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മൽപാനി െസക�രി�ീസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡിെ� േബാർഡ് ഓഫ് ഡയറ�ർമാരുെട േയാഗ�ിലാണ്
െഫയർ �ാ�ീസ് േകാഡ് ആദ�മായി അംഗീകരി�ത്. മൽപാനി െസക�രി�ീസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് പി�ീട്
ശിവശ�ി ഫിനാൻഷ�ൽ സർവീസസ് ൈ�വ�് ലിമി�ഡ് എ� േപരിലാണ് നാമകരണം െച�െ��ത്.
അതി� േശഷം ഐ വി എൽ ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ്, ഇ��ാ�ൾസ് കൺസ�ൂ മർ ഫിനാൻസ് ലിമി�ഡ് ഇത്
പി�ീട് ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ് എ�് �നർനാമകരണം െച�െ��. ധനി
േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ് (ഡിഎൽഎസ്എൽ അെ��ിൽ ഇവിെട ക�നി എ�്
വിളി�െ���) സ�ീകരി�� നിലവിെല െഫയർ �ാ�ീസ് േകാഡ് (എഫ് പിസി) ആർബിഐ മാ�ർ
ഡയറ�െ� ആറാം അധ�ായം അ�സരി�് വ�വ�ാപിതമായി �ധാനെ�� േനാൺ-ഡിേ�ാസി�്
എ��� എൻബിഎഫ് സി�് ബാധകമായ മാർഗ� നിർേ�ശ�ൾ�നുസൃതമാണ്. DNBR (PD).
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താെഴ�റ��വയാണ്: െഫയർ �ാ�ീസ് േകാഡ്
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1. ല����ം & അേപ�ക�ം
 1.1 ല���ൾ േകാഡിെ�

ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ് (ഇനി�തൽ DLSL/ക�നി എ�് വിളി��) മിക�
േകാർ�േറ�് സ�ദായ�ൾ പി�ടരാ�ം അ�ാരാ� തല�ിൽ പി�ട�� ബിസിന�് രീതികളിൽ



ഏ��ം �താര�ത െകാ�വരാ�ം ല��ം െവ�ി��്. ഉപേഭാ� ആ�വിശ�ാസം വളർ�ുക
ക�നിയിൽ. അത�സരി�്, നിലവിെല േകാഡ് സ�ീകരി�ിരി��:

i) ന��ം നീതി���മായ സ�ദായ�ൾ േ�ാ�ാഹി�ി�ക ഉപേഭാ�ാ��മായി
ഇടപഴ��തിൽ മിനിമം മാനദ��ൾ �ാപി��തി�െട.

ii) �താര�ത ഉറ�ാ�ക അ�വഴി ഉപേഭാ�ാവിന് ഞ��െട ക�നി നൽകു� േസവന�ളിൽ
നി�് അയാൾ�്/അവൾ�് ന�ായമാ�ം എ�ാണ് �തീ�ി�ാനാ�ക എ�തിെന�റി�്
��തൽ ന�ായി മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ം.

iii) ഉയർ� �വർ�ന നിലവാരം ൈകവരി��തിന് മ�ര�ി�െട വിപണി ശ�ികെള
േ�ാ�ാഹി�ി�ക; ഒ�ം

iv) ന�ായ�ം സൗഹാർ�പരവുമായ ബ�ം േ�ാ�ാഹി�ി�ക ശ�മായ ഉപേഭാ�
ആശയവിനിമയ�ി�െട�ം പരാതി പരിഹാര സംവിധാന�ി�െട�ം ഉപേഭാ�ാവി�ം ക�നി�ം
ഇടയിൽ ര�ാമേ�തിൽ ആ�വിശ�ാസം വളർ�ു�ു.

 1.2 േകാഡിെ� �േയാഗം

ഈ േകാഡിെ� എ�ാ ഭാഗ��ം നിലവിൽ നൽകു�േതാ ഇനി �തൽ അവതരി�ി��േതാ ആയ എ�ാ
േലാൺ ഉൽ���ൾ�ും േസവന�ൾ�ും ബാധകമാണ്, അവ ക�നി കൗ�റി�ടനീളം,

േഫാണി�െട, തപാൽ വഴി, ഇ�റാ�ീവ് ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ�ൾ വഴി, ഇൻറർെന�ിൽ
നൽകിയാലും അെ��ിൽ ക�നി�െട ഏജ�മാർ �േഖന അെ��ിൽ മേ�െത�ി�ം രീതിയി�െട.

ക�നി�െട എ�ാ ഓഫീ�കളി�ം/ശാഖകളി�ം െഫയർ �ാ�ീസ് േകാഡിെ� പകർ�് �ദർശി�ി�ും.

ക�നി സ�ീകരി�� േകാ�കെള�റി�് െപാ�-പ�ിക് അംഗ�െള�ം എ�ാ പ�ാളികെള�ം
അറിയി�� ക�നി�െട െവബ് ൈസ�ിൽ FPC �െട ഒ� പകർ�് �ദർശി�ി�ും.

2. ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� ഞ��െട �തിബ�തകൾ

2.1 ഉപേഭാ�ാ��മാ�� എ�ാ ഇടപാ�കളി�ം ന�ായമാ�ം ധാർമികമായും �വർ�ി�ാൻ:

ക�നി വാ�ാനം െച�� ഉൽ���ൾ�ും േസവന�ൾ�ും ഈ േകാഡിൽ നിർവചി�ിരി�ു�
�തിബ�തക�ം മാനദ���ം പാലി�ാൻ ജീവന�ാർ പി�ട��. എ�ാ ഉൽ���ളും
േസവന��ം �സ�മായ നിയമ��ം ച���ം അ�രാർ��ിൽ പാലി�ം; ഉപേഭാ�ാ��മാ��
ഇടപാ�ക�ം സമ�ത�െട�ം �താര�ത�െട�ം ധാർ�ിക തത��ളിൽ നിലനിൽ�ും.

2.1.1 ഉപേഭാ�ാ��മായി ഇടപഴ�േ�ാൾ, േലാൺ കരാറിെല വ�വ�കളി�ം വ�വ�കളി�ം
നൽകിയിരി�ു� ഉേ�ശ��ൾ ഒഴിെക, വാ��ാരെ� കാര��ളിൽ ഇടെപ��തിൽ നി�് ക�നി
വി�നിൽ�ും.

2.1.2 ക�നി കടം വാ��വരിൽ നി�് അമിത പലിശ ഈടാ�ി�. ഒ� ഉപേഭാ�ാവിൽ നി�്
ഈടാ�� പലിശ നിര�ിെ� ��ി വിശദീകരി�ം. എ�ാ നിര�ക�ം നിര�ക�ം േലാൺ അേപ�ാ
േഫാമി�ം അ�മതി ക�ി�ം �ചി�ി�ം.

2.1.3 പലിശ നിര�ക�ം അപകടസാധ�തക�െട േ�േഡഷ�� സമീപന�ം ക�നി�െട െവ�ൈസ�ിൽ
ലഭ�മാ�ം.

2.1.4 കടം വാ��യാളിൽ നി�് കടം വാ�� അ�ൗ�് �ാൻസ്ഫർ െച��തി�� അഭ�ർ�ന
ലഭി�ാൽ, സ�തം അെ��ിൽ മെ�െ��ി�ം, അതായത്, ക�നി�െട എതിർ�്, എെ��ി�ം



ഉെ��ിൽ, അഭ�ർ�ന ലഭി� തീയതി �തൽ 21 ദിവസ�ി��ിൽ അറിയി�ം. അ�രം ൈകമാ�ം
നിയമ�ിന് അ��തമായി �താര�മായ കരാർ വ�വ�കൾ അ�സരി�ായിരി�ം.

 2.2 ഞ��െട സാ��ിക ഉൽ ���ളും േസവന��ം എ�െന �വർ�ി�ു�ുെവ�്
ഉറ�ാ��തി�െട ഉപേഭാ�ാ�െള സഹായി��തിന്:

i) പരസ���െട�ം �േമാഷണൽ സാഹിത���െട�ം ഉ�ട�ം കഴി��� വ���ം
െത�ി�രി�ി���മ�. േലാൺ കരാറിെ� നിർവഹണവും േലാൺ ലഭി��തിന് ഉപേഭാ�ാവ്
ഒ�ിേട��ം ആവശ�മാേയ�ാ�� മ�് േരഖക�ം ക�നി�െട െവബ് ൈസ�ിൽ
�ദർശി�ി�ു�തിന് ക�നി�െട െവബ് ൈസ�ിൽ ലഭ�മാണ്. , അതിനാൽ, ഞ�ളിൽ നി�്
േസവന�ൾ േന�േ�ാൾ വിവര�� ഒ� തീ�മാനം എ���.

ii) ആദ� സ�ർഭ�ിൽ, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഇനി�റ�� ഒേ�ാ അതിലധികേമാ ഭാഷകളിൽ
ഉൽ���െളയും േസവന�െള�ം �റി�� വിവര�ൾ അട�ിയ �സ�മായ േരഖക�ം മ�ം
വിശദീകരി�ക�ം നൽകുകയും െച�ം: ഹി�ി, ഇം�ീഷ് അെ��ിൽ ഉചിതമായ �ാേദശിക ഭാഷ.

സ�ർണ� �താര�ത ഉറ�ാ�ാൻ, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഉൽ���ളുെടയും േസവന��െട�ം
സ�ഭാവം, അവ�െട നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം, വാർഷിക പലിശ നിര�കൾ / േസവന
നിര�കൾ, േലാൺ ഉൽ���ിെ� േസവന�ിനായി നൽേക� EMI, സമർ�ിേ��
േരഖകൾ എ�ിവെയ�റി�� വ��മായ വിവര�ൾ നൽകും. ഉൽ���ൾ�ായു� ക�നി,
ബാധകമാേയ�ാം.

iii) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ലഭി�� ആ��ല��ൾ, അ�രം ആ��ല��ൾ എ�െന
�േയാജനെ���ാം, അവ�െട സാ��ിക �ത�ാഘാത�ൾ, എെ��ി�ം സംശയം ഉ�ായാൽ
അവെ� േചാദ��ൾ പരിഹരി��തിന് ആെര ബ�െ�ടാം എ�ിവെയ�റി�� ��വൻ
വിവര��ം നൽകുക.

iv) േമൽ�റ�വ ഉറ�ാ�ാൻ സഹായി��തിന്, ക�നി ഒ� െഹൽ�് ൈലൻ നൽകുകയും
അ�വഴി ഉപേഭാ�ാവിന് ഈ വിഷയ�ിൽ ഉചിതമായ മാർഗ� നിർേ�ശം നൽകുകയും െച�ം.

േമൽ�റ�വ �ടാെത, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അവ�െട പരാതികൾ പരിഹരി��തിന്
ഉ�രവാദികൾ ആരാെണ�് നി�� ഉേദ�ാഗ�െ� േപര് അവെ�/അവ�െട ബ�െ�ടാ��
വിശദാംശ�േളാെടാ�ം നൽകും.

2.3 േസവനം നൽകിെ�ാ�് ഞ��െട ഉൽ���ളും േസവന��ം ഉപേയാഗി�ാൻ
ഉപേഭാ�ാ�െള സഹായി��തിന്:

i. കടം വാ��യാൾ�് അ�വദി� വാ��െട നിബ�നക�െട�ം വ�വ�ക�െട�ം വിശദാംശ�ൾ
�ചി�ി�� യഥാവിധി ഒ�ി� േലാൺ കരാറിെ� ഒ� പകർ�് നൽകുക. ഇ�റാ�ീവ്
മീ�ിംഗി�െടേയാ െവബ് ൈസ�ിൽ �ദർശി�ിേ�ാ ഇ-െമയിൽ/അ�ടി� ക�കൾ െമയിലിംഗ്
വഴിേയാ ക�നി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് പതിവായി ഉചിതമായ അപ് േഡ�കൾ ഉറ�ാ�ക�ം
�മീകരി�ക�ം നൽകുകയും െച�ം.

ii. പലിശ നിര�കൾ, ചാർജുകൾ, നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം �ട�ിയവയിെല മാ��െള�റി��
വിവര�ൾ �ചരി�ി�ക.

iii. അേപ�യ് �് ��ായി �ൻകൂർ അറിയി�് ലഭി�ാൽ പലിശയിെല മാ�ം വളെര അ��ായിരി�ം.

പലിശ നിര�് അെ��ിൽ േസവന നിര�ക�െട പരി�രണം ഭാവിയിൽ മാ�േമ ബാധകമാ�.



2.4 ഏത് ഘ��ി�ം െത�ായി സംഭവിേ��ാ�� കാര��െള േവഗ�ി�ം സഹാ��തിേയാെട�ം
ൈകകാര�ം െച�ാൻ, ഇനി�റ��ത്:

i. ക�നി�െട ഭാഗ�നി�് എെ��ി�ം െത�് സംഭവി�ാൽ അതിെ� ആഘാതം ല�കരി��തിന്
ഉടനടി ഉചിതമായ നടപടി സ�ീകരി�ക.

ii. ഉപേഭാ�ാ��െട പരാതികൾ ഉടനടി ൈകകാര�ം െച��.

iii. ക�നി��ിൽ നിലവി�� സംവിധാന�െള�ം നടപടി�മ�െള�ം �റി�് ഉപേഭാ�ാ�െള
അറിയി�ക, അത് പി�ട��തി�െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അവ�െട പരാതികൾ ക�നി�െട
ഉേദ�ാഗ��മാ�� �ാരംഭ ഇ�ർേഫസ് മതിയായ രീതിയിൽ പരിഹരി�ിെ��ിൽ ഉയർ�
അധികാരികെള സമീപി�ാം.

iv. സാേ�തിക തകരാർ �ലം ഉ�ാ�� ഏത് �ശ് നെ��ം േനരിടാൻ അ�േയാജ�മായ
�മീകരണ�ൾ െച�ക.

2.5 ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ാ സ�കാര� വിവര��ം സ�കാര��ം രഹസ�ാ�ക�മായി പരിഗണി��തിന്

ഞ�ൾ �തി�ാബ�രാണ്, ഞ��െട ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ാ സ�കാര� വിവര��ം സ�കാര��ം
അതീവ രഹസ�ാ�ക�മായ വിഷയമായി പരിഗണി�ം, എ�ി��ാ�ം, ഇവിെട 5-◌ാം ഖ�ിക�്
വിേധയമായി.

2.6 േകാഡ് പരസ�െ����തിന് ഞ��െട ക�നി െചേ��ത്:

i. േകാഡിെന �റി�് ഞ��െട നിലവി���ം �തിയ�മായ ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ക,

ii. ഈ േകാഡ് അഭ�ർ�ന �കാരം കൗ�ർ വഴിേയാ ഇലേ�ാണിക് ആശയവിനിമയം വഴിേയാ
ലഭ�മാ�ക.

iii. ക�നി�െട എ�ാ ശാഖകളി�ം ക�നി�െട െവബ് ൈസ�ി�ം ഈ േകാഡ് ലഭ�മാ�ക;.

iv. േകാഡിെന�റി�� �സ�മായ വിവര�ൾ നൽകു�തിനും േകാഡ് �േയാഗ�ിൽ
വ���തി�ം ക�നി�െട ജീവന�ാർ ന�ായി പരിശീലി�ി�ി�െ��് ഉറ�വ��ക

2.7 വിേവചനരഹിതമായ നയം സ�ീകരി��തി�ം �ാവർ�ികമാ�ു�തിനും

ഞ��െട ക�നി �ായം, വംശം, ജാതി, ലിംഗേഭദം, ൈവവാഹിക നില, മതം അെ��ിൽ ൈവകല�ം
എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി വിേവചനം കാണി�ി�.

2.8 �തിർ� പൗര�ാർ�ും ശാരീരിക ൈവകല���വർ�ും �േത�ക പരിചരണം

�തിർ� പൗര�ാർ, ശാരീരിക െവ�വിളി േനരി��വർ, നിര�രരായ വ��ികൾ എ�ി�െന��
ഞ��െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഞ��മാ�� ഇടപാ�കൾ എ���ം സൗകര��ദ�മാ�ാൻ ഞ�ൾ
പരമാവധി �മി�ം.

3. െവളിെ����ം �താര�ത�ം

3.1 ഞ��െട ഉപേഭാ�ാ��മായി ഇടപഴ��തിൽ �ർണ� മായ െവളിെ����കളി�ം �താര�തയി�ം
ഞ��െട ക�നി വിശ�സി��. ക�നി�ം ഉപേഭാ�ാ��ം ത�ി�� ഇടപാ�കളിൽ എെ��ി�ം
സ�ാധീനം െച��ിേയ�ാ�� എ�ാ ഘടക�െള�റി�ം ഞ�ൾ �ർണ� മായ വിവര�ൾ നൽകും:

i. �ാ�കളിൽ അറിയി�കൾ �ാപി�ക



ii. െടലിേഫാൺ വഴിേയാ െഹൽ�് ൈല�കൾ വഴിേയാ
iii. ക�നി�െട െവ�ൈസ�് വഴി.
iv. നി�� �ാഫ്/െഹൽപ് െഡസ്ക് �േഖന.

v. േസവന ൈഗഡ് / താരിഫ് െഷഡ�ൾ നൽകു�ു; �ടാെത
vi. സാധ�മാ��ിടേ�ാളം എ�ാ �സ�മായ വിശദാംശ��ം ഉൽ���ിനായു� നിർ�ിഷ്ട

അേപ�ാ േഫാമിൽ ഉൾെ�ടു�ും.

3.2 വരാനിരി�� ഉപേഭാ�ാ�െള സംബ�ി�് ക�നി ഇനി�റ��വ െച�ണം:

i. വാ�ാ അേപ�ാ േഫാ�കളിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് താൽ�ര�മു�ാേയ�ാവു� േസവന��െട�ം
ഉൽ���ളുെടയും �ധാന സവിേശഷതകൾ വിശദീകരി�� വ��മായ വിവര�ൾ, കടം
വാ��യാ�െട താൽ�ര�െ� ബാധി�� ആവശ�മായ എ�ാ വിവര�േളാ�ം �ടി
അർ�വ�ായ ഒ� താരതമ�ം നൽകുക. മ�് എൻബിഎഫ് സികൾ വാ�ാനം െച��
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം ഉ�ാ�ാം, അവിെട നി�് വാ�െയ���യാൾ�് അറിേവാെട
തീ�മാനെമ��ാം. അേപ�ാ േഫാമിെനാ�ം സമർ�ിേ�� േരഖകൾ േലാൺ അേപ�
�ചി�ി�ം. അേപ�കന് ഒ� അംഗീകാരം നൽകും.

ii. ഉപേഭാ�ാ��െട ആവശ��ൾ�് അ�േയാജ�മായ ഉൽ���ളും േസവന��ം
തിരെ����തിൽ ഉപേഭാ�ാ�െള സഹായി�ക.

iii. ക�നി�െട ഉൽ���ളും േസവന��ം വാ�ാനം െച�� വിവിധ മാർഗ�െള�ുറി�്
ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ക [ഉദാഹരണ�ിന്, ഇ�ർെന�ിൽ, േഫാണി�െട, ശാഖകളിൽ അ�െന
പല�ം] ഈ ഉൽ���െള�ുറി�ു� ��തൽ വിവര�ൾ ലഭി��തി�� ഉറവിട�െള�ം
മാർഗ�െളയും �റി�് അവെര അറിയി�ക. േസവന�ള്.

iv. നിയമപര�ം നിയ�ണപര�ം ആ�രിക�മായ നയ ആവശ�കതകൾ പാലി��തിന് അവെ� /

അവ�െട ഐഡ�ി�ി�ം വിലാസ�ം െതളിയി�ാൻ അവനിൽ നി�് ആവശ�മായ വിവര�െള�ം
േരഖകെള�ം �റി�് ഉപേഭാ�ാ�െള അറിയി�ക.

3.3 ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്, ക�നി ഇനി�റ��വ നൽകണം:

i. ബാധകമായ പലിശ നിര�കൾ / ഫീ�ം ചാർജുകളും ഉൾെ�െട ഉൽ���ളുെട �ധാന
സവിേശഷതക�മായി ബ�െ��് ക�നി വികസി�ി�േതാ ��ി��േതാ ഉ��ിരി�േതാ ആയ
അ�േഡ�് െച� വിവര�ൾ നൽകണം.

ii. ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശ�െള�ം ഉ�രവാദി��െള�ം �റി�� അധിക�ം ���ിയ�മായ
വിവര�ൾ നൽകുക.

iii. ഒ� 'വിളി��ത്' േസവന�ിന് കീഴിൽ ഉപേഭാ�ാവിെ� േപര് സ�യേമവ രജി�ർ െച�ക, �ടാെത
ഈ വിവര�ൾ/േസവനം ലഭി��തിന് ഉപേഭാ�ാ�ൾ അവ�െട സ�തം ക�നിെയ േരഖാ�ലം
അറിയി���വെര, െടലിേഫാൺ േകാ�കൾ/എസ്എംഎസ്/ഇെമയിലുകൾ എ�ിവയി�െട
ഏെത�ി�ം �തിയ ഉൽ��ം/േസവനം അറിയി�കേയാ/നീ�കേയാ െച��ത്. .

 3.4 പലിശ നിര�്:

പലിശ നിര�ക�ം േ�ാസ�ിം�ം മ�് ചാർജുകളും നിർണ� യി�ു�തിൽ DLSL ഉചിതമായ ആ�രിക
തത���ം നടപടി�മ��ം �ാപി�ം. ക�നി�െട ALCO, ക�നി�െട േബാർഡ് നി�ർഷി�ിരി�ു�
ത���ൾ�നുസൃതമായി കാലാകാല�ളിൽ നിര�ക�ം നിര�ക�ം നിർണ� യി�ും. ക�നി
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ആവശ�മായ വിവര�ൾ നൽകും -



i. അവെ�/അവ�െട േലാൺ അ�ൗ�കൾ�് ബാധകമായ വാർഷിക നിര�ിൽ കണ�ാ�ിയ പലിശ
നിര�കൾ.

ii. അവെ�/അവ�െട അ�ൗ�ിേല�് പലിശ എ�െന ബാധകമാ��, പിഴ�ലിശ ഉൾെ�െടയു�
പലിശ കണ�ാ�� രീതി, ഡിേഫാൾ�്/ൈവകിയ േപയ് െമ�് എ�ിവയ് െ�ാ�ം ഉപേഭാ�ാവ്
അട�േ�� ഇഎംഐ�ം ബാധകമാേയ�ാം.  

3.5 പലിശ നിര�ിെല മാ��ൾ

ക�നി വാ�ാനം െച�� ഉൽ���ളുെട പലിശ നിര�ിൽ മാ�ം വ��ാ�� തീ�മാനെ��റി�്
ക�നി ഉപേഭാ�ാ�െള �ൻകൂ�ി അറിയി�ക�ം പലിശ നിര�കളിൽ വ��ിയ മാ��ൾ ഭാവിയിൽ
ബാധകമാ�ക�ം െച�ം.

3.6 ഫീ�ം ചാർജുകളും

i. ക�നി അതിെ� എ�ാ ശാഖകളി�ം, ക�നി�െട െവബ് ൈസ�ിൽ താരിഫ് െഷഡ�ളിെന�റി��
അറിയി�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സൗജന�മായി കാണാൻ അ�വദി�ം. ക�നി നൽകു� േസവന��െട
പ�ിക�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സൗജന�മായി നൽകും.

ii. ഉപേഭാ�ാ�ൾ തിരെ��� ഉൽ���ളുെടയും േസവന��െട�ം കാര��ിൽ
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽകിയിരി�ു� താരിഫ് െഷഡ�ളിൽ ബാധകമായ ചാർജുകെള�ുറി�ു�
എ�ാ വിശദാംശ��ം അട�ിയിരി�ം, �ടാെത ഉപേഭാ�ാ�ൾ തിരെ���� ഉൽ���ളും
േസവന��ം ലഭി��തിന് ഉപേഭാ�ാവ് ബാധ��നാണ്.

iii. ഉപേഭാ�ാ�ൾ തിരെ��� ഉൽ��ം/േസവന�ൾ നിയ�ി�� ഏെത�ി�ം നിബ�നക�ം
വ�വ�ക�ം പാലി�ാ�േതാ/ ലംഘി��േതാ ആയ സാഹചര��ിൽ അവനിൽ നി�് ഈടാ��
പിഴകെള�റി�� വിവര�ൾ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽകും.

3.7

സർ�ുലർ ന�ർ RBI-2014-15/121, DNBS(PD)CC ന�ർ.399/13.10.42/ എ�ിവയിൽ അട�ിയിരി��
RBI മാർഗ� നിർേ�ശ�ൾ �കാരം േ�ാ�ിംഗ് പലിശ നിര�ിൽ േടം േലാൺ എ��ി�� വ��ിഗത
വാ��ാരിൽ നി�് �ീേപയ് െമ�് ചാർജുകൾ ക�നി �ൻകൂർ േപയ് െമ�് പിഴ ഈടാ�ി�. 2014-15

�ൈല 14, 2014 തീയതി�ം അതിെ� അപ് േഡ�ക�ം. എ�ി��ാ�ം, െറ�േല�റി
മാർഗ� നിർേ�ശ�ളിെല മാ�ം �ലം േലാൺ അ�ൗ�കൾ േഫാർേക� ാഷർ െച��തിെന�റി��
ഞ��െട നയ�ിൽ മാ�ം വ�ാൽ, വിവര�ൾ�ായി ക�നി�െട െവബ് ൈസ�ിൽ �സി�ീകരി�
േലാൺ അ�ൗ�് േഫാർേക� ാഷർ തീയതിയിെല നിലവി�� േപാളിസി �കാരം �ൻകൂർ േപയ് െമ�് പിഴ
ബാധകമായിരി�ം. എ�ാ പ�ാളിക�െട�ം.

3.8 ഫീസിെല�ം ചാർജുകളിെലയും മാ��ൾ

ചാർജുകളിേലെത�ിലും വർധി�ി�ാേനാ �തിയ ചാർജ് ഏർെ�ടു�ാേനാ ക�നി
തീ�മാനി�കയാെണ�ിൽ, ���ിയ നിര�കൾ/പുതിയ ചാർജുകൾ ഈടാ��തിന് /

�ാബല��ിൽ വ��തിന് ഒ� മാസം ��് അറിയി��താണ്.

3.9 നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം



i. ആദ�മായി ഒ� ഉൽ��ം/േസവനം ലഭ�മാ�� ഉപേഭാ�ാവിെന, അവൻ/അവൾ ക�നിേയാട്
ആവശ�െ�� ഉൽ���ൾ/േസവന�ൾ�ു� �സ�മായ നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം
സംബ�ി�് ക�നി ഉചിതമായി ഉപേദശി�ം.

ii. ഞ��െട ക�നി�െട ഉൽ���െളയും േസവന�െള�ം നിയ�ി�� നിബ�നക�ം
വ�വ�ക�ം ന�ായ�ം അതത് അവകാശ�ൾ, �േത�കി�് നാമനിർേ�ശം െച�ാ��
ഉപേഭാ�ാ��െട അവകാശം �ാപി�ക�ം െച�ം. ��ത നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം
ബാധ�തക�ം ബാധ�തക�ം വ��മായി �തിപാദി�ം. ലളിത�ം ലളിത�മായ ഭാഷയിൽ ഈ
നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം ത�ാറാ�ി അവതരി�ി�ാൻ �മി�ം.

3.10 നിബ�നകളിെല�ം വ�വ�കളിെല�ം മാ��ൾ:

നിബ�നകളിെല�ം വ�വ�കളിെല�ം മാ�ം ഇനി�റ�� ഏെത�ി�ം ചാന�കൾ വഴി ഉപേഭാ�ാ�െള
അറിയി�ം:

i. വ��ിഗത അറിയി�്.
ii. ഓേരാ �ാ�ി�ം േനാ�ീസ് േബാർഡ്.

iii. ഇെമയി�ം െവബ് ൈസ�ം ഉൾെ�െട ഇ�ർെന�്.

iv. ആവശ���േ�ാെഴ�ാം പ�ം.

v. സാധാരണഗതിയിൽ, വരാനിരി�� �ാബല�േ�ാെട മാ��ൾ വ��ക�ം അ�രം മാ��െള
�റി�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ൻകൂ�ി അറിയി�ക�ം െച�ം.

vi. ഉപേഭാ�ാവിെന �ൻകൂ�ി അറിയി�ാൻ വ�വ�കളി�ം വ�വ�കളി�ം എെ��ി�ം മാ�ം
വ��ാൻ കഴി��ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിന് �ൻകൂർ അറിയി�് നൽകാെതയാണ് മാ�ം
വ��ിയെത�ിൽ, അ�െന വ��ിയ മാ�ം 30 ദിവസ�ി��ിൽ �ത�മായി
അറിയിേ��താണ്. അ�രം മാ��ൾ വ��ിയതിന് േശഷ�� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം
അതായത്, ഉപേഭാ�ാവിെന �ൻകൂ�ി അറിയി�ാെത വ��ിയ മാ��ൾ ഏെത�ി�ം
ഉപേഭാ�ാവിന് േദാഷകരമാെണ�ിൽ, അ�രം ഉപേഭാ�ാവിന് 60 ദിവസ�ിനകം യാെതാ�
അറിയി�ം നൽകാെത അവെ�/അവ�െട അ�ൗ�് േ�ാസ് െച�കേയാ മാ�കേയാ െച�ാം.

ഏെത�ി�ം അധിക നിര�കേളാ പലിശേയാ നൽകു�തിന്.

vii. നിബ�നകളി�ം വ�വ�കളി�ം എെ��ി�ം വലിയ മാ�േമാ െചറിയ മാ��േളാ ഉെ��ിൽ,

ഉപേഭാ�ാവിെ� അഭ�ർ�ന �കാരം, അത് ഉപേഭാ�ാവിെന യഥാവിധി അറിയി�ക�ം
ഉപേഭാ�ാവിന് �തിയ നിബ�നക�െട�ം വ�വ�ക�െട�ം ഒ� പകർ�് നൽകുകയും െച�ം.

അെ��ിൽ മാ���െട സം�ഹം.

4. പരസ�ം െച�ൽ, വിപണനം, വിൽ�ന എ�ിവ

4.1 ക�നി

i. �റ�ിറ�� എ�ാ പരസ���ം െ�ാേമാഷണൽ െമ�ീരിയ�ക�ം വ��മാെണ�ം
െത�ി�രി�ി��തെ��ം ഉറ�ാ�ാൻ ക�നി അതിെ� �മ�ൾ നട�ണം.

ii. ഞ��െട ക�നി�െട ഏെത�ി�ം േസവന�ിേലേ�ാ ഉൽ���ിേലേ�ാ ��
ആകർഷി�ു�തും പലിശ നിര�ിെന �റി�� ഒ� റഫറൻസ് ഉൾെ�ടു�തുമായ
മീഡിയയി�ം �ടാെത/അെ��ിൽ െ�ാേമാഷണൽ സാഹിത��ി�ം �സി�ീകരി�� ഏെതാ�
പരസ��ം, അ�രം ഉൽ���ിന് ബാധകമാെണ�ിൽ, മ�് ഫീ�ക�ം നിര�ക�ം �ചി�ി�ാൻ
ക�നി �മി�ം. അെ��ിൽ േസവന�ം �സ�മായ നിബ�നക�െട�ം വ�വ�ക�െട�ം ��വൻ
വിശദാംശ��ം അഭ�ർ�ന �കാരം ലഭ�മാ�ം.



iii. പി�ണാ േസവന�ൾ നൽകു�തിന് ഏെത�ി�ം ��ാം ക�ി�െട േസവനം
ഉപേയാഗി�േ�ാെഴ�ാം, അ�രം ��ാം ക�ി ഉപേഭാ�ാവിെ� സ�കാര� വിവര�ൾ (അ�രം
��ാം ക�ികൾ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ) അേത അളവി�� രഹസ�ാ�കതേയാ�ം �ര�േയാ�ം �ടി
ൈകകാര�ം െച��െവ�് ഞ�ൾ ഉറ�ാ�ം.

iv. ക�നി, കാലാകാല�ളിൽ, ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അവ�െട ഉൽ���ളുെട വിവിധ
സവിേശഷതകൾ ആശയവിനിമയം നട�ിേയ�ാം. ഉൽ���ൾ / േസവന�ൾ എ�ിവ�മായി
ബ�െ�� മേ�െത�ി�ം ഉൽ���െള�ുറിേ�ാ െ�ാേമാഷണൽ ഓഫ�കെള�റിേ�ാ ഉ�
വിവര�ൾ ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ൈകമാ��ത് അ�രം വിവര�ൾ/േസവനം െമയിൽ വഴിേയാ
അെ��ിൽ െവബ് ൈസ�ിേലാ രജിസ് �ർ െചയ് േതാ സ�ീകരി��തിന് അവൻ / അവൾ സ�തം
നൽകിയി�ുെ��ിൽ മാ�ം. ഉപേഭാ� േസവന ന�ർ.

v. ഉൽ���ൾ/േസവന�ൾ വിപണനം െച��തിനായി ഡയറ�് െസ�ിംഗ് ഏജൻസികൾ�്
(ഡിഎസ് എ) ഞ�ൾ ഒ� െപ�മാ���ം നിർേദശി�ും.

vi. ക�നി�െട �തിനിധി/െകാറിയർ അെ��ിൽ ഡിഎസ്എ ഏെത�ി�ം അ�ചിതമായ
െപ�മാ��ിൽ ഏർെ��ി�ുെ�േ�ാ അെ��ിൽ ഈ േകാഡിെ� ലംഘന�ിൽ
ഏർെ��ി�ുെ�േ�ാ ഉപേഭാ�ാവിൽ നി�് എെ��ി�ം പരാതി ലഭി�ാൽ, പരാതി
അേന�ഷി�ാ�ം ൈകകാര�ം െച�ാ�ം ഉപേഭാ�ാവിന് ന�പരിഹാരം നൽകാനും ഉചിതമായ
നടപടികൾ ആരംഭി�ം. ഉചിതമായ.

5. സ�കാര�ത�ം രഹസ�ാ�കത�ം

5.1 ഉപേഭാ�ാ��െട എ�ാ വ��ിഗത വിവര��ം സ�കാര��ം രഹസ�ാ�ക�മായി പരിഗണി�െ��ം
[ഉപേഭാ�ാ�ൾ േമലിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ അ�ാ�േ�ാൾ േപാ�ം] �ടാെത ഇനി�റ�� തത���ം
നയ��ം വഴി നയി�െ��ം. ഉപേഭാ�ാ�ൾ നൽകിയേതാ മേ�ാ, ഞ��െട ��ിെല മ�് �ാപന�ൾ
ഉൾെ�െടയു� ആർ�ും, ഇനി�റ�� അസാധാരണമായ സ�ർഭ�ളിലല� ാെത, ഉപേഭാ�
അ�ൗ�ക�മായി ബ�െ�� വിവര�േളാ ഡാ�േയാ ക�നി െവളിെ����ത്:

i. വിവര�ൾ നിയമ�കാരേമാ അെ��ിൽ െറ�േല�റിെ�/ക�െട ദിശ.

ii. വിവര�ൾ െവളിെ���ാൻ െപാ�ജന�േളാട് കടമ�െ��ിൽ.

iii. ക�നി�െട താൽ�ര��ൾ�നുസരി�് അവർ വിവര�ൾ നൽകാൻ ആവശ�െ��കയാെണ�ിൽ
(ഉദാഹരണ�ിന്, വ�ന തട��തിന്) എ�ാൽ അത് ഉപേഭാ�ാവിെനേയാ ഉപേഭാ�
അ�ൗ�കെളേയാ �റി�� വിവര�ൾ മ�ാർെ��ിലും നൽകു�തിനു� ഒ� കാരണമായി
ഉപേയാഗി�ി�.

iv. ഉപേഭാ�ാവ് ക�നിേയാട് വിവര�ൾ െവളിെ���ാൻ ആവശ�െ��കയാെണ�ിൽ, അെ��ിൽ
ഉപേഭാ�ാവിെ� അ�മതിേയാെട.

v. ഉപേഭാ�ാ�െള �റി�് ഒ� റഫറൻസ് നൽകാൻ ക�നിേയാട് ആവശ�െ��ാൽ, അവെ� /

അവ�െട േരഖാ�ല�� അ�മതിേയാെട.

vi. ഉപേഭാ�ാവിെന �റി�� വ��ിഗത േരഖകൾ ആ�സ് െച��തിന് നിലവി�� നിയമ ച��ടിന്
കീഴി�� അവെ� / അവ�െട അവകാശ��െട പരിധിെയ�റി�് അറിയിേ��താണ്.

vii. ഉപേഭാ�ാവ് �േത�കം അ�മതി നൽകു�ിെല� �ിൽ ക�നി ഉപേഭാ�ാ��െട സ�കാര�
വിവര�ൾ മാർ��ിംഗ് ആവശ��ൾ�ായി ആ�ം ഉപേയാഗി�ി�.

5.2 െ�ഡി�് റഫറൻസ് ഏജൻസികൾ



i. ഒ� ഉപേഭാ�ാവ് ഒ� അ�ൗ�് �റ�േ�ാൾ, ക�നി അവെ� / അവ�െട അ�ൗ�്
വിശദാംശ��ം െ�ഡി�് റഫറൻസ് ഏജൻസികൾ�് എേ�ാൾ ൈകമാ�െമ�് ക�നി
അവെന/അവെള അറിയി�ം.

ii. ഇനി�റ��വയാെണ�ിൽ, ഉപേഭാ�ാവ് ക�നിേയാട് കടെ��ിരി�� വ��ിഗത
കട�െള�റി�� വിവര�ൾ െ�ഡി�് റഫറൻസ് ഏജൻസികൾ�് ക�നി നൽകിേയ�ാം:

• ഉപേഭാ�ാവ് അവെ� / അവ�െട േപയ് െമ�കളിൽ പിേ�ാ�് േപായി.
• �ടി�ിക�� �ക തർ��ിലില� ; �ടാെത

iii. , ഈ േക�കളിൽ ക�നി�െട ഔപചാരികമായ ആവശ�െ��ടർ�്, അവെ� / അവ�െട കടം
തിരി�ട��തിന്, ക�നി ��ിെ��ിരി�� നിർേ�ശ�ൾ ഉപേഭാ�ാവ് നട�ിയി�ി�,

ഉപേഭാ�ാവ് നൽേക� കട�െള�റി�� വിവര�ൾ നൽകാൻ ഉേ�ശി��തായി ക�നി
ഉപേഭാ�ാവിെന േരഖാ�ലം അറിയി�ം. ക�നി െ�ഡി�് റഫറൻസ് ഏജൻസികൾ�്. അേത
സമയം, െ�ഡി�് റഫറൻസ് ഏജൻസികളുെട പ�ം അവർ നൽകു� വിവര�ൾ െ�ഡി�്
േനടാ�� ഉപേഭാ�ാവിെ� കഴിവിൽ െച��� സ�ാധീന�ം ക�നി ഉപേഭാ�ാവിേനാട്
വിശദീകരി�ം.

iv. ഉപേഭാ�ാവ് അതിന് അ�മതി നൽകിയി�ുെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെ� അ�ൗ�ിെന�റി��
മ�് വിവര�ൾ ക�നി െ�ഡി�് റഫറൻസ് ഏജൻസികൾ�് നൽകിേയ�ാം. െ�ഡി�് റഫറൻസ്
ഏജൻസികൾ�് നൽകിയ വിവര��െട ഒ� പകർ�് ക�നി ആവശ�െ��കയാെണ�ിൽ,

ഉപേഭാ�ാവിന് നൽകും.

6. �ടി�ിക�െട േശഖരണം

6.1 വാ�കൾ നൽകുേ�ാൾ, �ക, കാലാവധി, തിരി�ടവിെ� കാലാവധി എ�ിവ വഴി ഉപേഭാ�ാവിന്
തിരി�ടവ് ��ിയെയ�റി�് വിശദീകരി�ം. നി�ിത തിരി�ടവ് െഷഡ�ൾ പാലി��തിൽ ഉപേഭാ�ാവ്
പരാജയെ��കയാെണ�ിൽ, �ടി�ിക വീെ����തിന് ഉചിതമായ നടപടി �നിയമ�ൾ�് വിേധയമായി
സ�ീകരി�ക�ം അനാവശ�മായ ഉപ�വം അവലംബി�ക�മി�.

 6.2 DLSL ഒ� േശഖരണ നയം �പെ���ിയി��് മര�ാദ, ന�ായമായ െപ�മാ�ം, േ�രണ എ�ിവ
ഉപേഭാ� ആ�വിശ�ാസ�ം ദീർഘകാല ബ���ം വളർ�ു�തിൽ ക�നി വിശ�സി��. �ടി�ിക
പിരിവ് അെ��ിൽ/ �ടാെത െസക�രി�ി തിരിെ���ൽ എ�ിവയിൽ ക�നിെയ �തിനിധീകരി�ാൻ
അധികാര�� ജീവന�ാേരാ ഏെത�ി�ം വ��ിേയാ സ�യം തിരി�റി�ക�ം ക�നി നൽകിയ
അധികാരപ�ം �ദർശി�ി�ുകയും േവണം. ഉപേഭാ�ാവിെ� അഭ�ർ�ന �കാരം, ക�നി അെ��ിൽ
ക�നി�െട അധികാര�ിന് കീഴി�� അവെ�/അവ�െട തിരി�റിയൽ കാർഡ് �ദർശി�ിേ��താണ്.

�ടി�ിക സംബ�ി� എ�ാ വിവര��ം ക�നി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് നൽകുകയും �ടി�ിക അട��തിന്
മതിയായ അറിയി�് നൽകാൻ �മി�ക�ം െച�ം.

6.3 എ�ാ �ാഫ് അംഗ��ം അെ��ിൽ ക�നിെയ �തിനിധീകരി�ാൻ അധികാര�� ഏെത�ി�ം
വ��ി�ം േശഖരണ�ിേലാ / �ടാെത െസക�രി�ി തിരിെ���ലി�ം താെഴ നൽകിയിരി�ു� േകാ�കൾ
കർശനമായി പാലിേ��താണ്:

i. ഉപേഭാ�ാ�ൾ സാധാരണയായി അവെ� / അവൾ തിരെ���� �ല�ം ആ�െട
അഭാവ�ി�ം ബ�െ��ം. അവെ�/അവ�െട താമസ�ല�ം അവെ�/അവ�െട വസതിയിൽ
ലഭ�മെ��ിൽ, ബിസിനസ്/െതാഴിൽ �ല�ം നിർ�ിഷ്ട �ലം.

ii. ക�നിെയ �തിനിധീകരി�ാ�� ഐഡ�ി�ി�ം അധികാര�ം ആദ�ഘ��ിൽ തെ�
ഉപേഭാ�ാവിെന അറിയി�ം.



iii. ഉപേഭാ�ാവിെ� സ�കാര�ത മാനി�െ��ം.

iv. ഉപേഭാ�ാ�മാ�� ഇടെപടൽ സിവിൽ രീതിയിലായിരി�ണം. ഇടപഴ�േ�ാൾ ഭാഷ�െട
ഉപേയാഗ�ിൽ അതീവ�� �ലർ�ണം, അ�വഴി ഒ� ഘ��ി�ം ഉപേഭാ�ാവിന്
മര�ാദയി�ാ� െപ�മാ�ം േവദനേയാ/േതാ�കേയാ െച��ത്. കടം വാ�� �ീക�മായി
ഇടപഴ�േ�ാൾ, ഇ��ൻ സംസ് കാര�ം പാര�ര��ം അ�സരി�� ബ�മാനം നിലനിർ�ണം.

v. ഉപേഭാ�ാവിെ� ബിസിന�ിെ�േയാ േജാലി�െടേയാ �േത�ക സാഹചര��ൾ ആവശ�മിെ��ിൽ
ക�നി�െട �തിനിധികൾ 07:00 മണി�റി�ം 19:00 മണി�റി�ം ഇടയിൽ ഉപേഭാ�ാ��മായി
ബ�െ�ടണം.

vi. ഒ� �േത�ക സമയേ�ാ ഒ� �േത�ക �ലേ�ാ ഉ� േകാ�കൾ ഒഴിവാ�ാ�� ഉപേഭാ�ാവിെ�
അഭ�ർ�ന കഴി��ിടേ�ാളം മാനി�െ��ം.

vii. േകാ�ക�െട സമയ�ം എ��ം സംഭാഷണ�ിെ� ഉ�ട��ം േരഖെ���ം.

viii. �ടി�ിക സംബ�ി� തർ��േളാ വ�ത�ാസ�േളാ പര�ര സ�ീകാര�മായ രീതിയി�ം ചി�യാ�ം
പരിഹരി��തിന് എ�ാ സഹായ�ം നൽകും.

ix. �ടി�ിക പിരിവിനായി ഉപേഭാ�ാവിെ� �ലം സ�ർശി�ുേ�ാൾ, മാന�ത�ം അല�ാര�ം
നിലനിർ�ണം.

x. ��ംബ�ിെല വിേയാഗം േപാ�� അ�ചിതമായ അവസര�ൾ അെ��ിൽ മ�് വിപ�ായ
സ�ർഭ�ൾ, ക�നി�െട അറിവിൽ വ�ാൽ, നിയമപരമായ അ�സരണം നിറേവ��തിന് അത്
ആവശ�മിെ��ിൽ �ടി�ിക പിരി��തിന് േകാ�കൾ / സ�ർശന�ൾ നട��ത്
ഒഴിവാ��താണ്.

6.4 വാ�ാ കരാറിന് േമൽ ൈഹേ�ാെതേ�ഷൻ/ൈലയൻ ആ�ികൾ തിരിെ���ൽ ,

കടം വാ��യാ�മാ�� കരാർ/വായ്പ കരാറിൽ നിയമപരമായി നട�ിലാ�ാൻ കഴി�� ഒ� തിരി�ടവ്
വ�വ� ഉ�ായിരി�ം. കരാർ/വായ്പ ഉട�ടി�െട നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം അ�സരി�്
റീ-േ�ാസ�ിംഗ് ��ിയ �താര�മായി നട�ിലാ�ക�ം ഇ�മായി ബ�െ�� നടപടി�മ�ൾ
പി�ട�ക�ം െച�ം:

i. ൈകവശം വ��തിന് ��� അറിയി�് കാലയളവ്.
ii. അറിയി�് കാലയളവ് ഒഴിവാ�ാ�� സാഹചര��ൾ.

iii. െസക�രി�ി ഏെ����തി�� നടപടി�മം.

iv. വ�വിെ� വിൽപന / േലല�ിന് ��് വാ� തിരി�ട��തിന് കടം വാ��യാൾ�് നൽേക�
അവസാന അവസരെ� സംബ�ി� ഒ� വ�വ�.

v. കടം വാ��യാൾ�് തിരി�കി�ാ��
vi. നടപടി�മം, വ�വിെ� വിൽപന/േലലം എ�ിവ�� നടപടി�മം. അ�രം നിബ�നക�െട�ം

വ�വ�ക�െട�ം ഒ� പകർ�്, േലാൺ കരാറിെ� ഒ� പകർ�ും േലാൺ കരാറിൽ ഉ�രി�ി�� എ�ാ
എൻേക� ാഷറുകളുെടയും പകർ�ും സഹിതം എ�ാ വാ��ാർ�ും വാ� അ�വദി��
സമയ�്/വിതരണ സമയ�് വാ� എ���വർ�് ലഭ�മാ�ണം. അ�രം കരാ�ക�െട/വാ�
കരാ�ക�െട ഒ� �ധാന ഘടകം.

7.

പരാതിക�ം ആവലാതിക�ം ഉപേഭാ� പരാതികൾ/പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തി�� ആ�രിക
യ��ൾ:

പരാതി രജിേ�ഷൻ:



ഡിഎൽഎസ്എൽ നൽകു� േസവന�ളിൽ ��രെ��ിൽ ഒ� ഉപേഭാ�ാവിന് േഫാണിേലാ
േരഖാ�ലേമാ ഇലേ�ാണിക് മാർഗ� �ളിലൂെടേയാ പരാതി നൽകാം. പരാതിക�ം നിർേ�ശ�ളും
സ�ീകരി��തി�� �മീകരണ�ൾ ഇവിെട നൽകിയിരി�ു�ു. ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് താെഴ പറ��
െഹൽ�് ൈലൻ ന��കളി�െട�ം വിളി�ാ��താണ്. അവെ�/അവ�െട പരാതി രജി�ർ െച�ാൻ
അെ��ിൽ അവൻ/അവൾ എ�േലഷൻ �ിഡിൽ നൽകിയിരി�ു� മാ�ി�് അ�സരി�് ��തൽ
ആശ�കൾ വർ�ി�ി�ാം. ഒ� പരാതി േകാേളാ െമയിേലാ ലഭി�േ�ാെഴ�ാം, അയ�യാൾ�്
അവെ�/അവ�െട പരാതി അംഗീകരി�െകാ�് ��് ���ി ദിവസ�ി��ിൽ ഒ� �തികരണം ലഭി�ം.

െഹൽ�് ൈലൻ ന��കൾ ഇവയാണ്:

ഉപേഭാ�ാവിന് 0124-6555555 എ� ന�റിൽ 8:00 AM �തൽ 8:00 PM വെര ഞ��െട ഉപേഭാ�
േസവന േക��ിൽ ബ�െ�ടാം.

�ടാെത, ഏെത�ി�ം പരാതി ഹാർഡ് േകാ�ി �പ�ിൽ ലഭി�േ�ാൾ, അതായത് ഏെത�ി�ം ക�്
�േഖന, അത് ഒ� രജി�റിൽ േരഖെ����. അ�രം സ�ർഭ�ളിെലല� ാം, ഞ��െട �തിനിധി
ഉപേഭാ�ാവിെന അവെ�/അവ�െട പരാതി�െട �ത�മായ സ�ഭാവം കെ��ാൻ എ��ം േവഗം
വിളി��/ ബ�െ���.

െറ�േല�ർമാർ �േഖന ലഭി�� എ�ാ പരാതിക�മാ�ം ബ�െ��്, അ�രം എ�ാ പരാതിക�ം ഞ�ൾ
ഒ� പരാതി രജി�റിൽ േരഖെ����. അ�രം പരാതികൾ സ�ീകരി�ക�ം േരഖെ���ക�ം
െച�തിന് േശഷം ഞ��െട �തിനിധികൾ ഉപേഭാ�ാ��മായി ബ�െ��ക�ം അവ അടിയ�ിരമായി
പരിഹരി��തിന് പരാതി�െട വ�തകൾ കെ��ക�ം െച��.

േനരി�� പരാതികൾ:

ഒ� പരാതി ��കം �ാ�കളിൽ ലഭ�മാണ്. ഒ� ഉപേഭാ�ാവിന് ശാഖയിൽ നി�് അത് േനടാ�ം അതിൽ
അവെ�/അവ�െട പരാതികൾ േരഖെ���ാ�ം കഴി�ം. ഞ��െട ഉൽ���ളിലും േസവന�ളി�ം
െമ�െ����തിന് എെ��ി�ം ഫീഡ് ബാ�്/ നിർേ�ശ�ൾ�ായി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �ാ�ിൽ
��ി�ിരി�� പരാതികൾ/സ�ർശക ��കം ഉപേയാഗി�ാം.

െമയിൽ/ഇ-െമയിൽ വഴി�� പരാതികൾ:

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് തപാൽ വഴിേയാ ഇെമയിൽ വഴിേയാ പരാതികൾ സമർ�ി�ാം. ഇ-െമയിലിൽ
ലഭി�� പരാതികൾ ഇെമയിൽ വഴി സ�ീകരി�ം. ഒ� പരാതി േകാൾ ലഭി�േ�ാെഴ�ാം, അയ�യാൾ�്
തെ� പരാതി അംഗീകരി�തായി �ിരീകരി�� ഒ� മ�പടി തിരിെക ലഭി�ം. DLSL-െ� ഇ-െമയിൽ
ഐഡിയി�ം പരാതികൾ സമർ�ി�ാം: grievance@dhani.com.

പരാതിക�െട പരിഹാരം:

മേനാഭാവ�മായി ബ�െ�� പരാതികൾ:

അ�രം പരാതികൾ മാന�മാ�ം അ�ക�േയാെട�ം എ�ാ�ി��പരിയായി േവഗ�ി�ം ൈകകാര�ം
െച�ണം. ഉപേഭാ�ാ�േളാട് േമാശമായ െപ�മാ�ം/ പ�ഷമായ െപ�മാ�ം സീേറാ േടാളറൻസ് തല�ിൽ
പരിഗണി�ക�ം ഉടനടി നടപടിെയ��ക�ം േവണം. DLSL, ഒ� സാഹചര��ി�ം, �ാഫ് അംഗ��െട
ഏെത�ി�ം തര�ി�� േമാശമായ െപ�മാ�ം സഹി�ി�.

ഇടപാ�കൾ/�പവർ�ന�ളുമായി ബ�െ�� പരാതികൾ:

mailto:grievance@dhani.com


�ാഥമികമായി, ഈ വിഭാഗ�ിെല പരാതികൾ/പരാതികൾ പരിഹരി�ാ�� ഉ�രവാദി�ം
�ാ�ിനാണ്. എൻ�ടി / ഇടപാട് ശരിയാ�ൽ അെ��ിൽ ഉപേഭാ�ാ��െട സം��ി ഉറ�ാ��തിന്
�ാ�് ഉ�രവാദിയായിരി�ം. പരാതി ഉപേഭാ�ാവിെന ��ിെ���� തര�ിൽ
പരിഹരി�െകാ����ം ��ികരമെ��ിൽ �ശ് നം വഷളാ�ാ�� ബദൽ മാർഗ�ൾ ഒ����ം
�ാ�ിെ� പരമ�ധാനമായ കടമയാണ്. �ാ�് തല�ിൽ ഇത് പരിഹരി�െ���ിെ��ിൽ,
മാർഗ� നിർേ�ശം/പരിഹാര�ിനായി അവർ�് േകസ് െഹഡ് ഓഫീസിേല�് റഫർ െച�ാം.

30 ദിവസ�ിനകം ഡിഎൽഎസ്എൽ നൽകു� പരിഹാര�ിൽ ഒ� ഉപേഭാ�ാവ് ��രെ��ിൽ,

അയാൾ�്/അവൾ�് പരിഹാര�ിനായി ആർബിഐ �ാപി� േനാൺ-ബാ�ിംഗ് ഓം���ാെ�
ഓഫീസിെന�ം സമീപി�ാ��താണ്. ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ൾ ഓേരാ �ാ�ി�ം
�ദർശി�ി�ും.

-ന് ആർബിഐ �റ�ിറ�ിയ എൻബിഎഫ് സികൾ�ായു� ഇ�േ��ഡ് ഓം�ഡ് �ാൻ സ് കീം,

2021-െ� അ��ായം IV-ൽ പറ�ിരി�� ഏെത�ി�ം ഒേ�ാ അതിലധികേമാ കാരണ�ളാൽ
ക�നിെ�തിെര പരാതി�� ഏെതാ� ഉപേഭാ�ാവി�ം12അതിെ� അപ് േഡ�കൾ�ും
(വിശദാംശ�ൾ�് https:// സ�ർശി�ുക.

rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf), തനിേ�ാ അെ��ിൽ അവെ�
അംഗീ�ത �തിനിധി �േഖന (അഭിഭാഷകൻ ഒഴിെക) താെഴ വിവരി�ിരി�� രീതിയിൽ സംേയാജിത
ഓം�ഡ് �ാന് പരാതി നൽകാം.

സമയപരിധി:

പരാതികെള ശരിയായ വീ�ണേകാണിൽ കാണണം, കാരണം ഇത് പേരാ�മായി ക�നി�െട
�വർ�ന�ിൽ �ടർ�യായ �േരാഗതിയിേല�് നയി��. ലഭി�� പരാതികൾ സാധ�മായ എ�ാ
േകാ�കളിൽ നി�ം വിശകലനം െച�ം. രസീത് ലഭി�് ��് ���ി ദിവസ�ി��ിൽ ഒ� അംഗീകാരം
അയ�ാൻ DLSL �മി�ം. പരാതികൾ ലഭി� തീയതി �തൽ പരമാവധി 30 ദിവസ�ിനകം
പരിഹരി�ണം.

പരാതിക�െട വിവിധ സ�ഭാവ�ൾ�ു� എ�േലഷൻ മാ�ി�് ഉപേയാഗി�് പരാതി പരിഹാര ��ിയ
ൈകകാര�ം െച��തി�� ൈടം മാ�ി�് അ�ബ�ം- എ�േലഷൻ �ിഡിൽ നൽകിയി�ു�്. ഉപേഭാ�
പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച�� വ��ക�ം ഉേദ�ാഗ��ം അത് കർശനമായി പാലിേ����്.

പരാതിയിൽ ആ�കാലികമായ എംഐഎസ് ��ി�ക�ം ക�നി�െട �തിർ� ഉേദ�ാഗ�ർ�ിടയിൽ
അവ�െട അറിവി�ം �ടർ നിർേ�ശ�ൾ ഉെ��ിൽ അവർ�ിടയിൽ �ചരി�ി�ക�ം െച��.

റിവ� െമ�ാനിസം

ക�മർ സർവീസ് റിവ� മാേനജ് െമ�ിെ�

ഒ� �േത�ക േസവന സമിതി��്, അത് ഉപേഭാ� പരാതിക�െട �ധാന േമഖലക�ം ഉപേഭാ� േസവനം
െമ�െ����തി�� നടപടിക�ം ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച��.
പരിഹരി�െ�ടാ� പരാതികൾ/പരാതികൾ എ�ിവ�ം സമിതി പരിഗണി�ക�ം ഉപേദശം
നൽകുകയും െച�ം.

ഓം�ഡ് �ാൻ സ് കീം �കാര�� പരാതികൾ�ായി േനാഡൽ ഓഫീസർ:

�രിതമ�ഭവി�� ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് അവ�െട പരാതികൾ സംബ�ി�് �ിൻസി�ൽ േനാഡൽ
ഓഫീസർ�് ഇനി�റ�� വിലാസ�ിൽ േനരി�് എ�താ��താണ്:



�ീ
സ�ീവ് കശ�പ്
�ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ
ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്
േ�ാ�് ന�ർ 108, അ�ാം നില ,
ഉേദ�ാഗ് വിഹാർ, ഘ�ം-I,
���ാം - 122016
Ph.: 120-6977800
ഇെമയിൽ: nodal@dhani.com

നിർബ�ിത ഡി�േ� ആവശ�കതകൾ:

DLSL നൽകു�ു:
● പരാതിക�ം നിർേ�ശ�ളും സ�ീകരി��തിന് ഉചിതമായ �മീകരണം.

● േനാഡൽ ഓഫീസർ / �ാ�് േമധാവിക�െട േപര്, വിലാസം, ബ�െ�ടാ�� ന�ർ.

● ഉപേഭാ�ാ�േളാ�� DLSL-െ� �തിബ�തക�െട േകാഡ്/െഫയർ �ാ�ീസ് േകാഡ്. .

● ഓം�ഡ് സ് മാൻ സ് കീമിെ� �ധാന സവിേശഷതകൾ അ�സരി�്, ഓം�ഡ് സ് മാെ� േപ�ം
ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ��ം,

● ഉപേഭാ�ാവിന് േവ�ി�� ഉപേഭാ� േസവന��മായി ബ�െ�� േപാളിസികൾ, ആർബിഐയും
മ�് അധികാരിക�ം ഉപേദശി�� േരഖകൾ �തലായവ അട�ിയ സമ�മായ േനാ�ീസ്
േബാർഡ്/ബു�് െല�് �ദർശി�ി�്ശാഖകളിെല അവ�െട വിവര�ൾ.

ഉപേഭാ�ാ��മാ�� ഇടെപടൽ:

ഉപേഭാ�ാവിെ� �തീ�കൾ/ആവശ��ൾ/ പരാതികൾ അവ�െട ജീവന�ാർ ഉപേഭാ�ാ��മായി
വ��ിപരമായി ഇടപഴ��തി�െട ��തൽ ന�ായി വിലമതി�െമ�് DLSL തിരി�റി��. ഓഫർ െച��
േസവന�െള�റി�് ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ിടയിൽ അവേബാധമി�ാ� �ലമാണ് പല പരാതിക�ം
ഉയർ�ുവരു�ത്, അ�രം ഇടെപട�കൾ അ�രം േസവന�ൾ ലഭി�ാൻ ഉപേഭാ�ാ�െള
സഹായി��, ഇത് പി�ീ�� ഘ��ളിൽ േചാദ���െട/പരാതിക�െട എ�ം �റ��.

ഉൽ���െളയും േസവന�ിെല െമ�െ���ലി�ം പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തി�മായി
ഓ�േറ�ിംഗ് �ാഫിെന േബാധവൽ�രി�ുക:

1.1 േസവന�െള�ം �റി�� അറി�ം അവേബാധ�ം ഇ�ാ�തിനാൽ പലേ�ാ�ം പരാതികൾ ഉ�ാകാ��്.
േക� പരിശീലന േക��ൾ�് വിവിധ തല�ളി�� ജീവന�ാ�െട പരിശീലന ആവശ��െള�റി�്
േനാഡൽ ഓഫീസർ ഫീഡ് ബാ�് നൽേക�തു�്.

1.2 വ�ത�� വിഭാഗ�ളിൽ നി�� ഉപേഭാ�ാ��മായി ഡിഎൽഎസ്എൽ ഇടപാ�കൾ നട��, ഇത്
അഭി�ായവ�ത�ാസ�ൾ�ും സംഘർഷ േമഖലകൾ�ും കാരണമാകാം. േപാസി�ീവ്
മേനാഭാവേ�ാെട�ം ഉപേഭാ� സൗ�ദ െപ�മാ�േ�ാെട�ം ഉപേഭാ�ാ��മായി ഇടെപ��തിന്,
�ൻനിര ജീവന�ാെര തിരെ����ത് ��ാ�ർ�ം നട�ണം. �റ� മനേ�ാെട�ം �ഖ�്
��ിരിേയാെട�ം ഉപേഭാ�ാവിെ� വിശ�ാസം േനടിെയ��ാൻ ജീവന�ാർ�് കഴിയണം. �േകാപിതരായ
ഉപേഭാ�ാ�െള ൈകകാര�ം െച��തിന് ആവശ�മായ േസാ�് സ് കിൽസ് നൽകൽ പരിശീലന
പരിപാടിക�െട അവിഭാജ� ഘടകമായിരി�ണം. പരാതികൾ/പരാതികൾ ൈകകാര�ം െച��തി��
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ആ�രിക സംവിധാന�ൾ എ�ാ തല�ളി�ം �ഗമമാ�ം കാര��മമാ�ം �വർ�ി�ു�ുെവ�്
ഉറ�ാേ��ത് േനാഡൽ ഓഫീസ�െട ഉ�രവാദി�മായിരി�ം.



അ�ബ�ം- എ�േലഷൻ �ിഡ്

ആദ�
െലവൽ

DLSL െ� ഏ��ം അ��� ശാഖ സ�ർശി�ാേനാ വിളി�ാേനാ എ�താേനാ
അഭ�ർ�ി�ു�ു.
�ാ�് േമധാവി�െട േപര്:
ബ�െ�ടാ�� വിശദാംശ�ൾ: േഫാൺ, ഇെമയിൽ, �ർണ� വിലാസം:
അെ��ിൽ support@dhani.com

ഹാജരായിെ�
�ിൽ

, ഉപേഭാ� െഹൽ�് ൈലൻ ന��കൾ വഴി പരാതി നൽകുക. �വെട �ചി�ി�ിരി��:

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് 0124-6555555 എ� ന�റിൽ 8:00 AM �തൽ 8:00 PM വെര ഞ��െട
ഉപേഭാ� േസവന േക��ിൽ ബ�െ�ടാം.

വിലാസ�ിൽ ഇെമയിൽ അയയ് �ക grievance@dhani.com
��ാം

െലവൽ
, പരാതി 15 ���ി ദിവസ�ി��ിൽ ��ികരമായി പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിന്
ഞ��െട �ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസെറ ബ�െ�ടാം:

�ീ. സ�ീവ് കശ�പ്
�ിൻസി�ൽ േനാഡൽ ഓഫീസർ
ധനി േലാൺസ് ആൻഡ് സർവീസസ് ലിമി�ഡ്
േ�ാ�് ന�ർ 108, 5 േ�ാർ, ഉേദ�ാഗ് വിഹാർ,
േഫസ്-1, ���ാം - 122016
േഫാൺ 120-6977800, ഇെമയിൽ: nodal@dhani.com

നാലാമെ�
െലവൽ

തല�ം അതിെ� അപ് േഡ�ക�ം അ�സരി�്, പരാതി 30 ദിവസ�ി��ിൽ ��ികരമായി
പരിഹരി�ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിന് �പകൽ�ന െച� േപാർ�ൽ വഴി ഓൺൈലനായി
പരാതി നൽകാം. ഉേ�ശ�ം അതായത് https://cms.rbi.org.in.

പരാതി ഇലേ�ാണിക് അെ��ിൽ ഫിസി�ൽ േമാഡ് വഴി�ം െസൻ�ടൈലസ്ഡ് രസീത്,
േ�ാസ�ിംഗ് െസ�റിേല�് ഇനി�റ�� രീതിയിൽ സമർ�ി�ാം -
ഇലേ�ാണിക് േമാഡ്
ഇെമയിൽ ഐഡി-crpc@rbi.org.in
തപാൽ വിലാസം
െസൻ�ടൈലസ്ഡ് രസീത്, േ�ാസ�ിംഗ് െസ�ർ,
റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��,
നാലാം നില, െസ�ർ 17,
ച�ീഗഡ് - 160017
േടാൾ �ീ ന�ർ: 14448 (അേന�ഷണ�ിന്)

*േബാർഡിെ� ഡയറ�ർ േബാർഡ്/ക��ി പരാതി പരിഹാര ��ിയ�ം ഇഷ��ം ഇടയ് �ിെട
അവേലാകനം െച�ം. ഉപേഭാ�ാവിന് തെ� പരാതികൾ േവഗ�ി�ം ന�ായമാ�ം പരിഹരി�ാൻ ഈ
വിഷയ�ിെല നിർേ�ശ�ൾ.

 8. അറി�ക ഉപേഭാക് � മാർഗ നിർേ�ശ�ൾ

8.1 ഏെത�ി�ം െ�ഡി�് സൗകര�േമാ വാ�േയാ നീ��തിന് ��് നി��െട ഉപേഭാ� (KYC)

മാർഗ� നിർേ�ശ�ൾ അറി�ിരി�ക, താെഴ�റ�� വശ�ൾ ഉൾെ�ാ�ു� ചില നിയമപരമായ
ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തിനായി ഒ� ജാ�താ വ�ായാമം നട�ം:

i. ഉപേഭാ�ാവ് അവെ�/അവ�െട ഐഡ�ി�ി�െട ആവശ�മായ േരഖകേളാ െതളി�കേളാ
നൽേക�തു�്.

ii. ക�നി�െട െക ൈവ സി, ക��ണം െവ��ി�ൽ അെ��ിൽ മേ�െത�ി�ം നിയമപരമായ
ആവശ�കതകൾ എ�ിവ പാലി��തിന് ആവശ�മായ വിവര�ൾ ഉപേഭാ�ാവ് നൽേക�തു�്.
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�ടാെത, ഉപേഭാ�ാവ് സ�േമധയാ നൽകു� ചില അധിക വിവര�ൾ േതടാ��താണ്. ഇടയ് �ിെട
തെ� ഐഡ�ി�ി�െട�ം വിലാസ�ിെ��ം അപ് േഡ�് െചയ് ത െതളിവ് നൽകു�ത് �യ�ിെ�
ഉ�രവാദി�മായിരി�ം. അവെ�/അവ�െട േരഖെ���െ�� വിലാസം മാ�� സാഹചര��ിൽ
ക�നി�് ഉടനടി അറിയി�് നൽകുക.

iii. അ�ൗ�് �റ��തി�� േഫാ�ക�ം മ�് െമ�ീരിയ�ക�ം ക�നി ഉപേഭാ�ാവിന് നൽകും.

െക ൈവ സി ആവശ�കതകൾ നിറേവ��തി�� �ിരീകരണ�ി�ം �ടാെത/അെ��ിൽ
േരഖയ് �ം നൽേക� അവശ� വിവര��െട�ം േരഖക�െട�ം വിശദാംശ��ം ഇതിൽ
അട�ിയിരി�ം.

iv. ഒ� അ�ൗ�് �റ��തി�� നടപടി�മ�ൾ ഉപേഭാ�ാവിന് �ത�മായി വിശദീകരി�ം.

ഉപേഭാ�ാവ് ആവശ�െ���തിന�സരി�് ആവശ�മായ എ�ാ വിശദീകരണ��ം നൽകും.

9. െഡേ�ാസി�് അ�ൗ�കൾ

ക�നി�െട ഒ� ജീവന�ാര�ം െപാ�ജന�ളിൽ നി�് ഏെത�ി�ം തര�ിൽ/േഫാമിൽ നിേ�പം
േത�കേയാ സ�ീകരി�കേയാ െച��ത്, അ��ം കാലം ക�നി അതിെ� രജിേ�ഷൻ �ാ�സ് 'നിേ�പ
സ�ീകരി�ാ� ക�നിയായി നിലനിർ�ു�ു

10. വാ�കൾ

10.1 ഏെത�ി�ം പണം കടം നൽകു�തിന് ��് ക�നി അതിെ� ശരിയായ വിലയി��ൽ നട�ണം.

ഉപേഭാ�ാവിെ� െ�ഡി�് േയാഗ�ത�ം തിരി�ടവ് േശഷി�ം.

i) േലാൺ അേപ� തീർ�ാ�ു�തിനു� സമയപരിധി

ക�നി ആവശ�മായ എ�ാ േരഖക�ം സഹിതം നിർേ�ശം സമർ�ി� തീയതി �തൽ 30 ദിവസ�ി��ിൽ
�ർണ� മായി �ർ�ീകരി� േലാൺ അേപ� തീർ�ാ�ും. ഏെത�ി�ം കാരണ�ാൽ ഉപേഭാ�ാവിന്
വാ� നൽേക�തിെല� �് ക�നി തീ�മാനി�കയാെണ�ിൽ, വാ�ാ അേപ� നിരസി�ാ�� കാരണം
(കൾ) േരഖാ�ലം അറിയിേ��താണ്.

ii) കടം വാ��യാൾ�് േവ�ി�� ഗ�ാര�ി സ�ീകരി�ൽ

, ഉപേഭാ�ാവ് തെ� ബാധ�തകൾ�ായി മെ�ാരാളിൽ നി�് ഒ� ഗ�ാര�ിേയാ മ�് െസക�രി�ിേയാ
സ�ീകരി�ാൻ ക�നി ആ�ഹി��െവ�ിൽ, ക�നി ഉപേഭാ�ാവിേനാട് തെ� സാ��ിക
കാര��െള�റി�� രഹസ� വിവര�ൾ നൽകു� വ��ി�് നൽകാൻ അ�വാദം േചാദി�ാം. ഗ�ാര�ി
അെ��ിൽ മ�് �ര�, അെ��ിൽ അവ�െട നിയമ ഉപേദ�ാവ്. ക�നി:

● ഉപേഭാ�ാ�ൾ അവ�െട �തിബ�ത�ം അവ�െട തീ�മാന�ിെ� അന�രഫല��ം
മന�ിലാ��െവ�് ഉറ�ാ�ാൻ സ�ത�മായ നിയേമാപേദശം സ�ീകരി�ാൻ അവെര
േ�ാ�ാഹി�ി�ം (ഉചിതമാെണ�ിൽ, അവേരാട് ഒ�ിടാൻ ഞ�ൾ ആവശ�െ��� േരഖകളിൽ
ഈ �പാർശ വ���ം വ���മായ അറിയി�ായി അട�ിയിരി�ം).

● ഗ�ാര�ിേയാ മ�് െസക�രി�ിേയാ നൽകു�തിലൂെട അവർ�് പകരം അെ��ിൽ അവ� പകരം
ബാധ��രാകാെമ�് ഉപേഭാ�ാ�േളാട് പറ�ക; അവ�െട

● ബാധ�ത എ�ായിരി�െമ�് അവേരാട് പറ�ക.

10.2 വായ് പയ് �ാ�� അേപ�ക�ം അവ�െട േ�ാസ�ിം�ം



i. ഒ� േലാൺ ഉൽ��ം േസാഴ് സ് െച�� സമയ�്, ബാധകമായ വാർഷിക പലിശ നിര�കെള�റി�ം
േ�ാസസി�ിന് അടയ് േ�� ഫീസ്/ചാർജുകെള�ുറി�ും ആവശ�മായ വിവര�ൾ ക�നി
നൽകും, �ീ-േപയ് െമ�് ഓ�ഷ�കൾ, നിര�കൾ മ�് ക�നിക�േട�മായി അർ�വ�ായ ഒ�
താരതമ��ിന് ഉപേഭാ�ാവിെന �ാ�നാ��തി�ം, വിവര�� തീ�മാനെമ���തി�ം, കടം
വാ��യാ�െട താൽ�ര��ിന് ഉത�� മേ�െത�ി�ം കാര��ം.

ii. എ�ാ വാ�ാ അേപ�ക�െട�ം രസീതി�� അംഗീകാരം ക�നി നൽകും. അേപ� സ�ീകരി�േ�ാൾ
ഏത് സമയപരിധി��ിൽ േലാൺ അേപ�കൾ തീർ�ാ�ുെമ�് അേപ�കെന അറിയി�ം.

iii. സാധാരണയായി േലാൺ അേപ� േ�ാസ�് െച��തിന് ആവശ�മായ എ�ാ വിശദാംശ��ം
അേപ�ി�� സമയ�് ക�നി േശഖരി�ം. എെ��ി�ം അധിക വിവര�ൾ ആവശ��െ��ിൽ,

ഉപേഭാ�ാവിെന ഉടൻ തെ� വീ�ം ബ�െ��െമ�് അറിയി�ം.

iv. അ�വദി� വാ� അതിെ� നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം സഹിതം ക�നി ഉപേഭാ�ാവിെന അറിയി�ം.

ക�നി�െട െചലവിൽ ഉപേഭാ�ാവ് എ�ിക��് െച� എ�ാ േലാൺ േഡാക�െമ�ക�െട�ം ആധികാരിക
പകർ�ുകളും അഭ�ർ�ന �കാരം േലാൺ േഡാക�െമ�ിൽ ഉ�രി�ി�� എ�ാ
എൻേക� ാഷറുകളുെടയും ഓേരാ പകർ�ും ക�നി നൽകും.

v. വാ��െട കാര��ിൽ ലിംഗേഭദം, ജാതി, മതം എ�ിവ�െട അടി�ാന�ിൽ ഒ� ഉപേഭാ�ാവിെന�ം
വിേവചനം കാണി��ത്. എ�ി��ാ�ം, സ�ഹ�ിെ� വിവിധ വിഭാഗ�ൾ�ായി
�പെ���ിയി�� �ീ�കൾ �ാപി��തിൽ നിേ�ാ അതിൽ പെ����തിൽ നിേ�ാ ഇത്
ക�നിെയ തട��ി�.

10.3 േലാൺ അേപ� സ�ീകരി�ാതിരി�ൽ

ഏെത�ി�ം കാരണ�ാൽ, േരഖാ�ല�� അേപ� നൽകിയ ക�നി�് േലാൺ അ�വദി�ാൻ
കഴി��ിെ��ിൽ, ഉപേഭാ�ാവിെന അേത�റി�് കാരണ�ം സഹിതം േരഖാ�ലം അറിയി�ം.

10.4 വാ� �ക തിരി�വിളി��തിേനാ തിരി�ട��തിേനാ ഉ� തീ�മാനം

കരാറിന് കീഴി�� േപയ് െമേ�ാ �കടനേമാ തിരി�വിളി��തിേനാ / ത�രിതെ����തിേനാ
അെ��ിൽ ഏെത�ി�ം കാരണ�ാൽ അധിക െസക�രി�ികൾ േത��തിേനാ തീ�മാനെമ���തിന്
��്, േലാൺ കരാറിന് അ��തമായി ക�നി വാ��ാർ�് േനാ�ീസ് നൽകും.

10.5 േലാൺ അ�ൗ�് േ�ാസ് െച��ം െസക�രി�ികൾ/േരഖകൾ �റ�വിട�ം

എ�ാ �ടി�ികക�ം തിരി�ട�തിന് േശഷേമാ ക�നി�െട ഏെത�ി�ം നിയമാ��തമായ
അവകാശ�ിേനാ അെ��ിൽ കടം വാ��യാൾെ�തിെരയു� മേ�െത�ി�ം അവകാശ�ിേനാ
വിേധയമായി വാ��െട �ടി�ിക �ക സാ�ാ�കരി�െ��േ�ാേഴാ ക�നി എ�ാ െസക�രി�ിക�ം ഉടൻ
റിലീസ് െച�ം. ക�നി െസ�് ഓഫ് െച�ാ�� അവകാശം വിനിേയാഗി�ാൻ തീ�മാനി��ിട�്,
ബാ�ി�� െ�യി�കെള�റി�ം ബ�െ�� െ�യിം തീർ�ാ�ു�തുവെര/പണമടയ്�ു�ത് വെര
ക�നി�് െസക�രി�ികൾ നിലനിർ�ാൻ അർഹതയു� വ�വ�കെള�റി�ം ��വൻ വിവര�േളാ�ം
�ടി കടം വാ��യാൾ�് അറിയി�് നൽകും.

10.6 വ�നാപരമായ ഇടപാ�ക�െട അേന�ഷണം

ഉപേഭാ�ാവിെ� അ�ൗ�ിെല ഇടപാടിെന�റി�് എെ��ി�ം അേന�ഷണം ആവശ�മായി വ��
സാഹചര��ിൽ, ക�നി�് ആവശ�െമ�ിൽ ക�നി�മാ�ം േപാലീസ്/ മ�് അേന�ഷണ
ഏജൻസികളുമായും അേന�ഷണ�ിൽ സഹകരി�ാൻ ഉപേഭാ�ാവിെന ഉപേദശി�ം/അഭ�ർ�ി�ും.

അവെര ഉൾെ�ടു�ാൻ. ഉപേഭാ�ാവ് വ�നാപരമായി �വർ�ി�ുകയാെണ�ിൽ,



അവെ�/അവ�െട അ�ൗ�ിെല എ�ാ ന��ൾ�ും അയാൾ ഉ�രവാദിയായിരി�െമ�ം ഉപേഭാ�ാവ്
ന�ായമായ പരിചരണമി�ാെത �വർ�ി�ുകയും ഇത് ന���ാ�ക�ം െച�ാൽ, ഉപേഭാ�ാവിന്
അതിന് ഉ�രവാദിയാകാെമ�ം ക�നി ഉപേഭാ�ാവിെന ഉപേദശി�ം.

11. ഗ�ാര�ർമാർ

i. ഒ� വ��ി ഒ� േലാണിന് ഗ�ാര�റായിരി�േ�ാൾ, അവെന/അവൾ ഇതിെന�റി�് അറിയി�ം:

● ഗ�ാര�ർ എ� നിലയിൽ അവെ�/അവ�െട ബാധ�ത.

● അവൻ/അവൾ അവെന/അവൾ ക�നിയിൽ ഏൽ�ി�ു� ബാധ�ത�െട അളവ്.
● അവെ�/അവ�െട ബാധ�ത തീർ�ാൻ ക�നി അവെന/അവെള വിളി�� സാഹചര��ൾ.

● അയാൾ/അവൾ ഒ� ഗ�ാര�റായി അട��തിൽ പരാജയെ��ാൽ, ക�നിയിെല
അവെ�/അവ�െട മ�് പണ�ിന് ക�നി�് സഹായം ഉേ�ാ എ�്.

● ഒ� ഗ�ാര�ർ എ� നിലയി�� അവെ�/അവ�െട ബാധ�തകൾ ഒ� �േത�ക ക�ാ��ിൽ
പരിമിതെ���ിയി�േ�ാ അെ��ിൽ അവ പരിധിയി�ാ�താേണാ;സമയ�ം

ii. സാഹചര���ം �ടാെത ക�നി അവെന/അവെള അറിയി�� രീതി�ം. അയാൾ/അവൾ
ഗ�ാര�റായി നിൽ�ു� കടം വാ��യാ�െട സാ��ിക �ിതിയിൽ എെ��ി�ം �തി�ലമായ
മാ��െള �റി�് ക�നി അവെന/അവെള അറിയി�ം.

12. െപാ�വായത്

ക�നി ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ആവശ�മായ വിവര�ൾ നൽകും:

i. ബാധകമായ ഫീ�ം ചാർജുകളും ഉൾെ�െടയു� േലാൺ ഉൽ���ളുെട �ധാന
സവിേശഷതകൾ ഏ��ം �ധാനെ�� േരഖയി�െട വിശദീകരി��.

ii. ഉപേഭാ�ാവിെന അേപ�ി�ാൻ �ാ�മാ��തിന് എ�് വിവര�ൾ / േഡാക�െമേ�ഷൻ
ആവശ�മാെണ�് ഉപേഭാ�ാ�െള ഉപേദശി��. അവെ�/അവ�െട ഐഡ�ി�ി, വിലാസം,

െതാഴിൽ �തലായവ�മായി ബ�െ��് ആവശ�മായ േഡാക�െമേ�ഷെന�റി�ം നിയമപര�ം
നിയ�ണപര�മായ ആവശ�കതകൾ�് അ��തമായി നിയമപരമായ അധികാരികൾ (ഉദാ, പാൻ
വിശദാംശ�ൾ) അ�ശാസി�� മ�് േരഖകെള�റി�ം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ഉപേദശം നൽകും.

iii. ഉപേഭാ�ാവ് തെ� േലാൺ അേപ�യിൽ/ഉപേഭാ�ാവ് നൽകിയ വിവര�ൾ
േഫാണി�െടേയാ ഉപേഭാ�ാവ് നൽകിയ വിലാസ�ിൽ താമസി�� �ലേമാ ഓഫീസ്
സ�ർശിേ�ാ പരിേശാധി�റ�ി�ാെമ�് ഉപേഭാ�ാവിെന അറിയി��.

iv. ഉപേഭാ�ാവിെ� അ�ൗ�ിെല ഒ� ഇടപാടിെന�റി�് ക�നി അേന�ഷിേ���െ��ിൽ,

ക�നി�് അവെര ഉൾെ�ടു�ണെമ�ിൽ േപാലീസ്/മ�് അേന�ഷണ ഏജൻസികളുമായി
സഹകരി�ാൻ ഉപേഭാ�ാവിെന ഉപേദശി��.

v. ഉപേഭാ�ാവ് വ�നാപരമായി �വർ�ി�ാൽ, ഉപേഭാ�ാവ് അവെ�/അവ�െട അ�ൗ�ിെല
എ�ാ ന��ൾ�ും ഉ�രവാദിയായിരി�ം, �ടാെത ഉപേഭാ�ാവ് ന�ായമായ പരിചരണമി�ാെത
�വർ�ി�ുകയും ഇത് ന���ാ�ക�ം െച�ാൽ, ഉപേഭാ�ാവ് അതിന്
ഉ�രവാദിയാേയ�ാം.

vi. െറ�േല�റി ച��ടിന് കീഴിൽ ഞ��െട േപര് െവളിെ����തി�ം പരാതി പരിഹാര
മാർഗ�ൾ നൽകു�തിനുമു� വാ�ാ �ാ�് േഫാ�കൾ.



vii. സമയാസമയ�ളിൽ െറ�േല�ർ �റെ��വി�� സാ��ിക േസവന��െട ഔ�് േസാഴ് സിം�ം
മ�് ന�ായമായ പരിശീലന മാർഗ� നിർേ�ശ�ളും ��മായി പാലി�ൽ.



viii. �വർ�നം ഔ�് േസാഴ് സ് െച�� എ�ാ ഏജൻസികളും െറ�േല�റി നിർേ�ശ�ൾ
പാലി��െ��് ഉറ�ാ�ാൻ ക�നി. കടം വാ��വർ�ും/ അെ��ിൽ �ടി�ിക
തിരി�പിടി��തി�ം ക�നി അവ�െട ഏജ�മാരായി ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാ�കെള
ഏർെ�ടു�ിടെ�ല� ാം, അവർ ഇനി�റ�� നിർേ�ശ�ൾ പാലി�ണം:

a) ഏജ�മാരായി ഏർെ��ിരി�ു� ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാ�ക�െട േപ�കൾ
ക�നി െവബ് ൈസ�ിൽ െവളിെ���ം

b) . ഉപേഭാ�ാവിേനാട് �ൻ കൂ�ി െവളിെ���ക, ആ�െട േപരിലാണ് അവർ അവ�മായി
ഇടപഴ��ത് എ�് DLSL ക�നി�െട േപര്.

c) അ�മതി�് െതാ�പി�ാെല, എ�ാൽ േലാൺ കരാർ നട�ിലാ��തിന് ��്, DLSL-െ�
െല�ർ െഹഡിൽ കടം വാ��യാൾ�് അ�മതി ക�് നൽകും.

d) േലാൺ കരാറിെ� ഒ� പകർ�് സഹിതം േലാൺ കരാറിൽ ഉ�രി�ി�� എ�ാ
എൻേക� ാസറുകളുെടയും ഓേരാ പകർ�ും േലാ�കൾ അ�വദി��
സമയ�്/വിതരണ സമയ�് എ�ാ വാ��ാർ�ും നൽകണം.

e) DLSL ഏർെ��ിരി�ു� ഡിജി�ൽ െലൻഡിംഗ് �ാ�് േഫാ�കളിൽ ഫല�ദമായ
േമൽേനാ�വും നിരീ�ണ�ം ഉറ�ാ�ം.

f) പരാതി പരിഹാര സംവിധാനെ��റി�് മതിയായ അവേബാധം ഉറ�ാ�ാൻ ക�നി.

റിവ�

െഫയർ �ാ�ീസ് േകാ�ം അതിെ� നട�ാ��ം ആ�കാലികമായി അവേലാകനം െച�ം.

അെതാ� െപാ��മമായിരി�ം ക�നി�െട എ�ാ �ാഫ് അംഗ��ം ക�നി�െട അംഗീ�ത
�തിനിധിക�ം ക�നി�െട ഏ��ം മിക� താൽ�ര��ിന് ഉപേഭാ�ാ�മായി എ�ായ് േ�ാ�ം ന� ബ�ം
നിലനിർ�ാൻ. ക�നി�മായി കരാർ / ഉട�ടിയിൽ ഏർെ�ടു�തിന് ��്, വിശദീകരണ�ിൽ �ർണ
��നാ�ക�ം എ�ാ നിബ�നക�ം വ�വ�ക�ം അംഗീകരി�ക�ം െച���വെര
ഉൽ���െള�ുറി�ു� എ�ാ വിവര��ം ഉപേഭാ�ാവിന് നൽകും.

*******************


