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இரகசியத்தன்மை அறிக்மக
இந்த ஆவணம் இயற் கையில் ரைசியமானது மற் றும் Satin Creditcare Network Limited (SCNL)
ை்கு தனியுரிமமான மற் றும் ரைசியமான தைவல் ைகைை் கைாண்டுை் ைது, இது SCNL ை்கு
கவைியய கவைியிடப் படாது, அனுப் பப் பட்ட அல் லது நைல் எடுை்ைப் படாது, அதன் யநாை்ைம்
தவிர யவறு எந் த யநாை்ைத்திற் ைாைவும் முழுகமயாையவா அல் லது பகுதியாையவா
பயன் படுத்தப் படுகிறது. Satin Creditcare Network Ltdன் கவைிப் பகடயான எழுத்துப் பூர்வ
அனுமதியின் றி இந் தத் தைவகல முழுகமயாையவா அல் லது பகுதியாையவா
பயன் படுத்துவது அல் லது கவைிப் படுத்துவது தகடகெய் யப் பட்டுை் ைது.
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சாடின் கிரெடிட்கேெ் ரெட்ர ாெ்ே் லிமிரடட்டின் ெியாயமான
ெடடமுடைே் குறியீடு (FPC).
இந்திய
ரிெர்வ்
வங் கி
ஒரு
சுற் றறிை்கைகய
கவைியிட்டுை் ைது.
RBl/2011-12/470
DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 மார்ெ் 26, 2012 யததியிட்ட நியாயமான நகடமுகறைை் குறியீடு
(FPC) கதாடர்பான அகனத்து NBFCை்ைளும் ைடன் வழங் கும் வணிைத்கதெ் கெய் ய யவண்டும் . Satin
Creditcare Network Ltd (Company) இல் உை் ை நாங் ைை் , ைட்டுப் பாட்டாைரால் வழங் ைப் பட்ட
உத்தரவின் படி கூறப் பட்ட நியாயமான நகடமுகறைளுை்கு இணங் ை உறுதிபூண்டுை் யைாம் .
RBI/DNBR/2016-17/45 முதன் கம திகெயின் படி நியாயமான நகடமுகறை் குறியீடு ஆவணம்
யமலும் புதுப் பிை்ைப் பட்டது. . PD. 008/03.10.119/2016-17 யததி கெப் டம் பர் 01, 2016,
வங் கி அல் லாத நிதி நிறுவனம் - அகமப் பு ரீதியாை முை்கியமான கடபாசிட் எடுை்ைாத நிறுவனம்
மற் றும் கடபாசிட் எடுை்கும் நிறுவனம் (ரிெர்வ் வங் கி) திகெைை் , 2016 இன் படி நியாயமான
நகடமுகறைை் குறியீடு யமலும் புதுப் பிை்ைப் பட்டது.
ெமீபத்திய RBI சுற் றறிை்கையின் படி, முதன் கம திகெ - இந் திய ரிெர்வ் வங் கி (நுண்நிதி
ைடன் ைளுை்ைான ஒழுங் குமுகற ைட்டகமப் பு) திகெைை் , 2022 சுற் றறிை்கை, எண். RBI/DOR/202122/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 சிறுநிதி ைடன் வாங் குபவர்ைைிடம் நடத்கதை்ைான கூடுதல்
வழிைாட்டுதல் ைகைை் குறிப் பிட்டுை் ைது.
நிறுவனத்தால் ஏற் றுை்கைாை் ைப் பட்ட நியாயமான நகடமுகறை் குறியீடு பின் வருமாறு:

(1) ைடன் ைளுை்ைான விண்ணப் பங் ைை் மற் றும் அவற் றின் கெயலாை்ைம்
a) அ) ைடன் வாங் குபவருடனான அகனத்து தைவல் கதாடர்புைளும் உை் ளூர் கமாழியில் அல் லது
ைடன் வாங் கியவர் புரிந்துகைாை் ளும் கமாழியில் இருை்ை யவண்டும் .

b) ைடன் விண்ணப் பப் படிவத்தில் ைடன் வாங் குபவரின் ஆர்வத்கதப் பாதிை்கும் அவசியமான
தைவல் ைை் இருை்ை யவண்டும் , இதனால் மற் ற NBFCைை் வழங் கும் விதிமுகறைை் மற் றும்
நிபந்தகனைளுடன் அர்த்தமுை் ை ஒப் பீடு கெய் யப் பட்டு, ைடனாைியால் தைவலறிந்த முடிகவ
எடுை்ை முடியும் . ைடன் விண்ணப் பப் படிவம் விண்ணப் பப் படிவத்துடன் ெமர்ப்பிை்ை யவண்டிய
ஆவணங் ைகைை் குறிை்கும் .
c) நிறுவனம் அகனத்து ைடன் விண்ணப் பங் ைகையும் கபறுவதற் ைான ஒப் புதகல வழங் கும்
முகறகய உருவாை்ை யவண்டும் . முன் னுரிகம, ைடன் விண்ணப் பங் ைை் எந்த ைாலை்கைடுவிற் குை்
தை் ளுபடி கெய் யப் படும் என் பதும் ஒப் புகையில் குறிப் பிடப் படும் .
d) SCNL ஒரு வருங் ைால ைடன் வாங் குபவருை்கு விகல நிர்ணயம் கதாடர்பான தைவல் ைகை
தரப் படுத்தப் பட்ட எைிகமப் படுத்தப் பட்ட தாை் ஒன் றில் கவைியிடும் . SCNL மற் றும் / அல் லது
அதன் பங் குதாரர்/ முைவரால் ைடன் வாங் குபவரிடம் வசூலிை்ைப் படும் எந்தகவாரு ைட்டணமும்
உண்கமத் தாைில் கவைிப் பகடயாை கவைியிடப் படும் . உண்கமத் தாைில் கவைிப் பகடயாைை்
குறிப் பிடப் படாத எந்தத் கதாகையும் ைடன் வாங் குபவரிடம் வசூலிை்ைப் படாது.

(2) ைடன் மதிப் பீடு மற் றும் விதிமுகறைை் /நிபந்தகனைை்
நிறுவனம் ைடன் வாங் கியவருை்குப் புரியும் வடகமாழியில் , ைடன் வாங் கியவருை்கு ஒப் புதல்
ைடிதம் மூலமாையவா அல் லது யவறுவிதமாையவா, ைடன் கதாகைகய, ஆண்டு வட்டி விகிதம்
மற் றும் விண்ணப் பிை்கும் முகற உை் ைிட்ட விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைளுடன்
எழுத்துப் பூர்வமாை கதரிவிை்ை யவண்டும் . இந்த விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைகை ைடன்
வாங் கியவர் தனது பதிவில் ஏற் றுை்கைாை் வது. நிறுவனம் தனது ைடனாைிைைிடமிருந்து
தாமதமான பணம் கெலுத்துவதற் கு அபராத வட்டி எதுவும் வசூலிை்ைாது. ஏயதனும் இருந்தால் ,
தாமதமாைெ் கெலுத்துவதற் ைான அபராதம் , முழு ைடன் கதாகையின் மீதும் அல் லாமல் ,
ைாலாவதியான கதாகைை்கு விதிை்ைப் படும் , யமலும் ைடன் ஒப் பந்தத்தில் உை் ை தடிமனான
ைடிதங் ைை் மூலம் ைடன் வாங் குபவர்ைளுை்கு அது கதரிவிை்ைப் படும் .
ைடன் ஒப் பந்தத்தின் நைகல, ைடன் வாங் குபவர் புரிந்து கைாை் ளும் விதத்தில் , ைடன் ஒப் பந்தத்தில்
யமற் யைாை் ைாட்டப் பட்ட அகனத்து இகணப் புைைின் நைலுடன் , ைடன் ஒப் பந் தத்தின் நைகல
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அகனத்து ைடன் வாங் குபவர்ைளுை்கும் ைடன் ைகை அனுமதிை்கும் / வழங் கும் யநரத்தில் வழங் ை
யவண்டும் .

(3) விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைைில் மாற் றங் ைை் உட்பட ைடன் ைகை வழங் குதல்
ைடன் வாங் குபவருை்குப் புரியும் வகையில் , ைடன் வாங் குபவருை்குப் புரியும் வகையில் , ைடன்
வாங் குபவருை்கு, ைடன் வழங் ைல் அட்டவகண, வட்டி விகிதங் ைை் , யெகவை் ைட்டணங் ைை் ,
முன் பணம் கெலுத்தும் ைட்டணம் யபான் ற விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைைில் ஏயதனும்
மாற் றம் ஏற் பட்டால் , அந்த நிறுவனமானது வட்டியில் ஏற் படும் மாற் றங் ைகை உறுதி கெய் யும் .
விகிதங் ைை் மற் றும் ைட்டணங் ைை் எதிர்ைாலத்தில் மட்டுயம பாதிை்ைப் படும் . இது ெம் பந் தமாை
கபாருத்தமான நிபந்தகன ைடன் ஒப் பந்தத்தில் இகணை்ைப் பட்டுை் ைது
b) ஒப் பந்தத்தின் கீழ் பணம் கெலுத்துதல் அல் லது கெயல் திறன் திரும் பப் கபறுதல் /
துரிதப் படுத்துதல் ஆகியகவ ைடன் ஒப் பந்தத்துடன் இணை்ைமாை இருை்ை யவண்டும் .
c) நிறுவனம் கபற் ற ைடன் ைளுை்கு எதிராை ஏயதனும் பாதுைாப் கப ஏற் றுை்கைாண்டால் , அது
அகனத்து நிலுகவத் கதாகைைகையும் திருப் பிெ் கெலுத்தும் யபாது அல் லது நிலுகவயில் உை் ை
ைடகனத் திரும் பப் கபறும் யபாது விடுவிை்ைப் படும் . ைடன் வாங் குபவர். அத்தகைய கெட் ஆஃப்
உரிகமகயப்
பயன் படுத்த
யவண்டுகமன் றால் ,
ைடன்
வாங் குபவருை்கு
மீதமுை் ை
உரிகமயைாரல் ைை் பற் றிய முழு விவரங் ைை் மற் றும் ெம் பந்தப் பட்ட உரிகமயைாரல் தீர்ை்ைப் படும்
வகர/கெலுத்தப் படும் வகர பத்திரங் ைகை கவத்திருை்ை நிறுவனத்திற் கு உரிகம உண்டு
a)

(4) ப ொது
ைடன் ஒப் பந்தத்தின் விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைைில் வழங் ைப் பட்டுை் ை
யநாை்ைங் ைளுை்ைாை தவிர, ைடன் வாங் குபவரின் விவைாரங் ைைில் தகலயிடுவகத நிறுவனம்
தவிர்ை்ை யவண்டும் (ைடனாைியால் முன் னர் கவைியிடப் படாத புதிய தைவல் ைை் , எங் ைை்
ைவனத்திற் கு வராத வகர).
b) ைடனாைியின் ைணை்கை மாற் றுவதற் ைான யைாரிை்கைகய ைடன் வாங் கியவரிடமிருந் து
கபறப் பட்டால் , நிறுவனத்தின் ஒப் புதல் அல் லது யவறுவிதமாை அதாவது நிறுவனத்தின்
ஆட்யெபகன, ஏயதனும் இருந்தால் , யைாரிை்கை கபறப் பட்ட நாைிலிருந்து 21 நாட்ைளுை்குை்
கதரிவிை்ைப் படும் . அத்தகைய இடமாற் றம் ெட்டத்திற் கு இணங் ை கவைிப் பகடயான ஒப் பந்த
விதிமுகறைைின் படி இருை்ை யவண்டும் .
c) SCNL ஐ அதன் ணியொளர்/ அவுட்ச ொர்சிங் ஏபென் சிகளின் ணியொளர்கள் ஏசதனும் முறையை் ை
நடத்றதக்கொக கட்டணமில் லொ பதொறலச சி எண்ணில் அணுகலொம் மை் றும் வொடிக்றகயொளர்
குறைகறளத் தீர் ் தில் குறி ் பிட்டுள் ள கொலக்பகடுவில் நொங் கள் குறைகறள நிவர்த்தி
ப ய் சவொம் . வாடிை்கையாைர்ைகை ெரியான முகறயில் கையாை் வதற் கு பணியாைர்ைை்
யபாதுமான பயிற் சி கபற் றிருப் பகத நிறுவனம் உறுதி கெய் யும் .
d) வாடிை்கையாைர் பாதுைாப் பின் ஒரு நடவடிை்கையாைவும் , வங் கிைை் மற் றும் NBFC ைைில் ைடன்
வாங் குபவர்ைை் பல் யவறு ைடன் ைகை முன் கூட்டியய கெலுத்துவது கதாடர்பாை ஒயர சீரான
தன் கமகயை் கைாண்டு வருவதற் ைாை, NBFC ைை் , அனுமதிை்ைப் பட்ட அகனத்து மிதை்கும் விகிதை்
ைடன் ைளுை்கும் முன் கூட்டியய ைட்டணம் / முன் பணம் கெலுத்துதல் அபராதம் விதிை்ைை்கூடாது
என் று அறிவுறுத்தப் படுகிறது. தனிப் பட்ட ைடன்
வாங் குபவர்ைளுை்கு. SCNL வழங் கும்
ைடன் ைளுை்கு முன் பணம் கெலுத்தும் அபராதம் எதுவும் இருை்ைாது. ஏயதனும் இருந்தால் ,
தாமதமாைெ் கெலுத்துவதற் ைான அபராதம் , முழு ைடன் கதாகையின் மீதும் அல் லாமல் ,
ைாலாவதியான கதாகைை்கு விதிை்ைப் படும் .
a)

(5) இயை்குநர்ைை் குழுவின் கபாறுப் பு
இது ெம் பந்தமாை எழும் ெர்ெ்கெைகைத் தீர்ப்பதற் கு நிறுவனத்தின் இயை்குநர்ைை் குழு,
நிறுவனத்திற் குை் கபாருத்தமான குகற தீர்ை்கும் கபாறிமுகறகய வகுத்துை் ைது. அத்தகைய
கபாறிமுகறயானது, நிறுவனத்தின் கெயல் பாட்டாைர்ைைின் முடிவுைைால் எழும் அகனத்து
ெர்ெ்கெைளும் குகறந் தபட்ெம் அடுத்த உயர் மட்டத்திலாவது யைட்ைப் பட்டு தீர்ை்ைப் படுவகத
உறுதி கெய் யும் . நிர்வாைத்தின் பல் யவறு நிகலைைில் நியாயமான நகடமுகறை் குறியீட்டின்
இணை்ைம்
மற் றும்
குகறைகை நிவர்த்தி கெய் யும்
கபாறிமுகறயின்
கெயல் பாட்கட
அவ் வப் யபாது மதிப் பாய் வு கெய் வதற் கும் இயை்குநர்ைை் குழு வழங் ை யவண்டும் . அத்தகைய
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மதிப் பாய் வுைைின் ஒருங் கிகணை்ைப் பட்ட அறிை்கை, வாரியத்தால் பரிந்துகரை்ைப் படும் படி,

(6) சீரான இகடகவைியில் ெமர்ப்பிை்ைப் படும் .
a)

(குகற தீர்ை் கும் அலுவலர்
கெயல் பாட்டு மட்டத்தில் , நிறுவனம் தனது வாடிை்கையாைர்ைைின் நலனுை்ைாை, அதன்
கிகைைை் /வணிைம் நகடகபறும் இடங் ைைில் பின் வரும் தைவல் ைகை முை்கியமாைை் ைாண்பிை்ை
யவண்டும் :நிறுவனத்திற் கு எதிரான புைார்ைகைத் தீர்ப்பதற் ைாை கபாதுமை்ைை் அணுைை்கூடிய
குகற தீர்ை்கும் அதிைாரியின் கபயர் மற் றும் கதாடர்பு விவரங் ைை் (கதாகலயபசி / கமாகபல்
எண்ைை் மற் றும் மின் னஞ் ெல் முைவரி).

(7) யநாடல் அதிைாரி/ முதன் கம யநாடல் அதிைாரி
வங் கி அல் லாத நிதி நிறுவனங் ைளுை்ைான ரி ர்வ் வங் கியின் ஒருங் கிறணந்த ஒம் புட்ஸ்சமன்
திட்டம் ன் கீழ் , 2021-ன் கீழ் உை் ைதால் , நிறுவனம் தனது வாடிை்கையாைர் குகறைகை நிவர்த்தி
கெய் யும் கபாறிமுகறகய ஆர்பிஐ குகறதீர்ை்கும் கபாறிமுகறகய புதுப் பித்து, ஆ ரி ர்வ்
வங் கியின் ஒருங் கிறணந்த ஒம் புட்ஸ்சமன் திட்டம் குறிப் பிடப் பட்டுை் ை வழிைாட்டுதல் ைகை
உை் ைடை்கி, திட்டத்தின் கீழ் வழங் ைப் பட்ட வழிைாட்டுதலின் படி யநாடல் அதிைாரி/முதன் கம
யநாடல் அதிைாரிகய நியமிை்ை யவண்டும் . . இது நிறுவனத்தின் இயை்குநர்ைை் குழுவால்
அங் கீைரிை்ைப் படும்

(8) NBFC களொல் விதிக்க ் டும் அதிக வட்டிறய ஒழுங் கு டுத்துதல்
நிறுவனத்தின் வாரியமானது நிதிெ் கெலவு, மார்ஜின் மற் றும் ரிஸ்ை் பிரீமியம் யபான் ற
கதாடர்புகடய ைாரணிைகைை் ைருத்தில் கைாண்டு ஒரு வட்டி விகித மாதிரிகய ஏற் றுை்கைாை் ை
யவண்டும் மற் றும் ைடன் ைை் மற் றும் முன் பணங் ைளுை்கு வசூலிை்ைப் படும் வட்டி விகிதத்கத
தீர்மானிை்ை யவண்டும் . வட்டி விகிதம் மற் றும் பல் யவறு வகையான ைடன் வாங் குபவர்ைளுை்கு
கவவ் யவறு வட்டி விகிதங் ைகை வசூலிப் பதற் ைான ஆபத்து மற் றும் தரநிகலைளுை்ைான
அணுகுமுகற ஆகியகவ ைடன் வாங் குபவர் அல் லது வாடிை்கையாைருை்கு விண்ணப் பப்
படிவத்தில் கவைிப் படுத்தப் பட்டு அனுமதி ைடிதத்தில் கவைிப் பகடயாைத் கதரிவிை்ைப் படும் .
b) வட்டி விகிதம் மற் றும் பல் யவறு வட்டி விகிதங் ைை் மற் றும் பிற ைட்டணங் ைகை
வசூலிப் பதற் ைான ஆபத்து மற் றும் தரநிகலைளுை்ைான அணுகுமுகற ஆகியகவ நிறுவனத்தின்
இகணயதைத்தில் அல் லது கதாடர்புகடய கெய் தித்தாைில் கவைியிடப் படும் . அவ் வாறு
கவைியிடப் பட்ட தைவல் ைை் வட்டி விகிதங் ைைில் மாற் றம் ஏற் படும் யபாகதல் லாம்
புதுப் பிை்ைப் படும் .
c) வட்டி விகிதம் வருடாந்திர விகிதமாை இருை்ை யவண்டும் , இதனால் ைடன் வாங் கியவர் ைணை்கில்
வசூலிை்ைப் படும் ெரியான விகிதங் ைகை அறிந்து கைாை் ை யவண்டும் . வட்டி விகிதத்தில் அல் லது
யவறு ஏயதனும் ைட்டணத்தில் ஏயதனும் மாற் றம் இருந்தால் , ைடன் வாங் குபவருை்கு முன் கூட்டியய
கதரிவிை்ைப் படும் மற் றும் இந்த மாற் றங் ைை் வருங் ைாலத்திற் கு மட்டுயம நகடமுகறை்கு வரும் .
a)

(9) NBFCைை் வசூலிை்கும் அதிைப் படியான வட்டி பற் றிய புைார்ைை்
நிறுவனம்
அதிைப் படியான
விகிதங் ைகை
வசூலிை்ைாது
மற் றும்
அதன்
ைடன்
வாங் குபவர்ைைிடமிருந்து நிறுவனம் வசூலிை்கும் விகிதங் ைை் நகடமுகறயில் உை் ை ெந் கத
நிகலகமைை் , நிதியின் கெலவு, இயை்ை கெலவுைை் மற் றும் ைட்டுப் பாட்டாைரின் விதிமுகறைை்
மற் றும் நிபந்தகனைளுை்கு உட்பட்டதாை இருை்கும் . நிறுவனத்தின் வாரியமானது வட்டி
விகிதங் ைை் மற் றும் கெயலாை்ைம் மற் றும் பிற ைட்டணங் ைகை நிர்ணயிப் பதில் கபாருத்தமான
உை் கைாை் கைைை் மற் றும் நகடமுகறைகை அகமை்கும் . இது ெம் பந்தமாை, ைடன் ைைின்
விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைை் கதாடர்பான கவைிப் பகடத்தன் கம பற் றி நியாயமான
நகடமுகறைை் குறியீட்டில் சுட்டிை்ைாட்டப் பட்ட வழிைாட்டுதல் ைை் பார்கவயில் கவை்ைப் பட
யவண்டும் .
B. யமயல உை் ை கபாதுவான கைாை் கைைளுை்கு கூடுதலாை, நிறுவனம் அதன் ைடன் வணிைம்
மற் றும் ஒழுங் குமுகற ைட்டகமப் பிற் கு குறிப் பிட்ட பின் வரும் நியாயமான நகடமுகறைகை
பின் பற் ற யவண்டும் .
a)

i. நான் . கபாது
நிறுவன அலுவலைம் , பிராந்திய மற் றும் கிகை வைாைங் ைை் உட்பட அதன் அகனத்து
அலுவலைங் ைைிலும் உை் ளூர் கமாழியில் FPC ைாண்பிை்ைப் படும் . பல் யவறு பங் குதாரர்ைைின்

Private & Confidential

Business Excellence & Intelligence

SCNL/Policy-Manual/June 2022
தைவலுை்ைாை இது நிறுவனத்தின் இகணயதைத்தில் கவை்ைப் படும் .
b) கவைிப் பகடத்தன் கம மற் றும் நியாயமான ைடன் வழங் கும் நகடமுகறைளுை்ைான அதன்
உறுதிப் பாட்கட கவைிப் படுத்தும் வகையில் , வட்டார கமாழியில் அறிை்கை கவைியிடப் பட்டு,
நிறுவனத்தால் அதன் வைாைத்திலும் ைடன் அட்கடைைிலும் ைாட்டப் படும் .
c) வருமானம் , கெலவுைை் மற் றும் ைடன் வாங் குபவர்ைைின் தற் யபாகதய ைடன் குறித்து
யதகவயான விொரகணைகை யமற் கைாை் ை ைைப் பணியாைர்ைளுை்கு பயிற் சி அைிை்ைப் படும் .
d) ைடன் வாங் குபவர்ைளுை்கு ஏயதனும் பயிற் சி அைிை்ைப் பட்டால் , அது இலவெமாை வழங் ைப் படும் .
அத்தகைய பயிற் சிகய வழங் ை ைைப் பணியாைர்ைளுை்கு பயிற் சி அைிை்ைப் படுவயதாடு, ைடன்
வாங் குபவர்ைளுை்கு ைடன்
I இதர தயாரிப் புைை் கதாடர்பான கெயல் முகற மற் றும்
அகமப் புைகை முழுகமயாை அறிந் து கைாை் ை யவண்டும் .
e)
பயனுை் ை வட்டி விகிதம் மற் றும் நிறுவனத்தால் அகமை்ைப் பட்ட குகற தீர்ை்கும் முகற
ஆகியகவ அதன் அகனத்து அலுவலைங் ைைிலும் அது கவைியிடும் இலை்கியங் ைைிலும்
(வழை்ைமான கமாழியில் ) மற் றும் அதன் இகணயதைத்தில் முை்கியமாைை் ைாட்டப் படும் .
f) RBI இன் KYC வழிைாட்டுதல் ைை் இணங் ை யவண்டும் . ைடனாைிைைின் திருப் பிெ் கெலுத்தும்
திறகன உறுதி கெய் ய உரிய விடாமுயற் சி யமற் கைாை் ைப் படும் .
g) ைடன் அல் லாத தயாரிப் புைகை வழங் குவது ைடன் வாங் குபவர்ைைின் முழு ஒப் புதலுடன் இருை்ை
யவண்டும் மற் றும் அத்தகைய தயாரிப் புைளுை்ைான ைட்டண அகமப் பு ைடன் அட்கடயியலயய
ைடன் வாங் கியவருை்கு கவைிப் பகடயாைத் கதரிவிை்ைப் படும் .
h) அகனத்து தகடைை் மற் றும் ைடன் ைகை வழங் குதல் ஆகியகவ ஒரு கமய இடத்தில் மட்டுயம
கெய் யப் பட யவண்டும் மற் றும் இந்த கெயல் பாட்டில் ஒன் றுை்கும் யமற் பட்ட தனிநபர்ைை் ஈடுபட
யவண்டும் . கூடுதலாை, வழங் ைல் கெயல் பாட்டின் கநருை்ைமான யமற் பார்கவ இருை்ை யவண்டும்
i) ைடனுை்கு விண்ணப் பிப் பதற் ைான நகடமுகற சிை்ைலானதாை இல் கல என் பகதயும் ,
முன் கூட்டியய நிர்ணயிை்ைப் பட்ட யநரை் ைட்டகமப் பின் படி ைடன் வழங் ைப் படுவகதயும்
உறுதிகெய் ய யபாதுமான நடவடிை்கைைை் எடுை்ைப் பட யவண்டும்
ii. குழு ைடன் விண்ணப் பப் படிவம் / ைடன் அட்கடயில் கவைிப் படுத்துதல்
a) நிறுவனம் யபார்டு அங் கீைரிை்ைப் பட்ட, நிகலயான ைடன் ஒப் பந்தத்தின் படிவத்கதை்
கைாண்டிருை்ை யவண்டும் . ைடன் ஒப் பந்தம் வட்டார கமாழியில் இருை்ை யவண்டும் .
b) ைடன் ஒப் பந்தத்தில் பின் வருபகவ கவைிப் படுத்தப் படும் .
1. ைடனுை்ைான அகனத்து விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைை் ,
2. ைடனுை்ைான விகல நிர்ணயம் குறித்த கைாை் கையில் தனித்தனியாை வழங் ைப் பட்டுை் ைது.
3. ஏயதனும் இருந் தால் , தாமதமாைெ் கெலுத்துவதற் ைான அபராதம் , முழு ைடன் கதாகையின் மீதும்
அல் லாமல் , ைாலாவதியான கதாகைை்கு விதிை்ைப் படும் .
4. ைடன் வாங் குபவரிடம் இருந்து பாதுைாப் பு கவப் பு/மார்ஜின் எதுவும் வசூலிை்ைப் படவில் கல,
5. ைடகன வழங் குவதற் கும் முதல் தவகணகய திருப் பிெ் கெலுத்தும் யததிை்கும் இகடப் பட்ட ைால
அவைாெம் .
6. ைடன் வாங் குபவரின் தரவுைைின் தனியுரிகம மதிை்ைப் படும் என் ற உத்தரவாதம் .
c. ைடன் அட்கட பின் வரும் விவரங் ைகைப் ரதிபலிை்கும் :
1. பயனுை் ை வட்டி விகிதம் (ROI) வசூலிை்ைப் படுகிறது
2. ைடனுடன் இகணை்ைப் பட்டுை் ை மற் ற அகனத்து விதிமுகறைை் மற் றும் நிபந்தகனைை்
3. கபறப் பட்ட தவகணைை் மற் றும் இறுதி டிஸ்ொர்ஜ் உட்பட அகனத்து திருப் பிெ்
கெலுத்துதல் ைைின் நிறுவனத்தால் ைடன் வாங் கியவர் மற் றும் ஒப் புகைைகை யபாதுமான
அைவில் அகடயாைம் ைாணும் தைவல் .
4. ைடன் அட்கட நிறுவனத்தால் அகமை்ைப் பட்டுை் ை குகற தீர்ை்கும் முகறகய முை்கியமாைை்
குறிப் பிட யவண்டும்
யமலும் யநாடல் அதிைாரியின் கபயர் மற் றும் கதாடர்பு எண்
5. ைடன் அல் லாத கபாருட்ைை் ைடன் வாங் குபவர்ைைின் முழு ஒப் புதலுடன் இருை்ை யவண்டும்
மற் றும் ைட்டண அகமப் பு ைடன் அட்கடயியலயய கதரிவிை்ைப் படும் .
6. ைடன் அட்கடயில் உை் ை அகனத்து உை் ைடு
ீ ைளும் வடகமாழி கமாழியில் இருை்ை யவண்டும் .
iii மீட்புே் ோன ேட்டாயமை் ை முடைேள்
a) மீட்பு கபாதுவாை ஒரு மத்திய நியமிை்ைப் பட்ட இடத்தில் மட்டுயம கெய் யப் பட யவண்டும் . 2
அல் லது அதற் கு யமற் பட்ட ெந்தர்ப்பங் ைைில் ைடன் வாங் கியவர் மத்திய நியமிை்ைப் பட்ட
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இடத்தில் ஆஜராைத் தவறினால் மட்டுயம, அவர் வசிை்கும் இடத்தில் அல் லது பணிபுரியும்
இடத்தில் ைைப் பணியாைர்ைை் மீட்ை அனுமதிை்ைப் படுவார்ைை் .
b) ைைப் பணியாைர்ைை் மற் றும் அவர்ைைின் ஆட்யெர்ப்பு, பயிற் சி மற் றும் யமற் பார்கவை்ைான
அகமப் புைைின் நடத்கத விதிைை் கதாடர்பாை வாரியம் அங் கீைரிை்ைப் பட்ட கைாை் கை
நகடமுகறயில் இருப் பகத நிறுவனம் உறுதி கெய் யும் . நிறுவனம் ைைப் பணியாைர்ைளுை்குத்
யதகவயான குகறந்தபட்ெ தகுதிைகை வகுத்து, வாடிை்கையாைர்ைகைை் கையாை் வதற் குத்
யதகவயான பயிற் சிை் ைருவிைகைை் ைண்டறிந்து கவத்திருை்ை யவண்டும் . ைைப்
பணியாைர்ைளுை்ைான பயிற் சியானது, ைடன் வாங் குபவர்ைைிடம் முகறயைடான அல் லது
ைட்டாயை் ைடன் வசூல் I மீட்பு நகடமுகறைகைப் பின் பற் றாமல் , தகுந்த நடத்கதகய
வைர்ப்பதற் ைான திட்டங் ைகை உை் ைடை்கும் .
c) ஊழியர்ைளுை்ைான இழப் பீட்டு முகறைை் , திரட்டப் பட்ட ைடன் ைைின் எண்ணிை்கை மற் றும்
வசூலிை்கும் விகிதத்கத விட, யெகவ மற் றும் ைடன் வாங் குபவரின் திருப் திை்கு அதிை
முை்கியத்துவம் கைாடுை்ை யவண்டும் . ைைப் பணியாைர்ைை் நடத்கத விதிைளுை்கு இணங் ைாத
வழை்குைைிலும் அபராதம் விதிை்ைப் படும் . கபாதுவாை, உணர்திறன் வாய் ந்த பகுதிைைில்
மீட்புை்கு பணியாைர்ைை் மற் றும் அவுட் யொர்ஸ் கெய் யப் பட்ட மீட்பு முைவர்ைை் மட்டுயம
பயன் படுத்தப் படுவார்ைை் .
d) ைடகன திருப் பிெ் கெலுத்துதல் கதாடர்பான சிரமங் ைகை எதிர்கைாை் ளும் ைடனாைிைகை
அகடயாைம் ைாணவும் , அத்தகைய ைடன் வாங் குபவர்ைளுடன் ஈடுபடவும் , அவர்ைளுை்குத்
யதகவயான உதவித்கதாகைகயப் பற் றி அவர்ைளுை்குத் யதகவயான வழிைாட்டுதகலயும்
SCNL கைாண்டுை் ைது. இந்த கபாறிமுகறயின் விவரங் ைை் ைடன் வாங் குபவருை்கு ைடன்
வழங் கும் யநரத்தில் வழங் ைப் படும் .
e) ைடன் ைகை திரும் பப் கபறுவது கதாடர்பான வழிைாட்டுதல் ைகை SCNL பின் பற் றும் .
ைடனாைிைை் & RE உடன் பரஸ்பரம் ஒப் புை்கைாை் ைப் பட்ட கமயமாை நியமிை்ைப் பட்ட இடத்தில்
மீட்பு நடை்கும் (ைடன் வாங் கியவர் இரண்டு அல் லது அதற் கு யமற் பட்ட கதாடர்ெ்சியான
ெந்தர்ப்பங் ைைில் மத்திய நியமிை்ைப் பட்ட இடத்தில் யதான் றத் தவறினால் , வீட்டு வாெலில்
திரும் பப் கபறலாம் ). SCNL மீட்கப யநாை்கிய ைடுகமயான முகறைைில் ஈடுபடாது.
யமற் கூறியவற் றின் கபாதுவான பயன் பாட்கடை் ைட்டுப் படுத்தாமல் , பின் வரும் நகடமுகறைை்
ைடுகமயானதாைை் ைருதப் படும் :
 அெ்சுறுத்தும் அல் லது தவறான கமாழிகயப் பயன் படுத்துதல்
 ைடனாைிகய கதாடர்ந்து அகழப் பது மற் றும் / அல் லது ைடனாைிகய ைாகல 9:00 மணிை்கு முன்
மற் றும் மாகல 6:00 மணிை்குப் பிறகு அகழப் பது.
 ைடன் வாங் கியவரின் உறவினர்ைை் , நண்பர்ைை் அல் லது ெை ஊழியர்ைகைத் துன் புறுத்துதல்
 ைடன் வாங் குபவர்ைைின் கபயகர கவைியிடுதல்
 ைடனாைி அல் லது ைடன் வாங் குபவரின் குடும் பம் /கொத்துை்ைை் / நற் கபயருை்கு தீங் கு
விகைவிப் பதற் ைாை வன் முகற அல் லது பிற ஒத்த வழிமுகறைகைப் பயன் படுத்துதல் அல் லது
அெ்சுறுத்தல்
 ைடனின் அைவு அல் லது திருப் பிெ் கெலுத்தாததால் ஏற் படும் விகைவுைை் குறித்து ைடன்
வாங் கியவகர தவறாை வழிநடத்துதல்
iii வாடிை் கையாைர் பாதுைாப் பு முயற் சிைை்
a) யஜஎல் ஜிகய
உருவாை்குவதில்
கதாழில் முகற
உை் ைடு
ீ ைளுை்கு
அதிை
வைங் ைை்
ஒதுை்ைப் படுவகதயும் ,
குழுை்ைகை
உருவாை்கிய
பிறகு
திறன்
யமம் பாடு
மற் றும்
அதிைாரமைிப் பதற் ைான
கபாருத்தமான
பயிற் சி
மற் றும்
திறன்
யமம் பாட்டு
நடவடிை்கைைகையும் நிறுவனம் உறுதி கெய் யும் .
b) பி. நிறுவனம் அதன் ைடன் வழங் கும் கெயல் பாட்டில் வியவைமாைவும் கபாறுப் பாைவும் இருை்ை
யவண்டும் , யமலும் அதன் ைடன் வாங் குபவர்ைளுை்கு வீணான கவைிப் பகடயான நுைர்வு
அபாயங் ைை் குறித்து ைற் பிை்ை யவண்டும் .
மைற் கூறிய செயல் பாட்டில் ஏமதனுை் குமறபாடு இருந் தால் , ெை் பந் தப் பட்ட ஊழியர்கள்
மீது கடுமையான ஒழுங் கு நடவடிக்மக எடுக்கப் படுை் .
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