கடன/ைடைய உபேயாகி+%, கா)கி+, ஃ4/ 

சி/6ய7+ ந ."க/ ெகா/வன3 ெச567 ேபா% அதி: 15% பணGைத 

உ"க;ைடய கா)கி+, வ"கி ேசமிHIJ கணJகிK 0லமாக ம LளH 

ெபNறிP"க:.	

	
வ7NபைனயாளRK ெபய) மNS? அைமவ7ட"க: 

கா>கி:? ஃBC சிCD 

கா>கி:? ஃBC சிCD அைன+% வEFபைன ைமய"க/	

	
ஊJUவ7HI இட?ெபS? காலHபUதி 

2018 ஆக?C 1 ஆ7 திகதி Iத: 2018 நவ7ப> 30 ஆ7 திகதி வைர 	
	
வ7திWைறக: மNS? நிபXதைனக:	

1.	 கா>கி:? வ"கி மா?ட>காC கடனCைட வாDKைகயாள>க;KL மCMேம 

இOசPைக ெச:PபDயாL7.	

	
2.	 இQத ஊKLவEST 2018 ஆக?C 1 ஆ7 திகதி Iத: 2018 நவ7ப> 30 ஆ7 திகதி 

வைர மCMேம ெச:PபDயாL7.	

	
3.	 அைன+% கா>கி:? ஃBC சிCD வEFபைன ைமய"களUP7 இQத ஊKLவEST 

ெச:PபDயாL7. 

	
4.	 மாதெமாVறி: கா>கி:? ஃBC சிCDயE: ெசலவECட ெமா+த ெதாைகயE: 

15% மாதாQத ‘பண ம [ளளUSைப’ கடனCைட வாDKைகயாள> 

ெபF\Kெகா/;7 தைகைமையK ெகா]M/ளா>.  
	
5.	 மாதாQத பண-ம [ளளUSைபS ெபF\ அ^பவESபதFL, 

•	 கடனCைட வாDKைகயாள> கா>கி:? வ"கி ேசமிSTK கணKெகாVைறK 

ெகா]D_+த: ேவ]M7	

•	 கா>கி:? ஃBC சிCDயE: ெகா/வனைவ ேமFெகா/;7 ஒaெவா_ 

தடைவ67 ெமா+த ெகா/வன3 ெதாைகயான% LைறQதபCச7 bபா 

2,000/= ஆக இ_+த: ேவ]M7	

•	 கடனCைட வாDKைகயாள> கா>கி:? ஃBC சிCDயE: மாதெமாVறி: 

LைறQதபCச7 bபா 10,000/= அ:ல% அதFL ேமFபCட ெதாைகKL 

ெகா/வன3 ெச5த: ேவ]M7	

	



6.	 ஒ_ அCைடKகான அதிகபCசமாக bபா 50,000/= எVற மாதாQத ெதாைக 

ெகாMSபன3 வைர மCMேம பண ம [ளளUST ெச5யSபM7. அதிக பCச பண 

ம [ளளUST ெதாைக bபா 7,500/= 
	
7.	 கா>கி:? வ"கி ேசமிSTK கணKகிைனK ெகா]M/ள கடனCைட 

வாDKைகயாள>க;KL மCMேம பண ம [ளளUSைபS ெபF\Kெகா/;7 

தைகைம உ/ள%டV, LறிSபECட பண ம [ளளUST+ ெதாைகயான% கா>கி:? 

வ"கியE: கடனCைட வாDKைகயாள> ெகா]M/ள ேசமிSTK கணKகி: 

வர3 ைவKகSபM7. 

	
8.	 வாDKைகயாள> பண ம [ளளUSைபS ெபF\Kெகா/;7 தைகைம 

ெகா]டவராக இ_SபEV, அM+த மாத+தி: 14 ஆவ% பணE தின+தV\ 

அ:ல% அதFL IVபதாக மாதாQத பண ம [ளளUST ெதாைக கடனCைட 

வாDKைகயாளfV ேசமிSTK கணKகி: வர3 ைவKகSபM7. (உ-7. ஆக?C 

மாத+திFகான பண ம [ளளUST 2018 ெசSெட7ப> 20 ஆ7 திகதிKL IVன> 

வர3 ைவKகSபM7) 

	
9.	 %ைண அCைட வாDKைகயாள> ேமFெகா/;7 ெகா/வன3க;7 பEரதான 

கடனCைட வாDKைகயாளfV பாவைனயாக க_+தி: ெகா/ளSபCM, 

பEரதான கடனCைட வாDKைகயாளfV கா>கி:? வ"கி ேசமிSTK கணKகி: 

பண ம [ளளUST வர3 ைவKகSபM7.  

	
10.	கா>கி:? ஃBC சிCDயE: இட7ெப\7 ஊKLவESTKக/ மF\7 

த/;பDக;KL ேமலதிகமாக இQத பண ம [ளளUST சPைக வழ"கSபM7. 

	
11.	சிகெரC மF\7 ம%பான ெகா/வன3க;KL இQத ஊKLவEST 

ெச:PபDயாகா% 

	
12.	வழ"Lன>களா: வழ"கSபMகிVற உFப+திக/ ெதாட>பE: எQதெவா_ 

காரண+ைத IVனUCM7 எழKhDய அ:ல% ெபா_Cக/ மF\7 

ேசைவகளUV தர7 ெதாட>பான அ:ல% அCைட வாDKைகயாள_KL 

ஏFபMகிVற எQதெவா_ இழSப jCMK ேகார:க/, நCட"க/, ேசத"க;KL 

கா>கி:? வ"கி லிமிCெடC எaவEத+திP7 ெபா\SேபF\Kெகா/ளா%. 

	
13.	இOசPைக ெதாட>பான வEதிIைறக/ மF\7 நிபQதைனகளU: 

தி_+த"கைள அ:ல% மாFற"கைள ேமFெகா/;7 உfைமைய வ"கி 

ெகா]M/ள%.		

	
14.	ஊKLவEST இட7ெப\7 காலSபLதியE: கா>கி:? ஃBC சிCDயE: 

அCைடைய Iைறேகடாக உபேயாகிKL7 பCச+தி:, வ"கி தன% 

தF%ணEபEV பEரகார7 ஊKLவEST இட7ெப\7 காலSபLதியE: அCைடயEV 

பாவைனைய கCMSபM+தKhM7.	

	



15.	வ"கி தன% தF%ணEபEV பEரகார7 இOசPைகைய தி_+த7 

ெச567/ம [ளSெப\7 உfைமையK ெகா]M/ள%.		

	
16.	எaவEதமான பEணKLக;7 எkகிVற பCச+தி: வ"கியEV த .>மானேம 

இ\தியானதாக க_தSபM7.	

	
17.	கா>கி:? வ"கி கடனCைட ெகாMKக:வா"க: நடவDKைகக/ மF\7 

கா>கி:? வ"கி கணKLக/ ெதாட>பான ெபா%வான வEதிIைறக/ மF\7 

நிபQதைனக;KL இ% உCபCட%.	
	
	


