ല ോൺ കം -ഹൈല

ോത്തിലകഷൻ (ചൂണ്ടിപ്പണയം) ഉടമ്പടി

ഈ കരോർ ("കരോർ") അനുബന്ധം 1 ൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയി ും വർഷത്തി ും തയ്യോറോക്കിയിരിക്കുന്നു
തമ്മി ുള്ള
1956 കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിൽവന്ന വവാൾക്ടസ് വാഗൺ ഫിനാൻസ് പ്പ്രവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്ടെ ടെജിവേർഡ്
ഓഫീസ് ഉവടാരയ, 3rd വലാർ, എ വിങ്ങ്, കർഡിനൽ ടപ്ഗഷിയസ്, വൊഡ്, ചക്കള, അവേരി ഈേ്, മ ംപ്ൈ 400099
യിലാണ്, (ഇനി മ തൽ "VWFPL" എന്ന് രരാമർശിക്കടെെ ന്ന , ആ രദപ്രവയാഗ്ിൽ അതിന്ടെ രിൻഗാമികള ം
ച മതലകള ം ഉൾടെെ ന്ന ); ആദ്യഭോഗമോയും
കൂടോതത
അന ൈേം

I-

ൽ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ’

കൂൊടത

‘വായ്രരങ്കാളി’,

എന്ന

വരര കളിൽ

രരാമർശിച്ചിട ള്ള

വയക്തി(കൾ), അന ൈേം I- ൽ സൂചിെിച്ചിട ള്ള സ്ഥല്് അവര ടെ ഓഫീസ് / വസതി ഉള്ളതായിരിക്കണം [ഇതിന
വശഷം

ടമാ്മായി

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ

ഉള്ളെക്കവ്ാവൊ പ്വര ധ്യങ്ങളിലലാടത

എന്ന്

(i) ഒര

സൂചിെിക്കടെെ ന്ന -

ഈ

രദപ്രവയാഗം

,കാരയനിർവ്വാഹകർ എന്നിവ ഉൾടെെ ന്നതായി കണക്കാക്കാവ ന്നതാണ്; (ii) വായ്രടയെ ക്ക
ഏക

ഉെമസ്ഥാവകാശം

മാപ്തമാണ്,ഒരാള ടെ

സന്ദർഭ്ിവനാവൊ

വയക്തി(കൾ) , അവന്ടെ / അവള ടെ അവകാശികൾ, നെ്ിെ ക്കാർ
വരര്

ഉന്നയിക്ക ന്നയാൾ,

അവന്ടെ

യാൾ(ന്നവർ)ന്ന (കൾ) ഒര

അവകാശികൾ,

നിർവ്വഹണം,

അഡ്മിനിസ്വപ്െറ്റെ കൾ എന്നിവർ ഉൾടെെ ന്ന ; (iii) 1932 ടല ഇന്ത്യൻ രാർ്ണർഷിെ് പ്രവർ്നം അടലലങ്കിൽ ആക്ട്
അന സരിച്ച് കെം വാങ്ങിക്ക ന്നവൻ/ വാങ്ങിക്ക ന്നവർ, ഏടതങ്കില ം രങ്കാളിവയാ, അവര ടെ രക്ഷകർ്ാവ് അടലലങ്കിൽ
നിയമരരമായ
(കൾ) ഒര
യ ടെ

പ്രതിനിധ്ികൾ,

ഹിന്ദ

മ തിർന്ന

അംഗം

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ
(LLP)

ആണ്,

എക്ടസികയൂടർമാർ,

അഡ്മിനിസ്വപ്െറ്റർമാർ

അവിഭക്ത ക െ ംൈ്ിൽ നിന്ന ം ആടണങ്കിൽ

അതിൻടെ

ഒര

രിടന്ന

അവര ടെ

കമ്പനിയ ടെ

രിൻഗാമികൾ;

അടലലങ്കിൽ
(vi)

അതിജീവക
ടസാപ്സറ്റി

ഇതിന്ടെ

കീഴിൽ

ആണ്

;

/എക്ടസികയൂടീവ കൾ
അടലലങ്കിൽ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ

എന്നത്

ലിമിറ്റഡ്

കാലഘട്ിവലക്ക്

കൂൊടത

നിവക്ഷരധ്ാരിയ ടെ

വായ്ര

/

ഒര

,കാരയനിർവ്വാഹകർ;
ലയൈിലിറ്റി

രിന്ത് െർച്ചാവകാശി

ഏകീകരിക്കടെട

അടലലങ്കിൽ

(v)

രാർ്ണർഷിെ്

അതിന്ടെ എലലാ അംഗങ്ങള ം രിടന്ന അവരവര ടെ രിന്ത് െർച്ചക്കാര ം; (vi) വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ ഒര
നിശ്ചിത

(iv)

(HUF), ക െ ംൈ്ിന്ടെ തലവൻ അടലലങ്കിൽ HUF-

വൈാഡിയാണ്
നിവക്ഷരധ്ാരി

രിന്ത് െർച്ചാവകാശികൾ

രണ്ടോം ഭോഗമോയും

അലതസമയം:
a.

കെംവാങ്ങ ന്നവൻ VWFPL-യിവനാ്

എലലാം യപ്ന്ത്ഭാഗങ്ങൾ, ഉരസാധ്ാനങ്ങൾ , അച്ച തണ്ട കൾ, ഉരകരണങ്ങൾ,

ഉരകരണങ്ങൾക്ക ള്ള അധ്ിക ഘെകങ്ങൾ, അധ്ികമായ ശരീരഘെന/ രരിഷ്ക്ക്കരണം എന്നിവ ഉൾടെടെയ ള്ള
ര തിയവതാ രഴയവതാ ആയ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വായ്രയ്ക്ക് ആവശയടെടതായി, കൂടിവച്ചർക്കൽ- I
എഞ്ചിൻ അപ്ഗപ്ഗവഡഷൻ വയക്തമാക്കിയത വരാടല (ഇതാണ് രിന്നീ് ടമാ്മായി "ഉൽെന്ന (ഉൽെന്നങ്ങൾ)"
എന്ന് കൂടായി രരാമർശിെിക്കടെെ ന്നത്);
b.

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ അവരക്ഷയ ടെ പ്രകാര്ിൽ, VWFPL, അതിടനാെം, അതിനന സൃതമായി,
നിൈേനകളില ം, വയവസ്ഥകളില ം കൂടിവച്ചർക്കൽ-Iയിൽ
ആവശയ്ിനായി വായ്ര അന വദിക്കാൻ

ഇരു

ോർട്ടികൾ മുലേതനയും ഉഭയസമ്മതപ്

1. വോയ്
1.1

കോരമോയും

("ഉവേശം")സൂചിെിച്ചിരിക്ക ന്നത് വരാടല, ഈ

സമ്മതിച്ചിട ണ്ട്.

ോ ിക്കുന്നതിനോയി സമ്മതിക്കുന്നയുള്ള ഉടമ്പടി തോതെ

റയുന്നു

വിതരണം

കൂടിവച്ചർക്കൽ-Iയിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന വായ്രയ്ക്ക് വായ്ര നൽകാൻ VWFPL സമ്മതിക്ക ന്ന
അതിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന നിൈേനകള ം വയവസ്ഥകൾക്ക ം അന സരിച്ച് കൂൊടത കെം

വാങ്ങ കന്നവൻ

വായ്രടയെ ക്കാൻ (കെങ്ങൾ) സമ്മതിക്ക ന്ന . വായ്ര, വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ (അവരക്ഷകൾ) അഭയർത്ഥന
അന സരിച്ച് VWFPL) കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ,അടലലങ്കിൽ (ൈി)

കൂടിവച്ചർക്കലിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്നത വരാടല

നിർമ്മാതാവ് / ഡീലർ / വയക്തി(കൾ) ക്ക് വിതരണം ടചയ് ം. പ്രാരംഭ വീടലിന

വവണ്ട എലലാം

വായ്ര

ത ക വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർക്ക് വിതരണം ടചയ് ം.അതായത് പ്രതിമാസ തവണ നിവക്ഷരം,മ ൻകൂർ
തവണ,വഡാകയ ടമന്് ചാർജ കൾ, വായ്രകള ടെ
(ൈാധ്കമാടണങ്കിൽ),

വപ്രാസസിങ്ങ് ചാർജ്, ഇൻഷ െൻസ് പ്രീമിയം

രരിരാലന രാവക്കജ് ചാർജ കൾ രിടന്ന ഫീസ്, വിര ലീകരിച്ച ഉെെ ം ഫീസ ം.

നിർമ്മാതാവ് / വയാരാരി/ ഉെമസ്ഥൻ / വയക്തി (വയക്തികൾ) ക്ക് VWFPL-യാൽ വിതരണം ടചയ്ത/ രണമെച്ച
വായ്ര, വായ്രന വദിച്ചത ം വായ്ര പ്രവയാജനടെെ ്ിയത മായി കണക്കാക്കടെെ ം. VWFPL -യിന്ടെ
ആവശയപ്രകാരം

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ ആവശയടെട രീതിയിൽ വായ്ര വിതരണ

രസീത് സവീകരിച്ച

എന്ന് സമ്മതിക്ക ം.

1.2

വായ്രയ ടെ വിതരണങ്ങൾ ടചക്ക് (കVWFPLൾ) / വരയർ ഓർഡർ/ അംഗീകാരം/ ഡിമാൻഡ് പ്ഡാഫ്റ്റ്റ്/ െിയൽ
പ്െം വപ്ഗാസ് ടസറ്റിൽടമന്് (ആർെിജിഎസ്) / നാഷണൽ ഇലക്ടവപ്ൊണിക്ട ഫണ്ട് പ്ൊൻസ്ഫർ സിേം (NEFT) /
യൂണിപ്ഫഡ് വരയ്ടമന്് ഇന്െർവഫസ് (UPI) വഴി

VWFPL നിർവേശം നൽക ന്നത് അവര ടെ യഥാർത്ഥ

രസീതിയ ടെ തീയതിയിൽ അലല, ടപ്കഡിറ്റ് വഴിയാടണങ്കിൽ, VWFPL ടപ്കഡിറ്റ് ടചയ് വമ്പാൾ നൽവകണ്ടതാണ്.
1.3

കെം വാങ്ങ കന്നവൻ VWFPL ഉത്രന്നങ്ങള ടെ നിർമ്മാതാവ് / ഡീലർ / വിൽരനക്കാരന് നൽകിയ
ഏടതങ്കില ം ടഡലിവെി ഓർഡർ അടലലങ്കിൽ നിർവേശങ്ങൾ അംഗീകരിക്ക കയ ം സ്ഥിരീകരിക്ക കയ ം ടചയ് ന്ന ,
കൂൊടത കെം അംഗീകരിക്ക കയ ം ഉൽെന്നങ്ങൾ വിതരണം ടചയ് ന്നതിന ം, WFPL ടപ്കഡിറ്റ് നൽകിയിട ണ്ട്
അടലലങ്കിൽ നിർമ്മാതാവ്/ ഡീലർ/ വിൽരനക്കാര മായി മവറ്റടതങ്കില ം

സാമ്പ്ിക പ്കമീകരണം,

എന്നിര ന്നാല ം നിർമ്മാതാക്കൾ/ ഡീലർമാർ / വിൽരനക്കാർക്ക് ഒര

രണവ ം നൽകിയിടിടലലങ്കില ം, കൂൊടത

അത് കെം വിതരണം ടചയ് ന്നതായി കണക്കാക്കടെെ കയ ം

ഈ കരാർ അ്രം രരിരാെിയിൽ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ (രൂർണ്ണമായ ം അന സരിക്കൽ) രൂർണ്ണമായ ം ൈേിെിക്ക ം. വിതരണം ടചയ്ൽ, കെം
വാങ്ങ ന്നയാളിന്ടെ

അഭയർത്ഥനയ ം

നിർവേശങ്ങള മന സരിച്ച് ,ഏടതങ്കില ം വയക്തി (കൾക്ക് ) അത മായി

ൈാധ്യസ്ഥതത ഉണ്ട്.
1.4

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ വിലയ ടെ ഏടതങ്കില ം വർദ്ധന അടലലങ്കിൽ ഉത്രന്ന്ിൻടെ ഇൻഷൂെൻസ് അടലലങ്കിൽ
രജിസ്വപ്െഷൻ എന്നിവയ ടെ ടചലവ കൾ വഹിക്ക ന്നതിന് വായ്ര എെ ്ിരിക്ക ന്നവന്ടെ
ഉ്രവാദി്മാണ്.

1.5

VWFPL-യിന

അവകാശമ ണ്ട് കെം വാങ്ങ ന്നവന്ടെ ഉൽെന്ന്ിന്ടെ ഓർഡെ കൾ/ ൈ ക്കിങ്ങ്

നിർമ്മാതാവ മായി െോക്കാവനാ അടലലങ്കിൽ രിൻവലിക്കാവനാ രിടന്ന ൈ ക്കിങ്ങ് വിലയ ടെ െീഫണ്ട്
വശഖരിക്കാവനാ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം ത ക വനരിട് നിർമ്മാതാവ്/ ഇെരാെ കാരന്/ വില്പ്െനക്കാരനിൽ
നിന്ന ം വശഖരിക്ക വാൻ രിടന്ന ഈ ത ക കെം വാങ്ങിയവൻ VWFPL-യിന
കെടെടിരിക്ക ന്ന

എപ്ത ടകാെ ക്ക വാൻ

അടലലങ്കിൽ ടകാെ ക്കണം, ആ ത കയ മായി പ്കമീകരിക്കാം: (i) വായ്ര വിതരണം ടചയ്ത 7

ദിവസ്ിന ള്ളിൽ, (എ) നിർമ്മാതാവ് / ഇെരാെ കാരന്/ വിൽെനക്കാരന്ടെ പ്രസ്ത ത ത ക

കെം

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് നൽക ന്നതിൽ രരാജയടെെ ന്ന , അടലലങ്കിൽ (ൈി) കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ ഉൽരന്നങ്ങള ടെ
വിതരണം എെ ക്ക വാൻ

രരാജയടെട

അടലലങ്കിൽ (ii) അടലലങ്കിൽ കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ ഉൽരന്നങ്ങള ടെ

വിതരണം എെ ക്ക വാൻ

രരാജയടെട

അടലലങ്കിൽ കെം ടകാെ ക്ക വാന ള്ള

VWFPL- യിന

സംഭാവനയ ടെ വരഖകൾ

-

ടവളിടെെ ് ന്നതിന് രരാജയടെെ കയാടണങ്കിൽ, അടലലങ്കിൽ (iii) വായ്ര വിതരണം ടചയ്ത

30 ദിവസ്ിന ള്ളിൽ ഉൽരന്ന (ഉൽെന്നങ്ങൾ) എടന്ത്ങ്കില ം കാരണങ്ങളാൽ ലഭയമലല. ഏടതങ്കില ം വരാരായ്മ
ടരടടന്ന് തടന്ന കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ

നലല രീതിയിൽ

ടചയ്തിലല എങ്കിൽ അത് ഒര

അരരാധ്മായി

കണക്കാക്കടെെ ം.
1.6

കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ സമ്മതിക്ക കയ ം സ്ഥിരീകരിക്ക കയ ം ടചയ് ന്ന

(a) ഈ ഉെമ്പെി, (b) 'അന മതി

ക്്' c) 'വലാൺ അവരക്ഷ' (d) സ രക്ഷാ വരഖകൾ,വായ്രയ മായി ൈേടെട മടറ്റടന്ത്ങ്കില ം വരഖകൾ കെം
വാങ്ങിയ ആൾ നിര്വ്വ്ഹിച്ചിട ടണ്ടങ്കിൽ (ടമാ്്ിൽ "ഇെരാ് പ്രമാണങ്ങൾ" ) താടഴെെയ ന്ന
സംഭവങ്ങളിൽ ഏടതങ്കില ം ഒര

സംഭവം ഉണ്ടായാൽ അതിന്ടെ രൂർണ്ണ ൈാധ്യസ്ഥ കെം വാങ്ങ ന്നയാളിന്ടെ

മ കളിലായിരിക്ക ം.
I ഈ കരാർ/വായ്ര കെം വാങ്ങ ന്നവൻ അവരക്ഷിച്ചതാണ് അത് VWFPL
നെെിലാക്ക കയാടണങ്കിൽ, ഈ ഉെമ്പെി അന വദിച്ചത്/ ടകാെ ്ത്/ വിതരണം ടചയ്തത് VWFPL-യാൽ
നെെിലാക്ക ം; അഥവാ
Ii ഉൽെന്നങ്ങൾ കെം വാങ്ങ കന്നവന്ടെ പ്രവൈാധ്ന അടലലങ്കിൽ VWFPL നിർമാതാക്കൾക്ക് / ഇെരാെ കാരന /
വിൽെനക്കാർക്ക് നൽകിയ സ്ഥിരീകരണം, അ്രം അന മതി / കെം വാങ്ങ ന്നതിന ള്ള വായ്ര
(കൾ) യിവലയ്ക്ക് എടന്ത്ങ്കില ം നിർേിഷ്ട സ്ഥിരീകരണം ആവശയമിലല.

1.7

വായ്ര വിതരണം ടചയ്ൽ ച വടെ രെഞ്ഞിട ള്ളത

വരാടല മ ൻനിശ്ചയിച്ച വയവസ്ഥകൾക്ക്

വിവധ്യമായിരിക്ക ം:
a.

കെം വാങ്ങ കന്നവൻ അന ൈേം I ൽ വയക്തമാക്കിയ പ്രകാരം ഉൽെണം
രണമെയ്ക്കൽ ടതളിയിക്ക ന്ന വരഖകള മായി VWFPL-യിന

b.

കെം വാങ്ങ കന്നവന

ഒര

വാങ്ങ ന്നതിന ള്ള

നൽകണം.

സമ്പൂർണ്ണവ ം, വയക്തവ ം, വാണിജയാെിസ്ഥാന്ില ള്ളത മായ ശീർഷകം /

ഉൽെന്ന്ിവനാ് ഉെമസ്ഥാവകാശം ഉണ്ടായിരിക്ക ം, ഉൽെന്നങ്ങടള

രൂർണ്ണമായ ം ഒഴിവാക്കടെെ കയ ം

ഏടതങ്കില ം ൈാദ്ധയതകളിൽ നിന്ന ം മ ൻകൂടി നിശ്ചയിച്ച നിരക്ക കളിൽ നിന്ന ം ഒഴിവാക്ക കയ ം ടചയ് ം
c.

അസാധ്ാരണവമാ അടലലങ്കിൽ മറ്റ് സാഹചരയങ്ങവളാ സംഭവിക്കാനിെയ ണ്ട്, ഇത് കെം വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്
ഈ കരാെിന

d.

കീഴില ള്ള അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ ഉ്രവാദി്ങ്ങൾ നിെവവറ്റാൻ അസംഭവയമാക്ക ം.

VWFPLന്ടെ വായ്രയ ടെ മൂലയ്ിന്ടെ ആവശയകത കെം വാങ്ങ ന്നവനാണ്. ഇക്കാരയ്ിൽ,
വി.ഡബ്ല്യ .എഫ്റ്.എഫ്റ്.രി.എൽ (VWFPL) വായ്രാ ആദായ്ിന

വയാഗയമാടണന്ന

വതാന്നിയാൽ ഈ

സവഭാവട്ക്ക െിച്ച് അവനവഷിക്കാവനാ അടലലങ്കിൽ അവനവഷിക്കാവനാ VWFPL ന് അധ്ികാരമ ണ്ടായിരിക്ക ം.
വായ്രക്കാരന്ടെ (ടപ്കഡിറ്റ്) വായ്രാ ആദായട് ടതളിയിക്കാൻ ആവശയമായ വായ്രക്കാർ
അടലലങ്കിൽ ടപ്കഡിറ്റ് ഏജൻസികൾ അടലലങ്കിൽ ൈേടെട ഏടതങ്കില ം മൂന്നാം കക്ഷി എന്നിവയിൽ
നിന്ന ള്ള അ്രം വയാഗയതകൾ വാങ്ങാൻ VWFPL-ക്ക്
e.

കൂെ തൽ അധ്ികാരടെെ ്ാവ ന്നതാണ്.

വലഖനം – 7 യിൽ നിർവ്വചിച്ചത വരാടല സ്ഥിരസ്ഥിതികളിടല സംഭവങ്ങവളാ,
രരാമർശിച്ചത വരാടല കാലാവധ്ി സമയം അഥവാ
സ്ഥിരസ്ഥിതികള ടെ ഒര

f.

ആ തീയതിയിൽ

അെിയിെ് രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന വലഖന്ിടല

സംഭവമായി മാെ കയ ം ടചയ് ം, ത െര കയ ം ടചയ് ം.

കെം വാങ്ങ ന്നവൻ വായ്രയ ടെ പ്രധ്ാന ത കയ ടെ എലലാ രലിശയ ം, നിർണ്ണയിക്കടെട നാശനഷ്ടങ്ങൾ,
വില, ചാർജ കൾ, ടചലവ കൾ എന്നിവ കൂൊടത VWFPL യ ടെ വിെ തൽ വാങ്ങ ന്നതിന ള്ള VWFPL-ന
നൽവകണ്ട എലലാ വായ്രകള ം VWFPL ന് നൽകണം, ആദയവ ം പ്രവതയകവ മായ വിലവയ്ക്ക
സൃഷ്ടിച്ച് ചൂണ്ടിെണയം

ചാർജ്

വഴി വാങ്ങ കവയാ/ ഏടറ്റെ ക്ക കവയാ ടചയ്ത ഉൽെന്നങ്ങളിൽ വായ്ര

മ തൽ, ഇവൊൾ പ്കവശം വച്ചിട വണ്ടാ അടലലങ്കിൽ കെം വാങ്ങിയവനിൽ വര ം.

2
2.1

ണമടയ്ക്കൽ, മുൻകൂട്ടി
വായ്രയ ടെ
ൈാധ്യത

രലിശയ ം,

കെം

ണമടയ്ക്കൽ,

അന ൈേം

I-

വാങ്ങ കന്നവനിൽ

കണക്കാക്ക ന്നത്

ദിനംപ്രതി

ആപ്ശയിച്ചിരിക്ക ന്നത്
ദിവസങ്ങളിലായി

കണക്കാക്കടെെ ം

ത െങ്ങ ന്നത്

വാങ്ങൽ/

കെം

ൽ

ിതന്ന മറ്റ് ചോർജ്

വയക്തമാക്കിയിട ള്ള

ആയിരിക്ക ം.

ൈാക്കി

മ ഖയ

ിശ

ത കയ ടെ

ൈാക്കി

വശഖരണ

രലിശയ ം

മറ്റ്

ആദാര്ിലായിരിക്ക ം

തക

കൂൊടത

തീയതികളിൽ

വായ്രയ ടെയ ം

കൂടെ

അെക്ക ന്നതിലായിരിക്ക ം.

കഴിഞ്ഞ

ടചക്കിന്ടെ

ദിവസങ്ങള ടെ

സംഭരിച്ച

മ തൽ

രലിശ

പ്രതിമാസകാല

രലിശ

എണ്ണ്ിൽ.

തീയതി

അെയ്ക്കാന ള്ള

ചാർജ കള ടെയ ം
പ്രതിവർഷം
വായ്രയ ടെ

അടലലങ്കിൽ

തക
360
രലിശ

ടകാണ്ട വരാകല്പ്/

വശഖരണം/ ടചക്കിന്ടെ തിരിച്ചെിവ് കണക്കിടലെ ക്കാടത, വലാൺ രരിവശാധ്നയ്ക്ക് വിതരണം ടചയ്ത തീയതി
മ തൽ ലഭയമാക്ക ം. കെം വാങ്ങ ന്നവൻ അെക്ക ന്ന രലിശ നിരക്ക്, ഉചിതമായ സമയ്് വായ്രടയെ ക്ക ന്ന
വലാൺ നിവക്ഷരകള ടെ ലഭയത എന്നിവടയലലാം െിസർവ് ൈാങ്ക് ഓഫ്റ് ഇന്ത്യയ ടെ ("RBI")

നൽക ന്ന മാർഗ്ഗ

നിർവദശങ്ങൾ എന്നിവ അെിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്.
2.2

കെം

വാങ്ങ ന്നവൻ

അന ൈേം

I-

ൽ

രലിശയ്ടക്കാെം

വായ്രയ ം

സൂചിെിച്ചത വരാടല

'അവസാന

VWFPLതീയതി

യ്ക്ക്

(കൾ)'

നൽകണം.

ആയിരിക്കണം

അ്രം

സമയം); അ്രം വിഭജനങ്ങൾ ഇനി മ തൽ "തവണ /ഇ.എം.ഐ" എന്ന വരരിൽ, രിടന്ന
EMIS

".പ്രതിമാസകാല ത ക അെ ് ഉന്നത െ െിയ്ക്ക് ഇെനിലടെെ ്ിയിരിക്ക ന്ന .

തിയതി സ്ഥല്് വയാരാര ദിനം അലലാ്

ഒര

ദിവസ്ിൽ

ത ക ൈിസിനസ്സ് ദിവസ്ിന

മ മ്പ ള്ള തിയതിക്ക്,

കെം വാങ്ങ ന്നവൻ VWFPL -യിന

ടകാെ വക്കണ്ട

ആടണങ്കിൽ,

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

എലലാ

രണം

ടകാെ ക്കല ം

രിടന്ന നിക തിയ ടെ അെിസ്ഥാന്ിൽ എടന്ത്ങ്കില ം കിഴിവ് നൽവക്കണ്ട.
കിഴിവ്

ഉണ്ടാക്ക ന്ന

രക്ഷം,

അ്രം

വകസിൽ,

VWFPL-

ക്ക്

നൽവകണ്ട

ൈാധ്യതയ ം

ത ക എെ ് രെയ കയ ം നിലനിർ് കയ ം ടചയ് ന്ന .

ഇലലാടത)

ടരയ്ടമന്് അെച്ച

വായ്രടയെ ്ിരിക്ക ന്ന
(

കൾ)

നൽവകണ്ടതാണ്.

ടസൌജനയവ ം
ഇ്രം

ഉെെ വര ് ന്നതിന് ആവശയമായ അളവിൽ വർദ്ധിെിക്ക ം, VWFPLസവീകരിക്ക ന്നത ം
(അ്രം കിഴിവ് ലഭിക്ക ന്നതിന് യാടതാര

സാരാംശ

കൂടായി "തവണ /

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവന്
ത ക,

തവണകൾ

(കരാെിന്ടെ

സ്രഷ്ടമായ
അ്രം

ആന കൂലയങ്ങൾ

നിലനിർ് ന്നത ം

ലഭിക്ക മായിര ന്ന ത കയ്ക്ക് ത ലയമായ

2.3

കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ഏഴ

(7) ദിവസം മ മ്പ് വരഖാമൂലമ ള്ള മ ൻകൂർ അെിയിെ് നൽകിടക്കാണ്ട് VWFPL-ക്ക്

സമ്മതിക്ക ന്ന ; കെം വാങ്ങ ന്നവടന അെിയിക്കണം വിതരണ ത ക / വിതരണ തീയതി/ രലിശനിരക്കിൽ മാറ്റം
വര ് ക

/

ഇഎംഐ

ചാർജ കൾ

/

വസവന

ടകാെ ക്കണം
രീതിയിൽ

ത കയിൽ

മാറ്റം

ചാർജ കൾ.

അതായത്,

ഇംഗ്ലീഷില ം

,അ്ര്ില ള്ള

വര ് ക/

അ്രം

ഇഎംഐ

വനാടീസ് രണ്ട്

മടറ്റാന്ന്,

വിവരങ്ങൾ

ടഷഡയൂളിൽ

ഭാഷകളിലായി

പ്രാവദശിക

ഭാഷയിൽ

വായ്രക്കാർക്ക്

മാറ്റം/

കെം

മ ൻകൂർ

വായ്രക്കാർക്ക്

അെിയിച്ച

ടകാെ ക്കൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

ദിവസം

അയച്ച

മനസ്സിലാക്ക ന്ന

മ തൽക്ക

തടന്ന

മാറ്റം

സംഭവിക്ക ം.
2.4

കെം

വാങ്ങ ന്നവൻ

തീയതികളിൽ
രലിശയ ം

ത കയ ടെ

VWFPL

മറ്റ

കാരണം),

ഒെ ക്കല്പ്/

ചിലവ കള ം

നിൈേനകൾക്ക

വിവധ്യമായി

തവണയ ടെ

അന ൈേം

I-

ൽ

അെയ്ക്ക ന്നതിന്
VWFPLവലക്ക്

തിരിച്ചെവ്

കെം

ടകാെ ക്ക ന്ന

കെം

വാങ്ങ ന്നവന

താടഴെെയ ന്ന

ഏടതങ്കില ം

ഒര

മവറ്റടതങ്കില ം

നിരക്കിൽ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

ര െടമ അധ്ിക രലിശയ ം/ സ്ഥിര രലിശയ ം മറ്റ് ചാർജ കള ം

2.5

അടലലങ്കിൽ

വയക്തമാക്കിയിട ള്ള

തക

അധ്ിക

ൈാധ്യസ്ഥനാണ്.

ൈാദ്ധയതയ ള്ള

മറ്റ്

നിശ്ചിത

രലിശ/
ഈ

ചില

സ്ഥിര
അധ്ിക

ചാർജ കൾക്ക്

ഉണ്ടായിരിക്ക ം.

മാർഗ്ിലൂടെ

VWFPL

വലക്ക്

തവണകള ം

മറ്റ്

രണവ ം തിരിച്ചെയ്ക്ക കയ ം അെക്ക കയ ം ടചയ്ാം:(i) വരാേ്-വഡറ്റഡ് ടചക്ക കൾ വഴി ("രിഡിസി രീതി"),(ii)
ആർ.ൈി.ഐ അെിയിക്ക ന്ന ഇലക്ടവപ്ൊണിക്ട ക്ലിയെിങ്ങ് സിേം (നിവക്ഷര്ില്പ്നിPന്ന് രിനവവഴിക്ക ന്നത്) വഴി,
(iii) "വഫാക്ടസവാഗൺ
അടലലങ്കിൽ

ഫിനാൻസ്

ടചക്ക്

മവറ്റടതങ്കില ം

/

പ്ഡാഫ്റ്റ്റ്

പ്പ്രവറ്റ്

ലിമിറ്റഡ്" ("ഡയെക്ടറ്റ്

വനരിവടാ

നൽക ക,

മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ

തിരടഞ്ഞെ ്വരാടല
വാങ്ങ ന്നവന

അഥവാ

രണമെയ്ക്കാന ള്ള

ആയിരിക്ക ം.

VWFPL

രീതി

ന്ടെ

വരയ്ടമൻ്

(iv)

NACH,

ടമവ്ഡ്")

അഥവാ

അന ൈേം

മ ൻകൂർ

I-

(v)

വരരിൽ

VWFPL

ൽ

കെം

വരഖാമൂലമ ള്ള

വനരിവടാ

അംഗീകരിച്ച
വാങ്ങ ന്നവൻ

സമ്മതമിലലാടത

കെം

ഈ തിരടഞ്ഞെ െ്/ കല്പ്രന മാറ്റ വാവനാ/ െോക്കാവനാ/ രിൻവലിക്കാവനാ കഴിയിലല. കൂൊടത,

കെം അടലലങ്കിൽ കെങ്ങള ടെ എടന്ത്ങ്കില ം അരൂർണ്ണമായിരിക്ക ന്ന കാലവ്ാളം വരാേ് ഓൾഡ് ടചക്ക കൾ/
ഇ.സി.എസ്/
അടലലങ്കിൽ

നാഷിന്ടെ

അംഗീകാരങ്ങൾ

നൽകാവനാ

കെം

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ(കൾ)
നിശ്ചിത

തീയതിയിൽ

സംൈേിച്ച്

വാങ്ങ ന്നവന
തിരടഞ്ഞെ ്

ഏടതങ്കില ം

നിർ്ലാക്കാന ള്ള

സാധ്യമലല.

ഈ

രണമെയ്ക്കൽ

തവണകൾ

കെം

കരാെിവലാ

രീതിയ ടെ

നിർവേശങ്ങൾ
ഇെരാ്

അെിസ്ഥാന്ിൽ,

വീടാന്കഴിയാടത

വന്നാൽ,

െോക്കാവനാ

വരഖയില ടണ്ടങ്കിൽ,
VWFPL-

വഡഫ്റ്രൽ

യിന്ടെ

വരാേ്-വഡറ്റ്

ടചക്ക കൾ അഥവാ ഇ.സി.എസ് അടലലങ്കിൽ കെം വാങ്ങ ന്നവൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാഷ്ക് VWFPL അന കൂലമായി.
2.6

തവണകള ടെ

മ ൻകൂർ

എണ്ണം

അന ൈേം

I-

ൽ

രരാമർശിച്ചത

VWFPL-ക്ക് (അഥവാ നിയ ക്തർക്ക്) വായ്രടയെ ക്ക ന്നതിന
മവറ്റടതങ്കില ം

സമയ്്)

മവറ്റടതങ്കില ം
യാടതാര
2.7

കെം

അവസാന

വിധ്്ിൽ

തവണകള ടെ

അെയ്ക്കടെെ ം.

(ത ലയ

കെം

വരാടല

കെം

വാങ്ങ ന്നവൻ

നൽകിയത്

മ ൻപ്ഗ (അടലലങ്കിൽ VWFPL നിർവദശിവച്ചക്കാവ ന്ന
എണ്ണം)

വാങ്ങ ന്നവന്

അടലലങ്കിൽ
മ ൻകൂർ

VWFPL

തീര മാനിച്ചത വരാടല

തവണകളിടല

രലിശയിവലക്ക്

അർഹതയ മ ണ്ടായിരിക്കിലല.

വാങ്ങ ന്നവൻ

ഏടതങ്കില ം

വായ്ര

ഉരവയാഗിക്കാ്

രരാജയടെടാൽ

VWFPL-ന്

മ െങ്ങിയതിന്ടെ
ടചക്ക്

/

30

ദിവസ്ിന ള്ളിൽ

ടചക്ക കള ടെ

ഉെമസ്ഥനിലലാ്/

സവന്ത്ം

വമൽ

VWFPL-യ ടെ

അവകാശം

പ്കവശമ ള്ള

ഉെമസ്ഥതയില ള്ള

രെയ വാൻ

ടക്ലയിം

സാധ്ിക്ക ം.

ടചയ്ടെൊ്

ഇത്

ടചക്ക കടള

നശിെിക്കാൻ അധ്ികാരമ ണ്ടായിരിക്ക ം.

2.8

വായ്രക്കാർ
അംഗീകാരം

അത വഴി
ടകാെ ക്ക ന്ന ,

ടചക്ക്/ടചക്ക കള ടെ
ത കയിൽ

ഈ

ഒര

ടചയ്ാം.

രിടന്ന

വിശദാംശങ്ങൾ

വായ്രയ ടെ
ECS,

വഴി

രൂരിെിക്കാൻ
കെം

വയവസ്ഥകള ം

തിരിച്ചെവിടല
NACH

എന്നിവ

വ മായ്ിന

പ്രവർ്ിക്ക ന്ന ,

കെടെടിരിക്ക ന്ന

നിൈേനകള ം

രരിവശാധ്നകവളാ

രിൻവലിക്കാനാവാ്ത

ഓഫീസർമാർ

ത കയ്ക്കായി

കരാെിന്ടെ

വനാടീടസാന്ന മിലലാടത
അതിലധ്ികവമാ

അവര ടെ

ആവശയമായ

കവിയാ്

അഭാവ്ിൽ

അരരിമിതമായ

VWFPL-

അംഗീകൃത

ഏജന്െ മാർ

വാങ്ങിയവവരാ്,

പ്രകാരം

സ്ഥിരത

/

WFPL-ക്ക

യ്ക്ക

ഇത്

വവണ്ടി

രരമാവധ്ി

അവേഹ്ിന്ടെ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്
ഒ് ്ിർെിന

ഉരവയാഗിക്ക ന്നതിന്

വവണ്ടി

വവണ്ടി

VWFPL

ന്

ഒവന്നാ
മാപ്തം

വിവവചനാധ്ികാരം ഉടണ്ടന്ന് കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ഇതിനാൽ ഉെെിക്ക ന്ന . ഇതിന വവണ്ടി, കെം വാങ്ങിയാൾ
ര െടെെ വിച്ച

ഈ ഉെമ്പെി

അന സരിച്ച്

വായ്രകൾ

അടലലങ്കിൽ

ECS

അടലലങ്കിൽ

NACH ,

ഈ

കരാെിന്

വിവധ്യമായി വായ്രക്കാർ VWFPL ന് ര തിയ ടചക്ക് നൽക ന്നത് ഉരവയാഗിച്ച തീര്്ി രിക്ക ന്ന .
2.9

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ
ഫണ്ട കൾ

(എവൊഴ ം)

നിർ് ടമന്ന്

അവര ടെ/

ഉെൊക്കാൻ

അവള ടെ/

ഇസിഎസ്,

അവര ടെ

വരാേ്-വഡറ്റ്

ൈാങ്ക്

അക്കൌണ്ട കളിൽ

ടചക്ക കൾ

അടലലങ്കിൽ

വവണ്ടപ്ത
NACH,

വായ്രടയെ ്ിട ള്ളവൻ/വർ

ര െടെെ വിച്ചടതങ്കിൽ,

അയാൾ

കിടിയ/തിരിച്ചെിഞ്ഞ നിർദിഷ്ട തീയതി അടലലങ്കിൽ അതിന
2.10

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

പ്രീമിയം

അരമാനിക്കടെെ ന്നിലല,

VWFPL-ന

വശഷവമാ തവണകൾ സവീകരിക്ക ന്നതാണ്.

അെയ്ക്കാന ള്ള

കാലാവധ്ിക്ക വശഷം,

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

എലലായ്വൊഴ ം ഉ്രവാദി്വ്ാടെ ത െര ം ഒെ ക്കൽ/ എലലാം തവണങ്ങള ടെ തിരിച്ചെവ് VWFPL-യിൽ നിന്ന്
എെ ്

വായ്രയ ടെ

നൽകിയ

മറ്റ്

VWFPL-യിന

വമൽ

(ഇെടരെല കൾ)
എലലാ

അ്ര്ില ള്ള
കൃതയമായ
ഈ

സ്ഥല്്

തീയതിക്ക്

കാലയളവില ള്ള

വരയ്ടമന്െിന
വരയ്ടമന്്

VWFPL-

VWFPL

അടലലങ്കിൽ

രൂർണ്ണ

തവണകൾ

VWFPL-യിന്ടെ

അെയ്ക്കണം,

വായ്രയ ടെ
VWFPL

നൽകിയ

എലലാ

മ വമ്പാ

രൂർണ്ണമായി

അടലലങ്കിൽ

മറ്റ്

WFPL
തക

സൂചിെിച്ചത വരാടല

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

രണമെയ്ക്കൽ
മറ്റ്

ത കയ ം

മ മ്പ്

ടകാെ വക്കണ്ട

VWFPL

എലലാ

സൂചിെിച്ചത വരാടല

അതിന

തീയതിക്ക്

ടയെ ക്ക ന്നയാൾ

കാലാവധ്ിക്ക വശഷം,

ന്ടെ

ടകാെ ക്ക ന്നത വരാല ള്ള

അെയ്ക്കണം,

പ്രസക്തമായ

വായ്ര

സ്ഥല്്

ഉ്രവാദി്വ ം

കെം

മ വമ്പാ

രണമെക്ക്ില ം

അെയ്ക്കാന ള്ള

ത െര ം.

അെയ്വക്കണ്ട

വി.ഡബ്ല്യ .എഫ്റ്.എഫ്റ്.രി.എക്ക്

എലലാ

അ്ര്ില ള്ള

അ്ര്ില ള്ള

പ്രീമിയം

എലലായ്വൊഴ ം

രണവ ം

മറ്റ്

കൂൊടത

സൂചിെിച്ചത വരാടല

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ/
മറ്റ്

കൂൊടത

അെിയിെ കവളാ

രണമെവ കള ം

അെിയിെ കവളാ

VWFPL

VWFPL

കൂൊടത

സൂചിെിച്ചത വരാടല
അന വദിക്ക ന്നതിന്ടെ

മനസ്സിലാക്ക വാൻ

ത കകവളക്കാൾ

അെച്ച

ക െവായ

എന്നത്.

ഏടതങ്കില ം

അംഗീകാരം, ഉൾടക്കാള്ള കയ ം ഒഴിവാക്ക കയ ം ടചയ് ന്ന , VWFPL- യ ടെ

സവീകരിക്ക ന്നതിന ള്ള

അവകാശം

അ്രടമാര

കാലയളവിൽ

അടലലങ്കിൽ

ഏടതങ്കില ം

സമയവ്ാ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം അവകാശങ്ങൾ ഇലലാതാക ന്നതിവനാ രൂർണ്ണമായ അവകാശമ ണ്ട്.
2.11

കെം

വാങ്ങ ന്നവൻ

VWFPL

ന്ടെ

മ ൻ

വരഖാമൂലമ ള്ള

സമ്മതരപ്തം

വാങ്ങണം

അംഗീകൃത

ഒെ്

പ്കമാറ്റ്ിന . ഇത് ടചക്ക് / ഇസിഎസ് /NACH ഒെ വച്ചയാൾ സവീകരിക്ക ം വായ്ര വിതരണം ടചയ് ന്ന
സമയ്്.

VWFPL

കെം

വാങ്ങ ന്നവന

അന ൈേം

I-

ൽ

സൂചിെിച്ചിട ള്ളത്

വരാടല

അന വദിക്കാം

രതിക്ക വാൻ/ വരാേ്-വഡറ്റ് ടചക്ക കൾ പ്കമാറ്റം ടചയ് വാൻ/ ഇസിഎസ്/ VWFPL -ക്ക് നൽകിയത് മാെിവന്ന
വരാേ്-വഡറ്റ് ടചക്ക കൾ/ ഇസിഎസ് / NACH വവടെ ൈാങ്കിന്ടെ വരരിൽ എെ ്ത് (വഡഫ്റ്രൽ അന വദിച്ചത്
വരാടല).
അഥവാ
രിടന്ന

അ്രം
NACH

സാഹചരയ്ിൽ,

കെം

മാനദണ്ഡങ്ങൾ,കരാെ കൾ

ര തിയ

വരാേ്-വഡറ്റ്

വാങ്ങ ന്നവർ
അടലലങ്കിൽ

ടചക്ക കൾ,

വരാേ്-വഡറ്റ്

പ്രമാണങ്ങൾ

ഇസിഎസ്

ടചക്ക കൾ

രിടന്ന

നിർവ്വഹിച്ചത്,

അടലലങ്കിൽ

NACH

രണം

/

ഇസിഎസ്

ടകാെ ക്ക വാൻ

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

VWFPL-ന്ടെ

സംതൃപ്ഗതിയിക്ക് ര െടെെ വിക്ക ക.
2.12

VWFPL-

യ്ക്ക്

കണ്ട ടകടൽ,

യാടതാര

ഉ്രവാദി്മ ണ്ടാകിലല.

ഉൽരന്നങ്ങള ടെ

അടലലങ്കിൽ

അരകെം

ഗ ണനിലവാരവമാ

എടന്ത്ങ്കില ം

വിതരണ്ിന

ഉണ്ടാവയക്കാം

എന്ന്

ക െവ്,നഷ്ടം,

മ വമ്പാ

കെം

അതിന

വമാഷണം,

വശഷവമാ

വാങ്ങിയവർ

ഉള്ള

രിെികൂെൽ,

വകെ രാെ കൾ

സമ്മതിക്ക ന്ന .അന ൈേം

I-

ൽ

വയക്തമാക്കിയിട ള്ള രടിക അന സരിച്ച് തവണകള ടെ ഒെ ക്കൽ ആരംഭിക്ക കയ ം ത െര കയ ം ടചയ് ം, കെം
വാങ്ങിയവൻ/വർക്ക്
ഏടതങ്കില ം

രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന

തവണയ ടെ

അർഹതയ ണ്ടായിരിക്കിലല.

അടലലങ്കിൽ

സമയരരിധ്ിക്കന സരിച്ച്

മറ്റ്

ഉൽെന്ന്ിടല

ത കയ ടെ
ക െവ്,

വിതരണം/

ടരയ്ടമൻ്

താമസിച്ച

െോക്കാവനാ

ഉൽെന്നവ മായി

ൈേടെട്

വിതരണം

കാലതാമസമാക്ക വാവനാ
ഏടതങ്കില ം

രാർടികൾ

തമ്മിൽ എടന്ത്ങ്കില ം തർക്കവ ം വയതയാസവ ം ഉണ്ടാടയങ്കിൽ.
2.13

കെം

വാങ്ങ ന്നവന

തവണകൾ

വായ്രയ ടെ

അടലലങ്കിൽ

വരഖാമൂലമ ള്ള

കെം

ഭാഗം

അടലലങ്കിൽ

വാങ്ങ ന്നവന്ടെ

അംഗീകാര്ിന ം

VWFPL

രൂർണ്ണ

പ്രീവരയ്ടമന്്

ക െിശ്ശികകൾ

നിശ്ചിത

നിർവദശിവച്ചക്കാവ ന്ന

നെ്ാൻ

തീയതിക്ക്

അ്രം

കഴിയ ം

മ മ്പായി,

നിൈേനകള ം

അടലലങ്കിൽ
VWFPLന്ടെ

വയവസ്ഥകള ം,

മ ൻകൂടി രണമെയ്ക്കൽ ത ക അെയ്ക്കണം, മ ൻകൂർ പ്രീമിയം, അടലലങ്കിൽ രലിശയിൽ ഇളവ് കൂൊടത / മറ്റ്
ചാർജ കൾ;എന്നിര ന്നാല ം, വായ്ര അടലലങ്കിൽ തവണകൾക്ക് കെം വാങ്ങ ന്നവന

ഒര

വർഷ്ിൽ രണ്ട

തവണ മാപ്തവമ മ ൻവായ്രയ ടെ ഭാഗം അടലലങ്കിൽ മ ൻകൂർ ത ക എെ ക്ക വാൻ അർഹതയ ണ്ടായിരിക്ക ം.
അ്രടമാര

ഭാഗ പ്രിടരയ്ടമൻ് VWFPL അന വദിക്ക ന്നതിന ം അംഗീകാരം ലഭിക്ക ന്നതിന ം, അന ൈേം 1

ൽ വയക്തമാക്കിയിട ള്ളത വരാടല VWFPL തവണകള ടെ തിരിച്ചെവ് രടിക/ ത ക വഭദഗതി ടചയ് ം, അ്രം
വഭദഗതികൾ

അന സരിച്ച്

വായ്ര

എെ ക്ക ന്നവൻ

രിന്നീെ ള്ള

രണം

നൽക ം.ടചക്ക കൾ/

ഡിമാൻഡ്

പ്ഡാഫ്റ്റ്റ കൾ / ടരയ്ഡ് ഓർഡെ കൾ / RTGS / NEFT / NACH ഫണ്ട് പ്ൊൻസ്ഫർ എന്നിവയിടല VWFPL രണം
സവീകരിച്ചവതാ അഥവാ

തിരിച്ചെിവായി എന്നത് ടചയ്തതിന വശഷം

അ്രം മ ൻകൂർ നൽക ന്ന നെരെികൾ

പ്രാൈലയ്ിൽ വര ം, കൂൊടത അെ ് മാസം ഇ.എം.ഐ നിശ്ചയിച്ചിട ള്ള തീയതി മ തൽ .
2.14

കെം

വാങ്ങ ന്നവൻ

ഏടതങ്കില ം

സമ്മതിക്ക ന്ന ,

പ്രഖയാരിക്ക കയ ം,

വക െ കടളാഴിടക,1872

അടലലങ്കിൽ

ഉെെിക്ക കയ ം
മടറ്റടന്ത്ങ്കില ം

അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന നിൈേനകള ം വയവസ്ഥകള ം അടലലങ്കിൽ
വായ്രകാരിൽ

നിന്ന ം

ലഭിക്ക ന്ന

ഏടതങ്കില ം

തക

ടചയ് ന്ന
നിയമം

ഏടതങ്കില ം

അടലലങ്കിൽ

സ രക്ഷ

കരാർ

നിയമ്ിടല

അടലലങ്കിൽ
ഇെരാ്

കരാെിൽ
വരഖകൾ,

ഉെൊക്കാൻ

VWFPL

വഴി

തിരിച്ച കിട ന്ന ത കകൾ, അടലലങ്കിൽ അതിനാൽ, VWFPL എഴ തി്രാവ ന്ന രക്ഷം അലലാ്രക്ഷം, (i) ആദയം
ടചലവ്,

ചാർജ്,

ടചലവ കൾ,

മറ്റ്

രണമിെരാെ കൾ

എന്നിവയ്ക്കന സൃതമായി,

VWFPL

നല്പ്ക ന്നത ം;

(ii)

രണ്ടാമവ്ത്

VWFPL-

ന്

നൽക ന്ന

രലിശയ ം

ഉണ്ടാക്ക ന്നത ം;രണ്ടാമതായി, രലിശ
മൂന്നാമതായി

ഈ

കരാെിന്ടെ

പ്രകാരം

VWFPL-ക്ക്

പ്രാൈലയ്ിൽ വര ന്നവതാ ആയ പ്രധ്ാന
VWFPL;

(iv)

അവസാനമായി

വര മാനവ ം

കൂൊടത

/

അടലലങ്കിൽ

വര മാനം

അെയ്വക്കണ്ടത ം കൂൊടത / അടലലങ്കിൽ VWFPL ന് നൽവകണ്ടത ം (iii)

കെം

നൽവകണ്ടത ം

വഹിക്കാവ ന്നത ം

അെയ്വക്കണ്ടത ം

ത കകള ടെ ഏടതങ്കില ം ത ക തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നതിന്

വാങ്ങ ന്നവര ം

(വിഡബ്ല്യ എഫ്റ്രിഎലല ം)

ഒെം രിടന്ന

തമ്മില ള്ള

മവറ്റടതങ്കില ം

കരാെ കൾക്ക് കീഴില ള്ള ത കയിവലക്ക്
2.15

നിർേിഷ്ട

സമയ്ിനകം

അടലലങ്കിൽ

സമയ്ിനകം

അടലലങ്കിൽ

താടഴെെയ ന്ന

ചാർജ്

അതിന്

അതിന്

മ മ്പ്

മ മ്പ്

ൈാധ്കമായ

അെയ്ക്ക ന്നതിൽ

ഈൊക്ക ന്നതിന ള്ള

അവകാശം

തവണ/

കെം

VWFPL

ഇ.എം.ഐ

വാങ്ങ ന്നവന്
ന്

രണം

വീഴ്ച

ഉണ്ടായിരിക്ക ം,

നിർേിഷ്ട

വന്ന ടവങ്കിൽ,

ൈാധ്കമായ

GST

അടലലങ്കിൽ അതിന വമൽ ച മ് ന്ന മവറ്റടതങ്കില ം നിക തി, വായ്രക്കാരന് (കൾക്ക്): -ശിക്ഷാനെരെി രലിശപ്വകി അെച്ച ഫീസ്-ടചക്ക് വൈാൺസ് നിരക്ക കൾ - ടരനാൽറ്റി. മ കളില ള്ള നിരക്ക കൾ ഉെടന തടന്ന കെം
വാങ്ങ ന്നവൻ നൽകണം. പ്രാവയാഗികമായ രിഴവ് @ .........% p.a. വായ്ര എെ ക്ക ന്നവൻ നൽവക്കണ്ടി വര ം
ഈ

തക

അെച്ച

തീർക്ക ക,

അടലലങ്കിൽ

ഇ.എം.ഐ.ഐ

കൂൊടത

/

അടലലങ്കിൽ

മ കളിൽ

രെഞ്ഞ

ചരക്ക കള ടെയ ം വരയ്ടമന്് അെയ്ക്കാൻ കാലതാമസം വന്നാൽ

3. നികുതികൾ / ഫീസുകൾ / നിരക്കുകൾ
3.1

കെം വാങ്ങ ന്നവൻ വഹിക്ക ം രിടന്ന അെയ്വക്കണ്ടി വരണം രലിശ നിക തി, വസവന നിക തി, വസ്ത ക്കള ം
വസവന

നിക തിയ ം

("ജിഎസ്െി"),

ഫീസ്

ചാർജ്),

ഇെക്ക മതി

തീര വകൾ

(ോമ്പ്

ചാർജ കൾ

ഏടതങ്കില ം

അധ്ികാരികൾ,

മറ്റ്

ഏടതങ്കില ം

എലലാ

വായ്ര

ഡയൂടി

രിടന്ന

ൈേടെട്

നൽകൽ,

I-

ൽ

സ്ഥാരിച്ചിട ള്ള

ഉൾടെടെ

നിക തി

ടചലവ കള ം,

ടചലവ കള ം

രരിമിതടെെ ്ാടത),
അവരക്ഷ,

വിവരങ്ങള ടെ

(അന ൈേം

പ്രസക്തമായ

എന്നിവ)

വിലകള ം,

കാലാകാലങ്ങളിൽ

തിരിച്ചെയ്ക്കൽ,

(വായ്രകൾ)
മ ൻകൂർ

മ ൻകൂർ

സർക്കാർ

ഉൾടെടെ

ത ക/

ടചക്ക്

(VWFPL

മറ്റ്

നൽകിയ

അതിൽ

ൈേടെട്

വച്ച മാെൽ

ടചയ് ന്ന

അടലലങ്കിൽ

എന്നാൽ

എന്നിവയ മായി

വപ്രാസസ്സിംഗ്

ഫയൽ

നിമി്ടച്ചലവ്എന്നിവയ്ക്ക്

നിമി്ടച്ചലവ കൾ

(a)ഉൽെന്നം

ഒര

രജിസ്വപ്െഷൻ,

മാപ്തം

വായ്രയ്ക്ക ള്ള

ചാർജ്

അടലലങ്കിൽ

മറ്റ്

നിർേിഷ്ട നിരക്ക കൾ എന്നിവ; (b) ഈ ഉെമ്പെി കൂൊടത / അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം ഇെരാ് വരഖകൾ, (c) കെം
വാങ്ങ ന്നവര ടെ കെങ്ങള ടെ

തിരിച്ചെവ്, (d) വായ്രയ്ക്ക ള്ള അവരക്ഷ, വായ്ര നൽകൽ, തിരിച്ചെയ്ക്കൽ,

പ്രീടരയ്ഡ് / ടചക്ക് സവാെ ടചയ്ൽ ചാർജ് അടലലങ്കിൽ മറ്റ് നിർേിഷ്ട രണമിെരാ് എന്നിവയ ൾടെടെയ ള്ള
സ രക്ഷയ ടെ

രൂരീകരണം,

പ്കമാറ്റം

ടചയ് ക

ക െിശ്ശിക

ഉൽരന്നങ്ങള ടെ

ഗവൺടമന്െിന്

/

(g)

രിടന്ന

ടചലവ കൾ.
അടലലങ്കിൽ

വയ്ക്കൽ,
രണമായി

ടതളിക്കല്പ്

മറ്റ്

മ കളിൽ

സംഭരിക്കൽ,

എലലാ

ചാർജ്ജ്

ചാർജ കള ം

(f)

രണമെയ്ക്കണം

തര്ില ള്ള

നഷ്ടം,

വില,

ചാർജ്,

നിക തി

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

VWFPL

അടലലങ്കിൽ

തിരിടക

രരിവശാധ്നയ ം

നിരക്ക കൾ,

വാെക,

കമ്പനികൾക്ക്

അഭിഭാഷകന്ടെ

നൽകണം

അവകാശങ്ങൾ,

രിടന്ന

രിരിവ കള ം

ഇൻഷ െൻസ്

ന്ടെ

ഉൽെന്നങ്ങൾ

അറ്റക റ്റെണി

രാർക്കിങ്ങ്

എന്നിവയ്ക്കായി

രെഞ്ഞിട ള്ളവയിവലയ്ക്കായി

വിൽക്കൽ;

ഉൽെന്നങ്ങള ടെ

ഏടതങ്കില ം

ൈേടെടത്,

സൂക്ഷിക്കൽ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ
ഏടതങ്കില ം

രിടന്ന

(e)

രക്ഷാവഭാഗരദ്ധതിയില്പ്വചിര ക,

സ രക്ഷിത

(h)

രരിരാലിക്കൽ,
മാറ്റ ക,

ഉൽെന്നവ മായി

ഉൽെന്നങ്ങടള

അടലലങ്കിൽ

നൽകണം,

മറ്റ ം

നൽക വാൻ

മൂലയനിർണ്ണയവ ം
രണ്ടകശാല

പ്കവശം

ടചക്ക ം

VWFPL-യിന

നിമി്ടച്ചലവ കൾ

ഫീസ്,
എലലാം
ൈാധ്യത

എന്നിവയ്ക്കായി VWFPL നിയമം അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ വയാഖയാനവമാ ഭരണനിർവഹണ്ിവനാ ഏടതങ്കില ം
വിധ്്ിൽ

VWFPL-

യ്ക്ക്

രിഴ

ച മ് ന്നവതാ,

അടലലങ്കിൽ

ഈ

കരാെിവനാടൊെം,

കൂൊടത,

ഏടതങ്കില ം

വായ്രവയാ , അടലലങ്കിൽ വമൽെെഞ്ഞ കാലയളവ കളിൽ ഏടതങ്കില ം വിസയ മായി ൈേടെട് VWFPL വഴി
സംഭവിവച്ച നെക്ക കയാടണങ്കിൽ അടലലങ്കിൽ നിയമങ്ങൾക്കന സൃതമായി ടചലവാക ന്ന സമയ്ാടണങ്കിൽ.
. 3.2

മ കളിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന ത ക അെയ്ക്ക ന്നതിൽ വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിടഴങ്കിൽ
അത

VWFPL-യിന

നൽകാന ള്ള സവാതപ്ന്ത്യം ഉണ്ടായിരിക്ക ം (രവക്ഷ അത് കെൊെിലല).വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ VWFPL-യിന

അ്രം

ത കകളിവലക്ക്

രലിശവയാടൊെം.VWFPL

രരിഹാരം
ൽ

നിന്ന ം

ടകാെ ക്കണം

അന ൈേം

ആവശയകതയ ടെ

I-

വനാടീസ്

ൽ

വയവസ്ഥ

തിയതി

മ തൽ

7

ടചയ്ത

നിശ്ചിത

ദിവസ്ിന ള്ളിൽ

വായ്രയ ടെ കാരയ്ിൽ VWFPL (അവര ടെ പ്രതിനിധ്ികൾ / ഉരവദഷ്ടാക്കൾ / മൂലയനിര്വേശം എന്നിവയ്വക്കാ
ഉൾടെടെ)

അെച്ച

എലലാ

രെഞ്ഞിരിക്ക ന്നത

അെവ കള ം

വരാടല

അടലലങ്കിൽ

ത െർന്ന ള്ള

ടചലവ കൾക്ക്

രലിശനിരക്കിൽ

രരിഹാരം

അ്ര്ില ള്ള

ടകാെ ക്ക ം.
തക

അന ൈേം

I-ൽ

തിരിച്ച നൽക ന്നത വടര

അ്ര്ില ള്ള എലലാ ആന കൂലയങ്ങള ം രലിശയ ം വഹിക്ക ം.
3.3

നിക തി

നിരക്ക്

ടചയ് കയ ം

(അതായത്,

ഏത്

ത കയ ം

രരിമിതടെെ ്ര ത്
(കൾ)

അവത

എസ്.ജി.െി.,

ടചയ് ം

നിരക്ക കൾ,െോക്കൽ

കാരണ്ാൽ
രലിശ

അടലലങ്കിൽ

വീടണ്ടെ ക്ക കയ ം

വപ്രാസസ്സിംഗ്

എടന്ത്ങ്കില ടമാര

,അതിന രകരം

ഐ.ജി.െി.

അെയ്ക്ക വാൻ

സഹിതം

സി.ജി.െി.)

മ ൻകൂർ

ൈാധ്കമായ

ചാർജായി

നിരക്ക കൾ
അവകാശം

നിരക്കിൽ

ചാർജ്

അതിൽ

മാപ്തം

ത െങ്ങിയവ.വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

വിസമ്മതിക്ക ന്ന ടവങ്കിൽ/

വീടണ്ടെ ക്കാന ള്ള

എന്നാൽ

രരാജയടെെ കയാടണങ്കിൽ

വഡഫ്റ്രൽ

ഉണ്ട്.വായ്രകള മായി

ൈേടെട്

മ ൻകൂർ

ചാർജ കൾ,

രണം

അെയ്ക്ക ന്ന

കാൻസവലഷൻ

സാഹചരയ്ിൽ

ചാർജ കൾ

ത െങ്ങിയവ

എന്നാൽ

രരിമിതടെെ ്ിയിടിലല

അടലലങ്കിൽ

കരാർ

ടപ്രാസീസിങ്

ഇലലാതാക കവയാ

അടലലങ്കിൽ

"സൌകരയം" പ്രവയാജനടെെ ്ാൻ വിസമ്മതിക്ക കവയാ ഭാവിയിൽ എടന്ത്ലലാം കാരണങ്ങള ണ്ടായാല ം VWFPLയിന

മ ൻകൂടി

ലഭയമാക ന്ന

സമയ്്

വശഖരിച്ച

നിക തി

(ഇ),

ഐ.ജി.എസ്.റ്റി

അടലലങ്കിൽ

എസ്.ജി.െി.

&

സി.ജി.െി.) ത ക മെക്കി നൽക്കാതിരിക്ക വാൻ അവകാശമ ണ്ട് കെം വാങ്ങ കന്നവനിൽ നിന്ന്.
3.4

ജി

എസ്

െി

അന ഭാവി

നിർവഹണം:

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ

ര

രജിേർ

ടചയ്ത

വയക്തിയ ം

രിടന്ന

ജി.എസ്.െി. നിയമം അന സരിച്ച് ജി.െി.എൻ. / യ ഐഡിക്ക് സാധ് തയ ള്ള വായ്ര (ആർ എസ്) VWFPL-യിന
അെിയിക്കാന ള്ള

ഉ്രവാദി്്ിലാണ്.ജി.എസ്.െിയ ടെ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ം
നൽവകണ്ട

തമ്മില ള്ള

സപ്ലിടമൻെ കളിൽ

െോക്കാവനാ

/

വിനിമവയാഹിതമായ

VSTF

ന്

വവണ്ടി

അവസാനിെിക്കാവനാ

ജിഎസ്െി

അടലലങ്കിൽ

നിയമം

അന സരിച്ച്,

കാലഘട്ിൽ

നയായമായ

നിയമം

അന സരിക്കണം.

ജി.എസ്.െി

നിയമ്ിന്

VWFPL

ഉം

സമയ്ിന ള്ളിൽ

VWFPL-യിന

കരാർ

അന സൃതമലലാ്തിനാൽ

സംഭവിക്ക ന്ന ടചലവ് വീടണ്ടെ ക്ക വാൻ അവകാശമ ണ്ട് VWFPL-യിന്ടെ രരിഹാര്ിനായി.
3.5

നിക തി

വശഖരണ

വക െ്:

ജി

എസ്

െി

നിയമന സരിച്ച്

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർക്ക് നൽക ന്ന അളവില ള്ള മൂലയ്ിന്ടെ ഒര

നിർവേശിച്ചിട ടണ്ടങ്കിൽ

VWFPL-ക്ക്

നിശ്ചിത ശതമാനമായി വശഖരിക്കാന ള്ള

അവകാശം ഉണ്ട്.

4.
4.1

സുരക്ഷ
കെം

വാങ്ങ ന്നവന്

വാങ്ങ ന്നവർ

വായ്ര

അത മായി

സവിവശഷവ മായ

ചാർജ്

പ്രകാരം,

അതിന്ടെ

ഉെമസ്ഥതയില ള്ള

ആളിന്ടെ

ഉെമസ്ഥതയിൽ

"പ്ഹടൊ്ിവക്കറ്റഡ്
ടമച്ചടെെ ്ല കള ം
അടലലങ്കിൽ

വര ന്നത്

I-ൽ

അേസ കളിൽ

/

ഈ

രരാമർശിക്ക ന്ന
(ഇതിടന

കൂടിവച്ചർക്കല കള ം

ഉണ്ടാക്ക ന്നത ം

അഥവാ

കരാെിടല

ടമച്ചടെെ ്ൽ

അഥവാ
എെ ്

മ തൽ

ഏടതങ്കില ം

ചിലവിൽ

നിന്ന്

വായ്ര

കെൊെ കളായി

നെ്ിയിട വണ്ടാ

അടലലങ്കിൽ

ഹിടൊക്ടവറ്ററ്റ ടചയ്ത

മാപ്തമലല

കൂടിവച്ചർക്കൽ

അത്

VWFPL

ആസ്തികള ടെ

നിൈേനകൾക്ക ം

അടലലങ്കിൽ

കെം

ആദയവ്ത ം

വായ്രായിൽ

(ഇനി

വായ്രടയെ ്വൻ (വർ)

അലലാടതവയാ,

സമ്മതിച്ചിട ണ്ട്,

നിരക്ക കൾ

അടലലങ്കിൽ

വിവരിച്ചത മാണ്.

വായ്രക്കാരന്ടെ

കണക്കാക്കടെെ ം.

അ്രം

ഏടറ്റെ ്ത്

വായ്രടയെ ക്ക ന്നതിന ള്ള

പ്ഹടൊവക്കറ്റഡ്

കണക്കാക്കടെെ ന്നതായി

അന വദിച്ച /

അന കൂലമായി

പ്കവശമ ടണ്ടങ്കിൽ

അന ൈേം
എന്ന )

കൂെിവയാ

VWFPL-ക്ക്
വാങ്ങിയത്/

ഇവൊൾ

അടലലങ്കിൽ ൈേങ്ങൾ

VWFPL-യ ടെ

ഒെം

ഉൽെന്നങ്ങൾ

ഉൽെന്നം

മറ്റ വിധ്്ിൽ

അംഗീകാരവ്ാെ
വിവധ്യമായി,

രിടന്ന

അേസ്"

നിർവചിച്ചിരിക്ക ന്നത്).
എന്ന്

അന വദിക്ക ന്നതിന്

ൈേടെട്,

ന്ടെ

ഭാഗമായി

വയവസ്ഥകൾക്ക ം

ൈേനങ്ങൾക്ക്

മ മ്പ ള്ള

പ്ഹടൊ്ിവക്കറ്റഡ് ആസ്തികള ടെ രൂർണ്ണമായത ം മ ഴ വന മായ വയാപ്ഗതി അന സരിച്ചായിരിക്ക ം.
4.2

ഇത്

സൃഷ്ടിച്ചിട ള്ള

കര തടെെ ം
ആവണാ

സ രക്ഷ

അഥവാ

ആദയം

ഈ

കരാെിൽ

ഒെ വച്ച

അടലലങ്കിൽ ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

അത വരാടല.

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ(കൾ)

ഇതിനകം

ടകാെ ക്ക ം,

ഉെൻ

തടന്ന

വിതരണം

കെം

കെംവാങ്ങിയ
ഒവരസമയ്്

ഇതിന്ടെ

രൂരകൽരന

ടചയ്തതായി

എെ ്വൻ(വർ) നൽക ക, ഏത്

ആളിന്ടെ

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

അന ഷ്ക്ഠാനം

നെൊക്കാൻ

വകസ്

വിശദാംശങ്ങൾ
സാധ്ിക്ക ം.

ഈ

വിശദാംശങ്ങൾ ഈ കരാെിന്ടെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കടെെ ം.
4.3

ഉൽരന്നങ്ങളിൽ (ങ്ങൾ) സൃഷ്ടിക്കടെട രരിചിന്ത്നം വഴി ചാർജ് ഇതായിരിക്ക ം: (a) ഉൽരന്നങ്ങളിൽ (ങ്ങൾ)
സൃഷ്ടിക്കടെട
തിരിച്ചെക്കൽ

രരിചിന്ത്നം
എലലാ

അംഗീകാരങ്ങൾ/
കാരയ്ിൽ

VWFPL

മടറ്റലലാ

ആചരണവ ം,

വഴി

ടചലവ കള ം

ചാർജ്

നൽകിയ

രണവ ം

പ്രകെനവ ം,

ഇതായിരിക്ക ം:

ചാർജ കള ം

(പ്രീ-

അംഗീകാരങ്ങള ടെ

അെയ്ക്കണം.
രിടന്ന

കെം

(b)

വായ്ര

വരയ്ടമന്്

എലലാ

എെ ്വവന്ടെ

ചാർജ കൾ,

ചാർജ കൾ),

ടചലവ കൾ

ഉെമ്പെികള ടെയ ം.

വാങ്ങ ന്നവര ടെ

വിവിധ്

രണമെയ്ക്കൽ/

സമ്മതങ്ങൾ/

രിടന്ന

കെൊെ കള ടെയ ം

വിടയയ്ക്കൽ

ഇവിടെ;

NOC/

വായ്രയ ടെ
ഉചിതമായ

(c)

ടചലവ കൾ

(അഭിഭാഷകന ടെ, കക്ഷിയ ടെ അെക്കം) ചാർജ കൾ (നിർേിഷ്ട നിൈേനകൾ അന ൈേം I- ൽ ൈാധ്കമായത്
വരാടല),

അഥവാ

വയക്തമാക്കാം

നാഷിന്ടെ വച്ച
രീതി/

ഇ.സി.എസ്

രിൻവലിച്ച

VWFPL-യിന

കാലാകാലങ്ങൾ

അന സരിച്ച്,

അഥവാ

ടചക്ക്/

ഇസിഎസ്

/

മാെൽ ചാർജ കൾ/ ഇ.സി.എസ്/ നാഷിന്ടെ ൈൌൺസിങ്ങ് ചാർജ കൾ, അടലലങ്കിൽ രിഡിസി
/

നാച്ച്

അടലലങ്കിൽ

രീതിയ മായി

െോക്കടെട

ൈേടെെ ്ിയ

ടചലവ കൾ

ചാർജ കൾ,

പ്രതിഫലം

മാതൃക

ഉൾടെടെ/

നിർവേശങ്ങൾ

ഉരവദശകർ/

തിരിടക,

അധ്ികാരികൾ

/ഇൻസ്ടരക്ടെർമാർ /ഓഡിറ്റർമാർ / വശഖരണ ഏജൻസി അഥവാ VWFPL-യ ടെ ഏടതങ്കില ം പ്രതിനിധ്ി, സവന്ത്ം
കീശയിൽ

നിന്ന്

സംൈേിച്ചിട ള്ള
ചാർജ്/

അവർക്ക്

ടകാെ ക്ക ക),

അടലലങ്കിൽ

VWFPL

രണമെച്ച

അഥവാ

നൽകിയ

മറ്റ്

രണവ ം

ഇൻഷ െൻസ്, സംരക്ഷണം, രരിരാലനം (വാെകയ്ക്ക് നൽകൽ, വസ്ത വകകൾ, വഗാഡൌൺ

സ രക്ഷിതതവം

സൂക്ഷിക്കൽ

ചാർജ്,

അറ്റക റ്റെണി,

വസവനം,

യാപ്ത

ടചയ്ൽ

എന്നിവ

ഉൾടെടെ)

സ രക്ഷയ ടെ ആചരണം, നിർവ്വഹണം അടലലങ്കിൽ സാക്ഷീകരണം അവര ടെ അവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചെയ്ക്കാൻ
വവണ്ടി;

(d)

ക െിശ്ശിക,

നിക തി,

ചാർജ കൾ

/

ഫീസായി

നൽവകണ്ട

അധ്ിക

രലിശ

മവറ്റടതങ്കില ം

ഉൽരന്നങ്ങള ം,
വാഗ്ദാന

വസവനങ്ങള ം;

രപ്തങ്ങള ം,

അടലലങ്കിൽ

മറ്റ ള്ളവര മായി

ചാർജ കൾ,

(e)

എലലാ

ഉരകരണങ്ങള ം

ചിലവ്

കെൊെ കള വെയ ം

കെം

വാങ്ങിയവൻ

സംയ ക്തമായി

(അഭിഭാഷകന ം,

VWFPL

കക്ഷി

രണവ ം
തനിടയ

എലലാ

ഉൾടെടെ),

മറ്റ ം

അഥവാ

ഏത

സവീകരിക്കടെടവതാ,

താൽെരയങ്ങള ം,
അത മായി

സമയ് ം

അംഗീകരിച്ചവതാ

ഡിസ്കൌണ്ട്,

ൈേടെട്

കമ്മീഷൻ,

VWFPL

നൽവകണ്ട

ടചലവ കൾവക്കാ; രിടന്ന (f)കെം വാങ്ങ ന്നവതാ, കരാർ ടചയ്ടെടവതാ, ഉയർ്ിയവതാ ആയ രണം (എവൊൾ)
വവണടമങ്കില ം
ൈാധ്യതകൾ
വാങ്ങൽ,

കെം

ഏത്

വാങ്ങ ന്നവതാ

രീതിയില ം

രാടവൽക്കരണം

(രണമായി

(ഉെവിെങ്ങൾ,

ഉൾടെടെ)

രരിഗണിച്ചാല ം

ഇടലലങ്കില ം),

നഷ്ടരരിഹാരങ്ങൾ,

അടലലങ്കിൽ

അടലലങ്കിൽ

അംഗീകാരങ്ങൾ,

വായ്രടയെ ്

ൈാധ്യതയ ള്ള

അംഗീകാരം

വാെക-

ൈേടെട

വയക്തി

വയക്തിയ മായി

അടലലങ്കിൽ സ്ഥാരനവ മായി ൈേടെടത് VWFPL-ൽ നിന്ന് (ഇതാണ് ഒന്നിച്ച് "കെം (ഇരട ൈാധ്യതകൾ)" എന്ന്
വിളിക്ക ന്നത്).
4.4

VWFPL

നിർവദശിച്ചത വരാടല

മവറ്റടതങ്കില ം

രൂര്ില ം,

സംതൃപ്ഗതിയില ം

അ്രം

/കൂെ തൽ

മറ്റ്

/അംഗീകാരങ്ങൾ

സ രക്ഷാ

തൃപ്ഗതികരമാണ്

സ രക്ഷയ ം

/പ്രതിനിധ്ാനങ്ങൾ

രിടന്ന

രിടന്ന

സംവിധ്ാനങ്ങൾ

ഉണ്ടാക്ക ന്നതിവനാ,

VWFPL-വലക്ക്.ഉൽരന്നങ്ങൾ

ഉൽരന്നങ്ങൾക്ക്

ഉെെ്

/കൂെ തൽ

ൈാധ്കമായ
സ രക്ഷയ ം

എന്ന

എലലാ

രിടന്ന

രദം

അ്രം

ഉൾടെെ ് ം

ൈാധ്യതകൾ

/ഉെമ്പെികൾ

ഉൽരന്നങ്ങൾ

എന്ന

രദം

അതിനന സരിച്ച് നിർവ്വചിക്കടെടിരിക്കണം.
4.5

ഈ

ഉെമ്പെിയ ടെ

നിൈേനകൾ

അന സരിച്ച്

എലലാ

ത കകള ം

വായ്രടയെ ്ിട ള്ളവൻ

സൃഷ്ടിച്ചിരിക്ക ന്ന

ചാർജ് /സാങ്കൽെികം ത െര ം. കെ ൈാദ്ധയതയ ള്ളത വടര അഥവാ VWFPL യിവലയ്ക്ക് കെം എതിർടൊന്ന മിലല,
വാങ്ങിയ ത ക രൂർണ്ണമായ ം അെച്ചവതാ വിവമാചിെിച്ചവതാ ആടണന്ന് VWFPL-ക്ക്

ഒര

'എതിർടൊന്ന മിലല

എന്ന സർടിഫിക്കറ്റ്' നൽക ന്നത വടര. ഇത് സൃഷ്ടിച്ചിട ള്ളത ം സ രക്ഷിതവ മാണ്. വായ്രക്കാര ടെ
കെൊ്

ൈാധ്കമാക കവയാ,

അടലലങ്കിൽ

വഞ്ചന,

നശിെിക്ക കവയാ

ലയനം,

അഥവാ

ര നർനിർമ്മാണം,

വിവമാചിെിക്ക കവയാ

അഥവാ

മാവനജ്ടമന്്

ടചയ് ന്നത്

ഏടറ്റെ ക്ക ക,

ൈാധ്യത/

ൈാധ്ിക്കടെെിലല,

കെം

വാങ്ങിയവന്ടെ

ൈിസിനസ്സ് ഏടറ്റെ ക്കൽ അഥവാ രിളർെ്
4.6

എടന്ത്ങ്കില ം

കാരണങ്ങളാൽ

വാങ്ങ ന്നവൻ

കൂെ തൽ

ഗ ണനിലവാരം

ത െങ്ങിയവ

പ്രവർ്ിക്ക കയ ം,

സാങ്കൽെികം

മൻ

വരഖാമൂലമ ള്ള

നഷ്ട്ിവനാ,
കാലാവസ്ഥാ

സൂക്ഷിക്ക കയ ം

നാശ്ിവനാ

ഉചിതമായി

ടചയ് ം

വവണ്ടി

വയതിയാനം,

കെം

അടലലങ്കിൽ

ഉരവയാഗിക്ക കയ ം,

സാങ്കൽെിക

ആസ്തികൾ

നലല

സാഹചരയ്ിൽ സവന്ത്ം ഉെമസ്ഥതയ്ക്ക് കീഴിൽ എന്നത് കൂൊടത WFPL

മ ൻകൂർ

സമ്മതമിലലാടത

അടലലങ്കിൽ നീക്കംടചയ്ൽ എന്നിവയ്ക്ക ള്ള ഏടതാര
ആയ യാടതാര

കാരണമായ
വമാഷണം,

ഉൾടെടെയ ള്ളവ.വായ്രടയെ ്ിട ള്ളവൻ

നിലനിർ് കയ ം,

അറ്റക റ്റെണിയ ം സൌഖയമായ ഒര
ന്ടെ

ആസ്തിന്

ൈാദ്ധയതയ ണ്ടായിരിക്ക ം,

സാങ്കൽെിക

ആസ്തികള ടെ

ഉരവയാഗം,

പ്കമാറ്റം

വയക്തിയ മാവയാ, ശാരീരിവകാ അടലലങ്കിൽ അധ്ികാരവമാ

കരാെിൽ ഏർടെെിലല. WFPL ആവശയടെെ ന്ന ഇെങ്ങളിൽ, കെം വാങ്ങ ന്നവൻ സാങ്കൽെിക

ആസ്തികള ടെ

നിർമ്മാതാക്കൾ

ഏർടെെ ് വാവനാ,

VWFPL-

/വിതരണക്കാര മായി
യ്ക്ക്

എടന്ത്ങ്കില ം

വാർഷിക

തക

അറ്റക റ്റെണി

നിലനിൽക്ക ന്നിെവ്ാളം

വകാൺപ്ൊക്ടറ്റിൽ
കാലം,

അ്രം

അറ്റക റ്റെണികൾ കരാർ ര ത ക്ക കയ ം ര നരാവിഷ്ക്കരിക്ക കയ ം ടചയ് ം.
4.7

VWFPL-യിന്ടെ

അഭിപ്രായ്ിൽ

കെം

വാങ്ങിയവൻ

നൽകിയ

ഏടതങ്കില ം

സ രക്ഷ

അരരയാപ്ഗതമാണ്.

വായ്രയ ടെ ൈാക്കി ത ക ആ സമയ്് അെയ്ക്ക കയാടണങ്കിൽ, രിടന്ന VWFPL ന്ടെ ഉരവദശപ്രകാരം, കെം
വാങ്ങ ന്നവർ(കൾ) നൽക ം
വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ
അടലലങ്കിൽ/

അഥവാ

രിടന്ന എ്ിച്ച ടകാെ ക്ക ം. അധ്ിക
മറ്റ്

അ്രം

സാങ്കൽെിക
ക െവ കൾ

ആസ്തികൾ

മൂെ ന്നതിന്

സ രക്ഷ

രിടന്ന

VWFPLക്ക്

/സ രക്ഷകൾ

മറ്റ്

എന്നിവ

ആസ്തികൾ/

ഉൾടെടെ

അഥവാ

സവീകാരയമാവയക്കാവ ന്ന,

രണയം

വായ്രക്കാര ടെ

മാൊവ ന്ന അടലലങ്കിൽ സ്ഥായിയായ സവ് ക്കളിൽ ചാർജ് ടചയ്ാം.
4.8

എന്ത്ായാല ം, കെം വാങ്ങ ന്നവൻ/വർ സാങ്കൽെിക
വിലക്കയറ്റ്ിന ം

ക റ്റകൃതയങ്ങളിൽ

/പ്രവതയക

ഒഴിടക,

ചാർജ്

വിൽക്കൽ,

പ്കമാറ്റം

അ്ര്ില ള്ള

ടചയ്ൽ,

വാെകയ്ക്ക്

ആയ

ഉെൊക്ക കയ ം

ആസ്തികൾ സൂക്ഷിക്ക ം എലലാ കരെ വിശവാസികൾക്ക ം

VWFPL-ക്ക്

വാങ്ങ ന്നവൻ

ഏടതങ്കില ം

പ്രവർ്ിെിക്ക ന്നവതാ
രൂർണ്ണമായ ം

കെം

നിന്ന്,

അന കൂലമായി

ടചയ്ിലല

എെ ക്കൽ,

വാെകയ്ക്ക

വസ്ത വകകവളാ,

എലലാം,

വസ്ത വകകൾ,

അത മായി

ൈേടെട്

സൃഷ്ടിക്കടെട

രണമെയ്ക്കൽ,

രണയം,

ടകാെ ക്കല്പ്,

അവര ടെ

ആദയ

പ്കവയറ്റം,

വിടയ്ക്കൽ

അഥവാ

ടചലവ കൾക്കന സൃതമായി

പ്രവൃ്ികൾ,

ഏടതങ്കില ം

/സൃഷ്ടിക്ക ന്ന
ചാർജ്ജ്,

വരഖകൾ

വസ്ത വിന്

എലലാം

അടലലങ്കിൽ

കൂെ തൽ
അതിന്ടെ

ഏടതങ്കില ം ഭാഗട് സംൈേിച്ചിെവ്ാളം VWFPL ഈ സമ്മാനങ്ങൾക്ക് മികച്ച ശീർഷകം ടകാെ ക്ക ം.
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വായ്ര
മിന്നൽ,

എെ ക്ക ന്നവർ
ഭൂകമ്പം,

ൈാദ്ധയതകൾ,

സാങ്കൽെിക

കലാരം,

അ്ര്ില ള്ള

നിർവേശിച്ചിട ള്ളതാണ്,

ആസ്തികൾ

സിവിൽ
മറ്റ്

അതിന്ടെ

രൂർണ്ണമായ ം

സ്വഫാെനങ്ങൾ,

യ ദ്ധം,

അരകെസാധ്യതകൾ
രൂർണ

മാർക്കറ്റ്

സൂക്ഷിക്ക കയ ം

വമാഷണം,

എന്നിവയ്ടക്കതിരായി
വിലയ ടെ

രിടന്ന

രരിധ്ിയിലലാ്

രരിധ്ി

അരകെം,
മൂന്നാം

കാലാകാലങ്ങളിൽ

വടര.

താടഴ

തീ,

കക്ഷി
VWFPL

ടകാെ ക്ക ന്ന

ഇൻഷൂെൻസ്

വരാളിസി,

കെം

വാങ്ങ ന്നവര ടെ

സംയ ക്ത

നാമങ്ങളിൽ

VWFPL

അഥവാ

വായ്രക്കാര ടെ

VWFPL എന്നിവയ ടെ വരരില ം അ്രം ഇൻഷൂെൻസ് വരാളിസിയിൽ നഷ്ടരരിഹാരമായി വിവരിക്കടെെ ം.
പ്രീമിയം

രസീത കൾ രരിവശാധ്ിക്ക ന്നതിന ം VWFPL ന്ടെ ടെവക്കാർഡിന

വവണ്ട ഉെനെി സാക്ഷയടെെ ്ിയ

രകർെ കൾ നൽക ന്നതിന ം VWFPL-യിവനാ് മ ൻകൂർ ൈാധ്യസ്ഥരായിരിക്ക ന്നത ം പ്രസ്ത ത വരാളിസികളിൽ
എലലാ

പ്രീമിയവ ം

ഇരടിയായത ം

കൃതയമായി

അെയ്വക്കണ്ടത മാണ്.

ഇ്രം

ഇൻഷൂെൻസ്

വരാളിസികൾ

െോക്കടെെ ം, കാരണം, ഇൻഷ െൻസ് വരാളിസിയ ടെ കാലാവധ്ി കഴിയ വമ്പാൾ, ഇൻഷൂെൻസ് വരാളിസികൾ
ജീവവനാടെ നിലനിർ്ടെെ ടമന്ന് കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ഉെെ
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വായ്രടയെ ക്ക നവന
കാ്

തര ന്ന .

കെം വീടാനവീഇഴ്ച വര ് കയാടണങ്കിൽ, ഇൻഷൂർ ടചയ്ത സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ

സൂക്ഷിക്കാന ം

ഇൻഷ െൻസ്

വരാളിസികൾ

വനെ ന്നതിന ം

അടലലങ്കിൽ

VWFPL അതിന്ടെ വിവവചനാധ്ികാര്ിൽ, രടക്ഷ അങ്ങടന ടചയ്ാൻ ഒര

/

ടതളിവ്

നൽക ന്നതിന ം,

ൈാദ്ധയതയ ം ഇലല, സാങ്കൽെിക

ആസ്തിയ ടെ പ്രഭാവ്ില ള്ള ഭീമാരപ്തം കൂൊടത /അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ പ്രീമിയം അെയ്ക്ക ന്നതിന് കൂൊടത
VWFPL- യ ടെ മെക്കിടക്കാെ ക്ക ന്ന ത കയ ടെ ഉ്രവാദി്ം കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ഏടറ്റെ ക്ക ന്ന . എലലാ അെച്ച
ത കയിൽ

അഥവാ

അടലലങ്കിൽ

കഴിയാടതവന്നാൽ, VWFPL-ന
നിന്ന്

ഋണം

അങ്ങടന

ടചയ് ന്നത്

VWFPL

ഇെയാക്ക ന്ന .

ടചയ് ന്നതിന

രിടന്ന

അ്രം

ത കകൾ

അതിവനാടൊെം

നിരക്കില ള്ള രലിശയ ം വഹിക്കണം അന ൈേം I-ൽ നൽകിയിരിക്ക ന്നത
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സാങ്കൽെിക

ആസ്തികൾക്ക്

ഉണ്ടാക ന്ന

കെം

വീടാന്

കെംവാങ്ങിയവന്

സവാതപ്ന്ത്യമ ണ്ടായിരിക്ക ം അ്രം ത കകൾ വായ്രക്കാര ടെ അക്കൌണ്ട കളിൽ

എടന്ത്ങ്കില ം

സാഹചരയ്ിൽ,

ലഭിച്ച

അരകെം

മൂലം

ഇൻഷ െൻസ്

ഉണ്ടാക ന്ന

ആന കൂലയങ്ങൾ

അന കരിച്ചിരിക്ക ന്ന

അവത

വരാടല.
ഏടതങ്കില ം

നഷ്ടവമാ,

എന്നിവയിൽ

നാശനഷ്ടവമാ

ആദയട്

അവകാശം

ഉണ്ടാക ം. VWFPL- ന്ടെ മാപ്തം രൂർണ്ണ വിവവചനാധ്ികാര്ിൽ, തകർന്ന സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ അസറ്റ്
ര നർനിർമ്മിക്ക കവയാ
കണക്കാക്കടെടിട ള്ള
നഷ്ടവ ം,

അറ്റക റ്റെണി

നാശനഷ്ടവ ം

കെൈാദ്ധയത

ഉണ്ടാക വമ്പാൾ,

ത കയിൽ

ഇതിനാൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് വവണ്ടി,
എലലാ

സംരക്ഷിക്കാൻ
അടലലങ്കിൽ

ഇൻഷൂെൻസ്

ഘടങ്ങള ം,

(കർ)

ഉെൻ

തടന്ന

അന വയാജയമായി

അസറ്റ കള ടെ

അവകാശടെട

കര ത ന്ന :

കീഴില ള്ള

ഒ് തീര്െ്

നെരെികള ം

(i)

ത കയ ടെ

ൈാക്കി

WFPL

ത ക

മ ഴ വൻ

ആടക

തക

അെയ്വക്കണം.

നെരെിടയെ ക്കണം

സവീകരിക്കാന ം

പ്കമീകരിക്ക ക,

എടന്ത്ങ്കില ം
പ്കമീകരണം

തർക്കം

ഇൻഷ െൻസ്

ഏടതങ്കില ം അവകാശ്ിന

പ്രകാരമ ള്ള
ഒര

എന്നിവ

എന്നിവയ മായി

എലലാ

രണവ ം

അതിന്ടെ

രരിഹരിക്ക ക,
കാണ ക

ൈേടെട്

ഉണ്ടാക്കിയ ഏടതങ്കില ം ര രസ്കാരം സാധ് വായ ം കെം എെ ക്ക ന്നവന
അ്ര്ില ള്ള

അന സരിച്ച്

സാങ്കൽെിക

അധ്ികാരടെെ ് ന്ന ,

പ്രവർ്നങ്ങള ം,

അന വയാജയമാടണന്ന്
അ്രം

കമ്പനിയ്ക്ക്

വായ്രക്കാരൻ

അവയക്തമായി

VWFPL

കൂൊടത

കെം

കെം വാങ്ങ ന്നയാളിന്ടെ തനിച്ചായ അരകെസാധ്യതയ ം ടചലവ കള ം, VWFPL

മദ്ധയസ്ഥതയ്ക്ക്

ഇൻഷൂെൻസ്,

അടലലങ്കിൽ

അവരക്ഷിക്ക ക.

ക െവാടണങ്കിൽ,

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ
വരാല ള്ള

ടചയ് കവയാ

കെൊെ കളിവലയ്ക്ക്

താൽരരയം

വിട വീഴ്ച
അഥവാ

അ്രം

ടചയ് ക,

ഏടതങ്കില ം

ഇെടരെല കളിൽ

ൈാധ്യസ്ഥത ഉണ്ടാവ ം, രിടന്ന (ii)

സവീകരിക്കാൻ

അഥവാ

അതിനന സൃതമായി

സാധ് തയ ള്ള രസീതി ടകാെ ക്ക കയ ം, അത ടകാണ്ട

VWFPL-യന സരിച്ച്

അന വയാജയടമന്ന് കര തടെെ ന്ന വയവസ്ഥകൾ അ്രം വര മാനം ൈാധ്കമാക്ക ക.
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VWFPL

ഇൻഷ െൻസ്

അവകാശകള മായി

തിരടഞ്ഞെ ക്ക വമ്പാൾ

VWFPL-ന്

ൈേടെട്

എതിരായി

ഏടതങ്കില ം

ഏടതങ്കില ം

നെരെിടയെ ക്കാതിരിക്കാൻ

അവകാശം

ഉന്നയിക്ക ന്നതിന്

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾവക്കാ അവകാശമിലല അടലലങ്കിൽ നെരെി പ്കമങ്ങൾ കൂൊടത /അഥവാ ഒര
അടലലങ്കിൽ

അവകാശം

/ഒ് തീര്െ്

ലഭിക്ക കവയാ

അടലലങ്കിൽ

കെം

വാങ്ങ ന്നവര ടെ

വലിയ ത ക

ൈാക്കി

തക

കെം

വാങ്ങ ന്നതിന ള്ള ഉ്രവാദി്ം അ്രം മാറ്റങ്ങൾക്ക് വശഷം.
4.13

സാങ്കൽെിക

ആസ്തികൾ

ആവശയടെടവൊടഴലലാം
ആസ്തികള ടെ

വായ്രാ

അതിന്ടെ

രരിവശാധ്ന

എെ ക്ക ന്നയാൾ
വജാലിക്കാരൻ,

നെ്ാൻ

VWFPL-ന്ടെ

പ്രതിനിധ്ി

വഡഫ്റ്രൽ-യിടന

മ ൻരിൽ

അടലലങ്കിൽ

ഉൽൊദിെിക്ക ം,

പ്രതിനിധ്ി

പ്രാപ്ഗതമാക്ക ന്ന .

സംഘം,

VWFPL

സാങ്കൽെിക

VWFPL-യ ം

അതിന്ടെ

അംഗീകരിക്കടെട പ്രതിനിധ്ികള ം, ജീവനക്കാര ം ഏജന്െ മാര ം എലലായ്വൊഴ ം സാങ്കൽെിക ആസ്തികള ടെ
രരിവശാധ്ന
വനാടീസ ം

നെ്ാൻ
ഇലലാടത,

അർഹത

ഉണ്ടായിരിക്ക ടമന്ന്

അയാള ടെ

വാസസ്ഥല്്,

ൈാദ്ധയതയ ണ്ട്,
രണ്ടകശാലകൾ

അതിന്ടെ

ഉവേശയ്ിനായി

അടലലങ്കിൽ

സാങ്കൽെിക

യാടതാര

ആസ്തികൾ

സൂക്ഷിക്ക ന്ന അടലലങ്കിൽ വച്ചിട ള്ള ഗയാവരജ കൾ.
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കെം വാങ്ങ ന്നവൻ സവയ്ിന
ദാസർ

/ഏജന്െ മാർ

അ്രടമാര

വവണ്ടി സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ ഉരവയാഗിക്കാൻ രാെിലല അടലലങ്കിൽ സവന്ത്ം

നിയമവിര ദ്ധവ ം

ഇൻഷൂെൻസ്

വരാളിസി

രിടന്ന

അസാധ്യമായ

ഉരവയാഗിക്കിലല അടലലങ്കിൽ അന വദിക്കിലല

നിയമമന വദിക്കാ്
എടന്ത്ങ്കില ം

പ്രവർ്നം

പ്രവൃ്ിവയാ

അന വദിക്കിലല,

അടലലങ്കിൽ

വസ്ത തവയാ
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VWFPL ആവശയടെെ ം രിടന്ന സംവിധ്ാനം ടചയ് ം വരാടല,സാങ്കൽെിക ആസ്തികള ടെ വമൽ കെം
വാങ്ങ ന്നവൻ(വർ) ഒര
വഡഫ്റ്രൽ-യിന
അെയ്ക്കാ്ത

ഇതിനാൽ

നൽകിയിട ള്ള

വിവരങ്ങള ം

എലലാ

രൂർണ്ണവ മാണ്.

എലലാ

തീര മാനടമെ ക്ക ന്ന
ഈ

വിധ്്ിൽ
കരാർ

വസ്ത

ശക്തി,
,

പ്രകെനം

,പ്രമാണങ്ങൾ

വശഷി,

വര ് ന്ന :

മെച്ച

രിടന്ന

എന്നിവയ്ക്കായി

ആവശയമായ

എെ ്ിട ണ്ട്;

കരാെിന്ടെ

എലലാ

(ഡി)

എന്ന്;

(ൈി)

പ്രമാണങ്ങൾ

അധ്ികാരം,

ശരിയ ം

വായ്രടയെ ക്ക ന്ന

ഉചിതവ ം

വിെ വിക്കൽ

വായ്ര

കൂൊടത

ഈ

നിർവ്വഹണം,

(വകാർെവെറ്റ്,

ലഭിക്ക ന്നതിന്

ശരിയായ

സി)

അധ്ികാരടെെ ്ൽ,

പ്രവർ്നവ ം

വായ്രകൾ

വഫാെ്ിൽ

അന വദിക്ക ന്നതിന്

അധ്ികാരടെെ ് ന്ന ,

നിർവ്വഹിക്ക ന്നതിന മ ള്ള
ഈ

അവരക്ഷാ

യഥാർഥ്ിൽ

വായ്ര

ടവച്ചിടിലല

നെൊക്ക ന്നതിന്

രൂർണ്ണമായ ം

രിടന്ന

(എ)

വിശദാംശങ്ങള ം

എന്ന്

വിശദാംശങ്ങൾ

പ്കമാെ ന്നതിന ം

മവറ്റടതങ്കില ം)

ഉെെ്

രൂരിെിച്ച

കാലികമാണ്

പ്രവർ്ിക്ക വാന ം

രൂർണ്ണ

നെെിലാക്ക ക

അടലലങ്കിൽ

അതിടനാെം

നെെിലാക്ക കയ ം

ശരിയായി

വിതരണം,

പ്രതിനിധ്ീകരിക്ക ന്ന ,

കാരയ്ില ം

ഏടതങ്കില ം

കരാർ

എെ ക്ക ന്നവന

വടര

തിനിധികൾ, ഉറപ്പുകൾ, ഉടമ്പടികൾ:

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ

ഓഫീസർ

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ ച മ് ന്ന വസ്ത ത സൂചിെിക്കാൻ

വടര അടലലങ്കിൽ കാലാവധ്ി തീര ന്നത്

5. കടം വോങ്ങുന്നവരുതട പ്
5.1

വപ്ലറ്റ് /േിക്കർ സ്ഥാരിക്ക ന്ന

അന കൂലിച്ച്,അ്രം വപ്ലറ്റ് /േിക്കർ ഉൽെന്ന്ിൽ വായ്രയ ടെ ഏടതങ്കില ം ഭാഗം

നിയമരരമായ

ആവശയമായ

എലലാ

അംഗീകാരങ്ങള ം ലഭിച്ചിട ണ്ട്, എലലായ്വൊഴ ം VWFPL യ ടെ ത ക രൂർണ്ണമായി നൽക ം വടര രിടന്ന എലലാ
വായ്രകൾക്ക ം
സാധ് വായ ം
യാടതാര

രൂർണ്ണമായി

തിരിച്ചെയ്ക്കടെെ കയ ം

ഉരജീവനമായി

നിലനിർ് ക;

(ഇ)

ഒെം

അത്

അ്ര്ില ള്ള

വകാർെവെറ്റ്

എലലാ

നെരെി

അന മതികള ം

എെ ്ിടിലല,

അടലലങ്കിൽ

നിയമരരമായ ഘടങ്ങൾ എെ ്ിടിലല, അടലലങ്കിൽ നിയമ നെരെികൾ ആരംഭിക്കടെെ കവയാ അഥവാ

ഭീഷണിടെെ ് കവയാ
വഞ്ചന,

രിളർെ്,

വായ്രാ

എെ ്ിരിക്ക ന്നവടനതിടര

ഭരണനിർവ്വഹണം,

ര ന:

ടചയ്തിടിലല

സംഘെിെിക്കൽ

അവര ടെ

അടലലങ്കിൽ

വായ്രവയാെ ക്കൽ,

സവീകർ്ാവിന്ടെ

നിയമനം,

വായ്രാ എെ ്വന്ടെ കാരയ നിർവാഹകന് അടലലങ്കിൽ എലലാം അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ ഏടതങ്കില ം സവ്്
അടലലങ്കിൽ
അഥവാ

പ്രവർ്നങ്ങൾ;

തർക്കങ്ങൾ

വാങ്ങ ന്നവടര

അതിൻടെ

ച മതലകൾ

കാലാകാലങ്ങളിൽ
അവര ടെ

ഈ

സവാധ്ീനിക്ക കവയാ

ഉരരദ്ധതികളിൽ,
അതിന്ടെ

(f)

കരാെിന്ടെ

തീയതി

തീർെ കൽെിച്ചിടിലലാ്ത്
ൈിസിനസ്സ്

അടലലങ്കിൽ

മറ്റ്

സ രക്ഷാ

ഡയെക്ടെർ

/

ഓവരാ

വയവഹാരം,

സവാധ്ീനം

അടലലങ്കിൽ

രിടന്ന

ഇലല

ടചല

വാഗ്ദാനരപ്തം

എന്നിവ;

അംഗം,

വനതാവായി പ്രഖയാരിക്കടെട . വായ്രക്കാരൻ ഒര

പ്രതികൂല

പ്രവർ്നങ്ങൾ,

കഴിവ്,

വരഖകൾ

/രങ്കാളി

യാടതാര

ഭീഷണിടെെ ് കവയാ

ഗണയമായി

നിർവഹിക്ക ന്നതിന ള്ള

നെ് ന്ന

ഏടതങ്കില ം

അതിനാൽ

അന സരിച്ച്

അഥവാ

(ജി)

്ി

ഈ

രിടന്ന

നെരെികൾ

അഥവാ

കരാെിന
കെം

/സവയം

കീഴിൽ

വാങ്ങ ന്നവർ

വായ്രക്കാരൻ,

അരകീർ്ിടെെ ്ടെട

കെം

ഏടതങ്കില ം

അടലലങ്കിൽ

നിർവ്വഹിക്ക ന്ന

വയക്തിടയ ഉൾടെെ ് കയിലല. അവർ ഒര

ഡയെക്ടെർ

/ രാർട്ണർ /അംഗം, അരകീർ്ി /സവയം നിർവ്വഹിക്ക ന്നവരിൽ അരരിചിതർ ആടണങ്കിൽ.
5.2

വായ്ര വാങ്ങ ന്നയാൾ(ന്നവർ) വമലിൽ താടഴ രെയ ന്നത് വരാല ള്ള വാെൻറ്റ കൾ കൂൊടത ഉെമ്പെികൾ
എന്നിവടയ പ്രതിനിധ്ീകരിക്ക ന്ന
i)

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ
വാങ്ങ ന്നവന്ടെ
ഉൽെന്നങ്ങൾ

ഗ ണനിലവാരം,

രൂർണ്ണമായിട ള്ള

ലഭിക്ക ന്നത്

അവസ്ഥ,

ക്ഷമത,

പ്രകെനവശഷി

എന്നിവയ്ക്ക്

ഉ്രവാദി്ം. രിടന്ന നിർമ്മാതാവ്

/ഉെൊക്ക ന്നതിന്,

കൂൊടത

ഉൽെന്നങ്ങള ടെ

/ഡീലർ

മാപ്തമായിരിക്ക ം

/വിൽെനക്കാരനിൽ

ടഡലിവെി

(അടലലങ്കിൽ

കെം
നിന്ന്

ടഡലിവെി

ഇലലാ്) കാലതാമസ്ിന് VWFPL ൈാധ്യസ്ഥവനാ ഉ്രവാദി്വമാ ആയിരിക്കിലല, അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം
ദ രന്ത്ൈാധ്

ടചലവ്,

അടലലങ്കിൽ

എടന്ത്ങ്കില ം

ഉത്രന്ന്ിൻടെ

പ്രകെനം

അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം

വിൽെനക്കാരൻ

നൽക ന്ന

ഉെെ കൾ.

അടലലങ്കിൽ

അ്രം

ഏടതങ്കില ം
മറ്റാടരയ ം
അടലലങ്കിൽ

നിർമ്മാതാവ്

പ്രാതിനിധ്യം
ഉൾടക്കാള്ളാൻ
ഡീലർമാർ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

ഉൽെന്നവ മായി

/ഡീലർ

അടലലങ്കിൽ
രാെിലല.

വാെണ്ടികൾക്ക്

അഥവാ

ഗ ണവമന്മ,
അടലലങ്കിൽ

VWFPL

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

/ഡീലർ

ഏടതങ്കില ം

ൈാധ്യസ്ഥനലല.
അറ്റക റ്റെണി

ടമക്കാനിക്ടസ്/

അവസ്ഥ,

അതിന്ടെ

നിർമ്മാതാവ്

എന്നിവര ടെ

ഉൽെങ്ങളിൽ

അംഗീകൃത

ദിവസ്ിന ള്ളിൽ

അടലലങ്കിൽ

ൈേടെട്

/വിൽെനക്കാരൻ

ഏടതങ്കില ം

/വിതരണക്കാർ
മൂന്ന്

ക െവ്
ഗയാരന്െി

ടഡലിവെി

/വിൽെനക്കാരൻ

ഏജൻ്

നിർമ്മിച്ച

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ

നെ്ാൻ

വസവന

ഫിറ്റ്നസ്,

നിർമ്മാതാവ്/

നിർമ്മാതാക്കൾ

വകപ്ന്ദങ്ങളിൽ
(ഏതാവണാ

അത്

നിന്ന്.
രിന്നീ്)

VWFPL വലക്ക് ഇൻവവായ്സ് വകാെി വിതരണം ടചയ് ക. 1988-ടല വമാവടാർ ടവഹിക്കിൾ ആക്ടെിന് കീഴിൽ
ഉചിതമായ

രജിേ

അന കൂലമായി ഒര
ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

െിങ്ങ്

അവതാെിറ്റിയിൽ

അംൈാസഡർ ഒെം

രജിേർ

ടചയ്ത

തീയതി

സർടിഫിക്കറ്റിന്ടെ സാക്ഷയടെെ ്ിയ ഒര
തീയതി
വരരിൽ

രജിേർ

ടചയ്തിരിക്ക ന്ന

അ്രം

ഉൽരന്നങ്ങൾ

പ്രവതയകമായി ചാർജ് /പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റഡ് ടചയ് ന്ന
മ തൽ

മൂന്ന്

ദിവസങ്ങൾക്ക ള്ളിൽ

VWFPL

വലക്ക്

VWFPL
കൂൊടത

രജിസ്വപ്െഷൻ

രകർെ് സമർെിക്ക കയ ം ഒെം എന്ത്് വന്നാല ം ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

മ തൽ അെ ര്ിയഞ്ച് ദിവസ്ിന ള്ളിൽ. " വഫാക്ടസ് വാഗൺ ഫിനാൻസ് പ്പ്രവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്ടെ"
ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

രജിസ്വപ്െഷൻ

സർടിഫിക്കറ്റ്

അംഗീകരിച്ചിട ടണ്ടന്ന്

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ

ഏടറ്റെ ക്ക ന്ന

കൂൊടത താടഴ രെയ ന്ന വാക്ക കൾ ഉരവയാഗിച്ച് "മ കളിൽ വിവരിച്ച ഉൽെന്നങ്ങൾ (കള ം)

പ്കവശമ ള്ളത ം

വലാൺ

കരാർ

പ്രകാരം

രരിഗണിക്കടെെ ം.

ലിമിറ്റഡ്, സിൽവർ ഉവടാെിയ, മൂന്നാം നില, ഒര

വഫാക്ടസ്

വാഗൺ

ഫിനാൻസ്

പ്പ്രവറ്റ്

വിഭാഗം, കാർഡിനൽ പ്ഗാസിസ് വൊഡ്, ചാക്കാല, അവേരി

കിഴക്ക്, മ ംപ്ൈ 400 099 എന്നിവയ മായിട ള്ള കരാെിൽ..
ii)

VWFPL ന്ടെ മ ൻകൂർ വരഖാമൂലമ ള്ള അന മതി ഇലലാടത ഉൽെന്നങ്ങൾ ഉരവയാഗിക്ക ന്നത് വയക്തിരരമായി
വാണിജയരരവമാ അടലലങ്കിൽ വിരരീതവമാ ആയി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്ക വാൻ രാെിലല. ൈേടെട ഉൽെന്നങ്ങൾക്ക്
ആവശയമായ എലലാ അന മതികള ം /പ്ലസൻസ കള ം അ്രം ഉൽെന്നങ്ങൾ രജിേർ ടചയ്ത സംസ്ഥാനവമാ,
പ്രവദശവമാ മ ഴ വനാവയാ ഉൽെന്ന്ില െനീളമ ള്ള / ഉൽെന്നമായി ഉരവയാഗിക്ക ന്നതിന് / ഉരവയാഗിക്ക ം.
ഈ

കരാർ

നെെിലാക്ക വമ്പാൾ

ഉൽെന്നങ്ങള ടെ

രൂർണ്ണ

വിവരങ്ങൾ

(അതായത്

എൻ.എൻ.എൽ

നമ്രർ

/

വചസിസ് നമ്പർ /സീരിയൽ നമ്പർ /രജിസ്വപ്െഷൻ നമ്പർ മ തലായവ അന ൈേം I- ൽ വയക്തമാക്കിയിരിക്കണം);
ഈ

കരാർ

നെെിലാക്ക ന്ന

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ
ഉചിതമായ

സമയ്്

വിശദാംശങ്ങൾ

അവതാെിറ്റി

/

ലഭയമാകാ്തിനാൽ,

VWFPL

-യിന

വയക്തിയിൽ

VWFPL

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

നിന്ന്

അ്രം

നിർവേശിച്ച

അ്രം

വിതരണ്ിന്ടെ

വിശദാംശങ്ങൾ

3

വഫാർമാറ്റിൽ

ദിവസ്ിന ള്ളിൽ

ലഭിക്ക കവയാ

അടലലങ്കിൽ

സവീകരിക്ക കവയാ ടചയ് ക..
iii)

ഏടതങ്കില ം ഉത്രന്ന്ിന്ടെ (കൾക്ക്) എതിരായി നിലവില ള്ള ഒര
ഏടതങ്കില ം

സൌകരയ്ിന്

ലഭയമായാൽ,

വായ്രയ്ക്ക് മ ൻകൂടി അെയ്ക്ക ന്നതിന്

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ

വായ്ര

വിതരണം

മ തൽ

3

ദിവസ്ിന ള്ളിൽ രജിസ്വപ്െഷൻ സർടിഫിക്കറ്റിൽ നിന്ന് മ ൻ ചാർജ് നീക്കം ടചയ്ടെെ ം കൂൊടത രജിേെിങ്ങ്
അവതാെിറ്റിയ ടെ

ടെവക്കാർഡ കളിൽ

അവതാെിറ്റിയ മായി

വീണ്ട ം

സൂചിെിച്ചിട ള്ളത വരാടല

രജിേർ

നിന്ന ം

നീക്കം

ടചയ് ക.

കൂൊടത,

അംഗീകാരം

ടചയ് ക.

രിടന്ന

െജിസ്വപ്െഷൻ

ഉൽെന്നങ്ങൾ

സർടിഫിക്കറ്റ്

കാണിക്കണം. രിടന്ന അതിന്ടെ

മറ്റ

രജിേെിങ്ങ്

ഖണ്ഡിക

വയവസ്ഥകൾ

5.2

(i)

ൽ

മ തലാളിമാർക്ക്

ൈാധ്കമായിരിക്ക ം.
Iv)

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവന്
ഉൽെന്നങ്ങള മായി

ൈാധ്കമാക ന്ന

ൈേമ ള്ള

അധ്ിനിവവശം,

നിയമങ്ങൾ,

ചടങ്ങൾ

ൈിസിനസ്സ്,

(നിയമരരവമാ

പ്രവർ്നങ്ങൾ

മറ്റ വിധ്്ിൽ)

കൂൊടത

രിടന്ന

സകലത ം

അന സരിവക്കണ്ടതാക ന്ന . കൂൊടത അതിന്ടെ ഉരവയാഗം രിടന്ന അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്ക ന്ന, ഉൽരന്ന്ിൻടെ
സംഭരണവ ം

ഉരവയാഗവ ം,

രജിസ്വപ്െഷന കൾ,
നിലനിർ്ണം..

ഉൽെന്നങ്ങൾ

പ്ലസൻസ കള ം
പ്ലസൻസിന
സാധ് ത
VWFPL

ആവശയമായ

കീഴില ള്ള
അെിയിെ്

ആവശയമായ

അംഗീകാരങ്ങൾ,

ഇെക്ക മതി
എലലാ

കെം

നയട്

ആവശയമായ

അവസാന

സംൈേിച്ച

മാനദണ്ഡങ്ങൾ

നയങ്ങളിൽ

കൂൊടത

പ്ലസൻസ കൾ,

എലലായ്വൊഴ ം

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഇെക്ക മതിയ ടെ

അർഹത

ഇൻഷൂെൻസ്,

എന്നിവ

സാഹചരയങ്ങളിൽ,

വിവരങ്ങള ം

ഇെക്ക മതി

നൽക ം,

എലലാ

സമ്മതങ്ങൾ

ടചവയ്ണ്ട

ഉൽെന്ന്ിന്ടെ

എന്നിവടയക്ക െിച്ച ം,
ഉെനെി

പ്രവർ്നവ ം

അന മതികൾ,

വനെ ം,

ഉദ്ധരണി,
വര ന്ന

ഫലപ്രദമായി

എലലാ

ഇെക്ക മതി

ഓെൺ
അർഹത,
എലലാ

ഉൽെന്നങ്ങള ടെ

ജനെൽ
സാദ്ധയത,

മാറ്റങ്ങൾക്ക ം
ഇെക്ക മതിടയ

ൈാധ്ിക്ക ന്ന ഇെക്ക മതിയ ടെ വയാപ്ഗതിടയ രറ്റിയ ം.
5.3

VWFPL -ക്ക് അവകാശം നൽക ടമന്ന് വായ്രക്കാർ സമ്മതിക്ക ന്ന : (ഐ) VWFPL -ഇന്ടെ ടപ്കഡിറ്റ്
മാനദണ്ഡമന സരിച്ച് അക്കൌണ്ട കൾ മികച്ച നിലയിൽ നിലനിർ്ിയിട ടണ്ടങ്കിൽ, ചില
സൌകരയങ്ങൾ, അ്രം ഫീസ കളിൽ അംഗതവങ്ങള ം വസവനങ്ങള ം അ്രം നിൈേനകളില ം
വയവസ്ഥകളില ം അത
രിൻവലിക്കാന ം ഏത
യാടതാര

അന വയാജയടമന്ന് വതാന്നാം; (ഈ)ഫീസ് ക െയ്ക്കാന ം അടലലങ്കിൽ ഈ ആന കൂലലയം
സമയ് ം വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർക്ക

മ ൻകൂർ അെിയിെ് കൂൊടത VWFPL ന്

ൈാധ്യതയ മിലലാടത രിൻവലിക്കാന ം രറ്റ ം. ഈ കരാെിന്ടെ ലംഘനം മൂലം വായ്രയ ടെ

ഏടതങ്കില ം നീക്കം നിർ്ലാക്ക ന്നത് അ്ര്ില ള്ള സൌകരയങ്ങൾ അംഗതവങ്ങള ം വസവനങ്ങള ം
അവസാനിെിക്ക ന്നതിൽ സവയവമവമാക ം.
5.4

കെം വാങ്ങ ന്നയാള ടെ ക െിശ്ശിക തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നതിന ം ഡിസ്ചാർജ് ടചയ് ന്നതിന മ ള്ള കെം
വാങ്ങ ന്നയാള ടെ (കൾ) ൈാധ്യത, ഒന്നിൽ കൂെ തൽ വായ്രക്കാർ (കൾ) സംയ ക്തമായി വായ്രയ്ക്കായി
അവരക്ഷിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ, എലലാ കെം വാങ്ങ ന്നയാള ടെയ ം വരര കളിൽ ഉൽെന്നം (ഉൽെന്നങ്ങൾ)
സംയ ക്തമായി

രജിേർ ടചയ്തിട വണ്ടാ ഇലലവയാ എന്നത് രരിഗണിക്കാടത സംയ ക്തവ ം നിരവധ്ി

വിര ലമായത ം ആയിരിക്ക ക. കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ (കൾ) ഒര
ഒര

ഉെമസ്ഥാവകാശമ ള്ള ൈിസിനസ്സ് ടചയ് ന്ന

വയക്തിയാടണങ്കിൽ, കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ (കൾ) വമൽെെഞ്ഞ ആശങ്കയ ടെ ൈാധ്യതകൾക്ക് മാപ്തം

ഉ്രവാദിയായിരിക്ക ം, മാപ്തമലല എലലാ ത കയ ം തിരിച്ചെവ് /

വരയ്ടമന്െ കൾ നെ് ന്നതിന്

വയക്തിരരമായി ൈാധ്യസ്ഥനാണ്. VWFPL യ മായി എപ്ത വായ്രാ എെ ്

എന്നതിൽ.

5.5

ഈ കരാെിൻടെ തീയതിയിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന എലലാ വരഖകള ം പ്രാതിനിധ്യങ്ങള ം പ്രഖയാരനവ ം
വാെണ്ടികള ം ഉെൊക്കല ം അവയിൽ നിവന്നാ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം തര്ിൽ രൂരകൽെന
ടചയ്തിട ള്ളവതാ ആയവയാണ്, ഈ കരാെിന്ടെ തീയതിയിൽ എലലാ കാരയ്ില ം സതയവ ം, ശരിയ ം,
സാധ് വാണ്, രിടന്ന ഈ കരാെിന്ടെ ഉെമ്പെിയ ടെ നിർവ്വഹണവ ം വിതരണവ ം, കെം വാങ്ങ ന്നവര ടെ
കെൊെ കൾ രൂർണ്ണമായ ം തിരിച്ചെവ് /വരയ്ടമന്് /ഡിസ്ചാർജ് എന്നിവ നിലനിർ് ം.

6 ല

ോസിറ്റീവ്/ തനഗറ്റീവ് ഉടമ്പടികൾ:

6.1

VWFPL - യ മായി ൈേടെട് വായ്രടയെ ്വര ടെ ഉെമ്പെികൾ:

6.1.1

ഉവേശയ്ിനായി മ ഴ വൻ വായ്രയ ടെ മ ഴ വൻ ത ക പ്രവയാജനടെെ ്ാൻ രിടന്ന മടറ്റാന്നിന മലല

6.1.2

എലലാ

വായ്രകള ം,

തിരിച്ചെയ്ക്കാന ം
പ്രതിഫലം

ഉൾടെടെ,

/ഇൻസ്ടരക്ഷൻ

തിരിച്ചെവ കള ം,

രിടന്ന

മൂലലയം

പ്രതിനിധ്ികൾ,

/മൂലലയവൽക്കരണം

കെം

നിർണ്ണ

വാങ്ങ ന്നവര ടെ

യിക്ക ന്നവർ/

ടചലവ കൾ,

അടലലങ്കിൽ

/രരിവശാധ്നയ്ക്ക്

ക െിശികകൾ

ഓഡിറ്റർമാർ/
VWFPL

സ്ഥിരമായി

VWFPL

ന്ടെ

അെയ്ക്കാന ം
ഏജന്െ മാര ടെ

വര മാന്ിവലക്ക ള്ള

വിവധ്യമായി

നൽക ന്ന

ത ക,

ഇൻഷൂെൻസ്
നിക തിയ ടെ

രലിശനിരക്ക് അതിന വശഷം കൂെ തൽ രലിശനിരക്കിൽ നിക തി അന ൈേം I ൽ വയക്തമാക്കിയിട ണ്ട്. VWFPL
ന്ടെ പ്രീമിയം അെയ്ക്ക ന്ന തീയതി മ തൽ തിരിച്ച

നൽക ന്നത

വടര, അത വടര വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ

ആസ്തികൾക്ക്വമൽ അടത ചാർജ് ആയിരിക്ക ം
6.1.3

ഇവൊഴട് വായ്രയ്ക്ക് വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ:
a)

വലാൺ അവരക്ഷാ വഫാമിൽ അവനാൽ സൂചിെിച്ച ഉല്പ്രന്നങ്ങള ടെ വാങ്ങൾ രൂർ്ിയാക്ക ക
രിടന്ന VWFPL -ക്ക് ൊക്ടസ് ഇൻവവായിസ്, മറ്റ് വാങ്ങൽ വരഖകൾ എന്നിവ സമർെിക്ക കയ ം
ടചയ് ക

b)

ഉൽെന്നങ്ങൾ വാങ്ങ ന്നതിന ള്ള കാലതാമസമ ണ്ടാക ന്ന ഏടതങ്കില ം സംഭവം / സാഹചരയങ്ങൾ
എന്നിവ വരഖടെെ ് ന്നതിൽ VWFPL -ടയ എഴ തി അെിയിക്ക ക;

c)

ഈ കരാർ / ഇെരാ് വരഖകൾ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം ഉരകരണം ൈാധ്കമായ മ ഴ വൻ ോമ്പ്
ഡയൂടി ച മ്ണം.

6.1.4

അത വരാടല ഉെൻതടന്ന വാടമാഴിയായി കൂൊടത വരഖാമൂലം അെിയിക്കണം:
i)

ഏടതങ്കില ം വമാഷണം അടലലങ്കിൽ നഷ്ടം അടലലങ്കിൽ ഉൽെണ്ിവനാെ ള്ള ക്ഷതം കാരണം
ഏടതങ്കില ം സംഭവം, സാഹചരയം അഥവാ പ്ദവ്ിന്ടെ പ്രവൃ്ിവയാ നിമി്മാണ്; (ii) ഈ
കരാെിന

കീഴില ള്ള VWFPL യ ടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വിരരീതഫലമാവയാ എടന്ത്ങ്കില ം പ്രതികൂല

ഫലം;
ii)

വിെവ് നിക്ൽ, ഇെരാെ കൾ, രാെരതവം, ഭരണനിർവ്വഹണം അടലലങ്കിൽ ര ന: സംഘെനയ്ക്ക്
അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം സവീകർ്ാവിന്ടെ, അഡ്മിനിസ്വപ്െറ്റൊവയാ അടലലങ്കിൽ സമാന
ഓഫീസർമാടര നിയമിക്ക ന്നതിന ള്ള വകാെതിയിൽ ഏടതങ്കില ം നെരെിപ്കമങ്ങവളാ സവീകരിച്ചവതാ
നിയമവിര ദ്ധവമാ ആയ നെരെികൾ കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ആരംഭിക്ക കവയാ എതിർക്ക കവയാ ടചയ് ക

iii)

ഏടതങ്കില ം നിയമ വയവഹാരം, അഡ്മിനിസ്വപ്െഷന് അടലലങ്കിൽ മറ്റ് നെരെികൾ, അതിന്ടെ
വസ്ത വകകൾ, ഉല്പ്െന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് എതിരായി ഭീഷണിടെെ ് കവയാ അടലലങ്കിൽ
വായ്രക്കാടര തങ്ങള ടെ ക െിശ്ശികകൾ വീടാന ള്ള കഴിവിടന ൈാധ്ിക്ക ന്ന ;

iv)

ഏടതങ്കില ം വായ്രകര ടെ മരണം (അഥവാ ഏടതങ്കില ം രങ്കാളികൾ / പ്െേികൾ /ഡയെക്ടെർമാര ടെ)
ഒെം / അടലലങ്കിൽ സഹ-വായ്രക്കാര ടെ അടലലങ്കിൽ മറ്റ് വായ്രക്കാര ടെ;

v)

എടന്ത്ങ്കില ം മാറ്റങ്ങൾ ഉടണ്ടങ്കിൽ (i)വായ്രകര ടെ ഭരണഘെനയിൽ അടലലങ്കിൽ വയാരാര്ിന്ടെ
(iii) വായ്രകര ടെ ടതാഴിൽ, ൈിസിനസ് അടലലങ്കിൽ ഉവദയാഗം (iv) സ്ഥാനം / വമൽവിലാസ്ിൽ (a)
ഏടതങ്കില ം വായ്െക്കാര ടെ ഓഫീസ കൾ,വീെ കൾ അടലലങ്കിൽ ൈിസിനസ്സ് സ്ഥലം, അഥവാ
(b)അടലലങ്കിൽ ഉൽെന്നങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്ക ന്ന/ രാർക്ക

ടചയ്തിരിക്ക ന്ന സ്ഥല്ിന്ടെ;

vi)

VWFPL ന് ര തിയ വിലാസം അപ്ഗവഡറ്റ

ടചയ് ന്നതിനായി വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ ഭാഗ്്

രരാജയടെടാൽ, VWFPL അതിന്ടെ വരഖകള മായി അപ്ഗവഡറ്റ് ടചയ് ം. അന്ത്ിമമായി രിടന്ന
അതന സരിച്ച് ജി.എസ്.െി ചാർജ് ടചയ് ം.
vii)

ഏടതങ്കില ം സംഭവ്ിന്ടെ അസ്തിതവം /ഉണ്ടാവൽ ഉൾടക്കാള്ള ന്ന

അടലലങ്കിൽ ഫലിക്ക ന്ന

പ്രസ്താവനയിൽ, പ്രതിനിധ്ാന്ിൽ, വാെന്െിയിൽ, ഉെമ്പെിയിൽ അടലലങ്കിൽ വയവസ്ഥയിൽ അഥവാ
ഇെരാ് വരഖകൾ അസതയവമാ ടതവറ്റാ ആടണങ്കിൽ അതിന്ടെ നിലനിൽെ്
6.1.5

VWFPL

യിവലക്ക്

രകർെ കൾ

കൃതയമായി

എലലാ

കെം

പ്കമാൊൻ:(എ)

ടകാെ ്വർക്ക ം

വായ്രക്കാർ

വവണ്ടി

ര െടെെ വിച്ച

(അടലലങ്കിൽ

ഏടതങ്കില ം

എലലാ
ജനെൽ

വരഖകള ടെയ ം
ക്ലാസ്സ്)

അവർക്ക്

നൽക ന്ന അവത സമയ്്; ൈി) അ്രം പ്രസ്താവനകൾ /വിവരങ്ങൾ /അക്കൌണ്ട്സ്/വരഖകൾ/ െിവൊർട കൾ/
പ്രമാണങ്ങൾ,

സാമ്പ്ിക

വയക്തമാക്കിയ

അടലലങ്കിൽ

കാലയളവിൽ

കെം

മറ്റ വിധ്്ിൽ,

വാങ്ങ ന്നവര ടെ

VWFPL

-ക്ക്

ക െിശ്ശികടയ

ആവശയമായി

വവന്നക്കാം,

സംൈേിച്ച ,വായ്െക്കാര ടെ

VWFPL

ൈിസിനസ്

പ്രവർ്നങ്ങൾ, ആസ്തി എന്നിവയ മായി ൈേടെട്;
6.1.6

ഉൽെന്നങ്ങൾ അടലലങ്കിൽ വായ്രക്കാടര ൈിസിനസ് സംൈേിച്ച അടക്കൌണ്ട കള ടെ ശരിയായ ര സ്തകങ്ങൾ
നിലനിർ് കയ ം,

VWFPL

എന്ന

വരരിൽ

യഥാർത്ഥ

ഉൽെന്നങ്ങൾ

ഉൽൊദിെിക്ക കയ ം

അടലലങ്കിൽ

വായ്രടയെ ്ിട വണ്ടാ എന്ന് രരിവശാധ്ിക്ക കയ ം ടചയ്ാം;
6.1.7

നിലവില ള്ള

അസ്തിതവം

/ വകാർെവെഷൻ (വകാർെവെറ്റ്

അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം) നിലനിർ്ാന ം

രിടന്ന

ൈാധ്കമായ നിയമങ്ങൾ (നിയമ നിർമ്മാണം, നിക തി, രരിസ്ഥിതി എന്നിവ ഉൾടെടെ) അതിന്ടെ ൈിസിനസ്സ്
നെെിലാക്കാൻ;
6.1.8

ഈ

കരാെിന്ടെവയാ

അടലലങ്കിൽ

കൂടായ

ടചലവ കളില ം
മ തൽ

ഇെരാ്

പ്രമാണ്ിന്ടെവയാ

ഉൽെന്നങ്ങള മായി

മൂന്നാം

കക്ഷി

നിർവചിച്ചിരിക്ക ന്നത്),

ഏജൻസികടള

ഏടതങ്കില ം

കെം

വയവസ്ഥകൾ

വാങ്ങ ന്നയാള ടെ

നിയമിക്ക ടമന്ന്

തിരടഞ്ഞെ ക്ക കയ ം

ഉൾടെടെ (എ) യഥാസമയ്് എലലാ
/ടെവക്കാർഡ് വശഖരിക്കൽ

(VWFPL)

കെം

ടചയ്തത്

നെെിലാക്ക ന്നതിവനാ

അരകെസാധ്യതകളില ം

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഉരവയാഗിക്ക കയ ം

വായ്രക്കാര ടെ ക െിശ്ശിക

ഏക

സമ്മതിക്ക ന്ന .

ഇനി

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

അെയ്ക്ക ക, ൈി) ഏടതങ്കില ം പ്രമാണം

രജിസ്വപ്െഷൻ സർടിഫിക്കറ്റ് /ങ്ങൾ, ആർസി ൈ ക്ക്, ടസയിൽസ് ഇൻവവായ്സ്,

ഇൻഷ െൻസ് വരാളിസികൾ, വൊഡ് പ്ൊൻസ്വരാർട് ഓഫീസ് (ആർ.െി.ഒ) നൽകിയ വൊഡ് ൊക്ടസ് രസീത കൾ,
ഇ.സി.എസ്

/

നാച്ച്

സമർെിച്ചിടലലങ്കിൽ)
ൈേടെട

മാൻവഡറ്റ കൾ,

ഉൾെടെ,

ഏടതങ്കില ം

ഇത്

ര തിയ

കെം

അധ്ികാരികൾ,

ടചക്ക കൾ,

വാങ്ങ ന്നയാൾ
അടലലങ്കിൽ

വരാേ്

(കൾ),

ൈേടെട

ഡിൈർസൽ

നിർമ്മാതാവ്
ഏടതങ്കില ം

വരഖകൾ

/വയാരാരി

മൂന്നാം

(കൃതയസമയ്്
/വിൽെനക്കാരൻ,

കക്ഷികൾ

എന്നിവരിൽ

നിന്ന്, (സി) കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ നൽക ന്ന ഏടതങ്കില ം അടലലങ്കിൽ എലലാ സ രക്ഷയ ം നെെിലാക്ക ക. അ്രം
ഏജൻസികള മായി

രൂർണ്ണമായ ം

സഹകരിക്കാടമന്ന്

കെം

വാങ്ങ ന്നയാൾ

(കൾ)

സമ്മതിക്ക കയ ം

കെം

വാങ്ങ ന്നയാള ടെ വസതികൾ അടലലങ്കിൽ ഓഫീസ കൾ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം സ്ഥലം രരസ്രരം സമ്മതിച്ച
നിൈേനകവളാടെ സന്ദർശിക്കാവനാ വഫാൺ വിളിക്കാവനാ അടലലങ്കിൽ കെം വാങ്ങ ന്നയാള മായി ൈേടെൊവനാ
അ്രം ഏജൻസികൾക്ക് അവകാശമ ടണ്ടന്ന് സമ്മതിക്ക ന്ന . അ്രം മൂന്നാം ഏജൻസികള ടെ ടചലവ കള ം,
ഫീസ കള ം

രിടന്ന

അവർ

ടചലവഴിക്ക ന്ന

കൂെ തൽ

ടചലവ കള ം

കെം

വാങ്ങ ന്നയാൾ

മാപ്തം

വഹിക്ക കയ ം, അെയ്ക്ക കയ ം ടചയ് ം.
6.1.9

വായ്രയിവലക്ക ള്ള
അടലലങ്കിൽ

ധ്നസഹായം

ഇ-കമ്മയൂണിവക്കഷൻ,

നൽക വമ്പാൾ

VWFPL

അടലലങ്കിൽ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർക്ക്

അതിന്ടെ

വിതരണം

ഏജന്െ മാർക്ക്

ടചയ് ടമന്ന്

കെം

ഇ-രസീത്

വാങ്ങ ന്നവർ

സമ്മതിക്ക ന്ന .
6.2 തനഗറ്റീവ് ഉടമ്പടികൾ
വായ്രാടയെ ക്ക ന്നവൻ
തീർൊക്ക ന്നത

വടര

കരാർ
VWFPL

അന സരിച്ച്

ന്ടെ

സംതൃപ്ഗതി

വായ്രടയെ ്ിട ള്ള
അന സരിച്ച്

രൂർണ്ണമായി

എലലാ

ക െിശ്ശികകള ം,

നൽകടെെ ന്നത വടര,

കെം

VWFPL

-

യിന്ടെ അന വാദം കൂൊടത വായ്രടയെ ്വൻ ടചയിലല:
6.2.1

ഏടതങ്കില ം ലയനം, ലയനമലലാ്, ഏകീകരണം, ര നഃസംഘെനാ സംവിധ്ാനം, കരാെിന്ടെ സ്കീം, അടലലങ്കിൽ
അതിടനാെം

കെൊെ കള മായി

ഒ് തീർെ ണ്ടാക്കൽ

അഥവാ

ടഷയർ

വഹാൾഡർമാർ,

കൂടിയിണക്ക കവയാ,

ര നർനിർമ്മാണ്ിന്ടെ ഏടതങ്കില ം സ്കീം പ്രാൈലയ്ിലാക്ക കവയാ ടചയ് ക;
6.2.2

ഓഹരി
വിതരണം
അഥവാ

വിഭജിക്ക ന്നവർക്ക്
ടചയ് കവയാ

ഏടതങ്കില ം

ടചയ് ക (a)

തൃപ്ഗതികരമായ

ആദായഭാഗം

ആദായഭാഗം

വയവസ്ഥകൾ

നൽക ക

അഥവാ

പ്രഖയാരിക്കടെെ കവയാ

നെ് കയ ം

ടചയ്ത

തീയതി

അംഗീകരിക്ക കവയാ
അടലലങ്കിൽ
വടര

അഥവാ

അെയ്ക്കടെെ കവയാ
വായ്രയ ടെ

എലലാ

ക െിശ്ശികകള ം

അെച്ചിടലലങ്കിൽ,

ര ലർ് കയാടണങ്കിൽ

അഥവാ

അഥവാ

(b)

ഒര

സംഭവിക്ക ം.

സ്ഥിരസ്ഥിതി

അ്രം

സംഭവിച്ചാൽ

പ്രഖയാരന്ില ടെ

കൂൊടത

അടലലങ്കിൽ

ജീവിതം

ആദായഭാഗം

നൽക ന്നതിന്ടെവയാ ഫലമായി സംഭവിക്ക കവയാ അടലലങ്കിൽ വിതരണ്ിന്ടെ നിർമ്മാണ്ിൽ.
6.2.3

വിൽക്കാവനാ,

പ്കമാറ്റം

ടചയ്ാവനാ

അഥവാ

രാട്ിന്

ടകാെ ക്ക കവയാ

മറ്റാടരങ്കില ം

ടചയ്ാം. അടലലങ്കിൽ സാങ്കൽെിക സവ് കൾ പ്കകാരയം ടചയ് ക അഥവാ
വര ് ക അടലലങ്കിൽ
6.2.4

VWFPL

ന്ടെ

ഏടതങ്കില ം

മൻ

ഉവരക്ഷിക്ക കവയാ

സാങ്കൽെിക സവ് കളിൽ മാറ്റം

ഭാഗട് ;

വരഖാമൂലമ ള്ള

മ ൻകൂർ

സമ്മതമിലലാടത

അതിന്ടെ

അംഗീകൃത

ഒെ്

വയതയാസടെെ ്ര ത്, അത് അന വയാജയടമന്ന് വതാന്നാവ ന്ന വിധ്്ിൽ VWFPL അന വദിവച്ചക്കാം;
6.2.5

ആർക്ക ം

വവണ്ടി

ഉെവൊടെ

അഥവാ

ഏടതങ്കില ം

വായ്രാ

തിരിച്ചെക്കാം

എന്ന

ഉെെ്, ഓവർ

പ്ഡാഫ്റ്വറ്റാ

അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം അസറ്റിന്ടെ വാങ്ങിയ വില.

7 സംഭവങ്ങളുതട സ്ഥിരസ്ഥിതികൾ
7.1

ഇനിെെയ ന്ന

ഒവന്നാ

ഓവരാന്ന ം ഒര
7.11

പ്രിൻസിെൽ

അടലലങ്കിൽ

അതിലധ്ികവമാ

സംഭവങ്ങൾ

ഉണ്ടാവ കയാടണങ്കിൽ,

അഥവാ

ഒര വരാടല,

"സ്ഥിരസ്ഥിതി സംഭവം" ആവലഖനം ടചയ് ം: (മ തൽ),

രലിശ

അടലലങ്കിൽ

ഇൻേൻ്ടമൻെ കള ടെ

വരയ്ടമന്്/

തിരിച്ചെവിൽ

സ്ഥിരത

ഉണ്ടായാൽ അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ ഏടതങ്കില ം ഭാഗം രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന തീയതികളിൽ (അടലലങ്കിൽ കൂെിയാൽ,
അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില മ ടണ്ടങ്കിൽ) അഥവാ ഈ കരാെിന്ടെ കിഴിൽ നൽവകണ്ട വവടെ രണം.
7.1.2

സ്ഥിരസ്ഥിതി (ടരയ്ടമന്് സ്ഥിരമലലാ്ത് ഒഴിടക) ഏടതങ്കില ം ഉെമ്പെി, വയവസ്ഥ, കെൊെ കൾ അടലലങ്കിൽ
ഈ

ഉെമ്പെിയിൽ

ഏടറ്റെ ക്ക ന്ന

ഗാരൻെെ ടെവയാ

അഥവാ

അടലലങ്കിൽ

മവറ്റടതങ്കില ം

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ(വർ)

വയക്തിവയാ

രിടന്ന

അ്രം

ഭാഗ് ള്ള

ഇെരാ്

സ്ഥിരതാമസം

പ്രമാണങ്ങൾ,

സവീകരിക്ക ന്നതിന്

7

(ഏഴ്) ദിവസവ്ക്ക് ത െര ം കെം വാങ്ങ ന്നവൻക്ക ള്ള(വർ) വനാടീസ് നൽകിയതിന് വശഷം, അടലലങ്കിൽ VWFPL
(മറ്റാടരങ്കില വമാ
VWFPL- ക്ക്
7.1.3

അ്രടമാര

സ്ഥിരത

രരിഹാരവമാ

അടലലങ്കിൽ

സ രക്ഷിതതവവമാ

അരകെ്ിലാടണന്ന്

അഭിപ്രായമ ടണ്ടങ്കിൽ, ഈ സാഹചരയ്ിൽ, വനാടീസ് ആവശയമിലല).

വായ്രക്കാർ രരാജയടെെ ന്ന ടയങ്കിൽ (ഐ) (i) സാങ്കൽെിക സവ് കൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ രൂർണ്ണമായ ം
രിടന്ന

സമപ്ഗമായി

കൂൊടത

അ്രം

വരാളിസികള ടെ

ഇൻഷൂെൻസ്

പ്രീമിയം

എവൊൾ

അെയ്ക്കണം

അവൊൾ അെയ്ക്ക വമ്പാൾ; (ii) വൊഡ് ൊക്ടസ്, എവൊൾ ആണ് രണമെയ്വക്കണ്ടത്.
7.1.4

(i)

VWFPL

അന കൂലമായി

വരാളിസി

നൽകൽ

അംഗീകാരം;

(ii)

ഉരവഭാഗസംൈേമായ

രരാജയടെടാൽ

ഇൻവവായ്സ ം

4.10

രജിസ്വപ്െഷൻ

സമയ്ിന ള്ളിൽ നൽവക്കണ്ടത് കരാെിടല
7.1.5

VWFPL-ന്ടെ

വരഖാമൂലമ ള്ള

ഉരവഭാഗങ്ങൾ,

ചാർജ കൾ,

അംഗീകാരവ്ാെ കൂെിയ

രിടന്ന

5.2

ഉൽെന്നങ്ങള ടെ

വക െ പ്രകാരം

സർടിഫിക്കറ്റ ം

(ആർസി)

ഊഹ

ഇൻഷൂെൻസ്

ക്കച്ചവെക്കാര ടെ

VWFPL

-യിന

നിശ്ചിത

പ്രവതയക വക െ് 5.2 (i)യിൽ രെഞ്ഞിട ണ്ട്.

സമ്മതമിലലാടത,
എൻപ്ഗൂെ കൾ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ
എന്നിവയ മായി

(കൾ)

ൈേമ ള്ളവ,

വിൽക്ക ന്ന ,

ഏടതങ്കില ം

പ്കമാറ്റങ്ങൾ,

ഉെമസ്ഥാവകാശം,

അരകെസാധ്യതകൾ, അടലലങ്കിൽ ഉൽെന്നങ്ങൾ മാറ്റ ക എന്നിവ.
7.1.6

ഈ

പ്രകാരമ ള്ള

എന്നിവയ ടെ

ഏടതങ്കില ം

ലംഘനം

പ്രാതിനിധ്യം,

അഥവാ

മവറ്റടതാര

വാെന്െി,

ഇെരാ്

ഡിക്ലവെഷൻ,

വരഖ

വക്ലാസസ്

ഉണ്ടായിട ണ്ട്/

അടലലങ്കിൽ

സ്ഥിരീകരണം

നെരെിടയെ ്ിട ണ്ട്

കൂൊടത

/

വായ്രടയെ ്ിട ള്ളവൻ എടന്ത്ങ്കില ം തടിെ് നെ് കവയാ /സമർെിക്ക ന്നതിൽ രരാജയടെട / ഏടതങ്കില ം
വസ്ത

വിവരങ്ങൾ

അെിച്ചമർ്ിയിരിക്ക ന്ന .

ഈ

കരാെിവനാ

അടലലങ്കിൽ

പ്ൊൻസാക്ഷൻ

വഡാകയ ടമൻെ കളിവലാ ആവശയമ ള്ളത് വരാടല.
7.1.7

കെം

വാങ്ങ ന്നവർ

അടലലങ്കിൽ

ഗയാരന്െെ കൾ,

എടന്ത്ങ്കില ം

ഉടണ്ടങ്കിൽ,

കെം

വാങ്ങ ന്നവർ

അടലലങ്കിൽ

ഗയാരന്െ മാർക്ക് അടലലങ്കിൽ ഉണ്ടാവ ടമന്ന ആശങ്ക സവവമധ്യാ അടലലങ്കിൽ അജ്ഞാതമായി, രാെരതവവമാ ആയ
നിയമപ്രകാരമ ള്ള

നെരെികളാവ ക,

അടലലങ്കിൽ

സവവമധ്യാ

അടലലങ്കിൽ

സവവമധ്യാ

രിരിച്ച വിെ കവയാ,

രാെരാക കവയാ അടലലങ്കിൽ രാെരാകാതിരിക്ക കവയാ അടലലങ്കിൽ കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ (കൾ) / ഗയാരണ്ടെ കൾ
എെ ക്ക കവയാ
രിരിച്ച വിെൽ

ടചയ്തിട ടണ്ടങ്കിൽ
അടലലങ്കിൽ

സവീകർ്ാവിവനാ

അഥവാ

രിളർെ്

അടലലങ്കിൽ

അവന്ടെ

അടലലങ്കിൽ

ലികവിവഡറ്റവൊ

/അവള ടെ
വഞ്ചന

/അവര ടെ/

അടലലങ്കിൽ

നിവയാഗിക്കടെെ വമാ

അതിന്ടെ

ര നഃസംഘെന,

രാെര്്ിന്
അടലലങ്കിൽ

അടലലങ്കിൽ
സാങ്കൽെിക

ആസ്തികള ടെവയാ ഏടതങ്കില ം ഭാഗ്ിന്ടെവയാ അടലലങ്കിൽ വായ്രക്കാരന്ടെ മവറ്റടതങ്കില ം വപ്രാെർടികൾ

അഥവാ

സാങ്കൽെിക

വായ്രക്കാര ടെ

മറ്റ്

ആസ്തികളിൽ
ആസ്തികൾ

നെരെികൾ

സവീകരിക്ക കവയാ

അടലലങ്കിൽ

വായ്രക്കാർക്ക്

ഒര

ൈേം

അടലലങ്കിൽ

അടലലങ്കിൽ

അതിന്ടെ

വായ്രടയെ ്ിട ള്ള
എതിടരയ ള്ള

ഒവന്നാ

സവ്്

ച മ്ടെടിട ടണ്ടങ്കിൽ

ഏടതങ്കില ം

ത കകളിൽ

നിന്ന്

അതിലധ്ികവമാ

ഭാഗം

അടലലങ്കിൽ

തിരിച്ചെച്ചതിന്

വിധ്ികൾ

അടലലങ്കിൽ

സര്ടിഫിക്കറ്റ്

ആരംഭിച്ചിട ണ്ട്,

അടലലങ്കിൽ

കൽെനകൾ

നൽകിയിട ണ്ട്.
7.18

കെം

വാങ്ങ ന്നവര ടെ

അടലലങ്കിൽ

അവര ടെ

അടലലങ്കിൽ അവര ടെ ഏടതങ്കില ം ഒര
ൈിസിനസ്സ കൾ
അടലലങ്കിൽ

നെൊക്കാൻ

അങ്ങടന

ആവശയമായ

നിർ്ലാക്ക കവയാ

ടചയ്ാന ള്ള

അടലലങ്കിൽ

ആര ടെടയങ്കില ം

മരണം

അഥവാ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ

കെം െോയാൽ അടലലങ്കിൽ വായ്രടയെ ക്ക ന്ന ആടരങ്കില ം അതിൻടെ
അടലലങ്കിൽ

ഉവേശയട്ക്ക െിച്ച്

ഏടതങ്കില ം

ഭാഗമാവയാ

ഭീഷണിടെെ ് കവയാ

അെിയിെ്
അതിന്ടെ

നൽക ന്ന

ടചയ് കയാടണങ്കിൽ

അടലലങ്കിൽ

വയാരാര്ിവലാ

വായ്രക്കാർക്ക്

പ്രവർ്ന്ിവനാ

അതയാവശയമാണ് അഥവാ ഈ കരാെിന്ടെ തീയതിയിൽ എടന്ത്ങ്കില ം മാറ്റമ ണ്ടാകാം അടലലങ്കിൽ ൈിസിനസ്,
ഓെവെഷൻസ്, മാവനജ്ടമന്് അടലലങ്കിൽ വായ്രടയെ ക്ക ന്ന ഉെമസ്ഥര ടെ എന്നിവയ ടെ രരിധ്ിക്ക്, ഇത് ഒര
ഭീകരമായ

പ്രതികൂല

ഫലം

സൃഷ്ടിക്ക ം.

വായ്രക്കാര ടെ

വമാശമായ

വിശവാസയത

ടതളിക്ക ന്ന

മാർക്കറ്റ്

െിവൊർട കൾ.
7.19

സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ അടലലങ്കിൽ ൈേടെട ഉവദയാഗസ്ഥർ, അധ്ികാരികൾ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം
വയക്തിയ വെത് കേഡിയിൽ എെ ക്കടെെ ം, ൈേിെിച്ചിരിക്ക ം, അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം നിയമരരവമാ,
നിർവ്വഹണ നെരെിപ്കമവമാ അഥവാ സാങ്കൽെിക വസ്ത വകകൾവക്കാ എടന്ത്ങ്കില ം അരകെം മൂലം
ഉണ്ടാക ന്ന നഷ്ടങ്ങൾ, ഏടതങ്കില ം കാരണ്ാൽ നശിെിക്കടെെ കവയാ അടലലങ്കിൽ നഷ്ടം അന ഭവിക്ക കവയാ
ടചയ് ന്നവവയാ ആണ്.

7.1.10

അ്രം രരിധ്ിവടര മൂലലയവ്ായ അസറ്റ കള ടെ മൂലലയം ക െയ ന്ന , കൂൊടത കൂെ തൽ സ രക്ഷിതതവം
നൽകണം എന്ന് VWFPL അഭിപ്രായടെെ ന്ന . രിടന്ന കൂെ തൽ സ രക്ഷാ വവണം എന്നത് എഴ തി
അെിയിച്ചിട മിലല.

7.1.11

എടന്ത്ങ്കില ം സ രക്ഷിതതവം ഉടണ്ടങ്കിൽ, വായ്ര തകരാെിലാവയാ അഥവാ പ്രാൈലയ്ിലാക കവയാ
നിയമവിര ദ്ധമാവ കവയാ, അസാധ് വായ, നെെിലാക്കാൻ കഴിയാ്വതാ അടലലങ്കിൽ രരാജയടെെ കവയാ
അഥവാ ഫല്ിൽ ഇലലാതാവ കവയാ ടചയ് വമ്പാൾ.

7.1.12

ഇത് അടലലങ്കിൽ ഈ കരാെിവനാ മവറ്റടതങ്കില ം ഇെരാെിന്ടെവയാ വരഖയില ള്ള ഏടതങ്കില ം ൈാദ്ധയതകൾ
നെ് ന്നതിന് (അടലലങ്കിൽ VWFPL ഉൾടെടെയ ള്ള) ഏടതങ്കില ം വയക്തിക്ക് അടലലങ്കിൽ നിയമവിര ദ്ധമായി
അത് മാെ ന്ന .

7.1.13

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ വരഖാമൂലം വായ്ര ടകാെ ക്ക ന്നതിൽ തങ്ങള ടെ കഴിവിലലായ്മ/ കഴിവ്
സമ്മതിച്ചിരിക്ക ന്ന . വായ്രയ ടെ ത ക കൂെ വമ്പാൾ അടലലങ്കിൽ VWFPL ആവശയടെെ വമ്പാൾ അഥവാ
ടകാെ വക്കണ്ട സമയം ആവ വമ്പാൾ.

7.1.14

വിവരിച്ചിരിക്ക ന്ന തര്ില ള്ള സ്ഥിരസ്ഥിതി സംഭവം (അടലലങ്കിൽ വനാടീസ് നൽകൽ, കാലഹരണടെെൽ,
ഭൌതിക രദവി ഉെൊക്കൽ, അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം ൈാധ്കമായ സ്ഥിതിയ ടെ നിെവവറ്റവലാ അടലലങ്കിൽ
വമൽെെഞ്ഞ ഏടതങ്കില ം കൂടിവച്ചർവ്ാ ഒര

സ്ഥിരസംഭവം രൂരടെെ ് ം) വായ്രടയെ ്ിട ള്ളവൻ(വർ)

ഏടതങ്കില ം കെൊെിടന സംൈേിച്ച് എടന്ത്ങ്കില ം ഉെമ്പെി അടലലങ്കിൽ വരഖയ ടെ അഥവാ

ഏടതങ്കില ം

സാമ്പ്ിക സ്ഥാരനങ്ങവളാ അടലലങ്കിൽ ൈാങ്ക കള മായി വായ്രക്കാർ സാമ്പ്ിക സഹായ്ിന ള്ള
കരാെ കളിൽ പ്രവവശിച്ചിട ടണ്ടങ്കിൽ അത് അവര ടെ സഹായം അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ ഏടതങ്കില ം ഭാഗം
ര നർനാമകരണം ടചയ്ത .
7.1.15

ഒവന്നാ അതിലധ്ികവമാ രരിരാെികൾ, സാഹചരയങ്ങൾ, അടലലങ്കിൽ സാഹചരയങ്ങളിൽ (ഏടതങ്കില ം
നിയമ്ിൽ വര ്ിയ മാറ്റം) ഉണ്ടാവ കവയാ നിലനിൽക്ക കവയാ ആണ്, അത് VWFPL ന്ടെ ഏകമായ
അഭിപ്രായ്ിൽ വായ്ര തിരിച്ചെയ്ക്കാൻ /വായ്രയ ടെ രണമെയ്ക്ക വാൻ വായ്രടയെ ക്ക ന്നവന്ടെ
കഴിവിൽ ഭൌതികമായ പ്രതികൂല ഫലം ഉണ്ടാക ം.

7.1.16

വായ്ര വിതരണം ടചയ്ത 7 ദിവസ്ിന ള്ളിൽ, കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ഡീലെ ടെവയാ നിർമ്മാതാവിൻടെവയാ
ഉൽെന്നങ്ങൾ ടഡലിവെി ടചയ് ന്നിലല.

7.2

വോയ്

തയടുക്കുന്നവർ ലരേോമൂ ം VWFPL -യിനു ത

തട്ടന്നു അറിയിക്കും .ഏത് സ്ഥിരസ്ഥിതിടയക്ക െിച്ച ം രിടന്ന

ഏത് സംഭവട്ക്ക െിച്ച ം വൈാധ്വനായി എന്ന് (അടലലങ്കിൽ വനാടീസ് നൽകൽ, കാലഹരണടെെൽ,
വസ്ത നിഷ്ക്ഠത നിർണയം അടലലങ്കിൽ മറ്റ് വയവസ്ഥകൾ സംതൃപ്ഗതി എന്നിവ ഉടണ്ടങ്കിൽ) സഹജമായ ഒര

സംഭവം രിടന്ന അതിന്ടെ ച വെ ടവയ്െ കൾ, വലലത ം ഉടണ്ടങ്കിൽ അത് രരിഹാരമാക ം. സ്ഥിരസ്ഥിതി ഒര
സംഭവം സംഭവിവച്ചാ ഇലലവയാ എന്നതിടനെറ്റി VWFPL യ ടെ തീര മാനം അന്ത്ിമവ ം രിടന്ന കെം
വാങ്ങ ന്നവൻ അത മായി

8
8.1

ൈാധ്യസ്ഥനായിരിക്കണം.

VWFPL ന്തറ അവകോശങ്ങളും

രിൈോരങ്ങളും

മ ൻരെഞ്ഞത വരാടല, ഏടതങ്കില ം സ്ഥിരസ്ഥിതി സംഭവ്ിന്ടെ ഏടതങ്കില ം സംഭവം ഉണ്ടാക വമ്പാൾ
അതിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്നതിന് വിരരീതമായി VWFPL, അതിന്ടെ ഓഫീസർമാർ, ഏജന്െ മാർ, അടലലങ്കിൽ
വനാമിനികൾ (അവകാശികൾ) എന്നിവയിലൂടെ മാപ്തവമ, അതിന്ടെ മ ഴ വന ം, രൂർണ്ണവ മായ
വിവവചനാധ്ികാരം, പ്രാവൃ്ികമാക്ക ക, അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം ഇനി രെയ ന്നവയിൽ കൂെ തൽ:
a)

VWFPL ന്ടെ കെമ വലാൺ ലഭയമാക്ക കവയാ ത െര കവയാ ടചയ് ന്നത് അവസാനിെിക്ക കയാടണന്ന്
പ്രഖയാരിക്ക ക; ഒെം /

b)

അടലലങ്കിൽ

ഈ വായ്രയ ം രിടന്ന എലലാം രലിശയ ം,ചിലവ കള ം, നഷ്ടങ്ങള ം മറ്റ് ചിലവിന്ടെ ൈാക്കി
ക െിശ്ശികകൾ ഈ കരാെിന്ടെ കീഴില ള്ളത് കൂൊടത VWFPL- യ്ക്ക് കെം ഉെടന തടന്ന നൽക കയ ം,
രണമെക്ക കയ ം വവണം, അത വരാടല തടന്ന ഇത് ടരടടന്ന് കെടെെ ം

രിടന്ന കെം എെ ക്ക ന്നവൻ

അെയ്ക്ക കയ ം വവണം കൂൊടത വായ്രക്ക് കീഴില ള്ള എലലാ ത കയ ം കെം വാങ്ങിയവൻ
അെയ്ക്കണം. അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം തര്ില ള്ള മടറ്റാര

വനാടീസ്, മറ്റ് നിയമരരമായ

ഔരചാരികതകൾ കൂൊടത അെിയിെിന്ടെ നിൈേനകൾക്ക് വിവധ്യമായി ഈ ഉെമ്പെി; ഒെം /
അടലലങ്കിൽ
c)

ഉെെ് എടന്ത്ങ്കില ം ഉടണ്ടങ്കിൽ വിളിക്ക ക; ഒെം / അടലലങ്കിൽ

d)

ഏടതങ്കില ം അവകാശം, ശക്തി അടലലങ്കിൽ നിയമപ്രകാരം അന വദിക്ക ന്ന പ്രതിവിധ്ി, സയൂട് (വകസ്)
ഉൾടെടെ, ഇകവിറ്റി, അഥവാ നിയമപ്രകാരം അടലലങ്കിൽ രണ്ട ം അടലലങ്കിൽ (വാങ്ങ ന്നവന്ടെ
നിയമനം), ഈ

ഉെമ്പെിയിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന ഏടതങ്കില ം ഉെമ്പെി, വയവസ്ഥ അടലലങ്കിൽ

നിൈേനയ ടെ നിർേിഷ്ട പ്രകെനം അടലലങ്കിൽ ഈ കരാെിടല ഏടതങ്കില ം നിൈേനകള ം,
വയവസ്ഥകള ം ലംഘിക്ക ന്നതിടനതിടര ഒര

നിർവദശം, അടലലങ്കിൽ ഈ കരാെിൽ നൽകിയിട ള്ള

ഏടതങ്കില ം അധ്ികാരവമാ അവകാശവമാ നെൊക്ക ന്നതിന്; ഒെം /അടലലങ്കിൽ
e)

സ്ഥിരസ്ഥിതി സംഭവ്ിൽ, വായ്രയ ടെ തിരിച്ചെവ് അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ ഏടതങ്കില ം ഭാഗം
സവവമധ്യാ ഉൾടെടെ, രതിനഞ്ച് (15) ദിവസങ്ങൾക്കായി ത െര ം, ഈ ഉെമ്പെിയ ടെ അെിസ്ഥാന്ിൽ
സൃഷ്ടിക്കടെട ടസകയൂരിറ്റി പ്രഖയാരിക്ക ന്നതിന ള്ള അവകാശം VWFPL - ന് ഉണ്ടായിരിക്ക ം
രിടന്ന/അടലലങ്കിൽ നെെിലാക്കാൻ കഴിയ ന്ന മറ്റ് ഇെരാ് വരഖകള ം, ഏഴ് ദിവസ്ിന്ടെ വനാടീസ്
വായ്രക്കാർക്ക് നൽകിടകാണ്ട്, സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ ര നഃസ്ഥാരിക്ക ക, വകാെതിയ ടെ ഇെടരെൽ
കൂൊടത അടലലങ്കിൽ എവിടെയാണ് കിെക്ക ന്നത് എന്ന് അഥവാ ഏടതങ്കില ം ജ ഡീഷയൽ നെരെി
പ്കമങ്ങൾ (ഈ കരാെിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്നതിന് വിരരീതമായി യാടതാന്നിടനക്ക െിച്ച ം കൂൊടത
/അടലലങ്കിൽ മറ്റ് ഇെരാ് വരഖകൾ രിടന്ന മ ഴ വൻ വായ്ര അടലലങ്കിൽ കെം വാങ്ങിയവര ടെ
ക െിശിക രിൻവലിച്ചാല ം ഇടലലങ്കില ം), കൂൊടത വമൽെെഞ്ഞ ഉവേശയ്ിൽ VWFPL ന്
അർഹതയ ണ്ടായിരിക്ക ം : i) സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ സൂക്ഷിക്ക കവയാ അടലലങ്കിൽ കിെക്ക കവയാ ടചയ് ന്ന സ്ഥല്്,
ഗാവരജ് അഥവാ രണ്ടകശാലയിൽ

പ്രവവശിക്കാൻ രിടന്ന സാങ്കൽെിക ആസ്തികടള

പ്കക്കലാക്ക ക, പ്കമാറ്റം ടചയ് ക, നീക്ക ക, VWFPL- ൽ എടന്ത്ങ്കില ം ൈാദ്ധയത കൂൊടത
/അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ

പ്രതിനിധ്ികൾ, ഗയാവരജിവലാ രണ്ടകശാലയിവലാ VWFPL

പ്രതിനിധ്ിയ ടെ വായ്രകൾ, ടചലവ്, രരിണതഫലങ്ങൾ എന്നിവയ്ടക്കാെം
സൂക്ഷിക്ക കവയാ ടചയ് ക. .എന്നിര ന്നാല ം, സാങ്കൽെിക ആസ്തികള ടെ
തിരിവച്ചൽെിയ്ക്കലിനായി വായ്രക്കാർക്ക് VWFPL-യ്ക്ക് കഴിയിലല.. VPFL വിശവസിക്ക ന്നത്
സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ അരകെ്ിലാടണന്ന ം കൂെ തൽ കാലതാമസം VWFPL-ന്ടെ
താൽെരയങ്ങടള തെസ്സടെെ ് ം.
ii)

സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ VWFPL -ന

VWFPL

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

അത വഴി വായ്രാകാരന

അന സൃതമായി പ്കവശം വയ്ക്കൽ, നിയമംവഴി

ഏഴ

ദിവസട്

മ ൻകൂർ

വനാടീസ്

ടകാെ ക്കണം,

സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ നീക്കം ടചയ്ാന ള്ള ഉവേശയട്ക്ക െിച്ച്

അെിയിക്ക കയ ം കൂൊടത മ ഴ വൻ കെം വാങ്ങ ന്നയാള ടെയ ം ക െിശ്ശിക തിരിച്ചെയ്ക്കാന ം
രിടന്ന

സാങ്കൽെിക

ആസ്തികൾ

പ്കവശം

വയ്ക്കാന ള്ള

അന്ത്ിമ

അവസരം

നൽക ന്ന .

അന്ത്ിമ

അെിയിെിന്

സാഹചരയ്ിൽ,

അന സൃതമായി

ടരാത

വാങ്ങ ന്നയാള ടെ

വലലം

കെം

വഴിവയാ,

ചിലവിൽ,

വാങ്ങ ന്നയാൾ(വർ)

സവകാരയ

സാങ്കൽെിക

കരാർ

രരാജയടെെ ന്ന

വഴിവയാ

ആസ്തികൾ

അടലലങ്കിൽ

വിനിവയാഗിക്കാൻ

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് കഴിയ ന്നപ്തയ ം ആവശയമായ എലലാ നെരെികള ം VWFPL
അർത്ഥ്ില ം,
കൂൊടത

അ്രം

/അടലലങ്കിൽ

നിൈേനകൾക്ക്

നിൈേനകള ം

പ്കവശം

വയവസ്ഥകള ം

കൂൊടത

വയ്ക്ക കവയാ

ടചയ്വതക്കാം,

സാങ്കൽെിക

ആസ്തികൾ

വിവധ്യമായി,

കെം
കെം

ത െര ം. എലലാ

VWFPL

വതാന്ന കവയാ

അന വയാജയമായ
അടലലങ്കിൽ

അ്രം

ഉരവയാഗം,

പ്രവർ്ിെിക്ക ക, മറ്റ ള്ളവർക്ക് ന് ടകാെ ക്ക ക, അടലലങ്കിൽ നിഷ്ക്പ്കിയമായി സൂക്ഷിക്ക ക,
അ്രം

സാങ്കൽെിക

ആസ്തികൾ

അവകാശങ്ങൾ
നിഷ്ക്പ്കിയതവ്ിവനാ
ഏടതങ്കില ം

വവണ്ടി

കെം

അക്കൌണ്ടിടല

വകെ രാെ കൾക്ക്
മ കളിൽ

VWFPL

രരിഹാരങ്ങള ം,

വയക്തവ മാണ്,
വാങ്ങ ന്നയാവളാ്

സാങ്കൽെിക

ൈാധ്യസ്ഥരലല,

രെഞ്ഞത വരാടല

ടചയ്താൽ,

വാെകയ്ടക്കെ ക്ക ക,

സൌജനയവ ം

-ന്

അടലലങ്കിൽ

പ്രവർ്ന്ിവനാ

കണക്ക കൂവടണ്ട
ന്ടെ

ൈാധ്യതയിലലാടത.

തകർച്ച

അടലലങ്കിൽ

പ്കവശവമാ

ഏടതങ്കില ം

അടലലങ്കിൽ

മൂലയ്ിൽ

നഷ്ടം,

VWFPL

ലഭയമായ

പ്രാവൃ്ികമാക്ക കവയാ

നഷ്ടം

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക ള്ള

ആസ്തികള ടെ

അവതസമയം

VWFPL

കെം

അ്രം

അടലലങ്കിൽ

അവകാശങ്ങള ം,

ഉരവയാഗടെെ ്ാതിരിക്ക കവയാ

ക െവ ണ്ടാക കവയാ

ഉ്രവാദി്്ിൽ

ഏർടെെ കവയാ ടചയ്ാടത വിൽെന കരാെിടന െോക്കാവനാ വയതയാസടെെ ്ാവനാ VWFPL ന് അധ്ികാരമ ണ്ട്. ഇതിനാൽ നൽകിയിട ള്ള അധ്ികാരങ്ങള ടെ അടലലങ്കിൽ അ്ര്ില ള്ള
ഏടതങ്കില ം

അധ്ികാരം

പ്രവയാഗിക്ക ന്നതിലൂടെ

ഉണ്ടാക ന്ന

നഷ്ട്ിന്

ൈാധ്യസ്ഥനാക കയ ം

വാങ്ങൽ രണ്ിന് ഫലപ്രദമായ രസീത കള ം. ഡിസ്ചാർജ ം നൽക കയ ം VWFPL വിൽെന
രൂർ്ിയാക്ക ന്നതിന് അ്രം എലലാ പ്രവൃ്ികള ം കാരയങ്ങള ം നെ് കയ ം ടചയ് ന്നത്
ഉചിതമായിരിക്ക ം.
യാടതാര

ഏടതാര

എതിർെ ം

സാങ്കൽെിക

വസ്ത വകകള ടെയ ം

ഉയർ് കയിലല

ആസ്തികള ടെ

വപ്ൈാക്കെ ടെവയാ,
വയക്തിയ ടെവയാ,

അഥവാ

വിൽൽെനയ്വക്കാ

വലലക്കാരന്ടെവയാ
ശരീര്ിൻടെവയാ

വയവസ്ഥയിൽ,

VWFPL

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

നെ്ിയ

മറ്റ്

വിനിവയാഗ്ിവനാ

VWFPL

-ൽ

ഭാഗ് നിന്ന ള്ള

വജാലി

സവഭാവം

വവണ്ടി

ടചയ് ന്ന

ഏടതങ്കില ം

ഇലലാടത

ഏടതങ്കില ം
മവറ്റടതങ്കില ം

പ്രവൃ്ിയിൽ

നിവന്നാ

സവതവവയ ള്ളവതാ ആയ നഷ്ട്ിന് VWFPL ഉ്രവാദിയായിരിക്ക ം.

8.2

ഈ

കരാെി

പ്രകാരം

മിച്ചമൂലയം
അടലലങ്കിൽ

VWFPL

ഉടണ്ടങ്കിൽ,

കാരണം

VWFPL

രണവ ടമാടക്കയായി

കാലടമങ്കില ം

നീണ്ട്

വായ്രാക്കാരിൽ

വരാക ം

നിന്ന്

ൈാക്കി

പ്കെറ്റ ന്ന
മിച്ചം

വയ്ക്ക ന്നത്

അടലലങ്കിൽ

VWFPL

–ന്

തക

മ ഴ വനായ ം

സമയ്ിന ള്ളിൽ

എലലാ

കിടണം,

VWFPL

നൽക വമ്പാൾ

അടലലങ്കിൽ

ഏടതാര

രണ്്ിന്ടെയ ം

ഏടതങ്കില ം

VWFPL

വായ്രടയെ ്ിട ള്ള

വയക്തി

കയ്ിൽ
രണവ ം

അക്കൌണ്ടില ം

പ്രവര്്നം

അടലലങ്കിൽ

യ ടെ

എലലാ

നിര്ത്തൽ

വയക്തികൾ,

എപ്ത
അത്

സ്ഥാരനങ്ങൾ,

കമ്പനി, വായ്ര വഴി കിഴിവ ള്ള ൈിലല കൾ, ഉെെ് ചാർജ കൾ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം കെങ്ങൾ അഥവാ
ൈിലല കൾ,

ക െിെ കൾ,

വാങ്ങ ന്നയാൾടക്കതിടര
മറ്റ്

ആവശയങ്ങൾ

സാങ്കൽെിക

അടലലങ്കിൽ

ആസ്തികള ടെ

പ്രമാണങ്ങൾക്ക ം

ടപ്കഡിറ്റ കൾ,

VWFPL -യിന
അത്

മറ്റ്

ടസറ്റ്

വിൽരനയിൽ

വിവധ്യമായി,VWFPL-

അരരയാപ്ഗതമാണ്, VWFPL -ക്ക്

ൈാധ്യതകൾ

ഉണ്ടായിരിക്കാവ ന്ന
ഓഫ്റ്

നിന്ന്

യ ടെ

അഥവാ

ലഭിച്ച

ടമാ്ം

അവവശഷിക്ക ന്ന

എന്നിവയ ൾടെടെയ ള്ള

ൈാധ്യതകൾ

കെം

രലിശയ്ടക്കാെം നിയമരരവമാ ത ലയവമാ ആയ
രരസ്രരം

ടപ്കഡിറ്റ്

അളവിൽ,അടലലങ്കിൽ
കെൈാധ്യതയ ള്ള

ഈ

കെം

വഴിയ ള്ള

കരാെിന ം

മറ്റ്

നിയമം.
ഇെരാ്

തിരിച്ചെയ്ക്കാന ള്ള

തക

ടകാെ ക്കാ് ത ക അ്രം വായ്രകാർ ടരടടന്ന്

തടന്ന

നൽകണം.
8.3

VWFPL ന് അർഹതയ ണ്ടായിരിക്ക ം, വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ അരകെവ ം ടചലവിന്വെയ ം, വായ്രകാര ടെ
വശഖരിക്ക ന്നതിവനാ
അതിലധ്ികവമാ

അടലലങ്കിൽ

ഏജന്െ മാവരാ,

ഏർടെെ ് വാൻ, അടലലങ്കിൽ

വായ്രടയെ ്ിട ള്ള
വയക്തികവളാ
കൂടായ

എലലാ

അടലലങ്കിൽ

വക െ്

കച്ചവെവ ം
6.1.8

നെൊക്ക ന്നതിന്

മ കളിൽ

രെഞ്ഞ

ഒവന്നാ

ഉവേശയങ്ങൾക്ക്

ഉൽെന്നങ്ങള മായി ൈേടെട് (ഇവിടെ നിർവ്വചിരിക്ക ന്ന ) രിടന്ന

തിരടഞ്ഞെ ്ത് വായ്രടയെ ്വർ VWFPL (അ്രം ഉവേശയങ്ങൾക്ക് വവണ്ടി) അ്രം വയക്തികൾക്ക് കെം
വാങ്ങ ന്നവടര

സംൈേിച്ച

വിവരങ്ങൾ,

വസ്ത തകൾ,

കണക്ക കൾ

സമർെിക്ക ം,

സ രക്ഷ

അടലലങ്കിൽ

സാങ്കൽെിക ആസ്തികൾ.എലലാ പ്രവർ്നങ്ങൾക്ക ം, പ്രവൃ്ിക്ക ം, വസ്ത തയ്ക്ക ം, അത മായി ൈേടെട
കാരയങ്ങൾ

ടചയ് ന്നതിന ം,

അത രവയാഗിക്ക ന്നതിന മ ള്ള

അധ്ികാരവ ം

VWFPL

അന മാനിക്ക ന്നത വരാടല

അ്ര്ില ള്ള വയക്തികൾക്ക ം നിവയാഗിക്കാം.
8.4

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ
ടകാെ ക്ക ന്ന .

(വർ)

അവര ടെ

VWFPL

ന്ടെ

താമസസ്ഥലവമാ,

വശഖരണ

ഏജന്െ മാർക്ക്

ഓഫീസിവലാ

അടലലങ്കിൽ

/

പ്രതിനിധ്ികൾക്ക്
രരസ്രര

അംഗീകാരം

സമ്മതരദ്ധതികളിൽ

മവറ്റടതങ്കില ം സ്ഥലവ്ാ സന്ദർശിക്ക കവയാ അടലലങ്കിൽ വായ്ര(കൾ) യ ടെ െീ-വരയ്ടമന്് ൈാധ്യതയ മായി
ൈേടെട് അവടര വിളിക്ക കവയാ ടചയ് ന്നതിന് അംഗീകാരം ടകാെ ക്ക ന്ന .
8.5

സ്ഥിരസ്ഥിതി

സംഭവങ്ങൾ

ഉരവാകയങ്ങളിൽ

തിരിടച്ചെ ക്കാനാവാ്
ടതാഴില െമ

ആടരങ്കില ം

(അടലലങ്കിൽ

രരാമർശിച്ചിരിക്ക ന്ന
വിധ്ം

അെയ്വക്കണ്ട

കൂെ തൽ)

VWFPL-ന്ടെ

ൈേടെൊന ം

ശമ്പള്ിൽ

നിന്ന ം

വവതന്ിൽ

ഡിസ്ചാർജ് ടചയ് ന്നത വടര വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ
നെ്ാന ം,

അപ്തവ്ാളം,

നിർവേശിക്കാന ം

VWFPL

കഴിയ ം.

കെം

നിന്ന ം

രെഞ്ഞ

കെം

കിഴിവ കൾ

ര െവമ,

വാങ്ങ ന്നയാള ടെ
/ത ക

ഒഴിവാക്കാൻ

കെം വാങ്ങ ന്നയാള ടെയ ം ക െിശ്ശിക രൂർണ്ണമായ ം
VWFPL-ന് അയച്ച

വാങ്ങ ന്നവര ടെ

കെം

മ കളിൽ

രരിഹാരങ്ങൾക്ക ം

അധ്ികാരമ ണ്ടായിരിക്ക കയ ം

ആവശയടെെ കയ ം ടചയ് ം. രിടന്ന അത് VWFPL -ടല
ത കകളായിരിക്ക ം.

സംഭവിച്ചിട ടണ്ടങ്കിൽ,

അവകാശങ്ങൾക്ക ം

ടകാെ ക്കണം. കിഴിവ കൾ അ്രം

ടതാഴില െമകള മായി

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

അ്രം

ആശയവിനിമയം

കാരയവ്ാ്

എതിർെ കൾ

ഉണ്ടാക കവയാ, ഉയർ് കവയാ, സൃഷ്ടിക്ക കവയാ ടചയ്ിലല. കെം വാങ്ങ ന്നവൻ അടലലങ്കിൽ വായ്രക്കാരന്ടെ
ടതാഴിലാളികൾ
ടതാഴില െമ,
ത കകൾ

നിയപ്ന്ത്ിക്ക ന്ന

എന്നിര ന്നാല ം

തിരിച്ചെയ്ക്കാൻ

വിധ്്ിൽ

കെം

ഒര

നിയമവമാ,

VWFPL

യ ടെ

മതിയാക ന്നിടലലങ്കിൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

(കൾ)

കരാവൊ,

ക െിശിക

VWFPL

തക

VWFPL

സവന്ത്ം

രണമെയ്ക്ക കയ ം

ന്ടെ

വമൽ

മ ഴ വനായ ം

തെയ കവയാ,

നൽക വമ്പാൾ

വിവവചനാധ്ികാര്ിൽ

അതന സരിച്ച്

കെം

VWFPL

-യിടല

അരരയാപ്ഗതമായ
തീര മാനടമെ ക്ക ന്ന

വാങ്ങ ന്നവർ

നൽക കയ ം

ടചയ് ം.
8.6

മ കളില ള്ള മ ൻ വയവസ്ഥകളിൽ VWFPL -യിന്ടെ വയക്തമാക്കിയ വിവിധ് അവകാശങ്ങൾക്ക് ര െവമ,
VWFPL

-യിന

അതിന്ടെ

നിയമിക്കാന ള്ള

രരിസരം,

രരിവശാധ്ിക്ക കയ ം
കൺസൾടൻസി

അവകാശവ ം

ഫാക്ടെെികൾ,

VWFPL

വലക്ക്

സ്ഥാരന്ിൽ

അപ്സൻടമന്െ കൾ

ഉണ്ടായിരിക്ക ം:

പ്ലാൻെ കൾ,

െിവൊർട ടചയ്ാൻ
ഏർൊ്

നെ് ന്നതിന്

ഓഡിറ്റർമാർ

അടലലങ്കിൽ സാമ്പ്ിക

വാങ്ങ ന്നയാൾ

(കൾ)

അതിന്ടെ

വായ്ര
എന്നിവ

സാവങ്കതിക,

ടചയ് ന്നതിന്

ഏടതങ്കില ം

i)

യൂണിറ്റ കൾ

മാവനജ്ടമന്്,

ഒര

ചാർവടഡ്

(ങ്ങൾ)

ന്ടെവയാ

ഉൾടെടെയ ള്ള

വയക്തി;

അടലലങ്കിൽ

(ii)

അക്കൌണ്ടന്െ മാർ

/

/

അടലലങ്കിൽ

പ്രവർ്നങ്ങൾ
മവറ്റടതങ്കില ം

ഏടതങ്കില ം
വകാേ്

നിർേിഷ്ട

അക്കൌണ്ടന്െ മാർ,

രരിവശാധ്ന അടലലങ്കിൽ വകാേ് അക്കൌണ്ടിംഗ് സിേം രിടന്ന കെം

പ്രവർ്ന്ിനായി

സവീകരിച്ച

നെരെിപ്കമങ്ങൾ

അടലലങ്കിൽ

ഒവരസമയം

അഥവാ ഇന്വെണൽ ഓഡിറ്റർമാർ, അടലലങ്കിൽ കെം വാങ്ങ ന്നവര ടെ പ്രവതയക ഓഡിറ്റ് നെ് ന്നതിന്.
8.7

വായ്രയ ടെ ഏടതങ്കില ം സസ്ടരൻഷൻ അടലലങ്കിൽ അവസാനിെിക്കൽ ഉണ്ടായിര ന്നിട ം, ഈ കരാെ ം മറ്റ്
ഇെരാ് വരഖകള ം അന സരിച്ച് VWFPL -യിന്ടെ എലലാ അവകാശങ്ങള ം രരിഹാരങ്ങള ം, വായ്രക്കാരന്ടെ
ക െിശ്ശിക സവീകരിക്ക ന്നത വടര നിലനിൽക്ക ം.

8.8

കൂൊടത, മ ൻവിധ്ി ഇലലാടത മ കളിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്നവയ്ക്ക്,വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ(വർ) നിയമരരവ ം മറ്റ്
ടചലവ കൾക്ക ം
നിന്ന ം

ൈാധ്യതയ ണ്ടായിരിക്ക ം

മ ൻരന്ത്ിയിൽ

ഉൾടെടെയ ള്ള

നിന്ന മാണ്

അതിൽ

മാപ്തം

ഇത്

സംഭവിക്ക ന്നത്

VWFPL

സാങ്കൽെിക

ടചയ്ത

ഉൾടെടെ

രരിമിതടെെ ്ിയിടിലല

/

അടലലങ്കിൽ

അവകാശങ്ങള ടെ
ഏടതങ്കില ം

വീടണ്ടെ ക്കൽ

വയാഖയാന്ിൽ
ഉെമസ്ഥാവകാശം

തക

വായ്രക്കാരിൽ

നിന്ന് വശഖരിക്ക ന്നത് .
8.9

VWFPL

ഉൽെന്നങ്ങൾ

(ഉൽെന്നങ്ങൾ)

പ്കവശടെെ ് കവയാ

അടലലങ്കിൽ

സവതവവയ ള്ള

ഒര

സംഭവം

നെന്നതിന് വശഷവമാ /രിന്നീ് വായ്ര തിരിടക നൽക കവയാ ടചയ്താൽ, കെം വാങ്ങ ന്നവര ടെ ക െിശ്ശികയ ടെ
ഒര

ഭാഗം

VWFPL

വരയ്ടമൻെ കൾ

-യിൽ

നെ്ാന ം

നിന്ന്

കെം

സവീകരിക്കാന ം

(അടലലങ്കിൽ

വാങ്ങ ന്നവടര

ഉചിതവ മാടണന്ന്

കര ത ന്ന

സവീകരിക്ക കവയാ

ടചയ്ാം.

കൂെ തൽ
കെം

ഭാവിയിൽ

അതിന്ടെ

ഇൻോൾടമൻെ കൾ

പ്രതിനിധ്ികളിൽ

അന വദിക്കാന ം,

VWFPL

നിൈേനകളില ം,

വാങ്ങ ന്നയാള ടെ

നിന്ന്)

അതിന്ടെ

വയവസ്ഥകളില ം

(ങ്ങള ടെ)

തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നത്

ഉൽെന്നങ്ങള ടെ

അഭയർത്ഥന

VWFPL
/കൾ

ത െരാന ം

ര നർവിതരണം

വിവവചനാധ്ികാര്ിൽ
അ്രം

അഭയർത്ഥനകൾ

അന വദിക്കര ടതന്ന്

രിടന്ന

VWFPL എെ ക്ക ന്ന ഏത് തീര മാനവ ം അന്ത്ിമവ ം കെം വാങ്ങ ന്നവടര ൈാധ്ിക്ക ന്നത മാണ്.
810

ഇവിടെ രരാമർശിക്ക ന്ന പ്രതിവിധ്ി ഇലല എന്നത
മവറ്റടതങ്കില ം

8.11

പ്രതിവിധ്ി

ഇതര

അവകാശവ ം,

രരിഹാരവ ം

/സ്ഥാരനങ്ങൾ

അടലലങ്കിൽ

മാപ്തമലല, എന്നാൽ VWFPL -ന് നിയമപ്രകാരം ലഭിക്ക ന്ന

സംഘെനകവളാടൊെം
നെൊക്ക ന്നതിന്

മവറ്റടതങ്കില ം

ഉണ്ടായിരിക്ക ം.

ൈാങ്കർ

/ൈാങ്കർമാർ

വയക്തികൾ

അവര ടെ

കര ത ന്നതിന ള്ള അവകാശം VWFPL -നിൽ

നിക്ഷിപ്ഗതമാണ്.

മ കളിൽ

വായ്രടയെ ്ിട ള്ളവര ടെ

രെഞ്ഞിരിക്ക ന്നടതന്ത്ാടണങ്കില ം,

വീണ്ട ം കരസ്ഥമാകാലിന
തീയതിയിൽ

രിടന്ന

ഈ

നിയമം

അടലലങ്കിൽ
അവറ്റാർണി

സവഭാവം

അന സരിച്ച്

അവര ടെ

സാമ്പ്ിക

സ്ഥാരനം

/

കാരണം

വയാഗയരാടണന്ന്

ഉല്പ്രന്നങ്ങള ടെ

വശഷം, വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ വയക്തമാക്ക ന്ന / രണമെയ്ക്ക ന്ന . ക െിശ്ശികകള ടെ

ഗഡ ക്കളായി

നൽകാന ള്ള

അധ്ികാരം

ഏടറ്റെ ക്ക ം.

രതിവായി

രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന

തീയതിയിൽ, രിന്നീ് VWFPL വീണ്ട ം തിരിച്ച കിട ന്ന ഉൽെന്നങ്ങൾ തിരിടക നൽക ം. വായ്രടയെ ്വർക്ക്

അതിന വശഷം

വായ്രയ ം

ത െര ം,

മനഃരൂർവ്വം

/സ്ഥിരസവഭാവമ ള്ള

സ്ഥിരതവയാെ കൂെിയ

വായ്രക്കാരന്ടെ

കാരയ്ിൽ ഒഴിടക.
8.12

ഈ

കരാെിൽ

കൂടിവച്ചർക്കൽ
ചാർജ കള ം

സൂചിെിച്ചിരിക്ക ന്ന
അടലലങ്കിൽ

ഏടതങ്കില ം

അെയ്ക്ക ന്നതിന്

വരഖകളിൽ.
ൈൌൺസിങ്ങ്

ൈേടെട്

ചാർജ കൾ

ചാർജ കള ം

നെരെി

വരഖകളിൽ.

സമ്മതിക്ക ന്ന .

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ

എന്നിവയ മായി

എലലാ

കൂൊടത

കൂൊടത

സമ്മതിക്ക ന്ന .

എലലാ

സന്ദർശന

കരാെിൽ

കൂടിവച്ചർക്കൽ

നെൊക്കലിന മായി

രരിവശാധ്ിക്ക ക,

അെയ്ക്ക ന്നതിന്
ഈ

അടലലങ്കിൽ

മൂലയങ്ങള ം/
VWFPL

ന്ടെ

ചാർജ കൾ,

സമ്മതിക്ക ന്നത ൾടെടെ

സൂചിെിച്ചിരിക്ക ന്ന

എലലാ

ഏടതങ്കില ം

നെരെി

ടചലവ കള ം/

ചാർജ കൾ

അവകാശങ്ങൾ

ഉൾടെടെ

ടചക്ക്

ചാർജ കൾ,

നിയമ

െീവരാസിഷൻ

ഫീസ്

ചാർജ കൾ, രാർക്കിംഗ് നിരക്ക കൾ, പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റഡ് ആസ്തികള ടെ നീക്കം ടചയ്ലിനായി ഉരവയാഗിച്ച
ഏജൻസികള ടെ
വിരണനം

മ തലായവ),
അടലലങ്കിൽ

ചാർജ കൾ,

നെ് ന്നതിന ള്ള
സാങ്കൽെിക
മറ്റ്

ചില

ടവയർഹൌസ്
ടചലവ കൾ

ആസ്തികള മായി

ചാർജ കൾ

ആസ്തികള ടെ സ്ഥാനം തിരിച്ച
8.13

/വോവെജ്

ചാർജ്,

വലല

അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ
ൈേടെട്

വായ്രക്കാരന്ടെ

ചാർജ കൾ,

മവറ്റടതങ്കില ം

(ക്കാര ടെ)

സാങ്കൽെിക

സംരക്ഷണ്ിനായി
സ്ഥിരത

ടചലവ കൾ
കാരണം

എെ ക്ക ന്ന സമയ്് അതിന്ടെ വശഷമ ള്ള തിരിച്ച

ആസ്തികൾ

(ഇൻഷൂെൻസ്, ൊക്ടസ്
വര ്ിടയങ്കിവലാ

അടലലങ്കിൽ

സാങ്കൽെിക

എെ ക്കൽ.

വായ്രക്കാർക്ക് VWFPL ആവശയടെട ള്ള വനാടീസ്, സ്ഥിരമായി ച മതലടെെ ്ിയിട ടണ്ടങ്കിൽ,
സ്ഥിരതാമസക്കാരനാടണന്ന ം, അതിൽ രെഞ്ഞിട ള്ള ത കയ ം കെംവാങ്ങിയ ത ക VWFPL ഉം മറ്റ്
വായ്രക്കാര ം യാടതാര

സ്ഥിരതവയാ, സ്ഥിരതയിലലാ്വതാ അടലലങ്കിൽ അതിൽ ഉള്ളവതാ അെയ്വക്കണ്ടവതാ

അലലാ്വതാ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം വപ്ഗവഡാ ഉള്ളവതാ നിലയില ള്ളവതാ ആയ വനാടീസ് ടവലല വിളിക്കാൻ
അവകാശമിലല.

9 അധിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
9.1

വായ്ര ലഭയതയ ം / അടലലങ്കിൽ ഇൻഷ െൻസ് പ്രീമിയം വശഖരണ്ിന ള്ള സൌകരയട് രറ്റി
വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർക്ക് VWFPL വിവരം അെിയിച്ചിട ണ്ട്, അധ്ിക ഉൽെന്നങ്ങള ടെ വിര ലീകരിച്ച ഉെെ്
രിടന്ന രരിരാലന രായ്ക്ക് [ടമാ്്ിൽ "കൂടം ടചയ്ത ഉൽെണം (ങ്ങൾ)"]. വായ്രയ ം കൂടം ടചയ്ത
ഉൽെന്നവ ം പ്രവതയകമായി ലഭയമാടണന്ന ം കൂൊടത വായ്രയിന്ടെ കൂടെ കൂടായ ഉത്രന്നങ്ങൾ
എെ ക്ക വാൻ കെം വാങ്ങ ന്നവൻ ൈാധ്യസ്ഥനായിരിക്ക ന്നതലല എന്ന് കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ ഉെെ
ടചയ്ത ഉൽെന്നങ്ങള ടെ സവതപ്ന്ത് മൂലയനിർണ്ണയ്ിന

തര ന്ന . കൂടം

വശഷം,കൂടായ ഉൽെന്ന്ിന്ടെ ഗ ണഫലങ്ങൾ,

ആന കൂലയങ്ങൾ എന്നിവ ക െയ്ക്ക ന്നതിന് വശഷവ ം, വായ്െടയെ ക്ക ന്നവൻ/വർ അന ൈേം II മ തൽ IV
വടരയ ള്ള വയവസ്ഥകള ം ഉരാധ്ികള ം അന സരിച്ച് താടഴെെയ ന്ന കൂടായ ഉൽെന്നങ്ങൾ വാങ്ങാൻ
സവവമധ്യാ തിരടഞ്ഞെ ് .

[നിർലേശങ്ങൾ: തിരതെടുത്ത കൂട്ട ഉത്
ലപ്കോസ്സ് മോർക്ക് എന്ന അടയോളം(

ന്നങ്ങൾതക്കതിതര കടം വോങ്ങിയ ആൾ ടിക്ക് മോർക്ക്(

) നിരസിക്കതപ്പട്ട ഉൽപ്പന്നത്തിതനതിതര തചയ്യുക. വോയ്

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വോങ്ങോൻ ആപ്ഗൈിക്കുന്നി ല എങ്കിൽ ഈ േണ്ഡവും
പ്

i)

ലയോഗക്ഷമമ ല വോയ്

തയടുക്കുന്നവനും

ുതുക്കിയ ഇൻഷവറൻസ് പ്

) തചയ്യുക

ിതന്ന

തയടുക്കുന്നയോൾ കൂട്ട

ിതന്ന അനുബന്ധം II, III, IV എന്നിവ

ിതന്ന VWFPLയിനും]

ീമിയം:: ഉൽെന്നങ്ങൾക്ക് വിവിധ് ഇൻഷ െൻസ് കമ്പനികൾ നൽക ന്ന

ഇൻഷൂെൻസ് രദ്ധതിടയക്ക െിച്ച ം രിടന്ന നയങ്ങടളക്ക െിച്ച ം വായ്രാ എെ ക്ക ന്നവൻ സവതപ്ന്ത്മായ
വിലയിര ്ൽ നെ്ി. അ്രം സവതപ്ന്ത്മായ വിലയിര ്ൽ അന സരിച്ച്, ഈ കരാെിന് അന ൈേം -II ൽ
രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന നിൈേനകള ം, വയവസ്ഥകള ം ഉൽെന്നങ്ങള ടെ ഇൻഷൂെൻസ് വരാളിസി ര ത ക്കാനായി
ഇൻഷൂെൻസ് പ്രീമിയം അെയ്ക്ക ന്നതിന ള്ള സ്കീം പ്രവയാജനടെെ ്ാൻ വായ്രാടയെ ്ിട ള്ളവൻ
പ്രവയാജനടെെ ് വാൻ തിരടഞ്ഞെ ്ിട ണ്ട്. ഈ ഉെമ്പെി പ്രകാരം
സഹായിക്ക ന്ന

VWFPL രണം സമാഹരിക്ക ന്നതിന്

ര ത ക്കൽ ഇൻഷ െൻസ് പ്രീമിയ്ിന്ടെ രരിധ്ി വടര പ്രതിമാസ ഗഡ ക്കളായി EMI -

ടക്കാെം വായ്രടയെ ക്ക ന്നവടര.
ii)

വി

ു ീകരിച്ച വോറന്റി: അന ൈേം I-ൽ ഈ ഉെമ്പെി പ്രകാരം രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന വയവസ്ഥകളിൽ

ഇ.എം.ഐ-യ ടെ ഒെം വസവന ദാതാവിന് വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ അെയ്ക്ക ന്ന പ്രതിമാസ തവണകളില മ ള്ള
വിര ലീകരിച്ച വാെന്െി കൂൊടത ഇതിന

വവണ്ടി വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ ഒര

നിർവ്വഹിക്ക ം അന ൈേം I- ൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്നത് വരാടല.

ക്് വഫാമിന്ടെ രൂര്ിൽ

iii)

നി നിറുത്തൽ

ോക്ക്:

അന ൈേം

IVI-ൽ

ഈ

ഉെമ്പെി

പ്രകാരം

രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന

വയവസ്ഥകളിൽ

ഇ.എം.ഐ- യ ടെ ഒെം വസവന ദാതാവിന് വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ അെയ്ക്ക ന്ന പ്രതിമാസ തവണകളില മ ള്ള
വിര ലീകരിച്ച വാെന്െി കൂൊടത ഇതിന

വവണ്ടി വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ ഒര

ക്് വഫാമിന്ടെ രൂര്ിൽ

നിർവ്വഹിക്ക ം അന ൈേം IV-ൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്നത് വരാടല
9.2

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ/വർ

അവർ

തിരടഞ്ഞെ ക്ക കയാടണങ്കിൽ,

കൂടമായി

വായ്രയ ടെ

ഉൽരാദിെിച്ച

കാലഘടം

അടലലങ്കിൽ

ഏടതങ്കില ം

കാലാവധ്ി

ഉൽെന്ന

ങ്ങൾ

മാറ്റാൻ

അവർക്ക്

യാടതാര

വശഖരിച്ച

രണം

പ്കമാെ ം

മാർഗ്ഗവ മിലല (വായ്രയ ടെ മ ൻകൂടി അടലലങ്കിൽ മ ൻകൂർ ത ക ഉൾടെടെ).
9.3

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവൻ
രക്ഷാവഭാഗസംഭാരക

/വർ

രണം

അെയ്ക്ക കയ ം

ന് അടലലങ്കിൽ /വസവന

രിടന്ന

വകപ്ന്ദ്ിന

VWFPL

അന ൈേം

II, III രിടന്ന IV ൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന

നിൈേനകള ം വയവസ്ഥകള ം പ്രകാരം.
9.4

VWFPL നൽക ന്ന കൂടായ ഉൽെന്നങ്ങൾ മാപ്തവമ സവാഭാവികമായി ഉണ്ടാകൂ. കെം വാങ്ങ കന്നവന
വിൻവഡാ ടചക്ക

ഒര

ഒറ്റ

രാസാക്കൽ സിേം ടകാെ ക്ക വാൻ രിടന്ന രക്ഷാവഭാഗ കമ്പനിയ ടെ/ വസവന വകപ്ന്ദ്ിന്ടെ

VWFPLന്ടെ വസവന്ിന്ടെ ഗ ണനിലവാര്ിന ള്ള ഭാഗമായി കണക്കാക്കടെെ ന്നതലല, ഇത്.
9.5

WFPLയഥാപ്കമം
ത കകൾ

ന്ടെ

ഉ്രവാദിതവം,

അംഗീകരിച്ചിരിക്ക ന്ന
പ്കമാെ ന്ന

ഇൻഷൂെൻസ്

ദാതാവിന്

കാലാവധ്ിക്ക ള്ളിൽ,

രരിധ്ിവടര

രരിമിതടെെ ് ം;

കൂൊടത

രണ്ട്, മൂന്നാമത്,
കൂൊടത

/

അടലലങ്കിൽ

അടലലങ്കിൽ

ഇൻഷവെൻസ്

വസവന

നാലാം

ദാതാവ്

വകപ്ന്ദ്ിൽ

സ്ഥാന്്

അടലലങ്കിൽ

ടവച്ച
വസവന

വകപ്ന്ദവ ം നൽക ന്ന വസവന്ിന്ടെ നിലവാര്ിൽ ഏടതങ്കില ം ക െവ കവളാ ഉള്ള VWFPL.എൽടക്കതിരായ
ഏടതങ്കില ം ആശവാസം അവകാശടെൊൻ വായ്രക്കാർക്ക് അവകാശമിലല.
9.6

ഏടതങ്കില ം
ൈണ്ടിൽ

ഗഡ ക്കവളാ

ടചയ്ത

അവകാശങ്ങൾ

EMI

പ്രകാരവമാ

ഉൽെന്നങ്ങൾക്ക്

വീടണ്ടെ ക്ക ന്നതിന്

സ്ഥിരസ്ഥിതിയിൽ,

കീഴില ള്ള
ആവശയമായ

അ്രം

നിയമനെരെികൾ

രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന നിർദിഷ്ട വായ്രക ള്ള (ഇരട) ത കകളിൽ ഒര
9.7

VWFPL

അടലലങ്കിൽ

വസവനങ്ങൾ

മവറ്റടതങ്കില ം

അടലലങ്കിൽ

ലംഘന്ിവലാ VWFPL യാടതാര

10 നഷ്ട

മൂന്നാം

അതിന്ടെ

VWFPL

കക്ഷി

മ വഖന

പ്രവർ്നവശഷി

അതിന്ടെ

വസവനങ്ങൾ

വിവവചനാധ്ികാര്ിൽ

നിർ്ലാക്ക കയ ം

സവീകരിക്ക കയ ം

അ്രം

ടചയ് ം.

മ കളിൽ

ഭാഗം ക െിശ്ശികകൾ രൂരം ടകാള്ള ം.
ഏടതങ്കില ം

പ്രകെന്ിൽ

സൌകരയങ്ങൾ,

ഒര

അംഗതവങ്ങൾ,

തകരാെിവലാ

അടലലങ്കിൽ

വിധ്്ില ം ൈാധ്യസ്ഥനലല

രിൈോരം:

10.1

ടരാത വായ:
ഡയെക്ടെർമാർ,

VWFPL

ന്ടെ

ഓഫീസർമാർ,

ഏടതങ്കില ം
ജീവനക്കാർ,

അവകാശ്ിന്
ഉരവദഷ്ടാക്കൾ,

മ ൻതൂക്കം
ഏജൻസികൾ,

നൽകാടത,

VWFPL,

നിയമജ്ഞർ,

അതിന്ടെ

പ്രതിനിധ്ികൾ

എന്നിവര ടെ എലലാ ടചലവ കൾക്ക ം എതിരായി (അഭിഭാഷകര ടെ ഫീസ് ഉൾടെടെ), രിഴകൾ, നഷ്ടങ്ങൾ,
നഷ്ടരരിഹാരം, വകെ രാ്,
a)

സ്ഥിരസ്ഥിതി, laches അടലലങ്കിൽ െോക്കല ം കമ്മീഷന്ടെ പ്രവൃ്ികള ം സംഭവിക്ക ന്ന അടലലങ്കിൽ ഈ
കരാെിന്ടെ ലംഘനം അടലലങ്കിൽ പ്ൊൻസാക്ഷൻ വരഖകൾ അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം പ്രാതിനിധ്യം,
വാെന്െി, ഉെമ്പെി, ടതറ്റ്, ടതറ്റിദ്ധരിെിക്കൽ, ടതറ്റ രറ്റ ക, അടലലങ്കിൽ വമലിൽ പ്കവശം
വയ്ക്കാതിരിക്ക ക എന്നിവയലല;

b)
10.2

പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റഡ് ആസ്തികള മായി ൈേടെട് അതിന്ടെ അവകാശങ്ങൾ നെെിലാക്ക ക.

GST നഷ്ടരരിഹാരം:
10.2.1

ജി.എസ്.െി നിയമം അന സരിച്ച് നിക തിയിൽ വര ന്ന വയതിയാന്ിനായ ള്ള VWFPL- ൽ
ഉണ്ടാവയക്കാവ ന്ന ഏടതാര

ൈാദ്ധയതയ ം സംൈേിച്ച് VWFPL- ന്ടെ സംരക്ഷണം, നഷ്ടരരിഹാരം

നൽകൽ, പ്കവശം വയ്ക്കാൻ, വായ്രടയെ ക്കാൻ (കെകൾ) അംഗീകരിക്കണം. എന്നിര ന്നാല ം, ഏത്
സമയ് ം ജി.എസ്.െിയ ടെ നിരക്ക് ക െയ്ക്ക ന്ന കാരയ്ിൽ VWFPL യ ടെ
വിവവചനാധ്ികാര്ിന്ടെ ഭാഗമായി ചാർജ കള ടെ /െീഫണ്ടിന്ടെ ക െവ് ക െയ്ക്ക ം.
10.2.2

കൂൊടത, 'ഉത്രന്നം' അടലലങ്കിൽ 'ഉൽെന്ന്ിന്' അടലലങ്കിൽ VWFPL നൽകിയ ഏടതങ്കില ം നിക തി
(ഉദാ, IGST അടലലങ്കിൽ SGST & CGST) ആടണങ്കിൽ VWFPL- ന്ടെ അരകെട്ക്ക െിച്ച്

പ്രതിജ്ഞാൈദ്ധതയ ള്ള, സ്ഥിരമായി അടലലങ്കിൽ കെംടകാണ്ട ള്ള വായ്രകൾ വീടണ്ടെ ക്ക ന്നതില ള്ള
'സ രക്ഷ'.
10.2.3

കൂൊടത VWFPL നൽവകണ്ട നിക തി (ഇ), ഐ.ജി.ജി. അടലലങ്കിൽ എസ്.ജി.െി., സി.ജി.െി.) എന്നിവയിൽ
VWFPL എന്നതിന് പ്രതികൂലമായി പ്രതിവരാധ്ിക്ക ന്നതിന ം, നഷ്ടരരിഹാരം നൽക ന്നതിന ം,
രിെിച്ച നിർ് ന്നതിന ം, ഈ കരാെിന് അന സൃതമായ കാൻസവലഷൻ ചാർജ കൾക്ക്.
എന്നിര ന്നാല ം, ഏടതങ്കില ം നിയമ്ിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന എടന്ത്ങ്കില മ ടണ്ടങ്കില ം VWFPL ഈ
കരാെിൽ

അടലലങ്കിൽ

പ്രവവശിക്ക ന്ന

സമയ്്

ഈൊക്ക ന്ന

നിക തി

(ഇ),

(അതായത്,

ഐ.ജി.എസ്.റ്റി

എസ്.ജി.െി. & സി.ജി.െി.െി) ത ക മെക്കി നൽകര ത്.

10.2.4

ഇവിടെ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന നഷ്ടരരിഹാരം ഈ ഉെമ്പെിയ ടെവയാ ഇെരാ് വരഖകള ടെവയാ
അവസാന്ിൽ നിലനില്പ്ക്ക ം.

11 ലകോൺപ്ടിബയൂട്ടഡ് അലറ്റോർണി
11.1

വായ്രടയെ ്ിരിക്ക ന്നത് (വി) VWFPL, അതിന്ടെ ഓഫീസർമാർ, ജീവനക്കാർ, ഏജന്െ മാർ, അംഗീകാരമ ള്ള
പ്രതിനിധ്ികൾ എന്നിവർ എലലാ അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം ഉവേശയങ്ങൾക്കായി കൃതയമായി രൂരവത്കരിക്കടെട
അവറ്റാർണിമാരായ ം അംഗീകരിക്ക ന്ന , നിയമിക്ക ന്ന :
i)

ഏടതങ്കില ം പ്ഹടൊവക്കറ്റഡ് അസറ്റ കൾ ഉണ്ടായിരിക്ക കയ ം രരിവശാധ്ിക്ക കയ ം അവ
വിലമതിക്ക കയ ം ടചയ് ന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ എ്ാൻ.

ii)

ECS / NACH മാൻവഡറ്റ് അടലലങ്കിൽ ടചക്ക കൾ വരയ്ക്ക ന്ന ൈാങ്ക കൾ / മ ൻകൂർ വനാടീസ കൾ
അടലലങ്കിൽ പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റഡ് അസറ്റ കൾ ഇൻഷൂർ ടചയ്തിരിക്ക ന്ന ഇൻഷൂെൻസ് കമ്പനികള മായി
വനരിട് ഇെടരെ ക. അവരക്ഷകൾ, അവരക്ഷകൾ, ECS / NACH മാൻവഡറ്റ്, ഇൻഷ െൻസ് വരാളിസികൾ,
ഇൻഷ െൻസ് ടരയ്ടമൻ് രസീതികൾ, അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം വരഖകൾ അടലലങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ
എന്നിവ വശഖരിക്ക ന്നതിന് അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം

പ്രശ്നം രരിഹരിക്ക ന്നതിന് അ്രം ൈാങ്ക്

/ൈാങ്ക കൾ അടലലങ്കിൽ ഇൻഷ െൻസ് കമ്പനികൾ മ മ്പാടക വായ്രടയെ ക്ക ന്നവടര പ്രതിനിധ്ാനം ടചയ് ക.
iii)

മ കളിൽ സൂചിെിച്ചിട ള്ള ഉവേശയങ്ങൾക്കായി ഉൽൊദകർ /ഡീലർ /വിൽെനക്കാരൻ എന്നിവര മായി
വനരിട് ഇെടരെ ന്നതിന്, (a) വക്ലാസ് 1.5 പ്രകാരം വിലയ ം മറ്റ് അളവ ം വശഖരിക്കൽ, (ൈി) വിൽെനയ ടെ
വശഖരണം ഇൻവവായ്സ്, അടലലങ്കിൽ (സി) ഉൽെന്ന്ിന്ടെ (ഉൽെന്നങ്ങൾ) പ്കവശടെെ ് ക /പ്കവശം
വയ്ക്ക ക.

പ്കവശടെെ ് ക

ഉൽൊദനം

/ഡീലർ

/

വിൽെനക്കാരന്ടെ

സഹായവ്ാടെ

ഉൽെന്നം

(ങ്ങൾ)

/പ്കവശം വയ്ക്ക ക അടലലങ്കിൽ വിൽക്ക ക /പ്കമാറ്റം ടചയ് ക /പ്കമാെ ക.

(iv) ഏടതങ്കില ം വസ്ത ക്കൾ പ്കവശമ ള്ളവതാ അതിൽ നിന്ന മ ള്ളവതാ ആയ വരഖകൾ പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റ്
ടചയ്ത എലലാ വസ്ത ക്കള ം പ്കവശമ ള്ളവതാ ആയ വിവരങ്ങൾ, അവ അരകെകരവ ം
നശിച്ച വരാകാ്ത ം ആടണങ്കിൽ ഉെൻതടന്ന അവ ഉന്മൂലനം ടചയ് ക.
(v)

വായ്രയവ ള്ള, എലലാ വായ്രകൾക്ക ം ൈാധ്കമാക ന്ന ആസ്തികൾ എലലാ തര്ില ം വിൽക്ക ന്നത്
രൂർണ്ണമായി

അടലലങ്കിൽ

ഏടതങ്കില ം

ഭാഗവമാ

വിൽക്ക ന്നവതാ

വനെിടയെ ക്കാന ം

എലലാ

കരാെ കള ം

ഒെ വശഖരണവ ം, ഉരകരണങ്ങള ം പ്കമാെ ന്നതിനായി അതയാവശയവമാ പ്രവയാജനകരവമാ ആകാം.
(vi)

െീൊപ്െിയൽ പ്ൊൻസ്വരാർട് ഓഫീസർ, ൊക്ടസ് ഓഫീസർ, വരാലീസ് അധ്ികാരികൾ അടലലങ്കിൽ മറ്റ്
അധ്ികാരികൾ അടലലങ്കിൽ VWFPL (എ) എന്നിവയ്ക്ക് പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റ് ടചയ്ത അസറ്റ്സ്/
ഉൽെന്നങ്ങള ടെ (ങ്ങൾ) പ്കമാറ്റം ഫലപ്രദമാക്ക വാൻ ആവശയമ ള്ള ഏടതങ്കില ം അംഗീകൃത

വയക്തി,

(ൈി) ഏടതങ്കില ം വിവരങ്ങൾ അടലലങ്കിൽ വരഖകൾ (രജിസ്വപ്െഷൻ സർടിഫിക്കറ്റ കൾ ഉൾടെടെ, വൊഡ്
ൊക്ടസ് വരയ്ടമന്് രസീതികൾ).
vii)

ഏടതങ്കില ം ടക്ലയിം, സയൂട്, രരാതി, മറ്റ് നിയമപ്രകാരമ ള്ള സ്ഥാരനം എന്നിവ ഉൾടെടെ
പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റ്

ടചയ്ത

ആസ്തികള ടെവയാ

വീടണ്ടെ ക്കലിനായി

ആവശയമായ

എലലാ

നെരെികള ം

സവീകരിവക്കണ്ടത ം ആവശയടമങ്കിൽ വക്കാല്് നാമകള ം പ്രമാണങ്ങള ം, ഒെ വയ്ക്ക കയ ം,
നെെിലാക്ക കയ ം ടചയ് ക. അ്രം സയൂട് അടലലങ്കിൽ പ്രവർ്ന്ിന്ടെ വിട വീഴ്ച അടലലങ്കിൽ
രരിഹാരം.

viii)

വായ്രകൾ (കെകൾ) ഈ സമ്മാനങ്ങളിവലാ അടലലങ്കിൽ / വായ്ര അന സരിച്ച് ൈേടെെ ന്നതിന്
വിവധ്യമായിരിക്ക ന്ന എലലാ വരഖകള ം, ക് കൾ, വൌച്ചെ കൾ, വഫാമ കൾ, അവരക്ഷകൾ, രരാതികൾ,
രസീത കൾ, വരഖകൾ, കരാെ കൾ, ഇൻഡന്െ കൾ, െീരാപ്െിയൽ പ്ൊൻസ്വരാർട് ഓഫീസർ, ടസയിൽസ്
ൊക്ടസ് ഓഫീസർ, വരാലീസ് അഫവയഴ്സ്, സബ്-െജിസ്പ്ൊർ ഓഫ്റ് അഷെൻസ്, അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം
പ്രസക്തമായ അവതാെിറ്റിക്ക് മ മ്പാടക ഹാജരാക കയ ം അത് രജിേർ ടചയ് കയ ം വവണം.

ix)

കരാർ (കൾ)ക്ക് സവയം അവതരിെിക്കാവനാ, നെെിലാക്കാവനാ വവണ്ടി ടരാത വായി നെ് ന്ന എലലാ
പ്രവൃ്ികളില ം, ടചയ് ന്ന എലലാ കാരയങ്ങളില ം നെരെിടയെ ക്കണം അടലലങ്കിൽ നെെിലാക്ക ക.

x)

കാലാകാലങ്ങളിൽ, അടലലങ്കിൽ സാധ്ാരണയായി ഇ്രം വയക്തികൾ, സ്ഥാരനങ്ങൾ, കമ്പനികൾ,
സംഘെനകൾ, അടലലങ്കിൽ VWFPL വരാല ള്ള ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്ക്ക് നിയമിക്കാവ ന്ന കാരയങ്ങൾ
ഫലപ്രദമായി നെെിലാക്ക കയ ം,

അതിന്ടെ രകരം അടലലങ്കിൽ രകരക്കാരനായി മ ൻകൂടി

ടചയ്തത വരാടല അ്രം പ്രവൃ്ികള ം, കാരയങ്ങള ം നെെിലാക്ക കയ ം പ്രവർ്ിക്ക കയ ം
ടചയ് ക, അ്രം
അടലലങ്കിൽ
11.2

രകരക്കാരനാകാൻ അടലലങ്കിൽ രകരം,

മറ്റ ള്ളവര ടെവയാ മറ്റ ള്ളവര ടെവയാ

അവര ടെ സ്ഥലട്വയാ അഴിച്ച മാറ്റ ന്നതിവനാ.

വായ്രക്കാർക്ക് മ ൻകൂർ അെിയിെ് കൂൊടത മ ൻകൂർ അെിയിെ കടളാന്ന മിലലാടത വി.എഫ്റ് എഫ്റ് രി
രി

അടലലങ്കിൽ

അടലലങ്കിൽ

അതാത്

VWFPL

സമ്മതിക്ക ടമന്ന്

നിയമാന സൃതമായി

സമ്മതിച്ചാൽ,

നിശ്ചയിച്ചിട ള്ള

വമൽരെഞ്ഞ

അടലലങ്കിൽ

അധ്ികാരങ്ങൾ

രകരം

വയ്ക്കാൻ

ഉരവയാഗിക്കാടമന്ന്

അടലലങ്കിൽ

മ ൻരെഞ്ഞ അധ്ികാരങ്ങൾ പ്രവയാഗ്ിൽ.
11.3

VWFPL, അതിന്ടെ ഓഫീസർമാർ, അംഗീകാരമ ള്ള പ്രതിനിധ്ികൾ എന്നിവയ്ക്ക് മ കളിൽ രെഞ്ഞ ഏടതങ്കില ം
അധ്ികാരം

പ്രവയാഗിക്ക ന്നതിന ള്ള

വരഖകൾ,

വരഖകൾ

അംഗീകരിക്ക ക,

വരെെ കൾ

ഒെിെ ക,

VWFPL

ഉം

അതിന്ടെ ഓഫീസർമാർക്ക ം നൽകിയിട ള്ള എലലാ അധ്ികാരങ്ങള ം വിനിവയാഗിക്കാൻ അതയാവശയമാണ്.
11.4

വിലവയെിയ
കൂെ തൽ

രരിഗണനയ്ക്കായി

അംഗീകരിക്ക ന്ന ,

വമൽെെഞ്ഞ

അ്രം

കാലാവധ്ി

അധ്ികാരങ്ങൾ
തീര ന്നതിന്

നൽകിയിട ള്ളതായി
വശഷവമാ

അടലലങ്കിൽ

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ
കാലാവധ്ി

തീര കവയാ

അടലലങ്കിൽ അതിന് അന സരിവച്ചാ അടലലങ്കിൽ ആ വായ്ര അന വർ്ിച്ച വരാവയാ, കൂൊടത /അടലലങ്കിൽ ഈ
സമ്മാനങ്ങൾ

കൂൊടത,

ഏജന്െ മാർ,

അംഗീകൃത

വായ്രടയെ ്വർ(ക്ക്)
പ്രതിനിധ്ികൾ,

എലലാ

അടലലങ്കിൽ

VWFPL,

രകരം

അതിന്ടെ

/ത െങ്ങിയവവയാ

ഓഫീസർമാർ,

ജീവനക്കാർ,

അംഗീകരിവച്ചക്കാവ ന്നത ം,

അതിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന അധ്ികാരങ്ങൾ പ്രവയാഗ്ിൽ നിയമരരമായി ടചയ് ന്നവതാ ടചയ് ന്നവതാ ആയവ.

12. തസറ്റ്-ഓഫ്
12.1

VWFPL ന്ടെ ഏടതങ്കില ം അവകാശങ്ങൾക്ക് മ ൻവിധ്ി ഇടലലങ്കിൽ, VWFPL- യ ടെ വായ്രടയെ ക്ക ന്ന എലലാ
വായ്രകൾക്ക ം വായ്രടയെ ക്ക ന്ന എലലാ വായ്രകൾക്ക ം (വായ്രക്കാർക്ക്) വായ്രയ ടെ ഏടതങ്കില ം
അക്കൌണ്ടിൽ VWFPL, Borrower (s) എന്നിവവരാടൊെം VWFPL ഉരവയാഗിച്ച ടകാണ്ട് വായ്രടയെ ക്ക ന്ന
കെകള ടെ (അക്കൌണ്ട കളിൽ) ടഡൈിറ്റ് ടചയ് വാവനാ അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം ടപ്കഡിറ്റ് ൈാലൻസ് ഈ
വായ്രവയാ അടലലങ്കിൽ രലിശവയാ അടലലങ്കിൽ വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾവക്കാ VWFPL യിവലവക്കാ അടലലങ്കിൽ
മവറ്റടതങ്കില വമാ കീഴില ള്ള വിഎൽഎഫ്റ്പ്ലാർക്ക് അെയ്വക്കണ്ട ത കയ ടെവയാ തൃപ്ഗതികരമായ രീതിയിൽ
VWFPL- വനാടൊെം വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾക്കാർക്ക് എടന്ത്ങ്കില ം ൈാദ്ധയതയ ടണ്ടങ്കിൽ കരാർ VWFPL ൽ
പ്രവവശിച്ച .

12.2

VWFPL ഏത് നിയമ്ിവലാ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം തര്ിവലാ അടലലങ്കിൽ ഭാവി സ രക്ഷിതതവ്ിവലാ
ഉള്ള ഏടതങ്കില ം VWFPL ന്ടെ ഏടതങ്കില ം അവകാശങ്ങവളാ രരിഹാരങ്ങവളാ നൽവകണ്ട ടരാത വായ
അടലലങ്കിൽ പ്രവതയക ഏജന്െ മാവയാ, കെം വാങ്ങ ന്നവര ടെ കെമകൾ.

13. അഹസൻതമന്്
VWFPL ന്ടെ വരഖാമൂലമ ള്ള അന മതിയിലലാടത, ഈ കരാെിൽ നൽക ന്ന എലലാ അവകാശങ്ങള ം, ആന കൂലയങ്ങള ം,
ഉ്രവാദി്ങ്ങള ം കെം വാങ്ങ ന്നവതാ പ്കമാറ്റം ടചയ് ന്നവതാ അലല. ഈ കരാെിന ം മറ്റ് ഇെരാെ കൾക്ക ം
വിവധ്യമായി, അതിന്ടെ എലലാ അവകാശങ്ങള ം, ആന കൂലയങ്ങള ം, ച മതലകള ം, എവൊൾ വവണടമങ്കില ം VWFPL
അന വദിക്ക കവയാ പ്കമാറ്റം ടചയ് കവയാ ടചയ്ാം. അ്ര്ില ള്ള അപ്സൻടമന്് അടലലങ്കിൽ പ്ൊൻസ്ഫർ
എങ്കില ം, വി.ഡബ്ല്യ .എഫ്റ്.എഫ്റ്.രി.എൽ അലലാ് രക്ഷം വിജ്ഞാരനം ടചയ്തിടലലങ്കിൽ, VWFPL യിവലക്ക ള്ള എലലാ
വരയ്ടമൻെ കള ം ത െർന്ന ം ഉണ്ടാക്ക ക, കൂൊടത VWFPL യിവലക്ക ള്ള അ്രം വരയ്ടമന്് ത കകൾ മ തൽ
വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർക്ക് അ്രം വരയ്ടമന്െ കൾ സംൈേിച്ച് അതിന്ടെ ൈാധ്യതകൾ എലലാം.

14.

തസകയൂരിറ്റി

14.1.

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ (വിൽ) വയക്തമായ ം അംഗീകരിക്ക കയ ം സമ്മതിക്ക കയ ം ടചയ് ന്ന .
വിഎൽഎഫ്റ്രിരിയ്ക്ക് രൂർണ്ണമായ ം അർഹതയ ണ്ട്, മ ഴ വൻ വിഹിതവ ം മ ഴ വനാവയാ ഭാഗികമാവയാ
വിൽക്ക കവയാ, നിയമിച്ച ടകാെ ക്ക കവയാ, പ്കമാറ്റം ടചയ് കവയാ രൂർണ്ണമായി പ്കമാെ കവയാ ടചയ്ാൻ
രൂർണ്ണ അധ്ികാരവ ം അധ്ികാരവ ം ഉണ്ടായിരിക്ക ം. VWFPL തീര മാനിവച്ചക്കാം (VWFPL ന് അവകാശമ ള്ളത്,
വാങ്ങ ന്നയാൾ, അപ്സൻ അടലലങ്കിൽ പ്ൊൻസ്ഫീെിയ ടെ വരരിൽ വാങ്ങ ന്നയാൾ, കെംടകാണ്ട, അടലലങ്കിൽ
പ്ൊൻസ്ഫർ എന്നിവയ്ക്കായി, , വായ്രടയെ ്ിട ള്ളവർക്ക് (കൾക്ക്) കൂെ തൽ രരാമർശം അടലലങ്കിൽ
അെിയിെ് അടലലങ്കിൽ അെിയിെ് കൂൊടത VWFPL വചായിസിന്ടെ ഏടതങ്കില ം മൂന്നാം കക്ഷിയ്ക്ക്,
വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ ഏടതങ്കില ം സമ്മതം ആവശയമിലല. അ്രടമാര

പ്രവൃ്ിയ ം അ്രം

വിൽരനയ ം, അപ്സൻടമൻ് അടലലങ്കിൽ പ്കമാറ്റം, കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ, അ്ര്ില ള്ള മൂന്നാമത

തക

കെക്കാരൻ അടലലങ്കിൽ ടവയിൽസ് വയക്തിയ മായി അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം വയക്തിയ മായി സംയ ക്തമായി
വായ്രടയെ ക്ക ന്നത വരാടല, കെം വാങ്ങ ന്നയാൾ അ്ര്ില ള്ള വിൽരന, അപ്സൻടമന്്, പ്കമാറ്റം
അടലലങ്കിൽ അവകാശങ്ങൾ നെൊക്കൽ, ഔട്േൻടമൻെ കള ടെയ ം ക െിശ്ശികകള ടെയ ം വീടണ്ടെ ക്കൽ
എന്നിവടയക്ക െിവച്ചാ, ഈ ത കയ ടെ ഏടതാര

ടചലവ ം, വായ്രക്കാരന്ടെ (ക്കാര ടെ) അക്കൌണ്ടിവലക്ക്

ആയിരിക്ക ം. VWFPL ന്ടെ മ ൻകൂർ വരഖാമൂലമ ള്ള സമ്മതമിലലാടത, ഈ ഉെമ്പെി അടലലങ്കിൽ വായ്ര(കൾ)
ഏടതങ്കില ം അവകാശങ്ങൾ, കെമകൾ അടലലങ്കിൽ ഉ്രവാദി്ങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക്, വായ്രടയെ ്ിലല.
14.2

വക്ലാസസ് 14.1 ന്ടെ മ ൻകൂർ വയവസ്ഥയ്ക്ക് മ ൻവിധ്ി ഇടലലങ്കിൽ, VWFPL, കെം (ങ്ങൾ) വനാടീസ് കൂൊടത,
വായ്ര അടലലങ്കിൽ കെം (കെകൾ) മ ഴ വനാവയാ അടലലങ്കിൽ വായ്ര അടലലങ്കിൽ കെം രങ്കാളി്ം വഴി
മടറ്റാര

വയക്തി. അ്രടമാര

രങ്കാളി്ം കൂൊടത, ഈ കരാെി പ്രകാരം VWFPL ന്ടെ പ്കവശം

അടലലങ്കിൽ പ്കവശം വച്ചിരിക്ക ന്ന അടലലങ്കിൽ വഹിക്ക ന്ന മറ്റ് ആന കൂലയങ്ങള ം അധ്ികാരവ ം മറ്റ്
ആന കൂലയങ്ങള ം ആന കൂലയങ്ങള ം, അവത പ്ൊന്വേഷൻ വഡാകയ ടമൻെ കള ം VWFPL സാധ് തയ ള്ളത ം
ഫലപ്രദവ മായത ം നെെിലാക്കാവ ന്നത മായിരിക്ക ം. കൂൊടത വായ്രടയെ ്ിട ള്ള ഈ കരാെിന ം VWFPL
എന്നതിവലക്ക ള്ള മറ്റ് ഇെരാെ കൾക്ക ം മ ഴ വനായ ം രൂർണ്ണമായി നിക്ഷിപ്ഗതമായി ത െര ം.
14.3

അ്രം വിൽരന, അപ്സൻടമന്്, പ്കമാറ്റം അടലലങ്കിൽ അധ്ികാര രരിധ്ി എന്നിവടയലലാമായിര ന്നാല ം,
ക െിശ്ശിക (അക്കൌണ്ട കള ടെ) അക്കൌണ്ടിവലക്ക് ഉചിതമായ ത ക തിരിച്ചെക്ക ന്നതിന വവണ്ടിയാവണാ ഈ
ത കയ ടെ ഏടതാര

ടചലവ ം.

15. കുക്കികൾ സ്ഥിരസ്ഥിതിയോയി
ഈ കരാെിന

കീഴില ള്ള വായ്രയ ടെ (കെങ്ങൾ) കെം തിരിച്ചെച്ചാൽ, വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ (വായ്രക്കാർക്ക്) VWFPL

ൽ നിന്ന ം വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ (മവറ്റടതങ്കില ം) അ്രടമാര

സാഹചരയ്ിൽ, ഈ കരാെിൻടെ കീഴിൽ

വായ്രടയെ ്ിട ള്ള (വർ) വായ്രടയെ ക്ക ന്ന ടസകയൂരിറ്റീസ് െിസർവ് ടചയ്ാന ം വി.വി.എഫ്റ്.രി.എൽ അംഗീകാരം
നൽകാന മ ള്ള VWFPL ഈ വായ്ര അന വദിക്ക ന്നിലല. അത വരാടല, ഈ ഉെമ്പെി അന സരിച്ച് വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർ
(പ്രമാണിമാർക്ക്) എടന്ത്ങ്കില ം പ്രവതയകതയ ടണ്ടങ്കിൽ, വി.ഡബ്ല്യ .എഫ്റ്.എഫ്റ്.രി.എൽ നിന്ന ം വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ
(കൾ) വാങ്ങിയിട ള്ള മവറ്റടതങ്കില ം സാമ്പ്ിക സംവിധ്ാന്ിനായി വായ്രടയെ ്യാൾ ഈ കരാെിന

കീഴിൽ

നിലവില ള്ള ഔദാരയട് മൂെിവയ്ക്കാൻ അ്രം സ രക്ഷ വിര ലീകരിക്കാൻ വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ (ആർ.ൈി.എസ്)
ഏടറ്റെ ക്ക ന്ന .

16. ലപ്കോസ് ബോദ്ധ്യത
16.1

കെം

വാങ്ങ ന്നവർ

വിവവചനാധ്ികാരം

(അടലലങ്കിൽ)

അടലലങ്കിൽ

അന സരിച്ച്,

വായ്ര

വകാ-കെവമറ്റർ

(കൾ)

കൂൊടത

/

(കളക്ടെർമാർ),
അടലലങ്കിൽ

VWFPL,

മവറ്റടതങ്കില ം കെൈാധ്യതയ്വക്കാ അ്രം അകവയെിക്ക വവണ്ടി പ്രവവശിക്ക ന്ന മവറ്റടതാര
ഇെരാെിടനക്ക െിച്ച ം
VWFPL

ന്

ഈ

ത െർന്ന ം

മ െക്കിയിട ടണ്ടങ്കില ം,

ഉെമ്പെി

രൂർ്ിയാകണം,

സഹകരിവക്കണ്ട ന്ന
മടറ്റാര

കരാെിനായി

ഇതിന

ര െവമ,

VWFPL

ന്ടെ

കെം,

കരാെിന

അടലലങ്കിൽ

/അടലലങ്കിൽ സഹ-വായ്ര(ക്കാർ) അടലലങ്കിൽ മടറ്റാര
16.2

ഈ

സഹ-വായ്രക്കാർ(ക്ക്)

കീഴില ള്ള
ആ

ഒെം

ഉെമ്പെി അടലലങ്കിൽ

ക െിശ്ശിക

ത െര കയ ം,

കെംടകാണ്ട

രൂർണ്ണമായ ം

വകാ-ആർൈിറ്റ കൾക്ക്

തീർക്ക ന്നതിന്

അ്ര്ില ള്ള

കച്ചവെ്ിലൂടെ)

രണം
കൂൊടത

കെൈാധ്യതയ്ക്കായി.

വിൽക്ക ക,

പ്കമാറ്റം

ടചയ് കവയാ

അടലലങ്കിൽ

മവറ്റടതങ്കില ം

ടസകയൂരിറ്റി ടപ്കഡിറ്റ് ഉണ്ടാക്ക കവയാ ടചയ് വാനായി വായ്ര ൈാലൻസ്, വായ്രടയെ െ് (കൾക്ക്) കൂൊടത
/അടലലങ്കിൽ

വകാ-കെവമറ്റർ(കൾ) തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നതിന

അടലലങ്കിൽ

വായ്രയവനാ

മവറ്റടതങ്കില ം

സ രക്ഷാ

(കള)

അടലലങ്കിൽ

വരഖകവളാ

അടലലങ്കിൽ

/

ര െടമ

ഈ

കരാർ

അടലലങ്കിൽ

വകാ-പ്ഗീക്ക്

മവറ്റടതങ്കില ം

സ രക്ഷാ

പ്രകാരം

VWFPL അന കൂലമാവയാ

(വിഎൽഎഫ്റ്രിഎൽ)
വരഖകവളാ

VWFPL

അടലലങ്കിൽ

ഉരവയാഗിവച്ചാ

VWFPL ന്ടെ പ്കവശം അടലലങ്കിൽ നിയപ്ന്ത്ണ്ിവലാ ഉള്ളവതാ വായ്ര(കൾ), അടലലങ്കിൽ സഹവായ്െക്കാരൻ

(ക്കാർ)ക്ക് കെടെടിരിക്ക ന്ന മടറ്റാര
(കെമ്പകൾ)

കെൊെിന്ടെവയാ

കരാർ അടലലങ്കിൽ ഇെരാെിന്ടെവയാ അടലലങ്കിൽ വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര ടെ

അടലലങ്കിൽ

/

അതിനാൽ

കെംടകാണ്ടതിന്ടെവയാ

കാരണം

VWFPL

സഹ-

വായ്ര(കൾ). ഈ ഉെമ്പെിയ ടെ വയവസ്ഥകള ം ഈ കരാെിന് വിവധ്യമാക്കിയ ഏടതങ്കില ം സ രക്ഷാ വരഖയ ം
ഈ ആർടിക്കിൾ പ്രകാരം സ രക്ഷയ ം അകവയവെഷന ം നീക്കം ടചയ് ന്നതിന് വിവധ്യമാക്ക ം.
16.3.

കെൈാധ്ിതന്ടെ (ടപ്കഡിറ്റ്) ഒടരണ്ണം അടലലങ്കിൽ മറ്റാടരക്കാള ം സഹവായ്െക്കാരൻ(ക്കാർ) പ്കമടെെ ് ന്നതിന്
ടസറ്റ്-ഓഫ്റ്, വപ്കാസ് ൈാദ്ധയതയ ടെ അവകാശം ഉരവയാഗടെെ ്ാം

17. സലബോഡിലനറ്റഡ് തഡറ്റ് (കീഴ്ക്ക്കടം)
പ്ഗൂെ് കമ്പനികൾ /അവസാസിവയറ്റ്സ് /ഡയെക്ടെർമാർ, രങ്കാളികൾ, കൂൊടത /അടലലങ്കിൽ അവര ടെ
സ ഹൃ് ക്കള മാവയാ ൈേ ക്കവളാ അടലലങ്കിൽ മറ്റാടരങ്കില മാവയാ ഉയർ്ിയിട ള്ള എലലാ വായ്രകള ം
മ വന്നറ്റങ്ങള ം മറ്റ് ഏജന്െ മാര ം ഉെെ

തര ന്ന , ഇത് അന വദിച്ച വായ്രയ മായി താരതമയടെെ ് വമ്പാൾ

അയാള ടെ കെൈാധ്യതയായി കണക്കാക്ക ം. വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ (കൾ) ത െർന്ന ം പ്രഖയാരിക്ക കയ ം
നെെിലാക്ക കയ ം ടചയ് ന്ന . വായ്രയ ം (വായ്രകൾ) മ ഴ വനാവയാ, ഭാഗികമാവയാ ഏടതങ്കില ം വായ്രകള ം
മ ൻകര തല കള മ ടണ്ടങ്കില വമാ അതടലലങ്കിൽ അതിവന്മൽ രലിശയ ം നൽകര ത്. വായ്ര കൂൊടത /അടലലങ്കിൽ ഈ
ഉെമ്പെി രൂർണ്ണമായ ം തിരിച്ചെയ്ക്കടെെ ം.

18. വിവരങ്ങളുതട തവളിതപ്പടുത്തൽ
18.1

VWFPL ഉചിതമായത ം അതയാവശയവ ടമന്ന് കര ത ന്നത വരാടല, ടപ്കഡിറ്റ് ഇൻഫർവമഷൻ ൈയൂവൊ (ഇന്ത്യ)
ലിമിറ്റഡ് (സിൈിഐഎൽ) അടലലങ്കിൽ ആർ.ൈി.ഐ അംഗീകരിക്ക ന്ന മവറ്റടതങ്കില ം ഏജൻസിവയാ അടലലങ്കിൽ
ഏടതങ്കില ം നിയമാന സൃത അധ്ികാരം അടലലങ്കിൽ സ്ഥാരനങ്ങൾ, പ്ഗൂെ് കമ്പനികൾ, ൈാങ്ക കൾ, ധ്നകാരയ
സ്ഥാരനങ്ങൾ, ടപ്കഡിറ്റ് ൈയൂവൊകൾ, ഏജൻസികൾ, ഡാറ്റാവൈസ കൾ അടലലങ്കിൽ സാധ്യതയ ള്ള അപ്സൻ
അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം മൂന്നാം കക്ഷി (ഒന്നിച്ച് "ടപ്കഡിറ്റ് ൈയൂവൊ"): (i) വായ്രടയെ ക്ക ന്നവര മായി
ൈേടെട വിവരങ്ങള ം; (ii) VWFPL, അതിന്ടെ െീ-വരയ്ടമന്് /ടപ്കഡിറ്റ് ടെവക്കാർഡ്, അടലലങ്കിൽ
ഏടറ്റെ ക്കടെെ ന്ന ഏടതങ്കില ം ൈാധ്യത /വാങ്ങൽ എന്നിവയ്ക്ക് വവണ്ടി വായ്ര, അതിന്ടെ നിൈേനകൾ,
പ്ൊൻസാക്ഷൻ വഡാകയ ടമന്െ കൾ കൂൊടത /അടലലങ്കിൽ വപ്ൈാക്കർമാർക്ക് നൽക ന്ന മവറ്റടതങ്കില ം
ടസകയൂരിറ്റികൾ എന്നിവയ മായി ൈേടെട വിവരങ്ങൾ /ഡാറ്റ /വരഖകൾ അവയിൽ ഏടതങ്കില ം ഒരാൾ വഴി
അതിനെ െം (iii) ഈ ച മതലകൾ നിെവവറ്റ ന്നതിനായി വായ്ര(കൾക്ക്) സ്ഥിരതവയാ ഉടണ്ടങ്കിൽ. അവന്ടെ
/അവള ടെ /അവര ടെ ആധ്ാർ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് VWFPL സമർെിക്കാൻ വിസമ്മതിക്ക കയ ം അവര ടെ
/അവള ടെ സമ്മതരപ്തം സമ്മതിക്ക കയ ം, VWFP- യ്ക്ക് രൂർണ്ണ സഹകരണം നൽക കയ ം സവയം
അംഗീകരിച്ച് സവയം ൈവയാടമപ്െിക്ട /ഫിസിക്കൽ രരീക്ഷ. അ്രം ആധ്ാർ ൈേടെട വിശദാംശങ്ങൾ
/വരഖകൾ /വിവരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ VWFPL സംഭരിക്ക ന്നതിന് സംഭരണിയിൽ ഒെ വയ്ക്ക കവയാ
കെംവാങ്ങ കവയാ അവര ടെ സമ്മതരപ്തം സമ്മതിക്ക ന്ന . (ൈി) അവയിൽ ഒവന്നാ അതിലധ്ികവമാ VWFPL വഴി
ടപ്കഡിറ്റ് ൈയൂവൊ ഉൾടെടെയ ള്ള രാർടി.

18.2

VWFPL (a) വമൽെെഞ്ഞ ടവളിടെെ ്ല കവളാ അടലലങ്കിൽ വിവരങ്ങവളാ അവർ ഉരവയാഗിക്ക ടമന്ന്
കര ത ന്ന ഏടതങ്കില ം വിധ്്ിൽ ഉരവയാഗിക്ക കവയാ അടലലങ്കിൽ ഉരവയാഗടെെ ് കവയാ ടചയ് ക, (b)
രരിഗണനയ്ക്കായി, VWFPL / സാമ്പ്ിക സ്ഥാരനങ്ങൾക്ക് തയ്ാൊക്കിയ വപ്രാസസ് ടചയ്ത വിവരങ്ങൾ,ഡാറ്റ,
പ്രമാണങ്ങൾ അടലലങ്കിൽ ഉത്രന്നങ്ങൾ, ഈ രീതിയിൽ ആർ.ൈി.ഐ നിശ്ചയിച്ചിട ള്ള മറ്റ് ടപ്കഡിറ്റ്
പ്ഗാൻെെ കൾ അടലലങ്കിൽ രജിേർ ടചയ്ത ഉരവയാക്താക്കൾ അടലലങ്കിൽ (c)കെം വാങ്ങ ന്നവര ടെ (അടലലങ്കിൽ)
അവര ടെ ക െ ംൈാംഗങ്ങൾ ടപ്കഡിറ്റ് വവണ്ടി കൂെ തൽ അവരക്ഷകൾ വിലയിര ്ാൻ അവത അെിസ്ഥാന്ിൽ
ഉണ്ടാക്ക ക, അടലലങ്കിൽ വഞ്ചന തെയൽ ഒവര ഉരവയാഗിക്ക ക.

18.3

കാലാകാലങ്ങളിൽ VWFPL ൽ നിന്ന ം വായ്രടയെ ക്ക ന്ന എലലാ വിവരങ്ങള ം, ഡാറ്റയ ം അടലലങ്കിൽ
ഉൽെന്നങ്ങള ം ശരിയ ം ടതറ്റ ം ആയിരിക്ക ം.

18.4

വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾക്ക് (കെങ്ങൾ) വനരിവടാ, വായ്രടയെ ക്ക ന്ന ത ക (ഡി) മ ൻകൂർ നൽക ന്നരക്ഷം,
VWFPL കൂൊടത /അടലലങ്കിൽ ടപ്കഡിറ്റ് ൈയൂവൊക്ക് അ്രം സ്ഥിരസ്ഥിതിയ ടെ വിശദാംശങ്ങള ം
ടവളിടെെ ്ാവനാ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവനാ
വയാഗയതയ ള്ള
/രങ്കാളികൾ

അവകാശം ഉണ്ടായിരിക്ക ം. കെം വാങ്ങ ന്നവർ, ഒെം /അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ ഡയെക്ടെർമാർ
/സഹ-അവരക്ഷകർ,

അ്രം

രീതിയില ം

സ്ഥിരതാമസക്കാരനായ ം

VWFPL,

കൂൊടത

/അടലലങ്കിൽ

ആർ.ൈി.ഐ

വരാല ള്ള

മാധ്യമങ്ങൾ

വഴിയ ം

അവര ടെ

രൂർണ്ണ

വിവവചനാധ്ികാര്ിൽ

പ്രവയാഗിക്കാവ ന്നതാണ്.

18.5

വായ്രയലല (വി), ഇവൊൾ അടലലങ്കിൽ ഭാവിയിൽ വിവരങ്ങൾ അടലലങ്കിൽ വരഖകൾ രങ്ക വയ്ക്കാന ം കൂൊടത
/അടലലങ്കിൽ

ടവളിടെെ ് ന്നതിന്

VWFPL

യ ടെ

ഉ്രവാദി്വ ം

വഹിക്കിലല,

കൂൊടത

ഏടതങ്കില ം

കാരണവമാ അടലലങ്കിൽ മറ്റാടരങ്കില വമാ തത്ഫലമായി ഉണ്ടാക ന്ന അനന്ത്രഫലങ്ങൾ. ഈ വയവസ്ഥയ ടെ കരാർ
െോക്കടെടാല ം,

വായ്രയ ടെ

(കെൊെ കള ടെ)

കെ്ിന്ടെ

തിരിച്ചെവില ം

ഇളവ ം

ലഭിച്ച്

ഈ

നിൈേനയിടല വയവസ്ഥകൾ നിലനിൽക്ക ം.

19. ല ോ /ആർബിലപ്ടഷൻ /ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ (നിയമം/ മദ്ധ്യസ്ഥത/ നീതിനയോയ വകുപ്പ്)
19.1

വായ്രയ ം

ഈ

അ്ര്ില ള്ള

ഉെമ്പെിയ ം

മറ്റ്

ഏടതങ്കില ം

ഇെരാെ

ഇെരാ്

വരഖകള ം

(ഈ

വരഖയടലലങ്കിൽ)

കരാെിൽ

രെഞ്ഞിട മിടലലങ്കിൽ

ഇന്ത്യയ ടെ

നിയമങ്ങൾക്ക്

അടലലങ്കിൽ

വിവധ്യമായി

നിയപ്ന്ത്ിക്കടെെ കയ ം വവണം.
19.2

ഈ
അടലലങ്കിൽ

തർക്കങ്ങളിൽ
അവത

ടചയ് ന്നതിവനാ

അടലലങ്കിൽ

വയവഹാരങ്ങവളാ
വിവധ്യമായി

നിന്ന ം

രീതിയിവലാ

ഇതില ള്ള

വയതയാസങ്ങവളാ

അടലലങ്കിൽ

ഉണ്ടാക ന്ന

അടലലങ്കിൽ

അതിന്ടെ

വയവഹാരങ്ങളിവലാ

നിർമ്മാണ്ിവനാ
കക്ഷികള ടെ

ആർൈിവപ്െഷൻ

വലത വ ം

ആന്്

നിയമരരമായ

അടലലങ്കിൽ

ഏടതങ്കില ംതപ്ന്ത്പ്രകാരവമാ

അർത്ഥ്ിൽ

കിപ്ലവലഷൻ

വഭദഗതികൾ

അടലലങ്കിൽ

ൈാധ്യതകള ം
ആക്ട്,

അടലലങ്കിൽ

പ്രഭാവം

വരാടല
1996ടല

ഉണ്ടാക ന്ന
വയവസ്ഥകൾക്ക്

ര നർനിയമങ്ങൾ

അന സരിച്ച്

നെെിലാക്ക ക, കൂൊടത VWFPL നിയമിക്കടെെ ന്ന ഏക ആർൈിവപ്െെർക്ക് െഫർ ടചയ്ടെെ ം. ആർൈിവപ്െെൊയി
പ്രവ്ിക്കാൻ
പ്വകലയം

നിയ ക്തനായ

വയക്തിയ ടെ

ആർൈിവപ്െറ്റർ

മരണം,

എന്ന

നിവഷധ്ിക്കൽ,

നിലയിൽ

അവഗണിക്കൽ,

മടറ്റാരാടള

VWFPL

പ്വകലയവമാ,

നിയമിക്ക ന്നതാണ്.

ആർൈിവപ്െഷൻ നെരെികൾ മ ംപ്ൈയിവലാ

മവറ്റടതങ്കില ം സ്ഥലവ്ാ VWFPL തിരടഞ്ഞെ ക്കാം /തീര മാനിക്കാം.

ആർൈിവപ്െെെ ടെ അവാർഡ്(വിധ്ിനയായം)

അന്ത്ിമവ ം ൈേടെട എലലാ കക്ഷികൾക്ക ം ൈാധ്കമായിരിക്ക ം.

നെരെിപ്കമങ്ങൾ ഭാഷ
19.3

ഒര

സംഭവിക്ക വമ്പാൾ,

ഇംഗ്ലീഷ്ക് ഭാഷയിലായിരിക്ക ം.

മ കളിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന 19.2 എന്ന മ ൻരട് മ ൻവിധ്ിയിലലാടത, ഈ ഉെമ്പെിയ മായി ൈേടെട് ഉയർന്ന
വര ന്ന എലലാ നിയമരരമായ പ്രവർ്നങ്ങള ം /അടലലങ്കിൽ നെരെികള ം, പ്ൊൻസാക്ഷൻ വഡാകയ ടമൻെ കള ം
പ്ഹവൊ്ിവക്കറ്റഡ്
മ മ്പിൽ

ആസ്തികള ം, മ ംപ്ൈയിടല

/കെം(ങ്ങൾ) ആ

വകാെതിയിടല

സമ്പൂർണ്ണ

വയാഗയതയ ള്ള

വകാെതികൾക്ക ം, പ്പ്െൈയൂണല കൾക്ക ം

ജൂെിസ്ഡിക്ഷന്

സമർെിക്ക ന്ന .

എന്നിര ന്നാല ം

VWFPL,

അതിന്ടെ രൂർണ്ണ വിവവചനാധ്ികാരം ഏടതങ്കില ം വകാെതി, പ്െിൈയൂണൽ അടലലങ്കിൽ മറ്റ് ഉചിതമായ വഫാെം,
കെം

(ങ്ങൾ)

എന്നിവയിൽ

നിന്ന്

ഉണ്ടാക ന്ന

ഏടതങ്കില ം

നിയമനെരെികവളാ,

നെരെികവളാ

ഈ

അധ്ികാരരരിധ്ിക്ക് സമ്മതിക്ക ന്ന .

20 ലനോട്ടീസുകൾ
20.1

ഈ

വനാടീസിന

അതിവനാെന ൈേമായ

കീഴില ള്ള
I

യിൽ

എലലാ

അെിയിെ കൾ

വയക്തമാക്കിയ

അടലലങ്കിൽ

വിലാസങ്ങളിൽ

മറ്റ്

ആശയവിനിമയങ്ങള ം,

വരഖാമൂലം

എഴ തിയിട ള്ള,

വി.ഡബ്ല്യ .എഫ്റ്.രി.എൽ. യിൽ കെം വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് (കെകൾ) നൽവകണ്ടതാണ്. VWFPL- യ്ക്ക ള്ള അ്രം
അെിയിെ് യഥാർത്ഥ്ിൽ സവീകരിച്ചത ം അംഗീകരിക്കടെടത മാണ്. VWFPL വഴി. ഈ വനാടീസിന
എലലാ

വനാടീസ കള ം

അടലലങ്കിൽ

ഈ-ടമയിൽ

മറ്റ്

ആശയവിനിമയങ്ങള ം

വഴി

അന ൈേം

I ടല

VWFPL,

വായ്ര,

വായ്രക(കൾ)

ടകാെിയർ,

വയക്തമാക്കിയ

കീഴില ള്ള

ഫാക്ടസ്,

എസ്.എം.എസ്

ടമാപ്ൈൽ

നമ്പെ കളിവലാ.

വിലാസങ്ങളിവലാ അ്രം അെിയിവൊ മറ്റ് ആശയവിനിമയങ്ങവളാ ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കടെെ ം:
(i) ക്് അയച്ചാൽ, വയക്തിരരമായി പ്കമാെ വമ്പാൾ അടലലങ്കിൽ വരാേ് അയച്ചിട ടണ്ടങ്കിൽ, ക്്
ഓർക്ക വമാ VWFPL- യ ടെ നിയപ്ന്ത്ണം;
(ii) VWFPL- യ ടെ അയച്ച െിവൊർടിന്ടെ അെിസ്ഥാന്ിൽ ഫാക്ടസ് ടമയിൽ, എസ്.എം.എസ് അടലലങ്കിൽ ഈടമയിൽ അയച്ചാൽ.

20.2

ഈ കരാെിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന അപ്ഡസ്സ കളിൽ അെിയിെ കൾ, വിവരങ്ങൾ ത െങ്ങിയ വസവന്ിൽ
എടന്ത്ങ്കില ം മാറ്റങ്ങൾ വര ് വാൻ VWFPL ന് യാടതാര

വിസമ്മതവ ം ഉണ്ടാക ന്ന സാഹചരയ്ിൽ,

വായ്രടയെ ക്ക ന്നവർക്ക് അവസാനമായി നൽക ന്ന വിലാസം s) VWFPL വലക്ക് "സ രക്ഷിതമലലാ്ത്"
നൽക വമാ ഇലലവയാ എന്നത് രരിഗണിക്കാടത വായ്ര (കൾ) യിൽ ഉചിതമായത ം മതിയായത മായ
വസവനമായി കണക്കാക്കടെെ ന്ന .

21.
21.1

വക
ഈ

ഇെരാെിൽ

അവതരിെിച്ചവതാ,

(വിതരണങ്ങള ടെ

)

ഏജന്ൊയിരിക്ക ന്നതടലലന്ന ം
ടചയ് ന്ന .

കെം

കൂെിയാവലാചിക്കടെടവതാ,

ഏടതങ്കില ം

(ങ്ങൾ)

നിർമ്മാതാക്കൾ

VWFPL

ക്ക്

ന്ടെ

അ്രം

ഒര

നെ്ിയിട ള്ളവതാ

/ഡീലർ

ഏജന്ൊടണന്ന്

ഉൽൊദനം

/ഡീലർ

ആയ

/വിതരണക്കാരൻ
കര ത ന്നതലല

ഉല്പ്രന്നങ്ങള ടെ

VWFPL

എന്ന്

/വിതരണക്കാരൻ

ന്ടെ

ഒര

വയക്തമാക്ക കയ ം

ഉണ്ടാക്കിയ

ഏടതങ്കില ം

പ്രാതിനിധ്യം അടലലങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾക്ക് ൈാധ്യസ്ഥനാണ്.
21.2

VWFPL

ന്ടെ

അടക്കൌണ്ട കള ടെ

ൈ ക്ക കൾ

/ടെവക്കാർഡ്

വയവസ്ഥകൾ

പ്രവർ്ിക്ക ന്നത ം VLFPL ന്ടെ നിയ ക്ത ഓഫീസർ ഒെ വച്ച ഒര
സൂക്ഷിവക്കണ്ടത ം
കെംവാരിന്ടെ

കെം

വാങ്ങ ന്നവര മായി

(കെകളിൽ)

ൈേിെിക്ക ക.

അസ്തിതവ്ിൻടെയ ം

അന സരിച്ച്

വായ്രയ ടെ

അസ്സൽ

നിയമാന സൃതമായി

പ്രസ്താവനവയാ അന സരിച്ച്
കാരയ്ിൽ

ത കയ ടെയ ം

വരഖടെെ ്ിയിട ള്ള

പ്രാഥമിക

ടതളിവാണ്

ഈ

എൻപ്െികൾ അടലലങ്കിൽ /അടലലങ്കിൽ പ്രസ്താവന.
21.3

ഈ ഉെമ്പെികള ം അത മായി ൈേടെടവതാ ആയ മവറ്റടതങ്കില ം വരഖകൾ, ഇവിടെ രരാമർശിച്ചിട ള്ളവതാ,
ഇവിടെ രരാമർശിച്ചിരിക്ക ന്നവതാ ആയ
സംൈേിച്ച

എലലാ

ര െടെെ വിച്ച
ഈ

അന മതി

കരാെിടല

ഏടതങ്കില ം

വാചാലമായ

രരിരൂരകവ ം

വയവസ്ഥകൾ,

ഉെമ്പെി

എലലാ നിൈേനകള ം വയവസ്ഥകള ം സംവയാജിെിച്ച്, വമൽവിവരം

ചർച്ചകള ം

അടലലങ്കിൽ

അടലലങ്കിൽ

മ ൻര ം

കൂൊടത

ഈ

ഇവിടെ

പ്രമാണങ്ങൾ,

വരഖകള ം
കരാെിടല

അടലലങ്കിൽ

അ്രം

ഒഴിവാക്ക ക,

ഈ

വയവസ്ഥകള മായി
ഇവിടെ

സംഭവങ്ങളിൽ,

കരാെിന

മ മ്പ്

ടരാര ്ടെെ ന്നിലല.

സൂചിെിച്ചിരിക്ക ന്നവതാ
ഈ

കരാെിടല

ആയ

വയവസ്ഥകൾ,

എന്നിവടയ തമ്മിൽ എടന്ത്ങ്കില ം ടരാര ്വക്കെ ടണ്ടങ്കിൽ.
21.4

ഈ കരാെില ം, ഇെരാെിന്ടെയ ം VWFPL / അതിന്ടെ അഫിലിവയറ്റ കൾ /പ്ഗൂെ് കമ്പനികള ടെ മാർക്കറ്റിങ്ങ്
പ്രവർ്നങ്ങൾക്കായി,
വിവരങ്ങള ം
ഉണ്ട്.

ഈ

VWFPL

ഈ

വായ്രക്കാർക്ക്
ഉരവയാഗിക്കാം.
ആന കൂലയങ്ങള ം

വിവരം

െോക്കടെെ കവയാ

െിവൊർട കൾ

കെവ ം

വചർന്ന

ടമയിലിംഗ്

(മാർക്കറ്റ കളിൽ)

വിരണന

കാലാകാലങ്ങളിൽ
ഏടതങ്കില ം

ടചയ്ാം.

ലിേ കൾ

മാറ്റം

വര വ്ണ്ട ന്ന
അ്രം

ൈാഹയ

ഉെവിെങ്ങളിൽ

ഉരവയാഗിക്ക ന്നതിന ള്ള

വികസിെിടച്ചെ ക്ക ം,

ഓഫെ കൾ

വായ്രയിൽ
വഭദഗതികൾ

ടചയ്തിടലലങ്കിൽ

ഉൾടെടെയ ള്ള

വിവരങ്ങൾ

ര നഃരരിവശാധ്ിക്ക ന്നതിന ള്ള

രരിഷ്ക്ക്കരണ്ിടല
അെിയിക്ക കയ ം

ഉരവഭാക്തൃ

കരാെിൽ

വികസിെിക്കാൻ

നൽകിയിരിക്ക ന്ന

അവകാശം
/മാറ്റങ്ങൾ
തിയതിക്ക്

VWFPL
മ മ്പ്

പ്രവർ്ിക്ക ടമന്ന്

നിക്ഷിപ്ഗതമാണ്
വിധ്്ിൽ

വായ്ര

ന്

VWFPL,

കമ്പനികൾ

സവിവശഷതകള ം
കൂൊടത

അ്രം

സവീകരിക്ക ന്നതായി

തിരിച്ചെയ്ക്ക കവയാ

മാറ്റങ്ങള ം

നിന്ന ള്ള
VWFPL

ആടരലലാമ ള്ള

വരാളിസ കള ം

ഏടതങ്കില ം

ര നർവാരണങ്ങള ം

അത്

അവകാശം

അടലലങ്കിൽ

അന സരിക്ക ന്നതാണ്

വായ്രടയങ്കിൽ (കെങ്ങൾ).
21.5

ഈ കരാെിടല ഏടതങ്കില ം വയവസ്ഥ അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം അധ്ികാരരരിധ്ിയിൽ നിവരാധ്ിച്ച അടലലങ്കിൽ
അധ്ികാരടെെ ് ന്ന മവറ്റടതങ്കില ം ഇെരാ് വരഖവയാ, അ്രം അധ്ികാര രരിധ്ിക്ക്, നിവരാധ്ന്ിന്ടെവയാ
അടലലങ്കിൽ അപ്രാവയാഗികതയ ടെവയാ രരിധ്ിവടര ഫലപ്രദമലല, എന്നാൽ ഈ കരാെിടല അവവശഷിക്ക ന്ന
വയവസ്ഥകൾ അസാധ് വാകിലല അടലലങ്കിൽ അ്രം ഇെരാെിന്ടെ വരഖകൾ അടലലങ്കിൽ മവറ്റടതങ്കില ം
അധ്ികാര രരിധ്ിയിൽ ഇ്രം വയവസ്ഥകൾ ൈാധ്ിക്ക ന്ന .

21.6

മവറ്റടതങ്കില ം സ്ഥിരസ്ഥിതിയ മായി ൈേടെട് WFPL-യിന്ടെ ഏടതങ്കില ം അവകാശം, അധ്ികാരം അടലലങ്കിൽ
പ്രതിവിധ്ി സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി ൈാധ്ിക്ക കവയാ ദ ർൈലടെെ ് കവയാ ടചയ് ക. ഈ കരാെിന് കീഴില ള്ള
WFPL-യിന്ടെ അവകാശങ്ങള ം മറ്റ് ഇെരാ് വരഖകള ം ആവശയമ ള്ളവൊടഴലലാം വിനിവയാഗിക്കടെൊം, അവ
ടരാത വായത ം നിയമപ്രകാരം അവര ടെ അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് വയതിരിക്തവ മലല, കൂൊടത അവ
വരഖാമൂലവ ം പ്രവതയകിച്ച ം WFPL-യിന്ടെ വിവവചനാധ്ികാര്ിൽ നിന്ന ം ഒഴിവാക്കടെെ ം.

21.7

WFPL-ന

എതിരായി അടലലങ്കിൽ അതിന്ടെ ഏടതങ്കില ം ഡയെക്ടെർമാർ, ഓഫീസർമാർ, ജീവനക്കാർ,

ഉരവദഷ്ടാക്കൾ, മൂലലയനിർണയക്കാർ, മൂലലയവർദ്ധിതർ, ഓഡിറ്റർമാർ, ഏജൻസികൾ എന്നിവയ്ടക്കതിടര
സദ വേശയവ്ാടെവയാ പ്രവൃ്ിയിൽ നിവന്നാ വപ്രാസികയൂഷന്ടെവയാ മറ്റ് നിയമനെരെികൾക്ക് എതിരായി
നിൽക്ക ന്ന കരാർ അടലലങ്കിൽ ഏടതങ്കില ം ഇെരാ് വരഖകൾ ഉണ്ടാവിലല.
21.8

വായ്രയ ടെ എലലാ നിൈേനകള ം വയവസ്ഥകള ം വായിക്ക കയ ം മനസ്സിലാക്ക കയ ം ടചയ്ത

അതിടനാെം

കരാെിടല എലലാ വിശദാംശങ്ങള ം കെം വാങ്ങിയവന്ടെ സാന്നിദ്ധയ്ിൽ നിെഞ്ഞിട ടണ്ടന്ന് കരക്കാരൻ

സമ്മതിക്ക ന്ന . വായ്രടയെ ക്ക ന്ന ആളിന് മനസിലാക്ക ന്ന ഭാഷയിൽ കെ്ിന്ടെ കരാെ ം അതിടനാെം മറ്റ്
വരഖകള ടെയ ം നിൈേനകള ം വയവസ്ഥയ ം വിശദീകരിച്ചിട ണ്ട് എന്ന് കെം വാങ്ങിയവൻ
അംഗീകരിക്ക ന്ന .അതിടനാെം ഈ കരാെിന്ടെ ഉള്ളെക്കങ്ങൾ രരിവശാധ്ിച്ച് മനസിലാക്കിയവശഷം
വായ്രടയെ ക്ക ന്നയാൾ വയവസ്ഥകൾ രൂർണ്ണമായി

മനസ്സിലാക്ക കയ ം അയാൾ തന്ടെ / അവള ടെ ഒെ്

വരഖടെെ ് കയ ം ടചയ്ത .
21.9

ഈ കരാെിന്ടെയ ം ഒര

ഇെരാെിന്ടെയ ം ഒര

രകർെ് ഓവരാര ്ർക്ക ം പ്കമാെണം എന്ന്

വായ്രടയെ ്വൻ/വർ വയക്തമാക്ക ന്ന .
21.10

ഏടതങ്കില ം ഉെമ്പെി, സിവിൽ നിയമം, ഇച്ഛാന സരണം അടലലങ്കിൽ വയാരാര ഉരവയാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ
നൽകിയിരിക്ക ന്നവതാ നൽകടെടിട ള്ളത് ആയ ഈ കരാെിന കീഴിൽ കൂെിക്കൂെി വര ന്നത ം മടറ്റാര
വിധ്്ില ം അലലാ്, ത െർച്ചയായി ഒവന്നാ അതിലധ്ികവമാ നെെിലാക്ക ം.

21.11

ഉള്ളെക്ക്ിന് പ്വര ധ്യങ്ങൾ കാണിക്ക ന്ന തര്ില ള്ള നിർമിതി ആവശയമിലലാടയങ്കിൽ മാപ്തം, ഏക
വചനവ ം

ൈഹ വചനവ ം രരസ്രരം ഉൾടകാള്ള ന്ന രീതിയില ം കൂൊടത ര ലലിംഗം, സ്പ്തീ ലിംഗം

കൂൊടത ലിംഗ വഭദമിലലാ് രദങ്ങൾ എന്നിവ രരസ്രരം അർത്ഥവയതയാസമിലലാടത ഉൾടക്കാള്ള ന്നതാണ്
സാക്ഷികള ടെ സാനിധ്യ്ിൽ, ഇര

കക്ഷികള ം ഇതിനാൽ മ കളിൽ രെഞ്ഞിരിക്ക ന്ന വർഷ്ില ം തിയ്തിയില ം

പ്കമാെ ന്നതിന് പ്കമീകരിച്ച .
ഒെ

വച്ച് , മ പ്ദണം ടചയ്ത് സമർെിച്ച

വായ്രടയെ ക്ക ന്ന ആള ടെ/ ആള കള ടെ വരരിൽ
വായ്രാരങ്കാളിയ ടെ വരര് 1

** ഉെമസ്ഥന്ടെ ഒെ ം അതിടനാെം സ്ഥാരന്ിന്ടെ ഉെച്ച മ പ്ദയ ം
** രങ്കാളി് സ്ഥാരന്ിടല ഓവരാ രങ്കാളിയ ടെയ ം ഒെ്
** കർടയ ടെ ഒെ് രിടന്ന HUF ന്ടെ ഓവരാ മ തിർന്ന അംഗ്ിന്ടെയ ം
** കമ്പനി / ടസാപ്സറ്റി / പ്െേിന്ടെ അംഗീകൃത ഒെ ടവക്കൽ (ോമ്പ കവളാ് കൂെിയ വയക്തിഗത ഒെ് ഇലലാ് രക്ഷം)

വഫാക്ടസ് വാഗൺ ഫിനാൻസ് പ്പ്രവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന ള്ള
അംഗീകൃത ഒെ ടവയ്ക്കൽ
സാക്ഷി:

വ

ോക്സ്

ോഗൺ ഫിനോൻസ് പ്രൈ

റ്റ് ലിമിറ്റഡിന്ടെറീവേൽ (ലഘു

യോൈോര)

ോയ്ൈോ കരോറിന്ടറ സോധോരണ നിബന്ധനകൾ
ഇ

ിടെ ൈറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റോൻവഡർഡ് നിബന്ധനകൾ കെം
ിശദീകരിക്കുകെും,

യോഖ്യോനിക്കുകെും ടെയ്തിേുണ്ട് .അ

ോയ്ൈ നൽകുന്നെോൾ നൽകുന്ന
ഈ

സ്റ്റോൻവഡർഡ്

കെം

ർ / സഹ-

ോയ്ൈടെെുക്കുന്ന

ർ

ോെിക്കുകെും, മനസ്സിലോക്കുകെും,
ോയ്ൈോകരോറിന് കീഴിൽ

ോയ്ൈോ (ടഫസിലിറ്റിക്ക്) സൗകരയത്തിന്ഇത് ബോധകമോണ്.

നിബന്ധനകൾ ഈ

സൂെിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന

ോങ്ങുന്ന

അംഗീകരിക്കുകെും, ൈോലിക്കുകെും ടെയ്യുന്നു. ൈിടന്ന

ോങ്ങുന്ന

ോയ്ൈോകരോറിന്ടറ

ർ/

സഹ-

അ

ോയ്ൈടെെുക്കുന്ന

ിഭോജ്യഘെകമോെി
രുടെ

കണക്കോക്കുകെും,

ിശദോംശങ്ങൾ

ോയ്ൈകരോറിന്ടറ

കെംടകോെുക്കുന്നെോളുമോെി

ടെഡയൂളിൽ

നെപ്പിലോക്കുന്ന

ോയ്ൈകരോറുമോെി വെർന്ന് നെപ്പിലോക്കുകെും ടെയ്യും.
1. നിർ

െന

ും നിർമിതിെും

(e)

ഈ കരാറിൽ, വിഷയത്തിന ാ, സന്ദർഭത്തിന ാ,

ിന്ദയമായ

പദപ്പനയാഗങ്ങൾക്ക് ബാധകന്തമങ്കിൽ ഇ ിപ്പറയ ന്ന അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്
“അവൈക്ഷോവഫോം” എന്നതി ർത്ഥും, സന്ദർഭും അ
ആവശ്യന്തപ്പെ കനയാ

ന്തചയ്താൽ,

/വാങ്ങ ന്നതി

ള്ള

സൗകരയത്തി ായി

മായി കെുംവാങ്ങ ന്നവർ / നവാക്സ് വാഗൺ

പ്പ്പവറ്റ്

വായ്പ

അനപക്ഷാനൊും.

ലിമിറ്റഡിന്

കൾ,

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

ും,

വിശ്ദീകരണങ്ങൾ,

വയക്തികൾ

കാലാകാലങ്ങളിൽന്തെസിലിറ്റിയ മായി ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ൽക ന്ന :

“അഫിലിവെറ്റ്’

ഏന്തതങ്കില ും

(അ

വയക്തിയ മായി

ബന്ധും)

എന്നാൽ,

ബന്ധന്തപ്പട്ട്,

ിയപ്െിക്ക ന്ന,

ന രിനട്ടാ

അന്തലെങ്കിൽ

കമ്പ ിയ മാനയാ

ന്തപാത വായ

മനറ്റന്തതങ്കില ുംവയക്തി
പരസ്പരബന്ധമ ള്ള
ിയപ്െിക്ക ന്നത്,

ഒര

“ന്തപാത വായ

അവകാശ്ങ്ങളുന്തെ

(a)

പ്ഗൂപ്പ്

ഉെമസ്ഥാവകാശ്ും

ഒര

വയക്തിയ ന്തെ

യങ്ങൾ യിക്കാ

ള്ള

മാന ജ്ന്തമൻറ്

അധികാരും,

50%ത്തിലധികുംനവാട്ടിങ്ങ് അധികാരത്തിന്ന്തറ
ള്ള

അധികാരും

അത്തരും

വയക്തിയ ന്തെ

ഉെമസ്ഥാവകാശ്ും

അന്തലെങ്കിൽ

വയക്തിയ ന്തെ

സമാ ഭരണസമിതി,

അന്തലെങ്കിൽ മറ്റ്

പ്കമീകരണങ്ങളിലൂന്തെ ഓഹരി ഉെമ /അത്തരും

വയക്തി ഒര

ിർവചിച്ചിരിക്ക ന്ന പ്പകാരും അെിലിനയറ്റ്സ്

(h)

ോങ്ങുന്നെോൾ”എന്നാൽ

“കെം

അെിസ്ഥാ മാക്കി
/അ

ന്തലൻഡർസ്

(i)

അനപക്ഷകര ും

ഈ

സമർപ്പിക്ക കയ ും,

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ)

അവര ന്തെ
അ
d)

കെും

പിൻഗാമികളുന്തെയ ും

അ

വദ ീയമായ

(j)

വാങ്ങ ന്നയാൾ / കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്
മ തല ും , സൗ കരയത്തി
ന്തചലവ കൾ,

(k)

ഇെപാട്

ന്തെസിലിറ്റി,

ബിസി സ്സ്

(കെും

കെും

ന്തകാെ ക്ക ന്ന

വാങ്ങ ന്നവന്തര

ൽക ന്ന

തീയതി(കൾ

ഈ

കരാറില ും

നരഖ്കളില ും
പലിശ്

/

വയക്തമാക്കിയ

കൂൊന്തത

/

അന്തലെങ്കിൽ

പണത്തിന്ന്തറ

പ്പധാ ത ക

ൽക ന്ന ദിവസും.

“ഡീലർ”എന്നതി ർത്ഥും

ഉൽപ്പന്ന

“ഇ.എും.ഐ ”എന്നാൽ

ിർമ്മാണ/

ന്തെസിലിറ്റിയ മായി

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

/കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

ത ലയമായ

ൽനകണ്ട

പ്പതിമാസഗഡ ക്കളാണ്,
(ന്തെസിലിറ്റി)

അതിൽ

പലിശ്യ ന്തെയ ും

“ന്തെസിലിറ്റി”എന്നാൽ ഈ കരാറിന്തല കെുംവാങ്ങ ന്നവർ

“കെബോധയത”

എന്നാൽ

സമാഹരിച്ച

ഏന്തതങ്കില ും
എനപ്പാൾ

അെയ്നക്കണ്ടനതാ

പണവ ും

“കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ,
സവരൂപിച്ച

അന്തലെങ്കില ും)
കരാർ

ഷ്ടപരിഹാരും
നവണന്തമങ്കില ും

കെും
(പണ

അന്തലെങ്കിൽ

ന്തചയ്ത

ബാധയതകൾ

എന്നിവ

ഉൾന്തപ്പന്തെ)

കെും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

/

കെത്തിന്ന്തറ ഏന്തതങ്കില ും കെബാധയതയാണ്. സവീകാരയത,
വാെകയ്ക്ക്

വാങ്ങ ന്നയാൾ

(കൾ)

വാങ്ങ ന്നയാളുമായി

ൽനകണ്ട ത കയ ന്തെ

ിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളനതാ

കെും

അന്തലെങ്കിൽ

വിധത്തിൽ

(ഗയാരൻറി,

സൃതമായി കെും

ഉൾന്തപ്പെ ന്ന .

സാധാരണ

അർത്ഥമാക്ക ന്നത്.

പരിഗണ യിലാന്തണങ്കില ും

സവഭാവും

ിരക്ക കൾ, ന്തചലവ കൾ, സ്റ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടി എന്നിവയ ും
മന്തറ്റലൊ

സരിച്ച് ക്ക ന്നതാണ്.

ന്തലൻഡറിന്ന്തറ

സോനതീെതി”എന്നാൽ

വാങ്ങിയ,

/(a)

ഈ കരാറിന് കീഴിൽ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ
ആയ

അധിക
എനപ്പാൾ

വായ്പ /സാമ്പത്തിക സഹായും.

ബന്ധന്തപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന ഒര

ള്ള പലിശ്, മന്തറ്റലൊ പലിശ്, എലൊ െീസ്,

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ / കുെിശ്ശിക” യിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

ദിനം”എന്നാൽ

ന്തപ്കഡിറ്റുകൾ,

ും ഇെപാട് നരഖ്കൾക്ക ും അ

ബന്ധന്തപ്പട്ട

ദാതാക്കൾക്ക ും

/വയക്തികൾ വയക്തമാക്കിയ വായ്പ /ധ

സരിച്ച് ഉൾന്തപ്പെ ന്ന .

ഈ കരാറി

സരിച്ച്

പ്പധാ ത കയ ും ഉൾന്തപ്പെ ന്ന .

ന്തലൻഡറി

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

അ

സമാരുംഭിക്ക നമ്പാൾ

സൗകരയത്തിന്ന്തറയ ും

അനപക്ഷകര ും, സഹ-

സൗകരയുംലഭിക്ക ന്നതി ായി
അതിൽ

“അ

ത കയ ന്തെ

/സഹ-കെുംവാങ്ങ ന്നവർ (ഉന്തണ്ടങ്കിൽ) എന്നിവ സുംയ ക്തമായ ള്ള
സൂചിപ്പിക്ക ന്ന . അത്തരും

“ബിസിനസ്സ്

ഘെകങ്ങൾ

പറഞ്ഞിരിക്ക ന്ന

സഹായത്തി ായി അനപക്ഷിക്ക ന്ന/ ന െിന്തയെ ക്ക ന്ന

വദിച്ച/അനപക്ഷകർ/ കെുംവാങ്ങ ന്നവർ, സഹഅനപക്ഷകർ

തവണയ ും

,IV

നസവ

അന്തലെങ്കിൽ

ബന്ധങ്ങൾ

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

അനപക്ഷാനൊും

(കെും

വയവസ്ഥകളുും

പങ്കാളികൾക്ക ും,

കെും

ൽക ക. പ്പതിമാസ

അത്തരും

,III

ഉൽ

ും

അസുംബ്ലിങ്ങ് പണിയ ന്തെ അുംഗീകൃതഡീലർ എന്നാണ്.

എന്ന പദും അനേഹത്തിന്ന്തറ ബന്ധ ക്കന്തള ഉൾന്തപ്പെ ത്ത ും.
c)

II

ഉൾന്തപ്പന്തെയ ള്ള ക െിശ്ശിക

കരാർ

സവാഭാവിക വയക്തിയാന്തണങ്കിൽ, 1956 ന്തല കമ്പ ി

ആക്റ്റ് പ്പകാരും

അ

മനറ്റന്തതങ്കില ും

അത്തരും

അന്തലെങ്കിൽ

ബന്ധും

പ്പകാരും

വഴി, ഡയറക്െർ നബാർഡിന്തല പക തിയിലധികും അുംഗങ്ങന്തള
ിയമിക്കാ

യഥാപ്കമും

അന്തലെങ്കിൽമറ്റ്

അന്തലെങ്കിൽ

അത്തരും

/ന്തചലവിന്ന്തറ

)എന്നാണ്

നവാട്ടിങ്ങ്

അന്തലെങ്കിൽ

പണമെയ്ക്കൽ

സുംബന്ധിച്ച് ഏന്തതങ്കില ും ത ക

ിയപ്െണത്തിലാണ്)

വയക്തിയ ന്തെ മറ്റ് ഉെമസ്ഥാവകാശ് താൽപ്പരയങ്ങൾ; അന്തലെങ്കിൽ
(b)

(g)

വയക്തിയ ന്തെ“

ത്തിലധികും

50%

വാങ്ങ ന്നതി

ആളുന്തെ) ഓെീസ് ത റന്നിരിക്ക ന്ന ദിവസമാണ്.

ഉൾന്തപ്പന്തെ

(ഉൾന്തപ്പന്തെ,

അർത്ഥും,

എന്നതിന്ന്തറഅർത്ഥും

(f)

ിർവച ത്തിന്ന്തറ

ആവശ്യകതകൾക്കായി, “ ിയപ്െണും”

മ കളിൽ

പ്പതിമാസവായ്പ

നവണന്തമങ്കില ുംപ തിയ ഉൽപ്പന്നമ

ിയപ്െണത്തില ള്ള

ഈ

പരസയ

പണവ ും.

ഇെപാെ കൾക്കായി

അലൊന്തതനയാ

വയക്തിയ മാനയാ

വിവരിച്ച

അ

കത്ത കൾ,

അന്തലെങ്കിൽമനറ്റന്തതങ്കില ും

മന്തറ്റലൊ

അയയ്ക്ക ും,

പ്പഖ്യാപ ങ്ങൾഎന്നിവയ ന്തണ്ടങ്കിൽ,

കെും

അെയ്നക്കണ്ട

ിബന്ധ കളുും

എലൊ

സൃതമായി

അന്തലെങ്കിൽ

ബിസി സ്സ്

(“ന്തലൻഡർ)ക്ക്സമർപ്പിച്ച

ഉപനയാഗിച്ചവാഹ ും,

വിശ്ദാുംശ്ങ്ങൾ,

ഓർഗപ് നസഷ

അനപക്ഷിക്ക ന്നതി

അ

ഈ കരാറിന് കീഴില ള്ള

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് ഒന്നിച്ച്സൗകരയും

വദിക്ക കനയാ

ലഭയമാക്ക ന്നതി
െി ാൻസ്

ഇെപാട് നരഖ്കൾക്ക ും

വാങ്ങ ന്നവർ ിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള
പ്പന്നങ്ങളുന്തെ

(ന്തെസിലിറ്റി)

വിവരങ്ങളുും,

b)

പ തിയ

ും

ന്തലൻഡറിനലക്ക്കൂൊന്തത

എന്തെങ്കില ും ഇന്തലെങ്കിൽ, ച വന്തെ ലിസ്റ്റു ന്തചയ്തിരിക്ക ന്ന

a)

ഈ കരാറി

(l)

വാങ്ങൽ,

പാട്ടത്തിന്)

അന്തലെങ്കിൽ
ബന്ധന്തപ്പട്ട

കെും
കെും

അന്തലെങ്കിൽ

വയക്തി അന്തലെങ്കിൽ സവത്ത്

“ടമറ്റീരിെൽ രൈതികൂല ഇഫക്റ്റ്”

എന്നാൽ അതിന്ന്തറ

െലനമാ പരിണതെലനമാ ആണ്ഏന്തതങ്കില ും സുംഭവനമാ
സാഹചരയനമാ ആകാും: എ) കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെനയാ

അന്തലെങ്കിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

വയക്തിയ ന്തെനയാ

ഈ

കീഴില ള്ള ഏന്തതങ്കില ും ബാധയതകൾ അതത്
അ

സൃതമായി

ിബന്ധ കൾക്ക്

വയവസ്ഥയ ന്തെ

ഉപകരണങ്ങൾ

പ്പവർത്ത ങ്ങൾ അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും

പ്പമാണത്തിൽ

പങ്കാളിയായ

ഏന്തതങ്കില ും

(m)

ഓനരാ

ആദയദിവസും

സരിച്ച് ഒര

മാസവ ുംഅത്തരും

ആരുംഭിക്ക ും

വിനവച ാധികാരത്തിൽ

യക്തി

“

മാസന്തത്ത

മാസത്തിന്ന്തറ
അതിന്ന്തറ

.ന്തലൻഡർ

മാസും

(കൾ)”ഒര വയക്തി,

ആരുംഭിക്ക ന്ന

നകാർപ്പനററ്റ്ന്തചയ്യാത്ത

ഓർഗപ് നസഷൻ,

സുംസ്ഥാ

മനറ്റന്തതങ്കില ും),

അനതാറിറ്റി

അന്തലെങ്കിൽ

അെർനേശ്ീയ

ഓർഗപ് നസഷൻ,

അനതാറിറ്റി
പിൻ

ഉന്തണ്ടങ്കില ും
ഒര

അയാളുന്തെ

ഒര

I.

ബന്ധും

കൂൊന്തത

എഞ്ചിൻ

-1

ൽ

ഏന്തതങ്കില ും

അപ്-നപ്ഗനഡഷ

അ

ഇൻ

II.

സരിച്ച്

കൾ

ബന്ധും,

ഉൾന്തപ്പെ ന്ന ,
എലൊ

അന്തലെങ്കിൽ

പരിഷ്ക്കരണും,
ർ

ആനദശ്ും,

കൂൊന്തത

“നഭദഗതി”

സവത്ത ക്കളുും

വാഹ ങ്ങളുും

ഭാവിയിൽ,

സ്പഷ്ടമായനതാ

അലൊത്തപക്ഷും)

ബൗദ്ധികസവത്തവകാശ്ും

ഉൾന്തപ്പന്തെ),

വര മാ ും, അവകാശ്ങ്ങൾ, ആ

(ബൗദ്ധിക

സവത്ത്,

ിനക്ഷപങ്ങൾ,

പണും,

കൂലയങ്ങൾ, താൽപ്പരയങ്ങൾ,

ഓനരാ വിവരണത്തിന്ന്തറയ ും ശ്ീർഷകും; ഈ കരാറിൽ / മറ്റ്

ിയമപരമായ
അവര ന്തെ

ഇെപാട്

ിയമ ങ്ങന്തളയ ും

ഉൾ

ീക്കാൻ

ിയമപ്പതി ിധികൾ,

അ

ഇനപ്പാഴ ള്ളത ും,

അദൃശ്യനമാ

വക പ്പ്,

കൂൊന്തത

വയക്തിയ ന്തെ

ഒര

ിർണ്ണയിനക്കണ്ടതാണ്;

ഉൾന്തപ്പെ ന്ന .

അന്തലെങ്കിൽ

പ്പനതയക

എന്നിവ

“അസറ്റുകളിൽ”

സർക്കാർ(നകപ്ന്ദ,

ഏജൻസി

യിൽ

“വഭദഗതി”

വീകരണും, മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ അന്തലെങ്കിൽ പ

നരഖ്കളിൽ

വയക്തമാക്കിയത ും

കഴിയ ന്നനതാ

ന്തചയ്തനതാ

കാരയത്തിൽ

സ്ഥാവരനമാ

അന്തലെങ്കിൽ

വിവരിച്ചത മായ,
ആയ

വാഗ്ദാ ും

ന്തസകയ രിറ്റിയായി

വാഗ്ദാ ും

ന്തചയ്യുന്നനതാ / കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ /

രക്ഷാധികാരികൾ,

എക്സികയൂട്ടീവ കൾ, അവകാശ്ികൾ എന്നിവ ഉൾന്തപ്പെ കയ ും

ന്തലൻഡർ അ

ന്തചയ്യുും.

യഥാസമയും തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നതിന് / കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

ഒര

പ്െസ്റ്റിന്ന്തറ

തൽക്കാലും

പ്െസ്റ്റിനയാ,

പ്െസ്റ്റികനളാ

ഒര

III.
“ഉൽപ്പന്നം”എന്നത്അർത്ഥമാക്ക ന്നത ുംഉൾന്തക്കാള്ളുന്നത മായ
(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ), കെുംവാങ്ങ ന്നവർ(യാൾ) വായ്പനയാ അതിൻന്തറ
ഏന്തതങ്കില ും

ഭാഗനമാ

വിവരിച്ചത ും,

ഉപനയാഗിച്ച്

ഉപനയാഗിച്ചത മാകാും.

ആയ സൗകരയും (ന്തെസിലിറ്റി)

നരഖ്കളിൽ,

/

സ രക്ഷാ

സ രക്ഷിതമാക്ക കനയാ
ന്തലൻഡർഅ

വാഗ്ദാ ും

വദിച്ചനതാ,

ഉൽപ്പന്നുംഅത

യഥാസമയും

സരിച്ച്

അന്തലെങ്കിൽ

V.

കൂലമായി

ഒര

ഓർഡി ൻസ്,

അധികാരന്തപ്പെ ത്തൽ,
ിർനേശ്ും,

അന്തലെങ്കിൽ

വാഹ ും

ിയമും, ഭരണും,

പ്പസിദ്ധീകരിച്ചഏന്തതങ്കില ും

മാർഗ്ഗ ിർനേശ്ും,

ആവശ്യകത

ിയമപരമായ ശ്ക്തിയ ള്ള സർക്കാർ
ഏന്തതങ്കില ും

ഒര

ിർണ്ണയും

അന്തലെങ്കിൽ

വയാഖ്യാ ും,

ഇത്

ഒപ്പിെ ന്ന/ സമർപ്പിക്ക ന്ന തീയതി മ തൽ പ്പാബലയത്തിൽ ഉനണ്ടാ?
കരാർ

ഒര

കാലാകാലങ്ങളിൽ നഭദഗതി ന്തചയ്തത നപാന്തല

പ റനമ,

അന്തലെങ്കിൽ

ിയപ്െണും, അന്തലെങ്കിൽ

ഏന്തതങ്കില ും ജ ഡീഷയൽ അനതാറിറ്റിയ ന്തെ നമൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ

(ങ്ങൾ)

ഉൽപ്പന്നും”ആയിരിക്ക ന്തമന്നവയക്തമാക്ക ന്ന ,
ഉപനയാഗിക്ക ന്നതിന്

അന്തലെങ്കിൽ

വിധി,ഉത്തരവ്,ഉത്തരവ്,

വാഹ നമാ, സവനത്താ, വാങ്ങ ന്നതിന് വായ്പനയാ, അതിന്ന്തറ
ഭാഗനമാ

ക്ലിയറൻസ്,
ഒഴിവാക്കൽ,

ഇന്ററസ്റ്റ്)

ഏന്തതങ്കില ും ഭരണഘെ , ചട്ടും,

ിയപ്െണും,

അന്തലെങ്കിൽ

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

സമ്മതും,
പ്ലസൻസ്,

താൽപ്പരയും(ന്തസകയ രിറ്റി

“നിെമം”

തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നതിന്.

ിർണ്ണയിക്ക ും;

മറ്റ്അസറ്റ്

വകവയ്ക്കാന്തത“

ന്തചയ്തനതാ

മതിയിൽ
പ്പനമയും,

ആര ന്തെന്തയങ്കില ും അവകാശ്ും,വിവരണും.

വാഗ്ദാ ും ന്തചയ്തനതാ അന്തലെങ്കിൽ സ രക്ഷയായി വാഗ്ദാ ും
ന്തചയ്യുന്നനതാ /കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ /ന്തലൻഡർക്ക് അ

മതി,

“തെസ്സം” ഒര പണയും, ചാർജ്, പകരും ,പണയും , ചൂണ്ടിപ്പണയും,

മറ്റ്

ീക്കാൻകഴിയ ന്നനതാസ്ഥാവരനമാ ആയ,

അ

െയലിുംഗ്, രജിസ്നപ്െഷൻ; എന്നിവ ഉൾന്തപ്പെ ന്ന ..
IV.

ിർേിഷ്െവ ും,

ഈകരാറിൽ

അ

“അനുമതി”

അുംഗീകാരും,

വാഹ ും (കൾ) കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും ഉൽപ്പന്നും

ഇെപാട്

വദിച്ചനതാ /

ൽകാും.

ഉൾന്തപ്പെ ും.
(o)

ബിൽഡിങ്ങ്,

വഴി

ആക്സസറികൾ,

അ

ഒര റെറൻസ് (പ്പാമാണീകത):

A.

പങ്കാളിത്തും,

വിശ്വാസും,

ഏജൻസി,

ഇന്തലെങ്കില ും)

ഗാമികന്തളയ ും

ന്തപ്പെ ത്ത കയ ും

എലൊ

നബാഡി

രാപ്ഷ്ടീയത്തിന്ന്തറഉപവിഭാഗും,

(ഓനരാനകസില ും,

വയക്തിതവും

ഉപകരണങ്ങൾ

2) ഈ കരാറിൽ, വിര ദ്ധമായ ഉനേശ്യും ഉൾന്തപ്പെ ന്നിന്തലെങ്കിൽ,

തീയതിയിൽ

നകാർപ്പനറഷൻ,

വയക്തികളുന്തെകൂട്ടായ്മ,

അന്തലെങ്കിൽ

എന്നിവയ്ക്കായ ള്ള

വിവരിച്ചിരിക്ക ന്ന

പ്പവൃത്തി

സുംയ ക്തസുംരുംഭും,

ഏന്തതങ്കില ും

വാഹ ും (കൾ) കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ

മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ,

വയതയാസന്തപ്പൊും
(n)

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ൽ

1

കൂൊന്തത

എന്നിവഉൾന്തപ്പെ ത്ത ും.

“മോസം”എന്നാൽ കലണ്ടർ വർഷമ
മാസമാണ്,

ബന്ധും-

(വാഹ ങ്ങൾ),

കൂട്ടിനച്ചർക്കല കൾ,
നബാഡി

വയക്തിയ ന്തെ പ്പതികൂല െലും.

അ

വാഹ ും

ഉൾന്തപ്പെ ന്ന ., കൂൊന്തത

സാമ്പത്തിക

/

എന്നാൽ

(കൾ)”

വാഹ വ മായി

ബിസി സ കൾ

മ ൻവിധിനയാന്തെ, കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ഹിക്കിൾ

“ട

വിവരിച്ചിരിക്ക ന്ന

ിർവ്വഹിക്ക ന്നതിന ാ പാലിക്ക ന്നതിന ാ ഉള്ള

പ്പതികൂലത; അന്തലെങ്കിൽ (ബി) ഏന്തതങ്കില ും

ഇെപാട്

(t)

കരാറി

വാഹ ും

അന്തലെങ്കിൽ

അതി

നശ്ഷവ ും

ഓനരാന്ന ും

അന്തലെങ്കിൽ മറ്റ്പണും ഉപനയാഗിച്ച് വാങ്ങിയ ആസ്തികൾ.
B.
(p)

“കവോർേർ”എന്നാൽ

ഒര

വർഷത്തിൽ

ത െർച്ചയായി

മൂന്ന്

മാസും എന്നാണ് അർത്ഥമാക്ക ന്നത്, ഓനരാ മാസവ ും അത്തരും
പദും

ആരുംഭിക്ക ന്ന

ആരുംഭിക്ക ും.

മാസത്തിന്തല
കെും

വിനവച ാധികാരും

ആദയദിവസും

അതിന്ന്തറ

ആരുംഭിക്ക ന്ന

തീയതിയിൽ

കവാർട്ടർ

C.

(r)

വരഖ്കൾ

ഉൾന്തകാള്ളുന്ന

"

െപ്പിലാക്കിയ അന്തലെങ്കിൽ
കെും

D.

ബന്ധത്തിൽ

അന്തലെങ്കിൽ

E.

എലൊ

െപ്പിലാക്ക കനയാ

ന്തചയ്തത്,

രച കളുും

സമയാസമയങ്ങളിൽ

നഭദഗതി

ഉൽപ്പന്നും

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

സവെമാക്ക ന്ന വയക്തി (കൾ) കൂൊന്തത കെും ന്തകാെ ത്തയാൾക്ക്
ൽകിയ

ിർവ്വഹിക്ക ന്നതിൽ

“ഉൾന്തപ്പെ ത്ത ക”

അന്തലെങ്കിൽ “ഉൾന്തപ്പന്തെ”
ആയിരിക്ക ും.

എന്നീ പദങ്ങളുന്തെ
പരിമിതിയിലൊന്തത

ലിുംഗനഭദന്തത്തക്ക റിച്ചുള്ള

പരാമർശ്ത്തിൽ

സ്പ്തീ,

പ രഷ

ന്തലൻഡറിന്ന്തറ “നരഖ്ാമൂലമ ള്ള” അുംഗീകാരും, അ

മതി, സമ്മതും

അന്തലെങ്കിൽ സവീകാരയത; ആവശ്യമായ എലൊ അുംഗീകാരങ്ങളുും
അ

മതികളുും

കാരയത്തി
G.

സമ്മതങ്ങളുും

ും ന്തലൻഡറിൽ

എന്തെങ്കില ും

സവീകാരയതയ ും

ഏന്തതാര

ിന്ന് “മ ൻഗണ ” ആവശ്യമാണ്

അഭിപ്പായവയതയാസനമാ

തർക്കനമാ

ഉണ്ടായാൽ

ഭൗതികത സുംബന്ധിച്ച് ന്തലൻഡറ ും കെും വാങ്ങ ന്നവര ും തമ്മിൽ
ഏന്തതങ്കില ും പ്പശ് ും, സുംഭവും, സാഹചരയും, മാറ്റും, വസ്ത ത,

ിൽപ്പനക്കോരൻ”എന്നതി ർത്ഥും

അ

F.

അന്തലെങ്കിൽ

നരഖ്കളുും.
“

അവ

ലിുംഗനഭദ പരാമർശ്ങ്ങൾ ഉൾന്തപ്പെ ും.

മനറ്റന്തതങ്കില ുംവയക്തിയ ന്തെ

വര ത്തിയ സൗകരയത്തിൽ പിന്തന്ന അത്തരും ഓനരാ ഇെപാട്

(s)

മാപ്തും,

പരിമിതന്തപ്പെ ത്തിയിരിക്ക ന്ന

ൽകിയ മറ്റ് നരഖ്കളുും, അന്തലെങ്കിൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ

പ്പനവശ്ിക്ക കനയാ

ബഹ വച ും

അവഗണിക്കണിക്ക ന്നതായി ഈ കരാറിൽ വയാഖ്യാ ിക്ക ന്ന
റെറൻസ്

“ആർ.ബി.ഐ”എന്നാൽറിസർവ് ബാങ്ക്എന്നാണ്
“ഇെൈോട്

റെറൻസിൽ

ഈ കരാറിന്തല തലന്തക്കട്ടുകൾ സൗ കരയത്തി ായി (ന്തെസിലിറ്റി)
നചർത്ത റെറൻസിന്ന്തറ

വയതയാസന്തപ്പട്ടിരിക്കാും.
(q)

ഒര

ഉൾന്തപ്പെ ന്ന (തിരിച്ചുും);

തന്തന്ന

ന്തകാെ ക്ക ന്നവൻ

ഏകവച ത്തിനലക്ക ള്ള

വായ്പയ ും.

വിൽപ്പ ക്കാരന്ന്തറ

ബന്ധും -1 ൽ പ്പതിപാദിച്ചിരിക്ക ന്ന .

വിശ്ദാുംശ്ങ്ങൾ

വിവരങ്ങൾ,
ഒഴിവാക്കൽ,
മന്തറ്റന്തെങ്കില ും

പ്പമാണും,
ന്തക്ലയിമ കൾ,
ഉൾന്തപ്പന്തെ,

അുംഗീകാരും,
ലുംഘ ും,

മ നന്നാട്ട്,
സ്ഥിരസ്ഥിതി

നമൽപ്പറഞ്ഞവയ ന്തെ

പ്പവർത്തി,
അന്തലെങ്കിൽ
ഏന്തതങ്കില ും

ഭൗതികതന്തയ ക്ക റിച്ചുള്ള ന്തലൻഡറ ന്തെ അഭിപ്പായും അെിമവ ും
കെും വാങ്ങ ന്നയാന്തള ബാദ്ധയസ്ഥ ാക്ക കയ ും ന്തചയ്യുും.

അന്തലെങ്കിൽആർ.ബി.ഐയ ന്തെഇലക്നപ്ൊണിക്സ്

II. നപയ്ന്തമന്റ്, പ്പീനപയ്ന്തമന്റ്, മറ്റ് ചാർജ കൾ
a.

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

അത്തരും

ഗഡ ക്കളായി

ന്തലൻഡറി

തിരിച്ചെയ്ക്ക ും, അത്തരും തവണകനളാ / ത കനയാ അ
I ൽ വയക്തമാക്കിയ

ന്

ബന്ധ തീയതി

എന്ന ും

പരാമർശ്ിക്ക ന്ന .

മാറ്റങ്ങൾ

ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ

വര ത്തിയാൽ

പലിശ്

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ്

അവകാശ്മ ണ്ട്.

ും

പരിഷ്ക്കരിക്കാ

/

“ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റ കൾ’

സൗകരയത്തിൻന്തറ

ും

എന്ന

(ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ)പ്പധാ

അതിൻന്തറ

b.

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

തവണകൾ

തിരിച്ചെയ്ക്ക കയ ും

അെയ്ക്ക കയ ും

ന്തചയ്യുുംഇ ിപ്പറയ ന്നവയിനലന്തതങ്കില ും

ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ

പണും

ആർ.ബി.ഐ

e.

കെും

വാങ്ങ ന്നവർ

അ

/

ബന്ധും

കൾ

/

വാങ്ങ ന്നയാൾ
അ

തിരന്തഞ്ഞെ ത്ത

ഏന്തതങ്കില ും

നപയ്ന്തമന്റിന്ന്തറ

നപയ്ന്തമന്റ്

ൽകിയ

നമാഡി

മാൻനഡറ്റുകൾ

ന്തലൻഡറ ന്തെ

മ ൻകൂർ

കഴിയിലെ.

ന്തലൻഡറ ന്തെ

മ ൻകൂർ

അ

മതിയിലൊന്തത

പ്ശ്മിക്ക കയാന്തണങ്കിൽ,

പ്പവൃത്തികളുന്തെ

അത്തരും

ഉനേശ്യനത്താന്തെ

f.

കെും

വാങ്ങ ന്നവര ന്തെ

പ്പവൃത്തികൾ

ന്തചയ്തതാന്തണന്ന്

കണക്കാക്കാൻ

കെും

അർഹതയ ണ്ട്.

കെും

ഒര

c.

അ

ബന്ധത്തിൽ

ന്തമൻറ കളുന്തെ

സൂചിപ്പിച്ചിരിക്ക ന്ന
എണ്ണുംകെും

(അന്തലെങ്കിൽഅതിന്ന്തറ

ന്തലൻഡറിന്

ത കയ്ക്ക്

g.

പ്കമീകരിക്ക ന്നതിന്

അത്തരും

ഒനന്നാ

ഉപനയാഗിക്ക ന്നതി

ള്ള

ഏക

അവകാശ്മ ന്തണ്ടന്ന്
അ

അതിലധികനമാ

സൃതമായി

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ
ന്തചയ്യുന്ന .

കെും

തീർന്ന നപായ

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ
/

അവര ന്തെ

െണ്ട കൾ

സൂക്ഷിക്ക ും,

കൾ

ബാങ്ക്

ഉെമ്പെി

വാങ്ങ ന്നയാൾ

/

വായ്പക്കാരന്

അയാളുന്തെ

ണ്ട കളിൽ

വാങ്ങ ന്നവർ

നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ്

ൽകിയ

ന്തചയ്യുന്ന .

എലൊയ്നപ്പാഴ ും
അക്കണ്ട്

കെും

അന്തലെങ്കിൽ

ഇതി ാൽ

ഈ

സാഹചരയത്തിൽ

/

അവളുന്തെ

ന്തചക്ക കൾ

വിനവച ാധികാരത്തിൽ

സമ്മതിക്ക കയ ും

കെും

/

(ബൗൺസ്)

/

മതിയായ

ഇഷയ

ന്തചക്ക കൾ

ന്തചയ്ത
ഉന്തണ്ടങ്കിൽ

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റ കൾ

തീയതിയിനലാ അതി

വാങ്ങ ന്നയാൾ

/വർ

ഉണ്ടായിര ന്നിട്ടുും,

മ നമ്പാ ന്തലൻഡർ

തിരിച്ചെവ്

കെും

/

നപയ്ന്തമന്റ്

വാങ്ങ ന്നയാൾ

രീതി

എലൊയ്നപ്പാഴ ും

/വർ

ന്തലൻഡറിന്

ബാധയതയ ള്ളവര ും ഉത്തരവാദിത്തമ ള്ളവര മായി ത െര ും, എലൊ

പണമെച്ചു

ന്തെസിലിറ്റി

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ കളുന്തെയ ും
തിരിച്ചെവ്

എലൊ

പണത്തിൻന്തറയ ും

ന്തലൻഡർ വയക്തമാക്കിയത് നപാന്തല) അവസാ

കൂെ തൽ അറിയിപ്പുകൾ ഇലൊന്തത പ്പസക്തമായ അെിമ തീയതി

(ത ലയ സുംഖ്യയ ന്തെ) നപയ്ന്തമന്റിന്ത തിന്തരനയാ അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡർ

(കളിൽ)

തീര മാ ിച്ച മനറ്റന്തതങ്കില ും രീതിയിനലാ പ്കമീകരിക്ക ും. അത്തരും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

അഡവാൻസ്

ന്തലൻഡർ

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ കളുന്തെ

പലിശ്യ്ക്ക്

കെും

അന്തലെങ്കിൽ
/

ഉറപ്പുവര ത്ത ന്നതി
അതി

വയക്തമാക്ക ന്ന

അതി

മ നമ്പാ

ഉള്ള

കരാറിൽ

അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന

അന്തലെങ്കിൽഇെപാട്

നരഖ്കൾ,

തിരന്തഞ്ഞെ ത്തനപയ്ന്തമന്പ്റീതി
വാങ്ങ ന്നയാൾ

സ്ഥിര

തവണകളുന്തെ

അഥവാ

അവകാശ്ങ്ങനളാട്
അർഹതയ ണ്ട്,

സ്ഥലത്ത്

അ

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

കൂലമായി എന്തെകില ും

അതിലധികനമാ

നക്കണ്ട

ും,

പിന്നീെ ള്ള

മാപ്തനമ

ത കകനളക്കാളുും

/കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്
ബന്ധും I ന്തല

I

കൂൊന്തത

/

അെങ്ങ ന്ന

നശ്ഖ്രണവ ും

കെുംവാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

മന്തറ്റലൊത കയ ും

ഏന്തതങ്കില ുംകാരണത്താൽഇലക്നപ്ൊണിക്സ്
(ന്തഡബിറ്റ്) വഴി
ലഭിക്ക ന്നതിൽ

ഉചിതവ ും

നപാന്തല, ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ കളുന്തെ

അന്തലെങ്കിൽ

ൽ പ്പകെിപ്പിച്ച

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റ കനളാ
പരാജയന്തപ്പട്ടാൽ.

ഇവിന്തെ
ക െിശ്ശിക
ഉണ്ട്,

ക്ലിയറിങ്ങ്

മനറ്റന്തതങ്കില ും

നപയ്

അത്തരും

സമയനത്താ

അന്തലെങ്കിൽ
ഇളവ കനളാ

പൂർണമായി സവീകരിക്ക ന്നതി

ള്ള ന്തലൻഡറ ന്തെ അവകാശ്ും ഈ

കരാറിന് കീഴിൽ എഴ തിത്തള്ളുന്നതലെ.
h.

ന്തെസിലിറ്റി (അന്തലെങ്കിൽ കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ / ക െിശ്ശികയ ന്തെ
ഏന്തതങ്കില ും

ഭാഗും)

ക െിശ്ശികയ ള്ളിെനത്താളും

സിസ്റ്റും
ത കനയാ

ആവശ്യന്തപ്പെ ന്നതിന്

കാലും

നപാസ്റ്റ്-

നഡറ്റഡ് ന്തചക്ക കൾ / ഇ,സി.എസ് മാൻനഡറ്റുകളുമായി ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ഏന്തതങ്കില ും

ബന്ധും

അെയ്

ഏന്തതങ്കില ും

മനറ്റന്തതങ്കില ും

പ്പവൃത്തികളുന്തെ

അ

പിന്നീട്

അന്തലെങ്കിൽ

അത്തരും

അവകാശ്മിലെ.

നപയ്ന്തമന്റ ും

നപയ്
ആനപക്ഷിക

അന്തലെങ്കിൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

ആവശ്യവ മാന്തണന്ന് നതാന്ന ന്നത

ന്തലൻഡറിന്ത

സവീകാരയത,

നസ്റ്റാപ്പ്-നപയ്ന്തമന്റ്

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

തീയതിയിനലാ

ൽക കയ ള്ളൂ,

ക റവ ള്ള

ന്തലൻഡർ
സമയനത്താ

കെും

രീതിയില ും

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറിന ക്കാളുും

പരിഗണിക്കാന്തത

കെും

അതാത

തിരിച്ചറിവിനലാ

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ തിരന്തഞ്ഞെ ത്ത നപയ്ന്തമന്റ് / തിരിച്ചെവ് രീതി
ഇവിന്തെ

ത കകൾ

കിഴിവ കളിലൊന്തത,

ും

ന്തെസിലിറ്റിയ മായി

ൽകിട്ടുന്തണ്ടങ്കിൽ അ

ന്തപ്കഡിറ്റ്

സമയത്ത ണ്ടായതി ാൽ,

മറ്റ്

അവതരിപ്പിക്കാ

മറ്റ്

ന്തമന്റിന്ന്തറ

തീയതിയിന്തല
കീഴില ള്ള

പൂർണ്ണ

/

ഉത്തരവാദിത്തും

പൂർണ്ണമായി

ഏന്തതാര

തീയതിയിനലാ

ഏതാണ്.

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

ന്തചക്ക കൾ

അവതരിപ്പിക്കാ

അവസാ

കെും

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

കരാറിന്

നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ്

വീണ്ട ും

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ഈ

തന്തന്ന,

ിശ്ചിത

മ ൻവിധികളിലൊന്തത,

ന്തമന്റ കൾക്ക ള്ള

ന്തെസിലിറ്റിയ മായി

കെും

തിരിച്ചറിഞ്ഞിന്തലെങ്കിൽ,

കൂൊന്തത

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

ഒനന്നാ

പണമെയ്ക്കൽ

ിശ്ചയിച്ചതീയതിക്ക്

/

കൂൊന്തത

പരിഗണിക്കാന്തത

സ്ഥിതിയായി

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ കൾ

കൂൊന്തത

എെ ും

അത്തരും
ൽക ന്ന .

ത കകൾ

പ്പാപ്തമാക്ക ന്നതിന്.
ഈ

മ മ്പ്

ന്തലൻഡർക്ക്

ള്ള

നപയ്

ന്തമന്റ്

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ കൾ

/

മറ്റ്

വിതരണും ന്തചയ്യുന്നതിന് മ മ്പ് (അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും സമയത്ത്,

വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ നയാഗയരലെ.
d.

പ്കമാറിയ

സവീകരിക്ക ന്ന .

അഡവാൻസ്ഇൻസ്റ്റാൾ

വാങ്ങ ന്നവൻ

ന ാമി ികൾക്ക്)

ഈ

വിനധയമായി

ൽനകണ്ട പരമാവധി ത ക

ന്തമാത്തും

ബാധകമായ അവസാ

സിവിൽ

െപെികളുും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾന്തക്കതിരായി എെ ക്ക ന്നതാണ്

വയവസ്ഥകൾക്ക ും

അവനഹളിക്കന്തപ്പെ ന്നിന്തലെന്ന ും

പ്കിമി ൽ

പ്കിമി ൽ/

അന്തലെങ്കിൽ

അധികാരന്തപ്പെ ത്ത ന്ന ,

കവിയാത്ത

ന്തചക്ക കൾ

/

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

ഉചിതമായ

പൂരിപ്പിക്കാൻ

പ തിയ ന്തചക്ക കൾ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ ഇഷയ

വാങ്ങ ന്നയാൾ റോക്ക കനയാ റോക്ക കനയാ (അന്തലെങ്കിൽ റോക്കാൻ
പ്ശ്മിക്കാന ാ)

മാറ്റാ ാവാത്തവിധും

ഏജന്റ മാർ

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ വായ്പക്കാരന്

ന്തചക്ക കൾ

കെും

മതിയിലൊന്തത കെും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് റോക്കാന ാ മാറ്റാന ാ

(നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ്

ള്ള അവകാശ്ും ഉൾന്തപ്പന്തെ)

ിര പാധികമായ ും

ിബന്ധ കൾക്ക ും

ിലപാെിന്

രീതി

കീഴിൽ

/

മ ൻവിധികളിലൊന്തത

അവകാശ്ും

ൽക ന്ന ന്തലൻഡർക്ക്,

സ്ഥിരീകരിക്ക കയ ും

I

തിരന്തഞ്ഞെ ത്ത അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡർ ആവശ്യന്തപ്പെ ന്നത നപാന്തല. കെും
അന്തലെങ്കിൽ

അവകാശ്ങ്ങനളാട്
അത്തരും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ന്തലൻഡറിന്

ലിമിറ്റഡ് ”) ന്തലൻഡർ (“ ഡയറക്ട് നപയ്ന്തമന്റ് രീതി ”) / മനറ്റന്തതങ്കില ും
കൂൊന്തത

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ കളുന്തെ
കെുംവാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ന്തചക്കിന്തല ആവശ്യമായ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങൾ. വായ്പയ ന്തെ തിരിച്ചെവ്

ൽകിയിട്ടുള്ളത്“ നൊക്സവാ(ഗൺ െി ാൻസ് പ്പ്പവറ്റ്

വാങ്ങ ന്നയാൾ

കെും

കരാറിന്തല

വഴി

/ പണും അന്തലെങ്കിൽ ന്തചക്ക് / പ്ഡാഫ്റ്റ്റ് വഴി ന രിട്ട് ത ക അെച്ചുന്തകാണ്ട്

കാരണും,

മറ്റ്

ഓെീസർമാന്തര

/

സി രീതി”) / ഇലക്നപ്ൊണിക് ക്ലിയറിുംഗ് സിസ്റ്റും (ന്തഡബിറ്റ് ക്ലിയറിുംഗ്)

രീതി

മറ്റ്

ന്തചക്ക കൾ

കെുംവാങ്ങ ന്നവൻ/വർ

രീതിയ ും

ന്തചക്ക കൾ വീണ്ട ും അവതരിപ്പിക്കാ

അറിയിച്ച പ്പകാരും നമാഡ കൾ-നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ് ന്തചക്ക കൾ (“പിഡി

(“നപരിൽ

വദിച്ചിട്ടുള്ള

ൽകിയിട്ടുന്തണ്ടങ്കിൽ, അഥവാ

അന്തലെങ്കിൽ

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവന്

രീതി” )

(“ഇ.സി.എസ്

പകരും

തിരിച്ചെവ്

അുംഗീകാരും

/

അ

നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ്

കൂലമായി

നമാഡ്

കീഴില ള്ള

പദപ്പനയാഗത്തിൽ

പലിശ്യ ും ഉൾന്തക്കാള്ളുന്ന

അതി ായി

ക െിശ്ശികഅെങ്ങ ന്നമന്തറ്റലൊത കകളുും ഉപനയാഗിക്ക ക, ഈ കരാറി

(ഒനന്നാ

ന്തലൻഡറിന്

ത കയ ും

അത്തരും

നപയ്ന്തമൻന്തമന്റ്

അതിലധികനമാ ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ് / കളുന്തെ വർദ്ധ വ് ഉൾന്തപ്പന്തെ)
വയതയാസന്തപ്പെ ത്താ

അന്തലെങ്കിൽ

വയക്തികളിലൂന്തെ,

മനറ്റന്തതങ്കില ും

ിരക്കിൽ

കൾ

/

ന്തചക്ക കൾ, സവയും

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവന് അ

” എന്ന ും ന്തമാത്തത്തിൽ “ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റ കൾ / ഇ.എും.ഐ.എസ്”

സിസ്റ്റും

വഴികെുംവാങ്ങ ന്നയാൾസമർപ്പിച്ചനപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ്

അവതരിപ്പിക്ക ന്നതിന ാ

ിശ്ചിത തീയതി (ങ്ങൾ) യ ും (കരാറിന്ന്തറ സമയും) ;

അത്തരും തവണകന്തള വയക്തിഗതമായി “ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റ് / ഇ.എും.ഐ

ക്ലിയറിങ്ങ്

(ന്തഡബിറ്റ്)

വഞ്ചിക്കാ

ും

1881

നപ്പാസികയൂഷൻ
കണക്കാക്കന്തപ്പെ ും,
ഉചിതമായ

ിർനേശ്ങ്ങൾ

റോക്കാന ാ
കെും

പ്പവൃത്തികൾ

ന്ത നഗാഷയബിൾ
ഒഴിവാക്കാ
കൂൊന്തത

പ്കിമി ൽ,

ും
കെും

സിവിൽ

ന്തലൻഡറിന് അവകാശ്മ ണ്ട്

ൽകാന ാ

കെും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

/

ന്തലൻഡന്തറ

ഇൻസ്പ്െ ന്തമന്റ്സ്

ആക്റ്റ്,

ഉനേശ്ിച്ചുള്ളതാന്തണന്ന്
വാങ്ങ ന്നയാൾന്തക്കതിന്തര
െപെികൾ

ആരുംഭിക്കാൻ

i.

തിരിച്ചെവ് ന്തചക്ക കളിൽ ഒപ്പിട്ട അുംഗീകൃത ഒപ്പിട്ടയാൾ, ഈ വായ്പ

എലൊ

വിതരണും ന്തചയ്യുന്ന സമയത്ത് ന്തലൻഡറ മായി സമർപ്പിച്ച കരാർ

വാങ്ങ ന്നയാൾ കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

എന്നിവയിൽ വായ്പക്കാരൻ / വയക്തികൾ മ ൻകൂർ നരഖ്ാമൂലമ ള്ള

മനറ്റന്തതങ്കില ും

അ

കൂെ തൽ പലിശ്.

മതി വാങ്ങ ും. അത്തരും സാഹചരയങ്ങളിൽ, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ

നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ്

ന്തചക്ക കൾ

കൂൊന്തത

അന്തലെങ്കിൽ

/

ചാർജ കൾക്ക്

അത്തരും

അെിസ്ഥാ ത്തിൽ ലഭിക്ക കയ ും

മാറ്റിസ്ഥാപിക്ക കയ ും

ന്തലൻഡർ

ഏന്തതങ്കില ും

,

കാരണത്താൽ

p.

LENDER

തീര മാ ിച്ച

പ്പകാരും

അതിന്ന്തറ

എന്തെങ്കില ും ബ ദ്ധിമ ട്ട് / അസൗകരയും / തെസ്സും ന രിെ ന്ന ന്തണ്ടങ്കിൽ

വിനവച ാധികാരത്തിൽ കണക്കാക്ക കയ ും ന്തചയ്യുും, അത് 1/12

പ തിയ തീയതിക്ക് നശ്ഷമ ള്ള ന്തചക്ക കൾ, മാൻനഡറ്റുകൾ, കരാറ കൾ

പ്പനയാഗിച്ചതിന്ന്തറ

കൂൊന്തത

അന്തലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 360 ദിവസും, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളുന്തെ

അന്തലെങ്കിൽ

/

മറ്റ്

നരഖ്കൾ

അത്തരും

ന്തചക്ക കൾ

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്,

ന്തലൻഡറ ന്തെ

മ ൻകൂർ

അ

വദിക്കാും. അ

r.

(ഉൽപ്പന്നങ്ങളുന്തെ)

ന്തഡലിവറി

കാലതാമസും-

/

ഇലെനയാ

എന്നത്

ന്തമൻറ കളുന്തെ നപയ്ന്തമന്റ് അ
അ

സരിച്ച്

പരിഗണിക്കാന്തത

നപയ്ന്തമന്റിന്ന്തറ അവസാ
s.

ആരുംഭിക്ക കയ ും

പ്പന്നവ മായി
ഏന്തതങ്കില ും

ബന്ധന്തപ്പട്ട്
തർക്കും

ഏന്തതങ്കില ും

ിർത്താന ാ
അവകാശ്ും

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

ഈൊക്കാും.

മാപ്തും

അനതാറിറ്റിയ ും

പരിമിതന്തപ്പെ ത്ത ന്നിലെ)

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ക െിശ്ശിക

സ രക്ഷയ ന്തെ സൃഷ്ടി,

അന്തലെങ്കിൽ ന്തഡലിവറി സമയനത്താ അതി
പ്പന്നത്തിന്ന്തറ

(ഗ ണ ിലവാരമ ള്ള)

ഗ ണ ിലവാരും

ന്നാക്കൽ, എലൊ

മ നമ്പാ ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ

വീന്തണ്ടെ ക്കൽ,

തിരിച്ചറിവ്,

എന്നിവയ്ക്ക്

നകെ പാെ കൾ
കെും

പ്പീനപയ്ന്തമന്നറാ

വായ്പയ ന്തെ

അെക്കാും.

ബന്ധന്തപ്പട്ട് സർക്കാരിന്

അന്തലെങ്കിൽ

മ കളില ള്ള ഏന്തതങ്കില ും െീസ കൾ. കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ കെും

ഭാഗനമാ

പൂർണ്ണമായ

കാരയങ്ങൾ,

ത ക,

തീര വകൾ,

അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും ചാർജ കൾ, ഒപ്പും ബാധകമായ പലിശ്

അതിൽ

ിയമപരമായ ന്തലവി അന്തലെങ്കിൽ ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ

ബാധയതകൾ

ഏന്തതങ്കില ും

ഭാഗും

പ്പീനപയ്ന്തമന്റ്

പ്പകാരും
(ത ക)

തിരിച്ചെവ്

ന്തലൻഡർ

ന്തലൻഡർ

നഭദഗതി

മാപ്തും

ന്തലൻഡർ

സമയനത്തക്ക്
t.

മ കളിൽ

സൂചിപ്പിച്ച

തിരിച്ചെവ് ന്തഷഡയൂൾ എന്നിവ അെ ത്ത മാസും ഇഎുംഐ

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

തീയതിക്ക് നശ്ഷും മാപ്തനമ നഭദഗതി വര ത്ത കയ ള്ളൂ. അ

ിശ്ചിത

ബന്ധും I ൽ

ത കകളുും

പണമെച്ചിന്തലെങ്കിൽ വായ്പയ ന്തെ അത്തരും പൂർണ്ണ / പാർട്ട് പ്പീനപയ്

വയവസ്ഥകൾക്ക

ത കകൾ

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റ്

/

കൾ

അെയ്ക്ക ന്നതിൽ

കെും

അന്തലെങ്കിൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

സ്ഥിരസ്ഥിതിയാന്തണങ്കിൽ, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ അെയ്ക്കാൻ
ബാധയസ്ഥ ാണ്. അ
(കൂൊന്തത

സൃതമായി

പണും

അന്തലെങ്കിൽ

പ്പാബലയത്തിൽ

കെും

പരാജയന്തപ്പട്ടാൽ,

വര ന്ന

ൽനകണ്ടിവര ും.

വാങ്ങ ന്നയാൾ
അത്

ബന്ധ I ൽ വയക്തമാക്കിയ
ബാധകമായ

ിരക്കിന്ന്തറ കൂെ തൽ

പലിശ് ിക തി

അന്തലെങ്കിൽ

മറ്റ്

പണും

/

ൽക ന്നതിന്

സവാതപ്െയത്തിലായിരിക്ക ും

കെും

(പനക്ഷ

ഇവിന്തെ

അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന

സൃതമായി

തിരിച്ചെയ്ക്ക ും.

ന്തലൻഡറിൽ

ിന്ന ള്ള ഡിമാൻഡ് അറിയിപ്പ് തീയതി മ തൽ 7 ദിവസത്തി

ിശ്ചിത തീയതി (കൾ) യിൽ കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ ക െിശ്ശിക

മനറ്റന്തതങ്കില ും

ബന്ധിച്ച് / ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ബാധയസ്ഥ ലെ). കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ന്തലൻഡർ അെച്ച എലൊ

സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്പീനപയ്ന്തമന്റ് ചാർജ കൾ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ
വദിക്കിലെ.

ിയമത്തിന്തല

വയാഖ്യാ ത്തിനലാ

ില ിർത്ത കനയാ

ന്തചയ്യുന്നത്

ിയമങ്ങൾക്ക

അെയ്ക്ക ന്നതിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ

ന്തചലവഴിക്ക കനയാ

െിജിഎസ് / ന്ത ഫ്റ്റ്റ് െണ്ട് പ്ൊൻസ്െർ, ന്തലൻഡർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത ും

അെങ്ങ ന്ന

പരിമിതന്തപ്പെ ത്തിയിട്ടിലെ)

മാറ്റും,

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

നശ്ഷും

അന്തലെങ്കിൽ ന്തചക്ക് / ഡിമാൻഡ് പ്ഡാഫ്റ്റ്റുകൾ / നപ ഓർഡറ കൾ / ആർ

മറ്റ്

ചിലവ് വർദ്ധ വ്, നമൽപ്പറഞ്ഞ ഏന്തതങ്കില ും കാരയങ്ങളുമായി

/

ന്തചയ്യുും,

അത്തരും നഭദഗതി ന്തചയ്ത ന്തഷഡയൂളിന്. പണും സവീകരിച്ചതി

ഡയൂട്ടി,

എന്നിവയാൽ പിഴയ ും കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡറിനലക്ക ള്ള

നശ്ഷും കെും വാങ്ങ ന്നവർ / ഇൻസ്റ്റാൾന്തമൻറ കൾ അെയ്ക്ക ും

ന്തമന്റ് അ

സ്റ്റാമ്പ്

/ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കഷ്ടന്തപ്പെ ന്നയാൾ സൃഷ്ടിക്ക ന്ന സ രക്ഷ

ബന്ധും I ൽ

ന്തഷഡയൂൾ

ഏന്തതങ്കില ും

ിരക്ക കൾ, ന്തക്ലയിമ കൾ,

(ഏന്തതങ്കില ും

ഭരണ ിർവ്വഹണത്തിനലാ, ഈ കരാറിന ാെ

വദിക്ക കനയാ അുംഗീകരിക്ക കനയാ ന്തചയ്താൽ, അ

ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റിന്ന്തറ

കൂൊന്തത

ിക തികൾ, ചാർജ കൾ എന്നിവ ഉൾന്തപ്പന്തെ എന്നാൽ

എന്തെങ്കില ും

ക െിശ്ശിക ത ക എന്നിവ.

വയക്തമാക്കിയ

ാശ് ഷ്ടങ്ങൾ, ന്തചലവ കൾ,

ന്തചലവ കൾ,

പ്പീനപയ്ന്തമന്റ് പ്പീമിയും അന്തലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് പലിശ് കൂൊന്തത /

ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ

തിരിച്ചെയ്ക്കണും,

തരത്തില ള്ള അന്തലെങ്കിൽ പ്പകൃതിയ ന്തെ ഏന്തതങ്കില ും തരത്തില ള്ള

വയവസ്ഥകൾക്ക ും

വയവസ്ഥകൾക്ക ും വിനധയമായി, ക റഞ്ഞ പ്പീനപയ്ന്തമന്റ്

ിക തി, മറ്റ്

ൽനകണ്ട മറ്റ് ചാർജ കളുും ന്തലവികളുും

ഉൽപ്പന്നും (കൾ), (എച്ച്) ന്തലൻഡറ ന്തെ അഭിഭാഷകൻന്തറ െീസ ും ഉദാ:

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

അത്തരും

/ പ്കമാറ്റും

ിക തികളുന്തെയ ും ക െിശ്ശിക ക്ലിയറൻസ്, ഉൽ

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്
വായ്പന്തയെ ക്ക ന്നയാൾ

(ഡി)

െപ്പാക്കൽ, തിരിച്ചറിവ് (ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ

പ്പന്നങ്ങൾ (എഫ്റ്) പരിനശ്ാധ , (ജി) ഇൻഷ റൻസ് എന്നിവയ മായി

ഉത്തരവാദിയന്തലെന്ന് വായ്പക്കാരൻ സമ്മതിക്ക ന്ന .

പലിശ്

അനപക്ഷനയാന്തൊപ്പും,

(എ)

/ എൻകയാഷ്ന്തമന്റ് എന്നിവ ഉൾന്തപ്പന്തെ) (കൾ), (ഇ) ഉൽപ്പന്നും

ഷ്ടന്തപ്പട്ടനതാ നമാഷ്ടിച്ചനതാ ആയ അപകെത്തിന് അന്തലെങ്കിൽ ഉൽ

അതത്

ന്തചലവ കളുും

പ്കവശ്ും വയ്ക്കൽ, പരിപാല ും, സുംഭരണും, വിൽപ

ന്തഡലിവറി കാലതാമസും അന്തലെങ്കിൽ ന്തഡലിവറി അലൊത്തതിന ാ

അതി

എലൊ

കരാറ ും / അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും ഇെപാട് നരഖ്, (സി) കെും

ൽകിലെ

അ

മറ്റ്

ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ അനപക്ഷയ ും പ്ഗാന്റ ും തിരിച്ചെവ ും, (ബി) ഈ

ഇൻസ്റ്റാൾ

കാലതാമസും

ിക തികളുും (ഏന്തതങ്കില ും

(ന്തലൻഡർ ന്തചലവഴിച്ച ന്തചലവ കളുും) ഉൾന്തപ്പന്തെ. എന്നാൽ അതിൽ

കക്ഷികൾക്കിെയിന്തല

ന്തമൻറിൻന്തറനയാ മറ്റ് ത കകളുന്തെനയാ പണമെയ്ക്കൽ
വര ത്താന ാ

മനറ്റാ

ന്തചയ്യുും.

ഏന്തതങ്കില ും

ിന്ന് എലൊ പലിശ് ിക തി, ജിഎസ്.െി ,

വിവരണത്തിൽ) എന്നിവ സമയാസമയങ്ങളിൽ ഗവൺന്തമന്നറാ

െത്ത കനയാ ന്തചയ്യുന്നിലെ, ഉൽ

വയതയാസും

/

കെും വാങ്ങ ന്നയാളിൽ

തീയതിയായിരിക്ക ും.

രജിസ്നപ്െഷൻ, െയലിുംഗ് ചാർജ കളുും

ഇൻസ്റ്റാൾ

ത െര കയ ും

ദിവസും

മന്തറ്റലൊ ഇറക്ക മതി തീര വകളുും (സ്റ്റാമ്പ് ഡയൂട്ടി, പ്പസക്തമായ

ബന്ധും I ൽ വയക്തമാക്കിയ ന്തഷഡയൂൾ

പ്പവർത്തിക്ക കനയാ അറ്റക റ്റപ്പണി

ഈ കരാറിന് കീഴില ള്ള പണമെയ്നക്കണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒര ബിസി സ്
വര കയാന്തണങ്കിൽ , ന്തതാട്ടുമ മ്പ ള്ള ബിസി സ്സ് ദി ും അത്തരും

ന്തഡലിവറി എന്നിവ കണക്കിന്തലെ ക്കാന്തത, ഉൽപ്പന്നും (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)
തകരാറ നണ്ടാ

പ്പതിമാസ ഇൻസ്റ്റാൾന്തമന്റ് ത ക അെ ത്ത ഉയർന്ന രൂപയിനലക്ക്

ദി മലൊത്ത ഒര ദിവസത്തിൽ പണമെനക്കണ്ട അവസാ

ബന്ധും I ൽ വയക്തമാക്കിയ “ന്തചക്ക് സവാപ്പ്”

ചാർജ കൾ ബാധകമായിരിക്ക ും.
ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ

പ്പതിമാസും

കണക്കാക്ക ന്ന .

മതിക്ക്

ൽകിയ നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ് ന്തചക്ക കൾ സവാപ്പ് / എക്സ്നചഞ്ച് ന്തചയ്യാൻ
അ

അെിസ്ഥാ ത്തിലായിരിക്കാും

എണ്ണും.

ിർനേശ്ങ്ങൾ ന്തലൻഡർ എനപ്പാൾ

ൽക ും.

ൽകിയ ഇതര നപാസ്റ്റ്-നഡറ്റഡ് ന്തചക്ക കൾ ഉപനയാഗിച്ച് ന്തലൻഡറിന്

o.

പ റനമയായിരിക്ക ും

ഇൻസ്റ്റാൾ

മാൻനഡറ്റുകൾ,

വിനധയമായി, മന്തറ്റാര ബാങ്കിൽ (ന്തലൻഡർ അുംഗീകരിച്ചത നപാന്തല)

n.

കെും

ൽനകണ്ട ബാധയതയ ള്ള

ിരക്ക കൾ, കൂെ തൽ പലിശ്യ ും

െപ്പിലാക്കിയ

q.

m.

അെിസ്ഥാ ത്തിൽ

പലിശ്, പ്പതിബദ്ധത െീസ് /

നവണന്തമങ്കില ും

l.

കരാറിന്ന്തറ

മന്തറ്റലൊ ചാർജ കളുും പ്ദ ുംദി

ൽക ന്നതി ായി

അവതരിപ്പിക്ക ന്നതില ും ന്തഡബിറ്റ്

k.

ഈ

കരാറ കൾ കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ മറ്റ് നരഖ്കൾ എന്നിവ ഉെ െി

ന്തമൻറ കൾ

j.

ത കകൾക്ക ും.

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ന്തെസിലിറ്റിയ മായി

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ള്ളിൽ

ന്തലൻഡർ

അെച്ച എലൊ ത കകളുും (അന്തലെങ്കിൽ അവര ന്തെ പ്പതി ിധികൾ /
കൺസൾട്ടന്റ മാർ

/

എന്നിവനരാന്തൊപ്പനമാ)
എലൊ

ത കകളുും

ന്തഹനറനറ്റായിൽ

മൂലയ ിർണ്ണയും
പ്പതിെലും

പണമെച്ച

തീയതി

വയക്തമാക്കിയ

െത്ത ന്നയാൾ

ൽക ും.

അത്തരത്തില ള്ള

മ തൽ

കൂെ തൽ

അ

പലിശ്

ബന്ധും

I

ിരക്കിൽ

u.

ഇെയൻ

കരാർ

ിയമത്തിന്തല

ഏന്തതങ്കില ും

അന്തലെങ്കിൽ ബാധകമായ മനറ്റന്തതങ്കില ും
കരാറില ും

/

അന്തലെങ്കിൽ

അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന

മറ്റ്

ഏന്തതങ്കില ും

ഉണ്ടായിര ന്നിട്ടുും,

ഇെപാട്

നരഖ്കളില ും

ിബന്ധ കളുും

വയവസ്ഥകളുും

ന്തലൻഡർ

അതിന്ന്തറ

വിനവച ാധികാരത്തിൽ

ഉചിതമായ

ഈ

അന്തലെങ്കിൽ

നരഖ്കൾക്ക്

അ

ഇെപാട്

വാങ്ങ ന്നയാൾ

വയവസ്ഥകൾ

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ഈ കരാറിന്ന്തറ തീയതി മ തൽ 3 ദിവസും

ിയമും, അന്തലെങ്കിൽ ഈ

അന്തലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നും (ങ്ങൾ) വിതരണും ന്തചയ്യുന്നത് (പിന്നീട് ) അത്തരും

പൂർണ്ണ

കരാർ

കൂൊന്തത

സൃതമായി

െപ്പിലാക്ക ന്നതിലൂന്തെ

അന്തലെങ്കിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്
തിരിച്ചറിഞ്ഞ

ഈ

കെും

ൽനകണ്ട

ഏന്തതങ്കില ും

കരാർ

കൂൊന്തത

ക െിശ്ശികകൾക്കായി
തക

മറ്റ്

ദിവസത്തി

/

കെും

അ

കെും

കെും

ൽനകണ്ട

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ക െിശ്ശിക

ഏന്തതങ്കില ും

/

കെും

ൽകിയിട്ടുും,

കെും

ന്തലൻഡർ

കെും

അത്തരും

/

വായ്പക്കാരൻ

/

ന്തലൻഡറിന്ന്തറ
ന്തചയ്യുന്ന
കെും

ന്തലൻഡർ

പ്പതി ിധി

(കൾ)

കൂൊന്തത

/

വാങ്ങ ന്നയാൾ

/

അെിലിനയറ്റ്

(കൾ)

എന്നിവയ്ക്ക്

ന്തലൻഡർ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ന്തലൻഡറിനലക്ക ള്ള

കെും

അന്തലെങ്കിൽ

ഈ

അ

കരയങ്ങൾ

ിബന്ധ കൾക്ക ും

/

ചാർജ കൾ

ബന്ധും

-1

അ

ന രിട്ട്

ിയമിച്ച

ൽ

അത്തരും
അ

/

ന്തലൻഡറിൽ

ിന്ന് അ

നസവ ങ്ങൾ

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

ബന്ധും -1 ൽ

ഗ ണും,

/

ന െ ന്നതി

ിന്ന ും

ിർമ്മാതാവ്
ഉൽപ്പന്നും

ും / ഉറപ്പുവര ത്ത ന്നതി

വയക്തികൾ
കൂൊന്തത

ഗ ണ ിലവാരും,

പൂർണ്ണമായ ും
ന്തഡലിവറി

ഏന്തതങ്കില ും

നകെ പാട്

ഗ ണ ിലവാരും,

ഗ ണും

എന്തെങ്കില ും

വയതിയാ ങ്ങൾക്ക്

അന്തലെങ്കിൽ

ന്തലൻഡർ

അന്തലെങ്കിൽ

അന്തലെങ്കിൽ

ബാധയസ്ഥ ലെ

അന്തലെങ്കിൽ

ഉത്തരവാദിയലെ. ഉൽപ്പന്നും (ങ്ങൾ ) അന്തലെങ്കിൽ
ഡീലർ / വിൽപ്പ ക്കാരൻ
ിർമ്മാതാവ്

എന്നിവര ന്തെ
ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ിർമ്മാതാവ്

ഉണ്ടാക്കിയ

ഏന്തതാര

ന്തലൻഡർ
ിർമ്മാതാവ്
എന്നിവര ന്തെ
(ങ്ങൾ)

/

ഡീലർ

വിൽപ്പ ക്കാരൻ

/

ഡീലർ

/

വിൽപ്പ ക്കാരൻ

അന്തലെങ്കിൽ
അുംഗീകൃത

ും

അന്തലെങ്കിൽ

ഉത്തരവാധിയലെ.

ഡീലർമാർ
ന്തമക്കാ ിക്സ്

ഒഴിന്തകയ ള്ള

വാറണ്ടിക്ക ും

/
/

വിതരണക്കാർ
നസവ

ഏന്തതങ്കില ും

െത്ത ന്നതിന്

കെും

നകപ്ന്ദും
വയക്തിന്തയ

വാങ്ങ ന്നവർ

/

വയക്തികൾ ഏർന്തപ്പെ ത്ത കയിലെ.
b.

ഉൽപ്പന്നും

(കൾ)

നമാനട്ടാർ

പ്പ്പവറ്റ്

ില, എ വിുംഗ്, കാർഡി ൽ

തീയതി

മ തൽ

3

ദിവസത്തി

അ

കൂലമായി

ള്ളിൽ,

ന്തചയ്തിട്ടുന്തണ്ടന്ന
ും

കെും

ഉൽപ്പന്നും
വസ്ത ത

നരഖ്ന്തപ്പെ ത്ത ന്നതി

ും.

ന്തലൻഡറിന്

കൂലമായി ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ പ്ഹനപ്പാന്തഥനക്കഷന്ന്തറ

ിർണ്ണായക

അഭാവമായി
ന്തചയ്യിലെ.

കണക്കാക്കന്തപ്പെ കനയാ

ന്തലൻഡറിന്

അ

കൂലമായ

കീഴില ള്ള ചാർജ കൾ ന്തലൻഡറിന്ന്തറ ആദയനത്തത ും എക്സ്ക്ലൂസീവ്
ചാർജായ ും

ഈ

നമൽപ്പറഞ്ഞ

ിർേിഷ്ട

ഉൽപ്പന്നും
അതി
അ

കെും

നശ്ഷനമാ

പവർ

ഓഫ്റ്

ആയിരിക്ക ും.

മ ൻവിധികളിലൊന്തത,
അനറ്റാർണിക്ക്

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്
എനപ്പാൾ

അ

പ്കമാറ ന്ന

നവണന്തമങ്കില ും

കെും

സൃതമായി,
സമയനത്താ
ന്തലൻഡറിന്

കൂലമായി ഉൽപ്പന്നും പ്ഹനപ്പാത്തിനക്കറ്റ് ന്തചയ്യാൻ ന്തലൻഡറിന്

അുംഗീകാരും

c.

പ്ഹനപ്പാത്തിനക്കഷൻ

കാരയങ്ങളിൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

ിർമ്മാതാവ് /

എന്നിവയ മായി

പ്പാതി ിധയത്തി

ബാധയസ്ഥ ലെ,

അറ്റക റ്റപ്പണികൾ

/

ഏജൻറ്

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

െി ാൻസ്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുന്തെ വാക്കാല ള്ള പ്ഹനപ്പാത്തി നക്കഷൻ. ഈ കരാറിന്

ൽക ന്ന ഏന്തതങ്കില ും ഗയാരൻറികൾ

ഏന്തതങ്കില ും

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

നൊക്സവാപഗൺ

ന്തലൻഡറിന്

കണക്കാക്ക കനയാ

അന്തലെങ്കിൽ വാറണ്ടികൾ. ഉൽപ്പന്നും (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) അന്തലെങ്കിൽ
അത്തരും

ന്തചയ്ത

വാങ്ങ ന്നവര ന്തെ

പ്പകെ ും

തകരാറ കൾ

അുംഗീകരിച്ച

ലഭിക്ക ന്നതിന്, ന്തലൻഡറിന്ന്തറ നപരിന്ത ാപ്പും അുംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കെും

ന്തഡലിവറി

ചിലവ്

നപരിൽ

ൽകിയിട്ടുള്ളത്, ഉൽപ്പന്നത്തി ായ ള്ള രജിസ്നപ്െഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ്

/

അന്തലെങ്കിൽ

മൂലും

അവസ്ഥ,

എന്നിവയിൽ

അവസ്ഥ,

കാലതാമസും

ന്തലൻഡറിന്

ന്തതളിവായി കണക്കാക്ക ക, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

(ഉൽപ്പന്നങ്ങളുന്തെ)

വിവരിച്ച

പ്ഹനപ്പാത്തിനക്കറ്റ്

ും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /

ന്തചയ്യാത്ത)

“മ കളിൽ

സ്ഥിരീകരിക്ക ന്നതി

ഡീലർ

ഉൽപ്പന്നും

ൽക കയ ും ന്തചയ്യുും. നൊക്സ്വാഗൺ

ലിമിറ്റഡിന്ന്തറ

വയ്ക്ക കയ ും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഉത്തരവാദിത്തമ ള്ളവരായിരിക്ക ും.

ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ

(അന്തലെങ്കിൽ

/

പ്പ്പവറ്റ്

വിതരണും

/

ിർനേശ്ിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധ

എന്നിവയ്ക്ക ും

കരാറിനേൽ

ക െിശ്ശികയ ും

കൂലമായിത്തീര കയ ും

നപ്ഗഷയസ് നറാഡ്, ചക്കല, അനന്ധരി ഈസ്റ്റ്, മ ുംപ്ബ 400 099 ”, ഉൽപ്പന്നും

മതികൾ ലഭിക്ക ും.

(ഉൽപ്പന്നങ്ങളുന്തെ)

വിൽപ്പ ക്കാര ിൽ

വയക്തികളുന്തെ

/

ന്തലൻഡർ

ലിമിറ്റഡ്, സിൽവർ ഉനട്ടാപയ, മൂന്നാും

അ

പ്പകെ ും

വയവസ്ഥകൾക്ക ും

വാക്കാല ള്ള

ഏന്തറ്റെ ക്ക ന്ന ,

III. ഉൽപ്പന്നം (ങ്ങൾ)
ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ

ന്തചയ്തിട്ടുള്ള

ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ രജിസ്നപ്െഷൻ സർട്ടിെിക്കറ്റ് കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ

എന്നിവയ്ന്തക്കതിരായ

കെും

നസവ ങ്ങൾ / സൗ കരയങ്ങൾ / അ

a.

സഹ-വായ്പക്കാരന്ന്തറ

കൂലമായി പരികല്പ

െി ാൻസ്

ന്തലൻഡർ

ഏജൻസികൾക്ക്

ബന്ധന്തപ്പട്ട

മതികൾ

അെച്ചുന്തകാണ്ട്

രജിസ്റ്റർ

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

ിരക്ക കളുും ന െ ന്നതിന് ന്തലൻഡർക്ക് അ

ദ ര പനയാഗും

സഹ-വായ്പക്കാരൻ

നപയ്ന്തമന്റ കളുും
ന്തലൻഡർ

/

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

പ്കവശ്ും

കരാറിന്തല

സൗ

ിന്ന്

മതികളുും പ്ലസൻസ കളുും വാങ്ങ ന്നവർ /

പ്പന്നും പ്ഹനപ്പാന്തെനക്കറ്റ് ന്തചയ്യുും ഈ കരാറിൽ അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന

സഹ-

ൽക ും.
w.

ഇെങ്ങളിന്തലലൊും
ള്ള വാഹ ങ്ങൾ

എക്സ്പ്പസ് സമ്മതനത്താന്തെ സമ്മതിക്ക ന്ന , കെും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

ഉത്തരവാദിയായിരിക്കിലെ.

അന്തലെങ്കിൽ

എലൊ

/ പ്ഹനപ്പാത്തിനക്കറ്റ്

ബാധകമായ

ഉൽപ്പന്നും ന്തഡലിവറി സമയത്ത്, ഒര വാക്കാല ള്ള കരാറിലൂന്തെ, ഉൽ

കെും

പണമെച്ചതിന്

ആവശ്യമ ള്ള /

സുംസ്ഥാ ും അന്തലെങ്കിൽ പ്പനദശ്ും. ഉൽപ്പന്നും രജിസ്റ്റർ ന്തചയ്യാൻ നപാക ന്ന

/ ക െിശ്ശിക ബാധയതയായി ത െര ും.
പരാജയന്തപ്പട്ടാൽ,

.

ആവശ്യമായ എലൊ അ

ത കകൾക്ക ും കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക് കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ഇതിൽ

കൂലമായി പ്പനതയകമായി ഈൊക്ക ന്ന

ഉെ ീളും / ഉപനയാഗിക്ക ന്നതിന് ബന്ധന്തപ്പട്ട അധികാരികളിൽ

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ അെങ്ങ ന്ന ക െിശ്ശിക / നശ്ഷിക്ക ന്ന എലൊ

v.

ലഭയമാക്ക ക.

എന്നിവ നപാല ള്ളവ), കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ഉൽപ്പന്നും (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

അത്തരും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ന്തലൻഡറിന്

(വാണിജയ വാഹ ങ്ങൾ / വാെകയ്ന്തക്കെ ക്ക ന്നതി

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

തീർപ്പാക്ക ന്നതിന്

വിഹിതും

പകർപ്പ്

ള്ളിൽ. അത്തരും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) ന്തലൻഡറിന്

ന്തചയ്തിരിക്ക ന്ന

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക ും ഇെയില ള്ള മനറ്റന്തതങ്കില ും കരാറ കൾക്ക്
കീഴിൽ

ഒര

രജിസ്റ്റർ

സർട്ടിെിക്കറ്റിന്ന്തറ

സൂചിപ്പിക്കണും, അത്തരും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) / ന്തലൻഡറിന്

ന്തലൻഡർ

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക ും

അനതാറിറ്റിയിൽ

രജിസ്നപ്െഷൻ

പ്പന്നങ്ങൾ) ബന്ധന്തപ്പട്ട അനതാറിറ്റിയ ന്തെ രജിസ്നപ്െഷൻ വയക്തമായി

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക ും കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക ും ഇെയില ും ഏത്
രീതിയില ും.

രജിസ്പ്െിങ്ങ്

സ രക്ഷയായി വാഗ്ദാ ും ന്തചയ്യുന്ന സാഹചരയത്തിൽ, ഉൽപ്പന്നും (ഉൽ

കെും

കരാറ കൾ

കൂൊന്തത

അനതാറിറ്റി രജിസ്റ്റർ ന്തചയ്യുന്നതിലൂന്തെയ ും അത്തരും രജിസ്നപ്െഷന്ന്തറ 60

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഉചിതമായ

ന്തചയ്യുക,

സാക്ഷയന്തപ്പെ ത്തിയ

/

െത്തിയ ഏന്തതങ്കില ും നപയ്ന്തമന്റ കൾ, സ രക്ഷ

അന്തലെങ്കിൽ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ൽക ന്ന .

ഏന്തതങ്കില ും

ഉൽപ്പന്നും

വായ്പ

മ ൻകൂട്ടി

ലഭയമാക്കിയിട്ടുള്ളത ും
ഏന്തതങ്കില ും

ന്തക്കതിന്തര

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

അറിയിക്ക ന്നതി
ഉൽപ്പന്നും

(ങ്ങൾ)

ിലവില ള്ള

ള്ള

സൗകരയും

പ്പാബലയത്തിൽ

വര ന്ന

ിയമപ്പകാരും ഏന്തതങ്കില ും അനതാറിറ്റിയിൽ രജിസ്റ്റർ

ന്തചനയ്യണ്ടത ും, പിന്തന്ന കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ന്തെസിലിറ്റി വിതരണും
ന്തചയ്തതിന്

നശ്ഷും

സർട്ടിെിക്കറ്റിൽ
അനതാറിറ്റിയ ന്തെ
ീക്കുംന്തചയ്യുകയ ും

7

ദിവസത്തി
അന്തലെങ്കിൽ

ള്ളിൽ

ഉൽപ്പന്നും

ഉചിതമായ

നരഖ്കളിൽ

ിന്ന ും

അത്തരും

രജിസ്പ്െിുംഗ്

(ങ്ങൾ)

രജിസ്പ്െിങ്ങ്

മ മ്പന്തത്ത

ചാർജ്

അനതാറിറ്റിയിൽ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വീണ്ട ും രജിസ്റ്റർ ന്തചയ്യുകയ ും നവണും. അത്തരും ഉൽ
വാഹ ങ്ങൾ

(നമാനട്ടാർ

പ്പന്നും (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) ന്തലൻഡറിന് സ രക്ഷയായി വാഗ്ദാ ും ന്തചയ്യുന്ന
സാഹചരയത്തിൽ,

ഉൽപ്പന്നും

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

ന്തലൻഡറിന്

ഒര

സാക്ഷയന്തപ്പെ ത്തിയ

പകർപ്പ്

പറഞ്ഞിരിക്ക ന്നത നപാന്തല

(മ കളില ള്ള

ആവശ്യമായ

ൽ

പ റന്തത്തെ ക്ക ക,

അുംഗീകാരനത്താന്തെ

നക്ലാസ്

സൂക്ഷിക്ക കനയാ

2

അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡറിന്) പ്കമാറ ും.

ന്തചനയ്യണ്ടത്

അത്തരും

ഉൽപ്പന്നും

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

സ്ഥിരീകരിക്ക കനയാ

സുംഭരിക്ക കനയാ

സ്ഥിരമായ

അെിസ്ഥാ ത്തിൽ

അന്തലെങ്കിൽ

ത െർച്ചയായ 60 ദിവസത്തിൽ കൂെ തൽ ആയിരിക്ക ും.
d.

ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തെ (ങ്ങളുന്തെ) ഉെമ്പെി, പൂർണ്ണ വിശ്ദാുംശ്ങ്ങൾ (എഞ്ചിൻ
മ്പർ / നചസിസ്
മ തലായവ

മ്പർ / സീരിയൽ

അ

ബന്ധും

ൽ

I

മ്പർ, രജിസ്നപ്െഷൻ

മ്പർ

വയക്തമാനക്കണ്ടത ണ്ട്)

ഇത്

െപ്പിലാക്ക ന്ന സമയത്ത് ലഭയമന്തലെങ്കിൽ
നൊർമാറ്റിൽ,

വാഹ ങ്ങളുന്തെ

മ്പർ)

നപ്പാഴ ും

ഉചിതമായ
3

(ഇ) കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ ആവശ്യന്തപ്പെ കനയാ,

ന്തലൻഡറിന്അ

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

(കെും

അ

അന്തലെങ്കിൽ

ആ

ഏന്തതങ്കില ും

അതിന്ന്തറ

ഉനേശ്യും

അ

ഹാജരാക്ക ും.

സ്ഥലത്ത്

പ്പതി ിധി

വദിക്ക ന്ന .

ആവശ്യന്തപ്പെ ന്തന്നങ്കിൽ,

നരഖ്കൾ

ന്തചലവില ും

ഉൽപ്പന്നും

കെും

/

കെും
(ങ്ങൾ)

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ിയ ക്തമാക്കിയ

സ്ഥലത്ത്

LENDER

(കൂൊന്തത

/

അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ പ്പതി ിധികൾ) പരിനശ്ാധിക്ക ന്നതി ായി

ില ിൽക്ക ന്നിെനത്താളും കാലും

(എഫ്റ്) ഉൽപ്പന്നും (ങ്ങൾ), ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ ഏന്തതങ്കില ും ഭാഗനമാ

സ്ഥലത്തിന്ന്തറനയാ പരിസരത്തിന്ന്തറനയാ ഉെമയ ന്തെ ആവശ്യമായ

ന്തലൻഡറ ന്തെ ക െിശ്ശികയായി ഉ യള്ളിെനത്താളും കാലും, ന്തലൻഡറിന്

എലൊ

അ

ഉൽപ്പന്നും സൂക്ഷിക്ക കനയാ, ഉറപ്പിക്ക കനയാ ന്തചയ്തിരിക്ക ന്നത്

ആവശ്യമ ള്ളനതാ

കൂലമായി സൃഷ്ടിച്ച / സൃഷ്ടിക്ക ന്ന ചാർജ് / സ രക്ഷയ്ക്ക്
കെും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ിയപ്െണത്തില ും

അറ്റക റ്റപ്പണികൾ
ഏന്തതങ്കില ും

നബാഡിയ മാനയാ

ഒര

കരാറില ും

ഉപനയാഗും,

പ്കമാറ്റും

അന്തലെങ്കിൽ

l.

വാങ്ങ ന്നവർ

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുന്തെ

/

സൃതനമാ

എലൊ
അ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

സാധ ത

െത്ത കനയാ അന്തലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നും (ങ്ങൾ)

വിവരങ്ങളുും

വാങ്ങ കനയാ

പ്ലസൻസ ും

ന്തകാെ ക്ക കനയാ

ന്തലൻഡറ ന്തെ

മൻ

ഓപ്പൺ
അെിമ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

അവകാശ്ികളിൽ
മ ക്തമായി
അ

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

ിന്ന ും ചാർജ കളിൽ

സൂക്ഷിക്ക ും,

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

എലൊ

ിന്ന ും പരിധികളിൽ

ിന്ന ും

സുംരക്ഷിക്ക ക

കൂൊന്തത,

ന്തലൻഡറിന്

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുന്തെ
യത്തില ും

വായ്പ

m.

ൽക ന്നയാൾക്ക്

വച്ചിരിക്ക ന്ന

പ്പന്നും (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) പ്കവശ്ും വയ്ക്ക ക, പണയും വയ്ക്ക ക, പണും

പ്കവശ്ന്തപ്പെ ത്താൻ

ഈൊക്ക ക,

ഉള്ള

വിൽക്ക ക,

ിനയാഗിക്ക ക,

വാെകയ്ന്തക്കെ ക്ക ക, പാട്ടത്തിന്

പ്കമാറ്റും

കൂൊന്തത

ന്തചയ്യുക,

ന്തചലവ കൾ

ന്തചയ്യാ ാവ കയിലെ.

ിന്ന ും

അന്തലെങ്കിൽ

ന രിട്ടുള്ള അന്തലെങ്കിൽ പനരാക്ഷ ഉെമ്പെി / പ്കമീകരണും, അവകാശ്ും,

വണ്ടിയിൽ,

ചാർജ്, ബാദ്ധയത, വാെക, പാട്ടും, പ്കമാറ്റും അന്തലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നും (കൾ)

അന്തലെങ്കിൽ

ലുംഘ ത്തി

ും

വഞ്ച യ്ക്ക ും

അത്തരും

വിശ്വാസ

സാഹചരയങ്ങളിൽ,

അത്തരും

ത െങ്ങി

എലൊ

ിന്ന് ആവശ്യന്തപ്പെ ന്ന .

പ്പന്നങ്ങൾ)

ിനരാധിത വസ്ത ക്കളുന്തെ

വസ്ത ക്കൾ

മനറ്റന്തതങ്കില ും

ിയമവിര ദ്ധവ മായ

പ്കവശ്ും വയ്ക്ക ക, എന്നിവ പരിഗണിക്ക ും. കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /
പ്കിമി ൽ

അത്

പ്ശ്മിക്ക ന്നതിന ാ

ിരക്ക കൾ

കള്ളക്കെത്ത് അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും

എന്നിവര ന്തെ

പ്കവശ്ും

തൽക്കാലും

കെും വാങ്ങ ന്നവർ / ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഏന്തതങ്കില ും ചരക്ക കളുന്തെ

n.

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

എവിന്തെയാന്തണന്ന്

വീന്തണ്ടെ ക്ക ന്നതിന ാ

നമൽപ്പറഞ്ഞ 7, 8 വക പ്പുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏന്തതങ്കില ും

കെും

എലൊമാറ്റങ്ങളുും
അറിയിക്ക ും.

ഉൽപ്പന്നും

ന്തചലവ കളുും കെും വാങ്ങ ന്നയാളിൽ

ൽക ക, വിട്ടുന്തകാെ ക്ക ക, എന്നിവ

ബാധിക്ക ന്ന

മാ ദണ്ഡങ്ങളില ും

ഉൽപ്പന്നും

ഏന്തതാരാളിൽ

എലൊ

ന്തപാത വായ

ഇറക്ക മതിന്തയ

അന്തലെങ്കിൽ

ചാർജ് ഒഴിന്തക, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ഏന്തതങ്കില ും വിധത്തിൽ ഉൽ

വയാപ്തി,

ആവശ്യമായ

നയാഗയതാ

കെും

ഇറക്ക മതി
ഉൽപ്പന്നങ്ങളുന്തെ

വയാപ്തിയില മ ള്ള

കന്തണ്ടത്ത ന്നതിന ാ

കൾ,

സമ്മതങ്ങൾ.

നയാഗയത,

കാലാകാലങ്ങളിൽ കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവന്ത

കൂലമായി സൃഷ്ടിച്ച / സൃഷ്ടിക്കന്തപ്പെ ന്ന / സൃഷ്ടിച്ച ആദയന്തത്ത

രജിസ്നപ്െഷ

പ്പകാരമ ള്ള
ഉദ്ധരണി,

ും

ആവശ്യമായ

എലൊ

സുംബന്ധിച്ച

ഇറക്ക മതിയ ന്തെ
കെും

ും

സാഹചരയങ്ങളിൽ,

വായ്പന്തയെ ക്ക ും

ഇറക്ക മതി

വാദമിലൊന്തത ന്തചയ്യിലെ

ന്തചനയ്യണ്ട

എന്നിവ

അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ ഏന്തതങ്കില ും ഭാഗും എന്നിവയ മായി കെും

സുംഭരിക്ക ന്നതി

പ്ലസൻസ കൾ,

ആവശ്യമായ

ഇറക്ക മതിയ ന്തെ

ൽക കനയാ

െലപ്പദമായി

ഉൽപ്പന്നും

അുംഗീകാരങ്ങൾ,

ഉൽപ്പന്നുംഇറക്ക മതി

ില ിൽക്ക കയ ും ന്തചയ്യുും.

പാലിക്ക കയ ും

പ്പവർത്തിക്ക ന്നതി

ഇൻഷ റൻസ്,

പ്ലസൻസ കളുും

കെും

ും

ബന്ധന്തപ്പട്ട

ിയപ്െണങ്ങളുും

അലൊന്തതനയാ)

മതികൾ,

പാട്ടത്തിന്

അ

/

അതിന്ന്തറ

എന്നിവയ മായി

എലൊയ്നപ്പാഴ ും

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / പ്കവശ്ും വയ്ക്ക ക, വാെകയ്ക്ക് ന്തകാെ ക്ക ക,
ഏന്തതങ്കില ും പ്കമീകരണും

(അന്തലെങ്കിൽ

ചട്ടങ്ങളുും

ഉപനയാഗിക്ക ന്നതി

ന്തചയ്യുും, കൂൊന്തത അത്തരും അറ്റക റ്റപ്പണി കരാറ കൾ പ ത ക്ക കയ ും

ൽക ക, പ്ലസൻസ്

ഉൽപ്പന്നും

ില ിർത്ത കയ ുംന്തചയ്യുും,

/

അറ്റക റ്റപ്പണി കരാറ കൾ ഏർന്തപ്പെ ത്ത കനയാ / പ്പനവശ്ിക്ക കനയാ

ൽക ക, അവധി

പ്പനവശ്ിക്ക ന്നതിന്

ന്തലൻഡർ

അവന െ കയ ും

വിതരണക്കാര മായി ന്തലൻഡറിന്ന്തറ സുംതൃപ്തിക്കായി വാർഷിക

ന്തലൻഡർക്ക് അവയ ന്തെ ക െിശ്ശിക

പരിസരത്ത്

/

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ
ിയമാ

ീക്കുംന്തചയ്യൽ

ിർമ്മാതാക്കൾ

സ്ഥലും

എലൊ ിയമങ്ങളുും

എന്നിവയ്ക്ക ള്ള അധികാരും. ന്തലൻഡർ ആവശ്യന്തപ്പെ ന്നിെന്തത്തലൊും,
കെും

മതികളുും സമ്മതങ്ങളുും ന െ ും. എവിന്തെയാനണാ

ഏന്തതങ്കില ും പ്പതി ിധികൾ) ആവശ്യന്തപ്പെ ന്ന .

പ്കമീകരണത്തില ും ഏർന്തപ്പെിലെ. അന്തലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ (ഉൽ
പ്പന്നങ്ങളുന്തെ)

ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ

പരിനശ്ാധിക്ക ന്നതിന്

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

െത്ത കയ ും ന്തചയ്യുും, മാപ്തമലെ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ

വയക്തിനയാ,

അ

ആ

ഉെമസ്ഥന്ന്തറ

/

ഉൽപ്പന്നും

ഉചിതമായ രീതിയിൽ ഉപനയാഗിക്ക കയ ും പ്പവർത്തിപ്പിക്ക കയ ും

i.

/

ഇത മായി ബന്ധന്തപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന . ന്തലൻഡറ ന്തെ അഭിപ്പായത്തിൽ

ഉെമസ്ഥതയില ും

h.

പ്പതി ിധികൾ

ഉൽപ്പന്നത്തിൽ (ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ) സ്ഥിരമായി ഒട്ടിക്ക ും.

വിനധയമായിരിക്ക ും;

g.

എന്നിവ

അന്തലെങ്കിൽ അവര ന്തെ പ്പതി ിധികൾ) വായ്പന്തയെ ക്ക ന്നയാളുന്തെ

കൂലമായി

സൂചിപ്പിക്ക ന്ന , അത്തരും നേറ്റ് / സ്റ്റിക്കർ കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ /
ക െിശ്ശികയ ന്തെ ഏന്തതങ്കില ും ഭാഗും

സ്ഥിതിന്തചയ്യുന്ന

/

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഘെിപ്പിക്ക കയ ും, ഇത് ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ (കളുന്തെ) ചാർജ് വസ്ത തന്തയ

ഏന്തതങ്കില ും

ന്തലൻഡറിന്ത യ ും

ഏജന്റ മാന്തരയ ും

ിർനദശ്ിക്ക കനയാ

വയവസ്ഥകൾ

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ എലൊയ്

വദിക്ക ും. ഉൽപ്പന്നും (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) പാർക്ക്

പ്പനവശ്ിക്കാൻ

ൽനകണ്ടതാണ്.

ും,

അതിന്ന്തറ

(ഒപ്പും

ന്തചയ്തിരിക്ക ന്ന

ന്തചയ്ത

അവസ്ഥ,

ും കാണാ

ള്ളിൽ അന്തലെങ്കിൽ അത്തരും വിശ്ദാുംശ്ങ്ങൾ സവീകരിച്ച്

ന്തഡലിവറി

ന്തചയ്യുന്ന പക്ഷും, ഉൽപ്പന്നത്തിൽ (ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ) ഒര നേറ്റ് / സ്റ്റിക്കർ

f.

കൂൊന്തത

പരിനശ്ാധിക്കാ
ഏജന്റ മാർ) അ

ിന്ന്

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ
e.

നരഖ്കൾ,

ന്തലൻഡർ വയക്തമാക്കിയ

രജിസ്നപ്െഷൻ

ഉൽപ്പന്നും (ങ്ങൾ) കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ അത മായി ബന്ധന്തപ്പട്ട

(മൂന്ന്)

അനതാറിറ്റിയിൽ
ദിവസത്തി

k.

മറച്ചുന്തവക്ക ന്നതിന ാ

ിയമവിര ദ്ധവ ും,

ഉനേശ്യങ്ങൾക്കായി

ഗതാഗത

മാർഗ്ഗമായി

അന്തലെങ്കിൽ

ഉൽപ്പന്നും

(ഉൽ

ഉപനയാഗിക്ക കനയാ,

നചർത്ത കനയാ, മാറ്റും വര ത്ത കനയാ ഘെിപ്പിക്ക വാന ാ പാെിലെ.

ിയമപ്പകാരും / അന്തലെങ്കിൽ ഈ കരാറിന് കീഴില ള്ള ന്തലൻഡറ ന്തെ മറ്റ്
അവകാശ്ങ്ങനളാട്

യാന്തതാര

വാങ്ങ ന്നയാൾന്തക്കതിന്തര

മ ൻവിധിയ ും

ഉചിതമായ

കൂൊന്തത,

പ്കിമി ൽ

കെും

െപെികൾ

ആരുംഭിക്ക ന്നതിന് അർഹതയ ണ്ട്.
j.

ീക്കും ന്തചയ്യുകനയാ

ന്തചയ്യുന്ന

അതിർത്തികൾക്ക്

സുംസ്ഥാ ത്തിന്ന്തറ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

പ്പാനദശ്ിക
ീക്കുംന്തചയ്യാൻ

/

ഉനേശ്ിക്ക ന്ന ന്തവങ്കിൽ / കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ ന്തലൻഡറിൽ
കൂട്ടി

നരഖ്ാമൂലമ ള്ള

അ

വയക്തമാക്കിയ വിലാസത്തിൽ

a.

കടം വാങ്ങുന്നയാളുടട / കുടിശ്ശികയുടട ഏടെങ്കിലും ഭാഗം
ടലൻഡറിന് കുടിശ്ശിക / അടയ്ക്കക്കണ്ടിടകതാളം കാലം, കടം

ഉൽപ്പന്നും (ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ) രജിസ്റ്റർ ന്തചയ്യുകനയാ
പ റത്ത ള്ള

IV. ഇൻെുറൻസ്

മതി

വാങ്ങ ും.

ിന്ന ും / സ്ഥലത്ത

ഈ
ിന്ന ും

എെ ക്കാൻ
ിന്ന ും മ ൻ
കരാറിൽ

വാങ്ങുന്നയാൾ

/

ഉൽപ്പന്നം

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)

ഇൻഷ്വർ

ടചയ്ക്െിരിക്കുന്ന, അയാളുടട / അവളുടട / അെിന്ടറ /
അവരുടട

സ്വന്തം

വായ്ക്പടയടുക്കുന്നയാളുടടയും

ടലൻഡറിന്ടറയും സ്ംയുക്ത നാമങ്ങളിടല ടചലവുകൾ,
അതരം ഇൻഷ്ുറൻസ് കപാളിസ്ി / കളിൽ  ടലൻഡറിന്ടറ
കപര്'നഷ്ടെുകകികേണ്ടയാൾ' എന്ന്കരഖടപ്പടുതുന്നു.

ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി

കടം

വാങ്ങുന്നവർ

എടുകക്കണ്ട

ഏന്തതങ്കില ും

അതരം

ഇൻഷ്ുറൻസ്സ്റ്റാൻകഡർഡ്സ്മഗ്ഗപാകക്കജ്കപാളിസ്ികളായിരിക്കും(എ)

കീഴിനലാഅന്തലെങ്കിൽ

കലാപങ്ങൾ, സ്ിവിൽ കകാലാഹലം, ടവള്ളടപ്പാക്കം, െുടങ്ങി അധിക

കീഴിനലാ

അപകടസ്ാധയെകൾ /ബാധയെഎന്നിവഉൾടപ്പടട.എന്നാൽഅെിൽ മാഗ്െം

എടുക്കുകകയാ

പുെുക്കുകകയാ

ടചയ്ക്ൊൽ

ിബന്ധ കൾക്ക്

കാരയത്തിൽ

തൽക്കാലനത്തക്ക്

സുംഭരിക്ക കനയാ

ന്തചയ്യാവ ന്ന

ഏന്തതങ്കില ും

എന്നിവയിൽ

ആവശ്യമ ള്ള

ഇൻഷ റൻസ്

ന് അർഹതയ ണ്ട് (അങ്ങന്ത
എഫ്റ്പിഎലെിൽ
തന്തന്ന

ിക തികളുും

അ

വായ്പന്തയെ ക്ക കയ ും

ഡബ്ലയ

വായ്പ

ിരക്കിൽ വായ്പാ

പലിശ്

പി

നലക്ക്

കൂെ തൽ

(പനക്ഷ അതിൽ

a.

സൃതമായി ഉപനയാഗിക്ക കയ ും ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തറ

ഈ

പ്പകെ ും

നരഖ്കളുും

പരിഗണിക്ക ന്ന

ഏന്തതങ്കില ും

(എ)

കെും

(ബി)

നരഖ്കൾ

ിയമവ മായി

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

/

ഉന്തണ്ടങ്കിൽ;

അന്തലെങ്കിൽ

(സി)

അന്തലെങ്കിൽ

അതിന്ന്തറ

/അവന്ന്തറ

/ങ്ങൾ

സവത്ത ക്കൾ

കെും

എന്നിവയ മായി

ബന്ധിപ്പിക്ക ന്ന ഏന്തതങ്കില ും നരഖ്.
b.

വായ്പന്തയെ ക്ക ന്നവര ന്തെ

/സ്ഥാപ ങ്ങളുന്തെ

മാന ജ്ന്തമൻറ്

അന്തലെങ്കിൽ നദശ്സാൽക്കരണും ഏന്തറ്റെ ക്കൽ അവസാ ിപ്പിക്കൽ /

ൽ

/മരണും
/പ

/ലയ ും

/പിരിച്ചുവിെൽ
ർ ിർമ്മാണും

അന്തലെങ്കിൽ

അന്തലെങ്കിൽ

കെും

വാങ്ങ ന്നവര ന്തെ / ഉെമസ്ഥര ന്തെ ഏന്തറ്റെ ക്കൽ എന്നിവ കെും

ൽക ന്ന അത്തരും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ൽക ും.

ക െിശ്ശികന്തയ

ബാധിക്ക കനയാ,

ദ ർബലന്തപ്പെ ത്ത കനയാ, ഡിസ്ചാർജ് ന്തചയ്യുകനയാ ന്തചയ്യിലെ.

അപകെും

മൂലും

ഉൽപ്പന്നത്തിന്

(ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്)

എന്തെങ്കില ും

ാശ് ഷ്ടമ ണ്ടായാൽ,

വര മാ ത്തിന്ന്തറ

ആദയ ന്തക്ലയിും ന്തലൻഡറിന്നറതായിരിക്ക ും, അതിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

c.

ഇൻഷ റൻസ്

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ)

അ

നയാജയന്തമന്ന്

കര ത ന്ന

മറ്റ്

ന്തലൻഡന്തറ

ൽക ന്നവർ)

(കെും

ന്തവളിന്തപ്പെ ത്തിയനതാ
അ

d.

നരഖ്ാമൂലും

അന്തലെങ്കിൽ

ന്തലൻഡർ

വദിച്ചന്തതാഴിന്തക മറ്റ് ഏന്തതങ്കില ും ഉൽപ്പന്നത്തിൽ (ഉൽ

പ്പന്നങ്ങളിൽ)

ിന്ന ള്ള വര മാ ും കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക് ബാധകമാക ും. അന്തലെങ്കിൽ
(കെും

പ്പവർത്ത ങ്ങളിൽ

ഇെപാട്

/അവര ന്തെ

/അവളുന്തെ

സുംനയാജ ും

ന്തലൻഡർ

മറ്റ്

വാങ്ങ ന്നയാൾ

പാപ്പരത്തും

ഏന്തതങ്കില ും

കസ്റ്റഡി

ിയമവിര ദ്ധനമാ

ോറന്റികളും

എന്നിവ

ഭരണഘെ ാ

ഉൽ

അന്തലെങ്കിൽ

ആയ

ന്തപാര ത്തന്തപ്പെ ന്നിലെ;

സ് പ്പീമിയനമാ അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും ചിലനവാ പണനമാ ന്തലൻഡർ

ത കകൾ തിരിന്തക

ഉെമസ്ഥാവകാശ്ും

കരാറ ും

പ്പന്നത്തിന്ന്തറ(ങ്ങളുന്തെ) ഇൻഷ റൻസി ായി / ൽക ന്നതി ായി ഇൻഷ റൻ

ക കയാന്തണങ്കിൽ, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ന്തലൻഡർ

d.

ന്തചലവ്.

ിയമാ

ഇെപാെ കളുന്തെ കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ പ്പനവശ് ും, വിതരണും,

ിന്ന് ഈൊക്ക ും.

ന്ന്തറ

/

കെും

വദിക്ക കയിലെ, ഏന്തതങ്കില ും പ്പവൃത്തി

V. ടറരൈസന്വറെനുകളും

ൽക ന്നതില ും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ

ബാധയസ്ഥരലെ)

കെും

തക

ിബന്ധ കൾക്ക ും വയവസ്ഥകൾക്ക ും

ിയമവിര ദ്ധനമാ

പരാജയന്തപ്പട്ടാൽ, ന്തലൻഡർ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ ഉൽപ്പന്നും (കൾ) ഇൻഷവർ
ന്തചയ്നതക്കാും

ബാക്കി

ഏർന്തപ്പൊതിരിക്ക കയ ും ന്തചയ്യുും

അത്തരും ഇൻഷ റൻസ് നപാളിസികൾ ന െ ന്നതില ും കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ
അതിന്ന്തറ ന്തതളിവ് ന്തലൻഡർക്ക്

അവകാശ്മിലെ.

നശ്ഷിക്ക ന്ന

ഏന്തതങ്കില ും വിധത്തിൽ അപകെത്തിലാക്ക ന്ന

പണമെച്ച തീയതി മ തൽ തിരിച്ചെവ് വന്തര കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ അത്തരും

c.

ഉന്നയിക്കാൻ
നശ്ഷും

ക െിശ്ശികയ ന്തെ

/

(ഉെമസ്ഥാവകാശ്ും)

പലിശ്

ിബന്ധ കൾ പ്പകാരും വയക്തമാക്കിയത നപാന്തല,

പണും തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നത വന്തര, അത് സമ്പത്ത ക്കളിൽ

ന്തക്ലയിും

സൃതമായി കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ ഉൽപ്പന്നും സവയും / സവയും

(കൾ)

െത്താൻ VWFPL

എലെി

ിരക്കിൽ

ന്തലൻഡർ

അന്തലെങ്കിൽ അത്തരും ഇൻഷ റൻസ് അസാധ വാക കയ ും ഉൽപ്പന്നും

വിഡബ്ലയ എഫ്റ്പിഎലെിന്

എഫ്റ്

ഒര

ഉപനയാഗിക്ക വാൻ അ

ന്തചയ്യാൻ ബാധയസ്ഥമന്തലെങ്കില ും). വിഡബ്ലയ

വി

നയാജയന്തമന്ന്

കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ അവന്ന്തറ / അവര ന്തെ നസവകർ / ഏജന്റ മാർ

ിന്ന ള്ള ഡിമാൻഡ് ന ാട്ടീസ് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഉെൻ

വായ്പക്കാരൻ

അ

െപെികനളാ കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ

ഇൻഷ റൻസ് നപാളിസിയ ന്തെ

f.

മറ്റ് അപകെസാധയതകൾന്തക്കതിന്തര

ൽക ും. സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി, അത്തരും നപയ്ന്തമന്റ കൾ

ന്തലൻഡർ

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ / ബാധയതയാക്ക വാൻ അർഹതയ ണ്ട്.

ഷ്ടും അന്തലെങ്കിൽ നകെ പാെ കൾ

നപാളിസികൾ

സൃതമായി

അഡ്ജസ്റ്റ്ന്തമന്റിന്

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ിന്ന് ഇൻഷവർ ന്തചയ്യുകയ ും. വിഡബ്ലയ എഫ്റ്പിഎലെിന്

ന രിൊവ ന്ന തീപിെ ത്തുംനപാല ള്ള

ും

ും, അത്തരും വര മാ ും അതിന്ന്തറ

വസ്ത ക്കൾ

സവീകരിക്ക ന്നതിന് കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ എലൊ വാെകകളുും
അെയ്ക്ക കയ ും അത്തരും വസ്ത വകകൾ

ന്തക്ലയിമിന്

സവീകരിക്ക ന്നതി

െപെിയ ും സവീകരിനക്കണ്ടതിന്തലെന്ന്

ന്തലൻഡറിന്ത തിന്തര

അന്തലെങ്കിൽ

സ്ഥാവര

അ

ഏന്തതങ്കില ും

പണവ ും

ൽക ന്നതി

ഒര

അത്തരും

സൂക്ഷിക്ക കനയാ/

എലൊ

തീര മാ ിക്ക ന്ന സാഹചരയത്തിൽ വായ്പക്കാരന് / വായ്പക്കാരന്

സ്ഥിരീകരിച്ച്ടലൻഡറിന്(കടംനല്കുന്നയാൾക്ക്)നൽകും.
(കൾ)

കെും

ഒര വലിയ ത കനയാ ന്തക്ലയിമ കളുന്തെനയാ ന്തസറ്റിൽന്തമന്റിന്ന്തറനയാ

യഥാർത്ഥ പകർപ്പുകൾ / അൊയത് ഈ ബാധയെ പാലിച്ചിേുടണ്ടന്ന്

ഉൽപ്പന്നും

അത പനയാഗിച്ച

ഇൻഷ റൻസ് ന്തക്ലയിമ കനളാ.

e.

കടം

വാങ്ങുന്നയാൾ ഉടൻ െടന്ന അതരം ഇൻഷ്ുറൻസ് കപാളിസ്ിയുടട

b.

സാധ തയ ള്ളത ും

കര ത ന്ന മറ്റ് രീതികൾക്കായി പ്പനയാഗിക്ക ക.

(കൾ)സ്ാധാരണയായിെുറന്നുകാേടപ്പടുന്നു, (ബി)പരിധിയിലലാതമൂന്നാം

കപാളിസ്ികൾ

എന്നിവ

അെയ്നക്കണ്ട

സാധ തയ ള്ള രസീത്

പരിമിെടപ്പടുതാത സ്മഗ്ഗമായ എലലാ അപകടസ്ാധയെകളും. ഉൽപ്പന്നം

കക്ഷിബാധയൊഅപകടസ്ാധയെകൾ.അതരംഏടെങ്കിലുംഇൻഷ്ുറൻസ്

തീർപ്പ്

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ / , (ii) അത്തരും ഏന്തതങ്കില ും ഇൻഷ റൻസി

ില ിൽക്ക ന്നതലെ.

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ അന്തലെങ്കിൽ സഹ-കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ,

രീതികൾ. കൂൊന്തത, ഇൻഷ റൻസ് കമ്പ ി ന്തസറ്റിൽ ന്തചയ്ത ന്തക്ലയിും ത ക

അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും ഡയറക്െർ /പങ്കാളി /അുംഗും, കെും

ന്തമാത്തും കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ / ക െിശ്ശികനയക്കാൾ ക റവാന്തണങ്കിൽ,

വാങ്ങ ന്നയാൾ

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ / ക െിശ്ശിക ത കന്തയലൊും ഉെൻ
തന്തന്ന

ന്തലൻഡറിന്

ൽക ും.

കഴിയാത്തവിധും

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

അുംഗീകാരമ ള്ളയാളാണ്,

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

താൽപ്പരയപ്പകാരും,

കെും

വിനവച ാധികാരത്തി
പരിരക്ഷിക്ക ന്നതിന് അ

പ്പരയങ്ങൾ:
ബന്ധന്തപ്പനട്ടാ

ും

ഒപ്പും

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ ഉൾന്തപ്പെ ത്തര ത്. അത്തരന്തമാര
ഒര

ന്തലൻഡർ

ഉണ്ടാക ന്ന

ഇൻഷ റൻസി
ഏന്തതങ്കില ും

കീഴിനലാ

കെും

തർക്കും

പ്കമീകരിക്ക ക,

പ്കമീകരണും, ന്തസറ്റിൽന്തമന്റ്, ഒത്ത തീർപ്പ്, അത്തരും ആര്ബിനപ്െഷനേല ള്ള

വാങ്ങ ന്നവർ

എന്നിവ

അത്തരും

വയക്തിന്തയ

ീക്കുംന്തചയ്യുന്നതിന് നവഗത്തില ും െലപ്പദമായ ും

െപെികൾ

പ്കന്തക്കാള്ളുും.

അത മായി

തീർപ്പാക്ക ക, വിട്ടുവീഴ്ച ന്തചയ്യുക അന്തലെങ്കിൽ റെർ ന്തചയ്യുക, അത്തരും

സ്ഥാപ ത്തിന്ന്തറ ഡയറക്െർ /പങ്കാളി /അുംഗമാന്തണന്ന്

കന്തണ്ടത്തിയാൽ, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /കൾ അന്തലെങ്കിൽ സഹ-

നയാജയമാന്തണന്ന് കര ത ന്ന ആവശ്യമായ എലൊ

ഏന്തതങ്കില ും

വയക്തി

ഡിനൊൾട്ടർ /മ പൂർവമ ള്ള ഡിനൊൾട്ടർ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ

െപെികളുും സവീകരിക്ക കയ ും ന്തചയ്യുന്ന . അതിന്ന്തറ താൽ
(i)

വാങ്ങ ന്നവർ

ആയ ഒര വയക്തിന്തയ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /അന്തലെങ്കിൽ സഹ-

മാപ്തും

ും അതിന്ന്തറ എലൊ

അർഹതയ ന്തണ്ടന്ന ും

സഹ-കെും

തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒര എന്റിറ്റിയ ന്തെ ഡയറക്െർ /പങ്കാളി /അുംഗും

കെും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

അന്തലെങ്കിൽ

സ്ഥിരസ്ഥിതി. ഡിനൊൾട്ടർ /മ പൂർവമ ള്ള ഡിനൊൾട്ടർ എന്ന്

മാറ്റാൻ

മാപ്തമലെ

അപകെസാധയതയില ും ന്തചലവില ും പ്പവർത്തിക്കാ

െപെികളുും

ഇതിന്ത

/കൾ,

എന്നിവ ഒര സ്ഥിരസ്ഥിതി /മ പൂർവന്തമന്ന് പ്പഖ്യാപിച്ചിട്ടിലെ.

e.

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഏന്തറ്റെ ക്ക കയ ും
സമയത്ത്
കീഴില ള്ള

എനപ്പാൾ
ക െിശ്ശിക

ിര പാധികമായ

ിര പാധികമായി

ന്തചയ്യുന്ന .

നവണന്തമങ്കില ും
വരാന്തത

അവകാശ്ും

ഇെപാട്

കെമകൾ

ന്തലൻഡറിന്

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് മ ൻകൂട്ടി അറിയിപ്പ്
പ്ശ്മിക്ക ന്തമന്ന ും സമ്മതിക്ക ന്ന .

സമ്മതിക്ക കയ ും

ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ

കറൻസി
നരഖ്കൾക്ക്

റോക്ക ന്നതിന്
ഉന്തണ്ടന്ന ും

കെും

ൽകാൻ ന്തലൻഡർ

VI.

കടപ്പെുത്തുക ((സജ്ജീകരണം))

a.

ന്തലൻഡറി

ും (കെും

VII. ടസകയൂരിപ്റ്റവസെൻ (സുരക്ഷ)

ൽകിയവർക്ക ും) അതിന്ന്തറ അെിലിനയറ്റുകൾക്ക ും

/ പ്ഗൂപ്പ് കമ്പ ികൾക്ക ും മനറ്റന്തതങ്കില ും അവകാശ്ും

a.

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ,

അന്തലെങ്കിൽ ചാർജ്

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

പരിഗണിക്കാന്തത തന്തന്ന ന്തസറ്റ്-ഓഫ്റ് (വകന്തപ്പെ ത്ത ക), അവകാശ്ും

അവകാശ്ും
ആൾ)

തരത്തില ള്ളത ും പ്പകൃതിയ ന്തെയ ും

പരാമർശ്നമാ

ഉൾന്തപ്പന്തെ)

ിനക്ഷപും

ാമത്തിനലാ സുംയ ക്ത

b.

ഏന്തതങ്കില ും

വച്ചിരിക്ക ന്ന ബാലൻസ കൾ കമ്പ ികൾ (സ രക്ഷയിലൂന്തെനയാ
സൃതമായി കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ

അത്തരത്തില ള്ളഏന്തതാര

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവ

മായി

കെക്കാര ായി

അുംഗീകരിക്ക ന്നതിന്

ബന്ധിപ്പിക്ക ും,

അന്തലെങ്കിൽ

നവണ്ടി

എലൊ
ും

അത്തരും

കൂൊന്തത/ കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക ും

അത്തരും

ക െിശ്ശിക

മൂന്നാുംകക്ഷിക്ക

അുംഗീകരിക്ക ന്നതിൽ

മൂന്നാുംകക്ഷിക്ക്

ൽകാ

ും

ിർനേശ്ിച്ചിരിക്ക ന്നത

അത്തരുംവിൽപ ,

അപ്സൻന്തമൻറ്

അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ പ്ഗൂപ്പ് കമ്പ ികൾ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക്

പ്കമാറ്റുംഅന്തലെങ്കിൽ

അവകാശ്ങ്ങൾ

അ

c.

ക െിശ്ശിക

വദിനച്ചക്കാവ ന്ന മനറ്റന്തതങ്കില ും സൗകരയങ്ങളുന്തെ െലമായി

എന്നിവ

ഏന്തതങ്കില ുംചിലവ്

വയാപിപ്പിച്ചത ും കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ ഉപനയാഗിക്ക ന്നത മായ

അന്തലെങ്കിൽ
െപ്പിലാക്ക ക,

ഈ

കാരണത്താല ള്ള

കെുംവാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

അക്കൗണ്ടിൽ

ിന്നായിരിക്ക ും

ും കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ പ്ഗൂപ്പ്
d.

അവന്ന്തറ

/

അവളുന്തെ

/

അതിന്ന്തറന്തെസിലിറ്റി

വീട്ടുന്നയാൾക്ക് / അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ പ്ഗൂപ്പ് കമ്പ ികൾക്ക്

നലാൺഅക്കൗണ്ട്

(യഥാർത്ഥനമാ ആകസ്മികനമാ, പ്പാഥമികനമാ ന്തകാളാറ്ററനലാ ആകന്തട്ട)

പ്കമാറ്റുംന്തചയ്യന്തപ്പെ ന്നസാഹചരയത്തിൽ,

മനറ്റന്തതങ്കില ും പ്പമാണും / കരാറി

ഒര സുംയ ക്ത

നപാന്തല .

അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ പ്ഗൂപ്പ് കമ്പ ികളുന്തെ െലമായി ഉണ്ടാക ന്ന കെും

നജായിന്റ് കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ

ക്കവിൽക്കാന ാ

കെുംവാങ്ങ ന്നയാന്തള

അധികാരങ്ങളുും

ത െരാ

കമ്പ ികൾക്ക ും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ കെും

കക്ഷി

അന്തലെങ്കിൽ

െപെിയ ുംവിൽപ്പ യ ുംഅപ്സൻ

ക െിശ്ശികയ ന്തെ പരിധി വന്തര, എൊയാല ും, ഏന്തതങ്കില ും ന്തലൻഡറ ന്തെ

നസവ ങ്ങൾ. ന്തലൻഡറി

ള്ള

ൽകിയ

മൂന്നാും

LENDER

/ ഏന്തതങ്കില ും കപ്പാസിറ്റിയിൽ പ്പനവശ്ിക്കാൻ) ഏന്തതങ്കില ും ക െിശ്ശിക

വാങ്ങ ന്നയാൾ /കൾ കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡർ കൂൊന്തത /

(കെും

ന്തലൻഡർ

അറിയിപ്പിലൊന്തത

മായിഅന്തലെങ്കിൽ

ിയപ്െണത്തില ള്ള / പ്കവശ്ും

അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും കരാറിന് അ

ന്തലൻഡർ

അലൊന്തതനയാ

കെും

മ നന്നാട്ട് നപാകാ

ന്തമന്റ്അന്തലെങ്കിൽപ്കമാറ്റുംമൂന്നാുംകക്ഷിന്തയകെക്കാരന്പ്പനതയക

സവത്ത ക്കൾ, നരഖ്കൾ, സവത്ത് എന്നിവ ന്തലൻഡറ ന്തെയ ും / അന്തലെങ്കിൽ
അതിന്ന്തറ പ്ഗൂപ്പിന്ന്തറയ ും

പ്കമാറ്റും

ിനയാഗിക്കാന ാ പ്കമാറ്റും ന്തചയ്യാന ാ അധികാരമ ണ്ട്.

ാമത്തിനലാ

(ഏന്തതങ്കില ും) പണും, ന്തസകയൂരിറ്റികൾ, നബാണ്ട കൾ, മറ്റ് എലൊ

അതി ാൽ

തിരന്തഞ്ഞെ ത്ത

നരഖ്ാമൂലമ ള്ള

ിലവില ള്ളത ും ഭാവിയിൽ / കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ /

അക്കൗണ്ട കളിൽ, ഒറ്റ

അന്തലെങ്കിൽ

അതിന്ത തിരായി

ഉണ്ട്,

എന്നിവയ ന്തെ പരമാധികാരും ഉണ്ടായിരിക്ക ും, കൂൊന്തത ഏന്തതങ്കില ും
ിനക്ഷപങ്ങളിൽ ( ിശ്ചിത

ിയ ക്തൻ

ന്തചയ്യുന്നയാളുന്തെ, ഏന്തതങ്കില ും ക െിശ്ശികയ ന്തണ്ടങ്കിൽ

/കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

ിരവധി) ഇവിന്തെനയാ അന്തലെങ്കിൽ

വയതയാസും

കീഴിനലാ, ഏന്തതങ്കില ും

/

നപാർട്ട്നൊളിനയാഒര മൂന്നാുംകക്ഷിക്ക്
ലഭിച്ച

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

ക െിശ്ശികത കയ ും

മൂന്നാുംകക്ഷികൾക്ക്

തമ്മില ള്ള
ൽകാന്തമന്ന്

ഏന്തറ്റെ ക്ക കയ ും ന്തചയ്യുന്ന .

ന്തഡനപ്പാസിറ്റ്(കൾ) പ്കമീകരിക്ക ക, സജ്ജീകരിക്ക ക കൂൊന്തത /അന്തലെങ്കിൽ
കെുംവാങ്ങുന്നയാൾ/ടലൻഡർകൂടാടെ/അടലലങ്കിൽഅെിന്ടറഗ്ഗൂപ്പ്

e.

അക്കൗണ്ടിന്ന്തറ

അത്തരും

ഉണ്ടായാൽ,

വായ്പക്കാരന്ന്തറ

ബാലൻസ്ുകൾഅതരംകടബാധയെയുടടഅകെകറൻസ്ിയിൽ

പ്കമാറ്റും

/

മൂന്നാുംകക്ഷിക്ക്

ിശ്ചിതത ക

നശ്ഖ്രിക്കാൻ

അധികാരമ ണ്ടായിരിക്ക ും

ഗ്പകടിപ്പിക്കാൻപാടിലല.കടംവാങ്ങുന്നയാളുടടപാപ്പരതം, മരണം
അടലലങ്കിൽഅവസ്ാനിപ്പിക്കൽഎന്നിവയാൽടലൻഡറിന്ടറയുംഅെിന്ടറ

വായ്പ

അപ്സൻന്തമൻറ്

കമ്പനികൾഅതരംഅക്കൗണ്ട്/കളിൽ(നികക്ഷപങ്ങളിൽ)ഉള്ളനികക്ഷപം/

VIII. വരകോസ് ബോധയത

ഗ്ഗൂപ്പ്കമ്പനികളുടടയുംഅവകാശങ്ങടളബാധിക്കിലല.അതരതിലുള്ള
ഏടെങ്കിലുംക ായിന്്അക്കൗണ്ട്ഉടമകളുമായുള്ളഎലലാെർക്കങ്ങളും/

a.

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /കൾ /അന്തലെങ്കിൽ സഹ-കെും വാങ്ങ ന്നവർ
ഈ കരാറിന് കീഴിനലാ അതി

എെിർപ്പുകളുംപരിഹരികക്കണ്ടത്കടംവാങ്ങുന്നയാളുടടഏക

കീഴിനലാ

െത്തിയ ഏന്തതങ്കില ും

നപയ്ന്തമന്റ കൾക്ക് ഉചിതമായ വിനവച ാധികാരത്തിന് കെും

ഉതരവാദിതവുംബാധയെയുമാണ്.

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ / കൾ / അന്തലെങ്കിൽ സഹ-കെും വാങ്ങ ന്നവർ
സമ്മതിക്ക ന്ന . കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ / അന്തലെങ്കിൽ സഹ-

b.

കെും വാങ്ങ ന്നവർ / അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും കെബാധയത

നിയമം, കരാർഅടലലങ്കിൽമകേടെങ്കിലുംഗ്പവർതനതിലൂടടകയാ,

എന്നിവയിനലയ്ക്ക് പ്പനവശ്ിച്ച മനറ്റന്തതങ്കില ും കരാറ്/ ഇെപാട്

എകപ്പാൾകവണടമങ്കിലുംടലൻഡറിനുംഅെിന്ടറഗ്ഗൂപ്പ്കമ്പനികൾക്കും

അെിമവ ും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /കൾ അന്തലെങ്കിൽ സഹ-കെും

അർഹെയുള്ളമുകളിൽപറഞ്ഞഅവകാശതികനാമകേടെങ്കിലും

വാങ്ങ ന്നയാൾ എന്നിവര മായി ബന്ധന്തപ്പട്ടിരിക്ക ന്ന . അത്തരും

അവകാശതികനാപുറടമ, കടംവാങ്ങുന്നയാൾടലൻഡറിന്അംഗീകാരം

ഈ കരാറി

ഏകീകരിക്കുന്നെികനാവായ്ക്പക്കാരന്ടറ/അടലലങ്കിൽഅെിന്ടറഗ്ഗൂപ്പ്

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാളുന്തെ ബാധയതയായി ത െര ും.

കമ്പനികളുമാകയാഅടലലങ്കിൽഏടെങ്കിലുംശാഖയികലാകടം
വാങ്ങുന്നയാളുടടഎലലാഅക്കൗണ്ടുകളുംബാധയെകളും; (ബി)കടം

b.

ഇതി

കീഴില ള്ള ക െിശ്ശിക അെയ്ക്ക ന്നതിന് കെും

പ റന്തമ, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ / അന്തലെങ്കിൽ സഹ-

കെും വാങ്ങ ന്നവർ വായ്പാ ബാലൻസ്

വാങ്ങുന്നയാളുടടഏടെങ്കിലുംടസ്കയൂരിേികകളാവസ്െുവകകകളാടപാെു

തിരിച്ചെയ്ക്കാതിര ന്നാൽ വസ്ത പ്കവശ്ന്തപ്പെ ത്താന ാ

അടലലങ്കിൽസ്വകാരയവിൽപ്പനവഴിവിൽക്കുക,

വിൽക്കാന ാ പ്കമാറ്റും ന്തചയ്യാന ാ അന്തലെങ്കിൽ സ രക്ഷയായി

ുഡീഷ്യൽനടപടികൾ

ഒന്നുംെടന്നസ്ഥാപിക്കാടെെടന്ന, ടലൻഡറികലക്കുംകുടിശ്ശികയികലക്കും
ഉള്ളെുകയിൽനിന്ന്ലഭിക്കുന്നവരുമാനതിൽനിന്ന്ഉചിെമായ/
നിലനിർതുക/അടലലങ്കിൽഅതരംവിൽപ്പനയുമായിബന്ധടപ്പേ

c.

ത കകൾ എപ്ത അെച്ചിട്ടുന്തണ്ടങ്കില ും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ

നൽകുന്നു:(എ)ഏടെങ്കിലുംസ്ംകയാ ിപ്പിക്കുന്നെികനാ

വി ിനയാഗിക്കാ

മ ള്ള അുംഗീകാരും

ൽക ന്ന കെും

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക് ലഭിക്ക ന്ന . ഈ കരാറിന് കീഴില ള്ള
ന്തലൻഡറിന് അ

കൂലമായി അന്തലെങ്കിൽ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /

കൾ കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ സഹ-കെും വാങ്ങ ന്നവർ /

ടചലവുകൾഉൾടപ്പടടകടംവാങ്ങുന്നവരിൽനികന്നാ, അെിന്ടറഗ്ഗൂപ്പ്

ലാൻഡറ ന്തെ ഏന്തതങ്കില ും അനസാസിനയറ്റ് / അെിലിനയറ്റ്

കമ്പനികളിൽനികന്നാഈടാക്കും.

അന്തലെങ്കിൽ പ്ഗൂപ്പ് കമ്പ ി അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും സ രക്ഷാ
നരഖ്കൾ അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡറിൽ

നപ്കാസ് കറൻസി ന്തസറ്റ് ഓഫ്റ് ആന്തണങ്കിൽ, ന്തലൻഡറ ന്തെയ ും /
അന്തലെങ്കിൽ അതിന്ന്തറ പ്ഗൂപ്പ് കമ്പ ികളുന്തെയ ും വിനവച ാധികാരത്തിൽ
ിർണ്ണയിക്കന്തപ്പെ ന്ന

ിരക്കിൽ ഒര

കറൻസിയിന്തല ബാധയത മന്തറ്റാര

കറൻസിയിനലക്ക് പരിവർത്ത ും ന്തചയ്യുക.

ിനക്ഷപിച്ച മറ്റ് കരാറ കൾ

അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡറിന്ന്തറ പ്കവശ്നമാ

ിയപ്െണത്തിനലാ

ഉള്ളത ും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ സഹകെും വാങ്ങ ന്നവർ / കെും വാങ്ങിയ മന്തറ്റാര കരാറിന്ന്തറനയാ
ഇെപാെിന്ന്തറനയാ കാരണനമാ അന്തലെങ്കിൽ കെത്തിന്ന്തറ
കെബാധയത മൂലനമാ ന്തലൻഡർ അെയ്നക്കണ്ട ത കക്ക്

അ

നയാജയമാണ്. കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ സഹ-

XI. അധികോരൈരിധി

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ. ഈ കരാറിന്തല വയവസ്ഥകളുും ഈ കരാറിന്
അ

സൃതമായി

ഈ ഉെമ്പെി,

െപ്പിലാക്ക ന്ന ഏന്തതങ്കില ും സ രക്ഷാ നരഖ്യ ും സ രക്ഷ

ഇെപാട് നരഖ്കൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ മായി

ബന്ധന്തപ്പട്ട് ഉണ്ടാക ന്ന എലൊ

വി ിനയാഗിക്ക ന്ന രീതിക്ക് മയൂട്ടാറ്റിസ് മയൂട്ടാൻഡിസ് ബാധകമാക്ക ും (ഈ

ിയമ

െപെികളുും / അന്തലെങ്കിൽ

െപെികളുും ബന്ധന്തപ്പട്ട അധികാരപരിധിയില ള്ള നകാെതികൾനക്കാ

ആർട്ടിക്കിൾ പ്പകാരും വി ിനയാഗിക്കാും).

പ്പ്െബയൂണല കൾനക്കാ അന്തലെങ്കിൽ ന്തലൻഡർ തിരന്തഞ്ഞെ ത്ത മറ്റ്

IX.
a.

ി

രങ്ങൾ ട
കെും

സ്ഥലങ്ങളിനലനക്കാ

ളിടപ്പെുത്തൽ

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്

നതാന്ന ന്നത നപാന്തല,

ഉചിതവ ും

എലൊും

അന്തലെങ്കിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഡാറ്റയ ും;

(ii)

എന്നിവര മായി

വായ്പ്പക്കാരന്

അ

ൽകിയ ന്തെസിലിറ്റി, വായ്പാ

ബന്ധന്തപ്പട്ട

കൂലമായി

കെും

പ്പ്െബയൂണൽ

വിവരങ്ങൾ

ഉണ്ടാക ന്ന

ഇതി ായി

”),

ആർ.ബി.ഐ

അുംഗീകരിച്ച

മനറ്റന്തതങ്കില ും

നകാെതികളുന്തെയ ും

കെും

വാങ്ങ ന്നയാൾ

മറ്റ്

ഉചിതമായ

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ഏന്തതങ്കില ും

നൊറങ്ങളിൽ

(അന്തലെങ്കിൽ

ബന്ധന്തപ്പട്ട്)

ിയമ െപെികനളാ

െപെികനളാ

ആരുംഭിക്ക ന്നതിന് കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക് കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

അധികാരപരിധിയിയിൽ

ിബന്ധ കൾ, ഇെപാട് നരഖ്കൾ കൂൊന്തത

പൂർണ്ണ

വിനവച ാധികാരത്തിൽ

ന്തചയ്യുവാൻകഴിയ ും.

/ അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും ന്തസകയൂരിറ്റികളുമായി ബന്ധന്തപ്പട്ട വിവരങ്ങൾ
(സിബിൽ

അന്തലെങ്കിൽ

നമൽപ്പറഞ്ഞവയ മായി

വിവരങ്ങളുും

അന്തലെങ്കിൽ ഡാറ്റ; (iv) ന്തപ്കഡിറ്റ് ഇൻെർനമഷൻ ബയൂനറാ (ഇെയ) ലിമിറ്റഡ്

അത്തരും

അധികാരപരിധി

സവയും മാറ്റാൻ കഴിയിലെ. എന്നിര ന്നാല ും, മനറ്റന്തതങ്കില ും നകാെതി,

ആവശ്യവ മാന്തണന്ന്

ന്തവളിന്തപ്പെ ത്താൻ അർഹതയ ണ്ട്: (i) കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ/കൾ അന്തലെങ്കിൽ
സഹ-കെും

ന്തകാണ്ട വര ും.

പ്പ്െബയൂണല കളുന്തെയ ും

XII അറിെിപ്പുകൾ

ഏജൻസി എന്നിവയ്ക്ക് കെും വാങ്ങ ന്നവർ മ കളിൽ പറഞ്ഞ ബാധയതകൾ
ിറനവറ്റുന്ന സ്ഥിരസ്ഥിതി, സിബിൽ

കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ ക െിശ്ശിക

അന്തലെങ്കിൽ അധികാരന്തപ്പെ ത്തിയ

മനറ്റന്തതങ്കില ും ഏജൻസിയ ും ന്തലൻഡർ ന്തവളിന്തപ്പെ ത്തിയ മ കളിൽ പറഞ്ഞ

ബന്ധന്തപ്പട്ടനതാ

വിവരങ്ങളുും ഡാറ്റയ ും അവർക്ക് അ

അറിയിപ്പുകളുും

ഉപനയാഗിക്കാ

നയാജയന്തമന്ന് കര ത ന്ന രീതിയിൽ

ും കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ നപ്പാസസ്സ് ന്തചയ്യാ

അറിയിക്ക ന്നനതാ

മറ്റ്

ആശ്യവി ിമയങ്ങളുും

ആയ

എലൊ

നരഖ്ാമൂലും

അലൊത്തപക്ഷും കത്ത് അന്തലെങ്കിൽ ൊക്സ് പ്മൽ വഴി

ും കഴിയ ും.

അത്തരും

സിബില ും കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ അുംഗീകൃത മനറ്റന്തതങ്കില ും ഏജൻസിക്ക ും

അറിയിപ്പുകനളാ

മറ്റ്

ൽക ും.

ആശ്യവി ിമയങ്ങനളാ

െലപ്പദമാന്തണന്ന് കണക്കാക്ക ും: (i) കത്ത് അയച്ചാൽ, വയക്തിപരമായി

ൽകാും.പരിഗണ , നപ്പാസസ്സ് ന്തചയ്ത വിവരങ്ങളുും ഡാറ്റയ ും ഉൽ
പ്പന്നങ്ങളുും, ന്തലൻഡർ അവർക്കായി/

അന്തലെങ്കിൽ ഈ കരാറ മായി

അന്തലെങ്കിൽ

പ്കമാറ നമ്പാൾ

ധ കാരയ സ്ഥാപ ങ്ങൾക്കായി

അന്തലെങ്കിൽ

തപാൽ

വഴി

അയച്ചാൽ,

തിരിച്ചുവിളിക്ക ന്നത്

ഉപനയാക്താക്കൾ

പ റത്താന്തണങ്കിൽ; കൂൊന്തത (ii) അയച്ചാൽ, ൊക്സ് പ്മൽ വഴി

എന്നിവർക്ക്,

ആ.ർബി.ഐഇതി ായി

അയച്ചയാളുന്തെ

കത്ത്

തയ്യാറാക്കിയത്, , മറ്റ് ന്തപ്കഡിറ്റ് പ്ഗാന്റർമാർ അന്തലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ന്തചയ്ത
വയക്തമാക്കിയത ും സമയാസമയങ്ങളിൽ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കെും

അയച്ചാൽ (ശ്രിയായ ൊക്സ് പ്മൽ

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

ലഭിച്ചാൽ)

ൽകിയ

എലൊ

വിവരങ്ങളുും

ഡാറ്റയ ും

ന്തലൻഡർ

മ്പറിനലക്ക് സ്ഥിരീകരണും

യഥാർത്ഥത്തിൽ

അുംഗീകരിക്ക കയ ും

ശ്രിയായിരിക്ക ും.

ിയപ്െണത്തിന്

സവീകരിക്ക കയ ും

ന്തചയ്തിന്തലെങ്കിൽ

ന്തലൻഡറിനലക്ക ള്ള

അറിയിനപ്പാ ആശ്യവി ിമയനമാ െലപ്പദമാകിലെ. ന ാട്ടീസ കനളാ
b.

കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ പലിശ് / ചാർജ് പ്പധാ
അെയ്ക്ക ന്നതിനലാ
വര ത്തിയാൽ;

തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നതിനലാ

കെും

ഡയറക്െർമാര ന്തെ

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ
പങ്കാളികളുന്തെ

/

നപരിന്ത ാപ്പും

അത്തരും

എന്തെങ്കില ും

/

അന്തലെങ്കിൽ

തക

ആശ്യവി ിമയനമാ ഇ ിപ്പറയ ന്നവയിനലക്ക് അയക്കാവ ന്നതാണ്:

വീഴ്ച

ന ാട്ടീസ്

(i)

അതിന്ന്തറ

അയയ്നക്കണ്ട

കെും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെയ ും

സഹ-

അനപക്ഷകര ന്തെ

(ഈ കരാറിൽ വയക്തമാക്കിയത് നപാന്തല), (ii)

സ്ഥിരസ്ഥിതിയ ന്തെ

വിശ്ദാുംശ്ങ്ങൾ

ന്തലൻഡറിന്

/

സഹ-

വായ്പക്കാരന്ന്തറയ ും വിലാസും അന്തലെങ്കിൽ ൊക്സ് പ്മൽ
നൊക്സ്വാഗൺ

െി ാൻസ്

മ്പർ

രജിസ്റ്റർ ന്തചയ്ത

പ്പ്പവറ്റ്

ലിമിറ്റഡ്,

ന്തവളിന്തപ്പെ ത്താന ാ പ്പസിദ്ധീകരിക്കാന ാ ഉള്ള അവകാശ്ും ന്തലൻഡർ

സിൽവർ ഉനട്ടാപയ, മൂന്നാും

കൂൊന്തത / അന്തലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്ക് (“ആർ.ബി.ഐ”) ന് ഉണ്ടായിരിക്ക ും.

നറാഡ്, ചക്കല, അനന്ധരി ഈസ്റ്റ്, മ ുംപ്ബ 400099. കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ

ബാധകമാക ന്നത്,

അയാളുന്തെ / അവളുന്തെ / അവര ന്തെ നകാൺൊക്റ്റ് വിലാസത്തിനലാ

ന്തലൻഡർ

അന്തലെങ്കിൽ

ആർ.ബി.ഐ

നപാല ള്ള

ില, A

വിുംഗ്, കാർഡി ൽ നപ്ഗഷയസ്

മാധയമങ്ങളിലൂന്തെയ ും അവര ന്തെ വിനവച ാധികാരത്തിൽ ഉചിതന്തമന്ന്

വിശ്ദാുംശ്ങ്ങളിനലാ

കര ത ന്നത ും

അറിയിക്ക ന്നതിൽ പരാജയന്തപ്പട്ടാൽ, കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / ന ാട്ടീസ്

ഇനപ്പാൾ

പങ്കിെ ന്നതി

ും

അന്തലെങ്കിൽ

അന്തലെങ്കിൽ

/

ഭാവിയിൽ

ന്തവളിന്തപ്പെ ത്ത ന്നതി

വിവരങ്ങൾ
ും

ഒപ്പും

കെും

എന്തെങ്കില ും

മാറ്റങ്ങൾ

നരഖ്ാമൂലും

അത്തരും അറിയിപ്പ് ന്തലൻഡറിന് “അൺസർവ്ഡ്” മെക്കി ൽക നമാ

വാങ്ങ ന്നയാൾ/ കൾ അന്തലെങ്കിൽ സഹ-കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / എന്നിവർക്ക്

ഇലെനയാ

ഉണ്ടാക ന്ന അ െരെലങ്ങൾക്ക ും കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ / അന്തലെങ്കിൽ

വയക്തമാക്കിയ

സഹ-കെും വാങ്ങ ന്നവർ

കത്തിെപാെ കളുന്തെ നസവ ും അന്തലെങ്കിൽ അവസാ മായി

കരാറിന്ന്തറ

/ ഒപ്പും /

അവസാ ത്തി

തിരിച്ചെയ്ക്കലി

നശ്ഷവ ും

ും

അന്തലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവയ ും

കെും

ഈ

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

ഉപവാകയത്തിന്തല

ഈ

ക െിശ്ശിക

ില ിൽക്ക ും.

ിന്ന്

അന്തലെങ്കിൽ

ഉണ്ടാക ന്ന എലൊ

സമാ മായനതാ
അന്തലെങ്കിൽ

a.

ഏന്തതങ്കില ും
ആയ

തർക്കങ്ങൾ,

തരത്തിൽ

ിർമ്മാണങ്ങൾ,

കക്ഷികളുന്തെ

ഭിന്നതകൾ,

ന്തക്ലയിമ കൾ

ഉൾന്തപ്പെ ന്നനതാ

അന്തലെങ്കിൽ

അർത്ഥും

അവകാശ്വ ും

അന്തലെങ്കിൽ

ബാധയതകളുും

ഏന്തതങ്കില ും

പ്പവർത്ത ങ്ങനളാ അ
ന്തചയ്യന്തപ്പെ ന്ന

ഏക

പ്പവർത്തിക്കാൻ
അവഗണ ,
മന്തറ്റാര

ിയമപരമായ

സരിച്ച്, ന്തലൻഡർ (വായ്പ്പക്കാരൻ)
ആർബിനപ്െറ്റന്തറ

റെർ

ാമ ിർനേശ്ും

ന്തചയ്യുും.

മദ്ധയസ്ഥ ായി

ിനയാഗിക്കന്തപ്പട്ട ഒര വയക്തിയ ന്തെ മരണും,

കഴിവിലൊയ്മ

എന്നിവയിൽ,

വയക്തിന്തയ മദ്ധയസ്ഥ ായി

ന്തലൻഡർ

അെിമവ ും
ിർവ്വഹണ

സ്ഥലങ്ങളിനലാ
ബന്ധന്തപ്പട്ട

െപെികളുന്തെ

സൂക്ഷിക്ക കനയാ,
െപ്പിലാക്ക ും.

എലൊ

പാർക്ക്

ിരസിക്കൽ,

തന്ന്തറ

ിയമിക്ക ും. ആർനപ്െഷൻ

മ ുംപ്ബയിനലാ അന്തലെങ്കിൽ വായ്പ്പക്കാരൻ തിരന്തഞ്ഞെ ത്ത /
മനറ്റന്തതങ്കില ും

െക്ക ും.
സമയും

ന്തചയ്യുകനയാ

യിക്കാവ ന്ന

ബാധകവ മാണ്,
ഉൽപ്പന്നും
ന്തചയ്ത

സ്ഥാ ത്ത്
െപെികൾ

ആർബിനപ്െറ്ററ ന്തെ

കക്ഷികൾ

-

തീര മാ ും
കൂൊന്തത

(ഉൾന്തക്കാള്ളുക)
സ്ഥലങ്ങളിനലാ

കൾ

/

ഈ

ഒര

ഉചിതമായത ും

കരാറിൽ

അറിയിപ്പ്

ഈ ഇെപാെിലൂന്തെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്ന്തെ ഏന്തതങ്കില ും

മതിയായത മായ

ിർമ്മാതാക്കൾ /

െത്ത കനയാ ന്തചയ്താൽ കെും

ഏജന്റായി കണക്കാക്കന്തപ്പെിലെ, മാപ്തമലെ കെും

ഏന്തതങ്കില ും പ്പാതി ിധയത്തി

ൽക ന്ന

ും പ്പസ്താവ കൾക്ക ും കെും

ന്തകാെ ക്ക ന്നവൻ ബാധയസ്ഥ ലെന്തയന്ന് വളന്തര വയക്തമാക്ക കയ ും
പ്പഖ്യാപിക്ക കയ ും ന്തചയ്യുന്ന .

b.

കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ ക െിശ്ശിക അന്തലെങ്കിൽ ന്തസകയ രിറ്റി, കെും
ന്തകാെ ക്ക ന്നവ

എന്തെങ്കില ും അ

കൂലമായി

സൃഷ്ടിക്കന്തപ്പട്ടതാന്തണങ്കിൽ, അത് റോക്ക കനയാ അന്തലെങ്കിൽ
മരവിപ്പിക്ക കനയാ, പിരിച്ചു വിെ ക, പാപ്പരതവും അന്തലെങ്കിൽ കെും
വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെനയാ അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും മൂന്നാും
കക്ഷിന്തയനയാ ബാധിക്ക കനയാ ന്തചയ്യിലെ, കൂൊന്തത കെും
ന്തകാെ ക്ക ന്നവൻ, കെും വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ ക െിശ്ശികയ ന്തെ മ ഴ വൻ
(അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും ഭാഗും) കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നവ

ക െിശ്ശിക

ൽനകണ്ടി വര ന്നിെനത്താളും കാലും, പ്കവശ്ും വയ്ക്കാ
വിൽക്കാ

ും പാട്ടത്തിന്

പ്കമാറ്റും ന്തചയ്യാ
ന്തചയ്യാ

ൽകാ

ും വാെകയ്ന്തക്കെ ക്കാ

ും അന്തലെങ്കിൽ പ്പവർത്തിക്കാ

ും
ും

ും, പ്കകാരയും

ും അർഹതയ ണ്ട്. ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /

അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും വയക്തികൾ

െപ്പിലാക്കിയ വായ്പയ ന്തെ

കരാറിന്ന്തറ കാലാവധി, ഇെപാട് നരഖ്കൾ എന്നിവയ്ക്ക്
അ

സൃതമായി, അതിൻന്തറ എലൊ അവകാശ്ങ്ങളുും അ

പ്പവർത്തിക്ക കയ ും

/

ൽകിയത്

വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് അത്തരും ഉൽപ്പാദ ും / ഡീലർ / സപ്േ

പ്പഭാവും

പ

തന്തന്ന

ക

ന്തകാെ ക്ക ന്നവന്ത

സുംബന്ധിച്ച്

നഭദഗതികനളാ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഡീലർ / വിതരണക്കാർ, ചർച്ചകൾ

തീർപ്പാക്കന്തപ്പെ ും. ആർബിനപ്െഷൻ ആന്റ് നകാന്സിലിനയഷൻ ആക്റ്റ്, 1996 ന്തല
വയവസ്ഥകനളാ

പരിഗണിക്കാന്തത

വിലാസത്തിനലക്ക ള്ള

നസവ മായി കണക്കാക്ക ും.

XIII. ൈല

X. ആർബിവരെെൻ(മദ്ധ്യസ്ഥത)
ഇതിൽ

കെും

വയവസ്ഥകൾ

എന്നത്

സരിച്ച്

െപ്പിലാക്ക കയ ും ന്തചയ്യുും.

(c) കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നവന്ന്തറ അക്കൗണ്ട്/ അക്കൗണ്ട് പ സ്തകങ്ങൾ

c.

കെും

ന്തകാെ ക്ക ന്നവന്ന്തറ

/ന്തറനക്കാർഡ കൾ
രീതികൾക്ക ും

അക്കൗണ്ട്

എൻപ്െികൾ

പ സ്തകങ്ങൾ

അതിന്ന്തറ

i.

പതിവ്

ക െിശ്ശിക

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാലാളിന്ന്തറ
പ്പസ്താവ ,

യ മായി

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

കെും

െത്ത ന്ന

എങ്കിൽ

നമൽപ്പറഞ്ഞ

ബാധയതകളുന്തെ

ിർണായക ന്തതളിവായിരിക്ക ും.

കൂലയങ്ങളുും

ബാധയതകളുും

ന്തകാെ ക്ക ന്നതി

അവകാശ്ങ്ങളുും

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾക്ക്
പ്കമാറാും.

ആ

വാങ്ങ ന്നയാളിന്ത

കൂലയങ്ങളുും

എനപ്പാൾ

അത്തരും

ത കകളുും

കെും ന്തകാെ ക്ക ന്ന

നവണന്തമങ്കില ും

ൽകാും

കെും

j.

അന്തലെങ്കിൽ

ന്തകാെ ക്ക ന്നവൻ

അറിയിച്ചിട്ടിന്തലെങ്കിൽ,

ഈ

എലൊ

നപയ്ന്തമന്റ കളുമായി
ിന്ന ും

കെും

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

അതിന്ന്തറ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

എലൊ

k.

അെിസ്ഥാ മാക്കി

ഉപവക പ്പ്

നഭദഗതിനയാ

ിബന്ധ കളുും

കെും

ൽകാന്തത, ന്തമാത്തത്തില ള്ള അന്തലെങ്കിൽ
റിസ്ക്

മനറ്റന്തതങ്കില ും

l.

ഈ

കരാറിന്ന്തറ

കീഴിൽ

മറ്റ്

അവകാശ്ങ്ങളുും,

അധികാര താൽപ്പരയങ്ങളുും പ്പനതയക പദവിയ ും, ആ

കൂലയങ്ങളുും കെും

ന്തകാെ ക്ക ന്നവൻ ആസവദിക്ക കനയാ പ്കവശ്ും വയ്ക്ക കനയാ ന്തചയ്യുന്ന ,
മറ്റ് ഇെപാട് നരഖ്കൾ അനത
ന്തകാെ ക്ക ന്നവന്

ിബന്ധ കളില ും വയവസ്ഥകളില ും കെും

സാധ തയ ള്ളത ും

െപ്പിലാക്ക ന്നത മായിരിക്ക ും.

കെും

ഈ

m.

കരാറി

കീഴില ള്ള

ജി.എസ്.െി

മ തലായവ
ത കയ്ക്ക ും

വീന്തണ്ടെ ക്ക കയ ും

കഴിയാത്തനതാ

പരിധിയിന്തല,

ആന്തണങ്കിൽ,

അത്തരും

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ിനരാധ ത്തിന്ന്തറനയാ പ്പാബലയത്തിന്ന്തറനയാ പരിധിയിൽ

െലപ്പദമലൊത്തതായിരിക്ക ും,
ഇെപാട്

പനക്ഷ

ഇത്

നരഖ്കളുന്തെനയാ

ഈ

കരാറിന്ന്തറനയാ

നശ്ഷിക്ക ന്ന

ന്തചയ്താൽ,മ ൻകൂർ

അസാധ വാക്ക കനയാ മനറ്റന്തതങ്കില ും അധികാര പരിധിയിന്തല അത്തരും

ിക തിയ ന്തെ

വയവസ്ഥകന്തള ബാധിക്ക കനയാ ന്തചയ്യിലെ.

ബാധകമായപലിശ്
ള്ള

അവകാശ്ും
വായ്പയ മായി

മ ൻകൂർ

അെയ്ക്ക കയ ും

ഭാവിയിൽ
സമയത്ത്

െപെി

ന്തചയ്യുന്നതിൽ

കെും ന്തകാെ ക്ക ന്ന ആളി

നശ്ഖ്രിച്ച

ഐ.ജി.എസ്.െി

(അതായത്,

എസ്.ജി.എസ്.െി, സി.ജി.എസ്.െി) പണും തിരിന്തക

ഏന്തതങ്കില ും അവകാശ്ും, അധികാരും അന്തലെങ്കിൽ

ഏത്

‘സൗകരയും’ ിരസിക്ക കയ ും

സവീകരിക്ക ന്ന

(കളുന്തെ)

കെും

വിസമ്മതിക്ക കനയാ

ിക്ഷിപ്തമാണ്.

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

ഏത്

ഈൊക്ക കയ ും
കാരണത്താൽ

ിലവിലിലൊതിരിക്ക കയ ും

കാരണത്താല ും

വയവസ്ഥകന്തള

മാപ്തും

ബന്ധന്തപ്പട്ട

ന്തചയ്താൽ,

വായ്പന്തയെ ക്ക ന്നയാൾ

കരാർ

മറ്റ്

ിരക്ക കൾ

അതിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

വീന്തണ്ടെ ക്കാ

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാളിൽ

അധികാര

റോക്കൽ

ൽകാൻ

ിരക്കിന്ത ാപ്പുംഅത്

ിനരാധിച്ചിട്ടുള്ളനതാ

(അതായത്,
സി.ജി.എസ്.െി)

&

ിരക്കിൽ

ന്തചയ്യുും.

ചട്ടും,

സഞ്ചിതമാണ്.

ിക തി(കൾ)

എന്നാൽ

പണും

എലൊ

അന്തലെങ്കിൽ

െപ്പിലാക്കാും.

ചാർജ കളുമായി

പരാജയന്തപ്പെ കനയാ

ഈ കരാറിന്ന്തറ ഏന്തതങ്കില ും വയവസ്ഥ അന്തലെങ്കിൽ മനറ്റന്തതങ്കില ും ഇെപാട്

കക്ഷിയ ന്തെ

എന്നിവയാൽ

വായ്പ

ഈ

ൽക കയ ും

സാധ തയ ള്ളനതാ

എസ്.ജി.എസ്.െി

ബാധകമായ

വാങ്ങ ന്നയാൾ

െപ്പിലാക്കാൻ

കസ്റ്റും

ഉൾന്തപ്പന്തെ

പരിമിതന്തപ്പെ ത്താത്ത

പറ്റുകയിലെ.

പരിധിയിൽ

ഏന്തതങ്കില ും

െപ്പിലാക്ക ന്നതി ാൽ,

നപ്പാസസ്സിുംഗ്ചാർജ കൾ,

കരാറിന്

വയക്തിയ മായി ഒര കരാറിന്ന്തറയ ും സവകാര്യത അവകാശ്ന്തപ്പെ വാൻ

അധികാര

നരഖ്ാമൂലും

ൽകിയിട്ടുള്ളനതാ

ിയമും, അഥവാ

കരാറിന്ന്തറ
ഏന്തതങ്കില ും

ന്തചയ്തിന്തലെങ്കിൽ

ഇവിന്തെ

ഐ.ജി.എസ്.െിഅന്തലെങ്കിൽ

ത െര ും. ഏന്തതങ്കില ും കാരണത്താൽ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് അത്തരും

ഏന്തതങ്കില ും

കരാർ

ഈ

ഇത്ത െർച്ചയായി അന്തലെങ്കിൽ ഒനരസമയും

കീഴില ള്ള എലൊ ബാധയതകളുും പൂർണമായ ും ഡിസ്ചാർജ് ന്തചയ്യുന്നത്

നരഖ്,

ഈ

സിവിൽ

െലപ്പദമായി

വാങ്ങ ന്നയാൾ

ഈ

എഴ തിതള്ളുന്നത ും,

കക്ഷികളുും

െപ്പാക്ക കയ ും

പരിഹാരങ്ങളുും

വയക്തിയ മായി പങ്കാളിത്തത്തിലൂന്തെ പങ്കിെ ക. അത്തരും പങ്കാളിത്തും
ഉണ്ടായിര ന്നിട്ടുും,

/

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാളിന്ന്തറ

കൂൊന്തത

വയവസ്ഥകളുും

എലൊ

ബന്ധിതനമാ ആയിരിക്കിലെ.

ന്തപ്കഡിറ്റ്

കെും

മാറ്റങ്ങൾക്ക ും

കൃതയമായി

ഒര ഭാഗത്തിന്ന്തറ

മനറ്റന്തതങ്കില ും

മാർഗ്ഗ ിർനേശ്ങ്ങൾ

ഉണ്ടായിര ന്നിട്ടുും,

12

പരിഷ്കരണനമാ,

പൂർണ്ണമായി

വിനവച ാധികാരത്തിൽ),

വയക്തിപരമായി

അന്തലെങ്കിൽ

ൽക ന്ന

കെും

ന്തെസിലിറ്റിയ ന്തെ

g.

ആർ.ബി.ഐ

അനതാറിറ്റി

ഉപ വക പ്പ് 6 –ന്തല നമൽപ്പറഞ്ഞ വയവസ്ഥകനളാട് മ ൻവിധികളിലൊന്തത,
വാങ്ങ ന്നയാൾക്ക് അറിയിപ്പ്

f.

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാളിന ാട്

സമയാസമയങ്ങളിൽ

കരാറിന്തല
(സവെും

എലൊ

െത്ത ന്നതിന്കെും

വിനധയമായിരിക്ക ും

മ ക്ത ായിരിക്ക ും.

ന്തകാെ ക്ക ന്നവൻ

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

നപയ്ന്തമന്റ കൾ

വിനവച ാധികാരത്തിന്തല

ൽക ന്നത് ത െര ും, കൂൊന്തത കെും ന്തകാെ ക്ക ന്ന യാളിനലക്ക് വര നമ്പാൾ
ബാധയതകളിൽ

വാങ്ങ ന്നയാൾ
ബാധയതകൾക്ക്

മാപ്തമാണ് ഉത്തരവാദി എങ്കിൽ കെും
/

കെും

ിർനേശ്ങ്ങൾ

കരാറിന് കീഴിന്തല എലൊ നപയ്ന്തമന്റ കളുും കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാളിന്
അത്തരും

കെും

ആശ്ങ്കയ ന്തെ

സൗകരയവ മായി

തിരിച്ചെവ്

സ്റ്റാറ്റയൂട്ടറി

ിയമങ്ങനളാ, പ്കമാറ്റനമാ ഉന്തണ്ടങ്കില ും, കെും

കെും

വയക്തിയാണ്

ബാധയസ്ഥ ാണ്.

കീഴില ള്ള

ബാധയതകളുും

ള്ള

വാങ്ങിയയാൾ,

ൽക കനയാ പ്കമാറ്റും ന്തചയ്യുകനയാ

ന്തചയ്യിലെ. ഈ കരാറിന്ന്തറയ ും മറ്റ് ഇെപാട് നരഖ്കളുന്തെയ ും
എലൊ

ഒര

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ / കൾ

ഈ കരാറിന് കീഴിൽ കെും വാങ്ങ ന്നയാൾ /വർ അതിന്ന്തറ എലൊ
യാളിന്ന്തറ അുംഗീകാരമിലൊന്തത

കെും

നണ്ടാഇലെനയാഎന്നത് പരിഗണിക്കയിലെ. ഏക ഉെമസ്ഥാവകാശ്മായി
ബിസി സ്സ്

അവകാശ്ങ്ങളുും ആ

/ര ന്തെ

എലൊ

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ/കളുന്തെനപരിൽസുംയ ക്തമായിരജിസ്റ്റർന്തചയ്തിട്ടു

വാങ്ങ ന്നയാളുമായി

ക െിശ്ശിക

വായ്പ്പക്കായി

വായ്പക്കാരന്ന്തറ
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

കെും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

സുംയ ക്തമായി

ള്ള

ബാധയതയായിരിക്ക ും,

ബന്ധിപ്പിക്ക ന്നത മാണ്. അത്തരും എൻപ്െികളുും കൂൊന്തത പ്പസ്താവ കളുും
നരഖ്ന്തപ്പെ ത്തിയിരിക്ക ന്ന

e.

കെുംവാങ്ങ ന്നവർ

തിരിച്ചെയ്ക്ക ന്നതി

കെും

ിയ ക്ത ഉനദയാഗസ്ഥൻ ഒപ്പിട്ട ഏന്തതങ്കില ും

അെിമവ ും

ഒന്നിലധികും

അനപക്ഷിച്ച സാഹചരയങ്ങളിൽ, കെുംവാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ / ക െിശ്ശിക

ിയമ പരമായ ആവശ്യകതകൾക്ക ും ഒപ്പും / അന്തലെങ്കിൽ കെും

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ

d.

അക്കൗണ്ട്/

എന്നിവയിന്തല

അന്തലെങ്കിൽ

ൽകാതിരിക്കാൻ

അവകാശ്മ ണ്ട്.

കാലതാമസും അന്തലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കൽ സ്ഥിരസ്ഥിതിയിനലാ അന്തലെങ്കിൽ ഈ
കരാറിന് കീഴിനലാ അന്തലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇെപാട് പ്പമാണങ്ങളിനലാ LENDER ന്
ലഭിക്ക ന്ന

പ്പതിവിധി

അധികാരന്തത്തനയാ

അത്തരും

ഏന്തതങ്കില ും

പരിഹാരന്തത്തനയാ

ബാധിക്ക ും

അവകാശ്ന്തത്തനയാ
അന്തലെങ്കിൽ

അത്

എഴ തിത്തള്ളൽ അന്തലെങ്കിൽ അത്തരും സ്ഥിരസ്ഥിതിയിൽ എന്തെങ്കില ും

n.

ജി.എസ.െി
മാറ്റും

ിയമപ്പകാരും

കാരണും

ഏന്തതങ്കില ും

ിയപ്െിക്ക ന്ന

ബാധയതയ മായി

ഷ്ടപരിഹാരും

ബന്ധന്തപ്പട്ട് കെുംന്തകാെ ത്തയാൾക്ക്

പ്പശ് മിലൊന്തത

ൽകാ

ും

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

സമ്മതിക്ക ും.

പ്പവർത്ത നമാ

തിരിച്ചു ന്തകാെ ക്ക ന്നതി

നമൽ ഉണ്ടാക്ക ന്ന എലൊ നചാദയങ്ങളുും

തർക്കങ്ങളുും

ബാധകമായ

ിഷ്പ്കിയതവനമാ

ഏന്തതങ്കില ും

സ്ഥിരസ്ഥിതിനയാ

മനറ്റന്തതങ്കില ും

സ്ഥിരസ്ഥിതിയ മായി

ബന്ധന്തപ്പട്ട്

ന്തലൻഡറിന്ന്തറ

ിക തി

ിരക്കിന്തല

ഉണ്ടാകാ ിെയ ള്ള

സവീകാരയത എന്നിവയായി കണക്കാക്കന്തപ്പെ ും, അന്തലെങ്കിൽ LENDER ന്ന്തറ
അന്തലെങ്കിൽ ഏന്തതങ്കില ും സവതനവയ ള്ള സവീകാരയതനയാ സുംബന്ധിച്ച്,

അന്നന്തത്ത

ഐ.ജി.എസ്.െി

ദ ർബലമാക്ക കനയാ ന്തചയ്യുന്ന . ഈ കരാറിന് കീഴില ള്ള ന്തലൻഡറിന്ന്തറ

ന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ

മറ്റ്

ഇെപാട്

നരഖ്കളുും

പ്പനയാഗിക്കന്തപ്പൊും, അവ ന്തപാത വായത ും
അവകാശ്ങ്ങളിൽ

ിന്ന്

വയതിരിക്തവ മലെ,

ആവശ്യമ ള്ളനപ്പാന്തഴലൊും
ിയമപ്പകാരും അവര ന്തെ
അവ

നരഖ്ാമൂലവ ും

പ്പനതയകിച്ചുും ന്തലൻഡറിന്ന്തറ വിനവച ാധികാരത്തില ും എഴ തിത്തള്ളാും.

ഈൊക്ക ന്നതിന ാ

ൽകാ

പ്പതിനരാധിക്കാ

ആന്തണങ്കിൽ

മനറ്റന്തതങ്കില ും
ഇെയയിന്തല

ഉെമ്പെി, മറ്റ്ഇെപാട് നരഖ്കൾ (ഈ

ഇെപാട്
ിയമങ്ങൾക്ക

നരഖ്യിനലാ
സൃതമായി

കരാറിനലാ

വയക്തമാക്കിയിട്ടിന്തലെങ്കിൽ)
ിയപ്െിക്ക കയ ുംന്തചയ്യുും.

കെും

സ്ഥിരസ്ഥിതിനയാ

കമ്പ ിന്തയ പരിരക്ഷിക്ക ന്നതി

ും

മനറ്റാ

വാങ്ങ ന്നയാളിൽ

ിന്ന്

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ
ിക തി (കൾ) (അതായത്,

അന്തലെങ്കിൽഎസ്.ജി.എസ്.െി,

പ്കവശ്ും വയ്ക്ക ന്നതി

കെും

ഷ്ടപരിഹാരും
ില ിർത്താ

സമ്മതിക്ക ും.

ക െിശ്ശികചാർജ കൾക്കായി
ഐ.ജി.എസ്.െി

ിയമപ്പകാരും

ഉണ്ടായാൽ

ും

ുംപ്പശ് മ ണ്ടാക്കാന്തത

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ

ിക തി

ിക തി(കൾ) (അതായത്,

അന്തലെങ്കിൽഎസ്.ജി.എസ്.െി)

ന്തകാെ ക്ക നമ്പാൾ ഈൊക്ക ന്ന . കൂൊന്തത,
ന്തെസിലിറ്റി, വായ്പ

അഥവാ

ജി.എസ.െി

ിയപ്െിക്കന്തപ്പെ ും. കൂൊന്തത, ഏന്തതങ്കില ും

ഏന്തതങ്കില ും അവകാശ്നമാ അധികാരനമാ പരിഹാരനമാ ബാധിക്ക കനയാ
അവകാശ്ങ്ങളുും

h.

ിക തി

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാളിൽ

ും

ഷ്ടപരിഹാരും

സി.ജി.എസ്.െി)
ൽക ന്നതി

ും കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ സമ്മതിക്ക ും.

ും

p.

ജി.എസ്.െി

ിയമപ്പകാരും രജിസ്റ്റർ ന്തചയ്ത വയക്തി സാധ വായ
o.

ജിഎസ്െിഎൻ / യ ഐഡിയ മ ള്ള വായ്പക്കാരൻ കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവന്
അറിയിനക്കണ്ട ബാധയതയ ണ്ട്. ജി.എസ്.െി

കെുംവാങ്ങ ന്നവ
സമയത്തി

ള്ളിൽ അവന് / അവൾക്ക്

അ

കാലിക

ൽക ന്നയാൾ കരാറ ും സിസ്റ്റവ ും പരിഷ്ക്കരിക്ക ും. അത്തരും

സൃതമായി കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവന്പ്പാപ്തമാക്ക ന്നതിന് ജി.എസ്.െി

ആശ്യവി ിമയും ലഭിച്ച് 25 ദിവസത്തിന് നശ്ഷനമാ അന്തലെങ്കിൽ

ിയമവ മായി ന്തപാര ത്തന്തപ്പൊത്തതി ാൽ വായ്പാകരാർ റോക്കാന ാ

മാസത്തിന്ന്തറ ആദയന്തത്ത ദിവസും പ്പാബലയത്തിൽ വര ും.

അവസാ ിപ്പിക്കാന ാ ഉള്ള അവകാശ്ും കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവ ിൽ

ഏതാണ് പിന്നീട് വര ന്നത്അത്അ

ിക്ഷിപ്തമാണ്, കൂൊന്തത ക െിശ്ശികയ ള്ള വായ്പത കയ ും അത മായി

വാങ്ങ ന്നയാളുന്തെ ഭാഗത്ത

െപെികൾ

ജി.എസ്.െി

കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാൾ അെിമനരഖ്കളുമായി

ിയമപ്പകാരും കാലാകാലങ്ങളിൽ ബാധകമായ

ിക തി പിരിക്കാ

സരിച്ച്കെും

ിന്ന് പ തിയ വിലാസും

പരിഷ്ക്കരിക്ക ന്നതിൽ പരാജയും സുംഭവിക്ക കയാന്തണങ്കിൽ,

പ്കന്തക്കാള്ളുന്നതാണ്.
q.

അറിയിക്ക ക എന്നത്. അത്തരും

ആശ്യവി ിമയന്തത്ത അെിസ്ഥാ മാക്കി, വായ്പ

ിയമപാല ങ്ങൾക്ക്

ബന്ധന്തപ്പട്ട മറ്റ് ചിലവ കളുും വീന്തണ്ടെ ക്ക ന്നതിന് ഉചിതമായ

ിലവില ള്ള കരാറിന്ന്തറ ഒര

ബന്ധമായി കണക്കാക്കി കത്ത് അന്തലെങ്കിൽ ന്തമയിൽ

വഴികെും ന്തകാെ ത്തയാളിന്ത

ൽകിയിട്ടുള്ള

സൗകരയത്തിൽമാപ്തും പരിമിതമിലെ ; ജി.എസ്.െി
അ

ബാധയതയാണ്

ും

ും തമ്മിൽ പരസ്പരും തീര മാ ിക്ക ന്ന ആ

ിന്ന് വിലാസും

മാറ്റുകയാന്തണങ്കിൽ, ഇത് കെുംവാങ്ങ ന്നയാളിന്ന്തറ

പാലിക്ക ന്നതി ിെയിൽ അവൻ / അവൾ വര ത്തിയ എന്തെങ്കില ും മാറ്റും /
പരിഷ്ക്കരണും എന്നിവന്തയക്ക റിച്ച്. കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നവ

കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ കെുംന്തകാെ ക്ക ന്നയാളുന്തെ നരഖ്കളിൽ
ൽകിയിട്ടുള്ള വിലാസത്തിൽ

ിയമും

(ന്തറനക്കാർഡ കളുമായി) അതിൽ പരിഷ്കാരും

ിരക്കിൽ

ന്തചയ്തത്പരിഗണിക്ക ും. പിന്തന്ന അതി

ള്ള അവകാശ്ും കെും ന്തകാെ ക്ക ന്നയാളിൽ

സരിച്ച്

ജി.എസ്.െിഈൊക്ക കയ ുംന്തചയ്യുും.

ിക്ഷിപ്തമാണ്.

ോയ്ൈോ കരോറിന്ടറെും സ്റ്റോൻവഡർഡ്
എനിക്ക് / ഞങ്ങൾക്ക് അറിെോ

യ

സ്ഥകളുടെെും എലലോ നിബന്ധനകളും

ുന്ന ഭോെെിൽ എനിക്ക് / ഞങ്ങൾക്ക്

ോെിക്കോനും,

യ

സ്ഥകളും ഞോൻ / ഞങ്ങൾ

ിശദീകരിക്കോനും,

ോെിച്ചിേുടണ്ടന്നും ഇത്

യോഖ്യോനിക്കോനും, കഴിഞ്ഞുട

ഞങ്ങൾ ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു. ൈിടന്ന ഞോൻ / ഞങ്ങൾ മനസിലോക്കുകെുംഅംഗീകരിക്കുകെുംടെയ്തു.
സ്റ്റാൻനഡർഡ്

ിബന്ധ കളുന്തെ പകർപ്പ് എ ിക്ക് / ഞങ്ങൾക്ക് പ്കമാറിയതായിഞാൻ / ഞങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു, കൂൊന്തത സ്റ്റാൻനഡർഡ്

ിബന്ധ കൾ നൊക്സവാഗൻ- െി ാൻസ്- india.co.in ൽ ലഭയമാന്തണന്ന്. എ ിക്ക് / ഞങ്ങൾക്ക ും അറിയാും.
റീന്തട്ടയിൽ വായ്പകരാർ

െപ്പിലാക്ക ന്ന തീയതിയിൽ സീൽ ന്തചയ്ത് വിതരണും ന്തചയ്ത .

ഇതിൽ കെുംവാങ്ങ ന്നയാൾ (കൾനപരിട്ടിരിക്ക ന്ന ):

വൈര്
ഇതിൽ വൈര് ടകോെുത്തിരിക്കുന്ന സഹ

ോയ്പ്പക്കോരൻ/ക്കോർ

വൈര്:

ഇതിൽ നപര് ന്തകാെ ത്തിരിക്ക ന്ന സഹ വായ്പ്പക്കാരൻ
/ക്കാർ
നപര് :

** ടരൈോപ്രൈറ്റർെിപ്പ് വഫംസ്റ്റോമ്പിടനോപ്പംടരൈോപ്രൈറ്ററുടെഒപ്പും
** അംഗീകൃതൈങ്കോളികളുടെ / സ്ഥോൈനത്തിടലഅംഗങ്ങളുടെ ഒപ്പ് / എച്ചയുഎഫ് / സ്റ്റോമ്പുമോെുള്ളബന്ധം:
** സ്റ്റോമ്പിടനോപ്പം കമ്പനി / ടസോപ്സറ്റി / രെസ്റ്റിന്ടറ അംഗീകൃത ഒപ്പിേ
(സ്റ്റോമ്പുകളുള്ള

രുടെഒപ്പ്

യക്തിഗതമലലോത്ത െിഹ്നത്തിന്ടറ കോരയത്തിൽ.)

(കമ്പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ട

ാതുവായ മുദ്ര രയവായി ചേർക്കുക)

ന്ന് ഞോൻ /

