முக்கிய அம்சங்கள்
கடன்

வழங்குதலுக்கான

தீர்வுகவை

சேவவகளுக்காக 'முடிவுக்கு முடிவுக்கு' எனும்

வழங்குவதன் மூலம்,

இந்த

தைம்

அடிப்பவடயில்

முழுவையான சுற்றுச்சூழல் அவைப்பு,

அவனத்து சேயல்பாடுகவை உள்ைடக்கிய தன்வை பதிலைிக்கவல்ல நிவல ஆகியவற்வை
உண்டாக்கி, நிரந்தரைான தீர்வுகவைக் சகாடுத்துள்ைது. இந்தப் பூச்சேண்டில் உள்ை ேில:
1. எந்த நேரத்திலும் அணுகல்:
நிதி

ைற்றும்

நிதி

சேவவகள்

அணுகும்

வழிவய

எைிதாக்க

உதவுகிைது,

தவடகவை

குவைப்பசதாடு பான் இந்தியா அடிப்பவடயிலான ோத்தியத்வத ஏற்படுத்தியுள்ைது. (1.25 லட்ேம்
வங்கி கிவைகைில் 1.06 லட்ேம் வங்கி கிவைகவை தற்சபாது இவைக்கப்பட்டுள்ைன) ைற்றும்
வகபிடித்து உடனவழத்துச் சேல்லும் சதாழில் சேவவ

(17000க்கு

சைற்பட்ட முகவர்கள்,

தங்கள் கருத்துக்கவை வடிவவைத்து, சதாழில்நுட்பம் சகாண்டு இயங்கி / நிதி / திைன் பயிற்ேி,
வழிகாட்டுதல், ைார்ஜின் சதாவக/ ைானியம் சபறுதலுக்கான வழிகாட்டுதல்கள் ைற்றும் பல).
இது சநரடியாக கடன் விண்ைப்பதாரர் தனது

விண்ைப்பத்வதச்

ேைர்ப்பிக்க உதவுகிைது.

விண்ைப்பதாரர்கள் தங்கள் விண்ைப்பத்வத சேயலாக்க மூன்று விருப்பைான வங்கி / வங்கிக்
கிவைகவைத் சதர்வு சேய்ய அனுைதிக்கிைது. ஒரு நிவலப்படுத்தப்பட்ட கடன் விண்ைப்பப்
படிவத்வத ஏற்றுக் சகாண்டபின், முழுவையான ஒப்புதல் வழங்குதல் சேயல்முவை, அவனத்து
வங்கிகைின்

ைத்தியில்

நிவலயாக்கப்படுகிைது.

இவடமுக

வேதி

மூலம்,

சதர்வாைர்கள்

பங்குதாரர்களுடன் சதாடர்பு சகாள்ை முடியும். விண்ைப்பதாரர்களுக்கான விழிப்பூட்டல் (பதிவு,
பரிவர்த்தவன துவக்கம் / முடித்தல், ஒப்புதலின்வை / நிராகரிப்பு ஆகியவவ) ைற்றும் குைிப்பிட்ட
கால இவடசவைியில் பங்குதாரர்களுக்கு விவரவான பதில்கவை சபைவும்

வழிவகுக்கப்

பட்டுள்ைது.
அவர்கைது சேயல்பாடு ைற்றும் சதாழில்நுட்பம் குைித்த ேந்சதகங்களுக்கு ஏசதனும் உதவி
சதவவப்பட்டால்,

அவர்களுக்கு

உதவுவதற்கான

பயனாக்கம்

ைற்றும்

ஆதரவிற்காக

அணுகக்கூடிய இடம் தயாராக உள்ைது. இவவ அவனத்தும் எங்கும், எப்சபாதும் 24 X 7 எனும்
அடிப்பவடயில் கிவடக்கும் .
2.இ-பாகுபாடு -

வருங்காலத்தில்

சதாழிலதிபராக

விைங்கக்

கூடிய

ஒருவர்

விண்ைப்பத்தில் அைித்துள்ை தகவலின் அடிப்பவடயில், தைத்தில் உள்ை
சேயலி

விண்ைப்பதாரவர

'ட்சரய்னி'

(trainee)

தயாராவதற்கு முன்னர் சதவவப்படும் பயிற்ேி

என்சைா

(சதாழில்

சதவவ) அல்லது

தனது

சுய ைதிப்பீட்டுச்
முவனசவாராகத்

'சரடி' (ready) (சநரடியாக

வங்கிவய அணுகலாம், விவரம் சதரிந்தவர்) என்ை வவகயாக இனம் கண்டு அவவர ஒரு
வகபிடித்துச்

சேல்லும்

ஆதரவாைரிடம்

வழிகாட்டுதல்

சபற்றுக்

சகாள்வதற்காக

ஒப்பவடக்கும். ஆர்வமுள்ைவர்கள் ஸ்டாண்டப் இந்தியா மூலம் விண்ைப்பம் சேய்பவர்கள்
அவர்கைது நிவலபற்ைிய வழிகாட்டுதல்கவைப் சபறுகிைார்கள்.
3. நபாட்டி
வங்கிகைின்

மற்றும்
இலவே

சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட
ஆசலாேவனகள்

வெளிப்படைத்
வைிக

தன்டமடய வெளியிடுதல்

வழிவகுக்கும்

மூன்னுதாரை

ஆகியவற்ைினால்,

உதவி

முயற்ேிகள்
தைத்வத

ைற்றும்
அல்லது

விஜயம்

–

இ-கடன் ேந்வதயில்

ஆதாரத்துடன்
வழிகாட்டி

சேய்பவர்கள்

விைங்கும்

முகவர்கைின்
நல்ல

பலம்

சபறுகிைார்கள்.

இப்சபாது

விண்ைப்பதாரர்கள்

தங்கள்

வங்கிகவை

தைத்தில்

சதர்ந்சதடுக்கிைார்கள். விண்ைப்பம் ஆதார் எண்ணுடன் இவைக்கப்பட்டுள்ைது. (NER – தவிர)
இங்கனம்

ஒரு

பயனாைி

பல

விண்ைப்பங்கவை

ேைர்ப்பிப்பதற்கான

வாய்ப்புகள்

குவைக்கப்பட்டுள்ைது. சதேிய அைவிலான ஆய்வகத் தரவின் (என்ஐேியின்) குைியீடுடன் இது
சேயல்படுத்தப்படுகிைது. விண்ைப்பதாரருடன் கலந்துவரயாடல்களுக்குப் பிைகு, விண்ைப்பம்
ைறுபரிேீலவன சேய்யப்பட்டு ேைர்ப்பிக்கப்பட
விண்ைப்பங்கள்

ைின்

இ-ேந்வதயில்

வாய்ப்புள்ைது. கடன்

இருக்கும்.

அவனத்து

வழங்கப்படும் வவர
விண்ைப்பதாரர்களும்

பங்குதாரர்களும் விண்ைப்பத்வத கண்காைிக்க முடியும். தனிப்பயனாக்கப்பட்ட டாஷ்சபார்டு
மூலம் ேைீ பத்திய கடன் சதாடர்பான முடிவுடன் அவர்கள் இவைந்திருக்கலாம்.
ஒநர இைத்தில் வமாத்தத் வதாைர்பு – தைைானது ஒருவித நகல் உைவு சைலாைராக விைங்கி
அவனத்து திட்டங்கவையும்

பயனாைிகவை

ைற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட விண்ைப்பம்).
தைத்வத

விஜயம்

ஆங்கிலத்திலும்

சேய்பவர்

உள்ைது).

அணுகுைாறு

எைிவையான

இவத

வழிகாட்டிச்

எைிதாக

சேய்யும்

(ைானியத் திட்டங்கள்

சைாழியில்

இருப்பதால்

உபசயாகிக்கலாம்

சேயல்கள்

ஒரு

காட்ேிப்

புதிதாக

(ஹிந்தியிலும்

படைாக

(ஆடிசயா

விஷுவல் -AV) இருந்து, நிவலயான பிரசுரங்கள் ைற்றும் ஃபிவையர்கள், பயனர் வகசயடுகள்,
அடிக்கடி சகட்கப்படும் சகள்விகள் (இது

வங்கியாைர்கள், விண்ைப்பதாரர்கள், வகபிடித்துச்

சேல்லும் முகவர் பயனுக்காக), பயனுள்ை இவைப்புகள் முதலியன விண்ைப்பதாரர்களுக்கு
ைிகவும்

உதவியாகக்

கூடியவவ.

வழிநடத்துதலுக்காக

(ஏவி-காட்ேிப்படம்)

பதிப்புகள்

பிராந்திய

தவிர,

ைவலயாைம்,
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கன்னடம்,

அவனத்து

தயாரிக்கப்பட்டுள்ைது.

சைாழிகைில்

தைிழ்

தரப்பினருக்கும்

ைற்றும்

(ைராத்தி,

ஒடிய),

இந்தி

குஜராத்தி,

எைிவையான

ைற்றும்

ஆங்கிலப்

சபங்காலி,

சதலுங்கு,

விண்ைப்பதாரர்கைின்

நலனுக்காகவும்

அவர்கவை வகபிடித்துச் சேல்லும் வழிகாட்டிகள் பயனுக்காகவும் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ைன.

அணுகல்
இந்த தைைானது பல வவகயான எம்எஸ்எம்இ கடன் விண்ைப்பங்கவை ஏற்றுக் சகாள்ளும்
வவகயில் வடிவவைக்கப் பட்டுள்ைது. அதாவது முத்ரா, ஸ்டாண்ட் அப் ைற்றும் எம்எஸ்எம்இ
கடன்கள் (1 சகாடி வவர)
அவனத்திற்கும் உள்ைடக்கிய அணுகல் முவை - இது நிதி ைற்றும் நிதி ோராத சேவவகவை
மூன்று தனித்துவைான அம்ேங்களுடன் அணுக வவக சேய்துள்ைது.


ஆன்வலன் வகபிடித்துச் சேல்லும் ஆதரவவத் சதடுதல்



சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட ைற்றும் விருப்பைான வங்கிகளுக்கு ஆன்வலன் மூலம்
கடன்களுக்காக விண்ைப்பித்தல்



விவரவான கடன் சேயலாக்கத்வத சேயல்படுத்துதல்

ேிட்பியின் உதயைிைித்ரா தைத்தில் நுவழவகயில், பதிவு ைற்றும் உள்நுவழவுக்காக, பயனர்
வழிநடத்தப்படுவார்.
விண்ைப்பதாரர்கவை

வருங்காலத் சதாழில் முவனசவாரால் வழங்கப்பட்ட தகவல் சகாண்டு,
இதில்

உள்ை

சேயலி

(அவர்களுக்குத் சதவவப்படும் வகபிடித்துச்
(சரடி)

(கடனைிப்பவர்கைிடைிருந்து

அவர்கவை

'பயிற்ேி சதவவயானவர்கள்’

சேல்லல் / பயிற்ேி) ைற்றும்

கடவனப்

சபைத்

தயாராக

’தயாரானவர்கள்’

இருப்பவர்கள்)

என்ைவாறு

வவகப்படுத்தும். தயார்

நிவலயில்

உள்ைவர்கள்

கடன் விண்ைப்பத்வத ஆன்வலனில்

உடனடியாக ேைர்ப்பித்து, சபற்றுக் சகாண்டதற்காக ஒப்புதவல எஸ்எம்எஸ் / ைின்னஞ்ேல்
மூலம் உடனடியாகப் சபைலாம். கடன் விண்ைப்பதாரரால் சதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட வங்கிக்கு இது
சேல்லும். அசத சநரம் வங்கியின் முகவை (சநாடல்) அதிகாரிக்கு கடன் குைித்த ஆன்வலன்
அைிவிப்பும் சேன்ைவடயும்.
நிதியல்லாத

சேவவகள்

அணுகல்

விண்ைப்பதாரர்

-

சேவவகவைப்

சபை

அவரது

முன்சைாழியப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு (பதிவு சேய்யப்பட்ட சநரத்தில் சகாடுத்துள்ை
ைற்றும்

ைாவட்ட

அடிப்பவடயில்)

தனது

வட்டின்
ீ

அருசகயுள்ை

உகந்த

ைாநில

வகபிடித்துச்

சேல்லக்கூடிய நிறுவனத்தின் சதாடர்பு விவரங்கவைத் சதடலாம். இந்த நிபுைத்துவம் பல்சவறு
துவைகைில் ைிக்க சதர்ச்ேி வாய்ந்ததாக உள்ைது. அதாவது, விண்ைப்பம் பூர்த்தி சேய்தல் /
திட்ட அைிக்வகவய தயாரித்தல், நிதியியல் பயிற்ேி, திைவைப் பயிற்ேி, வழிகாட்டுதல், சதாழில்
முவனப்பு அபிவிருத்தி திட்டம், சவவலத்

தைங்கள் ைற்றும் பல்சவறு ைாநில / ைத்திய /

நிறுவனங்கைால் இயக்கப்படும் ைானியம் குைித்த விவரம் / ைானிய திட்டங்கள் ஆகியவற்ைில்
சதர்ந்திருக்கும்.
பங்குதாரர்கள், ஆர்வலர்களுக்கான இவடமுகம் - ஊடாடும் தகவல் பரிைாற்ை வழிமுவைகவை
சைம்படுத்துவதற்காக

பங்குதாரர்களுடனான

சேய்திகவை

பரிைாற்ை

உதவுகிைது.

கடன்

விண்ைப்பத்வத ஆய்வு சேய்த பிைகு, சதவவப்பட்டால், வங்கியாைர்கள் கூடுதலான தகவவலப்
சபை எண்ைினால், அவற்வை விண்ைப்பதாரர்கள் தைம் மூலம் ேைர்ப்பிக்கலாம். உத்தரவாத
பாதுகாப்பு – தைைானது உத்தரவாத அரவவைப்வப தற்காலிக தகுதித் திைவன வவத்து ஒரு
குைிப்பீடாக

வழங்கி,

அதனுடன்

ஒரு

தகுதி

குைித்த

ேரிபார்க்கும்

பட்டியவலயும்

வழங்குகிைது.
டெஸ்க்ொப், மடிக்கணினி, டமாபைல் மற்றும் பகயில் வவத்து இயங்கக்கூடிய அவனத்து
கருவிகைின் மூலம் இந்த இபணயதளத்பத அணுகலாம். முழு தகவலும் தளத்தில் ஒரே
வச்சில்
ீ
கிபெக்கும். இந்த தளத்பதக் காண்ைவர்கள் நன்கு விவேமறிந்த வாடிக்பகயாளோகி,
எந்த

ஒரு

நிறுவனத்பதயும்

சேய்கிைது. கட்ெணம்

அணுகுவதற்கு

தயார்

நிவலயில்

அவர்கவை

இருக்கச்

ஏதுைின்ைி இலவசமாக இபணயதைத்வத அணுகலாம். டதாபலதூே

ைகுதிகளிலிருந்ரத விண்ணப்ைங்கள் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்டு வருகின்ைன. வங்கிக் கிபளகளுக்கு
அருகாபமயில் இருத்தல் கென் வாங்குவதற்கான ஒரு அடிப்ைபெசய அல்ல. இபணயத்தின்
ைேவலாக்கத்தின்

காேணமாக

நபெமுபறகபளப் ரைாலன்றி,
வாங்குைவர்கபள

வங்கிக்
இப்சபாழுது

அணுகிக்டகாண்டு

கிபளகபள
ைாற்ைங்கள்

வருகின்றனர்.

அணுகுவதற்கு

வழக்கமான

ஏற்பட்டு, வங்கியாளர்கள் கென்

விண்ணப்ைதாேர்கள்,

ரகாரிக்பகக்கு

அபழப்பு மற்றும் ைதிலளிக்கும் வபகயில் தனிப்ைட்ெ அனுைவங்கபள டகாண்டுள்ளனர்.
உத்தரவாத பாதுகாப்பு – தைைானது உத்தரவாத அரவவைப்வப தற்காலிக தகுதித் திைவன
வவத்து

ஒரு

குைிப்பீடாக

பட்டியவலயும் வழங்குகிைது.

வழங்கி,

அதனுடன்

ஒரு

தகுதி

குைித்த

ேரிபார்க்கும்

