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ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാരസംവിധാനം

പരാതി

പരിഹാരത്തിന്രറ 3 മത്

ഘടം

 ശാഖ / എ.ടി.എം

 തൽക്ഷണചാറ്്റ / ഏജന്റുമായി
ചാറ്്റടചയ്യാനുള്ളസൗകരയം

 ഞങ്ങളുമായിസംസാരിക്കൂ / 

രകാൾടസന്റർതുടങ്ങിയ
വിഭ്ാഗങ്ങൾ

 ഇടമയിൽവഴിബന്ധടപ്പടാം

 ബാങ്ിന്ടറരനാഡൽ

ഓഫീസർക്്കഎഴുതി
അറിയിക്കാം

 പരാതിപരിഹാരരഫാറം

ഡൗൺരലാഡ്ടചയ്ത ്അതിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

വിലാസത്തിരലക്്ക
അയയ്ക്കുക

 പ്ബാഞ്ചുമായിബന്ധടപ്പട്ട

പരാതികൾക്്കസർക്കിൾ
രനാഡൽഓഫീസടറ

സമീപിക്കുക

 പ്പിൻസിപ്പൽരനാഡൽ

ഓഫീസറിരലക്്കപരാതികൾ
എസ്കരലറ്്റടചയ്യുക

 പിഎൻഓയിരലക്്കഇടമയിൽ

അയയ്ക്കുന്നതിന്
ടവബ്വസറ്റിൽക്ലിക്്കടചയ്യാം

 പരാതിപരിഹാരരഫാറം
ഡൗൺരലാഡ്ടചയ്ത ്അതിൽ
പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന

വിലാസത്തിരലക്്ക
അയയ്ക്കുക

പരാതി

പരിഹാരത്തിന്രറ 1 മത്

ഘടം

പരാതി പരിഹാരത്തിന്രറ 2

മത്ഘടം
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 ാങ്കിംഗിരല ബതർഡ് അമ്പയർആയ

RBIയുരട  ാങ്കിംഗ് ഓം ുഡ്സ്മാരന

സമീപിക്കുക

1. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ബാങ്് നിങ്ങളുടട

പരാതി തൃപ്തികരമായി ബാങ്്

പരിഹരിച്ചിടെങ്ിൽ, RBIയുടട ബാങ്ിംഗ്

ഓംബുഡ്സ്മാടന സമീപിക്കാവുന്നതാണ്.

2. ബാങ്ിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം നിങ്ങളുടട

ബാങ്ിംഗ് പരാതികൾ

പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ടചലവ് രഹിതവും

ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇൊത്തതുമായ മാർഗമാണ്

3. ബാങ്ിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാൻ സ്കീം ബാങ്ിംഗ്

രസവനങ്ങളിടല രപാരായ്മകൾ

പരിഹരിക്കുന്നതാണ്
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ബദൽപരാതിപരിഹാരസംവിധാനം
റിസർവ്ബാങ്്–ഇന്റരപ്ഗറ്റഡ്ഓംബുഡ്സ്മാൻസ്കീം, 2021

നിങ്ങൾക്്കഏരതങ്കിലും ാങ്കിരനതിരരബയാഎൻ ിഎഫ്സി രക്കതിരരബയാ

പരാതിയുരണ്ടങ്കിൽ പരിഹരിക്കാനുള്ളനടപടികൾഎരന്ത്ോമാണ്?

 ാങ്കുകൾ / എൻ

 ിഎഫ്സി

കൾ

RBI ഓം ുഡ്സ്മാന്രറ

ഓഫീസ്

ഘടം 1
• ബാങ്ുകൾ/NBFC ശാഖകളിരലാ

ടവബ്വസറ്റിരലാ രരഖാമൂലംപരാതി
നൽകാം

• നിങ്ങളുടട പരാതികൾ

ബാങ്ുകൾ/NBFCകൾഎന്നിവിടങ്ങളിൽ

നിന്നും തടന്നപരിഹരിക്കാനായി 30 
ദിവസം കാത്തിരിക്കാം.

• ബാങ്ുകൾ/NBFCകൾനൽകുന്ന

പരിഹാരംതൃപ്തികരമടെങ്ിൽ, ഘട്ടം 2-

രലക്്ക രപാകൂ

എസ്കബലഷൻമാവ്ടിക്സ്
വ് ാഞ്്ചമാബനജ്ർ → ബസാണൽഓഫീസ്

→ രഹഡ്ഓഫീസ്

ഘടം 2
• Https://cms.rbi.org.inഎന്നവിലാസത്തിൽ

കംപ്ലയിന്റ്മാരനജ്ടമന്റ്സിസ്റ്റം
രപാർട്ടലിൽബാങ്ുകൾ/NBFCകൾ

എന്നിവയ്ടക്കതിടരപരാതി

നൽകാവുന്നതാണ്. അടെങ്ിൽ;

• ടസൻപ്ടവലസ്ഡ് റസീപ്റ്റ് & രപ്പാസസ്ിംഗ്

ടസന്റർ, റിസർവ്ബാങ്്ഓഫ് ഇന്തയ
എന്നവിലാസത്തിരലക്്കവകടകാണ്്ട

എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ പരാതികൾ

സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ.്

• പരാതികളുമായിബന്ധടപ്പട്ട

സംശയങ്ങൾക്്ക 14448എന്നരടാൾ പ്ഫീ
നമ്പറിൽ വിളിക്കുക

ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ
പരിഹാരംലഭിച്ചിേ
അരേങ്കിൽതൃപ്തികരമായ

പരിഹാരമേലഭിച്ചത്
എങ്കിൽ

അപ്പീൽ

നൽകുന്നതിനുള്ള

അബതാറിറ്റി

ഘടം3
• ഓംബുഡ്സ്മാൻനൽകുന്ന
പരിഹാരത്തിൽ

സംതൃപ്തിയിെഎങ്ിൽ
ഉപരഭ്ാക്താവിന് 30

ദിവസത്തിനുള്ളിൽ

അപ്പീൽഅരതാറിറ്റിക്ക്
മുമ്പാടകഅപ്പീൽഫയൽ

ടചയ്യാം.
• റിസർവ്ബാങ്്ഓഫ്

ഇന്തയയുടട (RBI) ടഡപയൂട്ടി

ഗവർണറാണ് അപ്പീൽ
അരതാറിറ്റി.

ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ
പരിഹാരംലഭിച്ചിേ
അരേങ്കിൽതൃപ്തികരമായ

പരിഹാരമേലഭിച്ചത്എങ്കിൽ
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• നിങ്ങളുടട പാസ്രവഡുകൾ, പിൻ, ഒ ടി
പി, സി വിവി മുതലായവആരുമായും
ഓൺവലനിരലാ രഫാണിലൂടടരയാ
പങ്ിടരുത്

• എസ്എം എസ് , ഇടമയിൽ അടെങ്ിൽ
രസാഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റര്ഫാമുകൾ
വഴി നിങ്ങൾക്്ക ലഭ്ിക്കുന്ന
സംശയാസ്പദമായ ലിങ്ുകളിൽ
ഒരിക്കലും ക്ലിക്്ക ടചയ്യരുത്

സുരക്ഷിതമായ

ഡിജിറ്റൽബാങ്ിംഗ്
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സുരക്ഷിതമായഡിജിറ്റൽബാങ്ിംഗ് നടപടികൾ

സുരക്ഷിമായഡിജ്ിറ്റൽ ാങ്കിംഗിനായി

രച്ബയ്യണ്ടവ്

 എൊയര്പ്പാഴും ബാങ്ുകളുടട/രസവന ദാതാക്കളുടട ഔരദയാഗിക ടവബവ്സറ്റുകൾ മാപ്തം സന്ദർശിക്കാം കൂടാടത സുരക്ഷിതമായ

ടവബ്വസറ്റുകൾഉപരയാഗിക്കുക.ഉദാ., https:// -എന്നതിടല 's'എന്നത്ടവബ്വസറ്റ്സുരക്ഷിതമാണ്എന്്നസൂചിപ്പിക്കുന്നു

 ടമാവബൽ/ലാപര്ടാപ്പ്/പിസി എന്നിവയിൽ സാരങ്തിക തകരാറുകൾ രനരിടുകയാടണങ്ിൽ അടെങ്ിൽ പുതിയ ആപ്പുകൾ ഡൗൺരലാഡ്

ടചയ്യുകയാടണങ്ില്,അതിലുള്ള എൊരപയട്മന്റ/്ഫിനാൻഷ്യൽആപ്പുകളില്നിന്നുംരലാഗ്ഔട്ട് ടചയ്യുക.

ബാങ്ുകൾ, ഇ-ടകാരമഴ്സ് പ്ലാറ്റര്ഫാമുകൾ എന്നിവയുടട വഞ്ചനാപരവും വയാജവും ഒരുരപാടല രതാന്നിപ്പിക്കുന്നതുമായ ടവബവ്സറ്റുകൾ എന്നിവ
ഒഴിവാക്കാൻആക്സസ്ടചയ്യുന്നടവബ്വസറ്റുകളുടട/URL-കളുടടസ്ടപെിങ്പരിരശാധിക്കുക.

 ഇടമയിലുകൾ ആധികാരിക വിലാസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാടണന്്ന ഉറപ്പാക്കാൻ ലഭ്ിച്ച ഇടമയിലുകളുടട സ്ടപെിങ്, ശീർഷ്കങ്ങൾ എന്നിവ
പരിരശാധിക്കുക

 ചുരുക്കിയ URL-കൾ /എസ്എംഎസ/്വാട്സ്ആപ്/ഇടമയിൽവഴിലഭ്ിക്കുന്നഗൂഗിൾരഫാമുകളിൽക്ലിക്ക്ടചയ്യുരമ്പാൾ പ്ശദ്ധിക്കുക.

ബാങ്ുകൾ/ഇടകാരമഴ്സ/്ടസർച്ച് എഞ്ചിൻ ടവബവ്സറ്റുകൾ എന്നിവയിരലക്കുള്ള ലിങ്ുകൾ നൽകുന്ന സ്പാം ടമയിലുകളായി റിരപ്പാർട്ട് ടചയ്യുക/
രലാക്ക്/അൺസബസ്വ്പ്കബ്ടചയ്യുക.

ഓൺവലനിൽഉൽപ്പന്നങ്ങൾവാങ്ങുരമ്പാൾ/വിൽക്കുരമ്പാൾ പ്ശദ്ധിക്കുക.യുപിഐവഴിപണംസവീകരിക്കുന്നതിന്പിൻ/പാസര്വഡ്നൽരകണ്ടതിെ

 ഒരു സാധാരണ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഗണയമായ സമയരത്തക്ക് നിങ്ങളുടട രഫാണിൽ ടമാവബൽ ടനറ്റവ്ർക്ക് ലഭ്ിക്കുന്നിടെങ്ില് ഉടൻ തടന്ന

നിങ്ങളുടടടമാവബൽഓപ്പരററ്ററുമായിബന്ധടപ്പടാവുന്നതാണ്

 നിങ്ങളുടടമുൻകൂർഅറിവിൊടതOTPജനരററ്റുടചയ്യുന്നിടെന്്നഉറപ്പാക്കാൻപതിവായിഎസ്എംഎസ്/ഇടമയിലുകൾപരിരശാധിക്കുക

ഏടതങ്ിലുംകമ്പനിയുമായിഇടപാട്നടത്തുന്നതിന്മുമ്്പ,അവരജിസ്റ്റർടചയ്തതുംവലസൻസുള്ളതുമായസ്ഥാപനമാരണാഎന്്നപരിരശാധിക്കുക

 ടുഫാക്ടർഓതന്റിരക്കഷ്ൻസൗകരയംലഭ്യമാകുന്നിടടത്തൊംഅത്ഓണാക്കുക

 എടിഎംഉപരയാഗിക്കുരമ്പാൾ,പിൻനൽകുന്നസമയത്ത്മരറ്റവകടകാണ്ട്കീപാഡ്മറയ്ക്കുക

 പണംലഭ്ിച്ചിടെങ്ില്,എടിഎമ്മിൽ 'കയാന്സല്'അമർത്തിരഹാംസപ്്കീൻ പ്പതയക്ഷടപ്പട്ടതിന്രശഷ്ംമാപ്തംരപാകുക

 കസ്റ്റമർടകയർനമ്പറുകൾഒരിക്കലുംടമാവബൽനമ്പറുകളുടടരൂപത്തിലായിരിക്കിെഎന്നത്പ്ശദ്ധിക്കുക

 സിഡിഎമ്മിൽപണംനിരക്ഷപിക്കുരമ്പാൾ,പരിസരത്ത്നിന്്നപുറടപ്പടുന്നതിന്മുമ്്പപണംടമഷ്ീൻസവീകരിച്ചിട്ടുടണ്ടന്്നഉറപ്പാക്കുക

 കാർഡ് ഇൻരസർഷ്ൻ രലാട്ടിരനാ എടിഎം ടമഷ്ീന്ടറ കീപാഡിരനാ സമീപം ഏടതങ്ിലും അധിക ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുരണ്ടാ എന്്ന എരപ്പാഴും
പരിരശാധിക്കുക.
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സുരക്ഷിതമായഡിജിറ്റൽബാങ്ിംഗ് നടപടികൾ

സുരക്ഷിമായഡിജ്ിറ്റൽ ാങ്കിംഗിനായി
രച്യ്യരുതാത്തവ്

അപരിചിതടര വിശവസിച്ച് ATM കള് ഉപരയാഗിക്കാനായി സഹായം സവീകരിക്കരുത്, കാരണം നിങ്ങളുടട ടപ്കഡൻഷ്യലുകൾ

അപഹരിക്കടപ്പരട്ടക്കാം.

സിം കാർഡിന്ടറയും ടമാവബൽ നമ്പറിന്ടറയും വിശദാംശങ്ങൾ പങ്ിടുകരയാ ATM കാർഡിൽ PIN എഴുതി വയക്്കുകരയാ

ടവബ്വസറ്റുകൾ/ഉപകരണങ്ങൾ/ടപാതുലാപ്രടാപ്പുകൾ/ടഡസക്ര്ടാപ്പുകൾഎന്നിവയിൽവിശദാംശങ്ങൾസംരക്ഷിക്കുകരയാടചയ്യരുത്

ബാങ്ുകൾ, ഇൻഷ്ുറൻസ,് ടപാതുരമഖല സ്ഥാപനങ്ങങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള രകാൾ ടസന്റർ ഏജന്റുമാരായി ടപരുമാറുന്ന വയക്തികളിൽ
നിന്നുള്ളഓഫറുകളിൽ കുടുങ്ങരുത്, കൂടാടത ഉപരയാക്തൃനാമം, പാസര്വഡ്,കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ/PIN/CVV/OTP, ജനനത്തീയതി, ആധാർ നമ്പർ,

കുടുംബാംഗങ്ങളുടട രപരുകൾമുതലായവപങ്ുടവക്കാൻനിർബന്ധിക്കുകരയാ/കബളിപ്പിക്കുകരയാടചയ്യുന്നതിൽകുടുങ്ങരുത്.

 ടസർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ, SMS, രസാഷ്യൽ മീഡിയ, ഇടമയിലുകൾ മുതലായവയിൽ നിന്്ന രസവന ദാതാക്കളുടട രകാൺടാകറ്്റ് വിശദാംശങ്ങൾക്കായി

അരനവഷ്ിക്കരുത്.

അജ്ഞാതരുടട ഉപരദശപ്പകാരം പരിരശാധിച്ചുറപ്പിക്കാത്ത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്്ന ആപ്പുകൾ ഡൗൺരലാഡ് ടചയ്യുകരയാ
അജ്ഞാതമായ/പരിരശാധിച്ചുറപ്പിക്കാത്തലിങ്ുകളിൽക്ലിക്ക്ടചയ്യുകരയാഅരുത്.

 നിങ്ങളുടട ബാങ്് അക്കൗണ്ടുകൾ/ATM കാർഡുകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കമ്മീഷ്നാരയാ മറ്റു ആവശയങ്ങൾരക്കാ ഉപരയാഗിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്.ബാങ്്
അക്കൗണ്ടിൽനിന്നുംപണംനഷ്ടടപ്പട്ടാൽഇത്രപാലീസ് രകസിനുകാരണമാകുന്നതാണ്.

 നിങ്ങളുടട ടകവവസി വിശദാംശങ്ങൾ/അക്കൗണ്്ട വിശദാംശങ്ങൾ/ATM കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ/PIN/CVV/ മറ്റു വിശദാംശങ്ങള് എന്നിവ

അരനവഷ്ിക്കുന്നരകാളുകൾ/ഇടമയിലുകൾ/SMSഎന്നിവരയാട് പ്പതികരിക്കരുത്.

അവിശവസനീയമായ രലാട്ടറി ഓഫറുകടള വിശവസിക്കരുത് കൂടാടത അത്തരം ഇടമയിലുകൾ/രകാളുകൾക്കുള്ള എന്നിവയക്്ക് പ്പതികരണമായി

സുരക്ഷിതടപ്കഡൻഷ്യലുകൾപങ്ുവയ്ക്കരുത്.

വലിയതുക RBIയുടടപക്കലുടണ്ടന്നുംഅത്വിട്ടുകിട്ടാൻകുറച്ച്തുകവകമാറണടമന്നുംഅവകാശടപ്പടുന്നസരന്ദശങ്ങരളാട് പ്പതികരിക്കരുത്.

 രലാൺരപ്പാസസ്ിംഗ്ഫീസ് മുൻകൂർപണമായിഅടച്ച്വഞ്ചിക്കടപ്പടരുത്

സമ്മാനത്തുക,സർക്കാർസഹായം,എന്നിവവാഗ്ദാനം ടചയ്യുന്നരതാപണംലഭ്ിക്കാൻ/ടമാവബൽബാലൻസ് റീചാർജ് ടചയ്യാൻ/രജാലി ലഭ്ിക്കാൻKYC
അപ്രഡറ്റ് ടചയ്യാന്ആവശയടപ്പടുന്നരതാആയസരന്ദശങ്ങരളാട് പ്പതികരിക്കരുത്.

കുറഞ്ഞപലിശ നിരക്ക്/സുരക്ഷിതതൽക്ഷണവായ്പ എന്നിവയുടട ഓൺവലൻഓഫറുകൾടക്കതിടര രപയട്മന്റുകൾ നടത്തുകരയാസുരക്ഷിത
ടപ്കഡൻഷ്യലുകൾനൽകുകരയാടചയ്യരുത്

സാമ്പത്തികആപ്പുകൾഉപരയാഗിക്കുന്നഅരതഉപകരണത്തിൽസ്പ്കീൻടഷ്യറിംഗ്ആപ്പുകൾഉപരയാഗിക്കരുത്

അജ്ഞാതമായ രപയട്മന്റ് ആപ്പുകൾ ഉപരയാഗിച്ച് QR രകാഡുകൾസ്കാൻ ടചയ്യരുത്, ഇത് UPI PINകടണ്ടത്തി പണമിടപാട് നടത്താം ഉപരയാഗിക്കാന്
കാരണമാരയക്കാം.

 ടപാതു ചാർജിംഗ് രപായിന്റുകരളാ സുരക്ഷിതമൊത്ത വവവഫരയാ ഉപരയാഗിക്കരുത്, കാരണം അവ മാല്ടവയറുകള് കയറാനും രഫാണിൽ
നിന്നുള്ളഡാറ്റയുടടനിയപ്ന്തണംഏടറ്റടുക്കാനുംസാധയതയുണ്ട.് 9



ഇലക്രപ്ടാണിക്ബാങ്ിംഗ്

• രപയ്ടമന്റുകൾക്കായിപരിരശാധിച്ചുറപ്പിച്ചതുംവിശവസനീയവുമായപ്ബൗസറുകളിലുംHTTPS സുരക്ഷിതടവബ്വസറ്റുകളിലും
മാപ്തം നിങ്ങളുടടബാങ്ിന്ടറURL വടപ്പ്ടചയ്യുക (S എന്നാൽടസകയൂർ). URL വിൻരഡായിൽ (ചിപ്തം) സുരക്ഷിതമാണ്എന്നതിന്ടറ
അടയാളം (രലാക്ക്) ഉരണ്ടാടയന്്നരനാക്കുക

• ആൽഫാനയൂടമറിക്ആക്കിമാറ്റിടക്കാണ്ട് പ്പരതയകിച്ചുംസ്ടപഷ്യല്കാരക്റ്റര്ഉപരയാഗിച്ച്നിങ്ങളുടടപാസ്രവഡുകൾഊഹിക്കാൻ
പ്പയാസമാക്കുക (#.", @. $ മുതലായവ.)

• നിങ്ങള് ഇടയക്്കിടടപാസ്രവര്ഡ്മാറ്റുന്നുടവന്നുഉറപ്പുവരുത്തുക.

• എൊയ്രപ്പാഴുംനിങ്ങളുടടരപയ്ടമന്റ്ഇടപാട്ആപ്പുകൾ (ബാങ്ുകൾ, രനാൺ-ബാങ്ുകൾ, വാലറ്റുകൾമുതലായവയുടട) ഏറ്റവും
പുതിയരവഷ്നിരലക്ക് അപര്ഡറ്റ് ടചയ്യുക

• നിങ്ങളുടടബാങ്്അക്കൗണ്ടുമായിനിങ്ങളുടടടമാവബൽനമ്പറുംഇടമയിൽഐഡിയുംലിങ്് ടചയ്ത്SMS/ഇ-ടമയിൽഅരലർട്ട്
രസവനംതിരടഞ്ഞടുക്കുക

• എടന്തങ്ിലുംഅസാധാരണ/അനധികൃതഇടപാടുകൾഉണ്ടായാൽഉടൻബാങ്ിടനഅറിയിക്കുക

• ഓൺവലൻതിരയലിലൂടടഒരിക്കലുംനിങ്ങളുടടബാങ്ിന്ടറടവബവ്സറ്റ്ആക്സസ്ടചയ്യരുത്.

• രലാഗിൻടപ്കഡൻഷ്യലുകൾഒരിക്കലുംരഫാണിൽസംഭ്രിക്കരുത്, വിശവാസരയാഗയമൊത്തരപാർട്ടലുകളിരളാരസവന
ദാതാക്കൾരക്കാടപ്കഡൻഷ്യലുകൾനൽകരുത്സംഅടെങ്ില്അവയില്സംഭ്രിച്ചുവയക്്കരുത്

• ടപാതു ഉപകരണങ്ങൾ, വസബർകരഫകൾ, ടപാതു/സൗജനയവവവഫരപാലുള്ളസുരക്ഷിതമൊത്ത/ഓപ്പണ്ടനറ്റ്വർക്കുകൾ

എന്നിവയിലൂടടയുള്ളഇടപാടുകൾഒഴിവാക്കുക
• നിങ്ങളുടടടമാവബൽബാങ്ിംഗ്പിൻഅടെങ്ിൽഇന്റർടനറ്റ്ബാങ്ിംഗ്ഐഡി, പാസര്വഡ്, OTP എന്നിവആരുമായും (ബാങ്്

ജീവനക്കാർഉൾടപ്പടട) പങ്ിടരുത്

രച്ബയ്യണ്ട

വ്

രച്യ്യരുതാ

ത്തവ്
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ഏകീകൃത രപയ്ടമന്റ്
ഇന്റർരഫസ് (യുപിഐ)

• UPI ആപ്പ്അപ്രഡറ്്റആയിസൂക്ഷിക്കുക.

• വയാപാരിയുടട/വയക്തിയുടടരശഖരണഅഭ്യർത്ഥനസവീകരിക്കുന്നതിന്മുമ്പ്അത്എരപ്പാഴും
അവരലാകനംടചയ്യുക

• പ്ടാന്സാക്ഷന്നടത്തുന്നതിന്മുമ്പ്തുകയുംഗുണരഭ്ാക്താവുംവീണ്ടുംപരിരശാധിച്്ചവീണ്ടും
സ്ഥിരീകരിക്കുക

• നിങ്ങളുടടപിൻആരുമായുംപങ്ിടരുത്

• ആദയംസവീകർത്താവിടനസ്ഥിരീകരിക്കാടത/ പരിരശാധിച്ചുഉറപ്പക്കാടതപണംവകമാറരുത്

രച്ബയ്യണ്ടവ്

രച്യ്യരുതാത്ത

വ്
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ഉപരഭ്ാക്തൃഅവരബാധം -വസബർഭ്ീഷ്ണികളും തട്ടിപ്പുകൾ

വ്ിഷിംഗ് - KYC
അപ്രഡറ്്റ ടചയ്യല്,
അക്കൗണ്ട് / സിം കാർഡ്
അൺരലാക്ക് ടചയ്യൽ,
ടഡബിറ്്റ ടചയ്ത തുക
ടപ്കഡിറ്്റ ടചയ്യൽ
എന്നിവയുടട മറവിൽ
ഉപരഭ്ാക്താക്കടള
ആകര്ഷ്ിക്കുന്നതിനാ
യി ബാങ്് / രനാൺ-
ബാങ്് ഇ-വാലറ്്റ
ദാതാക്കൾ / ടടലിരകാം
രസവന ദാതാക്കൾ
എന്നിവരിൽ
നിന്നാടണന്്ന സവയം
പരിചയടപ്പടുത്തുന്ന
രഫാൺ രകാളുകൾ.

ഫിഷിംഗ് -
ആശയവിനിമയം
തങ്ങള് ഉപരയാഗിക്കുന്ന
ബാങ്് / ഇ-വാലറ്്റ
ദാതാവിൽ നിന്നാണ്
വരുന്നടതന്്ന
ഉപരഭ്ാക്താക്കടള
കബളിപ്പിക്കുന്ന
തരത്തില് രൂപകൽപ്പന
ടചയ്ത,
രഹസയസവഭ്ാവമുള്ള
വിശദാംശങ്ങൾ
എക്സപ്്ടാക്റ്റുടചയ്യുന്ന
തിനുള്ള ലിങ്ുകൾ
അടങ്ങിയിട്ടുള്ള
ഇടമയിലുകളും SMS-
കളും

റിബമാട് ആക്സസ് -
ഉപരഭ്ാക്താവിടന
അവരുടട ടമാവബൽ
രഫാണിൽ /
കമ്പയൂട്ടറിൽ ഒരു
ആപ്ലിരക്കഷ്ൻ
ഡൗൺരലാഡ് ടചയ്യാൻ
ആകർഷ്ിച്ചുടകാണ്ട്
ആ ഉപരഭ്ാക്തൃ
ഉപകരണത്തിടല എൊ
ഉപരഭ്ാക്താക്കളുടട
ഡാറ്റയും ആക്സസ്
ടചയ്യാൻ കഴിയും

പണം
സവീകരിക്കുന്നതിന്
‘നിങ്ങളുടട യുപിഐ
പിൻ നൽകൂ’
എന്നതുരപാലുള്ള
സരന്ദശങ്ങളുള്ള വയാജ
രപയ്ടമന്റ്
അഭ്യർത്ഥനകൾ
അയച്ചുടകാണ്ട്
യുപിഐയുടട
‘രശഖരണ അഭ്യർത്ഥന’
ഫീച്ചർ ദുരുപരയാഗം
ടചയ്യുന്നു.

ടവബ്രപജുകളിൽ /
രസാഷ്യൽ
മീഡിയയിൽ
ബാങ്ുകളുടട / ഇ-വാലറ്്റ
ദാതാക്കളുടട വയാജ
നമ്പറുകൾ, ടസർച്ച്
എഞ്ചിനുകൾ
മുതലായവ
പ്പദർശിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപരയാക്തൃഐഡി, രലാഗിൻ / ഇടപാട് പാസര്വഡ്, OTP (ഒറ്റത്തവണപാസര്വഡ്), ടഡബിറ്റ് / 

ടപ്കഡിറ്റ് കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ, PIN, CVV, കാലഹരണ തീയതി, മറ്റ് വയക്തിഗത വിവരങ്ങൾ

എന്നിവ രപാലുള്ള രഹസയ വിവരങ്ങൾ രനടാന് തട്ടിപ്പുകാർ പ്ശമിക്കുന്നു. തട്ടിപ്പുകാർ

ഉപരയാഗിക്കുന്ന ചിലസാധാരണ രീതികൾ ഇവയാണ് -
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ഒരു തട്ടിപ്്പ നടന്നാൽസവീകരിരക്കണ്ടനടപടികൾ

ഉടൻ തടന്ന നിങ്ങളുടട ബാങ്്/NBFCയുമായി ബന്ധടപ്പടുകയും നിങ്ങളുടടഅക്കൗണ്ട/്കാർഡ് രലാക്്ക

ടചയ്യുകയും രരഖാമൂലം പരാതി സമർപ്പിക്കുകയും ടചയ്യുക

ഇന്തയൻവസബർവപ്കം രകാർഡിരനഷ്ൻ ടസന്ററിൽ പരാതി/എഫ്ഐആർ നൽകാവുന്നതാണ്

അടെങ്ിൽവസബർ വപ്കം ടഹൽപ്പ് വലൻ നമ്പറായ 1930-എന്നതിൽ വിളിക്കുക

ഗുണരഭ്ാക്താവിന്ടറ അക്കൗണ്ടിൽ(കളിൽ) ഫണ്ട് രലാക്്ക ടചയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടട ബാങ്ിന്ടറ

പ്ബാഞ്ചുമായി ബന്ധടപ്പടുക

നിങ്ങളുടട പരാതി പരിഹരിക്കുന്നതിൽ ബാങ്്/NBFC പരാജയടപ്പടുകയാടണങ്ിൽ, RBI 

ഓംബുഡ്സ്മാനിൽ വിവരം രബാധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ.്
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ഡിജിറ്റൽ/ഓൺവലൻ
തട്ടിപ്്പ തടയൽ

• തൽക്ഷണഅരലർട്ടുകൾലഭ്ിക്കുന്നതിന്
നിങ്ങളുടടബാങ്ിൽ നിങ്ങളുടട ടമാവബൽ
നമ്പറും ഇടമയിലും രജിസ്റ്റർ ടചരയ്യണ്ടതാണ്

• പ്പധാനടപ്പട്ടബാങ്ിംഗ് ഡാറ്റഒരു കാരണവശാലും
ടമാവബലിരലാ ഇടമയിലിരലാ രപഴ്സിരലാ
സൂക്ഷിക്കരുത്

• ഓൺവലൻബാങ്ിംഗിനായി
പരിരശാധിച്ചുറപ്പിച്ചതുംസുരക്ഷിതവും
വിശവസനീയവുമായ ടവബവ്സറ്റുകൾമാപ്തം
ഉപരയാഗിക്കുക

• ടപാതുവായ, സുതാരയമായഅടെങ്ിൽസൗജനയ
ടനറ്്റവർക്കുകൾവഴിയുള്ളബാങ്ിംഗ്
ഒഴിവാക്കുക

• നിങ്ങളുടടഓൺവലൻബാങ്ിംഗ് പാസര്വഡും
പിൻ നമ്പറും ഇടയ്ക്കിടട മാറ്റുക

• നിങ്ങളുടട ATM കാർഡ,് ടഡബിറ്്റ കാർഡ്, 
ടപ്കഡിറ്്റകാർഡ്, പ്പീടപയ്ഡ ് കാർഡ്എന്നിവ
നഷ്ടടപ്പടുകരയാ രമാഷ്ടിക്കടപ്പടുകരയാ
ടചയ്യുകയാടണങ്ില്അത് ഉടൻ രലാക്്കടചയ്യുക
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ഉപരഭ്ാക്തൃസംരക്ഷണനയം

 തട്ടിപ്പുകള്കടണ്ടത്തുന്നതിനുംപ്പതിരരാധിക്കുന്നതിനുമുള്ള ശക്തവുംസജീവവുമായ സംവിധാനം;

 അനധികൃതഇടപാടുകളുടടഫലമായുണ്ടാകുന്നനഷ്ടസാധയതകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ബാങ്ിന്ടറ
നിലവിലുള്ളസംവിധാനങ്ങളിടലഅപാകതകള്) വിലയിരുത്തുന്നതിനുംഅത്തരംകാരണങ്ങള്നിന്ന്
ഉണ്ടാകുന്നബാധയതകൾഅളക്കുന്നതിനുമുള്ളസംവിധാനം;

 നഷ്ടസാധയതകൾലഘൂകരിക്കുന്നതിനുംഅതുവഴിഉണ്ടാകുന്നബാധയതകളിൽനിന്ന്സവയം
പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ളഉചിതമായനടപടികൾ;

 ഇലക്രപ്ടാണിക്ബാങ്ിംഗ്, രപയ്ടമന്റുമായിബന്ധടപ്പട്ടതട്ടിപ്പ്എന്നിവയില്എങ്ങടനസവയം
സംരക്ഷിക്കാടമന്ന്ഉപരഭ്ാക്താക്കടളആവർത്തിച്്ചഉപരദശിക്കുന്നഒരുസംവിധാനം

 അനധികൃതഇലക്രപ്ടാണിക്ബാങ്ിംഗ്ഇടപാടുകൾഉണ്ടാകുരമ്പാള്ഉപരഭ്ാക്താക്കൾക്്കനഷ്ടപരിഹാരം
നൽകുന്നതിന്സുതാരയവുംവിരവചനരഹിതവുംവയവസ്ഥാപിതവുമായനടപടികളുള്ളഒരുസംവിധാനം

സംവ്ിധാനങ്ങളും നടപടിവ്കമങ്ങളും ശക്തിരപ്പടുത്തൽ- ഇലക്ബവ്ടാണിക്  ാങ്കിംഗ്

ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് സം ന്ധിച്ചു ഉപബഭാക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷിതതവം

അനുഭവ്രപ്പടുന്നതിനായി  ാങ്കുകളിള് ഉള്ളസംവ്ിധാനങ്ങളും നടപടിവ്കമങ്ങളും
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 ാങ്കിംഗിൽ
സാബങ്കതികവ്ിദ്യയുരട
ഉപബയാഗം

• ഡിജ്ിറ്റൽ ാങ്കിംഗ് 'സൗകരയവ്പദ്വ്ും' 
'സുരക്ഷിതവ്ുമാണ്'. എബപ്പാൾ
ബവ്ണരമങ്കിലുംഎവ്ിരടയും ഇടപാട്
നടത്തുക.

• നിങ്ങളുടടവീടിന്ടറ സുഖസൗകരയങ്ങളിൽ
നിന്ന് നിങ്ങളുടടവിരൽത്തുമ്പിലൂടടയുള്ള
ബാങ്ിംഗ്

• രവഗരമറിയസുരക്ഷിതമായ
രപയട്മന്റുകളിലൂടടസമയംലാഭ്ിക്കുന്നു

• വിവിധ ഇടപാടുകൾക്കായി ഒന്നിലധികം
ഡിജിറ്റൽരപയട്മന്റ്ഓപ്ഷ്നുകൾ

• NEFT, IMPS, UPI, BBPS എന്നിവ 24x7 ലഭ്യമാണ്
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*99# എന്ന്
ഡയൽ

ടചയ്തുടകാ
ണ്ട്ഭ്ാഷ്

തിരടഞ്ഞ
ടുക്കാവുന്ന

താണ്. 

നിങ്ങളുടട

ബാങ്ിന്ടറ

IFS 

രകാഡി
ന്ടറആദയ

4
അക്കങ്ങൾ

നൽകുക

ബാങ്്

അക്കൗണ്ട്

തിരടഞ്ഞ
ടുക്കുക

നിങ്ങളുടട

ടവർചവൽ

രപയ്ടമന്റ്

വിലാസം (VPA) 

അടെങ്ിൽUPI 
ഐഡി

ടമാവബൽ

@upi 
ആയിരിക്കും

*99*7*1# എന്ന്
ഡയൽടചയ്ത്

ATM കാർഡിന്ടറ
അവസാന 6
അക്കങ്ങളും

& ATM കാര്ഡിന്ടറ

കാലാവധിയാകുന്ന

വര്ഷ്വുംകീ
ആയിഉപരയാഗിച്ചു

ടകാണ്ട്കീഇൻ

ടചയ്ത്UPI പിൻ

സൃഷ്്ടിക്കുക

• നിങ്ങളുടട U PI പിൻ ഉപരയാഗിച്ച,് 

ഗുണരഭ്ാക്താവിന്ടറ ടവർചവൽ വിലാസം

അറിയാടമങ്ില് നിങ്ങൾക്്ക ഏടതാരു

ഗുണരഭ്ാക്താവുമായും പരിധിയിൊടത

പണമിടപാട് കഴിയും.

• ഗുണരഭ്ാക്താവിന് ടവർചവൽ വിലാസം

ഇടെങ്ിൽ, IFSC യും അക്കൗണ്ട് നമ്പറും

ഉപരയാഗിരച്ചാ അടെങ്ിൽ ബാങ്്

അക്കൗണ്ടുമാരയാ ലിങ്് ടചയ്തിരിക്കുന്ന

ആധാർ നമ്പർഅടെങ്ില് ടമാവബൽ

നമ്പര് എന്നിവയിലൂടടരയാ

ഗുണരഭ്ാക്താവിന് പണം വകമാറാനുള്ള

ഓപ്ഷ്നും ലഭ്യമാണ്.

• "998 ഉപരയാഗിച്ച്, ഒരാൾക്്ക UPl , #998

എന്നിവ ഉപരയാഗിച്ച് രജിസ്റ്റർ ടചയ്ത ഒരു

സവീകർത്താവിന് ഫണ്ട് പ്ടാൻസ്ഫർ ടചയ്യാം

BHIM ആപ്്പ

ഡൗൺരലാ

ഡ്ടചയ്യുക

ഒരുസ്മാർട്ബഫാബണാഇന്റർരനറ്്റആക്സബസാ

ഇബേ?
*#99 ഉപബയാഗിച്ച് ഡിജ്ിറ്റൽ ആകാം

USSD രകാഡ് (*99#) ഡയൽടചയ്ത്ഇന്റർടനറ്റ്കണക്ഷനിൊടതഫീച്ചർരഫാൺ/സ്മാർട്ട് രഫാൺ

ഉപരയാഗിച്ച് രണ്ട്ബാങ്്അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽപണംവകമാറാൻഅനുവദിക്കുന്നഒരുപ്ലാറ്റ്രഫാം

നിങ്ങൾക്്കഇന്റർരനറ്്റആക്സസ്ഉള്ളഒരു

സ്മാർട്ബഫാൺഉബണ്ടാ?
ഏകീകൃതബപയ്രമന്റ്ഇന്റർബഫസ് (UPI) പ്ലാറ്റ്ബഫാംഉപബയാഗിച്ചുഡിജ്ിറ്റൽ

ആകാം.

ഇന്റർടനറ്റ്ആക്സസ്ഉള്ളഒരുടമാവബൽരഫാൺഉപരയാഗിച്ച്രണ്ട്ബാങ്്

അക്കൗണ്ടുകൾക്കിടയിൽപണംവകമാറാൻഅനുവദിക്കുന്നഒരുപ്ലാറ്റ്രഫാം

ആപ്്പ

തുറക്കുരമ്പാ

ള്, ഉപകരണം
രജിസ്റ്റർ

ടചയ്യുന്നതിന്

പുറരത്തക്കു

ള്ളഒരു SMS 

അയയ്ക്കടപ്പ

ടും

ഒരു രലാഗിൻ

പാസ്രകാഡ്

സൃഷ്്ടിച്്ച

നിങ്ങൾ രലാഗിൻ

ടചയ്തതിന്

രശഷ്ം ബാങ്്

അക്കൗണ്്ട

തിരടഞ്ഞടുക്കുക

നിങ്ങളുടട

ടവർചവൽ

രപയ്ടമന്റ്

വിലാസം (VPA)

അടെങ്ിൽUPI 
ഐഡി

ടമാവബൽ

@upi 
ആയിരിക്കും

ATM കാർഡിന്ടറ

അവസാന 6
അക്കങ്ങൾ
&ATM കാർഡിന്ടറ

കാലാവധി

അവസാനിക്കുന്ന

മാസവും

വർഷ്വും
& നിങ്ങളുടട
ടമാവബൽ

നമ്പറിൽലഭ്ിച്ച

OTP യുംകീ

ആടയടുത്ത്UPI 
പിൻസൃഷ്്ടിക്കുക

• നിങ്ങളുടട U PI പിൻഉപരയാഗിച്ച്, 
ഗുണരഭ്ാക്താവിന്ടറ ടവർചവൽ

വിലാസം അറിയാടമങ്ില് നിങ്ങൾക്്ക

ഏടതാരു ഗുണരഭ്ാക്താവുമായും

പരിധിയിൊടത പണമിടപാട്

കഴിയും. ഗുണരഭ്ാക്താവിന് ടവർചവൽ

വിലാസം ഇടെങ്ിൽ, IFSC, അക്കൗണ്ട്

നമ്പർ എന്നിവ വഴി ഗുണരഭ്ാക്താവിന്

ഫണ്ട്വകമാറാനുള്ള ഓപ്ഷ്നും

ലഭ്യമാണ്.

ഒറ്റത്തവ്ണരജ്ിസ്ബവ്ടഷൻ

വ്പവ്കിയ
ഒറ്റത്തവ്ണരജ്ിസ്ബവ്ടഷൻ

വ്പവ്കിയ
1 2 3 4

5

1 2 3 4

5
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മുതിർന്നപൗരന്മാർ, വവകലയമുള്ളവയക്തികൾ
എന്നിവർക്കായുള്ളബാങ്ിംഗ് രസവനങ്ങൾ

മുതിർന്നപൗരന്മാർക്കായുള്ള വ്പബതയക ാങ്കിംഗ്
സൗകരയരമാരുക്കണരമന്ന് RBI  ാങ്കുകബളാട്
ആവ്ശയരപ്പടിടുണ്ട്

• നിങ്ങൾ 70വയസ്ിള് കൂടുതലുള്ള
വയക്തിയാടണങ്ില്, നിങ്ങളുടട വീട്ടിൽ തടന്നചില
അടിസ്ഥാനബാങ്ിംഗ് സൗകരയങ്ങൾലഭ്ിക്കും

• ബാങ്ുകളുടട രരഖകളിൽലഭ്യമായ പൂർണ്ണമായ KYC 
അനുസൃതമായ അക്കൗണ്ടുകൾ ജനനത്തീയതിയുടട
അടിസ്ഥാനത്തിൽ 'സീനിയർസിറ്റിസൺഅക്കൗണ്ട്' 
ആയിബാങ്ുകൾസവയരമവപരിവർത്തനം
ടചയ്യുന്നു.

• മുതിർന്നപൗരന്മാർക്്ക അവരുടടബാങ്ിംഗ്
ആവശയങ്ങൾക്്കമുൻഗണനലഭ്ിക്കുന്ന തരത്തില്
ശാഖകളിൽബാങ്ുകൾ പ്പരതയകകൗണ്ടറുകൾ
നൽകുന്നു
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 മൂന്നാം കക്ഷി ടചക്കുകൾ ഉള്പ്പടടയുള്ള

ടചക്്ക ബുക്്ക സൗകരയം, ATM സൗകരയം,

ടനറ്്റ ബാങ്ിംഗ് സൗകരയം, രലാക്കർ

സൗകരയം, റീടട്ടയിൽ രലാണുകൾ,

ടപ്കഡിറ്്റ കാർഡുകൾ തുടങ്ങി എൊ

ബാങ്ിംഗ് സൗകരയങ്ങളും യാടതാരു

വിരവചനവും കൂടാടത കാഴ്ച

വവകലയമുള്ളവർക്്ക സ്ഥിരതരയാടട

വാഗ്ദാനം ടചയ്യുന്നുടണ്ടന്ന് ബാങ്ുകൾ

ഉറപ്പാക്കുന്നു.

 കാഴ്ച വവകലയമുള്ളവരുടട ആവശയങ്ങൾ

നിറരവറ്റുന്നതിനായി രവ് യിലി

കീപാഡുള്ള ഒരു രടാക്കിംഗ് ATMഎങ്ിലും

ഓരരാ പ്പരദശത്തും

ലഭ്യമായിരിക്കുന്നതാണ്.

 നിലവിലുള്ളഎോഎടിഎമ്മുകളും / ഭാവ്ി

ATMകളും റാമ്പുകബളാട്

കൂടിയതായിരിക്കണടമന്ന് ബാങ്ുകൾ

ഉറപ്പാക്കുന്നു, അതുവഴി വീൽടചയർ

ഉപരയാക്താക്കൾക്്ക / വികലാംഗർക്്ക അവ

എളുപ്പത്തിൽആക്സസ് ടചയ്യാൻ കഴിയും, 

കൂടാടത ATMന്ടറ ഉയരം വീൽടചയർ

ഉപരയാഗിക്കുന്നവർക്്കഅതിന്ടറ

ഉപരയാഗത്തിന് തടസ്ംസൃഷ്ടിക്കാത്ത

വിധത്തിൽ പ്കമീകരിക്കുകയും ടചയ്യുന്നു.

 വികലാംഗർക്കും വീൽടചയർ

ഉപരഭ്ാക്താക്കൾക്കുംബാങ്് ശാഖകളിൽ

പ്പരവശിച്ച്വ്ലിയ ുദ്ധിമുടിോരത

 ിസിനസ്സ്നടത്തുന്നതിന് ാങ്്ക

ശാഖകളുരട വ്പബവ്ശനകവ്ാടത്തിൽ

റാമ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ളഉച്ിതമായ

നടപടികൾ  ാങ്കുകൾ

സ്ലകരക്കാള്ളുന്നു.

വവകലയമുള്ളവയക്തികള്ക്കായുള്ളബാങ്ിംഗ്
രസവനങ്ങള്
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MSME കൾ /സവയംസഹായ പ്ഗൂപ്പുകൾഎന്നിവയ്ക്ക്ലഭ്യമായബാങ്ിംഗ്
രസവനങ്ങൾ

SHG ബസവ്ിംഗ്സ്

അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ളKYC: 

• SHGയുടട രസവിംഗ്സ് ബാങ്്

അക്കൗണ്ട് തുറക്കുരമ്പാൾ

SHGയിടല എൊഅംഗങ്ങളുടടയും

KYC ടവരിഫിരക്കഷ്ൻ

നടരത്തണ്ടതിെ.

• എൊ ഭ്ാരവാഹികളുടടയും KYC 

ടവരിഫിരക്കഷ്ൻ നടത്തിയാല്

മതിയാകുന്നതാണ്.

• എന്നിരുന്നാലും, SHG യ്ക്്ക

രവണ്ടിയുള്ളപരിഹാരങ്ങള്ക്കായി

SHG യ്ക്്ക രവണ്ടിഅക്കൗണ്ട്

തുറക്കാൻഅധികാരമുള്ള

ഭ്ാരവാഹികളുടട രയാഗയതകള്

സമര്പ്പിരക്കണ്ടതുണ്ട്.

മാർജ്ിൻ, സുരക്ഷാ
മാനദ്ണ്ഡങ്ങൾ

• വായ്പ ലഭ്ിക്കുന്നതിന് SHGS കളില്

നിന്ന്ഈടായി ജാമയംവാങ്ങുന്നതെ

• ഇനിപറയുന്നസാഹചരയങ്ങളില്

സമ്പത്തിന്ടറ നാലിരട്ടിയിലധികം

വായ്പ തുകസാധയമാണ്

SHGS വർഷ്ങ്ങളായി

വിജയകരമായി

പ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

SHGS മുൻകാല വായ്പകൾ

കൃതയസമയത്്തതിരിച്ചടച്ചിട്ടുണ്ട്.

SHGS  ടപ്കഡിറ്്റ സൗകരയം

ഉത്തരവാദിത്തരത്താടട

ഉപരയാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വ്ളണ്ടറി ബസവ്ിംഗ്സ്

• വളണ്ടറി രസവിംഗ്സ് രണ്ട്തരത്തിൽ

കണക്കാക്കാം:
 പ്ഗൂപ്പ് രകാർപ്പസിന്ടറഭ്ാഗമൊത്തത്

 പ്ഗൂപ്പ് രകാർപ്പസിന്ടറഭ്ാഗമായി

ഇൻപ്ടാ പ്ഗൂപ്പ് ടലൻഡിംഗിനായി
ഉപരയാഗിക്കുന്നത്

• ബാങ്ിൽനിന്്ന പ്ഗൂപ്പിന്നൽകുന്ന
വായ്പയുടടഅളവ്വിലയിരുത്തുന്നതിന്

വളണ്ടറി രസവിംഗ്സുംപരിഗണിക്കും, അത്

നിങ്ങളുടട SHGക്ക് പ്പരയാജനം
ടചയ്രതക്കാം, കാരണംSHGക്ക്ബാങ്ിൽ

നിന്്നവലിയതുകവായ്പ ലഭ്ിക്കും. 
പ്ഗൂപ്പിടലഅംഗങ്ങളുടട വളണ്ടറി

രസവിംഗ്സ് പ്ഗൂപ്പിൽനിന്നുള്ളപലിശ

വരുമാനത്തിരലാലാഭ്വിഹിതത്തിരലാ
ആനുപാതികമായഓഹരിയ്ക്ക്

അർഹമാരണാഎന്്നSHG അംഗങ്ങൾ
സംയുക്തമായിതീരുമാനിക്കും.
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നന്ദി
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