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LOAN 
AMOUNT 

Tenure 
(Weeks) 

Interest Processing 
Fee (1.5 %) 

SGST (9%) CGST (9%) Insurance EWI 
amount 

10000 52 26 150 13.5 13.5 120 219 

15000 52 26 225 20.25 20.25 180 329 

20000 52 26 300 27 27 240 438 

25000 52 26 375 33.75 33.75 300 548 

30000 104 26 450 40.5 40.5 720 371 

35000 104 26 525 47.25 47.25 840 433 

40000 104 26 600 54 54 960 494 

45000 104 26 675 60.75 60.75 1080 556 

50000 104 26 750 67.5 67.5 1200 618 

55000 104 26 825 74.25 74.25 1320 682 

60000 104 26 900 81 81 1440 744 

65000 104 26 975 87.75 87.75 1560 806 

70000 104 26 1050 94.5 94.5 1680 868 

75000 104 26 1125 101.25 101.25 1800 930 

80000 104 26 1200 108 108 1920 992 

90000 156 26 1350 121.5 121.5 3240 832 

100000 156 26 1500 135 135 3600 924 

mailto:mfcomplaints@muthoottumini.com


നഺഫന്ധനകല഼ും ഴയഴസ്ഥകല഼ും 
 
1. ഴഹയ്ഩത഼ക……. വതഭഹനും അടഴ഼ുംീതഹര഼ും ക഼രഞ്ഞ഼ഴയ഼ന്ന ഴഹയ്ശഺക 
ഩറഺവഷസഺതും കയഹരഺിനഹപ്പഭ഼ള്ള അന഼ഫന്ധും ആമഺ ീചയ്ത്തഺശ഼ള്ള 
തഺയഺച്ചടഴ് ഩശഺകമഺറ് ഷഽചഺപ്പഺച്ചഺശ഼ള്ള തഴണകലഺറ഼ും ത഻മതഺകലഺറ഼ും 
തഺയഺച്ചടച്ച഼ികഹള്ളഹിഭന്ന് അധഭയ്ണ്ണന് ഇതഺനഹറ് ഷമ്മതഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. 
2. ഴഹയ്ഩ കയഹയ് ഩരകഹയും നഺറഴഺറ഼ള്ള ഩറഺവമ഼ും, ീഩരഹഷഷഺുംഗ് 
പ഻ഷ഼ും ഒട഼ഴ഼ന്നതഺന് അധഭയ്ണ്ണന് ഇതഺനഹറ് ഷമ്മതഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. 
3. . . . . . . .ുറപ് ഇന്ശ഼രന്ഷ് കമ്പനഺ റഺഭഺറ്റഡഺിെ ികരഡഺറ്റ് ശ഻റ്ഡ് 
ഩദ്ധതഺമഺറ് അുംഗതറത്തഺന് അധഭയ്ണ്ണന്/ജഹഭയഴഹയ് ീചയ്ന്നഺശ഼ള്ളത഼ും 
ഩര഻ഭഺമും യഷ഻ത് ുകപ്പറ്റഺമഺശ഼ള്ളത഼ും ആക഼ന്ന഼. 
4. ഴഹയ്ഩത഼ക ഷമ്മതഺപ്പഺച്ച഼രപ്പഺച്ച കഹയയത്തഺന഼ീഴണ്ടഺ ഭഹതരീഭ 
ചഺറഴളഺഴ഼കമ഼ള്ള഼എന്ന഼ും ഇതഺനഹറ് അധഭയ്ണ്ണന് ഷമ്മതഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. 
5. ീഭറ്ഩരഞ്ഞ ത഼കകല് തഺയഺിക അടച്ച഼ികഹള്ളഹിഭന്ന് ഷസ 
അധഭയ്ണ്ണന്ഭഹയ് /ജഹഭയഴഹയ്/ അുംഗസല് ഒറ്റയ്ഴ഼ും കഽശഹമ഼ും ഉരപ്പ് 
നറ്ക഼ന്ന഼. 
6. ഉത്തഭയ്ണ്ണന് ടഺ ത഼ക ജഹഭയഴഹയഺറ് നഺന്ന഼ും ിചറഴ഼ഷസഺതും 
ഈടഹഴഺ എട഼ഴ഼ന്നതഺന് അഴകഹവഭ഼ണ്ടഹമഺയഺഴ഼ും. 
7.ഷഭമഹഷഭമസലഺറ് ടഺ ഴഹയ്ഩഹ 
കയഹരഺറ് ഭഹറ്റസല് ഴയ഼ത്ത഼ഴഹന് ഉത്തഭയ്ണ്ണന് 
അധഺകഹയഭ഼ണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നത഼ും ടഺ കയഹരഺിറ ഭഹറ്റസല് അധഭയ്ണ്ണിന 
ീഫഹധയിപ്പട഼ീത്തണ്ടത഼ും ടഺ കയഹരഺിറ ഭഹറ്റസല് ഉടനടഺ 
ഩരഹഫറയത്തഺറ് ഴയ഼ന്നത഼ഭഹണ്. 
8. ഴഹയ്ഩിമീമഹ കയഹരഺിനീമഹ ഷുംഫന്ധഺച്ച് തയ്ഴഭ഼ള്ള ഩലും ടഺ 
ഷുംഗതഺ ഭധയസ്ഥ ത഻യ഼ഭഹനത്തഺന഼ ഴഺീടണ്ടത഼ും 1966 ിറ 
ആയ്ഫഺീടരശന് ആന്ഡ് കണ്ഷഺറ഻ീമശന് ആക്ടഺിറീമഹ, 
നഺറഴഺറ഼ള്ള ഏിതവഺറ഼ും നഺമഭഩരകഹയീഭഹ ഭധയസ്ഥന് ഴഺധഺകീലഹ 
ഇടഴഹറ ഉത്തയഴ഼കീലഹ ഩ഼രിപ്പട഼ഴഺഴഹന് അധഺകഹയും 
ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നതഹണ്. ഇഩരകഹയഭ഼ള്ള ഭധയസ്ഥ നടഩടഺകല് ഇുംഗല഻ശ് 
ബഹശമഺറ഼ും ീഴദഺ ികഹച്ചഺമ഼ും ആമഺയഺഴ഼ന്നതഹണ്. ഭറ്റ഼ 
നഺമഭനടഩടഺകല഼ും ികഹച്ചഺീകഹടതഺമ഼ിട അധഺകഹയഩയഺധഺമഺറഹമഺയഺഴ഼ും. 
9. ഈ കയഹയ് ഩരകഹയും ഉത്തഭയ്ണ്ണനഺറ്നഺന്ന് അധഭയ്ണ്ണന് എട഼ഴ഼ന്ന 
ഴഹയ്ഩ/കടഭകല്/ ഗ഼ണഹന഼ബഴസല് എന്നഺഴ ഉത്തഭയ്ണ്ണിെ ത഻യ഼ഭഹന 
ഩരകഹയും ഩഽയ്ണ്ണഭഹീമഹ ബഹഗ഻കഭഹീമഹ ഴഺറ്ഴ഼ന്നതഺീനഹ 
ഭഹറ്റഺികഹട഼ഴ഼ന്നതഺീനഹ,ഏറ്പ്പഺഴ഼ന്നതഺീനഹ, ഉത്തഭയ്ണ്ണന഼ ഩഽയ്ണ്ണ 
അഴകഹവഭ഼ിണ്ടന്ന് ഷമ്മതഺച്ച് അുംഗ഻കയഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. അഩരകഹയും 
ിചയ്യ഼ന്ന ഩലും ഈ കയഹരഺിറ ഴയഴസ്ഥകല്ഴ് ഴഺീധമഭഹമഺ 
ഉത്തഭയ്ണ്ണന് നഺയ്ീഷവഺഴ഼ന്ന സ്ഥഹഩനും/ 
സ്ഥഹഩനസല്/ഴയക്തഺ/ഴയക്തഺകല് എന്നഺഴയ്ഴ് 
ഴഹയ്ഩതഺയഺച്ചടഴഹിഭന്ന഼ും,അധഭയ്ണ്ണന്/ജഹഭയഴഹയ് ഷമ്മതഺച്ചഺശ഼ള്ളത഼ഭഹക഼
ന്ന഼. ഇതഺറ് ഩരഞ്ഞഺയഺഴ഼ന്ന കടഭകല് ഭഹറ്റ഼ന്നതഺീനഹ ഭിറ്റഹയഹില 



ഏറ്പ്പഺഴ഼ന്നതഺീനഹ അധഭയ്ണ്ണീനഹ ജഹഭയഴഹയ്ീഴഹ ഗരഽപ്പ്/ 
ിഷെയ് അുംഗസല്ീഴഹ അഴകഹവും ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നതറല. 

10. അധർഭഹണന് /ജഹഭയഴഹയൻ എന്നഺഴിയ ഷുംബന്ധഺച്ച഼ള്ള 

ഴഹയ്ഩഹഴഺഴയസൾ / ഴഹമ് ഩ അഴസ്ഥ ഭ഼തറഹമഴ 

ധനകഹയയസ്ഥഹഩനസൾ / ഫഹവ഼കൾ / ഴഹയ്ഩഹസ്ഥഹഩനസൾ, 

നഺമഭഩയഭഹമ഼ള്ള നഺമന്ത്രണസ്ഥഹഩനസൾ ഭ഼തറഹമഴീയഹട് ഏത഼ 

ഷഭമത്ത഼ും ഏത഼ ഷന്ദർബത്തഺറ഼ും ആഴവയഭഹിണന് ഉത്തഭർണ്ണന് 

ീഫഹധയഭഹക഼ീമ്പഹൾ ിഴലഺിപ്പട഼ത്ത഼കീമഹ ഩവ഼ിഴഴ഼കീമഹ 
ിചയ്യഹഴ഼ന്നതഹണ് 
11. അധഭയ്ണ്ണീനഹ/ജഹഭയഴഹീയഹ/അുംഗസീലഹ ഴഹയ്ഩത഼കീമഹ 
ഭീറ്റിതവഺറ഼ും ത഼കീമഹ ബഹഗഺകഭഹീമഹ അറലഹിതീമഹ അടഴഹിത 
ഴയ഼ീമ്പഹല് അധഭയ്ണ്ണന്/ജഹഭയഴഹയ്/ അുംഗസല് എന്നഺഴയ഼ിട ീഩയ഼ 
ഴഺഴയസല്, നഺമഭഩയഭഹമ ഓപ഻ഷ്, ഫഹവ഼കല്, രഺഷയ്ഴ് ഫഹവ് 
ഭീറ്റിതവഺറ഼ും ഷുംഘടന എന്നഺഴമഺറ് അുംഗഭഹമ ഉത്തഭയ്ണ്ണന് 
ിഴലഺിപ്പട഼ത്തഹന് ഒറ്റയ്ഴ഼ും കഽശഹമ഼ും 
അധഺകഹയിപ്പട഼ത്തഺമഺശ഼ള്ളതഹക഼ന്ന഼. 
12. ഈ കയഹരഺിെമ഼ും അതഺിെ ഉള്ളടഴിത്തമ഼ുംഴ഼രഺച്ച് 
അധഭയ്ണ്ണയ്/ജഹഭയഴഹയ് ഒറ്റഴ഼ും കഽശഹമ഼ും ഴഹമഺച്ച് 
ഭനസ്സഺറഹഴഺമഺശ഼ള്ളത഼ും അഴയഴയ഼ിട നഹശ഼ബഹശമഺറ് ഴഹമഺച്ച഼ 
ീകല്പ്പഺച്ച഼ ഭനസ്സഺറഹഴഺമഺശ഼ള്ളത഼ും അതഺിറ നഺഫന്ധനകല഼ും 
ഴയഴസ്ഥകല഼ും എറലഹഴയ഼ും ഩഽയ്ണ്ണ ീഫഹദ്ധയീത്തഹിട ഷമ്മതഺച്ചഺശ഼ള്ളത഼ും 
അഴയഴയ഼ിട ഷറന്ത്ും ഇഷ്ടഩരകഹയും കഹയയസല് ഭനഷഺറഹഴഺ 
ഒപ്പഺശഺശ഼ള്ളത഼ഭഹക഼ന്ന഼. 
13. ഈ കയഹരഺന് ഩരകഹയീഭഹ ഭീറ്റിതവഺറ഼ും കയഹയ് ഩരഹകഹയീഭഹ ഉള്ള 
ക഼ടഺശ്വഺക നഺറനഺറ്ഴീഴ തിന്ന ഭിറ്റഹയ഼ ഴഹയ്ഩഹ ഷസഹമും 
ഉത്തഭയ്ണ്ണനഺറ് നഺന്ന഼ും അധഭയ്ണ്ണീനഹ ജഹഭയഴഹയീനഹ അുംഗസല്ീഴഹ 
അന഼ഴദഺച്ച഼ കഺശഺമഹറ് ക഼ടഺശ്വഺക ത഼കമഺീേറ഼ള്ള ിഷകയഽയഺറ്റഺ 
ഴഺട഼തറ് ിചയ്ത് തയ഼ഴഹന് ഉത്തഭയ്ണ്ണന് ഫഹധയസ്ഥനിറലന്ന഼ും 
ക഼ടഺശ്വഺക ത഼കമഺീറയ്ഴ഼ ടഺ ിഷകയഽയഺറ്റഺ ഫഹധകഭഹക഼ന്നതഺന് 
ഷമ്മതഭഹിണന്ന഼ും ഇതഺനഹറ് ഒറ്റയ്ഴ഼ും കഽശഹമ഼ും 
ഷമ്മതഺച്ചഺശ഼ള്ളതഹക഼ന്ന഼. 
14. ഴഹയ്ഩഹ അീഩലമഺറ഼ും ഭറ്റ഼ ീയഖകലഺറ഼ും ികഹട഼ത്തഺശ഼ള്ള 
ഴഺഴയസല് എറലഹും തിന്ന ഴലിയ വയഺമഹിണന്ന഼ും ീനയഺീശഹ, 
അറലഹിതീമഹ ിതറ്റഹമ ഴഺഴയീഭഹ കള്ളത്തയീഭഹ ിചയ്തഺശഺിറലന്ന഼ും 
ഷതയഩരതഺള ിചയ്യ഼ന്ന഼. ഇതഺന഼ ഴഺഩയ഻തഭഹമഺ 
ഷുംബഴഺച്ചഹറ് ഏയ്ിപ്പശഺശ഼ള്ള കയഹയ് രഷഹഴ഼ന്നതഺന഼ും ഏിതവഺറ഼ും 
അഴൗണ്ട് ഩരകഹയും ഒട഼ഴഺമഺശ഼ള്ള ത഼ക കണ്ട഼ികശ഼ന്നതഺന഼ും 
ഉത്തഭയ്ണ്ണന് അധഺകഹയഭ഼ണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നതഹിണന്ന് ഒറ്റയ്ഴ഼ും കഽശഹമ഼ും 
ഷമ്മതഺച്ചഺശ഼ള്ളതഹക഼ന്ന഼. 



15. അധഭയ്ണ്ണന്/ജഹഭയഴഹയ്/അുംഗസല് ഇഴയ് അമഴ഼ന്ന ീനഹശ഻ഷ് 
ഭറ്റ഼ീയഖകല് ഇഴ ഭ഼ത്തഽറ്റ് ഭഺനഺ പഺനഹന്ഷഺീമള്ഷ്, 12ാഹാും നഺറ, 
ഭ഼ത്തഽറ്റ് ഭഺനഺ ീരഹമറ് ടഴയ് എരണഹക഼ലും 682 017 എന്ന 
ഴഺറഹഷത്തഺറ് അമീഴണ്ടതഹണ്. 
16. ഴഹയ്ഩഹ, ക഼ടഺശ്വഺക തഺയഺച്ച഼ഩഺടഺഴഹന഼ള്ള ജപ്തഺ 
നടഩടഺകല്ഴ഼ണ്ടഹക഼ന്ന എറലഹഴഺധ ിചറഴ഼കല്ഴ഼ും 
അധഭയ്ണ്ണന്/ജഹഭയഴഹയ്/ഗരഽപ്പ്അുംഗസല് ഉത്തയഴഹദഺകല് ആമഺയഺഴ഼ന്ന
തഹണ്. 
17. ക഼രഞ്ഞത് 30 ദഺഴഷിത്ത ഭ഼ന്കഽയ് ീനഹശ഻ഷ് നടപ്പഹഴഺമീവശും 
അധഭയ്ണ്ണീനഹ ജഹഭയഴഹയ്ീഴഹ അുംഗസല്ീഴഹ ഫഹഴഺമ഼ള്ള ഭ഼ള഼ഴന് 
ഴഹയ്ഩ ക഼ടഺശ്വഺകമ഼ും ഭ഼ന്കഽയ് അടഴഹഴ഼ന്നതഹണ്. 
18. അധഭയ്ണ്ണീനഹ ജഹഭയഴഹയ്ീഴഹ, അുംഗസല്ീഴഹ മഹിതഹയ഼ 
കഹയണഴ഼ും കഽടഹിത 15 ദഺഴഷിത്ത ീനഹശ഻ഷ് നല്കഺ 
കയഹയ് അഴഷഹനഺപ്പഺഴഹന് ഉത്തഭയ്ണ്ണന഼ അഴകഹവഭ഼ണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നത഼ും 
അഩരകഹയും ീനഹശ഻ഷ് റബഺച്ചഹറ് ഏള഼ ദഺഴഷത്തഺനകും തിന്ന 
അധഭയ്ണ്ണന്/ജഹഭയഴഹയ് എന്നഺഴയ് ഒറ്റമ്ീഴഹ കഽശഹീമഹ ഷമ്മതഺച്ചഺശ഼ള്ള 
കണഴ഼ഩരകഹയും എറലഹ ഷഹമ്പത്തഺക ഇടഩഹട഼കല഼ും ക഼ടഺശ്വഺകമ഼ും 
ഭറ്റ഼ഩറഺവമ഼ും ഷസഺതും അടച്ച഼ ത഻യ്ീഴണ്ടത഼ഭഹണ്. 
ഉത്തഭയ്ണ്ണന് അമഴ഼ന്ന ഏിതഹയ഼ ീനഹശ഻ഷ഼ും ഗരഽപ്പ് 
ിഷെയ് അുംഗസല്ഴ് ഒറ്റയ്ഴ഼ും കഽശഹമ഼ും അമഴ഼ന്നതഹിണന്ന് 
അഴയ് കണഴഹീഴണ്ടത഼ും ഒയഹല്ഴ഼ഭഹതരീഭ ീനഹശ഻ഷ് അമച്ചഺശ഼ള്ളഽ 
എവഺറ് ീഩഹറ഼ും അത് എറലഹഴയ്ഴ഼ും ഫഹധകഭഹിണന്ന഼ും 
ഷമ്മതഺച്ചഺശ഼ള്ളതഹക഼ന്ന഼. 
19. അധഭയ്ണ്ണന്, ജഹഭയഴഹയ്,അുംഗസല് കഽശഹമ഼ും ഩരീതയകഭഹമ഼ും 
ഇീപ്പഹള഼ള്ള ജഹഭയിത്ത ത഼ടയ് ജഹഭയഭഹമഺ അുംഗ഻കയഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. 
ഓീയഹയ഼ത്തയ഼ീടമ഼ും ഫഹദ്ധയത ക഼ടഺശ്വഺക ഴയ഼ത്ത഼ന്ന അുംഗും 
ഉല്ിപ്പിടമ഼ള്ള അുംഗസലഺീറയ്ഴ് ഷഭഴയഹപ്തഭഹഴ഼കമ഼ും 
ിചയ്യ഼ന്നതഹക഼ന്ന഼.ഉത്തഭയ്ണ്ണന഼ കഹയണിഭഹന്ന഼ും കഹണഺഴഹിത തിന്ന 
ഴഹയ്ഩ തഺയഺച്ച഼ഩഺടഺഴഹന് അഴകഹവഭ഼ണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നതഹണ്. 
20. അധഭയ്ണ്ണന്, ജഹഭയഴഹയ്, അുംഗസല്, എന്നഺഴയ് അടച്ചഺശ഼ള്ള 
ത഼കകല഼ിട ീയഖകല് കയഹയ് ഷഭമത്ത഼ും അതഺന഼ീവശഴ഼ും ക഼ടഺശ്വഺക 
ഇറല എന്ന഼ള്ള ീയഖ കഺശ഼ന്നത഼ഴിയ ഷഽലഺീഴണ്ടതഹക഼ന്ന഼. ത഼ക 
ഒട഼ഴ഼ന്നതഺന഼ഭ഼മ്പ് ഉത്തഭയ്ണ്ണന് അധഺകഹയിപ്പട഼ത്തഺമ ഩരതഺനഺധഺകല് 
തിന്നമഹീണഹ എന്ന഼ും ഉരപ്പ഼ഴയ഼ീത്തണ്ടത഼ും ഉത്തഭയ്ണ്ണന് ഴഺതയണും 
ിചയ്തഺശ഼ള്ള ടഺ ആല഼കല഼ിട തഺയഺച്ചരഺമറ് കഹയ്ഡ് ഩയഺീവഹധഺീഴ 
ണ്ടത഼ും തഺയഺച്ചരഺമറ് കഹയ്ഡ് നമ്പയ് അധഭയ്ണ്ണന് ഷഽലഺീഴണ്ടത഼ും 
ആക഼ന്ന഼. നഺമഭഩരകഹയഭ഼ള്ള യഷ഻ത഼കല് സഹജയഹഴഹന് കളഺമഹ 
ത്തഩലും മഹിതഹയ഼ത഼കമ഼ും ഉത്തഭയ്ണ്ണന് കഺശഺമഺശ഼ള്ളതഹമഺ 
കണഴഹീഴണ്ടതഺറല എന്ന഼ും ഷമ്മതഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. ഈ 
കയഹരഺന് ഩരകഹയും ഉത്തഭയ്ണ്ണന് ത഼ക ഒട഼ഴഺമ 



ീയഖകല് സഹജയഹഴ഼ന്നതഺന഼ഏത഼ ഷഭമത്ത഼ും അധഭയ്ണ്ണീനഹട് 
ആഴവയിപ്പടഹഴ഼ന്നത഼ും അധഭയ്ണ്ണന് 
അതഺന഼ ഫഹദ്ധയസ്ഥന഼ഭഹക഼ന്ന഼. 
21. ഴഹയ്ഩഹ ത഼ക ഷഹഭഽസയഴഺയ഼ദ്ധ ഩരഴയ്ത്തനത്തഺീനഹ 
ഊസഴച്ചഴടത്തഺീനഹ ഉഩീമഹഗഺഴഺിറലന്ന് അധഭയ്ണ്ണന് / 
ജഹഭയഴഹയ്,അുംഗസല് എന്നഺഴയ് ഷമ്മതഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. 
22. ഒറ്റത്തഴണ നടഩടഺകരഭ പ഻ഷ് . . . . . . ഉത്തഭയ്ണ്ണന് 
ികഹട഼ീഴണ്ടത഼ും അധഭയ്ണ്ണിെ ുകയ്യഺറ്നഺന്ന഼ും ഏത഼യ഻തഺമഺറ഼ും ടഺ 
പ഻ഷ് ഈടഹഴഹ 
ന഼ള്ള ഷറഹതന്ത്യയ്ഴ഼ും ഉത്തഭയ്ണ്ണന് ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നത഼ഭഹണ്. 
23. ഉത്തഭയ്ണ്ണന് നഺറഴഺറ഼ള്ള ഴഹയ്ഩഹനഺയഴ്, ഴഹയ്ഩ റബയത 
ഭറ്റ഼കഹയണസല് എന്നഺഴിമ അടഺസ്ഥഹനിപ്പട഼ത്തഺ ഩറഺവ നഺയഴ് 
ഴയതയഹിഷപ്പട഼ത്തഹന് അധഺകഹയും ഉള്ളത഼ഭഹക഼ന്ന഼. 
24. ഩറഺവ, ിഩരഹഷഷഺുംഗ് പ഻ഷ്, ീഷഴനഺക഼തഺ, ഇന്ശ഼രന്ഷ്, ഗഡ഼ 
എന്നഺഴമഴഹമഺ ഴഹയ്ഩകയഹരഺറ്/ഷഹങ്ശന് ിററ്റരഺറ് കഹണഺച്ചഺയഺ 
ഴ഼ന്ന ത഼കമറലഹിത ഭറ്റ഼ ചഹയ്ജ഼കീലഹ, ഩഺളഩറഺവകീലഹ 
ഉത്തഭയ്ണ്ണന് അധഭയ്ണ്ണന്/ജഹഭയഴഹയ്, അുംഗസല് എന്നഺഴയഺറ് നഺന്ന് 
ഈടഹഴ഼ന്നതറല. 
25. ഷഭമന്ധഺതഭഹമഺ ഩയഹതഺ ഩയഺസയഺഴ഼ന്നതഺന഼ും, ജ഻ഴനഴഹയ഼ിട 
ിഩയ഼ഭഹറ്റ ദഽശയും തടമ഼ന്നതഺന഼ും കമ്പനഺഴ് ഉത്തയഴഹദഺതറും 
ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നതഹണ്. 
26. ഴഹയ്ഩഹ അഴൗണ്ട് ീനയിത്ത ീകലഹഷ഼ിചയ്യഹന഼ ഩഺള 
ഈടഹഴ഼ന്നതറല. 
27. അധഭയ്ണ്ണന് ഒന്നഺറ് കഽട഼തറ് എഷ്.എച്ച്.ജഺ/ിജ. എറ്. ജഺ 
മഺറ് അുംഗഭഹമഺയഴഹന് ഩഹട഼ള്ളതറലഹത്തത഼ും 
ഉത്തഭയ്ണ്ണന് അധഭയ്ണ്ണനഺറ് നഺന്ന഼ും മഹിതഹയ഼ഴഺധ ിഷകയഽയഺറ്റഺ 
നഺീലഩും/ഭഹയ്ജഺന് ഷറ഻കയഺഴഹന് ഩഹടഺറലഹത്തത഼ഭഹക഼ന്ന഼. 
28. ഴഹയ്ഩഹ ഴഺതയണ ദഺഴഷത്തഺന഼ും ഒന്നഹും തഺയഺച്ചടഴ് ദഺഴഷത്തഺന഼ും 
ഇടയ്ഴ് ഏള഼ദഺഴഷിത്ത കഹറഹഴധഺ ന഻ശഺികഹട഼ഴറ് ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്ന 
തഹണ്. 
29. ഇടഩഹട഼കഹയ഼ിട ഴഺഴയസല് യസഷയഭഹമഺ ഷഽലഺീഴണ്ടതഹണ്. 
ടഺ കയഹയ് ഷഹലഺകല഼ിട ഷഹന്നഺദ്ധയത്തഺറ് ഭ഼ന്ഩരഞ്ഞ ഴയ്ശത്തഺറ഼ും 
ഭഹഷത്തഺറ഼ും ദഺഴഷത്തഺറ഼ും ടഺ നഺഫന്ധന ഩരകഹയഴ഼ും ഴയഴസ്ഥകല് 
ഩരകഹയഴ഼ും ഩയസ്ഩയും ഷമ്മതഺച്ച് എരണഹക഼ലത്ത഼ഴച്ച് എക്ഷഺകയഽശ഻ഴ് 
ിചയ്തഺയഺഴ഼ന്ന഼. 
30. ഈ ഗരഽപ്പഺറ് ഩ഼തഺമതഹമഺ ിഭമ്പരഺിന ീചയ്ഴ഼ന്നതഺന഼ും 
ഭ഼ത്തഽറ്റഺന് അഴകഹവഭ഼ണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നത഼ും ആമതഺന് 
ഞസല് ഷമ്മതഺച്ചഺശ഼ള്ളത഼ഭഹക഼ന്ന഼. 
31. ീഭറ് ഩരകഹയും ഩ഼തഺമതഹമഺ ീചയ്ഴ഼ന്ന അുംഗസല഼ിട 
ഫഹദ്ധയതയ്ഴ് ഞസല്ഴ഼ും ഉത്തയഴഹദഺതറും ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ിഭന്ന഼ും 
ഇതഺനഹറ് ഷമ്മതഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. 



ഈ ഗരഽപ്പഺറ് നഺറഴഺറ് ഉള്ള അുംഗസല഼ിട ഫഹദ്ധയതയ്ഴ഼ും 
ഞസല്ഴ഼ും ഉത്തയഴഹദഺതറും ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ിഭന്ന഼ും 
ഇതഺനഹറ് ഷമ്മതഺച്ചഺയഺഴ഼ന്ന഼. 
32.കാതയഷഭമത്ത് ഩരതഺഴഹയ/ുദറഴഹയ/ ഩരതഺഭഹഷ 
ീമഹഗസലഺറ് ഩിവട഼ഴ഼കമ഼ും തഴണകല് ഭ഼ടസഹിത അടഴ഼കമ഼ും 
ിചയ്യ഼ന്നതഹണ്. അറലഹത്തഩലും ഩരസ്ത഼ത ത഼ക ഈടഹഴ഼ന്നതഺന് 
നഺമഭഹ ന഼ഷാതഭഹമ നടഩടഺകല് ഷറ഻കയഺഴ഼ന്നതഺന഼ ഗരഽപ്പഺന഼ും 
സ്ഥഹഩനത്തഺന഼ും അധഺകഹയും ഉണ്ടഹമഺയഺഴ഼ന്നതഹിണന്ന് 
ഷഹലയിപ്പട഼ത്തഺിഴഹള്ള഼ന്ന഼. 
33. ഴഹയ്ഩഹ ത഼ക ഫഺഷഺനഷ് ആഴവയത്തഺനഹമഺ ഭഹതരീഭ 
ഉഩീമഹഗഺഴ഼കമ഼ള്ളഽ. 
34. എറലഹ ഴയഴസ്ഥകല഼ും നഺമഭസല഼ും കയ്വനഭഹമഺ ഩഹറഺഴ഼ന്നതഹണ്. 
35. ഷഭഽസീത്തഹട഼ള്ള ഉത്തയഴഹദഺതറും ഞഹന് നഺരീഴറ്റ഼ന്നതഹണ്. 
36. ഭ഼ത്തഽറ്റ് ഭഺനഺ പഺനഹന്ഷഺീമള്ഷഺിെ ഩറഺവ നഺയഴ്, 
ിഩരഹഷഷഺുംങ് പ഻, എന്നഺഴ രഺഷയ്ഴ് ഫഹവഺിെ നഺമഭഹഴറഺ 
അന഼ഷയഺച്ചഹണ് ഈടഹഴ഼ന്നത്. 
37. ഭ഼ത്തഽറ്റ് ഭഺനഺ പഺനഹന്ഷഺീമള്ഷഺിെ നഺമഭഭന഼ഷയഺച്ച് ഴഹയ്ഩ 
ുകപ്പറ്റ഼ന്നഴയ഼ിട ഩഴറ്നഺന്ന് മഹിതഹയ഼ ഩണമ ഴസ്ത഼ഴ഼ും 
ഈടഹഴ഼ന്നതറല. 
38.ഓണും,ഴഺശ഼ ീഩഹറ഼ള്ള ഩരഹീദവഺക ഉത്ഷഴ 
ീഴലകലഺറ് ഇടഩഹട഼കിയ ഭ഼ന്കഽശഺ അരഺമഺച്ച് തഴണ 
ഈടഹഴ഼ന്നതഹണ്. 

39.   ർ                   3            ർ   

                                     ൻ      ൺ 
                    .  
40.                                ിെ 50 %     
                  

41.      ൾ                              
          . 

42.                       ൽ                 
                                        

              ൻ                        

43.                        ൻ  ർ        ർ  ൾ 

        ൻ                      . 
44. ഴഹയ്ഩ എട഼ത്ത ഴയക്തഺഴ് എിന്ത്വഺറ഼ും ഩയഹതഺ ഉള്ള ഩലും 
ഭഹീനജയ് /ആയ്. എും എന്നഺഴിയ ിഷെയ് യജഺസ്റ്റരഺറ് നറ്കഺമഺശ഼ള്ള 
നമ്പരഺറ്ഫന്ധിപ്പടഹഴ഼ന്നതഹണ്.അതഺറ് താപ്തയറലഹത്തഴയ് ഓപ഻ഷയ് ഇ
ന് ചഹയ്ജ് കുംഩലമഺെ്ഷ് എരണഹക഼ലും ിസഡ് ഓപ഻ഷഺറ് - 0484 - 
2912237 എന്ന നമ്പരഺീറഹ ഫന്ധിപ്പീടണ്ടതഹണ്.  


