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���� ��ా ������ ���

అ��� బర� 16, 2006న జ����న సమ���శంల� మల��� ��క����ట�� ��ౖ���� ��ట�� �క� �ౖె��క�ర� బ� �� ����ా ����
��ా ������ ��� ను �దట �ీ�క��ం��ర�. మల��� ��క����ట�� ��ౖ���� ��ట�� �� త�ా�త �వశ��� ��ౖ����య� స������
��ౖ���� ��ట�� అ� ��ర� ��ట�� ర�, త�ా�త ��ౖ���� ��ట�� కంట� IVL ��ౖ���� ��ట��, కనూ��మ�. ��� తర��ాత
ధ� ల��� అం� స������ ��ట�� �ా ��ర� మ�ర�బ��ం��. ధ� ల��� అం� స������ ��ట�� (DLSL ల��� ఇక�డ
కం����ా సూ��ా� ర�) ����ా ఆ���ంచబడ�త�న� ప�సు� త ���� ��ా ������ ��� (FPC) RBI మ�స�� �ౖె���� �క�
��ప�� VI ప��ారం NBFC �సుక��� వ�వ�ా� త�కం�ా మ�ఖ����న ���-���ా�� క� వ���ం�ే మ�ర�దర��ాలక�
అనుగ�ణం�ా ఉం��. DNBR (PD). 008/03.10.119/2016-17 మ��య� ��� న�కరణల��). ���య���న అ����ాల
��� ���ం�� �ధం�ా ఉం��:

���� ��ా ������ ���

�ీ�య�
బ��ా.

కంట�ం� ల�

1 ల���ల� మ��య� అ�ి� ��ష�
2 కస�మర�క� �బద�త
3 బ��ర�తం మ��య� �ారదర�కత
4 ప�కటనల�, మ����ట�ం� మ��య� అమ��ాల�
5 ��ప�త మ��య� ��ప�త
6 బ�ా�ల వసూళ��
7 �ి�ా�దుల� మ��య� �ి�ా�దుల�
8 � కస�మ� మ�ర�దర��ాలను �ెల�సు��ం��
9 జమ �ేయ� ఖ���

10 ర�ణ�ల�
11 ����ర�
12 జనర�

1.  ల���ల� & అ�ి� ��ష�
1.1 ల���ల� ��� �క�

ధ� ల��� అం� స������ ��ట�� (ఇక�డ DLSL/కం����ా సూ�ంచబ��న త�ా�త) అత��త�మ �ా������
పద�త�లను ��న�ా��ంచడం మ��య� అంత�ా� �యం�ా అనుస��ం�ే �ా��ార పద�త�ల�� అత�ంత �ారదర�కతను
�సుక��ావ����� ��� ల����� �����ంచుక�ం��. కస�మ� ��ా��ా�� ��ం�� ం��ంచం�� కం���ల�. ��� ప��ారం,

ప�సు� త ��� ఇల� ��� �ేయబ��ం��:



i) మం� మ��య� ���య���న పద�త�లను �� � త���ంచం�� కస�మర��� వ�వహ��ంచడంల� క�స
ప�మ�ణ�లను ఏ�ా�ట� �ేయడం ����ా.

ii) �ారదర�కతను ��ా� ��ంచం�� త����ా కస�మ� మ� కం��� అం��ం�ే ��వల నుం�� అతను/ఆ��
స��త�కం�ా ఏ� ఆ�ంచవచ��� �����ౖ మం� అవ�ాహన క��� ఉంట�ర�.

iii) అ��క �ా�ా�చరణ ప�మ�ణ�లను �ా��ంచ����� �� ట� ����ా మ����� శక�� లను �� � త���ంచం��; మ��య�
iv) సరస���న మ��య� ���హప�ర�క సంబం���� ��� త���ంచం�� కస�మ� మ��య� కం��� మధ� బల���న

కస�మ� కమ�����ష� ల� మ��య� ������� ���ె�స� ���ా�జం ����ా మ��య� త����ా ��ం�ో �ా����ౖ
��ా��ా�� ��ం�� ం��ంచడం.

1.2��� �క� అ�ి� ��ష�

ఈ ��� ల�� అ�� ���ాల� ప�సు� తం అం��ంచబడ�త�న� అ�� ర�ణ ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలక� వ����ా� � ల���
అ� కం��� ��ంట� ల�, �� � ����ా, �� �� ����ా, ఇంట�ా���� ఎల�ా�� �� ప��క�ాల ����ా, ఇంట���� ల�
అం��ం�నప�ట��� ల��� కం��� ఏజ�ంట� ����ా ల��� మ���ౖె�� పద�� ����ా. ���� ��ా ���� ��� �ా�ీ కం��� �క�
అ�� �ా�ా�లయ�ల�/బ�� ం� లల� ప�ద���ంచబడ�త�ం��. కం��� ఆ���ం�న ��� ల గ���ం� �ా��రణ-ప�� �
సభ��లక� మ��య� అ�� �ాట���ర�లక� �ె�యజ�య����� కం��� ��� ��ౖ� ల� FPC �ా�ీ క���
ప�ద���ంచబడ�త�ం��.

2. కస�మ� లక� మ� కట�� బ�ట��

2.1 ఇల� ��ా� ��ంచు��వడం ����ా కస�మ� ల�� అ�� ల��ా�ే�లల� ���యం�ా మ��య� స��త�కం�ా
వ�వహ��ంచడం:

కం��� అ�� అం��ం�ే ఉత�త�� ల� మ��య� ��వల ��సం మ��య� ��� �ిబ�ం�� అనుస��ం�ే �����ల� మ��య�
అ����ాల ��సం ఈ ��� ల� �ర��ం�న కట�� బ�ట�� మ��య� ప�మ�ణ�లక� అనుగ�ణం�ా ఉం���. అ��
ఉత�త�� ల� మ��య� ��వల� అ�రం మ��య� సూ������ సంబం��త చట�� ల� మ��య� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా
ఉంట��; మ��య� కస�మర��� ల��ా�ే�ల� మ��య� సమగ�త మ��య� �ారదర�కత �క� ��ౖ�క సూ��� ల��ౖ
ఆ��రప�� ఉంట��.

2.1.1 కస�మ� ల�� వ�వహ��ం�ేటప��డ�, ర�ణ ఒప�ందంల�� �బంధనల� మ��య� షరత�లల� అం��ం�న
ప��జనం(ల�) �న� ర�ణగ���త వ�వ��ాల�� కం��� జ�క�ం �ేసు��దు.

2.1.2 ర�ణగ���తలక� కం��� అ��క వ���� వసూల� �ేయదు. కస�మ� నుం�� వసూల� �ేయబ�ే వ��� ��ట� �క�
��త�బద�త �వ��ంచబడ�త�ం��. అ�� ��ట�� & �����ల� ర�ణ దరఖ�సు� �ార� ల� అల��� మం�ర� ల�ఖల�
�����నబడ���.

2.1.3వ��� ��ట�� మ��య� ���� ల �ా� ��� సంబం��ం�న ���నం క��� కం��� ��� ��ౖ� ల� అందుబ�ట�ల�
ఉంచబడ���.

2.1.4 ర�ణగ���త నుం�� ర�ణ ఖ��� బ��� ��సం అభ�ర�న అం��న సందర�ంల�, సమ�� ల��� ఇతర��� అంట�,
కం��� అభ�ంతరం ఏ�ౖె�� ఉంట�, అభ�ర�న అం��న �ే�� నుం�� 21 ���లల�ప� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. అట�వంట�
బ��� చట�� ��� అనుగ�ణం�ా �ారదర�క ఒప�ంద �బంధనల ప��ారం ఉంట�ం��.



2.2 మ� ఆ���క ఉత�త�� ల� మ��య� ��వల� ఎల� ప� �ే�ా� � అర�ం �ేసు��వడం ����ా కస�మ� లక� స�యం
�ేయ�����:

i) ప�కటనల� మ��య� ప���ర �ా��త�ం �క� కంట�ం� ల� �ల�ౖనంత స�ష�ం�ా ఉంట�� మ��య� తప������
పట��ం�ే� �ావ�. ర�ణ ఒప�ందం �క� ప��ర� & ర�ణం �� ందడం ��సం కస�మ� సంతకం �ేయ���న
మ��య� అమల� �ేయ����� అవసర���న ఇతర ప��� ల� కం��� ��� ��ౖ� ల� ప�ద���ంచ����� మ�
ఉ�ే��ం�న ఖ�����ర�లక� మ�ందు�ా ర�ణ ఒప�ం���� న�దు �ేయడం ����ా అత� హక��ల�
మ��య� బ�ధ�తలను �ెల�సు��వ����� మ��య� అర�ం �ేసు��వ����� అందుబ�ట�ల� ఉంట��. ,

త����ా, మ� నుం�� ��వలను �� ం�ేటప��డ� సమ���రం�� క���న �ర�యం �సు��బడ�త�ం��.
ii) �దట� సందర�ంల�, కస�మ� లక� ��ం�� ��షల�� ఏ�ౖె�� ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక��వ �ాట�ల� ఉత�త�� ల�

మ��య� ��వల గ���ం�న సమ����ా�� క��� ఉన� సంబం��త ప��� ల� �దల�ౖన� �వ��ంచబడ���
మ��య� అం��ంచబడ���: ��ం��, ఇం���� ల��� త��న �ా� �క ��ష. సంప�ర� �ారదర�కతను
��ా� ��ంచ�����, కస�మ� లక� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వల స���వం, �ాట� �బంధనల� మ��య� షరత�ల�,
సంవత��ా��� వ��� ��ట�� / ���ా �����ల�, ర�ణ ఉత��� �క� స����ిం� ��సం �ె��ం����న EMI,

సమ���ం����న ప��� ల గ���ం� స�ష����న సమ���రం అం��ంచబడ�త�ం��. ఉత�త�� ల� �దల�ౖన �ాట�
��సం కం��� వ���ంచవచు�.

iii) కస�మ� ల� �ా���� �� ం�ే ప��జ��ల గ���ం� ప���� సమ����ా�� అం��ంచం��, అతను అల�ంట�
ప��జ��లను ఎల� �� ందగలడ�, �ాట� ఆ���కపర���న �క��ల� మ��య� అత� సం�ే�లను
ప��ష���ంచడం ��సం ఏ�ౖె�� సం�ేహం వ��నప��డ� అతను ఎవ��� సంప���ంచవచు�.

iv) ��ౖన �����న� �ాట�� ��ా� ��ంచడంల� స�యం �ేయ�����, కం��� ���� ల�ౖ� ను అందజ�సు� ం��, త����ా
ఈ �షయంల� కస�మ� క� త��న మ�ర�దర�కత�ం అం��సు� ం��. ��ౖన �����న� �ాట��� �ాట�, కస�మ� లక�
�ా�� �ి�ా�దులను ప��ష���ం�ేందుక� బ�ధ�త వ��ం�ే �ా��/�ా�� సంప���ంప� �వ�ాల�� �య�ంచబ��న
అ���ా��(ల) ��ర� అం��ంచబడ�త�ం��.

2.3 అం��ంచడం ����ా మ� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలను ఉప���ంచ����� కస�మ� లక� స�యం
�ేయ�����:

i. ర�ణగ���తక� మం����న ల�� �క� �బంధనల� & షరత�ల �వ�ాలను సూ�సూ� సక�మం�ా సంతకం
�ే�ిన ర�ణ ఒప�ందం �ా�ీ� అం��ంచం��. ఇంట�ా���� �ట�ం� ����ా, ��� ��ౖ� ల� ప�ద���ంచడం ����ా ల���
ఇ-����/����ం� మ����త ల�ఖల ����ా కస�మ� లక� ��గ��ల�, త��న అ� �ే� లను కం��� ��ా� ��సు� ం��,
ఏ�ా�ట� �ేసు� ం�� మ��య� అం��సు� ం��.

ii. వ��� ��ట�� , �����ల� మ��య� �బంధనల� మ��య� షరత�ల� �దల�ౖన �ాట�ల� మ�ర��ల గ���ం�
సమ����ా�� �ా��ి� �ేయడం.

iii. వ���ల� మ�ర�� ��� దరఖ�సు� క� మ�ందు మ�ందసు� ��ట�సు�� స����తం�ా ఉంట�ం��. వ��� ��ట� ల��� ���ా
�����ల సవరణ ��వలం భ�ష�త�� ల� మ�త��� వ���సు� ం��.

2.4 ఏ దశల���ౖ�� తప�� జ���� �షయ�ల�� త�ర�ా మ��య� �ానుభ���� వ�వహ��ంచ�����, ��� ����ా:

i. కం��� ప�ంల� �� ర�ాట� ఏ�ౖె�� ఉంట� ��� ప����ా�� త���ంచ����� సత�ర మ��య� త��న చర�
�సు��వడం.

ii. కస�మర� �ి�ా�దులను ��ంట�� ప��ష���ంచడం.

iii. కం��� అ���ార�ల�� �ా�� ��ా రంభ ఇంట� ��� ����ా �ా�� మ����దనలను త��నంత�ా ప��ష���ంచక�� �ే,

కస�మ� ల� ఉన������ార�లను సంప���ంచవచు�, �ట�� అనుస��ంచడం ����ా కం���ల� ఉన� �ిస�� ల�
మ��య� �����ల గ���ం� కస�మ� లక� �ె�యజ�యడం.

iv. ఏ�ౖె�� �ాం���క ��ౖఫల�ం �ారణం�ా తల��ే� ఏ�ౖె�� సమస�ను ఎదు���వ����� త��న ఏ�ా�ట�� �ేయడం.



2.5 కస�మర� �క� �త�ం వ����గత సమ����ా�� ��ౖ���� మ��య� ��ప�ం�ా ప��గణ�ంచడం

��మ� కట�� బ�� ఉ���మ� మ��య� మ� కస�మ� ల �క� �త�ం వ����గత సమ����ా�� ��ౖ���� మ��య�
అత�ంత ��ప����న అంశం�ా ప��గణ��ా� మ�, అ��ే, ఇక�డ ��గ�వ 5వ ���ాక� ల�బ�� ఉంట�ం��.

2.6 ��� ను ప���రం �ేయ����� మ� కం��� �ట�� �ేయ��:

i. ��� గ���ం� మ� ప�సు� త మ��య� ��త� కస�మ� లక� �ె�యజ�యం��
ii. ��ంట� ����ా ల��� ఎల�ా�� �� కమ�����ష� ����ా అభ�ర�న��ౖ ఈ ��� ను అందుబ�ట�ల� ఉంచుత�ం��.

iii. కం��� �క� ప�� �ాఖల� మ��య� కం��� ��� ��ౖ� ల� ఈ ��� ను అందుబ�ట�ల� ఉంచడం; మ��య�
iv. ��� గ���ం� సంబం��త సమ����ా�� అం��ంచ����� మ��య� ��� ను ఆచరణల� ��ట������ కం���

�ిబ�ం�� బ��ా ��ణ �� ం��ర� ��ా� ��ంచు��ం��.

2.7 �వ� ర��త ������� అవలం�ంచడం మ��య� ఆచ��ంచడం

మ� కం��� వయసు�, జ��, క�లం, �ంగం, ��ౖ�ా��క �ి��, మతం ల��� ��ౖకల�ం ఆ��రం�ా �వ� చూపదు.

2.8 �ీ�య� �ిట�జ� మ��య� �ా��రక �కల�ంగ�లక� ప��ే�క సంర�ణ

�ీ�య� �ిట�జను� , �ా��రకం�ా �కల�ంగ�ల� మ��య� �ర��ాసు�ల� వంట� మ� కస�మ� ల� మ���
వ�వహ��ంచ���� సులభతరం �ేయ����� మ��య� ��కర�వంతం�ా �ేయ����� ��మ� మ� ఉత�మ
ప�య���లను �ే�ా� మ�.

3. బ��ర�తం మ��య� �ారదర�కత

3.1మ� కస�మ� ల�� వ�వహ��ంచడంల� మ� కం��� ప���� బ��ర�తం మ��య� �ారదర�కతను �శ��ిసు� ం��. ��మ�
వ��� ��ట�� , �ా��రణ ర�సుమ�ల� మ��య� �����ల�� స� అ�� �ాధ����న మ��ా� ల ����ా కం��� మ��య�
కస�మ� ల మధ� ల��ా�ే�ల��ౖ ఏ�ౖె�� ప���వం చూ�� అ�� అం�ాల గ���ం� ప���� సమ����ా�� అం���ా� మ�:

i. �ాఖల�� ��ట�సుల� ��డ�త����ర�
ii. ట���� � ల��� ���� ల�ౖ� ల ����ా.

iii. కం��� ��� ��ౖ� ����ా.
iv. �య�ంచబ��న �ిబ�ం��/���� �ె�� ����ా.
v. స���� ���� / ట���� ��డూ�� ను అం��ంచడం; మ��య�

vi. �ాధ����నంత వరక� అ�� సంబం��త �వ�ాల� ఉత��� ��సం సూ�ం�న దరఖ�సు� �ార� ల�
�� ందుపరచబడ���.

3.2 �ాబ� �� కస�మర�క� సంబం��ం� కం��� ఇల� �ేయ��:

i. ఇతర NBFCల� అం��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల�� అర�వంత���న �� �కను అం��ంచ����� ర�ణగ���త
�క� ఆస���� ప����తం �ే�� అ�� అవసర���న సమ���రం�� కస�మర�� ల�� దరఖ�సు� �ార� ల��ౖ ఆస���
చూ�� ��వల� మ��య� ఉత�త�� ల �క� మ�ఖ� ల�ణ�లను �వ��సూ� స�ష����న సమ����ా��
అం��ంచం��. మ��య� అక�డ సమ���రం ����ా ర�ణగ���త �సు��వచు�. దరఖ�సు� �ార� �� �ాట�
సమ���ం����న ప��� లను ల�� అ�ి� ��ష� సూ�సు� ం��. దరఖ�సు� ��ర���� ర�ీదు అం��ంచబడ�త�ం��.

ii. కస�మర� అవస�ాలక� స���� �� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలను ఎంచు��వడంల� కస�మ� లక� స�యం
�ేయం��.



iii. కం��� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలను అం��ం�ే ��ధ మ��ా� ల గ���ం� కస�మ� లక� �ె�యజ�యం��
[ఉ��హరణక�, ఇంట���� ల�, �� � ����ా, �ాఖలల� మ��య� �దల�ౖన�] మ��య� ఈ ఉత�త�� ల గ���ం�
మ��ంత సమ���రం �� ంద����� మ�ల�ల� మ��య� మ��ా� ల గ���ం� �ా���� �ె�యజ�యం�� మ��య�
��వల�.

iv. చట�పర���న, �యంత�ణ మ��య� అంతర�త ���న అవస�ాలక� అనుగ�ణం�ా, అత�/ఆ�� గ����ంప�
మ��య� �ర���మ�ను �ర��ించ����� అత�/ఆ�� నుం�� అవసర���న సమ���రం మ��య� ప��� ల
గ���ం� కస�మ� లక� �ె�యజ�యం��.

3.3 కస�మ� ల��ా మ���న �ా����, కం��� ఇల� �ేయ��:

i. వ���ం�ే వ��� ��ట�� / �ీ�ల� మ��య� �����ల�� స� ఉత�త�� ల �క� మ�ఖ� ల�ణ�లక� సంబం��ం� కం���
����ా అ�వృ��� �ేయబ��న, ర��� ం��ంచబ��న ల��� ఉత�న�మ��� న�క��ంచబ��న సమ����ా��
అం��ంచం��.

ii. కస�మర� హక��ల� మ��య� బ�ధ�తల��ౖ అదనప� మ��య� న�క��ంచబ��న సమ����ా�� అం��ంచం��.
iii. కస�మ� ��ర�ను '�ా� �ేయవదు� ' ��వ ��ంద స�యం��లకం�ా న�దు �ేయం�� మ��య� ఈ

సమ���రం/��వను �� ం�ేందుక� కస�మ� ల� తమ సమ��� కం����� ��ా తప�ర�కం�ా �ె�యజ��� వరక�
ఏ�ౖె�� ��త� ఉత��� /��వను ట���� � �ా� ల�/ SMSల�/ ఇ���� ల ����ా �ె�యజ�యక�డదు/

�స���ంచక�డదు .

3.4 వ��� ��ట�� :

వ��� ��ట�� మ��య� ��ా ���ిం� మ��య� ఇతర �����లను �ర��ంచడంల� DLSL త��న అంతర�త సూ��� ల� మ��య�
�����లను �����సు� ం��. కం��� �క� ALCO కం��� బ� ర�� �����ం�న సూ��� ��� అనుగ�ణం�ా ఎప�ట�కప��డ�
��ట�� & �����లను �ర��సు� ం��. కం��� ���గ��ర�లక� అవసర���న సమ����ా�� అం��సు� ం�� -

i. అత�/ఆ�� ర�ణ ఖ���లక� వ���ం�ే �ా���క ��ట���ౖ ల����ం�న వ��� ��ట�� .

ii. అత�/ఆ�� ఖ���క� వ��� ఎల� వ���ంపజ�యబడ�త�ం�� మ��య� ���ా��/ఆలస����న �ె��ంప� సందర�ంల�
వ���ం�ే జ��మ��� వ����� స� వ���� ల����ం�ే ���నం అల��� కస�మ� �ె��ం����న EMI.

3.5 వ��� ��ట� ల� మ�ర��ల�

కం��� అం��ం�ే ఉత�త�� ల��ౖ వ��� ��ట� ల� మ�ర��ల� �ేయ�ల�� ��� �ర�యం గ���ం� కం��� కస�మర�క�
మ�ందు�ా�� �ె�యజ�సు� ం�� మ��య� వ��� ��ట� ల� �ే�ిన మ�ర��ల� భ�ష�త�� ల� వ����ా� �.

3.6 ర�సుమ�ల� & �����ల�

i. కం��� తన అ�� �ాఖలల�, కం��� ��� ��ౖ� ల� ���గ��ర�లక� ఉ�తం�ా చూడట���� అనుమ�ంచబ�ే
ట���� ��డూ�� గ���ం� ��ట�సును ప�ద���సు� ం��. కస�మర�క� కం��� అం��ం�ే ��వల జ���� క��� ఉ�తం�ా
అం��ంచబడ�త�ం��.

ii. అతను ఎంచుక�న� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలక� సంబం��ం� కస�మ� లక� ఇ��న ట���� ��డూ�� ల� వ���ం�ే
�����ల గ���ం�న అ�� �వ�ాల� ఉంట�� మ��య� కస�మ� ల� ఎంచుక�న� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలను
�� ందడం ��సం కస�మ� �ె��ం����న బ�ధ�త ఉంట�ం��.

iii. కస�మ� ల� ఎంచుక�న� ఉత��� /��వలను �యం��ం�ే ఏ�ౖె�� �బంధనల� మ��య� షరత�లను
�ాట�ంచ�/ఉల� ం��ం�న సందర�ంల� అత���ౖ ���ంచబ�ే జ��మ���ల గ���ం� సమ����ా�� కస�మ� లక�
అం��ం���.



3.7 మ�ందసు� �ె��ంప� �����ల�

సర���ల� No RBI-2014-15/121 మ��య� DNBS(PD)CC No.399/13.10.42/2014-15ల� ఉన� RBI

మ�ర�దర��ాల ప��ారం ��� ట�ం� వ��� ��ట� ��ంద ట�� ల�� �సుక�న� వ����గత ర�ణగ���తల నుం�� కం��� మ�ందసు�
�ె��ంప� జ��మ��� ���ంచదు. �ల�ౖ 14, 2014 �ే�� మ��య� ��� న�కరణల�. అ��ే, ��గ��ల�ట��
మ�ర�దర��ాలల� మ�ర�� �ారణం�ా ర�ణ ఖ���లను జప�� �ేయడం��ౖ మ� �ాల�ీల� మ�ర�� జ�����ే, కం���
��� ��ౖ� ల� ప�చు��ంచబ��న ర�ణ ఖ���ను జప�� �ే�ిన �ే��ల� ఉన� �ాల�ీ ప��ారం �ీ�-����ం� ������ వ���సు� ం��.
అ�� �ాట���ర�ల సమ���రం ��సం.

3.8 �ీ�ల� & �����లల� మ�ర��ల�

కం��� ఈ �����లల� �ే���ౖ�� ��ం��ల� ల��� ��త� ������ ప���శ��ట�� ల� �ర��ంచుక�ంట�, సవ��ం�న �����ల�/��త�
�����ల� ���ంచబడటం/ప���వవంతం �ావ����� ఒక ��ల మ�ందు �ె�యజ�యబడ�త�ం��.

3.9 �బంధనల� మ��య� షరత�ల�

i. �దట��ా���ా ఉత��� /��వను �� ందుత�న� కస�మ� క�, అతను/ఆ�� కం���� అం��ంచమ� ����న
ఉత�త�� ల�/��వలక� సంబం��ం�న సంబం��త �బంధనల� మ��య� షరత�ల గ���ం� కం��� త��న �ధం�ా
సల� ఇసు� ం��.

ii. మ� కం��� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలను �యం��ం�ే �బంధనల� మ��య� షరత�ల� సరస���న�
మ��య� �����ష� �ేయ����� ���గ��ర�ల హక��ను ప��ే�కం�ా ������ా� �. �����న� �బంధనల�
మ��య� షరత�ల� బ�ధ�తల� మ��య� బ�ధ�తలను స�ష�ం�ా �ె�యజ��ా� �. ఈ �బంధనల� మ��య�
షరత�లను �ా�� మ��య� సరళ���న ��షల� �ిద�ం �ే�ి అం��ంచ����� ప�య��ం���.

3.10 �బంధనల� మ��య� షరత�లల� మ�ర��ల�

�బంధనల� మ��య� షరత�లల� ఏ�ౖె�� మ�ర�� ��ం�� ����� లల� �ే� ����ా��ౖ�� ���గ��ర�లక�
�ె�యజ�యబడ�త�ం��:

i. వ����గత సమ���రం.

ii. ప�� �ాఖల� ��ట�సు బ� ర�� .

iii. ఇ���� మ��య� ��� ��ౖ� �� స� ఇంట����.

iv. �ా�ా� ప��క, అవసర���నప��డ�.
v. �ా��రణం�ా, ��� ప���వం�� మ�ర��ల� �ేయబడ��� మ��య� అట�వంట� మ�ర��ల గ���ం�

���గ��ర�లక� మ�ందు�ా�� ��ట�సు ఇవ�బడ�త�ం��.
vi. �బంధనల� మ��య� షరత�లల� ఏ�ౖె�� మ�ర�� గ���ం� కస�మ� క� మ�ందు�ా�� �ె�యజ�యడం �ాధ�ం

�ాక�� �ే మ��య� కస�మ� క� మ�ందసు� ��ట�సు ఇవ�క�ం�� మ�ర�� �ే�ినట���ే, అల� �ే�ిన మ�ర�� 30

���లల�ప� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. అట�వంట� మ�ర��ల� �ే�ిన త�ా�త �బంధనల� మ��య� షరత�ల�
అంట�, కస�మ� క� మ�ందసు� సమ���రం ఇవ�క�ం�� �ే�ిన మ�ర��ల�, ఏ�ౖె�� కస�మ� క� ప��క�లం�ా
మ���నట���ే, అట�వంట� కస�మ� 60 ���లల�ప� మ��య� ఎట�వంట� ��ట�సు ఇవ�క�ం�� అత�/ఆ��
ఖ���ను మ��ి��యవచు� ల��� మ�ర�వచు�. ఏ�ౖె�� అదనప� �����ల� ల��� వ���� �ె��ంచ�����.



vii. �బంధనల� మ��య� షరత�ల�� ఏ�ౖె�� ��ద� మ�ర�� ల��� ��ల� �న� మ�ర��ల� ఉంట�, కస�మ� అభ�ర�న
��రక�, కస�మ� క� స���ా� �ె�యజ�య�� మ��య� కస�మ� క� ��త� �బంధనల� మ��య� షరత�ల �ా�ీ�
అం��ం��� ల��� మ�ర��ల �ా�ాంశం.

4. ప�కటనల�, మ����ట�ం� మ��య� అమ��ాల�

4.1 కం��� �ేయ��:

i. కం��� �డ�దల �ే�ిన అ�� ప�కటనల� మ��య� ప��షన� ��ట���య� ల� స�ష�ం�ా ఉ���య�
మ��య� తప������ పట��ంచక�ం�� ఉం�ేల� ��� ప�య���ల� �ేయం��.

ii. మ� కం��� �క� ఏ�ౖె�� ��వ ల��� ఉత�����ౖ దృ�ి�� ఆక���ం�ే మ��య� వ��� ��ట�క� సూచనను క��� ఉన�
���య� మ��య�/ల��� ప���ర �ా��త�ంల� �డ�దల �ేయబ��న ఏ�ౖె�� ప�కటన, ఏ�ౖె�� ఉంట�, అట�వంట�
ఉత����� వ���ం�ే ఇతర ర�సుమ�ల� మ��య� �����లను క��� సూ�ం��ల� కం��� ప�య��సు� ం��. ల���
��వ మ��య� సంబం��త �బంధనల� మ��య� షరత�ల ప���� �వ�ాల� అభ�ర�న��ౖ అందుబ�ట�ల�
ఉంచబడ���.

iii. మద�త� ��వలను అం��ంచ����� ఏ�ౖె�� మ�డవ ప�ం �క� ��వ ఉప���ంచబ��నప��డ�, అట�వంట�
మ�డవ ప�ం కస�మ� �క� వ����గత సమ����ా�� (అట�వంట� మ�డవ ప��లక� ఏ�ౖె�� అందుబ�ట�ల�
ఉంట�) అ�ే �ా� �ల� ��ప�త మ��య� భద�త�� �ర���ం�ేల� ��మ� ��ా� ���ా� మ�.

iv. కం���, ఎప�ట�కప��డ�, కస�మ� ల� �� ందుత�న� ��� ఉత�త�� ల �క� ��ధ ల�ణ�లను �ా����
�ె�యజ�యవచు�. ఉత�త�� ల� / ��వలక� సంబం��ం� ఏ��ౖ�� ఇతర ఉత�త�� ల� ల��� ప��షన� ఆఫ� ల
గ���ం�న సమ���రం, అతను / ఆ�� ���� ����ా ల��� ��� ��ౖ� ల� ల��� ��� ��సం న�దు
�ేసు��వడం ����ా అట�వంట� సమ���రం/��వను �ీ�క��ంచ����� అత� / ఆ�� సమ���
అం��ం�నట���ే మ�త��� ���గ��ర�లక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. కస�మ� స���� నంబ�.

v. ��మ� ప�త�� అమ�కప� ఏజ���లక� (DSAల�) ప�వర��� �యమ�వ�� ������ా� మ�, ��� ��వలను ��మ�
మ����� ఉత�త�� ల�/��వలను �� ందవచు�, ఇతర �షయ�ల���ాట� �ార� వ����గతం�ా ల��� �� � ����ా
ఉత�త�� లను �క��ంచ����� కస�మ� ను సంప���ం�నప��డ� �ార� తమను ��మ� గ����ంచు���ా�.

vi. కం��� ప�����/����య� ల��� DSA ఏ�ౖె�� అను�త ప�వర�నల� �మగ���� ల��� ఈ ��� ను ఉల� ం��ం�నట��
కస�మ� నుం�� ఏ�ౖె�� �ి�ా�దు అం��న సందర�ంల�, �ి�ా�దును ప������ంచ����� మ��య�
�ర���ంచ����� మ��య� కను��నబ���ే కస�మ� క� నష�ప���రం �ె��ంచ����� త��న చర�ల�
��ా రం�ంచబడ���. త��న.

5. ��ప�త మ��య� ��ప�త

5.1కస�మ� ల �క� �త�ం వ����గత సమ���రం ��ౖ���� �ా మ��య� ��ప�ం�ా ప��గణ�ంచబడ�త�ం�� [కస�మ� ల�
ఇక��ౖ కస�మ� ల� �ానప�ట���] మ��య� ���ం�� సూ��� ల� మ��య� �����ల ����ా మ�ర�����శం �ేయబడ�త�ం��.
��ం�� అ�ా��రణ���న సంద�ా�ల�� �ాక�ం��, కస�మ� ల� అం��ం�న ల��� మ� గ�� � ల�� ఇతర సంస�ల�� స�
ఎవ������� కస�మ� ఖ���లక� సంబం��ం�న సమ���రం ల��� �ేట�ను కం��� బ��ర�తం �ేయదు:

i. సమ���రం చట�ం ����ా ల��� ��గ��ల�ట�/ల ఆ�ే�ాను�ారం ఇవ�వల�ి ఉంట�.
ii. ప�జల పట� కర�వ�ం ఉంట� సమ����ా�� ��ల���ం���.

iii. కం��� ఆసక�� ల దృ�ా� � �ార� సమ����ా�� అం��ం��ల� �����ే (ఉ��హరణక�, ��ా�� �����ంచ�����)
అ��ే అ�� కస�మ� ల��� కస�మ� ఖ���ల గ���ం�న సమ����ా�� మ��వ������� అం��ంచ����� �ారణం�ా
ఉప���ంచబడదు.

iv. కస�మ� సమ����ా�� బ��ర�తం �ేయమ� కం���� అ�����ే ల��� కస�మ� అనుమ���.
v. అత� / ఆ�� ��ా తప�ర�క అనుమ���, కస�మ� ల గ���ం� సూచన ఇ�ా�ల� కం���� అ�����ే.



vi. కస�మ� అత�/ఆ�� గ���ం� క��� ఉన� వ����గత ���ార�� లను య����� �ేయ����� ప�సు� త చట�పర���న
���� వ�� ప��ారం అత� / ఆ�� హక��ల ప����� �ె�యజ�య��.

vii. కస�మ� ప��ే�కం�ా అ���ారం ఇ��� తప� కం��� ���గ��ర�ల వ����గత సమ����ా�� మ����ట�ం�
ప��జ��ల ��సం ఎవ����� ఉప���ంచదు.

5.2 ������ ��ఫ���� ఏజ���ల�

i. ఒక కస�మ� ఖ���ను �ె���నప��డ�, కం��� అత�/ఆ�� ఖ��� �వ�ాలను ������ ��ఫ���� ఏజ���లక�
మ��య� �ా���� �ే�� �ెక��లను ఎప��డ� పంపవ��� కం��� అత���/ఆ��క� �ె�యజ�సు� ం��.

ii. కస�మ� కం����� �ె��ం����న వ����గత ర�ణ�ల గ���ం� ������ ��ఫ���� ఏజ���లక� కం��� సమ���రం
ఇవ�వచు�:

• కస�మ� అత�/ఆ�� �ె��ంప�ల �షయంల� ��నుకబ�� ఉ���ర�.
• బ��� ఉన� �త�ం ��ాదంల� ల�దు; మ��య�

iii. ఈ సంద�ా�లల� కం��� �క� అ���ా��క ��మ�ం� ను అనుస��ం�, అత�/ఆ�� ర�ణ��� ����� �ె��ంచడం
��సం, కం��� సంతృ�ి� �ెం��న ప���ాదనలను కస�మ� �ేయల�దు, కస�మ� క� �ె��ం����న అప��ల గ���ం�
సమ���రం ఇ�ా�ల� ��సు� న�ట�� కం��� ��ా తప�ర�కం�ా కస�మ� క� �ె�యజ�య��. ������ ��ఫ����
ఏజ���లక� కం���. అ�ే సమయంల�, కం��� కస�మ� క� ������ ��ఫ���� ఏజ���ల �ాత�ను �వ��సు� ం��
మ��య� ������ �� ం�ే కస�మ� �ామర��ం��ౖ �ార� అం��ం�ే సమ���రం ప���వం చూప�త�ం��.

iv. కస�మ� తన / ఆ�� అనుమ�� ఇ��నట���ే, కస�మ� ఖ��� గ���ం� ఇతర సమ����ా�� కం��� ������
��ఫ���� ఏజ���లక� అం��ంచవచు�. ������ ��ఫ���� ఏజ���లక� అం��ం�న సమ���రం �క� �ా�ీ�
కం��� కస�మ� క� అం��ం���, ఒక��ళ ��మ�ం� �ే��� .

6. బ�ా�ల ��కరణ

6.1ర�ణ�ల� ఇ��నప��డల�� , కస�మ� క� ����� �ె��ం�ే ప����య గ���ం� �త�ం, పద��ాలం మ��య� ����� �ె��ం�ే
వ�వ�� ����ా �వ��ంచబడ�త�ం��. ���గ��ర� �����ం�న ������ం� ��డూ�� క� కట�� బ�� �ఫల����ే, భ�
చట�� ల ప��ారం బ�ా�ల ��కవ�� ��సం త��న చర�ల� �సు��బడ��� మ��య� అనవసర���న ����ంప�ల�
ఆశ��ంచబడవ�.

6.2DLSL ఆ��రం�ా ��కరణ ������� ర��� ం��ం�ం��మ�ా�ద, ���య���న ���త� మ��య� ఒ�ి�ంచడం��.ౖ
కస�మ� ��ా�సం మ��య� ��ర��ా�క సంబం���� ��ం�� ం��ంచడంల� కం��� నమ�కం ఉం��. బ�ా�ల ��కరణల�
ల���/ మ��య� ��క����ట� ���� ���ష� ల� కం����� ��ా ��ధ�ం వ��ం�ే అ���ారం క���న �ిబ�ం�� ల��� ఏ�ౖె�� వ����
తనను/ఆ��ను గ����ం�, కం��� జ��� �ే�ిన అ���ార ల�ఖను ప�ద���ం���. అతను/ఆ�� కస�మ� అభ�ర�న��,ౖ కం���
ల��� కం��� అ���ారంల� జ��� �ే�ిన అత�/ఆ�� గ����ంప� �ార�� ను ప�ద���ం���. కం��� బ�ా�లక� సంబం��ం�న
�త�ం సమ����ా�� కస�మ� లక� అం��సు� ం�� మ��య� బ�ా�ల �ె��ంప� ��సం త��న ��ట�సును అం��ంచ�����
ప�య��సు� ం��.

6.3�ా� � ల�� సభ��లందర� ల��� కం����� ��ా ��ధ�ం వ��ంచ����� అ���ారం ఉన� ఎవ����� ల��� / మ��య�
��క����ట� ���� స�� ల� ఖ��తం�ా ���ంద �����న� ��� లను అనుస��ం���:

i. కస�మ� �ా��రణం�ా అతను/ఆ�� ఎం�ిక �ేసుక�న� ప��ేశంల� మ��య� అత�/ఆ�� ��ాస స�లంల�
�����న� స�లం ల�నప��డ� మ��య� అత�/ఆ�� ��ాసంల� అందుబ�ట�ల� ల�క�ంట�, �ా��ారం/వృ�� �ే��
స�లంల� సంప���ంప�ల� జర�ప���ర�.



ii. కం����� ��ా ��ధ�ం వ��ం�ే గ����ంప� మ��య� అ���ారం �దట� సందర�ంల� కస�మ� క�
�ె�యజ�యబడ�త�ం��.

iii. కస�మ� ��ప�త ��ర�ంచబడ�త�ం��.
iv. కస�మ� �� పరస�ర చర� ��ర పద��ల� ఉం���. పరస�రం మ�ట�� �ేటప��డ� ��ష �ాడకంల� అత�ంత జ�గ�త�

వ��ం���, త����ా కస�మ� ఏ సమయంల���ౖ�� బ�ధపడక�డదు/మ�ా�దప�ర�కం�ా వ�వహ��ంచక�డదు.

మ���� ర�ణగ���తల�� సం���ిం�ేటప��డ�, ��ర�య సంస�ృ� మ��య� సంప���యం ప��ారం త��న
��రవం �ర���ంచబడ�త�ం��.

v. కస�మ� �క� �ా��ారం ల��� వృ���� సంబం��ం�న ప��ే�క ప���ి�త�ల� ల�క�� �ే, కం��� ప���ధుల� 07:00

గంటల నుం�� 19:00 గంటల మధ� కస�మ� లను సంప����ా� ర�.

vi. ����ష� సమయంల� ల��� ����ష� ప��ేశంల� �ా� లను ��ా��ం��లన� కస�మ� అభ�ర�న �ాధ����నంతవరక�
��ర�ంచబడ�త�ం��.

vii. సమయం మ��య� �ా� ల సంఖ� మ��య� సం��షణ �క� కంట�ం� ల� ��క����ం� �ేయబడ���.

viii. బ�ా�లక� సంబం��ం�న ��ా��ల� ల��� ����లను పరస�రం ఆ�ద�గ�ం�ా మ��య� క�మబద�ం�ా
ప��ష���ంచ����� అ�� స�యం అం��ంచబడ�త�ం��.

ix. బ�ా�ల ��కరణ ��సం కస�మ� ప��ే�ా�� సంద���ం�ే సమయంల�, మ�ా�ద మ��య� అలం�ా�ా��
�ర���ం���.

x. క�ట�ంబంల� ��గం ల��� అట�వంట� ఇతర �పత�� ల వంట� అను�త���న సంద�ా�ల�, కం�����
�ె��ినట���ే, చట�పర���న సమ�� ��సం అవసర����ే తప� బ�ా�ల� వసూల� �ేయ�����
�ా� ల�/సందర�నల� �ేయడం ��ా��ంచబడ�త�ం��.

6.4 ����� �ె��ష�/���� ఆసు� లను ����� �ా���నం �ేసు��వడం

ర�ణ ఒప�ందం ర�ణగ���త�� ఒప�ందం/ల�� ఒప�ందంల� చట�బద�ం�ా అమల� �ేయగల ��-�� ��ష� �బంధనను
క��� ఉంట�ం��. �ాంట�� ��/ల�� ఒప�ందం �క� �బంధనల� మ��య� షరత�ల ప��ారం ��-��ా ���ిం� ప����య
�ారదర�కం�ా �ర���ంచబడ�త�ం�� మ��య� ����� సంబం��ం�న ప����యను అనుస��ం���:

i. �ా���నం �ేసుక��� మ�ందు ��ట�సు వ�వ��.
ii. ��ట�సు వ�వ��� �న��ంచగల ప���ి�త�ల�.

iii. భద�తను �ా���నం �ేసుక��� ���నం.

iv. ఆ�ి� అమ�కం / ��లం మ�ందు ర�ణం ����� �ె��ంచ����� ర�ణగ���తక� ఇ�ా���న �వ�� అవ�ాశం గ���ం�న
�బంధన.

v. ర�ణగ���తక� ����� �ా���నం �ేసుక��� ���నం, మ��య�
vi. ఆ�ి� అమ�కం/��లం ప����య. అట�వంట� �బంధనల� మ��య� షరత�ల �ా�ీ� ర�ణగ���తలక� అందుబ�ట�ల�

ఉం���, అల��� ర�ణ ఒప�ందం �క� �ా�ీ మ��య� ర�ణ ఒప�ందంల� ��� �ేయబ��న ప�� ఎ� ��� జ� ల
ప��� ర�ణ�ల మం�ర�/�తరణ సమయంల� ర�ణగ���తలంద���� అం��ంచవచు�. అట�వంట� ఒప�ం��ల�/
ర�ణ ఒప�ం��లల� ��లక���న అంశం.

7. �ి�ా�దుల� మ��య� �ి�ా�దుల�

కస�మ� �ి�ా�దుల� / �ి�ా�దులను �ర���ంచ����� అంతర�త యం��� ల�:

�ి�ా�దు న�దు:

DLSL ����ా అం��ంచబ��న ��వల�� అతను/ఆ�� సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, ���గ��ర�డ� �� � ల�,
��ా తప�ర�కం�ా ల��� ఎల�ా�� �� మ��ా� ల ����ా �ి�ా�దు �ేయవచు�. �ి�ా�దుల� మ��య� సూచనలను
�ీ�క��ంచ����� ఏ�ా�ట�� ఇక�డ ఇవ�బ��� �. కస�మ� ��గ�వ �����న� ���� ల�ౖ� నంబ� ల ����ా క��� �ా�
�ేయవచు�. అత�/ఆ�� �ి�ా�దును న�దు �ేయ����� ల��� అతను/ఆ�� ఎస�ల�ష� ���� ల� ఇ��న మ��ట����



ప��ారం ఆం�ోళనను మ��ంత ��ంచవచు�. �ి�ా�దు �ా� ల��� ���� వ��నప��డల�� , పం�ిన�ార� అత�/ఆ��
�ి�ా�దును అం��క��సూ� మ�డ� ప� ����లల�ప� ప��స�ందనను �ీ�క���ా� ర�.

���� ల�ౖ� నంబ� ల�:

కస�మ� ఉదయం 8:00 గంటల మధ� మ� కస�మ� ���ా ��ం��� �� �ేర���వచు�. నుం�� 8:00 P.M.

0124-6555555ల�.

ఇం�ా, ఏ�ౖె�� �ి�ా�దు ��� �ా�ీ ర�పంల� అం��నప��డల�� అంట� ఏ�ౖె�� ల�ఖ �దల�ౖన �ాట� ����ా ���స�� ల�
న�దు �ేయబడ�త�ం��. అట�వంట� అ�� సంద�ా�ల�� , మ� ప����� అత�/ఆ�� �ి�ా�దు �క� ఖ��త���న
స����ా�� �ెల�సు��వ����� కస�మ� క� �ల�ౖనంత త�ర�ా �ా��/సంప����ా� ర�.

��గ��ల�టర� ����ా అం��న అ�� �ి�ా�దులక� సంబం��ం�, ��మ� అట�వంట� �ి�ా�దుల��ంట�� �ి�ా�దు ���స�� ల�
న�దు �ే�ా� మ�. అట�వంట� �ి�ా�దులను �ీ�క��ం�, ���ా�� �ే�ిన త�ా�త మ� ప���ధుల� కస�మ� లను
సంప����ా� ర� మ��య� త�ణ ��ా �ప��కన �ాట�� ప��ష���ంచ����� �ి�ా�దుల�� �ాస��ాలను క���
�ెల�సుక�ంట�ర�.

వ����గతం�ా �ి�ా�దుల�:

�ాఖల వద� �ి�ా�దు ప�స�కం అందుబ�ట�ల� ఉం��. ఒక కస�మ� ���� �ాఖ నుం�� �� ందవచు� మ��య�
అత�/ఆ�� �ి�ా�దులను అందుల� న�దు �ేయవచు�. మ� ఉత�త�� ల� మ��య� ��వలను ��ర�గ�పరచడం
��సం కస�మ� ఏ�ౖె�� అ���ా యం/సూచనల ��సం బ�� ం� ల� ఉం�న �ి�ా�దు/సందర�క�ల ప�స��ా��
ఉప���ంచవచు�.

����/ఈ-���� ����ా �ి�ా�దుల�:

కస�మ� �� �� ����ా ల��� ఇ-���� ����ా క��� �ి�ా�దును సమ���ంచవచు�. ఇ-���� ����ా
�ీ�క��ంచబ��న �ి�ా�దుల� ఇ-���� ����ా అం��క��ంచబడ���. �ి�ా�దు �ా� వ��నప��డల�� , పం�ిన�ార�
తన �ి�ా�దుక� సంబం��ం�న అం���ా�ా�� ��ా� ��సూ� ����� ప�త��త��ా�� అందుక�ంట�ర�. DLSL �క�
ఇ-���� ఐ��ల� క��� �ి�ా�దులను న�దు �ేయవచు�: grievance@dhani.com.

�ి�ా�దుల ప���ా�రం:

��ౖఖ�� అం�ాలక� సంబం��ం�న �ి�ా�దుల�:

అట�వంట� �ి�ా�దులను మ�ా�దప�ర�కం�ా, �ానుభ���� మ��య� అ��ంట�కంట� ��గం�ా ప��ష���ం���.
కస�మ� ల�� అను�త ప�వర�న/ �రట��ా ప�వ������ ��� ట�ల���� ల�వ� ల� ప��గణ�ంచబడ�త�ం�� మ��య� త�ణ
చర� �సు���ా�. DLSL, ఎట�� ప���ి�త�ల�� నూ, �ిబ�ం�� �క� ఏ�ౖె�� ����� �క� దుర�సు ప�వర�నను స��ంచదు.

ల��ా�ే�ల� / �ార�కల��ాలక� సంబం��ం�న �ి�ా�దుల�:

ప���నం�ా, ఈ వర�ంల�� �ి�ా�దుల�/అభ�ంత�ాల ప���ా��ా��� �ాఖ బ�ధ�త వ��సు� ం��. ఎంట��/ల��ా�ే��
స����ద������ ల��� కస�మర� సంతృ�ి�� ��ా� ��ంచ����� బ�� ం� బ�ధ�త వ��సు� ం��. కస�మ� సంతృ�ి� �ెం�ేల�
�ి�ా�దు ప��ష���ంచబ�ేల� చూడడం మ��య� అతను సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, సమస�ను �వ�తరం �ేయ�����
అత��� ప����మ��య మ��ా� లను అం��ంచడం బ�� ం� �క� ప���న ���. ఒక��ళ, అ�� బ�� ం� �ా� �ల�
ప��ష���ంచబడనట���ే, �ార� మ�ర�దర�కత�ం/��జల��ష� ��సం ��సును ప���న �ా�ా�లయ����
సూ�ంచవచు�.
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30 ���లల�ప� DLSL అం��ం�న ప���ా�రం�� కస�మ� సంతృ�ి� �ెందక�� �ే, అతను/ఆ�� ���ె�స� ��సం RBI

ఏ�ా�ట� �ే�ిన ���-బ��ం��ం� అంబ��� మ� �ా�ా�లయ��� క��� సంప���ంచవచు�. సంప���ంప� �వ�ాల� ప��
�ాఖల� ప�ద���ంచబడ���.

నవంబ� 12న ఆ� �ఐ జ��� �ే�ిన ఎ� �ఎ� �ిల ��సం ఇంట����ట�� అంబ��� మ� �ీ��, 2021ల�� అ���యం IVల�
�����న� ఏ�ౖె�� ఒకట� ల��� అంతకంట� ఎక��వ �ారణ�ల��ౖ కం�����ౖ �ి�ా�దు ఉన� ఏ కస�మ� అ���వ. ���ంద
�వ��ం�న పద��ల� ఇంట����ట�� అంబ��� మ�.

�ాల చట�ం:

�ి�ా�దులను స���న దృ���ణంల� చూ��� ఎందుకంట� ఇ� ప���ం�ా కం��� ప�ల� �రంతర ��ర�గ�దలక�
������ా� �. అం��న �ి�ా�దులను �ాధ����న అ�� ��ణ�ల నుం�� �����ి�ా� ర�. DLSL ర�ీదు �� ం��న మ�డ� ప�
���లల�ప� ర�ీదు� పంప����� ప�య��సు� ం��. �ి�ా�దు �ీ�క��ం�న �ే�� నుం�� గ��ష�ం�ా 30 ���లల�ప�
ప��ష���ంచబ���.

��ధ ర�ాల �ి�ా�దుల ��సం ఎస�ల�ష� మ��ట���� �� �ి�ా�దు ప���ా�ర ప����యను ��� �ేయ����� ట�ౖ� మ��ట����
అనుబంధం-ఎస�ల�ష� ���� ల� ఇవ�బ��ం��. కస�మ� �ి�ా�దుల�� వ�వహ��ం�ే ���ా�� ��ంట�� /అ���ార�ల� �����
ఖ��తం�ా కట�� బ�� ఉం���.

�ి�ా�దు��ౖ క�మ�నుగతం�ా MIS ర��� ం��ంచబ��ం�� మ��య� కం��� �ీ�య� అ���ార�ల ����ా �ా�� జ�� నం
మ��య� తదుప�� సూచనల ��సం, ఏ�ౖె�� ఉంట� పం�ిణ� �ేయబడ�త�ం��.

స�� ���ా�జం

కస�మర� �������/���� ����� ��ం� క�ట� ����ా కస�మ� స���� ��వ��

����� ��ం� �క� ����ష� ���ా క�ట� ఉం��, ఇ�� కస�మ� �ి�ా�దుల �క� ప���న ��ా ం��లను మ��య�
కస�మ� ��వను ��ర�గ�పరచ����� �సుక�న� చర�లను �ాల�నుగ�ణం�ా స���సు� ం��.
క�ట� ప���ా�రం �ా� �ి�ా�దుల�/అభ�ంత�ాలను క��� ప��గణనల��� �సుక�ంట�ం�� మ��య� ��� సల�ను
అం��ంచవచు�.

అంబ��� మ� పథకం ప��ారం �ి�ా�దుల ప��జనం ��సం ��డ� అ���ా��:

బ���త కస�మర�� తమ �ి�ా�దులక� సంబం��ం� �ి���ప� ��డ� అ���ా���� ��ర��ా ఈ ���ం�� �ర���మ�ల�
��ా యవచు�:
క�,
��. సం�� కశ��
�ి���ప� ��డ� అ���ా��
ధ� ల��� అం� స������ ��ట��
�ా� � ��ం 108, 5వ అంతసు� ,
ఉ�ో�� ���, ���-I,
గ�ర���ా � - 122016
Ph.: 120-6977800
ఇ����:nodal@dhani.com

తప��స�� ప�దర�న అవస�ాల�:

DLSL అం��సు� ం��:
● �ి�ా�దుల� మ��య� సూచనలను �ీ�క��ంచ����� త��న ఏ�ా�ట�.
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● ��డ� ఆ�ీస� / బ�� ం� ���� ��ర�, �ర���మ� మ��య� సంప���ంప� నంబ�.

● కస�మ� లక� DLSL �క� కట�� బ�ట� ���/���� ��ా ���� ���. .

● అంబ��� మ� పథకం �క� మ�ఖ� ల�ణ�ల ప��ారం, ���గ��ర�� సంప���ంచగల అంబ��� మ� ��ర�
మ��య� సంప���ంప� �వ�ాల�

● బ�� ం� లల� అత�/ఆ�� సమ���రం ��సం కస�మ� ��వలక� సంబం��ం�న �ాల�ీల�, ఆ� �ఐ మ��య� ఇతర
అ���ార�ల� సూ�ం�న ప��� ల� �దల�ౖన �ాట��� క���న సమగ� ��ట�సు బ� ర�� /బ�� ల�� � ప�ద���ంచడం.

కస�మ� ల�� పరస�ర చర�:

కస�మ� ల ����ణ/అవసరం/ మ����దనలను �ా�� �ిబ�ం�� కస�మ� ల�� వ����గతం�ా పరస�ర చర� �ేయడం ����ా
��ర��ా� ��చు���వచ�� DLSL గ����ం�ం��. అం��ం�ే ��వల గ���ం� కస�మ� లల� అవ�ాహన ల�క�� వడం వల� ��ల�
�ి�ా�దుల� ఉత�న�మవ���� మ��య� అల�ంట� పరస�ర చర�ల� కస�మ� ల� అట�వంట� ��వలను �� ందడంల�
స�యపడ��� మ��య� ఇ�� తదుప�� దశల� ప�శ�ల�/�ి�ా�దుల సంఖ�ను త���సు� ం��.

��వల� ��ర�గ�దల ��సం ఆప��ట�ం� �ిబ�ం���� అవ�ాహన క��ంచడం & �ి�ా�దులను �ర���ంచడం:

1.1 ఉత�త�� ల� మ��య� ��వల��ౖ అవ�ాహన మ��య� అవ�ాహన ల�క�� వడం వల� �ి�ా�దుల� ��ల� తరచు�ా
జర�గ����. ��ంద� ��ణ� ��ం��� లక� ��ధ �ా� �లల� �ిబ�ం�� ��ణ అవస�ాల��ౖ ��డ� అ���ా�� అ���ా య���
�ె�యజ�యవల�ి ఉంట�ం��.

1.2 DLSL ��ధ ����ాల నుం�� కస�మ� ల�� వ�వహ��సు� ం��, ఇ�� అ���ా య ����లక� మ��య� ఘర�ణక�
�����యవచు�. కస�మ� ల�� �ానుక�ల దృక�థం�� మ��య� కస�మ� ���హప�ర�క ప�వర�న��
వ�వహ��ంచ�����, మ�ందు వర�స �ిబ�ం�� ఎం�ికను జ�గ�త��ా �ేయ��. ఓ��� ���ం� మ��య� మ�ఖం��ౖ
�ర�నవ����, �ిబ�ం�� కస�మ� �క� ��ా��ా�� ��ల�చు��గల�ా�. ��పం�� ఉన� కస�మ� లను
�ర���ంచ����� అవసర���న �ా�� �ి��� ను అం��ంచడం, ��ణ �ార�క�మ�లల� అంత�ా�గం�ా ఉం���.

�ి�ా�దుల�/ఆం�ోళనల �ర�హణ ��సం అంతర�త యం��� ంగం అ�� �ా� �లల� సజ�వ��ా మ��య�
సమర�వంతం�ా ప��ే��ల� చూసు��వడం ��డ� అ���ా�� బ�ధ�త.



అనుబంధం- ఎస�ల�ష� ����
ప�ధమ
�ా� �

DLSL �క� స�ప �ాఖను సంద���ంచ�����, �ా� �ేయ����� ల��� ��ా య����� కస�మ� ల�
అభ����ంచబ��� ర�.
బ�� ం� ��� ��ర�:
సంప���ంప� �వ�ాల�: �� �, ఇ���� మ��య� ప���� �ర���మ�:
ల��� వద� ఇ���� పంపం�� support@dhani.com

��ండవ �ా� � 7 ప�����ల�� �జర��ాక�� �ే, కస�మ� ���� ల�ౖ� నంబర� ����ా �ి�ా�దు �ేయం��. ���ంద
ప��ా� �ంచబ��ం��:

0124-6555555ల� 8:00 AM నుం�� 8:00 PM మధ� కస�మ� ల� మ� కస�మ� స���� ��ంట� ను
సంప���ంచవచు�.

ల��� వద� ఇ���� పంపం��grievance@dhani.com
మ�డవ��

�ా� �
�ి�ా�దు 15 ప� ����లల� సంతృ�ి� కరం�ా ప��ష���ంచబడక�� �ే, కస�మ� మ� ప���న ��డ� అ���ా���
ఇక�డ సంప���ంచవచు�:

��. సం�� కశ��
�ి���ప� ��డ� అ���ా��
ధ� ల��� అం� స������ ��ట��
�ా� � ��ం 108, 5వ అంతసు� , ఉ�ో�� ���,
���-I, గ�ర���ా � - 122016
�� � 120-6977800, ఇ����:nodal@dhani.com

��ల� వ �ా� � ��జ�� బ��ం� ఆ� ఇం��య� 12 నవంబ� 2021న జ��� �ే�ిన “ఇంట����ట�� అంబ��� మ� �ీ��,
2021” మ��య� ��� అ� �ే� ల ప��ారం, �ి�ా�దు సంతృ�ి� కరం�ా 30 ���ల�� �ా ప��ష���ంచబడక�� �ే,
కస�మ� ఆ ప��జనం ��సం ర��� ం��ం�న �� ర�� ����ా ఆ� ల�ౖ� ల� �ి�ా�దు �ేయవచు�.
అన�ాhttps://cms.rbi.org.in.

ఎల�ా�� �� ల��� �ి�క� �� ����ా క��� ఈ ���ం�� పద��ల� ��ం���కృత ర�ీదు మ��య� ��ా ���ిం�
��ం��� ��� �ి�ా�దు సమ���ంచవచు� –
ఎల�ా�� �� ��
ఇ���� ID–crpc@rbi.org.in
త�ాల� �ర���మ�
��ం���కృత ర�ీదు మ��య� ��ా ���ిం� ��ంద�ం,
��జ�� బ��ం� ఆ� ఇం��య�,
4వ అంతసు� , ���ా� � 17,
చం��గ� - 160017
వ�యర��త ఉ�త నంబర�: 14448 (���రణ ��సం)

*బ� �� ఆ� �ౖె��క�ర�� /క�ట� �ి�ా�దుల ప���ా�ర ప����యను �ాల�నుగ�ణం�ా స���ంచడం���ాట� ఈ �షయంల�
సూచనలను జ��� �ేసు� ం��, త����ా కస�మ� తన �ి�ా�దులక� సత�ర���న మ��య� ���య���న ప���ా��ాలను
�� ందు��ర�.

8. � కస�మ� (KYC) మ�ర�దర��ాలను �ెల�సు��ం��

8.1 ఏ�ౖె�� ������ సదు�ాయం ల��� ర�ణ��� �� ����ం�ే మ�ందు � కస�మ� (KYC) మ�ర�దర��ాలను
�ెల�సు��వడం ప��ారం, ఈ ���ం�� అం�ాలను కవ� �ే�� ���� చట�బద����న అవస�ాలను �ర������ త��న శ�ద�
కసరత�� �ేయబడ�త�ం��:

i. కస�మ� తన/ఆ�� గ����ంప�క� అవసర���న ప��� ల� ల��� ర��వ�లను అం��ం���.

ii. కస�మ� కం��� �క� KYC, య�ంట� మ� ల�ండ��ం� ల��� ఏ�ౖె�� ఇతర చట�బద����న అవస�ాలను
�ర������ అవసర���న సమ����ా�� అం��ం���. ఇం�ా, కస�మ� స�చ�ందం�ా అం��ం�ే ����ష� అదనప�
సమ���రం ��రవచు�. క�మ�నుగతం�ా అత� గ����ంప� మ��య� �ర���మ� �క� న�క��ంచబ��న
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ర��వ�ను అం��ంచడం క��ం� �క� బ�ధ�త. అత�/ఆ�� న�దు �ేయబ��న �ర���మ� మ���న
సందర�ంల� కం����� త�ణ సమ���రం అం��ంచం��.

iii. ఖ��� ��ా రంభ �ార� ల� మ��య� ఇతర ��ట���య� లను కం��� కస�మ� క� అం��ం���. KYC అవస�ాలను
�ర�డం ��సం ధృ�కరణ మ��య�/ల��� ���ార�� ��సం అం��ం����న అవసర���న సమ���రం మ��య�
��క����ం� ల� అం��ం����న �వ�ాలను క��� ఉంట�ం��.

iv. ఖ��� �ెరవ����� సంబం��ం�న ���నపర���న ��������లను కస�మ� క� స���ా� �వ��ంచడం
జర�గ�త�ం��. అతను/ఆ�� ����న �ధం�ా కస�మ� క� అవసర���న అ�� �వరణల� అం��ంచబడ���.

9. ���ా�� ఖ���ల�

కం��� �క� ఏ ఉ�ో��� క��� ప�జల నుం�� ���ా�� ను ఏ పద��ల�/ర�పంల� ��రక�డదు/అం��క��ంచక�డదు,

ఇంత �ాలం కం��� తన ������ �ష� �ి��� '���ా�� అం��క��ంచ� కం���'�ా ��న�ా��సు� ం��

10. ర�ణ�ల�

10.1ఏ�ౖె�� డబ��ను ర�ణం ఇ�ే� మ�ందు కం��� కస�మ� �క� ������ �గ�త మ��య� ����� �ె��ం�ే
�ామ�ా� ��� స���ా� అంచ�� ��య��.

i) ల�� దరఖ�సు� �ార��య����� �ాలప����

అవసర���న అ�� ప��� ల�� �ాట� ప���ాదనను సమ���ం�న �ే�� నుం�� 30 ���లల�ప� ప�����ా ప���� �ే�ిన ర�ణ
దరఖ�సు� ను కం��� �ార��సు� ం��. ఏ �ారణం �ేత��ౖ�� కస�మ� క� ర�ణం అం��ంచక�డద� కం��� �ర��ంచుక�ంట�,
ర�ణ దరఖ�సు� ను �రస���ంచ����� గల �ారణ�లను ��తప�ర�కం�ా �ె�యజ�య��..

ii) ర�ణగ���త తరప�న ��లను అం��క��ంచడం

కస�మ� తన బ�ధ�తల ��సం ఎవ����� కం��� �ా���ంట� ల��� ఇతర భద�తను అం��క��ం��ల� ��ర�క�ంట�, �ా���ంట�
ల��� ఇతర ��క����ట�� ఇ�ే� వ������ ల��� �ా�� ���య సల���ర��� తన ఆ���క �షయ�ల గ���ం� ��ప����న
సమ����ా�� అం��ంచ����� కం��� తన అనుమ� ��సం కస�మ� � అడగవచు�. . కం��� �ేసు� ం��:

● కస�మ� ల� �ా�� �బద�తను మ��య� �ా�� �ర�యం �క� �ాధ�మ��� ప��ణ�మ�లను అర�ం
�ేసుక����ర� ��ా� ��ంచు��వ����� స�తంత� ���య సల� �సు���ాల� �ా��� �� � త���ంచం��
(సమ��త���న ��ట, ��మ� సంతకం �ేయమ� ��మ� �ా��� అ���� ప��� ల� ఈ �ి�ార��ను స�ష����న
మ��య� స�ష����న ��ట�సు�ా క��� ఉంట��).

● �ా���ంట� ల��� ఇతర ��క����ట�� ఇవ�డం ����ా �ార� అత��� బదుల��ా బ�ధు�ల��ా మ�రవచ��
కస�మర�క� �ెప�ం��; మ��య�

● �ా�� బ�ధ�త ఏ�ట� �ెప�ం��.

10.2 ర�ణ�ల ��సం దరఖ�సు� ల� మ��య� �ాట� ��ా ���ిం�

i. ర�ణ ఉత���� �� ���ం� సమయంల�, కం��� వ���ం�ే �ా���క వ��� ��ట� గ���ం� అవసర���న సమ����ా��
అం��సు� ం��, అల��� ఏ�ౖె�� ఉంట�, ��ా ���ిం� ��సం �ె��ం����న ర�సుమ�ల�/�����ల�, �ీ�-����ం� ఆప�� ల�
మ��య� �����ల� ఏ��ౖ�� ఉంట� మ��య� ఏ��ౖ�� ఇతర �షయ�ల��ౖ ర�ణగ���త �క� ఆస���� దృ�ి�ల�
ఉంచుక��, ఇతర కం���ల కం���ల�� అర�వంత���న �� �కను మ��య� సమ���రం�� క���న �ర�యం
�సుక���ల� ���గ��ర�� అనుమ�సు� ం��.



ii. అ�� ర�ణ దరఖ�సు� ల ర�ీదు ��సం కం��� ర�ీదు� అం��సు� ం��. దరఖ�సు� ను ఆ���ం�ేటప��డ� ల��
దరఖ�సు� ల� ఏ సమయంల� ప��ష���ంచబడ��� దరఖ�సు� ��ర�క� �ె�యజ�యబడ�త�ం��.

iii. �ా��రణం�ా ల�� దరఖ�సు� ను ��ా ��� �ేయ����� అవసర���న అ�� �వ�ాలను దరఖ�సు� సమయంల�
కం��� ��క��సు� ం��. ఏ�ౖె�� అదనప� సమ���రం అవసర����ే, కస�మ� � ��ంట�� మ�� సంప����ా� న�
�ె�యజ�యబడ�త�ం��.

iv. కం��� ��� �బంధనల� మ��య� షరత�ల�� �ాట� మం�ర� �ేయబ��న ర�ణ��� కస�మ� క�
�ె�యజ�సు� ం��. అభ�ర�న��ౖ ల�� ��క����ం� ల� ��� �ేయబ��న అ�� ఎ� ��� జ� ల �ా�ీ�� �ాట� కం���
ఖర���� కస�మ� ఎ���క��� �ే�ిన అ�� ల�� ��క����ం� ల �క� ��ా మ�ణ�క��ంచబ��న �ా�ీలను కం���
అం��సు� ం��.

v. ర�ణం ఇ�ే� �షయంల� �ంగం, క�లం మ��య� మతం ఆ��రం�ా ఏ ���గ��ర�డ� �వ� చూపక�డదు.

అ��ే, సమ�జంల�� ��ధ వ�ా� ల ��సం ర��� ం��ం�న పథ�ాలను �ా� �ించడం ల��� అందుల� �ాల�� నడం
నుం�� ఇ�� కం���� �����ంచదు.

10.3 ర�ణ దరఖ�సు� ను అం��క��ంచక�� వడం

ఏ�ౖె�� �ారణం వల� , కం��� ��ా తప�ర�క దరఖ�సు� ను అం��ం�న ర�ణ��� మం�ర� �ేయల�క�� �ే, కస�మ� క�
��� గ���ం� ��ా తప�ర�కం�ా �ారణం/ల ����ా సూ�ంచబడ�త�ం��.

10.4 ర�ణ ���� �� ���ా� �ేయడం ల��� ����� �ె��ంచడం ��గవంతం �ేయడం��ౖ �ర�యం

ఒప�ందం ప��ారం �ె��ంప� ల��� ప��ర�ను ���ా� �ేయ����� / ��గవంతం �ేయ����� ల��� ఏ�ౖె�� �ారణ�ల వల�
అదనప� ��క����ట�లను ��ర����� మ�ందు, కం��� ర�ణ ఒప�ం����� అనుగ�ణం�ా ర�ణగ���తలక� ��ట�సు
ఇసు� ం��.

10.5 ల�� ఖ��� మ��ి��యడం మ��య� ��క����ట�ల�/ప��� ల �డ�దల

కం��� అ�� బ�ా�లను ����� �ె��ం�న త�ా�త ల��� ర�ణగ���త��ౖ కం��� �క� ఏ�ౖె�� ఇతర ����� ��సం
ఏ�ౖె�� చట�బద����న హక�� ల��� ������క హక��క� ల�బ�� ఉన� ర�ణం �క� బ�ా� ���� �� గ���ం�న
��ంట�� అ�� ��క����ట�లను �డ�దల �ేసు� ం��. కం��� తన ��� ఆ� హక��ను �����ంచు���ాల�
�ర��ంచుక�న� ��ట, ����న ����� ల� మ��య� సంబం��త ����� ��ట�� అ��� వరక�/�ె��ం�ే వరక�
కం��� ��క����ట�లను ఉంచు��వ����� అర�త ఉన� షరత�ల గ���ం� ప���� �వ�ాల�� ర�ణగ���తక� ��ట�సు
ఇవ�బడ�త�ం��.

10.6 �సప���త ల��ా�ే�ల ప����ధన

కస�మ� �క� ఖ���ల� ఏ�ౖె�� ల��ా�ే��� సంబం��ం�న ���రణ అవసర���న సందర�ంల�, కం��� �ా����
సంబంధం క��� ఉం����న అవసరం ఉన�ట���ే, కం����� మ��య� �� �సు/ఇతర ద�ా�ప�� సంస�ల�� ���రణల�
సహక��ంచమ� కస�మ� క� సల� ఇవ�బడ�త�ం��/ అభ����ంచబడ�త�ం��. కస�మ� �సప���తం�ా ప�వ������ ,
అత�/ఆ�� ఖ���ల� జ���� అ�� న�ా� లక� అతను/ఆ�� బ�ధ�త వ��ం���� ఉంట�ంద� మ��య� కస�మ�
స��త�క���న జ�గ�త�ల� ల�క�ం�� వ�వహ��ం� న�ా� �� క������ , ����� కస�మ� బ�ధ�త వ��ంచవచ�� కం���
కస�మ� క� సల� ఇసు� ం��.

11. ����ర�ల�



i. ఒక వ���� ర�ణ���� ����ర��ా ఉన�ప��డ�, అత���/ఆ��క� ��� గ���ం� �ె�యజ�యబడ�త�ం��:

● ����ర��ా అత�/ఆ�� బ�ధ�త.

● అతను/ఆ�� అత�/ఆ�� కం����� కట�� బ�� ఉం�ే బ�ధ�త �త�ం.

● అత�/ఆ�� బ�ధ�తను �ె��ంచమ� కం��� అత��/ఆ��ను �ి��ే ప���ి�త�ల�.
● అతను/ఆ�� �ా���ంట� �ా �ె��ంచడంల� �ఫల����ే కం���ల� అత�/ఆ�� ఇతర డబ��లను కం���

ఆశ��ం��ల�.
● �ా���ంట� �ా అత�/ఆ�� బ�ధ�తల� ����ష� ప��మ�ణ���� ప���తం �ేయబ��ం�� ల��� అ� అప���తం�ా

ఉ���య�; మ��య�

ii. �ా�రంట� �ా అత�/ఆ�� బ�ధ�తల� ���ా��� �ేయబ�ే సమయం మ��య� ప���ి�త�ల� అల��� కం���
అత���/ఆ��క� ��� గ���ం� �ె�యజ��� ���నం. అతను/ఆ�� �ా���ంట� �ా ఉన� ర�ణగ���త �క� ఆ���క
�ి��ల� ఏ�ౖె�� ప��క�ల మ�ర��/ల గ���ం� కం��� అత���/ఆ��క� �ె�యజ�య��.

12. �ా��రణ

కం��� ���గ��ర�లక� అవసర���న సమ����ా�� అం��సు� ం��:

i. అ� మ�ఖ����న పత�ం ����ా వ���ం�ే ర�సుమ�ల� మ��య� �����ల�� స� ��� ల�� ఉత�త�� ల �క�
మ�ఖ� ల�ణ�లను �వ��సు� ం��.

ii. కస�మ� దరఖ�సు� �ేసుక���ందుక� ఏ సమ���రం/ ��క����ంట�ష� అవసర� కస�మర�క� సల�
ఇవ�డం. కస�మ� ల� అత�/ఆ�� గ����ంప�, �ర���మ�, ఉ�ో�గం �దల�ౖన �ాట��� సంబం��ం�
అవసర���న ��క����ంట�ష� గ���ం� మ��య� చట�పర���న మ��య� �యంత�ణ అవస�ాలక�
అనుగ�ణం�ా చట�బద����న అ���ార�ల� (ఉ��., �ా� �వ�ాల�) �����ం�న ఇతర ప��� ల గ���ం� క���
సల� ఇ�ా� ర�.

iii. కస�మ� తన ల�� అ�ి� ��ష� �� అం��ం�న సమ���రం �� � ����ా ల��� కస�మ� ఇ��న �ర���మ�ల�
అత� ��ాస స�లం ల��� �ా�ా�లయ��� సంద���ంచడం ����ా ధృ�క��ంచబడ�త�ంద� కస�మ� క�
�ె�యజ�యడం.

iv. కస�మ� ఖ���ల� మ��య� �� �సు/ఇతర ద�ా�ప�� సంస�ల�� ల��ా�ే�� కం��� ద�ా�ప�� �ేయవల�ి వ��� ,
కం��� �ా��� ప���యం �ేయ��� వ��� సహక��ంచమ� కస�మ� క� సల� ఇవ�డం.

v. ���గ��ర�డ� �సప���తం�ా ప�వ������ , అత�/ఆ�� ఖ���ల� జ���� అ�� న�ా� లక� అతను/ఆ��
బ�ధ�త వ��ం���� ఉంట�ం�� మ��య� కస�మ� స��త�క���న జ�గ�త�ల� ల�క�ం�� వ�వహ��ం� న�ా� ��
క������ , కస�మ� ����� బ�ధ�త వ��ం���� ఉంట�ం��.

vi. ��గ��ల�ట�� ���� వ�� ప��ారం మ� ��ర�ను బ��ర�తం �ేయ����� మ��య� �ి�ా�దుల ప���ా�ర మ��ా� లను
అం��ంచ����� ల�ం��ం� �ా� � �ార� ల�.

vii. ఆ���క ��వల ఔ� �� ���ం� మ��య� ఎప�ట�కప��డ� ��గ��ల�ట� జ��� �ే�� ఇతర సరస���న పద�త�ల
మ�ర�దర��ాలక� ఖ��తం�ా కట�� బ�� ఉండటం.



viii. కం��� �ార�కల��ాల� అవ�� �� �� �ేయబ��న అ�� ఏజ���ల� ��గ��ల�ట�� సూచనలను �ాట�సు� ���య�
��ా� ��ంచ�����. ర�ణగ���తల� మ��య�/ ల��� బ�ా�లను ��కవ�� �ేయ����� కం��� తమ ఏజ�ంట�� �ా
���ట� ల�ం��ం� �ా� � �ార� లను �మగ�ం �ే�� ��ట, �ార� ఈ ���ం�� సూచనలను తప��స���ా
�ాట�ం���:

a) ఏజ�ంట�� �ా �మగ���� ఉన� ���ట� ల�ం��ం� �ా� � �ార� ల ��ర�� కం��� ��� ��ౖ� ల� బ��ర�తం
�ేయబడ���

b) ఏజ�ం� ల��ా �మగ���� ఉన� ���ట� ల�ం��ం� �ా� � �ార� ల� కస�మ� ��, DLSL కం��� ��ర�
ఎవ�� తరప�న �ార� అత��� ఇంట�ా�� అవ�త������ �ా���� మ�ందు�ా ��ల���ం��ల�
������ా� ర�.

c) మం�ర� �ే�ిన ��ంట�� �ా� ర�ణ ఒప�ం���� అమల� �ేయ����� మ�ందు, DLSL �క�
ల�ట� ��� ��ౖ ర�ణగ���తక� మం�ర� ల�ఖ జ��� �ేయబడ�త�ం��.

d) ర�ణ ఒప�ందం �క� నకల��� �ాట� ర�ణ ఒప�ందంల� ��� �ేయబ��న ప�� ఎ� ��� జ� ల ప���
ర�ణ�ల మం�ర�/�తరణ సమయంల� ర�ణగ���తలంద���� అం��ం���.

e) DLSL ����ా �మగ����న ���ట� ల�ం��ం� �ా� � �ార� ల��ౖ సమర�వంత���న పర����ణ
మ��య� పర����ణ.

f) �ి�ా�దుల ప���ా�ర యం��� ంగం గ���ం� త��న అవ�ాహన క��ం�ేందుక� కం���.

స��

���� ��ా ���� ��� మ��య� ��� అమల� క�మ�నుగతం�ా స���ంచబడ���.

ఇ�� �ా��రణ ప�యత�ం అవ�త�ం�� కం��� �క� అ�� �ిబ�ం�� సభ��ల� మ��య� అ��కృత ప���ధుల� కం���
�క� ఉత�మ ప��జ��ల ��సం కస�మ� �� ఎల���ళల� ���హప�ర�క సంబం���� ��న�ా��ంచ�����. కస�మ�
�వరణ�� ప�����ా సంతృ�ి� �ెం��, కం����� ఒప�ందం/అ�����ం� ల��� ప����ం�ే మ�ందు అ�� �బంధనల�
మ��య� షరత�లను అం��క��ం�ే వరక� ఉత�త�� ల గ���ం�న �త�ం సమ���రం అం��ంచబడ�త�ం��.

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




