ಅ�ಾ� �ಾ��ಟಲ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್
�ಾ��ೕ�ತ ನಡವ��ೆಯ ಸಂ��ೆ

�ೕ��ೆ

I.

�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ (RBI) �ಾಲ �ೕಡುವ ವ�ವ�ಾರದ�� �ೊಡ�ರುವ ಎ�ಾ� �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಲ�ದ
ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ�ಗಳ� (NBFCs) ಅಳವ���ೊಳ��ೇ�ಾದ �ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ �ೋಡ್ನ�� ಏ�ೕಕೃತ

�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ಸೂ���ೆ. ಏ�ೕಕೃತ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಯ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾ��ೆ.

NBFC ಗಳ ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು RBI ಒದ��ದ �ಾಗ�ಸೂ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೇರ್ �ಾ���ೕಸ್

�ೋಡ್ಅನು� ರೂ�ಸಲು ಮತು� ಅಳವ���ೊಳ�ಲು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

ಅ�ಾ� �ಾ��ಟಲ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ ("ಕಂಪ�" / "ACPL") ತನ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಕೃ� ಉಪಕರಣಗಳ�, �ಾ�ಜ�
�ಾಹನಗಳ�, ಸಣ� ಉದ�ಮಗ��ೆ �ಾ��ಾರ �ಾಲಗಳ� ಮತು� �ಾ���ೇಟ್ �ಾ�ಹಕ��ಾ� �ಾಲಗಳ� ಮತು�
ಹಣ�ಾಸು �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ವ�ವ�ಾರದ�� �ೊಡ���ೊಂ��ೆ.
II. �ೕ� ಸಂ��ೆಯ ಉ�ೆ�ೕಶ-

�ೋಡ್ ಅನು� ಈ �ೆಳ�ನ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಅ�ವೃ��ಪ�ಸ�ಾ��ೆ:
•

ಕಂಪ��ಂದ �ಾಲ ಅಥ�ಾ ಹೂ��ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸುವ �ದಲು �ಳ�ವ��ೆಯುಳ� ��ಾ�ರವನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಎ�ಾ� ಅಗತ� �ಾ��, �ಯಮಗಳ� ಮತು�

•

ಷರತು�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.

ಬ�� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ �ೆ�ಾ��ಾರದ�� �ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು. �ೕ�ಾಲ್�ಗಳ ಘಟ�ೆಗಳ�

ಮತು� ಅದರ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ೕ�ಾಲ್� ಬ��, ��ಾ��ಾದ �ಾ�ಗಳ�, ಶುಲ� ಇ�ಾ��ಗಳನು�
ಸ�ಷ��ಾ� ನಮೂ�ಸುವ�ದು.

�ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ ಕ�ಷ� �ಾನದಂಡಗಳನು� �ಾ��ಸುವ�ದು ಮೂಲಕ �ಾ�ಯಯುತ
•
•
•

II.

ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುವ�ದು.

�ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು� �ೆ��ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ಹಕರು ಕಂಪ��ಂದ �ಾವ �ೕ�ಯ �ೇ�ಾ ಮಟ�ವನು�
��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಉತ�ಮ �ಳ�ವ��ೆಯನು� �ೊಂದಬಹುದು.
ಕಂಪ�ಯ �ಾ�ಹಕರ�� ��ಾ�ಸವನು� �ೆ�ೆಸುವ�ದು.

ಈ �ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ ಸಂ��ೆಯ �ಾಗ�ಾ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ �ಾಯ���ಾನವನು�
�ಾ��ಸುವ�ದು.

�ಾರತಮ� ರ�ತ�ೆಕಂಪ�ಯು ತನ� �ಾ�ಹಕರ ಬ�ೆ�ೆ ವಯಸು�, ಬಣ�, �ಾ�, ಧಮ�, �ಂಗ, ಪಂಗಡ, �ೈವ�ಾ�ಕ ��� �ಾಗೂ ನೂ�ನ�ೆ
ಕು�ತು �ಾ�ಾತಮ��ೆ �ಾಡುವ��ಲ�
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III.

�ಾ��ೕ�ತ ನಡವ��ೆಗಳ �ಯಮಗಳ�:

A. �ಾಲಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಲು ಸ��ಸುವ ಅ�� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳನು� ಪ�����ೊ�ಸುವ ��ಾನಗಳ�:
1) �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ನ ಎಲ� ವ�ವ�ಾರಗಳ� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಕು�ತು ಇಂ��ಷ್/ �ಂ� �ಾಗೂ ಇತರ
�ಾ��ೇ�ಕ ಸ��ೕಯ �ಾ�ೆಗಳ�� ಅವ��ೆ�ಯಂ�ೆ ಅವ��ೆ ���, �ಾ�ಹಕರ �ಾ�ವ�ಾರದ �ಾಗೂ ಅದರ

�ಬಂಧ�ೆಗಳ ಕು�ತು ಅಂ�ೕ�ಾರ ಪ�ೆದು�ೊಂಡು ಸಂರ���ೊಳ��ಾಗುವ�ದು

2) �ಾಲದ ಅ��ಯನು� ಅಂ�ೕ�ಾರ �ಾಡುವ ಸಮಯದ��, ಕಂಪ�ಯು ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾ��ಕ ಬ��ದರಗಳ�,

ಶುಲ�ಗಳ�/ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಸಂಸ�ರ�ೆ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ, ಪ�ವ�-�ಾವ� ಆ��ಗಳ� ಮತು�
ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಷಯಗಳ ಬ�ೆ� ಅಗತ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ �ಾ�ಹಕರು ಇತರ

ಕಂಪ�ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಅಥ�ಪ�ಣ� �ೋ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� �ಳ�ವ��ೆಯುಳ� ��ಾ�ರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು
�ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುವ�ದು.

3) ಕಂಪ�ಯು ಎ�ಾ� �ಾಲದ ಅ��ಗ��ೆ ��ೕಕೃ� ರ�ೕ� ರ�ೕಡುತ��ೆ. ಅ��ಯನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾಗ �ಾಲದ
ಅ��ಗಳನು� ��ೇ�ಾ� �ಾಡುವ ಸಮಯದ �ೌಕ��ನ ಬ�ೆ� ಅ���ಾರ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

4) ಕಂಪ�ಯು ಅ�� ಸ��ಸುವ ಸಮಯದ�� �ಾಲದ ಅ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸಲು ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ�

�ವರಗಳನು� ಸಂಗ��ಸುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಯ ಅಗತ��ದ��,� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅವನು/ಅವಳನು� ಮ�ೆ�

ಸಂಪ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.
B. �ಾಲ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗಳ�:
1)

ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ ಎ�ಾ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಮತು� ಒದ��ದ �ಾ��ಯನು� ಪ�ಗ�ಸುತ��ೆ, �ಾ�ಹಕರ �ೆ��ಟ್
ಅಹ��ೆಯನು� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ತನ� ಸ�ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� �ೌಲ��ಾಪನ
�ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತ�ವನು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಲದ ಅನು�ೕದ�ೆ ��ಸುತ��ೆ.

2)

ಕಂಪ�ಯು �ಂಗ, ಜ�ಾಂಗ, �ಾ�, ಧಮ�, ಧಮ�, ಬಣ�, �ೈ�ಾ�ಕ ���, ವಯಸು� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕರ �ೈ�ಕ

ಅಂಗ�ೈಕಲ�ವನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೆ ಕಂಪ�ಯ �ೆ��ಟ್ �ೕ�, �ಯಮಗಳ� ಮತು� �ಾಯ���ಾನದ ಆ�ಾರದ

�ೕ�ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ವಸು��ಷ� �ಾ�ಜ� ಪ�ಗಣ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಲ �ೕಡುವ ��ಾ�ರವನು�
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.
3)

ಸಂ�ೆ�ಯು �ಾಲ �ತ�ಸುವ ��ಾ�ರ �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� �ಾಲ �ತರ�ಾ �ಾತ�ದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಹಕ��ೆ

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತ�ವ� �ೕಡಬಹು�ಾದ �ಾಲದ �ತ�, ಬ��ಯ ಧರ �ಾಗೂ ಬ��
�ಧ�ರ�ಾ ��ಾನ, ದಂಡ �ಾವ� ಅಥ�ಾ ಚಕ� ಬ��ಯ �ಾ��ಗಳನು� ಮಂಜೂರು ಪತ�ದ��

��ಸ�ಾಗುವ�ದು.
4)

ಒಂ�ೊ�� �ಾಲವನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು ಅವ�ಾಶ�ಲ��ೆಂ�ಾದ�ೆ ಸಂ�ೆ�ಯು ಮೂಲಕ ಅದನು� ಬರಹದ��

�ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು
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5)

ಸಂ�ೆ�ಯು ತನ� �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಾಲ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಎಲ� �ಾಖ�ೆಗಳ� �ಾಗೂ ಅವ�ಗ��ೆ ಲಗ���ದ
ಲಗತು�ಗಳನು� �ಾ�ಹಕರ �ಾ���ಾ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು

C. �ಾಲ ���ೕಗ �ಾಗೂ �ಾಲ �ೕ�ದ ನಂತರದ �ಯಮಗಳ�:
1) �ಾಲ ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ �ಾ��ಯನ� �ಾಲ �ೕಡಲು ಅನುಸ�ಸಬಹು�ಾದ ಎಲ� �ಯಮಗಳನು� �ಾಗೂ �ಾಲ
ಮಂಜೂ�ಾ�ಪತ�ದ �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈ�ದ�ೆ �ಾತ� �ಾಲವನು� ಆದಷು� ತ��ತ�ಾ� ಮಂಜೂರು
�ಾಡ�ಾಗುವ�ದು.

2) ಸಂ�ೆ�ಯು �ಾಲಗಳನು� �ತ�ಸಲು ತನ��ೇ ಆದ �ೕ� �ಯಮಗಳನು� ಬ�� �ಾಗೂ �ೆಚ�ಗಳ �ಧ�ರ�ೆಯನು�

ಅ��ಾಗದಂ�ೆ �ಾಡಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ��ೆ. ಸಂ�ೆ�ಯು �ಾಲ ಮಂಜೂರು �ಾಡು�ಾಗ ಅಗತ� ಕ�ಮಗಳನು�
�ೈ�ೊಂಡು ಬ��, ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�ನು� ಸಂ�ೆ�ಯ ಆಂತ�ಕ �ೕ� �ಯಮಗ�ಗನು�ಾರ �ಧ��ಸುತ��ೆ.

3) �ಾಲವನು� ಮರು�ಾವ��ೆ ಆ�ೇ�ಸುವ�ದು, ಬ��ಯ ದರಗಳನು� �ೆಚು�ಸುವ�ದು ಎಲ�ವ� �ಾಲ ಪ�ೆದು�ೊಂಡ
ಕ�ಾ�ನ �ಾಗೂ ಇತರ �ಾಲ�ಾರರು ಒ�� ಬ�ೆದು �ೊ��ರುವ �ಾಲ ಪತ�ಗಳ �ಭಂದ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ
�ಧ��ಸ�ಾಗುವ�ದು.

4) ಒ�� ಎರವಲು�ಾರ/ಹೂ��ೆ�ಾರ ಕಂಪ�ಯು ��ಾ�ಯಕ ಒಪ�ಂದಗಳ ಅ�ಯ�� �ಾ��ರುವ ಎ�ಾ�
�ತ�ವನು� ಮರು�ಾವ��ದ ನಂತರ ಮತು� ಅದರ ಅ�ಯ�� ತನ� ಎ�ಾ� �ಾಧ��ೆಗಳನು� ಪ��ೈ�ದ ನಂತರ,

ಕಂಪ�ಯು ಒಂದು ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ತೃ��ಯ ಪತ�ವನು� �ೕಡುತ��ೆ ಮತು� ಅದರ ಪರ�ಾ�
ರ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಭದ��ೆಯನು� ಭದ��ೆಯ �ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.

5) �ಾವ��ೇ �ಾಲದ �ತ�ವ� �ಾ� ಉ��ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇತ�ಥ��ಾಗ�ದ��� ಅಂತಹ �ಾಲ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ
ಭದ��ಾ �ಾಖ�ೆಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲ� ಮತು� �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಾ� ಇರುವ �ೆ�ೖಮ್ಗಳ� ಮತು�

ಕಂಪ�ಯು ಭದ��ಾ ಬ��ಯನು� ಉ���ೊಳ�ಲು ಹಕು�ಳ��ಾ��ದು� ಸದ� ಸಂಬಂ�ತ �ಾ� ಹಣವನು� ವಸೂ�
�ಾಡುವ ತನಕ ಹಕು� ಇತ�ಥ��ಾ��ೆ.

6) ಒಂ�ೊ�� �ೈಯ��ಕ �ಾಲ�ಾರ�ಾ�ದ���, ಕಂಪ�ಯು ಅಂತಹ �ಾಲಗ��ೆ ��ೕ�ಂಗ್ ದರದ ಅವ�ಯ �ಾಲಗಳ
�ೕ�ೆ ಸ�ತು�ಮರು�ಾ��ೕನ ಶುಲ�ಗಳ� / ಪ�ವ�-�ಾವ� ದಂಡವನು� ��ಸುವ��ಲ�.

D. �ಯಮಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�:
�ಾಲದ �ೆಲವ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ �ಾ�ಾ�ಡುಗಳನು� ಸಮ��ಸುವ ಸಂದಭ�ಗಳ��
ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ರಬಹುದು ಎಂದು

ಕಂಪ�ಯು �ಾಧ��ಾದಷು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ. ಅದರ ಬ�ೆ� �ಾಲದ

�ಾಖ�ೆಗಳ�� ಈ �ೆಳ�ನಂ�ೆ ಸ�ಷ��ಾ� ಸೂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ:
(i)

ಈ ಸಂದಭ�ಗಳ�;

(ii)

ಅದನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುವ ��ಾನ ಮತು�;

(iii)

�ಾ�ಾ�ಡುಗಳ ��ೕ�ತ ಅ���ೇಶನ್.
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ಬ�� ದರ, ಅ��ಾ�ಾವ�, ಶುಲ�ಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಯಂತಹ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ �ಾವ��ೇ
ಬದ�ಾವ�ೆ.
E. ಜನರಲ್:
(i)

�ಾಲದ

�ಾಖ�ೆಗಳ

�ಯಮಗಳ�

ಮತು�

ಷರತು�ಗಳ��

ಒದ�ಸ�ಾದ

ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ�

�ೊರತುಪ��, ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕರ �ನ�ತ�ದ ವ�ವ�ಾರಗಳ�� ಮಧ�ಪ��ೇ�ಸುವ��ಲ�
(�ಾ�ಹಕ�ಂದ ಈ �ಂ�ೆ ಕಂಪ�ಯ ಸೂಚ�ೆ ಬ�ರಂಗಪ�ಸದ �ೊಸ �ಾ��ಯ �ೊರತು).
(ii)

ಎರವಲು ಪ�ೆದ �ಾ�ೆಯನು� ವ�ಾ��ಸಲು �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ನಂ�ಯ ��ೕಕೃ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��,

ಒ���ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ೇಪ�ೆ, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ ಅಂತಹ �ನಂ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ

21 �ನಗಳ�� ��ಸ�ೇಕು. ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ವ�ಾ�ವ�ೆಯು ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ
ಪ��ಾರ�ಾ�ರುತ��ೆ

ಎರವಲು�ಾರ�ೊಂ��ೆ

ಮತು� �ಾ��ಯ��ರುವ

�ಾನೂನುಗಳ�

ಮತು�

�ಯಮಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಒಪ�ಂದ �ಾ��ೊಳ��ಾ��ೆ. �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ����ೆ

�ಾಲವನು� ��ೕ�ಸಲು/�ೋ�ೇಟ್ �ಾಡಲು ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಾಗಲೂ ಹಕ�ನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ
ಎಂದು ��ೕ�ತ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಸ�ಷ�ಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
(iii)

ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕರು ಮತು� �ಾ�ಹಕರ �ಾ�ೆಗಳ ಎ�ಾ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ೌಪ��ಾ�
ಇ�ಸುತ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಅಥ�ಾ ಈ �ೆಳ�ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ �ಾ��ಾದರೂ

ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ:
•
•
•
•

�ಾನೂ�ನ�ಯ�� �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾಸನಬದ� ಅ��ಾ�ಗಳ �ೇ��ೆ ಅಥ�ಾ
ಅಗತ��ರುವ �ಾ��;

�ಾ�ಹಕರ ���ಷ� ��ತ ಅನುಮ��ಂ��ೆ �ಾ��ಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ;

�ಾ��ಯನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ�ದು �ಾವ�ಜ�ಕರ ��ಾಸ���ೆ ಅವಶ��ದ���/ಕತ�ವ��ದ���.
�ೋಂ�ಾ�ತ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಗ��ೆ ('CIC').

F. �ಾ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ:
(i)

�ಾ�ಹಕ�ಂದ

�ಳಂಬ/�ೕ�ಾಲ್�

ಸಂದಭ�ದ��,

ಕಂಪ�ಯು

�ಾನೂನುಬದ��ಾ�

�ಾನೂನುಬದ��ಾ� ತನ�ೆ ಲಭ��ರುವ ಪ��ಾರಗಳನು� �ಾತ� ಆಶ��ಸುತ��ೆ.
(ii)

ಮತು�

ಕಂಪ�ಯು ಹೂ��ೆ�ಾರ ಕಂಪ�/�ಾ�ಹಕ��ೆ ಅನಗತ� �ರುಕುಳವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ �ೆಳ�ನ
��ಾನಗಳನು� ಆಶ��ಸುವ��ಲ�:

•

�ಾಲಗಳ ವಸೂ�ಾ��ಾ� �ಾ�ಯು ಶ��ಯ ಬಳ�ೆ.

•

ಅನುಮ��ಲ�ದ ಸಮಯಗಳ�� �ೊಂದ�ೆ �ೊಡುವ�ದು.
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G. ಕಂ�ೆ��ೆ ಅಡ�ಾನ ಇಟ� ಸ�ತು�ಗಳನು� �ಂಪ�ೆಯುವ�ದು:
ಕಂಪ�ಯು �ಾಲದ �ಾಖ�ೆಗಳ�� �ಾನೂನುಬದ��ಾ� �ಾ��ೊ�ಸಬಹು�ಾದ ಮರು �ಾ��ೕನದ ಷರತು�ಗಳನು�

ನಮೂ�ಸ�ೇಕು. ಮರು �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ಪ����ಯನು� �ಾರದಶ�ಕ�ಾ� �ೈ�ೊಳ��ೇಕು ಮತು� (ಎ)

�ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ �ದಲು �ೋ�ಸ್ �ೕಡುವ ಬ�ೆ� ಪ����ಯನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು; (�) ಸೂಚ�ೆಯ

ಅವ�ಯನು� �ಟು��ಡಬಹು�ಾದ ಸಂದಭ�ಗಳ�; (�) ಭದ��ೆಯನು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ��ಾನ; (�) ಆ��ಯ
�ಾ�ಾಟ / ಹ�ಾ�ನ �ದಲು �ಾಲವನು� ಮರು�ಾವ�ಸಲು �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಅಂ�ಮ ಅವ�ಾಶದ

ಬ�ೆ� �ಬಂಧ�ೆ; (ಇ) �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮರು�ಾ��ೕನ �ೕಡುವ ��ಾನ ಮತು� (ಎಫ್) ಆ��ಯ �ಾ�ಾಟ / ಹ�ಾ�ನ
�ಾಯ���ಾನ..

H. ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನ:
1) �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� �ಾಖ�ಸಲು ಸ�ಾಯ�ಾ� ಉ�ತ ಸಂ�ೆ��ೆ ಅ�� ನಮೂ�ೆ / ಮಂಜೂ�ಾ�
ಪತ� / �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ ಇತರ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ೆಚು�ವ��ಾ�, �ಾ�ಹಕರು ತಮ�
ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಇ-�ೕಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳ��ಸಬಹು�ಾದ ಪ��ೆ�ೕಕ ಇ�ೕಲ್ ಐ�ಯನು� ರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

2) �ಷಯವನು� ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ತನ� ಪ�����ಯನು� 15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ��
ಕಳ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕರು ಪ������ಂದ ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ, ದೂರನು� ಉನ�ತ ಮಟ��ೆ� �ೇ�ೆ
�ೆ��ಸುವ�ದು ಎಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುತ��ೆ.

3) ಕಂಪ�ಯು 15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ �ೕ�ನ ಅವ��ಳ�ೆ �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾಲ

ಉತ�ನ�ದ ಪ��ಾರ ಸಮಯವನು� ("TAT") �ೊಂ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅಂತಹ �ಾ��ಾ��ಸ�ಾದ TAT ಗಳ��
ದೂರುಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ.

4) ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾ�ಹಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹು�ಾದ ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು ಮತು� ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು�

ಕಂಪ�ಯ �ಾ�ೆಗಳ� ಮತು� ಮುಖ� ಕ�ೇ�ಗಳ�� ಪ�ಮುಖ�ಾ� ಪ�ದ��ಸ�ೇಕು ಮತು� �ಾ��ೇ�ಕ ಕ�ೇ�ಯ

ಉಸು��ಾ� ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು ಮತು� ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ಸಹ ಪ�ದ��ಸ�ೇಕು. 15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ

ಅವ��ಳ�ೆ ದೂರು/��ಾದವನು� ಪ�ಹ�ಸ�ದ��� ಸಂಪ��ಸಬಹು�ಾದ DNBS.

5) �ೇರ್ �ಾ���ೕಸ್ �ೋಡ್ನ �ಯತ�ಾ�ಕ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� ��ಧ ಹಂತದ �ವ�ಹ�ೆಯ��ನ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ
ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನದ �ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಯನು� ಕಂಪ�ಯು �ೈ�ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ಅಂತಹ �ಮ�ೆ�ಗಳ
�ೊ�ೕ�ೕಕೃತ ವರ�ಯನು� �ಯ�ತ ಮಧ�ಂತರದ�� ಕಂಪ�ಯ ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ��ೆ ಸ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
I.

ಬ�� ದರಗಳ�, ಸಂಸ�ರ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಶುಲ�ಗಳನು� �ಧ��ಸುವ �ೕ�:

ಕಂಪ�ಯು ಬ�� ದರಗಳ�, ಸಂಸ�ರ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಶುಲ�ಗಳನು� ("ಬ�� ದರ �ೕ�") �ಧ��ಸಲು �ೕ�ಯನು�

ಅಳವ���ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು� ಅದನು� ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� �ಾಕ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ ಕಂಪ�ಯ ಮಂಡ�ಯು
ಬ�� ದರ �ೕ�ಯ �ಯತ�ಾ�ಕ ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ೈ�ೊಳ��ತ��ೆ.
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J.

ನಮ� ಪ�ಮುಖ ಬದ��ೆಗಳ� ಮತು� �ೂೕಷ�ೆಗಳ�:
ಕಂಪ�ಯು ನಮ� ಎ�ಾ� �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ನಮ� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� ಸಮಥ��ಾ�, �ಾ�ಯಯುತ�ಾ� ಮತು�
ಶ��ೆ��ಂದ �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ:

1) ಹಣ�ಾಸು ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ಾ� ಈ �ೇರ್ �ಾ���ೕಸ್ �ೋಡ್ನ��ರುವ ಬದ��ೆಗಳ� ಮತು�
�ಾನದಂಡಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ�ದು, �ಾವ� �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ ಮತು� ನಮ� �ಬ�ಂ� ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಯ���ಾನಗಳ�
ಮತು� ಅ�ಾ�ಸಗಳ�;

2) ಎ�ಾ� ಹಣ�ಾಸು �ೇ�ೆಗಳ� ಸಂಬಂ�ತ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುತ��ೆ ಎಂದು
ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು;

3) ವೃ��ಪರ, �ನಯ�ೕಲ ಮತು� �ೇಗದ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು;

4) ಹಣ�ಾ�ನ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�, �ೆಚ�ಗಳ�, ಹಕು�ಗಳ� ಮತು�
�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ �ಖರ ಮತು� ಸಮ�ೕ�ತ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು.

ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಹಣ�ಾ�ನ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ:
1) �ಾ�ಹಕರು ಅಥ��ಾ��ೊಂಡಂ�ೆ �ಂ� ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಇಂ��ಷ್/�ಂ� ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಸ��ೕಯ ಸ��ೕಯ
�ಾ�ೆಯ�� ಹಣ�ಾ�ನ �ೕಜ�ೆಗಳ ಬ�ೆ� �ಾ��ಯನು� �ೌ�ಕ�ಾ� �ವ�ಸುವ�ದು;

2) ವ��ಾಟುಗಳ ಆ��ಕ ಪ��ಾಮಗಳನು� �ವ�ಸುವ�ದು;

3) ಹಣ�ಾಸು ಉತ�ನ�ವನು� (Product) ಆ�� �ಾಡಲು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ�ದು.
4) ನಮ�

�ಾ�ೆ��ಂಗ್

ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು;

ಮತು�

ಪ��ಾರದ

ವಸು�

ಸ�ಷ��ಾ��ೆ

ಮತು�

�ಾ�ತ��ಸುವ��ಲ�

ಎಂದು

ಕಂಪ�ಯು ಈ �ೆಳ�ನ ತಪ��ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಪ�ವ��ಾ��ಾ� ವ�ವಹ�ಸುತ��ೆ:
1) ತಪ��ಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� ಸ�ಪ�ಸುವ�ದು;

2) �ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗ��ೆ ತ��ತ�ಾ� ಗಮನಹ�ಸುವ�ದು;

3) �ಾ�ಹಕರು ಸ�ಾಯ�ಂದ ಇನೂ� ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ ಅವರ ದೂರನು� �ೇ�ೆ ಮುಂದ�ೆ� �ೊಂ�ೊಯ��ೇಕು ಎಂದು
ನಮ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುವ�ದು;

4) ನಮ� ತ���ಂ�ಾ� �ಾವ� ಅನ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ಶುಲ�ಗಳನು� �ಂ�ರು�ಸುವ�ದು.
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A. �ೈ�ಧ�ಮಯ:
1) ಈ

�ಾ��ೕ�ತ

ಅ�ಾ�ಸಗಳ

�ೋಡ್

ಅನು�

ಕಂಪ�ಯ

��ೇ�ಶಕರ

ಮಂಡ�ಯು

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಪ�ಷ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಸೂಕ��ೆಂದು

2) �ೆಬ್�ೈಟ್ �ಾಯ��ವ���ದ ನಂತರ �ೇರ್ �ಾ���ೕಸ್ �ೋಡ್ನ ಪ��ಯನು� ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ��
�ಾಕಬಹುದು.
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