
!"#యబద'()*న ,యమ.వ0 పద'త3ల5 

మ" #$%యబద)*+,న .యమ"వ0 పద)త3ల5 గ789ం; ఇక>డ @ెల5సుDEంFG.  

 
ల"# $% ంద()*+, తమను సంప345ం6ే కస9మ:; <= మ>?యA ల"# మంBరD 6ేయబ(Fన 

తరDGాత కస9మ:; <= లIGా4ేJలK +Lసం  M)NయబదOPQRన మ>?యA $ారదరSకPQRన 

వNవU>ాలK *>ాV >?ంచ()*+,  కంXYZ అనుస>?ంచవల\ిన పద̂త_లK గA>?ంa ఈ ()కKNPQంc 

<ెeయ6ేసుf ం45. ఉ4ోNగAలK కస9మ:; కK PQరDijkన \lవలK అం45ంచ()*+, మ>?యA తమ 

కస9మ:; <= GాN$ార లIGా4ేJలల" $ారదరSకతను *రmnoంచ()*+, ఈ  *యమIవp JలK 

కeqసుf ం45.  *యమIవp+, ఈ +,rం45 +sలకPQRన అంtాలK ఉM)uv.  

.యమ"వ0.	వ89Hంప	Iేయడం		

+wంట: 4)m>ా , yz # ల", త$ాలI 4)m>ా, ఇంట>ా+,9| ఎల+ా9~ *� (FG�ౖ� లK  4)m>ా , 

ఇంట>juc XYౖ ల�4) ఏ4ైM) ఇతర పదO� 4)m>ా కంXYZ , 4)* అనుబంధ సంసVలK ల�4) 

(F�ట� ల�ం(Fం� $ా� c yాంలK ( సmయం-�% ంతం మ>?యA /ల�4) బయట� నుం(F 6ే\ిన 

ఏ>ాqట� +,rంద ఉనu�)   +�ట�vంaన \lవలK మ>?య ఉతqత_f లకK ఈ *యమIవp  

వ>?fసుf ం45. 

ఈ *యమIవp కంXYZ+, 6ెం45న ఉ4ోNగAలK అంద>?+s మ>?యA అ*u ఉతqత_f లK మ>?యA 

\lవలకK సంబం�5ంa తమ GాN$ార కrమంల" $3ా �*ధNంవnoంచ()*+, అ��కృతం 6ేయబ(Fన 

ఇతర వNకKf లకK వ>?fసుf ం45.  M)NయబదOPQRన *యమIవp పదO� �క� +ాXీ కంXYZ 

�క� అ*u +ా>ాNలయIలK/tాఖలల" ప3ద>?Sంచబడ<)v.  ఎ� Xీ\ీ  +ాXీ కంXYZ Gా>? 

G�� \Yౖc XYౖ ప3ద>?Sం6)e. 

 

.యమ"వ0	లKL%ల5.	



a. కస9మ:; <= వNవహ>?ంచడంల" కZస ప3మIణ)లK ఏ>ాqట� 6ేయడం 4)m>ా మంa 

మ>?యA M)NయబదOPQRన పదOత_లను $z3 త;noంచ()*+,.  

b. $ారదరSకతను XYంచ()*+,, అందువలన కస9మ: ఆPQ/అతను \lవలK గA>?ంa 

సn త_కంiా ఆ¡ంaన Gాట�* PQరDiా¢  అరVం 6ేసు+LగలరD.  

c. $z ట£ 4)m>ా మI>j�c శకKf లను $z3 త;noంచ()*+,, ఉనuతPQRన ఆప>�ట�ం� ప3మIణ)లK 

�ా�5ంచ()*+, .  

d. కస9మ: మ>?యA కంXYZ మధN M)NయబదOPQRన మ>?యA \lunoప¥రmకPQRన 

సంబం�)*u $z3 త;noంచ()*+,.  

e. హౌ\ిం� §YౖM)#; \ిస9ంల" ఆత¨�tాmసం $z3 త;noంచ()*+,. 

 

.బద)త		

హౌ\ిం� §YౖM)#; కంXYZల" ప3బలంiా ఉనu $3ా మIణ©క పదOత_లకK అనుగAణంiా సPQRకNత 

�క� M�ౖ�క సూత3ం మ>?యA $ారదరSకత XY ౖ అ*u వNవహ>ాలల" M)NయబదOంiా 

మ>?యA సn త_కంiా ప3వ>?fంచ()*+, ఈ *యమIవp* కంXYZ అనుస>?సుf ం45. 

కంXYZ కస9మ:; కK సqష9PQRన మ>?యA $ారదరSకPQRన సమI6)రం +�ట�vసుf ం45. 

అందువలన GారD ,  

వ(¬  >�ట� మ>?యA \lGా ®)>¯°లK సU ఉతqత_f లK మ>?యA \lవలK �క� *యమIలK, 

షరత_లను అరVం 6ేసు+Lవడంల" JలK కeqంచ()*+,.   

కస9మ:; కK ల±ం6ే ప3²జM)లK.  

కంXYZ �క� ఉతqత_f లK మ>?యA \lవలK సంబం�5త చట�9 లK మ>?యA *బంధనలK 

�క� ఉ4ే^tాNలను ప¥>?fiా  M�రG´రD�ాf v.  

తపµqలను స>?6ేయడంల" మ>?యA ఈ *యమIవp �క� ల¶·NలకK కస9మ:; 4)m>ా 

న¸దు 6ేయబ(Fన §ి>ాNదులను ప>?ష�>?ంచడంల" కంXYZ G´గంiా ప3�సqం45సుf ం45.  



వయసు;, జ¹�, కKలం, eంగం, �Gాహ హº 4), మతం ల�4) అంగG�ౖకలNం ఆ�)రంiా  తమ 

+ాబ» v¼/ఇపqట�+� ఉనu  కస9మ:;  మధN కంXYZ  �వ½ చూXించదు. అv< ేహౌ\ిం� ల"# 

ఉతqత_f లల" Xl>¾�నబ(Fన �ధంiా  ఏG�ౖM) *బంధనలK ఉంట¿ వ>?fంచడం +Àన�ాగAత_ం45.  

*యమIవp �క� +ాXీ ఎవ>jkM) +ాబ» v¼ ల�4) ఇపqట�+� ఉనu కస9మ: కK  అభNరVన 

PÂరకK +�ట�vంచబడÃత_ం45.  

MNలOFGంపP	మ89య7	QారదరTకత		

ఈ +,rం45 Gాట� 4)m>ా  కంXYZ వ(¬  >�ట�� , �ా�)రణ §ీÄ మ>?యA ®)>¯°లK గA>?ంa  సమI6)రం 

+�ట�vసుf ం45: 

బ�3 ంచులల" MÅట£సులK ఉంచడం  

అభN>?VంaనపµqడÃ ట�>?� ÆYడూN� +�ట�vంచడం.  

కంXYZ G�� \Yౖc 4)m>ా  

*యIమకం 6ేయబ(Fన \ిబÇం45 4)m>ా  

UVప%త		

సంబం�5ంaన45iా �శm\ింaన వN+,fగత సమI6)>ా*u మ>?యA కస9మ: $%3 §Yౖ�; అరVం 

6ేసు+Lవ()*+, మ>?యA తమ GాN$ారం *రmnoంచ()*+, అవసరPQRన సమI6)>ా*u 

కంXYZ \lక>?సుf ం45.  కంXYZ కస9మ:; కK సంబం�5ంaన ప¥>?f వN+,fగత సమI6)>ా*u XYౖÈG´c 

iా మ>?యA iÉపNంiా Ê��సుf ం45 మ>?యA >jగANల�ట:; ల�4) +jr(Fc ఏజjZ;Ë సU  ఏ4ైM) 

చట9ం ల�4) ప3భAతm అ�5+ారDలK 4)m>ా అవసరPQR<ే ÌనU మÍడవ ప¶·*+, ఎట�వంట� 

సమI6)>ా*u G�ల�(Fంచదు ల�4) అలIంట� సమI6)రం <ెeయ6ేయ()*+, కస9మ: అనుమ� 

ÎసుకKంట�ం45.  మద̂త_ \lవలK +�ట�vంచ()*+, కంXYZ ఏG�ౖM) మÍడవ ప¶·*+, 6ెం45న 

\lవలను $% ం45<ే, అలIంట� మÍడవ ప¶·లK కస9మ:; వN+,fగత సమI6)>ా*u అ4 ేరకPQRన 

iÉపN<) �ాV vల" *రmnoం6)ల* +LరDత_ం45.  



లWXY	మ89య7	Mాట[	Q\ా ]̂]ిం`	DEసం	దరఖ"సుH ల5.			

 
a. రDణగrnÏతకK అంద6ే\l ప¥>?f సమI6)రం $3ా ంÎయ Ê�షల" ల�4) రDణగrnÏత అరVం 

6ేసుకKM´ Ê�షల" ఉం()e.   

b. కస9మ: నుం(F వసూలK 6ే\l వ(¬  >�ట� మ>?యA $3ా \Y\ిం� §ీÄ, 6ెకK� బÐ#; 

®)>¯°లK, ల"# Ñతfం మంBరD +ాక$z <ే /6ెe�ంచబడక$z <ే Gాపసు 6ే\l §ీÄ 

Ñతfం, Xీ3-XlPQంc ఆపÒ#; మ>?యA ®)>¯°లK, ఏG�ౖM) ఉంట¿, Xీన� వ(¬ / ఆలసNంiా 

�>?i? 6ెe�ంaననందుకK జ>?మIM) Ñదల�ౖన Gాట�+, సంబం�5ంaన ఇతర ®)>¯°లK 

కÓ() ల"# ఒపqందం G�ల�(F 6ేసుf ం45.   

c. ల"# దరఖIసుf ను $ారదరSకPQRన ��)నంల" $3ా \Y\ిం� 6ేయడంల"/మంBరD 

6ేయడంల" *మగuPQRన అ*u ®)>¯°ల<= కeXిన 'అ*u ఖరDÕలK 'కంXYZ 

తపq*స>?iా G�ల�(Fం6)e.  అలIంట� ®)>¯°లK/§ీÄ �వ½ ల�*�iా *>ాV >?ం6)e.  

d. రDణగrnÏత ప3²జనం XYౖ ప3Ê�వం చూXిం6ే అవసరPQRన సమI6)>ా*u కÓ() ల"# 

దరఖIసుf  ప<)3 లK కei? ఉం()e, అందువలన ఇతర nÖ×ఎ� \ీలK 4)m>ా 

అంద6ేయబ(ే *యమIలK, షరత_ల<= అరVవంతPQRన $z eక 6ేయవచుÕ మ>?యA 

రDణగrnÏత అవiాహన<= కÓ(Fన *రØయం Îసు+LగలరD.   

e. దరఖIసుf  పత3ం<= $ాట� సమ>?qంచవల\ిన అవసరమAనu ()కKNPQంc; జ¹Ù<)ను 

ల"# దరఖIసుf  పత3ం సూaం6)e.  

f. అ*u ల"# దరఖIసుf లK \ీmకరణకK  ధృJకరణ ఇవmబడÃత_ం45.  ప3�)నంiా, ల"# 

దరఖIసుf లK పడG´\l సమయ వNవ�5* కÓ() ధృJకరణల" సూaం6)e.   

g. సn త_కPQRన సమయంల" కంXYZ ల"# దరఖIసుf లను ధృJక>?సుf ం45.   

	
లWX	గ789ం;	అంచ#$,	.యమ"ల5/షరత3ల5	మ89య7	లWX	దరఖ"సుH 	

eరస>రణ	గ789ం;	సమ"I$రం.		
 

a. ల"# దరఖIసుf ను $3ా \Y\ిం� 6ేయ()*+, �ా�)రణంiా +ావల\ిన అ*u �వ>ాలను 

దరఖIసుf  6ే\l సమయంల" కంXYZ 4)m>ా \lక>?ంచబడ<)v.  ఒకG´ళ ఏ4ైM) 



అదనపµ సమI6)రం అవసరPQR<ే, 4)** +�ట�vంచవల\ిం45iా కస9మ: కK 

<ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  

b. మంBరD ల�ఖ 4)m>ా కంXYZ >ాతప¥రmకంiా ల�4) , మంB>jkన ల"# Ñ<)f *u 

Gా>?Òక వ(¬  >�ట�<= సU అ*u *యమIలK, షరత_ల<= $ాట�, దరఖIసుf  ��)నం, 

ఈఎంఐ వNవసV , Xీ3XlPQంc ®)>¯°లK గA>?ంa రDణగrnÏతకK <ెeయ6ేసుf ం45 మ>?యA  

రDణగrnÏత  >ాతప¥రmకంiా ఆ¸45ంaన ఈ *యమIలK, షరత_లను తన >?+ా: ల" 

భద3పరDసుf ం45.   

c. ల"# మంBరD/పంXిణÜ �రస�>?ంచబ(F<ే, రDణగrnÏతకK >ాతప¥రmకంiా *రØయం 

<ెeయ6ేయబడÃత_ం45.   తi?న �ధంiా ప>?గణన 6ే\ిన తరDGాత  కంXYZ 

అ±$3ా యంల" �రస�రణకK +ారణం , ల"# దరఖIసుf లK �రస�>?ంచ()*+, 

4)>?Î\ినపµqడÃ కÓ() >ాతప¥రmకంiా <ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  ఒకG´ళ ప3�$ాదన 

కంXYZ �క� అంతర¢త ఉతq�f  ప3మIణ)లను M�రG´రÕక$z <ే, తదనుగAణంiా 

రDణగrnÏతకK <ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  

d. 6ెe�ంపµ Gాపసు 6ేయవల\ిం45iా /XYంచవల\ిం45iా ల�4) ఒపqందం +,rంద  

XY>ాÝ>j¨#; ల�4) అదనపµ \YకÓN>?ట£Ë +LరD+Lవడం గA>?ంa   *రØయం 

Îసు+Lవ()*+, మAందు కంXYZ ల"# ఒపqందంల" ఆ¸దం<= రDణగrnÏత(లK)కK 

MÅట£సు ఇసుf ం45.  

e. ల"# ఒపqందంల" ఆలసNపµ 6ెe�ంపµ  +Lసం వసూలK 6ే\ిన Xీన� వ(¬  బ» �  ల" 

కంXYZ Xl>¾�ంట�ం45.  

f.  ల"#; మంBరD 6ే\ిన సమయంల" /6ెe�ంపµలK 6ే\ిన సమయంల" ల"# 

ఒపqందంల" 6ెXిqన జత 6ే\ిన అ*uంట� �క� ఒ+À�క� +ాXీ<= $ాట� ల"# 

ఒపqందం �క� +ాXీ $% ంద()*+,   రDణగrnÏతకK అరÞత ఉం45.  

g. కంXYZ �ా�)రణ కrమంల"  తన సmంత *రØయI�5+ారం PÂరకK రDణగrnÏత నుం(F 

ల�4) బ�Nం�/§YౖM)*Òయ� సంసV  నుం(F  ల"# ఖI<) బ45ß +Lసం అభNరVనలK $3ా \YË 

6ేయవచుÕ.  

 
	



.యమ"ల5	మ89య7	షరత3లలW	మ"రghల5	సi	లWXY	పంjిణk.			
 

a. ల"# ఒపqందం /మంBరD ల�ఖల" ఇaÕన పంXిణÜ �క�  ÆYడూN� ప3+ారం పంXిణÜ 

జరiాe.  

b. పంXిణÜ ÆYడూN�, వ(¬  >�ట��  , Xీన� వ(¬  (ఏ4ైM) ఉంట¿) , స>¯mË ®)>¯°లK, Xీ3XlPQంc 

®)>¯°లK, ఇతర వ>?fం6 ే§ీÄ/®)>¯°లK Ñదల�ౖన Gాట�<= సU  *యమIలK, షరత_లల" 

ఏG�ౖM) మIరDqలK గA>?ంa కంXYZ రDణగrnÏతకK $3ా ంÎయ Ê�షల"  ల�4) రDణగrnÏత 

అరVం 6ేసుకKM´ Ê�షల"  MÅట£సు ఇసుf ం45. వ(¬  >�ట� ల" మIరDqలK మ>?యA ®)>¯°లK 

+�వలం  భ�షNత_f ల" మIత3PÂ ప3Ê�Gా*+, గAరv¼NలI కÓ() *>ాV >?సుf ం45.  

c. అలIంట� మIరDq కస9మ: కK నష9ం కei?\lf , ఆPQ/అతను 60 >ÉÄలK ల"iా మ>?యA 

మAందుiా MÅట£సు ల�కKం()M ́ ఆPQ/అత* అ+wంc ను మÍ\Gి´యవచుÕ ల�4) 

మIరÕవచుÕ.   

d. కస9మ: అలIంట� XYంపµదలను అంi¯క>?ంచక$z వడం వలన ఆPQ /అతను అలIంట� 

MÅట£సు అందుకKనu 60 >ÉÄలKల"iా ల"# ను జపµf  6ే\lf  కంXYZ అదనపµ వ(¬  

��5ంచబడకKం() *>ాV >?సుf ం45.  

e. 6ెe�ంపµను XYంచ()*+, />¯+ా� 6ేయటం ల�4) ఒపqందం +,rంద XY>ాÝ>j¨#; ల�4) 

అదనపµ \YకÓN>?ట£Ë ను +LరD+Lవడం వంట� *రØయం ల"# ఒపqం4)*+, అనుగAణంiా 

ఉం()e.   

f. రDణగrnÏత XYౖ కంXYZ+, ఉనu ఏ4ైM) ఇతర +j�vá +Lసం <)<)�eక హకK� ల�4) 

ఏ4ైM) చట9బదOPQRన హకK�కK ల"బ(F అ*u బ�+sలK �>?i? 6ెe�ంచడం XYౖ ల�4) హౌ\ిం� 

§YౖM)#; �క� బ+ాv Ñతfం $% ందడం XY ౖ  అ*u <)కట�9 లK మ>?యA ల"# ను  

కంXYZ �డÃదల 6ేసుf ం45.  అలIంట� హకK�ను అమలK 6ేయవల\ి ఉంట¿, Ìi?eన 

+j�vá; గA>?ంa ప¥>?f �వ>ాల<= మ>?యA సంబం�5త +j�vá 6ెe�ంచబ(ేంత 

వరకK /ప>?ష�>?ంచబ(ేంత వరకK  కంXYZ అ*u <)కట�9 లను *eX ిఉంచుకKM ́హకK� 

+,rంద షరత_లK గA>?ంa రDణగrnÏతకK MÅట£సు జ¹>¯ 6ేయబడÃత_ం45.  
 



lి8ా%దుల5	మ89య7	mI$8ాల5		

a. ఆ# -ల�ౖ# ల" అందుకKనu Gాట�<= సU  §ి>ాNదులK మ>?యA �6)>ాలK 

అందు+Lవడంల", >?�స9: 6ేయడంల" మ>?యA  పడG´యడం +Lసం కంXYZ+, ఒక 

వNవసV  మ>?యA ప3+,rయ  ఉంట�ం45.   

b. §ి>ాNదులK మ>?యA �6)>ాలK ప>?ష�>?ంచ()*+,  కంXYZ �క� బ» : ఆ� (ైరక9:; 

సంసV  ల"పల  సకrమPQRన §ి>ాNదు ప>?âా�రం యం<)3 ంiా*u ��5ం6)e.  ల"# 

ఇaÕన సంసV  �క� అ�5+ారDల *రØయIలK వలన తల��fన �Gా4)లK 

�6)>?ంచబ(ేలI మ>?యA కZసం తదుప>? ఉనuత �ాV vల" ప>?ష�>?ంచబ(ేలI  

అట�వంట� యం<)3 ంగం *>ాV >?ం6)e.  

c. చట9ం, అనుస>?ంచబ(Fన ��)M)లK, ప3+,rయల *>ా¨ణంల" కస9మ: సంతృXిf  PÂరకK 

కంXYZ కృÆి 6ేసుf ం45.  

d. ఏ4ైM) �6)రం ఉంట¿, ఆPQ/అతను /ఆPQ అ+wంc  ఉనu GాN$ార ప34ేశం �క� ఇ# 

-®):° ను  కస9మ: సంప345ంచవచÕ మ>?యA ఇ#-®):° <= లభNమv¼N ' కంXYã� ంc 

>?�స9:' ల" §ి>ాNదు న¸దు 6ేయవచుÕ.  §ి>ాNదును న¸దు 6ే\ిన తరDGాత, 

కస9మ:  భ�షNత_f ల" >?ఫ>j#; +Lసం §ి>ాNదు నంబ: మ>?యA <ే4�* సం$ా45ం6)e.  

e. §ి>ాNదు ఎక�డ మ>?యA  ఏ అ�5+ా>?+, 6ేయవ6ÉÕ 4)*+, సంబం�5ంaన +ా>ాNలయం 

aరDM)మI, ఈPQv� ఐ(¬, yz # నంబ: Ñదల�ౖన�అ*u +ా>ాNలయIలK/బ�3 ంåలK 

ప3ద>?Sం6)e.   

f. §ి>ాNదును అందుకKనu 6 Gా>ాలK ల"iా §ి>ాNదును ప>?ష�>?ంచ()*+, కంXYZ 

ప3య�uం6)e.  

g. ఒకG´ళ జGాబA సంతృXిf కరంiా ల�క$z < ే ల�4) ఎట�వంట� ప3�సqందన >ాక$z <ే, 

§ి>ాNదు nÖæ-+jr(Fc మ>?యA స>¯m\YË +, పంXించబ()e.  

h. కస9మ: నుం(F §ి>ాNదు >ాతప¥రmకంiా అందుకKంట¿, Gారం >ÉÄలK ల"iా 

ఆPQ*/అత(Fu జGాబA/ధృJకరణకK పంXించ()*+, కంXYZ ప3య�uసుf ం45.   

i. §ి>ాNదు<= వNవహ>?ం6ే అ�5+ా>? �క� XlరD మ>?యA పద� �వ>ాలK ధృJకరణల" 

ఉం()e.  



j. §ి>ాNదు yz # ల" 6ెపqబ(F<ే, కస9మ: కK §ి>ాNదు గA>?ంa >?ఫ>j#; నంబ: 

ఇవmబడÃత_ం45 మ>?యA సn త_కPQRన సమయం ల"iా §ి>ాNదు �క� పµ>Éగ� 

గA>?ంa <ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  

k. కంXYZ అ�5+ారDలK �క� *రØయIలK వలన తల��fన ఏG�ౖM) �Gాదం  nÖæ కస9మ: 

స>¯m\YË 4)m>ా ప>?ష�>?ంచబ()e.  

  

కస9మ: §ి>ాNదు 7 ప* 45M)లK ల"iా ప>?ష�>?ంచబడక$z <ే,  

GారDcustomercare@shubham.co  +, ఈPQv� పంXించవచుÕ   ల�4) మI వద̂కK 

>ావచుÕ , 30 >ÉÄలK ÌంచకKం() ఇ45 ప>?ష�>?ంచబడÃత_ం45:.  

అందుకKనu అ*u §ి>ాNదులK +Lసం ఈ +,rం45 కస9మ: §ి>ాNదుల ప>?âా�రం యం<)3 ంiా*u 

అనుస>?ం6)e.  

�ాV v 1- çభá బ�3 ంå/టè� §ీ3 నంబ:/ఈ-PQv� /$z ర9�;. 

§ి>ాNదు న¸దు 6ేయ()*+, కస9మ: బ�3 ం× ను సంద>?SంచవచుÕ ల�4)  1800-258-

2225 +, +ా� 6ేయవచుÕ.  §ి>ాNదునుcustomercare@shubham.co. +, కÓ() 

PQv� 6ేయవచుÕ.   

 
�ాV v 2- §ి>ాNదు ప>?âా�రం అ�5+ా>?   

ఒకG´ళ §ి>ాNదు ప>?âా�రం +ాక$z <ే, కస9మ: J>?* సంప345ంచవచుÕ  

§ి>ాNదుల ప>?âా�రం అ�5+ా>? 

érమ�. క*క శర¨ 

E mail-Kanika.sharma1@shubham.co,  

yz # నంబ: 0124-4669332 

çభá హౌË, 425, ఉ4ోN� �U: §l� -IV, గAరDiాr á, హ>ాNణ)-122015 

 



çభá +�ట�vంaన ఏ4ైM) ప>?âా�రం<= కస9మ: సంతృXిf  6ెందక$z <ే, అతను తన 

§ి>ాNదు న¸దు 6ేయడం 4)m>ా M´షన� హౌ\ిం� బ�Nం� Gా>? కంXYã� ంc >?(ె3స;� 

�Ê�iా*u సంప345ంచవచుÕ.  

a. ఆ# ల�ౖ# ¸æ ల" eం� వద̂ https://grids.nhbonline.org.in 

b. $z Ë9  6ేయడం 4)m>ా ఆ� ల�ౖ# ¸æ ల", *>�^¡ంaన yా>ా¨c ల" ఇక�డ eం� 

https://nhb.org.in/citizencharter/Complaint_form.pdf, ల"  ల±సుf ం45,  

కంXYã� ంc >?(ె3స;� �Ê�iా*+,,  

>jగANల�ష# �Ê�గం &సూప: �జ# ,<277> 

</277>M´షన� హౌ\ిం� బ�Nం�, 4వ అంతసుV , +L: 5ఏ, ఇం(FయI nÖÙట¿c \Yంట:, 

ల"�� >Éæ, నూNêFß�-110003 

 

 

#$%యబద)*+,న	.యమ"వ0	పద)e,	opష	మ89య7	సమ"I$రం	అందIే]q	

mr$నం.		

 ఇక�డ XYౖన 6ెXిqన ఆ4ేtాలK ఆ�)రంiా  M)NయబదOPQRన *యమIవp పదO� ( $3ా ంÎయ 

Ê�షల" ల�4) రDణగrnÏత అరVం 6ేసుకKM´ Ê�షల" ప3�)నంiా ఉంట�ం45) తమ బ» :ë 

ఆ¸దం<= కంXYZ 4)m>ా అమలK6ేయబడÃత_ం45.  కంXYZ+, M)NయబదOPQRన *యమIవp 

పదO�* ()3 ìి9ం� 6ే\l \lmచí ఉంట�ం45, ఆ4ేtాల ప>?�5* PQరDగAపరDసుf ం45 +ాZ XYౖన 6ెXిqన 

ఆ4ేtాలల" ఉనu సూÝ>?f* ఎట�9  ప>?\ిVత_లల" కÓ() +Lల"qదు.  ��ధ Ê�గ�ాmమAలకK 

సమI6)రం అంద6ేయ()*+, ఇ4ే  తమ G�� \Yౖc ల" కÓ() ఉంచు<)రD.  

అrsక	వFtu 	వసూల5	IేయF$.Dw	.యంత\ణ.			

*ధుల వNయం, లIభం మ>?యA >?Ë� Xీ3Ìయం వంట� సంబం�5త అంtాలను ప>?గణనల"+, 

ÎసుకK* కంXYZ బ» : వ(¬  >�ట� ¸డ� ను అనుస>?సుf ం45 మ>?య ల"#; మ>?యA 



అ()m#; లK +Lసం వసూలK 6ేయబ(ే వ(¬  >�ట�ను *రØvసుf ం45.   ��ధ ర+ాల 

రDణగrnÏతలకK  ��ధ ర+ాల వ(¬  >�ట�ను వసూలK 6ేయ()*+,  మ>?యA >?Ë� �ాV v 

మ>?యA n త_బదOతలK దరఖIసుf  పత3ంల"* కస9మ: ల�4) రDణగrnÏతకK 

G�ల�(FంచబడÃత_ం45 మ>?యA మంBరD ల�ఖల" సqష9ంiా <ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  Xీన� 

వ(¬ /వసూళî�  +Lసం (ఏG�ౖM) ఉంట¿) బ» : సqష9ంiా $ాల\ీ* కÓ() కei? ఉంట�ం45.  

వ(¬  >�ట��  మ>?యA >?Ë�ë �ాV v మ>?యA Xీన� వ(¬  (ఏ4ైM) ఉంట¿) G�� \Yౖc XYౖ ల±సుf ం45 

మ>?యA సంబం�5త 45నప�3కలల" ప3చు>?ంచబడÃత_ం45.  వ(¬  >�ట� ల" మIరDq 

కei?నపµqడలI�  G�� \Yౖc ల" ప3చు>?తPQRన ల�4) G´>¾క �ధంiా ప3చు>?ంచబ(Fన సమI6)రం 

అï (ేc 6ేయబడÃత_ం45.  

వ(¬  >�ట� మ>?యA Xీన� వ(¬  ( ఏ4ైM) ఉంట¿) Gా>?Òక >�ట�iా ఉం()e. అందువలన  అ+wంc 

కK వసూలK 6ేయబ(ే  ఖaÕతPQRన >�ట��  గA>?ంa రDణగrnÏతకK అవiాహన ఉంట�ం45.  

రDణగrnÏతలK నుం(F \lక>?ంచబ(Fన ఇ# �ా9 ల�¨ంc; వ(¬  మ>?యA అసలK Ñ<)f లK మధN 

�భజనను సqష9ంiా సూaం6)e.  

 

అrsక	వFtu 	వసూల5	IేయబFGంxs.			

 ఒక *>?^ష9PQRన �ాV v* 4)ట�న తరDGాత వ(¬  >�ట��  అ�5కంiా ఉనuట��  క*XించవచుÕ 

మ>?యA �ా�)రణ ఆ>?Vక పదO�+, అనుగAణంiా ఉండవµ ల�4) \ిVరంiా ఉండక$z వచుÕ.  వ(¬  

>�ట��  మ>?యA $3ా \Y\ిం� మ>?యA ఇతర ®)>¯°లK *రØvంచడంల" (ఏ4ైM) ఉంట¿, Xీన� వ(¬  

సU )కంXYZ స>jkన అంతర¢త సూ<)3 లK మ>?యA ప3+,rయలను ��5సుf ం45.  ఈ �షయంల" 

M)NయబదOPQRన *యమIవp పదO�ల"  ల"#; *యమIలK, షరత_లకK సంబం�5ంaన  

$ారదరSకత గA>?ంa ఆ4ేtాలను దృÆి9ల" ఉంచు+LGాe.  ప3+,rయలK మ>?యA ఆప>�ష#; ను 

పరNG´¶Fంచ()*+, ఒక అంతర¢త వNవసVను అమలKల" ఉం6)ల* కంXYZ+, ఆ4ే¡ంచబ(Fం45.  

అందువలన రDణగrnÏతల<= 6ే\l కమÍN*+�ష#; ల" తi?నంత $ారదరSకత ను 

*>ాV >?ంచవచుÕ.  



jీనz	వFtu 	

®)>¯°ల ÆYడూN� ల" Xl>¾�నబ(Fన �ధంiా కంXYZ Xీన� వ(¬* వసూలK 6ేసుf ం45.  

ప\కటన,	మ"8{>ట[ం`	మ89య7	]qzY.	

a. అ*u ప3కటన మ>?యA $z3 <);హక �ామi?r సqష9ంiా ఉం()ల* +ాZ తపµq4)>? పట�9ం6ే45iా 

ఉండ>ాద* కంXYZ *>ాV >?ం6)e.  *యమIవp వ>?fం6 ే PÂరకK కస9మ:; <= 

వNవహ>?ంచడంల"  కంXYZ �క� ప3�*�5 / \l�; అ�z \ిv¼c; +, *యమIవp  వ>?fసుf ం45.  

b. కస9మ:; $% ం4ే తమ ��ధ ఉతqత_f లK మ>?యA Gాట� §ీచ:; గA>?ంa కంXYZ కస9మ:; కK  

ఎపqట�కపµqడÃ  <ెeయ6ేసుf ం45.  ఉతqత_f లK /\lవలకK సంబం�5ంaన తమ ఇతర 

ఉతqత_f లK ల�4) $z3 <);హ ఆఫ:; గA>?ంa సమI6)రం అం45ంచ()*+, కస9మ:; ఆPQ/అతను 

కస9మ:; తమ సమ¨�* <ెeయ6ే\ినపµqడÃ మIత3PÂ Gా>?+, <ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  

c. కంXYZ �క� ప3�*�5/(¬ఎËఏ సకrమంiా ప3వ>?fంచల�ద* ల�4) *యమIవp* 

ఉల� ంðoంaన ప3వ>?fంaనట��  కస9మ: నుం(F §ి>ాNదు అందుకKనuట�v<,ే ద>ాNపµf  

6ేయ()*+, మ>?యA §ి>ాNదును *రmnoంచ()*+, మ>?యA నâా9 *u బ�గA 6ేయ()*+, 

స>jkన చరNలK Îసు+Lబడ<)v. 

d. సUయ \lవలK +�ట�vంచ()*+, ఎవ>jkM) మÍడవ ప¶·*+, 6ెం45న \lవలను 

ఉప²i?ంaనపµqడÃ, అలIంట� మÍడవ ప½ం కస9మ:  �క� వN+,fగత సమI6)>ా*u ( 

అలIంట� మÍడవ ప¶·లకK ల±ం6ే ఏ4ైM)) కంXYZ *రmnoంaన �ధంiా అ4 ే�ాV v iÉపNత 

మ>?యA భద3తల �ాV vల"  *రmnoం6ేలI కంXYZ *>ాV >?సుf ం45.  

e. కంXYZ (ైర�9 \Ye�ం� ఏజjZ;Ë ((¬ఎËఏలK)కK ప3వరfM) *యమIవp* *>�^¡సుf ం45. తమ  

ఉతqత_f లK /\lవలను మI>j�c 6ేయ()*+, కంXYZ Gాట� \lవలను ఉప²i?ంచవచుÕ. ఇతర 

�షయIల<=$ాట� GారD వN+,fగతంiా ల�4) yz # 4)m>ా ఉతqత_f లను �కrvంచ()*+, 

కస9మ: ను సంప345ంaనపµqడÃ తమను <)మA గA>?fంచు+LGాe.  

f.   ఉతq�f+, ల�4) \lవను ఆక>?Òం6 ే   ఏ4ైM) ñ(FయI మ>?యA $z3 <);హ �ాnoతNంల" ఏ4ైM) 

ప3కటన మ>?యA వ(¬  >�ట�కK సూచనను 6ే>?ÕనపµqడÃ, ఇతర §ీÄ మ>?యA ®)>¯°లK 



వ>?f�ాf ² ల�4ో  మ>?యA సంబం�5త *యమIలK, షరత_లK �క� ప¥>?f �వ>ాలK 

అభNరVన XYౖ ల�4) G�� \Yౖc ల" అందుబ�ట�ల" ఉM)uయ* కÓ() కంXYZ సూaసుf ం45.  

g. తమ బ�3 ం6ెË ల" MÅట£సులK ఉంచడం 4)m>ా కంXYZ వ(¬  >�ట�� , �ా�)రణ §ీÄ మ>?యA 

®)>¯°లK XYౖ ( Xీన� వ(¬  ఏ4ైM) ఉంట¿) సమI6)రం +�ట�vసుf ం45; టòßyz # ల�4) nÖ�q-ల�ౖ#; 

4)m>ా; కంXYZ G�� \Yౖc XYౖ; *యIమకం 6ే\ిన \ిబÇం45/nÖ�q (ెË� 4)m>ా; ల�4) స>¯mË 

ijkæ /ట�>?� ÆYడూN� 4)m>ా.  

h. కంXYZ �క� ప3�*�5/+À>?య: ల�4)  (¬ఎËఏ సకrమంiా ప3వ>?fంచల�ద* ల�4) 

*యమIవp* ఉల� ంðoంaన ప3వ>?fంaనట��  కస9మ: నుం(F §ి>ాNదు అందుకKనuట�v<,ే 

ద>ాNపµf  6ేయ()*+, మ>?యA §ి>ాNదును *రmnoంచ()*+, మ>?యA నâా9 *u బ�గA 

6ేయ()*+, స>jkన చరNలK Îసు+Lబడ<)v. 

i. బ» : ఆ¸దం<=  (ైర�9 \Ye�ం� ఏజjంc; ((¬ఎËఏలK)/(ైర�9 మI>j�ట�ం� ఏజjంc; ((¬ఎంఏలK) 

+Lసం కంXYZ ప3వరfM) *యమIవp నమÍM)* అనుస>?సుf ం45.  

Uా%రంట|Y		

ఒక వN+,f  ల"# +, iాNరంట: iా ప>?గణన 6ేయబ(FనపµqడÃ, కంXYZ ఈ +,rం45 ధృJకరణ 

4)m>ా అత*+,/ఆPQ+, <ెeయ6ేసుf ం45: 

a. iాNరంట: iా అపµq �క� *యమIలను ల�ఖ/iాNరంట£ ద�ాf G´Ä Xl>¾�ంట�ం45.  

b. ఆPQ/అతను iాNరంట: iా  ఉనu రDణగrnÏత 4)m>ా ల"# ను అమలK6ేయడంల" ఏ4ైM) 

(¬yా�9  గA>?ంa  కంXYZ ఆPQ+,/అత*+, <ెeయ6ేయIe.  

c. ఆPQ/అతను iాNరంట: iా ఉనu రDణగrnÏత �క� ఆ>?Vక \ిV�ల" ఏG�ౖM) PQట£>?య� ల" 

వN�>�క మIరDq/లK గA>?ంa కంXYZ అత*+,/ఆPQ+, <ెeయ6ేయIe.  

d. ఆPQ/అతను అత* /ఆPQ కంXYZ+, కట�9 బ(Fన  ల"# Ñతfం.  

e. ల"# 6ెe�ంచవల\ిం45iా ఆPQ+,/అత*+,  కంXYZ  +ా� 6ే\ిన ప>?\ిVత_లK  

f. ఆPQ/అతను iాNరంట: iా 6ెe�ంచడంల" �ఫలPQR<ే కంXYZల" ఆPQ/అత* ఇతర డబAÇలకK 

కంXYZ+, సUయం ఉం4) ల�4).   



g. iాNరంట: iా ఆPQ/అత* బ�ధNతలK ఒక *>?^ష9PQRన ప>?మIణ)*+, ప>?ÌతమI ల�4) అ45 

అప>?ÌతPQRన4); మ>?యA   

h. iాNరంట: iా ఆPQ/అత* బ�ధNతలK నుం(F �డÃదలv¼N సమయం మ>?యA ప>?\ిVత_లK 

అ4 ే�ధంiా కంXYZ అత*+,/ఆPQకK 4�* గA>?ంa <ెeయ6ే\l ��)నం.   

i. +jr(Fట:/రDణ4)త  6ే\ిన (FమIంæ ను  iాNరంట:  అనుస>?ంచ()*+, �రస�>?\lf , బ+ాvలK 

6ెe�ంచ()*+, +ావల\ినంత మI>ా¢ లK ఉM)u కÓ(), అలIంట� iాNరంట: ఉ4ే^శNప¥రmకPQRన 

(¬yాల9: iా ప>?గణన 6ేయబడ<)రD.  

UVప%త	మ89య7	రహస%ం	

కస9మ:; �క� వN+,fగత సమI6)రం అం<) XYౖÈG´c iా మ>?యA iÉపNతiా ప>?గణన 

6ేయబడÃత_ం45 ( కస9మ:; కస9మ:; iా ఇక +Àన�ాగనపqట�+s ), మ>?యA ఈ +,rం45 

సూ<)3 లK మ>?యA ��)M)లK 4)m>ా మIర¢దరSకతmం 6ేయIe.  కస9మ: +�ట�vంaన  ల�4) 

G´>¾క �ధంiా అం45న  అ+wంc; +, సంబం�5ంaన సమI6)రం ల�4) (ేట�ను కంXYZ  ఈ +,rం45 

ÌనUvంపµ +�సులల" ÌనU  G´>¾క>?+, G�ల�(Fంచదు . 

a. చట9ం 4)m>ా ల�4) >jగANల�ట:  ఆ4ేశం PÂరకK సమI6)రం ఇవmవల\ి ఉంట¿ .  

b.  ప3జల+,  సమI6)>ా*u G�ల�(Fం6)e;న బ�ధNత ఉంట¿  

c. కంXYZ Gా>? ప3²జనం PÂరకK సమI6)రం ఇవmవల\ి ఉంట¿ (ఉ4)హరణకK, ¸�ా*u 

*Gా>?ంచ()*+, ) +ాZ కస9మ: గA>?ంa ల�4) కస9మ: అ+wంc; గA>?ంa G´>¾క>?+, సమI6)రం 

ఇవm()*+,  అ4 ే+ారణంiా ఉప²i?ంచబడదు.   

d. సమI6)>ా*u G�ల�(Fంచవల\ిం45iా కస9మ: కంXYZ* +L>?<ే ల�4) కస9మ: అనుమ�<= .  

e. ఆPQ/అత* గA>?ంa వN+,fగత >?+ా:ë ను $% ంద()*+, ఇపqట�+� ఉనu చట9బదOPQRన వNవసV  

+,rంద ఆPQ/అత* హకK�ల ప>?�5  PÂరకK కస9మ: కK <ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  

f. ల"# ఒపqందం +,rంద కస9మ: 4)m>ా ధృJక>?ంచబ(Fన PÂరకK మIత3PÂ కంXYZ వN+,fగత 

సమI6)>ా*u ఉప²i?సుf ం45.  

g. కస9మ:; గA>?ంa >?ఫ>j#; ఇవmవల\ిం45iా కంXYZ* +L>?నపµqడÃ ,  ఆ �ధంiా ఇవm()*+, 

మAందు ఆPQ/అత* >ాతప¥రmకంiా  అనుమ�* ÎసుకKంట�రD.  



కస9మ: ప3<ేN+,ంa కంXYZ+, అ�5+ారం ఇaÕనపµqడÃ ÌనU కంXYZ సU ఎవ>? 4)m>ా 

మI>j�ట�ం� ల¶·NలK +Lసం కస9మ: వN+,fగత సమI6)>ా*u కంXYZ ఉప²i?ంచదు.  

D{~FG�	బ�%8V/89ఫ8{XY	ఏజ{�Y�		

వN+,fగత రDణ)లK గA>?ంa కంXYZ +jr(Fc బÍN>É/>?ఫ>j#; ఏజjZ;Ë కK సమI6)>ా*u 

ఇవmవచుÕ, కస9మ: 4)*+, రDణప(F ఉంట¿: 

a. కస9మ: ఆPQ/అతను తమ 6ెe�ంపµల �షయంల" G�నకబ(FనపµqడÃ; 

b. బ+ాvలను వసూలK 6ేయ()*+, కస9మ: XYౖ చట9బదOPQRన చరNలK ఆరం±ంaనపµqడÃ.  

c. చట�9 *u ఆశrvంచడం 4)m>ా రDణ)లK ప>?ష�>?ంaనపµqడÃ.  

d. అలIంట� ఏజjZ;లకK అలIంట� కస9మ:; �క� సమI6)>ా*u +�ట�vం6)ల* చట9ం 

ఆ4ే¡ంaం45.  ఎ# nÖ× ó ఆ¸45ంaన +jr(Fc బÍN>ÉË <= తన ల"# XY ౖ సమI6)>ా*u 

అంద6ేయ()*+, కస9మ: సమ¨�* +L>� +ా� � ఈ PÂరకK ల"# ఒపqందంల" 6ేరÕబ(Fం45.  

e. అ4 ే సమయంల", +jr(Fc >?ఫ>j#; ఏజjZ;Ë $ాత3 గA>?ంa మ>?యA కస9మ: +jr(Fc $% ం4ే 

�ామరVôం XYౖ అ� +�ట�vం6ే సమI6)రం చూXిం6ే ప3Ê�వం గA>?ంa కంXYZ కస9మ: కK 

�వ>?సుf ం45.  

f. ఇaÕన సమ¨� ఆ�)రంiా కస9మ: అ+wంc గA>?ంa కంXYZ +jr(Fc >?ఫ>j#; ఏజjZ;Ë కK 

ఇతర సమI6)రం ఇసుf ం45.  

g.  +jr(Fc >?ఫ>j#; ఏజjZ;Ë కK ఇaÕన సమI6)రం +ాXీ గA>?ంa (FమIంæ 6ే\ినట�v<ే  

కంXYZ కస9మ: కK ఆ +ాXీ*  +�ట�vసుf ం45.  

 

�ాr$రణం	

ల"# ఒపqందంల" *యమIలK, షరత_లల" Xl>¾�నబ(Fన ల¶·NలకK ÌనU రDణగrnÏత 

�క� వNవU>ాలల" జõకNం 6ేసు+Lవ()*+, కంXYZ దూరంiా ఉంట�ం45 ( రDణగrnÏత 

ఇంతకK మAందు 6ెపq* సమI6)>ా*u గA>?fంaనట�v<ే ÌనU).  



రDణగrnÏత అ+wంc బ45ß +Lసం రDణగrnÏత నుం(F అభNరVన అందుకKంట¿, సమ¨� ల�4) G´>¾క 

�ధంiా అనiా nÖ×ఎ� \ీ �క� అభNంతరం  ఏ4ైM) ఉంట¿, అభNరVన అందుకKనu <ే4� 

నుం(F 21 >ÉÄలK ల"iా <ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  అలIంట� బ45ß  చట�9 *+, అనుగAణంiా 

$ారదరSకPQRన ఒపqందపరPQRన *యమIలK ప3+ారం ఉంట�ం45.  

ఈ +,rం45 ప>?\ిVత_లల" గృహ రDణ)లను మAందసుf iా మAi?ంచడం XYౖ కంXYZ మAందసుf  

6ెe�ంపµ సుంకం ల�4) జ>?మIM) ��5ంచదు: ఎ. హౌ\ిం� ల"# öz� ట�ం� వ(¬  ఆ�)రంiా 

ఉనuపµqడÃ మ>?యA ఏ4ైM) ఆ�)రం నుం(F మAందసుf iా మAi?ంaనపµqడÃ. Ù. గృహ 

రDణం *రØvంచబ(Fన వ(¬  >�ట� ఆ�)రంiా ఉండటం మ>?యA రDణగrnÏత  తమ �% ంత 

ఆ�)>ాలK నుం(F +ాకKం() G´>¾క �ధంiా ల"# ను మAందసుf iా మAi?ంచడం.    ల½Nం +Lసం  

" �% ంత ఆ�)>ాలK " వN+sfకరణ అనiా బ�Nం�/nÖ×ఎ� \/ీఎ# óఎ� \ీ మ>?యA /ల�4) ఒక 

ఆ>?Vక సంసV  నుం(F రDణం Îసు+Lవడం కంట¿ ఇతర ఆ�)రం అ* అరVం.   అ*u 

దmందm/ప3<ేNకPQRన >�c (*రØvంచబ(Fన మ>?యA öz� ట�ం� కలvక) +, వ>?fం6 ేమAందసుf  -

మAi?ంపµ సమయంల", *రØvంచబ(Fన ల�4) öz� ట�ం� >�ట� XY ౖల"# ఉం4) ల�4) అM ́

�షయం ఆ�)రంiా *రØvంచబ(Fన మ>?యA 4)*+s >�ట�+, వ>?fం6 ేమAందసుf -మAi?ంపµ 

*బంధనలను ��5సుf ం45.  §ి�; æ  వ(¬  >�ట� సమయం మAi?\ిన తరDGాత ల"# öz� ట�ం� 

>�ట� ల"# iా మI>?న తరDGాత దmందm/ప3<ేNకPQRన >�ట�ల" గృహ రDణ)లK ÎసుకKంట¿, 

öz� ట�ం� >�ట�+, గల మAందసుf -మAi?ంపµ *యమం వ>?fసుf ం45.  ఇ45 ఇక XYౖ  జపµf  6ేయబ(Fన 

అలIంట� అ*u దmందm/ప3<ేNకPQRన >�ట� గల గృహ రDణ)లకK  వ>?fసుf ం45.  *రØvంచబ(Fన 

>�ట� ల"# అనiా ల"# �క� ప¥>?f అవ�5 +Lసం *రØvంచబ(Fన >�c iా కÓ() 

�వ>?ంచబ(Fం45.  

GాN$ారం +ాకKం() G´>¾క ల¶·N*+, iాను వN+,fగత రDణగrnÏతలకK సహ-బ�ధNత 

(లK)ల�కKం(), బ�ధNతల<= ఏ4ైM) öz� ట�ం� >�ట� టò:¨ ల"# XYౖ జపµf  ®)>¯°లK /మAందసుf - 

6ెe�ంపµ జ>?మIM)లను కంXYZ ��5ంచదు.  

a. కంXYZ కస9మ: ను ఆPQను/అత(F* ఆPQ/అత* ఇంటè�  మ>?యA /ల�4) టòßyz # నంబ:; 

మ>?యA *ల�4) ÊÐ�కంiా ఆPQ/అత* ఇంట�* మ>?యA /ల�4) GాN$ార aరDM)మIలను 



అవసరమ* Ê��\lf  ఈ ల½Nం +Lసం *యIమకం 6ే\ిన ఏజjZ;లK 4)m>ా  సంద>?Sంచడం 4)m>ా 

కంXYZ ల"# ల" కస9మ: Xl>¾�నu �వ>ాలను త*÷ 6ేయవచుÕ.  

b. కస9మ: అ+wంc XYౖ లIGా4ేJ గA>?ంa $z ßసు /ఇతర ప>?tøధM) ఏజjZ;ల<=  ద>ాNపµf  

6ేయవల\ిన అవస>ా*u కంXYZ గA>?f\lf  సహక>?ంచవల\ిం45iా కస9మ: కK 

<ెeయ6ేయబడÃత_ం45.  కస9మ: ¸సప¥>?తంiా ప3వ>?f\lf , ఆPQ/అతను అత*/ఆPQ అ+wంc 

XYౖ అ*u నâా9 లకK బ�ధNతవno�ాf రD మ>?యA కస9మ: సn త_కPQRన సంర½ణ ల�కKం() 

ప3వ>?f\lf  మ>?యA ఇ45 నâా9 లను కei?\lf , కస9మ: 4�*+, బ�ధNతవnoం6)e.  

c. M)NయబదOPQRన ప3వరfM) *యమIవp+,  అనుగAణంiా మ>?యA ��ధ �ాV v *రmహణలల" 

§ి>ాNదుల ప>?âా�రం యం<)3 ంగం �క� ప*ÎరD  గA>?ంa కంXYZ ఏట� సñ¶FంచబడÃత_ం45.  

అట�వంట� సñ½లK �క� ఏ+sకృత *G´45క బ» : కK సమ>?qంచవచుÕ.  

d. కంXYZ మ>?యA వN+,fగత రDణగrnÏత మధN అంi¯క>?ంచబ(Fన హౌ\ిం� ల"# �క� ప3�)నPQRన 

*యమIలK మ>?యA షరత_లను G´గంiా మ>?యA మంa అవiాహన<= సమనmయం 

6ేయ()*+,, అ*u +�సులల" కÓ() కంXYZ ¸Ë9  ఇం$ా>j9ంc టò:¨ë అంæ కం(Fష#; (ఎంఐట£\ీ) 

ఉనu ()కKNPQంc ను కంXYZ సం$ా45సుf ం45.  nÖ×ఎ� \ీ మ>?యA రDణగrnÏతలK మధN తi?న 

�ధంiా అమలK 6ేయబ(Fన డూXి� +�c +ాXీ ధృJకరణ 4)m>ా రDణగrnÏతకK అపqi?ంచబ()e.  

e. nÖ×ఎ� \ీలK �క� +ారNకలI$ాలల"  $ారదరSకతను $z3 త;noంచ()*+, స>¯mË ®)>¯°లK, వ(¬  

>�ట�� , Xీన� వ(¬  (ఏG�ౖM) ఉంట¿), అం45ంచబ(Fన \lవలK, ఉతq�f  సమI6)రం, ��ధ లIGా4ేJలK 

+Lసం సమయం *యమIలK మ>?యA §ి>ాNదు ప>?âా�ర వNవసV  Ñదల�ౖన ��ధ +sలPQRన 

అంtాలను ప3ద>?Sంచడం అవసరం.  " MÅట£సు బ» :", " కరపµసf+ాలK/బ»3 ష:;,"  "G�� \Yౖc" XYౖ 

nÖ×ఎ� \ీలK ఆ4ేtాలను అనుస>?ం6)e.   

f. కంXYZ తమ ఉతqత_f లK మ>?యA \lవలK గA>?ంa ఈ +,rం45 ఏG�ౖM) ఒక Ê�షల" ల�4) అంతకంట¿ 

ఎకK�వ Ê�షలల" ప3ద>?Sసుf ం45: noం4�, ఇంi?�ù ల�4) స>jkన �ాV *క Ê�ష  

 

 
 
( 09.08.2022 నుం(F అమలవµత_ం45) 

 


