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ச ொற்களஞ்சியம் 

இந்த பிரிவு இந்த ஆவைதத்ி ் ையன்ைடுத்தை்ைடுை் சுருக்கங்கபளயுை் அவற்றின் முழு 

லையரக்பளயுை் அட்டவபைை்ைடுதத்ுகிறது 

 

குறுகிய படிவம் நீை்ட படிவம் 
ACT 2011 ஆை் ஆை்டின் 42 ஆை் இ க்க நிதி வைிக  ் ட்டை் 

நிறுவனம் டயல ொக் ஃபைனொன்ஸ் பிஎ ்சி. 
CBSL இ ங்பக ைத்திய வங்கி 

வொடிக்ணகயொளர ்

பொதுகொப்பு இயக்கம் 

அதொவது 2018 ஆை் ஆை்டின் நிதி வைிக  ் ட்டை் திப  

எை் 1 அ ் து திருத்தை்ைட்டதொகுை் 

topfhl;ly;fs; அதொவது  ட்டத்தின் 12 வது பிரிவினொ ் வழங்கை்ைட்ட 

அதிகொரங்களின் அடிை்ைபடயி ் நொைய வொரியதத்ொ ் 

உரிைை் லைற்ற நிதி நிறுவனங்களுக்கு அவ்வை்பைொது 

வழங்கை்ைடுை் topfhl;ly;கள் 

கட்டணமப்பு நிதி வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்பு லகொள்பக கட்டபைை்பு 

வைிக 

ச யல்முணற 

உரிணமயொளர ்

ஒரு குறிை்பிட்ட வைிக பிரிவின் சிபரஷ்ட 

முகொபையொளர ்ைற்றுை் அ ் து முகொபையொளர ்

குறிக்கிறது 

விளம்பரம் பேங்கரக்ள், ஃபிபளயரக்ள், லதொப க்கொட்சி 

விளை்ைரை், வொலனொலி விளை்ைரை், நிகழ்வுகள், 

பரொட்பஷொக்கள், ல ய்தித்தொள் விளை்ைரங்கள்,  மூக 

ஊடக  ந்பதை்ைடுத்த ் ைற்றுை் வொங்கிய ஆன்ப ன் 

விளை்ைரங்கள் 

வணலத்தளம் டயல ொக் ஃபைனொன்ஸ் வப த்தளை் என்று லைொருள் 

முக்கிய 

உை்ணமகள் 

ஆவைம் 

ஒரு தரை்ைடுத்தை்ைட்ட ஆவைை் அ ச்ிடை்ைட்ட அ ் து 

மின்னணு வடிவத்தி ் எளிய லைொழியி ் 

எழுதை்ைட்டுள்ளது 



வைிக இடம் நிறுவனத்தின் வழக்கைொன வைிக இடத்பதக் 

குறிக்கிறது 

சிரரஷ்ட 

முகொணமயொளர-் 

ச யல்பொடட்ு குழு  

நிறுவனத்தின் ல ய ்ைொட்டு இைக்கதப்த உறுதி ல ய்ய 

நிறுவனத்தின் அபனதத்ு நடவடிக்பககபளயுை் 

கை்கொைிக்கவுை் ஒை்புத ் அளிக்கவுை் நியமிக்கை்ைட்ட 

நிறுவனத்தின் மூத்த பை ொை்பை உறுை்பினரக்ள் 

உள்ளடங்குவர.் 
 

1. அறிமுகம்  
 

வொடிக்பகயொளரக்ளின் ந ன்கபளை் ைொதுகொத்த ் ஆபரொக்கியைொன உறபவை் 

பைணுத ் ைற்றுை் நிதித ்துபறயி ் வொடிக்பகயொளர ்நை்பிக்பகபய அதிகரிதத் ் 

ைற்றுை் குறிை்ைொக நிதித ்லதொழி ்நுட்ைதத்ி ் வொடிக்பகயொளரக்ளின் 

நை்பிக்பகபய அதிகரிதத் ் ஆகிய பநொக்கங்கபள நிபறபவற்றுவதி ் 

நிறுவனத்தின் ைைிை்ைொளர ் பை ைற்றுை் சிபரஷ்ட முகொபைத்துவதத்ின் 

லைொறுை்புக்கபள இந்த கட்டபைை்புகள் நிரை்யிக்கபவை்டுை். 
 

2. தற்ரபொதுள்ள  ட்ட ஏற்பொடு 
 

 

2018 ஆை் ஆை்டின் 1 ஆை் இ க்க நிதி வைிக  ் ட்டத ்திப கபளத ்லதொடரந்்து - 

ஜனவரி 16, 2018 பததியிட்ட நிதி வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்பு கட்டபைை்பு, 

நிறுவனங்கள் தங்கள் நிதி வொடிக்பகயொளரக்ளின் உரிபைகள் ைற்றுை் 

ந ன்கபளை் ைொதுகொை்ைபத உறுதி ல ய்ய பவை்டுை். 
 

வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்பு ைைிை்புபரயின் 4-ஆை் ைடி, நிறுவனை் அதன் 

அை ொக்கத்பத நிரவ்கிக்க இந்த கட்டபைை்பை த் தயொரிதத்ுள்ளது. 
 

வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்பு ைைிை்புபரக்கு இைங்க நிறுவனை் தனது 

வியொைொரத்பத பைற்லகொள்கிறது என்ைபத உறுதி ல ய்யுை் லைொருடட்ு இந்த 

 ட்டகை் ஏற்றுக்லகொள்ளை்ைட்டது. 
 
 

3. ரநொக்கம் 
  

இந்த கட்டபைை்பி ் குறிை்பிடை்ைட்டுள்ள வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்பு குறித்த 

தரங்கபள அபனதத்ு ஊழியரக்ளுை் நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ளுை் 

கபடபிடிை்ைபத உறுதில ய்ய வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்பு திப  வொரியத்தின் 

லைொறுை்பை பவக்கிறது. இந்த பநொக்கதத்ிற்கொக, இந்த கட்டபைை்பின் 

இைக்கத்பத உறுதி ல ய்வதற்கொக நிறுவனத்தின் அபனதத்ு 

நடவடிக்பககபளயுை் கை்கொைிக்கவுை் ஒை்புத ் அளிக்கவுை் சிபரஷ்ட 

முகொபையொளர ்- ல ய ்ைொட்டுக் குழுவிற்கு வொரியை் அதிகொரத்பத ஒை்ைபடக்குை், 

அங்கு வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் லைொறுை்பைற்க பவை்டுை் 
 

சகொள்ணகயில் பின்வருபணவ உள்ளன: 

3.1. நிறுவனை் வழங்குை் தயொரிை்புகள் ைற்றுை் ப பவகளின் சவளிப்பொடு மற்றும் 

சவளிப்பணடத்தன்ணமயின் ரதணவகள்; 

3.2. வொடிக்பகயொளர ்கல்வி மற்றும் விழிப்புைரண்வ ஊக்குவிக்க அபடயொளை் 

அபடயொளை் கொைை்ைட்டுள்ளது; 



3.3. சபொறுப்பொன வைிக நடத்ணத லதொடரை்ொக பின்ைற்ற பவை்டிய நபடமுபற; 

3.4. புகொர ்பகயொளுத ் ைற்றுை் நிவரத்த்ி ல ய்யுை் முபற; 

3.5. வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு  ைைொன ைற்றுை் நியொயைொன நடத்தை்ைடுவபத 

உறுதி ல ய்த ்  

3.6. வொடிக்பகயொளர ்தரவு ைற்றுை் தனியுரிபைபயை் ைொதுகொத்த ்; 

3.7.இந்த கட்டபைை்பின் இைக்கத்பத கை்கொைிை்ைதற்கொன அதிகொர 

ஒை்ைபடத்த ்; ைற்றுை் 

 3.8.அமு ொக்க ் 
 

4. நிறுவனம் வழங்கும் தயொரிப்புகள் மற்றும் ர ணவகளின் 

சவளிப்பொடு மற்றும் சவளிப்பணடத்தன்ணம ஆகியவற்றின் ரதணவகள் 
 

4.1. தயொரிை்பு/ப பவ ைற்றிய முக்கிய தகவ ்கள்: 

4.1.1. விளை்ைர கட்டத்தின் பைொது வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளர ்அபத உறுதி 

ல ய்வொர ்
  

a. நிறுவனை் வழங்குை் தயொரிை்புகள் ைற்றுை் ப பவகபளை் ைற்றிய அபனதத்ு 

விளை்ைரங்களுை் து ்லியைொன, புரிந்துலகொள்ளக்கூடிய ைற்றுை் உை்பை 

தகவ ்கபளக் லகொை்டிருக்குை்; 

b. விளை்ைரங்கள் வொடிக்பகயொளபர தவறொக வழிநடத்தொது; 

c. அத்தபகய விளை்ைரங்களின் அடிை்ைபடயி ் லதளிவுைடுதத்ுவதற்கொன 

எந்தலவொரு பகொரிக்பகயுை் எந்தலவொரு ஒழுங்குமுபற அபைை்பு அ ் து 

வொடிக்பகயொளருக்குை் லைொருத்தைொனதொக வழங்கை்ைடுை்; ைற்றுை் 

d. எந்தலவொரு லைொது அ ் து தயொரிை்பு குறிை்பிட்ட விதிமுபறகள் ைற்றுை் 

வழிகொட்டி 

 

4.1.2. ஒை்ைந்ததத்ிற்கு முந்பதய கட்டதத்ின் பைொது வைிக ல ய ்முபற 

உரிபையொளர ்அபத உறுதி ல ய்வொர ்
  

a. அபனதத்ு தயொரிை்புகள் ைற்றுை் ப பவகபளை் லைொறுதத்ு “முக்கிய 

உை்பைகள் ஆவைை்” வப த்தளதத்ின் மூ ை் வருங்கொ  

வொடிக்பகயொளரக்ளுக்குக் கிபடக்கிறது. 
  

b. முக்கிய உை்பைகள் ஆவைதத்ி ் கடன் தயொரிை்புகபளை் ைற்றிய 

பின்வருை் அடிை்ைபட தகவ ்கள் இருக்குை்; 

  உற்ைத்தியின் தன்பை, வட்டி விகிதங்கள், அைரொதங்கள், பிற 

கட்டைங்கள் ைற்றுை் கட்டைங்கள் ைற்றுை் கமிஷன்கள் உள்ளிட்ட 

தயொரிை்பு  

  ப பவயின் முக்கிய அை் ங்கள் 

 ல ய ்முபற 

 

c. முக்கிய உை்பைகள் ஆவைத்தி ் பவை்புத் தயொரிை்புகபளை் ைற்றிய 

பின்வருை் அடிை்ைபட தகவ ்கள் இருக்குை்; 

• ஏபதனுை் ஊக்குவிை்புகள் ைற்றுை் விளை்ைரங்கள் உட்ைட 

வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு நிதி ைற்றுை் ஏபனய அனுகூ ங்கள் 



• குபறந்தைட்  இருை்புத் பதபவகள், கைக்கு 

ஆரை்ைகட்டைை், கைக்கு ைரொைரிை்பு கட்டைை், கைக்கு 

மூட ் கட்டைங்கள் ைற்றுை் பவை்புதல்தொபக கொை்புறுதி 

யின் கிபடை்புத்தன்பை. 

• கைக்குகள் ஆரை்பிை்ைது, கைக்குகபள மூடுவது, 

வொடிக்பகயொளரக்ளொ ் நிதி ைரிைொற்றை் ல ய்த ் ைற்றுை் 

நபடமுபறக் லகொள்பககள் ைற்றுை் பகவிடை்ைட்ட 

ல ொதத்ுக்கள் மீதொன ஏபதனுை் கட்டுை்ைொடுை். 

d. வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் வொடிக்பகயொளரக்ள் ஒரு 

ஒை்ைந்ததத்ி ் நுபழய நிரை்ந்திக்கை்ைட ைொட்டொரக்ள் என்ைபதயுை், 

தயொரிை்புகள் / ப பவகள் குறிதத்ு தகவ றிந்த முடிபவ எடுக்க 

வொடிக்பகயொளருக்கு நியொயைொன கொ ை் அனுைதிக்கை்ைடுவபதயுை் உறுதி 

ல ய்வொரக்ள். 

4.1.3. ஒை்ைந்த கட்டதத்ின் பைொது வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளர ்இபத உறுதி 

ல ய்வொர:் 

a.ஏபதனுை் லதொடரப்ுபடய  ட்டை் / ஒழுங்குமுபற அ ் து ைைிை்புபரயின் கீழ் 

லவளிை்ைடுத்தை்ைட பவை்டிய ஏபதனுை் தகவ ்கள் ைற்றி வொடிக்பகயொளருக்கு 

அறிவிக்கை்ைடுத ் பவை்டுை்; 

b. தயொரிை்புகள் / ப பவகளின் விதிமுபறகள் ைற்றுை் நிைந்தபனகள் ைற்றுை் 

அை் ங்கபளக் லகொை்டு பின்வருை் தகவ ்கள் வொடிக்பகயொளருக்கு லதளிவொக 

விளக்கை்ைட்டுள்ளன; 

 வட்டி வீதங்கள்/ கட்டைங்கள் ைற்றுை் ஏபதனுை் இருந்தொ ், வட்டிக் கட்டைங்கள் 

கைக்கிடுை் முபற உட்ைட வொடிக்பகயொளரொ ் ல லுத்தை்ைட பவை்டிய 

லைொதுவொன கட்டைங்கள் ைற்றிய விைரங்கள். 

 முபறை்ைொடுகபளை் லைற்றுக்லகொள்ளுை் நபடமுபற ைற்றுை் தீரவ்ு லைொறிமுபற 

 .வொடிக்பகயொளரின் கடை்ைொடுகள் ைற்றுை் வொடிக்பகயொளரிடமிருந்து மீளை்லைறுை் 

நிறுவனத்தின் ல  வுகள் லதொடரப்ி ் வொடிக்பகயொளரொ ் ஏபதனுை் இய ்புநிப  

ஏற்ைட்டொ ் பின்ைற்றை்ைடுை் மீட்பு நடவடிக்பககளின் பைொக்கு 

 .கைக்கு த ்திறத்த ், கைக்கு மூடுத ், கைக்கு ைரொைரிை்பு (eg. குபறந்தைட்  

இருை்பு) பைொன்ற ஏபதனுை் கட்டுை்ைொடுகள்  

 வொடிக்பகயொளரக்ளொ ் ஒரு லைொருடக்ள் / ப பவயி ் ைங்பகற்ைபத முன்கூட்டிபய 

திருை்ைை் லைறுத ் / நிறுதத்ுத ் வழக்கி ் லதொடரப்ுபடய வொடிக்பகயொளரொ ் 

ல லுத்தை்ைட பவை்டிய அைரொதங்கள் ைற்றுை் முன்கூட்டிய தீரவ்ுக் கட்டைங்கள் 

      .  ந்பதகதத்ிற்கிடைொன லகொடுக்க ் வொங்க ்கள் ைற்றுை் அதற்கு பைற்ைட்ட      

லகொடுக்க ் வொங்க ்கள் லதொடரை்ொன விதிகள் நிதியிய ் நுை்ைறிவுை் பிரிவிற்கு. 

 திருடை்ைட்ட அட்படகள், நிதி உைகரைங்கள் ைற்றுை் நிறுவனை் ைற்றுை் 

வொடிக்பகயொளரின் லைொறுை்பு ஆகியவற்றின் விஷயத்தி ் வொடிக்பகயொளர ்

பின்ைற்ற பவை்டிய அறிக்பக யிட ் நபடமுபறகள் 

 . அத்தபகய தகவ ்கபளை் லைறுவதற்கு  ட்டபூரவ்ைொக அங்கீகரிக்கை்ைட்ட ஒரு 

தரை்பினருக்கு வொடிக்பகயொளர ்தகவ ்கபள லவளிை்ைடுதத்ுத ். 

c. கடன் தயொரிை்புகளுக்கு, ஒவ்லவொரு வொடிக்பகயொளருக்குை் “ லுபக” வழங்கை்ைடுை் 



கடிதை் / தயொரிை்பு / அறிக்பகைற்றுை் பின்வருை் அடிை்ைபட தகவ ்கபளக் 

லகொை்டிருக்குை்; 

• கடன் வொங்கியவர ்லையர ்

• லதொடரப்ு எை் (கடன் குறிை்பு எை்) 

• வழங்கை்ைட்ட லதொபக  

• வழங்கை்ைட்ட பததி ைற்றுை் கடன் கொ ை்  

• வட்டி விகிதை் ைற்றுை் அதன் அடிை்ைபடயி ் (லையரளவு அ ் து ையனுள்ள) 

• திருை்பி  ்ல லுத்த ் விதிமுபறகள் ைற்றுை் தவபை (தின ரி, வொரொந்த, 

ைொதொந்த அ ் து பவறு எந்த அடிை்ைபடயி ்) 

• வழங்கை்ைடுை் ைொதுகொை்பு விவரங்கள் 

• கொை்பீடு, ைதிை்பீடு, ஆவைங்கள், ைதிவு, முதலியன (லைொருந்துை் இடத்தி ்) 

பைொன்ற கூடுத ் கட்டைங்கள் முறிவு 

• தொைதைொக ைைை் ல லுத்துை் நிகழ்வி ் தை்டபன விகிதை் (வருடத்திற்கு) 

• வொடிக்பகயொளர ்இய ்புநிப  ஏற்ைட்டொ ் மீட்பு நபடமுபற.(ல ொதத்ுக்கபள 

மீை்டுை் உபடபை, ல ய ்முபற  ை்ைந்தை்ைட்ட ல  வு, ைற்ற கட்டைங்கள் 

மீை்டுை் உபடபை பிறகு நபடமுபற, முதலியன)   

• கடன்கபள முன்கூட்டிபய தீரை்்ைதற்குை் லைொருத்தைொன நிைந்தபனகள் 

d. பவை்புத் தயொரிை்புகபளை் லைொறுத்தவபர,  ை்ைந்தை்ைட்ட  ட்டை் / திப களி ் 

குறிை்பிடை்ைட்டுள்ள பதபவயொன தகவ ்கள் லைொருந்தக்கூடிய இடங்களி ் 

லவளியிடை்ைடுை். ைொஸ் புக் ப மிை்புக் கைக்குகபளத ்தவிரத்்து, ப மிை்பு பவை்புக் 

கைக்குகளி ் ைரிவரத்்தபனகள் ைற்றுை் நிலுபவகள் குறிதத்ு வொடிக்பகயொளரக்ள் 

பதரவ்ுல ய்த அ ச்ிடை்ைட்ட வடிவத்தி ் அ ் து மின்னணு வடிவத்தி ் ஒரு குறிை்பிட்ட 

அறிக்பக அனுை்ைை்ைட பவை்டுை். 

4.1.4. வொடிக்பகயொளர ்பகொரிக்பகயின் பைரி ் கடன் தயொரிை்புகளுக்கு ஒரு தயொரிை்பு 

அறிக்பக வழங்கை்ைடுை் என்ைபத வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளர ்உறுதில ய்து, 

பின்வருை் தகவ ்கபள உள்ளடக்குவொர்; 

a அறிக்பகயிட ் கொ த்திற்கொன விரிவொன ைரிவரத்்தபன தகவ ். (eg. 

வொடிக்பகயொளர ்கைக்கி ் வரவு பவக்கை்ைட்ட வரவுகள் ைற்றுை் ைற்றுகள்) 

b ையனுள்ள வட்டி வீதை் ைற்றுை் கொ த்திற்கொன வட்டி கட்டைை். 

c கொ த்திற்கு கட்டைை் வசூலிக்கை்ைடுகிறது. 

d உரிய பததி ைற்றுை் நிலுபவ இருை்பு. 

4.1.5. தயொரிை்புகள் / ப பவகளின் விவரங்கள் ைற்றுை் அவற்றின் விதிமுபறகள் ைற்றுை் 

நிைந்தபனகள் லைறை்ைட்டன, விளக்கை்ைட்டன ைற்றுை் புரிந்து லகொள்ளை்ைட்டன 

என்ைபத வொடிக்பகயொளரிடமிருந்து எழுதத்ுை்பூரவ் உறுதிை்ைடுத்தப ை் லைறுவதற்கு 

வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளர ்உறுதி ல ய்வொர.் 

4.1.6. தயொரிை்பு / ப பவ லதொடரை்ொன அபனத்து ஆவைங்களுை் வொடிக்பகயொளரொ ் 

முபறயொக பூரத்்தி ல ய்யை்ைட்டு பகலயொை்ைமிடை்ைடுவபத வைிக ல ய ்முபற 

உரிபையொளர ்உறுதி ல ய்வொர.் முழுபையற்ற ஆவைங்கபள ஏற்றுக்லகொள்வதுை் 

லவற்று ஆவைங்கள் / ஆவைங்களி ் பகலயொை்ைங்கபளை் லைறுவதுை் 

தபடல ய்யை்ைட்டுள்ளது. 



4.1.7. தயொரிை்புகள் / ப பவகளி ் ஒை்புக் லகொள்ளை்ைட்ட விதிமுபறகள் ைற்றுை் 

நிைந்தபனகளி ் ல ய்யை்ைட்ட ைொற்றங்கள் ைொற்றங்கள் ல ய்யை்ைடுவதற்கு முன்னர ்

வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு லதரிவிக்கை்ைடுை் என்ைபத வைிக ல ய ்முபற 

உரிபையொளர ்உறுதி ல ய்வொர.் 

4.2. தயொரிை்பு / ப பவ ைற்றிய லைொதுவொன தகவ ்கள்: 

4.2.1. நிறுவனத்தின் வைிக இடங்களி ் கொட்டை்ைடுை் தகவ ்களி ் பின்வருைபவ 

இருை்ைபத சிபரஷ்ட முகொபையொளர ்- ல ய ்ைொட்டுக் குழு உறுதி ல ய்யுை்; 

a இ ங்பக ைத்திய வங்கியினொ ் வழங்கை்ைட்ட நிதி வியொைொர அனுைதிை் ைத்திரை். 

b நிறுவனத்தின்  மீைத்திய தைிக்பக ல ய்யை்ைட்ட நிதி அறிக்பககளின் 

லதொகுை்பு. 

c அடிை்ைபட விவரக்குறிை்புகள். 

d உடன் நிறுவனத்தின் கடன் ைதிை்பீடுவழிகொட்டி யின் பிரிவு 4.1இன் ைடி 

வொடிக்பகயொளர ்புகொரக்பளக் பகயொளுை் நைரின் முக்கிய லதொடரப்ு விவரங்கள். 

e நிதிகுபறதீரை்்ைொளர ்லதொடரப்ு விவரங்கள். 

f வைிக பநரங்கள் ைற்றுை் விடுமுபற அறிவிை்புகள் 

4.2.2. பைற்கூறியபவ உட்ைட, வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்புக் குழு பின்வருை் 

தகவ ்கபள இபையதளத்தி ் கொை்பிை்ைபத உறுதி ல ய்யுை்; 

a அபனதத்ு பவை்பு ைற்றுை் முதலீட்டு தயொரிை்புகளின் தற்பைொபதய வட்டி 

விகிதங்கள். 

b நடை்பு தற்பைொபதய அடிை்ைபட வட்டி விகிதங்கள் ைற்றுை் கடன் தயொரிை்புகளின் 

பிற கட்டைங்கள். ( ொத்தியைொன இடங்களி ்) 

c பிரிவு 4.1.2 இன் கீழ் லவளிை்ைடுத்த ் பதபவ 

5. வொடிக்பகயொளர ்க ்வி ைற்றுை் விழிை்புைரப்வ பைை்ைடுதத்ுவதற்கொன வழிமுபறகள் 

5.1. ையனுள்ள நிதிக் க ்வித ்திட்டங்கபள வழங்குத ் 

5.1.1. நிறுவனை் அதன் ல ொந்தைொக அ ் து gq;Fjhuu; கூட்டொக நிதி தயொரிை்புகள் / 

ப பவகள் குறித்த வொடிக்பகயொளர ்விழிை்புைரப்வ பைை்ைடுத்த குறிை்பிட்ட நிதி 

எழுத்தறிவு திட்டங்கபள உருவொக்குை். இ க்கு ைொரப்வயொளரக்ளின் பதபவகபளயுை் 

நிதி க ்வியறிபவயுை் பூரத்்தி ல ய்ய நிதிக் க ்வித ்திட்டங்கள் வடிவபைக்கை்ைட 

பவை்டுை். 

5.1.2.நிதிக் க ்வி க் கருவிகளி ் அ ச்ிடை்ைட்ட சிற்பறடுகள், ஃை்பளயரக்ள், சுவலரொட்டிகள், 

ையிற்சி வீடிபயொக்கள், (eg.ைை பை ொை்பை, கடன் பை ொை்பை, ப மிை்பு) ஊடொடுை் கடன் 

கொ ்குப ட்டரக்ள், முக்கிய ல ய்திகள் (eg.உங்கள் ைைத்பதை் ைொதுகொத்த ், உங்கள் 

தயொரிை்பைை் ைற்றி அறிந்து லகொள்வது, விதிமுபறகள் ைற்றுை் நிைந்தபனகபளை் ைடிதத்ு 

புரிந்து லகொள்வது, உங்கள் அறிக்பககபள  ் ரிைொரை்்ைது, உங்கள் கடன் தவபைபய 

 ரியொன பநரதத்ி ் ல லுத்துத ், கட்டைங்கள் ைற்றுை் கட்டைங்கபளை் புரிந்துலகொள்வது, 

உங்கள் தனிை்ைட்ட அபடயொள எை்கபளை் ைொதுகொதத் ்) உங்கள் அறிக்பககபள  ்

 ரிைொரை்்ைது, உங்கள் கடன் தவபைபய  ரியொன பநரத்தி ் ல லுதத்ுத ், கட்டைங்கள் 

ைற்றுை் கட்டைங்கபளை் புரிந்துலகொள்வது, உங்கள் தனிை்ைட்ட அபடயொள எை்கபளை் 

ைொதுகொதத் ்) 



 5.1.3.தயொரிை்பு/ப பவ லதொடரை்ொன லைொருத்தைொன  ட்ட ஏற்ைொடுகபள 

வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு நிறுவனை் அறிவுறுத்த பவை்டுை், eg-.நிதி வியொைொர  ் ட்டை் 

ACT, நிதிகுத்தபக  ் ட்டை் ACT, அடைொன  ் ட்டை் ACT, அடகுக் கட்டபள  ் ட்டை் 

பைொன்றபவ. 

5.2. நிதி ஒழுக்கத்பத ஊக்குவிதத் ் 

  

5.2.1. வொடிக்பகயொளரின் திறபனயுை் நிதி அறிபவயுை் ஆழை்ைடுத்த நிதி க ்வி ைற்றுை் 

தகவ ் வழங்க ் பைை்ைடுத்தை்ைட பவை்டுை், குறிை்ைொக ைொதிக்கை்ைடக்கூடிய 

குழுக்களுக்கு. கடன்ைட்டபை, ை  கடன் வொங்கலின் விபளவுகள் ைற்றுை் தொைதைொக 

திருை்பி  ்ல லுத்துத ் பைொன்ற குறிை்பிட்ட எ  ்ரிக்பககள் வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு 

வழங்கை்ைடுை். 

6. சபொறுப்பொன வைிக நடத்ணத சதொடர்பொக பின்பற்ற ப்பட ரவை்டிய 

நணடமுணறகள் 

6.1. வொடிக்ணகயொளர ்மற்றும் சபொருத்தத்ணத அறிவது 

வொடிக்பகயொளர ்ைொதுகொை்பு ைைிை்புபரகளொ ் அனுைதிக்கை்ைட்டுள்ளைடி, நிறுவனை் 

ைற்றுை் /அ ் து நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ள் (லைொருந்தக்கூடியைடி) பின்வருவனவற்பற  ்

ல ய்ய அனுைதிக்கை்ைட பவை்டுை்: 

6.1.1.வொடிக்பகயொளர ்வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் ைற்றுை் / அ ் து 

நியமிக்கை்ைட்ட முகவர ்வொடிக்பகயொளருக்கு லைொருதத்ைொன தயொரிை்பு/ப பவபய 

ைரிந்துபரை்ைதற்கு முன் பைொதுைொன தகவ ்கபள ப கரிதத்ு ைதிவு ல ய்ய 

பவை்டுை்.ப கரிக்கை்ைட்டுள்ள தகவலின் அளவு வொடிக்பகயொளரொ ் பகொரை்ைடுை் 

தயொரிை்பு/ப பவயின் சிக்க ொன தன்பைக்கு லைொருத்தைொனதொக இருக்குை். 

6.1.2. லைொருத்தத்பத ைதிை்பிடுங்கள் 

வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் ைற்றுை் / அ ் து நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ள் 

வொடிக்பகயொளர ்பதபவகபள ைற்றுை் பநொக்கங்கபள பூரத்்தி ல ய்யுை் தயொரிை்பு / 

ப பவ லதொடரப்ுபடய ஆைத்து தொங்க முடியுை் என்ைபத கருத்தி ் லகொள்ள பவை்டுை். 

6.1.3. அதிகை்ைடியொன கடபனத் தடுை்ைது 

a .புதிய கடன் தயொரிை்பு அ ் து ப பவபய வழங்குை் பைொது வொடிக்பகயொளரின் கடன் 

தகுதி  ரியொக ைதிை்பிடை்ைட பவை்டுை் ைற்றுை் வொடிக்பகயொளர ்தயொரிை்புடன் 

லதொடரப்ுபடய நிதிக் கடை்ைொட்பட பூரத்்தி ல ய்ய வொய்ை்பு உள்ளது என்ைபத 

உறுதிை்ைடுத்த லைொருத்தைொன வொடிக்பகயொளர ்திருை்பி  ்ல லுத்துை் திறன் 

ைகுை்ைொய்பவ நடத்த பவை்டுை். 

b .நிறுவனத்தின் மூத்த நிரவ்ொகை் வொடிக்பகயொளரின் கடன் சுபையின் ஆைத்து குறித்து 

விழிை்புடன் இருத்த ் பவை்டுை்.ஒரு அதிகைட்  கடன் ப பவ / வருைொன விகிதை் 

(அதொவது ப பவ கடன் விை்ைை்பிக்க முடியுை் என்று வொடிக்பகயொளர ்'கள் 

ல லுத்தக்கூடிய வருைொனை் அதிகைட்   தவீதை்) அபடயொளை் கொை பவை்டுை். 

c .வொடிக்பகயொளர ்ஏற்கனபவ உள்ள கடன் தகுதிக்கு பை ் லவளிை்ைடுவபதத ்தடுக்குை் 

லைொருடட்ு, ைற்லறொரு நிதி நிறுவனத்தொ ் வழங்கை்ைடுை் கடன் வ திகபள த் 



தீரை்்ைதற்கு புதிய கடன்கபள வழங்குவதி ் நிறுவனை் வரை்புபடயதொக இருக்க 

பவை்டுை். 

d .வொடிக்பகயொளர ்கடன் சுபைக்கு ஆளொகொை ் இருை்ைபத உறுதில ய்ய, நிறுவனை் 

கடன் தகவ ் ைைியகஅபைை்பை (CRIB) ையன்ைடுத்த பவை்டுை். 

6.2. வொடிக்ணகயொளரக்ளுடனொன தனிப்பட்ட வருணககள் மற்றும் சதொடர்புகள் 

  

6.2.1. வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் நிறுவனத்தின் லதொடரப்ுபடய ஊழியரக்ள் 

அ ் து நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ள் இருை்ைபத உறுதி ல ய்வொரக்ள்; 

a. நியொயைொன அறிவிை்பைக் லகொடுதத்ு வொடிக்பகயொளபரை் ைொரப்வயிடவுை், 

அத்தபகய வருபககள் ைக ் பநரத்தி ் ல ய்யை்ைடுை்; 

b. வருபகயின் பநொக்கை், பததி ைற்றுை் பநரை் ைற்றுை் சுருக்கைொக வொடிக்பகயொளரின் 

ைதி ் உள்ளிட்ட வருபகயின் தனி ைதிபவை் ைரொைரிக்கவுை் 

c. தற்பைொதுள்ள அ ் து வருங்கொ  வொடிக்பகயொளருடன் லதொப பைசி லதொடரப்ு 

லகொள்ளுை்பைொது, நைர ்தன்பன அ ் து தன்பன லையர,் வொடிக்பகயொளர ் ொரை்ொக 

லதொடரப்ு லகொை்ட நிறுவனத்தின் லையர ்ைற்றுை் லதொடரப்ின் வைிக பநொக்கை் 

ஆகியவற்றொ ் அபடயொளை் கொை பவை்டுை். 

6.3. பைியொளரக்ள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட முகவரக்ளின் கை்கொைிப்பு 

முபறயற்ற வைிக நடத்பத ைற்றுை் நியொயைற்ற இடர ்கபள எடுை்ைபதத் தடுக்க 

வொடிக்பகயொளரக்ளுடன் பநரடியொக லதொடரப்ு லகொள்ளுை் ஊழியரக்ள் ைற்றுை் 

நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ளின் நடத்பதபய கடுபையொன ைற்றுை் முபறயொன 

கை்கொைிை்பு க்கொன ஒரு லைொறிமுபறபய வைிக நிகழ்முபற உரிபையொளரக்ள் 

சகொை்டிருக்க ரவை்டும். 

6.4. பைியொளர் பயிற்சி 

  

வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் நிறுவனத்தின் ைைியொளரக்ள் ைற்றுை் 

நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ள் (குறிை்ைொக கடன் அதிகொரிகள், மீட்பு அதிகொரிகள், 

 ந்பதை்ைடுத்த ் அதிகொரிகள், புகொர ்பகயொளுத ் அதிகொரிகள், வொடிக்பகயொளர ்

ப பவ பிரதிநிதிகள் பைொன்ற வொடிக்பகயொளரக்ளுடன் பநரடியொக 

லதொடரப்ுலகொள்ைவரக்ள்) முபறயொக ையிற்சி ைற்றுை் தகுதி லைற்றவரக்ளொக இருை்ைபத 

உறுதி ல ய்வொரக்ள். 

6.5. ஊதியக் சகொள்ணக 

6.5.1. வொரியை் அங்கீகரிக்கை்ைட்ட ஊதியக் லகொள்பக ஊழியரக்ள் ைற்றுை் 

நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ளுக்கொக வடிவபைக்கை்ைட்டுள்ளது, லைொறுை்ைொன வைிக 

நடத்பதபய ஊக்குவிை்ைதற்குை் நியொயைற்ற ஆைத்து எடுை்ைபத ஊக்கை்ைடுதத்ுவதற்குை் 

வொடிக்பகயொளரக்ளுடன் பநரடியொக லதொடரப்ு லகொள்ளுை் நைரக்ள். 

6.5.2. ஊழியரக்ளுக்கு விற்ைபன இ க்குகள் வழங்கை்ைடுை், அபவ யதொரத்்தைொனபவ 

ைற்றுை் அத்தபகய ஊழியரக்ளின் தனிை்ைட்ட திறனுக்குள் இருக்குை். 

6.5.3.நிறுவனை் ஊழியரக்ள் ைற்றுை் நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ள் விற்ைபன ல ய ்திறன் 

ைட்டுபை ஊதியை் இ ்ப  என்று உறுதி ல ய்ய பவை்டுை் ஆனொ ் வொடிக்பகயொளர ்



திருை்தி, கடன் திருை்பி ல லுத்துை் ல ய ்திறன், வொடிக்பகயொளர ்தக்கபவை்பு, 

ஒழுங்குமுபற பதபவகள் / சிறந்த நபடமுபறகள் வழிகொட்டுத ்கள் ைற்றுை் 

வொடிக்பகயொளரக்ளின் சிறந்த ந ன்கபள லதொடரை்ொன நடத்பத குறியீடுகள் பைொன்ற 

கொரைிகள் அடங்குை். 

6.6. நிறுவனத்தொல் நியமிக்கப்பட்ட பைியொளரக்ள் மற்றும் முகவரக்ளின் சபொறுப்பு 

ஊழியரக்ள் ைற்றுை் நியமிக்கை்ைட்ட முகவரக்ள் பின்வருை் நபடமுபறகபளத் தவிரக்்க 

பவை்டுை்: 

6.6.1. வொடிக்பகயொளரக்பள த ்லதொந்தரவு ல ய்த ்.6.6.2.தவறொன கடன் வசூ ் 

நபடமுபறகபளை் ையன்ைடுத்துத ். 

6.6.3.வொடிக்பகயொளர ்தகவ ்கபள ைற்றவரக்ளுக்கு லவளிை்ைடுதத்ுத ். 

6.6.4.தயொரிை்புகள் / ப பவகள் ைற்றி தவறொன அ ் து தவறொன தகவப  வழங்குத ். 

6.6.5. நிறுவனத்தின் தயொரிை்புகள் / ப பவகபள வொங்க அ ் து ஈடுைட 

வொடிக்பகயொளரக்பளபயொ அ ் து லைொது ைக்கபளபயொ பதபவயற்ற முபறயி ் 

ைொதிக்குை். 

6.6.6. நிறுவனத்திற்கு லவளிபய ைொதுகொை்பு ஆவைங்களி ் பகலயொை்ைமிடுத ். 

இருை்பினுை், நிறுவனத்தின் வைிக இடத்திற்கு லவளிபய ஒை்ைந்தை் பகலயழுதத்ிடை்ைட 

பவை்டிய சூழ்நிப  ஏற்ைட்டொ ்/ நியொயைொன சூழ்நிப கள் கொரைைொக/ 

அங்கீகரிக்கை்ைட்ட அதிகொரி இருக்க பவை்டுை். 

6.7. நிறுவனம் தயொரிப்புகள் / ர ணவகணள திரும்பப் சபறுதல் / ரத்து 

ச ய்வதிலிருந்து இழப்பீடு 

நிறுவனை் ஏற்கனபவ ல ய ்ைொட்டி ் உள்ள ஒரு தயொரிை்பு/ ப பவபய, குறிை்ைொக 

பவை்பு தயொரிை்புகபள திருை்ைை் லைற / நிறுத்த முயற்சிக்குை் ைட் த்தி ், வைிக 

ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு ஒரு லவளிபயறுை் லைொறிமுபற 

ைற்றுை் இழை்பீடு திட்டத்துடன் நியொயைொன பநரத்பத வழங்க உறுதி ல ய்ய பவை்டுை், 

பைலுை் பதபவை்ைட்டொ ் அத்தபகய திருை்ைை் லைறுத ் / நிறுத்துத ் முன்கூட்டிபய 

லவளிை்ைடுத்தை்ைடுை். 

6.8. அபரொதக் கட்டைங்கணள விதித்தல் 

அைரொத வட்டி குறித்த நிறுவனத்தின் லகொள்பக நியொயதத்ினொ ் நிரவ்கிக்கை்ைடுை், 

கடன் ப பவ க்கொன ஊக்கதல்தொபக ைற்றுை் வொடிக்பகயொளரக்ளின் உை்பையொன 

சிரைங்கபள கருத்தி ் லகொை்டு நிரவ்கிக்கை்ைடுை். 

7. புகொர் ணகயொளுதல் மற்றும் நிவரத்்தி ச ய்யும் முணற 

7.1. உள்ளக முபறை்ைொடுகபள பகயொளுை் லைொறிமுபற 

7.1.1.. வொடிக்பகயொளரக்ளின் குபறகள் ைற்றுை் புகொரக்பளத ்தீரக்்க நிறுவனை் புகொர ்

பகயொளுை் லகொள்பகபயக் லகொை்டிருக்குை். 

7.1.2.வொடிக்பகயொளரக்ள் லவளிை்புற ஆதரபவத் பதரந்்லதடுை்ைதற்கு முன்னர ்

நிறுவனத்தின் உள் புகொரக்பளக் பகயொளுை் ல ய ்முபறமூ ை் தீரவ்ு கொை 

ஊக்குவிக்கை்ைட பவை்டுை். 



7.1.3. வொடிக்பகயொளரக்ளொ ் முபறை்ைொடுகள் தீரக்்கை்ைடுை் பைொது, பகயொள்வதற்குை் 

வ திை்ைடுதத்ுவதற்குை் ஒவ்லவொரு அ கிலுள்ள ஒரு அலுவ பர வைிக நிகழ்முபற 

உரிபையொளர ்நியமிக்க பவை்டுை்.அது தீரக்்கை்ைடொதைட் தத்ி ், அது தீரக்்கை்ைடுை் வபர 

அடுத்த முடிலவடுக்குை் அதிகொரதத்ிற்கு அதபன விரிவொக்குவது அத்தபகய 

அதிகொரியின் லைொறுை்ைொகுை். 

7.1.4. வொடிக்பகயொளர ்களின் அபனதத்ு முபறை்ைொடுகபளயுை் ைதிவு ல ய்து 

தரவுத்தளத்திற்குலைொறுை்ைொன ஒரு அதிகொரிபய நியமிக்க, வைிக நிகழ்முபற 

உரிபையொளர ்தரவுத்தளத்பத நிறுவபவை்டுை்.அத்தபகய அதிகொரி, நிறுவனதத்ின் 

மூத்த நிரவ்ொகதத்ிற்கு தீரக்்கை்ைடொத வொடிக்பகயொளர ்புகொரக்பள அவ்வை்பைொது 

லதரிவிை்ைதற்கு லைொறுை்ைொக இருை்ைொர.்மூத்த நிரவ்ொகை் தீரக்்கை்ைடொத விஷயங்களி ் 

உடனடியொக நடவடிக்பக எடுக்க பவை்டுை். 

7.1.5. வைிக இடத்தி ் வொடிக்பகயொளர ்இதுபைொன்ற புகொரக்பளத ்தீரக்்க நியமிக்கை்ைட்ட 

அதிகொரியிடை் அனுை்ைை்ைட பவை்டுை். 

7.1.6. ஒழுங்குமுபற அதிகொரிகளொ ் அனுை்ைை்ைடுை் வொடிக்பகயொளர ்புகொரக்ள் 

லதொடரப்ுபடய முடிலவடுக்குை் அதிகொரத்திற்கு அனுை்ைை்ைடுை். 

7.1.7. எந்தலவொரு புகொபரயுை் ஒரு குறுகிய கொ த்திற்குள் எழுத்துை்பூரவ்ைொக ஒை்புக் 

லகொை்டு, புகொபரத ்தீரை்்ைதற்கு நிறுவனை் பின்ைற்றுை் நபடமுபறகள் ைற்றுை் 

புகொபரக் பகயொளுை் அதிகொரி / அதிகொரிகளின் லதொடரப்ு விவரங்கபள புகொரத்ொரருக்கு 

லதரிவிக்கவுை். (இந்த பநொக்கத்திற்கொக, நிறுவனை் லைொருத்தைொன வொரத்்பத 

அ ச்ிடை்ைட்ட ைடிவத்பதக் லகொை்டிருக்க ொை்). 

7.1.8.வொய்லைொழியொக பவொ அ ் து எழுதத்ு பூரவ்ைொகபவொ புகொரக்பளை் லைற வ தி 

யளித்த ் ைற்றுை் புகொரக்பள எழுத்து வடிவி ் ைட்டுபை ல ய்ய பவை்டுை் என்று 

நிறுவனை் வற்புறுத்தக்கூடொது. 

7.1.9.புகொர ்பகயொளுை் ல ய ்முபறயின் எந்த க்கட்டத்திலுை் வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு 

நியொயைற்ற முபறயி ் நடத்தை்ைடக்கூடொது என்ைபத நிறுவனை் உறுதி ல ய்ய 

பவை்டுை். 

8. வொடிக்ணகயொளரக்ளுக்கு நியொயமொன மற்றும் நியொயமொன முணறயில் 

நடத்தப்படுவணத உறுதி ச ய்தல் 

 

8.1.  ைைொன ைற்றுை் நியொயைொன நடத்தை்ைடுவொரக்ள். 

  

அபனதத்ு வொடிக்பகயொளரக்ளுை் தங்கள் நடிகரக்ள், ைதை், லைொழி, ைொலினை், வயது 

பைொன்றவற்பறை் லைொருட்ைடுத்தொை ் நிறுவனத்துடனொன அவரக்ளின் உறவின் 

அபனதத்ு நிப களிலுை்  ைைொகவுை் நியொயைொகவுை் நடதத்ை்ைடுவொரக்ள். 

8.2. சிறை்பு கவனை் ைற்றுை் ைரொைரிை்பு 

  



முதியவரக்ள், ஊனமுற்பறொர ்அ ் து குபறந்த நிதி க ்வியறிவுள்ள 

வொடிக்பகயொளரக்ள் பைொன்ற வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு நிதி ப பவகளுக்கு நியொயைொன 

அணுகப  வழங்குவதற்கொக நிறுவனை் சிறை்பு கவனை் ல லுத்த பவை்டுை். 

 

9. வொடிக்ணகயொளர் தரவு மற்றும் தனியுரிணம பொதுகொப்பு 

9.1.  ட்டத்தின் பிரிவு 61 இன் ைடி, நிறுவனை் வொடிக்பகயொளர ்தரவு ைற்றுை் 

தனியுரிபைபய  ட்டத்தின் விதிகளுக்கு ஏற்ை ைொதுகொக்க பதபவயொன 

நடவடிக்பககபள எடுக்குை் 

  

9.2. CRIB உடன் தனிை்ைட்ட தரவுகபளை் ைகிரவ்து குறிதத்ுை், அவற்பறை் ைற்றிய 

தரவுகபள ப கரித்த ், ைதை்ைடுத்துத ் ைற்றுை் விநிபயொகித்த ் ைற்றுை் அதனுடன் 

லதொடரப்ுபடய ரகசியதத்ன்பை விதிகள் குறித்த  ரியொன பநொக்கை் ைற்றுை் 

நிைந்தபனகள் குறிதத்ு வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு  ரியொன / முழுபையொகத ்

லதரிவிக்கை்ைடுை். 

10. இந்த கட்டபைை்பின் இைக்கத்பத கை்கொைிக்குை் அதிகொரத்பத வழங்குத ் 

10.1. இந்த கட்டபைை்பின் இைக்கத்பத உறுதி ல ய்வதற்கொக நிறுவனத்தின் அபனத்து 

நடவடிக்பககபளயுை் கை்கொைிக்கவுை் அங்கீகரிக்கவுை் சிபரஷ்ட முகொபையொளர ்- 

ல ய ்ைொட்டுக் குழுவுக்கு வொரியை் அதிகொரை் வழங்குை். 

  

10.2. இந்த கட்டபைை்பின் கீழ் ல ய ்ைடுத்தை்ைடுை் அபனத்து நடவடிக்பககளுை் 

நிறுவனத்தின் சிபரஷ்ட முகொபையொளர ்- ல ய ்ைொட்டுக் குழுவொ ் ைதிை்ைொய்வு 

ல ய்யை்ைட்டு அங்கீகரிக்கை்ைடுை். 

  

10.3. வைிக ல ய ்முபற உரிபையொளரக்ள் ைற்றுை் சிபரஷ்ட முகொபையொளர ்- 

ல ய ்ைொட்டுக் குழுவின் கூட்டை் பதபவை்ைடுை் பைொது நபடலைறுை். 

11. ச யல்படுத்தல் 

11.1. தற்பைொதுள்ள ைற்றுை் புதிய ஊழியரக்ளிடமிருந்து (அவரக்ளின் பவப வொய்ை்பைை் 

லைறுவதற்கு முன்பு) ைற்றுை் இந்த கட்டபைை்பைக் கபடை்பிடிை்ைதி ் நியமிக்கை்ைட்ட 

முகவரக்ளிடமிருந்து நிறுவனை் எழுதத்ுை்பூரவ் உறுதிை்ைொட்படை் லைறுை். 

11.2. நிறுவனை் இந்த கட்டபைை்பை இபையதளத்தி ் லவளியிடட்ு, 

வொடிக்பகயொளரக்ளுக்கு அவரக்ள் விருை்பிய லைொழியி ் பகொரிக்பகயின் பைரி ் 

நக ்கபளக் கிபடக்க  ்ல ய்து, பதபவை்ைடுை்பைொது, பதபவை்ைடுை்பைொது க ்வி 

கற்பிக்குை். 


