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ఎడిల్వైజ్ హౌసుంగ్ ఫెైనానస్ లిమిటెడ్ (ఈహెచ్ఎఫ్ఎల్/కుంపెనీ) ఖాతాదార్డలకు హో మ్ లోనస్, ఇతర్ లోనస్
అుందిుంచే

నేషనల్ హౌసుంగ్ బ్యుంక్లో (ఎన్హెచ్బీ)

రిజిసీ ర్ అయిన హౌసుంగ్ ఫెైనానస్ కుంపెనీ. వయకుులు,

భ్గస్రీమయ సుంసథ లు, ఇతర్ క్రరపొరేట్/చటీ బద్ధ మైన సుంసథ లు సహ ర్కర్క్రల ఖాతాదార్డలకు ఈ ర్డణ
సద్ుప్రయుం అుందిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
విన్నయోగదార్డలతో కుంపెనీ వయవహర్శైలి, కుంపెనీ అుందిుంచే ఉతొతు లు, సేవలు, వరటిన్న కుంపెనీ అుందిుంచవచుు
లేదా వివిధ మాధయమాలు, విధానాల దాీరర అుందిుంచే వరటి క్ోసుం కుంపెనీ ఒక ఫెయిర్ ప్రాక్టీస్ క్ోడ్ ర్ూప్ ుందిుంచి
దాన్నన్న సీీకరిుంచిుంది. జూల ై 1, 2016న నేషనల హౌసుంగ బ్యుంక జారీ చేసన ఫెయిర ప్రాక్టీసెస క్ోడ్ మాసీ ర
సర్డయులర, క్రలానుగ ణుంగర చేసన సవర్ణలకు లోబడి, రిజరీ బ్యుంక ఆఫ ఇుండియా మాసీ ర డైరెక్షన నానబ్యుంక్ుంగ ఫెైనాన్ని యల కుంపెనీ – హౌసుంగ ఫెైనానస కుంపెనీ (రిజరీ బ్యుంక) తేదీ 17 ఫబావరి, 2021 జారీ చేసన
ఆదేశరలకు అనుగ ణుంగర ఈ క్ోడ్సీీకరిుంచడుం జరిగిుంది.
1. క్ోడ్ఉద్దేశరలు
క్ోడ్ను ఇుంద్ుకు అభివృదిధ చేయడుం జరిగిుంది:
(a) కసీ మర్ల తో డీల్చేసేటప్పొడు కనీస ప్ామాణాలు నలక్ొలిొ సరెన
ై , చకయన్న విధానాలను ప్ామోట్చేయడుం;
(b) సేవల నుుంచి ఖాతాదార్డలు ఏుం ఆశుంచవచేు చకయగర అర్థుం చేసుకునేుంద్ుకు ప్రర్ద్ర్శకతను పెుంచడుం;
(c) ఉనిత న్నర్ీహణ ప్ామాణాలు స్రధిుంచేుంద్ుకు ప్ో టీ దాీరర మారెయట్శకుులను ప్ో ా తసహుంచడుం;
(d) ఖాతాదార్డలతో నాయయమైన, సుహృదాావ సుంబుంధాలు ప్ో ా తసహుంచడుం;
(e) హౌసుంగ్ఫెన
ై ానస్వయవసథ లో విశరీస్రన్ని నలక్ొలొడుం.
2. క్ోడ్వర్తింపు
కుంపెనీ లేదా అనుబుంధ సుంసథ లు, ఫో న దాీరర, ప్ో సుీ దాీరర, ఇుంటరరక్ీవ్ ఎలక్రీాన్నక్ ప్రికరరల దాీరర, ఇుంటరెిట్లేదా
ఏదేన్న ఇతర్ విధానుం దాీరర అుందిుంచే అన్ని ఉతొతు లు, సేవలకు ఈ క్ోడ్లోన్న అన్ని భ్గరలు వరిుస్ు రయి,
3. కస్ీ మర్ల తో వయవహర్ించదటపుుడు స్జానవుగర, స్హేతుకింగర వయవహర్ించడిం:
(a) ఈ క్ోడ్లోన్న న్నబద్ధ త, ప్ామాణాలను మేమ అుందిుంచే ఈ ఉతొతు లు, సేవలు, మా సబబుంది అుందిుంచే ప్ాక్ియలు,

విధానాలకు వరిుుంప్జేయడుం;

(b) మేముందిుంచే ఉతొతు లు, సేవల సుంబుంధిత చట్ీలు, న్నబుంధనలకు తూ.చా తప్ొకుుండా లోబడి ఉుండటుం
(c) న్నజాయితీ, ప్రర్ద్ర్శకత అనే నైతిక సూతాాలకు లోబడి మా ఖాతాదార్డలతో వయవహారరలు న్నర్ీహుంచడుం;

4. పాకటనలు, మారకెటింగ్, సేలస
(i)

మా ప్ాకటనలు, ప్ాచార్ స్రమగిి అుంతా సొషీ ుంగర, వరసు వుంగర, తప్పొదారి ప్టిీుంచకుుండా ఉుండేలా మేమ చూస్రుుం.

(ii) ఏ మాధయముంలోనైనా ప్ాకటనలు, ప్ాచార్ స్రమగిల
ి ో సేవ లేదా ఉతొతిు క్ సుంబుంధిుంచిన వివరరలోల వడీు రేటు ప్ాస్ు రవన ఉుంటే,

దాన్నక్ సుంబుంధిుంచి వరిుుంచే ఇతర్ ఫీజులు, ఛారీీలు ఏమైనా ఉుంట్యా అనే విషయాన్ని మేమ తలియజేస్ు రుం. వరటిక్
సుంబుంధిుంచిన ప్ూరిు వివరరలు, న్నయమన్నబుంధనలు విజఞ పు పెై అుంద్జేస్ు రుం లేదా వబ్సెట
ై లో
్ ప్ ుంద్ుప్ర్డస్రుుం.
(iii) వడీు రేటల ు, స్రధార్ణ ఫీజుల, ఛారీీలకు సుంబుంధిుంచిన సమాచారరన్ని మేమ మా శరఖలోల నోటీసులు, టెలిఫో న్ లేదా

హెలొ్ల ైనల ు, మా వబ్సెైట్, న్నరేేశత సబబుంది/హెలొ్డసయ్, లేదా సరీీసు గెైడ/ట్రి
్
ఫ్షెడూయల్దాీరర తలియజేస్ు రుం.
(iv) సప్ో ర్డీ సరీీసుల క్ోసుం మేమ

ఒకవేళ థరు ్ ప్రరీీ సేవలను తీసుకునిటుీ అయితే అటిీ థరు ్ ప్రరీీలు ఖాతాదార్డల

వయక్ు గత సమాచారరన్ని (ఒకవేళ ఆ అటిీ థరు ్ ప్రరీీలకు అుంద్ుబ్టులో ఉనిటుీ అయితే) మేమ ఎుంతటి గోప్యతతో
క్రప్రడుతామో, అదే విధానాన్ని వరర్ూ అనుసరిుంచేలా చూస్రుుం.
(v)

మా నుుంచి ప్ ుంది ఉతొతు లకు సుంబుంధిుంచి ర్కర్క్రల ఫీచర్ల ను ఎప్ొటికప్పొడు ఖాతాదార్డలకు తలియజేస్ు రుం. ఇతర్
ఉతొతు లకు సుంబుంధిుంచిన సమాచార్ుం లేదా ప్ ా డకీస్/సేవలకు సుంబుంధిుంచి ప్ామోషనల్ ఆఫర్ల ను అటిీ సమాచార్ుం/
సరీీసులు ప్ ుందేుంద్ుకు

కసీ మర్డల సమమతి అుందిుంచినటుీ అయితే వరరిక్ మయిల్ దాీరర లేదా వబ్సెైటలో
్ రిజిసీ ర్

క్రవడుం లేదా కసీ మర్ల ఫో న నుంబర్ల దాీరర తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది.
(vi) మా ఉతొతు లు/సరీీసులు మారెయట్చేసేుంద్ుకు మేమ ఉప్యోగిుంచుకునే డైరక
ె ీ్సెలిలుంగ్ఏజెనీసల (డీఎస్ఎలు) క్ోసుం

మేమ క్ోడ్ ఆఫ్ కుండకీ్ న్నరేేశస్రుుం. ఇుంద్ులో ఇతర్ విషయాలతో ప్రటు కసీ మర్ల కు ఉతొతు లు వయక్ు గత లేదా ఫో న్
దాీరర వికియిుంచేటప్పొడు తమ గ రిుుంప్పను వలల డిుంచడుం కూడా ఉుంటుుంది.
(vii) మా ప్ాతిన్నధి/ క్ొరియర్ లేదా డీఎస్ఎ ప్ావర్ు న

సరిగా ర లేద్న్న లేదా ఈ క్ోడ్ను ఉలల ుంఘుంచినటుీ కసీ మర్డ నుుంచి

ఫరరయద్ు అుందితే తగిన చర్యలు చేప్టీ డుం జర్డగ త ుంది. వయవహార్ుంపెై ద్రరయప్పు జరిప, కసీ మర్డకు ఏమన
ై ా నషీ ుం
జరిగినటుీ అయితే దాన్ని చకయదిదే ప్ాయతిుం చేస్ు రుం.
5. లోనలల
(i) లోనల క్ోస్ిం దర్ఖాస్ల
త లు, వరట ప్రాససింగ్–

(a) లోన్ ప్ ా డకుీను స్ో రస చేసట
ే ప్పొడు వరిుుంచే వడీు రేటల ు, ఫీజులు/ఛారీీలు ఏమైనా ఉుంటే ఆ వివరరలతో ప్రటు ప్రాసెసుంగ్

క్ోసుం చలిల ుంచాలిసన ఫీజు, మ ుంద్సుు చలిల ుంప్ప ఆప్ి నల ు, ఛారీీలు ఏమన
ై ా ఉుంటే వరటిక్ సుంబుంధిుంచిన వివరరలు మాతామే
ర్డణగిహీత ఆసక్ు న్న ప్ాభ్వితుం చేసే అుంశరలకు సుంబుంధిుంచిన సమాచారరన్ని అుంద్జేస్ు రుం. తదాీరర వరర్డ ఇతర్ ర్డణ
దాతలు అుందిుంచే ధర్లతో సరిప్ో లుుక్ొన్న, ర్డణగిహీతలు అవగరహనతో కూడిన సరెన
ై న్నర్ణయుం తీసుకునేలా చూస్రుుం.
(b) లోన్ప్రాసెసుంగ్క్ోసుం చలిల ుంచాలిసన ఫీజులు/ఛారీీలు, ర్డణ మొతు ుం ముంజూర్డ క్రకప్ో యినా/అుంద్జేయకప్ో యినప్పొడు

తిరిగి ఇచేు ఫీజులు, మ ుంద్సుు చలిల ుంప్ప ఆప్ి నల ు, ఛారీీలు, ఏమైనా ఉుంటే ఆ వివరరలు, తిరిగి చలిల ుంప్పలో జాప్యుం జరిగత
ి ే
పెనాల్టీ ఏమైనా ఉనాి, ఫకసడ్నుుంచి ఫ్ోల టిుంగ్రేటల ు, అలాగే ఫ్ోల టిుంగ్నుుంచి ఫకసడ్రేటలకు మారిొడి ఛారీీలు, వడీు రీ-సెట్
క్రలజు ఏమన
ై ా ఉుంటే ఆ వివరరలు, లేదా ర్డణగిహత
ీ ఆసక్ు న్న ప్ాభ్వితుం చేసే విషయాలను మేమ ర్డణగిహత
ీ లకు
ప్రర్ద్ర్శకుంగర వలల డిస్ు రుం. అటిీ ఛారీీలు/ఫీజులు వివక్షకు తావపలేన్న రీతిలో ఉుండేలా మేమ చూస్రుుం.
(c) ర్డణ గిహత
ీ ఆసక్ు న్న ప్ాభ్వితుం చేసే అవసర్మన
ై సమాచార్ముంతా ర్డణ ద్ర్ఖాసుులో ఉుంటుుంది. తదాీరర ఇతర్

హౌసుంగ్ఫెైనానస్కుంపెనీల న్నయమ న్నబుంధనలతో సహేత కుంగర ప్ో లుుక్ొన్న ర్డణగిహత
ీ అవగరహనతో కూడిన న్నర్ణయుం
తీసుక్ోగలుగ తార్డ. ద్ర్ఖాసుు ప్తాుంతో ప్రటు సమరిొుంచాలిసన డాకుయముంటల జాబితాను ర్డణ ద్ర్ఖాసుు ప్తాుంలో
సూచిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(d) మాకు అుందిన అన్ని ర్డణ ద్ర్ఖాసు
ు లను అవి అుంద్ుకునిటుీ ర్సీద్ు జారీ చేస్ు రుం. అన్ని విధాలుగర సరెన
ై రీతిలో ఉని

ద్ర్ఖాసుు ప్తాుం అుంద్ుకుని తేదీ నుుంచి ర్డణగిహత
ీ , కుంపెనీ ప్ర్సొర్ుం అుంగీకరిుంచిన సమయుంలోప్ప ర్డణ
ద్ర్ఖాసుులు ప్రిషయరిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(ii) ర్ుణ మద్ింపు, నియమ నిబింధనలు
(a) ర్డణ ద్ర్ఖాసు
ు ప్రాసెస చేయడాన్నక్ అవసర్మన
ై అన్ని వివరరలను మేమ

స్రధార్ణుంగర ద్ర్ఖాసుు సమయుంలోనే

సేకరిుంచడుం జర్డగ త ుంది. ఒకవేళ మాకు ఏదన
ై ా అద్నప్ప సమాచార్ుం క్రవరలిస వసేు , కసీ మర్డకు ఆ విషయుం
తలియజేస వుంటనే వరరిన్న సుంప్ాదిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(b) ముంజూర్డ చేసన ర్డణాన్నక్ సుంబుంధిుంచిన వివరరలను కసీ మర్డకు లిఖితప్ూర్ీకుంగర లేదా ఎలక్రీాన్నక్ విధానుంలో లేదా

ముంజూర్డ చేసన ర్డణ మొతు ుంతో ప్రటు న్నయమన్నబుంధనలు సహ వరరిిక వడీు రేటు, ద్ర్ఖాసుు విధానుం, ఈఎుంఐ
సీర్ూప్ుం, మ ుంద్సుు చలిల ుంప్ప ఛారీీలు, మొద్ల ైనవనీి ఖాతాదార్డకు తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది, అటిీ

న్నయమన్నబుంధనలకు కసీ మర్డల నుుంచి అుంగీక్రర్ుం తీసుక్ోవడుం జర్డగ త ుంది.
(c) ఆలసయుంగర జరిపే చలిల ుంప్పలకు విధిుంచే పీనల్వడీు రేటును ర్డణ ఒప్ొుంద్ుంలో పెద్ే అక్షరరలోల పేరపయనడుం జర్డగ త ుంది.
(d) కసీ మర్డ ఎగిీకూయట్చేసన అన్ని ర్డణ ప్తాాల క్రపీలతో ప్రటు లోన్డాకుయముంట్లో ఎన్క్ోలజ్చేస ప్తాాల క్రపీ ఒకదాన్ని

లోన్శరుంక్షన్/ప్ుంపణీ సమయుంలో అుంద్జేస్ు రుం.
(iii) ర్ుణ దర్ఖాస్ల
త తిర్స్ెర్ించినటటీ అయితద తెలియజేయడిం

కసీ మర్డకు ర్డణుం అుందిుంచే సథ తిలో కుంపెనీ లేనప్పొడు, అటిీ తిర్సయర్ణకు గల క్రర్ణుం(ణాలు) లిఖితప్ూర్ీకుంగర లేఖ
దాీరర లేదా ఎలక్రీాన్నక్మాధయముం దాీరర కుంపెనీ తలియజేసు ుుంది.

(iv) ర్ుణాల పింపణీ స్హ నియమ నిబింధనలోల మార్ుులు
a) కసీ మర్క్ోరిన విధుంగర లేదా లోన ఒప్ొుంద్ుం/శరుంక్షన ల టర్లో ప్ ుంద్ుప్రిచిన రీతిలో మేమ ర్డణాలను ప్ుంపణీ చేస్ు రుం.
b) న్నయమ న్నబుంధనలోల మార్డొ సహ ప్ుంపణీ షెడూయల్, వడీు రేటల ు, సరీీసు ఛారీీలు, మ ుంద్సు
ు చలిల ుంప్ప ఛారీీలు, ఇతర్

వరిుుంచే ఫీజులు/ఛారీీలు మొద్ల ైన వరటిక్ సుంబుంధిుంచిన మార్డొలను నోటస
ి ు దాీరర కసీ మర్డకు తలియజేస్ు రుం. వడీు
రేటల ు, చారీీలల ో మార్డొ తద్ుప్రి క్రలుం నుుంచి వరిుుంచేలా మేమ చూస్రుుం. దీన్నక్ సుంబుంధిుంచిన తగిన న్నబుంధనను ర్డణ
ఒప్ొుంద్ుంలో ప్ ుంద్ుప్ర్చడుం జర్డగ త ుంది.
c) ఒకవేళ అటిీ మార్డొ ఖాతాదార్డకు నషీ దాయకుంగర ఉుంటే, అటిీ మార్డొనకు 60 రోజులోలప్ప కసీ మర్డ ఎటువుంటి నోటస
ీ ు

లేదా తమ అక్ ుంట్క్ోలజ్చేసుక్ోవచుు లేదా ఎటువుంటి అద్నప్ప ఛారీీలు లేదా వడీు చలిల ుంచకుుండా సీచ్చేసుక్ోవచుు.
d) ర్డణాన్ని వనక్య తీసుక్ోవరలన్న న్నర్ణయిుంచినా లేదా చలిల ుంప్పను వేగవుంతుం చేయాలన్న చపొనా లేదా ఒప్ొుందాన్నక్

అనుగ ణుంగర అద్నప్ప సెకూయరిటల
ీ ు క్ోరినటుీ అయితే మేమ

ర్డణ ఒప్ొుందాన్నక్ అనుగ ణుంగర ర్డణగిహీతలకు

నోటస
ీ ులు ఇస్రుుం.
e) బక్రయిలనీి తగిన వయవధిలో తిరిగి చలిల ుంచిన తరరీత లేదా ర్డణాన్నక్ సుంబుంధిుంచి బక్రయి ఉని మొతాున్ని తిరిగి

ప్ ుందినా, లేదా ర్డణగిహత
ీ నుుంచి చటీ ప్ర్మన
ై హకుయ లేదా ఇతర్ బ్క్ట వసూలు ఉుండి అవనీి క్ల యర్అయిన తరరీత
మేమ మా ద్గా ర్ ఉుంచుని సెకూయరిటల
ీ ను విడుద్ల చేస్ు రుం. ఒకవేళ అలాుంటి హకుయను అమలు చేయద్లిచినటుీ
అయితే దాన్నక్ సుంబుంధిుంచి మిగిలిన క్ెలయిమ్కు సుంబుంధిుంచిన ప్ూరిు వివరరలతో ప్రటు, ఆ సుంబుంధిత క్ెలయిమ్ సెటిల్

చేయడుం/చలిల ుంచనుంద్ుకు ఆ సెకూయరిటీన్న మేమ ఎలా కలిగి ఉుండగలమో తలియజేసు ూ ర్డణగిహత
ీ కు మ ుంద్ుసుు
నోటస
ీ ు ఇవీడుం జర్డగ త ుంది.
f)

వయక్ు గత ర్డణగిహీతలు, సహ ర్డణగిహీతలు ఉనాి లేదా లేకునాి వరయప్రర్ అవసరరలకు క్రకుుండా ఫ్ోల టిుంగ్ రేటుపెై
ముంజూర్డ చేసన ఇతర్ ర్డణాలపెై ఫో ర్క్ోలజర్ఛారీీలు/మ ుంద్ు చలిల ుంప్ప పెనాల్టీన్న కుంపెనీ వసూలు చేయద్ు.

6. హామీదార్డలు
ఒక ర్డణాన్నక్ ఎవరెైనా వయక్ు హామీదార్డగర ఉుండద్లిసేు అతను/ఆమకు ఈ విషయాలు తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది:
(a) హామీదార్డగర అతను/ఆమ బ్ధయత;
(b) కుంపెనీక్ అతను/ఆమ అ కటు
ీ బడి ఉని బ్ధయత మొతు ుం;
(c)

అతన్న/ఆమను బ్ధయత చలిల ుంచమన్న మేమ అతన్నన్న/ఆమను పలిచే ప్రిసథ త లు;

(d) గరయరెుంటర్గర అతను/ఆమ చలిల ుంచడుంలో విఫలమైతే కుంపెనీలోన్న అతన్న/ఆమ ఇతర్ స్ మ మలు/సెకూయరిటీలను

మేమ తిరిగి తీసుక్ోవడుం;
(e) గరయరెుంటర్గర అతన్న/ఆమ బ్ధయతలు న్నరిేషీ ప్రిమాణాన్నక్ ప్రిమితుం చేయబడ ఉుంట్యా లేక అప్రిమితుంగర

ఉుంట్యా;
(f) గరయరెుంటర్గర అతన్న/ఆమ బ్ధయతలు డిశరురీ చేయబడే సమయుం, ప్రిసథ త లు అలాగే మేమ వరరిక్ దీన్న గ రిుంచి

తలియజేసే విధానుం; మరియ
(g)

బక్రయిలను చలిల ుంచడాన్నక్ తగిన మారరాలు ఉనిప్ొటిక్ట, ర్డణదాత చేసన డిమాుండ్కు హామీదార్డ కటుీబడి
ఉుండేుంద్ుకు న్నరరకరిసేు, అటువుంటి హామీదార్డన్న ఉదేేశప్ూర్ీక డిఫరలీ రగర
్ కూడా ప్రిగణిస్ు రుం.
అతను/ఆమ ఏ ర్డణగిహీతకు అయితే గరయరెుంటర్గర న్నలుస్రురో, ఆ ర్డణగిహీత

ఆరిథక ప్రిసథ తిలో ప్ాతికూల

మార్ొలు చోటుచేసుకునిటుీ అయితే దాన్నన్న తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది.
7. పవ
ై సీ, క్రనిిడెనిియాలిటీ
ఖాతాదార్డలకు

సుంబుంధిుంచిన

వయక్ు గత

సమాచార్ముంతా

పెవ
ై ేట,్

గోప్యుంగర

(కసీ మర్డల

కసీ మర్డలగర

ఉుండకప్ో యినప్ొటిక్ట) ఉుంచడుం జర్డగ త ుంది. దిగ వ పేరపయని సూతాాలు, విధానాలకు అనుగ ణుంగర అది

ఉుంటుుంది. ఖాతాదార్డల ఖాతాలకు సుంబుంధిుంచిన సమాచార్ుం, డేట్ను అది కసీ మర్డల ఇచిునది క్రవచుు లేదా
మా గర
ి ప్పలోన్న ఇతర్ కుంపెనీలు/సుంసథ లకు అుందిుంచినది క్రవచుు, దిగ వ పేరపయని ప్ాతేయక ప్రిసథ త లోల తప్ొ
అటిీ వరటిన్న మేమ వలల డిుంచుం:
(a) చటీ ప్ాక్రర్ుం ఆ సమాచార్ుం ఇవరీలిస వచిునప్పొడు;
(b) ప్ాజల క్ోసుం ఆ సమాచారరన్ని వలల డిుంచాలిసన బ్ధయత ఏర్ొడినప్పొడు;

(c) మా ఆసకుుల క్ోసుం సమాచారరన్ని ఇవరీలిస వచిునప్పొడు (ఉదాహర్ణకు మోస్రన్ని న్నవరరిుంచేుంద్ుకు), క్రన్న దాన్ని

స్రకుగర తీసుక్ొన్న ఖాతాదార్డ గ రిుంచి లేదా ఖాతాదార్డ ఖాతాల గ రిుంచి (కసీ మర్ పేర్డ, చిర్డనామా సహ) వివరరలేవి
ఇతర్డలు సహ గర
ి ప్లోన్న ఇతర్ కుంపెనీలకు మారెయటిుంగ్అవసరరల క్ోసుం అుంద్జేయడుం జర్గద్ు.
(d) సమాచారరన్ని వలల డిుంచాలన్న ఖాతాదార్డ క్ోరినప్పొడు లేదా ఖాతాదార్డ అనుమతితో;
(e) ఖాతాదార్డల గ రిుంచి రెఫరెనస్అడిగినప్పొడు, మ ుంద్ుగర మేమ వరరి నుుంచి లిఖితప్ూర్ీక అనుమతి తీసుకుుంట్ుం.
(f) ప్ాసు ుతమ ని చటీ న్నబుంధనల ప్ాక్రర్ుం మా ద్గా ర్ ఉని వరరి వయక్ు గత రిక్రర్డులకు సుంబుంధిుంచిన హకుయల

ప్రిధి గ రిుంచి ఖాతాదార్డకు తలియజేస్ు రుం
(g) ఖాతాదార్డ న్నరిేషఠుంగర మాకు తలియజేసేు తప్ొ మేమ సహ ఎవర్ుం కూడా మారెయటిుంగ్అవసరరల క్ోసుం ఖాతాదార్డల

వయక్ు గత సమాచారరన్ని మేమ ఉప్యోగిుంచుం.

8. వస్ూలు చదసే వడడీపై నియింతాణ:
(a) ర్డణాలు, అడాీనుసలపెై వసూలు చేసే వడీు రేటల ు, ప్రాసెసుంగ్, ఇతర్ ఛారీీలకు సుంబుంధిుంచి సుంబుంధిత అుంశరలు

అుంటే న్నధుల వయయుం, మారిీన్, రిసయ్ పీామియుం, మొద్ల ైనవవనీి ప్రిగణనలోక్ తీసుక్ొన్న డైరెకీర్ల బో ర్డు వడీు
రేటు విధానాన్ని న్నరరథరిసు ుుంది. వడీు రేటు, రిసయ్ గేిడేషన్, వేరేీర్డ ర్క్రల ర్డణగిహీతలకు వేరేీర్డగర వడీు రేటల ు
వసూలు

చేయడాన్నక్

సుంబుంధిుంచిన

వివరరలు

ర్డణగిహీత

లేదా

ఖాతాదార్డకు

ద్ర్ఖాసు
ు

ప్తాుంలోనే

తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది, అుంగీకరిుంచిన వడీు రేటును శరుంక్షన ల టర్లో సొషీ ుంగర తలియజేయడుం
జర్డగ త ుంది.
(b) వడీు రేటు, గేడ
ై లోనూ
్
అుంద్ుబ్టులో ఉుంటుుంది. వబ్సెట
ై ్లో ప్ాచురిుంచిన సమాచార్ుం
ి ేషన్రిసయ్విధానుం కుంపెనీ వబ్సెట

లేదా ఇతర్తాా ప్ాచురిుంచిన సమాచారరన్ని వడీు రేటులో మార్డొ జరిగినప్పొడు అప్డేట్చేయడుం జర్డగ త ుంది.

(c) వడీు రేటు అనిది వరరిిక ప్రాతిప్రదికన ఉుండే రేటల ు, క్రబటిీ తన ఖాతాకు ఎుంత రేటు వసూలు చేస్ు రర్నేది ర్డణగిహత
ీ కు

అవగరహన ఉుంటుుంది.

9. బక్రయిల వస్ూలు
(i) ర్డణాలు ఇచిునప్పొడు మేమ ఖాతాదార్డలకు తిరిగి చలిల ుంప్ప విధానుం, వయవధి, తిరిగి చలిల ుంచాలిసన సమయుం వుంటివి

ఖాతాదార్డకు తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది. క్రన్న, ఒక వేళ ఖాతాదార్డ రీపేముంట్ షెడూయల్కు ఖాతాదార్డ కటుీబడి
ఉుండకప్ో తే, బక్రయిల వసూలు క్ోసుం వరిుుంచే చట్ీలోల ఉుండే న్నరేేశత ప్ాక్ియ అనుసరిుంచడుం జర్డగ త ుంది. ఈ
ప్ాక్య
ి లో ఖాతాదార్డకు నోటస
ీ ులు ప్ుంపుంచడుం, వయక్ు గతుంగర వరరిన్న సుంద్రిశుంచడుం మరియ /లేదా ఏదన
ై ా సెకూయరిటన్న
ీ
తనఖా పెటీ న
ి టుీ అయితే దాన్ని స్రీధీనుం చేసుక్ోవడుం జర్డగ త ుంది.
(ii) మరరయద్, తగిన మనిన, బ జీ గిుంప్పపెై మా వసూలు విధానుం ఉుంటుుంది. ఖాతాదార్డలతో నమమకుం, దీర్ఘక్రలిక

అనుబుంధాన్ని మేమ క్ోర్డకుుంట్ుం. బక్రయిల వసూలు లేదా/మరియ సెకూయరిటీ స్రీధీనుం

క్ోసుం వచేు

మా

సబబుంది లేదా ఎవరెన
ై ా అధీకృత వయక్ు విజఞ పు చేసన ప్క్షుంలో మేమ జారీ చేసన అధీకృత లేఖను చూప్పతార్డ, కుంపెనీ
జారీ గ రిుుంప్ప క్రర్డును ప్ాద్రిశస్రుర్డ. బక్రయిలకు సుంబుంధిుంచి మేమ

ఖాతాదార్డలకు ప్ూరిు సమాచార్ుం

అుందిుంచేుంద్ుకు కృష చేస్ు రుం, అలాగే బక్రయిలు చలిల ుంచేుంద్ుకు తగినుంత సమయుం ఇస్రుుం.
(iii) బక్రయిల వసూలు లేదా/మరియ సెకూయరిటీ స్రీధీనుం

క్ోసుం వచేు మా సబబుంది లేదా ఎవరెన
ై ా అధీకృత వయక్ు

దిగ వ పేరపయని మార్ా ద్ర్శక్రలను అనుసరిస్ు రర్డ:
(a) స్రధార్ణుంగర ఖాతాదార్డను వరర్డ క్ోర్డకుని సథ లుంలో కలవడుం జర్డగ త ుంది, ఒకవేళ అలాుంటి న్నరేేశత

ప్ాదశ
ే ుం ఏది లేనటుీ అయితే వరరి న్నవరస సథ లుంలో కలవడుం జర్డగ త ుంది. ఒకవేళ అకయడ అుంద్ుబ్టులో లేన్న
ప్క్షుంలో వరరి వృతిు /వరయప్రర్ సుంసథ లో కలవడుం జర్డగ త ుంది.
(b) మాకు ప్రాతిన్నధయుం వహుంచిన వరర్డ ఖాతాదార్డను కలిసన వుంటనే వరరి గ రిుుంప్ప, హో దాను చూప్పతార్డ.
(c) ఖాతాదార్డ గోప్యతను గ ర్విుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(d) ఖాతాదార్డతో సుంభ్షణ గ ర్వప్ాద్ుంగర ఉుంటుుంది.
(e) ఖాతాదార్డ వరయప్రర్ుం లేదా వృతిు క్రర్ణుంగర ప్ాతేయక ప్రిసథ త లు ఉుంటే తప్ొ ఖాతాదార్డలను మా ప్ాతిన్నధులు

ఉద్యుం 7 గుంటల నుుంచి రరతిా 7 గుంటల మధయ క్రలుంలో కలుస్రుర్డ.
(f) కసీ మర్ఏదన
ై ా న్నరిధషీ సమయుంలో ఫో న చేయవద్ే న్న క్ోరినా లేదా న్నరిధషీ ప్ాదేశుంలో వద్ే న్న చపొన ప్క్షుంలో

వీల న
ై ుంత వర్కు దాన్ని గ ర్విుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(g) క్రలస్సుంఖయ, సమయుం, సుంభ్షణ అుంతా కూడా డాకుయముంట చేయడుం జర్డగ త ుంది.
(h) బక్రయిలకు సుంబుంధిుంచిన విభేదాలను ప్ర్సొర్ ఆమోద్యోగయుంగర, సరెన
ై రీతిలో ప్రిషయరిుంచుకునేుంద్ుకు

తగిన స్రయుం అుంద్జేయడుం జర్డగ త ుంది.
(i) బక్రయిల వసూలు క్ోసుం ఖాతాదార్డలు ఉుండే ప్రాుంతాలను సుంద్రిశుంచేటప్పొడు తగిన మరరయద్, గ ర్వుం

క్రప్రడటుం జర్డగ త ుంది.
(j) కుటుుంబుంలో మర్ణుం సుంభవిుంచినా లేదా ఏదైనా విప్తు లు సుంభవిుంచిన సమయాలోల బక్రయిల వసూలు

క్ోసుం క్రలస్చేయడుం/లేదా వరరి ద్గా ర్కు రరవడుం వుంటివి చేయుం.

10.

ఫరరయదలలు, స్మస్యలు
అింతర్గ త పాక్రియలు

(a) కుంపెనీక్ చుందిన ప్ాతీ క్రరరయలయుంలో ఫరరయద్ులు, సమసయలు అుంద్ుకునేుంద్ుకు, నమోద్ు చేసేుంద్ుకు

ప్రిషయరిుంచేుంద్ుకు తగిన వయవసథ , ప్ాక్య
ి లు ఉనాియి.
(b) ఫరరయద్ులు, సమసయలు ప్రిషయరిుంచేుంద్ుకు కుంపెనీక్ చుందిన డైరక
ె ీర్ల బో ర్డు ఫరరయద్ుల ప్రిష్రయర్ యుంతాాుంగరన్ని సుంసథ లో

నలక్ొలాొర్డ.
ర్డణ సుంసథ లు, న్నరరీహకుల న్నర్ణయాల క్రర్ణుంగర తల తేు వివరదాలు వినడుం, కనీసుం తద్ుప్రి అత యనిత స్రథయిలో
వరటిన్న ప్రిషయరిుంచేలా ఆ యుంతాాుంగుం చూసుుుంది.
(c) కుంపెనీ న్నర్ీహకుల న్నర్ణయాల క్రర్ణుంగర తల తేు వివరదాలు/ఫరరయద్ులు సహ ఔట్స్ో ర్డ్ఏజెనీస సేవలకు సుంబుంధిుంచి

తల తేు సమసయలను ద్ృషీ క్ తీసుకువచిునటుీ అయితే వరటిన్న విన్న ప్రిషయరిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(d) ఫరరయద్ు చేసే ప్ాక్ియ వరటిన్న సజావపగర, వేగవుంతుంగర ప్రిషయరిుంచే ప్ాక్య
ి కు సుంబుంధిుంచిన వివరరలనీి ఖాతాదార్డకు

వివరిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(e) ఫరరయద్ు చేయాలన్న ఖాతాదార్డ భ్విుంచినప్పొడు ఖాతాదార్డలకు ఈ విషయాలు తలియజేయాలి:

i.

ఇది ఎలా చేయాలి

ii.

ఎకయడ ఫరరయద్ు చేయాలి

iii.

ఫరరయద్ు ఎలా చేయాలి

iv.

సమాధానుం ఎప్ొటి లోప్ప ఆశుంచాలి

v.

ప్రిష్రయర్ుం క్ోసుం ఎవరిన్న సుంప్ాదిుంచాలి

vi.

సమాధానుం కసీ మర్డకు సుంతృపు కలిగిుంచకప్ో తే ఏుం చేయాలి.

vii.

కసీ మర్ల కు ఉని సుందేహలు తీరేుుంద్ుకు సదా మా సబబుంది ఖాతాదార్డలకు స్రయప్డేుంద్ుకు సద్ధ ుంగర
ఉుంట్ర్డ

(f) లిఖితప్ూర్ీకుంగర

ఒక

ఫరరయద్ు

ఖాతాదార్డ

నుుంచి

మేమ

అుంద్ుకునిటుీ

అయితే,

వరరిక్

అది

అుందినటుీ/సమాధానాన్ని వరర్ుం లోప్ప ప్ుంపేుంద్ుకు మేమ కృష చేస్ు రుం. ఆ అక్రిల డీ ్ముంట్లో ఆ ఫరరయద్ును
చూసే అధిక్రరి పేర్డ, హో దా ఉుంట్యి. మా టెలిఫో న హెలొ్డసయ లేదా కసీ మర్ సరీీస్ నుంబర్ దాీరర ఫరరయద్ు
అుంద్ుకునిటుీ అయితే ఆ కసీ మర్డకు ఆ ఫరరయద్ు రెఫరెనస్ నుంబర్ అుంద్జేయడుం జర్డగ త ుంది. సహేత కమైన
సమయుంలో దాన్నక్ సుంబుంధిుంచిన ప్పరోగతిన్న వరరిక్ తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది.
(g) విషయాన్ని ప్రిశీలిుంచిన తరరీత, మేమ మా త ది సొుంద్నను లేదా అటిీ దాన్నపెై సొుందిుంచేుంద్ుకు మరిక్ొుంత

సమయుం ప్డుత ుంద్న్న ఖాతాదార్డలకు తలియజేస్ు రుం. ఫరరయద్ు అుంద్ుకుని ఆర్డ వరరరలోలప్ప దాన్ని
ప్రిషయరిుంచేుంద్ుకు మేమ కృష చేస్ు రుం, అలాగే ఫరరయద్ు విషయుంలో అతను/ఆమ సుంతృపు చుంద్నటుీ అయితే
దాన్ని ఇుంక్ర మ ుంద్ుకు ఎలా తీసుక్ెళ్ల లలో తలియజేస్ు రుం.
ఫరరయద్ు ప్రిష్రయర్ ప్ాక్య
ి
ఏదైనా ఫరరయద్ు/సమసయ ఉనిటుీ అయితే దిగ వ తలిపన ఏ మాధయముం దాీరరనైనా ఖాతాదార్డ మా క్రరపొరేట్
క్రరరయలయాన్ని సుంప్ాదిుంచవచుు:
టెలిఫో న్: 022 – 4272 2554; టోల్ఫీా : 1-800-1026371
ఈమయిల్/ల టర్ను వీరిక్ ప్ుంపుంచవచుు:
మిస్. శవరలి షుందే (ఫరరయద్ుల ప్రిష్రయర్ ఆఫీసర్)
ఈమెయిల్: homeservice@edelweissfin.com

చిర్ునామా: ఎడిల్వైజ్హౌసుంగ్ఫెైనానస లిమిటెడ్, ఎడిల్వైజ్హౌజ్, ఆఫ్: సీఎస్టీ రోడుు, కలినా, మ ుంబయి 400098.
ఫరరయద్ు/సమసయ మాకు అుందిన ఆర్డ (6) వరరరలోలప్ప విషయాన్ని ప్రిశీలిుంచి తగిన సొుంద్న ఖాతాదార్డకు
తలియజేసేుంద్ుకు మేమ ప్ాయతిిస్రుుం.
కుంపెనీ నుుంచి ఒక నల రోజులోలప్ల ఖాతాదార్డ ఎటువుంటి సమాధానుం అుంద్ుక్ోలేకప్ో యినా లేదా అుంద్ుకుని
సమాధానుంతో సుంతృపు చుంద్కప్ో యినా, సద్ర్డ ఫరరయద్ుదార్డ నేషనల్హౌసుంగ్బ్యుంకులోన్న కుంపెల ుంట్
్
రీడాససల్
సెల్ను ఆన్ల ైన్దాీరర సుంప్ాదిుంచవచుు దాన్న లిుంక్http://grids.nhbonline.org.in లేదా ఆఫ్ల ైన్విధానుం
దాీరర దిగ వ పేరపయని లిుంకు దాీరర
https://grids.nhbonline.org.in/(S(hho1xhani01bap4hmybh1sno))/Complainant/Default.aspx
న్నరేేశత ఫరర్మట్లో దిగ వ చిర్డనామాకు ప్ో సుీ చేయవచుు: నేషనల్హౌసుంగ్బ్యుంక, డిప్రర్డీముంట్ఆఫ్
రెగ యలేషన్అుండ్సూప్ర్విజన్(కుంపెల ్ుంట్రీడాససల్సెల్), 4వ అుంతసు
ు , క్ోర్-5A, ఇుండియా హాయబిట్ట్సెుంటర్,
లోధి రోడ్, నూయ ఢిల్టల – 110 003.
పెైన

పేరపయని

ఫరరయద్ు

ప్రిష్రయర్

ప్ాక్ియ

మా

కుంపెనీ

వబ్సెైటులోనూ

https://www.edelweisshousingfin.com అుంద్ుబ్టులో ఉుంది.
11. సరధార్ణిం
(a) ర్డణ ఒప్ొుంద్ుంలోన్న న్నయమ న్నబుంధనలు మినహా ర్డణగిహీతకు సుంబుంధిుంచిన (ర్డణగిహీత గతుంలో ఇవీన్న
సమాచారరన్ని గ రిుసేు తప్ొ) వయవహారరలోల కుంపెనీ ఎటువుంటి జోకయుం చేసుక్ోద్ు.
(b) స్రధార్ణ ప్రిసథ త లోల ర్డణగిహత
ీ నుుంచి లేదా బ్యుంకు/ఆరిథక సుంసథ నుుంచి వచేు విజఞ పు ఆధార్ుంగర మేమ లోన్అక్ ుంట్
ట్ానస్ఫర్చేప్డతాుం. కుంపెనీ సమమతి లేదా ఏదైనా అభయుంతర్ుం ఉనిటుీ అయితే ఆ విషయాన్ని విజఞ పు అుంద్ుకుని
21 రోజులోల తలియజేయడుం జర్డగ త ుంది.
(c) ర్డణ రికవరీ విషయాలోల కుంపెనీ వేధిుంప్పలకు అుంటే వేళ క్రన్న వేళ ర్డణగిహత
ీ తో మాట్లడటుం, లోనల రికవరీ క్ోసుం
కుండబలాన్ని ఉప్యోగిుంచడుం వుంటి చర్యలను కుంపెనీ చేప్టీ ద్ు. అుంతే క్రద్ు కుంపెనీ సబబుంది మొర్టుగర వయవహరిుంచకుుండా
వరరిక్ తగిన శక్షణ ఇచిు, ఖాతాదార్డలతో వరర్డ సరెైన రీతిలో మలిగేలా కుంపెనీ చూసుుుంది.

(d) అవసర్ుం అనుకుుంటే ర్డణ అపల క్ేషన్లో ఇచిున వివరరలను మేమ ప్రిశీలిస్రుుం. దాన్న క్ోసుం మా సబబుంది లేదా ఆ
అవసరరల క్ోసుం న్నయమిుంచుకుని ఏజెనీసల దాీరర వరరిన్న న్నవరసుం మరియ /లేదా వరయప్రర్ టెలిఫో న్ దాీరర
సుంప్ాదిుంచడుం, మరియ /లేదా వరర్డ ఇలుల మరియ /లేదా వరయప్రర్ చిర్డనామాను సుంద్రిశుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(e) ఖాతాదార్డ అక్ ుంట్కు సుంబుంధిుంచి మేమ

ద్రరయప్పు చేయాలన్న భ్విుంచి ప్ో ల్టసులు/ఇతర్ ద్రరయప్పు సుంసథ ల

ప్ామయ
ే ాన్ని మేమ క్ోరినప్పొడు ఆ విషయుంలో సహకరిుంచాలన్న ఖాతాదార్డకు తలియజేస్ు రుం.
(f) ఖాతాదార్డ మోసప్ూరితుంగర వయవహరిుంచినా, తగిన జాగితు ప్రటిుంచకుుండా ఉుండటుం వలన వరరి ఖాతాలకు వరటిలేల
నష్రీన్నక్ ఖాతాదార్డలే బ్ధయత వహుంచాలిస ఉుంటుుంది.
(g) దిగ వ తలిపన భ్షలు అుంటే హుందీ, ఇుంగిలష్, ఇతర్ స్రథన్నక భ్షలోల మా ఉతొతు లు, సేవలను మా డిస్పేల లో
ఉుంచుతాుం.
(h) ర్డణ వయవహారరలోల లిుంగుం, కులుం, మతుం పేర్డతో మేమ వివక్ష చూప్ుం. అుంతే క్రద్ు ద్ృషీ లోప్ుం, శరరీర్క లోప్రలు
ఉనాియన్న మా ఉతొతు లు, సేవలు, సద్ుప్రయాల వుంటి విషయుంలో వివక్ష చూప్ుం. అయితే ఇది సమాజుంలోన్న
విభిని వరరాల క్ోసుం ప్ాతేయక ప్థక్రలు చేప్టేీుంద్ుకు మాకు అడు ుంక్ క్రద్ు.
(i) కుంపెనీ, వయక్ు గత ర్డణగిహత
ీ మధయ గృహ ర్డణుం విషయుంలోన్న ప్ాధాన న్నయమ న్నబుంధనలను అర్థుం చేసుకునేుంద్ుకు,
అటిీ ర్డణాలకు సుంబుంధిుంచి న్నరేేశత ఫరర్మట్లో అతి మ ఖయమైన న్నయమన్నబుంధనలతో కూడిన డాకుయముంట్ను కుంపెనీ
తీసుకుుంటుుంది. ప్ాసు ుత లోన్కు సుంబుంధిుంచి తీసుకుని సెకూయరిటీ డాకుయముంటల కు అద్నుంగర ఇది డాకుయముంట్
ఉుంటుుంది. డూపల క్ేట్ క్రపీ (అవసర్మైతే ర్డణగిహత
ీ కు అర్థమయియయ భ్షలో)

కుంపెనీ, ర్డణగిహీత మధయ ఏర్ొరిచి,

దాన్ని అుంద్ుకునిటుీగర ర్డణగిహత
ీ నుుంచి ర్సీద్ు తీసుక్ొన్న అుంద్జేయడుం జర్డగ త ుంది.
(j) దిగ వ తలిపన సుంద్రరాలోల గృహ ర్డణాల మ ుంద్సుు చలిల ుంప్ప లేదా మ ుంద్సుు మరసవేతపెై ఎటువుంటి ఛారీీలు లేదా
పెనాల్టీలు మేమ వసూలు చేయుం:

i.
ii.

హౌసుంగ్లోన్ఫ్ోల టిుంగ్వడీు రేటుపెై ఉుండి ఏదన
ై ా వనర్డ దాీరర మ ుంద్ుగర క్ోలజ్చేసనప్పొడు.
హౌజిుంగ లోన్ఫకస్డ్వడీు రేటుపెై ఉుండి, ర్డణగిహత
ీ తన స్ ుంత న్నధులతో మ ుంద్సుుగర క్ోలజ్చేసనప్పొడు

ఇకయడ స్ ుంత న్నధులు అుంటే బ్యుంకు/హెచ్ఎఫ్సీ/ఎన్బీఎఫ్సీ మరియ /లేదా ఏదేన్న ఆరిథక సుంసథ నుుంచి ర్డణుం క్రకుుండా
ఇతర్
వనర్డలు అన్న అర్థుం.
(k) డూయయల్/సెొషల్ రేట్ (ఫకసడ్, ఫ్ోల టిుంగ్ క్రుంబినేషన్) గృహ ర్డణాలకు పీా-క్ోలజర్ సమయుంలో లోన్ ఫకస్డ్గర ఉుందా

లేదా ఫ్ోల టిుంగ్ రేటులో ఉుందా అనే దాన్ని బటిీ

ఫకస్డ్/ఫ్ోల టిుంగ్ రేటుకు పీ-ా క్ోలజర్ న్నబుంధనలు వరిుస్ు రయి.

డూయయల్/సెొషల్ రేట్ గృహ ర్డణాలకు సుంబుంధిుంచి ఫకస్డ్వడీు రేటు గడువప మ గిస అది ఫ్ోల టిుంగ్ వడీు రేటు ర్డణుంగర
అది మారిన తరరీత దాన్నక్ ఫ్ోల టిుంగ రేట్ పీాక్ల ోజర్ న్నబుంధనలు వరిుస్ు రయి. ఇవనీి ఇకపెై అన్ని డూయయల్/సెొషల్ రేట్
గృహర్డణాలకు వరిుస్ు రయి. ఫకస్డ్రేట్ర్డణుం అుంటే ర్డణ వయవధి మొతు ుం క్రలాన్నక్ రేటు ఫకస్డ్గర ఉుంటుుంది.
(l) ఈ క్ోడ్ను ప్ాచార్ుం చేసేుంద్ుకు మేమ :➢ ఈ క్ోడ్క్రపీన్న ప్ాసు ుత, క్ొతు ఖాతాదార్డలకు అుందిస్ు రుం;
➢ క్ ుంటర్నుుంచి విజఞ పు చేసనా లేదా ఎలక్రీాన్నక్మాధయముం లేదా మయిల్దాీరర క్ోరినా ఈ క్ోడ్
అుంద్జేయడుం జర్డగ త ుంది;
➢ ప్ాతీ బ్ాుంచులో ఈ క్ోడ్అుంద్ుబ్టులో ఉుంటుుంది; మా వబ్సెైటులోనూ దీన్ని చూడవచుు. అది
ఇకయడ అుంద్ుబ్టులో ఉుంటుుంది https://www.edelweisshousingfin.com ; ఇుంక్ర
➢ ఈ క్ోడుకు సుంబుంధిుంచిన సమాచార్ుం అుందిుంచి, ఈ క్ోడ్ను ఆచర్ణలో పెటీ ల
ే ా చూసేుంద్ుకు మా
సబబుందిక్ తగిన శక్షణ అుందిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(m) ఈ క్ోడును సుంవతసరరల విరరముం తరరీత లేదా న్నయుంతాణాప్ర్మైన మార్డొ చోటుచేసుకునిప్పొడు లేదా క్ోడ్ను
సమీక్ిుంచాలిసన అవసర్ుం ఉుంద్న్న బో ర్డు భ్విుంచినప్పొడు ఈ క్ోడ్ను సమీక్ిుంచడుం జర్డగ త ుంది.
(n) క్రుంప్ల యనస విభ్గుం, ఇతర్ సుంబుంధిత వరట్దార్డలు ఎవరెన
ై ా ఉుంటే వరరి సఫరర్డస మేర్కు ఈ క్ోడ్ను సమీక్ిుంచడుం
జర్డగ త ుంది, బో ర్డు ఆమోదిుంచిన తరరీత అది త ది అవపత ుంది.

