
 

 

ஒரு முறைக்கான (ஒன் றைம்) ல ான் ாீஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ல் 

அடிக்கடி லகட்கப்படும் லகள்விகள்  (தமிழ்) 

 

1. ஆர்.பி.ஐ ஆல் அங்கீகாிக்கப்பட்ை ல ான் ாீஸ்ட்ரக்ச்சாிங் என்ைால் என்ன? இந்த 

ரரரசால்யூசன் ஃப்லரம்ரவார்க்-ன் ல ாக்கம் என்ன? 

லகாவிட்-19 ரதாற்றுல ாய் மற்றும் ரபாருளாதார வீழ்ச்சியானது  ாடு முழுவதும் இருக்கும் 

மில்லியன் கணக்கான மக்கறள கைன் வாங்கும் சூழ் ிற க்கு தள்ளியுள்ளது, இதற்கான 

ரரரசால்யூசன் திட்ைங்கறள ரசயல்படுத்துவதற்காக ஆர்.பி.ஐ ஆனது வங்கிகள் & கைன் 

ரகாடுக்கும் பிை  ிறுவனங்களுக்கு ஒரு ஃப்லரம்ரவார்க் ஐ வழங்கியுள்ளது. லகாவிட் -19 

ரதாற்றுல ாயின் விறளவாக  ிதி ாீதியாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களின் கைன் ரதாறகக்கு 

 ிவாரணம் வழங்குவதுதான் இந்த ஃப்லரம்ரவார்க்கின் ல ாக்கமாகும்.  

இந்த ஃப்லரம்ரவார்க் மற்றும் அதன் ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்களின் அடிப்பறையில், 

லகாவிட்-19 ரதாற்றுல ாயால் பாதிக்கப்பட்ை தனி பர்கள் மற்றும்  ிறுவனங்களால் 

ரபைப்பட்ை கைன்கறள மறுசீரறமப்பதற்கு ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா தன்னுறைய ரகாள்றகறய 

வடிவறமத்து வருகிைது. 

2. ல ான் ாீஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு யாரரல் ாம் தகுதியானவர்? 

ல ான் ாீஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு ற்கான அடிப்பறைத் தகுதியானது இங்லக ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளது: 

1. மார்ச் 01, 2020 வறர இ.எம்.ஐ / வட்டி ரசலுத்துதலில், விண்ணப்பதாரருக்கு 30 

 ாட்களுக்கு லம ான ஓவர்ட்யூ இருக்கக்கூைாது. வங்கிகளிைமிருந்து கைன் 

வாங்குவதாலும் மற்றும் என்.பி.எஃப்.சி ஆனது 25 லகாடிக்கு கீலழ இருப்பதாலும், 

இந்த கா மானது எம்.எஸ்.எம்.இ கைன் வாங்குபவர்களுக்கு 89  ாட்களாக இருக்கும். 

2. லகாவிட்-19 ரதாற்றுல ாயின் காரணமாக, இழப்பு அல் து குறைவான சம்பளம் / 

பணப்புழக்கம் லபான்ைவற்ைின் அடிப்பறையில் விண்ணப்பதாரர்  ிதி ாீதியாக 

பாதிக்கப்பட்டிருக்க லவண்டும். 

தயவு ரசய்து கவனிக்கவும்: 

1. விண்ணப்பதாராின் குறைவான வருமானம் மற்றும் இதனால் அவருக்கு ஏற்பட்ை  ிதி 

பாதிப்பு லபான்ைவற்றை, கைன் வாங்குபவர் வழங்கிய துறண ஆவணங்களின் தகவல் 

அடிப்பறையில் ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா மதிப்பீடு ரசய்யும். 



 

 

2. ரரரசால்யூஷன் திட்ைத்றத அங்கீகாிப்பதற்கு முன்பு விவாதங்கள் மற்றும் 

மதிப்பீட்டின் அடிப்பறையில் திருத்தப்பட்ை இ.எம்.ஐ / ஒத்துக்ரகாண்ை வட்டி 

லபான்ைவற்றை விண்ணப்பதாரரால் மீண்டும் ரசலுத்த முடியுமா என்பறத 

ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா மதிப்பீடு ரசய்யும். 

3. விண்ணப்பதாரர் பணத்றத திருப்பி ரசலுத்தியதற்கான ஹிஸ்ைாி மற்றும் மார்ச் - 

ஆகஸ்ட், 2020 க்கு இறையில் ஆர்.பி.ஐ ரமாலராட்லைாாியத்திற்காக ரகாடுக்கப்பட்ை 

பதில்கறள ஃபுல் ர்ைன் இந்தியாவும் பாிசீலிக்கும். 

3. ல ான் ாீஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ஐ  ான் லதர்வு ரசய்ய லவண்டுமா? 

புதிய வருமானத்திற்கான ஆதாரங்கறள  ீங்கள் கண்டுபிடிப்பதன் மூ ம் அல் து  ீங்கள் 

உங்களுறைய ரச வுகறள  ிர்வகிக்கப்பதன் மூ ம்,  ீங்கள் உங்களுறைய மாதாந்திர 

இ.எம்.ஐ-ஐ ரசலுத்த முடிந்தால், அறத  ீங்கள் ரசய்யுங்கள் என்று  ாங்கள் உங்கறள 

கண்டிப்பாக அைிவுறுத்துகிலைாம். எனலவ  ீங்கள் லதறவயில் ாமல் லவரைந்த திட்ைத்றதயும் 

லதர்வு ரசய்ய லவண்ைாம். 

ஏன் என்ைால் ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ஆனது பின்வரும் விறளவுகறளக் ரகாண்டுள்ளது: 

1. ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ற்கு கூடுதல் கட்ைணம் விதிக்கப்பை ாம், இது உங்களுறைய 

ரச றவ அதிகாிக்கும் 

2. ரசலுத்தலவண்டிய வட்டியானது ஒட்டுரமாத்தமாக அதிகாிப்பதால், உங்களுறைய 

கைனானது மிக அதிகமாக வரும். 

4. ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் என்னுறைய கைறன எவ்வாறு பாதிக்கும்? 

உங்களுறைய ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் லகாாிக்றகயானது ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்ைால், 

பின்வருவனவற்ைில் இருக்கும் ஏதாவது ஒன்று அல் து அதற்கு லமற்பட்ைறவ ஏற்பை ாம்: 

a. உங்களுறைய மாதாந்திர இ.எம்.ஐ ஆனது குறைக்கப்பை ாம், இதனால் மாதா மாதம் 

திருப்பிச்ரசலுத்தும் ரதாறகயானது குறையக்கூடும். 

b. உங்களுறைய ஒட்டுரமாத்த கா வறரயானது அதிகாிக்கும், இதனால்  ீங்கள் 

மீதமிருக்கும் கைறன அறைக்க முடியும். எப்படி இருந்தாலும், கைனுக்கான மீதமுள்ள 

கா வறரயானது  ீட்டிக்கப்பட்டு, கட்ைணத்திற்கான ரமாலராட்லைாாியம் எதுவும் 

இல் ாமல், இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மிகாமல் இருக்கும் என்பறத தயவு ரசய்து 

கவனிக்கவும். 

c. கைனுக்கான கா ப்பகுதியில்  ீங்கள் ரசலுத்த லவண்டிய உங்களுறைய ரமாத்த 

வட்டியானது அதிகாிக்கும். 



 

 

5. என்னுறைய இ.எம்.ஐ. ஐ  ான் ரசலுத்தவில்ற  என்ைால் என்னுறைய கைன் 

ஆனது தானாகலவ ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ரசய்யப்படுமா? 

இல்ற . இந்த திட்ைத்திற்கு  ீங்கள் விண்ணப்பிக்கவில்ற  என்ைால ா, அல் து 

உங்களுறைய விண்ணப்பம்  ிராகாிக்கப்பட்டுவிட்ைால ா, அட்ைவறணயில் இருப்பதுபடி 

 ீங்கள் உங்களுறைய இ.எம்.ஐ. றய ரசலுத்தலவண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும். 

எந்தவிதமான தாமதம் ஏற்பட்ைால ா அல் து கட்ைணம் ரசலுத்த தவைிவிட்ைால ா அது 

தாமதம்/இயல்பு ிற  மற்றும் குைிப்பிட்ை அபராதம் / பவுன்ஸ் கட்ைணமாகக் கருதப்படும். 

6. தற்லபாது என்னுறைய வருமானமானது பாதிக்கப்பைவில்ற , ஆனால் ஒருலவறள 

எதிர்கா த்தில் அப்படி ஏதாவது ஏற்பை ாம். எனலவ  ான் ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-

ற்கு விண்ணப்பிக்க ாமா? 

ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு  ீங்கள் விண்ணப்பிக்க ாம்.  

இருந்தாலும், லமல  குைிப்பிட்டுள்ள அளவுலகால்களின் அடிப்பறையிலும், கைன் தகுதி 

லபான்ை பிை காரணிகறள  ாங்கள் உங்கள் விண்ணப்பத்துைன் மதிப்பீடு ரசய்துவிட்டு, 

உங்களுறைய ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் லகாாிக்றகயானது ஃபுல் ர்ைன் இந்தியாவின் 

ரகாள்றகயின் லதறவறய பூர்த்தி ரசய்கிைதா இல்ற யா என்பறத  ாங்கள் உங்களுக்கு 

பிைகு ரதாிவிப்லபாம்.  

7. ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு ஃபுல் ர்ைன் இந்தியாவின் எந்த தயாாிப்புகள் 

தகுதியானறவ? 

பின்வரும் தயாாிப்புகள் ஃபுல் ர்ைன் இந்தியாவின் இந்த திட்ைத்திற்கு தகுதியானறவ: 

1. காப்பு ஆவணங்களுக்கு எதிரான ல ான் 

2. ரசாத்துக்கு எதிரான ல ான் 

3. தனிப்பட்ை ல ான்கள் 

4. இருசக்கர வாகனங்களுக்கான ல ான்கள் 

5. கமர்ஸியல் வாகனங்களுக்கான ல ான்கள் 

6. பிஸினஸ் ல ான்கள் 

7. எம்.எஸ்.எம்.இ ல ான்கள் / பாதுகாப்பான பிஸினஸ் ல ான்கள் 

8. வீட்டு ல ான்கள் 

* ஃப்லரம்ரவார்க் மற்றும் இந்த திட்ைத்திற்கு ஆர்.பி.ஐ வழங்கிய வழிகாட்டுதல்களின்படி 

ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு தயாாிப்புகளானது பாிசீலிக்கப்படும். 



 

 

8. ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் திட்ைத்திற்கு எப்படி விண்ணப்பிப்பது? 

ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் திட்ைத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு, கீலழ இருக்கும் வழிமுறைகறளப் 

பின்பற்ைவும். 

1. பக்கத்தில் லமல  இருக்கும் “எங்கறளத் ரதாைர்பு ரகாள்ளுங்கள்” என்ை பகுதிறய 

கிளிக் ரசய்யவும். 

2. “ஏற்கனலவ இருக்கும் வாடிக்றகயாளர்” என்பறத லதர்வு ரசய்து எல்.ஏ.என் (LAN) ஐடி 

(ஈ), ரமாறபல்  ம்பர் லபான்ை உங்களுறைய விவரங்கறள உள்ளிைவும் (எண்ைர் 

ரசய்யவும்). 

3. ‘வினாவின் இயல்பு / லகாாிக்றக / புகார்கள்’ என்ை ட்ராப்ைவுனில் இருந்து ”ஒரு 

முறைக்கான ல ான் ாீஸ்ட்ரக்ச்சாிங்” என்பறத லதர்வு ரசய்யவும் 

4. ’லமலும் விபரங்கள்’ என்ை ட்ராப்ைவுனில் இருந்து ”ஒரு முறைக்கான ல ான் 

ாீஸ்ட்ரக்ச்சாிங்” என்ை விருப்பத்றத லதர்வு ரசய்யவும் 

5. அதற்குப் பிைகு, ரதாற்றுல ாய் காரணமாக உங்களுறைய லவற யின் தன்றம, 

 ீங்கள் எதிர்ரகாண்ை  ிதி தாக்கத்தின்  ிற  (அல் து ரதாைர்ந்து எதிர்ரகாள்ளும் 

 ிற ) லபான்ை சி  தகவல்கறள தருமாறு லகட்கப்படுவீர்கள். 

6. லமல  இருக்கும் தகவல்கறள முடிந்தவறர கவனமாகவும் துல்லியமாகவும் 

உள்ளிைவும் (எண்ைர் ரசய்யவும்).  ீங்கள் இங்லக வழங்கும் தகவலின் அடிப்பறையில் 

இறத லமலும் ரசயல்படுத்துவதற்கு உங்களுறைய லகாாிக்றகயானது மதிப்பீடு 

ரசய்யப்படும். 

7. அறனத்து லதறவயான விவரங்கறளயும் உள்ளிட்டு விட்டு (எண்ைர் ரசய்துவிட்டு), 

சாிபார்க்கப்பட்ை பிைகு, “சமர்ப்பிக்கவும் (சப்மிட்)” என்பறதக் கிளிக் ரசய்யவும். 

8. எங்களுைய ரகாள்றகயின்படி உங்களுறைய விண்ணப்பமானது தகுதியானதாக 

இருப்பதாக கருதப்பட்ைால், லமற்படி ரசய்யலவண்டிய ரசயல்முறைகளுக்காக 

எங்களுறைய பிரதி ிதியிைமிருந்து உங்களுக்கு அறழப்பு வரும். 

இதற்குத் லதறவயான ஆவணங்கறள சமர்ப்பித்த பிைகு அடுத்ததாக ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா 

சாிபார்த்த பிைகுதான் இறுதித் தகுதியானது தீர்மானிக்கப்படும் என்பறத தயவு ரசய்து 

 ிறனவில் ரகாள்ளவும். 

9. ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு என்ரனன்ன ஆவணங்கள் லதறவ? 

ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கான ஆவணங்களின் பட்டியல் இங்லக ரகாடுக்கப்பட்டுள்ளன: 

சம்பளம் வாங்குபவர்களுக்கு: 



 

 

1. கைந்த 6 மாதங்களுக்கான லச ாி ஸ்லிப்புகள் மற்றும் வங்கி அைிக்றககள் 

2. ஒருலவறள இறண விண்ணப்பதாரராக இருந்தால், அறனத்து தரப்பினருக்கான 

ஆவணங்களும் லகாரப்படும். 

3. கைந்த 6 மாதங்களுக்கான வங்கி அைிக்றககள் 

சுயரதாழில் ரசய்பவர்கள் /  ிறுவனங்களுக்கு: 

1. கைந்த 12 மாதங்களுக்கான வங்கி அைிக்றககள் 

2. ஜி.எஸ்.டி றய திரும்ப ரசலுத்துதல் 

3. வருமான வாி றய திரும்ப ரசலுத்துதல் 

4. உதயம் சான்ைிதழ் 

5. ஒருலவறள ப  விண்ணப்பதாரர்கள் /  ிறுவனங்கள் இருந்தால், சம்பந்தப்பட்ை 

அறனத்து தரப்பினாின் ஆவணங்களும் லதறவப்படும். 

பாதுகாக்கப்பட்ை ல ான்களின் விஷயத்தில், கைன் ரதாறகறயப் ரபாறுத்து அந்த ல ரத்தில் 

ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ரசய்யப்படும், லமலும் இதற்காக கூடுத ாக இறண ஈைானது 

லதறவப்பட்ைால், அதற்குத் ரதாைர்பான ஆவணங்களும் லகட்கப்படும். இந்தப் பட்டிய ானது 

எறதக் குைிப்பிடுகிைது என்பறதயும்  ிறனவில் ரகாள்ளவும், லமலும் பல்லவறு விதமான 

காரணிகறளப் ரபாறுத்து கூடுதல் ஆவணங்களும் லகட்கப்படும். 

10. என்னுறைய கிரரடிட் வர ாற்ைில் ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ன் விறளவானது 

என்னவாக இருக்கும்? 

ஒழுங்குமுறை வழிகாட்டுதல்களின்படி உங்களுறைய ல ான் / கிரரடிட் வசதியானது 

”ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்” ரசய்யப்பட்டு விட்ைது என்று கிரரடிட் ப்யூலராவிற்கு ரதாிவிக்கப்படும். 

11. ஃபுல் ர்ைன் இந்தியாவுைன் எனக்கு ப  ல ான்கள் உள்ளன. ல ான் 

ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு  ான் ஒரு முறை மட்டும் விண்ணப்பிக்க லவண்டுமா அல் து 

ஒவ்ரவாரு ல ானுக்கும்  ான் தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க லவண்டுமா? 

உங்களிைம் ப விதமான ல ான்கள் இருந்தால்,  ீங்கள் தனித்தனியாக ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ரசய்ய 

லவண்டிய ஒவ்ரவாரு ல ானுக்கும் ஒரு லகாாிக்றகறய எழுப்ப லவண்டும். 

12.  ான் சுயரதாழில் ரசய்கிலைன் /  ான் எம்.எஸ்.எம்.இ என்ை சிைிய  ிறுவனத்றத 

 ைத்தி வருகிலைன்.  ான் ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு தகுதியானவனா? 

வறகப்பாடு கூட்டு 

வறரகூறுகள் 

றமக்லரா சிைியது  டுத்தரமானது 



 

 

எம்.எஸ்.எம்.இ – 

றமக்லரா, சிைிய 

மற்றும் 

 டுத்தரமான 

 ிறுவனங்கள் 

ஆற  மற்றும் 

இயந்திரங்கள் 

அல் து 

கருவிகளில் 

ரசய்யும் முதலீடு 

அதிகமாக 

இல்ற  

ரூ. 1 லகாடி ரூ. 10 லகாடி ரூ. 50 லகாடி 

 ஆண்டு வருவாய் 

அதிகமாக 

இல்ற  

ரூ. 5 லகாடி ரூ. 50 லகாடி ரூ. 250 லகாடி 

 

இந்திய அரசு அைிவித்திருக்கும் திருத்தப்பட்ை எம்.எஸ்.எம்.இ வறகப்பாட்டின்படி, 

எம்.எஸ்.எம்.இ பிாிவின் கீழ் வரும் சுயரதாழில் ரசய்யும்  பர்கள் /  ிறுவனங்கள் மார்ச் 1, 

2020 வறர ரமாத்த ரவளிப்பாடு ஆனது  ிதி அல் ாத வசதிகள் உட்பை, வங்கிகள் மற்றும் 

NBFC களில் ரூ. 25 லகாடிக்கும் அதிகமாக இல்ற  என்ைால் எம்.எஸ்.எம்.இ ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் 

திட்ைத்தின் கீலழ  ிவாரணத்திற்கு விண்ணப்பிக்க ாம். லமலும் விவரங்களுக்கு உங்கள் 

அருகிலிருக்கும் ஃபுல் ர்ைன் இந்தியாவின் கிறளறயலயா அல் து உங்களுறைய 

ாில ஷன்ஷிப் லம ாளறரலயா ரதாைர்பு ரகாள்ளவும். 

சுயரதாழில் ரசய்யும் எங்களுறைய வாடிக்றகயாளர்கள் அரசாங்கத்தின் உதயம் லபார்ட்ைல் 

மூ ம் தங்கறள எம்.எஸ்.எம்.இ ஆக தயவுரசய்து பதிவு ரசய்து ரகாள்ளச் ரசால்லி 

ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா அைிவுறுத்துகிைது 

13. மார்ச் லிருந்து ஆகஸ்ட் 2020 க்கு இறையில்  ான் ரமாலராட்லைாாியத்றத 

எடுக்கவில்ற . ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் திட்ைத்திற்கு  ான் இப்லபாது 

விண்ணப்பிக்க ாமா? 

ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு  ீங்கள் விண்ணப்பிக்க ாம். எப்படி இருந்தாலும், லமல  

குைிப்பிட்டுள்ள அளவுலகால்கள் மற்றும் கிரரடிட் மதிப்பு லபான்ை பிை காரணிகளின் 

அடிப்பறையில் உங்கள் விண்ணப்பத்றத மதிப்பீடு ரசய்லவாம், லமலும் உங்களுறைய ல ான் 

ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் லகாாிக்றகயானது லமலும் ரசயல்படுத்தப்படுமா என்பது உங்களுக்குத் 

ரதாியப்படுத்தப்படும். 

14. என்னுறைய ல ான் ஆனது இறண கைன் வாங்குபவர் / கள் உைன் 

எடுக்கப்பட்ைது. திருத்தப்பட்ை ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ஒப்பந்தத்தில் றகரயழுத்து 



 

 

லபாடுவதற்கு அசல் கைன் ஒப்பந்தத்தின் அறனத்து இறண கைன் வாங்குபவர்களும் 

லதறவப்படுவார்களா? 

அசல் கைனில் கைன் வாங்கியவர்கள் / இறண கைன் வாங்கியவர்கள் அறனவரும் 

ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ஒப்பந்தம் உட்பை கைன் கட்ைறமப்பில் இருக்கும் ஏதாவரதாரு மாற்ைங்கறள 

ஒத்துக் ரகாண்டு றகரயழுத்து லபாை லவண்டும்.  

15. எந்த வறகயான ல ான்கள் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ரசய்வதற்கு தகுதியற்ைறவ? 

பின்வரும் ல ான் வறககள் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ரசய்வதற்கு தகுதியற்ைறவ: 

1. விவசாய ல ாக்கங்களுக்கான தனி பர்கள் /  ிறுவனங்களுக்கான ல ான்கள் ஆனது 

ஃபுல் ர்ைன் இந்தியாவினால் விவசாய கைன்களாக வறகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. 

2. விவசாய கைன் சங்கங்கள்,  ிதி லசறவயிறன வழங்குபவர்கள், மத்திய, மா ி  மற்றும் 

உள்ளாட்சி அறமப்புகள், ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா ஊழியர்கள் லபான்ைவற்ைிற்க்கு 

வழங்கப்பட்டிருக்கும் ல ான்கள் 

3. மார்ச் 1, 2020 க்குப் பிைகு மாற்ைியறமக்கப்பட்டு இருக்கும் கணக்கிற்கான வீட்டி  ிதி 

 ிறுவனங்களின் ரவளிப்பாடுகள் 

4. வணிக பயன்பாட்டிற்காக வழங்கப்படும் ல ான்கறள லமல  குைிப்பிட்டுள்ளபடி 

எம்.எஸ்.எம்.இ வழிகாட்டுதலின் கீழ்  ிவாரணம் ரபறுவதற்கு உாிறம உண்டு 

16. ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் திட்ைத்திற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு கறைசி லததி என்ன? 

லகாவிட்-19 ரதாற்றுல ாயின் ல ரடி விறளவினால்  ீங்கள் எதிர்ரகாள்ளும்  ிதி இழப்பின் 

அளவானது உங்களுறைய தகுதிறயப் ரபாறுத்லத அறமயும். எனலவ  ீங்கள் ல ான் 

ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பினால் அறத  ீங்கள் கூடுமானவறரக்கும் மிக 

விறரவாக விண்ணப்பிக்க லவண்டும். லமல  குைிப்பிட்டுள்ள அளவுலகால்களின் 

அடிப்பறையில் உங்கள் லகாாிக்றகயும், விண்ணப்பிக்கும் ல ரத்தில் இந்த திட்ைம் குைித்த 

எங்களுறைய ரகாள்றகறயயும் ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா மதிப்பீடு ரசய்யும். 

17. என்னுறைய ல ாறன ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ரசய்வதற்கு ரசய ாக்க கட்ைணம் அல் து 

கட்ைணங்கள் ஏதாவது உண்ைா? 

உங்கள் ல ாறன ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ரசய்வதற்கு  ீங்கள் லதர்வுரசய்தால் ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா 

அதற்கு கட்ைணம் வசூலிக்க ாம். 

18. ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் ற்கு  ான் விண்ணப்பித்தால்,  ான் இன்னும் ஏதாவது 

மாதாந்திர இ.எம்.ஐ றய ரசலுத்த லவண்டுமா? 



 

 

ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங்-ற்கு  ீங்கள் விண்ணப்பத்றத சமர்ப்பித்திருந்தாலும், அது 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படும் வறரக்கும், தற்லபாதிருக்கும் அட்ைவறணயின்படி உங்கள் மாதாந்திர 

இ.எம்.ஐ கறள  ீங்கள் ரசலுத்துவீர்கள். உங்களுறைய ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் லகாாிக்றக 

ஏற்றுக்ரகாள்ளப்பட்ைவுைன்,  ீங்கள் திருத்தப்பட்ை அட்ைவறணறயப் பின்பற்ை ாம். 

கணக்குகள் ரதாைர்ந்து தரமாக வறகப்படுத்தப்படும் என்பதால் தற்லபாறதய திருப்பிச் 

ரசலுத்தும் அட்ைவறணயின் படி இந்த ஃப்லரம்ரவார்க்-ன் கீழிருக்கும் தீர்மானத்றத 

அறழக்கும் லததி வறரக்கும் இ.எம்.ஐ க்கறள சாியான ல ரத்தில் ரசலுத்தப்பை லவண்டும் 

என்பறத  ிறனவில் ரகாள்ளவும். உங்களுறைய ல ான் ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் லகாாிக்றகயானது 

 ிராகாிக்கப்பட்டுவிட்ைால், ஏற்கனலவ இருக்கும் அட்ைவறணயின்படி உங்கள் 

இ.எம்.ஐ.கறள ரசலுத்துவீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் என்பறத தயவு ரசய்து  ிறனவில் 

ரகாள்ளவும். எந்தவிதமான தாமதலமா / வழக்கத்திற்கு மாைான இயல்பு ிற லயா ஏற்பட்ைால் 

இதற்காக கூடுதல் வட்டியானது வசூலிக்கப்படும் லமலும் இது உங்களுறைய கிரரடிட் ற்கான 

மதிப்றப பாதிக்கும். 

19.  ான் இப்லபாது என்னுறைய இ.எம்.ஐ.கறள ரசலுத்திவிட்டு ாிஸ்ட்ரக்ச்சாிங் றய 

லதர்வுரசய்யாவிட்ைால் என்ன  ைக்கும்? இந்த வசதிறய  ான் பிைகு எடுத்துக் 

ரகாள்ள ாமா? 

உங்களால் இப்லபாது இ.எம்.ஐ கறள ரசலுத்த முடிந்தால், அவ்வாறு ரசய்வதற்கு 

ஃபுல் ர்ைன் இந்தியா உங்கறள வரலவற்கிைது. இருந்தாலும், இந்த திட்ைத்தின் கீலழ 

 ிவாரணத்றத ஒரு குைிப்பிட்ை லததிக்கு முன்னலர வழங்க லவண்டும் என்பறத  ிறனவில் 

ரகாள்ளவும் லமலும் உங்களுறைய விண்ணப்பத்திறன குைிப்பிட்ை லததிக்கு முன்லப 

சமர்ப்பிக்க லவண்டும். லமல  குைிப்பிட்டுள்ள விதிமுறைகறள உங்கள் விண்ணப்பம் பூர்த்தி 

ரசய்தால் மட்டுலம விண்ணப்பமானது ஏற்றுக்ரகாள்ளப்படும் அத்துைன் துறண ஆவணங்கள் 

அறனத்தும் சாிபார்க்கப்பட்டிருக்க லவண்டும். 

* விதிமுறைகள் மற்றும்  ிபந்தறனகள் ரபாருந்தும் 

** முன்கூட்டிய கட்ைணங்களுக்கு உட்பட்ைது. விதிமுறைகள் மற்றும்  ிபந்தறனகள் 

ரபாருந்தும் 


