Loan Agreement
Translation : English to Tamil
India may (but shall not be bound to) keep in good
condition and render marketable the relevant Assets
and take out or renew such insurance. Any premium
paid by DFS India and any costs, charges and
expenses incurred by DFS India shall forthwith on
receipt of a notice of demand from DFS India be
reimbursed by the Borrower to DFS India together with
interest thereon at the rate for default interest, as
specified under the Loan Agreement, from the date
of payment till reimbursement thereof and until such
reimbursement by the Borrower, the same shall be
a charge on the Assets. The Borrower further
expressly agrees that DFS India shall be entitled, at
its sole discretion, (i) to adjust, settle, compromise or
refer to arbitration any dispute arising under or in
connection with any insurance and such adjustment,
settlement, compromise and any award made on
such arbitration shall be valid and binding on the
Borrower and (ii) to receive all monies payable under
any such insurance or under any claim made
thereunder and to give a valid receipt therefore, and
that the amount so received shall be adjusted
towards repayment/payment of amounts in respect
of the Facility and the Borrower shall not raise any
question that a larger sum might or ought to have
been received or be entitled to dispute liability of the
Borrower for the balance remaining due after such

சம்பந்தப்பட்ட

சசொத்துக்களை

நல்ல

முளையில்

பபணி

விற்பளைக்குள்ைொக்கி, DFS இந்தியொ கொப்பீடுகளை முடித்து ளவக்கபவொ
அல்லது

புதுப்பிக்கபவொ

கட்டுப்பட்டதல்ல).
(தவளணகள்),

சசலவிைங்கள்,

கூடும்

இந்தியொவொல்

DFS

கட்டணங்கள்,
DFS

(ஆைொல்,

சசய்த

இந்தியொவொல்,

அப்படிச்சசய்ய

சசலுத்தப்பட்ட

சசலவுகள்

அது

பிரீமியம்

மற்றும்

இதர

வளரயறுக்கப்பட்ட

வட்டி

விகிதத்தில், அைிவிப்பு விடுவிக்கப்பட்டவுடன் கடன் சபற்ைவரொல், கடன்
ஒப்பந்தத்தில்

குைிப்பிட்டபடி,

சசலுத்தப்படபவண்டும்.
கடன்

சவைிப்பளடயொக

திரும்பப்சபைப்பட்ட

மதிப்பிடப்படும்.

DFS

திரும்பி

பணம் சசலுத்தப்பட்ட பததியிலிருந்து, அளத

சபற்ைவரிடமிருந்து

சசொத்துக்களுடன்

இந்தியவுக்கு

DFS

இந்தியொ

அதன்

கடன்

சசொந்த

வளர

அது

சபற்ைவர்,

விருப்பப்படி

சபற்ைிருப்பதொக ஒப்புக்சகொள்வதொவது, (i) சரிக்கட்ட ,

அடுத்து

தகுதி

தீர்த்து ளவக்க,

சமரசம் சசய்ய அல்லது அப்படிப்பட்ட சரி சசய்தல், அல்லது நிதொர்த்தம்
சசய்தல்

தீர்த்து

ளவத்தல்

அல்லது

கொப்பீடு

சதொடர்பொக

சமரச

பபச்சிைொல் ஏற்படும் விவொதத்ளத நடுவர் தீர்ப்புக்கு குைித்து ளவக்கவும்,
அதைொல்

அைிக்கப்பட்ட

சசல்லத்தக்கதொகும்,

மற்றும்

தீர்ப்பு
(ii)

கடைொைிளய

ஏதொவது

கட்டுப்படுத்த

வசூலிப்பு

கூற்ைின்

மூலமொகபவொ, அல்லது கொப்பீடு மூலமொகபவொ சபைப்பட்ட சதொளகக்கு
ரசீது

சகொடுக்கபவொ, மற்றும்

சசய்யப்பட்டதன்
பட்சத்தில்,

பிரகொரம்,

சபறும்

சபைப்பட்டிருக்க

அப்படி

பணம்

சதொளக

பவண்டும்

சபைப்பட்ட

சதொளகளய

சசலுத்தும்/திரும்ப

சபைப்பட்டிருக்கலொம்

என்பைொ, அந்த

சதொளக

வசதி

சசலுத்தும்

என்பைொ,

சரிக்கட்டப்பட்ட

adjustment;
(ii) Further in the event the Borrower is a company it
shall:
(a)

make available, on the date hereof, a certified
true copy of both the shareholders’ resolution
of the Borrower and the board resolution of the
Borrower approving the creation of charge over
the Hypothecated Assets in favour of the
Lender and appointing the authorised
signatory(ies) representing the Borrower on its
behalf.

(b) register the Security created in favour of the
Lender in the office of the Registrar of
Companies, within [30] days of the date hereof
and make suitable entries into the Register of
Charges evidencing the same;

பிைகு

இருக்கும்

மீ தி

வொதத்திற்குட்படுத்தபவொ

அல்லது

இருப்புக்கு

கடன்பட்டவருக்கு உரிளம இல்ளல.

கடன்

பொக்கி

சதொளகளய

சபொறுப்ளப

விவொதிக்கபவொ

(ii) அடுத்து, கடன் சபற்ைது ஒரு ஸ்தொபைமொக இருந்தொல், அது :
(a) அடகு ளவத்த சசொத்தின் பமல் கடன் சகொடுத்தவருக்கு சொதகமொை
சபொறுப்ளப உண்டொக்கவும், கடைொைியின் சொர்பொக
ளகசயொப்பதொரர்(கள்)
கடைொைித்தீர்மொைம்
இரண்டின்

நியமிக்கப்பட்ட,

மற்றும்

சொன்ைிடப்பட்ட

குழுவின்

நகல்கள்,

கிளடக்கும்படி சசய்யபவண்டும்.

அங்கீ கரிக்கப்பட்டு

பங்குதொரர்கைின்

கடைொைித்தீர்மொைம்

அந்த

குைிப்பிட்ட

ஆகிய

பததியில்

(b) கடன் சகொடுத்தவருக்கு சொதகமொக பொதுகொப்பு சதொளகளய
நிறுவைப்பதிவொைருளடய அலுவலகத்தில் அந்த பததியிலிருந்து [30]
நொட்களுக்குள் பதிவு சசய்து, சசலவு பதிபவட்டிலும் ஒரு சொன்ைொக
அளத பதியபவண்டும்

(c) சசலுத்தப்பட்ட பதுகொப்புத்சதொளகளய கடன் சபற்ைவரின் சபொறுப்பொக்கப்பட்ட
(c)

make suitable entries in the financial statements
and books of accounts of the Borrower detailing
the security as a charged asset of the Borrower
and the Lender as a secured creditor to that
extent;

சசொத்தொகவும், கடன் சகொடுத்தவளர அந்த அைவிற்கு ஒரு பொதுகொக்கப்பட்ட
பற்ைொைரொகவும்

கடைொைியின்

நிதி

அைிக்ளககைிலும்,

கணக்குப்புத்தகங்கைிலும் தகுந்த உள்ை ீடுகள் சசய்யபவண்டும்.

(iii) கடைொைிக்கு
சசலவிலும்,

(iii) DFS India ‘s authorized person(s)/nominee(s) shall
be entitled, at all times without notice to the
Borrower and at the risk and expense of the
Borrower and, if so required, as attorney for and
in the name of the Borrower, to enter any place
where the Assets and/or all records and
documents in relation thereto may be and inspect,
value, insure, superintend disposal and/or take

விவரித்து

அைிக்ளக

மற்றும்

அவருக்கொகவும்,

ஏதுமின்ைி,

அவருளடய

பதளவப்பட்டொல்,

சம்பந்தப்பட்ட

சசொத்து

சபொறுப்பிலும்,

கடைொைியின்
அல்லது

சபயரில்,

பதிபவடுகள்,

அளைத்து ஆவணங்கள், இருக்கும் எந்த இடத்தில் பவண்டுமொைொலும்
நுளையவும்,

பரிபசொதிக்கவும்,

பமற்பொர்ளவயிடப்பட்டு
அளைத்து

கணக்குகள்,

சசொத்தின்
தகவல்

மதிப்பிடவும்,

அகற்ைவும்,

விபரங்களை

பமலும்

அைிக்ளககள்

அவசியப்பட்டொல், நுளைந்த

கொப்பீடு

ஒரு

சசய்யவும்,

பகுதி

பரிசீலிக்கவும்,

ஆகியவற்ளை

அல்லது

அைிக்ளககள்,
சரிபடுத்தி,

கொரணத்திற்கொக, சசொத்தின், பதிபவடுகள்,

particulars of all or any part of the Assets and
check any statements,
accounts, reports,
information, and for the purpose of such entry, do
all acts, deed and things deemed necessary by
DFS India including breaking open of any place
where the Assets and/or the records and
documents in relation thereto may be lying or
stored or kept; the Borrower undertakes that
unimpaired access to the aforesaid place is made
available to DFS India and their respective agents
and nominees at all times as may be required by
DFS India.
(iv) In the event of occurrence of any breach
or default by the Borrower in the performance
of its obligations hereunder or any of the
terms, covenants, obligations and conditions
stipulated in the Loan Agreement and/or the
other Transaction Documents or in the event
of the charge on the Assets having become
enforceable for any reason whatsoever
including upon the occurrence of an Event of
Default, DFS India or its
nominees or
authorized persons shall, in case such breach
or Event of Default is not remedied by the
Borrower to the satisfaction of DFS India, at the
risk and expense of the Borrower and if
necessary as attorney for and in the name of
the Borrower, be entitled (without prejudice to
any other rights and remedies) to exercise
such rights and remedies (subject to the
terms of the Loan Agreement), including (but
not limited to): (a) to enter into and upon the
premises of the Borrower and/or any other
person who then has possession of any of the
Assets, (b) to seize, recover, collect,

ஆவணங்கள்
உளடத்து

அளடப்பட்டு

திைக்கவும்

விதத்திலும்

அனுமதிளய

அைிக்க

உறுதியைிக்கிைொர்.
கடைொைியொல்,
ஏற்படும்

எந்த

ஏதொவது

ஒப்பந்த

பட்சத்திலும்,

கடன்

தளடகளை

பநரங்கைிலும்

DFS இந்தியொவின்

நியமிக்கப்பட்டவருக்கும்
நுளைவு

இடத்தின்

அங்கீ கரிக்கப்பட்டவர்(கள்) /

அளைத்து

உரிளமப்சபற்ைவரொவர்.
எந்த

எந்த

DFS இந்தியொவின்

நியமிக்கப்பட்டவர்(கள்)

இடங்கைில்

கிடக்கும்

தகுதி

முகவருக்கும்

பநரத்திலும்,

பமற்

மற்றும்

குைிப்பிட்ட

ஊறுபடுத்தப்படொத, தளடயிடப்படொத
வைி

வளக

மீ ைல்

சசய்வதொக

அல்லது

உடன்படிக்ளகயில்

கடைொைி

தவளணதவைல்

அல்லது

மற்ை

பரிவர்த்தளை ஆவணங்கைில் சசொல்லப்பட்ட கீ ழ் கண்ட விதிமுளைகள்,
உடன்படிக்ளக,
யொசதொரு
மீ துள்ை

இந்தியொ

கடளமகள்,

நிபந்தளைகள்

கொரணத்திைொலும்,

சபொறுப்பு

அல்லது

ஆகியவற்ைிலும்,

தவளணத்தவைல்

அமுல்படுத்தப்படபவண்டிய
அதைொல்

ஏற்பட்டு

அல்லது

சசொத்தின்

சூழ்நிளலயில்,

நியமிக்கப்பட்டவர்கள்

DFS

அல்லது

அங்கீ கரிக்கப்பட்ட நபர்கள், அப்படி கடைொைியொல் ஏற்பட்ட தவறுதல்கள்
நிவர்த்தி சசய்யப்படவில்ளல எைில், அவருளடய சசொந்த சபொறுப்பிலும்,
சசலவிலும்

அவருக்கொக

சசயல்பட்டு,

தகுதியும்

அவருளடய

உரிளமயும்

சபயரில்

சட்டத்தரணியொக

சபறுவதொவது

(மற்ை

உரிளமகளுக்கும், நிவர்த்தளைகளுக்கும் தவைொை அபிப்ரொயமின்ைி), அந்த
மொதிரி

உரிளமகளையும்,

தகுதியும்

உரிளமயும்

சசொத்ளத

அளடக்கலம்

உடன்படிக்ளகயின்

நிவர்த்தளைகளையும்

விதிமுளைகளுக்கு

வளரயறுக்கப்படொமல்):

(a)

உட்பட்டு)

சபற்ைவரொவர்.

கடைொைியின்
சகொண்ட

அமுல்படுத்த

அத்துடன்,

வைொகத்தில்

மற்ைவருளடய

(கடன்

(ஆைொல்

அல்லது

அந்த

வைொகத்தில்

நுளையவும், (b) சசொத்தின் ஒரு பகுதி அல்லது முழு சசொத்ளத பைிமுதல்
சசய்ய,

மீ ட்க,

திரும்பப்சபை,

பமலும்/அல்லது

அதன்

வருமொைத்ளத

வசூலிக்க, லொபங்கள், பலன்கள் ஆகியவற்ளை சபைவும், கடைொைியொபலொ

அல்லது மற்ை எந்த நபர்(கைி)ைொபலொ எந்த தளடயும் தடங்கலுமின்ைி,

withdraw, receive the any one or more of the
Assets and/or any income, profits and
benefits thereof without interruption or
hindrance by the Borrower and/or by any
person(s), (c) to remove, and/or sell by public
auction or by private contract, despatch or
consign for realisation or otherwise dispose of
or deal with all or any part of the Assets
and enforce, realise, settle, compromise and
deal with any rights or claims relating thereto
without being bound to exercise any of these
powers or be liable for any losses in the
exercise or non-exercise thereof, (d) to be
freed and discharged and well and sufficiently
saved and kept harmless and indemnified of,
from and against all former and other estates,
titles, claims, demands, charges and
encumbrances whatsoever, or to direct the
Borrower and/or other concerned person to
sell, assign or otherwise liquidate, any or all of
the Assets, (e) to claim the proceeds of any
such sale or liquidation, (f) to retain all
amounts and/or other proceeds received or
receivable by DFS India in respect of the
Assets and use them, in whole or part,
towards repayment / payment of all amounts
in respect of any one or more of the Loans
and/ or the entire Facility (as DFS India may
deem fit in its sole discretion), (g) to direct the
Borrower and/or other concerned person in
writing to deliver any or all of the Assets to DFS
India on a date and time indicated by DFS
India, in which event the Borrower shall, at
its own expense:
(A)

deliver / forthwith cause the same to be

சசொத்ளத பைிமுதல் சசய்யும் உரிளமயும் தகுதியும் சபற்ைவரொவர். (c)
முழு

சசொத்து

அல்லது

அதன்

ஒரு

பகுதிளய

அமுல்படுத்த, அகற்ை,

பமலும்/அல்லது தைியொர் ஒப்பந்தத்தொல் சபொது ஏலத்தில் விற்க, அதன்
மதிப்ளப

அளடவதற்கு

அனுப்பி

ளவக்க

அல்லது

அப்புைப்படுத்தவும்,

அதனுடன் இளணந்துள்ை உரிளமகள், அதிகொரங்கள், உரிளமக்பகொரல்கள்
ஆகியவற்ளை, எந்தவிதமொை
அமுல்படுத்தபவொ

உரிளமப்சபற்ைவரொவர்.
உரிளம,

(d)

நஷ்டத்திற்கு

உட்படொமல்

அமுல்படுத்தப்படொமல்

உரிளமக்பகொரல்,

அதிகொரத்ளத

இருக்கபவொ,

அளைத்து முந்திய பமலும் மற்ை சசொத்து,
யொசதொரு

சபொறுப்பு,

வில்லங்கம்

ஆகியளவகைிலிருந்து விடுவித்து, விடுதளல அைித்து, பபொதுமொைதொக,

எந்தவித பசதொரமுமின்ைி பொதுகொக்கப்பட்டு இருக்கவும், அல்லது முழு
சசொத்து அல்லது அதன் பகுதிளய விற்க, ஒப்பளடக்க அல்லது கடளை
களலத்சதொைித்துவிட,

கடைொைிளய

அல்லது

சம்பந்தப்பட்ட

அப்படி

சபைப்பட்ட

நபளர

பணிக்கவும், (e) அப்படி விற்று அல்லது களலத்சதொைிக்கப்பட்டு அளடந்த
சதொளகளய

உரிளமக்பகொரவும்,

சபைப்பபொகும்
இந்தியொ

சதொளககள்

அந்த

பகுதியொகபவொ

சசொத்தின்

ஒன்று

(f)

முழுவளதயும்
மூலம்

அல்லது

சபொருத்தமொைதொக கருதி எடுத்த

நிறுத்தி

சபற்ைளத

ஒன்றுக்கு

அல்லது

ளவக்கவும்,

DFS

முழுளமயொகபவொ

பமற்பட்ட

(DFS

இந்தியொ

சசொந்த முடிவின் பிரகொரம்) கடளை

திரும்பி சசலுத்த உபபயொகித்துக்சகொள்ைவும், (g) DFS இந்தியொவிைொல்
குைிப்பிடப்பட்ட
ஒப்பளடக்க

ஒரு

பததியில்,

சசொத்ளத

DFS

இந்தியொவிடம்

கடைொைிக்பகொ பமலும்/அல்லது சம்பந்தப்பட்ட நபருக்பகொ

எழுத்து மூலம் கட்டளையிடவும், அப்படி நடக்கும் சபொழுது, தன் சசொந்த
சசலவில் கடைொைி:

(A) ஒப்பளடக்கபவண்டும் / உடபை அளத DFS இந்தியொவிடம்
ஒப்பளடக்கச்சசய்யபவண்டும்

(B) பொதுகொப்பிற்கு அவசியமொை கொவலர்கள் மற்றும் பரொமரிப்பு

பசளவக்கு பதளவயொைவற்ளை அைிக்கபவண்டும் / அைிக்கும்படி
சசய்யபவண்டும்

delivered to DFS India;
(B) provide / cause to be provided such guards and
maintenance services as shall be necessary to
protect the same

முடிசவடுக்கப்படொத யொசதொரு வைக்கு அல்லது பவறு சட்ட நடவடிக்ளக இருந்த பபொதிலும்,
கடைொைி சசொத்து மற்றும் அதன் பதிபவடுகள் / ஆவணங்கள் ஆகியளவகளை DFS இந்தியொவிைொல்
நியமிக்கப்பட்ட அல்லது அங்கீ கரிக்கப்பட்ட நபர்கைிடம் பகட்டவுடன் உடைடியொக ஒப்பளடக்க
உத்திரவொதம் அைிக்கிைொர்.

Notwithstanding any pending suit or other
proceeding, the Borrower undertakes to give
immediate possession of the Assets and all records/
documents in relation thereto to the nominees or
authorized persons of DFS India, on demand, and to
transfer and to deliver to DFS India all related bills,
contracts, securities and documents and the Borrower
hereby agrees to accept DFS India’s account of sales
and realisations as sufficient proof of amounts
realised and relative expenses and to pay on
demand any shortfall or deficiency thereby shown.
Provided, however, that DFS India shall not in any
way be liable or responsible for any loss, damage or
depreciation that the relevant Assets may suffer or
sustain on any account whatsoever whilst the same
are in possession of DFS India or by reason of
exercise or non-exercise of rights and remedies
available to DFS India as aforesaid and that all such
loss, damage or depreciation shall be wholly debited
to the account of the Borrower howsoever the same
may have been caused. The Borrower shall execute
all such deeds, documents and assurances and do
all such acts and things as DFS India may require for
exercising the rights, powers and authorities hereby
conferred on DFS India for effectuating and
completing the Security Interest hereby created and
shall from time to time and at all times after the
Security Interest hereby constituted shall become

பமலும் மற்ை சம்பந்தப்பட்ட ரசீதுகள், உடன்படிக்ளககள், கடன்

பத்திரங்கள், பங்குகள் ஆகியளவகளை, DFS இந்தியொவிடம் ஒப்பளடக்கவும், மொற்ைி சகொடுக்கவும், DFS
இந்திய சமர்பிக்கும் விற்பளை கணக்கு, அதைொல் கிளடத்த சதொளக, சசலவுகள்

ஆகியளவகளை

பபொதுமொை அத்தொட்சியொக கடைொைி ஏற்றுக்சகொண்டு, எதொவது பற்ைொக்குளை அல்லது குளைபொடு
இருந்தொல், அளத பகட்கும் சபொழுது கடைொைி

சரிகட்ட ஒப்புக்சகொள்கிைொர். சம்பந்தப்பட்ட சசொத்து

DFS இந்தியொவின் வசம் இருக்கும் சபொழுது, அதன் உரிளமகளையும் நிவர்த்தளைகளையும்
அமுலொக்கும் பட்சத்திலும் அமுலொக்கொத பட்சத்திலும்,

அதைொல், யொசதொரு பசதபமொ அல்லது

நஷ்டபமொ, பதய்மொைபமொ எப்படியொகிலும் ஏற்பட்டொல் அது கடைொைியின் கணக்கில்

பற்று

ளவக்கப்படும். சிற்சில நிபந்தளைகளுக்கு உட்பட்டு, முடிசவடுக்கப்படொத யொசதொரு வைக்கு அல்லது
பவறு சட்ட நடவடிக்ளக இருந்த பபொதிலும், கடைொைி சசொத்து மற்றும் அதன் பதிபவடுகள் /
ஆவணங்கள் ஆகியளவகளை DFS இந்தியொவிைொல் நியமிக்கப்பட்ட அல்லது அங்கீ கரிக்கப்பட்ட
நபர்கைிடம் பகட்டவுடன் உடைடியொக ஒப்பளடக்க உத்திரவொதம் அைிக்கிைொர்.

பமலும் மற்ை

சம்பந்தப்பட்ட ரசீதுகள், உடன்படிக்ளககள், கடன் பத்திரங்கள், பங்குகள் ஆகியளவகளை, DFS
இந்தியொவிடம் ஒப்பளடக்கவும், மொற்ைி சகொடுக்கவும், DFS இந்திய சமர்பிக்கும் விற்பளை கணக்கு,
அதைொல் கிளடத்த சதொளக, சசலவுகள்

ஆகியளவகளை பபொதுமொை அத்தொட்சியொக கடைொைி

ஏற்றுக்சகொண்டு, எதொவது பற்ைொக்குளை அல்லது குளைபொடு இருந்தொல், அளத பகட்கும் சபொழுது
கடைொைி

சரிகட்ட ஒப்புக்சகொள்கிைொர். சம்பந்தப்பட்ட சசொத்து DFS இந்தியொவின் வசம் இருக்கும்

சபொழுது, அதன் உரிளமகளையும் நிவர்த்தளைகளையும் அமுலொக்கும் பட்சத்திலும் அமுலொக்கொத
பட்சத்திலும்,
ஏற்பட்டொல்

அதைொல், யொசதொரு பசதபமொ அல்லது நஷ்டபமொ, பதய்மொைபமொ எப்படியொகிலும்
அது

ஆவணங்களையும்,

கடைொைியின்

கணக்கில்

நம்பிக்ளகயூட்டும்

பற்று

ளவக்கப்படும்.

ஆவணங்களையும்

கடைொைி, அளைத்து
சசயல்படுத்தி,

DFS

enforceable, execute and do all such deeds,
documents, acts and things as are necessary for
realisation of the Assets and, in particular, the Borrower
shall execute all transfers, assignments and
assurances of the Assets, whether to DFS India or
its nominees or assigns

இந்தியொவுக்குத்பதளவயொை உரிளமகள், அதிகொரங்கள், தைியுரிளமகள் ஆகியவற்ளை DFS இந்திய
அமுல்படுத்தவும், கடன் பத்திரங்கைின் வட்டி உண்டொக்கொவும், பநரத்திற்கு பநரம், மற்றும் எல்லொ
பநரமும்

விதியொக

Translation@Shaadmaani.Net

கடன்

பத்திர

வட்டிளய

அமுல்படுத்தவும், பதளவயொை

அளைத்து சசயல்களை சசய்து முடிக்கவும், சசொத்ளத அளடய, குைிப்பொக, கடைொைி சசொத்தின்
மொற்ைங்களையும்,
இந்தியவுக்கொகபவொ

The process of possession of the Asset(s) and the
sale of the sale will be in accordance with the
provisions of the Loan Agreement (General Terms
and Conditions) 68.2, 68.3 and 68.4 and as per the
guidelines issued by the RBI and Apex court while
doing the repossession of the vehicle

நியமிக்கப்பட்ட

நியமைங்களையும்,
அல்லது

நம்பிக்ளகயூட்டும்

அதன்

ஆவணங்களையும்

நியமிக்கப்பட்டவருக்கொகபவொ

DFS
அல்லது

நிர்ணயிக்கப்பட்டவருக்கொகபவொ சசயல்படுத்தபவண்டும்.
சசொத்துக்கைின்

சுவொதீைம்

மற்றும்

உடன்படிக்ளகயின் நிபந்தளைகைின்
68.2, 68.3 மற்றும் 68.4, பமலும்

விற்பளை

பிரகொரமும்

சசயல்பொடு

(சபொது

கடன்

நிபந்தளைகள்)

ரிசர்வ் வங்கியொல் (RBI) மற்றும் உயர் நீதி

மன்ைத்திைொல் சவைியிடப்பட்ட வைிமுளைகளுக்கு இணங்க, வொகைத்தின்
மறு சுவொதீைம் இருக்கும்.

