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െഫയ� �പാക്ടീസ് േകാഡ്െഫയ� �പാക്ടീസ് േകാഡ്െഫയ� �പാക്ടീസ് േകാഡ്െഫയ� �പാക്ടീസ് േകാഡ്    

 
 നാഷണ� ഹൗസിംഗ് ബാ�ി� (എ�എ�്ബി) രജിസ്"� െചയ്തി%ു'തും ഉപേഭാ*ാ+,+് ഭവന 

വായ്പയും മ"് വായ്പകളും ന�കുകയും െച0ു1 ഒരു ഹൗസിംഗ് ഫിനാ�സ് ക3നിയാണ് ഏദ�വീസ് 

ഹൗസിംഗ് ഫിനാ�സ് ലിമി"ഡ് (ഇഎ�്എഫ്എ�/ ക3നി).  ഇ:രം സൗകര;<, വിവിധ തരം 

ഉപേഭാ*ാ+,+് ന�കു1ു>്, ഇതി� വ;*ിക,, പ�ാളി: സ@ാപന<,, ക3നിക,,മ"് േകാ�Aേറ"് 

ലീഗ� സ@ാപന<, എ1ിവ ഉ,െA%ിരി+ു1ു.   

 

 ക3നി ഒരു െഫയ� �പാക്ടീസ് േകാഡ് ''േകാഡ്'' രൂപീകരി+ുകയും സEീകരി+ുകയും െചയ്തി%ു>്. 

ഉപേഭാ*ാ+ളുമായി ഇടപാടുക, നട:ുേ3ാ,, െഫയ� �പാക്ടീസിനു' തതE<, ഇതി� 

�പതിപാദി�ിരി+ു1ു.  നാഷണ� ഹൗസിങ് ബാ�് 2016 ജൂലായ് 1 ന് ഇഷ;ൂ  െചയ്ത മാസ്"� സ�+ുല� 

ഓL െഫയ� �പാക്ടീസ് േകാഡിെM അടിസ@ാന:ി� േകാഡ് അവേലാകനം െച0ുകയു>ായി.  

 

1.  േകാഡിെM ലO;<,േകാഡിെM ലO;<,േകാഡിെM ലO;<,േകാഡിെM ലO;<, 

 

ഇതിനായാണ് േകാഡ് വികസിAി�ി%ു'ത്: 

 

(a)  ഉപേഭാ*ാ+ളുമായി ഇടെപടു1തിന് മിനിമം സ്"ാ�േഡ�ഡ് സ@ാപി�ു െകാ>് െഫയ� �പാക്ടീസ് 

േ�പാRാഹിAി+ുക; 

(b)  സുതാര;ത വ�UിAി+ുക, അതു വഴി േസവന<ളി� നി1ും അവ�+് ന;ായമായി �പതീOി+ാ� 

കഴിയു1െതWാെണ1് നലX തുേപാെല മനസY ിലാ+ാ� ഉപേഭാ*ാ+,+് കഴിയും; 

(c) ഉയ�1 ഓAേറ"� സ്"ാ�േഡ�ഡുക, േനടു1തിന് മRര<ളിലൂെട മാ�+"് ശ*ികെള 

േ�പാRാഹിAി+ുക. 

(d)  ഉപേഭാ*ാ+ളുമായി മിക�തും ഊഷ്മളവുമായ  ബ^ം േ�പാRാഹിAി+ുക. 

(e)  ഹൗസിങ് ഫിനാ�സ് സിസ്":ി� വിശEാസം വള�:ുക. 

 

2.  േകാഡിെM �പേയാഗംേകാഡിെM �പേയാഗംേകാഡിെM �പേയാഗംേകാഡിെM �പേയാഗം 

 

കൗ>റി�+ൂടിേയാ േഫാL വഴിേയാ, തപാ� വഴിേയാ ഇMറാക്ടീവ് ഇലക്േ�ടാണിക് 

ഉപകരണ<ളിലൂെടേയാ, ഇM�െന"് അെലX �ി�  മേ"െത�ിലും രീതിയിലൂെടേയാ ക3നി അെലX �ി� 

ക3നിയുെട സബ് സിഡിയറിക, ന�കു1 എലX ാ ഉ�A1<,+ും േസവന<,+ും ഈ േകാഡിെM എലX ാ 

ഭാഗവും ബാധകമായിരി+ും. 

 

3.  ഇ�പകാരം, ഉപേയാ*ാ+ളുമായി മാന;മായും ന;ായമായും ഇടപാടുക,:ഇ�പകാരം, ഉപേയാ*ാ+ളുമായി മാന;മായും ന;ായമായും ഇടപാടുക,:ഇ�പകാരം, ഉപേയാ*ാ+ളുമായി മാന;മായും ന;ായമായും ഇടപാടുക,:ഇ�പകാരം, ഉപേയാ*ാ+ളുമായി മാന;മായും ന;ായമായും ഇടപാടുക,: 

 

(a)  ഈ േകാഡിെല ഉ:രവാദി:<ളും നിലവാരവും പാലി+ു1തിന്, ഞ<, വാcാനം െച0ു1 

ഉ�പ1<,+ും േസവന<,+ും, ഞ<ളുെട ജീവന+ാ� പിWുടേര> നടപടി�കമ<ളിലും 

ശീല<ളും; 

(b)  ഞ<ളുെട ഉ�പ1<ളും േസവന<ളും അOരാ�d:ി� ഉചിതമായ നിയമ<ളും ച%<ളും 

പാലി+ു1ുെ>1് ഉറAുവരു:ുക; 

(c)  ഉപേഭാ*ാവിേനാടു' ഇടെപട� സമ�ഗതയുെടയും സുതാര;തയുെടയും ൈനതിക 

മാനദf<, പാലി+ു1ുെ>1് ഉറAുവരു:ുക; 
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4.  പരസ;ം, മാ�+"ിങ്, െസയി�സ്പരസ;ം, മാ�+"ിങ്, െസയി�സ്പരസ;ം, മാ�+"ിങ്, െസയി�സ്പരസ;ം, മാ�+"ിങ്, െസയി�സ് 

 

(i) എലX ാ പരസ;വും �പേമാഷണ� െമ"ീരിയലുകളും  വ;*മാെണ1ും െത"ിUരിAി+ു1തെലX 1ും  ഞ<, 

ഉറAുവരു:ും. 

 

(ii)  ഒരു േസവന:ിേലയ് േ+ാ ഉ�A1:ിേലയ് േ+ാ �ശU Oണി+ു1, അതിന് ഒരു പലിശാ നിര+് 

സൂചിAി+ു1ത് ഉ,െAടു1 ഏെത�ിലും മാധ;മ:ിലു' പരസ;ം െ�പാേമാഷണ� േലഖന<,, 

ഏെത�ിലും ഫീേസാ നിരേ+ാ, ഏെത�ിലും ഉെ>�ി�, ബാധകമാേണാ എ1ു സൂചിAി+ുക; 

�പസ*മായ വ;വസ@കളും നിബ^നകളും സംബ^ി� പൂ�ണj മായ വിവര<, അഭ;�dന �പകാരം 

ലഭ;മാണ്. 

(iii) ഞ<ളുെട �ബാkുകളി� േനാ%ീസ് ഇ%ു െകാ>് പലിശ നിര+്, െപാതുവായ ഫീസ്, നിര+ുക, 

ഇവെയ+ുറി�ു' വിവര<, ഞ<, ന�കു1തായിരി+ും; െടലിേഫാL അെലX �ി� െഹ�പ് 

ൈലനുക, വഴി; അെലX �ി� ഞ<ളുെട െവബ് ൈസ"്; അംഗീകൃത സ്"ാഫ് / െഹ�പ് െഡസ് ക് വഴി; 

അെലX �ി� േസവന ൈഗഡ് / താരിഫ് െഷഡ;ൂ , ന�കു1തു വഴി. 

(iv)  പിWുണ േസവന<, ന�കു1തിന് മൂ1ാം കOികളുെട േസവനം �പേയാജനെAടു:ിയാ�, മൂ1ാം 

കOിക, ഉപേഭാ*ാവിെM വ;*ിഗത വിവര<, (അ:രം മൂ1ാം കOിക,+് ലഭ;മാ+ു1 പOം) 

ഞ<, ന�കു1 അേത സEകാര;താ തലവും സുരOയും മൂ1ാം കOികളും ന�കു1ുെവ1് ഞ<, 

ഉറAു വരു:ും.  

(v)   സമയാസമയ<ളി�, ഉപേയാ*ാ+, ഉപേയാഗെAടു:ു1 ഞ<ളുെട ഉ�A1<ളുെട വിവിധ 

സവിേശഷതകെള+ുറി�് അവരുമായി ആശയവിനിമയം നട:ും. ഞ<ളുെട മ"് ഉ�A1<േളാ, 

ഉ�A1<, /േസവന<, സംബ^ി� െ�പാേമാഷണ� ഓഫറുകേളാ സംബ^ി� വിവര<,, 

അ:രം വിവര<,/ േസവന<, ലഭി+ാ� െമയി� വഴിേയാ അേoഹം/ അവ� െവബ് ൈസ"ി� 

അെലX �ി� ഉപേഭാ*ൃ േസവന ന3റി� രജിസ്"� െചയ്തുെകാേ>ാ അേoഹം/ അവ� അവരുെട 

സpതം ന�കിയി%ുെ>�ി� മാ�തേമ ഉപേഭാ*ാവിെന അറിയി+ുകയു'ൂ. 

(vi) ഉ�പ1<, / േസവന<, മാ�+"ു െച0ു1തിനായി േസവന<, ലഭ;മാ+ു1 ഞ<ളുെട ഡയറക്ട് 

െസലX ിംഗ് ഏജ�സിക,+് (ഡിഎസ്എ) ഒരു െപരുമാ"�%ം ഞ<, നി�േoശി�ി%ു>്. ഉ�A1<, 

േനരി%് അെലX �ി� േഫാL വഴി വി�+ുവാനായി അവ� ഉപേഭാ*ാവിെന സമീപി+ുേ3ാ, അവ� 

സEയം പരിചയെAടുേ:>താെണ1് നിഷ് ക�ഷി�ിരി+ു1ു. 

(vii) ഞ<ളുെട �പതിനിധി / െകാറിയ� അെലX �ി� ഡിഎസ്എ ഏെത�ിലും വിധ:ി� െത"ായി 

െപരുമാറിെയേ1ാ അെലX �ി� ഈ േകാഡ് ലംഘി+ുകേയാ െചയ്തതാേയാ ഉപേഭാ*ാ+ളി� നി1ും 

എെW�ിലും പരാതി ഉയ�1ാ�, അേനEഷണ:ിനും പരാതി ൈകകാര;ം െച0ു1തിനും, 

ഉപേഭാ*ാവിന് എെW�ിലും നഷ്ടം ഉ>ായി%ുെ>�ി� അതു പരിഹരി+ു1തിനും ഉചിതമായ 

നടപടിക, എടു+ു1തായിരി+ും 

 

5.  വായ്പക,വായ്പക,വായ്പക,വായ്പക, 

 

(i)      വായ്പക,+ു' അേപOകളും അവയുെട നടപടി�കമ<ളും വായ്പക,+ു' അേപOകളും അവയുെട നടപടി�കമ<ളും വായ്പക,+ു' അേപOകളും അവയുെട നടപടി�കമ<ളും വായ്പക,+ു' അേപOകളും അവയുെട നടപടി�കമ<ളും      

 

(a) ഒരു വായ്പാ ഉ�A1ം ലഭ;മാ+ു1 സമയ:്, ബാധകമായ പലിശ നിര+ും, േ�പാസസY ിംഗിനു 

ന�േക> ഫീസ് / നിര+ുക,, ഏെത�ിലും ഉെ>�ി�, �പീ േപെമM് ഓപ്ഷനുകളും അതിെM 

നിര+ുകളും, ഏെത�ിലും ഉെ>�ി�, അതുേപാെല തെ1 വായ്പ+ാരെM താത്പര;െ: 

ബാധി+ു1 മേ"െത�ിലും വിവര<, ഞ<, ന�കു1തായിരി+ും, അതു വഴി മ"് 

സ@ാപന<ളി� നി1ു' ഉ�A1<ളുമായി അ�dപൂ�ണj മായ താരതമ;ം നട:ാനും 

വായ്പ+ാരന് വിവരമറിsു' ഒരു തീരുമാനം എടു+ാനും കഴിയു1താണ്. 
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(b) വായ്പാ അേപOയുെട നടപടി�കമ<,+് അടയ് േ+> ഫീസ് / ചാ�ജുക,, വായ്പ തുക 

അനുവദി+ിെലX �ി� / ന�കു1ിെലX �ി� റീഫ>് െച0െAടു1 ഫീസുകളുെട തുക വിതരണം 

െച0�, �പീേപയ് െമM് ഓപ്ഷനുകളും നിര+ുകളും, ഏെത�ിലും ഉെ>�ി�, റീേപെമM് 

ൈവകു1തിനു' പിഴ ചുമ:�, ഏെത�ിലും ഉെ>�ി�, വായ്പക, ഫിക് സ്ഡ് നിര+ി�നി1ും 

ഫ് േളാ%ിംഗിേലയ്+ും തിരി�ും മാറു1തിനു' കLേവ�ഷ� നിര+ുക,, ഏെത�ിലും ഇMറസ്"് 

റീെസ"് േകX ാസ്, കൂടാെത വായ്പ+ാരെM താ�പര;െ: ബാധി+ു1 മേ"െത�ിലും വസ്തുവകക, 

എ1ിവെയ+ുറി�ു' എലX ാവിവര<ളും സുതാര;മായ രീതിയി� ഞ<, ഉപേഭാ*ാ+െള 

അറിയി+ു1തായിരി+ും. അ:രം ചാ�അജുകളും ഫീസും വിേവചനപരമെലX 1് ഞ<, 

ഉറAാ+ാം. 

(c)  എലX ാ വായ്പ അേപOക,+ും ഞ<, അറിയിA് രസീത് ന�കും. വായ്പ+ാരനും ക3നിയും 

പരസ്പരം സpതി�ി%ു' സമയ:ിനു'ി�, അേപOാ േഫാം ലഭി� തീയതി മുത� നിtിത 

സമയ:ിനു'ി�  വായ്പാ അേപOക, സംബ^ി� എലX ാ വശ<ളും 

പൂ�:ീകരി+ു1തായിരി+ും. 

 

(ii)     വായ്പകളുെട മൂല;നി�ണj യവും നിബന്[നകളും/ വ;വസ@കളുംവായ്പകളുെട മൂല;നി�ണj യവും നിബന്[നകളും/ വ;വസ@കളുംവായ്പകളുെട മൂല;നി�ണj യവും നിബന്[നകളും/ വ;വസ@കളുംവായ്പകളുെട മൂല;നി�ണj യവും നിബന്[നകളും/ വ;വസ@കളും 

 

(a) സാധാരണഗതിയി� വായ്പാ അേപOയുെട നടപടി�കമ<,+് ആവശ;മായ എലX ാ വിവര<ളും 

അേപOയുെട സമയ:് ഞ<, േശഖരി+ു1തായിരി+ും. ഞ<,+് എെW�ിലും അധിക 

വിവര<, ആവശ;മാെണ�ി�, ഉട�തെ1 ഞ<െള ബന്[െAേട>താെണ1് ഉപേഭാ*ാവിെന 

അറിയി+ു1തായിരി+ും. 

(b) അനുവദി� വായ്പാ തുകെയ+ുറി�് േരഖാമൂലേമാ അെലX �ി� ഇലക്േ�ടാണിക് രീതി മുേഖനേയാ 

അെലX �ി�  വാ�ഷിക പലിശ നിര+്, അേപOാ രീതി, എ1ിവ ഉ,െAെട എലX ാ നിബന്[നക,+ും 

വ;വസ@ക,+ും ഒAം അനുവദി� വായ്പാ തുക, ഇഎംഐ ഘടന, �പീേപെമM് നിര+ുക,, 

മുതലായവയും ഉപേഭാ*ാ+, അ:രം നിബ^നകളും വ;വസ@കളും അംഗീകരി�തും  

ഉപേഭാ*ാവിെന അറിയി+ു1താണ്. 

(c) ഉപേഭാ*ാവ് നട:ു1 എലX ാ േലാL േഡാക;ു െമMുകളുെടയും, േലാL േഡാക;ു െമMി� 

�പസ്താവി�ിരി+ു1 എലX ാ എ�േകX ാസറുകളുേടയും  പക�Aുക, അഭ;�dന�പകാരം ഞ<, 

ന�കു1തായിരി+ും. 

 

(iii) വായ്പയ്+ു' അേപO നിരസി�ത് അറിയി+�വായ്പയ്+ു' അേപO നിരസി�ത് അറിയി+�വായ്പയ്+ു' അേപO നിരസി�ത് അറിയി+�വായ്പയ്+ു' അേപO നിരസി�ത് അറിയി+� 

 

ഉപേഭാ*ാവിന് വായ്പ ന�കാനു' അവസ@യിലലX   ക3നി എ�ി�, ക3നി ക:് മുേഖനേയാ അെലX �ി� 

നിരസി+ലിെM ഇലക്േ�ടാണിക് രീതിയിലൂെടേയാ അതിെM കാരണം (<,) അറിയി+ു1തായിരി+ും.  

 

(iv) വായ്പ വിതരണവും നിബന്[നകളിലും വ;വസ@കളിലും ഉ' മാ"<ളും.വായ്പ വിതരണവും നിബന്[നകളിലും വ;വസ@കളിലും ഉ' മാ"<ളും.വായ്പ വിതരണവും നിബന്[നകളിലും വ;വസ@കളിലും ഉ' മാ"<ളും.വായ്പ വിതരണവും നിബന്[നകളിലും വ;വസ@കളിലും ഉ' മാ"<ളും. 

 

a) ഉപേഭാ*ാവ് നട:ിയി%ു' അേപO �പകാരം അെലX �ി� വായ്പാ കരാ� / അനുമതി ക:ി� 

ന�കിയ സമയ�കമം അനുസരി�് ഞ<, വായ്പ വിതരണം െച0ു1തായിരി+ും. 

b)   വിതരണ സമയ�കമം, പലിശനിര+്, സ�വീസ് ചാ�ജ്, �പീേപയ് െമM് ചാ�ജ്, മ"് ബാധകമായ ഫീസ് / 

ചാ�ജുക, എ1ിവയു,െAെടയു'വയുെട നിബ^നകളിലും വ;വസ@കളിലും ഉ>ാകു1 മാ"<, 

അറിയി�ു െകാ>് ഞ<, ഉപേഭാ*ാ+,+് േനാ%ീസ് ന�കു1തായിരി+ും.  പലിശ നിര+ിലും 

മ"് നിര+ിലും വരു1 മാ"<, ഇനിവരു1 കാലേ:യ്+ായിരി+ുെമ1് ഞ<, ഉറAാ+ും. ഇതു 

സംബ^ി�് അനുേയാജ;മായ ഒരു വ;വസ@ വായ്പാ കരാറി� ഉ,െAടു:ു1താണ്. 
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c) അ:രം മാ"ം ഉപേയാ*ാവിന് േകാ%ം വരു:ു1താെണ�ി�, അ:രം മാ":ിെM 60 

ദിവസ:ിനു'ി� ഉപേഭാ*ാവ് േനാ%ീസ് ന�കാെത അവരുെട അ+ൗ>് അവസാനിAി+ുകേയാ 

അെലX �ി� അധികം നിര+് ന�കാെത അതി�നി1ും മാറുകേയാ െച0ാവു1താണ്. 

d)  വായ്പ തിരിെക വിളി+ു1തിേനാ, മുകൂ� അടവ് തEരിതെAടു:ു1തിേനാ അെലX �ി� കരാറിനു 

കീഴിലു' നടപടിക, പൂ�:ിയാ+ു1തിേനാ അെലX �ി� അധിക െസക;ൂ രി"ിക, 

ആവശ;െAടു1തിേനാ മു3്, കരാ� അനുസരി�് ഞ<, ഉപേഭാ*ാവിന് േനാ%ീസ് 

ന�കു1തായിരി+ും. 

e)  വായ്പ+ാരെനതിെര ഞ<,+് നിയമപരമായ ഏെത�ിലും അവകാശ<, ഉെ>�ി� അെലX �ി� 

മ"ു െകX യിമുക, ഉ>് എ1തിനു വിേധയമായി, കുടിശw ിക എലX ാം അട�തിനു േശഷം അെലX �ി� 

തിരി�ടവ് മുഴുവ� കഴിsതിനു േശഷം30 ദിവസ:ിനു'ി� എലX ാ െസക;ൂ രി"ികളും ഞ<, 

തിരിെക ന�കു1തായിരി+ും.  അ:രം അവകാശ<, നടAിലാ+ുെ1�ി�, അവേശഷി+ു1 

െകX യിം, കൂടാെത �പസ്തുത െകX യിം െസ"ി� െച0ു1തു വെര/ തിരി�ടയ്+ു1തു വെര 

െസക;ൂ രി"ിക, തടsു വയ്+ു1തിനു' ഞ<ളുെട അവകാശ<, ഉ,െA% നിബ^നക, 

എ1ിവയുെട പൂ�ണj മായ വിവര<, അറിയി�ു െകാ>് വായ്പ+ാരന് മു�കൂ� േനാ%ീസ് 

ന�കു1തായിരി+ും. 

 

6.  ജാമ;+ാ�ജാമ;+ാ�ജാമ;+ാ�ജാമ;+ാ� 

 

വായ്പയ്+ായി ഒരു വ;*ി ജാമ;+ാരനാകാ� തീരുമാനി+ുെ1�ി�, അേoഹെ:/ അവെര ഇനിAറയു1 

കാര;<, അറിയി+ും: 

 

(a)  ഒരു ജാമ;+ാര� എ1 നിലയി� അേoഹ:ിെM/ അവരുെട ബാധ;ത; 

(b)  അേoഹം/ അവ� സEയം ഏെ"ടു+ു1, ക3നിയ്+് അവ�  ബാU;സ@മായ തുക; 

(c)  അേoഹ:ിെM / അവരുെട വായ്പ തിരി�ടയ്+ാ� അേoഹേ:ാട്/ അവേരാട് ആവശ;െAടു1 

സx�ഭ<,  

(d)  ഒരു ജാമ;+ാര�/കാരി എ1 നിലയി� അേoഹം/ അവ� തിരി�ടവിനു പരാജയെAടുെ1�ി� 

ക3നിയിലു' അേoഹ:ിെM / അവരുെട പണം അെലX �ി� മ"് ആസ്തിക, ഞ<, തിരിെ�ടു+ണേമാ 

എ1്; 

(e)  ഒരു ജാമ;+ാര� എ1 നിലയി�, അേoഹ:ിെM/ അവരുെട ബാധ;തക, പരിമിതമാേണാ അേതാ 

പരിധിയിലX ാ:താേണാ എ1്;  

(f)   ഒരു ജാമ;+ാര� എ1 നിലയി�, അേoഹ:ിെM/ അവരുെട ബാധ;തക, നടAിേലേ+> 

സമയവും സാഹചര;വും, കൂടാെത ഇതിെന+ുറി�് ഞ<, അേoഹെ:/അവെര അറിയി+ു1 

രീതിയും; ഒAം 

(g)  )  )  )   കുടിശിക തീ�+ു1തിന് മതിയായ മാ�ഗ<ളുെ>�ിലും, െ�കഡി"� / വായ്പ ന�കു1വ� മുേ1ാ%ു 

വയ്+ു1 ആവശ;ം ജാമ;+ാ� പാലി+ു1ിെലX �ി� അ:രം ജാമ;+ാെര മനഃപൂ�വമു' 

വീഴ്ച+ാരായി പരിഗണി+ു1താണ്. 

 

ആ�+ാേണാ അേoഹം/ അവ� ജാമ;+ാരായി നി�+ു1ത് അവരുെട സാ3:ിക നിലകളി� വരു1 

�പതികൂലമായ മാ"<െള+ുറി�്അേoഹെ: / അവെര ഞ<, അവെന അറിയി+ും. 
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7.  സEകാര;തയും രഹസ;ാ}കതയുംസEകാര;തയും രഹസ;ാ}കതയുംസEകാര;തയും രഹസ;ാ}കതയുംസEകാര;തയും രഹസ;ാ}കതയും 

 

ഉപേഭാ*ാ+െള+ുറി�ു' വ;*ിപരമായ എലX ാ വിവര<ളും സEകാര;വും രഹസ;ാ}കവുമായി 

സൂOി+ുകയും (ഉപേഭാ*ാ+, ഇനിേമ� ക3നിയുെട ഉപേഭാ*ാ+ളെലX �ി� േപാലും), താെഴAറയു1 

ത:E<,+ും നയ<,+ും അനുസരി�് മുേ1ാ%ുേപാകുകയും െച0ും. ഉപേഭാ*ാവിെM  ഉപേഭാ*ൃ 

അ+ൗ>ുകളുമായി ബ^െA% ഡാ" അെലX �ി� വിവര<,, അത് ഉപേഭാ*ാ+, ന�കിയതാെണ�ിലും 

അെലX �ിലും, മേ"െത�ിലും ക3നിക,/ �ഗൂAിെല സ@ാപന<, എ1ിവ അട+മു' ആ�+ും, 

താെഴAറയു1 �പേത;ക സാഹചര;<ളിലലX ാെത ഞ<, െവളിെAടു:ുകയിലX . 

 

(a) നിയമ�പകാരം വിവരം ന�േക>താെണ�ി�; 

(b)  വിവര<, െവളിെAടു:ു1തിന് െപാതുജന<േളാട് ചുമതലയുെ>�ി�; 

(c)  വിവര<, ന�കാ� ഞ<ളുെട താ�Aര;<, ആവശ;െAടു1ുെവ�ി� (ഉദാഹരണമായി, ത%ിA് 

തടയാ�); പേO ഇത്, ഉപേഭാ*ാവിെന+ുറി�് അെലX �ി� ഉപേഭാ*ൃ അ+ൗ>ുകെള കുറി�ു' 

വിവര<, (ഉപേഭാ*ാ+ളുെട േപരും അ�ഡസY ും അട+ം) �ഗൂAിെല മ"ു ക3നിക, അട+ം, 

ആ�െ+�ിലും മാ�+"ിംഗ് ഉേoശ;<,+ായി വിവര<, ന�കു1തിന് ഉപേയാഗി+ുകയിലX . 

(d)  വിവരം െവളിെAടു:ാ� ഉപേഭാ*ാവ് ഞ<േളാട് ആവശ;െAടുകയാെണ�ി�, അെലX �ി� 

ഉപേഭാ*ാവിെM അനുമതിേയാെട; 

(e) ഉപേഭാ*ാവിെന+ുറി�് ഒരു റഫറ�സ് ന�കാ� ഞ<േളാട് ആവശ;െAടുെ1�ി�, അത് 

ന�കു1തിന് മു�പായി അേoഹ:ിM / അവരുെട േരഖാമൂലമു' അനുമതി ഞ<,+് ലഭ;മാ+ും; 

(f)   ഞ<ളുെട പ+ലു' ഉപേഭാ*ാവിെM വ;*ിഗത വിവര<ളിേലയ്+് �പേവശി+ു1തിന് 

നിലവിെല നിയമപരമായ ച%+ൂട് �പകാരമു' അേoഹ:ിെM / അവരുെട അവകാശ:ിെM 

വ;ാപ്തി ഞ<, അേoഹെ: / അവെര അറിയി+ും; ഒAം 

(g)  ഉപേഭാ*ാവ് �പേത;കമായി ഞ<,+് അനുവാദം ന�കു1ിെലX �ി�, ഞ<, അട+മു' ആരും 

വിപണന ആവശ;കതക,+ായി ഉപേഭാ*ാവിെM വ;*ിഗത വിവര<, ഉപേയാഗി+ിലX . 

 

8.  െ�കെ�കെ�കെ�കഡി"് റഫറ�സ് ഏജ�സിക,ഡി"് റഫറ�സ് ഏജ�സിക,ഡി"് റഫറ�സ് ഏജ�സിക,ഡി"് റഫറ�സ് ഏജ�സിക, 

 

(a) ഒരു ഉപേഭാ*ാവ് ഒരു അ+ൗ>് തുറ+ുേ3ാ, െ�കഡി"് റഫറ�സ് അേoഹ:ിെM/ അവരുെട 

അ+ൗ>ിെM വിശദാംശ<, െ�കഡി"് റഫറ�സ് ഏജ�സിക,+് ഞ<, എ1ാണ് 

ൈകമാറു1െത1ും അവേരാെടാAം ഞ<, നട:ു1 ഉറAാ+ലുകെള+ുറി�ും ഞ<, നി<െള 

വിവരം അറിയി+ും 

 

(b) ഇനിAറയു1 സx�ഭ<ളി�, ഉപേഭാ*ാവ് കടെA%ിരി+ു1 വ;*ിഗത കട<, സംബ^ി� വിവര<, 

ഞ<, െ�കഡി"് റഫറ�സ് ഏജ�സിക,+് ന�കാം: 

 

o ഉപേഭാ*ാവ് അേoഹ:ിെM / അവരുെട േപയ് െമM് നട:ാ� ൈവകു1ു; 

o കടെA%ിരി+ു1 തുക ത�+:ി� ഇലX ; ഒAം 

o കുടിശw ിക തുക തിരി�ടയ്+ാനു' ഞ<ളുെട ഔപചാരികമായ ആവശ;െAടലിന് ഉപേഭാ*ാവ് 

�ശമ<െളാ1ും നട:ിയിലX . അ:രം ഒരു സാഹചര;:ി�, ക:ിലൂെടേയാ ഇലക്േ�ടാണിക് 

രീതിയിലൂെടേയാ േരഖാമൂലം ഉപേഭാ*ാവിെന അറിയി+ും.  
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(c) േമ�Aറs സാഹചര;:ി�, ഉപേഭാ*ാ+ളുെട ബാധ;തെയ+ുറി�ു' വിവര<, െ�കഡി"് 

റഫറ�സ് ഏജ�സിക,+ു ന�കു1തിനു' ഞ<ളുെട ഉേoശ;െ:+ുറി�് ഞ<, ക:ിലൂെടേയാ 

ഇലക്േ�ടാണിക് രീതിയിലൂെടേയാ േരഖാമൂലം ഉപേഭാ*ാവിെന അറിയി+ും. അേത സമയം, െ�കഡി"് 

റഫറ�സ് ഏജ�സികളുെട പ�ും ഞ<, അവ�+ു ന�കു1 വിവര<,+് ഉപേഭാ*ാവിന് െ�കഡി"് 

കി%ാനു' കഴിവിനു േമലു' സEാധീനെ:യും കുറി�് ഞ<, ഉപേഭാ*ാ+െള അറിയി+ും. 

(d) ഉപേഭാ*ാ+, അനുവാദം ന�കുകയാെണ�ി�, ഉപേഭാ*ാ+ളുെട അ+ൗ>ിെന+ുറി�ു' മ"് 

വിവര<ളും ഞ<, െ�കഡി"് റഫറ�സ് ഏജ�സിക,+ു ന�കും. 

(e)  ആവശ;െAടുകയാെണ�ി�, െ�കഡി"് െറഫറ�സ് ഏജ�സിക,+് ന�കിയ വിവര:ിെM ഒരു പക�A് 

ഉപേഭാ*ാവ് ഞ<,+് ന�കും. 

 

9.  കുടിശw ികയുെട േശഖരണംകുടിശw ികയുെട േശഖരണംകുടിശw ികയുെട േശഖരണംകുടിശw ികയുെട േശഖരണം 

 

(i) വായ്പക, ന�കുേ3ാ,, തിരി�ടവ് തുക, കാലാവധി, തിരി�ടവ് ഇടേവളക, എ1ിവയുെട 

�പകിയകെള+ുറി�് ഞ<, ഉപേഭാ*ാവിേനാട് വിശദീകരി+ും. എ1ിരു1ാലും, ഉപേഭാ*ാവ് 

തിരി�ടവ് െഷഡ;ൂ , പാലി+ു1ിെലX �ി�, കുടിശw ിക ഈടാ+ു1തിനായി നാ%ിെല 

നിയമ<,+നുസൃതമായി നി�വചി+െA% ഒരു �പ�കിയ ഞ<, പിWുടരു1തായിരി+ും. ഈ 

�പ�കിയകളി�, ഉപേഭാ*ാവിന് േനാ%ീസ് അയ�ുെകാ>് അെലX �ി� വ;*ിഗത സx�ശന<ളിലൂെട 

അെലX �ി� / കൂടാെത ജാമ;ം, ഏെത�ിലും ഉെ>�ി�, പിടിെ�ടു:ുെകാ>് ഉപേഭാ*ാവിെന 

ഓ�pെAടു:ു1ത് ഈ �പ�കിയയി� ഉ,െAടു1ു. 

 

(ii)  മര;ാദ, നീതി പൂ�വകമായ െപരുമാ"ം, അനുനയം എ1ിവയി� അടിസ@ാനമാണ് ഞ<ളുെട 

േപാളിസിയുെട േശഖരം. ഉപേഭാ*ാ+ളുെട വിശEാസം കാ:ുസൂOി+ു1തിലും, അവരുമായി 

ദീ�ഘകാല ബ^ം നിലനി�:ു1തിലും ഞ<, വിശEസി+ു1ു. ഞ<ളുെട ജീവന+ാര� അെലX �ി� 

കുടിശw ിക പിരി+ു1തിേനാ അെലX �ി�/ കൂടാെത ജാമ;വസ്തു പിടിെ�ടു+ു1തിേനാ ഞ<െള 

�പതിനിധീകരി+ാ� അധികാരെAടു:ിയി%ു' ഏെത�ിലും വ;*ിേയാ സEയം പരിചയെAടു:ുകയും 

ഞ<, ന�കിയി%ു' അേതാറി"ി െല"� കാണി+ുകയും, ആവശ;െAടുെ1�ി�,  ഞ<,  

ന�കിയി%ു' അെലX �ി� ക3നി അധികൃത� ന�കിയി%ു' അേoഹ:ിെM / അവരുെട തിരി�റിയ� 

കാ�ഡ് കാണി+ുകയും െച0ു1തായിരി+ും. കുടിശw ിക സംബ^ി�് എലX ാ വിവര<ളും 

ഉപേഭാ*ാ+,+് ന�കുകയും, കുടിശw ിക അടയ്+ു1തിന് മതിയായ േനാ%ീസ് ന�കു1തിന് ഞ<, 

�ശമി+ു1തുമായിരി+ും. 

 

(iii) ജീവന+ാരായ എലX ാ അംഗ<ളും അെലX �ി� കുടിശw ിക േശഖരണ:ിലും / അെലX �ി� ജാമ; വസ്തു 

ൈകവശെAടു:ു1തിനും ഞ<െള �പതിനിധീകരി+ാ� ചുമതലെAടു:ിയി%ു' ഏെത�ിലും 

വ;*ിയും ചുവെട െകാടു:ിരി+ു1 മാ�'നി�േoശ<, പാലി+ണം: 

 

(a) ഉപേഭാ*ാവിെM താമസസ@ല:് നിtിത സ@ല:ിെM അഭാവ:ി� അേoഹം / അവ� 

തിരെsടു+ു1 സ@ല:്, അെലX �ി� ഉപേഭാ*ാ+, അേoഹ:ിെM/ അവരുെട വസതിയി� 

ലഭ;മെലX �ി� അേoഹ:ിെM / അവരുെട ബിസിനസY ്/െതാഴി� സ@ല:്  സാധാരണയായി 

ബന്[െAടു1താണ്. 

(b)  തിരി�റിയലും ഞ<െള �പതിനിധാനം െച0ു1തിനായു' അധികാരവും ആദ; ഘ%:ി�:െ1 

ഉപേഭാ*ാവിെന അറിയി+ും. 

(c)  ഉപേഭാ*ാവിെM സEകാര;ത മാനി+െAടും. 
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(d)  ഉപേഭാ*ാവുമായു' ഇടെപട� സിവി� രീതിയിലായിരി+ും. 

(e) ഉപേഭാ*ാ+ളുെട ബിസിനസ് അെലX �ി� െതാഴി� മ"ു രീതിയി� ആവശ;െAടു1ിെലX �ി�, 

ഞ<ളുെത �പതിനിധിക, ഉപേഭാ*ാ+െള 0700 മണിയ്+ും 1900 മണിയ്+ും ഇടയി� 

ബന്[െAടു1തായിരി+ും. 

(f) ഒരു നിtിത സമയ:് അെലX �ി� ഒരു �പേത;ക സ@ല:് േകാളുക, ഒഴിവാ+ാനു' 

ഉപേഭാ*ാവിെM അഭ;�dന പരമാവധി ബഹുമാനി+ും. 

(g)  േകാളുകളുെട സമയവും എണj വും, സംസാര:ിെM ഉ'ട+വും േരഖെAടു:ും. 

(h)  കുടിശw ികെയ+ുറി�ു' എലX ാ ത�+<ളും അഭി�പായ വ;ത;ാസ<ളും പരസ്പര സpതേ:ാെടയും 

മുറ�പകാരവും പരിഹരി+ുനWിനു' എലX ാ സഹായവും ന�കും. 

(i)  കുടിശw ിക േശഖരണ:ിന് ഉപേഭാ*ാ+ളുെട സ@ലേ:യ്+് സx�ശനം നട:ുേ3ാ, ഔചിത; 

മര;ാദയും മാന;തയും പാലി+ു1തായിരി+ും. 

(j)   കുടുംബ:ിെല ഒരംഗ:ിെM േവ�പാട്, മ"് ദുരWസമയം എ1ി<െനയു' അനുചിതമായ 

സമയ:് േകാളുകളും കുടിശw ിക പിരി+ാനു' സx�ശന<ളും ഒഴിവാ+ു1താണ്. 

 

10.     പരാതികളും ആവലാതികളുംപരാതികളും ആവലാതികളുംപരാതികളും ആവലാതികളുംപരാതികളും ആവലാതികളും 

 

                                ആWരിക �പ�കിയക,ആWരിക �പ�കിയക,ആWരിക �പ�കിയക,ആWരിക �പ�കിയക, 

 

(a) ക3നിയുെട ഓേരാ ഓഫീസിലും പരാതികളും ആവലാതികളും സEീകരി+ു1തിനും രജിസ്"� 

െച0ു1തിനും പരിഹരി+ു1തിനും ഉ' സംവിധാനവും നടപടി�കമവും ഉ>ാകും. 

(b)  പരാതികളും, ആവലാതികളും പരാതികളും പരിഹരി+ാ� ക3നി ഡയറക്ട� േബാ�ഡ് ഉചിതമായ 

പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം സ@ാപി�ി%ു>്. വായ്പ ന�കു1 സ@ാപന<ളുെട ഉേദ;ാഗസ@� 

എടു+ു1 തീരുമാന<ളി� നി1ും ഉയ�1ു വരു1 എലX ാ ത�+<ളും േക,+ുകയും അടു: 

ഉയ�1 തല:ി� പരിഗണി+െAടുകയും െച0ുെമ1് ഇ:രം സംവിധാന<, ഉറAുവരു:ും. 

(c)  പരാതിക, ന;ായമായും േവഗ:ിലും ൈകകാര;ം െച0ു1തിനു' ക3നിയുെട നടപടി�കമ<, 

എവിെട കാണാ� കഴിയുെമ1് ഉപേഭാ*ാ+േളാട് പറയു1തായിരി+ും. 

(d)  ഒരു ഉപേഭാ*വിന് ഒരു പരാതി ഫയ� െച0ണെമ�ി� ഉപേഭാ*ാ+െള ഇനിപറയു1 കാര;<, 

അറിയി+ു1താണ്: 

 

I. ഇത് എ<െന െച0ാം 

II.  എവിെടയാണ് പരാതി ന�േക>ത്? 

III.  ഒരു പരാതി എ<െനയാണ് 

ത0ാറാേ+>ത്? 

IV. ഒരു മറുപടി �പതീOിേ+>ത് 

എേAാഴാണ് 

V. പരിഹാര:ിനായി ആെര സമീപി+ണം 

VI. ഫലെ:+ുറി�് ഉപേഭാ*ാവ് തൃപ്തനെലX �ി� എWു െച0ണം. 

VII. ഉപേഭാ*ാവിന് എെW�ിലും േചാദ;<, ഉെ>�ി� ഞ<ളുെട സ്"ാഫ് ഉപേഭാ*ാവിെന 

സഹായി+ും. 
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(e) ഒരു ഉപേഭാ*ാവി� നി1ും േരഖാമൂലം പരാതി ലഭി�ാ�, ഒരാഴ്ചയ്+ു'ി� ഒരു അറിയിA് / 

�പതികരണം അയയ്+ുവാ� ഞ<, �ശമി+ും. അറിയിAി�, ആവലാതിക, ൈകകാര;ം െച0ു1 

ഉേദ;ാഗസ@െM േപരും പദവിയും ഉ,െAടും. ഞ<ളുെട നിയു* െടലിേഫാL െഹ�പ് െഡസ് ക് 

അെലX �ി� കസ്"മ� സ�വീസ് ന3രി�+ൂടിയാണ് പരാതി ന�കു1െത�ി�, ഉപേഭാ*ാവിന് ഒരു 

കംപX യിM് റഫറ�സ് ന3� ന�കും, കൂടാെത അതിെM പുേരാഗതിെയ+ുറി�് ന;ായമായ 

സമയ:ിനു'ി� അറിയി�ുെകാ>ിരി+ും. 

(f)  ഈ വിഷയം പരിേശാധി�തിനുേശഷം, ഉപേഭാ*ാവിന് അതിെM അWിമ �പതികരണെ:+ുറിേ�ാ 

അെലX �ി� �പതികരി+ാ� കൂടുത� സമയം ആവശ;മായി വരു1ത് എWുെകാ>ാെണ1ും 

അറിയി�ു െകാ>് ഉപേഭാ*ാവിന് ക:് അയയ്+ു1തായിരി+ും, കൂടാെത പരാതി ലഭി�് ആറ് 

ആഴ്ചയ്+ു'ി� അത് െച0ാ� �ശമി+ു1താെണ1ും, ഇേAാഴും തൃപ്തിയാകു1ിെലX �ി� 

അേoഹ:ിെM / അവരുെട പരാതി ഇനി എ<െന മുേ1ാ%ു െകാ>ു െകാ>ുേപാകണെമ1ും 

അേoഹെ:/ അവെര അറിയി+ും. 

 

പരാതി പരിഹാര നടപടി�കമം പരാതി പരിഹാര നടപടി�കമം പരാതി പരിഹാര നടപടി�കമം പരാതി പരിഹാര നടപടി�കമം  

 

എെW�ിലും പരാതി / ആവലാതി ഉെ>�ി�, താെഴAറയു1 ഏെത�ിലും ചാനലുകളിലൂെട 

ഉപേഭാ*ാവിന് ഞ<ളുെട േകാ�Aേറ"് ഓഫീസുമായി ബന്[െAടാം: 

 

െടലിേഫാL: െടലിേഫാL: െടലിേഫാL: െടലിേഫാL: 022 – 42722272 

ഇവരുെട �ശUയ്+ായി ഇെമയി� / ക:് അയയ്+ുക: 

 

�ശീ. നിേലഷ് കുമാ� െജയി� (�ഗീവ�സ് റീ�ഡസY � ഓഫീസ�) 

              

ഇെമയി�: ഇെമയി�: ഇെമയി�: ഇെമയി�: homeservice@edelweissfin.com 
 

െമയി�: െമയി�: െമയി�: െമയി�: ഏദ�വീസ് ഹൗസിങ് ഫിനാ�സ് ലിമി"ഡ്, ഏദ�വീസ് ഹൗസ്, ഓഫ്. സി.എസ്.ടി. േറാഡ്, 

കലീന, മുംൈബ  400098. 

വിഷയം പരിേശാധി�തിനുേശഷം, പരാതി/ആവലാതി ലഭി�് ആറ് (6) ആഴ്ചക,+ു'ി� 

ഞ<ളുെട �പതികരണം ഉപേഭാ*ാ+െള അറിയി+ു1തിനായി ഞ<, പരി�ശമി+ും. 
 

 ഉപേഭാ*ാവിന് ക3നിയി� നി1ും �പതികരണം ലഭി+ു1ിെലX �ി� അെലX �ി� �പതികരണ:ി� 

സംതൃപ്തരെലX �ി�, പരാതി+ാരന്  http://grids.nhbonline.org.in  എ1 ലി�ി�+ൂടി ഓLൈലനായി 

അെലX �ി� നി�oിഷ്ട േഫാ�മാ"ി�  ഓഫ് ൈല� േമാഡി� തപാ� വഴി കംപX യിM് റീ�ഡസY � െസ� ഓഫ് 

നാഷണ� ഹൗസിംഗ് ബാ�ിെM പരാതി പരിഹാര െസലX ിെന  സമീപി+ാവു1താണ്. 

 

 വിലാസം  ഇനിAറയു1 ലി�ി� ലഭ;മാണ്.  http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-

System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-Mode.pdf : നാഷണ� ഹൗസിങ് 

ബാ�്, ഡിAാ�%് െമM് ഓഫ് റഗുേലഷ� ആ�ഡ് സൂA�വിഷ�  (കംപX യിM് റീ�ഡസ� െസ�), നാലാം 

നില, േകാ� 5 എ, ഇW; ഹബി"ാ"് െസM�, േലാധി േറാഡ്, ന;ൂ ഡ�ഹി  110 003. 
 

പരാതിക,  crcell@nhb.org.in എ1 വിലാസ:ിേലയ്+്   

ഇെമയി�  െച0ാവു1തുമാണ്. 

 

 േമ�Aറs പരാതി പരിഹാര നടപടി�കമം ക3നിയുെട െവബ് ൈസ"ിലും ലഭ;മാണ്.  

https://www.edelweisshousingfin.com   
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11.     െപാതുവായത്െപാതുവായത്െപാതുവായത്െപാതുവായത്    

    

(a) ആവശ;െമ1് ഞ<, കരുതുെ1�ി�, ഉപേഭാ*ാവിെന അേoഹ:ിെM / അവരുെട താമസസ@ല:് 

അെലX �ി� / കൂടാെത വീ%ിെല അെലX �ി� / കൂടാെത ബിസിനസY ് െടലിേഫാL ന3റുകളി�, അെലX �ി�/ 

കൂടാെത  ഞ<,+് ആവശ;െമ1ു േതാ1ുെ1�ി�, സ്"ാഫ് അെലX �ി� ഈ ആവശ;:ിനായി 

നിയു*രായ ഏജ�സികേളാ വഴി അേoഹ:ിെM താമസസ@ലം / അെലX �ി� ബിസിനസY ് വിലാസ<ളി� 

േനരി%് സx�ശി�് ബ^െA%ുെകാ>് ഉപേഭാ*ാവ് വായ്പാ അേപOയി� സൂചിAി�ി%ു' 

വിശദാംശ<, പരിേശാധി+ു1തായിരി+ും. 

 

(b) ഉപേഭാ*ാ+ളുെട അ+ൗ>ിെല ഒരു ഇടപാടിെന+ുറി�് അേനEഷണം നട:ണെമ�ി� േപാലീസും മ"് 

അേനEഷണ ഏജ�സികളും, ഞ<, അവയി� ബ^െAേട>തുെ>�ി� ഞ<ളുമായും 

സഹകരി+ാ� ഉപേഭാ*ാവിെന അറിയി+ും. 

 

(c) ഉപേഭാ*ാവ് വkനാപരമായി �പവ�:ി�ാ�, അേoഹ:ിെM / അവരുെട അ+ൗ>ിെല എലX ാ 

നഷ്ട<,+ും അവ� തെ1 ഉ:രവാദിയായിരി+ുെമ1ും, കൂടാെത ഉപേഭാ*ാവ് ന;ായമായ �ശU 

കൂടാെത �പവ�:ി+ു1ുെ>�ി�, ഇതുമൂലം നഷ്ടം ഉ>ാകുെ1�ി�, ഇതിന് ഉപേഭാ*ാവ് 

ഉ:രവാദിയായിരി+ും. 

 

(d)  ഞ<ളുെട ഉ�A1<ളും േസവന<ളും താെഴ പറയു1 ഏെത�ിലും ഒേ1ാ അതിലധികേമാ ഭാഷകളി� 

ഞ<, �പദ�ശിAി+ും: ഹിxി, ഇംഗX ീഷ് അെലX �ി� ഉചിതമായ �പാേദശിക ഭാഷ. 

 

(e)  വായ്പ ന�കു1തിന് ലിംഗേഭദം, ജാതി, മതം എ1ിവയുെട അടിസ@ാന:ി� ഞ<, വിേവചനസEഭാവം 

കാണി+ുകയിലX ് ള. കാഴ്ചയിലX ാ:, ശാരീരിക ൈവകല;മു' അേപOകേരാട് അവരുെട ൈവകല;:ിെM 

അടിസ@ാന:ി� ഉല¢ 1<,, േസവന<,, സൗകര;<, എ1ിവ ന�കു1തിലും ഞ<, വിേവചനം 

കാണി+ുകയുമിലX . എ1ിരു1ാലും, െസാൈസ"ിയിെല വിവിധ വിഭാഗ<,+് േവ>ിയു' സ് കീമുകളി� 

ഏ�െAടു1തിേനാ പെ�ടു+ു1തിേനാ ഇത് ഞ<െള തടയിലX . 

 

(f)  ഒരു േലാL അ+ൗ>്, വായ്പ ന�കു1വരി� നിേ1ാ അെലX �ി� ബാ�ി�നിേ1ാ/സാ3:ിക 

സ@ാപന<്ളി�നി1ും �ടാ�സ്ഫ� െച0ു1തിനു' അേപO സാധാരണ രീതിയി� ൈകകാര;ം 

െച0ു1തായിരി+ും. 

 

(g) േകാഡ് �പസിUീകരി+ാ� ഞ<,: 

 

1.  നിലവിലു'തും പുതിയതുമായ ഉപേഭാ*ാ+,+്  േകാഡുകളുെട ഒരു പക�A് ന�കും. 

 

2.  കൗ>റി� അെലX �ി� ഇലക്േ�ടാണിക് കp;ൂ ണിേ+ഷ� അെലX �ി� െമയി� മുേഖനയു' 

അഭ;�dനയി� ഈ േകാഡ് ലഭ;മാ+ും; 

 

3.   എലX ാ �ബാkിലും ഈ േകാഡ് ലഭ;മാ+ും; ഞ<ളുെട െവബ് ൈസ"ിലും. ഇത്,  

https://www.edelweisshousingfin.com  � ലഭ;മാണ്  

 

4.  േകാഡ് സംബ^ി�് �പസ*മായ വിവര<, ന�കു1തിനും േകാഡ് നടAിലാ+ു1തിനും 

ഞ<ളുെട ജീവന+ാ�+്പരിശീലനം ലഭി�ി%ുെ>1് ഉറAാ+ും. 
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(h) ഓേരാ വ�ഷെ: നിtിത ഇടേവളകളി� അെലX �ി� േകാഡ് റിവ;ൂ  െചേ0>ത് ആവശ;മാെണ1്  

റഗുേല"റി ഡവലA് െമMിന് അെലX �ി� േബാ�ഡിന് ഉചിതെമ1് േതാ1ു1 സമയ:്  േകാഡ് 

അവേലാകനം െച0ു1താണ്.  

 

(i)  േകാപX ിയ�സ് ഡിAാ�%് െമMിെMയും മ"് ഉചിതമായ ഓഹരി ഉടമകളുെടയും, ഏെത�ിലും ഉെ>�ി�, 

ശുപാ�ശയുെട അടിസ@ാന:ി� േകാഡും പുനരവേലാകനം െച0ു1തും, ഒരി+� േബാ�ഡ് 

അംഗീകരി�ു കഴിsാ� അത് അWിമവുമായിരി+ും.  

  

 


