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1. வதாற்றுோய் 

 

ாிெர்வ் வபங்க் அதன் நெப்டம்பர் 28, 2006 வததியிட்ட சுற்ைைிக்ரைரயயும், ேங்ைி அல்லாத நிதி 

நிறுேனங்ைளுக்ைான நியாயமான நரடமுரை நநைியில் பின்பு நைாண்டுேைப்பட்ட திருத்தங்ைரளயும் 

அனுொித்தும், ைடன் நைாடுக்கும் நதாழில் நெய்யும்வபாது ைரடப்பிடிப்பதற்ைாை நியாயமான நரடமுரை 

நநைிைள் (எஃப்பிெி), டிஎம்ஐ ஃபினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடட் (“டிஎம்ஐ” அல்லது “நிறுேனம்”) –ஆல் 

ஏற்படுத்தப்பட்டன. இந்த ேழிமுரைைள், மற்ைேற்ைிற்ைிரடயில் குைிப்பாை , ைடன் ெம்பந்தப்பட்ட 

ேிதிமுரைைளும் நிபந்தரனைளும் வதரேயான அளவுக்கு நேளிப்படுத்துேது மற்றும் 

ேலுக்ைட்டாயமில்லாத ைடன் ேசூல் முரைரய நதாிவு நெய்யும் நபாது நைாள்ரைைரள உள்ளடக்கும்.  

 

2. வநாக்ைம்  

 

ோடிக்ரையாளர்ைள், ஊழியர்ைள், ேிற்பரனயாளர்ைள் வபான்ை பங்குதாைர்ைளுடன் நிறுேனம் 

நெயல்நதாடர்பு நைாள்ளும்வபாது ெிைந்த நெயல்முரைைள் ஒத்திரெவோடு அரமய வேண்டி டிஎம்ஐ 

நியாயமான நரடமுரை நநைிரய (எஃப்பிெி) அரமத்திருக்ைிைது.. நிறுேனத்தின் நியாயமான 

நரடமுரை நநைி, ெந்ரதயிலிடுதல், ைடன் துேக்ைம், நெயல்முரை, வெரே ேழங்குதல் மற்றும் ேசூல் 

நெய்தல் உள்ளிட்ட ஒரு நடவ்டிக்ரையின் எல்லா அங்ைங்ைளுக்கும் நபாருந்தும். நியாயமான நரடமுரை 

நநைி வமல் டிஎம்ஐக்கு உள்ள ைடப்பாடு என்பது ஊழியர் நபாறுப்புரடரம, ைண்ைாைிப்பு, மற்றும் 

தைிக்ரைத் திட்டங்ைள் மூலம் பரைொற்ைப்படும்.  

 

நியாயமான ைடன் நைாடுத்தலுக்கு அதன் ைடப்பாடு அதன் நடேடிக்ரைைளில் நேளிப்படும் ேரையில் 

நெயல்பாடுைள் நிறுேப்படவும், அந்த ைடப்பாடு அதன் அரனத்து ஊழியர்ைளுக்கு அைிவுறுத்தப் 

படுேதற்கும், நிறுேனத்தின் இயக்குநர் குழுமம் மற்றும் நிர்ோைம் நபாறுப்வபற்கும். 

 

3. நொற்நபாருள் ேிளக்ைங்ைள்  

 

a. “தீர்ப்பு” என்பது குரையுற்வைார் குரைதீர்த்தல் அதிைாாியால், திட்டத்தில் கூைியுள்ளபடி 

தீர்ப்பளிக்ைப்பட்ட ஒரு தீர்ப்ரபக் குைிக்கும். அது ெம்பந்தப்பட்ட ேங்ைி அல்லாத நிதி 

நிறுேனங்ைள் நெய்ய வேண்டிய திட்டேட்டமான நெயரலச் நெய்ேதற்ைான 

ேழிைாட்டுதரலயும் அவதாடு, குற்ைம் ொட்டுபேர் அரடந்திருக்ைக்கூடிய நஷ்டத்துக்ைான 

இழப்பீட்டுத் நதாரைரய நெலுத்துேரதயும் குைிப்பிட்டிருக்கும்  

b. “வமல்முரையீட்டு அதிைாாி” என்பதற்கு திட்டத்ரதச் நெயல்படுத்தும் ாிெர்வ் ேங்ைித் துரையின் 

துரை ஆளுநர்-நபாறுப்பு, என்று நபாருள்  

c. “உாிரம நபற்ை பிைதிநிதி” என்பதற்கு, ேழக்ைைிஞரைத் தேிர்த்து குற்ைம் ொட்டுபேைால், தன் 

குற்ைச்ொட்ரடக் ைருத்தில் நைாள்ளுமாறு குரையுற்வைார் குரைதீர்த்தல் அதிைாாியிடம், 

திட்டத்தின் ைீழ் நரடநபறும் நடேடிக்ரைைளில் தனக்ைாை வேரல நெய்யவும் தன்ரன 

பிைதிநிதிப்படுத்தவும் பைியமர்த்தப்பட்டும் உாிரம தைப்பாட்டும் உள்ள ஒரு நபர் என்று 

நபாருள்.  

d. “குழுமம்” என்பதற்கு நிறுேனத்தின் இயக்குநர் குழுமம் என்று நபாருள். 

e. “புைார்” என்பற்கு, திட்டத்தின் உட்பிாிவுக் கூற்று 8-இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வெரேக் 

குரைபாடு குைித்து, எழுத்து ேடிேமாைவோ மின்னணு மூலமாைவோ எழுப்பபடும் ஒரு 

குரைகூைல் முரையீடு அல்லது ொட்டுரை என்று நபாருள். 

f. “நிறுேனம்” என்பதற்கு டிஎம்ஐ ஃபினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடட் என்று நபாருள்  

g. "இயக்குநர்ைள்” என்பதற்கு, தனிநபர் இயக்குநர் அல்லது நிறுேனத்தின் குழுமத்தில் உள்ள 

இயக்குநர்ைள் என்று நபாருள். 

h. எஃப்பிெி என்பதற்கு நியாயமான நரடமுரை நநைி என்று நபாருள். 

i. “குரையுற்வைார் குரைதீர்த்தல் அதிைாாி என்பதற்கு ஆம்பட்ஸ்மன் திட்டத்தின் உட்பிாிவுக் 

கூற்று 4-இன் ைீழ் பைியமர்த்தப்படும் எந்த நபரும் என்று நபாருள்.   

j. “தீர்வு” என்பதற்கு ஆம்பட்ஸ்மன் திட்டத்தின் உட்பிாிவுக் கூற்று 11-இன் ைீழ், தைப்புைளிரடவய 

ெமைெ ேழியிவலா, இரெவு ேழியிவலா ஏற்படும் உடன்பாடு என்று நபாருள்.  
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4. முக்ைியக் ைடப்பாடுைள்: 

 

நியாயமான நரடமுரை நநைியின் ொைம், ைீழ் உள்ளேற்ரை டிஎம்ஐ எழுத்திலும் ைருத்திலும் 

ைரடப்பிடிக்ை முயல்ேதில் உள்ளது.  

 

 நதாழில் நநைி ொர்ந்த, திைரமயான, பைிேன்பு நைாண்ட, நபாறுப்பான, ேிரைந்த வெரேரய 

ேழங்குதல்.  

 எந்தேித மதம், ஜாதி, பாலினம், பிைப்புேழி அடிப்பரடயிலும் பாைபட்ெமாை நடந்து 

நைாள்ளாதிருத்தல். 

 ைடன் நபாருட்ைரள ேிற்பரனப் படுத்துேதிலும் ேிளம்பைப்படுத்துேதிலும் நியாயமாைவும் 

நாையமாைவும் நடந்து நைாள்ளல்.  

 ைடன் பாிேர்த்தரன ெம்பந்தப்பட்ட ேிதிைள், நெலவுைள், உாிரமைள் மற்றும் நபாறுப்புைள் குைித்து 

ோடிக்ரையாளர்ைளுக்கு ொியான மற்றும் ைாலம் ொர்ந்த நேளிப்படுத்துதல்ைரள அளித்தல்.  

 வைாைப்படும்வபாது, ைடன் வைட்கும் ோடிக்ரையாளர்ைளுக்கு வதரேப்படும் உதேியும் அைிவுரையும் 

ேழங்குதல்.  

 நிறுேனத்துக்குள் குரை தீர்க்கும் அரமப்ரப நிறுவுேேதன் மூலம், ோடிக்ரையாளர்ைளுடன் 

ஏற்படும் பூெல்ைள் அல்லது வேறுபாடுைரள நன்வனாக்நைாடு தீர்க்ை முயலுதல்.  

 எல்லா ெட்டமுரை வதரேைளுக்கும் நன்வனாக்நைாடு இைங்ைி நடத்தல்.. 

  தைிக்ரை, மரையிடர் வமலாண்ரம, மற்றும் ஆதாய முைண் ஏற்படக்கூடிய இடங்ைளில் 

நபாருத்தமான வமற்பார்ரே நிரலைரளக் நைாண்டிருக்கும் ஆளுரைக் ைட்டரமப்ரப 

உபவயாைித்தள். வமலும் உாிரமயாளர்ைள் மற்றும் நிர்ோைத்தின் நபாது நலன் ைருதும் இழப்பீட்டுக் 

நைாள்ரைைரள நரடமுரைப்படுத்தல்.  

 குழந்ரதத் நதாழிலாளர் மற்றும் நைாத்தடிரமத் நதாழிலாளரை பயன்படுத்தும் அல்லது நபாதுோை 

மதம் மற்றும் பாலினம் குைித்த பாைபட்ெமான நைாள்ரைைரளக் நைாண்டிருக்கும் நிறுேனங்ைளுக்கு 

நிதி நெல்லாதோறு உறுதிப்படுத்துதல்  

 ாிெர்வ் வபங்க் ஆஃப் இந்தியா (ஆர்பிஐ) ஆரைப்படுத்தியிருக்கும் இந்திய ெட்ட திட்டங்ைள் 

ைீழ்ப்படியப்படுைின்ைனோ என்பரத உறுதிப்படுத்துதல்.  

 

5. டிஎம்ஐ-யின் நியாயமான நரடமுரை நநைிக்ைான ேழிமுரைைள்  

i. ைடன்ைள் மற்றும் அேற்ைின் நெயல்முரைைளுக்ைான ேிண்ைப்பங்ைள் 

 

- அரனத்து ைடன் ேெதிைளும் நிறுேனத்தின் ைடன் நைாள்ரையில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ளரே வபாலவே 

இருக்ை வேண்டும்.  

 

- டிஎம்ஐ-யிடமிருந்து ோடிக்ரையாளர்ைளுக்குச் நெல்லும் அரனத்து தைேல் நதாடர்புைளும் ஆங்ைிலத்தில் 

இருக்கும் , ஏநனன்ைால் அது டிஎம்ஐயின் ோடிக்ரையாளர்ைளால் புாிந்து நைாள்ளத்தக்ைது..  

 

- ைடன் நெயல்முரையின் ஒரு பகுதியாை, மற்ைேற்றுக்ைிரடயில் குைிப்பாை, அதிைபட்ெ ஒளிேின்ரமரய 

உறுதிநெய்யும் நபாருட்டு, ேிதிைள் தாள்/ேிண்ைப்பம்/பாிந்துரை வபான்ை ஏவதா ஒன்றுடன் 

வதரேயான ேிேைங்ைரள ோடிக்ரையாளர்ைளுக்கு டிஎம்ஐ ேழங்குைிைது இதில் வதரேப்படும் 

பிரைப்நபாருளின் ேரை, நெயல்முரைக்குச் நெலுத்த வேண்டிய ைட்டைங்ைள்/ நெலவுைள், 

ைட்டைங்ைரள திருப்பித் தை இயலாத தன்ரம (குைிப்பாை ைடன் பாிந்துரை ஒப்புக்நைாள்ளப்படாமல் 

வபாகும் பட்ெத்திலும்), முன்கூட்டிவய நெலுத்துேதற்ைான நதாிவுைள், ைடரன பாிெீலரன நெய்ேதற்குத் 

வதரேயான தைேல்ைள்/ஆேைங்ைள் குைித்தான ொிபார்ப்புப் பட்டியல், மற்றும் ோடிக்ரையாளர் 

நலன்ைரள பாதிக்கும் எந்த ஒரு ேிஷயமும் அடங்கும். இதன் மூலம் ேங்ைியல்லாத நிதி நிறுேனங்ைள் 

(என்பிஎஃப்ெி) ேழங்கும் ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைவளாடு ஒரு நபாருவளாடு கூடிய ொிபார்ப்பு 

ொத்தியப்பட்டு, ோடிக்ரையாளர் ஒரு வதர்ந்த முடிரே எடுக்ை ஏதுோகும்.  
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- ேிண்ைப்பத்ரத முடிவு நெய்ேதற்ைான ைால அேைாெம்  

 

ோிரெ 

எண்  

ோடிக்ரையாளர் ேரை மற்றும் 

ைடன் நதாரை அளவு  

டிஎம்ஐ வைட்ட ஆேைங்ைள்/தைேல்ைரள 

ெமர்ப்பித்த பிைகு முடிவு நெய்ேதற்ைான 

ைால ேிதிமுரைைள்  

i. 

 

எல்லா ேரையான 

ோடிக்ரையாளர்ைளுக்கும் ஏந்த 

அளேிலும் ஆன ைடன் 

நதாரைைளுக்கும்  

ைால அேைாெம் 60 நாட்ைளுக்குள் 

அல்லது ோடிக்ரையாளருடன் பைஸ்பைம் 

ஒப்புக் நைாண்ட ைால அளவு.  

 

- நதாிவு நெய்த பிைகு, அேைது நதாிவுக்கு ஏற்ப ைடன் ேெதிரயப் பற்ைிய வதரேயான தைேல்ைள் 

ோடிக்ரையாளருக்கு தைப்படும்.  

 

- ைடன் ஒப்புதல் மற்றும் ைடன் பட்டுோடா ெம்பந்தப்பட்ட நெயல்முரைைள் குைித்து ேிளக்ைங்ைளும், அந்த 

எல்லா நெயல்முரைைளும் பூர்த்தி ஆைக்கூடிய ைால அட்டேரையும் ோடிக்ரையாளருக்கு 

அைிவுறுத்தப்படும்.  

 

ii. ைட்ன் பாிந்துரை ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைள்  

 

- டிஎம்ஐ ோடிக்ரையாளர் ெமர்ப்பித்த தைேலைரள பாிெீலரன நெய்யும், வமலும் ைடரன ெீக்ைிைம் முடிவு 

நெய்ேதற்ைான உத்வதெத்துடன், வதரேப்பட்டால், வமல் ேிவ்ைங்ைரள உடனடியாை வைட்ை வேண்டும்.  

 

- உத்வதெிக்கும் ைடன் ேெதியின் முக்ைிய ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைள் நைாண்ட எழுத்துேடிே 

தைேரல, ஒப்புதல் ைடிதம், ேிதிைள் தாள் அல்லது வேறு எந்த ேடிேிலாேது டிஎம்ஐ அதன் 

ோடிக்ரையாளர்ைள் புாிந்து நைாள்ளும் ஆங்ைிலத்தில் அேர்ைளுக்குத் நதாியப்படுத்தும். அதில் 

ைீழ்க்ைண்டரே அடங்கும்:  

 

 ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட ைடன் நதாரை, ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைள், ேருடாந்திை ேட்டி ேிைிதம் 

உட்பட.  

 பைம் நெலுத்தத் தேைினால் ைட்ட வேண்டிய ேட்டி/அபைாத ேட்டி ேிைிதம் (மாதாந்திை/ேருடாந்திை 

அளேில், ஏது உாித்தாகுவமா அது வபால, ேிளக்ைப்படும்) பற்ைிய ேிேைங்ைள், வமலும், 

ோடிக்ரையாளர்ைள் அேர்ைளது ைடன் ைைக்கு குைித்து ைட்டவேண்டிய ைட்டைங்ைள், அரே 

ேிதிக்ைப்படும் முரை (தாமதமாை திருப்பிச் நெலுத்தப்படும் நதாரை மீது ேிதிக்ைப்படும் அபைாத 

ேட்டி ைடன் ஒப்பந்தத்தில் நபாிய எழுத்தில் குைிப்பிடப்படும்).  

 வபைப்வபச்சுக்குப் பிைகு டிஎம்ஐ-ஆல் தைப்படும் ைடரன நிர்ேைிக்கும் ேிதிைள், நிபந்தரனைள் 

மற்றும் எச்ொிக்ரைைள் பற்ைிய ஒப்புதல். 

 பிரைச் நொத்து நரடமுரை நெய்தலுக்ைான ேிதிைள்.  

 ைடரனக் குைித்து வதரேயான மற்ை எல்லா ேிேைங்ைளும், இதில் ெம்பந்தப்படும் அரனத்து 

நபர்ைளுக்கும் தைப்பட வேண்டும்.  

 எங்நைல்லாம் முடியுவமா, அங்கு ைடரன நிைாைாிப்பதின் ைாைைங்ைள் ோடிக்ரையாளர்ைளுக்கு 

நதாிேிக்ைப்படும்.  

 

- ஒப்புதல் அளிக்கும் ெமயத்தில்/ைடன் பட்டுோடா நெய்யும் ெமயத்தில், ைடனாளிக்குப் புாியும் 

ஆங்ைிலத்தில் ைடன் ஒப்ப்ந்தத்தின் நைரல ைடன் ஒப்பந்தத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வதரேயான 

அரனத்து இரைப்புைவளாடும், டிஎம்ஐ, அரனத்து ைடனாளிைளுக்கும் ேழங்கும். அது 

ோடிக்ரையாளைால் ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்டு, அதிைாைம் நபற்ை டிஎம்ஐ அதிைாாிைளால் வமநலாப்பம் 

நெய்யப்படும்.  
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iii. ைடன்ைள் பட்டுோடா – ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைளில் மாற்ைங்ைள் உட்பட: 

 

- பட்டுோடா அட்டேரை, ேட்டி ேிைிதம், வெரேக் ைட்டைங்ைள், முன்கூட்டிவய நெலுத்தப்படும் 

நதாரைக்ைான ைட்டைங்ைள் வபான்ைேற்ைின் ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைளில் மாற்ைம் ஏற்பட்டால் 

டிஎம்ஐ ோடிக்ரையாளருக்குப் புாியும் ஆங்ைிலத்தில் அைிேிப்புச் நெய்தி அனுப்பும்..  

 

- ேட்டி ேிைிதங்ைளில் மற்றும் ைட்டைங்ைளில் ஏற்படும் மாற்ைங்ைள் இனி ேரும் ைாலத்திலிருந்து 

நெய்யப்படும்.  

 

- வதரேக்கு ஏற்ப, ஒரு தகுந்த நிபந்தரன ைடன் ஒப்பந்தத்தில் இரைக்ைப்படும். 

 

- ைடரனத் திருப்பிக் வைட்பது/பைம் திருப்பிக் ைட்டுதரல அல்லது ஒப்பந்தப்படி நெய்ய வேண்டியரத 

ேிரைவுபடுத்துதல் பற்ைிய முடிவு, ைடன் ஒப்பந்தத்வதாடு இைக்ைமாை இருக்ை வேண்டும். ைடரனத் 

திருப்பிக் வைட்பது/பைம் திருப்பிக் ைட்டுதரல அல்லது ஒப்பந்தப்படி நெய்ய வேண்டியரத 

ேிரைவுபடுத்துதல் அல்லது அதிைப்படியான பிரைச் நொத்துக்ைரள வேண்டுேது பற்ைிய முடிவு 

எடுக்ைப்படும் முன்பு, டிஎம்ஐ, ைடன் ஒப்பந்தந்தக்கு இைக்ைமாை, ோடிக்ரையாளருக்குப் புாியும் 

ஆங்ைிலத்தில் அேருக்கு அைிேிப்பு தைேல் தை வேண்டும். 

 

- எல்லா நிலுரேத் நதாரைைளும் திருப்பிச் நெலுத்தப்பட்ட பிைகு, அல்லது நிலுரேயில் உள்ள நதாரை 

ேசூல் நெய்யப்பட்ட பிைகு, அல்லது ைடனாளி வமல் டிஎன்ஐ நைாண்டிருக்கும் வேறு எந்த 

வைட்புத்நதாரைக்ைாை ெட்டாீதியான உாிரம, அல்லது மீள் உாிரமரயக் ைருத்தில் நைாண்டு, டிஎன்ஐ 

எல்லா பிரைச் நொத்துக்ைரளயும் ேிடுேிக்கும்.. அவ்ோறு எதிாீடு நெய்யும் உாிரம இயக்ைப்படும் 

பட்ெத்தில், ைடனாளி அரதப்பற்ைியான அைிேிப்புக் ைடிதம் அளிக்ைப்படுோர். அந்த அைிேிப்பில் மிச்ெம் 

இருக்கும் வைட்புத்நதாரையின் முழு ேிேைங்ைளும், அத்தரைய வைட்புத்நதாரை திருப்பிச்நெலுத்தப்படும் 

ேரை டிஎன்ஐ எந்த நிபந்தரனைளின் ைீழ் பிரைச்நொத்துைரளத் தன்னிடவம ரேத்துக் நைாள்ளலாம் 

என்ை ேிேைமும் இருக்கும்.  

 

- ோடிக்ரையாளருடன் நடக்கும் அரனத்துத் தைேல் நதாடர்புைளும் – ஏற்புைள் (திருத்தங்ைள், பின் 

இரைப்புைள் உட்பட), ஒப்புதல்/நிதி ேெதிைள்/ைடன்/உாிரம ஆரை/பாிந்துரைைள் – எழுத்து ேடிேில் 

இருக்ை வேண்டும். அரே குரைந்த பட்ெம் பத்து ஆண்டுைளுக்கு பாதுைாத்து ரேக்ைப்பட வேண்டும். 

 

iv. நபாதுோனரே  

 

- ைடன் ஒப்பந்தத்தின் ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைளில் நொல்லப்பட்ட வநாக்ைங்ைரளத் தேிை 

ைடனாளியின் வேறு எந்த ேிஷயத்திலும் (ைடனாளியால் முன்பு நைாடுக்ைப்பட்ட ேிேைங்ைளுக்கு வமல் 

வேறு ேிேைம் ைேனத்துக்கு ேந்தால் ஒழிய) டிஎம்ஐ தரலயிடாது. . 

 

- ைடன் ைைக்ரை மாற்ைித் தருமாறு ைடனாளியிடமிருந்து வைாாிக்ரை நபைப்பட்டால், அதற்ைான 

ஒப்புதவலா மறுப்வபா டிஎம்ஐ-இடமிருந்து, வைாாிக்ரை நபைப்பட்ட தினத்திலிருந்து 21 நாட்ைளுக்குள், 

அேருக்குத் நதாியப்படுத்தப் பட வேண்டும்.. அத்தரைய இடமாற்ைம் ஒளிவு அற்ை ஒப்பந்த 

ேிதிைளின்படியும் ெட்டத்துக்கு உடன்பாடாைவும் இருக்ை வேண்டும். 

 

- ோடிக்ரையாளர் திருப்பிச்நெலுத்தும் அட்டேரைரய அனுொித்து நடக்ைேில்ரல என்ைால், நிலுரேத் 

நதாரைரய ேசூல் நெய்ய நடப்பில் இருக்கும் ெட்டத்தில் ேகுத்துள்ள நெயல் முரைைள் பின்பற்ைப் பட 

வேண்டும். இந்த நெயல்முரையில், அைிேிப்புக் ைடிதம் அனுப்புேது, வநைடியாை அேரைப் பார்ப்பது 

இேற்ைின் மூலம் ோடிக்ரையாளருக்கு நிரனவூட்டுேது, இேற்றுடன் பிரைச் நொத்துக்ைரள மீள் 

நைாள்ேது வபான்ைரே அடங்கும். பைம் ைட்டத் தேைினால், டிஎம்ஐ இந்த ேிஷயத்ரத மீட்பு 

முைோிடம் ஒப்பரடக்ைலாம். பிைகு எடுக்ைப்படும் மீட்பு நடேடிக்ரைைள் குைித்து ோடிக்ரையாளருக்கு 

அைிேிக்ைலாம். மீட்பு நடேடிக்ரை நெயல்முரைைள் ோடிக்ரையாளரை நதால்ரலப்படுத்துேதாை 

அரமயாமல் டிஎம்ஐ பார்த்துக்நைாள்ள வேண்டும். ோடிக்ரையாளர்ைளின் ேினேல்ைரளயும் 

குரைைரளயும் ைருரைவயாடு அணுைி உதேத் வதரேயான அைிவுறுத்தல்ைள் டியம்ஐ-யினால் அதன் 

ஊழியர்ைளுக்கு அளிக்ைப்பட வேண்டும்.  
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- ாிெர்வ் வபங்க் ஆஃப் இந்தியாோல், ோடிக்ரையாளர் பாதுைாப்பு, மற்றும் ேங்ைிைள் மற்றும் ேங்ைி ொைா 

நிதி நிறுேனங்ைளின் ைடனாளிைள் தங்ைள் பலேித ைடன்ைரள முன்கூட்டிவய திரும்பச் நெலுத்தும் 

முரையில் ஒரு ஒழுங்ரைக் நைாண்டு ேருேதற்ைாை நேளியிட்ட ஜூரல 14, 2014 வததியிட்ட 

DNBS(PD). CC. No. 399/03.10.42 /2014-15 என்ை சுற்ைைிக்ரையின்படி, உடனடி நடேடிக்ரையாை, 

தனிநபர் ைடனாளிைளுக்கு ேழங்ைப்பட எல்லா மாற்று ேிைித ைாலேைம்புரடய ைடன்ைளின் வமல் 

முன்முடிப்பு ைட்ட்ைங்ைள்/முன்-நெலுத்து அபைாதங்ைரள டிஎம்ஐ ேிதிக்ைாது.  

 

- ைட்டைங்ைள்/நெலவுைள்/ேட்டி அரனத்தும் ேட்டி ேிைித நைாள்ரைப்படி அல்லது பைஸ்பைம் 

ஒப்புக்நைாண்ட ேிதிைளின் படி நெலுத்தப்பட வேண்டும். 

 

- பட்டுோடா நெய்தபின் உள்ள வமற்பார்ரே ஆக்ைப்பூர்ேமானது. ோடிக்ரையாளர் ெந்திக்கும் 

உண்ரமயான ெிைமங்ைள் ைைக்ைில் எடுத்துக் நைாள்ளப்படும்.  

 

- நிதி ெம்பந்தமான ெிைமங்ைரள டிஎம்ஐ ொிேை ைைக்ைில் எடுத்துக் நைாள்ளும். ோடிக்ரையாளர் 

பிைச்ெிரனைரள ைண்டைிந்து உடனடியாை டிஎம்ஐ-க்கு நதாிேிக்ை வேண்டும்.  

 

- ோடிக்ரையாளாின் தனிப்பட்ட தைேல்ைள் அரனத்தும் ைைெியமானரே. ோடிக்ரையாளாிடமிருந்து 

எழுத்து மூலம் ஒப்புதல் இருந்தால் ஒழிய அரே வேறு எந்த மூன்ைாம் மனிதருக்கும் நேளிப்படுத்தப்பட 

மாட்டாது. “மூன்ைாம் மனிதர்” என்ை நொற்நைாடாில், ெட்ட நெயலாக்ை நிறுேனங்ைள், ைடன்ேெதி 

தைேல் நிறுேனங்ைள், ாிெர்வ் வபங்க் ஆஃப் இந்தியா, மற்ை ேங்ைிைள், நிதி நிறுேனங்ைள் அல்லது வேறு 

எந்த மாநில, மத்திய அல்லது வேறு ஒழுங்கு படுத்தும் நிறுேனங்ைளும் அடங்ைாது.  

 

- ோடிக்ரையாளர் ெம்பந்தப்பட்ட தைேல் ைீழ்க்ைண்ட ெந்தர்ப்பங்ைளில் மட்டுவம நேளியிடப்படும்:  

 டிஎம்ஐ ெட்டத்தால் நிற்பந்திக்ைப்பட்டால், 

 ேிேைங்ைரள நேளியிடுேது நபாது நலத்துக்கு உைந்தது என்னும்வபாது, 

 நேளிப்படுத்துதல் டிஎம்ஐ-யின் நலத்துக்ைாை என்ைால். 

  

v. இயக்குநர் குழுமத்தின் நபாறுப்பு  

 

- இனிேரும் பத்திைளில் குைிப்பிட்டுள்ளபடி நிறுேனத்துக்கு உள்வளவய குரை தீர்த்தல் 

நெயல்முரைரய டிஎம்ஐ-யின் இயக்குநர் குழுமம் ேகுத்தரமத்துள்ளது. அந்த நெயலரமப்புத் 

திட்டம் டிஎம்ஐ-யின் பைியாளர்ைளின் முடிவுைளின் ேிரளோை எழுைின்ை பூெல்ைள் நெேி 

மடுக்ைப்பட்டு குரைந்த பட்ெம் அதற்கு அடுத்த உயர்நிரலயில் முடிவுக்குக் நைாண்டுேைப் படும் 

என்பரத உறுதி நெய்ைிைது. டிஎம்ஐ-யின் இயக்குநர் குழுமம் ஆண்டுக்கு ஒரு முரை நியாயமான 

நரடமுரை நநைி ைீழ்ப்படியப்படுைிைதா என்றும் குரை தீர்ப்பு நெயலரமப்புத் திட்டத்தின் 

(ஜிஆர்எம்) நெயல்பாடுைள் குைித்தும் மறுபாிெீலரன நெய்ய வேண்டும். ஒருங்கு திைட்டப்பட்ட 

ைீழ்படிதல் அைிக்ரை குழுமத்துக்கு ேருடம்வதாறும் ெமர்ப்பிக்ைப்படும்.  

 

vi. குரை தீர்த்தல் நெயல்முரை (ஜிஆர்எம்)  

 

டிஎம்ஐ ஃபினான்ஸ் பிரைவேட் லிமிடட் (டிஎம்ஐ/நிறுேனம்)–இன் இயக்குநர் குழுமம் குரை தீர்த்தல் 

நெயல்முரைரய (ஜிஆர்எம்) நிறுேனத்துக்குப் நபாருந்தும் பலேித ெட்ட ஒழுங்கு முரைைளுக்குக் 

ைீழ்ப்படியும் முரையில் அரமத்துள்ளது.  

 

குரை தீர்த்தல் நெயல்முரை (ஜிஆர்எம்) பின் இரைப்பு–ஏ என்பதாை இரைக்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

vii. நியாயமான நரடமுரை நநைி நதாிேிக்கும் நமாழி மற்றும் ேழி  

 

- டிஎம்ஐ-யினால் அரமக்ைப்பட்ட நியாயமான நரடமுரை நநைி ஆங்ைிலத்தில் அரமக்ைப்பட்டுள்ளது. 

அது ாிெர்வ் வபங்க் ஆஃப் இந்தியாேின் ேழிைாட்டுதல்ைரள அடிப்பரடயாைக் நைாண்டுள்ளது.  

 

- டிஎம்ஐ அதன் நியாயமான நரடமுரை நநைிரய ஆங்ைிலத்தில் அரதப் படிக்ைத்நதாியாத 

ோடிக்ரையாளர்ைளுக்ைாை, பிைவதெ/ேட்டாை நமாழிைளிலும் ரேத்துக் நைாள்ளலாம். 
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viii.  அதிைப்படியான ேட்டி ேிைிதங்ைள் ேிதிக்ைப்படுேதற்ைான ெட்ட ஒழுங்குமுரை  

 

- டிஎம்ஐ நேவ்வேறு ேரை ைடனாளிைளுக்கு நேவ்வேறு ேட்டி ேிைிதங்ைரள ேிதிப்பதற்ைான இடர் 

அடிப்பரட மற்றும் ைாைைத்ரத, ைடனாளிைளின் ேிண்ைப்பப் படிேத்தில் நேளிப்படுத்தும் மற்றும் 

ஒப்புதல் ைடிதத்தில் நேளிப்பரடயாைத் நதாிேிக்கும்.  

 

- ேட்டி ேிைிதங்ைள் மற்றும் இடர் குைித்தான படிநிரலைள் டிஎம்ஐ-யின் ேரலத்தளத்தில் இருக்குமாறு 

பார்த்துக் நைாள்ளப்படும். 

 

- டிஎம்ஐ ேிதிக்கும் ேட்டி ேிைிதம், ோடிக்ரையாளர்ைள் தங்ைள் ைைக்ைின் வமல் ேிதிக்ைப்படும் ொியான 

ேட்டி ேிைிதத்ரத அைிந்து நைாள்ள உதேியாை ேருடாந்திை சுழல் நைாண்டது.   

 

ix. அதிைப்படியான ேட்டி ேிைிதங்ைள் ேிதிக்ைப்படுேதற்ைான புைார்ைள்  

 

- டிஎம்ஐ-யின் இயக்குநர் குழுமம் ேட்டி ேிைிதங்ைள், நெயல்முரை ைட்டைங்ைள் மற்றும் ஏரனய 

ைட்டைங்ைரள தீர்மானம் நெய்ேதற்ைாை நைாள்ரைைளும் நரடமுரைைளும் நொல்லப்பட்ட ஒரு ேட்டி 

ேிைிதக் நைாள்ரைரய ேகுக்கும்.  

 

x. ைடனளிக்ைப்பட்ட ோைனங்ைளின் மீட்டுப் நபருரை பற்ைிய நதளிோக்ைம்  

 

- டிஎம்ஐ வநைடியாை ோைனக் ைடன்ைள் தருேதில்ரல. ஆனால் அது இரடயீட்டாளர்ைள் மூலம் 

நெய்யலாம். எனவே ாிெர்வ் வபங்க் ஆஃப் இந்தியா கூைியிருக்கும் ைீழ்க்ைண்ட ேழிேரைைள் 

பின்பற்ைப்படும்.  

 

 ைடனாளியுடன் உள்ள அதன் ைடன் ஒப்பந்தத்தில், ெட்டாீதியாை நரடமுரைப் படுத்தக் கூடிய ஒரு 

ஒருங்ைரமந்த மீட்டுப் நபருரை உட்பிாிவுக் கூற்ரை டிஎம்ஐ நைாண்டிருக்கும்.  

 

 டிஎம்ஐ ைடன் ஒப்பந்தத்தின் ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைரளக் குைித்து ஒளிவு அற்ை தன்ரமரய 

ைீழ்க்ைண்டேற்ைில் உறுதிப் படுத்தும் 

o ரையைப்படுத்துேதற்கு நைாடுக்ைப்படும் அைிேிப்புக் ைாலம்.  

o அைிேிப்புக் ைாலம் தளர்த்தப்படும் சூழ்நிரலைள். 

o பிரைச் நொத்ரத ரையைப்படுத்துேதற்ைான ேழிமுரை. 

o நொத்ரத ேிற்பரன நெய்ேதற்கு/ஏலம் ேிடுேதற்கு முன் ைடனாளிக்கு ைடரன திருப்பிக் ைட்ட 

ஒரு இறுதி ோய்ப்பு தருேதற்ைான ேழிேரை. 

o ோைனத்ரத மீட்டுப்நபருரை நெய்ேதற்ைான ேழிமுரை.  

o நொத்ரத ேிற்பரன நெய்தல்/ஏலம் ேிடுதலுக்ைான ேழிமுரை. 

 

 ஒப்புதல் அளிக்கும் வபாது/ைடன் பட்டுோடா நெய்யப்படும் வபாது ைடன் ஒப்பந்தத்தில் 

குைிப்பிடப்பட்டுள்ள அரனத்து இரைப்புைளின் நைல்ைவளாடு ேிதிைள் மற்றும் நிபந்தரனைளின் 

நைலும் ைடன் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள ைடனாளிக்குக் ைிரடக்குமாறு டிஎம்ஐ உறுதி நெய்யும். 

 

A. ேங்ைி அல்லாத நிதி நிறுேனங்ைள் –ெிறுநிதி நிறுேனம்  

 

ேங்ைி அல்லாத நிதி நிறுேனங்ைள் –ெிறுநிதி நிறுேன நடேடிக்ரைைரள வமற்நைாள்ளும் எண்ைத்தில் டிஎம்ஐ 

இல்ரல. எனவே அதற்ைான ேழிைாட்டல்ைள் இந்த நிறுேனத்துக்கு நபாருந்தாது.  
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B. தங்ை நரைைளுக்கு ஈடாை ைடன் ேழங்ைல்  

 

டிஎம்ஐ தனி நபர்ைளுக்கு தங்ை நரைைள் வமல் ைடன் ேழங்குேதில்ரல. ஒரு வேரள எதிர்ைாலத்தில் அவ்ோறு 

நெய்யத் திட்டமிட்டால், அப்வபாது வமற்குைிப்பிட்ட நபாதுோன ேழிைாட்டல்ைளுக்கும் வமல், 

ைீழ்க்ைண்டேற்ரை டிஎம்ஐ வமற்நைாள்ளும்.  

  

- டிஎம்ஐ தங்ைத்தின் வமல் ைடன் நைாடுப்பதற்ைான இயக்குநர் குழுமம் ஒப்புதல் தந்த நைாள்ரைரய 

வமற்நைாள்ளும். அது, மற்ைேற்றுக்ைிரடயில் குைிப்பாை, ைீழ் நொல்லப்படுபரேைரள நைாண்டிருக்கும்:  

 ாிெர்வ் வபங்க் ஆஃப் இந்தியாோல் ேரையறுக்ைப்பட்ட வைஒய்ெி ேழிைாட்டல்ைள் 

ைீழ்படியப்படுைின்ைனோ என்பரத உறுதி நெய்யத் வதரேயான படிைள் உள்ளன என்றும் ைடன் 

தருேதற்கு முன்பு ோடிக்ரையாளரைக் குைித்து வதரேயான ொன்ைாண்ரம நெய்யப்படுைிைதா என்பரத 

உறுதி நெய்தல்  

 நபைப்படும் நரைைரள ொியான உவலாை மதிப்பீடு நெய்யும் ேழிமுரை.  

 தங்ை நரைைளின் உரடரமயுாிரம பற்ைி திருப்தி நெய்து நைாள்ள உட்புை அரமப்புைள்.  

 நரைைரளப் பாதுைாப்பாை ரேத்திருக்ை வதரேயான அரமப்புைள். அந்த அரமப்புைரள நதாடர்ந்து 

மறுபாிெீலரன நெய்தல், ெம்பந்தப்பட்ட ஊழியர்ைளுக்கு பயிற்ெி தருதல், நரடமுரைைள் ொியாை 

பின்பற்ைப்படுைிைதா என்பரத உறுதி நெய்ய அைத் தைிக்ரையாளர்ைளால் நெய்யப்படும் குைிப்பிட்ட 

இரடநேளிைளுடன் கூடிய ஆய்வு. நபாதுோை இந்த மாதிாி ைடன்ைள் நரைைரள பாதுைாத்து 

ரேத்துக்நைாள்ளத் வதரேயான ேெதி இல்லாத ைிரளைளால் தைப்படக்கூடாது.  

 பிரையாை ஏற்றுக்நைாள்ளப்படும் நரைைள் வதரேயான அளவுக்கு ைாப்பீடு நெய்யப்பட வேண்டும்.  

 திருப்பிக் ைட்டப்படாத ைடன்ைரளப் நபாறுத்தேரை ைடனாளிைளுக்கு வதரேப்படும் அளவுக்ைான முன் 

அைிேிப்பு நைாண்ட ஒளிவு இல்லா ஏல முரை. இதில் ஆதாய முைண் இருக்ைக் கூடாது. ஏலத்தின் வபாது 

எல்லா பாிேர்த்தரனைளிலும் ஒரு இரடநேளி, குழும நிறுேனங்ைள், நதாடர்புள்ள உட்நபாருட்ைள் 

உட்பட, ஏலமுரையில் நிரலநாட்டப்பட வேண்டும்.  

 ஏலம், இைண்டு நெய்தித்தாள்ைளில் ேிளம்பைங்ைள் நெய்ேதன் மூலம் – ஒன்று ேட்டாை நமாழி 

நெய்தித்தாள், மற்நைான்று வதெிய தினொி – நபாதுமக்ைளுக்கு அைிேிக்ைப்பட வேண்டும்.  

 நைாள்ரையின் அடிப்பரடயில், டிஎம்ஐ ஏலங்ைளில் பங்வைற்ைாது.  

 அடகு ரேக்ைப்பட தங்ைம் இயக்குநர் குழுமத்தால் ஒப்புதல் அளிக்ைப்பட்ட ஏல ேிற்பரன 

நடத்துபேர்ைள் மூலமாை மட்டுவம ஏலம் ேிடப்படும்.  

 பயன்பாட்டுக்குக் நைாண்டு ேருதல், நெய்து முடித்தல் , ஒப்புதல் அளித்தல் இேற்ைில் ேரும் வமாெடிைள் 

மீது நடேடிக்ரை எடுக்ை வதரேயான முரைரமைள் மற்றும் நெயல்முரைைரள இந்தக் நைாள்ரை 

உல்நைாள்ளும்.  

 ைடன் ஒப்பந்தம் ஏலம் வபாடும் ேழிமுரைைரளப் பற்ைிய ேிேைங்ைரள நேளிப்படுத்தும் 
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பின் இரைப்பு -A 

குரை தீர்த்தல்  

 

 முக்ைிய சுட்டளவு 

 

குரை தீர்த்தல் நெயல்முரை (ஜிஆர்எம்)-இன் முக்ைிய சுட்டளவுைள் ைீழ் ேருமாறு 

 

1. ஒரு குைிப்பிட்ட ைாலத்துக்குள் ோடிக்ரையாளாின் புைார்ைள்/பிைக்குைள்/வைள்ேிைளுக்கு தீர்வு 

அளித்தல் 

2. குரைந்தபட்ெம் அடுத்த உயர் நிரலயிலாேது எல்லா புைார்ைளும்/பிைக்குைளும்/ வைள்ேிைளும் 

ேிொாிக்ைப்பட்டு தீர்க்ைப்படுேரத உறுதி நெய்தல்  

3. குரைைள் உடனுக்குடன் தீர்வுக்கு எடுத்துக்நைாள்ளப்பட்டு வேைமாை தீர்வு அளிக்ைப்படுேரத 

நிறுேனம் உறுதி நெய்ய வேண்டும். குரைைள் அறுதியிடப்பட்ட ைாலத்துக்குள் 

தீர்ேளிக்ைப்படாேிட்டாவலா அல்லது தீர்ேளிக்ை முடியாமல் வபானாவலா, ோடிக்ரையாளருக்கு 

மிைக் குரைந்த வநைத்திற்குள் நதாிேிக்ைப்பட வேண்டும் 

4. ஜிஆர்எம் ெம்பந்தப்பட்ட எல்லா நதாடர்புைளும் எழுத்து முரையில் நரடநபை வேண்டும் 

 

 வமல்முரையீட்டு ோிரெ மற்றும் ைாலேிதிைள்  

 

டிஎம்ஐ ோடிக்ரையாளர்/ெில்லரை ைடன்ைள் (நுைர்வோர் ைடன்ைள், தனிநபர் ைடன்ைள் மற்றும் நடுத்தை, 

ெிறு மற்றும் குறு நிறுேனக் ைடன்ைள்) மற்றும் நபருேைிைக் ைடன்ைள் (நொத்து மற்றும் நொத்துக்ைள் 

அல்லாத) வபான்ை பல்வேறு ேைிைப் பிாிவுைளில் நெயல்படுைிைது. ோடிக்ரையாளர் 

வைள்ேிைள்/ேிொைரைைள் ஒவ்நோரு பிாிவுக்கும் மாறுபடும் என்பதால் ஒவ்நோரு ேைிைப்பிாிவுக்கும் 

தனித்தனிவய வமல்முரையீட்டு ோிரெ மற்றும் ைாலேிதிைரள நிறுேனம் முடிவு நெய்ய வேண்டும்.  

 

ோடிக்ரையாளர்ைள் தங்ைள் புைார்ைள்/வைள்ேிைள்/ேிொைரைைரள பதிவு நெய்யக்கூடிய பல்வேறு 

முரைைள் ைீழ் ேருமாறு:  

 

 ோடிக்ரையாளர்/ெில்லரைக் ைடன்ைள்  
 

ோடிக்ரையாளர்/ெில்லரை ைடன்ைள் (நுைர்வோர் ைடன்ைள், தனிநபர் ைடன்ைள் மற்றும் நடுத்தை, ெிறு 

மற்றும் குறு நிறுேனக் ைடன்ைள்), இேற்றுக்கு ோடிக்ரையாளர் நிறுேனத்ரத அணுை ைீழ் கூைப்படும் 

ேழிைள் உள்ளன: 

 
a. குைல் உதேி - ோடிக்ரையாளர் எங்ைரள நுைர்வோர் ைடன் ோடிக்ரையாளர் வெரேயில் 08064-

807-777 என்ை எண்ைில் ைாரல 09:00 முதல் மாரல 8:00 ேரை திங்ைள் முதல் ெனிக்ைிழரம ேரை 

அரழக்ைலாம்.  

 

b. மின்னஞ்ெல் உதேி - customercare@dmifinance.in என்ை மின்னஞ்ெல் முைோியில் எங்ைளுக்கு 

எழுதவும் (தங்ைள் ைடன் ைைக்கு எண்ரையும், தைேல் நதாடர்பு எண்ரையும் மின்னஞ்ெலில் 
குைிப்பிட உறுதி நெய்து நைாள்ளுங்ைள்). தன்னியக்ை மறுநமாழி தங்ைளுக்கு உடனடியாைக் 

ைிரடக்கும் மற்றும் குழுேிலிருந்து மறுநமாழி 3 வேரல நாட்ைளுக்குள் ைிரடக்கும். ஆனால் ெில 

வநைங்ைளில் குழு பதிலளிக்ை அதிை வநைம் எடுத்துக் நைாள்ளலாம்.  

 

வமல்முரையீடுைள்:  
 

முதல் அடுக்கு: ோடிக்ரையாளர் வெரே குழுேின் மறுநமாழியில் திருப்தி ஏற்படாேிட்டால், 

ோடிக்ரையாளர் grievance@dmifinance.in என்ை மின்னஞ்ெலில் வமல்முரையீடு நெய்யலாம். 

வைள்ேி/பிைக்கு/குரைக்கு ஏற்ப எழுத்து ேடிே மறுநமாழி நிறுேனத்தில் பதிவு நெய்யப்பட்ட 

ோடிக்ரையாளாின் மின்னஞ்ெல் முைோிக்கு 10 வேரல நாட்ைளுக்குள் அனுப்பப்படும்.  
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இைண்டாம் அடுக்கு: முதல் அடுக்கு மறுநமாழியில் திருப்தியுைாத ோடிக்ரையாளர் ைீழ்க்ைண்ட 

முைோிக்கு ேிஷயம்/வைள்ேி/குரைரய வமல்முரையீடு நெய்யலாம்  

 

- குரை தீர்வு அலுேலர் (நுைர்வோர் ைடன்ைள்) 

- head.services@dmifinance.in 

- எக்ஸ்பிைஸ் ைட்டிடம், 3ேது மாடி, பஹாதுர் ஷாஹ் ஜபார் மார்க், நியூ நடல்லி – 110002.  

- 011-41204444 

 

 நபருேைிைக் ைடன்ைள்  
 

டிஎம்ஐ ஒரு அர்ப்பைிக்ைப்பட்ட மின்னஞ்ெல் முைோிரய அரமத்துள்ளது அதாேது dmi@dmifinance.in 

முைோியில் நபருேைிை ோடிக்ரையாளர்ைள் தங்ைள் குரைைள், புைார்ைள் மற்றும் ஆவலாெரனைரள 

அளிக்ைலாம். இவ்ோறு அளிக்ைப்பட்ட புைார்ைள்/வைள்ேிைள் நபைப்பட்ட தினத்திலிருந்து 15 வேரல 

நாட்ைளுக்குள் தீர்வு அளிக்ைப்படும்.  

 

 ஜிஆர்எம் ைாட்ெிமுரை  

நிறுேனம், ோடிக்ரையார் பயனுக்ைாை, நிறுேனத்தின் அரனத்து அலுேலை ேளாைங்ைளிலும் ஜிஆர்எம்-

ஐ நதளிோைக் ைாட்ெிப்படுத்தியுள்ளது. ோடிக்ரையாளர்ைள் நிறுேனத்தின் ேரலதளத்தில் 

http://www.dmifinance.in/investor-greivance-rederessal.html மூலமாைவும் ஜிஆர்எம்-ஐ அணுைலாம்.  

 

 புைார்ைளுக்ைான ைாைைங்ைள் 

 

ைீழ்ைண்ட ஏவதனும் ஒரு ைாைைத்தால் வெரேயில் குரை இருப்பின், எந்த ஒரு நபரும் ெட்ட 

எல்ரலக்குட்பட்ட குரையுற்வைார் குரை தீர்த்தல் அதிைாாியிடம் புைார் அளிக்ைலாம்:  

 

a) வெமிப்புக்ைான ேட்டி ேழங்ைாரம அல்லது ேழங்குதலில் அளவு ைடந்த தாமதம்;  

b) வெமிப்புக்ைான ேட்டி ேிைிதத்தில் ாிெர்வ் வபங்க்-இன் ேழிைாட்டுதரல, ஏவதனும் இருப்பின், 

பின்பற்ைாரம  

c) ோடிக்ரையாளர் அளித்த பின் வததியிடப்பட்ட ைாவொரலரய ெமர்ப்பித்தலில் அளவு ைடந்த தாமதம் 

அல்லது ெமர்ப்பிக்ைாமல் ேிடுதல்;  

e) ைடன் ஒப்புதலின் நதாரை, அதன் ேிதி மற்றும் நிபந்தரனைள், ேருடாந்திை ேட்டி ேிைிதம் மற்றும் 

அரத ைைக்ைிடும் முரைரய எழுத்து மூலம் நதாியப்படுத்தாரம;  

f) ேட்டாை நமாழியில் அல்லது ோடிக்ரையாளருக்கு புாியும் நமாழியில் ைடன் ஒப்புதல் ைடிதம்/ேிதி 

மற்றும் நிபந்தரனைரள நதாியப்படுத்தாரம அல்லது நதாியப்படுத்த மறுத்தல்;  

g) ேட்டாை நமாழியில் அல்லது ோடிக்ரையாளருக்கு புாியும் நமாழியில் ைடன் ஒப்புதல்/ேிதி மற்றும் 

நிபந்தரனைளில் நெய்யப்படப்வபாகும் மாற்ைங்ைரள நதாியப்படுதாரம அல்லது நதாியப்படுத்த 

மறுத்தல்;  

h) எல்லா நிலுரேயும் திருப்பி நெலுத்திய பின்னரும் பிரை ஆேைங்ைரள திருப்பி தைாரம அல்லது 

தருேதில் அளவு ைடந்த தாமதம்  

i) ைடனாளி அல்லது ோடிக்ரையாளருக்கு வபாதிய முன் அைிேிப்பு இல்லாமல் ைட்டைங்ைள் ேிதித்தல்;  

j) ெட்ட ாீதியாை நெயல்படுத்தக்கூடிய திரும்பப்நபறும் ோெைங்ைரள ஒப்பந்தத்தில் அல்லது ைடன் 

ஒப்பந்தத்தில் வெர்க்ைாரம;  

k) ஒப்பந்தம் அல்லது ைடன் ஒப்பந்தத்தில் ைீழ்ைண்டரேைளில் ஒளிவு மரைேில்லாரமரய உறுதி 

நெய்யாரம:  

i. ரையைப்படுத்துேதற்கு நைாடுக்ைப்படும் அைிேிப்புக் ைாலம்.  

ii. அைிேிப்புக் ைாலம் தளர்த்தப்படும் சூழ்நிரலைள்.  

iii. பிரைச் நொத்ரத ரையைப்படுத்துேதற்ைான ேழிமுரை. 
  

mailto:head.services@dmifinance.in
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iv. நொத்ரத ேிற்பரன நெய்ேதற்கு/ஏலம் ேிடுேதற்கு முன் ைடனாளிக்கு ைடரன திருப்பிக் 

ைட்ட ஒரு இறுதி ோய்ப்பு தருேதற்ைான ேழிேரை  

v. ைடனாளிக்கு பிரைச்நொத்ரத மீட்டுப்நபருரை நெய்ேதற்ைான ேழிமுரை  

vi. நொத்ரத ேிற்பரன நெய்தல்/ஏலம் ேிடுதலுக்ைான ேழிமுரை. 

 

l) ேங்ைிைள் அல்லாத நிதி நிறுேனைளுக்கு ாிெர்வ் ேங்ைி அளிக்கும் ேழிைாட்டுதல்ைரள பின்பற்ைாரம;  

m) ேங்ைிைள் அல்லாத நிதி நிறுேனைளுக்ைான ாிெர்வ் ேங்ைியின் நியாயமான ேழிைாட்டு நநைியின் 

வேறு எந்த ஒரு ஏற்பாட்ரடயும் நெயல்படுத்தாரம;.  

 

இந்த ேிஷயத்தில் ாிெர்வ் ேங்ைி குைிப்பிடும் இது வபான்ை வேநைந்த ேிஷயத்ரதயும் குரையுற்வைார் 

குரை தீர்க்கும் அதிைாாி ரையாளலாம்.  

 

 புைார் அளிக்கும் முரை  

 

புைார், எழுத்து மூலமாை இருப்பின், புைார் அளிப்போின் ரைநயாப்பத்துடன் அல்லது அேைால் ஒப்புதல் 

அளிக்ைப்பட்ட பிைதிநிதியின் ரைநயாப்பத்துடன் இருக்ை வேண்டும். வமலும், கூடியேரை 

‘பின்னிரைப்பு– பி’ இல் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள ேடிேத்திவலா அல்லது அதற்கு மிை நநருங்ைிய 

ேடிேத்தில் நதளிோை இருக்ை வேண்டும், ைீழ்ைண்ட ேிேைங்ைளுடன்:  

 

i) புைார் அளிப்போின் நபயர் மற்றும் முைோி.  

ii) புைார் அளிக்ைப்படும் ேங்ைி அல்லாத நிதி நிறுேனத்தின் நபயர் மற்றும் ைிரள அல்லது பதிவு 

நெய்யப்பட்ட அலுேலைத்தின் முைோி  

iii) புைாாின் அடிப்பரட நிைழ்வுைள்,  

iv) புைார் அளிப்பேருக்கு ஏற்பட்ட நஷ்டத்தின் மதிப்பு மற்றும் தன்ரம, and  

v) வைாைப்படும் நிோைைம்.  

 

(b) மின்னணு முரையில் அளிக்ைப்படும் புைாரும் குரையுற்வைார் குரைதீர்க்கும் அதிைாாியால் 

ஏற்றுக்நைாள்ளப்படும். அத்தரைய புைாாின் அச்சுப்பிைதிரய குரையுற்வைார் குரைதீர்க்கும் 

அதிைாாியின் ஆேைங்ைளில் ரேக்ை வேண்டும்  

 

(c) குரையுற்வைார் குரைதீர்க்கும் அதிைாாி மத்திய அைொங்ைம் அல்லது ாிெர்வ் ேங்ைி அல்லது பிை நிதி 

ெீர்படுத்தும் நிறுேனங்ைளால் நபைப்பட்டு அனுப்பப்பட்ட புைார்ைரளயும் ரையாள வேண்டும்.  

 

 தரலரம ஒருங்ைிரைப்பு அலுேலர் நதாடர்பு ேிேைங்ைள்  

 

நிறுேனத்தின் தரலரம ஒருங்ைிரைப்பு அலுேலாின் நதாடர்பு ேிேைங்ைள் ைீழ் ேருமாறு: 

 

தரலரம ஒருங்ைிரைப்பு 

அலுேலாின் நபயர் 

ஆெிஷ் ொின்  

துரைத்தரலேர், ோடிக்ரையாளர் நேற்ைி  

எக்ஸ்பிைஸ் ைட்டிடம், 3ேது மாடி, 9-10 பஹாதுர் ஷாஹ் 

ஜபார் மார்க், புது நடல்லி - 110002  

ோடிக்ரையாளர் வெரே எண். 08064-807 -777 

மின்னஞ்ெல் முைோி  grievance@dmifinance.in 

head.services@dmifinance.in 
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பின்னிரைப்பு பி  

 

புைார் படிேம் (ேங்ைி அல்லாத நிதி நிறுேனத்தின் குரையுற்வைார் குரை தீர்க்கும் அதிைாாியிடம் தை வேண்டியது)  

(புைார் தருபேர் நிைப்ப வேண்டியது 

 
 
நபறுநர் :  
ேங்ைி அல்லாத நிதி நிறுேனத்தின் குரையுற்வைார் குரை தீர்க்கும் அதிைாாி  

 

ேங்ைி அல்லாத நிதி நிறுேனத்தின் குரையுற்வைார் குரை தீர்க்கும் அதிைாாி இன் இடம்: 

 

அன்புள்ள ஐயா,  

நபாருள்: _______ (என்பிஎஃப்ெி ைிரளயின் நபயர் ______ (என்பிஎஃப்ெி யின் நபயர்) க்கு எதிைான புைார்  

 

புைாாின் ேிேைங்ைள் ைீழ் ேருமாறு: 

 

1. புைார் அளிப்பேர் நபயர் - 

2. புைார் அளிப்போின் முழு முைோி- 

 

பின் வைாட் - 

நதாரலவபெி எண்/ஃபாக்ஸ் எண்.- 

மின்னஞ்ெல்- 

 

3.  (என்பிஎஃப்ெி மற்றும் அதன் ைிரளயின் நபயர் மற்றும் முழு முைோி) க்கு எதிைான புைார் - 

 

பின் வைாட் - 

நதாரலவபெி எண்/பாக்ஸ் எண்.- 

மின்னஞ்ெல் - 

 

4. என்பிஎஃப்ெி ைைக்கு எண்ைின் ேிேைம் (ஏவதனும் இருந்தால்)- 

 

(புைார் அளிக்ைப்படும் தன்ரமக்கு ஏற்ப வெமிப்பு அல்லது ைடன் ைைக்கு எண் மற்றும் ைைக்ைின் தன்ரம 
ஆைியேற்ரை தைவும்.) 

 

5. (a) புைார் அளிப்பேர் என்பிஎஃப்ெி க்கு ஏற்நைனவே அளித்த மனுேின் வததி  

(தயவு நெய்து மனுேின் நைரல இரைக்ைவும்)  

 

 (b) புைார் அளிப்பேர் ஏற்நைனவே ஏவதனும் நிரனவூட்டல் நெய்திருந்தாைா? (ஆம்/இல்ரல)  

(தயவு நெய்து நிரனவூட்டலின் நைரல இரைக்ைவும்) 
 

6. புைாாின் நபாருள் (தயவு நெய்து திட்டத்தின் உட்பிாிவுக்கூற்ரை பார்க்ைவும்)- 
 

7. புைாாின் ேிேைங்ைள்:  

(இடப்பற்ைாக்குரை என்ைால் தனித் தாள் இரைக்ைவும்.) 
 

8. ஏவதனும் மறுநமாழி நபைப்பட்டதா என்பிஎஃப்ெி-இடமிருந்து (நதாடர்புரடய என்பிஎஃப்ெி மனுரே 

நபற்ைதிலிருந்து ஒரு மாதத்துக்குள்) (ஆம்/இல்ரல)  

(ஆம் எனில், தயவு நெய்து மறுநமாழியின் நைரல இரைக்ைவும்)  
 

9. என்பிஎஃப்ெி குரையுற்வைார் குரை தீர்க்கும் அதிைாாியிடமிருந்து வைாைப்படும் நிோைைத்தின் தன்ரம - 

(உங்ைள் வைாாிக்ரைக்ைான ஆேை ஆதாைம் ஏவதனும் இருந்தால் தயவு நெய்து இரைக்ைவும்)  
 

10. புைார் அளிப்பேர் உைிரமக் வைாாிக்ரையின் மூலமாை வைாரும் பை இழப்பின் தன்ரம மற்றும் அளவு, 

ஏவதனும் இருந்தால், (திட்டத்தின் உட்பிாிவுக் கூறுைள் 12(5) & 12(6) ஐப் பார்க்ைவும்) ரூ. ....................  
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11. இரைக்ைப்பட்ட ஆேைங்ைளின் பட்டியல்:  

(அரனத்து ஆேைங்ைளின் நைல்ைரள தயவு நெய்து இரைக்ைவும்)  
 

12. அைிேித்தல்:  

i. நான்/நாங்ைள் இங்குள்ள புைார் அளிப்பேர்ைள் அைிேிப்பது என்னநேன்ைால்:  

 

a) இங்கு தைப்பட்ட ேிேைங்ைள் அரனத்தும் உண்ரம மற்றும்; வமலும்  

b) நான்/நாங்ைள் வமவல தைப்பட்ட ேிேைங்ைள் மற்றும் ெமர்ப்பித்த ஆேைங்ைளில் எந்த 

ேிேைத்ரதயும் மரைக்ைவோ, தேைாைக் நைாடுக்ைவோ இல்ரல..  

ii. திட்டத்தின் உட்பிாிவுக் கூறுைள் 9(ஏ)(ஏ) மற்றும் (பி)-யில் நைாடுக்ைப்பட்டுள்ள ஏற்பாட்டின் படி 

புைார் ஒரு ேருடம் முடிேதற்குள் அளிக்ைப்பட்டது.  

iii. இந்தப் புைாாில் நைாடுக்ைப்பட்ட நபாருளில் நாவனா/நாங்ைவளா அல்லது ெம்பந்தப்பட்ட 

யாருவமா எனக்குத் நதாிந்த ேரையில் என்பிஎஃப்ெி அலுேலைத்தில் ஏற்நைனவே புைர் நைாண்டு 

ேந்ததில்ரல.  

iv. புைாாில் நைாடுக்ைப்பட்ட நபாருள் வேநைந்த மன்ைம்/நீதிமன்ைம்/நடுேர்-இடம் நிலுரேயில் 

இல்ரல.  

v.  எங்ைள் புைார் ெம்பந்தப்பட்ட தைேல்ைள்/ஆேைங்ைரள என்பிஎஃப்ெி, என்பிஎஃப்ெி 

குரையுற்வைார் குரை தீர்க்கும் அதிைாாியிடம் மற்றும் வதரேக்கு ஏற்ப பைிர்ந்து நைாள்ள 

நான்/நாங்ைள் ஒப்புதல் அளிக்ைிவைாம்..  

vi. நான்/நாங்ைள் என்பிஎஃப்ெிக்ைான ஆம்பட்ஸ்நமன் திட்டம், 2018 இன் உள்ளடக்ைங்ைரள 

நதாிந்து நைாண்வடாம்.  

 

தங்ைள் உண்ரமயுள்ள  

 

 

(புைார் அளிப்போின் ரைநயாப்பம்)  

 

நியமனம் – (புைார் அளிப்பேர் தனது பிைதிநிதிரய தனக்கு பதில் வதான்ைவும், ெமர்ப்பைங்ைள் நெய்யவும் 

நியமனம் நெய்ய ேிரும்பினால் ைீழ் ைண்ட அைிேித்தரல ெமர்ப்பிக்ைவும்.)  

 

நான்/நாங்ைள், வமல் கூைப்பட்ட புைார் அளிப்பேர்ைள், இதன் மூலமாை திரு/திருமதி _______________ஐ 

என்/எங்ைள் பிைதிநிதியாை இந்தப் புைாாின் எல்லா நெயல்பாடுைளிலும் நியமிக்ைிவைாம், வமலும் இோின் ஒப்புதல் 

அல்லது மறுதலிப்பு என்ரனயும்/எங்ைரளயும் ைட்டுப்படுத்தும் என்பரத ஒப்புக்நைாள்ைிவைாம், இேர் 

ேழக்ைைிஞர் இல்ரல வமலும் இேர் முைோி ______________. இேர் என் முன்னிரலயில் ரைநயாப்பம் 

இட்டுள்ளார்.  

 

 

ஏற்ைப்பட்டது  

 

(பிைதிநிதியின் ரைநயாப்பம்) 

 

(புைார் அளிப்போின் ரைநயாப்பம்)  

 

குைிப்பு: இரையேழியில் ெமர்ப்பிக்ைப்பட்டால், புைாாில் ரைநயாப்பம் வதரே இல்ரல  
 

 


