
 

 

நியாயமான நடை முடை கள் குைியடீு 

முன்னுரை  

கினாரா கேப்பிடல் என்பது சிறு த ாழில் முனனக ாரே்ளுே்ோே அடமானமற்றே் 

ேடன்ேனை வினர ாேவும் மற்றும் எைி ாேவும்  ழங்ேே்கூடிய ஒரு முன்கனாடியான 

ஃபின்தடே் என் பிஎஃப்சி (NBFC) ஆகும், எனக  இந்தியாவின் பின் ங்கிய 

எம்எஸ்எம்இ (MSME) துனறயின் நிதிச ் கசரே்்னேே்ோன உந்து லாே இது 

இருே்கிறது. த ாழிலுே்ோன மூல னம் மற்றும் த ாழிலுே்ோன இயந்திரம்  ாங்கு ல் 

கபான்ற க ன ேளுே்ோன ரூபாய் 1-30 லடச்ங்ேை்  னர கினாரா கேப்பிட்டல் ஆனது 

ேடன்ேனை  ழங்குகிறது. எம்எஸ்எம்இ (MSME) துனறயில் ே்கராஃனபனான்ஸ்  மற்றும் 

 ணிே மூல னம் இனடகய உை்ை விடுபடட் த ாடரன்ப கினாரா கேப்பிடட்ல் நி ர ்்தி 

தசய்கிறது. அ ் னேய ேடன்ேளுே்ோன நிதியானது, சா ்தியமான ேடனாைிேளுே்கு 

ேடன்  ழங்கு  ற்ோே  ங்கிேை் மற்றும் பிற நிதி நிறு னங்ேைிடமிருந்து ேடன் 

 ாங்ேப்படுகிறது. 

இந்திய ரிசர ்்  ங்கியின் (RBI) மு ன்னம சுற்றறிே்னே டிஎன்பிஆர ் (DNBR) பிடி (PD) 

CC.No.054/03.10.119/2015-16 ே்கு இணங்ே, 01 ஜூனல 2015 இன் நியாயமான நனடமுனறே் 

குறியீடு,  ங்கி அல்லா  நிதி நிறு னங்ேளுே்கு என்பிஎஃப்சி (NBFCs)          வழங்ேப்பட்டது, 

இயே்குநரே்ை் குழு ானது விகசஜ் க ால்டிங்ஸ் மற்றும் ஃனபனான்ஸ் பினரக ட ்

லிமிதடட் (“ேம்தபனி”) ே்ோன நியாயமான நனடமுனறே் குறியீடன்ட  

ஏற்றுே்தோண்டது.  

அறிமுகம் 

ரிசர ்்  ங்கி தசப்டம்பர ்28, 2006 க தியிட்ட அ ன் சுற்றறிே்னேயின்படி, அனன ்து NBFC 

ேளும் ேடன்  ணிேம் தசய்யும் கபாது ஏற்றுே்தோை்ைப்பட க ண்டிய நியாயமான 

நனடமுனறேை் குறியீடு (FPC) குறி ்   ழிோடட்ு ல்ேனை த ைியிடட்து. இதில் 

ேடனுே்ோன  ழிோடட்ு ல்ேை், ஒன்றுே்தோன்று த ாடரப்ுனடய விதிமுனறேை் மற்றும் 

நிபந் னனேைின் கபாதுமான த ைிப்பாடுேை் பற்றிய தபாது ான தோை்னேேனை 

உை்ைடே்கியது. சமீப ்திய முன்கனற்றங்ேை் மற்றும் என்பிஎஃப்சி (NBFC) ேைின் 

வினர ான  ைரச்ச்ிே்ோன பாரன் யின் அடிப்பனடயில் அக  திரு ் ம் 

தசய்யப்பட்டது. 

ந ோக்கம் 

விகேஜ் க ால்டிங்ஸ் அண்ட் ஃனபனான்ஸ் பினரக ட் லிமிதடட்டின் (‘ேம்தபனி’) 

முே்கிய கநாே்ேமானது   னிநபரே்ை் மற்றும் சிறு  ணிே த ாழில்முனனக ாருே்கு 

அ ரே்ைின் த ாழில்ேனை அனமப்ப ற்ோேவும்  அல்லது  ற்கபாதுை்ை  ணிேங்ேனை 

கமம்படு ்து  ற்ோேவும்  ேடன்ேனை  ழங்கு  ாகும். இந் ே் குறியீட்டின் மு ன்னம 

கநாே்ேமானது அனன ்து  ாடிே்னேயாைரே்ளுடனும் நியாயமான மற்றும் 

த ைிப்பனடயான பரி ர ்் னனேனை உறுதி தசய்  ாகும். இது 

 ாடிே்னேயாைரே்ளுே்கு எங்ேைின்  யாரிப்புேை் மற்றும் நிறு ன ் ால் 

விதிே்ேப்படும்  பல்க று ேட்டணங்ேை் பற்றி நன்கு புரிந்து தோை்ை உ வும். 

கீகழ குறிப்பிடப்படட்ுை்ை நியாயமான  நனடமுனறேை் குறியீடு ஆனது நிறு ன ் ால் 

பின்பற்றப்படும். இந் ே் குறியீட்டின் முே்கிய கநாே்ேங்ேை் ஆனது:  

o  ாடிே்னேயாைர ் உறவுேளுே்ோன குனறந் பட்ச  ரநினலேனை அனமப்ப ன் 

மூலம் நியாயமான நனடமுனறேனை கமம்படு ்து ல்; 

o அதிேப்படியான த ைிப்பனட ் ன்னம இருப்ப ன் மூலம்  ாடிே்னேயாைர ்அ ர ்

அல்லது அ ை் நிறு ன ்தின் கசன ேைில் நியாயமான முனறயில் என்ன 

எதிரப்ாரே்்ேலாம் என்பன  முழுனமயாேப் புரிந்துதோை் ார;்  



 

 

o  கபாட்டியின்  ாயிலாே, உயர ்தசயல்பாடட்ு ்  ர ்ன  அனட  ற்கு, சந்ன ேைின் 

சே்தினய ஊே்குவி ் ல்;  

o  ாடிே்னேயாைருே்கும் நிறு ன ்துே்கும் இனடகய ஒரு நியாயமான மற்றும் 

ஒ ்துப்கபாகும் உறன  கமம்படு ்து ல்; மற்றும் 

o  ாடிே்னேயாைரே்ைிடம் நம்பிே்னேனய  ைரப்்பது 
 

முக்கிய கருத்துகள்  

கீகழ தோடுே்ேப்பட்ட நியாயமான நனடமுனறேை் குறியீடானது, கமற்கூறிய ஆரப்ிஐ 

(RBI) சுற்றறிே்னேயில் உை்ை என்பிஎஃப்சி (NBFC) ேளுே்ோன நியாயமான நனடமுனறே் 

குறியீடு குறி ்   ழிோடட்ு ல்ேளுடன் இணங்குகிறது. 

 ியோயமோன  ரைமுரைகள் குறியீடு 

நிறு ன ்தின்  ணிேமானது நனடமுனறயில் உை்ை சட்டப்பூர ் மற்றும் 

ஒழுங்குமுனற ் க ன ேளுே்கு ஏற்ப,  ாடிே்னேயாைரின் கபாே்கு  மற்றும் நிறு ன 

நிர ்ாேே் தோை்னேேை் உடன் தசயல்திறனில் உரிய ே னம் தசலு ்தி நட ் ப்படும். 

கூடு லாே, நிறு னம் அ ன் தசயல்பாட்டில் நியாயமான நனடமுனறே் குறியீடன்டே் 

ேனடப்பிடிே்கும். 

ககோள்ரக மை்றும் கெயல்முரை மை்றும் வழிகோை்டுதல்கள் மை்றும் கெயல்முரை 

ஓை்ைம் 

இ ன் முே்கிய கூறுேை் பின் ருமாறு: 

அ) கைன்களுக்கோன விண்ணப்பங்கள் மை்றும் அவை்றின் கெயலோக்கம் 

▪ ேடன்  ாங்குப ருே்ோன அனன ்து  ே ல்த ாடரப்ுேளும் உை்ளூர ்தமாழியில் 

அல்லது ேடன்  ாங்கிய ர ்புரிந்துதோை்ளும் தமாழியில் இருே்ே க ண்டும். 

▪ ேடன் விண்ணப்பப் படி ங்ேை் க ன யான  ே ல்ேனை உை்ைடே்கியிருே்ே 

க ண்டும், இது எந்  ேடன்  ாங்குப ரின் ஆர ் ்ன  பாதிே்கும் என்பன யும், 

இ னால் மற்ற NBFC ேை்  ழங்கும் விதிமுனறேை் மற்றும் நிபந் னனேளுடன் ஒரு 

அர ்் முை்ை ஒப்பீடு தசய்யப்படட்ு கமலும் இந்   ே னல அறிந்து ேடன் 

 ாங்கிய ர ் அ ற்ோன முடின  எடுே்ே முடியும். ேடன் விண்ணப்பப் 

படி ம்,[ விண்ணப்பப் படி  ்துடன் சமரப்்பிே்ே க ண்டிய ஆ ணங்ேனையும் 

குறிே்ேப்பட்டிருே்ேலாம். 

▪ அனன ்து ேடன் விண்ணப்பங்ேைின் ரசீதுே்ோன ஒப்புனேயானது டிஜிட்டல் 

முனறயில்  ழங்ேப்படுகிறது. 

▪ ேடன் விண்ணப்பப்படி ங்ேனை ஒரு நியாயமான ோல ்திற்குை் 

ேம்தபனியானது சரிபாரே்்கும். 

▪ அ ர ் அல்லது அ ைின் விண்ணப்ப ்தினன நிராேரி ்  ற்ோன ோரண ்ன  

விண்ணப்ப ்திகலகய த ரிவிே்கும். 
 

ஆ) கைனுக்கோன மதிப்பீடு மை்றும் விதிமுரைகள் மை்றும்  ிப ்தரனகள் 

ஒப்பு ல் ேடி ம் அல்லது பிற னேயிகலா  ருடாந்திர  ட்டி விகி ம் மற்றும் அன ப் 

பயன்படு ்தும் முனற உட்பட விதிமுனறேை் மற்றும் நிபந் னனேளுடன் 

அனுமதிே்ேப்பட்ட ேடனின் அைவு பற்றி ேடன்  ாங்குப ருே்கு ்  த ரியப்படு ்  

உை்ளூர ் தமாழியிகலா அல்லது ேடனாைி புரிந்து தோை்ளும் தமாழியிகலா, 

எழு ்துப்பூர ்மாே ் த ரிவிே்ே க ண்டும். கூடு லாே, விதிே்ேப்படும் எந்  அபரா  

 ட்டியும் ேடன்  ாங்குப ருே்கு எழு ்துப்பூர ்மாே த ைி ாேே் குறிப்பிடப்படும். 

நிறு னமானது ேடன்  ாங்கிய ரால் ஒப்புே் தோை்ைப்பட்ட நிபந் னனேை் மற்றும் 

விதிமுனறேை் பற்றிய நிறு ன ்தின் கோப்புேனை ன  ்திருே்கும். 

இ) விதிமுரைகள் மை்றும்  ிப ்தகரனகளில் இருக்கும் மோை்ைங்களுக்கு உை்பை்டு 

கைன்கரள வழங்குதல்  



 

 

 ழங்ேல் அட்ட னண,  ட்டி விகி ங்ேை், கசன ே் ேட்டணங்ேை், முன்கூட்டிகய 

தசலு த்ும் ேட்டணங்ேை்   உை்பட விதிமுனறேை் மற்றும் நிபந் னனேைில் ஏக னும் 

மாற்றம் ஏற்பட்டால், ேடன்  ாங்குப ரே்ை் அனன ருே்கும் உை்ளூர ் தமாழியில் 

அல்லது ேடன்  ாங்கிய ர ் புரிந்துதோை்ளும் தமாழியில் அறிவிப்புேனை நிறு னம் 

அைிே்கும்.  ட்டி விகி ங்ேை் மற்றும் ேட்டணங்ேைில் ஏற்படும் மாற்றங்ேைானது 

 ருங்ோல ்தில் மடட்ுகம பாதிே்ேப்படு ன யும் நிறு னம் உறுதி தசய்யும். இது 

சம்பந் மாே ஒரு தபாரு ் மான ஏற்பாடு ேடன் ஒப்பந்  ்தில் இனணே்ேப்பட 

க ண்டும். 

ஒப்பந்  ்தின் கீழ் திரும்ப அனழப்பது அல்லது வினர ாேப் பணம் தசலு த்ு ல் அல்லது 

தசயல்திறனன வினரவுபடு ்து ல் கபான்றன  ேடன் ஒப்பந்  ்துடன் இணே்ேமாே 

இருே்ே க ண்டும். 

நிறு னம் அ ன் முழு நிலுன  ் த ானேனயயும் தசலு த்ும் கபாது அல்லது ேடனின் 

நிலுன   ் த ானேனய உணரந்்து எந் த ாரு முனறயான உரினம அல்லது க று 

ஏக னும் உரினமகோரலுே்கு உட்படட்ு, அ ன் ேடன்  ாங்குப ரே்ளுே்கு எதிராே 

அனன ்து ப ்திரங்ேனையும் த ைியிடும். அ ் ாறு ஈடு தசய்  ற்ோன ஒதுே்கீடு 

உரினமனயப் பயன்படு ்  க ண்டுதமன்றால், த ாடரப்ுனடய உரினமகோரல் 

தீரே்்ேப்படும்  னர அல்லது தசலு ் ப்படும்  னர மீ முை்ை உரினமகோரல்ேனைப் 

பற்றிய முழு வி ரங்ேளுடன் கமலும் ப ்திரங்ேனை ்  ே்ேன ே்ே நிறு ன ்திற்கு 

உை்ை உரினம நிபந் னனேை் பற்றி ேடன்  ாங்குப ருே்கு ் த ரிவிே்ேப்படும்.  

ஈ ) கபோதுவோனது 

o ேடன் ஒப்பந்  ்தின் விதிமுனறேை் மற்றும் நிபந் னனேைில் தோடுே்ேப்பட்ட 

கநாே்ேங்ேனை ்  விர, ேடன்  ாங்குப ரின் வி ோரங்ேைில்  னலயிடு ன  

நிறு னம்  விரே்்ே க ண்டும். (ேடன்  ாங்கிய ரால் முன்னர ்த ைியிடப்படா  

புதிய  ே ல்ேை், நிறு ன ்தின் ே ன ்திற்கு  ரா  படச் ்தில்).  

o ேடன்  ழங்ேப்பட்ட பின்னர ் ேடன் விதிமுனறேை் மற்றும் நிபந் னனேைில் 

ஏக னும் மாற்றங்ேை் இருந் ால் அ னன ேடன்  ாங்குப ருே்கு (ேளுே்கு) 

முனறயாே ் த ரிவிே்ேப்படும். கமலும், அனன ்து மாற்றங்ேளுகம 

 ருங்ோல ்தில்  மடட்ுகம தசயல்படே்கூடிய ாே இருே்கும். 

o அனன ்து ேடனுே்ோன முே்கியமான அம்சங்ேனையும் நிறு னமானது 

அ னுனடய இனணய ை ்தில் த ைியிடும்.  

o   ட்டி விகி ங்ேை் மற்றும் அபாயங்ேைின்  ரம் குறி ்   அணுகுமுனற ஆகியன  

நிறு ன ்தின் இனணய ை ்தில் கினடே்கும் இனணய ை ்தில் த ைியிடப்படும் 

 ே ல்ேை்   ட்டி விகி ங்ேைில் மாற்றம் ஏற்படும் கபாது எல்லாம் 

புதுப்பிே்ேப்படும். 

o நிறு ன ்தின் ேடன் ஆ ணங்ேை் அல்லது தசா ்து ஆ ணங்ேை் கபான்றன  

னமயப்படு ் ப்படட் இடங்ேைில் (தீ  டுப்பு சூழல்) கசமிே்ேப்படும்.  

o ேடன்  ழங்கும் விேய ்தில் பாலினம், சாதி மற்றும் ம ம் ஆகிய ற்றின் 

அடிப்பனடயில் நிறு னம் எந்  பாகுபாடும் ோடட்ு தில்னல. 

o ேடன்  ழங்கு  ற்ோன அனுமதிே்கு முன்பும் மற்றும் பின்னரும் 

 ாடிே்னேயாைரே்ளுடனான அனன ்து நட டிே்னேேைிலும்  குந்  முனறயில் 

தசயல்படு  ற்ோே நிறு ன ்தின் அதிோரிேை் முனறயாேப் 

பயிற்றுவிே்ேப்படு ாரே்ை். 

o ேடன்  ாங்கிய ேணே்னே மாற்று  ற்கு ேடன்  ாங்கிய ரிடமிருந்து கோரிே்னே 

தபறப்பட்டால், நிறு ன ்தின் ஒப்பு ல் அல்லது க றுவி மாே அ ா து 

ஆட்கசபனன, ஏக னும் இருந் ால் - எந் த ாரு கோரிே்னேயும் தபறப்படட் 

நாைிலிருந்து 21 நாட்ேளுே்குை் ேடன்  ாங்குப ருே்கு த ரிவிே்ேப்படும். 

அ ் னேய இடமாற்றம் சட்ட ்திற்கு உட்படட்ு த ைிப்பனடயான ஒப்பந்  

விதிமுனறேைின்படி இருே்ே க ண்டும். 

o – ேடன்ேனை திரும்பப் தபறும் விேய ்தில், அ ன் தோை்னேே்கு இணங்ே, அ ா து 

 ழே்ேமில்லா  கநரங்ேைில் ேடன்  ாங்குப ரே்னை ் த ாடரந்்து த ாந் ரவு 

தசய் ல், ேடனன ் திரும்பப் தபறு  ற்கு  னச சே்தினயப் பயன்படு ்து ல் 

கபான்ற எந் த ாரு துன்புறு ் னலயும் நிறு னமானது கமற்தோை்ைாது. 

இருப்பினும், ேடன்  ாங்கிய ர ் (ேை்) நிலுன   ் த ானேனய தசலு ்து தில் 



 

 

 ாம ம் ஏற்பட்டால் அல்லது ேட்ட ்  றும் கபாது, ேடன்  ாங்கிய ர ் (ேை்) மீது 

நிறு னமானது க ன யான சட்ட அல்லது பிற  சூல் த ாடரப்ான 

நட டிே்னேேனை எடுப்பன   விரே்்ேமுடியாது. 

o   றான நடே்கும் விேயங்ேனை நிறு னமானது வினர ாேே் னேயாளும் மற்றும் 

தசயல்திறனுடன் சரிதசய்யும்: 

1   றுேனை வினர ாேச ்சரிதசய் ல்; 

2 நிறு ன ் ால்  குே்ேப்பட்ட  ாடிே்னேயாைர ் குனற தீரே்்கும் 

தபாறிமுனறயின்படி  ாடிே்னேயாைர ்புோரே்னை வினர ாேே் ே னி ் ல்; 

3 எங்ேை் உ வியில்  ாடிே்னேயாைரே்ை் இன்னும் திருப்தி அனடயவில்னல 

என்றால்அ ரே்ைின் புோனர எ ் ாறு முன்கனாே்கி எடு ்துச ் தசல் து 

என்றுஎங்ேை்  ாடிே்னேயாைரே்ளுே்கு தசால்லு ல்; 

4 எங்ேை்   று ோரணமாே நாங்ேை் விண்ணப்பிே்கும் எந்  ேட்டண ்ன யும் 

மாற்றியனம ் ல். 

உ) இயக்கு ைக்ள் குழுவின் கபோறுப்பு 

நிறு ன ்தின் இயே்குநரே்ை் குழு, நிறு ன ்திற்குை் தபாரு ் மான குனற தீரே்்கும் 

தபாறிமுனறனய நிறு ன ்திற்குை்கைகய  கு ்திருே்ே  க ண்டும். அ ் னேய 

தபாறிமுனறயானது நிறு ன ்தின் தசயல்பாட்டாைரே்ைின் முடிவுேைால் எழும் 

அனன ்து சரச்ன்சேனையும் குனறந் படச்ம் அடு ்  உயர ் நினலயிலா து 

கேடே்ப்படட்ு அேற்றப்படும் என்பன  உறுதிப்படு ்  க ண்டும். நிர ்ாே ்தின் 

பல்க று நினலேைில் இருே்கும் நியாயமான நனடமுனறச ் சட்ட ்தின் இணே்ேம் 

மற்றும்குனறேனை ் தீரே்்கும் தபாறிமுனறயின் தசயல்பாடு கபான்றன  

இயே்குநரே்ை் குழு ானது சமோல மதிப்பாய்வு தசய்ய க ண்டும். அ ் னேய 

மதிப்பாய்வுேைின் ஒருங்கினணே்ேப்பட்ட அறிே்னேயின்படி  ாரிய ் ால் 

பரிந்துனரே்ேப்பட்டபடி, சீரான இனடத ைியில் சமரப்்பிே்ேப்படும். 

ஊ ) குரை தீைக்்கும் அதிகோைி 

● நிறு னமானது  ங்ேைின் கினைேை் அல்லது இடங்ேைில் எங்கே  ணிேம் 

நனடதபறுகிறது என்பன  ோண்பிே்ே க ண்டும்: 

o குனற தீரே்்கும் அதிோரியின் தபயர ் மற்றும் த ாடரப்ு தோை்ை க ண்டிய 

விபரங்ேை் 

o  ஒரு மா  ோல ்திற்குை் புோர ்அல்லது வி ா ம்  தீரே்்ேப்படாவிட்டால், கீகழ 

உை்ை ப ்தியின் (எல்) படி  ாடிே்னேயாைர ் புோனர அதிேரிே்ேலாம் மற்றும் 

புோர ்ாரர ்தீரம்ான ்தில் திருப்தி அனடயவில்னல என்றால்,  ாடிே்னேயாைர ்

ஆரப்ிஐ (RBI) யின் பிராந்திய ேண்ோணிப்பு அலு லே ்தின் என்பிஎஃப்சி (NBFCs) 

அதிோரியிடம், நிறு ன ்தின் பதிவு தசய்யப்பட்ட அலு லேம் யாருனடய 

அதிோர  ரம்பிற்கு உட்பட்டக ா அல்லது அந்  கநாே்ே ்திற்ோே ஆரப்ிஐ (RBI) 

ஆல் நியமிே்ேப்பட்ட என்பிஎஃப்சி (NBFC) தீரப்்பாய ்தில் கமல்முனறயீடு 

தசய்யலாம் 
 

எ)  ியோயமோன   ரைமுரைக் குறியீை்ரை கதோைை்பு ககோள்வதை்கோன கமோழி 

மை்றும் முரை 

நியாயமான நனடமுனறே் குறியீடானது ( ழே்ேமான தமாழியில் அல்லது ேடன் 

 ாங்கிய ர ் புரிந்துதோை்ளும் தமாழியில் இருே்ே க ண்டும்) கமகல 

குறிப்பிடப்படட்ுை்ை  ழிோடட்ு ல்ேைின் அடிப்பனடயில் அனன ்து என்பிஎஃப்சி (NBFC)  

ேளும் இந்  சுற்றறிே்னே த ைியிடப்பட்ட நாைிலிருந்து ஒரு மா  ்திற்குை்  ங்ேை் 

 ாரியங்ேைின் ஒப்பு லுடன் ன ே்ேப்பட க ண்டும்.  நியாயமான நனடமுனறேை் 

குறியீடன்ட உரு ாே்கு  ற்கும்  ழிோடட்ு ல்ேைின் கநாே்ே ்ன  

கமம்படு ்து  ற்ே்கு என்பிஎஃப்சி (NBFCs) ேை் சு ந்திர ்ன ே் தோண்டுை்ைது, ஆனாலும் 

கமகல உை்ை  ழிோடட்ு ல்ேைின்  அடிப்பனடயிலான உணரன்  எந்   னேயிலும் 

தியாேம் தசய்யாது.. பல்க று பங்கு ாரரே்ைின்  ே லுே்ோே, ஏக னும் இருப்பின், 

அ ரே்ைின் இனணய ை ்தில் இன ப் கபாட க ண்டும்.  



 

 

ஏ) பைவலோக பைப்புதல் மை்றும் கோலமுரை  மதிப்போய்வு 

பல்க று பங்கு ாரரே்ைின்  ே லுே்ோே, கமகல குறிப்பிடட்ுை்ை நியாயமான 

நனடமுனறே் குறியீடன்ட நிறு னம் அ ன் இனணய ை ்தில் ன ே்ே க ண்டும். 

நிறு னம், அ ன் தசாந்  அனுப ம் மற்றும் புதிய  ழிோடட்ு ல்ேை், ஏக னும் 

இருந் ால், இது த ாடரப்ாே ரிசர ்்  ங்கியால் த ைியிடப்பட்டால், அ ் ப்கபாது 

க ன ப்படும் குறியீடன்ட மதிப்பாய்வு தசய்து தசம்னமப்படு ்தும். 

ஐ ) நிறு ன ் ால்  சூலிே்ேப்படும் அதிே  டட்ி பற்றிய புோரே்ை் ட்டி விகி ங்ேை் 

மற்றும் தசயலாே்ேம் மற்றும் பிற ேட்டணங்ேை் ஏக னும் இருந் ால் அன  ் 

தீரம்ானிே்ே நிறு னமானது அ ற்குப் தபாரு ் மான உை்ைிருே்கும் தோை்னேேை் 

மற்றும் நனடமுனறேனை அனமே்கும் கமலும்  ட்டி விகி ங்ேை் மற்றும் பிற 

ேட்டணங்ேை் ரிசர ்்  ங்கியால் ேடட்ுப்படு  ்ப்படவில்னல என்றாலும் அன  

அதிேமாே இல்னல என்பன யும் உறுதிப்படு ்  க ண்டும்.  

ஒ )  ிறுவனத்தோல் விதிக்கப்படும் அதிகப்படியோன வை்டிரய ஒழுங்குபடுத்துதல் 

நிதிேளுே்ோன தசலவு, நிேர மற்றும்   னணே்ேட்டண ்தில் இருே்கும் சிே்ேல் கபான்ற 

த ாடரப்ுனடய ோரணிேனைே் ேரு ்தில் தோண்டு, ேடன்ேை் மற்றும் 

முன்பணங்ேளுே்கு  சூலிே்ேப்படும்  ட்டி விகி  ்ன  நிரண்யிே்கும்  ட்டி விகி  

மாதிரினய நிறு னம் ஏற்றுே்தோை்கிறது. 

 ட்டி விகி ம் மற்றும்  ரநினலேனை அணுகு தில் இருே்கும் சிே்ேல், அ ா து 

அதிேமான நிதி,  ணிேம்,  ணிே ்ன ப் பாதிே்கும் ஒழுங்குமுனற சூழல், கபாட்டி, 

ேடன்  ாங்கிய ரின் ேடந் ோல  ரலாறு கபான்றன  கமலும் த  ்க று  னேேைில் 

ேடன்  ாங்குப ரே்ளுே்ோன த  ்க று  னேயான  ட்டி விகி ங்ேனை 

 சூலிப்ப ற்ோன ோரணம், விண்ணப்பப் படி  ்தில் ேடன்  ாங்குப ர ் அல்லது 

 ாடிே்னேயாைருே்கு ் த ரிவிே்ேப்படட்ு, அனுமதி ேடி  ்தில் த ைிப்பனடயாே ் 

த ரிவிே்ேப்படும்.  ட்டி விகி ங்ேை் மற்றும்  ரப்படு ் லுே்ோன அணுகுமுனற சிே்ேல் 

ஆகியன  நிறு ன ்தின் இனணய ை ்தில் அல்லது த ாடரப்ுனடய 

தசய்தி ் ாை்ேைில் த ைியிடப்படும்.  ட்டி விகி ங்ேைில் மாற்றம் ஏற்படும் 

கபாத ல்லாம் இனணய ை ்தில் த ைியிடப்படட் அல்லது த ைியிடப்படட்  ே ல்ேை் 

புதுப்பிே்ேப்படும். 

 ட்டி விகி மானது  ருடாந்திர விகி ங்ேைாே இருே்ே க ண்டும் இ னால்  ேட ன்  

 ாங்கிய ர ்  ேணே்கில்   சூலிே்ேப்படும்  சரியான  விகி ங்ேனைப்  பற்றி      

அறிந்திருப்பார.்  

ஓ)  ிறுவனத்தோல்  ிதியளிக்கப்பை்டு அைகுரவக்கப்பை்ை கெோத்துக்கள் 

கதோைை்போன விளக்கம் 

நிறு னம்  ஆனது ேடன்  ாங்குப ருடன் ஒப்பந் ம் அல்லது ேடன் ஒப்பந்  ்தில் 

உை்ைனமே்ேப்பட்ட மறு உனடனம விதினயே் தோண்டிருப்பதுடன் அது சட்டரீதியாே 

நனடமுனறப்படு ் ே்கூடிய ாே இருே்ே க ண்டும். நிறு னம் அ ன் பாதுோப்பு, 

மதிப்பீடு மற்றும் அ ன் நனடமுனறயாே்ேம் ஆகிய ற்னறச ்தசயல்படு த்ு  ற்ோன 

முழு தசயல்முனறயும் நியாயமான ாேவும் த ைிப்பனடயான ாேவும் இருப்பன  

உறுதி தசய்யும்.  ாடிே்னேயாைரே்னை உரிய முனறயில் னேயாை்  ற்குப் 

பணியாைரே்ை் கபாதுமான பயிற்சி தபற்றிருப்பன யும் நிறு னம் உறுதி தசய்யும். 

த ைிப்பனட ் ன்னமனய உறுதி தசய்  ற்ோே, ஒப்பந் ம் அல்லது ேடன் 

ஒப்பந்  ்தின் விதிமுனறேை் மற்றும் நிபந் னனேை் இது த ாடரப்ான விதிேனையும் 

தோண்டிருே்ே க ண்டும்:  

▪ உனடனமனய னேயேப்படு ்து  ற்கு முன்பான அறிவிப்புே் ோலம்; 

▪ அறிவிப்பு ோல ்ன   ை்ளுபடி தசய்யே்கூடிய சூழ்நினலேை்; 

▪ பாதுோப்னப னேயேப்படு ்து  ற்ோன நனடமுனற; 



 

 

▪ தசா ்து விற்பனன அல்லது ஏலம் விடு  ற்கு முன்பாே, ேடனன ் திருப்பிச ்

தசலு த்ு  ற்ோன இறுதி  ாய்ப்பு ேடன்  ாங்குப ருே்கு  ழங்ேப்படும்; 

▪ ேடன்  ாங்குப ருே்கு மீண்டும் உரினம  ழங்கு  ற்ோன நனடமுனற மற்றும் 

▪ தசா ்து விற்பனன அல்லது ஏல ்திற்ோன நனடமுனற. 

அ ் னேய விதிமுனறேை் மற்றும் நிபந் னனேைின் நேல் ஆனது ேடன் 

 ாங்குப ரே்ளுே்கு சுற்றறிே்னேயின் அடிப்பனடயில் கினடே்ேப்தபற க ண்டும், 

அதில் நிறு னம் ேடன் ஒப்பந்  ்தின் நேனலயும், ேடன் ஒப்பந்  ்தில் கமற்கோை் 

ோட்டப்படட்ுை்ை அனன ்து இனணப்புேைின் நேனலயும் த ாடரந்்து ேடன்ேனை 

அனுமதிே்கும் அல்லது  ழங்கும் கநர ்தில் ேடன்  ாங்குப ரே்ை் அனன ருே்கும் 

 ழங்ேலாம் என்று கூறப்படட்ுை்ைது கமலும் இது கபான்ற ஒப்பந் ங்ேை் அல்லது ேடன் 

ஒப்பந் ங்ேைின் முே்கிய அங்ேமாே இருே்ேலாம்.  

ஔ) வோடிக்ரகயோளைின் புகோைக்ள் மை்றும் குரைகள் 

கினாரா கேப்பிடல் ஆனது ஒரு  லினமயான குனற தீரே்்கும் தபாறிமுனறனயே் 

தோண்டுை்ைது.  ாடிே்னேயாைர ்குனறேனை திறம்பட நி ர ்்தி தசய்யும்  னேயில், 

கினாரா கேப்பிடல் கீகழ வி ரிே்ேப்பட்ட  பல  ே ல் த ாடரப்ு   கசனல்ேனை  

அறிமுேப்படு ்தியுை்ைது. கீகழ பட்டியலிடப்படட்ுை்ை எந்  முனறயிலும் 

 ாடிே்னேயாைர ்புோர ்த ரிவிே்ேலாம் அல்லது நிறு ன ்தின் கசன யின்  மீ ான 

அதிருப்தினய த ைிப்படு ் லாம்: 

▪ அ ரே்ைின் கசன  னமய ்திற்குச ் தசன்று, னமய ்தின் கமலாைரிடம் 

கபசவும்.. 

▪ ேட்டணமில்லா  ாடிே்னேயாைர ்கசன  எண்னண 1800-103-2683 ே்கு அனழ ்து 

மற்றும் எங்ேை்  ாடிே்னேயாைர ் பராமரிப்பு முே ருடன் கபசவும். 

help@kinaracapital.com இல்  ாடிே்னேயாைர ் பிரசச்ினனேை் பற்றி எங்ேளுே்கு 

மின்னஞ்சல் தசய்யவும். 

▪ எங்ேை் இனணய ை ்தில் புோர ்த ரிவிே்ேவும்– www.kinaracapital.com/contact-us/ 

▪ பதிவு தசய்யப்படட் அலு லே ்திற்கு ேடி ங்ேை் அல்லது அறிவிப்புேனை 

அனுப்பவும்: 

பதிவு கெய்யப்பை்ை அலுவலக முகவைி: 

 ாடிே்னேயாைர ்பராமரிப்பு அதிோரி 

கினாரா கேப்பிடல், 

எண். 50, இரண்டா து  ைம், 100 அடி கராடு, HAL 2 து 

நினல (டிஃதபன்ஸ் ோலனி), 

இந்திரா நேர,் தபங்ேளூரு, ேரந்ாடோ 560038 

ஒரு நியாயமான கநரம் ோ ்திருந்  பிறகு,  ாடிே்னேயாைர ் னது பிரசச்ினன இன்னும் 

ே னிே்ேப்படவில்னல அல்லது திருப்திேரமாே தீரே்்ேப்படவில்னல என்று நினன ் ால், 

நிறு ன ்தின் விரி ாே்ே சட்ட  னரயனறயின் படி சிே்ேனல அதிேப்படு ் லாம். 

 

Customer 
Grievance 
Escalation Matrix 

Leve
l 

Name of
 the 
Officer 

Contact Details Designatio
n 

Level 1 Narendra 
Laxman Pakhare 

Phone No: 6364464958 
Email: 
managercustomercare@kinaracapital.com 

Manager-Customer 

Care 

Level 2 Riji K 
Phone No: 6364464953 
Email:headcustomercare@kinaracapital.co
m 

Head - Customer Care 

Level 3 
Mohan
 
K 

Phone No: 6364464957 
Email: nodalofficer@kinaracapital.com 

Head IQA, 
Principal Nodal 
Officer 

mailto:managercustomercare@kinaracapital.com
mailto:headcustomercare@kinaracapital.com
mailto:headcustomercare@kinaracapital.com
mailto:mohan.p@kinaracapital.com


 

 

Pattabhirama
n 

Level 4 Thirunavukkarasu R 
Phone No: 6364464955 
Email: 
chiefnodalofficer@kinaracapital.com 

Chief 
Operating 
Officer & 
Director of the 
Board 

 

5 வது  ிரல விைிவோக்கம்: சில அரி ான ோட்சிேைில் 4 து நினல விரி ாே்ேம்  ழங்கிய 

பதிலில்  ாடிே்னேயாைர ் மகிழ்சச்ியனடயவில்னல என்றால், கமலும் சமரப்்பி ்  1 

மா  ்திற்குை் பிரசச்ினன தீரே்்ேப்படாவிட்டால், கீகழ தோடுே்ேப்படட்ுை்ை வி ரங்ேனைே் 

தோண்டு,  ாடிே்னேயாைர ்என்பிஎஃப்சி (NBFC) குனறதீரப்்பாைருே்கு எழு லாம்: 

 

 
Sl. 

No. 

Centre Address of the Office of NBFC 

Ombudsman 

Area of Operation 

1 Chennai C/o Reserve Bank of India Fort Glacis, 

Chennai 600 001 STD Code: 044 

Telephone No: 25395964 

Fax No: 25395488 

Email: ms.nbfcochennai@rbi.org.in 

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar 

Islands, Karnataka, Andhra Pradesh, 

Telangana, Kerala, Union Territory of 

Lakshadweep and Union Territory of 

Puducherry 

2 Mumbai C/o Reserve Bank of India RBI Byculla 

Office Building Opp. Mumbai Central 

Railway Station Byculla, Mumbai-

400008 

STD Code: 022 

Telephone No :2300 1280 

Fax No: 23022024 

Email: ms.nbfcomumbai@rbi.org.in 

Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya 

Pradesh, Chhattisgarh, Union 

Territories of Dadra and Nagar Haveli, 

Daman and Diu 
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