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ഫെയർ പ്രാക്ടീസ് ക ാഡ ്

A. ലക്ഷ്യങ്ങൾ 

ക ോഡ് അതിനറ്െ ഉപക ോക്തോക്കളുമോയി ഇടപഴ ുകപോൾ  പനി പിന്തുടകേണ്ട 

നയോയവുും സുതോേയവുമോയ ബിസിനസ്സ് സമ്പ്പദോയങ്ങൾക്കോയുള്ള മോനദണ്ഡങ്ങൾ 

േൂപറെടുത്തോനുും തുടർച്ചയോയി റമച്ചറെടുത്തോനുും മ്പ്രമിക്കുന്നു ( പനിയുറട 

ഉപക ോക്തോക്കളോയ അറെങ്കിൽ ആ ോൻ സോധ്യതയുള്ള വയക്തി റള 

സന്ദർ ത്തിനനുസേിച്ച് ഈ പദും സൂചിെിക്കുന്നു. ടും വോങ്ങുന്നവകേോ 

നികേപ കേോ വോയ്പയുറട ഗ്യോേണ്ടർമോകേോ ആ റെ). 

B. പ്രാകയാഗി ത 

 പനി വോഗ്ദോനും റചയ്യുന്ന എെോ ഉൽെന്നങ്ങൾക്കുും കസവനങ്ങൾക്കുും ക ോഡ് 

ബോധ് മോണ,് പനിയുും അതിനറ്െ ജീവനക്കോേുും മറ്റ് വയക്തി ളുും 

 ൗണ്ടെിലുടനീളും ക ോണിലൂറടയുും തപോൽ മുകേനയുും ഇന്െെോക്ടീവ് വഴിയുും 

അതിറന മ്പ്പതിനിധ്ീ േിക്കോൻ 

അധ്ി ോേറെടുത്തിയിേിക്കണും.ഇല ്കമ്പ്ടോണി ് ഉപ േണങ്ങൾ, 

ഇന്െർറനറ്റിൽ അറെങ്കിൽ മകറ്ററതങ്കിലുും േീതിയിലൂറട. 

C. ചുമതല ഏഫെടുക്കല് 

1.  പനി  േണ നിയമങ്ങളുും ചെങ്ങളുും പോലിക്കുും.  

2.  പനി അതിനറ്െ നയങ്ങളിലുും മ്പ്പവർത്തനങ്ങളിലുും ലിുംഗ്ക ദും, 

മതും,ജോതി,മതും,നിെും അറെങ്കിൽ രോേീേി  /  ോഴ്ച വവ ലയും എന്നിവയുറട 

അടിസ്ഥോനത്തിൽ വികവചനും  ോണിക്കേുത്. 

D. ഇൻെർകമഷൻ ആൻറ് ഡിസ്കലാഷർ 

1.  പനി സുതോേയമോയി വോയ്പക്കോേന് റവളിറെടുത്തുും: 

a. വോയ്പോ അകപേ കമ്പ്പോസസ്സ ് റചയ്യുന്നതിന ് നൽക ണ്ട 

 ീസ്/ചോർജു റളക്കുെിച്ചുള്ള എെോ വിവേങ്ങളുും ഉൾറെറട 

● വോയ്പ തു  അനുവദിക്കു കയോ/വിതേണും റചയ്യു കയോ 

റചയ്തിറെങ്കിൽ െീ ണ്്ട റചയ്യോവുന്ന  ീസ് തു , 



● മ്പ്പീ-കപയ്്റമന്െ് ഓപ്്ഷനു ളുും ചോർജു ളുും,എറന്തങ്കിലുും 

ഉറണ്ടങ്കിൽ, 

● പലിര നിേക്കു ൾ,ചോർജു ൾ, തിേിച്ചടവ് നിബന്ധന ൾ, 

 ണക്കു ൂെൽ േീതി, കപയ്്റമനെ്് വവ ിയതിന് പിഴ, എറന്തങ്കിലുും 

ഉറണ്ടങ്കിൽ, 

● െീവമ്പ്പസിുംഗ്്  ീസ,്എറന്തങ്കിലുും ഉറണ്ടങ്കിൽ, 

●  ിക്സഡ് നിേക്കിൽ നിന്ന് കലോെിുംഗ്് നിേക്കു ളികലകക്കോ-തിേിച്ചുും 

വോയ്പ മോറ്റുന്നതിനുള്ള പേിവർത്തന ചോർജു ൾ, 

● ഏറതങ്കിലുും പലിര െീ-റസറ്റ് കലോസിനറ്െ അസ്തിതവവുും  ടും 

വോങ്ങുന്നയോളുറട തോൽെേയറത്ത ബോധ്ിക്കുന്ന മകറ്ററതങ്കിലുും 

 ോേയവുും. 

b. വോയ്പ കമ്പ്പോസസ് റചയ്യുന്നതിലുും അനുവദിക്കുന്നതിലുും ഏർറെെിേിക്കുന്ന 

എെോ ചോർജു ളുും ഉൾറെറട “റചലവു ളിലുടനീളും എെോും” വോയ്പക്കോേന ്

അെിയോറമന്ന് ഉെെോക്കുന്നതിന് റവളിറെടുത്തലു ൾ നടത്തുും. 

2. ഉപക ോക്തോവിന് ആവരയമോയ ഇുംഗ്ലീഷികലോ ഉചിതമോയ മ്പ്പോകദരി  

 ോഷയികലോ വയക്തമോയ വിവേങ്ങൾ നൽ ുന്നതിന് ആവരയമോയ എെോ 

നടപടി ളുും  പനി സവീ േിക്കുും. 

3.  പനി മ്പ്രമിക്കുും 

● ഉപക ോക്തോക്കളുമോയി ഇടപഴ ുന്നതിൽ നയോയകത്തോകടയുും 

സുതോേയതകയോറടയുും മ്പ്പവർത്തിക്കോൻ. 

● ഉപക ോക്തോക്കൾക്ക ് വയക്തമോയ വിവേങ്ങൾ നൽ ുന്നതിന ്

ആവരയമോയ നടപടി ൾ വ റക്കോള്ളു , അതിന്റെ വിവിധ് 

ഉൽെന്നങ്ങറളയുും കസവനങ്ങറളയുും  ുെിച്ചുള്ള സുതോേയത 

ഉെെോക്കൽ, പനി വോഗ്ദോനും റചയ്യുന്ന നിബന്ധന ളുും വയവസ്ഥ ളുും, 

ആവരയമുള്ള വിവേങ്ങൾ,  ീസ് എന്നിവ സുേേിതമോക്കുന്നതിന് 

ബന്ധറെടോവുന്ന വയക്തി ൾ ഉൾറെറട. അറെങ്കിൽ കലോൺ 

അകപേയുറട കമ്പ്പോസസ്സിുംഗ്് സമയത്ത് ബോധ് മോയ നിേക്കു ൾ. 

●  പനിയുറട കനോെീസ് കബോർഡിൽ/ഔകദയോഗ്ി  റവബ്്വസറ്റിൽ 

വിവേങ്ങൾ മ്പ്പദർരിെിക്കു യുും ഉപക ോക്തോക്കളുമോയി  ൂടിക്കോഴ്ച 

നടത്തുകപോൾ അറെങ്കിൽ ഉപക ോക്തോവുമോയി ഏറതങ്കിലുും 

ഇടപോടിൽ ഏർറെടുന്നതിന് മുപോയി അനുകയോജയറമന്ന് കതോന്നുന്ന മറ്റ ്

ആരയവിനിമയ േീതി ൾ തിേറെടുക്കു യുും കവണും. 

4. നിലവിലുള്ള സ്റ്റോെ്െയൂെെി  ൂടോറത / അറെങ്കിൽ റെഗ്ുകലറ്റെി കനോ-യുവർ-

 സ്റ്റമർ, പണമിടപോട് വിേുദ്ധ മോർഗ്ഗനിർകേരങ്ങൾ മ്പ്പ ോേും അതിനറ്െ 

ബോധ്യത ൾ നിെകവറ്റുന്നതിന് ആവരയമോയ വിവേങ്ങൾ  പനി 

ഉപക ോക്തോക്കളിൽ നിന്ന് കനടുും;  പനിയുറട സുംതൃപ്തിക്കോയി ആവരയമോയ 

വിവേങ്ങൾ നൽ ുന്നതിൽ ഉപക ോക്തോവ് പേോജയറെെോൽ, ബന്ധറെെ 



വയക്തിക്ക് അതിനറ്െ ഉൽെന്നങ്ങളുും കസവനങ്ങളുും ല യമോക്കുന്നതിൽ ഇത ്

നിേസികച്ചക്കോും. 

5. വയക്തിഗ്ത ആരയവിനിമയങ്ങൾ, റപോതു മ്പ്പേയോപനങ്ങൾ അറെങ്കിൽ റവബ് 

വസറ്റ ്ഡിസ്കേ ൾ വഴി വോയ്പ നൽ ുന്നതിലുും നികേപ പലിര നിേക്കിലുും 

ചോർജു ളിലുും വേുത്തിയ മോറ്റങ്ങറളക്കുെിച്ച് ഉപക ോക്തോക്കറള 

അെിയിക്കു ; ഒെും 

6.  പനിയുമോയുള്ള അവേുറട അക്കൗണ്ടു റളക്കുെിച്ചുള്ള വിവേങ്ങൾക്കുും 

അ യർത്ഥനറയ അടിസ്ഥോനമോക്കി  പനി അവർക്ക് നൽ ിയ 

സൗ േയങ്ങറളക്കുെിച്ചുും ഉപക ോക്തോക്കറള അെിയിക്കു . 

7.  പനി അതിനറ്െ ബിസിനസ്സ് കവളയിൽ ഉപക ോക്തോക്കറള  ുെിച്ച ്

സവീ േിക്കുന്ന േഹസയസവ ോവമുള്ള റപോതുസവ ോേയമെോത്ത സവ ോേയ 

വിവേങ്ങളോയി  ണക്കോക്കുും, ൂടോറത എവിറടയെോറത വിവേങ്ങൾ 

മറ്റുള്ളവകേോട് റവളിറെടുത്തേുത്: 

● നിയമമ്പ്പ ോേും അറെങ്കിൽ ഒേു ജുഡീഷയൽ,അർദ്ധ-ജുഡീഷയൽ 

അറെങ്കിൽ റെഗ്ുകലറ്റെി അകതോെിറ്റി; അഥവോ 

● റപോതുതോൽപേയത്തിൽ റവളിറെടുത്തോൻ  പനി ബോധ്യസ്ഥനോണ;് 

അഥവോ 

●  പനിയുറട തോൽെേയങ്ങൾക്ക് റവളിറെടുത്തൽ ആവരയമോണ്; 

അഥവോ 

● അത്തേും റവളിറെടുത്തൽ ഉപക ോക്തോവ് സമ്മതിക്കു യുും 

ആവരയറെടു യുും റചയ്തു. 

● ഉപക ോക്തോക്കറള  ുെിച്ച് െ െൻസ് നൽ ോൻ  പനികയോട ്

ആവരയറെെോൽ, അത് നൽ ുന്നതിന് മുപ ് അവർ 

അവനറ്െ/അവളുറട കേേോമൂലമുള്ള അനുമതി വോങ്ങണും. 

E. രരസയം ഫചയ്യല്, വിരണനം ഒപ്പം വില്പ്പന: 

1.  പനി അതിനറ്െ പബ്ലിസിറ്റിയുും റമ്പ്പോകമോഷണൽ സോഹിതയങ്ങളുും മറ്റ ്

സോമമ്പ്ഗ്ി ളുും റതറ്റിദ്ധേിെിക്കുന്നതറെന്ന് ഉെെോക്കുും. 

2. ഒേു കസവനത്തികലകക്കോ ഉൽെന്നത്തികലകക്കോ മ്പ്രദ്ധ ആ ർഷിക്കുന്നതുും 

പലിരനിേക്കിറനക്കുെിച്ചുള്ള പേോമർരും ഉൾറെടുന്നതുമോയ ഏറതങ്കിലുും 

പേസയത്തിലുും റമ്പ്പോകമോഷണൽ സോഹിതയത്തിലുും, മറ്റ്  ീസു ളുും 

നിേക്കു ളുും ബോധ് മോകണോ എന്ന ്  പനി സൂചിെിക്കുും, ൂടോറത 

മ്പ്പസക്തമോയ നിബന്ധന ളുറടയുും വയവസ്ഥ ളുറടയുും മുഴുവൻ 

വിരദോുംരങ്ങളുും  അ യർത്ഥന അടിസ്ഥോനമോക്കി ല യമോക്കുും. 

3. പിന്തുണോ കസവനങ്ങൾ നൽ ുന്നതിന്  പനി മൂന്നോും  േി ളുറട 

കസവനങ്ങൾ മ്പ്പകയോജനറെടുത്തിയോൽ,  പനിയുറട അകത 

േഹസയസവ ോവവുും സുേേയുും ഉപകയോഗ്ിച്ച ് ഉപക ോക്തോവിനറ്െ സവ ോേയ 



വിവേങ്ങൾ (അത്തേും മൂന്നോും  േി ൾക്ക് ല യമോറണങ്കിൽ) വ  ോേയും 

റചയ്യണറമന്ന്  പനി ആവരയറെടുും. 

4. ഉപക ോക്തോവ ്അധ്ി ോേറെടുത്തിയിെിറെങ്കിൽ,സവയും ഉൾറെറടയുള്ള ഒേു 

സ്ഥോപനവുും മോർക്കറ്റിുംഗ്് ആവരയങ്ങൾക്കോയി ഉപക ോക്തോക്കളുറട സവ ോേയ 

വിവേങ്ങൾ  പനി ഉപകയോഗ്ിക്കേുത.് 

5.  പനിയുറട ഡയെക്ട് റസെിുംഗ്് ഏജൻസി ൾക്ക് (ഡിഎസഎ്) ഒേു 

റപേുമോറ്റച്ചെും നിശ്ചയിച്ചിെുണ്്ട, അതിന്റെ ഉൽെന്നങ്ങൾ/കസവനങ്ങൾ 

വിപണനും റചയ്യോൻ  പനിക്ക് മ്പ്പകയോജനറെകെക്കോവുന്ന കസവനങ്ങൾ, മറ്റ ്

 ോേയങ്ങളിൽ,അവർ  പനിറയ സമീപിക്കുകപോൾ  പനിയുറട വിൽെന 

ഏജനെ്് മോമ്പ്തമോയി സവയും തിേിച്ചെിയോൻ ആവരയറെടുന്നു. പനിയുറട 

ഉൽെന്നങ്ങൾ വയക്തിപേമോകയോ ക ോണിലൂറടകയോ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള 

ഉപക ോക്തോവ.് 

6.  പനിക്ക ് കവണ്ടി മ്പ്പവർത്തിക്കു കയോ  പനിയുറട ഉൽെന്നും 

വിൽക്കു കയോ റചയ്യുന്ന ഏറതങ്കിലുും മൂന്നോും  േികയോ ഏജന്കെോ 

റപേുമോറ്റച്ചെത്തിന ് അനുസൃതമോയി മ്പ്പവർത്തിക്കുന്നുറവന്ന്  പനി 

ഉെെോക്കുും. 

7. ഡിഎസ്എയ്്കക്കോ  പനിയുറട മ്പ്പതിനിധ്ിയ്്കക്കോ എതിേോയ പേോതി 

ല ിച്ചോൽ  പനി ഉചിതമോയ നടപടി ൾ വ റക്കോള്ളുും. 

F. വായ്പ ൾ 

1. അകപേിക്കുന്ന സമയത്ത് കലോൺ അകപേ കമ്പ്പോസസ്സ് റചയ്യുന്നതിന ്

ആവരയമോയ എെോ വിവേങ്ങളുും  പനി കരേേിക്കു യുും മൂലയനിർണ്ണയും 

അനുസേിച്ച് ആവരയമുള്ളകെോറഴെോും  ൂടുതൽ വിവേങ്ങൾ 

ആവരയറെടു യുും റചയ്യുും.അകപേോ ക ോമിറനോെും സമർെികക്കണ്ട 

കേേ ളുറട ലിസ്റ്റ് കലോൺ അകപേോ ക ോും സൂചിെിക്കുും. 

2. കലോൺ അകപേയുറട േസീതിക്കോയി  പനി ഒേു അുംഗ്ീ ോേും 

നൽ ുും, ൂടോറത  ൃതയമോയ സൂക്ഷ്മതയ്ക്ക് വികധ്യമോയി അകപേ 

തീർെോക്കുറമന്ന്  ണക്കോക്കിയ സമയപേിധ്ിയുും അെിയിക്കുും. 

3. ആവരയറെടുന്ന വോയ്പ ൾ അതിനറ്െ നിലവിറല വോയ്പോ നയങ്ങളുമോയി 

റപോേുത്തറെടുകമോറയന്നുും അതിനറ്െ റമ്പ് ഡിറ്റ,് നിയമ,സോകങ്കതി  

ആവരയ ത ൾ എന്നിവ നിെകവറ്റുന്നുകണ്ടോറയന്നുും വിലയിേുത്തുന്നതിന ്

ആവരയമോയ സൂക്ഷ്മതകയോറടയുള്ള ഒേു മ്പ്പമ്പ് ിയയിലൂറട  പനി വോയ്പ 

അകപേ ൾ സമർെിക്കുും. 

4. വോയ്പയുറട പലിര നിേക്ക്,ഇഎുംഐ ഘടന, മറ്റ ് നിബന്ധന ളുും 

വയവസ്ഥ ളുും എന്നിവയ്്റക്കോെും അനുവദിച്ച വോയ്പയുറട തു  

വിരദമോക്കുന്ന കലോൺ ഓ ർ റലറ്റർ  പനി നൽ ു യുും  ടും 

വോങ്ങുന്നയോൾ കേേോമൂലും സവീ േിച്ചതിനറ്െ കേേ സൂേിക്കു യുും 

റചയ്യുും. 



5.  പനി കലോൺ  േോെിന്റെ ഒേു പ ർെ് അതിനറ്െ എെോ അനുബന്ധങ്ങളുും 

സഹിതും,കലോണിനറ്െ അനുമതി / വിതേണും എന്നിവയ്ക്ക് കരഷും, 

അുംഗ്ീ ോേത്തിറനതിേോയി നൽ ണും. 

6. അകപേ ൻ  പനിയുറട മോനദണ്ഡങ്ങൾ പോലിക്കുന്നിറെങ്കിൽ,കലോൺ 

നിേസിച്ചതിറനക്കുെിച്ച്  പനി അകപേ റന കേേോമൂലും അെിയിക്കുും. 

7. കലോൺ അക്കൗണ്്ട മ്പ്ടോൻസ്ഫർ റചയ്യുന്നതിനോയി  ടും വോങ്ങുന്നയോളിൽ നിന്ന ്

േസീത ് ല ിക്കു യോറണങ്കിൽ,അ യർത്ഥന ല ിച്ച തീയതി മുതൽ 21 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ സമ്മതകമോ മററ്ററന്തങ്കിലുകമോ അെിയികക്കണ്ടതോണ്. 

8.  ുടിശ്ശി  വേുത്തിയ വോയ്പ ൾ വീറണ്ടടുക്കോൻ മ്പ്രമിക്കുകപോൾ,  പനി, 

അതിനറ്െ പേപേോഗ്ത േീതിക്ക് അനുസൃതമോയി,  ടും വോങ്ങുന്നവേുറടയുും 

ബന്ധറെെ  േി ളുറടയുും ഉപമ്പ്ദവകമോ നിർബന്ധകമോ ആയി 

 ണക്കോക്കോവുന്ന േീതി ൾ അവലുംബിക്കിെ, ൂടോറത  ുടിശ്ശി  

വേുത്തുന്ന ഉപക ോക്തോക്കളിൽ നിന്ന്  ുടിശ്ശി  ഈടോക്കുന്നതിന്  പനി 

നിയമോനുസൃതമോയ നടപടി ൾ പിന്തുടേുും. . 

G. ഗയാരണ്ടർമാർ 

 പനി വോയ്്പയ്്ക്ക് ഗ്യോേന്െി നൽക ണ്ടിവേുകപോൾ,ഗ്യോേനെ്ിയുറട 

ബോധ്യത ളുും ഗ്യോേനെ്ി അ യർത്ഥിക്കോവുന്ന സോഹചേയങ്ങളുും ഗ്യോേന്െി 

അറെങ്കിൽ ഗ്യോേനെ്ർമോർ നടെിലോകക്കണ്ട ഗ്യോേന്െി  ത്തിൽ വയക്തമോക്കുും. 

H. വിതരണം 

1. കലോൺ എമ്പ്ഗ്ിറമന്െ്/കലോൺ ഓ ർ റലറ്റെിൽ പെെിേിക്കുന്ന 

നിബന്ധന ൾക്കുും വയവസ്ഥ ൾക്കുും അനുസൃതമോയി വിതേണും റചയ്യണും. 

2. പലിര നിേക്ക്,  ീസ്, മറ്റ ് ചോർജു ൾ എന്നിവയുൾറെറടയുള്ള 

നിബന്ധന ളിലുും വയവസ്ഥ ളിലുും വേുത്തിയ മോറ്റങ്ങൾ  പനി 

അെിയിക്കുും, ൂടോറത  പനിയുറട കനോെീസ് കബോർഡിൽ / ഔകദയോഗ്ി  

റവബ്വസറ്റിൽ വിവേങ്ങൾ മ്പ്പദർരിെിക്കു യുും അത്തേും മോറ്റങ്ങറള 

അെിയിക്കോൻ അനുകയോജയറമന്ന്  േുതുന്ന മറ്റ ് ആരയവിനിമയ േീതി ൾ 

തിേറെടുക്കു യുും റചയ്യോും. . 

3. അത്തേും മോറ്റും ഉപക ോക്തോവിന് കദോഷ േമോറണങ്കിൽ,മോറ്റും അെിയിച്ച് 60 

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അയോൾക്ക് അവനറ്െ അക്കൗണ്്ട കലോസ് റചയ്യോും. 

4. വോയ്പ തിേിച്ചുവിളിക്കുന്നതികനോ അധ്ി  റസ യൂേിറ്റി ൾ കതടുന്നതികനോ 

ഉള്ള തീേുമോനും കലോൺ  േോെിന് അനുസൃതമോയിേിക്കുും. 

5.  പനി എെോ  ുടിശ്ശി  ളുും തിേിച്ചടയ്ക്കുന്നതികനോ അറെങ്കിൽ  ടും 

വോങ്ങുന്നയോൾറക്കതിറേ  പനിക്ക് ഉണ്ടോയിേിക്കോവുന്ന മകറ്ററതങ്കിലുും 

റലയിമിന് വികധ്യമോയ ഏറതങ്കിലുും നിയമോനുസൃതമോയ അവ ോരത്തിന ്

വികധ്യമോകയോ  ുടിശ്ശി യുള്ള കലോൺ തു യുറട സോേോത് ോേത്തികനോ 

എെോ റസ യൂേിറ്റി ളുും െിലീസ് റചയ്യുും,അത്  ടും വോങ്ങുന്നയോറള 

യഥോവിധ്ി അെിയിക്കുും. 



I. ഫഡകപ്പാസിെ ്

 പനിയുറട റവബ്്വസറ്റുും റഡകെോസിറ്റ-്അകപേോ ക ോമു ളുും 

നികേപങ്ങൾ സവീ േിക്കോവുന്ന  ോലയളവു ൾ, വോഗ്ദോനും റചയ്യുന്ന പലിര 

നിേക്കു ൾ, നോമനിർകേരും,പുതുക്കൽ, അ ോല പിൻവലിക്കൽ, വോയ്പ ൾ 

എന്നിവ ഉൾറെറട, നികേപങ്ങൾ സവീ േിക്കോവുന്ന നിബന്ധന ളുറട 

വിരദോുംരങ്ങൾ നൽ ുും. നികേപത്തിറനതിറേ ല യമോകയക്കോവുന്ന വോയ്പ ൾ. 

J. ഫപ് ഡിെ് റെറൻസ് ഏജൻസി ൾക്ക് ഫവളിഫപ്പടുത്തല് 

 പനി ഇത ്ഉെെോക്കുും: 

1. ഉപക ോക്തോവിന്റെ അക്കൗണ്ടിന്റെ വിരദോുംരങ്ങൾ റമ്പ് ഡിറ്റ് െ െൻസ ്

ഏജൻസി ൾക്ക് വ മോെുറമന്ന് ഉപക ോക്തോവിറന അെിയിക്കുും. 

2. ഉപക ോക്തോവ ് അതിന് അനുമതി നൽ ിയിെുറണ്ടങ്കിൽ,ഉപക ോക്തോവിനറ്െ 

അക്കൗണ്ടിറനക്കുെിച്ചുള്ള മറ്റ ് വിവേങ്ങൾ  പനി റമ്പ് ഡിറ്റ് െ െൻസ ്

ഏജൻസി ൾക്ക് നൽ ികയക്കോും. 

3. ഉപക ോക്തോവ ് ആവരയറെെോൽ,റമ്പ് ഡിറ്റ് െ െൻസ് ഏജൻസി ൾക്ക ്

സമർെിച്ച വിവേങ്ങളുറട ഒേു പ ർെ്  പനി നൽ ണും. 

K. രരാതി ളും & പ്ഗീവൻസു ൾ 

1. പേോതി പേിഹോേ സുംവിധ്ോനും, അതിൻറെ എസ്കകലഷൻസ് എന്നിവ 

ഉൾറെറടയുള്ള പേോതി പേിഹോേ നടപടിമ്പ് മങ്ങൾ അതിനറ്െ എെോ 

രോേ ളിലുും റവബ്്വസറ്റിലുും ല യമോറണന്ന്  പനി ഉെെോക്കുും. 

2.  പനി അതിനറ്െ ഓകേോ രോേ ളിലുും ഓ ീസു ളിലുും 

ഉപക ോക്തോക്കൾക്ക ് അവേുറട പേോതി ൾ / ആവലോതി ൾ 

സമർെിക്കുന്നതിനുും സൗ േയങ്ങൾ ല യമോക്കുും. 

3. ഒേു പേോതി ല ിച്ച് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എെോ പേോതി ളുും / പേോതി ളുും 

പേിഹേിക്കോനുും /മ്പ്പതി േിക്കോനുും  പനി മ്പ്രമിക്കുും,  ൂടോറത 

പേോതി ളുറട / പേോതി ളുറട പേിഹോേത്തിനറ്െ അവസ്ഥറയക്കുെിച്ച് 

ഉപക ോക്തോക്കറള അെിയിക്കു യുും റചയ്യുും. മ്പ്പതി േണത്തിൽ 

ഉപക ോക്തോവ ്തൃപ്തനറെങ്കിൽ, അടുത്ത ഘെത്തിൽ അെിയിക്കുും. 

4. പേോതി ല ിച്ച തീയതി മുതൽ മൂന്ന ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ  പനി ഒേു 

അുംഗ്ീ ോേും / ഇടക്കോല- മ്പ്പതി േണും അയയ്ക്കുും. 

L. ക ാഡിന്ഫറ ര ർപ്പു ൾ 

ഈ ക ോഡ്  പനിയുറട റവബ്്വസറ്റിൽ കപോസ്റ്റുറചയ്യുും,അതിനറ്െ 

പ ർെു ൾ അതിനറ്െ ക ോർെകെറ്റിൽ നിന്നുും മറ്റ ് ഓ ീസു ളിൽ നിന്നുും 

ല ിക്കുും. 


