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1. அைிமு ம்

1.1 பின்னணி 

Edelweiss Retail Finance Limited (நிறுவனம்/ ERFL), RBI/DNBR/2016-17/45 DNBR (PD) இன் முதன்டம 

திடசயின்படி. 008/03.10.119/2016- 17 கசப்ைம்பர் 01, 2016 அன்று, இந்திய ாிசர்வ் வங் ியால் 

முடையா  முக் ியமான டவப்புத்கதாட  எடுக் ாத நிறுவனங் ளுக் ா  கவளியிைப்பட்ைது 

வாடிக்ட யாளர் ளுைன் ட யாள்வதில் நியாயமான உைவு மற்றும் கவளிப்படையான 

நடைமுடை ள். 

1.2 மநாக் ம் 

குைியீடு ஒரு குைிக்ம ாளுைன் உருவாக் ப்பட்ைது: 

 அடனத்து வாடிக்ட யாளர் ளுைனும் பழகும் மபாது நியாயமான நடைமுடை டள உறுதி கசய்தல்.

 அதி  கவளிப்படைத்தன்டம வாடிக்ட யாளர் ளுக்கு தயாாிப்பு பற்ைிய சிைந்த புாிதல் மற்றும்

த வைைிந்த முடிவு டள எடுக்  உதவு ிைது.

 வாடிக்ட யாளர் நம்பிக்ட டய உருவாக்குதல்

1.3 மநாக் ம் 

நியாயமான நடைமுடைக் குைியீடு (FPC) நிறுவனம் வழங்கும் அடனத்து வட யான தயாாிப்பு ள் 

மற்றும் மசடவ ளுக்கும் கபாருந்தும். இது உள்ளைக் ியதா  வடிவடமக் ப்பட்டுள்ளது ஆனால் 

பின்வரும் பகுதி ளுக்கு மட்டுப்படுத்தப்பைவில்டை: 

• ைன் ளுக் ான விண்ணப்பங் ள் மற்றும் அவற்ைின் கசயைாக் ம்

• ைன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுடை ள்/நிபந்தடன ள்

•விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன ளில் மாற்ைங் ள் உட்பை  ைன் டள வழங்குதல்

• NBFC ஆல் வசூலிக் ப்படும் அதி ப்படியான வட்டிடய ஒழுங்குபடுத்துதல்

• நிறுவனம் வசூலிக்கும் அதி ப்படியான வட்டி பற்ைிய பு ார்

•கபாதுவான விதி ள்

2. ைன் ளுக் ான விண்ணப்பங் ள் மற்றும் அவற்ைின் கசயைாக் ம்

(a) ைன்/ ைன் வசதி கதாைர்பான அடனத்து கதாைர்புடைய த வல் ளும் கதாைர்புடைய  ைன்

விண்ணப்பப் படிவம்( ள்) அல்ைது பிை முடை ள் (மைர்ம் ஷீட், டீஸர் ள் மபான்ைடவ) மூைம்

 ிடைக்கும்.  ைன் விண்ணப்பப் படிவம், முடையா ப் பூர்த்தி கசய்யப்பட்ை விண்ணப்பப் படிவத்துைன் 

சமர்ப்பிக்  மவண்டிய ஆவணங் டளயும் குைிக்கும். 
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(b) வாடிக்ட யாளருக்கு  ைன் கதாைர்பான அடனத்து  டிதங் ள்,  ைன் ஆவணங் ள், திரும்ப அடழக்கும்

அைிவிப்பு ள் மபான்ைவற்டை உள்ளூர் கமாழியில் அல்ைது வாடிக்ட யாளருக்குப் புாியும் கமாழியில்

கபை விருப்பம் இருக்கும். இந்த மநாக் த்திற் ா , வாடிக்ட யாளர்  ைன் விண்ணப்பப் படிவத்தில்

கபாருத்தமான விருப்பத்டதத் மதர்ந்கதடுப்பதன் மூைம் அவைது/அவள்/அதன் விருப்பத்டத குைிப்பிை

மவண்டும்.

(c) ைன் விண்ணப்பப் படிவத்தில் வசூலிக் ப்படும் வட்டி வி ிதம் மற்றும் பல்மவறு வட யான  ைன்

வாங்குபவர் ளுக்கு கவவ்மவறு வட்டி வி ிதங் டள வசூலிப்பதற் ான  ாைணங் ளும் அைங்கும். வட்டி

வி ிதங் ள் மற்றும் அபாயங் ளின் தைப்படுத்தலுக் ான அணுகுமுடை ஆ ியடவ நிறுவனத்தின்

இடணயதளத்தில்  ிடைக்கும்.

(d) பூர்த்தி கசய்யப்பட்ை விண்ணப்ப படிவங் ளின் ைசீது முடையா  ஒப்புக் க ாள்ளப்பை மவண்டும்.

விண்ணப்பதாைர் ள் இது கதாைர்பா  ஒப்புட டய வலியுறுத்த மவண்டும்.

(e) ைன் விண்ணப்பத்தின் நிடைடயக்  ண்ைைிய விண்ணப்பதாைர் அதன் பதிவு கசய்யப்பட்ை 

அலுவை த்தில் நிறுவனத்டதத் கதாைர்பு க ாள்ள மவண்டிய மதாைாயமான  ாைக்க டுடவயும் 

ஒப்புட  குைிப்பிை மவண்டும். 

3. ைன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுடை ள்/நிபந்தடன ள்

(a) நிறுவனத்தின்  ைன் மதிப்பீட்டு கசயல்முடை மற்றும் க ாள்ட  ளுக்கு ஏற்ப  ைன் விண்ணப்பங் ள் 

மதிப்பிைப்படும்.  ைன் விண்ணப்பத்திற் ான ஒப்புட யில் குைிப்பிைப்பட்டுள்ள  ைன் 

விண்ணப்பத்டத மதிப்பிடுவதற் ான  ாைத்திற்குள்,  ைன் மதிப்பீட்டின் (ஒப்புதல்/நிைா ாிப்பு) 

விடளவின்  ைன் விண்ணப்பத்தில் வாடிக்ட யாளருக்கு அவர்/அவள்/அவர் மதர்ந்கதடுத்த 

கமாழியில் ஆமைாசடன வழங் ப்பை மவண்டும். 

(b) ைனின் ஒப்புதலுக்குப் பிைகு, நிறுவனம் அனுமதிக் ப்பட்ை  ைனின் அளவு, வருைாந்திை வட்டி

வி ிதம், இயல்புநிடை வட்டி வி ிதம் மற்றும் பிை முக் ிய விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன டள

அனுமதி  டிதம் மூைமா மவா அல்ைது விண்ணப்பப் படிவத்தில் வாடிக்ட யாளைால்

மதர்ந்கதடுக் ப்பட்ை கமாழியில் வாடிக்ட யாளருக்கு கதாிவிக்கும்.  டிதப் பாிமாற்ைம், முதலியன.

அபைாத வட்டி, ஏமதனும் இருந்தால், தாமதமா த் திருப்பிச் கசலுத்தியதற் ா நிறுவனத்தால் 

விதிக் ப்படும், முதலியன  ைன் ஒப்பந்தம், அனுமதி  டிதம் மபான்ைவற்ைில் தடிமனா க் 

குைிப்பிைப்படும். அத்தட ய விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன டள ஏற்றுக்க ாள்வது 

தக் டவக் ப்படும். நிறுவனம். 
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(c) நிறுவனம் வாடிக்ட யாளருைனான விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன ளுைன், அனுமதிக் ப்பட்ை

ைனின் அளவு, கபாருந்தக்கூடிய வருைாந்திை வட்டி வி ிதம், விண்ணப்பிக்கும் முடை உட்பை ஒரு

ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடும். ஒப்பந்தத்தின் அட்ைவடண( ள்) மற்றும் இடணப்பு( ள்) ஆ ியவற்றுைன்

மமற்படி ஒப்பந்தத்தின் ந ல், வாடிக்ட யாளர் விரும்பும் கமாழியில் வாடிக்ட யாளருக்கு

வழங் ப்படும்.

4. விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன ளில் மாற்ைங் ள் உட்பை  ைன் டள வழங்குதல்

(a) வழங் ல் அட்ைவடண, வட்டி வி ிதங் ள், மசடவக்  ட்ைணங் ள், முன்பணம் கசலுத்தும்  ட்ைணம்

மபான்ைடவ உட்பை விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன ளில் ஏமதனும் மாற்ைங் ள்,  ணக் ில்

குைிப்பிட்ை மாற்ைங் ள் ஏற்பட்ைால்,  ைன் வாங்குபவர் ளுக்குத் தனித்தனியா த் கதாிவிக் ப்படும்,

மற்ைடவ ளின் விஷயத்தில், நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவை ம் /  ார்ப்பமைட் அலுவை ம் அல்ைது

இடணயதளத்தில் அல்ைது நிறுவனம் முடிவு கசய்தால் அச்சு ஊை ம் மூைம் பைப்பப்படும்.

(b) வட்டி வி ிதங் ள் மற்றும்  ட்ைணங் ளில் மாற்ைங் ள் எதிர் ாைத்தில் கசயல்படுத்தப்படும். 

இதற் ான கபாருத்தமான நிபந்தடன  ைன் ஒப்பந்தத்தில் மசர்க் ப்படும். 

(c) ஒப்பந்தத்தின்  ீழ் பணம் கசலுத்துதல் அல்ைது கசயல்திைடனத் திரும்பப் கபறுதல் /

துாிதப்படுத்துதல் ஆ ியவற்ைின் முடிவு, நிறுவனத்துைன்  ைன் வாங் ியவர் கசயல்படுத்திய  ைன்

ஆவணங் ளின் விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன ளுக்கு இணங்  மவண்டும்.

(d) ைன் கதாைர்பான அடனத்துப் பத்திைங் ளும்  ைன் ளின் முழு மற்றும் இறுதிச் கசலுத்துதலின்

ைசீதுைன் கவளியிைப்படும், எந்தகவாரு சட்ைப்பூர்வ அல்ைது ஒப்பந்த உாிடம அல்ைது  ாப்புாிடம

அல்ைது கசட்-ஆஃப் கசய்வதற் ான உாிடமக்கு உட்பட்டு, நிறுவனம் அல்ைது மவறு எந்த நபரும்

 ைன் ஆவணங் ளின்  ீழ் டவத்திருக் ைாம்.  ைன் வாங்குபவர் ள். அத்தட ய கசட்-ஆஃப் 

உாிடமடயப் பயன்படுத்தினால்,  ைன் வாங்குபவருக்கு மீதமுள்ள ம ாாிக்ட  ள் பற்ைிய முழு 

விவைங் ள் மற்றும் பத்திைங் ள்/விற்படனக் ான உாிடமடய பத்திைங் ள் அல்ைது 

உாிடமயிலிருந்து கபறுவதற் ான நிபந்தடன ள் பற்ைிய அைிவிப்பு க ாடுக் ப்படும். பத்திைங் ள் 

அல்ைது விற்படன வருமானத்டத மாற்றுவது நிறுவனத்தால் மமற்க ாள்ளப்படு ிைது. மற்ை 

நிலுடவத் கதாட  ளுைன்  ைன் டள முழுடமயா வும் இறுதியா வும் கசலுத்தும் பட்சத்தில்,  ைன் 

வாங் ியவர்/வாடிக்ட யாளாிைமிருந்து ம ாாிக்ட டயப் கபற்ை நாளிலிருந்து 1 மாதத்திற்குள் 

“நிலுடவத் கதாட  இல்டை” என்ை சான்ைிதடழ நிறுவனத்தால் வழங் ப்படும். 
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(e) அடனத்து அைிவிப்பு ளும்,  ைன் கதாைர்பான  டிதப் பாிமாற்ைங் ளும்,  ைன் விண்ணப்பப் 

படிவத்தில் வாடிக்ட யாளைால் மதர்ந்கதடுக் ப்பட்ை கமாழியில் கசய்யப்படும். 

5. ஊனமுற்ை விண்ணப்பதாைர் (IES)

இயைாடமயின் அடிப்படையில் உைல்/பார்டவ குடைபாடுள்ள விண்ணப்பதாைர் ளுக்கு  ைன் 

வசதி ள் உள்ளிட்ை கபாருட் ள் மற்றும் வசதி டள வழங்குவதில் நிறுவனம் பாைபட்சம்  ாட்ைாது. 

அவர் ள் மற்ை விண்ணப்பதாைர் ளுக்கு இடணயா   ருதப்படுவார் ள் மற்றும் அவர் ளின் 

விண்ணப்பம் நிறுவனத்தின்  ைன் கசயல்முடை மற்றும் க ாள்ட யின்படி தகுதியின் 

அடிப்படையில் ட யாளப்படும். மாற்றுத்திைனாளி ள் (ies) விண்ணப்பதாைர் ள் புாிந்து க ாள்ளவும், 

மதர்ந்கதடுக் வும் மற்றும் கபாருத்தமான தயாாிப்பு அல்ைது  ைன் வசதிடயப் கபைவும் சாத்தியமான 

அடனத்து உதவி ளும் வழங் ப்படும். 

6. கபாதுவான விதி ள்

(a) ைன் ஆவணங் ளின் விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன ளில் வழங் ப்பட்டுள்ள மநாக் ங் ளுக் ா

தவிை அல்ைது  ைன் வாங் ியவைால் முன்னர் கவளியிைப்பைாத புதிய த வல் ள், நிறுவனத்தின்

 வனத்திற்கு வைாத வடை,  ைன் வாங்குபவாின் விவ ாைங் ளில் தடையிடுவடத நிறுவனம் தவிர்க் 

மவண்டும். 

(b) ைன் வாங் ியவாிைமிருந்து  ைன்  ணக்ட  மாற்றுவதற் ான ம ாாிக்ட  கபைப்பட்ைால், சம்மதம்

அல்ைது மவறுவிதமா , அதாவது நிறுவனத்தின் ஆட்மசபடன, ஏமதனும் இருந்தால், ம ாாிக்ட

கபைப்பட்ை நாளிலிருந்து 21 நாட் ளுக்குள் கதாிவிக் ப்படும். அத்தட ய இைமாற்ைம் சட்ைத்திற்கு

உட்பட்டு கவளிப்படையான ஒப்பந்த விதிமுடை ளின்படி இருக்  மவண்டும்.  ைன் டள திரும்பப்

கபறும் விஷயத்தில், நிறுவனம் மதடவயற்ை துன்புறுத்தடை நாைக்கூைாது, அதாவது ஒற்டைப்படை

மநைங் ளில்  ைன் வாங்குபவடை கதாைர்ந்து கதாந்தைவு கசய்தல்,  ைடன திரும்பப் கபறுவதற்கு

தடச சக்திடயப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் சட்ை  ட்ைடமப்பிற்குள் கசயல்படும்.  ைன்

வாங்குபவர் டள சாியான முடையில் ட யாள்வதற்கு அதன் அடனத்து ஊழியர் ளும் மபாதுமான

பயிற்சி கபற்ைிருப்படத நிறுவனம் உறுதி கசய்யும்.

7. நிறுவனத்தால் விதிக் ப்படும் அதி  வட்டிடய ஒழுங்குபடுத்துதல்

a. ைன் ள் மற்றும் முன்பணங் ள், கசயைாக் ம் மற்றும் பிை  ட்ைணங் ள் ஆ ியவற்ைில்

வசூலிக் ப்படும் வட்டி வி ிதத்டத தீர்மானிப்பதற் ான வட்டி வி ித மாதிாிடய இயக்குநர் ள் குழு

ஏற்றுக்க ாண்ைது. வட்டி மற்றும் பல்மவறு வட யான  ைன் வாங்குபவர் ளுக்கு கவவ்மவறு

வட்டி வி ிதங் டள வசூலிப்பதற் ான ஆபத்து மற்றும் தைநிடை ளுக் ான அணுகுமுடை  ைன்
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வாங்குபவர் அல்ைது வாடிக்ட யாளருக்கு விண்ணப்பப் படிவத்தில் கதாிவிக் ப்படும் மற்றும் 

ஒப்புக்க ாள்ளப்பட்ை வட்டி ஒப்புதல்  டிதத்தில் கவளிப்படையா  கதாிவிக் ப்படும். இது 

சம்பந்தமா ,  ைன் ளின் விதிமுடை ள் மற்றும் நிபந்தடன ள் கதாைர்பான கவளிப்படைத்தன்டம 

பற்ைி நியாயமான நடைமுடை ள் குைியீட்டில் சுட்டிக் ாட்ைப்பட்ை வழி ாட்டுதல் ள் பார்டவயில் 

டவக் ப்பை மவண்டும். 

b. வட்டி வி ிதங் ள் மற்றும் அபாயங் ளின் தைப்படுத்தலுக் ான அணுகுமுடை ஆ ியடவ

நிறுவனத்தின் இடணயதளத்தில்  ிடைக்கும். இடணயதளத்தில் கவளியிைப்படும் அல்ைது

கவளியிைப்படும் த வல் ள், வட்டி வி ிதங் ளில் மாற்ைம் ஏற்படும் மபாகதல்ைாம்

புதுப்பிக் ப்படும்.

c. வட்டி வி ிதம் வருைாந்திை வி ிதங் ளா  இருக்கும், இதனால்  ைன் வாங் ியவர்  ணக் ில்

வசூலிக் ப்படும் சாியான வி ிதங் டள அைிந்து க ாள்ள மவண்டும்.

d. சில்ைடை நிதியுதவி தயாாிப்பு ளுக்கு, தனிப்பட்ை  ைன் வாங்குபவர் ளுக்கு அனுமதிக் ப்படும்

அடனத்து மிதக்கும் வி ித  ாைக்  ைன் ளுக்கும் நிறுவனம் முன்கூட்டிமய  ட்ைணம்/முன்-பணம்

கசலுத்துதல் அபைாதம் விதிக் ாது.

8. குடை தீர்க்கும் கபாைிமுடை

நியாயமான நடைமுடைக் குைியீட்டை கசயல்படுத்துவது நிறுவனத்தின் கபாறுப்பாகும்.  ைன் 

வாங்குபவர் ள்/வாடிக்ட யாளர் ளுைன் ட யாள்வது சுமூ மா வும், கதாந்தைவின்ைியும் 

இருப்படத உறுதிகசய்ய நிறுவனம் எல்ைா முயற்சி டளயும் மமற்க ாள்ளும்.  ைன் 

வாங்குபவர்/வாடிக்ட யாளைால் நிறுவனத்தின்  வனத்திற்குக் க ாண்டுவைப்படும் எந்தகவாரு 

பு ாரும் விடைவா க் ட யாளப்படும். 

அவுட்மசார்ஸ் ஏகென்சி வழங்கும் மசடவ ள் கதாைர்பான சிக் ல் ள் உட்பை, நிறுவனத்தின் 

கசயல்பாட்ைாளர் ளின் முடிவு ளால் எழும் அடனத்து த ைாறு ள் / பு ார் ள் அவர் ளின் 

 வனத்திற்குக் க ாண்டுவைப்பட்ை பிைகு ம ட் ப்பட்டு தீர்க் ப்படும். 

நியாயமான நடைமுடைக் குைியீடு மற்றும் நிர்வா த்தின் பல்மவறு நிடை ளில் உள்ள குடை டள 

நிவர்த்தி கசய்யும் கபாைிமுடையின் கசயல்பாடு ஆ ியவற்றுைன்  ாைமுடை மறுஆய்வின் 

ஒருங் ிடணக் ப்பட்ை அைிக்ட  வழக் மான இடைகவளியில் இயக்குநர் ள் குழுவிற்கு (அல்ைது 

அதன் குழுவிற்கு) சமர்ப்பிக் ப்படும். 

குடை தீர்க்கும் அலுவைர் (“GRO”) மற்றும் RBI இன் உள்ளூர் அலுவை த்தின் கதாைர்பு விவைங் ள் 

(ஒரு மாத  ாைத்திற்குள் பு ார் / சர்ச்டச தீர்க் ப்பைாவிட்ைால், அணு ைாம்) அடனத்து  ிடள ள் / 

இைங் ளிலும்  ாண்பிக் ப்படும். நிறுவனம் அதன் வணி த்டத நைத்து ிைது. 
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நிறுவனம் தனது வாடிக்ட யாளர் ளின் வினவல் / குடை ள் / பு ார் ளில் ஏமதனும் ஒன்டைத் 

தீர்ப்பதற்கு பின்வரும் குடை தீர்க்கும் கபாைிமுடைடய வழங் ியுள்ளது:  

நிடை - 1  கடன் பெற்றவரக்ள் நேரடியாக கிளள நேலாளளர அணுகி,

கிளளயில் ெராேரிக்கெ்ெடுே் இணக்கெ் ெதிநவட்டில்

அவரது/அவளுளடய புகார/்குளறளய உள்ளிடலாே்.

 புகார ் அளிக்க விருே்புே் கடன் வாங்குெவரக்ளுக்கு 

சே்ெே்தெ்ெட்ட ெணியாளர ்/ உறவு நேலாளர ்வழிகாட்டுவார.் 

 கடன் வாங்குெவர ் பின்வருே் வழிகளில் ஏநதனுே் ஒன்றின்

மூலே் புகாரக்ள் / குளறகளள ெதிவு பசய்யலாே் -

மின்னஞ்சல் முகவரி: assistance@eclf.com

இலவசே்: 1-800-1026372-திங்கள் - பவள்ளி (காளல 10 ேணி முதல்

ோளல 5 ேணி வளர)

நிடை - 2 கபைப்பட்ை பதிலில் வாடிக்ட யாளர் அதிருப்தி அடைந்தால், அவர்/அவள் பின்வரும் 

மு வாியில் குடை தீர்க்கும் அதி ாாிடய அணு ைாம்:- 

திருமதி. சுதிப்தா மெும்தார் 

தளர தளே், டவர ்3, விங் 'பி', நகாஹினூர ்சிட்டி ோல், நகாஹினூர ்

ேகரே், கிநரால் சாளல, 

குரல்ா (நேற்கு), முே்ளெ - 400070 

பதாளலநெசி எண். +91 (22) 43428289; 

 மின்னஞ்சல் ஐடி: grievances@eclf.com 

குடை தீர்க்கும் அலுவைர்  ைனாளி/விண்ணப்பதாைருக்கு முடிந்தவடை விடைவா  

கபைப்படும் ம ள்வி ள் / பு ார் ள் / குடை ளுக்கு தீர்வு / பதிடை வழங்  முயற்சிக்  

மவண்டும். 

குடை தீர்க்கும் அலுவைர், முடிந்தவடை விடைவா  கபைப்பட்ை ம ள்வி ள் / பு ார் ள் 

/ குடை ளுக்கு தீர்வு / பதிடை பு ார்தாைருக்கு வழங்  முயற்சிக்  மவண்டும். 

நிடை - 3 ஒரு மாத  ாைத்திற்குள் பு ார் / குடை ள் தீர்க் ப்பைாவிட்ைால்,  ைன் வாங்குபவர் 

/ வாடிக்ட யாளர் / விண்ணப்பதாைர் மமல்முடையீடு கசய்யைாம்:- 

அதி ாாி - கபாறுப்பு 

இந்திய வங் ி அல்ைாத மமற்பார்டவ துடை ாிசர்வ் வங் ி 

3 வது தளம், மைாத்தா மந்திர் அரு ில், 

டபகுல்ைா, மும்டப கசன்ட்ைல், 

மும்டப - 400008; 

கதாடைமபசி: +91 22-23084121/ 23028436 கதாடைந ல்: +91 22-23022011 

mailto:grievances@eclf.com


9 

அதன் மறுசீைடமப்பு நடைமுடையுைன் இணங்  மவண்டிய புள்ளி ள்: 

a) வாடிக்ட யாளர் ளின் நைனுக் ா  நிறுவனத்தின் வணி ம் பாிவர்த்தடன கசய்யப்படும்  ிடள ள் /

இைங் ளுக்கு கவளிமயயும் மமமை உள்ள த வல் ள்  ாட்ைப்படும் மற்றும் குைிப்பு மநாக் த்திற் ா

அத்தட ய நியமிக் ப்பட்ை அதி ாாி ளிைம்  ிடைக் ச் கசய்யப்படும்.

b) சம்பந்தப்பட்ை பணியாளர் / உைவு மமைாளைால் ஏமதனும் பு ார் / குடை ள் கபைப்பட்ைால், பு ார்

கபைப்பட்ைதிலிருந்து 2 நாட் ளுக்குள் அவர் / அவளால் பு ார் டள விடைவா த் தீர்ப்பதற் ா

வாடிக்ட யாளர் மசடவ குழு மற்றும் குடை தீர்க்கும் அதி ாாிக்கு கதாிவிக் ப்படும். / பு ார் ள்.

c) பு ார்/குடை ள் கதாைர்பான மதடவயான விவைங் டள வாடிக்ட யாளர் மசடவ குழு மற்றும் குடை

தீர்க்கும் அதி ாாிக்கு வழங்குவது சம்பந்தப்பட்ை ஊழியர் / உைவு மமைாளாின் கபாறுப்பாகும்.

9. க ாள்ட யின் மதிப்பாய்வு

எந்தகவாரு ஒழுங்குமுடை அல்ைது சட்ைப்பூர்வ மதடவ ளுக்கு ஏற்ப FPC  ாைமுடை மதிப்பாய்வுக்கு

உட்பட்ைது மற்றும் நிறுவனத்தின் வாாியத்தால் அங் ீ ாிக் ப்படும்.

இடணப்பு - ஒருங் ிடணந்த ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்ைம் 2021 

முக் ிய அம்சங் ள் 

ஒருங் ிடணந்த ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்ைம், 2021 நவம்பர் 12, 2021 முதல் அமலுக்கு வரு ிைது. RBI குடைதீர்ப்பு 

ஆடணயத்தின் அதி ாை வைம்டப நடுநிடையாக்குவதன் மூைம் இந்தத் திட்ைம் 'ஒன் மநஷன் ஒன் 

ஒம்புட்ஸ்மமன்' அணுகுமுடைடயப் பின்பற்று ிைது. 

இது ாிசர்வ் வங் ியின் தற்மபாடதய மூன்று ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்ைங் டள ஒருங் ிடணக் ிைது, அதாவது, (i) 

வங் ி குடைதீர்க்கும் திட்ைம், 2006; 

(ii) வங் ி அல்ைாத நிதி நிறுவனங் ளுக் ான ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்ைம், 2018; மற்றும் (iii) டிெிட்ைல்

பாிவர்த்தடன ளுக் ான ஒம்புட்ஸ்மமன் திட்ைம், 2019. 

மின்னஞ்சல் ஐடி- dnbsmro@rbi.org.in 
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கபாருந்தக்கூடிய தன்டம: 

இந்தத் திட்ைம் பின்வரும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை நிறுவனங் டள (RE) உள்ளைக் ியது: 

i. அடனத்து வணி  வங் ி ள், பிைாந்திய  ிைாமப்புை வங் ி ள், திட்ைமிைப்பட்ை முதன்டம 

(ந ர்ப்புை) கூட்டுைவு வங் ி ள் மற்றும் திட்ைமிைப்பைாத முதன்டம (ந ர்ப்புை) கூட்டுைவு 

வங் ி ள் முந்டதய நிதியாண்டின் தணிக்ட  கசய்யப்பட்ை இருப்புநிடை மததியின்படி ரூபாய் 50 

ம ாடி மற்றும் அதற்கு மமல் கைபாசிட் அளவு ; 

ii. அடனத்து வங் ி சாைா நிதி நிறுவனங் ளும் (NBFC) (வீட்டு நிதி நிறுவனங் டளத் தவிர்த்து) (அ)

டவப்புத்கதாட டய ஏற்  அங் ீ ாைம் கபற்ைடவ; அல்ைது (ஆ) முந்டதய நிதியாண்டின்

தணிக்ட  கசய்யப்பட்ை இருப்புநிடைக் குைிப்பின் மததியின்படி 100 ம ாடி ரூபாய் மற்றும்

அதற்கு மமல் கசாத்து அளவுைன் வாடிக்ட யாளர் இடைமு ம் இருக்  மவண்டும்; மற்றும்

iii. திட்ைத்தின்  ீழ் வடையறுக் ப்பட்டுள்ள அடனத்து  ணினி பங்ம ற்பாளர் ளும்.

திட்ைத்தின்  ீழ் குடை டள நிவர்த்தி கசய்வதற் ான நடைமுடை: 

I. பு ாாின்  ாைணங் ள்: மசடவக் குடைபாட்டின் விடளவா  ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை நிறுவனத்தின்

எந்தகவாரு கசயலும்/தவிர்தலும் தனிப்பட்ை முடையில் அல்ைது அங் ீ ாிக் ப்பட்ை பிைதிநிதி மூைம் பு ார்

அளிக் ைாம்.

"அங் ீ ாிக் ப்பட்ை பிைதிநிதி" என்பது ஒரு வழக் ைிஞடைத் தவிை (வழக் ைிஞர் பாதிக் ப்பட்ை நபைா 

இல்ைாவிட்ைால்) குடைதீர்ப்பாளாின் முன் உள்ள நைவடிக்ட  ளில் பு ார்தாைடைப் பிைதிநிதித்துவப்படுத்த 

முடையா  நியமிக் ப்பட்டு எழுத்துப்பூர்வமா  அங் ீ ாிக் ப்பட்ைவர். 

II. இத்திட்ைத்தின்  ீழ் பு ார் வைாது :

அ) பு ார்தாைர், திட்ைத்தின்  ீழ் பு ார் கசய்வதற்கு முன், சம்பந்தப்பட்ை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை நிறுவனத்திற்கு 

எழுத்துப்பூர்வமா  பு ார் கசய்தார். 

நான். பு ார் முழுடமயா மவா அல்ைது பகுதியா மவா ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை நிறுவனத்தால் 

நிைா ாிக் ப்பட்ைது, மமலும் பு ார்தாைர் பதிலில் திருப்தி அடையவில்டை; அல்ைது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை 

நிறுவனம் பு ாடைப் கபற்ை 30 நாட் ளுக்குள் பு ார்தாைர் எந்த பதிலும் கபைவில்டை; மற்றும் 

ii பு ாருக்கு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை நிறுவனத்திைமிருந்து பு ார்தாைர் பதிடைப் கபற்ை ஒரு வருைத்திற்குள் 

அல்ைது பதில்  ிடைக் ாத பட்சத்தில், பு ார் அளிக் ப்பட்ை நாளிலிருந்து ஒரு வருைம் மற்றும் 30 

நாட் ளுக்குள் பு ார் குடைதீர்ப்பாளாிைம் கசய்யப்படு ிைது. 
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b) பு ார் ஏற் னமவ உள்ள அமத நைவடிக்ட க் ான  ாைணத்டதப் பற்ைியது அல்ை:

i. ஒரு குடைதீர்ப்பாளாின் முன் நிலுடவயில் உள்ளது அல்ைது ஒரு குடைதீர்ப்பாளைால் தகுதியின்

அடிப்படையில் தீர்வு  ாணப்பட்ைது அல்ைது சமாளிப்பது, அமத பு ார்தாைாிைமிருந்து அல்ைது

ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ை பு ார்தாைர் ளுைன் அல்ைது சம்பந்தப்பட்ை ஒன்று அல்ைது

அதற்கு மமற்பட்ை தைப்பினாிைமிருந்து கபைப்பட்ைதா இல்டையா?

ii. ஏமதனும் நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்ைது நடுவர் அல்ைது மவறு ஏமதனும் மன்ைம் அல்ைது

ஆடணயத்தின் முன் நிலுடவயில் உள்ளது; அல்ைது, எந்த நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்ைது

நடுவர் அல்ைது மவறு எந்த மன்ைம் அல்ைது அதி ாைம், அமத பு ார்தாைாிைமிருந்து அல்ைது

சம்பந்தப்பட்ை ஒன்று அல்ைது அதற்கு மமற்பட்ை பு ார்தாைர் ள்/தைப்பு ளுைன் மசர்ந்து

கபைப்பட்ைாலும், தகுதியின் அடிப்படையில் தீர்க் ப்பட்ைது அல்ைது ட யாளப்பட்ைது.

c) பு ார் துஷ்பிைமயா ம் அல்ைது அற்பமானது அல்ைது எாிச்சலூட்டும் தன்டம க ாண்ைது அல்ை;

d) அத்தட ய உாிடமம ாைல் ளுக்கு வைம்புச் சட்ைம், 1963 இன்  ீழ் பாிந்துடைக் ப்பட்ை வைம்பு  ாைம்

முடிவதற்குள் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ை நிறுவனத்திற்கு பு ார் கசய்யப்பட்ைது;

e) திட்ைத்தின் பிாிவு 11 இல் குைிப்பிைப்பட்டுள்ளபடி பு ார்தாைர் முழுடமயான த வடை வழங்கு ிைார்;

f) வக் ீல் பாதிக் ப்பட்ை நபைா  இல்ைாவிட்ைால், பு ார்தாைைால் தனிப்பட்ை முடையில் அல்ைது ஒரு

வழக் ைிஞடைத் தவிை அங் ீ ாிக் ப்பட்ை பிைதிநிதி மூைமா  பு ார் அளிக் ப்படு ிைது.

III. இத்திட்ைத்தின்  ீழ் ஒரு பு ாடை பைாமாிக் ாமல் இருப்பதற் ான  ாைணங் ள், பின்வருவனவற்டை

உள்ளைக் ியடவ: 

a) RE இன் வணி த் தீர்ப்பு/வணி  முடிவு;

b) அவுட்மசார்சிங் ஒப்பந்தம் கதாைர்பான விற்படனயாளருக்கும் RE க்கும் இடைமயயான த ைாறு;

c)குடை ள் குடைதீர்ப்பாளாிைம் மநைடியா  கதாிவிக் ப்பைவில்டை;

ஈ) ஒரு RE இன் நிர்வா ம் அல்ைது நிர்வா ி ளுக்கு எதிைான கபாதுவான குடை ள்; 

e) சட்ைப்பூர்வ அல்ைது சட்ை அமைாக்  அதி ாாியின் உத்தைவு ளுக்கு இணங்  நைவடிக்ட

கதாைங் ப்படும் சர்ச்டச; 

f) மசடவ ாிசர்வ் வங் ியின் ஒழுங்குமுடை எல்டைக்குள் இல்டை;

g) RE  ளுக்கு இடைமய த ைாறு; மற்றும்

h) ஒரு RE இன் ஊழியர்-முதைாளி உைவு சம்பந்தப்பட்ை த ைாறு.
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பு ாடை தாக் ல் கசய்வதற் ான கசயல்முடை: 

எழுதப்

பட்ட 

புகார் 

NBFCக்கு

உடன் புகாரர பதிவு 

செய்யவும் 

ஒம்புட்ஸ்மமன் 

(NBFC யிடமிருந்து பதில் 

கிரடத்த ஒரு வருடத்திற்குள்; 

அல்லது NBFC இலிருந்து பதில் 

வரவில்ரல என்றால் ஒரு 

வருடம் மற்றும் 30 

நாட்களுக்குள்) 

A) CMS மபார்டல் 

(https://cms.rbi.org.in);

அல்லது 

B) ரமயப்படுத்தப்பட்ட ரசீது

செயலாக்க மற்றும் 

ரமயத்திறக்ு  (CRPC) 

முகவரி: சென் ட ்ரரலஸ் டு 

ரசீது மற்றும் செயலாக்க 

ரமயம் (CRPC), ரிெர்வ் மபங் க் 

ஆஃப் இந்தியா, நான் காவது 

தளம் , செக்டர் 17, ெை் டிகர்- 160 

017. கட்டைமில் லா 

எை் ணுடன் சதாடர்பு ரமயம் 

- 14448 (மநரம் - காரல 9:30 முதல் 
மாரல 5:15 வரர)

வாடிக்ரகயா

ளர் மவறு எந்த 

மன்றத்ரதயு

ம் 

அணுகவில்

ரல என்றால் 

NBFC ஆல் 

புகார் 

முழுரம

யாகமவா 

அல்லது 

பகுதியாக

மவா 

நிராகரிக்க

ப்பட்டால் 

மற்றும் 

வாடிக்ரக

யாளர் 

பதிலில் 

திருப்திய

ரடயவில்

ரல 

அல்லது 

NBFC 

இலிருந்து 

எந்த 

பதிலும் 

வரவில்

ரல 

மைி

க்கு 

30 

நாட்க

ளின்

முடிவு
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நிறுவனத்தால் நியமிக் ப்பட்ை மநாைல் அதி ாாியின் விவைங் ள் 

  

மநாைல் 

அதி ாாி 

PNO இன் விவைங் ள் 

முதன்டம 

மநாைல் 

அதி ாாி (PNO) 

திருமதி. சுதிப்தா மெும்தார் 

Edelweiss Retail Finance Limited 

தளர தளே், டவர ்3, விங் 'பி', நகாஹினூர ்சிட்டி ோல், 

நகாஹினூர ்ேகரே், கிநரால் சாளல, 

குரல்ா (நேற்கு), முே்ளெ - 400070 

பதாளலநெசி எண் +91 (22) 43428289 மின்னஞ்சல் ஐடி.: 

grievances@eclf.com 

 

 

  

 மமல்முடையீட்டு ஆடணயத்தின் முன் மமல்முடையீடு: 

 ஒம்புட்ஸ்மமன் அலுவை ம் வழங் ிய பு ார் அல்ைது பு ாடை நிைா ாிப்பதால் பாதிக் ப்பட்ை 

பு ார்தாைர், ாிசர்வ் வங் ியின் நிர்வா  இயக்குநர், நு ர்மவார்  ல்வி மற்றும் பாது ாப்புத் துடை (CEPD) 

க்கு, விருது  ிடைத்த அல்ைது நிைா ாிக் ப்பட்ை மததியிலிருந்து 30 நாட் ளுக்குள் மமல்முடையீடு 

கசய்யைாம். 

 மமன்முடையீட்டு அதி ாைசடபயானது, முடையீட்ைாளர் குைிப்பிட்ை  ாைத்திற்குள் மமல்முடையீடு 

கசய்யாததற்குப் மபாதுமான  ாைணம் இருப்பதா த் திருப்தியடைந்தால், மமலும் 30 நாட் ளுக்கு 

மி ாமல்  ாை அவ ாசத்டத அனுமதிக் ைாம். 

 
 
 

பு ார் ளின் தீர்வு: 

 

 நைவடிக்ட  ள் முன் ஒம்புட்ஸ்மமன் உள்ளன சுருக் ம் உள்மள இயற்ட . 

 ஊக்குவிக் ிைது தீர்வு மூைம் வசதி, சமைசம் அல்ைது மத்தியஸ்தம். என்ைால் இல்டை அடைந்தது, வழங்  

முடியும் விருது/ஆடண 

 

குைிப்பு: 

 இது ஒரு மாற்று த ைாறு தீர்மானம் கபாைிமுடை. 

 பு ார்தாைர் இருக் ிைது மணிக்கு சுதந்திைம் கசய்ய அணுகுமுடை நீதிமன்ைம், தீர்ப்பாயம் அல்ைது நடுவர் 

அல்ைது ஏமதனும் மற்ைடவ மன்ைம் அல்ைது அதி ாைம். 

 

தயவு கசய்து பார்க் வும் https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf க் ான 

விாிவான ந ல் _ திட்ைம் 

 

mailto:grievances@eclf.com
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