TAMIL

‘Centrelink’-இற்கு நீங்கள்

ககொடுக்கவேண்டிய பணத்தைத் ைிருப்பிச்
கெலுத்துேது எப்படி
உங்களுக்குக் ககொடுக்கவேண்டியதை ேிட அைிகமொன கைொதக ஒன்று
உங்களுக்குக் ககொடுக்கப்பட்டு, Centrelink -இற்கு நீங்கள் ககொடுக்கவேண்டிய கடன்
ஒன்று இருந்ைொல், உங்களுதடய சூழ்நிதைக்கு ஏற்ற ேிைத்ைில் அதை நீங்கள்
மீ ண்டும் ைிரும்பிச் கெலுத்ை உங்களுக்கு உைே நொங்கள் இருக்கிவறொம்.

உங்களுக்குள்ள கைரிவுகள்
உங்களுதடய கடதனத் ைிருப்பிச் கெலுத்துேைற்கு 2 பிரைொன ேழிகள் உள்ளன.
அதேயொேன:
• கடன் கைொதகதய கமொத்ைமொக உரிய ைிகைிக்குள் கெலுத்துைல்
• கொைப் வபொக்கில் பணம் கெலுத்துேைற்கொன, அல்ைது உங்களுதடய
ேழதமயொன ககொடுப்பனவுகளில் இருந்து பணம் கழித்துக்ககொள்ேைற்கொன
ஏற்பொடு ஒன்தற எம்முடன் ஏற்படுத்ைிக்ககொள்ளல்.
கபரும்பொன்தமயொனேர்கள் கொைப் வபொக்கில் பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்தும்
கைரிேிதன வமற்ககொள்கின்றனர்.
உங்களுக்கொன ெரியொன கைரிவு உங்களுதடய சூழ்நிதைதயப் கபொறுத்ைது.
பணத்தை எப்படித் ைிரும்பச் கெலுத்ைப் வபொகிறீர்கள் என்பதை முடிவு
கெய்யும்வபொது பின் ேருேனேற்தறப் வபொன்ற ேிடயங்கதள நீங்கள் கருத்ைில்
ககொள்ளவேண்டியிருக்கும்:
• உங்களுதடய ேரவு-கெைவு ேிபரங்கள்
• ேரேிருக்கும் கெைவுகள்
• உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மற்ற கடன்கள் எதுவும்
• பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்ை நீங்கள் எவ்ேளவு கொைம் எடுத்துககொள்ளப்
வபொகிறீர்கள்
உங்களுதடய ‘கடன்கபறு ைகுைி’(credit rating)தய உங்களது Centrelink கடன்கள்
பொைிக்கொது. இருந்ைொலும், உரிய ைிகைிக்குள் நீங்கள் பணத்தைத் ைிருப்பிச்
கெலுத்ைத் துேங்கேில்தை என்றொல், நொங்கள் நடேடிக்தககதள
வமற்ககொள்ளக்கூடும்.

நீ ங்கள் ைிருப்பிச் கெலுத்தும் கைொதககள்
பணத்தை நீங்கள் எப்படித் ைிரும்பச் கெலுத்ைப் வபொகிறீர்கள் என்பது ைற்ெமயம்
நீங்கள் எம்மிடமிருந்து ககொடுப்பனவு ஒன்தறப் கபற்றுக்ககொண்டிருக்கிறீர்களொ
இல்தையொ என்பதைப் கபொறுத்து அதமயும்.
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நீங்கள் எம்மிடமிருந்து ககொடுப்பனவு ஒன்தறப்
கபற்றுக்ககொண்டிருந்ைொல்
உங்களுதடய கடன் கைொதக ைிருப்பிச் கெலுத்ைப்படவேண்டிய ைிகைியிைிருந்து,
நீங்கள் ேழதமயொகப் கபறும் ககொடுப்பனேிைிருந்து நொங்கள் பணத்தைக்
கழித்துக்ககொள்ளத் துேங்குவேொம். இந்ை ஏற்பொட்டிற்கொக நீங்கள் எதுவும்
கெய்யவேண்டியைில்தை.
நொங்கள் கழித்துக்ககொள்ளும் கைொதக எவ்ேளவு என்பது நீங்கள் கபற்றுேரும்
ககொடுப்பனவு எது என்பதைப் கபொறுத்து அதமயும். உைொரணமொக, ‘ேருமொன
ஆைரவுக் ககொடுப்பனவு’ (income support payment) ஒன்தற நீங்கள் கபற்றுேந்ைொல்,
ைரப்படுத்ைப்பட்ட எமது கழிப்பு 15 ெைேைமொக
ீ
இருக்கும்.
myGov மூைமொக உங்களுதடய Centrelink online account -இல் உள்ள Money You Owe ஐப் பயன்படுத்ைி, அல்ைது Express Plus Centrelink mobile app எனும் கமொதபல்
கெயைிதயப் பயன்படுத்ைி நீங்கள் பின் ேருேனேற்தறச் கெய்யைொம்:
• நொங்கள் கழிக்கும் கைொதக எவ்ேளவு என்று பொர்க்கைொம்
• நொங்கள் கழிக்கும் கைொதகதய மொற்றைொம்.
ககொடுப்பனவுகளுக்கொன உங்களுதடய ேழதமயொன கைொதைவபெி இதணப்பின்
மூைமொகவும் நீங்கள் இதைச் கெய்யைொம்.
உங்களுதடய கடதன அதடப்பைற்கொக வமைைிகத் கைொதககதள நீங்கள் எச்
ெமயத்ைிலும் கெலுத்ைைொம்.

ககொடுப்பனவு ஒன்தற நீங்கள் எம்மிடமிருந்து கபறுேது
நின்றுேிட்டிருந்ைொல்
பணத்தை நீங்கள் கமொத்ைமொகச் கெலுத்ைவேண்டும், அல்ைது பணத்தைச்
கெலுத்ைவேண்டிய ைிகைிக்குள்ளொக பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்துேைற்கொன
ஏற்பொடு ஒன்தற நீங்கள் எம்முடன் கெய்துககொள்ளவேண்டும்.
கபரும்பொைொனேர்கள் கொைப் வபொக்கில் பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்தும்
ஏற்பொடு ஒன்தறச் கெய்துககொள்கிறொர்கள்.
பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்தும் ஏற்பொடு ஒன்தறச் கெய்துககொள்ள உங்களொல்
இயைேில்தை என்றொல், ையவுகெய்து எம்தம அதழயுங்கள்.
பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்தும் ஏற்பொடு ஒன்தற நீங்கள் கெய்துககொண்டொல்,
நீங்கள் அந்ை ஏற்பொட்டிதன எம்முடன் கைொடர்புககொண்டு
கெய்துககொள்ளவேண்டும். உங்களுதடய ஏற்பொட்டிதன நீங்கள் பின்ேரும்
ேழிகளில் ஏைொேது ஒன்றின் மூைமொகச் கெய்துககொள்ளவேண்டும் என்பது
இைன் கபொருள்:
• Money You Owe வெதேதயப் பயன்படுத்ைி இதணயம் ேொயிைொக
• உங்களுதடய ேழதமயொன ககொடுப்பனவுகள் கைொதைவபெி இதணப்பிதன
அதழப்பைன் மூைமொக.
உங்களுதடய கடதனத் ைிருப்பிச் கெலுத்துேைற்கொக வமைைிகத் கைொதககதள
நீங்கள் எச் ெமயத்ைிலும் கெலுத்ைவும் கெய்யைொம். இது ைேதண முதறயில்
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ைேறொமல் கெலுத்ைப்படும் கைொதககளொகவேொ, ஒவர ைடதேயில் கெலுத்ைப்படும்
ஒட்டுகமொத்ைத் கைொதகயொகவேொ இருக்கைொம்.

உங்களுதடய ேருமொன ேரி அறிேிப்பிதன நீங்கள்
கெய்துககொண்டிருந்ைொல்
நீங்கள் எங்களுக்குக் ககொடுக்கவேண்டிய கடன் இருந்ைொல், அதைத் ைிரும்பப்
கபற உைவுமொறு நொங்கள் Australian Taxation Office -ஐக் வகட்கக்கூடும். உங்களுக்கு
ேரவேண்டிய ேரிப் பணத்ைில் ெிறிதை, அல்ைது ேரிப் பணம் முழுேதையும்
அல்ைது உங்களுக்கு இருக்கும் ேரவேண்டிய கைொதகதய நிறுத்ைிதேக்குமொறு
நொங்கள் அேர்கதளக் வகட்க இயலும். நொங்கள் இப்படிச் கெய்ைொல்,
உங்களுக்குக் கடிைம் ஒன்று அனுப்புவேொம்.

பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்துேைற்கொக
உங்களுக்குள்ள ேழிகள்
myGov மூைமொக உங்களுதடய Centrelink online account -இல் உள்ள Money You Owe ஐப் பயன்படுத்ைி, அல்ைது Express Plus Centrelink mobile app எனும் கமொதபல்
கெயைிதயப் பயன்படுத்ைிப் பணம் கெலுத்துேது மிகச் சுைபமொன ேழியொகும்.
பணத்தைத் ைிருப்பிச் கெலுத்துேைில் அல்ைது பணம் கெலுத்து ஏற்பொடு
ஒன்தறச் கெய்துககொள்ேைில் உங்களுக்கு உைேி வைதேப்பட்டொல், ையவு
கெய்து எம்தம அதழயுங்கள்.
பணம் கெலுத்துேைற்கு நீங்கள் பயன்படுத்ைக்கூடிய கேவ்வேறு ேழிகதளப்
பின்ேரும் அட்டேதண கொண்பிக்கிறது.

பணம்
கெலுத்தும்
ேழி

அறிவுறுத்ைல்கள்

வநரடிப் பணம்
எடுப்பு (Direct
debit)

Money You Owe எனும் வெதேதய பயன்படுத்துங்கள், அல்ைது
உங்களுதடய ேங்கிக் கணக்கிைிருந்து வநரடியொகத் ைொனொகப்
பணம் கழித்துக்ககொள்ளப்படுேைற்கொன ஏற்பொட்டிதனச்
கெய்துககொள்ள எம்தம அதழயுங்கள்.
கைொதைவபெி அல்ைது இதணயம் மூைம் BPAY -தயப்
பயன்படுத்ைி நீங்கள் பணம் கெலுத்ைைொம்.

BPAY

21915 எமது Biller Code ஆகும், மற்றும் நொங்கள் உங்களுக்கு
அனுப்பிய கடிைத்ைில் உங்களுதடய BPAY reference number
இருக்கும்.
உங்களுதடய ‘க்கரடிட் கொர்ட்’-ஐப் பயன்படுத்ைி BPAY மூைம்
உங்களொல் பணம் கெலுத்ை இயைக்கூடும். இருந்ைொலும்,
இைற்கொக உங்களுதடய ேங்கியொனது உங்களிடமிருந்து
வமைைிகக் கட்டணங்கள் அல்ைது ேட்டி ேசூைிக்கக்கூடும்.
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பணம்
கெலுத்தும்
ேழி

அறிவுறுத்ைல்கள்
இந்ை ேழியில் நீங்கள் பணம் கெலுத்துேைற்கு முன்பொக
உங்கள் ேங்கியுடன் நீங்கள் இதைப் பற்றி ேிெொரித்துத்
கைரிந்துககொள்ேது நல்ைது.
Australia Post அலுேைகம் அல்ைது ைபொல் வெதே நிதையம்
ஒன்றில் நீங்கள் வநரடியொகப் பணம் கெலுத்ைைொம். EFTPOS
மூைமொகவேொ, பணமொக, கொவெொதையொக அல்ைது ‘மணிஆர்ட’ரொகவேொ நீங்கள் பணம் கெலுத்ைைொம்.

Australia Post

உங்களுக்கு ேந்ை கடிைத்ைில், அல்ைது உங்களுதடய Money You
Owe -யில் இருக்கும் ‘பொர்-வகொட்’ (barcode) உங்களுக்குத்
வைதேப்படும். உங்களிடம் ‘பொர்-வகொட் ஒன்று இல்தைவயல்,
பணத்தைத் ைேறொமல் கெலுத்ைிக்ககொண்டிருப்பைற்கு ‘பணம்
கெலுத்து அட்தட’ (payment card) ஒன்று வேண்டுகமன எம்தமக்
வகளுங்கள். இந்ை அட்தட ஒன்று வேண்டுகமனக் வகட்பைற்கு
1800 076 072 - இல் Centrelink Debt Recovery Line-ஐ அதழயுங்கள்.
Australia Post’s POST Billpay எனும் வெதேயின் மூைமொக நீங்கள்
பணம் கெலுத்ைைொம். எமது Billpay Code is 0802 ஆகும் மற்றும்
உங்களுதடய POST Billpay reference number உங்களுக்கு நொங்கள்
அனுப்பிய கடிைத்ைில் இருக்கும்.
131 816 -இல் Australia Post POST Billpay-யின் இதணப்தப
அதழத்தும் நீங்கள் கைொதைவபெி மூைமொகப் பணம்
கெலுத்ைைொம்.

Money You Owe -வெதேதயப் பயன்படுத்துங்கள், அல்ைது
உங்களுதடய Visa அல்ைது Mastercard-ஐப் பயன்படுத்ைி
உங்களுதடய கடதனத் ைிருப்பிச் கெலுத்ை எம்தம
‘க்கரடிட் கொர்ட்’ அதழயுங்கள். உங்களுதடய ‘க்கரடிட் கொர்ட்’-ஐப்
பயன்படுத்துேைற்கு முன்பொக வமைைிகக் கட்டணங்கள் எதுவும்
உள்ளனேொ என்று உங்களுதடய ேங்கிதயக் வகட்டுத்
கைரிந்துககொள்ளுங்கள்.

வேலைிகத் ைகேல்களுக்கு
• Centrelink ககொடுப்பனவுகள் மற்றும் வெதேகதளப் பற்றி எம்முடன் உங்கள்
கமொழியில் வபெ 131 202-ஐ அதழயுங்கள்.
• Medicare மற்றும் Child Support ககொடுப்பனவுகள் மற்றும் வெதேகதளப் பற்றி
எம்முடன் உங்கள் கமொழியில் வபெ 131 450-இல் Translating and Interpreting Service
(TIS National) -ஐ அதழயுங்கள்.
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• உங்கள் கமொழியிலுள்ள ைகேல்கதள ேொெிக்க, கெேிமடுத்துக் வகட்க அல்ைது
அேற்தறப் பொர்க்க, servicesaustralia.gov.au/yourlanguage எனும் ேதைத்ைைப்
பக்கத்ைிற்குச் கெல்லுங்கள்.
• ஆங்கிைத்ைிலுள்ள வமைைிகத் ைகேல்கதளக் கொண servicesaustralia.gov.au/debts
எனும் ேதைத்ைைப் பக்கத்ைிற்குச் கெல்லுங்கள்.
• வெதே தமயம் ஒன்றிற்குச் கெல்லுங்கள்.
குறிப்பு: உங்களுதடய ேட்டுத்
ீ
கைொதைவபெியில் இருந்து ஆஸ்ைிவரைியொேில்
எவ்ேிடத்ைிலும் உள்ள ‘13’ இைக்கங்களுக்குச் கெய்யப்படும் அதழப்புகளுக்கு
நிதைப்படுத்ைப்பட்ட ஒரு ேைத்ைில்
ீ
கட்டணம் அறேிடப்படும். உள்ளூர் அதழப்பு
ஒன்றிற்கு ஆகும் கட்டணத்ைிைிருந்து இந்ை ேைம்
ீ
மொறுபடக்கூடும், மற்றும்
கேவ்வேறு கைொதைவபெிச் வெதே ேழங்குனர்களுக்கு இதடவயயும் இது
மொறுபடைொம். உங்களுதடய ேட்டுத்
ீ
கைொதைவபெியிைிருந்து ‘1300’
இைக்கங்களுக்குச் கெய்யப்படும் அதழப்புகள் இைேெம். கபொதுத் கைொதைவபெி
மற்றும் அதைவபெிகளில் இருந்து கெய்யப்படும் அதழப்புகளுக்கு வநரம்
கணக்கிடப்பட்டு அைியுயர் ேைக்
ீ
கட்டணங்கள் அறேிடப்படைொம்.

Centrelink கைொதலவபெி இலக்கங்கள்
Centrelink கைொதைவபெி
இதணப்பு

கைொதைவபெி இைக்கம்

Disability, Sickness and Carers (இயைொதம,
சுகேனம்
ீ
மற்றும் பரொமரிப்பொளர்கள்)

132 717

Employment Services (வேதைேொய்ப்பு
வெதேகள்)

132 850

Families (குடும்பங்கள்)

136 150

Farmer Assistance Hotline
(ேிேெொயிகளுக்கொன உைேி)

132 316

Older Australians (மூத்ை
ஆஸ்ைிவரைியர்கள்)

132 300

Youth and Students (இள-ேயைினர்
மற்றும் மொணே-மொணேியர்)

132 490

Centrelink Debt Recovery (கடன் ைிருப்பிச்
கெலுத்ைல்கள்)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(கருத்துதரப்பு மற்றும்
முதறப்பொடுகள்)

Freecall™ 1800 132 468

TTY* ேிெொரிப்புகள்

Freecall™ 1800 810 586

TTY* ேொடிக்தகயொளர் கைொடர்பு
இதணப்பு

Freecall™ 1800 000 567

PAGE 5 OF 9

Services Australia

TAMIL

*TTY என்பது கெேித்ைிறன் அற்றேர்கள் அல்ைது கெேித்ைிறன் அல்ைது
வபச்சுத்ைிறன் குதறபொடு உள்ளேர்களுக்கொக மட்டும் உள்ள வெதேயொகும். இந்ை
வெதேதயப் பயன்படுத்ை ஒரு TTY கைொதைவபெி வைதேப்படும்.

கபொறுப்புத்துறப்பு
இந்ை கேளியீட்டில் உள்ள ைகேல்களொனதே ககொடுப்பனவுகள் மற்றும்
வெதேகளுகளுக்கொன ஒரு ேழிகொட்டி என்ற வநொக்கத்ைிதன மட்டுவம
ககொண்டதே. ககொடுப்பனவு ஒன்றிற்கொக ேிண்ணப்பம் கெய்யைொமொ என்று
முடிவு கெய்ேதும், உங்களுதடய குறிப்பிட்ட சூழல்களுக்வகற்ற ேிைத்ைில்
ேிண்ணப்பம் ஒன்தறச் கெய்ேதும் உங்களுதடய கபொறுப்வப ஆகும்.
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How to repay money you owe Centrelink
If you have been overpaid and have a Centrelink debt, we are here to help you repay it in a way
that best suits your situation.

Your options
There are 2 main ways to repay money you owe. They are:
• in full by the due date
• over time, by setting up a payment arrangement with us or deductions from your regular
payment.
Most people repay money over time.
The right option for you depends on your situation. When deciding how to repay the money, you
will need to think of things like:
• your budget
• upcoming expenses
• any other debts you may have
• how long you want to be repaying the money.
Your Centrelink debts will not affect your credit rating. However, we may take action if you have not
started repaying the money by the due date.

Your repayments
How you repay money will depend on whether or not you currently get a payment from us.

If you get a payment from us
From the date your debt is due, we will start deducting money from your regular payment. You do
not need to do anything to set this up.
How much we deduct depends on which payment you get. For example, if you get an income
support payment our standard deduction is 15%.
You can use the Money You Owe service in your Centrelink online account through myGov or
Express Plus Centrelink mobile app to:
• see how much we are deducting
• change the amount we deduct.
You can also do this by calling your regular payment line.
At any time, you can make extra payments towards your debt.

If you no longer get a payment from us
You will need to pay the money in full or set up a payment arrangement with us by your due date.
Most people set up a payment arrangement and pay it over time.
If you cannot set up a payment arrangement, please call us.
If you are setting up a payment arrangement, it needs to be done with us. This means you need to
set it up either:
• online using the Money You Owe service
15215.2102
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• by calling your regular payment line.
At any time, you can also make extra payments towards your debt. This could be a regular
payment or a one-off payment.

If you are doing your tax return
If you owe us money, we may ask the Australian Taxation Office to help us get it back. We can ask
them to withhold or give us some or all of your tax refund or available credit. If we do, we will send
you a letter.

Your repayment methods
The easiest way to repay money is by using the Money You Owe service in your Centrelink online
account through myGov or Express Plus Centrelink mobile app.
If you need help repaying money or setting up a payment arrangement, please call us.
The table below shows the different payment methods you can use.

Payment
method

Instructions

Direct debit

Use the Money You Owe service or call us to set up automatic deductions
from your bank account.
You can pay using BPAY by phone or internet banking.

BPAY

Our Biller Code is 21915 and your BPAY reference number is on the letter we
sent you.
You may be able to make a BPAY payment from your credit card. However,
your bank may charge you extra fees or interest. You should check this with
your bank before making a payment this way.
You can pay in person at any Australia Post office or postal outlet. You can
pay by EFTPOS, cash, cheque or money order.

Australia Post

You will need your barcode from your letter or in your Money You Owe
service. If you do not have a barcode, ask us for a payment card to make
regular payments. To request a card call the Centrelink Debt Recovery Line
on 1800 076 072.
You can make a payment through Australia Post’s POST Billpay service. Our
Billpay Code is 0802 and your POST Billpay reference number is in the letter
we sent you.
You can also pay over the phone by calling the Australia Post POST Billpay
line on 131 816.

Credit card

Use the Money You Owe service or call us to repay your debt using your
Visa or Mastercard. Before using your credit card, please check with your
bank if there are any extra fees and charges.

For more information
• Call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services.
• Call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in your
language about Medicare and Child Support payments and services.

PAGE 8 OF 9

Services Australia

ENGLISH

• Go to servicesaustralia.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language.
• Go to servicesaustralia.gov.au/debts for more information in English.
• Visit a service centre.
Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.

Centrelink phone numbers
Centrelink phone line

Phone number

Disability, Sickness and Carers (disability,
sickness and carers)

132 717

Employment Services (employment services)

132 850

Families (families)

136 150

Farmer Assistance Hotline (farmer assistance)

132 316

Older Australians (older Australians)

132 300

Youth and Students (youth and students)

132 490

Centrelink Debt Recovery (debt repayments)

Freecall™ 1800 076 072

Services Australia Feedback and Complaints
(feedback and complaints)

Freecall™ 1800 132 468

TTY* enquiries

Freecall™ 1800 810 586

TTY* customer relations line

Freecall™ 1800 000 567

*TTY is only for people who are deaf or who have a hearing or speech impairment. A TTY phone is
required to use this service.

Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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