கனஶ லங்கஷமடன் சஷண்டிககட் லங்கஷய இயைத்தல்
அடிக்கடி ககட்கப்படும் ககள்லஷகள்
லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

A

பபஶதுலஶன லஷனலல்கள்

பதஷல்

ஶண்புஷகு ஷதஷ அயச்சர் பஷன்லமெம் க ஶக்கங்களுடன்
எமெங்கஷயைப்பு அமஷலஷப்யப பலரஷஷட்டஶர்
எமெங்கஷயைப்பதன் மூயம் தஷமயனத் தஷமத்தல் - அடுத்த
தயயமுயம லங்கஷகரஷன் உமெலஶக்கம்
5 டிஶஷல்லின் அபஶஷக்க டஶயர் பபஶமெரஶதஶத்யத
உமெலஶக்குலதற்கஶன அரகலஶடு PSB கயர
ஶற்மஷயத்தல்
1

இயைப்பஷன் க ஶக்கங்கள் ன்ன?

கடன் அதஷகஶஷக்க கம்படுத்தப்பட்ட தஷமன் பகஶண்ட
பபஶஷ லங்கஷகள்
லலுலஶன கதசஷ இமெப்பு ற்மைம் சர்லகதச அரலஷயஶன
லங்கஷகயர உமெலஶக்குதல்
பசல்பஶட்டு தஷமன் மூயம் கடன் லறங்குலதற்கஶன
பசயவு குயமக்கப்பட்டது
கம்பட்ட இடர் டுக்கும் தஷமன்
கம்பட்ட தனஷப்பனஶக்கலுடன் பந்த கசயலகள்
சந்யத லரங்கயர தஷட்டுலதற்கஶன சஷமந்த தஷமன்

2

எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷன் பபர்
ன்ன?
எமெ லஶடிக்யகஶரஶக, ஶன்

3

இப்கபஶது பசய் கலண்டிது
கதனும் உள்ரதஶ?

4

5

எமெங்கஷயைந்த பஷமகு சஷய
கஷயரகள் மூடப்படுஶ?
னது பகுதஷஷல் இமெ லங்கஷகரஷன்
கஷயரகளும் உள்ரன. னது லங்கஷ
பதஶடர்பஶன ககஶஶஷக்யகக்கு ந்த
கஷயர கசயல பசய்மம்?

எமெங்கஷயைந்த லங்கஷ கனஶ லங்கஷ ன அயறக்கப்படும்
எமெ லஶடிக்யகஶரஶக உங்கள் தற்கபஶயத கஷயரஷல்
லறக்கம்கபஶய பஶஷலர்த்தயனகயர கற்பகஶள்ரயஶம்.
இமெ லங்கஷகரஷன் அயனத்து கஷயரகளும் உங்களுக்கு
சஷமந்த கசயலகயர உமைதஷஶக லறங்கும்
இல்யய. இப்கபஶது ந்த கஷயரயமம் மூடும்
தஷட்டஷல்யய. அமெகஷலுள்ர கஷயரகயர என்மஷயைக்க
முடிவு பசய்தஶல் முன்கூட்டிக அமஷலஷக்கப்படும்.
லங்கஷக்கஷயரகள் லறக்கம் கபஶல் பசல்படும். உங்கள்
தற்கபஶயத கஷயர பதஶடர்ந்து அயனத்து
கசயலகயரமம் லறங்கும். இந்த இண்டு லங்கஷகரஷலும்
இங்கக்கூடி 12 கசயலகள் அயனத்து
லஶடிக்யகஶரர்களுக்கும் கஷயடக்கும்.

1

லஶஷயச
ண்
6

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
னது கஷயரமடன்
கஶயப்கபஶக்கஷல் லரர்ந்த
தனஷப்பட்ட உமவு முயமஷல்
கதனும் ஶற்மம் ற்படுஶ?

7

சஷண்டிககட் லங்கஷஷன் னது
தற்கபஶயத பங்குகரஷன்
ஷயயய ன்ன?

8

இந்த எமெங்கஷயைப்பு / லங்கஷ
கசயலகள் பதஶடர்பஶன கூடுதல் /
சஸபத்தஷ தகலல்பதஶடர்புகயர
ங்கஷமெந்து பபம முடிமம்?

9

10

ந்த லங்கஷ ந்த லங்கஷமடன்
என்மஷயைக்கும்?
சஷண்டிககட் லங்கஷ தனஷஶர்
லங்கஷஶ அல்யது அசு லங்கஷஶ?

பதஷல்
உங்கள் கஷயரமடன் ஸங்கள் யலத்தஷமெக்கும் அகத
அல்யது சஷமந்த தனஷப்பட்ட உமவு முயமய ஸங்கள்
பதஶடர்ந்து அனுபலஷப்பீர்கள்.
பதஷவுபசய்ப்பட்ட கததஷஷல் (23/03/2020) சஷண்டிககட்
லங்கஷஷன் தற்கபஶயத பங்குதஶர்கள் இமெ லங்கஷகரஷன்
இக்கு ர்கள் குழுலஶல் முடிவு பசய்ப்பட்ட பங்கு
பஶஷலர்த்தயன லஷகஷதத்தஷன் மூயம் கனஶ லங்கஷஷன்
பங்குகயரப் பபமைலஶர்கள்.
கனஶ லங்கஷ ற்மைம் சஷண்டிககட் லங்கஷ இண்டின்
லயயத்தரங்களும் எமெங்கஷயைப்பு பதஶடர்பஶன
சஸபத்தஷ தகலல்களுடன் அவ்லப்கபஶது
புதுப்பஷக்கப்படும். ந்தபலஶமெ உதலஷக்கும் தவுபசய்து
கட்டைஷல்யஶ ண்ைஷல் லங்கஷயத் பதஶடர்பு
பகஶள்ரவும் அல்யது சமூக ஊடகத்தஷல் இயைக்கவும்
அல்யது உங்கள் கஷயரய அணுகவும்.
சஷண்டிககட் லங்கஷ கனஶ லங்கஷமடன் எமெங்கஷயைகஷமது.
எமெங்கஷயைந்த ஷமைலனம் / லங்கஷஷன் பபர் கனஶ
லங்கஷ.
சஷண்டிககட் லங்கஷ எமெ பபஶதுத்துயம லங்கஷ, அதஶலது,
இந்தஷ அசு பபமெம்பஶன்ய பங்குகயர யலத்தஷமெக்கும்
லங்கஷகளுல் என்மை.
உயகரலஷல் கபஶட்டிக்குஶஷ கடன் லறங்கு ஶக ஶற்ம
சஷண்டிககட் லங்கஷய கனஶ லங்கஷஷல் இயைப்பதற்கு
இந்தஷ அசு எப்புதல் அரஷத்தது. இந்த
எமெங்கஷயைப்புடன், இந்த புதஷ லங்கஷ, ஸ்கடட் பஶங்க்
ஆப் இந்தஷஶ, பஷன்பஷ + ஏபஷசஷ + மயனபடட் பஶங்க் ஆப்
இந்தஷஶ & பஶங்க் ஆப் பகஶடஶவுக்குப் பஷமகு ஶன்கஶலது
பபஶஷ லங்கஷஶக ஶமைம் (டிசம்பர் 2019 ஷயலப்படி).

11

இயைப்புகள் ன் டக்கஷன்மன?

என்மை அல்யது அதற்கு கற்பட்ட லங்கஷகரஷன்
ந்தபலஶமெ எமெங்கஷயைப்பும் எமெ பந்த புலஷஷல் தடம்
அரஷக்கஷமது. ற்மைம் அதற்கு அரவு, லலிய
ஆகஷலற்மஷன் ன்யகயரப் பபம உதவுகஷமது.
இப்கபஶது, எமெங்கஷயைந்த ஷமைலனம் இந்தஷஶ
முழுலதும் 10,396 கஷயரகயரமம், சுஶர் 13,408
டிம்கயரமம் பகஶண்டுள்ரது. (கனஶ லங்கஷ - 8,837
டிம்கள் & 6,333 கஷயரகள், சஷண்டிககட் லங்கஷ - 4,571
டிம்கள் & 4,063 கஷயரகள்.

2

லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்
லஶடிக்யகஶரர் கனஶ லங்கஷ ன்மை பபஶஷடப்பட்ட
பபஶஷ அயப்பு / லங்கஷஷன் எமெ பகுதஷஶக ஶமைலர்.
புதஷ ஷமைலனம் அதஷகஶஷத்த சந்யதப் பங்யகக்
பகஶண்டிமெக்கும், இது பபஶமெரஶதஶ அரவீட்யட
கம்படுத்தஷ அதஷக யஶபம் ஈட்ட உதவும்.
அதஷக ண்ைஷக்யகஷயஶன கஷயர ற்மைம் டிம்
ப ட்பலஶர்க், கடன் லசதஷகள், பந்த அரலஷயஶன
தஷட்டங்கள் ற்மைம் கசயலகரஷன் மூயம் இமெ லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர்களும் பனயடலஶர்கள்.
எமெங்கஷயைந்த ஷமைலனம், இந்தஷஶ முழுலதும்
மக்குயம 10,396 கஷயரகள் ற்மைம் சுஶர் 13, 408

12

கனஶ லங்கஷ ற்மைம் சஷண்டிககட்
லங்கஷ எமெங்கஷயைப்பு
லஶடிக்யகஶரமெக்கு ன்ன
லஷயரயல ற்படுத்தும் ?

13

14

கனஶ லங்கஷ / சஷண்டிககட் லங்கஷ
த்தயன கஷயரகயரக்

டிம்யகர பகஶண்டுள்ரது. பல்கலமை லயகப்பட்ட
தஷட்டங்கள் ற்மைம் கசயலகரஷன் பந்த பதஶகுப்பஷலிமெந்து
லஶடிக்யகஶரர்கள் கதர்வு பசய்யஶம். எமெங்கஷயைந்த
ஷமைலனம் இப்கபஶது ஶட்டின் ஶன்கஶலது பபஶஷ
பபஶதுத்துயம லங்கஷஶகும். என்மை அல்யது அதற்கு
கற்பட்ட லங்கஷகரஷன் ந்தபலஶமெ இயைப்பு அல்யது
எமெங்கஷயைப்பும் எமெ பந்த புலஷஷல் தடம் அரஷத்து
கலும் அரவு ற்மைம் லலியஷன் ன்யகயரப் பபம
உதவுகஷமது.
இதன் இன்ன பஷம பயன்கள்:
 சஷமந்த கட்டைத்துடன் கூடி தஷட்டங்கள் ற்மைம்
கசயலகள்
 பந்த லங்கஷ கஷயர (ப ட்பலஶர்க் கலகஜ்)
கஶைஶக அதஷக அணுகல்
 ஊறஷர்கயர அதஷக அரலஷல் எதுக்கஷ
லஶடிக்யகஶரர் கசயல கம்படுத்தப்படுகஷமது.
 பசல்ல கயஶண்ய / கூடுதல் கசயலகள் கசர்க்க
லஶய்ப்பு
கனஶ லங்கஷ இந்தஷஶலஷல் 6,328 கஷயரகளும்,
பலரஷ ஶட்டில் 5 கஷயரகளும் உள்ரன.

பகஶண்டுள்ரன?

சஷண்டிககட் லங்கஷ இந்தஷஶலஷல் 4,062 கஷயரகளும்,

சஷண்டிககட் லங்கஷ

இல்யய. சஷண்டிககட் லங்கஷ கனஶ லங்கஷமடன்
இயைக்கப்படுகஷமது. எமெங்கஷயைந்த ஷமைலனம் /
லங்கஷஷன் பபர் கனஶ லங்கஷ.

மூடப்படுகஷமதஶ?

பலரஷ ஶட்டில் 1 கஷயரமம் (இங்கஷயஶந்து) உள்ரது.

3

லஶஷயச
ண்
B
15
16

17

18

19

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்

லங்கஷ பதஶடர்பஶன பபஶது லஷனலல்கள்
சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் னது
கைக்யக மூட கலண்டுஶ?

உங்கள் கைக்யக மூட கலண்டி அலசஷஷல்யய.
சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் இமெக்கும் கைக்கு பதஶடமெம்.

னது கைக்கு ண் ஶமைஶ?

இல்யய. தற்கபஶயத கைக்கு ண் பதஶடமெம்.
ந்தபலஶமெ ஶற்மமும் முன்கூட்டிக அமஷலஷப்புடன்
பசய்ப்படும்.

னது பஷம கைக்கு லஷலங்கள்

இல்யய. IFSC, MICR கபஶன்ம கைக்கு லஷலங்கள்

ஶமைஶ?
னது KYC ஆலைங்கயர
ஸண்டும் சர்ப்பஷக்க கலண்டுஶ?
தற்கபஶதுள்ர
லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு கைக்கு
ண் ற்மைம் IFSC குமஷமடு
ஶற்மப்படுஶ?

பதஶடர்ந்து இமெக்கும். ந்தபலஶமெ ஶற்மமும்
முன்கூட்டிக அமஷலஷப்புடன் பசய்ப்படும்.
உங்கள் கஷயர பதஷலஷல் உங்கள் KYC ற்கனகல
புதுப்பஷக்கப்பட்டிமெந்தஶல், உங்கள் KYC ஆலைங்கயர
ஸண்டும் சர்ப்பஷக்க கதயலஷல்யய.
தற்கபஶதுள்ர கைக்கு ண், IFSC குமஷமடு, MICR
குமஷமடு ற்மைம் கைக்கு ற்மைம் கஷயரஷன் பஷம
அயடஶரங்கஶட்டிகள் ஶற்மம் அமஷலஷக்கப்படும் லய
பதஶடமெம்
இல்யய. இமெ லங்கஷகரஷலும் உள்ர கைக்குகள்

20

இமெ லங்கஷகரஷலும் னக்கு
கைக்குகள் உள்ரன.
கைக்குகரஷல் என்யம ஶன் மூட
கலண்டுஶ?

பதஶடமெம். இமெப்பஷனும், ஶஷசர்வ் லங்கஷஷன்
லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி, எமெ லஶடிக்யகஶரர் த்தயன
கைக்கு யலத்தஷமெந்தஶலும் எக எமெ லஶடிக்யகஶரர் டி
(கஸ்டர் - டி) ட்டுக பகஶண்டிமெக்க கலண்டும். இது
சம்பந்தஶக ந்த ஶற்மம் இமெப்பஷனும் முன்கூட்டிக
பதஶஷலஷக்கப்படும்

னக்கு புதஷ கஶகசஶயய புத்தகம் /
டிம் கஶர்டுகஷயடக்குஶ,
21

ற்கனகல உள்ர கஶகசஶயய
புத்தகம் / டிம் கஶர்டு ன்ன

ற்கனகல உள்ர டிம் கஶர்டு ற்மைம் கஶகசஶயய
புத்தகங்கள் முன்கூட்டிக அமஷலஷக்கப்படும் லய
பன்படுத்தப்படயஶம்.

ஆகும்?

22

23

னது பஶஸ் புத்தகத்யத கனஶ
லங்கஷ / சஷண்டிககட் லங்கஷ
கஷயரகரஷல் கதனும் புதுப்பஷக்க
முடிமஶ
சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர் எமெலர் கனஶ
லங்கஷ கஷயர அல்யது
மைதயயஶக கஶகசஶயயயப்
பன்படுத்தஶல் பைத்யத டுக்க

பஶஸ் புத்தகத்யத அந்தந்த லங்கஷ கஷயரகரஷலிமெந்து
தற்கபஶயதக்கு புதுப்பஷக்க முடிமம். இமெப்பஷனும்,
என்மஷயைக்கப்பட்ட லங்கஷஷன் ந்தபலஶமெ
கஷயரஷலிமெந்தும் கைக்கு அமஷக்யக கஷயடக்கும்.
இல்யய. லஶடிக்யகஶரர்கள் பைத்யதப் பபம
கஶகசஶயயகயரப் பன்படுத்த கலண்டும். அலர்கள் ந்த
லங்கஷஷன் டிம்கரஷலும் படபஷட் கஶர்டுகயரப்
பன்படுத்தயஶம்.

முடிமஶ?
4

லஶஷயச
ண்
24

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
கனஶ லங்கஷ ற்மைம் சஷண்டிககட்
லங்கஷஷல் உள்ர ந்தபலஶமெ
கஷயரகரஷலும் ஶன் படபஶசஷட்

பதஷல்

முடிமம்

பசய்யஶஶ?
ஆம், 01.04.2020 முதல் பஷன்லமெம் இங்கக்கூடி
கசயலகள் லறங்கப்படும்.
1. பைம் டுத்தல்
2. பை யலப்பு
3. ஷதஷ பஶஷஶற்மம்

25

சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் னது
கைக்கு உள்ரது. கனஶ லங்கஷ
கஷயரஷல் ஶன் பஶஷலர்த்தயன
பசய் முடிமஶ ற்மைம்
க ர்ஶமஶகவும்?

4. கடயன தஷமம்பபசலுத்துதல்
5. ஸ்.பஷ. கைக்யகத் தஷமத்தல்
6. கஶகசஶயய புத்தகத்தஷற்கஶன ககஶஶஷக்யக
7. கஶகசஶயய மூயம் பைம்
பகஶடுத்தல் ஷமைத்தம்
8. படபஷட் ற்மைம் கஷபடிட் கஶர்டு முடக்கம்
9. குயமகயர பதஷவு பசய்தல்
10. கைக்கு அமஷக்யக லறங்குதல்
11. கடன் கைக்கு அமஷக்யக லறங்குதல்
12. இமெப்பு லஷசஶயை

26

னது கைக்கஷல் கதனும் புதஷ
கசயல கட்டைங்கள்
லசூலிக்கப்படுஶ?

இயைப்பஷன் லஷயரலஶக லஶடிக்யகஶரர்களுக்கஶன
கசயலக் கட்டைங்கயர என்மஷயைக்கப்பட்டுள்ரன.
தஷமெத்தப்பட்ட கசயல கட்டைங்கள் ற்கனகல அந்தந்த
லங்கஷகரஷன் லயயத்தரங்கரஷல் பதஷகலற்மப்பட்டுள்ரன.
ஆம். இமெப்பஷனும், ஶஷசர்வ் லங்கஷஷன்

27

28

னது லஶடிக்யகஶரர் டி
(அயடஶரம்) அப்படிக

லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி, எமெ லஶடிக்யகஶரர் தங்கரஷன்
கைக்குகரஷன் ண்ைஷக்யகயப் பபஶமெட்படுத்தஶல்

இமெக்குஶ ?

எக எமெ லஶடிக்யகஶரர் டி (கஸ்ட் - டி) ட்டுக

னது படபஶசஷட் கைக்குகரஷன்
லட்டி லஷகஷதங்கரஷல் ஶற்மம்

இல்யய. தற்கபஶதுள்ர ஸ்.பஷ. / ஆர்.டி / கஶய
யலப்புக்கஶன லட்டி லஷகஷதம் முதஷர்வு லய பதஶடமெம்.
எமெங்கஷயைந்த பஷன்னர் லட்டி லஷகஷதங்கரஷல் ந்த

ற்படுஶ?

ஶற்மமும் லங்கஷஷன் லயயத்தரத்தஷலும், கஷயரகரஷலும்

பகஶண்டிமெக்க கலண்டும். ந்தபலஶமெ ஶற்மமும்
கபஶதுஶன முன்கூட்டி அமஷலஷப்புடன் பசய்ப்படும்.

அமஷலஷக்கப்படும்.

5

லஶஷயச
ண்
29

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
சஷண்டிககட் லங்கஷஷன் கஷயரகள்
கனஶ லங்கஷமடன்
இயைக்கப்படுஶ, இதனஶல்
கஷயரகரஷன் இமெப்பஷடம் ஶமைஶ?

30

கனஶ லங்கஷ கஷயர
என்மஷயைக்கப்பட்டஶல்
யஶக்கர்கள் ஶற்மப்படுஶ?
ந்த லங்கஷக் கஷயரகரஷலிமெந்து

31

Mar’20 க்கஶன FORM 16 A
கஷயடக்கும்

பதஷல்
தற்கபஶயத ஷயலப்படி, கஷயரகரஷன் இமெப்பஷடத்தஷல்
ந்த ஶற்மமும் இல்யய. கதனும் ஶற்மம் ற்பட்டஶல்,
உங்களுக்கு முன்கூட்டிக அமஷலஷக்கப்படும்.
அமெகமெகக அயந்துள்ர கஷயரகயர என்மஷயைக்க முடிவு
பசய்தஶல், அத்தயக கஷயரகரஷல் யஶக்கர்கள்
யலத்தஷமெப்பலர்கள் அயனலமெக்கும் அமெகஷலுள்ர
கஷயரஷல் யஶக்கர்கள் எதுக்கப்படும்.
படிலம் 16A க்கஶக உங்கள் அடிப்பயட கஷயரய
அணுகவும்.

எமெங்கஷயைந்த பஷமகு, மே .2 ககஶடி
32

லயக்கஶன சஷல்யயம கஶய
யலப்பு கைக்குகள் முன்கூட்டிக
தஷமெம்பப் பபமைலதற்கு அபஶதம்

ஆம்.

லஷதஷக்கப்படுஶ?
34

ந்த லங்கஷக் கஷயரஷலிமெந்து
லங்கஷஷன் ககஶப்படஶத
யலப்புகயர ஶன் ககஶ முடிமம்?

இத்தயக ககஶஶஷக்யககள் அடிப்பயடக் கஷயரமடன்
ட்டுக பசய்ப்பட கலண்டும்.
ஆம்.
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எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷல்
ஷயயஶன யலப்பு ஷதஷய
தஶனஶக புதுப்பஷக்க முடிமஶ?

லஶஷ கசஷப்பு யலப்பு, மூயதன ஆதஶ கைக்கு யலப்பு,
லங்கஷகரஶல் தஷமெம்பப் பபமப்பட்ட கலமை ந்த யலப்பு
தஷட்டங்கள், ஃப்.சஷ.ன்.ஆர் யலப்புத்பதஶயக
ஆகஷலற்யமத் தலஷர்த்து உள்ரஷடப்பட்ட எப்பந்தத்தஷன் படி
அடிப்பயட கஷயரஷல் யலப்பு தஶனஶக புதுப்பஷக்கப்படும்.

எமெங்கஷயைந்த பஷமகு, மே. 2 ககஶடி
36

37

ற்மைம் அதற்கு கல் உள்ர
ஷயயஶன யலப்புத்பதஶயகய
முன்கூட்டிக தஷமெம்பப்
பபமைலதற்கு அபஶதம் குயமப்பு
பபஶமெந்துஶ
ந்தபலஶமெ லங்கஷஷன் லட்டி வீதம்
பதஶடர்பஶன லஷரக்கங்களுக்கு
ஶயத் பதஶடர்பு பகஶள்ர
கலண்டும்

இல்யய, பபஶமெந்தஶது

தவுபசய்து பசஶந்த கஷயரய அல்யது கஶல் பசன்டயத்
பதஶடர்பு பகஶள்ளுங்கள் அல்யது உங்கள் குயமகயர
குயம தஸர்க்கும் இயை முகப்பஷல் பதஷவு பசய்மங்கள்.

6

லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்

னது கைக்யக கூட்டுக்
கைக்கஷற்கு ஶற்ம லஷமெம்பஷனஶல்,
38

எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷன்
ந்தபலஶமெ கஷயரகரஷலும் ஶன்

உங்கள் அடிப்பயட கஷயரய அணுகவும்.

பசய் முடிமஶ?
39

40

புதஷ கைக்குகயரத் பதஶடங்க

இல்யய, யடமுயமஷல் உள்ர லறஷகஶட்டுதல்கள்,

KYC ஆலைங்கரஷன் கதயல

கட்டுப்பஶடு அதஷகஶஶஷ / அசஶங்கத்தஶல் பசல்

ஶற்மப்படுஶ

படுத்தப்படும் ஶற்மங்களுக்கு உட்பட்டு பதஶடமெம்.

எமெங்கஷயைந்த பஷமகு
கட்டைஷல்யஶ ண்கள்

ஆம்,எமெங்கஷயைந்த பஷமகு கட்டைஷல்யஶ ண்கள்

அப்படிக இமெக்குஶ?

41

42

சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர் கசயல ண்
கலமஶ அல்யது அகத
கட்டைஷல்யஶ ண்யை ஶன்
அயறக்கயஶஶ

44

ஸங்கள் இண்டு ண்கரஷலும் அயறக்கயஶம்.

கைக்கு ண் கபஶன்மலற்மஷல்

தற்கபஶதுள்ர கைக்கு ண், .ஃப்.ஸ்.சஷ குமஷமடு,

ஶற்மத்தஷற்குப் பஷமகு, லமெஶன

ம்..சஷ.ஆர் குமஷமடு, கைக்கு ண் ற்மைம் கஷயரஷன்

லஶஷ கபஶன்ம பல்கலமை துயம
கரஷலிமெந்து பைத்யதத் தஷமெம்பப்
பபமைதல் வ்லஶமை யடபபமைம்?

43

அப்படிக இமெக்கும். எமெங்கஷயைந்த லங்கஷக்கு எமெ
பஷத்கக அயறப்பு யத்யத அயக்கும் பைஷ
யடபபற்மைக்பகஶண்டிமெக்கஷமது.

பைம் டுத்தல் ற்மைம் ஷதஷ
பஶஷஶற்மம் பசய்லதற்கு ற்கனகல
உள்ர பஷன் ண்யைப்
பன்படுத்தயஶஶ
சஷண்டிககட் லங்கஷ டிம்ஷல்
னது பஷன் ண்யை ஶற்ம

பஷம அயடஶரங்கள் பதஶடமெம். ஶற்மங்கள் கதனும்
இமெந்தஶல் பஷன்னர் அமஷலஷக்கப்படும். பைத்யதத்
தஷமெம்பப் பபமைதல் கபஶன்மயல உங்கள் தற்கபஶயத
கைக்கஷல் யடபபமைம்.
ஆம்

ஆம், கதயலப்பட்டஶல் ஸங்கள் ஶற்மஷக்பகஶள்ரயஶம்

முடிமஶ?
45

46

சஷண்டிககட் லங்கஷஷன் கைக்கு
இமெப்யப பபம முடிமஶ?
சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர் கனஶ
லங்கஷஷலும் ற்மைம் கனஶ
லங்கஷஷன் லஶடியகஶரர்கள்
சஷண்டிககட் லங்கஷஷலும்
பஶயபல் ண்யை பதஷவு பசய்
முடிமஶ

ஆம்

ஆம்

7

லஶஷயச
ண்

47

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர் கனஶ
லங்கஷஷலும் ற்மைம் கனஶ
லங்கஷஷன் லஶடியகஶரர்கள்
சஷண்டிககட் லங்கஷஷலும், கடன்

பதஷல்

ஆம்

கைக்கு லஷலங்கயர பபம
முடிமஶ?

48

சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் பதஷவு
பசய்ப்பட்டுள்ர னது பஷல்
டிக்கு கைக்கு அமஷக்யக அனுப்ப

ஆம்

முடிமஶ?
ஶன் சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
49

லஶடிக்யகஶரர், கனஶ
லங்கஷஷடஷமெந்து கஶகசஶயய
புத்தகத்யத பபம முடிமஶ?

50

தவுபசய்து உங்கள் அடிப்பயட கஷயரய பதஶடர்பு
பகஶள்ளுங்கள், ஶற்மங்கள் கதனும் இமெந்தஶல்
பதஶஷலஷக்கப்படும்.

சஷண்டிககட் லங்கஷ லஶடிக்யகஶரர்
படபஷட் பஶஷலர்த்தயனகளுக்கு
ஆம், லஶடிக்யகஶரர் ஷர்ைஷத்த பற்மை பஶஷலர்த்தயன
பதஶடர்ந்து குமைந்தகலல் (SMS)
லம்பஷன் அடிப்பயடஷல் பபம முடிமம்.
பபம முடிமஶ?

51

ஶன் சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர்.னது கைக்கு
தடுக்கப்பட்டுள்ரது.கஶல் பசன்டர்
மூயம் தயட ஸக்குதல் லசதஷயப்

இல்யய, தவுபசய்து அடிப்பயட கஷயரய அணுகவும்.

பபம முடிமஶ?

52

னது சஷண்டிககட் லங்கஷ அட்யட
பதஶயயந்துலஷட்டது.னது
அட்யடய ஸங்கள் முடக்க

ஆம்

(hotlist) பசய் முடிமஶ?

53

சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் கைக்கு
யலத்தஷமெக்கும் சஷபஷஜஷஆர்ஸ்

ஆம், ஸங்கள் குயமகயர இமெ லங்கஷகரஷலும் பசல்படும்

(CPGRS) மூயம் னது

சஷபஷஜஷஆர்ஸ் (CPGRS) மூயம் பதஷவு பசய்யஶம்.

குயமகயரத் பதஶஷலஷக்க முடிமஶ?

8

லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்

முன்பு சஷண்டிககட் லங்கஷஷல்
யலத்தஷமெந்த னது படபஶசஷட்
கைக்குகளுக்கஶன - கசஷப்பு
54

கைக்கு (SB) / டப்புக் கைக்கு

இல்யய, தவுபசய்து அடிப்பயட கஷயரய அணுகவும்.

(CA) / கஶய யலப்பு கைக்கு (TD)
ஷனத்யத கனஶ லங்கஷஷல்
ஶற்ம முடிமஶ?
இயைப்பஷற்குப் பஷமகு ஷகழ் ஷயய
55

மூயஶக (Online) கசஷப்பு

ஆம்

கைக்யகத் துலங்கயஶஶ?

56

ஶன் சஷண்டிககட் லங்கஷஷல்
வீட்டுக் கடன்
யலத்தஷமெக்கஷகமன்.கனஶ
லங்கஷஷடஷமெந்து லட்டி சஶன்மஷதழ்

இல்யய, தவுபசய்து அடிப்பயட கஷயரய அணுகவும்.

பபம முடிமஶ?

57

சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் முன்பு
யலத்தஷமெந்த படபஶசஷட்களுக்கு
கனஶ லங்கஷஷல் படிலம் 15 ஜஷ /

இல்யய, தவுபசய்து அடிப்பயட கஷயரய அணுகவும்.

ச் சர்ப்பஷக்க முடிமஶ?

58

சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் பஶதுகஶப்புப்
பபட்டக லசதஷமடன் கைக்கு
யலத்தஷமெக்கஷகமன்.னது வீட்டிற்கு
அமெகஷல் உள்ர கனஶ லங்கஷஷல்
பஶதுகஶப்புப் பபட்டக லசதஷயப்

ஆம், அந்த கஷயரஷல் பஶதுகஶப்புப் பபட்டகங்கள்
கஶலிஶக இமெந்தஶல் லறங்கப்படும்.

பபமயஶஶ?

59

எமெ புதஷ படபஷட் கஶர்டு அல்யது
தற்கபஶதுள்ர சஷண்டிககட்
லங்கஷஷன் அட்யடய ற்பமஶமெ
அட்யடக்கு ஶற்ம
லஷண்ைப்பஷத்தஶல், ந்த கஶர்டு
ற்மைம் ந்த லயகஶன கஶர்டு

ப்ல் 1, 2020 முதல், லறங்கப்படும் / மை பலரஷமடு
பசய்ப்படும் அயனத்து அட்யடகளும் எமெங்கஷயைந்த
லங்கஷஷன் அட்யடகரஶக இமெக்கும்.

பபமைகலன்?

9

லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்
ஷலுயலத் பதஶயக இல்யஶத அயனத்து சஷண்டிககட்
லங்கஷ கஷபடிட் கஶர்டுகளும் முயமஶக அமஷலஷக்கப்பட்ட
பஷன்னர், தற்கபஶதுள்ர கடன் லம்புடன் கனஶ லங்கஷ

60

சஷண்டிககட் லங்கஷஷலிமெந்து
பபமப்பட்ட கஷபடிட் கஶர்டின்
ஷயய ன்ன?

அட்யடகரஶக ஶற்மப்படும். கனஶ லங்கஷ கடன்
அட்யடகயர ஷர்லகஷக்கும் லஷதஷமுயமகள் ற்மைம்
ஷபந்தயனகள் அதற்குப் பபஶமெந்தும். பைம் பசலுத்த
கலண்டி ஷலுயலத் பதஶயக இமெப்பஷன், ஷலுயலத்
பதஶயக முடிந்தவுடன் கடன் அட்யட கனஶ லங்கஷ
அட்யடகரஶக ஶற்மப்படும்.
படபஷட் கஶர்டு: சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் படபஷட்
கஶர்டுகளுக்கு பலகுதஷ புள்ரஷ (Reward Point) லசதஷ

61

அட்யடகரஷல் பபமப்பட்ட
புள்ரஷகள் ற்மைம் யஶல்ட்டி
பலகுதஷகரஷன் ஷயய ன்ன?

62

சஷண்டிககட் லங்கஷஷலிமெந்து
பபமப்பட்ட முன்பைம்
பசலுத்தப்பட்ட (Prepaid)
கஶர்டுகரஷன் ஷயய ன்ன?

63

சஷண்டிககட் லங்கஷஷலிமெந்து
பபமப்பட்ட சர்லகதச பை
முன்பைம் பசலுத்தப்பட்ட
(Prepaid) கஶர்டுகரஷன் ஷயய
ன்ன?

64

சஷண்டிககட் லங்கஷ ற்மைம் கனஶ
லங்கஷ இண்டின்
லஶடிக்யகஶரர்களும் இந்த
இண்டு லங்கஷகரஷன் கஷயரகரஷல்
UPI, AEPS, IMPS கபஶன்ம ஷதஷ
பஶஷஶற்ம கசயலகயர கூடுதல்
கட்டைம் இல்யஶல் பன்படுத்த

இல்யய
கஷபடிட் கஶர்டு: பதஶகுக்கப்பட்ட பலகுதஷ புள்ரஷகள்
(Reward Points) ஸட்கப்பட்டு கஷபடிட் கஶர்டு கைக்கஷல்
லவு யலக்கப்படும். மை அட்யட பசயஶக்கத்தஷன்
கபஶது அட்யட யலத்தஷமெப்பலர்க்கு முயமஶக
அமஷலஷக்கப்படும்.
சஷண்டிககட் லங்கஷஷடஷமெந்து பபமப்பட்ட முன்பைம்
பசலுத்தப்பட்ட (Prepaid) கஶர்டுகள்,
லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு முன்கூட்டிக அமஷலஷப்பு பசய்து
ற்மைம் அலர்கரஷன் எப்புதல் பபற்ம பஷமகு கனஶ லங்கஷ
அட்யடகரஶக மை அட்யட லறங்கும் க த்தஷல்
ஶற்மப்படும்.
சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் இமெந்து பபமப்பட்ட சர்லகதச
பை முன்பைம் பசலுத்தப்பட்ட (Prepaid) கஶர்டுகள்
முன்கூட்டிக அமஷலஷப்பு பசய்து ற்மைம் அலர்கரஷன்
எப்புதல் பபற்ம பஷமகு கனஶ லங்கஷ சர்லகதச பை
அட்யடகரஶக மை அட்யட லறங்கும் க த்தஷல்
ஶற்மப்படும்.

சஷண்டிககட் லங்கஷ ற்மைம் கனஶ லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர்கள் லஷதஷமுயமகள் ற்மைம்
ஷபந்தயனகளுக்கு ற்ப ஷதஷ பஶஷஶற்ம கசயலகயர
பன்படுத்த முடிமம்.

இலுஶ?

10

லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்

SMS / ஸ்கடட்பன்ட்

65

கபஶன்மலற்யமப் பபமைலதற்கு
சஷண்டிககட் லங்கஷ
லஶடிக்யகஶரர்கள் யகப்கபசஷ
(Mobile) ண்யை அல்யது
ஷன்னஞ்சயய கனஶ லங்கஷஷல்

இல்யய, சஷண்டிககட் லங்கஷஷன் லஶடிக்யகஶரர்கள்
தங்கள் யகப்கபசஷ (Mobile) ண் ற்மைம் ஷன்னஞ்சல்
டிகயர ஸண்டும் பதஷவு பசய் கதயலஷல்யய.
ச்சஶஷக்யக பசய்தஷகள் லறக்கம் கபஶல் உங்கயர லந்து
கசமெம்.

ஸண்டும் பதஷவு பசய் கலண்டுஶ?

66

67

68

கனஶ லங்கஷஷல் இமெந்து
சஷண்டிககட் லங்கஷ ற்மைம் அதற்கு
க ர்ஶமஶக NEFT / RTGS இன்

எமெங்கஷயைப்புக்குப் பஷமகு, சஷண்டிககட் லங்கஷஷலிமெந்து
கனஶ லங்கஷக்கு RTGS / NEFT பஶஷலர்த்தயனகள் உள்-

கட்டைங்கள் ன்ன?

லங்கஷ பஶஷலர்த்தயனகரஶக கமெதப்பட்டு கட்டைம்
லசூலிக்கப்படஶட்டஶது .

கட்டைம் இன்மஷ ஶன் ங்கும்
டிம்கயரப் பன்படுத்த

2 லங்கஷகரஷன் டிம்கயர ஸங்கள் பன்படுத்தயஶம்,

முடிமஶ?

டிம் பஶஷலர்த்தயன கட்டைங்கள் துவும் லஷதஷக்கப்பட
ஶட்டஶது.

எமெங்கஷயைப்பு பசல்முயமக்குப்
பஷமகு னது தற்கபஶயத படபஷட் /
கஷபடிட் கஶர்யட பதஶடர்ந்து

ஆம். கஶர்டுகள் பதஶடர்ந்து பசல்படும். கதனும்
ஶற்மங்கள் இமெந்தஶல், முன்கூட்டிக பதஶஷலஷக்கப்படும்.

பன்படுத்தயஶஶ?
ஶன் எமெ சஷண்டிககட் லங்கஷ
லஶடிக்யகஶரஶக இமெந்தஶல்,
69

கனஶ லங்கஷஷன் பபஶஷல்
இமெக்கும் ஈ.சஷ.ஸ் (ECS)
ஆயைய / கஶகசஶயயய
ஶற்ம கலண்டுஶ?
ஶன் எமெ சஷண்டிககட் லங்கஷ
லஶடிக்யகஶரஶக இமெந்தஶல்,

69

கனஶ லங்கஷஷன் பபஶஷல்
இமெக்கும் ஈ.சஷ.ஸ் (ECS)
ஆயைய / கஶகசஶயயய
ஶற்ம கலண்டுஶ?
பஶயபல் லங்கஷ / இயை லங்கஷ
/ UPI / BBPS/ BHIM / முன்பைம்

70

பசலுத்தப்பட்ட (Prepaid)
கஶர்டுகள் கபஶன்ம னது
டிஜஷட்டல் லங்கஷ கசனல்கள் ஷயய
ன்ன?

இல்யய, லஶடிக்யகஶரர்கள் தற்கபஶதுள்ர ஈ.சஷ.ஸ்
(ECS) ஆயைய அல்யது பஷந்யத கததஷஷட்ட
கததஷஷட்ட கஶகசஶயயகயர ஶற்ம கதயலஷல்யய.
கதனும் ஶற்மங்கள் கதயலப்பட்டஶல் முன்கூட்டிக
அமஷலஷக்கப்படும்
இல்யய, லஶடிக்யகஶரர்கள் தற்கபஶதுள்ர ஈ.சஷ.ஸ்
(ECS) ஆயைய அல்யது பஷந்யத கததஷஷட்ட
கததஷஷட்ட கஶகசஶயயகயர ஶற்ம கதயலஷல்யய.
கதனும் ஶற்மங்கள் கதயலப்பட்டஶல் முன்கூட்டிக
அமஷலஷக்கப்படும்
ந்த பசல்முயமகரஷலும் ந்த ஶற்மமும் இல்யய.
இண்டு லங்கஷகரஷன் அயனத்து பன்பஶடுகளும்
பதஶடர்ந்து பசல்படும். லங்கஷகரஷன் அயனத்து
பன்பஶடுகளும் லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு கசயல பசய்
பதஶடர்ந்து பசல்படும். கதனும் ஶற்மங்கள்
ற்பட்டஶல், லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு முன்கூட்டிக
அமஷலஷக்கப்படும்.
11
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ண்

71

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
கனஶ லங்கஷ ற்மைம் சஷண்டிககட்
லங்கஷஷன் கைக்குகளுக்கு
இயடஷல் ஷதஷ பஶஷஶற்மத்தஷற்கு
லஶடிக்யகஶரர்கள் RTGS
அல்யது NEFT ப் பன்படுத்த

பதஷல்

கனஶ லங்கஷ ற்மைம் சஷண்டிககட் லங்கஷ கைக்குகளுக்கு
இயடஷயஶன ஷதஷ பஶஷஶற்மம் உள் லங்கஷ ஷதஷ
பஶஷஶற்மஶக கமெதப்படும்.

கலண்டுஶ?

D

கடன் பதஶடர்பஶன லஷனலல்கள்
சஷண்டிககட் லங்கஷ கஷயரகரஷன்
மூயம் லஶடிக்யகஶரர்கள் தங்கள்

72

கனஶ லங்கஷ OD / OCC
கைக்குகரஷல் இமெந்து பைத்யத

இல்யய. அடிப்பயட கஷயரஷல் ட்டுக OD / OCC
கைக்குகரஷலிமெந்து பைத்யத டுக்க முடிமம்.

டுக்க முடிமஶ?
தற்கபஶதுள்ர கடன் லசதஷகரஷன் ந்தபலஶமெ
லஷதஷமுயமகரஷலும் ஷபந்தயனகரஷலும் உடனடி
ஶற்மங்கள் இமெக்கஶது. இமெப்பஷனும், எமெங்கஷயைப்பு
பசல்முயமக்குப் பஷமகு, எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷன்

73

இண்டு லங்கஷகரஷன்
எமெங்கஷயைப்பு னது
தற்கபஶயத லஷதஷமுயமகயரமம்
கடன் கைக்கஷன்
ஷபந்தயனகயரமம் பஶதஷக்குஶ?

லறஷகஶட்டுதல்கள் / பகஶள்யககரஶல் ஷபந்தயனகள்
ஷர்லகஷக்கப்படுகஷன்மன. லஷதஷமுயமகள் ற்மைம்
ஷபந்தயனகரஷல் கதனும் ஶற்மங்கள் இமெப்பஷன்,
முன்கூட்டிக பதஶஷலஷக்கப்படும். இமெப்பஷனும், லட்டி
லஷகஷதங்கயரப் பபஶமைத்தலய, ஶஸபசட் லஷதஷமுயமகளுடன்
கூடி கடன்கள் இமெந்தஶல், தற்கபஶயத லட்டி லஷகஷதம்
அந்த கததஷ லய பதஶடமெம். பைஷ மூயதன கடன்கயரப்
பபஶமைத்தலய, தற்கபஶயத லஷகஷதம் அடுத்த

74

சஷண்டிககட் லங்கஷ ற்மைம் கனஶ
லங்கஷ இண்டிலிமெந்தும் கடன்
பபற்ம லஶடிக்யகஶரஶஷன் ஷயய
ன்ன?

75

சஷண்டிககட் லங்கஷ / கனஶ
லங்கஷஷல் படபஶசஷட் பசய்ப்பட்ட
னது இயை ஆலைங்கயர
ரஷதஶக ஸட்படடுக்க முடிமஶ?

புதுப்பஷத்தல் லய இமெக்கும்.
கடன் லசதஷகள் இண்டும் தற்கபஶயத லஷதஷமுயமகள்
ற்மைம் ஷபந்தயனகரஷன் படி பதஶடமெம்.
எமெங்கஷயைப்பஷற்குப் பஷமகு, இமெ கடன்களும்
லஶடிக்யகஶரர் கசயலய கம்படுத்தும்படி
பசய்ப்படும். கதனும் ஶற்மங்கள் இமெப்பஷன்
முன்கூட்டிக அமஷலஷக்கப்படும்.
சஷண்டிககட் லங்கஷ அல்யது கனஶ லங்கஷஷல் அடஶனம்
யலத்தஷமெக்கும் பசஶத்துப் பத்தஷங்கள் ற்மைம் பஷம
ஆலைங்கள் பஶதுகஶப்பஶக இமெக்கும், கலும் அலற்யம
ரஷதஶக ஸட்படடுக்க முடிமம்.

12
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ண்
76

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

எமெங்கஷயைந்த பஷமகு ஷயகப்பற்மை பபஶமெந்தக்கூடி லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி ஷயகப்பற்மை
(OD) / கடன் புதுப்பஷத்தலுக்கு
(OD) / கடன் புதுப்பஷத்தல் / கம்பஶடு லறக்கம் கபஶய
ஷயய ன்ன?

77

பதஷல்

கனஶ லங்கஷஷன் கடன்
கைக்குகளுக்கு
லஶடிக்யகஶரர்கள் சஷண்டிககட்
லங்கஷ லயயத்தரம் / யகப்கபசஷ

யடபபமைம்.

இல்யய

பசலி (Mobile App) மூயம்
ஈ.ம். (EMI) பசலுத்த முடிமஶ?

78

பஷர் கடன்கள் பதஶடர்பஶக
லஷலசஶஷகள் பதஶடர்ந்து லட்டி
ஶனஷம் லறங்கப்படுலஶர்கரஶ?

ஆம், லட்டித் பதஶயகயப் பபமைலதற்கு தகுதஷமள்ர
லஷலசஶஷகள் எமெங்கஷயைந்த ஷமைலனத்தஷலும், இந்தஷ
அசு லறங்கஷ லறஷகஶட்டுதல்கரஷலும் பதஶடர்ந்து
ன்யகயரப் பபமைலஶர்கள்.

சஷண்டிககட் லங்கஷஷடஷமெந்து
கடன் பபமப்பட்ட எமெ குமஷப்பஷட்ட
ம்ஸ்ம்இ (MSME) தஷட்டம்
79

80

கனஶ லங்கஷஷல்
கஷயடக்கலஷல்யய. கடனஷன் ஷயய
ன்னலஶக இமெக்கும். கனஶ
லங்கஷஷன் கலமை கதனும்
தஷட்டஶக ஶற்மப்படுஶ ன்பது.
சஷண்டிககட் லங்கஷஶல்
அனுதஷக்கப்பட்ட சலுயக லட்டி
லஷகஷதம் / பஷம கட்டைங்கள்
எமெங்கஷயைந்த கனஶ லங்கஷமடன்
பதஶடமெஶ?

இல்யய. அடுத்த புதுப்பஷத்தல் / மைஆய்வு லய
அனுதஷக்கப்பட்ட லஷதஷமுயமகள் ற்மைம்
ஷபந்தயனகரஷன் படி கடன் பதஶடமெம்.

ஆம், சஷண்டிககட் லங்கஷஶல் அனுதஷக்கப்பட்ட
சலுயககள் தற்கபஶதுள்ர எப்புதலின் படி அடுத்த
புதுப்பஷத்தல் / மைஆய்வு லய எமெங்கஷயைப்பஷன் பஷன்
பதஶடமெம். எமெங்கஷயைப்பஷற்குப் பஷமகு புதுப்பஷத்தல் /
மைஆய்வு பசய்மம் கபஶது அது பற்மஷ ஷயய
டுக்கபபடும்.

PMEGP ஶனஷம். பஷ.ம்.இ.ஜஷ.பஷ

81

கடன் சஷண்டிககட் லங்கஷஷல்
இமெந்து பபமப்பட்டது.
இயைப்பஷற்குப் பஷமகு, இதுலய

எமெங்கஷயைப்பஷற்கு பஷமகு பஷ.ம்.இ.ஜஷ.பஷ ஶனஷம்
அசஶங்க லறஷகஶட்டுதல்கள் படி கஷயடக்கும்.

பபமப்படஶத ஶனஷத்தஷன் ஷயய
ன்ன?

13

லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
எமெங்கஷயைப்பஷற்கு பஷமகு
குமஷப்பஷட்ட என்மஷற்பகன குமைகஷ

82

கஶய கடன் லசதஷகள், தற்கஶலிக
ஏலர்யயன், கஶத்தஷமெப்பு லம்பு

பதஷல்

ஆம், எமெங்கஷயைப்பஷற்கு பஷமகு தகுதஷ அடிப்பயடஷல்
ஷதஷத்கதயல கமெதப்படும்.

கபஶன்மயல ஸட்டிக்கப்படுஶ?

83

சஷண்டிககட் லங்கஷஷன் னது
ஸ்.பஷ. / கடன் கைக்கஷன்
கசகஶஷப்பு கஶகசஶயயகயர கனஶ
லங்கஷஷல் யலக்கயஶஶ

கஶகசஶயயகயர அந்தந்த அடிப்பயட லங்கஷகரஷன்
கஷயரகரஷல் படபஶசஷட் பசய்மங்கள்.

84

ஶன் இமெ லங்கஷகரஷலும் கடன்
கைக்குகயர யலத்தஷமெக்கஷகமன் ஶன் ன்ன பசய் கலண்டும்

இண்டு கடன்களும் எப்புதல் லஷதஷமுயமகள் ற்மைம்
ஷபந்தயனகரஷன் படி தஷமெப்பஷச் பசலுத்த கலண்டும்.

85

எமெ கஷயரஷலிமெந்து கலமை ந்த
கஷயரக்கும் கடன் கைக்கு

இல்யய. லஶடிக்யகஶரஶஷடஷமெந்து குமஷப்பஷட்ட

ஶற்மப்படுஶ?

கபஶஷல் ட்டுக ஶற்மப்படும்.

ககஶஶஷக்யகமம், தகுதஷஶன அதஷகஶத்தஷன் அனுதஷஷன்

எமெ குமஷப்பஷட்ட கடன் லசதஷக்கஶக
கனஶ லங்கஷஷல் கட்டைங்கள்
அதஷகஶக இமெந்தஶல்,

86

தற்கபஶதுள்ர சஷண்டிககட் லங்கஷ
கடன் லஶங்குபலர்கள் /
லஶடிக்யகஶரர்கள் அதஷக
கசயலக் கட்டைங்கயர
(பசயஶக்கக் கட்டைங்கள்,

இல்யய. தற்கபஶதுள்ர கட்டை லசதஷகள்
ஷயயத்தன்ய / குைம் பபஶமைத்து கட்டைங்கள்
பதஶடமெம். புதஷ லம்புகளுக்கு, எமெங்கஷயைந்த
லங்கஷஷன் லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி கட்டைங்கள்,
எமெங்கஷயைப்பஷற்கு பஷமகு பபஶமெந்தும்.

கஷளன் கபஶன்மயல) பசலுத்த
கலண்டுஶ?

87

எமெங்கஷயைப்பஷற்கு பஷமகு
சஷண்டிககட் லங்கஷ
லஶடிக்யகஶரர்கள் ற்மைம்
கனஶ லங்கஷ லஶடிக்யகஶரர்கள்
சஷல்யயம கடன்களுக்கு ஶய

லஶடிக்யகஶரர்கள் இமெ லங்கஷகரஷன் கஷயரகள் /
அலுலயகங்கயர அணுகயஶம்.

அணுக கலண்டும்?

88

சஷண்டிககட் லங்கஷஶல் பகஶள்யக
லடிலஷல் அங்கஸகஶஷக்கப்பட்ட
தஷட்டங்களுக்கு கனஶ லங்கஷ

ஆம்

ஷதஷமதலஷ அரஷக்குஶ?

14
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89

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
எமெ லங்கஷஷன் கைக்கு
ஷயயஶனதஶகவும் ற்பமஶமெ
லங்கஷஷல் பசல்படஶத
பசஶத்தஶகவும் (NPA) இமெந்தஶல்

பதஷல்
ஷயயஶன கைக்கு "கமெதப்படும் பசல்படஶத
பசஶத்தஶக" (Deemed NPA) ஆக கைக்கஷடப்படும்.

ஷயயய ன்னலஶக இமெக்கும்?
பலவ்கலமை லங்கஷகரஷடஷமெந்து
பபமப்பட்ட கடன் ற்மைம்
ற்மைதஷ லசதஷகரஷன் ஷயய
90

ன்னலஶக இமெக்கும்?
புதஷ ல்.சஷ.க்கு (LC) ஶங்கள்
ககஶ கலண்டுஶ அல்யது

தற்கபஶதுள்ர ல்.சஷ.க்கள் (LC) கஶயஶலதஷஶகும் லய
பதஶடப்பட கலண்டும், புதஷ ல்.சஷ. (LC)
எமெங்கஷயைந்த ஷமைலனம் இமெ லங்கஷகரஷன்
உமைதஷப்பஶட்யடமம் தஷக்கும்.

பதஶடமெஶ?
E

ஏய்வூதஷம் பதஶடர்பஶன லஷனலல்கள்

91

தற்கபஶதுள்ர சஷண்டிககட் லங்கஷ
ஏய்வூதஷதஶர் ஏய்வூதஷத்யதப்
பபம கனஶ லங்கஷ கஷயரஷல் புதஷ
கைக்யகத் தஷமக்க கலண்டுஶ?

92

சஷண்டிககட் லங்கஷ ஏய்வூதஷதஶர்
ந்தபலஶமெ கனஶ லங்கஷ
கஷயரகரஷலிமெந்தும் ஏய்வூதஷம்
பபம முடிமஶ?

93

ஏய்வூதஷதஶர் ஏய்வூதஷக்
கைக்யக முந்யத சஷண்டிககட்
லங்கஷ கஷயரஷலிமெந்து
அமெகஷலுள்ர கனஶ லங்கஷ
கஷயரக்கு ஶற்ம முடிமஶ?
சஷண்டிககட் லங்கஷ ஏய்வூதஷதஶர்
கனஶ லங்கஷஷன் கஷயரகரஷல்
ஆமள் சஶன்மஷதழ் / டிஜஷட்டல்
ஆமள் சஶன்மஷதயற சர்ப்பஷக்க

94

முடிமஶ? அகதகபஶல், கனஶ
லங்கஷ ஏய்வூதஷதஶர் சஷண்டிககட்
லங்கஷஷன் கஷயரகரஷல் ஆமள்
சஶன்மஷதழ் / டிஜஷட்டல் ஆமள்

ஏய்வூதஷதஶர் கனஶ லங்கஷஷல் புதஷ ஏய்வூதஷக்
கைக்யகத் தஷமக்க கதயலஷல்யய. தற்கபஶதுள்ர
சஷண்டிககட் லங்கஷ கைக்கு எமெங்கஷயைப்பஷற்கு பஷமகு
பதஶடயஶம்.
ஆம். ஏய்வூதஷதஶர் ந்தபலஶமெ கனஶ லங்கஷ
கஷயரகரஷலிமெந்தும் ஶமஶக சஷண்டிககட் லங்கஷ
கஷயரகரஷலிமெந்தும் ஏய்வூதஷம் பபமயஶம்.
ஆம். ஏய்வூதஷதஶர் ஏய்வூதஷக் கைக்யக முந்யத
சஷண்டிககட் லங்கஷ கஷயரஷலிமெந்து அமெகஷலுள்ர கனஶ
லங்கஷ கஷயரக்கு ஶற்மயஶம். கனஶ லங்கஷஷல்
ஏய்வூதஷக் கைக்கு யலத்தஷமெப்புலர் சஷண்டிககட்
லங்கஷக்கும் ஶற்மயஶம்.

ஆம். சஷண்டிககட் லங்கஷ ஏய்வூதஷதஶர் ஆமள்
சஶன்மஷதயற / டிஜஷட்டல் லடிலத்தஷல் கனஶ லங்கஷ
கஷயரகரஷல் சர்ப்பஷக்கயஶம். அகதகபஶல், கனஶ லங்கஷ
ஏய்வூதஷதஶர் சஷண்டிககட் லங்கஷஷன் கஷயரகரஷல் ஆமள்
சஶன்மஷதழ் / டிஜஷட்டல் லஶழ்க்யக சஶன்மஷதயற
சர்ப்பஷக்கயஶம்.

சஶன்மஷதயற சர்ப்பஷக்க முடிமஶ?

15

லஶஷயச
ண்
95

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
சஷண்டிககட் லங்கஷ ஏய்வூதஷதஶர்
கனஶ லங்கஷ கஷயரகரஷலிமெந்து
ஏய்வூதஷ சஸட்யடப் பபம

பதஷல்
ஆம். ந்தபலஶமெ கனஶ லங்கஷ கஷயரகரஷலிமெந்தும்
ஏய்வூதஷதஶர் ஏய்வூதஷ சஸட்யட பபமயஶம்.

முடிமஶ?
96

சஷண்டிககட் லங்கஷ ஏய்வூதஷதஶர்
கனஶ லங்கஷ கஷயரகரஷலிமெந்து
FORM 16 ப் பபம முடிமஶ?

F

டப்பு ஆண்டிற்கஶன Form 16 ப் பபம உங்கள்
அடிப்பயட கஷயரய அணுகவும்

கஶப்பீடு பதஶடர்பஶன ககள்லஷகள்
எமெங்கஷயைந்த லங்கஷ, பஶலிசஷதஶர்

97

/ பஸ்ப ஷதஷ (Mutual Fund)

லஶடிக்யகஶரர்கள் பனயட, இந்தஷஶ முழுலதும்

முதலீட்டஶரர்களுக்கு ந்த

கசயலகள் அரஷக்கப்படும்.

லஷயரயல ற்படுத்தும்?
98

கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யகயத்
பதஶடர்லதற்கு லஶடிக்யகஶரர்
கதனும் பசய் கலண்டுஶ?

99

100

எமெ லஶடிக்யகஶரஶக, எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷல்
உங்களுக்கு லறக்கம் கபஶல் கசயலகள் கஷயடக்கும்.

சஷண்டிககட் லங்கஷஶல் லஷற்கப்பட்ட
உங்கள் கஶப்பீட்டஶரமெக்கு உங்கள் கஶப்பீட்டு
னது தற்கபஶயத ஆமள்
புதுப்பஷத்தல் பதஶயகய சஶஷஶன க த்தஷல்
கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யககள்
எமெங்கஷயைப்பஷற்குப் பஷமகு ன்ன பசலுத்தஷனஶல், உங்கள் பகஶள்யககள்
எமெங்கஷயைப்பஷற்கு பஷமகும் அலில் இமெக்கும்.
ன்னலஶகும் ?
உங்கள் பகஶள்யககள் உங்கள் கஷயரஶல் பதஶடர்ந்து
சஷண்டிககட் லங்கஷஶல் லஷற்கப்பட்ட கசயல பசய்ப்படும். உங்கள் கஶப்பீட்டுக்
பகஶள்யககரஷலிமெந்து ழும் கசயல பதஶடர்பஶன
னது ஆமள் கஶப்பீட்டுக்
பகஶள்யக / பஶலிசஷகரஷன்
புகஶர்களுக்கு, ஸங்கள் ங்களுக்கு
கசயலய ஶர் லறங்குலஶர்கள்?

insurancecomplaints@canarabank.com. email ன்ம
ஷன்னஞ்சல் முகலஶஷக்கு ஷன்னஞ்சல் அனுப்பயஶம்.

101

சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
தற்கபஶயத ஆமள் கஶப்பீடு
ஷமைலனம் உமயலத் துண்டித்துக்
பகஶண்டஶல் பஶலிசஷதஶமெக்கு
அமஷலஷக்கப்படுஶ?

102

னது சஷண்டிககட் லங்கஷ
கைக்கஷலிமெந்து எவ்பலஶமெ ஶதமும்
பபமப்படும் முயமஶன முதலீட்டு

கட்டுப்பஶட்டஶரஶல் பஶஷந்துயக்கப்பட்ட தற்கபஶயத
லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
ந்தபலஶமெ கஶப்பீட்டு எப்பந்தத்யதமம் ஷமைத்துலதற்கு
முன்பு பஶலிசஷதஶமெக்கு முன்கூட்டிக அமஷலஷக்கப்படும்.

ஸங்கள் அயதத் பதஶடயஶம்.

தஷட்டம் (SIP) தலயைகள்
ன்னலஶகும்

16

லஶஷயச
ண்
103

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
எமெங்கஷயைந்த பஷமகு கனஶ
லங்கஷஷல் ஆமள் கஶப்பீட்டு
கசயல லறங்கு ர்கள் ஶர்?

104

105

னது ஆமள் கஶப்பீட்டுக்
பகஶள்யககயர கனஶ லங்கஷஷன்
ஆமள் கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யகஶக
ஶற்ம முடிமஶ
சஷண்டிககட் லங்கஷஶல்
லஷற்கப்படும் னது தற்கபஶயத
மெத்துல கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யக
(சஷண்ட் ஆகஶக்ஶ) / பஶலிசஷகரஷன்
ஷயய ன்ன ?

106

107

சஷண்டிககட் லங்கஷஶல்
லஷற்கப்படும் னது மெத்துல
கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யகய ஶர்

ஆமள் கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யககரஷன் பபர்வுத்தஷமன்
குமஷத்த லறஷகஶட்டுதல்கயர எழுங்குமுயம அதஷகஶஶஷ
இன்னும் அனுதஷக்கலஷல்யய / லறங்கலஷல்யய.
எமெங்கஷயைப்பஷற்குப் பஷமகு தற்கபஶயத
கஶப்பீட்டஶரமெடன் உங்கள் மெத்துல கஶப்பீடு
பகஶள்யககள் தற்கபஶயத கஶயத்தஷற்கு அலில்
இமெக்கும். புதுப்பஷக்கும் க த்தஷல், பகஶள்யககள் முழு
பதஶடர்ச்சஷஶன ன்யகளுடன் ஶற்மை கசயல
லறங்கு மெக்கு அனுப்பப்படும்.
உங்கள் பகஶள்யககள் என்மஷயைக்கப்பட்ட பஷன்னமெம்
உங்கள் கஷயரஶல் பதஶடர்ந்து கசயல பசய்ப்படும்.
உங்கள் கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யககரஷலிமெந்து ழும் கசயல
பதஶடர்பஶன புகஶர்களுக்கு, ஸங்கள் ங்களுக்கு
insurancecomplaints@canarabank.com ன்ம

எமெங்கஷயைப்பஷற்குப் பஷமகு கனஶ
லங்கஷஷல் மெத்துல கஶப்பீட்டு

ஷன்னஞ்சல் முகலஶஷக்கு ஷன்னஞ்சல் அனுப்பயஶம்.
ச்.டி.ஃப்.சஷ ர்ககஶ பவல்த் இன்சூன்ஸ் லிஷபடட்
தற்கபஶது கனஶ லங்கஷக்கு மெத்துல கஶப்பீட்டு
கசயலகயர லறங்கஷ லமெகஷமது. இது பதஶடர்பஶக
கதனும் ஶற்மங்கள் இமெந்தஶல் உஶஷ க த்தஷல்
பதஶஷலஷக்கப்படும்.

லங்கஷகயர என்மஷயைத்த பஷன்னர்
சஷண்டிககட் லங்கஷஶல்
லஷற்கப்படும் னது தற்கபஶயத
பபஶது கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யககள்
ன்னலஶகும் ?

109

எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷல் புதஷ ஆமள் கஶப்பீட்டுக்
பகஶள்யக கனஶ ச்ஸ்பஷசஷ ஏபஷசஷ யயஃப் இன்சூன்ஸ்
ககஶ லிஷபடட் லறங்கும் ற்மைம் கசயல பசய்மம்.

கசயல / புதுப்பஷப்பஶர்கள்?

கசயல லறங்கு ர்கள் ஶர்?

108

பதஷல்

சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
தற்கபஶயத பபஶது
கஶப்பீடுதஶமெடன் எப்பந்த உமவு
துண்டிக்கப்பட்டஶல்
பஶலிசஷதஶமெக்கு

பஶலிசஷ கஶயம் லய உங்கள் கஶப்பீடுகள் தற்கபஶயத
கஶப்பீட்டஶரஶல் பதஶடர்ந்து கசயல பசய்ப்படும்.
கனஶ லங்கஷமடன் பதஶடர்புயட கஶப்பீட்டு
ஷமைலனங்கரஶல் புதுப்பஷத்து லறங்கப்படும்.

கட்டுப்பஶடு அதஷகஶஶஷ பஶஷந்துயத்த யடமுயமஷல்
உள்ர லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி சஷண்டிககட் லங்கஷஷன்
ந்தபலஶமெ கஶப்பீட்டு எப்பந்தமும் ஷமைத்தப்படுலதற்கு
முன்னர் முன்கூட்டிக பஶலிசஷதஶமெக்கு அமஷலஷக்கப்படும்.

அமஷலஷக்கப்படுஶ?

17

லஶஷயச
ண்

அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்
பபஶது கஶப்பீட்டு கசயலகள் லறங்குலது:

110

எமெங்கஷயைப்பஷற்குப் பஷமகு கனஶ
லங்கஷஷல் பபஶது கஶப்பீட்டு
கசயல லறங்கு ர்கள் ஶர்?

111

னது பபஶது கஶப்பீட்டுக்
பகஶள்யககயர கனஶ லங்கஷ
லறங்கும் பபஶது கஶப்பீட்டுக்
பகஶள்யககரஶக ஶற்ம முடிமஶ?

112

லங்கஷகயர என்மஷயைத்த பஷன்னர்
சஷண்டிககட் லங்கஷஶல்
லஷற்கப்படும் னது தற்கபஶயத
ஷமச்சுலல் ஃபண்டுக்கு (ஸ்பஷ /
ஸ்.டி.பஷ உட்பட) ன்னலஶகும்?
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சஷண்டிககட் லங்கஷ மூயம் முதலீடு
பசய்த ஷமச்சுலல் ஃபண்டுக்கு
ஶர் கசயல பசய்லஶர்கள்?
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எமெங்கஷயைப்புக்குப் பஷமகு
முதலீட்டிற்கஶக கனஶ லங்கஷஷல்
ந்த “அபழட் ககனஜ்பன்ட்

1.

தஷ ஷம இந்தஷஶ அஷ்மன்ஸ் ககஶ லிஷபடட்

2.

பஜஶஜ் அயயன்ஸ் பஜனல் இன்சூன்ஸ் ககஶ

லிஷபடட்
3.

டஶடஶ ..ஜஷ பபஶது கஶப்பீட்டு ஷமைலனம்

லிஷபடட்
உங்கள் பபஶது கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யககயர கனஶ
லங்கஷஷன் கஶப்பீட்டு கூட்டஶரர்களுடன் கபஶர்ட்டிங்
(Porting) லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி, கட்டுப்பஶடு அதஷகஶஶஷ
ற்மைம் கஶப்பீட்டு லறங்கு ர் ழுத்துமைதஷ முடிலஷன் படி
ஸங்கள் கபஶர்ட் (Port) பசய்யஶம்.
உங்கள் தற்கபஶயத ஷமச்சுலல் ஃபண்டுக்கு (SIP / STP
உட்பட) ஸங்கள் யலத்தஷமெக்க லஷமெம்பும் லய இமெக்கும்
ஷதஷ ஷமைலனத்துடன் பதஶடமெம்.

தற்கபஶயத ஷதஷ ஷமைலனங்கள் ஷமச்சுலல் ஃபண்டு
முதலீட்டிற்கு கசயல பசய்மம்.

கனஶ கஶகபககஶ ஷமச்சுலல் ஃபண்ட்

கம்பபனஷ” கஷயடக்கும்?
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சஷண்டிககட் லங்கஷஶல்
லஷற்கப்பட்ட பஶலிசஷகள் /
ஷமச்சுலல் ஃபண்டு குமஷத்த
கதனும் புகஶர்களுக்கு ஶன்
ஶய அணுக கலண்டும்?
31 ஶர்ச் 2020 க்குப் பஷமகு சஷன்ட்
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ஆகஶக்ஶ பகஶள்யக
புதுப்பஷப்புக்கு கதனும் ஶற்மை
ற்பஶடு உள்ரதஶ?
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கனஶ லங்கஷ லறங்கும் ஆமள்
கஶப்பீட்டு தஶஶஷப்புகள்
சஷண்டிககட் லங்கஷ
லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு
எமெங்கஷயைந்த பஷமகு

கஶப்பீடு ற்மைம் ஷமச்சுலல் ஃபண்டு பதஶடர்பஶன
ந்தபலஶமெ கசயல ற்மைம் ககள்லஷகளுக்கும்- ங்களுக்கு
insurancecomplaints@canarabank.com ன்ம
ஷன்னஞ்சல் முகலஶஷக்கு ஷன்னஞ்சல் அனுப்பயஶம்.
ற்கனகல லறங்கப்பட்ட பஶலிசஷகள் யடமுயமஷல்
இமெக்கும், கலும் கஶப்பீட்டஶரஶல் உஶஷ கததஷ லய
கசயல பசய்ப்படும். 01.04.2020 க்கு பஷமகு புதஷ
பகஶள்யககள் ற்மைம் புதுப்பஷத்தல் ஶற்மை கசயல
லறங்கு ஶல் லறங்கப்படும்
கஶப்பீடு ற்மைம் ஷமச்சுலல் ஃபண்டு உட்பட கனஶ லங்கஷ
லறங்கும் அயனத்து தஷட்டங்களும் எமெங்கஷயைந்த
லங்கஷஷன் அயனத்து லஶடிக்யகஶரர்களுக்கும்
கஷயடக்கும்

கஷயடக்குஶ?
18

லஶஷயச
ண்
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அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்
கனஶ லங்கஷ லறங்கும் மெத்துல
கஶப்பீட்டு தஶஶஷப்புகள்
சஷண்டிககட் லங்கஷ
லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு
எமெங்கஷயைந்த பஷமகு

பதஷல்
கஶப்பீடு ற்மைம் ஷமச்சுலல் ஃபண்டு உட்பட கனஶ
லங்கஷ லறங்கும் அயனத்து தஷட்டங்களும் எமெங்கஷயைந்த
லங்கஷஷன் அயனத்து லஶடிக்யகஶரர்களுக்கும்
கஷயடக்கும்

கஷயடக்குஶ?
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கனஶ லங்கஷ லறங்கும் பபஶது
கஶப்பீட்டு தஶஶஷப்புகள்
சஷண்டிககட் லங்கஷ
லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு
எமெங்கஷயைந்த பஷமகு

கஶப்பீடு ற்மைம் ஷமச்சுலல் ஃபண்டு உட்பட கனஶ
லங்கஷ லறங்கும் அயனத்து தஷட்டங்களும் எமெங்கஷயைந்த
லங்கஷஷன் அயனத்து லஶடிக்யகஶரர்களுக்கும்
கஷயடக்கும்

கஷயடக்குஶ?
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கனஶ லங்கஷ லறங்கும் ஷமச்சுலல்
ஃபண்ட் தஷட்டங்களும் சஷண்டிககட்
லங்கஷ லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு
எமெங்கஷயைந்த பஷமகு
கஷயடக்குஶ?
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சஷண்டிககட் லங்கஷஷல் னது
கல்லஷக் கடனுக்கஶன குழு ஆமள்
பகஶள்யகய ஶன்
லஶங்கஷமள்கரன், எமெங்கஷயைந்த
பஷமகு பஶலிசஷக்கு ன்ன டக்கும்?
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டஶட்டஶ ..ஜஷ பபஶது
கஶப்பீட்டில் னக்கு பபஶது
கஶப்பீட்டுக் பகஶள்யககள்
உள்ரது, அயல புதஷ

கஶப்பீடு ற்மைம் ஷமச்சுலல் ஃபண்டு உட்பட கனஶ
லங்கஷ லறங்கும் அயனத்து தஷட்டங்களும் எமெங்கஷயைந்த
லங்கஷஷன் அயனத்து லஶடிக்யகஶரர்களுக்கும்
கஷயடக்கும்
தற்கபஶதுள்ர குழு பகஶள்யககள் பசல்லுபடிஶகும் லய
பதஶடமெம் ற்மைம் அந்தந்த கஶப்பீட்டஶரஶல் கசயல
பசய்ப்படும். எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷன் இயை
கூட்டஶரஶல் புதஷ பகஶள்யக லறங்கப்படும்

ஆம்

எமெங்கஷயைந்த லங்கஷமடன்
பதஶடமெஶ?
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கனஶ லங்கஷமடன் இயைந்த
கஶப்பீட்டு ற்மைம் ஷமச்சுலல்
ஃபண்ட் ஷமைலனங்கயர
லஶங்குலதற்கஶன
எமெங்கஷயைப்புக்குப் பஷமகு ஶன்
தனஷ லங்கஷக் கைக்யகத் துலங்க

கதயலஷல்யய. தற்கபஶது இமெக்கும் கைக்கக
கபஶதுஶனது.

கலண்டுஶ?
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அடிக்கடி ககட்கப்படும்
ககள்லஷகள்

பதஷல்

சஷண்டிககட் லங்கஷஷலிமெந்து
என்மஷயைக்கப்படுலதற்கு முன்பு
லஶங்கஷ ஆமள் ற்மைம் சுகஶதஶ
கஶப்பீட்டு தஶஶஷப்புகள்
பதஶடர்பஶன
உஶஷயககஶல்களுக்கு சஷண்டிககட்
லங்கஷஷன் லஶடிக்யகஶரர்கயர
ஶர் யகஶள்லஶர்கள் /

அந்தந்த கஶப்பீட்டு கசயல லறங்கு ர் அத்தயக
உஶஷயககஶல்களுக்கு கசயல பசய்லஶர். சஷண்டிககட்
லங்கஷ லஶடிக்யகஶரர்கள் பஷந்யத எமெங்கஷயைப்பு
உள்ரஷட்ட குயமகயர தஸர்க்க / சஷக்கல்கயரத் தஸர்ப்பதஷல்
ஶங்கள் உதவுகலஶம். உங்கள் குயமகயர / கலயயய /
சஷக்கல்கயரத் தஸர்ப்பதஷல் கதனும் தயடய ஸங்கள்

உதவுலஶர்கள்?

பகஶள்ரவும்.

தஷர்பகஶண்டஶல், தவுபசய்து ங்கயர
insurancecomplaints@canarabank.com இல் பதஶடர்பு

சமூக பஶதுகஶப்புத்
தஷட்டங்களுக்கஶன (PMJJBY &
125

PMSBY) ஆட்கடஶ படபஷட் 2020

ஆம், ஸங்கள் தகுதஷ பபற்மஷமெந்தஶல்.

க ஶதத்தஷல் இமெக்கும் ங்கள்
கைக்கஷல் டக்குஶ?
PMJJBY ற்மைம் PMSBY இன்
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உஶஷயககஶல் தஸர்வு ப்படி
இமெக்கும்?
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உஶஷயககஶல்கயரத் தஸர்க்கஶத
லஶடிக்யகஶரர் ங்கக அணுக
கலண்டும்?
PMJJBY ற்மைம் PMSBY
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பதஶடர்பஶன ந்தபலஶமெ
புகஶமெக்கும் லஶடிக்யகஶரர் ங்கு
பதஶடர்பு பகஶள்ர கலண்டும்?

ஷதஷ கசயலகள் துயம (DFS) லறஷகஶட்டுதல்கரஷன்படி,
கசர்க்யககரஷல் ஈடுபடும் கஶப்பீட்டு ஷமைலனங்கள்
உஶஷயககஶல்கயரத் தஸர்க்கும்.
லஶடிக்யகஶரர், கதயலப்பட்டஶல், லங்கஷஷன்
அமெகஷலுள்ர ந்த கஷயரயமம் அணுகயஶம். ந்தபலஶமெ
குயம அல்யது புகஶமெக்கும் லஶடிக்யகஶரர்
sssclaims@canarabank.com க்கு அஞ்சல் அனுப்பயஶம்.
லஶடிக்யகஶரர் அமெகஷலுள்ர எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷன்
கஷயரய பதஶடர்பு பகஶள்ரயஶம். PMJJBY ற்மைம்
PMSBY பதஶடர்பஶன ந்தபலஶமெ புகஶர்களுக்கும்
insurancecomplaints@canarabank.com க்கு அஞ்சல்
அனுப்பயஶம்.
தற்கபஶது கனஶ லங்கஷ PMJJBY க்கஶன M/s Canara
HSBC OBC ஆமள் கஶப்பீட்டு ஷமைலனத்துடனும், PMSBY

PMJJBY ற்மைம் PMSBY
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கசயலகயர லறங்கும் கஶப்பீட்டு
ஷமைலனங்கள் ஶயல?

க்கஶக M/s பஜஶஜ் அயயன்ஸ் பபஶது கஶப்பீட்டு
ஷமைலனத்துடனும் இயைக்கப்பட்டுள்ரது. இந்த
ஷமைலனங்கள் எமெங்கஷயைந்த லங்கஷஷன்
லஶடிக்யகஶரர்களுக்கு PMJJBY & PMSBY இன் கஸழ்
பதஶடர்ந்து கசயலகயர லறங்கும்
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