
                

புகாரக்ள் மற்றும் குறறகறளத் தீரத்்தல் 

 

சிறந்த சேவைவை பெற அவைத்து தகுதியும் ப ொண்ட எமது மதிெ்புமி ்  ைொடி ்வ ைொளரொை 

உங் ளு ்கு சிறந்த சேவை மட்டுசம எங் ளிடமிருந்து கிவடெ்ெவத உறுதிபேை்ை டிபிஎஸ் செங் ் 

இந்திைொ லிமிபடட்-ல் (DBIL) நொங் ள் விரும்புகிசறொம்.  

டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட ் (DBIL அல்லது “ைங்கி” அல்லது இதை்பிறகு “ைங்கி” எை 

அவை ் ெ்ெடும்), சிங் ெ்பூரில் தவலவமை த்வத ் ப ொண்டுள்ள டிபிஎஸ் செங் ் லிமிபடட்- ்கு (DBL) 

முற்றிலும் பேொந்தமொை ஒரு நிறுைைமொகும் (WOS). சிறந்த நவடமுவற வள ெகிரந்்துப ொள்ளும் 

ைவ யில் டிபிஎஸ் குழுமத்திை் (குரூெ் அல்லது குழுமம் எை்று இதை்பிறகு அவை ் ெ்ெடும்). 

குவறந்தெட்ே ஏற்பு  ட்டவள விதி ள் பூரத்்திபேை்ைெ்ெடுைவத உறுதிபேை்ை சி ் லொை, நீண்ட ொல 

அளவுள்ள, பெரிை அல்லது மு ்கிைமொை ெரிைரத்்தவை வள வ ைொளும்செொது டிபிஎல்-ை் அனுெைம் 

மற்றும் நிபுணத்துைத்வத டிபிஐஎல் ெைை்ெடுத்தி ்ப ொள்ளும். சமலும், டிபிஎல்-ஆல் 

குறித்துவர ் ெ்ெட்டுள்ள குறிெ்பிட்ட சில ப ொள்வ  ள் மற்றும் தரநிவல ள் டிபிஐஎல் 

ெரிசீலி ் ெ்ெடுைவத  ருத்தில்ப ொள்ளும் மற்றும் குழுமத்திை் குவறந்தெட்ே  ட்டவள விதி வள 

தைது பேைல்ெொடு வள பூரத்்திபேை்ைவத உறுதிபேை்ை இந்திை ஒழுங்குமுவற விதி ளு ்குச ற்ெ 

அைற்வற த ைவமத்து பிை்ெற்றும். 

பெறெ்ெடுகிற அவைத்து பு ொர ்ளும் ெதிவுபேை்ைெ்ெடுைவத, ஒெ்புவ  பேை்ைெ்ெடுைவத மற்றும் 

தீர ்் ெ்ெடுைவத இை்ைங்கி உறுதிபேை்ைசதொடு மட்டுமிை்றி, ைொடி ்வ ைொளரு ்கு விரிைொை 

ஆசலொேவை / த ைலளிெ்புடை் ஒரு முவறைொை மற்றும் ைவரைறுத்த  ொலஅளவு ்குள் 

ைொடி ்வ ைொளர ் பு ொர ்ள் தீர ்் ெ்ெடுைவத உறுதிபேை்ை திறை்மி ்   ண் ொணிெ்பு / 

உைரதி ொரி ளு ்கு அனுெ்பி வை ்கும். இை ்குமுவற இருெ்ெவதயும் உறுதிபேை்யும்.  

ைொடி ்வ ைொளர ் குவறதீரத்்தலு ் ொை ப ொள்வ , ைொடி ்வ ைொளரது குவற வளயும், 

பு ொர ்வளயும் தீரவ்ு ொண்ெதற் ொை  ட்டவமெ்வெ ச ொடிட்டு  ொட்டுகிறது. இ ்ப ொள்வ , 

பெொதுபைளியில் (ைவலதளம் மற்றும் கிவள ள்) கிவட ் ெ்பெறுைவத உறுதிபேை்யும். 

ைொடி ்வ ைொளர ்குவறதீரத்்தலு ் ொை ப ொள்வ , கீை்ைரும் ச ொட்ெொடு வள பிை்ெற்றுகிறது : 

• ைொடி ்வ ைொளர ்ள் நிைொைமொ வும், நடுநிவலசைொடும் நடத்தெ்ெடுகிை்றைர.் 

• ைொடி ்வ ைொளர ்ளொல் எழுெ்ெெ்ெடும் பு ொர ்ள் மரிைொவதயுடனும் மற்றும் குறித்த 

 ொலஅளவு ்கும் வ ைொளெ்ெடுகிை்றை.  

• ைங்கி ்குள் தங் ளது பு ொர ்வள சமலதி ொரி ளு ்கு எடுத்துேப்ேல்ைதற் ொை 

ைழிமுவற ள் ைொடி ்வ ைொளர ்ளு ்கு பதரிவி ் ெ்ெடுகிை்றை மற்றும் அைர ்ளது 

பு ொர ்ளு ் ொை தீரவ்ில் அைர ்ளு ்கு திருெ்தியில்வலபைைில் அைர ்ளது உரிவம ள் 

எை்ை எை்றும் அைர ்ளு ்குத் பதரிைெ்ெடுத்தெ்ெடுகிறது.  

• ைொடி ்வ ைொளர ்ளிை் நலை் ளு ் ொ சை நை்ைம்பி ்வ யுடனும், ெொரெட்ேமிை்றி 

ைங்கிெ் ெணிைொளர ்ள் ெணிைொற்றுகிை்றைர.் 

ப ாருந்துநிறல / பெயல் ர ்பு :  

இ ்ப ொள்வ , ைங்கியிை் அவைத்து ைொடி ்வ ைொளர ்ளு ்கும் பெொருந்த ்கூடிைதொகும்.  

 



 
 

வழிமுறறகள் :  

 

எந்தபைொரு நிவலயிலும், எமது சேவை அளவு ள் உங் ளது எதிரெ்ொரெ்்பு ளு ்கு ஏற்ற அளவு 

இல்வலபைை்று நீங் ள்  ருதுவீரொைொல், நீங் ள் பேை்ை ்கூடிைது எை்ை எை கீசை தரெ்ெட்டுள்ளது :  

 

தங் ளது பு ொர ்வள ெதிவிடவும் / தங் ளது  ருத்து வள ெகிரந்்துப ொள்ளவும் 

ைொடி ்வ ைொளர ்ளு ்கு ஒை்று ்கும் சமற்ெட்ட ைழிமுவற வள இை்ைங்கி ைைங்குகிறது. தங் ளது 

 ருத்வத ெகிரந்்துப ொள்ள அல்லது பெொருத்தமொை தீரவ்ு  ொணெ்ெட தங் ளது பு ொர ்வள அனுெ்ெ 

கீை்ைரும் ைழிமுவற வள ைொடி ்வ ைொளர ்சதரவ்ுபேை்ைலொம்.  

 

தங் ளது  ருத்வத ைைங்  அல்லது தங் ளது பு ொவர அனுெ்ெ விரும்பும் ைொடி ்வ ைொளர ்ள் 

ைங்கியில் கிவட ்  ்கூடிை கீை்ைரும் ைழிமுவற வள ெைை்ெடுத்தலொம் : 

 

ைொடி ்வ ைொளர ்சேவை  

( ஸ்டமர ்ச ர)் 

(கிபரடிட்  ொரட்ு ள் /  டை் அட்வட ள் தவிரத்்து, ைங்கிேச்ேவையுடை் 

பதொடரப்ுவடைவை) : 24 மணி சநரம் இைங்கும் எமது ைொடி ்வ ைொளர ்

சேவை உதவி எண். 1860 210 3456 / 1860 267 1234 அல்லது எமது பைளிநொட்டு 

ைொடி ்வ ைொளர ்சேவை எண். 91-44-66854555-ஐ பதொடரப்ுப ொள் . 

 

முை்பிருந்த லட்சுமி விலொஸ் செங் ் (eLVB)-ை் ரபீடை்ல் செங்கிங் சேவை 

பதொடரெ்ொை விேொரவண ளு ்கு 24 மணி சநரம் இைங்கும் எமது 

ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை உதவி எண். 1860 267 4567 அல்லது எமது 

பைளிநொட்டு ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை எண். 91-44-69046600-ஐ 

பதொடரப்ுப ொள் . 

 

(கிபரடிட்  ொரட்ு ள் /  டை் அட்வட ளு ்கு மட்டும்): 24 மணி சநரம் 

இைங்கும் எமது கிபரடிட ் ொரட்ு சேவை உதவி எண். 18602676789 அல்லது 

எமது பைளிநொட்டு ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை எண். +9144 69046789-ஐ 

பதொடரப்ுப ொள் . 

 

மிை்ைஞ்ேல் :  

• ரபீடை்ல் ைொடி ்வ ைொளர ்ள் (டிஜிசெங் ் / ட்ரஸரஸ்் 

ைொடி ்வ ைொளர ்ள் / (கிபரடிட்  ொரட்ு ள் தவிரத்்து)) 

customercareindia@dbs.com  எை்ெதற்கு மிை்ைஞ்ேல் அனுெ்ெலொம்.  

• முந்வதை LVB ைவலைவமெ்பிை் சேவை பதொடரெ்ொை 

விேொரவண ளு ்கு தைவுபேை்து விஜைம் பேை்  :  

• கிபரடிட்  ொரட்ு ைொடி ்வ ைொளர ்ள், supercardcare@dbs.com- ்கு 

மிை்ைஞ்ேல் அனுெ்ெலொம்.  

•  ொரெ்சரட் ைொடி ்வ ைொளர ்ள், BusinessCarein@dbs.com- ்கு   

மிை்ைஞ்ேல் அனுெ்ெலொம். 

பிசிைஸ் ச ர ்

 ொரெ்சரட் ைொடி ்வ ைொளர ்ள் 1800 103 6500 / 1800 419 9500 /+91 44 4334 

6600 (பைளிநொட்டு எண்) எை்ற எண்வண பதொடரப்ுப ொள்ளலொம். பிசிைஸ் 

ச ர ்பிரிவு திங் ள் முதல் பைள்ளி ைவர  ொவல 10 முதல் இரவு 7 ைவர 

(பெொது விடுமுவற நொட் ள் நீங் லொ ) இைங்கும்.  

 

மிை்ைஞ்ேல் : டிபிஎஸ் இந்திைொ  ொரெ்சரட் ைொடி ்வ ைொளர ்ள், 

BusinessCarein@dbs.com எை்ற மு ைரி ்கு எங் ளு ்கு எழுதுைதை் மூலம் 

மிை்ைஞ்ேல் அனுெ்ெலொம். 

 

mailto:customercareindia@dbs.com
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கிவள : உங் ளது பிரேச்ிவை ள் /  ைவல ள் குறித்த விைரங் வள குறிெ்பிட்டு உங் ளு ்குரிை 

ைங்கி ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை சமலொளரு ்கு (CSM) தைவுபேை்து எழுதவும். முந்வதை eLVB 

ைவலைவமெ்பு பதொடரப்ுவடை குவற ளு ்கு, eLVB கிவள ளு ்கு ைொடி ்வ ைொளர ்ள் சநரில் 

விஜைம் பேை்ைலொம்.  

 

மூை்று அலுைல் நொட் ளு ்குள் உங் ளது பு ொவர ெரிசீலித்து நொங் ள் ெதில்விவைைொற்றுசைொம்.  

 

புகாறர மமலிடத்திற்கு அனு ்பும் நிறலகள்.  

 

நிறல 1 - நகர தறலறம அலுவலர் / வங்கி மமலாளர்  

3 அலுைல் நொட் ளு ்குள் எமது ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை சமலொளர ் உங் வள பதொடரப்ுப ொள்ள 

தைறுைொரொைொல் அல்லது அைரது ெதில் / பேைல்ெொட்டில் உங் ளு ்கு திருெ்தியில்வலபைைில் 

உங் ளது  ைவல / பிரேச்ிவையிை் விைரங் வள விள ்கி ் கூறி ந ர பிசிைஸ் தவலைர ் / கிளஸ்டர ்

(பதொகுெ்பு) தவலைர ் / கிவள தவலைரு ்கு தைவுபேை்து எழுதவும். பு ொர ் கிவடத்ததிலிருந்து 5 

அலுைல் நொட் ள்  ொலஅளவிற்குள் ந ர பிசிைஸ் தவலைர,் கிவளத்தவலைர ்/ பிரொந்திை ைழி ொட்டல் 

அதி ொரியிடமிருந்து உங் ளு ்கு ெதில் கிவட ்கும்.  

 

பிராந்திய வழிகாட்டல் (மநாடல்) அதிகாரிகள் 

பிரொந்திைம் பெைர ் மு ைரி மிை்ைஞ்ேல் 

 ரந்ொட ொ & 

ச ொைம்புத்தூர ் 

பூஜொ ெஜொஜ் டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட்,  

ேலபுரிைொ விை்ேர,் எண்.3, அல்சூர ்

சரொடு, பெங் ளுரு – 560 042 

poojabajaj@dbs.com 

பேை்வை & 

 ரூர ் 

ஹரி நொரைணை்  டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட்,  

முதல் தளம், 806, அண்ணொ ேொவல, 

பேை்வை – 600 002. தமிை்நொடு  

hariv@dbs.com 

ைட ்கு & 

கிை ்கு  

 பில் மொத்தூர ் டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட்,  

டிஎல்எஃெ் ச ெ்பிடல் ெொயிண்ட், ெொெொ 

 தொ ் சிங் மொர ்்,  ை்ைொ ்ட் பிசளஸ்,  

நியுபடல்லி -110001 

kapilmathur@dbs.com 

ஆந்திரபிரசதஷ் 

& பதலங் ொைொ  

M. ஸ்ரீைிைொே ரொை்  டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட், 2B 

& 2C தவர தளம், ஆதித்ைொ ட்சரடு 

பேை்டர,் அமீரச்ெட,் ஐதரொெொத ்– 500 

038 

srinivasarao@dbs.com 

சமற்கு நிதிை் ரைொலொல்லு டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட், 

எ ்ஸ்பிரஸ் டைரஸ்், நரிமை் ெொயிண்ட், 

மும்வெ – 400 021 

nitinravalallu@dbs.com 

 

 

ைொடி ்வ ைொளர ்ளது  ைவல வளயும், பிரேச்ிவை வளயும் புரிந்துப ொள்ளவும் மற்றும் அதற்கு 

தீரவ்ு ொணவும் எங் ளு ்கு உதை, ைங்கியுடைொை அைர ்ளது முந்வதை த ைல் ெரிமொற்றத்திை்செொது 

அைர ்ளு ்கு ைைங் ெ்ெட்ட பு ொர ் சமற்ச ொள் / ெொரவ்ை எண்வண ைொடி ்வ ைொளர ்ள் 

குறிெ்பிடுைது அைசிைம். 

நிறல 2 – முதன்றம மநாடல் அதிகாரி  

 

ைைங் ெ்ெட்ட தீரவ்ு குறித்து ைொடி ்வ ைொளரு ்கு பதொடரந்்து திருெ்தியில்வலபைைில் ைங்கியிை் 

முதை்வம சநொடல் அதி ொரி ்கு ைொடி ்வ ைொளரு ்கு எழுதலொம் மற்றும் ைங்கியிை் முதை்வம 

அதி ொரி பு ொவர பெற்றதிலிருந்து 7 அலுைல் நொட் ளு ்குள் ைொடி ்வ ைொளரிை் பு ொரு ்கு ைங்கி 

ெதிலளி ்கும். 
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Ms. பகௌறனன் இஸ்மய்ல்  

சநொடல் அதி ொரி   

டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட்  

ரூபி டைர,் 6ைது தளம்,  

 ேொரைொடி, தொதர ்  

மும்வெ – 400 028.  

பதொவலசெசி - +91 22 6614 7578 

 

டிஜிசெங் ் / டிபரஷரஸ்் ைொடி ்வ ைொளர ்ள் (கிபரடிட்  ொரட்ு ள் அல்லொத) dbsnodalofficer@dbs.com- ்கு 

மிை்ைஞ்ேல் பேை்ைலொம்.  

 ொரெ்சரட் ைொடி ்வ ைொளர ்ள், dbsnodalofficer@dbs.com - ்கு மிை்ைஞ்ேல் பேை்ைலொம். 

கிபரடிட்  ொரட்ு ைொடி ்வ ைொளர ்ள், 

supercardnodal@dbs.com- ்கு மிை்ைஞ்ேல் பேை்ைலொம். 

முந்வதை LVB ைவலைவமெ்பு பதொடரெ்ொை குவற ளு ்கு ைொடி ்வ ைொளர ்ள், principalnodal@lvbank.in-

 ்கு மிை்ைஞ்ேல் பேை்ைலொம். 

 

7 அலுைல் நொட் ளு ்குள் உங் ளது பு ொர ்ளு ்கு நொங் ள் ெதில்விவைைொற்றுசைொம். 

 

7 அலுைல் நொட் ளு ்குள் சநொடல் அதி ொரியிடமிருந்து உங் ளு ்கு ெதில் கிவட ் வில்வலபைைில் 

அல்லது அெ்ெதிலில் உங் ளு ்கு திருெ்தியில்வலபைைில், ைங்கியிை் முதுநிறல நிரவ்ாகத்துக்கு 

தைவுபேை்து எழுதவும். பு ொர ் கிவடத்ததிலிருந்து 5 அலுைல் நொட் ள்  ொலஅளவு ்குள் 

எங் ளிடமிருந்து உங் ளு ்கு ெதில் கிவட ்கும். 

 

பு ொர ்தீரவ்ு ் ொை  ொலைரிவே ள் / ைவரைவற ள் 

 

பு ொரு ்கு தீரவ்ு  ொண்ெதில் பதொடரப்ுவடை ஒழுங்குவிதி / விேொரவண வளே ் ேொரந்்து ஒை்பைொரு 

ெடிநிவலயிலும் பெொருத்தமொை  ொலைவரைவற ள் நிரண்யி ் ெ்ெட்டுள்ளை. பு ொர ் தீர 

ெரிசீலி ் ெ்ெட்டவுடை் ைொடி ்வ ைொளரு ்கு ஒரு இறுதி ெதிவல ைங்கி அனுெ்பி வை ்கும் அல்லது 

அதவை சமலும் விேொரிெ்ெதற்கு அதி   ொலஅளவு ச ொரி ஒரு த ைலளிெ்வெ ைங்கி பேை்யும்.  

 

ஒரு தீரவ்ு ்கு பைளிைொரந்்த தரெ்பு வளே ்ேொரந்்திரு ்கும் நிவல உள்ள குறிெ்பிட்ட சில விேொரவண ள் 

/ விஷைங் ள், அதற்கு தீரவ்ு  ொண்ெதற்கு அதி   ொலஅளவு டரை்் அரவுண்டு வடம் (TAT) சதவைெ்ெடும். 

அத்தவ ை சைண்டுச ொள் ள் / பு ொர ்வள சுட்டி ் ொட்டும் எடுத்து ் ொட்டு ள் கீசை 

குறிெ்பிடெ்ெட்டுள்ளை. 

 

1. CCTV ெதிவை பதொடரப்ுவடை ைங்கியிலிருந்து ச ட்டுெ்பெறுதல்  

2. ேரே்வ்ே ்குரிை POS / ePOS ெரிைரத்்தவை – ைவலைவமெ்பு / மூை்றொம் தரெ்பு ைழிைொ  

நிறுைைத்திடம் (acquirer) எழுெ்ெெ்ெட்டுள்ள சைண்டுச ொள். 

3. ேரே்வ்ே ்கு உட்ெடுத்தெ்ெட்டுள்ள Mvisa 45  ொலண்டர ்நொட் ள் எடு ்  ்கூடும்.  

4. பதொழில்நுட்ெம் பதொடரப்ுவடை குவற ள் / பு ொர ்ள்  

5. சமொேடி ெரிைரத்்தவை ள் பதொடரெ்ொை பு ொர ்ள் 

6. மூை்றொம் தரெ்பு பதொடரப்ுவடை சநரவ்ு ள் / ைை ்கு ள் (பிற ைங்கி ள் / ைரத்்த ர ்ள் / 

சேவை ைைங்குநர ்ள்) 

 ொெ்பீடு திட்டங் ள் விநிசைொ ம் பதொடரப்ுவடை பிரேச்ிவை ளு ்கு தீரவ்ு ொண ைங்கியிை் 

குவறத்தீரெ்்பு இை ்  முவறயும் கிவட ் ெ்பெறும் மற்றும் ஒை்பைொரு நிவலயிலும் பு ொர ்

கிவடத்ததிலிருந்து 14 அலுைல் நொட் ளு ்குள் பு ொரு ்கு தீரவ்ு  ொணெ்ெடுைவத ைங்கி உறுதிபேை்யும். 
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வங்கியின் வாடிக்றகயாளர் மெறவ குழுக்கள் / கமிட்டிகள்  

  

1. வங்கி கிறள அளவிலான வாடிக்றகயாளர ்மெறவ கூட்டங்கள்  

கிவள அளவிலொை ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை கூட்டங் ள், ஒை்பைொரு மொதமும் ைங்கி ளில் 

நடத்தெ்ெடுகிை்றை. எமது கிவளயில் ைைங் ெ்ெடும் சேவை வள சமம்ெடுத்துைதற்கு 

ைொடி ்வ ைொளர ்ள் அைர ்ளது  ருத்திவை / சைொேவைவை ெகிரந்்துப ொள்ைதில் இந்த 

கூட்டம்  / அவமெ்பு சிறெ்ெொ  உருைொ ் ெ்ெட்டிரு ்கிறது. இந்த கூட்ட அமரவ்ு ளு ்கு 

கிவளயிை் ைொடி ்வ ைொளர ்ளொ  உள்ள மூத்த குடிம ் ளும் ைரசைற் ெ்ெடுகிை்றைர ்

மற்றும் ைங்கி சேவை மீது அைர ்ளது  ருத்து வள ெகிரந்்துப ொள்ள 

ஊ ்குவி ் ெ்ெடுகிை்றைர.் இதுெற்றி சமலும் அறிை ைொடி ்வ ைொளர ்ள், அைர ்ளு ்கு 

அருகில் உள்ள கிவளவை பதொடரப்ுப ொள்ளலொம்.  

 

2. வாடிக்றகயாளர் மெறவ மீதான நிறலக்குழு  

இ ் மிட்டி / குழு ஒை்பைொரு  ொலொண்டு ்கும் ஒருமுவற கூடும்.  ட்டணமில்லொ பதொடரப்ு 

எண் ள், உதவி எண் ள், மிை்ைஞ்ேல் ள், ஆை்வலை் பு ொர ்ள் ைழிைொ  ைங்கி 

பதொடரப்ுப ொள்ைதற் ொை அணுகுைேதி செொை்ற குவறதீரெ்்பு முவைெ்புத்திட்டங் ளிை் 

ெைை்ெொட்வட மீளொை்வு பேை்ை, இந்த  ொலொண்டிை்செொது பெறெ்ெட்டுள்ள மற்றும் 

தீரவ்ு ொணெ்ெட்டுள்ள ெல்சைறு பு ொர ்வள ெரிசீலி ் , ெகுெ்ெொை்வு பேை்ை மற்றும் கிவள 

அளவில் ைொடி ்வ ைொளர ்குழு கூட்டங் ளில் கிவட ் ெ்பெற்ற  ருத்து ள் ெற்றி விைொதி ்  

இ ் மிட்டி / குழு ஒை்பைொரு  ொலொண்டு ்கும் ஒருமுவற கூடும். நு ரச்ைொர ்ைங்கிேச்ேவைெ் 

( ை்ஸ்யூமர ்செங்கிங்) பிரிவிை் தவலைர ்இ ் மிட்டியிை் தவலைரொ  இருெ்ெொர.்  

 

 ண் ொணிெ்பு மற்றும் மீளொை்வு :  

 

ைொடி ்வ ைொளர ்ள் பு ொர ்ள் மீதொை ெகுெ்ெொை்வில் கீை் ் ண்டவை உள்ளடங்கும் : 

 

o ைொடி ்வ ைொளர ்பு ொர ்ளிை் ைவ  ள்  

o பு ொர ்ளு ்கு தீரவ்ு ொண எடு ் ெ்ெட்டிரு ்கும் சநரம் 

o முதை்வமைொை  ொரணங் ள் / பு ொர ்ள் எழுெ்ெெ்ெட்டுள்ள ெகுதி ள்  

o மூல  ொரணம் மீதொை ெகுெ்ெொை்வு  

 

ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை பு ொர ்ள் குறித்து இந்திை ரிேரை்் ைங்கியிை் அவைத்து 

ஒழுங்குவிதி வளயும், டிபிஎஸ் செங் ் இந்திைொ லிமிபடட ்இண ் முடை் பிை்ெற்றுைவதயும் 

இ ் மிட்டி உறுதி பேை்யும். 

 

3. ம ார்டின் வாடிக்றகயாளர் மெறவ கமிட்டி (CSCB)  

ைங்கிைொல் பேைல்ெடுத்தெ்ெடுகிற ெல்சைறு ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை 

முவைெ்புத்திட்டங் வள CSCB குறிெ்பிடட்  ொலஅளவு ளில் மீளொை்வு பேை்யும் மற்றும் 

ைொடி ்வ ைொளர ் அனுெைத்வத சமம்ெடுத்த புதிை திட்டங் ள் ெற்றி விைொதி ்கும். 

அை்ைெ்செொது ஒழுங்குமுவற அவமெ்பு ளொல் ைைங் ெ்ெடும் ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை 

ைழி ொட்டல் ளிை் அமலொ ் த்துவற CSCB சமற்ெொரவ்ை பேை்யும்; ஒட்டுபமொத்த சேவை 

அளவு வள சமம்ெடுதத் தற்செொதுள்ள பேைல்முவற ள் மற்றும் ப ொள்வ  ளில் 

மொற்றங் ளு ் ொை சைொேவை வள ைைங்கும். ைொடி ்வ ைொளர ் சேவை மீதொை 

நிவல ்குழுவிை் பேைல்ெொட்வடயும் CSCB மீளொை்வு பேை்யும் மற்றும் ைங்கியிை் குவறதீரெ்்பு 

இை ் முவறயிை் ெைைளிெ்புத் திறவையும் அது  ண் ொணி ்கும்.  

 

4. வங்கியின் உள்ளார்ந்த குறறதீர் ்பு நடுவர் (Ombudsman)  

பு ொர ்வள நிரொ ரி ்  அல்லது முழுவமைற்ற / ெகுதிைளவு நிைொரணதவ்த ைைங்  ைங்கி 

முடிவுபேை்யுமொைொல், இந்திை ரிேரை்் ைங்கியிை் அறிவுறுத்தல் ளிை்ெடி சமலதி  



 
 

ெரிசீலவை ் ொ  அெ்பு ொர ்ள் ைங்கியிை் உள்ளொரந்்த குவறதீரெ்்பு நடுைரு ்கு அனுெ்பி 

வை ் ெ்ெடும்.  

 

5. பு ொர ்ள் / குவற வள வ ைொள்ைதில் ைங்கிைொல் ஏசதனும் புதிை மொற்றங் ள், திருத்தங் ள் 

பேை்ைெ்ெடும்செொது குவறதீரெ்்பு / நிைொரண ப ொள்வ ைொைது, அை்ைெ்செொது மீளொை்விை் 

செரில் திருத்தம் பேை்ைெ்ெடும். ஒழுங்குமுவற அவமெ்பு ளொல் (RBI / IBA செொை்றவை). 

ஏசதனும் புதிை விதி / திருத்தங் ள் / மொற்றங் ள் பைளியிடெ்ெடும் சநரவ்ிலும் இ ்ப ொள்வ  

திருத்தி அவம ் ெ்ெடும். 

 

வங்கியின் உள்ளார்ந்த குறறதீர் ்பு நடுவர் (Ombudsman) 

  

பு ொர ்வள நிரொ ரி ்  அல்லது முழுவமைற்ற / ெகுதிைளவு நிைொரணத்வத ைைங்  ைங்கி 

முடிவுபேை்யுமொைொல், இந்திை ரிேரை்் ைங்கியிை் அறிவுறுத்தல் ளிை்ெடி சமலதி  ெரிசீலவை ் ொ  

அெ்பு ொர ்ள் ைங்கியிை் உள்ளொரந்்த குவறதீரெ்்பு நடுைரு ்கு அனுெ்பி வை ் ெ்ெடும். 

 

பு ொர ்ள் / குவற வள வ ைொள்ைதில் ைங்கிைொல் ஏசதனும் புதிை மொற்றங் ள், திருத்தங் ள் 

பேை்ைெ்ெடும்செொது குவறதீரெ்்பு / நிைொரண ் ப ொள்வ ைொைது, அை்ைெ்செொது மீளொை்விை் செரில் 

திருத்தம் பேை்ைெ்ெடும். ஒழுங்குமுவற அவமெ்பு ளொல் (RBI / IBA செொை்றவை). ஏசதனும் புதிை விதி / 

திருத்தங் ள் / மொற்றங் ள் பைளியிடெ்ெடும் சநரவ்ிலும் இ ்ப ொள்வ  திருத்தி அவம ் ெ்ெடும். 


