யூக ோ முன் அங் ீ ரிக் ப்ைட்ட வட்டுக்
ீ

டன்

கநோக் ம் :
யூக ோ

வட்டுக்
ீ

அளவுக ோல் ளின்ைடி
டபன

ச ோள்ப

டன்

தகுதி

விண்ணப்ைதோரர் ளுக்கு

அளவுயின்

/

ரீதியோ

வ தி,

ீ ழ்

வருமோன

அடிப்ைபடயில்

அனுமதிப்ைதன்

ஒரு

ச ோத்பத அபடயோளம்

திட்டத்தின்
மூலம்

வட்டுக்
ீ

வட்டுக்
ீ

விண்ணப்ைதோரர்

டன்

இதுவபர

ோணவில்பல / இறுதி ச ய்யவில்பல.

தகுதி :
21

தனிநைர்

(என்.ஆர்.ஐ

மற்றும்

ைி.ஐ.ஓ

உட்ைட)

குபறந்தைட் ம் 21 வயது மற்றும் அதி ைட் ம் 75 வயது (அபனத்து
வப

டன்

வோங்குைவரும்)

திருப்ைிச்

ச லுத்தும்

ோலத்பத

உள்ளடக் ியது.
டன் அளவு:
ட்டுமோனம்

/

வோங்குவதற் ோன

ைகுதி-குறிப்ைிட்ட

அதி ைட்

வரம்பு ள் ைின்வருமோறு :

இடம் / பமயம்
சமட்கரோ / ந ர்ப்புற /
ிரோமப்புற

ட்டுமோனம்/ச ோள்முதல் /
ப ய ப்ைடுத்தல் /
விரிவோக் ம்

கமல் வரம்பு இல்பல

ைழுதுைோர்ப்பு /
புதுப்ைித்தல்

ரூ. 15 லட் ம்

டன்
ீ கழ A மற்றும் B இன்

ீ ழ்

ணக் ிடப்ைட்ட

டன் சதோப யின்

குபறந்தைட் ம் :
எல்.டி.வி (மதிப்புக்கு

டன்) வி ிதம் நீர்த்துப் கைோ ோதைடி, முத்திபர

வரி, ைதிவு மற்றும் ைிற ஆவணக்

ட்டணங் ள் வட்டுச்
ீ
ச ோத்தின்

விபலயில் க ர்க் ப்ைடோது. இருப்ைினும், முத்திபர வரி, ைதிவு மற்றும்
ைிற

ஆவணக்

ட்டணங் ள்

திட்டச்

ச லவின்

ஒரு

ைகுதியோ

க ர்க் ப்ைடலோம், அங்கு வடு
ீ / குடியிருப்பு அலகு ச லவு ரூ. எல்டிவி
வி ிதத்பத

ணக் ிடும் கநோக் த்திற் ோ

அடமோனம்

ச ய்யப்ைட்ட

மற்றும் / அல்லது

டன்

10.00 லட் ம்.

ச ோத்து ளின்

ோலத்திற்கு

ோப்ைீட்டின்

டன் வோங் ியவரின்

ோப்ைீட்டின் ைிரீமியம் திட்ட ச லவின் ஒரு ைகுதியோ

ருதப்ைடலோம்.

ைழுதுைோர்ப்பு / புதுப்ைித்தல் / அடுக்கு மோடி குடியிருப்பு
விரிவோக் ம் ஆ ியவற்றில், திட்டத்தின்
ஆ ியவற்றிற் ோன

அதி ைட்

ைிரீமியம்

டன்

/ வட்டின்
ீ

ீ ழ் ைழுதுைோர்ப்பு / புதுப்ைித்தல்
சதோப ,

.
தற்கைோதுள்ள
டனின்

சமோத்த

ஈ.எம்.ஐயும்

இபணக் ப்ைடும், கமலும்

விலக்கு ளும்,

சமோத்த

மோத

முன்

சமோழியப்ைட்ட

வருமோனத்துடன்

(ஜி.எம்.ஐ)

டன் வோங்குைவரின் ஜி.எம்.ஐ ஐ விட அதி மோ

இருக் க்கூடோது :
-

A.

அடிப்ைபடயில்:

1.

90% (ரூ. 30 லட் ம் வபர

டன்),

2.

80% (ரூ. 30 லட் ம் முதல் ரூ. 75 லட் ம் வபர

3.

விற்ைபனக் ோன ஒப்ைந்தத்தின் ைடி
/ அடுக்கு மோடி குடியிருப்பு
லட் த்திற்கு கமல்

B.

டன்)

ட்டுமோன ச லவு அல்லது வடு
ீ

வோங்கும் விபலயில் 75% (ரூ. 75

டன்).

ஈ.எம்.ஐ மோத வருமோனத்தின் அடிப்ைபடயில்:
I.

இந்திய குடியிருப்ைோளர் ளுக்கு:
1.

அல்லது

ஜிஎம்ஐ ரூ. 50,000/ - வபர - ஜிஎம்ஐ 60%

ஜி.எம்.ஐ ரூ.

2.

50,000/-

மற்றும்

ரூ.

ஜி.எம்.ஐ.யின் 70% (குபறந்தைட்

1,00,000/- வபரமோதோந்திர வட்டு
ீ

ஊதியம் ரூ. 20,000 / - க்கு உட்ைட்டது)
ஜி.எம்.ஐ.யின்

3.

ரூ.

1,00,000/-

ஜி.எம்.ஐ (குபறந்தைட்

75%

க்கு

கமல்

மோதோந்திர வட்டு
ீ
ஊதியம் ரூ.

30,000/- க்கு உட்ைட்டது)
II.

NRI & PIO க்கு:

வருமோன ஸ்லோப்

முன்சமோழியப்ைட்ட EMI ,
EMI

ஜி.எம்.ஐ ரூ. 1,50,000/ - வபர

GMI இன் 50%

GMI ரூ.1,50,000 / - கமல்

GMI இன் 60%

வட்டி வி ிதம்
ிைில் ஸ்க ோர் (ரூ. 5
ி.ஆர் வபர)

யூக ோ மிதபவ

டன் வட்டி வி ிதம்

வி ிதத்தில் ைரவியது

775 & கமகல

-

750 க்கு கமல்

0.25%

750 வபர

0.35%

ஒப்புதலுக்கு முந்பதய அனுமதி

யூக ோ மிதபவ வதம்
ீ
@
6.90%
யூக ோ மிதபவ வதம்
ீ
+
0.25%
யூக ோ மிதபவ வதம்
ீ
+
0.35%

டிதத்தின் ச ல்லுைடியோகும்

:
அங் ீ ரிக் ப்ைட்ட ஒப்புதல்
கமலும்,
ச யலோக்
1.

டிதத்தின் கததியிலிருந்து 4 மோதங் ள்.

நீட்டிப்ைதற் ோன க ோரிக்ப
ட்டணம் மற்றும் ைிற

முன் அங் ீ ரிக் ப்ைட்ட

ருதப்ைடோது.

ட்டணங் ள்:

டன் சதோப யில் 0.25%

குபறந்தைட் ம் ரூ.1,000/-, அதி ைட் ம் ரூ.10,000/- முன் ஒப்புதல்
டிதத்பத வழங்கும் கநரத்தில் க
2.

இந்த
மற்றும்

ச யலோக் க்

ட்டணம்

ரிக் ப்ைட கவண்டும்.
திருப்ைிச்

ச லுத்தப்ைடோதது

உண்பமயோன

கததியின்ைடி

நபடமுபறயில்

நிைந்தபன ளின் அடிப்ைபடயில்

உள்ள

விதிமுபற ள்

ரிச ய்யப்ைடும்.

மற்றும்

