
 

ശ്രീറ ാം ശ്ര ൻസ്്പ ർട്ട് ഫിന ൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് 

്ക വിഡ ് - 19 മൂലമുണ്ട യ സ മ്പത്തിക സമ്മർദ്ദാം ക രണാം വ യ്പയയരുത്തവർക്ക് 

അനുവദിച്ച നിയമപരമ യ അവധി സാംബന്ധിച്ച നയാം 

പതിപ്പ:് 2020 v.1 

ക ോവിഡ് -19 മൂലമുണ്ടോ ുന്ന സോമ്പത്തി  സോഹചര്യങ്ങളിലല സമ്മർദ്ദലത്ത കേര്ിട്ട ്

അഭിസംക ോധേ ലചയ്യുന്ന കവളയിൽ റിസർവ ് ോങ്ക ്ഓഫ ്ഇന്ത്യ (ആർ ിഐ) 2020 മോർച്ച ്27 േ ്

വി സേ, േിയന്ത്ന്ത്ണ േയങ്ങളുലെ ന്ത്രസ്തോവേ രുറത്തിറക്കി. തിര്ിച്ചെവ ് സമ്മർദ്ദങ്ങൾ 

ലഘൂ ര്ിക്കുന്നതിലൂലെയും ന്ത്രവർത്തേ മൂലധേ ലഭയത ലമച്ചലെെുത്തുന്നതിലൂലെയും 

ക ോവിഡ് - 19 തെസ്സങ്ങൾ മൂലമുണ്ടോ ുന്ന സോമ്പത്തി  സമ്മർദ്ദം ലഘൂ ര്ിക്കു  എന്നതോണ ്

േയങ്ങളിലലോന്ന.്ഇതിൽ,  ോങ്കിതര് ധേ ോര്യ സ്ഥോരേങ്ങൾ ഉൾലെലെയുള്ള എല്ലോ വോയ്പ 

േൽ ുേേ് സ്ഥോരേങ്ങൾക്കും 2020 മോർച്ച ്1 േും 2020 ലമയ് 31 േും ഇെയിൽ അെയ്കക്കണ്ട എല്ലോ 

ഗഡുക്കളും അെയ്ക്കുന്നതിേ ്മൂന്ന ്മോസലത്ത േിയമരര്മോയ അവധി അേുവദിച്ചു. തിര്ിച്ചെവ ്

സമയെട്ടി  ളും തുെർന്നുള്ള എല്ലോ തീയതി ളും മോറ്റോൻ റിസർവ ്  ോങ്ക ് അേുമതി 

േൽ ിയിട്ടുണ്ട,് അതുകരോലല തലന്ന വോയ്പ ൾക്കുള്ള ന്ത് മവും ക ോർഡിലുെേീളം മൂന്ന ്

മോസകത്തക്്ക മോറ്റോം. ഇക്കോര്യത്തിൽ ക ോർഡ് അംഗീ ൃത േയം േെെിലോക്കോൻ എല്ലോ വോയ്പ 

േൽ ുന്ന സ്ഥോരേങ്ങകളോെും റിസർവ ് ോങ്ക ്ആവശ്യലെട്ടിട്ടുണ്ട.് 

ക ോവിഡ് -19 തെസ്സങ്ങൾ ഏറ്റവും  ൂെുതൽ  ോധിക്കുന്ന ന്ത്രധോേമോയും വോണിജ്യ 

ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വോഹേങ്ങൾക്്ക ധേസഹോയം േൽ ുന്ന, റിസർവ ്  ോങ്കിൽ ര്ജ്ിസ്റ്റർ 

ലചയ്തിട്ടുള്ള ഒര്ു  ോങ്കിതര് ധേ ോര്യ   മ്പേിയോണ ്ഞങ്ങളുകെത,് അതിേോൽ റിസർവ ് ോങ്ക ്

രുറത്തിറക്കിയ േയ മോർഗ്ഗ േിർകദ്ദശ്ങ്ങളെങ്ങിയ സർക്കുലർ േമ്പർ RBI/2019-20/186 DOR. No. BP. BC. 

47 / 21.04.048 /2019-20 dated March 27, 2020 അെിസ്ഥോേലെെുത്തി  മ്പേി തോലെെറയുന്ന േയം 

ര്ൂരലെെുത്തിയിര്ിക്കുന്നു. 

1. വോയ്പക്കോർക്്ക േൽ ിയ ഏലതങ്കിലും തര്ത്തിലുള്ള എല്ലോ തവണ വോയ്പ ൾക്കും 2020 

മോർച്ച ് 1 േും 2020 ലമയ് 31 േും ഇെയിൽ അെയ്കക്കണ്ട തവണ ൾക്്ക  മ്പേി േീട്ടിയ 

 ോലോവധി േൽ ും. 

2. അതേുസര്ിച്ച,് അത്തര്ം വോയ്പ ളുലെ തിര്ിച്ചെവ ് സമയെട്ടി യും കശ്ഷിക്കുന്ന 

ന്ത് മവും േീട്ടിയ  ോലയളവിേുകശ്ഷം മൂന്ന ് മോസത്തിേുള്ളിൽ ക ോർഡിലുെേീളം 

മോറ്റും. 

3. േീട്ടിയ  ോലയളവിൽ ഈെോക്കുന്ന രലിശ്േിര്ക്്ക വോയ്പലയെുക്കുന്നവര്ുമോയി 

ഉണ്ടോക്കിയ വോയ്പോ  ര്ോറു ളിൽ  ഏർലെെുത്തിയ അകത  ര്ോർ 

േിര്ക്കിലോയിര്ിക്കുന്നതോണ.് േീട്ടിയ  ോലയളവിൽ ഈെോക്കുന്ന രലിശ്  മ്പേി 

അേുവദിച്ച േീട്ടിയ  ോലോവധിലയ അെിസ്ഥോേമോക്കി രുതുക്കിയ അവസോേ ഗഡു 

അവസോേ തീയതിക്്ക കശ്ഷം കശ്ഖര്ിക്കും. അത്തര്ം രലിശ് തു  ൾ തവണ ളോയി 

കശ്ഖര്ിക്കു യും തവണ തു  േിലവിലല തവണ തു യ്ക്്ക തുലയമോവു യും 

അവസോേലത്ത തവണ തു  അത്തര്ം വോയ്പോ  ര്ോറു ളുലെ േിലവിലല  ര്ോർ 

േിര്ക്കിൽ എത്തികച്ചര്ു യും ലചയ്യും. 



 
4. കലോട്ടിംഗ്  ിസിേസ ് കലോൺ, വയോരോര്ി ൾക്കോയുള്ള വോഹേ കന്ത്െഡ് അഡവോൻസ ്

കലോൺ, വോയ്പക്കോർക്കോയുള്ള ന്ത്രവർത്തേ മൂലധേ കലോൺ (ഇന്ധേം, കെോൾ കലോണു ൾ 

മുതലോയവ) തുെങ്ങിയ ന്ത്രവർത്തേ മൂലധേ സൗ ര്യങ്ങളുലെ രലിശ് വോയ്പക്കോർക്്ക 2020 

മോർച്ച ്1 േും 2020 ലമയ് 31 േും ഇെയിലുള്ള മൂന്ന ്മോസം േീട്ടിവയ്ക്കോൻ അേുവോദമുണ്ട.് 

കശ്ഖര്ിച്ച രലിശ് മൂന്നുമോസത്തിേു കശ്ഷം ന്ത്രധോേ തു യികലക്്ക കചർക്കു യും വോയ്പ 

 ര്ോറിേല്റ  ോലോവധി രൂർത്തിയോ ുകമ്പോൾ ഈ തു  കശ്ഖര്ിക്കു യും ലചയ്യും. 

5. കലോട്ടിംഗ്  ിസിേസ ് കലോണു ൾ, ഡീലർമോർക്്ക ലവഹിക്കിൾ കന്ത്െഡ് അഡവോൻസ ്

കലോണു ൾ, വോയ്പക്കോർക്കോയുള്ള ന്ത്രവർത്തേ മൂലധേ കലോണു ൾ ഇന്ധേം, കെോൾ 

വോയ്പ ൾ മുതലോയവ) എന്നിവയുലെ ര്ൂരത്തിൽ അേുവദിച്ച ന്ത്രവർത്തേ മൂലധേ 

സൗ ര്യങ്ങളുലെ  ോര്യത്തിൽ,  മ്പേിക്്ക രണലമെുക്കുന്നതിേുള്ള അധി ോര്ം 

ഇെലോഭം  ുറയ്ക്കു   ൂെോലത/ അലല്ലങ്കിൽ വോയ്പക്കോർക്്ക ന്ത്രവർത്തേ മൂലധേ ചന്ത് ം 

വീണ്ടും വിലയിര്ുത്തു  വെി വീണ്ടും  ണക്കോക്കോവുന്നതോണ ്

6. വോയ്പ  ര്ോറിലല കമൽെറഞ്ഞ മോറ്റങ്ങൾ ക ോവിഡ് -19 ൽ േിന്നുള്ള സോമ്പത്തി  

ത ർച്ചയിൽ േിന്നും  ര് യറോൻ  െം വോങ്ങുന്നവലര് 

ന്ത്രോപ്തര്ോക്കുന്നതിേോയിട്ടുള്ളതോണ്. അതിേോൽ കമൽെറഞ്ഞ മോർഗ്ഗേിർകദ്ദശ്ങ്ങലള 

അെിസ്ഥോേമോക്കി വോയ്പക്കോര്േല്റ സോമ്പത്തി   ുദ്ധിമുട്ട ്  ോര്ണം വോയ്പോ 

 ര്ോറിേല്റ േി ന്ധേ ളിലും വയവസ്ഥ ളിലുമുള്ള മോറ്റമോയി ഇത ്

രര്ിഗണിക്കലെെില്ല, ആർ ിഐ റികെോർട്ടിംഗിേും ഇന്ത്യൻ  അക്കൗണ്ടിംഗ് 

സ്റ്റോൻകഡർഡിേു  ീെിലുള്ള കസ്റ്റജ് ്III തര്ംതിര്ിക്കലിേുമോയി ന്ത്രതീക്ഷിക്കുന്ന ലന്ത് ഡിറ്റ ്

കലോസ ് (ഇസിഎൽ) േി ന്ധേ ആവശ്യങ്ങൾക്കോയി ആസ്തി തര്ംതിര്ിക്കൽ 

തര്ംതോെത്്തലിേ ് ോര്ണമോ ില്ല.   

7. ക ോവിഡ് -19 ൽ േിന്നുള്ള സോമ്പത്തി  ത ർച്ചയിൽ േിന്നും  ര് യറോൻ  െം 

വോങ്ങുന്നവലര് ന്ത്രോപ്തര്ോക്കുന്നതിേോയി 'കന്ത്ഡോയിംഗ് രവറിേ്ലറ' േീട്ടിയ  ോലോവധി / 

മോറ്റിവയ്ക്കൽ / വീണ്ടും  ണക്കു ൂട്ടൽ ന്ത്രകതയ മോയി േൽ ിയിട്ടുണ്ട,് ഇത ്

സോമ്പത്തി   ുദ്ധിമുട്ട ്  ോര്ണം വോയ്പോ  ര്ോറു ളുലെ വയവസ്ഥ ളിലും 

വയവസ്ഥ ളിലും ഇളവു കളോ മോറ്റങ്ങകളോ ആയി രര്ിഗണിക്കില്ല എന്ന ്റിസർവ ് ോങ്ക ്

ഓഫ ് ഇന്ത്യ 2019  ജ്ൂൺ 7 ലല (സമ്മർദ്ദമുള്ള ആസ്തി ൾ  രര്ിഹര്ിക്കുന്നതിേുള്ള 

വിമൃശ്യ ൃതമോയ  രദ്ധതി) േിർകദശ്ങ്ങളിലല (വിമൃശ്യ ൃതമോയ രദ്ധതി) 

അേു ന്ധം-1 േ്ലറ ഖണ്ഡി  2 ന്ത്ര ോര്ം േല്കിയിട്ടുള്ളതോണ്. തൽഫലമോയി, 

അത്തര്ലമോര്ു േെരെി സവത്്ത വർഗ്ഗീ ര്ണ തര്ംതോെത്്തലിേ ് ോര്ണമോ ില്ല. തവണ 

വോയ്െ ളുലെ ആസ്തി തര്ംതിര്ിവ ്രുതുക്കിയ േിശ്ചിത തീയതി ളുലെയും രുതുക്കിയ 

തിര്ിച്ചെവ ് സമയെട്ടി യുലെയും അെിസ്ഥോേത്തിൽ േിർണ്ണയിക്കലെെും. 

അതുകരോലല, േീട്ടിവയ്ക്കൽ ഇളവു ൾ േൽ ിയ ന്ത്രവർത്തേ മൂലധേ 

സൗ ര്യങ്ങളിൽ , ന്ത്രകതയ  രര്ോമർശ് അക്കൗണ്ടു ളും (എസ്എംഎ) 

ചിട്ടലെെുത്തിയിട്ടില്ലോത്ത സ്ഥിതിയും മോറ്റിവയ്ക്കൽ  ോലോവധി രൂർത്തിയോയ ഉെൻ 

തലന്ന കശ്ഖര്ിച്ച രലിശ്യും രുതുക്കിയ േി ന്ധേ ളും  ണക്കിലലെുത്്ത േില 

വിലയിര്ുത്തും. 

8. രലിശ് ഉൾലെലെയുള്ള തിര്ിച്ചെവു ളുലെ രുേന്ത് മീ ര്ണം  സൂെർവവസറി 



 
റികെോർട്ടിലും ലന്ത് ഡിറ്റ ്ഇൻഫർകമഷൻ  മ്പേി ൾക്കോയുള്ള റികെോർട്ടിലും  തവണ 

വീഴ്ചയോയി  ണക്കോക്കുന്നതല്ല. 

9.  െം വോങ്ങുന്നവർക്്ക േൽ ുന്ന ദുര്ിതോശ്വോസലത്തക്കുറിച്ചും  മ്പേി എംഐഎസ ്

വി സിെിക്കും, അതിൽ വോയ്പലയെുക്കുന്നവര്ുലെ തിര്ിച്ചുള്ളതും ലന്ത് ഡിറ്റ ്

സൗ ര്യത്തിേ്ലറതുമോയ 5 ക ോെിയും അതിൽ  ൂെുതലും വിവൃതിയുള്ളവയുലെ 

വിവര്ങ്ങൾ ഉൾലെെും.  

10. എസ്പിവി ൾ /  ോങ്കു ൾ / സ്ഥോരേങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്്ക  മ്പേി ലസ യൂര്ിവറ്റസ ്

അലല്ലങ്കിൽ ചുമതലലെെുത്തു കയോ ലചയ്യു യും,  ൂെോലത വോയ്പക്കോര്ിൽ േിന്ന ്

തവണ ൾ കശ്ഖര്ിക്കുന്നതിേും രണമയക്കുന്നതിേും എസ്പിവി ൾ /  ോങ്കു ൾ / 

സ്ഥോരേങ്ങൾ എന്നിവലര്  മ്പേി സർവീസറോയി േിയമിക്കലെട്ടു. അതിേോൽ, ഈ 

ഇെരോെു ളിൽ ഏർലെട്ടിര്ിക്കുന്ന  ന്ധലെട്ട വോയ്പക്കോര്ിൽ േിന്ന ്2020 മോർച്ച ്1 േും 2020 

ലമയ് 31 േും ഇെയിൽ വര്ോേിര്ിക്കുന്ന തവണ ളികലക്്ക േീട്ടിയ  ോലോവധി 

അേുവദിക്കുന്നതിേ ്  മ്പേി ഈ ന്ത്െസ്റ്റു ളിൽ േിന്നും /  ോങ്കു ളിൽ േിന്നും 

സ്ഥോരേങ്ങളിൽ േിന്നും അേുമതി കതെും. 

11. കമൽെറഞ്ഞ േിർകദ്ദശ്ങ്ങൾ  മ്പേിയുലെ എല്ലോ ന്ത്രവര്്ത്തേങ്ങൾക്കും ശ്ോഖോ  

ഭോര്വോഹി ൾക്കും  ൃതയമോയി ആശ്യവിേിമയം േെത്തുന്നുലണ്ടന്ന ്  മ്പേിയുലെ 

ന്ത്രധോേലെട്ട മോകേജ്മ്േറ് ് ഉകദയോഗസ്ഥർ ഉറെുവര്ുത്തു യും അവ േെെോക്കുന്നത ്

സം ന്ധിച്ച ് അതിേ്ലറ ഉകദയോഗസ്ഥർക്്ക വയക്തമോയ േിർകദ്ദശ്ങ്ങൾ േൽ ു യും 

ലചയ്യും. 

12. മു ളിൽ രറഞ്ഞ വിവര്ങ്ങൾ ഡിജ്ിറ്റൽ അലല്ലങ്കിൽ ഇല ക്ന്ത്െോണി  ്മോധയമങ്ങൾ വെി 

വോയ്പക്കോലര്   മ്പേി അറിയിക്കും. 

13.  െം വോങ്ങുന്നയോളുലെ അഭയർത്ഥേന്ത്ര ോര്ം  മ്പേി യഥോർത്ഥ തിര്ിച്ചെവ ്സമയെട്ടി  

അേുസര്ിച്ച ്കശ്ഖര്ം സവീ ര്ിക്കുന്നത ്തുെര്ുന്നതോയിര്ിക്കും. 

14. ലവഹിക്കിൾ & എ യുരല്മേറ്,്  ിസിേസ ് കലോൺസ,് കന്ത്െഡ് അഡവോൻസ,് വർക്കിംഗ് 

 യോരിറ്റൽ കലോണു ൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഞങ്ങളുലെ േിലവിലുള്ള ലന്ത് ഡിറ്റ ്

കരോളിസി ളുലെ അവിഭോജ്യ ഘെ മോയിര്ിക്കും മു ളിലുള്ള കരോളിസി. 

15. കമൽെറഞ്ഞ കരോളിസി   മ്പേി ലവ വ്സറ്റിൽ ലവളിലെെുത്തും www.stfc.in 


