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1. പരിചയം 

ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക് (RBI) അതിന്പറ അറിയിപ്പ് നമ്പർ.DNBS (PD) CC 

നമ്പർ.80/03.10.042/2005-06 പസേ്റുംബർ 28, 2006, NBFC-ൽ അുംഖീഔരിക്കപപ്പടാവുന്ന 

നയായമായ പ്ോപയാഖിഔ പഔാഡുഔൾ സുംബന്ധിച്ച മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ പ്േസിദ്ധീഔരിച്ചു. 

പ്േസിദ്ധീഔരിച്ചു. അപത പോൾ, നാർതർൻ ആർക്്ക പഔേിഡൽ ലിമിറഡ് ("ഔാുംപേനി") 

("ഔാുംപേനി") നയായമായ പ്ോക്ടിക്കൽ പഔാങ്കങ്ക ("പഔാട്") രൂേപമടുത്തിരിക്കുന്നു. 

രൂേപമടുത്തിരിക്കുന്നു. 
റിസർവയ ബാങ്കിന്ററ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങർ തന്ററ കമ്പനി ഉപദ്ദ ാക്താക്കളുമായി കകകാരയം റചയ്യുദ്ദമ്പാർ പിന്തുടദ്ദരണ്ട നയായമായ 
പ്പാദ്ദയാഗികതകർക്കയ വിശാലമായ ഘടന നർകുന്നു. 

 

 

2.കുറിക്കോൾ 

     ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു: 

1. ഉേപഭാക്താക്കപള ങ്കഔഔാരയും പചയ്യുന്നതിൽ ഏറവുും ഔുറഞ്ഞ നിലവാരങ്ങപള 

നിലവാരങ്ങപള നിർവചിച്ചതിലൂപട നയായമായ പ്േവർത്തനങ്ങപള 

പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുഔ; 

2. വാടിങ്കക്കയ് ക്ക് ബന്ധപപ്പട്ട മറ് തവണ റിസർവ് ബാങ്കായി നിർപേശിക്കപപ്പടുന്ന 

നിർപേശിക്കപപ്പടുന്ന സ്ഥാേനത്തിന ് ആവശയമായ പ്േഔടനങ്ങൾ മൂലധനും 

മൂലധനും വർദ്ധിപ്പിക്കുും 

3. ഔമ്പനിയുപട ഉേപഭാക്തൃ വിശവാസപത്ത വളർത്തുന്നത്. 

 

3.വിണ്ണപ്പും 

ഔമ്പനി നൽഔുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുും പഔാഡുഔൾ ബാധഔമാണ്: 

ഔമ്പനി അതിനപ്റ ഉേപഭാക്താക്കളുപട നിധി ആവശയഔതഔൾ 

നിറപവറുന്നതിനായി നിരവധി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തുടർച്ചയായി വിലയിരുത്തുന്നു. 

വിലയിരുത്തുന്നു. സ്ഥാേനത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപപ്പട്ടതുും അതിനപ്റ 

ഉേപഭാക്താക്കൾക്കുും നൽഔുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഉൽപ്പന്നത്തിനുും പഔാഡ് തുടർന്നുും 

പഔാഡ് തുടർന്നുും ബാധഔമാണ്. 

 

4.വസതിഔളുും അവയുപട സുംസ്കരണത്തിനുള്ള ഔാല േട്ടിഔയുും 

a. േരിവർത്തനത്തിനപ്റ ആരുംഭത്തിൽ, വാടിങ്കക്കക്കാരന ് മനസ്സിലാഔുന്ന 

മനസ്സിലാഔുന്ന ഭാഷയിപലാ അപല്ലങ്കിൽ പ്ോപദശിഔ ഭാഷയിപലാ 

വാടിങ്കക്കപയാപടാപ്പമുള്ള വിേുലമായ ഔാലപ്പട്ടിഔ/അനുമതി നിബന്ധനഔളുും 

നിബന്ധനഔളുും വയവസ്ഥഔളുും സ്ഥാേനും നൽഔുന്ന തണൽ േഠിവത്തിൽ 

ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

i. ഈ സൗഔരയത്തിനപ്റ വിവരണങ്ങൾ, അതിനപ്റ അപേക്ഷാ രീതി, ഈടാക്കുന്ന 

ഈടാക്കുന്ന ചാർജ് ഔൂടാപത പോരുത്തപപ്പടാവുന്ന േിറ പചലവുഔൾ, മുൻഔൂട്ടി 

മുൻഔൂട്ടി നൽപഔണ്ട ഒേ്ഷനുഔൾ എന്നിവയുും ഔൂടാപത േലിശ വിഹിതും 

ഉൾപപ്പപട. 

ii. ഉേപഭാക്താവ് േിന്ത്ുടപരണ്ട നിർപേശങ്ങളുും നിബന്ധനഔളുും ഉൾപപ്പപട 

അനുമതിയുപട നിബന്ധനഔളുും വയവസ്ഥഔളുും. 

iii. വാടിങ്കക്കക്കാരനപ്റ ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ KYC ആവശയഔതഔൾ 

ഉൾപപ്പപട. 
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b. വാടിങ്കക്കയാർക്ക് ആവശയമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളുും, ഔമ്പനിയുപട 

നിബന്ധനഔളുും മറ ് ധനഔാരയ സ്ഥാേനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിലഔളുമായി 

വിലഔളുമായി പ്പിട്ട,് വിവരമറിപയണ്ട തീരുമാനും നടപ്പിലാക്കണും. 

c. സ്ഥാേനും, തവങ്കണ േഠിവത്തിൽ അപല്ലങ്കിൽ രു പ്േപതയഔ വിവരപശകരണും 

വിവരപശകരണും വഴി, േരിവർത്തനും എപപ്പാൾ അവസാനിക്കുും എന്ന ്

പ്േതീക്ഷിക്കപപ്പടുപമ്പാൾ ഔാലപക്കടുതിഔൾ േരാമർശിപക്കണ്ടതാണ്. 

d. ഇവിപട നൽഔിയിട്ടുള്ള നിബന്ധനഔൾ ഉൾക്കടും, ചട്ടും, പയാജിച്ച ആവശയങ്ങൾ 

ആവശയങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വിപധയമായവ എന്ന സ്ഥാേനും തവങ്കണ 

േഠിത്തത്തിൽ േരാമർശിപക്കണ്ടതാണ ്

e. ഉേപഭാക്താവ് നൽഔിയ വിവരങ്ങൾ നയായമായ ഔാലയളവിൽ ഔമ്പനി 

വിശഔലനും പചയ്യുന്നു / േരിപശാധിക്കുും. ഔൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ / പരകഔൾ 

ആവശയപമങ്കിൽ, സ്ഥാേനും വാടിക്കായക്കാർക്ക് ഉടൻ അറിയിക്കണും. 

 

5.ഔടൻ വിലയിരുത്തലുും നിബന്ധനഔളുും / നിബന്ധനഔൾ 

a. ഒപരാ വായ്പ അപേക്ഷയ്ക്കുും ശരിയായ വിലയിരുത്തൽ സ്ഥാേനും ഉറപ്്പ 

ഉറപ്്പ വരുത്തണും. വിലയിരുത്തൽ ഔമ്പനിയുപട വായ്പയുും നിപക്ഷേ നയങ്ങളുും 

നയങ്ങളുും പ്ോപയാഖിഔമായി സവീഔരിപക്കണ്ടതുണ്്ട. 

b. വായ്പ വിലയിരുത്തൽ ആവശയമായ എല്ലാ വായ്പഔളുും, നിയമവുും, സമ്മതവുും 

സമ്മതവുും ആവശയാനുസരണും േൂർത്തീഔരിച്ചു, പ്ഔമാനുഖതമായി 

അുംഖീഔരിക്കപപ്പട്ടാൽ, സ്ഥാേനും നിയമാനുസൃത വാടിങ്കഔയ്യാർക്ക് രു തണൽ 

തണൽ വയവസ്ഥയുപട അന്ത്ിമ നിബന്ധനഔൾ അറിയിക്കുന്നു. വർഷാന്ത്ര 

വർഷാന്ത്ര േലിശ നിരക്ക് ഉൾപപ്പപടയുള്ള നിബന്ധനഔളുും വയവസ്ഥഔളുും 

അനുവദിച്ച ഔടനിനപ്റ അളവുും തവങ്കണ േഠിത്തവുും ആയിരിക്കുും. 

c. വാടിങ്കക്കക്കാരാൽ മനസ്സിലാക്കപപ്പട്ടതുപോപല അപല്ലങ്കിൽ പ്ോപദശിഔ 

പ്ോപദശിഔ ഭാഷയിലുള്ള വാടിങ്കക്കക്കാരുപട നിബന്ധനഔളുും വയവസ്ഥഔളുും 

വയവസ്ഥഔളുും സ്ഥാേനും അുംഖീഔരിക്കുന്നു, േറയപപ്പടാത്ത പ്ഔമീഔരണങ്ങൾ 

പ്ഔമീഔരണങ്ങൾ ഔമ്പനി അതിനപ്റ പരകയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു 

d. ഔടും ഔരാറിൽ മുഔളിൽ ഔാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔണക്ഷനുഔളുപടയുും 

ഔണക്ഷനുഔളുപടയുും നഔപലാടുും, സൗഔരയ ഔരാറുും / പരകഔളുപട നഖൽ, 

ഔടങ്ങൾ അനുവദിക്കുും / നൽഔുന്ന സമയത്ത് വാടിക്കായക്കാർക്ക് നൽഔപപ്പടുും. 

നൽഔപപ്പടുും. ങ്കവഔാപത തിരിച്ച ് നൽഔുപമ്പാൾ േക്ഷത്ത ് ചുമത്തപപ്പടുപമ്പാൾ 

ചുമത്തപപ്പടുപമ്പാൾ േിഴ േലിശ വായ്പാ ഔരാറിൽ ഹാജരാക്കി ഔാണിക്കണും. 

ഔാണിക്കണും. 
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6. കടങ്ങൾ നൽകൽ 

 

a. വാടിങ്കക്കയാർക്ക് അറിയിക്കപപ്പട്ട വായ്പഔൾ നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്ന നിബന്ധനഔളുും 

നിബന്ധനഔളുും നിബന്ധനഔളുും ഇണങ്ങുഔ വായ്പഔൾ ശരിയായ സമയത്ത ്

നൽഔുപമന്ന് ഔമ്പനി ഉറപ്പുനൽഔുന്നു. 

b. നൽഔൽ േട്ടിഔ, േലിശ വിഔിതങ്ങൾ, പസവന നിരക്കുഔൾ, മുൻ േണും 

അടയക്്കുന്ന നിരക്കുഔൾ തുടങ്ങിയ നിബന്ധനഔളുും വയവസ്ഥഔളിൽ 

ഏപതങ്കിലുും മാറവുും ഉണ്ടായാൽ, ഉേപഭാക്താവ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിപലാ 

ഭാഷയിപലാ അപല്ലങ്കിൽ പ്ോപദശിഔ ഭാഷയിപലാ ഔമ്പനി അറിയിക്കുന്നു. 

അറിയിക്കുന്നു. 

c. േലിശ വിഹിതങ്ങൾ, നിരക്കുഔളിൽ മാറങ്ങൾ വരുന്ന ഔാലത്ത് മാപ്തപമ 

പ്േവർത്തിക്കപപ്പടുഔയുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. 

d. േലിശ വിഔിത മാതൃഔയിലുള്ള ലിങ്ക് - എ പഔാങ്കഡുമായി 

ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

വിതരണത്തിന് പിൻ ക്മൽക്നോട്ടം 

a. സ്ഥാേനും പനരിപട്ടാ അപല്ലങ്കിൽ അതിനപ്റ അുംഖീഔൃത മുകവർ(ഔൾ) 

മുപകനപയാ സാധാരണ ബിസിനസ് പ്ോക്ടീസ് ഇണങ്്ങ, േണപ്പിരിമാറത്തിന ്

േണപ്പിരിമാറത്തിന ് േിന്നിൽ പമൽപനാട്ടും വഹിക്കുും (NBFCഔൾ മുപകനയുള്ള 

മുപകനയുള്ള ധനഔാരയ പസവനങ്ങൾ ഓട്ട്പസാർസിുംഖിൽ ഇഡറുഔൾ 

നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങളുും പേരുമാറച്ചട്ടങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച 

സുംബന്ധിച്ച RBI യുപട മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾക്ക് വിപധയമാഔുന്നു. ഇടയ്ക്കിപട 

ഇടയ്ക്കിപട തിരുത്തപപ്പട്ടു), ങ്കഔപയാപ്പമിറപപ്പട്ട സൗഔരയങ്ങളുും പരകഔളുും. 

പരകഔളുും. ആർേിഐ നൽഔുന്ന മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ. 

b. സ്ഥാേനും, പനരിട്ട് അപല്ലങ്കിൽ അതിനപ്റ അുംഖീഔൃത മുകവർ(ഔൾ) 

മുപകനപവാ, മതിയായ അറിയിപ്പ് നൽഔിയ പശഷും മറ് സൗഔരയങ്ങളുമായി 

പരകാമൂലമുള്ള ഔരാറിനപ്റ ഔീഴിൽ േണും നൽഔൽ അപല്ലങ്കിൽ 

േുനഃസ്ഥാേിക്കൽ / തവരിതപപ്പടുത്തൽ തുടങ്ങിയ അന്ത്ിമ തീരുമാനും എടുക്കുും. 

എടുക്കുും. 

c. സ്ഥാേനും, പനരിപട്ടവാ അപല്ലങ്കിൽ അതിനപ്റ അുംഖീഔൃത മുകവർ(ഔൾ) 

മുപകനപയാ, എല്ലാ നിലുവായിട്ട് തുഔഔപളയുും തിരിച്ച് നൽഔുപമ്പാൾ അപല്ലങ്കിൽ 

അപല്ലങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ഔടനിനപ്റ നിലവിലുളള തുഔപയ 

തിരിച്ചറിഞ്ഞുപഔാള്ളുപമ്പാൾ, ഏപതങ്കിലുും രു നിയമേരമായ അവഔാശും 

അവഔാശും അപല്ലങ്കിൽ സ്ഥാേനത്തിന് എതിപര ഏപതങ്കിലുും 

അവഔാശപഔാരുഔൾക്ക് വിപധയമായി എല്ലാ പരകഔളുും പ്േസിദ്ധീഔരിക്കുന്നു. 

പ്േസിദ്ധീഔരിക്കുന്നു. ഉേപഭാക്താവ,് വാടിക്കായക്കാർക്ക് മുമ്പായി അറിയിപ്പ.് 
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അറിയിപ്പ്. അത്തരും പസറ് ഒഫ് അവഔാശപത്ത ഉേപയാഖിക്കാൻ പവണപമങ്കിൽ, 

പവണപമങ്കിൽ, മുഴുവൻ അവഔാശങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും 

വിവരങ്ങളുും ബന്ധപപ്പട്ട അഭയർത്ഥനഔൾ തീർപ്പാക്കപപ്പടുും 

d. വിട്ടയച്ച അവഔാശങ്ങൾ, ബന്ധപപ്പട്ട അവഔാശങ്ങൾ എന്നിവ 

േരിഹരിക്കപപ്പടുന്ന വപര / നൽഔപപ്പടുന്ന പരകഔൾ ങ്കഔവശും വയ്ക്കുന്ന 

വയ്ക്കുന്ന സ്ഥാേനത്തിനപ്റ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള നിയമങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച 

മുഴുവൻ വിവരങ്ങളുും അറിയിപ്പിൽ നൽഔണും. 

 

 

 

7. പപോതുവോയവ: 

a. പസൗഔരയ പരകഔളുപട നിബന്ധനഔളുും വയവസ്ഥഔളുും 

നൽഔിയിട്ടുള്ളതല്ലാപത വാടിക്കായക്കാരനപ്റ ങ്കദനുംദിന ഔാരയങ്ങളിൽ 

ഔാരയങ്ങളിൽ ഔമ്പനി തലപയടുപ്പ് നടത്തുന്നു (അതായത ്

വാടിങ്കഔയ്ക്കാരൻ മുമ്പ് പ്േസിദ്ധീഔരിക്കാത്ത േുതിയ വിവരങ്ങൾ 

അപല്ലങ്കിൽ വസ്തു വഔഔളുപട അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള രു േരിോടിയുപട 

േരിോടിയുപട േരിോടിഔൾ, ഔമ്പനിയുപട പ്ശദ്ധയിൽ പേട്ടിട്ടുണ്്ട). 

b. സ്ഥാേനും തന്പറ ഉേപഭാക്താക്കപള ങ്കഔഔാരയും പചയ്യുന്നതിൽ പോളിനും, ജാതി, 

പോളിനും, ജാതി, മതത്തിന്പറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഖങ്ങൾ ഔാണിക്കില്ല. 

എന്നിരുന്നാലുും, സമൂഹത്തിന്പറ നലിഞ്ഞ േിരിവിനായി, വായ്പ-ഇടപപ്പടുത്തപപ്പട്ട 

ഇടപപ്പടുത്തപപ്പട്ട േദ്ധതിഔളിൽ േങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇത് സ്ഥാേനപത്ത 

സ്ഥാേനപത്ത തടയില്ല. 

c. വയക്തിഖത ഉേപഭാക്താക്കൾക്്ക അനുവദിച്ച മിതമായ വിഔിത േലിശ 

വായ്പഔൾക്്ക ഔമ്പനി മുൻഔൂട്ടി അടയ്ക്കുപമ്പാൾ േിഴ ഈടാക്കില്ല. 

d. വായ്പഔൾ തിരിപച്ചടുക്കുന്ന ഔാരയത്തിൽ, സ്ഥാേനും നിയമേരമായി നീങ്ങുന്ന 

നീങ്ങുന്ന പ്േപ്ഔിയഔൾ േിന്ത്ുടപരണ്ട ആവശയമില്ല. റപപ്പട്ട സമയങ്ങളിൽ ഔടും 

സമയങ്ങളിൽ ഔടും വാങ്ങുന്നവപര തുടർച്ചയായി ശലയപപ്പടുത്തൽ, ഔടങ്കനത് 

ഔടങ്കനത് തിരിപച്ചടുക്കാൻ പേശി ശക്തിപയ ഉേപയാഖിക്കൽ തുടങ്ങിയവ. 

ഉേപഭാക്താക്കപള ശരിയായ രീതിയിൽ ങ്കഔഔാരയും പചയ്യുന്നതിന് ആ ജീവനക്കാർ 

ജീവനക്കാർ മതിയായ േരിശീലനും പനടിയിരിക്കുപമന്ന് ഉറപ്പ് നൽഔുന്നു. 

e. ഔടും വാങ്ങിയവരിടമുണ്ടായിരുപന്നാ അപല്ലങ്കിൽ ഔണക്്ക എടുപക്കണ്ട മുമ്പുും 

എടുപക്കണ്ട മുമ്പുും ബാങ്ക്/നിധി സ്ഥാേനമുണ്ടായിരുപന്നാ ഔടും ഔണക്്ക 

മാറുന്നതിനുള്ള അഭയർത്ഥന രസീതു ലഭിക്കുഔയാപണങ്കിൽ, സ്ഥാേനത്തിന്പറ 

സ്ഥാേനത്തിന്പറ അുംഖീഔാരും അപല്ലങ്കിൽ വയതയസ്തമായി ലഭിപക്കണ്ട 

ദിവസങ്ങളിൽ നിന്ന് 21 ദിവസപത്തക്്ക അറിയിക്കുും. 

 

8. ഔുറയ്ക്കുന്ന രീതി 

a. സ്ഥാേനത്തിന് എതിപര അപല്ലങ്കിൽ ഔമ്പനിയുപട പേരിൽ പനരിപട്ടവാ 

പനരിപട്ടവാ അപല്ലങ്കിൽ മറുമുകമാപഔാ പ്േവർത്തിക്കുും ഏപതങ്കിലുും 

ഏപതങ്കിലുും വയക്തിക്ക ് എതിപരയുും സവീഔരിക്കപപ്പട്ട 

ഉേപഭാക്താക്കളുപട േരാതിഔൾ േരിോലിക്കുന്ന സ്ഥാേനും രു ഔുറവു 

ഔുറവു േരിഹരിക്കുന്ന ഉപദയാഖസ്ഥപന ("GRO") നിയമിക്കുും. രു 

വാടിങ്കക്കക്കാരനപ്റ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ േരാതി ലഭിച്ചാൽ, GRO 
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േരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ പചയ്ത ് അതിപന രു ഡാറാതലത്തിൽ 

േരിോലിക്കണും. 

b. GRO േരാതിയ് ക്ക് ലഭിച്ച 15 (േതിനായിരും) ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിപല 

വിഷയപത്ത േരിഹരിക്കാൻ പ്ശമിക്കുന്നു. 

c. േരാതിക്ക് േരിഹാരും ഔാണണപമങ്കിൽ ഔൂടുതൽ സമയും ആവശയമുണ്്ട, 

ആവശയമുണ്്ട, അത് വാടിക്കായക്കാർക്ക് അറിയിക്കുും. GRO മുപകന 

േരാതിയുപട നില സുംബന്ധിച്ച് ഉേപഭാക്തൃ ഇടപവളയിൽ േുതുക്കപപ്പടുും. 

േുതുക്കപപ്പടുും. 

 

 

 

 

 

 

 

d. സ്ഥാേനത്തിൽ ഉള്ള ഏപതങ്കിലുും രു പ്േവർത്തഔനപ്റ നടേടി / 

പതറായ പേരുമാറും ഔാരണമായുണ്ടാഔുന്ന േരാതിഔൾ, േരിഹാരങ്ങൾ 

േരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുമുള്ള േരാതിഔൾ നീക്കും പചയ്യുന്നതിനുും 

പചയ്യുന്നതിനുും GRO ആൽ നിർപേശിക്കപപ്പടുന്നതിനുമുൻേ,് 

നിർണ്ണായഔമായ തപ്ന്ത്േരമായ പ്േവർത്തനും ഉറപ്പാക്കുന്നു. 

e. ഏപതങ്കിലുും േരാതിഔൾ / ഔുറവുഔൾ ഉപണ്ടങ്കിൽ, ഉേപഭാക്താവിനപ്റ 

ഉേപഭാക്താവിന്പറ ഔുറവ് േരിഹരിക്കുന്ന ഉപദയാഖസ്ഥപന ബന്ധപപ്പടാും: 

ബന്ധപപ്പടാും: 

 

                പേര്: തിരു.യുവരാജ് ശിവഔുമാർ 

             വിലാസും: ഐഐടി എും റിസർച്ച് ോർക്ക,് ഗടും 1, 10 வது തലും, 

             നമ്പർ. 1, ഔനഔും പ്ഖാമും, തരമണി, പചങ്കന്ന - 600 113 

             പഫാൺ നമ്പർ: 044 - 6668 7303; പടലിനക്കൽ നമ്പർ: 044 - 66687010 

             നിരക്കില്ല നമ്പർ: 1800 419 8766 

             ഇപമയിൽ ഐഡി: gro@northernarc.com 

 

f.  ഔുറവു തീർക്കുന്ന അലുവലിന്പറ േക്കൽ ഉേപഭാക്താവിന് തൃപ്തി ലഭിച്ചില്ല 

ലഭിച്ചില്ല എന്നാപലാ അപല്ലങ്കിൽ 15 (േതിനാറ്) ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏത ്

ഏത് േത്തിലുും വരില്ല എന്നാപലാ, ഉേപഭാക്തൃ പനാട്ടൽ ഉപദയാഖസ്ഥൻ തിരു. 

തിരു. പ്ശീജിത്ത് രാജിപനാട് േരാതി അറിയിക്കാും: 

             പേര്: തിരു. പ്ശീജിത് രാജ ്

             വിലാസും: ഐഐടി എും റിസർച്ച് ോർക്ക,് ഗടും 1, 10 வது തലും, 

             നമ്പർ. 1, ഔനഔും പ്ഖാമും, തരമണി, പചങ്കന്ന - 600 113 

             പഫാൺ നമ്പർ: 044 - 6668 7308, പടലിനക്കൽ നമ്പർ: 044 - 66687010 

             നിരക്കില്ല നമ്പർ: 1800 258 7010 

             ഇപമയിൽ ഐഡി: nodal.officer@northernarc.com 

mailto:gro@northernarc.com
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g.         േരാതിയുപട തീയതിയിൽ നിന്ന് രു മാസപത്തക്ക് േരാതി / തഔരാർ 

          േരിഹരിക്കപപ്പടിപല്ലങ്കിൽ, ഉേപഭാക്താവ ്

             RBI ഇൻ ഡിഎൻബിഎസ് ഇൻ പ്ോപദശിഔ ഒഫീസിനപ്റ ചുമതലയുള്ള 

ഉപദയാഖസ്ഥപനാട ്പമൽപ്േപ്ഔിയ പചയ്യാും. 

 

േദവി: പോതു പമലർ 

           വിലാസും: ബാങ്ക് സാര പമൽപനാട്ട വഔുപ്പ്, 

           ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്ക്, എഫ് പോർട്്ട ക്ലാസിസ്, രാജാജി പറാഡ്, പചങ്കന്ന - 600 001 

600 001 

           പഫാൺ നമ്പർ: 044-25393406; പടലിനക്കൽ നമ്പർ: 044-25393797 

           ഇപമയിൽ ഐഡി: dnbschennai@rbi.org.in 

 

 

 

 

 

 

 

h. GRO ആയി, വാടിങ്കക്കയ് ക്ക് അർഹമായ വിവരങ്ങപളാപട, രു സമിതി 

അുംഖത്തിന് അനുപയാജയമായ രു നിർേിഷ്ട േരാതിപയ നിവർത്തി പചയ്യുന്ന 

പചയ്യുന്ന പജാലിപയ േടിേടിയായി നൽഔാും. 

 

9. ഒുംബാറ് സ് പമയ് ൻ േദ്ധതിയുപട ഔീഴിപല പ്േധാന പനാട്ടൽ ഉപദയാഖസ്ഥൻ 

ഉപദയാഖസ്ഥൻ 

 

സുംപയാജിത ഒുംബാറ് സ് പമൻ േദ്ധതി, 2021 (“തിട്ടും”) എന്നതിനായുള്ള 

ഒുംബാറ് സ് മാൻ േദ്ധതിക്ക് ഇണങ്ങുഔ, ഒപരാ NBFCയുും രു പനാഡൽ ഒഫീസർ / 

ഒഫീസർ / പ്േധാന പനാട്ടൽ ഉപദയാഖസ്ഥപന നിയമിക്കണും. ആവശയക്കാർക്ക ്

ആവശയക്കാർക്ക ് സവീഔരിക്കൽ, ഉേപഭാക്താക്കൾക്ക് നയായമായതുും 

പ്ദുതഖതിയിലുള്ള േരാതിഔളുും ലഭിക്കുന്നതിന് നിവർത്തി പചയ്യുന്നതിന ്

ഔമ്പനിയുപട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങൾക്കുും തിരു. പ്ശീജിത് രാങ്കജ പ്േഥമ പനാഡൽ 

പനാഡൽ ഒഫീസറായി (“PNO”) ഔമ്പനി നിയമിച്ചിട്ടുണ്്ട. പ്ോഥമിഔ പനാഡൽ 

പനാഡൽ ഉപദയാഖസ്ഥൻ, ഔുറവുതീർപ്പാളറുമായി ബന്ധപപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

വിവരങ്ങൾ 

ഈ േദ്ധതിയുപട ഔീഴ്ഭാഖും ഔുറയ് ക്കുന്ന ഉപദയാഖസ്ഥനുും, പമൽ മുറയീറു 

ഔമ്മീഷൻ മുമ്പാപഔയുള്ള സ്ഥാേനപത്ത പ്േതിനിധീഔരിക്കുന്നതിന് േി എൻ  

േി എൻ  മറ്റവയ് ക്കുും തമ്മിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്്ട. േദ്ധതിയുപട പ്േധാന 

സവിപശഷതഔൾ ലിങ്ക് - സി എന്ന ഈ ചിഹ്നവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

10. നുണ്ണിതി കടം വോങ്ങുന്നവക്രോട് പപരുമോറ്റം സംബന്ധിച്ച 

മോർഗ്ഗനിർക്േശങ്ങൾ 

mailto:dnbschennai@rbi.org.in
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നുണന്ിധി ഔടങ്ങൾക്കായി, ഔമ്പനിയുപട പ്ോഥമിഔ മാർഖനിർപദശങ്ങൾ താപഴ 

താപഴ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശയങ്ങൾക്കായി അതിനപ്റ പ്േവർത്തനങ്ങൾ 

പ്േവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബാങ്്ക (ഔുറുനിധി വായ്പഔൾക്കുള്ള 

വായ്പഔൾക്കുള്ള പ്ഔമാനുഖത ഗടന) ദിശഔൾ, 2022 

a. ഒപരാ നുങ്കടൻ ഔടും ആരുംഭിക്കുപമ്പാൾ, ഔടും അപേക്ഷാധാരാ വാരാപ്ര, േദും 

വാരാപ്ര, േദും അപല്ലങ്കിൽ മാതാപ്ര തിരിച്ച് നൽഔുപമ്പാൾ ഔാല ഇടപവളപയ 

ഇടപവളപയ തിരപഞ്ഞടുക്കണും. 

b. സ്ഥാേനും നന്നായി പരകപേടുത്തിയ േലിശ വിഔിത മാതൃഔ/അനപത്തയുും 

ഉള്ളടക്കമുള്ള േലിശ വിഔിതത്തിന് വരാനുള്ള സമീേനും ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

ഔമ്പനി അതിനപ്റ എല്ലാ ഒഫീസുഔളിലുും ങ്കമപപ്ഔാങ്കഫനാൻസ് ഔടങ്ങൾക്ക ്

ഔടങ്ങൾക്ക് ചുമത്തപപ്പടുും ഔുറഞ്ഞത,് േരമാവധി ശരാശരി േലിശ വിഹിതങ്ങൾ, 

വിഹിതങ്ങൾ, അത് പ്േസിദ്ധീഔരിച്ച സാഹിതയങ്ങളിൽ (തുഔവൽക്കരണ 

ങ്കഔപയഡുഔൾ / ഭാഖങ്ങൾ) ഔൂടാപത അതിനപ്റ പവബ് ങ്കസറിപല 

വിശദാുംശങ്ങൾ ഔാണിപക്കണ്ടതാണ.് നുണ്ണിതി ഔടങ്ങൾക്ക് ചുമത്തപപ്പടുും, 

ചുമത്തപപ്പടുും, േരമാവധി, ശരാശരി േലിശ വിഔിതങ്ങൾ (¶). 

c. േലിശ വിഹിതത്തിൽ അപല്ലങ്കിൽ മപറപന്ത്ങ്കിലുും നിരക്കിൽ എപന്ത്ങ്കിലുും 

എപന്ത്ങ്കിലുും മാറും ഉപണ്ടങ്കിൽ, വായ്പ വാങ്ങുന്നവർക്ക് മുൻഔൂട്ടി 

അറിയിക്കുഔയുും ഈ മാറങ്ങൾ വരുങ്കാലത്തിന് മാപ്തപമ പ്ോപയാഖിഔമാഔൂ. 

പ്ോപയാഖിഔമാഔൂ. 

d. നിർപേശിച്ച രൂേഔൽപ്പനയുപട രീതിയിൽ ലളിതവൽക്കരിക്കപപ്പട്ട താൾ 

താൾ ന്നിൽ വരുങ്കാല ഔടും വാങ്ങുന്നയാളുപട വിലയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട 

വിവരങ്ങൾ േുറത്തുവിടുന്നു. 

e. സ്ഥാേനും ഔൂടാപത/ അപല്ലങ്കിൽ അതിന്പറ ഒഹരി ഉടമ/ മുകവാരും മുതൽ 

ഔടും വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്ന് േിരിപച്ചടുക്കുപമ്പാൾ ഏത ് നിരക്കുും സതയത്തിൽ 

സതയത്തിൽ പവളിപപ്പടുത്തി. സതയും താളിൽ വയഔ് തമായി േരാമർശിക്കാത്ത 

േരാമർശിക്കാത്ത ഏതത് തുഔയുും ഔടും വാങ്ങുേവപനാട് വസൂലാക്കപപ്പടില്ല 

വസൂലാക്കപപ്പടില്ല 

f. ങ്കമപപ്ഔാങ്കഫനാൻസ് വായ്പഔൾക്കുള്ള സ്ഥാേനും ഏത് മുൻ േണവുും േിഴയുും 

േിഴയുും ഈടാക്കില്ല. എപന്ത്ങ്കിലുും ഉപണ്ടങ്കിൽ, ങ്കവഔാപത അടയക്്കാനുള്ള േിഴ, 

അടയക്്കാനുള്ള േിഴ, മുഴുവൻ ഔടും തുഔയുപട പമലുും അല്ല, ഔാലാവധിയായ 

തുഔയ്ക്ക് ചുമത്തപപ്പടുും. 

g. വായ്പ വാങ്ങുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ ങ്കമപപ്ഔാങ്കഫനാൻസിനപ്റ 

ങ്കമപപ്ഔാങ്കഫനാൻസിനപ്റ വായ്പാ ഔരാറിന്പറ സ്ഥിരമായ രൂേും 

ഉണ്ടായിരിക്കണും. 

h. സ്ഥാേനും വായ്പ വാങ്ങുന്നവർക്ക ് വായ്പാ ഔാർഡ് നൽഔുന്നു, അതിൽ 

ഇനിപ്പറയുന്ന ആവശയഔതഔൾ ഉണ്്ട. വായ്പാ ഔാർഡിൽ ഉള്ള എല്ലാ നിപക്ഷേങ്ങളുും 

നിപക്ഷേങ്ങളുും ഔടും വാങ്ങിയവർ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഭാഷയിൽ പവണും: 
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i. ഔടും വാങ്ങുന്നവപര മതിയായ അളവ് തിരിച്ചറിയൽ ഔാണിക്കുന്ന വിവരും 

വിവരും 

ii. വില നിർണയും സുംബന്ധിച്ച ലളിതവത്ഔരിക്കപപ്പട്ട താൾ; 

iii. ഔടനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ് എല്ലാ നിബന്ധനഔളുും വയവസ്ഥഔളുും 

വയവസ്ഥഔളുും 

iv. ലഭിക്കപപ്പട്ട തവാണുഔളുും അന്ത്ിമ ഡിസ് സാർജുും ഉൾപപ്പപട എല്ലാ തിരിച്്ച  

തിരിച്്ച  നൽഔുന്നതിനുും ഔമ്പനിയുപട അനുമതിഔൾ; ഔൂടാപത 

v. ഔമ്പനിയുപട പനാഡൽ അധിഔാരിയുപട പേര്, ബന്ധത്തിന്പറ എണ്ണും എന്നിവ 

എന്നിവ ഔുറയ്ക്കുന്ന രീതിയുപട വിശദാുംശങ്ങൾ. 

 

i. ഔടൻ അല്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽഔുപമ്പാൾ ഔടും വാങ്ങുന്നവരുപട മുഴുവൻ 

മുഴുവൻ സമ്മതേപ്തവുും ഉണ്ടായിരിക്കണും ഔൂടാപത അത്തരും 

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കിലുള്ള സ്ഥാേനും ഔടും ഔാർഡിപല ഔടും 

വാങ്ങുന്നവർക്ക് േരസയമായി അറിയിക്കുും. 

j. ഔടൻ വാങ്ങുന്നവർക്ക് സ്ഥാേനും നൽഔുന്ന േരിശീലനങ്ങൾ ഉപണ്ടങ്കിൽ, അത് 

ഉപണ്ടങ്കിൽ, അത് സൗജനയമായിരിക്കുും. എല്ലാ ഔള ജീവനക്കാരുും അത്തരും 

അത്തരും േരിശീലനങ്ങൾ നൽഔുന്നതിന് ഔൂടുതൽ വായ്പ / േിറ ഉൽേന്നങ്ങൾ 

ഉൽേന്നങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച നടേടിപ്ഔമങ്ങളുും സുംവിധാനങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച ്

സുംബന്ധിച്ച് വായ്പ വാങ്ങുന്നവർക്ക ് േൂർണ്ണമായി അറിവ് നൽഔപപ്പടുും. വായ്പ 

നൽഔപപ്പടുും. വായ്പ വാങ്ങുന്നവരുപട നിലവിപല വായ്പ സുംബന്ധിച്ച് ആവശയമായ 

ആവശയമായ അപനവഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന ്

 

 

 

 

k. ഊഴിയാരുപട പയാജിപ്പില്ലാത്ത പേരുമാറപത്ത തടയുന്നതിന്, ഔടും 

വാങ്ങുന്നവരുപട ഔുറവുഔപള ശരിയായ സമയത്ത് നിവർത്തി പചയ്യുന്നതിന ്

പചയ്യുന്നതിന് ഔമ്പനി ഉത്തരവാദിത്തും ഏപറടുക്കണും. ഔടും വാങ്ങുന്നവർക്ക ്

വാങ്ങുന്നവർക്ക് നൽഔപപ്പട്ട ഔടും ഔരാറിലുും, ആ ഒഫീസ്/ഔിങ്കള േരിസരും, 

േരിസരും, ഔമ്പനിയുപട പവബ്ങ്കസറിലുും ഔാണിക്കപപ്പടുന്ന സൂചിഔയിലുും 

സൂചിഔയിലുും പമൽപ്പറഞ്ഞ അറിയിപ്പ് നൽഔണും. 

 

l. ഔടനാളിയുും സ്ഥാേനവുും േരസ്പരും തീരുമാനിക്കപപ്പട്ട / പഔപ്ര നിപയാഖിക്കപപ്പട്ട 

നിപയാഖിക്കപപ്പട്ട സ്ഥലത്ത് വീപണ്ടടുക്കൽ നടത്തപപ്പടുന്നു. എവ്വാറായിട്ടുും, ഔടും 

എവ്വാറായിട്ടുും, ഔടും വാങ്ങിയവർ നിയമിക്കപപ്പടുും / പഔപ്ര നിയമിക്കപപ്പട്ട 

നിയമിക്കപപ്പട്ട സ്ഥലത്ത് ഹാജരാഔുന്നത് പതറിയാൽ, അയാൾ താമസിക്കുന്ന 

താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത ് അപല്ലങ്കിൽ േണും വീപണ്ടടുക്കാൻ ജീവനക്കാപര 

ജീവനക്കാപര അനുവദിക്കുും. 
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രണ്ട് അപല്ലങ്കിൽ അതിനു തുടർച്ചയായ  അവസരങ്ങൾ. സ്ഥാേനും അപല്ലങ്കിൽ ആ 

അപല്ലങ്കിൽ ആ മുകവർ മീഡ്ങ്കബയിപലക്്ക ഔഠിനമായ രീതിയിൽ ഇടപേടരുത്. 

താപഴപ്പറയുന്നവയുപട പോതുവായ ആപ്ലിപക്കഷൻ നിയപ്ന്ത്ിക്കപപ്പടാപത, താപഴപ്പറയുന്ന 

താപഴപ്പറയുന്ന രീതിഔൾ ഔർശനമായി േരിഖണിക്കപപ്പടുും: 

i. ഭീഷണിയുും അപല്ലങ്കിൽ പതറായ ഭാഷ ഉേപയാഖിക്കലുും. 

ii. ഔടനാളിപയ തുടർച്ചയായി വിളിക്കുന്നു ഔൂടാപത/ അപല്ലങ്കിൽ 

അപല്ലങ്കിൽ ഔടനാളിപയ രാവിപല 9:00 മണിക്ക് മുമ്പുും ങ്കവഔുപന്നരും 

ങ്കവഔുപന്നരും 6:00 മണിക്ക് പശഷും വിളിക്കുന്നു. 

iii. ഔടും വാങ്ങിയവരുപട ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ അപല്ലങ്കിൽ സഹ 

അപല്ലങ്കിൽ സഹ ജീവനക്കാപര ഉേപ്ദവിക്കൽ. 

iv. ഔടും വാങ്ങിയവരുപട പേര് പ്േസിദ്ധീഔരിക്കൽ 

v. ഔടനാളി അപല്ലങ്കിൽ ഔടും വാങ്ങുന്നവരുപട ഔുടുുംബും/സവത്തുക്കൾ/ 

ഔുടുുംബും/സവത്തുക്കൾ/ നർപേയർക്ക് പദാഷും വരുത്തുന്ന അപ്ഔമും 

അപ്ഔമും അപല്ലങ്കിൽ മറ് സമാന വഴിഔപള ഉേപയാഖിക്കൽ അപല്ലങ്കിൽ 

അപല്ലങ്കിൽ ഭീഷണിപപ്പടുത്തൽ. 

vi. ഔടനിന്പറ അളവ് അപല്ലങ്കിൽ തിരിച്ച് നൽഔാത്തതിൻപറ 

അനന്ത്രഫലങ്ങൾ ഔടും വാങ്ങിയവപര പതറായി നയിക്കുഔ. 

 

m. ഔമ്പനി ഡയറഔ് ടർമാർ സമിതിയുപട അുംഖീഔൃത പോളിസിയിൽ 

േരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഉചിതമായ വിടാമുയർച്ച പ്േപ്ഔിയയ്ക്ക് ഇണങ്ങുഔ, 

ഇണങ്ങുഔ, വീപണ്ടടുക്കൽ പ്േവർത്തനത്തിൽ ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വയക്തിഔപള മപറാരു തരത്തിൽ ഉൾപപ്പടുത്തുപമ്പാൾ 

ഉൾപപ്പടുത്തുപമ്പാൾ വീപണ്ടടുക്കൽ മുകത്തിനപ്റ ഏപതങ്കിലുും 

േങ്കാളിത്തും ഉണ്ടാഔുും. രക്ഷാപ്േവർത്തനത്തിൽ ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന 

ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന തങ്ങളുപട ജീവനക്കാരുപട മുപന്നാടിയായുള്ള 

രക്ഷാപ്േവർത്തനും സ്ഥാേനും ഉറപ്പുനൽഔുന്നു, ഇതിൽ പോലീസ ്

ശരിോർപ്പുും ഉൾപപ്പടുന്നു. അത്തരും ജീവനക്കാരുപട മുപന്നാടിഔളുപട 

മുപന്നാടിഔളുപട േുനർനിർമ്മാണും വർഷും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പചയ്യണും. 

പചയ്യണും. 

 

n.  അർഹമായ അറിയിപ്പ്, തഔുര അുംഖീഔാരും ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി, ഔടും 

വാങ്ങുന്നവപര വീപണ്ടടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്േപ്ഔിയപയ ആരുംഭിക്കുപമ്പാൾ, ഔടും 

ഔടും വാങ്ങുന്നവർക്്ക വീപണ്ടടുക്കൽ മുകത്തിന്പറ വിവരങ്ങൾ നൽപഔണ്ടതുണ്ട്. 

നൽപഔണ്ടതുണ്ട്. സ്ഥാേനത്തിൽനിന്ന് അറിയിപ്പ്, അുംഖീഔാര ഔത്തിന്പറ നഔലയുും 

നഔലയുും (ഇതിൽ, വീപണ്ടടുക്കൽ സ്ഥാേനവുും ഔമ്പനിയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട 

വിവരങ്ങളുും ഉള്ളടങ്ങുും) ഔമ്പനി അപല്ലങ്കിൽ ഏജൻസിയാൽ അപേഹത്തിന് 

നൽഔിയ അടയാള ഔാർഡ്. തിരിപച്ചടുക്കൽ പ്േവർത്തനത്തിന്പറ സമയത്ത് സ്ഥാേനും 

സ്ഥാേനും വീപണ്ടടുക്കൽ സ്ഥാേനും മാറപപ്പട്ടാൽ, ഔമ്പനിയുപട മാറപത്ത ഔടും 
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ഔടും വാങ്ങുന്നവർക്്ക പ്േകയാേിച്ചു, േുതിയ സ്ഥാേനത്തിൽ നടത്തിയ ആവശയങ്ങൾ 

ആവശയങ്ങൾ ഉേപയാഖിക്കുന്നു. 

o. സ്ഥാേനത്താൽ ഉൾപപ്പടുത്തപപ്പട്ട വീപണ്ടടുക്കൽ സ്ഥാേനങ്ങളുപട ഏറവുും േുതിയ 

ഏറവുും േുതിയ വിവരങ്ങൾ ഔമ്പനി പവബ്ങ്കസറിൽ പ്േസിദ്ധീഔരിക്കുന്നു. 

 

11. ഡിജിറൽ വായ്പാ തലങ്ങൾ വഴി ലഭിക്കുന്ന വായ്പഔൾ 

സ്ഥാേനും ഡിജിറൽ വായ്പാ താളും (ഔൾ) മുപകനയുള്ള വായ്പഔൾ അപല്ലങ്കിൽ ആരുംഭിക്കുപമ്പാൾ, 

ആരുംഭിക്കുപമ്പാൾ, ഇനിപ്പറയുന്ന അധിഔ നടേടിഔൾ ങ്കഔപക്കാള്ളണും: 

a. മുകാമുകും ഉൾപപ്പട്ട എല്ലാ ഡിജിറൽ വായ്പ നൽഔുന്ന തലങ്ങളുപട പേരുഔൾ ഔമ്പനി 

ഔമ്പനി പവബ്ങ്കസറിൽ പ്േസിദ്ധീഔരിക്കുും 

b. എല്ലാ ഡിജിറൽ പലൻഡിുംഖ് തലങ്ങളുും വാടിങ്കക്കക്കാപരാട്, ആർക്കുപവണ്ടി അവനുമായി 

അവനുമായി ബന്ധപപ്പടുന്നുപവാ ആ ഔമ്പനിയുപട പേര് മുൻഔൂട്ടി അറിയിക്കാൻ 

നിർപേശിക്കപപ്പടുും 

c. അനുമതി നൽഔിയ ഉടപന തപന്ന എന്നാൽ വായ്പ ഔരാർ നിറപവറുന്നതിന് മുമ്പ്, ഔമ്പനി 

ഔമ്പനി പലറർപഹറിൽ വായ്പ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അനുമതി ഔത്ത് നൽഔുും. 

d. ഔടും ഔരാറിന്പറ നഔലുമായി, ഔടും ഔരാറിൽ നൽഔിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔണക്ഷനുഔളുപട 

ഔണക്ഷനുഔളുപട നഔലയുും, ഔടങ്കന അനുവദിക്കുും/ നൽഔുന്ന സമയത്ത ് എല്ലാ വായ്പ 

വായ്പ വാങ്ങുന്നവർക്കുും നൽഔണും. 

e. സ്ഥാേനും ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ഡിജിറൽ വായ്പ നൽഔുന്ന തലങ്ങളിൽ ഫലപ്േദമായ 

ഫലപ്േദമായ പമൽപനാട്ടവുും നിരീക്ഷണവുും ഉറപ്പാപക്കണ്ടതുണ്്ട. 

f. ഔമ്പനിയുപട ഔുറവു േരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച 

ജാപ്ഖതാനിർപേശും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മതിയായ പ്ശമങ്ങൾ നടപത്തണ്ടതുണ്്ട. 

 

12. പവളിപപ്പടുത്തലുഔൾ 

നയായമായ പ്ോപയാഖിഔ നിയമത്തിന്പറ പയാജിപ്പുും ഔുറവുും േരിഹരിക്കുന്ന 

േരിഹരിക്കുന്ന എഞ്ചിനീയറിുംഖ് പ്േവർത്തനവുും നിർവ്വഹിക്കുന്ന സീറാന 

സീറാന ഇടപവളയുും അത്തരും മൂലയനിർണ്ണയങ്ങളുപട സുംപയാജിത റിപപ്പാർട്ടുും 

റിപപ്പാർട്ടുും അരയണ്ടിന്പറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡയറക്ടർമാരുപട സമിതി 

സമർപ്പിക്കുും. 

സൂചിഔയുപട േുതുക്കിയ നക്കൽ ഔമ്പനിയുപട പവബ്ങ്കസറിൽ ഔാണിക്കപപ്പടുും. 

ഔാണിക്കപപ്പടുും. നയായമായ പ്ോക്ടിക്കൽ പഔാക്കിന്പറ പയാജിപ്പിപനക്കുറിച്ചുള്ള 

പയാജിപ്പിപനക്കുറിച്ചുള്ള രു സുംപയാജിത പരക അതിന്പറ 

മൂലയനിർണ്ണയത്തിനായി ചിലപപ്പാൾ ഡയറക്ടർമാർ സമിതിപയാട് സമർപ്പിക്കുും. 

സമർപ്പിക്കുും. 

 

13. ചിഹ്നത്തിനപ്റ മൂലയും 

ഈ പഔാഡ് ചിലപപ്പാൾ തിരുത്തപപ്പടാും, മാറാും അപല്ലങ്കിൽ ഔൂട്ടിപച്ചർക്കാും.  

ഔൂട്ടിപച്ചർക്കാും.  

പഔാഡ് ഒപരാ വർഷവുും ഔമ്പനി ഡയറക്ടർമാരുപട സുംഗും മൂലയനിർണ്ണയും 

നടത്തുും അപല്ലങ്കിൽ സൂചിഔയുപട ഔാരയപത്ത നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്ന നിയമത്തിൽ 

നിയമത്തിൽ ഔാരയമായ മാറമുണ്ടാഔുും. 

Annexure - A 

പലിശ നിരക് മോതൃക 

േലിശ വിഔിത മാതൃഔ, നയങ്ങൾ, േലിശ വിഹിതങ്ങൾ, മറ് നിരക്കുഔൾ എന്നിവ 

നിശ്ചയിക്കുന്നതിനുള്ള പ്ോപയാഖിഔ പഔാഡ് 
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ഇൻഡയൻ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർേിഐ) േലിശ വിഹിതങ്ങൾ, സുംസ്കരണും, മറ ്

മറ് നിരക്കുഔൾ എന്നിവ നിർണയിക്കുന്നതിൽ NBFC ഔളുപട പബാർഡുഔൾ 

പബാർഡുഔൾ ഉചിതമായ ആഭയന്ത്ര നയങ്ങളുും പ്ോപയാഖിഔതഔളുും 

വഔയിരുത്തണപമന്ന് നിർപേശിച്ചു. NBFCഔൾ ചില വായ്പഔൾക്ക് ഔൂടുതൽ 

േലിശയുും നിരക്കുഔളുും ഈടാക്കുന്നത ്സുംബന്ധിച്ച് റിസർവ് ബാങ്കിന് ലഭിച്ച േല 

ലഭിച്ച േല േരാതിഔളുപട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് േരിപശാധിക്കപപ്പട്ടു. ഈ 

ഈ മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങപള വീണ്ടുും ഊന്നിപ്പറയുന്നു, RBI ഔൂടുതൽ NBFC യ്ക്ക ്

യ്ക്ക് അനുപയാജയമായ ഗടഔങ്ങപള േരിഖണിക്കുപമ്പാൾ അനുപയാജയമായ േലിശ 

അനുപയാജയമായ േലിശ വിഔിത മാതൃഔപയ േിന്ത്ുടരുഔ, േലിശ, അേഔട 

തരങ്ങൾ ഔൂടാപത വിവിധ േലിശ വിഹിതങ്ങൾ പശകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഔാരണും 

ഔാരണും പവളിപപ്പടുത്തുഔയുും നിർപേശിക്കുഔയുും പചയ്തു. 

 

മുഔളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന റിസർവ് ബാങ്കിന്പറ മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ 

മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ ഔണക്കിപലടുക്കുപമ്പാൾ, ഞങ്ങളുപട വായ്പ വാങ്ങുന്നവർ 

വാങ്ങുന്നവർ സ്ഥാേനങ്ങൾക്ക് വായ്പ വാങ്ങുന്നവരുമായി, ഇനിപ്പറയുന്ന 

ഇനിപ്പറയുന്ന ഉൾപ്പപടയുള്ള മാർഗ്ഗനിർപേശങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, പ്ോപയാഖിഔതഔൾ, 

പ്ോപയാഖിഔതഔൾ, േലിശ വിഔിത മാതൃഔഔൾ എന്നിവയുും േലിശ 

വിഹിതങ്ങൾ അപല്ലങ്കിൽ മറ ് നിരക്കുഔൾ നിശ്ചയിക്കുപമ്പാൾ 

ഔണക്കിപലടുപക്കണ്ടതാണ്. 

 

- വായ്പഔൾക്കുള്ള േലിശ വിഹിതങ്ങൾ േലപപ്പാഴുും വായ്പാ സുംഗത്താൽ 

അുംഖീഔരിക്കപപ്പടുും. 

- സ്ഥാേനത്താൽ േിരിപച്ചടുക്കപപ്പടുന്ന േലിശ വിഔിതങ്ങൾ, ഔടും വാങ്ങിയ 

വാങ്ങിയ നിധിഔളുപട വില, പോരുത്തപപ്പടാവുന്ന ധനാഭയാസ പചലവ്, വിേണി 

വിേണി േണപപ്പരുപ്പും, വായ്പാ ഒട്ടത്തിനപ്റ പമൽ ആർേിഐ നയങ്ങൾ, 

മത്സരത്തിനപ്റ വഴിയുള്ള ഒഫറുഔൾ, മാർക്കറ ്നഴ് സ് പേയർ, പ്േവർത്തനപച്ചലവ,് 

പ്േവർത്തനപച്ചലവ,് േട്ടുവാടഔൾ, പചലവ് ഉൾപ്പപടയുള്ള ഗടഔങ്ങൾ. 

ആവശയമായ മൂലധനും, അന്ത്ർലീനമായ ഔടും, എതിർ ഔക്ഷി, ഉൽേന്നങ്ങളുപട 

ഉൽേന്നങ്ങളുപട സവഭാവും, വയവസായ പ്േവണതഔൾ തുടങ്ങിയവ. പര 

മാതൃഔയിലുള്ള ഔാലപക്കടുവയ് ഔ് പഔാണ്്ട പര മാതൃഔയിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും 

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും അപത മാതൃഔയിലുള്ള വയതയസ്ത ഉേപഭാക്താക്കൾക്കുും വയതയസ്ത 

ഉേപഭാക്താക്കൾക്കുും വയതയസ്ത േലിശ വിഔിതങ്ങപള ആഔർഷിക്കാും. േലിശ 

േലിശ വിഔിതങ്ങൾ എല്ലാും േരിഖണിക്കുഔ അപല്ലങ്കിൽ േല ഗടഔങ്ങളുപട 

ഗടഔങ്ങളുപട മിപ്ശിതപത്ത ആപ്ശയിച്ചിരിക്കുും, എന്നാൽ േിൻവരുവനവറുഔൾ 

േിൻവരുവനവറുഔൾ മാപ്തും അല്ല: 
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• ബന്ധപപ്പട്ട ബിസിനസ്സ് വിഭാഖത്തിപല ഔടവുും സാധാരണനിലയുും അേഔടും 

അേഔടും 

• പര മാതൃഔയിലുള്ള ഉേപഭാക്താക്കളുപട ചരിപ്ത പ്േഔടനും 

• അപേക്ഷാധാരിയുപട വിവരങ്ങൾ 

• പതാഴിൽ വിഭാഖും; 

• അപേക്ഷാദാരിന് തിരിച്്ച നൽഔൽ; 

• ഇണപയ സുംരക്ഷിക്കുന്ന സവഭാവവുും മൂലയവുും 

• സുരക്ഷിത vs സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഔടും 

• ഔടന്പറ മൂപ്പുള്ള സവഭാവും 

• ഔടും ടിക്കറ് അളവ് 

• അപേക്ഷഔനുും ഔാർപ്പപററ് ഉറപ്പുനൽഔുന്നതുമായ വായ്പാ വിലയിരുത്തൽ, 

വിലയിരുത്തൽ, എപന്ത്ങ്കിലുും ഉപണ്ടങ്കിൽ 

• ഔടും ഔാലും 

• പതറായി നടന്ന സ്ഥലവുും പശകരിക്കുന്ന പ്േഔടനവുും (സില്ലറ വിൽപ്പനയ്ക്്ക 

വിൽപ്പനയ്ക്്ക അനുപയാജയമാണ്); 

• അപേക്ഷയുപട മറ് ഔടങ്ങൾ. 

 

 ഔടനുഔൻ അനുമതി ലഭിക്കുപമ്പാൾ േലിശ വിഔിതങ്ങൾ ഉേപഭാക്താക്കൾക്ക ്

ഉേപഭാക്താക്കൾക്ക് അറിയിക്കുഔയുും േലിശയുും അസൽ തിരിച്ച് നൽഔുഔയുും 

നൽഔുഔയുും പചയ്യുന്ന േട്ടിഔ വാടിക്കായക്കാർക്ക് ലഭിക്കുും. 

 

അറിയിക്കപപ്പട്ട തീയതിയിൽ േലിശ ഉടൻ നൽഔപപ്പടുും എന്ന് ഔരുതപപ്പടുന്നതുും 

ഔരുതപപ്പടുന്നതുും േലിശ നൽഔാനുള്ള ഒഫർ ഔാലാവധി അനുവദിക്കപപ്പടില്ല. 

അനുവദിക്കപപ്പടില്ല. 

i. സാധാരണ േലിശപയ ഴിവാക്കി, സ്ഥാേനും താൽക്കാലിഔ സൗഔരയങ്ങൾക്ക ്

സൗഔരയങ്ങൾക്ക് അധിഔ േലിശ ചുമത്താും, എപന്ത്ങ്കിലുും ങ്കവഔിയാൽ 

അപല്ലങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും നിലുപവയ്ത്ത് തുഔ അടയ്ക്കുന്നതിൽ േിഴ ഈടാക്കാും. 

ഈടാക്കാും. വിവിധ ഉൽേന്നങ്ങൾ അപല്ലങ്കിൽ സൗഔരയങ്ങൾക്കുള്ള ഈ അധിഔ 

ഈ അധിഔ അപല്ലങ്കിൽ േിഴ േലിശ വായ്പ സുംഗും അുംഖീഔരിക്കപപ്പടുും 

ii. േലിശ ഔൂടാപത, പപ്ോസസ്സ് നിരക്ക,് ങ്കവഔുന്ന േണും, RTGS / േിറ േണും 

അയയ് ക്കുന്ന നിരക്കുഔൾ പോപലയുള്ള മറ് ഫണ്്ട നിരക്കുഔൾ. 

വാടിങ്കക്കക്കാരന ് ആവശയമായ വിവരങ്ങളുപട ഔീഴിലുള്ള സ്ഥാേനും 

ചുമത്തപപ്പടാും. ഈ നിരക്കുഔളിൽ എപ്തപത്താളവുും വരുൻഔാലത്ത ്

നിബന്ധനഔൾ ഉണ്ടായിരിക്കുും 

iii. േണും തിരിപഔ ലഭിക്കുഔപയാ അപല്ലങ്കിൽ ഔിഴിവ് അനുവദിക്കുഔപയാ 

അനുവദിക്കുഔപയാ പചയ്യുന്നതിനുള്ള അവഔാശങ്ങൾ / േിഴ േലിശ / അധിഔ 

അധിഔ േലിശ എന്നിവ സാധാരണയായി സ്ഥാേനും അുംഖീഔരിക്കപപ്പടില്ല, 

ഔൂടുതൽ അത്തരും ആവശയങ്ങൾ ഉപണ്ടങ്കിൽ അത് ങ്കഔഔാരയും പചയ്യുന്നത ്

പചയ്യുന്നത് ഔമ്പനിയുപട മുഴുവൻ ഇഷ് ടമാണ്. 

iv. വയക്തിഖത ഉേപഭാക്താക്കൾക്ക് അനുവദിച്ച മിതവുും വിഔസിത വായ്പഔളുും 

വായ്പഔളുും മുൻഔൂട്ടി അടയ്ക്കുപമ്പാൾ േിഴ ചുമത്തപപ്പടില്ല. 
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v. വട്ടി റീപസറ് ഔാലയളവ് സ്ഥാേിതമായാൽ ചിലപപ്പാൾ തീരുമാനപമടുത്തു 

തീരുമാനപമടുത്തു വാടിക്കായക്കാർക്ക് അറിയിക്കുും 

vi. േലിശ വിഔിതഔ് ഔമ്പനിയുപട പവബ്ങ്കസറിൽ ലഭയമാണ് 
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Annexure - B 

 

പ്പോഥമിക ക്നോഡൽ ഉക്ദയോഗസ്ഥൻ, കുറവുതീർപ്പോളരുപട ബന്ധപപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

   

ഞങ്ങളുപട 

ഓഫീസുകളുപട 

സ്ഥോനങ്ങൾ 

ക്നോട്ടൽ അധികോരിയുപട 

ബന്ധപപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ 

ഓംപട്സ്മോൻ ബന്ധപപ്പട്ട 

വിവരങ്ങൾ 

പെന്നന്നയും 

ബോംഗ്ലൂരും 

തിരു. പ്ശീജിത് രോജ് 

വിലോസം: ഐഐടി എം 

ഗക്വഷണ പോർക്, പകട്ടിടം 1, 

01-ാോാം തലം, നമ്പർ. 1, കനകം 

പ്ഗോമം, 

തരമണി, പെന്നന്ന 00 113 

ക്ഫോൺ നമ്പർ: 044 - 6668 7308 

പടലിനകൽ നമ്പർ: 044 - 66687010 

ഇപമയിൽ വിലോസം: 

nodal.officer@northernarc.com 

ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബോങ്ക് 

  എഫ്ക്പോർട്ട് ക്ലോസിസ്, 

പെന്നന്ന 600 001 

ക്ഫോൺ നമ്പർ: 044-25395964 

മുഖനൂൽ: 044-25395488 

ഇപമയിൽ വിലോസം: 

nbfcochennai@rbi.org.in 

മുംന്നബ തിരു. പ്ശീജിത് രോജ് 

വിലോസം: ഐഐടി എം 

ഗക്വഷണ പോർക്, പകട്ടിടം 1, 

01-ാോാം തലം, നമ്പർ. 1, കനകം 

പ്ഗോമം, 

തരമണി, പെന്നന്ന 00 113 

ക്ഫോൺ നമ്പർ: 044 - 6668 7308 

പടലിനകൽ നമ്പർ: 044 - 66687010 

ഇപമയിൽ വിലോസം: 

nodal.officer@northernarc.com 

ഇന്ത്യൻ റിസർവ് ബോങ്ക് 

റിസർവ് ബോങ്ക് ന്നപകുല്ല 

ഓഫീസ് പകട്ടിടം, 

എതിർ മുംന്നബ മധയ 

പറയിൽക്വ 

  ക്േഷൻ, ന്നപകുള്ള, 

മുംന്നബ - 400 008 

ക്ഫോൺ നമ്പർ: 022-23028140 

പടലിനകൽ നമ്പർ: 022-

23022024 

ഇപമയിൽ വിലോസം: 

nbfcomumbai@rbi.org.in 

ഡൽഹിയും 

ഗുഡ്ഗോവും 

പ്ശീ. പ്ശീജിത്്ത രോജ് 

വിലോസം: ഐഐടിഎം റിസർച്ച് 

പോർക്, ഘട്ടം 1, 

പത്തോം നില, നമ്പർ. 1, കനകം 

വിക്ല്ലജ്, 

തരമണി, പെന്നന്ന 00 113 

ക്ഫോൺ നമ്പർ: 044 - 6668 7308 

ഫോക്സ് നമ്പർ: 044 - 66687010 

ഇപമയിൽ വിലോസം: 

nodal.officer@nnatarcarc.com 

இ்தின பிசப்வ் வங்கி  

ாபாுந் வீதி,  

ுது தி்ி -110 001  

தொைேசி எண்: 011-

23724856  

தைக் எண்: 011- 

23725218-19  

நி்ஞ்ச் நுகவபி: 

nbfconewdelhi@rbi.org.in  

 

A copy of ‘Integrated Ombudsman Scheme, 2021’ is available with the Principal Nodal Officer. 
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Annexure - C 

 

ഇന്റക്പ്ഗറ്റഡ് ഓംബുഡ് സ്മോൻ ക്പ്പോപ്ഗോം, 2120 

 

പ്പധോന സവിക്ശഷതകൾ 

 

ഉക്േശം 

NBFC-ഔൾക്കിടയിൽ അനുഔൂലമായ രു പപ്ഔഡിറ് സുംസ്കാരും പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുും 

പപ്ോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുും അതിന്പറ പ്േപയാജനത്തിനായി രാജയത്തിന്പറ പപ്ഔഡിറ് 

പപ്ഔഡിറ് സുംവിധാനും ഔാരയക്ഷമമാക്കുന്നതിനുും, റിസർവ് ബാങ്ക് ഒഫ് ഇന്ത്യ (RBI) 

(RBI) നിപക്ഷേങ്ങൾ, വായ്പഔൾ, അഡവാൻസുഔൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപപ്പട്ട 

പസവനങ്ങളിപല പോരായ്മഔൾപക്കതിരായ േരാതിഔൾ േരിഹരിക്കുന്നു. ഈ 

ആവശയത്തിനായി, ആർബിഐ ഇന്റപപ്ഖറഡ് ഒുംബുഡ്സ്മാൻ പ്ലാൻ, 2021 ("പ്ലാൻ") 

("പ്ലാൻ") പ്േകയാേിച്ചു. 
 

േദ്ധതിയുപട അടിസ്ഥാനത്തിൽ, റിസർവ് ബാങ്ക് നിയമിച്ച ഒുംബുഡ്സ്മാൻ: 

 

 ഒുംബുഡ് സ്മാൻ സ്കീമിന്പറ പസക്ഷൻ 9-ൽ േരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന പന്നാ 

അതിലധിഔപമാ ഔാരണങ്ങളാൽ ഫയൽ പചയ്ത പസവനങ്ങളിപല പോരായ്മഔൾ 

പോരായ്മഔൾ സുംബന്ധിച്ച േരാതിഔൾ സവീഔരിക്കുഔയുും അവപലാഔനും 

പചയ്യുഔയുും പചയ്യുഔ. 

 എൻബിഎഫ് സിയുും ബന്ധപപ്പട്ട ഔക്ഷിയുും തമ്മിലുള്ള ഔരാർ വഴിപയാ 

അനുരഞ്ജനത്തിലൂപടപയാ മധയസ്ഥതയിലൂപടപയാ രു അവാർഡിന്പറ 

സുംതൃപ്തിപയാ ത്തുതീർപപ്പാ അപല്ലങ്കിൽ അവാർപഡാ സുഖമമാക്കുഔ. 

സുഖമമാക്കുഔ. 

 

ഉേപഭാക്തൃ േരാതി രജിസ്റ്റർ പചയ്യുന്നതിനുള്ള ഔാരണങ്ങൾ 

 

ഏപതങ്കിലുും ഉേപഭാക്താവിന് പ്േവർത്തനപമാ പസവനത്തിപല അോഔതപയാ ഉണ്ടായാൽ, 

ഉണ്ടായാൽ, അവർക്്ക വയക്തിേരമാപയാ അുംഖീഔൃത പ്േതിനിധി മുപകനപയാ ഈ സ്കീമിന് 

സ്കീമിന് ഔീഴിൽ േരാതി നൽഔാും. 

 

ഔമ്പനിപയ പ്േതിനിധീഔരിച്ച തീയതി മുതൽ രു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഉേപഭാക്താവിന് 

ഉേപഭാക്താവിന് NBFCs പറപ്ഡസൽ ഒഫീസറിൽ നിപന്നാ പനാഡൽ ഒഫീസറിൽ നിപന്നാ 

നിപന്നാ പ്േതിഔരണും ലഭിച്ചിപല്ലങ്കിൽ, 

അപല്ലങ്കിൽ ലഭിച്ച പ്േതിഔരണത്തിൽ ഉേപഭാക്താവ് തൃപ്തനപല്ലങ്കിൽ, േരാതിക്കാരന്പറ 

േരാതിക്കാരന്പറ അധിഔാരേരിധിയിൽ ഔമ്പനിയുപട ഒഫീസിന് േരാതി നൽഔാും. 
 

േരാതിക്കാരന് േരാതി നൽഔുന്നതിനുള്ള നടേടിപ്ഔമും 

 

 ഇതിനായി രൂേഔൽേന പചയ്ത പോർട്ടൽ വഴി (https://cms.rbi.org.in) േരാതിഔൾ 

ഒൺങ്കലനായി സമർപ്പിക്കാും. 

 േരാതി േരാതിഔൾ ഇലഔ് പപ്ടാണിഔ് ആപയാ പനരിപട്ടാ റിസർവ് ബാങ്ക് അറിയിച്ച 

അറിയിച്ച പഔപ്രീഔൃത രസീത്, സുംസ് ഔരണ പഔപ്രത്തിപലക്്ക നൽഔാവുന്നതാണ്. 

നൽഔാവുന്നതാണ്. 

 േരാതി, ഭൗതിഔ രൂേത്തിൽ സമർപ്പിക്കുഔയാപണങ്കിൽ, േരാതിക്കാരപനാ 

അുംഖീഔൃത പ്േതിനിധിപയാ ഔൃതയമായി പ്പിട്ടിരിക്കണും. േരാതി ഇലഔ് പപ്ടാണിഔ് 

ഇലഔ് പപ്ടാണിഔ് ആപയാ ഭൗതിഔമാപയാ അത്തരും രൂേത്തിൽ സമർപ്പിക്കുഔയുും 

സമർപ്പിക്കുഔയുും റിസർവ് ബാങ്ക് വയക്തമാക്കിപയക്കാവുന്ന വിവരങ്ങൾ 

വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുഔയുും പവണും. 
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ഓംബുഡ് സ്മോൻ എങ്ങപനയോണ് തീരുമോനങ്ങൾ എടുകുന്നത്? 

 

േരാതി അപ്പീൽക്കാരൻ േരിഹരിച്ചതായി ഔണക്കാക്കുും: 

 േരാതിക്കാരന്പറ ഇടപേടലിൽ േരാതിക്കാരനുമായി പറഖുപലററി പബാഡി 

ത്തുതീർപ്പാക്കിയത്; അഥവാ 

 േരാതി പരകാമൂലും അപല്ലങ്കിൽ മപറപന്ത്ങ്കിലുും (പരകപപ്പടുത്തിപയക്കാും) 

(പരകപപ്പടുത്തിപയക്കാും) േരിഹരിക്കുന്ന രീതിയുും വയാപ്തിയുും തൃപ്തിഔരമാപണന്്ന 

തൃപ്തിഔരമാപണന്്ന േരാതിക്കാരൻ സമ്മതിക്കുന്നു; അഥവാ 

 േരാതിക്കാരി സവപമധയാ േരാതി േിൻവലിച്ചു. 

 

ഓംബുഡ്സ്മോൻ തീരുമോനത്തിൽ തൃപ്തനപല്ലങ്കിൽ, ഉപക്ഭോക്തോവിന് അപ്പീൽ 

നൽകോക്മോ?  

 

േരാതിക്കാരൻ േരാതി സവീഔരിക്കുഔപയാ നിരസിക്കുഔപയാ പചയ്യുന്നത് േരാതിക്കാരപന 

േരാതിക്കാരപന ബാധിക്കുന്നുപണ്ടങ്കിൽ, േരാതി സവീഔരിച്ചപതാ നിരസിച്ചപതാ ആയ 

നിരസിച്ചപതാ ആയ തീയതി മുതൽ 30 ദിവസത്തിനഔും അപ്പീൽ ഔമ്മീഷനു മുമ്പാപഔ 

മുമ്പാപഔ അപ്പീൽ നൽഔാും. 

 

 

          പദ്ധതിപയകുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക് www.rbi.org.in കോണുക. 

 


