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12 ெபா�
1.  ேநா�க�க� &வ��ண�ப�
1.1�றி�ேகா�க��றிய����

தான� ேலா�� அ�� ச�வ �ச� லிமிெட� (இ�� DLSL/நி�வன� என
�றி�ப�ட�ப�கிற�) சிற�த கா��பேர� நைட�ைறகைள� ெதாடர��,

ச�வேதச அளவ�� ப��ப�ற�ப�� வண�க நைட�ைறகள�� மி��த
ெவள��பைட�த�ைமைய� ெகா��வர�� அத� ேநா�க�ைத
அைம���ள�. வா��ைகயாள� ந�ப��ைகையவள��ப� நி�வன�தி�.

அத�ப�,த�ேபாைதய�றிய�� ப��வ�மா�அைம�க�ப���ள�:

i) ந�ல ம��� நியாயமான நைட�ைறகைள ஊ��வ��க��
வா��ைகயாள�க�ட� ைகயா�வதி� �ைற�தப�ச தர�கைள
அைம�பத��ல�.

ii) ெவள��பைட�த�ைமைய உ�தி வா��ைகயாள� எ�க� நி�வன�
வழ��� ேசைவகள�� நியாயமான�ைறய��எ�னஎதி�பா��கலா�
எ�பைத�ப�றி ந������ெகா�ள����.

iii) ேபா��ய�� �ல� ச�ைத ச�திகைள ஊ��வ���, உய� ெசய�பா��
தர�ைதஅைடய;ம���

iv) நியாயமான ம��� அ�பான உறைவ ஊ��வ��க�� வ�வான
வா��ைகயாள� ெதாட��க� ம��� �ைறகைள நிவ��தி ெச���
ெபாறி�ைறய�� �ல� வா��ைகயாள���� நி�வன�����
இைடேய, ப��ைதயவ�க�ம��ந�ப��ைகையவள��ப�.

1.2�றிய����பய�பா�

இ�த� �றிய���� அைன��� ப�திக�� த�ேபா� வழ�க�ப�� வ��
அ�ல� இன� அறி�க�ப��த�பட���ய அைன�� கட� தயா���க�
ம��� ேசைவக���� ெபா���� அ�ல� நி�வன�தி� �கவ�க�
�லமாக அ�ல� ேவ� எ�த �ைறய���. நியாயமான நைட�ைற�
�றிய���� நக� நி�வன�தி� அைன�� அ�வலக�க�/கிைளகள���
கா�ட�ப��. FPC இ� நக�� நி�வன�தி� இைணயதள�தி� கா�ட�ப��,

இ� ெபா�-ெபா�உ��ப�ன�க����ம���அைன��ப��தார�க����
நி�வன�தா�ஏ���ெகா�ள�ப�ட�றிய��கைள�ப�றிஅறிவ����.

2.வா��ைகயாள�க���நம�கடைமக�

2.1 இைத உ�தி ெச�வத� �ல� வா��ைகயாள�க�டனான அைன��
நடவ��ைககள���நியாயமாக��நியாயமாக��ெசய�பட:

நி�வன� வழ��� தயா���க� ம��� ேசைவக� ம��� அத�
ஊழிய�க� ப��ப��� நைட�ைறக� ம��� நைட�ைறகள�� இ�த
�றிய���� வைரய��க�ப���ள உ�தி�பா�க� ம��� தரநிைலகைள
நி�வன� ���தி ெச���. அைன�� தயா���க�� ேசைவக�� க�த�
ம��� ஆவ�ய�� ெதாட��ைடய ச�ட�க� ம��� ஒ����ைறகைள
���தி ெச���; ம��� வா��ைகயாள�க�டனான ப�வ��தைனக�



ம��� ஒ�ைம�பா� ம��� ெவள��பைட�த�ைமய�� ெநறி�ைற�
ெகா�ைககள��த�கிய�����.

2.1.1 வா��ைகயாள�க�ட� ைகயா�� ேபா�,   நி�வன� கட�
ஒ�ப�த�தி� வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� வழ�க�ப�ட
ேநா�க�கைள� தவ�ர, கட� வா��பவ�� வ�வகார�கள��
தைலய��வைத�தவ�����.

2.1.2 நி�வன� கட� வா��பவ�கள�ட� அதிக வ�� வ�லி�க� �டா�.

ஒ� வா��ைகயாள�டமி��� வ�லி�க�ப�� வ�� வ�கித�தி�
ப��தறி�வ�ள�க�பட ேவ���.அைன��வ�கித�க��க�டண�க��
கட�வ��ண�ப�ப�வ�தி��அ�மதி க�த�தி���றி�ப�ட�ப��.

2.1.3வ�� வ�கித�க� ம��� அபாய�கள�� தர�ப��த��கான
அ���ைறஆகியைவநி�வன�தி�இைணயதள�தி�கிைட���.

2.1.4 கட� ெப�பவ�டமி��� கட� கண�ைக மா��வத�கான ேகா��ைக
ெபற�ப�டா�, ஒ��த� அ�ல� இ�ைலெயன��, நி�வன�தி�
ஆ�ேசபைன, ஏேத�� இ��தா�, ேகா��ைக ெபற�ப�ட நாள�லி��� 21

நா�க���� ெத�வ��க�ப��. அ�தைகய இடமா�ற� ச�ட�தி��
உ�ப��ெவள��பைடயானஒ�ப�தவ�தி�ைறகள��ப�இ��கேவ���.

2.2 எ�க� நிதி தயா���க� ம��� ேசைவக� எ�வா� ெசய�ப�கி�றன
எ�பைத�����ெகா�வத��ல�வா��ைகயாள�க���உதவ:

i) வ�ள�பர�க� ம��� வ�ள�பர இல�கிய�கள�� உ�ளட�க�க�
���தவைர ெதள�வாக இ���� ம��� தவறாக வழிநட���. கட�
ஒ�ப�த�தி� ெசய�பா� ம��� கட� ெப�வத�� வா��ைகயாள�
ைகெயா�பமிட� ேதைவ�ப�� ம��� ப�ற ஆவண�க� நி�வன�தி�
இைணயதள�தி� கா�சி�ப��த�பட ேவ��� , அதனா�,

எ�கள�டமி��� ேசைவகைள� ெப��ேபா� தகவலறி�த ���
எ��க�ப�கிற�.

ii) �த� நிக�வ��, வா��ைகயாள�க��� வ�ள�க�ப��, தயா���க�
ம��� ேசைவக� ப�றிய தகவ�கைள� ெகா�ட ெதாட��ைடய
ஆவண�க� ேபா�றைவ ப��வ�� ெமாழிகள�� ஏேத�� அ�ல�
அத�� ேம�ப�ட ெமாழிகள��:இ�தி,ஆ�கில�அ�ல�ெபா��தமான
உ��� ெமாழிய�� வழ�க�ப��. ��ைமயான
ெவள��பைட�த�ைமைய உ�தி ெச�வத�காக,

வா��ைகயாள�க��� தயா���க� ம��� ேசைவகள�� த�ைம,

அவ�றி� வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக�, ஆ���கான வ��
வ�கித�க� / ேசைவ� க�டண�க�, கட� தயா��ப�� ேசைவ�காக
ெச��த ேவ��ய EMI, சம��ப��க ேவ��ய ஆவண�க� ப�றிய



ெதள�வான தகவ�க� வழ�க�பட ேவ���. ெபா��த���ய
தயா���க��கானநி�வன�ேபா�றைவ.

iii) வா��ைகயாள�க���� கிைட��� பல�க�, அ�தைகய பல�கைள
அவ� எ�வா� ெபறலா�, அவ�றி� நிதி� தா�க�க� ம��� அவர�
ேக�வ�க��� ஏேத�� ச�ேதக� ஏ�ப�டா� அவ� யாைர�
ெதாட��ெகா�ளலா� எ�பைத� ப�றிய ��� தகவைல��
வழ�க��.

iv) ேம��றியவ�ைற உ�தி�ப��த உதவ, நி�வன� உதவ� வ�ைய
வழ���, இத� �ல� வா��ைகயாள�க��� இ�த வ�ஷய�தி�
ெபா��தமான வழிகா��தைல வழ���. ேம��றியவ�ைற� தவ�ர,

வா��ைகயாள�க��� அவ�கள�� �ைறகைள நிவ��தி ெச�வத���
ெபா��பானவ�/அவ�க�ைடய ெதாட�� வ�வர�க�ட�
நியமி�க�ப�டஅதிகா�(க�)ெபய�வழ�க�ப��.

2.3 வழ��வத� �ல� எ�க� தயா���க� ம��� ேசைவகைள�
பய�ப��தவா��ைகயாள�க���உதவ:

i. கட� வா��பவ��� அ�மதி�க�ப�ட கடன�� வ�தி�ைறக� ம���
நிப�தைனகள�� வ�வர�கைள� �றி��� �ைறயாக
ைகெயா�பமிட�ப�ட கட� ஒ�ப�த�தி� நகைல வழ�க��. நி�வன�
வா��ைகயாள�க��� வழ�கமான, ெபா��தமான ���ப���கைள
ஊடா�� ச�தி�� �லமாகேவா, இைணயதள�தி� கா�சி�ப���வத�
�லமாகேவா அ�ல� மி�ன�ச�/அ�சிட�ப�ட க�த�கைள
அ���வத��லமாகேவாஉ�திெச��,ஏ�பா�ெச��வழ���.

ii. வ�� வ�கித�க�, க�டண�க� ம��� வ�தி�ைறக� ம���
நிப�தைனக� ம��� பலவ�றி� ஏ�ப�� மா�ற�க� ப�றிய
தகவ�கைள�பர��த�.

iii. வ��ய�� மா�ற� அத� வ��ண�ப�தி�� �� �����ேய
அறிவ���ட� ெந��கமாக இ����. வ�� வ�கித� அ�ல� ேசைவ�
க�டண�கள��தி��த�வ��கால�தி�ம��ேமெபா����.

2.4 எ�த நிைலய��� தவறாக நட�க���ய வ�ஷய�கைள வ�ைரவாக��
அ�தாப��ட��ைகயா�வ�:

i. நி�வன�தி� தர�ப�� ஏேத�� தவ� இ��தா�, அத� தா�க�ைத�
தண��கஉடன�ம���ெபா��தமானநடவ��ைகஎ��த�.

ii. வா��ைகயாள�கள���கா�கைளஉட���ட�ைகயா�த�.

iii. நி�வன�தி� இ���� அைம��க� ம��� நைட�ைறகைள� ப�றி
வா��ைகயாள�க���� ெத�வ��க��,அைத� ப��ப��வத��ல�
வா��ைகயாள�க� த�க� �ைறகைள நி�வன�தி�
அதிகா�க�டனான அவ�கள�� ஆர�ப இைட�க�தி� �ல�
ேபா�மான அள� நிவ��தி ெச�யாவ��டா� உய� அதிகா�கைள
அ�கலா�.

iv. எ�தெவா� ெதாழி���ப ேதா�வ�ய�னா�� ஏ�பட���ய எ�தெவா�
ப�ர�சைனைய��எதி�ெகா�ளத��தஏ�பா�கைளெச�த�.



2.5 வா��ைகயாள�கள�� அைன�� தன��ப�ட தகவ�கைள�� தன��ப�ட
ம���இரகசியமானதாகக��த�

நா�க� கடைம�ப���ேளா�, ேம�� எ�க� வா��ைகயாள�கள��
அைன�� தன��ப�ட தகவ�கைள�� தன��ப�ட ம��� மிக��
ரகசியமான வ�ஷயமாக க��ேவா�, இ��ப���, கீேழ உ�ள ப�தி 5 ��
உ�ப��.

2.6�றிய��ைடவ�ள�பர�ப��த,எ�க�நி�வன�:

i. எ�க� த�ேபாைதயம����தியவா��ைகயாள�க����றிய��ைட�
ப�றி ெத�வ��க��

ii. இ�த �றிய��ைட க��ட�� அ�ல� மி�ன� ெதாட�� �ல�
ேகா��ைகய��ேப��கிைட�க�ெச���க�.

iii. இ�த �றிய��ைட நி�வன�தி� ஒ�ெவா� கிைளய��� நி�வன�தி�
இைணயதள�தி��கிைட�க�ெச���க�;ம���

iv. �றிய��ைட� ப�றிய ெபா��தமான தகவைல வழ��வத���,

�றிய��ைட நைட�ைற�ப���வத��� நி�வன�தி� ஊழிய�க�
ந��பய��சி ெப���ளன�எ�பைதஉ�தி�ப��த��.

2.7 பாரப�சம�றெகா�ைகையஏ��நைட�ைற�ப���த�

எ�க� நி�வன� வய�, இன�, சாதி, பாலின�, தி�மண நிைல, மத�
அ�ல�இயலாைமஆகியவ�றி�அ��பைடய��பா�பா�கா�டா�.

2.8��த��ம�க�ம���உட�ஊன��றநப�க���சிற��கவன���

��த ��ம�க�, உட� ஊன��ேறா� ம��� க�வ�யறிவ�ற நப�க�
ேபா�ற எ�க� வா��ைகயாள�க��� எ�க�ட� பழ�வைத எள�தாக��
வசதியாக��ெச�யஎ�களா����த�ய�சிகைளேம�ெகா�ேவா�.

3.ெவள��ப���த�ம���ெவள��பைட�த�ைம

3.1எ�க� நி�வன� எ�க� வா��ைகயாள�க�ட� ைகயா�வதி�
��ைமயான ெவள��பா�க� ம��� ெவள��பைட�த�ைமைய ந��கிற�.

வ�� வ�கித�க�, ெபா�வான க�டண�க� ம��� க�டண�க� உ�பட
அைன�� சா�தியமான வழிகள��� நி�வன� ம���
வா��ைகயாள�க��� இைடேயயான ப�வ��தைனகள�� ஏேத��
தா�க�ைத ஏ�ப��த���ய அைன�� காரண�கைள�� ப�றிய
��ைமயானதகவைலநா�க�வழ��ேவா�:

i. கிைளகள��ேநா���ஒ��த�
ii. ெதாைலேபசிஅ�ல�ெஹ��ைல�க��ல�.

iii. நி�வன�தி�இைணயதள��ல�.

iv. நியமி�க�ப�டஊழிய�க�/உதவ� ேமைச�ல�.

v. ேசைவவழிகா�� /க�டணஅ�டவைணையவழ��த�;ம���



vi. ���தவைரஅைன��ெதாட��ைடயவ�வர�க��தயா����கான
ப���ைர�க�ப�டவ��ண�ப�ப�வ�தி�இைண�க�ப��.

3.2வ��காலவா��ைகயாள�கைள�ெபா��தவைரநி�வன�:

i. கட�வ��ண�ப� ப�வ�கள��வா��ைகயாள�க�ஆ�வமாகஇ����
ேசைவக� ம��� தயா���கள�� ��கிய அ�ச�கைள வ�ள���
ெதள�வான தகவைல வழ�க��, இ� கட� வா��பவ��ஆ�வ�ைத�
பாதி���, இதனா� ம�ற NBFCக� வழ��� வ�தி�ைறக� ம���
நிப�தைனக�ட� அ��த��ள ஒ�ப�� ெச�ய ����. ம��� அ��
தகவலறி�த ��ைவ கட� வா��பவ� எ��க ����. கட�
வ��ண�பமான� வ��ண�ப� ப�வ��ட� சம��ப��க ேவ��ய
ஆவண�கைள� �றி���. வ��ண�பதார��� ஒ� அ�கீகார�
வழ�க�ப��.

ii. வா��ைகயாள�கள�� ேதைவக��� ஏ�ற தயா���க� ம���
ேசைவகைள�ேத��ெத��பதி�வா��ைகயாள�க���உத��க�.

iii. நி�வன�தி� தயா���க� ம��� ேசைவக� வழ��� ப�ேவ�
வழிகைள� ப�றி வா��ைகயாள�க���� ெத�வ��க�� [உதாரணமாக,

இைணய�, ெதாைலேபசி, கிைளக� ம��� பலவ�றி�] இ�த
தயா���கைள� ப�றிய ��த� தகவ�கைள� ெப�வத�கான
ஆதார�க� ம��� வழி�ைறகைள� ப�றி அவ�க����
ெத�வ��க��.ேசைவக�.

iv. ச�ட, ஒ����ைற ம��� உ� ெகா�ைக� ேதைவக��� இண�க,

அவர� / அவ� அைடயாள� ம��� �கவ�ைய நி�ப��க,

அவ�டமி��� ேதைவயான தகவ�க� ம��� ஆவண�கைள� ப�றி
வா��ைகயாள�க����ெத�வ��க��.

3.3வா��ைகயாள�களாகமாறியவ�க���, நி�வன�:

i. ெபா��த���ய வ�� வ�கித�க� / க�டண�க� ம��� க�டண�க�
உ�பட, தயா���கள�� ��கிய அ�ச�க� ெதாட�பாக நி�வன�தா�
உ�வா�க�ப��, உ�வா�க�ப�� அ�ல� ெபற�ப�ட ���ப��க�ப�ட
தகவைலவழ�க��.

ii. வா��ைகயாள�கள�� உ�ைமக� ம��� ெபா���க� ப�றிய ��த�
ம������ப��க�ப�டதகவ�கைளவழ�க��.

iii. வா��ைகயாள�� ெபயைர 'அைழ�காேத' ேசைவய�� கீ� தானாக�
பதி�ெச��, இ�த� தகவ�/ேசைவைய� ெப�வத��
வா��ைகயாள�க� எ������வமாக நி�வன�தி��� ெத�வ����
வைர, ெதாைலேபசி அைழ��க�/ SMSக�/ மி�ன�ச�க� �ல� எ�த�
�தியதயா���/ேசைவைய��ெத�வ��கேவா/ ந����கேவா�டா�. .

3.4வ��வ�கித�க�:

வ�� வ�கித�க� ம��� ெசயலா�க� ம��� ப�ற க�டண�கைள
நி�ணய��பதி� DLSL ெபா��தமான உ� ெகா�ைகக� ம���



நைட�ைறகைள வ����ள�. நி�வன�தி� வா�ய� வ����ள
ேகா�பா���ப�, நி�வன�தி� ALCO அ�வ�ேபா� க�டண�க� ம���
க�டண�கைள நி�ணய����. நி�வன� வா��ைகயாள�க���
ேதைவயானதகவ�கைளவழ��� -

i. அவன�/அவ�ைடய கட� கண��க���� ெபா���� வ�டா�திர
வ�கித�தி�கண�கிட�ப��வ��வ�கித�க�.

ii. அவன�/அவ�ைடய கண�கி�� வ�� எ�வா� பய�ப��த�ப�கிற�
ம��� வா��ைகயாள� ெச��த ேவ��ய EMI ம��� கடைன�
தாமதமாக/தாமதமாக ெச��தினா� ெபா��த���ய அபராத வ��
உ�படவ��ைய�கண�கி���ைற.

3.5வ��வ�கித�கள��மா�ற�க�

நி�வன�வழ��� தயா���க� ம�தானவ��வ�கித�கள��மா�ற�கைள�
ெச�வத�கான அத� ��ைவ� ப�றி வா��ைகயாள�க��� நி�வன�
�����ேய ெத�வ���� ம��� வ�� வ�கித�கள�� ெச�ய�ப��
மா�ற�க�எதி�கால�தி�ெபா����.

3.6க�டண�க�ம���க�டண�க�

i. நி�வன� அத� அைன�� கிைளகள���, வா��ைகயாள�க�
இலவசமாக� பா��க அ�மதி�க�ப�� க�டண அ�டவைண ப�றிய
அறிவ��ைப நி�வன�தி� இைணயதள�தி� கா�ப��க ேவ���.

வா��ைகயாள�க��� நி�வன� வழ��� ேசைவகள�� ப��ய��
இலவசமாகவழ�க�ப��.

ii. அவ� ேத��ெத��த தயா���க� ம��� ேசைவக� ெதாட�பாக
வா��ைகயாள�க��� வழ�க�ப�� க�டண அ�டவைணய��
ெபா��த���ய க�டண�க� ப�றிய அைன�� வ�வர�க�� இ��க
ேவ���, ேம�� வா��ைகயாள�களா� ேத��ெத��க�ப�ட
தயா���க� ம��� ேசைவகைள� ெப�வத��வா��ைகயாள� ெச��த
ேவ��ய�����.

iii. வா��ைகயாள�களா� ேத��ெத��க�ப�ட தயா���/ேசைவகைள
நி�வகி��� வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� ஏேத�� ஒ�ைற
கைடப���காத/ ம�றினா�, அவ� ம�� வ�தி�க�ப�� அபராத�க� ப�றிய
தகவ�கைளவா��ைகயாள�க���வழ�கேவ���.

3.7�����ேயெச����க�டண�க�

��றறி�ைக எ� RBI-2014-15/121 ம��� DNBS(PD)CC எ�.399/13.10.42/2014-15 இ�
உ�ள RBI வழிகா��த�கள��ப�, மித��� வ�� வ�கித�தி� கீ� கால�
கட� வா�கிய தன�நப� கட� வா��பவ�கள�டமி��� நி�வன�
�����ேய ெச����அபராத�ைதவ�தி�கா�.ஜூைல 14, 2014ேததிய��ட
ம��� அத� ேம�ப��த�க�. எ�வாறாய���, ஒ����ைற



வழிகா��த�கள�� ஏ�ப�ட மா�ற�தி� காரணமாக கட� கண��கைள
�����ேய அைட�ப� ெதாட�பான எ�க� ெகா�ைகய�� மா�ற�
ஏ�ப�டா�, நி�வன�தி� இைணயதள�தி� ெவள�ய�ட�ப�ட கட�
கண�ைக �����ேய �ட��� ேததிய�� நைட�ைறய�� உ�ள
ெகா�ைகய��ப� �����ேய ெச���� அபராத� வ�தி�க�ப��.

அைன��ப��தார�கள��தகவ��காக.

3.8க�டண�ம���க�டண�கள��மா�ற�க�

இ�த� க�டண�கள�� ஏேத�� ஒ�ைற அதிக��க அ�ல� �திய
க�டண�ைத அறி�க�ப��த நி�வன� ��� ெச�தா�, தி��த�ப�ட
க�டண�க�/�திய க�டண�க� வ�தி�க�ப��/ெசய�ப�வத�� ஒ�
மாத�தி����ேபஅறிவ��க�ப��.

3.9வ�தி�ைறக�ம���நிப�தைனக�

i. �த� �ைறயாக ஒ� தயா���/ேசைவைய� ெப��
வா��ைகயாள���, அவ�/அவ� நி�வன�திட� ேக�ட
தயா���க�/ேசைவக��கான ெதாட��ைடய வ�தி�ைறக� ம���
நிப�தைனக� �றி�� நி�வன� த��த �ைறய�� ஆேலாசைன
வழ���.

ii. எ�க� நி�வன�தி� தயா���க� ம��� ேசைவகைள நி�வகி���
வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக� நியாயமானதாக இ��க ேவ���
ம��� அ�த�த உ�ைமகைள �றி�பாக ப���ைர���
வா��ைகயாள�கள�� உ�ைமைய அைம�க ேவ���. �ற�ப�ட
வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக� ெபா���க� ம��� கடைமகைள
ெதள�வாக �றி�ப�ட ேவ���. இ�த வ�தி�ைறக� ம���
நிப�தைனகைள எள�ய ம��� எள�ைமயான ெமாழிய�� தயா���
வழ�க�ய�சி ேம�ெகா�ள�ப��.

3.10வ�தி�ைறக�ம���நிப�தைனகள��மா�ற�க�

வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� ஏ�ப�� எ�த மா�ற��
வா��ைகயாள�க���ப��வ��ேசன�க��ல�ெத�வ��க�ப��:

i. தன��ப�டதகவ�.

ii. ஒ�ெவா�கிைளய���அறிவ��� பலைக.

iii. மி�ன�ச�ம���இைணயதள�உ�படஇைணய�.

iv. ெச�தி�தா�,ேதைவ�ப��ேபாெத�லா�.

v. ெபா�வாக, வ��கால வ�ைள�க�ட� மா�ற�க� ெச�ய�ப��
ம��� அ�தைகய மா�ற�க� �றி�� வா��ைகயாள�க���
�����ேயஅறிவ��க�ப��.

vi. வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� ஏேத�� மா�ற� ஏ�ப�வ�
�றி��வா��ைகயாள��������ேயெத�வ��க��யாவ��டா�
ம��� வா��ைகயாள��� �����ேய அறிவ��காம� மா�ற�



ெச�ய�ப�டா�, அ�வா� ெச�ய�ப�ட மா�ற� 30 நா�க����
�ைறயாக அறிவ��க�ப��. அ�தைகய மா�ற�கைள� ெச�த ப�ற�
வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக�, அதாவ�, வா��ைகயாள���
��னறிவ��� வழ�காம� ெச�த மா�ற�க�, எ�தெவா�
வா��ைகயாள���� பாதகமாக இ��தா�, அ�தைகய
வா��ைகயாள� 60 நா�க����எ�தஅறிவ����ெத�வ��காம�தன�
கண�ைக �டலா� அ�ல� மா�றலா�. ��த� க�டண� அ�ல�
வ��ெச��தேவ���.

vii. வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� ஏேத�� ெப�ய மா�ற�
அ�ல� சிறிய மா�ற�க� இ��தா�, வா��ைகயாள��
ேவ��ேகாள�� ேப��, வா��ைகயாள��� �ைறயாக�
ெத�வ��க�ப��, �திய வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள�� நக�
வா��ைகயாள���வழ�க�ப��.அ�ல�மா�ற�கள�����க�.

4.வ�ள�பர�, ச�ைத�ப��த�ம���வ��பைன

4.1 நி�வன�:

i. நி�வன�தா� ெவள�ய�ட�ப�� அைன�� வ�ள�பர� ம���
வ�ள�பர� ெபா��க� ெதள�வாக இ��பைத��, தவறாக
வழிநட�தாம� இ��பைத�� உ�திெச�ய அத� �ய�சிகைள
ேம�ெகா���க�.

ii. ஊடக�க� ம���/அ�ல� வ�ள�பர இல�கிய�கள��
ெவள�ய�ட�ப�� எ�தெவா� வ�ள�பர��, எ�க� நி�வன�தி�
எ�தெவா� ேசைவ அ�ல� தயா������ கவன�ைத ஈ���� ம���
வ�� வ�கித�ைத� ப�றிய �றி�ைப உ�ளட�கிய�, அ�தைகய
தயா����� ெபா��த���ய ப�ற க�டண�க� ம���
க�டண�கைள�� �றி�ப�ட ேவ���. அ�ல� ேசைவ ம���
ெதாட��ைடயவ�தி�ைறக� ம���நிப�தைனகள����வ�வர�க�
ேகா��ைகய��ேப��கிைட���.

iii. எ�தெவா� ��றா� தர�ப�ன�� ேசைவ�� ஆதர� ேசைவகைள
வழ�க� பய�ப��த�ப�� ேபாெத�லா�, அ�தைகய ��றா�
தர�ப�ன� வா��ைகயாள�� தன��ப�ட தகவ�கைள (அ�தைகய
��றா� தர�ப�ன��� ஏேத�� இ��தா�) அேத அள�
ரகசிய�த�ைம ம��� பா�கா�ேபா� ைகயா�வைத நா�க� உ�தி
ெச�ேவா�.

iv. நி�வன�, அ�வ�ேபா�,   வா��ைகயாள�க���� கிைட��� அத�
தயா���கள�� ப�ேவ� அ�ச�கைள அவ�க���� ெத�வ��கலா�.

தயா���க� /ேசைவக�ெதாட�பானப�றதயா���க�அ�ல�வ�ள�பர
ச�ைகக� ப�றிய தகவ�க� வா��ைகயாள�க����
ெத�வ��க�ப��, அவ� / அவ� அ�தைகய தகவ� / ேசைவைய�
ெப�வத�� அவ� / அவ� ஒ��த� அள��தி��தா�, அ�ச�
�லமாகேவா அ�ல� இைணயதள�தி� அ�ல� அைத� பதி�
ெச�வத��லமாகேவாவா��ைகயாள�ேசைவஎ�.



v. ேநர� வ��பைன �கைமக��� (�எ�ஏ�க�) ஒ� நட�ைத
ெநறி�ைறைய நா�க� ப���ைர�ேபா�, அத� ேசைவகைள
ச�ைத�ப��த தயா���க�/ேசைவகைள� ெபறலா�, ம�ற
வ�ஷய�கள�� அவ�க� தன��ப�ட �ைறய�� அ�ல� ெதாைலேபசி
�ல� ெபா��கைள வ��பைன ெச�வத�காக வா��ைகயாள�கைள
அ���ேபா� அவ�க� த�கைள அைடயாள� க��ெகா�ள
ேவ���.

vi. நி�வன�தி� ப�ரதிநிதி / ��ய� அ�ல� DSA ஏேத�� �ைறய�ற
நட�ைதய�� ஈ�ப�டதாக அ�ல� இ�த �றிய��ைட ம�றி�
ெசய�ப�டதாக வா��ைகயாள�டமி��� ஏேத�� �கா� வ�தா�,

�காைர வ�சா��க��, �காைர� ைகயாள��, வா��ைகயாள���
இழ�ப�� வழ�க�� த��த நடவ��ைகக� ெதாட�க�ப��.

ெபா��தமான�.

5.தன���ைமம���இரகசிய�த�ைம

5.1வா��ைகயாள�கள�� அைன�� தன��ப�ட தகவ�க��
தன��ப�டதாக�� ரகசியமாக�� க�த�ப�� [வா��ைகயாள�க� இன�
வா��ைகயாள�களாக இ�லாவ��டா��] ேம�� ப��வ�� ெகா�ைகக�
ம��� ெகா�ைககளா� வழிநட�த�ப��. ப��வ�� வ�திவ�ல�கான
நிக��கைள� தவ�ர, எ�க� ��வ�� உ�ள ப�ற நி�வன�க� உ�பட,

வா��ைகயாள�களா� வழ�க�ப�ட அ�ல� ேவ� எவ����
வா��ைகயாள� கண��க� ெதாட�பான தகவ� அ�ல� தரைவ நி�வன�
ெவள��ப��தா�:

i. தகவ� ச�ட�தி� �லமாகேவா அ�ல� க���பா�டாள�/கள��
வழிகா��தலி��லமாகேவாவழ�க�படேவ���எ�றா�.

ii. ெபா�ம�கள�ட�கடைமஇ��தா�,தகவ�ெத�வ��கேவ���.

iii. நி�வன�தி� நல�க� அவ�க� தகவைல வழ�க ேவ��� எ�றா�
(உதாரணமாக, ேமாச�ைய� த��க) ஆனா� வா��ைகயாள� அ�ல�
வா��ைகயாள� கண��க� [வா��ைகயாள� ெபய� ம��� �கவ�
உ�பட] ப�றிய தகவைல ேவ� எவ���� வழ��வத�� இ� ஒ�
காரணமாக�பய�ப��த�படா�.

iv. வா��ைகயாள� நி�வன�திட� தகவைல ெவள��ப���மா�
ேக�டா�,அ�ல�வா��ைகயாள��அ�மதி�ட�.

v. நி�வன� தன� எ������வ அ�மதி�ட� வா��ைகயாள�கைள�
ப�றிய�றி�ைப�ெகா���மா�ேக�டா�.

vi. வா��ைகயாள��� அவைர� ப�றிய தன��ப�ட பதி�கைள
அ��வத�கான த�ேபாைதய ச�ட க�டைம�ப�� கீ� அவர�
உ�ைமகள��அள�ெத�வ��க�ப��.

vii. வா��ைகயாள� �றி�பாக அ�வா� ெச�ய அ�கீக���� வைர,

வா��ைகயாள�கள�� தன��ப�ட தகவைல ச�ைத�ப��த�
ேநா�க�க��காகநி�வன�யாரா��பய�ப��தா�.

5.2கட��றி��ஏெஜ�சிக�



i. ஒ� வா��ைகயாள� ஒ� கண�ைக� திற���ேபா�,   நி�வன�
அவ�ைடய/அவ�ைடய கண�� வ�வர�கைள� கட� �றி��
ஏெஜ�சிக��� எ�ேபா� அ��பலா� ம��� அவ�க�ட�
ெச�ய���யகாேசாைலகைளநி�வன�அவ����ெத�வ����.

ii. வா��ைகயாள�நி�வன�தி��ெச��தேவ��யதன��ப�டகட�க�
�றி�ததகவைலநி�வன�கட��றி���கைமக���வழ�கலா�:

• வா��ைகயாள�தன�ேபெம���கள��ப��த�கிவ��டா�.
• க�டண�ெதாைகச��ைச���யதாகஇ�ைல;ம���

iii. வா��ைகயாள� தன� கடைன� தி��ப�� ெச���வத�� நி�வன�
தி��திகரமாக இ��பதாக ��ெமாழி�கைள ��ைவ�கவ��ைல,

இ�த ச�த��ப�கள�� நி�வன�தி� �ைறயான ேகா��ைகைய�
ப��ப�றி, வா��ைகயாள� ெச��த ேவ��ய கட�க� �றி�த
தகவ�கைள வழ�க� தி�டமி���ளதாக நி�வன�
வா��ைகயாள��� எ������வமாக ெத�வ����. நி�வன� கட�
�றி���கவ�.அேத ேநர�தி�, நி�வன�வா��ைகயாள���கிெர��
ெரஃபர�� ஏெஜ�சிகள�� ப�� ம���அவ�க�வழ��� தகவ�க�
வா��ைகயாள�� கட� ெப�� திறைன� பாதி��� எ�பைத வ�ள�க
ேவ���.

iv. வா��ைகயாள� தன� அ�மதிைய வழ�கிய���தா�,

வா��ைகயாள�� கண�ைக� ப�றியப�றதகவ�கைளநி�வன�கட�
�றி�� �கைமக��� வழ�கலா�. கிெர�� ெரஃபர��
ஏெஜ�சிக��� ெகா��க�ப�ட தகவலி� நகைல, நி�வன�
வா��ைகயாள���ேகா�னா�,அவ���வழ�க�ப��.

6. பா�கிக�வ��

6.1கட�க� வழ�க�ப�� ேபாெத�லா�, வா��ைகயாள��� தி��ப��
ெச���� ெசய��ைறய�� அள�, கால� ம��� தி��ப�� ெச����
கால� ஆகியவ�றி� �ல� வ�ள�க�ப��. வா��ைகயாள�
நி�ணய��க�ப�ட தி��ப�� ெச���� அ�டவைணைய கைட�ப���க�
தவறினா�, நில�ச�ட�கள��ப� நி�ைவ� ெதாைகைய வ�லி�க உ�ய
நடவ��ைக எ��க�ப�� ம��� ேதைவய�ற �����த�க� எ���
ேம�ெகா�ள�படா�.

6.2DLSL அ��பைடய�� வ�� ெகா�ைகைய வ����ள�ம�யாைத,

நியாயமான சிகி�ைச ம��� வ����த�. வா��ைகயாள� ந�ப��ைக
ம��� ந��ட கால உறைவ வள��பதி� நி�வன� ந�ப��ைக
ெகா���ள�. நி�ைவ� ெதாைகைய வ�லி�பதி� அ�ல�/ ம���
பா�கா�� ம�ள� ெப�வதி� நி�வன�ைத� ப�ரதிநிதி��வ�ப���வத��
அ�கீக��க�ப�ட ஊழிய�க� அ�ல� எ�தெவா� நப�� த�ைன
அைடயாள� க��, நி�வன� வழ�கிய அதிகார� க�த�ைத� கா�ப��க
ேவ���. அவ�/அவ� வா��ைகயாள�� ேவ��ேகாள�� ேப��,

நி�வன� அ�ல� நி�வன�தி� அதிகார�தி� கீ� வழ�க�ப�ட அவர�
அைடயாள அ�ைடைய� கா�ப��க ேவ���. நி�வன�



வா��ைகயாள�க��� நி�ைவ� ெதாைக ெதாட�பான அைன��
தகவ�கைள�� வழ��� ம��� நி�ைவ� ெதாைகைய ெச���வத��
ேபா�மானஅறிவ��ைபவழ�க�ய�சி���.

6.3அைன�� ஊழிய�க�� அ�ல� நி�வன�ைத ப�ரதிநிதி��வ�ப��த
அ�கீக��க�ப�ட எ�தெவா� நப�� ேசக��� அ�ல� / ம��� பா�கா��
ம��ெட��ப�� கீேழ �றி�ப�ட�ப���ள �றிய��கைள க���பாக ப��ப�ற
ேவ���:

i. வா��ைகயாளைர அவ�/அவ� வ����� இட�தி��, அவ�/அவ�
வசி��� இட�தி� �றி�ப��ட இட� எ��� இ�லாத ேபா��,

அவ�ைடய/அவ� இ�ல�தி�, வண�க/ெதாழி� ெச��� இட�தி��
ெதாட��ெகா�ள�ப�வா�.

ii. நி�வன�ைத� ப�ரதிநிதி��வ�ப���� அைடயாள�� அதிகார��
வா��ைகயாள����த�நிக�வ�ேலேயெத�ய�ப��த�ப��.

iii. வா��ைகயாள��தன���ைமமதி�க�ப��.

iv. வா��ைகயாள�டனான ெதாட�� சிவ�� �ைறய�� இ��க ேவ���.

உைரயாடலி� ேபா� ெமாழிைய� பய�ப���வதி� மி��த கவன�
ெச��த�பட ேவ���, இதனா� எ�த ேநர�தி�� வா��ைகயாள�
காய�பட��டா� / ம�யாைதய�ற நட�ைதைய உணர��டா�. ெப�
கட� வா��பவ�க�ட� ெதாட�� ெகா���ேபா�,   இ�திய கலா�சார�
ம���பார�ப�ய�தி�ப�உ�யம�யாைதபராம��க�படேவ���.

v. வா��ைகயாள�� வண�க� அ�ல� ெதாழிலி� சிற��� ��நிைலக�
இ�ைலெயன��, நி�வன�தி� ப�ரதிநிதிக� வா��ைகயாள�கைள 07:00

மண��த� 19:00மண�வைரெதாட��ெகா�ளேவ���.

vi. ஒ� �றி�ப��ட ேநர�தி� அ�ல� ஒ� �றி�ப��ட இட�தி�
அைழ��கைள� தவ���க வா��ைகயாள�� ேகா��ைக ���தவைர
மதி�க�ப��.

vii. ேநர� ம��� அைழ��கள�� எ�ண��ைக ம��� உைரயாடலி�
உ�ளட�க�க�ஆவண�ப��த�ப��.

viii. நி�ைவ� ெதாைகக� ெதாட�பான ச�சர�க� அ�ல� ேவ�பா�கைள
பர�பர� ஏ���ெகா�ள���ய ம��� ஒ��கான �ைறய�� த���க
அைன��உதவ�க��வழ�க�ப��.

ix. வா��ைகயாள�� நி�ைவ� ெதாைக வ�லி�பத�கான வ�ைகய��
ேபா�,   க�ண�ய�ம���அல�கார�பராம��க�படேவ���.

x. ���ப�தி� ஏ�ப�� இழ�� அ�ல� ப�ற ேப�ட� நிக��க� ேபா�ற
ெபா��தம�ற ச�த��ப�க�, நி�வன�தி��� ெத��தா�, ச�ட���வ
இண�க�ைத ச�தி�பத��� ேதைவ�படாவ��டா�, நி�ைவ�
ெதாைகையவ�லி�கஅைழ��க�/வ�ைகக�ெச�வ�தவ���க�ப��.

6.4அ�மான�/உ�ைமெசா���கைளதி��ப�ெப�த�

கட� ஒ�ப�த� கட� வா��பவ�ட� ஒ�ப�த�/கட� ஒ�ப�த�தி�
ச�ட���வமாகஅமலா�க���யம�-உைடைமவ�திைய�ெகா������.

ஒ�ப�த�/கட� ஒ�ப�த�தி� வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனகள��ப�



ம� ெசயலா�க ெசய��ைற ெவள��பைடயாக ேம�ெகா�ள�ப�� ம���
இ�ெதாட�பானெசய��ைறப��ப�ற�ப��:

i. ைகயக�ப���வத����அறிவ��� கால�.

ii. அறிவ��� கால�த��ப�ெச�ய���ய��நிைலக�.

iii. பா�கா�ைபைகயக�ப���வத�கானநைட�ைற.

iv. ெசா�� வ��பைன / ஏல�தி�� �� கடைன� தி��ப��
ெச���வத�கானஇ�திவா���கட�வா��பவ���வழ�க�ப��.

v. கட� வா��பவ��� ம���� உ�ைம வழ��வத�கான நைட�ைற,

ம���
vi. ெசா��வ��பைன / ஏல�தி�கானநைட�ைற.அ�தைகயவ�தி�ைறக�
ம��� நிப�தைனகள�� நக�, கட� ஒ�ப�த�தி� நக� ம��� கட�
ஒ�ப�த�தி� ேம�ேகா� கா�ட�ப���ள அைன�� இைண��கள��
நக�ட�, கட� வா��பவ�க��� அ�மதி/வ�நிேயாக�தி� ேபா�,

  கட� வா��பவ�க���� கிைட���. அ�தைகய ஒ�ப�த�க�/கட�
ஒ�ப�த�கள����கியஅ�க�.

7. �கா�க�ம����ைறக�

வா��ைகயாள� �கா�க� /�ைறகைள�ைகயாளஉ�இய�திர�க�:

�கா� பதி�:

ஒ� வா��ைகயாள� DLSL வழ��� ேசைவகள�� தி��தி அைடயவ��ைல
எ�றா�, ெதாைலேபசி �லமாகேவா, எ��� �லமாகேவா அ�ல�
மி�ன� �ைற �லமாகேவா �கா� அள��கலா�. �கா�க� ம���
ஆேலாசைனகைள ெப�வத�கான ஏ�பா�க� கீேழ ெகா��க�ப���ளன.

வா��ைகயாள�க� கீேழ �றி�ப�ட�ப���ள ெஹ��ைல� எ�க�
�லமாக�� அைழ�கலா�. அவர�/அவ� �காைர� பதி� ெச�ய அ�ல�
எ�கேலஷ� கி��� ெகா��க�ப���ள ேம���ஸி�ப� அவ�
கவைலைய ேம�� அதிக��கலா�. �கா� அைழ�� அ�ல� அ�ச�
வ��ேபாெத�லா�, அ���ந� தன� �காைர ஒ���ெகா�� ���
ேவைலநா�க����பதிைல�ெப�வா�.

ெஹ��ைல�எ�க�:

வா��ைகயாள� எ�க� வா��ைகயாள� ேசைவ ைமய�ைத காைல 8:00

மண����ெதாட��ெகா�ளலா�.இர� 8:00மண�வைர 0124-6555555இ�.

ேம��, எ�தெவா� �கா��ஹா��நக�வ�வ��அதாவ�ஏேத��க�த�
�லமாக ெபற�ப�டா�, அ� பதிேவ��� பதி� ெச�ய�ப��. இ�ேபா�ற
எ�லா நிக��கள���, வா��ைகயாள�� �கா�� ச�யான த�ைமைய�
க�டறிய, எ�க� ப�ரதிநிதி வ�ைரவ�� வா��ைகயாளைர
அைழ�கிறா�/ெதாட��ெகா�ள��.



க���பா�டாள�க� �ல� ெபற�ப�� அைன�� �கா�க� ெதாட�பாக��,

அ�தைகய �கா�க� அைன�ைத�� �கா� பதிேவ��� பதி� ெச�கிேறா�.

அ�தைகய �கா�கைள� ெப��, பதி� ெச�த ப�ற�, எ�க� ப�ரதிநிதிக�
வா��ைகயாள�கைள� ெதாட��ெகா��, �கா�� உ�ைமகைள�
க�டறி��அவ�ைறஅவசரஅ��பைடய��த���க��.

ேந��வ���கா�க�:

கிைளகள�� �கா� ��தக� உ�ள�. ஒ� வா��ைகயாள� அைத கிைளய��
இ��� ெப�� அதி� தன� �ைறகைள பதி� ெச�யலா�. எ�க�
தயா���க� ம��� ேசைவகைள ேம�ப���வத�கான ஏேத��
க���/ப���ைரக��� கிைளய�� ைவ�க�ப���ள �கா�/பா�ைவயாள�
��தக�ைதவா��ைகயாள�பய�ப��தலா�.

அ�ச�/மி�ன�ச��ல��கா�க�:

வா��ைகயாள�க� தபா��லமாகேவாஅ�ல�மி�ன�ச��லமாகேவா
�கா� அள��கலா�. மி�ன�ச� �ல� ெபற�ப�� �கா�க� மி�ன�ச�
�ல� ஒ��� ெகா�ள�ப��. �கா� அைழ�� வ��ேபாெத�லா�,அ���ந�
தன� �காைர ஒ���ெகா�டைத உ�தி�ப���� பதிைல� ெப�வா�. DLSL
இ�மி�ன�ச�ஐ�ய����கா�கைளபதி�ெச�யலா�: grievance@dhani.com.

�ைறக����த���:

மன�பா�ைமஅ�ச�க�ெதாட�பான�ைறக�:

இ�தைகய �கா�க� ம�யாைத�ட��, அ�தாப��ட��,
எ�லாவ�றி��� ேமலாக வ�ைரவாக�� ைகயாள�பட ேவ���.
வா��ைகயாள�கள�ட� தவறான நட�ைத/�ர���தனமான நட�ைத ஜ�ேரா
டாலர��அளவ��நட�த�ப��உடன�நடவ��ைகஎ��க�படேவ���.
DLSL, எ�த ��நிைலய���, பண�யாள�க� எ�த ஒ� ப�ட�தி� தவறான
நட�ைதைய��ெபா����ெகா�ள��யா�.

ப�வ��தைனக� /ெசய�பா�க�ெதாட�பான�ைறக�:

�த�ைமயாக, இ�த� ப��வ�� உ�ள �கா�க�/�ைறகைள� த���பத��
கிைள ெபா��பா��. �ைழ� / ப�வ��தைன தி��த� அ�ல�
வா��ைகயாள�கள�� தி��திைய உ�தி�ப���வத�� கிைள
ெபா��பா��. வா��ைகயாள�� தி��தி�காக �கா� த���க�ப�வைத�
பா��ப� கிைளய�� �த�ைமயான கடைமயா��, ேம�� அவ� தி��தி
அைடயவ��ைல எ�றா�, சி�கைல அதிக��க மா�� வழிகைள அவ���
வழ�க ேவ���. கிைள ம�ட�தி� அ� த���க�படாவ��டா�,
வழிகா��த�/த����காக அவ�க� வழ�ைக தைலைம அ�வலக�தி���
ப���ைர�கலா�.

30 நா�க���� DLSL வழ��� த���கள�� வா��ைகயாள� தி��தி
அைடயவ��ைல எ�றா�, அவ�/அவ� �ச�� வ�கியா�
அைம�க�ப���ள வ�கி அ�லாத �ைறத����� அ�வலக�ைத��
அ�கலா�.ெதாட��வ�வர�க�ஒ�ெவா�கிைளய���கா�ட�ப��.

mailto:grievance@dhani.com


நவ�ப� 12 அ�� �ச�� வ�கியா� வழ�க�ப�ட NBFCக��காக
ஒ��கிைண�த �ைறத����� தி�ட�, 2021 இ� அ�தியாய� IV இ�
�றி�ப�ட�ப���ள ஏேத�� ஒ�� அ�ல� அத�� ேம�ப�ட
காரண�க��காக நி�வன�தி�� எதிராக �கா� உ�ள எ�தெவா�
வா��ைகயாள��வ�. கீேழ வ�வ��க�ப���ள�ைறய�� ஒ��கிைண�த
�ைறத���பாள�.

காலஅள�:

�கா�க� ச�யானக�ேணா�ட�தி�பா��க�படேவ���,ஏெனன��இைவ
மைற�கமாக நி�வன�தி� ெசய�பா��� ெதாட��சியான
��ேன�ற�தி�� வழிவ����. ெபற�ப�� �கா�க� சா�தியமான
அைன�� ேகாண�கள��� ஆ�� ெச�ய�ப��. ரசீ� கிைட�த ���
ேவைல நா�க���� ஒ��ைகைய அ��ப DLSL �ய�சி���. �கா�
ெபற�ப�டநாள�லி���அதிகப�ச� 30 நா�க����த���க�படேவ���.

�கா�கள�� ப�ேவ� இய��க��கான அதிக��� ேம���ஸுட� �கா�
நிவ��தி ெசய��ைறைய ைகயா�வத�கான ைட� ேம����
இைண��-அதிக��� க�ட�தி� ெகா��க�ப���ள�. வா��ைகயாள�
�கா�கைள� ைகயா�� �ைறக�/அதிகா�க� அைத� க���பாக�
கைட�ப���கேவ���.

�கா�� ம�� அ�வ�ேபா� எ�ஐஎ� உ�வா�க�ப��, நி�வன�தி� ��த
அதிகா�க��� அவ�கள�� அறி� ம��� ேமலதிக அறி���த�க�
ஏேத��இ��தா�அவ�க���வ�நிேயாகி�க�ப�கிற�.

ம�ஆ��ெபாறி�ைற

வா��ைகயாள�கள�� �ைறக�/ இட� ேமலா�ைம� ��வ��
வா��ைகயாள�ேசைவமதி�பா��

நி�வாக�தி�ஒ��றி�ப��டேசைவ���உ�ள�,இ�வா��ைகயாள�
�ைறக�ம���வா��ைகயாள�ேசைவையேம�ப��தஎ��க�ப�ட
நடவ��ைககள����கியப�திகைளஅ�வ�ேபா�மதி�பா��ெச�கிற�.
இ�த��த���க�படாத�கா�க�/�ைறகைளப�சீலி��அத�
ஆேலாசைனகைளவழ�கலா�.

ஒ����ேம� தி�ட�தி�ப� �ைறகைள நிவ��தி ெச�வத�கான ேநாட�
அதிகா�:

பாதி�க�ப�டவா��ைகயாள�க�த�கள��ைறகைள�த�ைமேநாட�
அ�வல���ப��வ���கவ�ய��ேநர�யாகஎ�தலா�:
ெச�ய,
தி�. ச�சீ�கா�ய�
�த�ைமேநாட�அதிகா�
தான� கட�க�ம���ேசைவக�லிமிெட�
ப�ளா�எ� 108, 5வ�தள�,
உ�ேயா�வ�ஹா�,�த�க�ட�,
��கிரா� - 122016



Ph.: 120-6977800
மி�ன�ச�:nodal@dhani.com

க�டாயகா�சி ேதைவக�:

DLSLவழ��கிற�:
● �கா�க�ம���ப���ைரகைள�ெப�வத��ெபா��தமானஏ�பா�.

● ேநாட�அதிகா� /கிைள�தைலவ�கள��ெபய�,�கவ�ம���ெதாட��
எ�.

● வா��ைகயாள�க��கான DLSL இ� கடைமகள�� �றிய��/நியாயமான
நைட�ைற��றிய��. .

● ஒ����ேம� தி�ட�தி� ��கிய அ�ச�கள��ப�,வா��ைகயாளரா�
அ�க�ப��ஒ����ேமன��ெபய�ம���ெதாட��வ�வர�க�

● கிைளகள��வா��ைகயாள� ேசைவக� ெதாட�பான ெகா�ைகக�,�ச��
வ�கி ம��� ப�ற அதிகா�களா� அறி���த�ப�ட ஆவண�க�
ேபா�றவ�ைற உ�ளட�கிய வ��வான அறிவ��� பலைக/��தக�தி�
கா�சி.

வா��ைகயாள�க�டனானெதாட��:

வா��ைகயாள��எதி�பா���/ேதைவ/�ைறக�
வா��ைகயாள�க�டனானதன��ப�டெதாட���ல�அவ�கள��
ஊழிய�களா�சிற�பாக� பாரா�ட�ப��எ�பைத DLSLஅ�கீக��கிற�.
வா��ைகயாள�க���வழ�க�ப��ேசைவக�ப�றியவ�ழி��ண��
இ�லாததா�பல�கா�க�எ�கி�றன,ேம��இ�ேபா�றெதாட��க�
வா��ைகயாள�க���அ�தைகயேசைவகைள�ெபறஉத�கி�றன,
ேம��இ�ேக�வ�க�/�கா�கள��எ�ண��ைகையப��கால�தி�
�ைற�கிற�.

ேசைவய�� ��ேன�ற� ம��� �கா�கைள� ைகயா�வத�காக இய�க
ஊழிய�கைளஉண�த�:

1.1 ெபா��க� ம��� ேசைவக� ப�றிய அறி� ம��� வ�ழி��ண��
இ�லாததா� �கா�க� அ��க� நிக�கி�றன. ைமய� பய��சி
ைமய�க��� ப�ேவ� நிைலகள�� உ�ள ஊழிய�கள�� பய��சி�
ேதைவக��றி��ேநாட�அதிகா�க����ெத�வ��கேவ���.

1.2 ெவ�ேவ� ப���கைள� ேச��த வா��ைகயாள�க�ட� DLSLைகயா�கிற�,

இ� க��� ேவ�பா� ம��� உரா�� ப�திக��� வழிவ����.

வா��ைகயாள�கைள ேந�மைறயான அ���ைற ம���
வா��ைகயாள� ந�� நட�ைத�ட� ைகயா�வத��, �� வ�ைச
ஊழிய�கள�� ேத�� கவனமாக ெச�ய�பட ேவ���. திற�த மன�ம���
�க�தி� ��னைக�ட�, ஊழிய�க� வா��ைகயாள�கள�� ந�ப��ைகைய

mailto:nodal@dhani.com


ெவ�ல ����. ேகாபமைட�த வா��ைகயாள�கைள� ைகயா�வத���
ேதைவயான ெம�ைமயான திற�கைள வழ��த�, பய��சி� தி�ட�கள��
ஒ��கிைண�த ப�தியாக இ��க ேவ���. �கா�க�/�ைறகைள�
ைகயா�வத�கான உ� இய�திர� அைன�� ம�ட�கள��� சீராக��
திறைமயாக�� ெசய�ப�வைத உ�தி ெச�வ� ேநாட� அதிகா�ய��
ெபா��பா��.



இைண��-வ��வா�க�க�ட�
�த�
நிைல

வா��ைகயாள�க� DLSLஇ�அ�கி��ளகிைளைய�
பா�ைவய�டேவா,அைழ�கேவாஅ�ல�எ�தேவாேக���
ெகா�ள�ப�கிறா�க�.
கிைள�தைலவ��ெபய�:
ெதாட��வ�வர�க�:ெதாைலேபசி,மி�ன�ச�ம�����
�கவ�:
அ�ல�மி�ன�ச�அ��ப�� support@dhani.com

இர�டா
�நிைல

7ேவைலநா�க����கல��ெகா�ளவ��ைலஎ�றா�,
வா��ைகயாள�உதவ� எ�க��ல��கா�அள��க��. கீேழ
�றி�ப�ட�ப���ள�:

வா��ைகயாள�க� எ�க� வா��ைகயாள� ேசைவ ைமய�ைத
0124-6555555 எ�ற எ�ண�� காைல 8:00 மண� �த� இர� 8:00 மண�
வைரெதாட��ெகா�ளலா�.

அ�ல�மி�ன�ச�அ��ப��grievance@dhani.com
��றாவ

�
நிைல

15ேவைலநா�க�����கா�தி��திகரமாகத���க�படாவ��டா�,
வா��ைகயாள�எ�க��த�ைமேநாட�அ�வலைரஇ��
ெதாட��ெகா�ளலா�:

தி�. ச�சீ�கா�ய�
�த�ைமேநாட�அதிகா�
தான� கட�க�ம���ேசைவக�லிமிெட�
ப�ளா�எ� 108, 5வ�தள�,உ�ேயா�வ�ஹா�,
க�ட�-I,��கிரா� - 122016
ெதாைலேபசி 120-6977800,மி�ன�ச�:nodal@dhani.com

நா�கா�
நிைல

நவ�ப� 12, 2021 அ�� இ�திய �ச�� வ�கி வழ�கிய
“ஒ��கிைண�த ஒ����ேம� தி�ட�, 2021” ம��� அத�
���ப���கள��ப�, 30 நா�க���� �கா� தி��திகரமாக�
த���க�படாவ��டா�, வா��ைகயாள� அ�த ேநா�க�தி�காக
வ�வைம�க�ப�ட ேபா�ட� �ல� ஆ�ைலன�� �காைர� பதி�
ெச�யலா�.அதாவ�https://cms.rbi.org.in.

�காைரமி�ன�அ�ல�இய�ப�ய��ைறய���ல�
ைமய�ப��த�ப�டரசீ�ம���ெசயலா�கைமய�தி��
ப��வ���ைறய��சம��ப��கலா� -
மி�ன��ைற
மி�ன�ச��கவ�–crpc@rbi.org.in
அ�ச��கவ�
ைமய�ப��த�ப�டரசீ�ம���ெசயலா�கைமய�,
இ�திய�ச��வ�கி,
4வ�தள�, ப��� 17,
ச��க� - 160017
க�டணமி�லாஎ�: 14448 (வ�சாரைண��)

*வா�ய�தி� இய��ந�க� ��/��, �ைற த����� ெசய��ைறைய
அ�வ�ேபா� ம�ப�சீலைன ெச�வ�ட�, வா��ைகயாள� தன�
�ைறக��� வ�ைரவான ம��� நியாயமான த���கைள� ெப�வத�காக
இ�தவ�ஷய�தி�அறி���த�கைளெவள�ய��கிற�.

8.உ�க�வா��ைகயாள� (KYC)வழிகா��த�கைளஅறி��ெகா���க�

mailto:support@dhani.com
mailto:grievance@dhani.com
mailto:nodal@dhani.com
https://cms.rbi.org.in
mailto:crpc@rbi.org.in


8.1 எ�தெவா� கட� வசதி அ�ல� கடைன�� ந����பத�� �� உ�க�
வா��ைகயாள� (KYC)வழிகா��த�கைளஅறி�� ெகா�ள ேவ��யத� கீ�,

ப��வ�� அ�ச�கைள உ�ளட�கிய சில ச�ட���வ ேதைவகைள� ���தி
ெச�யஉ�யவ�டா�ய�சி பய��சி ேம�ெகா�ள�ப��:

i. வா��ைகயாள� தன� அைடயாள�தி�கான ேதைவயான ஆவண�க�
அ�ல�சா��கைளவழ�கேவ���.

ii. வா��ைகயாள� நி�வன�தி� KYC, பணேமாச� எதி��� அ�ல� ேவ�
ஏேத�� ச�ட���வ ேதைவகைள� ���தி ெச�ய� ேதைவயான
தகவ�கைள வழ�க ேவ���. ேம��, வா��ைகயாள� தானாக
��வ�� வழ�க���ய சில ��த� தகவ�க� ேகார�படலா�.

வா��ைகயாள� தன� அைடயாள� ம��� �கவ��கான
���ப��க�ப�ட ஆதார�ைத அ�வ�ேபா� வழ��வ�
வா��ைகயாள�� ெபா��பா��. அவ�ைடய/அவ� பதி�
ெச�ய�ப�ட �கவ�ய�� மா�ற� ஏ�ப�டா�, நி�வன�தி�� உடன�
அறிவ��ைபவழ�க��.

iii. கண�� திற�� ப�வ�க� ம��� ப�ற ெபா��க�வா��ைகயாள���
நி�வன�தா� வழ�க�ப��. KYC ேதைவகைள� ���தி ெச�வத�காக
ச�பா��� ம���/அ�ல� பதி��காக சம��ப��க�பட ேவ��ய
அ�தியாவசிய� தகவ�கள�� வ�வர�க� ம��� ஆவண�க� இதி�
இ����.

iv. கண�ைக� திற�பத�கான நைட�ைற �ைறக� �றி��
வா��ைகயாள��� �ைறயாக வ�ள�க�ப��. வா��ைகயாள���
ேதைவயானஅைன��வ�ள�க�க��அவ�/அவ�ேகாரலா�.

9.ெடபாசி� கண��க�

நி�வன�தி� எ�த ஒ� ஊழிய�� ெபா�ம�கள�ட� இ��� ெடபாசி�
ெபறேவா/ஏ���ெகா�ளேவா   �டா�

10.கட�க�

10.1எ�தெவா� பண�ைத�� கடனாக வழ��வத�� ��, நி�வன�
வா��ைகயாள�� கட� த�தி ம��� தி��ப�� ெச���� திறைன ச�யாக
மதி�ப��ெச�யேவ���.

i)கட�வ��ண�ப�ைதத���பத�கானகாலஅள�

��ெமாழி� சம��ப��க�ப�ட நாள�லி��� 30 நா�க���� ேதைவயான
அைன�� ஆவண�க�ட� ��ைமயாக ���தி ெச�ய�ப�ட கட�
வ��ண�ப�ைத நி�வன� த��ப� ெச���. எ�தெவா�
காரண�தி�காக�� வா��ைகயாள��� கட� வழ�க ேவ�டா� எ��
நி�வன� ��� ெச�தா�, கட� வ��ண�ப�ைத நிராக��பத�கான
காரண�ைதஎ������வமாகெத�வ��கேவ���..

ii)கடனாள�ய��சா�பாகஉ�தரவாத�கைளஏ���ெகா�வ�



வா��ைகயாள� தன� ெபா���க��� ஒ�வ�டமி��� உ�தரவாத�
அ�ல� ப�ற பா�கா�ைப ஏ�க வ���ப�னா�, நி�வன�வா��ைகயாள�ட�
தன� நிதி �றி�த ரகசிய� தகவைல உ�தரவாத� அ�ல� ப�ற பா�கா��
அ�ல� அவ�கள�� ச�ட ஆேலாசக�ட� வழ��வத�கான அ�மதிைய�
ேக�கலா�. . நி�வன�ெச���:

● வா��ைகயாள�க� த�க�ைடய அ��பண��� ம��� அவ�கள��
��வ�� சா�தியமான வ�ைள�கைள� ����ெகா�வைத
உ�திெச�ய, �யாத�னமான ச�ட ஆேலாசைனைய� ெபற அவ�கைள
ஊ��வ��க�� (ெபா��தமானா�, நா�க� அவ�கள�ட�
ைகெயா�பமி�� ஆவண�கள�� ெதள�வான ம��� ெதள�வான
அறிவ��பாகஇ�த�ப���ைரஇ����).

● உ�தரவாத� அ�ல� ப�ற பா�கா�ைப வழ��வத��ல� அவ�க�
அவ���� பதிலாக அ�ல� அத��� பதிலாக ெபா��பாகலா� எ��
வா��ைகயாள�க����ெசா���க�;ம���

● அவ�கள��ெபா���எ�னஎ��ெசா���க�.

10.2கட�க��கானவ��ண�ப�க�ம���அவ�றி�ெசயலா�க�

i. கட� தயா��ைப� ெப��ேபா�,   நி�வன� ெபா��த���ய வ�டா�தர
வ�� வ�கித�கைள� ப�றிய ேதைவயான தகவைல வழ���, ேம��
ெசயலா�க�தி�� ெச��த ேவ��ய க�டண�/க�டண�க�, ஏேத��
இ��தா�, ��பண� ெச���� வ���ப�க� ம��� க�டண�க�
ஏேத��இ��தா� ம��� ேவ� ஏேத��வ�ஷய�க�இ��தா�.கட�
வா��பவ�� நல��காக, வா��ைகயாள� ம�ற நி�வன�க�ட�ஒ�
அ��த��ளஒ�ப��ெச��,தகவலறி�த��ெவ��க����.

ii. நி�வன� அைன�� கட� வ��ண�ப�கள�� ரசீ��கான ஒ��தைல
வழ���.வ��ண�ப�ைதஏ���ெகா���ேபா�கட�வ��ண�ப�க�
எ�த கால�ெக�வ���� த��� ெச�ய�ப�� எ�ப� �றி��
வ��ண�பதார���ெத�வ��க�ப��.

iii. ெபா�வாக கட� வ��ண�ப�ைத ெசயலா��வத�� ேதைவயான
அைன�� வ�வர�க�� வ��ண�ப�தி� ேபா� நி�வன�தா�
ேசக��க�ப��. ஏேத�� ��த� தகவ� ேதைவ�ப�டா�,

வா��ைகயாளைர உடன�யாக ம���� ெதாட�� ெகா��மா�
�ற�ப��.

iv. நி�வன� வா��ைகயாள��� அ�மதி�க�ப�ட கடைன அத�
வ�தி�ைறக� ம��� நிப�தைனக�ட� ெத�வ����. நி�வன�தி�
வ�ைலய�� வா��ைகயாளரா� ெசய�ப��த�ப�ட அைன�� கட�
ஆவண�கள�� அ�கீக��க�ப�ட நக�கைள��, ேகா��ைகய�� ேப��
கட�ஆவண�தி�ேம�ேகா�கா�ட�ப���ளஅைன��இைண��கள��
நகைல��நி�வன�வழ���.

v. கட� வழ��� வ�ஷய�தி� பாலின�, சாதி ம��� மத� ஆகியவ�றி�
அ��பைடய�� எ�த வா��ைகயாள�� பா�பா� கா�ட��டா�.

இ��ப���, ச�க�தி� ப�ேவ� ப���க��காக வ�வைம�க�ப�ட



தி�ட�கைளநி��வதிலி��ேதாஅ�ல�அதி�ப��ெப�வதிலி��ேதா
இ�நி�வன�ைத�த��கா�.

10.3கட�வ��ண�ப�ைதஏ�காத�

ஏேத�� ஒ� காரண�தினா�, எ������வ வ��ண�ப�ைத வழ�கிய
நி�வன�தா� கடைன அ�மதி�க ��யவ��ைல எ�றா�,

வா��ைகயாள��� அத�கான காரண��ட� எ������வமாக
அறி���த�ப��.

10.4 கட� ெதாைகைய தி��ப� ெப�வ� அ�ல� தி��ப�� ெச���வைத
��த�ப���வ�

ஒ�ப�த�தி� கீ� பண� ெச���த� அ�ல� ெசய�திறைன� தி��ப�
ெப�த� / வ�ைர�ப���த� அ�ல� ஏேத�� காரண�தி�காக ��த�
ப�திர�கைள� ேத�வத�� ��, நி�வன� கட� ஒ�ப�த�தி�ப� கட�
வா��பவ�க���அறிவ��ைபவழ���.

10.5 கட� கண�ைக ��த� ம��� ப�திர�க�/ஆவண�கைள
ெவள�ய��த�

அைன�� நி�ைவ� ெதாைககைள�� தி��ப�� ெச��திய�ட� அ�ல�
கட� வா��பவ��� எதிரான நி�வன�தி� ேவ� ஏேத��
உ�ைமேகார��� ஏேத�� ச�ட���வ உ�ைம அ�ல� உ�ைம��
உ�ப�� கட� நி�ைவ� ெதாைகையஉண��த�ட� நி�வன�அைன���
ப�திர�கைள�� உடன�யாக ெவள�ய���. நி�வன� தன� ெச� ஆஃ�
உ�ைமைய� பய�ப��த ��� ெச��� ேபா�,   கட� வா��பவ���
ம�த��ள உ�ைமேகார�க� ப�றிய��வ�வர�க� ம��� ச�ப�த�ப�ட
உ�ைமேகார� த���க�ப�� வைர / ெச��த�ப�� வைர ப�திர�கைள
ைவ�தி��கநி�வன�தி��உ�ைமஉ��.

10.6ேமாச�ப�வ��தைனகள��வ�சாரைண

வா��ைகயாள�� கண�கி� ப�வ��தைனய�� ஏேத�� வ�சாரைண
ேதைவ�ப�� ப�ச�தி�, நி�வன� அவ�கைள ஈ�ப��த ேவ���
எ�றா�, வா��ைகயாள� நி�வன� ம��� காவ��ைற / ப�ற �லனா��
அைம��க�ட� வ�சாரைணய�� ஒ��ைழ��மா� அறி���த�ப�வா�/

ேகார�ப�வா�. வா��ைகயாள� ேமாச�யாக� ெசய�ப�டா�, அவர�
கண�கி� ஏ�ப��அைன��இழ��க����அவேரெபா��பாவா�எ���,

வா��ைகயாள� நியாயமான கவன��� இ�லாம� ெசய�ப�டா�, அதனா�
இழ�� ஏ�ப�டா�, வா��ைகயாள� அத��� ெபா��ேப�கலா� எ���
நி�வன�வா��ைகயாள���அறி�����.

11.உ�தரவாதமள��பவ�க�



i. ஒ� நப� கட��கான உ�தரவாதமாக இ����ேபா�,   அவ�/அவ�
ப��வ�வனவ�ைற�ப�றி ெத�வ��க�ப�வா�:

● உ�திரவாதமாகஅவன�/அவ�ெபா���.

● அவ�/அவ�நி�வன�தி��அவ�/அவ�ெச���ெபா���அள�.

● நி�வன� அவன�/அவ�ைடய ெபா��ைப ெச����ப�
அவைர/அவைளஅைழ�����நிைலக�.

● அவ�/அவ� உ�தரவாததாரராக� ெச��த� தவறினா�, நி�வன�தி�
உ�ள அவன�/அவ�ைடய ம�ற� பண�ைத நி�வன�
பய�ப���கிறதா.

● ஒ� உ�தரவாததாரராக அவர�/அவ� ெபா���க� ஒ� �றி�ப��ட
�வா�ட� வைர வைரய��க�ப�டதா அ�ல� அைவ வர�ப�றதா;

ம���

ii. உ�தரவாததாரராக அவ�/அவ�ைடய ெபா���க� வ��வ��க�ப��
ேநர� ம��� ��நிைலக� ம��� நி�வன� அவ���/அவ���
இைத� ப�றி அறிவ���� வ�த�. கட� வா��பவ�� நிதி நிைலய��
ஏேத�� ெபா�� பாதகமான மா�ற�க� ஏ�ப�டா� நி�வன�
அவ���/அவ���உ�தரவாத�அள��பதாகஇ����.

12.ெபா�

நி�வன�வா��ைகயாள�க���ேதைவயானதகவ�கைளவழ���:

i. மிக ��கியமான ஆவண�தி� �ல� ெபா��த���ய க�டண�க�
ம��� க�டண�க� உ�பட அத� கட� தயா���கள�� ��கிய
அ�ச�கைளவ�ள��கிற�.

ii. வா��ைகயாள��� வ��ண�ப��பத�� எ�ன தகவ�/ஆவண�க�
ேதைவ எ�� வா��ைகயாள�க��� ஆேலாசைன வழ��த�.

வா��ைகயாள�� அைடயாள�, �கவ�, ேவைல ேபா�றவ�றி���
ேதைவ�ப�� ஆவண�க� ம��� ச�ட ம��� ஒ����ைற�
ேதைவக��� இண�க ச�ட���வ அதிகா�களா� (எ.கா., PAN

வ�வர�க�) வ�தி�க�ப�� ப�ற ஆவண�க� �றி���
அறி���த�ப��.

iii. வா��ைகயாள�� கட� வ��ண�ப��ட� வா��ைகயாள�
வழ�கிய தகவைல ெதாைலேபசி �லமாகேவா அ�ல�
வா��ைகயாள� வழ�கிய �கவ�ய�� அவ� வசி��� இட�அ�ல�
அ�வலக�தி��� ெச�� ச�பா���� ெகா�ள ���� எ�பைத
வா��ைகயாள����ெத�வ��த�.

iv. வா��ைகயாள�� கண�கி� ஒ� ப�வ��தைனைய நி�வன�
வ�சா��க ேவ��� எ�றா� ம��� ேபா��/ ப�ற �லனா��
ஏெஜ�சிக�ட�, நி�வன� அவ�கைள ஈ�ப��த ேவ��� எ�றா�
ஒ��ைழ��மா�வா��ைகயாள���ஆேலாசைனவழ��த�.

v. வா��ைகயாள� ேமாச�யாக ெசய�ப�டா�, அவர� கண�கி�
ஏ�ப�� அைன�� இழ��க���� அவேர ெபா��பாவா�, ேம��



வா��ைகயாள� நியாயமான கவன��� இ�லாம� ெசய�ப�டா�,அ�
ந�ட�ைத ஏ�ப��தினா�, வா��ைகயாள� அத���
ெபா��பாகலா�.

vi. ஒ����ைற க�டைம�ப�� கீ� ேதைவ�ேக�ப எ�க� ெபயைர
ெவள��ப��த��, �ைற த����� வழிகைள வழ�க�� கட�
வழ���தள�க�.

vii. நிதி� ேசைவகள�� அ��ேசா�சி� ம��� அ�வ�ேபா�
ஒ����ைற அதிகா�யா� வழ�க�ப�� ப�ற நியாயமான
நைட�ைறவழிகா��த�கைளஉ�ன��பாக�கைட�ப���த�.



viii. நி�வன� அ��ேசா�� ெச�ய�ப�ட அைன�� ஏெஜ�சிக��
ஒ����ைற வழி�ைறக��� இண��வைத உ�தி ெச���.

கட� வா��பவ�க� ம���/ அ�ல� நி�ைவ� ெதாைகைய
வ�லி�க, �ஜி�ட� ெல��� தள�கைள த�க� �கவ�களாக
நி�வன� ஈ�ப���� இட�கள��, அவ�க� ப��வ��
வழி�ைறகைள�ப��ப�றேவ���:

a) �கவ�களாக ஈ�ப���ள�ஜி�ட�கட�வழ���தள�கள��
ெபய�க�நி�வன�தி�இைணயதள�தி�ெவள�ய�ட�ப��

b) �கவ�களாக ஈ�ப���ள �ஜி�ட� ெல��� தள�க�
வா��ைகயாள�, DLSL நி�வன�தி� ெபயைர யா�ைடய சா�பாக
அவ�ட� ெதாட�� ெகா�கிறா�க� எ�பைத �����ேய
ெத�வ���மா�அறி���த�ப��.

c) அ�மதி வழ�க�ப�ட உடேனேய ஆனா� கட� ஒ�ப�த�ைத
நிைறேவ��வத�� ��, DLSL இ� ெல�ட� ெஹ��� கட�
வா��பவ���அ�மதி க�த�வழ�க�ப��.

d) கட� ஒ�ப�த�தி� நக�ட�, கட� ஒ�ப�த�தி� ேம�ேகா�
கா�ட�ப���ள அைன�� இைண��கள�� நகைல�� ேச���,

கட� வா��பவ�க� அைனவ���� கட�கைள
அ�மதி���ேபா�/வழ���ேபா�வழ�கேவ���.

e) DLSL ஆ� ஈ�ப���ள �ஜி�ட� கட� வழ��� தள�கள��
பய��ள ேம�பா�ைவ ம��� க�காண��� உ�தி ெச�ய�பட
ேவ���.

f) �கா�கைள நிவ��தி ெச��� ெபாறி�ைறைய� ப�றிய ேபாதிய
வ�ழி��ண�ைவஉ�தி ெச�யநி�வன�.

வ�ம�சன�

நியாயமான நைட�ைற� �றிய�� ம��� அத� அமலா�க� அ�வ�ேபா�
மதி�பா��ெச�ய�ப��.

இ� ெபா� �ய�சியாக இ���� நி�வன�தி� அைன�� ஊழிய�க��
ம��� அ�கீக��க�ப�ட ப�ரதிநிதிக�� வா��ைகயாள�ட� எ�ேபா��
நி�வன�தி� நல��காக ந��றைவ� ேபண ேவ���. நி�வன��ட�
ஒ�ப�த�/ஒ�ப�த�ெச��ெகா�வத����வா��ைகயாள�வ�ள�க�தி�
��ைமயாக தி��தி அைட�� அைன�� வ�தி�ைறக� ம���
நிப�தைனகைள�� ஏ��� வைர தயா���க� ப�றிய அைன��
தகவ�க��அவ���வழ�க�ப��.

*******************


