
ஈ��ைவ� ஹ�சி� ஃைபனா�� லிமிெட� 

                                                                                                                      

                 க�டண�க�� ெசலவின�க�� 

ப�சீலைன� க
டணக� கட� ெதாைக மீ� 2% அ��ட� ெபா���� வ�க�  

ப�தி ��ெச���� ெதாைக / 

��னதாக � ���ெகா�!� 

க
டணக�-                   வ "
#� 

கட� 

 

� மிதைவ வ �த� கட�க�: 

�  தனிநப& கடனாளிக�* : இ)ைல                                    

� தனிநப& அ)லாத கடனாளிக�**: நி�ைவ ெதாைக மீ� 2% ம*+� ெபா���� வ�க�  
         

� நிைல வ �த� கட�க�:  
� இ)ைல , ெசா�த வள�திலி��� ��னதாக, ெச���� ேபா�*** 

மா*றாக  
� நி�ைவ ெதாைக மீ� 2% ம*+� ெபா���� வ�க�  

ப�தி ��ெச���� ெதாைக / 

��னதாக � ���ெகா�!� 

க
டணக�  

வ "
#� கட� அ)லாதைவ  
 

� மிதைவ வ �த� கட�க�:: 

�  தனிநப& கடனாளிக� : இ)ைல                                     

� தனிநப& அ)லாத கடனாளிக�**: நி�ைவ ெதாைக மீ� 5% ம*+� ெபா���� வ�க�  
 

� நிைல வ �த� கட�க�: நி�ைவ ெதாைக மீ� 5% ம*+� ெபா���� வ�க�  
தாமதமாக, ெச���� ெதாைக 

க
டணக�  

24% ஆ.ஒ. 

காேசாைல மா*+� க
டண�  /. 500 வைர ம*+� ெபா���� வ�க� ஒ2ெவா� தடைவ மா*+� ேபா�  

ஆவணகைள மீ
ெட#��� 

க
டண� 

 /. 500 வைர ம*+� ெபா���� வ�க�  

காேசாைல தி�4ப4ப#� 

க
டண� 

ஒ2ெவா� நிக56�� /.500 வைர 7#தலாக ெபா���� க
டணக� 

84ளிேக
 அறி�ைக வழ�த) 

க
டண�  

 /. 500 வைர ம*+� ெபா���� வ�க� ஒ2ெவா� ஆவண�தி*�  

காேசாைல பி�-அ4 க
டண�  /. 150 ம*+� ெபா���� வ�க� ஒ2ெவா� பி�-அ4 ேபா�  

CERSAI க
டணக� 
 

� /.100 ம*+� ெபா���� வ�க� (கட� ெதாைக /.  5 இல
ச�தி*� மிைகயானைவ) 
� /. /.50 ம*+� ெபா���� வ�க� (கட� ெதாைக /.  5 இல
ச� வைர) 
 

CERSAI (www. cersai.org.in) இைணய�தள4 ப�க�தி*�, ெச�+ க
டணகளி� �< விபரகைள4 பா&�கலா�. 

��திைர த"&ைவ ம*+� இதர பிற 
ச
ட =தியான க
டணக� 

அ�த�த மாநில ச
ட விதிக!�� இணகி 

மா*றி�ெகா#��� க
டண�  நட4பி��ள கட� கண��களி) வ
  வ "த� �ைற>� ேபா�, இ�4? நி�ைவ ெதாைக மீ� 1% வைர>� 
ெபா���� வ�க!� வ@சி�க4ப#�   

*கட� ெப+பவ& தனிநபராக இ���� மிதைவ ந"Aடகால வ "
#� கட�க� தி
ட�தி) �� � ���ெகா�!� க
டணக� / �� ெச���� 
ெதாைக க
டணக� இ)ைல. 

**தனிநப& அ)லாத கடனாளிக� பத�தி) தனி>�ைமய& நி+வன�, எ,Cஎஃ4, பா&
ன&ஷி4 நி+வன�, பதி6 ெசFய4ப
ட நி+வன�, 
வைரய+�க4ப
ட ெபா+4? 7
டாAைம (LLP), AOI, BOI ஆகியைவ அட��.. 

***‘’ெசா�த வளக�’ எ�+ இேக �றி4பிட4ப#� பத�தி) வகி / வ "
#�கட� நி+வன� (எ,எஃ4சி) / வகி சாரா நிதி நி+வனக� (எ�பிஎஃ4சி) 
அ)ல� நிதி நி+வனக� ஆகியவ*றிலி��� கட� ெபறாம) ேவ+ ஏ*பா#கைள� �றி���. 

��ெச���� ெதாைக எகி��� வ�தி��கிற� எ�பைத� ெத��� ெகா�!� வைகயி) ந"க� ெதாைகைய ��ெச��த வி��?� ேகா��ைக 

அடகிய க த� ஒ�+� அ��ட� வகி கண�� அறி�ைக அ)ல� நி+வன� ேதைவ எ�+ க��� ேவ+ ஆவணக� ஆகியவ*ைற ந"க� 

சம&4பி�க ேவA#�.   

இ� க
டணக� அ)லாத 7#தலாக நட4பிலி���� அைன�� க
டணக!�, வ�க!�, �ைண வ�க� ேபா�றைவ>� வ@லி�க4ப#�.  இ�த 
க
டணக� அ
டவைண கட� ப
#வாடா ெசFய4ப#� ேததியி) நட4பிலி���� ஒ�+ ஆைகயா) அ2வ4ேபா� இதி) மா*றக� / 
தி��தக� நிகழ வாF4?A#, ?�4பி�க4ப
ட அ
டவைண எக� இைணயதள�தி) ெவளியிட4ப#�. 

 


