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எஃப்�� பா��யான� �ழ் கா�ம் �ற் ற�க்ைககளின் பரிந்�ைரகளின் ப� அைமந்த�.
1.

RBI/2015-16/16 DNBR (PD)CC.No.054/03.10.119/2015-16 ேத� ஜ�ைல 01, 2015

2.

RBI/2019-20/258 DOR (NBFC) (PD) CC. No.112/03.10.001/2019-20 ேத� ஜ�ன் 24, 2020

3.

RBI/DNBR/2016-17/45 மாஸ்டர ் ைடெரக்ஷன்

DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 (�ப்ரவரி 17,ʼ2020ல்

அப்ேடட்

ெசய் யப்பட்ட�)
ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ் ேகாட், என் ப� �ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள் ள� ேபால, ேமேல ெகா�க்கப் பட்�ள் ள
ஆர ்�ஐ

�ற் ற�க்ைககளின்

அ�ப்பைட�ல்

என் �எஃப்�க�க்கான

ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ்

ேகாட்

உ�வாக்கப் பட்�ள் ள�. இந்தப் பா��யான� �ைறந்தபட்ச ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ் ஸ்டாண்டர ்�கைள
ஏ�எஃப்எல் காக

உ�வாக்�

அதைன

வா�க்ைகயாளர ்க�டனான

ெதாடர ்�ன்

ேபா�

�ன் பற்�ம் ப�ச ் ெசய் �ள் ள�.
இந்த எஃப்��யான� ேமேலக் ��ப்�டப்பட்�ள் ளைவக�க்� ெபா�ந்�ம் , இதைன �ராடக்ட்
அல் ல�

ேசைவ

ெதாைலப்ேப�,

ஆ�ய

இரண்�க்�ம்

இைணயத்தளத்�ல்

இயல் �ர ீ�யாக

அல் ல�

ஏற் �ைடயதாக்��ன் றன,

இப்ெபா��

நடப்�ல்

இதைன

இ�க்�ன் ற

அல் ல�

எ�ர ்காலத்�ல் உ�வாகக் ��ய ேவ� �ைறகளில் ஏேத�ம் பயன் ப�த்� வாங் �க் ெகாள் ளலாம் .

ேகா�ன் �றப் பம்
இந்தக் ேகாட் �ழ் கா�ம் �றப்பம் சங் கள் �லம் ேமம் ப�த்தப் பட்�ள் ளன:
•

இதன்

அைனத்�

வா�க்ைகயாளர ்க�டன்

அ��ைக�ல்

நலமான

நடவ�க்ைககைள

உ��ப்ப�த்�க் ெகாள் �ற�.
•

வா�க்ைகயாளர ்க�க்� உள் ள �கச ் �றப்பான ெவளிப்பைடத்தன் ைம�ன் காரணமாக இந்த
�ராடக்ட்

��த்�

நல் ல

�ரிதல்

உண்டா�

இ�க்�ற�

ேம�ம்

உ��யான

�ர ்�க�ம்

எ�க்கப்ப��ன் றன.
•

ஏ�எஃப்எல் -�ல் வா�க்ைகயாளர ்களின் நம் �க்ைக உ��ப்ப�த்தப் ப��ன் றன.

ேலான்க�க்� �ண
் ணப் �த்தல் மற் �ம் அவற் ைற ெசயல் ப�த்�தல்
ேலான் க�க்கான

�ண்ணப்பங் கள்

மற்�ம்

அதைன

ெசயல் ப�த்�ம்

�ைறகள்

(அ)

ேலான்

ெப��ன் றவர ் ��த்த அைனத்� ெதாடர ்�ப் பணிக�ம் அந்தந்த �ராந்�ய ெமா�களிேலேய
ெசய் � ெகாள் ளப் ப�ம் அல் ல� கடன் ெப�பவ�க்� �ரி�ன் ற ஒ� ெமா��ல் ெசய் யப்ப�ம் . (ஆ)
ேலான் �ண்ணப்பத்�ல் கடன் ெப�பவரின் ��ப்பம் அ�ந்� ெகாள் �ம் ப�யாக அவ�யமான
தகவல் கள் ப�� ெசய் யப்ப�ம் , இதனால் என் �எஃப்��ன் �லம் அ��க்கப்பட்ட ���ைறகள்
மற்�ம் நிபந்தைனகள் ஒ�ங் கான �ைற�ல் ஒப்�� ெசய் யப்ப�ம் மற்�ம் கடன் ெப�பவரால்
இதன் அ�ப்பைட�ல் ���கைள ேமற் ெகாள் ள ���ம் . ேலான் �ண்ணப்ப ப�வத்�ல் அத்�டன்
சமர ்ப்�க்கப் பட ேவண்�ய ஆவணங் கைள ெகா�க்க ேவண்�ம் . ஏ�எஃப்எல் ஒ� �ஸ்டம் உள் ள�
அதாவ� அைனத்� ேலான் �ண்ணப்பங் கள் அைனத்�க்�ம் ஒ� சமர ்ப்�ப்� ர�� ெகா�க்கப்
ப�வ� கைடப்��க்கப் ப��ற�.

ேலான் அப் ைரஸல் மற் �ம் ���ைறகள் /நிபந்தைனகள்
•

ஏ�எஃப்எல் கடன் ெப�பவ�க்� எ�த்�ப்�ர ்வமாக ஒப்�தல் க�தத்ைத ெகா�க்�ற�, இ�ல்
ஒப்�தல் ெசய் யப்பட்டத் ெதாைக�ன்

வைரயைற மற்�ம் இத்�டன்

���ைறகள் மற்�ம்

நிபந்தைனக�ம் ெதரி�க்கப் ப��ன் றன, இ�ல் வ�டாந்�ர தள் �ப� ��தம் / வட்� ��தம்
அடங் �ம் மற்�ம் �ண்ணப்பத்�ன் �ைறக�ம் உள் ளடங் ��ன் றன, மற்�ம் கடன் ெப�பவர ்
���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏ�எஃப்எல் ரிக்கார ்�களின் ப� ஏற்�க் ெகாள் �தைல
ெசய் ய ேவண்�ம் .
•

ஏ�எஃப்எல் கடன்

ெப�பவ�க்� அவர ்க�க்� �ரி�ன் ற ெமா��ல் ஒப்�தல் க�தத்ைதக்

ெகா�க்�ற� அல் ல� ஒப்�தலான கடன் ெதாைக ��த்த �பரங் கைள ���ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனகள் அடங் �ய மற்�ம் வ�டாந்�ர வட்� ��தம் ஆ�யன அைனத்� �பரங் கைள�ம்
�ண்ணப்பத்�ேலேய

�பரமாக

ெகா�த்�

���ன் றனர ்

மற்�ம்

���ைறகைள�ம்

நிபந்தைனகைள�ம் கடன் ெப�பவர ் ஏற்�க் ெகாண்டார ் என் பதற் கான ஒப்�தல் சான் ைற�ம்
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ெபற்�க் ெகாண்� ஆவணமாக பா�காக்�ற�. ஏ�எஃப்எல் ேலான் ஒப்பந்தத்�ன் �ர�ைய கடன்
ெப�பவரின் �ரிதல் ஒப்�தல் ஆவணமாக பா�காத்� ைவக்�ற�, இத்�டன் கடன் ஒப்பந்த
பத்�ரத்�ல்

��ப்�டப்

சான் �தழ் /பணம்

பட்�

இைணக்கப்பட்�ள் ள

ெகா�க்�ம் ேபாதான

ஆவணங் களாக

ஆவணங் கள் /

பணம்

ஒப்�தல்

ெகா�க்கப்பட்டப்

ேநரச ்
�ன் னர ்

வரேவற் � ஆவணப் பத்�ரங் கள் என அைனத்ைத�ம் பா�காப்பாக ைவத்��க்�ற�.

•

கடன் ஒப்பந்தப் பத்�ரத்�ல் கடன் தவைணத் ெதாைகைய ��ம் பச ் ெச�த்�ைக�ல் தாமதமாக
அல் ல� ெச�த்தப்படாமல்

இ�க்�ம்

நிைல�ல்

��தல்

கட்டணத்ெதாைகைய வழங் �தல்

��த்த �பரங் கள் ேபால் டாக ��ப்�டப் பட்�ள் ள�.

ேலான்கள்

வழங் �த�ன்

ேபா�

���ைறகள்

மற் �ம்

நிபந்தைனகளில்

மாற் றங் கள்

உள் ளடக்கம்
•

இதன் இைணயத்தளத்�ல் ெவளி�டப் பட்�ள் ள தகவல் கள் அல் ல� ெபா�த்தமான மற்�ம்
சரியான

வா�க்ைகயாளர ்

�லமாக,

ஏ�எஃப்எல்

தங் களிடம்

கடன்

வாங் �யவர ்(கள் )

ஆ�யவர ்க�க்� அவர ்களின் �ராந்�ய ெமா��ல் அல் ல� அவர ்க�க்�ப் �ரி�ன் ற ெமா��ல்,
���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் உள் ள மாற் றங் கள் உட்பட அைனத்�ம் வழங் கப் ப�ம் .
ஏ�எஃப்எல்

தள் �ப�களில்

/ வட்���தங் களில்

உள் ள மாற் றங் கள்

மற்�ம்

இ� சார ்ந்த

கட்டணங் கள் அைனத்�ம் �ைறயாக ��ப்�டப் பட்��க்�ம் .
•

பணம் ெச�த்�தல் ��த்த நிைன�ட்டல் கள் / ெதாைகக் �ட்�தல் அல் ல� ெசயல் பா�கள் என
அைனத்�ம்

ேலான்

ஒப்பந்தப்

ப�வத்�ல்

ெதளிவாக�ம்

�ளக்கமாக�ம்

��ப்�டப்

பட்��க்�ற�.
•

ஏ�எஃப்எல்

அைனத்�

தவைணப்

பணத்ைத�ம்

��ம் பக்

ெகா�க்�ம்

ேபா�

அைனத்�

ெசக்�ரிட்�கைள�ம் ரி�ஸ் ெசய் �ற� அல் ல� ெச�த்தப்படாத பணத் ெதாைகைய �ைறயான
��க�க்� உட்பட்� ெச�த்�ம் ஏற் பாட்ைடச ் ெசய் �ற� அல் ல� கடன் ெபற் றவர ் �தான
நடவ�க்ைககள் எ�க்க ேநர ்ைக�ல் ஏ�எஃப்எல் ஏற் ப�த்�ய ��கைளப் �ன் பற் �ச ் ெசய் �
ெகாள் �ற�. ஒ�ேவைள இப்ப�யான நடவ�க்ைககைள எ�க்�ம் ேநாக்கம் இ�க்�ம் பட்சத்�ல்,
கடன் ெபற் றவ�க்� �ன் னதாகேவ இ� ��த்த �பரங் கைள �க �ளக்கமாக மற்�ம் இன் �ம்
ெச�த்தப் படாத தவைணகள் அல் ல� ேவ� �ரச ்சைனகைள ஏ�எஃப்எல் �லம் ெதளிவாக
��ப்�டப் பட்� ��ப்�ட்ட ெசக்�ரிட்�கைள அ� சார ்ந்த �ைளம் களின்

அ�ப்பைட�ல்

ெசட்�ல் ெசய் ய/ ெச�த்�ம் ப� ேகட்�க் ெகாள் ளப் ப��ற�.

��ட்டல் ெலண
் �ங் �ளாட்ஃபார்ம்களில் இ�ந்� ேலான் வழங் கப் ப��ற�.
•

கடன் வழங் �ம் �கவர ்களாக ��ட்டல் ெலண்�ங் �ளாட்ஃபார ்ம் களின் ெபயர ்கைள (இதன்
�ன் னர ் இவர ்கள்

�கவர ்கள்

என் �

��ப்�டப்ப�ம் )

ஏ�எஃப்எல் �ன்

இைணயத்தளத்�ல்

ெவளி�டப் ப�ம் .
•

��ட்டல் ெலண்�ங் �ளாட்ஃபார ்ம் கள் �கவர ்களாக வா�க்ைகயாளர ்களிடம் அ��கப்ப�த்தப்
பட்�

அ��க்க�ம்

ெபயர ்கைள�ம்

ப��ற�,

ஏ�எஃப்எல் �ன்

ெவளி���ற�, இவர ்கள்

ெபயர ்

மற்�ம்

ஏ�எஃப்எல்

�கவர ்களின்

கம் ெபனிக்�ப் ப�லாக வா�க்ைகயாளர ்களிடம்

ெதாடர ்� ெகாண்� �பரங் கைள வழங் � உத�யாக இ�க்�றார ்கள்.
•

ஒப்�தல் ெகா�க்கப்பட்ட �ன் னர ் உடன�யாக, ேலான் ஒப்பந்தம் நிைற� ெசய் யப்ப�ம் �ன் னர,்
கடன் ெப�பவர ்க்� ஏ�எஃப்எல் �ன் க�தத் தைலப்�ப் பக்கத்�ல் அச ்�ட்� ஒப்ப�ட்ட ஒப்�தல்
க�தம் ெகா�க்கப் பட்� ���ற�.

•

ேலான்

ஒப்பந்தத்�ன்

�ர��டன்

இைணக்கச ்

ெசால் �க்

ேகட்�க்

ெகாண்ட

அைனத்�

ஆவணங் களின் ஒ� �ர��ம் கடன் ெப��ன் றவர ்க�க்� கடன் பத்�ரத்�ன் ஒப்�தல் / ஒப்பந்த
க�தத்�டன் இைணத்�க் ெகா�க்கப் பட்� ���ற�.
•

ஏ�எஃப்எல் �லமாக நிய�க்கப்பட்ட ��ட்டல் ெலண்�ங் �ளாட்ஃபார ்ம் கள் ஆக்கப்�ர ்வமான
ேமற் பார ்ைவ மற்�ம் அைனத்ைத�ம் சரிப்பார ்த்தல் பணிகள�ம் ெசய் �ம் ெபா�ப்ைப ஏற்�க்
ெகாள் �ற�.

•

�கார ்கள் மற்�ம் ஆேலாசைனகள் ��த்� �ைறயாக �சாரிக்க மட்�ம் நிவர ்த்�கைளச ் ெசய் ய
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ேபா�ய அள�லான �யற் �கள் ேமற் ெகாள் ளப்பட்� ��ப்�ணர ்� உண்டாக்கப் ப�ம் .
.
ெபா�வானைவகள்
•

ஏ�எஃப்எல்

கடன்

இ�க்�ம் ,

ெப�பவரின்

ேம�ம்

நிபந்தைனகளில்
ெப�பவ�க்�

கடன்

��ப்�டப்

தனிப்பட்ட

ெதாடர ்பாக
பட்�ள் ள

�ன் னதாகேவ

�ர ்மானங் களில்

உ�வாக்கப்

�ஷயங் களத்

ெதரி�க்கப்

ப��ற�,

தைல��வ���ந்�

பட்�ள் ள
த�ர ்த்�,
இ�

���ைறகள்
(ஒ�ேவைள

இ�

ஏ�எஃப்எல் �ன்

�ல�
மற்�ம்
கடன்

அ��ப்�ல்

ெவளி�டப் ப�பைவயாக இ�க்கக் ��ம் )
•

கடன் ெப�பவரின் கணக்� மாற் �க் ெகா�க்�ம் ேகாரிக்ைக ெபறப்பட்ட நிைல�ல், ��ப்�ட்ட
நி�வனம்

அதாவ�

ஏ�எஃப்எல் �ன்

ஒப்�தல்

�ைடத்�ள் ள

நிைல�ல்,

அப்ப�

ஏதாவ�

இ�க்ைக�ல், கடன் ெப�பவ�க்� �ண்ணப் ெபற் ற நாளி��ந்� இ� ��த்� 21 நாட்களில்
ெதரி�க்கப்

பட்�

���ற�.

இப்ப�யான

�ரான் ஸ்ஃபர ்கள்

ேகாரிக்ைக

��த்தவரின்

��ப்பத்�ன் ேபரி�ம் நி�வனத்�ன் ���ைறகளின் அ�ப்பைட��ம் ெசய் � ெகா�க்கப்
ப��ற�.
•

கடன் ெபற் றவர ் �லம் ெச�த்தப்பட ேவண்�ய தவைணத்ெதாைக ெச�த்தப்படாமல் இ�க்�ம்
நிைல�ல்,

ஏ�எஃப்எல்

ம�ப்ப�ல் ைல

அவ�க்�

அதாவ�

கடன்

கட்டணம்

ெச�த்�ம் ப�

ெபற் றவர ்கைள

ெகா�த்த

ெதாடர ்ந்�

ெதால் ைலக் ெகா�ப்பதாக இ�க்கட்�ம் , கடைன/தவைணைய ஆள்
�ைனவ�

ேபான் றன

அடங் �ம் .

ஏ�எஃப்எல்

ஊ�யர ்க�க்� வா�க்ைகயாளர ்க�டன்

ஊ�யர ்க�க்�

நிைன�ட்டல் கைள

அச�கரியமான

ேநரங் களில்

ைவத்� �ரட்� ெபற

மற்�ம்

அைனத்�

�கவர ்

தவைணத்ெதாைக வ��ப்பதற் கான நாகரகமான
ீ

�ைறகைள ப�ற் ��ல் ெசால் �க் ெகா�த்� தயார ் ெசய் �ற�.
•

வா�க்ைகயாளர ்களின்

பா�காப்�ைன கவனத்�ல்

ெகாண்� மற்�ம்

வங் �களில்

மற்�ம்

என் �எஃப்�களில் பலவைகயான கடன் கைளப் ெபற் றவர ்களின் பணம் ��ம் ப ெச�த்தப்ப�ம்
நிைல�ல் ஒ� ஒ�ங் ைக ெகாண்� வ�ம் ப�யாக, ஏ�எஃப்எல் �ன் னதாக கடைனக் கட்�
��க்�ம் நிைல�ல் கட்டணத்ைத / �ன் னதாக கடைனக் கட்� ��ப்பதற் கான அபராதங் கள்
ஆ�யைவகைள

ஃ�ேளாட்�ங்

வட்�

��தத்�ல்

கணக்�டப்பட்�

கடன்

ெபற் றவர ்களிடம்

வ��க்�ற� என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.

ேபார்� ஆஃப் ைடரக்டர்களின் ெபா�ப் �கள்.
•

ஏ�எஃப்எல் ேபார ்ட் ஆஃப் ைடரக்டர ்கள் �கார ்க�க்� மற்�ம் அ��ப்�க�க்� �ளக்கம் மற்�ம்
நிவர ்த்�கைள ெசய் வதற் கான ஏற் பா�கைளச ் ெசய் � ைவத்�ள் ளனர.்

•

ஃெபய் ர ் �ராக்�சஸ் ேகாட்கக
் ான ���ைறகைள ��ப்�ட்ட காலகட்டத்�ல் ம�பரி�லைன
ெசய் யப் ப��ற� மற்�ம் அ��ப்� மற்�ம் �கார ்கைள �சாரித்� அைவக�க்� �ர ்�கைள பல
நிைலகளில்

ெசய் �ம் ப�யாக

நிர ்வாகத்�ல்

ஏற் பா�கைளச ் ெசய் �ள் ள�.

ஒ�

��ப்�ட்ட

இைடெவளி�ல் இப்ப�யான ம�பரி�லைனகள் ��த்த ரிப்ேபார ்ட்களின் ெதா�ப்� ேபார ்�ல்
சமர ்ப்�க்கப் ப��ற�.

�ைற �ர்க்�ம் வ��ைறகள்
ஏ�எஃப்எல் �ல், வா�க்ைகயாளர ்களின் ��ப்�ேய எங் க�ைடய �தன் ைம ேநாக்கமாக இ�க்�ற�.
ஏ�எஃப்எல் �ல்

�ைற

�ர ்க்�ம்

வ��ைறகைள

�க�ம்

அர ்த்த�ள் ளதாக்க

மற்�ம்

ஆற் றல் �க்கதாக்க, ஒ� அைமப்�ர ீ�யான �ஸ்டம் உ�வாக்கப்பட்�ள் ள�. இந்த �ஸ்டம் �லமாக
�ைற �ர ்த்தல் மற்�ம் �கார ்கைள �சாரித்த�ல் ஒ� ஒ�ங் ��ைறைய ��ப்�ட்ட அைமப்�க்�
மத்�ய் �ல் �ல ���ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகளின் அ�ப்பைட�ல் அைனத்�ம் �ர ்மானிக்கப்
பட்� ெசயல் ப�த்தப் ப��ற�.

அ. வா�க்ைகயாளர்களின் �கார்கள் /�ைறகள் ஆ�யவற் ைற ைகயா�ம் �ைறகள்.
க�த்�கைள ெதரி�க்க ��ம் �ம் வா�க்ைகயாளர ்கள் அல் ல� �கார ்கைள அ�ப்ப ��ம் �ம்
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வா�க்ைகயாளர ்கள் �ன் வ�ம் வ�கைள பயன் ப�த்� அ�ப்பலாம் காைல 9;30 �தல் மாைல 6:00
வைரக்�ம் ,

�ங் கட்�ழைம

�தல்

ெவள் ளிக்�ழைம

வைரக்�ம்

(ேத�ய

���ைறகள்

நீ ங்கலாக).
•

எங் கள் வா�க்ைகயாளர ் ேசைவ உத� எண்ணில் ெதாடர ்� ெகாள் �ங் கள் 1800-270-7000

•

�ன் னஞ் சல் அ�ப்�ங் கள் care.finance@adityabirlacapital.com

•

�ேழ ெகா�க்கப்பட்�ள் ள �கவரி�ல் எங் க�க்� க�தம் எ��ங் கள் :

ஆ�த்யா �ர்லா ஃைபனான்ஸ் ��ெடட்
10வ� மா�, ஆர ்- ெடக் பார ்க், நிர ்லான் காம் ப்ெலக்ஸ்,
ெவஸ்டர ்ன் எக்ஸ்�ரஸ் ெந�ஞ் சாைலைய ஒட்�னார ்ேபால், ேகாேரகான் �ழக்�,
�ம் ைப – 400 063

ஒ�ேவைள �கார ்கைள அ�ப்�ய ��ப்�ட்ட நாட்க�க்�ள் �ர ்�கைளச ் ெசால் லா�ட்டால் அல் ல�
அவன் /அவள் ஏ�எஃப்எல் வழங் �ய �ர ்�களால் ��ப்� அைடயா�ட்டால், வா�க்ைகயாளர ்கள்
�கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ம் அ�காரிைய சந்�த்�ப் ேபசலாம் . �கார ்கைள �சாரித்� �ர ்மானம்
அளிக்�ம் அ�காரி�ன் ெதாடர ்� எண் மற்�ம் �கவரி �ேழ ெகா�க்கப் பட்�ள் ள� :
�ஸ். �ரித்� நாயர ்
ெதாைலப்ேப�: 022- 62257642
�ன் னஞ் சல் : preethi.nair@adityabirlacapital.com
ேமேல ��ப்�டப் பட்�ள் ள வ�கள் �லமாக ெகா�க்கப்பட்ட �ர ்�கள் மற்�ம் சமாதானங் கள்
��ப்�கரமாக இல் லாத பட்சத்�ல், வா�க்ைகயாளர ்கள் �கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ங் கள் �ரி�ன்
தைலைம அ�காரி�டம் ேநர�யாக �ைற�டலாம் : grievance.finance@adityabirlacapital.com
நாங் கள் க�தங் கள் /�ன் னஞ் சல் கள் �லமாக ெபறப்பட்ட அைனத்� �ஷயங் க�க்� 5 ேவைல
நாட்களில் �ர ்�கைள�ம் சமாதானங் கைள�ம் ெகா�க்�ேறாம் என் � உ�� அளிக்�ேறாம் .
ெகா�க்கப்பட்ட

�கார ்/

�வாதம்

ஒ�

மாத

காலத்�ற் �ள்

கவனிக்கப்பட்�

�ர ்�கள்

ெசால் லப்படா�ட்டால், வா�க்ைகயாளர ்கள் ஏ�எஃப்எல் வரம் �க்� �ழ் அைமந்�ள் ள ஆர ்�ஐ�ன்
ேமற் பார ்ைவ�ன்

�ழ்

இ�க்�ம்

வங் �

–

அல் லாத

�ராந்�ய

அ�காரி�ன்

�ரி�க்

�ைள

அ�வலகத்�ல் தைலைமப் ெபா�ப்�ல் உள் ள அ�காரி�டம் �ைற�டலாம் . �என் �எஸ் ��த்த
�பரங் கள் �ேழ ெகா�க்கப் பட்�ள் ளன:

ெட�ட்� . ெஜனரல் ேமேனஜர், �ப் பார்டெ
் மண
் ட் ஆஃப் நான் -ேபங் க்�ங் �ப் பர்�ஷன்
அஹமதாபாத் ர ீஜனல் அ�வலகம்
1வ� மா�, காந்� �ரிட்ஜ் அ��ல்
அஹமதாபாத் - 380014
ெதாைலப்ேப�: 079 -27540093/27540943
�ன் னஞ் சல் : dnbsahmedabad@rbi.org.in

ஆ. �க அவ�யமான �ஸ்�ேள ேதைவகள்
ஏ�எஃப்எல் �ழ் கா�ம் �ஷயங் கைள எங் க�ைடய அைனத்�க் �ைளகளி�ம் உள் ளடக்��ள் ள�:
• �கார ்கள் மற்�ம் ஆேலாசைனகைளப் ெப�வதற் கான �ைறயான ஏற் பா�கள் ெசய் யப்பட்�ள் ளன.
• �கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ம் அ�காரி�ன் ெபயர,் �கவரி மற்�ம் ெதாடர ்� எண் ஆ�யன
ெகா�க்கப் பட்�ள் ள�.
�கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ம் �ரிவான� வா�க்ைகயாளர ்கள் �லம் ெபறப்ப�ம் �கார ்கைள
வா�க்ைகயாளர ்கள் ��ப்� ப�ம் வைக�ல் �ர ்த்� ைவக்�ற�.
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அவன் /அவள் ெகா�த்த �கார ்கள் �ர ்த்� ைவக்கப்படாத நிைல�ல் �கார ்கள் அதன் தன் ைம மற்�ம்
அ�ப்பைட�ன் ேநாக்கப்ப� ேமல் நிைல அ�காரிகளின் கவனத்�ற் �ம் �ரி� தைலைமகளிட�ம்
ெகாண்� ெசல் லப் ப��ற�. இதன் �லமாக �ர ்� ெசால் லப்படாத �கார ்கைள வா�க்ைகயாளர ்கள்
�னியர ்

நிர ்வாக

அ�காரி�டம்

ெதரி�க்க

ேவண்�ய

அவ�யம்

இ�க்கா�,

இப்ப�யான

�ரச ்சைனக�க்� �க ேவகமாக �ர ்�கைளச ் ெசால் �ம் ப�யாக ஏற் பா�கள் ெசய் யப்பட்�ள் ளன,
�கார ்களின் தன் ைம�ன் ப� மற்�ம் அைவகைளப் �ரிந்� ெகாள் ளப்பட்ட நிைலப்ப� சரியானத்
�ர ்�கைள �க �ைரவாக உரியவர ்களால் ெகா�க்கப் ப��ற� மற்�ம் இதனால் காலத்தாமத�ன் �
சரியானத் �ர ்� வழங் கப்பட்� �ண்�ம் இப்ப�யான �ழ் நிைல உ�வாகாமல் த�க்கப் ப��ற�.

இ. கால வைரயைற
�கார ்கைளப் ப�� ெசய் ய, வா�க்ைகயாளர ்கள்

ேமேல ��ப்�டப்பட்�ள் ள வ�கள்

�லமாக

ெதாடர ்� ெகாள் ளலாம் ( பா�ண்ட் எண் (அ)ைவ உள் ளார ்ந்த நிர ்வாகம் �லம் வா�க்ைகயாளர ் �கார ்
�சாரைண

��த்தப்

�ரிைவப்

பா�ங் கள் ).

�கார ்கள்

எ�த்�ப்�ர ்வமாக

ெபறப்பட்��ந்தால்,

ெபறப்பட்ட 5 ேவைல நாட்க�க்�ள் ஏ�எஃப்எல் அவர ்க�க்� �காைரப் ெபற்�க் ெகாண்டதற் கான
சான் � க�தத்ைத அ�ப்� ைவக்�ற�. ��ப்�டப் பட்�ள் ள �ஷயம் �ரிந்� ெகாள் ளப்பட்ட
நிைல�ல், ஏ�எஃப்எல் �ர ்மானமாக �ர ்�கள் �ளக்கங் கைள வா�க்ைகயாளர ்க�க்� அ�ப்�
ைவக்�ற� அல் ல� ேம�ம் �ரிவான பார ்ைவைய �கார ்கள் �ைடத்த ஒ� மாத காலக்கட்டத்�ற் �ள்
நிவர ்த்� ெசய் ய ஏற் பா�கைளச ் ெசய் � ���ற�.
எங் களிடம் �ைடக்கப்பட்ட �கார ்கள் அதன் இயல் � தன் ைமைய �ரிந்� ெகாள் ளப்ப��ற� மற்�ம்
அைவ பலக் ேகாணங் களில் ஆராயப் பட்� உரியத் �ர ்�க�க்� ஏற் பா� ெசய் யப் ப��ற�.
ஏ�எஃப்எல் �லமாக வா�க்ைகயாளர ்க�க்� அவர ்கள் அளித்தப் �கார ்களில் சரியான பார ்ைவ�ம்
�ர ்�ம்

வழங் கப்

ப��ற�.

ெபறப்

பட்ட

�கார ்கள்

�த�ல்

ஆழமாக

ஆய் �க்�

உட்ப�த்தப்

ப��ன் றன, மற்�ம் �க ேவகமாக அைவக�க்கான ப�ல் கள் அ�ப்� ைவக்கப் ப��ன் றன என் ப�
��ப்�டத் தக்க�.
ேமேல ��ப்�டப் பட்�ள் ள பா��யான� ��ப்�ட்ட காலகட்டத்�ல் ம�பரி�ைல ெசய் யப் பட்�
��த்தங் கள் ெசய் யப் ப��ற�, ேம�ம் ஏ�எஃப்எல் �லமாக ��ய மாற் றங் கள் ��ப்�க்கப்பட்�
ேசர ்த்�க் ெகாள் ளப்ப��ன் றன, இதன் அ�ப்பைட�ல் �கார ்கள் / �ைறகள் ஆ�யன அைனத்�ம்
�கார ்கைள நிவர ்த்� ெசய் �ம் �ரி�க்� ெதரி�க்கப் பட்� கவனிக்கப் பட்� �ர ்மானங் கள் வழங் கப்
ப��ன் றன.
ெமா� மற்�ம் ெதாடர ்�க்கான வ� �லமாக ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ் ேகாட் ��த்� ெதாடர ்�கள்
ேமற் ெகாள் ளப் ப��ன் றன
ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ் ேகாட், ெப�ம் பா�ம் �ராந்�ய ெமா��ல் மட்�ேம �ளக்க�ம் �வரிக்க�ம்
ப��ன் றன அல் ல� கடன் ெப�பவ�க்� நன் றாக �ரி�ம் ெமா��ல் ெசய் � ெகாள் ளப்ப��ற� இ�
��த்த �பரங் கள்

கம் ெபனி�ன்

இப்ப�யானச ் �ழ�ல்

இைணயத்தளத்�ல் ��ப்�டப் பட்�ள் ள�. கம் ெபனியான�

ேகாரிக்ைக�ன்

அ�ப்பைட�ல்

ஆஜரா�

ெதாடர ்�கைள

கவனித்�க்

ெகாள் �ம் .

அ�கப�யான வட்� ��ப் ப� ��த்த ���ைறகள்
•

ஏ�எஃப்எல் தங் கள் நிர ்வாகத்�ற் �த் தக்கப�யாக உள் ளார ்ந்த ெகாள் ைளகைள உ�வாக்�
உள் ள� மற்�ம் வட்� ��தங் கைள �ர ்மானிக்�ற� மற்�ம் அதைன ெசயல் ப�த்�தல் மற்�ம்
�ற கட்டணங் கைள�ம் �ர ்மானிக்�ற�.

•

ஏ�எஃப்எல் வட்� ��த மாடைல ஏற்�க் ெகாண்�ள் ள�, ஃபண்�களின் �ைலகைள கவனத்�ல்
ெகாண்�, மார ்�ன் மற்�ம் ஆபத்�க் காரணிகள் மற்�ம் ேலான் கள் �தான வட்� ��தங் கைள
�ர ்மானித்தல் மற்�ம் அட்வான் கள் என அைனத்ைத�ம் �ர ்மானித்� நிைறேவற்��ற�.

•

வட்�

��தமான�

கடன்

ெப��ன் றவரின்

ெகாள் ளப்ப��ற� ��ப்பாக. அவர ்களின்

�ேரேடஷனின்

அ�ப்பைட�ல்

நி� நிலைம�ன்
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பா�க்�ம் �ழ் நிைலகள், ேபாட்�கள், கடந்த காலத்�ல் கடன் ெபற் றவரின் அ���ைறகள்
மற்�ம் பல கவனத்�ல் ெகாள் ளப்ப��ன் றன.
•

��க்கப்பட இ�க்�ம் வட்� ��தம் ��த்த �பரங் கள் கடன்
ெசால் லப்ப��ற�

அல் ல�

வா�க்ைகயாளர ்

ப�வத்�ல்

ெப�பவ�க்� ெதளிவாகச ்

மற்�ம்

வா�க்ைகயாளர ்க�க்�

வழங் கப்ப�ம் ஒப்�தல் க�தத்�ல் ��ப்�டப் ப��ற�.
•

வட்�

��தமான�

வ�டாந்�ரத்�ற் காக

கணக்�ட்�க்

ெகாள் ளப்

ப��ற�

இதைன

வா�க்ைகயாளர ் சரியான வட்� ��தத்ைத ெதரிந்� ெகாள் �றார ் மற்�ம் அவர ் கணக்��ம்
பணம் ெபற்�க் ெகாள் ளப்ப��ற�.

அ�கப் ப�யான வட்� வ��க்கப் ப�வ� ��த்த �கார்கள்
ஏ�எஃப்எல் �க�ம் ெபா�த்தமான உட்�ற ெகாள் ைககைள மற்�ம் சட்டத்�ட்டங் கைள ��த்�
அதன் அ�ப்பைட�ல் வட்� ��தங் கைள �ர ்மானித்� உள் ள� மற்�ம் ெசயல் ப�த்�வதற் கான
கட்டணங் கைள�ம் நிர ்ண�த்� உள் ள�. இதன் அ�ப்பைட�ல் ஃெபய் ர ் �ராக்�ஸ் ேகாட்கக
் ான
���ைறகள் உ�வாக்கப்பட்� கைடப்��க்க�ம் பட்� வ��ன் றன, இைவ ���ைறகள் மற்�ம்
நிபந்தைனக�க்� உட்பட்� ெவளிப்பைடயாக ெசய் யப்பட்�ள் ள�, இ�ல் ேலான் கள் வழங் �தல்
��த்த ெதளி�ம் ெவளிப்பைடயாக இ�க்�ம் என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.

ரக�யத்தன்ைம
(அ)

வா�க்ைகயாளர ்கள்
வா�க்ைகயாளர ்களின்

அ�காரப்�ர ்வமாக
�ய

�பரங் கள்

ஒப்�தல்

மற்�ம்

அளிக்காதவைர,

தகவல் கள்

ஆவணங் கள்

ஏ�எஃப்எல்
அைனத்�ம்

பா�காப்பாக ைவத்��க்க ேவண்�ய� அவ�யமா�ம் மற்�ம் ெபா�ப்பா�ம் .
(ஆ) வா�க்ைகயாளர ்கள் அ�காரப்�ர ்வமாக ஒப்�தல் அளிக்காதவைர, ஏ�எஃப்எல் �ராஞ் ஜாக்ஷன்
��த்த எந்த �பரங் கைள யா�ட�ம் ப�ர ்ந்� ெகாள் ளக் �டா� என் � அ��க்கப் பட்�ள் ள�,
�ழ் கா�ம் �ல �ழ் நிைலகைளத் த�ர ்த்�:

•

சட்டர ீ�யான மற்�ம் ஒ�ங் �ைற ��களின் ப� அைனத்� �பரங் க�ம் வழங் கப் ப��ன் றன.

•

ெபா�ேசைவக்கான காரணமாக இ�க்�ம் பட்சத்�ல் �பரங் கைளக் ெகா�த்� உதவலாம் .

•

கடன் ெப�பவரின் அ�ம��ன் ப� தகவல் கைள கம் ெபனிகளின் ��மத்�ற் � ெகா�க்கலாம் .

•

ஏ�எஃப்எல்

மார ்க்ெகட்�

பணிக�க்காக

எக்காரணம்

ெகாண்�ம்

தகவல் கைள

பயன் ப�த்�ம் ப� ெகா�க்கா� என் ப� உ��.

மற் றைவகள்
தற் ெபா�� ஏ�எஃப்எல் தங் க நைகக�க்� மாற் றாக கடன் வழங் �தைல ெசய் வ� இல் ைல அல் ல�
வணிகப்பயன் பாட்�ற் கான வாகனங் க�க்� நி� வழங் �வ�ம் இல் ைல. இந்தப் �ராடக் வரிைச�ல்
��தலான ெபா�ட்க�ம் அடங் கக் ��ம் , ேம�ம் எஃப்�� பா��யான� இதற் �த் தக்கப�
�ைர�ல்

��ப்�த்�

அ��க்கப்

ப�ம் ,

இதைன

ஆர ்�ஐ

ெவளி��ம்

சட்டத்�ட்டங் க�க்�

உட்பட்ேட ெசய் � ெகாள் ளப் ப�ம் என் ப� ��ப்�டத் தக்க�.
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