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1. మ ందతమాట 
 

రుణ వరయప్రరంలో ఉనన అనిన ఎన్స బీఎఫ సీలు ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్ (ఎఫ పీసీ) అనతసరించేందతకు రిజర్వ బాయంక్ట సెపీెంబర్ 28, 
2006న జారీ చేసరన సర్ాూలర్, తదనంతర సవరణలోల ని మారగదరశక్రలకు అనతగ ణంగర డీఎంఐ ఫైెనాన్స్ పైైెవేట్ లిమిటెడ్ (డీఎంఐ 
లేదా కంపెనీ) ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్ (ఎఫ పీసీ)నత ర్ప్ ందించింది. ఈ మారగదరశక్రలు రుణంతో మ డిప్డి ఉనన నియమ నిబంధనలు, 
తగిన వ లల డిక్ర సంబంధించిన సరధారణ నియమాలతో ప్రటు బలవంతప్ు చరయలకు ప్రలుడకుండా రికవరీ వదధతిని కూడా సూచిసరు యి. 

 
2. పా్యోజనం 

 
కసీమరుల , ఉదయయగ లు, వ ండారుల  వంటి వరటాదారులతో కంపెనీ వయవహరించేటప్ుుడు ఉతుమ విధానాలు అనతసరించాలనే పా్యతనంలో 
భాగంగర ఎఫ పీసీని డీఎంఐ అందతబాటులో ఉంచింది. మారెాటింగ్, లోన్స ఆవిరరావం, ప్రాసెసరంగ్, సరీవసరంగ్, కలెక్షన్స ప్నతలు సహ అది 
నిరవహ ంచే అనిన క్రరయకలాప్రలకు ఈ కంపెనీ సకిమ రుణ విధానాలు వరిుసరు యి. ఎఫ పీసీవిషయంలో డీఎంఐ నిబదధత దాని ఉదయ యగ ల 
జవరబ దారీతనం, ప్రయవేక్షణ, ఆడిటింగ్ క్రరయకిమాలు, శిక్షణ, సరంక్ేతిక ప్రిజాా నంలో వయకుమవుత ంది. 

 
సకిమంగర రుణాలు అందించే విషయంలో కంపెనీక్ర ఉనన బలమ ైన నిబదధత, దాని క్ోసం తగిన విధానాలు ర్ప్ ందించి, ఆ నిబదధతనత 
ఉదయ యగ లు త లుసతకునేలా కంపెనీ బో రుు  ఆఫ డ ైరెకీరుల , మేనేజ మ ంట్ బాధయత తీసతకుంటుంది.  

 
3. నిరవచనాలు  

 
a. “అవరరుు  అంటే ఈ ప్థక్రనిక్ర అనతగ ణంగర అంబ డ్్ మన్స వ లువరించిన తీరుు అని అరథం. ఇందతలో సంబంధిత నాన్స బాయంక్రంగ్ 

ఫైెనానిియల్ కంపెనీక్ర నిరేిషీమ ైన ప్ని చేయమని సూచన మరియ /లేదా ఫరరరయదతదారుకు ఏమ ైనా నషీం వరటిలిలనటుీ  అయితే 
దానిక్ర ప్రిహారం చ లిలంచాలని కూడా ఉంారయి. 

b. అపరులేట్ అథారిటీ అంటే రిజర్వ బాయంకులో ఈ ప్థక్రనిన అమలు చేసే విభాగరనిక్ర ఇన్స ఛార్జ గర వయవహరించే డిప్యయటీ గవరనర్. 
c. అధీకరృత పా్తినిధి అంటే ఈ ప్థకం క్రంద అంబ డ్్ మన్స మ ందత తనకు ప్రాతినిధయం వహ ంచేందతకు ఫరరరయదతదారు తన తరప్ున 

నియమించే పా్తినిధి, సదరు వయక్రు నాయయవరది అయి ఉండకూడదత. 
d. బో రుు  అంటే కంపెనీక్ర చ ందిన బో రుు  ఆఫ డ ైరెకీరుల  
e. ఫరరరయదత అంటే ఈ ప్థకంలోని క్రల జ 8క్ర అనతగ ణంగర సేవర లోప్రనిక్ర సంబంధించి లిఖితప్యరవకంగర గరని లేదా ఎలక్రీా నిక్ట 

విధానంలో గరని దాఖ్లు చేసే విజాా ప్న లేదా ఆరోప్ణ. 
f. కంపెనీ అంటే డీఎంఐ ఫైెనాన్స్ పైైెవేట్ లిమిటెడ్ 
g. డ ైరెకీరుల  అంటే వయక్రుగతంగర డ ైరెకీరుల  లేదా కంపెనీ బో రుు లో ఉండే డ ైరెకీరుల  
h. ఎఫ పీసీ అంటే ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ క్ోడ్. 
i. అంబ డ్్ మన్స అంటే అంబ డ్్ మన్స ప్థకం క్రల జ 4 క్రంద నియమిత లయియయ వయక్రు 
j. సెటిల్ మ ంట్ అంటే ప్రరీీలో మధయ కుదిరిన అంబ డ్్ మన్స ప్థకం క్రల జ 11 పా్క్రరం సయోధయ లేదా మధయవరిుతవం దావరర కుదిరిన 

ఒప్ుందం.  
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4. మ ఖ్య నిబదధత 
 

ఎఫ పీసీ సరరరంశం దిగ వ త లిపరన అంశరలోల  ఇమిడి ఉంటుంది, దానిని తూ.చా తప్ుకుండా డీఎంఐ అనతసరిసతు ంది: 
 
 వృతిుప్రమ ైన, సమరథవంతమ ైన, మరరయదప్యరవకమ ైన, శదిధతో కూడిన వేగవంతమ ైన సేవలందించడం. 
 మతం, కులం, లింగం, సంతతి వంటి క్రరణంతోనూ వివక్ష చూప్కప్ో వడం 
 రుణఉతుత ు లకు సంబంధించిన పా్కటనలు, మారెాటింగ్ విషయంలో నిజాయితీగర, సకమింగర ఉండటం 
 రుణ లావరదేవీలకు సంబంధించిన ఖ్ాతాదారులకు సక్రలంలో సరెైన నిబంధనలు, ఖ్రుచలు, హకుాలు, బాధయతలనత 

వ లల డించడం 
 రుణాలకు సంబంధించి కసీమరుల  ఏమ ైనా సహయం లేదా సలహా క్ోరితే అందించడం 
 సంసథలో ఫరరరయదతల ప్రిష్రార వయవసథనత ఏరరుటు చేయడం దావరర కసీమరలతో ఏద ైనా వివరదాలు లేదా తేడాలనత 

ప్రిషారించడానిక్ర మంచి విశరవసంతో పా్యతినంచడం. 
 సదతదేేశంతో అనిన రక్రల నియంతాణ అవసరరలనత ప్రటించడం 
 ఆడిట్, రిస్ా మేనేజ మ ంట్, ఆసక్రు ఘరిణలు వంటి అంశరలోల  సరైెన దిశరనిరేేశం చేసేందతకు ప్రిప్రలనప్రమ ైన సవర్ప్రలనత 

ఉప్యోగించడం, యజమానతలు, మేనేజ మ ంట్ ఆసక్రుక్ర అనతగ ణంగర ప్రిహారం, ఇతర విధానాలనత అమలు చేయడం 
 బాలక్రరిికులు లేదా వ టిీ  చారిక్ర లేదా మతం, లింగరనిక్ర వయతిరేకంగర వివక్షప్యరిత విధానాలు అనతసరించే కంపెనీలకు 

నిధతల అందకుండా నిరరథ రించడం 
 రిజర్వ బాయంక్ట ఆఫ ఇండియా (ఆర్ బీఐ) నిరేేశించిన భారతీయ నిబంధనలకు కటుీ బడి ఉండటం 
 

5. డీఎంఐ క్ోసం ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ క్ోడ్ మారగదరశక్రలు 
 
i. లోనల  క్ోసం దరఖ్ాసతు , వరటి ప్రాసెసరంగ్ 

- కంపెనీ రుణ విధానంలో పేరకాననరీతిలోనే కంపెనీక్ర చ ందిన రుణ ఉతుత ు లనీన ఉంటాయి. 
 

- డీఎంఐ తన ఖ్ాతాదారులతో జరిపే ఉతురపా్త ు ూరరలనీన ఇంగిలష్లో ఉంటాయి, అది డీఎంఐక్ర చ ందిన కసీమరలందరిక్ర 
అరథమవుత ంది. 

 
- రుణ పా్క్రియలో భాగంగర, అతయంత ప్రరదరశకతనత ప్రటించేందతకు కసీమరలకు అవసరమ ైన మొతుం సమాచారం, టర్ి 

షీట్/దరఖ్ాసతు /పా్తిప్రదన, ఏది వరిుసేు  అది, వరటితో ప్రటు అవసరమ ైన సెకూయరిటీ, ప్రాసెసరంగ్ క్ోసం ఏమ ైన చ లిలంచాలి్న ఉంటే ఆ 
ఫీజులు/ఛారీజలు, రుణ పా్తిప్రదననత అంగీకరించిన ప్క్షంలో తిరిగి చ లిలంచని సవభావం కలిగిన ఫీజులు, మ ందసతు  చ లిలంప్ు 
ఆపి్నతల , రుణ ప్రిగణనకు సంబంధించి లేదా  కసీమరల పా్యోజనాలనత పా్భావితం చేసే అంశరలకు సంబంధించి అంటే ఇతర నాన్స-
బాయంక్రంగ్ ఫైెనానిియల్ కంపెనీల (ఎన్స బీఎఫ సీలు) నియమ నిబంధనలతో సరిపో్ లుచకునే వ సతలుబాటు కలిుంచి తదావరర 
కసీమర్ అవగరహనతో కూడిన నిరణయం తీసతకునేందతకు వీలు కలిుంచే అనినంటిని  డీఎంఐ అందజేసతు ంది.  
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- దరఖ్ాసతు  ప్రిశీలన ప్యరిు చేసేందతకు ప్టేీ  సమయం 
 

సీ.న ం కసీమర్ శరణిి, ప్రిమితి సైెజు 
 

డీఎంఐ క్ోరిన అవసరమ ైన అనిన 
ప్తాల లు/సమాచారం అందించిన తరరవత 
ప్రిశీలనకు ప్టేీ  వయవధి 

i. 
 

అనిన శరణి ల కసీమరుల , ఎంత మొతుం 
రుణానిక్ెైనా 

60 రోజుల సమయం లేదా కసీమర్ తో ప్రసురం 
అంగీకరించిన వయవధి వరకు 

 
- ఎంపరక చేసతకునన తరరవత కసీమర్ ఎంచతకునన రుణ ఉతుతిుక్ర సంబంధించిన సమాచారరనిన కసమీర్ కు అందజేయడం 

జరుగ త ంది. 
- రుణానిన మంజూరు చేసరన అది అందజేసేంత వరకు ఇమిడి ఉండే పా్క్రయినత కసీమరుకు వివరించడం జరుగ త ంది, ఆ పా్క్రయి 

సరధారణంమగర ప్యరుయియయంతకు ఎంత సమయం ప్డుత ందయ  అది త లియజేయడం జరుగ త ంది. 
 

ii. రుణ మదింప్ు, నియమ నిబంధనలు 
 
- కసీమర్ సమరిుంచిన సమాచారరనిన డీఎంఐ ప్రిశీలిసతు ంది, రుణానిన వేగంగర అందించేందతకు  ఇంక్ర ఏమ ైనా అదనప్ు 

సమాచారం క్రవరలనతకుంటే వ ంటనే ఆ విషయం  త లియజేసతు ంది. 
 
- శరంక్షన్స లెటర్ లేదా టర్ి షీట్ లేదా ఇంక్ేద ైనా ర్ప్ంలో లిఖితప్యరవకంగర పా్తిప్రదిత ఉతుతిుక్ర సంబంధించిన మ ఖ్యమ ైన 

విషయాలనత కసీమరలందరిక్ట అరథమవుత ంది క్రబటిీ  ఇంగిలష్ లో డీఎంఐ త లియజేసతు ంది. ఇందతలో ఇవి ఉంటాయి:  
 
 మంజూరు చేసరన రుణ మొతుంతో ప్రటు నియమ నిబంధనలు సహ వరరిిక వడీు  రేటు వివరరలు 
 డీఫరలీ్ వడీు /పీనల్ వడీు  రేటుల  (క్ేసతనత బటిీ  ఇది న ల/వరరిిక శరతాలోల  ఉంటాయి), లోన్స ఖ్ాతాకు సంబంధించి కసీమరుల  

చ లిలంచాలి్న ఛారీజలు, వరటిక్ర సంబంధించి వరిుంచే విధానం (లోన్స తిరిగి చ లిలంప్ులో జాప్యం జరిగితే విధించే పీనల్ వడీుని 
రుణ ఒప్ుందంలో బో ల్ు  లో పేరకానడం జరుగ త ంది) 

 డీఎంఐ అందించే రుణానిక్ర సంబంధించిన నియమ నిబంధనలు, ఇతర మినహాయింప్ులనత చరిచంచి ఒక అంగీక్రరరనిక్ర 
రరవడం 

 సెకూయరిటీని అమలు చేసే నిబంధనలు 
 అందించే రుణానిక్ర సంబంధించిన దృషరీక్ోణంలో, పా్మేయమ నన అనిన ప్రరీీలకు వరిుంచే ఇతర సంబంధిత సమాచారం. 
 సరధయమ ైన సందరరాలోల  రుణానిన ఎందతకు తిరసారిసతు నానమో కసీమర్ కు త లియజేయడం. 

 
- రుణగిహీతకు అరథమవుత ంది క్రబటిీ  లోన్స అగిిమ ంట్ క్రపీ ఒకదానిని డీఎంఐ అందజేసతు ంది, దానితో ప్రటు లోన్స అగిిమ ంట్ లో 

పేరకానన అనిన సంబంధించిన ప్తాా లనత రుణగిహీతలందరిక్ట రుణ మంజూరు/ప్ంపరణీ సమయంలో అందజేసతు ంది, అటిీ  దానిని కసీమర్ 
తప్ునిసరిగర ఆమోదించాలి్ ఉంటుంది, దానిపైె డీఎంఐక్ర చ ందిన అధీకృత అధిక్రరులు సంతకం చేయాలి్ ఉంటుంది. 
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iii. రుణాల ప్ంపరణీ సహ నియమ నిబంధనలోల  మారుులు 
 

- నియమ నిబంధనలు సహ ప్ంపరణీ షెడూయల్, వడీు  రేటుల , సరీవస్ ఛారీజలు, మ ందసతు  చ లిలంప్ు ఛారీజలు మొదలెైన వరటిలోల  
చోటుచేసతకునే మారుులకు సంబబంధించి కసీమర్ కు అరథమవుత ంది క్రబటిీ  వరటిక్ర సంబంధించిన నోటీసతనత డీఎంఐ ఇంగిలష్ లో 
ప్ంప్ుత ంది. 
 

- వడీు  రేటుల , ఛారీజలోల  మారుులు తదతప్రి క్రలం నతంచి వరిుసరు యి. 
 

- వరిుంచే దానిని బటిీ  ఇలాంటి అనతకూలమ ైన షరత నత రుణ ఒప్ుందంలో చకపరుంచడం జరుగ త ంది. 
 

- ఈ ఒప్ుందం పా్క్రరం వ నక్రా తీసతక్ోవడం/చ లిలంప్ు లేదా ప్నితీరునత వేగవంతం చేయడమననది రుణ ఒప్ుందానిక్ర లోబడి 
ఉంటుంది. ఈ ఒప్ుందం పా్క్రరం వ నక్రా తీసతక్ోవడం/చ లిలంప్ు లేదా ప్నితీరునత వేగవంతం చేయడమననది లేదా అదనప్ు 
సెకూయరిటీని క్ోరినప్ుుడు, దానిక్ర సంబంధించిన సమాచారరనిన రుణ ఒప్ుందానిక్ర లోబడి కసీమరలకు నోటీసత దావరర డీఎంఐ 
త లియజేసతు ంది. 
 

- రుణానిక్ర సంబంధించిన బక్రయిలనీన చ లిలంచడం లేదా చ లిలంచాలి్న మొతాు నిన రరబటుీ కునన తరరవత, రుణగిహీత నతంచి 
చటీబదధంగర డీఎంఐక్ర రరవరలి్న అప్ుు లేదా క్ెలయిమ లకు లోబడి సెకూయరిటీని డీఎంఐ విడుదల చేసతు ంది.  అటిీ  రైెట్ ఆఫ సెట్ 
ఆఫ నత అమలు చేయాలి్ వచిచన ప్క్షంలో అటిీ  దానిక్ర సంబంధించిన రుణగిహీతకు మిగిలిన క్ెలయిమ లు, అటిీ  క్ెలయిమ 
సెటిల్/చ లిలంప్ు చేసేంత వరకు అవి డీఎంఐ దగగర ఎందతకు ఉంటాయో త లియజేసూు  నోటీసత ఇవవడం జరుగ త ంది. 
 

- కసీమర్ తో మంజూరు/సదతప్రయాలు/రుణం/ఆదేశరలు/పా్తిప్రదనలు,  అంగీక్రరం సహ అనిన ఉతురపా్త తురరలు (అవసరరలు 
లేదా చేరికలు సహ)అనిన కూడా లిఖితప్యరవకంగర ఉంటాయి అవనీన కూడా కనీసం 10 సంవత్రరల వరకు 
ప్దిలప్రచబడతాయి. 

 
iv. సరధారణం 

 
- రుణ ఒప్ుందంలోని నియమ నిబంధనలు (గతంలో రుణగిహీత ఇచిచన సమాచారంలో ఏద ైనా వ లల డించలేదని గ రిుసేు  తప్ు) 

మినహా రుణగిహీతకు సంబంధించిన వయవహారరలోల  డీఎంఐ జోకయం చేసతక్ోదత. 
- లోన్స ఖ్ాతానత బదిలీ చేయాలనే విజాపరుని రుణగిహీత నతంచి అందతకునన తరరవత, అటిీ  దానిక్ర సంబంధించిన అంగీక్రరం లేదా 

డీఎంఐక్ర అభయంతరం ఏమ ైనా ఉంటే అటిీ  విషయానిన విజాపరు  అందతకునన నాటి నతంచి 21 రోజులోల ప్ు రుణగిహీతకు 
త లియజేయాలి. అటిీ  బదిలీ అనేది చటాీ నిక్ర లోబడి ప్రరదరశకమ ైన క్రంటాా కుీ  నిబంధనల పా్క్రరం జరగరలి. 

- తిరిగి చ లిలంప్ు షెడూయల్ నత కసీమర్ ప్రటించనటుీ  అయితే, బక్రయిలు వసూలు క్ోసం దేశంలోని చటాీ లకు అనతగ ణంగర ఒక 
నిరేేశిత పా్క్రయినత అనతసరించడం జరుగ త ంది. ఈ పా్క్రయిలో కసీమర్ కు నోటీసత ప్ంపరంచడం లేదా వయక్రుగతంగర కలవడం 
మరియ /లేదా సెకూయరిటీగర ఏమ ైనా ఉంటే వరటిని సరవధీనం చేసతక్ోవడం వంటివి ఉంటాయి. ఒకవేళ డీఫరలీ్ అయితే, అటిీ  
క్ేసతనత రికవరీ ఏజెంటుకు డీఎంఐక్ర ప్ంపరసతు ంది, రీకవరి పా్క్రియ చేప్టిీ నటుీ  కసీమర్ కు డీఎంఐ త లియజేసతు ంది. రికవరీ 
పా్క్రయిలో కసీమర్ కు వేధింప్ులు ఉండటకుండా డీఎంఐ చూసతు ంది. కసీమరల సందేహాలు, ఫరరరయదతలనత సరమరయసంగర చూడాలని 
సరబబందిక్ర డీఎంఐ తగిన ఆదేశరలు జారీ చేసతు ంది. 

- ఆర్ బీఐ జులెై 14, 2014న జారీ చేసరన సర్ాూలర్ DNBS(PD). CC. No. 399/03.10.42 /2014-15 పా్క్రరం ఖ్ాతాదారుల 
రక్షణ, బాయంకులు, ఎన్స బీఎఫ సీల నతంచి ఖ్ాతాదారులు తీసతకునే వివిధ రుణాలకు సంబంధించిన మ ందతసతు  చ లిలంప్ులోల  
ఏకర్ప్త సరధించేందతకు ఫో్ల టింగ్ రేట్ టర్ి రుణ నిబంధనల క్రంద వయక్రుగత రుణగిహీతలకు తక్షణ వరిుంప్ుతో ఎటువంటి 
మ ందతసతు  మ గింప్ు ఛారీజలు/మ ందసతు  చ లిలంప్ు పెనాలీీలనత డీఎంఐ వసూలు చేయదత.  
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- వడీు  రేటు లేదా ప్రసురం అంగీకరించిన నిబంధనలకు అనతగ ణంగర అనిన ఫీజులు/ఛారీజలు/వడీు  చ లిలంచాలి్ ఉంటుంది. 
- ప్ంపరణీ తరరవత ప్రయవేక్షణ అననది నిరరిణతికంగర ఉంటుంది, కసీమర్ కు ఎదతరయియయ వరసువిక సమసయలనత ప్రిగణనలోక్ర 

తీసతక్ోవడం జరుగ త ంది. 
- ఆరిథక ఇబబందతలకు సంబంధించిన క్ేసతలనత డీఎంఐ ప్రిగణనలోక్ర తీసతకుంటుంది. కసీమరుల  సమసయలనత గ రిుంచి డీఎంఐ 

వ ంటనే ఆ విషయం వీలెైనంత త ందరగర త లుసతకునేలా చూడాలి. 
- కసీమర్ కు సంబంధించిన వయక్రుగత సమాచారం గోప్యంగర ఉంచబడుత ంది, కసీమర్ లిఖితప్యరవకంగర క్ోరితే తప్ు థర్ు ప్రరీీక్ర 

వ లల డించడం జరగదత. థర్ు ప్రరీీ నతంచి చటాీ నిన అమలు చేసే సంసథలు, క్ెడిిట్ సమాచార బయయరో, ఆర్ బీఐ, ఇతర బాయంకులు, 
ఆరిథక సంసథలు, క్ేందా, రరష్రీ ా నిక్ర చ ందిన ఇతర నియంతాణ సంసథలకు మినహాయింప్ు ఉంటుంది. 
 

- దిగ వ పేరకానన సందరరాలోల నే కసీమరల సమాచారరనిన వ లల డించడం జరుగ త ంది: 
 చటీపా్క్రరం డీఎంఐ చేయాలి్ వచిచనప్ుుడు 
 పా్జాపా్యోజనారథం అటిీ  సమాచారరనిన వ లల డించడం 
 డీఎంఐ పా్యోజనాల రీతాయ వ లల డించడం 

 
v. బో రుు  ఆఫ డ ైరెకీరల  బాధయత 

 
- దిగ వ పేరరగరి ఫ లో ప్ ందతప్రిచిన వివరరల పా్క్రరం డీఎంఐ బో రుు  ఆఫ డ ైరెకీరుల  సంసథలో ఫరరరయదత ప్రిష్రార యంతాా ంగరనిన 

ర్ప్ ందించారు. డీఎంఐ ఉదయ యగ ల నిరణయం క్రరణంగర తలెతేు  వివరదాలనత ఆ యంతాా ంగం విని ప్రిషారిసతు ంది లేదా తదతప్రి 
ఉననతసరథ యిక్ర దానిన ప్ంపరసతు ంది. ఎఫ పీఈ ప్రటిసతు నన విధానం, జీఆర్ ఎం ప్నితీరునత డీఎంఐ బో రుు  ఆఫ డ ైరెకీరుల  పా్తీ 
సంవత్రం సమీక్షిసరు రు. ప్రలనకు సంబంధించిన ఒక సమగి నివేదికనత పా్తీ సంవత్రం బో రుు కు సమరిుంచడం జరుగ త ంది. 

 
vi. ఫరరరయదత ప్రిష్రార యంతాా ంగం (జీఆర్ ఎం)  

 
కంపెనీక్ర వరిుంచే వివిధ నిబంధనలనత ప్రటిసూు  డీఎంఐ ఫైెనాన్స్ పైైెవేట్ లిమిటెడ్ (“డీఎంఐ/కంపెనీ”) బో రుు  ఆఫ డ ైరెకీరుల  
ఫరరరయదతల ప్రిష్రార యంతాా ంగరనిన (జీఆర్ ఎం) ర్ప్ ందించారు. 
ఫరరరయదతల ప్రిష్రార యంతాా ంగరనిన అన గజర్ Aలో ప్ ందతప్రచడమ ైనది. 
 
vii. ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్ భాష, కమయయనిక్ేషన్స మాధయమం 

- డీఎంఐక్ర చ ందిన ఎఫ పీసీని ఆర్ బీఐ సూచించిన మారగదరశక్రలకు అనతగ ణంగర ఇంగిలష్ లో ర్ప్ ందించడం జరిగింది.  
 

- ఇంగిలష్ అరథం క్రని కసీమరల క్ోసం ఎఫ పీసీని ప్రాంతీయ/సరథ నిక భాషలోల నూ డీఎంఐ అందతబాటులో ఉంచింది. 
 
viii. అదిక వడీు  వసూలుపైె నియంతాణ  
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- విధ శరిణ ల రుణగిహీతల నతంచి వేరేవరు తీరుగర వడీు  రేటుల  వసూలు చేయడం వ నతకునన రిస్ా నత, హేత బదేతనత దరఖ్ాసతు  
ఫరమ లోనూ, శరంక్షన్స లెటర్ లోనూ సుషీంగర డీఎంఐ వ లల డిసతు ంది. 

- వడీు రేటుల , రిస్ా కు సంబంధించిన గిేడేషన్స విధానానిన కూడా డీఎంఐ తన వ బ సైెట్ లో ప్ ందతప్రిచింది. 
-  డీఎంఐ వసూలు చేసే వడీు  రేటు వరరిిక లెకాన ఉంటుంది, తదావరర కసీమర్ అక్ ంట్ కు సరిగరగ  ఎంత ప్డుత ందయ  కసీమర్ కు 

త లుసతు ంది. 
 

ix. అధిక వడీు  వసూలు చేసేు  ఫరరరయదతలు  
 

- వడీు రేటుల , ప్రాసెసరంగ్ ఛారీజలు, ఇతర ఛారీజలనత నిరణయించడంలో అంతరగత సూతాా లు, పా్క్రియలకు అనతగ ణంగర డీఎంఐ బో రుు  వడీు  
రేటల  విధానానిన ర్ప్ ందిసతు ంది.  
 

x. ఫైెనాన్స్ చేసరన వరహనాల జప్ుు కు సంబంధించిన వివరణ 
- వరహన ఫైెనాన్స్ నత డీఎంఐ నేరుగర సమకూరచదత క్రని తన అనతబంధ సంసథల దావరర అందించవచతచ, క్రబటిీ  దానిక్ర 

సంబంధించిన ఆర్ బీఐ సూచించిన దిగ వ అంశరలు ప్రటించడం జరుగ త ంది: 
 

 రుణగిహీతతో కుదతరుచకునన రుణ ఒప్ుందంలో అంతరగతంగర సరవధీనం చేసతకునే క్రల జ  డీఎంఐ కలిగి ఉంటుంది, ఇది 
చటీపా్క్రరం అమలు చేయబడేదిగర ఉండాలి. 

 రుణ ఒప్ుందానిక్ర సంబంధించిన నియమ నిబంధనలోల  దిగ వ వరటిలో ప్రరదరశకత ఉండేలా డీఎంఐ చూసతు ంది: 
o సరవధీనం చేసతకునే మ ందత నోటీసత సమయం 
o ఏ ప్రిసరథత లోల  నోటీసత సమయానిన రదతే  చేసరు రు 
o సెకూయరిటీని సరవధీనం చేసతకునే పా్క్రయి 
o ఆసరుని అమిడం/వేలం వేయడానిక్ర మ ందత రుణానిన చ లిలంచమని రుణగిహీతకు చివరి అవక్రశం కలిుంచడం 
o సరవధీనం చేసతకునన వరహనానిన తిరిగి అందించేందతకు అనతసరించే పా్క్రయి 
o ఆసరు  అమిడం/వేలానిక్ర సంబంధించిన పా్క్రయి 

 రుణ మంజూరు/ప్ంపరణీ సమయంలో రుణగిహీతలందరిక్ట రుణ ఒప్ుందంలో పేరకానన ప్తాా లకు సంబంధించిన క్రపీలతో కూడా 
నియమనిబంధనల క్రపీని కూడా రుణగిహీతకు డీఎంఐ అందిసతు ంది, అవే అటిీ  క్రంటాా కుీ లు/రుణ ఒప్ుందంలో క్టలక భాగంగర 
ఉంటాయి. 

 
A. ఎన్స బీఎఫ సీ – ఎంఎఫ ఐ 

 
ఎన్స బీఎఫ-ఎంఎఫ ఐ క్రరయకలాప్రలనత డీఎంఐ చేప్టీదత క్రబటిీ  అటిీ  మారగదరశక్రలు కంపెనీక్ర వరిుంచవు. 
 
 

B. బంగరరు ఆభరణాలు హామీగర రుణం 
  



ఫయెిర్ ప్రాక్టీస్ క్ోడ్ 

 

10 
 

బంగరరు ఆభరణాలనత తాకటుీ గర పెటుీ క్ొని వయకుు లకు డీఎంఐ రుణాలు ఇవవదత, క్రని ఒక వేళ భవిషయత లో అలాంటి ఆలోచన చేసేు  పైెన 
పేరకానన సరధారణ మారగదరశక్రలకు అదనంగర వీటిని కూడా డీఎంఐ అందిప్ుచతచకుంటుంది: 
  

- బంగరరంపైె రుణం ఇవవదలిసేు  బో రుు  ఆమోదించిన విధానానిన డీఎంఐ చేప్డుత ంది, అందతలో ఇవి ఉంటాయి:  
 ఆర్ బీఐ నిరేేశించిన క్ేవ ైసీ మారగదరశక్రలు ప్రటించేందతకు తగిన చరయలు చేప్టీడం, రుణానిన అందించే మ ందత కసీమరుకు 

సంబంధించి తగిన సతనిశిత ప్రిశీలన చేప్టీడం 
 అందతకునన ఆభరణాలకు సంబంధించిన సరైెన విలువ నిరరధ రణ పా్క్రియ చేప్టీడం 
 బంగరరు ఆభరణాల యజమానతలు ఎవరో త లుసతకునేందతకు అంతరగత విధానాలు 
 బంగరరు ఆభరణాలనత సతరక్షితంగర దాచేందతకు తగిన వయవసథలు, నిరంతరం వయవసథలనత సమీక్షించడం, సంబంధిత సరబబందిక్ర 

శిక్షణ, అనిన పా్క్రయిలనత కచిచతంగర ప్రటిసతు నానరర ప్రిశీలించేందతకు ఇంటరనల్ ఆడిటరల దావరర తనిఖీ. ఆభరణాలు 
దాచిపెటేీ ందతకు తగిన సదతప్రయాలు లేని శరఖ్లోల  సరధారణంగర అలాంటి లోనతల  అందించడం జరగదత. 

 హామీగర అంగీకరించిన ఆభరణాలకు తగిన రీతిలో బీమా చేయించడం 
 రుణానిన తిరిగి చ లిలంచని ప్క్షంలో రుణగిహీతకు తగిన మ ందసతు  నోటీసత జారీ చేసర ప్రరదరశక పా్క్రయి దావరర వేలం 

నిరవహ ంచడం. ఇందతలో పా్యోజనాల ఘరిణ ఉండరరదత, వేలం క్రరయకలాప్రలోల  గయి ప్ సంసథలు, సంబంధిత సంసథలు దూరంగర 
ఉండేలా చూడటం. 

 వేలానిన త లియజేసూు  కనీసం రెండు దినప్తాికలు- ఒక సరథ నిక ప్రాంతీయ భాష ప్తాిక, ఒక జాతీయ దినప్తాికలో పా్కటన ఇవరవలి. 
 విధానప్రంగర డీఎంఐ ఈ వేలంలో ప్రలగగ నరరదత 
 బో రుు  ఆమోదించిన వేలంప్రటదారుల దావరరనే తనఖ్ా పెటిీన బంగరరరనిన వేలం వేయాలి. 
 విధానంలో మోసం సహ ఒకటి క్రకుండా చూసేందతకు విధతల విభజన, అమలు, ఆమోదానిక్ర సంబంధించిన పా్క్రయిలనీన 

ఉండాలి. 
 వేలం పా్క్రయికు సంబంధించిన వివరరలు కూడా రుణ ఒప్ుందంలో ప్ ందతప్రిచాలి. 
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అనతబంధం-ఏ 
ఫరరరయదత ప్రిష్రార యంతాా ంగం 

 
 మ ఖ్యమ ైన ప్రరరమిత లు 

 
జీఆర్ ఎంలో క్ొనిన మ ఖ్యమ ైన ప్రరమిత లు ఇవి: 
 
1. కసీమరల ఫరరరయదతలు/వివరదాలు/సందేహాలనత నిరేేశిత సమయంలోప్ు ప్రిషారించడం 
2. కసీమరుల  ఫరరరయదతలు/వివరదాలు/సందేహాలనత కనీసం తదతప్రి ఉననత సరథ యిలోన ైనా ప్రిషారించేలా చూడటం 
3. ఫరరరయదతలనత వేగవంతంగర చేప్టిీ  అవి తవరగర ప్రిషారించేందతకు కంపెనీ కృషర చేసతు ంది. నిరేేశిత సమయంలోప్ు దానిని 

ప్రిషారించలేకపో్ యినా లేదా ప్రిషారించేందతకు తగిన సరమరధూం లేకపో్ యినా అటిీ  విషయానిన వీలెైనంత త ందరగర 
కసీమరుకు త లియజేయడం జరుగ త ంది. 

4. జీఆర్ ఎంకు సంబంధించిన కమయయనిక్ేషన్స అంతా లిఖితప్యరవకంగర ఉంటుంది. 
 

 పైెసరథ యిక్ర త లియజేయడం, సమయ వయవధతలు 
 

వినియోగ/రిటెయిల్ రుణాలు (వినియోగ రుణాలు, వయక్రుగత రుణాలు, ఎంఎస్ ఎంఈ రుణాలు), క్రరకురేట్ రుణాలు (సరథరరసరు , 
సరథరరసరుయియతర) వివిధ వరయప్రరరలనత డీఎంఐ నిరవహ సతు ంది.  కసీమర్ శరణిి, సందేహాలు/విచారణ వేరేవరుగర ఉంటాయి క్రబటిీ  పా్తీ 
వరయప్రర శరిణిక్ర సంబంధించి  పా్తేయక పైెసరథ యి సవర్ప్రలు, సమయ వయవధతలనత కంపెనీ నిరణయించింది. 
 
కసీమరుల  తమ ఫరరరయదతలు/వివరదాలు/సందేహాలనత రిజిసీర్ చేసేందతకు దిగ వ త లిపరన విధానాలు/మారరగ లు ఉనానయి: 
 

 వినియోగదారు/రిటెైల్ లోన్స్ 
 
వినియోగ/రిటెయిల్ రుణాల (వినియోగ రుణాలు, వయక్రుగత రుణాలు, ఎంఎస్ ఎంఈ రుణాలు) క్ోసం, దిగ వ పేరకాననవివరరలకు 
అనతగ ణంగర కసీమరుల  కంపెనీని సంపా్దించవచతచ: 

 
a. వరయిస్ సపో్ రీ్ - కసీమరుల  మా కనత్మర్ క్ెిడిట్ కసీమర్ క్ేర్ న ంబర్ 08064-807-777నత సో మవరరం నతంచి శనివరరం 

వరకు ఉదయం 9 గంటల నతంచి రరతాి 8 గంటల మధయన సంపా్దించవచతచ. 
 
b. ఈమ యిల్ సపో్ రీ్: customercare@dmifinance.in కు (మీ లోన్స అక్ ంట్ న ంబర్, క్రంటాకీ్ట న ంబర్ ఈమ యిల్ పేరకానండి) 

రరయండి. మ యిల్ అందతకుననటుీ గర కసీమరుకు వ ంటనే ఆటోమాయటిక్ట జవరబ  వసతు ంది, 3 వరయప్రర దినాలోల ప్ు మా 
బృందం నతంచి మీరు సుందననత అందతకుంటారు, అయితే సుందించడం/సమాధానం ఇవవడంలో క్ొనినసరరుల  ఎకుావ 
సమయం కూడా ప్టీవచతచ.  

 
పైెసరథ యిక్ర తీసతక్ెళలడం: 
 

లెవల్ 1: కసీమర్ క్ేర్ టీమ సుందనతో సంతృపరు  చ ందని కసీమరుల  తమ విషయానిన grievance@dmifinance.in కు 
త లియజేయవచతచ.  సందేహం/వివరదం/ఫరరరయదతనత బటిీ  లిఖితప్యరవక సమాధానం/ప్రిష్రారం కసీమర్ కు వరరు కంపెనీతో 
రిజిసీర్ చేసతకునన ఈమ యిల్ ఐడీక్ర 10 వరయప్రర దినాలోల  ప్ంపరంచబడుత ంది. 
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లెవల్ 2: లెవల్ 1 సుందనతో సంతృపరు  చ ందని కసీమర్ తమ సందేహం/వివరదం/ఫరరరయదతనత దిగ వ పేరకానన వరరి దృషరీక్ర 
తీసతకురరవచతచ:  
 
- ఫరరరతయదల ప్రిష్రార అధిక్రరి (వినియోగ రుణాలు) 
- head.services@dmifinance.in 
- ఎక్ట్ పాెస్ బిలిుంగ్, 3వ అంతసతు , 9-10, బహదూర్ ష్ర జఫర్ మార్గ , నూయఢిలిల-110002 
- 011-41204444 
 

 క్రరకురేట్ లోన్స్ 
 
క్రరకురేట్ ఖ్ాతాదారుల ఫరరరయదతలు, సూచనల క్ోసం ఒక పా్తేయకమ ైన ఈమ యిల్ అడాస్ dmi@dmifinance.in నత డీఎంఐ 
ఏరరుటు చేసరంది. సదతరు ఫరరరయదత/సందేహానిన అందతకునన నాటి నతంచి 15 వరయప్రర దినాలోల  ప్రిషారించడం జరుగ త ంది.  
 

 జీఆర్ ఎం పా్దరశన 
 

కసీమరల పా్యోజనారథం జీఆర్ ఎంనత అనిన క్రరరయలయ ప్రాంగణాలోల  కంపెనీ పా్దరిశసోు ంది.  దిగ వ పేరకానన ఇచిచన లింక్ట దావరర 
కూడా కసీమరుల  జీఆర్ ఎంనత యాక్ె్స్ చేయవచతచ: http://www.dmifinance.in/investor-greivance-rederessal.html 
 

 ఫరరరయదతలకు క్రరణాలు 
 
సేవలోల  లోప్రలకు సంబంధించి దిగ వ పేరకానన ఏ క్రరణాలతో ఏ వయక్రు అయినా కూడా నాయయప్రిధి కలిగిన అంబ డ్్ మన్స దగగర 
ఫరరరయదత దాఖ్లు చేయవచతచ: 
  

a) డిప్రజిటుల  తిరిగి చ లిలంచకపో్ వడం లేదా వడీు  చ లిలంప్ు/తిరిగి చ లిలంప్ులో తీవామ ైన జాప్యం 
b) వడీు  రేటల కు సంబంధించి ఏమ ైనా ఉంటే రిజర్వ బాయంకు సూచనలు ప్రటించకపో్ వడం; 
c) కసీమర్ అందించిన పో్ సీ్ డేటెడ్ చ కుాలు సమరిుంచకపో్ వడం లేదా సమరిుంచడంలో తీవామ ైన జాప్యం. 
d)  మంజూరు చేసరన లోన్స మొతాు నిన, వడీు  రేటు, నియమ నిబంధనలనత, దరఖ్ాసతు  చేసతకునన విధానానిన లిఖితప్యరవకంగర 

త లియజేయడంలో విఫలమ ైనా; 
e) శరంక్షన్స లెటర్/నిమయనిబంధనలనత ప్రాంతీయ భాష లేదా రుణగిహీతకు అరథమయియయ భాషలో అందించేందతకు 

తిరసారించినా లేదా విఫలమ ైనా; 
f) శరంక్షన్స చేసరన నిమయనిబంధనలోల పా్తిప్రదిత మారుులపైె తగిన నోటీసతనత  ప్రాంతీయ భాష లేదా రుణగిహీతకు అరథమయియయ 

భాషలో అందించేందతకు తిరసారించినా లేదా విఫలమ ైనా; 
g) మొతుం చ లిలంప్ులనత రుణగిహీత జరిపరనా సెకూయరిటీ ప్తాా లనత విడుదల చేయడంలో తీవామ ైన జాప్యం లేదా విఫలమవడం; 
h) రుణగిహీత/కసీమర్ కు తగిన మ ందసతు  నోటీసత ఇవవకుండా ఛారీజలు విధించడం 
i)   క్రంటాా కీ్ట/రుణ ఒప్ుందంలో చటీప్రంగర అమలు చేయగల సరవధీనప్రుచతకునే క్రల జునత అందించడంలో విఫలమ ైనా 
j) క్రంటాా కీ్ట/రుణ ఒప్ుందంలో దిగ వవరటిక్ర సంబంధించిన ప్రరదరశకత లోపరంచినా: 

 (i) సెకూయరిటీని సరవధీనం చేసతకునే మ ందత మ ందత నోటీసత వయవధి; 
 (ii)  ఏ సందరాంలో నోటీసత వయవధిని రదతే  చేయబడుత ందయ ; 
 (iii)  సెకూయరిటీని సరవధీనం చేసతకునే పా్క్రయి; 
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(iv) సెకూయరిటీని వేలం/అమిడానిక్ర మ ందత రుణగిహీతకు రుణ చ లిలంప్ు జరప్రలని చివరి అవక్రశం కలిుంచే నిబంధన; 
(v)  రుణగిహీతకు ప్ునఃసరవధీనప్రిచే పా్క్రయి 
(vi) సెకూయరిటీని వేలం/వికియించే పా్క్రయి 

k)  నాన్స బాయంక్రంగ్ ఫైెనానిియల్ కంపెనీలకు రిజర్వ బాయంకు జారీ చేసరన సూచనలనత ప్రటించకప్ో వడం.; 
l)  నాన్స బాయంక్రంగ్ ఫైెనానిియల్ కంపెనీల ఫెయిర్ ప్రాక్టీసెస్ క్ోడ్ కు సంబంధించిన రిజర్వ ఇతర నిబంధనలకు కటీబ డి 

ఉండకప్ో వడం; 
వీటిక్ర సంబంధించి రిజర్వ బాయంక్ట ఎప్ుటికప్ుుడు సూచించే ఇతర వయవహారరలనత కూడా అంబ డ్్ మన్స చేప్డతారు. 
 

 ఫరరరయదతలు దాఖ్లు చేయ  పా్క్రయి 
 

లిఖితప్యరవకంగర ఫరరరయదత చేసరనప్ుుడు ఫరరరయదతదారు లేదా వరరి అధీకృత పా్తినిధి  అన గజర్-Bలో ప్ ందతప్రిచిన ఫరమ లేదా 
ప్రిసరథత లనత బటిీ  దానిన దగగరగర ఉండేదాని విధిగర సంతకం చేయాలి,  అందతలో ఇవి సుషీంగర ఉండాలి: 
 
i) ఫరరరయదతదారు పేరు, చిరునామా 
ii) ఫరరరయదత చేసతు నన నాన్స బాయంక్రంగ్ ఫైెనానిియల్ కంపెనీ పేరు, బాా ంచీ ఆఫీసత లేదా రిజిసీర్ు క్రరరయలయం చిరునామా. 
iii) ఫరరరయదత ఎందతకు చేసతు నానరో దానిక్ర సంబంధించిన వరసువరలు 
iv) ఫరరరయదతదారుకు కలిగిన నషీప్ు సవభావం, ప్రిధి 
v) క్ోరుకుంటునన ఉప్శమనం 
(b) ఎలక్రీా నిక్ట మాధయమం దావరర చేసరన ఫరరరయదతనత కూడా అంబ డ్్ మన్స అంగీకరిసరు రు, అటిీ  ఫరరరయదతకు సంబంధించిన పరాంట్ 
అవుట్ నత అంబ డ్్ మన్స రిక్రరుు లోల  ఉంటుంది. 
 
(c) ఈ ప్థకం క్రంద క్ేందా పా్భ తవం లేదా రిజర్వ బాయంక్ట లేదా ఏదేని ఇతర ఆరిథక నియంతాణ సంసథలు ప్రిష్రారం క్ోసం ప్ంపరంచిన 
ఫరరరయదతలనత కూడా అంబ డ్్ మన్స సీవకరిసరు రు. 

. 
 

 పరాని్ప్ల్ నోడల్ ఆఫరసర్ క్రంటాకీ్ట వివరరలు 
 
కంపెనీ పా్ధాన నోడల్ అధిక్రరి సంపా్దింప్ు వివరరలు దిగ వన ప్ ందతప్రచడమ ైనది: 
: 
 

పరాని్ప్ల్ నోడల్ ఆఫీసర్ పేరు ఆశిష్ సరీన్స 
వ ైస్ పాెసరడ ంట్, కసీమర్ సక్ె్స్  
ఎక్ట్ పాెస్ బిలిుంగ్, 3వ అంతసతు , 9-10, బహదూర్ ష్ర 
జఫర్ మార్గ , నూయ ఢిలీల  – 110002 

కసీమర్ క్ేర్ న ం. 08064 807 77 

ఈమ యిల్ అడాస్ grievance@dmifinance.in 
head.services@dmifinance.in 

 
 
 

  

mailto:grievance@dmifinance.in
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అనతబంధం-బి 
ఎన్స బీఎఫ సీ అంబ డ్్ మన్స కంప్ెల ంట్ ఫరమ (దాఖ్లు చేయాలి్నది) 

(ఫరరరయదిదారు నింప్రలి్ ఉంటుంది) 
 
 
ఎన్స బీఎఫ సీ అంబ డ్్ మన్స కు 
ఎన్స బీఎఫ సీ అంబ డ్్ మన్స క్రరరయలయ పా్దేశం 
 
 
ఆరరయ,  
విషయం: _____________ (ఎన్స బీఎఫ సీ పేరు) _______ (ఎన్స బీఎఫ సీ బాా ంచ్ పేరు) పైె ఫరరరయదత  
 
ఫరరరయదతకు సంబంధించిన వివరరలు ఇవి: 
 

1. ఫరరరయదతదారుని పేరు- 
2. ఫరరరయదతదారుని ప్యరిు చిరునామా- 

 
పరన్స క్ోడ్ -  
ఫో న్స న ం. /ఫరయక్ట్ న ం. -  
ఈమ యిల్ - 

 
3. ఫరరరయదత ఎవరిక్ర వయతిరేకంగర (ఎన్స బీఎఫ సీ పేరు, బాా ంచ్ ప్యరిు చిరునామా)- 

 
పరన్స క్ోడ్ -  
ఫో న్స న ం. /ఫరయక్ట్ న ం. -  
ఈమ యిల్ - 
 

4. ఎన్స బీఎఫ సీ అక్ ంట్ వివరరలు (ఏమ ైనా ఉంటే)- 
 

(ఫరరరయదత దేనిపైె చేసతు నానరో దయచేసర ఆ అక్ ంట్ న ంబర్, సవభావరనిన పేరకానండి, అంటే డిప్రజిట్/లోన్స అక్ ంట్ వంటివి) 
 

 
5. (a) ఎన్స బీఎఫ సీక్ర ఇప్ుటిక్ే ఫరరరయదతదారు విజాా ప్న అందించినటుీ  అయితే ఆ తేదీ 

 (దయచేసర ఆ విజాా ప్న ప్తాం క్రపీ జతచేయండి) 
 

(b) ఫరరరయదిదారు ఏమ ైనా రిమ ైండర్ ప్ంపరంచారర? అవునత/లేదత 
(దయచేసర రిమ ైండర్ క్రపీని జతచేయండి) 

  
6.  సంబంధించిన విషయం (దయచేసర సీామ లోని క్రల జ 8ని చూడండి) 

 
7. ఫరరరయదత వివరరలు:  

(ఇకాడ సథలం సరిప్ో కపో్ తే దయచేసర వేరే షీట్ జతచేయండి.) 
 

8. ఏద ైనా సమాధానం (విజాపరుని సంబంధిత ఎన్స బీఎఫ సీ అందతకునన తరరవత న ల రోజులోల ప్ు) మీకు ఎన్స బీఎఫ సీ నతంచి 
అందిందా? అవునత/క్రదత 
(అవునత అయితే, దయచేసర క్రపీ జతచేయండి) 

 
9. ఎన్స బీఎఫ సీ అంబ డ్్ మన్స క్ోరుకుంటునన ఉప్శమన సవభావం-  

(మీ క్ెలయిమ నత సపో్ రుీ గర ఏద ైనా డాకుయమ ంట్ రుజువులు ఉంటే దయచేసర జతచేయండి) 
 

10. ధననషీం సవభావం, ప్రిధి, ఏమ ైనా ఉంటే, ప్రిహారం ర్ప్ంలో ఫరరరయదతదారు క్ెలయిమ చేసతు ననవి 
(దయచేసర ఈ ప్థక్రనిక్ర సంబంధించిన క్రల జులు 12 (5) & 12(6) చూడండి. ర్……… 
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11. జతచేసరన డాకుయమ ంటల  జాబితా:  
     (దయచేసర అనిన డాకుయమ ంటల  క్రపీ ఒకదానిని జతచేయండి)  

 
12. డికలరేషన్స :  

i. ఫరరరయదిదారులెైన నేనత/ మేమ  ఇందతమయలంగర పా్కటిసతు ననది ఏమంటే:  
 
a) ఇందతలో ప్ ందతప్రిచిన సమాచారం సరెైనది;మరియ  
b) పైెన పేరకానన క్రలమ్, దీంతో ప్రటు సమరిుంచిన ప్తాా లోల  నేనత/మేమ  ఎటువంటి వరసువరనిన దాచిపెటీలేదత, 

తప్ుుగర చూప్లేదత. 
ii. ఈ ప్థకంలోని నిబంధనల క్రల జ 9(A), (b) పా్క్రరం ఫరరరయదతనత ఒక సంవత్రం గడువు మ గియడానిక్ర మ ందే ఫైెల్ 

చేయడం జరిగింది. 
iii. ఈ పా్సతు త ఫరరరయదతకు సంబంధించిన వయవహారరనిన నేనత/మేమ  లేదా ఈ వయవహారంతో సంబంధం ఉనన ఎవరు కూడా 

నాకు త లిసరనంత వరకు ఎన్స బీఎఫ సీ అంబ డ్్ మన్స మ ందతకు తీసతకురరలేదత. 
iv. పా్సతు త ఫరరరయదతకు సంబంధించి వయవహారం ఏ వేదిక/క్ోరుీ /ఆరిబటేాటర్ దగగర ప్రిషారించబడలేదత/పెండింగ్ లో లేదత. 
v. మా ఫరరరయదత ప్రిషారించేందతకు ఎన్స బీఎసీ అంబ డ్్ మన్స దగగర దాఖ్లు చేసరన సమాచారం/ప్తాా లనత ఎన్స బీఎసీ 

అంబ డ్్ మన్స అభిప్రాయం పా్క్రరం అటిీ  వరటిని బహ రగతం చేయడం అవసరమని భావించిన ప్క్షంలో వరటిని బహ రగతం 
చేసేందతకు నేనత/మేమ  ఎన్స బీఎఫ సీక్ర అధిక్రరమిసతు నానం. 

vi. ఎన్స బీఎఫ సీలకు సంబంధించిన అంబ డ్్ మన్స ప్థకం, 2018లోని వివరరలు నేనత/మేమ  త లుసతకునానం. 
 
 
మీ విధేయ లు 
 
 
 
(ఫరరరయదతదారుని సంతకం)  
 
యియరురచడమ  (ఫరరరయదతదారు ఒక వేళ డీఎంఐ అంబ డ్్ మన్స మ ందత లేదా డీఎంఐ అంబ డ్్ మన్స క్రరరయలయానిక్ర హాజరెై తన 
వరదనలు వినిపరంచేందతకు తన తరప్ున ఎవరెైనా నామినేట్ చేయదలిసేు  దిగ వ పేరకానన డికలరేషన్స సమరిుంచాలి్ ఉంటుంది.) 
 
పైెన పేరకానన ఫరరరయదిదారున ైన నేనత/మేమ  ఇందతమయలంగర శీి/శీిమతి _______________________ నత ఈ ఫరరరయదతకు సంబంధించిన 
అనిన ప్ ా సీడింగ్్ క్ోసం నా/మా పా్తినిధిగర నామినేట్ చేసతు నానం. వరరు అడవక్ేట్ క్రదత, వరరి చిరునామా 
__________________________________. వరరు చేసే పా్కటన, అంగీక్రరం, తిరసారణకు నేనత/మేమ  కటుీ బడి ఉంటామని 
నిరరథ రిసతు నానం. అతనత/ఆమ  నా సమక్షంలో సంతకం చేశరరు. 
 
 
 
అంగీకరించడమ ైనది 
 
 
(పా్తినిధి సంతకం) 
 
 
 
(ఫరరరయదతదారుని సంతకం)  
 
నోట్:ఆన్స లెైన్స లో సబిిట్ చేసరనటుీ  అయితే ఫరరరయదతదారు సంతకం చేయాలి్న అవసరం లేదత. 


