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நேர்மையான ேமைமுமை செயல் விதிகள்
வங் கி அல் லோத நிதி நிறுவனங் ளு ்கு (NBFCs) இந்திய ரிசர்வ் வங் கி வழங் கிய வழி ோட்டுதல் ளின்ைடி
எசைல் மைஸ் ரீசையில் மைனான்ஸ் லிமிசைை் (நிறுவனம் / ERFL), வோடி ்ல யோளர் ளுடன் ல யோளும்
கைோது பின் ைற் றகவண்டிய கநர்லமயோன நலடமுலற ளு ் ோ ை் பின் வரும்
கசயல் விதி லள
ஏற் று க
்
ோண்டது.
கநர்லமயோன நலடமுலற கசயல் விதி ள் (FPC) பின்வரும் ைகுதி லள உள் ளட ்குகிறது:

• டன் விண்ணை் ைங் ள் மற் றும் அவற் றின் கசயலோ ் ம்
• டன் மதிை் பீடு மற் றும் விதிமுலற ள் /நிைந்தலன ள்
• விதிமுலற ள் மற் றும் நிைந்தலன ளில் மோற் றங் ள் உட்ைட டன் வழங் குதல்
• கைோது விதி ள் மற் றும்
• குலற தீர் ்கும் வழிமுலற
1.
(a)

டன் விண்ணை் ைங் ள் மற் றும் அவற் றின் கசயலோ ் ம்
டன் / டன் வசதி கதோடர்ைோன அலனத்து கதோடர்புலடய த வல் ளும் கதோடர்புலடய

டன் விண்ணை்ைை்

ைடிவம் ( ள் ) அல் லது பிற முலற ளின் (கடர்ம் ஷீட், டீஸர் ள் கைோன் றலவ) மூலம் கிலட ்கும் . முலறயோ ை்
பூர்த்தி கசய் யை்ைட்ட விண்ணை்ைை்

ைடிவத்துடன்

சமர்ை்பி ்

கவண்டிய ஆவணங்

ள்

குறித்தும்

டன்

விண்ணை்ைை் ைடிவத்தில் வழங் ை்ைட்டுள் ளது .

(b)

டன்

கதோடர்ைோன

அலனத்து

டிதங் ள் ,

டன்

கைோன் றவற் லற
உள் ளூர்
கமோழியில்
அல் லது
வோடி ்ல யோளரு ்குத் கதர்வு கிலட ்கும் . இந்த

ஆவணங்

ள் ,

திரும் ை

அலழ ்கும்

அறிவிை்பு ள்

வோடி ்ல யோளரு ்கு
புரியும்
கமோழியில்
கைற
கநோ ் த்திற் ோ
டன்
விண்ணை்ைை் ைடிவத்தில்

கைோருத்தமோன விருை்ைத்லதத் கதர்ந்கதடுை்ைதன் மூலம் வோடி ்ல யோளர் அவரது விருை்ைத்லத ் குறிை்பிட
கவண்டும் .

(c)

பூர்த்தி கசய் யை்ைட்ட விண்ணை்ைை் ைடிவங் ளு ்கு முலறயோன ஒை்புல
ஒை்புல

(d)

டன்

விண்ணை்ைத்தின்

நிலலலய ்

ண்டறிய

விண்ணை்ைதோரர்

அலுவல த்தில் கதோடர்பு க ோள் ள கவண்டிய கதோரோயமோன

2.
(a)

வழங் ை்ைடும் . விண்ணை்ைதோரர் ள்

கைறுவதற் கு வலியுறுத்த கவண்டும் .
நிறுவனத்தின்

ைதிவு

கசய் யை்ைட்ட

ோல க
்
டுவும் ரசீதில் குறிை்பிடை்ைடும் .

கைன் ைதிை் பீடு ைை் றுை் விதிமுமைகள் /ேிைே் தமனகள்
நிறுவனத்தின்
மதிை்பிடை்ைடும் .

டன் மதிை்பீட்டுச் கசயல் முலற மற் றும் க ோள் ல

ளு ்கு ஏற் ை

டன் விண்ணை்ைத்திற் ோன ஒை்புல யில் குறிை்பிடை்ைட்டுள் ளைடி,

மதிை்பிட குறி ் ை்ைட்ட

ோலத்திற் குள் ,

டன் விண்ணை்ைங் ள்
டன் விண்ணை்ைத்லத

டன் விண்ணை்ைம் சோர்ந்த முடிவு (ஒை்புதல் /நிரோ ரிை்பு) குறித்து கதர்வு

கசய் துள் ள கமோழியில் வோடி ்ல யோளர் அறிவுறுத்தை்ைடுவோர்.

(b)

டன் வழங் கும் ஒை்புதலின் கைரில் , அனுமதி ் ை்ைட்ட

டன் கதோல , வருடோந்திர வட்டி விகிதம் , இயல் புநிலல

வட்டி விகிதம் மற் றும் பிற மு ்கிய விதிமுலற ள் மற் றும் நிைந்தலன லள, ஒை்புதல்
விண்ணை்ைத்தில்

டிதை் ைரிமோற் றத்திற் ோ

அவரு ்குத் கதரிவி ்

டிதம் மூலம் அல் லது

வோடி ்ல யோளரோல் கதர்ந்கதடு ் ை்ைட்ட கமோழியில் நிருவனம்

கவண்டும் . தோமதமோ த் திருை்பிச் கசலுத்துதல் சோர்ந்து நிறுவனம் வசூலி ்கும் அைரோத

வட்டி, ஏகதனும் இருந்தோல் அது குறித்து

டன் ஒை்ைந்தம் , ஒை்புதல்

குறிை்பிடை்ைடும் . அத்தல ய விதிமுலற ள்

மற் றும்

த ் லவத்து ் க ோள் ளகவண்டும் .
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டிதம் ஆகியவற் றில் தடிமன் எழுத்தில்

நிைந்தலன ோன ஒை்புதலல நிறுவனம்

முலறயோ

(c) வோடி

்ல யோளருடன்

விதிமுலற ள்

மற் றும்

நிைந்தலன ளுடன் ,

அனுமதி ் ை்ைடும்

டன்

கதோல ,

கைோருந்த ்கூடிய வருடோந்திர வட்டி விகிதம் , விண்ணை்பி ்கும் முலற ஆகியவற் லற ் குறிை்பிடும் ஒை்ைந்தம்
ஒன் லற நிருவனம் கமற் க ோள் ளும் . ஒை்ை்ைந்ததுடன் இலணந்துள் ள அட்டவலண( ள் ) மற் றும் இலணை்பு( ள் )
ஆகியவற் றுடன்

கமற் கூறிய

ஒை்ைந்தத்தின்

ந ல்

ஒன் று

வோடி ்ல யோளர் விரும் பும்

கமோழியில்

அவரு ்கு

வழங் ை்ைடும் .

விதிமுலற ள் மற் றும் நிைந்தலன ளில் மோற் றங்

3.

(a) கதோல

ள் உட்ைட

டன் வழங் குதல்

சோர்ந்த மோற் றங் ள் ஏகதனும் இரு ்கும் நிலலயில் , ைட்டுவோடோ அட்டவலண, வட்டி விகிதங் ள் , கசலவ ்

ட்டணங் ள் ,

முன்கூட்டிகய

கசலுத்துவது

சோர்ந்த

நிைந்தலன ளில் ஏற் ைடும் ஏகதனும் மோற் றங் ள் ,
மோற் றங் லளை்

கைோருத்தவலர,

அலவ

ட்டணங் ள்

கைோன்றலவ

உட்ைட

விதிமுலற ள்

மற் றும்

டன் வோங் குைவர் ளு ்குத் தனித்தனியோ த் கதரிவி ் ை் ைடும் , மற் ற

நிறுவனத்தின்

ைதிவு

அலுவல ம்

/

ோர்ை்ைகரட்

அலுவல த்தில்

அல் லது

இலணயதளத்தில் கிலட ்கும் அல் லது நிறுவனம் முடிவு கசய் தோல் அச்சு ஊட ம் மூலம் கவளியிடை் ைடும் .

(b) வட்டி

விகிதங் ள் மற் றும்

கைோருத்தமோன நிைந்தலன

(c)

ட்டணங் ளில் ஏற் ைடும் மோற் றங்

ைணம் கசலுத்துதல் திரும் ைை் கைறுதல் / விலரவுைடுத்துதல் குறித்த முடிவு, ஒை் ைந்தத்தின் கீழ் கசயல் திறன் ஆகியலவ

டன் கைறுைவர் நிறுவனத்துடன் கமற் க ோண்ட
இண ் மோ

(d)

ள் வருங் ோலத்தில் கசயல் ைடுத்தை் ைடும் . இதற் ோன

டன் ஒை் ைந்தத்தில் கசர் ் ை் ைடும் .

டன்

டன் ஆவணங்

ளின் விதிமுலற ள்

மற் றும்

நிைந்தலன ளு கு
்

இரு ்கும் .
கதோல லய

முழுலமயோ ச்

கசலுத்துதலின்

கைரில் ,

டன்

வோங் குைவர் களோடு

சம் ைந்தை் ைட்ட

டன்

ஆவணங் ளின் கீழ் , நிறுவனம் அல் லது கவறு எந்த நைரும் க ோண்டுள் ள சட்டை் பூர்வ அல் லது ஒை் ைந்த உரிலம அல் லது
ைற் றுரிலம அல் லது கசட்-ஆஃை் கசய் வதற் ோன உரிலம ்கு உட்ைட்டு
திரும் ை வழங் ை் ைடும் . அத்தல ய கசட்-ஆஃை் உரிலமலயை்

டனுடன் சம் ைந்தை் ைட்ட அலனத்துை் ைத்திரங் ளும்
ையன்ைடுத்த கவண்டிய நிலலயில் , மீதமுள் ள

உரிலமக ோரல் ள் மற் றும் த ் லவை் ைதற் ோன உரிலமயின் நிைந்தலன ள் அல் லது பிலணயங் ளில் இருந் து
பிலணயங் ள் /விற் ைலன வருமோனத்லத கசட்-ஆஃை் கசய் தல் அல் லது ைத்திரங் ள் அல் லது விற் ைலன வருமோனத்லத
மோற் றுவது சோர்ந்து நிருவனம் க ோண்டுள் ள உரிலம ைற் றிய முழு விவரங் ளுடன் இது குறித்து டன் வோங் குைவரு ்கு
அறிவிை் பு வழங் ை் ைடும் . மற் ற நிலுலவத் கதோல
ளுடன்
டன் முழுலமயோ வும் இறுதியோ வும் கசலுத்தை் ைடும்
ைட்சத்தில் ,
கதோல

(e)

டன் வோங் குைவர்/வோடி ்ல யோளரிடமிருந்து க ோரி ்ல லயை் கைற் ற நோளிலிருந் து 1 மோதத்திற் குள் “நிலுலவத்

இல் லல” என்ற சோன்றிதலழ நிறுவனத்தோல் வழங் ை் ைடும் .

டன்

கதோடர்ைோன

அலனத்து

அறிவிை் பு ளும் ,

டன்

விண்ணை் ைை்

ைடிவத்தில்

வோடி ்ல யோளரோல்

கதர்ந்கதடு ் ை் ைட்ட கமோழியில் கமற் க ோள் ளை் ைடும் .

4.

ைாை் றுத் திைனாளி விை்ைை் ைதாரர்

இயலோலமயின் அடிை்ைலடயில் உடல் /ைோர்லவ குலறைோடுள் ள விண்ணை்ைதோரர் ளு ்கு ்
நிதித்திட்டங் ள் மற் றும் வசதி லள வழங் குவதில் நிறுவனம் எவ் வித ைோரைட்சமும்
விண்ணை்ைதோரர் ளு ்கு இலணயோ
கசயல் முலற,

க ோள் ல

விண்ணை்ைதோரர் ள்

்

மற் றும்

முலறயோ ை்

டன் வசதி ள் உள் ளிட்ட
ோட்டோது. அவர் ள் மற் ற

ருதை்ைடுவோர் ள் மற் றும் அவர் ளின் விண்ணை்ைம் நிறுவனத்தின்
தகுதியின்

அடிை்ைலடயில்

ல யோளை்ைடும் .

புரிந்து க ோண்டு கைோருத்தமோன தயோரிை்பு அல் லது

டன்

மோற் றுத்திறனோளி
டன்

வசதிலயத்,

கதர்ந்கதடு ் , சோத்தியமோன அலனத்து உதவி ளும் வழங் ை்ைடும் .

5.
(a)

சைாது விதிகள்
டன் ஆவண விதிமுலற ள் மற் றும் நிைந்தலன ளில் வழங் ை்ைட்டுள் ள கநோ ் ங் லளத் தவிர அல் லது

வோங் குைவரோல் முன் னர் கவளியிடை்ைடோத புதிய த வல் ள் , நிறுவனத்தின்
வோங் குைவரின் விவ ோரங் ளில் நிறுவனம் தலலயிடுவது தவிர் ் ை்ைட கவண்டும் .

3

வனத்திற் கு வரோத வலர,

டன்
டன்

(b)

டன் வோங் குைவரிடமிருந்து

டன்

ண ்ல

மோற் றுவதற் ோன க ோரி ்ல

கைறை் ைடும் நிலலயில் , ஒை் புதல் அல் லது

மற் றலவ, அதோவது நிறுவனத்தின் ஆட்கசைலன, ஏகதனும் இருந்தோல் அலவ, க ோரி ்ல
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நோட் ளு ்குள் கதரிவி ் ை் ைடும் .

(c)

டன் லள மீட்ைது சோர்ந்து, நிறுவனம் கதலவயற் ற துன்புறுத்தலல, அதோவது முரணோன கநரங் ளில்

வோங் குைவலர

கதோடர்ந்து

கதோந் தரவு

கசய் தல் ,

ஆகியவற் லற நோடோமல் சட்டம் சோர்ந்த

டலனத்

திரும் ைை்

கைறுவதற் கு

ட்டலமை் பிற் குள் கசயல் ைடும் .

வலிலமலயை்

டன்

ையன்ைடுத்துதல்

டன் வோங் குைவர் லள சரியோன முலறயில்

ல யோள் வதற் ோன ையிற் சிலய அலனத்து ஊழியர் ளும் கைற் றிருை் ைலத நிறுவனம் உறுதி கசய் யும் .

(d)

சில் லலற நிதியுதவி தயோரிை் பு ளு ்கு, வணி ம் சோர்ந்து, இலண உறுதி அளிை் ைவர்( ள் ) உடன் அல் லது இல் லோமல் ,

தனிை் ைட்ட

டன் வோங் குைவர் ள் தவிர பிற கநோ ் ங் ளு ் ோ

டன் ளிலும் முன்முடிை் பு ்

அனுமதி ் ை் ைடும் அலனத்து மித ்கும் விகித

ோல ்

ட்டணம் / முன்கூட்டிகய ைணம் கசலுத்துதல் அைரோதங் லள நிறுவனம் வசூலி ் ோது.

6. ைை்டி கை்ைைங் கள் :
(a)

நிதிச் கசலவு, விடுமிகு கதோல

க ோண்டு,

மற் றும் இடர்

ோை் பு பிரீமியம் கைோன்ற கதோடர்புலடய

டன் ள் மற் றும் முன்ைணங் ள் , கசயலோ ் ம் மற் றும் பிற

ோரணி லள ்

ருத்தில்

ட்டணங் ளில் வசூலி ் ை் ைட கவண்டிய வட்டி

விகிதத்லத நிர்ணயிை் ைதற் ோன ஒரு வட்டி விகித மோதிரிலய இய ்குநர் ள் குழு ஏற் று க
்
ோண்டது. ைல் கவறு வல யோன
டன் வோங் குைவர் ளு ் ோன வட்டி விகிதம் மற் றும் இடர் தரநிலல ளு ் ோன அணுகுமுலற மற் றும் கவவ் கவறு வட்டி
விகிதங் லள வசூலிை் ைதற் ோன

ோரணம் ஆகியலவ

டன் வோங் குைவர் அல் லது வோடி ்ல யோளரு ்கு விண்ணை் ைை்

ைடிவத்தில் கவளிை் ைடுத்தை் ைடும் மற் றும் ஒை் பு க
்
ோள் ளை் ைட்ட வட்டி விகிதம் ஒை் புதல்

டிதத்தில் கவளிை் ைலடயோ த்

கதரிவி ் ை் ைடும் .

(b)

வட்டி

விகிதங் ள்

மற் றும்

இடர் லளத்

தரை் ைடுத்தலு ் ோன

அணுகுமுலற

ஆகியலவ

நிறுவனத்தின்

இலணயதளத்தில் கிலட ்கும் . வட்டி விகிதங் ளில் மோற் றம் ஏற் ைடும் கவலள ளில் , இலணயதளத்தில் கவளியிடை் ைடுள் ள
அல் லது கவளியிடை் ைடும் த வல் ள் புதுை் பி ் ை் ைடும் .
(c)

டன் வோங் கியவர்

ண ்கில் வசூலி ் ை் ைடும் சரியோன விகிதங் லள அறிந் து க ோள் ள ஏதுவோ , வட்டி விகிதமோனது

வருடோந் திரம் வசூலி ் ை் ைடும் விகிதங்

7.

ளோ

இரு ்கும் .

குமை தீர் இயக்கமுமை

கநர்லமயோன

நலடமுலற

கசயல் விதி லளச்

வோங் குைவர் ள் /வோடி ்ல யோளர் ள்
அலனத்து

முயற் சி லளயும்

கசயல் ைடுத்துவது

சுமூ மோ வும் , கதோந்தரவின்றியும்

கமற் க ோள் ளும் .

டன்

க ோண்டுவரை் ைடும் எந் தகவோரு பு ோரும் விலரவோ

நிறுவனத்தின்

கைோறுை் ைோகும் .

டன்

ல யோளை் ைடுவலத உறுதிகசய் ய நிறுவனம்

வோங் குைவர்/வோடி ்ல யோளரோல்

நிறுவனத்தின்

வனத்திற் கு ்

் ல யோளை் ைடும் .

ஒை் ைந்தத்தின் கீழ் கசலவ வழங் கும் நிருவனங் ள்

கதோடர்ைோன சி ் ல் ள்

முடிவு ளோல் எழும் அலனத்து பி சர்ச்லச ள் / பு ோர் ள் ஆகியன அவர் ளின்

உட்ைட, நிறுவனத்தின் அதி ோரி ளின்
வனத்திற் கு ் க ோண்டு வரை் ைட்ட பிறகு

விசோரி ் ை் ைட்டு தீர் ் ை் ைடும் .
கநர்லமயோன நலடமுலற கசயல் விதி ளின் இண ் ம் மற் றும் நிர்வோ த்தின் ைல் கவறு நிலல ளில் உள் ள குலற லள
நிவர்த்தி கசய் யும் கைோறிமுலறயின் கசயல் ைோடு ஆகியவற் றின் மதிை் பீட்டின் ஆய் வின் ஒருங் கிலண ் ை் ைட்ட அறி ்ல
வழ ் மோன இலடகவளியில் இய ்குநர் ளின் நிர்வோ

் குழு குழுவிடம் (அல் லது கசயற் குழு) சமர்ை்பி ் ை் ைடும் .

குலற தீர் அலுவலர் (“GRO”) மற் றும் RBI-இன் உள் ளூர் அலுவல த்தின் (ஒரு மோத

ோலத்திற் குள்

பு ோர் / சர்ச்லச

தீர் ் ை் ைடோவிட்டோல் , அணு

்கூடிய அலமை் பு) கதோடர்பு விவரங் ள் அலனத்து கிலள ள் / நிறுவனம் அதன் வணி த்லத

கமற் க ோள் ளும் இடங் ளில்

ோட்சிை் ைடுத்தை் ைடும் .

4

வோடி ்ல யோளர் ளின் க ள் வி ள் / குலற ள் / பு ோர் லளத் தீர் ் , பின்வரும் குலற தீர் கைோறிமுலறலய நிருவனம்
அலமத்துள் ளது:

ேிமல- 1

a)

டன் வோங் குைவர் கநரடியோ
் கிலள கமலோளலர அணுகி, கிலளயில் ைரோமரி ் ை்ைடும் பு ோர்
ைதிகவட்டில் அவரது பு ோர்/குலறலய உள் ளிடலோம் .

b)

பு ோர் அளி ் விரும் பும் டன் வோங் குைவர் ளு ்கு சம் ைந்தை்ைட்ட ைணியோளர் / ையனர் உறவு
கமலோளர் வழி ோட்டுவோர்.

c)

டன் வோங் குைவர் பின் வரும் ஏகதனும் முலறயில் பு ோர் ள் / குலற லளை் ைதிவு கசய் யலோம் :

அடமோனங் ள் , SME மற் றும் பிற சில் லலற டன் ளு ்கு: assistance@eclf.com ட்டணமில் லோ
கதோலலகைசி: 1-800-1026371-திங் ள் - கவள் ளி ( ோலல 10 மணி முதல் மோலல 5 மணி வலர)
மற் ற

குமை
தீர்
அதிகாரி

டன்

ளு ்கு: Eclf.grievancecell@edelweissfin.com

கைறை்ைட்ட ைதிலில் வோடி ்ல யோளரு ்கு திருை்தி
மு வரியில் குலற தீர் அதி ோரிலய அணு லோம் :-

அளி ் வில் லல

எனில் ,

அவர்

பின் வரும்

திருைதி அஸ்வினி உைாத்யாய் , குமை தீர்க்குை் அலுைலர்
தலர தளம் , டவர் 3, விங் 'பி', க ோஹினூர் சிட்டி மோல் , க ோஹினூர் ந ரம் , கிகரோல் சோலல, குர்லோ
(கமற் கு), மும் லை - 400070
கதோலலகைசி எண். +91 (22) 43428289
மின்னஞ் ெல் ஐடி: grievances@eclf.com

குலற தீர் அதி ோரி, கைறை்ைட்ட க ள் வி ள் / பு ோர் ள் / குலற ளு ்கு முடிந்தவலர விலரவோ த்
தீர்வு / ைதிலல டன் வோங் குைவர்/விண்ணை்ைதோரரு ்கு வழங் முயற் சி ் கவண்டும் .

ேிமல – 2

ஒரு மோத ோலத்திற் குள் பு ோர் / குலற ள் தீர் ் ை்ைடோவிட்டோல் ,
/ விண்ணை்ைதோரர் இங் கு கமல் முலறயீடு கசய் யலோம் :சைாறுை் பு அதிகாரி
ைங் கி அல் லாத நைை் ைார்மை துமை
இே் திய ரிெர்ை் ைங் கி
3வது தளம் , மரோத்தோ மந்திர் அருகில் , லைகுல் லோ,
மும் லை கசன் ட்ரல் , மும் லை - 400008;
சதாமலநைசி: +91 22-23084121/ 23028436
சதாமலேகல் : +91 22-23022011
மின்னஞ் ெல் ஐடி- dnbsmro@rbi.org.in
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டன் வோங் குைவர் / வோடி ்ல யோளர்



குமை தீர் ேமைமுமையுைன் இைங் க நைை்டியமை
1)

வோடி ்ல யோளர் ளின் நலன்
ருதி,
நி கிலள ள் / றுவனத்தின் வணி ம் கமற் க ோள் ளை்ைடும்
இடங் ளு ்கு கவளிகயயும் கமற் கூறிய த வல் ள்
ோட்டை்ைடும் மற் றும் குறிை்பு கநோ ் த்திற் ோ
அத்தல ய நியமி ் ை்ைட்ட அதி ோரி ளு ்கு வழங் ை்ைடும் .

2)

சம் ைந் தை்ைட்ட ைணியோளர் / உறவு கமலோளரோல் ஏகதனும் பு ோர் / குலற ள் கைறை்ைட்டோல் , குலற ள் /
பு ோர் ளு ்கு விலரவோ த் தீர்வு வழங் குவலத உறுதி கசய் ய, பு ோர் கைறை்ைட்டதிலிருந்து 2 நோட் ளு ்குள்
அவர் வோடி ்ல யோளர் கசலவ குழு மற் றும் குலற தீர் அதி ோரி ்கு அது குறித்து அறிவி ் கவண்டும் .

3)

பு ோர் / குலற ள் சோர்ந்து அலனத்து கதலவயோன விவரங் லள வோடி ்ல யோளர் கசலவ குழு மற் றும் குலற
தீர் அதி ோரி ்கு வழங் குவது சம் ைந்தை்ைட்ட ைணியோளர் / ையனர் உறவு கமலோளரின் கைோறுை்ைோகும் .

8. சகாள் மக ைறுஆய் வு
இந்த

கசயல் விதி ள்

கவளியிடை்ைட்ட
ஆகியவற் றின் ைடி

மோர்ச்-15,

சுற் றறி ்ல

2013
ள் ,

அவ் வை்கைோது

முதல்

அமலு ்கு

வழி ோட்டுதல் ள்
திருத்தை்ைடுகிறது

வருகிறது

மற் றும்
/

மற் றும்

நிறுவனம்

இந்திய

ரிசர்வ்

பின் ைற் றும்

மோற் றியலம ் ை்ைடுகிறது.

இந்த

வங் கியோல்

நலடமுலற ள்
கநர்லமயோன

நலடமுலற ் கசயல் விதி ளின் இண ் ம் மற் றும் நிர்வோ த்தின் ைல் கவறு நிலல ளில் கசயலில் உள் ள குலற
நிவர்த்தி கசயல் முலறயின் கசயல் ைோட்லட நிறுவனம் அவ் வை்கைோது மதிை்ைோய் வு கசய் ய கவண்டும் .

முதன்லம கநோடல் அதி ோரியின் விவரங்

ள்

திருமதி அஸ்வினி உைோத்யோய்
ஈசிஎல் ஃலைனோன்ஸ் லிமிகடட்
டவர் 3, விங் ‘பி’, க ோஹினூர் ந ரம் , கிகரோல் சோலல, குர்லோ (டபிள் யூ), மும் லை400070
கடல் . எண்: +91 22 43428289
மின்னஞ் சல் ஐடி.: grievances@eclf.com

