
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

எடெல்வைஸ் ரீடெயில் வைனான்ஸ் லிமிடெட்  
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கம 11, 2013 அன்று நவெடைற்ற நிர்ைா க்குழு கூட்ெத்தில் ஏற்றுக்ட ாள்ளப்ைட்ெது 

இறுதியா  ஜனைரி 28, 2022 அன்று நவெடைற்ற கூட்ெத்தில் இயக்குநர் ள் குழுைால் மதிப்ைாய்வு டசய்யப்ைட்ெது

 

நேர்மையான ேமைமுமை 

செயல் விதிகள் 

& 

ஒை்புை்ஸ்நைன்/ 

குமைதீர்ப்பாளர் 

திை்ைை் 

https://www.shabdkosh.com/dictionary/tamil-english/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D/%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%B1%E0%AF%88%E0%AE%A4%E0%AF%80%E0%AE%B0%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AE%BE%E0%AE%B3%E0%AE%B0%E0%AF%8D-meaning-in-english


 

 

 

 

நேர்மையான ேமைமுமை செயல் விதிகள்  
 

ைங் ி அல்லாத நிதி நிறுைனங் ளுக்கு (NBFCs) இந்திய ரிசர்வ் ைங் ி ைழங் ிய 

ைழி ாட்டுதல் ளின்ைடி எடெல்வைஸ் ரீடெயில் வைனான்ஸ் லிமிடெட் (நிறுைனம்/ ERFL), 
ைாடிக்வ யாளர் ளுென் வ யாளும் கைாது ைின்ைற்றகைண்டிய கநர்வமயான நவெமுவற ளுக் ா ப் 
ைின்ைரும் டசயல்ைிதி வள ஏற்றுக்ட ாண்ெது. 
 
கநர்வமயான நவெமுவற டசயல்ைிதி ள் (FPC) ைின்ைரும் ைகுதி வள உள்ளெக்கு ிறது: 

•  ென் ைிண்ைப்ைங் ள் மற்றும் அைற்றின் டசயலாக் ம் 
•  ென் மதிப்ைடீு மற்றும் ைிதிமுவற ள்/நிைந்தவன ள் 
• ைிதிமுவற ள் மற்றும் நிைந்தவன ளில் மாற்றங் ள் உட்ைெ  ென் ைழங்குதல் 
• டைாது ைிதி ள் மற்றும் 
• குவற தீர்க்கும் ைழிமுவற 

 
1.  ென் ைிண்ைப்ைங் ள் மற்றும் அைற்றின் டசயலாக் ம் 

 
(a)  ென்/ ென் ைசதி டதாெர்ைான அவனத்து டதாெர்புவெய த ைல் ளும் டதாெர்புவெய  ென் ைிண்ைப்ைப் 

ைடிைம்( ள்) அல்லது ைிற முவற ளின் (டெர்ம் ஷீட், டீஸர் ள் கைான்றவை) மூலம்  ிவெக்கும். முவறயா ப் 
பூர்த்தி டசய்யப்ைட்ெ ைிண்ைப்ைப் ைடிைத்துென் சமர்ப்ைிக்  கைண்டிய ஆைைங் ள் குறித்தும்  ென் 
ைிண்ைப்ைப் ைடிைத்தில் ைழங் ப்ைட்டுள்ளது . 

(b)  ென் டதாெர்ைான அவனத்து  டிதங் ள்,  ென் ஆைைங் ள், திரும்ை அவழக்கும் அறிைிப்பு ள் 
கைான்றைற்வற உள்ளூர் டமாழியில் அல்லது ைாடிக்வ யாளருக்கு புரியும் டமாழியில் டைற 
ைாடிக்வ யாளருக்குத் கதர்வு  ிவெக்கும். இந்த கநாக் த்திற் ா   ென் ைிண்ைப்ைப் ைடிைத்தில் 
டைாருத்தமான ைிருப்ைத்வதத் கதர்ந்டதடுப்ைதன் மூலம் ைாடிக்வ யாளர் அைைது ைிருப்ைத்வதக் குறிப்ைிெ 
கைண்டும். 

(c) பூர்த்தி டசய்யப்ைட்ெ ைிண்ைப்ைப் ைடிைங் ளுக்கு முவறயான ஒப்புவ  ைழங் ப்ைடும். ைிண்ைப்ைதாைர் ள் 
ஒப்புவ  டைறுைதற்கு ைலியுறுத்த கைண்டும். 

(d)  ென் ைிண்ைப்ைத்தின் நிவலவயக்  ண்ெறிய ைிண்ைப்ைதாைர் நிறுைனத்தின் ைதிவு டசய்யப்ைட்ெ 
அலுைல த்தில் டதாெர்பு ட ாள்ள கைண்டிய கதாைாயமான  ாலக்ட டுவும் ைசீதில் குறிப்ைிெப்ைடும். 

 
2.  ென் மதிப்ைடீு மற்றும் ைிதிமுவற ள்/நிைந்தவன ள் 

 
(a) நிறுைனத்தின்  ென் மதிப்ைடீ்டுச் டசயல்முவற மற்றும் ட ாள்வ  ளுக்கு ஏற்ை  ென் ைிண்ைப்ைங் ள் 

மதிப்ைிெப்ைடும்.  ென் ைிண்ைப்ைத்திற் ான ஒப்புவ யில் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ளைடி,  ென் ைிண்ைப்ைத்வத 

மதிப்ைிெ குறிக் ப்ைட்ெ  ாலத்திற்குள்,  ென் ைிண்ைப்ைம் சார்ந்த முடிவு (ஒப்புதல்/நிைா ரிப்பு) குறித்து கதர்வு 
டசய்துள்ள டமாழியில் ைாடிக்வ யாளர் அறிவுறுத்தப்ைடுைார். 

(b)  ென் ைழங்கும் ஒப்புதலின் கைரில், அனுமதிக் ப்ைட்ெ  ென் டதாவ , ைருொந்திை ைட்டி ைி ிதம், 

இயல்புநிவல ைட்டி ைி ிதம் மற்றும் ைிற முக் ிய ைிதிமுவற ள் மற்றும் நிைந்தவன வள, ஒப்புதல்  டிதம் 
மூலம் அல்லது ைிண்ைப்ைத்தில்  டிதப் ைரிமாற்றத்திற் ா  ைாடிக்வ யாளைால் கதர்ந்டதடுக் ப்ைட்ெ 
டமாழியில் நிருைனம் அைருக்குத் டதரிைிக்  கைண்டும். தாமதமா த் திருப்ைிச் டசலுத்துதல் சார்ந்து 

நிறுைனம் ைசூலிக்கும் அைைாத ைட்டி, ஏகதனும் இருந்தால் அது குறித்து  ென் ஒப்ைந்தம், ஒப்புதல்  டிதம்  



 

 

 
 
 
ஆ ியைற்றில் தடிமன் எழுத்தில் குறிப்ைிெப்ைடும். அத்தவ ய ைிதிமுவற ள் மற்றும் நிைந்தவன ான 
ஒப்புதவல நிறுைனம் முவறயா  தக் வைத்துக் ட ாள்ளகைண்டும். 

                                                                                   

(a) ைாடிக்வ யாளருென் ைிதிமுவற ள் மற்றும் நிைந்தவன ளுென், அனுமதிக் ப்ைடும்  ென் டதாவ , 

டைாருந்தக்கூடிய ைருொந்திை ைட்டி ைி ிதம், ைிண்ைப்ைிக்கும் முவற ஆ ியைற்வறக் குறிப்ைிடும் ஒப்ைந்தம் 
ஒன்வற நிருைனம் கமற்ட ாள்ளும். ஒப்ப்ைந்ததுென் இவைந்துள்ள அட்ெைவை( ள்) மற்றும் இவைப்பு( ள்) 
ஆ ியைற்றுென் கமற்கூறிய ஒப்ைந்தத்தின் ந ல் ஒன்று ைாடிக்வ யாளர் ைிரும்பும் டமாழியில் அைருக்கு 
ைழங் ப்ைடும். 

 
3. ைிதிமுவற ள் மற்றும் நிைந்தவன ளில் மாற்றங் ள் உட்ைெ  ென் 

ைழங்குதல் 
 

(a) டதாவ  சார்ந்த மாற்றங் ள் ஏகதனும் இருக்கும் நிவலயில், ைட்டுைாொ அட்ெைவை, ைட்டி ைி ிதங் ள், கசவைக் 

 ட்ெைங் ள், முன்கூட்டிகய டசலுத்துைது சார்ந்த  ட்ெைங் ள் கைான்றவை உட்ைெ ைிதிமுவற ள் மற்றும் 

நிைந்தவன ளில் ஏற்ைடும் ஏகதனும் மாற்றங் ள்,  ென் ைாங்குைைர் ளுக்குத் தனித்தனியா த் டதரிைிக் ப்ைடும், மற்ற 

மாற்றங் வளப் டைாருத்தைவை, அவை நிறுைனத்தின் ைதிவு அலுைல ம் /  ார்ப்ைகைட் அலுைல த்தில் அல்லது 
இவையதளத்தில்  ிவெக்கும் அல்லது நிறுைனம் முடிவு டசய்தால் அச்சு ஊெ ம் மூலம் டைளியிெப்ைடும். 
(b) ைட்டி ைி ிதங் ள் மற்றும்  ட்ெைங் ளில் ஏற்ைடும் மாற்றங் ள் ைருங் ாலத்தில் டசயல்ைடுத்தப்ைடும். இதற் ான 
டைாருத்தமான நிைந்தவன  ென் ஒப்ைந்தத்தில் கசர்க் ப்ைடும். 

(c) ைைம் டசலுத்துதல் திரும்ைப் டைறுதல் / ைிவைவுைடுத்துதல் குறித்த முடிவு, ஒப்ைந்தத்தின்  ீழ் டசயல்திறன் 
ஆ ியவை  ென் டைறுைைர் நிறுைனத்துென் கமற்ட ாண்ெ  ென் ஆைைங் ளின் ைிதிமுவற ள் மற்றும் 
நிைந்தவன ளுக்கு இைக் மா  இருக்கும். 

 
(d)  ென் டதாவ வய முழுவமயா ச் டசலுத்துதலின் கைரில்,  ென் ைாங்குைைர் களாடு சம்ைந்தப்ைட்ெ  ென் 

ஆைைங் ளின்  ீழ், நிறுைனம் அல்லது கைறு எந்த நைரும் ட ாண்டுள்ள சட்ெப்பூர்ை அல்லது ஒப்ைந்த உரிவம அல்லது 
ைற்றுரிவம அல்லது டசட்-ஆஃப் டசய்ைதற் ான உரிவமக்கு உட்ைட்டு  ெனுென் சம்ைந்தப்ைட்ெ அவனத்துப் ைத்திைங் ளும் 

திரும்ை ைழங் ப்ைடும். அத்தவ ய டசட்-ஆஃப் உரிவமவயப் ையன்ைடுத்த கைண்டிய நிவலயில், மீதமுள்ள 
உரிவமக ாைல் ள் மற்றும் தக் வைப்ைதற் ான உரிவமயின் நிைந்தவன ள் அல்லது ைிவையங் ளில் இருந்து 
ைிவையங் ள்/ைிற்ைவன ைருமானத்வத டசட்-ஆஃப் டசய்தல் அல்லது ைத்திைங் ள் அல்லது ைிற்ைவன ைருமானத்வத 
மாற்றுைது சார்ந்து நிருைனம் ட ாண்டுள்ள உரிவம ைற்றிய முழு ைிைைங் ளுென் இது குறித்து  ென் ைாங்குைைருக்கு 
அறிைிப்பு ைழங் ப்ைடும். மற்ற நிலுவைத் டதாவ  ளுென்  ென் முழுவமயா வும் இறுதியா வும் டசலுத்தப்ைடும் 
ைட்சத்தில்,  ென் ைாங்குைைர்/ைாடிக்வ யாளரிெமிருந்து க ாரிக்வ வயப் டைற்ற நாளிலிருந்து 1 மாதத்திற்குள் 

“நிலுவைத் டதாவ  இல்வல” என்ற சான்றிதவழ நிறுைனத்தால் ைழங் ப்ைடும். 

 

(e)  ென் டதாெர்ைான அவனத்து அறிைிப்பு ளும்,  ென் ைிண்ைப்ைப் ைடிைத்தில் ைாடிக்வ யாளைால் கதர்ந்டதடுக் ப்ைட்ெ 
டமாழியில் கமற்ட ாள்ளப்ைடும். 

 
4. மாற்றுத் திறனாளி ைிண்ைப்ைதாைர் 

 
இயலாவமயின் அடிப்ைவெயில் உெல்/ைார்வை குவறைாடுள்ள ைிண்ைப்ைதாைர் ளுக்குக்  ென் ைசதி ள் உள்ளிட்ெ 
நிதித்திட்ெங் ள் மற்றும் ைசதி வள ைழங்குைதில் நிறுைனம் எவ்ைித ைாைைட்சமும்  ாட்ொது. அைர் ள் மற்ற 
ைிண்ைப்ைதாைர் ளுக்கு இவையா க்  ருதப்ைடுைார் ள் மற்றும் அைர் ளின் ைிண்ைப்ைம் நிறுைனத்தின்  ென் 

டசயல்முவற, ட ாள்வ  மற்றும் தகுதியின் அடிப்ைவெயில் வ யாளப்ைடும். மாற்றுத்திறனாளி 

ைிண்ைப்ைதாைர் ள் முவறயா ப் புரிந்து ட ாண்டு டைாருத்தமான தயாரிப்பு அல்லது  ென் ைசதிவயத்,  



 

 

 

 

கதர்ந்டதடுக் , சாத்தியமான அவனத்து உதைி ளும் ைழங் ப்ைடும். 

 
5. டைாது ைிதி ள் 

 ென் ஆைை ைிதிமுவற ள் மற்றும் நிைந்தவன ளில் ைழங் ப்ைட்டுள்ள கநாக் ங் வளத் தைிை அல்லது  ென்  

 

  

 

ைாங்குைைைால் முன்னர் டைளியிெப்ைொத புதிய த ைல் ள், நிறுைனத்தின்  ைனத்திற்கு ைைாத ைவை,  ென் 
ைாங்குைைரின் ைிை ாைங் ளில் நிறுைனம் தவலயிடுைது தைிர்க் ப்ைெ கைண்டும்  

 
(a)  ென் ைாங்குைைரிெமிருந்து  ென்  ைக்வ  மாற்றுைதற் ான க ாரிக்வ  டைறப்ைடும் நிவலயில், ஒப்புதல் அல்லது 

மற்றவை, அதாைது நிறுைனத்தின் ஆட்கசைவன, ஏகதனும் இருந்தால் அவை, க ாரிக்வ  டைறப்ைட்ெ நாளிலிருந்து 21 
நாட் ளுக்குள் டதரிைிக் ப்ைடும். 
 
(b)  ென் வள மீட்ைது சார்ந்து, நிறுைனம் கதவையற்ற துன்புறுத்தவல, அதாைது முைைான கநைங் ளில்  ென் 

ைாங்குைைவை டதாெர்ந்து டதாந்தைவு டசய்தல்,  ெவனத் திரும்ைப் டைறுைதற்கு ைலிவமவயப் ையன்ைடுத்துதல் 
ஆ ியைற்வற நாொமல் சட்ெம் சார்ந்த  ட்ெவமப்ைிற்குள் டசயல்ைடும்.  ென் ைாங்குைைர் வள சரியான முவறயில் 
வ யாள்ைதற் ான ையிற்சிவய அவனத்து ஊழியர் ளும் டைற்றிருப்ைவத நிறுைனம் உறுதி டசய்யும். 

(c) சில்லவற நிதியுதைி தயாரிப்பு ளுக்கு, ைைி ம் சார்ந்து, இவை உறுதி அளிப்ைைர்( ள்) உென் அல்லது 

இல்லாமல், தனிப்ைட்ெ  ென் ைாங்குைைர் ள் தைிை ைிற கநாக் ங் ளுக் ா  அனுமதிக் ப்ைடும் அவனத்து மிதக்கும் 
ைி ித  ாலக்  ென் ளிலும் முன்முடிப்புக்  ட்ெைம் / முன்கூட்டிகய ைைம் டசலுத்துதல் அைைாதங் வள நிறுைனம் 
ைசூலிக் ாது. 

 
6. ைட்டி  ட்ெைங் ள்: 

 
(a) நிதிச் டசலவு, ைிடுமிகு டதாவ  மற்றும் இெர்  ாப்பு ைிரீமியம் கைான்ற டதாெர்புவெய  ாைைி வளக்  ருத்தில் 

ட ாண்டு,  ென் ள் மற்றும் முன்ைைங் ள், டசயலாக் ம் மற்றும் ைிற  ட்ெைங் ளில் ைசூலிக் ப்ைெ கைண்டிய ைட்டி 
ைி ிதத்வத நிர்ையிப்ைதற் ான ஒரு ைட்டி ைி ித மாதிரிவய இயக்குநர் ள் குழு ஏற்றுக்ட ாண்ெது. ைல்கைறு ைவ யான 
 ென் ைாங்குைைர் ளுக் ான ைட்டி ைி ிதம் மற்றும் இெர் தைநிவல ளுக் ான அணுகுமுவற மற்றும் டைவ்கைறு ைட்டி 
ைி ிதங் வள ைசூலிப்ைதற் ான  ாைைம் ஆ ியவை  ென் ைாங்குைைர் அல்லது ைாடிக்வ யாளருக்கு ைிண்ைப்ைப் 
ைடிைத்தில் டைளிப்ைடுத்தப்ைடும் மற்றும் ஒப்புக்ட ாள்ளப்ைட்ெ ைட்டி ைி ிதம் ஒப்புதல்  டிதத்தில் டைளிப்ைவெயா த் 
டதரிைிக் ப்ைடும். 

 

(b) ைட்டி ைி ிதங் ள் மற்றும் இெர் வளத் தைப்ைடுத்தலுக் ான அணுகுமுவற ஆ ியவை நிறுைனத்தின் 

இவையதளத்தில்  ிவெக்கும். ைட்டி ைி ிதங் ளில் மாற்றம் ஏற்ைடும் கைவள ளில், இவையதளத்தில் 
டைளியிெப்ைடுள்ள அல்லது டைளியிெப்ைடும் த ைல் ள் புதுப்ைிக் ப்ைடும். 

 

(c)  ென் ைாங் ியைர்  ைக் ில் ைசூலிக் ப்ைடும் சரியான ைி ிதங் வள அறிந்து ட ாள்ள ஏதுைா , ைட்டி ைி ிதமானது 

ைருொந்திைம் ைசூலிக் ப்ைடும் ைி ிதங் ளா  இருக்கும். 

 
7. குவற தீர் இயக் முவற 

 



 

 

 
 
 
 
கநர்வமயான நவெமுவற டசயல்ைிதி வளச் டசயல்ைடுத்துைது நிறுைனத்தின் டைாறுப்ைாகும்.  ென் 

ைாங்குைைர் ள்/ைாடிக்வ யாளர் ள் சுமூ மா வும், டதாந்தைைின்றியும் வ யாளப்ைடுைவத உறுதிடசய்ய நிறுைனம் 
அவனத்து முயற்சி வளயும் கமற்ட ாள்ளும்.  ென் ைாங்குைைர்/ைாடிக்வ யாளைால் நிறுைனத்தின்  ைனத்திற்குக் 
ட ாண்டுைைப்ைடும் எந்தடைாரு பு ாரும் ைிவைைா க் வ யாளப்ைடும். 

 

ஒப்ைந்தத்தின்  ீழ் கசவை ைழங்கும் நிருைனங் ள் டதாெர்ைான சிக் ல் ள் உட்ைெ, நிறுைனத்தின் அதி ாரி ளின் 
முடிவு ளால் எழும் அவனத்து ைி சர்ச்வச ள் / பு ார் ள் ஆ ியன அைர் ளின்  ைனத்திற்குக் ட ாண்டு ைைப்ைட்ெ ைிறகு 
ைிசாரிக் ப்ைட்டு தீர்க் ப்ைடும். 

 
கநர்வமயான நவெமுவற டசயல்ைிதி ளின் இைக் ம் மற்றும் நிர்ைா த்தின் ைல்கைறு நிவல ளில் உள்ள குவற வள 
நிைர்த்தி டசய்யும் டைாறிமுவறயின் டசயல்ைாடு ஆ ியைற்றின் மதிப்ைடீ்டின் ஆய்ைின் ஒருங் ிவைக் ப்ைட்ெ அறிக்வ  
ைழக் மான இவெடைளியில் இயக்குநர் ளின் நிர்ைா க் குழு குழுைிெம் (அல்லது டசயற் குழு) சமர்ப்ைிக் ப்ைடும். 

 

குவற தீர் அலுைலர் (“GRO”) மற்றும் RBI-இன் உள்ளூர் அலுைல த்தின் (ஒரு மாத  ாலத்திற்குள் பு ார் / சர்ச்வச  

 

 

  

தீர்க் ப்ைொைிட்ொல், அணு க்கூடிய அவமப்பு) டதாெர்பு ைிைைங் ள் அவனத்து  ிவள ள் / நிறுைனம் அதன் ைைி த்வத 
கமற்ட ாள்ளும் இெங் ளில்  ாட்சிப்ைடுத்தப்ைடும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ைங் ி அல்லாத நிதி நிறுைனங் ளுக்கு (NBFCs) இந்திய ரிசர்வ் ைங் ி ைழங் ிய ைழி ாட்டுதல் ளின்ைடி 
எடெல்வைஸ் ரீடெயில் வைனான்ஸ் லிமிடெட் (நிறுைனம்/ ERFL), ைாடிக்வ யாளர் வளக் வ யாளும் கைாது 
ைின்ைற்றகைண்டிய கநர்வமயான நவெமுவற ளுக் ா ப் ைின்ைரும் டசயல்ைிதி வள ஏற்றுக்ட ாண்ெது. இந்த 
நடுவுநிவல ட ொ நவெமுவற டசயல்முவற (FPC) ைின்ைரும் ைகுதி வள உள்ளெக்கும் கநாக் ம் ட ாண்ெது: 

 

நிவல - 1  ென் ைாங்குைைர் கநைடியா க்  ிவள கமலாளவை அணு ி,  ிவளயில் ைைாமரிக் ப்ைடும் பு ார் 
ைதிகைட்டில் அைைது பு ார்/குவறவய உள்ளிெலாம். பு ார் அளிக்  ைிரும்புகைாருக்கு 
சம்ைந்தப்ைட்ெ  ிவள அதி ாரி ைழி ாட்டுைார். 
 ென் ைாங்குைைர் ைின்ைரும் ஏகதனும் முவறயில் பு ார் ள் / குவற வளப் ைதிவு 
டசய்யலாம்: 
மின்னஞ்சல் ஐடி : homeservice@edelweissfin.com;  ட்ெைமில்லா டதாவலகைசி எண்: 1-800-1026371-

திங் ள் - டைள்ளி ( ாவல 10 மைி முதல் மாவல 5 மைி ைவை) 

ைடி – 2 டைறப்ைட்ெ ைதிலில் ைாடிக்வ யாளருக்கு திருப்தி அளிக் ைில்வல எனில், அைர் ைின்ைரும் 
மு ைரியில் குவற தீர் அதி ாரிவய அணு லாம்:- 
திருமதி. சுதிப்தா மஜும்தார் 

முதல் தளம், 3B, ைாகஜந்திை ைார்க், பூசா கைாடு, புது தில்லி- 110005 

டதாவலகைசி எண். +91 (11) 4004 2301; 

மின்னஞ்சல் ஐடி: homeservice@edelweissfin.com 

குவற தீர்க்கும் அலுைலர், டைறப்ைட்ெ க ள்ைி ள் / பு ார் ள் / குவற ளுக்கு முடிந்தைவை 
ைிவைைா  தீர்வு / ைதிவல பு ார்தாைருக்கு ைழங்  முயற்சிக்  கைண்டும். 

நிவல– 3 ஒரு மாத  ாலத்திற்குள் பு ார் / குவற ள் தீர்க் ப்ைொைிட்ொல்,  ென் ைாங்குைைர் / 
ைாடிக்வ யாளர் / ைிண்ைப்ைதாைர் இங்கு கமல்முவறயடீு டசய்யலாம்:- 
டைாறுப்பு அதி ாரி 

ைங் ி அல்லாத கமற்ைார்வை துவற இந்திய ரிசர்வ் ைங் ி 
3ைது தளம், மைாத்தா மந்திர் அரு ில், வைகுல்லா, மும்வை டசன்ட்ைல், மும்வை - 400008; 

டதாவலகைசி: +91 22-23084121/ 23028436 டதாவலந ல்: +91 22-23022011 

மின்னஞ்சல் ஐடி- dnbsmro@rbi.org.in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

• குவற தீர் நவெமுவறயுென் இைங்  கைண்டியவை 

 

 
1) ைாடிக்வ யாளர் ளின் நலன்  ருதி,  நி  ிவள ள் / றுைனத்தின் ைைி ம் கமற்ட ாள்ளப்ைடும் 

இெங் ளுக்கு டைளிகயயும் கமற்கூறிய த ைல் ள்  ாட்ெப்ைடும் மற்றும் குறிப்பு கநாக் த்திற் ா  
அத்தவ ய நியமிக் ப்ைட்ெ அதி ாரி ளுக்கு ைழங் ப்ைடும்.  

2) சம்ைந்தப்ைட்ெ ைைியாளர் / உறவு கமலாளைால் ஏகதனும் பு ார் / குவற ள் டைறப்ைட்ொல், குவற ள் / 
பு ார் ளுக்கு ைிவைைா த் தீர்வு ைழங்குைவத உறுதி டசய்ய, பு ார் டைறப்ைட்ெதிலிருந்து 2 நாட் ளுக்குள் 
அைர் ைாடிக்வ யாளர் கசவை குழு மற்றும் குவற தீர் அதி ாரிக்கு அது குறித்து அறிைிக் கைண்டும்.  

3) பு ார் / குவற ள் சார்ந்து அவனத்து கதவையான ைிைைங் வள ைாடிக்வ யாளர் கசவை குழு மற்றும் 
குவற தீர் அதி ாரிக்கு ைழங்குைது சம்ைந்தப்ைட்ெ ைைியாளர் / ையனர் உறவு கமலாளரின் டைாறுப்ைாகும். 

 
8. ட ாள்வ  மறுஆய்வு 

 
இந்த டசயல்ைிதி ள் மார்ச்-15, 2013 முதல் அமலுக்கு ைரு ிறது மற்றும் இந்திய ரிசர்வ் ைங் ியால் 
டைளியிெப்ைட்ெ சுற்றறிக்வ  ள், ைழி ாட்டுதல் ள் மற்றும் நிறுைனம் ைின்ைற்றும் நவெமுவற ள் 
ஆ ியைற்றின்ைடி அவ்ைப்கைாது திருத்தப்ைடு ிறது / மாற்றியவமக் ப்ைடு ிறது. இந்த கநர்வமயான 
நவெமுவறக் டசயல்ைிதி ளின் இைக் ம் மற்றும் நிர்ைா த்தின் ைல்கைறு நிவல ளில் டசயலில் உள்ள 
குவற நிைர்த்தி டசயல்முவறயின் டசயல்ைாட்வெ நிறுைனம் அவ்ைப்கைாது மதிப்ைாய்வு டசய்ய கைண்டும். 

 


