
ഫെഡ്െിനയുഫെ ഫെയർ പ്രാക്െീസ് ക ാഡ് (ഫരരുമാറ്റച്ചട്ടം) 

 
ഈ ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ് ("ഫരരുമാറ്റച്ചട്ടം") എല്ലാ രങ്കാളി ൾക്ും, പ്രകയേ ിച്ച് 
ഉരക ാക്താക്ൾക്്,  മ്പനി അയിൻഫെ ഉരക ാക്താക്ൾക്് നൽ ുന്ന സാമ്പത്തി  
സൗ രേങ്ങളുഫടയും കസവനങ്ങളുഫടയും  ാരേത്തിൽ  മ്പനി രിന്തുടരുന്ന രീയി ളുഫട 
െല്പ്രദമായ അവകല്ാ നം നൽ ുന്നയിന് ല്ക്ഷ്േമിടുന്നു. ഈ ഫരരുമാറ്റച്ചട്ടം "മാസ്റ്റർ 
ഡയെക്ഷ്ൻ- കനാൺ ബാങ്കിംഗ് െിനാൻഷ്േൽ  മ്പനി - സിസ്റ്റമിക്ല്ി ഇകമ്പാർട്ടൻറ് കനാൺ-
ഡികപാസിറ്റ് കടക്ിങ്  മ്പനി ആൻഡ് ഡികപാസിറ്റ് കടക്ിങ്  മ്പനി (െിസർവ് ബാങ്ക്) 
ഡയെക്ഷ്ൻ, 2016ഉം ( ാല്ാ ാല്ങ്ങളിൽ അപ്കഡറ്റ് ഫെയ്യുന്നത്) മറ്റ് പ്രസക്തമായ 
മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളും  ണക്ിഫല്ടുത്ത് രരിഷ് രിച്ചിരിക്ുന്നു. 

 
ഇത്.ഉരക ാക്താക്ളുഫട ആയേന്തി  കനട്ടത്തിനായി ഉയർന്ന പ്രവർത്തന നില്വാരം 
ക വരിക്ുന്നയിന് വിരണി ശക്തി ൾക്ിടയിൽ സുയാരേയയും ആകരാഗ്േ രമായ മത്സരവും 
കപ്രാത്സാഹിപിക്ുന്ന ഫെഡ്ബാങ്ക് െിനാൻഷ്േൽ സർവീസസ് ല്ിമിറ്റഡ് (ഇനിമുയൽ ഫെഡ്െിന 
അഫല്ലങ്കിൽ  മ്പനി എന്ന് വിളിക്ഫപടുന്നു) സവീ രിച്ച ഒരു ഫരരുമാറ്റച്ചട്ടമാണ്.  

 
ഈ ഫരരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൽ രെഞ്ഞിരിക്ുന്ന പ്രയിബദ്ധയ ൾ സാധാരണ പ്രവർത്തന 
സാഹെരേങ്ങളിൽ ബാധ മാണ്. 

 
1. വായ്ര ൾക്കായുള്ള അകരക്ഷ ള ം അവയുഫെ ഫപ്രാസസ്ിംഗും 

 
 കല്ാൺ അകരക്ഷ്ാ കൊമു ളിൽ മറ്റ് എൻബിഎഫ്സി- ളും െിനാൻസ്  മ്പനി ളും വാഗ്ദാനം 

ഫെയ്യുന്ന നിബന്ധന ളും വേവസ്ഥ ളുമായി അർത്ഥവത്തായ ഒരു യാരയമേം നടത്താനും  ടം 
വാങ്ങുന്നയാൾക്് അെികവാഫടയുള്ള യീരുമാനഫമടുക്ാനും  ഴിയുന്ന യരത്തിൽ, 

വായ്രക്ാരൻഫെ യാൽപരേഫത്ത ബാധിക്ുന്ന ആവശേമായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്ും. 
അകരക്ഷ്കയാഫടാപം സമർപികക്ണ്ട കരഖ ളും കല്ാൺ അകരക്ഷ്ാ കൊെം സൂെിപിക്ും. ഈ 
കൊമു ളിൽ കല്ാൺ അകരക്ഷ് ഫപ്രാസസ്സ് ഫെയ്യുന്നയിന് അടയ്കക്ണ്ട െീസ്/ൊർജു ൾ, 

അകരക്ഷ് സവീ രിക്ാത്ത സാഹെരേത്തിൽ െീെണ്ട് ഫെയ്യുന്ന െീസ്, പ്രീ-കരയ്ഫമൻറ് 
ഓപ്ഷ്നു ൾ,  ടം വാങ്ങുന്നയാളുഫട യാൽപരേഫത്ത ബാധിക്ുന്ന മറ്റ്  ാരേങ്ങൾ 
എന്നിവഫയക്ുെിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്ും. 

 ല് ിക്ുന്ന എല്ലാ വായ്രാ അകരക്ഷ് ;ക്ും രസീത് നൽ ുന്ന ഒരു സംവിധാനം  മ്പനി 
ആവിഷ് രിക്ും. കല്ാൺ അകരക്ഷ് ൾ യീർപാക്ുന്ന സമയരരിധി രസീയിൽ സൂെിപിക്ും. 
എഫന്തങ്കില്ും അധി  വിശദാംശങ്ങൾ/കരഖ ൾ ആവശേഫമങ്കിൽ, അത് വായ്രഫയടുക്ുന്നവഫര 
അെിയിക്ും. 

  ടം വാങ്ങുന്നയാളുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഒന്നു ിൽ ഇംഗ്ലീഷ്ികല്ാ പ്രാകദശി   ാഷ്യികല്ാ 
 ടം വാങ്ങുന്നയാൾക്് മനസ്സില്ാ ുന്ന  ാഷ്യികല്ാ ആയിരിക്ണം. 

 
2. ക ാൺ വി യിരുത്ത ും നിബന്ധന ള ം/വയവസ്ഥ ള ം 

 
 എല്ലാ ഉരക ാക്താക്ളിൽ നിന്നുമുള്ള കല്ാൺ അകരക്ഷ് ൾ നോയമായി ഫപ്രാസസ്സ് 

ഫെയ്യഫപടുന്നു.  ടം വാങ്ങുന്നവരുഫട വി ാഗ്ങ്ങളില്ുടനീളം കല്ാൺ അകരക്ഷ് ൾ 
വില്യിരുത്തുകമ്പാൾ  മ്പനി വികവെനം  ാണിക്രുത്. 

  ടം വാങ്ങുന്നയാളുഫട ഫപ് ഡിറ്റ് കയാഗ്േയഫയക്ുെിച്ച്  മ്പനി ഒരു സൂക്ഷ്്മ രരികശാധന 
നടത്തും, ഇത് അകരക്ഷ്യിൽ യീരുമാനഫമടുക്ുന്നയിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാനദണ്ഡമായിരിക്ും. 
വില്യിരുത്തൽ  മ്പനിയുഫട ഫപ് ഡിറ്റ് കരാളിസി ൾക്ും മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ും 
നടരടിപ് മങ്ങൾക്ും അനുസൃയമായിരിക്ും. 

 വാർഷ്ി  രല്ിശ നിരക്ും ബാധ മാ ുന്ന രീയിയും ഉൾഫപഫടയുള്ള നിബന്ധന ളും 
വേവസ്ഥ ളും സഹിയം അനുവദിച്ച വായ്രയുഫട യു   മ്പനി ഇംഗ്ലീഷ്ികല്ാ പ്രാകദശി  
 ാഷ്യികല്ാ അഫല്ലങ്കിൽ വായ്രക്ാരന് മനസ്സില്ാ ുന്ന  ാഷ്യികല്ാ അനുമയി  ത്ത് മുകഖന 
കരഖാമൂല്ം അെിയിക്ും.  ടം വാങ്ങുന്നയാൾ ഈ നിബന്ധന ളും വേവസ്ഥ ളും 
അംഗ്ീ രിച്ചയായി  മ്പനി കരഖഫപടുത്തും. 

 എല്ലാ വായ്രക്ാർക്ും കല്ാൺ  രാെിൻഫെ ഒരു ര ർപ് ഇംഗ്ലീഷ്ികല്ാ പ്രാകദശി  
 ാഷ്യികല്ാ,  ടം വാങ്ങുന്നയാൾക്് മനസ്സില്ാ ുന്ന വിധത്തിൽ, കല്ാൺ  രാെിൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള 
എല്ലാ ഉള്ളടക്ങ്ങളുഫടയും ഓകരാ ര ർപും സഹിയം കല്ാൺ അനുവദിക്ുന്ന സമയത്ത് / 
വിയരണം ഫെയ്യുന്ന സമയത്ത്  മ്പനി നൽ ണം. 

 കവ ി അടയ്ക്ുന്നയിന് ഈടാക്ുന്ന രിഴപല്ിശ അനുമയി  ത്തിൽ/കല്ാൺ പ്രമാണത്തിൽ 
യടിച്ച അക്ഷ്രങ്ങളിൽ സൂെിപിക്ും. 

 



3. വായ്ര ള ഫെ വിതരണം നിബന്ധന ളി ും വയവസ്ഥ ളി ുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾഫെഫെ 

 
 കല്ാൺ/സൗ രേം ല് േമാക്ുന്ന സമയത്ത്  ടം വാങ്ങുന്നയാൾ നടപില്ാക്ുന്ന കല്ാൺ/സൗ രേ 

 രാെിൽ, ബാധ മായ നിബന്ധന ളും വേവസ്ഥ ളും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും 
ഉണ്ടായിരിക്ും. ബാധ മായ രല്ിശയുഫടയും മറ്റ് നിരക്ു ളുഫടയും വിശദാംശങ്ങളും ഇയിൽ 
ഉൾഫപട്ടിരിക്ണം.  

 വിയരണ ഫഷ്ഡേൂൾ, രല്ിശ നിരക്ു ൾ, കസവന നിരക്ു ൾ, മുൻ ൂർ കരയ്ഫമൻറ് ൊർജു ൾ 
മുയല്ായവ ഉൾഫപഫടയുള്ള നിബന്ധന ളില്ും വേവസ്ഥ ളില്ും എഫന്തങ്കില്ും മാറ്റം 
വരുത്തിയാൽ  ടം വാങ്ങുന്നയാൾക്്  മ്പനി ഇംഗ്ലീഷ്ികല്ാ പ്രാകദശി   ാഷ്യികല്ാ അഫല്ലങ്കിൽ 
വായ്രക്ാരന് മനസ്സില്ാ ുന്ന  ാഷ്യികല്ാ അെിയിപ് നൽ ും.  സ്റ്റമർ ഫ യർ 
നമ്പെു ളികല്ക്് വിളികച്ചാ  മ്പനിയുഫട ഫവബ്കസറ്റ് രരികശാധികച്ചാ ഈ വിവരങ്ങൾ കനടാം. 
വായ്ര/സൗ രേ  രാെിഫല് വേവസ്ഥ ൾക്നുസൃയമായി, രല്ിശ നിരക്ു ളില്ും 
ൊർജു ളില്ും മാറ്റങ്ങൾ  ാവിയിൽ മാപ്യകമ നടപില്ാക്ുന്നുള്ളു എന്ന്  മ്പനി ഉെപാക്ും. 

 ഉടമ്പടിക്്  ീഴില്ുള്ള കരയ്ഫമൻകൊ  പ്ര ടനകമാ യിരിച്ചുവിളിക്ാനുള്ള/കവഗ്ത്തില്ാക്ാനുള്ള 
യീരുമാനം കല്ാൺ  രാെിൻഫെ കയാജിപികല്ാ അഫല്ലങ്കിൽ രൂർണ്ണമായ വിശദാംശങ്ങൾ 
നൽ ിഫക്ാണ്ട് വായ്രഫയടുക്ുന്നവരുമായി നടത്തുന്ന യുടർന്നുള്ള കരഖാമൂല്മുള്ള ആശയ 

വിനിമയത്തില്ൂഫടകയാ ആയിരിക്ും. 
 സഹ-വായ്രക്ാരകനാഫടാപകമാ അല്ലാഫയകയാ വേക്തിഗ്യ വായ്രക്ാർക്് ബിസിനസ്സ് 

ഒഴിഫ യുള്ള ആവശേങ്ങൾക്ായി അനുവദിച്ച കലാട്ടിംഗ് കെറ്റ് കടം കല്ാണു ൾക്്  മ്പനി 
കൊർകലാഷ്ർ ൊർജു ൾ / പ്രീ-കരയ്ഫമൻറ് രിഴ ൾ ഈടാക്ില്ല. (െെെൻസ്: 2019 ഓഗ്സ്റ്റ് 2-

ഫല് എൻബിഎഫ്സി ളുഫട കലാട്ടിംഗ് കെറ്റ് കല്ാണു ളുഫട കൊർകലാഷ്ർ ൊർജു ൾ/പ്രീ-
കരയ്ഫമന്റ് ഫരനാൽറ്റി ഫല്വി സംബന്ധിച്ച ആർബിഐ സർക്ുല്ർ DNBR(PD) 

CC.No.101/03.10.001/2019-20) 

  മ്പനി എല്ലാ  ുടിശ്ശി  ളുഫടയും യിരിച്ചടവ് ഒപം/അഫല്ലങ്കിൽ ഏഫയങ്കില്ും 
നിയമാനുസൃയമായ അവ ാശത്തിന് വികധയമായി അഫല്ലങ്കിൽ  ടം 
വാങ്ങുന്നയാൾഫക്യിഫരയുള്ള മകറ്റഫയങ്കില്ും അവ ാശവാദത്തിന് വികധയമായി വായ്രയുഫട 
 ുടിശ്ശി  യു  സാക്ഷ്ാത് രിക്ുകമ്പാൾ  മ്പനി എല്ലാ ഫസ േൂരിറ്റി ളും െില്ീസ് ഫെയ്യും. 
ഫസറ്റ്-ഓഫ് ഫെയ്യാനുള്ള അവ ാശം വിനികയാഗ്ിക്ണഫമങ്കിൽ, പ്രസക്തമായ ഫലയിം 
യീർപാക്ുന്നയുവഫര / അടയ്ക്ുന്നയുവഫര  മ്പനിക്് ഈ ഫസ േൂരിറ്റി ൾ നില്നിർത്താൻ 
അർഹയയുള്ള  ുടിശ്ശി യുള്ള ഫലയിമു ളുഫടയും വേവസ്ഥ ളുഫടയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും 
സഹിയം  ടം വാങ്ങുന്നയാൾക്് അകയക്ുെിച്ച് അെിയിപ് നൽ ും. 

 
4. ഫരാതുവായത്  

 
 കല്ാൺ  രാെിഫല് വേവസ്ഥ ളില്ും വേവസ്ഥ ളില്ും നൽ ിയിട്ടുള്ള ഉകേശേങ്ങൾക്ല്ലാഫയ  ടം 

വാങ്ങുന്നയാളുഫട  ാരേങ്ങളിൽ ഇടഫരടുന്നയിൽ നിന്ന്  മ്പനി വിട്ടുനിൽക്ും ( ടം 
വാങ്ങുന്നയാൾ കനരഫത്ത ഫവളിഫപടുത്താത്ത െില് അധി  വിവരങ്ങൾ  മ്പനിയുഫട 
പ്ശദ്ധയിൽഫപട്ടിട്ടിഫല്ലങ്കിൽ). 

 എല്ലാ രരസേങ്ങളും ഫപ്രാകമാഷ്ണൽ ഫമറ്റീരിയല്ു ളും വേക്തവും നോയവും 
ഫയറ്റിദ്ധരിപിക്ാത്തയും ആഫണന്ന്  മ്പനി ഉെപാക്ണം. 

  ടഫമടുത്ത അക്ൗണ്ട് പ്ടാൻസ്െർ ഫെയ്യുന്നയിനായി  ടം വാങ്ങുന്നയാളിൽ നിന്ന് അ േർത്ഥന 
ല് ിച്ചാൽ, അ േർത്ഥന ല് ിച്ച യീയയി മുയൽ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  മ്പനിയുഫട സമ്മയകമാ 
സമ്മയമില്ലായ്മകയാ അെിയികക്ണ്ടയാണ്. അത്തരം ക മാറ്റം നിയമത്തിന് അനുസൃയമായി 
സുയാരേമായ  രാർ വേവസ്ഥ ൾ അനുസരിച്ചായിരിക്ും. 

 കല്ാണു ൾ വീഫണ്ടടുക്ുന്ന  ാരേത്തിൽ, ഫെഡ്െിന അനാവശേമായ ഉരപ്ദവങ്ങൾ സവീ രിക്ില്ല. 
ഒറ്റഫപട്ട സമയങ്ങളിൽ  ടം വാങ്ങുന്നവഫര സ്ഥിരമായി ശല്േഫപടുത്തു , വായ്ര 
യിരിച്ചടയ്ക്ാൻ ശക്തി ഉരകയാഗ്ിക്ു , രരുഷ്മായ ഫരരുമാറ്റം യുടങ്ങിയവ. 
ഉരക ാക്താക്ളുമായി ഉെിയമായ രീയിയിൽ ഇടഫരടാൻ സ്റ്റാെു ൾക്് മയിയായ രരിശീല്നം 
ല് ിച്ചിട്ടുഫണ്ടന്ന് ഫെഡ്െിന ഉെപാക്ും. 

 
5.  െം രിരിഫച്ചെുക്കൽ  

 
  മ്പനിയുഫട  ടം രിരിഫച്ചടുക്ൽ നയം ഉരക ാക്താക്ൾക്ുള്ള അന്തസ്സും ആദരവും 

അടിസ്ഥാനമാക്ിയാണ് യയ്യാൊക്ിയിരിക്ുന്നത്. 
 ഫെഡ്െിന അവരുഫട അംഗ്ീ ൃയ പ്രയിനിധി ൾ മുകഖന മാപ്യകമ വീഫണ്ടടുക്ല്ും മറ്റ്  ടം 

രിരിഫച്ചടുക്ൽ നടരടി ളും നടത്തു യുള്ളൂ, അവർ ആവശോനുസരണം എല്ലായ്കപാഴും 
ശരിയായ യിരിച്ചെിയൽ കരഖഫപടുത്തും. 

  ടം വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് കശഖരിക്ുന്ന ഏഫയാരു യു യ്ക്ും അംഗ്ീ ൃയ പ്രയിനിധി ൾ 



ശരിയായ രസീത് നൽ ും.  

 കല്ാണു ളുഫട വീഫണ്ടടുക്ൽ നടത്തുകമ്പാൾ, നിർവെിച്ചിരിക്ുന്ന മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളും 
നില്വില്ുള്ള വേവസ്ഥ ളും അനുസരിച്ചുള്ള നടരടി ൾ ഫെഡ്െിന രിന്തുടരു യും 
നിയമരരമായ െട്ടക്ൂടിനുള്ളിൽ ബാധ മായ നിയമങ്ങൾക്ും െട്ടങ്ങൾക്ും അനുസൃയമായി 
പ്രവർത്തിക്ു യും ഫെയ്യും. 

 ഫെഡ്െിന അയിൻഫെ വായ്രക്ാരുഫട സവ ാരേയഫയ മാനിക്ുന്നു,  ടം വാങ്ങുന്നയാൾക്് 
ഏറ്റവും സൗ രേപ്രദമായ സ്ഥല്ത്തും സമയത്തും അവഫര സമീരിക്ാൻ പ്ശമിക്ും. പ്രകയേ  
സ്ഥല്വും സമയവും സൂെിപിച്ചിട്ടിഫല്ലങ്കിൽ,  ടം വാങ്ങുന്നയാഫള യാമസസ്ഥല്കത്താ 
കജാല്ിസ്ഥല്കത്താ സമീരിക്ും. 

 സാധാരണയായി  മ്പനിയുഫട പ്രയിനിധി ൾ  ടം വാങ്ങുന്നയാളുമായി 0700 മണിക്ും 1900 

മണിക്ും ഇടയിൽ ബന്ധഫപടും, അയാളുഫട/അവരുഫട ബിസിനസ്സിൻഫെകയാ കജാല്ിയുഫടകയാ 
പ്രകയേ  സാഹെരേം  മ്പനിഫയ മഫറ്റാരു സമയത്ത് ബന്ധഫപടാൻ ആവശേഫപടുന്നിഫല്ലങ്കിൽ. 

  ുടിശ്ശി  രിരിക്ുന്നയിന് ക ാളു ൾ/സന്ദർശനം നടത്തുന്നയിന്  ുടുംബത്തിഫല് വികയാഗ്ം 
അഫല്ലങ്കിൽ മറ്റ് വിരത്ത് കരാല്ുള്ള അനുെിയമായ സന്ദർ ങ്ങൾ ഒഴിവാക്ും.  

 അക്ൗണ്ട് പ് മഫപടുത്തുന്നയിനുള്ള മഫറ്റല്ലാ പ്ശമങ്ങളും അ േർത്ഥന ളും ഉരക ാക്താവിൻഫെ 
കൊകളാ-അപു ളും രരാജയഫപടുകമ്പാൾ അഫല്ലങ്കിൽ ഉരക ാക്താവിന് ഉകേശേമുഫണ്ടന്ന് 
വിശവസിക്ാൻ  മ്പനിക്്  ാരണമുഫണ്ടങ്കിൽ മാപ്യകമ ഫെഡ്െിന ഫസ േൂരിറ്റിയുഫട 
യിരിഫച്ചടുക്ൽ അഫല്ലങ്കിൽ മകറ്റഫയങ്കില്ും നിയമനടരടി ആരം ിക്ു യുള്ളൂ. യിരിച്ചടവിൽ 
വഞ്ചന/ഡികൊൾട്ട്. ഫസ േൂരിറ്റി യിരിഫച്ചടുക്ൽ വഴിയുള്ള വീഫണ്ടടുക്ൽ പ്രപ് ിയയിൽ, 

യിരിഫച്ചടുക്ൽ, ഫസ േൂരിറ്റിയുഫട മൂല്േനിർണ്ണയം, ഉെിയമായ മാർഗ്ങ്ങളില്ൂഫട ഫസ േൂരിറ്റി 
സാക്ഷ്ാത് രിക്ൽ എന്നിവ ഉൾഫപടുന്നു. ഇവഫയല്ലാം നോയമായും സുയാരേമായും നടപാക്ും. 
കനാട്ടീസ് നൽ ിയ കശഷ്കമ സവത്ത് യിരിച്ച് രിടിക്ൂ. സവത്ത് യിരിച്ചു രിടിക്ുകമ്പാൾ 
നിയമാനുസൃയമായ നടരടിപ് മങ്ങൾ രാല്ിക്ും. ബിസിനസ്സിൻഫെ സാധാരണ ഗ്യിയിൽ, 

 സ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തയിന് കശഷ്ം വസ്യുവിൻഫെ സുരക്ഷ്ിയയവവും സുരക്ഷ്യും 
ഉെപാക്ുന്നയിന്  മ്പനി എല്ലാ നോയമായ പ്ശദ്ധയും സവീ രിക്ും. 

 ഫസ േൂരിറ്റിയുഫട മൂല്േനിർണയവും വിൽപനയും നോയമായും സുയാരേമായും നടത്തഫപടും. 
 മ്പനിക്് നൽക ണ്ട എല്ലാ യു യും ഈടാക്ിയയിന് കശഷ്ം എഫന്തങ്കില്ും അധി  യു  
ഉണ്ടായാൽ, മിച്ചം യു  വായ്രക്ാരന് യിരിഫ  നൽ ും. എഫന്തങ്കില്ും  ുെവുണ്ടായാൽ, 

നിയമാനുസൃയമായ മാർഗ്ഗങ്ങളില്ൂഫടയും നിേിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്് അനുസൃയമായും, 

 ുടിശ്ശി യുള്ള ബാക്ി യു  വീഫണ്ടടുക്ുന്നയിന്  മ്പനി മുകന്നാട്ട് കരാ ും. 
 യിരിച്ചടച്ച ഫസ േൂരിറ്റിയുഫട നടത്തിപിനും സ്ഥിരീ രണത്തിനും മുമ്പായി,  ുടിശ്ശി യുള്ള 

യു  ളും മറ്റ് ൊർജു ൾ എഫന്തങ്കില്ും ഉഫണ്ടങ്കിൽ അയും യിരിച്ചടയ്ക്ാനും 
ഫസ േൂരിറ്റിയായി നൽ ിയ ആസ്യി യിരിഫച്ചടുക്ാനും  മ്പനി വായ്രക്ാരന് എല്ലാ 
അവസരവും നൽ ും. 

 

6. ഉരക ാക്തൃ രരാതി 

 
 എല്ലാ ഉരക ാക്താക്ഫളയും എല്ലായ്കപാഴും നോയമായി രരിഗ്ണിക്ുന്നു. എല്ലാ ഉരക ാക്തൃ 

സങ്കടങ്ങളും രരായി ളും മരോദകയാഫട ക  ാരേം ഫെയ്യു യും  ൃയേസമയത്ത് 
രരിഹരിക്ു യും ഫെയ്യുന്നു. 

 ഒരു ഉരക ാക്തൃ കസവന യപ്ന്തഫമന്ന നില്യിൽ, ഉരക ാക്താവിന് അയാളുഫട/അവരുഫട 
ആശങ്ക ൾ ഉന്നയിക്ാനും രരിഹാരം കയടാനും  ഴിയുന്ന ഒന്നില്ധി ം ൊനല്ു ൾ  മ്പനി 
നൽ ും. അയാൾക്്/അവർക്് ഏഫയങ്കില്ും ശാഖ ളികല്ക്് കരാ ാം അഫല്ലങ്കിൽ  സ്റ്റമർ 
ഫ യർ നമ്പെികല്ക്് വിളിക്ാം അഫല്ലങ്കിൽ  സ്റ്റമർ ഫ യർ ഫഡസ് ികല്ക്് ഒരു ഇഫമയിൽ 
അയക്ാം. ഉരക ാക്താക്ൾക്് യൃപ്യി രമായി പ്രശ്നം അകപാഴും രരിഹരിക്ഫപട്ടിഫല്ലങ്കിൽ, 

അയാൾക്്/അവർക്് യൻഫെ രരായിയുഫട വിശദാംശങ്ങൾ ഇവികടക്് അയയ്ക്ാവുന്നയാണ്. 
പ്ശീ. സൗഗ്യ കൊയി, ഇൻ-ൊർജ് - ഓപകെഷ്ൻസ്, ഫെഡ്ബാങ്ക് െിനാൻഷ്േൽ സർവീസസ് 
ല്ിമിറ്റഡ്,  നാ ിയ വാൾ സ്പ്ടീറ്റ്, എ-വിംഗ്, 5-ആം നില്, യൂണിറ്റ് നമ്പർ 511/512, അകന്ധരി- ുർള 
കൊഡ്, െക്ാല്, അകന്ധരി ഈസ്റ്റ്, മുംകബ-400093. sougata.roy@fedfina.com, ഫടല്ികൊൺ നമ്പർ - 022- 

68520837. 

 ഇയുമായി ബന്ധഫപട്ട് ഉയർന്നുവരുന്ന യർക്ങ്ങൾ രരിഹരിക്ുന്നയിന്  മ്പനി ഒരു ഉെിയമായ 
ഫഡസ്ക്് സ്ഥാരനത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാരിക്ും.  മ്പനിയുഫട ഉകദോഗ്സ്ഥരുഫട യീരുമാനങ്ങളിൽ 
നിന്ന് ഉണ്ടാ ുന്ന എല്ലാ യർക്ങ്ങളും അടുത്ത ഉയർന്ന യല്ത്തിഫല്ങ്കില്ും ക ൾക്ു യും 
രരിഹരിക്ു യും ഫെയ്യുന്നുഫവന്ന് അത്തരഫമാരു സംവിധാനം ഉെപാക്ും. കബാർഡ് ഓഫ് 
ഡയെക്കടഴ്സ് ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡിൻഫെ  രാല്നഫത്തക്ുെിച്ചും മാകനജ്ഫമൻെിൻഫെ 
വിവിധ യല്ങ്ങളിഫല് രരായി രരിഹാര സംവിധാനത്തിൻഫെ പ്രവർത്തനഫത്തക്ുെിച്ചും 
ഇടയ്ക്ിഫട അവകല്ാ നം നടത്തും. അത്തരം അവകല്ാ നങ്ങളുഫട ഒരു ഏ ീ ൃയ െികപാർട്ട് 
 ൃയേമായ ഇടകവള ളിൽ അഫല്ലങ്കിൽ അത് നിർകേശിക്ുന്ന മുെയ്ക്് കബാർഡിന് 
സമർപിക്ും.  

  മ്പനി അയിൻഫെ ശാഖ ളിൽ / ബിസിനസ്സ് ഇടരാട് നടത്തുന്ന സ്ഥല്ങ്ങളിൽ 



ഉരക ാക്താക്ളുഫട പ്രകയാജനത്തിനായി ഇനിപെയുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രമുഖമായി 
പ്രദർശിപിക്ും:  

 പ്ശീ. സൗഗ്യ കൊയി, ഇൻ-ൊർജ് - ഓപകെഷ്ൻസ്, ഫെഡ്ബാങ്ക് െിനാൻഷ്േൽ സർവീസസ് 
ല്ിമിറ്റഡ്,  നാ ിയ വാൾ സ്പ്ടീറ്റ്, എ-വിംഗ്, 5-ആം നില്, യൂണിറ്റ് നമ്പർ 511/512, അകന്ധരി- ുർള 
കൊഡ്, െക്ാല്, അകന്ധരി ഈസ്റ്റ്, മുംകബ-400093. sougata.roy@fedfina.com, ഫടല്ികൊൺ നമ്പർ - 022- 

68520837 ഫന  മ്പനിഫക്യിഫരയുള്ള രരായി ൾ രരിഹരിക്ുന്നയിനായി ഉരക ാക്താവിന് 
സമീരിക്ാവുന്ന  മ്പനിയുഫട കനാഡൽ ഓെീസർ/പ്ഗ്ീവൻസ് െിപ്ഡസൽ ഓെീസൊയി 
നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

 രരായി/യർക്ം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ രരിഹരിച്ചിഫല്ലങ്കിൽ ഉരക ാക്താവിന് ഇവിഫട അപീൽ 
നൽ ാം:         ജനറൽ    നജ , റ                ,                

        , റ                ,    റ  I,              റ ,      -400 005. 

     ന  : 022-22150573.      ൽ:cgmicdosco@rbi.org.in 

 
7. ഉരക ാക്തൃ വിവരങ്ങൾ രങ്കിെൽ 

 
 ഫെഡ്െിന അയിൻഫെ ഉരക ാക്താക്ളുഫട സവ ാരേയഫയ മാനിക്ു യും വില്മയിക്ു യും 

ഫെയ്യുന്നു,  ൂടാഫയ ഉരക ാക്താവിന് മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളും കസവനങ്ങളും വാഗ്ദാനം 
ഫെയ്യുന്നയിനായുള്ള സവന്തം അനുബന്ധ സ്ഥാരനങ്ങൾ ഉൾഫപഫട ഏഫയങ്കില്ും മൂന്നാം 
 ക്ഷ്ിയുമായി ഉരക ാക്തൃ വിശദാംശങ്ങൾ രങ്കിടുന്നിഫല്ലന്ന് ഉെപാക്ാൻ അയീവ 
പ്ശദ്ധാല്ുവാണ്, ഉരക ാക്താവ് പ്രകയേ മായി ആവശേഫപടു യും രരാമർശിക്ു യും 
ഫെയ്യിഫല്ലങ്കിൽ. 

 സുരക്ഷ്ാ പ് മീ രണങ്ങളുഫട  ാഗ്മായി സൂക്ഷ്്മ നിരീക്ഷ്ണത്തിനായി  മ്പനി സിസിടിവി 
സ്ഥാരിച്ചിടഫത്തല്ലാം അകയക്ുെിച്ചു സൂെിപിക്ും. 

 യാഫഴപെയുന്ന അഞ്ച് അസാധാരണ സാഹെരേങ്ങളിൽ ഒഴിഫ  ഏഫയങ്കില്ും മൂന്നാം  ക്ഷ്ിക്് 
 മ്പനി അയിൻഫെ  ഉരക ാക്താക്ളുഫട അക്ൗണ്ട് അഫല്ലങ്കിൽ ഇടരാട് വിശദാംശങ്ങൾ 
ഫവളിഫപടുത്തില്ല: 

 നിയമപ്ര ാരകമാ അഫല്ലങ്കിൽ ഒരു  രാെിൻഫെ നിബന്ധന ൾ പ്ര ാരകമാ അയിന് വിവരങ്ങൾ 
നൽക ണ്ടയുഫണ്ടങ്കിൽ 

 വിവരങ്ങൾ ഫവളിഫപടുത്താൻ ഫരായുജനങ്ങകളാട്  ടമ ഉഫണ്ടങ്കിൽ 

  മ്പനിയുഫട യാൽപരേങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ നൽ ണഫമന്ന് ആവശേഫപടു യാഫണങ്കിൽ 
[ഉദാഹരണത്തിന്, വഞ്ചന യടയുന്നയിന്, പ്ഗ്ൂപിഫല്യും അകസാസികയറ്റ് സ്ഥാരനങ്ങളിഫല്യും 
ഡികൊൾട്ടു ൾ മുയല്ായവ.] 

  ടം വാങ്ങുന്നയാൾ വിവരങ്ങൾ ഫവളിഫപടുത്താൻ ആവശേഫപടു യാഫണങ്കിൽ, അഫല്ലങ്കിൽ മറ്റ് 
സാമ്പത്തി  കസവന ഉൽപന്നങ്ങൾ നൽ ുന്നയിന് കട-അപ് പ് മീ രണങ്ങളുള്ള അയിൻഫെ 
പ്ഗ്ൂപ്/അകസ്സാസികയറ്റ്/സ്ഥാരനങ്ങൾക്് അഫല്ലങ്കിൽ  മ്പനി ൾക്് അത്തരം വിവരങ്ങൾ 
നൽ ാൻ  മ്പനിക്് അയാളുഫട/അവരുഫട അനുമയിയുഫണ്ടങ്കിൽ.  

 CIBIL കരാല്ുള്ള ഫപ് ഡിറ്റ് ബേൂകൊ ളുമായി അക്ൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ രങ്കിടുന്നയിന്. 
 

8. ര ിശ നിരക്ക് 
 
 പ്രസക്തമായ ഘട ങ്ങൾ  ണക്ിഫല്ടുത്ത് രല്ിശ നിരക്ു ളും ഫപ്രാസസ്സിംഗ്ും മറ്റ് 

ൊർജു ളും നിർണ്ണയിക്ുന്നയിന് ഉെിയമായ ആന്തരി  യയവങ്ങളും നടരടിപ് മങ്ങളും  മ്പനി 
രൂരഫപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

 രല്ിശ നിരക്ും െിസ്ക്് കപ്ഗ്കഡഷ്നു കവണ്ടിയുള്ള സമീരനവും വേയേസ്യ വായ്രക്ാർക്് / 
സ് ീമു ൾക്് വേയേസ്യ രല്ിശ നിരക്ു ൾ ഈടാക്ുന്നയിനുള്ള യുക്തിയും അകരക്ഷ്ാ 
കൊമിൽ ഫവളിഫപടുത്തു യും  ടം വാങ്ങുന്നയാൾക്് നൽ ുന്ന അനുമയി  ത്തിൽ 
വേക്തമായി അെിയിക്ു യും ഫെയ്യും. 

 രല്ിശ നിരക്ു ളും െിസ്ക്് കപ്ഗ്കഡഷ്നു കവണ്ടിയുള്ള സമീരനവും ഫവബ്കസറ്റിൽ 
ല് േമാക്ും. നിരക്ു ളിൽ മാറ്റം വരുകമ്പാഫഴല്ലാം ഫവബ്കസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീ രിച്ചിരിക്ുന്ന 
വിവരങ്ങൾ അപ്കഡറ്റ് ഫെയ്യും. 

 രല്ിശ നിരക്് വാർഷ്ി  നിരക്ു ളായിരിക്ും, അയുവഴി വായ്രയികേൽ ഈടാക്ുന്ന 
 ൃയേമായ നിരക്ു ഫളക്ുെിച്ച് വായ്രഫയടുക്ുന്നയാൾക്് അെിയാൻ  ഴിയും.  

 
 
 
 
 
 

9. സവർണ്ണത്തിഫനതിഫര വായ്ര നൽ ുന്നതിനുള്ള നയം 

mailto:cgmicdosco@rbi.org.in


 
സവർണ്ണത്തിഫനയിഫര വായ്ര നൽ ുന്നയിന് യാഫഴപെയുന്ന വശങ്ങൾ ഉൾഫക്ാള്ളുന്ന, മറ്റു 
രല്യിൻഫെയും  ൂട്ടത്തിൽ കബാർഡ് അംഗ്ീ രിച്ച ഒരു നയം  മ്പനി ഏർഫപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്: 

 
 ആർബിഐ അനുശാസിക്ുന്ന ഫ കവസി മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ രാല്ിക്ുന്നുഫണ്ടന്ന് 

ഉെപുവരുത്തുന്നയിനും ഏഫയങ്കില്ും കല്ാൺ നൽ ുന്നയിന് മുമ്പ് ഉരക ാക്താവികേൽ മയിയായ 
രരികശാധന നടത്തുന്നുഫണ്ടന്ന് ഉെപു വരുത്തുന്നയിനും മയിയായ നടരടി ൾ. 

 ഫ ാളാറ്റെൽ ഫസ േൂരിറ്റിയായി സവീ രിച്ച ആ രണങ്ങളുഫട ശരിയായ വില്യിരുത്തൽ / 
മൂല്േനിർണ്ണയ നടരടിപ് മം 

 സവർണ്ണാ രണങ്ങളുഫട ഉടമസ്ഥാവ ാശം സ്ഥിരീ രിക്ുന്ന സയേവാങ്മൂല്ം  ടം വാങ്ങുന്നയാളിൽ 
നിന്ന് വാങ്ങും. 

 ആ രണങ്ങൾ സുരക്ഷ്ിയമായി  സ്റ്റഡിയിൽ സൂക്ഷ്ിക്ുന്നയിനായി എല്ലാ പ്ബാഞ്ചു ൾക്ും 
സ്കപ്ടാങ് െൂമു ളുഫട ശരിയായ സം രണ സൗ രേം ഉണ്ടായിരിക്ും. സ്കപ്ടാങ് 
െൂമിൻഫെ/കസെിൻഫെ യാകക്ാല്ു ൾ രണ്ട് ഉകദോഗ്സ്ഥർ ഫവകേഫെ സൂക്ഷ്ിക്ു യും അയിൻഫെ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംയുക്തമായി നടത്തു യും കവണം. സുരക്ഷ്ാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾഫക്ാള്ളുന്ന 
മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ  ർശനമായി രാല്ിക്ുന്നുഫണ്ടന്ന് ഉെപാക്ാൻ ജീവനക്ാർക്് യുടർച്ചയായി 
രരിശീല്നം നൽ ും. ഗ്ുണനില്വാരം, അളവ്, ശരിയായ സം രണം എന്നിവ ഉെപാക്ാൻ 
സവർണ്ണ ഉരുപടി ൾ ഇടയ്ക്ിഫട ഇൻകെണൽ ഓഡിറ്റർമാർ രരികശാധികക്ണ്ടയാണ്. ഒരു 
നയഫമന്ന നില്യിൽ, സം രിക്ുന്നയിന് ഉെിയമായ സൗ രേമില്ലാത്ത ശാഖ ളിൽ നിന്ന് 
സവർണ്ണത്തിൻഫെ ഈടികേല്ുള്ള വായ്ര ൾ നൽ ു യില്ല.  

 ഫ ാളാറ്റെൽ ഫസ േൂരിറ്റിയായി സവീ രിക്ുന്ന ആ രണങ്ങൾ ഉെിയമായി ഇൻഷ്വർ 
ഫെയ്യിരിക്ണം. 

 വായ്ര യിരിച്ചടയ്ക്ാത്ത സാഹെരേത്തിൽ കല്ല് നടരടിപ് മം സുയാരേവും നിർകേശിച്ച 
പ്ര ാരം രാല്ികക്ണ്ടയുമാണ്. കല്ല് യീയയിക്് മുമ്പ്  ടം വാങ്ങുന്നയാൾക്് മയിയായ 
മുൻ ൂർ അെിയിപ് നൽ ും. കല്ല് സമയത്ത് പ്ഗ്ൂപ്  മ്പനി ളുമായും അനുബന്ധ 
സ്ഥാരനങ്ങളുമായും ഉൾഫപഫട എല്ലാ ഇടരാടു ളില്ും ഒരു  ുജത്തിൻഫെ അ ല്ം 
നില്നിർത്തുന്നുഫവന്ന് കല്ല് പ്രപ് ിയ ഉെപാക്ും. 

  ുെഞ്ഞത് രണ്ട് രപ്യങ്ങളിഫല്ങ്കില്ും, ഒന്ന് പ്രാകദശി   ാഷ്യില്ും മഫറ്റാന്ന് കദശീയ 
ദിനരപ്യത്തില്ും, രരസേം നൽ ി കല്ല്ം ഫരായുജനങ്ങഫള അെിയികക്ണ്ടയാണ്. 

 കല്ല്ം കബാർഡ് അംഗ്ീ രിച്ച കല്ല്ക്ാർ വഴി മാപ്യമായിരിക്ും. 
  മ്പനികയാ അയിൻഫെ പ്ഗ്ൂപ്  മ്പനി കളാ അവരുഫട ഏഫയങ്കില്ും ജീവനക്ാകരാ അവരുഫട 

ബന്ധുക്കളാ കല്ല്ത്തിൽ രഫങ്കടുക്രുത്. 
 കല്ല്ത്തിനുള്ള നടരടിപ് മങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങൾ കല്ാൺ ല് േമാക്ുന്നയിനുള്ള 

കല്ാൺ കഡാ േുഫമൻെികല്ാ  മ്പനി ഫവബ്കസറ്റികല്ാ ഫവളിഫപടുത്തും. 
  മ്പനിയുഫട പ്രവർത്തനത്തിഫല് ഏഫയങ്കില്ും യട്ടിപ് ഉെിയമായ അധി ാരി അകനവഷ്ിക്ു യും 

ഉെിയമായ ശിക്ഷ്ാ നടരടി ഉെിയമായ അച്ചടക് അകയാെിറ്റി സവീ രിക്ു യും ഫെയ്യും. 
ഫമാബികല്കസഷ്ൻ, നിർേഹണം, അംഗ്ീ ാരം എന്നിവയുഫട െുമയല് ൾ കവർയിരിക്ുന്നത് 
ഉൾഫപഫടയുള്ള വഞ്ചന ൾ ക  ാരേം ഫെയ്യുന്നയിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും നടരടിപ് മങ്ങളും 
സ്ഥാരിക്ും.  

 

10. ക   പ്രപ് ിയ 

 
 വായ്രഫയടുക്ുന്നയാൾ ല് േമായ വായ്രാ സൗ രേത്തിൻഫെ രല്ിശ രയിവായി നൽ ു യും 

കല്ാൺ ഫമെേുരിറ്റി സമയത്ത്  ുടിശ്ശി യുള്ള മുയല്ും രല്ിശയും മറ്റ് ൊർജു ളും ഉഫണ്ടങ്കിൽ 
അടയ്ക്ുന്നയില്ൂഫട കല്ാൺ അക്ൗണ്ട് കലാസ് ഫെയ്യു യും ഫെകയ്യണ്ടയുണ്ട്. 

 നിർവെിക്ഫപട്ട ഉൽപന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്നുസൃയമായി വായ്രാ സൗ രേം രയിവായി 
യിരിച്ചടയ്ക്ാൻ വായ്ര വാങ്ങുന്നയാൾക്്  ഴിയുന്നിഫല്ലങ്കിൽ, പ്ബാഞ്ച് ടീം  ടം 
വാങ്ങുന്നയാളുമായി ബന്ധം അടിസ്ഥാനമാക്ിയുള്ള കൊകളാ-അപ് ആരം ിക്ും. ഫടല്ി-
ക ാളിംഗ്, വേക്തിഗ്യ സന്ദർശനങ്ങൾ, ഓർമ്മഫപടുത്തൽ അെിയിപു ൾ, എസ്എംഎസ് 
അകല്ർട്ടു ൾ യുടങ്ങിയവ ഇയിൽ ഉൾഫപടും. എങ്കില്ും, പ്രസ്യുയ നടരടിപ് മം  ുെിപിൽ 
നിർവെിച്ചിരിക്ുന്നയുകരാഫല്, ആവർത്തിച്ചുള്ള ഓർമ്മഫപടുത്തല്ു ളും കൊകളാ അപു ളും 
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, വായ്ര വാങ്ങുന്നയാൾ അക്ൗണ്ട് പ് മഫപടുത്തുന്നയിൽ രരാജയഫപട്ടാൽ, 

ഫെഡ്ബാങ്ക് െിനാൻഷ്േൽ സർവീസസ് ല്ിമിറ്റഡ്, രണയം ഫവച്ചിരിക്ുന്ന ഫസ േൂരിറ്റി കല്ല്ം 
ഫെയ്യാനുള്ള അയിൻഫെ അവ ാശത്തിന്  ീഴിൽ,  ുടിശ്ശി  യു  വീഫണ്ടടുക്ുന്നയിനു കവണ്ടി 
രണയം വച്ച സവർണ്ണത്തിൻഫെ കല്ല്ം ആരം ിക്ു യും  ുടിശ്ശി  യു  വീഫണ്ടടുക്ു യും 
ഫെയ്യും. ഇവിഫട രെഞ്ഞിരിക്ുന്നഫയന്താഫണങ്കില്ും, സവർണ്ണ വില്യിഫല് ഏറ്റക്ുെച്ചില്ു ൾ 
മൂല്കമാ മകറ്റഫയങ്കില്ും  ാരണത്താകല്ാ ഫസ േൂരിറ്റി മൂല്േത്തില്ുണ്ടായ ഇടിവ് മൂല്ം നഷ്ടം 
സം വിക്ാൻ സാധേയയുള്ള സം വങ്ങളിൽ അഫല്ലങ്കിൽ അയുമൂല്ം അക്ൗണ്ടിൽ 
നഷ്ടമുണ്ടാ ുഫമന്ന്  മ്പനി പ്രയീക്ഷ്ിക്ുന്ന മറ്റു  ാരണങ്ങളാൽ.വായ്രയുഫട  ാല്ാവധി 



രൂർത്തിയാ ുന്നയിന് മുമ്പ് വായ്ര യിരിച്ചുവിളിക്ാനും സവർണ്ണം കല്ല്ം ഫെയ്യാനും  മ്പനിക്് 
അവ ാശമുണ്ട്.  

 െുവഫടയുള്ള ഓകരാ അക്ൗണ്ട് യരത്തിനും സവർണ്ണ കല്ല് പ്രപ് ിയ ബാധ മാ ും: 
 ഉരക ാക്താവിഫന രിന്തുടരുന്നുഫണ്ടങ്കില്ും അക്ൗണ്ട്  ുടിശ്ശി യായി യുടരുന്നു 
 രണയംവച്ച സവർണ്ണം പ്രയീക്ഷ്ിച്ച മാർജ്ജിനു കളാഫടാപം ഫമാത്തം  ുടിശ്ശി  അടയ്ക്ാൻ 

രരോപ്യമഫല്ലങ്കിൽ മാർജ്ജിൻ ക ാൾ ആരം ിക്ുന്നു 
 രണയം വച്ചിരിക്ുന്ന സവർണ്ണം സവീ ാരേമായ  ാരറ്റികനക്ാൾ (18  ാരറ്റ്)  ുെകവാ 

വോജകമാ/നില്വാരം  ുെഞ്ഞകയാ ആഫണന്ന് ഓഡിറ്റില്ും രരികശാധനയില്ും  ഫണ്ടത്തി. 
 ഉരക ാക്താവ് ഡികൊൾട്ടാ ാൻ സാധേയയുഫണ്ടന്ന് വിശവസിക്ാൻ  മ്പനിക്്  ാരണമുള്ള 

മകറ്റഫയങ്കില്ും സന്ദർ ം (കമാശമായ ഉകേശേങ്ങൾ) 
 വിവിധ ഇടകവള ളിൽ ഉരക ാക്താക്ൾക്് നൽ ുന്ന അെിയിപു ളുഫട യരങ്ങൾ: 

 
ആരം ിക്ുന്നയിന്, ശാഖ ൾ, എസ്എംഎസ് അകല്ർട്ടു ൾ യുടങ്ങിയവയില്ൂഫട കൊകളാ അപ് 
ഫെയ്യിട്ടും അക്ൗണ്ട് പ് മരഹിയമായി യുടരുന്നിടത്ത്  കല്ാണിൻഫെ  ാല്ാവധി 
രൂർത്തിയാ ുകമ്പാൾ ഉരക ാക്താക്ൾക്് ഡിമാൻഡ്- ം-കല്ാൺ െീക ാൾ കനാട്ടീസ് നൽ ും. 
കനാട്ടീസ് ഇഷ്േു ഫെയ്യ യീയയി മുയൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആവശേമായ കരയ്ഫമൻെു ൾ 
നടത്താനും അക്ൗണ്ട് പ് മഫപടുത്താനും അ േർത്ഥിക്ുന്ന  ുടിശ്ശി യുഫട മുഴുവൻ 
വിശദാംശങ്ങളും കനാട്ടീസിൽ അടങ്ങിയിരിക്ുന്നു. ഇത് രജികസ്റ്റർഡ്/സ്രീഡ് കരാസ്റ്റ് വഴി 
അയയ്ക്ും. 

 
ഡിമാൻഡ്- ം എൽആർഎൻ കനാട്ടീസ് ഇഷ്േൂ ഫെയ്യയിന് കശഷ്ം അക്ൗണ്ട്  ുടിശ്ശി യായി 
യുടരുന്ന സാഹെരേത്തിൽ, സുരക്ഷ് ഉെപാക്ുന്നയിനും സവർണ്ണ കല്ല് യീയയിയും സ്ഥല്വും 
അെിയിക്ുന്നയിനും  മ്പനി അന്തിമ ല്ി വികഡഷ്ൻ കനാട്ടീസ് (കല്ല്ം) രുെഫപടുവിക്ും. ഇത് 
രജികസ്റ്റർഡ്/സ്രീഡ് കരാസ്റ്റ് വഴി അയയ്ക്ും. 

 
അന്തിമ ല്ി വികഡഷ്ൻ കനാട്ടീസ് (കല്ല്ം) ഇഷ്േൂ ഫെയ്യ കശഷ്ം, പ്രാകദശി  രപ്യങ്ങളിൽ ഒരു 
പ്രാകദശി   ാഷ്യില്ും ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് രപ്യത്തില്ും ഒരു രരസേം നൽ ുന്നു. കല്ല്ത്തിൻഫെ 
വിശദാംശങ്ങൾ ശാഖയില്ും  മ്പനിയുഫട ഫവബ്കസറ്റില്ും പ്രദർശിപിക്ും. 

 

 കബാർഡ് അംഗ്ീ രിച്ച പ്ര ാരം കല്ല്ം നടത്തുന്നവർ (പ്ബാഞ്ച് സ്റ്റാഫ് ഉൾഫപഫട) മുകഖന മാപ്യകമ 
കല്ല്ം നടത്താവൂ. 

 കല്ാൺ നൽ ിയ പ്ബാഞ്ച് സ്ഥിയി ഫെയ്യുന്ന അകയ രട്ടണത്തികല്ാ യാല്ൂക്ികല്ാ/ജില്ലയികല്ാ 
കല്ല്ം നടത്തഫപടും. 

 
  ൂടാഫയ, ബിഡു ളുഫട അ ാവത്താകല്ാ മഫറ്റഫന്തങ്കില്ും  ാരണങ്ങളാകല്ാ ആദേ കല്ല്ം 

രട്ടണത്തികല്ാ യാല്ൂക്് യല്ത്തികല്ാ രരാജയഫപട്ടാൽ, ഒരു ജില്ലയിഫല് വിവിധ ശാഖ ളിൽ 
നിന്ന് സവർണ്ണാ രണങ്ങൾ കശഖരിക്ാനും അകയ ജില്ലയ്ക്ുള്ളിഫല് അെിയിപിൽ / കരപർ 
പ്രസിദ്ധീ രണത്തിൽ / ഫവബ്കസട്ടിൽ സൂെിപിച്ചിരിക്ുന്ന ഏത് സ്ഥല്ത്തും കല്ല്ം 
ഫെയ്യാനും ഫെഡ്െിനയ്ക്് അവസരമുണ്ട്. ഫെഗ്ുകല്റ്റെി മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 
രാല്ിക്ുന്നയിന് വികധയമായി കല്ല്ം ഫെയ്യഫപടാത്ത ഏഫയങ്കില്ും ആ രണങ്ങൾ അത് 
രരിഹരിക്ഫപടുന്നയുവഫര ജില്ലയിൽ സൂക്ഷ്ിക്ുന്നത് യുടരും. എസ്എംഎസ് വഴിയും 
ഒപം/അഫല്ലങ്കിൽ ഫവബ്കസറ്റിഫല് അപ്കഡറ്റ് വഴിയും ശരിയായ അെിയിപു ൾ 
യുടർന്നുള്ള ഓകരാ കല്ല്ത്തിനും വായ്രഫയടുക്ുത്തവർക്് നൽ ും.  

 
ഈ കല്ല്ങ്ങളിഫല്ാന്നും  മ്പനികയാ അയിൻഫെ പ്ഗ്ൂപ്  മ്പനി കളാ അവരുഫട 
ജീവനക്ാകരാ അവരുഫട ബന്ധുക്കളാ രഫങ്കടുക്രുത്. 

 
 രണയംവച്ച ആ രണങ്ങളുഫട കല്ല്ത്തിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്ുന്ന  രുയൽ വില്, ഇന്തേൻ 

ബുള്ളിയൻ ആൻഡ് ജവകല്ലഴ്സ് അകസാസികയഷ്ൻ (ഐബിഫജ എ) പ്രഖോരിച്ച 22  ാരറ്റ് 
സവർണ്ണത്തിൻഫെ മുൻരഫത്ത 30 ദിവസഫത്ത ശരാശരി കലാസിംഗ് വില്യുഫട 85% ൽ 
 ുെവായിരിക്രുത് അഫല്ലങ്കിൽ െരക്് രരസേമായി പ്രെരിപിച്ച െരിപ്യരരമായ സ്കരാട്ട് 
സവർണ്ണ വില് ഡാറ്റ കൊർകവഡ് മാർക്റ്റ് സ്  മ്മീഷ്ൻ നിയപ്ന്തിക്ുന്ന വിനിമയവും 
 ാരറ്റിൻഫെ  അടിസ്ഥാനത്തിൽ  ുെഞ്ഞ രരിശുദ്ധിയുള്ള ആ രണങ്ങളുഫട മൂല്േവും 
ആനുരായി മായി  ുെയ്ക്ണം. 

 
 

 കല്ല്ം അവസാനിച്ചയിന് കശഷ്ം, കല്ല് മൂല്േത്തിൻഫെയും വേയോസ യു യുഫടയും 



വിശദാംശങ്ങൾ വഹിക്ുന്ന വിൽപനാനന്തര അെിയിപ് ഉരക ാക്താക്ൾക്് നൽ ും. 
അധി ം യു  ല് ിക്ുന്ന സാഹെരേത്തിൽ,  ടം വാങ്ങിയയാളുഫട  ുടിശ്ശി യുള്ള 
ബാധേയ ൾ ഈടാക്ിയയിനു കശഷ്ം (ല്ിങ്ക് ഫെയ്യ കല്ാണു ളിൽ  ഴിഞ്ഞ ാല് 
 ുടിശ്ശി  ൾ ഉൾഫപഫട) അത് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അക്ൗണ്ട് കരയീ ഫെക്് / ഡിമാൻഡ് 
പ്ഡാഫ്റ്റ് വഴി  ടം വാങ്ങിയയാൾക്ു യിരിഫ  നൽ ും. െീെണ്ട് യു  1000/- രൂരയിൽ 
 ൂടുയല്ാഫണങ്കിൽ രജികസ്റ്റർഡ് കരാസ്റ്റ് വഴി, മിച്ച യു യുഫട വിശദമായ വി ജനം, 

വിനികയാഗ്ം, കല്ല് സാക്ഷ്ാത് ാരങ്ങൾ മുയല്ായവ ഉൾഫക്ാള്ളുന്ന ഒരു കരാസ്റ്റ്-ഫസയിൽ 
കനാട്ടീസിഫനാപം അയയ്കക്ണ്ടയാണ്.  ുെഞ്ഞ യു യ്ക്ുള്ള അക്ൗണ്ട് കരയീ 
ഫെക്ു ൾ/രണം പ്ബാഞ്ച് ജീവനക്ാർ മുകഖന ഉരക ാക്താക്ൾക്് കനരിട്ട് ക മാെി 
ശരിയായ രസീത് വാങ്ങും. വായ്രഫയടുത്തവർ കനരിട്ട് ശാഖഫയ സമീരിക്ുന്ന 
സന്ദർ ങ്ങളിൽ, ശാഖാ ജീവനക്ാർക്് െീജിയണൽ ബിസിനസ്സ്  ഫഹഡിൽ നികന്നാ അയിനു 
മു ളിൽ നികന്നാ ഉള്ള അംഗ്ീ ാരകത്താഫട, ശരിയായ രസീയിഫനയിഫര, ആധി ാരി യ ൾ 
രരികശാധിച്ച കശഷ്ം.3000/- രൂര വഫര രണമായി െീെണ്ട് ഫെയ്യാൻ അധി ാരമുണ്ട്.  ടം 
വാങ്ങിയയാൾക്് ഇയിന ം നൽ ിയ െീെണ്ട് ഉര രണം െോക്ുന്നയിന് ആവശേമായ 
നിർകേശങ്ങൾ പ്ബാഞ്ച് ഫസൻപ്ടൽ/െീജിയണൽ ഓപകെഷ്ൻസിനു നൽ ും. ഉര രണം 
ഫഡല്ിവെി ഫെയ്ഫയങ്കില്ും ബാങ്ക് ഫെയ്യഫപടാഫയ  ാല്ഹരണഫപടു , ഏഫയങ്കില്ും 
 ാരണത്താൽ ഉര രണം ഫഡല്ിവെി ഫെയ്യാഫയ യിരിഫ  വരു  മുയല്ായ  
സന്ദർ ങ്ങളിൽ, പ്ബാഞ്ച് ജീവനക്ാർ ഉരക ാക്താവിഫന  ഫണ്ടത്തുന്നയിനും െീെണ്ട് 
നൽ ുന്നയിന് അയാഫള/അവഫര രിന്തുടരുന്നയിനുമുള്ള പ്ശമങ്ങൾ യുടരും. ഫലയിം 
ഫെയ്യഫപടാത്ത എല്ലാ സന്ദർ ങ്ങളില്ും, െീെണ്ട് സവീ രിക്ുന്നയിനായി യുടർന്നുള്ള ആറ് 
മാസകത്തക്് ഉരക ാക്താവിന് ഫെഡ്െിന കൊകളാ-അപ് എസ്എംഎസ് / ഐവിആർ 
അയയ്ക്ുന്നത് യുടരും.  

 
 ഉരക ാക്താവിൻഫെ ബാങ്ക് അക്ൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ  മ്പനിയിൽ ല് േമാഫണങ്കിൽ, െീെണ്ട് 

പ്രസ്യുയ ബാങ്ക് അക്ൗണ്ടികല്ക്് ഫപ് ഡിറ്റ് ഫെയ്യഫപടു യും അത്തരം ഫപ് ഡിറ്റിൻഫെ 
വിശദാംശങ്ങൾ നൽ ി വിൽപനാനന്തര കല്ല് അെിയിപ് നൽ ു യും ഫെയ്യും. എഫന്തങ്കില്ും 
കല്ല്ക്മ്മി ഉണ്ടായാൽ,  മ്മിയുഫട വിശദമായ വി ജനം, യിരിച്ചെിഞ്ഞ യു  മുയല്ായവ 
നൽ ിഫക്ാണ്ട്, അവസാനം അെിയഫപടുന്ന ആശയവിനിമയ വില്ാസത്തിൽ ശരിയായ 
അെിയിപ് നൽ ി വായ്രഫയടുത്തവർഫക്യിഫര വീഫണ്ടടുക്ൽ നടരടി ൾ 
ആരം ിക്ാവുന്നയാണ്. 

 
പ്ശദ്ധിക്ു : മു ളിൽ രെഞ്ഞ എല്ലാ ആശയവിനിമയങ്ങളും ഉരക ാക്താവിൻഫെ അവസാനഫത്ത 
അെിയഫപടുന്ന ആശയവിനിമയ വിശദാംശങ്ങളികല്ക്് സംകബാധന ഫെയ്യഫപടും. (ആശയവിനിമയ 
വില്ാസം, ബന്ധഫപടാനുള്ള നമ്പെു ൾ മുയല്ായവ) 
 
11. ഇെയ്ക്കിഫെയുള്ള അവക ാ നം 

 
 ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡിൻഫെ ഇടയ്ക്ിഫടയുള്ള അവകല്ാ നവും മാകനജ്ഫമൻെിൻഫെ 

വിവിധ യല്ങ്ങളിഫല് രരായി രരിഹാര സംവിധാനത്തിൻഫെ പ്രവർത്തനവും  ൃയേമായ 
ഇടകവള ളിൽ  മ്പനി നടത്തും. 

 ക ാഡിൻഫെ അന്തസത്തയും അയിൻഫെ ബിസിനസ്സിന് ബാധ മാക്ാവുന്ന രീയിയില്ും  മ്പനി 
ഈ ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ് രാല്ിക്ും. 

 വിവിധ രങ്കാളി ളുഫട വിവരങ്ങൾക്ായി  മ്പനി അയിൻഫെ ഫവബ്കസറ്റിൽ മു ളിൽ 
രെഞ്ഞിരിക്ുന്ന ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ് സ്ഥാരിക്ും. സവന്തം അനു വഫത്തയും ഇയുമായി 
ബന്ധഫപട്ട് െിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്തേ രുെഫപടുവിച്ച രുയിയ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങഫളയും 
അടിസ്ഥാനമാക്ി  മ്പനി ഇടയ്ക്ിഫട ക ാഡ് അവകല്ാ നം ഫെയ്യു യും രരിഷ് രിക്ു യും 
ഫെയ്യും. 


