
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

எடெல்வைஸ் ரடீெயில் வைனான்ஸ் லிமிடெெ்  
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மே 11, 2013 அன்று நடைபெற்ற நிரவ்ாகக்குழு கூை்ைத்தில் ஏற்றுக்பகாள்ளெ்ெை்ைது 

இறுதியாக ஜனவரி 28, 2022 அன்று நடைபெற்ற கூை்ைத்தில் இயக்குநரக்ள் குழுவால் ேதிெ்ொய்வு பெய்யெ்ெை்ைது

 

கநரவ்மயான நவெமுவை 

டசயல் விதி ள் 

& 

ஒம்புெ்ஸ்கமன்/ 

ககககககககககககககக 

திெ்ெம் 

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


 

 

 

 

கநரவ்மயான நவெமுவை டசயல் விதி ள்  
 

வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு (NBFCs) இந்திய ரிெரவ்் வங்கி வழங்கிய 

வழிகாைட்ுதல்களின்ெடி எடெல்வைஸ் ரடீெயில் வைனான்ஸ் லிமிடெெ் (நிறுவனே்/ ERFL), 
வாடிக்டகயாளரக்ளுைன் டகயாளுே் மொது பின்ெற்றமவண்டிய மநரட்ேயான நடைமுடறகளுக்காகெ் 

பின்வருே் பெயல்விதிகடள ஏற்றுக்பகாண்ைது. 
 

மநரட்ேயான நடைமுடற பெயல்விதிகள் (FPC) பின்வருே் ெகுதிகடள உள்ளைக்குகிறது: 
• கைன் விண்ணெ்ெங்கள் ேற்றுே் அவற்றின் பெயலாக்கே் 
• கைன் ேதிெ்பீடு ேற்றுே் விதிமுடறகள்/நிெந்தடனகள் 
• விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகளில் ோற்றங்கள் உை்ெை கைன் வழங்குதல் 
• பொது விதிகள் ேற்றுே் 
• குடற தீரக்்குே் வழிமுடற 

 
1. கைன் விண்ணெ்ெங்கள் ேற்றுே் அவற்றின் பெயலாக்கே் 

 
(a) கைன்/கைன் வெதி பதாைரெ்ான அடனத்து பதாைரப்ுடைய தகவல்களுே் பதாைரப்ுடைய கைன் விண்ணெ்ெெ் 

ெடிவே்(கள்) அல்லது பிற முடறகளின் (பைரே்் ஷீை், டீஸரக்ள் மொன்றடவ) மூலே் கிடைக்குே். முடறயாகெ் 

பூரத்்தி பெய்யெ்ெை்ை விண்ணெ்ெெ் ெடிவத்துைன் ெேரெ்்பிக்க மவண்டிய ஆவணங்கள் குறித்துே் கைன் 

விண்ணெ்ெெ் ெடிவத்தில் வழங்கெ்ெைட்ுள்ளது . 
(b) கைன் பதாைரெ்ான அடனதத்ு கடிதங்கள், கைன் ஆவணங்கள், திருே்ெ அடழக்குே் அறிவிெ்புகள் மொன்றவற்டற 

உள்ளூர ் போழியில் அல்லது வாடிக்டகயாளருக்கு புரியுே் போழியில் பெற வாடிக்டகயாளருக்குத் மதரவ்ு 

கிடைக்குே். இந்த மநாக்கத்திற்காக கைன் விண்ணெ்ெெ் ெடிவத்தில் பொருத்தோன விருெ்ெத்டதத ்

மதரந்்பதடுெ்ெதன் மூலே் வாடிக்டகயாளர ்அவரது விருெ்ெத்டதக் குறிெ்பிை மவண்டுே். 
(c) பூரத்்தி பெய்யெ்ெைை் விண்ணெ்ெெ் ெடிவங்களுக்கு முடறயான ஒெ்புடக வழங்கெ்ெடுே். விண்ணெ்ெதாரரக்ள் 

ஒெ்புடக பெறுவதற்கு வலியுறுத்த மவண்டுே். 
(d) கைன் விண்ணெ்ெத்தின் நிடலடயக் கண்ைறிய விண்ணெ்ெதாரர ் நிறுவனத்தின் ெதிவு பெய்யெ்ெைை் 

அலுவலகத்தில் பதாைரப்ு பகாள்ள மவண்டிய மதாராயோன காலக்பகடுவுே் ரசீதில் குறிெ்பிைெ்ெடுே். 

 
2.  ென் மதிை்பீடு மை்றும் விதிமுவை ள்/நிைந்தவன ள் 

 
(a) நிறுவனத்தின் கைன் ேதிெ்பீைட்ுெ ் பெயல்முடற ேற்றுே் பகாள்டககளுக்கு ஏற்ெ கைன் விண்ணெ்ெங்கள் 

ேதிெ்பிைெ்ெடுே். கைன் விண்ணெ்ெத்திற்கான ஒெ்புடகயில் குறிெ்பிைெ்ெைட்ுள்ளெடி, கைன் விண்ணெ்ெத்டத 

ேதிெ்பிை குறிக்கெ்ெை்ை காலத்திற்குள், கைன் விண்ணெ்ெே் ொரந்்த முடிவு (ஒெ்புதல்/நிராகரிெ்பு) குறித்து மதரவ்ு 

பெய்துள்ள போழியில் வாடிக்டகயாளர ்அறிவுறுதத்ெ்ெடுவார.் 
(b) கைன் வழங்குே் ஒெ்புதலின் மெரில், அனுேதிக்கெ்ெை்ை கைன் பதாடக, வருைாந்திர வை்டி விகிதே், இயல்புநிடல 

வை்டி விகிதே் ேற்றுே் பிற முக்கிய விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகடள, ஒெ்புதல் கடிதே் மூலே் அல்லது 

விண்ணெ்ெத்தில் கடிதெ் ெரிோற்றத்திற்காக வாடிக்டகயாளரால் மதரந்்பதடுக்கெ்ெை்ை போழியில் நிருவனே் 

அவருக்குத ் பதரிவிக்க மவண்டுே். தாேதோகத ் திருெ்பிெ ் பெலுத்துதல் ொரந்்து நிறுவனே் வசூலிக்குே் அெராத 

வை்டி, ஏமதனுே் இருந்தால் அது குறித்து கைன் ஒெ்ெந்தே், ஒெ்புதல் கடிதே் ஆகியவற்றில் தடிேன் எழுத்தில் 

குறிெ்பிைெ்ெடுே். அத்தடகய விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகான ஒெ்புதடல நிறுவனே் முடறயாக 

தக்கடவதத்ுக் பகாள்ளமவண்டுே். 



 

 

 
                                                                                   

(a) வாடிக்டகயாளருைன் விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகளுைன், அனுேதிக்கெ்ெடுே் கைன் பதாடக, 

பொருந்தக்கூடிய வருைாந்திர வை்டி விகிதே், விண்ணெ்பிக்குே் முடற ஆகியவற்டறக் குறிெ்பிடுே் ஒெ்ெந்தே் ஒன்டற 

நிருவனே் மேற்பகாள்ளுே். ஒெ்ெ்ெந்ததுைன் இடணந்துள்ள அை்ைவடண(கள்) ேற்றுே் இடணெ்பு(கள்) ஆகியவற்றுைன் 

மேற்கூறிய ஒெ்ெந்தத்தின் நகல் ஒன்று வாடிக்டகயாளர ்விருே்புே் போழியில் அவருக்கு வழங்கெ்ெடுே். 

 
3. விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகளில் ோற்றங்கள் உை்ெை கைன் வழங்குதல் 

 
(a) பதாடக ொரந்்த ோற்றங்கள் ஏமதனுே் இருக்குே் நிடலயில், ெைட்ுவாைா அைை்வடண, வைட்ி விகிதங்கள், மெடவக் 

கைை்ணங்கள், முன்கூைட்ிமய பெலுதத்ுவது ொரந்்த கைை்ணங்கள் மொன்றடவ உைெ்ை விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகளில் 

ஏற்ெடுே் ஏமதனுே் ோற்றங்கள், கைன் வாங்குெவரக்ளுக்குத் தனிதத்னியாகத் பதரிவிக்கெ்ெடுே், ேற்ற ோற்றங்கடளெ் 

பொருதத்வடர, அடவ நிறுவனதத்ின் ெதிவு அலுவலகே் / காரெ்்ெமரை் அலுவலகதத்ில் அல்லது இடணயதளத்தில் கிடைக்குே் 

அல்லது நிறுவனே் முடிவு பெய்தால் அெச்ு ஊைகே் மூலே் பவளியிைெ்ெடுே். 
(b) வைட்ி விகிதங்கள் ேற்றுே் கைை்ணங்களில் ஏற்ெடுே் ோற்றங்கள் வருங்காலத்தில் பெயல்ெடுதத்ெ்ெடுே். இதற்கான 

பொருதத்ோன நிெந்தடன கைன் ஒெ்ெந்ததத்ில் மெரக்்கெ்ெடுே். 
(c) ெணே் பெலுத்துதல் திருே்ெெ் பெறுதல் / விடரவுெடுத்துதல் குறிதத் முடிவு, ஒெ்ெந்ததத்ின் கீழ் பெயல்திறன் ஆகியடவ 

கைன் பெறுெவர ் நிறுவனதத்ுைன் மேற்பகாண்ை கைன் ஆவணங்களின் விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகளுக்கு 

இணக்கோக இருக்குே். 
 
(d) கைன் பதாடகடய முழுடேயாகெ ் பெலுத்துதலின் மெரில், கைன் வாங்குெவரக்மளாடு ெே்ெந்தெ்ெைை் கைன் 

ஆவணங்களின் கீழ், நிறுவனே் அல்லது மவறு எந்த நெருே் பகாண்டுள்ள ெைை்ெ்பூரவ் அல்லது ஒெ்ெந்த உரிடே அல்லது 

ெற்றுரிடே அல்லது பெை்-ஆஃெ் பெய்வதற்கான உரிடேக்கு உைெ்ைட்ு கைனுைன் ெே்ெந்தெ்ெைை் அடனதத்ுெ் ெத்திரங்களுே் 

திருே்ெ வழங்கெ்ெடுே். அத்தடகய பெை்-ஆஃெ் உரிடேடயெ் ெயன்ெடுதத் மவண்டிய நிடலயில், மீதமுள்ள 

உரிடேமகாரல்கள் ேற்றுே் தக்கடவெ்ெதற்கான உரிடேயின் நிெந்தடனகள் அல்லது பிடணயங்களில் இருந்து 

பிடணயங்கள்/விற்ெடன வருோனதட்த பெை்-ஆஃெ் பெய்தல் அல்லது ெதத்ிரங்கள் அல்லது விற்ெடன வருோனத்டத 

ோற்றுவது ொரந்்து நிருவனே் பகாண்டுள்ள உரிடே ெற்றிய முழு விவரங்களுைன் இது குறிதத்ு கைன் வாங்குெவருக்கு 

அறிவிெ்பு வழங்கெ்ெடுே். ேற்ற நிலுடவத் பதாடககளுைன் கைன் முழுடேயாகவுே் இறுதியாகவுே் பெலுத்தெ்ெடுே் ெைெ்த்தில், 

கைன் வாங்குெவர/்வாடிக்டகயாளரிைமிருந்து மகாரிக்டகடயெ் பெற்ற நாளிலிருந்து 1 ோதத்திற்குள் “நிலுடவத் பதாடக 

இல்டல” என்ற ொன்றிதடழ நிறுவனதத்ால் வழங்கெ்ெடுே். 

 

(e) கைன் பதாைரெ்ான அடனதத்ு அறிவிெ்புகளுே், கைன் விண்ணெ்ெெ் ெடிவதத்ில் வாடிக்டகயாளரால் மதரந்்பதடுக்கெ்ெைை் 

போழியில் மேற்பகாள்ளெ்ெடுே். 

 
4. மாை்றுத் திைனாளி விை்ைை்ைதாரர ்

 
இயலாடேயின் அடிெ்ெடையில் உைல்/ொரட்வ குடறொடுள்ள விண்ணெ்ெதாரரக்ளுக்குக் கைன் வெதிகள் உள்ளிை்ை 

நிதித்திை்ைங்கள் ேற்றுே் வெதிகடள வழங்குவதில் நிறுவனே் எவ்வித ொரெைெ்முே் காை்ைாது. அவரக்ள் ேற்ற 

விண்ணெ்ெதாரரக்ளுக்கு இடணயாகக் கருதெ்ெடுவாரக்ள் ேற்றுே் அவரக்ளின் விண்ணெ்ெே் நிறுவனத்தின் கைன் 

பெயல்முடற, பகாள்டக ேற்றுே் தகுதியின் அடிெ்ெடையில் டகயாளெ்ெடுே். ோற்றுத்திறனாளி விண்ணெ்ெதாரரக்ள் 

முடறயாகெ் புரிந்து பகாண்டு பொருத்தோன தயாரிெ்பு அல்லது கைன் வெதிடயத், மதரந்்பதடுக்க, ொத்தியோன 

அடனத்து உதவிகளுே் வழங்கெ்ெடுே். 

 
5. டைாது விதி ள் 

கைன் ஆவண விதிமுடறகள் ேற்றுே் நிெந்தடனகளில் வழங்கெ்ெைட்ுள்ள மநாக்கங்கடளத ்தவிர அல்லது கைன்  

 



 

 

  

 

வாங்குெவரால் முன்னர ் பவளியிைெ்ெைாத புதிய தகவல்கள், நிறுவனத்தின் கவனத்திற்கு வராத வடர, கைன் 

வாங்குெவரின் விவகாரங்களில் நிறுவனே் தடலயிடுவது தவிரக்்கெ்ெை மவண்டுே்  

 
(a) கைன் வாங்குெவரிைமிருந்து கைன் கணக்டக ோற்றுவதற்கான மகாரிக்டக பெறெ்ெடுே் நிடலயில், ஒெ்புதல் அல்லது 

ேற்றடவ, அதாவது நிறுவனத்தின் ஆை்மெெடன, ஏமதனுே் இருந்தால் அடவ, மகாரிக்டக பெறெ்ெைை் நாளிலிருந்து 21 

நாைக்ளுக்குள் பதரிவிக்கெ்ெடுே். 
 

(b) கைன்கடள மீைெ்து ொரந்்து, நிறுவனே் மதடவயற்ற துன்புறுதத்டல, அதாவது முரணான மநரங்களில் கைன் 

வாங்குெவடர பதாைரந்்து பதாந்தரவு பெய்தல், கைடனத் திருே்ெெ் பெறுவதற்கு வலிடேடயெ் ெயன்ெடுதத்ுதல் 

ஆகியவற்டற நாைாேல் ெைை்ே் ொரந்்த கைை்டேெ்பிற்குள் பெயல்ெடுே். கைன் வாங்குெவரக்டள ெரியான முடறயில் 

டகயாள்வதற்கான ெயிற்சிடய அடனதத்ு ஊழியரக்ளுே் பெற்றிருெ்ெடத நிறுவனே் உறுதி பெய்யுே். 

(c) சில்லடற நிதியுதவி தயாரிெ்புகளுக்கு, வணிகே் ொரந்்து, இடண உறுதி அளிெ்ெவர(்கள்) உைன் அல்லது இல்லாேல், 
தனிெ்ெைை் கைன் வாங்குெவரக்ள் தவிர பிற மநாக்கங்களுக்காக அனுேதிக்கெ்ெடுே் அடனதத்ு மிதக்குே் விகித காலக் 

கைன்களிலுே் முன்முடிெ்புக் கைை்ணே் / முன்கூைட்ிமய ெணே் பெலுதத்ுதல் அெராதங்கடள நிறுவனே் வசூலிக்காது. 

 
6. ைெ்டி  ெ்ெைங் ள்: 

 
(a) நிதிெ ் பெலவு, விடுமிகு பதாடக ேற்றுே் இைர ் காெ்பு பிரீமியே் மொன்ற பதாைரப்ுடைய காரணிகடளக் கருதத்ில் 

பகாண்டு, கைன்கள் ேற்றுே் முன்ெணங்கள், பெயலாக்கே் ேற்றுே் பிற கைை்ணங்களில் வசூலிக்கெ்ெை மவண்டிய வைட்ி 

விகிதத்டத நிரண்யிெ்ெதற்கான ஒரு வை்டி விகித ோதிரிடய இயக்குநரக்ள் குழு ஏற்றுக்பகாண்ைது. ெல்மவறு வடகயான 

கைன் வாங்குெவரக்ளுக்கான வைட்ி விகிதே் ேற்றுே் இைர ் தரநிடலகளுக்கான அணுகுமுடற ேற்றுே் பவவ்மவறு வைட்ி 

விகிதங்கடள வசூலிெ்ெதற்கான காரணே் ஆகியடவ கைன் வாங்குெவர ் அல்லது வாடிக்டகயாளருக்கு விண்ணெ்ெெ் 

ெடிவத்தில் பவளிெ்ெடுதத்ெ்ெடுே் ேற்றுே் ஒெ்புக்பகாள்ளெ்ெைை் வை்டி விகிதே் ஒெ்புதல் கடிதத்தில் பவளிெ்ெடையாகத ்

பதரிவிக்கெ்ெடுே். 
 

(b) வைட்ி விகிதங்கள் ேற்றுே் இைரக்டளத் தரெ்ெடுதத்லுக்கான அணுகுமுடற ஆகியடவ நிறுவனதத்ின் இடணயதளத்தில் 

கிடைக்குே். வைட்ி விகிதங்களில் ோற்றே் ஏற்ெடுே் மவடளகளில், இடணயதளத்தில் பவளியிைெ்ெடுள்ள அல்லது 

பவளியிைெ்ெடுே் தகவல்கள் புதுெ்பிக்கெ்ெடுே். 
 

(c) கைன் வாங்கியவர ் கணக்கில் வசூலிக்கெ்ெடுே் ெரியான விகிதங்கடள அறிந்து பகாள்ள ஏதுவாக, வை்டி விகிதோனது 

வருைாந்திரே் வசூலிக்கெ்ெடுே் விகிதங்களாக இருக்குே். 

 
7. குவை தீர ்இய ் முவை 
 

மநரட்ேயான நடைமுடற பெயல்விதிகடளெ ் பெயல்ெடுத்துவது நிறுவனத்தின் பொறுெ்ொகுே். கைன் 

வாங்குெவரக்ள்/வாடிக்டகயாளரக்ள் சுமூகோகவுே், பதாந்தரவின்றியுே் டகயாளெ்ெடுவடத உறுதிபெய்ய நிறுவனே் 

அடனதத்ு முயற்சிகடளயுே் மேற்பகாள்ளுே். கைன் வாங்குெவர/்வாடிக்டகயாளரால் நிறுவனத்தின் கவனதத்ிற்குக் 

பகாண்டுவரெ்ெடுே் எந்தபவாரு புகாருே் விடரவாகக் டகயாளெ்ெடுே். 
 

ஒெ்ெந்தத்தின் கீழ் மெடவ வழங்குே் நிருவனங்கள் பதாைரெ்ான சிக்கல்கள் உைெ்ை, நிறுவனதத்ின் அதிகாரிகளின் 

முடிவுகளால் எழுே் அடனதத்ு பி ெரெ்ட்ெகள் / புகாரக்ள் ஆகியன அவரக்ளின் கவனத்திற்குக் பகாண்டு வரெ்ெை்ை பிறகு 

விொரிக்கெ்ெைட்ு தீரக்்கெ்ெடுே். 
 
மநரட்ேயான நடைமுடற பெயல்விதிகளின் இணக்கே் ேற்றுே் நிரவ்ாகதத்ின் ெல்மவறு நிடலகளில் உள்ள குடறகடள 

நிவரத்த்ி பெய்யுே் பொறிமுடறயின் பெயல்ொடு ஆகியவற்றின் ேதிெ்பீை்டின் ஆய்வின் ஒருங்கிடணக்கெ்ெைை் அறிக்டக 

வழக்கோன இடைபவளியில் இயக்குநரக்ளின் நிரவ்ாகக் குழு குழுவிைே் (அல்லது பெயற் குழு) ெேரெ்்பிக்கெ்ெடுே். 



 

 

 

குடற தீர ்அலுவலர ்(“GRO”) ேற்றுே் RBI-இன் உள்ளூர ்அலுவலகத்தின் (ஒரு ோத காலதத்ிற்குள் புகார ்/ ெரெ்ட்ெ  

 

 

  

தீரக்்கெ்ெைாவிைை்ால், அணுகக்கூடிய அடேெ்பு) பதாைரப்ு விவரங்கள் அடனதத்ு கிடளகள் / நிறுவனே் அதன் வணிகதட்த 

மேற்பகாள்ளுே் இைங்களில் காைச்ிெ்ெடுத்தெ்ெடுே்.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கு (NBFCs) இந்திய ரிெரவ்் வங்கி வழங்கிய வழிகாைட்ுதல்களின்ெடி எடெல்வைஸ் 

ரடீெயில் வைனான்ஸ் லிமிடெெ ் (நிறுவனே்/ ERFL), வாடிக்டகயாளரக்டளக் டகயாளுே் மொது பின்ெற்றமவண்டிய 

மநரட்ேயான நடைமுடறகளுக்காகெ் பின்வருே் பெயல்விதிகடள ஏற்றுக்பகாண்ைது. இந்த நடுவுநிடல பகைா 

நடைமுடற பெயல்முடற (FPC) பின்வருே் ெகுதிகடள உள்ளைக்குே் மநாக்கே் பகாண்ைது: 

 

நிவல - 1 கைன் வாங்குெவர ்மநரடியாகக் கிடள மேலாளடர அணுகி, கிடளயில் ெராேரிக்கெ்ெடுே் புகார ்

ெதிமவைட்ில் அவரது புகார/்குடறடய உள்ளிைலாே். புகார ் அளிக்க விருே்புமவாருக்கு 

ெே்ெந்தெ்ெை்ை கிடள அதிகாரி வழிகாைட்ுவார.் 

கைன் வாங்குெவர ்பின்வருே் ஏமதனுே் முடறயில் புகாரக்ள் / குடறகடளெ் ெதிவு பெய்யலாே்: 

மின்னஞ்ெல் ஐடி :  assistance@eclf.com; கைை்ணமில்லா பதாடலமெசி எண்: 1-800-1026371-திங்கள் 

- பவள்ளி (காடல 10 ேணி முதல் ோடல 5 ேணி வடர) 

ைடி – 2 பெறெ்ெை்ை ெதிலில் வாடிக்டகயாளருக்கு திருெ்தி அளிக்கவில்டல எனில், அவர ் பின்வருே் 

முகவரியில் குடற தீர ்அதிகாரிடய அணுகலாே்:- 

திருேதி. சுதிெ்தா ேஜுே்தார ்

முதல் தளே், 3B, ராமஜந்திர ொரக்், பூொ மராடு, புது தில்லி- 110005 

பதாடலமெசி எண். +91 (11) 4004 2301; 

மின்னஞ்ெல் ஐடி:  grievances@eclf.comகுடற தீரக்்குே் அலுவலர,் பெறெ்ெைை் மகள்விகள் / 

புகாரக்ள் / குடறகளுக்கு முடிந்தவடர விடரவாக தீரவ்ு / ெதிடல புகாரத்ாரருக்கு வழங்க 

முயற்சிக்க மவண்டுே். 

நிவல– 3 ஒரு ோத காலத்திற்குள் புகார ்/ குடறகள் தீரக்்கெ்ெைாவிை்ைால், கைன் வாங்குெவர ்/ 

வாடிக்டகயாளர ்/ விண்ணெ்ெதாரர ்இங்கு மேல்முடறயீடு பெய்யலாே்:- 

பொறுெ்பு அதிகாரி 

வங்கி அல்லாத மேற்ொரட்வ துடற இந்திய ரிெரவ்் வங்கி 

3வது தளே், ேராதத்ா ேந்திர ்அருகில், டெகுல்லா, முே்டெ பென்ை்ரல், முே்டெ - 400008; 

பதாடலமெசி: +91 22-23084121/ 23028436 பதாடலநகல்: +91 22-23022011 

மின்னஞ்ெல் ஐடி- dnbsmro@rbi.org.in 
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 குவை தீர ்நவெமுவையுென் இைங்  கைை்டியவை 
 

 
1) வாடிக்டகயாளரக்ளின் நலன் கருதி,  நி கிடளகள் / றுவனத்தின் வணிகே் மேற்பகாள்ளெ்ெடுே் இைங்களுக்கு 

பவளிமயயுே் மேற்கூறிய தகவல்கள் காை்ைெ்ெடுே் ேற்றுே் குறிெ்பு மநாக்கத்திற்காக அத்தடகய 

நியமிக்கெ்ெைை் அதிகாரிகளுக்கு வழங்கெ்ெடுே்.  

2) ெே்ெந்தெ்ெை்ை ெணியாளர ் / உறவு மேலாளரால் ஏமதனுே் புகார ் / குடறகள் பெறெ்ெை்ைால், குடறகள் / 

புகாரக்ளுக்கு விடரவாகத் தீரவ்ு வழங்குவடத உறுதி பெய்ய, புகார ் பெறெ்ெை்ைதிலிருந்து 2 நாைக்ளுக்குள் 

அவர ்வாடிக்டகயாளர ்மெடவ குழு ேற்றுே் குடற தீர ்அதிகாரிக்கு அது குறித்து அறிவிக்கமவண்டுே்.  

3) புகார ்/ குடறகள் ொரந்்து அடனதத்ு மதடவயான விவரங்கடள வாடிக்டகயாளர ்மெடவ குழு ேற்றுே் குடற 

தீர ்அதிகாரிக்கு வழங்குவது ெே்ெந்தெ்ெை்ை ெணியாளர ்/ ெயனர ்உறவு மேலாளரின் பொறுெ்ொகுே். 

 
8. ட ாள்வ  மறுஆய்வு 

 
இந்த பெயல்விதிகள் ோரெ்-்15, 2013 முதல் அேலுக்கு வருகிறது ேற்றுே் இந்திய ரிெரவ்் வங்கியால் பவளியிைெ்ெை்ை 

சுற்றறிக்டககள், வழிகாைட்ுதல்கள் ேற்றுே் நிறுவனே் பின்ெற்றுே் நடைமுடறகள் ஆகியவற்றின்ெடி 

அவ்வெ்மொது திருதத்ெ்ெடுகிறது / ோற்றியடேக்கெ்ெடுகிறது. இந்த மநரட்ேயான நடைமுடறக் 

பெயல்விதிகளின் இணக்கே் ேற்றுே் நிரவ்ாகத்தின் ெல்மவறு நிடலகளில் பெயலில் உள்ள குடற நிவரத்்தி 

பெயல்முடறயின் பெயல்ொைட்ை நிறுவனே் அவ்வெ்மொது ேதிெ்ொய்வு பெய்ய மவண்டுே். 

 


