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தழட்ட யமழப ண் C4.08 

ஒப்புதல் அதழகளபம் குளநம் 

ஒப்புதல் யமங்கப்ட்ட ஹததழ அக்ஹடளர், 2020 

ஸயழபட்டு ஹததழ அக்ஹடளர், 2020 

ஸளருந்தக்கூடின ஹததழ அக்ஹடளர், 2020 

தழட்டத்தழன் உடநனளர் இணக்கம் / ஸெனல்ளடுகள் 

ஸளருந்தக்கூடினது KMIL 

நதழப்ளய்வு இடஸயழ யருடளந்தழபம் 

நதழப்ளய்வு ஸெய்னப்ட்ட ஹததழ அக்ஹடளர், 2020 

அடுத்த நதழப்ளய்வு ஹததழ அக்ஹடளர், 2021 

பந்தன தழப்பு ண் நற்ரம் ஹததழ C4.02 6-ஆம் யம்ர், 2014 

ஹததழனழடப்ட்டது 

பந்தன தழப்பு ண் நற்ரம் ஹததழ C4.03 1-ஆம் டிெம்ர், 2015 

ஹததழனழடப்ட்டது 

பந்தன தழப்பு ண் நற்ரம் ஹததழ C4.04 11-ஆம் ஜயளழ 2017 

ஹததழனழடப்ட்டது 

பந்தன தழப்பு ண் நற்ரம் ஹததழ C4.05 17-ஆம் அக்ஹடளர் 2017 

ஹததழனழடப்ட்டது 

பந்தன தழப்பு ண் நற்ரம் ஹததழ C4.06 14-ஆம் ஜஷ 2018 

ஹததழனழடப்ட்டது 

பந்தன தழப்பு ண் நற்ரம் ஹததழ C4.07 27-ஆம் ஆகஸ்ட் 2018 

ஹததழனழடப்ட்டது 

பந்தன தழப்பு ண் நற்ரம் ஹததழ C4.08 12 யம்ர், 2019 

ஹததழனழடப்ட்டது 
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நஶ்ஶப 

 

யங்கழ ெளபளத ழதழ ழரயங்கழன் ழனளனநள டப யழதழத்ஸதளகுப்ழன் நவதள 

யமழகளட்டுதல்க இந்தழன ளழெர்வ் யங்கழ உருயளக்கழபெள்து, அது தழப்ட்ட 

யளடிக்கனளர்களுடன் யணழகத்ஸதளடர்ழல் ஈடுடும் ஹளது ழனளனநள 

டபகழன் தபழக அநக்கழது, ஹநலும், இது ெழந்த ஸருழரய 

டபனழன் ஒரு குதழனளகவும் ஸெனல்டுகழது. 

 

இம், ஜளதழ, ழம், நதம், ளலிம், தழருநண ழ, யனது அல்து ஊபற்ஹளர் 

ன்தழன் அடிப்டனழள ளகுளடின்ழத் தகுதழநழக்க யழண்ணப்தளபர்கள் 

அயருக்கும் கடன் தனளளழப்புகக் கழடக்கச் ஸெய்யஹத ங்கழன் ஸகளள்க ஆகும்.  

 

அத்து யளடிக்கனளர்கபெம் ஒஹபநளதழளழனளகவும் ழனளனநளகவும் டத்துயஹத 

ங்கழன் ஸகளள்க ஆகும். ங்கழன் ணழனளர்கள், ழனளனநள, ெநநள நற்ரம் 

ஒஹபநளதழளழனள பனழல், உதயழ, ஊக்கம் நற்ரம் ஹெயன யமங்குயர். ழரயத்தழன் 

யதத்தழல் யப்தன் பம் ங்கழன் ழனளனநள டப யழதழத்ஸதளகுப்பு 

குழத்து ங்கழன் யளடிக்கனளர்கழடம் ளங்கள் ஸதளழயழப்ஹளம். 

 

தழர்களத்தழல் கடன் ஸரயர்கழன் ப் ளதழக்கக்கூடின கட்டணங்கள் குழத்துக் 

கடன் யளங்குயளழடம் ெளழனள பனழல் ஸதளழயழக்கப்டுயத ளங்கள் உரதழ 

ஸெய்ஹயளம். யெதழபெடன் ஸதளடர்புடன யழதழபகள் நற்ரம் ழந்தகள் குழத்து 

தழர்களத்தழல் கடன் யளங்குயர்கழடம் ஸதளழயழக்கப்டும். கடன் யமங்குதல் 

படியழலிருந்து ளம் ெச்ெபவுகள் ங்களல் அநக்கப்ட்ட கு தவர்க்கும் யமழபனளல் 

ெளழனள பனழல் தவர்க்கப்டும்  ளங்கள் உரதழனழக்கழஹளம். 

 

ழனளனநள டபகள் யழதழத்ஸதளகுப்ச் ஸெனல்டுத்துயஸதன்து ஒட்டுஸநளத்த 

ழரய அநப்ழன் ஸளரப்பு ன்த ளங்கள் உரதழ ஸெய்ஹயளம். ெந்தப்டுத்தல், 

கடன் ஸதளடக்கம், ஸெனளக்கம், ஹெய நற்ரம் யசூலிப்பு டயடிக்ககள் உள்ழட்ட 

ங்கழன் ஸெனல்ளடுகழன் அத்து அம்ெங்கழலும் ழரயத்தழன் ழனளனநள கடன் 

யமங்கல் டபகள் ஸளருந்தும். ழனளனநள டப யழதழத்ஸதளகுப்ழற்கள 

ங்கழன் உரதழனழப்ளது ஊமழனர்கழன் ஸளரப்புக்கூல், கண்களணழப்பு நற்ரம் 

தணழக்க தழட்டங்கள், னழற்ெழ நற்ரம் ஸதளமழல்நுட்ம் ஆகழனயற்ழன் அடிப்டனழல் 

ழரூழக்கப்டும். 
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ங்கழன் ஸெனல்ளடுகள் ழனளனநள கடன் யமங்கலுக்கள ங்கழன் யலுயள 

உரதழனழப்ப் ழபதழலிப்தபெம், அந்த உரதழனழப்பு குழத்துப் ணழனளர்கள் 

அயரும் அழந்துள்ர் ன்தபெம் உரதழ ஸெய்யதற்களக யடியநக்கப்ட்டு 

டபகளுக்கு ழரயத்தழன் இனக்குர்கள் குளநம் நற்ரம் ஹநளண்ந குள 

ஸளரப்ளகும். 

 

ஹகளட்ட நலழந்த்பள இன்ஸயஸ்ட்ஸநண்ட்ஸ் லிநழஸடட், அதன் யளடிக்கனளர்களுக்கு 

உனர் தபத்தழள ஹெயன யமங்குயதழல் உரதழபூண்டுள்து. 

 

ங்களல் யமங்கப்டும் தனளளழப்புகள் நற்ரம் ஹெயகழன் (தற்ஹளது யமங்கப்டுயது 

அல்து தழர்களத்தழல் அழபகப்டுத்தப்டக்கூடினது) ழன்யரும் யககளுக்கு இந்த 

ழனளனநள டபகள் யழதழத்ஸதளகுப்புகள் ஸளருந்தும் 

 

1. கடன்கள் 

 

கழகழஹள, ஸதளஹெழனழஹள, இணனத்தழஹள அல்து தற்ஹளது ளங்கள் 

னன்டுத்தும் அல்து தழர்களத்தழல் ங்களல் அழபகப்டுத்தப்டும் ஹயர தளயது 

பனழஹள யமங்கப்ட்டிருந்தளலும் அதப் ஸளருட்டுத்தளநல், ஹநஹ 

உள்யற்ழற்கு ழனளனநள டபகள் யழதழத்ஸதளகுப்பு ஸளருந்தும். 

 

(யழதழத்ஸதளகுப்ழல் ஸெய்னப்ட்ட உரதழனழப்புகள் ெளதளபண இனக்கச் சூமலில் 

ஸளருந்தும்) 

 

நஶக்கழன உஶதழனழ்ஶக் 

 

ங்கள் யளடிக்கனளர்களுடள ங்கள் யணழகத்ஸதளடர்புகழல் ளங்கள் 

ழன்ற்ரயதளக உரதழனழக்கும் பக்கழன உரதழனழப்புகள்: 

  

 

a. ழன்யருயயற் உரதழ ஸெய்யதன் பம் ங்கள் யளடிக்கனளர்களுடள 

ங்கழன் அத்து யணழகத்ஸதளடர்புகழலும் ழனளனநளகச் ஸெனல்ட ஹயண்டும்: 
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 ங்கழன் தனளளழப்புகள், ஹெயகள், யமழபகள் நற்ரம் டபகள் 

இந்த யழதழத்ஸதளகுப்ழல் உள் உரதழனழப்புகள் நற்ரம் தபழகப் 

பூர்த்தழ ஸெய்பெம். 

 ஸதளடர்புடன ெட்டங்கள் நற்ரம் ஒளங்குபக ங்கள் தனளளழப்புகள் 

நற்ரம் ஹெயகள் பூர்த்தழ ஸெய்பெம் 

 ங்கள் யளடிக்கனளர்களுடள ங்கழன் யணழகத்ஸதளடர்புகள் ஹர்ந 

நற்ரம் ஸயழப்டத்தன்நனழன் ஸழப ஸகளள்ககச் 

ெளர்ந்தழருக்கும். 

 

b. ங்கழன் ழதழ ெளர் தனளளழப்புகள் நற்ரம் ஹெயகள் வ்யளர ஹய ஸெய்கழது 

ன்தப் புளழந்துஸகளள்யதற்கு, ழன்யரும் ஸெனல்ளடுகழன் பம் 

யளடிக்கனளர்களுக்கு ளங்கள் உதவுஹயளம் 

 ழநனள லழந்தழ நற்ரம்/அல்து ஆங்கழம் நற்ரம்/அல்து உள்ளூர் 

ஸநளமழனழல் அயற்க் குழத்த தகயல்க யமங்குயதன் பம் 

 அயர்கழன் ழதழ ெளர் தளக்கங்க யழக்குயதன் பம் நற்ரம் 

 அயபது ஹதயகப் பூர்த்தழ ஸெய்பெம் ஒன்த் ஹதர்ந்ஸதடுக்க 

யளடிக்கனளருக்கு உதவுயதன் பம். 

 

c. ங்களுடள யணழகத்ஸதளடர்ழல் ெழக்கல் இல்ளத அனுயத்த 

யளடிக்கனளர்கள் ஸரயத உரதழ ஸெய்யதற்கள அத்து பனற்ெழகபெம் 

ளங்கள் டுப்ஹளம்; ஆளல் தளயது தயர ழகழ்ந்தளல், அத ளங்கள் 

யழபயளகவும் ளழவுடனும் கனளள்ஹயளம் 

 தயரகள் யழபயளகச் ெளழ ஸெய்னப்டும் 

 புகளர்கள் யழபயளகக் கனளப்டும் 

 புகளபக் கனளண்ட யழதத்தழல் யளடிக்கனளர் தழருப்தழனடனயழல் 

ன்ளல், புகளப வ்யர பன்ஹளக்கழக் ஸகளண்டு ஸெல்யது ன்ர 

யளடிக்கனளப ளங்கள் யமழடத்துஹயளம். 

 ங்கள் தபப்ழல் ற்ட்ட ழம களபணநளக யளடிக்கனளளழன் கணக்கழல் 

யழதழக்கப்டும் ந்தஸயளரு கட்டணத்தபெம் ளங்கள் தழருப்ழ 

யமங்கழயழடுஹயளம் 

 

d. ங்கழன் யதம் பநளக யழதழத்ஸதளகுப்பு ஸயழப்டுத்தப்டும். 

 

தகய்க ்
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யளடிக்கனளளழன் ஹதயகப் பூர்த்தழ ஸெய்பெம் யகனழள தனளளழப்புகள் நற்ரம் 

ஹெயகத் ஹதர்ந்ஸதடுக்க ளங்கள் ங்கள் யளடிக்கனளர்களுக்கு யமழகளட்டுஹயளம். 

 

a. யளடிக்கனளர் உவு ழரயப்டுயதற்கு பன்ர், ளங்கள்: 

 யளடிக்கனளர் ஆர்யம் ஸெலுத்தழன ஹெயகள் நற்ரம் தனளளழப்புகழன் 

பக்கழனநள அம்ெங்க யழக்கும் தகயல்க யளடிக்கனளருக்கு 

யமங்குஹயளம் 

 யளடிக்கனளளழன் ஹதயகளுக்கு ற் கணக்குகள், தனளளழப்புகள் நற்ரம் 

ஹெயகள் குழத்த தகயல்க யமங்குஹயளம் 

 ங்கழன் KYC யழதழபகப் பூர்த்தழ ஸெய்னவும், ெட்டளவதழனள நற்ரம் 

ஒளங்குப ெளர்ந்த ஹதயகளுக்கு இணங்குயதற்களகவும் 

யளடிக்கனளர்கழடநழருந்து ஹெகளழக்க ஹயண்டின தகயல்கத் ஸதழயளகக் 

கூரஹயளம் 

 ஒரு தபவுதத்தக் கட்டநப்தற்களக யளடிக்கனளர் குழத்த நற்ரம் அயபது 

குடும்ம் குழத்த கூடுதல் தகயல்கக் ஹகளருஹயளம்; ஆளல் யளடிக்கனளர் 

யழரும்ழளல் நட்டும் இந்தத் தகயல்க யமங்கழளல் ஹளதும் 

 

b. அதன் தனளளழப்புகள் நற்ரம் ஹெயக அணுகுயதற்கு னன்டுத்தக்கூடின 

ல்ஹயர ஹெல்கள் குழத்த தகயல்க ளங்கள் யமங்குஹயளம். இது குழத்த 

கூடுதல் தகயல்கள் ங்குக் கழடக்கும் ன்து குழத்தும் யளடிக்கனளருக்குத் 

ஸதளழயழக்கப்டும். 

 

c. யளடிக்கனளர் ஒரு தனளளழப்த் ஹதர்ந்ஸதடுத்தவுடன், அது ப்டி ஹய 

ஸெய்கழது ன்ர யளடிக்கனளளழடம் ளங்கள் கூரஹயளம் 

 

d. ந்தச் ஸெனல்ளட்டு பனழன் கவழ்த் தனளளழப்பு டுக்கப்ட்டுள்ஹதள அதற்கள 

குழப்ழட்ட உளழநகள் நற்ரம் ஸளரப்புகள் குழத்து ங்கள் யளடிக்கனளப 

ளங்கள் யமழடத்துஹயளம். 

 

e. கடன் கணக்க உளழந நளற்ம் ஸெய்பெம்டி கடன் யளங்குயளழடநழருந்து ஹகளளழக்க 

ஸப்டும் சூழ்ழனழல், ஹகளளழக்க ஸப்ட்ட ஹததழனழலிருந்து 21 ளட்களுக்குள், 

ங்கழன் ஒப்புதல் அல்து ஆட்ஹெண தளயது இருந்தளல் ஸதளழயழக்கப்டும். 

இத்தகன உளழநநளற்ம் ெட்டத்தழற்கு இணங்க ஸயழப்டனள ஒப்ந்த 

யழதழபகழன்டி ஹநற்ஸகளள்ப்டும். 
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கட் ஒ்்தந் 

 

கடன் ஒப்ந்தம் நற்ரம் கூப்ட்டுள் கடனுடன் ஸதளடர்புடன நற் அத்து 

ஆயணங்கழன் க ளங்கள் உங்களுக்கு ஆங்கழத்தழல் யமங்குஹயளம். கடன் 

யளங்குயருக்கு ஆங்கழம் புளழனளது ன்ளல், கடன் யளங்குயபளல் புளழந்துஸகளள் 

படிபெம் யட்டளப ஸநளமழனழல் உள்டக்கங்க ளங்கள் யழக்குஹயளம். கடன் 

யளங்குயருடள தகயல் ஸதளடர்புகள் அத்தும் யட்டளப ஸநளமழனழல் அல்து கடன் 

யளங்குயபளல் புளழந்துஸகளள்ப்டும் ஒரு ஸநளமழனழல் இருக்கும். 

 

யட்டழ யழகழதங்க் 

 

a. கடன் யளங்கும் ஹபத்தழல், யட்டி ப்ஹளது கணக்கழலிருந்து கமழக்கப்டும் ன்து 

குழத்த தகய ளங்கள் யளடிக்கனளருக்கு யமங்குஹயளம் 

 

b. கடன் ஒப்ந்தத்தழல் யட்டி, கட்டணங்கள் பதலினயற்க் குழத்த ஹளதுநள 

தகயல்கள் இருக்கும். 

 

c. யட்டி யழகழதங்கள் நற்ரம் கட்டணங்கழல் ஸெய்னப்டும் நளற்ங்கள் தழர்களத்தழல் 

தளன் ஸெனல்ளட்டிற்கு யரும் ன்த ளங்கள் உரதழப்டுத்துஹயளம், ஹநலும், இது 

ஸதளடர்ளகப் ஸளருத்தநள ழந்தனளது கடன் ஒப்ந்தத்தழல் ஹெர்க்கப்டும். 

 

d. யத பகயளழ நற்ரம் யளடிக்கனளர் ஸதளடர்பு நனத்தழன் ண் ஹளன் 

தகயல்கபெம் யளடிக்கனளர்களுக்கு ளங்கள் யமங்குஹயளம். 

 

கட்டணங்க ்

 

a. தனளளழப்புகள் நற்ரம் ஹெயகளுக்களக யளடிக்கனளர் தழவு ஸெய்பெம்ஹளது, 

அயற்ழற்குப் ஸளருத்தநள ந்தஸயளரு கட்டணத்தபெம் ளங்கள் கழடக்கச் 

ஸெய்ஹயளம் 
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b. ளங்கள் தளயது கட்டணத்த உனர்த்தழளல் அல்து ஒரு புதழன கட்டணத்த 

அழபகம் ஸெய்தளல், அது குழத்து யளடிக்கனளளழடம் ளங்கள் ஸதளழயழப்ஹளம், 

ஹநலும், அது யருங்களத்தழல் ஸெனல்டுத்தப்டும். 

 

c. ந்தஸயளரு ஹெயனபெம் அல்து தனளளழப்பெம் யமங்குயதற்கு பன்ர் 

அயற்ழற்கள கட்டணங்க ளங்கள் ஸதளழயழப்ஹளம் (யளடிக்கனளர்களுக்கு) 

 

d. ந்தஸயளரு ஹெய அல்து தனளளழப்ழற்கள கட்டணங்க யளடிக்கனளர் 

ஹகளரும்ஹளஸதல்ளம் ளங்கள் அத யமங்குஹயளம் 

 

e. தளநதநளகப் ணம் ஸெலுத்துயதற்களக யழதழக்கப்டும் அபளத யட்டி குழத்துக் கடன் 

ஒப்ந்தத்தழல் அடர் ளத்தழல் குழப்ழடப்ட்டிருக்கும். 

 

f. இண கடநனளருடன்(களுடன்) அல்து இல்ளநல், தழப்ட்ட கடன் 

யளங்குயர்களுக்கள யணழகக் கடன்கத் தயழபக் கடன் யளங்குயர்களுக்கு 

அனுநதழக்கப்ட்ட அத்து நளக்கூடின யழகழத தயணக் கடன்களுக்கும் 

பன்படிப்பு கட்டணங்க/ பற்ஸெலுத்தல் அபளதங்க ளங்கள் 

யழதழக்கநளட்ஹடளம். 

 

கட்க யெஷழத்த் 

 

a. கடன்க யசூலிப்தற்குத் ஹதயனற் துன்புரத்த ளங்கள் ளடநளட்ஹடளம். 

 

b. தகுந்த பனழல் யளடிக்கனளர்கக் கனளள்யதற்கள ஹளதுநள னழற்ெழ, 

ஊமழனருக்கு யமங்கப்டும். 

 

யழதழநஶக் ந்ஶந் ழ்தக் 

 

a. ஒரு யளடிக்கனளர் பதல் பனளக ஒரு தனளளழப்பு அல்து ஹெயன 

ற்ரக்ஸகளள்ளும் ஹளது, தனளளழப்பு / ஹெயபெடன் ஸதளடர்புடன யழதழகள் நற்ரம் 

ஒளங்குபக யளடிக்கனளருக்கு ளங்கள் யமங்குஹயளம். 
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b. யழதழபகள் நற்ரம் ழந்தகள் அத்தும் ழனளனநளதளக இருக்கும், ஹநலும், 

யளடிக்கனளளழன் உளழநகள் நற்ரம் ஸளரப்புகள் ஸதழயளகவும் ழன 

ஸநளமழனழலும் அநக்கப்டும். ஹதயனள இடங்கழல் நட்டும் தளன் ளங்கள் 

ெட்டளவதழனள அல்து நுட்நள ஸநளமழனப் னன்டுத்துஹயளம். 

 

c. இந்த ஒப்ந்தத்தழன் கவழ்ப் ணம் ஸெலுத்தல் அல்து ஸெனளக்கத்தத் 

தழரும்ப்ஸரயதற்கள / யழபவுடுத்துயதற்கள படிவு கடன் ஒப்ந்தத்துடன் 

ஒத்ததளக அல்து அனுநதழக்கப்ட்ட யழதழபகழன்டி இருக்கும். 

 

d. அத்துத் தயணகபெம் தழருப்ழச்ஸெலுத்தழன ழன்ர் அல்து கடன் 

யளங்குயருக்கு தழபளக ங்கழடம் உள் ஹயர ந்த உளழநஹகளபலுக்குநள 

ந்தஸயளரு ழனளனநள உளழந அல்து ழணஉளழநக்கு உட்ட்டுக் கடழன் 

ழலுயத் ஸதளகனத் தழருப்ழச்ஸெலுத்தழனதும் ழணகள் அத்தபெம் ளங்கள் 

யழடுயழப்ஹளம். அத்தகன ெளழபட்டு உளழநனளது னன்டுத்தப்டுகழது ன்ளல், 

தன் கவழ்ச் ெம்ந்தப்ட்ட உளழநஹகளபல் தவர்க்கப்டும் / ஸெலுத்தப்டும் யப 

ழணகத் தக்க யத்துக் ஸகளள் NBFC-களுக்கு உளழந யமங்கப்டுகழஹதள, 

அந்த நவதபள் உளழநஹகளபல்கள் நற்ரம் ழந்தகள் ற்ழன பள 

யழயபங்களுடன் கடன் யளங்குயருக்கு இது குழத்த அழயழப்பு யமங்கப்டும். 

 

e. கடன் ஒப்ந்தத்தழன் யழதழபகள் நற்ரம் ழந்தகழல் ஸகளடுக்கப்ட்டுள் 

ஹளக்கங்களுக்களகத் தயழப, கடன் யளங்குயளழன் யழயகளபங்கழல் தனழடுயத 

ளங்கள் தயழர்ப்ஹளம் (கடன் யளங்குயபளல் பன்ர் ஸயழப்டுத்தப்டளத 

தகயல்கள் கயழக்கப்ட்டளஸளமழன). 

 

யழந்ப்டஶத்தஶத் ந்ஶந் ெ்த்டஶத்தஶத் 

 

a. யழம்பப்டுத்துதல் நற்ரம் ஸதளமழல் ஹநம்ளடு ெளர்ந்த உள்டக்கம் அத்தும் 

ஸதழயளகவும், ழனளனநளதளகவும் இருக்கழது ன்ரம் தயளதளக இல் 

ன்ரம் ளங்கள் உரதழ ஸெய்ஹயளம். 

 

b. யளடிக்கனளருக்குத் தகுதழனள பள அயழள ழதழ தனளளழப்புக ளங்கள் 

யமங்குஹயளம். இந்தத் தனளளழப்புகள் / ஹெயகழல் ெழ ங்களுக்குச் 

ஸெளந்தநளதளகும்; நற் ெழ ங்களுடன் ழணப்ழல் உள் குள அல்து 
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ழரயங்கழன் தனளளழப்புகளக இருக்களம். ளங்கள் யற்ரடன் யணழக 

ற்ளட்டில் நுமந்துள்ஹளஹநள அந்தக் குள ழரயங்கள் / ழரயங்கள் குழத்து 

யளடிக்கனளளழடம் ளங்கள் ஸதளழயழப்ஹளம், ஹநலும் யளடிக்கனளர் யழரும்ழளல், 

ழரயத்தழன் ஊமழனர்கள் / பகயர்க அயர்கழன் தனளளழப்புகள் / ஹெயகச் 

ெந்தப்டுத்த ளங்கள் யமழடத்துஹயளம். 

 

நதழ்ளன்யஶ 

a. ழனளனநள டப யழதழத்ஸதளகுப்ழன் இணக்கம் நற்ரம் கு தவர்க்கும் 

யமழபனழன் ஸெனல்ளடு ஆகழனயற் ஒவ்ஸயளரு களளண்டின் இரதழனழலிருந்து 

ஒரு நளதத்தழற்குள், களளண்டு அடிப்டனழல், இனக்குர் குளநம் நதழப்ளய்வு 

ஸெய்பெம். 

 

b. அத்தகன நதழப்ளய்வுகழன் ஒருங்கழணந்த அழக்கனளது ழதழனளண்டின் 

இரதழனழலிருந்து ஒரு நளதத்தழற்குள், யருடளந்தழப அடிப்டனழல் குளநத்தழடம் 

ெநர்ப்ழக்கப்டும்.  

 

இபகெழனத்த்ந 

 

a. யளடிக்கனளபளல் அனுநதழக்கப்ட்டளஸளமழன, தழப்ட்ட தகயல்கள் 

அத்தபெம் ளங்கள் தழப்ட்டதளகவும் இபகெழனநளதளகவும் கருதுஹயளம்  

 

b. ழன்யரும் யழதழயழக்கள சூழ்ழகத் தயழப, ஹயர ந்தச் சூழ்ழகழலும், 

குளயழற்குள் உள் ழரயம் உட்ட ஹயர ந்த ழரயத்தழடபம் ளழயர்த்த 

யழயபங்க ளங்கள் ஸயழப்டுத்த நளட்ஹடளம் 

 ளங்கள் ெட்டளவதழனளக அல்து ஒளங்குப ெட்டங்கழன் அடிப்டனழல் 

தகயல்க யமங்க ஹயண்டும் ன்ளல் 

 இந்தத் தகயல்க ஸயழப்டுத்த ஹயண்டின கடந ஸளதுநக்களுக்கு 

இருந்தளல் 

 ங்கள் னுக்களக இந்தத் தகயல்க யமங்கஹயண்டும் ன் ஹதய 

ங்களுக்கு இருந்தளல் (.கள. ஹநளெடி தடுப்பு). ெந்தப்டுத்தல் 

ஹளக்கத்தழற்களக ஹயர யருக்கும் (குள ழரயங்கள் உட்ட) 

யளடிக்கனளர்கள் குழத்த தகயல்க யமங்க இந்தக் களபணத்த 

ளங்கள் னன்டுத்த நளட்ஹடளம். 



 
கட்டக் நலழ்த்பள 

இ்யஸற்ட்நஸண்ட்ற் ழநழடஸட் 

ழனளனநள டநஶ 

யழதழத்தகஶ்ஶ 

 

 

க்கங்க்: 10 க்கங்கழ் 2-

ஆந் க்கந் 

 

 ழ தனளபழ்ஶக் அ்தஶ ெஹயக யமங்கஶயத்களக ங்கழ் 

கஶமஶ / தஶண ழஶயந் / ழஶயங்கழடந் அத்தகன தகய்க 

யமங்க யளடழக்கனளப்கழடந் ளங்க் அஶநதழ ஸ்ழபஶ்தள் 

(உதளபணத்தழ்கஶ, கட அஶநதழக்கஶந் தஶ) 

 ழ தனளபழ்ஶக் அ்தஶ ெஹயக யமங்கஶயத்களக ங்கழ் 

கஶமஶ / தஶண ழஶயந் / ழஶயங்கழடந் அத்தகன தகய்க 

யஸழ்டஶத்தஶநளஶ யளடழக்கனளப்க் ங்கழடந் கஹட்கஶந் 

இடத்தழ் 

 

கட்க் ந்ஶந் நஶ்ணங்க் 

 

a. ணம் அல்து ஹயர ஹதனும் கடன் யமங்குயதற்கு பன், யளடிக்கனளருக்கு 

(கடன் யளங்குயர்) அதத் தழருப்ழச் ஸெலுத்துயதற்கள தழன் இருக்கழதள ன்ர 

ளங்கள் நதழப்ழடுஹயளம் 

 

b. கடன் யமங்குயதற்கு பன், ஹகட்தன் ஹளழல் அல்து ஹயர யழதத்தழல் அதத் 

தழருப்ழச்ஸெலுத்த ஹயண்டு ன்ளல் அது குழத்து ளங்கள் யளடிக்கனளளழடம் 

ஸதளழயழப்ஹளம் 

 

c. அத்துக் கடன் யழண்ணப்ங்களும் ஸப்ட்டதற்கள ஒப்புத ளங்கள் 

யமங்குஹயளம். 

 

யட்டழ யழகழதங்க் நளதழபழ 

 

கடன் யழகழதத்த படிவு ஸெய்யதற்களகப் ழன்யருய ஹளன் ஸதளடர்புடன 

களபணழகக் கணக்கழல் டுத்துக்ஸகளள்ளும் ஒரு யட்டி யழகழத நளதழளழன ழரயம் 

ஸகளண்டுள்து. 

 

(a) கடன் ஸெவு 

(b) இனக்கச் ஸெவு 

(c) தனளளழப்பு நற்ரம் கடன் யளங்குயருக்கள இடர் தயணத் ஸதளக 

(d) ஸெளத்துகழன் நவதள யருயளய் ஹதய 

(e) ஸதளமழல்துனழல் ழவும் ெந்த கடன் யழகழதங்கள் பதலின ஹளன் 

ஸதளடர்புடன ஹயர தளயது களபணழகள். 



 
கட்டக் நலழ்த்பள 

இ்யஸற்ட்நஸண்ட்ற் ழநழடஸட் 

ழனளனநள டநஶ 

யழதழத்தகஶ்ஶ 

 

 

க்கங்க்: 10 க்கங்கழ் 2-

ஆந் க்கந் 

 

 

ழரயம் ஒரு ஸெளத்தழருப்புகள் நற்ரம் ஸளரப்புகள் குளய (ALCO) ஸகளண்டுள்து, 

அது ஹநஹ உள் களபணழகள் அத்தபெம் கருத்தழல் ஸகளண்டு நளதளந்தழப 

அடிப்டனழல் கடன் யழகழதங்கள் குழத்துத் ஸதளமழல்களுக்கு ஆஹளெ யமங்கும்.  

ஹநஹ உள் களபணழகழல் ஹதனும் குழப்ழடத்தக்க நளற்ங்கள் ழகழ்ந்தளல் நளதத்தழன் 

இடனழஹஹன யட்டி யழகழதத்த நளற்ரயதற்கள அதழகளபம் ALCO -வுக்கு உள்து. 

 

யளடிக்கனளர் நற்ரம் தனளளழப்புகழன் இடர் அயப் ஸளரத்து, ஸதளமழல்கள், ஒஹப 

தனளளழப்ழன் கவழ் ஸயவ்ஹயர யளடிக்கனளர்களுக்கு ஸயவ்ஹயர யட்டி யழகழதங்க 

யழதழக்கும் அல்து ஸயவ்ஹயர தனளளழப்புகழன் கவழ் ஒஹப யளடிக்கனளருக்கு ஸயவ்ஹயர 

யழகழதங்க யழதழக்கும். 

 

ஹநஹ உள் யபகூரகச் ெளர்ந்து ஸளதுயளக யளட்டி யழகழதங்கள் 5% பதல் 30% 

யப ன் அயழல் இருக்கும். அத்து யட்டி யழகழதங்களும் யருடளந்தழப 

அடிப்டனழல் இருக்கும், ஹநலும் அனுநதழ கடிதத்தழல் ஸதழயளகக் குழப்ழடப்ட்டுள் 

இடஸயழனழல் ஸெலுத்தப்ட ஹயண்டும்.  யளடிக்கனளருடள ஒப்ந்தத்தழன்டி 

அபளத யட்டி யழகழதம் யழதழக்கப்டும், ஹநலும் அது யளடிக்கனளருக்கு யளடிக்கனளர் 

நற்ரம்/அல்து தனளளழப்புகளுக்குத் தனளளழப்புகள் ஹயரடும். 

 

கூடுதல் உதயழ  

 

புகளர்கள் / குகள் நற்ரம் கருத்து / ளழந்துபகள் - உள் டபகள் 

 

a. புகளர் அழக்க யழரும்பும் யளடிக்கனளர்களுக்கு ளங்கள் யமழகளட்டுஹயளம் 

நற்ரம் படிவு குழத்து யளடிக்கனளர் நகழழ்ச்ெழனடனயழல் ன்ளல் ன் 

ஸெய்ன ஹயண்டும் ன்தற்கள யமழகளட்டுதபெம் யமங்குகழளர். ங்கள் 

ஊமழனர்கள் வ்யழதநள ஹகள்யழகளுக்கும் உதவுயளர்கள். 

 

b. யழரனத்த ஆபளன்்த ழகஶ, நஶடழ்த அயஶக்கஶ யழபயளக ளங்க் 

தழஶ்ஶயந்; யளடழக்கனளப் தழபஶ்தழனடனயழ் ்ள் நஹஶந் 

ஶகளப ய்யளஶ டஶத்தஶெ் ெஸ்யதஶ ்ஶந் யளடழக்கனளப ளங்க் 

யமழடத்தஶயந். 



 
கட்டக் நலழ்த்பள 

இ்யஸற்ட்நஸண்ட்ற் ழநழடஸட் 

ழனளனநள டநஶ 

யழதழத்தகஶ்ஶ 

 

 

க்கங்க்: 10 க்கங்கழ் 2-

ஆந் க்கந் 

 

 

c. ங்க் ழஶயத்தழ்கஶ தழபள ஶகளப்கத் தவப்்த்களக் தஶநக்க் 

கஶ தவப்க்கஶந் அதழகளபழன அணஶகஶயத்களக ங்க் கழகழ் அயபழ் 

ஸனப் ந்ஶந் தடப்ஶ யழயபங்க ளங்க் களட்ெழ்டஶத்தஶயந். 

 

கருத்து நற்ரம் ளழந்துபகள் 

ஹெயக ஹநம்டுத்த உதவுயதற்களக ங்கள் ஹெய நவதள கருத்த யமங்குநளர 

ங்கள் யளடிக்கனளர்கழடம் ளங்கள் ஹகளளழக்க யழடுக்கழஹளம்.  

 

கண்களணழத்தல் 

யழதழத்தகஶ்ழ் இணக்கத்த உஶதழ்டஶத்த ங்கழடந் ஒபஶ அதழகளபழ 

இபஶக்கழளப். யழதழத்தகஶ் ளங்க் ஷப்த்தழ ெஸன்யத ங்கழ் உ் தணழக்க 

டநஶக் உஶதழ்டஶத்தஶகழ். ழனளனநள டத்த யழதழத் தகஶ்ழ் 

இணக்கத்தழ்களக தடப்்தஶ நஷத்த ழப்யளகத்தழடந் இணக்க ழ கஶழத்தஶ அழக்க 

அழக்க்ட்டஶ கண்டஹ இபஶக்கஶந்.  

 

யழதழத்ஸதளகுப்பு குழத்த கூடுதல் தகயல்கள் 

யழதழத்ஸதளகுப்ளது ங்கழன் யதத்தழல் கழடக்கும் நற்ரம் ஹகளளழக்கனழன் 

அடிப்டனழல் கல்கள் யமங்கப்டும் 

 

கஶ ழயப்த்தழ ெஸன்த் - தடப்ஶ யழயபங்க் 

குகள் ஹதனும் இருந்தளல், கு தவர்க்கும் அதழகளப/ஹளடல் அலுயப வங்கள் 

ஸதளடர்புஸகளள்ளம்.  

ஹகளட்டக் நலழந்த்பள இன்ஸயஸ்ட்ஸநண்ட்ஸ் லிநழஸடட் 

12BKC, 3-ஆம் தம், ந ண் C-12, G ப்ளக், 

ளந்த்பள குர்ள யளகம்,  

ளந்த்பள (கழமக்கு), பம் - 400 051 

நழன்ஞ்ெல்: kmil.helpdesk@kotak.com  

ழரயத்தழன் படிவு / தவர்யழல் வங்கள் தழருப்தழ அடனயழல் அல்து ஒரு நளதக் 

களத்தழற்குள் ந்தஸயளரு தழபெம் ஸயழல் ன்ளல், கவஹம ஸகளடுக்கப்ட்டுள் 

பகயளழனழல் RBI-இன் யங்கழ ெளபளத ஹநற்ளர்ய துனழன் ழபளந்தழன அலுயகத்தழன் 

ஸளரப்ழல் உள் அதழகளளழன வங்கள் அணுகளம்:  



 
கட்டக் நலழ்த்பள 

இ்யஸற்ட்நஸண்ட்ற் ழநழடஸட் 

ழனளனநள டநஶ 

யழதழத்தகஶ்ஶ 

 

 

க்கங்க்: 10 க்கங்கழ் 2-

ஆந் க்கந் 

 

யங்கழ ெளபளத நஹ்ளப்ய தஶ  

பம் ழபளந்தழன அலுயகம், 

3-ஆம் தம், இந்தழன ளழெர்வ் யங்கழ, 

பம் நத்தழன பனழல் ழனத்தழற்கு தழளழல், 

க்குல்ள, பம் 400 008 

ஸதளஹெழ: (022) 23084121 

ஸதளகல்: (022) 23022011 

நழன்ஞ்ெல்: dnbs@rbi.org.in 

பழெப்ய் யங்கழ ஒபஶங்கழண்த தவப்்ளன தழட்டந்-2021 

ழரயநளது ஒருங்கழணந்த தவர்ப்ளன தழட்டத்தழற்களக பதன்ந ஹளடல் அலுயப 

ழனநழத்துள்து, இது ஒளங்குப்டுத்தப்ட்ட ழரயத்த 

ழபதழழதழத்துயப்டுத்துயதற்கும் ழரயத்தழற்கு தழபளகப் தழவு ஸெய்னப்ட்ட புகளர்கள் 

ஸதளடர்ளக ஒளங்குப்டுத்தப்ட்ட ழரயத்தழன் ெளர்ளக தகயல்க 

யமங்குயதற்களகும். 

Kmil.co.in ன் இணனதத்தழல் தவர்ப்ளனத்தழன் புகளர் தழவு ஹளர்ட்டலின் 

யழயபங்களுடன் பதன்ந ஹளடல் அதழகளளழனழன் ஸனர் நற்ரம் ஸதளடர்பு யழயபங்க 

ழரயம் களட்ெழப்டுத்தழபெள்து. 

mailto:dnbs@rbi.org.in

