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��ర�య ��జర్్వ బ�య్ంక్ (ఆర్ �ఐ) ��ఎన్ �ఆర్ (��ి�) �ి�.ి నం.054/03.10.119/2015-16 ��్వ�ా బ�య్ం��ంగ్-��తర ఆ��్థక కం���ల 

(ఎన్ �ఎఫ్ �ిల)క� ��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ�� ర��� ం��ం�ం��. 

(ఇక �దట ��ి�ిఎల్ �ా వయ్వహ��ంచబ�ే) �వృ� �ాయ్�టిల్ �� సంబం��ం�న ��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ� (ఎఫ్ �ి�ి) ఆర్ �ఐ 

ర��� ం��ం�న ��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ��� సంబం��ం�న మ�రగ్దర్శ�ాలక� అనుగ�ణం�ా ర��� ం��ంచబ��ం��. 
 

ఈ �ధం�ా ర��� ం��ంచబ��న ఎఫ్ ��ిి, ��ి�ిఎల్ �� �ెం��న అ�న్ �ా�ాయ్లయ�ల���ాట� సంస్థల�� ఉ�ో య్గ�ల� అంద���� వ��త్సుత్ ం��. 

��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ� ల��య్ల�: 
 

ఎఫ్ �ి�ి�� సంబం��ం�న ల��య్ల� ���ం�� �ధం�ా ఉ��న్�: 
 

1. కస్టమర్ �� వయ్వహ��సుత్ నన్ప�ప్డ� అత�య్తత్మ ప్రవరత్నను అనుస��ంచడం 

2. చట్టపరం�ా మ��య� ��ౖ�కం�ా మం� �ాయ్�ార పదధ్త�లను అనుస��ంచడం 

3. �ారదర్శకం�ా ఉంట� కస్టమర్ �� �ావల�ని సమ����ా�న్ అందజ�యడం 
 

�వృ� �ాయ్�టిల్ �ా�ాద్ ��ల� 
 

• (��ర�య ��జర్్వ బ�య్ంక్, ���, ఐఆర్ ��ఎ వంట�) �యంత్రణ����ార�ల� మ��య� ప్రభ�త్వం, �ా్థ �క అ���ా�ాల� వంట� ఇతర 

సమ�ా్థ ���ా�ాల ��్వ�ా మం�ర� �ేయబ��న / �ాస్ �ేయబ��న వ��త్ం�ే అ�న్ చట�్ట ల�, �యమ�ల� మ��య� 

మ�రగ్దర్శ�ాలక� కం��� కట�్ట బ�� ఉంట�ం��. 

• కం��� తన కస్టమర్ ల మతం, క�లం, �ంగం ల��� ��ష వంట� �ాట� �్ార �ప��కన ఎల�ంట� �వకష్ చూపదు. 

• కం��� తన ఉతప్త�త్ ల� మ��య� ��ను అందజ��� ��వలక� సంబం��ం�న సప్ష్ట���న మ��య� సంప�ర్ణ���న సమ����ా�న్ తన 

కస్టమర్ ల� / కస్టమర్ ల� �ాబ� �� వయ్క�త్ లక� అందజ�సుత్ ం�� తపప్ ఏ �ధ���న తప�ప్ �ోవ పట�్టం�ే ప్రయ��న్ల� ల��� ప్రకటనల� 

ల��� ప్ర���ాల� వంట� �ాట�� ఆశ��ంచదు. 

• ‘��చబ��న ����జ్ల�’ ల��� �ారదర్శకత ల��ించడం వంట� అం�ాలను క��� ఉనన్ ఏ���ౖ� ఉతప్త�త్ ల� / ��వలను ప��చయం 

�ేయక�ం�� ఉం�ంేదుక� కం��� ప్రయ�న్సుత్ ం��. 

• కస్టమర్ ��క�య్��ట��ా క�దువ ��ట�్టన వసుత్ వ�ల�/ ఆసుత్ లను సుర��తం�ా ఉంచ����� త��న చరయ్ల� �సు��వడం���ాట� సదర� 

వసుత్ వ�ల�/ ఆసుత్ ల� కం��� రకష్ణల� ఉనన్ సమయంల� ప్రమ�దవ�ాత�త్ , అను��క�ం�� ల��� �సప���తం�ా �ాట��� ఏ�ై�� 

నష్టం �ాట��్లనట్ల��,ే �ాట��� త��న నష్టప����ా�న్ �ె�్లం�ేందుక� కం��� స��త�క���న చరయ్ల�� క���న బ�ధయ్తను 

�సుక�ంట�ం��. 

• �ాయ్�ార ల��ా��ేల� �ేసుత్ నన్ప�ప్డ� కస్టమర్ ఏ��ౖ�� అను��క�ం�� ల��� �ాత తప�ప్ల �ారణం�ా �ే�� �� ర�ాట్ల క� సంబం��ం�న ప్ర�జ���న్ 

�� ందక�డద� కం��� ��ర�క�ంట�ం��. 

• కం����� సంబం��ం�న ఏ��ౖ�� �ి�ాయ్దులను ప��ష్క��ంచుక���ందుక�, �ాట�� ��ౖ �ా్థ � వరక� �సు��ళ్లగ���ల� అనుమ�ం�ే ఒక 

��ా్మణ�త్మక యం��్ర ం�ా�న్ క��� ఉంట� ��� ��్వ�ా ���గ��ర�ల� అందజ��� �ి�ాయ్దులను ప��ష్క��ం�ేందుక� అల��� 

సల�లను ���ందుక� కం��� కట�్ట బ�� ఉంట�ం��. 

• కం��� తన ��బ్ ��ట్ౖ ల� ఈ ��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ�� ప్రద��్శం� కస్టమర్ అభయ్ర్థన ��రక� ���� �ా���� అందుబ�ట�ల� 

ఉంచడం���ాట� �ార� ����నట్ల�� ే����� సంబం��ం�న ఒక �ా�ీ� అందజ�యవల� ిఉంట�ం��. 
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ఆచరణల� 

ర�ణ�ల� 

• ర�ణ���� సంబం��ం�న ��క�య్��ంట�షన్ ��ట్ ఇతర �షయమ�ల���ాట� ర�ణ��న్ �యం�్రం�ే షరత�ల� మ��య� �బంధనలను 

అల��� ��ాల���న �ీచర్ లను క��� ఉంట�ం��. మ���్కట్ ల�� ఇతర ర�ణ��తల�� కం��� ���ం�ే �బంధనలను స���� ల్చడం���ాట� 

���్ల�ించడం ��్వ�ా ర�ణగ���తలక� సమ���రం ఇ�్ేచ �ల�� క�ప్సుత్ ం��. ఈ �ారమ్ ల� ర�ణగ���తల ��్వ�ా సమ��ప్ంచబడవల�ని 

��క�య్��ంట్ లను క��� ����్కనబడ���. 

• కస్టమర్ �� సంబం��ం�న �ేట�బ�స్ � ర��� ం��ంచడంల� కం����� సహక��ం�ేందుక�, ర�ణగ���తల� మ��య� �ా�� క�ట�ంబ సభ�య్లక� 

సంబం��ం�న అవసర���న అదనప� సమ����ా�న్ క��� ర�ణ దరఖ�సుత్  �ారమ్ ల� ��రవచు్చ. 

• ర�ణ దరఖ�సుత్ � అందుక�నన్ �దట దరఖ�సుత్ ��ర��� ర�ీదును అందజ��ి, ర�ణగ���తలక� ����� సంబం��ం�న ర�ణ దరఖ�సుత్  

�ారమ్ � అం��ం���స్ ఉంట�ం��. 

• అ�న్ ఆవశయ్క ��క�య్��ంట్ ల���ాట��ా ����ా సక�మం�ా ప���ంపబ��న ర�ణ���� సంబం��ం�న దరఖ�సుత్ ల� ఏ���ౖ� �ాట�� 

అందుక�నన్ ��ట� నుం�� 90 ���ల వయ్వ��ల�ప� ప��ష్క��ంచబడవల�ి ఉంట�ం��, అల��� ర�ణం అందజ�యడం అ���� ర�ణగ���త 

ప్రసుత్ త �యమ�ల� మ��య� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా త��న ��క�య్��ంట్ లను సమ��ప్ంచడం�� ౖఆ��రప�� ఉంట�ం��. 

• కస్టమర్ �� జ���� సం��షణల� అ�న్ క��� ఇర� ప��లక� అర్థమ��య్ ��షల��� జరపవల�ి ఉంట�ం��. 

 
ర�ణ మ��ంప� మ��య� షరత�ల�/ �బంధనల� 

 
• ర�ణ��న్ మం�ర� ��ే� మ�ందు�ా కం���, ర�ణ గ���త సదర� ర�ణ��న్ ����� �ె�్లం�ంేదుక� క��� ఉనన్ �ామ�ా్థ ��న్ అంచ�� 

��సుత్ ం��. 

• ర�ణం మం�ర��� సంబం��ం�న �ర్ణయ��న్, ర�ణ���� సంబం��ం�న షరత�ల� మ��య� �బంధనల�, �ా��ష్క వ��్డ  ��ట�, వ��్డ� 

���ం�ే పదధ్� మ��య� ఆలసయ్ �ె�్లంప� ��సం వసూల� ��ే� జ��మ��� వంట� �ాట�� సప్ష్టం�ా ����్కంట� �ా�� ర�ణ మం�ర� ల�ఖ 

��్వ�ా ర�ణగ���తక� �ె�యజ�యబడ�త�ం��. 

• ఎగ�వన ����్కనన్ షరత�ల� మ��య� �బంధనల���ాట� ��ౖన సూ�ంచబ��న �ాణ�జయ్ ప్రకటనలక� ఆ�దం వంట� �వ�ాల� కం��� 

���ార్్డ లల� భద్రపరచబడ����. 

కస్టమర్ �� ర�ణ�లను మం�ర�/ పం�ిణ� ��ే� సమయంల� ర�ణ ఒపప్ందంల� ����్కనబ��న జ���ంప�ల� అ�న్ంట����ాట��ా సదు�ాయ 

ఒపప్ందం/ ��క�య్��ంట�షన్ �� సంబం��ం�న �ా�ీ క��� అందజ�యబడవల�ి ఉంట�ం��. ఆలసయ్ం�ా ����� �ె�్లం�ేటప�ప్డ� ���ంచబ� ే

జ��మ��� వ��్డ  �తత్ం ర�ణ ఒపప్ందంల� ��దద్  అకష్�ాలల� చూపబడ�త�ం��. 
షరత�ల� మ��య� �బంధనలల� మ�ర�ప్ల�� క���న ర�ణ�ల పం�ిణ� 

• కస్టమర్ క� ర�ణ��న్ అందజ�యడంల� వ��త్ం�ేటట�వంట� షరత�ల� మ��య� �బంధనలల�� మ�ర�ప్లను కం��� �ాతప�ర్వకం�ా ల��� 

కం����� సంబం��ం�న ��బ్ ��ౖట్ � అప్ �ేట్ �యేడం ��్వ�ా తన కస్టమర్ లక� �ె�యజ�యడం���ాట� కస్టమర్ ల� తమ ఆ����న్ 

�ె�యజ��ిన �దట సదర� మ�ర�ప్లను వ��త్ంపజ�సుత్ ం��. ఈ �బంధనలను క��� ఉనన్ ర�ణ ఒపప్ందం మ�ర�ప్ల� �ేర�ప్లక� ల�ను 

�ావచు్చన� సప్ష్టం�ా ����్కం��. 

 
�� స్్ట  పం�ణి� పరయ్��కష్ణ 

• ర�ణ���� సంబం��ం�న ఏ�ై�� �ె�్లంప�� రదుద్  �యేడం/ �ె�్లంప� ప్ర���య� ��గవంతం �ేయడం వల� కం��� �సుక��� �ర్ణయ�ల� 

ఏ��ౖ��, ర�ణ ఒపప్ందంల� ����్కనబ��న షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� ల�బ�� ఉంట��. 

• ఏ�ై�� ర�ణ��న్ రదుద్  �ేయడం ల��� �ె�్లంప� ల��� ��� ప��ర� ప్ర���య� ��గవంతం �ేయడం వంట� చరయ్ల� �సుక��� మ�ందు�ా, 

కం��� ర�ణ ఒపప్ందం మ��య� ఇతర సంబం��త ��క�య్��ంట్ లల� ����్కనబ��న షరత�ల� మ��య� �బంధనలక� ల�బ�� 

ర�ణగ���తక� సమ��త���న సమయ��న్ అందజ�సుత్ ం��. 
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• కం��� నుం�� �� ం��న ర�ణ�ల� ప���త్�ా ����� �ె�్లంచబ��న త�ా్వత, కం��� అనుబం��తం�ా క��� ఉనన్ ఏ���ౖ� చట్టబదధ్���న 

హక�్కల� ల��� అ���ా�ాలను ��ల�ప్వడం���ాట� ర�ణగ���తలక� వయ్���కం�ా క��� ఉం�ే అవ�ాశమ�నన్ మ����ౖ�� ఇతర 

���ాలను వదుల�క�ంట�ం��. అ��ే, ర�ణగ���త తనక� మం�ర� �యేబ��న ప���త్ �తత్ంల� ర�ణం �సు��వ�����/ నగదు� 

ఉపసంహ��ంచు��వ����� �ల� క�ప్ం�ే సదు�ాయ��న్ �� ం��న సంద�ాభ్లల�, �ా�ాయ్చరణల ��లభయ్ం ��సం, కం��� తన 

అనుబం��త చట్టబదధ్���న హక�్కల� ల��� అ���ా�ాలను క��� ఉండవచు్చ. 

 
���ాల్్ట అ�న పకష్ంల� �ా్వ��నం �సేు��వడం 

ర�ణ�లను అందజ��� సమయంల� త��న జ�గ�తత్  ��సం కం��� ర�ణగ���త�� ఒపప్ందం/ ర�ణ ఒపప్ందంల� అంత��న్��్మతం�ా ����� �ా్వ��నం 

�ేసుక��� �బంధనను �� ందుపర�సుత్ ం��. అ��,ే సదర� �బంధన �ారదర్శకం�ా ఉండడం���ాట� ����� సంబం��ం�న �బంధనలను 

సప్ష్టం�ా ��ెాప్�స్ ఉంట�ం��: 

 
• ����� �ా్వ��నం �సేు��వడం 

• �ా్వ��నం �ేసు��వ����� మ�ందు ��ట�సు వయ్వ�� 

• �ా్వ��నం �ేసు��వ����� సంబం��ం�న ���నం 

• ఆ�ిత్� �క��ంచడం/ ��లం ��యడం వంట� �ాట��� మ�ందు�ా బ�ా�లను ����� ��ె్లం�ేందుక� ర�ణగ���తక� ఆఖ�� అవ�ాశం 

అందజ��� సదు�ాయం 

• ఆ�ిత్  �క�యం/��ల���� సంబం��ం�న ���నం 

 
వ��్డ  ��ట� గణనల� 

• కం��� �ధుల వయ్యం, మ���జ్న్ మ��య� ��స్్క �ీ్ర�యమ్ వంట� సంబం��త �ార�ాల�� క���న వ��్డ  ��ట� నమ���ను 

�ీ్వక��ం�న �దట �ాట�� ప��గణ�ం� ర�ణ�ల� మ��య� అ��్వన్స్ లక� సంబం��ం� ���ంచవల�ిన ఒక వ��్డ  ��ట�� ��ాధ్ ��సుత్ ం��. 

వ��్డ  ��ట� మ��య� ��ధ వ�ాగ్ ల ర�ణగ���తలక� ����్వర� వ��్డ  ��ట� వసూల� �యే����� ��స్్క మ��య� ��త�బదధ్త�� 

సంబం��ం�న ���నం  ర�ణగ���త ల��� కస్టమర్ క� దరఖ�సుత్  ర�పంల� ��ల్ల��ంచబడడం���ాట� ర�ణం మం�ర� ల�ఖల� 

సప్ష్టం�ా ��ెయజ�యబడ�త�ం��. 

 
• వ��్డ  ��ట�్ల  మ��య� ��స్్క ల వ��గ్కరణను అందు��వడం వంట� �వ�ాల� మ� ��బ్ ��ట్ౖ ల� అందుబ�ట�ల� ఉంచవల� ిఉంట�ం��. వ��్డ  

��ట్ల ల� మ�ర�ప్ల� ఏరప్�ే సమయ�లల� ��బ్ ��ౖట్ ల� ప్రచు��ంచబ��న ల��� మ��క్క�ె�ౖ� ప్రచు��ంచబ��న సమ���రం అప్ �టే్ 

�ేయబ���. 

 
• ర�ణగ���త నుం�� వసూల� �ేయబ�ే ఖ�్చత���న వ��్డ  ��ట్ల ను గ���ం� �ా���� సప్ష్టం�ా �ె�యజ���ందుక�, వ��్డ�� సంబం��ం�న 

��ట�� �ా��ష్క �ా�� ��ట��ా చూపవల�ి ఉంట�ం��. 

 
��కరణ ప్ర���య 

• వయ్క�త్ లక� అందజ��ిన ర�ణ�లను ����� �ాబట�్ట ��వడం ��సం, ��ి�ిఎల్ తన ర�ణగ���తలక� ఇబ్బం��కర సమయ�లల� �ాల్ �ే� ి

బ���ంచడం, ర�ణ�లను ����� �ాబట�్ట క���ందుక� బ�����ంప�ల�, బలప్ర��ాలక� �ాలప్డడం వంట� అనవసర���న ����ంప�లక� 

�ాలప్డదు. 

• వయ్��త్గత ర�ణగ���తలక� మం�ర� �ేయబ�ే అ�న్ ��్ల ట�ంగ్ ��ట్ టర్్మ ల�న్ లక� సంబం��ం� ��ి�ిఎల్ ఏ �ధ���న మ�ందసుత్  

మ���ంప� ����జ్ల�/ మ�ందసుత్ -�ె�్లంప� జ��మ���లను ���ంచదు. 
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��పయ్త 

 
���ం�� ప���ి్థత�లల� �న�, కం��� ఏ వయ్��త్�� సంబం��ం�న ల��ా�ే� �వ�ాలను మ�� ఇతర వయ్��త్�� ��ల్ల�� �ేయదు: 

 
• ఏ��ౖ�� వ��త్ం�ే చట�్ట ల�, ప్రభ�త్వ అ���ార యం��్ర ంగం అందజ��� ఏ�ె�ౖ� ఆ�ేశం, అభయ్ర్థన ల��� అవసరం ��రక� సమ����ా�న్ 

��ల్ల ��ంచవచు్చ. 

• ��పయ్�� �����లక� ల�బ�� ర�ణగ���తలక� స�యం అందజ��� ఆ��టర్, వృ�త్పర���న సల���ర�ల�, ఏజ�ంట్ ల� ల��� 

మ�డవ పకష్ ���ా ప్ర��తల��ా ప� �ే�� �ా���� అవసర���న ��రక� సమ����ా�న్ అందజ��ాత్ మ�. 

• ర�ణగ���తక� ఏ�ై�� బదల��ంప�, ��ట��ంప�, ��గ�ా్వమయ్ం ల��� ఇతర ఒపప్ం��లల��� ప్ర���ం�ే అవ�ా�ా�న్ 

క�ప్ం�ేందుక� ఎవ����� వయ్��త్�� సమ���రం అవసర���నట్ల��ే, �ా���� అందజ��ాత్ మ�. 

• ర�ణగ���త ఇతర బ�య్ంక్ ల నుం�� ఏ�ై�� ర�ణ సదు�ాయ��న్ క��� ఉం�� ��� ��సం సదర� బ�య్ంక్ ల� ల��� ఏ���ౖ� �����ట్ 

ఇన్ఫ��్మషన్ బ�య్��ల� సమ���రం ��సం అభయ్��్థం���, సమ���రం అందజ�యబడ�త�ం��. 

 
�ి�ాయ్దుల� 

 
ర�ణగ���తలక� �ి�ాయ్దుల�/ �ాధకబ�ధ�ాల� ఏ��ౖ�� ఉనన్ట్ల��ే, �ాట�� ��ిాయ్దుల ప���ా్కర అ���ా���� �్ార తప�ర్వకం�ా 

�ె�యజ�యవల� ి ఉంట�ం��. సదర� �ి�ాయ్దులను ప��ష్క��ం�ంేదుక� �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర అ���ా�� ��ంట�� తగ� �ధ���న చరయ్లను 

�సు��వల�ి ఉంట�ం��. బ���త�ల�నౖ కస్టమర్ �� వయ్వహ��సుత్ నన్ ఉ�ోయ్గ�ల�, �ి�ాయ్దు� న�దు �ేయవల�ిం���ా సదర� కస్టమర్ �� 

సూచన �ేయవచు్చ. 

 
�ి�ాయ్దు ప���ా్కర యం��్ర ంగం 

 
��ి�ిఎల్ �� సంబం��ం�న ఎవ����� కస్టమర్ ల సం�హేం/ �ి�ాయ్దు� ప��ష్క��ం�ేందుక�, మ�డం�ెల �ి�ాయ్దు ప���ా్కర యం��్ర ం�ా�న్ 

అందజ�సుత్ ం��. 

1వ �ా్థ �: 
 

�ాయ్�ార పదధ్త�ల�, ర�ణ �ర్ణయ�ల�, �����ట్ �ర్వహణ, ��కవ��ల� మ��య� �����ట్ సమ���రం అప్ �టే్ �యేడం/ మ�ర్చడం 

వంట� �ాట��� సంబం��ం�న �ి�ాయ్దుల� �దల�నౖ �ాట��� సంబం��ం�న తన సం�హేం/ �ి�ాయ్దు� ప��ష్క��ంచు��వడం ��సం 

కస్టమర్ కం���ల�� �ి�ాయ్దు ప���ా్కర ���గంల� న�దు �ేయవల� ిఉంట�ం��. 

�ి�ాయ్దు ప���ా్క�ాల అ���ా�� �వ�ాల� ���ం�� �ధం�ా ఉ��న్�: 
 

• �ి�ాయ్దు ప���ా్క�ాల అ���ా�� ��ర�: వం� �ాసు�వేన్, ��డ్ – ఇన్ �ి్టట�య్షనల్ ��స్్క 

• �ర���మ�: 12వ అంతసుత్ , �ి్ర�ీ్టజ్ �ా��ాన్, �ే��ం��ట్, �ె��ౖన్ - 35 

• సంప్ర��ంప� �వ�ాల� (�� న్/ఇ���ల్): grievanceredressal@vivriticapital.com, 044- 40074801 

�ి�ాయ్దు ప���ా్కర అ���ా�� సదర� �ి�ాయ్దు ప���ా్కరం ��సం, ���� బృందంల�� ఒక సభ�య్��� ��ట��ం� సంబం��త 

�వ�ాలను కస్టమర్ �� �ె�యజ��ాత్ ర�. 
 

2వ �ా్థ �: 

 
�ి�ాయ్దు 15 ���లల� ప��ష్క��ంచబడ� పకష్ంల�, కస్టమర్ తన �ి�ాయ్దు� గ���ం� ���ం�� ఇ���ల్ ఐ��: 

vineet@vivriticapital.com ల� కం����� సంబం��ం�న ప���త్�ా్థ � �ై��క్టర్ �� �ె�యజ�యవచు్చ. 
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3వ �ా్థ �: 

 
�ి�ాయ్దు ��ేిన/ ��ాదం ఏరప్��న ఒక ��లల�ప� క��� త��న ప���ా్కరం అందజ�యబడ� పకష్ంల�, కస్టమర్ ���ం�� �ా���� అ�ీప్ల్ 

�ేయవచు్చ: 

�ెప�య్ట� జనరల్ ����జర్, కనూజ్ �మర్ ఎడ�య్��షన్ అండ్ �� ్ర ట�కష్న్ ��ల్, ��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య�, �� ర్్ట ��్ల�ిస్, �ె��ౖన్ 

��ర�: ��మ�. ఎ. బ�మ� �ాంతక�మ���  

�� న్: 044 - 2539 9030 

ఇ���ల్: boomasanthakumari@rbi.org.in; 

    cepcchennai@rbi.org.in 
 

స�కష్ 

��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ� సంవతస్�ా��� ఒక�ా�� ల��� కం��� �ె�ౖ�క్టర్ ల బ� ర్్డ ఆ�ే�ాను�ారం అవసరమ� �ర్ణ�ం�నప�ప్డ� 

స���ంచబడ�త�ం��. ��ాప్��క ప్రవరత్న �యమ�వ�ల� �ేయబ�ే మ�ర�ప్ల� ఏ��ౖ�� కం��� ��బ్ ��ౖట్ ల� ��ంట�� అప్ �టే్ �యేబడ���. 
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