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ஸ்ரீபாந் டிபா்ஸ்பாப்ட் ஃபா்ஸ் கந்பி லிமிபடட் 
 

ினானநா படமுப விதித்பதாகு்பு 

தி்பு: 2022v.3 

 

துயக்கவுபப 

 

இ்தித ிசப்் பங்கிதாது (ஆ.்பி.) பங்கி சாா ிதி ிறுபங்களுக்கா (்.பி.ஃ்.சி-களுக்கா) 

ிதாதணா டபட விதிடத்டாகு்பு குறிட்ட பழிகாட்ுட்கடந ணாஸ் ் டதக்ஷ் DNBR. PD. 

008/03.10.119/2016-17 (அப்ப்பாது திருட்டண் தசத்த்டுண்) ்ப்றி் தபநிபே்து, இது டி ்

பாடிக்டகதாநக்டந டகதாளுண்பாது கட்பிடிக்க பபஞ்டித ிதாதணா டபட டிடகடந 

அடணட்துடட்்து, சி்ட தருிறுப டபடபே் எரு அங்கணாக பசடப்புிபட்கு பழிபகுட்து 

டருகிது. இட் அடி்டபே், ஸ்ரீாண் டிா்ஸ்பா்் ஃடா்ஸ் கண்தி லிபத் (“ிறுபண்”) 

ிதாதணா டபட விதிடத்டாகு்பு (“ஃ்.பி.சி”) ்று இ்டக் தகாந்டகடத உருபாக்கியுந்நது. 

 

இ்டக் தகாந்டகபே்டி, இண், சாதி, ிண், ணடண், ாலிண், திருணஞ ிட அ்து ணா்று தி் 

ஆகிதப்றி் அடி்டபே் ாகுாடு துவுண் ாக்்காண் டகுதிபாத்்ட விஞ்ஞ்டாக்ந் 

அடபருக்குண்  க் உடவி கிடக்கச ் தசத்பது இ்ிறுபட்தி் தகாந்டகதாகுண். பணலுண், அடடத்ு 

பாடிக்டகதாநக்ளுண் சீா படபே், ிதாதணாக ட்ட்டுபாக்ந். ிறுபட்தி் ஊழிதக்ந் 

ிதாதணா, சணணா ண்றுண் ிடதா படபே் உடவி, ஊக்கண் ண்றுண் பசடப ஆகிதப்ட 

பனங்கிடுபாக்ந். ிறுபண் ிதாதணா டபட விதிடத்டாகு்ட ((“ஃ்.பி.சி-) ிறுபட்தி் 

இடஞதடநட்தி் (https://www.stfc.in) தபநிபேடுபட் பெண் இ்டக் தகாந்டக குறிட்து அட் 

பாடிக்டகதாநக்ளுக்குட் தடிவிக்குண்.  

 

ிறுபணாது அட் க்ஞங்கந்/பசூலி்புகந் குறிட்து பாடிக்டகதாநருக்கு சிதா படபே் 

தடிவிக்க்டுபடட உறுதி தசத்யுண். பனங்க்விருக்குண் பசடப தடா்ா விதிபடகந் ண்றுண் 

ி்டடகந் குறிட்து பாடிக்டகதாநக்நாக ணா விரு்பக்ளுக்கு தடிவிக்குண். க் பனங்குண் 

படிவுகந் குறிட்து ழுண் சச்ட்சகந் ிறுபட்தி் குட தீக்்குண் தாறிபடதா் சிதா படபே் 

தீக்்க்டுண் ்றுண் ிறுபண் உறுதிதநிக்கிது.  

 

ச்டட்டுட்ட், க் விஞ்ஞ்ண், தசதாக்கண், பசடப ண்றுண் பசூ் படிக்டககந் உ் ிறுப 

தசத்ாடுகநி் அடட்து அண்சங்களுக்குண் இ்ிறுபட்தி் ிதாதணா க் பனங்குண் 

டபடகந் தாரு்துண். ஃ்.பி.சி -க்கு ிறுபடத்ி் அ்்ஞி்பு, ஞிதாந ் தாறு்புக்கூ், 

கஞ்காஞி்பு ண்றுண் டஞிக்டக தி்ங்கந், பே்சி ண்றுண் தடாழி்நு்ண் ஆகிதப்றி் அடி்டபே் 

ிரூபிக்க்டுண். 

 

படிபடணக்க்் டபடகடந ிறுவுபது ிறுபட்தி் இதக்குக்ந் பாிதண் ண்றுண் ிப்ாகக் 

குழுவி் தாறு்ாகுண், இ்ட டபடகந் ிறுபட்தி் தசத்ாடுகந் ிதாதணா படபே் க் 

பனங்குபட்கா பலுபா அ்்ஞி்ட பிதிலி்டடயுண், அ்ட அ்்ஞி்ட அடட்து 

ஊழிதக்ளுண் அறி்து டபட்திரு்டடயுண் உறுதிதசத்த பபஞ்டுண். ிறுபணாது டது 

பாடிக்டகதாநக்ளுக்கு பக உத்்ட டட்தி் பசடபகந் பனங்க உறுதி்பூஞ்டுந்நது. ிசப்் பங்கிபே் 

பழிகாட்ுட்கநி் அடி்டபே் உருபாக்க்் ஃ்.பி.சி ஆது, பாிதக்குழு எ்புடலு் 

ிறுபட்டா் ிறுப்டுண். 

 

இ்ட ிதாதணா டபட விதிடத்டாகு்ாது (“ஃ்.பி.சி ஆது) ிறுபண் பனங்குண் (ட்பாது 

பனங்குண் அ்து திக்ாட்தி் அறிபக்டுட்டவிருக்குண்) அடட்து படக க்கந் ண்றுண் 

பசடபகளுக்குண் தாரு்துண். 

 

“ஃ்.பி.சி ஆது, பண்கூ்் க்கந் அ்து பசடபகந் கிடநபே் பனங்க்்ாலுண், தடாடபசி 

பெணாக பனங்க்்ாலுண், இடஞதட்தி் அ்து ிறுபண் ட்பாது த்டுட்டக்கூடித படபே் 

அ்து திக்ா படதிபே் அறிபக்டுட்டக்கூடித பபறு ்ட படபே் பனங்க்்ாலுண் தாரு்துண். 
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முக்கின உறுதி்ாடுக் 

 

1) கட்களுக்கா விண்ண்ங்க் ந்றுந் அய்றி் பெனாக்கந் 

 

(a) க் விஞ்ஞ்் டிபங்கநி் க் பாங்குபி் ஆப்ட்டட ாதிக்கி் பக்கிதணா டகப்கந் 

இண்தறுண், இப்பாறு தசத்பட் பெண் க் பாங்கிதப ்ண் ்.பி.ஃ்.சி கந் பனங்குண் விதிபடகந் 

ண்றுண் ி்டடகளு் அட்்டபந்ந எ்பீடு தசத்து, விஷதங்கந் அறி்து படிதபடுக்க படியுண். க் 

விஞ்ஞ்் டிபட்தி் விஞ்ஞ்் டிபடத்ு் சண்்பிக்க பபஞ்டித ஆபஞங்கந் 

குறி்பி்்டிருக்குண்.  கனுக்கா விஞ்ஞ்் டிபண் ண்றுண் பாடிக்டகதாநருக்கு பனங்க்் 

அனுணதி கடிடண் ஆகிதப்றி் அாதங்கநி் டபிடசக்கா அணுகுபட ண்றுண் ்பபறு படகதா 

க் பாங்குபக்ளுக்கு தபப்பபறு பட்ி விகிடங்கடந பசூலி்ட்கா காஞண் குறிட்ட டகப்கந் 

இண்த்றிருக்குண். பணலுண் இ்டட் டகப்கந் ிறுபட்தி் இடஞதடநட்தி் அ்து தடாப்ுடத 

தசத்திட்டாந்கநி் தபநிபே்டுண். ப்டி விகிடங்கநி் ணா்ண் ்டுண் பாதட்ாண் இ்டட் டகப் 

புது்பிக்க்டுண்.  

 

(b) ிறுபணாது க் விஞ்ஞ்ங்கந் அடட்டடயுண் த்றுக் தகாஞ்ட்கா எ்புடட பனங்குண் 

படடத உருபாக்குண். அபகணாக, க் விஞ்ஞ்ங்கந் டந்ளுடி தசத்த்டுண் காக்தகடுவுண் அ்ட 

எ்புடகபே் குறி்பி்டுண். 

 

(c) CKYC படடபகந் உ் KYC விதிபடகடந பூட்்தி தசத்பட்குண் ச் ண்றுண் எழுங்குபட 

படடபகளுக்கு இஞங்குபட்குண் பாடிக்டகதாநிண் இரு்து ிறுபண் பசகிக்க பபஞ்டித டகப் க் 

விஞ்ஞ்் டிபட்தி் தடநிபாகக் குறி்பி்டுண். டவுட்டநட்டட ்டுட்ட பாடிக்டகதாந ் ண்றுண் 

அபது குடுண்ட்டட் ்றித கூடுட் டகப்கடந ிறுபண் பகாாண்; ஆா் இ்டட் டகபட 

பாடிக்டகதாந,் அப ்விருண்பிா் ணட்ுபண பனங்க பபஞ்டுண். 

 

(d) க் பாங்குபருக்கு தடிவிக்க்டுண் அடடத்ு விஷதங்களுண் உந்ளூ ் தணாழிபே் அ்து க் 

பாங்கிதப ்புி்துதகாந்ளுண் தணாழிபே் இருக்க பபஞ்டுண். 

 

 

2) கட் நதி்பீடு ந்றுந் விதிமுபக்/ி்தபக் 

 

ிறுபணாது க் பாங்குபருக்கு எ்புட் கடிடண் பெணாகபபா அ்து பபறுவிடணாகபபா ழுடத்ு 

பெண் க் எ்புடடட் தடிவிக்குண், அதி் எ்புடநிக்க்் க் தடாடக, அட்து் பருா்ட 

ப்டி விகிடண் ண்றுண் அடட் த்டுட்துண் பட உந்நி் விதிபடகந் ண்றுண் ி்டடகந் 

குறி்பி்்டிருக்குண், பணலுண் க் பாங்கிதப ் இ்ட விதிபடகந் ண்றுண் ி்டடகடந 

்றுக்தகாந்படட டது திவி் டபட்திருக்குண். பருா்தி ப்டி விகிடண் குறிட்து க் பாங்குபருக்குட ்

தடிவிக்க்டுண், இடா் கஞக்கி் பசூலிக்க்டுண் சிதா விகிடங்கந் குறிட்து க் பாங்குப ்

அறி்து டபட்திரு்ா.்  

 

க் எ்்டட்தி், டாணடணாகட் திரு்பிச ் தசலுட்துபட்கு விதிக்க்டுண் அாட ப்டிடத்டாடகடத 

ிறுபண் டடிட்ட ழுட்தி் குறி்பி பபஞ்டுண். க் எ்புட் கடிடண் ண்றுண் க் பாங்குபருக்குட ்

தடிவிக்க்டுண் அடட்து விஷதங்களுண் உந்ளூ ் தணாழிபே் அ்து க் பாங்கிதப ்

புி்துதகாந்ளுண் தணாழிபே் இருக்க பபஞ்டுண்.  

 

ிறுபணாது கனுக்கு எ்புட் பனங்குண்பாது அ்து கட ட்ுபாா தசத்யுண்பாது க் 

பாங்குப ் டகததா்ப் க் எ்்டட்தி் கட பனங்க பபஞ்டுண். க் எ்்டண் க் 

பாங்குப ் புி்துதகாந்ளுண் தணாழிபே் இருக்க பபஞ்டுண், பணலுண் க் எ்்டட்தி் பண்பகாந் 

கா்்் அடடத்ு இடஞ்புகநி் க் எப்தபா்றுண் இண்த பபஞ்டுண், இ்ட இடஞ்புகந் 

அட்டடகத எ்்டங்கந்/க் எ்்டங்கநி் எரு குதிதாகுண். 
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3) விதிமுபக் ந்றுந் ி்தபகி் நா்ங்க் உட்ட கட் ட்டுயாடா 

பென்ன்டுத் 

 

(a) ிறுபணாது, க் ட்ுபாா தசத்த்டுண் அ்படஞ, ப்டி விகிடங்கந், பசடபக் க்ஞங்கந், 

ப்கூ்டிபத கட தசலுட்துண் க்ஞங்கந் உ் விதிபடகந் ண்றுண் ி்டடகநி் படனுண் 

ணா்ண் இரு்டா், அடட க் பாங்குபருக்கு அபது உந்ளூ ் தணாழிபேபா அ்து அப ்

புி்துதகாந்ளுண் தணாழிபேபா அறிவி்பு பனங்க பபஞ்டுண். ப்டி விகிடங்கந் ண்றுண் க்ஞங்கநி் 

பண்தகாந்ந்ட்ுந்ந ணா்ங்கந் பருங்காட்தி் ணட்ுபண தசத்டுட்ட்டுபடடயுண் ிறுபண் உறுதி 

தசத்யுண். இது சண்்டணாக தாருட்டணா ி்டட க் எ்்டட்தி் பசக்்க்டுண். 

 

(b) எ்்டட்தி் கீன் க் ாக்கிடத க்டி படிட்ட் அ்து விடபாக தசலுட்துட் ஆகிதடப க் 

எ்்டட்துக்கு இஞங்க இருக்குண். 

 

4) இபகசினத்த்பந 

 

(a) க் பாங்கிதப ் அநிக்காட பட, ிறுபணாது அடட்து டி்் டகப்கடநயுண் 

டி்்டாகவுண் கசிதணாகவுண் கருதுண்.  

 

(b) க் பாங்குப ் எ்புட் அநிக்காட பட, பி்பருண் விதிவிக்கா ிகன்வுகடநட் டவி பி 

சூன்கநி் பபறு ்ட ிறுபட்தி்குண் ிபட்்டட விபங்கடந ிறுபண் தடித்டுட்டாது: 

 

 ிறுபணாது ச்்பூப் அ்து எழுங்குபட ச்ங்களுக்கு இஞங்க டகபட பனங்க 

பபஞ்டுண் ்கி ச்ட்தி் தடித்டுட்டாண் 

 இ்டட் டகபட தாதுணக்களுக்கு தடித்டுட்ட பபஞ்டுண் ்கி கடண இருக்குண் ச்ட்தி் 

தடித்டுட்டாண் 

 பங்கிகந் / ிதி ிறுபங்கந் / குழு ண்றுண் அபசாசிபத் ிறுபங்களுக்கு இ்டட் டகபட 

பனங்க ிறுபட்தி்கு படடப ்டுண் ச்ட்தி் தடித்டுட்டாண். (.க. பணாசடிடத 

டடுக்குண் தாருட்ு)   

 ச்டட்டுட்துட் பாக்கங்களுக்காக பபறு பருக்குண் க் பாங்குபக்டந் ்றித 

டகபட பனங்குபட்கு இ்டக் காஞடட்ட ிறுபண் த்டுட்டாது. 

 

 

5) பாதுயாபய 

 

(a) க் எ்்டட்தி் விதிபடகந் ண்றுண் ி்டடகநி் பனங்க்் பாக்கங்களுக்காக டவி, 

க் பாங்குபி் விபகாங்கநி் ிறுபண் டடபோது (க் பாங்குப ்ப்பு தடிவிக்காட 

புதித டகப், க் பனங்குபி் கபட்தி்கு பாட பட). 

 

(b) க் பாங்குபிபரு்து க் கஞக்டக ணா்றுபட்கா பகாிக்டக சீடட தறுண் சூனலி், அது 

தடா்ா ிறுபட்தி் எ்புட் அ்து ஆ்பசட, படனுண் இரு்டா், அட்டடகத பகாிக்டக 

த்் ாநிலிரு்து 21 ாக்ளுக்குந் க் பாங்குபருக்குட் தடிவிக்க்டுண். இப்பாறு க் 

கஞக்டக ணா்றுபது ச்ட்தி்கு இஞங்கி தபநி்டதா எ்்ட விதிபடகநி்டி இருக்க 

பபஞ்டுண். 

 

(c) க்கடந பசூலிக்குண் விஷதட்டட் தாறுட்டபடபே், ிறுபண் படடபத் து்புறுட்துண் 

தசதலி் ஈடுாது, அடாபது அசாடாஞ பங்கநி் க் பாங்கிதபக்டநட் தடா்்து 

தடா்டவு தசத்பது, கட பசூ் தசத்பட்கு ஆந்  பிபதாகண் பா் தசத்கநி் ஈடுாது. 

க் பாங்குபக்நிண் உித படபே் ்துக் தகாந்பட்கு ஊழிதக்ந் பாதுணா பே்சி 

த்றிரு்டட ிறுபண் உறுதி தசத்யுண். 

 

(d) இடஞ-கடணக்தகாஞ்ப(்கந்) உ் அ்து அபக்ந் இ்ாண், டி்் க் 

பாங்குபக்ளுக்கு பஞிகண் அ்ாட பி பாக்கங்களுக்காக எ்புட் அநிக்க்டுண் ணாறுண் விகிட 

டபடஞக் க் ட்குண், அடட ப்ப தசலுட்தி படி்ட்காக/ப்ப டபடஞகடநச ்

தசலுட்துபட்காக ிறுபணாது அாடண் துவுண் விதிக்காது. 
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(e).                                              

 

                                                  ,                              

                                                           . 

 

(i)                                                          

                                  ,                           : 

 

(a)  KYC                                           ,                

                                                                

                             , 

(b)                                             , 

(c)                                                  , 

(d)                                                             ,  

                                     ,                                

                                                                        

                                         .        ,                   

                                                             . 

(e )                                                                  

       , 

(f)                                                      

                                                .                 

                                                                     

                                                                    

                          , 

(g)                                                            

             

                                  .                       

                                      . 

(h)                                          . 

(i)                                                                              

                         , 

(j)                                                 ,         ,  

                                                                

                                                            . 

 

(ii)                ஏ                                                  . 

 

(iii)               : 

 

(a)  ₹5                                                                     

                     . 

(b)                                                 . 

(c)  2-3                                                                  

                     . 
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6) இனக்குபக்் யாபினத்தி் பாறு்புபடபந 

 

 

(a) ிறுபட்தி் இதக்குக்ந் பாிதண், ிறுபட்தி்குந் தாருட்டணா குட தீக்்குண் தாறிபடடத 

அடணக்க பபஞ்டுண். அட்டடகத தாறிபடதாது, ிறுபட்தி் தசத்ா்ாநக்நி் படிவுகநா் 

ழுண் அடட்து சச்ட்சகளுண் குட்டச்ண் அடுட்ட உத ் ண்ட்திாபது தசவிணடுக்க்ட்ு 

தீக்்க்டுபடட உறுதி தசத்யுண்.  

 

(b) ிப்ாகட்தி் ்பபறு ண்ங்கநி் ஃ்.பி.சி உடத இஞக்கண் ண்றுண் குடகடந ிபட்்தி தசத்யுண் 

தாறிபடபே் தசத்ாட் அப்ப்பாது ணதி்ாத்வு தசத்பட்கு இதக்குக்ந் பாிதண் பழிபடக 

தசத்த பபஞ்டுண். அட்டடகத ணதி்ாத்வுகநி் எருங்கிடஞக்க்் அறிக்டக, பாிதண் ி்துடக்குண் 

படகபே், பனக்கணா கா இடதபநிபே் அபக்நிண் சண்்பிக்க்டுண். 

 

 

7) பிெபய்் யங்கி -ஒருங்கிபண்த குப தீப்்பு திட்டந் 2021  

 

பண் ் 12, 2021 படதிபே் ிசப்் பங்கி-எருங்கிடஞ்ட குட தீ்்பு தி்ண் 2021 -இ் கீன் தி் 

அதிகாி/பட்டண தி் அதிகாி ிதணண்: 

 

ிறுபணாது பட்டண தி் அதிகாிடத ிதபடத்ுந்நது, அப ் ிறுபடட்ட 

பிதிிதிட்துப்டுட்துபட்குண் ிறுபட்தி்கு திாக டாக்க் தசத்த்் புகாக்ந் தடா்ாக 

ிறுபட்தி் சா்ாக டகப்கடந பனங்குபட்குண் தாறு்ாப.் பட்டண தி் அதிகாி சி்ாக 

தசத்டுபட்கு உடவுண் பஞ்ஞண் ிறுபண் பி தி் அதிகாிகடந ிதபட்துந்நது. 

 

ிறுபணாது டது பாடிக்டகதாநக்நி் னுக்காக பட்டண தி் அலுபி் தத ் ண்றுண் 

தடாப்ு விபங்கந் (தடாடபசி / தணாட் ஞ் ண்றுண் ப்ஜ்ச் பகபி), அட்து் குட 

தீ்்புக்கு புகாிட திவு தசத்யுண் பா்்லி் விபங்கடந பஞிக ிபட்்டட டதறுண் 

கிடநகந்/பஞிகண் தசத்டுண் இங்கநி் பட்டணதாகக் காச்ி்டுட்ட பபஞ்டுண் (https://cms.rbi.org.in). 

இட்தி்ட்தி் பக்கித அண்சங்கந் ஆங்கிண், இ்தி ண்றுண் பிா்தித தணாழிபே் ிறுபட்தி் அடட்து 

அலுபகங்கந், கிடநகந் ண்றுண் பஞிக ிபட்்டட டதறுண் இங்கநி் பட்டணதாகக் 

கா்சி்டுட்ட்டுண், இடா் அலுபகண் அ்து கிடநக்கு பருடக டருண் ருக்கு இட்தி்ண் குறிடட் 

பாதுணா டகப்கந் கிடக்குண். 

 

பாடிக்டகதாந ் இட்தி்ண் குறிட்ட விபங்கடந பகாருண் ச்ட்தி், குறி்புக்கு பனங்குபட்காக, 

இட்தி்ட்தி் க் அட் அடட்து கிடநகநிலுண் இரு்டட ிறுபண் உறுதி தசத்யுண். 

இட்தி்ட்தி் பக்கித அண்சங்கந், இட்தி்ட்தி் க் ண்றுண் பட்டண தி் அலுபி் தடாப்ு 

விபங்கந் ஆகிதடப ிறுபட்தி் இடஞதடநட்தி் கா்சி்டுட்ட்ட்ு, அப்ப்பாடடத டகபலு் 

இண்தறுண். 

 

 

8) அதிக யட்டி யசூலிக்க்டுயது பதாடப்ா ஒழுங்குமுப 

 

ிறுபட்தி் இதக்குக்ந் பாிதண், ிதிச ்தசவு, ணாஜ்ி் ண்றுண் இ ்பிீபதண் பா் தடாப்ுடத 

காஞிகடநக் கஞக்கி் டுட்துக்தகாஞ்டு, க்கந் ண்றுண் ப்ஞங்களுக்கு பசூலிக்க்டுண் பட்ி 

விகிடட்டட ிஞ்பேக்குண் ப்டி விகிட ணாதிிடத கட்பிடிக்குண். பட்ி விகிடண் ்றியுண், இ ்

ண்ங்களுக்கா அணுகுபட ்றியுண், ்பபறு படகதா க் பாங்குபக்ளுக்கு தபப்பபறு ப்டி 

விகிடங்கடந பசூலி்து ்றியுண் க் பாங்குபருக்கு அ்து பாடிக்டகதாநருக்கு விஞ்ஞ்் 

டிபட்தி் குறி்பி்ட்ு, க் எ்புட் கடிடட்தி் தபநி்டதாகட் தடிவிக்க்டுண். ிறுபட்தி் 

இதக்குக்ந் பாிதண் ப்டி விகிடங்கந், தசதாக்கக் க்ஞங்கந் ண்றுண் பி க்ஞங்கடந 

ிஞ்பே்ட்கு தாருட்டணா ிறுப தகாந்டககந் ண்றுண் டபடகடந அடணக்க பபஞ்டுண். 

 

 

9) ிறுயந் கட் யமங்க்ட்ட யாகங்கப பகனக்டுத்துத் 

 

ிறுபண் க் பாங்குபரு் பண்தகாந்ந்் எ்்டண்/க் எ்்டட்தி் டகதக்டுட்துண் 

விதிடதச ் பசட்்துந்நது, இது ச்்பூப்ணாக தசத்டுட்ட் பபஞ்டுண். இட் 

தபநி்டட்ட்டணடத உறுதி்டுட்ட, எ்்டண்/க் எ்்டட்தி் விதிபடகந் ண்றுண் 

ி்டடகந் பி்பருடப தடா்ா விதிகடநயுண் தகாஞ்டிருக்குண்: 
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i. டகதக்டுட்துபட்கு ப்ா அறிவி்பு காண்; 

ii. அறிவி்பு காட்டட டந்ளுடி தசத்தக்கூடித சூன்ிடகந்; 

iii. பிடஞடத டகதக்டுட்துபட்கா டபட; 

iv. தசாட்டட வி்ட தசத்பட்கு/ட்தி் விடுபட்கு ப் த் கடட் திரு்பிச ்

தசலுட்துபட்கு க் பாங்குபருக்கு இறுதி பாத்்பு பனங்க்டுபது தடா்ா ்ாடு; 

v. டகத்டுட்திதடட க் பாங்குபிண் பஞ்டுண் எ்ட்ட்கா டபட; ண்றுண் 

vi. தசாட்து வி்ட / ட்தி்கா டபட. 

 

இட்டடகத விதிபடகந் ண்றுண் ி்டடகநி் க் க் பாங்குபருக்கு பனங்க்டுண். 

க் பாங்குப ் அடடத்ு ிலுடபட் தடாடககடநயுண் திரு்பிச ் தசலுட்துண்பாது அ்து படனுண் 

ச்்பூப் உிடணக்கு உ்் கி் ிலுடபட் தடாடகடத தசலுட்துண்பாது அ்து ிறுபணாது 

க் பாங்குபருக்கு திாக டபட்திருக்குண் பிடஞ உிடணடத வி்று கட அடக்குண்பாது 

ிறுபண் அடடத்ு் ட்திங்கடநயுண்/ பிடஞதங்கடநயுண் எ்டக்குண். இடட்டகத டகதக்டுட்துண் 

உிடணடத் த்டுட்ட பபஞ்டுண் ்ா், படபந்ந உிடணபகா்கந் ண்றுண் ி்டடகந் ்றித 

பழு விபங்களு் க் பாங்குபருக்கு அடட் ்றித அறிவி்பு பனங்க்டுண், இட்கீன் 

சண்்ட்் உிடணக்பகா் தீக்்க்டுண் பட/ஞண் தசலுட்ட்டுண் பட ட்திங்கடந 

டபட்துக்தகாந்ந ிறுபடத்ி்கு உிடண உந்நது. 

 

 

10) க் எ்்டட்தி் கடட் திரு்பிச ் தசலுட்துபட்கா டபடஞட் படதிகந், கடட் திரு்பிச ்

தசலுட்துண் கா இடதபநி, அச் ண்றுண் ப்டிக்கு இடபததா விபங்கந், SMA/NPA படக்ாடு 

படதிகநி் டுட்துக்காட்ுகந் பா்ப்ட ிறுபண் தடநிபாகக் குறி்பி பபஞ்டுண், இடப குறிடத்ு 

கனுக்கு எ்புட் அநிக்குண்பாதுண், கட பழுடணதாக திரு்பிச ் தசலுட்துண் பட எ்புட் 

விதிபடகந்/க் எ்்டட்தி் படனுண் ணா்ண் ்்ா், அடப தடா்ா அடுட்டடுடட் 

ணா்ங்கந் குறிட்துண் க் பாங்குபருக்குட் தடிவிக்க்டுண். அச் ண்றுண்/அ்து ப்டிடத 

தசலுட்துபட்கு க் டபடஞயுிடணயு் கூடித க் பசடபகந் பனங்க்டுண் ச்ட்்ங்கநி், 

அடடட் திரு்பிச ்தசலுட்துபட்கா சிதா படதியுண் க் எ்்டங்கநி் குறி்பி்டுண். 

 

 

11) நுகப்பயாப் க்வி 

க் பாங்குபக்நிடபத விழி்புஞட்ப அதிகிக்குண் பாக்கி், ாந்-இறுதி தசத்பட தடா்ா 

குறி்பு், காாபதிதா படதி, SMA ண்றுண் NPA படக்ாடு ண்றுண் பணண்டுட்ட் ்றித கருட்துக்கந் 

உடாஞங்களு் விநக்கி, ிறுபணாது அட் இடஞதடநங்கநி் நுகப்பா ் க்வி கருவிகடந 

தபநிபே பபஞ்டுண். ிறுபபண் அட்டடகத நுகப்பா ் க்வி கருவிகடந அட் கிடநகநி் 

சுபதா்டிகந் ண்றுண்/அ்து பி தாருட்டணா ஊகங்கந் பெண் காச்ி்டுட்ட பபஞ்டுண். பணலுண், 

க் பாங்குபக்ளுக்கு எ்புட் அநிக்குண்பாது/கட் ட்ுபாா தசத்யுண்பாது/புது்பிக்குண்பாது, 

க் பாங்குபக்ந் த் க்கந் குறிட்து, அட் ப்ஞி அதிகாிகந் அபக்ளுக்குட் 

தடிவி்டடயுண் ிறுபண் உறுதி தசத்யுண். 

 

12) கூடுத் உதவி 

 

புகாபக்் 

புகா/்குட துண் இரு்டா், விஞ்ஞ்டா/்க் பாங்குபக்ந் சண்்ட்் கிடநக்கு ழுட்து 

பெண் தடிவிக்க பபஞ்டுண். கிடந அதிகாிகந் தீவ்ுக்கா படிக்டகடத உடிதாக பண்தகாந்ந 

பபஞ்டுண். 

 

குப தீபக்்குந் பாறிமுப  

க்கந் ண்றுண் பசடபகந் தடா்ா அடடத்ு பஞ்ாடுகந் அ்து டகாறுகளுண் புகா ்

தடா்ா பழுடணதா விபங்கந் த்் ாநிலிரு்து 30 ாக்ளுக்குந் பகக்்ட்ு 

தீக்்க்டுண். 

 

பி்பருண் 'குடகடநட் தீக்்குண் தாறிபட' அடணக்க்ட்ுந்நது. 

முடிபயடுக்குந் நடட்ந் குப தீபக்்குந் நடட்ந் 

கிடந அநவி் ணஞ் அலுபக அநவி் 

ணஞ் அலுபக அநவி் குட தீ்்பு அலுப ்

ிறுபட்தி்குந்நா குட தீ்்ாந ்

(இ்த்்  எண்புஸ்்பண்) 
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குப தீப்்பு அலுயப் - பதாடபப்ு வியபங்க் 

குடகந் துவுண் இரு்பி், பாடிக்டகதாந ் பி்பருண் பழிகநி் படனுண் எ்றி் குட தீக்்குண் 

அதிகாிடதட் தடாப்ு தகாந்நாண்: 

 

குட தீக்்குண் அதிகாிபே் தத ்: திரு. சாண்ப் தபே் 

ப்ஜ்ச் பகபி: sambhav.jain@stfc.in 

 

பாடிக்டகதாந ் பி்பருண் பகபிபே் ிறுபடத்ி் அலுபகட்தி்கு ழுட்து்பூப்ணாக டகப் 

அனு்ாண்: 

 

குப தீபக்்குந் அலுயப ்

ஸ்ரீாண் டிா்ஸ்பா்் ஃடா்ஸ் கண்தி லிபத், 

கா்்ப் அலுபகண், தபாக்கா்் பஸ்், 

3-பது டநண், பண்கு பிிவு, ஜி பிநாக், 

ா்ட்ா கு்ா பநாகண், ா்ட்ா (கினக்கு), 

பண்ட 400 051, ணகாாஷ்டிா, இ்திதா. 

தடாடபசி: +91 22 40959595 

 

ிறுபட்தி் குட தீக்்குண் அதிகாிபே் படிவி் பாடிக்டகதாந ் திரு்தி அடதவி்ட ்ா் 

அ்து எரு ணாட காட்தி்குந் புகா ் / டகாறு தீக்்க்ாவி்ா், அப ் கீபன தகாடுக்க்ட்ுந்ந 

பகபிபே் ஆ.்பி. -இ் பண்ாட்பட் துடபே் பிா்தித அலுபகட்தி் தாறு்ாநடட ்

(்.பி.ஃ்.சி கடந) தடாப்ு தகாந்நாண்: 

 

தாது பணாந ்

பண்ாட்ப துட (்.பி.ஃ்.சிகந்) 

தச்ட ணஞ் அலுபகண், 

ஃபா்் கிநாசிஸ், ாாஜி சாட, 

தச்ட - 600 001, டபன்ாடு, இ்திதா. 

தடாடபசி: +91 44 25361631 

ப்ஜ்ச்: dnbschennai@rbi.org.in 

 

ிறுயத்தி்கு்ா குப தீப்்ாப ்(இ்படப்் ஒந்புடஸ்்பந்) 

யங்கி ொபா ிதி ிறுயங்க் இ்படப்் ஒந்புடஸ்்பநப (IO) ினநந் பென்ன பயண்டுந் ்று 

பண் ் 15, 2021 படதிபே் ிசப்் பங்கிபே் சு்றிக்டகக்கு இஞங்க, ிறுபணாது இ்த்் 

எண்புஸ்்பணட (IO) ிதபக்குண். IO -இ் ப்பா்ட்தி்கு தபநிபத தபநி்டதாகக் கூ்்டப 

டவி, ிறுபட்டா் ிாகிக்க்் அடட்து பாடிக்டகதாந ் குடகடநயுண் இ்படப்் 

ஒந்புடஸ்்பந் (IO) ிறுபட்தி்குண் சுதாதீணா ாக தசத்ட்ு டகதாளுபா.் 

 

IO -இ் ங்கு ண்றுண் தாறு்புகந் கீபன குறி்பி்ட்ுந்ந: 

 

1. ிறுபட்டா் ்கபப ஆத்வு தசத்த்ட்ு, குதிதநவு அ்து பழுடணதாக ிாகிக்க்் 

புகாக்டந ணட்ுபண IO டகதாளுபா.் 

2. பாடிக்டகதாநக்ந் அ்து தாதுணக்கநிபரு்து படிதாக் த்டுண் புகாக்டந IO 

டகதாந ணா்ா.் 

3.   பி்பருண் படகதா புகாக்டந IO டகதாந ணா்ா:்   

a. ிறுபட்தி் ட்பி் படனுண் பசடப குடாடு இரு்டா், அட் காஞணாக ்டுண் 

பணாசடிகந், படபகடுகந் பா்டப தடா்ா புகாக்ந்.  

b. (i) உந் ிப்ாகண், (ii) ணிட பநங்கந், (iii) ஊழிதக்நி் ஊதிதங்கந் ண்றுண் டிகந் தடா்ா 

புகாக்ந்/ி்துடகடந டகதாந ணா்ா.் 

c. ிறுபட்தி் ி்துடகந் ண்றுண் பஞிக படிவுகநி் ட்டணபே் உந்ந   

குறி்புகடந டகதாந ணா்ா.் 

d. நுகப்பா ் குடதீக்்குண் ஆடஞதண், ீதிண்ங்கந் பா் பி ண்ங்கநி் தீ்்பு 

பனங்க்் அ்து ்கபப ிலுடபபே் உந்ந புகாக்டந டகதாந ணா்ா.் 
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4. ிறுபட்திண் உந்ந திவுகநி் அடி்டபே் IO புகாக்டந ஆத்வு தசத்பா,் இதி் 

புகாட்ாா் சண்்பிக்க்் ஆபஞங்கந் ண்றுண் IO -இ் குறி்பி் பகந்விகளுக்கு 

ிறுபட்டா் பனங்க்் கருட்துகந்/தடநிவுகந் உந்நி்டப அங்குண். IO ஆப ் ிறுபண் 

பெண் புகாட்ாிபரு்து கூடுட் டகப்கடந் தாண். 

5. IO ஆப ் ிறுபட்தி் சண்்ட்் அதிகாிகந்/துடகளு் ச்தி்புகடந ட்டாண் 

ண்றுண் புகாட ஆத்வு தசத்பட்கு/படிடப ஆத்வு தசத்பட்குட் படடபதா திவு/ஆபஞடட்ட 

ிறுபட்திபரு்து தாண். 

 

ிறுபணாது குட தீக்்குண் தாறிபடடத் பி்்றி, புகா ் த்் ாநிலிரு்து 21 

ாக்ளுக்குந் "பழுடணதாக அ்து குதிதாக ிாகிக்க்் புகாக்ந்" அடட்டடயுண் IO இண் 

தடிவிக்குண். 

புகாட ிாகிக்குண்/குதிதநவு ிாகிக்குண் ிறுபட்தி் படிடப IO உறுதி தசத்யுண் ச்ட்தி், 

பாடிக்டகதாநருக்கா திலி், புகா ் IO பெண் ிசீலிக்க்்து ் டகபடயுண், ிறுப படிடப 

உறுதி தசத்பட்கா காஞங்கடநயுண், ிறுபட்தி் படிவு உறுதிதசத்த்்து ் டகபடயுண் 

தபநி்டதாகக் குறி்பி பபஞ்டுண். 

புகாட ிாகிக்குண்/குதி ிாகிக்குண் ிறுபட்தி் படிடப IO ிாகிக்குண் ச்ட்தி், IO -இ் 

படிடப ்காடட்காக, தாரு்டக்கூடித தசத் இதக்கு/் ிப்ாக இதக்கு/் டடடண ிப்ாக 

அதிகாிபேண் இரு்து ிறுபண் எ்புட் த் ச்ட்்ங்கநி் டவி, IO உடத படிடப ிறுபண் ்று 

க்க பபஞ்டுண். 

இதுபா் ச்ட்்ங்கநி், புகாட்ாருக்கா திலி், புகா ் IO ஆ் ிசீலிக்க்்து ் 

டகபடயுண், ிறுபட்தி் படிவு IO பெண் புகாட்ாருக்கு ஆடபாக ிாகிக்க்்து ் 

டகபடயுண் தபநி்டதாகக் குறி்பி பபஞ்டுண்; ப்பாாபேனுண், ிறுபண், தசத் இதக்கு ் / 

ிப்ாக இதக்கு ் / டடடண ிப்ாக அதிகாிபே் எ்புடலு், IO -இ் படிடப ்க ணறுக்காண். 

இட்டடகத பனக்குகந் அடட்துண் காாஞ்டு அடி்டபே் ிறுபட்தி் இதக்குக்ந் பாிதட்டா் 

ணதி்ாத்வு தசத்த்டுண். 

IO ஆ் ிசீட தசத்த்் பிகுண் பழுடணதாகபபா அ்து குதிதாகபபா ிாகிக்க்் 

புகாக்ந் படனுண் இரு்டா், பழுடணதா விபங்களு் (புகா ் ஆ.்பி. எண்புஸ்்பண் 

தாறிபடபே் கீன் ப்டா்) தீவ்ு பகட்ு ஆ.்பி. எண்புஸ்்பணட புகாட்ா ் அணுகாண் ்டட 

திலி் எரு குதிதாக புகாட்ாருக்கு ிறுபண் அபசிதண் அறிவுறுட்ட பபஞ்டுண். பாடிக்டகதாந ்

புகாக்டந ஆ்டி் டாக்க் தசத்பட்கு ிசப்் பங்கிபே் பா்்லுக்கா இடஞ்ட 

(cms.rbi.org.in) ஆபாசடபே் பசக்்க பபஞ்டுண். 

புகா ் 30 ாக்ளுக்குந் தீக்்க்ாவி்ா் அ்து பாடிக்டகதாந ் ிறுபட்தி் திலி் திரு்தி 

அடதவி்ட ்ா் அ்து பாடிக்டகதாந ் ிறுபட்திபரு்து திட் தவி்ட ்ா், 

புகாட ஆ்டி் https://cms.rbi.org.in ் பா்்் பெணாகபபா அ்து ப்ணு பெணாகபபா 

அ்து படிதாகபபா (படதாக டகததா்பட்ு) ிசப்் பங்கி - எருங்கிடஞ்ட எண்புஸ்்பண் தி்ண் 

2021 ்ப்றி் கீன் பி்பருண் பகபிபே் உந்ந டணத்டுட்ட்் சீது ண்றுண் தசதாக்க 

டணதட்தி் திவு தசத்தாண்: 

 

பநன்டுத்த்டட் பசீது ந்றுந் பெனாக்க பநனந், 

இ்தித ிசப்் பங்கி, 

4 -பது டநண், பிிவு 17, 

சஞ்டிக ்- 160017 
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இறுதி படிவு, புகாட ிறுபண் த் ாநிலிரு்து 30 ாக்ளுக்குந் புகாட்ாருக்கு தடிவிக்க்டுண். 

ிறுபண் டது பாடிக்டகதாநக்நி் னுக்காக, பஞிக ிபட்்டட டதறுண் கிடநகந் / 

இங்கநி் பணப உந்ந டகப்கடந பட்டணதாகக் கா்சி்டுட்ட பபஞ்டுண். 

 

ஃ்.பி.சி-இ் இஞக்கண் ண்றுண் ிப்ாகட்தி் ்பபறு ண்ங்கநி் தசத்டுண் குட தீக்்குண் 

தாறிபடபே் தசத்ாடு குறிட்து குறி்பி் கா இடதபநிபே் டதறுண் ணதி்ாத்வு ்றித 

எருங்கிடஞ்ட அறிக்டக, இதக்குக்ந் பாிதண் ி்துடக்கி படகபே், பனக்கணா கா 

இடதபநிபே் இதக்குக்ந் பாிதண்/கப்டி இண் சண்்பிக்க்டுண். 

 

13) கருத்து ந்றுந் பி்துபபக்  

 

 ிறுபண் பனங்குண் பசடபகந் குறிடட் கருட்துகடநயுண் ி்துடகடநயுண் பனங்குணாறு 

பாடிக்டகதாநக்ந் பகட்ுக் தகாந்ந்டுகிாக்ந், இடப ிறுபண் டாங்கந் பனங்குண் பசடபடத 

பணண்டுட்திக் தகாந்ந உடவிதாக இருக்குண். 

 

14) கண்காணி்பு 

 

இ்ட விதிடத்டாகு்பி்கு இஞங்கி ்டட உறுதி தசத்பட்காக ிறுபண் எரு குட தீக்்குண் 

அதிகாிடத ிதபட்துந்நது. 

 

ிறுபட்தி் உந் டஞிக்டக டபடகந் இ்ட விதிடத்டாகு்பி்கு இஞங்கி ்டட உறுதி 

தசத்கி். 

 

குடகடந ிபட்்தி தசத்யுண் தாறிபட உ் ஃ்.பி.சி -இ் இஞக்கண் ்றித ணதி்ாத்வு 

ிப்ாகட்டா் தடா்்து பண்தகாந்ந்டுண், எருங்கிடஞக்க்் அறிக்டக அப்ப்பாது 

இதக்குக்ந் பாிதட்திண் சண்்பிக்க்டுண். 

 

15) விதித்பதாகு்பு ்றின கூடுத் தகய் 

 

இ்ட விதிடத்டாகு்பு ப்டி விகிடக் தகாந்டகயு் ிறுபட்தி் (https://www.stfc.in) இடஞதடநட்தி் 

கிடக்குண், பணலுண் பகாிக்டகபே் பி் க்களுண் பனங்க்டுண். 


