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சுய மதிப்பீட்டுக்கு வழிகாட்டிேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்
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பாகம் ஒன்று - ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் 
ேகாட்பாடுகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள மிகச்சிறந்த 
நைடமுைறகைளப் புரிந்து ெகாண்டு பின்பற்றுவதற்கு இந்த 
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளின் வழிகாட்டி உங்களுக்கு 
உதவியாக இருக்கும்.

பாகம் இரண்டு - ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள் எைவ என்பைத 
நீங்கள் புரிந்து ெகாள்வதற்காக விரிவான வினாக்கள் மூலமாக 
இந்த சுய மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி உதவும்.

தங்கத்ைத சுத்திகரிப்பதற்கான ஆழ்ந்த 
வழிகாட்டிக்கு உங்கைள வரேவற்கிேறாம்.

இந்த வழிகாட்டிைய உதவியாகக் ெகாண்டு நீங்கள் தங்கம் ெதாழிலில் புதிய 
தரங்கைள உண்டாக்குவதற்காக ெபருைமமிகு பயணம் ஒன்ைறத் ெதாடங்குவீர்கள் 
என்று நம்புகிேறாம்.
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உள்ளடக்கம்

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்: அறிமுகம் மற்றும் கட்டைமப்பு

வாய்ப்புக்களும், குறிக்ேகாள்களும்

இந்தியாவின் தங்கச் சந்ைத - ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள்-சுத்திகரிப்பு

ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் ேகாட்பாடுகளுடன் இைணப்பு

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைளப் பரப்புதல் மற்றும் பின்பற்றுதல்

விளக்கம்

இைணப்பு அ: சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி

இைணப்பு-ஆ: ெவர்ஷன் கட்டுப்பாடு

குறிப்புகள்

ெநறிகளின்படி ெசயல்படுவதற்கான வழிகாட்டி

•  வாங்குதல்

•  ேபாக்குவரத்து, ேசமித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பாக ைவத்தல்

•  சந்ைதப்படுத்தல்

•  விற்றல்

•  வாடிக்ைகயாளர் புகார்கள் குைறதீர்ப்பு

•  ேபெமன்ட்ஸ்

•  இடர்கைளக்  கட்டுப்படுத்துதல்

•  ரீைசக்கிளிங்/ பைழய தங்கத்ைத வாங்குதல்

•  தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்

•  சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டிக்கு அறிமுகம்

•  விரிவான மதிப்பீட்டு வழிகாட்டி

•  மதிப்பீட்டின் சுருக்கம்
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ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் : 
அறிமுகம் மற்றும் கட்டைமப்பு

நடத்ைத விதி ஆவணம் ரீெடயிலங் பிரிவில் 
உயர்நிைல வழிகாட்டுதைல வழங்குவதற்காக 
எண்ணப்பட்டதாகும். நடத்ைத விதிகள் தங்கப் 
ெபாருருட்களின் விற்பைனக்கான உறுதியான 
நைடமுைறகள், கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள் 
மற்றும் ெசயலாக்க வழிகாட்டுதல்கைள 
உள்ளடக்குகிறது.

வலுவான நைடமுைறகள் என்பதில் ஆேராக்கியமான நைடமுைறகள் 
அடங்கும். இவற்ைற எந்த ஒரு புெராைவடரும், அவர்களின் வியாபார அளவும், 
தன்ைமயும் எந்த அளவுக்கு இருந்தாலும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற ேவண்டும்.

இைத விட உயரிய தரங்கைளப் பின்பற்ற விரும்பும் ெபரிய /பக்குவமான 
விற்பைனயாளருக்காக கூடுதல் ேநர்ைமயான நடத்ைத விதிகள் உள்ளன.

ஒரு நிறுவனத்தில் பயன்படுத்த ேவண்டிய வலுவான நைடமுைறகள்/கூடுதல் 
சிறந்த நைடமுைறகைள இந்த ெசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி 
வழங்குகிறது. இது வழிகாட்டும் தன்ைம ெகாண்டது. விரிவானது அல்ல. 
இவற்ைற நைடமுைறக்கு ஏற்ப பயன்படுத்திட ஒவ்ெவாரு நிறுவனத்திற்கும் 
ஏற்ப விரிவான வழிகாட்டுதல் ேதைவ.
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உலக தங்க கவுன்சில் 2020 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உலகளாவிய தங்க முதலீட்டு 
ேகாட்பாடுகைள (ஆர்ஜிஐபி) ெவளியிட்டது. இந்தக் ேகாட்பாடுகள் மார்க்ெகட்டில் 
உள்ள வணிகர்கள் உயரிய தரங்கைளப் பின்பற்றும்படி ெசய்வதற்கும், சில்லைற 
முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்ைகையப் ெபறுவதற்கும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 
அதிக நம்பிக்ைக ஏற்படுமானால், அதனால் வாடிக்ைகயாளர்கள் மட்டுமல்ல, 
வணிகர்களும் பயனைடவார்கள். மதிப்புக் கூடி, தங்கத்திற்கான டிமாண்டும் 
அதிகரிக்கும்.

வாய்ப்புக்களும் குறிக்ேகாள்களும்
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குேளாபல் ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு 
இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்

ேநர்ைம மற்றும்
ஒருைமப்பாடு

ெவளிப்பைடத்தன்ைம வாடிக்ைகயாளர் 
ெசாத்துக்களின் 

பாதுகாப்பு

ெபாறுப்பான தங்க 
ஆதார ேதடல்

ஒழுங்குமுைற 
இணக்கம்

வணிகம் சார்ந்த 
விேவகம்

ெசயல்படும் 
ெதாழில்முைற

இந்தியாவில் தங்கம் மிகவும் மகத்துவம் வாய்ந்ந்த ெசாத்தாக இருக்கிறது. ஆண்டு ேதாறும் ~ 800-900 டன்1 
தங்கத்திற்கு டிமாண்ட் இருப்பதால் இன்ைறக்கு உலகிேலேய இரண்டாவது மிகப்ெபரிய தங்கம் பயன்படுத்தும் நாடாக 
நமது நாடு திகழ்கிறது. இந்தியாவில் தங்கத்திற்கு ஈடிைணயற்ற ஓர் இடம் தரப்பட்டுள்ளது. அது கலாச்சார ரீதியிலும், 
சமூக நிைலயிலும் ஓப்பற்ற இடத்ைதப் ெபற்றுள்ளது2. ேமலும், மிக முக்கியமான ேசமிப்புச் ெசாத்தாகவும் அது 
கருதப்படுகிறது3. ெபரும்பாலும் நைககள் வடிவில்தான் தங்கம் நமது நாட்டில் பயன்படுத்தப்படுகிறது4.  தங்கக் 
கட்டிகைளயும், நாணயங்கைளயும் வாங்கி மக்கள் முதலீடு ெசய்கிறார்கள்.

இந்திய மக்கள் தங்கத்ைத அளவுகடந்து ேநசிக்கிறார்கள். ஆனால் தங்கத்தில் முதலீடு ெசய்ய விரும்பும் 
தனிநபர்களுக்கு அதனுைடய ெவளிப்பைடயாகத் ெதரிவிக்கப்படாத விைல மற்றும் தரத்திற்கு உத்தரவாதம் 
ெதாடர்பாக பல சங்கடங்கள் ஏற்படுகின்றன. தங்கம் விற்கும் சந்ைத அைமப்பு வலு இல்லாமல் சிதறிக் கிடக்கிறது. 
அைத ேமற்பார்ைவயிட்டு கட்டுப்படுத்தும் அைமப்பும் இல்ைல. எனேவ, ரீட்ெடய்ல் முதலீட்டாளர்களின் நலன்கைளப் 
பாதுகாக்க, ெதாழில்துைறயில் வைரயறுக்கப்பட்ட ேநர்ைமயான வர்த்தக விதிகள் ேதைவ எனக் கருதப்படுகிறது. 

இந்த ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைளப் பயனுள்ள முைறயில் ெசயல்படுத்தி பரப்புவதால், தங்கத் தயாரிப்புக்கள் 
மீது நுகர்ேவாரின் நம்பிக்ைக அதிகரிக்கும். இதன் விைளவாக, ஏற்கனேவ உள்ள தங்கப் ெபாருட்களுக்கும், புதிய 
தங்கத்திற்கும் ேதைவ உயரும். நுகர்ேவாரும், ெதாழில்துைறயினரும் பயனைடவார்கள். இந்த ஆவணம் இந்த 
ேநாக்கிலான ஒரு நடவடிக்ைக. இது குறிப்பாக சுத்திகரிப்பு ெதாடர்பாக ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள 
வழங்குகிறது. தங்கம் ெதாடர்பான புல்லியன் டிேரடிங், தயாரிப்பு, மதிப்பீடு மற்றும் ரீட்ெடய்ல் விற்பைன ேபான்ற மற்ற 
நடவடிக்ைககளுக்கும் இது ேபான்ற ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் உள்ளன. எதிர்காலத்தில் ேதைவப்படுமானால், 
ெபட்டக வசதி, கடன் ெகாடுத்தல் ேபான்ற இதர நடவடிக்ைககளுக்கும் இது ேபாலேவ ேநர்ைமயான நடத்ைத 
ெநறிகைள நாங்கள் உருவாக்கக் கூடும்.

1ஆதாரம்: 2016-இல் இந்தியாவில் இந்திய ேகால்டு பாலிசி ைமயம் ேகால்டு எக்ேசஞ்ஜ் நிறுவுவதற்கான வாய்ப்பு.
2~இந்தியாவில் 87% தங்கம் ெபண்களிடம்  இருப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
3~குடும்பச் ெசாத்துக்களில் 20% தங்கமாக ைவக்கப்பட்டுள்ளது. 
4~இந்தியாவில் 80% தங்கத்திற்கான டிமாண்ட் நைககளாக உள்ளன. ஆனால் இதுேவ உலகளாவிய நிைலயில் ~ 35% மட்டுேம.
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தங்க நைககளின் 
மதிப்புத் ெதாடரைமப்பு

தங்கம் ெதாழிலுடன் சம்பந்தப்பட்ட நிபுணர்கள், தங்கம் 
வழங்குேவார், மற்றும் ெதாடர்புைடய மற்றவர்களுடன் 
கலந்தாேலாசித்து இந்த ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் 
உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. காலப்ேபாக்கில், உலகின் மற்ற 
இடங்களில் நிலவும் ெநறிமுைறகள் மற்றும் நுகர்ேவாரின் 
விருப்பத்தில் ஏற்படும் மாற்றங்கள், இந்தியாவில் நுகர்ேவாரின் 
விழிப்புணர்வு ேமம்படுதல் என்ற அடிப்பைடயில்  இந்த ெநறிகள் 
ெதாடர்ந்து உருவாகிக் ெகாண்ேட இருக்கும் என்று நாங்கள் 
எதிர்பார்க்கிேறாம்.

மதிப்பீடு மற்றும் 
ஹால்மார்க் 

ெசய்தல்

சில்லைற 
வர்த்தகம்

டிஜிட்டல்
இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட்

ேகால்டு ரீட்ெடய்லிங்

தயாரிப்புபுல்லியன் வர்த்தகம்சுத்திகரிப்புசுரங்கம்
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இந்திய தங்கச் சந்ைத
ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் - ரீெடயிலிங்
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தங்கம் 
ெகாள்முதல்

ேபாக்குவரத்து 
மற்றும் ேசர்த்து 
ைவத்தல்

சந்ைதப்படுத்தல்

தணிக்ைக மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு 
கட்டுப்படுதல்

இடர்கைளச் 

சமாளித்தல்

பைழய 
தங்கத்தின் 
மறுசுழற்சி/
ெகாள்முதல்

ேபெமன்ட்ஸ்

வாடிக்ைகயாளர் 
புகார்கள் 
குைறதீர்ப்பு

விற்றல்

1.  எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் பதிவு ெசய்யவும்  
ேபாதுமான ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள உறுதி ெசய்வதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2.  வழங்குநர்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான 
பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன். 

3.  வழங்குநர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான ஆவணங்கைள உறுதி 
ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத ெவளிப்பைடயாக நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4.  ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் 
இருந்து தங்கப் ெபாருட்கைள மட்டுேம ெகாள்முதல் ெசய்ய நான் உறுதி கூறுகிேறன்.(கூடுதல் சிறந்த 
நைடமுைறகள்)

5.  ெதாழில் ெசயல்பாடுகளில் ESG (சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுைக)  வைகப்பாட்டிைன 
ஒருங்கிைணக்கிற வழங்குநர்களுடன் ஈடுபடுவதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

6.  மதிப்புமிக்க ெபாருட்கைள (தங்கம், ெராக்கம், விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கள்) பாதுகாப்பாக ேசமித்து 
எடுத்துச் ெசல்ல ேபாதுமான ெசயல்பாட்டு ெசயல்முைறகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

7.  சாத்தியமுள்ள முதலீட்டு இடர்கைள உள்ளடக்கி, முக்கிய தயாரிப்பு பண்புகைளத் ெதளிவாகவும் 
நியாயமாகவும் குறிப்பதன் மூலம் விளம்பரங்கைள ெசய்வதற்கு உறுதி கூறுகிேறன். 

8  தங்கப் ெபாருட்கள் மீது கல்விப் ெபாருட்கைள வழங்குவதற்கு அல்லது அைவ அத்தைகய தகவல்களின் 
நம்பகமான ஆதாரங்களில் இருந்தானைவ என்பைதக் குறிப்பதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன். 

9.  ெதாழில் முதலீட்டு ஆேலாசைனயாக தவறாகப் புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய தங்க முதலீடு ெதாடர்பான எந்த 
அறிைவயும் பிரகடனப்படுத்தேவா அல்லது பரப்பேவா மாட்ேடன் என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன்

10.  BIS சான்றளிக்கப்பட்ட AHC களில் ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட தயாரிப்புகைள (ஹால்மார்க் தரநிைலகள் 
கிைடக்கின்றன) விற்பைன ெசய்யும் ெபாறுப்ைப நான் ஏற்கிேறன்.  

11.  ஒவ்ெவாரு யூனிட்டிலும் தயாரிப்பு அம்சங்கள் மற்றும் விைல ெதாடர்பான தகவல்கைள ெதளிவாகக் 
காண்பிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்

12.  நியாயமான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைள வசூலிப்ேபன் மற்றும் முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளருக்கு ெவளியிடுேவன் என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன் 

13.  ேதைவயான KYC ஐ உறுதி ெசய்த பின்னேர உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு விற்பைனக்கும் 
விைலப்பட்டியைலப் பராமரிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன் 

14.  எனது ஊழியர்களுக்கு ேபாதுமான பயிற்சி மற்றும் தைடயற்ற ெசயல்பாடுகளுக்கான உள்கட்டைமப்ைப 
வழங்குவதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன் (கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்)

15.   வாடிக்ைகயாளர் ேகள்விகள் மற்றும் புகார்கைளப் ெபறவும், பதிவு ெசய்யவும் மற்றும் சரிெசய்யவும் 
ேபாதுமான அைமப்புகள் மற்றும் வழிமுைறகைள ெசயல்படுத்துவதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்

16.   சப்ைளயர்களுடனான தீர்வுக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் காலக்ெகடுைவ ெதளிவாக 
ெதாடர்புெகாள்வதாகவும் கைடப்பிடிப்பதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன் 

17.  வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகைள உறுதி ெசய்வதாகவும், வாடிக்ைகயாளர்களால் ெசய்யப்பட்ட முன்கூட்டிேய 
பணம் / ைவப்புத்ெதாைககளுக்கான முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
ெதரிவிப்பதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன்

18.  வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து ேசகரிக்கப்பட்ட முன்ேனற்றங்கள் / ைவப்புத்ெதாைககளிலிருந்து எழும் 
வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்புகைள ஈடுகட்ட ேபாதுமான தங்கத்ைத பராமரிப்பதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன் 

19.  எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள முன்ெசயல்திறமாக கண்டறிேவன் 
என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / சாமாளிக்க முைறயானட நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.

20.  பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ ேசகரிப்பதற்கும் ஒரு 
நியாயமான ெகாள்முதல் /  மாற்றிக்ெகாள்ளுதல் ெகாள்ைகக்ைக வடிவைமத்து, ெதரியப்படுத்தி 
நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

21.  (மறுசுழற்சியாக்கப்பட்ட தங்கத்ைதப் பயன்படுத்தும்ேபாது) நம்பகமான சுத்திகரிப்பு ைமயங்கள் / 
உற்பத்தியாளர்களால் தரம் உறுதி ெசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சித் தங்கத்ைதப் பயன்படுத்துவதற்கு நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

22.  ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு இணங்குவதாகவும், ேபாதுமான 
ஆவணங்கைள பராமரிப்பதாகவும், ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளால் ேதைவப்படும் எந்த தகவைலயும் 
ெவளியிடுவதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

நடவடிக்ைககள் எல்லா ேவைலகளும் ேநர்ைமயான முைறயில் நடத்தப்படுதல்
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இைணந்துடுங்கள்
ரீட்ெடய்ல் ேகால்டு இன்ெவஸ்ட்ெமன்ட் பிரின்ஸிபல்ஸ்

சுத்திகரிப்புக்காக ேநர்ைமயான நைடமுைறகள் மற்றும் கூடுதலான மிகச்சிறந்த 
நைடமுைறகளில் உலகளாவிய ஏழு ரீட்ெடய்ல் தங்கம் முதலீட்டு ெநறிகளும் 
அடங்கும். அைவ கீேழ முக்கியமாகத் தரப்பட்டுள்ளன.



14

1. எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் 
தகவல்கைளயும் பதிவு ெசய்யவும்  ேபாதுமான ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” 
சரிபார்த்தல்கைள உறுதி ெசய்வதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2. வழங்குநர்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

3. வழங்குநர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான 
ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத 
ெவளிப்பைடயாக நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4.   ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம ஏற்க நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

5.  ெதாழில் ெசயல்பாடுகளில் ESG (சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுைக)  
வைகப்பாட்டிைன ஒருங்கிைணக்கிற வழங்குநர்களுடன் ஈடுபடுவதற்கும் 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

6. மதிப்புமிக்க ெபாருட்கைள (தங்கம், ெராக்கம், விைலமதிப்பற்ற 
உேலாகங்கள்) பாதுகாப்பாக ேசமித்து எடுத்துச் ெசல்ல ேபாதுமான 
ெசயல்பாட்டு ெசயல்முைறகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

7. சாத்தியமுள்ள முதலீட்டு இடர்கைள உள்ளடக்கி, முக்கிய தயாரிப்பு 
பண்புகைளத் ெதளிவாகவும் நியாயமாகவும் குறிப்பதன் மூலம் 
விளம்பரங்கைள ெசய்வதற்கு உறுதி கூறுகிேறன். 

8. தங்கப் ெபாருட்கள் மீது கல்விப் ெபாருட்கைள வழங்குவதற்கு அல்லது 
அைவ அத்தைகய தகவல்களின் நம்பகமான ஆதாரங்களில் 
இருந்தானைவ என்பைதக் குறிப்பதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன்.

9. ெதாழில் முதலீட்டு ஆேலாசைனயாக தவறாகப் புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய 
தங்க முதலீடு ெதாடர்பான எந்த அறிைவயும் பிரகடனப்படுத்தேவா 
அல்லது பரப்பேவா மாட்ேடன் என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

10. ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட நைககைள மட்டுேம விற்பைன ெசய்யும் 
ெபாறுப்ைப நான் ஏற்றுக்ெகாள்வதாக உறுதியளிக்கிேறன்.

11. ஒவ்ெவாரு யூனிட்டிலும் தயாரிப்பு அம்சங்கள் மற்றும் விைல ெதாடர்பான 
தகவல்கைள ெதளிவாகக் காண்பிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

12. நியாயமான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைள வசூலிப்ேபன் மற்றும் 
முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளருக்கு 
ெவளியிடுேவன் என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

13. ேதைவயான KYC ஐ உறுதி ெசய்த பின்னேர உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு 
விற்பைனக்கும் விைலப்பட்டியைலப் பராமரிப்பதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

14. எனது ஊழியர்களுக்கு ேபாதுமான பயிற்சி மற்றும் தைடயற்ற 
ெசயல்பாடுகளுக்கான உள்கட்டைமப்ைப வழங்குவதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

15. வாடிக்ைகயாளர் ேகள்விகள் மற்றும் புகார்கைளப் ெபறவும், பதிவு 
ெசய்யவும் மற்றும் சரிெசய்யவும் ேபாதுமான அைமப்புகள் மற்றும் 
வழிமுைறகைள ெசயல்படுத்துவதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

16. சப்ைளயர்களுடனான தீர்வுக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் காலக்ெகடுைவ 
ெதளிவாக ெதாடர்புெகாள்வதாகவும் கைடப்பிடிப்பதாகவும் நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

17. வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகைள உறுதி ெசய்வதாகவும், 
வாடிக்ைகயாளர்களால் ெசய்யப்பட்ட முன்கூட்டிேய பணம் 
ைவப்புத்ெதாைககளுக்கான முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைள ெதரிவிப்பதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன்.
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18. வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து ேசகரிக்கப்பட்ட முன்ேனற்றங்கள் / 
ைவப்புத்ெதாைககளிலிருந்து எழும் வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்புகைள 
ஈடுகட்ட ேபாதுமான தங்கத்ைத பராமரிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

19. எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள 
முன்ெசயல்திறமாக கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / 
சாமாளிக்க முைறயானட நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் 
உறுதி அளிக்கிேறன்.

20. பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ 
ேசகரிப்பதற்கும் ஒரு நியாயமான ெகாள்முதல் / மாற்றிக்ெகாள்ளுதல் 
ெகாள்ைகக்ைக வடிவைமத்து, ெதரியப்படுத்தி 
நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

21. (மறுசுழற்சியாக்கப்பட்ட தங்கத்ைதப் பயன்படுத்தும்ேபாது) நம்பகமான 
சுத்திகரிப்பு ைமயங்கள் / உற்பத்தியாளர்களால் தரம் உறுதி ெசய்யப்பட்ட 
மறுசுழற்சித் தங்கத்ைதப் பயன்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

22. ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு 
இணங்குவதாகவும், ேபாதுமான ஆவணங்கைள பராமரிப்பதாகவும், 
ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளால் ேதைவப்படும் எந்த தகவைலயும் 
ெவளியிடுவதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன்.
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ெசயல்படுத்துவதற்கான வழிகாட்டி



17

தங்கம் ெகாள்முதல் ெசய்தல்

• தங்கத்தின் வர்த்தகம் மற்றும் வழங்குனருடனான 
உறவின் தன்ைமையப் ெபாருட்படுத்தாமல் 
ேசகரிக்கப்படும் தங்கத்தின் விவரங்கள்.

• ஒரு நியாயமான காலத்திற்கான (குைறந்தது 2 
ஆண்டுகளுக்கு) கடந்தகால பரிவர்த்தைனகைளப் 
பராமரிக்கவும்.• ஒவ்ெவாரு வர்த்தகத்திற்கும் வழங்குநர்களுடன் 

ெதாடர்புைடய விவரங்கள் கீேழ உள்ள 
ஆவணங்களின் ஆவணப்படுத்தைல உறுதி 
ெசய்யவும் 

    -  எைட (ெமாத்த எைட, நிகர எைட)
     -  சுத்தத்தன்ைம (காரட்ேடஜ், நுணுக்கம்)
 -  கலைவ (உேலாகக்கலைவகள், அசுத்தங்கள்)
 -  ரத்தினங்கள் / விைலமதிப்பற்ற கற்கள் (தரம், 

   சான்றிதழ்)
 -  பர்ேசஸ் ஆர்டர்கள் / வியாபார ஒப்பந்தங்கள்
 -  தங்கத்தின் தட பதிவு, உ-ம்: 

உற்பத்தியாளரிடமிருந்து சுத்திகரிப்பாளர்கள் 
தங்கத்ைத வாங்கியுள்ளனர் 
(கிைடக்கப்ெபறுமானால்)

வழங்குநர்களுடனான அைனத்து 
பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான 
ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்வதன் மூலம் 
வியாபாரத்ைத ெவளிப்பைடயாக நடத்த 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

3

•  கீழுள்ளது ேபால ஒரு புதிய வழங்குநருடன் / 
உற்பத்தியாளருடன் ஏேதனும் வணிகப் 
பரிவர்த்தைனைய துவங்குவதற்கு முன்னால்  
தகவல்கைள விடமுயற்சியுடன் நடத்துதுவது, 
வழங்குநர்கள் பற்றிய சம்பந்தப்பட்டத் தகவல்கைள 
பதிவு ெசய்வது

 -  பதிவு எண் / BIS உரிமம் 

     -  முகவரி:

     -  ஜிஎஸ்டி சான்று 

     -  பிஏஎன் விவரங்கள் 

எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் 
ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் பதிவு 
ெசய்யவும்  ேபாதுமான ”ேநா யுவர் 
ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள உறுதி 
ெசய்வதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

1

• தங்கம் விற்பைனக்கு கிைடக்கும் முன் தரமான 
ேசாதைன உபகரணங்கைள (எ.கா. காரட் மீட்டர், 
XRF இயந்திரம்) பயன்படுத்தி கீழ்க்கண்டைவ 
உட்பட உரிய விவரங்களுக்கு வழங்குநர் வழங்கிய 
தங்கப் ெபாருட்களின் சுதந்திரமான 
ேசாதைனைய உறுதி ெசய்தல்.

     -  எைட (ெமாத்த எைட, நிகர எைட)

     -  சுத்தத்தன்ைம (காரட்ேடஜ், நுணுக்கம்)

    -  டிேரஸ் எலிெமன்ட்டுகள் / அசுத்தங்களின் 
   உளத்தன்ைம

• சில்லைற விற்பைனயாளரிடம் ேசாதைன 
உபகரணங்கள் இல்ைல என்றால், அவர்கள் 
ேசாதைன முடிவுகைள சரிபார்க்க உற்பத்தியாளர் / 
AHC வசதிைய பார்ைவயிட ஏற்பாடு ெசய்ய 
ேவண்டும்.

• வழங்குநர் பகிர்ந்த விவரங்களிலிருந்து ஏேதனும் 
விலகல் இருந்தால் வழங்குநருடன் ேதைவயான 
நடவடிக்ைக மற்றும் தீர்வுக்காக பகிரப்பட 
ேவண்டும்.

• சுதந்திரமான ேசாதைனகளின் முடிவின் 
அடிப்பைடயில் ஏேதனும் நியாயமற்ற 
நைடமுைறகைள (எ.கா. தைடெசய்யப்பட்ட 
கூறுகளின் பயன்பாடு) BIS ேபான்ற ெதாடர்புைடய 
அதிகாரிகளுக்கு புகாரளிக்கவும்.

வழங்குநர்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட 
தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான 
பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

2

 - சந்ைத நுண்ணறிவு மற்றும் 
 பரிநதுைரயாளர்களிடமிருந்து பற்றிய தகவல்) 

    -  விளம்பரதாரர் ெபயர் மற்றும் அைடயாளச் சான்று

• சந்ைத நுண்ணறிவு அல்லது ஏேதனம் நம்பகமான 
ஆதாரத்திலிருந்து வாடிக்ைகயாளருக்கு ஏேதனும் 
சிவப்பு எச்சரிக்ைகக் ெகாடுக்கப்பட்டிருந்தால் 
வருடாந்திர அளவிேலா அல்லது இைடக்கால 
அளவிேலா ேசர்ந்துள்ள வாடிக்ைகயாளருக்கான 
பதிவு ெசய்யப்பட்டத் தகவல்கைளப் புதுப்பிக்கவும்.)

• ெதாடர்புைடய அதிகாரிகளுக்கு ேசகரிக்கத் 
தகவல்களின் அடிப்பைடயில் ஏேதனும் நியாயமற்ற 
நைடமுைறகைளப் புகார் ெதரிவிக்கவும்.
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கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்

• LBMA அங்கீகாரம் ெபற்ற சுத்திகரிப்பு ைமயங்கள், 
புகழ்ெபற்ற புல்லியன் வர்த்தகர்கள் அல்லது ெபான் 
வங்கிகளில் இருந்து தங்கத்ைத உற்பத்தி ெசய்யும் 
உற்பத்தியாளர்கள், எடுத்துக்காட்டாக, 
ஒருைமப்பாட்டின் ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட சங்கிலிகள்.

• ெபாருந்தும் வைகயில், சப்ைளயர்களிடமிருந்து 
வரும் ஆதாரங்கள், தங்களுைடய மற்றும் அப்ஸ்ட்ரீம் 
பங்குதாரர்கள் ெபாறுப்பான தங்கத் தரங்கைளக் 
கைடப்பிடிக்கிறார்கள், எ.கா., LBMA, இந்தியா நல்ல 
விநிேயாக தரநிைலகள்

ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட 
தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் இருந்து 
தங்கத்ைத மட்டுேம ஏற்க நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

4
• சுற்றுச்சூழல் தரங்கைளக் காட்டும் 

சப்ைளயர்களுடன் வணிகத்ைத நடத்துங்கள். 
ெபாருட்களுக்கு சுற்றுச்சூழல் நட்பு ேபக்ேகஜிங் 
ெபாருள், ஆற்றல் திறைமயான பயன்பாடு, 
கழிவுகைள தடுப்பது, நச்சு ெபாருட்கள் 
பயன்படுத்துவைத தவிர்க்கவும்.

• சமூக அளவுேகால்கைளப் ெபாறுத்தவைர, தங்கள் 
ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் 
ஆேராக்கியமான பணிச்சூழைல உறுதி ெசய்யும் 
உற்பத்தியாளர்கைள ஆதரிக்கவும், சிறிய 
ைகவிைனஞர்கைள ஆதரிக்கவும், விற்கப்படும் 
ஒவ்ெவாரு யூனிட்டிற்கும் ஒரு இலாப ேநாக்கற்ற 
நிறுவனத்திற்கு சிறிய ெதாைகைய 
நன்ெகாைடயாக வழங்குவது ேபான்ற முயற்சிகைள 
உருவாக்கவும்.

• நல்ல நிர்வாக நைடமுைறகளுக்கு 
(ெவளிப்பைடத்தன்ைம, உள் கட்டுப்பாடுகள், 
நியாயமான ெகாள்ைககள்) அர்ப்பணிப்புள்ள 
வணிக பங்காளிகளுடன் ேவைல ெசய்யுங்கள்.

• குறிப்புகள் ESG இணக்கத்ைத தீர்மானிக்க சில்லைற 
விற்பைனயாளர்கள் சப்ைளயர்கைள தணிக்ைக 
ெசய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்ைல. 
சப்ைளயர்கள் பகிர்ந்து ெகாள்ளும் சான்றிதழ்கைள 
அவர்கள் நம்பலாம்

ெதாழில் ெசயல்பாடுகளில் ESG 
(சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுைக)  
வைகப்பாட்டிைன ஒருங்கிைணக்கிற 
வழங்குநர்களுடன் ஈடுபடுவதற்கும் நான் 
உறுதி கூறுகிேறன்.

5
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ஒரு உதாரணம்:

சாத்தியமான பதில்:

நான் ஒரு ெபரிய சில்லைற விற்பைனயாளர் மற்றும் எனது கைடகளில் நைககளின் 
வரம்ைப அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ேளன். தனித்துவமான ைகவிைனத்திறனுடன் 
நைககைள வழங்கக்கூடிய ஒரு வித்தியாசமான நகரத்தில் மிகவும் திறைமயான சிறிய 
உற்பத்தியாளைரப் பற்றி நான் அறிந்ேதன். இந்த உற்பத்தியாளருடன் வணிகத்ைதத் 
ெதாடங்குவதற்கு முன் நான் என்ன நைடமுைறகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும்?

புதிய வாடிக்ைகயாளர்களுடன் வியாாரத்தைதத் 
துவங்குவதற்கு முன்னால் ேதைவயான 
விடாமுயற்சிைய ெசய்வது முக்கியமானதாகும், 
குறிப்பாக குறிப்பிட்ட அளவிலான சந்ைத 
நுண்ணறிவுகைள ேசகரிக்கக்கூடிய புவியியல் 
பரப்புகளில்.

• ஜிஎஸ்டி சான்று, பிஏஎன் விவரங்கள், ெதாழில் உரிமம் 
ேபான்ற அைனத்து அவசியமான KYC விவரங்கைள 
பகிருமாறு உற்பத்தி ேகாரவும்.

• சில KYC விவரங்கைள சரிபார்க்க மற்றும் சந்ைத 
நுண்ணறிைவப் ெபற உற்பத்தி வசதிகள் உட்பட சந்ைத 
வருைகைய நடத்துங்கள். ேமலும், உங்கள் வணிகத் 
தரத்ைத பூர்த்தி ெசய்தால் ெதாழிலாளர்களின் நிைல 
உட்பட உற்பத்தி நைடமுைறகைள மதிப்பீடு ெசய்யவும்.

• ஒரு மாதிரிைய வாங்கி அதன் எைட, தூய்ைம, சுவடு 
கூறுகள்/அசுத்தங்கள் பற்றிய அைனத்து தகவல்கைளயும் 
உற்பத்தியாளரிடமிருந்து ேசகரிக்கவும்.

• XRF இயந்திரங்கள் ேபான்ற கிைடக்கக்கூடிய ேசாதைன 
உபகரணங்கைளப் பயன்படுத்தி சுயாதீன ேசாதைனைய 
நடத்துங்கள், அது உற்பத்தியாளரால் வழங்கப்பட்ட 
தகவல்களுடன் ஒத்துப்ேபாகிறதா என்று ேசாதிக்கவும்.

• ஏேதனும் முரண்பாடுகள் ஏற்பட்டால், 
உற்பத்தியாளரிடமிருந்து விளக்கத்ைதப் ெபற 
முயற்சிக்கவும். சில சந்தர்ப்பங்களில், உற்பத்தியில் 
பயன்படுத்தப்படும் உேலாகங்கைளப் ெபாறுத்தவைர XRF 
இயந்திரத்தின் ெபாருத்தமற்ற அளவுத்திருத்தத்தால் 
விலகல்கள் இருக்கலாம்.

• தயாரிப்பு தரத்தில் நீங்கள் திருப்தி அைடந்தால், அவர்கள் 
ஒவ்ெவாரு பரிவர்த்தைனக்கும் ேபாதுமான 
ஆவணங்கைள வழங்கினால், எடுத்துக்காட்டாக, 
அவர்களின் வணிக முைறையப் பற்றி ேமலும் 
புரிந்துெகாள்ளுங்கள்.



20

ேபாக்குவரத்து, ேசமித்தல் மற்றும் பாதுகாப்பாக ைவத்தல்

• உடல் பாதுகாப்பு/ெதாழில்நுட்பம் ேபான்ற 
ெபட்டகங்களுக்கான அணுகல் ேபான்ற ேபாதுமான 
ெசயல்பாட்டு நைடமுைறகைள நிறுவுதல்; 
தவறான/ேமாசடி அல்லது ெசயல்பாட்டு இழப்புக்கு 
எதிராக ெசாத்துக்கைளப் பாதுகாப்பதற்கான 
அணுகல் இயன்முைற/டிஜிட்டல் பதிவு 
ைவத்திருத்தல்.

மதிப்புமிக்க ெபாருட்கைள (தங்கம், 
ெராக்கம், விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கள்) 
பாதுகாப்பாக ேசமித்து எடுத்துச் ெசல்ல 
ேபாதுமான ெசயல்பாட்டு ெசயல்முைறகள் 
மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

6
• வாடிக்ைகயாளர்களின் ெசாத்துக்கைள அவர்கள் 

சார்பாக ைவத்திருக்கும் தங்கம் (எ.கா. பழுதுக்காக 
ைவத்திருக்கும் ெபாருள்) அல்லது 
பரிவர்த்தைனயின் இறுதி தீர்வுக்கு முன் 
ைவத்திருக்கும் பணம் (எ.கா. முன்கூட்டிேய பணம் 
ெசலுத்துதல்) ேபான்றவற்றுக்கு முன்னுரிைம 
அளிக்கப்பட ேவண்டும்.

• ேசமிக்கப்பட்ட மதிப்புமிக்க ெபாருட்கள் (தங்கம், 
விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கள் மற்றும் பணம் 
உட்பட) காப்பீடு அல்லது மூலதன இருப்பு மூலம் 
இழப்பு, ேசதம் அல்லது திருட்டு உள்ளிட்ட எந்த 
இழப்பு நிகழ்விற்கும் ேபாதுமான அளவு 
பாதுகாக்கப்படுவைத உறுதிெசய்க. ேபாக்குவரத்தில் 
உள்ள மதிப்புமிக்க ெபாருட்கள் சில்லைற 
விற்பைனயாளர் / சப்ைளயர் / லாஜிஸ்டிக்ஸ் 
நிறுவனத்தால் ேபாதுமான அளவு காப்பீடு 
ெசய்யப்பட ேவண்டும்

சந்ைதப்படுத்தல்

• சந்ைதப்படுத்தல் ெபாருட்கள் அல்லது தயாரிப்பு 
விளம்பரங்களில் முக்கிய தயாரிப்பு பண்புகள் 
(தூய்ைம, எைட, கலைவ, கற்கள் / ரத்தினங்களின் 
தரம், முதலியன) பற்றிய நியாயமான மற்றும் 
ெதளிவான தகவல்கைள வழங்குதல்.

• ெபாருந்தக்கூடிய முக்கிய ஒழுங்குமுைற 
வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் வழங்கல் ெதாடர்பான 
ேதைவகைள ெவளிப்படுத்தவும் மற்றும் ஏேதனும் 
மாற்றங்கள் ஏற்பட்டால் வாடிக்ைகயாளருக்கு 
புதுப்பிப்புகைள வழங்கவும்.

• முக்கிய இடர்கள் (எ.கா. தங்க முதலீடு ெதாடர்பானது) 
தவிர்க்கப்படேவா, மாறுேவடமிடேவா அல்லது 
தவறாகக் கூறேவா கூடாது.

• ேவறுபாட்டின் பகுதிகள்-ேவைலத்திறன் தரம், 
வடிவைமப்புகளின் வரம்பு, சுற்றுச்சூழல் நட்பு 
ேபக்ேகஜிங் ெபாருட்களின் பயன்பாடு, சமூகப் 
ெபாறுப்புணர்வு நடவடிக்ைககள் ேபான்றவற்றில் 
கவனம் ெசலுத்துவதன் மூலம் சமநிைலயான 
சலுைககைள வழங்கவும்.

• மற்ற தயாரிப்புகள் அல்லது முதலீட்டு ெசாத்து 
வகுப்புகளுடன் ஒப்பிடுைகயில் ெசாந்த 
தயாரிப்புகைள தவறாக சித்தரிக்க ேவண்டாம்

சாத்தியமுள்ள முதலீட்டு இடர்கைள 
உள்ளடக்கி, முக்கிய தயாரிப்பு 
பண்புகைளத் ெதளிவாகவும் 
நியாயமாகவும் குறிப்பதன் மூலம் 
விளம்பரங்கைள ெசய்வதற்கு உறுதி 
கூறுகிேறன்.
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• நிறுவனம் மற்றும் தயாரிப்பு 
ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டுள்ளதா என்பைத 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ெதரியப்படுத்துங்கள் (எ.கா. 
BIS பதிவு ெசய்யப்பட்டது)

• பிஐஎஸ் வழிகாட்டுதல்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, 
ஹால்மார்க் ெசய்வதற்கான நான்கு அறிகுறிகைளச் 
சரிபார்க்க வாடிக்ைகயாளர்கைள முன்கூட்டிேய 
பயிற்றுவிக்கவும்.

• தயாரிப்பு விவரக்குறிப்புகள் (தூய்ைம, ெமாத்த 
எைட, நிகர எைட) மற்றும் விைல முறிைவச் 
சரிபார்க்க வாடிக்ைகயாளர்கைள ஊக்குவிக்கவும் 
(எ.கா. இது ஹால்மார்க்கிங் கட்டணங்கைள 
உள்ளடக்கியிருந்தால்)

• வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு நம்பகமான தகவல் 
ஆதாரங்களுக்கு வழிகாட்டவும் (எ.கா. பிஐஎஸ் 
இைணயதளம், எல்பிஎம்ஏ தரநிைலகள், உலக தங்க 
கவுன்சில்) தங்கத் ெதாழிலில் சிறந்த 
நைடமுைறகைளப் பற்றி ேமலும் 
அறிந்துெகாள்ளவும் தகவலறிந்த முடிவுகைள 
எடுக்கவும் உதவும்.

தங்கப் ெபாருட்கள் மீது கல்விப் 
ெபாருட்கைள வழங்குவதற்கு அல்லது 
அைவ அத்தைகய தகவல்களின் 
நம்பகமான ஆதாரங்களில் இருந்தானைவ 
என்பைதக் குறிப்பதற்கும் உறுதி 
கூறுகிேறன்.
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• முதலீட்டாளர் ஆேலாசைனக்காக 
வாடிக்ைகயாளரால் ேகாரப்பட்டேபாது, வழங்கப்பட்ட 
அறிவு வணிகத்தின் அனுபவத்ைத 
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது மற்றும் ெதாழில்முைற 
முதலீட்டு ஆேலாசைனயாக தவறாக 
கருதப்படக்கூடாது என்பைத ெதளிவாகத் 
ெதரிவிக்கவும்.

• வாடிக்ைகயாளர் தங்கள் நிதித் திறைனப் ெபாறுத்து 
இடர் முயற்சி எடுப்பது மட்டுேம ெபாறுப்பு என்று 
ெதளிவாக அைமக்கவும்.

• தங்கத்தின் மீது கல்விப் ெபாருட்கைள ஒரு ெசாத்து 
வகுப்பாக வழங்குதல் அல்லது அத்தைகய 
தகவல்களின் நம்பகமான ஆதாரங்களுக்கு 
வழிகாட்டுதல்.

ெதாழில் முதலீட்டு ஆேலாசைனயாக 
தவறாகப் புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய தங்க 
முதலீடு ெதாடர்பான எந்த அறிைவயும் 
பிரகடனப்படுத்தேவா அல்லது பரப்பேவா 
மாட்ேடன் என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன்.
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ஒரு உதாரணம்:
நான் பிஐஎஸ் பதிவு ெபற்ற நைக வியாபாரி, இப்ேபாது 20 ஆண்டுகளுக்கும் ேமலாக 
வியாபாரம் ெசய்து வருகிேறன், எங்கள் வழக்கமான வாடிக்ைகயாளர்களிடம் 
நம்பிக்ைகைய ஏற்படுத்தியுள்ேளன். vனினும், முதல் முைறயாக தங்கப் ெபாருட்கைள 
வாங்கும் மில்லினியல்களின் வளர்ந்து வரும் வாடிக்ைகயாளர் பிரிவில் ஈடுபட நான் 
சிரமப்படுகிேறன். எனது பிராண்டில் நம்பிக்ைகைய வளர்ப்பதற்காக இந்த 
வாடிக்ைகயாளர் பிரிைவ நான் எவ்வாறு பயிற்றுவிக்க ேவண்டும்?

மில்லினியல்கள் முதல் முைறயாக நுகர்ேவாராக 
இருந்தாலும், ெகாள்முதல் / முதலீட்டு முடிவுகைள 
எடுக்கும்ேபாது புறநிைல தகவைல அறிந்திருக்கிறார்கள். 
ெபாதுவாக, அவர்கள் டிஜிட்டல்-ஆர்வமுள்ளவர்கள் மற்றும் 
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூகத்ைதப் பற்றி விழிப்புடன் 
இருக்கிறார்கள்.

சாத்தியமான பதில்:

• உங்கள் சந்ைதப்படுத்தல் ெபாருட்கள் மற்றும் 
விளம்பரங்களில் தயாரிப்பு அம்சங்கள் மற்றும் விைல 
பற்றிய ெதளிவான தகவல்கைள வழங்கவும்.

• விளம்பரம் மற்றும் விளம்பரங்களில் ேவறுபாடு, சுற்றுச்சூழல் 
மற்றும் சமூகப் ெபாறுப்பு-ேவைலத் தரம், வடிவைமப்புகளின் 
வரம்பு, சுற்றுச்சூழல் நட்பு ேபக்ேகஜிங் ெபாருட்களின் 
பயன்பாடு, விற்கப்படும் ஒவ்ெவாரு யூனிட்டிற்கும் ஒரு 
இலாப ேநாக்கற்ற நிறுவனத்திற்கு சிறிய ெதாைகைய 
நன்ெகாைடயளித்தல் ேபான்ற சமூகப் ெபாறுப்புணர்வு 
ஆகியவற்றுக்கு கவனம் ெசலுத்துங்கள். , சிறிய 
ைகவிைனஞர்கைள ஊக்குவித்தல், முதலியன.

• ஹால்மார்க்கிங்கின் நான்கு அறிகுறிகைளச் சரிபார்க்க 
அவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கவும் - முக்ேகாணத்தால் 
குறிக்கப்படும் BIS குறி, தூய்ைம காட்டும் ேகேரஜ், 
நைகக்கைடயின் குறி, AHC களின் குறி.

• கிைடக்கக்கூடிய உயர்தர உள்கட்டைமப்பில் கவனம் 
ெசலுத்துங்கள்-ஒவ்ெவாரு தகவலிலும் காட்டப்படும் 
தயாரிப்பு தகவல் மற்றும் பார் குறியீடு, பணம் ெசலுத்தும் 
டிஜிட்டல் முைற, தூய்ைமைய ஆன்-ைசட் ேசாதைன 
ெசய்தல் ேபான்றைவ.
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விற்றல்

• ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள் மட்டுேம 
(ஹால்மார்க் தரநிைலகள் கிைடக்கின்றன) 
விற்பைனக்கு கிைடக்கின்றனவா என்பைத 
உறுதிப்படுத்தவும்

• AHC யின் நம்பகத்தன்ைமையயும் 
நம்பகத்தன்ைமையயும் உறுதிப்படுத்த கீேழ உள்ள 
ெதாடர்புைடய தகவல்கைளப் பிடிக்கவும்:

     -  ெசல்லுபடியாகும் BIS உரிமம்

     -  சந்ைத நுண்ணறிவு மற்றும் ெபாது 
ெவளிப்பாடுகளிலிருந்து தகவல் (எ.கா. 
உரிமத்ைத தற்காலிகமாக நிறுத்திய வரலாறு, 
ெபாது களத்தில் நிலுைவயில் உள்ள புகார்கள், 
கடந்த காலத்தில் விதிக்கப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க 
அபராதங்கள், முைறேகடு நிகழ்வுகள்)

BIS சான்றளிக்கப்பட்ட AHCs5 களில் 
ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட தயாரிப்புகைள 
(ஹால்மார்க் தரநிைலகள் 
கிைடக்கின்றன) விற்பைன ெசய்யும் 
ெபாறுப்ைப நான் ஏற்கிேறன்.
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• ஒவ்ெவாரு உருப்படிையயும் உள்ளடக்கிய ஆனால் 
வைரயறுக்கப்படாத தகவல்கைளக் காண்பிக்கும் 
ெதளிவான மற்றும் நிைலயான வழிையக் 
ெகாண்டிருங்கள் -

     - தயாரிப்பு அம்சங்கள் (நிகர எைட, ெமாத்த எைட, 
  தூய்ைம)

     - விைல (ேமக்கிங் கட்டணம் உட்பட) 

     - பார் குறியீடு (ெபாருந்தினால்)

• முடிந்தால், வாடிக்ைகயாளருக்கு முன்னால் உள்ள 
துண்டு எைடைய ஒரு நிைலயான எைட 
இயந்திரத்ைதப் பயன்படுத்தி அளவிட முயற்சி 
ெசய்யுங்கள், உருப்ெபருக்கி கண்ணாடி மூலம் 
அைடயாள அைடயாளத்ைதக் காட்டி ேகரட் 
மீட்டரில் நைககளின் தூய்ைமையச் சரிபார்க்கவும் 
(தங்கம் / கற்களுக்கு ெபாருந்தும்)

ஒவ்ெவாரு யூனிட்டிலும் தயாரிப்பு 
அம்சங்கள் மற்றும் விைல ெதாடர்பான 
தகவல்கைள ெதளிவாகக் காண்பிப்பதாக 
நான் உறுதியளிக்கிேறன்
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• AHC இலிருந்து ெபறப்பட்ட ெபாருட்களுக்கான 
சுயாதீன மாதிரி ேசாதைன நடத்தவும்.

• சில்லைற விற்பைனயாளரிடம் ேசாதைன 
உபகரணங்கள் இல்ைல என்றால், அவர்கள் 
ேசாதைன முடிவுகைள சரிபார்க்க AHC வசதிைய 
பார்ைவயிட ஏற்பாடு ெசய்ய ேவண்டும்.

• ஏேதனும் எதிர்மைற மாற்றங்கைள அைடயாளம் 
காண தயாரிப்புகள் மற்றும் AHC கைள முன்கூட்டிேய 
கண்காணிக்கவும்; மற்றும் AHC களின் தகவல்கைள 
ஆண்டுேதாறும் அல்லது இைடவிடாமல் 
புதுப்பிக்கவும்.

• உள்ளூர் சந்ைத நைடமுைறகளுக்கு ஏற்ப 
நியாயமான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைள 
(தங்கத்தின் உள்ளூர் அடிப்பைட விைல, ெசய்யும் 
கட்டணங்கள், ஹால்மார்க்கிங் கட்டணம், பிற 
கட்டணங்கள், வரிகள் ேபான்றைவ) வசூலித்து 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு ெதளிவாக 
ெவளிப்படுத்தவும்.

• வாடிக்ைகயாளர்கைள ெதாடர்ந்து நடத்துங்கள், 
எ.கா. தங்கத் ெதாழிலில் அறிவு / அனுபவத்ைதப் 
ெபாருட்படுத்தாமல் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு 
அேத விைலைய வழங்குகின்றன.

• முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள், 
ரிட்டர்ன் பாலிசி, அபாயங்கள், வாடிக்ைகயாளர் 
உரிைமகள், நிறுவனம் ேபான்றவற்ைறப் 
ெபாருந்தும் வைகயில் ெவளிப்படுத்தவும்.

5மதிப்பீடு மற்றும் ஹால்மார்க் ைமயங்கள்

நியாயமான விைலகள் மற்றும் 
கட்டணங்கைள வசூலிப்ேபன் மற்றும் 
முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளருக்கு 
ெவளியிடுேவன் என்று நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்
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கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்

• வாடிக்ைகயாளருக்கு கிைடக்கக்கூடிய கட்டண 
முைறகைள ெவளிப்படுத்தவும், எ.கா. டிஜிட்டல் 
ெகாடுப்பனவுகள், கடன் அட்ைட அல்லது பணம்

• விைல (தங்கத்தின் உள்ளூர் அடிப்பைட விைல, 
ெசய்யும் கட்டணங்கள், ஹால்மார்க்கிங் 
கட்டணங்கள், பிற கட்டணங்கள், வரிகள், முதலியன) 
தயாரிப்பு (தூய்ைம, எைட, கற்கள்), வாடிக்ைகயாளர் 
உரிைமகள் (BIS க்கான இைணப்பு உட்பட) 
ெதாடர்பான அைனத்து தகவல்கைளயும் 
உள்ளடக்கு இைணயதளம்) மற்றும் பரிவர்த்தைன 
(ேததி மற்றும் ேநரம், விைலப்பட்டியல் எண், 
முதலியன)

• எந்தெவாரு வாடிக்ைகயாளரின் (தனிநபர், அைமப்பு) 
KYC விவரங்கள் விைலப்பட்டியல் ெசயல்முைறக்கு 
முன் ேசகரிக்கப்பட ேவண்டும் (சட்டத்தின் படி).

ேதைவயான KYC ஐ உறுதி ெசய்த 
பின்னேர உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு 
விற்பைனக்கும் விைலப்பட்டியைலப் 
பராமரிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.
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• ெபாருத்தமான ெகாள்ைககள் மூலம் பாதுகாப்பான 
மற்றும் ஆேராக்கியமான பணியிடத்ைத வழங்குதல்; 
சுகாதார காப்பீடு ேபான்ற கூடுதல் நன்ைமகள்.

• ங்கு சார்ந்த பயிற்சி, உண்ைமயான தயாரிப்புகைள 
அைடயாளம் காண்பதற்கான வழிகள், ேசாதைன 
கருவிகளின் பயன்பாடு, வாடிக்ைகயாளர் ஆதரைவ 
வழங்குதல் ேபான்ற தனிப்பட்ட மற்றும் 
ெதாழில்முைற பயிற்சிகைள வழங்குங்கள்.

• பார்ேகாடிங் மற்றும் ஈஆர்பி சிஸ்டம் ேபான்ற 
அைமப்புகள் மூலம் விற்பைனக்கு கிைடக்கும் 
அைனத்து ெபாருட்களின் 100% கண்காணிக்கும் 
தன்ைமைய உறுதி ெசய்ய உள்கட்டைமப்ைப 
உருவாக்கவும்.

எனது ஊழியர்களுக்கு ேபாதுமான 
பயிற்சி மற்றும் தைடயற்ற 
ெசயல்பாடுகளுக்கான உள்கட்டைமப்ைப 
வழங்குவதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.
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ஒரு உதாரணம்:
நான் தங்க நைககளின் சிறு விற்பைனயாளர். கட்டாய ஹால்மார்க்கிங்ைக அமல்படுத்த நான் 
தயாராகி வருவதால், முந்ைதய ஏெஹச்சியால் ேபாதுமான திறைன வழங்க முடியாததால், 
நைககைள ஹால்மார்க் ெசய்ய நான் மற்ெறாரு AHC-யில் இருக்க ேவண்டும். புதிய AHC 
இலிருந்து ேதைவயான ஆவணங்கைள நான் ேசகரிக்கும் ேபாது, நான் என்ன கூடுதல் 
நைடமுைறகைளப் பின்பற்ற ேவண்டும்?

ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட நைககைள விற்பைன 
ெசய்வேதாடு, பிஐஎஸ் தரத்தின்படி ஹால்மார்க்கின் 
நம்பகத்தன்ைமைய உறுதி ெசய்வது சில்லைற 
விற்பைனயாளரின் ெபாறுப்பாகும்.

சாத்தியமான பதில்:

• சந்ைத வருைககள், ெபாது ெவளிப்பாடுகள் மூலம் 
இரண்டாம் நிைல காேசாைலகைள நடத்துதல் மற்றும் AHC 
யில் நைடமுைறகள் பற்றிய தகவல்கைளப் ெபற மற்ற 
நைககைள அணுகவும், (எ.கா., உரிமம் தற்காலிகமாக நிறுத்தி 
ைவக்கப்பட்ட வரலாறு, ெபாது களத்தில் நிலுைவயில் 
உள்ள புகார்கள், கடந்த காலத்தில் விதிக்கப்பட்ட 
குறிப்பிடத்தக்க அபராதங்கள், முைறேகடுகள்)

• நைடமுைறகள் மற்றும் ேசாதைன முைறகைளக் கவனிக்க 
நீங்கள் AHC ஐப் பார்ைவயிடலாம்.

• சிறிய உருப்படிகளுக்கான மாதிரி ேசாதைனைய நடத்தி XRF 
இயந்திரம் ேபான்ற நிைலயான ேசாதைன 
உபகரணங்கைளப் பயன்படுத்தி முடிவுகைளச் சரிபார்க்கவும். 
நீங்கள் கடந்த காலத்தில் பணிபுரிந்த நம்பகமான AHC யால் 
சரிபார்க்கப்பட்ட மாதிரிையப் ெபறலாம்.

• சிக்கல்கைள முன்கூட்டிேய கண்டறிதல் மற்றும் 
ேதைவயான நடவடிக்ைகக்கான எதிர்மைறயான 
மாற்றங்கைள அைடயாளம் காண தயாரிப்புகள் மற்றும் AHC 
கைள முன்கூட்டிேய கண்காணிக்க நைடமுைறகைளப் 
பயன்படுத்துங்கள்.
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நுகர்ேவார் புகார்கள் குைறதீர்ப்பு

• வாடிக்ைகயாளர்களின் புகார்கைள எழுப்புவதற்கான 
உரிைமகள் மற்றும் வாடிக்ைகயாளர் ஆதரைவ 
அணுகும் ெசயல்முைற குறித்து 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அறியச் ெசய்தல்.

• சில்லைற விற்பைனயாளர்கள் குறிப்பிட்ட 
பிரச்சிைனகளுக்கு தங்கள் ெபாறுப்ைப ெதரிவிக்க 
ேவண்டும், எ.கா. தயாரிப்பு தரம், ஹால்மார்க்கிங், 
விைல ேபான்றவற்றுடன் ெதாடர்புைடயது.

• ஊழியர்களுக்கு ஆதரவளிக்க ேபாதுமான பயிற்சிைய 
வழங்கவும் மற்றும் குைறந்தபட்சம் மின்னஞ்சல் 
மற்றும் ெதாைலேபசி மூலம் நிைலயான அலுவலக 
ேநரங்களில் அவர்கள் இருப்பைத உறுதி ெசய்யவும்.

• வாடிக்ைகயாளர்கள் புகார்கைளத் தாக்கல் ெசய்ய 
அல்லது ேகள்விகைள எழுப்புவதற்கு ஒரு இயல்சார் / 
டிஜிட்டல் அைமப்ைப அைமக்கவும். ஒப்புக் 
ெகாள்ளப்பட்ட காலக்ெகடுவிற்குள் வினவல்கைள 
பதிவு ெசய்யவும், கண்காணிக்கவும் மற்றும் தீர்க்கவும் 
அைமப்புகள் அனுமதிக்க ேவண்டும்.

வாடிக்ைகயாளர் ேகள்விகள் மற்றும் 
புகார்கைளப் ெபறவும், பதிவு ெசய்யவும் 
மற்றும் சரிெசய்யவும் ேபாதுமான 
அைமப்புகள் மற்றும் வழிமுைறகைள 
ெசயல்படுத்துவதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்
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ேபெமன்ட்ஸ்

• ெபாருந்தும் ெகாள்முதல் விைல மற்றும் கூடுதல் 
கட்டணம் (பரிவர்த்தைன, விநிேயாகம், ேசமிப்பு, 
முதலியன) வர்த்தக தீர்வு மற்றும் காப்பீட்டு ஏற்பாடுகள், 
பணம் ெசலுத்துவதற்கான காலக்ெகடுக்கள் ேபான்ற 
வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் சப்ைளயர்களுடன் 
முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
ெவளிப்படுத்தவும் / ேகாரவும்.

• வழங்கப்பட ேவண்டிய ெபாருட்கள் மற்றும் 
ேசைவகளின் தரம் மற்றும் குவாண்டம் ஆகியவற்ைற 
ஒப்புக்ெகாண்டு, ேசைவ நிைல ஒப்பந்தங்களில் (SLAs) 
இைத ஆவணப்படுத்தவும். பணம் ெசலுத்துவதற்கான 
ஒப்புக்ெகாள்ளப்பட்ட விதிமுைறகைளயும் 
காலக்ெகடுைவயும் பின்பற்றவும்.

• விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகளில் ஏேதனும் 
மாற்றங்கைளப் புரிந்துெகாள்ள வழங்குநர்களுடன் 
ேபாதுமான தகவல்ெதாடர்புகைள உறுதி ெசய்யவும்.

• முன்கூட்டிேய பணம் ெசலுத்திய ேபாதிலும், சப்ைளயர் 
தங்கள் கடைமகைள நிைறேவற்ற முடியாத 
சூழ்நிைலகளில் தணிப்பு உத்திகைள வகுக்கவும்.

சப்ைளயர்களுடனான தீர்வுக்கான 
விதிமுைறகள் மற்றும் காலக்ெகடுைவ 
ெதளிவாக ெதாடர்புெகாள்வதாகவும் 
கைடப்பிடிப்பதாகவும் நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.
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• வாடிக்ைகயாளர்களால் ெசய்யப்படும் அைனத்து 
முன்கூட்டிேய பணம் ெசலுத்துதலுக்கும் (ஒரு 
தயாரிப்புக்காக / எதிர்கால வாங்குதலுக்காக), முக்கிய 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகள் 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்குக் கிைடக்க ேவண்டும் 
ஆனால் அைவ மட்டும் அல்ல:

      -  ெபாருந்தும் ெகாள்முதல் விைல மற்றும் கூடுதல் 
   ெசயல்பாட்டு கட்டணங்கள் (பரிவர்த்தைன, 
   விநிேயாகம், ேசமிப்பு ேபான்றைவ) உட்பட 
   கட்டணங்கள்.

      -  வர்த்தக தீர்வு மற்றும் காப்பீட்டு ஏற்பாடுகள்.

      -  வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகள் பற்றிய தகவல்.

• வாடிக்ைகயாளர்கள் தீர்வு ேநரங்கள் மற்றும் 
விதிமுைறகளில் ெவளிப்பைடத்தன்ைமைய 
வழங்கவும், அதாவது அவர்கள் குறிப்பிட்ட ேததிக்கு 
முன் தீர்வு காண முடியுமா என்பது ேபான்றவற்ைற.

வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகைள உறுதி 
ெசய்வதாகவும், வாடிக்ைகயாளர்களால் 
ெசய்யப்பட்ட முன்கூட்டிேய பணம் / 
ைவப்புத்ெதாைககளுக்கான முக்கிய 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள 
ெதரிவிப்பதாகவும் நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்
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ஒரு உதாரணம்:
சந்ைதயில் சில நைகக்கைடக்காரர்களால் முன்கூட்டிேய பணம் ெசலுத்துவது ெதாடர்பான 
சில ேபாதிய நைடமுைறகள் காரணமாக, வாடிக்ைகயாளர்களின் இத்தைகய 
பரிவர்த்தைனகளில் நம்பிக்ைக குைறந்துவிட்டது. எனது வணிகத்தில் வாடிக்ைகயாளர் 
உரிைமகளுக்கு நான் முன்னுரிைம அளிக்க விரும்பும்ேபாது, எப்படி என்று எனக்குத் 
ெதரியவில்ைல?

சாத்தியமான பதில்:

• ெபாருந்தும் எதிர்கால விைல மற்றும் ெசயல்பாட்டு 
கட்டணங்கள் (பரிவர்த்தைன, விநிேயாகம், ேசமிப்பு, 
முதலியன) உள்ளிட்ட முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைள ெதளிவாக ெதாடர்பு ெகாள்ளுங்கள்.

• வாடிக்ைகயாளர் ேகாரினால், முைறயாக 
ைகெயாப்பமிடப்பட்ட மற்றும் சான்றளிக்கப்பட்ட ஒப்பந்தம் / 
ஒப்பந்தத்ைத வழங்கவும்.

• வாடிக்ைகயாளர் ெசலுத்திய ஒவ்ெவாரு முன்கூட்டிேய 
பணம் ெசலுத்தியதற்கான ரசீைத வழங்கவும்.
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• வணிகத்திற்கான முக்கிய அபாயங்கைள 
முன்கூட்டிேய கண்டறிந்து அளவிடவும்

     -  நிதி சார்ந்த இடர்கள் (தங்க விைல ஆபத்து, தீர்வு 
ஆபத்து, எதிர் ஆபத்து)

     -  ெசயல்பாட்டு அபாயங்கள் (பிைழ அல்லது 
ேமாசடியால் ஏற்படும் அபாயங்கள்)

     -  சட்ட மற்றும் இணக்க இடர்
     -  படிப்படியாக முடிக்கு ெகாண்டு வருவது

• அைடயாளம் காணப்பட்ட அபாயங்கைளத் தணிக்க 
/ நிர்வகிக்க ெகாள்ைககள், பாத்திரங்கள் மற்றும் 
ெபாறுப்புகைள உள்ளடக்கிய இடர் 
கட்டுப்பாடுகைளப் பயன்படுத்தவும், உ-ம்.:

 -  வாடிக்ைகயாளர்களுக்கான குைறந்தபட்ச / 
கடன் இல்ைல அல்லது சப்ைளயர்களுக்கு 
முன்கூட்டிேய பணம் ெசலுத்துதல் எதிர் 
ஆபத்ைத குைறக்க.

 -  தங்கம், நாணயங்கள் அல்லது 
வழித்ேதான்றல்கள் ேபான்ற சந்ைத 
அபாயங்கள் ெதாடர்பாக உள் இடர் வரம்புகைள 
வைரயறுக்கவும், இது நிறுவனத்தின் 
பணப்புழக்கத்ைத அச்சுறுத்தும்.  இடர் 
வரம்புகளுக்கு இணங்குவைத உறுதி ெசய்ய 
இடர் வரம்பு முைறைய ெசயல்படுத்தவும்.

 -  திட்டமிடல் அல்லது படிப்படியாக முடிவுக்குக் 
ெகாண்டு வருவதற்கான திட்டத்தின் ஒப்புதல் 
ேபான்ற பிரச்சிைனகைளச் சுற்றி 
ெபாறுப்புகைள ஒதுக்கவும்.

 -  வழங்குநர்கள் / வாடிக்ைகயாளர்கள் / தளவாட 
வழங்குநர்கள் / மதிப்பீட்டாளர்கள் மீது உரிய 
விடாமுயற்சியுடன் நடந்துெகாண்டு 
நம்பகமானவர்கைள மட்டுேம ேதர்ந்ெதடுக்கவும் 
(நிதி நிைலத்தன்ைம, நியாயமற்ற வர்த்தக 
நைடமுைறகளில் ஈடுபாடு ேபான்றைவ)

 -  வழங்குநர்கள், வாடிக்ைகயாளர்கள், தளவாட 
முகவர் ேபான்றவற்றிலிருந்து ேசகரிக்கப்பட்ட 
KYC தகவைலப் பாதுகாக்க ேபாதுமான 
பாதுகாப்புகைளப் பயன்படுத்தவும். இைணய 
பாதுகாப்பு சிறந்த நைடமுைறகைளச் 
ெசயல்படுத்தவும் மற்றும் கணினி ேதால்வி 
உட்பட ஐடி அவசரநிைலகளுக்கு தயாராக 
இருங்கள்.

எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் 
நிதி அல்லாத இடர்கைள 
முன்ெசயல்திறமாக கண்டறிேவன் என்றும் 
இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / சாமாளிக்க 
முைறயானட நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் 
என்றும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.
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இடர்கைளக்  கட்டுப்படுத்துதல்

• அைனத்து ெபாறுப்புகளுக்கும் ேசைவ ெசய்ய 
ேபாதுமான நிதி ஆதாரங்கைள பராமரிக்கவும், அைவ 
வரவிருக்கும் அல்லது வணிகம் ெசய்ய விரும்பும் 
ேவறு ஏேதனும் அபாயங்கைள மைறக்கவும்.

• வாடிக்ைகயாளர் முன்கூட்டிேய ேசகரிக்கப்பட்ட பணம் 
தங்கப் பங்குகளில் முதலீடு ெசய்யப்பட்டுள்ளதா 
என்பைத உறுதிெசய்து ெகாள்ளுங்கள்.

• வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகைளப் பாதுகாப்பதற்கான 
ெகாள்ைககைள உருவாக்குங்கள். உதாரணமாக, 
படிப்படியாக முடிவுக்கு ெகாண்டு வருவதற்கு, 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்காக ைவத்திருக்கும் தங்கம் 
அல்லது பணத்ைத திருப்பித் தருவதில் சிறப்பு 
கவனம் ெசலுத்தப்பட ேவண்டும்.

வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து 
ேசகரிக்கப்பட்ட முன்ேனற்றங்கள் / 
ைவப்புத்ெதாைககளிலிருந்து எழும் 
வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்புகைள ஈடுகட்ட 
ேபாதுமான தங்கத்ைத பராமரிப்பதாக 
நான் உறுதியளிக்கிேறன்
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பைழய தங்கத்தின் மறுசுழற்சியாக்கம் / வாங்குவது

• நியாயமான மற்றும் தரப்படுத்தப்பட்ட திரும்பப் 
ெபறும் / பரிமாற்றக் ெகாள்ைகைய (ெபாருந்தும் 
விலக்குகள், விதிமுைறகள் ேபான்றைவ) அதன் 
அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் அைனத்து 
தயாரிப்பு வைககளிலும் வடிவைமக்கவும்.

• வாடிக்ைகயாளர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு, பைழய 
தங்கத்தின் அசல் விற்பைனயாளைரப் 
ெபாருட்படுத்தாமல் மதிப்பீடு ெசய்து விைல 
நிர்ணயம் ெசய்ய நிைலயான முைறைய 
வடிவைமக்கவும்

• பைழய தங்கம் - எைட, தூய்ைம, உருகும் கட்டணம், 
பாதுகாப்புக் கட்டணம், உருகும் இழப்பு, ஜிஎஸ்டி 
மற்றும் பிற வரிகள் (ெபாருந்தும் வைகயில்) 
ேபான்றவற்றின் விைல நிர்ணயம் ெசய்யும் ேபாது 
கணக்கில் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்து 
அம்சங்கைளயும் ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கவும்.

• பைழய தங்க ெகாள்முதல் ெசயல்முைறையத் 
ெதாடர்வதற்கு முன், எந்த வாடிக்ைகயாளர் / 
வாடிக்ைகயாளர் அல்லாத (தனிநபர் அல்லது 
அைமப்பு) KYC விவரங்கள் (கீேழ உள்ளைவ ஆனால் 
மட்டுப்படுத்தப்படவில்ைல) ேசகரிக்கப்பட ேவண்டும் 

 - முகவரி:

 - PAN அட்ைட (நைக மதிப்பு> 2 லட்சம் என்றால்) 

 - தங்கம் சட்டவிேராதமாக வாங்கப்படவில்ைல 
என்று வாடிக்ைகயாளரின் சுய அறிவிப்பு.

• பைழய தங்கத்ைத விற்பதில் ஈடுபட்டுள்ள 
கட்சிகளின் டிஜிட்டல் / இயல்சார் பதிேவடு 
பராமரிக்கப்பட ேவண்டும்.

பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய 
தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ 
ேசகரிப்பதற்கும் ஒரு நியாயமான 
ெகாள்முதல்/மாற்றிக்ெகாள்ளுதல் 
ெகாள்ைகக்ைக வடிவைமத்து, 
ெதரியப்படுத்தி நைடமுைறப் 
படுத்துவதற்கு நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.
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• மறுசுழற்சி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்ைத நம்பகமான 
சுத்திகரிப்பு நிைலயம் அல்லது உற்பத்தியாளர் 
மூலம் வழிநடத்தும் ெசயல்முைறகள் மற்றும் 
நைடமுைறகைள உருவாக்குங்கள்.

• எடுத்துக்காட்டுகள் உைல மற்றும் XRF 
இயந்திரத்ைத தளத்தில் ைவத்திருப்பது 
ஆகியைவ அடங்கும்.

• தங்கத் தூய்ைமைய மதிப்பிடுவதற்கான 
அழிவுகரமான ேசாதைனக்குச் ெசல்லும்ேபாது, 
வாடிக்ைகயாளருக்கு சுயாதீன சரிபார்ப்புக்காக 
ெகாடுக்கப்பட்ட உருகிய தங்கத்தின் சிறிய 
மாதிரிையத் தக்கைவத்துக்ெகாள்ளும் 
நைடமுைறைய பின்பற்றவும்.

(மறுசுழற்சியாக்கப்பட்ட தங்கத்ைதப் 
பயன்படுத்தும்ேபாது) நம்பகமான 
சுத்திகரிப்பு ைமயங்கள் / 
உற்பத்தியாளர்களால் தரம் உறுதி 
ெசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சித் தங்கத்ைதப் 
பயன்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.
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ஒரு உதாரணம்:
சமீபத்தில், ேகாவிட் -19 காலங்களில், பைழய நைககைள விற்க நிைறய ேபர் என் 
கைடக்கு வருவைத நான் பார்த்திருக்கிேறன். எனது ெசாந்த வாடிக்ைகயாளர்கள் 
வாங்கும் ேபாது அவர்களுக்கான திரும்ப வாங்கும் ெகாள்ைககைள நான் 
ெதரிவித்திருந்தாலும், முதல் முைறயாக வாடிக்ைகயாளர்கைள எவ்வாறு 
ைகயாள்வது என்று எனக்குத் ெதரியவில்ைல?

ஒரு சில்லைற விற்பைனயாளராக, இந்த 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு பைழய தங்கம் ெகாள்முதல் 
ெகாள்ைகயின் ெவளிப்பைடயான ெதாடர்ைப உறுதி 
ெசய்ய ேவண்டும்.

சாத்தியமான பதில்:

• வாடிக்ைகயாளர்கள் அல்லாதவர்களுக்கு, பைழய 
தங்கத்தின் அசல் விற்பைனயாளைரப் ெபாருட்படுத்தாமல் 
மதிப்பீடு ெசய்து விைல நிர்ணயம் ெசய்ய நிைலயான 
முைறைய வடிவைமக்கவும்.

• பைழய தங்கம் - எைட, தூய்ைம, உருகும் கட்டணம், 
பாதுகாப்புக் கட்டணம், உருகும் இழப்பு, ஜிஎஸ்டி மற்றும் பிற 
வரிகள் ேபான்றவற்றின் விைல நிர்ணயம் ெசய்யும் ேபாது 
கணக்கில் எடுத்துக்ெகாள்ளப்பட்ட அைனத்து 
அம்சங்கைளயும் ெதளிவாகத் ெதரிவிக்கவும்.

• XRF இயந்திரத்தில் அளவிடுவதன் மூலம் தூய்ைம பற்றிய 
தகவைல வழங்கவும் (கிைடத்தால்) அதற்ேகற்ப விைல 
மதிப்பீட்ைட வழங்கவும். இது வாடிக்ைகயாளர் உருகிய பிறகு 
மாறக்கூடிய விைல குறித்த சில ேயாசைனகைளப் ெபற 
உதவும்.

• வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு அழுத்தம் ெகாடுக்காதீர்கள், 
அவர்கள் தங்கத்ைத உங்களுக்கு விற்கலாமா ேவண்டாமா 
என்பைத முடிவு ெசய்ய அனுமதிக்காதீர்கள்.
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தணிக்ைக மற்றும் சட்டவிதிகைளப் பின்பற்றுதல்

• அவர்கள் ெசயல்படும் சந்ைதகளில் ெபாருந்தும் 
அைனத்து சட்டங்கள் மற்றும் விதிமுைறகளுக்கு 
இணங்குதல் (வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் 
சாத்தியமான வாடிக்ைகயாளர்கள் இருக்கும் 
இடங்கள் உட்பட)

• ேதைவயான அைனத்து பதிவுகைளயும் 
பராமரிக்கவும். உதாரணமாக, பிஐஎஸ் பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட நைகக்கைடக்காரர், ஐந்து வருட 
காலத்திற்கு அல்லது நைககள் விற்கப்படும் வைர, 
ஹால்மார்க்கிங் கட்டணம், விற்பைன மற்றும் 
ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்களின் 
விைலப்பட்டியல் ெதாடர்பான அைனத்து 
பதிவுகைளயும் பராமரிக்க ேவண்டும்.

• உள் ேநாக்கங்களுக்காக எந்தெவாரு இணக்க 
நைடமுைறகைளயும் ஆவணப்படுத்துங்கள், 
அத்துடன் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அல்லது வங்கிகள் 
ேபான்ற வணிக கூட்டாளிகள் ேபான்ற ெவளிப்புறக் 
கட்சிகளின் எந்தெவாரு முைறயான 
ேகாரிக்ைககளுக்கும்.

• வழக்கமான உள் தணிக்ைககைள நடத்துங்கள். 
ைவத்திருத்தல் மற்றும் உற்பத்தியாளரின் பதிவுகள் 
மற்றும் தகவல் அைமப்புடன் சமரசம் ெசய்தல் 
ஆகியவற்ைறச் சரிபார்க்க தணிக்ைக ெசய்யவும்.

• வரிவிதிப்பு, நுகர்ேவார் பாதுகாப்பு, நடத்ைத 
விதிமுைற மற்றும் விண்ணப்பத்தின் ஒழுங்குமுைற

ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து சட்டங்கள் 
மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு 
இணங்குவதாகவும், ேபாதுமான 
ஆவணங்கைள பராமரிப்பதாகவும், 
ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளால் 
ேதைவப்படும் எந்த தகவைலயும் 
ெவளியிடுவதாகவும் நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.
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முன்ெமாழியப்பட்ட உறுதியான நைடமுைறகள், கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள் மற்றும் 
ெசயல்படுத்தல் வழிகாட்டுதல் ஆகியைவ தன்னார்வமானது; எனேவ, தணிக்ைக அல்லது ெபாது 
ஒப்புதல் இருக்காது. இருப்பினும், இந்த நைடமுைறகளுக்கு இணங்குவது வழங்குநர்களுக்கும் 
வாடிக்ைகயாளர்களுக்கும் வலுவாக பயனளிக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிேறாம். காலப்ேபாக்கில், 
இந்த ஆவணத்தில் ேகாடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள வலுவான நைடமுைறகைள ெசயல்படுத்த 
பங்குதாரர்கள் அழுத்தம் ெகாடுப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிேறாம்.

எனேவ வலுவான நைடமுைறகளுடன் இணக்கத்ைத தனிப்பட்ட வைகயில் நிாூபிக்க 
வழங்குநர்கள் ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். இது அவர்களின் சலுைககளில் நம்பிக்ைகைய 
வலுப்படுத்த ேவண்டும், வாடிக்ைகயாளர் ைகயகப்படுத்தைல எளிதாக்க ேவண்டும், வணிக 
வளர்ச்சிைய ஊக்குவிக்க ேவண்டும் மற்றும் வால்ட் ஆபேரட்டர்கள், பாதுகாப்பு ேகரியர்கள், தங்க 
விநிேயாகஸ்தர்கள் மற்றும் வங்கிகள் ேபான்ற ெவளிப்புற பங்காளிகளுடன் ஒத்துைழப்ைப 
ஊக்குவிக்க ேவண்டும். வாடிக்ைகயாளர்கள், முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பிற ஆர்வமுள்ள 
தரப்பினருக்கு ெபாது ெவளிப்பாடு மூலம் வழங்குநர்கள் நைடமுைறகைள பின்பற்றுவைத 
நிாூபிக்க முடியும். இைத பல வழிகளில் அைடயலாம் - வழங்குநர்களின் ெசாந்த வைலத்தளங்கள், 
மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்கள் அல்லது மிகப் ெபாதுவாக, ஆன்ைலனில். 

கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகளுக்கு அப்பால் ெசல்ல விரும்பும் வழங்குநர்கள் சகாக்களிடமிருந்து 
தங்கைள ேவறுபடுத்திக் ெகாள்ள முடியும்.

அதிகாரிகளால் ேதைவப்படும் 
எந்த தகவைலயும் ெவளியிடவும் 

ெபாறுப்புத் துறப்பு
 ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில்துைற குழு உறுப்பினரும் இந்த ஆவணத்தில் உள்ள எந்த 
தகவலின் துல்லியம் அல்லது முழுைமக்கும் உத்தரவாதம் அளிக்கவில்ைல, ேமலும் தகவல் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது. 
ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது ேவறு எந்த ெதாழிற்துைறயின் வழிகாட்டல் குழு உறுப்பினரும் எந்தெவாரு 
தகவைலயும் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ேநரடியாகேவா அல்லது மைறமுகமாகேவா ஏற்படும் இழப்புகள் அல்லது 
ேசதங்களுக்கு ெபாறுப்ேபற்க மாட்டார்கள். இந்த ஆவணம் கல்வி ேநாக்கங்களுக்காக மட்டுேம வழங்கப்படுகிறது. 
இது சம்பந்தப்பட்ட மூன்றாம் தரப்பினரின் சாத்தியமான நன்ைமக்காக விளக்கமான, பிைணப்பு இல்லாத சிறந்த 
பயிற்சி வழிகாட்டுதைல வழங்குவைத ேநாக்கமாகக் ெகாண்டுள்ளது, ஆனால் எந்த அனுமானமும் இல்லாமல், எந்த 
ஒரு தனிநபர் மூன்றாம் தரப்பினருக்கும் வழிகாட்டுதலின் ெபாருத்தம், ெசயல்திறன் அல்லது ெபாருத்தம் குறித்து 
எந்த உத்தரவாதமும் உத்தரவாதமும் இல்லாமல். ேவர்ல்டு ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில்துைற 
குழு உறுப்பினரும் எந்த சுயாதீன மதிப்பீடும் அல்லது எந்த விடாமுயற்சியும் எந்த மூன்றாம் தரப்பினரும் 
வழிகாட்டுதலுடன் இணங்குகிறார்கள், இது முற்றிலும் தன்னார்வ மற்றும் மூன்றாம் தரப்பினரின் ஒேர ெபாறுப்பு. 
உலக ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில்துைற குழு உறுப்பினரும் மூன்றாம் தரப்பினருக்கு 
அங்கீகாரம் அல்லது சான்றிதழ் வழங்குவதில்ைல. இந்த ஆவணம் முதலீடு, சட்ட அல்லது வரி ஆேலாசைன 
அல்லது தங்கம், எந்த தங்கம் ெதாடர்பான ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் அல்லது ேவறு ஏேதனும் ெபாருட்கள், 
ேசைவகள், பத்திரங்கள் அல்லது நிதி கருவிகள் (கூட்டாக, "ேசைவகள்") வாங்குவது அல்லது விற்பைன 
ெசய்வதற்கான பரிந்துைர அல்லது சலுைகைய உருவாக்காது. . இந்த ஆவணம் தங்கத்தின் எதிர்காலம் அல்லது 
எதிர்பார்க்கப்படும் மதிப்பு, தங்கம் ெதாடர்பான ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள், அல்லது மைறமுகமாக 
பரிந்துைரத்தல் அல்லது எந்த விதமான முதலீட்டு உத்திையயும் பரிந்துைரக்காது. உலக ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது 
ேவறு எந்த ெதாழில்துைற குழு உறுப்பினரும் நடத்ைத விதிமுைறகள் ேநாக்கம் ெகாண்ட தனிநபர்கள் அல்லது 
நிறுவனங்கள் குறித்து எந்த விடாமுயற்சிையயும் நடத்துவதில்ைல. இந்த ஆவணத்தில் கிைடக்கும் தகவல்கள் 
வாங்குதல் அல்லது முதலீட்டு முடிைவ அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட ேபாதுமான தகவலாகக் கருதப்படக் கூடாது. இந்த 
ஆவணம் முன்ேனாக்கிப் பார்க்கும் அறிக்ைககைளக் ெகாண்டிருக்கலாம், அதாவது "நம்புகிறது", "எதிர்பார்க்கிறது", 
"இருக்கலாம்" அல்லது "பரிந்துைரக்கிறது" அல்லது தற்ேபாைதய எதிர்பார்ப்புகைள அடிப்பைடயாகக் ெகாண்ட 
மற்றும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்ட ெசாற்கைளப் பயன்படுத்தும் அறிக்ைககள். முன்ேனாக்கி பார்க்கும் அறிக்ைககள் பல 
அபாயங்கள் மற்றும் நிச்சயமற்ற தன்ைமகைள உள்ளடக்கியது. எந்த முன்ேனாக்கு அறிக்ைககளும் அைடயப்படும் 
என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்ைல. உலக ேகால்டு கவுன்சில் அல்லது ேவறு எந்த ெதாழில்துைற குழு 
உறுப்பினரும் எந்த முன்ேனாக்கு அறிக்ைககைளயும் புதுப்பிப்பதற்கான ெபாறுப்ைப ஏற்கவில்ைல. 

முக்கிய அறிவிக்ைக
உலக ேகால்டு கவுன்சில் மற்றும் சர்க்கிள் டிைவஸ் ஆகியைவ உலக தங்க கவுன்சில் அல்லது அதன் இைண 
வர்த்தக முத்திைரகள்.
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இைணப்பு அ:
சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி
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1.

2.

3.

அ. பின்பற்றப்படுகிறது (ஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள முழுைமயாகப் பின்பற்றுகிறார்

ஆ. ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது (பிஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள ெபரும்பாலும் பின்பற்றுகிறார். மதிப்பீட்டின்ேபாது 
புெராைவடர் இன்னும் சில பகுதிகைள ேமம்படுத்தி, ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்ெகடுவுக்குள் ெதாடர் நடவடிக்ைக 
எடுத்து பின்பற்ற ேவண்டும் என்பது ெதரிய வந்துள்ளது.

இ. ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது (பிஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள ஓரளவுக்குப் பின்பற்றுகிறார். மதிப்பீட்டின்ேபாது ஒன்று 
அல்லது அதற்கு ேமற்பட்ட முக்கியமான துைறகளில் முன்னுரிைம ெகாடுத்து ேமம்படுத்த ேவண்டும் என்பது 
ெதரியவந்துள்ளது.

ஈ. பின்பற்றப்படவில்ைல (என்ஓ)

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகைள பின்பற்றவில்ைல

சுய மதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி பற்றிய அறிமுகம்

இந்த சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டி எல்லாவித அளவுள்ள நிறுவனங்களுக்கு ெபாருந்தக்கூடியது. இந்த 
ெடஸ்ட் பின்பற்றப்படும் நைடமுைறகளின் அடிப்பைடயில் ெசய்யப்படுகிறது. நடத்தப்படும் வர்த்தகத்தின் 
அளவு அடிப்பைடயில் அல்ல. ேமலும், இது தன்னார்வம் அடிப்பைடயிலானது. இதில் தணிக்ைகேயா, ெபாது 
அங்கீகாரேமா கிைடயாது. புெராைவடர்கள் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு, முதலீட்டாளர்களுக்கு அல்லது 
மூன்றாவது தரப்பினருக்கு ெபாதுெவளியில் அறிவிப்பதன் மூலம் இந்த ெநறிகள் பின்பற்றப்படுவைதத் 
ெதரிவிக்கலாம். இவ்வாறு ெதரிவிக்க பல வழிகள் உள்ளன. அைவ - புெராைவடரின் ெசாந்த வைலதளங்கள், 
மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்கள் அல்லது ெபரும்பாலும் ஆன்ைலன் முைறகள்.

புெராைவடர் ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளுடன் ஒப்பிடுைகயில் தற்ேபாது எந்த மாதிரியான நைடமுைறைய 
பின்பற்றுகிறார் என்பைத மதிப்பிடுவதுதான் இந்த சுயமதிப்பீட்டுக்கான வழிகாட்டியின் ேநாக்கம். இந்த 
மதிப்பீட்டுக்கு மூன்று நடவடிக்ைககள் உள்ளன.

மதிப்பீட்ைடத் ெதாடங்குவதற்கு முன்பாக உரிய ெநறிகைள நன்கு முழுைமயாக வாசிக்க ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு ெநறிக்கும் இைணயாக நிறுவனத்தில் எந்த மாதிரியான நடத்ைத ெநறி எந்த அளவுக்குப் 
பின்பற்றப்படுகிறது என்பைத முடிவு ெசய்ய வழிகாட்டும் ேகள்விகைளப் பார்க்க ேவண்டும்.

ஒவ்ெவாரு நடத்ைத ெநறிக்கும் எதிராக தற்ேபாைதய நிைல என்ன என்பைத மதிப்பிட ேவண்டும். 
ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகளின் அவசர அவசியத்ைதப் ெபாறுத்து இந்த மதிப்பீட்ைட உருவாக்க 
ேவண்டும்.

சுய மதிப்பீடு மாறிக் ெகாண்ேட இருக்கக் கூடியது. காலப்ேபாக்கில் மார்க்ெகட்டில் இருப்பவர்கள் 
தரும் கருத்துக்களின் அடிப்பைடயில் பக்குவமைடயும்.

மதிப்பீட்டின் முடிவுகள் இந்த மாதிரி இருக்கும் -
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மதிப்பீட்டுக்கு விரிவான வழிகாட்டி

1
எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் பதிவு 
ெசய்யவும்  ேபாதுமான ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள உறுதி ெசய்வதற்கும் 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. சப்ைளயர்களுடன் வணிகத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு முன் மதிப்பீடு ெசய்ய நீங்கள் 
சரியான விடாமுயற்சி / "உங்கள் வழங்குநைர அறிந்துெகாள்ளுங்கள்" 
ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா?

2. குைறந்தபட்ச ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய முடியாவிட்டால்வழங்குநர்ர்களுடன் 
நீங்கள் வியாபாரம் ெசய்கிறீர்களா?

3. ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல் மற்றும் ஆவணங்களின் பதிைவ நீங்கள் பராமரிக்கிறீர்களா? 
ேசகரிக்கப்பட்ட தகவல்கைள நீங்கள் ெதாடர்ந்து புதுப்பிக்கிறீர்களா?

4. ேமற்கண்ட ெசயல்முைறகள் உங்கள் நிறுவனத்தில் பின்பற்றப்படுவைத 
உறுதிெசய்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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2 வழங்குநர்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ெபறப்பட்ட தயாரிப்புகளுக்கு நீங்கள் சுதந்திரமான ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா? 
ெதாடர்புைடய அைனத்து பண்புகைளயும் (எைட, தூய்ைம ேபான்றைவ) நீங்கள் 
ேசாதிக்கிறீர்களா?

2. தளத்தில் ேசாதைனகைளச் ெசய்வதற்கான உபகரணங்கள் மற்றும் திறன்கள் 
உங்களிடம் உள்ளதா? உங்களிடம் ேசாதைன வசதி இல்ைலெயன்றால், ேசாதைன 
முடிவுகைள சரிபார்க்க மற்ெறாரு வசதிைய (எ.கா. AHC) பார்க்கிறீர்களா?

3. ஏேதனும் விலகல்கள் ஏற்பட்டால் சப்ைளயர்களின் புகார் மற்றும் தீர்வு 
வழிமுைறகைளப் பயன்படுத்துகிறீர்களா?   

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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3
வழங்கு நர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான 
ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத ெவளிப்பைடயாக 
நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ெகாள்முதல் ஆர்டர்கள் / பிற ஆவணங்களில் வர்த்தகம் ெதாடர்பான அைனத்து 
தகவல்கைளயும் (எைட, தூய்ைம ேபான்றைவ) ஆவணப்படுத்துகிறீர்களா? ஒரு 
நியாயமான காலத்திற்கான (குைறந்தது 2 ஆண்டுகளுக்கு) கடந்தகால 
பரிவர்த்தைனகைளப் பராமரிக்கவும்?

2. சப்ைளயருடனான உறவின் அளவு மற்றும் தன்ைமையப் ெபாருட்படுத்தாமல், 
அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கும் முழுைமயான ஆவணங்கைள உறுதி 
ெசய்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம ஏற்க நான் உறுதி 
கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ெதாழில்துைற ஏற்றுக்ெகாள்ளப்பட்ட தரங்கைளக் கைடப்பிடிக்கும் 
உற்பத்தியாளர்களால் வழங்கப்பட்ட தங்கப் ெபாருட்கைள மட்டுேம 
ஏற்றுக்ெகாள்வதற்கான அளவுேகால் உங்களிடம் உள்ளதா? ஆம் எனில், உங்கள் 
நிறுவனத்தில் அதன் ெசயல்பாட்ைட உறுதி ெசய்வதற்கு உங்களிடம் ேபாதுமான 
ெசயல்முைறகள் உள்ளதா?

2. பதிவு ெசய்யப்பட்ட உற்பத்தியாளர்களிடமிருந்து மட்டும் தங்கத்ைத வாங்குகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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ெதாழில் ெசயல்பாடுகளில் ESG (சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுைக)  
வைகப்பாட்டிைன ஒருங்கிைணக்கிற வழங்குநர்களுடன் ஈடுபடுவதற்கும் 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ஒரு வழங்குநர்கள் ேதர்ந்ெதடுக்கும்ேபாது ெபாருந்தக்கூடிய சட்டங்களுக்கு (எ.கா. 
சுற்றுச்சூழல் நட்பு ேபக்ேகஜிங் ெபாருள், பூஜ்ஜிய கழிவு) அப்பால் சுற்றுச்சூழல் தரத்ைத 
நீங்கள் கருதுகிறீர்களா?

2. மற்ற சமூக (எ.கா. சிறு ைகவிைனஞர்கைள ஆதரித்தல், குழந்ைத ெதாழிலாளர் 
இல்லாதது) மற்றும் நிர்வாகம் (எ.கா. ெவளிப்பைடத்தன்ைம) அளவுேகால்கைள நீங்கள் 
கருதுகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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6 மதிப்புமிக்க ெபாருட்கைள (தங்கம், ெராக்கம், விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கள்) 
பாதுகாப்பாக ேசமித்து எடுத்துச் ெசல்ல ேபாதுமான ெசயல்பாட்டு ெசயல்முைறகள் 
மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. தங்கம், ெராக்கம் மற்றும் விைலமதிப்பற்ற உேலாகங்கள் ேசமிப்பு மற்றும் 
ேபாக்குவரத்துக்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்ைககைள நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்களா?

2. இழப்பு நிகழ்வுகளுக்கு ஈடுெசய்ய உங்களிடம் ேபாதுமான காப்பீடு அல்லது மூலதன 
இைடயகங்கள் உள்ளதா?

3. வழங்குநர்களுடன் வணிகத்ைதத் ெதாடங்குவதற்கு முன் மதிப்பீடு ெசய்ய நீங்கள் 
சரியான விடாமுயற்சி / "உங்கள் வழங்குநைர அறிந்துெகாள்ளுங்கள்" 
ேசாதைனகைள நடத்துகிறீர்களா? "உங்கள் வழங்குநைர அறிந்து ெகாள்ளுங்கள்" 
காேசாைலகளின் ஒரு பகுதியாக ேதைவயான அைனத்து ஆவணங்கைளயும் 
ஏெஜன்சிகளிடமிருந்து ேசகரிக்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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சாத்தியமுள்ள முதலீட்டு இடர்கைள உள்ளடக்கி, முக்கிய தயாரிப்பு பண்புகைளத் 
ெதளிவாகவும் நியாயமாகவும் குறிப்பதன் மூலம் விளம்பரங்கைள ெசய்வதற்கு உறுதி 
கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. விளம்பரப் ெபாருட்களில் தயாரிப்பு பண்புகள் பற்றிய தகவல்கைள வழங்குகிறீர்களா?

2. வாடிக்ைகயாளருக்கு தயாரிப்புக்கு ெபாருந்தும் ஒழுங்குமுைற வழிகாட்டு 
ெநறிமுைறகைள நீங்கள் ெவளியிடுகிறீர்களா? முக்கிய இடர்கைள நீங்கள் 
புறநிைலயாக கூறுகிறீர்களா?

3. மார்க்ெகட்டிங் ெபாருட்களில் ேபாட்டியிடும் மற்ற சில்லைற விற்பைனயாளர்களுக்கு 
எதிராக உங்கள் நைககைள ேவறுபடுத்தும் ேபாது ெதாழில் உணர்ைவ பாதிக்காமல் 
புறநிைல மற்றும் நியாயமான தகவல்கைள வழங்குகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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தங்கப் ெபாருட்கள் மீது கல்விப் ெபாருட்கைள வழங்குவதற்கு அல்லது அைவ 
அத்தைகய தகவல்களின் நம்பகமான ஆதாரங்களில் இருந்தானைவ என்பைதக் 
குறிப்பதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வாடிக்ைகயாளர்களுக்காக ஏேதனும் கல்விப் ெபாருட்கைள உருவாக்கியுள்ளீர்களா? 
அத்தைகய ெபாருட்களில் ெபாருட்கள், விைல நிர்ணயம், ஹால்மார்க்கிங் 
ேபான்றவற்றின் விவரங்கைள நீங்கள் ேசர்க்கிறீர்களா? வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு கல்வி 
கற்பதற்காக இந்த ெபாருள் பயன்படுத்த விற்பைன ஊழியர்களுக்கு பயிற்சி 
அளிக்கிறீர்களா?

2. உள்நாட்டு ெபாருட்கள் இல்லாத நிைலயில், வாடிக்ைகயாளர்கைள மற்ற ெவளிப்புற 
தகவல்களுக்கு சுட்டிக்காட்டுகிறீர்களா? இைவ நம்பகமான ஆதாரங்களில் 
இருந்தானைவயா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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ெதாழில் முதலீட்டு ஆேலாசைனயாக தவறாகப் புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய தங்க முதலீடு 
ெதாடர்பான எந்த அறிைவயும் பிரகடனப்படுத்தேவா அல்லது பரப்பேவா மாட்ேடன் 
என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. தங்க தயாரிப்புகைள ஊக்குவிக்க வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு முதலீட்டு 
ஆேலாசைனகைள வழங்குகிறீர்களா?

2. வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு தகவைல வழங்குவேதாடு நம்பகமான தகவல் 
ஆதாரங்கைள ேநாக்கி வழிகாட்டும் ேபாது, கருத்துக்களிலிருந்து உண்ைமகைள 
வைரயறுக்க விற்பைனயாளருக்கு நீங்கள் பயிற்சி அளிக்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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BIS சான்றளிக்கப்பட்ட AHCs6 களில் ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட தயாரிப்புகைள 
(ஹால்மார்க் தரநிைலகள் கிைடக்கின்றன) விற்பைன ெசய்யும் ெபாறுப்ைப 
நான் ஏற்கிேறன்.  

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கள் மட்டுேம (ஹால்மார்க் தரநிைலகள் 
கிைடக்கின்றன) விற்பைனக்கு கிைடக்கின்றனவா என்பைத உறுதிப்படுத்தவும்?

2. நீங்கள் ேபாதுமான காேசாைலகைள (ெசல்லுபடியாகும் பிஐஎஸ் உரிமம், தற்காலிக 
உரிமம் இைடநீக்கம் ெசய்யப்பட்ட வரலாறு, ெபாது களத்தில் நிலுைவயில் உள்ள 
புகார்கள், முைறேகடுகள் ேபான்றைவ) மற்றும் ெபாருத்தமான ஆவணங்கைள 
(ெசல்லுபடியாகும் BIS உரிமம் ேபான்றைவ) ஏஎச்சியிலிருந்து ேசகரிக்கிறீர்களா? 
சுயாதீன மாதிரி ேசாதைன மூலம் மதிப்பீட்டு முடிவுகைள நீங்கள் சரிபார்க்கிறீர்களா?

3. ேமற்கண்ட ெசயல்முைறகள் உங்கள் நிறுவனத்தில் அைனத்து AHC களுக்கும் 
ஒவ்ெவாரு தயாரிப்புக்கும் பின்பற்றப்படுவைத உறுதிெசய்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல

6மதிப்பீடு மற்றும் ஹால்மார்க் ெசன்டர்
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ஒவ்ெவாரு யூனிட்டிலும் தயாரிப்பு அம்சங்கள் மற்றும் விைல ெதாடர்பான 
தகவல்கைள ெதளிவாகக் காண்பிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. விற்பைனப் புள்ளியில் ஒவ்ெவாரு உருப்படியிலும் தயாரிப்புத் தகவைலக் 
காண்பிப்பதற்கான நிைலயான வழி உங்களிடம் உள்ளதா? தயாரிப்பு, விைல, 
தனிப்பட்ட அைடயாளம் ேபான்றவற்றுடன் ெதாடர்புைடய தகவைல நீங்கள் 
ேசர்க்கிறீர்களா?

2. நம்பகத்தன்ைமைய ேமம்படுத்துவதற்காக, வாடிக்ைகயாளரிடம் கூடுதல் 
தகவல்கைளக் ேகாருகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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நியாயமான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைள வசூலிப்ேபன் மற்றும் முக்கிய 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளருக்கு ெவளியிடுேவன் என்று 
நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வாடிக்ைகயாளர்களுடனான உங்கள் உறைவப் ெபாருட்படுத்தாமல் நீங்கள் நிைலயான 
விைலகைளயும் கட்டணங்கைளயும் வசூலிக்கிறீர்களா? வாடிக்ைகயாளருக்கு விைலக் 
கூறுகைள நீங்கள் ெவளியிடுகிறீர்களா?

2. வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள (ரிட்டர்ன் 
பாலிசி, அபாயங்கள் ேபான்றைவ) ெதளிவாக ெவளிப்படுத்துகிறீர்களா? இந்த 
விதிமுைறகள் கைடபிடிக்கப்படுவைத உறுதி ெசய்கிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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ேதைவயான KYC ஐ உறுதி ெசய்த பின்னேர உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு 
விற்பைனக்கும் விைலப்பட்டியைலப் பராமரிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கும் நீங்கள் விைலப்பட்டியல்கைள பராமரிக்கிறீர்களா? 
விைல, தயாரிப்பு, வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகள் மற்றும் பரிவர்த்தைன ெதாடர்பான 
அைனத்து தகவல்கைளயும் விைலப்பட்டியலில் ேசர்த்துள்ளீர்களா?

2. KYC காேசாைலகளுக்கு வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து ேதைவயான ஆவணங்கைள 
நீங்கள் ேசகரிக்கிறீர்களா?  குைறந்தபட்ச ேதைவகைள பூர்த்தி ெசய்ய முடியாவிட்டால் 
சப்ைளயர்களுடன் நீங்கள் வியாபாரம் ெசய்கிறீர்களா? 

3. ேமற்கண்ட ெசயல்முைறகள் உங்கள் நிறுவனத்தில் பின்பற்றப்படுவைத உறுதிெசய்ய 
உங்களிடம் அைமப்புகள் உள்ளனவா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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எனது ஊழியர்களுக்கு ேபாதுமான பயிற்சி மற்றும் தைடயற்ற ெசயல்பாடுகளுக்கான 
உள்கட்டைமப்ைப வழங்குவதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. உங்களிடம் ேபாதுமான பணியிட ெகாள்ைககள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு 
நன்ைமகள் உள்ளதா? ஊழியர்களுக்கு பாதுகாப்பான மற்றும் ஆேராக்கியமான 
பணியிடத்ைத வழங்க இைவ ேபாதுமானதா?

2. ேதைவக்ேகற்ப ஊழியர்களுக்கு வழக்கமான பயிற்சிைய வழங்குகிறீர்களா?

3. 100% கண்டுபிடிப்ைப உறுதி ெசய்ய உங்களிடம் உயர்நிைல உள்கட்டைமப்பு (எ.கா. 
பார்ேகாடிங் மற்றும் ஈஆர்பி சிஸ்டம்) உள்ளதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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வாடிக்ைகயாளர் ேகள்விகள் மற்றும் புகார்கைளப் ெபறவும், பதிவு ெசய்யவும் 
மற்றும் சரிெசய்யவும் ேபாதுமான அைமப்புகள் மற்றும் வழிமுைறகைள 
ெசயல்படுத்துவதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வாடிக்ைகயாளர் புகார்கைளப் ெபற உங்களிடம்  அைமப்புகள் உள்ளதா? புகார்கைளத் 
தீர்க்க வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு நீங்கள் காலக்ெகடுைவ ஏற்படுத்துகிறீர்களா?

2. வாடிக்ைகயாளர் புகார்களின் பதிவுகைள நீங்கள் பராமரிக்கிறீர்களா? ஆம் எனில், 
எவ்வளவு காலம்?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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சப்ைளயர்களுடனான தீர்வுக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் காலக்ெகடுைவ ெதளிவாக 
ெதாடர்புெகாள்வதாகவும் கைடப்பிடிப்பதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. சப்ைளயர்கள் வர்த்தகத்ைத முடிப்பதற்கு ெசலுத்துதலுக்கான முக்கிய விதிமுைறகைள 
நீங்கள் ெதாடர்புப்படுத்தி ெதளிவாக சீரைமக்கிறீர்களா?

2. நீங்களும் சப்ைளயர்களும் விதிமுைறகைளப் பின்பற்றுவைத உறுதி ெசய்கிறீர்களா? 
ஒரு தரப்பு விதிமுைறகைள மீறும் ேபாது நிகழ்வுகளுக்கான வழிமுைறகள் உங்களிடம் 
உள்ளதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகைள உறுதி ெசய்வதாகவும், வாடிக்ைகயாளர்களால் 
ெசய்யப்பட்ட முன்கூட்டிேய பணம் / ைவப்புத்ெதாைககளுக்கான முக்கிய 
விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள ெதரிவிப்பதாகவும் நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. உங்கள் வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து முன்கூட்டிேய பணம் வசூலிக்கிறீர்களா?

2. முன்கூட்டிேய பணம் ெசலுத்தும் வாடிக்ைகயாளர்களுக்கு விைல மற்றும் அபாயங்கள் 
ேபான்ற முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள நீங்கள் 
ெவளியிடுகிறீர்களா?

3. வாடிக்ைகயாளர்களின் தீர்வு மற்றும் அவர்களின் எதிர்கால ெகாள்முதல் மற்றும் 
ெசட்டில்ெமண்டில் ெபாருந்தக்கூடிய விதிமுைறகள் குறித்த ெதரிவுநிைலைய நீங்கள் 
வழங்குகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து ேசகரிக்கப்பட்ட முன்ேனற்றங்கள் / ைவப்புத் 
ெதாைககளிலிருந்து எழும் வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்புகைள ஈடுகட்ட ேபாதுமான 
தங்கத்ைத பராமரிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. அைனத்து எதிர்கால ெபாறுப்புகளுக்கும் ேசைவ ெசய்ய ேபாதுமான நிதி 
ஆதாரங்கைள ஒதுக்கி ைவத்து, வழக்கமான ெசயல்பாடுகளால் ஏற்படும் 
அபாயங்கைள மைறக்கிறீர்களா?

2. வாடிக்ைகயாளர் ேகாரிக்ைகயின் ேபரில் அல்லது திட்டமிட்டபடி எளிதில் 
கைலக்கக்கூடிய தங்கப் பங்குகளில் வாடிக்ைகயாளர் முன்ேனற்றங்கைள முதலீடு 
ெசய்கிறீர்களா?

3. ேசகரிக்கப்பட்ட முன்ேனற்றங்கள் / ைவப்புத்ெதாைககளிலிருந்து எழும் 
வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்புகளுக்கு எதிராக ேபாதுமான பாதுகாப்ைப உறுதி 
ெசய்கிறீர்களா?

4. வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகைளப் பாதுகாக்க உங்களிடம் ேபாதுமான ெகாள்ைககள் 
உள்ளதா எ.கா. படிப்படியாக முடிவுக்கு  ெகாண்டு வருவதானால்?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள 
முன்ெசயல்திறமாக கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / சாமாளிக்க 
முைறயானட நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வணிகங்களுக்கு நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத அபாயங்கைள நீங்கள் கண்டறிந்து, 
அளவிடுகிறீர்களா மற்றும் கண்காணிக்கிறீர்களா?

2. அைடயாளம் காணப்பட்ட அபாயங்கைளத் தணிப்பதற்கான ெகாள்ைககள், நிர்வாகம் 
உள்ளிட்ட இடர் ேமலாண்ைம நைடமுைறகள் உங்களிடம் உள்ளதா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ 
ேசகரிப்பதற்கும் ஒரு நியாயமான நைடமுைறைய வடிவைமத்து, ெதரியப்படுத்தி 
நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி அளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. வாடிக்ைகயாளர்கள் மற்றும் வாடிக்ைகயாளர்கள் அல்லாதவர்களுக்கான நிைலயான 
திரும்பப் ெபறும் / பரிமாற்றக் ெகாள்ைக உங்களிடம் உள்ளதா?

2. பைழய தங்கத்தின்[தூய்ைம, உருகும் கட்டணம், உருகும் இழப்புகள், வரிகள் 
ேபான்றைவ) அைனத்து வாடிக்ைகயாளர்களிடமும் நிைலயான மற்றும் 
பாரபட்சமின்றி விைல நிர்ணயம் ெசய்யும் ேபாது கருத்தில் ெகாள்ளப்பட்ட 
அைனத்து அம்சங்கைளயும் நீங்கள் ெதாடர்பு ெகாள்கிறீர்களா? முக்கிய இடர்கைள 
நீங்கள் புறநிைலயாக கூறுகிறீர்களா?

3. பைழய தங்க விற்பைனயாளர்களின் KYC விவரங்கைள நீங்கள் ேசகரிக்கிறீர்களா? 
விற்பைனயாளர் KYC ேதைவகைளப் பூர்த்தி ெசய்யாவிட்டால் நீங்கள் தங்கத்ைத 
வாங்குவீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல
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(மறுசுழற்சியாக்கப்பட்ட தங்கத்ைதப் பயன்படுத்தும்ேபாது) நம்பகமான சுத்திகரிப்பு 
ைமயங்கள் / உற்பத்தியாளர்களால் தரம் உறுதி ெசய்யப்பட்ட மறுசுழற்சித் 
தங்கத்ைதப் பயன்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. மறுசுழற்சி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தால் ெசய்யப்பட்ட ெபாருட்கைள விற்கிறீர்களா? ஆம் 
எனில், மறுசுழற்சி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்தின் தூய்ைமையக் கண்டறிவதற்குப் 
ேபாதுமான நைடமுைறகள் மற்றும் ெசயல்முைற உங்களிடம் உள்ளதா?

2. மறுசுழற்சி ெசய்யப்பட்ட தங்கத்ைத நம்பகமான சுத்திகரிப்பு நிைலயம் / 
உற்பத்தியாளர் மூலம் வழிநடத்துகிறீர்களா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல



57

22
ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு 
இணங்குவதாகவும், ேபாதுமான ஆவணங்கைள பராமரிப்பதாகவும், ஒழுங்குமுைற 
அதிகாரிகளால் ேதைவப்படும் எந்த தகவைலயும் ெவளியிடுவதாகவும் நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

கவனிக்க ேவண்டிய முக்கியமான ேகள்விகள்:

மதிப்பீட்டு குறிப்புக்கள்: 

ேமம்படுத்த ேவண்டிய பகுதிகள்:

1. உங்கள் நிறுவனத்திற்கு அைனத்து சட்டங்கள் / விதிமுைறகளுக்கு இணங்குவைத 
உறுதி ெசய்கிறீர்களா?

2. அைனத்து இணக்க மற்றும் தணிக்ைக ெசயல்முைறகளுக்கான பதிவுகள் மற்றும் 
ஆவணங்கைள பராமரிக்கிறீர்களா?

3. நீங்கள் உள் தணிக்ைககைள நடத்துகிறீர்களா? உங்கள் நைடமுைறகளின் 
நம்பகத்தன்ைமைய ேமம்படுத்துவதற்காக  ெபாதுத் துைறயில் தணிக்ைக முடிவுகள் 
பகிர்ந்துெகாள்ளப்படுகின்றனவா?

நடப்பு நிைல: 

பின்பற்றப்படுகிறது

ஓரளவு பின்பற்றப்படுகிறது

ெபரும்பாலும் பின்பற்றப்படுகிறது

பின்பற்றப்படவில்ைல



ெபாறுப்பான 
தங்க 
ஆதார ேதடல்

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

ேபெமன்ட்ஸ்

வாடிக்ைகயாளர் 
ேசைவ மற்றும் 
குைற தீர்ப்பு

O / BO / PO / NOேபாக்குவரத்து 
மற்றும்
ேசர்த்து ைவத்தல்

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

விற்றல்

சந்ைதப்படுத்தல் O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO
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1. எனது வழங்குநர்கள் பற்றிய அைனத்துத் ெதாடர்புைடயத் தகவல்கைளயும் 
பதிவு ெசய்யவும்  ேபாதுமான ”ேநா யுவர் ப்ெராைவடர்” சரிபார்த்தல்கைள 
உறுதி ெசய்வதற்கும் நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

2. வழங்குநர்களிடமிருந்து ெபறப்பட்ட தங்கத்தின் பண்புகைள உறுதி 
ெசய்வதற்காக சுதந்திரமான பரிேசாதைனகைள நடத்த நான் உறுதி 
கூறுகிேறன். 

3. வழங்குநர்களுடனான அைனத்து பரிவர்த்தைனகளுக்கான முைறயான 
ஆவணங்கைள உறுதி ெசய்வதன் மூலம் வியாபாரத்ைத ெவளிப்பைடயாக 
நடத்த நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

4. ெதாழில்துைறயால் ஏற்கப்பட்ட தரங்கைளப் பின்பற்றுகிற மற்றும்  பதிவு 
ெசய்யப்பட்ட வழங்குநர்களில் இருந்து தங்கத்ைத மட்டுேம ஏற்க நான் 
உறுதி கூறுகிேறன். (கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்)

5. ெதாழில் ெசயல்பாடுகளில் ESG (சுற்றுச்சூழல், சமூகம் மற்றும் ஆளுைக)  
வைகப்பாட்டிைன ஒருங்கிைணக்கிற வழங்குநர்களுடன் ஈடுபடுவதற்கும் 
நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

6. மதிப்புமிக்க ெபாருட்கைள (தங்கம், ெராக்கம், விைலமதிப்பற்ற 
உேலாகங்கள்) பாதுகாப்பாக ேசமித்து எடுத்துச் ெசல்ல ேபாதுமான 
ெசயல்பாட்டு ெசயல்முைறகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் இருப்பதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

15. வாடிக்ைகயாளர் ேகள்விகள் மற்றும் புகார்கைளப் ெபறவும், பதிவு 
ெசய்யவும் மற்றும் சரிெசய்யவும் ேபாதுமான அைமப்புகள் மற்றும் 
வழிமுைறகைள ெசயல்படுத்துவதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

16. சப்ைளயர்களுடனான தீர்வுக்கான விதிமுைறகள் மற்றும் காலக்ெகடுைவ 
ெதளிவாக ெதாடர்புெகாள்வதாகவும் கைடப்பிடிப்பதாகவும் நான் 
உறுதியளிக்கிேறன்.

17. வாடிக்ைகயாளர் உரிைமகைள உறுதி ெசய்வதாகவும், 
வாடிக்ைகயாளர்களால் ெசய்யப்பட்ட முன்கூட்டிேய பணம் 
ைவப்புத்ெதாைககளுக்கான முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் 
நிபந்தைனகைள ெதரிவிப்பதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன்

7. சாத்தியமுள்ள முதலீட்டு இடர்கைள உள்ளடக்கி, முக்கிய தயாரிப்பு 
பண்புகைளத் ெதளிவாகவும் நியாயமாகவும் குறிப்பதன் மூலம் 
விளம்பரங்கைள ெசய்வதற்கு உறுதி கூறுகிேறன். 

8. தங்கப் ெபாருட்கள் மீது கல்விப் ெபாருட்கைள வழங்குவதற்கு அல்லது 
அைவ அத்தைகய தகவல்களின் நம்பகமான ஆதாரங்களில் இருந்தானைவ 
என்பைதக் குறிப்பதற்கும் உறுதி கூறுகிேறன். 

9. ெதாழில் முதலீட்டு ஆேலாசைனயாகத் தவறாகப் புரிந்துெகாள்ளக்கூடிய 
தங்க முதலீடு ெதாடர்பான எந்த அறிைவயும் பிரகடனப்படுத்தேவா அல்லது 
பரப்பேவா மாட்ேடன் என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

10. BIS சான்றளிக்கப்பட்ட AHC களில் ஹால்மார்க் ெசய்யப்பட்ட தயாரிப்புகைள 
(ஹால்மார்க் தரநிைலகள் கிைடக்கின்றன) விற்பைன ெசய்யும் ெபாறுப்ைப 
நான் ஏற்கிேறன்.

11. ஒவ்ெவாரு யூனிட்டிலும் தயாரிப்பு அம்சங்கள் மற்றும் விைல ெதாடர்பான 
தகவல்கைள ெதளிவாகக் காண்பிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

12. நியாயமான விைலகள் மற்றும் கட்டணங்கைள வசூலிப்ேபன் மற்றும் 
முக்கிய விதிமுைறகள் மற்றும் நிபந்தைனகைள வாடிக்ைகயாளருக்கு 
ெவளியிடுேவன் என்று நான் உறுதியளிக்கிேறன்.

13. ேதைவயான KYC ஐ உறுதி ெசய்த பின்னேர உருவாக்கப்பட்ட ஒவ்ெவாரு 
விற்பைனக்கும் விைலப்பட்டியைலப் பராமரிப்பதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன் .

14. எனது ஊழியர்களுக்கு ேபாதுமான பயிற்சி மற்றும் தைடயற்ற 
ெசயல்பாடுகளுக்கான உள்கட்டைமப்ைப வழங்குவதாக நான் 
உறுதியளிக்கிேறன் (கூடுதல் சிறந்த நைடமுைறகள்)

நடவடிக்ைககள் எல்லா ேவைலகளும் ேநர்ைமயான முைறயில் நடத்தப்படுதல் ேரட்டிங்
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இடர்கைளச் 
சமாளித்தல்

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NOதணிக்ைக மற்றும் 
சட்டவிதிகளுக்கு
கட்டுப்படுதல்

O / BO / PO / NO

O / BO / PO / NO

பைழய தங்கத்தின் 
மறுசுழற்சியாக்கம் / 
வாங்குவது

18. வாடிக்ைகயாளர்களிடமிருந்து ேசகரிக்கப்பட்ட முன்ேனற்றங்கள் / 
ைவப்புத்ெதாைககளிலிருந்து எழும் வாடிக்ைகயாளர் ெபாறுப்புகைள 
ஈடுகட்ட ேபாதுமான தங்கத்ைத பராமரிப்பதாக நான் உறுதியளிக்கிேறன். 

19. எனது ெதாழிலுக்கான முக்கிய நிதி மற்றும் நிதி அல்லாத இடர்கைள 
முன்ெசயல்திறமாக கண்டறிேவன் என்றும் இடர்கைள மட்டுப்படுத்த / 
சாமாளிக்க முைறயானட நடவடிக்ைககைள எடுப்ேபன் என்றும் நான் உறுதி 
அளிக்கிேறன்.

20. பைழய தங்கம் வாங்குவதற்கும் பைழய தங்கம் விற்பவர்கள் பற்றிய KYCஐ 
ேசகரிப்பதற்கும் ஒரு நியாயமான நைடமுைறைய வடிவைமத்து, 
ெதரியப்படுத்தி நைடமுைறப்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி அளிக்கிேறன். 

21. (மறுசுழற்சியாக்கப்பட்ட தங்கத்ைதப் பயன்படுத்தும்ேபாது) நம்பகமான 
சுத்திகரிப்பு ைமயங்கள் / உற்பத்தியாளர்களால் தரம் உறுதி ெசய்யப்பட்ட 
மறுசுழற்சித் தங்கத்ைதப் பயன்படுத்துவதற்கு நான் உறுதி கூறுகிேறன்.

22. ெபாருந்தக்கூடிய அைனத்து சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுைறகளுக்கு 
இணங்குவதாகவும், ேபாதுமான ஆவணங்கைள பராமரிப்பதாகவும், 
ஒழுங்குமுைற அதிகாரிகளால் ேதைவப்படும் எந்த தகவைலயும் 
ெவளியிடுவதாகவும் நான் உறுதியளிக்கிேறன்.
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இைணப்பு ஆ: ஆவண வடிவங்களின் கட்டுப்பாடு

ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகள் ெதாடர்ந்து மாறிவரும் ஆவணம் ஆகும். இதில் ெதாழில்துைறயின் 
புதுப்புது வடிவங்கள் மற்றும் மிகச்சிறந்த நைடமுைறகள் அடிக்கடி ேசர்க்கப்படுகின்றன. பின்வரும் 
அட்டவைணயில் ஆவணத்தின் புது வடிவம் மற்றும் அப்ேடட்டுகளின் வரலாறு இடம்ெபற்றுள்ளது.

காலக்ெகடுவ. எண் வடிவம் எண்

1.          ேநர்ைமயான வர்த்தக ெநறிகளின்படி மதிப்பீடு - ரீெடயிலங் - மார்ச் 2021           மார்ச், 2021



குறிப்புக்கள்
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