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ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ് 

 

1. ആമുഖിം, ലക്ഷയങ്ങൾ, ആപ്ല കക്കഷ്ൻ 

പൂന്വ്ോല് ഹൗസ്ിംഗ് ടഫന്ോൻസ് ല്ിമിറ്റഡ് (മുപ്, മോഗ്മ ഹൗസ്ിംഗ് 
ടഫന്ോൻസ് ല്ിമിറ്റഡ്) (ഇന്ി മുതൽ " പന്ി" അപല്െങ്കിൽ "ഞങ്ങൾ" എന്ന് 
വ്ിളിക്കപപ്പടുന്നു) ഈ പഫയർ പ്പോക്ടീസ് ഭ ോഡ് ("എഫ്പിസ്ി" അപല്െങ്കിൽ 
"ഭ ോഡ്") രൂപപപ്പടുത്തു യും അംഗീ രിക്കു യും പെയ്തു, ഇത് ന്യോയമോയ 
പരിശീല്ന്ത്തിന്ുള്ള തതവങ്ങൾ സ്ജ്ജമോക്കുന്നു. ഉപഭ ോക്തോക്കളുമോയി 
ഇടപപടുഭപോൾ  പന്ി പോല്ിഭക്കണ്ട മോന്ദണ്ഡങ്ങൾ. 2021 പഫപ്ബുവ്രി 17-ന് 
'ഭന്ോൺ-ബോങ്കിംഗ് ടഫന്ോൻഷയൽ  പന്ി- ഹൗസ്ിംഗ് ടഫന്ോൻസ്  പന്ി 
(റിസ്ർവ് ബോങ്ക്) ന്ിർഭേശങ്ങൾ, 2021' പ്പ ോരം റിസ്ർവ് ബോങ്ക് ഓഫ് ഇരയ 
("ആർ ബിഐ") പുറപപ്പടുവ്ിച്ച പഫയർ പ്പോക്ടീസ് ഭ ോഡിപന്റ 
മോർഗ്ഗന്ിർഭേശങ്ങപള അടിസ്ഥോന്മോക്കിയോണ് ഭ ോഡ് തയ്യോറോക്കിയിരിക്കുന്നത് 
("ആർ ബിഐ എച്ച്എഫ്സ്ി ന്ിർഭേശങ്ങൾ").  

1.1 ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാ  ഫന്റ ലക്ഷയങ്ങൾ- ക ാഡ് സവീ ര ച്ചു: 

a) ഉപഭ ോക്തോക്കളുമോയി ഇടപപടുന്നതിൽ മിന്ിമം സ്റ്റോൻഭഡർഡു ൾ 
സ്ജ്ജീ രിച്ച് മി ച്ചതും ന്യോയമോയതുമോയ രീതി ൾ 
ഭപ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്; 

b) സ്ുതോരയത വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്, അതിന്ോൽ ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക് 
ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾ എരോണ് ന്യോയമോയി പ്പതീക്ഷ്ിക്കോൻ  ഴിയുന്നപതന്ന് 
ന്ന്നോയി മന്സ്ില്ോക്കോൻ  ഴിയും; 

c) ഉയർന്ന പ്പവ്ർത്തന് മോന്ദണ്ഡങ്ങൾ ഭന്ടുന്നതിന്, മത്സരത്തില്ൂപട വ്ിപണി 
ശക്തി പള ഭപ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്; 

d) ഉപഭ ോക്തോക്കളും  പന്ിയും തമ്മില്ുള്ള ന്യോയമോയ ബന്ധം 
ഭപ്പോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നതിന്; 

e) ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക്  പന്ി വ്ോഗ്ദോന്ം പെയ്യുന്ന ഭസ്വ്ന്ങ്ങപളക്കുറിച്ച് 
ന്യോയമോയി പ്പതീക്ഷ്ിക്കോൻ  ഴിയുന്നത് സ്ംബന്ധിച്ച് ന്ന്നോയി 
മന്സ്ില്ോക്കോൻ സ്ഹോയിക്കുന്നതിന്; 

f) ഹൗസ്ിംഗ് ടഫന്ോൻസ് സ്ിസ്റ്റത്തിപല് ആത്മവ്ിശവോസ്ം വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്. 

g) അഡവോൻസ്ു ൾ വ്ീപണ്ടടുക്കുന്നതുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട  ോരയങ്ങളിൽ 

ന്ിയമപരമോയ മോന്ദണ്ഡങ്ങൾ പോല്ിക്കുന്നുപവ്ന്ന് ഉറപ്പോക്കുന്നതിന്; 

h) വ്ിപണി ശക്തി ളുമോയി ബന്ധപപ്പടോന്ും മത്സരത്തില്ൂപട ഉയർന്ന 
പ്പവ്ർത്തന് മോന്ദണ്ഡങ്ങൾ ഭന്ടോന്ും പ്ശമിക്കോന്ും;  ൂടോപത 

i) ഉപഭ ോക്തൃ പരോതി ൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്ുള്ള സ്ംവ്ിധോന്ങ്ങൾ 
ശക്തിപപ്പടുത്തുന്നതിന്. 
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1.2 ക ാ  ഫന്റ പ്രകയാഗിം-  പന്ി ന്ൽ ുന്ന എല്െോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും 
ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾക്കും ഈ ഭ ോഡ് ബോധ മോണ്,  പന്ി ന്ൽ ുന്നത് അപല്െങ്കിൽ 
അതിപന്റ ഏപതങ്കില്ും പ്ഗൂപ്പ് എന്റിറ്റി ൾ വ്ഴിഭയോ അപല്െങ്കിൽ ഇന്റർപന്റ്റിൽ 
അപല്െങ്കിൽ മഭറ്റപതങ്കില്ും മോർഗ്ഗങ്ങളില്ൂപടഭയോ പ ൗണ്ടറില്ുടന്ീളം ഡിജിറ്റൽ 
പല്ൻഡിംഗ് പ്ലോറ്റ് ഭഫോം വ്ഴിഭയോ  പന്ി വ്ോഗ്ദോന്ം പെയ്യുന്ന എല്െോ 
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾക്കും ഈ ഭ ോഡ് ബോധ മോണ്.  പന്ിക്ക് 
ഭവ്ണ്ടി, ജീവ്ന്ക്കോർ അപല്െങ്കിൽ  പന്ിയുപട പ്പതിന്ിധി ൾ ന്ൽ ുന്ന 
അത്തരം എല്െോ ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾക്കും ഇത് ബോധ മോണ്. 

1.3.  മ്പന യുഫട കബാർഡ് ഓഫ്  യറക്ടർമാരുഫട ഉത്തരവാദ് ത്തിം- കബാർഡ് ഓഫ് 
ഡയറക്ടർമോരുപട അംഗീ ോരമുള്ള  പന്ി പരോതി ളും പരോതി ളും 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് ആർബിഐ എച്ച്എഫ്സ്ി ന്ിർഭേശങ്ങൾക്ക്  ീഴിൽ 
ആവ്ശയമോയ ഉെിതമോയ പരോതി പരിഹോര സ്ംവ്ിധോന്ം ന്ിർവ്ഹിക്കും. 

 ൂടോപത, പഫയർ പ്പോക്ടീസ് ഭ ോഡിപന്റ അന്ുവ്ർത്തന്ത്തിന്ും 
മോഭന്ജ്പമന്റിപന്റ വ്ിവ്ിധ തല്ങ്ങളിൽ പരോതി പരിഹോര സ്ംവ്ിധോന്ത്തിപന്റ 
പ്പവ്ർത്തന്ത്തിന്ും ന്ിശ്ചിത അവ്ഭല്ോ ന്ം ഉപണ്ടന്ന് ഉറപ്പോക്കും. 

 

2. ഫവള ഫെടുത്തലു ൾ, രരസയിം, മാർക്കറ്റ ിംഗ്, വ ൽെന 

2.1  പന്ിയുപട എല്െോ പരസ്യങ്ങളും പ്പഭമോഷണൽ പമറ്റീരിയല്ും വ്യക്തവ്ും 
വ്സ്തുതയും ആപണന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവ്രുത്തും. 

2.2 ഒരു ഭസ്വ്ന്ത്തിഭന്ോ ഉൽപ്പന്നത്തിഭന്ോ പ്ശദ്ധ ആ ർഷിക്കുന്നതും പല്ിശ 
ന്ിരക്കിഭല്ക്കുള്ള റഫറൻസ് ഉൾപപ്പടുന്നതുമോയ ഏപതങ്കില്ും 
മീഡിയയില്ും പ്പഭമോഷണൽ ല്ിറ്റഭറച്ചറില്ും പരസ്യങ്ങൾ ഉപണ്ടങ്കിൽ, മറ്റ് 
ഫീസ്ു ളും ന്ിരക്കു ളും ബോധ മോഭണോ എന്ന് ഇത് സ്ൂെിപ്പിക്കും. 

 ൂടോപത, പ്പസ്ക്തമോയ ന്ിബന്ധന് ളുപടയും വ്യവ്സ്ഥ ളുപടയും മുഴുവ്ൻ 
വ്ിശദോംശങ്ങളും അ യർത്ഥന്യിൽ ല് യമോക്കും അപല്െങ്കിൽ  പന്ിയുപട 
പവ്ബ്ടസ്റ്റിൽ ന്ൽ ും. 

2.3 തോപഴപ്പറയുന്ന മോധയമങ്ങളിൽ ഏപതങ്കില്ും ഒഭന്നോ അതില്ധി ഭമോ വ്ഴി 
പല്ിശ ന്ിരക്കു ൾ, സ്ോധോരണ ഫീസ്ു ൾ, ന്ിരക്കു ൾ (പിഴ ന്ിരക്കു ൾ 
ഉൾപപ്പപട) എന്നിവ്പയക്കുറിച്ചുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ന്ൽ ും- 

(a) ഞങ്ങളുപട എല്െോ പ്ബോഞ്ചു ളില്ും ഭന്ോട്ടീസ് ഇടുന്നു; 

(b) പടല്ിഭഫോൺ അപല്െങ്കിൽ പഹൽടപ്പ്ല്ന്ു ൾ വ്ഴി; 

(c)  പന്ിയുപട പവ്ബ്ടസ്റ്റിപന്ക്കുറിച്ചുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ; 

(d) ന്ിർേിഷ്ട സ്റ്റോഫ് / പഹൽപ്പ്പഡസ്ക് വ്ഴി. 

2.4 പിരുണ ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾ ന്ൽ ുന്നതിന് ഞങ്ങൾ ഭതർഡ് പോർട്ടി ളുപട 
ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾ പ്പഭയോജന്പപ്പടുത്തു യോപണങ്കിൽ, അത്തരം ഭതർഡ് പോർട്ടി ൾ 
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ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ വ്യക്തിഗത വ്ിവ്രങ്ങൾ (അത്തരം ഭതർഡ് പോർട്ടി ൾക്ക് 
ഏപതങ്കില്ും ല് യമോപണങ്കിൽ) ഞങ്ങൾ ആപ്ഗഹിക്കുന്ന രഹസ്യസ്വ ോവ്വ്ും 
സ്ുരക്ഷ്യും സ്ഹിതം ട  ോരയം പെഭയ്യണ്ടതുണ്ട്. 

2.5 ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക് അവ്ർ ല് യമോക്കിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുപട വ്ിവ്ിധ 
സ്വ്ിഭശഷത ൾ ഞങ്ങൾ  ോല്ോ ോല്ങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നതോണ്. 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ/ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾ എന്നിവ്യുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട ഞങ്ങളുപട മറ്റ് 
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അപല്െങ്കിൽ പപ്പോഭമോഷണൽ ഓഫറു പളക്കുറിച്ചുള്ള 
വ്ിവ്രങ്ങൾ, പമയിൽ വ്ഴിഭയോ അപല്െങ്കിൽ ഞങ്ങളുപട പവ്ബ്ടസ്റ്റിൽ 
അപല്െങ്കിൽ മറ്റ് രീതിയിൽ അതിന്ോയി രജിസ്റ്റർ പെയ്യുന്നതില്ൂപടഭയോ 
അത്തരം വ്ിവ്രങ്ങൾ/ഭസ്വ്ന്ം സ്വീ രിക്കോൻ അവ്ന്/അവ്ളുപട സ്മ്മതം 
ന്ൽ ിയിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ മോപ്തഭമ ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക് അറിയിക്കോന്ോ ൂ. 

2.6 ഭബോർഡിപന്റ അംഗീ ോരഭത്തോപട ആർബിഐ ന്ിർഭേശിച്ച പ്പ ോരം ഡയറക്് 
പസ്ല്െിംഗ് ഏജന്റുമോർ (ഡിഎസ്എ ൾ)/ഡയറക്് മോർക്കറ്റിംഗ് ഏജന്റുമോർ 
(ഡിഎംഎ ൾ) എന്നിവ്ർക്കോയുള്ള ഭമോഡൽ ഭ ോഡ് ഞങ്ങൾ ന്ൽ ിയിട്ടുണ്ട്, 
അതിപന്റ അടിസ്ഥോന്ത്തിൽ, ഞങ്ങളുപട ഡിഎസ്എ ൾക്കോയി ഒരു 
പപരുമോറ്റച്ചട്ടം ന്ിർഭേശിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവ്രുപട ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾ വ്ിപണി 
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്പഭയോജന്പപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത്തരം പപരുമോറ്റച്ചട്ടം, മറ്റ് 
വ്ിഷയങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഞങ്ങളുപട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്ിൽക്കുന്നതിന്ോയി 
ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന് സ്മീപിക്കുഭപോൾ അവ്പര സ്വയം തിരിച്ചറിഭയണ്ടതുണ്ട്. 

2.7 ഞങ്ങളുപട പ്പതിന്ിധി/പ ോറിയർ അപല്െങ്കിൽ ഡിഎസ്എ ഏപതങ്കില്ും 
അന്ുെിതമോയ പപരുമോറ്റത്തിൽ ഏർപപ്പട്ടിട്ടുപണ്ടങ്കിഭല്ോ അപല്െങ്കിൽ ഈ 
ഭ ോഡ് ല്ംഘിക്കുന്നതിൽ പ്പവ്ർത്തിച്ചിട്ടുപണ്ടങ്കിഭല്ോ ഉപഭ ോക്തോവ്ിൽ ന്ിന്ന് 
എപരങ്കില്ും പരോതി ല് ിച്ചോൽ, പരോതി അഭന്വഷിക്കോന്ും ട  ോരയം 
പെയ്യോന്ും ന്ഷ്ടം സ്ം വ്ിക്കോന്ും അന്ുഭയോജയമോയ ഘട്ടങ്ങൾ ആരം ിക്കും. 

 

3. കലാണു ൾക്ക് ഉള്ള അകരക്ഷ ളുിം അവയുഫട കപ്രാസസ് ിംഗുിം 

3.1 ഞങ്ങൾ, തോരിഫ് ഷീറ്റ് അപല്െങ്കിൽ െോർജു ളുപട പഷഡയൂൾ വ്ഴി, ഭല്ോൺ 
അഭപക്ഷ് ഭപ്പോസ്സ്് പെയ്യുന്നതിന്ോയി അടയ്ഭക്കണ്ട ഫീസ് / െോർജു ൾ, 

ഭല്ോൺ തു  അന്ുവ്ദിച്ചിട്ടിപല്െങ്കിൽ / വ്ിതരണം പെയ്തിട്ടിപല്െങ്കിൽ റീഫണ്ട് 
പെയ്യോവ്ുന്ന ഫീസ്ിന്പറ തു , പ്പീ-ഭപയ്പമന്് ഓപ്ഷന്ു ൾ, െോർജു ൾ 
എന്നിവ്പയക്കുറിച്ചുള്ള എല്െോ വ്ിവ്രങ്ങളും  ടം വ്ോങ്ങുന്നയോൾക്ക് 
സ്ുതോരയമോയി പവ്ളിപപ്പടുത്തും. , എപരങ്കില്ും ഉപണ്ടങ്കിൽ;പിഴപ്പല്ിശ/തടസ്ം 
ടവ് ിയതിന് എപരങ്കില്ും ഉപണ്ടങ്കിൽ; ഫിക്സ്ഡ് ന്ിരക്കിൽ ന്ിന്ന് ഭലോട്ടിംഗ് 
ന്ിരക്കു ളിഭല്ഭക്കോ തിരിച്ചും വ്ോയ്പ മോറ്റുന്നതിന്ുള്ള പരിവ്ർത്തന് 
െോർജു ൾ, ഏപതങ്കില്ും പല്ിശ റീപസ്റ്റ് ഭലോസ്ിന്പറ അസ്തിതവം അപല്െങ്കിൽ 
ഞങ്ങളുപട വ്ീക്ഷ്ണത്തിൽ,  ടം വ്ോങ്ങുന്നയോളുപട പല്ിശപയ ബോധിക്കുന്ന 
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മഭറ്റപതങ്കില്ും  ോരയം. അങ്ങപന്, സ്ുതോരയമോയ രീതിയിൽ ഭല്ോൺ 
അഭപക്ഷ്യുപട ഭപ്പോസ്സ്ിംഗ്/അന്ുമതി എന്നിവ്യിൽ ഉൾപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന എല്െോ 
െോർജു ളും ഉൾപപ്പപട 'എല്െോ പെല്വ്ും' ഞങ്ങൾ പവ്ളിപപ്പടുത്തും. അത്തരം 
െോർജു ൾ/ഫീസ്ു ൾ വ്ിഭവ്െന്രഹിതമോപണന്ന് ഉറപ്പോക്കു യും പെയ്യും. 

3.1 ഒരു ഭല്ോൺ ഉൽപ്പന്നം ഭപ്സ്ോതസ്് പെയ്യുന്ന സ്മയത്ത്, ബോധ മോയ പല്ിശ 
ന്ിരക്കു പളക്കുറിച്ചും, ഭപ്പോസ്സ്ിംഗിന്ോയി അടയ്ഭക്കണ്ട ഫീസ്ു ളും 
ന്ിരക്കു ളും, എപരങ്കില്ും ഉപണ്ടങ്കിൽ, പ്പീ-ഭപപമന്റ് ഓപ്ഷന്ു ളും 
ന്ിരക്കു ളും, എപരങ്കില്ും ഉപണ്ടങ്കിൽ, വ്ോയ്പക്കോരപന്റ പല്ിശപയ 
ബോധിക്കുന്ന മഭറ്റപതങ്കില്ും  ോരയങ്ങളും സ്ംബന്ധിച്ച വ്ിവ്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ 
ന്ൽ ും, അതിന്ോൽ മറ്റ് ഹൗസ്ിംഗ് ടഫന്ോൻസ്  പന്ി ൾക്ക് 
(എച്ച്എഫ്സ്ി ൾ) വ്ോഗ്ദോന്ം പെയ്യുന്ന ന്ിബന്ധന് ളും വ്യവ്സ്ഥ ളും 
സ്ംബന്ധിച്ച് അർത്ഥവ്ത്തോയ തോരതമയം ന്ടത്തോന്ും വ്ോയ്പക്കോരന് 
അറിഭവ്ോപടയുള്ള തീരുമോന്ം എടുക്കോന്ും  ഴിയും.  ൂടോപത, അഭപക്ഷ്ോ 
ഭഫോമിൽ സ്മർപ്പിഭക്കണ്ട ഭഡോ യുപമന്റു ളുപട ല്ിസ്റ്റ് ഭല്ോൺ അഭപക്ഷ്ോ 
ഭഫോം സ്ൂെിപ്പിഭച്ചക്കോം. 

3.2 എല്െോ ഭല്ോൺ അഭപക്ഷ് ൾക്കും  പന്ി ഒരു അക്ഭന്ോളജ്പമന്റ് രസ്ീത് 
ന്ൽ ും. അഭപക്ഷ്ോ ഭഫോം ല് ിച്ച തീയതി മുതൽ എല്െോ  ോരയങ്ങളില്ും 
പൂർത്തിയോക്കിയ തീയതി മുതൽ വ്ോയ്പക്കോരന്ും  പന്ിക്കും ഇടയിൽ 
പരസ്പരം സ്മ്മതിക്കുന്ന 15 ദിവ്സ്ത്തിന്ുള്ളിൽ അപല്െങ്കിൽ അത്തരം 
ദീർഘിപ്പിച്ച സ്മയം ഭല്ോൺ അഭപക്ഷ് ൾ ന്ിർത്തല്ോക്കുന്നതോണ്. 

3.3 ഡിജിറ്റൽ പല്ൻഡിംഗ് പ്ലോറ്റ് ഭഫോമു ളിൽ ല് യമോക്കിയ ഭല്ോണു ൾക്ക്- 
 പന്ി വ്ോയ്പക്കോപര ഭപ്സ്ോതസ്് പെയ്യുന്നതിന്ും/അപല്െങ്കിൽ  ുടിശ്ശി  ൾ 
വ്ീപണ്ടടുക്കുന്നതിന്ുമുള്ള ഏജന്റോയി ഡിജിറ്റൽ പല്ൻഡിംഗ് 
പ്ലോറ്റ് ഭഫോമു ൾ ഏർപപ്പടു യോപണങ്കിൽ, അത് ഉറപ്പോക്കും: 

a) ഏജന്റുമോരോയി ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പല്ൻഡിംഗ് 
പ്ലോറ്റ് ഭഫോമു ളുപട ഭപരു ൾ  പന്ിയുപട പവ്ബ്ടസ്റ്റിൽ 
പവ്ളിപപ്പടുത്തുന്നതോണ്. 

b)  പന്ി ഒരു ഏജന്റോയി ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ പല്ൻഡിംഗ് 
പ്ലോറ്റ് ഭഫോം  പന്ിപയ പ്പതിന്ിധീ രിച്ച് ആശയവ്ിന്ിമയം ന്ടത്തുന്ന 
 ോരയം ഉപഭ ോക്തോവ്ിഭന്ോ് മുൻ ൂട്ടി പവ്ളിപപ്പടുഭത്തണ്ടതുണ്ട്. 

c) ഭല്ോൺ അന്ുവ്ദിച്ചതിന് ഭശഷം, എന്നോൽ ഭല്ോൺ എപ്ഗിപമന്റ് 
ന്ടപ്പില്ോക്കുന്നതിന് മുപ്,  പന്ിയുപട പല്റ്റർ പഹഡിൽ അന്ുമതി  ത്ത് 
വ്ോയ്പക്കോരന് ന്ൽ ും. 
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d)  പന്ിക്ക് ഫല്പ്പദമോയ ഭമൽഭന്ോട്ടം ഉണ്ടോയിരിക്കു യും അതിൽ 
ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ പല്ൻഡിംഗ് പ്ലോറ്റ് ഭഫോമു പളക്കുറിച്ച് 
ന്ിരീക്ഷ്ിക്കു യും പെയ്യും. 

 

4 കലാൺ മൂലയന ർണ്ണയിം, ന ബന്ധന ൾ/വയവസ്ഥ ൾ, ന രസ ക്കൽ 
ആശയവ ന മയിം 

4.1 സ്ോധോരണയോയി ഭല്ോൺ അഭപക്ഷ് ഭപ്പോസ്സ് പെയ്യുന്നതിന് ആവ്ശയമോയ 
എല്െോ വ്ിവ്രങ്ങളും അഭപക്ഷ്യുപട സ്മയത്ത് ഞങ്ങൾ ഭശഖരിക്കും. 

ഞങ്ങൾക്ക് എപരങ്കില്ും അധി  വ്ിവ്രങ്ങൾ ആവ്ശയമുപണ്ടങ്കിൽ, ഉടൻ 
തപന്ന ബന്ധപപ്പടുപമന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന് അറിയിക്കും. 

4.2 അന്ുവ്ദിച്ച ഭല്ോൺ തു യുപട ഭരഖോമൂല്മുള്ള അന്ുമതി  ത്ത് അപല്െങ്കിൽ 
അല്െോപത, വ്ോർഷി  പല്ിശ ന്ിരക്ക്, ഭല്ോൺ തു  ഭപ്ഡോ പെയ്യുന്നതിന്ുള്ള 
അഭപക്ഷ്ോ രീതി, പ്പീഭപപമന്റ് െോർജു ൾ, പിഴ ന്ിരക്കു ൾ മുതല്ോയവ് 
ഉൾപപ്പപടയുള്ള എല്െോ ന്ിബന്ധന് ൾക്കും വ്യവ്സ്ഥ ൾക്കും ഒപ്പം 
അന്ുവ്ദിച്ച ഭല്ോൺ തു   സ്റ്റമറിപന് അറിയിക്കും. ഭല്ോൺ  രോറിൽ 
ഭബോൾഡിൽ ടവ് ിയുള്ള തിരിച്ചടവ്ിന് ഈടോക്കുന്ന പിഴ പല്ിശ ഞങ്ങൾ 
പരോമർശിക്കും. ഞങ്ങളുപട പറഭക്കോർഡു ളിൽ വ്ോയ്പക്കോരൻ ഈ 
ന്ിബന്ധന് ളും വ്യവ്സ്ഥ ളും ഭരഖോമൂല്മുള്ള അംഗീ ോരം ഞങ്ങൾ 
സ്ൂക്ഷ്ിക്കും. 

4.3 ഓഭരോ വ്ോയ്പക്കോരന്ും ഭല്ോൺ എപ്ഗിപമന്റിൽ ഭ വോട്ട് പെയ്ത എല്െോ 
എൻഭലോഷറു ളുപടയും ഭ ോപ്പിയും അപല്െങ്കിൽ ഭല്ോൺ വ്ിതരണത്തിന് 
ഭശഷം ഞങ്ങൾ ഭല്ോൺ എപ്ഗിപമന്റിപന്റ ഒരു ഭ ോപ്പിയും ന്ൽ ും. 

4.4 കലാൺ അകരക്ഷ ന രസ ക്കുന്നത നുള്ള അറ യ െ്-  പന്ി ഉപഭ ോക്തോവ്ിന് 
ഭല്ോൺ ന്ൽ ുന്നതിന്ുള്ള സ്ഥിതിയിൽ ഇപല്െങ്കിൽ, ന്ിരസ്ിക്കുന്നതിന്ുള്ള 
 ോരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഭരഖോമൂല്ം അറിയിക്കും, അത്തരം ആശയവ്ിന്ിമയം 
ഇ-പമയിൽ, എസ്എംഎസ് മുതല്ോയ ഇല്ക്ഭപ്ടോണിക് മോർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപപ്പപട 
സ്ോധുതയുള്ള ആശയവ്ിന്ിമയ മോർഗ്ഗങ്ങളില്ൂപടയോയിരിക്കോം. 

 

5 ന ബന്ധന ള ലുിം വയവസ്ഥ ള ലുിം ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾഫെഫട കലാണു ളുഫട 

വ തരണിം 

5.1  സ്റ്റമർ ന്ടത്തിയ വ്ിതരണ അ യർത്ഥന് അപല്െങ്കിൽ ഭല്ോൺ 
എപ്ഗിപമന്റ്/അന്ുമതി  ത്തിൽ ന്ൽ ിയിരിക്കുന്ന വ്ിതരണ പഷഡയൂൾ 
പ്പ ോരം ഞങ്ങൾ ഭല്ോണു ൾ വ്ിതരണം പെയ്യും. 

5.2 വ്ിതരണ പഷഡയൂൾ, പല്ിശ ന്ിരക്കു ൾ, പിഴ പല്ിശ, എപരങ്കില്ും 
ഉപണ്ടങ്കിൽ, ഭസ്വ്ന് ന്ിരക്കു ൾ, പ്പീഭപപമന്റ് ന്ിരക്കു ൾ, ബോധ മോയ മറ്റ് 
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ഫീസ്/ന്ിരക്കു ൾ മുതല്ോയവ്യുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട ന്ിബന്ധന് ളില്ും 
വ്യവ്സ്ഥ ളില്ും ഉള്ള ഏപതങ്കില്ും മോറ്റങ്ങൾ ഉൾപപ്പപടയുള്ള 
വ്ോയ്പക്കോരന് ഞങ്ങൾ അറിയിപ്പ് ന്ൽ ും. ഉപഭ ോക്തോവ്ിന് 
ഭന്ോട്ടിഫിഭക്കഷന് ഭശഷം മോപ്തഭമ പല്ിശ ന്ിരക്കു ളില്ും െോർജു ളില്ും 
ഉള്ള മോറ്റങ്ങൾ ബോധിക്കു യുള്ളൂ എന്നും ഞങ്ങൾ ഉറപ്പുവ്രുത്തുന്നതോണ്. 

ഇക്കോരയത്തിൽ അന്ുഭയോജയമോയ വ്യവ്സ്ഥ ഭല്ോൺ  രോറിൽ 
ഉൾപപ്പടുത്തുന്നതോണ്. 

5.3 ന്ിബന്ധന് ളില്ും വ്യവ്സ്ഥ ളില്ും ഉള്ള മോറ്റം ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ 
ഭദോഷത്തില്ോപണങ്കിൽ, അയോൾ/അവ്ൾ 60 ദിവ്സ്ത്തിന്ുള്ളിൽ, അറിയിപ്പ് 
ഇല്െോപത അവ്പന്റ/അവ്ളുപട അക്കൗണ്ട് ഭലോസ് പെയ്യു ഭയോ അപല്െങ്കിൽ 
അധി  െോർജ്ജു ഭളോ പല്ിശഭയോ ന്ൽ ോപത ഭല്ോൺ അക്കൗണ്ട് മോറ്റു ഭയോ 
പെയ്യോം. 

5.4  രോറിന്  ീഴിൽ ഭപപമന്റ് അപല്െങ്കിൽ പപർഭഫോമൻസ് റീഭ ോൾ 
പെയ്യുന്നതിഭന്ോ / ഭവ്ഗത്തില്ോക്കുന്നതിഭന്ോ അപല്െങ്കിൽ അധി  
പസ് യൂരിറ്റി ൾ ഭതടുന്നതിഭന്ോ തീരുമോന്ം ഭല്ോൺ  രോറിന് 
അന്ുസ്ൃതമോയിരിക്കും. 

5.5 എല്െോ  ുടിശ്ശി  ളും തിരിച്ചടയ്ക്കുഭപോൾ അപല്െങ്കിൽ ഭല്ോണിപന്റ 
 ുടിശ്ശി യുള്ള തു  തിരിച്ചടയ്ക്കുഭപോൾ ഞങ്ങൾ എല്െോ പസ് യൂരിറ്റി ളും 
റില്ീസ് പെയ്യും, ഏപതങ്കില്ും ന്ിയമപരമോയ അവ് ോശത്തിന് വ്ിഭധയമോയി 
അപല്െങ്കിൽ മഭറ്റപതങ്കില്ും പലയിമിന്  പന്ിക്ക്  ടം 
വ്ോങ്ങുന്നയോൾപക്കതിപര ഉണ്ടോയിരിക്കോവ്ുന്ന മഭറ്റപതങ്കില്ും പലയിമിന് 
അന്ുസ്ൃതമോയി. അത്തരം പസ്റ്റ് ഓഫ് അവ് ോശം 
പ്പഭയോഗിഭക്കണ്ടതോപണങ്കിൽ, ബോക്കിയുള്ള പലയിമു പളക്കുറിച്ചും 
പ്പസ്ക്തമോയ പലയിം തീർപ്പോക്കുന്നതുവ്പര/അടയ്ക്കുന്നതുവ്പര  പന്ിക്ക് 
പസ് യൂരിറ്റി ൾ ന്ില്ന്ിർത്തോൻ അർഹതയുള്ള വ്യവ്സ്ഥ പളക്കുറിച്ചും 
പൂർണ്ണ വ്ിവ്രങ്ങൾപക്കോപ്പം  ടം വ്ോങ്ങുന്നയോൾക്ക് അതിപന്ക്കുറിച്ച് 
അറിയിപ്പ് ന്ൽ ും. 

6. രല ശ ന രക്കുിം ര ഴെല ശയുിം സിംബന്ധ ച്ച വ വരങ്ങൾ 

6.1  പന്ി, അതിപന്റ ഭബോർഡിപന്റ അംഗീ ോരഭത്തോപട, പല്ിശ ന്ിരക്കു ളും 

ഭപ്പോസ്സ്ിംഗ് ഫീസ്ും, പിഴ പല്ിശയും മറ്റ് ഫീസ്ും/ന്ിരക്കു ളും 

ന്ിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് അന്ുഭയോജയമോയ ഇഭന്റണൽ ഭപോളിസ്ി സ്വീ രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
ഫണ്ടു ളുപട ശരോശരി പെല്വ്, പ്പവ്ർത്തന് പെല്വ്, മൂല്ധന് ന്ിരക്ക്, 
പപ് ഡിറ്റ് ന്ഷ്ടം തുടങ്ങിയ പ്പസ്ക്തമോയ ഘട ങ്ങൾ  ണക്കിപല്ടുക്കുന്ന പല്ിശ 

ന്ിരക്ക് ഭമോഡൽ ഇത് ന്ിർവ്െിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ൂടോപത,  സ്റ്റമറുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട 

പപ് ഡിറ്റ് റിസ്ക് അടിസ്ഥോന്മോക്കിയുള്ള അധി  റിസ്ക് പ്പീമിയം, അത് 
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അഭേഹത്തിപന്റ പപ് ഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, പപ് ഡിറ്റ് ഭററ്റിംഗ്, ടഫന്ോൻഷയൽ 

പപ്പോടഫൽ, പസ് യൂരിറ്റി പരിരക്ഷ് മുതല്ോയവ്യുപട ഒരു പ്പവ്ർത്തന്മോണ്. 

അതിന്ോൽ,  പന്ി വ്യതയസ്ത വ്ി ോഗങ്ങളിഭല്ക്ക് വ്യതയസ്ത പല്ിശ ന്ിരക്ക് 
ഈടോക്കുന്നു. 

6.2 പബഞ്ച്മോർക്ക് ഭലോട്ടിംഗ് റഫറൻസ് ന്ിരക്ക്, പല്ിശ ന്ിരക്ക്, റിസ് ു ളുപട 

ഭപ്ഗഭഡഷന്ുള്ള സ്മീപന്ം, ബോധ മോയ പിഴ പല്ിശ എന്നിവ്യും  പന്ി 
അതിപന്റ പവ്ബ്ടസ്റ്റിൽ ല് യമോക്കും. പല്ിശ ന്ിരക്കു ളിൽ മോറ്റം 

ഉള്ളഭപ്പോപഴല്െോം പവ്ബ്ടസ്റ്റിൽ പ്പസ്ിദ്ധീ രിച്ച വ്ിവ്രങ്ങൾ അപ്ഭഡറ്റ് 
പെയ്യുന്നതോണ്. 

6.3 ബോധ മോയ പല്ിശ ന്ിരക്കും പിഴ പല്ിശയും വ്ോർഷി  ന്ിരക്കോയിരിക്കും, 

അതിന്ോൽ വ്ോയ്പക്കോരന് അക്കൗണ്ടിഭല്ക്ക് ഈടോക്കുന്ന  ൃതയമോയ 

ന്ിരക്കു പളക്കുറിച്ച് അറിയുന്നതോണ്. 

6.4 വ്ോയ്പക്കോരിൽ ന്ിന്ന് ഭശഖരിച്ച ഇൻസ്റ്റോൾപമന്റു ൾ പല്ിശയും പ്പിൻസ്ിപ്പല്ും 

തമ്മില്ുള്ള വ്യതയോസ്ം വ്യക്തമോയി സ്ൂെിപ്പിക്കും. 

 

7 ഗയാരണ്ടർ 

7.1 ഒരു വ്യക്തി ഭല്ോണിന് ഗയോരണ്ടർ ആ ോൻ ഉഭേശിക്കുഭപോൾ, അയോപള/അവ്പള 

അറിയിക്കുന്നതോണ്: 

a) ഗയോരണ്ടർ ആയി അവ്പന്റ/അവ്ളുപട ബോധയത; 

b) അവ്ൻ/അവ്ൾ സ്വയം  പന്ിക്ക് ന്ൽ ുന്ന ബോധയതയുപട തു ; 

c)  പന്ി അവ്പന്റ/അവ്ളുപട ബോധയത അടയ്ക്കോൻ അവ്പന്/അവ്പള 
വ്ിളിക്കോവ്ുന്ന സ്ോഹെരയങ്ങൾ; 

d) ഒരു ഗയോരണ്ടറോയി പണമടയ്ക്കുന്നതിൽ പരോജയപപ്പട്ടോൽ  പന്ി 
അവ്പന്റ/അവ്ളുപട മറ്റ് ആസ്തി/പസ് യൂരിറ്റി ൾ  പന്ിക്ക് ഭമോർട്ട്ഭഗജ് 
പെയ്യു ഭയോ അപല്െങ്കിൽ  പന്ിയുമോയി ബന്ധപപ്പടു ഭയോ 
പെയ്തിട്ടുപണ്ടങ്കിൽ; 

e) ഒരു ഗയോരണ്ടർ എന്ന ന്ില്യിൽ അവ്പന്റ/അവ്ളുപട ബോധയത ൾ ഒരു 
ന്ിർേിഷ്ട അളവ്ിഭല്ക്ക് പരിമിതപപ്പടുത്തിയിട്ടുഭണ്ടോ അപല്െങ്കിൽ അവ് 
അൺല്ിമിറ്റഡ് ആഭണോ;  ൂടോപത 

f) ഒരു ഗയോരണ്ടറോയി അവ്പന്റ/അവ്ളുപട ബോധയത ൾ ഡിസ്െോർജ് 
പെയ്യുന്ന സ്മയവ്ും സ്ോഹെരയങ്ങളും  ൂടോപത  പന്ി അവ്പന്/അവ്പള 
ഇതിപന്ക്കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്ന രീതിയും;  ൂടോപത 

g) ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ സ്ോപത്തി  അവ്സ്ഥയിപല് ഏപതങ്കില്ും ത രോർ. 
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7.2  ുടിശ്ശി  ൾ ഭപപമന്റ് പെയ്യുന്നതിന് മതിയോയ മോർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപണ്ടങ്കില്ും, ഒരു 
ഗയോരണ്ടർ  പന്ി ന്ടത്തിയ സ്ോധുതയുള്ള ആവ്ശയം പോല്ിക്കോൻ 
ന്ിരസ്ിക്കു യോപണങ്കിൽ, അത്തരം ഗയോരണ്ടപറ വ്ിൽഫുൾ ഡിഭഫോൾട്ടറോയി 
 ണക്കോക്കോം. 

 

8 സവ ാരയതയുിം രഹസയതയുിം 

8.1 ഉപഭ ോക്തോവ് ഇന്ി ഒരു ഉപഭ ോക്തോവ് സ്വ ോരയവ്ും രഹസ്യവ്ുമോയി 
അല്െോത്തഭപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ വ്യക്തിഗത വ്ിവ്രങ്ങൾ 

പരിഗണിക്കും. പ്ഗൂപ്പിപല് മറ്റ്  പന്ി ൾ ഉൾപപ്പപട ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ ഡോറ്റ 

അപല്െങ്കിൽ വ്ിവ്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പവ്ളിപപ്പടുത്തുന്നതല്െ, ഒഴിപ : 

a) ന്ിയമം അന്ുസ്രിച്ച് ആവ്ശയമോണ്. 

b) വ്ിവ്രങ്ങൾ പവ്ളിപപ്പടുത്തോൻ പപോതുജന്ത്തിഭല്ക്കുള്ള ഡയൂട്ടി. 

c) ഞങ്ങളുപട തോൽപ്പരയത്തിന് വ്ിവ്രങ്ങൾ ന്ൽഭ ണ്ടതുണ്ട്. 
എന്നിരുന്നോല്ും, ഉപഭ ോക്തോവ് ഞങ്ങപള അംഗീ രിച്ചിട്ടിപല്െങ്കിൽ, 

പ്ഗൂപ്പിപല് മറ്റ്  പന്ി ൾ ഉൾപപ്പപട മപറ്റോരോൾക്ക് ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന് 
 ുറിഭച്ചോ ഉപഭ ോക്തോവ്ിന്പറ അക്കൗണ്ടു പളക്കുറിഭച്ചോ വ്യക്തിഗത 
വ്ിവ്രങ്ങപളക്കുറിഭച്ചോ വ്ിവ്രങ്ങൾ ന്ൽ ുന്നതിന്ുള്ള ഒരു  ോരണമോയി 
ഇത് ഉപഭയോഗിക്കരുത്. 

d)  സ്റ്റമർ ഒന്നു ിൽ  പന്ിപയ അന്ുവ്ദിച്ചിട്ടുണ്ട്/അംഗീ രിച്ചിട്ടുണ്ട് 
അപല്െങ്കിൽ വ്ിവ്രങ്ങൾ പവ്ളിപപ്പടുത്തോൻ  പന്ിഭയോ് ആവ്ശയപപ്പട്ടു. 

8.2  പന്ി അവ്പന്ക്കുറിച്ച് ഉള്ള വ്യക്തിഗത പറഭക്കോർഡു ൾ ആക്സ്സ് 
പെയ്യുന്നതിന് ഇരയൻ ന്ിയമങ്ങൾക്ക്  ീഴിൽ അവ്പന്റ 
അവ് ോശങ്ങൾ/ബോധയത ൾ എന്നിവ്പയക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന് 
അറിയിക്കുന്നതോണ്. 

8.3 ഉപഭ ോക്തോവ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങപന് പെയ്യോൻ പ്പഭതയ ം അന്ുമതി 
ന്ൽ ിയിപല്െങ്കിൽ മോർക്കറ്റിംഗ് ആവ്ശയങ്ങൾക്കോയി ഞങ്ങൾ ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ 

വ്യക്തിഗത വ്ിവ്രങ്ങൾ ഉപഭയോഗിക്കില്െ. 

8.4  പന്ി മോർക്കറ്റിംഗുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട ആശയവ്ിന്ിമയങ്ങൾ അയക്കുന്നത് 
ന്ിർത്തോൻ  സ്റ്റമർ ആപ്ഗഹിക്കുപന്നങ്കിൽ, അയോൾ അതിപന്റ ഏപതങ്കില്ും 
പ്ബോഞ്ചു ളിഭല്ോ അപല്െങ്കിൽ മോർക്കറ്റിംഗുമോയി ബന്ധപപ്പട്ട 
ആശയവ്ിന്ിമയത്തിൽ വ്യക്തമോക്കിഭയക്കോവ്ുന്ന െോന്ല്ില്ൂപടഭയോ എഴുതി 
തയ്യോറോഭക്കണ്ടതുണ്ട്. 

 

9 ഫപ്   റ്റ് ഇൻെർകമഷ്ൻ  മ്പന  ൾ ("സ ഐസ  ൾ"), ഫസൻപ്ടൽ രജ സ്പ്ട  ഓഫ് 

ഫസ യൂര ഫറ്റകസഷ്ൻ അസറ്റ് റീ ൺസ്പ്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഫസ യൂര റ്റ  ഇന്ററസ്റ്റ് 



ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് 

ക ാഡ് 

ഒറിജിനൽ ഇഷ്യൂ തീയതി: 
15.07.2013 

പ്രാബല്യ 

തീയതി:19.10.2022 

റിവ്യൂ തീയതി:08.05.2019, 

22.01.2020, 29.01.2021, 31.01.2022, 
19.10.2022 

വവ്ർഷ്ൻ നം.:6.0 

 
 

പരജ്  10 ഓഫ്  15 

 

("സ ഇആർഎസ്എഐ"), ഫസൻപ്ടൽ ഫ ഫവസ  രജ സ്പ്ട  ("സ ഫ ഫവസ ആർ"), 

മറ്റ് ഏജൻസ  ൾ എന്ന വയുമായ   ാറ്റ/വ വരങ്ങൾ രങ് ടുന്നു 

a) തിരിച്ചടവ് പ്ടോക്ക് പറഭക്കോർഡ്, പ ടവ്സ്ി വ്ിവ്രങ്ങൾ, സ്ുരക്ഷ്ോ 
വ്ിശദോംശങ്ങൾ, സ്ിഐസ്ി ൾ, സ്ിഇആർഎസ്എഐ, സ്ിപ ടവ്സ്ിആർ 
അപല്െങ്കിൽ മഭറ്റപതങ്കില്ും സ്ർക്കോർ അംഗീ ൃത ഏജൻസ്ി ളുമോയി 
ബന്ധപപ്പട്ട മറ്റ് ആവ്ശയമോയ വ്ിവ്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ 
ഭല്ോൺ അക്കൗണ്ടിപന്റ വ്ിശദോംശങ്ങൾ  ോല്ോ ോല്ങ്ങളിൽ 
ബോധ മോഭയക്കോവ്ുന്ന പറഗുഭല്റ്ററി/ന്ിയമപരമോയ ആവ്ശയ ത ൾക്ക് 
അന്ുസ്ൃതമോയി  പന്ി പങ്കിടോം. 

b) ബന്ധപപ്പട്ട ഏജൻസ്ി അപല്െങ്കിൽ െില് ന്ിയമപരമോയ ബോധയത ൾ 
ന്ിഭരോധിച്ചിട്ടിപല്െങ്കിൽ, ഉപഭ ോക്തോവ് ആവ്ശയപപ്പട്ടോൽ ഞങ്ങൾ 
സ്ിഐസ്ി ൾഭക്കോ അത്തരം ഏജൻസ്ി ൾഭക്കോ ന്ൽ ിയിട്ടുള്ള 
പ്പസ്ക്തമോയ വ്ിവ്രങ്ങൾ ന്ൽ ും. 

 

10  ുട ശ്ശ   ളുഫട കശഖരിം 

10.1 ഭല്ോണു ൾ ന്ൽ ുഭപോൾ, ഭല്ോൺ  രോറിൽ തിരിച്ചടവ്ിപന്റ തു ,  ോല്യളവ്, 

 ോല്യളവ് എന്നിവ് പരോമർശിച്ച് തിരിച്ചടവ് പ്പപ് ിയ/ഏറ്റവ്ും പ്പധോന്പപ്പട്ട 
ന്ിബന്ധന് ളും വ്യവ്സ്ഥ ളും ("എംഐടിസ്ി") അടങ്ങിയ ഭഡോ യുപമന്റ് 
എന്നിവ് പരോമർശിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപഭ ോക്തോവ്ിന് വ്ിശദീ രിക്കും. 

എന്നിരുന്നോല്ും, ഉപഭ ോക്തോവ് തിരിച്ചടവ് പഷഡയൂൾ പോല്ിക്കുന്നിപല്െങ്കിൽ, 

 ുടിശ്ശി  വ്ീപണ്ടടുക്കുന്നതിന്  ൂമിയുപട ന്ിയമങ്ങൾക്ക് അന്ുസ്ൃതമോയി ഒരു 
ന്ിർവ്വെിത പ്പപ് ിയ പിരുടരുന്നതോണ്. ഉപഭ ോക്തോവ്ിന് അവ്പന്റ/അവ്ളുപട 
അറിയിപ്പ് അയഭച്ചോ വ്യക്തിപരമോയ സ്ന്ദർശന്ങ്ങൾ 
ന്ടത്തു ഭയോ/അപല്െങ്കിൽ സ്ുരക്ഷ് വ്ീപണ്ടടുക്കു ഭയോ പെയ്യുന്നതില്ൂപടഭയോ 
പ്പപ് ിയയിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപപ്പടുന്നതോണ്. 

10.2  പന്ിയുപട  ളക്ഷ്ൻ ഭപോളിസ്ി/പ്പപ് ിയ മരയോദയുള്ള, ന്യോയമോയ െി ിത്സ, 

വ്ിശ ല്ന്ം എന്നിവ്യിൽ ന്ിർമ്മിക്കുന്നതോണ്. ഉപഭ ോക്തൃ 
ആത്മവ്ിശവോസ്വ്ും ദീർഘ ോല് ബന്ധവ്ും വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ 
വ്ിശവസ്ിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുപട സ്റ്റോഫ് അപല്െങ്കിൽ  ുടിശ്ശി  
അപല്െങ്കിൽ/പസ് യൂരിറ്റി റീപപോസ്ഷന്ിൽ ഞങ്ങപള പ്പതിന്ിധീ രിക്കോൻ 
അധി ോരപപ്പടുത്തിയ ഏപതങ്കില്ും വ്യക്തി സ്വയം/അവ്പള 
തിരിച്ചറിയു യും ഞങ്ങൾ ന്ൽ ിയ അഭതോറിറ്റി പല്റ്റർ 
പ്പദർശിപ്പിക്കു യും അ യർത്ഥിച്ചോൽ,  പന്ി ന്ൽ ിയ അപല്െങ്കിൽ 
 പന്ിയുപട അഭതോറിറ്റിക്ക്  ീഴിൽ അവ്പന്റ/അവ്ളുപട ഐഡന്റിറ്റി  ോർഡ് 
പ്പദർശിപ്പിക്കു യും പെയ്യും. 
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10.3 സ്റ്റോഫിപന്റ എല്െോ അംഗങ്ങളും അപല്െങ്കിൽ  ളക്ഷ്ന്ില്ും  ൂടോപത/അപല്െങ്കിൽ 
പസ് യൂരിറ്റി റീപപോസ്ഷന്ില്ും ഞങ്ങപള പ്പതിന്ിധീ രിക്കോൻ 
അധി ോരപപ്പടുത്തിയ ഏപതങ്കില്ും വ്യക്തി ളും തോപഴപ്പറയുന്ന 
വ്ിശോല്മോയ മോർഗ്ഗന്ിർഭേശങ്ങൾ പോല്ിക്കും: 

a) ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന് സ്ോധോരണയോയി അവ്പന്റ/അവ്ളുപട ഇഷ്ടപ്പ ോരം 
ബന്ധപപ്പടു യും അവ്പന്റ/അവ്ളുപട തോമസ്സ്ഥല്ത്ത് ഏപതങ്കില്ും 
ന്ിർേിഷ്ട സ്ഥല്ം ഇപല്െങ്കിൽ, ബിസ്ിന്സ്/പതോഴിൽ സ്ഥല്ത്ത് 
അവ്പന്റ/അവ്ളുപട തോമസ്സ്ഥല്ത്ത് ല് യമപല്െങ്കിൽ. 

b)  പന്ിപയ പ്പതിന്ിധീ രിക്കുന്നതിന്ുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയും അഭതോറിറ്റിയും 
ആദയ സ്ന്ദർ ത്തിൽ ഉപഭ ോക്തോവ്ിന് അറിയിക്കുന്നതോണ്. 

c) ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ സ്വ ോരയതപയ ബഹുമോന്ിക്കും. 

d) ഉപഭ ോക്തോവ്ുമോയുള്ള ആശയവ്ിന്ിമയം സ്ിവ്ിൽ രീതിയില്ോയിരിക്കും. 

e)  ുടിശ്ശി യുള്ള ഭല്ോണു ൾ വ്ീപണ്ടടുക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളുപട 
പ്പതിന്ിധി ൾ 8. 00 a.m. മുതൽ 7.00 p.m. വ്പര ഉപഭ ോക്തോക്കപള 
ബന്ധപപ്പടുന്നതോണ്. 

f) ഒരു പ്പഭതയ  സ്മയത്ത് അപല്െങ്കിൽ ഒരു പ്പഭതയ  സ്ഥല്ത്ത് ഭ ോളു ൾ 
ഒഴിവ്ോക്കോന്ുള്ള ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ അ യർത്ഥന് പരിഗണിക്കോൻ ഞങ്ങൾ 
പ്ശമിക്കുന്നതോണ്, അത്തരം അ യർത്ഥന് ൾ  ഴിയുന്നപ്ത 
അംഗീ രിക്കുന്നതോണ്. 

g)  ുടിശ്ശി  പളക്കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങൾ അപല്െങ്കിൽ വ്യതയോസ്ങ്ങൾ 
പരസ്പരം അംഗീ രിക്കോവ്ുന്നതും പ് മമോയി രീതിയിൽ 
പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്ോധയമോയ എല്െോ സ്ഹോയവ്ും ന്ൽ ുന്നതോണ്. 

h)  ുടിശ്ശി  ഭശഖരണത്തിന്ോയി ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ സ്ഥല്ഭത്തക്കുള്ള 
സ്ന്ദർശന് സ്മയത്ത്, സ്ഭരോഷവ്ും സ്ോഹെരയവ്ും ന്ില്ന്ിർത്തുന്നതോണ്. 

i)  ുടുംബത്തിപല് വ്ിശ ല്ന്ം അപല്െങ്കിൽ മറ്റ് ദുരര സ്ന്ദർ ങ്ങൾ 
ഭപോല്ുള്ള അന്ുഭയോജയമല്െോത്ത സ്ന്ദർ ങ്ങൾ  ുടിശ്ശി  ൾ 
ഭശഖരിക്കുന്നതിന് ഭ ോളു ൾ / സ്ന്ദർശന്ങ്ങൾ ന്ടത്തുന്നതിന് 
ഒഴിവ്ോക്കുന്നതോണ്. 

 

11 രരാത  ളുിം രര ഭവങ്ങളുിം 

11.1  സ്റ്റമർ പ്ഗീവ്ൻസ് റിപ്ഡസ്ൽ പമക്കോന്ിസ്ം/ സ്റ്റമർ  ംപ്ലയിന്റ്സ് 
പറസ്ല്യൂഷൻ ഭപ്പോസ്സ് എന്നിവ് ഉൾപപ്പപടയുള്ള പരോതി ട  ോരയം 
പെയ്യുന്നതിന്ുള്ള ഭപോളിസ്ി  പന്ി സ്വീ രിച്ചു. അത്തരം 
ഭപോളിസ്ി/പമക്കോന്ിസ്ം ഓൺടല്ന്ിഭല്ോ അപല്െങ്കിൽ സ്മർപ്പിത  സ്റ്റമർ 
സ്ർവ്വീസ് െോന്ല്ില്ൂപടഭയോ  പന്ിയുപട ഓഭരോ ഓഫീസ്ു ളില്ും 
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പരോതി ളും പരോതി ളും ട  ോരയം പെയ്യുന്നതിന്ുള്ള സ്ിസ്റ്റവ്ും 
ന്ടപടിപ് മവ്ും രൂപപപ്പടുത്തും. 

11.2 ഡിജിറ്റൽ പല്ൻഡിംഗ് പ്ലോറ്റ് ഭഫോമു ളില്ൂപട ഭപ്സ്ോതസ്് പെയ്ത ഭല്ോണു ൾ 
ഉൾപപ്പപട ഔട്ട് ഭസ്ോഴ്സ് പെയ്ത ഏജൻസ്ി ന്ൽ ുന്ന ഭസ്വ്ന്ങ്ങളുമോയി 
ബന്ധപപ്പട്ട പ്പശ്ന്ങ്ങളും  പന്ിയുപട  സ്റ്റമർ പ്ഗീവ്ൻസ് റിപ്ഡസ്ൽ 
പമക്കോന്ിസ്ം ട  ോരയം പെയ്യും. 

11.3 ഞങ്ങളുപട പവ്ബ്ടസ്റ്റില്ും ഞങ്ങളുപട പ്ബോഞ്ചു ളില്ും പ്പസ്ക്തമോയ ഇ-

പമയിൽ ഐഡി, ഭ ോണ്ടോക്് വ്ിശദോംശങ്ങൾ, പ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്ന ഭടൺഎപറൗണ്ട് 
സ്മയം, പരോതി ൾ വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്ുള്ള മോപ്ടിക്സ് തുടങ്ങിയവ് സ്ഹിതം 
 സ്റ്റമർ പരോതി പരിഹോര സ്ംവ്ിധോന്ം ഞങ്ങൾ പ്പസ്ിദ്ധീ രിക്കും. അത്തരം 
പവ്ളിപപ്പടുത്തൽ എസ് ഭല്ഷൻ െോന്ൽ ഭദശീയ ഹൗസ്ിംഗ് ബോങ്കിഭല്ക്ക് 
("NHB") പ്പദർശിപ്പിക്കും, പരോതിക്കോരന് ഒരു മോസ്ത്തിന്ുള്ളിൽ  പന്ിയിൽ 
ന്ിന്ന് പ്പതി രണം ല് ിച്ചിപല്െങ്കിഭല്ോ അപല്െങ്കിൽ ല് ിച്ച പ്പതി രണത്തിൽ 
അസ്ംതൃപ്തി ഉപണ്ടങ്കിഭല്ോ. 

11.4  സ്റ്റമറിൽ ന്ിന്ന് ഭരഖോമൂല്ം ഞങ്ങൾക്ക് പരോതി ല് ിച്ചോൽ, ഞങ്ങൾ 
അവ്ന്/അവ്ളുപട ഒരു അക്ഭന്ോളജ്പമന്റ്/പ്പതി രണം ഒരോഴ്െയ്ക്കുള്ളിൽ 
അയക്കും.  സ്റ്റമറിൽ ന്ിന്ന് ഭഫോണിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരോതി ല് ിച്ചോൽ, ഞങ്ങൾ 
 സ്റ്റമറിന് പരോതി റഫറൻസ് ന്പർ ന്ൽ ു യും അവ്പര 
പുഭരോഗതിപയക്കുറിച്ച് അറിയിക്കു യും പെയ്യും. 

11.5 പ്പശ്ന്ം പരിഭശോധിച്ചതിന് ഭശഷം, ഞങ്ങൾ ഉപഭ ോക്തോവ്ിന് അരിമ 
പ്പതി രണം അയക്കു ഭയോ അപല്െങ്കിൽ പ്പതി രിക്കോൻ ഞങ്ങൾക്ക്  ൂടുതൽ 
സ്മയം ആവ്ശയമുള്ളതിപന്റ  ോരണം വ്ിശദീ രിക്കു ഭയോ പെയ്യും, 

പരോതിയുപട ആ് ആഴ്െക്കുള്ളിൽ അങ്ങപന് പെയ്യോൻ ഞങ്ങൾ 
പ്ശമിക്കുന്നതോണ്. 

 

12 കലാണു ളുഫട പ്രീ-കരഫമന്റ്, പ്രീകലാഷ്ർ, പ്ടാൻസ്െർ 

12.1 തോപഴപ്പറയുന്ന സ്ോഹെരയങ്ങളിൽ ഹൗസ്ിംഗ് ഭല്ോണു ൾ പ്പീ-ഭലോഷർ 
പെയ്യുഭപോൾ ഞങ്ങൾ പ്പീ-ഭപപമന്റ് പല്വ്ി അപല്െങ്കിൽ പിഴ ഈടോക്കില്െ: 

(a) ഭലോട്ടിംഗ് പല്ിശ ന്ിരക്കിപന്റ അടിസ്ഥോന്ത്തില്ും ഏപതങ്കില്ും ഭപ്സ്ോതസ്ിൽ 

ന്ിന്ന് പ്പീ-ഭലോസ് പെയ്തതുമോയ ഹൗസ്ിംഗ് ഭല്ോൺ ഇവ്ിപടയോണ്. 

(b) ഹൗസ്ിംഗ് ഭല്ോൺ ഫിക്സ്ഡ് പല്ിശ ന്ിരക്കിപന്റ അടിസ്ഥോന്ത്തില്ോണ്, 

വ്ോയ്പക്കോരൻ അവ്രുപട സ്വരം ഭപ്സ്ോതസ്ു ളിൽ ന്ിന്ന് പ്പീ-ഭലോസ് 

പെയ്യുന്നു. 

ദയവ്ോയി പ്ശദ്ധിക്കു : 

(i) "സ്വരം ഭപ്സ്ോതസ്ു ൾ" എന്നോൽ ബോങ്ക്/ എച്ച്എഫ്സ്ി/ എൻബിഎഫ്സ്ി 
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അപല്െങ്കിൽ ഒരു സ്ോപത്തി  സ്ഥോപന്ം എന്നിവ്യിൽ ന്ിന്ന് വ്ോയ്പ 

എടുക്കുന്നത് ഒഴിപ യുള്ള മഭറ്റപതങ്കില്ും ഭപ്സ്ോതസ്് എന്നോണ് 

അർത്ഥമോക്കുന്നത്. 

(ii) എല്െോ ഡയുവ്ൽ/സ്പപഷയൽ ന്ിരക്കും (ഫിക്സ്ഡ്, ഭലോട്ടിംഗ്) ഹൗസ്ിംഗ് 

ഭല്ോണു ൾക്കും പ്പീ-ഭലോഷർ സ്മയത്ത്, ഭല്ോൺ ഫിക്സ്ഡ് അപല്െങ്കിൽ 

ഭലോട്ടിംഗ് ന്ിരക്കില്ോഭണോ എന്നതിപന് ആപ്ശയിച്ച് ഫിക്സ്ഡ്/ഭലോട്ടിംഗ് 

ന്ിരക്കിന് ബോധ മോയ പ്പീ-ഭലോഷർ മോന്ദണ്ഡങ്ങൾ ആ ർഷിക്കും. 

ഡയുവ്ൽ/സ്പപഷയൽ ഭററ്റ് ഹൗസ്ിംഗ് ഭല്ോണു ളുപട  ോരയത്തിൽ, 

ഫിക്സ്ഡ് പല്ിശ ന്ിരക്ക്  ോല്യളവ്  ോല്ഹരണപപ്പട്ടതിന് ഭശഷം 

ഭലോട്ടിംഗ് ന്ിരക്കിന്ുള്ള പ്പീ-ഭലോഷർ മോന്ദണ്ഡം ഭലോട്ടിംഗ് ന്ിരക്കിഭല്ക്ക് 
ഭല്ോൺ മോറ്റിയോൽ ബോധ മോ ും. 

(iii) ഭല്ോണിപന്റ മുഴുവ്ൻ  ോല്യളവ്ില്ും ന്ിരക്ക് ന്ിശ്ചിതമോയ ഒന്നോണ് 

ഫിക്സ്ഡ് ഭററ്റ് ഭല്ോൺ എന്നും വ്യക്തമോക്കുന്നു. 

12.2 സ്ഹ ബോധയസ്ഥഭരോടു ൂടിഭയോ അല്െോപതഭയോ വ്യക്തിഗത വ്ോയ്പക്കോർക്ക് 
ബിസ്ിന്സ്് ഒഴിപ യുള്ള ആവ്ശയങ്ങൾക്കോയി അന്ുവ്ദിച്ച ഏപതങ്കില്ും 
ഭലോട്ടിംഗ് ഭററ്റ് ഭടം ഭല്ോണിൽ  പന്ി പ്പീഭലോഷർ െോർജു ൾ/പ്പീ-ഭപപമന്റ് 
പിഴ ൾ െുമത്തരുത്. 

12.3 ഭല്ോൺ അക്കൗണ്ടിപന്റ പ്ടോൻസ്ഫറിന്ോയി വ്ോയ്പക്കോരന്ിൽ ന്ിന്ന് 
അ യർത്ഥന് ല് ിച്ചോൽ,  പന്ിയുപട സ്മ്മതം അപല്െങ്കിൽ എതിർപ്പ്, 
എപരങ്കില്ും ഉപണ്ടങ്കിൽ, അ യർത്ഥന് ല് ിച്ച തീയതി മുതൽ 21 

ദിവ്സ്ത്തിന്ുള്ളിൽ അറിയിക്കുന്നതോണ്. ബോധ മോയ ന്ിയമങ്ങൾക്ക് 
അന്ുസ്ൃതമോയി, ഭല്ോണിപന്റ ന്ിബന്ധന് ൾക്കും വ്യവ്സ്ഥ ൾക്കും 
അന്ുസ്ൃതമോയി അത്തരം പ്ടോൻസ്ഫർ സ്ുതോരയമോയിരിക്കും. 

 

13 ഫരാതുവായത് 

13.1  പന്ി അത് ആവ്ശയമോപണന്ന് ഭതോന്നുന്നുപവ്ങ്കിൽ, ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന് 
അവ്പന്റ/അവ്ളുപട തോമസ്സ്ഥല്ത്ത് ബന്ധപപ്പടുന്നതില്ൂപടയും/അപല്െങ്കിൽ 
ബിസ്ിന്സ് വ്ില്ോസ്ക്കോരിൽ ന്ിയമിച്ച ഏജൻസ്ി ളില്ൂപടയും ഭല്ോൺ 
അഭപക്ഷ്യിൽ പരോമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വ്ിശദോംശങ്ങൾ അത് പവ്രിടഫ 
പെയ്യും. 

13.2  ആർബിഐ ന്ിർഭേശിച്ച പ്പ ോരം പ്ബോഞ്ചു ളില്ും പവ്ബ്ടസ്റ്റില്ും 
പ്പദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധപപ്പട്ട ന്ിയപ്രണ ആവ്ശയ ത ളുമോയി  പന്ി 
പോല്ിക്കുന്നുപണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവ്രുത്തും, ഭസ്വ്ന് ന്ിരക്കു ൾ, പല്ിശ ന്ിരക്കു ൾ, 

പിഴ പല്ിശ, വ്ോഗ്ദോന്ം പെയ്യുന്ന ഭസ്വ്ന്ങ്ങൾ, ഉൽപ്പന്ന വ്ിവ്രങ്ങൾ, 

വ്ിവ്ിധ പ്ടോൻസ്ോക്ഷ്ന്ു ൾക്കുള്ള സ്മയ ന്ിബന്ധന് ൾ, പരോതി പരിഹോര 
സ്ംവ്ിധോന്ം മുതല്ോയവ്. 
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13.3  പന്ി ഉപഭ ോക്തോവ്ിപന്റ അക്കൗണ്ടില്ും ഭപോല്ീസ്/മറ്റ് അഭന്വഷണ 
ഏജൻസ്ി ളില്ും ഒരു പ്ടോൻസ്ോക്ഷ്ൻ അഭന്വഷിഭക്കണ്ടതുപണ്ടങ്കിൽ,  പന്ി 
അവ് ഉൾപപ്പടുഭത്തണ്ടതുപണ്ടങ്കിൽ  സ്റ്റമർ സ്ഹ രിക്കുപമന്ന് 
പ്പതീക്ഷ്ിക്കുന്നു. 

13.4 അത്തരം ഉപഭ ോക്തോവ് വ്ഞ്ചന്ോപരമോയി അപല്െങ്കിൽ ന്യോയമോയ 
പരിെരണം ഇല്െോപത പ്പവ്ർത്തിക്കു യോപണങ്കിൽ എല്െോ ന്ഷ്ടങ്ങൾക്കും 
ഉപഭ ോക്തോവ് ഉത്തരവ്ോദിയോയിരിക്കും. 

13.5 വ്ോയ്പക്കോരന്ുമോയുള്ള എല്െോ ആശയവ്ിന്ിമയങ്ങളും സ്ോധോരണയോയി 
ഇംഗ്ലീഷില്ോയിരിക്കും. എന്നിരുന്നോല്ും, ഉപഭ ോക്തോവ് അ യർത്ഥിച്ചോൽ, 

അത്തരം വ്ിവ്രങ്ങൾ ഹിന്ദിയിൽ അപല്െങ്കിൽ ഉപഭ ോക്തോവ് മന്സ്ില്ോക്കിയ 
മഭറ്റപതങ്കില്ും അന്ുഭയോജയമോയ പ്പോഭദശി   ോഷയിൽ ന്ൽ ും. 

13.6 പ്പോയം, മത്സരം, ജോതി, ല്ിംഗം, ടവ്വ്ോഹി  സ്ഥിതി, മതം അപല്െങ്കിൽ 
ടവ് ല്യം എന്നിവ്യുപട അടിസ്ഥോന്ത്തിൽ ഞങ്ങളുപട 
ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്കിടയിൽ ഞങ്ങൾ വ്ിഭവ്െന്ോധി ോരം ഉണ്ടോക്കില്െ. 
എന്നിരുന്നോല്ും, സ്മൂഹത്തിപന്റ വ്ിവ്ിധ വ്ി ോഗങ്ങൾക്കും പ്പോയ 
വ്ി ോഗങ്ങൾക്കും രൂപം ന്ൽ ിയ സ് ീമു ളിൽ പപങ്കടുക്കുന്നതിൽ ന്ിന്ന് 
ഇത് ഞങ്ങപള ഒഴിവ്ോക്കുന്നില്െ. 

13.7  പന്ിക്കും വ്യക്തിഗത വ്ോയ്പക്കോരന്ും അംഗീ രിച്ച ഹൗസ്ിംഗ് 
ഭല്ോണിപന്റ പ്പധോന് ന്ിബന്ധന് ളും വ്യവ്സ്ഥ ളും സ്ംബന്ധിച്ച് ഭവ്ഗത്തില്ും 
ന്ല്െ ധോരണ ൾ സ്ുഗമമോക്കുന്നതിന്,  ടം വ്ോങ്ങുന്നയോളുമോയി ഒപ്പിട്ട് 
ന്ിർേിഷ്ട ഭഫോർമോറ്റ് പ്പ ോരം ഭല്ോണിപന്റ ഏറ്റവ്ും പ്പധോന്പപ്പട്ട 
ന്ിബന്ധന് ളും വ്യവ്സ്ഥ ളും (എംഐടിസ്ി) ഉൾപപ്പടുന്ന ഒരു ഭഡോ യുപമന്റ് 
 പന്ിക്ക് ല് ിക്കും, അക്ഭന്ോളജ്പമന്റിന്  ീഴിൽ വ്ോയ്പക്കോരന് അതിപന്റ 
ഒരു ഭ ോപ്പി ന്ൽ ു യും പെയ്യും. 

13.8   പന്ി ഈ ഭ ോഡ് അതിന്പറ പവ്ബ്ടസ്റ്റിൽ ഇടുന്നതില്ൂപടയും 
പ്ബോഞ്ചു ളിൽ ഭ ോഡ് ല് യമോക്കുന്നതില്ൂപടയും ന്ില്വ്ില്ുള്ളതും 
പുതിയതുമോയ ഉപഭ ോക്തോക്കൾക്ക് ഭ ോഡിന്പറ ഒരു പ ർപ്പ് 
ഉപഭ ോക്തോവ്ിന് അ യർത്ഥിച്ചോൽ ന്ൽ ിപക്കോണ്ട് പരസ്യപപ്പടുത്തും. 
ഭ ോഡിപന്ക്കുറിച്ചുള്ള വ്ിവ്രങ്ങൾ ന്ൽ ുന്നതിന് തങ്ങളുപട ജീവ്ന്ക്കോർക്ക് 
മതിയോയ പരിശീല്ന്ം ല് ിച്ചിട്ടുപണ്ടന്നും  പന്ി ഉറപ്പോക്കും. 

 

ന യപ്ന്ത്ണ ഫറകക്കാർഡ് മാറ്റു  
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ഫവർഷ്ൻ 

നമ്പർ. 

അഭയർത്ഥന 

മാറ്റു  

ഫമകമാറാണ്ടിം ഓഫ് കേഞ്ച് അപ്രൂവൽ 

തീയത  

1.0 പഹ രോജ് 

സ്ിംഗ് 

ഹയോങ്കി 

പുതിയ ഭ ോഡ് സ്വീ രിച്ചു 15.07.2013 

2.0 ജയ്ദീപ് ശർമ്മ പറഗുഭല്റ്ററി 
ആവ്ശയങ്ങൾപക്കോപ്പം 

അടല്ൻ പെയ്യോൻ 

08.05.2019 

3.0 ജയ്ദീപ് ശർമ്മ പറഗുഭല്റ്ററി 
ആവ്ശയങ്ങൾപക്കോപ്പം 

അടല്ൻ പെയ്യോൻ 

22.01.2020 

4.0 NHB 

 ംപ്ലയൻസ് 
പറഗുഭല്റ്ററി 
ആവ്ശയങ്ങൾപക്കോപ്പം 

അടല്ൻ പെയ്യോൻ 

29.01.2021 

- -  പന്ിയുപട ഭപര് പൂന്വ്ോല് 

ഹൗസ്ിംഗ് ടഫന്ോൻസ് 

ല്ിമിറ്റഡിഭല്ക്ക് മോറ്റി. 
22.07.2021 

- 

5.0 അന്ുവ്ർത്തന്ം പറഗുഭല്റ്ററി 
ആവ്ശയങ്ങൾപക്കോപ്പം 

അടല്ൻ പെയ്യോൻ 

31.01.2022 

5.1 അന്ുവ്ർത്തന്ം പറഗുഭല്റ്ററി 
ആവ്ശയങ്ങൾപക്കോപ്പം 

അടല്ൻ പെയ്യോൻ 

19.10.2022 

---xxx--- 

 


