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ஆதார் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் 

உங்கள் வாடிக்பகயாளபை அறிக (ககஓய்சி)  & 

ைணம் டவள்பளயாக்கலுக்கு எதிர் டகாள்பக (ஏஎம் எல்) திருத்தப்ைட்ெது 

 

1. அறிமுகம்            

இக்கம்டைனி ஆதார் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் (ஏடஹச்எஃப்எல்- முன்னர் டிடஹச்எஃப்எல் பவஸ்யா ஹவுசிங் 

பைனான்ஸ் லிமிடெட் என்று அறியப்ைட்ெது) 1990ஆம் வருெம் நிறுவப்ைட்ெது மற்றும் கநஷனல் ஹவுஸிங் கைங்க் 

(என்டஹச்ைி) உென் ைதி டசய்யப்ைட்ெது. இக்கம்டைனி ககஓய்சி & ஏஎம் எல் டகாள்பகபய என்டஹச்ைி 

கதபவப்ைடுவபவயாக வபையறுத்தவற்பற தனதாக்கிக் டகாண்டுள்ளது, அவர்களால் மாற்றம் மற்றும் திருத்தம் 

டசய்யப்ைட்ெவற்பற ஒட்டி இக்டகாள்பக அவ்வப்கைாது, கைார்ட் ஆஃப் பெைக்ெர்ஸ் ஒப்புதலுென் திருத்தப்ைட்டு 

வந்துள்ளது.  

இந்தக் டகாள்பக என்டஹச்ைி உங்கள் வாடிக்பகயாளபை அறிக (ககஓய்சி)   ைணம் டவள்பளயாக்கலுக்கு எதிர் 

தைஇலக்குகள் (ஏஎம் எல்)  சுற்றறிக்பக எண். அடிப்ைபெயில் ஆகச்சிறந்த கார்ப்கைாகைட் டசயல்முபறகளின் ஒரு ைகுதியாக 

உருவாக்கப்ைட்ெது. இக்டகாள்பகயானது என்டஹச்ைி சுற்றறிக்பக எண். NHB (ND)/DRS/Pol-No.13/2006 கததி   10 ஏப்ைல் , 

2006 அடிப்ைபெயில் மாற்றம் மற்றும் நெப்பைஒட்டி கமம்ைடுத்தலுக்கு உட்ைடுத்தப்ைட்ெது கமலும் ைின்னர் அவ்வப்கைாது 

வரும் திருத்தங்கபளயும் எட்உத்துக்டகாண்டு அவர்களது டைரும் சுற்றறிக்பக NHB(ND)/DRS/REG/MC-04/2018 கததி 

ஜூபல 2, 2018  மற்றும் உங்கள் வாடிக்பகயாளபை அறிக (ககஓய்சி) வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் ைணம் டவள்பளயாக்கலுக்கு 

எதிர் தைஇலக்குகள் சுற்றறிக்பக எண். NHB/ND/DRS/Policy Circular No. 94/ 2018-19,கததி மார்ச் 11, 2019 ைடியும் 

திருத்தப்ைட்ெது.  

இந்தக் டகாள்பக கமலும் சீைாய்வு டசய்யப்ைட்டு திருத்தப்ைட்டு கைார்ொல் அவர்களின் ஏப்ைல் 24, 2018 கூட்ெத்தில் ஒப்புதல் 

டைற்றது கமலும் சீைாய்வு டசய்யப்ைட்டு திருத்தப்ைட்டு கைார்ொல் அவர்களின் ஏப்ைல் 30, 2019 கூட்ெத்தில் ஒப்புதல் 

டைற்றது. சீைாய்வு டசய்யப்ைட்டு திருத்தப்ைட்டு கைார்ட் ஆஃப் பெைக்ெர்களால் சுற்றறிக்பககள் RBI/2019-20/235, 

DOR.NBFC (HFC).CC.No.111/03.10.136/2019-20 கததி கம  19, 2020 and also no. RBI/DBR/2015-16/18 மற்றும் 

மாஸ்ெர் பெடைக் ஷன் DBR.AML.BC.No.81/ 14.01.001/2015-16 கததி ஏப்ைல் 20, 2020, ஆகியவற்பற ஒட்டி, அவர்களின் 

ஆகஸ்ட் 18, 2020 கூட்ெத்தில் ஒப்புதல் டைற்றது ஆர்ைிஐ டைரும் வழிகாட்டுதல்கள் உங்கள் வாடிக்பகயாளபை அறிக 

(ககஓய்சி) வழிகாட்டுதல்கள், 2016 (”டைரும் வழிகாட்டுதல்கள் உங்கள் வாடிக்பகயாளபை அறிக (ககஓய்சி) மீதான/ 

வழிகாட்டுதல்கள்’’)                                (  . .)                 2021           

     28                                                            ,            , 

                     ,                               (   )                 10   , 2021 

                    . RBI/2021-22/35 DOR.AML.REC.No.15/ 14.01.001/2021-22                 .  

கமலும், இந்திய  அைசால் அறிவிக்கப்ைட்ெ ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் ஆக்ட், 2002 மற்றும் ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் 

மணி-லாண்ொிங் (டமயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைக்கார்ட்ஸ்) ரூல்ஸ், 2005 (அவ்வப்கைாது வந்த மாற்றங்கபள ஒட்டி) 

சட்ெதிட்ெங்களின் ைடி கம்டைனி கணக்கின் அடிப்ைபெயிகலா அல்லது இல்லாமகலா வாடிக்பகயாளாின் 

ைாிவர்த்தபனகபள கண்காணிக்க சில வாடிக்பகயாளர் அபெயாளம் காணல் வழிமுபறகபள  நெப்ைில் டகாண்டு வருவது 

கட்ொயமானது ஏடஹச்எஃப்எல் இந்திய  அைசால் அறிவிக்கப்ைட்ெ ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் ஆக்ட், 2002 

மற்றும் ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் (டமயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைக்கார்ட்ஸ்) ரூல்ஸ், 2005 அவ்வப்கைாது வரும் 

திருத்தங்கபளயும் எட்உத்துக்டகாண்டு இந்திய  அைசால் அறிவிக்கப்ைட்ெ ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் ஆக்ட், 

2002 மற்றும் ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் (டமயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைக்கார்ட்ஸ்) ரூல்ஸ், 2005 ஆகியவற்றின் 

விதிகபள அமல் ைடுத்தும்.  இக்டகாள்பக, இவ்வாறாக, வாடிக்பகயாளர்கபள மற்றும் அவைது நிதி ைாிவர்த்தபன 

டசயல்கபள கமம்ைட்டு அறிய/புாிந்து டகாள்ள உருவாக்கப்ைட்ெது அதுகவ கம்டைனிக்கு விபளவாக தமது  இெர்கபள 

விகவகத்துென் கமலாள உதவும் கமலும் குற்றக் கூறுகள் கம்டைனிபய ைண டவள்பளயாக்கலுக்குப் ையன்ைடுத்தாமல் 

தவிர்க்கும்.  

இக்டகாள்பக தற்கைாது ஆர்ைி ஐ டகாண்டு வந்த சமீைத்திய திருத்தங்கள் அவர்களது சுற்றறிக்பக எண். கம 10, 2021 

கததியில் நெப்புக்கு சாிடசய்யப்ைட்ெது, கம்டைனி நெப்புக்கு சாி டசய்ய என்றும் திருத்தனங்கபள ஒட்டி டசய்யகவண்டிய , 

முன்குறிப்ைிட்ெ ஆர்ைிஐ  நபெமுபறக்கான கட்ெபளகள் ஆர்ைிஐ டைரும் வழிகாட்டுதல்கள் உங்கள் வாடிக்பகயாளபை 

அறிக (ககஓய்சி) வழிகாட்டுதல்கள், 2016 உட்ைெ . இந்தக் டகாள்பக கைார்ட் ஒப்புதல் ஆன கததி முதல் உெனடி அமலுக்கு 

வரும்.  
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அத்தியாயம் 1 

டைாருந்துந்தன்பம மற்றும்  வபையபறகள் 

2. டைாருந்துந்தன்பம 

 இக்டகாள்பக ாிசர்வ் கைங்க் ஆஃப் இந்தியாவால் ஒழுங்காபண டசய்யப்ைடும் எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் டைாருந்தும், 

குறிப்ைாக ’டைரும் வழிகாட்டுதல்கள் ககஒய்சி’யின் விதி எண். 3(b)(xiii) வபையறுத்துள்ளைடி, மாறாக கவடறங்கும் 

குறிப்ைிொத வபையில். 

 இக்டகாள்பக கம்டைனியின் டவளிநாடுகளில் உள்ள டைரும்ைான்பமக் கிபளகளுக்கும் துபண   

 நிறுவனங்களுக்கும், அந்நாட்டின் உள்ளூர் சட்ெங்களுக்கு முைணாக இல்லாத ைட்சத்தில் டைாருந்தும், எவ்வாறாயின்:  

i. எங்கக டைாருத்தமான சட்ெங்கள் மற்றும் கட்டுப்ைாடுகள் இந்த வழிகாட்டுவிதிகபள அமல் ைடுத்துவபதத் தபெ 

டசய்கிறகதா, அதுஆர்ைிஐயின் கவனத்துக்குக் டகாண்டு வைப்ைடும்.  

ii. ஒருகவபள ஆர்ைிஐ நிர்ணயித்திருக்கும் ககஒய்சி / ஏஎம்எல் தைநிர்ணயங்கள் மற்றும் இெமளித்துள்ள நாட்டின்  

ஒழுங்காபணயத்துக்கும் இபெகய கவறுைாடுகள் இருக்குகம ஆயின் இைண்டுள் எது மிகக் கடுபமயானகதா அபதகய 

கம்டைனி நெப்புக்கு எடுத்துக் டகாள்ளும். 

iii. டவளி நாட்டில் கம்டைனியாகப் ைதிவாகி இருக்கும் கிபளகளும் துபண நிறுவனங்களும் , ஆர்ைிஐ நிர்ணயித்திருப்ைபவ 

மற்றும் இெமளித்துள்ள நாட்டின்  ஒழுங்காபணய விதிகள் இைண்டுள் எது மிகக் கடுபமயானகதா அபதகய நெப்புக்கு 

எடுத்துக் டகாள்ளளாலாம். 

இக்டகாள்பகயில்  கணக்கு ைற்றிய எந்தக் குறிப்பீடும் ஒரு கென் கணக்பக அல்லது கென் அளிக்கும் ைாிவர்த்தபனபயக் 

குறிப்ைிடுவதாககவ புாிந்து டகாள்ளப்ைடும். கம்டைனி  இனி பவப்புநிதிபய ஏற்க இயலாது. இருப்ைினும், இந்தத் கதபவகள் 

டைாருந்துமளவில் மட்டும் இருப்ைில் இருக்கும் பவப்ை நிதிகளுக்கும் டைாருந்தும். 

3. வபையபறகள் 

 இக்டகாள்பகயின் கநாக்கங்களுக்கு சந்தர்ப்ைம் கவறுவிதமாக கவண்ொத ைட்சத்தில், இங்கு குறிப்ைிடும் டசாற்கள் 

ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் ஆக்ட், 2002இன் விதிகபள ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் 

(டமயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைக்கார்ட்ஸ்) ரூல்ஸ், 2005 உென் கசர்த்து இவ்விரு சட்ெங்களிலும் எந்தப் டைாருள் 

சுட்ெப்ைடுகிறகதா அபதகய குறிக்கும். உதாைணத்துக்கு, இக்டகாள்பகயின் சந்தர்ப்ைத்தில், கீழ்க்காணும் டசாற்கள் 

சுட்ெப்ைடும் டைாருபளகய டகாள்ளும் (வழிகாட்டு விதிகள், சட்ெம் மற்றும் விதிகளுக்கு உட்ைட்டு): 

i. ’’ஆதார் எண்’’ என்னும் டசால்லுக்கான டைாருள் நிைந்தபன (a) ைிாிவு 2 ஆதார் ொர்டகட்ெட் டெலிவாி ஆஃப் 

ஃைினான்ஷியல் அண்ட் அதர் சப்சிடீஸ், டைனஃைிட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ்) சட்ெம், (2016 இல் 18): 

ii. ‘’சட்ெம்’’ மற்றும் விதிகள் என்ைதன் டைாருள் ப்ாிடவன்ஷன்  ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் ஆக்ட், 2002 மற்றும் ப்ாிடவன்ஷன்  

ஆஃப் மணி-லாண்ொிங் (டமயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைக்கார்ட்ஸ்) ரூல்ஸ், 2005 முபறயாக மற்றும் அவற்றிற்கான 

திருத்தங்கபளயும் கசர்த்கத டைாருளாகும். 

iii. ’சான்றளிப்பு’’, ஆதார் சான்றளிப்பைப் டைாருத்தவபையில், உட்ைிாிவு (c), ைிாிவு 2 ஆதார் ொர்டகட்ெட் டெலிவாி ஆஃப் 

ஃைினான்ஷியல் அண்ட் அதர் சப்சிடீஸ், டைனஃைிட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ்) சட்ெம்,, 2016  

iv. சாதகம் டைறும் உாிபமயாளர்(ைிஓ):- 

a. வாடிக்பகயாளர் ஒரு கம்டைனி என்றால், சாதகம் டைறும் உாிபமயாளர் இயற்பகயான  நைர்(கள்), யார், தனியாககவா அல்லது 

ைிறருென் கசர்ந்கதா, அல்லது ஒரு அல்லது ைல சட்ொீதியான நைர்கள் மூலமாக, ஒரு கட்டுப்ைடுத்தும் டசாந்த ஆர்வத்பத 

பவத்திருக்கிறார்(கள்) அல்லது கட்டுப்ைட்பெ  கவறு வழியில் டசலுத்துகிறார்கள். 

விளக்கம் – இந்த உை-நிைந்தபனக்கு- 

1. ”கட்டுப்ைடுத்தும் டசாந்த ஆர்வம்” என்ைதன் டைாருள் ஒரு கம்டைனியில் ைங்குகபளகயா அல்லது மூலதனத்பதகயா அல்லது 

இலாைத்பதகயா டசாந்தமாக / டைற உாிபமயுள்ளவைாக 25%கும் கமல் பவத்திருப்ைது.  
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2. ‘’கட்டுப்ைடுத்தல்’’ என்ைது டைரும்ைானபமயான இயக்குனர்கபள நியமிக்கும் உாிபம அல்லது கமலாண்பம நிர்வாகத்பதக் 

கட்டுப்ைடுத்துதல் அல்லது டகாள்பகபய, தமது ைங்குகபள பவத்திருக்கும் நிபலயால் அல்லது நிர்வாக உாிபமகளால் அல்லது 

ைங்குதாைர்கள் ஒப்ைந்தங்களால் அல்லது ஓட்டுப்கைாடும் ஒப்ைந்தங்களால். 

b.  வாடிக்பகயாளர் ஒரு கூட்ொண்பம நிறுவகமாக இருக்கும் கைாது,  சாதகம் டைறும் உாிபமயாளார் என்ைது இயற்பகயான 

நைர்கள், யார், தனியாககவா அல்லது ைிறருென் கசர்ந்கதா, அல்லது ஒரு அல்லது ைல சட்ொீதியான நைர்கள் மூலமாக, 

டசாந்தமாக / டைற உாிபமயுள்ளவைாக 15%கும் கமல் பவத்திருப்ைவர்..  

c.  வாடிக்பகயாளர் ஒரு கம்டைனியாகப் ைதிவாகாத குழுவாககவா அல்லது தனி நைர்களின் ஒரு அபமப்ைாககவா இருக்கும் கைாது 

சாதகம் டைறும் உாிபமயாளர் என்ைவர், டசாந்தமாக / டைற உாிபமயுள்ளவைாக 25%கும் கமல் பவத்திருப்ைவர். 

விளக்கம்: ‘தனி நைர்களின் ஒரு அபமப்பு’ என்னும் டசாற்டறாெர் டசாபசயிட்டிக்கபளயும் உள்ளெக்கும். எந்த இயற்பகயான 

நைரும் கமற்குறிப்ைிட்ெ ஆகியவற்றுள் அபெயாளம் ஆகாத கைாது, சாதகம் டைறும் உாிபமயாளர் என்ைவர் டைாருத்தமான 

இயற்பகயான நைர் யாருக்கு மூத்த கமலாண்பமப்  ைதவி உாித்தாயிருக்கிறகதா அவர். 

d.  வாடிக்பகயாளர் ஒரு அறக்கட்ெபளயாக இருக்கும் கைாது, சாதகம் டைறும் உாிபமயாளபை(கபள)  அபெயாளம் காட்டுவது 

என்ைது  அறக்கட்ெபளயின் வடிவமளித்தவர், அறங்காவலர், 15% அல்லது அதிகமாக அறக்கட்ெபளயில் ஆர்வம் உள்ளவர் 

கமலும் உாிபமயின் அல்லது கட்டுப்ைாட்டின் சங்கிலியால் கவறு எந்த இயற்பகயான நைர் இறுதியான விபளவான 

கட்டுப்ைாட்பெ பவத்திருப்ைவர்கள். 

v.  ’’சான்றளித்த நகல்”- சான்றளித்த நகபல கம்டைனி வாங்குவது என்ைதன் டைாருள் ஆதார் எண்பண  பவத்திருப்ைதன்  

நிரூைண நகபல ஒப்ைிடுவது எதில் ஆஃப்பலன் ஒப்ைிடுதல் சாத்தியமில்பலகயா அல்லது  அதிகாைபூர்வமாக வாடிக்பகயாளர் 

சமர்ப்ைித்தபத அசலுென் ஒப்ைிடுதல் அதிகாைம்டைற்ற அதிகாாி அந்த நகல் மீது சட்ெத்தின்  வழிகாட்டுதல்கள் ைடி 

ஒப்ைிட்ெபதப் ைதிவு டசய்தல். 

புலம் டையர்ந்த இந்தியர்கபளப் (ஏன்ஆர்ஐ) கமலும் இந்திய வம்சாவளியினர் (ைி ஐஓ) ஃைாாின் எக்ஸ்கசஞ் கமகனஜ்டமண்ட் 

(டெைாஸிட்) டைகுகலஷன்ஸ், டைாருத்த அளவில், மாற்றாக, சான்று டைற்ற கீழ்க்கண்ெவற்றுள் ஒன்றின் நகபல, 

கீழ்க்கண்ெவற்றுள் ஒருவைால் சான்றளிக்கப்ைட்ெது, டைறப்ைெ கவண்டும்: 

• இந்தியாவில் ைதிவான ைட்டியலான வணிக வங்கிகளின் ைன்னாட்டுக் கிபளயின் அதிகாைம் டைற்ற  அலுவலர்  

• டவளி நாட்டு வங்கிகளின் கிபளகள் எவற்றுென் இந்திய வங்கிகளுக்கு உறவு உண்கொ 

• டவளிநாட்டு கநாட்ொி ைப்ளிக் 

• நீதிமன்ற மாஜிஸ்ட்கைட் 

• நீதிைதி 

• புலம்  டையர்ந்த இந்தியர் வசிக்கும் நாட்டின் இந்திய தூதைகம்/ கன்சுகலட் டஜனைல்  

Vi ‘’மத்திய ககஒய்சி ஆவண டைஜிஸ்ொி’’ (ஸிககஒய்சிஆர்) என்ைதன் டைாருள் 2(1)  விதிகளின்கீழ் , மின்னணு வடிவில் உள்ள 

வாடிக்பகயாளர்  ககஒய்சி ஆவணங்கபள டைற்றுக்டகாள்ள, கசமிக்க, ைாதுகாக்க மற்றும் கதடி எடுக்க உாித்தானவைாக 

உள்ள ஒரு நிறுவனம். 

vii.  "நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குனர்" என்ைது ைிஎம்எல் சட்ெம் மற்றும் விதிகளின் அத்தியாயம் IV இன் கீழ் விதிக்கப்ைட்ெ 

கெபமகளுென் ஒட்டுடமாத்த இணக்கத்பத உறுதி டசய்வதற்காக கம்டைனியால் நியமிக்கப்ைட்ெ நைர் மற்றும் நிர்வாக 

இயக்குனர்3 அல்லது முழு கநை இயக்குநைாக இருக்க கவண்டும், இது இயக்குநர்கள் குழுவால் முபறயாக 

அங்கீகாிக்கப்ைட்ெது. - இந்த உட்ைிாிவின் கநாக்கத்திற்காக, "நிர்வாக இயக்குநர்" மற்றும் "முழு கநை இயக்குநர்" ஆகிய 

டசாற்கள் கம்டைனிஸ் ஆக்ட், 2013 இல் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்ைட்ெ டைாருபளக் டகாண்டிருக்கும். 

viii.  “டிஜிட்ெல் ககஒய்சி” என்ைது வாடிக்பகயாளாின் கநைடி புபகப்ைெம் மற்றும் அதிகாைப்பூர்வமாக டசல்லுைடியாகும் ஆவணம் 

அல்லது ஆதார் பவத்திருப்ைதற்கான ஆதாைம், ஆஃப்பலனில் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ள முடியாத ைட்சத்தில், அட்சகைபக 

மற்றும் தீர்க்ககைபகயுென். சட்ெத்தில் உள்ள விதிகளின்ைடி நிறுவனத்தின் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாி. 

ix.  "டிஜிட்ெல் பகடயாப்ைம்" என்ைது இன்ைார்கமஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட், 2000 (21 இன் 2000) இன் ைிாிவு (2) இன் 

உட்ைிாிவு (1) இன் உட்ைிாிவு (ைி) இல் ஒதுக்கப்ைட்டுள்ள அகத டைாருபளக் டகாண்டிருக்கும். 

  x.  “சமமான மின் ஆவணம்” என்ைது, தகவல் டதாழில்நுட்ைத்தின் (ைாதுகாப்பு மற்றும் தக்கபவத்தல்) விதி 9 இன் ைடி 

வாடிக்பகயாளாின் டிஜிட்ெல் லாக்கர் கணக்கிற்கு வழங்கப்ைட்ெ ஆவணங்கள் உட்ைெ, அதன் டசல்லுைடியாகும் டிஜிட்ெல் 

பகடயாப்ைத்துென் அத்தபகய ஆவணத்பத வழங்கும் அதிகாாியால் வழங்கப்ைட்ெ ஒரு மின்னணு ஆவணமாகும். 

இன்ைர்கமஷன் டெக்னாலஜி  டிஜிட்ெல் லாக்கர் வசதிகபள வழங்கும் இபெத்தைகர்களின் தகவல் கசமிப்பு மற்றும் 
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பவத்திருத்தல்) விதிகள், 2016. 

xi  "உங்கள் வாடிக்பகயாளபை அறிந்து டகாள்ளுங்கள் (ககஒய்சி) அபெயாளங்காட்டி" என்ைது மத்திய ககஒய்சி ைதிவுகள் 

ைதிகவட்ொல் வாடிக்பகயாளருக்கு ஒதுக்கப்ைட்ெ தனிப்ைட்ெ எண் அல்லது குறியீடு. 

xi  “இலாை கநாக்கற்ற நிறுவனங்கள்” (என்ைிஓ) என்ைது டசாபஸடீஸ் டைஜிஸ்ட்கைஷன் ஆக்ட், 1860 இன் கீழ் அறக்கட்ெபள 

அல்லது சமூகமாகப் ைதிவுடசய்யப்ைட்ெ எந்தடவாரு நிறுவனம் அல்லது அபமப்பு அல்லது அதுகைான்ற ஏகதனும் மாநிலச் 

சட்ெம் அல்லது கம்டைனீஸ் ஆக்ட், 2013 இன் ைிாிவு 8 இன் கீழ் ைதிவுடசய்யப்ைட்ெ நிறுவனம். 

xiii.  "அதிகாைப்பூர்வமாக டசல்லுைடியாகும் ஆவணம்" (ஓவிடி) என்ைது ைாஸ்கைார்ட், ஓட்டுநர் உாிமம், ஆதார் எண் 

பவத்திருப்ைதற்கான ஆதாைம், இந்திய கதர்தல் ஆபணயத்தால் வழங்கப்ைட்ெ வாக்காளர் அபெயாள அட்பெ, மாநில 

அைசின் அதிகாாியால் முபறயாக பகடயாப்ைமிெப்ைட்ெ என்ஆர்ஈஜிஏ  வழங்கிய கவபல அட்பெ மற்றும் டையர் மற்றும் 

முகவாி விவைங்கள் அெங்கிய கதசிய மக்கள்டதாபக ைதிகவட்ொல் வழங்கப்ைட்ெ கடிதம். 

 எவ்வித்தத்தில் என்றால், 

a.  வாடிக்பகயாளர் ஆதார் எண்பண ஓவிடி ஆக பவத்திருந்ததற்கான ஆதாைத்பத சமர்ப்ைிக்கும் கைாது, அவர் அபத யுனீக் 

ஐடெண்டிஃைிககஷன் அத்தாாிட்டி ஆஃப் இந்தியாவால் வழங்கப்ைட்ெ வடிவத்தில் சமர்ப்ைிக்கலாம். 

b.  வாடிக்பகயாளைால் வழங்கப்ைட்ெ ஓவிடி இல் புதுப்ைிக்கப்ைட்ெ முகவாி இல்லாத ைட்சத்தில், ைின்வரும் ஆவணங்கள் 

அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்கள் முகவாிச் சான்றுக்கான வபையறுக்கப்ைட்ெ கநாக்கத்திற்காக ஓவிடிகளாகக் 

கருதப்ைடும்:- 

i.  எந்தடவாரு கசபவ வழங்குநருக்கும் இைண்டு மாதங்களுக்கு கமல் இல்லாத ையன்ைாட்டு ைில் (மின்சாைம், டதாபலகைசி, 

கைாஸ்ட்-டைய்டு டமாபைல் கைான், குழாய் எாிவாயு, தண்ணீர் கட்ெணம்); 

ii  டசாத்து அல்லது நகைாட்சி வாி ைசீது; 

iii  ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ை ஓய்வூதியம் டசலுத்தும் ஆபணகள் (ைிைிஓக்கள்) அைசுத் துபறகள் அல்லது டைாதுத்துபற 

நிறுவனங்களால் ஓய்வுடைற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்ைடும், முகவாி இருந்தால்; 

iv. மாநில அைசு அல்லது மத்திய அைசுத் துபறகள், சட்ெப்பூர்வ அல்லது ஒழுங்குமுபற அபமப்புகள், டைாதுத்துபற 

நிறுவனங்கள், திட்ெமிெப்ைட்ெ வணிக வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் ைட்டியலிெப்ைட்ெ நிறுவனங்கள் மற்றும் 

அதிகாைப்பூர்வ தங்குமிெத்பத வழங்கும் முதலாளிகளுென் விடுப்பு மற்றும் உாிம ஒப்ைந்தங்கள் மூலம் வழங்கப்ைடும் 

வாழ்விெ ஒதுக்கீடு கடிதம்; 

c. கமகல 'b' இல் குறிப்ைிெப்ைட்ெ ஆவணங்கபளச் சமர்ப்ைித்த மூன்று மாதங்களுக்குள் வாடிக்பகயாளர் தற்கைாபதய முகவாியுென் 

ஓவிடிஐ சமர்ப்ைிக்க கவண்டும். 

d. ஒரு டவளிநாட்ெவர் சமர்ப்ைிக்கும் ஓவிடி கமலும் அதில் முகவாியின் விவைங்கள் இல்பல, என்றால் டவளிநாட்டு அதிகாை 

வைம்புகளின் அைசாங்கத் துபறகளால் வழங்கப்ைட்ெ ஆவணங்கள் மற்றும் இந்தியாவில் உள்ள டவளிநாட்டு தூதைகம் அல்லது 

தூதைகத்தால் வழங்கப்ைட்ெ கடிதம் முகவாிக்கான சான்றாக ஏற்றுக்டகாள்ளப்ைடும். 

விளக்கம்: இந்தச் சட்ெப்ைிாிவின் கநாக்கத்திற்காக, மாநில அைசு அல்லது அைசிதழ் அறிவிப்ைின் மூலம் வழங்கப்ைட்ெ திருமணச் 

சான்றிதழின் ஆதைவுென், அதன் டவளியீட்டிற்குப் ைிறகு டையாில் மாற்றம் ஏற்ைட்ொலும், ஒரு ஆவணம் ஓவிடி ஆகக் கருதப்ைடும். 

xiv. “ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பு” என்ைதற்கு ¬¾¡÷ (ொ÷¦¸¦¼ð ¦¼Ä¢¦Å¡¢ ´·ô ·À¢னான்சியல்Âø «ñð அ¾÷ …ôº¢Ê±Š, ¦À¦É·À¢ðŠ «ñð 

…÷Å¢சŠ) ¬ìð 2016(18 இன் 2016) ைிாிவு 2 இன் ைிாிவு (ைா) வில் ஒதுக்கப்ைட்டுள்ள அகத அர்த்தம் இருக்கும். 

xv. "நைர்" என்ைது சட்ெத்தில் ஒதுக்கப்ைட்ெ அகத டைாருபளக் டகாண்டுள்ளது மற்றும் ைின்வருவனவற்பற உள்ளெக்குகிறது: 

a. ஒரு தனிநைர், 

b. ஒரு இந்து ைிாிக்கப்ைொத குடும்ைம், 

c. ஒரு நிறுவனம், 

d. ஓர் நிறுவனம், 

e. ஒருங்கிபணக்கப்ைட்ொலும் இல்லாவிட்ொலும், நைர்களின் சங்கம் அல்லது தனிநைர்களின் அபமப்பு 

f. ஒவ்டவாரு டசயற்பகயான நீதித்துபற நைரும், கமற்கூறிய நைர்களில் (a to e), மற்றும் 

g. கமற்கூறிய நைர்கள் (a முதல் f வபை) அவர்களுக்கு டசாந்தமான ஏகதனும் ஒரு முகபம, அலுவலகம் அல்லது கிபள 

xvi. "முதன்பம அதிகாாி" என்ைது நிறுவனத்தால் ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெ அதிகாாி, விதிகளின் விதி 8 இன் ைடி தகவபல வழங்குவதற்குப் 

டைாறுப்ைானவர் 
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xvii. "சந்கதகத்திற்கிெமான ைாிவர்த்தபன" என்ைது கீகழ வபையறுக்கப்ைட்டுள்ளைடி "ைாிவர்த்தபன" என்று டைாருள்ைடும், இதில் 

முயற்சி டசய்யப்ைட்ெ ைாிவர்த்தபன, டைாக்கமாக டசய்தாலும் இல்லாவிட்ொலும், நல்ல நம்ைிக்பகயுென் டசயல்ைடும் நைருக்கு: 

a. சம்ைந்தப்ைட்ெ மதிப்பைப் டைாருட்ைடுத்தாமல், சட்ெத்தின் அட்ெவபணயில் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள குற்றத்தின் வருவாபய 

உள்ளெக்கியிருக்கலாம் என்ற நியாயமான சந்கதகத்பத ஏற்ைடுத்துகிறது; அல்லது 

b. அசாதாைண அல்லது நியாயப்ைடுத்தப்ைொத சிக்கலான சூழ்நிபலகளில் டசய்யப்ைட்ெதாக கதான்றுகிறது; அல்லது 

c. டைாருளாதாை ைகுத்தறிவு அல்லது கநர்பமயான கநாக்கம் இல்பல என்று கதான்றுகிறது; அல்லது 

d. ையங்கைவாதம் டதாெர்ைான நெவடிக்பககளுக்கு நிதியுதவி டசய்வபத உள்ளெக்கியிருக்கலாம் என்ற நியாயமான சந்கதகத்பத 

ஏற்ைடுத்துகிறது. 

 விளக்கம்: ையங்கைவாதம் டதாெர்ைான நெவடிக்பககளுக்கு நிதியுதவி டசய்வதில், ையங்கைவாதம், ையங்கைவாதச் டசயல்கள் 

அல்லது ையங்கைவாதி, ையங்கைவாத அபமப்பு அல்லது ையங்கைவாதத்திற்கு நிதியளிப்ைவர்கள் அல்லது நிதியளிக்க 

முயற்சிப்ைவர்களால் டதாெர்புபெய அல்லது டதாெர்புபெயதாக சந்கதகிக்கப்ைடும் அல்லது ையன்ைடுத்தப்ைடும் நிதிபய 

உள்ளெக்கிய ைாிவர்த்தபனகளும் அெங்கும். 

Xviii 'சிறிய கணக்கு' என்ைது, ைிஎம்எல் விதிகள், 2005 இன் துபண விதி (5)ன் அடிப்ைபெயில் திறக்கப்ைடும் கசமிப்புக் கணக்கு என்று 

டைாருள்ைடும். ஒரு சிறு கணக்கின் டசயல்ைாடு மற்றும் அத்தபகய கணக்கிற்கான கட்டுப்ைாடுகள் ைற்றிய விவைங்கள் ைிாிவு 23 இல் 

குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ளன. ஆர்ைிஐ முதன்பம வழிகாட்டுதல்கள். 

xix. "ைாிவர்த்தபன" என்ைது டகாள்முதல், விற்ைபன, கென், உறுதிடமாழி, ைாிசு, ைாிமாற்றம், விநிகயாகம் அல்லது அதன் ஏற்ைாடு 

ஆகியவற்பறக் குறிக்கும். 

a. ஒரு கணக்பகத் திறப்ைது; 

b. ைணமாககவா, காகசாபலயாககவா, ைணம் டசலுத்தும் ஆர்ெர் மூலமாககவா அல்லது ைிற கருவிகள் மூலமாககவா அல்லது 

மின்னணு அல்லது இதை உெல்சாைாத வழிமுபறகள் மூலமாககவா, எந்த ஒரு டசலாவணியில் நிதிபய டெைாசிட் டசய்தல், திரும்ைப் 

டைறுதல், ைாிமாற்றம் டசய்தல் அல்லது மாற்றுதல்; 

c. ைாதுகாப்பு பவப்பு டைட்டி அல்லது கவறு ஏகதனும் ைாதுகாப்ைான பவப்புத்டதாபகயின் ையன்ைாடு இருத்தல்.  

d.  எந்தடவாரு நம்ைிக்பகயான உறவிலும் நுபழதல்; 

e.  எந்தடவாரு ஒப்ைந்தம் அல்லது ைிற சட்ெப்பூர்வ கெபமகளுக்காக முழுபமயாககவா அல்லது ைகுதியாககவா டசலுத்தப்ைட்ெ 

அல்லது டைறப்ைட்ெ எந்தடவாரு டசலுத்திய டதாபகயும்; அல்லது 

f.  சட்ெப்பூர்வ நைர் அல்லது சட்ெ ஏற்ைாட்பெ நிறுவுதல் அல்லது உருவாக்குதல். 

xx.  “                                             (  -     )”:        ,          ,     , 

        -                       -                                  -  

                                                                         

                                                                              

               ,                                                                  

                                                          .               

                                                                  

                              -                  .  

ககஒய்சிஇல் முதன்பம வழிகாட்டுதல்களில் ஒதுக்கப்ைட்டுள்ள அர்த்தங்கபளக் டகாண்ெ விதிமுபறகள், சூழல் 

கவறுவிதமாகத் கதபவப்ைொத வபை, அவற்றிற்குக் கீகழ டகாடுக்கப்ைட்டுள்ள அர்த்தங்ககள டைாருந்தும்: 

i. "டைாதுவான அறிக்பகயிெல் தைநிபலகள்" (சிஆர்எஸ்) என்ைது வாி விஷயங்களில் ைைஸ்ைை நிர்வாக உதவி குறித்த 

மாநாட்டின் நியதி 6 இன் அடிப்ைபெயில் தகவல்கபள தானாக ைாிமாறிக்டகாள்ள பகடயாப்ைமிெப்ைட்ெ ைலதைப்பு 

ஒப்ைந்தத்பத டசயல்ைடுத்துவதற்கான அறிக்பக தைநிபலகபள குறிக்கிறது. 

ii  "வாடிக்பகயாளர்" என்ைது நிறுவனத்துென் நிதி ைாிவர்த்தபன அல்லது நெவடிக்பகயில் ஈடுைட்டுள்ள நைர் மற்றும் 

ைாிவர்த்தபன அல்லது டசயல்ைாட்டில் ஈடுைட்டுள்ள நைர் யாருபெய சார்ைாக டசயல்ைடுகிறாகைா அந்த நைபை 

உள்ளெக்கியவர் என்று டைாருள். 

iii  "வாக்-இன் வாடிக்பகயாளர்" என்ைது நிறுவனத்துென் கணக்கு அடிப்ைபெயிலான உறபவ டகாண்டிருக்காத, ஆனால் 

நிறுவனத்துென் ைாிவர்த்தபனகபள கமற்டகாள்ளும் நைர் என்று டைாருள்ைடும்.  
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iv.  "வாடிக்பகயாளர் உாிய விொமுயற்சி (சிடிடி)" என்ைது வாடிக்பகயாளர் மற்றும் நன்பம ையக்கும் உாிபமயாளபைக் 

கண்ெறிந்து சாிைார்ப்ைது. 

v.  "வாடிக்பகயாளர் அபெயாளம்" என்ைது சிடிடி யின் டசயல்முபறபய கமற்டகாள்வபதக் குறிக்கிறது. 

vi.  " எஃப்ஏடிசிஏ " என்ைது அடமாிக்காவின் (யூஎஸ் ஏ) டவளிநாட்டுக் கணக்கு வாி இணக்கச் சட்ெம் ஆகும். அதன்ைடி 

 யு.எஸ் வாி டசலுத்துகவார் அல்லது அடமாிக்க  வாி டசலுத்துகவார் கணிசமான உாிபமபய பவத்திருக்கும் டவளிநாட்டு 

நிறுவனங்கள், ஆகிகயார் பவத்திருக்கும் கணக்குகள் ைற்றிய தகவபல ைிற நாடுகள் டதாியப்ைடுத்த கவண்டும். 

vii.  "ஐஜிஏ" என்ைது சர்வகதச வாி இணக்கத்பத கமம்ைடுத்துவதற்கும், அடமாிக்காவின் எஃப்ஏடிசிஏ ஐ டசயல்ைடுத்துவதற்கும் 

இந்தியா மற்றும் அடமாிக்க அைசாங்கங்களுக்கு இபெகயயான ஒப்ைந்தம். 

viii  "ககஒய்சி டெம்ப்களட்டுகள்" என்ைது தனிநைர்கள் மற்றும் சட்ெ நிறுவனங்களுக்கு ககஒய்சி தைபவ சிககஒய்சிஆர் க்கு 

டதாகுத்து புகாைளிக்க வசதியாக தயாாிக்கப்ைட்ெ டெம்ப்களட்டுகள் என்று டைாருள். 

ix.  “கநருக்கு கநர் வாடிக்பகயாளர்கள்” என்ைது நிறுவனத்தின் கிபள/அலுவலகங்களுக்குச் டசல்லாமகலா அல்லது 

நிறுவனத்தின் அதிகாாிகபளச் சந்திக்காமகலா கென் கணக்குகபளத் திறக்கும் வாடிக்பகயாளர்கள். 

x.  "நெக்கும் உாிய விொமுயற்சி" என்ைது வாடிக்பகயாளர்களின் சுயவிவைம் மற்றும் நிதி ஆதாைத்துென் ஒத்துப்கைாவபத 

உறுதி டசய்வதற்காக கென் கணக்குகளில் ைாிவர்த்தபனகபள டதாெர்ந்து கண்காணிப்ைபதக் குறிக்கிறது. 

xi  "அவ்வப்கைாது புதுப்ைித்தல்" என்ைது சிடிடி டசயல்முபறயின் கீழ் கசகாிக்கப்ைட்ெ ஆவணங்கள், தைவுகள் அல்லது 

தகவல்கள் புதுப்ைித்த நிபலயில் பவக்கப்ைடுவபதயும், ஆர்ைிஐயால் ைாிந்துபைக்கப்ைடும் குறிப்ைிட்ெ கால இபெடவளியில் 

ஏற்கனகவ உள்ள ைதிவுகளின் மதிப்ைாய்வுகபள கமற்டகாள்வதன் மூலம் கமற்டகாள்ளப்ைடும் நெவடிக்பககபளயும் 

குறிக்கிறது.  

xii.  "அைசியல் ாீதியாக டவளிச்சமாக்கப்ைட்ெ நைர்கள்" (ைிஇைிகள்) என்ைது ஒரு டவளிநாட்டில் முக்கிய டைாது டசயல்ைாடுகளில் 

இருக்கும் அல்லது ஒப்ைபெக்கப்ைட்ெ நைர்கள், எ.கா., மாநிலங்கள்/அைசு தபலவர்கள், மூத்த அைசியல்வாதிகள், மூத்த 

அைசு/நீதித்துபற/இைாணுவ அதிகாாிகள், அைசுக்கு டசாந்தமான நிறுவனங்களின் மூத்த நிர்வாகிகள், முக்கியமான அைசியல் 

கட்சி அதிகாாிகள், ஆகிகயார்.  

xiv. "டஷல் கைங்க்" என்ைது, எந்தடவாரு டநறிமுபறப்ைடுத்தப்ைட்ெ நிதிக் குழுவுெனும் இபணக்கப்ைொத, எந்த உருவமான 

இருப்பும் இல்லாமல் கவறு ஒரு நாட்டில் ைதிவாகி இருக்கும் வங்கி என்று டைாருள். 

xv  "கம்ைி ைாிமாற்றம்" என்ைது ஒரு ையனாளிக்கு ஒரு டதாபகபய கிபெக்கச் டசய்யும் கநாக்கில் மின்னணு முபறயில் ஒரு 

வங்கியின் மூலம் (இயற்பக மற்றும் சட்ெப்பூர்வமான இைண்டும்) ஒரு வங்கியின் மூலம் கநைடியாககவா அல்லது 

ைாிமாற்றங்களின் சங்கிலி மூலமாககவா கமற்டகாள்ளப்ைடும் ைாிவர்த்தபன ஆகும். ஒரு வங்கியில், மற்றும் நிறுவனம் 

ககஒய்சிஇல் முதன்பம வழிகாட்டுதல்களின் 64 வது ைிாிவின்ைடி நெந்து டகாள்வபத  உறுதி டசய்யும்.  

xvi.  "உள்நாட்டு மற்றும் எல்பல தாண்டிய வயர் ைாிமாற்றம்": டதாெக்க வங்கியும் ையனாளி வங்கியும் ஒகை நைைாககவா அல்லது 

ஒகை நாட்டில் உள்ள கவறு நைைாககவா இருந்தால், அத்தபகய ைாிவர்த்தபனயானது உள்நாட்டு ைணப் ைாிமாற்றமாகும், 

கமலும் 'டதாெக்க வங்கி' அல்லது 'ையனாளி வங்கி' ைல்கவறு நாடுகளில் அபமந்துள்ளது அத்தபகய ைாிவர்த்தபன எல்பல 

தாண்டிய கம்ைி ைாிமாற்றம் ஆகும். 

இங்கு வபையறுக்கப்ைொத மற்ற அபனத்து டவளிப்ைாடுகளும் கைங்கிங் டைகுகலஷன் ஆக்ட், 1949, தி ாிசர்வ் கைங்க் ஆஃப் 

இந்தியா ஆக்ட், 1935, ப்ாிடவன்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ொிங் ஆக்ட்,2002, ப்ாிடவன்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ொிங் 

(டமயிண்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைகார்ட்ஸ்) ரூல்ஸ், 2005, தி ஆதார் (ொர்டகட்ெட் டெலிவாி ஆஃப் ஃைினான்ஷியல் அண்ட் 

அதர் சம்சிடிஸ், டைனஃைிட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ்) ஆக்ட்,2016 மற்றும் அவற்றின் கீழான ஒழுங்குமுபறகள் ஏகதனும் 

சட்ெப்பூர்வ மாற்றம் அல்லது மறு அமலாக்கம் அல்லது வணிக டமாழியில் ையன்ைடுத்தப்ைடும் . 

அத்தியாயம் II 

டைாது 

4.  ஏகதனும் திருத்தங்கள் மற்றும் திருத்தங்கள் உட்ைெ டகாள்பகயானது, நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் குழு அல்லது அதிகாைம் 

வழங்கப்ைட்ெ எந்த டசயற் குழுவாலும் முபறயாக அங்கீகாிக்கப்ைடும். 

டகாள்பக ைின்வரும் நான்கு முக்கிய கூறுகபள உள்ளெக்கியது: 
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(a) வாடிக்பகயாளர் ஏற்றுக்டகாள்ளும் டகாள்பக; 

(b) இெர் வபகப்ைாடு & கமலாண்பம; 

(c) வாடிக்பகயாளர் அபெயாள நபெமுபறகள் (சிஐைி); மற்றும் 

(d) ைாிவர்த்தபனகபள கண்காணித்தல் 

5. நிறுவனத்தால் ைணகமாசடி மற்றும் ையங்கைவாத நிதியளிப்பு இெர் மதிப்பீடு 

(a)  வாடிக்பகயாளர்கள், நாடுகள் அல்லது புவியியல் ைகுதிகளுக்கு ைணகமாசடி மற்றும் ையங்கைவாத நிதியளிப்பு அைாயத்பதத் 

தணிக்க, கண்ெறிந்து, மதிப்பீடு டசய்து, ையனுள்ள நெவடிக்பககபள எடுக்க, நிறுவனம் 'ைணகமாசடி (எம்எல்) மற்றும் 

ையங்கைவாத நிதி (டிஎஃப்) இெர் மதிப்பீடு' ையிற்சிபய அவ்வப்கைாது கமற்டகாள்ளும். டைாருட்கள், கசபவகள், 

ைாிவர்த்தபனகள் அல்லது டெலிவாி கசனல்கள் கைான்றபவ. 

மதிப்பீட்டு டசயல்முபறயானது ஒட்டுடமாத்த அைாயத்தின் அளபவயும் டைாருத்தமான நிபல மற்றும் ையன்ைடுத்தப்ைெ 

கவண்டிய தணிப்பு வபகபயயும் தீர்மானிப்ைதற்கு முன் டதாெர்புபெய அபனத்து ஆைத்து காைணிகபளயும் கருத்தில் 

டகாள்ள கவண்டும். உள் இெர் மதிப்பீட்பெத் தயாாிக்கும் கைாது, ஒழுங்குைடுத்துைவர்/கமற்ைார்பவயாளர் அவ்வப்கைாது 

நிறுவனத்துென் ைகிர்ந்து டகாள்ளக்கூடிய ஒட்டுடமாத்தத் துபற சார்ந்த ைாதிப்புகள் ஏகதனும் இருந்தால், அவற்பற 

நிறுவனம் அறிந்து டகாள்ள கவண்டும். 

(b)  நிறுவனத்தின் இெர் மதிப்பீடு முபறயாக ஆவணப்ைடுத்தப்ைட்டு, நிறுவனத்தின் இயல்பு, அளவு, புவியியல் இருப்பு, 

டசயல்ைாடுகளின் சிக்கலான தன்பம/கட்ெபமப்பு கைான்றவற்றுக்கு விகிதாசாைமாக இருக்க கவண்டும். கமலும், இெர் 

மதிப்பீட்டு டசயற்ைாடு முடிவிற்கு ஏற்ை, இெர் மதிப்பீட்டுப் ையிற்சியின் கால இபெடவளியானது, நிறுவனத்தின் கைார்ொல் 

தீர்மானிக்கப்ைடும். இருப்ைினும், இது குபறந்தைட்சம் ஆண்டுகதாறும் மதிப்ைாய்வு டசய்யப்ைெ கவண்டும். அதிக 

ஆைத்துள்ள வாடிக்பகயாளர்களுக்கு, யாகைனும் இருந்தால், இெர் மதிப்பீட்டு டசயற்ைாடு அபையாண்டு அடிப்ைபெயில் 

கமற்டகாள்ளப்ைடும். 

c)  டசயற்ைாட்டின் முடிவு கைார்ட் அல்லது கைார்டின் எந்தடவாரு டசயற்குழுவிற்கும் எவருக்கு சம்ைந்தமாக அதிகாைம் 

வழங்கப்ைட்டுள்ளகதா , கமலும் அது திறபமயான அதிகாாிகள் மற்றும் சுய-ஒழுங்குைடுத்தும் அபமப்புகளுக்கும் 

சமர்ப்ைிக்கப்ைெகவண்டும். 

d)  அபெயாளம் காணப்ைட்ெ இெர்கபளத் தணிக்க மற்றும் நிர்வகிப்ைதற்கான இெர் அடிப்ைபெயிலான அணுகுமுபறபய 

(ஆர்ைிஏ) நிறுவனம் ையன்ைடுத்தும், அதன்ைடி, இது டதாெர்ைான கைார்ட் அங்கீகாித்துள்ள டகாள்பககள், கட்டுப்ைாடுகள் 

மற்றும் நபெமுபறகபள பவத்திருக்கும். கமலும், நிறுவனம் கட்டுப்ைாடுகபள டசயல்ைடுத்துவபத கண்காணித்து, 

கதபவப்ைட்ொல் அவற்பற கமம்ைடுத்தும். 

6. நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குனர் 

(a) "நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குனர்" என்ைது ைிஎம்எல் சட்ெம் மற்றும் விதிகளின் அத்தியாயம் IV இன் கீழ் விதிக்கப்ைட்ெ 

கெபமகளுக்கு ஒட்டுடமாத்தமாக இணங்குவபத உறுதி டசய்வதற்காக நிறுவனத்தால் நியமிக்கப்ைட்ெ நைர் மற்றும் 

வாாியத்தால் ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெவர் ஆவார். இந்தக் டகாள்பகயின் கீழ் நிறுவனம் நிர்வாக இயக்குநர் / தபலபமச் டசயல் 

அதிகாாிபய அதன் "நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குநைாக" நியமித்துள்ளது மற்றும் அபத என்டஹச்ைி/ஆர்ைிஐ மற்றும் எஃப்யூ-

ஐஎன்டி க்கு அறிவித்தது. 

(b)  நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குநாின் டையர், ைதவி மற்றும் முகவாி, முன்னர் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்ெ தகவல்களில் ஏகதனும் மாற்றங்கள் 

இருந்தால், என்டஹச்ைி/ஆர்ைிஐ மற்றும் எஃப்யூ-ஐஎன்டி ஆகியவற்றுக்குத் டதாிவிக்கப்ைடும். 

(c)  எந்தடவாரு சந்தர்ப்ைத்திலும், முதன்பம அதிகாாி 'நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குநைாக' ைாிந்துபைக்கப்ைெமாட்ொர். 

7. முதன்பம அதிகாாி 

(a)  நிறுவனம் ஒரு “முதன்பம அதிகாாிபய” நியமிக்கும் (முன்னுாிபம டைாது கமலாளர் நிபல அல்லது உெனடியாக 

நிறுவனத்தின் சிஎம்டி/எம்டி நிபலக்கு கீகழ). இந்தக் டகாள்பகயின் கீழ் நிறுவனம் தனது நிறுவனச் டசயலாளபை முதன்பம 

அதிகாாியாக நியமித்து, அபத என்டஹச்ைி/ஆர்ைிஐ மற்றும் எஃப்யூ-ஐஎன்டி க்கு அறிவித்தது. 

(b)  இணங்குவபத உறுதி டசய்வதற்கும், ைாிவர்த்தபனகபளக் கண்காணிப்ைதற்கும், சட்ெம்/விதிமுபறகளின் கீழ் கதபவப்ைடும் 

தகவபலப் ைகிர்வதற்கும் புகாைளிப்ைதற்கும் முதன்பம அதிகாாி டைாறுப்பு. 

(c)  முதன்பம அதிகாாியின் டையர், ைதவி மற்றும் முகவாி, முன்னர் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்ெ தகவல்களில் ஏகதனும் மாற்றங்கள் 

இருந்தால், என்டஹச்ைி/ஆர்ைிஐ மற்றும் எஃப்யூ-ஐஎன்டி ஆகியவற்றுக்குத் டதாிவிக்கப்ைடும். 
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8. டகாள்பகயுென் இணங்குதல் 

(a)  நிறுவனம் இந்தக் டகாள்பகயுென் இணங்குவபத உறுதி டசய்யும்: 

(i)  ககஒய்சி இணக்கத்தின் கநாக்கத்திற்காக 'மூத்த கமலாண்பம' யார் என்று குறிப்ைிடுதல். 

(ii)  டகாள்பககள் மற்றும் நபெமுபறகபள திறம்ைெ டசயல்ைடுத்துவதற்கான டைாறுப்பை ஒதுக்கீடு டசய்தல். 

(iii)  சட்ெ மற்றும் ஒழுங்குமுபற கதபவகள் உட்ைெ, நிறுவனத்தின் டகாள்பககள் மற்றும் நபெமுபறகளின் இணக்க 

டசயல்ைாடுகளின் சுயாதீன மதிப்பீடு. 

(iv)  ககஒய்சி / எம்எல்எல் டகாள்பககள் மற்றும் நபெமுபறகளுக்கு இணங்குவபதச் சாிைார்க்க ஒகை கநைத்தில்/உள் 

தணிக்பக அபமப்பு. 

(v)  காலாண்டு தணிக்பக குறிப்புகபள சமர்ப்ைித்தல் மற்றும் தணிக்பகக் குழுவிற்கு இணங்குதல். 

(b)  ககஒய்சி விதிமுபறகளுக்கு இணங்குவபதத் தீர்மானிப்ைதற்கான முடிடவடுக்கும் டசயல்ைாடுகள் அவுட்கசார்ஸ் 

டசய்யப்ைெவில்பல என்ைபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும்.  

அத்தியாயம் – III 

வாடிக்பகயாளர் ஏற்புக் டகாள்பக 

9.  நிறுவனத்தின் கென் டகாள்பகயின் வடிவத்தில் வாடிக்பகயாளர் ஏற்றுக்டகாள்ளும் டகாள்பகபய நிறுவனம் 

உருவாக்கியுள்ளது. 

10.  வாடிக்பகயாளர் ஏற்றுக்டகாள்ளும் டகாள்பகயில் இருக்கக்கூடிய அம்சங்களின் டைாதுவான தன்பமக்கு ைாைைட்சம் 

இல்லாமல், ஏடஹச்எஃப்எல்  இபத உறுதி டசய்யும்: 

(a)  அநாமகதய அல்லது கற்ைபனயான/ைினாமி டையாில் எந்த வாடிக்பகயாளரும் ஏற்றுக்டகாள்ளப்ைெவில்பல, 

அல்லது கென் கணக்கு திறக்கப்ைெவில்பல. 

(b)  வாடிக்பகயாளாின் ஒத்துபழயாபம அல்லது வாடிக்பகயாளர் வழங்கிய ஆவணங்கள்/தகவல்களின் 

நம்ைகத்தன்பமயின்பம காைணமாக, ஏடஹச்எஃப்எல் டைாருத்தமான சிடிடி நெவடிக்பககபளப் ையன்ைடுத்த 

முடியாத நிபலயில், எந்த வாடிக்பகயாளரும் ஏற்றுக்டகாள்ளப்ைெவில்பல அல்லது கென் கணக்கு 

திறக்கப்ைெவில்பல. 

(c)  சிடிடி நபெமுபறபயப் ைின்ைற்றாமல் எந்த ைாிவர்த்தபன அல்லது கென் கணக்கு அடிப்ைபெயிலான உறவும் 

கமற்டகாள்ளப்ைெவில்பல. 

(d)  கென் கணக்பகத் திறக்கும் கைாது மற்றும் அவ்வப்கைாது புதுப்ைிக்கும் கைாது ககஒய்சி கநாக்கத்திற்காகக் ககாைப்ைெ 

கவண்டிய கட்ொயத் தகவல் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ளது. 

(e)  கென்வசதிக் டகாள்பகயின்ைடி, 'விருப்ைத்தகவல்'/கூடுதல் தகவல், கென் கணக்கு திறக்கப்ைட்ெ ைிறகு 

வாடிக்பகயாளாின் டவளிப்ைபெயான ஒப்புதலுென் டைறப்ைடுகிறது. 

(f)  நிறுவனம் கிபள/யுசிஐசி மட்ெத்தில் சிடிடி நபெமுபறபயப் ையன்ைடுத்த கவண்டும். எனகவ, ஒரு நிறுவனத்தின் 

தற்கைாபதய ககஒய்சி இணக்க வாடிக்பகயாளர் அகத நிறுவனத்தில் மற்டறாரு கென் வசதிபயப் டைற 

விரும்ைினால், புதிய சிடிடி  நபெமுபற கதபவப்ைொது. 

(g)  அபனத்து கூட்டு விண்ணப்ைதாைர்களுக்கும் சிடிடி  நபெமுபற ைின்ைற்றப்ைடுகிறது. 

(h)  ஒரு வாடிக்பகயாளர் மற்டறாரு நைர்/நிறுவனத்தின் சார்ைாகச் டசயல்ைெ அனுமதிக்கப்ைடும் சூழ்நிபலகள், 

டதளிவாகக் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ளன. 

(i)  வாடிக்பகயாளாின் அபெயாளம், ாிசர்வ் வங்கியால் விநிகயாகிக்கப்ைடும் தபெகள் ைட்டியலில் உள்ள எந்தடவாரு 

நைருெனும் அல்லது நிறுவனத்துெனும் டைாருந்தவில்பல என்ைபத உறுதிடசய்ய டைாருத்தமான அபமப்பு உள்ளது. 

(j)  ஆர்ைிஐயால் டவளியிெப்ைட்ெ எந்தடவாரு எதிர்மபறப் ைட்டியலிலும் டையர் உள்ள எந்தடவாரு நைருக்கும் அல்லது 

நிறுவனத்திற்கும் எந்த வாடிக்பகயாளபையும் ஏற்றுக்டகாள்ளகவா அல்லது கென் கணக்பக திறக்ககவா கூொது. 

(k)  நிைந்தை கணக்கு எண் (ைிஏஎன்) டைறப்ைட்ொல், அது வழங்கும் அதிகாாியின் சாிைார்ப்பு வசதியிலிருந்து 

சாிைார்க்கப்ைடும். 

(l)  வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து சமமான மின் ஆவணம் டைறப்ைட்ொல், இன்ைர்கமஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட், 2000 (21 

இன் 2000) விதிகளின்ைடி டிஜிட்ெல் பகடயாப்ைத்பத நிறுவனம் சாிைார்க்கும். 

11.  வாடிக்பகயாளர் ஏற்புக் டகாள்பகயானது டைாது மக்களின் உறுப்ைினர்களுக்கு, குறிப்ைாக நிதி அல்லது சமூக ாீதியாக 

ைின்தங்கியவர்களுக்கு நிதி வசதி மறுக்கப்ைடுவபத விபளவிக்காது
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அத்தியாயம் – IV 

இெர் வபகப்ைாடு மற்றும் கமலாண்பம 

12.  இெர் வபகப்ைாடு மற்றும் கமலாண்பமக்கு, ஏடஹச்எஃப்எல் ைின்வருவனவற்பற உள்ளெக்கிய இெர் அடிப்ைபெயிலான 

அணுகுமுபறபயக் டகாண்டிருக்க கவண்டும். 

(a)  நிறுவனத்தின் மதிப்பீடு மற்றும் இெர் உணர்வின் அடிப்ைபெயில் வாடிக்பகயாளர்கள் குபறந்த, நடுத்தை மற்றும் 

அதிக இெர் வபககளாக வபகப்ைடுத்தப்ைடுவார்கள். 

(b)  வாடிக்பகயாளாின் அபெயாளம், சமூக/நிதி நிபல, வணிக நெவடிக்பகயின் தன்பம மற்றும் வாடிக்பகயாளர்களின் 

வணிகம் மற்றும் அவர்களின் இருப்ைிெம் ைற்றிய தகவல்கள் கைான்ற அளவுருக்களின் அடிப்ைபெயில் இெர் 

வபகப்ைடுத்தல் கமற்டகாள்ளப்ைடும். ஆன்பலன் அல்லது வழங்குதல் அதிகாாிகளால் வழங்கப்ைடும் ைிற 

கசபவகளும் கீகழ டகாடுக்கப்ைட்டுள்ளைடி காைணியாக இருக்கலாம்: 

ஒரு வாடிக்பகயாளாின் இந்த ஏஎம்எல் / இெர் அடிப்ைபெயிலான வபகப்ைடுத்தல் கீகழ குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ளது, 

அவ்வப்கைாது குறிப்ைிெப்ைடும் எந்தடவாரு ஒழுங்குமுபற கதபவகளுக்கும் உட்ைட்ெது: 

குபறந்த இெர் குபறந்த இெருள்ள தனிப்ைட்ெ வாடிக்பகயாளர்கள் என்ைது தனிநைர்கள் (அதிக நிகை 

மதிப்பைத் தவிை) மற்றும் அபெயாளங்கள் மற்றும் டசல்வத்தின் ஆதாைங்கபள எளிதில் 

அபெயாளம் காணக்கூடிய நிறுவனங்கள் மற்றும் அவர்களுெனான ைாிவர்த்தபனகள் 

அறியப்ைட்ெ சுயவிவைத்துென் ஒத்துப்கைாவதாயிருக்கும். இபவ ைின்வருவனவற்பற 

உள்ளெக்குகின்றன: 

1.  சம்ைளம் டைறும் ஊழியர் 

2.  சுயடதாழில் டசய்யும் நைர்கள்/முட்டு நிறுவனங்கள் 

3.  அைசு துபற & அைசு டசாந்தமான நிறுவனங்கள் 

4.  வபையறுக்கப்ைட்ெ நிறுவனங்கள் (டைாது மற்றும் தனியார்) 

5.  ைார்ட்னர்ஷிப் நிறுவனம் (டைஜிஸ்ெர்ட் டீட்). 

6.  என்ஆர்ஐகளுக்கு ரூ. 25 லட்சம், இதில் என்ஆர்ஓ கணக்கு மூலம் திருப்ைிச் டசலுத்த 

கவண்டும் & டவளிநாடுகளில் இருந்து திருப்ைிச் டசலுத்தினால் வைம்பு இல்பல. 

7.  அபனத்து கென் வழக்குகளும் ரூ. 25 லட்சங்கள், முபறயான வருமானச் சான்று 

ஆவணங்கள் அல்லது ைினாமி முபறகள் இல்லாமல் வருமானம் மதிப்ைிெப்ைடுகிறது, 

எ.கா: ைணச் சம்ைளம், வருமானம் இல்லாத கென்கள் மற்றும் முபறசாைா சுயடதாழில் 

வாடிக்பகயாளர்கள். 

8. அபனத்துபவப்புகள்ரூ. 25 லட்சம் 

நடுத்தை இெர் 1.  NGOக்கள், அறக்கட்ெபளகள், டதாண்டு நிறுவனங்கள் மற்றும் நன்டகாபெ டைறும் 

நிறுவனங்கள் 

2.  அறக்கட்ெபள/சங்கங்கள் 

3.  அதிக நிகை மதிப்புள்ள தனிநைர்கள் (முதலீட்டு உைாி ரூ. 

1.  00 ககாடி) 

4.  டநருங்கிய குடும்ை ைங்குகள் அல்லது நன்பம ையக்கும் உாிபமபயக் டகாண்ெ 

நிறுவனங்கள். 

5.  25 லட்சம் ரூைாய்க்கு கமல் உள்ள அபனத்து கென்களும். ைினாமி முபறகள் 

அல்லது முபறயான வருமானச் சான்று ஆவணங்கள் இல்லாமல் மதிப்ைிெப்ைட்ெது. 

6.  NRI களுக்கு ரூ. 25 லட்சம், கெபன என்ஆர்ஓ கணக்கு மூலம் திருப்ைிச் டசலுத்த 

கவண்டும். 

7.  தனிநைர்கள்மற்றும்ைதிவுடசய்யப்ைட்ெநிறுவனங்களிெமிருந்துரூ.25 

லட்சத்திற்குகமல்உள்ளஅபனத்துபவப்புகள். 
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அதிக இெர் 1.  அைசியல் ாீதியாக டவளிச்சமாக்கப்ைட்ெநைர்கள் (ைிஇைி)  

2. குடும்ைஉறுப்ைினர்கள்மற்றும்ைிஇைிஇன்டநருங்கியஉறவினர்கள் 

3.  . 10                                                      

                               -    -                . 

4. டைாதுதகவல்களின்ைடிசந்கதகத்திற்குாியநற்டையபைக்டகாண்ெநைர்கள். 

5.                                                    . 

6.                                                         

      . 

இெர் டதாெர்ைான ைல்கவறு வபக டிக்பகயாளர்களிெமிருந்து கசகாிக்கப்ைட்ெ ைல்கவறு தகவல்கள், ஊடுருவாதபவ 

இருந்தால் மட்டுகம, இபத மற்றும் கென் டகாள்பகயில் குறிப்ைிெப்ைெலாம். 

ைணகமாசடி தடுப்பு (ஏஎம்எல்) தைஇலக்குகள் மற்றும் ையங்கைவாதத்திற்கு நிதியளிப்ைபத எதிர்த்துப் கைாைாடுதல் (சிஎஃப்டி) 

தைஇலக்குகள் ஆகியவற்றில் நிதி நெவடிக்பக ைணிக்குழு (எஃப்ஏடிஎஃப்) வழங்கிய ைாிந்துபைகளும் இெர் மதிப்பீட்டில் 

ையன்ைடுத்தப்ைெ கவண்டும். 

அத்தியாயம் - V 

வாடிக்பகயாளர்  அபெயாள வழிமுபற (ஸிஐைி) 

13.  நிறுவனம் ைின்வரும் சந்தர்ப்ைங்களில் வாடிக்பகயாளர்கபள அபெயாளம் காணும்: 

(a)  வாடிக்பகயாளருென் கென் கணக்கு அடிப்ைபெயிலான உறபவத் டதாெங்குதல். 

(b)  அது டைற்ற வாடிக்பகயாளர் அபெயாளத் தைவின் நம்ைகத்தன்பம அல்லது கைாதுமான தன்பம குறித்து சந்கதகம் 

இருந்தால். 

(c)  மூன்றாம் தைப்பு தயாாிப்புகபள ஏடஜண்டுகளாக விற்ைபன டசய்தல், அவர்களின் டசாந்த தயாாிப்புகபள விற்ைது, 

கிடைடிட் கார்டுகளின் நிலுபவத் டதாபகபய டசலுத்துதல்/விற்ைபன டசய்தல் மற்றும் ப்ாீடைய்ட்/டிைாவல் கார்டுகபள 

ாீகலாட் டசய்தல் மற்றும் ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய்க்கு கமல் கவறு ஏகதனும் தயாாிப்பு. 

(d)  கணக்கு அல்லாத வாடிக்பகயாளருக்கான ைாிவர்த்தபனகபள கமற்டகாள்வது, அதாவது வாக்-இன் 

வாடிக்பகயாளருக்கு, சம்ைந்தப்ைட்ெ டதாபக ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய்க்கு சமமாககவா அல்லது அதிகமாககவா இருந்தால், 

ஒரு ைாிவர்த்தபனயாக நெத்தப்ைட்ொலும் அல்லது இபணக்கப்ைட்ெதாகத் கதான்றும் ைல ைாிவர்த்தபனகளானாலும். 

(e)  ஒரு வாடிக்பகயாளர் கவண்டுடமன்கற ஒரு ைாிவர்த்தபனபய ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய் வைம்ைிற்குக் கீகழ டதாெர்ச்சியான 

ைாிவர்த்தபனகளாக கட்ெபமக்கிறார் என்று நம்புவதற்கு அல்லது சந்கதகம் டகாள்வதற்கு நிறுவனத்திற்கு காைணம் 

இருக்கும் கைாது. 

(f)  ஏடஹச்எஃப்எல்லிலிருந்து கென் டைறும் கைாது அறிமுகம் ககாைப்ைெக்கூொது என்ைபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். 

14.  கென் கணக்கு அடிப்ைபெயிலான உறபவத் டதாெங்கும் கநைத்தில் வாடிக்பகயாளர்களின் அபெயாளத்பதச் சாிைார்க்கும் 

கநாக்கத்திற்காக, நிறுவனம், அவர்களின் விருப்ைப்ைடி, ைின்வரும் நிைந்தபனகளுக்கு உட்ைட்டு, மூன்றாம் தைப்ைினைால் 

டசய்யப்ைடும் அறிவுசார் வாடிக்பகயாளர் விொமுயற்சிபய நம்ைியிருக்கும்: 

(a)  மூன்றாம் தைப்ைினைால் கமற்டகாள்ளப்ைடும் அறிவுசார் வாடிக்பகயாளர் உாிய விொமுயற்சியின் ைதிவுகள் அல்லது 

தகவல்கள் இைண்டு நாட்களுக்குள் மூன்றாம் தைப்ைினாிெமிருந்து அல்லது மத்திய ககஒய்சி ைதிவுகள் ைதிகவட்டில் 

இருந்து டைறப்ைடும். 

(b)  வாடிக்பகயாளர் கதபவகள் டதாெர்ைான அறிவுசார் வாடிக்பகயாளர் உாிய விொமுயற்சித் தைவு மற்றும் ைிற 

டதாெர்புபெய ஆவணங்களின் நகல்கள் மூன்றாம் தைப்ைினாிெமிருந்து ககாாிக்பகயின் கைாில் தாமதமின்றி 

கிபெக்கப்டைறுவதற்கு நிறுவனத்தால் கைாதுமான நெவடிக்பககள் எடுக்கப்ைடுகின்றன. 

(c)  மூன்றாம் தைப்ைினர் ஒழுங்குைடுத்தப்ைடுகிறார்கள், கண்காணிக்கப்ைடுகிறார்கள் அல்லது கண்காணிக்கப்ைடுகிறார்கள், 

கமலும் ைிஎம்எல் சட்ெத்தின் கீழ் உள்ள கதபவகள் மற்றும் கெபமகளுக்கு ஏற்ை அறிவுசார் வாடிக்பகயாளர் உாிய 

விொமுயற்சி மற்றும் ைதிவுகபள பவத்திருக்கும் கதபவகளுக்கு இணங்குவதற்கான நெவடிக்பககள் உள்ளன. 

(d)  மூன்றாம் தைப்ைினர் அதிக இெர் என மதிப்ைிெப்ைட்ெ நாடு அல்லது அதிகாை வைம்ைில் இருக்கக்கூொது. 

(e)  வாடிக்பகயாளருக்கு அறிவுசார் உாிய விொமுயற்சிக்கான இறுதிப் டைாறுப்பும், டைாருந்தக்கூடிய வபகயில் 

கமம்ைடுத்தப்ைட்ெ அறிவுசார் விொமுயற்சி நெவடிக்பககபள கமற்டகாள்வது ஆகியவற்றுக்கான இறுதிப் டைாறுப்பு 

கம்டைனியிெம் இருக்கும்.
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அத்தியாயம் – VI 

வாடிக்பகயாளர் அறிவுசார் விொமுயற்சி (சிடிடி) வழிமுபற; 

ைகுதி I – வாடிக்பகயாளர் அறிவுசார் விொமுயற்சி (சிடிடி) வழிமுபற;  தனி நைர்களுக்கு 

15.  சிடிடிஐ கமற்டகாள்வதற்காக, கென் கணக்கு அடிப்ைபெயிலான உறபவ நிறுவும் கைாது அல்லது சாதகம் டைறும் 

உாிபமயாளர், அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ பகடயாப்ைமிட்ெவர் அல்லது ைவர் ஆஃப் அட்ொர்னி அதிகாைத்பதயும் டகாண்ெ 

தனிநைாிெம் இருந்து நிறுவனம் ைின்வருவனவற்பறப் டைற கவண்டும்: 

(a)  ஆதார் எண், 

(i)  ஆதார் (ொர்டகட்ெட் டெலிவாி ஆஃப் ஃைினான்ஷியல் அண்ட் அதர் சப்சிடீஸ், டைனைிட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ்) சட்ெம், 

2016 (18 இன் 2016) ைிாிவு 7ன் கீழ் அறிவிக்கப்ைட்ெ எந்தடவாரு திட்ெத்தின் கீழ் ஏகதனும் நன்பம அல்லது மானியம் 

டைற அவர் விரும்புகிறார்; அல்லது 

(ii)  ைிஎம்எல் சட்ெத்தின் ைிாிவு 11A இன் துபணப் ைிாிவு (1) க்கு முதல் நிைந்தபனயின்ைடி அவர் தனது ஆதார் எண்பண 

தானாக முன்வந்து சமர்ப்ைிக்க முடிவு டசய்தார்; அல்லது 

(b)  ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ளக்கூடிய ஆதார் எண் பவத்திருப்ைதற்கான ஆதாைம்; அல்லது 

(c)  ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ள முடியாத ஆதார் எண்பண பவத்திருப்ைதற்கான ஆதாைம் அல்லது ஏகதனும் 

ஓவிடி அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணம் அவைது அபெயாளம் மற்றும் முகவாியின் விவைங்கள்; 

 மற்றும் 

(d)  நிைந்தை கணக்கு எண் (ைிஏஎன்) அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணம் அல்லது இன்கம்கெக்ஸ் ரூல்ஸ், 1962 இல் 

வபையறுக்கப்ைட்டுள்ள ைடிவம் எண். 60; மற்றும் 

(e)  வணிகத்தின் தன்பம மற்றும் வாடிக்பகயாளாின் நிதி நிபல டதாெர்ைான ைிற அபெயாள ஆவணங்கள் அல்லது 

நிறுவனத்தின் கென் டகாள்பகயின்ைடி நிறுவனத்திற்குத் கதபவப்ைடும் அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்கள்: 

கமலும் நிகழ்ைபவயாக வாடிக்பகயாளர் இவற்பற வழங்கினால்: 

i)  ைிஎம்எல் சட்ெத்தின் ைிாிவு 11A இன் துபணப்ைிாிவு (1) இன் முதல் நிைந்தபனயின் வாிபசயில் ஆதார் எண், இந்திய 

தனித்துவ அபெயாள ஆபணயத்தால் வழங்கப்ைடும் இ-ககஒய்சி அங்கீகாை வசதிபயப் ையன்ைடுத்தி வாடிக்பகயாளாின் 

ஆதார் எண்ணின் அங்கீகாைத்பத நிறுவனம் கமற்டகாள்ளும். . கமலும், அத்தபகய சூழ்நிபலயில், வாடிக்பகயாளர் 

மத்திய அபெயாள தைவுக் களஞ்சியத்தில் உள்ள அபெயாளத் தகவலின்ைடி முகவாியிலிருந்து கவறுைட்ெ தற்கைாபதய 

முகவாிபய வழங்க விரும்ைினால், அவர் நிறுவனத்திற்கு அதற்கான சுய அறிவிப்பை வழங்கலாம். 

ii)  ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ளக்கூடிய ஆதார் ஆதாைம், நிறுவனம் ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ளும். 

iii)  எந்தடவாரு ஓவிடிக்கும் சமமான மின் ஆவணம், நிறுவனம், தகவல் டதாழில்நுட்ைச் சட்ெம், 2000 (21 இன் 2000) 

விதிகளின்ைடி டிஜிட்ெல் பகடயாப்ைத்பதச் சாிைார்த்து, அதன் கீழ் ஏகதனும் விதிகள் இருந்தால், இபணப்பு I இன் கீழ் 

குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ளைடி கநைடி புபகப்ைெம் எடுக்க கவண்டும். 

iv)  ஏகதனும் ஓவிடி அல்லது ஆதார் எண் பவத்திருப்ைதற்கான ஆதாைம், ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ள முடியாத 

ைட்சத்தில், இபணப்பு I இன் கீழ் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ளைடி டிஜிட்ெல் ககஒய்சி மூலம் நிறுவனம் சாிைார்ப்பை 

கமற்டகாள்ளும். ஆதார் எண் அல்லது ஓவிடி பவத்திருப்ைதற்கான ஆதாைம் மற்றும் அதற்கு இபணயான மின் ஆவணம் 

சமர்ப்ைிக்கப்ைொத ைட்சத்தில்  சமீைத்திய புபகப்ைெம் சமர்ப்ைிக்க கவண்டும். 

கமலும் நிகழ்ைவனவாக, ஆதார் (ொர்டகட்ெட் டெலிவாி ஆஃப் ஃைினான்ஷியல் அண்ட் அதர் சப்சிடீஸ், டைனைிட்ஸ் அண்ட் 

சர்வீஸஸ்) சட்ெம், 2016 இன் ைிாிவு 7 இன் கீழ் அறிவிக்கப்ைட்ெ எந்தடவாரு திட்ெத்தின் கீழ், எந்தடவாரு நன்பமபயயும் 

அல்லது மானியத்பதயும் டைற விரும்பும் ஒரு நைருக்கு இ-ககஒய்சி  அங்கீகாைம் டசய்ய முடியாது. காயம், கநாய் அல்லது 

உெல் நலக்குபறவு, முதுபம அல்லது கவறு காைணங்களுக்காக மற்றும் அதுகைான்ற காைணங்களால், நிறுவனம், ஆதார் 

எண்பணப் டைறுவபதத் தவிை, ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ள அல்லது கவறு ஏகதனும் ஓவிடி  அல்லது அதற்கு 

சமமான   சான்றளிக்கப்ைட்ெ மின் - ஆவண நகபலப் டைறுவதன் மூலம் முன்னுாிபம அளிக்க கவண்டும். - 

வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து ஆவணம். இந்த முபறயில் டசய்யப்ைடும் சிடிடியானது, நிறுவனத்தின் அதிகாாி ஒருவைால் 

தவறாமல் கமற்டகாள்ளப்ைடும் மற்றும் அத்தபகய விதிவிலக்கு பகயாளுதலும் ஒகை கநைத்தில் டதாெடும் தணிக்பகயின் ஒரு 
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ைகுதியாக இருக்கும். ஒரு பமயப்ைடுத்தப்ைட்ெ விதிவிலக்கு தைவுத்தளத்தில் விதிவிலக்கு பகயாளுதல் விஷயங்கபள 

முபறயாக ைதிவு டசய்வபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். விதிவிலக்கு வழங்குவதற்கான காைணங்கள், வாடிக்பகயாளர் 

விவைங்கள், விதிவிலக்பக அங்கீகாிக்கும் நியமிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியின் டையர் மற்றும் கூடுதல் விவைங்கள் ஏகதனும் 

இருந்தால் தைவுத்தளத்தில் இருக்க கவண்டும். தைவுத்தளமானது நிறுவனத்தால் அவ்வப்கைாது உள் 

தணிக்பக/ைாிகசாதபனக்கு உட்ைடுத்தப்ைடும் மற்றும் கமற்ைார்பவ மதிப்ைாய்வுக்குக் கிபெக்கும். 

விளக்கம் 1: கம்டைனி, அதன் வாடிக்பகயாளர் ஆதார் எண்பணக் டகாண்ெ ஆதார் எண்பண பவத்திருப்ைதற்கான 

சான்றிதபழச் சமர்ப்ைித்தால், அத்தபகய வாடிக்பகயாளர் தனது ஆதார் எண்பண சாியான வழிகளில் 

மாற்றியபமப்ைபதகயா அல்லது நிைந்தபனயின்ைடி (i) ஆதார் எண்ணின் அங்கீகாைம் கதபவயில்பல  என்னும் ைட்சத்தில் 

உற்தி டசய்ய கவண்டும். 

விளக்கம் 2: ைகயாடமட்ாிக் அடிப்ைபெயிலான இ--ககஒய்சி அங்கீகாைம் டைாருந்தக்கூடிய சட்ெத்திற்கு உட்ைட்டு 

நிறுவனத்தால் டசய்யப்ைெலாம். 

விளக்கம் 3: ஆதாாின் ையன்ைாடு, ஆதார் பவத்திருப்ைதற்கான ஆதாைம் கைான்றபவ ஆதார் (ொர்டகட்ெட் டெலிவாி ஆஃப் 

ஃைினான்ஷியல் அண்ட் அதர் சப்சிடீஸ், டைனைிட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸஸ்) சட்ெம், 2016 மற்றும் அதன் கீழ் உருவாக்கப்ைட்ெ 

விதிமுபறகளின்ைடி இருக்க கவண்டும். 

16.  ஓடிைி அடிப்ைபெயிலான இ-ககஒய்சிஐப் ையன்ைடுத்தி, கநருக்கு கநர் அல்லாத முபறயில் திறக்கப்ைட்ெ கென் கணக்குகள் 

ைின்வரும் நிைந்தபனகளுக்கு உட்ைட்ெபவ. நிறுவனத்தால் கமலும் பவப்புத்டதாபககபள ஏற்க முடியாது என்ைதால், இபவ 

கென் வழங்கும் வசதிகளுக்கு மட்டுகம டைாருந்தும்: 

i.  ஓடிைி மூலம் அங்கீகாிப்ைதற்காக வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து குறிப்ைான ஒப்புதல் இருக்க கவண்டும். 

ii.  காலக் கென்கள் மட்டுகம அனுமதிக்கப்ைடும். அனுமதிக்கப்ைட்ெ காலக் கென்களின் டமாத்தத் டதாபக ஒரு வருெத்தில் 

அறுைதாயிைம் ரூைாய்க்கு மிகாமல் இருக்க கவண்டும். 

iii.                                       -      -                                    

                              .                                         

                       .   -                                       ,                

                                        .  

iv. கமகல குறிப்ைிட்டுள்ள சிடிடி டசயல்முபற ஒரு வருெத்திற்குள் முடிக்கப்ைொவிட்ொல், கமலும் ைற்றுகள் 

அனுமதிக்கப்ைொது. 

v. கவறு எந்தக் கணக்கும் திறக்கப்ைெவில்பல அல்லது ஓடிைி அடிப்ைபெயிலான ககஒய்சிஐப் ையன்ைடுத்தி கவறு எந்த 

அறிக்பகயிடும் அதிகாை நைாிெமும் கநருக்கு கநர் அல்லாத வழியில்  திறக்கப்ைெவில்பல  என்ைதற்கான அறிவிப்பு 

வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து டைறப்ைடும். கமலும், ககஒய்சி தகவபல சிககஒய்சிஆர்-இல்  ைதிகவற்றும் கைாது,  ஓடிைி 

அடிப்ைபெயிலான இ-ககஒய்சிஐப் ையன்ைடுத்தி அத்தபகய கணக்குகள் திறக்கப்ைடுகின்றன என்ைபத நிறுவனம் 

டதளிவாகக் குறிப்ைிெ கவண்டும். ஓடிைி அடிப்ைபெயிலான இ-ககஒய்சி நபெமுபறயுென் டதாெங்கப்ைட்ெ 

கணக்குகளின் ககஒய்சி தகவலின் அடிப்ைபெயில் மற்ற அறிக்பகயிடும் அதிகாை நைர் யாைாலும் கநருக்கு கநர் அல்லாத 

ையன்முபறயில் கம்டைனி கணக்குகபளத் திறக்காது. 

vi. கமகல குறிப்ைிட்டுள்ள நிைந்தபனகளுக்கு இணங்குவபத உறுதி டசய்வதற்காக, ஏகதனும் இணக்கமின்பம/மீறல் 

ஏற்ைட்ொல் விழிப்பூட்ெல்கபள உருவாக்குவதற்கான அபமப்புகள் உட்ைெ கடுபமயான கண்காணிப்பு 

நபெமுபறகபள நிறுவனம் டகாண்டிருக்க கவண்டும். 

 

17.                          ,                                -     -          

           . 

(a)                                                            ,          

                         ,                                                  

                 ,            (   )                                             

(     ). 

                                 ,                        -                  , 

                                                                          

     . 
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(b)       17-                            -                           ,                 

                               . 

(c)                              -          /                 . 

   -                              ,                                        - 

i.  வி-சிஐைி ஐச் டசய்யும் நிறுவனத்தின் அதிகாாி, அபெயாளத்திற்காக இருக்கும் வாடிக்பகயாளாின் வீடிகயா மற்றும் 

புபகப்ைெத்பதப் ைதிவுடசய்து, அபெயாளத் தகவபலப் டைறுவதற்கு ஆதார் ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பு மூலம் மட்டுகம 

அபெயாளத் தகவபலப் டைற கவண்டும். 

ii  வாடிக்பகயாளைால் இ-ைிஏஎன் வழங்கப்ைடும் சந்தர்ப்ைங்களில் தவிை, டசயல்முபறயின் கைாது வாடிக்பகயாளர் 

காண்ைிக்கும் வபகயில் ைிஏஎன்  அட்பெயின் டதளிவான ைெத்பத நிறுவனம் பகப்ைற்றும். ைிஏஎன் விவைங்கள் 

வழங்கும் அதிகாாியின் தைவுத்தளத்திலிருந்து சாிைார்க்கப்ைடும். 

iii  வாடிகபகயாளாின் கநைடி இருப்ைிெம் (ஜிகயாகெகிங்) வாடிக்பகயாளர் இந்தியாவில் இருப்ைபத உறுதி டசய்வதற்காக 

பகப்ைற்றப்ைடும் 

iv.  ஆதார்/ ைிஏஎன் விவைங்களில் உள்ள வாடிக்பகயாளாின் புபகப்ைெம் வி-சிஐைிஐ கமற்டகாள்ளும் வாடிக்பகயாளருென் 

டைாருந்துவபதயும், ஆதார்/ ைிஏஎன் இல் உள்ள அபெயாள விவைங்கள் வாடிக்பகயாளர் வழங்கிய விவைங்களுென் 

டைாருந்துவபதயும் கம்டைனியின் அதிகாாி உறுதிடசய்ய கவண்டும். 
 

v.  ஊொெல்கள் நிகழ்கநைம் மற்றும் முன் ைதிவு டசய்யப்ைெவில்பல என்ைபத உறுதிப்ைடுத்த, வீடிகயா டதாெர்புகளின் 

கைாது வாிபச மற்றும்/அல்லது ககள்விகளின் வபக கவறுைட்டிருப்ைபத நிறுவனத்தின் அதிகாாி உறுதிடசய்ய 

கவண்டும். 

vi.  எக்ஸ்எம்எல் ககாப்பு அல்லது ஆதார் ைாதுகாப்ைான கியூஆர் குறியீட்பெப் ையன்ைடுத்தி ஆதாபை ஆஃப்பலனில் 

சாிைார்த்தால், எக்ஸ்எம்எல் ககாப்பு அல்லது கியூஆர் குறியீட்பெ உருவாக்கும் கததி வி-சிஐைி டசயல்ைடுத்தப்ைட்ெ 

நாளிலிருந்து 3 நாட்களுக்கு கமல் இல்பல என்ைபத உறுதிப்ைடுத்த கவண்டும். 

vii.  டசயற்ப்ைாட்டின் நம்ைகத்பத உறுதி டசய்ய வி-சிஐைி மூலம் திறக்கப்ைடும் அபனத்து கென் கணக்குகளும் ஒகை 

கநைத்தில் டசய்யப்ைடும் தணிக்பகக்குப் ைின்னகை  நெப்ைில் இயங்குைபவயாகும்.  

Viii இந்த டசயல்முபறயானது வாடிக்பகயாளருென் தபெயற்ற, நிகழ்கநை, ைாதுகாப்ைான, இறுதி முதல் இறுதி வபை 

மபறகுறியாக்கப்ைட்ெ ஒலி-காடணாளி டதாெர்பு என்ைபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும் மற்றும் வாடிக்பகயாளபை 

சந்கதகத்திற்கு இெமின்றி அபெயாளம் காண அனுமதிக்கும் தகவல்டதாெர்பு தைம் கைாதுமானது. ஏமாற்றுதல் மற்றும் 

ைிற கமாசடியான பகயாளுதல்களுக்கு எதிைாக ைாதுகாப்ைதற்காக நிறுவனம் வாழ்வாதாை கசாதபனபய 

கமற்டகாள்ளும். 

ix. ைாதுகாப்பு, உறுதிப்ைாடு மற்றும் இறுதி முதல் இறுதி குறியாக்கத்பத உறுதிப்ைடுத்த, நிறுவனம் வி-சிஐைி ையன்ைாட்பெ 

டவளியிடுவதற்கு முன்பு டமன்டைாருள் மற்றும் ைாதுகாப்பு தணிக்பக மற்றும் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ளும். 

x. ஒலி-காடணாளி டதாெர்பு நிறுவனத்தின் டொபமனில் இருந்கத தூண்ெப்ைடும், மூன்றாம் தைப்பு கசபவ 

வழங்குநாிெமிருந்து ஏகதனும் இருந்தால் அல்ல. வி-சிஐைி டசயல்முபற இந்த கநாக்கத்திற்காக குறிப்ைாக ையிற்சி டைற்ற 

அதிகாாிகளால் இயக்கப்ைடும். வி-சிஐைிபயச் டசய்யும் அதிகாாியின் நற்சான்றிதழ்களுென் டசயல்ைாட்டுப் ைதிகவடு 

ைாதுகாக்கப்ைடும். 

xi. வீ டிகயா ைதிவு ைாதுகாப்ைான மற்றும் ைாதுகாப்ைான முபறயில் கசமிக்கப்ைடுவபதயும், கததி மற்றும் கநை 

முத்திபைபயக் டகாண்டிருப்ைபதயும் நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். 

xii. டசயற்பக நுண்ணறிவு (ஏஐ) மற்றும் முகத்பத டைாருத்தும் டதாழில்நுட்ைங்கள் உட்ைெ சமீைத்திய கிபெக்கக்கூடிய 

டதாழில்நுட்ைத்தின் உதவிபயப் டைற கம்டைனி ஊக்குவிக்கப்ைடுகிறது, டசயல்முபறயின் ஒருபமப்ைாடு மற்றும் 

வாடிக்பகயாளைால் வழங்கப்ைட்ெ தகவல்கபள உறுதிப்ைடுத்துகிறது. இருப்ைினும், வாடிக்பகயாளபை அபெயாளம் 

காணும் டைாறுப்பு நிறுவனத்திெம் இருக்கும். 

xiii. டைாருந்தக்கூடிய சட்ெத்தின் அடிப்ைபெயில் ஆதார் எண்பண மாற்றியபமக்க அல்லது இருட்ெடிப்பு டசய்வபத 

நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். 

18.  வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனங்களுக்கான (என்ைிஎஃப்சி) எளிபமப்ைடுத்தப்ைட்ெ நபெமுபற: கெபனப் டைற விரும்பும் 

ஒருவைால் குறிப்ைிட்ெ ஆவணங்கபளச் சமர்ப்ைிக்க முடியாவிட்ொல், நிறுவனம் ைின்வரும் நிைந்தபனகளுக்கு உட்ைட்டு 

அதன் விருப்ைப்ைடி கென் கணக்குகபளத் திறக்கலாம்: 
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(a)  கம்டைனி வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து சுய சான்றளிக்கப்ைட்ெ புபகப்ைெத்பதப் டைற கவண்டும். 

(b)  கென் கணக்பகத் திறக்கும் நைர் தனது பகடயாப்ைம் அல்லது கட்பெவிைல் ைதிபவ அவர் முன்னிபலயில் இட்டுள்ளார் 

என்ைபத நிறுவனத்தின் நியமிக்கப்ைட்ெ அதிகாாி தனது பகடயாப்ைத்தின் கீழ் சான்றளிக்கிறார். 

(c)  கென் கணக்கு ஆைம்ைத்தில் ைன்னிைண்டு மாதங்களுக்கு டசயல்ைாட்டில் இருக்கும், அதற்குள்  சிடிடி டசயற்ைாடு நிபறவு 

டசய்யப்ைடும். 

(d)  அனுமதிக்கப்ைட்ெ கென்/அவர்களின் அபனத்து கணக்குகளிலும் உள்ள நிலுபவகள் எந்த கநைத்திலும் 

ஐம்ைதாயிைத்திற்கு மிகாமல் இருக்க கவண்டும். 

(e)  அபனத்து கணக்குகளிலும் கசர்த்து எடுக்கப்ைட்ெ டமாத்த கென் வசதி  ஒரு வருெத்தில் ஒரு லட்ச ரூைாய்க்கு மிகாமல் 

இருக்க கவண்டும். 

(f)  கமகல உள்ள (d) மீறப்ைட்ொல், முழு ககஒய்சி நபெமுபற முடியும் வபை, கமலும் எந்த ைாிவர்த்தபனகளும் 

அனுமதிக்கப்ைொது என்ைபத வாடிக்பகயாளர் அறிந்திருக்க கவண்டும். 

(g)  மீதித் டதாபக நாற்ைதாயிைத்பத எட்டும்கைாது அல்லது ஒரு வருெத்தில் டமாத்தக் கென் எண்ைதாயிைத்பத 

எட்டும்கைாது,  ககஒய்சி -ஐ நெத்துவதற்கான தகுந்த ஆவணங்கள் சமர்ப்ைிக்கப்ைெ கவண்டும் என்று 

வாடிக்பகயாளருக்கு அறிவிக்கப்ைடும், இல்பலடயனில் டமாத்த இருப்புத் டதாபக இருக்கும் கைாது கணக்கில் 

டசயல்ைாடுகள் நிறுத்தப்ைடும். அபனத்து கணக்குகளும் கமகல உள்ள வழிகாட்டுதல் (d) மற்றும் (e) ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெ 

வைம்புகபள மீறுகின்றன. 

(h)  ககஒய்சி டசயல்முபறபய முடிக்க, கம்டைனி வாடிக்பகயாளருக்கு அறிவிக்கவும், ககஒய்சி டசயல்முபறபய முடிக்கவும் 

தகுந்த நெவடிக்பககபள எடுக்க கவண்டும், தவறினால் கமலும் ைற்றுகள் அனுமதிக்கப்ைொது. 

19.  நிறுவனத்தின் ஒரு கிபள/அலுவலகத்தால் டசய்யப்ைடும் ககஒய்சி டசயல்முபறபய முடிக்க சாிைார்ப்பு, கென் கணக்பக 

அகத நிறுவனத்தின் கவறு ஏகதனும் கிபள/அலுவலகத்திற்கு மாற்றுவதற்கு டசல்லுைடியாகும்.  குறித்த கால 

இபெடவளியில்  புதுப்ைிக்க கவண்டிய அவசியம் இல்லாத ைட்சத்தில். 

ைகுதி II- தனியுாிபம நிறுவனங்களுக்கான சிடிடி நெவடிக்பககள் 

20.  ஒரு தனியுாிபமயாளர் நிறுவனத்தின் டையாில் கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்கு, தனிநைாின் (உாிபமயாளர்) சிடிடி 

கமற்டகாள்ளப்ைடும். 

21.  கமற்கூறியவற்பறத் தவிை, தனியுாிபமயாளர் நிறுவனத்தின் டையாில் வணிகம்/டசயல்ைாட்டிற்கான சான்றாக ைின்வரும் 

இைண்டு ஆவணங்கள் அல்லது அதற்கு சமமான மின் ஆவணங்களும் டைறப்ைடும்: 

(a)  ைதிவு சான்றிதழ் 

(b)  கபெ மற்றும் நிறுவுதல் சட்ெத்தின் கீழ் நகைாட்சி அதிகாாிகளால் வழங்கப்ைட்ெ சான்றிதழ்/உாிமம். 

(c)  விற்ைபன மற்றும் வருமான வாி அறிக்பககள். 

(d)  சிஎஸ்டி/விஏடி/ஜிஸ்டி சான்றிதழ் (தற்காலிகமானது/இறுதியானது) 

(e)  விற்ைபன வாி/கசபவ வாி/டதாழில்முபற வாி அதிகாாிகளால் வழங்கப்ைட்ெ சான்றிதழ்/ைதிவு ஆவணம். 

(f) ஐஇசி (இறக்குமதியாளர் ஏற்றுமதியாளர் குறியீடு) டிஜிஎஃப்டி அலுவலகத்தால் தனியுாிபமயாளர் நிறுவனத்துக்கு  

வழங்கப்ைட்ெது அல்லது ஒரு சட்ெத்தின் கீழ் இபணக்கப்ைட்ெ எந்தடவாரு டதாழில்முபற அபமப்ைாலும் 

தனியுாிபமயாளர் நிறுவனத்தின் டையாில் வழங்கப்ைட்ெ உாிமம் / நபெமுபறச் சான்றிதழ். 

(g) முழுபமயான வருமான வாிச் சான்றிதழ் (டவறும் ஒப்புபக மட்டுமல்ல), தனியுாிபமயாளர் டையாிலான, அந்நிறுவனத்தின் 

வருவாயும் ைிைதிைலிக்கும், முபறயாக ஒப்ைம்/ ஒப்புபக வருமானவாித்துபற அதிகாாிகள் தந்ததான சான்றிதழ். 

(h)  மின்சாைம், தண்ணீர், தபைவழி டதாபலகைசி கட்ெணங்கள் கைான்ற ையன்ைாட்டுக் கட்ெண ைில்கள். 

22. அவ்வாறான இைண்டு ஆவணங்கபள வழங்குவது சாத்தியமில்பல என்று கம்டைனி திருப்தியபெயும் சந்தர்ப்ைங்களில், 

நிறுவனம், அவர்களின் விருப்ைத்தின் கைாில், வணிகம்/டசயல்ைாட்டிற்கான சான்றாக அந்த ஆவணங்களில் ஒன்பற மட்டும் 

ஏற்றுக்டகாள்ளலாம். 

கமலும் தவறாத நெவடிக்பகயாக, கம்டைனி டதாெர்பு புள்ளி சாிைார்ப்பை கமற்டகாண்ொல், அத்தபகய நிறுவனத்தின் 

இருப்பை நிறுவுவதற்குத் கதபவயான ைிற தகவல்கபளயும் டதளிவுைடுத்தபலயும் கசகாித்து, வணிகச் டசயல்ைாடு 
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தனியுாிபமயாளர் நிறுவன முகவாியிலிருந்து சாிைார்க்கப்ைட்ெது என்ைபத உறுதிப்ைடுத்தி, தன்பனத் 

திருப்திப்ைடுத்திக்டகாள்ள கவண்டும். 

ைகுதி III – சிடிடி நெவடிக்பககள் சட்ெபூர்வ நிறுவனங்களுக்கு 

23. ஒரு நிறுவனத்தின் கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்கு, ைின்வரும் ஆவணங்கள் ஒவ்டவான்றின் சான்றளிக்கப்ைட்ெ நகல் அல்லது 

அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்கள் டைறப்ைெ கவண்டும்: 

(a)  சர்டிஃப்ைிககட் ஆஃப் இன்கார்ப்டைாகைஷன் (கம்டைனி சட்ெபூர்வ ைதிவான சான்றிதழ்) 

(b)  டமகமாைாண்ெம் அண்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் ஆஃப் அகசாஷியன் 

(c)  நிறுவனத்தின் நிைந்தை கணக்கு எண் 

(d) கம்டைனியின் கமலாளர்கள், அதிகாாிகள் அல்லது ைணியாளர்களுக்கு அதன் சார்ைாக ைாிவர்த்தபன டசய்ய 

வழங்கப்ைட்ெ ைவர் ஆஃப் அட்ொர்னிபய கைார்ட் ஏற்ற தீர்மானம். 

(e) கம்டைனியின் சார்ைாக ைாிவர்த்தபன டசய்ய ைவர் ஆஃப் அட்ொர்னி  பவத்திருக்கும் சாதகம் டைறும் உாிபமயாளர், 

கமலாளர்கள், அதிகாாிகள் அல்லது ைணியாளர்கள் டதாெர்ைான சிடிடி ஆவணங்கள்,. 

24. ஒரு கூட்ொண்பம (ைார்ட்னர்ஷிப்) நிறுவனத்தின் கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்கு, ைின்வரும் ஆவணங்கள் ஒவ்டவான்றின் 

சான்றளிக்கப்ைட்ெ நகல்களும் அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்களும் டைறப்ைெ கவண்டும்: 

(a) ைதிவு சான்றிதழ் 

(b) கூட்ொண்பம ைத்திைம் 

(c) கூட்ொண்பம நிறுவனத்தின் நிைந்தை கணக்கு எண் 

(d) ைிாிவு 16 இல் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள ஆவணங்கள், நன்பம ையக்கும் உாிபமயாளர், கமலாளர்கள், அதிகாாிகள் அல்லது 

ைணியாளர்கள் அதன் சார்ைாக ைாிவர்த்தபன டசய்ய ைவர் ஆஃப் அட்ொர்னி பவத்திருக்கும் சந்தர்ப்ைத்தில், அது 

டதாெர்ைான ஆவணங்கள் 

25. அறக்கட்ெபளயின் கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்கு, ைின்வரும் ஆவணங்கள் ஒவ்டவான்றின் சான்றளிக்கப்ைட்ெ நகல் 

அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்கள் டைறப்ைெ கவண்டும்: 

(a)  ைதிவு சான்றிதழ் 

(b)  அறக்கட்ெபள மூல ஒப்ைந்தப் ைத்திைம் (ட்ைஸ்ட் டீட்) 

(c)  நிைந்தை கணக்கு எண் அல்லது அறக்கட்ெபளயின் ைடிவம் எண்.60 

(d)  ைிாிவு 16 இல் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள ஆவணங்கள், நன்பம ையக்கும் உாிபமயாளர், கமலாளர்கள், அதிகாாிகள் அல்லது 

ைணியாளர்கள் அதன் சார்ைாக ைாிவர்த்தபன டசய்ய ைவர் ஆஃப் அட்ொர்னி பவத்திருக்கும் சந்தர்ப்ைத்தில், அது 

டதாெர்ைான ஆவணங்கள் 

26. சட்ெப்ைடி ஒரு நிறுவனமாகப் ைதிவு டைறாத சங்கம் அல்லது தனிநைர்களின் அபமப்ைின் கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்கு, 

ைின்வரும் ஆவணங்கள் ஒவ்டவான்றின் சான்றளிக்கப்ைட்ெ நகல்களும் அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்களும் 

டைறப்ைெ கவண்டும்: 

(a)  அத்தபகய சங்கம் அல்லது தனிநைர்களின் அபமப்ைின் நிர்வாகக் குழுவின் தீர்மானம் 

(b)  நிைந்தை கணக்கு எண் அல்லது சட்ெப்ைடி ஒரு நிறுவனமாகப் ைதிவு டைறாத சங்கத்தின் அல்லது தனிநைர்களின் 

அபமப்ைின் ைடிவம் எண். 60 

(c)  அதன் சார்ைாக ைாிவர்த்தபன டசய்ய வழங்கப்ைட்ெ ைவர் ஆஃப் அட்ெர்னி 

(d)  நன்பம ையக்கும் உாிபமயாளர், கமலாளர்கள், அதிகாாிகள் அல்லது ஊழியர்கள் டதாெர்ைான சிடிடி ஆவணங்கள்,  

 வாடிக்பகயாளர் ஒவ்டவாருவருக்கும் அதன் சார்ைாக ைாிவர்த்தபன டசய்ய ைவர் ஆஃப் அட்ொர்னி பவத்திருக்கும் 

சந்தர்ப்ைத்தில், அது டதாெர்ைான ஆவணங்கள். 

(e)  அத்தபகய சங்கம் அல்லது தனிநைர்களின் அபமப்ைின் சட்ெப்பூர்வ இருப்பை கூட்ொக நிறுவுவதற்கு கம்டைனிக்குத் 

கதபவப்ைடும் அத்தபகய தகவல்கள். 

விளக்கம்: ைதிவுடசய்யப்ைொத அறக்கட்ெபளகள்/கூட்ொண்பம நிறுவனங்கள் ' சட்ெப்ைடி ஒரு நிறுவனமாகப் ைதிவு டைறாத 

சங்கம் ' என்ற வார்த்பதயின் கீழ் கசர்க்கப்ைடும். 

விளக்கம்: 'தனிநைர்களின் உெல்' என்ற டசால் ’டசாபசயிட்டி’க்பள உள்ளெக்கியது. 

27. சங்கங்கள், ைல்கபலக்கழகங்கள் மற்றும் கிைாம ைஞ்சாயத்துகள் கைான்ற உள்ளாட்சி அபமப்புகள் கைான்ற முந்பதய 
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ைகுதியில் குறிப்ைிெப்ைொத சட்ெ-அடிப்ைபெயில்வடிவமுள்ள நைர்களின் கென் கணக்பகத் டதாெங்க, ைின்வரும் 

ஆவணங்களின் சான்றளிக்கப்ைட்ெ நகல்கள் அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்கள் டைறப்ைெ கவண்டும்: 

(a)  நிறுவனத்தின் சார்ைாக டசயல்ைெ அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ நைாின் டையபைக் காட்டும் ஆவணம்; 

(b)  நிறுவனத்தின்  சார்ைாக ைாிவர்த்தபன டசய்ய ஒரு ைவர் ஆஃப் அட்ெர்னி பவத்திருக்கும் நைாின்  ைிாிவு 16 இல் 

குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள ஆவணங்கள் மற்றும் 

(c)  அத்தபகய நிறுவனம்/சட்ெப்பூர்வ நைாின் சட்ெப்பூர்வ இருப்பை நிறுவ கம்டைனிக்குத் கதபவப்ைடும் ஆவணங்கள். 

ைகுதி – IV - சாதகம் டைறும் உாிபமயாளபை   அபெயாளம் காணல் 

28.  இயற்பகயான நைைாக இல்லாத ஒரு சட்ெப்பூர்வ நைாின் கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்கு, சாதகம் டைறும் உாிபமயாளர் (கள்) 

விதி 9இன் உைவிதி 3இன் ைடி அபெயாளம் காணப்ைெ கவண்டும் மற்றும் ைின்வருவனவற்பறக் கருத்தில் டகாண்டு 

அவர்களது அபெயாளம் அறிதல் கமற்டகாள்ளப்ைடும்: 

(a)  வாடிக்பகயாளர் அல்லது கட்டுப்ைடுத்தும் ஆர்வநிபல உாிபமயாளர் ஒரு ைங்குச் சந்பதயில் ைட்டியலிெப்ைட்ெ 

நிறுவனமாக இருந்தால் அல்லது அத்தபகய நிறுவனத்தின் துபண நிறுவனமாக இருந்தால், அத்தபகய நிறுவனங்களின் 

எந்தடவாரு ைங்குதாைர் அல்லது சாதகம் டைறும் உாிபமயாளாின் அபெயாளத்பத அபெயாளம் கண்டு சாிைார்க்க 

கவண்டிய அவசியமில்பல. . 

(b)  அறக்கட்ெபள/நாமினி அல்லது டிைஸ்ட் கணக்கு விஷயஙகளில், வாடிக்பகயாளர் மற்டறாரு நைாின் சார்ைாக 

அறங்காவலர்/நாமினியாக டசயல்ைடுகிறாைா அல்லது கவறு ஏகதனும் இபெத்தைகர் சார்ைாகவா எனத் 

தீர்மானிக்கப்ைடுகிறது. இதுகைான்ற சந்தர்ப்ைங்களில், இபெத்தைகர்கள் மற்றும் அவர்கள் சார்ைாக டசயல்ைடும் 

நைர்களின் அபெயாளத்தின் திருப்திகைமான சான்றுகள், கமலும் அறக்கட்ெபளயின் தன்பம அல்லது ைிற ஏற்ைாடுகள் 

ைற்றிய விவைங்கள் டைறப்ைடும். 

ைகுதி V – நெப்ைில் உள்ள அறிவுசார் கவனமிக்க விொமுயற்சி 

29. வாடிக்பகயாளர்களின் ைாிவர்த்தபனகள் வாடிக்பகயாளர்கள், வாடிக்பகயாளர்களின் வணிகம், இெர் விவைங்கள் மற்றும் 

நிதி ஆதாைம். ைற்றிய தமது அறிவுக்கு இபசவாக இருப்ைபத உறுதி டசய்வதற்காக, வாடிக்பகயாளர்களின் அறிவுசார் 

கவனமிக்க விொமுயற்சிபய நிறுவனம் கமற்டகாள்ளும். மற்றும் நிதி ஆதாைம். 

30.  டநருக்கமான கண்காணிப்புக்கு அபழப்பு விடுக்கும் காைணிகளின் டைாதுவான தன்பமக்கு ைாைைட்சம் இல்லாமல் ைின்வரும் 

வபகயான ைாிவர்த்தபனகள் அவசியம் கண்காணிக்கப்ைெ கவண்டும்: 

(a)  டைாிய மற்றும் சிக்கலான ைாிவர்த்தபனகள், மற்றும் வழக்கத்திற்கு மாறான வடிவங்கபளக் டகாண்ெபவ, 

வாடிக்பகயாளாின் இயல்ைான மற்றும் எதிர்ைார்க்கப்ைடும் டசயல்ைாட்டிற்கு முைணானது, எபவ டவளிப்ைபெயான 

டைாருளாதாை ைகுத்தறிவு அல்லது முபறயான கநாக்கம் இல்லாதபவ ஆக இருக்கின்றனகவா அபவ. 

(b)  ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெ வைம்புகபள மீறும் ைாிவர்த்தபனகள், 

(c)  வாடிக்பகயாளாின் கணக்கில் சுயவிவைத்துென் டைாருந்தாத அதீதமான ைணப்புழக்கம்.  

(d)  மூன்றாம் தைப்பு காகசாபலகள், வபைவுகள் கைான்றவற்பற வழங்குதல். 

31. கண்காணிப்ைின் அளவு வாடிக்பகயாளாின் இெர் வபகயுென் சமமாயிருப்ைதாக சீைாக்கப்ைெ கவண்டும். 

 விளக்கம்: அதிக ஆைத்துள்ள கணக்குகள் இன்னும் தீவிைமான கண்காணிப்புக்கு உட்ைடுத்தப்ைெ கவண்டும். 

(a)  ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முபறயாவது கணக்குகளின் இெர் வபகப்ைடுத்தபல அவ்வப்கைாது சீைாய்வு டசய்யும் அபமப்பு, 

கமலும் கமம்ைடுத்தப்ைட்ெ அறிவுசார் கவனமிக்க விொமுயற்சி நெவடிக்பககபளப் ையன்ைடுத்துவதற்கான கதபவபய 

நபெமுபறப்ைடுத்த கவண்டும்.  

அதிக ஆைத்துள்ள வாடிக்பகயாளர்களுக்கு குபறந்தைட்சம் இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபறயும், நடுத்தை ஆைத்துள்ள 

வாடிக்பகயாளர்களுக்கு எட்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபறயும், குபறந்த ஆைத்துள்ள வாடிக்பகயாளர்களுக்குப் ைத்து 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுபறயும் ைின்வரும் நபெமுபறயின்ைடி அவ்வப்கைாது கமம்ைடுத்தல் கமற்டகாள்ளப்ைடும்: 

32. சீைான கால இபெடவளியில் புதுப்ைித்தல் 

(a)                      : 

                             :                                   ,             
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21 | P a g e 

ஆதார் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் 

  
 

 

வாடிக்பகயாளாின் உெல் இருப்பை நிறுவனம் தனது விருப்ைத்தின் கைாில் வலியுறுத்தலாம். அவர்களின் கநர்பமபய 

நிபலநாட்ெ. டைாதுவாக, மின்னஞ்சல்/அஞ்சல் கைான்றவற்றின் மூலம் வாடிக்பகயாளர் அனுப்ைிய ஓவிடி/ஒப்புதல் 

ஏற்றுக்டகாள்ளப்ைடும். 

       -                                ,                                  

            .                                                            

                     ,                                   ,                  

             ,                                                -           

                                    ,                                        

                               ,                                             

                                                                            

                    . 

33. தற்கைாதுள்ள வாடிக்பகயாளர்களின் விஷயத்தில், கம்டைனி நிைந்தை கணக்கு எண் அல்லது அதற்கு இபணயான மின் 

ஆவணம் அல்லது ைடிவம் எண்.60ஐ, மத்திய அைசால் அறிவிக்கப்ைடும் கததிக்குள் டைற கவண்டும், தவறினால் கம்டைனி 

நிைந்தை கணக்கு எண் அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணங்கள் அல்லது ைடிவம் எண். 60 வாடிக்பகயாளைால் 

சமர்ப்ைிக்கப்ைடும் வபை கணக்கு டசயல்ைாடுகபள தற்காலிகமாக நிறுத்தும். 

கென் கணக்கிற்கான டசயல்ைாடுகபள தற்காலிகமாக நிறுத்துவதற்கு முன் (அதாவது கமலும் ைற்றுகபள நிறுத்தி பவப்ைது), 

கம்டைனி வாடிக்பகயாருக்கு அவர் அணுகக்கூடிய அறிவிப்பைத் தரும், அவர் தமது தைப்பைத் டதளிவு ைடுத்தி அபத 

கம்டைனி ககட்க, நியாயமான வாய்ப்பையும் வழங்கும். கமலும், காயம், கநாய் அல்லது உெல் நலக்குபறவு காைணமாக 

நிைந்தைக் கணக்கு எண் அல்லது அதற்கு இபணயான மின்-ஆவணம் அல்லது ைடிவம் எண். 60ஐ வழங்க முடியாத 

வாடிக்பகயாளர்களுக்கான டதாெர்ச்சியான கசபவகளுக்குத் தகுந்த தளர்வு(கபள) நிறுவனம் அதன் உள்விவகாைக் 

டகாள்பகயில் உள்ளெக்கும். முதுபம அல்லது கவறுமாதிாியான, மற்றும் இது கைான்ற காைணங்கள். இருக்குகம ஆனால், 

அத்தபகய வாடிக்பகயாளர் உறவுகள் கமம்ைட்ெ கண்காணிப்புக்கு உட்ைட்ெதாக இருக்கும். 

கமலும், நிறுவனத்துென் ஏற்கனகவ கென் அடிப்ைபெயிலான உறபவக் டகாண்ெ வாடிக்பகயாளர் தனது நிைந்தை கணக்கு 

எண் அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணம் அல்லது ைடிவம் எண்.60 ஐ சமர்ப்ைிக்க விரும்ைவில்பல என்று 

நிறுவனத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்தால், கம்டைனியால் அவர் கணக்கு மூெப்ைடும். அந்த வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து 

டைாருந்தக்கூடிய அபெயாள ஆவணங்கபளப் டைறுவதன் மூலம் வாடிக்பகயாளாின் அபெயாளத்பத நிறுவிய ைிறகு கென் 

கணக்கு (அதாவது கமலும் ஏகதனும் ைற்றுகபள நிறுத்துதல்) மற்றும் அபனத்து கெபமகளும் சாியான முபறயில்  

நிபறகவற்றப்ைடும். 

விளக்கம் - இந்தப் ைிாிவின் கநாக்கத்திற்காக, ஒரு கணக்கு டதாெர்ைான "டசயல்ைாடுகபள தற்காலிகமாக நிறுத்துதல்" 

என்ைது, வாடிக்பகயாளர் இந்தப் ைிாிவின் விதிகளுக்கு இணங்கும் வபை, அந்தக் கணக்கு டதாெர்ைான அபனத்து 

ைாிவர்த்தபனகள் அல்லது டசயல்ைாடுகபள கம்டைனி தற்காலிகமாக நிறுத்தி பவப்ைதாகும். கென் கணக்குகள் கைான்ற 

டசாத்துக் கணக்குகளின் விஷயத்தில், கணக்கில் டசயல்ைடுவபத நிறுத்தும் கநாக்கத்திற்காக, வைவுகள் மட்டுகம 

அனுமதிக்கப்ைடும். 

ைகுதி VI- கமம்ைடுத்திய மற்றும் எளிபமப் ைடுத்திய அறிவுசார் கவனமிக்க விொமுயற்சி வழிமுபறகள் 

A. கமம்ைடுத்திய அறிவுசார் கவனமிக்க விொமுயற்சி வழிமுபறகள் 

34. கநருக்கு கநர் வாடிக்பகயாளர்களின் கமம்ைடுத்திய அறிவுசார் கவனமிக்க விொமுயற்சிக்காக, கநருக்கு கநர் 

வாடிக்பகயாளாின் கென் கணக்கு (ஆன்-கைார்டிங் அடிப்ைபெயில் ஆதார் ஓடிைி தவிை): முதல் கட்ெணம்/விநிகயாகம் 

டசய்யப்ைடுவதில் வாடிக்பகயாளாின் ககஒய்சி-இணக்கமான மற்டறாரு நிறுவனத்துெனான கணக்கு மூலம்  என்ைபத 

கம்டைனி உறுதி டசய்யும்.  

35. அைசியல்ாீதியக டவளிச்சப்ைடுத்தப்ைட்ெ நைர்களின் கணக்குகள் (ைிஇைி): 

A.  கம்டைனி ைிஇைிகளுென் ஒரு உறபவ ஏற்ைடுத்த விருப்ைத் கதர்வு டசய்ய இயலும் எந்தச் சூழலில் என்றால்; 

(a)  குடும்ை உறுப்ைினர்கள் மற்றும் டநருங்கிய உறவினர்களின் நிதி ஆதாைங்கள் ைற்றிய தகவல்கள் உட்ைெ கைாதுமான 

தகவல்கள் ைிஇைிஇல் கசகாிக்கப்ைட்டுள்ளன; 

(b)  ைிஇைிஐ வாடிக்பகயாளைாக ஏற்றுக்டகாள்வதற்கு முன், நைாின் அபெயாளம் சாிைார்க்கப்ைட்டிருக்க கவண்டும்; 
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(c)  ைிஇைிக்கான கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்கான முடிவு, வாடிக்பகயாளர் ஏற்றுக்டகாள்ளும் டகாள்பகயின்ைடி மூத்த 

உயர்மட்ெத்தில் எடுக்கப்ைடுகிறது; 

(d)  அத்தபகய அபனத்து கென் கணக்குகளும் டதாெர்ந்து கமம்ைடுத்தப்ைட்ெ கண்காணிப்புக்கு உட்ைடுத்தப்ைடுகின்றன; 

(e)  ஏற்கனகவ உள்ள வாடிக்பகயாளர் அல்லது ஏற்கனகவ உள்ள கென் கணக்கின் ையனாளியான உாிபமயாளர் ைின்னர் 

ைிஇைி ஆக மாறினால், வணிக உறபவத் டதாெை மூத்த நிர்வாகத்தின் ஒப்புதல் டைறப்ைடுகிறது; 

(f)  ைிஇைிகளுக்குப் டைாருந்தக்கூடிய சிடிடி நெவடிக்பககள், நெப்பு அடிப்ைபெயில் கமம்ைடுத்தப்ைட்ெ கண்காணிப்பு 

உட்ைெ இது டைாருந்தும். 

B.  ைிஇைி சாதகம் டைறும் உாிபமயாளைாக இருக்கும் கென் கணக்குகளுக்கும் இந்த அறிவுறுத்தல்கள் டைாருந்தும் 

36. டதாழில்சார் இபெத்தைகர்கள் மூலம் திறக்கப்ைட்ெ வாடிக்பகயாளர் கென் கணக்குகள்: 
 

டதாழில்சார் இபெத்தைகர்கள் மூலம் கென் கணக்குகபளத் திறக்கும்கைாது, சட்ெத்தின் கீழ் அனுமதிக்கப்ைடுவபத கம்டைனி 

இவ்வாறு உறுதி டசய்யும்: 
 

(a)  ஒரு வாடிக்பகயாளாின் சார்ைாக ஒரு டதாழில்முபற இபெத்தைகர் மூலம் கென் கணக்கு திறக்கப்ைடும் கைாது 

வாடிக்பகயாளர்கள் அபெயாளம் காணப்ைடுவார்கள். 

(b)  ைைஸ்ைை நிதிகள், ஓய்வூதிய நிதிகள் அல்லது ைிற வபகயான நிதிகள் கைான்ற நிறுவனங்களின் சார்ைாக டதாழில்முபற 

இபெத்தைகர்களால் நிர்வகிக்கப்ைடும் 'கூல் டசய்யப்ைட்ெ' கணக்குகபள பவத்திருக்க கம்டைனிக்கு விருப்ைத் கதர்வு 

உண்டு. 

(c)  வாடிக்பகயாளர் விவைங்கபள கம்டைனிக்கு டவளியிடுவபதத் தபெடசய்யும் எந்தடவாரு கிபளயன்ட் 

ைகசியத்தன்பமக்கும் கட்டுப்ைட்ெ அத்தபகய டதாழில்முபற இபெத்தைகர்களின் கென் கணக்குகபள நிறுவனம் 

திறக்காது. 

(d)  இபெத்தைகர்கள் பவத்திருக்கும் நிதிகள் நிறுவனத்தின் மட்ெத்தில் ஒன்றிபணக்கப்ைொமல் இருக்கும் ைட்சத்தில் 

அபனத்து சாதகம் டைறும்  உாிபமயாளர்களும் அபெயாளம் காணப்ைடுவார்கள், கமலும் 'துபணக் கணக்குகள்' 

இருப்ைின், அபவ ஒவ்டவான்றும் ஒரு சாதகம் டைறும் உாிபமயாளருென் டைாருத்தப்ைடும் என்றாகலாஅல்லது 

அத்தபகய நிதிகள் கம்டைனியின் மட்ெத்தில் இபணந்தும் இருந்தால், கம்டைனி சாதகம் டைறும் உாிபமயாளர்கபளத் 

கதடும். 

(e)  கம்டைனி, அவர்களின் விருப்ைப்ைடி, இபெத்தைகர் ஒருவைால் டசய்யப்ைடும் 'வாடிக்பகயாளர் அறிவுசார் கவனமிக்க 

விொமுயற்சியின்' (சிடிடி) மீது நம்ைிக்பக பவக்கும், இபெத்தைகர் ஒரு ஒழுங்குைடுத்தப்ைட்ெ மற்றும் 

கமற்ைார்பவயிெப்ைட்ெ நிறுவனமாக, மற்றும் வாடிக்பகயாளர்கள் ககஒய்சி கதபவகளுக்கு இணங்க கைாதுமான 

அபமப்புகபளக் டகாண்டிருக்கும் ைட்சத்தில். 

(f)  வாடிக்பகயாளபை அறிந்து டகாள்வதற்கான இறுதி டைாறுப்பு கம்டைனியிெம் உள்ளது. 

B. எளிபமப் ைடுத்திய அறிவுசார் கவனமிக்க விொமுயற்சி 

37. சுய உதவி குழுக்களுக்கான (எஸ்டஹச்ஜி) எளிபமப்ைடுத்தப்ைட்ெ விதிமுபறகள் எளிபமப்ைடுத்தப்ைட்டுள்ளன 

(a) சுய உதவிக்குழுவின் கென் கணக்பகத் திறக்கும்கைாது, அபனத்து சுய உதவிக்குழு உறுப்ைினர்களின் சிடிடியும் 

கதபவயில்பல. 

(b)  அபனத்து டசயற்குழு அலுவல் ைதவி வகிப்கைார் சிடிடி கைாதுமானது. 

(c)                                                                           . 

38. டவளிநாட்டு கைார்ட்ஃகைாலிகயா முதலீட்ொளர்களுக்கான (எஃப்ைிஐ) எளிபமப்ைடுத்தப்ைட்ெ ககஒய்சி விதிமுபறகள் 

கைார்ட்ஃகைாலிகயா முதலீட்டுத் திட்ெத்தின் (ைிஐஎஸ்) கீழ் முதலீட்டின் கநாக்கத்திற்காக, அைசு, ஆர்ைிஐ மற்றும் எஸ்இைிஐ 

(டைாருத்தம்) வழங்கிய, டைாருந்தக்கூடிய அந்நியச் டசலாவணி மற்றும் ைத்திைக் குறிப்ைான் வழிகாட்டுதல்களின்ைடி 

தகுதியுபெய எஃப்ைிஐகளுெனான ைாிவர்த்தபனகள்/ உறவுகள் ககஒய்சிஐ ஏற்று கமற்டகாள்ளப்ைடும். இபணப்பு II இல் 

விவாிக்கப்ைட்டுள்ள ஆவணங்கள், இன்கம் கெக்ஸ் (எஃப்ஏடிசிஏ/சிஆர்எஸ்) விதிகளுக்கு உட்ைட்டு ஏற்கப்ைடும். 

கதபவப்ைடும் கைாது, இபணப்பு II இல் விவாிக்கப்ைட்டுள்ள விலக்கு அளிக்கப்ைட்ெ ஆவணங்கள் சமர்ப்ைிக்கப்ைடும் என்று 

எஃப்ைிஐ கள் அல்லது எஃப்ைிஐ சார்ைாக டசயல்ைடும் உலகளாவிய ைாதுகாவலாிெமிருந்து நிறுவனம் உறுதிடமாழிபயப் டைற 

கவண்டும். 

39.  குபறந்த இெர் வபக வாடிக்பகயாளர்களுக்கான ஆவணங்களின் ைட்டியல் இபணப்பு III இல் அபமக்கப்ைட்டுள்ளது. 
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அத்தியாயம்-VII 

ஆவண கமலாண்பம 

40.  ைிஎம்எல் சட்ெம் மற்றும் விதிகளின் விதிகபளக் டகாண்டு, வாடிக்பகயாளர் கணக்குத் தகவபலப் ைைாமாித்தல், ைாதுகாத்தல் 

மற்றும் புகாைளித்தல் டதாெர்ைாக ைின்வரும் நெவடிக்பககள் எடுக்கப்ைடும். கம்டைனி டசய்வதாவன: 

(a)  ைாிவர்த்தபன கததியிலிருந்து குபறந்தைட்சம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு நிறுவனத்திற்கும் வாடிக்பகயாளருக்கும் 

இபெகயயான உள்நாட்டு மற்றும் சர்வகதச ைாிவர்த்தபனகளின் அபனத்து கதபவயான ைதிவுகபளயும் ைைாமாித்தல்;   

(b)  கென் கணக்பகத் திறக்கும் கைாது டைறப்ைட்ெ வாடிக்பகயாளர்களின் அபெயாளம் மற்றும் அவர்களின் முகவாிகள் 

டதாெர்ைான ைதிவுகபள/ உறவின் டதாெக்கத்தில் மற்றும் வணிக உறவின் கைாது, வணிக உறவு முடிந்து குபறந்தது 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் ைாதுகாத்தல்; 

(c)  ககாாிக்பகயின் கைாில் தகுதிவாய்ந்த அதிகாாிகளுக்கு அபெயாள ைதிவுகள் மற்றும் ைாிவர்த்தபன தைவுகபள கிபெக்கச் 

டசய்தல்; 

(d)  ைிாிடவன்சன் ஆஃப் மணி லாண்ொிங் (டமய்ண்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைகார்ட்ஸ்) ரூல்ஸ், 2005 (ைிஎம்எல் விதிகள், 2005) 

விதி 3ன் கீழ் ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெ ைாிவர்த்தபனகளின் சாியான ைதிபவ ைைாமாிக்கும் முபறபய அறிமுகப்ைடுத்துதல்; 

(e)  ைிஎம்எல் விதி 3ன் கீழ் ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெ ைாிவர்த்தபனகள் டதாெர்ைான அபனத்துத் கதபவயான தகவல்கபளயும் 

ைைாமாித்து, ைின்வருைபவ உட்ைெ தனிப்ைட்ெ ைாிவர்த்தபனபய மறுகட்ெபமக்க அனுமதிக்கும்: 

(i)  ைாிவர்த்தபனகளின் தன்பம; 

(ii)  ைாிவர்த்தபனயின் அளவு மற்றும் அது குறிப்ைிெப்ைட்ெ நாணயம்; 

(iii)  ைாிவர்த்தபன நெத்தப்ைட்ெ கததி; மற்றும் 

(iv) ைாிவர்த்தபனயின் கட்சிகள். 

(f)  சாியான ைைாமாிப்பு மற்றும் தகவல்கபளப் ைாதுகாப்ைதற்கான ஒரு அபமப்பை உருவாக்குதல் 

(g)  அவர்களின் வாடிக்பகயாளாின் அபெயாளம் மற்றும் முகவாி மற்றும் விதி 3 இல் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள ைாிவர்த்தபனகள் 

டதாெர்ைான ைதிவுகபள தாள் வடிவில் அல்லது டமன்பமயான வடிவத்தில் ைைாமாித்தல். 

அத்தியாயம் – VIII 

நிதி உளவுப் ைிாிவுக்கு கதபவகபள டதாியப்ைடுத்தல் – இந்தியா 

41. கம்டைனி ைிஎம்எல் ( டமயிண்டெனன்ஸ் ஆஃப் டைகார்ட்ஸ்) விதிகள், 2005 இன் விதி 3 இல் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள அதன் விதி 

7 இன் அடிப்ைபெயிலான தகவபல, நிதிப் புலனாய்வுப் ைிாிவு-இந்தியா (எஃப்ஐ யூ – ஐஎன்டி) இயக்குனருக்கு அளிக்க 

கவண்டும். 

விளக்கம்: விதி 7 இன் துபண விதி 3 மற்றும் 4 க்கு திருத்தம் டசய்வது டதாெர்ைாக டசப்ெம்ைர் 22, 2015 அன்று 

அறிவிக்கப்ைட்ெ மூன்றாவது திருத்த விதிகளின்ைடி, துபண விதிகளின் ைல்கவறு ைிாிவுகளில் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள 

ைாிவர்த்தபனகபளக் கண்ெறிவதற்கான வழிகாட்டுதல்கபள அறிக்பகயிடும் நிறுவனங்களுக்கு இயக்குநர், எஃப்ஐ யூ – 

ஐஎன்டி வழங்குவார். விதி 3 இன் விதி (1) , தகவல் அளிக்கும் ைடிவத்பதப் ைற்றி மற்றும்  தகவபல வழங்குவதற்கான 

டசயல்முபற மற்றும் முபறபய அவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் அளிப்ைார். 

42. அறிக்பககபளத் தயாாிப்ைதில் அறிக்பகயிடும் நிறுவனங்களுக்கு உதவுவதற்காக உருவாக்கப்ைட்ெ எஃப்ஐயூ – ஐஎன்டிஆல் 

ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெ/டவளியிெப்ைட்ெ அறிக்பகயிெல் வடிவங்கள் மற்றும் விாிவான அறிக்பகயிெல் வடிவ வழிகாட்டி 

மற்றும் அறிக்பக உருவாக்கம் ையன்ைாடு மற்றும் அறிக்பக சாிைார்ப்பு ையன்ைாடு ஆகியபவ கவனத்தில் டகாள்ளப்ைடும். 

எஃப்ஐயூ – ஐஎன்டி அதன் இபணயதளத்தில் பவக்கப்ைட்டுள்ள மின்னணு ைண ைாிவர்த்தபன அறிக்பககள் (சிடிஆர்) / 

சந்கதகத்திற்கிெமான ைாிவர்த்தபன அறிக்பககள் (எஸ்டிஆர்) தாக்கல் டசய்ய எடிட் டசய்யக்கூடிய மின்னணு 

ையன்ைாடுகள்,  சிடிஆர் / எஸ்டிஆர் ைிாித்டதடுப்ைதற்கான டைாருத்தமான டதாழில்நுட்ை கருவிகபள இன்னும் 

நிறுவாத/ஏற்றுக்டகாள்ளாத நிறுவனத்தால் ையன்ைடுத்தப்ைடும். அவர்களின் கநைடி ைாிவர்த்தபன தைவிலிருந்து , 

முழுபமயாகக் கணினிமயமாக்கப்ைொத நிறுவனத்தின் முதன்பம அலுவலர்கள், இதுவபை கணினிமயமாக்கப்ைொத 

கிபளகளிலிருந்து ைாிவர்த்தபன விவைங்கபளப் டைறுவதற்கும், திருத்தக்கூடிய  சிடிஆர் / எஸ்டிஆர் மின்னணு 

ையன்ைாடுகளின் உதவியுென் தைபவ மின்னணுக் ககாப்ைில் வழங்குவதற்கும் டைாருத்தமான ஏற்ைாட்பெக் டகாண்டிருக்க 

கவண்டும். சிடிஆர் / எஸ்டிஆர் ஆனது எஃப்ஐயூ – ஐஎன்டி ஆல் அதன் இபணயதளமான http://fiuindia.gov.in இல் 

அளிக்கப்ைட்டுள்ளது. சிடிஆர் / எஸ்டிஆர் இன் மாதிாிப் ைட்டியல் அறிக்பகயிெப்ைெ கவண்டும் என்ைது இபணப்பு - IV இல் 

அபெயாளம் காண்ைதற்காகத் தைப்ைட்டுள்ளது. 

43.  எஃப்ஐயூ – ஐஎன்டி இயக்குநருக்குத் தகவல் அளிக்கும் கைாது, தாமதம்  ஆகும் ஒவ்டவாரு நாளும் ஒரு ைாிவர்த்தபனபயப் 
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அறிக்பகயாய் அளிக்காத தாமதம் அல்லது விதியில் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள காலவபையபறக்கு அப்ைால் தவறாகக் 

குறிப்ைிெப்ைட்ெ ைாிவர்த்தபனபய சாிடசய்வதில் தாமதம் ஆகும் ஒவ்டவாரு நாளும்  ஒரு தனி மீறலாக அபமக்கப்ைடும். . 

எஸ்டிஆர் தாக்கல் டசய்யப்ைட்ெ கென் கணக்குகளின் டசயல்ைாடுகளுக்கு கம்டைனி எந்த தபெபயயும் விதிக்காது. 

கம்டைனி எஸ்டிஆர் இன் ைர்னிஷிங் உண்பமபய கண்டிப்ைாக ைகசியமாக பவத்திருக்கும். எந்த நிபலயிலும் 

வாடிக்பகயாளருக்கு எந்த குறிப்பும் இல்பல என்ைபத உறுதிப்ைடுத்தும். 

44. சந்கதகத்திற்குாிய ைாிவர்த்தபனகபள திறம்ைெ அபெயாளம் காணவும், அறிக்பக அளிக்கவும், வணிகத்தின் கதபவகபளப் 

டைாறுத்து மின்னணு வழிமுபறகள் உட்ைெ கைாதுமான அபமப்புகள், டசயல்முபறகள் மற்றும் நபெமுபறகபள கம்டைனி 

டகாண்டிருக்க கவண்டும். 

அத்தியாயம் – IX 

ைன்னாட்டு ஒப்ைந்தத்தின் கீழ் கதபவப்ைடுைபவ / டைாறுப்புகள் 

சர்வகதச ஏடஜன்சிகளின் டதாெர்பு டசய்திகள் - 

45. சட்ெஅன்லாஃபுல் அக்டிவிட்டீஸ் (ைிாிடவன்ஷன்) (யுஏைிஏ) சட்ெம், 1967 இன் ைிாிவு 51A மற்றும் அதன் திருத்தங்களின்ைடி, 

தனிநைர்களின் ைட்டியல்களில் கதான்றும் தனிநைர்கள்/நிறுவனங்களின் டையாில் எந்த கென் கணக்கும் அவர்களிெம் 

இல்பல என்ைபத நிறுவனம் உறுதி டசய்யும். ையங்கைவாத டதாெர்புகள் இருப்ைதாக சந்கதகிக்கப்ைடும் நிறுவனங்கள், 

அபவ ஐக்கிய நாடுகளின் ைாதுகாப்பு கவுன்சிலால் (யூஎன்எஸ்சி) அங்கீகாிக்கப்ைட்டு அவ்வப்கைாது 

விநிகயாகிக்கப்ைடுகின்றன. இைண்டு ைட்டியல்களின் விவைங்கள் ைின்வருமாறு: 

(a)  அல்-டகாய்தாவுென் டதாெர்புபெய தனிநைர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களின் டையர்கபள உள்ளெக்கிய "ISIL (Da'esh) &Al-

Qaida Sanctions List". புதுப்ைிக்கப்ைட்ெ  ஐஎஸ்ஐஎல் &  அல்-டகாய்தா தபெகள் ைட்டியல் இங்கக கிபெக்கிறது 

 https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resour ces/xsl/en/al-

qaida-r.xsl 

(b) https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml இல் கிபெக்கும் “1988 தபெகள் ைட்டியல்”, தனிநைர்கள் (ஒருங்கிபணக்கப்ைட்ெ 

ைட்டியலின் ைிாிவு A) மற்றும் தாலிைானுென் டதாெர்புபெய நிறுவனங்கள் (ைிாிவு B) 

=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/re sources/xsl/en/taliban-r.xsl. 

46.  மார்ச் 14, 2019/ ைிப்ைவாி 2, 2021 கததியிட்ெ யுஏைிஏ அறிவிப்ைின் கீழ் கதபவப்ைடும் மற்றும் அவ்வப்கைாது 

திருத்தப்ைட்ெைடி நெப்ைில் உள்ள, ைட்டியலில் உள்ள தனிநைர்கள்/நிறுவனங்களில் ஏகதனும் ஒன்பறப் கைான்ற கென் 

கணக்குகளின் விவைங்கள் எஃப்ஐயூ – ஐஎன்டிக்கு டதாிவிக்கப்ைடும்.  

47.  கமற்கூறியவற்பறத் தவிை, அவ்வப்கைாது மற்ற அதிகாை வைம்புகள்/நிறுவனங்கள் டதாெர்ைாக ஆர்ைி ஐயால் 

விநிகயாகிக்கப்ைடும் மற்ற யுஎன்எஸ்சிஆர்களும் கவனத்தில் டகாள்ளப்ைடும். 

48. சட்ெவிகைாத நெவடிக்பககள் (தடுப்பு) சட்ெம், 1967 இன் ைிாிவு 51A இன் ைடி கென் கணக்பக முெக்குதல் 

UAPA இன் கீழ் அைசாங்கத்தால் வகுக்கப்ைட்ெ நபெமுபற கண்டிப்ைாகப் ைின்ைற்றப்ைடும் மற்றும் டைாருந்தக்கூடிய 

அளவிற்கு, அதனுென் துல்லியமாக இணங்குவது உறுதி டசய்யப்ைடும். 

குறிப்ைாக, கம்டைனி அதற்குத் கதபவப்ைடும் டைாருந்தக்கூடிய கீழ்க்கண்ெ வழிகாட்டுதல் கம்டைனி டசய்யத்கதபவ என்று 

வபையறுத்தபவ: 

 (i)  மின்னணு வடிவத்தில் புதுப்ைிக்கப்ைட்ெ நியமிக்கப்ைட்ெ ைட்டியபலப் ைைாமாித்து, ஆபணக்கான அட்ெவபணயில் 

ைட்டியலிெப்ைட்டுள்ள தனிநைர்கள், இனிகமல் நியமனமான தனி  நைர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் என்று 

குறிப்ைிெப்ைடும், அவர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் ஏகதனும் நிதிபய பவத்திருக்கின்றனைா என்ைபத சாிைார்க்க, 

வழக்கமான அடிப்ைபெயில் டகாடுக்கப்ைட்ெ அளவுருக்கபள சாிைார்க்கவும். தம்முென் நிதிச் டசாத்துக்கள் அல்லது 

டைாருளாதாை ஆதாைங்கள் அல்லது வங்கிக் கணக்குகள், ைங்குகள் அல்லது காப்பீட்டுக் டகாள்பககள் கைான்றவற்றின் 

வடிவத்தில் பவத்திருக்கும் டதாெர்புபெய கசபவகள் வடிவில் என்ைதும் சாிைார்க்கப்ைடும்.  

(ii)  அவர்களின் வாடிக்பகயாளர்களில் ஏகதனும் ஒருவாின் விவைங்கள் நியமிக்கப்ைட்ெ தனிநைர்கள்/நிறுவனங்களின் 

விவைங்களுென் டைாருந்தினால், அத்தபகய வாடிக்பகயாளபைக் கண்ெறிந்த 24 மணி கநைத்திற்குள் கம்டைனி 

உெனடியாக, நிதி, நிதி ைற்றிய முழு விவைங்கபளயும் டதாிவிக்க கவண்டும். டசாத்துக்கள் அல்லது டைாருளாதாை 
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வளங்கள் அல்லது டதாெர்புபெய கசபவகள் அத்தபகய வாடிக்பகயாளர் தங்கள் புத்தகங்களில் கூட்டுக்கு 

பவத்திருக்கின்றன. டசயலர் (சிடிசிஆர்), உள்துபற அபமச்சகம், டதாபலநகல் எண்.011-23092569 மற்றும் 

டதாபலகைசி அல்லது 011- 23092736 என்ற எண்ணில் டதாிவிக்கப்ைெ கவண்டும். அஞ்சல் மூலம் அனுப்ைப்ைடுவபதத் 

தவிை, மின்னஞ்சல் ஐடியில் டதாிவிக்கப்ைெ கவண்டும்: jsctcr-mha@ gov.in 

(iii)  நிறுவனம் கமகல (ii) இல் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள தகவல்டதாெர்பு நகபல கென் கணக்கு பவத்திருக்கும் மாநிலம்/யூடியின் 

UAPA கநாெல் அதிகாாிக்கும், ஒழுங்குமுபறயாளர்கள் மற்றும் FIU-IND க்கும் அனுப்ை கவண்டும். 

(iv)  நியமிக்கப்ைட்ெ தனிநைர்கள்/நிறுவனங்களின் விவைங்களுென் வாடிக்பகயாளர்களில் ஏகதனும் டைாருத்தம் 

சந்கதகத்திற்கு இெமில்லாமல் இருந்தால், நிறுவனம், உள்துபற அபமச்சகத்தின் இபணச் டசயலருக்கு (CTCR) 

அறிவித்ததன் கீழ், நியமிக்கப்ைட்ெ நைர்கள் நிதி ைாிவர்த்தபனகபள நெத்துவபதத் தடுக்கும். , டதாபலநகல் எண்.011-

23092569 இல் மற்றும் 011-23092736 என்ற எண்ணில் டதாபலகைசியிலும் டதாிவிக்க கவண்டும். தைாலில் 

அனுப்ைப்ைடுவபதத் தவிை விவைங்கள் jsctcr-mha@gov.in என்ற மின்னஞ்சல் ஐடியில் டதாிவிக்கப்ைெ கவண்டும். 

(v)  கமகல உள்ள ைத்தி (ii)ன் கீழ் உள்ள கணக்குகளில் உள்ள அபனத்து ைாிவர்த்தபனகபளயும் உள்ளெக்கிய FIU-IND 

உென் நிறுவனம் சந்கதகத்திற்கிெமான ைாிவர்த்தபன அறிக்பகபய (STR) தாக்கல் டசய்யும், ைாிந்துபைக்கப்ைட்ெ 

வடிவத்தின்ைடி டசயல்ைடுத்தப்ைட்ெது அல்லது முயற்சித்தது. 

(vi) முெக்கம் டைாருத்தமானதாக இருக்கும். கென் கணக்குகளில், கமலும் ைற்றுகள் அனுமதிக்கப்ைொது. ஏற்கனகவ 

டெைாசிட்கள் இருந்தால், நிதி முெக்கப்ைடும். 

நைர் அல்லது நிறுவனம் நியமிக்கப்ைட்ெ நைர் அல்ல என்ைபத சாிைார்த்தைின், முெக்கம் டைாறிமுபறயால் கவனக்குபறவாக 

ைாதிக்கப்ைட்ெ தனிநைர்கள்/நிறுவனங்களின் நிதி, நிதிச் டசாத்துக்கள் அல்லது டைாருளாதாை ஆதாைங்கள் அல்லது 

டதாெர்புபெய கசபவகபள முெக்குவதற்கான நபெமுபற 

(a)  எந்தடவாரு தனிநைரும் அல்லது நிறுவனமும், ஏற்கனகவ உள்ள பவப்புத்டதாபக முெக்கம் அல்லது அவர்களுக்குச் 

டசாந்தமான/ பவத்திருக்கும் கென் கணக்கு கவனக்குபறவாக முெக்கப்ைட்ெதற்கான ஆதாைம் இருந்தால், அவர்கள் 

கதபவயான ஆதாைங்கபளக் டகாடுத்து விண்ணப்ைத்பத அனுப்ை கவண்டும். எழுத்துப்பூர்வமாக. 

(b)  நிறுவனம் அத்தபகய விண்ணப்ைத்பதப் டைற்றால், எந்தடவாரு தனிநைர் அல்லது நிறுவனத்தால் வழங்கப்ைட்ெ நிதி, 

நிதிச் டசாத்துக்கள் அல்லது டைாருளாதாை ஆதாைங்கள் அல்லது டதாெர்புபெய கசபவகள் ைற்றிய முழு விவைங்களுென் 

விண்ணப்ைத்தின் நகபலத் டதாிவிக்க கவண்டும். இைண்டு கவபல நாட்களுக்குள் எம் டஹச் ஏ  இன் சிடிசிஆர் ைிாிவின் 

கநாெல் அதிகாாிக்கு கவனக்குபறவாக முெக்கப்ைட்ெது என்னும் தகவபலயும் கசர்த்து அனுப்ை கவண்டும். 

(c)  இபணச் டசயலாளர் (சிடிசிஆர்), எம்டஹச்ஏ, எம்டஹச்ஏஇன் சிடிசிஆர் ைிாிவுக்கான யூஏைிஏ கநாெல் அதிகாாியாக 

இருப்ைதால், தனிநைர்/நிறுவனம் அளித்த சான்றுகளின் அடிப்ைபெயில் கதபவப்ைடும் சாிைார்ப்பை ஏற்ைடுத்துவார், 

கமலும், அவர் திருப்தி அபெந்தால், அவர் 15 கவபல நாட்களுக்குள், அத்தபகய விண்ணப்ைதாைருக்குச் டசாந்தமான/ 

பவத்திருக்கும் நிதி, நிதிச் டசாத்துக்கள் அல்லது டைாருளாதாை ஆதாைங்கள் அல்லது டதாெர்புபெய கசபவகபள 

முெக்காமல், கம்டைனி உட்ைெ ைிற தைப்ைினருக்குத் டதாிவிக்கும் உத்தைபவ ைிறப்ைிப்ைார். எவ்வாறாயினும், எந்தடவாரு 

காைணத்திற்காகவும் 15 கவபல நாட்களுக்குள் டசாத்துக்கபள முெக்குவதற்கான உத்தைபவ நிபறகவற்ற 

முடியாவிட்ொல், சிடிசிஆர் ைிாிவின் யூஏைிஏ கநாெல் அதிகாாி விண்ணப்ைதாைருக்கு டதாிவிக்க கவண்டும். 

49. எஃப்ஏடிஎஃப் ைாிந்துபைகபளப் ையன்ைடுத்தாத அல்லது கைாதுமான அளவு ையன்ைடுத்தாத அதிகாை வைம்புகள் 

(a) எஃப்ஏடிஎஃப் ைாிந்துபைகபள ையன்ைடுத்தாத அல்லது கைாதுமான அளவு ையன்ைடுத்தாத நாடுகபள அபெயாளம் 

காண்ைதற்காக, இந்திய ாிசர்வ் வங்கியால் அவ்வப்கைாது ைைப்ைப்ைடும் எஃப்ஏடிஎஃப் அறிக்பககள் மற்றும் டைாதுவில் 

கிபெக்கும் தகவல்கள் ைாிசீலிக்கப்ைடும். எஃப்ஏடிஎஃப் அறிக்பகயில் கசர்க்கப்ைட்டுள்ள அதிகாை வைம்புகளின் 

ஏஎம்எல்/சிஎஃப்டி ஆட்சியில் உள்ள குபறைாடுகளால் ஏற்ைடும் அைாயங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்டகாள்ளப்ைடும்.  

(b) எஃப்ஏடிஎஃப் அறிக்பககளில் கசர்க்கப்ைட்டுள்ள எஃப்ஏடிஎஃப் ைாிந்துபைகள் மற்றும் அதிகாை வைம்புகபளப் 

ையன்ைடுத்தாத அல்லது கைாதுமான அளவு ையன்ைடுத்தாத நாடுகளில் (சட்ெ நைர்கள் மற்றும் ைிற நிதி நிறுவனங்கள் 

உட்ைெ) நைர்களுெனான வணிக உறவுகள் மற்றும் ைாிவர்த்தபனகளுக்கு சிறப்பு கவனம் டசலுத்தப்ைெ கவண்டும். 

விளக்கம்: எஃப்ஏடிஎஃப் அறிக்பகயில் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள நாடுகள் மற்றும் அதிகாை வைம்புகளுென் முபறயான 

வர்த்தகம் மற்றும் வணிக ைாிவர்த்தபனகபள கம்டைனி கமற்டகாள்வதில் இருந்து கமகல உள்ள டசயல்முபற 

தடுக்கவில்பல. 
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(c)  எஃப்ஏடிஎஃப் அறிக்பககள் மற்றும் எஃப்ஏடிஎஃப் ைாிந்துபைகளில் கசர்க்கப்ைட்டுள்ள அதிகாை வைம்புகளில் உள்ள 

நைர்களுென் (சட்ெப்பூர்வ நைர்கள் மற்றும் ைிற நிதி நிறுவனங்கள் உட்ைெ) ைாிவர்த்தபனகளின் ைின்னணி மற்றும் 

கநாக்கம் மற்றும் எஃப்ஏடிஎஃப் ைாிந்துபைகபளப் ையன்ைடுத்தாத அல்லது கைாதுமான அளவு ையன்ைடுத்தாத நாடுகள் 

ஆய்வு டசய்யப்ைட்டு, அபனத்து ஆவணங்களுெனும் எழுதப்ைட்ெ கண்டுைிடிப்புகள் தக்கபவக்கப்ைட்டு, ககாாிக்பகயின் 

கைாில், ஆர்ைிஐ / ைிற டதாெர்புபெய அதிகாாிகளுக்குக் கிபெக்கும். 

அத்தியாயம் – X 

ைிற அறிவுறுத்தல்கள் 

50. இைகசியக் கெபமகள் மற்றும் தகவல் ைகிர்வு: 

(a) நிறுவனத்திற்கும் வாடிக்பகயாளருக்கும் இபெயிலான ஒப்ைந்த உறவில் இருந்து எழும் வாடிக்பகயாளர் 

தகவல்டதாெர்ைான ைகசியத்பத கம்டைனி ைைாமாிக்க கவண்டும். 

(b) கென் கணக்பகத் திறப்ைதற்காக வாடிக்பகயாளர்களிெமிருந்து கசகாிக்கப்ைட்ெ தகவல்கள் இைகசியமானபவயாகக் 

கருதப்ைடும், கமலும் அதன் விவைங்கள் குறுக்கு விற்ைபனக்காககவா அல்லது வாடிக்பகயாளாின் டவளிப்ைபெயான 

அனுமதிபயப் டைறாமல் கவறு எந்த கநாக்கத்திற்காககவா டவளியிெப்ைெக்கூொது. 

(c) அைசு மற்றும் ைிற நிறுவனங்களிெமிருந்து தைவு/தகவல்களுக்கான ககாாிக்பககபள ைாிசீலிக்கும்கைாது, ககாைப்ைடும் 

தகவல், நிறுவனத்தின் ைாிவர்த்தபனகளில் இைகசியம் டதாெர்ைான சட்ெங்களின் விதிகபள மீறும் வபகயிலானது 

அல்ல என்று கம்டைனி தங்கபளத் தாங்ககள திருப்திப்ைடுத்திக் டகாள்ளும். 

(d) கூறப்ைட்ெ விதிக்கு விதிவிலக்குகள் ைின்வருமாறு: 

i. சட்ெத்தின் கட்ொயத்தின் கீழ் டவளிப்ைடுத்துதல் 

ii. டைாதுமக்களுக்கு டவளிப்ைடுத்த கவண்டிய கெபம இருக்கும் இெத்தில், 

ii. கம்டைனியின் நலனுக்கு டவளிப்ைடுத்துதல் கதபவப்ைடும் கைாது மற்றும் 

iv.  வாடிக்பகயாளாின் டவளிப்ைபெயான அல்லது மபறமுகமான ஒப்புதலுென் டவளிப்ைடுத்தப்ைடும் கைாது. 

(e)  என்ைிஎஃப்சிகள் ஆர்ைிஐ சட்ெம் 1934 இன் ைிாிவு 45என்ைிஇல் வழங்கப்ைட்டுள்ள விதியின் ைடி தகவலின் 

ைகசியத்தன்பமபய ைைாமாிக்க கவண்டும். 

51. சிடிடி டசயல்முபற மற்றும் ககஒய்சி தகவபல மத்திய ககஒய்சி டைக்கார்ட்ஸ் டைஜிஸ்ட்ாியுென் (சிககஒய்சிஆர்) ைகிர்தல் 

'தனிநைர்கள்' மற்றும் 'சட்ெ நிறுவனங்களுக்காக' தயாாிக்கப்ைட்ெ திருத்தப்ைட்ெ ககஒய்சி டெம்ப்களட்களின் கதபவக்ககற்ை, 

சிககஒய்சிஆர் உென் ைகிர்வதற்காக, விதிகளில் குறிப்ைிெப்ைட்டுள்ள முபறயில், கம்டைனி ககஒய்சி பகயகப்ைடுத்த 

கவண்டும். டகடஜட் அறிவிப்பு எண். எஸ்.ஓ. 3183(E)இன் ைடி சிககஒய்சிஆர் ஆக இயங்க கமலும் அதன் டசயல்ைாடுகபளச் 

டசய்ய, டைஜிஸ்ொி ஆஃப்டசக்யூாிட்டிகசஷன் அண்ட் அஸ்டஸட் ாிகன்ஸ்ட்ைக் ஷன் அண்ட் டசக்யூாிட்டி இண்டெடைஸ்ட் 

ஆஃப் இந்தியா டசாத்து மறுசீைபமப்பு மற்றும் இந்தியாவின் ைாதுகாப்பு  நலன்களுக்காக (சிஇஆர்எஸ்ஏஐ) என்று இந்திய 

அைசாங்கம் அங்கீகாித்துள்ள  நவம்ைர் 26, 2015 கததியிட்ெ சட்ெத்தின் 3183(E) கீழ் கதபவப்ைடும் அபனத்து 

நெவடிக்பககபளயும் கம்டைனி எடுக்கும்.  

ைிஎம்எல் விதிகளின் விதி 9(1A) இன் விதிமுபறகளின்ைடி, வாடிக்பகயாளருென் கணக்கு அடிப்ைபெயிலான உறபவத் 

டதாெங்கிய 10 நாட்களுக்குள் நிறுவனம் வாடிக்பகயாளாின் ககஒய்சி ைதிவுகபள பகப்ைற்றி சிககஒய்சிஆர் இல் 

ைதிகவற்றும். 

காலமுபறப்ைடி கமம்ைடுத்தலின் கைாது, வாடிக்பகயாளர்கள் தற்கைாபதய சிடிடி தைநிபலக்கு மாற்றப்ைடுவபத கம்டைனி 

உறுதி டசய்யும். 

ஒரு வாடிக்பகயாளர், கணக்கு அடிப்ைபெயிலான உறபவ நிறுவும் கநாக்கத்திற்காக, சிககஒய்சிஆர் இலிருந்து ைதிவுகபளப் 

ைதிவிறக்கத் தருகின்ற டவளிப்ைபெயான ஒப்புதலுென், ககஒய்சி அபெயாளங்காட்டிபய நிறுவனத்திெம் சமர்ப்ைித்தால், 

வாடிக்பகயாளர் அகத ககஒய்சி ைதிவுகள் அல்லது தகவல் அல்லது கவறு ஏகதனும் கூடுதல் அபெயாள ஆவணங்கள் அல்லது 

விவைங்கபளச் சமர்ப்ைிக்க கவண்டிய அவசியமில்பல –கீழ்க்கண்ெபவ நிகழாத ைட்சத்தில் 

(i) சிககஒய்சிஆர் இன் ைதிவுகளில் இருக்கும் வாடிக்பகயாளாின் தகவலில் மாற்றம் உள்ளது; 

(ii) வாடிக்பகயாளாின் தற்கைாபதய முகவாி சாிைார்க்கப்ைெ கவண்டும்; 

(iii) வாடிக்பகயாளாின் அபெயாளம் அல்லது முகவாிபயச் சாிைார்ப்ைதற்கு, அல்லது அறிசார் கவனமிகு விொமுயற்சியுென் 
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டசயல்ைடுவதற்கு அல்லது வாடிக்பகயாளாின் டைாருத்தமான இெர் சுயவிவைத்பத உருவாக்குவதற்கு இது அவசியம் 

என்று ஆர்இ கருதுகிறது. 

52. ஃைாாின் அக்கவுண்ட் ொக்ஸ் கம்ப்ளயன்ஸ் ஆக்ட் (எஃப்ஏசிடிஏ) மற்றும் காமன் ாிப்கைார்ட்டிங் ஸ்ொண்ெர்ட்ஸ் (சிஆர்எஸ்) 

ஆகியவற்றின் கீழ் அறிக்பக சமர்ப்ைிக்கும் கதபவ 
 

எஃப்ஏசிடிஏ மற்றும் சிஆர்எஸ் இன் கீழ், நிறுவனம் இன்கம்ொக்ஸ் ரூல்ஸ் விதிகள் 114F, 114G மற்றும் 114H இன் விதிகபள 

கபெைிடித்து, வருமான வாி விதி 114F இல் வபையறுக்கப்ைட்டுள்ளைடி அபவ அறிக்பகயிடும் நிதி நிறுவனமா என்ைபத 

தீர்மானிக்க கவண்டும், அப்ைடியானால், அறிக்பகயிெலுக்கு இணங்க ைின்வரும் நெவடிக்பககபள எடுக்க கவண்டும். 

கதபவகள்: 

(a) வருமான வாித் துபறயின் டதாெர்புபெய மின் நிைப்பு இபணய தளத்தில், நிதி நிறுவனங்கள் அறிக்பக சமர்ப்ைிக்கும் 

இபணப்ைில் https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post login --> My Account --> அறிக்பக சமர்ப்ைிப்பு டசய்யும் 

நிதிநிறுவனமாகப் ைதிவு டசய்யவும். 

(b) ைடிவம் 61B அல்லது 'NIL' அறிக்பகபயப் ைதிகவற்றுவதன் மூலம் 'நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குநாின்' டிஜிட்ெல் 

பகடயாப்ைத்பதப் ையன்ைடுத்தி ஆன்பலன் அறிக்பககபளச் சமர்ப்ைிக்கவும், இதற்காக மத்திய கநைடி வாிகள் 

வாாியத்தால் (சிைிடிடி) தயாாிக்கப்ைட்ெ திட்ெம் குறிப்ைிெப்ைடும். 

 விளக்கம்: கம்டைனி தனது இபணயதளத்தில் http://www.fedai.org.in/ இல் இந்திய அந்நியச் டசலாவணி டீலர்கள் சங்கம் 

(எஃப்இடிஏஐ) டவளியிட்ெ ஸ்ைாட் டைஃைைன்ஸ் விகிதங்கபளக் குறிப்ைிெ கவண்டும். 

RevaluationRates.aspx விதி 114H இன் அடிப்ைபெயில் புகாைளிக்கக்கூடிய கணக்குகபள அபெயாளம் காணும் 

கநாக்கங்களுக்காக உாிய அறிவுசார் கவனமிகு விொமுயற்சி நபெமுபறபய கமற்டகாள்வதற்காக. 

(c)  விதி 114H இல் வழங்கப்ைட்டுள்ளைடி, உாிய அறிவுசார் கவனமிகு விொமுயற்சி டசயல்முபறபய கமற்டகாள்வதற்கும், 

அபதப் ைதிவுடசய்து ைைாமாிப்ைதற்கும் தகவல் டதாழில்நுட்ை (ஐடி) கட்ெபமப்பை உருவாக்குதல். 

(d)  இன்கம்ொக்ஸ் ரூல்ஸ் விதிகளின் 114F, 114G மற்றும் 114H விதிகளுக்கு இணங்குதல் மற்றும் தகவல் டதாழில்நுட்ை 

கட்ெபமப்ைிற்கான தணிக்பக முபறபய உருவாக்குதல். 

(e)  இணங்குவபத உறுதி டசய்வதற்காக நியமிக்கப்ைட்ெ இயக்குநர் அல்லது கவறு ஏகதனும் சமமான டசயல்ைாட்ொளாின் 

கீழ் "உயர்நிபல கண்காணிப்புக் குழு" அல்லது இெர் குழுபவ அபமக்கவும். 

(f)  மத்திய கநைடி வாிகள் வாாியத்தால் (சிைிடிடி) அவ்வப்கைாது டவளியிெப்ைட்ெ புதுப்ைிக்கப்ைட்ெ வழிமுபறகள்/ விதிகள்/ 

வழிகாட்டுதல் குறிப்புகள்/ ைத்திாிபக டவளியீடுகள்/ டவளியிெப்ைட்ெபவ மற்றும் http://www.incometaxindia.gov என்ற 

இபணயதளத்தில் கிபெக்கப்டைறுவற்றின் கீழ் இணக்காமாய்  இயங்குவபத உறுதிடசய்ய கவண்டும். 

in/Pages/default.aspx. கம்டைனி ைின்வருவனவற்பறக் கவனத்தில் டகாள்ள கவண்டும்: 

i. எஃப்ஏசிடிஏ மற்றும் சிஆர்எஸ் ைற்றிய வழிகாட்டுதல் குறிப்பு புதுப்ைிக்கப்ைட்ெது 

ii. விதி 114H (8) இன் கீழ் ‘நிதிக் கணக்குகபள மூடுதல்’ ைற்றிய டசய்திக்குறிப்பு. 

53. ைணம் டசலுத்தும் கருவிகபள வழங்குவதற்கான காலம் 

 காகசாபலகள்/வபைகவாபலகள்/கை ஆர்ெர்கள்/வங்கியாளாின் காகசாபலகள், அத்தபகய கருவிகளின் கததியிலிருந்து 

மூன்று மாதங்களுக்கு அப்ைால் சமர்ப்ைிக்கப்ைட்ொல், டசலுத்தல் டசய்யப்ைொது. 

54. கணக்குகள் மற்றும் ைணக் கழுபதகளின் டசயல்ைாடு 

 கணக்குகபள திறப்ைது மற்றும் ைாிவர்த்தபனகபள கண்காணிப்ைது குறித்த வழிமுபறகள் கண்டிப்ைாக கபெைிடிக்கப்ைெ 

கவண்டும், இது "ைண முல்பலகளின்" டசயல்ைாடுகபள குபறப்ைதற்காக, சட்ெவிகைாதமாக சம்ைாதிக்கும் குற்றவாளிகளால் 

கமாசடி திட்ெங்களின் (எ.கா., ஃைிஷிங் மற்றும் அபெயாள திருட்டு) வருமானத்பத சுத்தப்ைடுத்த ையன்ைடுகிறது. "ைணக் 

கழுபதகளாக" டசயல்ைடும் மூன்றாம் தைப்ைினபை ஆட்கசர்ப்பு டசய்வதன் மூலம் டெைாசிட் கணக்குகளுக்கான அணுகல், ஒரு 

டஹச்எஃப்சிஆக கம்டைனிக்குத் டதாெர்புபெய அளவுக்கு. கதபவயான மற்றும் டைாருந்தக்கூடிய அபனத்து டதாெர்புபெய 

முன்டனச்சாிக்பக நெவடிக்பகள் மூலம் இணக்கத்பத உறுதிப்ைடுத்த எடுக்கப்ைெ கவண்டும். 

54. கணக்கில் ைணம் டைறுைவர் காகசாபலகளின் கசகாிப்பு 

 கென் கணக்குகளுக்கு, ைணம் டைறுைவர் டதாகுதிக்கூபறத் தவிை கவறு எவருக்கும் கணக்கு டசலுத்துைவாின் காகசாபலகள் 

கசகாிக்கப்ைொது. நிறுவனம், அவர்களின் விருப்ைத்தின் கைாில், கூட்டுறவு கென் சங்கங்களில் உள்ள வாடிக்பகயாளர்களின் 

கணக்கில் ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய்க்கு மிகாமல் டைறப்ைட்ெ கணக்கு டசலுத்துைவாின் காகசாபலகபள கசகாிக்கும், அத்தபகய 
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காகசாபலகபள டசலுத்துைவர்கள் அத்தபகய கூட்டுறவு கெனுக்கான கூறுகளாக இருந்தால். சமூகங்கள். 

55. கம்டைனி தன்னளவிகலா மற்றும் என்ைிஎஃப்சிகள் மூலம் தனிப்ைட்ெ வாடிக்பகயாளர்களுெனும், தற்கைாதுள்ள 

வாடிக்பகயாளர்களுெனும் புதிய உறவுகளில் நுபழயும் கைாது ஒரு தனித்துவமான வாடிக்பகயாளர் அபெயாளக் குறியீடு 

(யூசிஐசி) ஒதுக்கப்ைடும். 

56. டஹச்எஃப்சி என டைாருந்தக்கூடிய அளவிற்கு கென் கணக்குகள் டதாெர்ைான புதிய டதாழில்நுட்ைங்களின் அறிமுகம் – 

 புதிய அல்லது வளரும் டதாழில்நுட்ைங்களில் இருந்து எழும் ையங்கைவாத அச்சுறுத்தல்களுக்கு ைணகமாசடி மற்றும் 

நிதியுதவிக்கு கைாதுமான கவனம் டசலுத்தப்ைெ கவண்டும், எச்எப்சியாக நிறுவனத்திற்கு டதாெர்புபெய அளவு கமலும் புதிய 

தயாாிப்புகள்/கசபவகள்/டதாழில்நுட்ைங்கபள அறிமுகப்ைடுத்துவதற்கு முன்,  அவ்வப்கைாது வழங்கப்ைடும் டைாருத்தமான 

ககஒய்சி நபெமுபறகள் அவற்றில் முபறயாகப் ையன்ைடுத்தப்ைடுவபத உறுதிடசய்ய கவண்டும். 

58. டிமாண்ட் டிைாஃப்ட்கபள வழங்குதல் மற்றும் டசலுத்துதல் கைான்றபவ 

 டிமாண்ட் டிைாஃப்ட், அஞ்சல்/தந்தி ைாிமாற்றம்/என்இஎஃப்டி/ஐஎம்ைிஎஸ் அல்லது கவறு ஏகதனும் முபறயில் ைணம் 

அனுப்புதல் மற்றும் ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய் மற்றும் அதற்கு கமல் மதிப்புள்ள ையணிகளின் காகசாபலகபள வழங்குவது 

வாடிக்பகயாளாின் கணக்கில் டெைிட், ைணம் டசலுத்துவதற்கு எதிைாக. அல்லது காகசாபலகளுக்கு எதிைாக 

கமற்டகாள்ளப்ைடும்.  

        கமலும், வாங்குைவாின் டையர் டிமாண்ட் டிைாஃப்ட், கை ஆர்ெர், வங்கியாளர் காகசாபல கைான்றவற்றின் முகத்தில், வழங்கும் 

வங்கியால் இபணக்கப்ைடும். டசப்ெம்ைர் 15, 2018 அன்று அல்லது அதற்குப் ைிறகு வழங்கப்ைட்ெ அத்தபகய கருவிகளுக்கு 

இந்த அறிவுறுத்தல்கள் நபெமுபறக்கு வரும். 

59. ைிஏஎன்(PAN) இன் கமற்ககாள் 

         நிறுவனத்திற்கு டைாருந்தும் வருமான வாி விதி 114B இன் விதிகளின்ைடி ைாிவர்த்தபனகபள கமற்டகாள்ளும்கைாது 

வாடிக்பகயாளர்களின் நிைந்தை கணக்கு எண் ைிஏஎன்(PAN) அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணம் டைறப்ைட்டு 

சாிைார்க்கப்ைடும். ைான் எண் அல்லது அதற்கு இபணயான மின் ஆவணம் இல்லாத நைர்களிெமிருந்து ைடிவம் 60 டைறப்ைடும். 

60. மூன்றாம் தைப்பு டைாருட்கபள விற்ைபன டசய்தல்- 

அவ்வப்கைாது நபெமுபறயில் உள்ள விதிமுபறகளின்ைடி மூன்றாம் தைப்பு தயாாிப்புகபள விற்ைபன டசய்யும் கைாது 

முகவர்களாக டசயல்ைடும் நிறுவனம் இந்தக் டகாள்பகயின் கநாக்கத்திற்காக ைின்வரும் அம்சங்களுக்கு இணங்க கவண்டும்: 

(a) இந்தக் டகாள்பகயின் கதபவகளின்ைடி ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய்க்கு கமலான ைாிவர்த்தபனகளுக்கு வாக்-இன் 

வாடிக்பகயாளாின் அபெயாளம் மற்றும் முகவாி சாிைார்க்கப்ைடும். 

(b) மூன்றாம் தைப்பு தயாாிப்புகளின் விற்ைபனயின் ைாிவர்த்தபன விவைங்கள் மற்றும் டதாெர்புபெய ைதிவுகள் இந்தக் 

டகாள்பகயின் கதபவகளின்ைடி ைைாமாிக்கப்ைடும். 

(c) வாக்-இன் வாடிக்பகயாளர்கள் உட்ைெ வாடிக்பகயாளர்களுென் மூன்றாம் தைப்பு தயாாிப்புகள் டதாெர்ைான 

ைாிவர்த்தபனகள் டதாெர்ைான சிடிஆர்/எஸ்டிஆர்ஐப் ைதிவு டசய்யும் கநாக்கத்திற்காக விழிப்பூட்ெல்கபளப் 

ைிடிக்கவும், உருவாக்கவும் மற்றும் ைகுப்ைாய்வு டசய்யவும் திறன் டகாண்ெ ஏஎம்எல் டமன்டைாருள் கிபெக்கும். 

(d)  ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய் மற்றும் அதற்கு கமல் உள்ள ைாிவர்த்தபனகள் இவர்களால் மட்டுகம கமற்டகாள்ளப்ைடும்: 

• வாடிக்பகயாளர்களின் கணக்கில் அல்லது காகசாபலகளுக்கு எதிைாக டெைிட்; மற்றும் 

• வாடிக்பகயாளர்களால் வழங்கப்ைட்ெ ைிஏஎன் எண்பணப் டைறுதல் மற்றும் சாிைார்த்தல். 

(e)  கமகல உள்ள 'd' இல் உள்ள அறிவுறுத்தல், நிறுவனத்தின் டசாந்த தயாாிப்புகளின் விற்ைபன, கிடைடிட் 

கார்டுகள்/விற்ைபன மற்றும் ப்ாீடைய்ட்/டிைாவல் கார்டுகபள மீண்டும் ஏற்றுதல் மற்றும் ஐம்ைதாயிைம் ரூைாய் மற்றும் 

அதற்கு கமல் உள்ள ைிற தயாாிப்புகள் ஆகியவற்றிற்கும் டைாருந்தும். 

61.  ைணியாளர்கபள ைணியமர்த்துதல் மற்றும் ைணியாளர் ையிற்சி 

(a) அவர்களின் ைணியாளர்கள் ஆட்கசர்ப்பு / ைணியமர்த்தல் டசயல்முபறயின் ஒருங்கிபணந்த ைகுதியாக கைாதுமான 

திபையிெல் டைாறிமுபறயானது பவக்கப்ைெ கவண்டும். 

(b) ஊழியர்களின் உறுப்ைினர்களுக்கு ஏஎம்எல்/ சிஎஃப்டி டகாள்பகயில் கைாதுமான ையிற்சி அளிக்கப்ைடும் வபகயில், 

நெந்துடகாண்டிருக்கும் ைணியாளர் ையிற்சித் திட்ெம் டசயல்ைடுத்தப்ைடும். ையிற்சியின் கவனம் முன்னணி ஊழியர்கள், 

இணக்க ஊழியர்கள் மற்றும் புதிய வாடிக்பகயாளர்களுென் பகயாளும் ைணியாளர்களுக்கு கவறுைட்ெதாக இருக்க 

கவண்டும். வாடிக்பகயாளர் கல்வியின் ைற்றாக்குபறயால் எழும் சிக்கல்கபளக் பகயாள முன் கமபச ஊழியர்கள் 

சிறப்ைாகப் ையிற்றுவிக்கப்ைடுவார்கள். தணிக்பக டசயல்ைாட்டின் சாியான ைணியாளர்கள் ைணியமர்த்தல் 



29 | P a g e 

ஆதார் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் 

  
 

 

டசயற்ைாட்டில், நிறுவனத்தின் ஏஎம்எல்/ சிஎஃப்டி டகாள்பககள், ஒழுங்குமுபற மற்றும் டதாெர்புபெய சிக்கல்களில் 

கைாதுமான ையிற்சி டைற்ற மற்றும் நன்கு அறிந்த நைர்கபள அமர்த்துவதால் உறுதி டசய்யப்ைெ கவண்டும். 

62. தைகர்கள்/முகவர்கள் உள்ளிட்ெ நிறுவனத்தால் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ நைர்களால் உங்கள் வாடிக்பகயாளபை (ககஒய்சி) அறிந்து 

டகாள்வதற்கான வழிகாட்டுதல்கபளப் ைின்ைற்றுதல். 

(a)  எந்தடவாரு டதாபகபயயும் கசகாிக்க அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ நைர்கள் மற்றும் அவர்களின் தைகர்கள்/முகவர்கள் அல்லது 

கைான்றவர்கள், என்ைிஎஃப்சி/ஆர்என்ைிசிகளுக்குப் டைாருந்தும் ககஒய்சி வழிகாட்டுதல்களுென் முழுபமயாக இணங்க 

கவண்டும். 

(b) ககஒய்சி வழிகாட்டுதல்களுென் இணங்குவபதச் சாிைார்ப்ைதற்கும், அவர்கள் சார்ைாக டசயல்ைடும் 

தைகர்கள்/ஏடஜண்டுகள் உட்ைெ, நிறுவனத்தால் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ நைர்களால் எந்தடவாரு மீறலின் முழு 

விபளவுகபளயும் ஏற்றுக்டகாள்வதற்கும் அபனத்துத் தகவல்களும்  ஆர்ைிஐக்குக் கிபெக்கச் டசய்யப்ைடும். 

(c) கம்டைனியால் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ நைர்களின் கணக்குப் புத்தகங்கள், தைகர்கள்/முகவர்கள் அல்லது கைான்றபவ, 

நிறுவனத்தின் தைகுச் டசயல்ைாடுகள் டதாெர்ைானபவ, கதபவப்ைடும் கைாடதல்லாம் தணிக்பக மற்றும் ஆய்வுக்குக் 

கிபெக்கும். 
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இபணப்பு – I 

மின்னணு ககஒய்சி டசயற்ைாடு 

A.  நிறுவனம் முடிந்தவபை டிஜிட்ெல் ககஒய்சி சாிைார்ப்பு டசயல்முபறக்கு ஒரு விண்ணப்ைத்பத உருவாக்க கவண்டும், 

இபத வாடிக்பகயாளர்களின் ககஒய்சிஐ கமற்டகாள்வதற்காக வாடிக்பகயாளர் டதாெர்பு புள்ளிகளில் கிபெக்கச் டசய்ய 

கவண்டும், மற்றும் ககஒய்சி டசயல்முபறயானது நிறுவனத்தின் இந்த அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ ையன்ைாட்டின் மூலம் மட்டுகம 

கமற்டகாள்ளப்ைெ கவண்டும். முடிந்தவபை. நிறுவனத்தின் கைார்டு அங்கீகாித்த கென் டகாள்பகயின்ைடி அபனத்து 

வபகயான வாடிக்பகயாளர்களிெமிருந்தும் கசகாிக்கப்ைட்ெ ககஒய்சி ஆவணங்கள், ஆர்ைிஐ/என்டஹச்ைி ஆல் 

அறிவிக்கப்ைட்ெ மற்றும் விநிகயாகிக்கப்ைடும் ஒழுங்குமுபற விதிகளின் இணக்கத்திற்கு உட்ைட்டு டசல்லுைடியாகும் 

மற்றும் ைிபணக்கப்ைட்ெதாகக் கருதப்ைடும். 

B. விண்ணப்ைத்தின் அணுகல் கம்டைனியால் கட்டுப்ைடுத்தப்ைடும் மற்றும் அது அங்கீகாிக்கப்ைொத நைர்களால் 

ையன்ைடுத்தப்ைெவில்பல என்ைபத உறுதிப்ைடுத்த கவண்டும். உள்நுபழவு-ஐடி மற்றும் கெவுச்டசால் அல்லது பலவ் 

ஓடிைி அல்லது பெம் ஓடிைி கட்டுப்ைடுத்தப்ைட்ெ டைாறிமுபறயின் மூலம் மட்டுகம விண்ணப்ைம் அணுகப்ைடும். 

C. வாடிக்பகயாளர், ககஒய்சி இன் கநாக்கத்திற்காக, நிறுவனத்தின் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியின் இருப்ைிெத்பதப் 

ைார்பவயிெ கவண்டும் கமலும் கநர்மாறாகவும் இது நெப்ைில் இருக்கும். அசல் ஓவிடி  வாடிக்பகயாளாிெம் இருக்கும். 

D. வாடிக்பகயாளாின் கநைடி புபகப்ைெம் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியால் எடுக்கப்ைட்ெபதயும், அகத புபகப்ைெம் 

வாடிக்பகயாளர் விண்ணப்ைப் ைடிவத்தில் (சிஏஎஃப்) உட்டைாதிக்கப்ைட்டிருப்ைபதயும் கம்டைனி உறுதி டசய்ய 

கவண்டும். கமலும், நிறுவனத்தின் சிஸ்ெம் அப்ளிககஷன் பகப்ைற்றப்ைட்ெ வாடிக்பகயாளாின் கநைடி புபகப்ைெத்தில், 

சிஏஎஃப் எண், ஜிைிஎஸ் ஆயத்டதாகுப்புகள், அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியின் டையர், தனிப்ைட்ெ ைணியாளர் குறியீடு 

(கம்டைனியால் ஒதுக்கப்ைட்ெது) மற்றும் கததி (DD:MM:YYYY) மற்றும் கநை முத்திபை (DD:MM:YYYY) ஆகியவற்பறக் 

டகாண்ெ ைடிக்கக்கூடிய ைடிவத்தில் நீர் அபெயாளத்பத  (HH:MM:SS) பவக்க கவண்டும்.  

E. கம்டைனியின் டமன்டைாருள் டசயலி வாடிக்பகயாளாின் கநைடி புபகப்ைெம் மட்டுகம எடுக்கப்ைடும் மற்றும் 

வாடிக்பகயாளாின் அச்சிெப்ைட்ெ அல்லது வீடிகயா கிைாப் டசய்யப்ைட்ெ புபகப்ைெம் எதுவும் எடுக்கப்ைெவில்பல 

என்ற அம்சத்பதக் டகாண்டிருக்க கவண்டும். வாடிக்பகயாளாின் கநைடிப் புபகப்ைெத்பதப் ைிடிக்கும் கைாது 

வாடிக்பகயாளாின் ைின்னணி டவள்பள நிறத்தில் இருக்க கவண்டும் மற்றும் வாடிக்பகயாளாின் கநைடிப் 

புபகப்ைெத்பதப் ைிடிக்கும் கைாது கவறு யாரும் சட்ெகத்திற்குள் வைக்கூொது. 

F. இகதகைால், அசல் ஓவிடிஇன் கநைடி புபகப்ைெம் அல்லது ஆஃப்பலன் சாிைார்ப்பை கமற்டகாள்ள முடியாத ஆதார் 

ஆதாைம் (கிபெமட்ெமாக பவக்கப்ைட்ெது), கமகல இருந்து டசங்குத்தாகப் ைிடிக்கப்ைட்டு, கமகல குறிப்ைிட்டுள்ளைடி 

ைடிக்கக்கூடிய வடிவத்தில் வாட்ெர்-மார்க்கிங் டசய்யப்ைெ கவண்டும். அசல் ஆவணங்களின் கநைடிப் புபகப்ைெத்பதப் 

ைிடிக்கும்கைாது டமாபைல் சாதனத்தில் வபளவு அல்லது சாய்வு இருக்கக்கூொது. 

G. வாடிக்பகயாளாின் கநைடி புபகப்ைெம் மற்றும் அவைது அசல் ஆவணங்கள் சாியான டவளிச்சத்தில் ைெம்ைிடிக்கப்ைெ 

கவண்டும், இதனால் அபவ டதளிவாக ைடிக்கக்கூடியதாகவும் அபெயாளம் காணக்கூடியதாகவும் இருக்கும். 

H. அதன்ைிறகு, சிஏஎஃப்இல் உள்ள அபனத்து உள்ளீடுகளும் வாடிக்பகயாளர் வழங்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் 

தகவல்களின்ைடி நிைப்ைப்ைடும். குயிக் டைஸ்ைான்ஸ் (க்யூஆர்(QR) குறியீடு உள்ள ஆவணங்களில், விவைங்கபள 

பகமுபறயாகத் தாக்கல் டசய்வதற்குப் ைதிலாக க்யூஆர் குறியீட்பெ ஸ்ககன் டசய்வதன் மூலம் அத்தபகய 

விவைங்கபளத் தானாக நிைப்ை முடியும். எடுத்துக்காட்ொக, க்யூஆர் குறியீடு உள்ளயூஐடிஏஐ (UIDAI) இலிருந்து 

ைடிவமாயிருக்கும் ஆதார்/இ-ஆதார் ைதிவிறக்கம் டசய்யப்ைட்ொல், ஆதார்/இ-ஆதாாில் கிபெக்கும் க்யூஆர் ஐ ஸ்ககன் 

டசய்வதன் மூலம் டையர், ைாலினம், ைிறந்த கததி மற்றும் முகவாி கைான்ற விவைங்கபளத் தானாக நிைப்ை முடியும். 

I. கமகல குறிப்ைிெப்ைட்ெ டசயல்முபற முடிந்ததும், 'ஓடிைிபயப் ைகிர்வதற்கு முன் ைடிவத்தில் நிைப்ைப்ைட்ெ விவைங்கபளச் 

சாிைார்க்கவும்' என்ற வாசகம் அெங்கிய ஒரு முபற கெவுச்டசால் (ஓடிைி(OTP) டசய்தி வாடிக்பகயாளாின் டசாந்த 

டமாபைல் எண்ணுக்கு அனுப்ைப்ைடும். ஓடிைி டவற்றிகைமாக சாிைார்த்த ைிறகு, அது சிஏஎஃப்இல் வாடிக்பகயாளர் 

பகடயாப்ைமாகக் கருதப்ைடும். இருப்ைினும், வாடிக்பகயாளாிெம் தனது டசாந்த டமாபைல் எண் இல்பல என்றால், 

அவருபெய/அவள் குடும்ைம்/உறவினர்கள்/டதாிந்த நைர்களின் டமாபைல் எண் இந்த கநாக்கத்திற்காகப் 

ையன்ைடுத்தப்ைெலாம் மற்றும் சிஏஎஃப்ல் டதளிவாகக் குறிப்ைிெப்ைட்டிருக்கும். எந்தடவாரு சந்தர்ப்ைத்திலும், 

கம்டைனியில் ைதிவுடசய்யப்ைட்ெ அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியின் டமாபைல் எண் வாடிக்பகயாளர் பகடயாப்ைத்திற்கு 

ையன்ைடுத்தப்ைொது. வாடிக்பகயாளர் பகடயாப்ைத்தில் ையன்ைடுத்தப்ைடும் டமாபைல் எண் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ 
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அதிகாாியின் டமாபைல் எண்ணாக இருக்கக்கூொது என்ைபத கம்டைனி சாிைார்க்க கவண்டும். 

J. அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாி வாடிக்பகயாளாின் கநைடி புபகப்ைெம் மற்றும் அசல் ஆவணத்பத பகப்ைற்றுவது ைற்றிய 

அறிவிப்பை வழங்க கவண்டும். இந்த கநாக்கத்திற்காக, அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாி ஒரு முபற கெவுச்டசால் (ஓடிைி) 

மூலம் சாிைார்க்கப்ைடுவார், இது நிறுவனத்தில் ைதிவுடசய்யப்ைட்ெ அவைது டமாபைல் எண்ணுக்கு அனுப்ைப்ைடும். 

டவற்றிகைமான ஓடிைி சாிைார்ப்புக்குப் ைிறகு, அது அறிவிப்ைில் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியின் பகடயாப்ைமாகக் 

கருதப்ைடும். அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியின் கநைடி புபகப்ைெமும் இந்த அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியின் அறிவிப்ைில் 

ைெம்ைிடிக்கப்ைடும். 

K. இந்த அபனத்து நெவடிக்பககளுக்கும் ைிறகு, விண்ணப்ைமானது, டசயல்முபறபய நிபறவு டசய்தல் மற்றும் 

டசயல்ைடுத்தல் ககாாிக்பகபய கம்டைனியின் டசயல்ைடுத்தும் அதிகாாியிெம் சமர்ப்ைித்தல் ைற்றிய தகவபல அளிக்கும், 

கமலும் டசயல்முபறயின் ைாிவர்த்தபன-ஐடி/குறிப்பு-ஐடி எண்பணயும் உருவாக்கும். அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாி, 

ைாிவர்த்தபன-ஐடி/குறிப்பு-ஐடி எண் டதாெர்ைான விவைங்கபள வாடிக்பகயாளருக்கு எதிர்காலக் குறிப்புக்காகத் 

டதாிவிக்க கவண்டும். 

L. கம்டைனியின் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாி அபத கசாதித்து சாிைார்க்க கவண்டும்:- (i) ஆவணத்தின் ைெத்தில் உள்ள 

தகவல் சிஏஎஃப்இல் உள்ள அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாி உள்ளிட்ெ தகவலுென் டைாருந்துகிறதா, (ii) வாடிக்பகயாளாின் 

கநைடி புபகப்ைெம் ஆவணத்தில் உள்ள புபகப்ைெத்துென் டைாருந்துகிறதா.; மற்றும் (iii) கட்ொய புலம் உட்ைெ 

சிஏஎஃப்இல் கதபவயான அபனத்து விவைங்களும் சாியாக நிைப்ைப்ைட்டுள்ளவா என்ைபத சாிைார்க்க கவண்டும். 

M. டவற்றிகைமான சாிைார்ப்பு நிபறவபெயும் கைாது, சிஏஎஃப் ஆனது நிறுவனத்தின் அங்கீகாிக்கப்ைட்ெ அதிகாாியால் 

டிஜிட்ெல் முபறயில் பகடயாப்ைமிெப்ைடும். அசல் தாள் வடிவ நகபல வாடிக்பகயாளருக்கு திருப்ைி அனுப்ைலாம்.  
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இபணப்பு - II 

ைிஐஎஸ் கீகழ வரும் எஃப்ைிஐகளுக்கான ககஒய்சி ஆவணங்கள் 

1) ைகுப்பு                              எஃப்ைிஐ வபக 

ஆவண வபக ைகுப்பு I ைகுப்பு II ைகுப்பு III 

 

 

 

 

 

 

 

 நிறுவனம்/ 

கம்டைனி 

அளவு  

டதாகுதிக்குறியீொன 

ஆவணங்கள் 

(டமடமாகைண்ெம் 

அண்ட் ஆர்டிகிள்ஸ் 

ஆஃப் அகசாசிகயஷன், 

சர்ட்டிஃைிககட் ஆஃப் 

இன்கார்ப்டைாடைசன் 

கைான்றபவ) 

 

கட்ொயம் கட்ொயம்       கட்ொயம் 

முகவாிச் சான்று 

 

கட்ொயம்  (ைவர் ஆஃப் அட்ெர்னி 

{ைிஓஏ} முகவாிபயக் 

குறிப்ைிடுவபத முகவாிச் 

சான்றாக ஏற்க இயலும்)  

 

கட்ொயம்  (ைவர் ஆஃப் 

அட்ெர்னி {ைிஓஏ} 

முகவாிபயக் 

குறிப்ைிடுவபத முகவாிச் 

சான்றாக ஏற்க இயலும்)  

 

கட்ொயம்  ைவர் 

ஆஃப் அட்ெர்னி 

தவிை 

        ைிஏஎன்   கட்ொயம்          கட்ொயம் கட்ொயம் 

 நிதித் தைவுகள்  விலக்களிக்கப்ைட்ெது* விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கட்ொயம் 

எஸ் இைிஐ ைதிவுச் 

சான்றிதழ்  

கட்ொயம் கட்ொயம் கட்ொயம் 

கைார்டு தீர்மானம்  

@@ 

விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கட்ொயம் கட்ொயம் 

அதிகாைம் 

வழங்கப்ைட்ெ 

ஒப்ைமிட்ெவர் 

ைட்டியல் கட்ொயம் கட்ொயம் கட்ொயம் 

 

அபெயாளச் சான்று 

விலக்களிக்கப்ைட்ெது* விலக்களிக்கப்ைட்ெது* 

 

நிறுவனம் தமது 

கடிதத் தபலப்புென் 

முழுப்டையர், 

குடியுாிபம விவைம், 

ைிறந்த நாள் 

ஆகியவற்பற 

ைிைகெனப்ைடுத்தும்* 

அல்லது 

புபகப்ைெத்துென் 

கூடிய அபெயாளச் 

சான்பற 

சமர்ப்ைிக்கும் 

முகவாிச் சான்று 

 

விலக்களிக்கப்ைட்ெது* விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கடிதத் தபலப்புென் 

ைிைகெனம்* 

புபகப்ைெங்கள் விலக்களிக்கப்ைட்ெது விலக்களிக்கப்ைட்ெது விலக்களிக்கப்ைட்ெ

து* 

 ைட்டியல் மற்றும் 

பகடயழுத்துகள் 

கட்ொயம் 

-உலகளவிலான காப்ைாளர் 

பகடயழுத்திடுைவர்கள் 

ைட்டியபலத் தைலாம் ைிஓஏ டு 

க்களாைல் கஸ்கொடியனாக 

இருந்தால் 

கட்ொயம் 

-உலகளவிலான காப்ைாளர் 

பகடயழுத்திடுைவர்கள் 

ைட்டியபலத் தைலாம் ைிஓஏ 

டு க்களாைல் 

கஸ்கொடியனாக 

இருந்தால் 

கட்ொயம் 

 

 

அபெயாளச் சான்று 

விலக்களிக்கப்ைட்ெது* விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கட்ொயம் 

முகவாிச் சான்று 

 

விலக்களிக்கப்ைட்ெது* விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கடிதத் தபலப்புென் 

ைிைகெனம்* 

புபகப்ைெங்கள் விலக்களிக்கப்ைட்ெது விலக்களிக்கப்ைட்ெது விலக்களிக்கப்ைட்ெ

து* 
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அறுதி 

சாதகம் 

டைறும் 

உாிபமயா

ளர் (யூைிஓ) 

ைட்டியல் விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கட்ொயம் 

(”25%கமல் யூைிஓ 

இல்பல’’ என்று 

ைிைகெனப்ைடுத்தலாம்) 

கட்ொயம் 

 

அபெயாளச் சான்று 

விலக்களிக்கப்ைட்ெது* விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கட்ொயம் 

முகவாிச் சான்று 

 

விலக்களிக்கப்ைட்ெது* விலக்களிக்கப்ைட்ெது* கடிதத் தபலப்புென் 

ைிைகெனம்* 

புபகப்ைெங்கள் விலக்களிக்கப்ைட்ெது விலக்களிக்கப்ைட்ெது விலக்களிக்கப்ைட்ெ

து* 

 

குறிப்பு:- *வங்கி கணக்கு திறக்கும் கைாது கதபவயில்பல. எவ்வாறாயினும், ஒழுங்குைடுத்துைவர்கள்/சட்ெ அமலாக்க 

முகபமகளின் ககாாிக்பகயின் கைாில் டதாெர்புபெய ஆவணங்கள்/கள் நிறுவனத்திெம் சமர்ப்ைிக்கப்ைடும் என்று 

சம்ைந்தப்ைட்ெ எஃப்ைிஐகள் உறுதிடமாழிபய சமர்ப்ைிக்கலாம். 

@@ வங்கிக் கணக்குகள் கைான்றவற்பறத் டதாெங்கும் கநாக்கத்திற்காக வாாியத் தீர்மானத்பத நிபறகவற்றும் நபெமுபற 

நபெமுபறயில் இல்லாத சில அதிகாை வைம்புகபளச் கசர்ந்த எஃப்ைிஐகள், வாாியத் தீர்மானத்திற்குப் ைதிலாக உலகளாவிய 

காப்ைாளர்/உள்ளூர் காப்ைாளருக்கு வழங்கப்ைட்டுள்ள ைவர் ஆஃப் அட்ெர்னிபயச் சமர்ப்ைிக்கலாம். 

 

  

 

2)ைகுப்பு 
 

தகுதிவாய்ந்த டவளிநாட்டு முதலீட்ொளர்கள் 

I. டவளிநாட்டு மத்திய வங்கிகள், அைசு முகபமகள், இபறயாண்பம டசல்வ நிதிகள், சர்வகதச/ ைலதைப்பு 
நிறுவனங்கள்/ முகபமகள் கைான்ற அைசு மற்றும் அைசு சார்ந்த டவளிநாட்டு முதலீட்ொளர்கள். 

II. a) ைைஸ்ைை நிதிகள், முதலீட்டு அறக்கட்ெபளகள், காப்பீடு / மறுகாப்பீட்டு நிறுவனங்கள், ைிற ைைந்த 
அடிப்ைபெயிலான நிதிகள் கைான்ற சாியான முபறயில் ஒழுங்குைடுத்தப்ைட்ெ ைைந்த 
அடிப்ைபெயிலான நிதிகள். 

b) வங்கிகள், டசாத்து கமலாண்பம நிறுவனங்கள், முதலீட்டு கமலாளர்கள்/ஆகலாசகர்கள், 
கைார்ட்ஃகைாலிகயா கமலாளர்கள் கைான்ற சாியான முபறயில் ஒழுங்குைடுத்தப்ைட்ெ 
நிறுவனங்கள். 

c) முதலீட்டு கமலாளர் சாியான முபறயில் ஒழுங்குைடுத்தப்ைட்ெ ைைந்த அடிப்ைபெயிலான நிதிகள். 

d) ைல்கபலக்கழக நிதிகள் மற்றும் ஓய்வூதிய நிதிகள். 

e) எஸ் இைிஐ இல் ஏற்கனகவ எஃப் ஐஐ/ அக்கவுண்ட் என ைதிவு டசய்யப்ைட்டுள்ள ைல்கபலக்கழகம் 
டதாெர்ைான அறக்கட்ெபளகள். 
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      III 

 

                                                                         : 

 

                                                                   .                       

                                                     . 

 

3) தனி நைர் வாடிக்பகயாளருக்கான ககஒய்சி   ஆவணங்கள்:   

வாி

பச 

எண் 

ஒப்புக்டகாள்ளக்கூடிய ஆவணங்கள் 

 

அபெயாள

ம் 

வீட்டு 

முகவாி 

 

பகடயழுத்

து 

ைிறந்த 

நாள் 

1 ைிஏஎன் அட்பெ ஆம் இல்பல ஆம் ஆம் 

2 ஆதார் யூஐடி அட்பெ ஆம் ஆம் இல்பல ஆம் 

3 வாக்காளர் அபெயாள அட்பெ ஆம் ஆம் இல்பல ஆம் 

4 ஓட்டுனர் உாிமம் ஆம் ஆம் இல்பல ஆம் 

5 டசல்லுைடியாகக் கூடிய ைாஸ்கைார்ட் ஆம் ஆம் ஆம் ஆம் 

6 

மாநில அைசு அல்லது மத்திய அைசு துபறகள், சட்ெப்பூர்வ அல்லது 

ஒழுங்குமுபற ஆபணயங்கள், டைாதுத்துபற நிறுவனங்கள், 

டசட்யூல்டு வணிக வங்கிகள் மற்றும் டைாது நிதி நிறுவனங்களால் 

வழங்கப்ைட்ெ விண்ணப்ைதாைாின் புபகப்ைெங்களுென் கூடிய 

அபெயாள அட்பெ. 

ஆம் இல்பல இல்பல ஆம் 

7 
என்ஆர்இஜிஏ/ அைசு முகபம / நிறுவனங்கள் வழங்கும் கவபல 

அட்பெ 
ஆம் இல்பல இல்பல ஆம் 

8 
அந்த நைாின் முபறயாக சான்றளிக்கப்ைட்ெ புபகப்ைெத்துென் 

டகஜெட் அதிகாாியால் வழங்கப்ைட்ெ கடிதம் 
ஆம் இல்பல இல்பல இல்பல 

9 

அங்கீகாைம் உள்ள ஒரு டைாது ஆபணயம் அல்லது டகஜெட் 

அதிகாாி வாடிக்பகயாளாின் அபெயாளம்/ புபகப்ைெத்பத 

சாிைார்த்த கடிதம் 

ஆம் இல்பல இல்பல இல்பல 

10 
புபகப்ைெம் மற்றும் வங்கி முத்திபையுென் கூடிய வங்கி கணக்கு 

அறிக்பக 1வது ைக்கம் / ைாஸ் புத்தக 1வது ைக்கம் 
ஆம் ஆம் இல்பல இல்பல 

11 

ையன்ைாட்டு ைில்கள் (மின்சாைம், கலண்ட்பலன் டதாபலகைசி, 

கைாஸ்ட் டைய்டு டமாபைல், குழாய் எாிவாயு இபணப்பு, தண்ணீர்) 

2 மாதங்களுக்கு கமல் மிகாதபவ. 

இல்பல ஆம் இல்பல இல்பல 

12 

வாடிக்பகயாளாின் டையாில் முபறயாகப் ைதிவுடசய்யப்ைட்ெ 

அசல்/சான்றளிக்கப்ைட்ெ விற்ைபனப் ைத்திைம்/ஒப்ைந்தம் 

டைாருந்தக்கூடிய டகாள்பக/டசயல்முபறயின்ைடி கசகாிக்கப்ைெ 

கவண்டும். 

 

ஏற்கத்தக்க ஓவிடி ஆவணத்தின்ைடி சமர்ப்ைிக்கப்ைட்ெ முகவாிச் 

சான்று, தற்கைாபதய முகவாிபய விெ கவறு முகவாிபயக் 

டகாண்டிருந்தால், அத்தபகய ஓவிடி முகவாிச் சான்று அசல் 

மற்றும் எஃப்ஐ இல் சாிைார்க்கப்ைெ கவண்டும் / சாிைார்ப்பு 

ஆகச்சிறந்த முயற்சி அடிப்ைபெயில் டசய்யப்ைெ கவண்டும். 

தற்கைாபதய முகவாிச் சான்றுக்கு, வாடிக்பகயாளர் வாெபக 

ஒப்ைந்தம்/ விடுப்பு மற்றும் உாிம ஒப்ைந்தத்தின் நகல் அல்லது சுய-

அறிக்பக மற்றும் அத்தபகய நெப்பு முகவாி 

எஃப்ஐ நிறுவனம் மூலம் முகவாி சாிைார்க்கப்ைெ கவண்டும் / 

நிறுவனம்/கிபள அதிகாாியின் தனிப்ைட்ெ வருபக மூலமும் 

முகவாி சாிைார்க்கப்ைெ கவண்டும் 

இல்பல ஆம் இல்பல இல்பல 

13 ஆகசமீைத்திய டசாத்து  அல்லது முனிசிைல் தீர்பவ ைசீது இல்பல ஆம் இல்பல இல்பல 

14 

மாநில அைசு அல்லது மத்திய அைசு துபறகள், சட்ெப்பூர்வ அல்லது 

ஒழுங்குமுபற அபமப்புகள், டைாதுத்துபற நிறுவனங்கள், 

டஷட்யூல்ட் வணிக வங்கிகள், நிதி நிறுவனங்கள் மற்றும் 

ைட்டியலிெப்ைட்ெ கம்டைனிகள் மற்றும் அதிகாைப்பூர்வ 

தங்குமிெங்கபள ஒதுக்கும் முதலாளிகளுென் விடுப்பு மற்றும் 

இல்பல ஆம் இல்பல இல்பல 

III. ைிஐஎஸ் வழியின் கீழ் இந்தியாவில் முதலீடு டசய்யும் அபனத்து தகுதியான டவளிநாட்டு 
முதலீட்ொளர்களும், அறக்கட்ெபளகள், அறப்ையன்மிகு டசாபசயிட்டிக்கள்/ அறக்கட்ெபளகள், 
அடிப்ைபெ அபமப்புகள், கார்ப்ைகைட் அபமப்புகள், அறக்கட்ெபளகள், தனிநைர்கள், குடும்ை 
அலுவலகங்கள் கைான்ற வபக I மற்றும் II இன் கீழ் தகுதியற்றவர்கள். 
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உாிம ஒப்ைந்தம் மூலம் வழங்கப்ைடும் தங்குமிெ ஒதுக்கீடு கடிதம். 

15 

அைசு துபறகள் அல்லது டைாதுத்துபற நிறுவனங்களால் 

ஓய்வுடைற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்ைடும் ஓய்வூதியம் அல்லது 

குடும்ை ஓய்வூதியம் டசலுத்தும் ஆபண, முகவாி இருந்தால் 

இல்பல ஆம் இல்பல இல்பல 

16 

யுனீக் ஐடெண்டிஃைிககஷன் அதாாிட்டி ஆஃப் இந்தியாவால் 

தைப்ைட்ெ டையர், முகவாி மற்றும் ஆதார் எண்ணுென் கூடிய 

விவைங்கள் அெங்கிய கடிதம். 

இல்பல ஆம் இல்பல இல்பல 

17 
 

ைிறப்புச் சான்றிதழ் (அைசு அபமப்பு) 
இல்பல இல்பல இல்பல ஆம் 

18 
 

ைள்ளி நிபறவு சான்றிதழ் (10வது /12வது) 
இல்பல இல்பல இல்பல ஆம் 

19 
கென் டைற்றவர் கணக்கு பவத்திருக்கும் வங்கியில் இருந்து 

பகடயாப்ைம் சான்றளித்த சான்றிதழ் இல்பல இலபல ஆம் 
இல்

பல 

 

 

 

3.1. நிறுவனம் / கம்டைனியில் முகவாிச் சான்றாகப் டைற கவண்டிய ஆவணங்களின் ைட்டியல் (ஏகதனும் ஒன்று) 

 

வாிபச 

எண் 

 

ஆவணம் 

 

நிறுவனம் 

 

கம்டைனி 

1 

நிறுவனத்தின் ஆகசமீைத்திய மின்சாை அல்லது டதாபலகைசிக் 

கட்ெண ைில் ( கததியில் இரு மாதங்களுக்கு மிகாததாய்) 
ஆம் ஆம் 

2 வணிகப் ைதிவு சான்றிதழ், ஏகதனும் இருப்ைின் (ஜிஎஸ்டி) ஆம் ஆம் 

3 
டைாதுத்துபற / டஷட்யூல்ட் வணிக வங்கியின் கணக்கு  அறிக்பக ஆம் ஆம் 

4 
சான்றளிக்கப்ைட்ெ ஆகசமீைத்திய திருத்தப்ைட்ெ ைார்ட்னர்ஷிப் டீட் 

நகல் 
ஆம் இல்பல 

5 
ைிஏஎன் அட்பெ ஒதுக்கீட்டுக்கடித நகல் 

ஆம் ஆம் 

 

 

 

 

 

 

 

இபணப்பு- IV 

 

A. கட்டிெ அபமப்ைாளர் /டசயற்திட்ெம்/ கார்ப்ைகைட் வாடிக்பகயாளர்கள் ஆகிகயாருக்கான  முன்மாதிாியான 

எஸ்டிஆர்களின் ைட்டியல் : 

1.  வாடிக்பகயாளாின் சட்ெ அபமப்பு ைல முபற மாற்றப்ைட்டுள்ளது (டையர் மாற்றங்கள், உாிபம மாற்றம், டைருநிறுவன தபலபம 

மாற்றம்); 

2.  திட்ெத்தின் டமாத்த டசலவுென் ஒப்ைிடும்கைாது சிறிய கெனுக்காக ஏடஹச்எஃப்எல் ஐ அணுகும் கட்டிெ அபமப்ைாளர்; 

3.  திட்ெத்திற்கான நிதி ஆதாைங்கபள கட்டிெ அபமப்ைாளைால் விளக்க முடியவில்பல; 

4.  ைல்கவறு அதிகாாிகளின் ஒப்புதல்கள்/அனுமதிகள் கைாலியானபவ என நிரூைிக்கப்ைட்ொல் அல்லது வாடிக்பகயாளர் 

கதபவயான அைசாங்க ஒப்புதல்கள்/தாக்கல்கபளப் டைற விரும்ைவில்பல எனத் கதான்றினால்; 

5.  நிர்வாகம் அறியப்ைொத அல்லது டைாருத்தமற்ற நைாின்(களின்) அறிவுறுத்தல்களின்ைடி டசயல்ைடுவதாகத் கதான்றுகிறது; 

6.  வணிகத்தின் அளவு அல்லது தன்பமக்கு ஏற்ை ஊழியர்களின் எண்கள் அல்லது கட்ெபமப்பு (உதாைணமாக ஒரு நிறுவனத்தின் 

விற்றுமுதல், ையன்ைடுத்தப்ைடும் ைணியாளர்கள் மற்றும் டசாத்துக்களின் எண்ணிக்பகபயக் கருத்தில் டகாண்டு நியாயமற்ற 
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முபறயில் அதிகமாக உள்ளது); 

7.  கைாதுமான பமயப்ைடுத்தப்ைட்ெ கார்ப்ைகைட் கமற்ைார்பவ இல்லாத மல்டிஜுாிஸ்க்ஷன் டசயல்ைாடுகபளக் டகாண்ெ 

வாடிக்பகயாளர்கள்; 

8.  உாிபம அல்லது உண்பமயான டைாருளாதாை கநாக்கத்பத மபறப்ைதற்குப் ையன்ைடுத்தப்ைடும் சட்ெ ஏற்ைாடுகபள 

அபமப்ைதற்கான அறிவுபை (அறக்கட்ெபளகள், நிறுவனங்கள் அபமத்தல் அல்லது டையர்/கார்ப்ைகைட் இருக்பக அல்லது ைிற 

சிக்கலான குழு அபமப்புகபள அபமத்தல் உட்ைெ); 

9.  அதிக அளவிலான ைணப் ைாிவர்த்தபனகள் அல்லது எளிதில் மாற்றக்கூடிய டசாத்துக்கள், இதில் முபறககொன நிதிகள் 

மபறக்கப்ைெலாம். 

10.  தாங்கி ைங்குகபள அனுமதிக்கும் நாடுகளில் கம்டைனியாகப் ைதிவு டசய்த வாடிக்பகயாளர்கள். 

B. அறிக்பக சமர்ப்ைிக்க கவண்டிய சிடிஆர்/எஸ்டிஆர் ைாிவர்த்தபனகள் (தனி நைர் வாடிக்பகயாளர்) முன்மாதிாிப் ைட்டியல் 

1.  வாடிக்பகயாளர் டதாெர்ைான விவைங்கள் ைல முபற மாற்றப்ைட்டுள்ளன (டையர் மாற்றங்கள், அடிக்கடி திருத்தங்கள் கைான்றபவ); 

2.  கதபவயற்ற சிக்கலான வாடிக்பகயாளர் அபமப்பு; 

3.                                                                                     

         /                  ; 

4.  வாடிக்பகயாளர் தகவல், தைவு, ஆவணங்கபள வழங்க தயங்குகிறார்; 

5.  டைாய்யான ஆவணங்கபள சமர்ப்ைித்தல், தைவு, கெனின் கநாக்கம், கணக்குகளின் விவைங்கள்; 

6.                                       ,                                                    

                      . 

7.  கநாில் சந்திக்கத் தயக்கம், கைாதுமான காைணங்கள் இல்லாமல் மூன்றாம் தைப்பு/ைவர் ஆஃப் அட்ெர்னி பவத்திருப்ைவர் மூலம் 

ைிைதிநிதித்துவம் டசய்கிறார்; 

8.  டகாடுக்கப்ைட்ெ முகவாிக்கு அருகில் ஏடஹச்எஃப்எல் கிபள/அலுவலகம் இருக்கும்கைாது, கென் விண்ணப்ைத்தில் வழங்கப்ைட்ெ 

வாடிக்பகயாளாின் குடியிருப்பு அல்லது வணிக முகவாியிலிருந்து தள்ளி இருக்கும் ஏடஹச்எஃப்எல் இன் கிபள/அலுவலகத்பத 

அணுகுகிறது; 

9.        கணக்கு/ ைல கணக்குகளின் அறிக்பகயில் உள்ள ைல இெமாற்றங்கபள விளக்ககவா அல்லது திருப்திப்ைடுத்திக் டகாள்ளகவா 

முடியவில்பல; 

10.                                                                                               ; 

11.       -           /                       ,                                            

                                             ; 

12.                                                           ; 

13. ைாிவர்த்தபனகள் டைாருளாதாை அர்த்தத்பத ஏற்ைடுத்தாத இெத்தில்; 

14. கமாசடிகள் கண்ெறியப்ைட்ெது; என்டஹச்ைி/ ஆர்ைிஐ சுற்றறிக்பக/அறிவிப்புகளின்ைடி வாடிக்பகயாளாிெமிருந்து எந்தடவாரு 

கிபளயிலும் டைறப்ைட்ெ கள்ள கநாட்டுகள்; 

15. அறியப்ைொத மூலத்துென் அசாதாைண நிதி ைாிவர்த்தபனகள்; 

16. டதாெர்ைில்லாத அல்லது அறியப்ைொத மூன்றாம் தைப்ைினாிெமிருந்து டைறப்ைட்ெ டசலுத்துதல்கள் மற்றும் டைாதுவான கட்ெண 

முபறயாக இல்லாத இெங்களில் டைாக்கமாக டசய்யப்ைட்ெ கட்ெணங்களுக்கான டசலுத்துதல்கள்; 

17.                                                                   ; 

18. ஒரு கற்ைபனயான வங்கிக் கணக்பகத் திறப்ைதன் மூலம் கென் டதாபகபய ைணமாக்குதல்; 

19.                         /                                        ,                      , 

                                      ; 

20.                                                                                              

                                                 /            ; 

21. ஒகை டசாத்து/குடியிருப்பு அலகுக்கு ைல நிதியுதவி; 

22. ைாிவர்த்தபனயுென் டதாெர்ைில்லாத மூன்றாம் தைப்ைினருக்கு ஆதைவாக ைணம் டசலுத்துவதற்கான ககாாிக்பக; 

23. வாடிக்பகயாளர் கென் டதாபகபய விற்ைபனயாளர்/கட்டிெ அபமப்ைாளர்/டெவலப்ைர்/தைகர்/ஏடஜண்ட் கைான்றவர்களுென் 



37 | P a g e 

ஆதார் ஹவுசிங் பைனான்ஸ் லிமிடெட் 

  
 

 

ஒத்துபழத்து, நிர்ணயிக்கப்ைட்ெபதத் தவிை கவறு கநாக்கத்திற்காகப் ையன்ைடுத்துதல். 

24. என்ஜிஓ/ டதாண்டு நிறுவனம் / சிறு / நடுத்தை நிறுவனங்கள் (எஸ்எம்இ) / சுய உதவி குழுக்கள் (எஸ்டஹச்ஜி) / பமக்கைா நிதி குழுக்கள் 

(எம்எஃப்ஜி) உள்ளெக்கியவற்றின் ைங்களிப்ைில் ைல நிதி உதவி / நிதி 

25. முகவாிபய மாற்றுவதற்கான அடிக்கடி ககாாிக்பககள்; 

26. அதிகமாகச் டசலுத்தப்ைட்ெ டதாபகபயத் திரும்ைப் டைறுவதற்கான ககாாிக்பகயுென் தவபணகபள அதிகமாகச் டசலுத்துதல். 

27.                     /                                                                      

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


