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പ ൊതുവൊയ നിബന്ധനകളുും വയവസ്ഥകളുും  

ഈ പ ൊതു നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും ("ജി.ടി.സി.”)* നൽകുന്ന/നൽIntb¡mhp¶ വ്ൊയ്പ നിയന്ത്രിക്കു¶  

 ിഎൻബി ഹൗസിുംഗ് ഫിനൊൻസ് ലിമിറ്റഡ,് കമ്പനി ആക്ട,് 1956 ന്ത് കൊരും, കകൊർപ്പകേറ്റ് ഐഡനേ്ിറ്റി 

നമ്പർ L65922DL1988PLC033856þmw \¼cmbn cPn-ÌÀ sNbvXn-«p-f-fXpw Bb-Xnsâ Hm^okv9 കലൊർ, അൻന്ത്രിക്ഷ് ഭവ്ൻ, 

22 കസ്തൂ ർബൊ ഗൊന്ധി മൊർഗ,് നയൂഡൽഹി - 110001 {]hÀ¯n¨v hcp-¶Xpw (ഇനിമുതൽ  രൊമർശിക്കുന്നത ്

" ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽഎൻഎച്ച്ബി/ ആർബിഐ മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി, 

വ്ൊയ്പക്കൊരന് അനുകൂലമൊയി, അതിന്പേ  ിൻഗൊമികൾ,  ുതുമുഖങ്ങൾ, കകമൊറ്റക്കൊർ, ചുമതലകൾ) 

എന്നിവ് ഉൾപക്കൊള്ളുന്ന ഏത്  ദന്ത് കയൊഗവ്ുും സന്ദർഭത്തികനൊ അർത്ഥത്തികനൊ വ്ിമുഖത 

കൊണിക്കുന്നിപെങ്കിൽ. ഈ ജി.രി.സി കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളുപര ഒരു അവ്ിഭൊജയ ഘരകമൊണ് (തൊപെ 

നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്) വ്ൊയ്പ വ്ിതരണും പചയ്തതിന് അനുസൃതമൊയി.  

AXmbXv: 

വ്ൊയ്പ (ഇവ്ിപര നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്്ക (കൾക്ക)് നൽകിയിട്ടുള്ള തുക വ്പര 

നൽകുകയുും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക ് വ്ികേയമൊയി (ഇനി 

നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്). 

ആർട്ടിക്കിൾ: 1 

നിർവചനങ്ങളുും hymJym\§fpw  

1.1 ഈ ജിരിസിയിൽ, സന്ദർഭും ആവ്ശയമിപെങ്കിൽ 

 

a. "കടും പകൊടുക്കുന്നയൊപള സവീകരിക്കുന്നു" കകൊ-പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക ്

ഉരമ്പരിക്ക് അനുസൃതമൊയി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ മുകഖന വ്ൊയ്പയുപര ഒരു ഭൊഗവ്ുും 

(അവ്കൊശങ്ങളുും കരമകളുും അതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു) അുംഗീകരിക്കുകയുും 

അവ്കൊശപപ്പരുകയുും പചയ്യുന്ന ഏപതൊരു െിനൊൻസിയേുും അർത്ഥമൊക്കുും. 

 

b. "കുടിശ്ശിക തുകകൾ”എന്നതിനർത്ഥും, കുരിശ്ശിക തുക, കശഖരണ നിരക്കുകൾ, കവ്കിയ 

 ലിശ, വ്ൊർഷിക െീസ്, എപരങ്കിലുും ഉപെങ്കിൽ, കൂരൊപത സന്ദർഭത്തിന ്

ആവ്ശയമുള്ളിരത്്ത, വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിക്കുന്നതിന് അനുസൃതമൊയി ഉെൊകുന്ന പചലവ്ുകളുും  

അപെങ്കിൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ അരയക്്കുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും തുക വ്ൊയ്പ കരഖകളുപര 

വ്യവ്സ്ഥകൾ അപെങ്കിൽ സൊേൊരണ ബിസിനസ്സ് ന്ത് ന്ത്കിയയിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

 രി ൊലിക്കുന്ന  ുസ്തകങ്ങളിലുും കരഖകളിലുും ന്ത് തിെലിക്കുന്നു; 

 

c. "ആസ്തികൾ”എന്നതിനർത്ഥും, കന്ത് ൊപ്പർട്ടി, മപറ്റെൊ സവത്തുക്കളുും, വ്ർത്തമൊനവ്ുും ഭൊവ്ിയുും, 

(ചലിക്കുന്ന, അചഞ്ചലമൊയ, സ്പഷ്ടമൊയ, അദൃശയമൊയ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും), 

നികക്ഷ ങ്ങൾ, സവീകൊരയമൊയവ്,  ുസ്തക കരങ്ങൾ, ബിെുകൾ, കമ്മീഷൻ,  ണപമൊെുക്ക,് 

അവ്കൊശങ്ങൾ ഉൾപപ്പപരയുള്ള വ്രുമൊനും , എെൊ വ്ിവ്രണത്തിന്പേയുും ആനുകൂലയങ്ങളുും 

തൊൽപ്പരയങ്ങളുും ശീർഷകവ്ുും; 

 

d. "ഓഡിറ്റർ” ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിന ് അുംഗീകൃത സ്റ്റൊൻഡിുംഗുും അുംഗീകൊരവ്ുമുള്ള 

ചൊർകട്ടഡ് അക്കൗെന്േുമൊർ/ഓഡിറ്റർമൊരുപര സ്ഥൊ നും എന്നൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത,് 

കൊരണും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര 

നിയമ രമൊയ ഓഡിറ്റർമൊർ/ചൊർകട്ടഡ് അക്കൗെന്േുമൊരൊയി നിയമിക്കപപ്പരൊും.   

 

e. "ലഭ്യത കൊലയളവ്”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന കത്തിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ 

കൊലയളവ്,് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പയക്്്ക കീെിൽ 

നേുപക്കരുപ്പ് നരത്തൊൻ അനുവ്ദിക്കുും, അത്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ സവരും 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ തീരുമൊനിക്കുും; 

 

F "കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)”എന്നതിനർത്ഥും, വ്ിതരണ കത്തിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന വ്യക്തി 

(കൾ) എന്്ന ക രുള്ള വ്യക്തി (കൾ) ഉൾപക്കൊള്ളുന്നു, അത് വ്ിഷയകത്തൊര ് വ്ിമുഖത 

കൊണിക്കുന്നിപെങ്കിൽ അപെങ്കിൽ സന്ദർഭും അനുവ്ദിക്കുകകയൊ ആവ്ശയപപ്പരുകകയൊ പചയ്തൊൽ  

 

(i) ഒകന്നൊ അതിലേികകമൊ വ്യക്തികൾ (ജി) ഓകരൊരുത്തരുും ഈ ജിരിസിയുപര 

നിബന്ധനകൾ വ്യക്തിഗതമൊയി അുംഗീകരിക്കുകയുും അവ്പരെൊവ്രുും 

സുംയുക്തമൊയുും  ലതരത്തിലുമുള്ള ബൊേയതകൾ അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്തൊൽ, 
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അവ്ന്പേ/അവ്ൾ/അവ്രുപര അവ്കൊശികൾ, നിയമ ന്ത് തിനിേികൾ, നിർവ്വഹകർ, 

അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റർമൊർ എന്നിവ്രുും ഉൾപപ്പരുന്നു അനുവ്ദനീയമൊയ നിയമനങ്ങൾ; 

 

(ii)  ഒരു ഉരമസ്ഥൊവ്കൊശും സുംബന്ധിച്ച,് ഉരമസ്ഥൻ/ഉരമസ്ഥൻ (അയൊളുപര/അവ്ളുപര 

വ്യക്തി രമൊയ കശഷിയിലുും ഉരമസ്ഥനൊയുും, Øm]\-D-S-a-Ø-\mbpw) 

അവ്ന്പേ/അവ്ൾ/അവ്രുപര അവ്കൊശികൾ, നിയമ ന്ത് തിനിേികൾ, നിർവ്വഹകർ, 

അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റർമൊർ, നിയമ ന്ത് തിനിേികൾ,  ിൻഗൊമികൾ അനുവ്ദനീയമൊയ 

നിയമനങ്ങൾ; 

 

(iii) 1932 -പല ഇരയൻ  ങ്കൊളിത്ത നിയമത്തിനപ്േ അർത്ഥത്തിൽ  ങ്കൊളിത്ത 

സ്ഥൊ നത്തിന്പേ കൊരയത്തിൽ, ഈ കമ്പനി അവ്രുപര ഓകരൊ  ങ്കൊളികൾക്കുും 

അതിജീവ്ിച്ചവ്ർക്കുും ( ങ്കൊളികൾക്കുും) ഇരയക്്കിപര (അവ്രുപര വ്യക്തി രമൊയ 

കശഷിയിലുും  ങ്കൊളികളൊയുും) സ്ഥൊ നും) അവ്രുപര അവ്കൊശികൾ, നിയമ 

ന്ത് തിനിേികൾ, നിർവ്വഹകർ, ഭരണൊേികൊരികൾ, നിയമ ന്ത് തിനിേികൾ, 

 ിൻഗൊമികൾ, അനുവ്ദനീയമൊയ നിയമനങ്ങൾ; 

 

(iv) കമ്പനി നിയമത്തിന്പേ ബൊേകമൊയ വ്യവ്സ്ഥകൾക്കനുസൃതമൊയി 

സുംകയൊജിപ്പിച്ച് രജിസ്റ്റർ പചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു  രിമിത (സവകൊരയ, പ ൊതു) കമ്പനിയുപര 

കൊരയത്തിൽ, അത്തരും കമ്പനിയുും അതിന്പേ  ിൻഗൊമികളുും 

അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റർമൊരുും അനുവ്ദനീയമൊയ നിയമനങ്ങളുും;  

 

(v) പസൊകസറ്റീസ് രജിസ്കന്ത്രഷൻ ആക്ട്, 1860, സഹകരണ സുംഘും അപെങ്കിൽ 

മകറ്റപതങ്കിലുും നിയമന്ത് കൊരും രജിസ്റ്റർ പചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പസൊകസറ്റിയുപര 

കൊരയത്തിൽ, തൽക്കൊലും ന്ത് സ്തു ത പസൊകസറ്റി അുംഗങ്ങളുും  ുതിയ അുംഗങ്ങളുും 

Imem-Im-e-§-fnÂ സഹകരിക്കുന്നു അതിനപ്േ  ിൻഗൊമികളുും 

അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റർമൊരുും അനുവ്ദനീയമൊയ നിയമനങ്ങളുും;  

 

(vi)  രിമിത ബൊേയതൊ  ങ്കൊളിത്ത നിയമും, 2008 -പല വ്യവ്സ്ഥകൾ ന്ത് കൊരും 

സുംകയൊജിപ്പിച്ച് രജിസ്റ്റർ പചയ്തിട്ടുള്ള ഒരു  രിമിത ബൊേയതൊ  ങ്കൊളിത്തത്തിനപ്േ 

കൊരയത്തിൽ, അതിന്പേ  ിൻഗൊമികൾ, അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റർമൊർ, അനുവ്ദനീയമൊയ 

നിയമനങ്ങൾ; 

 

(vii) ഒരു ഹിന്ദു അവ്ിഭക്ത കുരുുംബത്തിന്പേ കൊരയത്തിൽ ("എച്്ച.യു.എഫ്”), അത്തരും 

എച്ച്.യു.എെ് ന്പേ കർത്തവ്ുും, സുംയുക്ത എച്ച.്യു.എെ് പല ഏപതങ്കിലുും 

മുതിർന്നവ്ർ അുംഗങ്ങൾ/കകൊപ്പൊർസണർമൊർ, അവ്രിൽ നിന്നുും അതിജീവ്ിച്ചവ്ർ 

(അവ്രുപര) അവ്കൊശികൾ, നിയമ ന്ത് തിനിേികൾ, നിർവ്വഹകർ, 

അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റർമൊർ, അനുവ്ദനീയമൊയ നിയമനങ്ങൾ,  ിൻഗൊമികൾ; ഒപ്പും 

 

(viii) ഇരയൻ ന്ത്രസ്റ്റ ് ആക്ട് 1882 ന്ത് കൊരും രജിസ്റ്റർ പചയ്ത ഒരു ന്ത്രസ്റ്റിന്പേ കൊരയത്തിൽ, 

അവ്രിൽ നിന്്ന രക്ഷപപ്പട്ടവ്രുും അപെങ്കിൽ അതിജീവ്ിച്ചവ്രുും അവ്സൊനമൊയി 

രക്ഷപപ്പട്ടവ്രുപര അവ്കൊശികളുും നിർവ്ൊഹകരുും ഭരണൊേികൊരികളുും 

ന്ത്രസ്റ്റ്/ന്ത്രസ്റ്റി (കൾ) ഈ lmPcm-¡p-¶-hcpw തൽക്കൊലും /അവ്ളുപര  ിൻഗൊമികളുും 

അനുവ്ദനീയമൊയ നിയമനങ്ങളുും.  

 

ന്ത് കയൊഗും "കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)”വ്ിഷയകമൊ സന്ദർഭകമൊ അനുവ്ദിക്കുകകയൊ 

ആവ്ശയപപ്പരുകകയൊ പചയ്യുന്നതിനൊൽ, സഹ-വ്ൊയ്പക്കൊരപന (കൾ) അർത്ഥമൊക്കുകയുും 

ഉൾപപ്പരുത്തുകയുും പചയ്യുും.  

 

(g) "തകർന്ന കൊലയളവ്”എന്നതിനർത്ഥും, വ്ൊയ്പൊ തുക വ്ിതരണും പചയ്ത ദിവ്സും മുതൽ 

തിരിച്ചരവ്് പഷഡയൂൾ അനുസരിച്ച് ആദയ നിശ്ചിത തീയതി ആരുംഭിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവ്സും 

മുമ്പുള്ള യഥൊർത്ഥ ദിവ്സങ്ങളുപര എണ്ണവ്ുും കൂരൊപത നിശ്ചിത തീയതി മുതൽ 

ആരുംഭിക്കുന്ന ദിവ്സങ്ങളുപര യഥൊർത്ഥ എണ്ണവ്ുും ഉൾപപ്പരുത്തണും അരുത്ത നിശ്ചിത 

തീയതിക്ക് മുമ്പ ്വ്ൊയ്പ ന്ത് ീപ യ്ഡ  ്പചയ്ത തീയതി;  

  

(h) "ബിസിനസ് ദിനും”ഏത് ദിവ്സവ്ുും എന്നൊണ് (1881 പനകഗൊഷയബിൾ ഇൻസ്ന്ത്രുപമന്േ് ആക്ട ്

പസക്ഷൻ 25 ന്ത് കൊരും നിർവ്ചിച്ചിട്ടുള്ള ഞൊയേൊഴ്ച അപെങ്കിൽ ഒരു പ ൊതു അവ്േി അപെങ്കിൽ 

മപറ്റപരങ്കിലുും അേിയികച്ചക്കൊും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ 

ബന്ധപപ്പട്ട ഓെീസ,് കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളിൽ വ്യക്തമൊക്കിയതുക ൊപല, സൊേൊരണ 

ബിസിനസ്്സ ഇര ൊരുകൾക്കൊയി തുേന്നിരിക്കുന്നു;  
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(i) "സി.ഇ.ആർ.എസ്.എ.ഐ”എന്നതിനർത്ഥും പസകയൂരികറ്റകസഷൻ അസറ്റ ്

 ുനർനിർമ്മൊണത്തിന്പേയുും സുരക്ഷൊ തൊൽപ്പരയത്തിന്പേയുും കകന്ത്ന്ദ രജിസ്ന്ത്രി സൊമ്പത്തിക 

ആസ്തികളുപര പസകയൂരികറ്റകസഷൻ ആൻഡ്  ുനർനിർമ്മൊണത്തിന്പേയുും പസകയൂരിറ്റി 

 ലിശ നിയമത്തിനപ്േയുും 2002 പല പസക്ഷൻ 20 ന്ത് കൊരും, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി വ്രുത്തി; 

  

(j) "സിബിൽ”എന്നൊണ് ന്ത്രൊൻസ് യുണിയൻ സിബിൽ ലിമിറ്റഡ് (മുമ്പ ് പന്ത്കഡിറ്റ് ഇൻെർകമഷൻ 

ബയൂകേൊ (ഇരയ) ലിമിറ്റഡ് എന്നേിയപപ്പട്ടിരുന്നത്); 

 

(k) "കകൊ-പലൻഡിുംഗ് പരഫയിുംവർക്ക ്കരൊർ" ഒബ്ലീകഗഴ്്ു ും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെുും തമ്മിൽ 

ഉെൊക്കിയ കരൊർ, ഇന്േർ ആലിയ, നിയമനത്തിന്പേ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും 

വ്ൊയ്പയുപര ഒരു ഭൊഗും (അവ്കൊശങ്ങളുും ബൊേയതകളുും അതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു) 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി/  കരക്കൊരനൊയി 'ബൊങ്കുകളുും എൻബിഎെ്സികളുും മുൻഗണനൊ 

കമഖലയ്ക്ക് കകൊ-പലൻഡിുംഗ'് എന്ന വ്ിഷയത്തിൽ 2020 നവ്ുംബർ 5-പല ആർബിഐ 

സർക്കുലേിന് അനുസൃതമൊയി. 

 

(l) "മുൻവയവസ്ഥകൾ”ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 4-ൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്നതുക ൊപല, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നതിനുമുമ്പുള്ള വ്യവ്സ്ഥകൾ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിച്ച 

അനുമതി കത്തുും വ്ിതരണ കത്തുും വ്യക്തമൊക്കിയ ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥയക്്ക്  ുേകമ; 

 

(m) "നിർമ്മൊണും”വ്സ്തു വ്ിന്പേ ഏപതങ്കിലുും  രിഷ്ക്കരണും,  ുതിയ നിർമ്മൊണും, അറ്റകുറ്റപ്പണി, 

 ുനരുദ്ധൊരണും, പമച്ചപപ്പരുത്തൽ, വ്ി ുലീകരണും, മൊറ്റങ്ങൾ തുരങ്ങിയവ് ഉൾപപ്പരുന്നതൊയി 

കണക്കൊക്കുും; 

 

(n) "വിതരണും പചയ്യുന്നവർ ”അർത്ഥമൊക്കുന്നത്െെുകൾ കകമൊേുന്നതിലൂപരകയൊ പചക്ക ്

നൽകുന്നതിലൂപരകയൊ വ്ൊയ്പയുപര അപെങ്കിൽ അതിന്പേ ഭൊഗത്തിന്പേ വ്ിതരണും, 

ന്ത് കതയകിച്ചുും വ്യക്തമൊക്കിയതുക ൊപല ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 2.6, ആർട്ടിക്കിൾ 2.7. 

"വ്ിതരണും പചയ്തു", "വ്ിതരണും പചയ്യുക",  എന്നീ  ദങ്ങൾക്ക് അനുബന്ധ അർത്ഥും 

ഉെൊയിരിക്കുും; 

 

(o) "വിതരണ കത്ത”്എന്നതിനർത്ഥും, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക ് അനുകൂലമൊയി 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നൽകിയ കത്്ത, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്ക് വ്ൊയ്പ നൽകുന്നതിന ്

ബൊേകമൊയ മറ്റ് നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും ന്ത് സ്തൊവ്ിക്കുന്ന ന്ത് സക്തമൊയ 

വ്ിശദൊുംശങ്ങൾപക്കൊപ്പും; 

 

(p) "വിതരണ അഭ്യർത്ഥന" അഥവ്ൊ "വിതരണ അഭ്യർത്ഥന കഫൊും” ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

ന് സവീകൊരയമൊയ രൂ ത്തിലുും  ദൊർത്ഥത്തിലുും രീതിയിലുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കലക്ക ്വ്ിതരണും പചയ്യുന്നതിനുള്ള അഭയർത്ഥന; 

 

(q) "അവസൊന തീയതി (കൾ)”എന്നതിനർത്ഥും കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളികലൊ വ്ൊയ്പയുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട മകറ്റപതങ്കിലുും ഇര ൊര് കരഖകളികലൊ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല, അരയ്കക്കെ 

തുകകൾ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും  ണും, നൽകകെ തീയതിയുും; 

 

(r) "നിയുക്ത അക്കൗണ്്ട”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പ വ്ിതരണും പചയ്യുന്നതിനപ്േ വ്ൊയ്പയ്ക്കൊയി 

വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കരഖൊമൂലും അേിയികക്കെ ബൊങ്കിന്പേ ക ര്, 

അക്കൗെ് നമ്പർ മുതലൊയ വ്ിശദൊുംശങ്ങൾ ഉൾപപ്പപരയുള്ള അക്കൗെ്;  

 

(s) "നിയുക്ത ര തിനിധി”എന്നതിനർത്ഥും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

ന് കരഖൊമൂലും അേിയിച്ചതുക ൊപല കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) അുംഗീകൃത ന്ത് തിനിേി; 

 

(t) "ഇസിജിസി” എകസ്്ക ൊർട്ട് പന്ത്കഡിറ്റ് ഗയൊരെി കകൊർപ്പകേഷൻ ഓെ് ഇരയ ലിമിറ്റഡ്, 1956 പല 

കമ്പനീസ് ആക്ട് ന്ത് കൊരും കകൊർപ്പകേറ്റ് ഐഡനേ്ിറ്റി നമ്പർ U74999MH1957GOI010918, എക്്്ന്ത് സ ്

രവ്േുകളിപല രജിസ്റ്റർ പചയ്ത ഓെീസ് എന്നിവ് ഉൾപപ്പരുന്ന ഒരു കമ്പനി എന്നൊണ ്

അർത്ഥമൊക്കുന്നത.് കലൊർ, നരിമൊൻ ക ൊയിനേ്്, മുുംകബ - 400021, അതിന്പേ  ിൻഗൊമികളുും 

നിയമനങ്ങളുും ഉൾപപ്പപര; 

 

(u) "ഫലര ദമൊയ തീയതി”ഇതിനുള്ള എെൊ കക്ഷികളുും വ്ിതരണും പചയ്യുന്ന കത്്ത 

നരപ്പിലൊക്കുന്ന തീയതി എന്നൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത;് 
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(v) "_m²yX” എപരങ്കിലുും  ണയപപ്പരുത്തൽ,  ണയും, കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ, അവ്കൊശും, 

അകസൻപമന്േ,് അനുവ്ൊദും, ലുംഘനും, ഇരപ രൽ, ഓ ഷ്ൻ, അവ്കൊശും,  ലിശ, ചൊർജ ്

(നിശ്ചിതകമൊ കലൊട്ടിുംകഗൊ ആകപട്ട), ന്ത് തിബദ്ധത, നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ ഏപതൊരു 

സവഭൊവ്ത്തിന്പേയുും  രിമിതി, ഉ കയൊഗും, കവ്ൊട്ടിുംഗ ് എന്നിവ് ഉൾപപ്പപര അവ്കൊശങ്ങൾ, 

കകമൊറ്റും അപെങ്കിൽ  

 

ഉരമസ്ഥൊവ്കൊശത്തിന്പേ മകറ്റപതങ്കിലുും ആന്ത്രിബയൂട്്ട, പസറ്റ്-ഓെ് പചയ്യൊനുള്ള അവ്കൊശും 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള സുരക്ഷൊ തൊൽപ്പരയും, അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും 

തരത്തിലുള്ള ഏപതങ്കിലുും അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ന്ത് തികൂല പെയിും ഉെൊക്കൊൻ 

വ്യവ്സ്ഥയുള്ളകതൊ അെൊത്തകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും കരൊർ. കൂരൊപത, നിയമ രമൊയ 

വ്യവ്സ്ഥയിൽ, സുരക്ഷ നൽകുന്നതെ, മേിച്ച്, ബൊേകമൊയ നിയമത്തിന ്കീെിലുള്ള സുരക്ഷ 

(കുംെർട്ട ്പലറ്റേുകൾ, ഏപറ്റരുക്കലുകൾ ഉൾപപ്പപര) നൽകുന്നതിന ്സമൊനമൊയ സൊമ്പത്തികകമൊ 

സൊമ്പത്തികകമൊ ആയ ഒരു ഇര ൊര് അനുവ്ദിക്കുന്ന ഏപതൊരു അവ്കൊശവ്ുും 

 രിമിതികളിെൊപത ഉൾപക്കൊള്ളുന്നു.; 

 

(w) "സർട്ടിഫിക്കറ്്റ ഉ കയൊഗിക്കുക”വ്ൊയ്പയുപര അരിമ ഉ കയൊഗവ്ുും ഉ കയൊഗവ്ുും 

വ്യക്തമൊക്കുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് കകമൊേുന്ന ഓഡിറ്റർ 

അപെങ്കിൽ ന്ത് ൊക്ടീസ് പചയ്യുന്ന ചൊർകട്ടഡ് അക്കൗെനേ്് നൽകുന്ന സർട്ടിെികക്കഷൻ; 

 

(x) " രിസ്ഥിതി നിയമും"  രിസ്ഥിതി, ആകരൊഗയും, സുരക്ഷ എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട 

ബൊേകമൊയ നിയമും അർത്ഥമൊക്കുന്നത;് 

 

(y) "തുലയമൊയ ര തിമൊസ ഗഡു" അഥവ്ൊ "ഇഎുംഐ”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) 

നൽകകെ വ്ിതരണ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തുക അരുത്ത രൂ യികലക്ക് അരച്ച തുക 

എന്നൊണ് വ്പര വ്ൊയ്പയുപര തിരിച്ചരവ് ് കൊലയളവ്ിൽ, അരയ്കക്കെ എെൊ തുകയുും 

തിരിച്ചരയക്്കൊൻ ആവ്ശയമൊയ, നിശ്ചിത തീയതികളിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ; 

 

(z) "എസ്കരകൊ അക്കൗണ്്ട”എന്നതിനർത്ഥും, വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ ക രിൽ ഒരു എസ്കന്ത്കൊ ഏജന്േുമൊയി 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സ്ഥൊ ിക്കുകയുും  രി ൊലിക്കുകയുും പചകയ്യെ ഒരു അക്കൗെ്, 

അതിൽ എെൊ സവീകൊരയരുും എസ്കന്ത്കൊ ഉരമ്പരി ന്ത് കൊരും നികക്ഷ ിക്കപപ്പരുും; 

 

(aa) "എസ്കരകൊ ഉടമ്പടി ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിനുും എസക്ന്ത്കൊ ബൊങ്കിനുും ഇരയിൽ എക്ി്കയൂട്്ട 

പചയ്ത എക്ി്കയൂട്്ട എന്നൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത.് ഇന്േർ ആലിയ, എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെിൽ നിന്്ന 

കകമൊറ്റും പചയ്യപപ്പട്ട/ നികക്ഷ ിച്ചതുും കൂരൊപത/ അപെങ്കിൽ ന്ത്രൊൻസ്ഫർ പചയ്യപപ്പരുന്നതുും, 

വ്ി ുലീകരിച്ചതുും, അനുബന്ധമൊയി, കഭദഗതി വ്രുത്തുന്നതുും  ുനരൊരുംഭിക്കുന്നതുും 

അപെങ്കിൽ മറ്റുതരത്തിൽ കരഖൊമൂലവ്ുും  രിഷക്്കരിച്ചതുും, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ 

 

(bb) "എസ്കരകൊ ബൊങ്ക്” ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് സവീകൊരയമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും 

എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെ് ന്ത് വ്ർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുും  രി ൊലിക്കുന്നതിനുമുള്ള എസ്കന്ത്കൊ 

ഉരമ്പരിയുപര അരിസ്ഥൊനത്തിൽ നികയൊഗിച്ചിട്ടുള്ള എസ്കന്ത്കൊ ബൊങ്ക ് എന്നൊണ ്

അർത്ഥമൊക്കുന്നത;് 

 

(cc) "hogvN-h-cp-ത്തpI”ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 7 ൽ വ്ിവ്രിച്ചിട്ടുള്ള അപെങ്കിൽ 

 രൊമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏപതങ്കിലുും സുംഭവ്ങ്ങൾ; 

 

(dd) "സൊമ്പത്തിക വർഷും”എന്നതിനർത്ഥും 1 മുതൽ ആരുംഭിക്കുന്ന സൊമ്പത്തിക വ്ർഷുംപസനേ്് ഒരു 

കലെർ വ്ർഷത്തിപല ഏന്ത് ിൽ 31 ന് അവ്സൊനിക്കുുംപസന്േ് ഉരനരി തുരരുന്ന കലെർ 

വ്ർഷത്തിൽ മൊർച്ച,് ഇരയൊ ഗവ്ൺപമനേ്് അേിയികച്ചക്കൊവ്ുന്ന ഏത് മൊറ്റത്തിനുും വ്ികേയമൊണ്;  

 

(ee) "നിശ്ചിത  ലിശ നിരക്ക”്എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പയക്്്ക ബൊേകമൊയ നിശ്ചിത  ലിശ നിരക്ക,് 

അനുമതി കത്തിലുും വ്ിതരണ കത്തിലുും  േഞ്ഞിരിക്കുന്നതുക ൊപല; 

 

(ff) "കലൊട്ടിുംഗ് കേറ്്റ  ലിശ "  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.ആർ (+____%) അപെങ്കിൽ (-_____%) മൊർജിൻ, 

വ്ി രീതമൊയ ഒരു ഉരമ്പരി ഇപെങ്കിൽ മൊർജിനുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.ആർ ഉും കവ്രിയബിൾ 

ആണ്; 

 

(gg) "പഫമ”കെൊേിൻ എക്സ്കചഞ്്ച മൊകനജ്പമന്േ് ആകറ്്റ,് 1999 -ഉും അതിനു കീെിലുള്ള വ്ിവ്ിേ 

നിയന്ത്രണങ്ങളുും കഭദഗതികളുും അർത്ഥമൊക്കുന്നത്; 
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(hh) "പ ൊതുവൊയ നിബന്ധനകളുും വയവസ്ഥകളുും" അഥവ്ൊ "ജി.ടി.സി.”എന്നതിനർത്ഥും, 

ഇതിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും, വ്ൊയ്പയുപര അനുമതിയുും 

വ്ിതരണവ്ുും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുും കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ ബൊേകമൊകയക്കൊവ്ുന്ന ഏപതങ്കിലുും 

കരഖൊമൂലമുള്ള കഭദഗതികളുും  രിഷ്ക്കരണങ്ങളുും; 

 

(ii) "സർക്കൊർ" അഥവ്ൊ "സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി”ഇരയൻ രൊഷ്ന്ത്ര തി, ഇരയൻ സർക്കൊർ, 

ഗവ്ർണർ, ഇരയയിപല ഏപതങ്കിലുും സുംസ്ഥൊനത്തിന്പേ ഗവ്ൺപമനേ്്, ഏപതങ്കിലുും മന്ത്രൊലയും 

അപെങ്കിൽ ഇരയൻ സർക്കൊർ, കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഇരയയിപല ഏപതങ്കിലുും സുംസ്ഥൊന 

സർക്കൊർ, ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അേികൊരും, നിയമൊനുസൃത അേികൊരും , സർക്കൊർ വ്കുപ്പ,് 

അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ ഏജൻസി, അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ കമ്മീഷൻ, അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ കബൊർഡ,് 

അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ കന്ത്രബയൂണൽ അപെങ്കിൽ കകൊരതി അപെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമും, നിയമും 

അപെങ്കിൽ നിയന്ത്രണും, േിപ്പബ്ലിക ് ഓെ് ഇരയ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും സുംസ്ഥൊനത്തിന ്

കവ്െി അേികൊര രിേി ഉപെന്്ന അവ്കൊശപപ്പരുന്നു അപെങ്കിൽ അതിന്പേ മറ്റ് ഉ വ്ിഭൊഗും 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും മുനിസിപ്പൊലിറ്റി, ജിെ അപെങ്കിൽ മറ്റ് ഉ വ്ിഭൊഗും, ഏപതങ്കിലുും 

ന്ത് ൊകദശിക അപെങ്കിൽ മറ്റ് അേികൊരികൾ നിയമും നൽകുന്ന അേികൊരങ്ങൾ ന്ത് കയൊഗിക്കുന്നു, 

കൂരൊപത ആർബിഐയുും എൻഎച്ച്ബിയുും  രിമിതികളിെൊപത ഉൾപപ്പരുത്തുും; 

 

(jj) "ഗയൊരണ്ടർ”എന്നതിനർത്ഥും, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെികലക്ക ്

നൽകകെ തുകകളുപര തിരിച്ചരവ്ിനുള്ള ഗയൊരെി അുംഗീകരിക്കുകകയൊ നീട്ടുകകയൊ പചയ്ത 

ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തി (കൾ) ഉൾപപ്പരുന്നു; 

 

(kk) "ഐബിസി" കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി വ്രുത്തിപക്കൊെുള്ള  ൊപ്പരത്തവ്ുും  ൊപ്പരത്ത 

കകൊഡുും 2016 ഉും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചട്ടങ്ങളുും ചട്ടങ്ങളുും അർത്ഥമൊക്കുന്നത;് 

 

(ll) " ലിശ”എന്നതിനർത്ഥും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ  രിഷ്കരിച്ച 

ഡിസ്കബെ്സപ്മന്േ് പലറ്റേിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ കുരിശ്ശിക തുക ഈരൊക്കുന്ന 

 ലിശയൊണ,് കൂരൊപത ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 2.4 ന്ത് കൊരും കൂരുതൽ വ്യക്തമൊയി 

ന്ത് സ്തൊവ്ിച്ചതുക ൊപല; 

 

(mm) "പകവവസി മൊനദണ്ഡങ്ങൾആർബിഐ നിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള നിർകേശങ്ങൾ എന്നൊണ ്

അർത്ഥമൊക്കുന്നത് വ്ീഡികയൊ മൊസ്റ്റർ ദിശ - നിങ്ങളുപര ഉ കഭൊക്തൊവ്ിപന അേിയുക 

(പക.കവ്.സി) ദിശകൾ, 2016 കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി വ്രുത്തി; 

 

(nn) "നിയമും" അഥവ്ൊ "ബൊധകമൊയ നിയമും"എെൊ ചട്ടങ്ങളുും, നിയമങ്ങളുും, നിയമനിർമ്മൊണ 

സഭകളുും  ൊർലപമന്േുകളുും, നിയമങ്ങൾ, ഓർഡിനൻസുകൾ, നിയമങ്ങൾ, കകൊഡ,് കബ-

നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വ്ിജ്ഞൊ നങ്ങൾ, മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, 

നിർകേശങ്ങൾ, ഉത്തരവ്ുകൾ, ഉത്തരവ്ുകൾ, വ്ിേികൾ, സർക്കുലേുകൾ, ഉത്തരവ്ുകൾ 

എന്നിവ് ഉൾപപ്പരുന്നു ഏപതങ്കിലുും ഗവ്ൺപമനേ്് അകതൊേിറ്റി അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും 

സർക്കൊർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള തീരുമൊനങ്ങൾ, 

അപെങ്കിൽ നിർണയും, അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റിയുപര നിയമ രമൊയ 

അേികൊരമുള്ള ഏപതങ്കിലുും വ്യൊഖയൊനും അപെങ്കിൽ ഭരണനിർവ്വഹണും എന്നിവ് 

വ്ിഷയത്തിൽ അേികൊര രിേി ഉള്ളതുും അതിൽ ഉൾപപ്പരുന്നതുും ഈ ജിരിസിയുപര 

തീയതിയികലൊ അതിനുകശഷകമൊ ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുന്നതൊയൊലുും കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ 

ഏപതങ്കിലുും അേികൊര രിേിയിൽ നിയമത്തിന്പേ ശക്തിയുള്ള ഉരമ്പരി അപെങ്കിൽ മറ്റ ്

നിയമനിർമ്മൊണ നര രികൾ; 

 

(oo) "കടും പകൊടുക്കുന്നവർ" ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഉും ആകസ്ിഡിുംഗ് പലൻഡേുും 

എന്നൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത.് 

 

(pp) "വൊയ്പ " അഥവ്ൊ "വൊയ്പൊ തുക”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക് കീെിൽ 

 േഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും അനുസരിച്ചൊയിരിക്കുും വ്ൊയ്പക്കൊരന് 

(കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അനുവ്ദിച്ച/അുംഗീകരിച്ച വ്ൊയ്പ തുക; 

 

(qq) "വൊയ്പ  അക്കൗണ്്ട”എന്നതുപകൊെ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത്, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര വ്ൊയ്പൊ 

അക്കൗെ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിന് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) 

നൽകകെ ബൊലൻസ്/തുക കരഖപപ്പരുത്തുന്നത;് 

 

(rr) "വൊയ്പൊ അക ക്ഷ”എന്നതുപകൊെ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത് അക ക്ഷൊ കെൊും ശരിയൊയി 

 ൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട ് സമർപ്പിക്കുന്നു  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ൽ നിന്്ന 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ൽ നിന്്ന വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കുന്നതിനൊയി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 
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സൂചിപ്പിച്ച അക ക്ഷൊ കെൊമിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സൂചിപ്പിച്ച എെൊ അനുബന്ധ 

കെൊമുകളുും കരഖകളുും സമ്മതങ്ങളുും സഹിതും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് 

തൃപ്തികരമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ); 

 

(ss) "വൊയ്പ  കരഖകൾ”വ്ൊയ്പൊ അക ക്ഷ, സുരക്ഷൊ കരഖകൾ, കകൊ-പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക ്

ഉരമ്പരി, ന്ത് തിജ്ഞ (ബൊേകപമങ്കിൽ), ഏപറ്റരുക്കൽ, നഷ്ട രിഹൊരും,  രിഷക്്കരണങ്ങൾ 

ഉൾപപ്പപരയുള്ള അനുബന്ധ കരൊേുകൾ, മൊറ്റങ്ങൾ, അനുബന്ധങ്ങൾ, അറ്റൊച്ചുപമന്േുകൾ, 

 ൊർട്ടികൾക്കിരയിൽ നരപ്പിലൊക്കിയ/നരപ്പിലൊക്കുന്ന പഷഡയൂളുകൾ എന്നിവ് കഭദഗതി 

പചയ്തതുക ൊപല തിരിച്ചരവ് ് കൊലയളവ്ിൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ, ഇതിന്പേ ഭൊഗമൊയി 

വ്ൊയിക്കുകയുും കൂരൊപത, അനുമതി കത്്ത, വ്ിതരണ കത്്ത, എുംഐരിസി, ഈ ജിരിസിയുും 

അനുബന്ധ പഷഡയൂളുകളുും കൂരൊപത ഇതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടകതൊ മറ്റ്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

ആന്ത്ശയിച്ചിട്ടുള്ളകതൊ ആയ മറ്റ് കരഖകളുും ഉൾപപ്പരുത്തുകയുും പചയ്യുും. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക 

വ്ൊയ്പ നൽകുന്നതിന;് 

 

(tt) "മൊർജിൻ ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, 

കൊലൊനുസൃതമൊയി കഭദഗതി വ്രുകത്തെ,  ലിശനിരക്ക ് ബൊേകമൊയ  ലിശ നിരക്കിൽ 

എത്തികച്ചരൊൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.ആർ ൽ ശതമൊനും ക ൊയിനേ്ുകൾ 

കുേയ്ക്കൽ/കൂട്ടികച്ചർക്കൽ; 

 

(uu) "പമറ്റീരിയൽ ര തികൂല ര ഭ്ൊവും”എന്നതിനർത്ഥും പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല സവൊേീനും 

അപെങ്കിൽ പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല മൊറ്റും ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ വ്ിേിയിൽ) ഇതിൽ: 

(എ) ബിസിനസ്്സ, ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾ, വ്സ്തു വ്കകൾ, ആസ്തികൾ, അവ്സ്ഥ (സൊമ്പത്തികകമൊ 

അെൊത്തകതൊ) അപെങ്കിൽ ഒബ്ലികഗഴ്ി്ന്പേ സൊേയതകൾ; (ബി) കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾ 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ബൊേയതയുള്ളവ്ർ അപെങ്കിൽ കക്ഷികളൊയിരിക്കുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും 

ബന്ധപപ്പട്ട കരഖകൾ എന്നിവ്യ്ക്ക് കീെിൽ കരമകൾ നൽകൊനുും അവ്രുപര ബൊേയതകൾ 

നിേകവ്റ്റൊനുമുള്ള കെിവ്;് അപെങ്കിൽ (സി) കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളുപരകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും 

അനുബന്ധ കഡൊകയുപമന്േിന്പേകയൊ സൊേുത അപെങ്കിൽ നരപ്പൊക്കൽ അപെങ്കിൽ അതിന ്

കീെിലുള്ള  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ അവ്കൊശങ്ങൾ അപെങ്കിൽ  രിഹൊരങ്ങൾ; 

അപെങ്കിൽ (ഡി) അരൊരൊഷ്ന്ത്ര മൂലേനും അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പ വ്ി ണി; അപെങ്കിൽ (ഇ) ന്ത് ൊകദശിക 

 ണ വ്ി ണികപളകയൊ ഇരയൻ േിപ്പബ്ലിക്കിന്പേ  ണ, നിയന്ത്രണ, രൊഷ്ന്ത്രീയ, സൊമ്പത്തിക 

അപെങ്കിൽ സൊമ്പത്തിക അവ്സ്ഥപയകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും അേികൊര രിേിപയകയൊ 

ബൊേിക്കുന്ന അപെങ്കിൽ ബൊേിക്കൊനിരയുള്ള ന്ത് തികൂല സൊഹചരയങ്ങൾ ആഭയരരകമൊ 

അരർകദശീയകമൊ ആയ ഏത് സുംഭവ്പത്തയുും അർത്ഥമൊക്കുകയുും ഉൾപപ്പരുത്തുകയുും പചയ്യുും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അഭിന്ത് ൊയും ന്ത് തികൂല െലമുെൊക്കൊും, അപെങ്കിൽ (എെ്) 

ബൊങ്കിുംഗ ്സിസ്റ്റത്തിന്പേ േിസ്ക് പന്ത് ൊകെലിപനക്കുേിച്ചുള്ള പ ൊതുവ്ൊയ േൊരണ, അപെങ്കിൽ 

(ജി) വ്ൊങ്ങൽ, കൊലതൊമസും/േേൊക്കൽ/ലുംഘനും, ആരുംഭും അപെങ്കിൽ  ൂർത്തീകരണും 

എന്നിവ്യുപര ഏപതങ്കിലുും അവ്സ്ഥ അപെങ്കിൽ സൊഹചരയും വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും, 

കകമൊറ്റും, നന്നൊക്കൽ, മൊറ്റും,  ുനർനിർമ്മൊണും; 

 

(vv) "എും.ഐ.ടി.സി”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്ക്  ുേകമ വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾക്ക്) നൽകകെ 

ഏറ്റവ്ുും ന്ത് േൊനപപ്പട്ട നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും അരങ്ങിയ 

ആർ.ബി.ഐ/എൻ.എച്ച.്ബി ുേപപ്പരുവ്ിച്ച സർക്കുലേിന് അനുസൃതമൊയി തയ്യൊേൊക്കിയ ഒരു 

ന്ത് മൊണും; 

 

(ww) "എൻ.എ.സി.എച്്ചഇലക്കന്ത്രൊണിക് ക യ്പമനേ്ുകൾ കന്ത് ൊസസ്സ ് പചയ്യുന്നതിനൊയി നൊഷണൽ 

ക യ്പമനേ്് കകൊർപ്പകേഷൻ ഓെ് ഇരയ (എൻ ിസിഐ) നരത്തുന്ന നൊഷണൽ ഓകട്ടൊകമറ്റഡ ്

െിയേിുംഗ ്ഹൗസ്/സിസ്റ്റും/ന്ത്കമീകരണും; 

 

(xx) "എൻ.എച്്ച.ബി”1987 പല നൊഷണൽ ഹൗസിുംഗ് ബൊങ്ക് ആക്റ്റിന്പേ പസക്ഷൻ 3 ന്ത് കൊരും 

സ്ഥൊ ിതമൊയ നൊഷണൽ ഹൗസിുംഗ ്ബൊങ്ക്; 

 

(yy) ര വൊസി ഇന്ത്യക്കൊരൻ ("എൻ.ആർ.ഐ") മറ്റുതരത്തിൽ നിർവ്ചിക്കപപ്പരുകകയൊ അപെങ്കിൽ 

അതിന്പേ അർത്ഥും കഭദഗതി പചയ്യപപ്പരുകകയൊ പചയ്തിപെങ്കിൽ, എൻ.ആർ.ഐ എന്നൊൽ 

പേഗുകലഷൻ (ഇനിമുതൽ നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്) അനുസരിച്ച് ഒരു ന്ത് വ്ൊസി ഇരയക്കൊരനൊയ 

ഒരു വ്യക്തിപയയൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത;് 

 

(zz) "_mZv[yX”കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ, ഗയൊരന്േർ, പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർമൊർ എന്നിവ്രുപര 

പമൊത്തത്തിൽ അർത്ഥമൊക്കുന്നത്“ ഒബ്ലിഗർ ”എന്ന ന്ത് കയൊഗും അവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും ഒന്്ന 

എന്നൊണ;് 
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(aaa) "കുടിശ്ശികയൊയ തുക”എന്നൊൽ ഏത് സമയത്തുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ മുതൽ അരയ്കക്കെ എെൊ തുകയുും ഉൾപക്കൊള്ളുന്നു വ്ൊയ്പൊ തുക, 

 ലിശ, കൊലൊവ്േി കെിഞ്ഞ ചൊർജുകൾ, ന്ത് ീക യപ്മന്േ് ചൊർജുകൾ, എപരങ്കിലുും ഉപെങ്കിൽ, 

 ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ, ഇഎുംഐ കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മറ്റ് ചൊർജുകൾ, നഷ്ട രിഹൊരങ്ങൾ 

മുതലൊയവ്, ബൊേകമൊയതിനൊൽ; 

 

(bbb)  "മറ്്റ ചൊർജുകൾ”ഇൻഷുേൻസ് ന്ത് ീമിയും, ആനുകൊലിക മൂലയനിർണ്ണയ പചലവ്്,  രികശൊേന 

ചൊർജുകൾ, സ്റ്റൊമ്പ് ഡയൂട്ടികൾ, പലവ്ികൾ, പചക്ക് ബൗൺസിുംഗ ്ചൊർജുകൾ, ആകസ്മികമൊയ മറ്റ ്

ചൊർജുകൾ/െീസ്, മറ്റ് അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റീവ്് എന്നിവ് ഉൾപപ്പരുന്നു  

 

(nn) "നിയമും" അഥവ്ൊ "ബൊധകമൊയ നിയമും"എെൊ ചട്ടങ്ങളുും, നിയമങ്ങളുും, നിയമനിർമ്മൊണ 

സഭകളുും  ൊർലപമനേ്ുകളുും, നിയമങ്ങൾ, ഓർഡിനൻസുകൾ, നിയമങ്ങൾ, കകൊഡ്, കബ-

നിയമങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, വ്ിജ്ഞൊ നങ്ങൾ, മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ, നയങ്ങൾ, 

നിർകേശങ്ങൾ, ഉത്തരവ്ുകൾ, ഉത്തരവ്ുകൾ, വ്ിേികൾ, സർക്കുലേുകൾ, ഉത്തരവ്ുകൾ എന്നിവ് 

ഉൾപപ്പരുന്നു ഏപതങ്കിലുും ഗവ്ൺപമനേ്് അകതൊേിറ്റി അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ 

നിയന്ത്രണങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള തീരുമൊനങ്ങൾ, അപെങ്കിൽ നിർണയും, 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റിയുപര നിയമ രമൊയ അേികൊരമുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും വ്യൊഖയൊനും അപെങ്കിൽ ഭരണനിർവ്വഹണും എന്നിവ് വ്ിഷയത്തിൽ 

അേികൊര രിേി ഉള്ളതുും അതിൽ ഉൾപപ്പരുന്നതുും ഈ ജിരിസിയുപര തീയതിയികലൊ 

അതിനുകശഷകമൊ ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുന്നതൊയൊലുും കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ ഏപതങ്കിലുും 

അേികൊര രിേിയിൽ നിയമത്തിന്പേ ശക്തിയുള്ള ഉരമ്പരി അപെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമനിർമ്മൊണ 

നര രികൾ; 

 

(oo) "കടും പകൊടുക്കുന്നവർ" ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഉും ആകസ്ിഡിുംഗ് പലൻഡേുും എന്നൊണ ്

അർത്ഥമൊക്കുന്നത.് 

 

(pp) "വൊയ്പ " അഥവ്ൊ "വൊയ്പൊ തുക”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക് കീെിൽ 

 േഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും അനുസരിച്ചൊയിരിക്കുും വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾ) 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അനുവ്ദിച്ച/അുംഗീകരിച്ച വ്ൊയ്പ തുക; 

 

(qq) "വൊയ്പ  അക്കൗണ്്ട”എന്നതുപകൊെ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത്, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര വ്ൊയ്പൊ 

അക്കൗെ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിന് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) 

നൽകകെ ബൊലൻസ്/തുക കരഖപപ്പരുത്തുന്നത;് 

 

(rr) "വൊയ്പൊ അക ക്ഷ”എന്നതുപകൊെ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത് അക ക്ഷൊ കെൊും ശരിയൊയി  ൂരിപ്പിച്ച ്

ഒപ്പിട്ട ്സമർപ്പിക്കുന്നു  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ൽ നിന്്ന  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ൽ നിന്്ന 

വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കുന്നതിനൊയി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സൂചിപ്പിച്ച അക ക്ഷൊ കെൊമിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സൂചിപ്പിച്ച എെൊ അനുബന്ധ കെൊമുകളുും കരഖകളുും സമ്മതങ്ങളുും 

സഹിതും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് തൃപ്തികരമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ); 

 

(ss) "വൊയ്പ  കരഖകൾ”വ്ൊയ്പൊ അക ക്ഷ, സുരക്ഷൊ കരഖകൾ, കകൊ-പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക ്

ഉരമ്പരി, ന്ത് തിജ്ഞ (ബൊേകപമങ്കിൽ), ഏപറ്റരുക്കൽ, നഷ്ട രിഹൊരും,  രിഷക്്കരണങ്ങൾ 

ഉൾപപ്പപരയുള്ള അനുബന്ധ കരൊേുകൾ, മൊറ്റങ്ങൾ, അനുബന്ധങ്ങൾ, അറ്റൊച്ചുപമന്േുകൾ, 

 ൊർട്ടികൾക്കിരയിൽ നരപ്പിലൊക്കിയ/നരപ്പിലൊക്കുന്ന പഷഡയൂളുകൾ എന്നിവ് കഭദഗതി 

പചയ്തതുക ൊപല തിരിച്ചരവ് ് കൊലയളവ്ിൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ, ഇതിന്പേ ഭൊഗമൊയി 

വ്ൊയിക്കുകയുും കൂരൊപത, അനുമതി കത്്ത, വ്ിതരണ കത്്ത, എുംഐരിസി, ഈ ജിരിസിയുും 

അനുബന്ധ പഷഡയൂളുകളുും കൂരൊപത ഇതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടകതൊ മറ്റ്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

ആന്ത്ശയിച്ചിട്ടുള്ളകതൊ ആയ മറ്റ് കരഖകളുും ഉൾപപ്പരുത്തുകയുും പചയ്യുും. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക 

വ്ൊയ്പ നൽകുന്നതിന;് 

 

(tt) "മൊർജിൻ ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, 

കൊലൊനുസൃതമൊയി കഭദഗതി വ്രുകത്തെ,  ലിശനിരക്ക ് ബൊേകമൊയ  ലിശ നിരക്കിൽ 

എത്തികച്ചരൊൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.ആർ ൽ ശതമൊനും ക ൊയിനേ്ുകൾ 

കുേയ്ക്കൽ/കൂട്ടികച്ചർക്കൽ; 

 

(uu) "പമറ്റീരിയൽ ര തികൂല ര ഭ്ൊവും”എന്നതിനർത്ഥും പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല സവൊേീനും 

അപെങ്കിൽ പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല മൊറ്റും ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ വ്ിേിയിൽ) ഇതിൽ: 
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(എ) ബിസിനസ്്സ, ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾ, വ്സ്തു വ്കകൾ, ആസ്തികൾ, അവ്സ്ഥ (സൊമ്പത്തികകമൊ 

അെൊത്തകതൊ) അപെങ്കിൽ ഒബ്ലികഗഴ്ി്ന്പേ സൊേയതകൾ; (ബി) കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾ 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ബൊേയതയുള്ളവ്ർ അപെങ്കിൽ കക്ഷികളൊയിരിക്കുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും 

ബന്ധപപ്പട്ട കരഖകൾ എന്നിവ്യ്ക്ക് കീെിൽ കരമകൾ നൽകൊനുും അവ്രുപര ബൊേയതകൾ 

നിേകവ്റ്റൊനുമുള്ള കെിവ്;് അപെങ്കിൽ (സി) കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളുപരകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും 

അനുബന്ധ കഡൊകയുപമന്േിന്പേകയൊ സൊേുത അപെങ്കിൽ നരപ്പൊക്കൽ അപെങ്കിൽ അതിന ്

കീെിലുള്ള  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ അവ്കൊശങ്ങൾ അപെങ്കിൽ  രിഹൊരങ്ങൾ; 

അപെങ്കിൽ (ഡി) അരൊരൊഷ്ന്ത്ര മൂലേനും അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പ വ്ി ണി; അപെങ്കിൽ (ഇ) ന്ത് ൊകദശിക 

 ണ വ്ി ണികപളകയൊ ഇരയൻ േിപ്പബ്ലിക്കിന്പേ  ണ, നിയന്ത്രണ, രൊഷ്ന്ത്രീയ, സൊമ്പത്തിക 

അപെങ്കിൽ സൊമ്പത്തിക അവ്സ്ഥപയകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും അേികൊര രിേിപയകയൊ 

ബൊേിക്കുന്ന അപെങ്കിൽ ബൊേിക്കൊനിരയുള്ള ന്ത് തികൂല സൊഹചരയങ്ങൾ ആഭയരരകമൊ 

അരർകദശീയകമൊ ആയ ഏത് സുംഭവ്പത്തയുും അർത്ഥമൊക്കുകയുും ഉൾപപ്പരുത്തുകയുും പചയ്യുും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അഭിന്ത് ൊയും ന്ത് തികൂല െലമുെൊക്കൊും, അപെങ്കിൽ (എെ്) 

ബൊങ്കിുംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്പേ േിസ്ക് പന്ത് ൊകെലിപനക്കുേിച്ചുള്ള പ ൊതുവ്ൊയ േൊരണ, അപെങ്കിൽ 

(ജി) വ്ൊങ്ങൽ, കൊലതൊമസും/േേൊക്കൽ/ലുംഘനും, ആരുംഭും അപെങ്കിൽ  ൂർത്തീകരണും 

എന്നിവ്യുപര ഏപതങ്കിലുും അവ്സ്ഥ അപെങ്കിൽ സൊഹചരയും വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും, 

കകമൊറ്റും, നന്നൊക്കൽ, മൊറ്റും,  ുനർനിർമ്മൊണും; 

 

(vv) "എും.ഐ.ടി.സി”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്ക്  ുേകമ വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾക്ക്) നൽകകെ 

ഏറ്റവ്ുും ന്ത് േൊനപപ്പട്ട നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും അരങ്ങിയ 

ആർ.ബി.ഐ/എൻ.എച്ച.്ബി ുേപപ്പരുവ്ിച്ച സർക്കുലേിന് അനുസൃതമൊയി തയ്യൊേൊക്കിയ ഒരു 

ന്ത് മൊണും; 

 

(ww) "എൻ.എ.സി.എച്്ചഇലക്കന്ത്രൊണിക് ക യ്പമനേ്ുകൾ കന്ത് ൊസസ്സ ് പചയ്യുന്നതിനൊയി നൊഷണൽ 

ക യ്പമനേ്് കകൊർപ്പകേഷൻ ഓെ് ഇരയ (എൻ ിസിഐ) നരത്തുന്ന നൊഷണൽ ഓകട്ടൊകമറ്റഡ ്

െിയേിുംഗ ്ഹൗസ്/സിസ്റ്റും/ന്ത്കമീകരണും; 

 

(xx) "എൻ.എച്്ച.ബി”1987 പല നൊഷണൽ ഹൗസിുംഗ് ബൊങ്ക് ആക്റ്റിന്പേ പസക്ഷൻ 3 ന്ത് കൊരും 

സ്ഥൊ ിതമൊയ നൊഷണൽ ഹൗസിുംഗ ്ബൊങ്ക്; 

 

(yy) ര വൊസി ഇന്ത്യക്കൊരൻ ("എൻ.ആർ.ഐ") മറ്റുതരത്തിൽ നിർവ്ചിക്കപപ്പരുകകയൊ അപെങ്കിൽ 

അതിന്പേ അർത്ഥും കഭദഗതി പചയ്യപപ്പരുകകയൊ പചയ്തിപെങ്കിൽ, എൻ.ആർ.ഐ എന്നൊൽ 

പേഗുകലഷൻ (ഇനിമുതൽ നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്) അനുസരിച്ച് ഒരു ന്ത് വ്ൊസി ഇരയക്കൊരനൊയ 

ഒരു വ്യക്തിപയയൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത;് 

 

(zz) "_mZv[yX”കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ, ഗയൊരന്േർ, പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർമൊർ എന്നിവ്രുപര 

പമൊത്തത്തിൽ അർത്ഥമൊക്കുന്നത്“ ഒബ്ലിഗർ ”എന്ന ന്ത് കയൊഗും അവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും ഒന്്ന 

എന്നൊണ;് 

 

(aaa) "കുടിശ്ശികയൊയ തുക”എന്നൊൽ ഏത് സമയത്തുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ മുതൽ അരയ്കക്കെ എെൊ തുകയുും ഉൾപക്കൊള്ളുന്നു വ്ൊയ്പൊ തുക, 

 ലിശ, കൊലൊവ്േി കെിഞ്ഞ ചൊർജുകൾ, ന്ത് ീക യപ്മന്േ് ചൊർജുകൾ, എപരങ്കിലുും ഉപെങ്കിൽ, 

 ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ, ഇഎുംഐ കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മറ്റ് ചൊർജുകൾ, നഷ്ട രിഹൊരങ്ങൾ 

മുതലൊയവ്, ബൊേകമൊയതിനൊൽ; 

 

(bbb)  "മറ്്റ ചൊർജുകൾ”ഇൻഷുേൻസ് ന്ത് ീമിയും, ആനുകൊലിക മൂലയനിർണ്ണയ പചലവ്്,  രികശൊേന 

ചൊർജുകൾ, സ്റ്റൊമ്പ് ഡയൂട്ടികൾ, പലവ്ികൾ, പചക്ക് ബൗൺസിുംഗ ്ചൊർജുകൾ, ആകസ്മികമൊയ മറ്റ ്

ചൊർജുകൾ/െീസ്, മറ്റ് അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റീവ്് എന്നിവ് ഉൾപപ്പരുന്നു  

 

ന്ത് സ്തു ത പകട്ടിരും സ്ഥിതിപചയ്യുന്ന അപെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപപ്പരുന്ന /നിർമ്മിക്കപപ്പരുന്ന ഭൂമിയിൽ 

ആനു ൊതികമൊയ വ്ിഭജിത വ്ിഹിതും സ്ഥിതിപചയ്യുക; 

(iii) ഒരു സവതന്ത്ര ഘരനയുപര കൊരയത്തിൽ, ഘരന സ്ഥിതിപചയ്യുന്ന അപെങ്കിൽ 

നിർമ്മിക്കുന്ന /നിർമ്മിക്കപപ്പരുന്ന /നിർമ്മിക്കപപ്പരുന്ന ഭൂമിയുപര മുെുവ്ൻ സ്ഥലവ്ുും; 

(iv) ഒരു വ്യക്തിഗത വ്ീരിന്പേ കൊരയത്തിൽ, വ്ീരുും വ്ീര് നിർമ്മിക്കുന്ന മുെുവ്ൻ സ്ഥലവ്ുും; 

(v) ഭൂമിയൊപണങ്കിൽ, ഭൂമിയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് ഭൊവ്ിയിൽ എകപ്പൊൾ കവ്ണപമങ്കിലുും 

അനുവ്ദിച്ച/ലഭിച്ച ഏപതങ്കിലുും അേിക/അേിക കലൊർ സ്ക സ് ഇൻപഡക്് ്

സുംബന്ധിച്ച അവ്കൊശും,  ട്ടയും,  ലിശ സഹിതും ഭൂമിയിൽ നിന്്ന ഉെൊകുന്ന എെൊ 

ആനുകൂലയങ്ങളുും; ഒപ്പും എെൊ പകട്ടിരങ്ങളുും, ഉദ്ധൊരണങ്ങളുും, എെൊ 
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വ്ിവ്രണത്തിനപ്േയുും നിർമൊണങ്ങകളൊ, സ്ഥൊ ിക്കപപ്പരുന്നകതൊ ഘരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളകതൊ, 

ഇനിമുതൽ എകപ്പൊൾ കവ്ണപമങ്കിലുും സ്ഥൊ ിക്കുകയുും നിലപകൊള്ളുകയുും 

അപെങ്കിൽ ഭൂമികയൊരുും മപറ്റെൊ വ്സ്തുക്കകളൊരുും സ്ഥിരമൊയി ഉേപ്പിക്കുകയുും പചയ്യുും. ; 

 

(ooo) "ഉകേശയും”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിക്കുന്നതിനുള്ള/അനുവ്ദിക്കുന്നതിനുള്ള 

നിയമ രമൊയ ഉകേശയും, വ്ിതരണ കത്തിൽ കൂരുതൽ വ്ികശഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല; 

 

(ppp) "ക ൊസ്റ്റ് കഡറ്റഡ് പചക്കുകൾ" അഥവ്ൊ " ിഡിസികൾ”എന്നതിനർത്ഥും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ) ബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റുന്നതിന് നൽകകെ തുകകളുപര തിരിച്ചരവ്ിനുള്ള വ്ിതരണ 

കത്തിന്പേ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) നൽകിയ പചക്കുകൾ;  

 

(qqq) "ആർ.ബി.ഐ”എന്നതിനർത്ഥും േിസർവ്് ബൊങ്ക് ഓെ് ഇരയ; 

 

(rrr) "ആർബിഐ മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ” ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ, വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾ) 

എന്നിവ്യ്ക്ക് ബൊേകമൊകയക്കൊവ്ുന്ന ആർ.ബി.ഐ നൽകുന്ന മറ്റ ്

മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ/എച്ച.്എെ്.സി കൾക്കുള്ള ആർ.ബി.ഐ മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളുും 

ആർ.ബി.ഐ മൊസ്റ്റർ നിർകേശങ്ങളുും; 

 

(sss) "എച്്ചഎഫ്സികൾക്്ക ആർബിഐ മൊസ്റ്റർ ദിശകൾ”േെേൻസ് നമ്പർ RBI/2020-21/73 

DOR.FIN.HFCCCC.No.120/03.10.136/2020-21 എന്ന സർക്കുലർ മൊസ്റ്റർ ഡയേക്ഷൻ-കനൊൺ-ബൊങ്കിുംഗ ്

െിനൊൻഷയൽ കമ്പനി-ഹൗസിുംഗ ്െിനൊൻസ് കമ്പനി (േിസർവ് ്ബൊങ്ക് ) 2021 പെന്ത്ബുവ്രി 21 -പല 

2021 -പല ദിശൊസൂചനകൾ, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി വ്രുത്തി; 

 

(ttt) "സവീകൊരയമൊയവ"അർത്ഥമൊക്കുന്നത് വ്സ്തു വ്കയിൽ നിന്്ന ഉെൊകുന്നകതൊ അപെങ്കിൽ 

ഉെൊകുന്നകതൊ ആയ മകറ്റപതങ്കിലുും  ണകമൊ (അതൊയത്) മകറ്റപതങ്കിലുും െീകസൊ മകറ്റപതങ്കിലുും 

െീസ്/  ണകമൊ (അതൊയത്) സവത്്ത, വ്ർത്തമൊനും അപെങ്കിൽ ഭൊവ്ിയിൽ നിന്്ന ഉെൊകുന്ന വ്രവ്് 

വ്ൊരകക്കൊരൻ/ ൊട്ടക്കൊരൻ/കലസൻസി/തൊമസക്കൊർ/വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (വ്സ്തു വ്കകൾ) കന്ത് ൊപ്പർട്ടി 

വ്ൊങ്ങൽ എന്നിവ്യിൽ നിന്്ന ലഭികക്കെ  ൊട്ട വ്ൊരക, സവീകരികക്കെവ്, വ്രുമൊനും 

തുരങ്ങിയവ്. സവത്തുക്കളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ്ഏത് ന്ത്കമീകരണത്തിൽ നിന്നുും ഉെൊകുന്ന  ണവ്ുും 

(അതൊയത്) സവീകരികക്കെതുും അർത്ഥമൊക്കുും; 

 

(uuu) "നിയരന്ത്ണങ്ങൾ”എന്നതിനർത്ഥും പെമയുപര കീെിലുള്ള ആർബിഐ  ുേപപ്പരുവ്ിച്ച 

പെമയുും നിയന്ത്രണങ്ങളുും, അതൊയത് കെൊേിൻ എക്സ്കചഞ്്ച മൊകനജ്പമനേ്് (ഇരയയിൽ 

സ്ഥൊവ്ര വ്സ്തുക്കളുപര ഏപറ്റരുക്കൽ, കകമൊറ്റും) പേഗുകലഷൻസ്, 2000, കെൊേിൻ എക്സ്കചഞ്്ച 

മൊകനജ്പമന്േ് (വ്ൊയ്പയുും വ്ൊയ്പയുും രൂ യിൽ) പേഗുകലഷൻസ,് 2000, കെൊേിൻ എക്സ്കചഞ്്ച 

മൊകനജ്പമന്േ് (നികക്ഷ ും) ചട്ടങ്ങൾ, 2000 ഉും അതിനുമുകളിലുും വ്രുത്തിയ എെൊ കഭദഗതികളുും 

ഉൾപപ്പപര; 

 

(vvv) "ആക ക്ഷികും”സന്ദർഭും ആവ്ശയപപ്പരുന്നതുക ൊപല, കമ്പനീസ് ആകറ്്റ്, 2013 പല പസക്ഷൻ 2 

(77) അപെങ്കിൽ കലൊൺസ് ആൻഡ് അഡവൊൻസസ് മൊസ്റ്റർ സർക്കുലർ അപെങ്കിൽ 

ഐബിസിയുപര പസക്ഷൻ 5 (24 എ) എന്നിവ്യിൽ ഈ  ദത്തിന് അർത്ഥും നൽകിയിരിക്കണും; 

 

(www) "തിരിച്ചടവ്”എന്നതിനർത്ഥും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്്ക കീെിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ 

അരയ് കക്കെ തുകകളുപര തിരിച്ചരവ്് അപെങ്കിൽ ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 2.8 ൽ 

നൽകിയിട്ടുള്ള കഭദഗതിയൊണ്. 

 

(xxx) "തിരിച്ചടവ് പഷഡയൂൾ”എന്നതിനർത്ഥും വ്ിതരണ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത 

തീയതികൾക്കനുസരിച്ചുും അനുസരിച്ചുും നൽകകെ തുകകളുപര തിരിച്ചരവ്്; 

 

(yyy) "തിരിച്ചടവ് കൊലൊവധി”എന്നതിനർത്ഥും വ്ിതരണ കത്തിൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊലഘട്ടും 

അപെങ്കിൽ  ുതുക്കിയ/വ്ർദ്ധിച്ച കൊലയളവ് ് എന്നൊണ ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽകൊലൊകൊലങ്ങളിൽ, പബഞ്്ചമൊർക്ക് നിരക്കിപല വ്ർദ്ധനവ് ്

അപെങ്കിൽ വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും  ൂർത്തിയൊക്കുന്നതിനുള്ള സമയ  രിേിയുപര 

ഏപതങ്കിലുും  രിഷ്ക്കരണും/വ്ർദ്ധനവ്് അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

അനുകയൊജയപമന്്ന കതൊന്നുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും കൊരണങ്ങൾ എന്നിവ് മനസ്സിൽ വ്യക്്കുക; 
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(zzz) "അനുമതി കത്ത”്എന്നൊണ് കത്്ത നൽകുന്നത ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിക്കുന്നത,് ന്ത് സക്തമൊയ വ്ിശദൊുംശങ്ങൾപക്കൊപ്പും, വ്ിതരണ 

കത്്ത നൽകുന്ന അകത അനുബന്ധത്തിൽ  രൊമർശിച്ചിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും; 

 

(aaaa) "സർകഫസി നിയമും" സൊമ്പത്തിക ആസ്തികളുപര പസകയൂരികറ്റകസഷൻ,  ുനർനിർമ്മൊണും, 

സുരക്ഷൊ  ലിശ നിയമും, 2002 എന്നിവ്യുും കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി വ്രുത്തിയ ചട്ടങ്ങളുും 

നിയന്ത്രണങ്ങളുും അർത്ഥമൊക്കുന്നത.് 

 

(bbbb) "ചൊർജുകളുപട പഷഡയൂൾ”എന്നതിനർത്ഥും, വ്ൊയ്പയുപര അനുമതി/വ്ിതരണത്തിന് കശഷും 

കസവ്നങ്ങൾ ലഭയമൊക്കുന്നതിന് ബൊേകമൊയ െീസ്, നിരക്കുകൾ, മറ്റ് ചൊർജുകൾ എന്നിവ്യുപര 

പഷഡയൂൾ,  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ അതിനപ്േ ആരരിക നയും അനുസരിച്ച് തീരുമൊനിക്കുന്ന 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ ഇത ് മൊറ്റത്തിന് വ്ികേയമൊണ്, അത്തരും എപരങ്കിലുും മൊറ്റും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അേിയിക്കുും അതിന്പേ പവ്ബ് കസറ്റ് വ്െികയൊ അതിനപ്േ 

ശൊഖകൾ വ്െികയൊ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ക ൊലുള്ള മറ്റ് മൊേയമങ്ങൾ വ്െികയൊ ഉചിതപമന്്ന 

കരുതൊും; 

 

(cccc) "സുരക്ഷ”ഉൾപപ്പരുന്നു  രിേിയിെൊപത കമൊർട്ട്കഗജ്, ചൊർജ് (നിശ്ചിതകമൊ കലൊട്ടിുംഗ ് ആകപട്ട) 

ഉൾപപ്പപരയുള്ള അത്തരും സുരക്ഷ,  

 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ 

പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) സൃഷ്ടിച്ചകതൊ സൃഷ്ടിക്കൊൻ സമ്മതിച്ചകതൊ ആയ, ബൊേകമൊയ 

നിയമത്തിന ് കീെിലുള്ള ഏപതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള ന്ത് തിജ്ഞ, അവ്കൊശും, കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ, 

അകസൻപമന്േ,് സുരക്ഷൊ തൊൽപ്പരയും അപെങ്കിൽ മറ്റ്  രിരക്ഷ ബൊേയതയുള്ളവ്ർ അരയ്കക്കെ 

തുകയുപര കുരിശ്ശിക/തിരിച്ചരവ്് ഉേപ്പൊക്കൊൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ 

ബൊേയതകളുപര വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്ക ്കീെിലുള്ള ബൊേയതകളുപര ന്ത് കരനും; 

 

(dddd) "സുരക്ഷൊ ]cn-cIvj”എന്നതിനർത്ഥും, വ്ിതരണ കത്തിൽ കൂരുതൽ ന്ത് കതയകും 

 രൊമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല, ബൊക്കിയുള്ള തുകയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ്

വ്സ്തു വ്ിന്പേ മൂലയത്തിന്പേ അരിസ്ഥൊനത്തിൽ എെൊയക്പ്പൊെുും സുരക്ഷൊ  രിരക്ഷ 

നിലനിർത്തണും എന്നൊണ;് 

 

(eeee) "സുരക്ഷൊ കരഖകൾ"അർത്ഥമൊക്കുന്നത്  ഏപതങ്കിലുും കരഖകൾ, 

ഏപറ്റരുക്കലുകൾ, ഉരമ്പരികൾ, ന്ത് വ്ൃത്തികൾ, കനൊട്ടീസ,് ന്ത് ഖയൊ നങ്ങൾ, 

ഏപറ്റരുക്കലുകൾ, നഷ്ട രിഹൊരങ്ങൾ, സതയവ്ൊങ്മൂലും, എെുത്തുകൾ, െിയേൻസുകൾ, 

സർട്ടിെിക്കറ്റുകൾ, കനൊ-എതിർപ്പുകൾ, കത്തുകൾ, െയലിുംഗുകൾ, കെൊമുകൾ, 

െിസിക്കൽ അപെങ്കിൽ ഇലക്കന്ത്രൊണിക്, സൃഷ്ടിക്ക ് കവ്െി, അപെങ്കിൽ  ൂർണ്ണത 

സുരക്ഷ, കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഗയൊരെി ന്ത് ശ്നും, െയൽ, രജിസ്കന്ത്രഷൻ മുതലൊയവ്, 

സുരക്ഷയുപര ഭൊഗമൊയി, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ), പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊക്കൾ, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും മൂന്നൊും കക്ഷി, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ ആവ്ശയകത അനുസരിച്ച ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ ആവ്ശയകത അനുസരിച്ച് കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ 

കഭദഗതി വ്രുത്തുകകയൊ സ്ഥിരീകരിക്കുകകയൊ  ുന സ്ഥൊ ിക്കുകകയൊ പചയ്യുക; 

 

 

(ffff) "സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ”്അർത്ഥമൊക്കുന്നത് വ്സ്തു വ്ിൽ സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യക്തിയുും 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ അനുകൂലമൊയി ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൊൻ/സൃഷ്ടിക്കുന്നതുും 

ആവ്ശയമൊണ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (തിരിച്ചരവ്)് ബൊേയതയുള്ള 

തുകകളുപര ക യ്പമന്േ്/തിരിച്ചരവ് ് ഉൾപപ്പപര, കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഗയൊരെി  ുേപപ്പരുവ്ിക്കൊൻ 

ആവ്ശയപപ്പരുന്ന/അരയ്കക്കെ ബൊേയതകൾ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് ബൊേയതയുള്ള തുകകളുപര 

ന്ത് കരനവ്ുും നിർവ്ഹണവ്ുും ഉേപ്പുനൽകുന്നു; 

 

(gggg) "വിൽപ്പനക്കൊരൻ”എന്നതിനർത്ഥും, വ്സ്തു വ്ിന്പേ ഏക/ കജൊയിനേ്് ഉരമകളൊയ, അപെങ്കിൽ 

 വ്ർ ഓെ് അകറ്റൊർണി ഉരമകളൊയ, കന്ത് ൊപ്പർട്ടിയുപര ഉരമകൾക്ക് കവ്െി കന്ത് ൊപ്പർട്ടി കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് വ്ിൽക്കൊൻ അേികൊരമുള്ള ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തി (കൾ) ഉൾപപ്പരുന്നു ) കൂരൊപത, 

ഏപതങ്കിലുും പവ്െർ, കകൊ -ഓപ്പകേറ്റീവ്് ന്ത്ഗൂപ്പ ് ഹൗസിുംഗ് പസൊകസറ്റി, ഏക ഉരമസ്ഥൊവ്കൊശും, 

 ങ്കൊളിത്ത സ്ഥൊ നും അപെങ്കിൽ കമ്പനി, നിർമ്മൊണ ബിസിനസിൽ ഏർപപ്പട്ടിരിക്കുന്ന അപെങ്കിൽ 
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അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, അപെങ്കിൽ കരൊർ അരിസ്ഥൊനത്തിൽ വ്സ്തു വ്ിന്പേ വ്ി ുലീകരണങ്ങൾ എന്നിവ് 

ഉൾപപ്പരുന്നതൊയി കണക്കൊക്കുും;  

 

(hhhh) "പചേിയ സ്ഥലുംമുനിസിപ്പൊലിറ്റികൾ, നിയമ രമൊയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ അപെങ്കിൽ മുനിസിപ്പൽ 

കകൊർപ്പകേഷനുകൾ ഒെിപകയുള്ള ന്ത് ൊകദശിക അേികൊരികൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ എന്നൊണ ്

അർത്ഥമൊക്കുന്നത;് 

 

(iiii) "നികുതി" അഥവ്ൊ Icw "ആദൊയനികുതി, നെതുും കസവ്ന നികുതിയുും, വ്ിൽപ്പന നികുതി, 

കസ്റ്റുംസ്, എകക്സസ,് കൂരൊപത മപറ്റെൊ ന്ത് തയക്ഷ രൂ ങ്ങളുും  കരൊക്ഷ നികുതികളുും 

ചുമത്തുകയുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഒരു സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി ചുമത്തുകയുും കവ്ണും 

ഉേവ്ിരത്തിൽ), ഏപതങ്കിലുും  ലിശ,  ിെകൾ, സർചൊർജുകൾ അപെങ്കിൽ  ിെകൾ 

എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട, അരയ്കക്കെ,  ചുമത്തപപ്പട്ട, ചുമത്തപപ്പട്ടകതൊ അപെങ്കിൽ 

ഇരയയിൽ കരപപ്പട്ടിരിക്കുന്നതൊയി അവ്കൊശപപ്പരുന്നകതൊ. 

 

1.2 വയൊഖയൊനും 

 

ഈ ജിരിസിയിൽ, 

 

(a) ചട്ടങ്ങൾ അപെങ്കിൽ നിയമൊനുസൃതമൊയ വ്യവ്സ്ഥകൾക്കുള്ള  രൊമർശങ്ങളിൽ 

ഏപതങ്കിലുും ഉത്തരവ്ുകകളൊ ചട്ടങ്ങകളൊ ഉള്ള  രൊമർശങ്ങളുും ഏപതങ്കിലുും ചട്ടങ്ങൾ, 

വ്യവ്സ്ഥകൾ, നിയമങ്ങൾ, ഓർഡിനൻസുകൾ, ഓർഡർ അപെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ 

അപെങ്കിൽ മറ്റ് സമൊന ഉ കരണങ്ങളുപര  രൊമർശങ്ങൾ എന്നിവ് ചട്ടങ്ങൾ, വ്യവ്സ്ഥകൾ, 

നിയമങ്ങൾ, ഓർഡിനൻസുകൾ എന്നിവ് ഉൾപപ്പരുന്നു. , ഓർഡർ, നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ 

\nÀ½n¨ B[m-c-§Ä ഉ കരണും കഭദഗതി,  രിഷ്ക്കരണും,  ുനർനിർമ്മൊണും അപെങ്കിൽ 

മൊറ്റിസ്ഥൊ ിക്കൽ, തീയതിക്ക് മുമ്പുും കശഷവ്ുും (ഇവ്ിപര വ്യക്തമൊയി 

നൽകിയിട്ടുള്ളതുക ൊപല) കൂരൊപത മുമ്പപത്ത ഏപതങ്കിലുും ചട്ടും, നിയമൊനുസൃത വ്യവ്സ്ഥ, 

ഉത്തരവ്,് നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ നിർമ്മിച്ച ഉ കരണങ്ങൾ അതിന ്അനുസൃതമൊയി; 

 

(b) കലഖനങ്ങളികലക്കുും ഖണ്ഡികകളികലക്കുമുള്ള തലപക്കട്ടുകൾ വ്ിവ്രങ്ങൾക്ക ്

മൊന്ത്തമുള്ളതൊണ,് കൂരൊപത ഈ ജിരിസിയുപര ഓപ്പകേറ്റീവ് ്വ്യവ്സ്ഥകളുപര ഭൊഗമൊകിെ, അത ്

hymJym-\n-¡p-¶-XnÂ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ അവ്ഗണിക്കപപ്പരുും; 

 

(c) "ഉൾപപ്പരുത്തൽ", "ഉൾപപ്പ« എന്നീ വ്ൊക്കുകൾ " രിമിതികളിെൊപത" അപെങ്കിൽ "എന്നൊൽ 

 രിമിതമെ" എന്ന വ്ൊക്കുകൾ  ിരുരരുന്നതൊയി കണക്കൊക്കപപ്പരുും, അത്തരും  ദങ്ങൾ CtX AÀ°-

¯n-ep-ff hm¡p-IÄ ]n³Xp-SÀ¶mepw CsÃ-¦nepw \nP-s¸-Sp-¯n-bn-«n-Ãm-¯-Xp-am-Ip-¶p. 

 

(d) ഏകവ്ചന നമ്പർ/കെൊമികലക്കുള്ള േെേൻസുകളിൽ ബഹുവ്ചന നമ്പർ/കെൊും എന്നിവ് 

സുംബന്ധിച്ച േെേൻസുകൾ ഉൾപപ്പരുന്നു  

 

(e) ഒരു ലിുംഗപത്ത സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്ൊക്കുകളിൽ എെൊ ലിുംഗങ്ങളുും ഉൾപപ്പരുന്നു; mBbXv Xncn-sIbpw 

A§s\ _m[-I-am-Ip-¶-Xm-Wv. 

 

(f) ഈ ജിരിസിയുപരകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണത്തിന്പേകയൊ േെേൻസുകൾ ഈ ജിരിസിയുപര 

േെേൻസുകളൊയി അപെങ്കിൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി പചയ്ത, കവ്വ്ിേയമൊർന്ന, 

അനുബന്ധമൊകയൊ മൊറ്റിസ്ഥൊ ിച്ചകതൊ ആയ മകറ്റപതങ്കിലുും കഡൊകയുപമനേ്ൊയി കണക്കൊക്കുും; 

 

(g) വ്ിഭൊഗങ്ങൾ, കലഖനങ്ങൾ, ഉ വ്ൊകയങ്ങൾ എന്നിവ്പയക്കുേിച്ചുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

 രൊമർശങ്ങൾ ഈ ജിരിസിയുപര വ്ിഭൊഗങ്ങൾ, കലഖനങ്ങൾ, ഉ വ്ൊകയങ്ങൾ 

എന്നിവ്പയക്കുേിച്ചൊണ്. ഭൊഗങ്ങളികലകക്കൊ ഖണ്ഡികകളികലകക്കൊ ഉള്ള ഏപതങ്കിലുും 

 രൊമർശങ്ങൾ, മറ്റുവ്ിേത്തിൽ ന്ത് സ്തൊവ്ിച്ചിട്ടിപെങ്കിൽ,  രൊമർശും ദൃശയമൊകുന്ന 

ഭൊഗങ്ങളികലകക്കൊ ഖണ്ഡികകളികലകക്കൊ ഉള്ള  രൊമർശങ്ങളൊണ്. ഇവ്പയെൊും ഈ ജിരിസിയുപര 

ഓപ്പകേറ്റീവ്് വ്യവ്സ്ഥകളുപര ഭൊഗമൊണ;് 

 

(h) "ഈ കലഖനും" എന്ന ന്ത് കയൊഗും, ഒരു നിർേിഷ്ട വ്യവ്സ്ഥപയ  രൊമർശിക്കൊപത, മുെുവ്ൻ 

കലഖനപത്തയുും  രൊമർശിക്കുന്നതൊയി കണക്കൊക്കുും (ഉ ഘരകും, ഖണ്ഡിക അപെങ്കിൽ മറ്റ ്

വ്യവ്സ്ഥകൾ മൊന്ത്തമെ); 

 

(i)ഈ ജിരിസിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓകരൊ വ്ൊേനേ്ിയുും മറ്റ് ഓകരൊ വ്ൊേന്േികളിൽ നിന്നുും 

സവതന്ത്രമൊണ,് കൂരൊപത വ്യക്തമൊയി ന്ത് സ്തൊവ്ിച്ചിപെങ്കിൽ, ഈ ജിരിസിയിപല ഒരു കെൊസുും 

മപറ്റൊരു കെൊസിന്പേ വ്യൊപ്തി അപെങ്കിൽ ന്ത് കയൊഗപത്ത  രിമിതപപ്പരുത്തുന്നിെ; 
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(j) ുസ്തകങ്ങൾ, െയലുകൾ, കരഖകൾ അപെങ്കിൽ മറ്റ് വ്ിവ്രങ്ങൾ അപെങ്കിൽ അവ്യികലപതങ്കിലുും 

ഏപതങ്കിലുും േെേൻസ്  ുസ്തകങ്ങൾ, െയലുകൾ, കരഖകൾ അപെങ്കിൽ  

മറ്റ് വ്ിവ്രങ്ങൾ അപെങ്കിൽ അവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും രൂ ത്തിൽ അപെങ്കിൽ ക പ്പർ, 

ഇലക്കന്ത്രൊണിക് സുംഭരിച്ച ഡൊറ്റ, മൊഗ്നറ്റിക് മീഡിയ, െിലിും, കമകന്ത്കൊെിലിും 

എന്നിവ്യുൾപപ്പപരയുള്ള ഏത് മൊേയമത്തിലുും; 

 

(k) "കരഖൊമൂലും" കത്്ത അപെങ്കിൽ െൊകസകമൽ അപെങ്കിൽ ഇപമയിൽ അപെങ്കിൽ 

മകറ്റപതങ്കിലുും പേകക്കൊർഡ ് പചയ്ത പരലികെൊൺ സുംഭൊഷണും എന്നിവ്യിൽ നിന്നുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും ആശയവ്ിനിമയും ഉൾപപ്പരുന്നു; 

 

(l) മറ്റുതരത്തിൽ വ്യക്തമൊക്കിയിട്ടിപെങ്കിൽ, ദിവ്സത്തിന്പേ ഒരു സമയപത്തക്കുേിച്ചുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും  രൊമർശും ഇരയൻ സമയമൊണ്; 

 

(m) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) എെൊ കരമകളുും ബൊേയതകളുും shsÆ-sdbpw സുംയുക്തവ്ുും 

നിരവ്േി; 

 

(n) കബൊഡി കകൊർപ്പകേറ്റുകപളക്കുേിച്ചുള്ള  രൊമർശങ്ങളിൽ ഉൾപപ്പരുത്തൊത്ത കബൊഡികളുും 

ഉൾപപ്പരുന്നു Xncn-sIbpw A§s\ DÄs¸-Sp-¶p. 

(o) ഒരു കെൊസ് (കൾ)/ ഉ -കെൊസ് (കൾ) എന്നിവ്യ്ക്കുള്ള േെേൻസ് വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര കെൊസ ്

(കൾ)/ ഉ -കെൊസ് (കൾ) എന്നിവ്പയ സൂചിപ്പിക്കുന്നു  

 

(p) ഈ ജിരിസിയിപല 1956 പല കമ്പനി നിയമത്തിപല വ്യവ്സ്ഥകപള കുേിച്ചുള്ള  രൊമർശങ്ങൾ, 

2013 പല കമ്പനി നിയമത്തിപല ന്ത് സക്തമൊയ അനുബന്ധ വ്യവ്സ്ഥകൾ ന്ത് ൊബലയത്തിൽ 

വ്രുകമ്പൊൾ, കമ്പനീസ് ആകറ്്റ്, 2013 -പല ന്ത് സക്തമൊയ അനുബന്ധ വ്യവ്സ്ഥകളുപര 

േെേൻസുകളൊയി വ്ൊയിക്കപപ്പരുും. 

 

(q) ഈ ജിരിസിയുപര നിബന്ധനകൾ എെൊ സമയത്തുും അനുബന്ധ കത്്ത, വ്ിതരണ കത്്ത, മറ്റ ്

വ്ൊയ്പ കരഖകൾ എന്നിവ്യുമൊയി സുംകയൊജിച്ച് വ്ൊയികക്കെതൊണ;് 

 

(r) തമ്മിൽ എപരങ്കിലുും അഭിന്ത് ൊയവ്യതയൊസകമൊ തർക്കകമൊ ഉെൊയൊൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കൂരൊപത കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുും (കൾ) ഭൗതികത ഏപതങ്കിലുും 

സുംഭവ്ും, സുംഭവ്ും, സൊഹചരയും, ചൊർജ,് വ്സ്തു ത, വ്ിവ്രങ്ങൾ, ന്ത് മൊണും, അുംഗീകൊരും,നര രി, 

ഒെിവ്ൊക്കൽ, പെയിമുകൾ, ലുംഘനും, സ്ഥിരസ്ഥിതി അപെങ്കിൽ മപറ്റപരങ്കിലുും ഉൾപപ്പപര 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽവ്ിട്ടുക ൊയവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും വ്സ്തു വ്ിന്പേ കൊരയത്തിൽ, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (കൾ) ബൊേയത അരിമവ്ുും ബൊേയസ്ഥവ്ുമൊണ;് 

 

(s) ഏത് സുംഭവ്വ്ുും, സുംഭവ്വ്ുും ഉൾപപ്പപര, ഏത് കൊരയത്തിന്പേയുും യുക്തിസഹമൊയ നിർണ്ണയും 

സൊഹചരയും, പചലവ്്, പചലവ്ുകൾ, ചൊർജ്, വ്സ്തു ത, വ്ിവ്രങ്ങൾ, ന്ത് മൊണും, അുംഗീകൊരും, 

നര രിന്ത്കമും, ന്ത് വ്ൃത്തി, ഒെിവ്ൊക്കൽ, പെയിമുകൾ, നൊശനഷ്ടങ്ങൾ, ലുംഘനും, നൊശനഷ്ടങ്ങൾ, 

സ്ഥിരസ്ഥിതി അപെങ്കിൽ മപറ്റപരങ്കിലുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽവ്ിട്ടുക ൊയവ്യിൽ 

ഏപതങ്കിലുും, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) അരിമവ്ുും ബൊേയതയുള്ളതുമൊണ്; 

 

(t) സുംഭവ്ത്തിന്പേ ഏപതങ്കിലുും നിർണ്ണയും അപെങ്കിൽ ഒരു പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല ന്ത് ഭൊവ്ും 

അപെങ്കിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിയുപര സൊേയതയുള്ള സുംഭവ്ും അപെങ്കിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതി 

സുംഭവ്ത്തിന്പേ സൊേയത  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽഅവ്രുപര വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ; 

 

(u) ഈ കരൊേിപല ഏപതങ്കിലുും ന്ത് സ്തൊവ്ന "അേിവ്്" അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും 

 ദന്ത് കയൊഗത്തിലൂപര കയൊഗയത കനരി സമൊനമൊയ ഇവ്ിപര, കനപര വ്ി രീതമൊയി 

നൽകിയതുക ൊപല, ന്ത് കരിപ്പിക്കൽ, അത്തരും ന്ത് സ്തൊവ്ന നരത്തുന്ന വ്യക്തിയുപര കൃതയമൊയതുും 

ന്ത്ശദ്ധൊ ൂർവ്വവ്ുമൊയ അകനവഷണത്തിന ്കശഷമൊണ് ഇത് പചയ്തപതന്്ന അർത്ഥമൊക്കുന്നത്; 

 

(v) ഒന്നിൽ കൂരുതൽ വ്ൊയ്പക്കൊരുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഗയൊരന്േേുും ഉപെങ്കിൽ, സഹ-

വ്ൊയ്പക്കൊരുും ജൊമയക്കൊരുും ഉൾപപ്പപര ഓകരൊ കരും വ്ൊങ്ങുന്നവ്രുപരയുും ബൊേയതകൾ 

സുംയുക്തവ്ുും നിരവ്േി. 

 

(w) Unt^mÄ«v kw`-hn-¡p-I-bm-sW-¦ntem BbXv ]cn-l-cn-¨n-sÃ-¦nÂ XpS-cp-¶-Xmbn IW-¡m-¡p-¶-Xm-Wv.  

(x) ഇതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഏപതങ്കിലുും നിബന്ധനയുപര വ്യൊഖയൊനും ഉൾപപ്പപര എെൊ 

കൊരയങ്ങളിലുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നപ്േ തീരുമൊനും ഉരമ്പരി അരിമവ്ുും കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) ബൊേയതയുും ആയിരിക്കുും; 
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(y)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ്വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുും അതിന്പേ അവ്കൊശങ്ങളുും ആനുകൂലയങ്ങളുും 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുും കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ ബൊേകമൊയ നിയമന്ത് കൊരും അനുവ്ദനീയമൊയ 

അളവ്ിലുള്ള എെൊ  രിഹൊരങ്ങളുും കതരുന്നതിനുും അർഹതയുെ്. 

 

(z) വ്ൊയ്പ േേൊക്കുകകയൊ അവ്സൊനിപ്പിക്കുകകയൊ പചയ്തൊലുും, എെൊ അവ്കൊശങ്ങളുും 

 രിഹൊരങ്ങളുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകൾ അനുസരിച്ച,് അവ്രുപര 

സുംതൃപ്തിക്്ക ആവ്ശയമൊയ തുകകളുപര  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ സവീകരിക്കുന്നതുവ്പര 

നിലനിൽക്കുും. 

 

(aa) കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ ഭവ്ന േനകൊരയ കമ്പനികൾക്ക് ആർബിഐ / എൻഎച്ച്ബി  ുേപപ്പരുവ്ിച്ച 

മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ / നിർകേശങ്ങൾ അരിസ്ഥൊനമൊക്കി ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ കരഖകളിൽ 

എപരങ്കിലുും മൊറ്റങ്ങൾ വ്രുകത്തെതുപെങ്കിൽ, അത്തരും മൊറ്റങ്ങൾ വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ 

ഉൾപപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്നതൊയി കണക്കൊക്കുും തുരക്കും മുതൽ തപന്ന കരഖകളുപര ഭൊഗമൊയിരുന്നു, 

അതിനുകശഷും അത്തരും കഭദഗതി പചയ്ത നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും അതിനുകശഷും 

ബൊേകമൊവ്ുകയുും ബൊേയസ്ഥർക്ക ് ബൊേകമൊവ്ുകയുും പചയ്യുും. കമൽപ്പേഞ്ഞവ്കയൊര ്

മുൻവ്ിേികളിെൊപത,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അതിന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, കലൊൺ 

കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ ആ മൊറ്റങ്ങൾ വ്രുത്തുന്നതിന്  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെുമൊയി 

സഹകരിക്കൊൻ ഒബ്ലീഗേുകകളൊര് ആവ്ശയപപ്പകട്ടക്കൊും, കൂരൊപത ബൊേയതകളുും അതിന ്

ബൊേയസ്ഥരൊണ്. 

 

(bb) ഓകരൊ ജി.രി.സി, സൊൻക്ഷൻ പലറ്റർ, വ്ിതരണ കത്്ത എന്നിവ്യുും അതിന്പേ വ്യവ്സ്ഥകളൊൽ 

നിയന്ത്രിക്കപപ്പരുും, ബന്ധപപ്പട്ട കരഖകളിൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്നതുക ൊപല, എന്നിരുന്നൊലുും, 

ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥകൾക്കിരയിൽ എപരങ്കിലുും പ ൊരുത്തകക്കര് ഉപെങ്കിൽ: 

  

(i) അനുമതി കത്തുും വ്ിതരണ കത്തുും, വ്ിതരണ കത്്ത നിലനിൽക്കുും; ഒപ്പും  

 

(ii) അനുമതി കത്തിലുും വ്ിതരണ കത്തിലുും അരങ്ങിയിരിക്കുന്നവ്യുമൊയി ജിരിസി, 

വ്ിതരണ കത്തിന്പേ വ്യവ്സ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുും, അത്തരും പ ൊരുത്തകക്കരിന്പേ  രിേി 

വ്പര; 

 

(cc) ഉ കയൊഗിച്ച എെൊ കയൊ ിറ്റകലസ്ഡ്  ദങ്ങളുും, എന്നൊൽ അനുമതി കത്തിലുും വ്ിതരണ 

കത്തിലുും നിർവ്ചിച്ചിട്ടിെ  

 

ഈ ജി.രി.സി യിപല അത്തരും നിബന്ധനകൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അർത്ഥും; ഒപ്പും 

 

(dd) ഈ ജിരിസിയിൽ മപറ്റവ്ിപരപയങ്കിലുും നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ, അതിന്പേ 

സന്ദർഭത്തികനൊ അർത്ഥത്തികനൊ പ ൊരുത്തപപ്പരൊത്ത  ക്ഷും, ഈ ജിരിസിയിലുരനീളും 

നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്ന അകത അർത്ഥും വ്ഹിക്കുും. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 2 

വൊയ്പ , ]eni apX-em-bh. 

2.1 വൊയ്പ  

 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

രീതിയിലുും വ്യവ്സ്ഥകളിലുും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിൽ നിന്്ന വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കൊൻ ഇത് സമ്മതിക്കുന്നു. 

 

2.2 വൊയ്പയുപട ഉകേശയും 

 

വ്ൊയ്പൊ അക ക്ഷ/വ്ിതരണ കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉകേശയത്തിനൊയി വ്ൊയ്പപയരുക്കൊൻ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) വ്യക്തമൊയി ആന്ത്ഗഹിക്കുന്നു. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ വ്ൊയ്പ 

അക ക്ഷയിൽ/വ്ിതരണ കത്തിൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉകേശയത്തിനൊയി മൊന്ത്തകമ വ്ൊയ്പ തുക 

ഉ കയൊഗിക്കൊവ്ൂ എന്്ന സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. നിയമവ്ിരുദ്ധമൊയ 

ഉകേശയങ്ങൾകക്കൊ അേൊർമിക ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾകക്കൊ ഓഹരി വ്ി ണി ഇര ൊരുകൾ, ചൂതൊട്ടും, ചിട്ടി 

െെ്, കലൊട്ടേി, മൽസരങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും നിയമത്തിൻ കീെിൽ അപെങ്കിൽ 
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കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ഉ കയൊഗിക്കരുത.് 

 

2.3  കൊലൊവധി 

 

തിരിച്ചരവ് ് കൊലൊവ്േി വ്ിതരണ കത്തിൽ വ്യക്തമൊക്കുും കൂരൊപത ഇത് നീട്ടുകയുും പചയ്യൊും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അവ്രുപര സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, അത്തരും കൊലയളവ്ിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അനുകയൊജയപമന്്ന കതൊന്നികയക്കൊും. ലഭയത കൊലയളവ്ിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)  ൂർണമൊയി  ണും  ിൻവ്ലിക്കുന്നിപെങ്കിൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

വ്ിതരണ കത്തിന്പേ നിബന്ധനകളിൽ ( ിഇഎുംഐ, ഇഎുംഐ അപെങ്കിൽ ഇഎുംഐകളുപര എണ്ണും 

ഉൾപപ്പപര) വ്യതയൊസപപ്പരൊും, കൂരൊപത  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെുും അവ്കൊശും നിക്ഷിപ്തമൊണ.് 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പ കുേയക്്കുന്നത് സുംബന്ധിച്ച്  ിന്നീരുള്ള തീയതിയിൽ വ്ൊയ്പയുും 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുും ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെുമൊയി ഒരു തർക്കവ്ുും ഉന്നയിക്കരുത്. 

 

2.4  ലിശ 

 

2.4.1 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന വ്യക്തികൾ  ലിശ അരയ്ക്കൊൻ ബൊേയസ്ഥരൊണ്, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന തുകയുപര 

 ലിശയുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുും തിരപഞ്ഞരുത്തതുും കൂരുതൽ വ്യക്തമൊക്കപപ്പട്ടതുമൊയ തുക: 

 

i.  നിശ്ചിത  ലിശ നിരക്ക;് അഥവ്ൊ 

ii. കലൊട്ടിുംഗ്  ലിശ നിരക്കിൽ ന്ത് ൊരുംഭ കൊലയളവ്ിനുും ന്ത് ൊരുംഭ കൊലയളവ്ിനുും 

കശഷമുള്ള നിശ്ചിത  ലിശ നിരക്ക;് അഥവ്ൊ 

iii. കലൊട്ടിുംഗ്  ലിശ നിരക്ക.് 

  

2.4.2 വ്ൊയ്പയുപര  ലിശ അനുകൂലമൊയി ലഭിക്കൊൻ തുരങ്ങുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പചക്ക ് കരും 

വ്ൊങ്ങിയയൊൾക്ക് കകമൊേിയ തീയതി മുതൽ/നിയുക്ത ന്ത് തിനിേി അപെങ്കിൽ ആർ.രി.ജി.എസ,് 

എൻ.ഇ.എെ്.രി, ക  ഓർഡർ/ ഡിമൊൻഡ് ന്ത്ഡൊെറ്്റ്/ ബൊങ്കേുപര പചക്ക,് ത ൊൽ ഓർഡർ, കരപമരുത്ത/ 

കശഖരിച്ച/ എരുത്ത വ്ൊയ്പക്കൊരൻ അപെങ്കിൽ  ണമരച്ച വ്യക്തിയുപര വ്ിതരണും പചയ്ത തുക എന്നിവ് 

കണക്കിപലരുക്കൊപത, . 

 

2.4.3  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, തിരിച്ചരവ്് കൊലയളവ്ിൽ എകപ്പൊൾ 

കവ്ണപമങ്കിലുും  ലിശ നിരക്ക ് വ്യതയൊസപപ്പരൊും/ ുന രികശൊേിക്കൊും/ ുന{Iao-കരിക്കൊും, 

നിലവ്ിലുള്ള മൊർക്കറ്റ് ന്ത് ൊക്ടീസിപല മൊറ്റങ്ങൾ, മണി മൊർക്കറ്റ് മൊറ്റങ്ങൾ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര 

(പന്ത്കഡിറ്റ് പന്ത്കഡിറ്റ് കേറ്റിുംഗ ് ഡൗൺകന്ത്ഗഡ,് േിസർവ് ് ആവ്ശയകതകൾ, പന്ത് ൊവ്ിഷനിുംഗ ്

മൊനദണ്ഡങ്ങൾ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.ആർ/മൊർജിൻ അപെങ്കിൽ നിലവ്ിലുള്ള 

മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ/നയങ്ങൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ എൻ.എച്ച.്ബി/ ആർ.ബി.ഐ 

മൊനദണ്ഡങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ബൊേകമൊയ മകറ്റപതങ്കിലുും നിയമത്തിൽ മൊറ്റങ്ങൾ.  

 

2.4.4  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.ആർ മൊേുകയൊപണങ്കിൽ, അക്കൗെിൽ ബൊേകമൊയ  ലിശ നിരക്കുും 

അതനുസരിച്ച്  രിഷ്കരിക്കുും.  ലിശ നിരക്കിൽ മൊറ്റും വ്രുകമ്പൊപെെൊും ( ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.ആർ 

ന്പേ അരിസ്ഥൊന മൊറ്റും), അത്തരും മൊറ്റപപ്പട്ട  ലിശ നിരക്ക ്വ്ൊയ്പയുപര ബൊലൻസ് കൊലയളവ്ിൽ 

നരപ്പിലൊക്കുും, കൂരൊപത  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്െി വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്പര ( ലതുും) 

ഏപതങ്കിലുും ഒന്നിലേികും മൊേയമങ്ങളിലൂപര അേിയിക്കുും (എന്നൊൽ  രിമിതമെ) കനരിട്ടുള്ള 

പമയിൽ, പവ്ബ്കസറ്റ,് ഇപമയിൽ, എസ്എുംഎസ,് വ്ൊട്ടസ്ആ്പ്പ് മുതലൊയവ് അ ്കഡറ്റ് പചയ്യുന്നു.  

 

2.4.5 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കലൊട്ടിുംഗ ് ലിശ നിരക്കിൽ നിന്്ന നിശ്ചിത  ലിശ നിരക്കികലക്ക് മൊേൊൻ 

ആന്ത്ഗഹിക്കുന്നുപവ്ങ്കിൽ അപെങ്കിൽ തിരിച്ചുും, അയൊൾക്ക്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് 

കരഖൊമൂലമുള്ള അക ക്ഷ നൽകൊും.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്  ലിശ നിരക്കിപല അത്തരും 

മൊറ്റത്തിന ് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര (അപെങ്കിൽ) അഭയർത്ഥന സവീകരിക്കൊനുും നിരസിക്കൊനുും 

ഉള്ള വ്ികവ്ചനൊേികൊരും ഉെൊയിരിക്കുും. വ്ിതരണ കത്തിൽ  രൊമർശിച്ചിരിക്കുന്ന  ലിശ നിരക്ക ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ ബൊേകമൊയ നിയമ രമൊയ വ്യവ്സ്ഥകൾ  ുന 

 രികശൊേനയക്്ക് വ്ികേയമൊണ് അപെങ്കിൽ ഒരു  ദ്ധതിയിൽ നിന്്ന മപറ്റൊന്നികലക്ക് മൊേുന്നതികനൊ 

അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ആരുംഭിച്ച തിരിച്ചരവ്് കൊലയളവ്ിൽ മൊറ്റും (വ്ർദ്ധനവ്് / 

കുേവ്)് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കളുപര) വ്ികേയമൊണ്. 

 

2.4.6 വ്ൊയ്പയുപര ഇഎുംഐ സൊേയമൊകുന്നിരകത്തൊളും തുരരുും,  ലിശ നിരക്കിപല മൊറ്റത്തിന്പേ െലും 

വ്ൊയ്പയുപര ബൊലൻസ് കൊലയളവ്ിൽ ബൊേകമൊകുും. എന്നിരുന്നൊലുും, കൊലൊവ്േി ഒരു നയൊയമൊയ 
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 രിേി കവ്ിയുന്നുപവ്ങ്കിൽ, വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക 

നൽകകെ ഇ.എും.ഐ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ വ്ർദ്ധിപ്പികച്ചക്കൊും.  

 

 

2.4.7  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അവ്രുപര ഏക വ്ിേിയിലുും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിലുും,  ലിശ നിരക്ക ്

കൂട്ടൊകനൊ കുേയ്ക്കൊകനൊ അപെങ്കിൽ ബൊേകമൊയ വ്ിന്ത്ശമപത്ത അരിസ്ഥൊനമൊക്കി  ലിശ നിരക്ക ്

മൊറ്റൊകനൊ അപെങ്കിൽ ഈ ജി.രി.സിയുപര അരിസ്ഥൊനത്തിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക ഒകന്നൊ 

അതിലേികകമൊ അേിയിപ്പ ് നൽകിപക്കൊകെൊ  ൊർട്ടികൾ സമ്മതിക്കുന്നു. കനരിട്ടുള്ള പമയിൽ, 

പവ്ബ്കസറ്റിൽ അ ്കഡറ്റുപചയ്യൽ, ഇപമയിൽ, എസ്എുംഎസ,് വ്ൊട്ടസ്്ആപ്പ് തുരങ്ങിയവ് 

ഉൾപപ്പപരയുള്ള മൊേയമങ്ങൾ. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരുതൽ സമ്മതിക്കുകയുും 

ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു, ഏപതങ്കിലുും  ലിശ നിരക്കിപല മൊറ്റവ്ുും അതിന്പേ ആനുകൊലികവ്ുും 

ഏപതങ്കിലുും ഗയൊരെിയുപര (കൾ) ഏപതങ്കിലുും ഗയൊരെി നരപ്പിലൊക്കുന്ന/നരപ്പിലൊക്കുന്നതിനുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും കരൊേിന്പേ അരിസ്ഥൊനത്തിൽ ബൊേയസ്ഥമൊയിരിക്കുും ). 

 

2.4.8 ഇഎുംഐയിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന  ലിശ നിരക്കിനപ്േ അരിസ്ഥൊനത്തിൽ കണക്കൊക്കിയ apXലുും 

 ലിശയുും ഉൾപപ്പരുന്നു വ്ിതരണ കത്്ത അരുത്ത രൂ യികലക്ക ് േൗെ് പചയ്തു. 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ അരയ്കക്കെ തുകകളുും മകറ്റപതങ്കിലുും 

നിരക്കുകളുും ന്ത് തിമൊസും കണക്കൊക്കുും.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അവ്രുപര 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ  ലിശ കണക്കുകൂട്ടുന്നതിനുള്ള ആനുകൊലികത അപെങ്കിൽ വ്ിന്ത്ശമും 

നിശ്ചയികച്ചക്കൊും.  

 

നിശ്ചിത  ലിശ നിരക്കിന്പേ കൊരയത്തിൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക (കൾ) 

ഭൊഗികമൊയി വ്ൊയ്പ നൽകുകയുും ആദയ വ്ിതരണത്തിന ് കശഷമുള്ള  ലിശ നിരക്കിൽ മൊറ്റമുെൊകുകയുും 

പചയ്തൊൽ, തുരർന്നുള്ള ഭൊഗും വ്ൊയ്പയുപര വ്ിതരണും ആയിരിക്കുും  ലിശ നിരക്കിൽ അത്തരും 

വ്ർദ്ധനവ്്/കുേവ്ുെൊയ തീയതി മുതൽ വ്ൊയ്പയ്ക്്ക ബൊേകമൊയ വ്യതയസ്ത  ലിശ നിരക്കുകളുപര ശരൊശരി. 

വ്ൊയ്പയുപര ഭൊഗിക വ്ിതരണത്തിനപ്േ കൊരയത്തിൽ, നിശ്ചിത  ലിശ നിരക്ക ് കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ 

വ്യതയൊസപപ്പരൊും,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ തീരുമൊനിച്ചതൊകൊും, വ്ൊയ്പ  ൂർണ്ണമൊയി വ്ിതരണും പചയ്തിപെങ്കിൽ, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ ബൊേകമൊപണന്്ന കരുതുകയിെ  ലിശ നിരക്ക ്നിശ്ചയിക്കുും കൂരുതൽ നൽകിയൊൽ, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ/ഇ.എും.ഐ കണക്കൊക്കുന്നതിനൊയി, മുകളിൽ 

സൂചിപ്പിച്ചതുക ൊപല തൂക്കപപ്പട്ട ശരൊശരി  ലിശ, അത്തരും ഒരുമിച്ച് നൽകിയ എെൊ ഭൊഗങ്ങളിലുും വ്ിതരണും 

പചയ്യപപ്പരുും.  

 

2.4.9  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അവ്രുപര സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, ആർ.ബി.ഐ ക ൊലുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും നിയമൊനുസൃത അകതൊേിറ്റി  ുേപപ്പരുവ്ിച്ച മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ/ അേിയിപ്പുകൾ/ 

സർക്കുലേുകൾ അപെങ്കിൽ ആരരിക നയങ്ങളിപല ഏപതങ്കിലുും മൊറ്റും എന്നിവ് അനുസരിച്ച ്

 ലിശ നിരക്കിപല മൊറ്റത്തിന ്അനുകയൊജയമൊയതുും സൊേയതയുള്ളതുമൊയ  ലിശ നിരക്ക ്കഭദഗതി 

വ്രുത്തൊും/  രിഷ്കരിക്കൊും.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അപെങ്കിൽ ന്ത് ൊകദശിക  ണ 

വ്ി ണികപളകയൊ  ണകമൊ, നിയന്ത്രണകമൊ, രൊഷ്ന്ത്രീയകമൊ, സൊമ്പത്തികകമൊ, സൊമ്പത്തികകമൊ ആയ 

േിപ്പബ്ലിക്കിന്പേ അപെങ്കിൽ ആഭയരര അപെങ്കിൽ അരർകദശീയമൊയ മകറ്റപതങ്കിലുും 

സുംഭവ്വ്ികൊസങ്ങൾ ഉൾപപ്പപരയുള്ള മകറ്റപതങ്കിലുും അേികൊരന്ത് കദശപത്ത ബൊേിക്കുന്ന 

അപെങ്കിൽ ബൊേിക്കുന്ന ന്ത് തികൂല സൊഹചരയങ്ങൾ കണക്കിപലരുത്്ത  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

ഒരു ന്ത് തികൂല ന്ത് ഭൊവ്ും ഉെൊക്കുും, അപെങ്കിൽ ബൊങ്കിുംഗ ്സിസ്റ്റത്തിന്പേ േിസ്ക ് പന്ത് ൊകെലിപന 

കുേിച്ചുള്ള പ ൊതുവ്ൊയ േൊരണയിപല മൊറ്റും അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (വ്ൊയ്പ) അപെങ്കിൽ 

വ്ൊയ്പയുപര പന്ത്കഡിറ്റ് കേറ്റിുംഗിൽ ഡൗൺകന്ത്ഗഡ് അപെങ്കിൽ മൊകന്ത്കൊയിൽ എപരങ്കിലുും 

അന്ത് തീക്ഷിതകമൊ അസൊേൊരണകമൊ ആയ മൊറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചരവ് ് കൊലയളവ്ിൽ സൊമ്പത്തിക 

സൊഹചരയങ്ങൾ നരക്കുന്നു. അതിനുകശഷും, കമൽപ്പേഞ്ഞതുക ൊപല വ്യതയസ്തമൊയ  ലിശ നിരക്ക ്

വ്ൊയ്പയുപര ആശയവ്ിനിമയ തീയതി  രിഗണിക്കൊപത േിവ്ിഷൻ അേിയിപ്പ് തീയതി മുതൽ 

ബൊേകമൊകുും.  

 

2.4.10 അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റീവ്് സൗകരയൊർത്ഥും,  ലിശ നിരക്കിപല വ്യതയൊസങ്ങൾ 

കണക്കിപലരുക്കൊപത, ഇ.എും.ഐ യുപര കീെിൽ അരയ്കക്കെ തുക നിലനിർത്തൊൻ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ തീരുമൊനികച്ചക്കൊും. കലൊട്ടിുംഗ ് ലിശ 

നിരക്കിപല ഓകരൊ മൊറ്റത്തിലുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (അപെങ്കിൽ) അരയ്കക്കെ കൂരുതൽ 

അപെങ്കിൽ കുേഞ്ഞ അപെങ്കിൽ വ്ർദ്ധിച്ച ഇ.എും.ഐ കൾ സുംബന്ധിച്ച അേിയിപ്പ ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നൽകുും.  

 

2.4.11  ലിശ നിരക്കിപല മൊറ്റങ്ങൾ വ്രൊനിരിക്കുന്നകതയുള്ളൂ.  ലിശ നിരക്കിപല മൊറ്റും 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (കളുപര) t]mcm-bvabmണ് എങ്കിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക 60/അേു ത ്
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ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ മുൻകൂർ അേിയിപ്പ് നൽകൊപതയുും സവിച്ചിുംഗ ് അരയ്ക്കൊപതയുും തന്പേ 

അക്കൗെ് കെൊസ് പചയ്യൊനുും മൊേൊനുും അവ്കൊശമുെ്. നിരക്കുകൾ അപെങ്കിൽ  ലിശ.  

 

2.4.12  ിഎൻബിഎച്ച്എെികനൊര ്  ിഎൻബിഎച്ച്എെിന ്  ണമരയ്ക്കൊകനൊ അപെങ്കിൽ 

 ണമരയക്്കൊകനൊ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അരയ്കക്കെകതൊ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ 

അകതൊേിറ്റിക്ക് നൽകകെകതൊ ആയ തുക, വ്ൊയ്പക്കൊരൻ നൽകുന്ന  ലിശയക്്ക് ചുമത്തുന്ന മറ്റ ്

നികുതികൾ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരൻ ( ി) എന്നിവ്യുമൊയി കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

സമ്മതിക്കുകയുും ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. (ഏപതങ്കിലുും  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ/വ്ൊയ്പയുപര 

ഏപതങ്കിലുും  ലിശ ഉൾപപ്പപര) ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

അപെങ്കിൽ അത്തരും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി ആവ്ശയപപ്പരുകമ്പൊൾ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) 

േീഇുംകബെസ്്പമനേ്് അപെങ്കിൽ ക യ്പമന്േ് നരത്തണും. 

 

2.4.13 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ബൊേകമൊപണങ്കിൽ,  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ നൽകൊനുും 

ബൊേയസ്ഥനൊണ്. 

 

2.4.14 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുും  ലിശയുും അരയ്ക്കുന്നതിv\mbn വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്്ക 

അനുകയൊജയമൊയ ന്ത് തിമൊസ ഇ.എും.ഐ തയ്യൊേൊക്കുന്നതിന,്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

നയൊയമൊയതുും ശരിയൊയതുമൊയ അരിസ്ഥൊനും സവീകരിച്ചിട്ടുപെന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

ഇതികനൊര് സമ്മതിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു ) കമൽപ്പേഞ്ഞതുക ൊപല 

കണക്കൊക്കിയ ന്ത് തിമൊസ ഇ.എും.ഐ അരയ്ക്കൊൻ സമ്മതിക്കുന്നു. 

 

2.5  ലിശയുപട കണക്കുകൂട്ടൽ കൂടൊപത കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ 

 

2.5.1 ഇഎുംഐയുും വ്ൊയ്പയ്ക്്ക കീെിലുള്ള  ലിശയുും, വ്ൊർഷിക  ലിശ നിരക്കിന്പേ അരിസ്ഥൊനത്തിൽ, 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുക ൊപല, ന്ത് തിമൊസ കകൊമ്പൗെിുംഗ ് പേസ്റ്റിന്പേ 

അരിസ്ഥൊനത്തിൽ കണക്കൊക്കുും. അതിനൊൽ, ഇ.എും.ഐ  ന്ത് കൊരമുള്ള തുകയുും വ്ൊർഷിക  ലിശ 

നിരക്കിൽ കണക്കൊക്കിയ  ലിശയുും ഒരു വ്ർഷത്തിൽ 12 ( ന്ത്രെ്) തുലയ തവ്ണകളൊയി 

അരയ്ക്കണും.  

 

എന്നിരുന്നൊലുും, കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ അത്തരും തുക ഈരൊക്കുന്നതിന് ബൊേകമൊയ 

കൊലയളവ്ിപല വ്ൊർഷിക  ലിശ നിരക്കിന്പേ അരിസ്ഥൊനത്തിൽ കണക്കൊക്കുും കൊലഹരണപപ്പട്ട 

ചൊർജുകൾ, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതുക ൊപല. അത്തരും നിരക്കിപല മൊറ്റത്തിനപ്േയുും 

വ്ർദ്ധനവ്ിന്പേയുും കുേവ്ിന്പേയുും ഉകേശയും കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ നിലവ്ിലുള്ള ചൊർജുകളുപര 

പഷഡയൂൾ അനുസരിച്ച് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് (കൾ) ബൊേയതയുെൊയിരിക്കുും കൂരൊപത t\cn«p-ff 

ഇപമയിൽ DÄs¸sS H¶n-e-[nIw aoUn-b-I-fnÂ GsX-¦nepw hgn hmbv]-sb-Sp-¡p¶ BÄ¡v shfn-s¸-Sp-¯p-Ibpw sh_v sskänÂ A]vtUäv 

sN¿p-I. Csa-bnÂ, , എസ്എുംഎസ്, വ്ൊട്ടസ്ആ്പ്പ് എന്നിവ്യിൽ അ ്കഡറ്റ് പചയ്യു Ibpw sN¿mw  

 

2.5.2  ി C ഐഐ കണക്കൊക്കുന്നത് വ്ൊർഷിക  ലിശ നിരക്കൊയ ന്ത് തിമൊസ അരിസ്ഥൊനത്തിൽ, അതത ്

നിശ്ചിത തീയതികളിൽ, വ്ിതരണും പചയ്ത കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല, നൽകിയ  ലിശ 

നിരക്കിൽ. അതിനൊൽ, വ്ൊർഷിക  ലിശ നിരക്കിൽ കണക്കൊക്കിയ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ ന് 

കീെിലുള്ള തുക ഒരു വ്ർഷത്തിൽ 12 ( ന്ത്രെ്) തുലയ KUp¡ളൊയി അരയ്ക്കണും.  

 

 

2.5.3 365 (മുന്നൂറ്റി അേു ത്തിയഞ്്ച) ദിവ്സങ്ങളുപര അരിസ്ഥൊനത്തിൽ കന്ത്ബൊക്കൺ  ിരീഡ്, ഓവ്ർഡയൂ 

ചൊർജുകൾക്കുള്ള  ലിശ കണക്കൊക്കുും. 

 

2.5.4.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ് അനുകൂലമൊയി  ലിശ വ്ിതരണും പചയ്ത തീയതിയിലുും 

അതിനുകശഷവ്ുും തുരങ്ങുും.  

 

2.6 വൊയ്പ  വിതരണും 

 

2.6.1 ഈ ജിരിസിയുപര കീെിലുള്ള ഒരു വ്ിതരണും എന്നൊൽ ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 2.7 

അനുസരിച്ച്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ നരത്തിയ വ്ൊയ്പ തുകയുപര ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും 

അപെങ്കിൽ അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും എന്നൊണ് അർത്ഥമൊക്കുന്നത.് 
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2.6.2 വ്ൊയ്പ , അപെങ്കിൽ അതിനപ്േ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കരഖൊമൂലകമൊ 

ഇലക്കന്ത്രൊണിക് വ്െികയൊ ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് സവീകൊരയമൊയ ഒരു ഇപമയിൽ അപെങ്കിൽ 

മകറ്റപതങ്കിലുും കമൊഡ് വ്െി)  ിഎൻബിഎച്ച്എെിന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിന് വ്ികേയമൊയി ഒരു 

വ്ിതരണ അഭയർത്ഥന നരത്തൊും. ഒകന്നൊ അതിലേികകമൊ തവ്ണകളൊയി വ്ിതരണും പചയ്യുക. വ്സ്തു  

നിർമ്മൊണത്തി encn-¡p-¶n-S¯v,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ മൊന്ത്തും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, 

വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണത്തിന്പേ ആവ്ശയകതകയൊ  ുകരൊഗതികയൊ കണക്കിപലരുത്്ത അത്തരും 

ഇരകവ്ളകളിൽ വ്ൊയ്പകൾ തവ്ണകളൊയി നൽകൊും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് സവീകൊരയമൊയ 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകകെ പതളിവ് ്സമർപ്പിക്കുകമ്പൊൾ, അത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര 

(കളുപര) അരിമവ്ുും നിർണ്ണൊയകവ്ുും -_m²yØവ്ുമൊണ്. 

 

2.6.3  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ പചക്ക ് വ്െി വ്ിതരണും പചയ്യുന്നിരത്്ത, പചക്ക ് കകമൊേുന്ന 

തീയതിയിലുും, ആർരിജിഎസ്, എൻഇഎഫ്ടി/ ക  ഓർഡർ/ ഡിമൊൻഡ് ന്ത്ഡൊെ്റ്റ്/ ബൊങ്കേുപര പചക്ക ്

വ്െികയൊ ത ൊൽ ഓർഡർ വ്െികയൊ വ്ിതരണും നരത്തിയിട്ടുപെങ്കിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക ്

 ണും നൽകിയതൊയി കണക്കൊക്കുും. ഒരു സുംഭവ്ും, അത്തരും ആർരിജിഎസ,് എൻഇഎഫ്ടി, ക  

ഓർഡർ/ ഡിമൊൻഡ് ന്ത്ഡൊെറ്്റ/് ബൊങ്കേുപര പചക്ക്/ ക ൊസ്റ്റൽ ഓർഡർ എന്നിവ്യുപര തീയതി മുതൽ 

വ്ിതരണും പചയ്തതൊയി കണക്കൊക്കുും.  

 

2.6.4 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകുന്ന ഏപതങ്കിലുും വ്ിതരണ അഭയർത്ഥന വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര 

അവ്ിഭൊജയ ഘരകമൊണ.്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് സവീകൊരയമൊയ രൂ ത്തിൽ ഭൊവ്ിയിപല എെൊ 

വ്ിതരണങ്ങളുും (ബൊേകമൊകുന്നത്) ഉൾപപ്പപര എെൊ വ്ിതരണത്തിന്പേയുും രസീത് കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിക്കുന്നു. ഓകരൊ വ്ൊയ്പക്കൊരനുും (കൾ) മറ്റുള്ളവ്ർക്കുും 

മറ്റുള്ളവ്ർക്കുും കവ്െി അത്തരും വ്ിതരണ അഭയർത്ഥന നരത്തൊൻ മറ്റുള്ളവ്പര 

അേികൊരപപ്പരുത്തുന്നു. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകുന്ന ഏപതൊരു വ്ിതരണ 

അഭയർത്ഥനയുും മറ്റ ് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുും ബൊേയസ്ഥമൊയിരിക്കുും, കൂരൊപത 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അത്തരും വ്ിതരണ അഭയർത്ഥനയ്ക്ക ് അനുസൃതമൊയി വ്ിതരണും 

പചയ്യുും. അത്തരും വ്ിതരണ അഭയർത്ഥനയ്ക്ക് അനുസൃതമൊയി നൽകുന്ന ഏപതൊരു വ്ിതരണവ്ുും 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ആരുും കചൊദയും പചയ്യരുത.് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ വ്ൊയ്പയുപര തുരർച്ചപയ 

ബൊേയതയുപര അുംഗീകൊരമൊയി കണക്കൊക്കുപമന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ അുംഗീകരിക്കുകയുും 

സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു.  

 

2.6.5 വ്ിതരണങ്ങൾ തവ്ണകളൊയി ഉപെങ്കിൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെി te¡v ഏപതങ്കിലുും 

വ്ിതരണത്തിന് മുമ്പ,് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ( ി) അതിനപ്േ  ൂർണ്ണമൊയ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്യക്തമൊക്കിയ ഉകേശയത്തിനൊയി മുെുവ്ൻ േനസഹൊയമിെൊത്ത 

സുംഭൊവ്ന നൽകുകയുും അതിന്പേ കഡൊകയുപമന്േേി പതളിവ് ് നൽകുകയുും പചയ്യണപമന്്ന 

ആവ്ശയപപ്പരൊൻ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ്അവ്കൊശമുെ്.. 

 

2.6.6 അത്തരും എെൊ വ്ിതരണവ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട കളക്ഷൻ ചൊർജുകൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

വ്ഹിക്കുകയുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ തീരുമൊനിക്കുകയുും 

പചയ്യുും. 

 

2.6.7  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അവ്രുപര വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) 

അഭയർത്ഥന ന്ത് കൊരും അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും വ്ിതരണത്തിന ്മുൻകൂ«n പചയ്യൊകനൊ ]pd-tIm«v 

മൊറ്റിവ്യ്ക്കൊകനൊ അവ്കൊശമുെ്. 

 

2.6.8 ലഭയത കൊലയളവ്ിപല ആർട്ടിക്കിൾ 2.6 അനുസരിച്ച് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ നൽകിയ ഏപതങ്കിലുും 

വ്ിതരണ അഭയർത്ഥന  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ സവീകരിക്കുകകയൊ അപെങ്കിൽ 

അുംഗീകരിക്കുകകയൊ പചയ്യുന്നിപെങ്കിൽ, അത്തരും സന്ദർഭങ്ങളിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ കൂരുതൽ വ്ിതരണ അഭയർത്ഥന സവീകരിക്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനെ. ) ലഭയത 

കൊലയളവ്ിനു കശഷും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ  ൂർണ്ണ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ. 

 

2.7 വിതരണ രീതി 

 

2.7.1 വ്ിതരണും പചകയ്യെ എെൊ വ്ിതരണങ്ങളുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര 

കീെിൽ അപെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) ക രിൽ ആയിരിക്കുും/വ്സ്തു , 
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സൊേനങ്ങൾ അപെങ്കിൽ കസവ്നങ്ങളുപര വ്സ്തു വ്ിന്പേ/വ്ിതരണക്കൊരന്പേ വ്ിൽപ്പനക്കൊരൻ 

അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) കരഖൊമൂലമുള്ള അുംഗീകൊരമുള്ള വ്യക്തിപയ പചക്ക ്വ്െി 

"A/c ക യ്പമന്േ് മൊന്ത്തമൊയി" അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും കമൊഡ് അതൊയത് േിയൽ കരും കന്ത്ഗൊസ ്

പസറ്റിൽപമനേ്് ("ആർ.ടി.ജി.എസ്"), നൊഷണൽ ഇലക്കന്ത്രൊണിക് െെ് ന്ത്രൊൻസ്ഫർ 

("എൻ.ഇ.എഫ്.ടി”), കനരിട്ടുള്ള കകമൊറ്റും തുരങ്ങിയവ്. വ്പര നിയുക്ത അക്കൗെ് അപെങ്കിൽ, tIkv 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ -sâ am{Xw hnth-N-\m-[n-Im-c-{]-Imcw \S-¯s¸Spw  . 

 

2.7.2 എെൊ വ്ിതരണങ്ങളുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/ നിയുക്ത ന്ത് തിനിേി/ വ്സ്തു വ്കകൾ, 

സൊേനങ്ങൾ അപെങ്കിൽ കസവ്നങ്ങൾ എന്നിവ്യുപര വ്ിതരണക്കൊരൻ അപെങ്കിൽ കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് കവ്െി, വ്യക്തികൾക്കുകവ്െി അുംഗീകൊരും നൽകണും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ) കരഖൊമൂലും. വ്സ്തു വ്ിന്പേ, സൊേനങ്ങളുപര അപെങ്കിൽ 

കസവ്നങ്ങളുപര/വ്ിതരണക്കൊരന്പേ/വ്സ്തു വ്ിന്പേ വ്ിതരണക്കൊരനൊയ/അുംഗീകൃത 

ന്ത് തിനിേി/വ്ിൽ നക്കൊരൻ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക കവ്െി വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുകവ്െി 

 ൂർണമൊയുും അുംഗീകൊരും ലഭിക്കുപമന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 

അത്തരത്തിലുള്ള എെൊ വ്ിതരണങ്ങളുും എന്്ന ഇത് വ്യക്തമൊക്കുന്നു വ്സ്തു വ്ിന്പേ, ചരക്കുകളുപര 

അപെങ്കിൽ കസവ്നങ്ങളുപര/വ്സ്തു വ്ിന്പേ വ്ിതരണക്കൊരൻ/അുംഗീകൃത 

ന്ത് തിനിേി/വ്ിൽപ്പനക്കൊരൻ, വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്ക് കീെിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ വ്ൊയ്പ അക്കൗെിന് 

എതിരൊയിരിക്കണും, അതനുസരിച്ച്, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്ക് കീെിൽ 

നൽകിയതൊയി കണക്കൊക്കുും. . 

 

2.7.3 നിർവ്വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏപതൊരു വ്ിതരണവ്ുും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവ്ുും കുേഞ്ഞ തുകയ്ക്ക ്

വ്ികേയമൊയിരിക്കുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ അതിന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ. 

 

2.7.4 വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണത്തിനുും/അപെങ്കിൽ ആ വ്സ്തു വ്ിന്പേ വ്ിൽപ്പനക്കൊരന് വ്ൊങ്ങൽ 

 രിഗണന നൽകുന്നതിനുും എപരങ്കിലുും വ്ിനികയൊഗും ഉ കയൊഗികക്കെതുപെങ്കിൽ, ആ 

സുംഭവ്ത്തികലൊ സൊഹചരയത്തികലൊ വ്ിതരണും കനരിട്ട ് നരകത്തെതൊണ,് വ്സ്തു വ്ിന്പേ 

വ്ിൽപ്പനക്കൊരന് അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര (കളുപര) നിയുക്ത ന്ത് തിനിേിക്ക്, കകസ ്

ക ൊപല. 

 

2.7.5 നിയമവ്ിരുദ്ധത: വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമനേ്ുകളുപര വ്ിതരണ സമയത്്ത വ്ൊയ്പയുപര അപെങ്കിൽ 

അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗത്തിനപ്േ വ്ിതരണും നിയമവ്ിരുദ്ധമൊയി ന്ത് ഖയൊ ിക്കുകകയൊ 

ഏപതങ്കിലുും നിയമത്തിനപ്േ, അേിയിപ്പ,് കഭദഗതി,  രിഷ്ക്കരണും അപെങ്കിൽ  ുനർനിർമ്മൊണും 

എന്നിവ്യുപര ക രിൽ നിയമവ്ിരുദ്ധമൊയി ന്ത് ഖയൊ ിക്കുകകയൊ നിയമവ്ിരുദ്ധമൊവ്ുകകയൊ പചയ്യുും. , 

സർക്കുലർ അപെങ്കിൽ ഓർഡർ മുതലൊയവ്, ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 7.1 -പല വ്യവ്സ്ഥകൾ 

അനുസരിച്ച് വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കപപ്പട്ട അരിമ ഉ കയൊഗും അപെങ്കിൽ 

ഏപതങ്കിലുും തീയതി മുതൽ ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുന്ന ഒരു ഡികെൊൾട്ട് സുംഭവ്ും സുംഭവ്ിക്കുും. 

അതിന്പേ അവ്ിഭൊജയഘരകും നിയമവ്ിരുദ്ധമൊയി.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ അതിനുകശഷും ഒരു 

മുൻകൂർ നൽകകെതിെ, ലഭയമൊയ വ്ൊയ്പയുപര തുക ഉരൻ  ൂജയമൊയി കുേയ്ക്കുും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് ( ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് കവ്െി) മുെുവ്ൻ വ്ൊയ്പയുും 

കുരിശ്ശികയുള്ള തുകകളുും വ്ീെുും വ്ിളിക്കൊൻ അർഹതയുെ്, കൂരൊപത കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

( ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്യക്തമൊക്കികയക്കൊവ്ുന്ന തീയതിയിൽ, പഡമർ/ന്ത് തികഷേും/തർക്കും 

ഇെൊപത, തിരിച്ചരയക്്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനൊണ്)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കലക്ക ്ഉരൻ അരയ്കക്കെ 

തുക മുതലൊയവ്.  

 

2.7.6 ബൊേകമൊയ  രിേിവ്പര, വ്ൊയ്പയുപര ന്ത് മൊണങ്ങൾ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമനേ്ുകൾ 

അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും സുരക്ഷൊ അപെങ്കിൽ ഇര ൊരുകളുപര കരഖകൾക്കനുസൃതമൊയി 

ബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റുന്നതുും അവ്കൊശങ്ങൾ നിേകവ്റ്റുന്നതുും സവകൊരയവ്ുും വ്ൊണിജയ രവ്ുമൊയ 

ആവ്ശയങ്ങൾക്കൊയി പചയ്യുന്നതുും നിർവ്വഹിക്കുന്നതുും ആയിരിക്കുും. 

 

2.7.7 കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ  രിഷ്കരിച്ചപതൊെിപക, വ്ിതരണ നിബന്ധനകൾക്ക ്

ബൊേകമൊയ എെൊ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിലുള്ള 

ഓൺകലൻ വ്ിതരണ അഭയർത്ഥന കെൊമിന ്ബൊേകമൊണ്. 

 

2.8 തിരിച്ചടവ ്

 

2.8.1 കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളിൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്നതുക ൊപല, വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും 

സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും തിരിച്ചരവ്് കൊലയളവ്ിൽ അരയ്കക്കെ തുക തിരിച്ചരയക്്കൊൻ 
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ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു (അതൊയത് ഒന്നുകിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി 

വ്രച്ച അക്കൗെ് ക യ്പമന്േ് പചക്ക/്ഡിമൊൻഡ് ന്ത്ഡൊെ്റ്റ് അഥവ്ൊ 

ആർ.രി.ജി.എസ്/എൻ.ഇ.എെ്.രി/എൻ.എ.സി.എച്ച് അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

വ്യക്തമൊക്കിയ മകറ്റപതങ്കിലുും കമൊഡ് അതിന്പേ അവ്രുപര മൊന്ത്തും വ്ികവ്ചനൊേികൊരും). 

 

2.8.2 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) എെൊ തിരിച്ചരവ്ുകളുും ഏപറ്റരുക്കുന്നു, എന്നിരുന്നൊലുും, ഏപതങ്കിലുും 

കൊരണങ്ങളൊൽ വ്ിതരണും  ുകരൊഗമിക്കുന്നത് കവ്കിയൊൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ്ഇഎുംഐ 

(മകറ്റപതങ്കിലുും കൊരണങ്ങൾ ഉൾപപ്പപര), നിശ്ചിത തീയതി എന്നിവ്  ുന രികശൊേിക്കൊനുള്ള 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരും ഉെൊയിരിക്കുും തിരിച്ചരവ്ിനൊയി. 

 

2.8.3 നിർമ്മൊണത്തിൻ കീെിലുള്ള ഒരു വ്സ്തു  വ്ൊങ്ങുന്നതിന് ആവ്ശയമൊയ വ്ൊയ്പകൾ വ്ിതരണും പചയ്യുന്ന 

സൊഹചരയത്തിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ,  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ/ഇ.എും.ഐ കൾ വ്െി തിരിച്ചരവ് ്

അനുവ്ദികച്ചക്കൊും, ഇത് ഇതിനകും വ്ിതരണും പചയ്ത വ്ൊയ്പയുപര ഭൊഗും മുെുവ്ൻ കണക്കൊക്കുും 

തിരിച്ചരവ് ്കൊലൊവ്േി. ഓകരൊ അേിക വ്ിതരണത്തിലുും, ഈ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ/ഇ.എും.ഐ തുക 

വ്ർദ്ധിക്കുകയുും അത്തരും വ്ർദ്ധിച്ച  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ/ഇ.എും.ഐ ഭൊവ്ിയിപല എെൊ 

 ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ/ഇ.എും.ഐ തിരിച്ചരവ്ിനുും ബൊേകമൊവ്ുകയുും പചയ്യുും. 

 

2.8.4  കരമൊയി, കമൽപ്പേഞ്ഞ സൊഹചരയത്തിൽ, hm.bv]mhn-ln-X§ളൊയി വ്ിതരണും പചയ്യുന്ന 

സൊഹചരയത്തിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ,  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ മൊന്ത്തും അരയക്്കൊൻ 

അനുവ്ദികച്ചക്കൊും, അതുവ്പര മുെുവ്ൻ വ്ൊയ്പയുും വ്ിതരണും പചയ്യുും, അതിനുകശഷും ഇ.എും.ഐ 

തിരിച്ചരവ് ്ആരുംഭിക്കുും. 

 

2.8.5 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകണും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ (എ) ഓകരൊ ഇഎുംഐയുും 

അതിന്പേ ആരുംഭ തീയതി മുതൽ നിശ്ചിത തീയതികളിൽ; കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ (ബി) ഇഎുംഐ 

ആരുംഭിക്കുന്നതുവ്പര, ബന്ധപപ്പട്ട നിശ്ചിത തീയതികളിൽ, വ്ിതരണും പചയ്യുന്നതിനുള്ള 

 ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ. 

 

2.8.6  ിഎുംഐഐ/ഇഎുംഐ വ്ിതരണും പചയ്യുന്ന കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതികളിൽ കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അരയ്ക്കണും. അത്തരപമൊരു ദിവ്സും ഒരു ബിസിനസ് ദിനമപെങ്കിൽ, 

 ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ/ഇ.എും.ഐ മുൻദിവ്സപത്ത ബിസിനസ് ദിനത്തിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക 

നൽകപപ്പരുും. 

 

2.8.7 ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 5.3 (എ) നൽകിയിരുന്നിട്ടുും,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊപള (കൾ) കരഖൊമൂലും അനുവ്ദിച്ചൊൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുന്നു, 

സൂചിപ്പിച്ചതുക ൊപല ഇഎുംഐ അരയക്്കുന്നതിപനൊപ്പും മുകളിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (ലൊഭും) 

ലൊഭത്തിന്പേ നിശ്ചിത ശതമൊനും നികക്ഷ ിക്കൊൻ ബൊേയത. കൂരൊപത, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

ഉരമ്പരികളുും വ്സ്തു വ്കകൾ ശരിയൊയ B[mcവ്ുും ( ൊട്ടത്തികനൊ വ്ൊരകയ്കക്കൊ/ഉരമ്പരി) 

 ുേപപ്പരുവ്ിക്കുപമന്നുും കൂരൊപത കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അത്തരും ഉ കരണത്തിന്പേ ഒരു 

 കർപ്പ ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ൽ 7 -നകും സമർപ്പിക്കുകയുും പചയ്യുും. ഏെ്) അത്തരും 

നിയമ രമൊയ ഉ കരണങ്ങൾ നരപ്പിലൊക്കുന്ന ദിവ്സങ്ങൾ. 

 

2.8.8  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ആവ്ശയപപ്പരുന്നതിന് ഏെ ് (7) ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ  ണമരയക്്കൊൻ 

വ്ൊയ്പക്കൊരൻ സമ്മതിക്കുന്നു. )  ലിശ അരയക്്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനൊണ് കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ 

അപെങ്കിൽ ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 2.4, 2.5 ന്ത് കൊരും ബൊേകമൊകയക്കൊവ്ുന്ന നിരക്കിലുള്ള മറ്റ ്

ചൊർജുകൾ. 
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2.8.9  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ന്ത് ൊരുംഭ പസറ്റ്  ിഡിസികൾ ഉ കയൊഗിച്ചതിന് കശഷും വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) 

ഇതിനൊൽ സമ്മതിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും തിരിച്ചരവ് ്കമൊഡ് (എൻ.എ.സി.എച്ച് അപെങ്കിൽ 

 ി.ഡി.സി കൾ) നിേയക്്കൊൻ ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരുതൽ 

സമ്മതിക്കുകയുും തിരിച്ചരവ്ിനൊയി  ുതിയ എൻ.എ.സി.എച്ച് നിർകേശങ്ങൾ/കരഖകൾ 

സമർപ്പിക്കൊൻ ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ തിരിച്ചരവ്് കമൊഡ ്

കൃതയസമയത്്ത നികത്തുന്നിപെങ്കിൽ, പഷഡയൂൾ ഓെ് ചൊർജുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 

ന്ത് തിമൊസ കസവ്ന െീസ് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (അക്കൗെുകളുപര) വ്ൊയ്പ അക്കൗെികലക്ക ്

ഈരൊക്കുും. 

 

 

2.8.10 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ി.ഡി.സി കൾ അപെങ്കിൽ എൻ.എ.സി.എച്ച് ഒരു ബൊങ്ക്/െിനൊൻഷയൽ 

കമ്പനിയിൽ നിന്്ന മപറ്റൊന്നികലക്ക് മൊറ്റുകകയൊ മൊറ്റുകകയൊ പചയ്യണപമങ്കിൽ, അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും 

കൊരണത്തൊൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള അനുമതികയൊപര 

 ണമരച്ചുപകൊെ് അങ്ങപന പചയ്യൊും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കലക്ക,്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ വ്യക്തമൊക്കികയക്കൊവ്ുന്ന അത്തരും സവൊപ്പ് ചൊർജുകൾ. 

 

2.8.11 കുരിശ്ശിക തുക അരയക്ക്കെത്  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിന ് എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെ് വ്െി 

നൽകണപമങ്കിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ): 

 

(i) തിരിച്ചരവ് ്അനുസരിച്ച്/അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ (അപെങ്കിൽ നിർേിഷ്ട ന്ത് കൊരും) 

ബന്ധപപ്പട്ട തീയതിയിൽ നിശ്ചിത രീതിയിൽ എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെ് പഡബിറ്റ് പചയ്യുന്നതിന ്

നിർേിഷ്ട രീതിയിൽ അതിന്പേ/അവ്ന്പേ/അവ്ളുപര/അവ്രുപര ബൊങ്കർക്ക് ആവ്ശയമൊയ 

മൊറ്റൊനൊവ്ൊത്ത നിർകേശും നൽകുക.കത്ത് കത്ത”്) കൂരൊപത അത്തരും ബൊങ്കർ 

അുംഗീകരിച്ചതുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ആവ്ശയപമങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അത്തരും നിർകേശ കത്തിന്പേ  കർപ്പുും നൽകണും, ഈ 

ജി.രി.സി യുപര ആർട്ടിക്കിൾ 6 അനുശൊസിക്കുന്നുപവ്ന്്ന സൂചിപ്പിച്ച് അത്തരും ബൊങ്കർ 

നൽകിയ കത്തിന്പേ യഥൊർത്ഥ  കർപ്പ ്നൽകണും; ഒപ്പും 

 

(ii)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ആവ്ശയപപ്പരുന്ന തിരിച്ചരവ്് പഷഡയൂളിന്പേയുും 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണത്തിന്പേയുും (കളുപര)  കർപ്പ് സമർപ്പിക്കണും. 

 

2.8.12 വ്ൊയ്പ തുകയുപര തിരിച്ചരവ്,് ഗഡുക്കളിലുള്ള  ലിശ, മറ്റ് ചൊർജുകൾ എന്നിവ് ഇവ്ിപര  േഞ്ഞിരിക്കുന്ന 

വ്ിേത്തിൽ ആപണങ്കിലുും, കമൽപ്പേഞ്ഞ തിരിച്ചരവ്ുകൾ ന്ത്കമീകരിച്ചതിനുകശഷും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

എെൊ തുകയുും അരയക്്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനൊണ്. 

 

2.8.13 മുകളിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 2.8 ൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വ്ിരുദ്ധമൊയി, ലഭയമൊയ കൊലയളവ്ിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നിപെങ്കിൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെലിന് എകപ്പൊൾ കവ്ണപമങ്കിലുും 

അപെങ്കിൽ തിരിച്ചരവ്് നിബന്ധനകൾ  ുന  രികശൊേിക്കൊനുും  ുനന്ത്കമീകരിക്കൊനുും അവ്കൊശമുെ്. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ എന്ന നിലയിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക നൽകകെ തുകകൾ അവ്രുപര 

സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ തീരുമൊനിക്കുകയുും തിരിച്ചരവ്് നരത്തുകയുും പചയ്യുും തുരർന്്ന 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഉും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുും തമ്മിൽ ഒപ്പികട്ടക്കൊവ്ുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും 

അനുബന്ധ വ്ിതരണ കത്തിനുും  ുേപമ, വ്ൊയ്പ കരഖകളിപല എെൊ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും 

 രിഷ്കരിച്ച തിരിച്ചരവ്് പഷഡയൂൾ അനുസരിച്ചൊയിരിക്കുും. എന്നിരുന്നൊലുും, അരയ്കക്കെ തുകകളുപര 

തിരിച്ചരവ്് നിബന്ധനകൾ  ുനന്ത്കമീകരിക്കുന്നതിപനക്കുേിച്ച ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്പര (കൾ) അേിയിക്കുും. ഇവ്ിപര സൂചിപ്പിച്ച ലഭയത കൊലയളവ് ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ തീരുമൊനിക്കുപമന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ തിരിച്ചരവ്്  ുന 

ന്ത്കമീകരിക്കുന്നതുും  ുന  രികശൊേിക്കുന്നതുും  ുനന്ത്കമീകരിക്കുന്നത് നിലവ്ിലുള്ള ആർബിഐ 

മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി  ുനർനിർമ്മൊണമൊയി കണക്കൊക്കിപെന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

സമ്മതിക്കുന്നു. ബൊേയതയുള്ള തുകകളുപര കസവ്നത്തിനൊയി വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക പമൊേകട്ടൊേിയും 

ലഭയമെ.  

 

ഇതിനുമുമ്പ് ഇവ്ിപര  േഞ്ഞിരിക്കുന്നപതരുും ആപണങ്കിലുും,  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ അതിന്പേ 
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വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിലുും വ്ൊയ്പയുപര കേൻസി സമയത്്ത എകപ്പൊൾ കവ്ണപമങ്കിലുും, ഇ.എും.ഐ 

കളുപരയുും  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ കളുപരയുും അരയ്കക്കെ തുകയുൾപപ്പപരയുള്ള തിരിച്ചരവ്് വ്യവ്സ്ഥകൾ 

 ുനcheന്ത്കമീകരിക്കുക/  രിഷ്കരിക്കുക. 

 

2.9 ക യ്പമനേ്ിൽ കൊലതൊമസും 

 

2.9.1 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് കനൊട്ടീസ,് േികമൻഡർ, അേിയിപ്പ് എന്നിവ് നിശ്ചിത തീയതികളിൽ  തിവ്ൊയി 

ഇ.എും.ഐ അപെങ്കിൽ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ അരയ്കക്കെ ബൊേയത (കൾ) സുംബന്ധിച്ച് നൽകിെ. 

ഇ.എും.ഐ അപെങ്കിൽ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ യുപര പ പട്ടന്നുള്ളതുും സ്ഥിരവ്ുമൊയ ക യപ്മനേ് ്

ഉേപ്പൊകക്കെത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) ഉത്തരവ്ൊദിത്തമൊണ.് സമയബന്ധിതമൊയ ക യ്പമനേ്് / 

തിരിച്ചരവ് ്വ്ൊയ്പ കരഖകളുപര സത്തയൊപണന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുന്നു. 

 

2.9.2  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ ന്പേ മറ്്റ അവകൊശങ്ങകളൊട് മുൻവിധികളില്ലൊപത, ഇ.എും.ഐ 

അപല്ലങ്കിൽ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ അപല്ലങ്കിൽ മറ്്റ ചൊർജുകൾ അടയക്്കുന്നതിൽ എപന്ത്ങ്കിലുും 

കൊലതൊമസും അപല്ലങ്കിൽ വീഴ്ചകൾ കടും വൊങ്ങുന്നയൊപള (കൾ) ബൊധയതയൊക്കുും 

കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ൽ അവരുപട സവന്ത്ും 

വികവചനൊധികൊരത്തിൽ തീരുമൊനിച്ച നിരക്കനുസരിച്്ച സ്ഥിരസ്ഥിതിയിലുള്ള തുകയിൽ, 

അപല്ലങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ൽ നിർകേശികച്ചക്കൊവുന്ന മറ്്റ നിരക്കിൽ, മൊസത്തിപല 

ഏത് ഭ്ൊഗകത്തയുും ഡികഫൊൾട്ട് മുഴുവൻ മൊസവുും സ്ഥിരസ്ഥിതിയൊയി കണക്കൊക്കുന്നു.  

 

2.9.3 ഈടൊക്കുന്നതിപന കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിക്കുന്നു കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ 

 ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ മുകഖന വൊയ്പപയടുക്കുന്നവർ (വൊയ്പ ) കൊലതൊമസും 

വരുത്തൊത്തതിനൊൽ, വൊയ്പൊ കരഖകൾക്്ക കീഴിൽ കൃതയസമയത്്ത  ണമടയക്്കൊത്തത് 

ബൊധകമൊയ  ലിശയക്്ക് മുകളിലൊയിരിക്കുും. ഇ.എും.ഐ അപെങ്കിൽ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ 

അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ  ന് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ അരയ്കക്കെതുും മകറ്റപതങ്കിലുും 

ക യ് പമന്േുകൾക്കുും സമയബന്ധിതമൊയി  ണമരയക്്കുന്നതിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രിൽ നിന്നുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും വ്ീഴ്ച ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 7.1 ന്ത് കൊരും സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്മൊയി കണക്കൊക്കുും. 

 

2.9.4 കമൽപ്പേഞ്ഞവ്കയൊര് മുൻവ്ിേികളിെൊപത,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നൽകുന്ന ജിരിസിയുപര 

ആർട്ടിക്കിൾ 7.2 -പല കനൊട്ടീസിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ കൊലയളവ്് കൊലഹരണപപ്പരുകമ്പൊൾ, വ്ൊയ്പക്കൊരന് 

(കൾക്ക)്,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് വ്ൊയ്പപയക്കുേിച്ച് കൂരുതൽ അേിയിപ്പിെൊപത തിരിച്ചുവ്ിളിക്കൊൻ 

അവ്കൊശമുെ്. അേിയിപ്പുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുും ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ) ബന്ധപപ്പട്ട 

 ുസ്തകങ്ങളിലുും കരഖകളിലുും അതിൽ കരഖപപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്ന എെൊ തുകയുും തിരിച്ചരയ്ക്കൊൻ 

ബൊേയസ്ഥരൊണ്. . 

 

2.10 ന്ത് ീക പമൻേ ്

 

2.10.1 അത്തരും ന്ത് ീക യപ്മന്േ് സമയത്്ത നിലവ്ിലുള്ള ആർ.ബി.ഐ/എൻ.എച്ച.്ബി മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ 

ഉൾപപ്പപര ബൊേകമൊയ നിയമത്തിന ്വ്ികേയമൊയി, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) എും.ഐ.രി.സി യിലുും 

പഷഡയൂൾ ഓെ് ചൊർജുകളിലുും വ്യക്തമൊക്കിയിട്ടുള്ള ന്ത് ീക യ്പമനേ്് ചൊർജുകൾ നൽകകെതൊണ്. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ എന്ന പവ്ബ്കസറ്റിൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ അ ്കഡറ്റ് പചയ്യുന്ന 

ന്ത് ീപ യ്പമനേ്് ചൊർജുകൾ, നിലവ്ിലുള്ള ആർ.ബി.ഐ/എൻ.എച്ച്.ബി മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളുും കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുും ഉൾപപ്പപര ബൊേകമൊയ നിയമത്തിന ്അനുസൃതമൊയി,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നപ്േ 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ ഏത ് സമയത്തുും  രിഷ്കരിക്കൊവ്ുന്നതൊണ.്  അത് അരയ്ക്കൊൻ 

ബൊേയസ്ഥരൊണ്. 

 

2.10.2  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ, അതിന്പേ ഏകവ്ുും സമ്പൂർണ്ണവ്ുമൊയ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) അഭയർത്ഥനന്ത് കൊരും ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും മുൻകൂർ/തവരണും അനുവ്ദിച്ചൊൽ, 

വ്ൊയ്പയക്്കുള്ള തിരിച്ചരവ്് പഷഡയൂൾ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ  രിഷ്കരിച്ചു/ രിഷ്കരിക്കുും. , അത്തരും 

കഭദഗതി പചയ്ത/ രിഷ്കരിച്ച തിരിച്ചരവ് ്പഷഡയൂൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് ബൊേയതയുെ്. 

 

2.10.3 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ വ്ൊയ്പ ന്ത് ീക  പചയ്യൊനുള്ള തന്പേ ഉകേശയും ന്ത് കരിപ്പിച്ച് കുേഞ്ഞത് മുപ്പത് (30) 

ദിവ്സപത്ത കരഖൊമൂലമുള്ള അേിയിപ്പ് നൽകുും.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് ബൊേകമൊപണങ്കിൽ, 

ന്ത് ീക പമൻേ് ചൊർജുകൾ ഉൾപപ്പപരയുള്ള മുെുവ്ൻ തുകയുും ലഭിച്ചുകെിഞ്ഞൊൽ മൊന്ത്തകമ മുെുവ്ൻ 

വ്ൊയ്പയുപരയുും ന്ത് ീക പമൻേ ്ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രികയുള്ളൂ.  
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2.10.4 കമൽപ്പേഞ്ഞവ്യുപര സൊമൊനയതയ്ക്ക ് മുൻവ്ിേിപയൊന്നുമിെൊപത, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക 

ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷ (അതൊയത്) നൽകിയൊൽ  രിമിതപപ്പരുത്തൊപത, ഒരു സ്ഥിരസ്ഥിതി 

സുംഭവ്മുെൊയൊൽ, വ്ൊയ്പ നിർബന്ധമൊയുും ന്ത് ീപ യ്ഡ /്തിരിച്ചരയക്്കണപമന്്ന ആവ്ശയപപ്പരൊനുള്ള 

അവ്കൊശും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് ഉെൊയിരിക്കുും. / പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്്  ിന്നീര് വ്ൊയ്പക്കൊരൻ/ 

പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ ന്ത് ഖയൊ ിച്ചതികനക്കൊൾ തൊെ്ന്ന മൂലയമുള്ളതൊപണന്്ന കപെത്തി ചട്ടും, 

അേിയിപ്പ്, സർക്കുലർ അപെങ്കിൽ ഓർഡർ തുരങ്ങിയവ്.  

 

വ്ൊയ്പൊ തിരിച്ചരവ്് സുംഭവ്ിച്ചൊൽ എപരങ്കിലുും  ിെവ്് സുംഭവ്ിച്ചൊൽ ന്ത് ീക പമൻേ് ചൊർജുകൾ 

ബൊേകമൊകുപമന്്ന വ്യക്തമൊക്കുന്നു. 

  

2.10.5 ഈ കരൊേിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്നപതരുും വ്കവ്യക്്കൊപത, വ്ൊയ്പ തിരിപച്ചരുക്കൊനൊകുപമന്നുും 

കരപമരുകക്കെ മുെുവ്ൻ തുകയുും  ിഎൻബിഎച്ച്എെിന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ 

ആവ്ശയൊനുസരണും തിരിച്ചരയ്ക്കൊപമന്നുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിക്കുകയുും 

അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. 

 

2.10.6 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച് എെ് എെിന് ഇഎുംഐയുപര നിശ്ചിത തീയതിക്ക് മുമ്പ ്

എപരങ്കിലുും തുക അരയ് ക്കുകയൊപണങ്കിൽ,  ിഎൻബിഎച്ച് എെ് എെിന് അവ് അനുകയൊജയപമന്്ന 

കതൊന്നുന്ന രീതിയിൽ ഉചിതമൊയിരിക്കൊൻ അർഹതയുെ്, കൂരൊപത അത്തരും തുക തിരിച്ചേിഞ്ഞ 

ക യ് പമനേ്ിന്പേ പന്ത്കഡിറ്റ ് നൽകുന്നത്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് (കൾ) 

അരുത്ത ഇ.എും.ഐ യുപര അവ്സൊന തീയതിയിൽ മൊന്ത്തും. തിരിച്ചരവ് ് പഷഡയൂൾ എെൊ 

കൊലഹരണപപ്പട്ടതുും ചൊർജുകളുും ന്ത്കമീകരിച്ചതിനുകശഷും അതനുസരിച്ച് കഭദഗതി പചയ്യുും.   

 

2.11 വ്ിതരണത്തിന്പേ പരർമിനൽ തീയതികൾ 

 

ഇതിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്നപതരുും ആപണങ്കിലുും,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ  ൂർണ്ണമൊയ 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, ലഭയത കൊലയളവ്ിൽ വ്ൊയ്പ എരുത്തിട്ടിപെങ്കിൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക കനൊട്ടീസ് വ്െി വ്ൊയ്പയുപര കൂരുതൽ വ്ിതരണും േേൊക്കൊും. 

 

 

 

2.12 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (കളുപര) കജൊയിനേ്് ബൊേയതയുും നിരവ്േി 

 

ഒന്നിൽ കൂരുതൽ വ്ൊയ്പക്കൊരുും/അപെങ്കിൽ ഗയൊരന്േേുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡേുും ഉപെങ്കിൽ, അതിൽ എപരങ്കിലുും  േഞ്ഞിട്ടുപെങ്കിലുും, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര 

(ബൊേയത), ഗയൊരന്േർ (കൾ), സുരക്ഷൊ ദൊതൊക്കളുപര ബൊേയതകൾ കുരിശ്ശിക തുക തിരിച്ചരയക്്കൊൻ 

കൂരൊപത ഈ ജിരിസിയുപര നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും നിരീക്ഷിക്കൊൻ, സുംയുക്തവ്ുും നിരവ്േി. 

ഈ ജിരിസിയുപര കീെിലുള്ള കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഗൊരന്േർ (കൾ) 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർമൊർ എന്നിവ്രുപര ബൊേയതകൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ) കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഗയൊരെർ (കൾ) കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ സുരക്ഷൊ ദൊതൊക്കൾ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ൽ ന്ത് കവ്ശിച്ചു. ഓകരൊ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുും/ഗൊരന്േേുും (കൾ) കലൊൺ 

കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക് കീെിലുള്ള കരബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റൊൻ ബൊേയസ്ഥരൊണ,് മറ്റ് കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നവ്ർ (കൾ)/ഗയൊരെർ (കൾ) എന്നിവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും ഉ കരൊേകമൊ നിയന്ത്രണകമൊ 

 ൊപ്പരത്തവ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട നര രിന്ത്കമങ്ങകളൊ  രിഗണിക്കൊപത. തിരിച്ചരവ്് നരത്തുക. 

 

2.13 ക യ്പമനേ്ുകളുപരയുും സൊക്ഷൊത്കൊരത്തിന്പേയുും ന്ത് കയൊഗും 

 

ഏപതങ്കിലുും ഇൻഷുേൻസ് കമ്പനിയിൽ നികന്നൊ പസകയൂരിറ്റികളുപര നിർവ്വഹണത്തിൽ നികന്നൊ ലഭിച്ച 

ഏപതങ്കിലുും സൊക്ഷൊത്കൊരും ഉൾപപ്പപര, അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് ഏപതങ്കിലുും 

ക യ് പമനേ്ുകൾക്കുും സൊക്ഷൊത്കൊരങ്ങൾക്കുും കീെിൽ ( ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ അപെങ്കിൽ ഇ.എും.ഐ 

ക യ് പമനേ്ുകൾ ഒെിപക) ലഭിക്കുന്ന  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ സവീകരിക്കുന്നതിനുും 

ന്ത് കയൊഗിക്കുന്നതിനുും/ന്ത്കമീകരിക്കുന്നതിനുും/ഉചിതമൊയ  ണും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന ്

അവ്കൊശമുെ്. കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്്ക കീെിലുള്ള വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ ബൊേയതകപള 

ബൊേിക്കൊപത കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക ് കീെിൽ അരയ് കക്കെ തുകയ് പക്കതിപര, 

പസകയൂരിറ്റികളിപല ചൊർജുകൾ സുംബന്ധിച്ച ്സവീകരിച്ചു. വ്ൊയ്പയുപര ഭൊഗിക തിരിച്ചരവ്ിൽ അത്തരും 

അക ക്ഷ/അഡ്ജസ്്റ്റപമന്േ്/വ്ിനികയൊഗും കൊരണമൊയൊൽ, തിരിച്ചരവ് ് പഷഡയൂൾ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഉചിതമൊയി  രിഷ്കരിക്കുകയുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ, അതിനുകശഷും, 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്്ക  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സൂചിപ്പിച്ച  രിഷ്കരിച്ച തിരിച്ചരവ്് പഷഡയൂൾ 

അനുസരിച്ച് ഇ.എും.ഐ നൽകുകയുും പചയ്യുും.  

 

2.14 ചൊർജുകൾ അപെങ്കിൽ മറ്റ് അത്തരും ചൊർജുകൾ മൊേുന്നതിനുള്ള ക യ്പമനേ് ്
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ഭൊവ്ിയിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ  രിഷ്കരിച്ച  ലിശ നിരക്്ക വ്ൊഗ്ദൊനും പചയ്യുന്നുപെങ്കിൽ, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പയുപര  രിഷ്കരിച്ച  ലിശ നിരക്്ക ലഭയമൊക്കൊനുള്ള ഓ ഷ്ൻ 

ഉെൊയിരിക്കുും, അത്തരും ഓ ഷ്ൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ലഭയമൊക്കിയൊൽ, അതിന്പേ 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ചുമത്തുന്ന 

ചൊർജുകൾക്കുും മറ്റ് ചൊർജുകൾക്കുും ബൊേകമൊയ സവിച്ച ്ഓൺ ഓവ്ർ ചൊർജുും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

നിർകേശിച്ച ന്ത് മൊണങ്ങൾ ഉപെങ്കിൽ). കൂരൊപത, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ ബൊേകമൊയ  ലിശ നിരക്കിപല 

 രിഷ്കരണപത്തക്കുേിച്ച് സവയും അേിയികക്കെത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) 

ഉത്തരവ്ൊദിത്തമൊണ.് എന്നിരുന്നൊലുും, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ അത്തരും ഓ ്ഷൻ 

ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തൊൻ തയ്യൊേൊകുന്നിപെങ്കിൽ, അേു ത ് (60) ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ അയൊൾ/അവ്രുപര 

വ്ൊയ്പ അക്കൗെ് അരയ്ക്കണും അേിക ചൊർജുകകളൊ  ലിശകയൊ നൽകൊപത. 

 

2.15 ക യ്പമനേ്ുകളുപര വ്ിനികയൊഗും 

 

 

2.15.1  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അുംഗീകരിക്കൊത്ത  ക്ഷും, വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്ക ്കീെിൽ അരയ്കക്കെതുും 

അരയ്കക്കെതുമൊയ ഏത ് ക യ്പമനേ്ുും അത്തരും ബൊേയതകൾക്കൊയി ഓർഡേിൽ ഏപറ്റരുക്കുും, 

അതൊയത:് (എ) ന്ത് ീക പമൻേ് ചൊർജ് (ബൊേകപമങ്കിൽ), (ബി) പചലവ് ് , ചൊർജുകൾ, പചലവ്ുകൾ, 

ആകസ്മികമൊയ ചൊർജുകൾ, അരയ്കക്കെ തുകകൾ വ്ീപെരുക്കുന്നതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ചിലവ്െികച്ചക്കൊവ്ുന്ന മറ്റ്  ണങ്ങൾ; (സി) െീസ്, (ഡി) വ്ൊയ്പയ്ക്്ക കീെിലുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും കുരിശ്ശിക; (ഇ)  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ; (എെ്) ഇഎുംഐ; കൂരൊപത (g) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര 

(കളുപര) മകറ്റപതങ്കിലുും ബൊേയതയക്്കൊയി വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) ലഭയമൊയ ഏപതങ്കിലുും സൗകരയവ്ുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെുമൊയി ഉെൊക്കിയ ഏപതങ്കിലുും കരൊേിന് കീെിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകകെ ഏപതങ്കിലുും  ണമരയ്ക്കൽ 

 

2.15.2 മുകളിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 2.15.1 ൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്നപതരുും ആപണങ്കിലുും, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അവ്രുപര  ൂർണ്ണമൊയ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, ഏപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ 

ഏപതങ്കിലുും ക യ്പമനേ്് ഉചിതമൊക്കൊും. ഇനേ്ർ പസ ഈ ജിരിസിയുപര കീെിലുള്ള വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) 

നൽകകെ അവ്രുപര കുരിശ്ശികയികലക്ക്. 

 

2.15.3  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് വ്ിൽപ്പന, സൊക്ഷൊത്കൊരും, വ്ീപെരുക്കൽ അപെങ്കിൽ ഇൻഷുേൻസ ്

പെയിും എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഏത് തുകയുും/വ്രുമൊനവ്ുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരമനുസരിച്ച് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (കുരിശ്ശിക) കുരിശ്ശികയൊയി ഏപറ്റരുക്കുും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾക്ക)്  ലിശകയൊ നഷ്ട രിഹൊരകമൊ നൽകകെതിെ. 

 

2.16 ജനേൽ ലിയൻ ഒപ്പും യൊരതതിരിക്കുക  

 

കലൊൺ കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക് വ്ിരുദ്ധമൊയി എപരങ്കിലുും  േഞ്ഞിട്ടുപെങ്കിലുും, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് വ്സ്തു വ്കകൾക്കുും മകറ്റപതങ്കിലുും വ്സ്തു വ്ിനുും (ചലിക്കുന്നകതൊ 

അസ്ഥിരമൊയകതൊ ആയ) പ ൊതുവ്ൊയ അവ്കൊശത്തിനുും എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെിനുും പ ൊതുവ്ൊയ 

ബൊലൻസ,് ഒരു അക്കൗെ് മപറ്റൊരു അക്കൗെിൽ നിന്്ന സ്ഥൊ ിക്കൊനുള്ള അവ്കൊശും എന്നിവ്യക്്ക ്

അർഹതയുെ്. ഏപതങ്കിലുും നിയമത്തിന്പേകയൊ ഇകവിറ്റിയുപരകയൊ നിബന്ധനകൾ. 

 

2.17 േേൊക്കൽ 

 

ഇതിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്നപതരുും ഉെൊയിരുന്നിട്ടുും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് വ്ൊയ്പയുപര 

(മുൻകൂർ അേിയിപ്്പ ഇെൊപത), വ്ൊയ്പയുപര (ഉ കയൊഗിക്കൊത്ത)/ഉ കയൊഗിക്കൊത്ത ഭൊഗും എകപ്പൊൾ 

കവ്ണപമങ്കിലുും േേൊക്കൊനുും  രിഷക്്കരിക്കൊനുും നിരു ൊേികമൊയ അവ്കൊശമുെ്. 

ന്ത് വ്ർത്തനരഹിതമൊയ അസറ്റ് അപെങ്കിൽ വ്ിതരണ കത്്ത, വ്ൊയ്പ കരഖകൾ എന്നിവ്യുപര 

നിബന്ധനകൾ  ൊലിക്കൊത്തതിന്പേ ക രിൽ വ്ർഗ്ഗീകരണും. അത്തരും േേൊക്കൽ സൊഹചരയത്തിൽ, വ്ൊയ്പ 

കരഖകളുപര എെൊ വ്യവ്സ്ഥകളുും, വ്ൊയ്പയുപര ഇതിനകും വ്രച്ചതുും കുരിശ്ശികയുള്ളതുമൊയ ഭൊഗത്തിന് 

െലന്ത് ദവ്ുും സൊേുതയുള്ളതുമൊയി തുരരുും, കൂരൊപത വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ നിശ്ചിതമൊയുും കൃതയമൊയുും 

അരയ്കക്കെ തുക തിരിച്ചരയ്ക്കണും.  

 

2.18  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ  ഇഎുംഐ ആയി  രിവ്ർത്തനും 

 

2.18.1 ന്ത്രൊൻചർ ആദയും വ്ിതരണും പചയ്ത തീയതി മുതൽ 1 (ഒരു) വ്ർഷും  ൂർത്തിയൊകുകമ്പൊൾ, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രിൽ നിന്്ന ഏപതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള സമ്മതമിെൊപത വ്ൊയ്പ സവകമേയൊ  ലിശ 
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കസവ്ന വ്ൊയ്പയിൽ നിന്്ന ഇ.എും.ഐ കസവ്ന വ്ൊയ്പയികലക്്ക  രിവ്ർത്തനും പചയ്യപപ്പരുും. അനുവ്ദിച്ച 

വ്ൊയ്പൊ തുക കുേയ്ക്കൊപത തപന്ന  രിവ്ർത്തനും സുംഭവ്ിക്കുും. 

 

2.18.2 കെൊസ് 2.18.1 ൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്നതുക ൊപല വ്ൊയ്പ സവയും  രിവ്ർത്തനും പചയ്യുകയൊപണങ്കിൽ, 

വ്ിതരണും പചയ്ത വ്ൊയ്പ തുകയിൽ ഇ.എും.ഐ കണക്കൊക്കുും.  

 

2.18.3 വ്ൊയ്പ സവയും  രിവ്ർത്തനും പചയ്തുകെിഞ്ഞൊൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പപയരുത്തവ്പര (കൾ) 

 ുതുക്കിയ ഇഎുംഐ തുകയുും വ്ൊയ്പ കൊലൊവ്േിയുും അേിയിക്കുും. 

 

2.18.4 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) അവ്രുപര/അവ്രുപര കസവ്ിുംഗ്്്/കേനേ്് അക്കൗെ് പഡബിറ്റ് പചയ്യൊൻ 

നൽകിയ സ്റ്റൊൻഡിുംഗ് നിർകേശും, ആദയ ഗഡു വ്ിതരണും പചയ്യുകമ്പൊൾ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ 

വ്ീപെരുക്കൊൻ  ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ ൽ നിന്്ന ഇ.എും.ഐ യക്്ക ് കശഷും ഇ.എും.ഐ യക്്ക ് കശഷമുള്ള 

ഓകട്ടൊമൊറ്റൽ തുക വ്ീപെരുക്കൊൻ ഉ കയൊഗിക്കുും. സർവ്ീസ് പചയ്യുന്നു. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 3 

സുരക്ഷിതതവും 

3.1 വ്ൊയ്പ നൽകൊൻ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ സമ്മതിച്ചതിന്പേ  രിഗണനയിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് അത്തരും സുരക്ഷ (അതൊയത്) സൃഷ്ടിക്കൊൻ/സൃഷ്ടിക്കൊൻ കൊരണമൊകുും, 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെലിന് സവീകൊരയമൊകയക്കൊവ്ുന്ന അത്തരും ഗയൊരെി 

നൽകുന്നതിന് കൊരണമൊകുന്നു.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയ രൂ വ്ുും രീതിയുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊണ,് കൊരണും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമൻേുകൾക്്ക കീെിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക നൽകകെ എെൊ തുകകളുപരയുും ക യപ്മന്േ്/തിരിച്ചരവ്ിനുള്ള സുരക്ഷ. 

 

3.2 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി/ബൊങ്ക്/േനകൊരയ 

സ്ഥൊ നും/മകറ്റപതങ്കിലുും വ്യക്തി എന്നിവ്രുപര ആവ്ശയമൊയ എെൊ അനുമതിയുും കനരണും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അനുകൂലത,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് വ്ൊയ്പൊ തുക വ്ിതരണും 

പചയ്യൊൻ വ്ിസമ്മതിക്കുകയുും കൂരുതൽ തുക നൽകുന്നത് നിർത്തുകയുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ 

വ്ൊയ്പയക്്്ക കീെിലുള്ള തുകകൾ തിരിച്ചുവ്ിളിക്കുകയുും പചയ്യുന്നത് വ്പര, അത്തരും അനുമതി 

വ്ൊങ്ങുകയുും നിശ്ചിത കൊലയളവ്ിനുള്ളിൽ സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുകയുും പചയ്യുന്നതുവ്പര 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്ൊയ്പൊ കരഖയികലൊ മകറ്റൊ. 

 

2.3  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അനുകൂലമൊയി  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് അനുകൂലമൊയി 

കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ ചൊർജ് വ്െി എെൊ സവീകർത്തൊക്കളിലുും കഹകപ്പൊപതകക്കഷനുള്ള മൊർഗ്ഗും, 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ വ്യക്തമൊക്കുന്ന വ്ിേത്തിൽ, തിരിച്ചരയ്ക്കൊനൊവ്ൊത്ത 

അവ്കൊശും സൃഷ്ടിക്കുകയുും, കള്ളും  േഞ്്ഞ എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെിൽ പന്ത്കഡിറ്റ് പചയ്യുകയുും പചയ്യുന്നു. 
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3.4  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ വ്െി കൺകസൊർഷയും അപെങ്കിൽ ഒന്നിലേികും തവ്ണ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിക്കുകമ്പൊൾ/അനുവ്ദിക്കുകമ്പൊൾ/തുരരുകമ്പൊൾ  

 

മറ്റ് ബൊങ്കുകൾ/സ്ഥൊ നങ്ങളുമൊയി ബൊങ്കിുംഗ ്ന്ത്കമീകരണങ്ങൾ ("മറ്്റ ബൊങ്കുകൾ"/"മറ്്റ സ്ഥൊ നങ്ങൾ”) 

 ിപന്ന  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് അനുകൂലമൊയി വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (പസ)/ പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡേിന്പേ സവീകർത്തൊക്കൾപക്കൊപ്പും എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെിൽ കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ വ്െി 

ആദയപത്ത/ രെൊമപത്ത ചൊർജ് കണക്കൊക്കുും.  രി  ൊസ്സു മറ്റ് ബൊങ്കുകൾക്കുും വ്ികേയമൊയി ചൊർജ ്

ഈരൊക്കുക, സമൊനമൊയത് സ്ഥിരീകരിക്കുക/നൽകുക/നൽകുക  രി  ൊസ്സു 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ് കരും പകൊരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ 

സൃഷ്ടിച്ച/സൃഷ് രികക്കെ സവീകൊരയതകളുപര കമൽ ഈരൊക്കുക  രി  ൊസ്സു അതനുസരിച്ച ്

കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ വ്െി ചൊർജ് പചയ്യുക. 

 

3.5  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് തൃപ്തികരമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും സുരക്ഷിതതവവ്ുും 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊയി  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന ് അനുകൂലമൊയി നരപ്പിലൊക്കുന്ന അത്തരും 

ആവ്ശയമൊയ കരഖകൾ നൽകൊൻ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊകളൊര്/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ികനൊര് ആവ്ശയപപ്പരൊൻ 

അവ്കൊശമുെ്.  

                                                           
1കുേിപ്പ:് വ്ൊരക വ്ൊരക കിെിവ്് (എൽ.ആർ.ഡി) കകസുകളിൽ ബൊേകമൊണ്. 
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3.6 a)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ തുരക്കത്തിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ കൊലയളവ്ിനുള്ളിൽ അപെങ്കിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അതിനപ്േ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ അനുവ്ദികച്ചക്കൊവ്ുന്ന 

കൊലയളവ്ിനുള്ളിൽ സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൊൻ/നരപ്പിലൊക്കൊൻ/വ്ി ുലീകരിക്കൊൻ കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾ സമ്മതിക്കുന്നു. 

 

b) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ വ്യക്തമൊക്കിയ 

സമയത്തിനകും അപെങ്കിൽ കൃതയമൊയി വ്ി ുലീകരിച്ച സമയത്്ത സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുകകയൊ 

നിർവ്വഹിക്കുകകയൊ പചയ്യുന്നിപെങ്കിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് ചൊർജ് പചയ്യൊൻ 

അർഹതയുെ് കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ നിർകേശിച്ചതുക ൊപല, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ സുംതൃപ്തിക്കൊയി ന്ത് സ്തു ത സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കപപ്പരുകകയൊ 

നിർവ്വഹിക്കുകകയൊ/വ്ി ുലീകരിക്കുകകയൊ പചയ്യുന്നതുവ്പര. ദി കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ ഈ 

ആർട്ടിക്കിൾ ന്ത് കൊരും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ അരയ്കക്കെത ്

മകറ്റപതങ്കിലുും കൂരൊപതയൊണ് കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ 2.5 അനുസരിച്ച് ഇ.എും.ഐ, 

 ി.ഇ.എും.ഐ.ഐ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും കുരിശ്ശിക തുക അരയക്്കുന്നതിപല കൊലതൊമസും 

സുംബന്ധിച്ച് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് നൽകണും.  

 

c) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് അങ്ങപന വ്യക്തമൊക്കിയ അപെങ്കിൽ നീട്ടിയ 

സമയത്തിനുള്ളിൽ സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വ്ീഴ്ച വ്രുത്തിയൊൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് 

അേികവ്ുും കൂരൊപത മുൻവ്ിേികളിെൊപത കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ ആർട്ടിക്കിൾ 3.6 (ബി) 

ന്ത് കൊരും വ്ൊയ്പയ്ക്്ക കീെിലുള്ള തുക തിരിച്ചുവ്ിളിക്കൊൻ. 

 

3.7 വ്സ്തു  നിർമ്മൊണത്തിൻ കീെിലൊപണങ്കിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് വ്സ്തു  

വ്ൊങ്ങൊൻ/വ്ൊങ്ങിയ/വ്ൊങ്ങിയ/വ്ിൽ നക്കൊരനിൽ നിന്്ന നികക്ഷ ിക്കുന്ന/നികക്ഷ ിക്കുന്ന എെൊ 

തുകയുും കണക്കൊക്കണും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് തൃപ്തികരമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും 

കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ ഒരു ന്ത് വ്ൃത്തി നിർവ്വഹിച്ചുപകൊെ്, അത്തരും വ്സ്തു  വ്ൊങ്ങുന്നതിനൊയി, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക്/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിന് കൊരണമൊകയക്കൊവ്ുന്നകതൊ വ്രൊനിരിക്കുന്നകതൊ ആയകതൊ 

ആയ ഭൊവ്ിയുും.  

 

3.8 വ്സ്തു  നിർമ്മൊണത്തിൻ കീെിലൊപണങ്കിൽ, വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും  ൂർത്തിയൊകുകമ്പൊൾ, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് ഇത് അുംഗീകരിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും 

ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് ആവ്ശയമൊയ എെൊ ന്ത് വ്ൃത്തികളുും പചയ്യണും, 

അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ആവ്ശയപപ്പരുന്നതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് ആവ്ശയമൊയ 

 ചൊരികത/നര രിന്ത്കമ ആവ്ശയകതകൾ  ൊലിക്കണും.  

 

3.9 ഭൊവ്ിയിപല ഒരു ദിവ്സും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (പസ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര ക രിൽ 

വ്സ്തു വ്ിന്പേ തലപക്കട്്ട കകമൊേണപമങ്കിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ 

 ണയും/കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ/ന്ത് തിജ്ഞ ഉെൊക്കുക/നരപ്പിലൊക്കുക കന്ത് ൊപ്പർട്ടി, അതിനപ്േ മുൻ 

വ്യവ്സ്ഥകൾ അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നിർകേശിച്ച സമയ  രിേിക്കുള്ളിൽ അപെങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നിർകേശിച്ച സമയ  രിേിക്കുള്ളിൽ അപെങ്കിൽ 

അവ്ന്പേ/അവ്ളുപര/അവ്ർക്ക് അനുകൂലമൊയി കകമൊറ്റും പചയ്യുകമ്പൊൾ. 

 

3.10 ഏപതൊരു വ്സ്തു വ്ിനുും (അതൊയത്) നിലവ്ിലുള്ള വ്ൊയ്പ അപെങ്കിൽ സൗകരയത്തിന്പേ തിരിച്ചരവ്ിനൊയി 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ വ്ൊയ്പ എരുത്തിട്ടുപെങ്കിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

നിർകേശിച്ച കൊലയളവ്ിനുള്ളിൽ വ്ൊയ്പ, മുമ്പപത്ത സുരക്ഷൊ  ലിശ ഉചിതമൊയ രജിസ്ന്ത്രിുംഗ ്

അകതൊേിറ്റിയുപര കരഖകളിൽ നിന്്ന നീക്കും പചയ്യുകയുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ 

അത്തരും രജിസ്ന്ത്രിുംഗ് അകതൊേിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ പചയ്തിട്ടുള്ള ഏജന്േുമൊർക്്ക അനുകൂലമൊയി 

എപരങ്കിലുും ഉപെങ്കിൽ സുരക്ഷ കനരുകയുും പചയ്യുക. 

 

3.11ചൊർജുകളുപട രജിസക്രടഷൻ 

 

വൊയ്പപയടുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ഒരു കകൊർപ്പകേറ്്റ കകൊർപ്പകേറ്്റ ആപണങ്കിൽ, വൊയ്പ  

കരഖകൾ ര കൊരും സൃഷ്ടിച്ച ചൊർജുകൾ കമ്പനി നിയമത്തിപല പസക്ഷൻ 77, 2013 -പല വകുപ്്പ 77 

-പല വയവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമൊയി രജിസ്രടൊർ ഓഫ് കമ്പനികളിൽ രജിസ്റ്റർ പചയ്യൊൻ 

കൊരണമൊകുും. അപല്ലങ്കിൽ ഒരു കബൊഡി കകൊർപ്പകേറ്്റ അപല്ലങ്കിൽ  രിമിതമൊയ ബൊധയതൊ 

 ങ്കൊളിത്തവുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് നിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്്റ ബൊധകമൊയ നിയമും, നിശ്ചിത 

സമയത്തിനുള്ളിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ ന് രജിസ്കരടഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്്റ നൽകുക. 

സി.ഇ.ആർ.എസ്.എ.ഐ ൽ ചൊർജ് രജിസ്റ്റർ പചകയ്യണ്ടത് കടും വൊങ്ങുന്നയൊളുപട (പസ)/ 

പസകയൂരിറ്റി പര ൊവവഡേുപട ബൊധയതയൊയിരിക്കുും, അതനുസരിച്്ച കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ/ 

കൾ/ സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ര സ്തു ത ആവശയത്തിന് ആവശയമൊയ എല്ലൊ സഹകരണവുും നൽകുും. 
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3.12സുരക്ഷ തുടരുന്നു 

 

വ്ൊയ്പയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്്ട വ്ൊയ്പക്കൊരൻ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് നൽകിയ/നൽകകെ സുരക്ഷ (അതൊയത്) 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ തുരർച്ചയൊയ സുരക്ഷയൊയി തുരരുും, കൂരൊപത കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്ിനുും (എ) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് ഇരനിലക്കൊരനൊയ 

ക യ് പമന്േ് അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ തിരിച്ചരവ്് അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ അക്കൗെുകളുപര 

ഏപതങ്കിലുും പസറ്റിൽപമന്േ് വ്െി ഇതുവ്പര വ്ൊയ്പപയരുകക്കെ തുകയുപര ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും 

കുരിശ്ശികയൊയി നിലനിൽക്കുന്നു ); (ബി) നൽകിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷ (അതൊയത്) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര 

(കളുപര) കുരിശ്ശിക സുംബന്ധിച്ച്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ എകപ്പൊൾ കവ്ണപമങ്കിലുും കകവ്ശും 

വ്യ്ക്കൊവ്ുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും സുരക്ഷപയ അ മൊനിക്കുന്നതികനൊ അെൊപത; (സി) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ് ് നൽകുന്ന/നൽകകെ പസകയൂരിറ്റി ( ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിനുും കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്കുും ഇരയിലുള്ള എെൊ അക്കൗെുകളുും കുരിശ്ശിക തുകയുപര കൊരയത്തിൽ 

ആതയരികമൊയി സുംതൃപ്തി ലഭിക്കുന്നതുവ്പര  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് ലഭയമൊകുും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ; കൂരൊപത (ഡി) സൊേൊരണ ബിസിനസ്്സ ന്ത് ന്ത്കിയയിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ  രി ൊലിക്കുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) അക്കൗെുകളുപര ന്ത് സ്തൊവ്ന ഒരു 

ബൊലൻസ് കൊണിക്കുന്നു. 

 

3.13 സുരക്ഷയുപര  രയൊപ്തത 

 

3.13.1  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, വ്ൊയ്പ കരഖകളുപര ഉ ജീവ്ന സമയത്്ത അവ്രുപര 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, അഭിന്ത് ൊയമുെ്  

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് നൽകുന്ന/നൽകകെ സുരക്ഷ  ബൊേയതയുള്ള 

തുകകൾ ഉൾപക്കൊള്ളൊൻ അ രയൊപ്തമൊയി/അ രയൊപ്തമൊയി, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ 

ദൊതൊവ്,് ആവ്ശയൊനുസരണും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അേികമൊയി നൽകുകയുും 

നൽകുകയുും പചയ്യുും /ഇതര സുരക്ഷ (അതൊയത്),  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി 

സവീകൊരയമൊകയക്കൊും. 

 

3.13.2 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്,് ആവ്ശയപമങ്കിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് 

സവീകൊരയമൊയ വ്ൊയ്പ സുരക്ഷിതമൊക്കൊൻ അേിക സുരക്ഷ നൽകണും, ഇവ്ിപര വ്യക്തമൊക്കപപ്പട്ടകതൊ 

കവ്കേജ് ഇെൊത്തകതൊ കൊർഷികകതരകമൊ ആയ സവത്്ത സുരക്ഷിതമൊയ കവ്േികലൊ അപെങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്െികയൊ അതിന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ . മുകളിൽ  േഞ്ഞതിന ്

വ്ി രീതമൊയി, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/ കൾ/ പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ നൽകുന്ന ഏപതങ്കിലുും 

പസകയൂരിറ്റി  വ്ൊയ്പക്കൊരൻ/ പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ, കലൊൺ ന്ത് ഖയൊ ിച്ചതികനക്കൊൾ തൊെന്്ന 

മൂലയമുള്ളതൊയി  ിന്നീര് കപെത്തിയൊൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, തിരിച്ചുവ്ിളിക്കൊും/തിരിച്ചരവ്്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കൾ ഉരനരി 

ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുത്തുകയുും അത്തരും സുംഭവ്പത്ത സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്മൊയി 

കണക്കൊക്കുകയുും പചയ്യൊും. 

 

3.13.3  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിന് കരഖൊമൂലമുള്ള 

അേിയിപ്പ് നൽകിയതിനുകശഷും, കലൊണി കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിലുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

കുരിശ്ശിക പസകയൂരിറ്റി (അതൊയത്)/അേിക സുരക്ഷ (അതൊയത്) എന്നിവ്യിൽ നിന്്ന 

വ്ീപെരുക്കൊൻ അർഹതയുെ്. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് അത്തരും 

വ്ീപെരുക്കലിന ് ആവ്ശയമൊയതുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ആവ്ശയപപ്പരുന്നതുമൊയ എെൊ 

ന്ത് സക്തമൊയ കരഖകളുും നിർവ്വഹിക്കുും. 

 

3.14 വ്ൊയ്പക്കൊരൻ അുംഗീകരിക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. . കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു, അത്തരും എപരങ്കിലുും 

സുംഭവ്ിക്കുകയൊപണങ്കിൽ (മുകളിൽ വ്ിവ്രിച്ചതുക ൊപല), വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ വ്ൊയ്പ 

ഉേപ്പുവ്രുത്തുന്നതിന് വ്സ്തു വ്ിന് തുലയമൊയ മൂലയത്തിന്  കരും സുരക്ഷ നൽകണും. 

 

3.15 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ സമ്മതിക്കുകയുും സമ്മതിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു, 

ഓകരൊ പസകയൂരിറ്റിയുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക/കൾക്്ക/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർക്്ക 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് ഏത് സമയത്തുും (വ്ൊയ്പയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്്ട ഉൾപപ്പപര) എെൊ തുകയുും 

നൽകണും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ ബൊക്കി തുക തിരിച്ചരച്ചൊലുും, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ,  ന്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡർ വ്െി  ണമരയ്ക്കുന്നതിന് മറ്റ് തുക നൽകകെതിപെന്്ന തൃപ്തിപപ്പരുന്നതുവ്പര ഒരു 

സുരക്ഷയുും നൽകകെതിെ. 
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3.16 a) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് മൊറ്റൊനൊവ്ൊത്ത  വ്ർ അകറ്റൊർണി നരപ്പിലൊക്കൊൻ 

സമ്മതിക്കുന്നു (" ിഒഎ”) സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട അവ്ന്പേ/അവ്ളുപര/അവ്രുപര 

ബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റുന്നതിനൊയി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി, അതുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട എെൊ കൊരയങ്ങളുും. നിർേിഷ്ട കൊലയളവ്ിനുള്ളിൽ കമൊർട്ട്കഗജ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊയി 

 ി.ഒ.എ നരപ്പിലൊക്കുന്നത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊപള (അവ്രുപര)/അവ്രുപര ബൊേയതകളിൽ നിന്നുും 

ഏപറ്റരുക്കലുകളിൽ നിന്നുും ഒെിവ്ൊക്കിപെന്്ന കക്ഷികൾ വ്യക്തമൊയി മനസ്സിലൊക്കുകയുും 

അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. കൂരൊപത,  ി.ഒ.എ നരപ്പിലൊക്കുന്നത്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നപ്േ 

ഒരു അവ്കൊശപത്തയുും മുൻകൂട്ടി കൊണുന്നിെ, സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൊത്തതികനൊ അപെങ്കിൽ 

ഈരൊക്കുന്നതികനൊ ഉള്ള തുകകൾ തിരിച്ചുവ്ിളിക്കുന്നു. കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിപല കൊലതൊമസത്തിനുും സുരക്ഷ നരപ്പൊക്കുന്നതിനുും. 

 

b)  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ അതിന്പേ അേികൊരങ്ങൾ വ്ിനികയൊഗിക്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനപെന്നുും കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ നരപ്പിലൊക്കുന്ന/നരപ്പിലൊക്കുന്ന  ി.ഒ.എ യ്ക്ക് കീെിലുള്ള അേികൊരങ്ങൾ 

ന്ത് കയൊഗിക്കുന്നതികനൊ ന്ത് കയൊഗിക്കൊത്തതികനൊ ഒരു തരത്തിലുും ബൊേയസ്ഥനൊകിപെന്്ന കൂരുതൽ 

മനസ്സിലൊക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. )/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്്. 

 

3.17 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് കൂരുതൽ അുംഗീകരിക്കുന്നു, വ്ൊയ്പയക്്കുള്ള സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുും കൂരൊപത ഏപതങ്കിലുും  ി.ഒ.എ നരപ്പിലൊക്കുന്നതിനുും  ുേകമ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്:് 

 

a)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് തൃപ്തികരമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും വ്ൊയ്പയ്ക്കുള്ള 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി ഡിമൊൻഡ് കന്ത് ൊമിസേി കനൊട്ട ്നരപ്പിലൊക്കുക; 

 

b)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര (കളുപര) 

ജീവ്ിതപത്തക്കുേിച്ചുള്ള ഏപതങ്കിലുും കലെ് ഇൻഷുേൻസ് ക ൊളിസി അത്തരും പ്ലൊനിന് കീെിലുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ആവ്ശയപപ്പരുന്നതുും അുംഗീകരിക്കപപ്പട്ടതുമൊയ അകഷവർഡ ്

തുകയ്ക്കുും നൽകുക. 

 

c)  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ ന് തൃപ്തികരമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും നല്ല സൊമ്പത്തിക 

നില ഉേപ്പുവരുത്തുന്നതിലൂപട കരൊർ, ഏപറ്റടുക്കൽ, കബൊണ്്ട, ഗയൊരണ്ടി, എന്നിവ 

നടപ്പിലൊക്കുക, കൂടൊപത മകറ്റപതങ്കിലുും കരൊർ നടപ്പിലൊക്കുക, മൊറ്റൊനൊവൊത്ത  വർ 

അകറ്റൊർണി സഹിതും, ഇന്േർ ആലിയ, ഈ വൊയ്പയുപട കേൻസിയിൽ 

അപല്ലങ്കിൽ/അപല്ലങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ൽ അപല്ലങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും വൊയ്പക്കൊരന് 

അനുവദിച്ച മകറ്റപതങ്കിലുും വൊയ്പയുപട കീഴിൽ ഏപതങ്കിലുും തകരൊേുണ്ടൊയൊൽ, 

വസ്തു വിന്പേ വിൽപ്പന/വകമൊറ്റും/വകമൊറ്റും എന്നിവയക്്്ക  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ ന് 

അുംഗീകൊരും നൽകുന്നു. വയക്തി, കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് മുമ്പുും കശഷവുും. 

 

3.18 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) എൻഎച്ച്ബി/േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ എന്നിവ്യിൽ നിന്്ന 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്്ക  ിഎൻബിഎച്ച്എെലിന് യൊപതൊരു എതിർപ്പുമിപെന്്ന സമ്മതിക്കുന്നു/കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (എൻ), എൻഎച്ച്ബിയിൽ നിന്നുും മറ്റ് േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങളിൽ നിന്നുും േീെിനൊൻസ ്

ലഭിക്കുന്നതിന്  ിഎൻബിഎച്ച്എെിഎൽ അനുവ്ദിക്കുന്നു കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി 

ദൊതൊവ്്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പന ഒരു പസകയൂരിറ്റി കഹൊൾഡർ എന്ന നിലയിൽ ന ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് േീെിനൻസിനൊയി പസകയൂരിറ്റിക്കുള്ള  ലിശ എൻ.എച്ച്.ബി യ്കക്കൊ 

മകറ്റപതങ്കിലുും േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾകക്കൊ കകമൊേൊൻ അനുവ്ദിക്കുന്നു. 

 

3.19  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന എെൊ പസകയൂരിറ്റികളുും വ്ൊയ്പയ്ക്്ക കീെിലുള്ള എെൊ 

നിയമ രമൊയ അവ്കൊശങ്ങൾക്കുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നവ്ർക്കുും എതിപര മകറ്റപതങ്കിലുും പെയിമിനുള്ള 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെലിന് ഉെൊയിരികക്കെ എെൊ പസകയൂരിറ്റികളുും തിരിച്ചരയക്്കുും. അത്തരും പസറ്റ് 

ഓെ് അവ്കൊശും ഉ കയൊഗിക്കണപമങ്കിൽ, അവ്കശഷിക്കുന്ന പെയിമുകപളക്കുേിച്ചുും ബന്ധപപ്പട്ട 

പെയിും തീർക്കുന്നതുവ്പര/  ണമരയ് ക്കുന്നതുവ്പര പസകയൂരിറ്റികൾ നിലനിർത്തൊൻ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അർഹതയുള്ള വ്യവ്സ്ഥകപളക്കുേിച്ചുും  ൂർണ്ണ വ്ിവ്രങ്ങകളൊപര കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് കനൊട്ടീസ് നൽകുും.  

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 4 

വ്ൊയ്പ വ്ിതരണും പചയ്യുന്നതിനുള്ള വ്യവ്സ്ഥകൾ 

4.1 വൊയ്പപയടുക്കുന്നവരുപട (സുംഭ്ൊവന) വിനികയൊഗും: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ 

സവീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, വ്ൊയ്പയുപര മൊർജിൻ (അതൊയത് കന്ത് ൊപ്പർട്ടി കുേഞ്ഞ 
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 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ കലൊണിന്പേ പചലവ്്) ഉ കയൊഗിച്ച/അരച്ച വ്ൊയ്പ വ്ിതരണും പചയ്യുന്നതിനുമുമ്പ,് 

അയൊൾക്്ക/അവ്ർക്്ക ഉള്ള/ ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ തൃപ്തിപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. വ്സ്തു  വ്ൊങ്ങൽ അപെങ്കിൽ 

നിർമ്മൊണും. കൂരൊപത, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നതിനുള്ള മപറ്റെൊ മുൻവ്യവ്സ്ഥകളുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

 ൊലിച്ചിട്ടുപെന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഉേപ്പ് നൽകിയിട്ടുെ്.  

  

4.2 ശീർഷകും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ സുംതൃപ്തി 

ന്ത് കരിപ്പിച്ചു,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് തൃപ്തികരമൊയ ഒരു ശീർഷക തിരയൽ േികപ്പൊർട്്ട ഉൾപപ്പപര, 

അവ്ൻ/അവ്ൾ/അവ്ർ (അപെങ്കിൽ വ്സ്തു  നിർമ്മൊണത്തിലൊപണങ്കിൽ, വ്ിൽപ്പനക്കൊരൻ/നിർമ്മൊതൊവ് ്

കന്ത് ൊപ്പർട്ടിക്ക് സമ്പൊദയത്തിന് സമ്പൂർണ്ണവ്ുും വ്യക്തവ്ുും വ്ി ണന രവ്ുമൊയ അവ്കൊശും ഉെ്. 

വ്സ്തു വ്ിന്പേ ശീർഷകും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) വ്ിലയിലുും അ കരസൊേയതയിലുും 

അനുകയൊജയപമന്്ന കതൊന്നുന്ന രീതിയിൽ  രികശൊേിച്ചുേപ്പിച്ച/ രികശൊേിച്ചുേപ്പിക്കൊൻ സവൊതന്ത്രയമുെ്. 

 

4.3 വ്ിതരണും പചയ്യുന്നതിനുള്ള മറ്റ് വ്യവ്സ്ഥകൾ: വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്്ക കീെിൽ എപരങ്കിലുും വ്ിതരണും 

പചയ്യൊനുള്ള  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ ബൊേയതയുും തൊപെ  േയുന്ന വ്യവ്സ്ഥകൾക്ക ്

വ്ികേയമൊയിരിക്കുും: 

 

(a)  കടും വൊങ്ങുന്നയൊളുപട (കളുപട)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവിന്പേ പരകഡിറ്റ് കയൊഗയത: കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ വ്യക്തമൊക്കികയക്കൊവ്ുന്ന 

മിനിമും പന്ത്കഡിറ്റ് കയൊഗയത ആവ്ശയകതകൾ  ൊലിക്കുകയുും  ൊലിക്കുകയുും കവ്ണും. കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡർ) പന്ത്കഡിറ്റ ് കയൊഗയത  രികശൊേിക്കുന്നതിനൊയി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

വ്ിളിക്കുന്ന മറ്റ ് വ്ിവ്രങ്ങൾ നൽകുും.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിന്പേ പന്ത്കഡിറ്റ് കയൊഗയത നിർണ്ണയിക്കൊൻ, 

അവ്രുപര സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ അനുകയൊജയവ്ുും ഉചിതവ്ുപമന്്ന കതൊന്നുന്ന 

തരത്തിലുള്ള അകനവഷണങ്ങൾ നരത്തുകകയൊ അപെങ്കിൽ കൊരണമൊകുകകയൊ പചയ്യൊും. 

 

(b)  സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭ്വത്തിന്പേ അസ്തിതവും: ഇവ്ിപര ആർട്ടിക്കിൾ 7.1 ൽ 

നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്ങ്ങപളൊന്നുും സുംഭവ്ിച്ചിട്ടിെ അപെങ്കിൽ 

സുംഭവ്ിക്കൊൻ സൊേയതയുെ്.  

 

(c)  വിതരണത്തിന്പേ ഉ കയൊഗത്തിനുള്ള പതളിവുകൾ: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് അനുകൂലമൊയി 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിച്ചതിനുകശഷും, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ 

( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് തൃപ്തികരമൊയ അത്തരും പതളിവ്ുകൾ ഹൊജരൊക്കണും) 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്യക്തമൊക്കിയ സമയ രിേി, വ്ൊയ്പ അക ക്ഷ/വ്ിതരണ കത്തിൽ 

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആവ്ശയങ്ങൾക്കൊയി വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക ആവ്ശയമൊയ െെുകളുപര 

ഒരു ഭൊഗും േിലീസ് പചയ്യൊനുള്ള അഭയർത്ഥനയുും. 

 

(d)  അസൊധൊരണ സൊഹചരയങ്ങൾ: വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുും 

വ്യവ്സ്ഥകളുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക്/അവ്ളുപര ബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റുന്നത് അസൊേയമൊക്കുന്ന 

അസൊേൊരണമൊയ അപെങ്കിൽ മറ്റ് സൊഹചരയങ്ങപളൊന്നുും സുംഭവ്ിച്ചിട്ടിെ. 

 

(e) ക്ലിയേൻസുകൾ/അുംഗീകൊരും:  കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ആവ്ശയമൊയ എെൊ കകൊർപ്പകേറ്റ ്

നര രികളുും എരുക്കുകയുും എെൊ െിയേൻസുകളുും (അതിന്പേ ഡയേക്ടർ കബൊർഡ ് ൊസ്സൊക്കിയ 

കകൊർപ്പകേറ്റ് ന്ത് കമയങ്ങൾ ഉൾപപ്പപര)  രിമിതമൊയ ബൊേയത  ങ്കൊളിത്തും/  ങ്കൊളിത്ത 

സ്ഥൊ നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അേികൊര കത്്ത/ അേികൊരത്തിന്പേ കത്്ത/ വ്ൊയ്പയുപര ന്ത് കയൊജനും, 

സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നിവ്യ്ക്കൊയി എച്ച.്യു.എെ് നപ്േ സഹന്ത് വ്ർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള  വ്ർ 

ഓെ് അകറ്റൊർണി) ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷൊ തൊൽപ്പരയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് ( ണയും, 

മൂന്നൊും കക്ഷി കമൊർട്ട്കഗജ് അപെങ്കിൽ ന്ത് സക്തമൊയ കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളുപര നിർവ്വഹണും, 

അതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഇര ൊരുകൾ, അതിന്പേ ന്ത് കരനും എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട്, ബൊേകമൊയ 

കഹകപ്പൊപതകക്കഷൻ). കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അത്തരും െിയേൻസുകളുപര/ 

അുംഗീകൊരങ്ങളുപര യഥൊർത്ഥ  കർപ്പുകൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കകമൊേിയിരിക്കണും. 

 

4.4 ഈ ആർട്ടിക്കിൾ 4 -ൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന എപരങ്കിലുമുപെങ്കിലുും, എപരങ്കിലുും വ്ിതരണും 

പചയ്തിട്ടുപെങ്കിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ വ്ൊയ്പ കരഖകളുപര അരിസ്ഥൊനത്തിൽ വ്ിതരണും പചയ്ത തുക 

തിരിച്ചരയക്്കൊനുള്ള ബൊേയത തുരരുും. 

 

4.5 എസ്കരകൊ ഉടമ്പടി: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ),  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ, എസ്കന്ത്കൊ ഏജന്േ് എന്നിവ് 

എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെികലക്ക് സവീകരണങ്ങൾ നികക്ഷ ിക്കുന്നതിനുും വ്ിതരണും പചയ്യുന്നതിനുും 

തിരിച്ചരയക്്കുന്നതിനുും സഹൊയിക്കുന്നതിനൊയി  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്യക്തമൊക്കിയ ഒരു 
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എസ്കന്ത്കൊ ഉരമ്പരിയികലകക്കൊ മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണത്തികലകക്കൊ കരൊേികലകക്കൊ ന്ത് കവ്ശിക്കൊും. 

എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെിൽ അവ്കൊശും/ചൊർജ് സൃഷ്ടിക്കൽ ഉൾപപ്പപര കമ്പനി അരയ്കക്കെ തുകകൾ, 

അത്തരും ചൊർജ് കമ്പനി കരഖപപ്പരുത്തുകയൊപണങ്കിൽ. ന്ത് സ്തു ത ഉകേശയത്തിനൊയി, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര 

അരിസ്ഥൊനത്തിൽ സവീകർത്തൊക്കൾ എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെികലക്ക് നികക്ഷ ിക്കുന്നതുും, ഇക്കൊരയത്തിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ സുംതൃപ്തിക്കൊയി കരൊർ, ന്ത് വ്ൃത്തികളുും കരൊേുകളുും 

നരപ്പിലൊക്കുന്നതുും ഉൾപപ്പപര. 

 

4.6 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്്, ആവ്ശയപമങ്കിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന ്

സവീകൊരയമൊയ വ്ൊയ്പ സുരക്ഷിതമൊക്കൊൻ അേിക സുരക്ഷ നൽകണും, ഇവ്ിപര വ്യക്തമൊക്കപപ്പട്ടകതൊ 

കവ്കേജ് ഇെൊത്തകതൊ കൊർഷികകതരകമൊ ആയ സവത്്ത സുരക്ഷിതമൊയ കവ്േികലൊ അപെങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്െികയൊ അതിനപ്േ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ . മുകളിൽ  േഞ്ഞതിന ്

വ്ി രീതമൊയി, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/ കൾ/ പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ നൽകുന്ന ഏപതങ്കിലുും 

പസകയൂരിറ്റി  വ്ൊയ്പക്കൊരൻ/ പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ, കലൊൺ ന്ത് ഖയൊ ിച്ചതികനക്കൊൾ തൊെ്ന്ന 

മൂലയമുള്ളതൊയി  ിന്നീര് കപെത്തിയൊൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പല ഏക 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, തിരിച്ചുവ്ിളിക്കൊും/തിരിച്ചരവ്്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

തവരിതപപ്പരുത്തികയക്കൊും. 

 

4.7 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ വ്ൊയ്പയുപര തുകയക്്ക്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി കബൊെ് 

അപെങ്കിൽ ഡിമൊൻഡ് കന്ത് ൊമിസേി കനൊട്ട ്നരപ്പിലൊക്കുകയുും വ്ിതരണും പചയ്യുകയുും പചയ്യുും. 

 

 

4.8 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ, ഇനിപ്പേയുന്നവ്, ഇനിപ്പേയുന്നവ്, യഥൊന്ത്കമും 

സ്റ്റൊമ്പ് പചയ്തതുും (ആവ്ശയപമങ്കിൽ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് തൃപ്തികരമൊയ രൂ ത്തിലുും 

 ദൊർത്ഥത്തിലുും വ്ിതരണും പചയ്യുും: 

 

(a)  ിഡിസികൾ. 

 

(b)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കുന്നതികനൊ സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതികനൊ ആവ്ശയമൊയ എെൊ സമ്മതങ്ങളുും, തീരുമൊനങ്ങളുും, അുംഗീകൊരങ്ങളുും, 

അുംഗീകൊരങ്ങളുും അനുമതികളുും (അുംഗീകൃത അുംഗീകൃത പകട്ടിര  ദ്ധതികൾ ഉൾപപ്പപര) 

 രിമിതപപ്പരുത്തിയിട്ടിെ. 

 

(c) സുരക്ഷൊ കരഖകൾ കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഗയൊരെി (കൾ), വ്യക്തി രകമൊ കകൊർപ്പകേകറ്റൊ ആകപട്ട. 

 

(d)(കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു കമ്പനിയൊപണങ്കിൽ) 2013 പല കമ്പനീസ ്ആക്ടിന് കീെിലുള്ള എെൊ 

 ൊലിക്കലുകളുും  ൊലിക്കപപ്പട്ടിട്ടുെ് എന്നതിന് പതളിവ്;് 

 

(e) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ അപെങ്കിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡേിന് അനുകൂലമൊയി, സബ് രജിസ്ന്ത്രൊർ ഓെ് 

അഷവേൻസ് അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും കയൊഗയതയുള്ള അകതൊേിറ്റിയിൽ കൃതയമൊയി രജിസ്റ്റർ 

പചയ്തിട്ടുള്ള വ്സ്തു വ്ിന്പേ മുന്ത്ദ  തിപ്പിച്ച വ്ിൽപ്പന കരൊേിന്പേ പതളിവ്് (സുംഭവ്ിക്കുന്നത് ക ൊപല) 

കൂരൊപത ആവ്ശയമൊയ സുരക്ഷ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് സവീകൊരയമൊയ രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും സൃഷ്ടിക്കൊൻ കെിയുും. 

 

(f) കന്ത് ൊപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻഷുേൻസ ്  രിരക്ഷ കൊണിക്കുന്നതിനുള്ള പതളിവ്ുകൾ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ സുംതൃപ്തിക്കൊയി ലഭിച്ചു. 

 

4.9 ഇതിനു കശഷമുള്ള ഏപതങ്കിലുും വ്ിതരണത്തിന ് മുമ്പ,്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ആവ്ശയമൊയി 

കരുതുന്ന എൻഡ് യൂസ് സർട്ടിെിക്കറ്റ് ക ൊലുള്ള പതളിവ്ുകൾ, വ്ൊയ്പ അപെങ്കിൽ അതിനപ്േ 

ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും, ഇതിനകും വ്ിതരണും പചയ്തിട്ടുള്ള, ഏപറ്റരുക്കുന്നതുും നഷ്ട രിഹൊരവ്ുും ഉൾപപ്പപര 

 രിമിതപപ്പരുത്തൊപത നിയമവ്ിരുദ്ധമൊയ ഉകേശയങ്ങൾകക്കൊ അേൊർമിക ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾകക്കൊ, ഓഹരി 

വ്ി ണി ഇര ൊരുകൾ, ചൂതൊട്ടും, ചിട്ടി െെ്, കലൊട്ടേി, മൽസരങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും 

നിയമത്തിൻ കീെിൽ അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നിയന്ത്രിതമൊയ മകറ്റപതങ്കിലുും 

ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ്യ്ക്കൊയെ, വ്ിതരണക്കൊരന്പേ കത്തിൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

പവ്ളിപപ്പരുത്തിയ ഉകേശയങ്ങൾ. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 5 
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ഉരമ്പരികൾ 

5.1ഉേപ്പുവരുത്തുന്ന ഉടമ്പടികൾ: കടും വൊങ്ങുന്നവരുും സുരക്ഷൊ ദൊതൊക്കളുും, 

ര സക്തമൊകയക്കൊവുന്നതുക ൊപല,  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ മൊയി തൊപഴ  േയുന്ന 

രീതിയിൽ ഉടമ്പടികൾ: 

 

a) വൊയ്പയുപട ഉ കയൊഗും: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) വ്ൊയ്പ അക ക്ഷയിൽ/വ്ിതരണ കത്തിൽ 

അകേഹും/അവ്ൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആവ്ശയത്തിനൊയി മുെുവ്ൻ വ്ൊയ്പയുും ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തുും. 

കൂരൊപത,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളിൽ നിന്്ന അരിമ ഉ കയൊഗ 

സർട്ടിെിക്കറ്റ് ആവ്ശയമൊയി വ്കന്നക്കൊും. നിയമവ്ിരുദ്ധമൊയ ഉകേശയങ്ങൾകക്കൊ അേൊർമിക 

ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾകക്കൊ ഓഹരി വ്ി ണി ഇര ൊരുകൾ, ചൂതൊട്ടും, ചിട്ടി െെ്, കലൊട്ടേി, മൽസരങ്ങൾ 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും നിയമത്തിൻ കീെിൽ അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

നിയന്ത്രിതമൊയ മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ്യ്ക്കൊയി വ്ൊയ്പ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

ഉ കയൊഗിക്കരുത്. ഓഡിറ്റർ/ന്ത് ൊക്ടീസ് പചയ്യുന്ന ചൊർകട്ടഡ് അക്കൗെനേ്് മുകഖന എൻഡ് യൂസ ്

സർട്ടിെിക്കറ്റ് അവ്കലൊകനും പചയ്യൊൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് അവ്കൊശമുെ്. 

 

b) നിർമ്മൊണവുും വൊങ്ങലുും: വ്സ്തു  അനുവ്ദിച്ച പ്ലൊനിന് അനുസൃതമൊയി കന്ത് ൊപ്പർട്ടി ഉൾപപ്പരുന്ന 

ഭൂമിയിൽ സവത്്ത ഏപറ്റരുക്കുകയുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കുകയുും പചയ്യുും, കൂരൊപത കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അത്തരും അനുവ്ദിച്ച പ്ലൊനിന്പേ ശരിയൊയ യഥൊർത്ഥ  കർപ്പ ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് ലഭയമൊക്കി ഹൊജരൊക്കണും. വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഏപറ്റരുക്കുകയൊപണങ്കിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഉരമ്പരികൾ 

അയൊൾ/അവ്ൾ/അവ്ൻ/അവ്ൾ സൂചിപ്പിച്ച ന്ത് കൊരും വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമൊണും  ൂർത്തിയൊക്കണും 

/അവ്രുപര വ്ൊയ്പൊ അക ക്ഷ/വ്ിതരണ കത്്ത, അെൊത്ത ക്ഷും, സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി നൽകുന്ന 

പതൊെിൽ/ ൂർത്തീകരണ സർട്ടിെിക്കറ്റിന്പേ ശരിയൊയ സൊക്ഷയപപ്പരുത്തിയ യഥൊർത്ഥ  കർപ്പ ്

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിൽ കനരുകയുും ഹൊജരൊക്കുകയുും നികക്ഷ ിക്കുകയുും പചയ്യുക. തുരർന്നുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും നിർമൊണും നരക്കുകയൊപണങ്കിൽ, അതുും അുംഗീകൃത  ദ്ധതിക്ക ്

അനുസൃതമൊയിരിക്കണും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നിയമവ്ിരുദ്ധമൊയ ഒരു നിർമ്മൊണവ്ുും 

ഉയർത്തരുത.്  

 

c) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് മീറ്റർ അവ്കൊശമുപെന്്ന സമ്മതിക്കുകയുും 

അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നുവ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണ/  ുനർവ്ികസനത്തിന്പേ  ുകരൊഗതി 

നിരീക്ഷിക്കുക. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) മകറ്റപതങ്കിലുും അക്കൗെ് തുേക്കരുത് (എസ്കന്ത്കൊ 

അക്കൗെ് അപെങ്കിൽ അനുവ്ദനീയമൊയ മറ്റ് അക്കൗെ് ഒെിപക 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽകന്ത് ൊപ്പർട്ടിയിൽ നിന്്ന സവീകൊരയമൊയവ് സവീകരിക്കുന്നതുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) തുേക്കുും. വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) സമ്മതമിെൊപത വ്സ്തു വ്ിൽ 

 രിഷക്്കരണും/കവ്വ്ിേയവ്ൽക്കരണും  ൊരിപെന്്ന സമ്മതിക്കുന്നു.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ. 

 

d) ആർട്ടിക്കിൾ 5.3 (ബി) ന് വ്ികേയവ്ുും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്യക്തമൊക്കിയതുും, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഉരമ്പരികളുും വ്സ്തു വ്കകൾ ശരിയൊയ നിയമ രമൊയ ഉ കരണവ്ുും ( ൊട്ടത്തിന ്

അപെങ്കിൽ വ്ൊരകയ്ക്ക്/കരൊർ)  ുേപപ്പരുവ്ിക്കുകയുും അത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ഒരു  കർപ്പ ്

സമർപ്പിക്കുകയുും പചയ്യുും അത്തരും നിയമ രമൊയ ഉ കരണും നിർവ്വഹിച്ച് 7 (ഏെ)് 

ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ഉള്ള അത്തരും ഉ കരണും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ), 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ, നിർേിഷ്ട  ൊട്ടക്കൊരൻ/വ്ൊരകക്കൊരൻ എന്നിവ്രിൽ നിന്്ന ഒരു ന്ത്തികക്ഷി 

ഉരമ്പരി/മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത്കമീകരണും നരപ്പിലൊക്കിയിട്ടുപെന്്ന ഉേപ്പുവ്രുത്തണും. 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുും (നിർേിഷ്ട  ൊട്ടക്കൊരനുും/വ്ൊരകക്കൊരനുും) തമ്മിലുള്ള ഏപതങ്കിലുും തർക്കും 

വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര കീെിലുള്ള വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ ബൊേയതകപള ബൊേിക്കിപെന്നുും അതുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ഒരു ഉരമ്പരി കരഖപപ്പരുത്തുപമന്നുും വ്ൊയ്പക്കൊരൻ സമ്മതിക്കുകയുും സമ്മതിക്കുകയുും 

പചയ്യുന്നു. ന്ത്തികക്ഷി കരൊേിൽ. 

 

e) വ്ൊയ്പപയ സുംബന്ധിച്ച്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെികനൊരുള്ള കരബൊേയത കുേയ്ക്കുന്നതിനൊയി 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെികലക്ക് സവീകർത്തൊക്കൾ അയയക്്കൊൻ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഇത ്

ഏപറ്റരുക്കുന്നു.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി കന്ത് ൊപ്പർട്ടിക്ക ് കമൽ സൃഷ്ടിച്ച 

സുരക്ഷപയ അ കരപപ്പരുത്തുന്ന ഒരു നര രിയുും (നിർേിഷ്ട തിരിച്ചേിവ്് ഉൾപപ്പപര) 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) എരുക്കിെ. ഇക്കൊരയത്തിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) അപെങ്കിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ സുംവ്ിേൊനും പചയ്യൊൻ വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) വ്െി മൊറ്റൊനൊവ്ൊത്തവ്ിേും 

അേികൊരപപ്പരുത്തിയിരിക്കുന്നു.  
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കലസൻസി/കുരിയൊന്മൊർ/വ്ൊരകക്കൊർ/കന്ത് ൊപ്പർട്ടിയിൽ തൊമസിക്കുന്നവ്ർ, എസക്ന്ത്കൊ അക്കൗെിൽ 

മൊന്ത്തും വ്രച്ച പചക്ക ്മുകഖന സവീകരികക്കെ തുക കകമൊേൊൻ.  

 

F. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കചൊദികച്ചക്കൊവ്ുന്ന സുരക്ഷയുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട അത്തരും ന്ത് സ്തൊവ്നകളുും മറ്റ് വ്ിശദൊുംശങ്ങളുും നൽകണും അപെങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് സുരക്ഷ  രികശൊേിക്കൊനുും ആവ്ശയമൊകയക്കൊവ്ുന്ന അത്തരും 

വ്ിവ്രങ്ങൾ കപെത്തൊനുും അവ്കൊശമുെ്.  

 

G കൊലതൊമസത്തിനുള്ള കൊരണങ്ങളുും സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭ്വവുും അേിയിക്കുക: കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ചുവ്പര സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഇവ്ന്േ് അപെങ്കിൽ 

സൊഹചരയങ്ങപളക്കുേിച്ച്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കരഖൊമൂലമുള്ള അേിയിപ്പ് വ്െി ഉരൻ 

അേിയിക്കുും, ഇത് വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും ആരുംഭിക്കുന്നതികനൊ  ൂർത്തിയൊക്കുന്നതികനൊ 

കൊലതൊമസും വ്രുത്തുന്നതികനൊ വ്ൊങ്ങുന്നതിൽ കൊലതൊമസും വ്രുത്തുന്നതികനൊ കൊരണമൊകൊും 

വ്സ്തു വ്കകളുും ഏപതങ്കിലുും ഡികെൊൾട്ട ് സുംഭവ്വ്ുും (ഈ ജിരിസിയിൽ 

നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) നൽകിയിട്ടുള്ള മകറ്റപതങ്കിലുും 

കരഖകൾ) അപെങ്കിൽ കനൊട്ടീസ് അപെങ്കിൽ കൊലഹരണപപ്പട്ടതിന് കശഷും അപെങ്കിൽ ഇവ് രെുും 

ഡികെൊൾട്ട് സുംഭവ്മൊയി മൊേുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഇവ്ന്േ് സുംഭവ്ിച്ചു: 

  

 . i. ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തിയുമൊയുള്ള ഏപതങ്കിലുും തർക്കും, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി 

ദൊതൊവ്ിപന ബൊേിക്കുന്നകതൊ അപെങ്കിൽ കനരിട്്ട ബന്ധപപ്പട്ടകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും തർക്കും 

അപെങ്കിൽ വ്സ്തു വ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട തർക്കകമൊ വ്യതയൊസകമൊ ഉൾപപ്പപര വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്ക് കീെിൽ 

നൽകുന്ന സുരക്ഷ (അതൊയത്).വ്സ്തു വ്ിപനതിപര എപരങ്കിലുും ദുരിതും അപെങ്കിൽ വ്േശിക്ഷ 

ചുമത്തപപ്പരുന്നു. 

ii. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (ഗയൊരെർ)/ഗൊരന്േേുപര കെിവ്ിപന ബൊേിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഭൗതിക 

സൊഹചരയങ്ങൾ, വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ അരയ്കക്കെ തുക 

തിരിച്ചരയക്്കൊനുള്ളതൊണ.് 

iii. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു കമ്പനി,  ങ്കൊളിത്ത സ്ഥൊ നും അപെങ്കിൽ ഏക 

ഉരമസ്ഥൊവ്കൊശും സുംബന്ധിക്കുന്നിരത്്ത, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര 

(അഡ്മിനിസ്കന്ത്രഷൻ, മൊകനജപ്മന്േ്, സൊമ്പത്തിക അവ്സ്ഥകൾ എന്നിവ്യുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട വ്ിവ്രങ്ങൾ, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

നിഷ്കർഷികച്ചക്കൊും. 

iv. ആദൊയനികുതി, കകൊർപ്പകേഷൻ നികുതി, സവത്്ത നികുതി, മപറ്റെൊ നികുതികളുും 

വ്രുമൊനങ്ങളുും ക ൊലുള്ള സർക്കൊരികനൊ പ ൊതുജനങ്ങൾകക്കൊ തകേശ സ്ഥൊ നങ്ങൾകക്കൊ 

നൽകകെ കുരിശ്ശികകൾ. 

v. വ്ിലൊസത്തികലൊ കജൊലിയികലൊ അപെങ്കിൽ വ്ിശദൊുംശങ്ങൾ, വ്ിവ്രണങ്ങൾ, സുരക്ഷയുപര 

സ്ഥൊനും എന്നിവ്യിപല ഏത് മൊറ്റവ്ുും വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര നിബന്ധനകൾക്ക ്

അനുസൃതമൊയി നൽകണും. 

vi. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമനേ്ുകൾക്ക് കീെിൽ അരയ്കക്കെ 

ബൊേയതകളുും മറ്റ് ചൊർജുകളുും അപെങ്കിൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/ ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ ബൊേയതകളുപര ബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റുന്നതിനുള്ള 

സൊേയത എന്നിവ്പയ ബൊേിക്കൊനിരയുള്ള ഏപതങ്കിലുും സുംഭവ്ത്തിനപ്േ സുംഭവ്കമൊ 

സൊേയതകയൊ. വ്ൊയ്പയുപര കൊരയത്തിൽ. 

vii. ബൊേകമൊയ പതൊെിൽ നിയമങ്ങൾക്ക് കീെിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ ഏപതങ്കിലുും 

വ്യൊവ്സൊയിക ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപപ്പട്ടിട്ടുപെങ്കിൽ, പതൊെിലൊളി  ണിമുരക്ക്, 

കലൊക്കൗട്ടുകൾ, അരച്ചു ൂട്ടലുകൾ, തീ ിരുത്തങ്ങൾ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര 

(ലൊഭും) അപെങ്കിൽ ബിസിനസിൽ കൊരയമൊയ സവൊേീനും പചലുത്തൊൻ സൊേയതയുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും സുംഭവ്ും വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) ഉൽ ൊദനത്തികലൊ വ്ിൽപ്പനയികലൊ ഉള്ള 

ഏപതങ്കിലുും ഭൗതിക മൊറ്റങ്ങളുും അതിനപ്േ കൊരണങ്ങളുപര വ്ിശദീകരണവ്ുും. 

viii. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകിയ വ്ൊയ്പ കരഖകളുപര നിബന്ധനകൾക്ക് കീെിൽ 

എപരങ്കിലുും സൊേയതയുള്ള അപെങ്കിൽ  രൊജയപപ്പരൊൻ സൊേയതയുള്ള ഏപതൊരു 

സുംഭവ്വ്ുും. 

 

h. വസ്തു വിന്പേ  രി ൊലനും: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ, വ്സ്തു   ൂർത്തിയൊകുകമ്പൊൾ, നെ ന്ത്കമത്തിലുും 

അവ്സ്ഥയിലുും നിലനിർത്തുകയുും വ്ൊയ്പയുപര പ ൻU³kn സമയത്്ത ആവ്ശയമൊയ എെൊ 

അറ്റകുറ്റപ്പണികളുും കൂട്ടികച്ചർക്കലുകളുും പമച്ചപപ്പരുത്തലുകളുും നരത്തുകയുും പചയ്യുും.  
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i. ശീർഷക കരഖകൾ: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (i) ഉരമസ്ഥതയിലുള്ള (ii) കന്ത് ൊപ്പർട്ടിക്ക് എെൊ കരറ്റിൽ കഡൊകയുപമനേ്ുകളുും 

ഭൊവ്ി തീയതിയിൽ വ്രൊനിരയുെ്; (iii)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് കന്ത് ൊപ്പർട്ടിക്ക് കമൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ചൊർജ് സൃഷ്ടിക്കൊൻ/ രി ൂർണ്ണമൊക്കുന്നതിന,് നിശ്ചിത കൊലയളവ്ിനുള്ളിൽ 

അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്യക്തമൊക്കിയ രീതിയിൽ അവ്രുപര സവരും 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ സമർപ്പികക്കെത് ആവ്ശയമൊണ.്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് വ്ൊയ്പ 

 ൂർണ്ണമൊയുും തിരിച്ചരച്ചുകെിഞ്ഞൊൽ, ഏപതങ്കിലുും തരത്തിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർകക്കൊ അവ്രുപര 

അുംഗീകൃത ന്ത് തിനിേി (കൾകക്കൊ) അത്തരും ശീർഷക കരഖകൾ / ന്ത് amW§ൾ കകമൊേുന്നതിന ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്  ൂർണ്ണമൊയ അവ്കൊശവ്ുും വ്ികവ്ചനൊേികൊരവ്ുും ഉെൊയിരിക്കുും. 

 

j. അ കടസൊധയതയുള്ള സുരക്ഷപയക്കുേിച്്ച അേിയിക്കൊൻ: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

സുരക്ഷിതതവവ്ുും അവ്കൊശങ്ങളുും ഏപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ അ കരത്തിലൊക്കപപ്പരുകകയൊ 

അപെങ്കിൽ അ കരത്തിലൊവ്ുകകയൊ പചയ്തൊൽ ഉരൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ പന അേിയിക്കൊൻ 

ഏപറ്റരുക്കുന്നു. വ്സ്തു  അ കരത്തിലൊപണകന്നൊ അ കരത്തിലൊപണകന്നൊ അപെങ്കിൽ 

നിയമവ്ിരുദ്ധമൊപണന്്ന നിർണ്ണയിക്കപപ്പട്ടൊൽ (ഉദൊഹരണത്തിന,് ബൊൽക്കണി അപെങ്കിൽ െൊും 

വ്ൊസസ്ഥലും വ്ി ുലീകരിക്കുന്നതിന്പേ ക രിൽ) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ ഏപതങ്കിലുും ന്ത് തികരൊേും 

ഒെിവ്ൊക്കുന്നു. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും അത്തരും സുംഭവ്ങ്ങൾ (മുകളിൽ 

വ്ിവ്രിച്ചതുക ൊപല) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊപള (കൾ) അതിന്പേ കരമകളിൽ നികന്നൊ സുരക്ഷൊ 

കരഖകളുപര കീെിൽ നികന്നൊ ഒെിവ്ൊക്കിപെന്്ന ഏപറ്റരുക്കുന്നു. 

 

k. പതൊഴിലവസരങ്ങളിൽ മൊറ്റും അേിയിക്കൊൻ, തുടങ്ങിയവ.: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ), ഒരു 

വ്യക്തി, തന്പേ പതൊെിൽ, ബിസിനസ്്സ അപെങ്കിൽ പതൊെിൽ എന്നിവ്യിൽ എപരങ്കിലുും മൊറ്റും 

വ്രുത്തിയൊൽ ഉരൻ തപന്ന  ിഎൻബിഎച്ച്എെിഎെിപന അേിയിക്കുും. 

 

l. ഭ്രണഘടനൊ കരഖകളിലുും/അപല്ലങ്കിൽ cq]-L-S-\-bnepw ഘടനയിലുും/അപല്ലങ്കിൽ സവൊഭ്ൊവിക 

വയക്തിയല്ലൊത്ത മറ്്റ സ്ഥൊ നങ്ങളിലുും മൊറ്റും/ രിഷക്്കരണും അേിയിക്കൊൻ: കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഏപതങ്കിലുും കൊരണത്തൊൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ നപ്േ മൊകനജപ്മൻേ,് 

നിയന്ത്രണും, ഭരണഘരനൊ കരഖ (കൾ), ബിസിനസ്സിനപ്േകയൊ പതൊെിലിനപ്േകയൊ സവഭൊവ്ും, ഘരന, 

ന്ത് വ്ർത്തനും നിർത്തൽ തുരങ്ങിയവ്യിൽ എപരങ്കിലുും മൊറ്റും വ്രുത്തുന്നതിന ് മുൻകൂർ സമ്മതും 

വ്ൊങ്ങുന്നു.  

 

m. വിലൊസും, ഇപമയിൽ, കഫൊൺ നമ്പർ തുടങ്ങിയവയിപല മൊറ്റും അേിയിക്കൊൻ.: 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (അവ്രുപര) തൊമസസ്ഥലും അപെങ്കിൽ കേസ്ക ൊെൻസ് വ്ിലൊസും, ഇപമയിൽ 

ഐഡി, കെൊൺ നമ്പർ, ലൊൻഡ്കലൻ, പമൊകബൽ കെൊൺ എന്നിവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും 

കൊരണത്തൊൽ വ്ൊയ്പ അക ക്ഷ. മൊറ്റും വ്രുത്തുന്നതിപനക്കുേിച്ച് അേിയിക്കുും.  

 

 

N. നിബന്ധനകളുും വയവസ്ഥകളുും  ൊലിക്കൽ: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) എെൊ 

നിബന്ധനകളുും കർശനമൊയി  ൊലിക്കുകയുും കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ 

ആവ്ശയമൊയ എെൊ ബൊേയതകളുും നിേകവ്റ്റുകയുും പചയ്യുും. അനുമതി കത്്ത, വ്ിതരണ കത്്ത, ഈ 

ജിരിസി എന്നിവ്യക്്കിരയിൽ എപരങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥകകളൊ അപെങ്കിൽ വ്യൊഖയൊനത്തിപല 

വ്യതയൊസകമൊ ഉപെങ്കിൽ, വ്ിതരണ കത്തിന്പേ വ്യവ്സ്ഥകൾ നിലനിൽക്കുും.  

 

O. നിയമങ്ങളുും മറ്റുും  ൊലിക്കൽ,  രി ൊലനപച്ചലവ ്മുതലൊയവ.: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

വ്സ്തു വ്കകൾ ഏപറ്റരുക്കുന്നതിനുും കകവ്ശും വ്യ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള എെൊ നിയമങ്ങളുും 

വ്യവ്സ്ഥകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും ബന്ധപപ്പട്ട സഹകരണ സ്ഥൊ നത്തിന്പേ ഉ നിയമങ്ങൾ, 

നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അനുബന്ധ സ്ഥൊ നങ്ങൾ, അകസൊസികയഷൻ,  രിമിത കമ്പനി അപെങ്കിൽ 

മകറ്റപതങ്കിലുും കയൊഗയതയുള്ള അകതൊേിറ്റിയുും കന്ത് ൊപ്പർട്ടിയുപര  രി ൊലനത്തിനൊയി അത്തരും 

അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ അപെങ്കിൽ മറ്റ് ചൊർജുകൾ അരയ്ക്കുക, അതുക ൊപല ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ 

അകതൊേിറ്റി ചുമത്തുന്ന മറ്റ് പ ൊതു കുരിശ്ശികകൾ അപെങ്കിൽ ന്ത് സ്തു ത വ്സ്തു വ്ിന്പേ കൊരയത്തിൽ 

നൽകകെ മകറ്റപതങ്കിലുും കുരിശ്ശികകൾ അപെങ്കിൽ അതിനപ്േ ഉ കയൊഗും എച്ച്എെ്

സികൾക്കുള്ള ആർബിഐ മൊസ്റ്റർ ഡയേക്ഷനുകളികലക്കുള്ള ഏപതങ്കിലുും കഭദഗതികൾ ഇവ്ിപര 

ഉൾപപ്പരുത്തിയിട്ടുപെന്്ന കണക്കൊക്കുകയുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിൽ 
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നിന്്ന വ്യക്തമൊയ നിർകേശും ആവ്ശയമിെൊപത ബൊേകമൊയ എെൊ നിയമങ്ങളുും  ൊലിക്കുകയുും 

പചയ്യുും.  

 

P. കൂരൊപത, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു എൻആർഐ അപെങ്കിൽ  ിഐഒ ആപണങ്കിൽ, അവ്ൻ 

പെമയുപര എെൊ വ്യവ്സ്ഥകളുും അതിനു കീെിലുള്ള വ്ിവ്ിേ നിയന്ത്രണങ്ങളുും കഭദഗതികളുും 

 ൊലിക്കണും. അത്തരും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ വ്ൊയ്പയ്ക്്ക കീെിൽ വ്ിതരണും പചയ്ത തുക ഇരയയിൽ 

ഒരു പേസിഡൻഷയൽ തൊമസസൗകരയും സവരമൊക്കൊൻ മൊന്ത്തമൊയി ഉ കയൊഗിക്കുകയുും 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ ഇരയയിപല എൻ.ആർ.ഇ/എൻ.ആർ.ഒ അക്കൗെിൽ നികന്നൊ അപെങ്കിൽ 

അത്തരും ചൊനലുകളിൽ നിന്നുള്ള  ണമരയ്ക്കലിലൂപരകയൊ തിരിച്ചരയക്്കുകയുും പചയ്യുും. 

ഇരയ്ക്കിപര എെ്.ഇ.എും.എ നിർകേശിക്കപപ്പരുും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു എൻആർഐ 

ആപണങ്കിൽ, അയൊൾ ഒരു ഇരയൻ  ൊസ്ക ൊർട്ട് കകവ്ശും വ്ച്ചിട്ടുപെന്നതിന്പേ പതളിവ്ുകൾ 

അകേഹും കകമൊേണും. 

 

Q. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) അവ്രിൽ ഓകരൊരുത്തരുും മപറ്റൊരൊളുപര (ഏജനേ്ുമൊരുപര) 

ഏജനേ്ൊപണന്നുും വ്ൊയ്പൊ അക്കൗെിൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കുരിശ്ശിക അുംഗീകരിക്കൊനുും 

അുംഗീകരിക്കൊനുും അേികൊരമുെ്. 

 

R. വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) ബന്ധപപ്പട്ട അകതൊേിറ്റി അുംഗീകരിച്ച അനുമതി പ്ലൊനിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ 

സമയ രിേി  ൊലിക്കൊൻ സമ്മതിക്കുകയുും വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കിയ വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും 

ആരുംഭിക്കുന്നതിനുും  ൂർത്തിയൊക്കുന്നതിനുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പന അേിയിക്കുകയുും 

നിർമ്മൊണവ്ുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ വ്ികസനവ്ുും  ൂർത്തിയൊക്കുകയുും പചയ്യുും അത്തരും അനുമതി 

 ദ്ധതി/ആശയവ്ിനിമയ കൊലയളവ്ിൽ  രൊമർശിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല നിശ്ചിത 

സമയ രിേിക്കുള്ളിപല വ്സ്തു . 

 

S. ക യ്പമന്േ് ബൊധയതകൾ  ൊലിക്കുക: വ്സ്തു വ്ിന്പേ ഉരമ (കൾ, െീസ്, പചലവ് ്എന്നിവ് ഉൾപപ്പപര) 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾക്ക ് ഉത്തരവ്ൊദിത്തമുള്ള എെൊ തുകയുും 

കൃതയസമയത്്ത അരയ്ക്കുും. 

 

T. ഇൻഷുേൻസ:് ഇവ്ിപര അരങ്ങിയിരിക്കുന്നകതൊ ഏപതങ്കിലുും കരഖകകളൊ കത്തുകകളൊ 

എരുതപന്നയൊയൊലുും, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) 

ജൊഗരൂകരൊയിരിക്കുകയുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ വ്ൊയ്പയുപര പ ൻഡിൻസിയിൽ, സവത്്ത 

എെൊയ്കപ്പൊെുും കൃതയമൊയുും കൃതയമൊയുും ഇൻഷവർ പചയ്തിട്ടുപെന്്ന ഉേപ്പൊക്കുകയുും പചയ്യുും. ഭൂകമ്പും, 

തീ, പവ്ള്ളപപ്പൊക്കും, സ്കെൊരനും, പകൊരുങ്കൊറ്റ്, പകൊരുങ്കൊറ്റ്, ചുെലിക്കൊറ്റ്, സിവ്ിൽ കകൊലൊഹലങ്ങൾ, മറ്റ ്

അ കരങ്ങൾ എന്നിവ്യ്പക്കതിരൊയി,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ് ആവ്ശയമൊയി വ്കന്നക്കൊും, 

അത്തരും ഇൻഷുേൻസ് ക ൊളിസി/ക ൊളിസികൾ ന്ത് കൊരും  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ ഏക 

ഗുണകഭൊക്തൊവ്ൊകുകയുും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് പതളിവ് ് ഹൊജരൊക്കുകയുും പചയ്യുന്നു 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ സവരമൊയി, അങ്ങപന പചയ്യൊൻ വ്ിളിക്കുകമ്പൊപെെൊും ന്ത് ീമിയും തുക ഉരനരി 

 തിവ്ൊയി അരയ്ക്കുക, അങ്ങപന അത്തരും കൊലയളവ്ിൽ എെൊയ്കപ്പൊെുും ക ൊളിസി (അതൊയത)് 

സജീവ്മൊയി നിലനിർത്തുക. കമൽപ്പേഞ്ഞവ്യുപര സൊമൊനയതയക്്ക് മുൻവ്ിേികളിെൊപത, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ് ് (കൾ) ഇനിപ്പേയുന്നവ് പചയ്യുകകയൊ അപെങ്കിൽ പചയ്യൊൻ 

കൊരണമൊകുകകയൊ പചയ്യുും: 

(i)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്  രൊമർശും കൂരൊപത, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര (പസ)/പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കളുപര) സമ്മതകമൊ വ്യവ്ഹൊരകമൊ സുംബന്ധിച്ച തർക്കും ന്ത്കമീകരിക്കൊകനൊ 

 രിഹരിക്കൊകനൊ വ്ിട്ടുവ്ീഴ്ച പചയ്യൊകനൊ  രൊമർശിക്കൊകനൊ  ൂർണ്ണ അവ്കൊശമുപെന്്ന 

സമ്മതിക്കുന്നു. ഏപതങ്കിലുും ഇൻഷുേൻസ ് ക ൊളിസിയിലുും ഉേപ്പുള്ളതുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ ഏപതങ്കിലുും നിയമവ്ുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) എന്നിവ്യ്ക്ക് സൊേുതയുള്ളതുും 

ബൊേയതയുള്ളതുമൊണ,് എന്നൊൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളിൽ നിന്്ന കുരിശ്ശിക വ്ീപെരുക്കൊനുള്ള 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അവ്കൊശപത്ത ബൊേിക്കിെ. /സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് (കൾ);  

(ii) ഇൻഷുേൻസ് ന്ത് ീമിയത്തിന ്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അവ്രുപര വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കൊവ്ുന്ന ഒരു ഇൻഷുേൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള വ്ൊയ്പയുപര  രിേി വ്പര, 

അയൊളുപര/അവ്രുപര ജീവ്ിതത്തിലുും/അപെങ്കിൽ മറ്റ ് പ ൊതു ഇൻഷുേൻസിലുും ബൊേയത 

(കൾ) എരുക്കുും. അത്തരും ഇൻഷുേൻസ് ന്ത് ീമിയും കലൊൺ അപെങ്കിൽ ഒബ്ളിഗർ (കൾ) 

അത്തരും ഇൻഷുേൻസ് ന്ത് ീമിയും അയൊളുപര/അവ്ളുപര/അവ്രുപര സവരും െെിൽ നിന്്ന 

അരകച്ചക്കൊും. അങ്ങപന എപരങ്കിലുും ഉപെന്്ന ഒബ്ലികഗഴ്്് അുംഗീകരിക്കുകയുും 

അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു കലെ് കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മറ്റ ് പ ൊതു ഇൻഷുേൻസ ്

ഏപതൊരു ഇൻഷുേൻസ ്കമ്പനിയിൽ നിന്നുും ഓബ്ലിഗർമൊർ ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തുന്നത്, ഒബ്
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ളിഗർ (കൾ) ക്കുും അത്തരും ഇൻഷുേൻസ് കമ്പനിക്കുും ഇരയിലുള്ള ഒരു സവതന്ത്ര ഏർപ്പൊരൊണ,് 

കൂരൊപത  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ ഏപതങ്കിലുും തരത്തിൽ, ബൊേയസ്ഥനുും (കൾക്കുും) 

ഇരയിൽ ഉെൊകുന്ന ഏപതങ്കിലുും തർക്കത്തിനുും വ്യതയൊസത്തിനുും ഉത്തരവ്ൊദിയൊകിെ. 

ഇൻഷവേൻസ് കമ്പനി;  

(iii) ന്ത് സ്തു ത ഇൻഷുേൻസ് ക ൊളിസി  ന്ത് കൊരും അരയ്കക്കെ എെൊ  ണവ്ുും സവീകരിക്കുന്നതിനുും 

അതിന്പേ ഡിസ്ചൊർജുകൾ നൽകുന്നതിനുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പന തന്പേ 

ഏജനേ്ൊയി മൊറ്റൊൻ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് (കൾ) ഏപറ്റരുക്കുന്നു. 

പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) ഈ അവ്സ്ഥയുപര ഇൻഷുേർപന വ്ിവ്രമനുസരിച്ച ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അേിയിക്കുും; 

(iv) ഭൊഗികമൊകയൊ പമൊത്തും നഷ്ടമൊകയൊ ഇൻഷുേൻസ് കമ്പനി തീർപ്പൊക്കിയകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും 

പെയിും  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിന് മൊന്ത്തകമ നൽകൊവ്ൂ. മിച്ചും ഉപെങ്കിൽ കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക്/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) ക്്ക നൽകണും; 

(v) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) കന്ത് ൊപ്പർട്ടി ഇൻഷവർ 

പചയ്യുന്നതികനൊ അപെങ്കിൽ ഇൻഷുേൻസ് ന്ത് ീമിയ അപെങ്കിൽ ക ൊളിസി ന്ത് കൊരമുള്ള മറ്റ ്

തുകകൾ അരയക്്കുന്നതികനൊ  രൊജയപപ്പട്ടൊൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കന്ത് ൊപ്പർട്ടി 

ഇൻഷവർ പചയ്തിട്ടുകെൊ അപെങ്കിൽ ഇൻഷുേൻസ് ന്ത് ീമിയ അരയക്്കൊും മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച മറ്റ ്

തുകകൾ.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ബൊേകമൊയതുും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതുമൊയ 

നിരക്കുകകളൊപര  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ആവ്ശയപപ്പരുന്ന 15 ( തിനഞ്്ച) 

ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് (കൾ) അത്തരും തുക 

തിരിപക നൽകുും. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ് (കൾ) 15 ( തിനഞ്്ച) 

ദിവ്സത്തിനുള്ളിൽ അത്തരും തുക തിരിച്ചുനൽകുന്നതിൽ  രൊജയപപ്പട്ടൊൽ, 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ കുരിശ്ശിക തുകയുപര ഭൊഗമൊയി വ്ീപെരുക്കൊൻ അർഹതയുെ്; 

ഒപ്പും  

 

(vi)ഇൻഷുേൻസ് ന്ത്കമീകരിക്കുന്നതിനുും  ുതുക്കുന്നതിനുും അപെങ്കിൽ ന്ത് ീമിയും 

അരയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള ഏപതങ്കിലുും ഉത്തരവ്ൊദിത്തും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

നിരൊകരിക്കുന്നു 

 

T. കപണ്ടത്തൊത്ത അ കടസൊധയതകളൊൽ വസ്തു വകകളുപട നഷ്ടും/നൊശും: കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/ പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ്

വ്സ്തു വ്കകൾക്്ക എപരങ്കിലുും നഷ്ടകമൊ നൊശനഷ്ടകമൊ ഉെൊയൊൽ, അത് കദവ്ത്തിന്പേകയൊ 

നൊശനഷ്ടത്തിന്പേകയൊ അപെങ്കിൽ മപറ്റപരങ്കിലുും കൊരണത്തൊകലൊ ഉെൊകൊും. . 

 

U. കൂട്ടികച്ചർക്കലുകളുും മൊറ്റങ്ങളുും  രിഷ്ക്കരണങ്ങളുും അേിയിക്കുക: 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) വ്ൊയ്പയുപര പ ൻഡൻസി സമയത്്ത 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) മുകഖന ഉെൊക്കൊൻ ഉകേശിക്കുന്ന 

വ്സ്തു വ്ിൽ എപരങ്കിലുും കൂട്ടികച്ചർക്കലുകൾ അപെങ്കിൽ മൊറ്റങ്ങൾ/ രിഷ്ക്കരണങ്ങളുപര 

വ്ിശദൊുംശങ്ങൾ അേിയിക്കുകയുും നൽകുകയുും പചയ്യുും.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അവ്രുപര 

സുംതൃപ്തിക്്ക കയൊഗയതയുള്ള അകതൊേിറ്റിയുപര അനുമതിയുപര പതളിവ്ുകകളൊപര.  

 

V.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കൾക്ക ് അത്തരും ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾ സവയും അപെങ്കിൽ അതിന്പേ 

ഉകദയൊഗസ്ഥർ മുകഖന പചയ്യൊനുള്ള അവ്കൊശങ്ങൾക്ക ് മുൻവ്ിേിയുെൊകൊപത, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒകന്നൊ അതിലേികകമൊ കക്ഷികപള അതിന്പേ കശഖരണ 

ഏജനേ്ൊയി നിയമിക്കൊനുള്ള  ൂർണ്ണ അേികൊരവ്ുും അേികൊരവ്ുും ഉെൊയിരിക്കൊപമന്്ന കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) വ്യക്തമൊയി അുംഗീകരിക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. . കൂരുതൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അത്തരും അേികൊരും ന്ത് സ്തു ത കക്ഷിക്ക ്കകമൊേൊനുും കകമൊേൊനുും 

അേികൊരമുെ്. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളിൽ നിന്്ന ( ണത്തിൽ/ന്ത്ഡൊെ്റ്റിൽ/പചക്കുകളിൽ) കുരിശ്ശിക 

സവീകരിക്കുക, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുമൊയി ഒത്തുതീർപ്പിപലത്തുകയുും സൊേുവ്ൊയ രസീത ്

നൽകുകയുും വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾക്ക)് െലന്ത് ദമൊയ ഡിസ്ചൊർജ ് നൽകുകയുും പ ൊതുവ്ൊയി എെൊ 

നിയമ രമൊയ ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങളുും മൂന്നൊമതൊയി നരത്തുകയുും പചയ്യുക ആവ്ശയത്തിന് ഉചിതപമന്്ന 

 ൊർട്ടിക്ക ്കതൊന്നികയക്കൊും. 

 

W.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര (കളുപര) അകൊലമരണത്തിൽ അരയ്കക്കെ 

തുകകൾ തിരിച്ചുവ്ിളിക്കൊൻ എകപ്പൊെുും സവൊതന്ത്രയമുെ്.  
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X. വ്സ്തു   ൊട്ടത്തിന ്നൽകുന്ന വ്സ്തു വ്ൊപണങ്കിൽ,  ൊട്ടക്കൊരൻ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ, വ്ൊരക സവത്്ത 

ന്ത്െീ കഹൊൾഡൊക്കി മൊറ്റുന്നതിന് ആവ്ശയമൊയ എെൊ നര രികളുും സവീകരിക്കുും ഇതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ്

കകമൊറ്റും/കകമൊറ്റ ഡീഡ് നരപ്പിലൊക്കുകയുും രജിസ്റ്റർ പചയ്യുകയുും അതികനൊരനുബന്ധിച്ച ്

ആവ്ശയമൊയ എെൊ പചലവ്ുകളുും അവ്ളുപര/അവ്ന്പേ/അവ്രുപര സവരും ഉേവ്ിരങ്ങളിൽ നിന്്ന 

വ്ഹിക്കുകയുും പചയ്യുക. അത്തരും കൺപവ്യൻസ് ഡീഡ് നരപ്പിലൊക്കുകമ്പൊൾ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) ഉരൻ തപന്ന പസകയൂരിറ്റി സൊേുവ്ൊയി സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊയി 

അത്തരും കകമൊറ്റ ഡീഡിനപ്േ യഥൊർത്ഥ  കർപ്പ ് ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് സമർപ്പിക്കണും. 

 

Y.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നികയൊഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൂലയനിർണ്ണയജ്ഞൻ വ്ിലമതിക്കുന്ന 

കമൽപ്പേഞ്ഞതുക ൊപല സുരക്ഷ ലഭിക്കൊൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ സവൊതന്ത്രയമുള്ളതൊണ്, 

അത്തരും മൂലയനിർണ്ണയത്തിനുള്ള െീസുും പചലവ്ുകളുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/ സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ്

(കൾ) നൽകുും. 

 

Z. കമൽപ്പേഞ്ഞ ഏപതങ്കിലുും ഉകേശയങ്ങൾക്ക് ആവ്ശയമൊകയക്കൊവ്ുന്ന എെൊ സൗകരയങ്ങളുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നുും അതിനപ്േ ഉകദയൊഗസ്ഥർക്കുും നൽകൊൻ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

ഇത് ഏപറ്റരുക്കുന്നു. 

 

AA. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു സ്ഥൊ നും/ രിമിത ബൊേയതൊ  ങ്കൊളിത്തും 

സ്ഥൊ ിക്കുകയൊപണങ്കിൽ അപെങ്കിൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ഒരു സ്ഥൊ നത്തിന്പേ/ രിമിത ബൊേയതൊ 

 ങ്കൊളിത്തത്തിനപ്േ  ങ്കൊളിയൊപണങ്കിൽ, തുരർച്ചയൊയി അത്തരും സ്ഥൊ നത്തിന്പേ 

ഭരണഘരനയിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നപ്േ മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള അനുമതിയിെൊപത 

മൊറ്റമിെ വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) അപെങ്കിൽ അവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും ഒകന്നൊ 

അതിലേികകമൊ ബൊേയതപയ ദുർബലപപ്പരുത്തുകകയൊ നിർവ്ഹിക്കുകകയൊ പചയ്യുും, അപെങ്കിൽ 

ഏപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിലുള്ള  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ 

അവ്കൊശവ്ുും  രിഹൊരങ്ങളുും. 

 

BB.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ അവ്രുപര വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള 

നിരക്കിൽ, എെൊ അ കരസൊേയതയുള്ള ചൊർജുകളുും ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിൽ നിന്്ന അേിയിപ്പ ്

ലഭിച്ചുകെിഞ്ഞൊൽ ഉരൻ തുകയുപര കുേവ് ് ഉൾപപ്പപര) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ സമ്മതിക്കുന്നു, 

സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ്കൊരണും വ്രുകമ്പൊൾ അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്

എെിന ് അനുകൂലമൊയി വ്രച്ച പചക്ക/്ഡിമൊൻഡ് ന്ത്ഡൊെ്റ്റ് വ്െി കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അരയ്

കക്കെതൊണ.് 

 

CC. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (ങ്ങൾ) വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കുന്നതിനൊയി സമർപ്പിച്ച കെൊകട്ടൊകകൊപ്പി/യഥൊർത്ഥ 

 കർപ്പുകൾ യഥൊർത്ഥമൊപണന്്ന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ എകപ്പൊൾ 

കവ്ണപമങ്കിലുും, അത്തരും ഏപതങ്കിലുും/ എെൊ  കർപ്പുകളുപരയുും ഒേിജിനലുകൾ 

 രികശൊേിക്കുകകയൊ ആവ്ശയപപ്പരുകകയൊ പചയ്യൊും.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കകവ്ശമുള്ള 

അത്തരും  കർപ്പുകൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) മൊന്ത്തകമ നൽകിയിട്ടുള്ളൂ എന്്ന കണക്കൊക്കപപ്പരുും. 

 

DD.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ഒരു ബിൽഡർ/മൂന്നൊും കക്ഷി/വ്ിൽപ്പനക്കൊരന ് കന്ത് ൊപ്പർട്ടിയുപര വ്ൊങ്ങൽ 

വ്ിലയക്്കൊയി വ്ൊയ്പ വ്ിതരണും പചയ്തിട്ടുപെങ്കിൽ, എപരങ്കിലുും സുംഭവ്ും/സൊഹചരയും കൊരണും 

വ്ൊയ്പക്കൊരന് വ്സ്തു  അനുവ്ദിക്കുന്നത് േേൊക്കുകയുും നിശ്ചിത തുക നഷ്ടപപ്പട്ടതിന് കശഷും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്ിതരണും പചയ്ത തുക ബിൽഡർ/മൂന്നൊും കക്ഷി/വ്ിൽപ്പനക്കൊരൻ 

തിരിപക നൽകുകയുും പചയ്യുന്നു വ്ിൽപ്പനക്കൊരൻ. 

 

EE. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിക്കുന്നു (കൾ) സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും 

പചയ്യുന്നു. /മറ്റ ് പന്ത് ൊെഷണലുകൾ) ഉൾപപ്പപരയുള്ള ഉചിതമൊയ ന്ത്ശദ്ധയുും 

തീരുമൊനപമരുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തലപക്കട്്ട കരഖകൾ, അുംഗീകൊരങ്ങൾ, സമ്മതങ്ങൾ എന്നിവ്യിൽ 

സുംതൃപ്തരൊകുകയുും, കന്ത് ൊപ്പർട്ടിയിൽ നികക്ഷ ിക്കുന്നതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ് ന്ത് വ്ർത്തിക്കുകകയൊ 

ഒെിവ്ൊക്കുകകയൊ പചയ്യുക, കൂരൊപത  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ഉത്തരവ്ൊദിയപെന്്ന 

സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് വ്സ്തു വ്കകളുപര 

നിർമ്മൊണ/കകവ്ശൊവ്കൊശും/ ൂർത്തീകരണും, അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

അുംഗീകരിച്ച/അനുവ്ദിച്ചകതൊ മകറ്റൊ ഉള്ള വ്സ്തു വ്ിന്പേ ഗുണനിലവ്ൊരും അപെങ്കിൽ െിറ്റ്നസ ്
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എന്നിവ്യുപര ശീർഷക കരഖകളിപല കവ്കലയത്തികനൊ വ്സ്തു വ്ിന്പേ വ്ിൽപ്പനക്കൊരപന സുംബന്ധിച്ച 

എപരങ്കിലുും വ്ിവ്രങ്ങൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. 

 

 

f) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ, അവ്ന്പേ/അവ്ളുപര/അവ്രുപര അവ്കൊശികൾ, നിയമ ന്ത് തിനിേികൾ, 

നിർവ്വഹകർ, അഡ്മിനിസ്കന്ത്രറ്റർമൊർ,  ിൻഗൊമികൾ എന്നിവ് വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര നിബന്ധനകളുും 

വ്യവ്സ്ഥകളുും അനുസരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നൊലുും, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്ക ്

കീെിൽ അവ്ന്പേ/ അവ്ളുപര/ അവ്രുപര അവ്കൊശങ്ങളുും ബൊേയതകളുും കകമൊേൊകനൊ 

ഏൽപ്പിക്കൊകനൊ അവ്കൊശമിെ. ഇക്കൊരയത്തിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് തൃപ്തികരമൊയ 

രൂ ത്തിലുും രീതിയിലുും, വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (അവ്രുപര) അവ്കൊശികൾ, നിയമ ന്ത് തിനിേികൾ, 

നിർവ്വഹകർ, ഭരണൊേികൊരികൾ,  ിൻഗൊമികൾ എന്നിവ്രുപര ചുമതല ഏപറ്റരുക്കൊൻ കൊരണമൊകുും. 

 

g) ഓകരൊ പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡേുും ( ി) അവ്ർ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് നൽകുന്ന പസകയൂരിറ്റിക്ക ്

കീെിലുള്ള ബൊേയതകൾ  ൊലിക്കുന്നുപെന്്ന ഉേപ്പൊക്കൊൻ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഏപറ്റരുക്കുന്നു. 

 

h) ഒരു കപ്ലൊട്ടിന ് േനസഹൊയും നൽകുന്നതിനൊയി  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിച്ച 

സന്ദർഭങ്ങളിൽ കപ്ലൊട്ടിന്പേ നിർമ്മൊണും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നയൊയമൊയകതൊ അപെങ്കിൽ 

എൻഎച്ച്ബി വ്യക്തമൊക്കിയകതൊ ആയ കൊലയളവ്ിൽ ആരുംഭിക്കിപെന്്ന വ്ൊയ്പക്കൊരൻ ഏപറ്റരുക്കുന്നു. 

വ്ൊയ്പ വ്ിതരണും,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പക്കൊരന് സവീകൊരയമൊയ അവ്രുപര സവരും 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ ഉയർന്ന  ലിശ നിരക്ക ്ഈരൊക്കൊൻ അർഹതയുെ്. 

 

i)  ൊട്ട വ്ൊരക കിെിവ് ്സൗകരയത്തിന്പേ കൊരയത്തിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും കരും 

കസവ്ന േിസർവ് ് അക്കൗെിൽ " ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ" നിർകേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മിനിമും തുക 

എകപ്പൊെുും നിലനിർത്തണപമന്്ന ആവ്ശയപപ്പരുകയുും പചയ്യുന്നു.("ഡി.എസ്.ആർ.എ”) സുംഭവ്ത്തിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥ നിർകേശികക്കെതൊയിരുന്നു. 

 

j) പേസിഡൻഷയൽ നിലയിപല മൊറ്റും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു എൻആർഐ ആപണങ്കിൽ, 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അേിയിക്കൊൻ ഇത ് ഏപറ്റരുക്കുന്നു ഡി.എസ.്ആർ.എവ്ൊയ്പയുപര 

കൊലയളവ്ിൽ എൻആർഐയുപര തൊമസസ്ഥലും ഇരയയിപല ഒരു വ്യക്തിയൊയി മൊേുകയൊപണങ്കിൽ. 

അത് വ്ീപെരുക്കുന്നതിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരുതൽ നഷ്ട രിഹൊരും നൽകൊൻ 

ഏപറ്റരുക്കുന്നു ഡി.എസ.്ആർ.എ ഏപതങ്കിലുും നഷ്ടത്തിന്, ഏപതങ്കിലുും നൊശനഷ്ടും വ്ഹിക്കുന്നു 

ഡി.എസ.്ആർ.എ. 

 

k) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (എൻ) ഒരു എൻആർഐ ആപണങ്കിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ഒരു ഇരയൻ 

 ൗരനൊകുന്നത് അവ്സൊനിപ്പിക്കുകയുും മകറ്റപതങ്കിലുും രൊജയത്തിനപ്േകയൊ വ്ികദശ 

 ൊസ് ക ൊർട്ടിന്പേകയൊ  ൗരതവും കനരുകയുും പചയ്തൊൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ ഉരൻ തപന്ന മുെുവ്ൻ 

വ്ൊയ്പയുും തിരിച്ചരയക്്കുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകകെ എെൊ  ലിശ, പചലവ്ുകൾ, 

നിരക്കുകൾ, മറ്റ് തുകകൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്്ക കീെിൽ. 

 

l)  ൗരസൗകരയങ്ങൾ: വ്സ്തു  പചേിയ സ്ഥലത്തൊണ് സ്ഥിതി പചയ്യുന്നപതങ്കിൽ, ന്ത് സ്തു ത പചേിയ 

സ്ഥലത്തിന ്കവ്ദയുതി, രൊപ്പ് പവ്ള്ളും, പന്ത്ഡയികനജ് മുതലൊയ സൊേൊരണ  ൗരസൗകരയങ്ങളുപെന്്ന 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സൊക്ഷയപപ്പരുത്തുകയുും നിർമ്മൊണും ഏപതങ്കിലുും  ദ്ധതികളുമൊയി 

പ ൊരുത്തപപ്പരൊതിരിക്കുകയുും പചയ്യുും. സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റികളുകരകയൊ മറ്റ് സ്ഥൊ നങ്ങളുകരകയൊ 

ആവ്ശയമുള്ളകപ്പൊൾ വ്സ്തു വ്ിന്പേ വ്ിൽപ്പനയുും എളുപ്പത്തിൽ നരപ്പിലൊക്കൊൻ കെിയുും. 

 

m) വ്സ്തു വ്ിന്പേ ശീർഷകത്തിന്പേ തിരച്ചിലുും അകനവഷണവ്ുും, വ്സ്തു വ്ിന്പേ മൂലയനിർണ്ണയും, 

തയ്യൊേൊക്കൽ, നിർവ്വഹണും, ന്ത് കരനും, നിർവ്വഹണും, ഈ ജിരിസി, സുരക്ഷൊ കരഖകൾ, മറ്റ് കരഖകൾ 

എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നരത്തിയ പചലവ്ുകൾ തിരിച്ചരയക്്കൊൻ 

വ്ൊയ്പക്കൊരൻ സമ്മതിക്കുന്നു. / ഇതിനനുസൃതമൊയി നരപ്പിലൊക്കുന്ന ഉ കരണങ്ങളുും വ്ൊയ്പയുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ്സ്റ്റൊൻഡിുംഗ് നിർകേശങ്ങൾ, ഇലക്കന്ത്രൊണിക് െിയേിുംഗ ്സിസ്റ്റും, ശമ്പള കിെിവ്ുകൾ, മറ്റ ്

വ്ിവ്ിേ ചൊർജുകൾ എന്നിവ് കൊരണും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ഹിക്കുന്ന മറ്റ് ചൊർജുകളുും. 

n) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) എെൊ അർത്ഥത്തിലുും ബൊേകമൊയ എെൊ നിയമങ്ങളുും  ൊലിക്കണും 

( രിസ്ഥിതി നിയമും ഉൾപപ്പപര)  രിസ്ഥിതി, ആകരൊഗയും, സുരക്ഷ, സൊമൂഹിക നിയന്ത്രണങ്ങൾ 
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(ഇ.എച്ച.്എസ്.എസ്)  വ്ൊയ്പൊ കൊലയളവ്ിൽ ഇ.എച്ച്.എസ.്എസ് ചട്ടങ്ങളിൽ വ്രുത്തൊവ്ുന്ന കഭദഗതികൾ) 

കൂരൊപത വ്ൊയ്പ/പകകവ്സി മൊനദണ്ഡങ്ങൾ, വ്ൊർഷിക അനുശൊസനങ്ങൾ/ന്ത് ഖയൊ നങ്ങൾ, 

നിയമ രമൊയ സ്ഥൊ നങ്ങളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട മറ്റ് അരുപ്പങ്ങൾ എന്നിവ് ക ൊലുള്ള േനകൊരയവ്ുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ആർബിഐ മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങൾ) അതിന്പേ ബിസിനസ് നരത്തിപ്പുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട.് 

o)  

p) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ഡയേക്ടർമൊർ) അതിന്പേ ഡയേക്ടർ കബൊർഡ്/ന്ത്രസ്റ്റി 

കബൊർഡ്/ഭരണസമിതിയിൽ ആർബിഐയുപര ഡികെൊൾകട്ടഴ്്് ലിസ്റ്റിൽ ക രുള്ള ഒരു വ്യക്തിപയയുും 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഉെൊയിരുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും കമ്പനിയുപര കബൊർഡിപല ഡയേക്ടപേയുും 

നിയമിക്കൊൻ  ൊരിെ. സ്ഥിരസ്ഥിതിയൊയി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ ആർബിഐ 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന  രൊമീറ്റേുകൾ അനുസരിച്ച് ഏപതങ്കിലുും ബൊകങ്കൊ േനകൊരയ 

സ്ഥൊ നകമൊ മന  ൂർവ്വമൊയി വ്ീഴ്ച വ്രുത്തിയതൊയി തിരിച്ചേിഞ്്ഞ ഏപതങ്കിലുും ഒരു വ്യക്തിപയ 

അതിന്പേ ഡയേക്ടർ കബൊർഡ്/കബൊർഡ് ഓെ് ന്ത്രസ്റ്റി/ഭരണ സമിതിയിൽ നിന്്ന നീക്കും പചയ്യൊൻ 

സമ്മതിക്കുന്നു. സിബിൽ അനുസരിച്ച്) കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ആർബിഐയുപര 'മനful ൂർവ്വമൊയ വ്ീഴ്ച' 

അപെങ്കിൽ അത്തരും ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്്ന അവ്രുപര ക രുകൾ നീക്കുംപചയ്യൊൻ ന്ത്ശമിക്കുും. 

 

q) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു അെിലികയറ്റ് കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ന്ത്ഗൂപ്പ ്

കമ്പനിയുമൊയി ഒരു ഇര ൊരുും നരത്തരുത,് ഇത് പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല െലത്തിന ്കൊരണമൊകുും. കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അതിന്പേ അനുബന്ധ സ്ഥൊ നങ്ങളുമൊയുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ അതിന്പേ 

ന്ത്ഗൂപ്പ ്കമ്പനികളുമൊയുും എെൊ ഇര ൊരുകളുും ഭുജത്തിനപ്േ നീളത്തിൽ നരത്തണും. 

 

r) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, അുംഗീകരിക്കുന്നു, അുംഗീകരിക്കുന്നു, ഏപറ്റരുക്കുന്നു, 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഏപതങ്കിലുും  ലിശ നിരക്കിപല ഏത് മൊറ്റവ്ുും അതിനപ്േ ആനുകൊലികവ്ുും 

ഏപതങ്കിലുും ഗയൊരന്േിയുപര (കൾ) ബൊേയതയുപെന്്ന ഗൊരന്േപേ അേിയിക്കുും. അത്തരും ഗയൊരന്േർ 

(കൾ) നരപ്പിലൊക്കുന്ന/നരപ്പിലൊക്കുന്നതിനുള്ള ഏപതങ്കിലുും ഗൊരന്േി കരൊർ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

അത്തരും മൊറ്റപത്തക്കുേിച്ച് ഉരൻ തപന്ന ഗൊരന്േപേ അേിയിക്കുും.  

s) ഇനിപ്പേയുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഇവ്ന്േുകൾ ഉെൊയൊൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഉരൻ തപന്ന 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ പന അേിയിക്കുക/വ്ിതരണും പചയ്യുക: 

 

i. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക എതിപര എപരങ്കിലുും വ്യവ്ഹൊരങ്ങൾ ആരുംഭിക്കുകകയൊ 

അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക എതിപര ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്ഹൊരും ആരുംഭിക്കുപമന്്ന 

ഭീഷണിപപ്പരുത്തുന്ന എപരങ്കിലുും അേിയിപ്പ് ലഭിക്കുകകയൊ പചയ്തൊൽ, ഒരു േിസീവ്ർ 

നിയമിക്കപപ്പട്ടിട്ടുപെങ്കിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ ഉരൻ തപന്ന  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

പന അേിയിക്കുും. അപെങ്കിൽ അവ്രുപര ഏപതങ്കിലുും വ്സ്തു വ്കകൾ അപെങ്കിൽ ബിസിനസ്സ ്

അപെങ്കിൽ ഏപറ്റരുക്കൽ എന്നിവ്യിൽ നിയമിക്കപപ്പകരെതൊണ;് 

ii. വ്സ്തു വ്ിനൊയി എരുത്തിട്ടുള്ള ഏപതങ്കിലുും ഇൻഷുേൻസ് കരൊേിന്പേ നിബന്ധനകൾ 

േേൊക്കുകകയൊ അപെങ്കിൽ മൊറ്റും വ്രുത്തുകകയൊ പചയ്യൊൻ ഉകേശിക്കുന്ന കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് ലഭിച്ച ഏപതങ്കിലുും അേിയിപ്പ് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ( ി) ഉരൻ തപന്ന 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിപന അേിയിക്കുും; 

iii. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിപന കരഖൊമൂലും കരഖൊമൂലും 

അേിയിക്കുും. അതിന്പേ കൊരണങ്ങളുപര വ്ിശദീകരണവ്ുും അത്  രിഹരിക്കൊൻ സവീകരിച്ച 

നര രികളുും (ഉപെങ്കിൽ); 

 

iv. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക/കൾക്ക ് എപരങ്കിലുും നഷ്ടകമൊ 

കൊരയമൊയ നൊശനഷ്ടങ്ങകളൊ കരഖൊമൂലും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കരഖൊമൂലും 

അേിയികക്കെതൊണ്.  രിമിതികളിെൊപത വ്സ്തു വ്കകൾ ഉൾപപ്പപര അതിന്പേ സവത്്ത 

ഇൻഷവർ പചയ്തിരിക്കുന്നു; 

 

v. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ), ഏപതങ്കിലുും വ്സ്തു  അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ 

(ബിസിനസ്സിന്പേ) ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും നിർബന്ധമൊയുും 

കനരുന്നതിന് ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റിയിൽ നിന്്ന ലഭിക്കുന്ന ഏത ്

ആശയവ്ിനിമയങ്ങപളക്കുേിച്ചുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ ( ി) ഉരൻ തപന്ന 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ പന കരഖൊമൂലും അേിയിക്കുും; 

 

vi.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഏപതങ്കിലുും കൊരണത്തൊൽ "നിങ്ങളുപര ഉ കഭൊക്തൊവ്ിപന 

അേിയുക" അപെങ്കിൽ ആവ്ശയമൊയ വ്ിവ്രങ്ങൾ ഇതിനകും ലഭയമെൊത്ത സൊഹചരയങ്ങളിൽ 

സമൊനമൊയ തിരിച്ചേിയൽ നര രിന്ത്കമങ്ങൾ  ൊലിക്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനൊപണങ്കിൽ, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഉരൻ തപന്ന  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, സകപ്ല (അപെങ്കിൽ സുംഭരണും) 

അഭയർത്ഥന ന്ത് കൊരും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ നരപ്പിലൊക്കുന്നതിനൊയി ആവ്ശയപപ്പരുന്ന 
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അത്തരും കഡൊകയുപമന്കേഷനുും മറ്റ് പതളിവ്ുകളുും വ്ിതരണും പചയ്യുക, ഇര ൊരുകളുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ് ബൊേകമൊയ എെൊ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി ആവ്ശയമൊയ "നിങ്ങളുപര 

ഉ കഭൊക്തൊവ്ിപന അേിയുക" അപെങ്കിൽ സമൊനമൊയ മറ്റ്  രികശൊേനകൾ 

 ൊലിക്കുന്നുപവ്ന്്ന തൃപ്തിപപ്പരുക. വ്ൊയ്പ കരഖകളിൽ ആകലൊചിച്ചു; ഒപ്പും 

 

vii. ഏപതങ്കിലുും പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) അപെങ്കിൽ അതിന്പേ കെിവ്ിപന 

ന്ത് തികൂലമൊയി ബൊേിക്കുന്ന അപെങ്കിൽ ബന്ധപപ്പട്ട പസകയൂരിറ്റി കഡൊകയുപമന്േ് (കൾ) 

ന്ത് കൊരും ബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റുന്ന ഏപതൊരു സുംഭവ്വ്ുും കരഖൊമൂലും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ 

( ി) ഉരൻ തപന്ന  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പന അേിയിക്കുും. 

 

t) ബൊധയത  ുനസ്ഥൊ ിക്കൽ: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു ക യ്പമന്േ് നരത്തുകയൊപണങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ബൊേകമൊയ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി ഇത് വ്ഞ്ചനൊ രമൊയകതൊ 

മുൻഗണനയുള്ളകതൊ ആയി മൊറ്റിവ്യ്ക്കുകയുും പചയ്യുന്നു (ഐ.ബി.സി. യുപര വ്യവ്സ്ഥകൾ ഉൾപപ്പപര), 

തിരിച്ചരവ്ിനുള്ള വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) ബൊേയതകൾ  ുനstസ്ഥൊ ിക്കപപ്പരുും. അത്തരപമൊരു 

സുംഭവ്ത്തിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ അതിന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക അേിക നിബന്ധനകൾ ചുമത്തൊനുും അവ്കൊശമുെ്. 

u) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിക്കുന്നു, അുംഗീകരിക്കുന്നു, സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, വ്ൊയ്പൊ 

കരഖകളുപര നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും  ൊലിക്കുന്നുപവ്ന്്ന ഉേപ്പുവ്രുത്തുന്നതിനൊയി 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ സുംതൃപ്തിക്കൊയി അകസൊസികയഷൻ പമകമ്മൊേൊെും, 

അകസൊസികയഷൻ കലഖനങ്ങൾ എന്നിവ്യ്ക്ക് കഭദഗതി വ്രുത്തുകയുും ഉേപ്പുവ്രുത്തുകയുും പചയ്യുും. 

v)  രികശൊധിക്കൊനുള്ള അവകൊശും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അുംഗീകൊരമുള്ള ഏപതൊരു വ്യക്തിപയയുും 

 രികശൊേിക്കുന്നതികനൊ അപെങ്കിൽ നിർമ്മൊണ/ ുനരുദ്ധൊരണത്തിന്പേ  ുകരൊഗതിയുപര 

കമൽകനൊട്ടത്തിനുും  രികശൊേനയക്്കുും കവ്െി വ്സ്തു വ്ികലക്്ക സൗജനയ ആക്സ്് അനുവ്ദിക്കുും, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര സവീകൊരയതകൾ വ്ിലയിരുത്തുക  കൂരൊപത, വ്ൊയ്പയുപര ശരിയൊയ ഉ കയൊഗും 

ഉേപ്പൊക്കുന്നതിനുും, സ്റ്റൊൻകഡർഡ് ഓപ്പകേറ്റിുംഗ് നര രിന്ത്കമും, ആർബിഐ മൊർഗ്ഗനിർകേശങ്ങളുപര 

നിബന്ധനകൾ, വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾ, ബൊേകമൊയ നിയമത്തിന് കീെിലുള്ള നിലവ്ിലുള്ള നിയന്ത്രണ 

ആവ്ശയകതകൾ എന്നിവ് ഉേപ്പുവ്രുത്തുന്നതിനുും വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (നിർമ്മൊണ) പചലവ്ിൽ 

നിർമ്മൊണും/നവ്ീകരണത്തിന്പേ അക്കൗെ് അതിനു കശഷും, ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ തുക കുരിശ്ശിക 

ആകുന്നത് വ്പര. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് വ്ൊയ്പയുപര ഉകേശയത്തിനൊയി 

നിയമിക്കുകകയൊ അേികൊരപപ്പരുത്തുകകയൊ പചയ്യൊവ്ുന്ന മറ്റ് കമ്പനികൾ, പന്ത്കഡിറ്റ് ബയൂകേൊകൾ 

അപെങ്കിൽ കബൊണികൾ സമൊനമൊയ  രികശൊേന നരത്തൊൻ അനുവ്ദിക്കുും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ ഏപറ്റരുക്കുന്ന (കൾ) വ്സ്തു വ്ിൽ ഏപറ്റരുക്കുന്ന നിർമ്മൊണത്തിനപ്േ 

കെൊകട്ടൊന്ത്ഗൊെുകൾ ക ൊലുള്ള വ്യക്തമൊയ പതളിവ്ുകൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ൽ 

നികക്ഷ ിക്കുും. അുംഗീകൃത വ്യക്തിപയ സന്ദർശിക്കുന്നതിനുും കരഖകളുപര കെൊകട്ടൊകകൊപ്പികൾ 

എരുക്കുന്നതിനുും ഉെൊകുന്നകതൊ ആകസ്മികകമൊ ആയ എെൊ പചലവ്ുകളുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

വ്ഹിക്കുും. 

ഈ ജിടിസിയുപട  രിരക്ഷയുള്ള എല്ലൊ കൊരയങ്ങളുും സുംബന്ധിച്ച എല്ലൊ വൊയ്പക്കൊരന്പേ 

കരഖകളുും ആർബിഐ, നൊഷണൽ ഹൗസിുംഗ് കബൊർഡ് അപല്ലങ്കിൽ അവരുപട 

ഡിസിനിമൊർക്ക് സൊധൊരണ ബിസിനസ്സ് സമയങ്ങളിൽ, ആർബിഐ 

ആവശയപപ്പടുന്നിടകത്തൊളും, ഓഡിറ്്റ പചയ്യൊനുും  രികശൊധിക്കൊനുും, ര സക്തമൊയ എല്ലൊ 

ഡൊറ്റയുപടയുും ഉദ്ധരണികൾ അപല്ലങ്കിൽ രടൊൻസ്രകി ്റ്റുകൾ ഉണ്ടൊക്കുക. അത്തരും 

ഓഡിറ്റിന്പേ വയൊപ്തിയിൽ ജിടിസിയുപട കീഴിലുള്ള കജൊലിയുപട വയൊപ്തിയുും 

കസവനങ്ങളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട സൊമ്പത്തിക വിവരങ്ങളുും നിയമ രമൊയ, നിയരന്ത്ണ 

അകതൊേിറ്റികളുപട മകറ്റപതങ്കിലുും ആവശയകതകളുും ഉൾപപ്പടുന്നു. അധികൊരികൾക്ക ്

എപന്ത്ങ്കിലുും വിവരങ്ങൾ കതടൊും,  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ  അത് നൽകൊൻ 

ബൊധയസ്ഥരൊണ്.  

      5.2 പനഗറ്റീവ ്ഉടമ്പടികൾ: 

 ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ല്ലുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഉടമ്പടികൾ (കൾ) 

ര സക്തമൊകയക്കൊവുന്നതുക ൊപല,  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ല്ലിനപ്േ സുംതൃപ്തി ര കൊരും 

ബൊധയതകളൊയ മുഴുവൻ തുകയുും അടയക്്കുന്നതുവപര,  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ല്ലിനപ്േ 

മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലൊപത,  ൊടില്ല: 

a)വകവശപപ്പടുത്തൽ: ഇതിൻപേ ആർട്ടിക്കിൾ 2.8.7 -ന്പേ വയവസ്ഥയക്്ക് വികധയമൊയി, 

വസ്തു വകകളുപടകയൊ അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഭ്ൊഗത്തിന്പേകയൊ (നിലവിലുള്ളകതൊ 
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ഭ്ൊവിയിൽ സുംഭ്വിക്കുന്നകതൊ) വകവശും പവയ്ക്കുന്നതികനൊ, അപല്ലങ്കിൽ അവധിയികലൊ 

വലസൻസികലൊ അപല്ലങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും ഭ്ൊഗും അനുവദിക്കുക. 

b)അനയവൽക്കരണവുും എളുപ്പവുും: പസകയൂരിറ്റിയുപടകയൊ പസകയൂരിറ്റിയുപടകയൊ 

ഏപതങ്കിലുും വിധത്തിൽ, വസ്തു വികലൊ അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഭ്ൊഗത്തികലൊ ഏപതങ്കിലുും 

തരത്തിലുള്ള മൂന്നൊും കക്ഷി തൊൽപ്പരയും വിൽക്കുക, കമൊർട്ടക്ഗജ്,  ൊട്ടും, സബ്-ലീസ,് 

കീഴടങ്ങൽ അപല്ലങ്കിൽ കീഴടങ്ങൽ അപല്ലങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുക അപല്ലങ്കിൽ സൃഷ്ടിക്കുക 

അപല്ലങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ൽ അുംഗീകരിച്ചതല്ലൊപത, കര ൊപ്പർട്ടിയിൽ 

ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷ നിലനിൽക്കൊൻ അനുവദിക്കുക. വൊയ്പപയടുക്കുന്നയൊൾ 

(വസ്തു വകകൾ) വസ്തു വിന്പേ വഴികയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും എളുപ്പകമൊ ഉണ്ടൊക്കരുത്. 

c)കരൊേുും രകമീകരണങ്ങളുും: കമൽപ്പേഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ 5.2 (എ) അനുസരിച്്ച, വൊയ്പയുപട 

തീർപ്പുകൽപ്പിക്കലിനിപട വസ്തു വിന്പേകയൊ അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഭ്ൊഗത്തിനപ്േകയൊ 

ഉ കയൊഗും, അധിനികവശും അപല്ലങ്കിൽ വിനികയൊഗും എന്നിവയ്ക്കൊയി ഏപതങ്കിലുും 

വയക്തി/സ്ഥൊ നും/ര ൊകദശിക/ഗവൺപമന്േ് അകതൊേിറ്റിയുമൊയി ഏപതങ്കിലുും 

ഉടമ്പടിയികലൊ രകമീകരണത്തികലൊ ഏർപപ്പടുക.  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ൽ 

ആവശയപപ്പടുന്ന വിധത്തിൽ  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫിന് അനുകൂലമൊയി ഒഴിപക, 

ഏപതങ്കിലുും വിധത്തിൽ വസ്തു വിപന വകകൊരയും പചയ്യുന്നതിനുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

വയക്തിക്ക് അനുകൂലമൊയി കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ ( ി)  ിഒഎ ക ൊലുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

കരഖകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും സമൊനമൊയ മറ്്റ ര വൃത്തികകളൊ നടപ്പിലൊക്കരുത്. വസ്തു  

വൊങ്ങുന്നതിനൊയി കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പര ൊവവഡർ നൽകിയ 

പസയിൽ ഡീഡ്/വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കരൊർ/വിൽക്കുന്നതിനുള്ള കരൊർ എന്നിവ കടും 

വൊങ്ങുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ് ഒരു കരൊേിലുും ഏർപപ്പടുന്നില്ല. 

d)ഉ കയൊഗ മൊറ്റും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് വ്സ്തു വ്ിന്പേ ഉ കയൊഗത്തിന്പേ 

സവഭൊവ്ും മൊറ്റിെ; കന്ത് ൊപ്പർട്ടി പേസിഡൻഷയൽ ആവ്ശയങ്ങൾക്കെൊപത മകറ്റപതങ്കിലുും 

ആവ്ശയങ്ങൾക്കൊയി ഉ കയൊഗിക്കുന്നുപവ്ങ്കിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർപക്കതിപര ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ) എരുകത്തക്കൊവ്ുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും 

നര രിക്ക ് ുേകമ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ്അവ്രുപര സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ ഉയർന്ന 

 ലിശ നിരക്ക ് ഈരൊക്കൊൻ അവ്കൊശമുെ്. കകസിന്പേ സൊഹചരയങ്ങളിൽ, കൂരുതൽ 

വ്ിതരണങ്ങൾ തരഞ്ഞുവ്യക്്കുന്നത് ഉൾപപ്പപര, എപരങ്കിലുും ഉപെങ്കിൽ. 

 

e)സവത്തിന്പേ സുംകയൊജനും അപല്ലങ്കിൽ വിഭ്ജനും തുടങ്ങിയവ. വ്സ്തു  അപെങ്കിൽ അതിന്പേ 

മകറ്റപതങ്കിലുും ഭൊഗും മകറ്റപതങ്കിലുും വ്സ്തു വ്ിൽ ലയിപ്പിക്കുക അപെങ്കിൽ ലയിപ്പിക്കുക. കൂരൊപത, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് വ്സ്തു വ്ിന്പേ ഏപതങ്കിലുും വ്ൊക്കൊലുള്ള അപെങ്കിൽ 

മറ്റ് വ്ിഭജനപത്ത ഒരു തരത്തിലുും ബൊേിക്കുകകയൊ, ഏപതങ്കിലുും കുരുുംബ ന്ത്കമീകരണത്തിൽ 

ന്ത് കവ്ശിക്കുകകയൊ, ബിസിനസ് ആവ്ശയത്തികനൊ ഉകേശയത്തിനെൊപത മകറ്റപതങ്കിലുും 

ഉകേശയത്തികനൊ ഉ കയൊഗിക്കരുത.്  

 

(f)ഉേപ്്പ അപല്ലങ്കിൽ ഗയൊരണ്ടി: ആർക്കുും ജൊമയും നിൽക്കുക അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പയുപര 

തിരിച്ചരവ് ്അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പ അപെങ്കിൽ ഓവ്ർ ന്ത്ഡൊെറ്്റ് അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും ആസ്തി വ്ൊങ്ങൽ 

(അപെങ്കിൽ സൊമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിപനതിരൊയ മറ്റ് ഉേപ്പ്), ഇവ്ിപര നൽകിയിട്ടുള്ളതെൊപത. 

 

g)ഇന്ത്യ വിടുന്നു: പതൊെിൽ/ബിസിനസ്സിനൊയി ഇരയ വ്ിരുക/ദീർഘകൊലകത്തക്ക ്വ്ികദശത്്ത തുരരുക, 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ന്ത് ീക യ്പമനേ്് ചൊർജുകൾ ഉൾപപ്പപരയുള്ളതുും 

എന്നൊൽ  രിമിതപപ്പരുത്തൊത്തതുമൊയ തുകകൾ തിരിച്ചരയ്ക്കൊപത, ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുന്നതുും 

തൊമസിക്കുന്ന ഇരയക്കൊരനിൽ നിന്്ന ന്ത് വ്ൊസി ഇരയക്കൊരനൊയി മൊേുന്നതുും. 

 

h) വർ ഓഫ് അകറ്റൊർണി:  വ്ർ ഓെ് അകറ്റൊർണി, അപെങ്കിൽ സമൊനമൊയ മകറ്റപതങ്കിലുും 

അപെങ്കിൽ മറ്റ് ന്ത് വ്ൃത്തി ക ൊലുള്ള ഏപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണും, വ്സ്തു വ്ിപന ഏപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ 

കകകൊരയും പചയ്യുന്നതിന് ഏപതൊരു വ്യക്തിക്കുും അനുകൂലമൊയി നരപ്പിലൊക്കുക. 

 

i)മൂന്നൊും കക്ഷി കടും വൊങ്ങൽ:  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ സുംതൃപ്തി അനുസരിച്ച്, വ്ൊയ്പക്കൊരൻ 

(കൾ)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കലക്ക ് അരയ്കക്കെ മുെുവ്ൻ തുകയുും  ൂർണമൊയി അരയ്

ക്കുന്നതുവ്പര ഏപതങ്കിലുും ഉേവ്ിരത്തിൽ നിന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുക അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും വ്സ്തു വ്ിൽ 

നിന്്ന ഈരൊക്കുക. 

 

j)വിൽപ്പന ഡീഡിന്പേ േേൊക്കൽ അപല്ലങ്കിൽ  രിഷ്ക്കരണും: വ്സ്തു  വ്ൊങ്ങുന്നതിനൊയി കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകിയ വ്ിൽ ന കരൊർ/വ്ിൽക്കുന്നതിനുള്ള കരൊർ/വ്ിൽക്കുന്നതിനുള്ള 

ഉരമ്പരി//അപെങ്കിൽ  രിഷക്്കരണും/േേൊക്കൽ/േേൊക്കൽ എന്നിവ്യ്ക്കൊയി ഏപതങ്കിലുും കരൊേിൽ 

ന്ത് കവ്ശിക്കുക.  
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k) സുരക്ഷകയൊ അതിനപ്േ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗകമൊ ഏപതങ്കിലുും കുരുുംബ ന്ത്കമീകരണത്തികനൊ 

വ്ിഭജനത്തികനൊ വ്ികേയമൊക്കുക അപെങ്കിൽ സുരക്ഷപയ എച്ച.്യു.എെ് സവത്തിന്പേ ഭൊഗമൊയി 

 രിവ്ർത്തനും പചയ്യുക അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും തരത്തിലുള്ള അത്തരും സുരക്ഷ കകകൊരയും 

പചയ്യുന്നതിന് മകറ്റപതങ്കിലുും വ്യക്തിക്ക് അനുകൂലമൊയി ഏപതങ്കിലുും അേികൊര ന്ത്തും അപെങ്കിൽ 

മറ്റ് സമൊനമൊയ ന്ത് വ്ൃത്തി നരപ്പിലൊക്കുക. 

 

l) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) ഉരമസ്ഥതയികലൊ നിയന്ത്രണത്തികലൊ എപരങ്കിലുും മൊറ്റും 

അനുവ്ദിക്കുക; 

 

m) അതിന്പേ പമകമ്മൊേൊെും ഓെ് അകസൊസികയഷനിലുും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓെ് 

അകസൊസികയഷനിലുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും ഭരണഘരനൊ കരഖകളിലുും 

എപരങ്കിലുും കഭദഗതികൾ/മൊറ്റങ്ങൾ വ്രുത്തുക; 

 

n) ന്ത് ിൻസിപ്പൽ അപെങ്കിൽ  ലിശയ്ക്കുള്ള ഏപതങ്കിലുും ഗഡു അതിന്പേ നിശ്ചിത തീയതിയിൽ 

അരയ്ക്കൊപത തുരരുകയൊപണങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ഡിവ്ിഡന്േ് ന്ത് ഖയൊ ിക്കുക; 

 

o)ലയനവുും സുംകയൊജനവുും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ),  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ മുൻകൂർ 

കരഖൊമൂലമുള്ള സമ്മതമിെൊപത ലയനും, സുംകയൊജനും, വ്ിട്ടുവ്ീഴ്ച അപെങ്കിൽ  ുനർനിർമ്മൊണും 

എന്നിവ്യുപര ഏപതങ്കിലുും  ദ്ധതി തീരുമൊനിക്കുകകയൊ അതിൽ ന്ത് കവ്ശിക്കുകകയൊ 

പചയ്യുകയൊപണങ്കിൽ; 

 

p) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു ന്ത്രസ്റ്റൊപണങ്കിൽ, അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഗുണകഭൊക്തൊവ്ിന ്

എപരങ്കിലുും വ്ിതരണും പചയ്യുക, അകതൊപരൊപ്പും ന്ത്രസ്റ്റ ്കന്ത് ൊപ്പർട്ടി/ന്ത്രസ്റ്റ ്െെ് അപെങ്കിൽ അതിനപ്േ 

ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഗുണകഭൊക്തൊക്കൾക്ക് വ്ിതരണും പചയ്യുക. ഈ 

ആർട്ടിക്കിളിന ് വ്ിരുദ്ധമൊയി നൽകുന്ന ഏപതൊരു വ്ിതരണവ്ുും വ്ിതരണവ്ുും  ണമരയക്്കലുും 

അസൊേുവ്ൊയിരിക്കുും, കൂരൊപത  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിന് അതിപന ആന്ത്കമിക്കൊൻ 

അർഹതയുെ് കൂരൊപത ന്ത്രസ്റ്റി/ഗുണകഭൊക്തൊക്കൾ അത്തരും വ്ിതരണും/വ്ിതരണും മൊറ്റിവ്യക്്കണും. 

 

5.3 കുരിശ്ശിക തുകകയൊ അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗകമൊ ഇകപ്പൊെുും കുരിശ്ശികകയൊ അപെങ്കിൽ 

 ണമരയക്്കൊപത തുരരുന്നകതൊ വ്പര, ബൊേയതയുള്ളവ്ർ  ൊരിെ: 

 

a)  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ കരഖൊമൂലമുള്ള സമ്മതമിെൊപത ഏപതൊരു വ്യക്തിക്കുും 

അനുകൂലമൊയി സുരക്ഷയിൽ എൻകയുമ്പേൻസ് (കൾ) സൃഷ്ടിക്കുക; ഒപ്പും 

 

b)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള അനുമതിയിെൊപത, വ്ീപെരുക്കൽ 

തരയപപ്പകട്ടക്കൊവ്ുന്ന എപരങ്കിലുും സവീകരിക്കുക, കൂട്ടികച്ചർക്കുക അപെങ്കിൽ തിരിച്ചേിയുക, 

അപെങ്കിൽ അവ്രുപര ബിസിനസ്സിന്പേ കൃതയമൊയ കണക്ക ്  ുസ്തകങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുകയുും 

ആവ്ശയമൊയ ഏത് സമയത്തുും  രികശൊേനയക്്കൊയി അത്തരും  ുസ്തകങ്ങൾ ഹൊജരൊക്കുകയുും 

പചയ്യുക  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പന (അതിനപ്േ 

ജീവ്നക്കൊരുും ഏജനേ്ുമൊരുും വ്െി) അതികലക്ക് ആകസ്സ് പചയ്യൊനുും അതിനപ്േ  കർപ്പുകൾ 

ഉെൊക്കൊകനൊ അതിൽ നിന്്ന എക്സ്ന്ത്രൊകറ്്റുപചയ്യൊകനൊ അനുവ്ദിക്കുക. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 6 

കബൊകേൊവ്േുപര ന്ത് തിനിേികളുും വ്ൊേെികളുും 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുും പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ുും, ആവ്ശയമുള്ളതുും ന്ത് സക്തവ്ുമൊകുന്നിരപത്തെൊും,  ിഎൻബി

എച്ച്എെ്എെിനൊയുള്ള പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിന്പേ ന്ത് തിനിേിയൊയുും അതിന്പേ ക രിലുും 

ന്ത് തിനിേീകരിക്കുന്നു. 

 

6.1ഭ്രണഘടനയുും അധികൊരവുും: 

 

(a) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു  ങ്കൊളിത്ത സ്ഥൊ നമൊണ്:  

 

i. ഇത് വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കുന്നു/അതിന്പേ  ങ്കൊളിത്ത ന്ത് വ്ൃത്തിയുപര വ്യവ്സ്ഥകളിൽ സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കൂരൊപത  ങ്കൊളിത്ത കരൊർ അപെങ്കിൽ ഇരയൻ  ങ്കൊളിത്ത നിയമും, 1932 

അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും നിയമങ്ങൾ എന്നിവ്യുമൊയി തർക്കും നിലനിൽക്കുന്നിെ;  

 

ii. കലൊൺ ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തുന്നത്/ പസകയൂരിറ്റി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്  ങ്കൊളികൾക്കുകവ്െിയൊണ,് 

കൂരൊപത എെൊ  ങ്കൊളികപളയുും സുംയുക്തമൊയുും വ്യതയസ്തമൊയുും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു), 
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 ങ്കൊളിത്തും ന്ത് ൊബലയത്തിലുപെന്നുും നിലവ്ിലുള്ളതൊപണന്നുും, കലൊണിന്പേ/ 

പസകയൂരിറ്റിയുപര സൃഷ്ടിക്ക ് എെൊ  ങ്കൊളികളുും സുംയുക്തമൊയുും വ്യതയസ്തമൊയുും 

അുംഗീകരിച്ചു; 

 

iii.  ങ്കൊളിത്തത്തിനപ്േ ആനുകൂലയങ്ങളിൽ ന്ത് ൊയ ൂർത്തിയൊകൊത്ത ആപരയുും 

ന്ത് കവ്ശിപ്പിച്ചിട്ടിെ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പ കരഖകളുപര നിർവ്വഹണ തീയതിയിൽ 

 ങ്കൊളിത്തത്തിൽ പചേിയ തൊൽപ്പരയമിെ.  

 

iv.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ് കമ്പനിയുപര ഡയേക്ടർ കബൊർഡിൽ 

 ങ്കൊളികളൊരുും/ഡയേക്ടർ അെ; 

 

v.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ ്കമ്പനിയുപര ഏപതങ്കിലുും ഡയേക്ടർ അപെങ്കിൽ 

മുതിർന്ന ഉകദയൊഗസ്ഥരുപര ബന്ധുക്കൾ ആരുും അെ; 

 

vi. ആർബിഐ/ഇസിജിസി/േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ/ബൊങ്കുകൾ തയ്യൊേൊക്കിയ ലിസ്റ്റുകൾക്ക ്

കീെിൽ  ങ്കൊളികളിൽ ആരുും ഡികെൊൾട്ടർ/മന ൂർവ്വമൊയ ഡികെൊൾട്ടർ ആയി 

കൊണപപ്പരുന്നിെ; 

 

vii. സിബിൽ/ആർബിഐ ഡികെൊൾകട്ടഴ്്് (അപെങ്കിൽ മറ്റുവ്ിേത്തിൽ) ലിസ്റ്റ ് ന്ത് കൊരും 

 ങ്കൊളികളൊരുും ഡികെൊൾട്ടർമൊർ/നിഷ്കരുണും ഡിെൊൾട്ടർമൊർ അെൊത്തവ്ർ, അപെങ്കിൽ 

കനൊൺ-പ ർകെൊമിുംഗ് അസറ്റുകൾ അപെങ്കിൽ ഒരു തവ്ണ പസറ്റിൽപമന്േ് എന്നിവ് 

ഉൾപപ്പരുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഇര ൊരിൽ  ങ്കൊളിയെ, അപെങ്കിൽ കക്ഷി. ഒപ്പും 

 

viii. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് ഒരു  ുതിയ  ങ്കൊളിയുപര ന്ത് കവ്ശനും 

അപെങ്കിൽ വ്ിരമിക്കൽ, മരണും അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും  ങ്കൊളിയുപര  ൊപ്പരത്തും എന്നിവ് 

കൊരണും അതിനപ്േ  ങ്കൊളിത്തത്തിന്പേ ഭരണഘരനയിപല എെൊ മൊറ്റങ്ങളുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ പന ഉരൻ അേിയിക്കുും. വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര കൊലയളവ്ിൽ ഏത ്

സമയത്തുും  ങ്കൊളിത്തും  ിരിച്ചുവ്ിരുന്നതിനുള്ള എപരങ്കിലുും നര രികൾ. 

 

(b) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു കമ്പനി ആപണങ്കിൽ, അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: 

 

(i) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/ പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് കമ്പനി നിയമും, 2013 ന്ത് കൊരും, വ്ൊയ്പയുപര/ 

സുരക്ഷയുപര സൃഷ്ടിയിൽ നിന്്ന ഒരു നിയമവ്ുും തരഞ്ഞിട്ടിെ;  

 

(ii)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ ്കമ്പനിയുപര ഡയേക്ടർ കബൊർഡിൽ ഡയേക്ടർമൊർ 

ആരുും ഡയേക്ടർ അെ/ 

 

(iii)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ ് കമ്പനിയുപര ഡയേക്ടർമൊരുകരകയൊ മുതിർന്ന 

ഉകദയൊഗസ്ഥരുകരകയൊ ഡയേക്ടർമൊരിൽ ആരുും ബന്ധുക്കളെ. 

 

(iv) ആർബിഐ/ഇസിജിസി/േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ/ബൊങ്കുകൾ തയ്യൊേൊക്കിയ ലിസ്റ്റുകൾക്ക ്

കീെിൽ ഡയേക്ടർമൊരിൽ ആരുും ഡികെൊൾട്ടർ/മന ൂർവ്വും ഡികെൊൾട്ടർ ആയി 

ന്ത് തയക്ഷപപ്പരുന്നിെ; 

 

(v) സിബിൽ/ആർബിഐ ഡികെൊൾട്ടർമൊരുപര (അപെങ്കിൽ അെൊത്ത ക്ഷും) ഡയേക്ടർമൊരിൽ 

ആരുും ഡികെൊൾട്ടർമൊർ/നിഷ്കരുണും ഡിെൊൾട്ടർമൊർ അെൊത്തവ്ർ, അപെങ്കിൽ കനൊൺ-

പ ർകെൊമിുംഗ് അസറ്റുകൾ അപെങ്കിൽ ഒറ്റത്തവ്ണ തീർപ്പൊക്കൽ എന്നിവ് ഉൾപപ്പരുന്ന 

ഏപതങ്കിലുും ഇര ൊരിൽ  ങ്കൊളിയെ, അപെങ്കിൽ കക്ഷി. 

 

(vi) അുംഗീകൊരും നൽകുന്നതിന് ആവ്ശയമൊയ എെൊ കകൊർപ്പകേറ്റ് അപെങ്കിൽ മറ്റ ് ആവ്ശയമൊയ 

നര രികളുും എരുക്കുകയുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കൊനുും സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കൊനുും കകൊർപ്പകേറ്റ് കെിവ്ുും അേികൊരവ്ുും ഉെ്; ഒപ്പും  

 

(vii) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നതുും സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുും അകസൊസികയഷൻ പമകമ്മൊേൊെും, 

വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ കമ്പനിയുപര അകസൊസികയഷൻ, അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും നിയമും, 

നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ കരൊർ നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ ബൊേയത അപെങ്കിൽ കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊപള ബൊേിക്കുന്ന അപെങ്കിൽ ബൊേിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥകൾ 
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എന്നിവ്യ്ക്ക് വ്ിരുദ്ധമെ .  

 

(c) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു  രിമിത ബൊേയതൊ  ങ്കൊളിത്തമൊണ,് അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: 

 

(i) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)  രിമിതമൊയ ബൊേയതൊ  ങ്കൊളിത്ത നിയമും, 2008 ന്ത് കൊരും വ്ൊയ്പ 

ലഭയമൊക്കുന്നതിൽ നിന്നുും/പസകയൂരിറ്റിയുപര സൃഷ്ടിയിൽ നിന്നുും ഏപതങ്കിലുും 

നിയമന്ത് കൊരും തരഞ്ഞിട്ടിെ;  

 

(ii) അുംഗീകൊരും നൽകുന്നതിന് ആവ്ശയമൊയ എെൊ കകൊർപ്പകേറ്റ് അപെങ്കിൽ മറ്റ ് ആവ്ശയമൊയ 

നര രികളുും എരുത്തിട്ടുെ്, കൂരൊപത വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കൊനുും സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കൊനുും കകൊർപ്പകേറ്റ് കെിവ്ുും അേികൊരവ്ുും ഉെ്; ഒപ്പും  

 

(iii) വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കുന്നതുും സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നതുും  രിമിതമൊയ ബൊേയതൊ  ങ്കൊളിത്ത 

ഉരമ്പരിയുപര ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥകൾ, അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും നിയമും, നിയന്ത്രണും 

അപെങ്കിൽ കരൊർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ബൊേയത അപെങ്കിൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊപള 

ബൊേിക്കുകകയൊ ബൊേിക്കുകകയൊ പചയ്യുന്നിെ.  

 

(d) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു സഹകരണ പസൊകസറ്റികയൊ ന്ത്രകസ്റ്റൊ ആപണങ്കിൽ അത് അത ്

സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: 

 

(i) ഇവ്ിപര  േഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കുും വ്യവ്സ്ഥകൾക്കുുംകമൽ വ്ൊയ്പ/സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കൽ അതിന്പേ ഭരണഘരനൊ കരഖകൾ/ന്ത്രസ്റ്റ് ഡീഡിന്പേ  രിേിയിലൊണ്, നിലവ്ിൽ 

നിലവ്ിലുള്ള ന്ത്രസ്റ്റ ് ഡീഡ്/കബ-നിയമങ്ങൾ/നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവ്യുമൊയി 

പ ൊരുത്തപപ്പരുന്നിെ. ; 

 

(ii) വ്ൊയ്പ/സുരക്ഷിതതവും സൃഷ്ടിക്കൽ സഹകരണ പസൊകസറ്റി അപെങ്കിൽ ഒരു പ ൊതു ന്ത്രസ്്റ്റ, 

സഹകരണ സുംഘും അപെങ്കിൽ ഒരു പ ൊതു ന്ത്രസ്റ്റ് ന്ത് ൊബലയത്തിൽ ഉള്ളതുും നിലവ്ിലുള്ളതുും, 

വ്ൊയ്പയുപര ന്ത് കയൊജനവ്ുും ഉചിതമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ/ അുംഗീകൊരങ്ങൾ ഉ കയൊഗിച്ച് സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അുംഗീകരിച്ചു; ഒപ്പും 

(iii) വ്ൊയ്പയുപര/പസകയൂരിറ്റിയുപര സൃഷ്ടിക്ക ് യഥൊന്ത്കമും അുംഗീകൊരും ലഭിച്ചിട്ടുെ് കൂരൊപത 

നിലവ്ിൽ നിലവ്ിലുള്ള ന്ത്രസ്റ്റ ് ഡീഡ്/കബ-നിയമങ്ങൾ/നിയന്ത്രണങ്ങൾ, അപെങ്കിൽ 

ഏപതങ്കിലുും നിയമും, നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ കരൊർ നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ ബൊേയത 

അപെങ്കിൽ ബൊേയത ഏപറ്റരുക്കൽ എന്നിവ്യക്്ക് വ്ിരുദ്ധമെ. അപെങ്കിൽ െെിപന 

അപെങ്കിൽ അതിന്പേ ആസ്തികപള ബൊേിക്കുന്നു. 

 

(e) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു എച്ച്.യു.എെ് ആപണങ്കിൽ, അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു:  

 

i. പചേിയ തൊൽപ്പരയങ്ങപളൊന്നുും ഉൾപപ്പരുന്നിെ, കൂരൊപത മുകളിൽ  േഞ്ഞവ് എച്ച.്യു.എെ് 

ന്പേ ഓകരൊ സഹ- ൊർസണർമൊപരയുും ഗുണകഭൊക്തൊക്കപളയുും തുലയമൊയി 

ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുപവ്ന്നുും എെൊ സഹ- ൊർസണർമൊരുും യുക്തിരഹിതമൊയ 

കൊലതൊമസമിെൊപത വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ ഒപ്പിരുപമന്നുും കർത്ത ന്ത് ഖയൊ ിക്കുന്നു;  

 

ii. എച്ച് യുഎെിന്പേ ഓകരൊ സഹ- ൊർസണർമൊർക്കുും ഗുണകഭൊക്തൊക്കൾക്കുും 

ന്ത് കയൊജനപപ്പരുന്നതിനൊണ് വ്ൊയ്പപയന്്ന കർത്ത ന്ത് ഖയൊ ിക്കുന്നു; 

 

iii. വ്ൊയ്പ/സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൽ ഏപതങ്കിലുും നിയമത്തിന്പേകയൊ നിയന്ത്രണത്തിന്പേകയൊ 

കരൊർ നിയന്ത്രണത്തിനപ്േകയൊ ബൊേയതയുകരകയൊ വ്യക്തിപയകയൊ അതിന്പേ 

സവത്തുകപളകയൊ ബൊേിക്കുന്നകതൊ ബൊേിക്കുന്നകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥകൾക്ക് 

വ്ിരുദ്ധമൊകിെ, അയൊൾക്്ക/അവ്ൾക്്ക വ്ൊയ്പ ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തൊും/സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൊും; 

 

iv.  ിഎൻബിഎച്ച് എെ് എൽ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ് കമ്പനിയുപര ഡയേക്ടർ കബൊർഡിപല 

കർത്ത/എച്ച് യുഎെ് അുംഗങ്ങൾ ഡയേക്ടർ അെ; 

 

v. കർത്ത/എച്ച് യുഎെിപല അുംഗങ്ങൾ ഏപതങ്കിലുും ഡയേക്ടേുപരകയൊ  ിഎൻബിഎച്ച്

എെ് എെിന്പേ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ് കമ്പനിയുപരകയൊ മുതിർന്ന ഉകദയൊഗസ്ഥരുപര ബന്ധുവ്െ; 

 

vi. ആർബിഐ/ഇ സിജിസി/േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ/ബൊങ്കുകൾ തയ്യൊേൊക്കിയ ലിസ്റ്റുകൾക്ക ്

കീെിൽ, കൊർട്ടയുപര/എച്ച് യുഎെിന്പേ ക രിൽ അുംഗങ്ങൾ ഡികെൊൾട്ടർ/മനപ്പൂർവ്വും 
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ഡികെൊൾട്ടർ ആയി കൊണപപ്പരുന്നിെ; ഒപ്പും 

 

vii. കർത്ത യിപല അുംഗങ്ങൾ സി.ഐ.ബി.ഐ.എൽ/ആർ.ബി.ഐ വ്ൊയ്പപയരുക്കൊത്തവ്രുപര 

(അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും)  ട്ടിക ന്ത് കൊരും ഒരു ഡികെൊൾട്ടർ/നിഷ്കരുണും 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളെ. 

 

(f) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു വ്യക്തിയൊണ്:  

 

i. അയൊൾക്ക്/അവ്ൾക്ക് കരൊർ പചയ്യൊനുള്ള കശഷിയുപെന്്ന സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു; 

 

ii. വ്ൊയ്പ/സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൽ ഏപതങ്കിലുും നിയമത്തിന്പേകയൊ നിയന്ത്രണത്തിന്പേകയൊ 

കരൊർ നിയന്ത്രണത്തിനപ്േകയൊ ബൊേയതയുകരകയൊ വ്യക്തിപയകയൊ അതിന്പേ 

സവത്തുകപളകയൊ ബൊേിക്കുന്നകതൊ ബൊേിക്കുന്നകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥകൾക്ക ്

വ്ിരുദ്ധമൊകിെ, അയൊൾക്്ക/അവ്ൾക്്ക വ്ൊയ്പ ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തൊും/സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൊും; 

 

iii. അവ്ൻ/അവ്ൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ് കമ്പനിയുപര ഡയേക്ടർ 

കബൊർഡിൽ ഒരു ഡയേക്ടർ അെ; 

 

iv. അവ്ൻ/അവ്ൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ/മറ്റ് ബൊങ്കിുംഗ് കമ്പനിയുപര ഏപതങ്കിലുും 

ഡയേക്ടേുപരകയൊ ഉന്നത ഉകദയൊഗസ്ഥരുപരകയൊ ബന്ധുവ്െ; 

 

v. ആർബിഐ/ഇസിജിസി/േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ/ബൊങ്കുകൾ തയ്യൊേൊക്കിയ ലിസ്റ്റുകൾക്ക ്

കീെിൽ അയൊളുപര/അവ്ളുപര ക ര് ഡികെൊൾട്ടർ/മന ൂർവ്വും ഡികെൊൾട്ടർ ആയി 

കൊണപപ്പരുന്നിെ; ഒപ്പും 

 

vi. സിബിൽ/ആർബിഐ ഡികെൊൾകട്ടഴ്്് (അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും) ലിസ്്റ്റ അനുസരിച്ച ്

അവ്ൻ/അവ്ൾ ഒരു ഡികെൊൾട്ടർ അെ/നിഷ്കരുണും ഡീകെൊൾട്ടർ അെ, കൂരൊപത നിഷ്ന്ത്കിയ 

ആസ്തികകളൊ ഒരു തവ്ണ പസറ്റിൽപമന്േുും ഉൾപപ്പരുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഇര ൊരികനൊ മകറ്റൊ 

 ങ്കൊളിയുമൊകയൊ കക്ഷിയുമൊകയൊ ബന്ധമിെ. 

 

(g) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒരു സവകൊരയ ന്ത്രസ്റ്റൊപണങ്കിൽ, കലൊൺ ലഭയമൊക്കുന്നതിനുും/സുരക്ഷ 

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുും ന്ത്രസ്റ്റികൾക്ക് അേികൊരമുപെന്നുും, അത്തരും വ്ൊയ്പ/സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്നത ്

നിലവ്ിൽ ന്ത്രസ്റ്റ ്ഡീഡിന്പേ ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥകൾക്ക് വ്ിരുദ്ധമപെന്നുും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 

ന്ത് ൊബലയത്തിൽ, അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും നിയമകമൊ കരൊർ നിയന്ത്രണകമൊ ബൊേയതകയൊ 

അപെങ്കിൽ വ്ിശവൊസപത്ത അപെങ്കിൽ അതിനപ്േ ആസ്തികപള ബൊേിക്കുകകയൊ ബൊേിക്കുകകയൊ 

പചയ്യുക.  

 

6.2. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ ന്ത് കവ്ശിക്കുകയുും സവരും സവതന്ത്ര 

സമ്മതത്തിൽ നിന്്ന ഒപ്പിരുകയുും പചയ്തു, അങ്ങപന പചയ്യൊൻ അവ്ന്പേ കമൽ അനൊവ്ശയമൊയ 

സവൊേീനകമൊ ബലന്ത് കയൊഗകമൊ നരത്തിയിട്ടിെ. 

 

6.3 പസകയൂരിറ്റി കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക് സുരക്ഷൊ കരഖകളിൽ ന്ത് കവ്ശിക്കുന്നതിനുും ബന്ധപപ്പട്ട സുരക്ഷൊ 

കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ ബൊേയതകൾ നിേകവ്റ്റുന്നതിനുും കരക്കൊരൻ (കൾ)  ൂർണ്ണമൊയി 

അേികൊരപപ്പരുത്തിയിട്ടുപെന്്ന ഉേപ്പുവ്രുത്തുും, ആവ്ശയൊനുസരണും സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് അത് ഒപ്പിട്ട ്

നൽകുകയുും നിയമ രമൊയി സൊേുതയുള്ളതൊക്കുകയുും പചയ്യുും കൂരൊപത പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര ബൊേയതകളുും, അവ്യ്പക്കതിരൊയ വ്യവ്സ്ഥകൾക്കനുസൃതമൊയി, 

അയൊൾക്ക്/അവ്ൾക്ക്/അത്/അവ്ർക്ക ്എതിപര നരപ്പിലൊക്കൊൻ കെിയുും. 

 

6.4. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ് ് വ്ൊയ്പ കരഖകളിൽ ഒന്നുും കകന്ത്ന്ദ, സുംസ്ഥൊന 

സർക്കൊരിന്പേകയൊ ഏപതങ്കിലുും ന്ത് ൊകദശിക, േവ്നയൂ/നികുതി അപെങ്കിൽ നിയമൊനുസൃത 

അകതൊേിറ്റിയുപരകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും അേികൊരത്തിന്പേകയൊ ഏപതങ്കിലുും നിയമും, നിയന്ത്രണും 

അപെങ്കിൽ കബ നിയമും എന്നിവ്യുമൊയി പ ൊരുത്തപപ്പരുന്നിപെന്്ന ഉേപ്പുനൽകുന്നു, ഉേപ്പുനൽകുന്നു. 

, ഇത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര (പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര) കുരിശ്ശിക കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര 

(പസ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര  ൊപ്പരത്തത്തൊകലൊ മരണത്തൊകലൊ ബൊേിക്കപപ്പരുകകയൊ 

ദുർബലപപ്പരുകകയൊ ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്യുകകയൊ പചയ്യിെ.  

 

6.5 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്്, കന്ത് ൊപ്പർട്ടിയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ്അരച്ച/അരയ്കക്കെ സവരും 
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സുംഭൊവ്ന തുക ഉൾപപ്പപരയുള്ള എെൊ തുകയുും വ്ൊയ്പയക്്കുള്ള ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷയുും 

നിയമൊനുസൃതമൊയ ഉേവ്ിരും വ്െിയുള്ളതൊപണന്നുും അെൊത്തതൊപണന്നുും ന്ത് ഖയൊ ിക്കുന്നു. കള്ളപ്പണും 

പവ്ളുപ്പിക്കൽ നികരൊേന നിയമും, 2002 ന്ത് കൊരും കള്ളപ്പണും പവ്ളുപ്പിക്കൽ കുറ്റും.  

 

6.6  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് അനുകൂലമൊയി സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ് ഉചിതമൊയ സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുപമന്നുും 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് ഒരു ഇൻകവേൻസ്, ചൊർജ്, ലിയിൻ, വ്ൊരക,  ൊട്ടും 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും സൃഷ്ടിക്കിപെന്നുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും 

ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള 

അനുമതിപയൊെിപക, അങ്ങപന സൃഷ്ടിക്കപപ്പട്ട അപെങ്കിൽ അവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും മകറ്റപതങ്കിലുും 

വ്യക്തി അപെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് അനുകൂലമൊയ സുരക്ഷ തൊൽപ്പരയും. സുരക്ഷൊ കരഖകൾക്കുും വ്ൊയ്പൊ 

കരഖകൾക്കുും കീെിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) സൃഷ്ടിച്ച സുരക്ഷ, 

വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമനേ്ുകൾക്കുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര മകറ്റപതങ്കിലുും ബൊേയതകൾക്കുും കീെിലുള്ള 

തുകകൾ നിലനിൽക്കുന്നതുവ്പര തുരരുും. ഡിസ്ചൊർജ ് സർട്ടിെിക്കറ്റ ് നൽകിപക്കൊെ് 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കലക്ക ് ൂർണ്ണമൊയുും ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്തു. പസകയൂരിറ്റി കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക ്

കീെിൽ സൃഷ്ടിക്കപപ്പട്ടതുും കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്കുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (പസ) പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര ബൊേയതയക്്കുും അനുസൃതമൊയി സൃഷ്ടിച്ച സുരക്ഷ ബൊേിക്കുകകയൊ, 

ദുർബലപപ്പരുത്തുകകയൊ ഡിസ്ചൊർജ ് പചയ്യുകകയൊ പചയ്യരുത് (സവകമേയൊ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും) 

അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ലയനും അപെങ്കിൽ സുംകയൊജനും,  ുനർനിർമൊണും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര 

(പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ) മൊകനജ്പമനേ്്,  ിരിച്ചുവ്ിരൽ അപെങ്കിൽ കദശസൊൽക്കരണും 

(സുംഭവ്ിക്കുന്നത് ക ൊപല) ഏപറ്റരുക്കൽ. 

 

6.7വൊയ്പൊ അക ക്ഷയുപട സ്ഥിരീകരണും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എെിന ്

നൽകിയ കലൊൺ അക ക്ഷയിൽ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും സമയത്്ത, അയൊൾ/അവ്ൾ 

നൽകിയ/നൽകിയ വ്ിവ്രങ്ങൾ, ന്ത് മൊണും, ന്ത് സ്തൊവ്നകൾ എന്നിവ്യുപര കൃതയത, ആേികൊരികത, 

സതയസന്ധത, നിയമ രമൊയ സൊേുത എന്നിവ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. കലൊൺ 

കഡൊകയുപമന്േുകളുപര/കലൊണിന്പേ ഉ ജീവ്നവ്ുും,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

ആവ്ശയപപ്പരുകമ്പൊപെെൊും ഇതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് മുമ്പുള്ള അപെങ്കിൽ 

തുരർന്നുള്ള വ്ിവ്രങ്ങകളൊ വ്ിശദീകരണങ്ങകളൊ നൽകുക.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കകവ്ശമുള്ള 

അത്തരും ഏപതങ്കിലുും വ്ിവ്രങ്ങൾ/ന്ത് മൊണും/ന്ത് സ്തൊവ്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നൽകിയതൊയി 

കണക്കൊക്കുും. 

 

6.8കടും വൊങ്ങുന്നയൊളുപട (കളുപട) ശക്തി: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്സ്തു വ്കകൾ കകവ്ശും വ്യക്്കൊനുും 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ നരത്തുന്ന/നരത്തുന്നകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും ബിസിനസ്സ ്

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ പതൊെിലിൽ തുരരൊനുും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകളികലക്കുും ഏപതൊരു 

സുരക്ഷയികലക്കുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്കുും അേികൊരവ്ുും ആവ്ശയമൊയ എെൊ അുംഗീകൊരങ്ങളുും 

ഉെ്. /പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) ബൊേയതകൾ നൽകുകയുും 

അനുസരിക്കുകയുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) അവ്കൊശങ്ങളുും ബൊേയതകളുും 

ന്ത് കയൊഗിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. 

 

6.9മൂന്നൊും കക്ഷി സുരക്ഷൊ ദൊതൊവിന്പേ ശക്തി: മൂന്നൊും കക്ഷി സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്ിന് അേികൊരവ്ുും 

ആവ്ശയമൊയ എെൊ അുംഗീകൊരങ്ങളുും സവരമൊക്കൊനുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ സുരക്ഷ നൽകൊനുും 

വ്ൊയ്പ കരഖകൾ. 

 

6.10സൊധുതയുള്ള ബൊധയതകൾ: കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്കുും ഏപതങ്കിലുും പസകയൂരിറ്റിക്കുും 

(ഏപതങ്കിലുും പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര ബൊേയതകൾ) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) 

ബൊേയതകൾ സൊേുതയുള്ളതുും നിർബന്ധിതവ്ുും നരപ്പിലൊക്കൊവ്ുന്നതുമൊണ,് കൂരൊപത 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊകളൊ ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷൊ ദൊതൊകവ്ൊ ഒരു നിയമവ്ുും അുംഗീകൊരവ്ുും 

ലുംഘിക്കുകയിെ , കരപ്പന്ത്തങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും പസകയൂരിറ്റിക്ക് കീെിൽ ബൊേയതകളിൽ 

ന്ത് കവ്ശിക്കുകകയൊ  ൊലിക്കുകകയൊ അവ്കൊശങ്ങൾ ന്ത് കയൊഗിക്കുകകയൊ പചയ്തുപകൊെ് ന്ത് മൊണും 

അപെങ്കിൽ ഉരമ്പരി. 

 

6.11പമറ്റീരിയൽ മൊറ്റങ്ങളുപട പവളിപപ്പടുത്തൽ: വ്ൊയ്പൊ അക ക്ഷയ്ക്്ക കശഷും, വ്സ്തു /നിർമൊണും 

വ്ൊങ്ങുന്നതിപന ബൊേിക്കുന്ന ഭൗതിക മൊറ്റങ്ങപളൊന്നുും ഉെൊയിട്ടിെ വ്സ്തു വ്കകൾ ഉൾപപ്പരുന്ന 

ഭൂമിയിപല ഒരു വ്ൊസസ്ഥലത്തിന്പേ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിക്കുക വ്െി 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) അഭയർത്ഥന ന്ത് കൊരും വ്ൊയ്പൊ 

അക ക്ഷയിൽ.  

 

612ചൊർജുകളുും അനുബന്ധങ്ങളുും: അനുകൂലമൊയി സൃഷ്ടിച്ച/സൃഷ് രിച്ച ചൊർജ് ഒെിപക, വ്സ്തു വ്കകളികലൊ 

സവത്തുകളികലൊ, ഏത് ന്ത് കൃതിയുകരയുും ഇൻന്ത്കിമ്പൻസുകളിെ.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ. കൂരൊപത, 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിന്പേ വ്സ്തു വ്ിന്പേ മുെുവ്ൻ അപെങ്കിൽ 
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ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗത്്ത വ്െികയൊ പവ്ളിച്ചകമൊ പവ്ള്ളകമൊ മറ്റ് സൗകരയങ്ങകളൊ  ിരുണയുപര 

അവ്കൊശകമൊ ഇെ.  

 

6.13വസ്തു വിപല വവകലയങ്ങളുപട പവളിപപ്പടുത്തൽ: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്്, 

ഏപതങ്കിലുും കരഖ, വ്ിേി അപെങ്കിൽ നിയമ രമൊയ നര രിന്ത്കമങ്ങൾ അപെങ്കിൽ മറ്റ് ചൊർജുകൾ 

അപെങ്കിൽ വ്സ്തു വ്ിൽ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും പമറ്റീരിയലിപല വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (സുരക്ഷൊ) 

ദൊതൊക്കളുപര തലപക്കട്ടിപന ബൊേിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അപെങ്കിൽ ക റ്റനേ് ്

കവ്കലയും എന്നിവ്പയക്കുേിച്ച്/അേിഞ്ഞിട്ടിെ. പസകയൂരിറ്റിയിപല കവ്കലയങ്ങൾ 

പവ്ളിപപ്പരുത്തൊത്തതുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ തൊൽപ്പരയങ്ങൾ, അവ്കൊശങ്ങൾ, പെയിമുകൾ 

എന്നിവ്പയ ബൊേികച്ചക്കൊും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ മുൻവ്ിേികയൊ ന്ത് തികൂലകമൊ, അപെങ്കിൽ 

കൊരണമൊകയക്കൊും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഈ ജി.രി.സി യിൽ ന്ത് കവ്ശിക്കൊകനൊ വ്ൊയ്പ നൽകൊകനൊ 

അെ. 

 

6.14നിയമങ്ങളുപട വയവഹൊരവുും ലുംഘനവുും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ(കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് ഏപതങ്കിലുും 

വ്യവ്ഹൊരത്തിൽ കക്ഷിയെ അപെങ്കിൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾപക്കതിരൊയ പമറ്റീരിയൽ പെയിമുകൾക്ക ്

കൊരണമൊകയക്കൊവ്ുന്ന ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്ഹൊരത്തിന് കൊരണമൊകയക്കൊവ്ുന്ന വ്സ്തു തകപളക്കുേിച്ച ്

അേിവ്ിെ.(കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് അപെങ്കിൽ വ്സ്തു വ്ിപന സുംബന്ധിച്ച.് കൂരൊപത,  ണയും 

പവ്യ്കക്കെ വ്സ്തു വ്ിപന സുംബന്ധിച്ച് ഏപതങ്കിലുും അേികൊരികയൊ ഓെീകസൊ മകറ്റപതങ്കിലുും 

കകൊരതിയികലൊ ഒരു കകകസൊ നര രികകളൊ തീർപ്പുകൽപ്പിച്ചിട്ടിെ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്കുും ഇെ(കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് നിയമത്തിന്പേ വ്യവ്സ്ഥകൾ അപെങ്കിൽ 

ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി ലുംഘിക്കുന്നതിനുള്ള ഏപതങ്കിലുും അേിയിപ്പ് അപെങ്കിൽ 

മകറ്റപതങ്കിലുും നര രിന്ത്കമും. 

 

6.15അധികൊര രിധിയിൽ നിന്നുള്ള ര തികരൊധകശഷി: കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളുപര 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപരയുും പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർമൊരുപരയുും സുരക്ഷൊ കരഖകളുപരയുും 

നിർവ്വഹണും, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുും വ്ൊയ്പ ആവ്ശയപപ്പരുകയുും 

അനുവ്ദിക്കുകയുും പചയ്ത ഉകേശയത്തിനൊയി പചയ്തതുും നരപ്പിലൊക്കിയതുമൊയ ന്ത് വ്ൃത്തികളൊണ.് /കലൊൺ 

കഡൊകയുപമന്േുകകളൊ സുരക്ഷൊ കരഖകകളൊ സുംബന്ധിച്ച ഏപതങ്കിലുും നര രികളിൽ സയൂട്്ട, 

എക്ി്കയൂഷൻ, അറ്റൊച്ച്പമന്േ് അപെങ്കിൽ നിയമ രമൊയ നര രിന്ത്കമങ്ങൾ എന്നിവ്യിൽ നിന്്ന 

തനികക്കൊ അവ്ന്പേ ഏപതങ്കിലുും സവത്തികനൊ കവ്െി ന്ത് തികരൊേും പെയിും പചയ്യൊൻ സുരക്ഷൊ 

ദൊതൊവ്ിന് അവ്കൊശമിെ. 

 

6.16രടസ്റ്റി അപല്ലങ്കിൽ ഏജന്േ്: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഈ ജി.രി.സി യിൽ ന്ത് കവ്ശിക്കുകകയൊ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കനൊര് ന്ത്രസ്റ്റി, ഏജന്േ് അപെങ്കിൽ കനൊമിനി എന്ന നിലയികലൊ ഇര ൊര ്

നരത്തുകകയൊ പചയ്യുന്നിെ. 

 

6.17വസ്തു വിപന ബൊധിക്കുന്ന പ ൊതു  ദ്ധതികൾ: സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റിയുപരകയൊ ഇുംന്ത് ൂവ്്പമനേ് ്

ന്ത്രസ്റ്റിന്പേകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും പ ൊതു സ്ഥൊ നത്തിന്പേകയൊ ഏപതങ്കിലുും തകേശ 

സ്ഥൊ നത്തിന്പേകയൊ ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റിയുപര ഏപതങ്കിലുും സ്കീമിന് കീെിൽ 

ഏപതങ്കിലുും അകലൻപമനേ്്, വ്ീതി കൂട്ടൽ അപെങ്കിൽ കേൊഡ് നിർമ്മൊണും എന്നിവ്യിൽ വ്സ്തു വ്ിപന 

ഉൾപപ്പരുത്തുകകയൊ ബൊേിക്കുകകയൊ പചയ്യുന്നിെ. വ്ൊയ്പ എരുക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വ്സ്തു   ൂർണമൊയുും 

 രി ൂർണ്ണമൊയുും  രിരക്ഷയിെൊത്തതൊപണന്നുും അത് ചില നിയമന്ത് കൊരും സ്ഥൊ ിതമൊയ ഒരു 

മുനിസിപ്പൽ കബൊഡി നൽകുന്ന സ്ഥലത്തൊപണന്നുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സൊക്ഷയപപ്പരുത്തുന്നു. 

 

6.18 ഡികഫൊൾട്ടർ: വൊയ്പപയടുക്കുന്നയൊളുപട ക രുും/അപല്ലങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും പസകയൂരിറ്റി 

ദൊതൊവിന്പേ ക രുും ഏപതങ്കിലുും ഡികഫൊൾട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപപ്പടുത്തിയിട്ടില്ല അപല്ലങ്കിൽ 

കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ് മന will ൂർവ്വമൊയി വീഴ്ച വരുത്തിയതൊയി 

ര ഖയൊ ിച്ചിട്ടില്ല.. 

 

6.19 ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ.്എൽ മുള്ള ബന്ധും: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ങ്ങൾ) അപെങ്കിൽ ഡയേക്ടർ / 

 ങ്കൊളി / ന്ത്രസ്റ്റി / എക്ി്കയൂട്ടീവ്് അുംഗും / അപെങ്കിൽ സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ്ഏപതങ്കിലുും ', സുംവ്ിേൊയകർ 

അപെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഉകദയൊഗസ്ഥരുും പ്ന്ഭ്ല് കൂപര യൊപതൊരു ബന്ധവ്ുമിെ' പ്ന്ഭ്ല് ആരുും തപന്നയിെ 

സുംവ്ിേൊയകരുും അപെങ്കിൽ മുതിർന്ന ഉകദയൊഗസ്ഥർ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ഡയേക്ടർ 

മകറ്റപതങ്കിലുും ഹൗസിുംഗ് െിനൊൻസ് കമ്പനി/ബൊങ്കിനപ്േ (പഷഡയൂൾ പചയ്ത സഹകരണ ബൊങ്ക്, ന്ത്രസ്റ്റി 

െെ്, മയൂചവൽ െെ് അപെങ്കിൽ പവ്ഞ്ചവർ കയൊ ിറ്റൽ െെ് ഉൾപപ്പപര) 

 

6.20പ ൊതുജനങ്ങളുപടയുും മറ്്റ ആവശയങ്ങളുപടയുും കുടിശ്ശിക: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ങ്ങൾ) /  ണും 

പചയ്തു തിരിച്ചരവ്,് വ്ൊയ്പ കരഖകൾ ന്ത് കൊരും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ങ്ങൾ) അരയക്്കണും വ്ൊയ്പ കീെിൽ 

കൊരണും അളവ്ിൽ വ്രുകമ്പൊൾ കൊരണും, തീർക്കൊും ആദൊയ നികുതി മപറ്റെൊ നികുതി ക ൊലുള്ള എെൊ 

പ ൊതു ആവ്ശയങ്ങൾ വ്പര പചയ്തു കൂരൊപത ഏപതങ്കിലുും സുംസ്ഥൊനപത്ത ഗവ്ൺപമനേ് ്
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അകതൊേിറ്റികൾകക്കൊ ഏപതങ്കിലുും തകേശ സ്ഥൊ നങ്ങൾകക്കൊ നൽകകെ വ്രുമൊനവ്ുും നിലവ്ിൽ 

വ്സ്തു വ്കയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് കുരിശ്ശികയുും നികുതികളുും കുരിശ്ശികയുും ഇെ. 

  

ആർട്ടിക്കിൾ: 6 എ 

6 എ.1 കന്ത്കൊസ് പകൊളൊറ്റേകലകസഷൻ 

 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ/ കൾ/ പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് നൽകുന്ന ഏത് സുരക്ഷയുും (അതൊയത്), മകറ്റപതങ്കിലുും 

ഉരമ്പരി ന്ത് കൊരും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അപെങ്കിൽ അവ്യികലപതങ്കിലുകമൊ അപെങ്കിൽ 

ഏപതങ്കിലുും ന്ത്ഗൂപ്്പ കമ്പനികകളൊ, അതിന്പേ അനുബന്ധ സ്ഥൊ നങ്ങൾ വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്്ക കീെിലുള്ള 

സുരക്ഷ (അതൊയത്) ആയി കണക്കൊക്കുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ലഭയമൊയ ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷ 

(അതൊയത്)/ ചൊർജുകൾ/ കമൊർട്ട്കഗജുകൾ എന്നിവ്യിൽ അവ്കൊശും ന്ത് കയൊഗിക്കുന്നതിൽ മൊന്ത്തും 

 രിമിതപപ്പരുത്തൊപത ബന്ധപപ്പട്ട കരൊേുകൾക്ക് കീെിൽ ഏപതങ്കിലുും അപെങ്കിൽ എെൊ 

അവ്കൊശങ്ങളുും വ്ിനികയൊഗിക്കൊൻ അർഹതയുെ്.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നിലവ്ിലുള്ള വ്ൊയ്പ 

ഉൾപപ്പപരയുള്ള ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പകൾക്്ക കീെിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ) വ്ൊയ്പ ന്ത് മൊണങ്ങൾ സുംബന്ധിച്ച് വ്ൊഗ്ദൊനും പചയ്യുന്ന പസകയൂരിറ്റി , വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ 

ലഭയമൊകുന്ന/ലഭയമൊകുന്ന മറ്റ് വ്ൊയ്പ (കൾ) സുംബന്ധിച്ച് തുരരുന്ന സുരക്ഷയൊയി കണക്കൊക്കുും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കൂരൊപത, വ്ൊയ്പ (കൾ)  ൂർണ്ണമൊയുും തൃപ്തിപപ്പരുന്നതുവ്പര ഡിസ്ചൊർജ ്

പചയ്യുന്നതുവ്പര ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്യപപ്പരുന്നതെ   ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ. 

 

6 എ.2 അവകൊശത്തിന്പേയുും സജ്ജീകരണത്തിനപ്േയുും അവകൊശും 

 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ് ഇതിനൊൽ സമ്മതിക്കുന്നു, സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, 

വ്ൊയ്പയുപര കേൻസി സമയത്്ത  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ, എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെികന്മൽ ഒരു 

ബൊേയത/ചൊർജ് ഉെൊയിരിക്കുും അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരന് കനൊട്ടീസ് നൽകി എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെ് ഓെ് 

പചയ്യൊനുള്ള അവ്കൊശും ഉെൊയിരിക്കുും  കൂരൊപത കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അപെങ്കിൽ അവ്രിൽ 

ആപരങ്കിലുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക കവ്െി അവ്രുപര കകവ്ശും വ്രുന്ന എെൊ 

വ്ിവ്രണത്തിനപ്േയുും എെൊ ജുംഗമ വ്സ്തുക്കളുപരയുും കമൽ ചൊർജ് ഉെൊയിരിക്കുും. അവ് ഇരയയികലൊ 

മപറ്റവ്ിപരപയങ്കിലുകമൊ ഒറ്റയ്കക്കൊ സുംയുക്തമൊകയൊ, പ ൊതുതത്തവത്തിന് മുൻവ്ിേിപയൊന്നുമിെൊപത, 

ഏപതങ്കിലുും  ണമിര ൊര്, നികക്ഷ ങ്ങൾ, പഡകപ്പൊസിറ്റ് രസീതുകൾ, കന്ത് ൊമിസേി കനൊട്ടുകൾ, 

എക്സ്കചഞ്്ച ബിൽ, പചക്കുകൾ, പേയിൽകവ് രസീതുകൾ, സർക്കൊർ ബിെുകൾ, എെൊ 

വ്ിവ്രണങ്ങളുപരയുും മറ്റ് കരഖകൾ. 

ആർട്ടിക്കിൾ: 7 

 രൊജയത്തിനപ്േയുും  രിഹൊരത്തിന്പേയുും സുംഭവ്ും 

7.1 ഇനിപ്പേയുന്ന സുംഭവ്ങ്ങൾ/ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾ ഈ  ജി.രി.സി യ്ക്ക ്കീെിലുള്ള ഒരു സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്മൊണ:് 

 

a) തുക കുടിശ്ശിക അടയക്്കൊത്തത്: കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിശ്ചിത 

തീയതിയികലൊ അതിനു മുകമ്പൊ വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര അരിസ്ഥൊനത്തിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് അരയ്കക്കെ തുകയുപര അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും കുരിശ്ശികയുപര 

സ്ഥിരസ്ഥിതി അപെങ്കിൽ അരയ്ക്കൊത്തത്; 

 

b) സൃഷ്ടിക്കപപ്പടൊത്തതുും സുരക്ഷയുപട  ൂർണതയുും: കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളുപര 

അരിസ്ഥൊനത്തിൽ നിർേിഷ്ട സമയത്തിനകും അപെങ്കിൽ വ്ി ുലീകൃത സമയ രിേിക്കുള്ളിൽ 

സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കൊത്തതുും  രി ൂർണ്ണതയുും; 

 

c) ഉടമ്പടികളുപട നിർവ്വഹണും: വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും 

കരൊർ/കരഖ/ന്ത് വ്ൃത്തി/കബൊെ് മുതലൊയവ്യുപര വ്ൊയ്പ വ്ിതരണവ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്്ട 

ഏപതങ്കിലുും ഉരമ്പരി, നിബന്ധനകളുപര ലുംഘനും, ന്ത് ൊതിനിേയും അപെങ്കിൽ വ്ൊേനേ്ികൾ 

അപെങ്കിൽ കരൊേുകളുപര കരും വ്ൊങ്ങൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്കുും ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ) 

അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെിന് അനുകൂലമൊയി നരപ്പിലൊക്കിയ 

കരൊർ/കരഖ/ന്ത് വ്ൃത്തി/കബൊെ് മുതലൊയവ്; 

 

d) പതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുപട വിതരണും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (അവ്രുപര) വ്ൊയ്പ 

അക ക്ഷയിൽ, അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് നൽകിയിട്ടുള്ള സൊമ്പത്തിക, 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണും/സർട്ടിെിക്കറ്റ്/രസീത്/കസ്റ്ററ്റ്പമന്േ ് മുതലൊയവ്, 
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 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് നൽകിയ ഏത് വ്ിവ്രവ്ുും പതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നകതൊ പതറ്റൊയകതൊ 

ആപണന്്ന കപെത്തി. ഈ ജിരിസിയുപര ആർട്ടിക്കിൾ 6 ൽ  രൊമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

ഭൗതിക ബഹുമൊനും അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും വ്ൊേനേ്ി പതറ്റൊപണന്്ന കപെത്തി; 

 

e) കരകൊസ് ഡികഫൊൾട്ട്: ഇനിപ്പേയുന്നവ്യിൽ ഏപതങ്കിലുും സുംഭവ്ിക്കുന്നത്: 

 

(i) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) ഏപതങ്കിലുും കരും അരയ്ക്കുകമ്പൊൾ അപെങ്കിൽ ആദയും 

ബൊേകമൊയ കന്ത്ഗസ് കൊലയളവ്ിനുള്ളിൽ അരയ്ക്കിെ; 

 

(ii) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് (അവ്രുപര) മറ്റ് കരങ്ങൾ അരയ്ക്കൊൻ കെിയുന്നിപെന്ന നയൊയമൊയ 

ആശങ്ക;  

 

(iii) കൊലതൊമസും അപെങ്കിൽ അേിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സ്ഥിരസ്ഥിതിയുപര ഒരു സുംഭവ്മൊയി 

മൊേികയക്കൊവ്ുന്ന ഏപതങ്കിലുും സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്ും അപെങ്കിൽ വ്ീഴ്ചയുപര സൊേയതയുള്ള 

ഒരു സുംഭവ്ും (എരൊയൊലുും വ്ിവ്രിച്ചിരിക്കുന്നു), ഏപതങ്കിലുും കരും സുംബന്ധിച്ച ഏപതങ്കിലുും 

കരൊർ അപെങ്കിൽ ന്ത് മൊണും ന്ത് കൊരും സുംഭവ്ിക്കുന്നു; 

 

(iv) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര കരും ഏപതങ്കിലുും കരത്തിനുള്ള ഏപതങ്കിലുും ന്ത് തിജ്ഞൊബദ്ധത ഒരു 

സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്ത്തിനപ്േ െലമൊയി ഒരു കരക്കൊരൻ േേൊക്കുകകയൊ തൊൽക്കൊലികമൊയി 

നിർത്തിവ്യക്്കുകകയൊ പചയ്യുന്നു (എരൊയൊലുും വ്ിവ്രിച്ചിരിക്കുന്നു); 

 

(v) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) ഏപതൊരു കരക്കൊരനുും നിശ്ചിത കൊലയളവ്ിനുമുമ്പ ്

അരയ്കക്കെതുും അരയ്കക്കെതുമൊയ ഏപതങ്കിലുും കരും ന്ത് ഖയൊ ിക്കൊൻ അർഹതയുെ്  

സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്ത്തിനപ്േ െലമൊയി  കവത (എന്നിരുന്നൊലുും വ്ിവ്രിച്ചത്); 

 

(vi)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ അതിന്പേ ന്ത്ഗൂപ്പ ് കമ്പനികൾ, അനുബന്ധ 

സ്ഥൊ നങ്ങൾ അപെങ്കിൽ അതിന്പേ  ിൻഗൊമികൾ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും 

ബൊങ്ക്/േനകൊരയ സ്ഥൊ നും/കനൊൺ-ബൊങ്കിുംഗ ് െിനൊൻഷയൽ കമ്പനി/ഹൗസിുംഗ് െിനൊൻസ ്

കമ്പനി എന്നിവ്യുമൊയുള്ള മകറ്റപതങ്കിലുും പന്ത്കഡിറ്റ് പെസിലിറ്റി കരൊർ അപെങ്കിൽ ഉരമ്പരി 

ന്ത് കൊരും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ കരും പകൊരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ; ഒപ്പും 

 

(vii) മകറ്റപതങ്കിലുും കരും കനരുന്നതിന ് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര (പസ)/പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര ഏപതങ്കിലുും സവത്തുക്കളുപര കമലുള്ള ഏപതങ്കിലുപമൊരു ബൊേയത 

ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുും. 

 

f) സുരക്ഷയുപട മൂലയത്തകർച്ച:  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ അഭിന്ത് ൊയത്തിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/കൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് അേികമൊയി നൽകകെ തുകയുപര 

തിരിച്ചരവ് ് മതിയൊയ തുകയുപര തിരിച്ചരവ്് ഉേപ്പുവ്രുത്തുന്ന തരത്തിൽ വ്ൊയ്പയ്ക്കുള്ള 

പസകയൂരിറ്റി സൃഷ്ടിക്കപപ്പട്ടിട്ടുള്ള ഏപതൊരു വ്സ്തു വ്ിന്പേയുും മൂലയും കുേയുകയൊപണങ്കിൽ 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) അത്തരും സുരക്ഷ നൽകുന്നതിന ്

വ്ിസമ്മതിക്കുകകയൊ അന്ത്ശദ്ധ പചയ്യുകകയൊ അപെങ്കിൽ ഒരു കൊരണവ്ശൊലുും അത്തരും 

സുരക്ഷ നൽകൊൻ കെിയിെ; 

 

g) വസ്തു വിന്പേ വിൽപ്പന അപല്ലങ്കിൽ നീക്കുംപചയ്യൽ അപല്ലങ്കിൽ 

അനയവൽക്കരണും ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള 

അനുമതിയിെൊപത, ഏപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ പസകയൂരിറ്റി അപെങ്കിൽ പസകയൂരിറ്റിയുപര 

ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും  ുേത്തുവ്ിട്ടൊൽ, അവ്േിയികലൊ കലസൻസികലൊ, വ്ിൽക്കുകകയൊ, നീക്കും 

പചയ്യുകകയൊ, ഈരൊക്കുകകയൊ, കുറ്റപപ്പരുത്തുകകയൊ, അനയവ്ൽക്കരിക്കപപ്പരുകകയൊ പചയ്തൊൽ; 

 

h) പസകയൂരിറ്റിയുപട അറ്റൊച്്ചപമന്േ് അപല്ലങ്കിൽ ഡിസ്വരടറ്്റ: ഒരു അറ്റൊച്ച്പമന്േ,് 

കെുപകട്ടൽ അപെങ്കിൽ വ്യതിചലനും പസകയൂരിറ്റി അപെങ്കിൽ അതിനപ്േ ഏപതങ്കിലുും 

ഭൊഗും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ വ്ീപെരുക്കൽ/സർട്ടിെിക്കറ്റ് നര രികൾ എരുക്കുകകയൊ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രിൽ നിന്്ന എപരങ്കിലുും കുരിശ്ശിക വ്ീപെരുക്കൊൻ ആരുംഭിക്കുകകയൊ 

പചയ്തൊൽ; 

 

i) നിയമവിരുദ്ധ ഉകേശയും: ഏപതങ്കിലുും ചട്ടും, വ്ിജ്ഞൊ നും, സർക്കുലർ അപെങ്കിൽ ഓർഡർ 

തുരങ്ങിയവ്യുപര ഏപതങ്കിലുും ന്ത് ഖയൊ നും, കഭദഗതി,  രിഷക്്കരണും അപെങ്കിൽ വ്ീെുും 

ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുത്തുന്നതിന്പേ ക രിൽ വ്ൊയ്പ ലഭിച്ച ഉകേശയും 
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നിയമവ്ിരുദ്ധമൊവ്ുകയൊപണങ്കിൽ; 

 

j) ബന്ധപപ്പട്ട അധികൊരത്തിന്പേ  ദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള വയതിയൊനും: വ്സ്തു വ്കയുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ് ബന്ധപപ്പട്ട അകതൊേിറ്റി  നൽകുന്ന അുംഗീകൃത/അനുമതി  ദ്ധതിയിൽ നിന്്ന 

എപരങ്കിലുും വ്യതിയൊനും ഉപെങ്കിൽ; 

 

k) സവീകൊരയമൊയവയുപട നികക്ഷ ും: സുംഭവ്ത്തിൽ, 

ബൊേയതയുള്ളയൊൾ/വ്ൊരകക്കൊരൻ/കലസൻസി/തൊമസക്കൊരൻ വ്െി എസ്കന്ത്കൊ 

അക്കൗെികലക്ക് സവീകർത്തൊക്കൾ നികക്ഷ ിക്കപപ്പരുന്നിെ; 

 

l) വിവരങ്ങൾ/കരഖകൾ/ ിഡിസികൾ/നൊച്്ച അപല്ലങ്കിൽ സവീകരിച്ച മകറ്റപതങ്കിലുും 

വൊയ്പ  തിരിച്ചടവ് കമൊഡ് എന്നിവ നൽകുന്നതിൽ  രൊജയും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

ഏപതങ്കിലുും വ്ിവ്രങ്ങൾ/കരഖകൾ/ ിഡിസികൾ/എൻഎസിഎച്ച ് എന്നിവ് 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിനപ്േ മൊന്ത്തും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ ആവ്ശയമൊപണന്്ന 

കരുതുകയുും ഏപതങ്കിലുും കൊരണത്തൊൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ആവ്ശയപപ്പരുകയുും 

പചയ്തൊൽ; 

 

m) പചക്ക ് അടയക്്കൊത്തത്/ ുതുക്കൊത്തത്: ഏപതങ്കിലുും ന്ത് തിമൊസ ക യ്പമന്േുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട ഒരു പചക്ക ് അതിന്പേ തീയതിയിൽ അരച്ചിപെങ്കികലൊ അപെങ്കിൽ  ണമരച്ച 

തീയതിക്ക് മുമ്പ് അത്തരും പചക്ക ്  ുതുക്കൊത്തതൊപണങ്കികലൊ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

വ്രച്ചതുും നരപ്പിലൊക്കിയതുമൊയ ഒരു പചക്കിന്പേ അ മൊനും ഉപെങ്കിൽ അപെങ്കിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുകവ്െി വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുകവ്െി വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർക്കുും 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെിനുും വ്ൊയ്പക്കൊരനുും ഇരയിൽ നരപ്പിലൊക്കുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണവ്ുും 

വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമൻേുകൾ ന്ത് കൊരും  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന ് നൽകകെതുും 

തിരിച്ചരയ്കക്കെതുും; 

 

n) വൊടക വൊടക കിഴിവ് സൗകരയത്തിനപ്േ കൊരയത്തിൽ ഡികഫൊൾട്ട്: ആർട്ടിക്കിൾ 5.1 (ii) 

ൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്നതുക ൊപല ഡിഎസആ്ർഎയിൽ മിനിമും തുക 

നിലനിർത്തുന്നതിൽ വൊയ്പപയടുക്കുന്നയൊൾ  രൊജയപപ്പടുകകയൊ അപല്ലങ്കിൽ വൊടക 

വൊടക കിഴിവ് സൗകരയും ഉപണ്ടങ്കിൽ വസ്തു  ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുകകയൊ പചയ്തൊൽ; 

 

o) സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭ്വും അേിയിക്കുന്നതിൽ  രൊജയും: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ പന അേിയിക്കുന്നതിൽ  രൊജയപപ്പരുകയൊപണങ്കിൽ, 

സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്ങ്ങൾ അപെങ്കിൽ അേിയിപ്പ്, അപെങ്കിൽ കൊലഹരണപപ്പരൽ, 

അപെങ്കിൽ ഇവ് രെുും സുംഭവ്ിക്കുന്നത് എന്നിവ് സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്മൊയി മൊേുും; 

 

p) ബൊലൻസ് സ്ഥിരീകരണും നൽകുന്നതിൽ  രൊജയും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ൽ ഒപ്പിരൊനുും വ്ിതരണും പചയ്യൊനുും കെിയുന്നിപെങ്കിൽ, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കൾ) സ്ഥിരീകരണത്തിനൊയി കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ആവ്ശയപപ്പരുന്ന തുകയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ബൊലൻസ ്

സ്ഥിരീകരണും; 

 

q) സുരക്ഷ നടപ്പൊക്കൊനൊവൊത്തതൊയി മൊേുന്നു: ബൊേയതയുള്ള തുകകളുപര തിരിച്ചരവ് ്

ഉേപ്പുവ്രുത്തുന്നതിനൊയി അേിക പസകയൂരിറ്റികളൊയി വ്ൊയ്പക്കൊരൻ/ കൾ/ പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡർ (കൾ) നൽകുന്ന ഏപതങ്കിലുും പസകയൂരിറ്റി  അപെങ്കിൽ ഗയൊരെി, ഏപതങ്കിലുും 

കൊരണത്തൊൽ നരപ്പൊക്കൊനൊവ്ൊത്തകതൊ അപെങ്കിൽ നിരു ന്ത്ദവ്കരകമൊ 

ആയിത്തീരുകയൊപണങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും കകൊരതി, കന്ത്രബയൂണൽ, അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ 

കബൊഡി, കയൊഗയതയുള്ള അേികൊരും തുരങ്ങിയവ്യക്്്ക മുമ്പൊപക കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും വ്യക്തി അതിപന പവ്െുവ്ിളിക്കുന്നു; 

 

r) കുടിശ്ശിക തുകയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് പചേിയ ക യ്പമന്േ്: വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര 

നിബന്ധനകൾക്ക് കീെിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽഉയർത്തുന്ന ഏത ്ഡിമൊൻഡുകളുപരയുും 

ന്ത്ഹസവമൊയ ക യ്പമന്േ;് 

 

s) ഒബ്ലീഗേുപട (കളുപട) മരണും: ഒബ്ലിഗർ (കൾ) മരിക്കുകയുും നിയമ രമൊയ അവ്കൊശികൾ, 

 ിൻഗൊമികൾ, നിയമനൊവ്കൊശികൾ, ഒരു കൊരണവ്ശൊലുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് 

സവീകൊരയമൊയ കെൊർമൊറ്റിൽ, ഒരു കൊരണവ്ശൊലുും ഒരു അനുബന്ധ കരൊർ 

നരപ്പിലൊക്കുന്നതിൽ  രൊജയപപ്പരുകകയൊ പചയ്യുക.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അവ്രുപര 

സവരും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ നിഷ്കർഷിക്കുന്നു, മരിച്ചുക ൊയ ഒബ്ളികഗൊേിനപ്േ (കളുപര) 

സ്ഥൊനത്്ത സവയും  കരും വ്യ്ക്കൊൻ സമ്മതിക്കുന്നു; 
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t) നിർമൊണും ആരുംഭ്ിക്കുന്നതിൽ കൊലതൊമസും: കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

ന്ത് തിജ്ഞൊബദ്ധമൊയി നിർമ്മൊണും ആരുംഭിക്കുന്നതിൽ  രൊജയപപ്പരുകയുും വ്ൊയ്പൊ 

അക ക്ഷയിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പന അേിയിക്കുകയുും പചയ്തൊൽ; 

 

u) വസ്തു വിന്പേ നിർമ്മൊണും ഉക ക്ഷിക്കൽ തുടങ്ങിയവ.: വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും 

 ൂർത്തിയൊകുന്നതിനുമുമ്പ ് അപെങ്കിൽ വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും സമയബന്ധിതമൊയി 

 ൂർത്തിയൊകക്കെിരത്്ത ഉക ക്ഷിക്കപപ്പരുും, അത്തരും വ്ി ുലീകരണും വ്യക്തമൊയി 

അുംഗീകരിച്ചിട്ടിപെങ്കിൽ, നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വ്സ്തു വ്ിന്പേ നിർമ്മൊണും 

 ൂർത്തിയൊക്കിയിട്ടിെ.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ കരഖൊമൂലും എെുതുക, അെൊത്ത ക്ഷും 

അത്തരും വ്ി ുലീകരണും നിലവ്ിലുള്ള നിയമത്തിനപ്േ ലുംഘനമെ; 

 

v) കയൊഗയതയുള്ള അധികൊരികൾ ആവശയമൊയ അനുമതികൾ  ിൻവലിക്കൽ: 

വ്സ്തു വ്കകളുപര നിർമ്മൊണവ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് കയൊഗയതയുള്ള അേികൊരികൾ നൽകുന്ന 

അനുമതിയുള്ള അുംഗീകൊരങ്ങൾ, സർട്ടിെിക്കറ്റ് മുതലൊയവ്  ിൻവ്ലിക്കൽ; 

 

w)  ൊപ്പരത്തകമൊ  ൊപ്പരത്തകമൊ: വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ങ്ങൾ) / സുരക്ഷ ദൊതൊവ് ്

.ഇപതെുതുന്നയൊള്ക്ക് ഒരു നിയമും സവയും / സവയും / തപന്ന  ൊപ്പരൊയ അപെങ്കിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ങ്ങൾ) നിർവ്ചിക്കൊൻ ഒരു അപ്ലികക്കഷൻ എങ്കിൽ ന്ത് ഖയൊ ിച്ച ്

ഏപതങ്കിലുും അപ്ലികക്കഷൻ പചയ്തു അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ങ്ങൾ) / സുരക്ഷ ദൊതൊവ് ്

പമയ്ക്ക ്(ങ്ങൾ) എങ്കിൽ /പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ ഒരു  ൊപ്പരൊയി/ ൊപ്പരൊയി ഉെൊക്കുകയുും 

ഏപതങ്കിലുും കകൊരതി/കന്ത്രബയൂണൽ/അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ അകതൊേിറ്റി/കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ എന്നിവ്പര  ൊപ്പരത്തത്തികലക്ക ് പകൊെുക ൊകുന്നതികനൊ 

അപെങ്കിൽ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/ പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്്  ൊപ്പരൊയി അപെങ്കിൽ  ൊപ്പരൊയി 

ന്ത് ഖയൊ ിക്കപപ്പരുകകയൊ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര (പസ)/പസകയൂരിറ്റി 

പന്ത് ൊകവ്ഡേുപര ഏപതങ്കിലുും വ്സ്തു വ്ിന്പേകയൊ എകസ്റ്ററ്റിന്പേകയൊ കൊരയത്തിൽ ഒരു 

േിസീവ്ർ അപെങ്കിൽ കദയൊഗിക നിയുക്തപന നിയമിക്കുകയൊപണങ്കിൽ; 

 

x) വയവഹൊരും: ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്ഹൊരകമൊ നര രികകളൊ (മേയസ്ഥതകയൊ അനുരഞ്ജന 

നര രികകളൊ ഭരണ രമൊയ നര രികകളൊ ഉൾപപ്പപര) ആരുംഭിക്കുകകയൊ ന്ത് കയൊഗിക്കുകകയൊ 

ഭീഷണിപപ്പരുത്തുകകയൊ പചയ്തൊൽ (ഉത്തരവ്ൊദികൾ) അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ഉത്തരവ്ുകകളൊ 

ഉത്തരവ്ുകകളൊ എതിരൊളികൾ (കനൊട്ടീസ്) സവീകരിക്കുന്നു; 

 

y) ഒബ്ലീഗേുപര (കളുപര) ന്ത്ഭൊര് അപെങ്കിൽ മറ്റ് കവ്കലയപത്തക്കുേിച്ച്; 

 

z) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ പസകയൂരിറ്റിക്ക് കമൽ എപരങ്കിലുും 

ഇൻന്ത്കിബേൻസ് സൃഷ്ടിക്കുകകയൊ അപെങ്കിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ മുൻകൂർ 

കരഖൊമൂലമുള്ള സമ്മതമിെൊപത പസകയൂരിറ്റിക്ക ് കമൽ അത്തരും എൻന്ത്കുംബൻസ ്

സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള എപരങ്കിലുും നര രി സവീകരിക്കുകകയൊ പചയ്തൊൽ; 

 

aa) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ് ് ന്ത് വ്ർത്തിക്കുകകയൊ/അപെങ്കിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെിന് കീെിലുള്ള  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള സുരക്ഷ, 

അവ്കൊശങ്ങൾ,  ദവ്ികൾ അപെങ്കിൽ അേികൊരങ്ങൾ അ കരത്തിലൊക്കുകകയൊ 

അ കരപപ്പരുത്തുകകയൊ പചയ്യുന്ന ഏപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ ന്ത് വ്ർത്തിക്കുന്നത ്

ഒെിവ്ൊക്കുകയൊപണങ്കിൽ (അുംഗീകൃത ന്ത് തിനിേികളിലൂപര ന്ത് വ്ർത്തിക്കുക) ; 

 

bb) ഒബ്ലിഗേുപര (കളുപര) നിർകേശും/ വ്ൊയ്പൊ അക ക്ഷയിൽ ഏപതങ്കിലുും ന്ത് ൊതിനിേയകമൊ 

ന്ത് സ്തൊവ്നകകളൊ വ്ിശദൊുംശങ്ങകളൊ പതറ്റൊപണന്്ന കപെത്തിയൊൽ അപെങ്കിൽ ഈ കരൊേിന്പേ 

ന്ത് കരനത്തികലൊ ആചൊരത്തികലൊ ഏപതങ്കിലുും ലുംഘനും അപെങ്കിൽ വ്ീഴ്ചകയൊ അപെങ്കിൽ 

സുരക്ഷ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും കരഖകകളൊ ഈ വ്ൊയ്പ സുംബന്ധിച്ച ്

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെുും ഒബ്ലീഗേുും (കൾ) തമ്മിലുള്ള മകറ്റപതങ്കിലുും കരൊേിനപ്േ 

നിബന്ധനകകളൊ വ്യവ്സ്ഥകകളൊ  ൊലിക്കുന്നതിൽ അപെങ്കിൽ നിർവ്ഹിക്കുന്നതിൽ 

 രൊജയപപ്പരുന്നു; 

 

cc) ഒബ്ലിഗേുപര (കളുപര) സൊമ്പത്തിക സ്ഥിതി അപെങ്കിൽ ലൊഭും അപെങ്കിൽ ബിസിനസ്്സ, ഒബ്

ലിഗേുപര (കളുപര) ബിസിനസ്സിപല എപരങ്കിലുും ഭൗതിക മൊറ്റും എന്നിവ്യിൽ ഒബ്ലിഗർ (കൾ) 

എപരങ്കിലുും പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല സവൊേീനും പചലുത്തുന്നുപവ്ങ്കിൽ; 

 

dd) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (അപെങ്കിൽ) അപെങ്കിൽ സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ് (കൾ) നിലവ്ിലുള്ള 

ഏപതങ്കിലുും ന്ത്കിമിനൽ നിയമന്ത് കൊരും ശിക്ഷിക്കപപ്പട്ടിട്ടുപെങ്കിൽ; 
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ee)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിനപ്േ മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള അനുമതിയിെൊപത ഒബ്ലിഗർ (കൾ) 

അതിന്പേ  ുന -സുംഘരനയ്ക്കൊയി നര രി സവീകരിച്ചിട്ടുപെങ്കിൽ അപെങ്കിൽ ഒബ്ലിഗേുപര 

(കളുപര) ഉരമസ്ഥൊവ്കൊശ ഘരനയിൽ എപരങ്കിലുും മൊറ്റമുപെങ്കിൽ; 

 

ff) വ്ൊയ്പ ലഭയമൊക്കുന്ന വ്സ്തു വ്ുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ സുരക്ഷയുും ആപണങ്കിൽ: (i) ഒരു 

കൊരണവ്ശൊലുും നന്നൊക്കൊനൊവ്ൊത്തവ്ിേും നശിപ്പിക്കപപ്പട്ടു; (ii) ഏപതങ്കിലുും നിയമവ്ിരുദ്ധകമൊ 

നിയമവ്ിരുദ്ധകമൊ ആയ ആവ്ശയങ്ങൾക്ക് ഉ കയൊഗിക്കുന്നു; അപെങ്കിൽ (iii) അറ്റൊച്ച ്

പചയ്യുകകയൊ  ിരിപച്ചരുക്കുകകയൊ മകറ്റപതങ്കിലുും നിയമ നര രികളുപര ഭൊഗമൊകുകകയൊ 

പചയ്യുക; 

 

gg) ഒരു ഒബ്ലീഗർ (കൾ) അതിന്പേ ബിസിനസ്്സ തുരരുന്നത് നിർത്തുകകയൊ ഭീഷണിപപ്പരുത്തുകകയൊ 

പചയ്യുും; 

 

hh) ഒരു കരമക്കൊരന്പേ (കളുപര) ഏപതങ്കിലുും വ്ഞ്ചനയുപര ന്ത് തിബദ്ധത; 

 

ii) "നിങ്ങളുപര ഉ കഭൊക്തൊവ്ിപന അേിയുക" ("ഉ കഭൊക്തൊവ്ിപന അേിയുക" ("പക.വവ.സി.”) 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ ആവ്ശയകതകൾ അപെങ്കിൽ ആർ.ബി.ഐ അപെങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നിർകേശികച്ചക്കൊവ്ുന്ന മപറ്റെൊ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും; 

  

jj)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ക ൊലുള്ള മറ്റ് സൊഹചരയങ്ങളിൽ/സൊഹചരയങ്ങളിൽ 

അനുകയൊജയവ്ുും അനുകയൊജയവ്ുമൊപണന്്ന കതൊന്നികയക്കൊും. 

 

7.2ഡികഫൊൾട്ടൊയ ഒരു ഇവന്േ് (കൾ) സുംഭ്വിക്കുന്നതിപനക്കുേിച്്ച  ിഎൻബിഎച്്ചഎഫഎ്ല്ലിന ്

കനൊട്ടീസ്: ഡികെൊൾട്ടിന്പേ എപരങ്കിലുും സുംഭവ്കമൊ അപെങ്കിൽ ഡികെൊൾട്ടിനപ്േ സൊേയതയുള്ള 

സുംഭവ്കമൊ സുംഭവ്ിച്ചിട്ടുപെങ്കിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) ഉരൻ തപന്ന 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കനൊട്ടീസ് നൽകണും. അത ് രികശൊേിക്കുക. 

 

7.3  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ വ്ൊയ്പ തിരിച്ചുവ്ിളിക്കൊനുള്ള അേികൊരും ന്ത് കയൊഗിക്കുന്ന സൊഹചരയത്തിൽ, 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) ഇതികനൊര് കയൊജിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും ഏപറ്റരുക്കുകയുും 

പചയ്യുന്നു. കുരിശ്ശിക തുക. സുംഭവ്ത്തിൽ, എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെിൽ കിരക്കുന്നതുും പന്ത്കഡിറ്റ ്

പചയ്തതുമൊയ തുക കുരിശ്ശിക തുക നൽകൊൻ  രയൊപ്തമെ;  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ അേിയിച്ചൊൽ 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നവ്ർ ഉരൻ തപന്ന  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അത്തരും കുേവ്്  രിഹരിക്കുന്നതിന ്

കുേഞ്ഞ തുക നൽകണും. 

 

7.4 സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്ത്തിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ ( ി) ഇതിലൂപര  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് 

 ിൻവ്ലിക്കൊനൊവ്ൊത്തവ്ിേും അുംഗീകൊരും നൽകകെതൊണ.് എസ്കന്ത്കൊ അക്കൗെ്, അത ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അരയ്ക്കുക. 

 

7.5 മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച ആർട്ടിക്കിൾ 7.3 അപെങ്കിൽ 7.4 -പല വ്യവ്സ്ഥകൾക്ക് മുൻവ്ിേിയുെൊകൊപത, 

സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്മുെൊയൊൽ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ, അവ്രുപര സവരും 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക പചക്കുകൾ അപെങ്കിൽ ഡിമൊൻഡ് ന്ത്ഡൊെറ്്റ് വ്െി 

നൽകകെ തുകകൾ ആവ്ശയപപ്പരൊും. ന്ത് സക്തമൊയ തുകകൾ കുരിശ്ശിക. 

 

7.6 സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭ്വത്തിനപ്േ ര തിവിധി: 

 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അവ്കൊശങ്ങപള മുൻവ്ിേികയൊ ബൊേിക്കുകകയൊ അപെങ്കിൽ 

ബൊേകമൊക്കുകകയൊ കലൊൺ കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക് കീെിൽ അപെങ്കിൽ ബൊേകമൊയ ഏപതങ്കിലുും 

നിയമത്തിന ്കീെിൽ, ഏപതങ്കിലുും സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്ിക്കുകകയൊ അപെങ്കിൽ ന്ത്ശകദ്ധയമൊവ്ുകകയൊ 

പചയ്തൊൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ഏത് ഉരമ്പരിക്കുും കരഖൊമൂലമുള്ള കനൊട്ടീസ് വ്െി എകപ്പൊൾ 

കവ്ണപമങ്കിലുും :  

 

a) വ്ൊയ്പ േേൊക്കുക, അതിനുകശഷും വ്ൊയ്പയുപര കൂരുതൽ ഉ കയൊഗങ്ങൾ നരത്തൊൻ കെിയിെ; 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ 

 

b) കലൊണിന് കീെിലുള്ള കുരിശ്ശിക അപെങ്കിൽ കുരിശ്ശിക (കുരിശ്ശിക അപെങ്കിൽ ഇപെങ്കിൽ) എെൊ 

കുരിശ്ശികകളുും അരിയരിരമൊയി കുരിശ്ശികയുള്ളതൊയി ന്ത് ഖയൊ ിക്കുക കലൊൺ 

കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ വ്ി രീതമൊയി എരുതപന്നയൊയൊലുും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് വ്ൊയ്പ 

തിരിച്ചുവ്ിളിക്കൊനുള്ള അവ്കൊശും മുൻവ്ിേികളിെൊപത കൂരൊപത ഈ ജിരിസിയുപര 

അരിസ്ഥൊനത്തിൽ കൊലഹരണപപ്പട്ട ചൊർജുകൾ ഈരൊക്കൊനുള്ള അവ്കൊശത്തിനുും  ുേകമ 
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ആയിരിക്കുും; 

 

c)  ിഎൻബിഎച്ച് എെ് എെിന് അനുകൂലമൊയി ഒബ് ലിഗേുകൾ സൃഷ്ടിച്ച സുരക്ഷ നരപ്പിലൊക്കുക; 

 

d) പസകയൂരിറ്റി കഡൊകയുപമനേ്ുകളിലുും മറ്റ് കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളിലുും വ്യക്തമൊക്കിയ എെൊ 

അവ്കൊശങ്ങളുും വ്ിനികയൊഗിക്കുക; 

 

e) സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്ിന്പേ സവത്്ത കകവ്ശപപ്പരുത്തുക; അപെങ്കിൽ പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിന്പേ വ്സ്തു  

 ൊട്ടത്തികനൊ ലീവ്് വ്െികയൊ കലസൻസ് അപെങ്കിൽ വ്ിൽപ്പന വ്െി ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തിക്ക ്

കകമൊേുക; 

 

f)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ൽ കനരിട്ട്  ണമരയ്ക്കൊൻ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് (കൾ) എപരങ്കിലുും 

ക യ്പമനേ്് നരത്തൊൻ ബൊേയതയുള്ള ഏപതൊരു വ്യക്തികയൊരുും നിർകേശിക്കുക; 

 

g)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ മൊന്ത്തും വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ (കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ കഭദഗതി 

വ്രുത്തിപക്കൊെ്), ബൊേകമൊയ നിയമന്ത് കൊരും (എസ.്എ.ആർ.എെ്.എ.എ.ഇ.എസ.്ഐ നിയമവ്ുും 

ഐ.ബി.സി ഉും ഉൾപപ്പപര) അനുവ്ദനീയമൊയകതൊ ലഭയമൊയകതൊ ആയ മറ്റ്  രിഹൊരങ്ങൾ 

ന്ത് കയൊഗിക്കുക; 

 

h)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അപെങ്കിൽ ആർബിഐ/എൻഎച്ച് ബിക്ക ് സവത്്ത, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ എന്നിവ്രുപര ക കരൊ വ്സ്തു വ്കകളുും മറ്റ് ന്ത് സക്തമൊയ 

വ്ിശദൊുംശങ്ങളുും  ന്ത്തത്തികലൊ രീതിയികലൊ ഉള്ള കെൊകട്ടൊകയൊപരൊപ്പും പവ്ളിപപ്പരുത്തൊകനൊ 

ന്ത് സിദ്ധീകരിക്കൊകനൊ ഒരു കയൊഗയതയിെൊത്ത അവ്കൊശും ഉെൊയിരിക്കുും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ ആർ.ബി.ഐ/എൻ.എച്ച.്ബി അവ്രുപര  ൂർണ്ണ 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ അനുകയൊജയമൊണ്; 

 

i)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അതിനപ്േ അവ്കൊശും വ്ിനികയൊഗിക്കൊനുും നിയമന്ത് കൊരും ലഭയമൊയ 

മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് തിവ്ിേി (അതൊയത്) ഉ കയൊഗിക്കൊനുും അവ്കൊശമുെ്. 

 

j) തിരിച്ചരവ്്  ുനന്ത്കമീകരിക്കുക, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഇ.എും.ഐ കകളക്കൊൾ ഉയർന്ന തുലയമൊയ 

ന്ത് തിമൊസ തവ്ണകൾ തിരിച്ചരയ്ക്കണും കനൊട്ടീസിൽ  രൊമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സമയും അപെങ്കിൽ 

അത്തരും  രൊമർശത്തിനപ്േ അഭൊവ്ത്തിൽ, അത്തരും അേിയിപ്പ് തീയതി മുതൽ; 

 

k) വ്ൊയ്പയുപര  ലിശ നിരക്്ക വ്ർദ്ധിപ്പിക്കൊൻ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് അവ്കൊശമുെ്, കൂരൊപത 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക വ്ൊയ്പ തിരിച്ചരയക്്കൊൻ ബൊേയതയുെ്; 

 

l)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അനുകയൊജയപമന്്ന കതൊന്നികയക്കൊവ്ുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും അേിക 

നിബന്ധനകൾ (കൾ) നൽകൊനുള്ള അവ്കൊശമുെ്; 

 

m) സുരക്ഷ നടപ്പൊക്കൽ: 

 

(i) സുരക്ഷ പസകയൂരിറ്റി ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുകമ്പൊൾ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അവ്രുപര മറ്റ ്

അവ്കൊശങ്ങൾക്കുും ന്ത് തിവ്ിേികൾക്കുും മുൻവ്ിേികളിെൊപത, അർഹതയുള്ളവ്രൊണ,് 

കൂരൊപത പസകയൂരിറ്റി അപെങ്കിൽ അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗും തിരിപച്ചരുക്കൊനുും 

വ്ിൽക്കൊനുും വ്ിനികയൊഗിക്കൊനുും വ്ികവ്ചനൊേികൊരും ഉ കയൊഗിക്കൊൻ  ൂർണ്ണ അേികൊരവ്ുും 

അേികൊരവ്ുും ഉെൊയിരിക്കുും പ ൊതു കലലും അപെങ്കിൽ സവകൊരയ ഉരമ്പരി ന്ത് കൊരും, 

നിയമന്ത് കൊരും ലഭയമൊയ  രിഹൊരങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി കകൊരതിയുപര ഇരപ രൽ ഇെൊപത, 

ന്ത് കതയകിച്ച് സർകെസി നിയമും 2002 ന്ത് കൊരും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അവ്രുപര 

 ൂർണ്ണമൊയ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, അനുകയൊജയപമന്്ന കതൊന്നിയൊൽ കുരിശ്ശിക തുകയുപര 

ലികവികഡഷനികലക്ക് വ്യൊ ിക്കുന്നിരകത്തൊളും, അത്തരും വ്ിൽപ്പനയുപര അറ്റൊദൊയങ്ങൾ 

സുംതൃപ്തികയൊപര ന്ത് കയൊഗിക്കുന്നതിന.്  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിന ്കൂരുതൽ അേിയിപ്പുകകളൊ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊകളൊ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിപനകയൊ ആന്ത്ശയിക്കൊപത പസകയൂരിറ്റി 

കകമൊേൊകനൊ വ്ിൽക്കൊകനൊ അേികൊരമുെ്.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ പസകയൂരിറ്റി 

ന്ത്രൊൻസ്ഫർ/വ്ിനികയൊഗിക്കുന്ന സമയും/രീതി/മൂലയും എന്നിവ് സുംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കവ്ുും 

ഉന്നയിക്കരുപതന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്് സമ്മതിക്കുകയുും സുരക്ഷൊ 

ദൊതൊവ്് ഒരു തർക്കും ഉന്നയിക്കിപെന്്ന ഉേപ്പുവ്രുത്തുകയുും പചയ്യുും  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ 

എരുത്ത തീരുമൊനും അരിമവ്ുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്ുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ന്ത് കൊരും പസകയൂരിറ്റിയുപര വ്ിൽപ്പനകയൊ കകമൊറ്റകമൊ 

മൂലും ഉെൊകുന്ന നഷ്ടത്തിന ് ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ബൊേയസ്ഥനെ. 
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(ii) this ഈ ആർട്ടിക്കിളിപല വ്യവ്സ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമൊയി ഏപതങ്കിലുും നരപ്പൊക്കൽ 

ഉെൊയിരുന്നിട്ടുും, ഈ ജിരിസിയുപര എെൊ വ്യവ്സ്ഥകളുും  ൂർണ്ണ ശക്തിയിലുും 

ന്ത് ൊബലയത്തിലുും തുരരുും മുട്ടീസ് മുതെിസ് കുരിശ്ശിക തുകകൾ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

മുെുവ്നൊയി തിരിച്ചരയക്്കുന്നതുവ്പര.  

 

(iii) വ്ൊയ്പയ്ക്്ക ന്ത് സക്തമൊയ കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളുപര വ്യവ്സ്ഥകൾ ന്ത് കൊരും 

വ്ിൽപ്പനയിലൂപര കനരിയ പമൊത്തും തുക വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) കുരിശ്ശിക തുകയുപര 

മുെുവ്ൻ തുകയുും ഉൾപക്കൊള്ളൊൻ  രയൊപ്തമപെങ്കിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്  ണമരയക്്കൊൻ സമ്മതിക്കുന്നു.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ 

ആവ്ശയത്തിന് കൊത്തുനിൽക്കൊപത ഉരൻ തപന്ന കുേവ്് ഉെൊക്കുും. 

 

(iv) വ്യക്തതയക്്കൊയി, മുകളിലുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 7.6 (ബി) അനുസരിച്ച്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

ആരുംഭിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും നരപ്പൊക്കൽ നര രി കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)/സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ് ്

എന്നിവ്യ്ക്ക് ബൊേകമൊയിരിക്കുപമന്്ന ഇവ്ിപര ന്ത് സ്തൊവ്ിക്കുന്നു  

നരപ്പൊക്കൽ നര രി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ആരുംഭിച്ചിട്ടുെ്. 

 

7.7 വൊയ്പപയടുക്കുന്നവരുപടയുും കശഖരണത്തിന്പേയുും ആസ്തികൾ സുംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള 

പചലവുകൾ: നിയമ രമൊയ ചിലവ്/്അഭിഭൊഷക െീസ് ഉൾപപ്പപരയുള്ള എെൊ പചലവ്ുകളുും 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ഡികെൊൾട്ട ്സുംഭവ്ത്തിന് കശഷും ഉെൊയതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട്: 

 

(a)  വ്സ്തു വ്കകൾ ഉൾപപ്പപര വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്ിന്പേ അസറ്റുകൾ 

സുംരക്ഷിക്കൽ; കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ 

 

(b)  വ്ൊയ്പയുപര കീെിൽ അപെങ്കിൽ ബന്ധപപ്പട്ട കുരിശ്ശിക തുകകളുപര കശഖരണും  

 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്യക്തമൊക്കുന്നതുക ൊപല, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളിൽ നിന്്ന ഈരൊക്കുും 

 

7.8  സ്ഥിരസ്ഥിതി സുംഭവ്മുെൊകയൊ ഇെകയൊ എന്നതിപനക്കുേിച്ചുള്ള  ിഎൻബിഎച്ച് എെ് എെിന്പേ 

തീരുമൊനും അരിമവ്ുും ബൊേയതയുള്ളവ്പര ബൊേിക്കുന്നതുമൊണ്. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 8 

നഷ്ട രിഹൊരും 

8.1 ഈ കരൊേിന്പേകയൊ ബൊേകമൊയ നിയമത്തിന്പേകയൊ കീെിലുള്ള  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ 

മറ്റ് അവ്കൊശങ്ങൾക്്ക മുൻവ്ിേികളിെൊപത, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും 

സുംയുക്തമൊയുും  ലതരത്തിലുും നഷ്ട രിഹൊരും നൽകുകയുും, നഷ്ട രിഹൊരും നൽകുകയുും, 

നിരു ന്ത്ദവ്കരമൊയ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അവ്രുപര ഡയേക്ടർമൊർ, ജീവ്നക്കൊർ, ഉകദയൊഗസ്ഥർ, 

ന്ത് തിനിേികൾ, ഏജന്േുമൊർ ഒപ്പും എെൊത്തിനുും എതിപര പചലവ്ുകൾ, നിരക്കുകൾ, പചലവ്ുകൾ, 

നഷ്ടങ്ങൾ, നികുതികൾ (സ്റ്റൊമ്പ് ഡയൂട്ടികൾ ഉൾപപ്പപര), നൊശനഷ്ടങ്ങൾ,  ിെകൾ, പെയിമുകൾ, 

ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങൾ, വ്ിേികൾ, സയൂട്ടുകൾ, നര രിന്ത്കമങ്ങൾ, ബൊേയതകൾ (നിയമ രമൊയ െീസുും 

ക ൊക്കറ്റ് പചലവ്ുകളുും ഉൾപപ്പപര) ("നഷ്ടങ്ങൾ”) ഈ ഉരമ്പരിയുപര കൊരണത്തൊകലൊ അപെങ്കിൽ 

ഏപതങ്കിലുും ഇര ൊര് കഡൊകയുപമനേ്ുകളികലൊ ഏപതങ്കിലുും ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങളികലൊ അപെങ്കിൽ 

അതിനനുസരിച്ചുള്ള നര രികളികലൊ, അതിന്പേ െലമൊയി ഉെൊകുന്നകതൊ ഉൾപപ്പപരയുള്ള 

നര രികൾ:  

(a) ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്്ക കീെിൽ വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) നൽകിയ ന്ത് ൊതിനിേയങ്ങളുും 

വ്ൊേനേ്ികളുും പതകറ്റൊ അസതയകമൊ പതറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നകതൊ ആണ;് 

(b) ബൊേകമൊയ ഏപതങ്കിലുും നിയമങ്ങളുപരയുും മകറ്റപതങ്കിലുും നിയമങ്ങളുപരയുും വ്യവ്സ്ഥകൾ 

 ൊലിക്കുന്നതിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ  രൊജയപപ്പരുന്നു; 

(c) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച് എെ് എെിനപ്േ തൊൽപ്പരയവ്ുും സവത്്ത ഉൾപപ്പപരയുള്ള 

സവത്തിന്പേ മുെുവ്ൻ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗവ്ുും സുംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ആവ്ശയമൊയ 

നര രി സവീകരിക്കുന്നതിൽ  രൊജയപപ്പരുന്നു; 

(d) ഈ ജിരിസിയുപരയുും കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളുപരയുും വ്യവ്സ്ഥകൾ  ൊലിക്കുന്നതിൽ 

ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) അന്ത്ശദ്ധ അപെങ്കിൽ വ്ീഴ്ച; 

(e) ഏപതങ്കിലുും പമറ്റീരിയൽ ന്ത് തികൂല ന്ത് ഭൊവ്ും; 

(f) ഡികെൊൾട്ടൊയ ഒരു സുംഭവ്ും അപെങ്കിൽ ഡികെൊൾട്ടിന്പേ ഒരു സൊേയതയുള്ള സുംഭവ്ും; 
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(g) ഈ ജിരിസിയുപരയുും വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമൻേുകളുപരയുും കീെിൽ അപെങ്കിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ ( ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ) അരയ്കക്കെകതൊ 

അപെങ്കിൽ തിരിച്ചരയ്ക്കൊവ്ുന്നകതൊ ആയ തുകകൾ അരയ്ക്കുന്നതിൽ എപരങ്കിലുും 

കൊലതൊമസും; 

(h) ഈ ജിരിസിയുപര കീെിൽ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ ന്ത് മൊണങ്ങളുപര കീെിൽ ഈ 

ജിരിസിയുപര കീെിൽ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ ന്ത് മൊണങ്ങളുപര കീെിലുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

ബൊേയതകളുപര വ്ൊയ്പപയരുക്കൊത്തവ്രുപര െലമൊയി  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ ഏപതങ്കിലുും 

അവ്കൊശങ്ങളുപര വ്ിനികയൊഗും; 

(i) ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്ക ് അനുസൃതമൊയി സൃഷ്ടിച്ച ഏപതങ്കിലുും സുരക്ഷ എരുക്കുക, 

കകവ്ശും വ്യ്ക്കുക,  രിരക്ഷിക്കുക അപെങ്കിൽ നരപ്പിലൊക്കുക; 

(j) ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര ന്ത് കവ്ശനും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ന്ത് കരനവ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട 

ഏപതങ്കിലുും നിയമ രമൊയ നര രിന്ത്കമങ്ങൾ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പയുപര വ്രുമൊനത്തിന്പേ 

ഉ കയൊഗും; 

(k) ബൊേകമൊയ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി ആവ്ശയമൊയ ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ കരഖകൾ 

ന്ത്കമപപ്പരുത്തുകകയൊ  രി ൂർണ്ണമൊക്കുകകയൊ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ കരഖകൾ 

പതളിവ്ൊയി സവീകരിക്കുകകയൊ ഏപതങ്കിലുും പെയിും പതളിയിക്കുന്നതിന് ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ 

കരഖകപള ആന്ത്ശയിക്കുകകയൊ പചയ്യുന്നതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ് ഏപതങ്കിലുും നികുതിയുപര 

ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി ചുമത്തുക; 

(l) വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര ഏപതങ്കിലുും നിബന്ധനകൾ കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ വ്യവ്സ്ഥകളുപര ലുംഘനും; 

(m) സുരക്ഷയിപല അവ്കൊശും,  ദവ്ി, തൊൽപ്പരയും എന്നിവ്യിപല ഏപതങ്കിലുും കവ്കലയും; 

(n) വ്ഞ്ചന, പതറ്റൊയ ന്ത് ൊതിനിേയും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഒബ്ലികഗൊേിന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഒെിവ്ൊക്കൽ 

എന്നിവ്യിൽ. 

 

8.2 ഫൊക്സ്, ഇപമയിൽ നഷ്ട രിഹൊരും 

 

8.2.1 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഇതുവ്െി അഭയർത്ഥിക്കുകയുും അേികൊരപപ്പരുത്തുകയുും പചയ്യുന്നു 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്പര, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ (ൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽനപ്േ 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരും), ഈ ജി.രി.സി യുമൊയി ബന്ധപപ്പകട്ടൊ അതുമൊയി ബന്ധപപ്പകട്ടൊ 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ നൽകകെകതൊ നിർകേശിക്കപപ്പരുന്നകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും നിർകേശങ്ങൾ, 

നിർകേശങ്ങൾ കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മറ്റ് ആശയവ്ിനിമയങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊൻ 

ആന്ത്ശയിക്കുകയുും ന്ത് വ്ർത്തിക്കുകയുും ഒെിവ്ൊക്കുകയുും പചയ്യുക. വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) 

അപെങ്കിൽ അതിന്പേ നിയുക്ത ന്ത് തിനിേി മുകഖനയുള്ള/ഇപമയിൽ വ്െി മറ്റ് വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾ. 

8.2.2 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിക്കുന്നു: 

(a) െൊക്കൽ/ഇപമയിൽ/മറ്റ് ഇലക്കന്ത്രൊണിക് മൊർഗ്ഗങ്ങളിലൂപര വ്ിവ്രങ്ങൾ അയയക്്കുന്നത ്

വ്ിവ്രങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷിതമൊയ മൊർഗമെ; 

(b) െൊസികമൽ/ഇപമയിൽ/മകറ്റപതങ്കിലുും ഇലക്കന്ത്രൊണിക് കമൊഡ് നിർകേശങ്ങൾ 

അയയക്്കുന്നതിപല അ കരസൊേയതകപളക്കുേിച്ച് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് അേിയൊും. 

(i) വ്ഞ്ചനൊ രമൊകയൊ പതറ്റൊകയൊ എെുതുകകയൊ മൊറ്റും വ്രുത്തുകകയൊ അയയക്്കുകകയൊ 

പചയ്യുക; ഒപ്പും 

(ii) ഉകേശിച്ച സവീകർത്തൊവ്ിന ് ൂർണ്ണമൊകയൊ ഭൊഗികമൊകയൊ ലഭിക്കിെ; 

(c) പചയ്യൊനുള്ള അഭയർത്ഥന  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

കെസികമൽ/ഇപമയിൽ/മകറ്റപതങ്കിലുും ഇലക്കന്ത്രൊണിക് നിർകേശങ്ങൾ 

അുംഗീകരിക്കുകയുും ന്ത് വ്ർത്തിക്കുകയുും പചയ്യുന്നത ് വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ സൗകരയത്തിനുും 

ന്ത് കയൊജനത്തിനുും മൊന്ത്തമൊണ്. 

8.2.3 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഇതികനൊര് കയൊജിക്കുകയുും നിർകേശങ്ങൾ അയയക്്കൊൻ ഏപറ്റരുക്കുകയുും 

പചയ്യുന്നു  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഇരയ്ക്കിപര, കരക്കൊരൻ (കൾ) വ്യക്തമൊക്കിയ ഇപമയിൽ 

വ്ിലൊസത്തിൽ നിന്നുള്ള ഇപമയിൽ വ്െി  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ. ഇനേ്ർപനറ്റ്/ഇപമയിൽ 

എൻന്ത്കി ്റ്റ് പചയ്തിട്ടിപെന്നുും സുരക്ഷിതമൊയ സുംകന്ത് ഷണ മൊർഗമപെന്നുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

മനസ്സിലൊക്കുന്നു. അത്തരും ഒരു സുരക്ഷിതമെൊത്ത ന്ത്രൊൻസ്മിഷൻ രീതി ഡൊറ്റയുപര അനേികൃത മൊറ്റും 

അപെങ്കിൽ/അപെങ്കിൽ അനേികൃത ഉ കയൊഗത്തിന്പേ അ കരസൊേയതകൾ 

ഉൾപക്കൊള്ളുന്നുപവ്ന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അുംഗീകരിക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും 
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പചയ്യുന്നു. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഒെിവ്ൊക്കുന്നു  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അത്തരും 

ദുരു കയൊഗത്തിനുും വ്ിവ്രങ്ങൾ സവീകരിക്കുന്നതിനുും ഉള്ള എെൊ ഉത്തരവ്ൊദിത്തങ്ങളിൽ നിന്നുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഏപതങ്കിലുും പചലവ്ുകൾ, ബൊേയതകൾ, നൊശനഷ്ടങ്ങൾ, വ്ിേികൾ, 

പചലവ്ുകൾ, അപെങ്കിൽ നഷ്ടങ്ങൾ എന്നിവ്യ്ക്ക് നിരു ന്ത്ദവ്കൊരികൾ ഏപതങ്കിലുും  ിെവ്ുകൾ, 

കൊലതൊമസും അപെങ്കിൽ ന്ത്രൊൻസ്മിഷനിൽ ഉെൊകുന്ന ന്ത് ശ്നങ്ങൾ അപെങ്കിൽ ഇന്േർപനറ്റ്/ഇപമയിൽ 

വ്െി ന്ത്രൊൻസ്മിഷൻ മൊർഗങ്ങളിലൂപര ഉെൊകൊും. 

8.2.4 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര സൗകരയൊർത്ഥും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് (കൾ) ഉപെന്്ന സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും 

സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. അഭയർത്ഥിക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്തു 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുക ൊപല, കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ, പെയ്്/്ഇപമയിൽ 

വ്െി നൽകൊവ്ുന്ന നിർകേശങ്ങളിൽ ആന്ത്ശയിക്കൊനുും ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊനുും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക ് അത് അേിയൊപമന്്ന കൂരുതൽ ന്ത് ഖയൊ ിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും 

പചയ്യുന്നു  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ കെസികമൽ/ഇപമയിൽ നൽകുന്ന നിർകേശങ്ങളുപര 

അരിസ്ഥൊനത്തിൽ മൊന്ത്തും ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊൻ സമ്മതിക്കുന്നു, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഈ നിബന്ധന 

നരപ്പിലൊക്കുകയുും അുംഗീകരിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും ന്ത് ഖയൊ ിക്കുകയുും നഷ്ട രിഹൊരും 

നൽകുകയുും പചയ്യുന്നു  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഈ വ്കുപ്പ ് ന്ത് കൊരും, കൂരൊപത 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അതിന്പേ അഭൊവ്ത്തിൽ അങ്ങപന പചയ്യുമൊയിരുന്നിെ. ഈ 

നിബന്ധനയിപല വ്യവ്സ്ഥകൾ ജി.രി.സി യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട മപറ്റെൊ വ്ിഷയങ്ങൾക്കുും 

ആശയവ്ിനിമയങ്ങൾക്കുും നിർകേശങ്ങൾക്കുും നിർകേശങ്ങൾക്കുും മറ്റ് വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്കുും 

ബൊേകമൊണ.് 

8.2.5  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഏപതങ്കിലുും നിർകേശത്തിൽ അത്തരും തിരിച്ചേിയൽ കകൊകഡൊ പരകസ്റ്റൊ 

അരങ്ങിയിരിക്കണും അപെങ്കിൽ അനുഗമിക്കണും എന്്ന ആവ്ശയപപ്പരൊും ( കക്ഷ നിർബന്ധമിെ) 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ വ്യക്തമൊക്കൊും, അത്തരും കകൊഡ് അപെങ്കിൽ 

പരസ്റ്റിന്പേ അനുചിതമൊയ ഉ കയൊഗത്തിന ്കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഉത്തരവ്ൊദിയൊയിരിക്കുും. 

8.2.6 ഇവ്ിപര അപെങ്കിൽ മപറ്റപരങ്കിലുും അരങ്ങിയിട്ടുപെങ്കിലുും,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

ഏപതങ്കിലുും ഇപമയിൽ/െൊക്ി്ൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർകേശങ്ങൾ അപെങ്കിൽ നിർകേശങ്ങളുപര 

 ൂർണ്ണമൊകയൊ ഏപതങ്കിലുും ഭൊഗത്തികനൊ അനുസൃതമൊയി ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനെ, കൂരൊപത 

അവ്രുപര വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിലുും ന്ത് കതയക തീരുമൊനത്തിലുും, ഏപതങ്കിലുും നിർകേശത്തിന ്

അനുസൃതമൊയി ന്ത് വ്ർത്തിക്കുന്നത് നിരസിക്കുകകയൊ ഒെിവ്ൊക്കുകകയൊ പചയ്യൊും ഏപതങ്കിലുും 

നിർകേശത്തിന ്അനുസൃതമൊയി, അത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര അ കരസൊേയതയിലുും ആയിരിക്കുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊൻ അത്തരും വ്ിസമ്മതിച്ചതിന്പേകയൊ 

ഒെിവ്ൊക്കലിന്പേകയൊ അപെങ്കിൽ മൊറ്റിവ്യ്ക്കുന്നതിനപ്േകയൊ അനരരെലങ്ങൾക്ക് ബൊേയസ്ഥനെ. 

8.2.7  രിഗണിച്ചുപകൊെ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ഈ എെുത്തിനപ്േ നിബന്ധനകൾ 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഈ എെുത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും നിർകേശങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി 

ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊൻ അഭിനയിക്കുകയുും/അപെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ 

(കൾ) നഷ്ട രിഹൊരും നൽകൊൻ സമ്മതിക്കുന്നു  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സൂക്ഷിക്കുക 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ എെൊ സമയത്തുും, എെൊ നര രികളുും, സയൂട്ടുകൾ, നര രിന്ത്കമങ്ങൾ, 

നയൊയമൊയ ചിലവ്ുകൾ, പെയിമുകൾ, ആവ്ശയങ്ങൾ, നിരക്കുകൾ, പചലവ്ുകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ, 

ബൊേയതകൾ എന്നിവ്യിൽ നിന്നുും നഷ്ട രിഹൊരമിെൊപത  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

െൊക്്്/ഇപമയിൽ വ്െി ലഭിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും നിർകേശങ്ങൾക്കനുസൃതമൊയി അപെങ്കിൽ 

ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊനൊയി ന്ത് വ്ർത്തിക്കുകകയൊ ഒെിവ്ൊക്കുകകയൊ പചയ്തു. 

8.2.8 വ്െി ലഭിച്ചകപ്പൊൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, ഓകരൊ നിർകേശവ്ുും രൂ ീകരിക്കുും, (വ്ൊസ്തവ്ത്തിൽ 

അത് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുും (അപെങ്കിൽ) അപെങ്കിൽ/അപെങ്കിൽ നിയുക്ത ന്ത് തിനിേി 

ആരുംഭിക്കുകകയൊ കകമൊേുകകയൊ പചയ്തൊലുും)  രിഗണിക്കപപ്പരുും (  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

അകത രി ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊൻ തിരപഞ്ഞരുത്തു) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) നിർബന്ധിക്കുന്നു 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അതിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിർകേശങ്ങൾക്കുും നിർകേശങ്ങൾക്കുും 

അനുസൃതമൊയി ന്ത് വ്ർത്തിക്കുകകയൊ ഒെിവ്ൊക്കുകകയൊ പചയ്യുക, അത്തരും നിർകേശും 

അുംഗീകൃതമൊയിരിക്കിെ അപെങ്കിൽ പതറ്റൊയി അപെങ്കിൽ വ്ഞ്ചനൊ രമൊയി കകമൊറ്റും 

പചയ്യപപ്പകട്ടക്കൊും അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക കവ്െി അപെങ്കിൽ അുംഗീകൊരും ലഭികച്ചക്കിെ 

) അപെങ്കിൽ നിയുക്ത ന്ത് തിനിേികൾ അപെങ്കിൽ ആശയവ്ിനിമയ സമയത്്ത ഏപതങ്കിലുും 

വ്ിേത്തിൽ മൊറ്റും വ്രുത്തുകകയൊ പതറ്റിദ്ധരിക്കപപ്പരുകകയൊ വ്ികലമൊക്കുകകയൊ പചയ്കതക്കൊും. 

8.2.9  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ െൊസികമൽ/ ഇപമയിൽ വ്െി ഏപതങ്കിലുും നിർകേശങ്ങൾ 

സവീകരിക്കുന്നതിന് ഏപതങ്കിലുും ന്ത് കതയക സൗകരയും നിലനിർത്തുന്നതികനൊ അപെങ്കിൽ അത്തരും 

ഏപതങ്കിലുും ഉ കരണങ്ങളുപര/ സൊകങ്കതികവ്ിദയയുപര തുരർച്ചയൊയ ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങകളൊ ലഭയതകയൊ 

ഉേപ്പുവ്രുത്തുന്നതികനൊ ഏപതങ്കിലുും ബൊേയതകൾക്ക് വ്ികേയമൊയിരിക്കരുത.് 
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8.3 നികുതി നഷ്ട രിഹൊരും: ആർട്ടിക്കിൾ 10.16 (നികുതി കിെിവ്്) ന് മുൻവ്ിേിപയൊന്നുമിെൊപത, 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നികുതി ക യ്പമന്േ് അപെങ്കിൽ അക്കൗെിൽ വ്ൊയ്പ 

കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ സവീകരിച്ചകതൊ സവീകൊരയമൊയകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും തുകയുമൊയി 

ബന്ധപപ്പകട്ടൊ (ആവ്ശയങ്ങൾക്കൊയി  രിഗണിക്കുന്ന തുക ഉൾപപ്പപര)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

സവീകരിക്കുന്നകതൊ സവീകരിക്കുന്നകതൊ ആയ നികുതി, യഥൊർത്ഥത്തിൽ സവീകരിച്ചകതൊ 

സവീകരികക്കെകതൊ) അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന് എതിരൊയ അത്തരും ഏപതങ്കിലുും 

ക യ്പമനേ്് സുംബന്ധിച്ച ് എപരങ്കിലുും ബൊേയതയുപെങ്കിൽ, ചുമത്തുക, ചുമത്തുകകയൊ 

വ്ിലയിരുത്തുകകയൊ പചയ്തൊൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ആവ്ശയപപ്പട്ടൊൽ, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ. കവൊ അത്തരും  ണമരയക്്കൽ അപെങ്കിൽ ബൊേയത ഏപതങ്കിലുും  ലിശ, 

 ിെ, പചലവ്ുകൾ, അതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് നൽകകെിവ്രുന്ന പചലവ്ുകൾ എന്നിവ്കയൊപരൊപ്പും. 

ബൊേയതയുള്ളവ്ർ: (i) ബൊേയത വ്രുകമ്പൊൾ, ബൊേകമൊയ നിയമത്തിന ് ആവ്ശയമൊയ എെൊ 

നികുതികളുും കലൊൺ കഡൊകയുപമൻേുകൾക്ക് കീെിൽ അരച്ചകതൊ അപെങ്കിൽ അരയ്കക്കെകതൊ ആയ 

തുകകളിൽ നിന്്ന കുേയ്ക്കുകകയൊ തരഞ്ഞുപവ്ക്കുകകയൊ പചകയ്യെതൊണ്; കൂരൊപത (ii) 

ആവ്ശയൊനുസരണും, നഷ്ട രിഹൊരും നൽകുക  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഏപതങ്കിലുും നഷ്ടത്തികനൊ 

ബൊേയതയ്കക്കൊ എതിപര  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് അനുസൃതമൊയി 

വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) അരയ്കക്കെ നികുതികളുപര  ൂർണമൊകയൊ ഭൊഗികമൊകയൊ 

 ണമരയക്്കൊത്തതിന്പേ അനരരെലമൊയി ഇത് സുംഭവ്ിക്കുന്നു. 

 

8.4 നഷ്ട രിഹൊര അവ്കൊശും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഈ ഉരമ്പരി ന്ത് കൊരും സവതന്ത്രവ്ുും അേികമൊയി 

അത്തരും മറ്റ്  

അവ്കൊശങ്ങളുും  രിഹൊരങ്ങളുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ നിയമത്തികലൊ ഇകവിറ്റിയികലൊ മകറ്റൊ 

ഉെൊയിരിക്കൊും, നിർേിഷ്ട ന്ത് കരനും കതരൊനുള്ള അവ്കൊശും, േേൊക്കൽ  ുനരേിവ്ൊസും അപെങ്കിൽ മറ്റ ്

നികരൊേനൊശവൊസും 

 

8.5 കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ആദയും ആവ്ശയപപ്പട്ടൊൽ ഉരൻ തപന്ന  ണമരയ്ക്കുന്നു 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഈ അക്കൗെിപല ഏപതങ്കിലുും തുകയിൽ യൊപതൊരു 

വ്ിമർശനവ്ുമിെൊപത, സുംവ്രണും, മത്സരും, ന്ത് തികഷേും എന്നിവ്യിെൊപത. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 9 

ജിരിസിയുപര കമ്മീഷൻ തീയതി 

 

 എകരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) വ്ിതരണും പചയ്യുന്ന കത്്ത സവീകരിച്ച തീയതി മുതൽ ജിരിസി ന്ത് ൊബലയത്തിൽ 

വ്രുും, കൂരൊപത വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) നൽകകെ എെൊ  ണങ്ങളുും വ്പര ന്ത് ൊബലയത്തിലുും 

ന്ത് ൊബലയത്തിലുും തുരരുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്കുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നവ്ർക്കുും 

ഇരയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന/നരപ്പിലൊക്കുന്ന മകറ്റപതങ്കിലുും കരഖകൾക്കുും കീെിലുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ  ൂർണ്ണമൊയി  ണും നൽകുന്നു, അപെങ്കിൽ ഇതിനപ്േ നിബന്ധനകൾ 

കനരപത്ത അവ്സൊനിപ്പിക്കുക. 

 

ആർട്ടിക്കിൾ: 10 

മിസ്പചെനിഒഉസ് പന്ത് ൊവ്ിഷനുകൾ 

10.1 വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന വ്യക്തിയുപര ക യപ്മന്േിന്പേ സ്ഥലവ്ുും രീതിയുും: 

 

a)  വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ ( ി)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് നൽകകെതുും അരയ്കക്കെതുമൊയ എെൊ  ണങ്ങളുും 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് എസ്എകന്ത്കൊ അക്കൗെിലൂപര എൻഎസിഎച്ച്/ എൻഇഎഫ്ടി സൗകരയും 

വ്െി ന്ത് കതയകമൊയി  രൊമർശിക്കുകയുും അേിയിക്കുകയുും പചയ്യുന്നത്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്ത് കതയകമൊയി 

അുംഗീകരികച്ചക്കൊും. പചക്്ക/ബൊങ്ക് ന്ത്ഡൊെ്റ്റ് മുകഖന വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന എെൊ ക യ് പമന്േുകൾക്കുമുള്ള 

പന്ത്കഡിറ്റ്  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സൊക്ഷൊത്കരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ മൊന്ത്തകമ നൽകൂ. 

 

b) എന്നിരുന്നൊലുും, ലഭയമൊയ വ്ൊയ്പയുപര അക്കൗെിൽ ഏപതങ്കിലുും ഒകന്നൊ അതിലേികകമൊ കജൊയിനേ്്/കകൊ-

കലൊണർ (കൾ) നൽകിയ ഇഎുംഐ അപെങ്കിൽ  ലിശ അപെങ്കിൽ അതിനപ്േ ഭൊഗമൊയ ഏപതങ്കിലുും 

ക യ്പമനേ്്, ബൊലൻസ്, പസകയൂരിറ്റി കൺെർകമഷൻ പലറ്റർ എന്നിവ് ഉൾപപ്പപരയുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

ന്ത് മൊണും ഒറ്റയ്കക്കൊ സുംയുക്തമൊകയൊ നരപ്പിലൊക്കുന്നു ഒകന്നൊ അതിലേികകമൊ കജൊയിനേ്്/കകൊ-

കലൊണർമൊപര എെൊ കജൊയിന്േ-്കകൊ-കലൊകണഴ്ി്നുകവ്െിയുും ക യ്പമന്േ് പചയ്തകതൊ അപെങ്കിൽ 

കഡൊകയുപമന്േ് (കൾ) നിർവ്വഹിക്കുന്നകതൊ ആയി കണക്കൊക്കുകയുും ക യപ്മന്േ്/എക്ി്കയൂഷൻ 

ഉള്ളതുക ൊപല എെൊ കജൊയിന്േ്/കകൊ-കലൊണർമൊർക്കുും എതിപര നരപ്പിലൊക്കുകയുും പചയ്യുും എെൊ 

സുംയുക്ത/സഹ-വ്ൊയ്പക്കൊരുും നിർമ്മിച്ചതൊണ.് 
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10.2 അേിയിപ്പ ്

 

a)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിനപ്േ ഏപതങ്കിലുും അേിയിപ്പ്, ഡിമൊൻഡ,് ന്ത് സ്തൊവ്ന അപെങ്കിൽ 

ആശയവ്ിനിമയും  

 

i) വ്യക്തിഗത പഡലിവ്േി, ക ൊസ്റ്റ,് എസ്എുംഎസ്, എുംഎുംഎസ,് വ്ൊട്ടസ്ആ്പ്പ,് ഇ-പമയിൽ, 

െൊക്കൽ, പവ്ബ്കസറ്റ് അപെങ്കിൽ മറ്റ് കരഖൊമൂലമുള്ള അപെങ്കിൽ കരഖപപ്പരുത്തിയ 

ഇലക്കന്ത്രൊണിക് ആശയവ്ിനിമയങ്ങൾ വ്െി കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ അപെങ്കിൽ 

അവ്രുപര വ്ിലൊസത്തിൽ ബൊേകമൊയ നിയമന്ത് കൊരും അനുവ്ദനീയമൊണ.്  ിഎൻബിഎച്ച്

എെ്എെിന് അവ്സൊനമൊയി അേിയപപ്പരുന്ന ഒബ്ലികഗഴ്ി്ന്പേ വ്ിലൊസും;  

ii) ഇരയയിപല ഒരു വ്ിലൊസത്തികലക്ക ് ത ൊൽ വ്െി അയച്ചൊൽ, ക ൊസ്റ്റ ് പചയ്തതിന് കശഷും 

നൊല്പത്തിപയട്്ട (48) മണിക്കൂേുകൾക്ക് കശഷും, ഇരയയക്്ക്  ുേത്തുള്ള വ്ിലൊസത്തികലക്ക ്

ത ൊലിൽ അയച്ചൊൽ, എെു ത്തിരെ് (72) കസവ്ിച്ചതൊയി കണക്കൊക്കുും ) ക ൊസ്റ്റ ് പചയ്ത  ്

മണിക്കൂേുകൾക്ക് കശഷും; ഒപ്പും  

iii) െൊകസകമൽ, എസഎ്ുംഎസ,് എുംഎുംഎസ,് വ്ൊട്ടസ്ആ്പ്പ,് ഇ-പമയിൽ അപെങ്കിൽ മറ്റ ്

കരഖൊമൂലകമൊ കരഖപപ്പരുത്തിയകതൊ ആയ ഇലക്കന്ത്രൊണിക് ആശയവ്ിനിമയത്തിലൂപര 

അയച്ചൊൽ, അയയ്ക്കുന്ന സമയത്്ത നൽകിയതൊയി കണക്കൊക്കുും.  

 

b) ഒബ്ലികഗഴ്ി്ന്പേ ഏത് അേിയിപ്പുും ആശയവ്ിനിമയവ്ുും കരഖൊമൂലമുള്ളതൊയിരിക്കണും, വ്യക്തിഗത 

പഡലിവ്േി അപെങ്കിൽ ന്ത് ീ-പ യ്ഡ  ്ക ൊസ്റ്റ ്വ്െി മൊന്ത്തകമ അയയക്്കൊവ്ൂ, അതിലൂപര ബന്ധപപ്പട്ട വ്ൊയ്പ ഒബ്

ലിഗർമൊർക്ക ് അനുവ്ദിക്കുും, ഇത് യഥൊർത്ഥത്തിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സവീകരിച്ചൊൽ 

മൊന്ത്തകമ െലന്ത് ദമൊകൂ. വ്ൊക്കൊലുള്ള ആശയവ്ിനിമയങ്ങപളൊന്നുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പന 

ബന്ധിപ്പിക്കിെ. 

  

c) ഏപതങ്കിലുും ഒബ്ളികഗറ്റർമൊർക്ക് അയച്ച കനൊട്ടീകസൊ ആശയവ്ിനിമയകമൊ മപറ്റെൊ ഒബ്ലിഗർമൊർക്കുും 

അയച്ചതൊയുും സവീകരിച്ചതൊയുും കണക്കൊക്കുപമന്്ന ഒബ്ലികഗഴ്്് സമ്മതിക്കുകയുും 

സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. 

 

10.3 മറ്റ് ഉരമ്പരികൾ 

 

a)   ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ, ഏപതങ്കിലുും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക്/കൾക്ക്  ിന്നീരുള്ള ഒരു തീയതിയിൽ 

നിന്്ന/ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ/കൾക്്ക വ്ിരുദ്ധമൊയ ഉ കദശും/അേിയിപ്്പ ഉപെങ്കിലുും, 

ഏപതങ്കിലുും ഒരു/കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് അപെങ്കിൽ സുരക്ഷ തിരിപക നൽകൊും. 

 

b)  വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന എരുും ഉെൊയിരുന്നിട്ടുും, വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾ) ആദൊയനികുതി 

നിയമും, 1961, (കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ ന്ത് ൊബലയത്തിൽ വ്രുന്ന) ആനുകൂലയും ലഭിക്കുന്നതിന്/പെയിും 

പചയ്യുന്നതിന,് എെൊ കൊലയളവ്ികലക്കുള്ള  ണമരയക്്കലുും അേിയുന്നു. എെൊ വ്ർഷവ്ുും മൊർച്ച് 31 -

കനൊ അതിനു മുകമ്പൊ അയൊൾക്ക് മൊർച്ച് 31 -ന്  ണും നൽകകെിവ്രുും, അതുവ്െി ബന്ധപപ്പട്ട 

സൊമ്പത്തിക വ്ർഷകത്തക്കുള്ള അകേഹത്തിന്പേ അക്കൗെ് കസ്റ്ററ്റ് പമനേ്ിലുും അത് ന്ത് തിെലിക്കുും.  

 

c)  കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഇതികനൊര് കയൊജിക്കുന്നു, ഏപറ്റരുക്കുന്നു, സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, ഏപതങ്കിലുും, 

എെൊ സ്റ്റൊമ്പ് ഡയൂട്ടികൾ, നിയമനിർമ്മൊണ െീസ് അപെങ്കിൽ മറ്റ് നികുതികൾ/പലവ്ികൾ, വ്ൊയ്പയുപര 

കൊരയത്തിൽ അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പ അപെങ്കിൽ തുക സുംബന്ധിച്ച കരഖകൾ സുംബന്ധിച്ച  

ചുമത്തപപ്പകട്ടക്കൊവ്ുന്ന, ഏപതങ്കിലുും പസറ്റ്-ഓെ്, കൗെർ പെയിും, ഡൊകമജേുകൾ തുരങ്ങിയവ് 

പെയിും പചയ്യൊപത വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ മൊന്ത്തും വ്ഹിക്കുകയുും നൽകുകയുും പചയ്യുും. കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) അത് അരയ്ക്കുന്നതിൽ  രൊജയപപ്പട്ടൊൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നൽകുും  

അത്തരും  ണമരയ്ക്കലുകൾ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നൽകുന്ന തുകകൾ വ്ൊയ്പ വ്ിതരണും 

പചയ്തതിന്പേ ഭൊഗമൊകുും. 

 

d)   വ്ൊയ്പ അനുവ്ദിക്കുന്നതിനുും/വ്ിതരണും പചയ്തതിനുകശഷവ്ുും കസവ്നങ്ങൾ 

ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തുന്നതിനുള്ള ചൊർജുകളുപര പഷഡയൂൾ അനുസരിച്ച് െീസ്/മറ്റ് ചൊർജുകൾ 

അരയ്ക്കൊൻ ബൊേയസ്ഥൻ ബൊേയസ്ഥനൊപണന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും 

സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും സമ്മതിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. ചൊർജർമൊരുപര പഷഡയൂൾ കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ 

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ  രിഷ്കരിക്കുപമന്്ന വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) മനസ്സിലൊക്കുന്നു, അത്തരും 

 ുനരവ്കലൊകനും കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക ്ബൊേകമൊണ.് 

 

e)  കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക്  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ നൽകിയ വ്ിതരണ കത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതുും 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ അുംഗീകരിച്ചതുമൊയ ന്ത് കതയക നിബന്ധനകൾ ഉൾപപ്പപരയുള്ള എെൊ 

നിബന്ധനകളുും  ൊലിക്കൊൻ കരക്കൊരൻ സമ്മതിക്കുന്നു. 
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10.4 പവ്ളിപപ്പരുത്തൽ 

 

a) ഒരു നിബന്ധന മുൻവ്യവ്സ്ഥപയന്ന നിലയിൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

പവ്ളിപപ്പരുത്തുന്നതിന് തനപ്േ/ അവ്ളുപര സമ്മതും അുംഗീകരിക്കുന്നു, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ട വ്ിവ്രങ്ങളുും ഡൊറ്റയുും,/ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ), കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

ഏപറ്റരുക്കുന്ന/ഏപറ്റരുകക്കെ ബൊേയതകൾ, അതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട,് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

നിർവ്വഹിച്ചതിൽ എപരങ്കിലുും ഉപെങ്കിൽ, അത് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിൽ. 

 

b) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഇതിനൊൽ സമ്മതിക്കുകയുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

പവ്ളിപപ്പരുത്തുന്നതിന് സമ്മതും നൽകുകയുും പചയ്യുന്നു. (ii) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന വ്യക്തിയുപര സുരക്ഷ 

ഉൾപപ്പപര ലഭയമൊയ/ലഭയമൊയ ഏപതങ്കിലുും പന്ത്കഡിറ്റ ് സൗകരയവ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട വ്ിവ്രങ്ങകളൊ 

ഡൊറ്റകയൊ; (iii) ഏപതങ്കിലുും മൂന്നൊും കക്ഷിക്ക ്പന്ത്കഡിറ്റ് േെേൻസ്  രികശൊേനകൾ,  രികശൊേനകൾ 

മുതലൊയവ്യക്്ക് ന്ത് സക്തമൊയ വ്ിവ്രങ്ങൾ; കൂരൊപത (iv) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ/പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ് ്

എപരങ്കിലുും പചയ്തിട്ടുപെങ്കിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ക ൊലുള്ള ബൊേയതകൾ 

നിേകവ്റ്റുന്നതിൽ, സി.ഐ.ബി.ഐ.എൽ/എൻ.എച്ച്.ബി/സി.ഇ.ആർ.എസ.്എ.ഐ/ഗവ്ൺപമന്േ് 

അകതൊേിറ്റിക്കുും മപറ്റപരങ്കിലുും പവ്ളിപപ്പരുത്തൊനുും നൽകൊനുും ഉചിതവ്ുും ആവ്ശയവ്ുമൊപണന്്ന 

കരുതൊും. മറ്റ് ഏജൻസി/പന്ത്കഡിറ്റ് ബയൂകേൊ ആർബിഐ/എൻഎച്ച്ബി/മകറ്റപതങ്കിലുും കയൊഗയതയുള്ള 

നിയമൊനുസൃത അേികൊരും. 

 

c) കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ, ഒബ്ലിയർമൊരുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഏപതങ്കിലുും വ്ിവ്രങ്ങളുും ഡൊറ്റയുും (വ്യക്തിഗത 

പസൻസിറ്റീവ്് ഡൊറ്റ അപെങ്കിൽ വ്ിവ്രങ്ങളുും ഇൻെർകമഷൻ പരക്കനൊളജി ആക്റ്റ,് 2008 

അപെങ്കിൽ/അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും നിയമവ്ുും അനുസരിച്ച് സമ്മതും ആവ്ശയമൊയ ഏത് വ്ിവ്രവ്ുും 

ഉൾപപ്പപര) പവ്ളിപപ്പരുത്തുന്നതിന് ഒബ്ലീകഗഴ്്് സമ്മതിക്കുകയുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ 

അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പയുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മറ്റ ്

അേിയിപ്പുകകളൊ അേിയിപ്പുകകളൊ ആവ്ശയമിെൊപത ഇരയയികലൊ  ുേകത്തൊ, ഐ.ബി.സി യുപര 

പസക്ഷൻ 3 (13) ൽ നിർവ്ചിച്ചിട്ടുള്ള 'സൊമ്പത്തിക വ്ിവ്രങ്ങൾ':  

 

i) അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും അെിലികയറ്റുകൾ, ന്ത്ഗൂപ്പ ് കമ്പനികൾ, അവ്രുപര ജീവ്നക്കൊർ, 

ഏജനേ്ുമൊർ, ന്ത് തിനിേികൾ തുരങ്ങിയവ്യ്ക്ക;് 

ii) കസവ്നങ്ങളുപരയുും ഉൽ ന്നങ്ങളുപരയുും വ്ി ണനും ക ൊലുള്ള ഉകേശയങ്ങൾക്കൊയി 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ നരത്തുന്ന മൂന്നൊും കക്ഷികൾക്ക;് 

iii) ഏപതങ്കിലുും കേറ്റിുംഗ ്ഏജൻസി, ഇൻഷുേർ അപെങ്കിൽ ഇൻഷവേൻസ് കന്ത്ബൊക്കർ, അപെങ്കിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കനരികട്ടൊ അെൊപതകയൊ പന്ത്കഡിറ്റ്  രിരക്ഷ നൽകുന്നയൊൾ; 

iv) ഏപതങ്കിലുും പന്ത്കഡിറ്റ് ബയൂകേൊ, ഡൊറ്റൊകബസ്/ഡൊറ്റൊബൊങ്കുകൾ, കകൊർപ്പകേറ്റ,് ബൊങ്കുകൾ, 

സൊമ്പത്തിക സ്ഥൊ നങ്ങൾ തുരങ്ങിയവ്യക്്ക്; 

v) ബൊേകമൊയ നിയമന്ത് കൊരും ആവ്ശയപപ്പരുന്ന ഏപതങ്കിലുും സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി അപെങ്കിൽ 

മറ്റ് വ്യക്തിക്ക്; 

vi) ഒരു സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റിയുപര ഉത്തരവ്ികനൊ നിർകേശത്തികനൊ അനുസൃതമൊയി 

ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തിക്ക;് 

vii) ഏപതങ്കിലുും പന്ത്കഡിറ്റ് ഇൻെർകമഷൻ കമ്പനി, മറ്റ് ഏജൻസികൾ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും 

വ്ിവ്ര യൂട്ടിലിറ്റി അപെങ്കിൽ മറ്റ് കരും പകൊരുക്കുന്നവ്ർ ഉൾപപ്പപര  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ 

പവ്ളിപപ്പരുത്തിയ ന്ത് സ്തു ത വ്ിവ്രങ്ങളുും ഡൊറ്റയുും അവ്ർക്ക ് അനുകയൊജയപമന്്ന കതൊന്നുന്ന 

രീതിയിൽ കന്ത് ൊസസ്സ ് പചയ്യുക. ബൊങ്കുകൾ / േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾ, മറ്റ ് പന്ത്കഡിറ്റ് 

ഗയൊരന്േികൾ അപെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ പചയ്ത ഉ കയൊക്തൊക്കൾക്ക്, ആർബിഐ / എൻഎച്ച്ബി 

വ്യക്തമൊക്കികയക്കൊവ്ുന്ന അത്തരും കന്ത് ൊസസ് പചയ്ത വ്ിവ്രങ്ങളുും ഡൊറ്റയുും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുും; 

viii)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന (അപെങ്കിൽ അതിലൂപര) ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തിക്ക് 

വ്ൊയ്പ കരഖകൾ/വ്ൊയ്പയുപര കീെിലുള്ള അതിന്പേ എെൊ അവ്കൊശങ്ങളുും കരമകളുും; 

ix) വ്ൊയ്പ അപെങ്കിൽ ബൊേയതകളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഡൊറ്റയുപര കന്ത് ൊസസ്സിുംഗ് അപെങ്കിൽ 

മൊകനജ്പമന്േ്  ിരുരരുന്ന ഏപതൊരു വ്യക്തിക്കുും; 

x)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ക ൊപല മകറ്റപതങ്കിലുും വ്യക്തിക്ക് അനുകയൊജയപമന്്ന 

കതൊന്നികയക്കൊും. 

 

d) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെികലക്ക് നൽകിയ വ്ിവ്രങ്ങളുും വ്ിവ്രങ്ങളുും 

സതയവ്ുും ശരിയുമൊപണന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ന്ത് ഖയൊ ിക്കുന്നു. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഇത ്

ഏപറ്റരുക്കുന്നു:  

 

(i)  അത്തരും ഏജൻസികൾ/ഓർഗകനകസഷനുകൾ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ പവ്ളിപപ്പരുത്തിയ 
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ന്ത് സ്തു ത വ്ിവ്രങ്ങളുും ഡൊറ്റയുും അവ്ർക്ക ് അനുകയൊജയപമന്്ന കതൊന്നുന്ന രീതിയിൽ 

ഉ കയൊഗികച്ചക്കൊും; ഒപ്പും 

 

(ii)  അത്തരും ഏജൻസികൾ/ഓർഗകനകസഷനുകൾ ആർബിഐ/എൻഎച്ച്ബി 

വ്യക്തമൊക്കികയക്കൊവ്ുന്ന, ബൊങ്ക്/േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾക്കുും മറ്റ് പന്ത്കഡിറ്റ് ന്ത്ഗൊന്േർമൊർക്കുും 

അപെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ പചയ്ത ഉ കയൊക്തൊക്കൾക്കുും, അവ്ർ തയ്യൊേൊക്കിയ കന്ത് ൊസസ് പചയ്ത 

വ്ിവ്രങ്ങളുും ഡൊറ്റയുും അപെങ്കിൽ ഉൽ ന്നങ്ങളുും  രിഗണിക്കൊവ്ുന്നതൊണ്. 

 

e) മുകളിൽ  േഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്തരും എെൊ വ്ിവ്രങ്ങളുും/കരഖകളുും മറ്റുും പവ്ളിപപ്പരുത്തൊൻ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അർഹതയുപെന്്ന കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരുതൽ 

അുംഗീകരിക്കുന്നു (കൾ). 

 

f) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊളുപര കുരിശ്ശിക അരയക്്കുന്നതിൽ  രൊജയപപ്പരുകകയൊ 

അപെങ്കിൽ വ്ൊയ്പയുപര തിരിച്ചരവ്് അപെങ്കിൽ നിശ്ചിത തീയതി (കളിൽ) അപെങ്കിൽ  ലിശ 

തിരിച്ചരവ്ിൽ വ്ീഴ്ച വ്രുത്തിയൊൽ വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) കൂരുതൽ അുംഗീകരിക്കുന്നു േിസർവ് ്

ബൊങ്കിന്പേ മൊനദണ്ഡമനുസരിച്ച് വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ നിഷ്ന്ത്കിയ ആസ്തിയൊയി മൊേുന്നു, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര കെൊകട്ടൊ (കൾ), ക ര ് (വ്ി), വ്ിലൊസും (എസ്) എന്നിവ് ന്ത് ിന്േ് കൂരൊപത/ അപെങ്കിൽ 

ഇലക്കന്ത്രൊണിക് മീഡിയയിൽ പവ്ളിപപ്പരുത്തൊകനൊ ന്ത് സിദ്ധീകരിക്കൊകനൊ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

സവൊതന്ത്രയമുള്ളതൊണ്. (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് അത്തരും വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) അരയ്കക്കെ 

കുരിശ്ശികയുപര വ്ിശദൊുംശങ്ങൾ സഹിതും മനful ൂർവ്വമൊയ കുരിശ്ശികയൊയി.  

 

g) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സവകൊരയത, സവകൊരയത, അ കീർത്തിപപ്പരുത്തൽ എന്നിവ്യുപര 

ന്ത് കതയകൊവ്കൊശും ഉക ക്ഷിക്കുന്നു. കമൽപ്പേഞ്ഞ വ്ിവ്രങ്ങൾ ഇകപ്പൊൾ അപെങ്കിൽ ഭൊവ്ിയിൽ 

 ങ്കിരുന്നതികനൊ പവ്ളിപപ്പരുത്തുന്നതികനൊ കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

ഉത്തരവ്ൊദിയൊയിരിക്കിെ, കൂരൊപത കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്കുും മറ്റുള്ളവ്ർക്കുും അതിന്പേ 

കൊരണത്തൊൽ ഉെൊകുന്ന അനരരെലങ്ങൾക്കുും. ഈ കലഖനത്തിപല വ്യവ്സ്ഥകൾ  

ഈ ജിരിസി ഉൾപപ്പപര വ്ൊയ്പ കരഖകളുപര കൊലൊവ്േി/അവ്സൊനിപ്പിക്കൽ, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

നൽകകെ തുകകളുപര തിരിച്ചരവ്് എന്നിവ്യ്ക്ക ്കശഷവ്ുും നിലനിൽക്കുക. 

 

h)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അവ്കൊശങ്ങൾക്ക് മുൻവ്ിേികളിെൊപത, ഏപതങ്കിലുും 

വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) സ്ഥിരസ്ഥിതി അപെങ്കിൽ  രൊജയപപ്പരൊനുള്ള സൊേയതയുപെങ്കിൽ, 

അത്തരും വ്ീഴ്ചപയക്കുേിച്ച ് പതൊെിലുരമ/ഡയേക്ടർമൊർ/ ങ്കൊളികൾ/അുംഗങ്ങപള അേിയിക്കൊൻ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അേികൊരമുെ്.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ എന്ന രീതി 

അനുകയൊജയമൊപണന്്ന കതൊന്നുും. 

 

i)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അവ്കൊശങ്ങൾക്ക് മുൻവ്ിേികളിെൊപത, ഏപതങ്കിലുും 

വ്ൊയ്പക്കൊരന്പേ (കളുപര) സ്ഥിരസ്ഥിതി അപെങ്കിൽ സൊേയതയുള്ള സുംഭവ്ത്തിന്പേ കൊരയത്തിൽ, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് അത്തരും വ്യക്തിയുകരകയൊ വ്യക്തികളുകരകയൊ സഹൊയും 

സവീകരിക്കുന്നതിനൊയി ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തിയുമൊകയൊ വ്യക്തികളുമൊകയൊ ആശയവ്ിനിമയും 

നരത്തൊൻ അവ്കൊശമുെ്. വ്ീഴ്ച വ്രുത്തിയ തുക വ്ീപെരുക്കുന്നതിൽ.  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

ന്പേ ന്ത് തിനിേിക്ക ് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊളുപര (കളുപര) വ്സ്തു വ്ുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും 

കജൊലിസ്ഥലവ്ുും സന്ദർശിക്കൊൻ അർഹതയുെ്. 

 

j) പകകവ്സി ആവ്ശയങ്ങൾക്കൊയി സമർപ്പിച്ച വ്ിശദൊുംശങ്ങൾ, ന്ത് ൊമൊണീകരണും/പകകവ്സി 

ഉകേശയത്തിനൊയി സമർപ്പിച്ച വ്ിശദൊുംശങ്ങൾ, നിയമൊനുസൃതകമൊ മകറ്റൊ  രി ൊലിക്കുന്ന 

ഡൊറ്റൊകബസുകളിൽ നിന്്ന ഡൊറ്റ ആകസ്സ് പചയ്യൽ എന്നിവ് ഉൾപപ്പപര, ബൊേകമൊയ നിയമന്ത് കൊരും 

അനുവ്ദനീയമൊയ അത്തരും ന്ത് ന്ത്കിയകളിലൂപര പകകവ്സിയുും ആവ്ശയമൊയ മറ്റ്  രികശൊേനകളുും 

നരത്തൊൻ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് സമ്മത ന്ത്തും നൽകുന്നു. സർക്കൊർ അകതൊേിറ്റി. ഇ-പമയിലുകൾ, 

പരലികെൊണുകൾ, സകന്ദശങ്ങൾ, എസ്എുംഎസ്, വ്ൊട്ടസ്ആ്പ്പ് അപെങ്കിൽ മറ്റ് ആപ്ലികക്കഷനുകൾ 

എന്നിവ് വ്െികയൊ ഒബ്ലികഗഴ്ി്പന പരലികെൊണിലൂപര ബന്ധപപ്പരൊൻ മൊർക്കറ്റിുംഗ്, കളക്ഷനുകൾ, 

വ്ീപെരുക്കൽ ഏജന്േുമൊർ എന്നിവ്യുൾപപ്പപര  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിനുും അതിന്പേ വ്ിവ്ിേ 

കസവ്നദൊതൊക്കൾക്കുും ഏജന്േുമൊർക്കുും ഒബ്ലികഗഴ്്് വ്യക്തമൊയി അുംഗീകൊരും/സമ്മതും നൽകുന്നു. 

മൊർക്കറ്റിുംഗ ് സ്കീമുകൾ, വ്ിവ്ിേ സൊമ്പത്തിക, കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ നികക്ഷ  ഉൽ ന്നങ്ങൾ, 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മറ്റ് കസവ്നങ്ങളുപര ഓെേുകൾ, വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾ ന്ത് കൊരമുള്ള തുകകൾ 

അപെങ്കിൽ ബന്ധപപ്പട്ട മകറ്റപതങ്കിലുും വ്സത്ുക്കൾ എന്നിവ്പയക്കുേിച്ച് ഒബ്ജികയെസ്ിപന 

അേിയിക്കൊൻ വ്ിളിക്കൊതിരിക്കുക അപെങ്കിൽ ശലയപപ്പരുത്തരുത് രജിസ്റ്റേിൽ ഒബ്ജക്ടേുപര ക രുകൾ 

ന്ത് തയക്ഷപപ്പരുും. ലഭയമൊയ ഏപതങ്കിലുും സൗകരയങ്ങളികലക്ക് അപെങ്കിൽ ഒബ്ലികഗഴ്് ്
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ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തുന്നതിന്.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന്പേ പരലി കകൊളർമൊർ, ഏജന്േുകൾ 

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ കസവ്ന ദൊതൊക്കൾ, അനുബന്ധ സ്ഥൊ നങ്ങൾ, കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ന്ത്ഗൂപ്പ ്

കമ്പനികൾ എന്നിവ്യിൽ നിന്നുള്ള അത്തരും ഇ-പമയിലുകൾ, പരലികെൊണിക് കകൊളുകൾ, 

സകന്ദശങ്ങൾ, എസ്എുംഎസ,് വ്ൊട്്ടസആ്പ്പ് സകന്ദശങ്ങൾ മുതലൊയവ് ഒന്നുും കൊരണമൊകിപെന്നുും ഒബ്

ലികഗഴ്്് വ്യക്തമൊയി ന്ത് ഖയൊ ിക്കുന്നു. അവ്ർക്കുും/അപെങ്കിൽ അവ്രുപര കുരുുംബൊുംഗങ്ങൾക്കുും 

അസienceകരയും. കസവ്ന ദൊതൊക്കൾപക്കതിരൊയ ഏപതങ്കിലുും പെയിമിന ് ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

ബൊേയസ്ഥനപെന്നുും ഈ അക്കൗെിപല (അപെങ്കിൽ അവ്രിൽ ആപരങ്കിലുും) പെയിും 

കസവ്നദൊതൊക്കൾക്കുും/അപെങ്കിൽ പരലി കകൊളർമൊർക്കുും എതിരൊപണന്നുും ബൊേയസ്ഥർ 

വ്യക്തമൊയുും മൊറ്റൊനൊവ്ൊത്തവ്ിേും സമ്മതിക്കുന്നു. ആശയവ്ിനിമയത്തികനൊ വ്ിവ്രങ്ങകളൊ 

ന്ത് മൊണങ്ങകളൊ  ങ്കിരുന്നതികനൊ ഇ-പമയിലുകൾ, സകന്ദശങ്ങൾ, എസ്എുംഎസ്, വ്ൊട്ടസ്്ആപ്പ ്

കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ മറ്റ് ആപ്ലികക്കഷനുകൾ ഉ കയൊഗിക്കുന്നതിന് ഒബ്ലികഗഴ്് ് സമ്മതിക്കുന്നു, 

അത്തരും ആപ്ലികക്കഷനുകളുപര നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും  ൊലിക്കൊനുും അത്തരും 

ആപ്ലികക്കഷനുകളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട അ കരസൊേയതകൾ അുംഗീകരിക്കൊനുും സമ്മതിക്കുന്നു 

അപെങ്കിൽ അവ്യിലൂപര വ്ിവ്രങ്ങൾ  ങ്കിരൽ. 

 

10.5 കളക്ഷൻ ഏജന്േുമൊരുപര നിയമനും 

 

കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ സവയും അുംഗീകരിക്കുകയുും 

അുംഗീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു, അത്തരും ന്ത് വ്ൃത്തികൾ സവയും പചയ്യൊകനൊ അവ്രുപര ഓെീസർമൊർ 

അപെങ്കിൽ കസവ്കർ മുകഖനകയൊ അവ്രുപര അവ്കൊശത്തിന് മുൻവ്ിേിപയൊന്നുമിെൊപത, ഒകന്നൊ 

അതിലേികകമൊ  ൊർട്ടികപള നികയൊഗിക്കൊനുള്ള  ൂർണ അേികൊരവ്ുും അേികൊരവ്ുും ഉെൊയിരിക്കുും 

(അതൊയത് ) അവ്രുപര ഇഷ്ടന്ത് കൊരും അത്തരും  ൊർട്ടിക്ക ്(അതൊയത്)  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എെിനുകവ്െി 

എെൊ അരയ്ക്കൊത്ത കുരിശ്ശികകളുും കശഖരിക്കൊനുും എെൊ ന്ത് വ്ൃത്തി (കൾ), ന്ത് വ്ൃത്തി (കൾ), കൊരയും 

(കൾ) നിർവ്ഹിക്കൊനുും നരപ്പിലൊക്കൊനുും അവ്കൊശവ്ുും അേികൊരവ്ുും. (കൾ) അതുമൊയി 

ബന്ധപപ്പട്ടകതൊ സുംഭവ്വ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടകതൊ ആയ ആവ്ശയകത അേിയിപ്പുകൾ അയയക്്കൽ, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊളിൽ നിന്്ന ( ണും/കരര്/പചക്്ക) സവീകരിക്കുക, വ്ൊയ്പക്കൊരനുമൊയി ഒരു ഒത്തുതീർപ്്പ 

നരത്തുക, സൊേുവ്ൊയ രസീത് നൽകുകയുും െലന്ത് ദമൊയി നൽകുകയുും പചയ്യുക 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക (മറ്റുള്ളവ്രിൽ നിന്്ന) ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്യുക, പ ൊതുപവ് നിയമ രമൊയ എെൊ 

ന്ത് വ്ർത്തനങ്ങളുും മൂന്നൊും കക്ഷി (കൾ) ആയി പചയ്യുന്നത ്ഉകേശയത്തിന് ഉചിതപമന്്ന കരുതൊും. 

 

10.6 പഡലികഗറ്റ് പചയ്യൊനുള്ള അവ്കൊശും 

 

 ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ അത്തരും ര വർത്തനങ്ങൾ സവയും പചയ്യൊകനൊ അതിനപ്േ 

ഓഫീസ് ജീവനക്കൊർ മുകഖനകയൊ അതിനപ്േ അവകൊശങ്ങൾക്ക് മുൻവിധിയുണ്ടൊകൊപത, 

ഒകന്നൊ അതിലധികകമൊ വയക്തിപയ (കൾ) നിയമിക്കൊൻ അർഹതയുണ്്ട.കസവന ദൊതൊക്കൾ”) 

ആയി  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ അത്തരും കക്ഷിപയ ര തിനിധീകരിക്കുന്നതിനുള്ള 

അവകൊശങ്ങളുും അധികൊരവുും ഉൾപപ്പപട വൊയ്പൊ കരഖകൾക്ക് കീഴിലുള്ള അത്തരും 

അപല്ലങ്കിൽ അതിന്പേ എല്ലൊ ര വർത്തനങ്ങളുും അവകൊശങ്ങളുും അധികൊരങ്ങളുും 

തിരപഞ്ഞടുക്കൊനുും ഏൽപ്പിക്കൊനുും കഴിയുും.  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ എല്ലൊ 

നിയമ രമൊയ ര വൃത്തികളുും ര വൃത്തികളുും കൊരയങ്ങളുും അതുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടതുും 

സുംഭ്വവുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ടതുമൊയ എല്ലൊ നിയമ രമൊയ ര വൃത്തികളുും 

നിർവ്വഹിക്കുന്നതിനുും നിർവഹിക്കുന്നതിനുും ബൊധയതകളിൽ നിന്ന ് എല്ലൊ തുകയുും. 

കസവനദൊതൊക്കൾപക്കതിരൊയ ഏത് പക്ലയിമിനുും ബൊധയസ്ഥർ വയക്തമൊയുും 

മൊറ്റൊനൊവൊത്തവിധും സമ്മതിക്കുന്നു,  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ ബൊധയതയൊകില്ല, ഈ 

അക്കൗണ്ടിപല ബൊധയതകളുപട അവകൊശവൊദും കസവനദൊതൊക്കൾക്ക് മൊരതമൊയിരിക്കുും. 

 

10.7  രികശൊേന അവ്കൊശങ്ങൾ 

 

ഏപതങ്കിലുും കനൊമിനി  ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ യൊപതൊരു അേിയിപ്പുും കൂടൊപത 

ഉത്തരവൊദിത്തങ്ങളുപട അ കടസൊധയതയുും പചലവുും കൂടൊപത, സുരക്ഷയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട 

എല്ലൊ കരഖകളുും വിവരങ്ങളുും  രികശൊധിക്കൊനുും മൂലയനിർണ്ണയും, ഇൻഷവർ പചയ്യൊനുും 

കമൽകനൊട്ടും വഹിക്കൊനുും  രികശൊധിക്കൊനുും എല്ലൊ സമയത്തുും പസകയൂരിറ്റിയിൽ 

ര കവശിക്കൊൻ അവകൊശമുണ്ട.് 

 

10.8 പചലവ്ുകളുും പചലവ്ുകളുും 

 

a)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് കന്ത് ൊസസ്സിുംഗ ് െീസുും മറ്റ് െീസുകളുും ചൊർജുകളുും 

തിരിച്ചരയക്്കൊനൊകൊത്തതൊപണന്നുും കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതുക ൊപല 

പചലവ്ുകൾ, െീസ്, ചൊർജുകൾ മുതലൊയവ് ഒബ്ലികഗഴ്്് നൽകുപമന്നുും ബൊേയസ്ഥർ ഇത് സമ്മതിക്കുന്നു. 

ഇതിനു ുേപമ, എെൊ പചലവ്ുകളുും ചൊർജുകളുും െീസുകളുും (അകറ്റൊർണി െീസ് ഉൾപപ്പപര), 
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പചലവ്ുകൾ, അഡവൊൻസുകൾ, ഡയൂട്ടികൾ, സ്റ്റൊമ്പ ് ഡയൂട്ടികൾ (ഏപതങ്കിലുും വ്ർദ്ധനവ്് അപെങ്കിൽ 

ഡിെേൻഷയൽ ഡയൂട്ടികളുും  ിെയുും ഉൾപപ്പപര ഒരു ഉ കരണും അപെങ്കിൽ അതിന്പേ  കർപ്പ ്കൊരണും 

അരയ്കക്കെതൊണ്) ഇലകക്ന്ത്രൊണിക് പേകക്കൊർഡ്) ഇത് നരപ്പിലൊക്കിയതെൊപത മകറ്റപതങ്കിലുും 

സുംസ്ഥൊനത്്ത പകൊെുവ്രുന്നു), രജിസ്കന്ത്രഷൻ െീസ/് ചൊർജ,് കകൊരതി െീസ,്  ിെ മുതലൊയവ് 

അപെങ്കിൽ തിരിച്ചേിവ്്: (i) കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ, കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ (ii) 

വ്ൊയ്പയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട,് കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ (iii) സുരക്ഷ, സുരക്ഷയുപര േിലീസൊയി നൽകൊവ്ുന്ന 

ഏപതങ്കിലുും അസറ്റിന്പേ കകവ്ശും സൂക്ഷിക്കൽ എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് മുതലൊയവ് 

കൊലൊകൊലങ്ങളിൽ. ആവ്ശയപമങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ,  ണമിര ൊരുകൾ 

പതളിയിക്കുന്നതിന്പേ രസീത് ഓബ്ലികഗഴ്്് ഹൊജരൊക്കണും. 

 

b)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ സവത്്ത, പസകയൂരിറ്റി, തയ്യൊപേരുപ്പ,് നിർവ്വഹണും, വ്ൊയ്പ/പസകയൂരിറ്റിയുപര 

ക രിലുള്ള അകനവഷണത്തിന്, അതിനപ്േ ഏക വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, അതിനപ്േ ഏക 

വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ ചില പചലവ്ുകൾ, നികുതികൾ, നിരക്കുകൾ, െീസ് (അകറ്റൊർണി െീസ ്

ഉൾപപ്പപര) എന്നിവ് വ്ഹികച്ചക്കൊും. ന്ത് മൊണങ്ങൾ, പചലവ്ുകൾ, അഡവൊൻസുകൾ, ഡയൂട്ടികൾ, സ്റ്റൊമ്പ ്

ഡയൂട്ടികൾ, രജിസ്കന്ത്രഷൻ െീസ്/ചൊർജുകൾ, കകൊരതി െീസ,്  ിെകൾ തുരങ്ങിയവ്. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ആവ്ശയൊനുസരണും. അത്തരും എെൊ തുകയുും അരയ്ക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 

 ലിശ വ്ഹിക്കണും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അത്തരും തിരിച്ചരവ് ്വ്പര  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ  ലിശയുും കൊലഹരണപപ്പട്ട നിരക്കുകളുും. ഈ ആവ്ശയത്തിനൊയി, 

അതിന്പേ മറ്റ് അവ്കൊശങ്ങളിൽ യൊപതൊരു മുൻവ്ിേിയുും ഇെൊപത,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

വ്ീപെരുക്കൽ ബൊക്കിനിൽക്കുന്നവ്രുപര അക്കൗെുകൾ പഡബിറ്റ് പചയ്യൊൻ അർഹതയുെ്. 

 

c) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) അരയ്ക്കൊൻ കെിയൊപത വ്ന്നൊൽ, ബൊേയത വ്രുകമ്പൊൾ, അത് അരയ്കക്കെ 

തുക  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ അത്തരും തുക വ്ീപെരുക്കുന്നതിനുള്ള 

നിയമനര രികൾ ആരുംഭിച്ചു, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് എെൊ മുൻകൂർ, 

ചൊർജുകൾ, നിയമ െീസ ് ഉൾപപ്പപരയുള്ള പചലവ്ുകൾ,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ഹിക്കുന്ന 

അപെങ്കിൽ അരച്ച ഏപതങ്കിലുും അവ്കൊശും, അേികൊരും അപെങ്കിൽ ന്ത് തിെലും വ്ൊയ്പ 

കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ നൽകുും (അപെങ്കിൽ അതിന്പേ നിർവ്വഹണത്തിൽ) കൂരൊപത അത്തരും 

എെൊ തുകയുും ഈരൊക്കിയിട്ടുള്ള കുരിശ്ശിക തുകകളുപര ഭൊഗമൊയിത്തീരുകയുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന് വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) ഉരനരി കൊലതൊമസും വ്രുത്തൊപത അപെങ്കിൽ  ണും 

നൽകൊപത നൽകുകയുും പചയ്യുും. 

 

d)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ എകപ്പൊൾ കവ്ണപമങ്കിലുും വ്ൊയ്പയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ് വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) 

നൽകകെ െീസുകളുും ചൊർജുകളുും കചർക്കൊകനൊ  ിൻവ്ലിക്കൊകനൊ അപെങ്കിൽ 

വ്യതയൊസപപ്പരുത്തൊകനൊ കെിയുും. ചൊർജുകളിപല ഏപതങ്കിലുും  ുനരവ്കലൊകനും കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് (ബൊേകമൊകുന്നവ്ർക്ക്) മൊന്ത്തകമ ബൊേകമൊകൂ.  

 

10.9 അകസൻപമന്േുും കകമൊറ്റവ്ുും 

 

a)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിനപ്േ മുൻകൂർ കരഖൊമൂലമുള്ള അനുമതിയിെൊപത, ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തിക്ക് 

വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്ക് കീെിൽ തങ്ങളുപര അവ്കൊശങ്ങകളൊ ബൊേയതകകളൊ കകമൊേൊകനൊ 

ചുമതലപപ്പരുത്തൊകനൊ ബൊേയസ്ഥർ  ൊരിെ. 

 

b)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഏപതൊരു വ്യക്തിക്കുും, വ്യക്തികളുപര അകസൊസികയഷൻ, കബൊഡി 

കകൊർപ്പകേറ്റ്, സുംകയൊജിതകമൊ അെൊപതകയൊ, അവ്ർക്ക ് അനുകൂലമൊയി സൃഷ്ടിച്ച 

സുരക്ഷകയൊരുകൂരികയൊ അെൊപതകയൊ വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്ക് കീെിൽ അവ്രുപര അവ്കൊശങ്ങളുും 

ബൊേയതകളുും വ്ിൽക്കൊൻ, നികയൊഗിക്കുക, നവ്ീകരിക്കുക, സുരക്ഷിതമൊക്കുക അപെങ്കിൽ 

കകമൊേൊൻ അർഹതയുെ്. , ഏപതങ്കിലുും കമ്പനി, െിനൊൻഷയർ, േനകൊരയ സ്ഥൊ നും, ബൊങ്കിുംഗ ്ഇതര 

സൊമ്പത്തിക കമ്പനി മുതലൊയവ് മുെുവ്നൊകയൊ ഭൊഗികമൊകയൊ അവ്ർ ഇഷ്ടപപ്പരുന്ന രീതിയിൽ, അത്തരും 

നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ തീരുമൊനികച്ചക്കൊും. അത്തരും ഏപതങ്കിലുും 

വ്ിൽപ്പന, അകസൻപമനേ്്, പസകയൂരികറ്റകസഷൻ അപെങ്കിൽ കകമൊറ്റും എന്നിവ് കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊപളയുും പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊക്കപളയുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക കീെിൽ പെയിും പചയ്യുന്ന 

മപറ്റെൊ വ്യക്തികപളയുും നിർബന്ധമൊയുും ബന്ധിപ്പിക്കുും. 

 

c) കകൊ-പലൻഡിുംഗ ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക് ഉരമ്പരിയിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾക്കുും 

വ്യവ്സ്ഥകൾക്കുും അനുസൃതമൊയി ഏപതങ്കിലുും ബൊങ്ക്/േനകൊരയ സ്ഥൊ നങ്ങൾക്ക് വ്ൊയ്പ (ഉചിതപമന്്ന 

കതൊന്നുന്നത് വ്പര)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എലിന് അവ്കൊശമുെ്. കകൊ-പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക ്

ഉരമ്പരിയിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും അനുസരിച്ച ്

 ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ വ്ൊയ്പകയൊ അതിനപ്േ ഭൊഗകമൊ ആക്സ്് പചയ്യുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരന് നൽകുകമ്പൊൾ, 
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അതിന്പേ തുരർച്ചയൊയ/തുരർന്നുള്ള കഡൊകയുപമന്കേഷനുകൾ,  ിഎൻബിഎച്ചഎ്െ്എൽ സുരക്ഷ 

നിലനിർത്തുന്നത് തുരരുും.  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ (തനിക്കുകവ്െി അപെങ്കിൽ രെുക ർക്കുും 

കവ്െി) അപെങ്കിൽ ആക്സ്് പചയ്യുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (സുരക്ഷ നൽകുന്നവ്രുപര തിരപഞ്ഞരുപ്പിൽ) 

സുരക്ഷ നരപ്പിലൊക്കുന്നതിലൂപര, തനിക്കുും ആക്സ്് പചയ്യുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊർക്കുും കവ്െിയുള്ള വ്ിശവൊസും.  

 

d) കകൊ-പലൻഡിുംഗ ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക് ഉരമ്പരിയിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും 

അതിന ് അനുസൃതമൊയി നൽകിയിട്ടുള്ള എപരങ്കിലുും/തുരർന്നുള്ള കഡൊകയുപമന്കേഷനുകളുും 

മൊറ്റമിെൊത്തതുും നിരു ൊേികമൊയി അുംഗീകരിക്കുകയുും സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. അത്തരും 

അകസൻപമൻേ് അപെങ്കിൽ ആക്സ്് പചയ്യുന്ന വ്ൊയ്പയുപര ന്ത് കവ്ശനപത്ത തർക്കിക്കൊനുള്ള എെൊ 

അവ്കൊശങ്ങളുും  രിഹൊരങ്ങളുും ഒബ്ലീകഗഴ്്് ഉക ക്ഷിക്കുന്നു. 

 

e)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിനപ്േ കകമൊറ്റകമൊ അകസൻപമന്കേൊ  രിഗണിക്കൊപത, വ്ൊയ്പ 

കരഖകളുകരയുും മറ്റ് കരഖകളുകരയുും നിബന്ധനകൾക്ക് വ്ികേയമൊയി തുരരുപമന്്ന ബൊേയസ്ഥർ 

മൊറ്റമിെൊപത നിരു ൊേികമൊയി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. 

 

f) അത്തരും ഏപതങ്കിലുും ന്ത് വ്ർത്തനവ്ുും അത്തരും വ്ിൽപ്പന, അകസൻപമനേ്് അപെങ്കിൽ കകമൊറ്റവ്ുും 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊപളയുും സുരക്ഷൊ ദൊതൊവ്ിപനയുും മറ്റ് കക്ഷികപളയുും (അതൊയത്) കരക്കൊരനൊയി 

മൊന്ത്തമൊയി അപെങ്കിൽ കജൊയിനേ്് പന്ത്കഡിറ്റേൊയി അുംഗീകരിക്കൊൻ ബൊേയസ്ഥനൊണ.് 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അപെങ്കിൽ അവ്കൊശമുള്ള ഒരു കരക്കൊരപനന്ന നിലയിൽ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ മപറ്റെൊ കക്ഷികൾക്കുും കവ്െി ഇവ്ിപരയുള്ള എെൊ അേികൊരങ്ങളുും (കകൊ-

പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക ് ഉരമ്പരി ന്ത് കൊരും ലഭയമൊയ അവ്കൊശങ്ങൾ) തുരർന്നുും ഉ കയൊഗിക്കൊനുും 

അത്തരും മകറ്റപതങ്കിലുും കക്ഷിക്ക് (അതൊയത)് അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

തീരുമൊനികച്ചക്കൊും. മകറ്റപതങ്കിലുും കക്ഷിയുപരകയൊ അപെങ്കിൽ ചിലവ്ുകളുപരകയൊ ചിലവ്് 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അവ്രുപര അവ്കൊശങ്ങൾ നരപ്പിലൊക്കുന്നതിനുും കുരിശ്ശികയുും 

കുരിശ്ശികയുും വ്ീപെരുക്കുന്നതിനുും വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര അക്കൗെുകളുപര അക്കൗെിൽ 

ആയിരിക്കുും. കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ കൾ)/പസകയൂരിറ്റി പന്ത് ൊകവ്ഡർ അുംഗീകരിക്കുകയുും 

ഏപറ്റരുക്കുകയുും പചയ്യുന്നു, അത്തരും വ്ിൽപ്പന, കകമൊറ്റും, അകസൻപമനേ്് എന്നിവ്യ്ക്ക് കശഷും, 

അയൊൾ വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്്ക കീെിലുള്ള എെൊ കുരിശ്ശികകളുും മറ്റ് കക്ഷിക്്ക നൽകുന്നത ്

തുരരുും. എന്നിരുന്നൊലുും, വ്ൊയ്പയുപര ഒരു ഭൊഗും കകൊ-പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക് കരൊേിൽ 

അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകളിലുും വ്യവ്സ്ഥകളിലുും അകസൻപമന്േ് പചയ്തൊൽ, അരയ്കക്കെ 

തുകകളുപര ക യ്പമനേ്ുകൾ ഏപതങ്കിലുും അനുബന്ധ കഡൊകയുപമന്കേഷകനൊപരൊപ്പും വ്ൊയിച്ച കകൊ-

പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക ് ഉരമ്പരി അനുസരിച്ച് നിയന്ത്രിക്കപപ്പരുും. (അകസൻപമന്േ്/ന്ത് കവ്ശനും 

ക ൊലുള്ളവ്, കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ ഇത് അുംഗീകരിച്ചത് ക ൊപല) കകൊ-പലൻഡിുംഗ് പന്ത്െയിുംവ്ർക്ക ്

ഉരമ്പരിയികലകക്കൊ വ്ൊയ്പയുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ഇര ൊരികലകക്കൊ ന്ത് കവ്ശിക്കുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരപന 

ഉൾപപ്പരുത്തുന്നതിന് ന്ത് സക്തമൊണ.് 

 

g) കമൽപ്പേഞ്ഞവ്യുപര സൊമൊനയതയ്ക്ക ് മുൻവ്ിേിപയൊന്നുമിെൊപത,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ 

എൻഎച്ച്ബിയിൽ നിന്്ന വ്ൊയ്പ സഹൊയും ലഭയമൊക്കുന്ന സൊഹചരയത്തിൽ, അത് ലഭിക്കുന്ന വ്ൊയ്പ സഹൊയും 

സുരക്ഷിതമൊക്കൊൻ അർഹതയുള്ളതൊണ്/ അത ് കനരിപയരുക്കുന്ന/ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള 

പസകയൂരിറ്റിയിൽ ഒരു ചൊർജ്, കമൊർട്ട്കഗജ് അപെങ്കിൽ മറ്റ് തൊൽപ്പരയും സൃഷ്ടിച്ചുപകൊെ് അത ്

ന്ത് കയൊജനപപ്പരുത്തുക. വ്ൊയ്പയ്പക്കതിരൊയ ഒബ്ലികഗൊെ്സിൽ നിന്നുള്ള  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ. 

എൻഎച്ച്ബിയ്ക്ക ് അനുകൂലമൊയി പസകയൂരിറ്റികയൊരുള്ള തൊൽപ്പരയും കകമൊേൊൻ ഒബ്ജികയഴ്് ്

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ പന അനുവ്ദിക്കുന്നു. 

എ 

10.10 ഇളവ് ്

 

വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമന്േുകളികലൊ മകറ്റപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണത്തിന്പേകയൊ കീെിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്ന 

വ്യക്തിയുപര ഏപതങ്കിലുും ലുംഘനും അപെങ്കിൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിയിൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെിലിന ്

ലഭിക്കുന്ന അവ്കൊശും, അേികൊരും അപെങ്കിൽ ന്ത് തിവ്ിേി, വ്യൊയൊമത്തിൽ കൊലതൊമസും വ്രുത്തരുത്  

അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ ന്ത് തിവ്ിേി, അപെങ്കിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ 

ഏപതങ്കിലുും സ്ഥിരസ്ഥിതിയിൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ ഏപതങ്കിലുും ഡികെൊൾട്ടിൽ അത ്

ഒരു ഇളവ് ് അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും അുംഗീകൊരമൊയി വ്യൊഖയൊനിക്കപപ്പരുും, മകറ്റപതങ്കിലുും 

ഡികെൊൾട്ടിപന സുംബന്ധിച്ചിരകത്തൊളും  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ ന്പേ ഏപതങ്കിലുും അവ്കൊശും, 

ശക്തി അപെങ്കിൽ ന്ത് തിവ്ിേി ബൊേിക്കുകകയൊ ദുർബലപപ്പരുത്തുകകയൊ പചയ്യുും. 

 

10.11 നിയമവ്ുും അേികൊര രിേിയുും നിയന്ത്രിക്കുന്നു 

 

a) ഈ ജി.രി.സി, അതിന്പേ സൊേുത, നിർമ്മൊണും, ന്ത് കരനും, നിർവ്വഹണും എന്നിവ്യുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട എെൊ 
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കൊരയങ്ങളുും ഉൾപപ്പപര, ഇരയൻ നിയമന്ത് കൊരും നിയന്ത്രിക്കുകയുും വ്യൊഖയൊനിക്കുകയുും പചയ്യുും.  

 

b) ഏപതങ്കിലുും കന്ത്രബയൂണലികലൊ കകൊരതിയികലൊ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുന്നു നയൂ 

പഡൽഹി, ഈ ജിരിസിപയ സുംബന്ധിച്ച എപരങ്കിലുും തർക്കങ്ങൾ  രിഹരിക്കൊനുള്ള ന്ത് കതയക 

അേികൊര രിേി ഇരയയക്്ക് ഉെൊയിരിക്കുും, അതനുസരിച്ച,് ഏപതങ്കിലുും സയൂട്്ട, നര രി അപെങ്കിൽ 

നര രിന്ത്കമങ്ങൾ (ഒന്നിച്ച ് "നട ടിരകമങ്ങൾ”) കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകളിൽ നികന്നൊ അതുമൊയി 

ബന്ധപപ്പകട്ടൊ ഉെൊകുന്നത ് അത്തരും കകൊരതികളികലൊ കന്ത്രബയൂണലുകളികലൊ പകൊെുവ്രുും 

അപെങ്കിൽ കന്ത്രബയൂണലുകൾ.  

 

c) നയൂഡൽഹിയിപല ഏപതങ്കിലുും കന്ത്രബയൂണലികലൊ കകൊരതിയികലൊ ഏപതങ്കിലുും നര രിന്ത്കമങ്ങളുപര 

കവ്ദി സ്ഥൊ ിക്കുന്നതിനുും അത്തരും എപരങ്കിലുും നര രിന്ത്കമങ്ങൾ അസൗകരയന്ത് ദമൊയ ഒരു 

കെൊേത്തിൽ പകൊെുവ്ന്നതൊപണന്നുും അവ്കൊശപപ്പരുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരൻ ഇകപ്പൊൾ അപെങ്കിൽ ഭൊവ്ിയിൽ 

എപരങ്കിലുും എതിർപ്പ് മൊറ്റൊനൊവ്ൊത്ത വ്ിേത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്നു. നയൂഡൽഹിയിപല ഏപതങ്കിലുും 

കന്ത്രബയൂണലിനുും കകൊരതിക്കുും മുമ്പൊപക പകൊെുവ്രുന്ന ഏപതങ്കിലുും നര രിന്ത്കമങ്ങളിൽ അത ്

നിർണൊയകവ്ുും നിർബന്ധിതവ്ുമൊണ്, കൂരൊപത മകറ്റപതങ്കിലുും അേികൊര രിേിയിലുള്ള 

കകൊരതികളിൽ ഇത് നരപ്പിലൊക്കുകയുും പചയ്യൊും, അതിന്പേ സൊക്ഷയപപ്പരുത്തിയ  കർപ്പ ് അത്തരും 

വ്ിേിയുപര നിർണ്ണൊയക പതളിവ്ൊയിരിക്കുും അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ ബൊേകമൊയ 

നിയമും വ്െി. 

 

d) ഈ വ്കുപ്പിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നുും, മകറ്റപതങ്കിലുും കകൊരതിയികലൊ കയൊഗയതയുള്ള 

അേികൊര രിേിയിലുള്ള ന്ത്രിബയൂണലികലൊ കന്ത് ൊസീഡിുംഗ ് എരുക്കുന്നതിനുള്ള 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ ഏപതങ്കിലുും അവ്കൊശപത്ത  രിമിതപപ്പരുത്തുകകയൊ 

ദുർബലപപ്പരുത്തുകകയൊ മുൻഗണന നൽകുകകയൊ നികഷേിക്കുകകയൊ പചയ്യരുത ് അേികൊര രിേി, 

ഒകരസമയും അപെങ്കിൽ ഇപെങ്കിലുും, വ്ൊയ്പക്കൊരൻ (കൾ) തനിക്കുും അതിന്പേ സവത്തിനുും, 

പ ൊതുകവ്യുും നിരു ൊേികമൊയുും, അത്തരും കകൊരതിയുപരകയൊ കന്ത്രബയൂണലിന്പേകയൊ 

അേികൊര രിേി മൊറ്റൊനൊവ്ൊത്തവ്ിേും സമർപ്പിക്കുകയുും സവീകരിക്കുകയുും പചയ്യുന്നു ഇകപ്പൊൾ 

അപെങ്കിൽ ഭൊവ്ിയിൽ, ഏപതങ്കിലുും നര രിന്ത്കമങ്ങളുപര കവ്ദി സ്ഥൊ ിക്കുന്നതിനുും അത്തരും 

ഏപതങ്കിലുും നര രിന്ത്കമങ്ങൾ അസൗകരയന്ത് ദമൊയ ഒരു കെൊേത്തിൽ പകൊെുവ്ന്നതൊപണന്നുും 

അവ്കൊശപപ്പകട്ടക്കൊും. 

 

e) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) പ ൊതുവ്ൊയി ഏപതങ്കിലുും കന്ത് ൊസസ്സിൻപേ ന്ത് ശ്നത്തിന് ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പ 

കരഖയിൽ നിന്്ന ഉെൊകുന്നകതൊ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും വ്സ്തു വ്ിപനതിപര  രിമിതികളിെൊപത 

ഉെൊക്കുന്നകതൊ നരപ്പിലൊക്കുന്നകതൊ നരപ്പിലൊക്കുന്നകതൊ ഉൾപപ്പപരയുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

നര രിന്ത്കമങ്ങളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ് പ ൊതുപവ് സമ്മതിക്കുന്നു. അത്തരും നര രിന്ത്കമങ്ങളിൽ 

ഉെൊക്കിയകതൊ നൽകപപ്പട്ടകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും ഉത്തരവ്ിന്പേകയൊ വ്ിേിയുപരകയൊ (അതിന്പേ 

ഉ കയൊഗകമൊ ഉകേശിച്ച ഉ കയൊഗകമൊ  രിഗണിക്കൊപത). 

 

f) വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) ഏപതങ്കിലുും അേികൊര രിേിയിൽ തനികക്കൊ അതിന്പേ സവത്തികനൊ 

കവ്െി അവ്കൊശപപ്പരൊവ്ുന്നിരകത്തൊളും, സയൂട്്ട, എക്ി്കയൂഷൻ, അറ്റൊച്ച്പമനേ് ് (വ്േശിക്ഷയുപര 

സഹൊയത്തിലൊയൊലുും, വ്ിേിക്ക ് മുമ്പൊയി അപെങ്കിൽ മപറ്റപരങ്കിലുും) അപെങ്കിൽ മറ്റ് നിയമ 

നര രിന്ത്കമങ്ങൾ അത്തരും അേികൊര രിേി തനികക്കൊ അതിനപ്േ ആസ്തികൾകക്കൊ, അത്തരും 

ന്ത് തികരൊേകശഷിക്ക ് (പെയിും പചയ്തൊലുും ഇപെങ്കിലുും) ആകരൊ ിക്കപപ്പരൊും, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്ർ 

(പെയിമുകൾ) പെയിും പചയ്യൊനൊകിപെന്്ന അുംഗീകരിക്കുന്നു, അതിനൊൽ വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ നിന്്ന 

ഉെൊകുന്ന നര രികളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ്അത്തരും ന്ത് തികരൊേകശഷി മൊറ്റൊനൊകിെ. 

 

10.12 തർക്ക  രിഹൊരും 

 

a) വ്ൊയ്പ കഡൊകയുപമനേ്ുകളുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട ് ഉെൊകുന്ന ഏപതങ്കിലുും തർക്കങ്ങൾ, പെയിമുകൾ, 

വ്യതയൊസങ്ങൾ, അപെങ്കിൽ കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളുപര ന്ത് കരനും എന്നിവ് വ്യവ്ഹൊരത്തിലൂപര 

 രിഹരിക്കപപ്പരുും അനുരഞ്ജന നിയമും, 1996, അതിന്പേ ഏപതങ്കിലുും നിയമ രമൊയ കഭദഗതികൾ 

("ആക്ട്”) കൂരൊപത, അവ്ൊർഡ് കക്ഷികൾക്ക ്ബൊേകമൊണ്. മേയസ്ഥതയുപര സ്ഥലും, സ്ഥലും, ഇരിപ്പിരും 

എന്നിവ് ഡൽഹിയിലൊണ്. വ്യവ്ഹൊര നര രിന്ത്കമങ്ങൾ ഇുംഗ്ലീഷ് ഭൊഷയിൽ നരത്തണും. മദ്ധയസ്ഥന്പേ 

െീസുും പചലവ്ുകളുും ഉൾപപ്പപരയുള്ള വ്യവ്ഹൊരത്തിന്പേ പചലവ് ് കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) 

വ്ഹിക്കണും.  

 

b) ഈ കലഖനത്തിന് വ്ികേയമൊയി, വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) കൂരുതൽ അുംഗീകരിക്കുന്നു, എെൊ 

പെയിമുകളുും വ്യതയൊസങ്ങളുും തർക്കങ്ങളുും, അത്തരും ഇര ൊരുകൾ, ഇര ൊര് നരന്നിട്ടുകെൊ 
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എന്നതുൾപപ്പപരയുള്ള വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്ക് അനുസൃതമൊയി നരത്തിയ ഇര ൊരുകൾ/ഇര ൊരുകൾ 

എന്നിവ്യിൽ നിന്്ന ഉെൊകുന്നകതൊ ബന്ധപപ്പട്ടകതൊ ഡൽഹിയിൽ മൊന്ത്തമുള്ള കകൊരതികളുപര ന്ത് കതയക 

അേികൊര രിേിക്ക ്വ്ികേയമൊയിരിക്കുും. 

 

c)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അതിന്പേ വ്ികവ്ചനൊേികൊരത്തിൽ, ഒകന്നൊ അതിലേികകമൊ കീെിൽ 

ആരുംഭിക്കുന്നകതൊ അപെങ്കിൽ ആരുംഭിക്കൊൻ ഉകേശിക്കുന്നകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും ആർബിന്ത്രൽ 

അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും നിയമ നര രികളുമൊയി ഈ ജിരിസിയുപര കീെിൽ ആരുംഭിക്കുന്നകതൊ 

നിർകേശിക്കപപ്പരുന്നകതൊ ആയ ഏപതങ്കിലുും മദ്ധയസ്ഥകമൊ നിയമ രകമൊ ആയ നര രികൾ 

ഏകീകരിക്കൊനുും സുംകയൊജിപ്പിക്കൊനുും അവ്കൊശമുെ്. മറ്റ് വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾ. 

 

d)  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ന്പേ അവ്കൊശങ്ങളുും  രിഹൊരങ്ങളുും ഇെൊതൊക്കുകകയൊ 

 രിമിതപപ്പരുത്തുകകയൊ ഒെിവ്ൊക്കുകകയൊ പചയ്യുന്നതൊയി ഇവ്ിപര അരങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒന്നുും, കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ), പസകയൂരിറ്റി ദൊതൊവ്് കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഗയൊരന്േർമൊർക്ക ്എതിരൊയി ഇകപ്പൊൾ 

അപെങ്കിൽ ഭൊവ്ിയിൽ ലഭയമൊപണങ്കിൽ, കൂരൊപത മറ്റൊപരങ്കിലുും, അപെങ്കിൽ 

എസ.്എ.ആർ.എെ്.എ.എ.ഇ.എസ.്ഐ ആക്ട ് കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഐ.ബി.സി, 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ എന്നിവ്യ്ക്ക് കീെിലുള്ള അവ്രുപര ഏപതങ്കിലുും സവത്്ത, മകറ്റപതങ്കിലുും 

മദ്ധയസ്ഥകമൊ മറ്റ് നര രികകളൊ ആരുംഭിക്കുക, പ ൻഷൻ അപെങ്കിൽ തുരരുകകയൊ പചയ്യൊപത, അത്തരും 

അവ്കൊശങ്ങൾ/ രിഹൊരങ്ങൾ ന്ത് കയൊഗിക്കൊൻ തികച്ചുും അർഹതയുള്ളതൊണ.് 

 

10.13 സൂക്ഷ്മത 

 

ഏപതങ്കിലുും അേികൊര രിേിയിൽ നികരൊേിച്ചിട്ടുള്ളകതൊ നരപ്പിലൊക്കൊൻ കെിയൊത്തകതൊ ആയ ഈ 

ജി.രി.സി ഉൾപപ്പപരയുള്ള വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര ഏപതങ്കിലുും വ്യവ്സ്ഥ, അത്തരും അേികൊര രിേിയിൽ, 

നികരൊേനത്തിന്പേകയൊ ന്ത് ൊബലയത്തിന്പേകയൊ  രിേിവ്പര െലന്ത് ദമൊകിെ, എന്നൊൽ വ്ൊയ്പ 

കരഖകളുപര കശഷിക്കുന്ന വ്യവ്സ്ഥകൾ അസൊേുവ്ൊക്കുകകയൊ അപെങ്കിൽ ബൊേിക്കുകകയൊ പചയ്യരുത ്

മകറ്റപതങ്കിലുും അേികൊര രിേിയിപല വ്യവ്സ്ഥ. 

 

10.14 കഭദഗതികൾ 

 

ഈ  ജി.രി.സി യിൽ നൽകിയിട്ടിെൊത്തത് ഒെിപക, ഈ ജി.രി.സി യികലകക്കൊ ഏപതങ്കിലുും ഒരു 

 രിഷക്്കരണകമൊ കഭദഗതികയൊ ഇെ നിബന്ധനകൾ കൂരൊപത, എെൊ കക്ഷികളുും കരഖൊമൂലവ്ുും 

കൃതയമൊയുും നിർവ്വഹിക്കുന്നതുമപെങ്കിൽ, ഇവ്ിപരയുള്ള വ്യവ്സ്ഥകൾ സൊേുവ്ൊയകതൊ 

നിർബന്ധിതകമൊ ആയിരിക്കുും. 

 

10.15 ലിയൻ ആൻഡ് പസറ്റ് ഓെ് 

 

a) ഇതിൽ അരങ്ങിയിരിക്കുന്നപതരുും ആപണങ്കിലുും,  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ, അതിന്പേ ന്ത്ഗൂപ്പ ്

കമ്പനികൾ, അനുബന്ധ സ്ഥൊ നങ്ങൾ എന്നിവ്യുപര നിയന്ത്രണ/കകവ്ശമുള്ള കരും വ്ൊങ്ങുന്നവ്രുപര 

(അതൊയത്) എെൊ സുരക്ഷൊ (അതൊയത്)  ണത്തിനുും കമൽ  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എൽ ഒരു അേിക 

അവ്കൊശും ഉെൊയിരിക്കുും. ഈ അവ്കൊശത്തിന്പേ അവ്കൊശപത്ത ഒരു കൊരണവ്ശൊലുും ബൊേിക്കിെ. 

 

b) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ)  ിഎൻബിഎച്ച്എെ്എെിന് കരും പകൊരുക്കുന്നയൊൾക്ക് ഏപതങ്കിലുും 

വ്ൊയ്പയുപര കീെിൽ അർഹമൊകയക്കൊവ്ുന്ന ഏപതങ്കിലുും പന്ത്കഡിറ്റ് ബൊലൻസ് ബൊേകമൊക്കൊൻ ഇത ്

അനുവ്ദിക്കുന്നു, ഇവ്ിപര അരയ്കക്കെതുും അരയ്കക്കെതുമൊയ തുകയുപര സുംതൃപ്തിയിൽ. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ൽ നിന്്ന ലഭയമൊയ/ലഭയമൊകുന്ന ഏപതങ്കിലുും വ്ൊയ്പയിൽ 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നവ്രുപര വ്ൊയ്പയുപര പന്ത്കഡിറ്റികന്മലുള്ള ഏത് തുകയുമൊയുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എെിന ്പസറ്റ് ഓെ് അവ്കൊശമുെ്. 

 

c) ഇവ്ിപര സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുരിശ്ശികയുും മറ്റ് ചൊർജുകളുും അരയ്ക്കുന്നതിൽ വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (ഡി) 

സ്ഥിരതയിെൊപത, ഇവ്ിപര നൽകിയിട്ടുള്ള അവ്സൊനിപ്പിക്കൊനുള്ള അവ്കൊശത്തിന ്

മുൻവ്ിേികളിെൊപത,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അതിന്പേ കുരിശ്ശിക അരയ്ക്കൊൻ 

അർഹതയുപെന്്ന ഇത ് അുംഗീകരിക്കുകയുും മനസ്സിലൊക്കുകയുും പചയ്യുന്നു. അതിനപ്േ 

കകവ്ശമുള്ള/നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഏപതൊരു  ണത്തിനുും എതിപര, അതിൽ നിന്്ന കരും 

വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾക്ക് നികക്ഷ കർക്ക് നികക്ഷ ും വ്െികയൊ മകറ്റൊ. 



Page 64 of 66 

 

 

10.16 നികുതി കിെിവ് ്

 

a) ഒബ്ലിഗർ (കൾ) നൽകകെ എെൊ ക യ്പമന്േുകളുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ബൊേകമൊയ 

നിയമത്തിന ് കീെിൽ നികുതി കിെിവ് ് ആവ്ശയമിപെങ്കിൽ, വ്ൊയ്പ കരഖകൾക്ക് കീെിൽ 

നികുതിരഹിതവ്ുും നികുതിയിളവ്ുകളിെൊത്തതുമൊണ.് 

b) ഏപതങ്കിലുും  ണമിര ൊരുകൾ നരത്തുകമ്പൊൾ, ബൊേകമൊയ നിയമത്തിന ്വ്ികേയമെൊത്ത ഒരു നികുതി 

കിെിവ് ്ഒരു നികുതിദൊയകൻ (കൾ) പചയ്തൊൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, അത്തരും ഒബ്ളികഗൊർ അരയ്

കക്കെ തുക അത് ഉേപ്പൊക്കുന്നതിന് ആവ്ശയമൊയ അളവ്ിൽ വ്ർദ്ധിപ്പിക്കുും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

നികുതിയിളവ് ്ലഭിച്ചിട്ടിെൊത്ത തുകയ്ക്ക് തുലയമൊയ ഒരു നികുതി കിെിവ് ്തുക ലഭിക്കുന്നു. 

c) ഒരു നികുതിദൊയകൻ (കൾ) ഒരു നികുതി കിെിവ്് നൽകണപമന്്ന അേിഞ്ഞയുരപന (അപെങ്കിൽ 

നിരക്കിൽ എപരങ്കിലുും മൊറ്റകമൊ നികുതി കിെിവ്് അരിസ്ഥൊനകമൊ ഉപെന്്ന) അേിയിക്കുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അതനുസരിച്ച.് 

d) ഒരു നികുതിദൊയകൻ (കൾ) ഒരു നികുതി കിെിവ്് വ്രുകത്തെതുപെങ്കിൽ, അത് ആ നികുതി 

കിെിവ്ുമൊയി ബന്ധപപ്പട്ട് ആവ്ശയമൊയ അേികൊരും ഉരനരി ബന്ധപപ്പട്ട അേികൊരികൾക്ക് നൽകണും, 

അത് ബൊേകമൊയ നിയമന്ത് കൊരും അനുവ്ദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കുും. 

e) ഒരു കരമക്കൊരൻ (കൾ) നൽകണും  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, ആദൊയനികുതി നിയമത്തിപല കെൊും 

നമ്പർ 16 എയിപല രിഡിഎസ് സർട്ടിെിക്കറ്റ് ("ഐരി ആകറ്്റ്") രിഡിഎസ് അനുരഞ്ജന വ്ിശകലനും, 

തിരുത്തൽ ന്ത് വ്ർത്തനക്ഷമമൊക്കൽ സുംവ്ിേൊനും ("പന്ത്രയ്്"്) പവ്ബ്കസറ്റിൽ നിന്്ന കലൊൺ 

കഡൊകയുപമന്േുകളിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ സമയ രിേിക്കുള്ളിൽ ന്ത് സക്തമൊയ  ൊദത്തിന്പേ അവ്സൊനും 

മുതൽ രിഡിഎസ് തുക ഐരി ആകറ്്റ് ന്ത് കൊരമുള്ള കെൊും 26 എഎസ് ന്ത് സ്തൊവ്നയിൽ 

ന്ത് തിെലിക്കുന്നുപെന്്ന ഉേപ്പുവ്രുത്തുക.  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ. കമൽപ്പേഞ്ഞവ്  ൊലിക്കുകയുും 

ഒരു ഒബ്ലിഗർ പമൊത്തും  ലിശ തുക അരയ്ക്കുകയുും പചയ്തിട്ടുപെങ്കിൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ 

രിഡിഎസ് സർട്ടിെിക്കറ്റ് ലഭിച്ചുകെിഞ്ഞൊൽ വ്ൊയ്പ കരഖകളിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ സമയ രിേിക്കുള്ളിൽ 

അത്തരും ഒബ്ലിഗർ അരച്ച രിഡിഎസ് തുകയക്്ക് തുലയമൊയ തുക വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾക്്ക തിരിപക 

നൽകുും. 

f) എന്നിരുന്നൊലുും, രിഡിഎസ ് (ഇനിമുതൽ നിർവ്ചിച്ചിരിക്കുന്നത്) േീെെ് പെയിും സവീകരിക്കുന്നതെ 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ തുരർന്നുള്ള സൊമ്പത്തിക വ്ർഷത്തിപല വ്ൊയ്പ കരഖകളിൽ 

നൽകിയിരിക്കുന്ന സമയ രിേികൾക്ക് കശഷും. 

g) ഐരി ആക്റ്റിന ് കീെിലുള്ള കെൊും 26 എഎസ് ന്ത് സ്തൊവ്നയിൽ ന്ത് തിെലിക്കുന്ന "എെ്" സ്റ്റൊറ്റസിൽ 

എപരങ്കിലുും മൊറ്റമുെൊയൊൽ  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ രിഡിഎസ് തുക 

ഒബ്ലിഗേുപര ന്ത് സക്തമൊയ അക്കൗെികലക്ക ് ഉരൻ പഡബിറ്റ് പചയ്യൊൻ അർഹതയുെ്, അത ്

കുരിശ്ശികയൊയി കണക്കൊക്കുകയുും അേിക  ലിശയുും ബൊേകമൊയ മപറ്റെൊ പചലവ്ുകളുും ചൊർജുകളുും 

പചലവ്ുും വ്ീപെരുക്കുകയുും പചയ്യുും. 

h) ഉേവ്ിരത്തിൽ നികുതി കിെിവ് ്കുേച്ചതിനുകശഷും ഒരു ഒബ്ലിഗർ പനറ്റ ് ലിശ തുക അരയ്ക്കുന്നിരത്്ത 

("ടി.ഡി.എസ്”) കലക്ക്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ, അത്തരും ഒബ്ലിഗർ നിയമും അനുശൊസിക്കുന്ന 

സമയത്തിനുള്ളിൽ രിഡിഎസ് സർക്കൊർ ന്ത്രഷേിയിൽ നികക്ഷ ിക്കുകയുും നൽകുകയുും പചയ്യുും 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ, ബന്ധപപ്പട്ട കന്ത്തമൊസത്തിന്പേ അവ്സൊനും മുതൽ വ്ൊയ്പൊ കരഖകളിൽ 

വ്യക്തമൊക്കിയ സമയ രിേിക്കുള്ളിൽ ഓകരൊ  ൊദത്തിനുും ഐരി ആക്ട് ന്ത് കൊരും കെൊും 16 എയിപല 

രിഡിഎസ് സർട്ടിെിക്കറ്റ.് അത്തരും സമയത്തിനുള്ളിൽ, ഐരി ആകറ്്റ് ന്ത് കൊരമുള്ള കെൊും 26 എഎസ് 

ന്ത് സ്തൊവ്നയിൽ രിഡിഎസ ് തുക ന്ത് തിെലിപ്പിക്കുന്നുപെന്്ന അത്തരും ഒബ്ലിഗർ ഉേപ്പുവ്രുത്തണും. 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ "എെ്" സ്റ്റൊറ്റസിപനൊപ്പും. കമൽപ്പേഞ്ഞവ്  ൊലിക്കുന്നതിൽ അത്തരും ഒബ്ലിഗർ 

 രൊജയപപ്പട്ടൊൽ,  ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ അത്തരും ഒബ്ലിഗേുപര ന്ത് സക്തമൊയ അക്കൗെികലക്ക ്

രിഡിഎസ് തുക പഡബിറ്റ് പചയ്യൊനുള്ള അവ്കൊശും നിക്ഷിപ്തമൊണ,് അത ് കുരിശ്ശികയൊയി 

കണക്കൊക്കുകയുും അേിക  ലിശയുും ബൊേകമൊയ മപറ്റെൊ പചലവ്ുകളുും ചൊർജുകളുും പചലവ്ുകളുും 

വ്ീപെരുക്കുകയുും പചയ്യുും. 

i) അത്തരപമൊരു സുംഭവ്ത്തിൽ, ഒരു േനകൊരയ പന്ത്കഡിറ്റ് രിഡിഎസ് സർട്ടിെിക്കറ്റ് ഹൊജരൊക്കി തുരർന്നുള്ള 

സൊമ്പത്തിക വ്ർഷത്തിപല വ്ൊയ്പ കരഖകളിൽ വ്യക്തമൊക്കിയ ദിവ്സങ്ങളുപര എണ്ണത്തിൽ കുേയൊപത 

രിഡിഎസ് തുക പന്ത്കഡിറ്റ ് പചയ്യൊൻ അഭയർത്ഥികച്ചക്കൊും. അേിക  ലിശയുും ബൊേകമൊയ മപറ്റെൊ 

പചലവ്ുകളുും ചൊർജുകളുും പചലവ്ുകളുും അത്തരും ഒബ് ലിഗേുപര അക്കൗെികലക്ക് പഡബിറ്റ ്

പചയ്തിട്ടുള്ള േീെെ് അനുവ്ദിക്കിെ. 

 

10.17 സുംരക്ഷണ കെൊസുകൾ 

 

ബൊേയതകളുപര ബൊേയതകയൊ കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകളുപര സൊേുതകയൊ നിർവ്വഹണകമൊ 

മുൻവ്ിേികയൊപര ബൊേിക്കുകകയൊ ബൊേിക്കുകകയൊ ഡിസ്ചൊർജ് പചയ്യുകകയൊ പചയ്യരുത്:  

a) അതിൽ  രൊമർശിച്ചിട്ടുള്ള ഏപതങ്കിലുും ന്ത് മൊണത്തിനപ്േ കഭദഗതി, വ്യതിയൊനും അപെങ്കിൽ മൊറ്റും  

 

b) ഒരു ഒബ്ലികഗൊേിന്പേ കകൊർപ്പകേറ്റ് ഘരനയിൽ എപരങ്കിലുും മൊറ്റും അപെങ്കിൽ  ുനruസുംഘരന;  



Page 65 of 66 

 

 

c) വ്ൊയ്പ കരഖകളികലക്കുള്ള (ബൊേയതകളരക്കും) ഏപതങ്കിലുും ബൊേയതയുപരകയൊ ബൊേയതയുപരകയൊ 

അസൊേുവ്ൊക്കൽ, ന്ത്കമകക്കര ്അപെങ്കിൽ നരപ്പൊക്കൊനൊവ്ൊത്തത;്  

 

d) കലൊൺ കഡൊകയുപമന്േുകൾക്ക് കീെിൽ ബൊേയതകകളൊ മകറ്റപതങ്കിലുും വ്യക്തികയൊ അവ്രുപര 

ഏപതങ്കിലുും ബൊേയതകളിൽ ന്ത് കവ്ശിക്കുന്നതികനൊ അപെങ്കിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്നതികനൊ ഉള്ള 

അേികൊരങ്ങളിൽ എപരങ്കിലുും കുേവ്ുപെങ്കിൽ അപെങ്കിൽ അതിന്പേ അഭയൊസത്തിപല ന്ത്കമകക്കര ്

അപെങ്കിൽ അതിന്പേ ക രിൽ ന്ത് വ്ർത്തിക്കൊൻ ഉകേശിക്കുന്ന ഏപതങ്കിലുും വ്യക്തിയുപര 

അേികൊരക്കുേവ്;്  

 

e)  ൊപ്പരത്തകമൊ ലികവികഡഷകനൊ അപെങ്കിൽ ഏപതങ്കിലുും കെിവ്ിെൊയ്മ , കവ്കലയും, മരണും അപെങ്കിൽ 

 രിമിതി അപെങ്കിൽ ഭരണഘരന,  ദവ്ി, നിയന്ത്രണും അപെങ്കിൽ ഉരമസ്ഥന്പേ അപെങ്കിൽ 

മകറ്റപതങ്കിലുും വ്യക്തിയുപര ഉരമസ്ഥൊവ്കൊശും എന്നിവ്യിൽ എപരങ്കിലുും മൊറ്റും;  

 

f) ലഭയമൊയ മകറ്റപതങ്കിലുും ചൊർജ്, ഗയൊരെി അപെങ്കിൽ അവ്കൊശും അപെങ്കിൽ ന്ത് തിവ്ിേി 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ  ൂർണ്ണമൊയുും അപെങ്കിൽ ഭൊഗികമൊയി അസൊേുവ്ൊയിരിക്കുക, 

അസൊേുവ്ൊക്കുക, നരപ്പിലൊക്കൊൻ കെിയൊത്തത് അപെങ്കിൽ ദുർബലമൊകുക 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ എകപ്പൊൾ കവ്ണപമങ്കിലുും േിലീസ് പചയ്യുക, നരപ്പിലൊക്കുക, 

വ്യതയസ്തമൊക്കുക അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും വ്ിേത്തിൽ അവ്യികലപതങ്കിലുും അപെങ്കിൽ 

ഏപതങ്കിലുും ശക്തി, അവ്കൊശും അപെങ്കിൽ ന്ത് തിവ്ിേി കകകൊരയും പചയ്യുക 

 ി.എൻ.ബി.എച്ച.്എെ്.എൽ ഇകപ്പൊൾ അപെങ്കിൽ ഇനി മുതൽ ഒരു ഒബ് ലിഗർമൊരിൽ നികന്നൊ 

മകറ്റപതങ്കിലുും വ്യക്തിയിൽ നികന്നൊ അപെങ്കിൽ എതിരൊയികട്ടൊ ഉെൊകൊും;  

 

g) വ്ൊയ്പ കരഖകൾ അപെങ്കിൽ മകറ്റപതങ്കിലുും അവ്കൊശും, അേികൊരും അപെങ്കിൽ ന്ത് തിവ്ിേി എന്നിവ്യ്ക്്ക 

കീെിലുള്ള കകസ് ആയതിനൊൽ, ഈ വ്യവ്സ്ഥയ്ക്ക് മുൻകരുതൽ, ബൊേകമൊവ്ുകകയൊ അപെങ്കിൽ 

കലൊൺ കഡൊകയുപമനേ്ുകൾ അപെങ്കിൽ ബൊേയതകപള ബൊേിക്കുകകയൊ പചയ്യുന്ന ഏപതങ്കിലുും 

ന്ത് വ്ൃത്തി, ഒെിവ്ൊക്കൽ, സുംഭവ്ും അപെങ്കിൽ സൊഹചരയും. നൽകിയത്  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ വ്ൊയ്പ 

കരഖകൾ അപെങ്കിൽ ബൊേകമൊയ ഏപതങ്കിലുും നിയമും വ്െി; അഥവ്ൊ  

 

h) മകറ്റപതങ്കിലുും കൊരയും അപെങ്കിൽ എപരങ്കിലുും. 

 

10.18 ജനേൽ കെൊസുകൾ 

 

കടും വൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) സമ്മതിക്കുകയുും ഇനിപ്പേയുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥിരീകരിക്കുകയുും 

പചയ്യുന്നു: 

(a) വ്ൊയ്പക്കൊരൻ  ലിശ നിരക്്ക, കൊലതൊമസും വ്രുത്തിയ ചൊർജുകളുും അതിന്പേ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതിയുും, 

മറ്റ് ചൊർജുകളുും വ്ൊയ്പൊ കരഖകളുപര നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് അരയ്കക്കെ മപറ്റെൊ തുകയുും 

നയൊയയുക്തമൊണ്, കൂരൊപത വ്ൊയ്പക്കൊരൻ ഓകരൊ നിബന്ധനകളുപരയുും അർത്ഥും മനസ്സിലൊക്കിയിട്ടുെ് 

സൊമ്പത്തിക ന്ത് തയൊഘൊതങ്ങൾ, അരയ്കക്കെ തുകകൾ, ബൊേയതകളുും ബൊേയതകളുും ഇവ്ിപരയുും മറ്റ ്

വ്ൊയ്പൊ കരഖകൾക്കുും കീെിൽ സൃഷ്ടിക്കപപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. 

(b) ഈ  ജി.രി.സി,  ി.എൻ.ബി.എച്ച്.എെ്.എൽ/ആക്സ്് പചയ്യുന്ന വ്ൊയ്പക്കൊരൻ ഉചിതമൊയ/ന്ത് സക്തപമന്്ന 

കരുതുന്നതുക ൊപല, ചട്ടക്കൂര് ഉരമ്പരിയുും ചട്ടക്കൂര് ഉരമ്പരികയൊപരൊപ്പമുള്ള ഏപതങ്കിലുും 

കഡൊകയുപമന്കേഷനുും ഒരു അവ്ിഭൊജയ ഘരകമൊയി വ്ൊയിക്കുകയുും നരപ്പിലൊക്കുകയുും പചയ്യുും. ചട്ടക്കൂര ്

ഉരമ്പരിയികലക്കുള്ള ന്ത് കവ്ശനവ്ുും ചട്ടക്കൂര് ഉരമ്പരികയൊപരൊപ്പമുള്ള ഏപതങ്കിലുും കഡൊകയുപമന്കേഷനുും 

ഇവ്ിപര  ൊലികക്കെ ബൊേയതകപള ഒെിവ്ൊക്കിെ.  

(c) കരും വ്ൊങ്ങുന്നയൊൾ (കൾ) ഈ ജിരിസിയുപര നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും വ്ൊയിക്കുകയുും 

മനസ്സിലൊക്കുകയുും പചയ്തിട്ടുെ്, കൂരൊപത ഇതിപല വ്യവ്സ്ഥകൾക്്ക വ്ികേയമൊകൊൻ സമ്മതിക്കുന്നു. 

വ്ൊയ്പപയരുക്കുന്നയൊൾ (കൾ) നിരക്ഷരനുും കൂരൊപത/അപെങ്കിൽ ഇുംഗ്ലീഷ് ഭൊഷ 

വ്ൊയിക്കൊത്തവ്നുമൊപണങ്കിൽ, ഈ ജിരിസിയുപര നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും വ്ൊയ്പക്കൊരന് (കൾക്്ക) 

ന്ത് ൊകദശിക ഭൊഷയിൽ വ്ൊയിക്കുകയുും വ്ിവ്ർത്തനും പചയ്യുകയുും വ്ിശദമൊയി വ്ിശദീകരിക്കുകയുും 

പചയ്തിട്ടുെ്. 

 

*ഈ പ ൊതുവ്ൊയ നിബന്ധനകളുും വ്യവ്സ്ഥകളുും ("ജി.ടി.സി.”) ഹരിയൊനയിപല കർണൊലിലുള്ള സബ് 
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രജിസ്ന്ത്രൊർ ഓെീസിൽ 2014 ഡിസുംബർ 04 ന് കഡൊകയുപമന്േ് നമ്പർ 9326 എന്ന ക രിൽ I ബുക്്ക I, കവ്ൊളിയും 

ന്ത് കൊരും രജിസ്റ്റർ പചയ്തിട്ടുള്ള ജി.രി.സി യുപര മുന്നിലൊണ്. ക ജ് നമ്പർ 82 പല നമ്പർ 534, അതിനുകശഷും 

ഡൽഹി/നയൂഡൽഹിയിപല സബ് രജിസ്ന്ത്രൊർ ഏെൊമന്പേ ഓെീസ,് 2016 ഡിസുംബർ 09 ന് രജിസ്കന്ത്രഷൻ നമ്പർ 

979 ബുക്്ക നമ്പർ 4, വ്ൊലയും. നമ്പർ 1614 ക ജ് നമ്പർ 57 മുതൽ 103 വ്പരയുും സബ് രജിസ്ന്ത്രൊർ വ്ി.എ യുപര 

ഓെീസിലുും, നയൂഡൽഹി/ ഡൽഹിയിപല ഹൗസ് ഖൊസ,് 2019 കമയ് 03 ന് രജിസ്കന്ത്രഷൻ നമ്പർ 867 ബുക്്ക നമ്പർ 

4, വ്ൊലയും. ക ജ് നമ്പർ 98 മുതൽ 151 വ്പര നമ്പർ 463. 

 

 

______________________                                                                                 ___________________ 

കപയ്യൊപ്പ് കടും വൊങ്ങുന്നയൊളുപട(കൾ)                                      ഒപ്പ ്

 ി.എൻ.ബി.എച്്ച.എഫ്.എൽ ന്പേ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


