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1. நிறுவன மமமலோெ்ெம்
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட் ( இனிமமல் MOHFL/நிறுவனம் எனக்
குறிப் பிடப் படும் ) டதோழில் முபை டநறிமுபைகள் மை் றும் வலுவோன டசயல் படுத்தும்
திைன் களுக்கோக தங் கள் களத்தில் நன் கு அறியப் பட்ட நிதி ரீதியோக சிைந்த மை் றும்
டதோழில் நுட்ப அனுபவம் வோய் ந்த நிறுவனர்களின்
தனித்துவமோன கலபவயுடன்
டதோழில் முபையோக நிர்வகிக்கப் படும் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனமோகும் .
MOHFL குபைந்த மை் றும் நடுத்தர வருமோனம் டபறும் (LMI) இந்தியக் குடும் பங் களுக்கு நீ ண்ட
கோல
வீட்டுவசதி
நிதிக்கோன
அணுகபல
வழங் குவதன்
மூலம்
அவர்கபளயும்
உள் ளடக்கக்கூடிய வணிக டகோள் பகபயக் டகோண்டுள் ளது.
MOHFL மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் ஃபபனோன் ஷியல் சர்வீசஸ் லிமிடடட்டின் (MOFSL) துபண
நிறுவனமோகும் . MOFSL சிைப் போக பல் வபகயோக்கப் பட்ட நிதி மசபவகள் நிறுவனமோகும் .
இது நிறுவனங் கள் , டபருநிறுவனங் கள் , HNI மை் றும் சில் லபை வர்த்தகம் மபோன் ை தனது
அபனத்து வோடிக்பகயோளர்களின் டசோத்து உருவோக்கத்தில் கவனம் டசலுத்துகிைது.
MOHFL மதசிய வீட்டுவசதி வங் கியில் (NHB) மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி சட்டம் 1987 பிரிவு 29A
இன் கீழ் பவப் பு டபைோத HFC மம 19, 2014 மததியிடப் பட்ட பதிவுச் சோன் றிதழ் (COR) எண்
05.0111.14 மூலம் ஆஸ்பபயர் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் கோர்பமரஷன் லிமிடடட் என் ை டபயரில்
பதிவுடசய் யப் பட்டுள் ளது.
மமலும் நிறுவனத்தின் டபயர் "ஆஸ்பபயர் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் கோர்பமரஷன் லிமிடடட்"
என் பதிலிருந் து "மமோதிலோல்
ஒஸ்வோல்
மஹோம்
ஃபபனோன் ஸ்
லிமிடடட்" என் று
மோை் ைப் பட்டுள் ளது. NHB வழங் கிய COR எண். 05.0111.14க்குப் பதிலோக இந்திய ரிசர்வ் வங் கி
(“RBI”) பிப் ரவரி 12, 2020 மததியிட்ட பதிவு எண். DOR-00111 சோன் றிதழ் .

2. நிறுவனம் வழங் கும் திெ்ெங் களின் விவரங் கள்
கீமழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள திட்டங் கபள எங் கள் வோடிக்பகயோளர்களுக்கு வழங் குகிமைோம் .
a) வீெ்டுக் கென் - புதிதோக வோங் குவது/மறுவிற் ைபனக் கென்
உங் கள் வோழ் க்பகயில் வீடு வோங் கும் முடிவுதோன் மிக முக்கியமோன முடிவு என் பபத
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் வீட்டுக் கடன் களில் நோங் கள் புரிந் துடகோள் கிமைோம் . ஆபகயோல்
உங் கள் கனவு இல் லத்பத வோங் குவதை் கோன நிதியுதவி என வரும் மபோது தபடயை் ை
வோடிக்பகயோளர் அனுபவத்பத வழங் க நோங் கள் முை் படுகிமைோம் . டசோத்தின் விபலயில்
90% வபர கடனோக வழங் குகிமைோம் . குடிபுகத் தயோரோக உள் ள டசோத்து/கட்டுமோனத்தில்
உள் ள குடியிருப் புச் டசோத்து/டசோந் த மபனயில் குடியிருப் பு டசோத்துக் கட்டுமோனம்
ஆகியவை் றுக்கு நீ ங் கள் வீட்டுக் கடன் டபைலோம் .







கடன் டதோபக: குபைந்தபட்சம் : ரூ. 5.00 இலட்சம் மை் றும் அதிகபட்சம் ரூ. 40.00
இலட்சம் *
கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் கோலம் : குபைந்தபட்சம் : 5 ஆண்டுகள் மை் றும்
அதிகபட்சம் 20 ஆண்டுகள் (சுய டதோழில் டசய் பவர்) / 25 ஆண்டுகள் : (சம் பளப்
பணியோளர்)
சம் பளப்
பணியோளர்களுக்கு
கடன்
திருப் பிக்
டசலுத்தும்
கோலம்
கடன்
முதிர்ச்சியபடயும் மபோது அறுபது (60) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது மை் றும்
சுயடதோழில் புரிபவர்களுக்கு அறுபத்தி ஐந்து (65) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது.
வட்டி விகிதம் தயோரிப் பு வபக மை் றும் நிறுவனத்தின் விபலயிடல் டகோள் பகயின்
அடிப் பபடயில் மோறும் . கீமழ வழங் கப் பட்டுள் ள சமீபத்திய விகித அட்படபயப்
போர்க்கவும்

3 | பக்கம்



டபண் கடனோளிகளுக்கு சிைப் பு விகிதத் தள் ளுபடி

b) வீெ்டுக் கென் - கெ்டுமோனக் கென்
உங் கள் கனவு இல் லக் கட்டுமோனத்திை் கு தனிப் பயனோக்கப் பட்ட மை் றும் டநகிழ் வோன நிதி
வழங் குவதன் மூலம் எங் கள் வீடு கட்டுமோனக் கடன் உங் கள் மதபவகளுக்கு சிைப் போகப்
டபோருந்துவதோகும் . கட்டுமோனக் கட்டத்தின் அடிப் பபடயில் வழங் கப் படும் கடன் நீ ங் களும்
பங் களிக்கும் டநகிழ் விபன வழங் குகிைது. MOHFL - வீடு கட்டுமோனக் கடன் உள் ளூர்
அதிகோரியின் ஒப் புதல் டபை் ை திட்டத்தின் படி விவசோய நிலமல் லோத டசோந்த மபனயில் ஒரு
ஒப் பந்ததோரல் அல் லது ஒப் பந்ததோரர் அல் லது பில் டர் மூலம் குடியிருப் பு வளோகத்பதக்
கட்டுவதை் கு வழங் கப் படுகிைது. சோன் ைளிக்கப் பட்ட டபோறியோளர் / கட்டிடக் கபலஞரோல்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட மை் றும் MOHFL மதிப் பீட்டோளரோல் கட்டுமோனச் டசலவில் 85% வரம் புடன்
சரிபோர்க்கப் பட்ட டசலவு மதிப் பீடுகளுடன் வீட்டு விரிவோக்கத்திை் கோன டமோத்த டசலபவ
உள் ளடக்கிய கடன் கபள நோங் கள் வழங் குகிமைோம் .









கடன் டதோபக: குபைந்தபட்சம் : ரூ. 5.00 இலட்சம் மை் றும் அதிகபட்சம் ரூ. 40.00
இலட்சம் *
கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் கோலம் : குபைந்தபட்சம் : 5 ஆண்டுகள் மை் றும்
அதிகபட்சம் 20 ஆண்டுகள் (சுய டதோழில் டசய் பவர்) / 25 ஆண்டுகள் : (சம் பளப்
பணியோளர்)
சம் பளப்
பணியோளர்களுக்கு
கடன்
திருப் பிக்
டசலுத்தும்
கோலம்
கடன்
முதிர்ச்சியபடயும் மபோது அறுபது (60) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது மை் றும்
சுயடதோழில் புரிபவர்களுக்கு அறுபத்தி ஐந்து (65) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது.
வட்டி விகிதம் தயோரிப் பு வபக மை் றும் நிறுவனத்தின் விபலயிடல் டகோள் பகயின்
அடிப் பபடயில் மோறும் . கீமழ வழங் கப் பட்டுள் ள சமீபத்திய விகித அட்படபயப்
போர்க்கவும்
டபண் கடனோளிகளுக்கு சிைப் பு விகிதத் தள் ளுபடி

c) வீெ்டுக் கென் - விரிவோக்கக் கென்
கோலம் கடந்து டசல் லும் மபோது, உங் கள் குடும் பத்தின் மதபவகள் மோறுகின் ைன. அதை் குத்
தகுந்தோை் மபோல் உங் கள் தை் மபோபதய டசோத்திலிருந்து நீ ங் கள் அதிகம் எதிர்போர்க்கலோம் .
உங் கள் டபருகும் குடும் பத்திை் கோன வசதியோன வோழ் க்பக உங் கள் கனவோக இருக்கலோம் .
இதை் கு ஏை் கனமவ இருக்கும் டசோத்தில் கூடுதல் இடம் மதபவ. உங் களுபடய தை் மபோபதய
வீட்டில் இந்த விரிவோக்கத்பத டசய் வபத எளிதோக்குமவோம் . அனுமதிக்கப் பட்ட கட்டிட
திட்டப் படத்திை் கு இணங் க கூடுதல் அபை/கள் அல் லது தளக் கட்டுமோனத்திை் கு நோங் கள்
கடன் கள் வழங் குகிமைோம் . சோன் ைளிக்கப் பட்ட டபோறியோளர் / கட்டிடக் கபலஞரோல்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட மை் றும் MOHFL மதிப் பீட்டோளரோல் கட்டுமோனச் டசலவில் 85% வரம் புடன்
சரிபோர்க்கப் பட்ட டசலவு மதிப் பீடுகளுடன் வீட்டு விரிவோக்கத்திை் கோன டமோத்த டசலபவ
உள் ளடக்கிய கடன் கபள நோங் கள் வழங் குகிமைோம் .









கடன் டதோபக: குபைந்தபட்சம் : ரூ. 5.00 இலட்சம் மை் றும் அதிகபட்சம் ரூ. 10.00
இலட்சம் *
கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் கோலம் : குபைந்தபட்சம் : 5 ஆண்டுகள் மை் றும்
அதிகபட்சம் 20 ஆண்டுகள் (சுய டதோழில் டசய் பவர்) / 25 ஆண்டுகள் : (சம் பளப்
பணியோளர்)
சம் பளப்
பணியோளர்களுக்கு
கடன்
திருப் பிக்
டசலுத்தும்
கோலம்
கடன்
முதிர்ச்சியபடயும் மபோது அறுபது (60) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது மை் றும்
சுயடதோழில் புரிபவர்களுக்கு அறுபத்தி ஐந்து (65) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது.
வட்டி விகிதம் தயோரிப் பு வபக மை் றும் நிறுவனத்தின் விபலயிடல் டகோள் பகயின்
அடிப் பபடயில் மோறும் . கீமழ வழங் கப் பட்டுள் ள சமீபத்திய விகித அட்படபயப்
போர்க்கவும்
டபண் கடனோளிகளுக்கு சிைப் பு விகிதத் தள் ளுபடி
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d) வீெ்டுக் கென் - மமம் ைோெ்டுக் கென்
கோலம் கடந்து டசல் லும் மபோது, உங் கள் குடும் பத்தின் மதபவகள் மோறுகின் ைன. அதை் குத்
தகுந்தோை் மபோல் உங் கள் தை் மபோபதய டசோத்திலிருந்து நீ ங் கள் அதிகம் எதிர்போர்க்கலோம் .
உங் கள் டபருகும் குடும் பத்திை் கோன வசதியோன வோழ் க்பக உங் கள் கனவோக இருக்கலோம் .
இதை் கு ஏை் கனமவ இருக்கும் டசோத்தில் நீ ங் கள் மறுசீரபமப் பு/மமம் போடு டசய் யமவண்டி
இருக்கும் . உங் களுபடய தை் மபோபதய வீட்டில்
இந்த மமம் போட்பட டசய் வபத
வசதியோக்குமவோம் உங் கள் டசோத்திை் குள் மறுசீரபமப் பு டசய் வதை் கு நோங் கள் கடன் கள்
வழங் குகிமைோம் .
சோன் ைளிக்கப் பட்ட
டபோறியோளர்
/
கட்டிடக்
கபலஞரோல்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட மை் றும் MOHFL மதிப் பீட்டோளரோல் கட்டுமோனச் சரிபோர்க்கப் ப ட்ட டசலவு
மதிப் பீடுகளில் 90% வரம் புடன் வீட்டு மமம் போட்டுக்கோன டமோத்த டசலபவ உள் ளடக்கிய
கடன் கபள நோங் கள் வழங் குகிமைோம் .








கடன் டதோபக: குபைந்தபட்சம் : ரூ. 5.00 இலட்சம் மை் றும் அதிகபட்சம் ரூ. 10.00
இலட்சம் *
கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் கோலம் : குபைந்தபட்சம் : 5 ஆண்டுகள் மை் றும்
அதிகபட்சம் 10 ஆண்டுகள்
சம் பளப்
பணியோளர்களுக்கு
கடன்
திருப் பிக்
டசலுத்தும்
கோலம்
கடன்
முதிர்ச்சியபடயும் மபோது அறுபது (60) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது மை் றும்
சுயடதோழில் புரிபவர்களுக்கு அறுபத்தி ஐந்து (65) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது.
வட்டி விகிதம் தயோரிப் பு வபக மை் றும் நிறுவனத்தின் விபலயிடல் டகோள் பகயின்
அடிப் பபடயில் மோறும் . கீமழ வழங் கப் பட்டுள் ள சமீபத்திய விகித அட்படபயப்
போர்க்கவும்
டபண் கடனோளிகளுக்கு சிைப் பு விகிதத் தள் ளுபடி

e) வீெ்டுக் கென் அல் லோத கென்கள் ட ோத்திற் கு எதிரோன கென் (அெமோனக் கென்)
MOHFL இல் , ஒரு டசோத்பத டசோந்தமோக பவத்திருப் பது தோன் ஒருவர் உருவோக்கக்கூடிய
மிகப் டபரிய டசோத்து என் பபத நோங் கள் புரிந்துடகோள் கிமைோம் . டசோத்திை் கு எதிரோன கடன்
திட்டத்தில் ,
உங் கள்
நிதித்
மதபவகபளப்
பூர்த்திடசய் ய
இந்த
டசோத்பதப்
பயன் படுத்திக்டகோள் ளும் வோய் ப் பப உங் களுக்கு வழங் குகிமைோம் .
அது உங் கள் வணிக வளர்ச்சிமயோ அல் லது மதபவப் படும் பணி மூலதனமமோ அல் லது மவறு
எந்த டசோத்து வோங் குதல் /கட்டுமோனமமோ அல் லது குழந் பதயின் திருமணமமோ அல் லது
கல் விமயோ அல் லது மவறு எந்த அவசரத் மதபவமயோ உங் கள் குறிப் பிட்டத் மதபவகபளப்
பூர்த்தி டசய் ய எங் கள் டசோத்திை் கு எதிரோன கடன் உங் களுக்கு உதவும் . டசோத்தின் சந் பத
மதிப் பில் 60% வபர கடனோக வழங் குகிமைோம் .
அதிக கடன் டதோபகபயயும் டபைலோம் .
தனிநபர் கடபன ஒப் பிட்டோல் குபைவோன வட்டி விகிதங் கள்
நீ ண்ட கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் கோலம்
தனிநபர் கடபன ஒப் பிடும் மபோது குபைந் த கடன் மதிப் டபண்ணுக்கு கடபன
வோங் கமுடியும்
 கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் மபோது மை் றும் டசலுத்திய பிைகு உங் கள் டசோத்தின்
டதோடர்ச்சியோன உரிபம









கடன் டதோபக: குபைந்தபட்சம் : ரூ. 5.00 இலட்சம் மை் றும் அதிகபட்சம் ரூ. 25.00
இலட்சம் *
கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் கோலம் : குபைந்தபட்சம் : 5 ஆண்டுகள் மை் றும்
அதிகபட்சம் 15 ஆண்டுகள்
சம் பளப்
பணியோளர்களுக்கு
கடன்
திருப் பிக்
டசலுத்தும்
கோலம்
கடன்
முதிர்ச்சியபடயும் மபோது அறுபது (60) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது மை் றும்
சுயடதோழில் புரிபவர்களுக்கு அறுபத்தி ஐந்து (65) வயதிை் கு மமல் நீ ட்டிக்கப் படோது.
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வட்டி விகிதம் தயோரிப் பு வபக மை் றும் நிறுவனத்தின் விபலயிடல் டகோள் பகயின்
அடிப் பபடயில் மோறும் . கீமழ வழங் கப் பட்டுள் ள சமீபத்திய விகித அட்படபயப்
போர்க்கவும்
டபண் கடனோளிகளுக்கு சிைப் பு விகிதத் தள் ளுபடி

3. வோடிக் பகயோளர் ம பவத் தகவல்
விகித அெ்பெ/விபலயிெல் கெ்ெம் ( அவ் வை் மைோது மோறுதலுக் கு உெ்ைெ்ெது
விகித அெ்பெபய அறிவிை் புை் ைலபகயில் ைோர்க்கவும் )
ட ோத்துக் கு
அனுமதியளித்தவர்

கென் தயோரிை் பு
கென்
திெ்ெம்

அர்ைன்
சிவிக்
ைோடி
மற் றும்
அர்ைன்
டலோமகஷன்
பிரோைர்டீஸ்
டலோமகஷன்
பிரோைர்டீஸ்
வீெ்டுக்
கென்
ROI
கெ்
ெ
ண
ம்

ம் ைள ஊழியர் சுயவிவரம்
SAL- வங் கி>25K

10.75

1.50

SAL- வங் கி< 25K

11.25

1.50

SAL – டரோக்கம்

13.50

2.50

சுயடதோழில் புரிைவர்கள் சுயவிவரம்
SE- முபையோன வருமோனம் மை் றும் 12.00
முபையோன வணிக அபமப் பு
SE- முபைசோரோ வருமோனம் மை் றும் 12.50
முபையோன வணிக அபமப் பு
SE- முபையோன வருமோனம் மை் றும் 14.00
முபைசோரோ வணிக அபமப் பு

2.00
2.00
3.00

LAP
ROI

கெ்
ெ
ண
ம்

14.5
0
15.0
0

2.00

-

2.00
-

15.0
0
15.5
0
16.0
0

2.00
2.00
3.00

மீைத்திய

கிரோம
ைஞ் ோயத்து
சிவிக் ைோடி மற் றும்
நோன்
அர்ைன்
டலோமகஷன்
பிரோைர்டீஸ்

வீெ்டுக்
LAP
கென்
ROI
கெ்ெ ROI
ண
ம்

12.0
0
12.2
5

2.00

14.5
0

2.50 -

13.0
0
13.5
0
15.0
0

2.00

2.00

2.00
3.00

கெ்
ெ
ண
ம்

15.5
0
16.0
0

2.00
3.00
-

16.0
0
16.5
0
17.0
0

2.00
2.00
3.00

SE- முபைசோரோ வருமோனம் மை் றும் 14.50
3.00
16.5 3.00 15.5
3.00
17.5
3.00
முபைசோரோ வணிக அபமப் பு
0
0
0
ஏற் கனமவ உள் ள வோடிக்பகயோளர்களுக்கு ெோை் அை் கென் (POS இல் 40% வபர)
டோப் அப் கடன் கள் (< 12 MOB)
+2.00% கூடுதல் விகிதம் + 2.00 நிர்வோகக் கட்டணம்
டோப் அப் கடன் கள் (> 13 MOB)

1.00% கூடுதல் விகிதம் + 2.00 நிர்வோகக் கட்டணம்

டோப் அப் கடன் கள் (> 25 MOB)

அமத விகிதம்
+ 1.00%
குபைந்தபட்சம் 13.00%

நிர்வோகக்

கட்டணம் ,

மலிவோன வீெ்டுவ தி நிதித் திெ்ெம் (மதர்ந்டதடுக் கை் ைெ்ெ இெங் கள் /கிபளகளுக்கு
டைோருந் தும் )
SE
–
டபோருந்தும் தன் பம:
SAL- வங் கி>25K
முபையோன/முபைசோரோ
வருமோனம் மை் றும்
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முபையோன/முபைசோரோ
வணிக அபமப் பு
முதன் பம
வருமோனம்
>750
பணியக
ஈட்டுபவரின்
பணியக
>650 பணியக மதிப் டபண்
மதிப் டபண் - 8.49%
மதிப் டபண் மை் றும் தகுதியோன
- 9.49%
>700
பணியக
சுயவிவரத்தின் படி வட்டி விகிதம் .
மதிப் டபண் - 8.99%
(டடல் லி,
மும் பப,
புமன,
>650
பணியக
டசன் பன,
டபங் களூரு,
மதிப் டபண் - 9.49%
பஹதரோபோத்,
டெய் ப் பூர்,
அகமதோபோத்,
சூரத்
மை் றும்
மபோபோல் )
விகிதம் /கெ்ெண
தள் ளுைடி
வெ்டி
விகிதம்
ஒை் ைபெை் பு
>7.00
லெ் ம்
கென்
ஏற் றுதல்
டதோபக
ROI - HL

வி
பல
யிெ
ல்

ROI – NHL

கெ்ெ
ண
ம்

முபற முபற மு
மு
யோன
ோரோ பற
பற
யோன
ோரோ
தளம்
10.50% 12.00% 13.50
14.00% 1.50
விகிதம் /கெ்ெணம்
%
%
மோநிலத் தபலவர்
0.25% 0.25%
0.50%
தபலவர்
- கீழுள் ள தள விகிதம் /கட்டணம் தவிர
தயோரிப் பு/ZSM/CBO
எதுவோகிலும்
விகித
வபக
வழக் கமோன

RPLR
மோறு
ம்
வபக
18.80%

<12.00
%

நிலயோனமோறி வபக 3
வருெங் களுக்
கு
12.01% - 13.99%

கெ்ெம்

விலகல்
BRP
இல் லோதமபோது

ஏற் றுத
ல்
1.00%

0 - 20 CRIF (NTC) 1.00%

300 - 600 CRIF
0.50%
வழக்டகோழிந்த 0.50%
டகோள் பக
(OOP)
– விகித
வபக
கென்
வபக
கெ்ெம் - AHF
தள் ளுைடி

நிபலயோன
நிலயோனவபக
முழு மோறி வபக 7
கோலத்திற் குக் வருெங் களுக்
கு
>14.00%
8.49% - 9.49%

டைண்கள்

0.25%

4. குபற நிவர்த்தி
தை் மபோபதய மபோட்டி மிகுந்த சூழலில் , நிபலயோன வணிக வளர்ச்சிக்கு சிைப் போன
வோடிக்பகயோளர்
மசபவ
மிகவும்
முக்கியமோன
கருவியோகும் .
எந் த
ஒரு
டபருநிறுவனத்திலும் வோடிக்பகயோளர் புகோர்கள் வணிகத்தின் ஒரு பகுதியோகும் .
MOHFL இல் வோடிக்பகயோளர் மசபவ மை் றும் திருப் தி மீது தோன் முதன் பம கவனம்
டசலுத்துகிமைோம் . கோலம் தவைோத மை் றும் திைன் மிக்க மசபவ வழங் குவது புதிய
வோடிக்பகயோளர்கபள
ஈர்க்க
மட்டுமல் லோமல்
ஏை் கனமவ
இருக்கும்
வோடிக்பகயோளர்கபளத்
தக்கபவக்கவும்
முக்கியமோனது
என் பபத
நோங் கள்
நம் புகிமைோம் .
எங் கள்
வோடிக்பகயோளர்களுக்கு
மமம் பட்ட
வோடிக்பகயோளர்
அனுபவத்பத வழங் கும் டபோருட்டு, சிைந்த வோடிக்பகயோளர் அனுபவத்பதயும்
திைன் மிக்க குபை தீர்க்கும் வழிமுபைபயயும் வழங் குவது டதோடர்போன பல
முயை் சிகபள MOHFL முன் டனடுக்கிைது.
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MOHFL
இன்
குபைதீர்க்கும்
வழிமுபைபய
அதிக
அர்த்தமுள் ளதோகவும்
திைன் மிக்கதோகவும்
ஆக்குவதை் கு,
ஒரு
கட்டபமக்கப் பட்ட
அபமப் பு
கட்டிடயழுப் பப் பட்டுள் ளது. குபையோனது வழங் கப் பட்ட விதிமுபைகள்
மை் றும்
நிபந்தபனகளின் கட்டபமப் பிை் குள் மநர்பமயோகவும் நடுநிபலயோகவும் இருப் பபத
இந்த அபமப் பு உறுதிடசய் யும் .
வோடிக்பகயோளர் புகோர்கள் /குபைகபள பகயோள ஒரு இயக்கமுபை:
வழங் கப் பட்ட மசபவகள் திருப் தியளிக்கோத மபோது பின் னூட்டம் வழங் க அல் லது
புகோரளிக்க விரும் பும் வோடிக்பகயோளர்கள் அல் லது MOHFL அல் லது மநரடி விை் பபன
முகவர்கள் (DSA), வசூல் முகவர்கள் மபோன் ை அதன் பிரதிநிதிகளின் தவைோன நடத்பத
எபதமயனும் குறித்து புகோர் அளிக்க விரும் பும் வோடிக்பகயோளர்கள் , எங் கள்
கிபளகளில் இருக்கும் வினவல் மமலோண்பம டதோகுதிஇல் உள் ளிட எங் கள் கிபள
அதிகோரிபயத் டதோடர்புடகோள் ளலோம் .
கிபள மட்டத்தில் உங் கள் புகோர் தீர்க்கப் படவில் பல என் ைோல் , பின் வரும் மசனல் கபளப்
பயன் படுத்தி நீ ங் கள் மநரடியோக புகோர் பதிவுடசய் யலோம் ;





எங் கள் வோடிக்பகயோளர் மசபவ டஹல் ப் பலபன 022-47189999/ 62729898 என் ை
எண்ணில் ;
திங் கள் முதல் டவள் ளி வபர: கோபல 9 முதல் இரவு 7 மணி வபர
சனிக்கிழபம - கோபல 10 முதல் மோபல 4 மணி வபர அபழப் பதன் மூலம்
இந்த முகவரியில் மின் னஞ் சல் அனுப் பவும் hfquery@motilaloswal.com



கீமழ குறிை் பிெை் ைெ்டுள் ள முகவரிக் குகடிதம் எழுதவும் :

மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட்
வோடிக்பகயோளர் மசபவப் பிரிவு,மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் டவர்,
ரஹ்மத்துல் லோ சயோனி மரோடு,
பமரல் ST டடப் மபோ எதிரில் பிரபோமதவி, மும் பப-400025
டகோடுக்கப் பட்ட மநரத்திை் குள் புகோர் தீர்க்கப் படவில் பல எனில் அல் லது MOHFL வழங் கிய
தீர்வு வோடிக்பகயோளருக்கு திருப் தியளிக்கவில் பல எனில் பின் னர் வோடிக்பகயோளர்
குபை தீர்க்கும் அதிகோரிபய அணுகலோம் . குபற தீர்க்கும் அதிகோரியின் டபயரும்
டதோடர்பு விவரமும் பின் வருமோறு:
Ms ஆலியோ மஷக்
டதோபலமபசி எண்: +91- 22- 50362730
மின் னஞ் சல் முகவரி: hfgro@motilaloswal.com
புகோர்/சர்ச்பச
தீர்க்கப் படவில் பலடயனில் ,
உங் கள்
புகோர்கபள
https://consumerhelpline.gov.in/ இல் மதசிய நுகர்மவோர் டஹல் ப் பலனில் பதியலோம் .
அல் லது
புகோர்/சர்ச்பச 6 வோர கோலத்திை் குள் தீர்க்கப் படவில் பல எனில் , வீட்டுவசதி நிதி
நிறுவனங் களின் ஒழுங் குமுபை ஆபணயமோன மதசிய வீட்டுவசதி வங் கியிடம் கீமழ
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள முகவரியில் ஆப் பலன் முபையில் பின் வரும் இபணப் பில் உள் ள
பரிந்துபரக்கப் பட்ட வடிவில் கடிதம் மூலம் மமல் முபையீடு டசய் யலோம் :
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
அல் லது
வோடிக்பகயோளர்கள் மதசிய வீட்டு வசதி வங் கிக்கு பின் வரும் முகவரியில் எழுதலோம் :
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மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி
புகோர் தீர்க்கும் பிரிவு
கட்டுபோடு மை் றும் மமை் போர்பவ துபை
மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி, 4 வது மோடி, மகோர் -5A,
இண்டியோ மஹபிடட் டசன் டர், மலோதி மரோடு, புது தில் லி - 110003.
வபலத்தளம் : www.nhb.org.in (குபை தீர்க்கும் அபமப் பின் தபலப் பின் கீழ் , மநரடியோகவும்
ஆன் பலனிலும்
புகோபரப்
பதிவு
டசய் யும்
விருப் பம்
உள் ளது(GRIDS))/
https://grids.nhbonline.org.in
கெ்ெோயக் கோெ்சிை் ைடுத்துதல் மதபவகள்
MOHFL இன் அபனத்துக் கிபளகளிலும் பின் வருவன உள் ளது:



புகோர்கள் மை் றும் பரிந்துபரகபளப் டபறுவதை் கு டபோருத்தமோன ஏை் போடு.



குபை தீர்க்கும் அதிகோரியின்
ஆகிவை் றின் கோட்சி

டபயர்,

முகவரி

மை் றும்

டதோடர்பு

எண்

புகோர்கபளத் தீர்க்கும் பிரிவின் டசயல் முபை வோடிக்பகயோளர்களின் திருப் திக்கு ஏை் ப
அபனத்து புகோர்கபளயும் தீர்த்து முடிப் பபத உறுதி டசய் யும் .
அவர்கள் மட்டத்தில் தீர்வு கோண முடியோத பட்சத்தில் புகோர் உரிய நிபலக் கு முபையீடு
டசய் யப் படுவபத அவர்கள் உறுதி டசய் வோர்கள் . எங் கள் வோடிக்பகயோளர்கள் ஒரு
பயனுள் ள தீர்பவப் டபை மூத்த நிர்வோகத்திடம் புகோர் டசய் ய மவண்டியதில் பல என் ை
சூழ் நிபலபய நோங் கள் அபடவபத உறுதி டசய் வமத இறுதி முயை் சியோக இருக்கும் அமத
மவபளயில் , இந்தப் புகோர்கபளக் பகயோளவும் , புகோர் மை் றும் மமல் முபையீட்டிை் கோன
கோரணங் கபளப் புரிந்துடகோள் ளும் மநோக்கத்துடன் அவை் பை மதிப் போய் வு டசய் யவும்
பின் னர் மீண்டும் நிகழ் வபதத் தடுக்கவும் நோங் கள் ஒரு வலுவோன வழிமுபைபய
கட்டபமத்துள் மளோம் .
கோல வபரயபை
புகோர்கபளப் பதிவு டசய் ய, மமமல குறிப் பிடப் பட்டுள் ள மசனல் கபள வோடிக்பகயோளர்கள்
பயன் படுத்தலோம் (வோடிக்பகயோளர் புகோர்கபளக் பகயோள ஒரு வழிமுபை என் பதில்
குறிப் பு (a) ஐப் போர்க்கவும் ). புகோர் எழுத்துப் பூர்வமோகப் டபைப் பட்டோல் , MOHFL ஒரு
வோரத்திை் குள் எை் பப/பதிபல அனுப் ப முயை் சிக்கும் . விஷயம் மசோதிக்கப் பட்ட பிைகு,
MOHFL வோடிக்பகயோளருக்கு ஒரு இறுதி பதில் அல் லது கூடுதல் மநரம் மகட்டு அறிவிப் பப
புகபரப் டபை் ை ஒரு வோரத்திை் குள் அனுப் பும் .
எங் களிடம் வந்த புகோர்கள் சரியோன கண்மணோட்டத்துடன் போர்க்கப் பட்டு சோத்தியமோன
அபனத்துக் மகோணங் களிலும் அலசப் படும் .
எந்த சிக்களிலும் MOHFL இன் நிபலப் போட்டின் தகவல் டதோடர்பு வோடிக்பகயோளர்களுக்கு
வழங் கப் படும் . சம் பந் தப் பட்ட பிரச்சபனகபள ஆய் வு டசய் ய சிறிது கோல அவகோசம்
மதபவப் படும் புகோர்கள் உடனடியோக ஏை் புடதரிவிக்கப் படும் .
நிறுவனத்தின் நிர்வோகக் குழு உறுப் பினர்கள் நியோயமோன நடத்பத விதிகளின்
இணக்கத்பதயும் குபைதீர்க்கும் வழிமுபைபய டசயல் போட்படயும் அவ் வப் மபோது
மதிப் போய் வு டசய் வோர்கள் . அத்தபகய மதிப் போய் வுகளின் சுருக்க அறிக்பக நிர்வோகக்
குழுவிை் கு
வழக்கமோன
இபடமவபளகளில் ,
குழு
பரிந்துபரப் பதை் கு
ஏை் ை
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எண்ணிக்பகயில் சமர்ப்பிக்கப் படும் .
வோடிக்பகயோளரின் புகோர்கள் / குபைகபளக் பகயோள் வதில் MOHFL ஒருங் கிபணக்கும்
ஏமதனும் புதிய மோை் ைங் கள் இருக்கும் மபோது மமை் கூறிய டகோள் பக அவ் வப் மபோது
மதிப் போய் வு டசய் யப் படும் / திருத்தப் படும் .இதில் புதிய குபை மசனல் கள் எமதனும்
அறிமுகப் படுத்தப் பட்டோல் அதுவும் அடங் கும் .
வசூலிக்கை் ைடும் அதிக வெ்டிபய முபறைடுத்துதல்
வட்டி விகிதங் கள் , டசயலோக்கம் மை் றும் பிை கட்டணங் கபள நிர்ணயிப் பதில் நிறுவனம்
டபோருத்தமோன உள் ளகக் டகோள் பககள் மை் றும் நபடமுபைகபள வகுத்துள் ளது.
நிறுவனம் ஒரு சர்வமதச வட்டி விகித மோதிரிபய ஏை் றுள் ளது.
வட்டி விகிதம் ஆண்டுவோரியோக்கப் படும் , இதனோல் கடனோளி கணக்கில் விதிக்கப் படும்
கூடுதல் விகிதங் கள் பை் றி டதரிந் துடகோள் வோர்கள் .
டகோள் பக திருத்தம் /மதிை் ைோய் வு
டகோள் பக மை் றும் ஏமதனும் விதிமுபைகள் , விதிகள் , வழிகோட்டுதல் கள் , அறிவிப் புகள் ,
டதளிவுபடுத்தல் கள் , சுை் ைறிக்பககள் , முதன் பமச் சுை் ைறிக்பககள் / சம் பந்தப் பட்ட
அதிகோரிகளோல்
டவளியிடப் பட்ட
வழிகோட்டுதல் கள்
("ஒழுங் கோை் று
விதிகள் ")
ஆகியவை் றுக்கு இபடமய எந்த மநரத்திலோவது டபோருள் விளக்கம் / தகவல் முரண்போடுகள்
எழுந்தோல் ஒழுங் கோை் று விதிகளின் டபோருள் விளக்கமம மமமலோங் கும் .
ஒழுங் கோை் று விதிகளில் ஏமதனும் திருத்தம் (கள் ) மை் றும் /அல் லது டதளிவுபடுத்தல் (கள் )
இருந்தோல் , ஒழுங் கோை் று விதிகளின் படி குறிப் பிடப் பட்ட டசயலோக்கத் மததியிலிருந்து
டகோள் பக அதை் மகை் ைவோறு திருத்தியபமக்கப் பட்டவோறு இருக்கும் . டசயை் குழு மை் றும்
அல் லது
அதன்
குழுவிை் கு
டகோள் பகயின்
எந்தடவோரு
விதிபயயும்
மோை் ை,
திருத்தியபமக்க, மசர்க்க நீ க்க அல் லது திருத்தும் உரிபம உள் ளது.

5. மிக முக்கியமோன விதிமுபறகளும் நிைந் தபனகளும் (MITC)
கடன் கணக்கு எண்: (LAN): ……………………………………
வோடிக்பகயோளர் நகல்
மிக முக் கியமோன விதிமுபறகளும் நிைந் தபனகளும் (MITC)
கடன்
மநோக்கம் :
(டகோள் முதல் /கட்டுமோனம் /விரிவோக்கம் /மமம் போடு/பிை)

……………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….(கடனோளி(கள் )
இன்
டபயர்)
மமோதிலோல்
ஓஸ்வோல்
மஹோம்
ஃபபனோன் ஸ்
லிமிடடட் (MOHFL) க்கு இபடமய
ஒப் புக்டகோள் ளப் பட்ட மிக முக்கியமோன விதிமுபைகளும் நிபந்தபனகளும் பின் வருமோறு:
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கென் விவரங் கள்
வ.
எ
விவரங் கள்
ண்
விண்ணப் பம் / லீட் ஐடி
1
/ UCID
ஒப் புதலளிக்கப் பட்ட
2
கடன் டதோபக மை் றும்
ஒப் பந்தத் மததி
3
4
5
6

7

8

விகித வபக
MOHFL
கடன்
வட்டி
விகிதம் /PLR
டமோரமடோரியம்
அல் லது மோனியம்
தவபணத்
டதோபக
(EMI)
தவபணகளின்
எண்ணிக்பக / கடன்
திருப் பிச்
டசலுத்தும்
கோலம்
வட்டி
விகிதம்
மீட்டபமக்கும் மததி

விளக்கம்

ரூ…………………………… & மததி_ _ /_ _ /_ _ _ _
…… நிபலயோன விகிதம்
……. நிபலயோன மோறும்
விகிதத்தின் கலபவ ……….மோறும் விகிதம்
வசூலிக்கப் படும் வட்டி : ……………% இது MOHFL இன்
முதன் பம கடன் வட்டி விகிதம் +/- 18.80%.
ஆம் / இல் பல
ரூ…………
………தவபணகளின்
எண்ணிக்பக
மோதங் களின் எண்ணிக்பக

&

………….

ஒவ் டவோரு ஆண்டும் ெனவரி, ஏப் ரல் , ெூபல மை் றும்
அக்மடோபர் முதல் மததியிலிருந்து டதோடங் கும் ஆங் கில
கோலண்டர் ஆண்டின் கோலோண்டின் வட்டி விகிதம்
மீட்டபமக்கும் சுழை் சி.

கடன் மநோக்கம் / கடன்
......................... கடன் வபக மை் றும் ………………கடன் மநோக்கம்
வபக
தவபண வபக PEMI, அடுக்குநிகழ் வு மோதோந்திரம் (PEMI - முன் னர் மை் றும் EMI
11
EMI
- கடன் முழுவதும் பட்டுவோடோ டசய் யபட்ட பிைகு)
கடனுக்கோன
12
பிபண/ஈட்டுக்கோப் பு
(டசோத்து முகவரி)
வட்டி
விகித மின் னஞ் சல் /SMS/பதிவு
டசய் யப் பட்ட
மோை் ைங் கபளத்
டதோபலமபசி/டமோபபல் எண்ணில் அபழப் பு/MOHFL
13
டதரிவிப் பதை் கோன
வபலத்தளத்தில் புதுப் பிப் பு/ பிை தகவல் டதோடர்பு
முபைகள்
ஆதோரங் கள் மூலம் .
கென் மற் றும் வெ்டிபய திருை் பி ் ட லுத்துவது : கடன் ஒப் பந்தத்தில் குறிப் பிட்டுள் ள
விதிமுபைகளின் படி கடனின் முழு கோலத்திை் கு PEMI/EMI மூலம் கடபனத் திருப் பிச்
டசலுத்துவது. கடன் தீர் நிதி மூலம் கடன் குபைக்கும் அட்டவபண கடன் மட்டத்தில்
உருவோகும் மை் றும் வரமவை் பு டதோகுப் பில் இபணக்கப் டு ம் .
ட ோத்து / கெனோளியின் கோை் பீடு: பிபணயோக வழங் கப் பட்ட டசோத்து உரிய
முபையிலும் சரியோகவும் தீ மை் றும் பிை அபோயங் களுக்கு எதிரோக MOHFL குறிப் பிடும்
டதோபகக்கு இந்தக் கடனின் கோலத்தில் MOHFL ஒமர பயனோளியோக இருக்கும் வபகயில்
கோப் பீடு டசய் யப் பட்டிருப் பது கடனோளி(கள் ) இன் டபோறுப் போகும் . அதன் சோன் று
ஆண்டுமதோறும்
மை் றும் /அல் லது
MOHFL
மகட்கும்
மபோது
MOHFL
க்கு
டகோடுக்கப் படமவண்டும் . டசோல் லப் பட்டுள் ள மநோக்கத்திை் கோக MOHFL குறிப் பிட்ட
டதோபக என் னவோக இருந்தோலும் , கடனோளி (கள் ) மபோதுமோன டதோபகக்கு டசோத்பத
கோப் பீடு டசய் வதை் கு முழு டபோறுப் போவோர்கள் . உரிபமமகோரல் கள் மை் றும் கோப் பீடு
உள் ளிட்ட விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகள் அத்தபகய கோப் பீட்டு போலிசிபய
வழங் குபவரோல் நிர்வகிக்கப் படும் . கோப் பீட்டு போலிசியின் கீழ் MOHFL இன் பங் கு
9
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வசதிடசய் து டகோடுப் பவரோக இருக்கும் என் பபதயும் , போலிசியின் கீழ் எந்தடவோரு
எதிர்கோல உரிபமமகோரபலயும் கோப் பீடு டசய் து தீர்வு கோண்பதை் கோன முடிவு
கோப் பீட்டு நிறுவனத்திடம் மட்டுமம இருக்கும் என் பபத நிபனவில் டகோள் ளவும் .
கோப் பீடு என் பது தனி நபர் விருப் பதிை் குட்பட்டது.
கென் ைெ்டுவோெோவிற் கோன நிைந் தபனகள் :
MOHFL அனுமதி கடிதம் / கடன் ஒப் பந்தத்தில் குறிப் பிட்டுள் ளது மபோல் அபனத்துப்
1
டபோருத்தமோன ஆவணங் களின் சமர்ப்பிப் பு.
2
டசோத்தின் சட்டரீதியோன மை் றும் டதோழில் நுட்ப மதிப் போய் பவ அனுமதிக்கவும்
அனுமதி / பட்டுவோடோ கடித்தத்தில் குறிப் பிட்டுள் ளபடி சுய பங் களிப் பப
3
டசலுத்தவும் (கடன் டதோபகபய கழித்த பிைகோன டமோத்த ஃப் ளோட் டதோபக).
4
கடனின் பயன் போட்டிை் கோன மபோதுமோன சோன் பை வழங் குவது.
கட்டுமோனத்தில் முன் மனை் ைம் / தோமதம் , டசோத்துக்கு ஏமதனும் டபரிய மசதம் ,
மவபல / டதோடர்பு விவரங் களில் மோை் ைம் , டசோத்து டதோடர்போன வரிகபள
5
டசலுத்தோதது மபோன் ை விவரங் கள் உட்பட, MOHFL க்கு தகவபலத் தவைோமல்
வழங் க ஏை் பளிக்கவும் .
கட்டுமோன அங் கீகரிக்கப் பட்ட திட்டங் களில் படி மமை் டகோள் ளப் படுவபத உறுதி
6
டசய் யவும் .
டடவலப் பர் (டசோத்பத மறுவிை் பபன டசய் யும் பட்சத்தில் விை் பபனயோளரோல் )
7
திட்டத்திை் குத்
மதபவயோன
ஒப் புதல் கள்
டபைப் பட்டுள் ளன
என் பபத
திருப் திடசய் வது.
டசோத்துக்கோன அபனத்துத் மதபவயோன ஒப் புதல் களும் டபைப் பட்டு, ஒருமவபள
8
டசோத்து மறுவிை் பபன மூலம் வோங் கப் பட்டிருந்தோல் ஒப் புதல் ஆவணங் கள்
விை் பபனயோளரிடம் இருப் பபத உறுதிடசய் க.
ட லவுகளும் கெ்ெணங் களும்
வ.
ட லவுகள்
மற் றும்
எ
விளக்கம்
கெ்ெணங் கள் வபக
ண்
ரூ. 5000/- வபர (ரூபோய் ஐயோயிரம் மட்டும் ) மை் றும்
டபோருந்தும்
வரிகள் .
வசூலிக்கப் பட்ட
டதோடக்க
டசயலோக்கக் கட்டணம் ஒருமுபைக் கட்டணம் மை் றும்
திருப் பியளிக்கமுடியோத
கட்டணமோகும் ,
மை் றும்
கடனோளிகளின் கடன் விண்ணப் பத்பத டசயலோக்கும்
ரீஃபண்ட் டபைமுடியோத மநோக்கத்திை் கோக வசூலிக்கப் படுகிைது, மமலும் அது
1
டசயலோக்கக் கட்டணம் அத்பதபகய
டசயலோக்கத்தின்
விபளவுகபள
சோர்ந்திருக்கோது. இந்தத் டதோபக மமோதிலோல் ஓஸ்வோல்
மஹோம்
ஃபபனோன் ஸ்
லிமிடடடின்
டபயரில்
கடனோளியின் வங் கிக் கணக்கிலிருந் து கோமசோபல/
வபரவு
கோமசோபல/
மின் னணு
முபையில்
டசலுத்தப் படமவண்டும் .
டமோத்த
ரூ……………………
(வோர்த்பதகளில் ……………………………
டசயலோக்க/நிர்வோகக்
………………………………………………………………………….)
இந்தத்
கட்டணம்
(திருப் பிச்
டதோபக மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ்
2
டசலுத்த
முடியோத
லிமிடடடின்
டபயரில்
கடனோளியின்
வங் கிக்
டதோடக்க டசயலோக்கக்
கணக்கிலிருந் து கோமசோபல/ வபரவு கோமசோபல/
கட்டணத்பதயும்
மின் னணு முபையில்
மசர்த்து)
கோமசோபல / ECS /NACH
மறுக்கப் படல்
ரூ. 500/- (ரூபோய் ஐநூறு மட்டும் ) மை் றும் டபோருந்தும்
3
கட்டணம்
ஒரு வரிகள்
பரிவத்தபனக்கு
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ஆவண
மீட்டுபுக்
கட்டணம்
(புபகப் படநகல் )
தவபணத் மததிக்குப்
பிைகோன
தோமதக்
கட்டணம்
SOA, FCL, LOD அல் லது
நகல்
NOC
க்கோன
கட்டணம்

CERSAI கட்டணங் கள் :

அனுமதி
மறுசரிபோர்ப்புக்
கட்டணங் கள் (அனுமதி
டசல் லுபடியோகும்
கோலோவதி
மததிக்குப்
பிைகு)
டதோழில் நுட்ப
வருபகக்
கட்டணங் கள்

ரூ. 1500/- (ரூபோய் ஆயிரத்தி ஐநூறு மட்டும் ) மை் றும்
டபோருந்தும் வரிகள்
ஒரு நோளுக்கு ஒரு
மததிக்குப் பிைகு.

ஆண்டுக்கு

24.00%

தவபணத்

ரூ. 2000/- (ரூபோய் இரண்டோயிரம் மட்டும் ) மை் றும்
டபோருந்தும் வரிகள் - பட்டியலிட்டுள் ளபடி ஒவ் டவோரு
ஆவண மகோரிக்பகக்கும் .
CERSAI உருவோக்கம் :
கடன் டதோபக ரூ. 5.00 இலட்சம் வபர ரூ. 50/- (ரூபோய்
ஐம் பது மட்டும் ) மை் றும் டபோருந்தும் வரிகள்
கடன் டதோபக ரூ. 5.00 இலட்சம் வபர ரூ. 100/- க்கும்
அதிகமோக (ரூபோய் நூறு மட்டும் ) மை் றும் டபோருந்தும்
வரிகள்
CERSAI மோை் றியபமத்தல் : மமலுள் ளது மபோலமவ:
CERSAI டிஸ்சோர்ெ்: ஒன் றுமில் பல

ரூ. 1500/- (ரூபோய் ஆயிரத்தி ஐநூறு மட்டும் ) மை் றும்
டபோருந்தும் வரிகள்

முதல் பட்டுவோடோ வருபக - இலவசம்
டதோடர்ந்த பட்டுவோடோ வருபக - ரூ 750/- (ரூபோய்
எழுநூை் று ஐம் பது மட்டும் ) மை் றும் டபோருந்தும் வரிகள்
தனிப் பட்ட வருபகக்கோன கட்டணம் - கோலம் தவறிய
தவபணத் டதோபக வசூல் இருந்தோல் (ஒரு மோதத்தில் )
முதல் வருபக: ரூ. 250/- (ரூபோய் இருநூை் று ஐம் பது
மட்டும் ) மை் றும் டபோருந்தும் வரிகள்
அமத மோதத்தில் அதபனத் டதோடரும் வருபககளுக்கு
முந்பதய வருபகக் கட்டணங் களுக்கு கூடுதலோக
கூடுதல் ரூ 250/- (ரூபோய் இருநூை் றி ஐம் பது மட்டும் ).
அதோவது இரண்டோவது வருபகக்கு ரூ 500 மை் றும்
மூன் ைோவது
வருபகயிலிருந்து
ரூ
750
மை் றும்
டபோருந்தும் வரிகள்

10

வசூல்
வருபகக்
கட்டணங் கள்

11

பட்டுவோடோ கோமசோபல
ரத்து டசய் தல் மை் றும்
மீண்டும் வழங் குவது

ரூ. 1000/- (ரூபோய் ஆயிரம் மட்டும் ) மை் றும் டபோருந்தும்
வரிகள்

டசயலோக்கக் கட்டணம்
ரீஃபண்டு நியமங் கள்

ஏமதனும் குறிப் பிட்ட கோரணத்திை் கோக கடன் அனுமதி
அல் லது பட்டுவோடோவிை் குப் பிைகு MOHFL கடபன
நிரோகரிக்கும் நிகழ் வில் அல் லது விண்ணப் பதோரமர
தனது விண்ணப் பத்பத திரும் பப் டபறும் நிகழ் வில்
வசூலிக்கப் பட்ட டசயலோக்கக் கட்டணம் பின் வரும்
கட்டணங் கபளக் கழிப் பதை் கு உட்பட்டு கடனோளிக்குத்
திருப் பியளிக்கப் படும் .
 ரூ. 5000/- வபர (ரூபோய் ஐயோயிரம் மட்டும் )
மை் றும்
டபோருந்தும்
வரிகள் ,
டபைப் பட்ட
டதோடக்க டசயலோக்கக் கட்டணம் உட்பட.
 டபோருந்தும் வபகயில் டசலுத்தப் படமவண்டிய
வட்டி கழிக்கப் படும் .
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வசூலிக்கப் பட்ட சட்ட்ப்பூர்வ வரிகள்
##
தனிநபர்
மை் றும்
தனிநபர்
அல் லோத*
வோடிக்பகயோளர்கள் : கலப் பு ROI இல் வழங் கப் படும்
அபனத்து கடன் களுக்கும் , 5.00% என் ை விகிதத்தில்
முன் கூட்டிமய
கடபனத்
திருப் பிச்
டசலுத்துவதை் கோனம் கட்டணம் விதிக்கப் படும் , மமலும்
டபோருந்தக்கூடிய
வரிகள்
மை் றும்
சட்டரீதியோன
வரிகள்
மை் றும்
கட்டணங் கள் ,
எந்தடவோரு
வங் கி/HFC/NBFC அல் லது நிதி நிறுவனத்திடமிருந்தும்
மறுநிதியளிப் பு மூலம் முன் கூட்டிமய டசலுத்தப் படும்
நிலுபவத் டதோபககள் ( அத்தபகய டதோபககளில்
டகோடுக்கப் பட்ட
நிதியோண்டில்
முன் கூட்டிமய
டசலுத்தப் பட்ட அபனத்துத் டதோபககளும் அடங் கும் )
மை் றும் டசோந்த ஆதோரங் கள் மூலம் அல் ல** மை் றும்
அபனத்து
பகுதி
அல் லது
முழு
முன் கூட்டிய
டசலுத்துதல் களுக்கும் டபோருந்தும் . தனிநபர் அல் லோத
கடனோளிகள் :
நிறுவனம் /தனி
உரிபமயோளரோக/நிறுவனம்
அல் லது
இபண
விண்ணப் பதோரரோக HUF மூலம் ஒப் புதலளிக்கப் பட்ட
அபனத்து
கடன் களும்
**
டசோந்த
நிதி:
இந்த
மநோக்கத்தின் அர்த்தமோனது வங் கி/HFC/NBFC அல் லது
நிதி நிறுவனத்திலிருந்து கடன் டபறுவது தவிர பிை
எந்தடவோரு
ஆதோரம்
என் பதோகும் .
குறிப் பு:
வோடிக்பகயோளர்கள் கடபன முன் கூட்டிமய டசலுத்தும்
மபோது நிதி ஆதோரத்பதக் கண்டறிய டபோருத்தமோனது
மை் றும் சரியோனது எனக் கருதும் ஆவணங் கபளச்
சமர்ப்பிக்க மவண்டும் .
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கடன்
முன் டசலுத்தல்
மை் றும்
முன் கூட்டிமய
முடிப் பதை் கோன
கட்டணம்
மை் றும்
நியமங் கள்

மமமல
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
அபனத்து
வரிகளும்
சட்டரீதியோன
வரிகள்
உள் ளடக்கபடோதபவ மை் றும் டபோருந்தும் வரிகள் கட்டணத்திை் கு கூடுதலோக
வசூலிக்கப் படும் .
கடனோளி/கள்
மை் றும்
MOHFL
இபடமய
டசயல் படுத்தப் பட்ட/டசயல் படுத்த மவண்டிய மிக முக்கியமோன விதிமுபைகள்
மை் றும் நிபந்தபனகளின் (MITC) மோறுபோட்டிை் கு உட்பட்டது. MOHFL எந்த ஒரு
மோை் ைத்பதயும் அதன் அதிகோரப் பூர்வ வபலத்தளம் (www.motilaloswalhf.com), அதன்
அலுவலகங் களில் கோட்சிப் படுத்துவது மை் றும் அவ் வப் மபோதோன டபோது அறிவிப் புகள்
மூலம் அதன் கடனோளிகளுக்குத் டதரிவிக்க முயை் சிடசய் யும் . அத்தபகய மோை் ைம்
வோடிக்பகயோளருக்கு போதகமோக இருந்தோல் , அவர் 60 நோட்களுக்கு அறிவிப் பு
இல் லோமல் தனது கணக்பக மூடலோம் அல் லது எந் த கூடுதல் கட்டணங் கள் அல் லது
வட்டி டசலுத்தோமல் அதபன மோை் ைலோம் .
தவபணகபள மீெ்ைதற் கோன நபெமுபற பின்வருமோறு: ஒப் பந்தம் (“தவபணத்
தவறுதல் நிகழ் வு”) இல் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளபடி தவபணத் தவறுதல் நிகழும் மபோது,
கடனோளி(கள் ) MOHFL க்கு டசலுத்தமவண்டிய அபனத்து நிலுபவத் டதோபககளும்
உடனடியோக
டசலுத்தமவண்டும்
மை் றும்
தோமதமோக
டசலுத்த
மவண்டிய
கட்டணத்திை் கோன கூடுதல் வட்டிபய வசூலிப் பது, சட்டத்தின் கீழுள் ள தீர்விை் கு
இணங் க கடனீட்டின் கட்டோய டசயலோக்கம் மூலம் கோலம் கடந்த தவபணகபள மீட்டல்
உட்பட மை் றும் அதமனோடு மட்டும் வபரயறுக்கோமல் அதன்
உரிபமகபள
டசயலோக்கத் மதபவயோன டசயல் முபைகள் /நடவடிக்பககபள எடுக்கும் உரிபமயோ
MOHFL டகோண்டுள் ளது. ஒவ் டவோரு சந் தர்ப்பத்தின் சூழபலச் சோர்ந்து உண்பமயோன
நபடமுபை MOHFL ஆல் தீர்மோனிக்கப் படும் .
வருெோந் திர நிலுபவத் டதோபக அறிக்பக வழங் கை் ைடும் மததி: நிலுபவத் டதோபக
அறிக்பகயோனது கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் கோலத்தில் ஒவ் டவோரு நிதியோண்டு
முடிந்த பின் னர் மம மோதம் வழங் கப் படும் .
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வோடிக்பகயோளர் ம பவகள் :
பமயப் படுத்தப் பட்ட உதவிமமபச மவபல மநரம் - (1)திங் கள் முதல் டவள் ளி 1.
கோபல 9 முதல் இரவு 7 வபர (2) சனிக்கிழபம - கோபல 10 முதல் மோபல 4 வபர
கிபளகளில் வோடிக்பகயோளர் வருபக மநரம் - (1)திங் கள் முதல் டவள் ளி - கோபல
10 முதல் 11 மணி வபர மோபல 5 முதல் 6 வபர (2) சனிக்கிழபம - கோபல 10 முதல்
11 மணி வபர
2.

வோடிக்பகயோளர்
மசபவக்கோகத்
டதோடர்பு
டகோள் ளமவண்டிய
நபரின்
விவரங் கள் :
உங் கள்
கடன்
கணக்குத்
டதோடர்போன
மகள் விகளுக்குத்
டதோடர்புடகோள் ளமவண்டியது:- வோடிக்பகயோளர் மசபவ மமபச / கிபள
மமலோளர் அல் லது மின் னஞ் சல் Id-hfquery@motilaloswal.com

ஆபகயோல்
கோலவரிப
உெ்ைெ
பின்வருவனவற் பறை்
டைறுவதற் கோன
நபெமுபற
கடன்
கணக்கு
1
அறிக்பக
கடனோளி(கள் ) கடன் கணக்கு எண் மை் றும் அபடயோளச்
உரிபம
சோன் பை
வழங் கி
கிபளயின்
மூலம்
இந் த
2
ஆவணங் களின் நகல்
மசபவகபளப்
டபைலோம் .
மோைோக,
கட்டண
முன் கூட்டிமய கடபனத் அட்டவபனயில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளவோறு டபயரளவுக்
டசலுத்திய
பிைகு
MOHFL
இன்
திருப் பிச்
டசலுத்தி கட்டணத்பத
hfquery@motilaloswal.com
இல்
3
முடித்த
பிைகு வபலத்தளமோன
எழுதலோம் .
ஆவணங் கபளத்
திரும் பப் டபறுவது
வோடிக்பகயோளர் குபறதீர்க்கும் வழிமுபற
உங் களுக்கு எமதனும் புகோர்கள் இருந்தோல் அபனத்துக் கிபளகளிலும் இருக்கு
1
“வினவல் மமலோண்பம டதோகுதி” இல் உள் ளிட எங் கள் கிபள அலுவலபரத்
டதோடர்பு டகோள் க.
உங் கள்
புகோர் கிபள
மட்டத்தில்
தீர்க்கப் படவில் பலடயனில் ,
எங் கள்
வோடிக்பகயோளர் மசபவ டஹல் ப் பலபன 22-47189999 என் ை எண்ணில் திங் கள்
முதல் டவள் ளி வபர கோபல 9 முதல் இரவு 7 மணி வபரயிலும் , சனிக்கிழபம
கோபல 10 மணி முதல் மோபல 4 மணி வபரயிலும் அபழப் பதன் மூலம் அல் லது
2
hfquery@motilaloswal.com க்கு மின் னஞ் சல் அனுப் புவதன் மூலம் அல் லது பின் வரும்
முகவரிக்கு கடிதம் எழுதுவதன் மூலம் புகோபர மநரடியோக எழுப் பலோம் .
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் ம
ோம் ஃபைனோன்ஸ் லிமிடெெ்
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் டவர், ரஹ்மத்துல் லோ சயோனி மரோடு, பமரல் ST டடப் மபோ
எதிரில் பிரபோமதவி, மும் பப-400025
டகோடுக்கப் பட்ட கோலவபரக்குள் புகோர் தீர்க்கப் படவில் பல எனில் அல் லது MOHFL
வழங் கிய தீர்வு வோடிக்பகயோளருக்கு திருப் தியளிக்கவில் பல எனில் பின் னர்
3
வோடிக்பகயோளர் குபை தீர்க்கும் அதிகோரிபய அணுகலோம் . குபற தீர்க்கும்
அதிகோரியின் டபயரும் டதோடர்பு விவரமும் பின் வருமோறு: .Ms ஆலியோ
மஷக்டதோடர்பு: +91-22- 50362730) மின் னஞ் சல் முகவரி: hfgro@motilaloswal.com
புகோர்/சர்ச்பச
தீர்க்கப் படவில் பலடயனில் ,
உங் கள்
புகோர்கபள
https://consumerhelpline.gov.in/
இல்
மதசிய
நுகர்மவோர்
டஹல் ப் பலனில்
பதியலோம் அல் லது
6 வோர கோலத்திை் குள் புகோர்/சச்சரவு தீர்க்கப் படோவிட்டோல் , வோடிக்பகயோளர்கள்
4
கீமழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள இபணப் பில் உள் ள அவர்களின் GRIDS மபோர்ட்டலில்
மதசிய வீட்டுவசதி வங் கிக்கு மமல் முபையீடு டசய் யலோம் :
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
அல் லது அஞ் சல்
மூலம் பின் வரும் முகவரியில் ;
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டபறுநர், துபண டைோது மமலோளர், மதசிய வீெ்டுவ தி வங் கி, புகோர் தீர்வுப்
பிரிவு, ஒழுங் குமுபை மை் றும் மமை் போர்பவ துபை, மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி, 4வது
மோடி, மகோர்-5A, இந்தியோ மஹபிடட் டசன் டர், மலோதி மரோடு, புது தில் லி - 110 003
கடனின் விரிவோன விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகளுக்கு தரப் பினோர்கள் அவர்கள்
மூலம்
டசயலோக்கப் பட்ட/டசயலோக்கப் படமவண்டிய கடன்
மை் றும்
பிை கடனீ டடு
்
ஆவணங் கபளப் போர்க்கலோம் என் பது இதன் மூலம் ஏை் றுக்டகோள் ளப் படுகிைது.
மமமலயுள் ள விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகபள கடனோளி/கள் படித்து விட்டனர்
அல் லது அவர்களுக்குப் படித்து கோண்பித்தவர் திரு/திருமதி ........................ ........................ .......................
.............
அவர்
நிறுவனந்ததி
் ன்
.............ஆவோர்
மை் றும்
கடனோளி/கள்
அபதப்
புரிந்துடகோண்டனர்.

நோங் கள் அ ல் MITC மற் றும் கென் ஒை் ைந் தத்பதை் டைற் றுக்டகோண்மெோம்
மததி:

X கடனோளி: ………………………………

இடம் :

X - இபணக் கடனோளி: ………………………...

6. உங் கள் வோடிக்பகயோளபர அறிவீர் [KYC] மற் றும்
நெவடிக்பககள்

ைண மமோ டிக் கு எதிரோன

(நிறுவனத்தின் நிர்வோகக் குழு உறுை் பினர்கள் ஒை் புதல் அளித்துள் ளவோறு)
1. அறிமுகம் :
இந்திய ரிசர்வ் வங் கி(RBI) டவளியிட்ட “உங் கள் வோடிக்பகயோளபர அறிவீர்” (KYC)
வழிகோட்டுதல் கள் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனங் கபள (HFCகள் ) குை் ைம் டசய் பவர்கள்
திட்டமிட்மடோ அல் லது திட்டமிடோமமலோ நிதிரீதியோன மமோசடிகள் , குை் ைச் டசயல் போடு மூலம்
டபைப் பட்ட நிதிபய பரிமோை் ைமவோ அல் லது டடபோசிட் டசய் யமவோ அல் லது நிதிரீதியோன
பயங் கரவோதத்திை் மகோ பயன் படுத்தக்கூடோது என் பபதத் தடுக்கும் மநோக்கத் திை் கோனபவ.
மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி(NHB) நியோயமோன நடத்பத விதி வழிகோட்டுதல் கபள அதன் 11
அக்மடோபர் 2010 மததியிடப் பட்ட சுை் ைறிக்பக எண்
NHB (ND)/DRS/Pol-No.33/2010 ஐ
டவளியிட்டபதத் டதோடர்ந்து மை் றும் இந்திய ரிசர்வ் வங் கியோல் டவளியிடப் பட்ட
வழிகோட்டுதல் களில் உள் ள திருத்தத்திை் கு ஏை் ப சிைந்த கோர்ப்பமரட் நபடமுபைகளின் ஒரு
பகுதியோக அதன் சுை் ைறிக்பக எண். RBI/2019-20/235 DOR. NBFC (HFC).CC.No.111/03.10.136/2019-20
மததியிட்ட மம 19, 2020 மததியிட்ட மோஸ்டர் படரக்ஷன் - 2016 உங் கள் வோடிக்பகயோளபர
அறிவீர் (KYC) படரக்ஷபன HFC களுக்கும் நீ ட்டித்துள் ளது மை் றும் சுை் ைறிக்பகயில் உள் ள
வழிமுபைகள் / வழிகோட்டுதல் கள் / ஒழுங் குமுபைகள் மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி (வீட்டுவசதி
நிதி நிறுவனங் களின் முந்பதய ஒழுங் கோை் று நிறுவனம் ) வழங் கிய பின் னிபணப் பில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள நிபல ரத்து டசய் யப் பட்டது. மமலும்
ஏப் ரில்
20,2020 இல்
புதுப் பிக்கப் பட்ட RBI டவளியிட்ட 2016 உங் கள் வோடிக்பகயோளபர அறிக மோஸ்டர்
படரக்ஷனின் படி, நிறுவனம் ‘உங் கள் வோடிக்பகயோளபர அறிவீர் (KYC) மை் றும் பண
மமோசடி எதிர்ப்பு நடவடிக்பககள் ’ மீதோன விரிவோன டகோள் பகபயத் தயோரித்கப் டுள் ளது.
இது அபனத்துக் கிபளகளுக்கும் டபோருந் தும் மை் றும் அபனத்து கிபள மமலோளர்கள் , களப்
பணியோளர்கள் , இணக்கப் பணியோளர்கள் மை் றும் வோடிக்பகயோளர்கபளக் பகயோளும்
ஊழியர்கள் ஆகிமயோரோல் முபையோகக் கபடப் பிடிக்கப் படுகிைது. வழிகோட்டுதல் கள்
மோைக்கூடிய
இயல் புபடயபவ
மை் றும்
அவ் வப் மபோது
மதிப் போய் வுகள்
மை் று ம்
திருத்தங் களுக்கு
உட்பட்டபவ.
இந் தக்
டகோள் பக
ஆவணம்
கணக்கு
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பவத்திருப் பவர்/வோடிக்பகயோளபர சரியோக அபடயோளம் கோண்பது மை் றும் அதிக மதிப் பு
டரோக்கப் பரிவர்த்தபன அல் லது சந்மதகத்திை் குரிய பரிவர்தபனபய கண்கோணிப் பது
ஆகிவை் றுக்கோக RBI டவளியிட்ட பல் மவறு வழிகோட்டிகளுக்கு ஏை் ப உள் ளது.
2. டகோள் பகயின் மநோக் கங் கள்
வோடிக்பகயோளர்கபள ஏை் றுக்டகோள் வதை் கு டவளிப் பபடயோன அளவுமகோல் கபள
வகுத்தல் .
பண மமோசடி, தீவிரவோதத்திை் குநிதியுதவி அல் லதுiஅபடயோளத் திருட்டு ஆகியவை் றின்
மபோக்கின் அடிப் பபடயில் வோடிக்பகயோளரின் அபோயத்பத தீர்மோனிக்க மை் றும்
அபோயத்பதத் தணிக்க.
வோடிக்பகயோளரின் பரிவத்தபன நடத்பதயின் அடிப் பபடயில் ஒரு ‘வோடிக்பகயோளர்
சுயவிவரத்பத’ உருவோக்கி மதிப் போய் வு டசய் வது.
தனிநபர்கள் /தனிநபர்கள்
அல் லோத
வோடிக்பகயோளர்களின்
மநர்பமயோன
அபடயோளத்பத சரிபோர்க்க நபடமுபைகபள நிறுவுவது.
அதிக மதிப் பு டரோக்கப் பரிவர்த்தபன அல் லது சந்மதகத்திை் குரிய பரிவர்த்தபனபய
கண்கோணிக்க டசயல் முபைகள் மை் றும் நபடமுபைகபள நிறுவுவது.
வோடிக்பகயோளர்கபளப்
டபோறுத்தவபர
சரிபோர்ப்புகபள
மமை் டகோள் ள
நடவடிக்பகள் எடுப் பது மை் றும் அத்தபகய பரிவர்த்தபனகபள அறிக்பகயிடுவது.









3. வபரயபறகள் :
வ.எ
ண்
1

துபறக் குரிய ட ோல்

ெ்ெம் மற் றும் விதிகள்

வபரயபற
பணமமோசடி தடுப் புச் சட்டம் , 2002 மை் றும்
விதிகள்
என் பது
பணமமோசடி
தடுப் பு
(பதிவுகபளப் பரோமரித்தல் ) விதிகள் , 2005,
அவ் வப் மபோது திருத்தப் பட்டதோகும் .

2

AML

பண மமோசடி எதிர்ப்பு

3
4

விண்ணை் ைை் ைடிவம்
CIF
நிறுவனம்

விண்ணப் பப் படிவம்
வோடிக்பகயோளர் தகவல் படிவம்

5

மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ்
லிமிடடட் (MOHFL)

6

•வருமோன வரிச் சட்டம் 1961, பிரிவு 2(31) இன்
கீழ்
வபரயறுக்கப் பட்டுவோறு
ஒரு
நபர்,
மை் றும் அத்தபகய நபருக்குச் டசோந்தமோன
அல் லது அந் த நபரின் கட்டுப் போட்டில் உள் ள
எந்தடவோரு முகோபம, அலுவலகள் அல் லது
கிபளபய உள் ளடக்கியது.
•நிறுவனத்தில் ஒரு கணக்பகப் பரோமரிக்கு
மை் றும் /அல் லது
நிறுவனத்துடன்
வணிக
உைவு டகோண்டுள் ள ஒரு நபர் அல் லது
நிறுவனம் .
•
எவரின்
சோர்பில்
கணக்குப்
பரமோரிக்கப் படுகிைமதோ
அவர்
(அதோவது
பயன் டபறும் உரிபமயோளர்);
• சட்டத்தோல் அனுமதிக்கப் பட்டவோறு பங் குத்
தரகர்கள் , பட்டயக் கணக்கோளர்கள் , நிறுவன

வோடிக்பகயோளர்
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7

8

9
10

டசயலோளர்கள் , வழக்குபரஞர்கள் மபோன் ை
டதோழில் துபை
இபடத்
தரகரகோர்கள்
மமை் டகோள் ளும்
பரிவர்த்தபனகளின்
பயனோளிகள் மை் றும்
• நிறுவனத்திை் கு குறிப் பிடத்தக்க கவுரவம்
அல் லது பிை அபோயங் கள் விபளவிக்கக்கூடிய
நிதிப்
பரிவரத்தபனகளுடன்
சம் மந்தப் பட்டுள் ள
ஒரு
நபர்
அல் லது
நிறுவனம் , உதோரணமோக ஓயர் டிரோன் ஸ்ஃபோர்
அல் லது
ஒமர
பரிவர்த்தபனயோக
அதிக
மதிப் புள் ள வபரவு கோமசோபலயின் டவளியீடு.
மத்திய KYC ைதிவுகள் ைதிமவடு வோடிக்பகயோளரின் டிஜிட்டல் வடிவத்தில் KYC
(CKYCR):
பதிவுகபளப் டபறுவதை் கும் , மசமிப் பதை் கும் ,
போதுகோப் பதை் கும் மை் றும் மீட்டடடுப் பதை் கும்
விதிகளின்
விதி
2(1)
(aa)
இன்
கீழ்
வபரயறுக்கப் பட்ட ஒரு நிறுவனம் என் று
அர்த்தம் .
வோடிக்பகயோளர்
ரிைோர்ை்பு வோடிக்பகயோளர்
மை் றும்
பயன் டபறும்
(CDD):
உரிபமயோளபர
‘அபடயோளச்
சோன் று’
மை் றும்
‘முகவரி
சோன் பை’
அதிகோரப் பூர்வமோக
டசல் லுபடி
ஆவணங் களோக
அபடயோளம்
கோண்பது
மை் றும் சரிபோர்ப்பது என் று அர்த்தம் .
வோடிக்பகயோளர்
அபெயோளம் என் ைோல்
CDD
டசயல் முபைபய
கோண்ைது
மமை் டகோள் வது என் று அர்த்தம் .
ோன்றளிக் கை் ைெ்ெ நகல்
RE மூலம் சோன் ைளிக்கபபட்ட நகபலப் டபறுவது
என் ைோல்
ஆஃப் பலன்
சரிபோர்ப்பப
மமை் டகோள் ளமுடியோத இடத்தில் ஆதோர் எண்
பவத்திருப் பதை் கோன
ஆதோரத்தின்
நகபல
ஒப் பிடுதல்
அல் லது
சட்டத்தில்
உள் ள
விதிகளின் படி RE இன்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
அதிகோரியோல்
அசல்
மை் றும்
நகலில்
வோடிக்பகயோளர்களோல்
வழங் கப் பட்ட
அலுவலகரீதியோக மதிப் புபடயஆவணம் என் று
அர்த்தம் .
அந்நியச் டசலோவணி மமலோண்பம (டடபோசிட்)
விதிமுபைகள் ,
2016
{FEMA
5(R)}
இல்
வபரயறுக்கப் பட்டுள் ளபடி, டவளிநோடு வோழ்
இந்தியர்கள்
(NRIகள் )
மை் றும்
இந்திய
வம் சோவளிபயச்
மசர்ந்தவர்கள்
(PIOs)
இருந்தோல் ,
அதை் கு
மோை் ைோக,
அசல்
சோன் ைளிக்கப் பட்ட நகல் , பின் வருபவர்களோல்
சோன் ைளிக்கப் பட்ட
ஏமதனும்
ஒன் பைப்
டபைலோம் :
• இந்தியோவில் பதிவு டசய் யப் பட டஷட்யூல் ட்
கமர்ஷியல்
வங் கிகளின்
டவளிநோட்டுக்
கிபளகளின் அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரிகள் ,
•இந்திய
வங் கிகளுடன்
உைவில்
உள் ள
டவளிநோட்டு வங் கிகளின் கிபளகள் ,
• டவளிநோட்டிலுள் ள மநோட்டரி பப் ளிக்,
• நீ திமன் ை குை் ைவியல் நீ திபதி,
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• நீ திபதி,
• டவளிநோடு வோழ் வோடிக்பகயோளர் வசிக்கும்
நோட்டின் இந்தியத் தூதரக/ அயல் நோட்டுப்
பிரதிநிதி.
பண மமோசடி தடுப் புச் சட்டம் (பதிவுகள்
பரோமரிப் பு விதிகள் ),2005 விதி 2 இன் கீழ்
வபரயறுத்துள் ளவோறு என அர்த்தம் .

11

நியமிக் கை் ைெ்ெ இயக் குநர்

12

டிஜிெ்ெல் KYC

ஆஃப் பலன்
சரிபோர்ப்பு
மமை் டகோள் ளமுடியோத
இடத்தில்
வோடிக்பகயோளபர
மை் றும்
அலுவலகரீதியோக
மதிப் புபடயஆவணம்
அல் லது
ஆதோர்
பவத்த்கிருப் பதை் கோன
சோன் பை மநரடியோகப் புபகப் படம் எடுப் பது,
சட்டத்தில்
உள் ள நிபந்தபனகளின்
படி
MOHFL இன் அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரி
எடுக்கும் அத்தபகய புபகப் படடமடுக்கும்
இடத்தின்
அட்சமரபக தீர்க்கமரபகயுடன்
என் று அர்த்தம் .

13

டிஜிெ்ெல் பகடயோை் ைம்

தகவல் டதோழில் நுட்பச் சட்டம் , 2000 (2000 21)
இன் பிரிவு (2) இன் உட்பிரிவு (1) இன் உட்பிரிவு
(p) இல் ஒதுக்கப் பட்டுள் ள அமத அர்த்தத்பதக்
டகோண்டிருக்கும்

14

இபணயோன மின் ஆவணம்

தகவல்
டதோழில் நுட்ப சட்டம்
(டிஜிட்டல்
லோக்கர் வசதிபய வழங் கும் இபடத்தரகர்கள்
தகவல் கபள
போதுகோத்தல்
மை் றும்
பவத்திருத்தல் )விதிகள் 2016 விதி -9 இன் படி
வோடிக்பகயோளரின்
டிஜிட்டல்
லோக்கர்
கணக்கிை் கு
வழங் கப் பட்ட
ஆவணங் கள்
உட்பட
ஆவணம்
அளிப் பவரோல்
வழங் கப் பட்ட
அதன்
டசல் லுபடியோகும்
டிஜிட்டல் பகடயோப் பத்துடன் ஆவணத்தின்
மின் னணு இபண என அர்த்தம்

15

முெக்கை் ைெ்ெ
ைெ்டியல்
/
எதிர்மபற
ைெ்டியல்
மற் றும்
நோெ்டுை் ைெ்டியல்

16

HFC

17

இபெத்தரகர்
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ஒருவபர வோடிக்பகயோளரோக ஏை் கும் முன்
வருங் கோல
வோடிக்பகயோளர்களின்
டபயர்கள் /அபமவிடங் கள்
இந்தப்
பட்டியல் களுக்கு
எதிரோக
ஸ் கிரீன்
டசய் யப் படமவண்டும் .
வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம்
"இபடத்தரகர்" என் பது பங் கு-தரகர், துபண
தரகர், பங் கு பரிமோை் ை முகவர், banker to an
issue, trustee to a trust deed, registrar to an issue,
வணிகவியல் வங் கியோளர், ஒப் புறுதியோளர்,
மபோர்ட்ஃமபோலிமயோ
மமலோளர்,
முதலீட்டு
ஆமலோசகர் மை் றும் ஈட்டோவணச் சந் பதயுடன்
டதோடர்புபடய,
இந்திய
ஈட்டோவண
மோை் ைங் கள் வோரியச் சட்டம் , 1992 இன் பிரிவு
12 இன்
கீழ் பதிவு டசய் யப் பட்ட பிை

18

இபடத்தரகர் என் று அர்த்தம் .
என் ைோல் முகவரிச் சோன் று, அபடயோளச்
சோன் று
மை் றும்
சட்டத்தின்
கீழ்
ஒழுங் கீட்டோளர் அல் லது மவறு எந்த சட்ட
அதிகோரம்
அவ் வப் மபோது
டவளியிடும்
விதிகள் , ஒழுங் கோை் றுகள் , வழிகோட்டுதல் கள்
மை் றும் சுை் ைறிக்பககளுக்கு இணங் குவது
ஆகியவை் பை கண்டறிந் து சரிபோர்ப்பதை் கு
ஒழுங் கீட்டோளர் பரிந்துபரக்கும் சரிபோர்ப்பு
நபடமுபை.

KYC

19

KYC டெம் ை் மளெ்டுகள் :

20

வங் கிக் கு
வோடிக்பகயோளர்கள்

21

ஒழுங் கீெ்ெோளர்

தனிநபர்கள்
மை் றும்
சட்ட
நிறுவனங் களுக்கோக, CKYCR க்கு KYC தரபவ
எளிதோக்கவும்
டதோகுக்கவும்
மை் றும்
அறிக்பகயிடவும்
தோயோரிக்கப் பட்ட
டடம் ப் மளட்டுகள் .
HFC இன் கிபள / அலுவலகங் களுக்கு வரோமல்
வோரோ அல் லது
HFCகளின்
அதிகோரிகபள
சந்திக்கோமல்
கணக்பகத்
டதோடங் கும்
வோடிக்பகயோளர்கள் .
வணிக
டசயல் முபைகபள
மமை் டகோள் ள
பதிவுச்
சோன் றிதபழ
நிறுவனம்
இவர்களிடமிருந் து டபை் றுள் ளது - மதசிய
வீட்டுவசதி வங் கி (NHB) / இந்திய ஈட்டோவண
மோை் ைங் கள் வோரியம் அல் லது அத்தபகய பிை
நபர் என் று அர்த்தம் .

22

ஆஃை் பலன்

ரிைோர்ை்பு

24

அலுவலகரீ
23
தியோக
மதிை் புபெயஆவணம் (“OVD”)

என் ைோல் அங் கீகோரம் இல் லோத ஆதோர் எண்
பவத்திருப் பவரின் அபடயோளத்பத ஆதோர்
விதிமுபைகளில்
குறிப் பிட்டுள் ளபடி
ஆஃப் பலன்
முபையில்
சரிபோர்க்கும்
டசயல் முபை என் று அர்த்தமோகும் .
என் ைோல்
போஸ்மபோர்ட் ,
ஓட்டுநர்
உரிமம் ,
இந்திய தனித்துவ அபடயோள ஆபணயம்
டவளியிட்ட
வடிவில்
ஆதோர்
எண்
பவத்திருப் பதன் சோன் று, இந்திய மதர்தல்
ஆபணயம் வழங் கிய வோக்கோளர் அபடயோள
அட்பட, மோநில அரசு அதிகோரி முபையோக
பகடயோப் பமிட்ட NREGA வழங் கிய மவபல
அட்பட, டபயர், முகவரி ஆகியவை் பைக்
டகோண்டுள் ள
மதசிய
மக்கள் டதோபகப்
பதிமவடு
அல் லது
ஒழுங் கீட்டோளரின்
ஆமலோசபனயுடன்
மத்திய
அரசு
அறிவித்துள் ள மவறு எந்த ஆவணமும் என் று
அர்த்தமோகும் .
ஒருமவபள வோடிக்பகயோளர் வழங் கிய OVD
இல் புதுப் பிக்கப் பட்ட முகவரி இல் பலடயனில் ,
முகவரி
சோன் றின்
வபரயறுக்கப் பட்ட
மநோக்கத்திை் கு பின் வரும் ஆவணங் கள் OVD
ஆக கருதப் படலோம் :- —
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25

26

27

(a) எந்தடவோரு
மசபவ
வழங் குநரின்
சமீபத்திய இரண்டு மோத பயன் போட்டு பில்
(மின் சோரம் ,
டதோபலமபசி,
மபோஸ்ட்டபய் டு
டமோபபல்
ஃமபோன் ,
குழோய்
எரிவோயு, தண்ணீர ் பில் );
(b) டசோத்து அல் லது நகரோட்சி வரி ரசீது;
(c) அரசுத் துபைகள் அல் லது டபோதுத்துபை
நிறுவனங் களோல்
ஓய் வுடபை் ை
ஊழியர்களுக்கு
வழங் கப் படும்
ஓய் வூதியம் அல் லது குடும் ப ஓய் வூதியம்
டசலுத்தும்
ஆபணகள்
(PPOக்கள் )
அவை் றில் முகவரி இருந்தோல் ;
(d) மோநில அல் லது மத்திய அரசுத் துபைகள் ,
சட்ட
அல் லது
ஒழுங் கோை் று
ஆபணயங் கள் ,
டபோதுத்துபை
நிறுவனங் கள் , டஷட்யூல் ட் கமர்ஷியல்
வங் கிகள் , நிதி நிறுவனங் கள் மை் றும்
பட்டியலிடப் பட்ட
நிறுவனங் கள் .
அமதமபோல் ,
அத்தபகய
பணியமர்த்துனோர்கள்
ஒதுக்கும்
அதிகோரப் பூர்வ
தங் கும்
வசதியுடன்
இருக்கும்
விடுப் பு
மட்டும்
உரிம
ஒப் பந்தங் கள்
(e) டவளிநோட்டு சட்ட ஆட்சி எல் பலயிலுள் ள
அரசுத் துபைகள் வழங் கும் ஆவணங் கள்
அல் லது இந்தியோவிலுள் ள டவளிநோட்டு
தூதரகம் அல் லது பணிக்குழு வழங் கும்
கடிதம் .
மமலுள் ள
ஆவணங் கபள
சமர்ப்பித்த
மூன் று மோத கோலத்திை் குள் தை் மபோபதய
முகவரி
புதுப் பிக்கப் பட்ட
OVD
ஐ
வோடிக்பகயோளர் சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் .
வோடிக்பகயோளர் சுயவிவரம் மை் றும் நிதி
ஆதரோங் களுடன் ஒத்து உள் ளனவோ என் பபத
டதோெர் சி
் யோன ரிைோர்ை்பு
உறுதிடசய் ய
கணக்குகளில்
பரிவர்த்தபனகபள
வழக்கமோன
அடிப் பபடயில் கண்கோணிப் பது.
CDD டசயல் முபையின் கீழ் மசகரிக்கப் பட்ட
ஆவணங் கள் , தரவு அல் லது தகவல் RBI
பரிந்துபரக்கும் படி அவ் வப் மபோது ஏை் கனமவ
அவ் வை் மைோது புதுை் பித்தல்
உள் ள பதிவுகளில் மதிப் போய் வு டசய் வதன்
மூலம்
புதுப் பிக்கப் பட்டு
இருப் பபத
உறுதிடசய் ய எடுக்கப் படும் படிமுபைகள்
அரசியல்
டதோடர்புபடமயோர்
இந்தியோ
அல் லது
டவளிநோட்டில்
முக்கிய
டபோது
டசயல் போடுகள்
ஒப் பபடக்கப் பட்டவர்கள்
அரசியல்
டதோெர்புபெமயோர் எ.கோ மோநிலங் களின் அல் லது அரசுகளின்
தபலவர், மூத்த அரசியல் வோதிகள் (எ.கோ
(“PEP”)
MPகள் , MLAகள் , MLC கள் , முனிசிபோலிட்டி
கவுன் சிலர்கள் , பஞ் சோயத்து தபலவர்கள் ,
உறுப் பினர்கள் ), மூத்த அரசு/சட்ட/இரோணுவ
அதிகோரிகள் ,
அரசுக்கு
டசோந்தமோன
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நிறுவனங் களின்
மூத்த
நிர்வோகிகள் ,
அபனத்து அரசியல்
கட்சி அதிகோரிகள் ,
அரசியல் கட்சிகள் மபோன் ைவர்கள் .

28

29

குறிப் பு: உைபவ நிறுவ நிபனக்கும் இந் த
வபகப் போட்டில்
உள் ள
எந்த
ஒரு
நபர்/வோடிக்பகயோளரிடம்
மபோதுமோனத்
தகவல்
மசகரிக்கப் படமவண்டும்
மை் றும்
டபோதுக் களத்தில்
இந்த நபபர பை் றி
இருக்கும்
தகவல்
தீவிரமோகப்
பரிமசோதிக்கப் படமவண்டும் .
Reputationally Exposed Persons என் பவர்களுபடய
டசயல் போடுகள்
சட்டப் பூர்வ,
நை் டபயர்,
டசயல் போட்டு
அல் லது
கோன் சன் டிமரஷன்
ரிஸ்பக உருவோக்குவதோகக் கருதப் படுகின் ை
அரசியல்
டதோெர்புள் மளோர் அரசியல் டதோடர்புபடமயோபரத் தவிர பிை
தனிநபர்கள் .
(வோடிக்பகயோளர்
தனக்கு
தவிர பிற பிரைலங் கள் (“REP”)
எதிரோக நிலுபவயில் உள் ள நிதி / குை் ைவியல்
வழக்குகள் பை் றி டவளிப் படுத்த மவண்டும்
அல் லது கள விசோரபண அறிக்பகயின்
அடிப் பபடயில் தீர்மோனிக்கப் படும் ).
ந் மதகத்திற் குரிய
ைரிவர்த்தபன

முயை் சி டசய் யப் பட்ட பரிவர்த்தபன உள் ள
பின் வரும் வபகயில் வபரயறுக்கப் பட்ட ஒரு
“பரிவர்த்தபன” என அர்த்தமோகும் . டரோக்கமோக
டசய் தோலும்
இல் லோவிட்டோலும்
குை் ைச்
டசயலுக்கோக
மமை் டகோள் ளப் பட்டிருக்கலோம்
என் ை
சந்மதகத்கிை் கு
வழிவகுக்கும்
ஒரு
பரிவர்த்தபன அல் லது
(a) சம் பந்தப் பட்ட
மதிப்பபப்
டபோருட்படுத்தோமல் ,
சட்டத்தின்
அட்டவபணயில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
குை் ைத்தின்
வருமோனத்பத
உள் ளடக்கியிருக்கலோம்
என் ை
நியோயமோன
சந்மதகத்பத
ஏை் படுத்துகிைது; அல் லது
(b) அசோதோரண
அல் லது
நியோயப் படுத்தப் படோத
சிக்கலோன
சூழ் நிபலகளில்
டசய் யப் பட்டதோக
மதோன் றுகிைது; அல் லது டபோருளோதோர
கோரணம் அல் லது மநர்பமயோன மநோக்கம்
இல் பல என் று மதோன் றுகிைது.
(c) அல் லது டபோருளோதோர கோரணம் அல் லது
மநர்பமயோன
மநோக்கம்
இல் பல
என் று
மதோன் றுகிைது.
(d) அல் லது அதில் பயங் கரவோதம் டதோடர்போன
டசயல் போடுகளுக்கு
நிதியளிப் பதில்
ஈடுபட்டுள் ளதோக நியமோன அடிப் பபடயில்
சந்மதகம் எழுவது.
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விளக்கம் :
பயங் கரவோதம்
டதோடர்போன
நடவடிக்பககளுக்கு
நிதியுதவி
டசய் வதில்
பயங் கரவோதத்துடன் டதோடர்புபடயது அல் லது
பயங் கரவோதத்திை் கு,
பயங் கரவோதியின்
டசயல் போடுகளுக்கு
அல் லது
பயங் கரவோதி
அல் லது பயங் கரவோத அபமப் போல் அல் லது
பயங் கரவோதத்திை் கு
நிதியளிப் பவர்கள்
அல் லது ந்நிதியளிக்க முயர்ள் போவோர்களோல்
பயன் படுத்தவுள் ளது
ஆகியபவ
பயங் கக்கோரவோதம்
டதோடர்புபடய
டசயல் போடுகளுக்கு நிதியளிப் பது மதோடர்போன
பரிவத்தபனயில் அடங் கும் .

30

ைரிவர்த்தபன

டகோள் முதல் , விை் பபன, கடன் , அடமோனம் ,
பரிசு, பரிமோை் ைம் , டடலிவரி அல் லது ஏை் போடு
மை் றும் :
(i)

31

MOHFL வழங் கும் நிதி மசபவயோகபளப்
டபறுவபத உள் ளடக்கியது;
(ii) எந்தடவோரு ஒப் பந்தம் அல் லது பிை
சட்டப் பூர்வ கடபமகளின் முழு அல் லது
பகுதியோக
டசய் யப் பட்ட
அல் லது
டபைப் பட்ட எந்தடவோரு கட்டணமும் ;
(iii) ஒரு சட்டபூர்வ நபர் அல் லது சட்ட்ப்பூர்வ
ஏை் போட்பட
நிறுவுவது
அல் லது
உருவோக்குவது.
வீடிமயோவின்
மூலம் CDD
மநோக்கத்திை் குத்
மதபவயோன
வோடிக்பகயோளபர அபெயோளம் ஆவணங் கள் உட்பட தகவபலப் டபறுவதை் கு
கோணும் ட யல் முபற (V-CIP)
வோடிக்பகயோளருடன்
தபடயை் ை,
போதுகோப் போன, நிகழ் மநர, ஒப் புதலுடன் கூடிய
ஒலி-ஒளி
ஊடோடுதல்
மை் றும்
வோடிக்பகயோளர்
வழங் கியத்
தகவலின்
உண்பமத் தன் பமபய உறுதிடசய் ய MOHFL
அதிகோரி
ஒருவர்
மமை் டகோள் ளும்
வோடிக்பகயோளபர அபடயோளம் கோணும்
டசயல் முபை.
இந்த
மோஸ்டர்
படரக்ஷனுக்கோக அத்தபகய டசயல் முபை
மநரடியோன
டசயல் முபையோக
நடத்தப் படமவண்டும் .

4. வோடிக்பகயோளர் ஏற் புக் டகோள் பக (CAP)
MOHFL வோடிக்பகயோளர்கள் ஏை் பிை் கோன டவளிப் பபடயோன அளவுமகோளுடன் ஒரு
டதளிவோன வோடிக்பகயோளர் ஏை் புக் டகோள் பகபய அபமக்கமவண்டும் . வோடிக்பகயோளர்
ஏை் புக் டகோள் பகயோனது பின் வரும் வோடிக்பகயோளர் உைவுக்கு டவளிப் பபடயோன
வழிகோட்டுதல் கபளக் டகோண்டிருப் பபத உறுதி டசய் யமவண்டும் :
i)

அநோமமதய அல் லது கை் பபனயோன /பினோமி டபயர்(கள் ) இல் எந்தக் கணக்கும்
திைக்கப் படக்கூடோது.
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ii)

iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

x)
xi)

வோடிக்பகயோளர் ஒத்துபழக்கோத கோரணத்தோல் அல் லது வோடிக்பகயோளர்
வழங் கிய ஆவணங் கள் / தகவல் நம் பத்தகுந்ததோக இல் லோததோல் டபோருத்தமோன
CDD நடவடிக்பககபள MOHFL எடுக்க முடியோத இடங் களில் கணக்கு எதுவும்
திைக்கப் படக்கூடோது.
CDD நபடமுபைபயப் பின் பை் ைோமல் எந்த பரிவத்தபன அல் லது கணக்கு சோர்ந்த
உைவும் மமை் டகோள் ளப் படோது.
கணக்குத் டதோடங் கப் படும் மநரத்திலும் அவ் வப் மபோதோன புதுப் பிப் பின் மபோதும்
KYC மநோக்கத்திை் கோக மகோரப் பட்ட கட்டோயத் தகவல் குறிப் பிடப் பட்டிருக்கிைது.
கணக்குத் டதோடங் கப் பட்ட பிைகு வோடிக்பகயோளரின் டவளிப் பபடயோன
ஒப் புதலுடன் விருப் ப அல் லது கூடுதல் தகவல் டபைப் படுகிைது.
கூட்டுக்
கணக்குத்
திைப் பின்
மபோது,
அபனத்து
கூட்டு
கணக்கு
பவத்திருப் பவர்களுக்கும் CDD நபடமுபை பின் பை் ைப் படுகிைது.
KYC உடன் உடன் படும் ஏை் கனமவ உள் ள வோடிக்பகயோளர் எங் களிடம் மை் டைோரு
கணக்குத் திைக்க விரும் பினோல் , புதிய CDD நபடமுபைகள் மதபவயில் பல.
வோடிக்பகயோளர்
மை் டைோரு
நபர்/நிறுவனத்தின்
சோர்போக
டசயல் பட
அனுமதிக்கப் படும் சூழல் டதளிவோக விளக்கப் படும் .
வோடிக்பகயோளரின் அபடயோளம் அவ் வப் மபோது மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி
டவளியிடும் UN போதுகோப் பு குழு டவளியிட்டுள் ள தபடப் பட்டியலில் மை் றும்
இந்தியோ ரிசர்வ் வங் கி டவளியிடும் தபடப் பட்டியலில் உள் ள எந்த ஒரு நபர்
அல் லது
நிறுவனத்துடன்
டபோருந்தவில் பல
என் பபத
உறுதிடசய் ய
டபோருத்தமோன அபமப் பு நபடமுபையில் உள் ளது.
நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) டபைப் படும் இடத்தில் , வழங் கும் ஆபணயத்தின்
சரிபோர்ப்பு வசதியில் அது சரிபோர்க்கப் படமவண்டும் .
இபணயோன மின் னணு ஆவணம் வோடிக்பகயோளரிடமிருந் து டபைப் படும்
இடத்தில் , RE தகவல் டதோழிநுட்ப சட்டம் 2000 (2000 இல் 21) இன் விதிப் பிரிவுகளின்
படி டிஜிட்டல் பகடயோப் பத்பத சரிபோர்க்கமவண்டும் .

வோடிக்பகயோளர் ஏை் புக் டகோள் பக டபோதுமக்கள் குறிப் போக நிதிரீதியோக அல் லது சமூக
ரீதியோக போதகமோன சூழலில் உள் ளவர்களுக்கு வங் கி/நிதி வசதி மறுக்கப் படுவதில்
முடிவபடயக்கூடோது.
வோடிக்பகயோளர் ஏை் பு டதோடர்போன இந் தக் டகோள் பகபய நபடமுபைப் படுத்துவது, மபோது
மக்களுக்கு, குறிப் போக நிதிரீதியோக அல் லது சமூக ரீதியோக பின் தங் கியிருப் பவர்களுக்கு
எந்த சலுபகயும் மறுக் கப் படுவபத விபளவிக்கோது.
5. இெர்ை்ைோடு ஆைத்து சுயவிவரம்
இடர்ப்போடு ஆபத்து வபகப் போட்டின் அடிப் பபடயில் தங் களின் புதிய வோடிக்பகயோளரின்
இடர்போடு
ஆபத்து
சுயவிவரங் கபள
உருவோக்க
MOHFL
ஒரு
நபடமுபைபய
உருவோக்கமவண்டும் . இடர்போடு ஆபத்து வபகப் படுத்தலின் மநோக்கத்திை் கோக சரிபோர்ப்பப
மமை் டகோள் வதை் கு
வசதியோக,
உணரப் பட்ட
ஆபத்தின் படி
வோடிக்பகயோளர்கபள
நிறுவனம்
வபகப் படுத்தமவண்டும் .
வோடிக்பகயோளர்
சுயவிவரத்தில்
வோடிக்பகயோளர்களின் அபடயோளம் , சமூக/நிதி நிபல, வணிகச் டசயல் போட்டின் தன் பம,
வோடிக்பகயோளர்களின் வணிகம் மை் றும் அவர்களின் இருப் பிடம் மபோன் ைவை் பைப் பை் றிய
தகவல் கள் இருக்க மவண்டும் . மமலும் , நிறுவனம் அதன் வோடிக்பகயோளர்களிடமிருந்து
கடன் மை் றும் வழிகோட்டுதல் களுக்கு இணங் கும் டபோருத்தமோன தகவல் கபளப் டபை
மவண்டும் . நிறுவனத்தில் உள் ள வோடிக்பகயோளரின் சுயவிவரம் ஒரு இரகசியமோன
ஆவணமோக தக்கபவக்கப் படமவண்டும் மை் றும் தகவல் குறுக்கு விை் பபன அல் லது மவறு
எந்த மநோக்கத்திை் கோகவும் டவளிப் படுத்தப் படக்கூடோது.
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தனிப் பட்ட வோடிக்பகயோளர்களின் இடர்போடு ஆபத்து சுயவிவரத்பத, சுயவிவரத்திை் குத்
தகுந்தோை் மபோல் MOHFL 3(மூன் று) அடிப் பபட வபகப் போடுகளோக வபகப் படுத்துகிைது
வபகப் போடுகள் பின் வருமோறு:
இெர்ைோடு
ஆைத்து
வபகை் ைோடு
குபறந் த
இெர்ைோடு
ஆைத்து

வோடிக்பகயோளர்களின் வபகை் ைோடு

நடுத்தர
இெர்ை்ைோடு
ஆைத்து
உயர்
இெர்ை்ைோடு
ஆைத்து

1. நன் டகோபடகள் டபறும் NGOக்கள் , அபமப் புகள்
2. அைக்கட்டபள
/
டதோண்டு
நிறுவனங் கள்
/
சங் கங் கள்
(பதிவுடசய் யப் பட்ட கிரயபத்திரங் கள் )
1. அரசியல் டதோடர்புபடமயோர் (PEP) மை் றும் டவளிநோட்பட மசர்ந்த PEP
2. ரூ 50 இலட்சத்திை் கும் மமல் வருடோந்திர வருமோனம் உள் ள உயர்நிபல
நிகர மதிப் புள் ள தனிநபர்கள்
3. வங் கிக்கு வோரோ வோடிக்பகயோளர்கள்
4. டவளிநோடு வோழ் வோடிக்பகயோளர்
5. கிபடக்கும் டபோதுத் தகவலின் படி ஐயத்திை் குரிய டபயர் டபை் ை
நபர்கள் .
6. டதளிவோன வருமோன ஆதோரங் கள் இல் லோத நபர்கள் .
7. இந்திய ரிசர்வ் வங் கி வழங் கிய முடக்கப் பட்ட பட்டியல்

1. மோதச்
சம் பளம்
வோங் குபவர்கள்
2. சுயடதோழில் புரியும் தனிநபர்கள்
3. அரசு
மை் றும்
அரசுக்கு
டசோந்தமோன
நிறுவனங் களில்
பணிபுரிபவர்கள்
4. குபைவோன இடர்போடு ஆபத்து தனிநபர்கள் (உயர்நிபல நிகர
மதிப் புள் ளவர்கபளத் தவிர பிைர்) மை் றும் அவர்களின் கணக்குகளில்
பரிவர்த்தபனகள் டபரும் போலும் அறியப் பட்ட சுயவிவரங் களுடன்
இணக்கியிருக்கிைது.

நிறுவனம் அத்தபகய வோடிக்பகயோளர்களின் கணக்குகபள தீவிர சரிபோர்ப்புக்கு
உட்படுத்தமவண்டும் . ஏை் கனமவ உள் ள ஒரு வோடிக்பகயோளர் பின் னர் PEP ஆகும் மபோது,
அத்தபகய நபருடன் வணிக உைபவத் டதோடர நிறுவனம் மூத்த மமலோண்பமயிடம்
மதபவயோன ஒப் புதல் கபளப் டபைமவண்டும் மை் றும் ஒப் புதல் கிபடத்தோல் நிறுவனம்
அவ் வப் மபோது மமம் பட்ட கண்கோணிப் பப மமை் டகோள் ளமவண்டும் .
இந்தக்
டகோள் பகபய
நபடமுபைப் படுத்துவது
அதிகம்
கட்டுப் படுத்துவதோக
இல் லோதபதயும் டபோதுமக்கள் குறிப் போக நிதிரீதியோக அல் லது சமூக ரீதியோக போதகமோன
சூழலில் உள் ளவர்களுக்கு நிறுவனத்தின் மசபவகள் மறுக்கப் படோமல் இருப் பபத
உறுதிடசய் ய நிறுவனம் மபோதுமோன நடவடிக்பகபய எடுக்கமவண்டும் மை் றும் .
6. வோடிக்பகயோளபர அபெயோளம் கோணும் ட யல் முபற
பணமமோசடி தடுப் புச் சட்டத்தின் விதிகள் 2005 விதி 9 இன் கீழ் உள் ள வழிகோட்டுதல் கபள
நிறுவனம் எழுத்துப் பூர்வமோன உணர்வுப் பூர்வமோனவும் பின் பை் றும் (இனிமமலும் PML
விதிகள் என் று குறிப் பிடப் படுகிைது) (பரிவர்த்தபனகளின் இயல் பு மை் றும் மதிப் பின்
பதிவுகபளப் பரோமரிப் பது, பரமரிக்கும் நபடமுபை மை் றும் விதம் மை் றும் தகவபல
வழங் குவதை் கோன மநரம் மை் றும் வங் கி நிறுவனங் கள் , நிதி நிறுவனங் கள் மை் றும்
இபடத்தரகர்களின்
வோடிக்பகயோளர்களின்
அபடயோளத்பத சரிபோர்ப்பது மை் றும்
பரோமரிப் பது).

25 | பக்கம்

வோடிக்பகயோளபர அபடயோளம் கோண்பது என் பது நிறுவனத்தின் திருப் திக்கு ஏை் ப
வோடிக்பகயோளரின் நம் பகமோன, சுயோதீனமோன மூல ஆவணங் கள் , தரவு அல் லது
தகவபலப் பயன் படுத்தி வோடிக்பகயோளபர அபடயோளம் கண்டு, அவரது அபடயோளத்பத
சரிபோர்ப்பது ஆகும் . MOHFL அதன் திருப் திக்கு ஏை் ப, ஒவ் டவோரு புதிய வோடிக்பகயோளரின்
அபடயோளத்பதயும் உறுதி டசய் ய மதபவயோன மபோதுமோன தகவபலப் டபறும் , இந்த
அபடயோள சரிபோர்ப்பு வழக்கமோன முபையில் அல் லது எப் மபோதோவது மை் றும் உைவின்
மநோக்கத்பத நிறுவுவதை் கு மமை் டகோள் ளப் படலோம் .
பின் வரும் சந் தர்ப்பங் களில் அபடயோள சரிபோர்ப்பு மமை் டகோள் ளப் பட மவண்டும் :












வோடிக்பகயோளர் கணக்குத் திைந் து வங் கியுடன் கணக்கு அடிப் பபடயிலோன
உைபவத் டதோடங் கும் மபோது.
வங் கியில் கணக்கு பவத்திருக்கோத ஒரு நபருக்கு ஏமதனும் சர்வமதச பணப்
பரிமோை் ை நடவடிக்பககபள மமை் டகோள் ளும் மபோது.
வோடிக்பகயோளரிடமிருந்து
டபை் ை
அபடயோள
சரிபோர்ப்புத்
தகவலின்
நம் பகத்தன் பம குறித்து வங் கிக்கு ஏமதனும் சந்மதகம் எழும் மபோது அல் லது அந்தத்
தகவல் மபோதுமோனதோக இல் பல என் று வங் கி கருதும் மபோது.
மூன் ைோம் தரப் பு தயோரிப் புகபள ஏடெண்டுகளோக விை் பபன டசய் யும் மபோது,
ஐம் பதோயிரம் ரூபோய் க்கு மமல் தங் கள் டசோந் த தயோரிப் புகள் மை் றும் மவறு ஏமதனும்
தயோரிப் புகபள விை் பபன டசய் யும் மபோது.
கணக்கு
பவத்திருக்கோத
வோடிக்பகயோளருக்கு,
அதோவது
வோக் -இன்
வோடிக்பகயோளருக்கு
பரிவர்த்தபனகபள
மமை் டகோள் ளும் மபோது,
இதில்
சம் பந்தப் பட்ட டதோபக ஐம் பதோயிரம் ரூபோய் க்கு சமமோக இருந்தோலும் சரி அல் லது
அதிகமோக இருந்தோலும் சரி, அது ஒரு பரிவர்த்தபனயோக நபடடபை் ைோலும் சரி
அல் லது
இபணக்கப் பட்டதோகத்
மதோன் றும்
பல
பரிவர்த்தபனகளோக
நபடடபை் ைோலும் சரி.
ஒரு
வோடிக்பகயோளர்
(கணக்கு
பவத்திருப் பவர்
அல் லது
கணக்கு
பவத்திருக்கோதவர்) ஒரு பரிவர்த்தபனபய மவண்டுடமன் மை ஐம் பதோயிரம் ரூபோய்
வரம் பிை் குக் கீமழ டகோண்டு வர மவண்டுடமன் ை கோரணத்திை் கோக டதோடர்
பரிவர்த்தபனகளோக கட்டபமக்கிைோர் என் று RE நம் புவதை் கு ஒரு கோரணம்
இருந்தோல் .
கணக்குகபளத் திைக்கும் மபோது அறிமுகம் மகோரப் படக் கூடோது என் பபத MOHFL
உறுதி டசய் யும் .

கணக்கு அடிப் பபடயிலோன உைபவத் டதோடங் கும் மபோது
அபடயோளத்பதச் சரிபோர்க்கும் மநோக்கத்திை் கோக, நிறுவனம்
uல் லோகத்தில் டசய் யப் படும் CDDபய சோர்ந்திருக்க மவண்டும் ,
டசய் யக்கூடோது (டவளி நிறுவனத்திடம் ஒப் பபடக்கக்கூடோது) .
நிபந்தபனகளுக்கு உட்பட்டு, விருப் பத்தின் மபரில் மூன் ைோம்
பரிசீலிக்கப் படலோம் :

வோடிக்பகயோளர்களின்
அதன் விருை் ைத்தில் ,
இதபன அவுட்மசோர்ஸ்
இருப் பினும் பின் வரும்
தரப் பினர் மூலம் CDD

A. மூன் ைோம் தரப் பினரோல் மமை் டகோள் ளப் பட்ட சம் பந்தப் பட்ட வோடிக்பகயோளரின்
சரிபோர்ப்பு பதிவுகள் அல் லது தகவல் மூன் ைோம் தரப் பினரிடமிருந் து அல் லது மத்திய
KYC பதிவுகள் பதிமவட்டில் இருந் து இரண்டு நோட்களுக்குள் டபைப் படும் .
B. சம் பந்தப் பட்ட வோடிக்பகயோளர் சரிபோர்ப்பு டதோடர்போன அபடயோளத் தரவு மை் றும்
பிை டதோடர்புபடய ஆவணங் களின் நகல் கள் மூன் ைோம் தரப் பினரிடமிருந் து
மகோரிக்பகயின் மபரில் தோமதமின் றி கிபடக்க மவண்டும் என் பபத உறுதிப் படுத்த
நிறுவனத்தோல் மபோதுமோன நடவடிக்பககள் எடுக்கப் பட மவண்டும் .
C. பணமமோசடி தடுப் புச் சட்டத்தின் கீழ் உள் ள மதபவகள் மை் றும் கடபமகளுக்கு ஏை் ப
சம் பந்தப் பட்ட வோடிக்பகயோளர் சரிபோர்ப்பு மை் றும்
பதிமவடு பரோமரிப் பு
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மதபவகளின் இணக்கத்திை் கு மூன் ைோம் தரப் பு கட்டுப் படுத்தப் பட மவண்டும் ,
மமை் போர்பவயிடப் பட மவண்டும் அல் லது கண்கோணிக்கப் பட மவண்டும் .
D. மூன் ைோம் தரப் பினர் அதிக இடர்போடு ஆபத்து என மதிப் பிடப் பட்ட நோடு அல் லது
அதிகோர வரம் பில் இருக்கக்கூடோது.
E. CDD-க்கோன இறுதிப் டபோறுப் பு, மூன் ைோம் தரப் பினரோல் மமை் டகோள் ளப் படுவது
மை் றும் கூடுதல் கவனத்துடன் கூடிய சரிபோர்ப்பு நடவடிக்பககபள மமை் டகோள் வது
உட்பட டபோருந்தக்கூடிய நடவடிக்பககள் நிறுவனத்பதமய சோரும் .
MOHFL மநரடி V-CIP ஐ மமை் டகோள் ளலோம் , இது MOHFL இன் அதிகோரியோல் மமை் டகோள் ளப் படும் ,
தனிநபர் வோடிக்பகயோளரின் தகவலறிந் த ஒப் புதபலப் டபை் ை பிைகு, அவருக்கு கணக்கு
அடிப் பபடயிலோன
உைபவ
நிறுவுவதை் கு
மமை் டகோள் ளப் படும் ,
இது
பின் வரும்
நிபந்தபனகளுக்கு இணங் க மவண்டும் :
i. V-CIP ஐ மமை் டகோள் ளும்
MOHFL அதிகோரி, அபடயோள சரிபோர்ப்பு டசய் யும்
வோடிக்பகயோளரின்
வீடிமயோ
மை் றும்
புபகப் படத்பதப்
பதிவுடசய் து,
ஆதோரின்
ஆஃப் பலன் சரிபோர்ப்பு மூலம் அபடயோளத்பதப் டபை மவண்டும் .
ii. MOHFL ஆனது, சரிபோர்ப்பு டசயல் முபையின் மபோது, வோடிக்பகயோளர் e-PAN -ஐ வழங் கும்
சந்தர்ப்பங் கபளத் தவிர, வோடிக்பகயோளரோல் கோண்பிக்கப் படும் PAN அட்படயின்
டதளிவோன படத்பதப் படம் பிடிப் போர். PAN விவரங் கள் அதபன வழங் கும் அதிகோரியின்
தரவுத்தளத்திலிருந்து சரிபோர்க்கப் படும் .
iii. வோடிக்பகயோளர் இந்தியோவில் இருப் பபத உறுதி டசய் வதை் கோக வோடிக்பகயோளரின்
மநரடி இருப் பிடம் (ஜிமயோ-மடக்கிங் ) படம் பிடிக்கப் படும் .
iv. MOHFL இன் அதிகோரியோனவர் ஆதோர்/PAN விவரங் களில் உள் ள வோடிக்பகயோளரின்
புபகப் படம் V-CIPஐ மமை் டகோள் ளும் வோடிக்பகயோளருடன் டபோருந்துகிைதோ என் றும் ,
ஆதோர்/PAN இல் உள் ள அபடயோள சரிபோர்ப்பு விவரங் கள் வோடிக்பகயோளர் வழங் கிய
விவரங் களுடன் டபோருந்துகிைதோ என் றும் சரிபோர்த்து, உறுதிடசய் ய மவண்டும் .
v. வீடிமயோ உபரயோடல் நிெமோனது என் றும் , முன் மப பதிவு டசய் யப் பட்டது இல் பல
என் பபதயும் டதரிவிப் பதை் கோக, வீடிமயோ உபரயோடலின் மபோது மகட்கப் பட்ட மகள் விகளின்
வரிபச மை் றும் /அல் லது வபக மவறுபட்டிருப் பபத MOHFL இன் அதிகோரி உறுதி டசய் ய
மவண்டும் .
vi. XML மகோப் பு அல் லது ஆதோர் போதுகோப் பு QR குறியீட்படப் பயன் படுத்தி ஆதோபர
ஆஃப் பலனில் சரிபோர்க்பகயில் , XML மகோப் பு அல் லது QR குறியீட்பட உருவோக்கும் மததி VCIP மமை் டகோள் ளப் பட்ட நோளிலிருந்து 3 நோட்களுக்கு மிகோமல் இருப் பபத உறுதிப் படுத்த
மவண்டும் .
vii. V-CIP மூலம் திைக்கப் படும் அபனத்து கணக்குகளும் ஒமர மநரத்தில் தணிக்பகக்கு
உட்பட்ட பின் னமர டசயல் போட்டிை் கு வரும் , இது நோணயத்பத உறுதிடசய் யும் .
வோடிக்பகயோளருடன்
தபடயை் ை,
நிகழ் மநர,
போதுகோப் போன,
இரு
முபனகளும்
மபைகுறியோக்கப் பட்ட
ஆடிமயோ-விஷுவல்
உபரயோடல்
மூலம்
டசயல் முபை
மமை் டகோள் ளப் பட்டது என் பபதயும் , சந் மதகத்திை் கு இடமின் றி வோடிக்பகயோளபர
அபடயோளம் கோண அனுமதிக்கும் வபகயில் தகவல் டதோடர்பு தரம் மபோதுமோனதோக
இருந்தது என் பபதயும் RE உறுதி டசய் ய மவண்டும் . ஏமோை் றுதல் மை் றும் பிை மமோசடி
கோரியங் களுக்கு எதிரோக போதுகோப் பதை் கோக RE மநரடி பரிமசோதபனபய மமை் டகோள் ள
மவண்டும் .
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ix. போதுகோப் பு, உறுதி மை் றும் இருமுபனயிலும் மபைகுறியோக்கம் டசய் யப் படுவபத
உறுதிப் படுத்த, RE -க்கள் டமன் டபோருள் மை் றும் போதுகோப் பப தணிக்பக டசய் து, V-CIP
விண்ணப் பத்பத டவளியிடுவதை் கு முன் அதபன சரிபோர்ப்போர்.
x. ஆடிமயோ கோட்சி உபரயோடல் RE இன் டடோபமனிலிருந்மத டதோடங் கப் படும் , மூன் ைோம்
தரப் பு மசபவ வழங் குநர்,, ஏமதனும் இருந்தோல் அதிலிருந் து டதோடங் கப் படோது. V-CIP
டசயல் முபையோனது இந்த மநோக்கத்திை் டகன குறிப் போக பயிை் சி டபை் ை அதிகோரிகளோல்
மட்டுமம மமை் டகோள் ளப் படும் . V-CIP ஐ மமை் டகோள் ளும் அதிகோரியின் விவரங் களுடன்
டசயல் போட்டுப் பதிவும் போதுகோக்கப் படும் .
xi. வீடிமயோ பதிவு போதுகோப் போன மை் றும் பத்திரமோன முபையில் மசமிக்கப் படுவபதயும் ,
மமலும் மததி மை் றும் மநரம் குறிப் பிடப் பட்டிருப் பபதயும் MOHFL உறுதி டசய் வோர்.
xii. டசயை் பக நுண்ணறிவு (AI) மை் றும் முக டபோருத்தம் போர்க்கும் டதோழில் நுட்பங் கள்
உள் ளிட்ட
சமீபத்திய
டதோழில் நுட்பத்தின்
உதவிபயப்
டபை
MOHFL
ஊக்குவிக்கப் படுகிைோர்கள் , இது டசயல் முபை, அத்துடன் வோடிக்பகயோளர் வழங் கிய
தகவலின் மநர்பமபய உறுதி டசய் கிைது. இருப் பினும் , வோடிக்பகயோளபர அபடயோளம்
கோணும் டபோறுப் பு MOHFL உபடயமத.
xiii. பிரிவு 16ன் படி ஆதோர் எண்பண மபைப் பபத MOHFL உறுதி டசய் யும் .

7.

ரிைோர்ை்புக் கு உெ்ைடுத்தை் ைடும் வோடிக் பகயோளர் வழிமுபற (CDD ட யல் முபற)
1) தை் மபோதுள் ள வோடிக்பகயோளர்கள் மை் றும் நிறுவனத்தில் கணக்கு திைப் பதன் மூலம்
புதிய வோடிக்பகயோளர்களோக ஆகுபவர்களின்
உண்பமயோன அபடயோளமும்
நம் பகத்தன் பமயும் , மமலும் அவர்களின் அடிப் பபட பின் னணி தகவல் கபளப்
டபறுவதும் மிக முக்கியமோனதோக இருக்கும் .

நிறுவனமோனது
அபடயோள
சரிபோர்ப்புக்கு
பின் வருவனவை் பை சரிபோர்க்கும் :




மபோதுமோன

தரபவப்

டபை் று,

வோடிக்பகயோளரின் அபடயோளம்
அவரது முகவரி/இடம் மை் றும்
அவரது சமீபத்திய புபகப் படம் .

A. CDD -ஐ மமை் டகோள் ளும் மபோது, MOHFL ஒரு தனிநபருடன் கணக்கு அடிப் பபடயிலோன
உைபவ நிறுவும் மபோது அல் லது ஏமதனும் சட்ட ரீதியோன நிறுவனத்துடன்
டதோடர்புபடய பயனோளி உரிபமயோளர், பகடயோப் பமிட அங் கீகோரம் டபை் ைவர்
அல் லது பகர அதிகோரம் டகோண்ட ஒரு தனிநபபர பகயோளும் மபோது, MOHFL அந் த
தனிநபரிடமிருந்து பின் வரும் தகவபலப் டபறும் y:
(i) ஆதோர் சட்டம் 7வது பிரிவின் கீழ் அறிவிக்கப் பட்ட ஏமதனும் திட்டத்தின் கீழ் அவர்
ஏமதனும் நன் பம அல் லது மோனியம் டபை விரும் பும் ஆதோர் எண், போலிசி இயக்க
பகமயட்டில் அபடயோளம் மை் றும் முகவரிக்கோன ஆவண விதிமுபைகளில்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள படி அபடயோளம் மை் றும் முகவரியின் விவரங் கள் மை் றும் ஒரு
சமீபத்திய புபகப் படம் ஆகியபவ இடம் டபறும் OVD இன் சோன் ைளிக்கப் பட்ட நகல்
அல் லது அதை் கு இபணயோன மின் ஆவணம் .
(ii) நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) அல் லது 1962 ஆம் ஆண்டில் வருமோன வரி விதிகளில்
வபரயறுக்கப் பட்ட மை் றும் அவ் வப் மபோது திருத்தப் படுகிை படிவம் எண். 60.
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(iii)
RE
உபடய
மகோரிக்பகயின் படி,
வணிகத்தின்
தன் பம
மை் றும்
வோடிக்பகயோளரின் நிதி நிபல டதோடர்போன பிை ஆவணங் கள் அல் லது அதை் கு
சமமோன மின் ஆவணங் கள்
விளக்கம் 1: நிறுவனத்தோல் சோன் ைளிக்கப் பட்ட நகபலப் டபறுவது என் பது,
வோடிக்பகயோளர் சமர்ப்பித்த மமமல உள் ள நகபல அசல் நகலுடன் ஒப் பிட்டு,
நிறுவனத்தின்
அங் கீகோரம்
டபை் ை அதிகோரியின்
நகலில்
அபதப் பதிவு
டசய் வதோகும் .
விளக்கம் 2: வோடிக்பகயோளர் ஆதோர் எண்பண சமர்ப்பித்தோல் , அத்தபகய
வோடிக்பகயோளர் அவரது ஆதோர் எண்பண முபையோன வழிகளில் அபத
மபைத்திருப் பபத அல் லது அடித்திருப் பபத உறுதிப் படுத்த மவண்டும் .
விளக்கம் 3: மமமல (i) இல் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளபதத் தவிர மவறு சந்தர்ப்பங் களில் ஒரு
தனிநபர் ஆதோபர KYC ஆவணமோகச் சமர்ப்பிக்க மவண்டுடமன் று வலியுறுத்த
முடியோது. இருப் பினும் , தனிநபர், விரும் பினோல் , தனது டசோந்த விருப் பப் படி அபத
வழங் கலோம் .
வோடிக்பகயோளர்கள் ,
தங் கள்
விருப் பத்தின்
மபரில் ,
மமமல
உள் ளவை் றில் ஒன் பைச் சமர்ப்பிக்க மவண்டும் .
விளக்கம்
4:
வோடிக்பகயோளர்
குறிப் பிட்டுள் ளபடி அவ் வப் மபோது
நிறுவனத்பத வழிநடத்தும் :
ஆதோர்
வழங் கை் ைடும்
ரிைோர்ை்பு

ஆதோபர
சமர்ப்பிக்கும்
இடத்தில் ,
கீமழ
இந்திய தனித்துவ அபடயோள ஆபணயம்

ைெ் த்தில் ,

நிறுவனம்
வோடிக்பகயோளரின்
சரிபோர்க்கும் ;

வோடிக்பகயோளர்களின்

அபடயோளத்பத

பின் வரும்

அபெயோள ்

வழிமுபையில்

a. ஆதோர் (நிதி மை் றும் பிை மோனியங் கள் , நன் பமகள் மை் றும் மசபவகளின்
இலக்கு பவக்கப் பட்ட விநிமயோகம் ) சட்டம் , 2016 (2016 இன் பிரிவு எண் 18) இன்
கீழ் ஆஃப் பலன் சரிபோர்ப்பு மமை் டகோள் ளப் படும் ; அல் லது
b. ஏமதனும் OVD க்கு சமமோன மின் ஆவணம் என் ைோல் , RE ஆனவர் தகவல்
டதோழில் நுட்பச் சட்டம் , 2000 (2000 இன் பிரிவு எண் 21) விதிகளின் படியும் மை் றும்
அதன்
கீழ்
ஏமதனும்
விதிகள்
இருந்தோல்
அதன் படியும்
டிஜிட்டல்
பகடயோப் பத்பதச் சரிபோர்த்து, இபணப் பு II இன் கீழ் குறிப் பிடப் பட்டுள் ளபடி
மநரடி புபகப் படத்பத படம் பிடிக்க மவண்டும் ; அல் லது
c. ஆஃப் பலன் சரிபோர்ப்பப மமை் டகோள் ள முடியோத பட்சத்தில் மமமல உள் ள
உட்கூறு (ab) என் பவை் றின் கீழ் ஏமதனும் OVD அல் லது ஆதோர் எண்
பவத்திருப் பதை் கோன
ஆதோரம்
என் ைோல் ,
இபணப் பு
II
இன்
கீழ்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ளபடி
டிஜிட்டல்
KYC
மூலம்
MOHFL
சரிபோர்ப்பப
மமை் டகோள் ளும் .
d. இதன்
சோர்போக
மத்திய
அரசோல்
அவ் வப் மபோது
அறிவிக்கப் படும்
அலுவலகரீதியோக மதிப் புபடயஆவணம் அல் லது அபடயோள சரிபோர்ப்பு
முபைகள் பயன் படுத்தப் படும் .
கோலமோனது அரசோங் கத்தோல் அறிவிக்கப் படும் மததிபய தோண்டவில் பல என் ைோல் ,
டிஜிட்டல் KYC -க்குப் பதிலோக, MOHFL ஆனது ஆதோர் எண் அல் லது அதை் கு இபணயோன
மின் ஆவணம் சமர்ப்பிக்கப் படோதமபோது OVD பவத்திருப் பதை் கோன சோன் றிதழின்
சோன் ைளிக்கப் பட்ட நகபலயும் , சமீபத்திய புபகப் படத்பதயும் டபைலோம் .
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MOHFL இன் ஏமதனும் ஒரு கிபள/அலுவலகத்தில் KYC சரிபோர்ப்பு நடந்து முடிந்தோல் ,
அந்தக் கணக்பக அமத RE இன் மை் ை கிபள/அலுவலகத்திை் கு மோை் றுவதை் கு அந்த
சரிபோர்ப்பு டசல் லுபடியோகும் ; இதில் சம் மந்தப் பட்ட கணக்கிை் கோன முழு KYC
சரிபோர்ப்பு ஏை் கனமவ மமை் டகோள் ளப் பட்டிருந்து, அது அவ் வப் மபோது புதுப் பிக்கப் பட
மவண்டிய நிபலயில் இல் லோமல் இருக்க மவண்டும் .
சரிபோர்ப்புக்கு முன் நிறுவனமோனது;
a. அந்த தனிநபரின் ஒப் புதபலப் டபை மவண்டும் ,
b. ஆஃப் பலன் சரிபோர்ப்பிை் கோக தனிநபரிடமிருந்து மசகரிக்கப் பட்ட அந்த
நபர் சோர்ந்த தகவல் அல் லது மவறு ஏமதனும் தகவல் அத்தபகய சரிபோர்ப்பு
மநோக்கத்திை் கோக மட்டுமம பயன் படுத்தப் படும் என் பபத உறுதிடசய் ய
மவண்டும் , மை் றும்
c. எந்தடவோரு மநோக்கத்திை் கோகவும் எந்தடவோரு நபரின் ஆதோர் எண் அல் லது
பமயோடமட்ரிக் தகவபல மசகரிக்கமவோ, பயன் படுத்தமவோ அல் லது
மசமிக்கமவோ கூடோது,
ஆஃப் பலன் சரிபோர்ப்பு டதோடர்போக, பின் வரும் விவரங் கபள நிறுவனம் தனிநபருக்கு
டதரிவிக்கும் , அதோவது:a. ஆஃப் பலன் சரிபோர்ப்பின் மபோது அந்த நபர் பகிரும் தகவலின் தன் பம;
ஆஃப் பலன் சரிபோர்ப்பின் மபோது டபைப் பட்ட தகவல் கள் எப் படி பயன் படும் ;
மை் றும்
b. மகோரப் பட்ட தகவல் கபளச் சமர்ப் பிப் பதை் கோன மோை் று வழிகள் ; அப் படி
ஏமதனும் இருந்தோல் .
B. வோடிக்பகயோளரோல் வழங் கப் பட்ட OVD இல் புதுப் பிக்கப் பட்ட முகவரி இல் பல
என் ைோல் , பின் வரும் ஆவணங் கள் முகவரிச் சோன் றுக்கோன வபரயறுக்கப் பட்ட
மநோக்கத்திை் கோக OVDகளோகக் கருதப் படும் : 1.

2.
3.

4.

5.

எந்தடவோரு மசபவ வழங் குநரின் சமீபத்திய இரண்டு மோத பயன் போட்டு பில்
(மின் சோரம் , டதோபலமபசி, மபோஸ்ட்-டபய் டு டமோபபல் ஃமபோன் , குழோய் எரிவோயு,
தண்ணீர ் பில் );
டசோத்து அல் லது நகரோட்சி வரி ரசீது;
அரசுத் துபைகள் அல் லது டபோதுத்துபை நிறுவனங் களோல் ஓய் வுடபை் ை
ஊழியர்களுக்கு வழங் கப் படும் ஓய் வூதியம் அல் லது குடும் ப ஓய் வூதியம்
டசலுத்தும் ஆபணகள் (PPOக்கள் ) அவை் றில் முகவரி இருந்தோல் ;
மோநில அரசு அல் லது மத்திய அரசுத் துபைகள் , சட்டம் அல் லது ஒழுங் கோை் று
அபமப் புகள் , டபோதுத்துபை நிறுவனங் கள் , திட்டமிடப் பட்ட வணிக வங் கிகள் ,
நிதி நிறுவனங் கள் மை் றும் பட்டியலிடப் பட்ட நிறுவனங் களோல் வழங் கப் படும்
தங் குமிட ஒதுக்கீடு கடிதம் மை் றும் உத்திமயோகபூர்வ தங் குமிடத்பத ஒதுக்கும்
அத்தபகய பணியமர்த்துநர்களுடன் விடுப் பு மை் றும் உரிம ஒப் பந்தங் கள் .
டவளிநோட்டவர் என் ைோல் , டவளிநோட்டு அதிகோர வரம் புகளின் அரசோங் கத்
துபைகளோல்
வழங் கப் பட்ட
ஆவணங் கள்
மை் றும்
இந்தியோவில்
உள் ள
டவளிநோட்டு தூதரகம் அல் லது தூதுக்குழுவோல் வழங் கப் பட்ட கடிதம் முகவரி
சோன் ைோக ஏை் றுக்டகோள் ளப் படும் .
மமமல
குறிப் பிட்டுள் ள
ஆவணங் கபளச்
சமர்ப்பித்த
(03)கோலத்திை் குள் வோடிக்பகயோளர் OVDஐ தை் மபோபதய
ஆதோரத்பத சமர்ப்பிக்க மவண்டும் .
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மூன்று
மோத
முகவரியுடனோன

C. நிறுவனத்துடன் ஏை் கனமவ கணக்கு அடிப் பபடயிலோன உைபவக் டகோண்டிருக்கும்
வோடிக்பகயோளர், மத்திய அரசோல் அறிவிக்கப் படும் மததியில் தனது நிரந்தர
கணக்கு எண் (PAN) அல் லது படிவம் எண்.60 ஐ சமர்ப்பிக்க மவண்டும் , தவறினோல்
நிரந்தர கணக்கு எண் அல் லது படிவம் எண். 60 வோடிக்பகயோளர் சமர்ப்பிக்கும்
கோலம் வபர, MOHFL தக்க நடவடிக்பக எடுத்து நிரந்தர கணக்கு எண் அல் லது படிவம்
எண். 60 -ஐ சமர்ப்பிக்குமோறு வோடிக்பகயோளபர மகட்கலோம் . வட்டி விகிதத்பத
அதிகரிப் பது மை் றும் /அல் லது மீதி கடன் டதோபக ஏமதனும் இருந்தோல் அபத
பட்டுவோடோ டசய் வபத நிறுத்துவது மபோன் ை நடவடிக்பககள் இதில் அடங் கும் .
அத்தபகய நடவடிக்பககபள எடுப் பதை் கு முன் , நிறுவனம் வோடிக்பகயோளருக்கு
அணுகக்கூடிய அறிவிப் பப டகோடுத்து, அதபன நிவர்த்தி டசய் வதை் கு நியோயமோன
வோய் ப் பபயும்
வழங் கும் .
அத்தபகய
கடன்
கணக்குகளுக்கு,
கணக்கில்
டசயல் போட்பட நிறுத்த மவண்டும் என் ை மநோக்கத்திை் கோக, வரவுகள் மட்டு மம
அனுமதிக்கப் படும் . எவ் வோைோயினும் , கோயம் , மநோய் அல் லது வயதோவதோல் ஏை் படும்
உடல் அல் லது மன ரீதியோன பலவீனம் அல் லது இதுமபோன் ை பிை கோரணங் கள்
கோரணமோக நிரந்தர கணக்கு எண் அல் லது படிவம் எண் 60 ஐ வழங் க முடியோத
வோடிக்பகயோள ர்கள் தங் களின் கணக்பகத் டதோடர்ந்து டசயல் படுத்து வதை் கு
நிறுவனம் தளர்வு வழங் குவபத கருத்தில் டகோள் ளலோம் .
D. ஏற் கனமவ
கணக் கு
அடிை் ைபெயிலோன
உறபவ
பவத்திருக் கும்
வோடிக்பகயோளர், அவர் தனது நிரந் தர கணக் கு எண் அல் லது ைடிவம் எண்.60 ஐ
மர்ை்பிக்க
விரும் ைவில் பல
என்று
நிறுவனத்திெம்
எழுத்துை் பூர்வமோக
டதரிவித்தோல் , அந் த வோடிக்பகயோளரின் அபெயோளத்பத நிறுவிய பிறகு அந் த
நிறுவனத்துெனோன வோடிக்பகயோளரின் கணக் கு மூெை் ைடும் மற் றும் அந் தக்
கணக் கு டதோெர்ைோன அபனத்து கெபமகளும்
ரியோன முபறயில் ட ெ்டில்
ட ய் யை் ைடும் .
MOHFL கணக்பகத் திறக் கும் மைோது வோடிக்பகயோளருக் கு இந் த ஏற் ைோடு குறித்து
முபறயோகத் டதரிவிக்கும் .
(ii) மமை் கூறியவை் றுடன் கூடுதலோக, நிறுவனமோனது விண்ணப் பதோரர்களிடம் கூடுதல்
ஆவணத்பத வழங் குமோறும் மகட்க மவண்டும் எ.கோ. சரியோன முகவரிபயத் டதரிவிக்கும்
பணியமர்த்துநரின் கடிதம் , வங் கி அறிக்பக, கிடரடிட் கோர்டு அறிக்பக மபோன் ைபவ.
(ii) NRI கணக்குகபளப் டபோறுத்தவபர, அறிமுகம் மை் றும்
பகடயோப் பங் களின்
அங் கீகோரம் /சரிபோர்ப்பு என் பது ஒரு வங் கி/இந்தியத் தூதரகம் / உயர் ஆபணயர்/ தூதரகம் /
மநோட்டரி பப் ளிக்/ நிறுவனத்திை் குத் டதரிந்த நபர்களோல் மமை் டகோள் ளப் பட மவண்டும் .
OTP அடிை் ைபெயிலோன e-KYC ஐை் ையன்ைடுத்தி, மநருக் கு மநர் அல் லோத ையன்முபறயில்
திறக்கை் ைடும் கணக் குகள் பின்வரும் நிைந் தபனகளுக் கு உெ்ைெ்ெபவ:
1) தனிநைர்கள்
i.வோடிக்பகயோளரின்
மவண்டும் .

அங் கீகரிப் புக்கோக OTP மூலம் ஒரு குறிப் பிட்ட ஒப் புதல் இருக்க

ii. வோடிக்பகயோளரின் அபனத்து டடபோசிட் கணக்குகளின் டமோத்த இருப் பு ஒரு லட்ச
ரூபோய் க்கு மிகோமல் இருக்க மவண்டும் . இருப் புத்டதோபக வரம் பப மீறும் பட்சத்தில் , கீமழ
(v) இல் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள CDD முடிவபடயும் வபர கணக்கு டசயல் படோது.
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iii. ஒரு நிதியோண்டில் அபனத்து வரவுகள் டமோத்தத் டதோபக, அபனத்து பவப் புக்
கணக்குகளிலும் மசர்த்து, இரண்டு லட்ச ரூபோய் க்கு மிகோமல் இருக்க மவண்டும் .
iv. கடன் கணக்குகபளப் டபோறுத்தவபர, தவபணக் கடன் கள் மட்டுமம அனுமதிக்கப் படும் .
அனுமதிக்கப் பட்ட தவபணக் கடன் களின்
டமோத்தத் டதோபக ஒரு வருடத்திை் கு
அறுபதோயிரம் ரூபோய் க்கு மிகோமல் இருக்க மவண்டும் .
v. OTP அடிப் பபடயிலோன e-KYC ஐப் பயன் படுத்தி திைக்கப் படும் பவப் பு மை் றும் கடன் ஆகிய
இரண்டு
கணக்குகளும்
ஒரு
வருடத்திை் கு
மமல்
அனுமதிக்கப் படோது,
இந் த
கோலக்கட்டத்திை் குள் பிரிவு 16 இன் படி அபடயோள சரிபோர்ப்பு மமை் டகோள் ளப் பட மவண்டும் .
vi. பவப் புக் கணக்குகபளப் டபோறுத்தவபர, மமமல குறிப் பிட்டுள் ள CDD நபடமுபை ஒரு
வருடத்திை் குள் நிபைவு டசய் யப் படோவிட்டோல் , அது உடனடியோக முடப் படும் . கடன்
கணக்குகபளப் டபோறுத்தமட்டில் , பை் றுகள் இந்தக் கோலத்திை் கு பிைகு அனுமதிக்கப் படோது.
vii. வோடிக்பகயோளரிடமிருந்து அவர் மவறு எந்தக் கணக்கும் டதோடங் கப் படவில் பல அல் லது
OTP அடிப் பபடயிலோன KYC ஐப் பயன் படுத்தி மவறு எந்த நிறுவனங் களுடனும் மநருக்கு மநர்
அல் லோத முபையில் கணக்குத் திைக்கப் படவில் பல என் பதை் கோன 21A வோக்குமூலம்
டபைப் பட மவண்டும் . மமலும் , KYC தகவபல CKYCR இல் பதிமவை் றும் மபோது, OTP
அடிப் பபடயிலோன e-KYC ஐப் பயன் படுத்தி அத்தபகய கணக்குகள் திைக்கப் படுகின் ைன
என் பபத RE கள் டதளிவோகக் குறிப் பிட மவண்டும் மை் றும் மை் ை RE க்கள் மநருக்கு மநர்
அல் லோத முபையில் OTP அடிப் பபடயிலோன e-KYC வழிமுபை மூலம் திைக்கப் பட்ட
கணக்குகளின் KYC தகவலின் அடிப் பபடயில் கணக்குகபளத் திைக்க மோட்டோர்கள்
என் பபதயும் டதளிவோகக் குறிப் பிட மவண்டும் .
viii. மமமல குறிப் பிட்டுள் ள நிபந்தபனகளுக்கு இணங் குவபத உறுதி டசய் வதை் கோக,
ஏமதனும் இணக்கமின் பம/விதிமீைல் நிகழ் ந்தோல் விழிப் பூட்டல் கபள உருவோக்குவதை் கோன
அபமப் புகள்
உட்பட கடுபமயோன கண்கோணிப் பு நபடமுபைகபள
RE -க்கள்
டகோண்டிருக்க மவண்டும் .
2)

ெ்ெை் பூர்வமோன நைர்கள் அல் லது நிறுவனங் களின் கணக் குகள்

(i) நிறுவனம் இபணை் பு I என் பவை் றின் படி சரியோன மை் றும் டதோடர்புபடய ஆவணங் கள்
மூலம் சட்டப் பூர்வமோன நபர்/ நிறுவனத்தின் சட்டப் பூர்வ நிபலபய சரிபோர்க்க மவண்டும் .
(ii) சட்டப் பூர்வ நபர்/நிறுவனத்தின் சோர்போகச் டசயல் படுவதோகக் கூைப் படும் ஏமதனும்
நபரின் அபடயோளத்பதயும் , அவர் அதை் கு அங் கீகோரம் டபை் ைவரோ என் பபதயும்
சரிபோர்த்து,
வோடிக்பகயோளரின்
உரிபம
மை் றும்
கட்டுப் போட்டு
அபமப் பபப்
புரிந்துடகோண்டு, சட்டப் பூர்வமோன நபபர கட்டுப் படுத்தும் அசல் நபர்கள் இறுதியோன யோர்
என் பபத தீர்மோனிக்க மவண்டும் .
(iii) ஒரு டதோழில் முபை இபடத்தரகர் மூலம் திைக்கப் படும் கிபளயன் ட் (வோடிக்பகயோளர்)
கணக்குகபளப்
டபோறுத்தவபரயில் ,
நிறுவனமோனது
கிபளயன் ட்/பயன் டபறும்
உரிபமயோளபர அபடயோளம் கோண்பது மட்டுமல் லோமல் , KYC டநறிமுபைகளுக்கு இணங் க
இபடத்தரகர் ஒழுங் குபடுத்தப் பட்டு கண்கோணிக்கப் படுகிைோர் என் பபதயும் , மபோதுமோன
அபமப் பபக் டகோண்டிருப் பபதயும் நிறுவனம் பூர்த்தி டசய் கிைது.
(v)
மநரடியோக
வரோத
வோடிக்பகயோளர்கபளப்
டபோறுத்தவபரயில் ,
வழக்கமோன
வோடிக்பகயோளர் அபடயோள சரிபோர்ப்பு நபடமுபைகபளப் பயன் படுத்துவபதத் தவிர,
அதிக ஆபத்பதத் குபைக்க மபோதுமோன கவனம் டசலுத்தப் பட மவண்டும் . வழங் கப் பட்ட
அபனத்து ஆவணங் களின் சோன் ைளிப் பும் வலியுறுத்தப் பட மவண்டும் , மதபவப் பட்டோல் ,
கூடுதல் ஆவணங் கள் மகோரப் படலோம் .
இதுமபோன் ை சந்தர்ப்பங் களில் , வோடிக்பகயோளரின் KYC-க்கு இணங் கிய கணக்கு மூலம்
முதல் கட்டணம் டசலுத்தப் படுவபத நிறுவனம் உறுதி டசய் ய மவண்டும் .

32 | பக்கம்

(vi) பல் மவறு வபகயோன தனிநபர்கள் அல் லோதவர்கபள டபோறுத்தவபரயில் , KYC
சரிபோர்ப்புப் பட்டியல் / KYCக்கோன டகோள் பகயில் அவர்களின் டபயர்களில் குறிப் பிடப் பட்ட
ஆவணங் கள் மை் றும் KYC வழிகோட்டுதல் களுக்கு இணங் க மவண்டியது அவசியம் என் று
நிறுவனம் கருதும் ஆவணங் கள் / அறிமுகம் ஆகியபவ அபடயோளங் களுக்கோகப்
டபைப் படும் .
8. ைரிவர்த்தபனகளின் கண்கோணிை் பு:
சிக்கலோன, வழக்கத்திை் கு மோைோன டபரிய பரிவர்த்தபனகள் அபனத்துக்கும் மை் றும்
டவளிப் பபடயோன டபோருளோதோர அல் லது புலப் படும் சட்டப் பூர்வ மநோக்கம் இல் லோத
அபனத்து அசோதோரண வடிவங் களுக்கும் நிறுவனமோனது சிைப் பு கவனம் டசலுத்த
மவண்டும் . வோடிக்பகயோளரின் இயல் போன மை் றும் நியோயமோன டசயல் போட்பட நிறுவனம்
புரிந்து டகோள் ள மவண்டும் , அப் மபோதுதோன் ஆபத்பத திைபமயோக கட்டுப் படுத்தவும்
குபைக்கவும் ,
வழக்கமோன
டசயல் போட்டு
முபைக்கு
டவளிமய
நபடடபறும்
பரிவர்த்தபனகபள அபடயோளம் கோண்பதை் குத் மதபவயோன வழிமுபைகள் அவர்களிடம்
இருக்கும் . வோடிக்பகயோளரின் இயல் போன மை் றும் எதிர்போர்க்கப் படும் டசயல் போட்டிை் கு
முரணோன
டபரிய
அளவிலோன
பணத்பதக்
டகோண்டு
மமை் டகோள் ளப் படும்
பரிவர்த்தபனகள்
கவனிக்கப் பட்டு, கோர்ப்பமரட் அலுவலகத்திை் கு டதரிவிக்கப் பட
மவண்டும் .
அதிக இடர்போடு ஆபத்துள் ள கணக்குகள் தீவிர கண்கோணிப் புக்கு உட்படுத்தப் பட
மவண்டும் .
கணக்குகபள
ஆபத்தின்
அடிப் பபடயில்
வபகப் படுத்தல்
மை் றும்
மமம் படுத்தப் பட்ட
சரிபோர்ப்பு
நடவடிக்பககளுக்கோன
அவசியம்
ஆகியவை் பை
அவ் வப் மபோது மதிப் போய் வு டசய் யும் முபைபய நிறுவனம் முன் டனடுக் கும் . பணமமோசடி
தடுப் புச் சட்டம் (PML) சட்டம் , 2002 இன் பிரிவு 12 இன் அடிப் பபடயில் கணக்குகளில்
மமை் டகோள் ளப் படும்
பரிவர்த்தபனகளின்
பதிவுகள்
போதுகோக்கப் படுவபதயும்
பரோமரிக்கப் படுவபதயும்
நிறுவனம்
உறுதி
டசய் யும் .
சந்மதகத்திை் கிடமோன
பரிவர்த்தபனகள் மை் றும் /அல் லது PML சட்டம் , 2002 இன் பிரிவு 12 இன் கீழ் அறிவிக்கப் பட்ட
பிை வபகயோன பரிவர்த்தபனகள் , குறிப் பிட்ட கோலக்டகடுவுக்குள் , உரிய சட்ட அமலோக்க
அதிகோரியிடம் புகோரளிக்கப் படுவபதயும் நிறுவனம் உறுதி டசய் யும் .
ரூ.10 லட்சம் (ரூபோய் பத்து லட்சம் ) மை் றும் அதை் கு மமை் பட்ட அபனத் து பண
பரிவர்த்தபனகபள முபையோக பதிவு டசய் வபத நிறுவனம் உறுதி டசய் ய மவண்டும் .
கிபளகள்
அத்தபகய
பரிவர்த்தபனகள்
மை் றும்
சந்மதகத்திை் கிடமோன
பிை
பரிவர்த்தபனகபள நிறுவனத்தின் கோர்ப்பமரட் அலுவலகத்திை் கு பதிபனந் து நோட்களுக்கு
ஒருமுபை என் ை அடிப் பபடயில் டதரிவிக்க மவண்டும் .
பண பரிவர்த்தபனகள் பின் வரும் முபையில் கண்கோணிக்கப் பட மவண்டும் :
பவப் பு அல் லது கடன் கணக்குகளில் ரூ.10 லட்சம் மை் றும் அதை் கு மமலோன டதோபக
அல் லது டவளிநோட்டு நோணயத்தில் அதை் கு சமமோன ரூபோய் டரோக்கமோக டடபோசிட்
டசய் யப் படும் /அவை் றிலிருந்து டரோக்கமோக திரும் பப் டபறும் பரிவர்த்தபனகள் , அத்துடன்
பத்து லட்ச ரூபோய் க்குக் கீமழ அல் லது அதை் கு சமமோன டவளிநோட்டு நோணயத்தில்
ஒன் றுக்டகோன் று டதோடர்புபடய அபனத்துத் டதோடர் பணப் பரிவர்த்தபனகள் ; இதில்
டதோடர் பரிவர்த்தபனகள் ஒரு மோதத்திை் குள் நடந்திருக்கும் , மமலும் அத்தபகய
பரிவர்த்தபனகளின் டமோத்த மதிப் பு பத்து லட்ச ரூபோய் க்கு மமல் இருக்கும் ; இத்தபகய
பரிவர்த்தபனகள் கிபளகளோல் உன் னிப் போகக் கண்கோணிக்கப் பட மவண்டும் மை் றும்
அத்தபகய பரிவர்த்தபனகளின் விவரங் கள் தனி பதிமவட்டில் பரோமரிக்கப் பட மவண்டும்
மை் றும் இது குறித்து முதன் பம அதிகோரிக்கு டதரிவிக்கப் பட மவண்டும் .
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சந்மதகத்திை் கிடமோன பரிவர்த்தபனகள் என் பது நல் ல நம் பிக்பகயுடன் டசயல் படும் ஒரு
நபருக்கு பணமோகமவோ அல் லது பணமல் லோத முபையில் மமை் டகோள் ளப் பட்ட ஒரு
பரிவர்த்தபன என் ைோலும் , அது
 குை் ைச் டசயலுடன் சம் பந்தப் பட்டதோக இருக்கலோம் என் ை நியோயமோன சந்மதகத்பத
ஏை் படுத்துகிைது; அல் லது
 அசோதோரண
அல் லது
நியோயப் படுத்தப் படோத
சிக்கலோன
சூழ் நிபலகளில்
மமை் டகோள் ளப் பட்டதோக மதோன் றுகிைது; அல் லது
 டபோருளோதோர ரீதியோன பகுத்தறிவு அல் லது மநர்பமயோன மநோக்கம் எதுவும் இல் பல
என் பதோக மதோன் றுகிைது.
8A. ைணமமோ டி மற் றும் ையங் கரவோத நிதி இெர்ைோடு ஆைத்து மதிை் பீடு
(அ) வோடிக்பகயோளர்கள் , நோடுகள் அல் லது புவியியல் பகுதிகள் , தயோரிப் புகள் , மசபவகள் ,
பரிவர்த்தபனகள் அல் லது டடலிவரி மசனல் கள் மபோன் ைவை் றுக்கு அதன் பணமமோசடி
மை் றும் பயங் கரவோத நிதி ஆபத்பத குபைக்க, இத்தபகய டசயபலக் கண்டறிந் து,
மதிப் பீடு டசய் து, பயனுள் ள நடவடிக் பககபள எடுக்க 'பணமமோசடி (ML) மை் றும்
பயங் கரவோத நிதியளிப் பு (TF) இடர்போடு ஆபத்து மதிப் பீடு' என் பபத MOHFL அவ் வப் மபோது
மமை் டகோள் ளும் .
மதிப் பீட்டு
டசயல் முபையோனது
ஒட்டுடமோத்த
அபோயத்தின்
அளவு
மை் றும்
பயன் படுத்தப் பட மவண்டிய தணிப் பு நடவடிக்பகயின் டபோருத்தமோன நிபல மை் று ம்
வபகபய தீர்மோனிப் பதை் கு முன்
டதோடர்புபடய அபனத்து இடர்போடு ஆபத்து
கோரணிகபளயும் கருத்தில் டகோள் ள மவண்டும் . உள் இடர்போடு ஆபத்து மதிப் பீட்படத்
தயோரிக்கும் மபோது, REக்கள் ஒட்டுடமோத்தத் துபை சோர்ந்த போதிப் புகள் ஏமதனும் இருந்தோல் ,
அவை் பை
அறிந் து
டகோள் ள
மவண்டும் ;
அந் த
வபகயில்
இதபன
கட்டுப் போட்டோளர்/மமை் போர்பவயோளர் அவ் வப் மபோது REகளுடன் பகிர்ந்து டகோள் ளலோம் .
(ஆ)
RE
மூலம்
மமை் டகோள் ளப் படும்
இடர்போடு
ஆபத்து
மதிப் பீடு
சரியோக
ஆவணப் படுத்தப் பட்டு, RE இன் தன் பம, அளவு, புவியியல் இருப் பு, டசயல் போடுகளின்
சிக்கலோன தன் பம/கட்டபமப் பு மபோன் ைவை் றுக்கு விகிதோசோரமோக இருக்க மவண்டும் .
மமலும் , இடர்போடு ஆபத்து மதிப் பீட்டுப் பயிை் சியின் முடிவிை் கு ஏை் ப, இடர் மதிப் பீட்டுப்
பயிை் சியின் கோல அளவு RE குழுவோல் தீர்மோனிக்கப் படும் . இருப் பினும் , இது குபைந்தபட்சம்
வருடத்திை் கு ஒருமுபையோவது மதிப் போய் வு டசய் யப் பட மவண்டும் . (இ) பயிை் சியின்
முடிவோனது குழு அல் லது இது சம் பந்தமோக அதிகோரம் வழங் கப் பட்டுள் ள குழுவின் ஏமதனும்
குழுவிை் கு டதரிவிக்கப் பட மவண்டும் , மமலும் இது திைபமயோன அதிகோரிகள் மை் றும்
சுயமோக-ஒழுங் குபடுத்திக் டகோள் ளும் அபமப் புகளுக்குக் கிபடக்க மவண்டும் .
அபடயோளம் கோணப் பட்ட இடர்கபளக் குபைப் பதை் கும் நிர்வகிப் பதை் கும் இடர்போடு
அடிப் பபடயிலோன அணுகுமுபைபய (RBA) RE -க்கள் பயன் படுத்த மவண்டும் , மமலும் இது
டதோடர்போக RE -க்கள் குழு அங் கீகரித்த டகோள் பககள் , கட்டுப் போடுகள் மை் றும்
நபடமுபைகபளக்
டகோண்டிருக்க
மவண்டும் .
மமலும் ,
REக்கள்
கட்டுப் போடுகள்
டசயல் படுத்தப் படுவபத
கண்கோணித்து,
மதபவப் பட்டோல்
அவை் பை
மமம் படுத்த
மவண்டும் .
9. இெர் மமலோண்பம மற் றும் டதோெர் சி
் யோன

ரிைோர்ை்பு ட யல் முபற

MOHFL
ஆனது,
வோடிக்பகயோளர்களின்
பரிவர்த்தபனகள் ,
வோடிக்பகயோளர்கள் ,
வோடிக்பகயோளர்களின் வணிகம் மை் றும் இடர் போடு விவரம் மை் றும் நிதி ஆதோரம் பை் றிய
அவர்களின் அறிவுக்கு இபசவோக இருப் பபத உறுதிடசய் ய, வோடிக்பகயோளர்களின்
சரிபோர்ப்பு டதோடர்ச்சியோன முபையில் மமை் டகோள் ளும் .
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டநருக்கமோன கண்கோணிப் புக்கு அபழப் பு விடுக்கும் கோரணிகளின்
டபோதுவோன
தன் பமக்கு போரபட்சம் இல் லோமல் பின் வரும் வபகயோன பரிவர்த்தபனகள் அவசியம்
கண்கோணிக்கப் பட மவண்டும் :
(அ) RTGS பரிவர்த்தபனகள் உட்பட டபரிய மை் றும் சிக்கலோன பரிவர்த்தபனகள் , மை் றும்
வோடிக்பகயோளரின் இயல் போன மை் றும் எதிர்போர்க்கப் படும் டசயல் போட்டிை் கு முரணோன
அசோதோரண வடிவங் கபளக் டகோண்ட பரிவர்த்தபனகள் , டவளிப் பபடயோன டபோருளோதோர
பகுத்தறிவு அல் லது சட்டபூர்வமோன மநோக்கம் இல் லோத பரிவர்த்தபனகள் .
(ஆ) குறிப் பிட்ட வபக கணக்குகளுக்கு பரிந்துபரக்கப் பட்ட வரம் புகபள மீறும்
பரிவர்த்தபனகள் .
(இ) பரோமரிக்கப் படும் இருப் புத் டதோபகயுடன் ஒத்துப் மபோகோத அளவுக்கு கணக்கில் அதிக
வருவோய் .
(ஈ) மூன் ைோம் தரப் பு கோமசோபலகள் , வபரமவோபலகள் மபோன் ைவை் பை ஏை் கனமவ உள் ள
மை் றும் புதிதோக திைக்கப் பட்ட கணக்குகளில் டடபோசிட் டசய் துவிட்டு, அபதத் டதோடர்ந்து
டபரிய டதோபககபள திரும் பப் டபறுவது.
கண்கோணிப் பின்
அளவு
வோடிக்பகயோளரின்
டதோடர்புபடயதோக இருக்க மவண்டும் .

இடர்போடு

ஆபத்து

வபகயுடன்

விளக்கம் : அதிக இடர்போடு ஆபத்துள் ள கணக்குகள் இன் னும் தீவிரமோன கண்கோணிப் புக்கு
உட்படுத்தப் பட மவண்டும் .
(அ)
குபைந்தது
ஆறு
மோதங் களுக்கு
ஒரு
முபையோவது
கணக்குகளின்
இடர்
வபகப் படுத்தபல அபமப் போனது அவ் வப் மபோது மறுஆய் வு டசய் ய மவண்டும் , மமலும்
மமம் படுத்தப் பட்ட சரிபோர்ப்பு நடவடிக்பககபளப் பயன் படுத்துவதை் கோன மதபவ
நபடமுபைப் படுத்தப் பட மவண்டும் . (ஆ) மோர்க்டகட்டிங் நிறுவனங் களின் கணக்குகளில்
உள் ள பரிவர்த்தபனகள் , குறிப் போக மல் டி-டலவல் மோர்க்டகட்டிங் (MLM) நிறுவனங் களின்
கணக்குகள் உன் னிப் போகக் கண்கோணிக்கப் பட மவண்டும் .
விளக்கம் : அதிக எண்ணிக்பகயிலோன கோமசோபலப் புத்தகங் கபள நிறுவனம் மகோருவது
மை் றும் /அல் லது ஒரு வங் கிக் கணக்கில் நோடு முழுவதும் பல சிறிய டதோபககள் (டபோதுவோக
டரோக்கமோக) டடபோசிட் டசய் யப் படுவது மை் றும் /அல் லது அதிக எண்ணிக்பகயிலோன
கோமசோபலகள் ஒமர மோதிரியோன டதோபககள் /மததிகளுடன் வழங் கப் படுவது மபோன் ை
சம் பவங் கபள இந்திய ரிசர்வ் வங் கி மை் றும் FIU-IND மபோன் ை பிை டபோருத்தமோன
ஆபணயங் களிடம் உடனடியோகத் டதரிவிக்க மவண்டும் .
நிறுவனம் டதோடர்ந்து பணியோளர் பயிை் சித் திட்டத்பத வழங் க மவண்டும் , அப் மபோதுதோன்
உறுப் பினர் ஊழியர்கள் KYC நபடமுபைகளில் மபோதுமோன பயிை் சி டபை் று இருப் போர்கள் .
பயிை் சி
மதபவகள்
களப் பணியோளர்கள் ,
இணக்க
ஊழியர்கள்
மை் றும்
புதிய
வோடிக்பகயோளர்களுடன் பகயோளும் பணியோளர்களுக்கு என் று டவவ் மவறு கவனங் கபள
டகோண்டிருக்க மவண்டும் . KYC டகோள் பககளுக்குப் பின் னோல் உள் ள கோரண விளக்கத்பத
சம் பந்தப் பட்ட அபனவரும் முழுபமயோகப் புரிந்துடகோள் வதும் , அவை் பைத் டதோடர்ந்து
மை் றும் திைம் படச் டசயல் படுத்துவதும் முக்கியம் .
MOHFL
ஆனது,
வோடிக்பகயோளர்களின்
பரிவர்த்தபனகள் ,
வோடிக்பகயோளர்கள் ,
வோடிக்பகயோளர்களின் வணிகம் மை் றும் இடர் போடு விவரம் மை் றும் நிதி ஆதோரம் பை் றிய
அவர்களின் அறிவுக்கு இபசவோக இருப் பபத உறுதிடசய் ய, வோடிக்பகயோளர்களின்
சரிபோர்ப்பு டதோடர்ச்சியோன முபையில் மமை் டகோள் ளும் .
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10. அவ் வை் மைோது புதுை் பித்தல்
அதிக இடர்போடு ஆபத்து என கருதப் படும் வோடிக்பகயோளர்களுக்கு குபைந் தபட்சம்
இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு
ஒருமுபையும் ,
நடுத்தர
இெர்ைோடு
ஆைத்துள் ள
வோடிக்பகயோளர்களுக்கு எெ்டு ஆண்டுகளுக் கு ஒருமுபறயும் , குபறந் த இெர்ைோடு
ஆைத்துள் ள வோடிக் பகயோளர்களுக் குை் ைத்து ஆண்டுகளுக் கு ஒருமுபறயும் பின்வரும்
நபெமுபையின் படி அவ் வப் மபோது KYC புதுை் பிை் பு மமற் டகோள் ளை் ைடும் :
1. MOHFL டபோருந்தும் வபகயில் வோடிக்பகயோளர்களின் PAN-ஐப் டபை மவண்டும் .
2. MOHFL வோடிக்பகயோளரின் டபோருந்தக்கூடிய முகவரிச் சோன் றுகபளப் டபை மவண்டும் .
3. ஆதோரில் இருக்கும் அபடயோளத் தகவலில் தை் மபோபதய முகவரி இல் பல என் ைோல் ,
தை் மபோபதய முகவரிபயக் டகோண்ட OVD -ஐ டபைலோம் .
4. அபடயோளம் மை் றும் முகவரி அடங் கிய சோன் ைளிக்கப் பட்ட நகல் /டிஜிட்டல் மூலம்
சரிபோர்க்கப் பட்ட OVD, 'குபைந்த ஆபத்து' என வபகப் படுத்தப் பட்டவர்கபளத் தவிர மை் ை
தனிநபர்களிடமிருந் து அவ் வப் மபோது புதுப் பிக்கப் படும் மபோது டபைப் படும் .
5.

தனிநபர் வோடிக்பகயோளர்கபளப் டபோறுத்தவபரயில் :
i. KYC தகவலில் எந் த மோற் றமும் இல் பல: KYC தகவலில் எந் த மோை் ைமும் இல் பல
என் ைோல் ,
MOHFL
வோடிக்பகயோளரின்
பதிவு
டசய் யப் பட்ட
மின் னஞ் சல்
ஐடி,
வோடிக்பகயோளரின் பதிவு டசய் யப் பட்ட டமோபபல் எண், டிஜிட்டல் மசனல் கள்
(டமோபபல்
டசயலி அல் லது டிஜிட்டல்
முபை மபோன் ைபவ) மை் றும்
கடிதம்
மபோன் ைவை் றின் மூலம் இது டதோடர்போக வோடிக்பகயோளரிடமிருந்து ஒரு சுய-ஒப் புதல்
வோக்குமூலத்பதப் டபை மவண்டும் .
ii. முகவரியில் மோற் றம் : வோடிக்பகயோளரின் முகவரி விவரங் களில் மட்டும் மோை் ைம்
இருந்தோல் ,
வோடிக்பகயோளரின்
பதிவு
டசய் யப் பட்ட
மின் னஞ் சல் -ஐடி,
வோடிக்பகயோளரின் பதிவு டசய் யப் பட்ட டமோபபல் எண், டிஜிட்டல் மசனல் கள்
(டமோபபல்
டசயலி அல் லது டிஜிட்டல்
முபை மபோன் ைபவ) மை் றும்
கடிதம்
மபோன் ைவை் றின் மூலம் வோடிக்பகயோளரிடமிருந்து புதிய முகவரிக்கோன சுய-ஒப் புதல்
வோக்குமூலத்பத
வோடிக்பகயோளரிடமிருந் து
MOHFL
டபை
மவண்டும் ,
மை் றும்
அறிவிக்கப் பட்ட முகவரிக்கு MOHFL ஆனது OVD அல் லது OVD என கருதப் படும் நகபல
வோடிக்பகயோளர் அறிவித்த முகவரிக்கோன ஆதோரத்திை் கோக டபை மவண்டும் அல் லது
முகவரி சரிபோர்ப்புக் கடிதம் , டதோடர்பு நபரின்
சரிபோர்ப்பு, டடலிவமரபிள் ஸ்
மபோன் ைவை் றின் மூலம் இரண்டு மோதங் களுக்குள் போசிட்டிவ் உறுதிப் படுத்தல் மூலம்
சரிபோர்க்க மவண்டும் .

6.

மமலும் , அவ் வப் மபோது புதுப் பிக்கப் படும் மபோது வோடிக்பகயோளரோல் அறிவிக்கப் பட்ட
முகவரிக்கோன ஆதோர மநோக்கத்திை் கோக, MOHFL ஆனது OVD அல் லது OVD எனக்
கருதப் படும் நகபலப் டபைலோம் .

7. சட்டப் பூர்வமோன நிறுவனங் கபளப் டபோறுத்தவபரயில் (LE):
i. KYC தகவலில் எந் த மோற் றமும் இல் பல: KYC தகவலில் எந்த மோை் ைமும் இல் பல
என் ைோல் , MOHFL ஆனது வோடிக்பகயோளரின் பதிவு டசய் யப் பட்ட மின் னஞ் சல் ஐடி,
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வோடிக்பகயோளரின் பதிவு டசய் யப் பட்ட டமோபபல் எண், டிஜிட்டல் மசனல் கள்
(டமோபபல் டசயலி அல் லது டிஜிட்டல் முபை மபோன் ைபவ) மை் றும் மபோன் ைவை் றின் மூலம்
இது டதோடர்போக வோடிக்பகயோளரிடமிருந் து ஒரு சுய-ஒப் புதல் வோக்குமூலத்பதயும்
மை் றும்
இது
டதோடர்போக
குழு
தீர்மோனமோக
LE
ஆல்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
அதிகோரியிடமிருந்து கடிதத்பதயும்
டபை மவண்டும் . மமலும் ,
MOHFL இந் தச்
டசயல் முபையின் மபோது தங் களிடம் கிபடக்கும் ஆதோய உரிபம (BO) தகவல்
துல் லியமோனது என் பபதயும் , மதபவப் பட்டோல் , அபத முடிந்தவபர புதுப் பித்த
நிபலயில் பவத்திருப் பபதயும் உறுதி டசய் யும் .
ii. KYC தகவலில் மோற் றம் : KYC தகவலில் மோை் ைம் ஏை் பட்டோல் , புதிய LE வோடிக்பகயோளபர
ஆன் மபோர்டிங் டசய் வதை் குப் டபோருந்தும் KYC டசயல் முபைபய MOHFL மமை் டகோள் ளும் .
8.

கணக்கு
பவத்திருப் பவர்/கணக்கு
உரிபமயோளர்கள்
அவர்களின்
மநர்பமபய
நிபலநிறுத்த மநரடியோக வருவது அவசியம் என் பது மபோதுமோன கோரணங் கள்
இருந்தோமல
தவிர,
MOHFL
ஆனது
OVD
வழங் குவதை் கோக
அல் லது
ஆதோர்
அங் கீகோரத்திை் கோன ஒப் புதபல வழங் குவதை் கோக வோடிக்பகயோளர்கள் மநரடியோக வர
மவண்டும் என் று வலியுறுத்தோது. டபோதுவோக, மின் னஞ் சல் /அஞ் சல் மபோன் ைவை் றின்
மூலம் வோடிக்பகயோளர் அனுப் பிய OVD / ஒப் புதல் ஏை் கத்தக்கதோக இருக்கும் .

9.

மமலும் அவ் வப் மபோது புதுப் பிக்கும் மபோது, MOHFL இல் இருக்கும் KYC ஆவணங் களின்
டசல் லுபடியோகும் கோலம் கோலோவதியோகிவிட்டோல் , புதிய வோடிக்பகயோளபர ஆன்
மபோர்டிங் டசய் வதை் குப் டபோருந்தக்கூடிய KYC டசயல் முபைபய MOHFL மமை் டகோள் ளும் .

10. மமமல குறிப் பிடப் பட்டுள் ள கோல வரம் புகள் கணக்குத் திைந்த KYC இன்
சரிபோர்ப்பு மமை் டகோள் ளப் பட்ட மததியிலிருந்து டபோருந் தும் .

கபடசி

11. ைரிவர்த்தபனகளின் ைரோமரிை் பு
MOHFL பதிவுகபளப் பரோமரிப் பதை் கோன ஒரு அபமப் பப அறிமுகம் டசய் யும் மை் றும்
நிறுவனத்தின் பதிவு அலுவலகத்தில் அபனத்துக் கிபளகளின் பரிவர்த்தபனகளின்
(தன் பம மை் றும் மதிப் பு) ஒட்டுடமோத்த பதிவும் பணமமோசடி தடுப் புச் சட்டம் (பரோமரிப் பு
பதிவுகள் ) விதி 3 இன் கீழ் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள வடிவில் மை் றும் கோலத்திக்ரு கீமழ
குறிப் பிடப் பட்டுள் ளவோறு எடுக்கப் படும் :
1.

ரூபோய் பத்து இலட்சம் அல் லது டவளிநோட்டு நோணயத்தில்
மதிப் புள் ள அபனத்து டரோக்கப் பரிவர்த்தபனகளும் .

2.

ரூபோய் பத்து இலட்சத்திை் கும் குபைவோன அல் லது அதை் கு சமமோன டவளிநோட்டு
நோணய மதிப் பு டகோண்ட டதோடர்ச்சியோன ஒன் றுடன் ஒன் று டதோடர்பு டகோண்ட
டரோக்கப் பரிவர்த்தபனகள் , அத்தபகய டதோடர் பரிவர்த்தபனகள் ஒரு மோத
கோலத்திை் கு ஏை் பட்டுள் ளது மை் றும் அத்தபகய பரிவர்த்தபனகளின் டமோத்த மதிப் பு
ரூபோய் 10 இலட்சத்பத மீறியுள் ளது;

3.

பத்து லட்சம் ரூபோய் அல் லது அதை் கு சமமோன டவளிநோட்டு நோணயத்தில் இலோப
மநோக்கை் ை
நிறுவனங் களின்
ரசீதுகள்
சம் பந்தப் பட்ட
அபனத்து
பரிவர்த்தபனகளும் ;

4.

மபோலியோன அல் லது மபோலி பணத் தோள் கள்
அல் லது வங் கித் தோள் கள்
உண்பமயோனபவயோகப் பயன் படுத்தப் பட்ட அபனத்து பணப் பரிவர்த்தபனகள்
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அதை் கு சமமோன

மை் றும் பணப் பரிவர்த்தபனகபள எளிதோக்கும் வபகயில் மதிப் புமிக்க போதுகோப் பு
அல் லது ஆவணம் ஏமதனும் மபோலியோனதோக இருந்தோல் ; மை் றும்
5.

டரோக்கம் மூலம் அல் லது விதி 3(1)(D) இல் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள வபகயின் மூலம்
டசய் யப் பட்டிருந்தோலும் அபனத்து சந்மதகத்திை் கிடமோன பரிவத்தபனகளும் .
i) தனிப் பட்ட பரிவத்தபனகபள மீண்டும் கட்டபமப் பபத அனுமதிக்க பணமமோசடி
தடுப் புச் சட்டம் (பதிவுகளின்
பரோமரிப் பு) 2005 இன்
விதி 3 இன்
கீழ்
பரிந்துபரக்கப் பட்டவோறு பரிவர்த்தபனகள் குறித்த மதபவயோன அபனத்துத்
தகவபலயும் அது பரோமரிக்கமவண்டும் :
a) பரிவர்த்தபனகளின் தன் பம
b) பரிவர்த்தபன
டசய் யப் படும்
டதோபக
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள நோணயம்
c) பரிவர்த்தபன மமை் டகோள் ளப் பட்ட மததி மை் றும்
d) பரிவர்த்தபனயில் ஈடுபட்டுள் ள தரப் பினோர்கள் .

மை் றும்

அது

MOHFL தகவபல சரியோகப் பரோமரிக்கவும் மசமித்து பவக்கவும் ஒரு அபமப் பப
உருவோக்குவதை் கோன
டபோருத்தமோன
படிகபள
எடுக்கமவண்டும் .
இது
நிறுவன
அதிகோரிகள் எப் மபோது மகோரினோலும் அல் லது தகவல் எப் மபோது மதபவப் பட்டோலும்
எளிதோகவும் விபரவோகவும் மீட்டடடுக்க அனுமதிக்கும் வபகயில் (வன் /டமன் நகல் களோக)
மசமிக்கப் படமவண்டும் .
12. புதிய டதோழில் நுெ்ைங் களின் அறிமுகம்
அநோமமதயத்பத ஆதரிக்கும் ஆன் பலன் பரிவர்த்தபனகள் உட்பட டகோள் பகபய
நபடமுபைப் படுத்துவதிலுள் ள புதிய அல் லது வளர்ச்சியபடயும் டதோழில் நுட்பங் களினோல்
எழக்கூடிய எந்த அச்சகு
் ருத்தல் கள் மீது MOHFL சிைப் பு கவனம் டசலுத்தமவண்டுமோ மை் றும்
மதபவப் பட்டோல் பணமமோசடி திட்டங் களில் டதோழில் நுட்பங் கள் பயன் படுத்துப் படுவபதத்
தடுக்க நடவடிக்பககள் எடுக்கமவண்டும் .
13. மூத்த மமலோண்பம மூலம் KYC?AML டகோள் பகயுெனோன இணக் கம்
(a) KYC டகோள் பகயுடனோன இணக்கத்பத பின் வரும் வபகயில்
மவண்டும் :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

MOHFL உறுதிடசய் ய

KYC இணக்க மநோக்கத்திை் கோக ‘மூத்த மமலோண்பம’ என் பவர் யோர் என் பபதக்
குறிப் பிடுதல் .
டகோள் பககள் மை் றும் நபடமுபைகபள திைம் பட டசயல் படுத்துவதை் கோன
டபோறுப் பப ஒதுக்கீடு டசய் தல் .
சட்ட மை் றும் ஒழுங் கோை் று மதபவகள் உட்பட REகளின் டகோள் பககள் மை் றும்
நபடமுபைகளின் இணக்க டசயல் போடுகளின் சுயோதீன மதிப் பீடு.
KYC/AML டகோள் பககள் மை் றும் நபடமுபைகளுடனோன இணக்கத்பத சரிபோர்க்க
ஒத்துள் ள/உள் ளக தணிக்பக அபமப் பு.
கோலோண்டு தணிக்பகக் குறிப் புக்கபள சமர்ப்பித்தல் மை் றும் தணிக்பக
குழுவுடனோன இணக்கம் .

KYC விதிமுபைகளுக்கு இணங் குவபத தீர்மோனிப் பதை் கோன முடிடவடுக்கும்
டசயல் போடுகள் டவளியில் பிை நிறுவனங் களுக்கு வழங் கப் படோமல் இருப் பபத
(அவுட்மசோர்ஸ்) MOHFL உறுதி டசய் யும் .
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14. நியமன இயக் குநரின் நியமனம்
PML சட்டத்தின் அத்தியோயம் IV இன் கீழ் விதிக்கப் பட்ட கடபமயின் கீழ் ஒட்டுடமோத்த
இணக்கத்திை் குப் டபோறுப் போன ‘நியமன இயக்குநபர’ MOHFL நியமிக்கும் .
15. முதன்பம அலுவலரின் நியமனம்
அபனத்து பரிவர்த்தபனகபளத் டதரிவிக்கவும் தகவல் பகிரவும் டபோறுப் போன ‘முதன் பம
அலுவலபர’ MOHFL நியமிக்கும் . KYC வழிகோட்டுதல் களின் கடுபமயோன குபைபோடுகள்
மை் றும் மவண்டுடமன் மை மீறுவபத சரிடசய் வதை் கு முபையோன நடவடிக்பககள்
எடுக்கப் படுவபத உறுதிடசய் வதை் கும் அவர் டபோறுப் போவோர்.
16. குறிை் பிெை் ைெ்ெத் தகவபல உள் ளெக் குவதற் கோன ைதிவுகள்
PML விதிகளின் விதி 3 இல் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள பதிவுகளில் பின் வரும் தகவல்
உள் ளடக்கப் பட்டுள் ளபத MOHFL உறுதிடசய் யும் :
 பரிவத்தபனகளின் தன் பம,
 பரிவர்த்தபன டசய் யப் படும் டதோபக மை் றும் அது குறிப் பிடப் பட்டுள் ள நோணயம் ,
 பரிவர்த்தபன மமை் டகோள் ளப் பட்ட மததி மை் றும்
 பரிவர்த்தபனயில் ஈடுபட்டுள் ள தரப் பினோர்கள் .
17. ைதிவுகளின் ைரோமரிை் பு மற் றும் ம மிை் பு
PML சட்டம் மை் றும் விதிகளின் படி வோடிக்பகயோளர் கணக்குத் தகவலின் பரோமரிப் பு,
மசமிப் பு
மை் றும்
அறிக்பகயிடுதல்
டதோடர்போக
பின் வரும்
நடவடிக்பககள்
எடுக்கப் படமவண்டும் . REகள் ,
(a) பரிவர்த்தபன மததியிலிருந்து குபைந்தது ஐந் து வருடங் களுக்கு, உள் ளூர் மை் றும்
சர்வமதசம்
இரண்டு
வபகயோன
வோடிக்பகயோளர்களுக்கும் ,
RE
மை் றும்
வோடிக்பகயோளர்களுக்கு இபடமய நடக்கும்
பரிவர்த்தபனகளின்
மதபவயோன
பதிவுகபள பரோமரித்தல் ;
(b) வோடிக்பகயோளர்கபள மை் றும் கணக்பகத் டதோடங் கும் மபோதும் வணிக உைபவ
மமை் டகோள் ளும் சமயத்திலும் டபைப் பட்ட அவர்களின் முகவரிபய அபடயோளம்
கோண்பது
டதோடர்போகவும்
உள் ள
பதிவுகபள,
வணிக
உைவு
முடிந்தபிைகு
குபைந்தபட்சம் ஐந் து வருடங் களுக்குப் பரோமரித்தல் ;
(c) மகோரும் மபோது தகுதிடபை் ை அதிகரிகளுக்கு
பரிவர்த்தபனத் தரபவ கிபடக்கச் டசய் வது;

அபடயோளப்

பதிவுகள்

மை் றும்

(d) பணமமோசடி தடுப் புச் சட்டம் (பதிவுகளின் பரோமரிப் பு) (PML விதிகள் ,2005) 2005 இன்
விதி 3 இன் கீழ் பரிந்துபரக்கப் பட்டவோறு பரிவர்த்தபனகள் குறித்த பதிவுகபள
சரியோகப் பரோமரிக்க ஒரு அபமப் பப அறிமுகம் டசய் வது;
(e) தகவபல சரியோகப் பரோமரிக்கவும் மசமித்து பவக்கவும் ஒரு அபமப் பப
உருவோக்குவதை் கோன
டபோருத்தமோன
படிகபள
எடுக்கமவண்டும் .
இது
தகுதிடபை் ைஅதிகோரிகள்
எப் மபோது
மகோரினோலும்
அல் லது
தகவல்
எப் மபோது
மதபவப் பட்டோலும் எளிதோகவும் விபரவோகவும் மீட்டடடுக்க அனுமதிக்கும் வபகயில்
வன் /டமன் நகல் களோக மசமிக்கப் பது;
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(f) அவர்களின் வோடிக்பகயோளரின் அபடயோளம் மை் றும் முகவரி மை் றும் விதி 3 இல்
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள பரிவர்த்தபனகள் டதோடர்போன பதிவுகபள வன் அல் லது டமன்
வடிவத்தில் பரோமரிப் பது.
18. ஃபைனோன்ஷியல் யூனிெ் இந் தியோவின் (FIU-IND) இயக் குநருக் கு தகவல்
வழங் குவது:
(i) கூைப் பட்ட விதிகளின் விதி 3 இன் துபண விதி (1)ன் கீழ் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
பரிவர்த்தபனகள்
டதோடர்போன தகவல் கபள பணமமோசடி தடுப் பு (பதிவுகபளப்
பரோமரித்தல் ) விதிகள் , 2005 இன் விதி 8 இன் விதிகளின் படி, நிறுவனம் , FIU-IND
இயக்குநருக்கு, அத்தபகய மநரத்திை் குள் மை் றும் அத்தபகய வடிவத்தில் வழங் க
மவண்டும் .
(ii) அதிகோரப் பூர்வ பதிவு மநோக்கத்திை் கோக வழங் கப் பட்ட தகவலின் நகபல ‘முதன் பம
அலுவலர்’ தக்கபவக்க மவண்டும் .
PML விதிகளின் கீழ் தகுதிடபறும் டரோக்க மை் றும் சந்மதகத்திை் கு இடமோன பரிவர்த்தபன
டதோடர்போக பரிந் துபரக்கப் பட்ட வடிவத்தில் டபோருந்தும் அபனத்து அறிக்பககள் மை் றும்
ரிட்டர்ன் கபள நிறுவனத்தின் நியமிக்கப் பட்ட முதன் பம அலுவலவர்(கள் ) மூலம் FIU-IND க்கு
மநரடியோக சரியோன மநரத்தில் சமர்ப்பிப் பது உட்பட அபனத்து சட்ட விதிமுபை
ஒழுங் குகபளயும் நிறுவனம் கடுபமயோகப் பின் பை் ைமவண்டும் . NIL அறிக்பககபள
சமர்ப்பிக்கத் மதபவயில் பல.
மமலும் , நிறுவனமும் அதன் ஊழியர்களும் விவரங் கபள வழங் குவது/அறிக்பகயிடுவதில்
கடுபமயோன இரகசியத்தன் பமபயப் பரமோரிக்கமவண்டும் .
19. டவளிநோெ்டுக் கணக்கு வரி இணக் க விதியின்(FACTA)கீழ் அறிக் பகயிடுதல்
மதபவகள் மற் றும் வருமோன வரி விதி 114F இல் விவரித்துள் ளவோறு டைோதுவோன
அறிக்பகயிெல் தரநிபலகள் (CRS) நிறுவனம் , மமலும் அவ் வோறு இருந் தோல்
அறிக்பகயிடுதல்
மதபவகளுென்
இணங் க
பின்வரும்
நெவடிக்பககபள
எடுக்கவும் .
1. வருமோன
வரித்
துபையின்
டதோடர்புபடய
மின்
தோக்கல்
மபோர்ட்டலில்
அறிக்பகயிடும் நிதி நிறுவனங் களோக பின் வரும் இபணப் பில் பதிவு டசய் யவும்
https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post login --> எனது கணக்கு--> அறிக்பகயிடும் நிதி
நிறுவனமோக பதிவு டசய் க.
2. படிவம் 61 B அல் லது ‘NIL’ அறிக்பக இரண்டில் ஒன் பைப் பதிமவை் றுவதன் மூலம்
‘நியமிக்கப் பட்ட
இயக்குநரின் ’
டிஜிட்டல்
பகடயோப் பத்பதப்
பயன் படுத்தி
ஆன் பலன் அறிக்பககபள சமர்ப்பிக்கவும் . இதை் கு மத்திய மநரடி வரிகள் வோரியம்
(CBDT) தயோரித்த டபோழிப் புபரபயப் போர்க்கவும் .
விளக்கம் – HFCக்கள் , இந்திய அந்நியச் டசலோவணி வர்த்தகர்கள் சங் கத்தின் (FEDAI)
இபணயதளமோனhttp://wwwfedai.org.in/RevaluationRates.aspx இல் டவளியிடப் பட்ட ஸ்போட்
டரஃபரன் ஸ் விகிதங் கபள வருமோன வரி விதிகளின் விதி 114H இன் அடிப் பபடயில்
அறிக்பகயிடக்கூடிய கணக்குகபள அபடயோளம் கோணும் மநோக்கத்திை் கோக சரிபோர்ப்பு
நபடமுபைபய மமை் டகோள் ளப் போர்க்கவும் .
3. வருமோன வரி சட்டத்தின்
விதி 114H இல் வழங் கியுள் ளவோறு சரிபோர்ப்பு
நபடமுபைபய மமை் டகோண்டு அபத பதிவுடசய் து பரோமரிக்க தகவல் டதோழில் நுட்ப
(IT) கட்டபமப் பப உருவோக்கவும் .

40 | பக்கம்

4. வருமோன வரி சட்டம் விதிகள் 114F, 114G மை் றும் 114H க்கு இணங் க ஒரு தணிக்பக
அபமப் பப IT கட்டபமப் பிை் கோக உருவோக்கவும் .
5. இணக்கத்பத உறுதிடசய் ய நியமிக்கப் பட்ட இயக்குநர் அல் லது சமமோன
அதிகோரியின் கீழ் “உயர் நிபல கண்கோணிப் புக் குழுபவ” கட்டபமக்கவும் .
6. மத்திய மநரடி வரிகள் வோரியத்தோல் (CBDT) அவ் வப் மபோது புதுப் பிக்கப் பட்ட
அறிவுறுத்தல் கள் / விதிகள் / வழிகோட்டுதல் குறிப் புகள் / பத்திரிபக டவளியீடுகள் /
இணங் குவபத உறுதி டசய் யவும் .
7. மமமல உள் ளவை் றுக்குக் கூடுதலோக, அவ் வப் மபோது பிை அதிகோர எல் பலகள்
/நிறுவனங் கள் டதோடர்போக இந்திய ரிசர்வ் வங் கி டவளியிடும் பிை ஐக்கிய
நோடுகளின்
போதுகோப் பு
கவுன் சில்
தீர்மோனங் கபளயும்
(UNSCRs)குறிப் பில்
டகோள் ளமவண்டும் .
டதோெர்புபெய மற் ற நெவடிக்பககள் :
20. இரகசியத்தன்பம கெபமகள் மற் றும் தகவல் ைகிர்வு:
1.

2.

3.

4.

கடன் வழங் குபவர் மை் றும் வோடிக்பகயோளருக்கு இபடமயயோன உடன் படிக்பகயுடன்
கூடிய உைவின் கோரணமோக எழும் வோடிக்பகயோளர் தகவல் டதோடர்போக நிறுவனம்
இரகசியத்தன் பமபயப் பரமரிக்கமவண்டும் , வோடிக்பகயோளரின் டவளிப் பபடயோன
அனுமதியின் றி
குறுக்கு
விை் பபனக்கோகமவோ
அல் லது
மவறு
எந்த
மநோக்கத்திை் கோகமவோ அதன் விவரங் கள் டவளியிடப் படக்கூ டோது.
அரசு மை் றும்
பிை நிறுவனங் களிடமிருந்து தரவு/தகவல்
மகோரிக்பககபளக்
கருத்தில் டகோள் ளும் மபோது, தகவபலப் பகிர்வது பரிவர்த்தபனகளில் இரகசியம்
டதோடர்போன சட்டங் களின் விதிகபள மீறும் .என் பதோல் நோடப் படும் தகவல் அந்தபகய
தன் பமயோனது இல் பல என தங் கபளத் தோங் கமள திருப் தி டசய் து டகோள் ளலோம் .
கூைப் பட்ட விதிக்கோன விலக்கு பின் வருமோறு:
i. டவளிப் படுத்துதல் சட்டத்தின் கீழ் கட்டோயமோனது
ii. Ii. டவளிப் படுத்துவது டபோதுமக்களுக்கு டசய் யும் கடபம,
iii. டவளிப் படுத்துதல் வங் கியின் நலனுக்குத் மதபவயோனது மை் றும்
iv. டவளிப் போடு வோடிக்கியோளரின் டவளிப் பபடயோன அல் லது மபைமுக ஒப் புதலுடன்
டசய் யப் பட்டது.
RBI
விதி
1934,
பிரிவு
45NB
இல்
வழங் கியுள் ளபடி
இரகசியத்தன் பமபயப் பரமரிக்கமவண்டும் .

MOHFL

தகவலின்

21. KYC தகவபல மத்திய ைதிவுகள் ைதிமவெ்டுென் (CKYCR)ைகிர்வது
சந்தர்ப்பத்திை் கு ஏை் ப ‘தனிநபர்கள் ’ மை் றும் ‘சட்ட நிறுவனங் களுக்கு’ தோயோரிக்கப் பட்ட
திருத்தப் பட்ட KYC டடம் ப் மளட்டுகளுக்குத் மதபவயோனவோறு, விதிகளில் குறிப் பிட்டுள் ளபடி
CKYCR உடன் பகிர நிறுவனம் KYC தகவபலப் டபறும் . நவம் பர் 26, 2015 மததியிட்ட அரசிதழ்
அறிவிப் பு எண். S.O.3183(E) இன் படி CKYCR ஆக டசயல் படவும் அதன் டசயல் போடுகபளச்
டசய் வதை் கும் , டசக்யூரிட்டிமசஷன் டசோத்து புனரபமப் பு மை் றும் இந்தியோவின் போதுகோப் பு
நலனின் மத்திய பதிபவ (CERSAI) இந்திய அரசோங் கம் அங் கீகரித்துள் ளது. பணமமோசடி
தடுப் பு (பதிவுகபளப் பரோமரித்தல் ) விதிகள் , 2005 இன் விதிகளின் படி, ஏப் ரல் 01, 2017 அன் று
அல் லது அதை் குப் பிைகு CERSAI உடன் டதோடங் கப் பட்ட புதிய தனிநபர் கணக்குகள்
டதோடர்போன உங் கள் வோடிக்பகயோளபர அறிந் து டகோள் ளுங் கள் (KYC) தரபவ MOHFL CERSAI
இல் பதிமவை் ை மவண்டும் . .
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22. ஊழியர்கபளை் ைணியமர்த்துவது மற் றும் ஊழியர் ையிற் சி
1. ஊழியர்கபளப் பனியமர்த்துதல் டசயல் முபையின் ஒரு ஒருங் கிபணந் த பகுதியோக
மபோதுமோன ஸ் கிரீனிங் டசயல் முபைபய கட்டபமக்கமவண்டும் .
2. ஊழியர்கள்
மபோதுமோன
அளவு
KYC/AML
நடவடிக்பககள்
போலிசியில்
பயிை் சி
டபை் றிருப் பபத
உறுதிடசய் ய
டதோடர்ச்சியோன
ஊழியர்
பயிை் சித்
திட்டம்
கோட்டபமக்கப் படமவண்டும் . முன் களப் பணியோளர்கள் , இணக்கப் பணியோளர்கள் மை் றும்
புதிய வோடிக்பகயோளர்கபளக் பகயோளும் ஊழியர்களுக்கோன பயிை் சி டவவ் மவைோக
இருக்கமவண்டும் . வரமவை் புப் பகுதி ஊழியர்களுக்கு வோடிக்பகயோளர் சரியோன தகவபல
அறியோததோல் ஏை் படும் சிக்கல் கபளக் பகயோள சிைப் புப் பயிை் சியளிக்கமவண்டும் . MOHFL
இன் KYC/AML நடவடிக்பககள் டகோள் பககள் , ஒழுங் கோை் று மை் றும் டதோடர்புபடய
சிக்கல் களில் மபோதுமோன பயிை் சி டபை் ை மை் றும் நன் கு அறிந்த சரியோன தணிக்பகப்
பணியோளர்கள் மூலம் பகயோளப் படுவது உறுதி டசய் யப் பட மவண்டும் .
23. தனித்துவமோன வோடிக்பகயோளர் அபெயோளக் குறியீடு (UCIC)
புதிய
வோடிக்பகயோளர்களுடனோன
உைவின்
மபோது
மை் றும்
ஏை் கனமவ
உள் ள
வோடிக்பகயோளர்களுக்கு MOHFL தனித்துவமோன வோடிக்பகயோளர் அபடயோளக் குறியீட்பட
(UCIC) ஐ ஒதுக்கமவண்டும் .
அத்தபகய வோக்-இன்
வோடிக்பகயோளர்களில்
அடிக்கடி பரிவர்த்தபன டசய் யும்
வோடிக்பகயோளர்கபளக் கண்டறிந்து, அவர்களுக்கு UCIC ஒதுக்கப் படுவபத உறுதிடசய் ய
மபோதுமோன வழிமுபைகள் இருப் பது உறுதிடசய் யப் பட்டோல் .தவிர MOHFL, அவர்களின்
விருப் பப் படி, அபனத்து வோக்-இன் /அவ் வப் மபோது வரும் வோடிக்பகயோளர்களுக்கும் ,
அதோவது
முன் பணம்
டசலுத்திய
கருவிகபள
வோங் குபவர்கள் /மூன் ைோம்
தரப் பு
தயோரிப் புகபள வோங் குபவர்கள் மபோன் ை வோடிக்பகயோளர்களுக்கு UCICஐ வழங் கோது.
24. மூன்றோம் தரை் பினரின் தயோரிை் புகபள விற் ைபன ட ய் வது
மூன் ைோம் தரப் பினரின் தயோரிப் புகபள விை் பபன டசய் யும் மபோது முகவர்கள் மபோல்
டசயல் படும் MOHFL , வோடிக்பகயோளர்களுடனோன மூன் ைோம் தரப் பு தயோரிப் புகள்
டதோடர்போன
பரிவர்த்தபனயில்
CTR/STR
தோக்கல்
டசய் யும்
மநோக்கத்திை் கோக
நிபனவூட்டல் கபள படம் பிடிப் பது உருவோக்குவது மை் றும் ஆரோய் வதை் கோன அபமப் பின்
திைன் கள் உட்பட டபோருந்தும் சட்டங் கள் /ஒழுங் கோை் றுகளுக்கு இணங் க மவண்டும் . MOHFL
மை் றும்
தரகர்கள் /முகவர்கள்
மபோன் ை
அது
அங் கீகரித்த
நபர்களின்
உங் கள்
வோடிக்பகயோளபர அறிவீர் (KYC) வழிகோட்டுதல் களுக்கோன இணக்கம் .
25. HFCS மற் றும் தரகர்கள் /முகவர்கள் மைோன்ற HFCS அங் கீகரித்த நைர்களின் உங் கள்
வோடிக்பகயோளபர அறிவீர் (KYC) வழிகோெ்டுதல் களுக்கோன இணக்கம் .
1. டடபோசிட் வசூலிக்க மை் றும் /அல் லது கடன் டதோடர்போன தயோரிப் புகபள விை் பபன
டசய் ய நிறுவனத்தோல் அங் கீகரிக்கப் பட்ட நபர்கள் , அவர்களின் தரகர்கள் /முகவர்கள்
அல் லது
அவர்கபளப்
மபோன் ைவர்கள்
நிறுவனத்திை் குப்
டபோருந்து
KYC
வழிகோட்டுதல் களுடன் முழுபமயோக இணங் க மவண்டும் .
2. KYC வழிகோட்டுதல் களுடனோன இணக்கத்பத சரிபோர்க்க அபனத்துத் தகவலும் இந்திய
ரிசர்வ் வங் கிக்கு கிபடக்கச்டசய் யமவண்டும் மை் றும் தரகர்கள் /முகவர்கள் உட்பட
நிறுவனத்தோல்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
எவருபடய
மீைலின்
முழு
விபளபவயும்
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ஏை் கமவண்டும் , மை் றும் அவர்கள் சோர்போக டசயல் படும் எவரும் டபோருந்தும் PML
சட்டத்தின் விதிகள் , அதன் கீழ் உருவோக்கப் பட்ட விதிகள் மை் றும் டவளிநோட்டு நிதியுதவி
(ஒழுங் கோை் று) சட்டம் , 2010 கண்டிப் போக கபடபிடிக்கப் படுவபத உறுதி டசய் ய
மவண்டும் .
3. NBFCகள் /RNBCகள்
அங் கீகரித்த
நிறுவனத்தின்
தரகு
டசயல் போடுகளுடன்
டதோடர்புபடயவர்களோக இருந்தோல்
தரகர்கள் /முகவர்கள்
அல் லது அவர்கபளப்
மபோன் ைவர்கள் உள் ளிட்மடோரின் வரவுடசலவு கணக்குப் புத்தகம் மதபவப் படும் மபோது
தணிக்பக மை் றும் ஆய் விை் குத் தயோரோக பவக்கப் படமவண்டும் .
வோடிக்பகயோளர் தகவபல வழங் கோததோல் / ஒத்துபழக்கோத கோரணத்தோல் டபோருத்தமோன
KYC நடவடிக்பககபள MOHFL பயன் படுத்த முடியோத சமயத்தில் , அத்தபகய முடிபவ
எடுத்த கோரணத்பத வோடிக்பகயோளருக்கு உரிய அறிவிபின் மூலம் வழங் கி கணக்பக
மூடுவபத அல் லது வணிக உபைபவ முடித்துக்டகோள் வபதப் பரிசீலிக்கலோம் . அத்தபகய
முடிவுகள் மிகவும் மூத்த மட்டத்தில் எடுக்கப் படமவண்டும் .
26. டகோள் பக திருத்தம் /மதிை் ைோய் வு
டகோள் பக மை் றும் ஏமதனும் விதிமுபைகள் , விதிகள் , வழிகோட்டுதல் கள் , அறிவிப் புகள் ,
டதளிவுபடுத்தல் கள் , சுை் ைறிக்பககள் , முதன் பமச் சுை் ைறிக்பககள் / சம் பந்தப் பட்ட
அதிகோரிகளோல்
டவளியிடப் பட்ட
வழிகோட்டுதல் கள்
("ஒழுங் கோை் று
விதிகள் ")
ஆகியவை் றுக்கு இபடமய எந்த மநரத்திலோவது டபோருள் விளக்கம் / தகவல் முரண்போடுகள்
எழுந்தோல் ஒழுங் கோை் று விதிகளின் டபோருள் விளக்கமம மமமலோங் கும் .
ஒழுங் கோை் று விதிகளில் ஏமதனும் திருத்தம் (கள் ) மை் றும் /அல் லது டதளிவுபடுத்தல் (கள் )
இருந்தோல் , ஒழுங் கோை் று விதிகளின் படி குறிப் பிடப் பட்ட டசயலோக்கத் மததியிலிருந்து
டகோள் பக அதை் மகை் ைவோறு திருத்தியபமக்கப் பட்டவோறு இருக்கும் . டசயை் குழு மை் றும்
அல் லது
அதன்
குழுவிை் கு
டகோள் பகயின்
எந்தடவோரு
விதிபயயும்
மோை் ை,
திருத்தியபமக்க, மசர்க்க நீ க்க அல் லது திருத்தும் உரிபம உள் ளது.
இபணை் பு-I
அபெயோள ்
ோன்று,
முகவரி
ோன்று
மற் றும்
ஏற் றுக்டகோள் ளை் ைடும் ஆவணங் களின் ைெ்டியல்
வ.எண்
1.

பகடயோை் ை ்

ோன்றோக

வோடிக்பகயோளர் வபக மற் றும் மதபவயோன ஆவணங் கள்
குடியுரிபம டைற் ற தனிநைர்கள்
A) நிரந்தர கணக்கு எண் (புபகப் படம் மை் றும் பகடயோப் பத்துடன் )
அல் லது படிவம் 60
சட்டப் பூர்வப் டபயர் அல் லது பயன் படுத்தப் பட்ட மவறு எந்தப் டபயர்
மை் றும் முகவரிக்கோன அவரது அபடயோள விவரங் கபளக் டகோண்டுள் ள
அலுவலகரீதியோக மதிப் புபடயஆவணம் (“OVD”) இன் சோன் ைளிக்கப் பட்ட
நகல் :
(i.)

இந்திய தனித்துவ அபடயோள ஆபணயம் டவளியிட்ட வடிவில்
ஆதோர் எண் பவத்திருப் பதன் சோன் று*
(ii.) டசல் லுபடியோகும் இந்திய போஸ்மபோர்ட் (புபகப் படம் மை் றும்
பகடயோப் பத்துடன் )
(iii.) இந்திய
மதர்தல்
ஆபணயம்
வழங் கிய
டசல் லுபடியோகும்
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வோக்கோளர் ID அட்பட
(iv.) டசல் லுபடியோகும் நிரந்தர ஓட்டுநர் உரிமம் (புபகப் படம் மை் றும்
பகடயோப் பத்துடன் )
(v.) மோநில அரசு அதிகோரி முபையோக பகடயோப் பமிட NREGA வழங் கிய
மவபல அட்பட
* வோடிக்பகயோளர் ஆதோர் எண்பண சமர்ப்பித்தோல் , அத்தபகய
வோடிக்பகயோளர்
அவரது
ஆதோர்
எண்பண
முபையோன
வழிகளில் அபத மபைத்திருப் பபத அல் லது அடித்திருப் பபத
உறுதிப் படுத்த
ஒருமவபள வோடிக்பகயோளர் வழங் கிய OVD இல் புதுப் பிக்கப் பட்ட
முகவரி இல் பலடயனில் , முகவரி சோன் றின்
வபரயறுக்கப் பட்ட
மநோக்கத்திை் கு பின் வரும் ஆவணங் கள் OVD ஆக கருதப் படலோம் :(a)

எந்தடவோரு மசபவ வழங் குநரின் சமீபத்திய இரண்டு மோத
பயன் போட்டு பில் (மின் சோரம் , டதோபலமபசி, மபோஸ்ட்-டபய் டு
டமோபபல் ஃமபோன் , குழோய் எரிவோயு, தண்ணீ ர ் பில் );

(b) டசோத்து அல் லது நகரோட்சி வரி ரசீது;
(c) அரசுத் துபைகள்
அல் லது டபோதுத்துபை நிறுவனங் களோல்
ஓய் வுடபை் ை ஊழியர்களுக்கு வழங் கப் படும் ஓய் வூதியம் அல் லது
குடும் ப ஓய் வூதியம் டசலுத்தும் ஆபணகள் (PPOக்கள் ) அவை் றில்
முகவரி இருந்தோல் ;
(d) மோநில அல் லது மத்திய அரசுத் துபைகள் , சட்ட அல் லது
ஒழுங் கோை் று
ஆபணயங் கள் ,
டபோதுத்துபை
நிறுவனங் கள் ,
டஷட்யூல் ட் கமர்ஷியல் வங் கிகள் , நிதி நிறுவனங் கள் மை் றும்
பட்டியலிடப் பட்ட
நிறுவனங் கள் .
அமதமபோல் ,
அத்தபகய
பணியமர்த்துனோர்கள்
ஒதுக்கும்
அதிகோரப் பூர்வ
தங் கும்
வசதியுடன் இருக்கும் விடுப் பு மட்டும் உரிம ஒப் பந்தங் கள்
(e) டவளிநோட்டு சட்ட ஆட்சி எல் பலயிலுள் ள அரசுத் துபைகள்
வழங் கும் ஆவணங் கள் அல் லது இந்தியோவிலுள் ள டவளிநோட்டு
தூதரகம் அல் லது பணிக்குழு வழங் கும் கடிதம் .
மமலுள் ள ஆவணங் கபள சமர்ப்பித்த மூன் று மோத கோலத்திை் குள்
தை் மபோபதய முகவரி புதுப் பிக்கப் பட்ட OVD ஐ வோடிக்பகயோளர்
சமர்ப்பிக்கும் பட்சத்தில் .
கணக்கு அடிப் பபடயிலோன உைபவ ஏை் படுத்தும் மபோது அல் லது
திருமணம் அல் லது மவறு கோரணங் களுக்கோக தங் கள் டபயர்கபள
மோை் றும் நபர்களுக்கு அவ் வப் மபோது புதுப் பித்தல் நடவடிக்பகபய
மமை் டகோள் ளும் மபோது.மோநில அரசு வழங் கிய திருமணச் சோன் றிதழின்
நகல் அல் லது டபயர் மோை் ைத்பதக் குறிக்கு ம் அரசிதழ் அறிவிப் பின்
நகல் மை் றும் வோடிக்பகயோளரின் தை் மபோபதய டபயரில் உள் ள OVD
இன் சோன் ைளிக்கப் பட்ட நகல் , முகவரி மை் றும் அபடயோளச் சோன் ைோக
டபைப் படமவண்டும் .
நிறுவனத்தின் திருப் திக்கு உட்பட்டு எந்தடவோரு OVD க்கும் கூடுதலோக
பின் வரும் ஆவணங் கள் ID சோன் ைோகப் டபைப் படலோம் :
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(i.) டசல் லுபடியோகும் புபகப் பட மரஷன் அட்பட
(ii.) டதோழில் முபைக் குழுக்கள் , அரசு/PSU இன் டசல் லுபடியோகும்
புபகப் பட ID அட்பட
(iii.) மத்திய/மோநிபல/யூனியன்
பிரமதசம்
வழங் கிய
டபயர்,
புபகப் படம் மை் றும் பகடயோப் பத்துடன் கூட டசல் லுபடியோகும்
ஆயுத உரிமம் (அபடயோளச் சோன் று)
(iv.) மோநில அரசு வழங் கும் ESIC அட்பட மபோன் ை மத்திய அல் லது மோநில
அரசு அபமப் பு / அரசு சோர் அபமப் பு வழங் கும் டசல் லுபடியோகும்
அபடயோள அட்படகள் .
(v.) டபயர்,
முகவரி
ஆகியவை் பைக்
டகோண்டுள் ள
மதசிய
மக்கள் டதோபகப் பதிமவடு வழங் கிய கடிதம்
நிறுவனத்தின் திருப் திக்கு உட்பட்டு எந்தடவோரு OVD க்கும் கூடுதலோக
பின் வரும் ஆவணங் கள் முகவரிச் சோன் ைோகப் டபைப் படலோம் :
(i.) AOF
மததியிலிருந்து
முந் பதய
3
கோலண்டர் மோதங் களில்
குபைந்தபட்சம் ஒரு மோதம் அல் லது பதிபனந்து உள் ளடு
ீ களுடன்
கணக்கு பவத்திருப் பவரின்
முகவரிபயக் டகோண்ட தபோல்
அலுவலக மசமிப் பு போஸ் புத்தகம் . (கடந்த மூன் று மோதங் களில்
எமதனும் ஒரு கோலண்டர் மோதம் )
(ii.) எந்தடவோரு டஷட்யூல் ட் கமர்ஷியல் வங் கியின் வங் கி போஸ்புக் /
சமீபத்திய வங் கிக் கணக்கு அறிக்பக (போஸ்புக் எனில் முதல்
பக்கத்தில் முழு முகவரியும் கோண்பிக்கப் பட்டிருக்கமவண்டும் ).
(iii.) முகவரி குறிப் பிடப் பட்டுள் ள முனிசிபோலிட்டி வரி ரசீது/ டசோத்து வரி
ரசீது( கடந்த 2 மோதங் களுக்கு முன் னதோக இருக்கக்கூடோது மை் றும்
நுகர்வு கோண்பிக்கப் பட்டிருக்கமவண்டும் ).
(iv.) முழு முகவரி கோண்பிக்கப் பட்டுள் ள வீட்டுவசதி சங் க ரசீது,
மின் சோர ரசீது, நீ ர் வரி டசலோன் , லோண்ட் பலன் டதோபலமபசி ரசீது/
வயர்டலஸ் லோண்ட்பலன் டதோபலமபசி, எரிவோயு இபணப் பு
பிஐஎல் / டமோபபல் டதோபலமபசி பிஐஎல் ( கடந்த 2 மோதங் களுக்கு
முன் னதோக
இருக்கக்கூடோது
மை் றும்
நுகர்வு
கோண்பிக்கப் பட்டிருக்கமவண்டும் ).
(v.) அரசுத்
துபைகள்
அல் லது
டபோதுத்துபை
நிறுவனங் களோல்
ஓய் வுடபை் ை ஊழியர்களுக்கு வழங் கப் படும் ஓய் வூதியம் அல் லது
குடும் ப ஓய் வூதியம் டசலுத்தும் ஆபணகள் (PPOக்கள் ) அவை் றில்
முகவரி இருந்தோல் .
(vi.) மோநில அரசு அல் லது மத்திய அரசுத் துபைகள் , சட்டம் அல் லது
ஒழுங் கோை் று
அபமப் புகள் ,
டபோதுத்துபை
நிறுவனங் கள் ,
திட்டமிடப் பட்ட வணிக வங் கிகள் , நிதி நிறுவனங் கள் மை் றும்
பட்டியலிடப் பட்ட
நிறுவனங் களோல்
வழங் கப் படும்
தங் குமிட
ஒதுக்கீடு கடிதம் மை் றும் உத்திமயோகபூர்வ தங் குமிடத்பத ஒதுக்கும்
அத்தபகய
பணியமர்த்துனருடன்
விடுப் பு
மை் றும்
உரிம
ஒப் பந்தங் கள் .
(vii.) விண்ணப் பதோரரின்
முகவரிபய
உறுதிப் படுத்தும்
நகரோட்சி/உள் ளோட்சி அபமப் புகள் மபோன் ைவை் ைோல் வழங் கப் பட்ட
குடியிருப் பு சோன் றிதழ் .
(viii.) விண்ணப் பதோரரின்
குடியிருப் பு
முகவரிக்கு
சோன் ைளித்து
பணியமர்த்துனரிடமிருந்து
(மத்திய/மோநில
அரசுத்
துபைகள் /போதுகோப் புத்
துபை
அல் லது
டபோதுத்
துபை/வங் கிகள் )அசல் கடிதம் . கடிதமோனது டலட்டர்டஹட்டில்
இருக்கமவண்டும் அல் லது தபலவர்/டபோறுப் பு அதிகோரியோல்
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பகடயோப் பமிடப் பட்டு
அலுவலக
முத்திபரயின்
கீழ்
வழங் கப் படமவண்டும் . கடித்தத்தில் ஊழியரின் பகடயோப் பம்
சோன் மைோப் பமிடப் பட்டிருக்க மவண்டும் .
(ix.) டசல் லுபடியோகும்
வோடபக ஒப் பந்தம் / உரிபமயோளர் /நில
உரிபமயோளரின் டபயரில் மின் சோர ரசீது /டசோத்து வரி ரசீது/
தண்ணீர ்
வரி/பதிவுடசய் யப் பட்ட
டசோத்து
ஆவனத்துடன்
கடனோளியின் டபயரில் குத்தபகபய மை் றும் உரிம ஒப் பந்தம்
அல் லது விடுப் பு ஒப் பந்தம் .
பயன் போட்டு ரசீது உள் நுபழவுத்
மததியிலிருந்து 2 மோதங் களுக்கு மமல் பபழயதோக இருக்கக்கூடோது.
(x.) பதிவுடசய் யப் பட்ட டசோத்து ஆவணம் .
(xi.) கடனோளியின்
டபயர் மை் றும்
முகவரி
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
டசல் லுபடியோகும் மரஷன் அட்பட
(xii.) டபயர்,
முகவரி
ஆகியவை் பைக்
டகோண்டுள் ள
மதசிய
மக்கள் டதோபகப் பதிமவடு வழங் கிய கடிதம்
(xiii.) டபோதுக் கோப் பீட்டின் சமீபத்திய பிரீமியம் ரசீது (15 மோதங் களுக்கு
மிகோமல் ). பிரீமியம் ரசீது 12 மோதங் களுக்கு முந் பதயதோக
இருந்தோல் , கோப் பீட்டு நிறுவனம் வழங் கும் புதுப் பிப் பு ஆமலோசபன
கட்டோயமோகும் .
C) PML விதிகளின் விதி 9(1)(b) இல் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள பரிவர்த்தபனகள்
தவிர மை் ை சந்தர்ப்பங் களில் சமீபத்திய போஸ்மபோர்ட் அளவு புபகப் படம்
ஒன் று
D) பகடயோப் பச் சோன் று: பின் வரும் ஆவணங் களில் ஏமதனும் ஒன் று
பகடயோப் பச் சோன் ைோக மசகரிக்கப் படமவண்டும் .
a) டசல் லுபடியோகும் இந்திய போஸ்மபோர்ட்
b) டசல் லுபடியோகும் PAN அட்பட
c) டசல் லுபடியோகும் நிரந்தர ஓட்டுநர் உரிமம்
d) வங் கியோளர்கள் பகடயோப் ப சரிபோர்ப்பு.
f) பகடயோப் பத்துடன் கூடிய டசல் லுபடியோகும் மரஷன் அட்பட
g) சந்தர்ப்பத்திை் கு ஏை் ப விண்ணப் பதோரர் / இபண விண்ணப் பதோரர் /
உத்தரவோததோரரின் பகடயோப் பத்துடன் பதிவு டசய் யப் பட்ட விை் பபன
பத்திரத்தின் நகல்
h) வருமோனம் ஈட்டோதவரோக இருந்தோல் , பகடயோப் ப சோன் று எதுவும்
இல் லோதபட்சத்தில் ,
கடன்
ஒப் பந்தத்தின்
ஒரு
பகுதியோன
வருபகப் பதிவுத்
தோள்
(உரிய
முபையில்
நிரப் பப் பட்டு
பகடயோப் பத்துடன் )
i) டபருவிரல் மரபகப் பதிவு- ஆண்களுக்கு இடது பக டபருவிரல் மை் றும்
டபண்கலுக்கு வலது பக டபருவிரல் , சோன் றுறுதியுடன்

2.

(கடன் ஒப் பந்தத்தின் பகுதியோகும் )
புறக் குடியிருை் ைோளர்
(மநரடியோக வங் கிக்கு வரோத NRI வடிக்பகயோளர்கள் NRI கிரிட்டின் படி
ஆவணங் கள்
எடுக்கப் படமவண்டும் . எனினும் வோடிக்பகயோளபர
அபடயோளம் கோணும் நபடமுபையின்
கீழ் டகோடுக்கப் பட்டுள் ள
டசயல் முபைபயப் பின் பை் ைமவண்டும் )
A) சமீபத்திய போஸ்மபோர்ட் அளவு புபகப் படம்
B) கட்டோய ஆவணங் கள்
a) வருங் கோல வோடிக்பகயோளரின்
தை் மபோபதய
டபோருத்தமோன பக்கங் களின்
சோன் ைளிக்கப் பட்ட
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போஸ்மபோர்டின்
புபகப் படநகல் ,

அவரது டபயர், முகவரி, பிைந்த மததி, வழங் கிய மததி மை் றும் இடம் ,
கோலோவதி மததி, புபகப் படம் , பகடயோப் பம் மை் றும் இந்தியோவிை் கு
டவளிமய குடியிருப் பது டதோடர்போன ஸ்டோம் ப் ஆகியபவ இருக்கும்
பக்கங் கள்
B) டசல் லுபடியோகும் பணி அனுமதி / மவபல விசோவின் புபகப் பட நகல்
(விசோ கோலோவதியோகிருந்தோல் உரிய ஏை் புடன் விசோ அதிகோரிகளுக்கு
விசோபவ புதுப் பிப் பதை் கோன மனுக்கள் டசல் லுபடியோகும் ஆவணமோக
ஏை் கப் படும் )
C) இந்தியோவில் முகவரி
a) குடியிரிபம டபை் ை தனிநபருக்கு மமமல டகோடுக்கப் பட்டுள் ள
ஆவணங் களின் பட்டியலின் படி முகவரிச் சோன் று மசகரிக்கப் பட
மவண்டும்
b) பணியமர்த்துனரிடமிருந்து கடிதம் (நிறுவனத்தின் திருப் திக்கு
உட்பட்டு)
வழங் கப் பட்ட OVD இல் முகவரி விவரங் கள் இல் லோடயனில் , டவளிநோட்டு
அதிகோர
வரம் புகளின்
அரசோங் கத்
துபைகளோல்
வழங் கப் பட்ட
ஆவணங் கள் மை் றும் இந்தியோவில் உள் ள டவளிநோட்டு தூதரகம் அல் லது
தூதுக்குழுவோல்
வழங் கப் பட்ட
கடிதம்
முகவரி
சோன் ைோக
ஏை் றுக்டகோள் ளப் படும் .
எனினும் ,
மமமல
குறிப் பிட்டுள் ள
ஆவணங் கபளச்
சமர்ப்பித்த
மூன் று
மோத
கோலத்திை் குள்
வோடிக்பகயோளர் OVDஐ தை் மபோபதய முகவரியுடனோன ஆதோரத்பத
சமர்ப்பிக்க மவண்டும் .
D) டவளிநோட்டு முகவரி
a) உங் கள் டவளிநோட்டு முகவரியுடன் எமதனும் இரண்டு அரசு வழங் கிய
ஆவணங் கள்
b) குத்தபக ஒப் பந்தத்துடன் கூடிய (ரசீதுகள் நில உரிபமதோரரின்
டபயரில்
இருந்தோல் )
சமீபத்திய
பயன் போட்டு
ரசீது
(டதோபலமபசி/மின் சோர ரசீது) அல் லது பனியமர்த்துநரின்
பணி
உறுதிடசய் தல்
கடுத்தம்
மை் றும்
பணி
ஒப் பந்தம்
(ரசீது
பணியமர்த்துநரின் டபயரில் இருந்தோல் )
C)டவளிநோட்டுக் கோப் பீட்டு போலிசி/ டபயர் மை் றும் தை் மபோபதய
முகவரிபயக் டகோண்டுள் ள எந்த மருத்துவக் கோப் பீட்டு அட்பட
d) வசிக்கும் இடத்தில் மை் டைோரு வங் கி/கிடரடிட் கோர்டு நிறுவனத்தில்
(சமீபத்திய அறிக்பக உட்பட) கணக்கின் மூன் று டதோடர்ச்சியோன
அறிக்பககள்

3.

E) பகடயோப் பச் சோன் று
குடியுரிபம
டபை் ை
தனிநபர்களுக்கு
வழங் கப் பட
மமமல
பட்டியலிடப் பட்டுள் ள ஆவணங் கள்
அரசு அல் லது அதன் துபைகள் , சங் கங் கள் , பல் கபலக்கழகங் கள்
மை் றும் கிரோம பஞ் சோயத்து மபோன் ை உள் ளூர் அபமப் புகள் மபோன் ை
முந்பதய பகுதியில் குறிப் போக குறிப் பிடப் படோத சட்டடநறி நபர்களுக்கு
கணக்கு டதோடங் க பின் வரும் ஆவணங் களின் ஒரு சோன் ைளிக்கப் பட்ட
நகல் டபைப் படமவண்டும் :
a.) நிறுவனத்தின் சோர்போக டசயல் பட அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ள நபரின்
டபயர் உள் ள ஆவணம் ;
b.) PAN
c.) அதன் சோர்போக பரிவர்த்தபன டசய் ய ஒரு பகரோ அதிகோரம்
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பவத்திருக்கும் நபர் டதோடர்போன அபடயோளம் மை் றும் முகவரி
சோன் றுக்கோன OVD மை் றும்
d.) அத்தபகய நிறுவனம் / சட்டடநறி சோர்ந்த நபரின் சட்டப் பூர்வ
இருப் பப நிறுவ HFC க்கு மதபவப் படும் ஆவணங் கள்
அபெயோள ்
ைெ்டியல்

ோன்று,

முகவரி

நிறுவன
ம்
நிறுவனம்
/LLP

அபெயோள ்

ோன்றோக

ஏற் றுக்டகோள் ளை் ைடும்

ோன்று

PAN அட்பட

TAN
நிறுவன அபமப் புச் சோன் றிதழ்
அபமப் புமுபையின்
விதிகளும்
முபைகளும்
கபட மை் றும் ஸ்தோபன சட்டத்தின்
கீழ்
நகரோட்சி
அதிகோரிகளோல்
வழங் கப் பட்ட சோன் றிதழ் /உரிமம்

முகவரி ்

ஆவணங் களின்

ோன்று

நிறுவனத்தின் டபயரில் பயன் போட்டு
பில் 2 மோதங் களுக்கு மமலோனதோக
இருக்கக்கூடோது
TAN
நிறுவன அபமப் புச் சோன் றிதழ்
அபமப் புமுபையின்
விதிகளும்
முபைகளும்
டசல் லுபடியோகும் கபடகள் மை் றும்
ஸ்தோபன சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் வர்த்தக உரிமம்
GST பதிவுச் சோன் றிதழ்
விை் பபன வரி பதிவுச் சோன் றிதழ்
TIN சோன் றிதழ்
இைக்குமதியோளர்-ஏை் றுமதியோளர்
குறியீடு சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழில்
வரி
பதிவுச் சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
APMC/மண்டிi
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழிலோளர்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் மருந்து உரிமம்
கலோல் மை் றும் சுங் கத் துபையோல்
வழங் கப் பட்ட
டசல் லுபடியோகும்
பதிவுச் சோன் றிதழ்
பூச்சிக்டகோல் லி
விை் பபனடசய் ய/மசமித்துபவக்க/
கோட்சிப் படுத்த அல் லது விை் பபன
அல் லது
விநிமயோகத்திை் கோன
டசல் லுபடியோகும்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
எபட மை் றும் அளவீட்டுச் சட்டத்தின்
கீழ் வழங் கப் பட்ட பதிவுச் சோன் றிதழ்
மோநில/மத்திய மோசுக் கட்டுப் போட்டு
வோரியத்தோல் வழங் கப் பட்ட இயக்க
ஒப் புதல் ஆவணம்
SEZ (சிைப் பு டபோருளோதோர மண்டலம் )
வழங் கிய சோன் றிதழ்
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இந்திய
மருத்துவ
கவுன் சில்
வழங் கிய சோன் றிதழ் /உரிமம்
உணவு மை் றும் மருந்து கட்டுப் போட்டு
அதிகோரிகளோல்
வழங் கப் பட்ட
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
வர்த்தக
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டதோழிை் சோபல பதிவுச் சோன் றிதழ்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டவடிடபோருள்
சட்டத்தின்
கீழ்
வழங் கப் பட்ட உரிமம்
மோநகரோட்சி வழங் கிய சோன் றிதழ்
உள் ளோட்சி அபமப் புகள் வழங் கும்
சோன் றிதழ்
SSI/MSME/உமதோமயோக்/உத்யோம்
ஆதோர் சோன் றிதழ்
கூட்டு
நிறுவனம்

PAN அட்பட
TAN சோன் றிதழ்

நிறுவனப்
பதிவோளரோல்
வழங் கப் பட்ட
பதிவுக்கோன
சோன் றிதழ்
கபட மை் றும் ஸ்தோபன சட்டத்தின்
கீழ்
நகரோட்சி
அதிகோரிகளோல்
வழங் கப் பட்ட சோன் றிதழ் /உரிமம்
பதிவுடசய் யப் பட்ட
கூட்டோண்பம
பத்திரம்

TAN சோன் றிதழ்
நிறுவனப்
பதிவோளரோல்
வழங் கப் பட்ட
பதிவுக்கோன
சோன் றிதழ் .
டசல் லுபடியோகும் கபடகள் மை் றும்
ஸ்தோபன சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் வர்த்தக உரிமம்

GST பதிவுச் சோன் றிதழ் ,
விை் பபன வரி பதிவுச் சோன் றிதழ்
TIN சோன் றிதழ்
இைக்குமதியோளர்-ஏை் றுமதியோளர்
குறியீடு சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழில்
வரி
பதிவுச் சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
APMC/மண்டிi
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழிலோளர்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் மருந்து உரிமம்
கலோல் மை் றும் சுங் கத் துபையோல்
வழங் கப் பட்ட
டசல் லுபடியோகும்
பதிவுச் சோன் றிதழ் .
பூச்சிக்டகோல் லி
விை் பபனடசய் ய/மசமித்துபவக்க/
கோட்சிப் படுத்த அல் லது விை் பபன
அல் லது
விநிமயோகத்திை் கோன
டசல் லுபடியோகும்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
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எபட மை் றும் அளவீட்டுச் சட்டத்தின்
கீழ் வழங் கப் பட்ட பதிவுச் சோன் றிதழ்
மோநில/மத்திய மோசுக் கட்டுப் போட்டு
வோரியத்தோல் வழங் கப் பட்ட இயக்க
ஒப் புதல் ஆவணம்
SEZ (சிைப் பு டபோருளோதோர மண்டலம் )
வழங் கிய சோன் றிதழ்
இந்திய
மருத்துவ
கவுன் சில்
வழங் கிய சோன் றிதழ் /உரிமம்
உணவு மை் றும் மருந்து கட்டுப் போட்டு
அதிகோரிகளோல்
வழங் கப் பட்ட
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
வர்த்தக
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டதோழிை் சோபல பதிவுச் சோன் றிதழ்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டவடிடபோருள்
சட்டத்தின்
கீழ்
வழங் கப் பட்ட உரிமம்
மோநகரோட்சி வழங் கிய சோன் றிதழ்
உள் ளோட்சி அபமப் புகள் வழங் கும்
சோன் றிதழ்
SSI/MSME/உமதோமயோக்/உத்யோம்
ஆதோர் சோன் றிதழ்
ஒமர
உரிபம
யோளர்
நிறுவனம்

உரிபமயோளர்/உரிபமயோளர்
நிறுவனத்தின் PAN அட்பட
TAN சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் கபடகள் மை் றும்
ஸ்தோபன சோன் றிதழ்
TIN சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் வர்த்தக உரிமம்
GST பதிவுச் சோன் றிதழ் ,
விை் பபன வரி பதிவுச் சோன் றிதழ்
இைக்குமதியோளர்-ஏை் றுமதியோளர்
குறியீடு சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழில்
வரி
பதிவுச் சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
APMC/மண்டிi
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழிலோளர்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் மருந்து உரிமம்

கலோல் மை் றும் சுங் கத் துபையோல்
வழங் கப் பட்ட
டசல் லுபடியோகும்
பதிவுச் சோன் றிதழ் .
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TAN சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் கபடகள் மை் றும்
ஸ்தோபன சோன் றிதழ்
TIN சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் வர்த்தக உரிமம்
GST பதிவுச் சோன் றிதழ் ,
விை் பபன வரி பதிவுச் சோன் றிதழ்
இைக்குமதியோளர்-ஏை் றுமதியோளர்
குறியீடு சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழில்
வரி
பதிவுச் சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
APMC/மண்டிi
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும்
டதோழிலோளர்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
டசல் லுபடியோகும் மருந்து உரிமம்
கலோல் மை் றும் சுங் கத் துபையோல்
வழங் கப் பட்ட
டசல் லுபடியோகும்
பதிவுச் சோன் றிதழ் .
பூச்சிக்டகோல் லி
விை் பபனடசய் ய/மசமித்துபவக்க/
கோட்சிப் படுத்த அல் லது விை் பபன
அல் லது
விநிமயோகத்திை் கோன

பூச்சிக்டகோல் லி
விை் பபனடசய் ய/மசமித்துபவக்க/
கோட்சிப் படுத்த அல் லது விை் பபன
அல் லது
விநிமயோகத்திை் கோன
டசல் லுபடியோகும்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
எபட மை் றும் அளவீட்டுச் சட்டத்தின்
கீழ் வழங் கப் பட்ட பதிவுச் சோன் றிதழ்
மோநில/மத்திய மோசுக் கட்டுப் போட்டு
வோரியத்தோல் வழங் கப் பட்ட இயக்க
ஒப் புதல் ஆவணம்
SEZ (சிைப் பு டபோருளோதோர மண்டலம் )
வழங் கிய சோன் றிதழ்
இந்திய
மருத்துவ
கவுன் சில்
வழங் கிய சோன் றிதழ் /உரிமம்
உணவு மை் றும் மருந்து கட்டுப் போட்டு
அதிகோரிகளோல்
வழங் கப் பட்ட
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
வர்த்தக
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டதோழிை் சோபல பதிவுச் சோன் றிதழ்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டவடிடபோருள்
சட்டத்தின்
கீழ்
வழங் கப் பட்ட உரிமம்
மோநகரோட்சி வழங் கிய சோன் றிதழ்
உள் ளோட்சி அபமப் புகள் வழங் கும்
சோன் றிதழ்
SSI/MSME/உமதோமயோக்/உத்யோம்
ஆதோர் சோன் றிதழ்

டசல் லுபடியோகும்
உரிமம் /சோன் றிதழ்
எபட மை் றும் அளவீட்டுச் சட்டத்தின்
கீழ் வழங் கப் பட்ட பதிவுச் சோன் றிதழ்

மோநில/மத்திய மோசுக் கட்டுப் போட்டு
வோரியத்தோல் வழங் கப் பட்ட இயக்க
ஒப் புதல் ஆவணம்
SEZ (சிைப் பு டபோருளோதோர மண்டலம் )
வழங் கிய சோன் றிதழ்
இந்திய
மருத்துவ
கவுன் சில்
வழங் கிய சோன் றிதழ் /உரிமம்
உணவு மை் றும் மருந்து கட்டுப் போட்டு
அதிகோரிகளோல்
வழங் கப் பட்ட
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
வர்த்தக
உரிமம்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டதோழிை் சோபல பதிவுச் சோன் றிதழ்
நிறுவனத்தின்
டபயரில்
டவடிடபோருள்
சட்டத்தின்
கீழ்
வழங் கப் பட்ட உரிமம்
மோநகரோட்சி வழங் கிய சோன் றிதழ்

உள் ளோட்சி அபமப் புகள் வழங் கும்
சோன் றிதழ்
விை் பபன வரி பதிவுச் சோன் றிதழ்

(விரிவோன KYC சரிபோர்ப்பு பட்டியல் இபணக்கப் பட்ட ஆவணம் இபணப் பு 1A இல்
விளக்கப் பட்டுள் ளது)

இபணை் பு II
டிஜிெ்ெல் KYC ட யல் முபற
A. MOHFL டிஜிட்டல் KYC டசயல் முபைக்கு ஒரு பயன் போட்பட உருவோக்கும் , இது அதன்
வோடிக்பகயோளர்களின் KYC ஐ மமை் டகோள் ள டச்போயிண்டுகளில் கிபடக்கப் டபரும்
மை் றும் KYC டசயல் முபை MOHFL இன் இந் த அங் கீகரிக்கப் பட்ட பயன் போட்டின் மூலம்
மட்டுமம மமை் டகோள் ளப் படும் .
B.

பயன் போட்டிை் கோன
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அணுகல்

MOHFL

மூலம்

கட்டுப் படுத்தப் படும்

மை் றும்

அங் கீகரிக்கப் படோத நபர்கள் அபதப் பயன் படுத்தோதபத உறுதிடசய் யமவண்டும் . MOHFL
அல் லது அதன் அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரிகள் வழங் கும் உள் நுபழவு id மை் றும்
கடவுச்டசோல் அல் லது மநரடி OTP அல் லது படம் OTP கட்டுப் படுத்தப் பட்ட இயங் குமுபை
மூலம் மட்டுமம பயன் போட்பட அணுக்கமுடியும் .
C. KYC மநோக்கத்திை் கோக MOHFL இன் அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரியின் அபமவிடத்திை் கு
வருபக
புரியமவண்டும்
அல் லது
மநர்மோைோக
நடக்கமவண்டும் .
அசல்
OVD
வோடிக்பகயோளரிடம் இருக்கும் .
D.
வோடிக்பகயோளரின்
மநரடி
புபகப் படம்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட
அதிகோரியோல்
படம் பிடிக்கப் படுவபத MOHFL உறுதிடசய் யமவண்டும் மை் றும் அந்தப் புபகப் படம்
வோடிக்பகயோளர் விண்ணப் பப் படிவத்தில் (CAF) இல் ஒட்டப் படமவண்டும் . மமலும் , MOHFL
இன் அபமப் பு விண்ணப் பம் , CAF எண், GPS ஆயத்டதோபலவுகள் , அங் கீகரிக்கப் பட்ட
அதிகோரியின் டபயர், தனிப் பட்ட பணியோளர் குறியீடு (RE களுக்கு ஒதுக்கப் பட்டது) மை் றும்
மததி (DD:MM:YYYY) மை் றும் மநர முத்திபரயுடன் வோடிக்பகயோளரின் படம் பிடிக்கப் பட்ட
மநரடி புபகப் படத்தில் படிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் வோட்டர்-மோர்க் பவக்க மவண்டும்
(HH:MM:SS).
E. MOHFL இன் பயன் போட்டில் வோடிக்பகயோளரின் மநரடி புபகப் படம் மட்டுமம
எடுக்கப் படும் மை் றும் வோடிக்பகயோளரின் அச்சிடப் பட்ட அல் லது வீடிமயோ கிரோஃப்
டசய் யப் பட்ட புபகப் படம் எதுவும் எடுக்கப் படக்கூடோது என் பது மபோன் ை அம் சத்பதக்
டகோண்டிருக்க மவண்டும் . மநரடி புபகப் படம் எடுக்கும் மபோது வோடிக்பகயோளர் பின் புைம்
இருக்கும் பின் னணி டவள் பள நிைத்தில் இருக்கமவண்டும் மை் றும் வோடிக்பகயோளரின்
மநரடி புபகப் படத்பதப் படம் பிடிக்கும் மபோது மவறு எந்த நபரும் ஃபிமரமில் வரக்கூடோது.
F. இமதமபோல் , அசல் OVD இன் மநரடி புபகப் படம் அல் லது ஆதோர் பவத்திருப் பதை் கோன
ஆதோரம் ஆஃப் பலனில் சரிபோர்ப்பப மமை் டகோள் ள முடியோதமபோது (கிபடமட்டமோக)
மமமல
இருந்து
டசங் குத்தோகப்
படம் பிடிக்கப் பட்டு,
மமமல
குறிப் பிட்டுள் ளபடி
படிக்கக்கூடிய
வடிவத்தில்
வோட்டர்-மோர்க்கிங்
டசய் யப் பட
மவண்டும் .
அசல்
ஆவணங் கபள மநரடி புபகப் படம் எடுக்கும் மபோது டமோபபல் சோதனத்தில் எந் த
வபளமவோ சோய் மவோ இருக்கக்கூடோது.
G. டதளிவோக படிக்கும் படியும் அபடயோளம் கோணும் படியும் வோடிக்பகயோளர் மை் றும்
அவரது அசல் ஆவணங் களின் மநரடி புபகப் படம் சரியோன டவளிச்சத்தில் படம்
பிடிக்கப் படமவண்டும் .
H. அதன் பிைகு, CAF இல் உள் ள அபனத்து உள் ளடு
ீ களும் வோடிக்பகயோளர் வழங் கிய
ஆவணங் கள் மை் றும் தகவலின் படி நிரப் பப்படமவண்டும் . கிவீக் டரஸ்போன் ஸ் மகோட் (QR)
உள் ள ஆவணங் களில் விவரங் கபள பகமுபையோக நிரப் புவதை் கு பதிலோக QR குறியீபட
ஸ்மகன் டசய் வதன் மூலம் அத்தபகய விவரங் கபள தோனோகமவ நிரப் பச் டசய் யலோம் .
உதோரணமோக, ஆவண வடிவில் ஆதோர்/UIDAI இல் இருந்து பதிவிைக்கப் பட்ட இ ஆதோரில் , QR
குறியீடு இருந்தோல் , டபயர், போலினம் , பிைந்த மததி மை் றும் முகவரி மபோன் ை விவரங் கபள
ஆதோர்/இ ஆதோரில் உள் ள QR குறியீபட ஸ்மகன் டசய் வதன் மூலம் தோனோகமவ
நிரப் ப்முடியும் .
I. மமமல குறிப் பிடப் பட்டுள் ள டசயல் முபை முடிக்கப் பட்டவுடன் , ‘OTP ஐப் பகிரும் முன்
படிவத்தில்
நிரப் பப் பட்டுள் ள
விவரங் கபள
சரிபோர்க்கவும் ’
என் ை
உபரபயக்
டகோண்டஒருமுபை கடவுச்டசோல் (OTP) டசய் தி வோடிக்பகயோளரின் டசோந்த டமோபபல்
எண்ணுக்கு அனுப் பப் படும் . OTP ஐ டவை் றிகரமோக சரிபோர்த்தவுடன் , அது CAF இல்
வோடிக்பகயோளர்
பகடயோப் பமோக
கருதப் படும் .
எனினும் ,
வோடிக்பகயோளரிடம்
டசோந்தமோக டமோபபல் எண்
இல் பலடயனில் , இந்த மநோக்கத்திை் கோக அவரது
குடும் பம் /உைவினர்/டதரிந்த நபர்களின் டமோபபல் எண்பண பயன் படுத்தலோம் மை் றும்
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அது CAF இல் டதளிவோக குறிப் பிடப் படமவண்டும் . எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் , MOHFL இல் பதிவு
டசய் யபட்டுள் ள அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரியின் டமோபபல் எண் வோடிக்பகயோளர்
பகடயோப் பத்திை் குப் பயன் படுத்தப் படக்கூடோது. வோடிக்பகயோளர் டமோபபல் எண்ணில்
பயன் படுத்தப் பட்ட டமோபபல் எண் அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரியின் டமோபபல் எண்
இல் பல என் பபத MOHFL மசோதிக்கமவண்டும் .
J. அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரி வோடிக்பகயோளர் மை் றும் அசல் ஆவணத்தின் மநரடி
புபகப் படத்பதப் படம் பிடித்தபதக் குறித்து ஒரு அறிவிப் பப வழங் கமவண்டும் . இந் த
மநோக்கத்திை் கோக, அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரி ஒரு முபை கடவுச்டசோல் (OTP) மூலம்
சரிபோர்க்கப் படமவண்டும் , இது MOHFL இல் அவர் பதிவு டசய் துள் ள டமோபபல் எண்ணுக்கு
அனுப் பப் படும் . டவை் றிகரமோன OTP சரிபோர்ப்புக்குப் பிைகு, அது அறிவிப் பில்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரியின் பகடயோப் பமோக கருதப் படும் . அங் கீகரிக்கப் பட்ட
அதிகோரியின் மநரடி புபகப் படமும் இந்த அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரியின் அறிவிப் பில்
படம் பிடிக்கப் படும் .
K. இந்த டசயல் முபைகபளத் டதோடர்ந்து, டசயல் முபை நிபைவுை் ைபத குறித்த
தகவபலயும் , MOHFL டசயலூக்க அதிகோரிக்கு சமர்ப்பிக்கப் பட்ட டசயலூக்க மகோரிக்பக
குறித்த தகவபலயும் விண்ணப் பம் டதரிவிக்கும் மை் றும் டசயல் முபையும் பரிவர்த்தபன
id/குறிப் பு id எண்பணயும் உருவோக்கும் . அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரி பரிவர்த்தபன
id/குறிப் பு id எண்பண எதிர்கோல குறிப் புக்கோக வோடிக்பகயோளருக்குத் டதரிவிப் போர்.
L. MOHFL இன் அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரி பின் வருவபத மசோதித்து சரிபோர்ப்போர்: - (i)
ஆவணத்தின் படத்தில் உள் ள தகவல் CAF இல் உள் ள அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரி
உள் ளிட்ட தகவலுடன் டபோருந்துகிைது. (ii) வோடிக்பகயோளரின் மநரடி புபகப் படம்
ஆவணத்தில் உள் ள புபகப் படத்துடன் டபோருந்துகிைது.; மை் றும் (iii) கட்டோய புலம் உட்பட
CAF இல் மதபவயோன அபனத்து விவரங் களும் சரியோக நிரப் பப் பட்டுள் ளன.; M.
டவை் றிகரமோன சரிபோர்ப்பில் , CAF ஆனது RE இன் அங் கீகரிக்கப் பட்ட அதிகோரியோல்
டிஜிட்டல் முபையில்
பகடயோப் பமிடப் படும் , அவர் CAF இன்
அச்பச எடுத்து,
டபோருத்தமோன இடத்தில் வோடிக்பகயோளரின் பகடயோப் பங் கள் /டபருவிரல் மரபகப்
பதிபவப் டபறுவோர், பின் னர் அபத ஸ்மகன் டசய் து கணினியில் பதிமவை் றுவோர். அசல்
அச்சு நகல் வோடிக்பகயோளரிடம் திருப் பியளிக்கப் படலோம் .

7. நியோயமோன நெத்பத விதி
(நிறுவனத்தின் நிர்வோகக் குழு உறுை் பினர்கள் ஒை் புதல் அளித்துள் ளவோறு)
1. அறிமுகம்
இந்தக் டகோள் பக மோஸ்டர் படரக்ஷன் சுை் ைறிக்பகபய குறிக்கிைது - பிப் ரவரி 17, 2021
மததியிடப் பட்ட வோங் கியல் லோத நிதி நிறுவனம் - வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம் (ரிசர்வ்
வங் கி) வழிகோட்டுதல் கள் 2021 (அவ் வப் மபோது திருத்தப் படுவது).
இங் மக கீமழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ளது மபோல் நியோயமோன நடத்பத விதி, மமமல
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
மோஸ்டர்
படரக்ஷனில்
உள் ளது
மபோல்
வீட்டுவசதி
நிதி
நிறுவனங் களுக்கோன
(HFCகள் )
நியோயமோன
நபடமுபை
வீதியில்
உள் ள
வழிகோட்டுதல் களுக்கு ஏை் ப இருக்கும் . வோடிக்பகயோளர்களுடன் உைவோடும் மபோது
நிறுவனம் பின் பை் ைமவண்டிய குபைந்தபட்ச தரநிபலகபள இது அபமக்கும் . இது
வோடிக்பகயோளருக்குத் தகவபல வழங் கும் மை் றும் நிறுவனம் அவர்கபள அன் ைோட
அடிப் பபடயில் எவ் வோறு பகயோளமவண்டும் என் று விளக்கும் .
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2. விதியின் மநோக் கங் கள்
a) வோடிக்பகயோளர்கபளக் பகயோள் வதில் குபைந்தபட்ச தரநிபலகபள அபமப் பதன்
மூலம் சிைந்த மை் றும் மநர்பமயோன நடமுபைபய ஊக்குவிப் பது;
b) மசபவகளில் இருந்து வோடிக்பகயோளர்கள் நியோயமோக என் ன எதிர்போர்க்கலோம் என் பது
குறித்த சிைந்த புரிதலுக்கோக டவளிப் பபடத்தன் பமபய அதிகரிப் பது;
c) மபோட்டியின்
மூலம்
சந் பதக்
கோரணிகபள
ஊக்குவிக்கவும் ,
உயர்
இயக்கத்
தரநிபலகபள அபடவது;
d) வோடிக்பகயோளர் மை் றும் மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட் (MOHFL)
இபடமய மநர்பமயோன மை் றும் மனப் பூர்வமோன உைபவ ஊக்குவிப் பது;
e) வீட்டுவசதி நிதி அபமப் பின் மீது நம் பிக்பகபய வளர்ப்பது.
3. விதியின் ையன்ைோடு
இந்த டநறிமுபைத் டதோகுப் பு MOHFL தை் மபோது வழங் கும் அல் லது எதிர்கோலத்தில்
அறிமுகப் படுத்தப் படும் தயோரிப் புகள் மை் றும் மசபவகள் அபனத்துக்கும் டபோருந்தும் ,
இபவ கவுண்டரில் வழங் கப் பட்டோலும் சரி, அல் லது டதோபலமபசி , தபோல் மூலமோக,
ஊடோடும் மின் னணு சோதனங் கள் மூலமோக, இபணயத்தில் , மநரடி விை் பபன முகவர்கள்
அல் லது மவறு ஏமதனும் முபை வோயிலோக வழங் கப் பட்டோலும் சரி, இந்த டநறிமுபைத்
டதோகுப் பு மமை் கூறியவை் றுக்கு டபோருந்தும் .
3.1 வோடிக்பகயோளருெனோன
எங் களது
எல் லோ
நெவடிக்பககளிலும்
டவளிை் ைபெயோன மற் றும் நியோயமோன முபறயில் பின்வருமோறு முபறயோக
நெந் துக் டகோள் ள மவண்டும் :

a) நோங் கள் வழங் கும் தயோரிப் புகள் மை் றும் மசபவகள் , மை் றும் எங் கள் ஊழியர்கள்
பின் பை் றும்
வழிமுபைகள்
மை் றும்
நபடமுபைகளில்
இந் த டநறிமுபைத்
டதோகுப் பில் உள் ள கடபமகள் மை் றும் தரநிபலகபள பூர்த்தி டசய் ய மவண்டும் ;
b) எங் களது தயோரிப் பு மை் றும் மசபவகளோனது, வட்டி மை் றும் மசபவக்
கட்டணங் கள் உட்பட அதன் விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகள் கடிதத்தில்
உள் ள சட்டங் கள் மை் றும் ஒழுங் கோை் றுகபள பூர்த்தி டசய் வபத உறுதி டசய் ய
மவண்டும் ;
c) நோணயம்
மை் றும்
டவளிப் பபடத்தன் பமயின்
டநறிமுபைக்
டகோள் பககளின்
அடிப் பபடயில்
வோடிக்பகயோளருடனோன
எங் கள்
பரிவர்த்தபனகபள உறுதி டசய் ய மவண்டும் .
4. விளம் ைரம் ,

ந் பதை் ைடுத்தல் மற் றும் விற் ைபன

a) அபனத்து விளம் பர மை் றும் விளம் பரச் சலுபக குறித்த உபரகள் டதளிவோக
இருப் பபதயும் தவைோக வழிநடத்தோமல் இருப் பபதயும் நோங் கள் உறுதிடசய் மவோம் .
b) மசபவ
அல் லது தயோரிப் பின்
மீது
கவனத்பத
ஈர்க்கும்
மை் றும்
வட்டி
விகிதத்திை் கோன குறிப் பு இடம் டபறும் ஏமதனும் ஊடகத்தில் மை் றும் விளம் பர
இலக்கியத்தில் கோண்பிக்கப் படும் ஏமதனும் விளம் பரத்தில் , பிை கட்டணங் கள்
மை் றும்
விபலகள்
டபோருந்துமோ
என் பபதயும் ,
மகோரிக்பகயின்
மபரில்
டதோடர்புபடய விதிமுபைகள்
மை் றும்
நிபந்தபனகளின்
முழு விவரங் கள்
கிபடக்கும் என் பபதயும் நோங் கள் குறிப் பிடுமவோம் .
c) வோடிக்பகயோளர்கள் வட்டி விகிதங் கள் , டபோது டசலவுகள் மை் றும் கட்டணங் கள்
குறித்த தகவபல பின் வரும் ஒரு வழியில் டபைலோம் :



எங் கள் கிபளகள் அல் லது டஹல் ப் பலன் கபள அபழப் பது;
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எங் களின் நியமிக்கப் பட்ட ஊழியர்/டஹல் ப் டடஸ்க் மூலம் ;
எங் களின் வபலத்தளம் மூலம் .
மசபவ வழிகோட்டி/ கட்டண அட்டவபண வழங் குவது

d) ஆதரவு மசபவகபள வழங் குவதை் கோக மூன் ைோம் தரப் பினரின் மசபவகபள
நோங் கள் பயன் படுத்தினோல் , அத்தபகய மூன் ைோம் தரப் பினர் வோடிக்பகயோளரின்
தனிப் பட்ட தகவல் கபள (அத்தபகய மூன் ைோம் தரப் பினருக்கு ஏமதனும் இருந்தோல் )
நோங் கள் பகயோளும் அமத அளவு ரகசியத்தன் பம மை் றும் போதுகோப் மபோடு பகயோள
முயை் சிப் மபோம் .
e) எங் களிடமிருந்து டபை் ை தயோரிப் புகளின் அம் சங் கபள வோடிக்பகயோளர்களுக்கு
அவ் வப் மபோது MOHFL டதரிவிக்கும் . மமலும் , MOHFL க்கு பிை தயோரிப் புச் சலுபககள்
அல் லது விளம் பரச் சலுபககள் குறித்த தகவல் அல் லது மசபவபயப் டபறுவதை் கு
வோடிக்பகயோளருக் கு ஒப் புதல் இருந்தோல் , அத்தபகய தகவல் அவர்களுக்குத்
டதரிவிக்கப் படும் .
f) எங் களது மநரடி விை் பபன முகவர்களுக்கு (DSA -க்கள் ) நடத்பத டநறிமுபை
டதோகுப் புகபள நோங் கள் பரிந்துபரத்துள் மளோம் , எங் கள் தயோரிப் புகள் /மசபவகபள
சந் பதப் படுத்த நோங் கள் மநரடி விை் பபன முகவர்களின் மசபவகபள டபைலோம் ,
மை் ை விஷயங் களுக்கிபடயில் , எங் கள் தயோரிப் புகபள தனிப் பட்ட முபையில்
அல் லது ஏமதனும் மின் னணு ஊடகம் மூலமோக விை் பதை் கோக வோடிக்பகயோளர்கபள
அணுகும் மபோது அவர்கள் இதன் படி தங் கபள அபடயோளப் படுத்திக்டகோள் ள
மவண்டும் .
g) Iஎங் கள் பிரதிநிதி / கூரியர் அல் லது DSA ஏமதனும் முபையை் ை நடத்பதயில்
ஈடுபட்டதோக அல் லது இந்த டநறிமுபை டதோகுப் பப மீறி டசயல் பட்டதோக
வோடிக்பகயோளர்களிடமிருந்து
ஏமதனும்
புகோரிபன
டபை் ைோல் ,
வோடிக்பகயோளருக்கு திருப் தி அளிக்கும் வபகயில் நோங் கள் புகோபர விசோரித்து
தீர்வு கோண உரிய நடவடிக்பககபள எடுப் மபோம் .
5. கென்கள்
5.1 கெனுக்கோன விண்ணை் ைங் கள் மற் றும் அவற் பற ட யலோக் குதல்

a) நிறுவனம் வழங் கும் ஒவ் டவோரு தயோரிப் புக்கும் MOHFL இன் 'விண்ணப் பப் படிவம் /
டபோருத்தமோன ஆவணங் கள் ' ஒவ் டவோரு தயோரிப் பின் மதபவபயப் டபோறுத்து
மோறுபடும் , மமலும் இதில் கடனோளி சமர்ப்பிக்க மவண்டிய அபனத்துத் தகவல் களும்
உள் ளடக்கப் படும் . மை் ை வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனங் கள் (HFC's) வழங் கும் இமத மபோன் ை
விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகளுடன் அர்த்தமுள் ள வபகயில் ஒப் பிட்டுப்
போர்ப்பதை் கும் , மமை் கூறிய ஒப் பீட்டின் அடிப் பபடயில் தகவலறிந் த முடிபவ
எடுப் பதை் கும் கடன் வோங் குபவருக்குத் மதபவயோன தகவல் கபள MOHFL வழங் கும் .

b) MOHFL இன்

‘விண்ணப் பப் படிவம் / டபோருத்தமோன ஆவணங் கள் ’ விண்ணப் பப்
படிவத்துடன்
கடன்
டபறுபவர்கள்
சமர்ப்பிக்க
மவண்டிய
ஆவணங் களின்
பட்டியபலயும் டதரிவிக்கும் .

c) கடபனப்

டபறுவதை் கு தனது கடனோளியிடமிருந்து விண்ணப் ப படிவத்பதப்
டபை் ைதை் கோன ஒப் புதபல வழங் க MOHFL ஒரு வழிமுபைபயக் டகோண்டுள் ளது.
கடனோளியிடமிருந்து மதபவயோன அபனத்துத் தகவல் கபளயும் முழுபமயோகப்
டபை் ை மததியிலிருந்து நியோயமோன கோலத்திை் குள் MOHFL அதன் முடிபவத்
டதரிவிக்கும் .
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5.2 கென் மதிை் பீடு மற் றும் விதிமுபறகளும் நிைந் தபனகளும்

a) டபோதுவோக கடன் விண்ணப் பத்பத டசயலோக்கம் டசய் வதை் கு மதபவயோன அபனத்து
விவரங் கபளயும் விண்ணப் பத்தின் மபோது நோங் கள் மசகரிப் மபோம் . இருப் பினும் ,
ஏமதனும் கூடுதல் தகவல் மதபவப் பட்டோல் , நோங் கள் வோடிக்பகயோளர்கபள
உடனடியோகத் டதோடர்பு டகோள் மவோம் .
b) ஒப் புதல் டபை் ை கடன் டதோபக, அத்துடன் விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகள்
அபனத்பதயும் ஒப் புதல் கடிதம் மூலமோகமவோ அல் லது மவறு விதமோகமவோ
எழுத்துப் பூர்வமோக வோடிக்பகயோளருக்குத் டதரிவிப் மபோம் .
c) கடன் டபறும் ஒவ் டவோருவருக்கும் கடன் டதோபகபய பட்டுவோடோ டசய் யும் மபோது
கடன் ஆவணத்தின் நகபலயும் , அத்துடன் கடன் ஆவணத்தில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள
அபனத்து இபணப் புகளின் நகபலயும் தவைோமல் வழங் குமவோம் .
5.3 கென் விண்ணை் ைம் நிரோகரிக்கை் ைெ்ெது டதோெர்ைோன அறிவிை் பு
விண்ணப் பம் நிரோகரிக்கப் பட்ட வோடிக்பகயோளருக்கு அவர்களது விண்ணப் பம்
நிரோகரிக்கப்
பட்டதை் கோன
கோரணத்பத
(கோரணங் கபள)
விளக்கி
எழுத்துப் பூர்வமோன அறிவிப் பப வழங் குமவோம் .
5.4 விதிமுபறகள்
ைெ்டுவோெோ

மற் றும்

நிைந் தபனகளில்

மோற் றங் கள்

உள் ளிெ்ெ

கென்கள்

a) ஒப் புதல் கடிதம் /கடன் ஆவணங் களில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள நிபலயோன விதிமுபைகள்

b)

c)

d)
e)

மை் றும் நிபந்தபனகளுக்கு உட்பட்டு, வோடிக்பகயோளர்களின் மதபவகளுக்கு ஏை் ப,
வோடிக்பகயோளர்கள் கடன் டதோபகபய பட்டுவோடோ டசய் யக் மகோரும் முபையில்
கடன் டதோபகயோனது பட்டுவோடோ டசய் யப் படும் .
பட்டுவோடோ டசய் யும் அட்டவபண, வட்டி விகிதங் கள் , மசபவக் கட்டணங் கள் ,
முன் னமர டசலுத்தப் படும் கட்டணங் கள் , டபோருந்தக்கூடிய பிை கட்டணங் கள் மபோன் ை
விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகளில் ஏமதனும் மோை் ைம் ஏை் பட்டோல் அது குறித்து
எங் களது
வோடிக்பகயோளர்களுக்கு
அறிவிப் மபோம் .
இது
டதோடர்போக
கடன்
ஆவணங் களில் ஒரு டபோருத்தமோன நிபந்தபன இபணக்கப் பட்டுள் ளது.
இத்தபகய மோை் ைங் கள் வோடிக்பகயோளருக்கு போதகமோக இருந்தோல் , அவர்கள் 60
நோட்களுக்குள் , எந்த முன் னறிவிப் பும் டசய் யோமல் தங் கள் கணக்பக மூடிக்
டகோள் ளலோம் அல் லது கூடுதல் கட்டணம் அல் லது வட்டி எதுவும் டசலுத்தோமல்
கணக்பக மோை் றிக் டகோள் ளலோம் .
கடன் ஆவணத்தின் கீழ் பணம் டசலுத்துதல் அல் லது டசயபலத் திரும் பப் டபறுதல் /
துரிதப் படுத்துதல் அல் லது கூடுதல் பத்திரங் கபள மகோருதல் ஆகியபவ கடன்
ஆவணங் களுடன் இணக்கமோக இருக்கும் .
அபனத்து நிலுபவத் டதோபகபயயும் திருப் பிச் டசலுத்தியதும் அல் லது ஏமதனும்
சட்டப் பூர்வமோன உரிபமக்கு உட்பட்டு நிலுபவயில் உள் ள கடன் டதோபகபய
திருப் பியளித்ததும் அல் லது வோடிக்பகயோளருக்கு எதிரோக நோங் கள் டகோண்டிருக்கும்
மவறு ஏமதனும் உரிபமமகோரலுக்கோன பை் றுரிபமபய நிபைமவை் றியதும் நோங் கள்
அபனத்து பத்திரங் கபளயும் ஒப் பபடப் மபோம் . எதிர் மகோரிக்பகயின் அத்தபகய
உரிபமபய
டசயல் படுத்த
மவண்டும்
என் ைோல் ,
வோடிக்பகயோளர்கள் /கடன்
வோங் கியிருப் பவர்களுக்கு இது குறித்து அறிவிப் பு வழங் கப் படும் , அதில் மீதமுள் ள
உரிபமமகோரல் கள் பை் றிய முழு விவரங் கள் மை் றும் சம் பந்தப் பட்ட உரிபமக்மகோரல்
தீர்க்கப் படும்
வபர/பணம்
டசலுத்தப் படும்
வபர
பத்திரங் கபள
பவத்துக்டகோள் வதை் கு எங் களுக்கு இருக்கும் உரிபம குறித்த விபரங் களும்
இடம் டபறும் .
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6. உத்திரவோதம்
கடனுக்கு
உத்திரவோதமளிப் பவரோக
இருக்க
பின் வருவனவை் பைத் டதரிவிப் மபோம் :

ஒருவர்

கருதும் மபோது

அவருக்கு

i. உத்திரவோதமளிப் பவரோக அவரது டபோறுப் பு ;
ii. அவர் எங் களுக்கு உறுதியளிக்கும் டபோறுப் புத் டதோபக;
iii. அவர்கள் டபோறுப் மபை் ை டதோபகபய டசலுத்த நோங் கள் உத்திரவோதமளித்தவபர
அபழக்கும் சூழல் கள் ;
iv. அவர்கள் உத்தரவோதமளிப் பவரோக பணம் டசலுத்தத் தவறினோல் , MOHFL அவர்களின்
மை் ை பணத்திை் கு மீட்புரிபமபயக் டகோண்டிருக்கிைதோ;
v. உத்தரவோதமளிப் பவரோக அவர்களின் டபோறுப் புபடபமகள் ஒரு குறிப் பிட்ட அளவிை் கு
மட்டுமோனதோ அல் லது வரம் பு ஏதும் இல் லோததோ;
vi. உத்தரவோதமளிப் பவரோக அவர்களின் டபோறுப் புகள் விடுவிக்கப் படும் கோலம் மை் றும்
சூழ் நிபலகள் ; மமலும் அவர்கள் உத்தரவோதமளிப் பவரோக இருக்கும் கடனோளியின்
அறியப் பட்ட நிதி நிபலயில் ஏமதனும் டமட்டீரியலில் போதகமோன மோை் ைம் ஏை் பட்டோல்
அவர்களுக்குத் டதரியப் படுத்துமவோம் .
vii. நிலுபவத்
டதோபகபயச்
டசலுத்துவதை் கு
மபோதுமோன
வழிகள்
இருந்தும் ,
கடனளிப் பவர்/கடன் வழங் குபவர் விடுத்த மகோரிக்பகக்கு உத்தரவோதம் அளிப் பவர்
இணங் க மறுத்தோல் , அத்தபகய உத்தரவோதமளிப் பவர் மவண்டுடமன் மை கடபனத்
திருப் பிச் டசலுத்தோதவரோகக் கருதப் படுவோர்.
viii. உத்தரவோதமளிப் பவரோக இருக்கும் கடனோளியின் அறியப் பட்ட நிதி நிபலயில்
ஏமதனும் டமட்டீரியலில் போதகமோன மோை் ைம் (மோை் ைங் கள் ) ஏை் பட்டோல் , அது குறித்து
MOHFL உத்தரவோதமளிப் பவருக்கு டதரிவிக்கும் .
7. தனியுரிபம மற் றும் இரகதியத்தன்பம
வோடிக்பகயோளரின்
தனிப் பட்ட
தகவல் கள்
அபனத்பதயும்
நோங் கள்
தனிப் பட்டதோகவும் ரகசியமோகவும் பரோமரிப் மபோம் [ஒரு வோடிக்பகயோளர் அவர்கள்
இனி எங் களது வோடிக்பகயோளரோக இல் லோவிட்டோலும் கூட], மமலும் பின் வரும்
மகோட்போடுகள் மை் றும் டகோள் பககளின் படி அபவ பரோமரிக்கப் படும் . பின் வரும்
விதிவிலக்கோன
சந்தர்ப்பங் கபளத்
தவிர,
எங் கள்
குழுவில்
உள் ள
பிை
நிறுவனங் கள் /அபமப் புகள்
உட்பட,
வோடிக்பகயோளமரோ
அல் லது
பிைமரோ,
யோருக்மகனும் வழங் கிய வோடிக்பகயோளரின் கணக்குகள் டதோடர்போன தகவல்
அல் லது தரபவ நோங் கள் டவளிப் படுத்த மோட்மடோம் :
a) சட்டப் படி தகவல் டகோடுக்க மவண்டும் என் ைோல் ;
b) டபோதுமக்களுக்கு தகவல் கபள டவளிப் படுத்தும் கடபம இருந்தோல் ;
c) எங் கள்
நலன் களுக்கோகத்
(உதோரணமோக,
மமோசடிபயத்
தடுக்க)மதபவயோன
தகவபலத்
தர
மவண்டும்
என் ைோல் ,
ஆனோல்
வோடிக்பகயோளர்
அல் லது
வோடிக்பகயோளர் கணக்குகள் (டபயர் மை் றும் முகவரி உட்பட) பை் றிய தகவபல
மோர்க்டகட்டிங் மநோக்கங் களுக்கோக எங் கள் குழுவில் உள் ள பிை நிறுவனங் கள் உட்பட
மவறு எவருக்கும் வழங் குவதை் கோன ஒரு கோரணமோக இபதப் பயன் படுத்த மோட்மடோம் ;
d) வோடிக்பகயோளர் தகவபல டவளிப் படுத்தச் டசோன் னோல் அல் லது வோடிக்பகயோளரின்
அனுமதி இருந் தோல் ;
e) வோடிக்பகயோளர் குறித்த தகவல் ஒன் பை எங் களிடம் மகட்டோல் , வோடிக்பகயோளர்
குறித்த அத்தபகயத் தகவபல வழங் க எங் களுக்கு அவரின் ஒப் புதல் மவண்டும் ;
f) வோடிக்பகயோளபரப்
பை் றி MOHFL பவத்திருக்கும்
தனிப் பட்ட பதிவுகபள
அணுகுவதை் கோன தை் மபோபதய சட்டக் கட்டபமப் பின் கீழ் உள் ள உரிபமகளின்
அளவு குறித்து வோடிக்பகயோளருக்குத் டதரிவிக்கப் படும் .
g) வோடிக்பகயோளரின்
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தனிப் பட்ட

தகவபல

சந் பதப் படுத்தல்

மநோக்கங் களுக்கோக நோங் கள் பயன் படுத்த மோட்மடோம் .
8. கென் குறிை் பு ஏடென்சிகள்
a) வோடிக்பகயோளர் கணக்பகத் டதோடங் கும் மபோது, கடன் குறிப் பு ஏடென் சிகளிடம்
எப் மபோது கணக்கு விவரங் கபளப் பகிர்மவோம் மை் றும் அவர்களுடன் நோங் கள்
மமை் டகோள் ளும் மசோதபனகள் குறித்து வோடிக்பகயோளருக்குத் டதரிவிப் மபோம் .
b) வோடிக்பகயோளர் எங் களிடம் கடன் பட்டிருக்கும் தனிப் பட்ட கடன் கள்
பின் வரும் சூழல் களில் கடன் குறிப் பு ஏடென் சிகளுக்குத் டதரிவிப் மபோம் .

குறித்து

i. வோடிக்பகயோளர் அவரது கடன் கபள உரிய மநரத்தில் டசலுத்தவில் பல;
ii. டசலுத்த மவண்டிய டதோபக குறிந் த எந்த சர்ச்பசயும் இல் பல;
iii. எங் களின் முபையோன மகோரிக்பகபயப் பின் பை் றி, உங் கள் கடபனத் திருப் பிச்
டசலுத்துவதில் நோங் கள் திருப் தியபடயும் திட்டங் கபள வோடிக்பகயோளர்கள்
வழங் கவில் பல.
c) கடன் குறிப் பு ஏடென் சிகளுக்கு உங் கள் கணக்கின் தினசரி இயக்கம் குறித்த பிை
தகவலி வழங் குமவோம் .
d) வோடிக்பகயோளர்கள் மகோரினோல் கடன் குறிப் பு
தகவலின் நகபல அவர்களுக்கு வழங் குமவோம் .

ஏடென் சிகளுக்கு

வழங் கிய

9. ட லுத்தமவண்டிய டதோபகயின் வசூல்
9.1

நோங் கள் கடன் கபள வழங் குப் மபோடதல் லோம் , டசலுத்தமவண்டிய டதோபக, கோலம்
மை் றும் இபடமவபளயின் மூலம் கடன் திருப் பிச் டசலுத்தும் டசயல் முபைபய
வோடிக்பகயோளருக்கு விவரிப் மபோம் . எனினும் வோடிக்பகயோளர் கடபனத் திருப் பி
அளிப் பதை் கோன அட்டவபணபயப் பின் பை் ைவில் பலடயனில் , தவபணகபள மீட்க
அந்த நோட்டின் சட்டங் களுக்கு இணங் க மை் றும் நிறுவனந்தின் வசூல் மை் றும் மீட்பு
டகோள் பகக்கு ஏை் ப வபரயறுக்கப் பட்ட டசயல் முபை பின் பை் ைப் படும் .

9.2

எங் கள் வசூல் மை் றும் மீட்புக் டகோள் பகயோனது மரியோபத, நியோயமோன நடத்பத
மை் றும்
இணங் கபவத்தலின்
அடிப் பபடயில்
கட்டபமக்கப் பட்டுள் ளது.
வோடிக்பகயோளர் நம் பிக்பக மை் றும் நீ ண்ட கோல உபைபவ வளர்ப்பதில் நோங் கள்
நம் பிக்பக பவத்துள் மளோம் . எங் களின் ஊழியர்கள் தவபணகபள வசூலிக் க
அல் லது / மை் றும்
பிபணய மீட்பில்
எங் கபளப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்த
அங் கீகரிக்கப் பட்ட எந் த நபரும் அவர்கபள அபடயோளப் படுத்தி நோங் கள் வழங் கிய
அங் கீகோர கடித்தத்பத கோட்டுவோர்கள் , மமலும் மகோரிக்பகயின் மபரில் நோங் கள்
வழங் கிய அல் லது எங் கள் அதிகோரத்தின் கீழ் வழங் கப் பட அபடயோள அட்படபய
வோடிக்பகயோளருக்கு கோட்டுவோர்கள் . தவபண குறித்த அபனத்துத் தகவபலயும்
நோங் கள் வோடிக்பகயோளருக்கு வழங் குமவோம் மை் றும் தவபணகபள டசலுத்த
மபோதுமோன அறிவிப் பு வழங் க முயல் மவோம் .

9.3

எங் களின் சோர்போக வசூல் டசய் யும் /பிபணயத்பத திரும் பப் டபறுவதில் ஈடுபடும்
அபனத்து பணியோளரின் உறுப் பினர்கள் அல் லது நோங் கள் அங் கீகோரம் வழங் கிய
மவறு ஏமதனும்
நபர்கள்
கீமழ டகோடுக்கப் பட்டுள் ள வழிகோட்டுதல் கபளப்
பின் பை் றுவோர்கள் :
வோடிக்பகயோளர்கள் டபோதுவோக அவர்கள் விரும் பி குறிப் பிட்ட இடத்தில் சந்திப் பு
நபடடபறும் , அந்த குறிப் பிட்ட இடத்தில் அவர்கள் இல் லோத பட்சத்தில் , அவர்களின்
வீட்டிலும் ,
அங் மகயும்
இல் லோத
பட்சத்தில் ,
அவர்கள்
டதோழில்
டசய் யும்

a)
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b)

c)
d)
e)
f)
g)

h)

இடத்தில் /பணி டசய் யும் இடத்தில் சந்திப் பு நபடடபறும் .
முதல்
முபையோக
சந்திக்கும் மபோது
அவர்கள்
யோர்
சோர்போக
வருபகத
தந்திருக்கிைோர்கள்
என் பதை் கோன
அபடயோளமும்
அதிகோரமும்
வோடிக்பகயோளர்களுக்குத் டதரியப் படுத்தப் படும் .
வோடிக்பகயோளரின் தனியுரிபம போதுகோக்கப் படும் .
வோடிக்பகயோளர்கபள டதோடர்பு டகோள் ளும் மபோடதல் லோம் டதோழில் முபை ரீதியோன,
முபையோன டமோழி பயன் படுத்தப் படும் .
வோடிக்பகயோளர்களின்
இடத்திை் குச் டசல் லும் மபோது கண்ணியம் மை் றும்
நல் டலோழுக்கத்பத மபண மவண்டும் .
டபோதுவோக, எங் கள் பிரதிநிதிகள் வோடிக்பகயோளர்கபள 07:00 மணி முதல் 19:00
மணி வபர டதோடர்புடகோள் வோர்கள் ,
ஒரு குறிப் பிட்ட மநரத்தில் அல் லது ஒரு குறிப் பிட்ட இடத்தில் அபழப் புகள்
டசய் வபதத்
தவிர்க்குமோறு
மகோரிக்பககள்
முன் பவக்கப் பட்டோல்
அபவ
சோத்தியமோனவபர மதிக்கப் படும் .
நிலுபவத் டதோபககள் டதோடர்போன சச்சரவுகள் அல் லது முரண்போடுகபள பரஸ்பர
முபையில் மை் றும் ஒழுங் கோன முபையில் தீர்ப்பதை் கு அபனத்து உதவிகளும்
வழங் கப் படும் .

10. குபற தீர்க்கும் வழிமுபற
தை் மபோபதய மபோட்டி மிகுந்த சூழலில் , நிபலயோன வணிக வளர்ச்சிக்கு சிைப் போன
வோடிக்பகயோளர்
மசபவ
மிகவும்
முக்கியமோன
கருவியோகும் .
எந் த
ஒரு
டபருநிறுவனத்திலும் வோடிக்பகயோளர் புகோர்கள் வணிகத்தின் ஒரு பகுதியோகும் .
MOHFL இல் வோடிக்பகயோளர் மசபவ மை் றும் திருப் தி மீது தோன் முதன் பம கவனம்
டசலுத்துகிமைோம் . கோலம் தவைோத மை் றும் திைன் மிக்க மசபவ வழங் குவது புதிய
வோடிக்பகயோளர்கபள
ஈர்க்க
மட்டுமல் லோமல்
ஏை் கனமவ
இருக்கும்
வோடிக்பகயோளர்கபளத் தக்கபவக்கவும் முக்கியமோனது என் பபத நோங் கள் நம் புகிமைோம் .
எங் கள் வோடிக்பகயோளர்களுக்கு மமம் பட்ட வோடிக்பகயோளர் அனுபவத்பத வழங் கும்
டபோருட்டு, சிைந்த வோடிக்பகயோளர் அனுபவத்பதயும் திைன் மிக்க குபை தீர்க்கும்
வழிமுபைபயயும் வழங் குவது டதோடர்போன பல முயை் சிகபள MOHFL முன் டனடுக்கிைது.
MOHFL இன் குபைதீர்க்கும் வழிமுபைபய அதிக அர்த்தமுள் ளதோகவும் திைன் மிக்கதோகவும்
ஆக்குவதை் கு, ஒரு கட்டபமக்கப் பட்ட அபமப் பு கட்டிடயழுப் பப் பட்டுள் ளது. குபையோனது
வழங் கப் பட்ட விதிமுபைகள் மை் றும் நிபந்தபனகளின் கட்டபமப் பிை் குள் மநர்பமயோகவும்
நடுநிபலயோகவும் இருப் பபத இந்த அபமப் பு உறுதிடசய் யும் .
வோடிக்பகயோளர் புகோர்கள் /குபைகபள பகயோள ஒரு இயக்கமுபை:
வழங் கப் பட்ட மசபவகள் திருப் ப்தியளிக்கோத மபோது பின் னூட்டம் வழங் க அல் லது
புகோரளிக்க விரும் பும் வோடிக்பகயோளர்கள் அல் லது MOHFL அல் லது மநரடி விை் பபன
முகவர்கள் (DSA), வசூல் முகவர்கள் மபோன் ை அதன் பிரதிநிதிகளின் தவைோன நடத்பத
எபதமயனும் குறித்து புகோர் அளிக்க விரும் பும் வோடிக்பகயோளர்கள் , எங் கள் கிபளகளில்
இருக்கும் வினவல் மமலோண்பம டதோகுதியில் உள் ளிட எங் கள் கிபள அதிகோரிபயத்
டதோடர்புடகோள் ளலோம் .
கிபள மட்டத்தில் உங் கள் புகோர் தீர்க்கப் படவில் பல என் ைோல் , பின் வரும் மசனல் கபளப்
பயன் படுத்தி நீ ங் கள் மநரடியோக புகோர் பதிவுடசய் யலோம் ;
• எங் கள் வோடிக்பகயோளர் மசபவ டஹல் ப் பலபன 022-47189999/ 62729898 என் ை எண்ணில் ;
திங் கள் முதல் டவள் ளி வபர: கோபல 9 முதல் இரவு 7 மணி வபர
சனிக்கிழபம - கோபல 10 முதல் மோபல 4 மணி வபர அபழப் பதன் மூலம்
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• இந்த முகவரியில் மின் னஞ் சல் அனுப் பவும் hfquery@motilaloswal.com
• கீமழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள முகவரிக்குகடிதம் எழுதவும் :
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட்
வோடிக்பகயோளர் மசபவப் பிரிவு,மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் டவர், ரஹ்மத்துல் லோ சயோனி மரோடு,
பமரல் ST டடப் மபோ எதிரில் பிரபோமதவி, மும் பப-400025
டகோடுக்கப் பட்ட மநரத்திை் குள் புகோர் தீர்க்கப் படவில் பல எனில் அல் லது MOHFL வழங் கிய
தீர்வு வோடிக்பகயோளருக்கு திருப் தியளிக்கவில் பல எனில் பின் னர் வோடிக்பகயோளர் குபை
தீர்க்கும் அதிகோரிபய அணுகலோம் . குபை தீர்க்கும் அதிகோரியின் டபயரும் டதோடர்பு
விவரமும் பின் வருமோறு:
Ms ஆலியோ மஷக்
டதோபலமபசி எண்: +91- 22- 50362730
மின் னஞ் சல் முகவரி: hfgro@motilaloswal.com
புகோர்/சர்ச்பச
தீர்க்கப் படவில் பலடயனில் ,
உங் கள்
புகோர்கபள
https://consumerhelpline.gov.in/ இல் மதசிய நுகர்மவோர் டஹல் ப் பலனில் பதியலோம் அல் லது
அல் லது
புகோர்/சர்ச்பச 6 வோர கோலத்திை் குள் தீர்க்கப் படவில் பல எனில் , வீட்டுவசதி நிதி
நிறுவனங் களின் ஒழுங் குமுபை ஆபணயமோன மதசிய வீட்டுவசதி வங் கியிடம் கீமழ
குறிப் பிடப் பட்டுள் ள முகவரியில் ஆப் பலன் முபையில் பின் வரும் இபணப் பில் உள் ள
பரிந்துபரக்கப் பட்ட வடிவில் கடிதம் மூலம் மமல் முபையீடு டசய் யலோம் :
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
அல் லது
வோடிக்பகயோளர்கள் மதசிய வீட்டு வசதி வங் கிக்கு பின் வரும் முகவரியில் எழுதலோம் :
மதசிய வீெ்டுவ தி வங் கி
புகோர் தீர்க்கும் பிரிவு
கட்டுபோடு மை் றும் மமை் போர்பவ துபை
மதசிய வீட்டுவசதி வங் கி, 4 வது மோடி, மகோர் -5A, இண்டியோ மஹபிடட் டசன் டர், மலோதி மரோடு,
புது தில் லி - 110 003.
வபலத்தளம் : www.nhb.org.in (குபை தீர்க்கும் அபமப் பின் தபலவரின் கீழ் மநரடியோக
மை் றும் ஆன் பலன் பயன் முபையில் (GRIDS) புகோபரப் பதிவு டசய் ய விருப் பம் உள் ளது)./
https://grids.nhbonline.org.in
11. கெ்ெோயக் கோெ்சிை் ைடுத்துதல் மதபவகள்
MOHFL இன் அபனத்துக் கிபளகளிலும் பின் வருவன உள் ளது:
• புகோர்கள் மை் றும் பரிந்துபரகபளப் டபறுவதை் கு டபோருத்தமோன ஏை் போடு.
• குபை தீர்க்கும் அலுவலரின் டபயர், முகவரி மை் றும் டதோடர்பு எண் ஆகிவை் றின் கோட்சி
புகோர்கபளத் தீர்க்கும் பிரிவின் டசயல் முபை வோடிக்பகயோளர்களின் திருப் திக்கு ஏை் ப
அபனத்து புகோர்கபளயும் தீர்த்து முடிப் பபத உறுதி டசய் யும் .
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அவர்கள் மட்டத்தில் தீர்வு கோண முடியோத பட்சத்தில் புகோர் உரிய நிபலக் கு முபையீடு
டசய் யப் படுவபத அவர்கள் உறுதி டசய் வோர்கள் . எங் கள் வோடிக்பகயோளர்கள் ஒரு
பயனுள் ள தீர்பவப் டபை மூத்த நிர்வோகத்திடம் புகோர் டசய் ய மவண்டியதில் பல என் ை
சூழ் நிபலபய நோங் கள் அபடவபத உறுதி டசய் வமத இறுதி முயை் சியோக இருக்கும் அமத
மவபளயில் , இந்தப் புகோர்கபளக் பகயோளவும் , புகோர் மை் றும் மமல் முபையீட்டிை் கோன
கோரணங் கபளப் புரிந்துடகோள் ளும் மநோக்கத்துடன் அவை் பை மதிப் போய் வு டசய் யவும்
பின் னர் மீண்டும் நிகழ் வபதத் தடுக்கவும் நோங் கள் ஒரு வலுவோன வழிமுபைபய
கட்டபமத்துள் மளோம் .
12. கோல வபரயபற
புகோர்கபளப் பதிவு டசய் ய, மமமல குறிப் பிடப் பட்டுள் ள மசனல் கபள வோடிக்பகயோளர்கள்
பயன் படுத்தலோம் (வோடிக்பகயோளர் புகோர்கபளக் பகயோள ஒரு வழிமுபை என் பதில்
குறிப் பு (a) ஐப் போர்க்கவும் ). புகோர் எழுத்துப் பூர்வமோகப் டபைப் பட்டோல் , MOHFL ஒரு
வோரத்திை் குள் எை் பப/பதிபல அனுப் ப முயை் சிக்கும் . விஷயம் மசோதிக்கப் பட்ட பிைகு,
MOHFL வோடிக்பகயோளருக்கு ஒரு இறுதி பதில் அல் லது கூடுதல் மநரம் மகட்டு அறிவிப் பப
புகபரப் டபை் ை ஒரு வோரத்திை் குள் அனுப் பும் .
எங் களிடம் வந்த புகோர்கள் சரியோன கண்மணோட்டத்துடன் போர்க்கப் பட்டு சோத்தியமோன
அபனத்துக் மகோணங் களிலும் அலசப் படும் .
எந்த சிக்களிலும் MOHFL இன் நிபலப் போட்டின் தகவல் டதோடர்பு வோடிக்பகயோளர்களுக்கு
வழங் கப் படும் . சம் பந் தப் பட்ட பிரச்சபனகபள ஆய் வு டசய் ய சிறிது கோல அவகோசம்
மதபவப் படும் புகோர்கள் உடனடியோக ஏை் புடதரிவிக்கப் படும் .
நிறுவனத்தின்
நிர்வோகக் குழு உறுப் பினர்கள் நியோயமோன நடத்பத விதிகளின்
இணக்கத்பதயும்
குபைதீர்க்கும்
வழிமுபைபய டசயல் போட்படயும்
அவ் வப் மபோது
மதிப் போய் வு டசய் வோர்கள் . அத்தபகய மதிப் போய் வுகளின்

ஒருங் கிபணந்த
அறிக்பக
குழுவிை் கு
இபடடவளிகளில் சமர்ப்பிக்கப் படும் .

அது

பரிந்துபரக்குமோறு

வழக்கமோன

வோடிக்பகயோளரின் புகோர்கள் / குபைகபளக் பகயோள் வதில் MOHFL ஒருங் கிபணக்கும்
ஏமதனும் புதிய மோை் ைங் கள் இருக்கும் மபோது மமை் கூறிய டகோள் பக அவ் வப் மபோது
மதிப் போய் வு டசய் யப் படும் / திருத்தப் படும் .இதில் புதிய குபை மசனல் கள் எமதனும்
அறிமுகப் படுத்தப் பட்டோல் அதுவும் அடங் கும் .
13. வசூலிக்கை் ைடும் அதிக வெ்டிபய முபறைடுத்துதல்
வட்டி விகிதங் கள் , டசயலோக்கம் மை் றும் பிை கட்டணங் கபள நிர்ணயிப் பதில் நிறுவனம்
டபோருத்தமோன உள் ளகக் டகோள் பககள் மை் றும் நபடமுபைகபள வகுத்துள் ளது.
நிறுவனம் ஒரு சர்வமதச வட்டி விகித மோதிரிபய ஏை் றுள் ளது.
வட்டி விகிதம் ஆண்டுவோரியோக்கப் படும் , இதனோல் கடனோளி கணக்கில் விதிக்கப் படும்
கூடுதல் விகிதங் கள் பை் றி டதரிந் துடகோள் வோர்கள் .
14. டகோள் பக திருத்தம் /மதிை் ைோய் வு
டகோள் பக மை் றும் ஏமதனும் விதிமுபைகள் , விதிகள் , வழிகோட்டுதல் கள் , அறிவிப் புகள் ,
டதளிவுபடுத்தல் கள் , சுை் ைறிக்பககள் , முதன் பமச் சுை் ைறிக்பககள் / சம் பந்தப் பட்ட
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அதிகோரிகளோல்
டவளியிடப் பட்ட
வழிகோட்டுதல் கள்
("ஒழுங் கோை் று
விதிகள் ")
ஆகியவை் றுக்கு இபடமய எந்த மநரத்திலோவது டபோருள் விளக்கம் / தகவல் முரண்போடுகள்
எழுந்தோல் ஒழுங் கோை் று விதிகளின் டபோருள் விளக்கமம மமமலோங் கும் .
ஒழுங் கோை் று விதிகளில் ஏமதனும் திருத்தம் (கள் ) மை் றும் /அல் லது டதளிவுபடுத்தல் (கள் )
இருந்தோல் , ஒழுங் கோை் று விதிகளின் படி குறிப் பிடப் பட்ட டசயலோக்கத் மததியிலிருந் து
டகோள் பக அதை் மகை் ைவோறு திருத்தியபமக்கப் பட்டவோறு இருக்கும் . டசயை் குழு மை் றும்
அல் லது அதன் குழுவிை் கு டகோள் பகயின் எந் தடவோரு விதிபயயும் மோை் ை, திருத்தியபமக்க,
மசர்க்க நீ க்க அல் லது திருத்தும் உரிபம உள் ளது.

8. விசில் ை் மளோவர் டகோள் பக
(நிறுவனத்தின் நிர்வோகக் குழு உறுை் பினர்கள் ஒை் புதல் அளித்துள் ளவோறு)

I. டகோள் பகயின் பின்னணி:
நிறுவனச் சட்டம் 2013 மை் றும் அதன் கீழ் உருவோக்கப் பட்ட விதிகளின் மதபவக்மகை் ப
டகோள் பக அபமக்கப் பட்டுள் ளது, ஒரு தனியோர் துபை நிறுவனமோக இருப் பது,
மமை் கூறிய சட்டத்தின் மதபவயின் அடிப் பபடயில் அதன் டசோந்த கண்கோணிப் பு
டபோறிமுபைக் டகோள் பகபய உருவோக்குவதை் கு டபோறுப் போகும் .
II. மநோக்கம் :
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட் டநறிமுபை, தோர்மீக மை் றும்
சட்ட ரீதியோன வணிக நடத்பதபய மிக உயர்ந்த தரநிபலகளில் வழங் குவதை் கு
உறுதிபூண்டுள் ளது. இந்த அர்ப்பணிப் புக்கோன ஒரு முன் டமோழிவோக, டகோள் பகயோனது
உண்பமயோன பிரச்சிபனகள் அல் லது குபைகபளப் புகோரளிக்க ஊழியர்களுக்கு ஒரு
வழிபய ஏை் படுத்தி தருவபத மநோக்கமோகக் டகோண்டுள் ளது, அத்துடன் நல் ல
நம் பிக்பகயுடன் புகோர் டதரிவிப் பவர்கள் (விசில் -ப் மளோயர்) பழிவோங் கல் அல் லது
பலியோளோக்குதல் மபோன் ைவை் றிலிருந்து போதுகோக்கப் படுவோர்கள் என் ை உறுதிபயயும்
அளிக்கிைது.
கீமழ குறிப் பிடப் பட்டுள் ள விசில் -ப் மளோவர் (புகோர் டதரிவிக்கும் ) டகோள் பககள் மை் றும்
நபடமுபைகள் , ஊழியர்கபள ஊக்குவிப் பமதோடு, பழிவோங் கல் அல் லது அவர்களுக்கு
போதகமோன பணி நடவடிக்பக பை் றிய பயம் இல் லோமல் நல் ல நம் பிக்பகயுடன்
பிரச்சிபனகள் குறித்து புகோர் டதரிவிப் பபத மநோக்கமோகக் டகோண்டுள் ளன.
III. டகோள் பக:
இந்தக் டகோள் பகயோனது டநறிமுபை இல் லோத நடத்பத, உண்பமயில் நடந்த அல் லது
சந்மதகத்திை் கிடமோன மமோசடி அல் லது நிறுவனத்தின் நடத்பத விதிகள் மை் றும்
டகோள் பகபய மீறுவது பை் றிய பிரச்சிபனகபள நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் மை் றும்
பணியோளர்கள் நிர்வோகத்திடம் புகோர் டதரிவிப் பதை் கோன ஒரு மசனபல வழங் குகிைது.
விசில் -ப் மளோயர் (புகோர் டதரிவிக்கும் ) டகோள் பகயோனது, மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம்
ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட்டின் வணிகம் மை் றும் இமமெ் /நன் மதிப் பு ஆகியவை் றில் டபரிய
அளவிலோன நிதி அல் லது மவறுவிதமோன தோக்கத்பத ஏை் படுத்தக்கூடிய தீவிரமோன
பிரச்சிபனகபள பை் றியது.
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IV. இலக் கு::
இந்தக் டகோள் பகயோனது மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட்டின்
இயக்குநர்கள் , பகுதி மநர பணியோளர்கள் மை் றும் தை் கோலிக பணியோளர்கள் உட்பட
பணியோளர்கள் அபனவருக்கும் டபோருந் தும் .
நிறுவனம் மை் றும் அதன் பங் குதோரர்களின் நலபன போதிக்கின் ை பல விதமோன
முபைமகடுகள் , அதிகோர துஷ்பிரமயோகம் டசய் தல் , அல் லது சந்மதகத்திை் குரிய
மமோசடிகள் மபோன் ைவை் பை இது கவர் டசய் கிைது.
ஆனோல் நிர்வோகம் மை் றும் சக ஊழியர்களுக்கு எதிரோக தவைோன மை் றும் டபோய் யோன
குை் ைச்சோட்டுகபள எழுப் புவதை் கு இந் தக் டகோள் பகபய ஒரு கருவியோக எப் மபோதும்
பயன் படுத்தக் கூடோது. நிர்வோகம் இத்தபகய முயை் சிகபள டபோறுத்துக்டகோள் ளோது
மை் றும் மதபவப் பட்டோல் , தகுந்த நடவடிக்பக எடுக்க நிர்வோகத்திை் கு உரிபம உள் ளது.
V. ைோதுகோை் புகள் :
 துன்புறுத்தல் அல் லது ைலியோளோக் குவதற் கு எதிரோக
இந்தக்
டகோள் பக
புகோர்தோரருக்கு
மபோதுமோன
போதுகோப் பு
வழங் குவபத
உறுதியளிக்கிைது, மமலும்
மதபவப் பட்டோல்
புகோர்தோரருக்கு முழு போதுகோப் பு
வழங் கப் படும் .
 இரகசியத்தன்பம
புகோர்தோரரின்
அபடயோளத்பதயும்
புகோபரயும்
போதுகோக்க
அபனத்து
நடவடிக்பககளும் மமை் டகோள் ளப் படும் . எந்தடவோரு அறிக்பகயும் கண்கோணிப் பு
இல் லோமல் பவக்கப் படோது மை் றும் மின் னஞ் சல் மை் றும் ஆவணங் களின் டமன் நகல்
கடவுச்டசோல் மூலம் போதுகோக்கப் படும் .
 ரகசிய முபறயிலோன குற் ற ் ோெ்டு
இந்தக் டகோள் பகயோனது, தகுந்த நடவடிக்பககபள எடுக்க உதவும் சூழலில்
குை் ைச்சோட்டுகளில்
ஈடுபட்டுள் ள
நபர்களின்
டபயர்கபள
டதரிவிக்குமோறு
ஊழியர்கபள ஊக்குவிக்கிைது. ரகசியமோக டவளிப் படுத்தப் படும் பிரச்சிபனகள்
விசோரிக்கப் படும் , ஆனோல் பின் வரும் விஷயங் கள் கருத்தில் டகோள் ளப் படும் :



பிரச்சிபனயின் நம் பகத்தன் பம;



பிரச்சிபனயின் ஆதோரங் கள் மை் றும் தீவிரம் ;

 தீங் கிபழக் கும் குற் ற ் ோெ்டுகள்
தீங் கிபழக்கும்
குை் ைச்சோட்டுகள்
கடுபமயோன
ஒழுங் கு
நடவடிக்பகக்கு
வழிவகுக்கும் . ஏமதனும் இயக்குனர் அல் லது பணியோளரோல் மீண்டும் மீண்டும்
அை் பமோன புகோர்கள் டதரிவிக்கப் பட்டோல் , தணிக்பகக் குழு சம் பந்தப் பட்ட
இயக்குனர் அல் லது பணியோளர் மீது கண்டனம் உட்பட தகுந்த நடவடிக்பக
எடுக்கக்கூடும் .
VI. நபெமுபற:
சிக்கபல எழுப் பும் டசயல் முபை
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புகோரளிை் ைது

விசில் பிமளோவிங் நபடமுபை தீவிரமோன மை் றும் உணர்வுப் பூர்வமோன சிக்கல் களுக்குப்
பயன் படுத்துவதை் கோனது.
நிதிரீதியோன புகோர், மமலோண்பமயின் டநறிமுபையை் ை அல் லது சட்டவிமரோதமோன
நடத்பத அல் லது எந்தடவோரு ஊழியர் கவபலகளும்
பின் வரும்
முபையில்
புகோரளிக்கப் படமவண்டும் :
தபலவருக்கு, தணிக்பகக் குழுவிை் கு மநரடியோக.
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ் லிமிடடட்
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் டவர்,
ரஹிம் துல் லோ சோயோனி மரோடு, பமரல் ST
டடப் மபோ எதிரில் , பிரபமதவி, மும் பப
நகரம் MH 400025,
 மநரம்
சிக்கல் எவ் வளவு விபரவோக டவளிப் படுத்தப் படுகிைமதோ நடவடிக்பக எடுப் பது
அவ் வளவு எளிதோனது. டதோடர்புள் ள அபனவரின்
சரியோன ஒத்டுபழப் பபப்
டபறுவதை் கு உட்பட்டு விசோரபண டசயல் முபைபய ஒரு மோதத்தில் முடிக்க
முயை் சிகள் எடுக்கப் படும் .


ோன்று
கோரணத்பத
நிரூபிக்கும்
டபோறுப் பு
பிரச்சிபனபய
எழுத்துப் பூர்வ சோன் றுக்கு முன் னுரிபம அளிக்கப் படும் .

எழுப் புபவர்

மீதோனது.

 புகோர் பகயோளும் ட யல் முபற
குழுவின் தணிக்பகக் குழு கண்கோணிப் பு டசயல் முபைபய மமை் போர்பவயிடும் .
குறிப் பிட்ட ஒரு வழக்கில் குழுவின் எந்த உறுப் பினருக்கோவது கருத்து மவை் றுபம
இருந்தோல் , அவர்கள் விளக்கியிருக்கமவண்டும் மை் றும் குழுவில் உள் ள மை் ைவர்கள்
அந்த வழக்பக பகயோளுவோர்கள் . தணிக்பகக் குழுவின் முடிமவ இறுதியோனது.
 ஆரம் ை வி ோரபணகள்
தணிக்பகக் குழுவின் விருப் பப் படி, விசோரபண மதபவயோ என் பபத அறிய ஆரம் ப
விசோரபணகள் மமை் டகோள் ளப் படலோம் . விசோரபண முடிந்தவுடன் , விரிவோன அறிக்பக
தயோரிக்கப் படமவண்டும் . சில பிரச்சபனகளுக்கு விசோரபணத் மதபவப் படோமல்
ஏை் கப் படும் நடவடிக்பகயின் மூலம் தீர்க்கப் படலோம் .
 புகோர்தோரருக் கு அறிக்பக
இரண்டு வோர கோலத்தில் புகோர்தோரருக்கு அவரது சிக்கல் குறித்த அறிக்பகபயப்
டபறும் வோய் ப் பு வழங் கப் படும் . அறிக்பகயில் மை் ைபவக்கு இபடயில் பின் வருவன
இருக்கலோம் :
 சிக்கல் டபைப் பட்டதை் கோன ஏை் பு ;
 விஷயம் பகயோளப் படும் முபை;
 இறுதி பதிலுக் கோன மதிப் பிடப் பட்ட கோலம் ;
 ஆரம் ப விசோரபண குறித்த அறிவிப் பு, எமதனும் இருந் தோல் ;
 மதபவப் பட்டோல் , மமலும் கூடுதல் விசோரபண எமதனும் .
 கூடுதல் தகவல்
மதபவக்கு ஏை் ப புகோர்தோரரிடமிருந்து மமலும் தகவபல நோடலோம் .
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தகவல்
சட்டக் கட்டுப் போடுகளுக்கு உட்பட்டு, புகோர்தோரர் எந்தடவோரு விசோரபணயின் முடிபவப்
பை் றிய தகவபலப் டபறுவோர்.
நிறுவனத்தின் எந்த அதிகோரிகளும் தணிக்பகக் குழுவிை் கும் , தணிக்பகக் குழுவின்
தபலவருக்குமோன அணுகல் மறுக்கப் பட மோட்டோது என் று நிறுவனம் உறுதி டசய் கிைது.
VII. மதபவை் ைடும் எனக் கருதும் மைோது அவ் வை் மைோது இந் தக் டகோள் பகபய தன்
விருை் ைத்திற் மகற் ை மோற் றியபமக் கும் அல் லது திருத்தும் உரிபமபய நிர்வோகக்
குழு டகோண்டுள் ளது.

9. ைோலியில் துன்புறுத்தலுக் கு எதிரோன டகோள் பக
(நிறுவனத்தின் நிர்வோகக் குழு உறுை் பினர்கள் ஒை் புதல் அளித்துள் ளவோறு)
முன்னுபர:
இந்தியோவின் புதிய டதோழிலோளர் சட்டம் - இந்தியோவில் பணியிடத்தில் போலியல்
துன் புறுத்தல் தடுப் பு சட்டமோனது இப் மபோது பணியிடத்தில் டபண் ஊழியர்களுக்கு
எதிரோன போலியல் துன் புறுத்தபலத் தடுப் பதை் கோன சட்டத்பத இயை் றியுள் ளது. 2013 ஆம்
ஆண்டின் பணியிடத்தில் டபண்களுக்கு ஏை் படும் போலியல் துன் புறுத்தல் (தடுப் பு,
போதுகோப் பு மை் றும் குபைதீர்ப்பு) சட்டமோனது (“போலியல் துன் புறுத்தல் சட்டம் ”) ஏப் ரல் 23,
2013
அன் று
இந்திய
அரசிதழில்
டவளியிடப் பட்டதன்
மூலம்
நபடமுபைப் படுத்தப் பட்டுள் ளது.
இந்திய உச்சநீ திமன் ைம் , விசோகோ மை் றும் பிைர் டவர்சஸ் ரோெஸ்தோன் மோநிலம் ("விஷோகோ
தீர்ப்பு") என் ை டபயரில் அதன் முக்கிய தீர்ப்பளித்த கிட்டத்தட்ட 16 ஆண்டுகளுக்குப்
பிைகு இந் த சட்டம் இயை் ைப் பட்டுள் ளது, இது பணியிட போலியல் துன் புறுத்தல்
டதோடர்போன
குபைகபளத்
தீர்ப்பதை் கும் ,
பணிபுரியும்
டபண்களின்
போலின
சமத்துவத்திை் கோன உரிபமபய ("வழிகோட்டுதல் கள் ") டசயல் படுத்துவதை் கும் ஒவ் டவோரு
முதலோளியும் ஒரு டநறிமுபைபய வழங் குவபத கட்டோயமோக்கும் வழிகோட்டுதல் கபள
வகுத்துள் ளது.
மதபவகளின் சட்டத்டதோகுப் போனது மிகவும் எதிர்போர்க்கப் பட்ட வளர்ச்சியோகும் , இது
பணியிடத்தில் போலியல் துன் புறுத்தல் மை் றும் டபண்களுக்கு போதுகோப் போன மை் றும்
ஆமரோக்கியமோன பணிச்சூழபல உறுதிடசய் வதில் விழிப் புணர்பவ ஏை் படுத்துதல்
மபோன் ைவை் றுக்கோன குறிப் பிடத்தக்க படியோகும் .
ஐக்கிய நோடுகள்
சபபயின்
டபோதுச் சபபயோல்
ஏை் றுக்டகோள் ளப் பட்ட மனித
உரிபமகளுக்கோன உலகளோவிய பிரகடனத்பத இந் தக் டகோள் பக பின் பை் றுகிைது,
கூடுதலோக, சில நிபந்தபனகளுடன் இந்தியோவோல் அங் கீகரிக்கப் பட்டுள் ள டபோருளோதோர,
சமூக மை் றும் கலோச்சோர உரிபமகள் மீதோன சர்வமதச உடன் படிக்பக மை் றும் சிவில்
மை் றும் அரசியல் உரிபமகள் மீதோன சர்வமதச உடன் படிக்பக ஆகியவை் பையும் இது
பின் பை் றுகிைது. எனமவ, இந்த இரண்டு ஒப் பந்தங் கமள பணியிடத்தில் போலியல்
துன் புறுத்தபல அகை் றுவதை் கோன டகோள் பகபய உருவோக்குவதை் கோன அடிப் பபடயோக
திகழுகின் ைன.
மநோக்கங் கள் :
பணியிடத்தில் போலியல் துன் புறுத்தலுக்கு எதிரோன டகோள் பகபய உருவோக்கி
நபடமுபைப் படுத்துவதை் கு இந்திய உச்ச நீ திமன் ைத்தின் வழிகோட்டுதபல இந்தக்

65 | பக்கம்

டகோள் பக பின் பை் றுகிைது..
இது MOFSL இல் போலியல் துன் புறுத்தல் சம் பவங் கபளத் தடுப் பதை் கும் நிவர்த்தி
டசய் வதை் கும் நிரந்தரமோன டநறிமுபைபய வழங் குவபத மநோக்கமோகக்
டகோண்டுள் ளது.
MOFSL இல் போலியல் துன் புறுத்தல் மை் றும் பிை போலினம் டதோடர்போன வன் முபைச்
டசயல் கள் இல் லோத பணிச் சூழபல உருவோக்குவபத இது மநோக்கமோகக்
டகோண்டுள் ளது..
டபோது மக்கள் உட்பட MOFSL உடன் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் மை் றும் பிைரிபடமய
டபோது விழிப் புணர்பவ ஏை் படுத்துவபத இது மநோக்கமோகக் டகோண்டுள் ளது
டைோருந் தும் தன்பம:
MOFSL இன் பணியிடத்தில் நபடடபறும் போலியல் துன் புறுத்தல் கள் அபனத்துக்கும்
இந்தக் டகோள் பக டபோருந்தும் .
MOFSL இன் ஒரு நபர் MOFSL இன் இன் டனோரு நபபர போலியல் துன் புறுத்தல் டசய் தோல் ,
அது MOFSL இன் பணியிடத்தில் நடந்து இருந் தோலும் அல் லது MOFSL இன் பணியிடத்திை் கு
டவளிமய நடந்திருந்தோலும் அல் லது மவறு எங் மகயோவது நடந்திருந்தோலும் இந்தக்
டகோள் பக டபோருத்தும் .
MOFSL இன் உறுப் பினருக்கு எதிரோக டவளியோட்கள்
MOFSL இன் உறுப் பினர் குை் ைம் சோட்டப் பட்டவரோக இருக்கும் சூழலில் , MOFSL இன்
பணியிடத்திை் கு
டவளிமய
நபடடபறும்
போலியல்
துன் புறுத்தல்
குறித்து
இந் த
டகோள் பகயின் கீழ் உருவோக்கப் பட்ட ஒழுங் கு நடவடிக்பக எதுவும் மமை் டகோள் ளப் படோது.
MOFSL இன் உறுப் பினர் குை் ைம் சோட்டப் பட்டவரோக இருக்கும் சூழலில் , MOFSL இன்
பணியிடத்திை் கு டவளிமய நடந்த போலியல் துன் புறுத்தல் சம் பவம் டதோடர்போன
விசோரபணக்கு அபனத்து உதவிகபளயும் வழங் க MOFSL உறுதிபூண்டுள் ளது.
டவளியோட்களுக்கு எதிரோக MOFSL இன் உறுப் பினர்
MOFSL இன்
உறுப் பினர் போதிக்கப் பட்டவரோக இருக்கும்
சூழலில் , MOFSL இன்
பணியிடத்திை் கு டவளிமய நபடடபறும் போலியல் துன் புறுத்தல் குறித்து இந் த
டகோள் பகயின் கீழ் உருவோக்கப் பட்ட ஒழுங் கு நடவடிக்பக எதுவும் மமை் டகோள் ளப் படோது.
MOFSL இன்
உறுப் பினர் போதிக்கப் பட்டவரோக இருக்கும்
சூழலில் , MOFSL இன்
பணியிடத்திை் கு டவளிமய நடந்த போலியல் துன் புறுத்தல் சம் பவம் டதோடர்போன
விசோரபணக்கு அபனத்து உதவிகபளயும் வழங் க MOFSL உறுதிபூண்டுள் ளது.
முக்கியமோன வபரயபறகள் :
1. (a) போலியல் துன் புறுத்தல் : போலியல் துன் புறுத்தல் என் பது பணியிடத்தில் அல் லது
பணியிடத்திை் கு டவளிமய அதிகோரப் பூர்வ மவபல மநரத்தின் மபோது ஆண்கள் மை் றும்
டபண்களின் கண்ணியத்பத போதிக்கும் போலியல் தன் பமயுபடய வரமவை் கத்தகோத
நடத்பத அல் லது பிை போலியல் சோர்ந்த நடத்பத என் பதோகும் . இதில் அடங் குபபவ
உடல் ரீதியோன டதோடர்பு மை் றும் முன் டனடுப் புகள் , போலியல் ரீதியோன மகோரிக்பககள்
அல் லது
எதிர்போர்ப்புகள் ,
போலியல்
ரீதியோன
கருத்துகள் ,
கோமவூட்டகத்பதக்
கோண்பித்தல் , இபணயம் மை் றும் டசல் லுலோர் டதோபலமபசி மூலம் டசய் திகபள
அனுப் புவது உட்பட, விரும் பத்தகோத உடல் , வோய் டமோழி அல் லது டசோை் கள் அல் லோத
போலியல் நடத்பத, MOFSL இன் எந்த ஒரு உறுப் பினருக்கும் ஆட்மசர்ப்பு, இடமோை் ைம் , பதவி
உயர்வு, ஊதிய நிர்ணயம் , மதிப் பீடு மை் றும் பிைவை் த்ரில் போலினம் அடிப் பபடயிலோன
போகுபோடு.
2. (b) உறுப் பினர்: A உறுப் பினர் என் ைோல் MOFSL இன் ஊழியர் என் று அர்த்தம் , மை் றும் MOFSL
இன் நிபலயோபணயின் அர்த்தத்தில் நிர்வோகத்தின் எந்த ஒரு உறுப் பினபரயும்
உள் ளடக்கியது. ஒப் பந்ததோரர் மூலம் பணியமர்த்தப் பட்ட ஊழியர் டகோள் பகயின்
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3.

4.
5.

6.
7.

டபோருளில் உறுப் பினரோக இருக்க மவண்டும் .
(c) டவளிநபர்: டகோள் பகயின் படி, டவளி நபர் என் பவர் MOFSL இன் உறுப் பினரோக
இல் லோதவர் மை் றும் வோடிக்பகயோளர், மசபவடபறுநர், கடனோளி, கடன் டகோடுப் பவர்
அல் லது மை் ைவபர உள் ளடக்கியது.
(d) உள் புகோர்கள் குழு: போலியல் துன் புறுத்தல் டதோடர்போன பிரச்சிபனகபளத்
தீர்ப்பதை் கோக இந்தக் டகோள் பகயின் கீழ் உருவோக்கப் பட்ட குழு.
(e) ஒழுங் கோை் று ஆபணயம் : இதன் மூலம் ஒழுக்கோை் று ஆபணயம் என் பது குழுவின்
பரிந்துபரப் படி தண்டபன வழங் குவதை் கு டபோறுப் போன நபர்(கள் ) என் று டபோருள் படும் .
MOFSL இன் நிர்வோக இயக்குநர்/ CEO, எழுத்துப் பூர்வமோக குறிப் பிடப் படோத வபர,
டகோள் பகயின் கீழ் ஒழுங் கோை் று அதிகோரியோக இருக்க மவண்டும் .
(f) அறிவிப் பு: A அறிவிப் பு என் பது டகோள் பகயின் கீழ் விசோரபணக்கு எந்த
தரப் பினபரயும் அபழப் பதை் கு எழுத்துப் பூர்வமோக அறிவிக்கும் அறிவிப் போகும் .
(g) தனியோன வபரயபை வழங் கப் படோத மவறு எந்த பதத்திை் கும் , நபடமுபையில் உள் ள
அந்தந் த
சட்டத்தின்
கீழ்
டகோடுக்கப் பட்ட
வபரயபை
மை் றும்
MOFSL
இன்
நிபலயோபணகள் டபோருந்தும் .
டகோள் பக:
உள் புகோர்கள் குழுவின் கட்டபமப் பு: போலியல் துன் புறுத்தல் குபைகள் நிவர்த்தி டசய் யும்
மநோக்கத்துடன் ஒரு உள் புகோர்கள் குழு அபமக்கப் படும் . உள் புகோர்கள் குழுவில் தபலவர்,
MOFSL இன் இரண்டு உறுப் பினர்கள் மை் றும் ஒரு அரசு சோரோ அபமப் பு அல் லது
சங் கங் களின் மகளிர் நலன் மீது அக்கபை டகோண்டுள் ள ஒரு டவளி உறுப் பினர் அல் லது
போலியல் துன் புறுத்தல் டதோடர்போன பிரச்சிபனகபள நன் கு அறிந்த ஒரு நபர் ஆகிமயோர்
அடங் குவர்.

டைய
ர்

ைதவி

திரு சுதிர் நிர்வோக இயக்குநர் – HR
தர்
மை் றும் நிர்வோகம்

Ms
ஷீத்தல்
சிங்
Ms
ெர்ணோ
மமத்தோ

துபணத் தபலவர் நிர்வோகம்

Ms
திருப் தி
குஹோ

டவளிக்குழு உறுப் பினர்

துபணத் தபலவர் மனிதவளம்

உறுை் பின மின்னஞ் ல்
ர்கள்
முகவரி:

டமோபை
ல் எண்

நிர்வோகக் sdhar@motilaloswal.com
குழு
உறுப் பின
ர்
தபலவர் sheetalsingh@motilaloswal.com

9920550088

நிர்வோகக் jarnamehta@motilaloswal.com
குழு
உறுப் பின
ர்
நிர்வோகக் Trupti21@gmail.com
குழு
உறுப் பின
ர்

9819512130

இந்த உள் புகோர்க் குழு 3 ஆண்டுகள் கழித்து மோறும்
உள் புகோர்கள் குழுவின் அபமப் பு: டகோள் பகயின்
குழுவுக்கு அதிகோரம் அளிக்கப் படும் .

ஆபணபய

9930353136

9619911933

நிபைமவை் ை

உள் புகோர்கள் குழுவின் அதிகோரம் : குழுவிை் கு போதுகோப் பு மை் றும் சரிடசய் தல்
அதிகோரம் இரண்டும் இருக்கும் . முந் பதயது MOFSL இல் உள் ள உறுப் பினர்கள் மை் றும்
பிைரின் உரிபமகபளப் போதுகோப் பதை் கோன குழுவின் கடபமகளில் ஒரு பகுதியோக
இருக்கும் , அமதசமயம் பிந்பதயது மனித உரிபமகள் மீைல் அல் லது போலியல்
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துன் புறுத்தல் கள் புகோரளிக்கப் பட்டோல் விசோரபணபய டசயல் படுத்துவதை் கோன ஒரு
பகுதியோகும் . குழுவிடமிருந்து எதிர்போர்க்கப் படுவது:
1. போலியல் துன் புறுத்தல் மை் றும் மனித உரிபமகள் மீைல் இரண்டும் இல் லோத சூழபல
உறுதிடசய் வது
2. ஊழியர்கள் போலியல் போகுபோட்பட அனுபவிக்கோத சூழபல உறுதிடசய் வது
3. அபனத்து உறுப் பினர்கள் மை் றும் MOFSL உடன் ஒப் பந்தத்தில் உள் ள பிைரிடம்
டகோள் பகபயப் பரப் டபௌவது
4. போலியல் துன் புறுத்தல் மை் றும் மனித உரிபமகபள மீறுவதன் விபளவுகள் குறித்த
விழிப் புணர்பவப் பரப் ப நிகழ் சசி
் கள் ஏை் போடு டசய் வது.
5. எந்த ஒரு உறுப் பினர் அல் லது டவளி நபர் டகோள் பகயின் கீழ் புகோர் பதிவு டசய் த
கோரணத்திை் கோக இடித்துபரக்கப் படுவது, மமோசமோக நடத்தப் படுவது, போதிக்கப் படுவது,
மிரட்டப் படுவது, திரித்துக் கூைப் படுவது அல் லது முரட்டுத்தோனமோக நடத்தப் படுவது
ஆகியவை் பை அனுபவிக்கோமல் இருப் பபத உறுதிடசய் வது.
பின் வருவன மூலம் குபைகபள நிவர்த்தி டசய் வதை் கோன சரியோன வழிமுபைபய குழு
வழங் கும் என் று எதிர்போர்க்கப் படுகிைது:
1. புகோர்கபள சரியோன மநரத்தில் ஏை் று பதிவுடசய் வது
2. மதபவ எனக் கண்டறியப் போட்டோல் போதிக்கப் பட்டவருக்கு மருத்துவ, உளவியல் ,
உணர்வுபூர்வ உதவிபய வழங் குவது.
3. மதபவப் படும் மபோது கோவல் துபை ஆள் ளது சட்ட உதவிபய நோடுவது.
4. போதிக்கப் பட்டவர்
விரும் பினோல்
முழு
நடவடிக்பககபளயும் இரகசியமோக பவப் பது.
உள் புகோர்கள் குழுவின் குறும உறுப் பினர்
எண்ணிக்பக:
குழுவின் குறும உறுப் பினர்களின் எண்ணிக்பக உறுப் பினர் எண்ணிக்பகயில்
மூன் றில்
இரண்டு
பங் கோக
இருக்கும் ..
MOFSL
க்கு
டவளியில்
இருந் து
பரிந்துபரக்கப் பட்ட குழுவின் உறுப் பினர் மநரில் ஆெரோகவில் பல என் ைோல் , குழுவின்
குறும உறுப் பினர்களின் எண்ணிக்பக இல் பல என் று கருதப் படும் . இது டதோடர்போக
ஒழுக்கோை் று ஆபணயத்தோல் எழுத்துப் பூர்வமோக டதரிவிக்கப் பட்டோலன் றி, குழுவில்
பதிலோளுக்கு அனுமதி இல் பல. இந்த சந்தர்ப்பத்தில் HR இன் டகோள் பகத் தபலவர்
ஒழ் ங் குமுபை அதிகோரியோக நியமிக்கப் படுவோர்.
நபெமுபற:
1. இந்தக் டகோள் பகயின் கீழ் எந்த ஒரு புகோரும் புகோர்தோரோரல் மநரடியோக எடுத்துவரப்
படமவண்டும் . புகோர்தோரோர் மமமல குறிப் பிடப் பட்டுள் ள குழு உறுப் பினர் ஒருவருக்கு
மின் னஞ் சலும் அனுப் பமவண்டும் . போதிக்கப் பட்டவர் சிபைபிடித்துபவக்கப் பட்டுள் ளோர்
என் று குழு கண்டறிந்தோல் மை் டைோரு நபரிடமிருந்து புகோபரப் பதிவுடசய் யலோம் . மமலும் ,
போதிக்கப் பட்டவர்
முபையோன
புகோர்
அளிக்க
விரும் புவதோக
உண்பமயோன
போதிக்கப் பட்டவபரச் சந்தித்த பிைகு குழு திருப் தி அபடயோத வபரயில் எந்த புகோரும்
பதிவு டசய் யப் படோது.
2. புகோர்தோரருடன் ஒரு உதவியோளர் வரலோம் , அவர் MOFSL இன் உறுப் பினரோக
இருக்கலோம் . ஒரு உறுப் பினரோகமவோ அல் லது டவளிநபரோகமவோ ஒரு தரப் பினரோக
இல் லோத வழக்கறிஞர் எவரும் புகோர்தோரருடன் வர அனுமதி இல் பல. விசோரபணக்கு
எதிர் தரப் பு குழுவிக்ரு எழுத்துப் பூர்வமோக அனுமதித்தோல் புகோர்தோரருடன் வழக்கறிஞர்
உடன் வரலோம் .
3. புகோபரப் பதிவு டசய் த உடன் , தபலவர் விசோரபண தரப் பினருக்கு அறிபவப் பப
வழங் கி
அதில்
குறிப் பிட்டுள் ள
மததியில்
குழுவிை் கு
முன்
ஆெர்
ஆக
அபழக்கமவண்டும் . ஆனோல் , மநோட்டீஸ்
அனுப் பப் பட்ட நோளிலிருந்து மூன் று
நோட்களுக்கு முன் னதோக ஒரு மததியில்
விசோரபணக்கு ஆெரோகும் படி இரு
தரப் பினபரயும் அபழப் பு விடுக்கக் கூடோது.
4. குழு விரும் பினோல்
இரண்டு தரப் பினபரயும்
தனித்தனியோக விசோரபணக்கு
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உட்படுத்தலோம் .
5. புகோர்தோரோர் மூன் ைோம் தரப் பினரோக இருந்து போதிக்கப் பட்டவர் தனிப் பட்ட
கோரணத்தினோளோ குழுவிை் கு முன் பு ஆெர் ஆக மறுத்தோல் , முதல் மநோக்கு ஆதோரத்தின்
அடிப் பபடயில் குழு விசோரபணபயத் டதோடரலோம் .
6. குழு புகோபரக் மகட்ட பிைகு குை் ைவோளிக்கு குை் ைப் பத்திரிக்பகபய வழங் கி ஏழு
நோட்களுக்கு மிகோமல் ஒரு மததியில் அவர் மீது சுமத்தப் பட்ட குை் ைத்பத எதிர்வோதம்
டசய் யுமோறு அபழக்கும் .
7. குழுவோனது வழக்கு விசோரபணயின் முழு டசயல் முபைபயயும் பதிவு டசய் து
விசோரபணயின் இரண்டு தரப் பினரின் பகடயோப் பத்பதயும் அவர்கள் பதிபவ
ஏை் றுக்டகோண்டதை் கு அபடயோளமோக டபறும் .
8. குழு விரும் பினோல் , மமமல டகோள் பகயில் கூைப் பட்டுள் ள அமத முபையில் MOFSL
உறுப் பினர், டவளி நபர் அல் லது பிைபர குழுவின் முன் சோட்சி வழங் க அபழப் போபண
அனுப் பலோம் .
9. கவனமோக விசோரபணக்கு பின் குழுவோனது ஒழுங் கு நடவடிக்பக ஆபணயத்திை் கு
பரிந்துபர டசய் யும் மை் றும் டகோள் பகயின் 5 வது பிரிவில் வழங் கப் பட்டுள் ள ஒழுங் கு
நடவடிக்பகபய குழு பரிந்துபரக்கும் .
10. முழு வழக்குவிசோரபணபயயும் புகோபரப் டபை் ை முப் பது நோட்களுக்கு குழு
முடிக்கமவண்டும் என எதிர்போர்க்கப் படுகிைது.
ஒழுங் கு நெவடிக் பக
1. மனித உரிபம மீைல் அல் லது துன் புறுத்தலின் தன் பமக்கு ஏை் ப ஒழுங் கு நடவர்டிக்பக
மமை் டகோள் ளப் படும் .
2. MOFSL இன் எந்த உறுப் பினரோவது குை் ைம் டசய் தவர் எனக் கண்டறியப் பட்டோல்
பின் வரும் தண்டபன வழங் கப் படும் .
 எச்சரிக்பக
 கடிதம் மூலம் மன் னிப் பு ஊதிய உயர்வு குபைப் பு
 பதவி இைக்கம்
 வழக்கின் முக்கியத்துவத்பதப் டபோறுத்து இரண்டு வருடங் கள் அல் லது அதை் கு
மமல் பதவி உயர்வு நிறுத்திபவப் பு
 மமை் போர்பவக் கடபமகளில் இருந் து தபட டசய் தல் உள் ளிட்ட பணிகளின் மறு
ஒதுக்கீடு
 நன் னடத்பத பத்திரத்பத ஏை் றுக்டகோள் வது
 விடுவிப் பு
 ரத்து டசய் தல்
3. புகோர்தோரர் குை் ைவோளி என நிரூபிக்கப் பட்டோல் , புகோர்தோரருக்கு எதிரோக
கடுபமயோன ஒழுங் கு நடவடிக்பக எடுக்க குழு உறுப் பினர்களுக்கு உரிபம
உள் ளது, இது பணி நீ க்கத்திை் கும் வழிவகுக்கலோம் .
4. ஒழுங் கோை் று
ஆபணயத்தின்
முடிவோனது
எழுத்துப் பூர்வமோக
குை் ைம்
சோட்டப் பட்டவருக்கு டதரிவிக்கப் படும் .
குை் ைம் சோட்டப் பட்டவரோக ஒரு டவளி நபர் சம் பந்தப் பட்டிருந்தோல் , ஒழுங் கோை் று
ஆபணயம் உரிய அதிகோரியிடம் புகோர் டசய் து நடவடிக்பகபயத் டதோடங் கும் .
5. உள் புகோர்கள் குழுவின் டசயல் போடு குறித்த மறுஆய் வு
குழுவின் டசயல் போட்பட மறுஆய் வு டசய் யும் மநோக்கில் , ஒழுங் கோை் று ஆபணயம் ,
அது டபோருத்தமோனது என நிபனக்கும் கோல இபடடவளியில் கூட்டங் கபளக் கூட்ட
மவண்டும் , இதில் MOFSL உறுப் பினர்கள் அல் லது MOFSL இன் மதர்ந்டதடுக்கப் பட்ட
உறுப் பினர்கள் கலந்து டகோள் ள மவண்டும் , மமலும் அந்த வபகயில் MOFSL இன்
ஒவ் டவோரு துபை/பிரிவின் சோர்போக கலந் துக் டகோள் பவர்கள் குழு உறுப் பினர்கள்
மை் றும் பிை பங் குதோரர்களுக்கு சமமோக இருக்க மவண்டும் .
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ஆபணயம் :
இந்தக் டகோள் பகபய முழுபமயோக பின் பை் ை மவண்டும் , மமலும் உரிபம அல் லது
டபோருந்தக்கூடிய தன் பம டதோடர்போக இந் தக் டகோள் பகயின் விளக்கத்தில் ஏமதனும்
டதளிவின் பம அல் லது மவறுபோடு இருந் தோல் , அபத விளக்குவதை் கோன நிறுவனத்தின்
அங் கீகரிக்கப் பட்ட இறுதி அதிகோரத்பத மனித வளத் தபலவர் டகோண்டிருப் போர்.
திருத்தங் கள் :
நிறுவனம் தனது விருப் பத்தின் மபரில் அறிவிப் புடன் அல் லது எந் த விதமோன
அறிவிப் பும் இல் லோமல் டகோள் பக விதிகளில் ஏமதனும் ஒன் பைச் மசர்க்கலோம் ,
நீ க்கலோம் , மோை் ைலோம் , திருத்தலோம் , விரிவோக்கலோம் அல் லது ரத்து டசய் யலோம் .
மோை் ைங் கள்
மை் றும்
மதிப் போய் வுகளோனது
வருடத்திை் கு
ஒருமுபை
அல் லது
மதபவப் படும் கோல இபடடவளியில் மமை் டகோள் ளப் படும் .

10. சிறை் புக் குறிை் பு கணக் கு (SMA) மற் றும் ட யல் ைெோ ட ோத்து (NPA) என பகை் ைடுத்தல்
குறித்த வோடிக் பகயோளர் விழிை் புணர்வு NPA)
மமோதிலோல் ஓஸ்வோல் மஹோம் ஃபபனோன் ஸ்
லிமிடடட் (MOHFL) டதோழில் ரீதியோக
நிர்வகிக்கப் படும் வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனமோகும் . கடன் வழங் குவதில் அபதத் திரும் பப்
டபறுவதில்
உள் ள
ஆபத்தும்
அடங் கியுள் ளது.மை் றும்
மபோர்ட்ஃமபோலிமயோவின்
வளர்ச்சியுடன் குறிப் பிட்ட கடன் கள் திருப் பிச் டசலுத்தப் படுவதிலிருந்து தவறும் மை் றும்
மோஸ்டர் படரக்ஷன் 2021 - வங் கி அல் லோத நிதி நிறுவனம் - வீட்டுவசதி நிதி நிறுவனம்
(ரிசர்வ் வங் கி) 2021 பிப் ரவரி 17,(அவ் வப் மபோது திருத்தப் படுவது) ஆபணபடி நிரந்தரமோக
கடபன டசலுத்தத் தவறும் கடனோளிகள் சிைப் புக் குறிப் பு கணக்கு ('SMA') அல் லது
டசயல் படோத டசோத்துக்கள் ('NPA') என அறிவிக்கப் பட மவண்டும் .
இது சம் பந்தமோக, நவம் பர் 12, 2021 மததியிட்ட வருமோன அங் கீகோரம் , டசோத்து வபகப் போடு
மை் றும் முன் பணம் டதோடர்போக வழி வபக டசய் தல் பை் றிய முன் னறிவுபடய
விதிமுபைகள் (IRACP விதிமுபைகள் ) - டதளிவுபடுத்தல் கள் ' மை் றும் ெூன் 7, 2019 மததியிட்ட
இந்திய ரிசர்வ் வங் கி (‘RBI’) டவளியிட்ட அழுத்தப் பட்ட டசோத்துக்கபளத் தீர்ப்பதை் கோன
முன் னறிவுபடய கட்டபமப் பின் படி, MOHFL:
1.





பின் வரும் தகவபல அனுமதி கடிதம் /கடன் ஒப் பந்தத்தில் , டபோருந்தக்கூடிய இடங் களில்
குறிப் பிடும் ;
கடபன திருப் பிச் டசலுத்துவதை் கோன சரியோன தவபணத் மததிகள்
கடபன திருப் பிச் டசலுத்த மவண்டிய கோல இபடடவளி
SMA/NPA வபகப் போடு மததிகளின் உதோரணங் கள்
டமோரமடோரியம் வசதி இருக்கும் கடன் களுக்கு, கடன் திருப் பிச் டசலுத்துதல் டதோடங் கும்
சரியோன மததி.
புதிய கடன் களில் மமலுள் ளபவ உள் ளடக் கப் படும் . எனினும் , ஏை் கனமவ உள் ள கடன் களில் ,
அபவ புதுப் பிப் பு/மதிப் போய் விை் கு உட்படும் மபோது மமலுள் ளபவ உள் ளடக்கப் படும் .

2.

MOHFL, கடனோளி தவபண டசலுத்தத் தவறும் மபோது முதலிமலமய அவர்களின்
கணக்குகளில் உள் ள அழுத்தத்பதக் அபடயோளம் கண்டு கீமழ குறிப் பிட்டுள் ள
வபகப் போட்டின் அடிப் பபடயில் SMA/NPA என வபகப் படுத்தும் ;

70 | பக்கம்

அசல் அல் லது வட்டி மபடமண்ட் அல் லது தவபணத்
தவறிய
அல் லது
பிை
எந்தத்
டதோபகயோவது
முழுபமயோகமவோ அல் லது பகுதியோகமவோ அதோவது
நிலுபவயிலுள் ளது
(தவபணத்
தவறியதிலிருந்து
நோட்கள் கடந் து)
1 - 30 நோட்கள்
31 - 60 நோட்கள்
61-90 நோட்கள்
90 நோட்களுக்கு மமல்

3.

நோள்
இறுதியில்
வபகப் போடு

SMA-0
SMA-1
SMA-2
NPA

MOHFL தவபணத் மததியின் நோளின் இறுதியில் SMA மை் றும் NPA ஆக கடனோளியின்
கணக்குகபள வபகப் படுத்தும் , அதோவது கோலண்டர் மததியின் முடிவில் SMA/NPA மததி
கணக்கின் டசோத்து வபகப் போடு நிபலயில் பிரதிபலிக்கும் .

உதோரணம் : கடன் கணக்கின் தவபணத் மததி மோர்ச் 31, 2021 எனில் மை் று ம் இந்த மததிக்கு
நோள் இறுதி டசயல் முபைபய MOHFL மமை் டகோள் ளும் முன் முழு தவபணகபளயும்
டபைோவிட்டோல் , தவபணத் தவறிய மததி மோர்ச் 31,2021 ஆகும் . அது தவபணத் தவறியக்
கணக்கோக டதோடர்ந்து இருந்தோல் , பின் னர் இந்தக் கணக்கு ஏப் ரல் 30, 2021 அன் று நோள்
இறுதி டசயல் முபைபய மமை் டகோள் ளும் மபோது இந்தக் கணக்கு SMA-1 என குறியிடப் படும் .
அதோவது தவறிய தவபணயோகமவ டதோடர்ந்து 30 நோட்கள் இருந்து அந்த நோளின் இறுதியில் .
அதன் படி, அந்தக் கணக்கிை் கோன SMA-1 மததியின் வபகப் போடு ஏப் ரல் 30,2021 ஆகும் . அமத
மபோல் , அந்தக் கணக்கு தவபணத் தவறிய கணக்கோமவ டதோடர்ந்து இருந்தோல் பின் னர்
இந்தக் கணக்கு மம 30, 2021 அன் று நோள் இறுதி டசயல் முபைபய மமை் டகோள் ளும் மபோது
இந்தக் கணக்கு SMA-2 என குறியிடப் படும் .. மமலும் அது அப் படிமய டதோடர்ந்து இருந் தோல்
ெூன் 29, 2021 நோள் இறுதி டசயல் முபையில் கணக்கு NPA என் று வபகப் படுத்தப் படும் .
4.

கடனோளியிடமிருந்து அசல் மை் றும் வட்டியின் முழு நிலுபவகளும் டபைப் படும் மபோது
மட்டுமம NPAக்கள் ‘ஸ்டோண்டர்ட்’ டசோத்து என தரமுயர்த்தப் படும் அதோவது, தவபண
கடந்த நோட்கள் (DPD) 0 ஆக ஆகும் மபோது.

5.

MOHFL, நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கு, டசலுத்தத் தவறிய தவபண, SMA/NPA வபகப் போடு,
DPD நிபல மபோன் ைவை் பைப் பை் றி வோடிக்பகயோளருக்குத் டதரியப் படுத்துவதை் குப்
பயிை் சி அளிக்கும் .
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11. ைதிவு ்
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ோன்றிதழ்

