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இந்திய �சர்வ் வங்கியான� (ஆர்ப�ஐ), �என்ப�ஆர் (ப��) சிசி.எண் 054/03.10.119/2015-16 �லம் வங்கியல்லாத நிதி சார்ந்த 

நி�வனங்க�க்கான நியாயமான நடத்ைத வ�தி�ைறகள் �றித்த வழிகாட்�தல்கைள ெவள�ய�ட்�ள்ள�. 
வ�வ்�� ேகப்ப�ட்டலின் (இன� வ�சிப�எல் எனக் �றிப்ப�டப்ப�ம்) நியாயமான நடத்ைத வ�தி�ைறகளான�, ஆர்ப�ஐ-இன் 

நியாயமான நடத்ைத வ�தி�ைறக�க்கான வழிகாட்�தல்கைளப் ப�ன்பற்றிய நிைலய�ல் தயா�க்கப்பட்�ள்ள�. 
 
எஃப்ப�சி ஆன�, வ�சிப�எல்-இன் எல்லா அ�வலகங்க�க்�ம் ெபா�ந்�ம். இதில் நி�வனத்தின் எல்லாப் பண�யாளர்க�ம் 

அடங்�வர். 

நியாயமான நடத்ைத வ�தி�ைறகள�ன் �றிக்ேகாள்கள்: 
 
எஃப்ப�சி-இன் �றிக்ேகாள்கள் ப�ன்வ�மா�: 

 
1. வா�க்ைகயாளர்கைளக் ைகயா�ம்ேபா� நல்ல �ைறய�ல் நடந்�ெகாள்ள கற்�க்ெகாள்�தல் 
2. சட்டப்�ர்வ நியாயமான வண�கம் சார்ந்த நைட�ைறகைளப் ப�ன்பற்�தல் 
3. ெவள�ப்பைடயான �ைறய�ல் ெசயல்பட்�, அவசியமான எல்லாத் தகவல்கைள�ம் வா�க்ைகயாள�க்� 

வழங்�தல் 
 
வ�வ்�� ேகப்ப�ட்டலின் ெபா�ப்�கள் 

 

• இந்த நி�வனமான� ெபா�ந்�ம் எல்லாச் சட்டங்கள், கட்�ப்பாட்டாளர்கள் (இந்திய �சர்வ் வங்கி, எஸ்இப�ஐ, 

ஐஆர்�ஐஏ மற்�ம் பல), அரசாங்கம், உள்�ர் அதிகாரப்�ர்வ அைமப்� மற்�ம் பலவற்ைறப் ேபான்ற ப�ற 

அதிகாரப்�ர்வ அைமப்�கள் �லம் வழங்கப்பட்ட/ெவள�ய�டப்பட்ட ஒ�ங்��ைறகள் மற்�ம் 

வழிகாட்�தல்க�க்� இணங்க ெசயல்ப�த்தப்பட்� வ�கிற�. 
• இந்த நி�வனம், மதம், சாதி, இனம், ெமாழி ேபான்றவற்றின் அ�ப்பைடய�ல் வா�க்ைகயாளர்கைள ேவ�ப�த்திப் 

பார்க்கா�. 
• இந்த நி�வனம், தன� தயா�ப்�கள் மற்�ம் ேசைவகள் �றித்த ��ைமயான தகவைல, தங்கள� 

வா�க்ைகயாளர்கள�டம்/சாத்திய�ள்ள வா�க்ைகயாளர்கள�டம் ெதள�வாக வழங்�ம். ேம�ம் எந்தெவா� 

தவறான வழிநடத்�தைலேயா தவறாக வழிநடத்�வதற்�ச் சாத்திய�ள்ள வ�ளம்பரத்ைதேயா 

வ�ளம்பரப்ப�த்�தல்கைளேயா ேமற்ெகாள்ளா�. 
• ‘மைற�கக் கட்டணங்கள்’ அல்ல� ெவள�ப்பைடத்தன்ைமயற்ற வ�ஷயங்கைளக் ெகாண்ட எந்தெவா� 

தயா�ப்�/ேசைவைய�ம் இந்த நி�வனம் அறி�கப்ப�த்�வதில்ைல. 
• வா�க்ைகயாளர் �லம் ஒப்�க்ெகாள்ளப்பட்ட ஒப்பந்தத்ைதப் பா�காப்பதற்�ம், நி�வனத்தின் கட்�ப்பாட்�ல் 

இ�க்�ம்ேபா�, எந்தெவா� வ�பத்தின் காரணமாகேவா, தவ�தலாக அல்ல� ேமாச�ய�னால் ஒப்பந்தத்ைத 

இழந்�வ�ட்டால் அைத ஈ� ெசய்வதற்காக�ம் சாத்திய�ள்ள மற்�ம் நியாயமான எல்லா நடவ�க்ைககைள�ம் 

இந்த நி�வனம் ேமற்ெகாள்�ம். 
• வா�க்ைகயாளரால் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் தவ�தலான அல்ல� அ�வலகம் சார்ந்த எந்தெவா� ப�ைழக்�ம் 

நி�வனம் ெபா�ப்ேபற்கா�. 
• ேமல்�ைறய�ட்�ற்கான ெசயல்�ைறகைளக் ெகாண்ட ஒ�ங்�ப�த்தப்பட்ட �ைறத�ர்க்�ம் ெசயல்�ைறய�ன் 

�லம் வா�க்ைகயாளர் வழங்�ம் �கார்கைள�ம் ப�ந்�ைரகைள�ம் உட�க்�டன் அறிந்�ெகாள்வதற்காக 

ப�ரத்திேயகமாக ஒ� அைமப்ைப நி�வனம் நி�வ��ள்ள�. 
• நி�வனம் தன� இைணயதளத்தில் எஃப்ப�சி-ஐக் காட்சிப்ப�த்�ம். அத்�டன் வா�க்ைகயாளர் அதற்காகக் 

ேகா�க்ைக வ��த்தால், ேதைவய�ன் அ�ப்பைடய�ல் எஃப்ப�சி-இன் நகைல�ம் நி�வனம் வழங்�ம். 
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நைட�ைறகள்  

கடன்கள் 

• கட�க்கான ஆவணத் ெதா�ப்பான�, கடைன நிர்வகிப்பதற்கான ெதள�வான அம்சங்கைள�ம் வ�தி�ைற & 

நிபந்தைனகைள�ம் மற்ற ப�ற வ�ஷயங்கைள�ம் ெகாண்��க்�ம். இதன் �லம் கடன் ெப�பவர்கள் 

சந்ைதய��ள்ள ப�ற நி�வனங்க�டன் இந்த நி�வனம் வழங்�ம் வ�தி�ைறகைள ஒப்ப�ட்�ப் பார்த்� ஆய்� 

ெசய்� ெதள�வான ��ைவ எ�க்கலாம். 
• நி�வனம் தர�த்தளத்ைத உ�வாக்�வதற்காக, கடைனப் ெப�பவர் �றித்�ம் அவர� ��ம்பம் �றித்�ம் 

��தல் தகவைல வழங்�மா� கட�க்கான வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் ேகட்கப்படலாம். 
• கடன் ெப�பவர் கடைனப் ெப�வைத உ�தி ெசய்�ம் ஒப்�தல் ப�வமாக இந்தக் கட�க்கான வ�ண்ணப்பப் ப�வம் 

வழங்கப்ப�ம். 

• கட�க்கான எல்லா வ�ண்ணப்பப் ப�வங்க�ம், அவற்�க்�த் ேதைவயான ஆவணங்க�டன் �ைறயாகப் �ர்த்தி 

ெசய்யப்பட்�, ஏற்ெகனேவ உள்ள வ�திக�க்�ம் ஒ�ங்��ைறக�க்�ம் கடைனப் ெப�பவர் இணங்கி�ள்ளார் 

என்பைத உ�தி ெசய்வதற்� உட்பட்�, ப�வம் சமர்ப்ப�க்கப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� 90 நாட்க�க்�ள் 

ெசயல்ப�த்தப்பட்��க்க ேவண்�ம். 
• வா�க்ைகயாள�டன் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் எல்லாத் தகவல் ப�மாற்றங்க�ம், இ� தரப்ப�னரால் ��ந்�ெகாள்ளப்ப�ம் 

��ந்�ெகாள்ளப்ப�ம் ெமாழிய�ல் இ�க்க ேவண்�ம். 

 
��தல் கடன் ெதாைக மற்�ம் வ�தி�ைறகள்/நிபந்தைனகள் 

 
• கடைன வழங்�வதற்� �ன், கடைனப் ெப�பவர்களால் அைதத் தி�ப்ப� அள�க்க ���மா என்பைத நி�வனம் 

ஆய்� ெசய்ய ேவண்�ம். 
• ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட த�ர்மானமான�, கடைன வழங்�வதற்கான ஒப்�தல் க�தத்தில் �றிப்ப�டப்பட்� கடைனப் 

ெப�பவ�க்�த் ெத�யப்ப�த்தப்ப�ம். இந்தக் க�தத்தில் வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள், வ�டாந்திர வட்� 

வ�கிதம், வட்�ையக் கணக்கி�ம் �ைற, தாமதமாகச் ெச�த்�வதற்கான அபராதக் கட்டணம் ஆகியைவ �றித்� 

ெதள�வாகக் �றிப்ப�டப்பட்��க்�ம் 
• ேமேல �றிப்ப�டப்பட்ட வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகைள ஏற்பைத�ம் ேமேல �றிப்ப�ட்�ள்ள 

வ�ளம்பரங்கைள�ம் நி�வனத்தில் பதி�கள�ல் பராம�க்கப்ப�ம். 
கட�க்கான ஒப்பந்தத்தில் இைணக்கப்பட்�ள்ள எல்லா ஆவணங்கள�ன் நகல்க�ட�ம் ேசர்த்�, கடன் வசதி �றித்த 

ஒப்பந்தம்/ஆவணத்தின் நக�ம், கடைன வழங்�ம்ேபா� வா�க்ைகயா�டம் வழங்கப்ப�ம். கடன் ஒப்பந்தத்தில் 

தாமதமாகச் ெச�த்தினால் அபராதத் ெதாைக வ�லிக்கப்ப�ம் என்ப� த�த்த எ�த்தில் ைஹைலட் ெசய்யப்ப�ம். 

வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனக�க்கான மாற்றங்கள் உட்பட கடன்கைள வழங்�தல். 

 
• கட�க்கான வ�தி�ைறகள் மற்�ம் நிபந்தைனகள�ல் ஏேத�ம் மாற்றங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட்டால், 

எ�த்�ப்�ர்வமாகேவா நி�வனத்தின் இைணயதளத்தில் அறிவ�ப்பதன் �லமாகேவா நி�வனம் அ��றித்� 

ெத�யப்ப�த்�ம். ேம�ம் வா�க்ைகயாளர் ஏற்பதன் அ�ப்பைடய�ல் இன�வ�ம் காலங்கள�ல் அந்த மாற்றங்கள் 

நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம். இந்தப் ப��ைவ உள்ளடக்கிய கட�க்கான ஒப்பந்தமான�, இன�வரக்��ய 

காலகட்டத்தில் இந்த மாற்றங்கள் நைட�ைறப்ப�த்தப்ப�ம் என்பைதத் ெதள�வாகக் �றிப்ப��ம். 

 
கடன் வழங்கப்பட்டதற்�ப் ப�றகான ேமற்பார்ைவ 

 
• கட�க்கான ெச�த்த ேவண்�ய நி�ைவத் ெதாைக அல்ல� ெசயல்பா� �றித்த நிைன�ட்டல்/ெதாடக்கம் 

சார்ந்த த�ர்மானம் எ��ம் நி�வனத்தால் எ�க்கப்பட்டால், அ� கட�க்கான ஒப்பந்தத்தின் வ�தி�ைறக�க்�ம் 

நிபந்தைனக�க்�ம் இணங்கிய நிைலய�ல் ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்�ம். 
• கட�க்கான ஒப்பந்தத்தி�ம் ப�ற சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்கள��ம் உள்ள வ�தி�ைறகள் மற்�ம் 

நிபந்தைனக�க்� உட்பட்�, கடைன நிைன�ப�த்�ம்ேபாேதா ெதாைகையச் ெச�த்த அல்ல� அதற்கான 

நடவ�க்ைகையத் ��தப்ப�த்தக்ேகா� ேகட்�ம்ேபாேதா அைதச் ெசயல்ப�த்�வதற்கான ேபா�மான ேநரத்ைத 

நி�வனம் வழங்�ம் 
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• ஏேத�ம் சட்டப்�ர்வ உ�ைம அல்ல� ெசாத்�க்கள் ம�தான உ�ைமக்� உட்பட்� கடன் ெதாைகைய 

��ைமயாக�ம் மிச்சம் ஏ�மில்லாமல் ம�ண்�ம் ெச�த்தியைத உ�தி ெசய்�ம்ேபா� நி�வனத்தால் அள�க்கப்பட்ட 

உத்தரவாதங்கள் வ��வ�க்கப்ப�ம். கடன் ெப�பவ�க்� எதிராக நி�வனத்திடம் உள்ள ஏேத�ம் ப�ற உ�ைம 

ேகாரல்க�ம் தளர்த்தப்ப�ம். இ�ப்ப��ம், தனக்�த் ேதைவப்ப�ம்ேபா� கடன் ெப�பவர் கட�க்கான ெதாைகய�ல் 

ஒ� ப�திைய அவர் வாங்கினால்/ெபற்றால், ெசயல்பாட்� வசதிக்காக நி�வனத்தால் உத்தரவாதங்கள் தக்கைவத்�க் 

ெகாள்ளப்ப�ம். 

 
கடைனச் ெச�த்த ��யாத பட்சத்தில் ெசாத்�க்கைள பறி�தல் ெசய்தல் 

 
கடைனப் பா�காப்பான �ைறய�ல் வழங்�வதற்காக, கடன் ெப�பவ�டனான ஒப்பந்தம்/கட�க்கான ஒப்பந்தத்தில் 

பறி�தல் ெசய்வதற்கான வ�தி�ைறப் ப��ைவ நி�வனம் உள்ளைமத்தி�க்�ம். இ�ப்ப��ம், அந்தப் ப��வான� 

ெவள�ப்பைடத்தன்ைம�ட�ம் ப�ன்வ�வனவற்�க்கான ேசைவ வழங்�தல்கள் �றித்� ெதள�வாக�ம் வ�ளக்க 

ேவண்�ம்: 

 
• பறி�தல் ெசய்வதற்கான காரணங்கள் 
• பறி�தல் ெசய்வதற்� �ன்� வழங்கப்ப�ம் கால அவகாசம் 
• பறி�தல் ெசய்வதற்கான வழி�ைற 
• ெசாத்�கைள வ�ற்க/ஏலமி�வதற்� �ன்னர் நி�ைவத் ெதாைகையச் ெச�த்�வதற்காக கடன் ெபற்றவ�க்� 

வழங்கப்ப�ம் இ�தி வசதி வாய்ப்�கள் 
• ெசாத்ைத வ�ற்பதற்கான/ஏலமி�வதற்கான வழி�ைற 

 
வட்� வ�கிதத்திற்கான கணக்கீ�கள் 

 
• நிதிச் ெசல�, மார்ஜின் மற்�ம் ப��மியத்திற்கான அபாயம் ேபான்ற சம்மந்தப்பட்ட காரண�கைளக் க�த்தில் 

ெகாண்� வட்� வ�கிதத்திற்கான அைமப்ைப நி�வனம் வைரய�த்� கடன்க�க்�ம் அட்வான்ஸ் 

ெதாைகக�க்�ம் வ�லிப்பதற்கான வட்� வ�கிதத்ைதத் த�ர்மான�க்�ம். வட்� வ�கிதம், அபாய வரம்�க�க்கான 

அ���ைற, ெவவ்ேவ� வ�தமான கடன் ெப�ம் வா�க்ைகயாளர்கள�டம் வ�லிக்கப்ப�ம் ெவவ்ேவ� 

வ�தமான வட்� வ�கிதத்திற்கான ெகாள்ைக ஆகியைவ வ�ண்ணப்பப் ப�வத்தில் �றிப்ப�டப்பட்� கடன் 

ெப�பவர் அல்ல� வா�க்ைகயாள�க்�த் ெத�வ�க்கப்ப�ம். ேம�ம் இ� கடைன வழங்�வதற்கான 

க�தத்தி�ம் ெவள�ப்பைடயாகக் �றிப்ப�டப்ப�ம். 

 
• வட்� வ�கிதத்ைத�ம், அபாய வரம்�க�க்கான அ���ைறைய�ம் எங்கள� இைணயதளத்தில் ெபறலாம். 

இந்தத் தகவல் எங்கள� இைணயத்தளத்தில் ெவள�ய�டப்ப�ம், இல்ைலெயன�ல் வட்� வ�கிதத்தில் ஏேத�ம் 

மாற்றம் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம்ேபாெதல்லாம் இ� ெவள�ய�டப்ப�ம். 

 
• வட்� வ�கிதமான�, வ�டாந்திர வட்� வ�கிதம் என்பதால் கணக்கிலி�ந்� எவ்வள� ெதாைக வ�லிக்கப்ப�ம் 

என்பைத கடன் ெப�பவரால் அறிந்� ெகாள்ள ���ம். 

 
கடைன வ�லிக்�ம் ெசயல்�ைற 

 
• தன�ப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்கள�டமி�ந்� கடைன வ�லிக்க, வ�சிப�எல் ஆன� எந்தவ�த வன்ெகா�ைம 

ெசய்தல்; �ைறயற்ற ேநரத்தில் கடைனத் தி�ப்ப�ச் ெச�த்�மா� கடன் ெபற்றவர்கைளத் ெதாந்தர� 

ெசய்தல், கடைனத் தி�ம்பப் ெப�வதற்காக அ�யாட்கைளப் பயன்ப�த்�தல் மற்�ம் பலவற்ைற 

ேமற்ெகாள்ளா�. 

 
• தன�ப்பட்ட வா�க்ைகயாளர்க�க்� வழங்கப்பட்ட ெடர்ம் ேலான்கள�ன் வட்� வ�கிதத்திற்கான எல்லா 

ஃேபார்�ேளாசர் கட்டணங்கள்/ �ன்ேப ெச�த்�வதற்கான அபராதத் ெதாைககைள வ�சிப�எல் 

வ�லிப்பதில்ைல. 
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ரகசியத்தன்ைம 

ப�ன்வ�ம் �ழ்நிைலகைளத் தவ�ர, கடன் ெப�பவர்கள�ன் பணப்ப�மாற்ற வ�வரங்கைள எந்தெவா� நப�ட�ம் 

நி�வனம் ��வ� இல்ைல: 

 
• ெபா�ந்�ம் சட்டம், ஏேத�ம் நிர்வாகம், அரசாங்க அைமப்ப�ன் ேகா�க்ைக அல்ல� ேதைவய�ன் காரணமாக 

தகவல்கைளப் பகிர்தல் 
• தண�க்ைகயாளர், நி�ணத்�வ ஆேலாசகர்கள், ஏெஜண்�கள், ரகசியத்தன்ைமையத் தக்கைவத்�க் ெகாள்�ம் 

ெபா�ப்�டன் ��ய கடன் வழங்�பவர்கள�ன் �ன்றாம் தரப்� ேசைவ வழங்�நர்கள் ேபான்றவர்க�க்�த் 

தகவல் ேதைவப்ப�ம்ேபா� பகிர்தல் 
• ஏேத�ம் பணப் ப�மாற்றத்திற்காக, பண�க்காக, கடன் சார்ந்த பங்ேகற்ப�ற்காக அல்ல� ப�ற 

ஒப்பந்தங்க�க்காக கடைன வழங்�பவர் நியமிக்�ம் எந்தெவா� நப�க்�ம் தகவல் ேதைவப்ப�ம்ேபா� 

பகிர்தல் 
• கடன் ெப�பவர் ேவ� ஏேத�ம் ேசைவைய ப�ற வங்கிகள�ல் ெபற்றி�ந்� அந்த வங்கிக�க்�த் 

ேதைவப்ப�ம்ேபாேதா ஏேத�ம் கிெர�ட் தகவல் சார்ந்த வா�யத்திற்�த் ேதைவப்ப�ம்ேபாேதா இந்தத் 

தகவைலப் பகிர்தல் 

 
�கார்கள் 

கடன் ெப�பவர்கள் ஏேத�ம் �கார்/�ைறகைளத் ெத�வ�க்க வ��ம்ப�னால், அைதக் �ைறத�ர்க்�ம் அதிகா�ய�டம் 

எ�த்�ப்�ர்வமாகத் ெத�வ�க்க ேவண்�ம். �ைறத�ர்க்�ம் அதிகா� உடன�யாக �ைறகைள நிவர்த்தி ெசய்வதற்கான 

நடவ�க்ைககைள ேமற்ெகாள்வார். சிக்கைலச் சந்திக்�ம் வா�க்ைகயாளைரக் ைகயா�ம் பண�யாளர்கள் அவ�ைடய 

�காைரத் ெத�வ�ப்பதற்� வழிகாட்�வார். 

 
�ைறத�ர்க்�ம் ெசயல்�ைற 

 
வ�சிப�எல் ஆன�, தங்க�ைடய வா�க்ைகயாளர்கள�ன் வ�னவல்/�ைறகைள நிவர்த்தி ெசய்ய �ன்ற�க்� 

�ைறத�ர்ப்� ெசயல்�ைறைய வழங்�ம். 

நிைல 1: 
 

வண�கச் ெசயல்�ைறகள், கடன் வழங்�வதற்கான த�ர்மானங்கள், கிெர�ட் சார்ந்த நிர்வாகம், ெசாத்ைத 

ம�ட்ெட�த்தல் ஆகியவற்றிற்�த் ெதாடர்�ைடய ஏேத�ம் �ைறகைள�ம் கிெர�ட் தகவ�க்கான 

��ப்ப�ப்�/மாற்றத்திற்�த் ெதாடர்�ைடய �கார்கைள�ம் உள்ளடக்கிய தங்கள� �ைறத�ர்ப்� �ைறய�ட்ைட 

வா�க்ைகயாளர்கள் நி�வனத்திடம் பதி� ெசய்ய ேவண்�ம். 

�ைறத�ர்க்�ம் அதிகா�ய�ன் வ�வரங்கள் ப�ன்வ�மா�: 
 

• �ைறத�ர்க்�ம் அதிகா�ய�ன் ெபயர்: வம்ஷி வா�ேதவன், தைலவர் – அ�வலகம் சார்ந்த 

அபாயங்கைள நிர்வகிக்�ம் �ைற 
• �கவ�: 12வ� மா�, ப�ெரஸ்�ஜ் பாலிகன், ேதனாம்ேபட்ைட, ெசன்ைன - 35 
• ெதாடர்� வ�வரங்கள் (ெதாைலேபசி/மின்னஞ்சல்): grievanceredressal@vivriticapital.com, 044- 40074801 

வா�க்ைகயாளர் வழங்கிய தகவைலக் ெகாண்�, �றிப்ப�ட்ட �கா�க்� ஏற்ற வைகய�ல் �ைறத�ர்க்�ம் 

��வ��ள்ள உ�ப்ப�னர்க�க்� �ைறைய நிவர்த்தி ெசய்யக்��ய ெபா�ப்ைப �ைறத�ர்க்�ம் அதிகா� 

வழங்கக்��ம். 
 

நிைல 2: 

 
15 நாட்க�க்�ள் அள�க்கப்பட்ட �கார் நிவர்த்தி ெசய்யப்படவ�ல்ைல என�ல், ப�ன்வ�ம் மின்னஞ்சல் �கவ�க்� 

மின்னஞ்சல் அ�ப்�வதன் �லம் நி�வனத்தின் இயக்�ந�டம் �காைரத் ெத�வ�க்கலாம்: vineet@vivriticapital.com 

mailto:vineet@vivriticapital.com
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நிைல 3: 

�கார்/ ம�ப்ைபச் சமர்ப்ப�த்� அ� உ�திெசய்யப்பட்ட ேததிய�லி�ந்� ஒ� மாதத்திற்�ள் அ� நிவர்த்தி 

ெசய்யப்படவ�ல்ைல என�ல், ப�ன்வ�ம் அதிகா�ய�டம் ேமல்�ைறய�� ெசய்யலாம்: 

�ைண ெபா� ேமலாளர், �கர்ேவார் ேமம்பா� மற்�ம் பா�காப்� வா�யம், இந்திய �சர்வ் வங்கி, ஃேபார்ட் 

கிேலசிஸ், ெசன்ைன 

ெபயர்: தி�மதி. A. �மா சாந்த�மா� 
ஃேபான்: 044 - 2539 9030 

மின்னஞ்சல்: boomasanthakumari@rbi.org.in; 
 

              cepcchennai@rbi.org.in 
 

மதிப்பாய்�  

நியாயமான நடத்ைத வ�தி�ைறகள் ஆண்�ேதா�ம் மதிப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம் அல்ல� ேதைவப்ப�ம் �ழ்நிைலய�ல் 

நி�வனத்தின் இயக்�நர்களால் மதிப்பாய்� ெசய்யப்ப�ம். நடத்ைத வ�தி�ைறகள�ல் ேமற்ெகாள்ளப்ப�ம் எந்தெவா� 

மாற்ற�ம், நி�வனத்தின் இைணயதளத்தில் உடன�யாக அறிவ�க்கப்ப�ம். 
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