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ఎ�ీ�, ఎ�ీ�  �ా����ా �క��త�లక� మ�� మం� అవ�ాశం

⦁ మ�ఖ�మం�� బడ�గ�బల��న వ�ా� ల ప��ా� : ఏ�ీఐఐ�ీ �ౖెర�� ��ట�ు�  ���ంద �����

⦁ మ���� 31వ �ే�� వరక� అవ�ాశం : ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�మణ�ం జ�ా���

⦁ "��ౖఎ�ఆ� బడ�గ� ��ాసం" ��ంద ఓట�ఎ� ����ా భ�మ�ల ప�నర�ద�రణ

⦁ ఎట�వంట� అప�ాధ ర�సుమ� ల�క�ం�� నగదు �ె��ం�ే అవ�ాశం : ఏ�ీఐఐ�ీ

అమ�ావ�, మ����,15; మ�ఖ�మం�� �� ��ౖఎ� జగ��హ� ����� బడ�గ�బల��న వ�ా� లక� ��ల� �ే�� మ�� �ర�యం
�సుక����ర� ఏ�ీఐఐ�ీ �ౖెర�� ��ట�� ���ంద����� ��ల� ��ం��ర�. భ�మ�ల ప�నర�ద�రణ �ాల�ీ ��ంద ఎ�ీ�, ఎ�ీ�
�ా����ా �క��త�లక� ప��శ�మల ఏ�ా�ట�క� �ా�ా��న భ�మ�ల� అప���ం�ేందుక� ప�భ�త�ం ��సుల�బ�ట�
క��ం�నట�� ఆయన ��������ర�. గతంల� ప�ేళ��ాట� భ��� ��క� ��ట��ం�ే�ార�. ���వల� ర�ణమం�ర�
సమస�ల� తల��ే�వ�, ప�భ�త�ం ���� గ����ం� ఏ�ి�� , 2008 నుం� మ���� , 2020 వరక� ప��శ�మల ఏ�ా�ట�క�
ఏ�ీఐఐ�ీ ����ా భ�మ�ల ��ట��ంప�ల� �� ం�� ��ధ �ారణ�ల వల� ప��శ�మల� ��ల��ల�ల���ా���� ఈ అవ�ాశమ�
�ౖెర�� స�ష�ం �ే�ార�. మ�ఖ�మం�� ఆ�ే�ాల ��రక� �ిబ�వ�� 5వ �ే��న ప��శ�మల �ాఖ ప��ే�క �ార�ద��� క���ాల
వలవ� �ార� ఇ��న ��� నంబ�-7 ఆ��రం�ా ఎ�ీ�, ఎ�ీ� �ా����ా �క��త�లక� భ�మ�లను ప�నర�ద���ంచనున�ట��
��ట��  ���ంద �����  ��������ర�.

"��ౖఎ�ఆ� బడ�గ� ��ాసం" ��ంద ఆంధ�ప��ే� ప�భ�త�ం ఎ�ీ�,ఎ�ీ� �ా����ా �క��త�లక� మ��ంత ��ల� �ే�� ��శ�ా ��జ�
�ర�యం �సుక�ంద� ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� సుబ�మణ�ం జ�ా��� ��ల� ��ం��ర�. ఆ���క ప���ి�త�ల �ారణం�ా ప�ేళ�� �ా
��ా జ�క�� ల� ఎట�వంట� ప���గ� ల�క�� వడం, ����త సమయంల� బ��ంక�ల నుం� ర�ణ�ల� అందక�� వడం,
ప�భ�త�పరం�ా తల���న సమస� ప���ా��ాలల� జ�ప�ం, �ె��ంప�ల�, జ��మ���ల� కట�ల�� ప���ి�త�ల��
క�ర�క��� వడం వంట� �ారణ�ల�� �ా����ా �క ��త�ల ఇబ�ందులను దృ�ి�ల� ఉంచుక�� ఈ �ర�యం �సుక�న�ట��
ఏ�ీఐఐ�ీ ఎం�� �ె��ార�. �ా� ట�� �� ం�� ������ �షను� �ేసు��క�� ���, నగదు �ె��ంచక�� ���, తమ �ా� ట�ను,
నగదును ��న��� �సుక����, �ా� ట� రదు� అ��� మ���� 31 ల��ా �ల�� ల �ా���ా ఏ�ీఐఐ�ీ �ా�ా�లయ�ల�� వ����గత
దరఖ�సు� లను న�దు �ేసు���ాల���ర�.

నగదు �ె��ంప�ల ��������ల� ఇల�...

ల����ర�లక� �ా� ట�� �� ం��న ��ట� ధరలను వ���ంపజ�యడ�� �ాక�ం�� ఎట�వంట� అప�ాధ ర�సుమ� ల�క�ం�� నగదు
�ె��ం�ే అవ�ాశం ప�భ�త�ం క��సు� న�ట�� ఏ�ీఐఐ�ీ స�ష�ం �ే�ిం��. దరఖ�సు� �ేసుక�న� ల����ర�లక� �����
��ట��ంప�లక� సంబం��ం�న ల�టర�� ఇవ�డ�� �ాక�ం��, 3 ��లలల�ప� వ��� ల�క�ం�� నగదు �ె��ం�ేల� ఓట�ఎ�
(వ� ట�ౖ� ��ట�� ��ం�) అవ�ాశం ఇ��నట�� ఏ�ీఐఐ�ీ �ె��ిం��. 91వ ��� నుం� 180 (3 ��లల� ��ట� 6 ��లల
ల�ప�) ���ల వరక� 4�ాతం వ����� �ె��ం���� ఉంట�ంద�, 181వ ��� నుం� ��ం�ేళ� వరక� 8 �ాతం వ����� నగదు
�ె��ం���� ఉంట�ంద� సంబం��త మ�ర�దర��ాలను ��� ��ౖ� ల� �����ం��. ఏ�ీఐఐ�ీ మ�ర�దర��ాలను అనుస��సూ�
ప��శ�మలను ఏ�ా�ట� �ేసుక����ా���� భ� ��ట��ంప�ల ��� ���� �ాధ�మ� స�ష�ం �ే�ిం��.


