
அடிக்கடி ககட்கப்படும் 
ககள்விகள் 

 

1. செயல்முறை கட்டணங்கள் யாறை? 
இந்த கட்டணம் எங்களுடன் கடன் ைிண்ணப்பத்றத 
செயல்முறைப்படுத்துைதற்காக ைசூலிக்கப்படும் ஒரு நிர்ைாக 
கட்டணமாகும் 
 

2. ஓைர்டியூ கட்டணங்கள் என்ைால் என்ன 
இஎம்ஐ-க்கு ஏததனும் தாமதமான பணம்செலுத்தல் இருந்தால், 
நிறுைனம் தாமதமான கட்டணங்கறை ைிதிக்கிைது. 
  

3. பவுன்ஸ் கட்டணங்கள் 
 
பஜாஜ் ஹவுெிங் ஃறபனான்ஸ் லிமிசடட் சபாருந்தக்கூடிய 
இடங்கைில் பவுன்ஸ்/தாமதமான பணம்செலுத்தல் கட்டணங்கறை 
ைிதிப்பதற்கான உரிறமறய சகாண்டுள்ைது. அடமானக் கடன் என்பது 
எந்தசைாரு நிறுைனத்துடனும் ஒரு நீண்ட கால உைவு என்பதால், 
அத்தறகய கட்டணங்கறை தைிர்ப்பதற்கு இஎம்ஐ-ஐ செலுத்துைது 
முக்கியமாகும். எந்தசைாரு பவுன்ஸ் அல்லது தாமதமான 
பணம்செலுத்தல் ைாடிக்றகயாைரின் ெிபில் ஸ்தகாரில் கணிெமான 
தாக்கத்றத ஏற்படுத்தலாம். மறுபுைம், ஒரு ைாடிக்றகயாைர் 
அறனத்து பணம்செலுத்தல்கைிலும் ைழக்கமாக இருந்தால், இது 
ஆத ாக்கியமான ைங்கி பரிைர்த்தறனகள் கா ணமாக கடன் 
கணக்கிற்கான ெிைப்பு ெலுறககறை (ஏததனும் இருந்தால்) ஈர்க்கலாம். 
இஎம்ஐ பவுன்ஸ் மற்றும் தாமதமான பணம்செலுத்தல் 
கட்டணங்களுக்கு, தயவுசெய்து எங்கள் இறணயதைத்தில் எம்ஐடிெி 
ஆைணத்றத பார்க்கவும். 

4. நிலுறையிலுள்ை கடன் கணக்கில் அனுமதிக்கப்படும் குறைந்தபட்ெ 
மற்றும் அதிகபட்ெ பகுதியைவு பணம்செலுத்தலின் ை ம்பு யாறை? 
பகுதியைவு பணம்செலுத்தலுக்கான குறைந்தபட்ெ சதாறக உங்கள் 
இஎம்ஐ சதாறகறய ைிட குறைந்தபட்ெம் ரூ 1 ஆக இருக்க 



தைண்டும் மற்றும் அதிகபட்ெ சதாறக உங்கள் கடனின் சமாத்த 
நிலுறைத் சதாறகறய ைிட குறைைான சதாறகயாக இருக்க 
தைண்டும். 
 

5. பகுதியைவு பணம் செலுத்திய பிைகு, இஎம்ஐ அல்லது 
தைறணக்காலத்தில் எனக்கு பாதிப்பு ஏற்படுமா? 
பகுதியைவு-பணம்செலுத்தல் அைைிற்கு ைாடிக்றகயாைர் அை து 
தாக்கத்றத ததர்வு செய்யும் ைிருப்பத்ததர்றை சகாண்டுள்ைார். 
ைாடிக்றகயாைர் தபார்ட்டல் மூலம் பகுதியைவு-பணம்செலுத்தறல 
செய்ய நாங்கள் ைிரும்புகிதைாம், இதில் இஎம்ஐ-யில் அல்லது 
தைறணக்காலத்தில் ைிறைவு ைழங்கப்பட தைண்டுமா என்பறத 
ததர்வு செய்ய ததறையான ைிருப்பங்கள் கிறடக்கின்ைன. 
 

6. எனது கணக்கு அைிக்றகயில் பகுதியைவு பணம்செலுத்தல் எப்தபாது 
பி திபலிக்கும்? 
நிதி சபற்ை 48 மணிதந ங்களுக்குள் கணக்கு அைிக்றகயில் 
பகுதியைவு பணம்செலுத்தல் சதாறக புதுப்பிக்கப்படும். 
 

7. நிலுறைத் சதாறக இருந்தால் பகுதியைவு பணம்செலுத்தல் 
அனுமதிக்கப்படுமா? 
உங்கள் கடன் கணக்கில் நிலுறைத் சதாறக இருந்தால் பகுதியைவு-
பணம் செலுத்த நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்தடாம். பகுதியைவு-பணம் 
செலுத்துைதற்கு நீங்கள் நிலுறைத் சதாறகறய செலுத்த தைண்டும். 
எங்கள் தபார்ட்டல் மூலமாகதை நீங்கள் நிலுறைத் சதாறகறய 
செலுத்தலாம். 
 

8. எனது காப்படீ்டு பாலிெி நகலில் நான் எவ்ைாறு மாற்ைங்கறை 
செய்ைது? 
பிைந்ததததி, பான், சபயர் திருத்தம் தபான்ை பாலிெி நகலில் செய்ய 
தைண்டிய எந்தசைாரு திருத்தங்களுக்கான தகாரிக்றகயுடன் 
தயவுசெய்து bhflwecare@bajajfinserv.in-க்கு இசமயில் அனுப்பவும். 
இல்றலசயனில், உங்கள் காப்படீ்டு பாலிெி ஆைணங்கைில் 
குைிப்பிடப்பட்டுள்ை ைாடிக்றகயாைர் தெறை சதாடர்புகள் மூலம் 
நீங்கள் அந்தந்த காப்படீ்டாைற  அணுகலாம். 
 



 
 

9. நான் எனது திருப்பிச் செலுத்தும் தததிறய எவ்ைாறு மாற்ை 
முடியும்? 
ஆம் உங்கைால் முடியும். தயவுசெய்து மாதத்தின் 2ைது அல்லது 
5ைது தததிக்கு இறடயில் உங்கள் ைிருப்பத்றத ததர்வு செய்து 
BHFLwecare@bajajfinserv.in-க்கு இசமயில் அனுப்புைதன் மூலம் உங்கள் 
தகாரிக்றகறய ெமர்ப்பிக்கவும் . கடன் ைாங்குபைர் உடனடி இஎம்-ஐ 
பாதிக்க ைிரும்பினால், இஎம்ஐ செலுத்த தைண்டிய தததிக்கு 5 
நாட்களுக்கு முன்னர் தகாரிக்றகறய ெமர்ப்பிக்க தைண்டும் அதாைது 
மாதத்தின் 2nd அன்று இஎம்ஐ இருந்தால் மற்றும் மாதத்தின் 5th ஆக 
மாற்ைப்பட தைண்டும் என்ைால், கடன் ைாங்குபைர் தற்தபாறதய 
மாதத்தின் 28 அல்லது அதற்கு முன்னர் தகாரிக்றகறய ெமர்ப்பிக்க 
தைண்டும் (ஒரு மாதத்தில் 30 நாட்கறை கருத்தில் சகாண்டு). 
தமலும், இஎம்ஐ-யில் ைசூலிக்கப்படும் ைட்டி சதாறக உடனடி 
இஎம்ஐ-க்காக அதிகரிக்கப்படும் நாட்கைின் எண்ணிக்றக 
அதிகரிக்கப்படுைதால் அதிகரிக்கும். செலுத்த தைண்டிய தததி 
முன்கூட்டிதய செலுத்தப்பட்டால், இஎம்ஐ அந்த குைிப்பிட்ட இஎம்ஐ-
யில் அதிகமாக இருக்கும் அெல் பகுதி மற்றும் தெறை செய்யப்படும் 
நாட்கைின் உண்றமயான எண்ணிக்றகயில் ைட்டி ைசூலிக்கப்படும். 
இந்த ைிஷயத்தில் ைட்டி கூறு குறையும். 
 

10. இஎம்ஐ செலுத்த தைண்டிய தததி மாற்ைத்திற்கு பிைகு எனது 
திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டைறண என்ன? 
செலுத்த தைண்டிய தததி ஒரு மாதத்திற்குள் தள்ைிறைக்கப்பட்டால், 
அடுத்த மாதத்திற்கு மட்டுதம தைறு எண்ணிக்றகயிலான 
நாட்களுக்கு கூடுதல் ைட்டி ைசூலிக்கப்படும். இது கூடுதல் நாட்கள் 
கா ணமாக அந்த குைிப்பிட்ட இஎம்ஐ-க்காக ைட்டி கணக்கிடப்படும். 
மறுபுைம், நிலுறைத் தததி முன்கூட்டிதய செலுத்தப்பட்டால், அடுத்த 
மாதத்திற்கான இஎம்ஐ மாற்ைப்படாது மற்றும் அடுத்தடுத்த இஎம்ஐ-
யின் அெல் கூறுகைில் அதிகரிப்பு இருக்கும் 
 

11. நான் எனது இஎம்ஐ-ஐ அதிகரிக்க முடியுமா? 
a. இது தடர்ம் கடனுக்கு மட்டுதம சபாருந்தும் 



b. நீங்கள் ததடும் இஎம்ஐ-யில் அதிகரிப்றப ைழங்க தைண்டும் 
மற்றும் bhflwecare@bajajfinserv.in-க்கு இசமயில் அனுப்புைதன் 
மூலம் தகாரிக்றகறய உருைாக்க தைண்டும் 

c. ஒரு ெிமுதலஷனுடன் குழு உங்கறை சதாடர்பு சகாள்ளும், 
ஏசனனில் இது தைறணக்காலத்றத குறைக்க ைழிைகுக்கும் 

d. நீங்கள் செய்த பிைகு, குழு இஎம்ஐ-யில் ததறையான 
மாற்ைங்கறை செய்யும் 
 

12. நான் எனது இஎம்ஐ-ஐ குறைக்க முடியுமா? 
பகுதியைவு பணம் செலுத்தல் மற்றும் இஎம்ஐ-ஐ பாதிக்க ததர்வு 
செய்ைதன் மூலம் மட்டுதம இஎம்ஐ-ஐ குறைக்க முடியும் மற்றும் 
இஎம்ஐ-ஐ குறைக்க தைறணக்காலத்றத அதிகரிப்பதன் மூலம் 
அனுமதிக்கப்படாது 
 

13. இஎம்ஐ-ஐ குறைக்க நான் தைறணக்காலத்றத அதிகரிக்க முடியுமா? 
நிறுைனத்தின் கடன் மற்றும் ஆபத்து சகாள்றககைின் 
அடிப்பறடயில் கடன் தைறணக்காலம் கணக்கிடப்படுகிைது மற்றும் 
கடன் ைழங்கப்பட்டவுடன் தன்னார்ைமாக அதிகரிக்க முடியாது. இது 
ைட்டி ைிகிதங்கள், நிறுைனத்தின் உள் சகாள்றககள், ஒழுங்குமுறை 
மாற்ைங்கள், கடன் இயல்புநிறல தபான்ை பல்தைறு அம்ெங்களுக்கு 
உட்பட்டது. 
 

14. நான் முன்கூட்டிதய இஎம்ஐ-ஐ செலுத்த முடியுமா? 
இஎம்ஐ செலுத்த தைண்டிய தததிக்கு 5 நாட்களுக்கு முன்கூட்டிதய 
செலுத்த முடியும். எடுத்துக்காட்டாக, மாதத்தின் 2nd அன்று செலுத்த 
தைண்டிய இஎம்ஐ-க்கு, ஒரு மாதத்தில் 30 நாட்கறை கருத்தில் 
சகாண்டு முந்றதய மாதத்தின் 27th அன்று அல்லது அதற்கு முன்னர் 
முன்கூட்டிதய இஎம்ஐ செலுத்தப்படலாம் 
. 

15. நான் முன்கூட்டிதய இஎம்ஐ-ஐ எவ்ைாறு செலுத்த முடியும்? 
ைாடிக்றகயாைர் தபார்ட்டலில் பணம்செலுத்தல் தடபில் 
முன்கூட்டிதய இஎம்ஐ ைிருப்பத்றதப் பயன்படுத்தி முன்கூட்டிதய 
இஎம்ஐ செலுத்த முடியும் 
 

16. நான் எனது முன்கூட்டிய-இஎம்ஐ-ஐ இஎம்ஐ-க்கு மாற்ை முடியுமா? 
உங்கள் கடன் முன்-இஎம்ஐ முறையில் இயங்குகிைது என்ைால் 
அதாைது ைட்டி மட்டுதம கழிக்கப்படுகிைது மற்றும் நீங்கள் அறத 
இஎம்ஐ முறையாக மாற்ை ைிரும்புகிைரீ்கள் அதாைது அெல் மற்றும் 



ைட்டி இ ண்டின் கழித்தல், தயவுசெய்து bhflwecare@bajajfinserv.in-க்கு 
இசமயில் அனுப்புைதன் மூலம் ஒரு தகாரிக்றகறய எழுப்புங்கள். 
நீங்கள் 48 தைறல தந ங்கைில் ஒரு பதிறல எதிர்பார்க்கலாம் 
 
 
 

17. " எனது நிலுறையிலுள்ை பட்டுைாடா சதாறகறய நான் எவ்ைாறு 
சபறுைது "? 
உங்கள் ைடீ்டுக் கடனுக்கான நிலுறையிலுள்ை பட்டுைாடா 
சதாடர்பாக, உங்கள் ைிற்பறன பி திநிதியுடன் நீங்கள் சதாடர்பு 
சகாள்ைலாம், அைர் உங்களுக்கு ைழிகாட்டுைார் மற்றும் நிறுத்தி 
றைக்கப்பட்ட பணம்செலுத்தறல சைைியிடுைதற்கான 
படிநிறலகறை ைிைக்குைார். அறனத்து ஆைணங்களும் 
ெமர்ப்பிக்கப்பட்டு ெரிபார்க்கப்பட்டால், உங்களுக்கு ைழங்கப்பட்ட 
ஒப்புதல் கடிதத்தின் அடிப்பறடயில் பணம்செலுத்தல் 
சைைியிடப்படும். 
 

18. பிைந்த த வு, தகைல்சதாடர்பு முகைரி, இசமயில் ஐடி, சமாறபல் 
எண் தபான்ை எனது தனிப்பட்ட ைிை ங்கறை நான் எவ்ைாறு மாற்ை 
முடியும்? 
நீங்கள் ஒரு செல்லுபடியான அறடயாைச் ொன்றை பகி  தைண்டும் 
அதாைது. பான் கார்டு / பாஸ்தபார்ட் நகல் / ைாக்காைர் ஐடி / 
ஓட்டுனர் உரிமம் / ஆதார் கார்டு மற்றும் bhflwecare@bajajfinserv.in-க்கு 
இசமயில் அனுப்புைதன் மூலம் உங்கள் தகாரிக்றகறய 
உள்நுறழயவும் . ஒரு முகைர் உங்கறை சதாடர்பு சகாள்ைார் 
மற்றும் மாற்ைங்கறை செய்ைதற்கு முன்னர் ததறையான 
உறுதிப்படுத்தறல எடுப்பார். மாற்ைாக, நீங்கள் அருகிலுள்ை 
பிஎச்எஃப்எல் கிறைறயயும் அணுகலாம். 
 

19. பி தான் மந்திரி அைாஸ் தயாஜனா (பிஎம்ஏஒய்) மானியத்தின் 
நிறலறய நான் எவ்ைாறு சதரிந்து சகாள்ை முடியும்? 
பிஎம்ஏஒய் மானியம் என்பது ஒரு மத்திய அ சு திட்டமாகும் மற்றும் 
பிஎச்எஃப்எல்-யின் பங்கு என்னசைன்ைால் திட்டத்தின் 
சபாருந்தக்கூடிய தன்றமறய உறுதிப்படுத்திய பிைகு அந்தந்த 
அ ொங்க அதிகாரிகளுக்கு தகாரிக்றகறய முன்சனடுப்பதாகும். 
பிஎம்ஏஒய் திட்டத்தின் கீழ் பரிந்துற க்கப்பட்ட அந்தந்த அ ொங்க 
அதிகாரிகளுக்கு ஆைணங்கறை ெமர்ப்பித்த பிைகு, ைாடிக்றகயாைர் 



அைிைித்த தகைலின் அடிப்பறடயில் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடிய 
அல்லது நி ாகரிக்கப்படக்கூடிய தகா ல் அைர்கைால் மதிப்படீு 
செய்யப்படும். ஒருமுறை சபைப்பட்ட நிதி ைாடிக்றகயாைர்கைின் 
கடன் கணக்கில் கிச டிட் செய்யப்படும் மற்றும் இஎம்ஐ-யில் 
ைிறைவு ைழங்கப்படும். பிஎம்ஏஒய் ைிண்ணப்ப ஐடி உங்கைிடம் 
இருந்தால், தயவுசெய்து கீதழ உள்ை இறணப்றப கிைிக் செய்ைதன் 
மூலம் நிறலறய கண்காணிக்கவும் - https://pmayuclap.gov.in/ 
 

20. ஃப்சைக்ஸி கடன் என்ைால் என்ன? 
ஃப்சைக்ஸி கடன்கள், ஒரு ைழக்கமான தடர்ம் கடறனப் 
தபாலல்லாமல், எந்த தந த்திலும் பகுதியைவு-பணம் செலுத்த மற்றும் 
ைித்ட் ா செய்ய உங்கறை அனுமதிக்கிைது, இதனால் உதவுகிைது 
ைாடிக்றகயாைர் அை து நிதி சைைிப்பாட்றட அதன்படி திட்டமிட 
தைண்டும் 
 

21. ஃப்சைக்ஸி கடனில் நான் எப்தபாது பரிைர்த்தறன செய்ய சதாடங்க 
முடியும்? 
கடன் ைழங்கிய பிைகு, கடன் ைாங்குபைர் ஆன்றலன் 
ைாடிக்றகயாைர் தபார்ட்டல் 24*7 மூலம் பணத்றத ைித்ட் ா செய்து 
பகுதியைவு-முன்கூட்டிதய செலுத்தலாம். 
 

22. ஃப்சைக்ஸி கடனுக்கான ைித்ட் ாைல் பரிைர்த்தறன மீது 
ைாடிக்றகயாைர் எப்தபாது நிதிறய சபறுைார்? 
ைாடிக்றகயாைர் தபார்ட்டல் மூலம் தகாரிக்றகறய எழுப்பிய 24 
ைங்கி தந ங்கைில் உங்கள் ைங்கி கணக்கில் நிதிகள் கிச டிட் 
செய்யப்படும் 
 

23. ஏஎம்ெி என்ைால் என்ன மற்றும் அது எனது கணக்கில் ஏன் 
ைசூலிக்கப்படுகிைது? 
ஃப்சைக்ஸி என்பது பிஎச்எஃப்எல் மூலம் ைழங்கப்படும் ஒரு 
தனித்துைமான முன்சமாழிைாகும், இது ைாடிக்றகயாைர்களுக்கு 
ஃப்சைக்ஸி கணக்கிற்கு அதிக நிதிகறை டி ான்ஸ்ஃபர் செய்ைதன் 
மூலம் ைட்டி மீது தெமிக்க உதவுகிைது மற்றும் அவ்ைாறு செய்ய 
தைண்டிய தபாசதல்லாம் ைித்ட் ா செய்ய உதவுகிைது. ைருடாந்தி  
ப ாமரிப்பு கட்டணங்கள் (ஏஎம்ெி) ஃப்சைக்ஸி ைெதிக்கு சபாருந்தும். 
ஒப்புதல் கடிதத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ைபடி ஏஎம்ெி கட்டணங்கள் 
ஒவ்சைாரு ஆண்டும் டி ாப்றலன் ை ம்பில் ைிதிக்கப்படும், அதாைது 
ஒரு ைருடம் முடிந்த தததியின்படி ை ம்பு. முதல் ஆண்டு AMC 



கடன் ைழங்கும் தந த்தில் முன்கூட்டிதய ைசூலிக்கப்படும். 
ைாடிக்றகயாைர் அருகிலுள்ை கிறைக்கு சென்று ஃப்சைக்ஸி கடறன 
தடர்ம் கடனாக மாற்ைலாம் மற்றும் ஏஎம்ெி கட்டணங்கறை செலுத்த 
ைிரும்பைில்றல என்ைால் திருத்த ஒப்பந்தத்தில் றகசயாப்பமிடலாம் 
 
 
 

24. எனது கடறன எப்படி மற்றும் எப்தபாது நான் ஃதபார்குதைாஸ் செய்ய 
முடியும் 
குறைந்தபட்ெம் 1st இஎம்ஐ-ஐ செலுத்திய பிைகு கடறன 
முன்கூட்டிதய அறடக்க முடியும். இந்த தெறைக்கான 
தகாரிக்றகறய எழுப்புைதன் மூலம் நீங்கள் முன்கூட்டிதய 
அறடத்தல்(ஃதபார்குதைாெர்) கடிதத்திற்கு ைிண்ணப்பிக்க தைண்டும், 
ஏசனனில் இது கடன் மூடல் செயல்முறைறய சதாடங்க 
எங்களுக்கு உதவும். முன்கூட்டிதய அறடத்தல்(ஃதபார்குதைாெர்) 
கடிதம் ைழங்குைதற்கான டர்ன்அ வுண்ட் தந ம் (டிஏடி) 21 நாட்கள். 
முன்கூட்டிதய அறடத்தல்(ஃதபார்குதைாெர்) கடிதம் சபற்ை பிைகு, 
கடன் மூடல் சதாறகறய சடபாெிட் செய்ைதற்கு நீங்கள் 
அருகிலுள்ை பிஎச்எஃப்எல் கிறைறய அணுக தைண்டும். 
முன்கூட்டிதய அறடத்தலுக்கான பணம்செலுத்தல்கள் காதொறல 
மற்றும் டிடி மூலம் மட்டுதம ஏற்றுக்சகாள்ைப்படும் மற்றும் எங்கள் 
பதிவுகைில் உள்ை கருைிறய செலுத்திய பிைகு மட்டுதம கடன் 
மூடப்படும். 
குைிப்பு: எங்கள் அலுைலகங்கள் ஞாயிறுகள், இ ண்டாைது 
ெனிக்கிழறமகள் மற்றும் அ ொங்க ைிடுமுறைகைில் 
மூடப்படுகின்ைன 
 

25. முன்கூட்டிதய அறடத்தலுக்கான பணம்செலுத்தல் எப்படி மற்றும் 
எங்கு செலுத்தப்படுகிைது? 
கடன் குதைாெர் சதாறகயுடன் ைாடிக்றகயாைர் அருகிலுள்ை  
கிறைக்கு செல்ல தைண்டும். நாங்கள் காதொறல மற்றும் டிடி 
மூலம் பணம்செலுத்தறல ஏற்றுக்சகாள்கிதைாம். அருகிலுள்ை 
பிஎச்எஃப்எல் கிறைறயக் கண்டைிய நிறுைனத்தின் 
இறணயதைத்தில் கிறை இடம்காட்டிறயப் பார்க்கவும். 
 



26. நான் என் கடன்கறை முன்கூட்டிதய அறடத்தபின் என் அெல் 
ஆைணங்கறை நான் எப்தபாது திரும்பப் சபை முடியும்? 
உங்கள் கடன் எங்கள் ெிஸ்டத்தில் முடிந்த உடன், சொத்து 
பத்தி ங்கறை சைைியிடுைதற்கான தகாரிக்றக உட்புைமாக எங்கள் 
தெமிப்பக பங்குதா ருடன் றைக்கப்படும். அறனத்து இறணக்கப்பட்ட 
கடன் கணக்குகறையும் மூடிய பிைகு அெல் ஆைணங்கள் கிறைறய 
18-20 தைறல நாட்கைில் சதாடர்பு சகாள்ை தைண்டும். . உங்கள் 
கடன் முன்பதிவு செய்யப்பட்ட உள்ளூர் கிறையில் உள்ை எங்கள் 
தெறை நிர்ைாகி ஆைணங்கள் தெமிப்பக பங்குதா ரிடமிருந்து 
சபைப்பட்டவுடன் சொத்து ஆைணங்கறை தெகரிக்க தைண்டிய 
முகைரிறய இசமயில் மூலம் உங்களுக்கு சதரிைிப்பார். 
ஆைணங்கள் சொத்து உரிறமயாைர்களுக்கு மட்டுதம ைழங்கப்படும், 
எனதை அறனத்து சொத்து உரிறமயாைர்களும் அைர்கைின் 
புறகப்பட ஐடி (பான் கார்டு / ஓட்டுனர் உரிமம் / ஆதார் கார்டு / 
ைாக்காைர் ஐடி) உடன் எங்கள் கிறைக்கு செல்ல தைண்டும். 
 

27. என்ஒெி ொன்ைிதறழ நான் எப்படி மற்றும் எப்தபாது சபை முடியும்? 
எங்கள் ெிஸ்டத்தில் கடன் மூடப்பட்டவுடன் 3 தைறல நாட்களுக்குள் 
ெிஸ்டம் உருைாக்கப்பட்ட கடன் குதைாெர் கடிதம் எங்களுடன் 
இறணக்கப்பட்ட அறனத்து கடன்களும் மூடப்பட்ட பிைகு மட்டுதம 
என்ஓெி ைழங்கப்படும் 
 

28. ெிபில்-யில் குதைாெர் நிறல எப்தபாது புதுப்பிக்கப்படும்? 
நீங்கள் உங்கள் ைடீ்டுக் கடறன முன்கூட்டிதய அறடக்கும்தபாது, 
கடன் 'முடிக்கப்பட்டது' என்று குைிப்பிட்டு, ஒரு அைிக்றக ெிபில்-க்கு 
அனுப்பப்படுகிைது. கடன் முடிக்கப்பட்ட தததியிலிருந்து 45-60 
நாட்களுக்கு பிைகு இது ெிபில்-யில் புதுப்பிக்கப்படும். 
 

29. எனது ஆர்ஓஐ எவ்ைைவு அடிக்கடி மாறும் மற்றும் அதற்கான 
தகைல்சதாடர்பு முறை என்னைாக இருக்கும்? 
பிஎச்எஃப்எல் எஃப்ஆர்ஆர் அல்லது உள்புை சகாள்றககைில் 
மாற்ைங்கள் அல்லது ஒழுங்குமுறை ததறைகள் கா ணமாக அல்லது 
இயல்புநிறல நிகழ்வு கா ணமாக கடன் தைறணக்காலத்தின் தபாது 
அவ்ைப்தபாது பிஎச்எஃப்எல் ைட்டி ைிகிதத்றத திருத்தலாம், இதில் 
கடன் ைாங்குபைர் ததறையான எந்தசைாரு ஆைணங்கறையும் 
ைழங்குைதில் / செயல்படுத்துைதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், கடன் 



ைழங்குபைர், ஒப்பந்தத்தின் கீழ், கடன் ைழங்கிய பிைகு, கடன் 
ைழங்கிய பிைகு, கடன் ைழங்குபைர் மூலம் ததறைப்படும் 
எந்தசைாரு ஆைணங்கறையும் ைழங்குைதில் / செயல்படுத்துைதில் 
தாமதம் ஏற்படுைது உட்பட. ைட்டி ைிகிதத்தில் எந்தசைாரு 
திருத்தமும் ஒரு இசமயில் மற்றும் எஸ்எம்எஸ் மூலம் முன் 
தகைல்சதாடர்புடன் செய்யப்படும் மற்றும் ைருங்காலத்தில் 
பயனுள்ைதாக இருக்கும். 
 

30. ச ப்தபா ைிகிதம் அல்லது பிஎச்எஃப்எல் எஃப்ஆர்ஆர்-யில் மாற்ைங்கள் 
கா ணமாக எனது ஆர்ஓஐ-யில் மாற்ைம் ஏற்படும் தபாசதல்லாம் 
எனக்கு எப்படி சதரிைிக்கப்படும்? 
ைாடிக்றகயாைருக்கு அைர்கைின் பதிவுசெய்த இசமயில் ஐடி மற்றும் 
எஸ்எம்எஸ் மூலம் பதிவுசெய்த சமாறபல் எண்ணில் 
சதரிைிக்கப்படும் 

 

 

 


