
ஃபெட்ஃபினா–வின் நியாயமான நடடமுடை குறியீடு 

இநத் நியாயமான நடைமுடை குறியீடு (“குறியீடு”) அடனதத்ு பங்குதாரரக்ள், 

குறிப்பாக வாடிக்டகயாளரக்ள், நிறுவனதத்ினால் அதன் 

வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் நிதி வசதிகள் மை்றும் சசடவகள் 

குறிதத்ு பின்பை்ைப்படும் நடைமுடைகளின் பயனுடைய கண்சணாைை்தட்த 

வழங்க சநாக்கமாகக் ககாண்டுள்ளது. இநத் நியாயமான நடைமுடை குறியீடு  

முக்கிய வழிகாைட்ுதல். வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் – முடையாக 

முக்கியமாக கைபாசிை ் எடுக்கும் நிறுவனம் அல்லாத மை்றும் கைபாசிை ்

எடுக்கும் நிறுவனம் (ரிசரவ்் வங்கி) வழிகாைட்ுதல், வீைட்ுவசதி நிதி நிறுவனம்  

(ரிசரவ்் வங்கி) வழிகாைட்ுதல்கள், 2016 (அவ்வப்சபாது புதுப்பிக்கப்பைை்து) மை்றும் 

இதர கதாைரப்ுடைய வழிகாைட்ுதல்கள் படி வடரயப்பைட்ுள்ளது.  

இநத் குறியீடு ஃகபைச்பங்க் ஃடபனான்ஷியல் சரவ்ீசஸ் லிமிகைை ் (இனி 

ஃகபைஃ்பினா அல்லது நிறுவனம் என்று குறிக்கப்படும்) இது 

வாடிக்டகயாளரக்ளின் நன்டமக்காக உயரந்த் கசயல்பாைட்ு தரங்கடள 

அடைவதை்காக சநட்த சக்திகளிடைசய கவௌிிப்படைதத்ன்டம மை்றும் 

ஆசராக்கியமான சபாைட்ிடய ஊக்குவிக்கிைது.  

இநத் குறியீைட்ில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள உறுதிகமாழிகள் சாதாரணமான 

இயக்கச ்சூழலின் கீழ் கபாருநத்ும்.  

1. கடன்களுக்கான விண்ணெ்ெங்கள் மை்றும் அவை்றின் பெயல்முடை  

 கைன் விண்ணப்பப் படிவங்கள் கைன் கபறுபவரின் நலடன 

பாதிக்காதவடகயில் சதடவயான தகவடலக் ககாண்டிருக்கும், அதாவது 

மை்ை வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்கள் மை்றும் நிதி நிறுவனங்கள் வழங்கும் 

விதிமுடைகள் மை்றும் நிபநத்டனகளுைன் அரத்த்முள்ள ஒப்பீடு கசய்யலாம் 

மை்றும் கைன்தாரர ்  சதரந்த் கதளிநத் முடிடவ எடுக்கலாம்.  கைன் 

விண்ணப்பப் படிவதத்ில் விண்ணப்பதத்ுைன் சமரப்்பிக்கப்பை சவண்டிய 

சதடவயான ஆவணங்கள் குறிப்பிைப்பைட்ிருக்கும். இநத்ப் படிவங்களில் கைன் 

விண்ணப்பப் படிவம் கசயலாக்கப்படுவதை்கு கசலுதத் சவண்டிய 

கைை்ணங்கள்/கசலவினங்கள் ஏசதனும் இருப்பின் அடதப்பை்றிய தகவல், 

விண்ணப்பம் ஏை்றுக் ககாள்ளப்பைாத நிடலயில் திருப்பி அளிக்கதத்க்க 

கைை்ணங்கள், முன் கசலுதத் விருப்பதச்தரவ்ுகள் மை்றும் கைன் 

கபறுபவருக்குத ்சதடவயான இதர தகவடலக் ககாண்டிருக்கும்.  

 



 நிறுவனம் கைன் விண்ணப்பங்கடள கபை்றுக் ககாண்ைதை்கான ஒப்புடக 

வழங்கும். ஒப்புடக ரசீதில் கைன் விண்ணப்பங்கள் எநத் 

காலக்ககடுவிை்குள்ளாக அகை்ைப்படும் என்பது குறிப்பிைப்பைட்ிருக்கும். 

ஏசதனும் கூடுதல் விவரங்கள்/ஆவணங்கள் சதடவ எனில் அது கைன் 

கபைபவருக்கு கதரிவிக்கப்படும். 

 கைன் கபறுபவருைனான தகவல் கதாைரப்ு ஆங்கிலத்தில், அல்லது வட்டார 

பமாழியில் அல்லது கடன் பெறுெவர் புரிந்துபகாள்ளக் கூடிய பமாழியில் இருக்கும்.  

2.  கடன் மதிெ்பீடு பெய்தல் மை்றும் விதிமுடைகள்/நிெந்தடனகள் 

 அடனதத்ு வாடிக்டகயாளரள்ிைமிருநத்ு கபை்ை கைன் விண்ணப்பங்கள் 

நியாயமான முடையில் மதிப்பீடு கசயப்படும். நிறுவனம் கைன் 

விண்ணப்பங்கடள மதிப்பீடு கசய்யும்சபாது கைன் கபறுபவரக்ளிடைசய எநத் 

பாகுபாைட்ையும் காைை்ாது.  

 நிறுவனம் கைன் கபறுபவரின் கைன் தகுதி குறிதத்ு அறிய உரிய முயை்சிடய 

சமை்ககாள்ளும், இது விண்ணப்பதத்ின் மீது முடிகவடுப்பதை்காக ஒரு 

ஒப்பளவாக அடமயும். மதிப்பீடு நிறுவனதத்ின் கைன் ககாள்டககள், 

விதிமுடைகள் மை்றும் அது கதாைரப்ான நடைமுடைகளுகக்ு தக்கபடி 

இருக்கும்.  

 நிறுவனம் கைன் கபறுபவருக்கு ஆங்கிலதத்ில் அல்லது வைை்ார கமாழில் 

அல்லது கைன் கபறுபவரால் புரிநத்ுககாள்ளதத்க்க கமாழியில் ஒப்புதல் கடிதம் 

மூலம் அல்லது சவறுவிமாக,  விதிக்கப்படும் வருைாநத்ிர வைட்ி விகிதம் உைப்ை 

விதிமுடைகள் மை்றும் நிபநத்டனகள் உைன் ஒப்புதல் வழங்கப்பைை் கைன் 

கதாடக மை்றும் விண்ணப்பிக்கும் முடை எழுதத்ுபூரவ்மாக கதரிவிக்க 

சவண்டும். கைன்தாரரால் இநத் விதிமுடைகள் மை்றும் நிபநத்டனகடள 

ஏை்றுகக்காள்ளப்பைை்டத பதிவு கசய்து டவக்க சவண்டும்.  

 நிறுவனம் கைன்கடள ஒப்புதல் அளிக்கும்/ வழங்கும் சநரதத்ில் அடனதத்ு  

கைன் கபறுபவரக்ளுக்கும் கைன் ஒப்பநத்தத்ில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள அடனதத்ு 

இடணப்புகளின் ஒவ்கவாரு பிரதியுைன் ஆங்கிலதத்ில் அல்லது 

கைன்தாரரக்ளால் புரிநத்ுககாள்ளக்கூடிய வைை்ார கமாழியில் கைன் 

ஒப்பநத்தத்ின் ஒரு நகடல வழங்கும்.  

 தாமதமாக கசலுதத்ுவதை்கு விதிக்கப்படும் அபராத வைட்ி ஒப்புதல் கடிதம் / 

கைன் ஆவணதத்ில் தடிதத் எழுதத்ுக்களில் குறிப்பிைப்பைட்ிருக்கும்.  

 

 



3. விதிமுடைகள் மை்றும் நிெந்தடனகள் மாை்ைங்கள் உடெ்ட கடன்கடள 

வழங்குதல் 

 கைன் / வசதிடயப் கபறும்சபாது கைன் கபறுபவரால் நிடைசவை்ைப்பைை்  

கைன் / வசதி ஒப்பநத்ம் கபாருநத்ும் விதிமுடைகள் மை்றும் நிபநத்டனகள் 

குறிதத் அடனதத்ு விவரங்களும் ககாண்டிருக்கும். சமலும் இது 

கபாருநத்க்கூடிய வைட்ி மை்றும் இதர கைை்ணங்கள் குிைதத் விவரங்கடளயும் 

ககாண்டிருக்கும்.  

 கைன் வாங்குபவருக்கு ஆங்கிலம் அல்லது வைை்ார கமாழியில் அல்லது கைன் 

வாங்கியவருக்குப் புரியும் கமாழியில் கைன் வழங்கல் அைை்வடண, வைட்ி 

விகிதங்கள், சசடவக் கைை்ணங்கள், முன்பணம் கசலுதத்ும் கைை்ணம் 

சபான்ைடவ உள்ளிைை் விதிமுடைகள் மை்றும் நிபநத்டனகளில் ஏசதனும் 

மாை்ைம் இருநத்ால் நிறுவனம் உரிய அறிவிப்டப அளிக்கும்.   வாடிக்டகயாளர ்

சசடவ எண்கடள அடழப்பதன் மூலம் அல்லது நிறுவனதத்ின் 

இடணயதளதட்த பாரப்்பதன் மூலமும் தகவடலப் கபை்றுகக்காள்ள முடியும். 

நிறுவனம் வைட்ி விகிதங்கள் மை்றும் கைை்ணங்களில் மாை்ைங்கள் 

வருங்காலதத்ிை்கு மைட்ுசம கசயல்படுதத்ப்படுவடதயும் மை்றும் கைன் / வசதி 

ஒப்பநத்தத்ில் உள்ள விதிகளின் படிசய கசயல்படுதத்ப்படுவடதயும் 

உறுதிப்படுதத் சவண்டும்.   

 ஒப்பநத்தத்ின் கீழ் பணம் பணம் கசலுதத்ுதல் அல்லது கசயல்திைடன திரும்பப் 

கபறுதல்/ துரிதப்படுதத்ுதல் ஆகியவை்றின் முடிவு கைன் ஒப்பநத்ம் அல்லது 

அதன் பிைகு கைன் வாங்குபவரக்ளுக்கு ககாடுக்கப்பைை் முழுடமயான 

எழுதத்ுப்பூரவ் விவரங்கள் மூலம் ஒதத்ுப்சபாகும். 

 இடண கைன்தாரருைசனா அல்லது இல்லாமசலா தனிப்பைை் 

கைன்தாரரக்ளுக்கு வரத்த்கம் அல்லாத பிை சநாக்கங்களுக்காக ஒப்புதல் 

வழங்கப்பைை் காலவடர கைன்களுக்கான மாறுபடும் விகிததத்ின் சபரில் 

நிறுவனம் முன்முடிப்பு கைை்ணங்கள் / முன் கசலுதத்ுவதை்கான அபராதங்கள் 

நிறுவனம் விதிக்காது. (குறிப்பு; _வங்கி சாரா நிதிநிறுவனங்களால் மாறுபடும் 

விகித கைன்கள் சபரில் முன்முடிப்பு கைை்ணங்கள் / முன் கசலுதத்ுவதை்கான 

அபராதம் குறிதத் இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கியின் சுை்ைறிக்டக DNBR(PD) 

CC.No.101/03.10.001/2019-20 – சததி 2 ஆகஸ்ை ்2019 இைப்பைை்து). 

 நிறுவனம் அடனதத்ு பாக்கிகள் மை்றும்/ அல்லது நிலுடவயில் உள்ள 

கதாடகடய திரும்ப கசலுதத்ும் சபாது அடனதத்ு பிடணயங்கடளயும் 

விடுவிதத்ுவிடும். சமை்படி பிடணயவிடுப்பானது, நிறுவனதத்ின் எநத்கவாரு 

சைை்ப்பூரவ் உரிடமகக்ும் அல்லது நிறுவனதத்ிை்கு எதிராக இருக்கும் சவறு எநத் 



உரிடமசகாரலுக்கும் உைப்ைை்து.  சரிக்கைட்ும் உரிடமடய பயன்படுதத் 

சவண்டும் எனில், நிலுடவயில் உள்ள கமாதத் சகாருரிடமகளின் முழு 

விவரங்களுைன் அது குறிதத் அறிவிப்டப கைன்தாரருக்கு அறிவிக்க சவண்டும் 

மை்றும் எநத் சூழ்நிடலகளின் கீழ் நிறுவனம் சம்பநத்ப்பைை் சகாருரிடம 

தீரக்்கப்படும் வடர பிடணயதட்த தக்கடவதத்ுக் ககாள்ள உரிடம 

கபை்ைள்ளது என்படதயும் அறிவிக்க சவண்டும். 

4. பொது 

 நிறுவனம் கைன் ஒப்பநத்தத்ில் உள்ள விதிமுடைகள் மை்றும் 

நிபநத்டனகளளில் வழங்கப்பைட்ுள்ள சநாக்கதட்தத ் தவிர (குறிப்பிைை் 

கூடுதல் தகவல் கைன்தாரரால் முன்பு கவளியிைப்பைாத நிடலயில் 

நிறுவனதத்ின் கவனதத்ிை்கு வநத்ிருநத்ால் அன்றி) கைன் கபறுபவரின் 

விவகாரங்களில் தடலயிடுவடதத ்தவிரக்க் சவண்டும்.   

 நிறுவனம் அடனதத்ு விளம்பரப்படுதத்ும் மை்றும் ஊக்குவிக்கும் கபாருளும் 

கதளிவாக, சநரட்மயானதாக, நியாயமானதாக, மை்றும் தவைாக 

வழிகாைட்ுவதாக இல்லாமல் இருப்படத உறுதிப்படுதத் சவண்டும்.  

 கைன்தாரரிைமிருநத்ு கைன் வாங்கிய கணக்டக மாை்றுவதை்கான சகாரிக்டக 

கபைப்பைை்ால்,  சகாரிக்டக கபைப்பைை் சததியிலிருநத்ு 21 நாைக்ளுக்குள்ளாக 

நிறுவனதத்ின் ஒப்புதல் அல்லது ஆைச்சபடன கதரிவிக்கப்பை சவண்டும். 

இதத்டகய இைமாை்ைம் சைை்தத்ிை்கு உைப்ைட்ு கவளிப்படையான ஒப்பநத் 

விதிமுடைகளின்படி இருக்க சவண்டும். 

 கைன்கடள வசூலிக்கும் விஷயதத்ில், ஃகபைஃ்பினா சதடவயை்ை 

துன்புறுதத்டல ஊக்குவிக்காது, அதாவது அகால சநரங்களில் கைன்தாரடர 

கதாைரந்த்ு கதாநத்ரவு கசய்தல், கைடனத ் திரும்பப் கபறுவதை்காக 

ஆள்பலதட்த  பயன்படுதத்ுதல், முரைட்ுதத்னமான நைதட்த சபான்ைடவ.  

ஃகபைஃ்பினா நிறுவனம் வாடிக்டகயாளரக்டள சரியான முடையில் 

டகயாள்வதை்கு ஊழியரக்ள் சபாதுமான பயிை்சி கபை்றிருப்படத 

உறுதிப்படுதத் சவண்டும்.  

5. கடன் செடவ  

 நிறுவனதத்ின் கைன் வசூல் ககாள்டகயானது வாடிக்டகயாளருக்கு 

கண்ணியமும் மரியாடதயும் அளிக்கதத்க்க வடகயில் அடமக்கப்பைட்ிருக்க 

சவண்டும்.  

 



 ஃகபைஃ்பினா அதன் அங்கீகரிக்கப்பைை் பிரதிநிதிகள் மூலம் மைட்ுசம வசூல் 

மை்றும் மை்ை கைன் சசடவ நைவடிக்டககடள சமை்ககாள்ளும், அவரக்ள் 

எப்சபாதும் அவரக்ள் வசம் சரியான அடையாளம் டவதத்ிருக்க சவண்டும் 

மை்றும் சதடவயின் சபரில் வழங்கப்பை சவண்டும்.  

 அங்கீகரிக்கப்பைை் பிரதிநிதிகள் கைன்தாரரக்ளிைமிருநத்ு வசூலிக்கப்பைை் 

கதாடகக்கு சரியான ரசீடத வழங்க சவண்டும்.  

 கைன்கடள வசூலிக்கும்சபாது ஃகபைஃ்பினா, வகுக்கப்பைட்ுள்ள 

வழிகாைட்ுதல்கள் மை்றும் தை்சபாதுள்ள விதிமுடைகளின் படி சைை்ங்கள் 

மை்றும் ஒழுங்குமுடைகளுக்கு இணங்க கசயல்பை சவண்டும்.   

 ஃகபைஃ்பினா அதன் கைன்தாரரக்ளின் தனியுரிடமடய மதிக்கிைது மை்றும் 

கைன்தாரருக்கு வசதியான இைதத்ில் மை்றும் சநரதத்ில் அவரக்டள சநத்ிக்க 

முயை்சிக்கும். குறிப்பைை் இைம் சநரம் ஏதும் குறிப்பிைப்பைவில்டல என்ைால், 

கைன்தாரர ் குடியிருக்கும் இைதத்ில் அல்லது அலுவலக இைதத்ில் 

அணுகப்படுவாரக்ள்.  

 கபாதுவாக நிறுவனதத்ின் பிரதிநிதிகள் கைன்தாரடர 0700 முணி முதல் 1900 

மணி வடரசய கதாைரப்ு ககாள்ளுவாரக்ள், அவருடைய வரத்த்கம் அல்லது 

கதாழில் சிைப்புச ் சூழ்நிடல காரணமாக சவறு இைதத்ில் கதாைரப்ு ககாள்ள 

சவண்டிய அவசியம் நிறுவனதத்ிை்கு ஏை்பைை்ால் அன்றி.  

 குடும்பதத்ில் துக்க நிகழ்வு அல்லது இதர சபரிைர ் சநத்ரப்்பங்கள் சபான்ை 

கபாருதத்மை்ை சநத்ரப்்பங்களில் நிலுடவடய வசூலிக்க அடழப்புகள் / 

வருடககள் தவிரக்்கப்படும்.  

 ஃகபைஃ்பினா வாடிக்டகயாளருைனான கணக்டக முடைப்படுதத்ுவதை்கு 

சதடவயான அடனதத்ு முயை்சிகள், சகாரிக்டககள் மை்றும் கதாைர ்

கதாைரப்ுகள் எநத் விடளவுகடளயும் அளிக்கத ் தவறும் பைச்தத்ில் 

வாடிக்டகயாளருக்கு ஏமாை்றும் சநாக்கம் / தவைான   எண்ணம் இருப்பதாக 

நம்புவதை்கு காரணம் இருநத்ால் மைட்ுசம பிடணய பாதுகாப்பு அல்லது சவறு 

ஏசதனும் சைை் நைவடிக்டகடய நிறுவனம் சமை்ககாள்ளும். பிடணய 

பாதுகாப்டப மறுடகயகப்படுதத்ல் மூலம் வசூல் கசயல்முடையானது 

மறுடகயகப்படுதத்ல், பிடணய பாதுகாப்டப மதிப்பீடு கசய்தல் மை்றும் 

பிடணயதட்த உரிடம ககாள்ளல் என கபாருதத்மான முடைகடள 

உள்ளைக்கியதாகும். இடவ அடனதத்ும் நியாயமான மை்றும் 

கவளிப்படையான முடையில் சமை்ககாள்ளப்படும். உரிய அறிவிப்பு 

கசய்யப்பைை் பின்னசர மீைப்ு நைவடிக்டக சமை்ககாள்ளப்படும். கசாதத்ின் 

மீைப்ு சபாது உரிய சைை் முடை பின்பை்ைப்படும். வணிகதத்ின் சாதாரண 



சபாக்கில், கசாதத்ு வசமாக்கிகக்காண்ை பிைகு கசாதத்ின் பாதுகாப்பு மை்றும் 

பதத்ிரதத்ன்டமடய உறுதிப்படுதத்ுவதை்கு நிறுவனம் அடனதத்ு நியாயமான 

கவனதட்தயும் சமை்ககாள்ளும். 

 பிடணயப்கபாருளின் மதிப்பீடு மை்றும் விை்படன நியாயமான மை்றும் கவளி 

ப்படையிலான முடையில் நைதத்ப்படும். வசூலிக்கப்பைை் கதாடக, 

நிறுவனதத்ிை்கு அளிக்க சவண்டிய அடனதத்ு கதாடககடளயும் சரிகசய்த 

பிைகு மிதம் இருக்கும் நிடலயில் கைன்தாரருக்கு திருப்பி அளிக்கப்படும். 

ஏசதனும் பை்ைாக்குடை ஏை்பைை்ால், நிறுவனம் சைை்பூரவ்மான வழிமுடைகள் 

மை்றும் வகுக்கப்பைட்ுள்ள வழிகாைட்ுதல்களின் படி நிலுடவயில் உள்ள 

கதாடகடய வசூலிக்க நைவடிக்டகடய சமை்ககாள்ளும்.  

 நிறுவனம் மறுஉரிடமயாக்கிக ் ககாண்ை பிடணயதட்த விை்படனடய 

உறுதிப்படுதத்ுவதை்கு முன்பாக மை்றும் பிடணயம் டவக்கப்பைை் கபாருடள 

திரும்பப் கபை்றுகக்காள்ள,  கைன்தாரருக்கு நிலுடவ கதாடக மை்றும் இதர 

கைை்ணங்கள் ஏசதனும் இருநத்ால், திருப்பிச ் கசலுதத்ுவதை்கு ஒவ்கவாரு 

வாய்ப்டபயும் வழங்கும்.  

6. வாடிக்டகயாளர் குடை தீர்வு 

 அடனதத்ு வாடிக்டகயாளரக்ளும் எப்சபாதும் நியாயாமான முடையில் 

நைதத்ப்பை சவண்டும். அடனதத்ு வாடிக்டகயாளரக்ளின் சமம்பாடுகள் 

மை்றும் குடைபாடுகள் சரியான சநரதத்ில் பரிவுைன் தீரக்்கப்பை சவண்டும்.  

 வாடிக்டகயாளரக்ளின் சசடவக்காக, நிறுவனம் பல குடை தீரவ்ு வழிகடள  

ககாண்டுள்ளது. இதன் மூலம் வாடிக்டகயாளர ்தனது குடைகடள எழுப்பலாம் 

மை்றும் அதை்குரிய தீரட்வ நாைலாம். அவர ் கிடளகளில் ஏசதனும் ஒன்றுக்கு 

கசல்லலாம் அல்லது வாடிக்டகயாளர ் சசடவ எண்டண அடழக்கலாம் 

அல்லது வாடிக்டகயாளரக சசடவ சமடசக்கு மின்அஞ்சல் அனுப்பலாம்.  

வாடிக்டகயாளரக்ள் திருப்தி அடையும் வடகயில் இன்னும் தீரக்்கப்பைாமல் 

இருநத்ால்,  அவர ்தனது குடைகடள திரு. திரு. கசௌகதா ராய், கபாறுப்பாளர ்– 

கசயல்பாடுகள், ஃகபைச்பங்க் ஃடபனான்ஷியல் சரவ்ீசஸ் லிமிகைை,் 

கனாக்கியா வால் ஸ்ைர்ைீ,்  A–விங்,  5வது தளம், யூனிை ் எண் 511/512, அநச்தரி 

குரல்ா சராடு, சக்காலா, அநச்தரி, கிழக்கு, மும்டப – 400093. 

sougata.roy@fedfina.com, கதாடலசபசி எண் 022–68520837 க்கு அவருடைய குடை 

விவரங்கடள கதரிவிக்கலாம். 
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 இது குறிதத்ு எழும் சசச்ரவுகடள தீரப்்பதை்கு நிறுவனதத்ிை்குள் ஒரு 

கபாருதத்மான குடை தீரவ்ு வழிகடள நிறுவனம் நிறுவும். அதத்டகய 

வழிமுடையானது நிறுவனதத்ின் கசயல்பாைை்ாளரக்ளால் எடுக்கப்படும் 

முடிவினால் எழக்கூடிய அடனதத்ு சரச்ச்ரவுகடளயும் குடைநத் பைச்ம் உயர ்

மைை்தத்ிலாவது சகைக்ப்பைட்ு தீரத்த்ு டவப்படத உறுதி கசய்யும். 

இயக்குநரக்ள் குழு சமலும் நிரவ்ாகதத்ின் பல்சவறு மைை்ங்களில் மை்றும் 

குடைகடள தீரத்த்ு டவக்கும் வழிமுடைகளின் கசயல்பாடு நியாயமான 

நடைமுடைக ் குறியீடு படி கசயல்படுவடத காலக்கிரமமாக அவ்வப்சபாது 

மறுஆய்வு சமை்ககாள்ளும். இதத்டகய மறுஆய்வுகளின் 

ஒருங்கிடணக்கப்பைை் அறிக்டக குழுவினால் பரிநத்ுடரதத் படி முடையான 

இடைகவளிகளில் குழுவிை்கு சமரப்்பிக்கப்படும்.  

 நிறுவனம் பின்வரும் தகவடல முக்கியமாக தனது வாடிக்டகயாளரக்ளின் 

நன்டமக்காக, வரத்த்கம் பரிவரத்த்டன கசய்யப்படும் கிடளகளில் / 

இைங்களில் காைச்ிக்கு டவக்கப்படும்.  

 திரு. கசௌகதா ராய், கபாறுப்பாளர ் – கசயல்பாைகள்,  ஃகபைச்பங்க் 

ஃடபனான்ஷியல் சரவ்ீசஸ் லிமிகைை,் கனாக்கியா வால் ஸ்ைர்ைீ,்  A–விங்,  5வது 

தளம், யூனிை ் எண் 511/512, அநச்தரி குரல்ா சராடு, சக்காலா, அநச்தரி, கிழக்கு, 

மும்டப – 400093. sougata.roy@fedfina.com, கதாடலசபசி எண் 022–68520837 

நிறுவனதத்ின் சநாைல் அதிகாரியாக / குடை தீரக்்கும் அதிகாரியாக 

நியமிக்கப்பைட்ிருக்கிைார.் இவடர வாடிக்டகயாளர ் நிறுவனதத்ிை்கு எதிராக 

புகாரக்டள தீரப்்பதை்காக அணுகலாம்.  

 புகார ் / சசச்ரவு ஒரு மாத காலதத்ிை்குள் தீரக்்கப்பைாவிைை்ால், வாடிக்டகயாளர ்

துடண கபாது சமலாளர,் இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கி, சமை்பாரட்வத ் துடை  

இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கி கசன்ைர ் ௧, சவரல்்டு டிசரடு கசன்ைர,்  மும்டப – 400005, 

சதாடலசபசி – 022-22150573 மின்அஞ்சல்: cgmicdosco@rbi.org.in  க்கு 

சமல்முடையீடு கசய்யலாம்.  

7. வாடிக்டகயாளர ்தகவடல ெகிர்ந்துபகாள்ளுதல் 

 ஃகபைஃ்பினா தனது வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு மரியாடத கசலுதத்ி மதிப்பு 

அளிக்கிைது. வாடிக்டகயாளருக்கு மை்ை திைை்ங்கள் மை்றும் சசடவகடள 

வழங்கும் சநாக்கதத்ிை்காக தனது கசாநத் இடண நிறுவனங்கள் உைப்ை எநத் 

மூன்ைாம் நபருக்கும் வாடிக்டகயாளர ் விவரங்கடள பிரதத்ிசயகமாக 

வாடிக்டகயாளரால் குறிப்பிைட்ு சகைட்ுக் ககாண்டிருநத்ால் அன்றி பகிரந்த்ு 

ககாள்ளப்படுவதில்டல. 
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 நிறுவனம் பாதுகாப்பு ஏை்பாைட்ின் ஒரு பகுதியாக எங்ககல்லாம் சிசிடிவி–டய 

நிறுவியுள்ளசதா அங்ககல்லாம் நிறுவப்பைட்ிருப்படத சுைட்ிக்காைட்ும். 

 நிறுவனம் தனது வாடிக்டகயாளரக்ளின் எநத் கணக்கு அல்லது பரிவரத்த்டன 

விவரங்கடளயும் கீசழ ககாடுக்கப்பைட்ுள்ள ஐநத்ு விதிவிலக்கான 

நிகழ்வுகடளத ்தவிர எநத் மூன்ைாம் நபருக்கும் கவளிப்படுதத்ாது.  

 அது சைை்ம் அல்லது ஒப்பநத்தத்ின் விதிமுடைகளின் கீழ் தகவடல வழங்க 

சவண்டும் என்று இருநத்ால். 

 கபாதுமக்களுக்கு தகவடல கவளிப்படுதத்ுவது ஒரு கைடமயாக இருநத்ால் 

 நிறுவனதத்ின் நலன்கள் குறிதத்ு தகவல் அளிக்க சவண்டி இருநத்ால் 

(உதாரணமாக, சமாசடிடய தடுக்க, குழுமம் மை்றும் இடண 

நிறுவனங்களுைன் ஆன தகவல் பகிரத்ல் முதலானடவ). 

 கைன்தாரர ் தகவடல கவளிப்படுதத்க் சகைை்ால், அல்லது நிறுவனம் தனது 

குழும/இடண அடமப்புகள்/ அல்லது மை்ை நிதி சசடவத ் திைை்ங்கடள 

வழங்குவதை்காக இடண ஏை்பாடுகடள டவதத்ுள்ள நிறுவனங்களுக்கு 

தகவடல வழங்குவதை்கு கைன்தாரர ்அனுமதி வழங்கி இருநத்ால். 

 சிபில் சபான்ை கைன்  பணியகங்களுைன் கணக்கு விவரங்கடள பகிரந்த்ு 

ககாள்வதை்கு சபான்ைடவ. 

 8. வட்டி விகிதம் 

 நிறுவனம் வைட்ி விகிதங்கள் மை்றும் கசயலாக்கம் மை்றும் கபாருதத்மான 

காரணிகடளக ் கணக்கில் ககாண்டு கசலவினங்கடள தீரம்ானிப்பதை்கு 

நிறுவனம் கபாருதத்மான உள் ககாள்டககள் மை்றும் நடைமுடைகடள 

வடிவடமதத்ுள்ளது.  

 கவவ்சவறு கைன் வாங்குபவரக்ள் / திைை்ங்களுக்கு கவவ்சவறு வைட்ி 

விகிதங்கடள வசூலிப்பதை்கான வைட்ி விகிதம் மை்றும் இைர ் தரதத்ிை்கான 

அணுகுமுடை மை்றும் பகுதத்றிவு ஆகியடவ விண்ணப்பப் படிவதத்ில் 

கவளிப்படுதத்ப்படும் மை்றும் ஒப்புதல் கடிததத்ிலும் கவளிப்படையாக 

கதரிவிக்கப்படும்.  

 வைட்ி விகிதங்கள் மை்றும் இைடர தரப்படுதத்லுக்கான அணுகுமுடை 

இடணயதளதத்ில் கிடைக்கும் படி கசய்யப்படும். இடணயதளதத்ில் 

கவளியிைப்படும் தகவல் கைை்ணங்களில் மாை்ைம் 

கசய்யப்படும்சபாகதல்லாம் புதுப்பிக்கப்படும்.  



 வைட்ி விகிதம் வருைாநத்ிரமாக்கப்பைை் விகிதமாக இருக்கும். இதனால் 

கைன்தாரர ் கைன் மீது விதிக்கப்படும் சரியான விகிதம் குறிதத்ு அறிநத்ு 

ககாள்ள முடியும்.  

9. தங்க நடக செரில் கடன் வழங்குவதை்கான பகாள்டக 

நிறுவனம் பின்வரும் அம்சங்கடள உள்ளைக்கி வாரியதத்ால் முடையாக  மை்ை 

தயாரிப்புகளுைன் அங்கீகரிக்கப்பைை் தங்கதத்ிை்கு கைன் வழங்குவதை்கான 

ககாள்டகடய வகுதத்ுள்ளது: 

 இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கியினால் வகுக்கப்பைட்ுள்ள சகஒய்சி வழிகாைட்ுதல்கள் 

இணங்க மை்றும் எநத் கைடனயும் ககாடுப்பதை்கு முன்பு வாடிக்டகயாளர ்

மீது உரிய விைாமுயை்சியுைன் சபாதுமான நைவடிக்டககள் 

எடுக்கப்பைட்ுள்ளடத உறுதிப்படுதத்ல். 

 இடண பிடணயமாக ஏை்றுகக்காள்ளப்பைட்ுள்ள தங்க நடகளுக்கான 

முடையான மதிப்பீடு / மதிப்பீைட்ு நடைமுடை. 

 தங்கநடககளின் உரிடமடய உறுதிப்படுதத்ும் அறிக்டகடய கைன் 

கபறுபவரிைமிருநத்ு கபைப்பை சவண்டும். 

 அடனதத்ு கிடளகளும் தங்கநடககடள பாதுகாப்பாக சசமிதத்ு 

டவப்பதை்காக அங்கீகரிக்கப்பைை் சில தரநிடலகளுக்கு ஏை்ப வலுவான 

அடைகள் அல்லது பாதுகாப்பு கபைை்கங்கள் வசதி கபை்றிருக்க சவண்டும். 

வலுவான அடை / பாதுகாப்பு கபைை்கதத்ின் சாவிகள் தனிதத்னியாக இரண்டு 

அதிகாரிகள் கபாறுப்பில் இருக்க சவண்டும் மை்றும் அதன் கசயல்பாடுகள் 

கூைை்ாக கசய்யப்பை சவண்டும்.  பாதுகாப்பு பிரசச்டனகடள உள்ளைக்கிய 

வழிகாைட்ுதல்கடள கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கும் கபாருைட்ு உறுதி 

கசய்யப்படுவடத பணியாளரக்ளுக்கு கதாைரச்ச்ியாக பயிை்சி அளிக்கப்பை 

சவண்டும். தங்கநடகப் கபாருள்களின் தரம், அளவு மை்றும் சரியான 

சசமிப்டப உறுதிப்படுதத் அவ்வப்சபாது உள்துடை தணிக்டகயாளரக்ளால் 

பரிசசாதடன சமை்ககாள்ளப்பை சவண்டும். ஒரு ககாள்டகயாக, தகுநத் 

சசமிப்பு வசதி இல்லாத கிடளகளில் தங்கநடக அைமானதத்ின் சபரில் 

கைன்கள் அளிக்கப்பை மாைை்ாது.  

 இடண பிடணயமாக ஏை்றுகக்காள்ளப்பைை் தங்கநடககள் உரிய வடகயில் 

காப்பீடு கசய்யப்பை சவண்டும். 

 

 



 கைன் திருப்பிச ்கசலுதத்ப்பைாத பைச்தத்ில் ஏல நடைமுடை கவளிப்படையாக 

நைதத்ப்பை சவண்டும் மை்றும் வகுக்கப்பைட்ுள்ள விதிமுடைகள் படி 

பின்பை்ைப்பை சவண்டும்.  ஏல சததிக்கு முன்பாக கைன்தாரருக்கு சபாதுமான 

முன்னறிவிப்பு அளிக்கப்பை சவண்டும். ஏலதத்ின் சபாது அடனதத்ு 

பரிவரத்த்டன நடைமுடைகளிலும் குழும நிறுவனங்கள் மை்றும் 

கதாைரப்ுடைய நிறுவனங்களுைன் நல்லுைவு பராமரிக்கப்படுவடத உறுதி 

கசய்ய சவண்டும்.  

 ஏல விவரங்கள் குடைநத்து இரண்டு கசய்திதத்ாள்களில், ஒன்று வைை்ார 

கமாழியில் மை்கைான்று சதசிய தினசரி கசய்திதத்ாளில் விளம்பரங்கடள 

அளிப்பதன் மூலம் கபாதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்பை சவண்டும்.  

 குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பைை் ஏலதாரரக்ள் மூலம் மைட்ுசம ஏலம் 

சமை்ககாள்ளப்படும். 

 நிறுவனம், அதன் குழும நிறுவனங்கள் அல்லது அவரக்ளுடைய 

பணியாளரக்ள் மை்றும் அவரக்ளது உைவினரக்ள் எவரும் ஏலதத்ில் பங்சகை்க 

மாைை்ாரக்ள்.  

 ஏலதத்ிை்கான நடைமுடை குறிதத் விவரங்கள் கைன் கபறுவதை்கான 

ஆவணதத்ில் அல்லது நிறுவனதத்ின் இடணயதளதத்ில் கவளியிைப்படும்.  

 நிறுவனதத்ின் கசயல்பாைட்ில் எநத் சமாசடியும் உரிய அதிகாரியினால் 

விசாரிக்கப்படும்  மை்றும் உரிய ஒழுங்குமுடை அதிகாரியினால் தக்க 

தண்ைடன நைவடிக்டக எடுக்கப்படும். கூைட்ுகசயல்பாடுகள், 

கசயல்படுதத்ுதல், மை்றும் ஒப்புதல் அளிதத்ல் ஆகிய கைடமகடள 

பிரிதத்ளிப்பது உைப்ை சமாசடியுைன் கதாைரப்ுடைய நைவடிக்டககடள 

டகயாள்வதை்கான அடமப்புமுடைகள் மை்றும் நடைமுடைகள் 

அடமக்கப்படும்.  

10 . ஏல நடடமுடை 

 கைன்தாரர ் கபை்றுகக்காண்ை கைன் வசதிக்கான வைட்ிடய முடையாக 

கசலுதத் சவண்டும் மை்றும் கைன் முதிரவ்டைநத் நிடலயில் நிலுடவயில் 

உள்ள அசல் கதாடக, அதத்ுைன் வைட்ி மை்றும் இதர கைை்ணங்கள் ஏசதனும் 

இருப்பின் அவை்டை கசலுதத்ுவதன் மூலம் கைன் கணக்டக முடிக்க 

சவண்டும்.  

 

 



 கைன்தாரர ் வடரயறுக்கப்பைை் திைை் விதிமுடைகளின் படி கைன் வசதிடய 

திருப்பிச ் கசலுதத் இயலாவிைை்ால், கிடள குழு கைன்தாரருைன் ஓர ் உைவு 

அடிப்படையிலான கதாைரட்ப கதாைங்கும். இதில் கதாடலசபசி அடழப்பு, 

தனிப்பைை் வருடககள், நிடனவூைை்ல் அறிவிப்புகள், எஸ்எம்எஸ் 

விழிப்பூைை்ல்கள் முதலியடவ அைங்கும்.  இருப்பினும், மீண்டும் மீண்டும் 

நிடனவூைை்ல்கள், குறிப்பிைை் கசயல்முடை குறிப்பில் வடரயறுக்கப்பைை் 

பின்கதாைரப்ுகள் இருநத் நிடலயிலும், கைன்தாரர ்கணக்டக ஒழுங்கடமக்கத ்

தவறினால், ஃகபைச்பங்க் ஃடபனான்ஷியல் சரவ்ீசஸ் லிமிகைை,் அதன் 

உரிடமயின் கீழ் காலம் கைநத் மை்றும் நிலுடவயில் உள்ளவை்டை 

வசூலிப்பதை்காக, அைமானம் டவக்கப்பைட்ுள்ள பிடணயம் தங்க நடகடய 

ஏலம் விடுவதை்கு நைவடிக்டக கதாைங்கும். இங்கு குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள எதுவும் 

இருநத்சபாதிலும், தங்கதத்ின் விடலயில் ஏை்படும் ஏை்ை இைக்கங்கள் அல்லது 

சவறு ஏசதனும் காரணமாக பிடணயப் கபாருளின் மதிப்பில் வீழ்சச்ி 

ஏை்பைை்ால், அதன் காரணமாக கணக்கில் நஷ்ைம் ஏை்படும் என்று நிறுவனம் 

எதிரப்ாரத்த்ால், கைடன திருப்பிப் கபறுவதை்கும், கைன் முதிரவ்டைவதை்கு 

முன்சப தங்கநடகடய ஏலம் விடுவதை்கு நிறுவனம் உரிடம கபை்றுள்ளது.   

 தங்கநடக ஏல கசயல்முடை கீழ்க்கண்ை கணக்கு வடககளுக்கு கபாருநத்ும். 

 வாடிக்டகயாளருைன் பின்கதாைரப்ுகள் இருநத்சபாதிலும், கணக்கு கதாைரந்த்ு 

ககடு கைநத் நிடலயிசலசய இருக்கிைது.  

 அைமானம் டவக்கப்பைை் தங்கம், எதிரப்ாரக்்கப்படும் கமாதத் நிலுடவத ்

கதாடகடய ஈடுகைை் சபாதுமானதாக இல்லாதசபாது, கூடுதல் தங்க 

ஆபரணம்/ கூடுதல் கதாடகக்கான சகாரிகட்க அடழப்பு கதாைங்குகிைது. 

 தணிக்டக மை்றும் ஆய்வின்சபாது அைமானம் டவக்கப்பைை் தங்கநடக 

ஏை்றுக் ககாள்ளதத்க்க காரை ் அளடவவிை (18 சகரை)் குடைநச்தா அல்லது 

சபாலியானதாகசவா இருப்பது கண்ைறியப்பைட்ுள்ளது.  

 வாடிக்டகயாளர ் இயலாநிடலக்கு (தவைான சநாக்கங்கள்) ககாண்டுள்ளதாக 

நிறுவனம் நம்புவதை்கு காரணம் உள்ள சவறு ஏசதனும் நிகழ்வு.  

 பல்சவறு இடைகவளிகளில் வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு வழங்கப்படும் 

அறிவிப்புகளின் வடககள் :  

 முதை்கண் கிடளகள் மூலம், எஸ்எம்எஸ் எசச்ரிக்டககள் மூலம் கணக்கு 

கதாைரச்ச்ியாக ஒழுங்கை்ை நிடலயில் இருநத்ால், கைன் முதிரவ்டைநத்ுவிைை் 

நிடலயில் வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு சகாரிக்டக மை்றும் கைன் கதாடகடய 

திரும்பப் கபை அறிவிப்பு வழங்கப்படுகிைது. அறிவிப்பு நிலுடவயின் 



முழுடமயான விவரங்கடளக ் ககாண்ைதாக இருக்கும். அறிவிப்பு 

வழங்கப்பைை் சததியிலிருநத்ு 10 நாைக்ளுக்குள் சதடவயான கசலுதத்ங்கள் 

கசய்து கணக்டக ஒழுங்குபடுதத்ுபடியான சகாரிக்டக அைங்கி இருக்கும். 

இநத் அறிவிப்பு பதிவு / விடரவு அஞ்சல் வழி அனுப்பப்படும்.  

 சகாரிக்டக மை்றும் கைன் கதாடகடய திரும்பப் கபை அறிவிப்பு 

வழங்கப்பைை் நிடலயிலும் கதாைரந்த்ு கணக்கு ககடு கைநத் நிடலயிசலசய 

இருநத்ால், பிடணயதட்த அமலாக்குவதை்கு தங்கநடக ஏல சததி மை்றும் 

இைம் குறிக்கப்பைை், இறுதி தீரத்த்ுகைட்ுவதை்கான அறிவிப்பு (ஏலம்) பதிவு / 

விடரவு அஞ்சல் வழி அனுப்பப்படும்.  

இறுதி ஏல  அறிவிப்பு (ஏலம்) வழங்கப்பைை் பிைகு, உள்ளூர ் கசய்திதத்ாள்களில் 

ஒரு விளம்பரம் உள்ளூர ் வைை்ார கமாழியிலும், ஆங்கில கசய்தித ் தாளிலும் 

கவளியிைப்படும். சமலும் ஏலம் பை்றிய விவரங்கள் கிடளயில் அசதசபால் 

இடணயதளதத்ிலும் காைச்ிப்படுதத்ப்படும். 

 ஏலம் குழுவினால் அங்கீகரிக்கப்பைை் ஏலதாரரக்ள் (கிடள பணியாளரக்ள் 

உைப்ை) மூலம் மைட்ுசம நைதத்ப்பை சவண்டும்.  

 கைன் வழங்கப்பைை் கிடள அடமநத்ுள்ள அசத நகரம் அல்லது வைை்ம் / 

மாவைை்தத்ில் ஏலம் நைதத்ப்பை சவண்டும்.  

 சமலும், முதல் ஏலம் நகரம் அல்லது வைை்ம் அளவில் ஏலம் எடுப்பவரக்ள் 

இல்லாததால் அல்லது சவறு காரணங்களால் சதால்வி அடைநத்ுவிைை்ால், 

ஃகபைஃ்பினா ஒரு மாவைை்தத்ில் உள்ள பல்சவறு கிடளகளில் தங்கநடககடள 

சசகரிதத்ு அறிவிப்பில்/ கசய்திதத்ாள் கவளியீைட்ில்/ இடணயதளதத்ில் 

குறிப்பிைட்ுள்ள படி, ஒழுங்குமுடை வழிகாைட்ுதல்களுக்கு இணங்க ஏலம் 

சமை்ககாள்ளலாம். ஏலம் விடெ்ெடாத எந்த ஆெரணங்களும் அது ஏலம் விடெ்ெடும் 

வடர அந்த மாவட்டத்தில் பதாடர்ந்து நடடபெறும். அடுத்தடுத்த ஒவ்பவாரு ஏலமும் 

எஸ்எம்எஸ் மை்றும் / அல்லது இடணயதள புதுெ்பிெ்பு மூலம் முடையாக 

கடன்தாரரக்ளுக்கு அளிக்கெ்ெடும்.  

நிறுவனம், அதன் குழும நிறுவனங்கள் அல்லது அவரக்ளது பணியாளரக்ள் 

எவரும் அல்லது அவரக்ளது உைவினரக்ள் இநத் ஏலதத்ில் பங்சகை்க 

மாைை்ாரக்ள். 

 அைமானம் டவக்கப்பைட்ுள்ள ஆபரணங்களின் ஏலதத்ிை்கு 

நிரண்யிக்கப்பைட்ுள்ள இருப்பு விடல, இநத்ிய கபான் மை்றும் 

நடகக்கடைக்காரரக்ள்  சங்கம் (IBJA)  மூலம் அறிவிக்கப்பைை் 22 சகரை ்

தங்கதத்ின் முநட்தய 30 நாள் சராசரி விடலயில் 85%க்கு குடைவாக இருக்கக் 



கூைாது. அல்லது முன்சனாக்கி சநட்த ஆடணயம் மூலம் ஓழுங்குபடுதத்ப்பைை் 

கபாருள்களின் பரிமாை்ைதத்ால் கபாதுகவளியில் பகிரப்பைை் வரலாை்றுப் 

புள்ளி தரவு மை்றும் சகரை ் அடிப்படையில் நடககளின் மதிப்பு 

விகிதாசச்ாரதத்ில் குடைக்கப்பை சவண்டும்.  

 ஏலம் முடிநத் பிைகு, ஏலதத்ின்  மதிப்பு மை்றும் விதத்ியாசதத்ின் கதாடக 

அைங்கிய விவரங்கள் வாடிக்டகயாளரக்ளுக்கு அறிவிக்கப்பை சவண்டும். 

கைன்தாரரின் நிலுடவ கபாறுப்புகளுக்கு எதிராக கபாருதத்மான ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பைை் பின் உபரியாக கதாடக கபைப்பைட்ிருக்கும் பைச்ம் 

ஏலதக்தாடகடய, ரூ.1000/–க்கு சமல் கதாடக கசலுதத் சவண்டி இருநத்ால் 

அடனதத்ு கைன் தாரருக்கும் 30 நாைக்ளுகக்ுள்ளாக A/c payee காசசாடல  / 

சகைப்ு வடரசயாடல மூலமாக பதிவு அஞ்சலில் அனுப்பி டவக்கப்படும்.  

அதத்ுைன் ஏலதத்ிை்கு பிநத்ிய அறிவிப்பு இடணக்கப்பைட்ிருக்க சவண்டும், 

அதில் ஏலதத்ில் கபைப்பைை் கதாடக, கபாறுப்புகளுக்கு எதிராக ஒதுக்கீடு 

கசய்யப்பைை் கதாடக முதலிய விவரங்கள் அைங்கி இருக்க சவண்டும். A/c payee 

காசசாடல / குடைநத் கதாடகக்கான கராக்கம் கிடள பணியாளர ் மூலம் 

முடையான ரசீதுைன் வாடிக்டகயாளருைன் ஒப்படைக்கப்படும். கைன் 

கபை்ைவரக்ள் சநரடியாக கிடளடய அணுகும்சபாது கிடள பணியாளரக்ள் 

பிராநத்ிய வரத்த்கத ்தடலவரின் அல்லது அதை்கு சமை்பைை்வரின் ஒப்புதலுைன் 

ரூ.3000/– வடர கராகக்ம், முடையான ஒப்புடகக்கு எதிராக சான்றிதழ்கடள 

சரிபாரத்த் பின் அளிக்கலாம். கைன்தாரருக்கு ஏை்கனசவ வழங்கப்பைை் 

பணதட்த திரும்பப் கபறும் மாை்றுமுடை ஆவணதட்த ரதத்ு  

கசய்வதை்கு மதத்ிய/பிராநத்ிய நைவடிகட்ககளுக்கு கிடள சதடவயான 

அறிவுறுதத்ல்கடள வழங்கலாம். மாை்றுமுடை ஆவணம் வழங்கப்பைட்ு, 

ஆனால் வங்கியில் கசலுதத்ப்பைாமல் மை்றும் பழடமயானதாக ஆகிவிைை் 

நிடலயிலும் மை்றும் ஏசதனும் காரணம் குறிதத்ு மாை்றுமுடை ஆவணம் 

பைட்ுவாைா கசய்யப்பைாமல் திரும்ப வநத்ுவிைை் நிடலயில், கிடள 

பணியாளரக்ள் வாடிக்டகயாளடர கண்ைறிநத்ு பணதட்த திரும்பப் 

கபை்றுகக்காள்ள அவடர கதாைர சவண்டும்.  அடனதத்ு உரிடமசகாரப்பைாத 

நிடலகளிலும் ஃகபைஃ்பினா கதாைரந்த்ு எஸ்எம்எஸ் / ஐவிஆர ் கதாைரந்த்ு 

அனுப்புவதன் மூலம் கதாைரந்த்ு திரும்பப் கபை்றுகக்காள்ள முயை்சிக்க 

சவண்டும். 

 நிறுவனதத்ில் வாடிகட்கயாளரின் வங்கி கணக்கு விவரங்கள் கிடைக்கும் 

பைச்தத்ில், திருப்பி அளிதத்ல் அநத் குறிப்பிைை் வங்கிக் கணக்கில் வரவு 

டவக்கப்பை சவண்டும் மை்றும்  இதத்டகய வரவு விவரங்கள் அைங்கிய ஏல 

விை்படனக்கு பிநட்தய அறிவிப்பு வழங்கப்பை சவண்டும்.  ஏலதத்ிை்கு பிைகு 

ஏசதனும் பை்ைாக்குடை இருப்பின், கபைப்பைை் கதாடக மை்றும் பை்ைாக்குடை 



கதாடகடய குறிப்பிைட்ு கடைசியாக அறியப்பைை் கதாைரப்ு முகவரியில் 

கைன்தாரரக்ளுக்கு எதிராக வசூல் கசய்ய அறிவிப்பு கதாைரப்ுகள் 

சமை்ககாள்ளப்பை னவண்டும்.  

 

குறிப்பு: சமசல குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள அடனதத்ு தகவல் கதாைரப்ுகளும் 

வாடிக்டகயாளரின் கடைசியாக அறிப்பைை் தகவல் கதாைரப்ு விவரதத்ிை்கு 

அனுப்பப்படும் (கதாைரப்ு முகவரி, கதாைரப்ு எண் முதலியடவ). 

11. காலக்கிரம மதிெ்ொய்வு       

 நிறுவனதத்ினால் முடையான இடைகவளிகளில் நியாயமான நடைமுடைகள் 

குறியீடு மை்றும் குடைகடள தீரக்்கும் அடமப்பின் கசயல்பாடுகடள 

நிரவ்ாகதத்ின் பல்சவறு மைை்ங்களில் காலக்கிரம பகுப்பாய்வு கசய்யப்பை 

சவண்டும்.  

 நிறுவனம் இநத் நியாயமான நடைமுடை குறியீைட்ின் உள்ளாரந்த் சபாக்டக 

பின்பை்றுவதன் மூலம் தனது வணிகதத்ில் பின்பை்றி கடைபிடிக்க சவண்டும்.  

 நிறுவனம் சமசல குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள நியாயமான நடைமுடை குறியீைட்ை 

பலதரப்பைை் பங்குதாரரக்ளின் தகவலுக்காக அதன் இடணயதளதத்ில் 

டவக்க சவண்டும். நிறுவனம் தனது கசாநத் அனுபவம் மை்றும் இது குறிதத்ு 

இநத்ிய ரிசரவ்் வங்கியினால் வழங்கப்பைை் புதிய வழிகாைட்ுதல்கள், ஏசதனும் 

இருப்பின் அதன் அடிப்படையில் அவ்வப்சபாது சதடவகளுக்கு ஏை்ப 

குறியீைட்ை மதிப்பாய்வு கசய்து மறுசீரடமப்பு கசய்ய சவண்டும். 

 


