
ర�ణ���� సంబం��ం� �ా��రణ �యమ �బంధనల�

��ఎంఐ ��ౖ���� ��ౖ���� ��ట�� , న���త �ా�ా�లయం ఎ�� ���� ���ం� , మ�డవ అంతసు� , 9-10, బహదూ� �ా జఫ� మ��� , నూ�����, - 110002( ‘��ఎంఐ’ ���
ప����ల��� ����� �ారసుల�, అ��ౖ�ల� క��� వ�ా� �) అం��ం�ే ర�ణ�లక� సంబం��ం�న �ా��రణ �యమ �బంధనల� (“��ీ”).
1. �ర�చన��ల�
1.1 ఈ ��ీ, ల��  దరఖ�సు� ల� ఉన� �బంధనల�, వ����కరణల� ��గ�వ �����న� ���ల� �ర��ంచబ��� �:
“అందుబ�ట� సమయం” అంట� ల��  �వ�ాల పత�ంల� �����న� ���ల� సదు�ాయం నుం� ��� �ౌ�  �సుక���ందుక� ర�ణగ���త �జ��ి�  �ేసుక��� సమయం అ� అర�ం;
“అందుబ�ట� సదు�ాయ �త�ం” అంట� సదు�ాయంల� ��� �ేయ� �త�ం సహ ఏ�ే� ������ం� ల��� గతంల�� ��� �ౌ� క� సంబం��ం� ప�����ా ల��� �ా��కం�ా జ����

మ�ందసు�  �ె��ంప�ల �ారణం�ా అందుబ�ట�ల��� వ�ే� �త�ం అ� అర�ం.
“ర�ణగ���త” అంట� ర�ణ �వరణ పత�ంల� �వ��ంచబ��న ర�ణగ���త అ� అర�ం;
“ర�ణగ���త బ�ా�ల�” అంట� ��ఎంఐ�� ర�ణగ���త �ె��ం����న ���� ల�. సదు�ాయంల� బ�ా�, వ��� , ఇతర �����ల�, ఖర��ల�, వ�య�ల� సహ అ�� ఉంట��.;
‘��� �ౌ� ” అంట� సదు�ాయ���� సంబం��ం� అందుబ�ట� సమయంల� ��ౖ����ం� ��క����ంట���� �బంధనల ప��ారం ఉం�ే ప�� ��� �ౌ� అ� అర�ం. ఇందుల� గతంల�

�సుక�న� సదు�ాయ���� సంబం��ం� ఏ�ే� ������ం� ల��� గతంల�� ��� �ౌ� క� సంబం��ం� ప�����ా ల��� �ా��కం�ా జ���� మ�ందసు� �ె��ంప�ల �ారణం�ా
అందుబ�ట�ల��� వ�ే� �త�ం క��� ఉంట�ం��;
“డూ� �ే� ” అంట� ��ఎంఐ�� ర�ణగ���త �ె��ం����న ���� లను �ె��ంప� జర�ా��న �ే�� అ� అర�ం
“ఈఎంఐ” అంట� ��ౖ����ం�  ��క����ంట�  ప��ారం ర�ణగ���త �ె��ం�ే బ�ా�ప��న ��� �ౌ�� , వ���  (వ���ం�ేటట�� అ��ే) ��ల�ా�� సమ�న �త�ం అ� అర�ం;
“సదు�ాయం” అంట� ల�� �వ�ాల పత�ం ప��ారం ర�ణగ���తక� ��ఎంఐ మం�ర� �ే�ిన గ��ష� ��� �ౌ� ప����, ఇ�� ���ా��ం� ������ �ా ర�ణగ���తక� అందుబ�ట�ల�

ఉంట�ం��;
“��ౖ����ం� ��క����ంట�� ” అంట� ఈ ��ీ, ల�� అ�ి� ��ష� , ల�� �వ�ాల పత�ం సహ అనుబం��ల�, ర�ణగ���త అం��ం�న ప��� ల�, సమయ�నుగత సవరణల ప��ారం
��ఎంఐ ���� ప��� ల�;
“ల��  దరఖ�సు� ” అంట� ��ౖ����  �� ం�ేందుక� ��ఎంఐ�� �����త ర�పంల� ర�ణగ���త సమ���ం�ే పత�ం;
“ల��  �వ�ాల పత�ం” అంట� సమయ�నుగతం�ా ��ఎంఐ, ర�ణగ���త మధ� అమల�ప���ే ల��  �వ�ాల పత�ం;
“���క ప��క�ల ప���వం” అంట� ��ఎంఐ అ���ా యంల� ఏ�ౖెన ప��క�ల ప���వం చూ�� ఘటన, అ� (i) ర�ణ బ�ా�ల� �ె��ం�ేందుక� ర�ణగ���త �ామర��ం (ii)
ర�ణగ���త నుం� బ�ా�ల వసూల�;
“ఓవ�  డూ� వ���  ��ట�” అంట� ల��  �వ�ాల పత�ంల� �� ందుప���న ���ా��   వ��� , సంబం��త త��� �ే�� ��ట��� �ె��ంచ� ���� ల��ౖ ���� ���ంచడం జర�గ�త�ం��;
“ఉ�ే�శం” అంట� ల��  �వ�ాల పత�ంల� �����న� ���ల� ప�� ��� �ౌ�  �����ంచడం అ� అర�ం. ఇందుల� ��ం��ర� ����ా వసు� వ�ల ��ను��ల� క��� ఉంట�ం��;
“వసు� వ�” అంట� వ���ం�ేట��  అ��ే ల��  �వ�ాల పత�ంల� �����న� ఉ�ే��ా��� త��నట��  ఏ�ౖె�� ��ండ�  నుం� ర�ణగ���త ��ను��ల� �ే�� వసు� వ�;
“��ం��� ” అంట� ��ం��ర��  అ� అర�ం, ఇందుల� ఉత�త�� ల� ��ను��ల� �ే��ందుక� ��ఎంఐ ����ా ��ౖ����  �ే�� ��ఎంఐ ఆ���ం�ే ఈ-�ామ�� ��� ��ౖట��  క��� ఉంట��.
1.1A. ఈ ��ీ ప��ారం (a) ఏకవచనంల� ఉన�� బహ�వచనంల� (����� �ర�ద�ం�ా) (b) ఏ�ౖె�� �ం�ా�� ఉ�ే��ం�నట�� అ��ే అ�� �ీ� �, ప�ర�ష, నూ�ట�� �ం�ాలక�
వ���సు� ం��.
2. పం�ిణ�
2.1 అందుబ�ట� వ�వ��ల� అందుబ�ట� సదు�ాయ �త�ం నుం� ఎంత �త����న అం��ంచమ� ర�ణగ���త ��రవచు�. అట�� �జ��ి���ౖ ��� �ౌ� అనుమ�ం�ేందుక�

ల��� �రస���ం�ేందుక� ��ఎంఐ�� సంప�ర����న �చ�ణ ఉంట�ం��. ఈ సదు�ాయం ���ా��ం� ������ ర�పంల�నూ ఉండవచు�, అందుబ�ట� వ�వ��ల� మ�ందసు�
�ె��ంప�ల�/����� �ె��ంప�ల �ారణం�ా అందుబ�ట� సదు�ాయ �త�ంల� మ�ర��ల� ��ట��ేసు��వచు�. ఈ ��ీల� �����న� �ాట��� సంబంధం ల�క�ం��
సదు�ాయం నుం� తదుప�� ��� �ౌ�� ను రదు� �ేయడం ల��� �రస���ంచడం ల��� ర�ణగ���తక� సంబం��ం�న ర�ణమ��ంప�ల� మ�ర��ల వంట��ాట���
సంబం��ం� సంప�ర����న హక�� ��ఎంఐ�� ఉంట�ం��.

2.2 ఏ అవస�ాల ��స���న ��� �ౌ� ను ��ర��ా ��ం��� /����త/ ఆ��గ� సంర�ణ సంస� ల��� ��� అ��కృత వ������ అం��జ��ినట�� అ��ే అట�� ���� ర�ణగ���తక�
అం��ం�నట�� �ా ���ంచడం జర�గ�త�ం��.

2.3 ల�� ��ట��� �ీ� ల� �����న� ����� �ె��ంచబడ� ��ా ���ిం� �ీ�, ����� వ���ం�ే పను�ను ర�ణగ���త �ె��ం���� ఉంట�ం��, �దట� ��� �ౌ� క� అ�� �దట�
పం�ిణ��ా ���ంచడం జర�గ�త�ం��. ��� ప��ారం �త�ం ���  �ౌ� క� ర�ణగ���త బ�ధ�త వ��ం���� ఉంట�ం��.

3. వ��� , ����� �ె��ంప�
3.1 ఈ సదు�ాయం, ఇతర ���� లక� సంబం��ం�న ర�ణగ���త ��ను �సుక�న� ప�� ��� �ౌ� క� వ��� (వ���ం�ేటట�� అ��ే), ల�� ��ట��� �ీ� ల� �� ందుప���న

���� �� ర�ణగ���త �ె��ం���� ఉంట�ం��, వ��� ప�� ��ల� ల����ంచడం జర�గ�త�ం��. ప���� ��� �ౌ� ���� ��� ర�ణగ���త బ�ధ�త వ��ం���� ఉంట�ం��, ప��
��� �ౌ� క� సంబం��ం�న ప���� ���� �� �ె��ం���� ఉంట�ం��. ఒక ��ళ ఇ� �ా� � ��ం� ను గడ�వ� �ే��ల�ప� �ె��ంచనట�� అ��ే, ప���� బ�ా� �త�ం��ౖ
�����త ��ట� (ఓవ� డూ� ఇంట����  ��ట�) ప��ారం వ��� ల����ంచడం జర�గ�త�ం��, అ�� �ె��ంప� జర�ా��న గడ�వ� �ే�� నుం� ల����ంచబడ�త�ం��, వ��� ప�� ��ల�
ల����ంచ బడ�త�ం��.

3.2 గ����ంచబ��న అవస�ాల ��సం ��� �ౌ� ���� �� సు��� వ��� ��ౖ అనుమ�ంచవచ��, అట�� సంద�ా�ల�� ����� �ె��ంచబడ� ఒక ద�ా �����ంట�ను
��ం��ర�� /ఆ��గ� సంర�ణ సంస�లక� ఎం�ిక �ే�ిన అవస�ాలక� ��ఎంఐ, ��ండ�ా� / ��� అ��కృత ప���ధుల ����ా పరస�రం అం��క��ం�న �ధం�ా ఉంట�ంద�
ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�.

3.3 ప�� ��� �ౌ� వ�వ��� అం��ం�ే ల�� �వ�ాల �ీ� ల� �� ందుపరచబడ�త�ం��. ��� �ౌ�� నుం� ర�ణ�మ������ అవసర���న వ�వ��, వ��� �ె��ంప�లను బట�� ల�� 
��ట��� �ీ� ల� �� ందుప���న గ��ష� ఈఎంఐలక� �ం�న ఈఎంఐలను ��ఎంఐ ల����సు� ం��. ఈఎంఐల� అసల� బ�ా�, �����ౖ �ె��ం����న వ��� మ�త���
ఉంట�ం�� తప�� ��ౖ����ం�  ��క����ంట�ల� ర�ణగ���త �ె��ం����న ���ా��   వ���  ల��� ఇతర �����ల వంట�� ఉండవ�.

3.4 స�ాలంల� ప�� ఈఎంఐ �ె��ంచడం ఈ �ాంట�� క�� ల�� మ�ఖ����న �ారం. ఈఎంఐ ల����ం�ే ������� అర�ం �ేసుక����ర�, ఆ �షయంల� ఎట�వంట� ��ా����
�సుక��ామ� ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�.
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3.5 ఈ ��ౖ����ం� ��క����ంట�ల� ఎక��ౖె�� �� ందుప���న ����� సంబంధం ల�క�ం�� ��ఎంఐ �ీ�య �చ�ణల� ఎప��డ� ��మ�ం� �ే��� అప��డ� ర�ణగ���త తన
బ�ా�ల�, ఈఎంఐ� ��ఎంఐ�� ర�ణగ���త �ె��ం���� ఉంట�ం��. అట�� ����� ��ఎంఐ �ారణం చూ�ా��న అవసరం ల�దు. అట�� ���� �� ఎట�వంట� జ�ప�ం ల���
ఆలస�ం �ేయక�ం�� అట��  ��మ�ం�  �ే�ిన 15 (ప����ను) ���ల��  ర�ణగ���త �ె��ం���� ఉంట�ం��.

3.6 వ���ం�ే చట�� ల ప��ారం వ��� ��ట�ను స���ం�ే అ���ారం ��ఎంఐ క��� ఉంట�ం��. బ�ా�ప��న �త�ం, వ��� ����� �ె��ంప�నక� సంబం��ం�న ఈఎంఐ/ఈఎంఐల
సంఖ�ను ����� ల����సు� ం��. ర�ణగ���తక� ��ఎంఐ �ె�యజ��� అట�� మ�ర�� త��� అవ�త�ం�� ����� ర�ణగ���త కట�� బ�� ఉం���� ఉంట�ం��. అల�ంట� మ�ర��
జ����న సమయంల� అట�� మ�ర�� జ����న 30 (మ���ౖ�) ���ల�� ఎట�వంట� మ�ందసు� �ె��ంప� జ��మ��� ల�క�ం�� బ�ా�ప��న ���� ��, జ���న వ����
(వ���ం�ేటట��  అ��ే) �ె��ం�ేందుక� ర�ణగ���తక� అర�త ఉంట�ం��.

3.7 �ె��ంప�ల�� జ�ప�ం జ�����ే తన ఇతర హక��లక� భంగం కల�గక�ం�� జ�ప�ం జ����న వ�వ���� ర�ణగ���త నుం� ఓవ� డూ� వ��� ��ట�ను (ల�� ��ట��� �ీ� ల�
�� ందుప���న��) వసూల� �ే��ందుక� ��ఎంఐ అర�త క��� ఉంట�ం��.

3.8 ��ఎంఐ మ�ందసు� అనుమ��� ��ా� ��త వ�వ�� కంట� మ�ం�ే ��� �ౌను� ర�ణగ���త మ�ందసు� �ా �ె��ంచవచు�, అ��ే అట���� �ీ��ీ��ం� �����ల�, �బంధనలక�
ల�బ�� ఉంట�ం��.

3.9 ��ౖ����ం� ��క����ంట� ప��ారం ��ఎంఐ�� జర�ా��న �ె��ంప�లక� సంబం��ం� ప�సు� తం ల��� భ�ష�� ల� ��ట��ేసుక��� చట�ంల� మ�ర��ల �ారణం�ా వ���ం�ే
వ��� ��ట�� , పను�, డూ�ట�ల�, ��� డూ�ట�ల�, ల��� ఇతర ర�పంల� పను�లను ర�ణగ���త �ె��ం���� ఉంట�ం��. ఒక ��ళ �ాట�� ��ఎంఐ భ��ం���� వ��� అట��
���� ర�ణగ���త నుం� ��ఎంఐ ��కవ�  �ేసుక�ంట�ం��, అట��  ���� ����� �ె��ం�ేంత వరక� ఒవ�  డూ� వ��� ��ట� ప��ారం వ���  ���ంచబడ�త�ం��.

3.10 ఈ ��ౖ����ం� ��క����ంట�ల� �� ందుప���న �యమ �బంధనల�� సంబంధం ల�క�ం�� ర�ణగ���త ����� �ె��ం�న ���� లను మ�ందు�ా ఖ��దు, �����ల�,
ఇతర ఖర��ల ��ంద జమ కట�� ��వడం జర�గ�ుతం��. ఆ త�ా�త ఓవ� డూ� వ��� ఏ����� ఉంట� �����, మ��ో�� వ��� ��ంద, �వరం�ా సదు�ాయంల�� అసల�
�త�ం ��ంద ����� �ె��ంప��ా �సు��బడ�త�ం��.

3.11 ����ా���ా వ��� , ఇతర �����లను ల����ంచడం జర�గ�త�ం��, �ాట�� సంవత��ా��� 365 ���ల ��ప��న, గ���న ���లను బట�� వ��� (వ���ం�ేటట�� అ��ే) ఓవ� 
డూ� వ���  ��ట� ల����ంచడం జర�గ�త�ం��.

3.12 �ె��ంప� జర�ా��న త��� �ే�� �ా��ార ��నం �ా� ప�ంల� ఆ తదుప�� �ా��ార �ే��న ��ంట�� ఆ ���� �� ర�ణగ���త �ె��ం���.
3.13 ��ఎంఐ�� �ె��ం����న ���� లను ఎట�వంట� �న��ంప�ల� ల�క�ం�� ర�ణగ���త �ె��ం���. బ�ా�ప��న ���� �� �ె��ం�న త�ా��ే ����ం� 

������ /���ా���  ఇవ�డం జర�గ�త�ం��.
4. ����ం� , ������ం� , �ీ�����ం�  ���నం
4.1 బ�ా�ల �ె��ంప� ��సం ��ఎంఐ ����న���� బట�� ర�ణగ���త తన బ��ంక� ఖ��� నుం� ��జ�� బ��ంక� ఆ� ఇం��య� (ఆ� �ఐ) ��ట���ౖ �ే�ిన ���ల� (i)

(ఈమ��� �ే� ) ల��� (ii) ��షన� ఆట���ట�� ���య��ం� హౌ� (�ె�� ���య��ం� ) ల��� ���� ఏ�ౖె�� ఎల�ా�� �� ల��� ఇతర ���య��ం� ఆ�ే�ా�� (సంయ�క�ం�ా
�ట�� ఎ� ఎ�ీ��� ) అం��ం���� ఉంట�ం��. అట�� ఈమ��� �ే� /ఎ� ఎ�ీ��� ��ఎంఐ అం��క��ం�న బ��ంక�, ప��ేశం నుం� ఉం���. �దట� ప���శం/గడ�వ� �ే��
ల�ప� అ�� �ె��ంప�లను ర�ణగ���త జర�ా�. ర�ణగ���త అం��ం�ే ఈమ��� �ే� /ఎ� ఎ�ీ��� ను ర�ణగ���త బ�ా�ల వసూల� ��సం ��ఎంఐ �����సు� ం��.
అట�� �ె��ంప�ల ��సం అవసర���న అ�� చర�ల� �సుక���ందుక� ర�ణగ���త ��ఎంఐ�� బ�షరత�, మ�ర������ �ల�� � అ���ా�ా�� క��సు� ���ర�. ��ఎంఐ �చ�ణ
��రక� సమయ�నుగతం�ా ��ఎంఐ ����నప��డ� అట�� ఈమ��� �ేట�� మ��య� ల��� ఎ� ఎ�ీ��� మ��య�/ల��� �ె��ంప� ��సం ర�ణగ���త సమ���ం�న ఇతర
ప��� లను ��ంట�� (ఏ సందర�ంల�నూ 7 (ఏడ�) ���ల�� ప�) ర�ణగ�హ� మ��ా��� ఉంట�ం��.

4.2 సంబం��త గడ�వ� �ే��ల�ప� ర�ణగ���త తన బ�ా�ల� �ె��ం�ేందుక� తన బ��ంక� ఖ���ల� త��న డబ�� ఉం�ేల� ర�ణగ���త చూసు���ా�.
ఈమ��� �ే�� /ఎ� ఎ�ీ��� జ��� �ే�ిన బ��ంక� ఖ���/లను ర�ణగ���త మ��ి��యడం ల��� �ాట�� రదు� �ేయడం ల��� ��ఎంఐ�� �ె��ంప�ల� �ల�ప��ేయ�ల�
ల��� జ�ప�ం �ేయ�ల� బ��ంక�లక� సూ�ంచడం వంట�� �ేయ�ాదు, ఒక��ళ అల� �ే�ినట�� అ��ే అట�� సమ����ా��� కట�� బ�� ఉం����న అవసరం ��ఎంఐ��
ఉండదు.

4.3 ర�ణగ���త తన బ�ా�ల� �ె��ం�ేందుక� స�చ�ందం�ా ఈమ��� �ే� /ఎ� ఎ�ీ��� ఇ���ర�, �ాట�� ��క����ట��ా �ాద�� �షయ��� ర�ణగ���త
అం��క��సు� ���ర�. ఈమ��� �ే� /ఎ� ఎ�ీ��� అమల� జరగక�� వడం అన��� �����ియబ�� ఇ� సూ� � ��ం�� చట�ం 1881/ �� ����ం�� అం� ��ట�� ��ం�� చట�ం,
2007 ప��ారం ���ర����న ��రమ� ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�. అమల� జరగ� ప�� ఈమ��� �ే� /ఎ� ఎ�ీ��� క� సంబం��ం� (ల�� ��ట��� �ీ� ల�
�����న��) ��జ�న�  �����లను ర�ణగ���త �ె��ం���� ఉంట�ం��.

4.4 ఏ స���వం�� క���న ��ాదం ల��� �����ల� ��ట��ేసుక���� ���� �ారణం�ా చూ�ి ఏ�ే� ఈఎంఐ �ె��ంప� ల��� ఏ�ే� ���� �� �ె��ంచక�ం��
���ి��యడం ల��� జ�ప�ం �ేయడం వంట�� �ే��ందుక� ర�ణగ���తక� అర�త ల�దు అం�ే �ాదు సంబం��త గడ�వ� �ే��ల�� ఈమ��� �ే� /ఎ� ఎ�ీ��� ను
సమ���ం�ేందుక� ��ఎంఐ�� అర�త ఉంట�ం��.

4.5 ఈమ��� �ేట�� /ఎ� ఎ�ీ���  జ����� స����ట�� ��క�ం�� స�ాలంల� బ�ా�ల� �ె��ం�ేల� చూడటం ర�ణగ���త బ�ధ�త
5. ర�ణగ���త ఒప�ం��ల�, ��ా ��ద�ం, �ా��ంట�ల�
5.1 ర�ణగ���త అనుస��ం����న�:
(i) ��ౖ����ం� ��క����ంట�  ప����ల�� అ�� బ�ధ�తల� ప����ం� �ర����ం���.
(ii) సమయ�నుగతం�ా ��ఎంఐ�� అవసర���న బ��ంక� ���� ��ంట�� సహ అ�� ప��� లను ��ఎంఐ�� ��ంట�� అం��ం���. ���� ��ఎంఐ స�తంత�ం�ా సంప���ం�ేందుక�

ర�ణగ���త అ���ార�సు� ���ర� (i) ర�ణగ���త ఖ��� క���న బ��ంక�ను, అట�� బ��ంక� నుం� �వ�ాల�, ���� ��ం� �సుక���ందుక� (ii) అవస�ా�� బట��
ర�ణగ���త ర�ణ �ల�వను పర�����ం�ేందుక� ర�ణగ���తక� సంబం��ం�న ప��ే�ిన ప��ే�ాలను సంప���ంచడం.

(iii) ర�ణగ���తలక� వ����కం�ా ఏ����� �ట���షను�  ల��� ���యపర���న చర�ల� ఉంట� ��ంట�� ��ఎంఐ�� �ె�యజ�య��.
(iv) ఏ�ౖె�� ప��క�ల ప�బ�వం ల��� ���ా��   ఘటన ��ట��ేసుక�ంట� అట��  �షయ��� ��ఎంఐ�� �ె�యజ�య��.
(v) ప��ేశం/ఆ�ీసు �ర���మ�/��ాసం/ �ా��ార ప��ేశ మ�ర�� ల��� ఏ�ే� మ�ర��/�ా���మ�/��ల��ంప�/ ఉ�ో�గం/వృ��/�ా��ా�ా�� మ��ి��యడం వంట��

��ంట�� ��తప�ర�కం�ా ��ఎంఐ�� �ె�యజ�య��.
(vi) బ�ా�ప��న �త�ం, వ��� , ఇతర బ�ా�ల�, �����లను �ె��ంచక�ం�� ఉ�ో�గం ల��� �ా��ారం ల��� ��ే�ాల�� ��ర��ాలం �వ�ిం�ేందుక� ��ర� ను

������ట��ాదు.
(vii) ��ౖ����ం�  ��క����ంట�ల� �����న� ���ల� ల��� ర�ణగ���త ర�ణ�ల�వ (��ఎంఐ ���� ��ా� ��సు� ం��) ��ణ�ం�నప��డ� ��క����ట� అందజ�య��.
(viii) ��ఎంఐ�� ఇ��న ఈమ��� �ే�� /ఈ�ీఎ�  ఖ���ల��  �తం మ��య�/ల��� �ా��ార �త�ం ���ా��  అ���ల� చూడటం.
(ix) ��ఎంఐ�� అవసరం �ాబట�� �దట� ��� �ౌ� సమయంల� ల��� అంతక� మ�ం�ే ��త �మ� �ాల�ీ �సు���ా�� ఉంట�ం��, అందుల� ప�మ�ద, మరణ, �ాశ�త

��ౖకల�ం, �ర��ో�గం, ఇం�ా ��ఎంఐ�� అం���ార�గ����న ఇతర �బంధనల� ఉం���.
(x) వ���ం�ే చట�� ల� సహ మ� ల�ండ��ం�  ���ధక చట�ం, 2002ను అ�� సమయ�ల��  �ాట�ం���.
(xi) ప�� ���  �ౌ� ను ఏ అవస�ా�����ే �సుక�ంట������ ����� మ�త��� ఉప���ం���.
(xii) �సుక�న� ఉత����� సంబం��ం� ర�ణ��త��ౖ ర�ణగ���త ����  సృ�ి�ం���� ఉంట�ం��.
5.2 ప�� ర�ణగ���త, ��ఎంఐ�� ��గ�వ �ె��ిన �ధం�ా ఉం���:

���స��� �ా�ా�లయం–ఎ�� ����  ���ం� , 3వ అంతసు� , 9-10,బ�దూ�  �ా జఫ�  మ��� , నూ� ����-110002
��� ��ౖ� - www.dmifinance.in
కస�మ�  �� ర�� - https://portal.dmifinance.in/
�ాట�� - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)

http://www.dmifinance.in
https://portal.dmifinance.in/
https://bit.ly/DMIFINWA


(i) ర�ణగ���త ర�ణ �ల�వను అంచ�� ����ందుక� ర�ణ దరఖ�సు� , ఇం�ా ఇతర ప��� ల�� ర�ణగ���త సమ���ం�న సమ���రమం�� �జ���న��, స���న���ా ఉం���,
అందుల� ఏ�� క��� తప���ోవ పట��ం�ేల� ఉండక�డదు;

(ii) వ���ం�ే చట�� లక� ల�బ�� ��ౖ����ం�  ��క����ంట�� అమల� �ే��ందుక�, ల��ా�ే�ల� �ర���ం�ేందుక� ర�ణగ���తక� త��న �ామర��ం, అర�త ఉం���;
(iii) ర�ణగ���త 18 సంవత��ాలక� ��ౖబ��న వయసు� క���న �ార�, ఈ ��ీ �ా����ౖ చట�పరం�ా �ెల�� బ�ట���, కట�� బ�� ఉంట�ంద�, అందుల�� �బంధనల ప��ారం

�ాట�� �ా����ౖ అమల� �ేయవచు�;
(iv) ఈ సదు�ాయ��� �� ం�ేందుక� ఏ చట�ం ప��ారం తన��ౖ ���ధం ల�ద� ర�ణగ���త ప�కట�సు� ���ర�;
(v) ఈ ��ౖ����ం� ��క����ంట� ప��ారం ��ఎంఐ ఆస���� భంగప��ం�ే ల��� ర�ణగ���త ఆ���క ప���ి�త�లను ప���వం �ే��, ల��� �ట� ప��ారం అ�� ల��� ఏ�ే�

బ�ధ�తను అమల�ను ప�బ��తం �ే�� ఘటన ��ట��ేసు��� ఉండక�డదు;
(vi) ర�ణగ���త ఏ�ే� పను�ల� ల��� ప�భ�త� బ�ా�ల� �ె��ంచక�ం�� ���ా��   అ� ఉండక�డదు;
(vii) ఈ ��ీల�� �బంధనల� అమల���ల� ��ఎంఐ�� అవసర���న ���ల� ర�ణగ���త అ�� చర�ల�, ఒప�ం��ల�, వ�వ��ాల� �ేయ��� ఉంట�ం��;
(viii) ర�ణగ���తక� వ����కం�ా ���ాల� ల��� ���ాల� ప����యల� ఉండ�ాదు.
5.3 ఈ సదు�ాయం ల��� తన �ా��ారం ��సం ర�ణగ���త ఇ��న సమ����ా�� ల��� ��ఎంఐ ఏ మ�ర�ంల���ౖ�� ��క��ం�న సమ����ా�� ��ఎంఐ

ఉప���ం�ేందుక�/ప��లప���ేందుక� ర�ణగ���త సమ�� �ె�యజ�సు� ���ర�. అట�� సమ����ా�� తన �ాంట�� క�ర�� , ఏజ�ంట�� , ల��� థ�� �ా���లక� ��ఎంఐ
��ల���సు� ంద�� �షయ��� �ె��ి అం���ారం �ె�యజ�సు� ���ర�.

5.4 ఏ�ౖె�� ఉత��� ��ను��ల� ��సం ఈ సదు�ాయం/��� �ౌ� �సుక�న�ట�� అ��ే ��గ�వ �����న� �యమ�ల� �ాట�ం�ేందుక� ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�:
(i) ��ను��ల� �ే�ిన ఉత����� సంబం��ం�న ��ను��ల� ధర ������ంద�� �ారణం�� సదు�ాయ��� ���� �� ��ంచుక���ందుక� ర�ణగ���త అర�� ల� �ాదు. �ా�, ధర

త���న ప�ంల� ��ఎంఐ తన �చ�ణ ��రక� మం�ర� �ే�ిన సదు�ాయం నుం� అసల� ���� �� త���ంచవచు�;
(ii) ఉత���� అం��ంచడం ప�����ా ��ం��� బ�ధ��ే. �ె�వ��ల� జ�ప�ం ల��� ఉత��� �ె�వ�� �ాక�� వడం మ��య�/ల��� ఉత����� సంబం��ం�న ��ణ�త, ప���ి��,

�ి� ��� , అనుక�లత వంట� �షయ�లక� ��ఎంఐ బ�ధ�త వ��ంచదు;
(iii) ఉత���� రదు� �ే�ినట�� అ��ే అట�� సదు�ాయ��� ��ం��� ��ఫం� ������� అనుగ�ణం�ా ర�ణగ���త అనుస��ం� అట�� ���� �� ��ఎంఐ�� ��ండ� ��ఫం� 

�ే�ినప��డ� మ�త��� అట�� సదు�ాయ��� ����� �ె��ం�నట�� �ా ��ఎంఐ ���సు� ం��. అట�� సంద�ా�ల�� ర�ణగ���త ఏ����� ఈఎంఐ �ె��ం�నట�� అ��ే అట��
�త�ం నుం� ��ను��ల�, ��ఫం� మధ� సమయ���� వ���� �న��ంచు��� ��ఎంఐ ����� �ె��సు� ం��, అట�� సదు�ాయం/��� �ౌ� మ����ినట�� �ా ���సు� ం��.
��ా ���ిం�  �ీ� ���ంబ��  �ేయడం జరగ�దు, ఏ�ౖె�� ��ఫం�  �ేయ��� వ���  అందుల� సర�� బ�ట� �ేసు� ం��.

(iv) ��ఎంఐ సమ�� ల�క�ం�� ఉత����� సంబం��ం� �ా��క �ా���నం ల��� య�జమ������ ����� �ేయడం, ల��� థ�� �ా���� ఏ�ా�ట� �ే�� చర�లను ర�ణగ���త
�ేపట��ాదు.

(v) ఉత��ౖె�  �దట�, ప��ే�క���న హక�� ��ఎంఐ�� ఉంట�ం��.
6. ���ా�� ఘటనల�
6.1 ప�� సదు�ాయ���� సంబం��ం� ర�ణగ���త నుం� ��ట��ేసుక��� ఈ ప�� చర�/ఘటనను “���ా��   ఘటన”�ా చూడటం జర�గ�త�ం��:
(i) �ె��ంప� �ే�� ��ట��� �ె��ంప� జరపడంల� ర�ణగ���త �ఫలం �ావడం;
(ii) ��ౖ����ం�  ప��� ల�� � ఏ�ే� �బంధనల�, సంప���య�ల�, �జ�ప�� ల�, �ా��ంట�, ప�కటన, ��ా� రణలను ఉల� ం��ంచడం;
(iii) ర�ణసదు�ాయ��� అం��ంచడంల� ��ఎంఐ �ర�య��� ప����తం �ే��ల� ఏ�ౖె�� �సం ల��� తప��డ� సమ���రం ఇవ�డం ల��� ఏ�ౖె�� �ాస�వ సమ����ా��

�����ట�డం;
(iv) ర�ణగ���త మరణం, మ�భ�మణం ల��� ఏ�ౖె�� �ాశ�త అంగ��ౖకల�ం;
(v) �����న� అవస�ా��� �ాక�ం�� ఇతర అవస�ాలక� �సుక�న� డబ��ను ర�ణగ���త ఉప���ంచడం;
(vi) ��ట��ేసుక��� ఏ��ౖన ఘటనల�, షరత�ల�, ప���ి�త�ల� (చట�ంల� ఏ��ౖ�� మ�ర��ల� సహ) అట�� �ాట� �ారణం�ా �ాస�వ ప��క�ల ప����ా��� గ�రవచ�� ��ఎంఐ

సంప�ర� అ���ా య���� వ��న ప�ంల�, అట�� �ాట�ల� ���ాల�/�����ేష�/ర�ణగ���త ���ాల� �యడం ల��� ఏ�ౖె�� జప�� / ����� సంబం��ం�న ఆసు� ల��ౖ
ఆం�ల �� � �ి��ం��  ��ౖ ప���తంసహ ఇ��� ఉంట��.;

6.2 ���ా��  అ�ం�� ల��� ల��� అ�� �షయంల� ��ఎంఐ �సుక��� �ర�య���� ర�ణగ���త కట�� బ�� ఉం���.
7. ���ా��  ప��ణ�మ�ల�
7.1 ���ా�� ఘటన ��ట��ేసు��వడం, ఆ తదనంతర సమయం త�ా�త ఈ సదు�ాయ���� సంబం��ం�న బ�ా�ప��న ���� �� అ�� �ె��ం���� ఉ��� ల�క�� ���

త�ణం �ె��ం��ల� ���� హక�� ��ఎంఐ�� ఉం��, అం�ే �ా� బ�ా� ఎంత అ� ��ల���ం����న బ�ధ�త మ�త�ం ల�దు. అల� �ె�ి�న 15 (ప����ను) ���ల�� ప�
ర�ణగ���త అట�� �ె��ంప�ల� జరప� ప�ంల� ��ఎంఐ తన హక�� ల��� అందుబ�ట�ల� ఉన� ఉపశమ���� వ���ం�ే చట�ం ప��ారం ఉప���ం� ర�ణగ���తక�
వ����కం�ా మధ�ంతర ఉపశమ���� �� ందవచు� ల��� ర�ణగ���తక� �ెం��న ఆసు� లను జప��  �ేయవచు�.

7.2 �సుక�న� ఉత���� �ా���నం �ేసుక���ందుక� ర�ణ��తక� బ�షరత� హక�� క��� ఉంట�ం��.
7.3 ఈ ���ా�� �ారణం�ా ల��� ��ఎంఐ ఉప���ం�న ఉపశమ��లక� సంబం��ం�న తల��ే� ���యపర���న ఖర��ల�, ఇతర ఖర��ల �ె��ంప� బ�ధ�త క���

ర�ణగ���త��ౖ�� ఉంట�ం��.
8. బ��ర���ల�
8.1 ర�ణగ���తక� సంబం��ం�న ప���� సమ���రం అంట� �సుక�న� సదు�ాయం, �సుక�న� �త�ం, ���ా��  ల� ఏ����� ఉంట� �ాట�� స���న�, అవసరమ�

���ం�న థ�� �ా���ల�/ఏజ���లక� మ��య�/ల��� ఆ� �ఐ ధు� �క��ం�న� సహ ట�� �� య��య� , �ి�� ��ట�� (�ి�� ) వంట� �ాట�� అం��ం�ేందుక�
ర�ణగ���త ఇందుల� మ�లం�ా ��ఎంఐ�� అ���ార�సు� ���ర�. ��ఎంఐ/థ�� �ా���ల�/�ి�� /ఆ� �ఐ అట�� సమ����ా�� త��న ���ల� అవసర���న ��రక�
చట�ప��ారం ఉప����ా� ర�, ��ా ��� �ే�ా� ర� అర�ం �ేసు��� ర�ణగ���త ����� అ���ార�సు� ���ర�. అం�ే �ాదు ���ా��  క� జ�����ే అట�� ఏజ���లక�
ర�ణగ���త/ల��� ��� �ౖె��క�ర�� /��గ�ా�మ�ల�/సహ దరఖ�సు� ��ర�ల�, ఏ�� వ������ అ��, �ార� ���ాల�ర�� అ� త��న మ�ధ�మ�ల ����ా ��ల���ంచడం
��వ�ం�ాఉంట�ంద� ��ఎంఐ/�ి��/ఆ� �ఐ/ఇతర అ��కృత ఏజ���ల� తమ �చ�ణల����ం� నూ�� ��పర�� , మ��గజ�ౖను� , �� ష� ���య�ల� ��ల���ం�ేందుక�
ల��� ప�చు��ం�ేందుక� షరత�ల�ల�� హక���ాట�� ఉంట��.

8.2 ఇప��డ� ల��� భ�ష�� ల� ఏ�ే� సమ����ా�� పంచుక���� మ��య�/ల��� ��ల���ం��� అట�� ��� �ారణం�ా మ��య�/ల��� ����� సంబం��ం�న �ారణ�ల
�ేత ఏ�ౖె�� ప��ణ�మ�లను ర�ణగ���త ఎదు����ా��న వ��� అట�� ����� ��ఎంఐ బ�ధ�త వ��ం��ల� ర�ణగ���త �ెప�ల�దు. ర�ణగ���త బ�ా�ల�� ప�����ా
�ె��ం���, ��ీ రదు�  అ��� ఇందుల�� 8వ �ా� � స�వం�ా ఉంట�ం��.

9. ఇతరమ�ల�
9.1 ��ఎంఐ ���ార�� ల� �ే�ిన ఎంట��లను బట�� అందుల� ఉం�ే ర�ణగ���త బ�ా�లను �శ�య���న ర��వ�ల��ా ���ం� అట�� బ�ా�లక� సంబం��ం� ��ఎంఐ

అం��ం�ే ���� ��ంట�ను ర�ణగ���త అం��క��ం� ����� కట�� బ�� ఉం���� ఉంట�ం��.
9.2 ర�ణ సదు�ాయం ��సం ఒక�� కంట� ఎక��వ మం�� ర�ణగ���తల� ఉమ����ా దరఖ�సు� �ేసు��� ఉంట� అట�� బ�ా�ల �ె��ంప�నక� సంబం��ం�న ర�ణగ���త

బ�ధ�త ఉమ����ాను, ����ాను ఉంట�ం��.
9.3 అమల� �ేయ���న ��క����ంట�� , సవరణలక� సంబం��ం� ��ఎంఐ�� అవసర���న ��రక� ర�ణగ���త సహక��ం���� ఉంట�ం�� (i) ఆ� �ఐ జ��� �ే��

మ�ర�దర��ాల�/సూచనలను �ాట�ంచడం (ii) ��ౖ����ం�  ��క����ంట� ప����ల� ��ఎంఐ�� ప���� హక��ల ప��జనం ఇవ�డం. ��ౖన �����న��ాట��� సంబంధం

���స��� �ా�ా�లయం–ఎ�� ����  ���ం� , 3వ అంతసు� , 9-10,బ�దూ�  �ా జఫ�  మ��� , నూ� ����-110002
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కస�మ�  �� ర�� - https://portal.dmifinance.in/
�ాట�� - 93506 57100 (https://bit.ly/DMIFINWA)
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ల�క�ం��, అల� �ేయ� ప�ంల� త��నవ� ���ం�ే అట�� మ�ర��లను ��ౖ����ం� ��క����ంట�ల� �ే���ందుక�, �ాట��� ర�ణగ���త కట�� బ�� ఉం�ేందుక�
ఇందుమ�లం�ా మ�ర������ �ల�� � సమ��� ర�ణగ���త �ె�యజ�సు� ���ర�.

9.4 ర�ణ సదు�ాయ��� రదు� �ే�ి�� ల��� స���ం� �ే�ినప�ట��� ర�ణగ���త నుం� బ�ా�ల� ప�����ా వసూల� �ేసుక���ంత వరక� ��ౖ���� ��క����ంట� ప��ారం
��ఎంఐ�� అ�� హక��ల�, ఉపశమ��ల� ��న�ాగ����.

9.5 ��ౖ����ం� ��క����ంట� ప��ారం వ��� ��ట�, �ీన� �����ల�, స���సు �����ల�, ఇతర �����ల� �ె��ం�ేందుక� ఇందుమ�లం�ా ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�, అ�
త��నవ�, తనక� అం���ార�గ�మ� ర�ణగ���త ఇందుమ�లం�ా అం��క��సు� ���ర�.

9.6 ��ౖ����ం� ��క����ంట� ప��ారం ర�ణగ���తక� సంబం��ం�న సమ���ర �� ���ం� , గ����ంప�, ప���లన, �ర�హణ, సదు�ాయ పర����ణక�, అ�� చట�పర���న
చర�ల అమల�, ఒప�ం��ల�, వ�వ��ాల� �ాట��� సంబం��ం�న �షయ�ల�, �ాట� �ారణం�ా య�దృ��కం�ా తల��ే� ��ట�సుల� పం�ించడం, ర�ణగ���తను
సంప���ంచడం, ర�ణగ���త నుం� ��ఎంఐ నగదు అందు��వడం/ఈ ఆ�ే�ాల�/��� ��� ల�/ఆ�ే�ాలక� సంబం��ం�న చర�లను �� ంతం�ా ల��� తన �ా�ా�లయ
ఉ�ో�గ�ల ����ా అమల� �ే��ందుక� ��ఎంఐ�� సంప�ర� అ���ారం ఉంద�, అం�ే �ాదు �ాట� ��సం ఒకర� ల��� అంతక� �ం�న థ�� �ా���లను (ఇక��ౖ �ా���
స���సు �� � ��ౖడర�� అంట�ర�) �య�ంచుక��� అ���ారం ��ఎంఐ�� ఉంద�, అట�� �ాట��� తన �ధుల�, హక��, అ���ా�ా�� ను ప���� ల��� ఏ��ౖ�� అప���ం�ే
అ���ారం ��ఎంఐ�� ఉంద� ర�ణగ���త స�ష�ం�ా గ����సూ� ����� అం��క��సు� ���ర�.

9.7 ఈ ఆ���క ల��ా�ే� �ారణం�ా �క�, ��ఎంఐ మధ� ర�ణ��త, ర�ణగ���త సంబంధం ఏర�డ�త�ంద�� �షయ��� ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�. �ాబట�� ఈ
ల��ా�ే��� ���గ��ర�ల సంర�ణ చట�ం, 1986 వ���ంచదు.

9.8 ర�ణసదు�ాయం �� ం�ేందుక� సమ���ం�న ఆ��య ర��వ� ప��� ల�, ��ాస ధు� �కరణ ప��� ల�, �ర���మ� ర��వ� ప��� ల�, గ����ంప� ప��� ల�, ల��� ఇతర
వ����గత, ఆ���క సమ����ా��� సంబం��ం�న ప��� ల�� ప����ం�ేందుక� ��ఎంఐ�� ర�ణగ���త అ���ార�సు� ���ర�, అం�ే �ాదు అట�� �ాట�� ��ఎంఐ తన దగ�ర
ఉంచుక���ందుక� సమ�� �ె�యజ�సు� ���ర�.

9.9 ర�ణగ���త �ా�� ��ంబ� �సుక���ందుక�/�ా�� �ార�� �ా�ీ �సుక���ందుక�, ఎప�ట�కప��డ� ఇతర గ����ంప� ర��వ�, బ��ంక� ఖ��� �వ�ాల� �సుక���ందుక�,
�ి�� , ఎ�� �ీ��య� , హంట� �����కల� జన��� / �� ం�ేందుక�, ఇం�ా ��ఎంఐ అవసరమ� ���ం�న �����కల� �సుక���ందుక� ��ఎంఐ�� ర�ణగ���త
అ���ార�సు� ���ర�. ఆ��� ఈ-����ౖ�ీ ����ా ����ౖ�ీ ప���లనక�, ��� ��సం �ేపట�� ��న ఇతర చర�ల� �ేపట��ందుక�, ల��� అట�� ప���లన ప����య ఆ��� ��-����ౖ�ీ
����ా ప���� �ేయడం, అట�� సమ����ా�� ఏ�ౖె�� ��ా ���ార సంస�క� అం��ంచడం, అట�� సమ����ా�� అవసర���న ��రక� ప��లప���ేందుక� ��ఎంఐ�� ర�ణగ���త
అ���ార�సు� ���ర�.

9.10 ��ఎంఐ, ర�ణగ���త మధ� ఏ�ౖె�� �షయ���� సంబం��ం�న ఘటన, ప���ి��, మ�ర��, �ాస�వ సమ���రం, ��క����ం� , అ���ార�వ�డం, �� � �ి��ం� , చర�,
ఉ����ంచడం, ����మ�ల�, ఉల� ంఘన, ���ా��  ��ౖ అసమ�� ల��� ��ాదం తల���నప��డ� అట�� �ాట��� సంబం��ం� ��ఎంఐ అ���ా య�� త���
అ���ా యమవ�త�ం��, ����� ర�ణగ���త కట�� బ�� ఉం���� ఉంట�ం��.

9.11 ��ీల�� �యమ�బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ��త� ర�ణం �� ం�ేందుక� ర�ణగ���త, ��ఎంఐ పరస�రం అం��క��ంచవచు�, అట�� ����� ��ఎంఐ ����నట�� �ా
ల�ఖ/��� ర�ణగ���త అం��ం���� ఉంట�ం��.

10. ��ర� �ేయడం
ఈ ��ౖ����ం�  ��క����ంట�ల� ఉం�ే ప�� బ�ధ�తను �ే�క�ే స�తంత�మ�, ����� �ాట� నుం� �ాట�� ��ర� �ేయవచ�� ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�.

11. వ���ం�ే చట�� ల�, ���యప����
11.1 అ�� సదు�ాయ�ల�, ��ౖ����ం�  ప��� ల�� క��� ��రత చట�� లక� ల�బ�� �ాట��� అనుగ�ణం�ా ఉంట��.
11.2 ��ౖ����ం� ��క����ంట� ����ా ల��� �ాట� స�ర�పం, అర�ం ల��� ప���వపరం�ా �ా���ల మధ� తల��ే� అ�� ��ా��ల�, �����ల� మ��య�/ల��� ����మ�ల�

ల��� హక��ల�, బ�ధ�తలను ఆ���ట��ష� అం� �ా�����ష� చట�ం, 1996ల�� �బంధనల� ల��� ���ల�� సవరణలక� అనుగ�ణం�ా ల��� ��� �ా� నంల�
ర��� ం��ం�న ఏ�ౖె�� చట�� ��� అనుగ�ణం�ా ��ఎంఐ �య�ం�ే వ���� మ�ందు మధ�వ���త� ప����యను ఉంచడం జర�గ�త�ం��. మధ�వ���త�ం జ���� ప��ేశం ����
అవ�త�ం��, చట�ంల�� ���� 29(B)�� అనుగ�ణం�ా �ా�� ట�� � ల� ఆ ప����య �ేపట�డం జర�గ�త�ం��. ఈ మధ�వ��� ఇ�ే� మధ�ంతర �ర��ల� సహ �ర��ల�
త��� అవ����, ����� సంబం��త అ�� ప��ల� కట�� బ�� ఉం���. అట�� �ర�� అం��ంచ����� �ారణ�లను ఆ �ర��ల� ���������న అవసరం ల�క�ం����
మధ�వ��� �ర�� ఇవ�వచు�.

11.3 అం�ే �ాదు ప�సు� త �ా� � ��ౖ����ం� ��క����ంట� రదు� ను క��� తట�� ��గలదు. ��ౖ����ం� ��క����ంట� క� సంబం��ం� ఏ�ే� ల��� తల��ే� అ�� ��ా��లక�
��రత�ేశంల�� ���� ��ా ం����� ప��ే�క ���యప���� (ఆ���ట��ష�  ప����యల� క��� ��రత�ేశంల�� ����ల��� జర�గ����, ����� ల�బ��) ఉంట�ం��.

12. ��ట�సుల�
12.1 ��ౖ����ం� ��క����ంట� క� సంబం��ం� ర�ణగ���త ప�సు� త ల��� �వర�ా �ె��ిన �ా��ార ల��� వ����గత �ర���మ�క�క� ఏ�ౖె�� ��ట�సు ���స��� �� సు� ����ా

పం�ి�� ల��� ఆ �ర���మ�ల� అం��ం��� అట�� ��ట�సును ర�ణగ���తక� సక�మం�ా అం��ంచనట�� �ా ���ంచడం జర�గ�త�ం��. ���స��� �� సు� ����ా పం�ిన ఏ
��ట�సు అ��� పం�ిన 48 గంటల త�ా�త ర�ణగ���త అందుక�న�ట�� �ా ���ంచడం జర�గ�త�ం��. ��ఎంఐ�� పం�ిన ఏ�ే� ��ట�సును ��ౖన �����న� ��ఎంఐ
�ర���మ�ల� అందుక�ంట��� ���� ��ఎంఐ అందుక�న�ట�� ���ంచబడ�త�ం��.

13. అ��ౖ� ��ం� 
13.1 ��ఎంఐ నుం� ��తప�ర�క సమ�� �సు��క�ం�� ��ౖ����ం� ��క����ంట�ల�� హక��ల�, �ధుల� ల��� బ�ధ�తలను ఇతర వ�క�� లక� ప�త��ం�ా ల���

ప���ం�ా ల��� మ�� వ������ అనుక�లం�ా థ�� �ా��� ప��జనం సృ�ి�ం�ేందుక� ర�ణగ���తక� ఉమ����ా ల��� క��ికట�� �ా బ��� �ేయడం ల��� అ��ౖ� 
�ే��ందుక� అర�త ఉండదు.

13.2 ��ౖ����ం� ప��� లక� అనుగ�ణం�ా ల��� ఏ�ౖె�� ప��జ��ల�, హక��, బ�ధ�త, �ధుల� మ��య�/ల��� బ�ధ�తలను ర�ణగ���త నుం� మ�ందసు� ��తప�ర�క
అనుమ� �సు��క�ం��, ల��� ర�ణగ���తక� సమ���రం ఇవ�క�ం�� ��ఎంఐ తన ���నం, త��న �బంధనల ��రక� �ాట�� �క��ంచడం, బ��� �ేయడం ల���
అ��ౖ� �ేయడం ల��� ��క����ట�ౖజ�ష� (ప�����ా ల��� �ా��కం�ా సహ �ాల�� �� హక��ల� ��ట��ంచడం ����ా) ను ఏ ���నంల���ౖ�� �ేయవచు�. అట�� బ���,
అ��ౖ� ��ం� ల��� ��క����ట�ౖజ�ష� క� సంబం��ం� ర�ణగ���త ��ౖ����ం� ��క����ంట� ప��ారం తన బ�ధ�తను �ర����ంచవల�ి ఉంట�ం��. అట�� సందర�ంల�
ర�ణగ���త ��ఎంఐ ����న ప�ంల� ����న ఈమ��� �ే� /ఈ�ీఎ� ను బ���/అ��ౖ� ��ర�న ఇ�ా��� �ావచు�.

14. నష�ప���ర ��
ఇంద� �యమ �బంధనల�, ��ౖ����ం� ��క����ంట�ల�� బ�ధ�తల� �ాట�ంచడం ల��� ఆచ��ంచడంల� ర�ణగ���త �ఫల����� ల��� ప���ి�త�ల�� ల��� ���ా��  �ా
మ����ే, ����� సంబం��ం� ��ౖ����ం� ��క����ంట�ల� ��ఎంఐ�� దఖల� ప��న హక��ల� అమల� �ే��ందుక� ��క����ట� జప�� �ేసు��వడం సహ ర�ణగ���త నుం�
బ�ా�ల వసూల�క� సంబం��ం� ��ఎంఐ, ��� ఉ�ో�గ�ల�, కన�ల�� ంట�ను బ�ధ�త, ����� , నష�ం, �ర��, ������ ల��� ఖర�� ల���, వ�య�ల (���య�ా����
�ె��ం�ే �ీ�ల�, ఖర��ల�, �ాట��� ప���తం �ాక�ం��, �గ��� సహ) నష�ప���రం నుం� ర���ా� న�, �ా���� �� కల�గ�క�ం�� చూ�ా� న� ఇందుమ�లం�ా
ర�ణగ���త అం��క��సు� ���ర�.
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15. అం���ారం:
��ఎంఐ �������� అనుగ�ణం�ా ��ీ, ఇతర ��ౖ����ం� ��క����ంట�ల� అ�� �వ�ాల� ��ను/��మ� �ం�ి అ�� ��ఎంఐ�� సంతృ�ి� కరం�ా�� ఉంట��� అ�� ఈ
��ీల� �ా����ా ఉం�ేందుక� అం��క��సు� ంద�� �షయం ��క�/మ�క� �ెల�సు. ఈ ��ీ��ౖ ����ల�� ��ఎంఐ అ��కృత అ���ా�� సంతకం �ే�ిన �ే��న ల��� పం�ిణ�
�ే�ిన �దట� �ే��, ఏ�� మ�ం�ౖె�ే అ�� ఆ ��� నుం� ఇ�� చట�బద�ం�ా కట�� బ�� ఉంట�ం��.

“��ను అం��క��సు� ���ను” ��ౖ ���� �ేయడం ����ా ర�ణగ���త ఈ ��ీ��ౖ ఎల�ా� �క� �ా సంతకం �ే�ినట�� , చట�బదంధం�ా ఈ �బంధనలక� కట�� బ�� ఉంట�న�
�ె�ి�నట�� �ా అం��క��ంచడం జర�గ�త�ం��. ఈ ��ీ�� ర�ణగ���త ఆ���ంచడంల� ఇవ�� ఉంట��: (i) ఈ ��ీల� �� ందుప���న �యన �బంధనలక�
మ�ర������ �ల�� ����ా, బ�షరత��ా కట�� బ�� ఉం�ేందుక� ర�ణగ�హ� అం��క��ం�న ఒప�ందం (ii) ఈ ��ీ� (��ౖ����ం� ��క����ం�� సహ) ర�ణగ���త చ���
అర�ం �ేసుక�న�ట�� �ా అం��క��సూ�  ��ా� ��ంచడం.
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