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1. ആമുഖം
റിസർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയയിൽ ("RBI") രജിസ്റ്ർ ഫെയ്തിട്ട ള്ള കനാൺബാങ്ിംഗ്
സെനാൻസ്
ഡികൊസിറ്റ്
കടക്കിംഗ്
മ്പനിയായ
ബജാജ്
സെനാൻസ്
ിമിറ്റഡ്,
നി േിൽ
തങ്ങള ഫട
ഉരകഭാക്താക്കൾക്ക്
ൺസയൂമർ ഡയൂറബിൾ ക ാൺ, കരഴ്സണൽ ക ാൺ, ടൂ േീ ർ ക ാൺ,
കപ്രാെർട്ടിക്ക് കമ ുള്ള ക ാൺ, ഫഷയറിന് കമ ുള്ള ക ാൺ എന്നിേ
ഉൾഫെടുന്ന േിേിധ തരത്തി ുള്ള ക ാണു ൾ നൽ ുന്നു. േയക്തി ൾ,
രങ്ാളിത്ത സ്ഥാരനങ്ങൾ,
മ്പനി ൾ, മറ്റ് നിയമരരമായ സ്ഥാരനങ്ങൾ
എന്നിേ ഉൾഫെടുന്ന േിേിധ തരം ഉരകഭാക്താക്കൾക്കാണ് ഇത്തരം
ഫപ് ഡിറ്റ് സൗ രയങ്ങൾ നൽ ുന്നത്.
ബജാജ് സെനാൻസ്
ഫെയർ

പ്രാക്ടീസ്

ിമിറ്റഡ് ("
ക

ാഡ്

മ്പനി") RBI നിർകേശങ്ങൾ അനുസരിെ്

(എഫ്രിസി)

ഡയറക്ടർ കബാർഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ
ഫെയർ
ഇടരഴ

പ്രാക്ടീസ്
ുകമ്പാൾ

ക

നയായമായ

ാഡ്

ഏർഫെടുത്തിയിട്ട ണ്ട്,

അംഗീ
അതിഫവ

നടരടി

രിക്കു

യും

ഇത്

ഫെയ്തിട്ട ണ്ട്.

ഉരകഭാക്താക്കള മായി

ൾ/മാനദണ്ഡങ്ങൾ

എന്നിേയ്ക്കുള്ള

നയങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നു.

മ്പനി ഈ ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ് ("ക ാഡ്") സവീ രിക്കു യും അത്
നടെി ാക്കു യും
ഫെയ്തു.
മ്പനി
ോഗ്ദാനം
ഫെയ്യ ന്ന
എ ലാ
േിഭാഗത്തി ുള്ള
ഉൽെന്നങ്ങൾക്കും
കസേനങ്ങൾക്കും
ക ാഡ്
ബാധ മാണ്
(നി േിൽ
ഓെർ
ഫെയ്യ ന്നതിനും
ഭാേിയിൽ
അേതരിെിക്കഫെടുന്നതിനും).
2. പ്രധാന പ്രതിബദ്ധത

ൾ

ഉരകഭാക്താക്കകളാടുള്ള
മ്പനിയുഫട പ്രധാന പ്രതിബദ്ധത ൾ:
i.
ഉരകഭാക്താക്കള മായുള്ള
അേരുഫട
എ ലാ
ഇടരാടു ളി ും
നയായമായും ഉെിതമായും പ്രേർത്തിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ:

മ്പനി
ോഗ്ദാനം
ഫെയ്യ ന്ന
ഉൽെന്നങ്ങൾക്കും
കസേനങ്ങൾക്കും,
ൂടാഫത അതിഫവ ജീേനക്കാർ രിരുടരുന്ന
നടരടിപ് മങ്ങളി ും പ്രാക്ടീസു ളി ും ക ാഡിൽ േയക്തമാക്കിയ
പ്രതിബദ്ധത ള ം നി ോരങ്ങള ം രാ ിക്കുന്നു;

മ്പനിയുഫട
ഉൽെന്നങ്ങള ം
കസേനങ്ങള ം
പ്രസക്തമായ
നിയമങ്ങള ം െട്ടങ്ങള ം രാ ിക്കുന്നുഫണ്ടന്ന് ഉറെ േരുത്തുന്നു;
 ഉരകഭാക്താക്കള മായുള്ള
മ്പനിയുഫട
ഇടരാടു ൾ
സമപ്ഗതയുഫടയും
സുതാരയതയുഫടയും
ധാർമ്മി
തതവങ്ങഫള
അടിസ്ഥനമാക്കിയായിരിക്കും
ii.
മ്പനിയുഫട
ഫപ്രാഡക്്
എങ്ങഫനയാണ്
പ്രേർത്തിക്കുന്നഫതന്ന്
മനസ്ി ാക്കാൻ ഉരകഭാക്താക്കഫള സഹായിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ:
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iii.

അേരുഫട സാമ്പത്തി

ഫതറ്റ െറ്റാേുന്ന

പ്രതയാഘാതങ്ങൾ േിശദീ

രിെ ഫ

ാണ്ട്

ാരയങ്ങളിൽ കേഗത്തി ും സഹാനുഭൂതികയാഫടയും

ഇടഫരടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ:


ഫതറ്റ

ൾ തിരുത്തിഫക്കാണ്ട്;

ഉരകഭാക്താേിഫവ രരാതി ൾ സ
ാരയം ഫെയ്തുഫക്കാണ്ട്;
ഉരകഭാക്താക്കൾക്ക്
ഇകൊഴും
തൃപ്തിയിഫ ങ്
ല ിൽ
അേരുഫട
രരാതി
എങ്ങഫന
മുകന്നാട്ട്
ഫ ാണ്ടുകരാ ാഫമന്ന്
അേകരാ്
രറഞ്ഞുഫക്കാണ്ട്
ക ാഡ് രരസയഫെടുത്തുന്നു,
മ്പനിയുഫട ഫേബ്സസറ്റിൽ ഇടുന്നു,
അഭയർത്ഥന പ്ര ാരം ഉരകഭാക്താേിന് ര ർെ
ൾ
ഭയമാക്കുന്നു.



iv.

3. േിേരങ്ങൾ
a) ഉരകഭാക്താേിഫവ
ആേശയങ്ങൾ
നിറകേറ്റ ന്ന
ഉൽെന്നങ്ങള ം
കസേനങ്ങള ം
തിരഫഞ്ഞടുക്കാൻ
സഹായിക്കു യും
അേർക്ക്
താൽെരയമുള്ള
കസേനങ്ങള ഫടയും
ഉൽെന്നങ്ങള ഫടയും
പ്രധാന
സേികശഷത ൾ
േിശദീ രിക്കുന്ന
േയക്തമായ
േിേരങ്ങൾ
നൽ ു യും ഫെയ്യ ന്നു.
b) ഉരകഭാക്താേിഫവ
യഥാർത്ഥ
ഐഡവിറ്റിയും
േി ാസേും
ഫതളിയിക്കുന്നതിന്
അേരിൽ
നിന്ന്
മ്പനിക്ക്
ആേശയമായ
കഡാ യുഫമവ
ഫളയും
േിേരങ്ങഫളയും
ുറിെ ം
ൂടാഫത,
നിയമരരേും
നിയപ്രണരരേുമായ
ആേശയ ത ൾ
രാ ിക്കുന്നതിനുള്ള
മറ്റ്
കഡാ യുഫമവ
ഫളയും
ുറിെ ം
ഉരകഭാക്താക്കഫള അറിയിക്കുന്നു.
4. കലാണു

ൾക്ക് ഉള്ള അകരക്ഷ

ള ം അേയുഫട കപ്രാസസ്ിംഗും

a)

ടം
ോങ്ങുന്നയാള മായുള്ള
എ ലാ
ആശയേിനിമയങ്ങള ം
പ്രാകദശി
ഭാഷയിക ാ
ടം
ോങ്ങുന്നയാൾക്ക്
മനസ്ി ാ ുന്ന
ഭാഷയിക ാ ആയിരിക്കും.
b)
മ്പനിയുഫട ക ാൺ അകരക്ഷാ കൊമു ളിൽ
ടം ോങ്ങുന്നയാള ഫട
ഇവറസ്റ്ിഫന ബാധിക്കുന്ന ആേശയമായ േിേരങ്ങൾ ഉൾഫെടുത്തും,
അതുേഴി
മറ്റ്
എൻബിഎഫ്സി ൾ
ോഗ്ദാനം
ഫെയ്യ ന്ന
നിബന്ധന ള ം േയേസ്ഥ ള മായി അർത്ഥേത്തായ ഒരു താരതമയം
നടത്താനും
ോയ്രഫയടുക്കുന്നയാൾക്ക്
അറികോഫടയുള്ള
തീരുമാനഫമടുക്കാനും
ഴിയും.
അകരക്ഷാ
കൊമിഫനാെം
സമർെികക്കണ്ട കഡാ യുഫമവ
ൾ സംബന്ധിെ് ക ാൺ അകരക്ഷാ
കൊം സൂെിെിക്കും.
c) ക ാൺ അകരക്ഷ ൾ സവീ രിക്കുന്നതിന്
മ്പനിക്ക് അക്കനാളജ്ഫമവ്
നൽ ുന്ന
സംേിധാനം
ഉണ്ടായിരിക്കും.
ക ാൺ
അകരക്ഷ ൾ
ഡിസ്കരാസ്
ഫെയ്യ ന്ന
സമയരരിധി
അക്കനാളജ്ഫമവിൽ
സൂെിെിക്കുന്നതാണ്.
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5. കലാൺ മൂലയനിർണ്ണയേും നിബന്ധന

ള ം/േയേസ്ഥ

ള ം

ോർഷി
ര ിശ
നിരക്കും
അകരക്ഷാ
രീതിയും
ഉൾഫെഫടയുള്ള
നിബന്ധന ള ം
േയേസ്ഥ ള ം
സഹിതം
അനുേദിെ
ക ാൺ
തു ,
അനുമതി
ത്ത്
മുകഖനകയാ
മഫറ്റഫരങ്ി ും
മുകഖനകയാ
മ്പനി
പ്രാകദശി
ഭാഷയിക ാ
ോയ്െക്കാരന്
മനസ്ി ാ ുന്ന
ഭാഷയിക ാ
ോയ്െക്കാരഫന
കരഖാമൂ ം
അറിയിക്കും.
ോയ്െക്കാരൻ
ഈ
നിബന്ധന ള ഫടയും
േയേസ്ഥ ള ഫടയും
സവീ ാരയത
കരഖാമു ം
സൂക്ഷിക്കണം.
തിരിെടവ്
സേ ിയതിനും
ൂടാഫത/അഫ ങ്
ല ിൽ
ഉരകഭാക്താേിഫവ
ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള
മകറ്റഫതങ്ി ും
േീഴ്െ
ാരണം
ഈടാക്കുന്ന
രിഴെ ിശ,
ക ാൺ
രാറിൽ
കബാൾഡായി
മ്പനി
സൂെിെിക്കുന്നതാണ്.
ക ാൺ
രാറിഫവ
ഒരു
ര ർെ്,
ോയ്െക്കാർക്ക്
മനസ്ി ാ ുന്ന
േിധത്തിൽ പ്രാകദശി
ഭാഷയിൽ, ക ാൺ
രാറിൽ ഉദ്ധരിെിട്ട ള്ള എ ലാ
എൻകലാഷറു ള ഫടയും
ഓകരാ
ര ർെ ം
സഹിതം,
ക ാൺ
അനുേദിക്കുന്ന
സമയത്ത്/േിതരണം
ഫെയ്യ ന്ന
സമയത്ത്
എ ലാ
ോയ്രക്കാർക്കും
മ്പനി നൽ ും.
6. നിബന്ധന
േിതരണം

ളിലും േയേസ്ഥ

ളിലും ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾഫപ്പഫട കലാണു

ള ഫട

a) േിതരണ ഫഷഡയൂൾ, ര ിശ നിരക്കു ൾ, സർവ്വീസ് ൊർജ്ജു ൾ,
പ്രീകരഫമവ്
ൊർജു ൾ
എന്നിേയുൾഫെഫട
നിബന്ധന ളി ും
േയേസ്ഥ ളി ും
എഫരങ്ി ും
മാറ്റമുണ്ടായാൽ,
പ്രാകദശി
ഭാഷയിക ാ അഫ ങ്
ല ിൽ ോയ്െക്കാരന് മനസ്ി ാ ുന്ന ഭാഷയിക ാ
മ്പനി ോയ്െക്കാരന് അറിയിെ് നൽ ും. ര ിശ നിരക്കു ളി ും
ൊർജു ളി ും ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഭാേിയിൽ മാപ്തകമ നടെി ാക്കൂ
എന്നും
മ്പനി
ഉറൊക്കും.
ഇക്കാരയത്തിൽ
അനുകയാജയമായ
േയേസ്ഥ ക ാൺ
രാറിൽ ഉൾഫെടുത്തുന്നതാണ്.
b)
രാറിന്
ീഴി ുള്ള കരഫമവ് അഫ ലങ്ിൽ ഫരർകൊമൻസ് റീക ാൾ
ഫെയ്യാനുള്ള

/

തവരിതഫെടുത്താനുള്ള

തീരുമാനം

ക ാൺ

രാറിന്

അനുസൃതമായിരിക്കും.
c) എ ലാ
ുടിശ്ശി
ള ം തിരിെടയ്ക്കുന്നതികനാ അഫ ങ്
ല ിൽ ഏഫതങ്ി ും
നിയമാനുസൃതമായ
അേ ാശത്തികനാ
അഫ ങ്
ല ിൽ
ടം
ോങ്ങുന്നയാൾഫക്കതിഫര
മ്പനിക്ക്
ഉണ്ടായിരിക്കാേുന്ന
മകറ്റഫതങ്ി ും
ഫലയിമികനാ
േികധയമായി
ോയ്െയുഫട
ുടിശ്ശി യുള്ള
തു
സ േരിക്കുന്നതികനാ
മ്പനി
എ ലാ
ഫസ യൂരിറ്റി ള ം
റി ീസ്
ഫെയ്യ ം.
അത്തരം
തട്ടിക്കിഴിക്കൽ
നടൊക്കണഫമങ്ിൽ,
ബാക്കിയുള്ള
ഫലയിമു ഫളക്കുറിെ ം
പ്രസക്തമായ ഫലയിം തീർൊക്കുന്നതുേഫര/രണമടയ്ക്കുന്നത് േഫര
മ്പനിക്ക്
ഫസ യൂരിറ്റി ൾ
നി നിർത്താൻ
അർഹതയുള്ള
േയേസ്ഥ ഫളക്കുറിെ ം
മുഴുേൻ
േിേരങ്ങകളാടും
ൂടി
ടം
ോങ്ങുന്നയാൾക്ക് അറിയിെ് നൽ ും.
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7. ജനറൽ
a) ക ാൺ
രാറിഫവ
നിബന്ധന ളി ും
േയേസ്ഥ ളി ും
നൽ ിയിരിക്കുന്ന
ഉകേശയങ്ങൾക്ക ാ
ല ഫത,
ടം
ോങ്ങുന്നയാള ഫട
ാരയങ്ങളിൽ ഇടഫരടുന്നതിൽ നിന്ന്
മ്പനി േിട്ട നിൽക്കും ( ടം
ോങ്ങുന്നയാൾ കനരഫത്ത ഫേളിഫെടുത്താത്ത രുതിയ േിേരങ്ങൾ
മ്പനിയുഫട പ്ശദ്ധയിൽഫെട്ടിഫ ലങ്ിൽ).
b)
ടം
ോങ്ങുന്നയാളിൽ
നിന്ന്
ോയ്രാ
അക്കൗണ്ട്
പ്ടാൻസ്െർ
ഫെയ്യ ന്നതിനുള്ള
മഫറ്റഫരങ്ി ും
മുതൽ
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അഭയർത്ഥന

എതിർകൊ

ഉഫണ്ടങ്ിൽ,

ദിേസത്തിനുള്ളിൽ

നിയമത്തിന്

ഭിൊൽ,

അനുസൃതമായി

മ്പനിയുഫട

അഭയർത്ഥന

അറിയിക്കും.

സമ്മതകമാ

ഭിെ

അത്തരം

സുതാരയമായ

രാർ

തീയതി

പ്ടാൻസ്െർ

േയേസ്ഥ

ൾ

അനുസരിൊയിരിക്കും.
c) ക ാണു

ൾ

തടസ്ങ്ങൾ

േീഫണ്ടടുക്കുന്ന

ാരയത്തിൽ,

സൃഷ്ടിക്കുന്നത .ല

ോങ്ങുന്നേഫര
മ്പനിയുഫട

അസാധാരണ

സ്ഥിരമായി

തിരിഫെടുക്കാൻ

മസിൽ
സ്റ്ാെിൽ

മ്പനി

സമയങ്ങളിൽ

ശ യഫെടുത്തു

രേർ

,

ോയ്ര

ഉരകയാഗിക്കു

നിന്നുള്ള

ഉരകഭാക്താക്കള മായി

ഇടഫരടുന്നതിന്

സ്റ്ാഫ്

ഉെിതമായ

രരിശീ നം

ടം
ൾ

തുടങ്ങിയേ.

രരുഷമായ

ഒഴിോക്കാൻ,

മതിയായ

അനാേശയമായ

ഫരരുമാറ്റം
രീതിയിൽ

കനടിയിട്ട ഫണ്ടന്ന്

മ്പനി ഉറൊക്കും.
d) സഹ-ബാധയതയുള്ളേരുമാകയാ
അ ലാഫതകയാ
േയക്തിഗത
ോയ്രക്കാർക്ക്
ബിസിനസ്്
ഒഴിഫ യുള്ള
ആേശയങ്ങൾക്കായി
അനുേദിെ
കലാട്ടിംഗ്
കററ്റ്
കടം
ക ാണു ൾക്ക്
മ്പനി
കൊർകലാഷർ ൊർജു ൾ/പ്രീ-കരഫമവ് രിഴ ൾ ഈടാക്കി ല.
(റെറൻസ്: 2019 ഓഗസ്റ്് 2 തീയതി ുള്ള എൻബിഎഫ്സി മുകഖനയുള്ള
DNBR(PD) CC.No.101/03.10.001/2019-20 കലാട്ടിംഗ് കററ്റ് ക ാണു
കൊർകലാഷർ ൊർജ്ജ്/പ്രീ-കരഫമവ് രിഴ െുമത്തുന്നതിഫന

ള ഫട
ുറിെ ള്ള

RBI സർക്കു ർ)

8. രരാതി രരിഹാരം
a) മാകനജ്ഫമവിഫവ േിേിധ ത ങ്ങളിഫ
ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡിഫവ
രാ നഫത്തക്കുറിെ ം
രരാതി
രരിഹാര
സംേിധാനത്തിഫവ
പ്രേർത്തനഫത്തക്കുറിെ ം ഉള്ള ആനു ാ ി
അേക ാ നം. അത്തരം
അേക ാ നങ്ങള ഫട ഏ ീ ൃത റികൊർട്ട്
ൃതയമായ ഇടകേള ളിൽ
കബാർഡിന് സമർെിക്കുന്നതാണ്.
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b) ബിസിനസ്്

ഇടരാ്

സ്ഥ ങ്ങളി ും

നടക്കുന്ന

ഉള്ള

മ്പനിയുഫട

ഉരകഭാക്താക്കള ഫട

എ ലാ

ശാഖ

ളി ും/

പ്രകയാജനത്തിനായി

ഇനിെറയുന്ന േിേരങ്ങൾ പ്രാധാനയകത്താഫട പ്രദർശിെിക്കും:
i.

മ്പനിഫക്കതിരായ
രരാതി ൾ
രരിഹരിക്കുന്നതിനായി
സമീരിക്കാേുന്ന
രരാതി
രരിഹാര
ഓെീസറുഫട
കരരും
ബന്ധഫെടാനുള്ള
േിശദാംശങ്ങള ം
(ഫട ികൊൺ/ഫമാസബൽ
നമ്പറു ള ം ഇഫമയിൽ േി ാസേും).

ii.

ഒരു
മാസത്തിനുള്ളിൽ
രരാതി/തർക്കം
രരിഹരിെിഫ ങ്
ല ിൽ,
മ്പനിയുഫട രജിസ്റ്ർ ഫെയ്ത ഓെീസ് അധി ാരരരിധിയിൽ
േരുന്ന
RBI
യുഫട
ഡിഎൻബിഎസിയുഫട
റീജിയണൽ
ഓെീസിഫവ ഓെീസർ-ഇൻ-ൊർജ്ജിന് ഉരകഭാക്താേിന് അെീൽ
നൽ ാം.

മ്പനി രിരുടരുന്ന രരാതി രരിഹാര സംേിധാനം, രരാതി രരിഹാര
ഓെീസറുഫടയും RBI യുഫട റീജിയണൽ ഓെീസിഫവയും േിശദാംശങ്ങൾ
സഹിതം ഉരകഭാക്താക്കൾക്ക് േിശദീ രിെ് നൽ ു
എന്ന ഉകേശയം
രബ്ലിക് കനാട്ടീസ് നിറകേറ്റ ം.

9. കനാൺ-ബാങ്ിംഗ് ഫൈനാൻഷയൽ മ്പനി ൾക്കായുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാൻ
സ് ീം, 2018 - കനാഡൽ ഓൈീസർ/ പ്രിൻസിപ്പൽ കനാഡൽ ഓൈീസറുഫട
നിയമനം
ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ് ീമിന്
ീഴിൽ,
മ്പനി കനാഡൽ ഓെീസർമാഫര
(എൻഒ ൾ) നിയമിെിട്ട ണ്ട്,
മ്പനിഫക്കതിഫര സമർെിെ രരാതി ളിൽ
മ്പനിഫയ പ്രതിനിധീ രിക്കുന്നതിനും ഓംബുഡ്സ്മാന് േിേരങ്ങൾ
നൽ ുന്നതിനും അേർക്കായിരിക്കും ഉത്തരോദിത്തം.
ഈ സ് ീമിന്
ീഴിൽ, ഓംബുഡ്സ്മാനും അെക റ്റ് അകതാറിറ്റിക്കും
മുമ്പാഫ
മ്പനിഫയ
പ്രതിനിധീ രിക്കുന്നതിനുള്ള
ഉത്തരോദിത്തം
പ്രിൻസിെൽ കനാഡൽ ഓെീസറിൽ (രിഎൻഒ) നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.
സ്റ്മർ എജയുകക്കഷൻ ആൻഡ് ഫപ്രാട്ടക്ഷൻ ഡിൊർട്ട്ഫമവ് (സിഇരിഡി),
RBI,
ഫസൻപ്ടൽ
ഓെീസ്
എന്നിേയുമായി
ഏക ാരിെിക്കുന്നതിനും
ബന്ധഫെടുന്നതിനും
പ്രിൻസിെൽ
കനാഡൽ
ഓെീസർ
ഉത്തരോദിയായിരിക്കും.
ഉരകഭാക്താക്കള ഫട
പ്രകയാജനത്തിന്
കേണ്ടി,
ബിസിനസ്
ഇടരാ്
നടക്കുന്ന
പ്ബാഞ്ചു ളിൽ/സ്ഥ ങ്ങളിൽ,
രിഎൻഒ/എൻഒ/ആർജിഒ- ള ഫട
കരരും
ബന്ധഫെടാനുള്ള
േിേരങ്ങള ം
(ഫട ികൊൺ/ഫമാസബൽ
നമ്പറു ള ം
ഇഫമയിൽ
േി ാസങ്ങള ം),
ഉരകഭാക്താേിന്
സമീരിക്കാേുന്ന
ഓംബുഡ്സ്മാഫവ
കരരും
ബന്ധഫെടാനുള്ള
േിശദാംശങ്ങള ം നൽ ും.
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സ് ീമിഫവ
പ്രധാന
സേികശഷത ൾ
(ഇംഗ്ലീഷ്,
ഹിന്ദി,
പ്രാകദശി
ഭാഷ ളിൽ) അേരുഫട എ ലാ ഓെീസു ളി ും പ്ബാഞ്ചു ളി ും, ഓെീസ്
അഫ ങ്
ല ിൽ പ്ബാഞ്ച് സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു േയക്തിക്ക് േിേരങ്ങളിക ക്ക്
എള െത്തിൽ
ആക്സസ്
ഭിക്കുന്ന
തരത്തിൽ
േയക്തമായി
പ്രദർശിെിക്കുന്നതാണ്.
ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ് ീം, കനാഡൽ ഓെീസർ, പ്രിൻസിെൽ ഓെീസർ
എന്നിേരുഫട
േിശദാംശങ്ങൾ
ഫേബ്സസറ്റിൽ
പ്രാധാനയകത്താഫട
പ്രദർശിെിെിരിക്കും.
(റെറൻസ്: കനാൺ-ബാങ്ിംഗ് സെനാൻഷയൽ
മ്പനി ൾക്കായുള്ള
ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ് ീം, 2018 - കനാഡൽ ഓെീസർ / പ്രിൻസിെൽ
കനാഡൽ ഓെീസർ എന്നിേരുഫട നിയമനം
DNBR.PD.CC.No.091/03.10.001/2017-18 ഫെപ്ബുേരി 23, 2018 തീയതി ുള്ളത്)

10. ഫേബ്സസറ്റ് കഹാസ്റ്ിംഗ്

േിേിധ ഓഹരിയുടമ ഫള സംബന്ധിെ ള്ള
ഭാഷ ളിൽ ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ്
നൽ ുന്നതാണ്.
11. ഈടാക്കിയ അധി

േിേരങ്ങൾക്ക് പ്രാകദശി
മ്പനിയുഫട ഫേബ്സസറ്റിൽ

രലിശയുഫട നിയപ്രണം

a) െണ്ടു ള ഫട
നിരക്ക്,
മാർജിൻ,
റിസ്ക്
പ്രീമിയം
തുടങ്ങിയ
പ്രസക്തമായ
ഘട ങ്ങൾ
ണക്കിഫ ടുത്ത്
ോയ്ര ൾക്കും
അഡവാൻസു ൾക്കും
കപ്രാസസിംഗിനും
മറ്റ്
ൊർജു ൾക്കും
ഈടാകക്കണ്ട
ര ിശ
നിരക്ക്
നിർണയിക്കുന്നതിന്
ഡയറക്ടർ
കബാർഡ് ഒരു ര ിശ നിരക്ക് മാതൃ
സവീ രിെിട്ട ണ്ട്. ര ിശ
നിരക്കും
റിസ് ു ൾ
തരംതിരിക്കുന്നതികനാടുള്ള
സമീരനേും
േിേിധ
േിഭാഗത്തി ുള്ള
ോയ്രക്കാർക്ക്
േയതയസ്ത
ര ിശ
നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നതിനുള്ള മൂ
ാരണേും അകരക്ഷാ കൊമിൽ
ോയ്രക്കാരകനാ്
അഫ ങ്
ല ിൽ
ഉരകഭാക്താേികനാ്
ഫേളിഫെടുത്തു യും
അനുമതി
ത്തിൽ
േയക്തമായി
അറിയിക്കു യും ഫെയ്യ ന്നതാണ്.
b) ര ിശ
നിരക്കു ള ം
റിസ്ക്
തരംതിരിക്കുന്നതികനാടുള്ള
സമീരനേും
മ്പനിയുഫട
ഫേബ്സസറ്റിൽ
ഭയമാക്കും.
ഫേബ്
സസറ്റിൽ
പ്രസിദ്ധീ രിക്കുന്നകതാ
അഫ ങ്
ല ിൽ
പ്രസിദ്ധീ രിെകതാ
ആയ േിേരങ്ങൾ ര ിശ നിരക്കു ളിൽ മാറ്റം േരുകമ്പാഫഴ ലാം
അപ്കഡറ്റ് ഫെയ്യ ന്നതാണ്.
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c) ര ിശ
നിരക്ക്
ോർഷി
അക്കൗണ്ടിക ക്ക് ഈടാക്കുന്ന
ോങ്ങുന്നയാൾക്ക് അറിയാൻ

നിരക്ക്
ആയിരിക്കും,
അതുേഴി
ൃതയമായ നിരക്കു ഫളക്കുറിെ്
ടം
ഴിയും.

12. ഫൈനാൻസ് ഫചയ്ത ോഹനങ്ങൾ തിരിഫച്ചടുക്കൽ
ടം ോങ്ങുന്നയാള മായുള്ള ക ാൺ
രാറിൽ
മ്പനി ഒരു ബിൽറ്റ്-ഇൻ
റീ-ഫരാസഷൻ
നിബന്ധന
ഉൾഫെടുത്തുന്നതാണ്,
അത്
നിയമരരമായി
നടെി ാക്കു യും ഫെയ്യ ം.
സുതാരയത ഉറൊക്കാൻ, ക ാൺ
രാറിഫവ
നിബന്ധന ള ം
േയേസ്ഥ ള ം
ഇതുമായി
ബന്ധഫെട്ട
േയേസ്ഥ ള ം
ഉൾഫക്കാള്ള ന്നു: (a) സ േശം േയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കനാട്ടീസ് രിരീഡ്;
(b) കനാട്ടീസ് രിരീഡ് ഒഴിോക്കാേുന്ന സാഹെരയങ്ങൾ; (c) ഫസ യൂരിറ്റി
ഏഫറ്റടുക്കുന്നതിനുള്ള
നടരടിപ് മം;
(d)
കപ്രാെർട്ടിയുഫട
േിൽരന/ക
ത്തിന്
മുമ്പ്
ോയ്ര
തിരിെടയ്ക്കുന്നതിന്
ടം
ോങ്ങുന്നയാൾക്ക് നൽക ണ്ട അേസാന അേസരം സംബന്ധിെ ഒരു
േയേസ്ഥ; (e)
ടം ോങ്ങുന്നയാൾക്ക് റീഫരാസിഷൻ നൽ ുന്നതിനുള്ള
നടരടിപ് മം,
(f)
കപ്രാെർട്ടിയുഫട
േിൽെന/ക
ം
എന്നിേയ്ക്കുള്ള
നടരടിപ് മം.
അത്തരം നിബന്ധന ള ഫടയും േയേസ്ഥ ള ഫടയും ഒരു
ര ർെ്
ടം ോങ്ങുന്നേർക്ക്
ഭയമാക്കുന്നതാണ്.
13. സവർണ്ണാഭരണങ്ങള ഫട ഈടികേൽ ോയ്പ്പ
മു ളിൽ രറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫരാതുോയ മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്ക് രുറകമ,
സവർണ്ണാഭരണങ്ങൾഫക്കതിഫര
േയക്തി ൾക്ക്
ോയ്െ
നൽ ുകമ്പാൾ,
മ്പനി,
ഡയറക്ടർ
കബാർഡ്
യഥാേിധി
അംഗീ രിെ
കരാളിസി
രിരുടരും, അതിൽ താഫഴ രറയുന്നേ ഉൾഫെടും:
i.
RBI
അനുശാസിക്കുന്ന
ഫ സേസി
മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ
രാ ിക്കുന്നുഫണ്ടന്ന്
ഉറെ േരുത്തുന്നതിനും
ഏഫതങ്ി ും
ക ാൺ
നൽ ുന്നതിന്
മുമ്പ്
ഉരകഭാക്താേിഫന
സംബന്ധിെ ള്ള
സമപ്ഗ
രരികശാധന
നടത്തിയിട്ട ഫണ്ടന്നും
ഉറൊക്കുന്നതിനുള്ള
മതിയായ
നടരടി ൾ
ii.
ഭിെ ആഭരണങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയായ േി യിരുത്തൽ നടരടിപ് മം.
iii.
സവർണ്ണാഭരണങ്ങള ഫട ഉടമസ്ഥാേ ാശം തൃപ്തിഫെടുത്തുന്നതിനുള്ള
ഇകവണൽ സിസ്റ്ങ്ങൾ.
iv.
ആഭരണങ്ങൾ
സുരക്ഷിതമായി
സ്റ്ഡിയിൽ
സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും,
േയേസ്ഥ ൾ
തുടർെയായി
അേക ാ നം
ഫെയ്യ ന്നതിനും,
ബന്ധഫെട്ട
ജീേനക്കാർക്ക്
രരിശീ നം
നൽ ുന്നതിനും,
നടരടിപ് മങ്ങൾ
ർശനമായി
രാ ിക്കുന്നുഫണ്ടന്ന്
ഉറൊക്കാൻ
ഇകവണൽ ഓഡിറ്റർമാരുഫട ആനു ാ ി
രരികശാധനയ്ക്കും ഉള്ള
മതിയായ
സംേിധാനങ്ങൾ.
ആഭരണങ്ങള ഫട
സംഭരണത്തിന്
അനുകയാജയമായ സൗ രയം ഇ ലാത്ത പ്ബാഞ്ചു ൾ സവർണ്ണത്തിഫവ
ഈടികേ ുള്ള ക ാൺ നൽ ുന്നത .ല
v.
ഈടായി
സവീ രിക്കുന്ന
ആഭരണങ്ങൾ
ഉെിതമായി
ഇൻഷുർ
ഫെയ്യ ന്നതാണ്.
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vi.

തിരിെടവ് മുടങ്ങിയാൽ ആഭരണങ്ങൾ ക
ം ഫെയ്യ ന്നതുമായി
ബന്ധഫെട്ട കരാളിസി സുതാരയേും തൃപ്തി രമായതുമായിരിക്കും.
ക
തീയതിക്ക് മുമ്പ്
ടം ോങ്ങുന്നയാൾക്ക് മുൻ ൂർ അറിയിെ്
നൽ ും.
രിരുടകരണ്ട ക
നടരടിപ് മങ്ങള ം ഇത് േയക്തമാക്കും.
ര ിശ
സംബന്ധിെ
തർക്കം
ഉണ്ടാ ി ,ല
ൂടാഫത
പ്ഗൂെ്
മ്പനി ള ം ബന്ധഫെട്ട സ്ഥാരനങ്ങള ം ഉൾെഫടയുള്ള ക
ത്തിൽ
എ ലാ പ്ടാന്സാക്ഷനു ളി ും സ യ
ത്തി ുള്ള ബന്ധം ഉഫണ്ടന്ന്
ഓക്ഷൻ കപ്രാസസ് ഉറെ േരുത്തും.

vii.

ുറഞ്ഞത് 2 രപ്തങ്ങളിഫ ങ്ി ും, ഒന്ന് പ്രാകദശി
ഭാഷയി ും
മഫറ്റാന്ന് കദശീയ ദിനരപ്തത്തി ും രരസയം നൽ ി ക
ം
ഫരാതുജനങ്ങഫള അറിയിക്കും.

viii.
ix.
x.

xi.

നടത്തിയ ക
ത്തിൽ
മ്പനി രഫങ്ടുക്കി .ല
രണയം
ഫേെിരിക്കുന്ന
സവർണം
കബാർഡ്
അംഗീ രിക്കുന്ന
ക
ക്കാർ േഴി മാപ്തകമ ക
ം ഫെയ്യ
യുള്ളൂ.
ഫമാബിസ കസഷൻ,
എക്സി യൂഷൻ,
അപ്രൂേൽ
എന്നിേയുഫട
െുമത
ൾ
കേർതിരിക്കുന്നത്
ഉൾഫെഫട
തട്ടിെ്
സ
ാരയം
ഫെയ്യ ന്നതിനായി
ഏർഫെടുകത്തണ്ട
സംേിധാനങ്ങള ം
നടരടിപ് മങ്ങള ം കരാളിസി ഉൾഫക്കാള്ള ന്നു.
സവർണ്ണത്തിന്
കമ ുള്ള
ോയ്െ
നൽ ുന്നതിനുള്ള
ോയ്ൊ
രാറിൽ
ക
നടരടിപ് മങ്ങഫളക്കുറിെ ള്ള
േിശദാംശങ്ങള ം
ഫേളിഫെടുത്തും.

14. ഫമകപ്

ാഫൈനാൻസ് കലാണു

ൾക്കുള്ള ഫൈയർ പ്രാക്ടീസ് ക

ാഡ്

റിസർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയ (RBI) മാസ്റ്ർ ഡയറക്ഷൻ നൽ ിയിട്ട ണ്ട് റിസർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയ (സമകപ് ാസെനാൻസ് ക ാണു ൾക്കുള്ള
ഫറഗുക റ്ററി
ഫപ്െയിംേർക്ക്)
ഡയറക്ഷൻ
2022,
റെറൻസ്
DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22
ന്
ീഴിൽ
14
മാർെ്
2022
എന്ന
തീയതിയിൽ. സമകപ് ാസെനാൻസ് സ്ഥാരനങ്ങൾ, ഹൗസിംഗ് സെനാൻസ്
മ്പനി ൾ എന്നിേ ഉൾഫെഫടയുള്ള എ ലാ ോണിജയ ബാങ്ു ൾക്കും
എൻബിഎഫ്സി ൾക്കും
ഈ
നിർകേശങ്ങൾ
ബാധ മാണ്.
ഈ
മാർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 01 ഏപ്രിൽ 2022 മുതൽ പ്രാബ യത്തിൽ േരും.
കമൽെറഞ്ഞ േിഭാഗങ്ങളിൽ സൂെിെിെിരിക്കുന്ന എഫ്രിസിക്ക് രുറകമ,
സമകപ് ാസെനാൻസ് ക ാണു ൾക്ക് പ്രകതയ മായ ഇനിെറയുന്ന ഫെയർ
പ്രാക്ടീസു ള ം
മ്പനി സവീ രിക്കും:
(i) ജനറൽ
a. മ്പനിയുഫട
ഫേബ്സസറ്റിന്
രുറഫമ
മ്പനിയുഫട
ഓെീസി ും
പ്ബാഞ്ച് രരിസരങ്ങളി ും പ്രാകദശി
ഭാഷയി ുള്ള എഫ്രിസി
പ്രദർശിെിക്കും.
b. പ്രാകദശി
ഭാഷയിൽ
ഒരു
പ്രസ്താേന
നടത്തു യും
രരിസരങ്ങളി ും
ക ാൺ
ാർഡു ളി ും
സുതാരയതയ്ക്കും

10
ബിഎഫ്എൽ- ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക

ാഡ്/ കേർഷൻ 3.0

നയായമായ ോയ്രാ സപ്മ്പദായങ്ങൾക്കുമുള്ള അേരുഫട പ്രതിബദ്ധത
േയക്തമാക്കു യും ഫെയ്യ ം.
c. ോയ്െഫയടുക്കുന്നേരുഫട
േരുമാനേും
നി േി ുള്ള
ടേും
സംബന്ധിെ്
ആേശയമായ
അകനവഷണങ്ങൾ
നടത്താൻ
െീൽഡ്
സ്റ്ാെിഫന രരിശീ ിെിക്കുന്നതാണ്.
d. ോയ്െഫയടുക്കുന്നേർക്ക്
എഫരങ്ി ും
രരിശീ നം
നൽ ു യാഫണങ്ിൽ
അത്
സൗജനയമായിരിക്കും.
അത്തരം
രരിശീ നം
നൽ ുന്നതിന്
െീൽഡ്
സ്റ്ാെിന്
രരിശീ നം
നൽ ു യും
ക ാൺ/മറ്റ്
ഉൽെന്നങ്ങള മായി
ബന്ധഫെട്ട
നടരടിപ് മങ്ങഫളയും
സംേിധാനങ്ങഫളയും
ുറിെ്
ോയ്രഫയടുക്കുന്നേഫര
രൂർണ്ണമായി
കബാധോോരാക്കു യും
ഫെയ്യ ം.
e. ഈടാക്കിയ
പ്രാബ യ
ര ിശ
നിരക്കും
മ്പനി
സജ്ജീ രിെ
രരാതി രരിഹാര സംേിധാനേും അതിഫവ എ ലാ ഓെീസു
അത്

പ്രസിദ്ധീ

ഭാഷയിൽ)

രിക്കുന്ന

സാഹിതയരെന

അതിഫവ

ളി ും

ഫേബ്സസറ്റി ും

ളി ും

(പ്രാകദശി

പ്രാധാനയകത്താഫട

പ്രദർശിെിക്കും.
f. ജീേനക്കാരുഫടകയാ

ഔട്ട്കസാഴ്സ്

ജീേനക്കാരുഫടകയാ

ഫെയ്ത

അനുെിതമായ

ഉത്തരോദിയായിരിക്കു

യും

രരിഹാരങ്ങൾ

യും

നൽ

ു

ഫരരുമാറ്റത്തിന്

സമയബന്ധിതമായ
ഫെയ്യ ം

എന്ന

പ്രസ്താേന

രാറി ും ഓെീസി ും പ്ബാഞ്ച് രരിസരത്തും
സസറ്റി ും

ഏജൻസിയിഫ
രരാതി
ക ാൺ

മ്പനിയുഫട ഫേബ്

പ്രദർശിെിെിരിക്കുന്ന

എഫ്രിസിയി ും

ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.
g. റിസർവ് ബാങ്് ഓഫ് ഇരയയുഫട (RBI) ഫ

സേസി നിർകേശങ്ങൾ

രാ ികക്കണ്ടതാണ്. ോയ്െക്കാരുഫട തിരിെടവ് കശഷി ഉറൊക്കാൻ
സമപ്ഗമായ രരികശാധന നടത്തുന്നതാണ്
h. ക ാണു ള ഫട എ ലാ അനുമതി ള ം േിതരണേും ഒരു ക പ്ന്ദ
സ്ഥ ത്ത്
മാപ്തകമ
നടത്തു യുള്ളൂ,
ൂടാഫത
ഒന്നി ധി ം
േയക്തി ൾ ഈ പ്രേർത്തനത്തിൽ ഉൾഫെടും.
ൂടാഫത, േിതരണ
പ്രേർത്തനം സൂക്ഷമമായി നിരീക്ഷിക്കും
i. ക ാണിന്
അകരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള
നടരടിപ് മം
ബുദ്ധിമുട്ട ള്ളതഫ ലന്നും
മുൻ ൂട്ടി
നിശ്ചയിെ
സമയഘടന
അനുസരിെ്
ക ാൺ
േിതരണം നടക്കുന്നുഫണ്ടന്നും
ഉറൊക്കാൻ
മതിയായ നടരടി ൾ സ ഫക്കാള്ള ന്നതാണ്.
(ii) ക ാൺ
a.

രാറിഫ /ക ാൺ

ാർഡിഫ

ഫേളിഫെടുത്ത ു

ൾ

മ്പനിക്ക്
സമകപ് ാസെനാൻസ്
ക ാൺ
രാറിഫവ
കബാർഡ്
അംഗീ ൃത സ്റ്ാൻകഡർഡ് കൊം ഉണ്ടായിരിക്കും.
ക ാൺ
രാർ
പ്രാകദശി
ഭാഷയി ായിരിക്കും.
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b. ക

ാൺ
രാറിൽ,
ഫേളിഫെടുത്തുന്നു:

മ്പനി

താഫഴെറയുന്നേ

 ക ാണിഫവ എ ലാ നിബന്ധന ള ം േയേസ്ഥ ള ം,
 ക ാണിഫവ
േി നിർണ്ണയത്തിൽ
മൂന്ന്
ഘട ങ്ങൾ
മാപ്തകമ
ഉൾഫെടു യുള്ളൂ, അതായത്, ര ിശ നിരക്ക്, കപ്രാസസ്ിംഗ്
ൊർജ്,
ഇൻഷുറൻസ്
പ്രീമിയം
(അതുമായി
ബന്ധഫെട്ട
അഡ്മിനിസ്കപ്ടറ്റീവ് ൊർജു ൾ ഉൾഫെടുന്നു),

ടം ോങ്ങുന്നയാളിൽ നിന്ന് ഫസ യൂരിറ്റി ഡികൊസിറ്റ്/മാർജിൻ
ഒന്നും കശഖരിക്കുന്നി ല,

ടം
ോങ്ങുന്നയാൾ
ഒന്നി ധി ം
എസ്എെ്ജി/ഫജഎൽജി-ൽ
അംഗമാ ാൻ രാടി ല,
 ക ാൺ അനുമതിക്കും ആദയ ഇൻസ്റ്ാൾഫമവ് തിരിെടകക്കണ്ട
തീയതിക്കും ഇടയി ുള്ള ഫമാറകട്ടാറിയം
ാ യളവ്,

ടം ോങ്ങുന്നയാള ഫട ഡാറ്റയുഫട സവ ാരയത മാനിക്കഫെടുഫമന്ന
ഉറെ്.

c. ക ാൺ
ാർഡ് ഇനിെറയുന്ന േിശദാംശങ്ങൾ
ാണിക്കും:
 ഈടാക്കുന്ന
ര ിശയുഫട
പ്രാബ യ
നിരക്ക്
ഉൾഫെഫടയുള്ള
േി നിർണ്ണയഫത്തക്കുറിെ ള്ള
ളിതമായ േസ്തുതാ ഷീറ്റ്,
 ക ാണുമായി ബന്ധഫെട്ട മഫറ്റ ലാ നിബന്ധന ള ം േയേസ്ഥ ള ം,

ടം
ോങ്ങുന്നയാഫള
കേണ്ടപ്ത
രീതിയിൽ
തിരിെറിയുന്ന
േിേരങ്ങൾ,
 ഭിെ
ഇൻസ്റ്ാൾഫമവ
ള ം
അരിമ
ഡിസ്ൊർജും
ഉൾഫെഫടയുള്ള എ ലാ റീകരഫമവ
ള ഫടയും
മ്പനി നൽ ുന്ന
അക്കനാളജ്ഫമവ്,
 ക ാൺ
ാർഡിൽ
മ്പനി സജ്ജീ രിെിട്ട ള്ള രരാതി രരിഹാര
സംേിധാനേും കനാഡൽ ഓെീസറുഫട കരരും ബന്ധഫെടാനുള്ള
നമ്പറും പ്രാധാനയകത്താഫട സൂെിെിക്കും,
 ഇഷയൂ
ഫെയ്യ ന്ന
കനാൺ-ഫപ് ഡിറ്റ്
ഉൽെന്നങ്ങൾ
ടം
ോങ്ങുന്നേരുഫട രൂർണ്ണ സമ്മതകത്താഫടയായിരിക്കും
ൂടാഫത
െീസ് ഘടന ക ാൺ
ാർഡിൽ തഫന്ന അറിയിക്കുന്നതാണ്,
 ക ാൺ
ാർഡിഫ
എ ലാ എൻപ്ടി ള ം പ്രാകദശി
ഭാഷയിക ാ
ടം ോങ്ങുന്നയാൾക്ക് മനസ്ി ാ ുന്ന ഭാഷയിക ാ ആയിരിക്കും.
(iii) നിർബന്ധിതമ ലാത്ത റിക്കേറി രീതി ൾ:
a. റിക്കേറി സാധാരണയായി ഒരു ക പ്ന്ദ നിയുക്ത സ്ഥ ത്ത് മാപ്തകമ
നടത്താേൂ.
രകണ്ടാ അതി ധി കമാ തേണ തുടർെയായി ക പ്ന്ദ
നിയുക്ത
സ്ഥ ത്ത്
ഹാജരാ ുന്നതിൽ
രരാജയഫെട്ടാൽ
മാപ്തകമ
െീൽഡ്
സ്റ്ാെിഫന
ടം
ോങ്ങുന്നയാള ഫട
താമസസ്ഥ കത്താ
കജാ ിസ്ഥ കത്താ റിക്കേറി നടത്താൻ അനുേദിക്കൂ.
b. െീൽഡ് സ്റ്ാെിഫവ ഫരരുമാറ്റെട്ടേും അേരുഫട റിപ് ൂട്ട്ഫമവിനും
രരിശീ നത്തിനും
കമൽകനാട്ടത്തിനുമുള്ള
സംേിധാനങ്ങള ം
ബന്ധഫെട്ട് കബാർഡ് അംഗീ രിെിട്ട ള്ള കരാളിസി നി േി ുഫണ്ടന്ന്
മ്പനി
ഉറൊക്കും.
െീൽഡ്
സ്റ്ാെിന്
ആേശയമായ
മിനിമം
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കയാഗയത ൾ
ക ാഡ്
നിശ്ചയിക്കു യും
ഉരകഭാക്താക്കള മായി
ഇടരഴ ുന്നതിന്
ആേശയമായ
രരിശീ ന
ടൂള
ൾ
തിരിെറിയു യും
ഫെയ്യ ം.
െീൽഡ്
സ്റ്ാെു ൾക്കുള്ള
രരിശീ നത്തിൽ
ഏഫതങ്ി ും
തരത്തി ുള്ള
ദുരുരകയാഗം
അഫ ങ്
ല ിൽ
നിർബന്ധിത
ടം
കശഖരണം/റിക്കേറി
രീതി ൾ
സവീ രിക്കാഫത,
ോയ്രക്കാകരാ്
ഉെിതമായ
ഫരരുമാറ്റം
േളർത്തിഫയടുക്കുന്നതിനുള്ള കപ്രാപ്ഗാമു ൾ ഉൾഫെടും.
c. സ്റ്ാെിനുള്ള
നഷ്ടരരിഹാര
രീതി ൾക്ക്
കസേന
കമഖ
ൾ,
ജീേനക്കാരുഫട
ഫരരുമാറ്റം,
ോയ്രക്കാരുഫട
സംതൃപ്തി
എന്നിേയിൽ
ഫമാബിസ സ്
ഫെയ്ത
ക ാണു ള ഫട
എണ്ണം,
റിക്കേറി
നിരക്ക്
എന്നിേകയക്കാൾ
ൂടുതൽ
ഊന്നൽ
ഉണ്ടായിരിക്കും.
െീൽഡ് സ്റ്ാഫ് ഫരരുമാറ്റെട്ടം രാ ിക്കാത്ത
ക സു ളി ും
രിഴ
െുമത്തഫെടാം.
സാധാരണയായി,
ഫസൻസിറ്റീവ്
ഏരിയ ളിൽ
റിക്കേറിക്കായി
ഔട്ട്കസാഴ്സ്ഡ്
റിക്കേറി
ഏജന്റുമാഫരയ ല
ജീേനക്കാഫര
മാപ്തകമ
ഉരകയാഗിക്കാറുള്ളൂ.
15. ഫൈയർ പ്രാക്ടീസ് ക

ാഡിഫന്റ് അേകലാ

നം

സമയാസമയങ്ങളിൽ
ഫെയർ
പ്രാക്ടീസ്
ക ാഡിഫ
എഫരങ്ി ും
രരിഷ് ാരങ്ങൾ അേക ാ നം ഫെയ്യാനും അംഗീ രിക്കാനും മാകനജിംഗ്
ഡയറക്ടർക്ക് അധി ാരമുണ്ടായിരിക്കും.

***
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