
ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ் ப ார்ட் ஃப னான்ஸ் கம்ப னி லிமிபெட் 

பேர்பமயான வழக்கங்கள் விதிபதாகுப்பு 

அறிமுகம் 

 

இந்திய ாிசர்வ் வங்கியானது(RBI) வங்கிசாரா ேிதிேிறுவனங்களுக்கான பேர்பமயான வழக்கங்கள் 

விதிபதாகுப்பு மீதான வழிகாட்டுபேறிகபைவகுத்துள்ைது. இது, தனித்தனி 

வாடிக்பகயாைர்களுென் பசயல்பதாெர்புபகாள்ளும்ப ாது பேர்பமயான வழக்கங்கைின் 

பசந்தரங்கபை ேிர்ணயிக்கிறது மற்றும் சிறந்த கார்ப் பரட்வழக்கத்தின் ஒரு குதியாகவும் 

விைங்குகிறது. 

 

கென் புராெக்ட்கபைத் தகுதி ப ற்ற விண்ணப் தாரர்கள் அபனவருக்கும் இனம், சாதி, ேிறம், 

மதம்,  ாலினம், திருமண ேிகழ்ேிபை அல்ைது ஊனம் ஆகியவற்றின் அடிப் பெயில்  ாகு ாடு 

காட்ொமல் கிபெக்கச் பசய்யபவண்டும் என் து எமது பகாள்பகயாக இருக்கிறது மற்றும் 

எப்ப ாதும் இருக்கும்.  எமது பகாள்பக அபனத்து வாடிக்பகயாைர்கபையும் பதாெர்ந்து 

ஒபரசீராகவும் பேர்பமயாகவும் ேெத்தபவண்டும் என் தாகும். எமதுஊழியர்கள் உதவி, 

ஊக்குவிப்பு மற்றும் பசபவபய ஒரு பேர்பமயான, சமத்துவமான மற்றும் பதாெர்ந்து 

ஒபரசீரானவிதத்தில் வழங்குவார்கள்.  ோங்கள் எமது பேர்பமயான வழக்கங்கள் விதிபதாகுப்ப  

ேிறுவனத்தின் இபணயதைத்தில் பவப் தன் மூைம் அபத எமது வாடிக்பகயாைர்களுென் தகவல் 

பதாெர்புபகாள்பவாம்.  

 

ோங்கள் கட்ெணங்கள்/பதாபககள் ப ாருத்தமான முபறயில் கென்வாங்கியவருக்குத் தகவல் 

பதாிவிக்கப் டுவபத உறுதிபசய்பவாம்.  வசதி பதாெர் ான விதிமுபறகள் மற்றும் ேி ந்தபனகள் 

எதிர்காைத்தில் கென் வாங்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ைவர்களுக்குத் பதாிவிக்கப் டும்.   

கென்பகாடுத்தல் முடிபவடுத்தல்கைின் காரணமாக எழும் தகராறுகள் ப ாருத்தமான முபறயில் 

எம்மால் அபமக்கப் டும் ஒரு குபறதீர்ப்பு வழிமுபறயால் தீர்க்கப் டும் என ோங்கள் உறுதி 

அைிக்கிபறாம். 

 

சந்பதப் டுத்தல், கென்உருவாக்கம், பசயல் டுத்தல், பசபவயைித்தல் மற்றும் வசூல் 

பசயல் ாடுகள் உள் ெ எமது இயக்கங்கைின் அபனத்து அம்சங்கள் எங்கிலும் ேிறுவனத்தின் 

பேர்பமயான கென் பகாடுக்கும் வழக்கங்கள் ப ாருந்தும்.  பேர்பமயான வழக்கங்கள் 

விதிபதாகுப்பு மீதான எமது ஈடு ாட்டுறுதியானது ஊழியர் ப ாறுப்புபெபம, கண்காணிப்பு 

மற்றும் தணிக்பகதிட்ெங்கள்,  யிற்சியைிப்புமற்றும் பதாழில்நுட் ம் ஆகியவற்றின் 

வபரயபறகைில் பவைிப் டுத்திக் காட்ெப் டும்.  

ேிறுவனத்தின் இயக்குேர்குழு மற்றும் ேிர்வாகக்குழு எமது இயக்கங்கள் பேர்பமயான கென் 

பகாடுத்தல் மீதான எமது உறுதியான ஈடு ாட்டுறுதிபய  ிரதி லிப் பதயும் அந்த 

ஈடு ாட்டுறுதிபய  ற்றி அபனத்து ஊழியர்களும் ேன்கு அறிந்து விழிப்புணர்வுென் 

இருப் பதயும் உறுதிபசய்வதற்கு வடிவபமக்கப் ட்ெ வழக்கங்கபை ேிறுவுவதற்குப் ப ாறுப் ாக 



இருக்கின்றன.   ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்ப ார்ட் ஃப னான்ஸ் கம்ப னி லிமிபெட் தனது 

பசபவயுறுேர்களுக்கு மிகஉயர்ந்ததரமான பசபவகள் வழங்குவதற்குத் தன்பன 

ஈடு ாட்டுறுதியுென் அர்ப் ணித்துள்ைது. 

 

இந்த பேர்பமயான வழக்கங்கள் விதிபதாகுப்பு எம்மால் வழங்கப் டும் (தற்ப ாது 

வழங்கப் டுகின்ற அல்ைது எதிர்காைத்தில் அறிமுகப் டுத்தப் ெக்கூடிய) புராெக்ட்கள் மற்றும் 

பசபவகைின் அபனத்து வபககளுக்கும் ப ாருந்தும்.   

 

பேர்பமயான வழக்கங்கள் விதிபதாகுப்பு பமபை குறிப் ிெப் ட்டுள்ைதற்கு, அதுகிபையில், 

பதாபைப சி மூைமாக, இன்ெர்பேட்டில் அல்ைது ோங்கள் தற்ப ாது  யன் டுத்துகின்ற அல்ைது 

எதிர்காைத்தில் அறிமுகப் டுத்தக்கூடிய பவறு ஏதாவது முபறயில் என எதுவாக இருந்தாலும் 

ப ாருந்தும்.  

 

முக்கியமான ஈடு ாட்டுறுதிகள் 

1) கென்களுக்கான விண்ணப் ங்கள் மற்றும் அவற்றின் பசயல் டுத்தல் 
 

(a) கென் விண்ணப் ப் டிவங்கள் என் பவ கென்வாங்கியவாின் ேைபன  ாதிக்கும் 

பதபவயான தகவல்கபை உள்ைெக்கியது ஆகும். அப்ப ாதுதான் மற்ற வங்கிசாரா 

ேிதிேிறுவனங்கைால் (NBFCs) வழங்கப் டும் விதிமுபறகள் மற்றும் ேி ந்தபனகபைப் 

 ற்றிய ஒரு அர்த்தமுள்ை ஒப்பீட்பெ கென்வாங்கியவரால் பசய்யமுடியும் மற்றும் 

தகவைறிந்த முடிபவடுத்தபை எடுக்கமுடியும். கென் விண்ணப் ப் டிவம் ஆனது 

விண்ணப் ப் டிவத்துென் பசர்த்து சமர்ப் ிக்கப் ெபவண்டிய பதபவயான ஆவணங்கபைக் 

குறிப் ிடும். வாடிக்பகயாைருக்கு வழங்கப் டும் கென் விண்ணப் ப் டிவம் மற்றும் ஒப்புதைைிப்பு 

ஆபணகடிதம் ஆகியபவ இெர்கைின்  டித்தரவாிபசக்கான அணுகுமுபறபயயும் பவவ்பவறு 

வபகயான கென்வாங்கியவர்களுக்கு பவவ்பவறு வட்டிவிகிதங்கபை விதிப் தற்கான அடிப் பெக் 

பகாட் ாட்பெயும் பவைிப் டுத்தும் மற்றும் இபவ ேிறுவனத்தின் இபணயதைத்தில் கிபெக்கச் 

பசய்யப் டும் அல்ைது ப ாருத்தமான பசய்தித்தாள்கைில்  திப் ிக்கப் டும்.  இந்தத்தகவல், 

வட்டிவிகிதங்கைில் ஒருமாற்றம் இருக்கிறப ாபதல்ைாம் புதுப் ிக்கப் டும். 

 

(b) ேிறுவனம் அபனத்து கென்விண்ணப் ங்கபையும் ப ற்றதற்கான ஒப்புபகபயக் 

பகாடுப் தற்கு ஒரு அபமப்ப  வகுக்கும். ப ாிதும் விரும் த்தக்கேிபையில், 

எந்தகாைவபரக்குள் கென் விண்ணப் ங்கள் தீர்வுபசய்யப் டும் என் தும் ஒப்புபகயில் 

குறிப் ிெப் டும். 

 

(c) KYC விதிமுபறகபை ேிபறபவற்றுவதற்கும் சட்ெ மற்றும் ஒழுங்குமுபற பதபவகளுென் 

இணக்கமாக ேெப் தற்கும் வாடிக்பகயாைாிெம் இருந்து ேிறுவனத்தால் 

பசகாிக்கப் ெபவண்டிய தகவல்கபைக் கென்விண்ணப் ப் டிவம் 



பதைிவாகக்குறிப் ிடும்.  ஒருதரவுத்தைத்பத உருவாக்குவதற்கு வாடிக்பகயாைபரயும் 

அவரது குடும் த்தினபரயும்  ற்றிய கூடுதல் தகவல்கபை ோங்கள் பகாரைாம்; ஆனால் 

இந்தத்தகவல் வாடிக்பகயாைர் அவ்வாறு பகாடுக்க விரும் ினால் மட்டுபம அவரால் 

பகாடுக்கப் டும்.  

 

2) கென் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுபறகள்/ேி ந்தபனகள் 

 

ேிறுவனம் கென்வாங்கியவருக்கு ஒப்புதைைிப்பு ஆபணகடிதம் வழியாக அல்ைது அப் டி இல்பை 

என்றால் பவறுவழியாக, ஒப்புதைைிக்கப் ட்ெ கென்பதாபகபய வருொந்திர வட்டிவிகிதம் 

மற்றும் அதபனப்  யன் டுத்தும் முபற உள் ெ விதிமுபறகள் மற்றும் ேி ந்தபனகளுென் 

பசர்த்து எழுத்துப்பூர்வமாகத் தகவல் பதாிவிக்கும் மற்றும் கென்வாங்கியவரால் 

இந்தவிதிமுபறகள் மற்றும் ேி ந்தபனகைின் ஏற்ப  தனது  திபவடுகைில் பவத்துக்பகாள்ளும்.  

 

கென்வாங்கியவருக்குக் கென் ஒப்புதைைிப்பு ஆபணகடிதம் மற்றும் அபனத்து 

தகவல்பதாெர்புகளும் வட்ொரபமாழியில் அல்ைது கென் வாங்கியவரால் புாிந்துக் 

பகாள்ைப் ெக்கூடிய ஒருபமாழியில் இருக்கும். 

 

ேிறுவனம் கென் ஒப் ந்தத்தின் ேகபை கெபன வழங்கும் பேரத்தில் அல்ைது ஒப்புதைைிப்பு 

ஆபணபய வழங்கும் பேரத்தில் கென் வாங்கியவருக்குக் பகாடுக்கும்.  

 

3) விதிமுபறகள் மற்றும் ேி ந்தபனகைில் மாற்றங்கள் உள் ெ கென்கபை வழங்கல் 
 

(a) கெபன தாமதமாகத் திருப் ிச் பசலுத்துவதற்காக ேிறுவனத்தால் விதிக்கப் டும் 

அ ராதவட்டியானது கென்ஒப் ந்தத்தில் தடித்த எழுத்துக்கைில் குறிப் ிெப் டும்.   

(b) epறுவனம் கென் வழங்கல் காை அட்ெவபண, வட்டி விகிதங்கள், பசபவக் 

கட்ெணங்கள், முன்னதாகப்  ணம் பசலுத்தல் கட்ெணங்கள் முதலியபவ உள் ெ 

விதிமுபறகள் மற்றும் ேி ந்தபனகைில் ஏதாவது மாற்றம்  ற்றிக் கென் 

வாங்கியவருக்கு அறிவிப்ப  பகாடுக்கும். ோங்கள் பமலும், வட்டிவிகிதங்கைிலும் 

கட்ெணங்கைிலும் உள்ை மாற்றங்கள் பதாபைபோக்பகாடு மட்டும் 

ேிபறபவற்றப் டுவபத உறுதிபசய்பவாம்.    இது பதாெர் ாக ஒரு ப ாருத்தமான 

ேி ந்தபன கென் ஒப் ந்தத்தில் ஒருங்கிபணப் டும். 

 

(c) ஒப் ந்தத்தின் கீழ் ணம் பசலுத்தபை அல்ைது பசயல்திறபன ேிபனவுகூர்வதற்கான / 

துாிதப் டுத்துவதற்கான முடிபவடுத்தல் கென் ஒப் ந்தத்துென் இணக்கமாக இருக்கும். 

 

(d) கென் ஒப் ந்தம் ஒரு உள்ைபமந்த மறு உபெபமசரத்பத பகாண்டிருக்கும். பமலும், 

உபெபமபய எடுப் தற்கு முன் அறிவிப்புக் காைம், எந்தச் சூழ்ேிபைகைின் கீழ் அறிவிப்புக் 



காைத்திற்கு விைக்கு அைிக்க முடியும்,  ிபணயத்தின் உபெபமபய எடுப் தற்கான 

ேபெமுபற, பசாத்தின் விற் பனக்கு / ஏைத்திற்கு முன்னதாகக் கெபன திருப் ிச் 

பசலுத்துவதற்காகக் கென்வாங்கியவருக்குக் பகாடுக்கப் ெபவண்டிய இறுதிவாய்ப்பு 

பதாெர் ான ஒருவிதி, கென் வாங்கியவருக்கு மறு உபெபமபயக் பகாடுப் தற்கான 

ேபெமுபற மற்றும் பசாத்பத விற் பன பசய்வதற்கான / ஏைத்தில் விடுவதற்கான ேபெமுபற 

ஆகியபவ பதாெர் ான விதிகபைக்பகாண்டிருக்கும்.   

 

(e) ேிறுவனம் கென் வாங்கியவருக்கு எதிராகக் பகாண்டிருக்கக்கூடிய பவறு ஏதாவது 

உாிபம பகாாிக்பகக்காக ஏதாவது சட்ெப்பூர்வமான உாிபம அல்ைது மீள்உாிபமக்கு 

உட் ட்டு அபனத்து ேிலுபவத்பதாபககபையும் திருப் ிச்பசலுத்தலின் பேர்வில் 

அல்ைது கெனின் ேிலுபவத்பதாபகபயக் பகவரப்ப றுதலின் பேர்வில் அபனத்து 

 ிபணயங்கபையும் பவைியிடும்.   ஏதாவது பதபவயான எதிாீடு பசய்வதற்கான 

உாிபமேிபற பவற்றப் ெபவண்டும் எனில், அது ற்றி எஞ்சியுள்ை உாிபம 

பகாாிக்பககள்  ற்றிய முழுவிவரங்களுெனும் ேிறுவனம் எந்த ேி ந்தபனகைின் கீழ் 

சம் ந்தப் ட்ெ உாிபம பகாாிக்பக தீர்க்கப் டும்/பசலுத்தப் டும் வபரயிலும் 

 ிபணயங்கபைத் தக்கபவப் தற்கு உாிபமப ற்றுள்ைது என் து  ற்றிய 

முழுவிவரங்களுெனும் கென்வாங்கியவருக்கு அறிவிப்புக் பகாடுக்கப் டும். 

 

4) இரகசியத் தன்பம 
 

(a) வாடிக்பகயாைரால் அங்கீகாிக்கப் ட்ொல் ஒழிய ோங்கள் அபனத்து 

ஆள்சார்தகவல்கபையும் அந்தரங்கமாகவும் இரகசியகாப்புத் தன்பமயுெனும் 

ேெத்துபவாம். 

 

(b) வாடிக்பகயாைரால் அங்கீகாிக்கப் ட்ொல் ஒழிய, ோங்கள்  ாிமாற்ற விவரங்கபை 

விதிவிைக்கான பேர்வுகைில்  ின்வருவனவற்பறத் தவிர உள் ெ பவறு ஏதாவது 

ேிறுவனத்திற்கு பவைிப் டுத்தமாட்பொம்: 

 

 சட்ெப்பூர்வ அல்ைது ஒழுங்குமுபற சட்ெங்களுக்கு இணக்கமாகத் தகவல்கபை 

ோங்கள் வழங்கபவண்டும் என இருந்தால் 

 இந்த தகவல்கபை பவைிப் டுத்தல் என் து ோங்கள் ப ாதுமக்களுக்குச் பசய்ய 

பவண்டிய ஒரு கெபமயாக இருந்தால் 

 எமது ேைபனகாப் தற்கு (உம். பமாசடிதடுப்பு) வங்கிகளுக்கு / ேிதிேிறுவனங்களுக்கு / 

எமது குழுமம் மற்றும் அபசாசிபயட் ேிறுவனங்களுக்கு இந்தத் தகவல்கபை 

வழங்கபவண்டும் என இருந்தால் 

 சந்பதப் டுத்தல் போக்கங்களுக்காக வாடிக்பகயாைர்கபைப்  ற்றிய தகவல்கபை 

பவறு யாருக்காவது பகாடுப் தற்கு ோங்கள் இந்தக்காரணத்பதப் 

 யன் டுத்தமாட்பொம். 

 



5) ப ாது 
 

(a) ேிறுவனம் கென் ஒப் ந்தத்தின் விதிமுபறகள் மற்றும் ேி ந்தபனகைில் 

வழங்கப் ட்டுள்ை போக்கங்களுக்காகத் தவிரக் கென்வாங்கியவாின் விவகாரங்கைில் 

தபையிடுவபதத் தவிர்க்கும் (கென்பகாடுத்தவாின் கவனத்திற்கு, கென்வாங்கியவரால் 

ஏற்கனபவ பவைிப் டுத்தப் ொத, புதிய தகவல் வந்தால் ஒழிய).  

 

(b) கென் வாங்கியவாிெம் இருந்து கென் கணக்பகமாற்றீடு பசய்வதற்கான பகாாிக்பக 

ப றப் டும் பேர்வில், ஒப்புதல் அல்ைது அப் டி இல்பை என்றால் பவறு ஏதாவது 

இருந்தால் அதாவது, ேிறுவனத்தின் மறுப்பு ப ான்ற ஏதாவது இருந்தால், அது  ற்றிக் 

பகாாிக்பகபயப் ப ற்ற பததியில் இருந்து 21 ோட்களுக்கு உள்ைாகத் 

பதாிவிக்கப் டும். இத்தபகய மாற்றீடு ஆனது சட்ெத்துென் இணக்கமாக 

பவைிப் பெயான ஒப் ந்த விதிமுபறகைின் டிஇருக்கும்.  

 

(c) கென்கைின் மீட்பு  ற்றிய விவகாரத்தில், ேிறுவனம் அைவுக்கு மீறிய பதாந்தரவு 

பசய்வதில் ஈடு ொது அதாவது, கென் வாங்கியவர்கபை இரவு பேரங்கைில் 

விொப் ிடியாகத் பதாெர்ந்து பதாந்தரவு பசய்தல், கென்கபை மீட் தற்காக உெல் 

 ைத்பதப்  யன் டுத்தல் முதலியபவ.  

 

கூடுதல் உதவி 

புகார்கள்: 

 

ஏதாவது புகார்/குபற இருக்கின்ற பேர்வில், விண்ணப் தாரர்/கென்வாங்கியவர்கள் 

சம் ந்தப் ட்ெ கிபைக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகத் தகவல் பதாிவிக்க பவண்டும். கிபை அதிகாாிகள் 

உெனடியாக அந்த விவகாரத்பதக் குபறபயத் தீர்ப் தற்காக முன்பனடுத்துச் பசல்வார்கள்.  

 

குபற தீர்ப்பு வழிமுபற: 

 

புராெக்ட்கள் மற்றும் பசபவகள் பதாெர் ான அபனத்து தகராறுகளும் குபறபயப் 

ப ாறுத்தவபரயிைான முழுவிவரங்கபையும் ப ற்ற பததியில் இருந்து 30 ோட்களுக்குள் 

விசாாிக்கப் டும் மற்றும் தீர்வு பசய்யப் டும். 

 

 ின்வரும் 'குபற தீர்ப்பு வழிமுபற' ப ாருத்தமான முபறயில் பசயல் டுத்தப் டுகிறது. 

முடிபவடுத்தல் ேிபை குபற தீர்ப்பு ேிபை 

கிபை ேிபை மண்ெை அலுவைக ேிபை 

மண்ெை அலுவைக ேிபை குபற தீர்ப்பு அதிகாாி 



 

குபற தீர்ப்பு – பதாெர்பு விவரங்கள் 

 

குபறகள் இருக்கின்ற பேர்வில், ேீங்கள் குபற தீர்ப்பு அதிகாாிபய பதாெர்புபகாள்ைைாம், 

 ின்வரும் ஏதாவது வழிகளுள் தயவுபசய்து எங்கபைத் பதாெர்புபகாள்ளுங்கள்: 

குபறயின் ப யர் - 

குபற தீர்ப்பு அதிகாாி : திரு.  ி. ஸ்ரீதரன். மின்னஞ்சல்: sridharanp@stfc.in 

 

ேீங்கள் ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான கடிதத்பதப்  ின்வரும் முகவாியில் உள்ை எமது அலுவைகத்திற்கு 

அனுப் ைாம் : 

 

குபற தீர்ப்பு அதிகாாி 
 

ஸ்ரீராம் டிரான்ஸ்ப ார்ட் ஃப னான்ஸ் கம்ப னி லிமிபெட் ,மூகாம் ிகா காம்ப்ைக்ஸ், 3வதுதைம் 

எண். 4 பைடி பதசிகாசாபை, மயிைாப்பூர், பசன்பன-600 004. 

தமிழ்ோடு, இந்தியா. பதாபைப சி: 91-44-24990356 

 

ேிறுவனத்தின் குபற தீர்ப்பு அதிகாாியின் முடிபவடுத்தலுென் கென்வாங்கியவர் திருப்தி 

அபெயவில்பை எனில், அவர் கீபழ பகாடுக்கப் ட்டுள்ை முகவாியில் உள்ை இந்திய 

ாிசர்வ் வங்கியின் (RBI) வங்கியியல் சாரா பமற் ார்பவ துபறயின் மண்ெை அலுவைகத்தின் 

ப ாறுப்பு அதிகாாிபய அணுகைாம் : 

 

ப ாது பமைாைர் 

வங்கியியல் சாரா பமற் ார்பவதுபற பசன்பன மண்ெை அலுவைகம் 

ஃப ார்ட்கிபைசிஸ், ராஜாஜி சாபை, பசன்பன - 600 001, இந்தியா. 

பதாபைப சி: +91 44 25361631 

மின்னஞ்சல்: dnbschennai@rbi.org.in 

 

பேர்பமயான வழக்கங்கள் விதிபதாகுப் ின் இணக்கத்தன்பமபயயும் ேிர்வாகத்தின் ல் 

பவறுேிபைகைில் குபறதீர்ப்பு வழிமுபறயின் பசயல் ாடுகபையும்  ற்றிய காைமுபற 

மறுசீராய்வு  ற்றிய ஒரு ஒருங்கிபணந்த அறிக்பக இயக்குேர்கள் குழுவிெம், குழுவால் 

வபரயறுக்கப் ட்டுள்ைவாறு ஒழுங்கான இபெபவைிகைில் சமர்ப் ிக்கப் டும்.  

 

 ின்னூட்ெக் கருத்து மற்றும்  ாிந்துபரகள் 
 

எமது பசபவகபை பமம் டுத்த எமக்கு உதவுவதற்கு எமது பசபவபயப்  ற்றிய  ின்னூட்ெக் 

கருத்துகபை வழங்குமாறு எமது வாடிக்பகயாைர்கபை ோங்கள் பவண்டுகிபறாம்.    

mailto:sridharanp@stfc.in
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கண்காணித்தல் 
 

விதி பதாகுப் ின் இணக்கத் தன்பமபய உறுதி பசய்வதற்கு ோங்கள் ஒரு குபற தீர்ப்பு 

அதிகாாிபய பகாண்டிருக்கிபறாம். எமது உள்தணிக்பக ேபெமுபறகள் ோங்கள் விதிபதாகுப்ப  

ேிபறபவற்றுவபத உறுதிபசய்யும்.  

குபற தீர்ப்பு வழிமுபற உள் ெ பேர்பமயான வழக்கங்கள் விதிபதாகுப் ின் இணக்கத்தன்பம 

 ற்றிய ஒரு மறுசீராய்வு ேிர்வாகத்தால் ஒழுங்காகச் பசய்யப் டும் மற்றும் ஒரு ஒருங்கிபணந்த 

அறிக்பக காைமுபறயில் இயக்குேர் குழுவிெம் சமர்ப் ிக்கப் டும்.  

 

விதி பதாகுப்பு  ற்றிய கூடுதல் தகவல்கள் 
 

விதிபதாகுப்பு எமது இபணயதைத்தில் கிபெக்கிறது மற்றும் ேகல்கள் பகாாிக்பகயின் ப ாில் 

கிபெக்கச் பசய்யப் டும்.  


