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Sd/-

நியாயமான, ேநர்ைமயான நடத்ைத வ�தி ெதா�ப்�
நவ� ஃப�ன்ெசர்வ் ப�ைரேவட் லிமிெடட் (“NEPL அல்ல� நி�வனம்”) இந்திய �சர்வ்
வங்கி�டன் (“RBI”) பதி� ெசய்யப்பட்ட, ஒ� வங்கி ேசைவயல்லாத நிதிசார் நி�வனமா�ம்.
�ஜிட்டல் �ைறய�ல் தன�நபர் கடன் மற்�ம் �ஜிட்டல் �ைறய�ல் வட்�வசதி
�
கடன்கைள
அதன் வா�க்ைகயாளர்க�க்� வழங்கி வ�ம் ப�சினஸ் ெசயல்பாட்�ல் இ� ஈ�பட்�
வ�கிற�.
இந்திய �சர்வ் வங்கி, 2015 ஜுைல 1 ேததிய�டப்பட்ட நியாயமான நைட�ைறகள், வ�தி
ெதா�ப்ப�ற்கான (“Code” or “FPC”) �ற்றறிக்ைகய�ன் ப� அவசியப்ப�கிறவா� நியாயமான,
ேநர்ைமயான நடத்ைத�ைற என்ற இந்த வ�தித்ெதா�ப்ைப NFPL வ�வைமத்தி�க்கிற�
மற்�ம்
ெசயல்ப�த்திய��க்கிற�.
இந்த
ேநர்ைம
நடத்ைதகள்
வ�தித்ெதா�ப்�,
இந்நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�ம் அைனத்� வைகய�ன திட்டங்கள் மற்�ம் ேசைவக�க்�ப்
ெபா�ந்�ம்
(தற்ேபா�
வழங்கப்ப�கின்ற
அல்ல�
எதிர்கால
ேததிய�ல்
அறி�கம்
ெசய்யப்பட�ள்ள).
கடன் ெப�பவர்க�டனான தன� ெசயல்பாட்�ல் ேநர்ைமயாக
நடந்�ெகாள்வ� மற்�ம் ெவள�ப்பைடத்தன்ைம ம� � இந்நி�வனத்தின் ெபா�ப்��திக்�
இவ்வ�தித்ெதா�ப்� உத்தரவாதம் அள�க்கிற�.
�றிக்ேகாள்
வா�க்ைகயாளர்க�க்�
இந்நி�வனத்தின்
கடப்பா�கள்
/
ெபா�ப்��திகள்
�றிக்ேகாள�ன் அ�ப்பைடய�ல் இவ்வ�தித்ெதா�ப்� உ�வாக்கப்பட்�ள்ள�:
●
●
●

●
●

என்ற

அ�ப்பைட வரன்�ைறகைள நி��வதன் வழியாக, கடன் ெப�பவர்க�டனான
ெசயல்பாட்�ல் நன்ெனறி சார்ந்த, ேநர்ைமயான ெசயல்�ைறகைள ஊக்�வ�ப்ப�;
கடன்
ெப�பவ�க்�ம்,
நி�வனத்திற்�மிைடேய
நியாயமான,
ம�யாைதமிக்க
நல்�றைவ ஊக்�வ�ப்ப�;
�சர்வ் வங்கிய�ன் �ற்றறிக்ைக மற்�ம் நி�வனத்தால் வழங்கப்ப�ம் கடன்
திட்டங்க�க்கான வ�தி�ைற ெதா�ப்ப�ன் ேதைவப்பா�கள் மற்�ம் தரநிைலகைள
�ர்த்திெசய்வ�;
வா�க்ைகயாளர்
மனக்�ைறகள்
/
�கார்க�க்�
த�ர்�
காண்பதற்கான
இயக்க�ைறகைள வ�ப்ப�த்�வ�; மற்�ம்
ெபா�ந்�கின்ற இந்திய சட்டங்கள் மற்�ம் வ�தி�ைறக�க்� இணக்கமானதாக
நி�வனத்தின் கடன் திட்டங்கள் இ�ப்பைத உ�திெசய்வ�;

ெபா�ப்��திகள்
நிதிசார் ேசைவகள் �ைறய�ல் நிலவ� வ�ம் தரநிைலகைள �ர்த்தி ெசய்வதற்காக ேநர்ைம
மற்�ம்
ெவள�ப்பைடத்தன்ைமய�ன்
நன்ெனறிக்
ேகாட்பா�கள�ன்
அ�ப்பைடய�ல்
ேநர்ைமயாக�ம் மற்�ம் நியாயமாக�ம் ெசயல்ப�வதன் �லம் இவ்வ�தித்ெதா�ப்ைப NFPL
இணக்கமாக ப�ன்பற்றி நடக்�ம்.
ேசைவ கட்டணங்கள், வட்� வ�கிதம் மற்�ம் அைதப் பயன்ப�த்�ம் வழி�ைற உட்பட,
அதன் வைரயைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகேளா� ேசர்த்� கடன் திட்டங்கைள கடன்
ெப�பவர்கள் ��ந்� ெகாள்வதற்காக ெதள�வ�ன்ைம தவ�ர்க்கப்பட்ட ெதௗிவான தகவைல
NFPL வழங்�ம்.
வா�க்ைகயாளர்கள�ன்
அைனத்�
தன�ப்பட்ட
தகவைல�ம்,
அந்தரங்கமானதாக�ம்,
இரகசியமானதாக�ம் NFPL க�தி பராம�க்�ம்.
(a) ஒ�ங்��ைற அைமப்�கள் அல்ல�
கடன் தகவலள�ப்� அைமப்�கள் உட்பட, எந்தெவா� சட்ட அல்ல� அர� அதிகார
அைமப்�களால் அவசியமாக ேகாரப்பட்��ந்தாெலாழிய; அல்ல� (b) அத்தைகய தன�ப்பட்ட
தகவைலப் பகிர்ந்� ெகாள்வதற்� வா�க்ைகயாளர் சம்மதம் வழங்கிய��ந்தாெலாழிய இந்த
தகவல் எைத�ம் �ன்றாம் தரப்�க�க்� அ� ெவள�ப்ப�த்தா�.
நி�வனத்தின் இைணயதளத்தில் இந்த வ�தித்ெதா�ப்� ஆவணம் கிைடக்கப்ெப�மா� NFPL
ெசய்�ம் மற்�ம் ேவண்�ேகாள�ன் ேப�ல் இவ்வ�தித்ெதா�ப்� ஆவணத்தின் நகைல கடன்
ெப�பவர்க�க்� வழங்�ம். இடம், ஜாதி, பாலினம், தி�மணநிைல, சமயம் மற்�ம்
திறன�ழப்� ஆகிய அம்சங்கள�ன் அ�ப்பைடய�ல் தன� வா�க்ைகயாளர்கள் எவைர�ம்
இந்நி�வனம் பா�பாட்�டன் நடத்தா�; மற்�ம் ேவற்�ைம காட்டா�.
ெபா�ந்�நிைல

இவ்வ�தித்ெதா�ப்�, நி�வனத்தின் அைனத்�ப் பண�யாளர்க�க்�ம் மற்�ம் நி�வனத்தின்
ப�சினஸ் ெசயல்பாட்�ன்ேபா� அதைன ப�ரதிநிதித்�வம் ெசய்ய அங்கீ காரம் அள�க்கப்பட்ட
ப�ற நபர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.
கடன்க�க்கான வ�ண்ணப்பங்கள் மற்�ம் அைவகள�ன் ெசயல்�ைற
இந்நி�வனம், ெபா�ந்தக்��ய சட்ட வ�திகள�ன் கீ ழ் அ�மதிக்கப்பட்டவா� நவ� ெசயலி
(ஆப்) அல்ல� �ஜிட்டல் பார்ட்னர்கள் அல்ல� �கவர்கள் அல்ல� இைதப்ேபான்ற ப�ற
வழி�ைறகள�ன் �லம் தன� கடன்ெப�பவர்கைள ெப�ம். நவ� ெசயலி வழியாக அல்ல�
கடன்
வ�ண்ணப்ப
ெசயல்�ைற
ஆவணங்கள்
வழியாக
அல்ல�
ெபா�ந்தக்��ய
சட்டத்தின்ப� இைவ ேபான்ற ேவ� ப�ற வழி�ைறகள் வழியாகேவ அைனத்� கடன்
வ�ண்ணப்பங்கைள�ம் இந்நி�வனம் ெப�ம்.
இந்நி�வனம் கீ ழ்க்கண்டவற்ைற உ�திெசய்�ம்:
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

கடன் ெப�பவர்க�க்கான அைனத்� தகவலள�ப்�கள் / க�தங்கள், கடன்ெப�பவரால்
��ந்�ெகாள்ளப்ப�கின்ற ப�ராந்திய ெமாழி அல்ல� தாய்ெமாழிய�ல் இ�க்�ம்.
கடன் வ�ண்ணப்பம், கடன் ெப�பவ�ன் நலைன பாதிக்கின்ற அைனத்� அவசிய
தகவல்கைள�ம் உள்ளடக்�ம் (எ.கா. ெபா�ந்தக்��ய வட்� வ�கிதங்கள், கட்டணம்
இ�க்�மானால், கடைன தி�ம்ப ெச�த்�வதற்கான வ��ப்பத்ேதர்�கள், ேவ�
ஏேத�ம் கட்டணங்கள் ேபான்றைவ) வ�ண்ணப்ப ப�வத்ேதா� சமர்ப்ப�க்கப்பட
ேதைவப்ப�கின்ற
ஆவணங்கள்
என்ன
என்பைத
கடன்
வ�ண்ணப்ப
ப�வம்
�ட்�க்காட்�ம்.
கடன் வ�ண்ணப்பங்கள் எந்த காலஅளவ�ற்�ள் ப�சீலிக்கப்பட்�, உ�ய நடவ�க்ைக
எ�க்கப்ப�ம் என்� �ட்�க்காட்�வேதா�, அவற்ைறப் ெபற்�க் ெகாண்டதற்கான
ஒப்�ைக�ம் வழங்கப்ப�வைத இந்நி�வனம் உ�திெசய்�ம்.
கடன் வ�ண்ணப்பங்கைள ப�சீலைன ெசய்வதற்� ேதைவப்ப�கின்ற அைனத்�
தகவல்க�ம்,
வ�ண்ணப்பம்
வழங்கப்ப�ம்
ேநரத்தின்ேபாேத
நி�வனத்திற்�
சமர்ப்ப�க்கப்பட
ேவண்�ம்.
ஏேத�ம்
��தல்
தகவல்
நி�வனத்திற்�
ேதைவப்ப�மானால்,
வா�க்ைகயாளைர
அ��றித்�
ெதாடர்�ெகாள்கின்ற
உ�ைமய�ைன நி�வனம் ெகாண்��க்�ம்.
வைரயைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகேளா� ேசர்த்�, கட�க்கான ஒப்�தல் �றித்த
��� பற்றி வா�க்ைகயாள�க்� NFPL தகவலள�க்�ம். இந்த வைரயைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகைள கடன் ெப�பவர் ஏற்�க்ெகாண்டதற்கான ஒப்�ைகைய�ம் நி�வனம்
அதன் பதிேவட்�ல் பராம�க்�ம்.
ஒ�
கடன்
ெப�பவ�டமி�ந்ேதா
அல்ல�
ஒ�
வங்கி
/
நிதிசார்
நி�வனத்திடமி�ந்ேதா ஒ� கடன் கணக்ைக மாற்�வதற்கான ேவண்�ேகாள்கைள
NFPL அதன் தன�ப்பட்ட வ��ப்ப ��வ�ன்ேப�ல் ப�சீலித்� த�ர்மான�க்�ம். அத்தைகய
ேவண்�ேகாள் கிைடத்ததிலி�ந்� 21 நாட்க�க்� அைத ஏற்�க்ெகாண்டைத அல்ல�
நிராக�த்தி�க்�ம் தகவைல NFPL ெத�வ�க்�ம்.
கடன்ெதாைக வழங்கல் காலஅட்டவைண, வட்� வ�கிதம், ேசைவ கட்டணங்கள்
அல்ல� ேவ�ப�ற கட்டணங்கள் உட்பட, எந்தெவா� வைரயைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகைள மாற்�வதற்கான ஒ� ��ைவ எ�ப்பதற்� �ன்�, கடன்
ஒப்பந்தத்தின்ப� கடன் ெப�பவர்க�க்� இ� �றித்த அறிவ�ப்ைப / தகவைல NFPL
வழங்�ம்.
ேமற்கண்ட
கட்டணங்கள�ல்
ெசய்யப்ப�ம்
மாற்றங்கள்
ஏ�ம்,
நி�வனத்தின்
கிைளகள�ல்
மற்�ம்
நி�வனத்தின்
இைணயதளத்தில்
பார்ைவய�ட�க்� கிைடக்�மா� ெசய்யப்ப�ம்.

கடன் ப�சீலைன மற்�ம் அதன் வைரயைறகள் / நிபந்தைனகள்
கடன் வ�ண்ணப்பங்கள், நி�வனத்தால்
ெசயல்�ைறக்�ம் உட்பட்டைவகள்.
a.

ப�ன்பற்றப்ப�ம்

கடன்

/

கிெர�ட்

ப�சீலைன

கடன�ன் �க்கிய அம்சங்கள் / ெசாற்ெறாடர்கள்: எ.கா. வட்�வ�கிதம், காலஅள�,
அ�மதிக்கப்பட்ட கடன்ெதாைக, கடன் ெப�பவ�க்�ப் ெபா�ந்தக்��ய வ�டாந்திர
அளவ�லான வட்� வ�கிதம், ெசய்�ைற / மதிப்ப�ட்�க் கட்டணம், ெச�த்தப்பட
ேவண்�ய சம மாத தவைண (இஎம்ஐ), ெபா�ந்தக்��ய ப�ற கட்டணங்கள் மற்�ம்
வ�வரங்கள் ஆகியைவ கட�க்கான ஆஃபர் / �ன்வைர� ெசய்யப்ப�ம் ேநரத்தில்
கடன் ெப�பவரால் ��ந்�ெகாள்ளப்ப�கின்ற ப�ராந்திய ெமாழிய�ல் அல்ல� ஒ�
ெமாழிய�ல் ெவள�ப்ப�த்தப்ப�ம்.

b.

�ன்ேப கடைன ெச�த்�வதற்கான அபராதத்ெதாைக �றிப்ப�டப்ப�வேதா�, அபராத
வட்� / ந�க்கப்பட்ட ேசதங்கள், கடன்ெதாைகைய ெச�த்த தவ�வதற்� அல்ல�
காலதாமதமாக
ெச�த்�வதற்�
வ�திக்கப்படக்��ய
��தல்
வட்�
ஆகிய
தகவல்கைள�ம் கடன் / கிெர�ட் வசதி ஒப்பந்த ஆவணத்தில் ‘ெப�ய எ�த்�கள�ல்’
NFPL �றிப்ப��ம்.

c.

கடன் ஒப்பந்தத்தில் �றிப்ப�டப்பட்��க்கின்ற இத்தைகய வைரயைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகைள ஏற்�க்ெகாண்��க்கின்ற ஒப்�ைக / சம்மதம் கிைடக்கப்ெப�வதன்
ேப�ல் கடன்ெதாைக வழங்கல் ெசயல்�ைற ெதாடங்கப்ப�ம். வ�ண்ணப்பதார�ன்
இந்த சம்மதம் / ஒப்�ைக, NFPL
ஆல் தக்க ைவக்கப்ப�ம் மற்�ம் அதன்
பதி��க்கள�ல் �ஜிட்டல் �ைறய�ல் / தாள் ஆவண அ�ப்பைடய�ல் பராம�க்கப்ப�ம்.

d.

கடன் ஒப்பந்த ஆவணத்தின் ஒ� நகல், கடன்ெதாைக வ�ன�ேயாகிக்கப்ப�ம் ேநரத்தில்
அைனத்�
கடன்
ெப�பவர்க�க்�ம்
வழங்கப்ப�ம்
மற்�ம்
அைத
ெபற்�க்ெகாண்டதற்கான
ஒப்�ைக,
நி�வனத்தின்
பதிேவ�கள�ல்
�ஜிட்டல்
�ைறய�ல் / தாள் ஆவண �ைறய�ல் பராம�க்கப்ப�ம்.

வைரயைறகள்
வழங்கப்ப�வ�

மற்�ம்

நிபந்தைனகள�ல்

மாற்றங்கள்

உட்பட,

கடன்ெதாைக

a.

கடன்ெதாைக வழங்கல் காலஅட்டவைண, வட்�வ�கிதங்கள், ேசைவ கட்டணங்கள்,
கடைன �ன்�ட்� ெச�த்�வதற்கான கட்டணங்கள் உட்பட, வைரயைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகள�ல் ெசய்யப்ப�ம் எந்த தி�த்தம் / மாற்றம், கடன் ெப�பவரால்
��ந்�ெகாள்ளப்ப�கின்ற ெமாழிய�ல் அல்ல� ப�ராந்திய ெமாழிய�ல் NFPL ஆல்
ெத�வ�க்கப்ப�ம் / அறிவ�க்கப்ப�ம்.

b.

வட்� வ�கிதங்கள் மற்�ம் கட்டணங்கள�ல் ெசய்யப்ப�ம் மாற்றங்கள் இன�வ�ம்
காலத்தில்
ெசயல்பாட்�ற்�
வ�ம்
வைகய�ல்
அமல்ப�த்தப்ப�வைத
NFPL
உ�திெசய்�ம்.
இ��றித்த ஒ� ெபா�த்தமான நிபந்தைன, கடன் ஒப்பந்தத்தில்
நி�வனத்தால் இடம்ெப�மா� ெசய்யப்பட்��க்கிற�.
ஒப்பந்தத்தில்
கடன்ெதாைக
ெச�த்தைல
அல்ல�
ெசயல்பாட்ைட
வ�ைர�ப�த்�வதற்கான / தி�ம்ப அைழப்பதற்கான (recall) நி�வனத்தின் ���,
கடன்
ஒப்பந்தத்தின்
வைரயைறகள்
மற்�ம்
நிபந்தைனக�க்�
உட்பட்டதாக
இ�க்�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவரால் ஒப்�ைக ெபற்றதாக இ� இ�க்�ம்.

c.

d.

கடன் ெப�பவர்க�க்� எதிராக NFPL
ெகாண்��க்கக்��ய உ�ைமக்ேகார�க்�
எதி�� மற்�ம் ஏேத�ம் சட்டப்�ர்வ உ�ைம அல்ல� பற்��ைமக்� உட்பட்�,
கடன்கள�ன் �� மற்�ம் இ�தி பணம் ெச�த்தல் கிைடக்கப்ெபற்ற ப�ன், கடன்
�றித்த அைனத்� பா�காப்� ப�ைணய ஆவணங்க�ம் தி�ம்ப வழங்கப்பட்� வ��ம்.
அத்தைகய எதி��க்கான உ�ைம ெசயல்ப�த்தப்ப�கின்ற ேநர்வ�ல் அ� �றித்�
உடன�
அறிவ�ப்�
வா�க்ைகயாள�க்�
வழங்கப்ப�ம்.
ெதாடர்�ைடய
உ�ைமக்ேகாரல் த�ர்� ெசய்யப்ப�ம் / பணம் ெச�த்தப்ப�ம் வைர பா�காப்� ப�ைண
ஆவணங்கைள
NFPL
தக்கைவத்�க்
ெகாள்வதற்கான
த�திநிைல
�றித்த
நிபந்தைனகள்
மற்�ம்
எஞ்சி�ள்ள
உ�ைமக்ேகாரல்கள்
பற்றிய
��
வ�வரங்கைள�ம் அந்த அறிவ�ப்� ெகாண்��க்�ம்.

ெபா� வைக�ைறகள்
கடன் ஒப்பந்தத்தின் வைரயைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் �றிப்ப�டப்பட்��க்கின்ற
ேநாக்கங்கைளத் தவ�ர்த்�, கடன் ெப�பவ�ன் வ�வகாரங்கள�ல் NFPL இைட�� ெசய்வைத
தவ�ர்க்�ம்
(கடன்
ெப�பவரால்
ஏற்கனேவ
ெவள�ப்ப�த்தப்படாத
தகவல்
ஏ�ம்
கண்டறியப்பட்டாெலாழிய).
கடன்கள�ன் வ�ல் வ�ஷயத்தில் NFPL ப�ரதிநிதிகள் / �ன்றாம் தரப்� வ�ல் �கவர்கள்
அவசியமற்ற ெந�க்க� / ெதாந்தர� ெசயல்பா�கள�ல் ஈ�பட மாட்டார்கள்.
அதாவ�,
ெபா�த்தமற்ற ேநரங்கள�ல் (நள்ள�ர� / அதிகாைல) கடன்காரர்கைள ெதாடர்ந்� அைழப்ப�,
கடன் வ��க்� �ண்டர்கைளப் பயன்ப�த்�வ� ேபான்றைவ.
வா�க்ைகயாளர்கள�டம்
தன� நி�வனப் பண�யாளர்கள் �ரட்�த்தனமாக / அநாக�கமாக நடந்�ெகாள்ளாமல்
இ�ப்பைத NFPL உ�திெசய்�ம். இதற்காக வா�க்ைகயாளர்கைள உ�யவா� நடத்�வதற்�
அதன் பண�யாளர்க�க்�ப் ேபா�மான பய�ற்சி தரப்ப�ம்.

கடன் வசதிகள் உட்பட, தன� திட்டங்கள் மற்�ம் ப�ற வசதிகைள வழங்�வதில், ஊனம் /
திறன�ன்ைம
காரணங்கள�ன்
அ�ப்பைடய�ல்
உடல்�தியாக
/
பார்ைவ�தியாக
பாதிப்பைடந்�ள்ள (மாற்�த்திறனாள�க�க்�) எந்த வைகயான பா�பா�ம் காட்டப்படா�.
“கடைன
�ன்�ட்�
��ப்பதற்கான
கட்டணங்கைள
வ�திப்ப�
/
மா�படக்��ய
வ�கிதத்திலான காலவைரயைற கடன்கள் ம� � �ன்�ட்� ெச�த்�வதற்கான அபராதம்”
என்ப� ம� � 2019 ஆகஸ்ட் 2 ேததிய�டப்பட்ட RBI/2019-20/30 DNBR (PD) CC.No.101/03.10.001/2019-20
என்ற
இந்திய
�சர்வ்
வங்கிய�ன்
வ�ளக்க
�ற்றறிக்ைகய�ன்ப�
இைண
வ�ண்ணப்பதாரர்கேளா�
அல்ல�
அவர்கள்
இல்லாமல்
ப�சினஸ்
தவ�ர்த்�
ப�ற
ேநாக்கங்க�க்காக தன�நபர் கடன் ெப�னர்க�க்� வழங்கப்பட்��க்�ம் எந்தெவா�
ஃ�ேளாட்�ங்
(மா�ப�கின்ற)
வட்�வ�கித
காலவைரயைற
கடன்
ம� �
�ன்னேம
��த்த�க்கான கட்டணங்கள் / �ன்�ட்� கடைன தி�ம்ப ெச�த்�வதற்� அபராதங்கள்
எைத�ம் NFPL வ�லிக்கா�.
இயக்�னர்கள் ��வ�ன் ெபா�ப்�
நி�வனத்திற்�ள் �ைற / �கார் த�ர்�க்கான உ�ய ெசயலியக்க �ைறைய NFPL – ன்
இயக்�னர்கள் �� உ�வாக்கிய��க்கிற�.
கடன் வழங்�ம் நி�வனங்கள� ெபா�ப்�
அதிகா�கள�ன் ���கள�ன் காரணமாக எழக்��ய அைனத்� சர்ச்ைசகள் / �கார்கள் ேகட்�
ப�சீலிக்கப்ப�வைத�ம் மற்�ம் �ைறந்தபட்சம் அவர்க�க்� அ�த்த உயர்பதவ�ய�ல் உள்ள
நபர்களால் த�ர்� காணப்ப�வைத�ம் இந்த இயக்க�ைற உ�தி ெசய்கிற�.
நியாய /
ேநர்ைமயான நைட�ைறகள் வ�தி ெதா�ப்ப�ன் இணக்கமான ப�ன்பற்றைல�ம் மற்�ம்
நிர்வாகத்தின் பல்ேவ� நிைலகள�ல் �ைறத�ர்ப்� இயக்க�ைறய�ன் ெசயல்பாட்ைட�ம்
இயக்�னர்கள் �� �றித்த காலஅள�கள�ல் ம� ளாய்� ெசய்கிற�.
அத்தைகய ம� ளாய்�கள�ன் ஒன்� ேசர்க்கப்பட்ட ஒ�
கமிட்�க்�ம்
மற்�ம்
இயக்�னர்கள்
��வ�ற்�ம்
சமர்ப்ப�க்கப்ப�ம்.

ெதா�ப்� அறிக்ைக, தண�க்ைக
�றிப்ப�ட்ட
காலஅள�கள�ல்

�ைறத�ர்ப்� ெசயல்�ைற
ப�சினஸ்
ெசயல்பா�கள்
ேமற்ெகாள்ளப்ப�கின்ற
அைமவ�டங்கள�ல்
/
கிைளகள�ல்
வா�க்ைகயாளர்கள் பார்த்� பயனைடவதற்காக கீ ழ்வ�ம் தகவைல NFPL காட்சிப்ப�த்�ம்:
a.

b.

c.

நி�வனத்திற்� எதிரான �கார்க�க்� த�ர்�காண ெபா�மக்களால் ெதாடர்�ெகாண்�
அ��வதற்கான �ைறத�ர்ப்� அதிகா�ய�ன் ெபயர் மற்�ம் ெதாடர்� வ�வரங்கள்
(ெதாைலேபசி / ெமாைபல் எண்கள் மற்�ம் மின்னஞ்சல் �கவ�).
ஒ� மாத காலஅளவ�ற்�ள் �கார் / சர்ச்ைச ச� ெசய்யப்படவ�ல்ைல என�ல், NBFC –
ன் பதி� அ�வலகம் வரக்��ய அதிகார வரம்ப�ன் கீ ழ் �சர்வ் வங்கிய�ன் DNBS – ன்
ப�ராந்திய அ�வலகத்தின் ெபா�ப்� அதிகா�க்� (�� ெதாடர்� வ�வரங்கள்)
வா�க்ைகயாளர் ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம்.
வா�க்ைகயாளர் �ைறத�ர்ப்� ெகாள்ைக.

ேம�ம், �ைறத�ர்ப்ப�ற்கான இயக்க�ைறைய வ�வரைண ெசய்கின்ற வா�க்ைகயாளர்
�ைறத�ர்ப்�க் ெகாள்ைக ப�ன்ன�ைணப்� 1 என �றிப்ப�டப்பட்�, இந்த வ�தி ெதா�ப்ேபா�
இைணக்கப்பட்��க்கிற�.
நியாயமான / ேநர்ைமயான நைட�ைற வ�தி ெதா�ப்� வழங்கப்ப�ம் �ைற மற்�ம்
ெமாழி
கடன் ெப�பவர்களால் ��ந்�ெகாள்ளப்ப�கின்ற ெமாழிய�ல் அல்ல� ப�ராந்திய ெமாழிய�ல்,
அவர்க�டன் NFPL தகவல் ப�மாற்றத்ைத ேமற்ெகாள்�ம். நி�வனத்தின் வைலதளத்தில்
இவ்வ�தித் ெதா�ப்� பல்ேவ� ெமாழிகள�ல் காண கிைடக்�மா� ெசய்யப்ப�ம்.
வட்� வ�கித ெகாள்ைக
ெவவ்ேவ� வைகப்பட்ட கடன் வாங்�பவர்க�க்� ெவவ்ேவ� வட்� வ�கிதங்கைள
வ�திப்பதற்��ய காரணங்கள் என்ன என்ப� �றித்�ம், வட்�வதம்
�
மற்�ம் ஆபத்ைத
தரப்ப�த்�வதற்கான அ���ைற என்ன என்ப� �றித்�ம் கடன்வாங்�பவ�க்� அல்ல�
வா�க்ைகயாளர்க�க்�
ெவள�ப்ப�த்தப்பட
ேவண்�ம்
மற்�ம்
ெவள�ப்பைடயாகத்
ெத�வ�க்கப்பட ேவண்�ம். வட்� வதங்கள்
�
மற்�ம் ஆபத்ைத தரப்ப�த்�வதற்கான
அ���ைற என்ன என்ப� �றித்�ம் நி�வனங்கள�ன் வைலதளங்கள�ல் கிைடக்கச்
ெசய்யப்பட ேவண்�ம். வட்� வதங்கள�ல்
�
ஒ� மாற்றம் ஏற்ப�ம் ேபாெதல்லாம் இ� �றித்�

வைலதளத்தில்
ெவள�ய�டப்ப�ம்
நிகழ்நிைலப்ப�த்தப்பட ேவண்�ம்.
ஏற்பள�க்கப்பட்ட
ேவண்�ம்.

வட்�

அல்ல�

வதக்ெகாள்ைக
�

மற்றப�

நி�வனத்தின்

ெவள�ய�டப்ப�ம்

வைலதளத்தில்

தகவல்

ெவள�ய�டப்பட

வ�ளம்பரம் ெசய்தல், சந்ைதப்ப�த்தல் மற்�ம் வ�ற்பைன
அைனத்� வ�ளம்பரம் மற்�ம் அப�வ��த்தி வ�ஷயம் சார்ந்த ெபா�ட்கள் ெதள�வாக�ம்
மற்�ம் அேத சமயத்தில் தவறாக வழிநடத்தாம�ம் இ�ப்பைத உ�திெசய்ய ேவண்�ய�
NFPL ெபா�ப்பா�ம்.
இந்த ெநறி�ைற,
NFPL
வ�ற்பைன �ட்டாள�கள் / ப�ரதிநிதிகள்
வ�ற்பைனக்�
வா�க்ைகயாளைர
அ��ம்ேபா�
எந்த
அளவ�ற்�
தங்கைள
அைடயாளப்ப�த்திக் ெகாள்வார்கேளா அந்த அளவ�ற்� அவர்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம்.
கடன் தகவல் ெப�ம் நி�வனங்கள் (CICs)
NFPL ஆன�, வா�க்ைகயாளர்கள் பற்றிய ப�ன்வ�ம் தகவல்கைள கடன் தகவல் ெப�ம்
நி�வனங்க�க்� ெகா�க்கக்��ம்:
a. கணக்� ெதாடங்�தல்;
b. வா�க்ைகயாளர்
தான்
ெச�த்த
ேவண்�ய
பணத்ைத
ெச�த்தாமல்
காலதாமதப்ப�த்�தல் மற்�ம் கடன் கணக்� ெசயல்தன்ைம இதில், எவ்வள�
கடன்ெதாைக அ�மதிக்கப்பட்ட� மற்�ம் அ�த்த�த்த ெசயல்தன்ைம என்ன
என்ப�ம் உள்ளடங்�ம்;
c. ெகா�க்கப்பட
ேவண்�ய
ெகாள்ைககைள
ம� ட்பதற்�
வா�க்ைகயாளர்
ம� �
எ�க்கப்பட்�ள்ள சட்ட நடவ�க்ைககள்; மற்�ம்
d. வா�க்ைகயாள�க்� சட்ட உதவ� �லம் த�ர்வான கடன்கள்
வா�க்ைகயாளர் தன� ெவள�ப்பைடயான அ�மதி ெகா�த்தி�க்�ம் ேநர்வ�ல், அந்த
அ�மதி அத்தாட்சிக்கிணங்க மற்�ம் ெபா�ந்தக்��ய சட்டத்தின் ேதைவக்கிணங்க NFPL
ஆன�, வா�க்ைகயாள�ன் கணக்� �றித்த ேவ� ஏ�ம் CIC -க�க்� ெகா�க்கலாம்.
கடைன வ�லித்தல் மற்�ம் ம� ட்�ெசய்தல்
நி�வனத்தின் கடைன வ�லித்தல் மற்�ம் ம� ட்� ெசய்தல் ெசயல்�ைற என்ப�, நிர்வாகக்
��வால் ஏற்பள�க்கப்பட்டவா� நி�வனத்தின் கடன் வ�லித்தல் மற்�ம் ம� ட்�ெசய்தல்
ெகாள்ைகக்ேகற்ப இ�க்கேவண்�ம்.
நடத்ைத ெநறி�ைற
காப்ப�ட்� வண�கத்ைத ேகா�வதற்��ய நடத்ைத
வ�திக�க்�
உட்பட்��ப்பைத
நி�வனம்

ெநறி�ைற IRDA ஒ�ங்��ைற
உ�தி
ெசய்ய
ேவண்�ம்.

ேம�ம், ப�ன்ன�ைணப்� – 2 – ல் உள்ள வ�ல் �கவர்கள் மற்�ம் ேநர� வ�ற்பைன
�கவர்க�க்கான
நடத்ைத
ெநறி�ைற
ப�ன்பற்றப்ப�வைத
நி�வனம்
உ�தி
ெசய்யேவண்�ம்.
அந்தரங்க தன்ைம (தன���ைம) மற்�ம் இரகசியத்தன்ைம
வா�க்ைகயாள�ன் உணர்�ப்�ர்வமான தன�ப்பட்ட தகவல், 2011 ஆம் ஆண்�, தகவல்
ெதாழில்�ட்பம் (நியாயமான பா�காப்� ெசயல்�ைறகள் மற்�ம் நைட�ைறகள் மற்�ம்
உணர்�ப்�ர்வ தன�ப்பட்ட தர� அல்ல� தகவல்) வ�திக�க்கிணங்க பயன்ப�த்தப்ப�தல்,
ேசமிக்கப்ப�தல் மற்�ம் ெசயல்�ைறப்ப�த்�தைல உ�தி ெசய்யக்��ய ஒ� அந்தரங்க /
தன���ைமக் ேகாப்�க் ெகாள்ைகைய NFPL ெபற்றி�த்தல் ேவண்�ம்.
FPC
–
ன்
அ�ப்பைட
உணர்ைவ
பாதிக்காமல்
அல்ல�
தியாகம்
ெசய்யாமல்
ேமற்�றிப்ப�டப்பட்ட ெநறி�ைறகைள தி�த்�வதற்� மாற்�வதற்� மற்�ம் சிறி�
மாற்�வதற்� மற்�ம் அவ்வப்ேபா� நிகழ்நிைலகைள வழங்�வதற்� நி�வனத்திற்�
உ�ைம உள்ள�.

இைணப்� 1
நவி ஃபின்சர்வ் பிைரேவட் லிமிெடட்
(முன்னாள் ைசதன்யா ரூரல் இன்டர்மீடிேயஷன் ெடவலப்ெமன்ட்
சர்வீசஸ் பிைரேவட் லிமிெடட் என்று அைழக்கப்பட்ட)
நிறுவனத்தின்
வாடிக்ைகயாளர் குைறதீர்ப்பு குறித்த ெகாள்ைக

நவி
பதிப்பு எண்
ெகாள்ைக முதன்முதலில்
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட /
பின்பற்றப்பட்ட ேததி

CGR/3.2/2021-22
30 ஏப்ரல் 2016

24 ஆகஸ்ட் 2020
18 பிப்ரவரி 2021
28 ேம 2021
06 ெசப்டம்பர் 2021
16 ெசப்டம்பர் 2021
தைலைம ெசயல் அதிகாரி
(CEO)
இயக்குநர்கள் குழு
ைகெயாப்பமிடப்பட்டது

ெகாள்ைக திருத்தப்பட்ட /
மாற்றப்பட்ட
ேததி
ெகாள்ைக உரிைமயாளர்
அங்கீகரிப்பு வழங்கியது
ைகெயாப்பம்

சான்றாதாரம் / பார்ைவ : RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.எண். 54/03.10.119/2015-16
ஜுைல 2015 ேததியிடப்பட்டது .
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1. ேநாக்கம்

வாடிக்ைகயாளர் குைறதீர்ப்பு குறித்த நைடமுைற

வாடிக்ைகயாளேர
முதல்
முக்கியமானவர்
என்பது
நவி
ஃபின்சர்வ்
பிைரேவட்
லிமிெடட்
நிறுவனத்தில்
ெகாடுக்கப்படும்
ஒரு
முதல்
முக்கிய
மதிப்பாகும்.
வாடிக்ைகயாளர்
குைறதீர்ப்பு
ெகாள்ைக
இந்நிறுவனத்தின்
முக்கிய
மதிப்ைப
பிரதிபலிக்கிறது
மற்றும்
இந்நிறுவனத்தின்
முக்கிய
மதிப்ைப
பிரதிபலிக்கிறது
மற்றும்
ஒழுங்குமுைறப்படுத்துபவரின்
வழிமுைறகைள பின்பற்றுகிறது.
நவி
ஃபின்சர்வ்
பிைரேவட்
லிமிெடட்
(இதன்பின்பு
“நிறுவனம்”
என
குறிப்பிடப்படுகிறது)
நிறுவனத்தால்
பின்பற்றப்படும்
2015-ம்
ஆண்டு
ஜுைல
01-ம்
ேததியிடப்பட்ட
இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கியின்
முதன்ைம
சுற்றறிக்ைக
–
நியாய
நைடமுைறகள்
ெநறிமுைறப்படி
ஒரு
குைற
தீர்ப்பு
ெகாள்ைக
/
ெசயல்படுமுைறைய
நிறுவனம்
ெபற்றிருகக்
ேவண்டும்
மற்றும்
இது
இயக்குநர்கள்
குழுவால்
ஏற்பளிக்கப்பட்டு,
கட்டாயப்படுத்தப்பட ேவண்டும்.
நிறுவனத்தின்
குைறதீர்ப்பு
கவனிக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும் :
-

ெகாள்ைகயில்

பின்வரும்

சிறந்த வாடிக்ைகயாளர் ேசைவ புரிவதற்கு வைக ெசய்யப்பட்டிருத்தல்.
இந்த
ெசயற்பணிக்கு
ேதைவப்பட்டவாறு
வழிமுைறகளுடன் இணக்கம் ெகாண்டிருத்தல்.

ேநாக்கங்கள்

ஒழுங்குமுைற

2. ெபாருள் வைரயைறகள்
குைற
/
புகார்
:
“ஒரு
குைற
/
புகார்”
என்பது,
ஒரு
வாடிக்ைகயாளரிடமிருந்து,
வாய்ெமாழியாக
அல்லது
எழுத்துப்பூர்வமாக,
ஒரு
ெபாருள்
அல்லது
ேசைவ
குறித்து
ெவளியிடப்படும்
ஒரு
அதிருப்தி
ஆகும்.
ஒரு
ெபாருள்
அல்லது
ேசைவ
குறித்த
ஒரு
தவறான
புரிதல்
அல்லது
ஒரு
நியாயமற்ற
எதிர்பார்ப்பின்
ஒரு
விைளவாக
சில
புகார்கள்
ெசய்யப்படலாம்
என்றேபாதிலும்,
ஒரு
வாடிக்ைகயாளருக்கு
புகாருக்கான ஒரு உண்ைமயான காரணம் இருக்கலாம்.
புகார்கைள ெபாது வைகப்பிரிவுப்படுத்தல் :
-

பரிவர்த்தைன
ெதாடர்புைவப்பது
:
தவறான
கட்டணங்கைள
பற்று
ைவப்பது /
TDS ெதாடர்புைடயது / ேசைவ கட்டணம் ெதாடர்புைடயது,
காேசாைல அல்லது eNach ஒப்புதல் ெதாடர்புைடயது.

-

கிைள
ெதாடர்புைடயது
:
வசதிகள்
/
சுற்றுப்புறச்சூழல்
/
நீண்ட வரிைச முதலியன.

-

ஊழியர்கள்
ெதாடர்புைடயது
நடப்பதாக
/
பயன்படுத்துவதாக
கூறப்படுதல்,
கூறப்படுதல் முதலியன.

-

கடன்
ெகாடுத்தல்
ெதாடர்புைடயது
:
ெசய்தல்,
கடைன
மாற்றியைமத்தல்,

வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு
அடிப்பைட
வாடிக்ைகயாளர்
ேசைவப்பகுதி
/

:
துன்புறுத்தப்படுவதாக,
தவறாக
மரியாைதயில்லாத
வார்த்ைதகைளப்
லஞ்சம்
(ைகயூட்டு)
வாங்குவதாக

2

காலதாமதமாக
பட்டுவாடா
கடன்
வசூலிப்பதற்கு

மட்டுமீறிய
பின்
/
ெதாடர்நடவடிக்ைக.
ஒழுங்குமுைறயற்ற
நடத்ைத,
பாலினம்.
ேவற்றுைம
பாராட்டுதல்,
கடன்
ெகாடுத்தல் ெதாடர்புைடய ேவறு பிற புகார்கள்.
-

கடன்
வசூலிப்பு
முகவர்களின்
ஜாதி,
மதம்,
அடிப்பைடயில்
ேமாசடிகள்
மற்றும்
கடன்

அலுவல்
சார்ந்த
கடித
ேபாக்குவரத்து
/
முகவர்
ெதாடர்புைடய
/
விற்பைனயாளர்
ெதாடர்புைடய
:
தவறான
நடத்ைத
/
மரியாைதயில்லாத
முரட்டுத்தனமாக
வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துதல்.
ெபாருட்கைள
தவறாக
விற்பைன
ெசய்தல்,
கட்டணங்கள்
/
தரகு
(கமிஷன்;)
/
கூடுதல்
கட்டணங்கள்
விதித்தல்,
இதில்
இைணப்பாளர்கள்,
வசூல்
முகவர்கள்,
சரிபார்ப்பு
முகைமகள்
மற்றும்
விற்பைனயாளர்களின்
தவறான
நடத்ைத
/
மரியாைதயில்லாத
முரட்டுத்தனமான
வார்த்ைதகைளப்
பயன்படுத்துதல் ஆகியைவ உள்ளடங்கும்.

3. குைறதீர்ப்பு ெசயல்முைற
நிறுவனம்
வாடிக்ைகயாளருடன்
ெதாடங்கலாம. இைவ பின்வருமாறு :

பல

ெதாடர்பு

A) மூத்த
நிர்வாகத்தால்
அைடயாளம்
காணக்கூடிய
அதிகாரி
நியமிக்கப்பட
ேவண்டும்.
நிறுவனத்தில்
ெபற்று. தீர்வு காண்பதற்கு குைறதீர்வு அதிகாரி ெபாறுப்பாவார்.

3

ஒரு
எழக்கூடிய

வழிமுைறகைள

குைறதீர்ப்பு
குைறகைள

B) விரிவாக்க அணி I
1) முதல் நிைல :
- முதல் நிைலயில், ஒரு வாடிக்ைகயாளருக்கு ஒரு புகார் அல்லது ஒரு குைற
இருக்குமானால், அந்த வாடிக்ைகயாளர் உதவி குழுைவ பின்வருவனவற்றில்
ெதாடர்புெகாண்டு உதவிக்கு அணுகலாம் :
மின்னஞ்சல் : help@navi.com
ெதாைலேபசி : (+91) 81475 44555
-

TAT:
ஒரு
வாடிக்ைகயாளர்
மின்னஞ்சலிேலா
அல்லது
ெதாைலேபசியிேலா
ெதாடர்பில்
வரும்ேபாது
நிைலயான
பதிலளிக்க
ேவண்டிய
ேநரம்
:
வாடிக்ைகயாளரின்
பிரச்சிைனகைள
கவனிப்பதற்கு
48
மணி
ேதாண்ட
ேவைல
ேநரம்
மற்றும்
3
ேவைல
நாட்களுக்குள்
பிரச்சிைனகளுக்கு
தீர்வுகாண்பதற்கு
சிறந்த
முயற்சிகள் எடுக்கப்பட ேவண்டும்.

-

வாடிக்ைகயாளர்
திருப்திக்கிணங்க
அல்லது
வகுத்துைரக்கப்பட்ட
ேநரம்
ேவண்டுேகாள்கள்
இருக்குமானால்
இரண்டாவது நிைலக்கு எடுத்துச்ெசல்லலாம்.

-

இரண்டாவது நிைல :

தீர்வுகாணப்படாத
ேவண்டுேகாள்கள்
/
காலஅளவிற்குள்
தீர்வு
காணப்படாத
அந்த
வாடிக்ைகயாளர்
குைறகைள

இரண்டாவது
நிைலயில்,
வாடிக்ைகயாளர்
கீேழ
உள்ள
குைற
தீர்வு
அதிகாரியின்
ெமயில்
ெபட்டிைய
ெதாடர்புெகாள்ளலாம்.
அந்த
குைறதீர்வு
அதிகாரியானவர்,
குைற
ெபற்ற
ேததியிலிருந்து
ஏழு
(7)
ேவைல
நாட்கள்
ெகாண்ட
ஒரு
காலஅளவிற்குள்
குைறைய
தீர்க்க
நடவடிக்ைக
ேமற்ெகாள்ள ேவண்டும்.
ெபயர் : சுகந்த ஷர்மா
பதவி – வாடிக்ைகயாளர் கவனிப்பு ேமலாளர்
முகவரி
–
நவி
ஃபின்சர்வ்
பிைரேவட்
லிமிெடட்,
பிளாக், ெபங்களுரு - 560095 மின்னஞ்சல் – grievance@navi.com
-

ெகாரமங்கலா

3வது

மூன்றாவது நிைல :
பத்து
(10)
ேவைலநாட்களுக்குள்
வாடிக்ைகயாளருக்கு
குைற
தீர்வு
அதிகாரியிடமிருந்து
ஒரு
பதில்
கிைடக்கப்ெபறவில்ைலெயன்றால்
அல்லது
அவரது
பதில்
நடவடிக்ைக
குறித்து
வாடிக்ைகயாளர்
திருப்தியைடயவில்ைல
என்றால்,
அந்த
வாடிக்ைகயாளர்
கீேழ
உள்ள
அஞ்சல்
ெபட்டியில்
நிறுவனத்தின்
ேநாடல்
அதிகாரிைய
ெதாடர்பு
ெகாள்ளலாம்.
அந்த
ேநாடல்
அதிகாரியானவர்,
புகார்
ெபற்ற
ேததியிலிருந்து
ஏழு
(7)
நாட்கள்
ெகாண்ட
காலஅளவிற்குள்
குைறைய
தீர்ப்பதற்கு
நடவடிக்ைக
ேமற்ெகாள்ள
ேவண்டும்.
மூன்றாம்
நிைலயில்,
வாடிக்ைகயாளரானவர்,
பின்வருமாறு
RBI
குைறதீர்வு
ேநாடல் அதிகாரிைய ெதாடர்புெகாள்ளலாம் :

அதிகாரி

ெபயர் : டிம்ப்பில் ெஜ ஷா
பதவி : ேநாடல் அதிகாரி
முகவரி : நவி ஃபின்சர்வ் பிைரேவட் லிமிெடட்,
ெகாரமங்கலா 3வது பிளாக், ெபங்களுரு - 5600 095
மின்னஞ்சல் - nodaloffice@navi.com
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திட்டத்தின்கீழ்

நிறுவனத்தின்

-

நான்காவது நிைல

-

ேநாடல்
அதிகாரியால்
வழங்கப்பட்ட
பதில்
வாடிக்ைகயாளருக்கு
திருப்தியில்ைலெயன்றால்
முதன்முதலில்
சமர்ப்பிக்கப்பட்ட
ேததியிலிருந்து
ெகாண்ட
ஒரு
காலஅளவிற்குள்
குைற
வாடிக்ைகயாளர் அப்ேபாது பின்வரும் அதிகாரிக்கு எழுதலாம் :

நடவடிக்ைக
குறித்து
அல்லது
குைற
15
ேவைலநாட்கள்
தீர்க்கப்படாத
ேநர்வில்,

ெபாறுப்பு வகிப்பு அதிகாரி,
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி,
வங்கி ேசைவ சாரா ேமற்பார்ைவயிடு துைற (DNBS),
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
நிருபாதுங்கா சாைல
ெபங்களுரு – 560001
மின்னஞ்சல் : dnbsbangalore@rbi.org.in
-

காப்பீடு அளிக்கும் நிறுவனத்தின் ஒரு கார்ப்பேரட் முகவர் என்ற
வைகயில் நிறுவனத்தின் திறன் குைற ெதாடர்புைடய அைனத்து
காப்பீடும் குைற ெபற்ற நாளிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் முடிக்கப்பட
ேவண்டும்.

5) ஐந்தாவது நிைல :
NBFCsகளுக்கான RBI குைற தீர்ப்பாளர் திட்டம் – 2018
NBFC-யிடமிருந்து
பதில்
ெபறப்படவில்ைல
என்றால்
அல்லது
NBFC-யின்
பதில்
வாடிக்ைகயாளருக்கு
திருப்தியளிக்கவில்ைல
என்றால்,
அப்ேபாது
புகார்
/
குைறதாக்கல்
ெசய்து
ஒரு
மாதத்திற்குப்
பிறகு,
வாடிக்ைகயாளரானவர்,
இந்திய
ரிசர்வ்
வங்கியால்,
“வங்கி
ேசைவ
சாரா
நிதிசார்ந்த
நிறுவனங்களுக்கான
குைற
தீர்ப்பாளர்
திட்டம்-2018”-இன்
கீழ்
உருவாக்கப்பட்ட குைறதீர்ப்பாளைர அணுகலாம்.
ேமற்கண்ட
ேசனல்களில்
எதிலும்
தாக்கல்
ெசய்யப்பட்ட
30
நாட்கள்
முடிவைடந்த
பிறகு,
குைற
/
புகாருக்கு
எந்த
பதிலும்
ெபறப்படவில்ைல
என்றால்
அல்லது
பதில்
/
தீர்வு
வாடிக்ைகயாளரின்
திருப்திக்ேகற்ப
இல்ைல
என்றால்,
அவர்
இந்த
பிரச்சிைனக்கு
தீர்வு
ெபறுவதற்கு
இன்னும்
ேமல் (உயர்) நிைலக்கு எடுத்துச்ெசல்லலாம்.
ேமற்குறிப்பிட்ட
நிைலவரிைசயில்
படிநிைலகைள
வாடிக்ைகயாளர்
பின்பற்ற
ேவண்டும்
என்ற
அவசியம்
இல்லாதபட்சத்தில்,
வாடிக்ைகயாளர்
பின்வரும்
ேமல்நிைல
அணிைய
பின்பற்றலாம்
என்று
ேயாசைன
ெதரிவிக்கப்படுகிறது.
முகவரி :
இந்திய ரிசர்வ் வங்கி
ஃேபார்ட் கிேளசிஸ்
ெசன்ைன - 600 001.
ெதாைலேபசி எண் : 044-25395964
ெதாைலநகல் எண் : 25395988
மின்னஞ்சல் : cms.nbfcochennai@rbi.org.in
6) ேமற்குறிப்பிட்ட
ெசயல்முைற,
ெசாத்ைத
திரும்பப்ெபறுவதால்
மற்றும்
விற்பைன
ெசய்தல்
ெதாடர்புைடய
ஏதும்
குைறக்கும்
ெபாருந்தும்.
மீட்புக்குழுவின்
உதவியுடன்
குைற
குறித்து
விசாரிக்கப்படும்
மற்றும்
விசாரைணக்குப்
பிறகு
வாடிக்ைகயாளருக்கு
தகுந்த
பதில்
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அளிக்கப்படும்.
C) குைறகள் தீர்வுக்குரிய அைமப்புமுைறகள் :
இந்நிறுவனத்திற்கு
குறித்த
காலத்தில்
குைறகளுக்கு
தீர்வுகாண்பைத
உறுதிெசய்வதற்கு
ஒரு
வாடிக்ைகயாளர்
குைறதீர்வு
ெசயல்படுமுைற
(CRM)
உள்ளது.
இந்த
அைமப்புமுைற
(a)
புகார்கைள
கிரகிக்கிறது
(b)
விசாரைண
தன்ைம
அடிப்பைடயில்
TATகைள
பின்பற்றுகிறது.
(c)
முன்வைரயறுக்கப்பட்ட
அடிப்பைடயிலும்
மற்றும்
விரிவாக்க
அணிக்ேகற்பவும் பிரச்சிைனகைள நிைல விரிவுபடுத்துகிறது.
CRM
அைமப்புமுைறயில்
கிரகிக்கப்பட்டவுடன்,
வாடிக்ைகயாளரின்
திருப்திக்ேகற்ப
புகார்
/
குைறக்கு
தீர்வுகாண
ேவண்டியது
வாடிக்ைகயாளர்
ேசைவக்குழுவின்
கடைமப்ெபாறுப்பாகும்.
சாத்தியப்படுமிடத்து,
தகுந்த
மற்றும்
உரிய
மாற்றுத்தீர்வுகைள
வாடிக்ைகயாளருக்கு
வழங்குவதற்கு
அைனத்து
முயற்சியும்
எடுக்கப்படுகிறது.
எனினும்,
தீர்வு
குறித்து
வாடிக்ைகயாளர்
ெதாடர்ந்து
திருப்தியைடந்து
இருப்பாரானால்,
அவர்
ேமற்குறிப்பிட்டபடி
குைற
தீர்வு
ெசயல்படுமுைற மூலம் பிரச்சிைனைய ேமல்நிைலக்கு எழுப்பலாம்.
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புகார்கைள வைக பிரித்தல் :
-

தகவல்
ெதரிவிப்பு
கண்டுபிடித்து
அவற்ைற
வைகபிரிக்கப்பட ேவண்டும்.

-

CRM
ஆனவர்,
புகார்கைள
குைறந்த,
உயர்,
நிரந்தரம்
ேபான்ற
முக்கியத்துவம்
உள்ளது
என்று
முத்திைரயிடுவதன்
மூலம்
புகார்கள்
மீது
நடவடிக்ைக
முன்னுரிைமயளிப்பைத கண்டறிய ேவண்டும்.

முதலியன
வைகபிரித்து
எடுப்பதற்கு

-

வாடிக்ைகயாளர்களால்
எழுப்பப்பட்ட
புகார்கைள
முன்பு,
வாடிக்ைகயாளர்களின்
திருப்திநிைல
குறித்து
பின்னணி
கருத்து
என்ன
என்பைத
நிறுவனம்
கண்டறிய
எடுக்க ேவண்டும்.

முடிப்பதற்கு
அவர்களின்
நடவடிக்ைக

மற்றும்
ஆய்வு

புகார்
ெசய்வதற்கு

ெசய்யும்
அைவ

அைழப்புகைள
CRM
மூலம்

D) குைறகள் குறித்து உள் ஆய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு
ெசயல்முைறயில் உள்ள குைறகள் தீர்க்கப்படுவைத உறுதிெசய்வதற்கு,
புகார்கள் கண்காணிக்கப்படுதல், TATs, புகார்களின் தன்ைம
ஆகியவற்ைற காலமுைறயில் ஆய்வு ெசய்வது ஒரு மாதாந்திர
அடிப்பைடயில் ெசய்யப்படுகிறது.
காப்பீடு குைறகள் குறித்த புள்ளிவிவரம் (தரவு) ஒரு காலமுைற
அடிப்பைடயில் காப்பீடு அளிப்பவருடன் பார்த்துெகாள்ளப்படுகிறது.
இயக்குநர்கள் / நிர்வாகக்குழு மற்றும் தணிக்ைக குழு ஆய்வுகள் :

E)

-

வாடிக்ைகயாளர்
குைறதீர்வு
ெசயல்படுமுைற
மற்றும்
வாடிக்ைகயாளர்
குைறதீர்வு
ெகாள்ைக
குறித்து
வருடாந்திர
அடிப்பைடயில்
ஆய்வு
ெசய்யப்பட
ேவண்டும்.
ஆய்வுகள்
பின்வருவனவற்ைற
பரிசீலிக்க
ேவண்டும்.
(a)
குைறகள்
தீர்வு
குறித்த
ெசயல்முைற
அபிவிருத்தி;
(b)
புகார்
ேமலாண்ைம
அைமப்புமுைறயின்
ஒட்டுெமாத்த
ெசயல்திறன்
மற்றும்
(c)
குைறகள்
தீர்வு
ெசயல்முைற
குறித்த
உள்தணிக்ைக
குழுவால்
நடத்தப்பட்ட
தணிக்ைக
முடிவுகள்
மற்றும்
தணிக்ைக
ஆண்டின்ேபாது
ஏதும்
தவறு
ெதரிவிக்கப்பட்டிருக்குமானால் அந்த தவறு.

-

ெபறப்பட்ட
புகார்கள்
அடிப்பைடயில்
நிர்வாகக்குழு
ேவண்டும்.

குறித்து
மற்றும்

ஒரு
அறிக்ைக,
ஒரு
ேபார்ட்
குழு
முன்பு

காலாண்டு
ைவக்கப்பட

F) வைலதளம் :
இந்த
ெகாள்ைக,
இந்நிறுவனத்தின்
வைலதளத்திலும்
மற்றும்
கிைளகளிலும்
கிைடக்கும்.
இந்நிறுவனத்தின்
பணியாளர்களுக்கும் இந்த ெகாள்ைக குறித்து ெதரியப்படுத்த ேவண்டும்.
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அைனத்து
அைனத்து

இைணப் � 2

ந� ஃ�ன் ெசர்வ் �ைரேவட் ��ெடட் – ன்
(ைசதன்யா �ரல் இன் ெடர்��ேயஷன் ெடவலப் ெமண்ட் சர்�சஸ் �ைரேவட்
��ெடட் என �ன்� அைழக்கப் பட்ட�)
ேநர� �ற் பைன �கவர்க�க்கான நடத்ைத �� ெதா�ப் �

ப�ப் � எண்.

1.0

ெகாள் ைக �தன்�ைறயாக
அமல் ப�த்தப் பட்ட ேத�
ெகாள் ைகைய
உ�வாக்�யவர்
ஒப் �தலளித்தவர்
ைகெயாப் பம்

மார்ச் 24, 2021
தைலைம ெசயல்
அ�வலர்
இயக்�னர்கள் ��

அட்டவைண A

ந� ஃ�ன் ெசர்வ் �ைரேவட் ��ெடட் – ன்
(ைசதன்யா �ரல் இன் ெடர்��ேயஷன் ெடவலப் ெமண்ட் சர்�சஸ் �ைரேவட்
��ெடட் என �ன்� அைழக்கப் பட்ட�)
ேநர� �ற் பைன �கவர்க�க்கான நடத்ைத �� ெதா�ப் �
�ன்னணி
ந�

ஃ�ன் ெசர்வ்

�ைரேவட்

��ெடட்

(ந�)

நி�வனத்�ன்

ேநர�

�ற் பைன �கவர்க�க்கான நடத்ைத ெந��ைற�ல் , ந� ஃ�ன் ெசர்வ்
�ைரேவட் ��ெடட் நி�வனத்�ன் ஏ�ம் கடன் (�ட்�வச�க் கடன்
உள் ளிட்ட)

அல் ல�

நி�சார்ந்த

ெபா�ள்

சந்ைதப் ப�த்தல்

மற் �ம்

�னிேயாகம் ெசய் த�ல் ஈ�ப�ம் அைனவ�ம் உள் ளடங் �வார்கள் .
ந� – ன் ேநர� �ற் பைன �கவர்க�க்கான நடத்ைத ெந��ைற, RBI –
ஆல் அ�காரமளிக்கப் பட்ட / கட்டாயப் ப�த்தப் பட்ட NBFC ஆல் நி�
ேசைவகள் அ�ட்ேசார்ஸ் ெசய் யப் ப�வ�ல் ஆபத்�கைள சமாளிப் ப�
மற் �ம்
நடத்ைத ெந��ைறைய �ன்பற் �வ� ��த்த நியாய
நைட�ைறகள் ெந��ைறகள் (FPC) ��த்த வ��ைறகள் மற் �ம்
ெசயல் �ைறக�டன்
இணக்கமாக
இ�க்�ற�
மற் �ம்
இ�
வா�க்ைகயாளர்களின்
கண்ணியம்
மற் �ம்
மரியாைதைய
க�த்�ல் ெகாண்� உ�வாக்கப் பட்��க்�ற�. இந்த ெகாள் ைக நியாயம்
மற் �ம் ெவளிப் பைடத்தன்ைமைய அங் �கரிக்�ற�.
தன� சந்ைதப் ப�த்� வைலயைமப்ைப �ரி�ப�த்�வதற் காக அதன்
நி�
சார்ந்த
ெபா�ட்க�க்�
எ�ர்கால
வாய் ப் �கைள
வா�க்ைகயாளர்க�க்� ேநர� �ற் பைன �கவர்கள் (“DSAs”), ேநர�
�ற் பைன ெசயல் அ�வலர்களின் (“DSEs”) (தனிநபர் மற் �ம் கார்ப்பேரட்
ஆ�ய இரண்�ம் ) ேசைவகைளப் பயன்ப�த்தவதற் � பல் ேவ� ேசைவ
�ட்டாளிகைள நிய�ப் பதற் � ந� உத்ேத�த்�ள் ள�.
1. ெபா�ந் �தன்ைம
இந்த ெந��ைற ஏற் �க்ெகாள் ளப் பட்டதாக�ம் மற் �ம் ந�க்�ம் மற் �ம்
DSA/ DSE
–
க்க�க்�ம்
இைடேய ெசய் யப் பட்ட ஒப் பந்தத்�ல்
ேசர்த்�க்ெகாள் ளப்பட்டதாக�ம் க�தப்ப��ற�. இந்த ெந��ைற, ந� ன் ஏ�ம் கடன் அல் ல� �ற நி� சார்ந்த ெபா�ைள சந்ைதப் ப�த்தவ�ல்
மற் �ம் �னிேயாகம் ெசய் வ�ல் ஈ�ப�ம் அைனவ�க்�ம் ெபா�ந்�ம் .

ேநர� �ற் பைன �கவர் (DSA), ேநர� �ற் பைன �� (DST), அதன் ெட�
மார்க்ெகட்�ங்

எக்���ட்�வ் கள்

(TMEs)

மற் �ம்

கள

�ற் பைன

பணியாளர்கள் அதாவ�, ��னஸ் ெடவலப் ெமண்ட் எக்���ட்�வ் கள்
(BDEs), ந� – ன் சார்�ல் ேநர� மார்க்ெகட்�ங் நடவ�க்ைக எைத�ம்
ேமற் ெகாள் வதற் � �ன்� இந்த ெந��ைறக்� கட்�ப் பட்� நடப் பதாக
ஒப் �க்ெகாள் ள
ேவண்�ம் .
இந்த
ெந��ைறைய
��வதாக
கண்ட�ப் ப�ம் DSA, DST, TME அல் ல� BDE எவ�ம் க�ப் �ப் பட்�ய�ல்
ேசர்க்கப் ப�வார்கள் .
DST, TME அல் ல�

இந்த ேகாரிக்ைகக்� இணங் கத் தவ�னால் DSA,

BDE ஆக ஈ�ப�த்தப் பட்��ப் ப� நிரந்தரமாக ரத்�

ெசய் யப் ப�வ�ல் ��யக்��ம் .
2. ெதாைலேப� அைழப் �ல் ெபா�ள் வாங் �வதற் � வாய் ப் �ள் ள
ஒ�வர் (ெபா�ள் வாங் �ம் வாய் ப் �ள் ள ஒ� வா�க்ைகயாளர்)
�ன்வ�ம்

�ழ் நிைலகளில்

ந� – ன் ஒ� ெபா�ைள அல் ல� ந�

ெதாடர்�ைடய ெபா�ைள ேசார்�ங் ெசய் வதற் �
வா�க்ைகயாளைர ெதாடர்� ெகாள் ளலாம் :

ஒ�

வாய் ப் �ள் ள

a) ந� – ன் வைலதளம் , அைழப் � ைமயம் (கால் ெசன்டர்), �ைள �லம்
அல் ல� ந��ல் உள் ள ெதாடர்� ேமலாளர் �லம் ஒ� ெபா�ள் வாங் க
/ ெபற வாய் ப் �ள் ள வா�க்ைகயாளர் ��ப் பம் ெதரி�த்�ள் ளேபா�
அல் ல� ந��ன் ேவெறா� வாய் ப் �ள் ளவரால் , வா�க்ைகயாளரால் ,
வணிக நி�வனத்தால் , �ல் டரால் அல் ல� ந��ன் ஒ� தற் ேபா�ள் ள
வா�க்ைகயாளரால் பரிந்�ைர ெசய் யப்பட்��க்�ம் ேபா�.
b) வாய் ப்�ள் ளவரின்

ெபயர்,

ெதாைலேப�

எண்

அல் ல�

�கவரி

இ�க்�ம் ேநர்�ல் அல் ல� ெபா�ந்தக்��ய�டத்� DSA ேமலாளர்
அல் ல�

��த்தைலவரால்

ஏற் பளிக்கப் பட்ட

பட்�யல் கள் ,

ைடரக்டரிகள் , ேடட்டாேபஸ்களில் ஒன்���ந்� அவ�ைடய ஒப்�தல்
ெபற் ற �ற� எ�க்கப் பட்�ள் ளேபா�.
c) “ெதாந்தர�

ேவண்டாம் ”

ெகா�க்க

என்ற

ஏ�ம்

பட்�ய�ல்

ேசர்க்கப் பட்��க்�ம் ெபயர் உள் ள / எண் உள் ள எந்த நபைர�ம் TME
ெதாடர்� ெகாள் ளக்�டா�.
3. ஒ�
வாய் ப் �ள் ள
வா�க்ைகயாளைர
ெதாடர்�ெகாள் ளலாம் ?

நீ ங் கள்

எப் ேபா�

a) ெதாைலேப��ல் ெதாடர்�ெகாள் வ� என்ப� சாதாரணமாக 09:30
மணி

ேநரத்�ற் �ம்

மற் �ம்

19:00

மணி

ேநரத்�ற் �ம்

இைடேய

உட்பட்��க்க ேவண்�ம் . எனி�ம் , எந்த ேநரத்�ல் ெதாைலேப��ல்
ெதாடர்�ெகாள் வ�,

வாய் ப்�ள் ள

ஒ�

வா�க்ைகயாளைர

அெசௗகரியப்ப�த்தா� என்பைத உ��
ேநரத்�ல் ெதாடர்�ெகாள் ள ேவண்�ம் .

ெசய் த

�ன்னேர

அந்த

b) வாய் ப்�ள் ள வா�க்ைகயாளர், தன்ைன ெதாடர்�ெகாள் ளலாம் என்�
DSA, DST, TME அல் ல� BDE -க்� ெவளிப்பைடயாக அங் �கரித்�
இ�ந்தால் மட்�ேம, ��த்�ைரக்கப் பட்ட கால ேநரத்�ற் �
�ன்னதாகேவா அல் ல� �ன்னதாகேவா அைழக்கலாம் / ெதாடர்�
ெகாள் ளலாம் .
c) வாய் ப்�ள் ளவரின் ����ப் � / அ�வல் / அ�வலக �ஜயம் என்ப�
09:30 மணி ேநரத்�ற் �ம் மற் �ம் 19:00 மணி ேநரத்�ற் �ம் இைடேய
உட்பட்��க்க ேவண்�ம் .

வாய் ப்�ள் ள வா�க்ைகயாளர், தன்ைன

ெதாடர்�ெகாள் ளலாம் என்� DSA, DST, TME அல் ல� BDE - க்� மற் �ம்
/

அல் ல�

அதன்

பணியாளர்க�க்�

எ�த்�ப் �ர்வமாகேவா
அல் ல�
ெவளிப் பைடயாக
அங் �கரித்�
��த்�ைரக்கப் பட்ட
காலேநரத்�ற் �
�ன்னதாகேவா �ஜயம் ெசய் யலாம் .

/

�ர�நி�க�க்�

வாய் ெமா�யாகேவா
இ�ந்தால்
மட்�ேம,
�ன்னதாகேவா

அல் ல�

4. வாய் ப் �ள் ள வா�க்ைகயாளரின் தனி�ரிைமைய ம�க்க ேவண்�ம்
DSA, DST, TME அல் ல� BDE
மற் �ம் அதன் பணியாளர்கள் /
�ர�நி�கள் வாய் ப்�ள் ள வா�க்ைகயாளரின் தனி�ரிைமைய ம�க்க
ேவண்�ம்
மற் �ம்
வாய் ப்�ள் ள
வா�க்ைகயாளர்
அ�காரமளித்��ந்தால் மட்�ேம வாய் ப் �ள் ளவ�டன் மற் �ம் அவரால்
அங் �கரிக்கப் பட்ட ேவ� ஏ�ம் நப�டன் / ��ம் ப அங் கத்�ன�டன்
வாய் ப்�ள் ள வா�க்ைகயாளர் நலன் ��த்� சாதாரணமாக கலந்�
ேபசலாம் .
5. �ைச��ப் �ம் அ�க்ைககள் / தவறான தகவல் கள் மற் �ம் தவறான
�ைற�ல் �ற் பைன ெசயல் பா� ஆ�யைவ அ�ம�க்கப் படா�
DSA, DST, TME அல் ல� BDE மற் �ம் / அல் ல� அதன் பணியாளர்கள் /
�ர�நி�கள் �ழ் க்கண்டவற் ைற ெசய் யக்�டா�:
a) ந� நி�வனத்தால் வழங் கப் ப�ம் எந்தெவா� �ட்டம் / ேசைவ ��
�ராஸ்ெபக்ட் (வா�க்ைகயாளரா�ம் வாய் ப் �ள் ளவைர) – ஐ தவறான
தகவல் தந்� �ைச ��ப் பக்�டா�;
b) ந� –

ன் ��னஸ்

அல் ல� நி�வனத்�ன் ெபயர் பற் �

�ைச

��ப் பேவா அல் ல� ந� – ன் பணியாளர் என்� ெபாய் யாக தங் கைள
�ர�நி�த்�வம் ெசய் வேதா �டா�;

c) எந்தெவா� வச� / ேசைவக்காக ந� – ன் சார்பாக எந்தெவா�
ெபாய் யான / அ�ம� ெபறாத வாக்���ைய ெசய் யக்�டா�;
d) வட்� �தங் கள் , கடன் ஒப் �தல்

ெதாைககள் , ேதைவப் படக்��ய

ெசக்�ரிட்� / �ைண �தான �வரங் கள் ஆ�யவற் �ன் �� தவறான
தகவல் கைள

வழங் �வதன்

�லம்

ந�

வழங் �ம்

�ட்டங் கள்

/

ேசைவகைள ேமாச�யாக �ற் பைன ெசய் யக்�டா�.
உயர்வான ேசைவ தரங் கைள ேப�ம் ேநாக்கத்�ற் காக அவ் வப் ேபா�
ந� – ன் பணியாளர்களால் அல் ல� �ற நபர்களால் ப�ற் � அமர்�கள்
நடத்தப் ப�ம் .
6. ெட�மார்ெகட்�ங் நடத்ைத ெந�கள்
��ப் �ட்ட காலஅள�க�க்� ெவளிேய அைழப் �கைள ெசய் வ�
a) ��ப் பாக
ேகட்�க்ெகாள் ளப் பட்��ந்தாெலா�ய
காைல
09:30
மணிக்�

�ன்னதாக

அல் ல�

19:00

மணி

ேநரத்�ற் �ப்

�ற�

அைழப் �கைள ெசய் யக்�டா�;
b) ெதாடர்ந்� �டாமல் ஒேர எண்�க்� அைழப் �கைள ெசய் யக்�டா�.
ெதாைலேப� அைழப் � ெசய் �ம் ேபா�
a) உங் கைளைய�ம் , உங் கள� நி�வனத்ைத�ம்

மற் �ம்

உங் கள�

�தன்ைம நி�வனத்ைத�ம் அைடயாளப் ப�த்�க்ெகாண்� ேபச்ைச
ெதாடங் க�ம் ;
b) ேமற் ெகாண்� ெதாடர அ�ம� ேகட்க�ம் ;
c) அ�ம�

ம�க்கப் ப�மானால் ,

மன்னிப் �

ேகட்�க்ெகாண்�

இைணப் ைப �ண்�க்க�ம் ;
d) உங் கள� அைழப்�ற் கான காரணத்ைதக் �ற�ம் ;
e) ேபச்�ன்
இைடேய
ெசய் யா�ர்கள் ;

��க்�டா�ர்கள்

அல் ல�

வாக்�வாதம்

f) வா�க்ைகயாளரிடம் / வா�க்ைகயாளராக வாய் ப்�ள் ளவரிடம் ��ந்த
வைரக்�ம் அவ�க்� அ�க ெசௗகரியமான ெமா��ல் ேபச�ம் ;
g) ��னஸ் �ஷயங் கள்
இ�க்கட்�ம் ;

��த்ததாக

மட்�ம்

உங் கள்

உைரயாடல்

h) அ�த்த அைழப் � அல் ல� அ�த்த வ�ைக �வரங் கைள நிைன�ட்�
ம�உ�� ெசய் ய�ம் ;
i) வா�க்ைகயாளர்
ேகட்கப் ப�மானால் ,

/

வா�க்ைகயாளராக
உங் கள�

வாய் ப் �ள் ளவரால்

ெதாைலேப�

அைழப் �

ேமற் பார்ைவயாளரின் ெபயர் அல் ல� ந� அ�காரி�ன் ெதாடர்�
�வரங் கைள வழங் க�ம் ;

j) ேபச
ேநரம்
ெசல�ட்டைமக்காக
வாய் ப் பள் ளவ�க்� நன்� �ற�ம் .
அைழப் �ற் � �ற�
a) “ெதாந்தர
் � ெசய் ய
ெதரி�த்த

ேவண்டாம் ”

வா�க்ைகயாளரா�ம்

என்�

தங் கள�

/

வா�க்ைகயாளர்கள்

��ப் பத்ைத

வா�க்ைகயாளரா�ம்

வாய் ப்�ள் ளவர்கள் �� ந� – க்� �ன்�ட்ட தகவைல வழங் க�ம் .
7. பரி�கள் அல் ல� லஞ் சம்
DSA,

DST,

TME

அல் ல�

BDE

வாய் ப்�ள் ளவர்களிட��ந்�
பரி�கைளேயா,

பணியாளர்கள் ,

எந்தெவா�

வா�க்ைகயாளரா�ம்
/

வ�வம்

ெவ�ம�கைளேயா

அல் ல�

�ைற�லான
லஞ் சத்ைதேயா

ெபறக்�டா�. DSA, DST, TME அல் ல� BDE – க்� ஒ� வா�க்ைகயாளரா�ம்
வாய் ப்�ள் ளவரால்
லஞ் சேமா அல் ல� எந்தெவா� வ�வத்�லான
ெவ�ம� / பணம் ெச�த்தேலா த�வதாக ெசால் லப் ப�ம் ேபா�
அ�பற் �ய தகவைல அவர் / அவள் நிர்வாகத்�ற் � ெதரி�க்க ேவண்�ம் .
8. சந் �ப் �ற் கான

வ�ைககள்

/

ெதாடர்�களின்ேபா�

எ�க்கப் பட

ேவண்�ய �ன்ெனச்சரிக்ைககள்
DSA,

DST

அல் ல�

BDE

மற் �ம் /அல் ல�

அதன்

பணியாளர்கள்

/

�ர�நி�கள் �ழ் க்கண்டவற் ைற ெசய் ய ேவண்�ம் :
a) வா�க்ைகயாளராக
வாய் ப்�ள் ளவரிட��ந்�
ேபா�மான
இைடெவௗிைய ேபண�ம் மற் �ம் அவரின் தனிப் பட்ட �தந்�ரத்ைத
ம�க்க�ம் ;
b) வா�க்ைகயாளராக வாய் ப்�ள் ளவரின் ��ப் பங் க�க்� மாறாக �� /
அ�வலகத்�ற் �ள் �ைழயா�ர்கள் ;
c) அ�க எண்ணிக்ைக�ல் வா�க்ைகயாளராக வாய் ப் �ள் ளவரின் �� /
அ�வலகத்�ற் � �ஜயம் ெசய் யா�ர்கள் ;
d) வா�க்ைகயாளராக வாய் ப்�ள் ளவரின் அந்தரங் கத்ைத ம�க்க�ம் ;
e) வ�ைக ேநரத்�ன்ேபா� வா�க்ைகயாளராக வாய் ப் �ள் ளவர் அங் �
இல் லாமல் , அவர� ��ம் ப உ�ப் �னர்கள் / அ�வலக நபர்கள் மட்�ம்
எனில் ,

இ�ப் பார்கள்

ேகட்�க்ெகாண்�,
ேவண்�ம் .

�ராஸ்ெபக்ைட

அந்த

வ�ைக

எ�ர்பார்க்கப் ப�ம் ேபா�
ெகாள் ளலாம் ;

வ�ைக

அவ�க்�

��ம் ப

நிகழ் ைவ

அைழக்�மா�
��த்�க்ெகாள் ள

அெசௗகர்யம்

�ராஸ்ெபக்ைட

தரா�

�ண்�ம்

என

ெதாடர்�

f) வா�க்ைகயாளர் / வா�க்ைகயாளரா�ம் நபரால் ேகட்கப் ப�ம் ேபா�
ந�

நி�வன

அ�காரி�ன்

ெதாடர்�

�வரங் கள்

அல் ல�

ேமற் பார்ைவயாளரின் ெபயர் மற் �ம் ெதாைலேப� எண்ைண வழங் க
ேவண்�ம் ;
g) வா�க்ைகயாளராக வாய் ப் �ள் ள நப�டனான உைரயாடல் ��னஸ்
பற் �யதாக மட்�ம் இ�க்கட்�ம் ; ஒ� ெதா�ல் �ைற இைடெவளிைய
ேபண�ம் .
9. க�தங் கள் மற் �ம் �ற தகவல் ெதாடர்�கைள ைகயாள் வ�
வா�க்ைகயாளரா�ம் வாய் ப்�ள் ள நப�க்� அ�ப் பப் ப�ம் எந்தெவா�
க�தம் / தகவலளிப்�ம் ந� நி�வனத்தால் ஒப் �தல் அளிக்கப் பட்ட �ைற
மற் �ம் வ�வத்�ல் மட்�ேம இ�க்கேவண்�ம் .
10. ப�ேவ�கள் / கணக்�ப் �த்தகங் கள் மற் �ம் பட்�ய�ட�க்கான
(empanelment) வைரயைறகள் மற் �ம் நிபந் தைனகள்
a) ேநர� �ற் பைன ேசைவகள் ெதாடர்பான அைனத்� கணக்�
�த்தகங் கள் , ப�ேவ�கள் மற் �ம் தகவைல அ��ப் ெப�வதற் கான
�றைன ந� ெகாண்��க்க ேவண்�ம் ;
b) தர�களின் ரக�யம் ேபணப் ப�வைத DSA, DST, TME அல் ல� BDE
கட்�ப் பா�கள் உ��ெசய் யப் பட ேவண்�ம் . பா�காப் � �றல் மற் �ம்
வா�க்ைகயாளர் ெதாடர்பான ரக�யத்தகவல் க�யப் ப�ம் ேநர்�ல்
DSA, DST, TME அல் ல� BDE – ன்
கடப் பா� / ெபா�ப் �,
பட்�ய�டப் ப�வதற் கான வைரயைறகள் மற் �ம் நிபந்தைனகளில்
��ப் �டப் பட ேவண்�ம் ;
c) பட்�ய�ல்

இடம் ெபற் �ள் ள

DSA,

DST,

TME

அல் ல�

BDE

–

ன்

நிகழ் நிைலப் ப�த்தப் பட்ட தர�த்ெதா�ப் ைப�ம் ந� பராமரிக்�ம் ;
d) ெதாடர்ச்�யான ��னஸ் ெசயல் பாட்ைட உ��ெசய் ய எ�ர்பாரா
நிகழ் ைவ எ�ர்ெகாள் வதற் கான �ட்டங் கள் வ�க்கப் பட ேவண்�ம் ;
e) ந�, அதன் உள் ளார்ந்த அல் ல� ெவளியார்ந்த தணிக்ைகயாளர்கள்
அல் ல� அதன் சார்பாக நியமனம் ெசய் யப் ப�ம் �கவர்கள் வ�யாக
DSA, DST, TME அல் ல� BDE �� தணிக்ைககைள ேமற் ெகாள் வதற் கான
உரிைமையக் ெகாண்��க்�ம் மற் �ம்
ந� நி�வனத்�ற் காக
ேமற் ெகாள் ளப் பட்ட ேசைவகள் ��த்� DSA, DST, TME அல் ல� BDE
�தான எந்தெவா� தணிக்ைக அல் ல� அ�க்ைக�ன் நகல் கைளப்
ெபற�ம் மற் �ம் அ�க்ைககள் மற் �ம் கண்ட�தல் கைள �ளாய் �
ெசய் ய�ம் உரிைம�ைன ந� ெகாண்��க்�ம் ;
f) DSA,

DST,

TME

ேச�க்கப் பட்ட

அல் ல�

BDE

அல் ல�

ஏெஜன்ட்�க்�

தரப் பட்ட,

பரி��க்கப் பட்ட

அவரால்

ஆவணங் கள் ,

பரிவர்த்தைனகளின் ப���க்கள் மற் �ம் �ற அவ�யமான தகவைல
அ��ப் ெப�வதற் � இந்�ய ரிசர்வ் வங் �ைய அல் ல� அதனால்

அங் �காரம்
அளிக்கப் பட்ட
நபர்கைள
காலஅள�ற் �ள் அ�ம�க்க ேவண்�ம் ;
g) பட்�ய�டல்

ஒப்பந்தம்

வா�க்ைகயாளரின்

/

ரத்�

ஒ�

ெசய் யப் பட்ட

வா�க்ைகயாளரா�ம்

நியாயமான
�ற�ம்

வாய் ப்�ள் ள

�ட,
நபரின்

தகவல் பத்�ரமாக ேபணப் பட ேவண்�ம் ;
h) இ� ெதாடர்பாக ந� – ன் சட்ட / ஒ�ங் ��ைற கடப் பா� ெபா�ப் �க்�
ஏற் ப ஆவணங் கள்
ஆ�ேயாரால்
ெசய் யப் ப�ம் .

மற் �ம்

தரைவ DSA, DST, TME அல் ல� BDE

பா�காத்�

ேபணப் ப�வதற் கான

ஏற் பா�

11. DSA, DST, TME அல் ல� BDE மற் �ம் / அல் ல� அதன் பணியாளர்கள் /
�ர�நி�க�க்� ப�ற் �
DSA,

DST,

TME

அல் ல�

BDE

ஆல்

வழங் கப் பட

ேவண்�ெமன்�

எ�ர்பார்க்கப் ப��ன்ற ேசைவகள் ��த்� உயர்ேசைவ தரங் கைள
கைடப் ��க்�ம் ேநாக்கத்�ற் காக ந� – ன் பணியாளர்கள் அல் ல� அதன்
�ர�நி�களால்
நடத்தப் ப�ம்
ப�ற் �
அமர்�களில்
தவறாமல்
கலந்�ெகாள் வைத DSA, DST, TME அல் ல� BDE மற் �ம் / அல் ல� அதன்
பணியாளர்கள் / �ர�நி�கள் உ�� ெசய் யேவண்�ம் .
**********

