న� �ిన్సర్్వ ���
ౖ� �ట్ ��ట�డ్
�ా��
��య్య���న అ��య్�ాల �బంధనల ���నం
(ఇంతక� మ�ందు �ెత
ౖ నయ్ ర�రల్ ఇంట��్మ����షన్ �ెవలప్��ంట్ ���
ౖ� ట్
� ��ట�డ్�ా సుప���తం)

��రష్న్ సంఖయ్

�ాల�ీ� �ట్ట �దట �ేపట�్టన �ే��

�ాల�ీ� సవరణ/ మ�ర�ప్�ేర�ప్ల� �ే�ిన
�ే��

ఎఫ్�ి�ి/ .1/2020-21
14 మ���్చ 2016

30 ���్ట ం� బర� 2021

�ాల�ీ యజమ��

�ఫ్ ఎ��జ్క�య్ట�వ్ అ���ా��

సంతకం

ఎస్��/-

ఆ���ం�న�ార�

బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై�క
� ్టర్

��య్య���న అ��య్�ాల �బంధనల�
న� �ిన్సర్్వ ��ౖ�
� ��ట�డ్ (“ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ల��� కం���”), ��రత ��జర్్వ బ�య్ంక్ (“ఆర్�ఐ”) వదద్ న��ెన
ౖ
� ట్

ఒక ��న్-బ�య్ం��ంగ్ ���
ౖ �న్స్ కం���, ప్రసత్ ుతం తన ���గ��ర�లక� ���టల్ వయ్��త్గత ర�ణ�ల�, ���టల్ గృహ
ర�ణ�ల� అం��ం�ే �ాయ్�ారంల� ఉం��.

2015 �ల�ౖ �ే�� ��ట� మ�స్ట ర్ సర�్క�లర్ – ���ర్ �ా్ర��్ట�స్
� ��డ్ ��ంద ��రత ��జర్్వ బ�య్ంక్ (“ఆర్�ఐ”) ��్వ�ా

ఆవశయ్క��న
� ���ర్ �ా్ర��్టస్ ��డ్ (“��డ్” ల��� “ఎఫ్�ి�”ి )� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ర��� ం��ం�, అవలం���త్ ం��
(“సర�్క�లర్”). కం��� అం��సత్ ునన్ (ప్రసత్ ుతం అం��సత్ ునన్ ల��� భ�షయ్త�
త్ ల�� ఒక �ే��న బహ��ా

ప్ర�శ
� ��ట్టబ� ��) అ�న్ ��ట���ల
� ఉతప్త�
త్ ల�, ��వలక� ఈ ���ర్ �ా్ర��్ట�స్
� ��డ్ వ��త్సత్ ుం��. ర�ణగ��త
� ల�� తన

�ాయ్�ారంల� ��య్యబదధ్ ం�ా, �ారదర్శకం�ా వయ్వహ��ం��ల�� కం��� �తత్ ���ధ్�� ఈ ��డ్ �ో హదపడ�త�ం��.
లకష్య్ం

���గ��ర�ల పట్ల కం��� ��లక��న
� �తత్ ���ధ్ ల��య్లక� అనుగ�ణం�ా ఈ ��డ్ ర�ప���దద్ ుక�ం��:
●
●
●
●
●

మ��క ప్రమ�ణ�ల� ��ల��లప్డం ��్వ�ా ర�ణగ��త
� ల�� వయ్వహ��ంచడంల� ��ౖ�క��న
� , ��య్యబదధ్ ��న
ప్ర�య
� లను �� ్ర తస్��ంచ�����;

ర�ణగ���తక�, కం����� మధయ్ ఒక ��య్య���న, ��రవప్రద��న
� సంబం���న్ �� ్ర తస్��ంచ�����;

కం��� అం��సత్ ునన్ ర�ణ ఉతప్త�
త్ ల ��సం సర�్క�లర్, ��డ్క� అనుగ�ణం�ా ఆవశయ్�ాలనూ, ప్రమ�ణ�లను

�ాట�ంచ�����;

���గ��ర�ల �ి�ాయ్దుల ప���ా్కరం ��సం యం��్రం�ా�న్ పట�ష్టం �ెయయ్�����; మ��య�

వ��త్ం�ే ��ర�య చట�్టల� మ��య� �యంత్రణలక� అనుగ�ణం�ా కం��� ర�ణ ఉతప్త�
త్ ల� ఉం�ేల�
చూడ�����;

�బదధ్ తల�
ఆ��్థక ��వల రంగంల� �ెల�మణ�ల� ఉనన్ ప్రమ�ణ�లను అందు���� క�మంల�, �జ��� మ��య� �ారదర్శకతల��

క���న ��ౖ�క సూ��్రల ఆ��రం�ా, అ�న్ ల��ా�ే�ల�్ల ��య్యం�ా మ��య� స��త�కం�ా వయ్వహ��ంచడం ��్వ�ా
�యమ�వ��� అనుగ�ణం�ా కం��� నడ�చుక�ంట�ం��.

���ా ����జ్ల�, వ��్డ ��ట�, దరఖ�సుత్ పదధ్ త�ల�� స� తన �యమ�ల� మ��య� �బంధన�� క��ి ర�ణ

ఉతప్త�
త్ లను ���ద�ార�ల� అర్థం �ేసు��వ����� �ల��ా, అసప్ష్ట త ల�క�ం�� సప్ష్ట ��న సమ����ా�న్
ర�ణగ���తలక� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ అందజ�సత్ ుం��.

���గ��ర�ల వయ్��త్గత సమ���రం అంతట�� వయ్��త్గత��న
� ���ా మ��య� ��పయ్���న���ా ఎన్ఎఫ్�ిఎల్
ప��గణ�సత్ ుం��, (ఎ) ��గ�య్ల�టర్స్ ల��� ���
� ట్
� ఇన్ఫ��్మషన్ బ�య్��ల�� స� ఏ చట్ట ం ల��� ప్రభ�త్వ అ���ార�లక�

అవసర���నప�ప్డ�; ల��� (�) అట�వంట� వయ్��త్గత సమ����ా�న్ పంచు��వచ్చ� ���గ��ర�డ� ఆ�దం

�ె��ినప�ప్డ� తపప్, మ��ో వయ్క�త్లక� ఎల�ంట� సమ����ా�న్ ��ల్ల��ంచదు.

�యమ�వ�� కం��� ��బ్��ట్
ౖ ల� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ అందుబ�ట�ల� ఉంచుత�ం��, �జ్ఞ �ిత్ ��రక� �యమ�వ� ప్ర��

ర�ణగ���తలక� అందజ�సత్ ుం��. జ��, క�లం, �ంగం, ��ౖ�ా��క �ి్థ�, మతం మ��య�, ల��� ��ౖకల�య్ల ఆ��రం�ా
తన ���గ��ర�ల పట్ల కం��� �వకష్ చూ�ించదు.

అనువరత్ న
కం����� �ెం��న అందర� ఉ�ో య్గ�లక�, తన �ాయ్�ార క�మంల� కం����� �ా్ర��ధయ్ం వ��ంచ����� అనుమ�ం�న

ఇతర వయ్క�త్లక� ఈ �యమ�వ� వ��త్సత్ ుం��.

ర�ణ�ల ��సం, �ాట� �ా్ర���ింగ్ ��సం దరఖ�సుత్ల�

న� య�ప్ ��్వ�ా, ల��� ���టల్ ��గ�ా్వమ�ల� ల��� ఏజ�ంట�
్ల ల��� వ��త్ం�ే చట�్టల ��ంద అనుమ�ం�న
అల�ంట� ఇతర పదధ్ త�ల ��్వ�ా తన ర�ణగ��త
� లక� కం��� సమ���రం అం��సత్ ుం��. అ�న్ ర�ణ దరఖ�సుత్లను
న� య�ప్ ��్వ�ా ల��� ���క��న
� ర�ణ దరఖ�సుత్ల ��్వ�ా ల��� వ��త్ం�ే చట�్ట��� అనుగ�ణ��న
� అల�ంట� ఇతర
పదధ్ త�ల ��్వ�ా కం��� �ీ్వక��సత్ ుం��.
కం��� �ట��� �� ఇసుత్ం��:
ఎ) ర�ణగ��త
� క� అ�న్ సమ����ాల� �ా్థ�క ��షల� ల��� ర�ణగ���త అర్థం �ేసు���� ఒక ��షల� ఉండడం.

�) ర�ణ

దరఖ�సుత్ల�,

ర�ణగ���త

ప్ర�జ��ల��ౖ

ప్ర��వం

క���ం�ే

అవసర��న
�

సమ����ా�న్

(ఉ��హరణక�, వ��త్ం�ే వ��్డ ��ట్ల �, �ీ�ల�, ����జ్ల�, ఏ���
ౖ � ఉనన్ట్ట ��ే, మ�ందసుత్ �ె�్లంప� ఎం�ికల�
మ��య� ఇతర ����జ్ల�, ఏ���
ౖ � ఉనన్ట్ట ��ే), �ేర్చడం. దరఖ�సుత్ పత్రం�� �ాట� ��ఖల� �ెయయ్�����
అవసర���న ప��్రలను ర�ణ దరఖ�సుత్ సూ�ంచవచు్చ.

�ి) ర�ణ దరఖ�సుత్ల ప���ా్క�ా��� ���ద్�ం�న �ాలవయ్వ��� సూ�సూ
త్ , అ�న్ ర�ణదరఖ�సుత్లక�, అ�
అం��నట�్ట ర�ీదు అం�ేల� కం��� చూసుత్ం��.

��) ర�ణ దరఖ�సుత్ను �ా్ర��స్ �ెయయ్����� అవసర���న సమ����ానన్ంతట�� దరఖ�సుత్ �ే�� సమయంల���
కం����� అందజ�య��. ఒక��ళ కం����� అదనప� సమ���రం ఏ�ై�� అవసర���
� ే, ���గ��ర��
సంప్ర��ం�ే హక�్క కం����� ఉం��.

ఇ) ర�ణ

మం�ర�

గ���ం�,

�����

సంబం��ం�న

�యమ�ల�

మ��య�

�బంధనల��

�ాట�

���గ��ర�క� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ సమ���రం అం��సత్ ుం��, ఆ �యమ�ల� మ��య� �బంధనల��ౖ
ర�ణగ���త ఆ����న్ తన ���ార�్డల�్ల భధ్రపర�సుత్ం��.

ఎఫ్) ర�ణగ���త �ం� �ా� ల��� ఒక బ�య్ంక�/ ఆ��్థక సంస్థ నుం� �ా� ఒక ర�ణ ఖ��� బ��� �జ�్ఞపనల��ౖ
�ా��రణ క�మంల� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ తన �చకష్ణ ��రక� చరయ్ల� �సుక�ంట�ం��. �జ�్ఞపన అం��న ���
నుం� 21 ���ల ల�పల తన ఆ����న్ ల��� అభయ్ంత�ా�న్ ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ �ె�యజ�సత్ ుం��.

�) పం�ిణ� ��డూయ్ల�, వ��్డ ��ట�, ���ా ర�సుమ�ల� ల��� మ�� ఇతర ర�సుమ�ల�� స� �యమ�ల�
మ��య� �బంధనల�్ల ఏ��ౖ�� మ��ా్చల�� �ర్ణయ��న్ �సు��వ����� మ�ందు, ర�ణ ఒపప్ందం ప్ర�ారం

ర�ణగ���తలక� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ��టస
� ు అందజ�సత్ ుం��. ��ౖ ర�సుమ�ల�్ల ఏ��ౖ�� మ�ర�ప్ల� జ����నట్ట ��ే, ఆ

�వ�ాల� కం��� �ాఖల�్ల, అల��� కం��� ��బ్��ట్
ౖ ల� అందుబ�టల� ఉంట��.
ర�ణ మ��ంప� మ��య� �యమ�ల�/ �బంధనల�

ర�ణ దరఖ�సుత్ల� కం��� అనుస��ం�ే ����ట్
� అ��ౖజ
� క� ల�బ�� ఉంట��.
� ల్ ప్ర�య

ఎ) వ��్డ ర�సుమ�ల�, �ాలవయ్వ��, మం�ర��య్ ర�ణం �తత్ ం, ర�ణగ���తక� వ��త్ం�ే �ా��ష్క వ��్డ ��ట�,
�ా్ర���ింగ్ �ీ�ల�, ర�ణం �ాలవయ్వ��, �ె�్లం���స్న సమ�న���న ��ల�ా�� �ా��� (ఇఎమ్ఐ), వ��త్ం�ే
ఇతర �ీ�ల�, ����జ్ల� మ��య� వ��త్ం�ే ఇతర �వ�ాల�్లంట� ర�ణ���� సంబం��ం�న ��లక��న
�

�యమ�లను ర�ణ��న్ ఆఫర్ �ే�� సమయంల� �ా్థ�క ��ష ల��� ర�ణగ��త
� క� అర్థమ��య్ ��షల�
ర�ణగ���తక� ��ల్ల��ంచడం జర�గ�త�ం��.

�) మ�ందసుత్ �ె�్లంప� జ��మ���ను ప్ర�త్ ా�ంచడం�� �ాట�, బ�ా�లను సమయ���� �ె�్లంచక�� వడం
ల��� ఆలసయ్ం�ా �ె�్లంచడం��ౖ ���ం�ే అప�ాధ వ��్డ/ ���్వ�ేటడ్
� ��య్��జస్
� / అదనప� వ��్డ ల�ంట�
�వ�ాలను ర�ణ/ ����
ి ట� ఒపప్ందంల� “��దద్ అకష్�ాల�్ల” కం��� సూ�సుత్ం��.

�ి) ర�ణ దరఖ�సుత్ల� ����్కనన్ అట�వంట� �యమ�ల� మ��య� �బంధనల��ౖ ఆ����న్ �ీ్వక��ం�న

తర��ాత ర�ణ పం�ిణ� ప్ర��యను �ా్రరం�ంచడం జర�గ�త�ం��. దరఖ�సుత్��ర� ఆ����న్
ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ భద్రపర�సత్ ం��, తన ���ార�్డల�్ల ���టల్�ా/ ���కం�ా �ర్వ��సత్ ుం��.

��. ర�ణ ఒపప్ందం ��ల�క� ఒక �ా�ీ� ర�ణగ��త
� ల� అంద���� ర�ణ�ల పం�ిణ� సమయంల� అందజ��త్ ార�,
��� ర�ీదును తన ���ార�్డల�్ల ���టల్�ా/ ���కం�ా �ర్వ���త్ ార�.

�యమ�ల� మ��య� �బంధనల�్ల మ�ర�ప్ల�� స� ర�ణ�ల పం�ిణ�
ఎ. పం�ిణ� ��డూయ్ల�, వ��్డ ��ట్ల �, ���ా ర�సుమ�ల�, మ�ందసుత్ �ె�్లంప� ర�సుమ�ల� త��త�ాల�� స�

�యమ�ల� మ��య� �బంధనల�్ల ఏ��ౖ�� మ�ర�ప్ల� ఉనన్ట్ట ��ే, �ా్రం�య ��షల� ల��� ర�ణగ��త
�

అర్థం �ేసు���� ��షల� ర�ణగ���తక� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ��టస
� ు ఇసుత్ం��.

�. వ��్డ ��ట్లల� మ��య� ర�సుమ�ల�్ల మ�ర�ప్ల� ��వలం భ�షయ్త�
త్ ల� మ�త్ర�� అమల�ల��� వ�ాత్య�
ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ �� ఇసుత్ం��. ����� సంబం��ం� అను��ౖన ఒక �బంధనను ర�ణ ఒపప్ందంల� కం���
�� ందుపర�సుత్ం��.

�ి. �ె�్లంప� ఉపసంహరణ/ ��గవంతం �ేయడం ల��� ఒపప్ందం ��ంద అమల� �ేయడం �షయంల� కం���
�ర్ణయం ర�ణ ఒపప్ందంల�� �యమ�ల� మ��య� �బంధనలక� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��, ���న్
ర�ణగ���త అం��క��ం���స్ ఉంట�ం��.

��. ర�ణ���� సంబం��ం�న అ�న్ ప��కత�
త్ ల� ప���త్ మ��య� ఆఖ�� �ె�్లంప� జ���న
� తర��ాత �డ�దల

�ేయడం జర�గ�త�ం��, ఏ�ె�
ౖ � ��య్యబదధ్ �న
� హక�్క ల��� ����్క�క హక�్క మ��య� మ��య�

ర�ణగ��త
� లక� వయ్���కం�ా బహ��ా ఎన్ఎఫ్�ిఎల్క� ఉం�ే ఏ�ె�
ౖ � ఇతర క్ల �మ్ ��సం �����

బదుల��ా వసూల��ే�� �ాట��� ల�బ�� ఉంట�ం��. బదుల��ా వసూల� �ే�� అల�ంట� ఒక హక�్కను
అమల� �ే�న
ి ట్ట ��ే, సంబం��త క్ల �మ్ను ప��ష్క��ం�ేవరక�/ �ె�్లం�ే వరక� ప��కత�
త్ లను

తమవదద్ �� ఉంచు��వ����� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్క� ఉం�ే హక�్క ��ంద ����న క్ల �మ్ల� మ��య�

�బంధనల గ���ం� ప���త్ �వ�ాల�� ఆ �వ�ాలను ర�ణగ���తక� తకష్ణ ��ట�సును ఇవ్వడం

జర�గ�త�ం��.
�ా��రణ �బంధనల�

ర�ణ ఒపప్ందం ��ల�క� �యమ�ల� మ��య� �బంధనల�్ల ����్కనన్ ప్ర�జ��ల ��సం త�ిప్ం� ర�ణగ��త
�

వయ్వ��ాల�్ల జ��ాయ్��� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ దూరం�ా ఉంట�ం�� (ఇంతక�మ�ందు ర�ణగ��త
� ��ల్ల��ంచ� సమ����ా�న్
గ���త్ం�నప�ప్డ� తపప్).

ర�ణ�ల వసూల� �షయంల�, ��ళ�ా� ��ళల�్ల ర�ణగ��త
� లను �రంతరం ��ి��ంచడం, ర�ణ�ల వసూల� ��సం

కండబల��న్ ఉప���ంచడం ల�ంట� అనవసర��న
� ����ంప�లక� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ప్ర��ధుల�/ థర్్డ �ా��్ట వసూల�

ఏజ�ంట�
్ల �ాలప్డక�డదు. ���గ��ర�ల పట్ల తన �ిబ్బం�� దుర�సు�ా ప్రవవ��త్ంచక�ం�� ఎన్ఎస్�ిఎల్

చూసుత్ం��, �����సం ఒక సమ��త��న
� పదధ్ �ల� ���గ��ర�ల�� వయ్వహ��ంచడం��ౖ త��న �కష్ణను �ిబ్బం��
�� ందు��ర�.

�ా��రక/ దృ�ి్టల��ాల� క���న దరఖ�సుత్��ర�లక� ర�ణ ��క�ాయ్ల�� స� ఉతప్త�
త్ లను, ��క�ాయ్లను
అం��ంచడంల� ��ౖకలయ్ �ారణ�ల వల్ల �వకష్ చూ�ించడం అ���� ఉండదు.

‘��్ల ట�ంగ్ ��ట్ ట�ర్్మ ర�ణ�ల �� ర్ ��్లజర్ ర�సుమ�ల� / మ�ందసుత్ �ె�్లంప� జ��మ��� ���ంప�’��ౖ 2019 ఆగసు్ట 02

�ే�న
� ఆర్�ఐ 2019-20/30 ��ఎన్�ఆర్(�ి�)� �ి�.ి ��ం.101/03.10.001/2019-20 ��్వ�ా ఆర్�ఐ జ���

�ే�న
ి �వరణ ప్ర�ారం, సహ-బ�ధుయ్డ� (ల�) ఉ��న్ ల��� ల�క���న్, వయ్��త్గత ర�ణగ��త
� లక� �ాయ్�ా�ాల ��సం

�ాక�ం�� ఇతర ప్ర�జ��ల ��సం మం�ర� �ే�న
ి ��్ల ట�ంగ్ ��ట్ ట�ర్్మ ర�ణ�ల�్ల �ే���ౖ�� �� ర్ ��్లజర్ ర�సుమ�ల�
/ మ�ందసుత్ �ె�్లంప� జ��మ���లను ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ���ంచదు.
బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై��క్టర్ల బ�ధయ్త
ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై�క
� ్టర్స్, సంస్థ ల�పల �ి�ాయ్దుల ప���ా్క�ా��� త��న యం��్రం�ా�న్ ఏ�ాప్ట� �ేయ��.
ర�ణ�ల��ే్చ సంస్థ ల్ల � ప��ే�� �ా�� �ర్ణయ�ల ��్వ�ా తల��ేత్ అ�న్ ��ా��లనూ ��, క�సం తదుప��

అత�య్నన్త �ా్థ��� అపప్��ంచ����� ఆ యం��్రంగం �ో హదప���. య�జమ�నయ్ంల�� ��ధ �ా్థ�ల�్ల

�ి�ాయ్దుల ప���ా్కర యం��్రంగం ప��ర�నూ, ��య్య��న
� అ��య్�ాల అమల�నూ ఎపప్ట�కప�ప్డ� బ� ర్్డ ఆఫ్
�ై�క
� ్టర్స్ స���ం���.

అట�వంట� స�కష్ల��ౖ ఒక ఏ��కృత ����క
� ను ఆ��ట్ క�ట��,� బ� ర�్డక� �రంతర ��ామ�ల�్ల సమ��ప్ం���.
�ి�ాయ్దుల ప���ా్కరం

తమ ���గ��ర�ల ప్ర�జనం ��సం తమ �ాఖల�్ల/ �ాయ్�ార ల��ా�ే�ల� జ���� ప్ర��
ే ాల�్ల, ఈ ���ం��
సమ����ా�న్ ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ప్రమ�ఖం�ా ప్రద��్శం���:
ఎ.

కం����� వయ్���కం�ా వ�ే్చ �ి�ాయ్దుల��ౖ ��ా్మ��ల� �ేయడం ��సం ప్రజల� సంప్ర�ం� ���స్న �ి�ాయ్దుల

ప���ా్కర అ���ా�� ��ర�, సంప్ర��ంప� �వ�ాల� (ట���� న్/ �బ�ల్
ౖ ��ంబర�్ల, అల��� ఇ���ల్ అడ్రస్)

�. ఒక ��ల ���ల �ాల వయ్వ�� ల�పల �ి�ాయ్దు/ ��ాదం ప���ా్కరం �ానట్ట ��ే, ఎవ�� ప���ల
� �

ఎన్�ఎఫ్�ి ���స్ట ర్్డ �ా�ాయ్లయం ఉంట�ం�ో , ఆ ఆర్�ఐ ��ఎన్�ఎస్ �ా్రం�య �ా�ాయ్లయం ఆ�ీస్ఇన్����జ్�� (సంప్ర��ం���స్న ప���త్ �వ�ాల��), ���గ��ర� అ�ీప్ల� �ేసు��వచు్చ.

�ి. ���గ��ర�ల �ి�ాయ్దు ���నం

అల���, �ి�ాయ్దు ప���ా్కర యం��్రంగం �వ�ాల�� ���గ��ర�ల �ి�ాయ్దు ���నం �యమ�వ�ల��
అనుబంధం 1ల� జత �ే�ి ఉం��.

��య్య���న అ��య్స �యమ�వ� ��ష మ��య� సమ���ర పదధ్ �
ర�ణగ���తల�� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ సమ���ర పం�ిణ� ప్ర��నం�ా ర�ణగ��త
� అర్థం �ేసు���� ��షల� ల��� �ా్థ�క

��షల� ఉం���. కం��� ��బ్��ట్
ౖ ల� ��ధ ��షల�్ల �యమ�వ�� అందుబ�ట�ల� ఉం���.
వ��్డ ��ట� ���నం

వ��్డ ��ట�, ��ధ ����ాలక� �ెం��న ర�ణగ��త
� లక� ��ధ వ��్డ ��ట్లను ���ంచడంల�� ��స్్క మ��య�
��త�బదధ్ తల �ా్థ�లక� సంబం��ం�న దృకప్థం గ���ం� ర�ణగ���తక� ల��� ���గ��ర�క� ��ల్ల��ం���,

సప్ష్ట �న
� సమ���రం ఇ�ా్వ�. వ��్డ ��ట్ల �, ��సు్కల �ా్థ�లక� సంబం��ం�న దృకప్థం �వ�ాలను కం���ల
��బ్��ట
ౖ ్ల ల� క��� అందుబ�ట�ల� ఉం���. వ��్డ ��ట్లల� ఎప�ప్డ� మ�ర�ప్ �ేసుక���న్, బ�బ్��ట్
ౖ ల� ప్రచు��త��న
�

ల��� ఇతర��్ర ప్రచు��త���న సమ����ా�న్ న�క��ం���.

ఆ���ం�న వ��్డ ��ట� �ాల�ీ� కం��� ��బ్��ట్
ౖ ల� ప్రచు��ం���.
ప్రకటనల�, మ���్కట�ంగ్ మ��య� �క�య�ల�
అ�న్ ప్రకటనల� మ��య� ప్ర�షనల్ �ామ��� సప్ష్ట ం�ా, తప�ప్���� పట�్టంచక�ం�� ఉం�ేల� చూసు���� బ�ధయ్త
ఎన్ఎఫ్�ిఎల్�ే. �క�య�ల ��సం క్ల �ంట్ను సంప్ర��ం�నప�ప్డ�, తమ గ���త్ంప� �షయంల� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ��ల్స్

అ�� �ి�ట్
� స్/ ప్ర��ధులక� క��� �యమ�వ� వ��త్సత్ ుం��.
ర�ణ సమ���ర కం���ల� (�ిఐ�ిల�)

ర�ణ సమ���ర కం���లక� ఈ ���ం�� అం�ాల�్ల ���గ��ర�ల గ���ం� సమ����ా�న్ ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ఇ�ా్వ�:
ఎ. ఒక ఖ��� �ెరవడం;

�. ���గ��ర� అత�/ ఆ�� �ె�్లంప�ల�్ల జ�పయ్ం �ే�న
ి ప�ప్డ�, ర�ణఖ��� ప��ర�ను, అంట� అత��� ఎంత
ర�ణం మం�ర�ం�ో , తదుప�� ప��ర��� స�;

��. బ�ా�ల వసూల� ��సం ���గ��ర�క� వయ్���కం�ా �ేపట�్టన ��య్య ప్ర�య
� ల�; మ��య�
��. ���గ��ర�క� వయ్���కం�ా ��య్య ప్ర�య
�
��్వ�ా ర�ణ�ల ప���ా్కరం.

���గ��ర��� ఖ��� గ���ం� ఇతర సమ����ా�న్, ఒక��ళ అల� �ేయ�ల� ���గ��ర� అత�/ ఆ��/ తన

సప్ష్ట �న
� అనుమ� ఇచ్చన పకష్ంల�, అట�వంట� అనుమ��� మ��య� వ��త్ం�ే చట్ట ం ��ంద ఆవశయ్కతక�
అనుగ�ణం�ా, �ిఐ�ిలక� ఎన్ఎఫ్�ిఎల్ ఇవ్వవచు్చ.
వసూళ�్ళ మ��య� ��కవ��
కం����� �ెం��న వసూళ�్ళ మ��య� ��కవ�� ప్ర��య బ� ర�్డ ఆ���ం�న కం��� వసూళ�్ళ మ��య� ��కవ��
�������� అనుగ�ణం�ా ఉం���.
ప్రవరత్ �� �యమ�వ�

అభయ్ర్థ��ప�ర్వక���న �మ� �ాయ్�ారం ��సం ప్రవరత్ �� �యమ�వ� ఐఆర్��ఎ �యంత్రణల పరయ్��కష్ణల� ఉం�ేల�
కం��� చూసు���ా�.

అల���, అనుబంధం 2ల� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ప్రవరత్ �� �యమ�వ��� వసూల� ఏజ�ంట�
్ల , ప్రతయ్కష్ �క�య ఏజ�ంట�
్ల
కట�్టబ�� ఉం�ేల� కం��� చూ���.
��ౖ�వ�ీ మ��య� ��పయ్త
���గ��ర�ల సు�న్త��న
� వయ్��త్గత సమ����ా�న్ సమ���ర �ాం���కత ( స��త�క భద్ర�� అ��య్�ాల�

మ��య� ప్ర�య
� ల� మ��య� సు�న్త��న
� వయ్��త్గత �ేట� ల��� సమ���రం) �యమ�ల�, 2011క� అనుగ�ణం�ా

�����ంచ�����, భద్రపరచ�����, �ా్ర��స్ �ెయయ్����� �� ఇ�ే్చ ఒక ��ౖవ
� �ీ ���నం ఎన్ఎఫ్�ిఎల్క�
ఉం���.

��ౖన ����్కనన్ �యమ�వళ�లను సవ��ంచ�����, స���ద
� ద్ �����, మ�ర�ప్ �ెయయ్����� ఎఫ్�ి�ి అంతరగ్ త సూ్ఫ��త్�
ప్ర���తం �ెయయ్క�ం�� ల��� ��య్గం �ెయయ్క�ం�� ఎపప్ట�కప�ప్డ� న�క��ంచ����� కం����� హక�్క ఉం��.

అ�బంధం 1

���గ��ర�ల �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర �ాల�ీ
న� �ిన్సర్్వ ��ౖ���ట్ ��ట�డ్

(ఇంతక� మ�ందు �ైతనయ్ ర�రల్ ఇంట��్మ���ష
� న్ �ెవలప్��ంట్ స��్వ��స్ ���
ౖ� �ట్ ��ట�డ్�ా ప్ర�ిదధ్ం)

��రష్న్ సంఖయ్

�ి�ఆర్/3.2/2021-22

�ాల�ీ� �ట్ట �దట �ేపట�్టన �ే��

30 ఏ�ి్రల్ 2016

24 ఆగసు్ట 2020

�ాల�ీల� సవరణ/ న�కరణ �ే��

18 �ిబవ
్ర �� 2021
28 �� 2021

06 ���్ట ం� బర� 2021
16 ���్ట ం� బర� 2021

�ాల�ీ యజమ��

�ిఇఓ

ఆ���ం�న�ార�

బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై�క
� ్టర్స్

సంతకం

ఎస్��/-

��ఫ��న్స్: ఆర్�ఐ/2015-16/16 ��ఎన్�ఆర్ (�ి�)� �ి�.ి సంఖయ్.54/03.10.119/2015-16 �ే�� 1 �ల�ౖ 2015

1

���గ��ర�ల �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర ���నం

1.ఉ�ేద్శం

���గ��ర��ే ప్రధమం అ���� న� �ిన్సర్్వ ��ౖ�
� ��ట�డ్ మ��క �ల�వ. ���గ��ర�ల �ి�ాయ్దుల
� ట్
ప���ా్కర

�ాల�ీ

కం���

�� ందుపర�చుక�ంట�ం��.

మ��క

�ల�వను

ప్ర�ఫ�సుత్ం��,

�యంత్రణ��ర�

మ�రగ్ దర్శ�ాలను

ఆర్�ఐ మ�స్ట ర్ సర�్క�లర్- ప్ర�ారం- 01 �ల�ౖ, 2015 �ే�� ��ట� ��య్య��న
� అ��య్�ాల �యమ�వ�� న�

�ిన్సర్్వ ���
ౖ� ట్
� ��ట�డ్(ఇక నుం� “కం���”�ా ప్ర�త్ ా�ంచడం జర�గ�త�ం��) అనుస���త్ � ం��, కం����� ఒక

�ి�ాయ్దుల ప���ా్కర ���నం/ యం��్రంగం అవకరం, ���న్ బ� ర్్డ ఆఫ్ �ె�
ౖ �క్టర్ల � ఆ���ం���, తపప్�స��
�ేయ��.

కం����� సంబం��ం�న �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర �ాల�ీల� ఈ ���ం�� ల��య్లను అనుస��ం���స్ ఉంట�ం��:

-

���గ��ర�లక� అత�య్తత్ మ ���ా మదద్ త�ను అందజ�యడం;
ఈ �ారయ్కల��ాల ��సం అవసర��న
� �యంత్రణ మ�రగ్ దర్శ�ాలను అనువ��త్ంచడం.

2. �ర్వచ��ల�
�����న్స్/ కంప్ల �ంట్: ఒక “����న్
� స్/ కంప్ల �ంట్” అ���� ఒక ఉతప్�త్ ల��� ��వ పట్ల అసంతృ�ిత్ �

వయ్��త్క��ంచడం, అ�� ���గ��ర��� �ం� మ��కం�ా ల��� ��తప�ర్వకం�ా �ావచు్చ. �ి�ాయ్దు
�షయంల� ���గ��ర����� య��ర్థ�న
� �ారణం ఉం�ొ చు్చ, అ��ే ���న్ �ి�ాయ్దుల� �ేయడం ఒక
ఉతప్�త్ ల��� ��వ �షయంల� అ�ార్థం ల��� ఒక అను�త��న
� అంచ��ల ఫ�తం �ావచు్చ.

�ి�ాయ్దుల �ా��రణ వ��గ్కరణ:
-

ల��ా�ే� సంబంధ��న
� �: తప�ప్డ� �క�యం/ తప�ప్డ��ా ����జ్ల వసూల�/ ట��ఎ
� స్క� సంబం��ం�న�/

స��్వస్ ����జ్లక� సంబం��ం�న�/ �ెక�్క ల��� ఇ��చ్ ��్లయ��న్స్ క� సంబం��ం�న�.

బ�్రంచ్ సంబంధ��న
� �: ���గ��ర�లక� మ��క సదు�ాయ�ల�/ ప��స�ాల�/ ���గ��ర�ల
���ా ప్ర�శ
ే ం/ సు��ర్ఘ�న
� క�య్ త��త�ాల�.

-

�ిబ్బం�� సంబంధ��న
� �: ఆ���ిత��న
� ����ంప�, తప�ప్డ� ప్రవరత్ న/ దుర���న
ౖ ��ష ఉప���ంచడం,
ఆ���ిత���న లంచ��ం��తనం త��త�ాల�.

-

ర�ణ సంబంధ��న
� �: పం�ిణల
� ్ల � జ�పయ్ం, ర�ణంల� మ�ర�ప్�ేర�ప్ల�, వసూళ్ళ ��సం �����న

�ాల�-అప్, ��కవ�� ఏజ�ంట్ల అను�త ప్రవరత్ న, జ�ండర్, క�లం, మతం ఆ��రం�ా �వకష్, ర�ణ
��ాల�, ర�ణ సంబంధ��న
� అట�వంట� ఇతర �ి�ాయ్దుల�.
-

����స్ కర�ాప్ం�ెంట్/ ఏజ�ండ్ సంబంధ��న
� �/ �క�య��ర� సంబంధ��న
� �:తప�ప్డ� ప్రవరత్ న/
దుర���ౖన ��ష ఉప���ంచడం/ ఉతప్త�
త్ లను తప�ప్డ��ా అమ్మడం, ర�సుమ�ల�/ క�షన్/
అదనప� ����జ్ల� �పడం, ���ల� �ాంట�్రక్టర్ల �, ��కవ�� ఏజ�ంట�
్ల , ధు్ర�కరణ ఏజ��స్ల�, �క�య��ర�ల
తప�ప్డ� ప్రవరత్ న/ దుర���న
ౖ ��ష ఉప���ంచడం క��� క��ి ఉంట��.

3. �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర ప్ర��య
���గ��ర����� కమ�య్���షన్ ��సం బహ�ళ���న మ�ధయ్మ�లను కం��� ఏ�ాప్ట� �ేయ��. ఆ
మ�ధయ్మ�ల� ఈ ��ం� �� �ధం�ా ఉంట��:
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ఎ) �ియర్ య�జమ�నయ్ం ��్వ�ా గ���త్ంప� �� ం��న �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర అ���ా��� �య�ం���. కం���ల�
తల��త్న �ి�ాయ్దుల �ీ్వకరణక�, �ర్వహణక� �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర అ���ా�� బ�ధయ్త వ��ం���.
�) ఎస్కల�షన్ మ�య్ట�్రక్స్
1) �దట� �ా్థ�
- �దట� �ా్థ�ల�, ఒక ���గ��ర�క� కంప్ల �ంట్ ల��� ఒక ���
� స్ ఉనన్ట్ట ��ే, ���గ��ర�డ� కస్ట మర్
� న్
స�� ర్్ట ట�మ్ను �ట� ��్వ�ా సంప్ర��ం���:
ఇ���ల్: help@navi.com

�� న్: (+91) 81475 44555
-

ట�ఎట�: ఇ���ల్ ��్వ�ా ల��� �� న్ ��్వ�ా కస్ట మర్ స�� ర్్ట ట�మ్ను ���గ��ర� సంప్ర�ం�నప�ప్డ�
�ా్రమ�ణ�క��న
� సప్ంద�� సమయం: ���గ��ర��� సమసయ్లను �ెల�సు��వ����� 48 ప� గంటల�,
3 ప� ����ల�్ల ప���ా్కరం ��సం అత�య్తత్ మ ప్రయ��న్ల� �ేయ��.
- ���గ��ర�క� సంతృ�ిత్ క���ల� ప���ా్కరం �ా� �జ�్ఞపనల� ల��� ���ద్�ం�న సమయం ల�పల
ప���ా్కరం �ా� �జ�్ఞపనలక� సంబం��ం�, ���గ��ర� �ి�ాయ్దుల� ��ం�ో �ా్థ��� �ేర�క�ంట��.

-

��ం�ో �ా్థ�:
��ం�ో �ా్థ�ల�, ఈ ���ంద ఉనన్ �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర అ���ా�� ���ల్బ�క్స్ ��్వ�ా ���గ��ర�
సంప్ర��ంచవచు్చ. �ి�ాయ్దు అం��న �ే�� నుం� (7 ) ఏడ� ప�����ల వయ్వ�� ల�పల �ి�ాయ్దును �ి�ాయ్దుల
ప���ా్కర అ���ా�� ప��ష్క�ా��� �సు���ా�.
��ర� : సుగంధ శర్మ
హ� ��- కస్ట మర్ స�� ర్్ట ����జర్
�ర���మ�- న� �ిన్సర్్వ ���
ౖ� ట్
� ��ట�డ్, ��రమంగళ 3వ బ�్లక్, బ�ంగళ�ర� 560095 ఇ���ల్ –
grievance@navi.com

-

మ��ో �ా్థ�:
(10) ప�� ప� ����ల ల�పల ఒక సప్ందనను ���గ��ర� అందు��క�� ��� ల��� �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర
అ���ా�� సప్ందన�� సంతృ�ిత్ �ెందక�� ���, ఈ ���ంద ����్కనన్ ���ల్బ�క్స్ ��్వ�ా కం��� ��డల్
అ���ా��� ���గ��ర� సంప్ర��ంచవచు్చ. �ి�ాయ్దు అం��న �ే�� నుం� (7 ) ఏడ� ప�����ల వయ్వ��
ల�పల �ి�ాయ్దును ��డల్ ప���ా్కర అ���ా�� ప��ష్క�ా��� �సు���ా�.
మ��ో �ా్థ�ల�, ఈ ���ంద ����్కనన్ �ధం�ా ఆర్�ఐ అంబ�డ్స్ �ీ్కమ్ ��ంద కం��� ��డల్ అ���ా���
���గ��ర� సంప్ర��ంచవచు్చ:
��ర�: ��ంప�ల్ జ� �ా

హ� ��- ��డల్ అ���ా��

�ర���మ�- న� �ిన్సర్్వ ���
ౖ� ట్
� ��ట�డ్, ��రమంగళ 3వ బ�్లక్, బ�ంగళ�ర� 560095ఇ���ల్ –
nodaloffice@navi.com
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-

��ల��� �ా్థ�: ��డల్ అ���ా�� అం��ం�న సప్ందన�� ���గ��ర� సంతృ�ిత్ �ెందక�� ��� ల��� ఒక��ళ

�ి�ాయ్దును �దట��ా�� ��ఖల� �ే�న
ి
�ే�� నుం� 15 ప�����ల �ాలవయ్వ�� ల�పల ���న్
ప��ష్క��ంచక�� ���, ���గ��ర� ����� ల�ఖ �ాయవచు్చ:

ఆ�ీసర్- ఇన్- ����జ్

��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య�

���ార్్ట ��ంట్ ఆఫ్ ��న్-బ�య్ం��ంగ్ సూపర్�జన్ (��ఎన్�ఎస్),

��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య�,
నృపత�ం�ా ��డ�్డ,

బ�ంగళ�ర� – 560001

ఇ���ల్: dnbsbangalore@rbi.org.in
-

కం��� �ా్థ�ల� �మ�క� సంబం��ం�న అ�న్ �ి�ాయ్దులనూ, �ి�ాయ్దు అందుక�నన్ 15 ���ల ల��ా
ఇనూస్�రర్క� �ెం��న �ా��ప్��ట్ ఏజ�ంట్ ప��ష్క���త్ ార�.

5) అ��ో �ా్థ�:
ఎన్ఎఫ్��ిల ��సం ఆర్�ఐ అంబ�డ్స్ మ�య్న్ పథకం- 2018
ఒక��ళ ఎన్�ఎఫ్�ి నుం� సమ���నం �ాక�� ��� ల��� ఎన్ఎఫ్��ి సమ���నం�� ���గ��ర�డ�
సంతృ�ిత్ �ెందక�� ���, కంప్ల �ంట్/ ���
� స్ ��ఖల� �ే�న
ి ఒక ��ల తర��ాత, ��రత ��జర్్వ బ�య్ంక్ ��్వ�ా
� న్

“అంబ�డ్స్ మ�య్న్ �ీ్కమ్ ఫర్ ��న్ బ�య్ం��ంగ్ ���
ౖ �న్స్ కం���స్, 2018” ��ంద ఏ�ాప్ట�న
ౖ అంబ�డ్స్ మ�య్న్ను
���గ��ర� సంప్ర��ంచవచు్చ.

��ౖన ����్కనన్ ఏ మ�ధయ్మ�లల����
ౖ � దరఖ�సుత్ �ేసుక���న్క 30 ���ల� గ���న తర��ాత, ����న్
� స్/

కంప్ల �ంట్ ��ౖ సప్ందన �ాక�� ��� ల��� సప్ందన/ ప���ా్కరం ���గ��ర�క� సంతృ�ిత్ కరం�ా
ల�క�� ���, అతను/ ఆ�� ప���ా్కరం ��సం అత�య్నన్త �ా్థ��� ఈ సమసయ్ను �సుక���ళ్ళవచు్చ.

��ౖన ����్కనన్ క�మంల��� చరయ్లను ���గ��ర� అనుస��ం���స్న అవసరం ల�నపప్ట���, ఎస్కల�షన్
మ�య్ట�క్
్ర స్ ను అనుస��ం���స్ం���ా ���గ��ర�క� సూ�ంచడ��న
� ��.
�ర���మ�:
��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య�
�� ర్్ట �ా్ల�ిస్, �ె�న్
�ౖ - 600001 ట���� న్
��ం: 044 – 25395964

�ాయ్క్స్ ��ం: 25395488
ఇ���ల్: cms.nbfcochennai@rbi.org.in
6) ��న
ౖ ����్కనన్ ప్ర�య
�
ఆసుత్ల ప�నః�ా్వ��నం మ��య� �క�య�లక� సంబం��ం�న ఏ �ి�ాయ్దుల���
� � క���
వ��త్�త్ ా�. ��కవ�� ట�మ్ �ాయం�� �ి�ాయ్దు��ౖ ద�ాయ్ప�త్ జర�గ�త�ం��, ద�ాయ్ప�త్ తర��ాత త��న సప్ందనను

���గ��ర�క� �ె�యజ��త్ ార�.

�ి) �ి�ాయ్దుల ప���ా్కరం ��సం వయ్వస్థ ల�
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�ి�ాయ్దులను స�ాలంల� ప��ష్క��ంచడం ��సం ఒక ���గ��ర�ల ప���ా్కర వయ్వస్థ (�ిఆర్ఎం) కం�����
ఉం��. ఈ వయ్వస్థ (ఎ) �ి�ాయ్దులను �ీ్వక��సత్ ుం��,
(�)

ప్రశన్ స్వ��వం ఆ��రం�ా ట�ఎట�లను అనుస��సత్ ుం��, మ��య�

(�ి) మ�ందసుత్�ా �ర్వ�ం�న ట�ఎట�ల �ా్ర�ప��కన మ��య� ఎస్కల�షన్ మ�య్ట�క్
్ర ప్ర�ారం సమసయ్లను

��ౖ�్థ ా��� �సుక����త్ �ర�,

�ిఆర్ఎం వయ్వస్థ ల� ఒక�ా�� న��ైన తర��ాత, ���గ��ర� సంతృ�ిత్ ��రక� కంప్ల �ంట్/ ���
� స్
� న
ప���ా్క�ా��� బ�ధయ్త ���గ��ర�ల ���ా బృం�����. ప్ర� ప్రయ��న్�న్ �ల�ౖనంత వరక�

���గ��ర�క� త��న, స��న
� ప్ర��య్మ�న్య ప���ా్క�ాల� అం��ం�ే �ధం�ా ఉం���. అ��ే, ప���ా్కరం��
���గ��ర�ల� అసంతృ�ిత్ ��న�ా��నట్ట ��ే, ��ౖన ����్కనన్ �ి�ాయ్దుల ప���ా్కర యం��్రంగం ��్వ�ా
సమసయ్ను అతను ��ౖ�్థ ా��� �సుక���ళ్ళవచు్చ.
�ి�ాయ్దుల వ��గ్కరణ
-

సమ���రం మ��య� �ి�ాయ్దుల �ాల్స్ ను ట�్రక్ �ెయయ్�����, �ాట�� ���్ల�ించ����� �ిఆర్ఎం ��్వ�ా
��ర��ేయ��.

వ��గ్కరణ ��్వ�ా �ి�ాయ్దుల��ౖ చరయ్ల ��సం �ా్ర��నయ్తను �ిఆర్ఎం ట�్రక్ �ెయ�య్�, తక�్కవ, అతయ్��క,
మధయ్తర� త��త�ాల��ా �ి�ాయ్దులను గ���త్ం���.

���గ��ర� సంతృ�ిత్ :
-

���గ��ర�ల నుం� �ా�� సంతృ�ిత్ �ా్థ���ౖ �ీడ్బ�య్క్ �సు��వడంల� �ిఆర్ఎం సహక��ం���.
���గ��ర�ల� �ే�న
ి �ి�ాయ్దులను మ��ి��య����� మ�ందు, ���గ��ర�ల నుం� �ా��

సంతృ�ిత్ �ా్థ���ౖ �ీడ్బ�య్క్ను కం��� �సు���ా�.
��) అంతరగ్ త స�కష్ మ��య� �ి�ాయ్దుల పరయ్��కష్ణ

ప్ర�య
� ల� ల�ట��ాట్ల ను ప��ష్క��ంచు��వడం ��సం ��ల�ా�� �ా్ర�ప��కన �ి�ాయ్దుల పరయ్��కష్ణ, ట�ఎట�ల�,
�ి�ాయ్దుల స్వ��వం��ౖ ���్ణత �ాల స�కష్ జర�ా�.

�మ� �ి�ాయ్దుల �ేట�ను ఇనూస్�రర్�� ఒక ���్ణత �ాలవయ్వ�� �ా్ర�ప��కన పంచు���ా�.
ఇ) బ� ర�్డ మ��య� ఆ��ట్ క�ట� స�కష్ల�:
-

���గ��ర�ల సమసయ్ల ప���ా్కర యం��్రంగం మ��య� ���గ��ర�ల ���
� �స్స్ �ాల�ీ�ౖ� ఒక
� �

�ా��క
ష్ �ా్ర�ప��కన స�కష్ జర�ా�. ఈ స�కష్ల� ఈ ���ం�� �షయ�లను ప��గణనల��� �సు���ా�: (ఎ)

సమసయ్ల ప���ా్క�ా�న్ ��ర�క�ప���ే ప్ర�య
� ; (�) �ి�ాయ్దుల �ర్వహణ వయ్వస్థ �తత్ ం ప��ర�;
మ��య� (�ి) �ి�ాయ్దుల ప్ర�య
� , �ె�యజ��న
ి ల��ాల ప���ా్క�ా��� అంతరగ్ త ఆ��ట్ బృందం ��్వ�ా
�ర్వ��ం�న ఆ��ట్ ����క
� , ఏ�����ాలంల� ఏ���
ౖ � ఉనన్ట్ట ��ే.

-

అందుక�నన్ �ి�ాయ్దుల��ౖ ఒక ����క
� ను �ైమ
� ��ిక �ా్ర�ప��కన బ� ర�్డ మ��య� బ� ర�్డ క�ట� మ�ందు
ఉం���.

ఎఫ్) ��బ్��ౖట్
5

�ాల�ీ� కం��� ��బ్��ట్
ౖ ల�, అ�న్ �ాఖల�్ల అందుబ�ట�ల� ఉం���. కం��� ఉ�ో య్గ�లంద���� ఈ �ాల�ీ గ���ం�
�ె��ి ఉం�ేల� చూ���.
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అనుబంధం 2

న� �ిన్సర్్వ ���
ౖ� �ట్ ��ట�డ్
�ా��

ప్రతయ్కష్ �క�య ఏజ�ంట్ల ��సం ప్రవరత్ �� �యమ�వ�
(ప�ర్వం �ెత
ౖ నయ్ ర�రల్ ఇంట��్మ���ష
� న్ �ెవలప్��ంట్ స��్వ��స్ ���
ౖ� �ట్ ��ట�డ్�ా
ప��చయ��న
� ��)

��రష్న్ సంఖయ్
�ాల�ీ� �ట్ట �దట �ేపట�్టన �ే��

1.0
మ���్చ 24, 2021

�ాల�ీ యజమ��

�ిఇఓ

అ���ం�న�ార�

బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై�క
� ్టర్స్

సంతకం

��డూయ్ల్ ఎ
న� �ిన్సర్్వ ���
ౖ� ట్
� ��ట�డ్
�ా��

ప్రతయ్కష్ �క�య ఏజ�ంట్ల ��సం ప్రవరత్ �� �యమ�వ�
(ఇంతక� మ�ందు �ెత
ౖ నయ్ ర�రల్ ఇంట��్మ����షన్ �ెవలప్��ంట్ స��్వ��స్ ���
ౖ� ట్
� ��ట�డ్�ా ప��చయం అ�న��)
��పథయ్ం
న� �ిన్సర్్వ ��ౖ�
� ��ట�డ్ (న�) ప్రతయ్కష్ �క�య ఏజ�ంట్ల ప్రవరత్ �� �యమ�వ� (“ప్రవరత్ �� �యమ�వ�”)
� ట్

న� �ిన్సర్్వ ���
ౖ� ట్
� ��ట�డ్క� �ెం��న ఏ ర�ణం (ఇంట� ర�ణం�� స�) ల��� ఇతర ఆ��్థక ఉతప్�త్ ��
సంబం��ం�న మ���్కట�ంగ్ మ��య� పం�ిణ��� ప్ర�య
� ం ఉనన్ అందర� వయ్క�త్లక� వ��త్సత్ ుం��.

న� �ా�� ప్రతయ్కష్ �క�య ఏజ�ంట్ల ��సం ప్రవరత్ �� �యమ�వ� ��య్యబదధ్ �న
� అ��య్స �యమ�వ�

(ఎఫ్�ి�ి) మ�రగ్ దర్శ�ాలక�, ఆర్�ఐ ��్వ�ా తపప్�స�� �ే�ిన ఎన్�ఎఫ్�ి ���ద్�ం�న అవ�ట్�� ��స్ంగ్ ఆ��్థస

��వల�్ల �������ంట్ ��స్్క� మ��య� ప్రవరత్ �� �యమ�వ� మ�రగ్ దర్శ�ాలక� అనుగ�ణం�ా ఉంట�ం��, ఇ��
���గ��ర�ల హ�ం��తనం మ��య� ��రవం చుట�
్ట ���్మత��� ఉం��. మ�ాయ్ద�ా మ��య� సజ�వ��ా
ఆద��ంచడం �ద ఈ �ాల�ీ ���్మతమ�ం��. ��య్యబదధ్ తనూ & �ారదర్శకతనూ �ాల�ీ గ���త్సత్ ుం��.

�ాబ� �� ���గ��ర�లను ఆకట�్ట���, తమ స��్వసులను �ా���� అందుబ�ట�ల��� �ేవడం, త��్వ�ా తన

ఆ��్థక ఉతప్త�
త్ లక� సంబం��ం� తన మ���్కట�ంగ్ ��ట్వర్్క ను ��ంచు��వడం ��సం ప్రతయ్కష్ �క�య ఏజ�ంట�
్ల
(“��ఎస్ఎల�”), ప్రతయ్కష్ �క�య ఎ��జ్క�య్ట�వ్ల� (“��ఎస్ఇల�”) (వయ్��త్గత మ��య� �ా��ప్��ట్ క���)- ల�ంట�

��ధ ���ా సహయక�లను �య�ం�, ప��ే�ంచు���ాల� న� ప్ర��ా���త్ � ం��.
1. అనువరత్ న

న��� మ��య� ��ఎస్ఎ/��ఎస్ఇల మధయ్ అమల��య్ ఒపప్ందంల� అనుస��ంచ����� మ��య� �ేర్చ����� ఈ
�యమ�వ� ఉ�ేద్�ం�ం��. న� ��ల�క� ఏ�ె�
ౖ � ర�ణం ల��� ఇతర ఆ��్థక ఉతప్�త్ మ���్కట�ంగ్ల� మ��య�
పం�ిణల
� � ప్ర��యం ఉనన్ అందర� వయ్క�త్లక� ఈ �యమ�వ� వ��త్సత్ ుం��.

ప్రతయ్కష్ �క�య ఏజ�ంట్ (��ఎస్ఎ), ప్రతయ్కష్ �క�య బృందం (��ఎస్ట�), ��� ట��-మ���్కట�ంగ్ ఎ��జ్క�య్ట�వ్ల�

(ట�ఎంఇల�), ��త�
్ర ్థ ా�ల� �క�య�ల� జ���� వయ్క�త్ల�, అంట�, �ాయ్�ార అ�వృ��ధ్ ఎ��జ్క�య్ట�వ్ల� (���ఇల�)
న� తరఫ�న ఎల�ంట� ప్రతయ్కష్ మ���్కట�ంగ్ �ారయ్క�మ���ౖన్�� �ేపట్ట ����� మ�ందు ఈ �యమ�వ��� బదుధ్ల�ౖ

ఉండ����� అం��క��ం���. ఈ �యమ�వ�� ఏ ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇల�ౖ�� ఉల్ల ం��ం�నట�్ట
గ���త్��త్, బహ��ా బ�్లక్�స్్ట ల� ��ట్ట �చు్చ. ఈ ఆవశయ్�ా��� అనుగ�ణం�ా నడ�చు��వడంల� �ఫల���
� ే ��ఎస్ఎ,
��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇల �య�మ�ా�న్ బహ��ా �ాశ్వతం�ా ��ల��ంచవచు్చ క���.

2. ఒక సం��వయ్��న
� వయ్��త్�� ట��-�ా�ంగ్ (ఒక సం��వయ్��న
� ���గ��ర�)
ఎ. న� ఉతప్�త్ ల��� న� సంబం��త ఉతప్�త్ � �� ందడం ��సం ఒక సం��వయ్��న
� వయ్��త్� ఈ ���ం�� ప���్థ త
ి �ల�్ల
బహ��ా సంప్ర��ంచవచు్చ:
ఎ) న� ��బ్��ౖట్, �ాల్ ��ంటర్, �ాఖ ��్వ�ా ల��� న�ల� ��ల�షన్�ిప� ���జ
� ర్ ��్వ�ా ఒక ఉతప్�త్ �
�� ం��లనన్

����కను

సం��వయ్��న
�

ఒకర�

వయ్కత్ పర�నప�ప్డ�

ల���

మ��

సం��వయ్��న
�

వయ్��త్,

���గ��ర�డ�, �ాయ్�ార సంస్థ �ల్డ ర్ ల��� న�ల� ఇపప్ట��� ఉనన్ ఒక ���గ��ర� ��్వ�ా ప��చయం
అ�నప�ప్డ�.

�) సం��వయ్��న
� వయ్��త్ ��ర�, ట���� న్ ��ంబర్ ల��� �ర���మ� అందుబ�ట�ల� ఉనన్ప�ప్డ�, �ాట�� ��ఎస్ఎ
���జ
� ర్ ��్వ�ా ఆ�దం �� ం��న జ����ల�, �ై�క
� ్ట�ల
� �, �ేట�బ�స్లల�� ఒక ��� నుం� �సుక�నన్ప�ప్డ�,
వ��త్ం�ే సందరభ్ంల� అత�/ ఆ�� ఆ�దం �సుక���న్క.
�ి) ఎవ�� ��ర�/ ��ంబర� “�ోంట్ ��స్టబ్
� ” జ����ల� ప్రద��్శతమవ���ం�ో అల�ంట� వయ్��త్�� ట�ఎంఇ �ాల్

�ెయయ్క�డదు.

3. �ర� ఒక సం��వయ్���న వయ్��త్� బహ��ా ఎప�ప్డ� సంప్ర�ం� ��లంట�
ఎ) ట���� న్ ��్వ�ా సంప్ర��ంప� �ా��రణం�ా 09:30 గంటల నుం� 19:00 గంటల మధయ్క� తపప్�స���ా

ప���తం �ా�ా�. అ��ే, అతను/ ఆ�� �ాల్ను అ��కరయ్ం�ా ���ంచ� సమయంల� మ�త్ర�� ఒక
సం��వయ్���న వయ్��త్� సంప్ర��ం�ేల� చూసు���ా�.

�ి) సం��వయ్���న వయ్��త్ తన అనుమ�� వయ్కత్ పర�నప�ప్డ� మ�త్ర�� ���ద్ష్ట సమయ���� మ�ందు ల���
తర��ాత ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇల� బహ��ా �ాల్స్ �ెయయ్వచు్చ.

�ి) సం��వయ్��న
� వయ్��త్ ఇల�్ల/ �ాయ్�ారం/ �ా�ాయ్లయ�ల సందర్శన �ా��రణం�ా :30 గంటల నుం� 19:00

గంటల మధయ్క� తపప్�స���ా ప���తం �ా�ా�. ���ద్ష్ట�న
� సమయ���� మ�ందు ల��� తర��ాత �ాలంల�

సందర్శనను సం��వయ్��న
� వయ్��త్ అల� �ేయ��స్ం���ా ��తప�ర్వకం�ా ల��� మ��కం�ా తన అం���ా�ా�న్

��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇలక� మ��య�/ ల��� �ా�� ఉ�ో య్గ�లక�/ ప్ర��ధులక� �ె��ినప�ప్డ�
మ�త్ర�� �ేయ��స్ ఉంట�ం��.

4. సం��వయ్���న వయ్��త్ ��పయ్తను ��ర�ం���
సం��వయ్���న వయ్��త్ ��పయ్తను ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇ మ��య�/ ల��� �ా�� ఉ�ో య్గ�ల�/
ప్ర��ధుల� ��ర�ం���, సం��వయ్��న
� వయ్��త్ ప్ర�జ��లను �ా���� మ�త్ర�� �ా��రణం�ా చ��్చం���,

సం��వయ్���న వయ్��త్ అల� �ేయ�ల� అం��క��ం�నప�ప్డ� మ�త్ర��

మ�� ఇతర వయ్��త్��/ క�ట�ంబ

సభ�య్ల�� చ��్చంచవచు్చ.
5. తప�ప్�ో వ పట�్ట ం�ే ప్రకటనల�/ తప�ప్డ� �ా్ర����య్ల�/ తప�ప్డ�-�క�య�లక� అనుమ� ల�దు
��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇ మ��య�/ ల��� �ా�� ఉ�ో య్గ�ల�/ ప్ర��ధుల� ఇ� �ేయక�డదు:
ఎ) న� ��్వ�ా అం��ం�ే ఏ�ె�
ౖ � ఉతప్�త్ / ��వ��ౖ సం��వయ్��న
� వయ్��త్� తప�ప్�ో వ పట�్టంచడం;
�) న� �ాయ్�ా�ాల� ల��� సంస్థ ��ర� �షయంల� సం��వయ్��న
� వయ్��త్� తప�ప్�ో వ పట�్టంచడం ల��� న�
ఉ�ో య్���ా తమను ��మ� తప�ప్డ��ా �ెప�ప్��వడం;
�ి) ఏ�ై�� ��కరయ్ం/ ��వ ��సం న� తరఫ�న ఏ�ై�� తప�ప్డ�/ అన��కృత ఒపప్ందం �ేసు��వడం;
��)వ��్డ ��ట్ల �, మం�ర��య్ ర�ణ ���త్ల�, అవసరమ��య్ ప��కత�
త్ / అనుషం���ాల �వ�ాలను తప�ప్�ా
�ెపప్డం ��్వ�ా న� అం��ం�ే ఉతప్త�
త్ ల�/ ��వలను తప�ప్డ��ా �క��ంచడం.
అత�య్నన్త ���ా ప్రమ�ణ�లను అమల��ే�� ప్ర�జనం ��సం ఎపప్ట�కప�ప్డ� న� �ిబ్బం�� ల���
ఉ�ో య్గ�ల ��్వ�ా �కష్ణ తరగత�లను �ర్వ��ం���.
6.

ట�� మ���్కట�ంగ్ మ�ాయ్ద ��త�ల�
�ాల్క� మ�ందు
ఎ) 09:30 గంటలక� మ�ందు ల��� 19L00 తర��ాత �ాల్స్ �ెయయ్క�డదు, ప్ర�ేయ్కం�ా �����ే త�ిప్ం�;
�) వర�స�ా �ాల్స్ �ెయయ్క�డదు.
�ాల్ �ేసత్ ునన్ప�ప్డ�
ఎ) � గ���ం�, కం��� గ���ం�, � ప్ర��న �షయం గ���ం� �ె�యజ�య��;
�) ��న�ా��ంచ����� అనుమ� ���ా�;
�ి) అనుమ� ��ాక��ం�నట�్ట �
� ే, కష్మ�పణ �ె�ిప్, మ�ాయ్ద�ా ��స్క��క్్ట �ెయ�య్�;
��) �ర� �ాల్ �ే�న
ి �ారణం �ె�ాప్�;
ఇ) అడ�్డపడక�డదు ల��� �ా��ంచక�డదు;
ఎఫ్) �ల�ౖనంత వరక�, సం��వయ్��న
� వయ్��త్��/ ���గ��ర�క� అతయ్ంత ��కరయ్ం�ా ఉం�ే ��షల�
మ�ట�్ల���;
�) సం��షణను �ాయ్�ార �షయ�లక� మ�త్ర�� ప���తం �ేయ��;

��చ్) తదుప�� �ాల్ ల��� తదుప�� సందర్శన �వ�ాలను మ���ా�� ధు్ర�క��ం���;
ఐ) సం��వయ్���న వయ్��త్/ క్ల �ంట్ ����నట్ట ��ే � ట���� న్ సూపర్��ౖజర్ ��ర� ల��� న� అ���ా���
సంప్ర��ం�ే �వ�ాల� అందజ�య��;
జ�) సం��వయ్���న వయ్��త్/ క్ల �ంట్ అత�/ ఆ�� సమయ��న్ ���్చం�నందుక� ధనయ్�ా��ల� �ె�ాప్�.
�ాల్ తర��ాత
ఎ) “డ� ��ట్ ��స్టబ్
� ”�ా గ���త్ం��ల� తమ ����కను ��ల్ల��ం�న సం��వయ్��న
� వయ్క�త్ల�/ క్ల �ంట్ల గ���ం�
న��� సమ���రం అం��ం���.
7. బహ�మత�ల� ల��� లం��ల�
సం��వయ్���న వయ్క�త్ల నుం� బహ�మత�లను ల��� ఎల�ంట� లం��లనూ ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల���
���ఇ �ీ్వక��ంచక�డదు. ఒక��ళ లం���న్ ల��� ఏ రక��న
� �ె�్లంప�ను ఒక సం��వయ్��న
� వయ్��త్ ల���
క్ల �ంట్ ఇవ్వ��ినట్ట ��ే ఒక ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇ ఆ �షయ��న్ అత� / ఆ��
య�జమ���య్��� అతను/ ఆ�� �ి�ాయ్దు �ేయ��.
8. సందర్శనల�/ సంప్ర��ంప�ల�్ల �సు���ా�స్న జ�గ�తత్ల�
��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట� ల��� ���ఇ మ��య�/ ల��� �ా�� ఉ�ో య్గ�ల�/ ప్ర��ధుల� �ేయ��స్న�:
ఎ) వయ్��త్గత ప����� ��ర�ం���, సం��వయ్���న వయ్��త్ నుం� త��న దూరం �ాట�ం���;
�) అత�/ ఆ�� అ��ా్ట��� వయ్���కం�ా సం��వయ్��న
� వయ్��త్ ��ాసం/ �ా�ాయ్లయంల� ప్ర���ంచక�డదు;
�ి) సం��వయ్���న వయ్��త్ ��ాసం/ �ా�ాయ్లయ��న్ ��దద్ సంఖయ్ల� సంద��్శంచక�డదు;
��) సం��వయ్���న వయ్��త్ ��పయ్తను ��ర�ం���;
ఇ) సందర్శన సమయంల� సం��వయ్��న
� వయ్��త్ ల�క�ం��, ��వలం క�ట�ంబ సభ�య్ల�/ �ా�ాయ్లయ వయ్క�త్ల�

మ�త్ర�� ఉనన్ట్ట ��ే, సం��వయ్��న
� వయ్��త్� ����� �ాల్ �ెయ�య్ల� ��ర�త� సందర్శనను అతను/ ఆ��
మ���ం���. అ��ే, సందర్శన
సంప్ర��ంచవచు్చ.

అత���/ ఆ��క� అ��కరయ్ం�ా ���ంచనప�ప్డ�, సం��వయ్��న
� వయ్��త్�

ఎఫ్) ఒక��ళ, సం��వయ్��న
� వయ్��త్/ ���గ��ర�డ� అ���న
� ట్ట ��ే, అత�/ ఆ�� ట���� న్ ��ంబర్�
సూపర్��జ
ౖ ర్ ��ర� ల��� న� అ���ా��� సంప్ర�ం� ���స్న �వ�ాల� అందజ�య��;
�) �ాయ్�ా�ా��� సంబం��ం� సం��వయ్��న
� వయ్��త్�� చర్చల� ప���తం�ా ఉం���- వృ�త్ పర���న దూరం
�ాట�ం���.

9. ఉతత్ �ాల� & ఇతర సమ���ర �ర్వహణ
సం��వయ్���న వయ్��త్�� పం�ిం�ే ఏ సమ���ర���
� � న� ఆ���ం�న పదధ్ � మ��య� నమ���ల� మ�త్ర��
ఉం���.
10. ���ార�్డల�/ ప�సత్ �ాల� మ��య� ఎం�ాయ్��ల్��ంట్ �యమ�ల� మ��య� �బంధనల�
ఎ. ప్రతయ్కష్ �క�య ��వల�� సంబం��ం�న అ�న్ ప�సత్ �ాల�, ���ార�్డల� మ��య� సమ����ా�న్ �� ం�ే
�ామర్థ�ం న��� తపప్�స���ా ఉం��;
�) �యమ�ల� మ��య� �బంధనల ఎం�ాయ్��ల్��ంట్ల� �� ందుప���ే ���గ��ర�క� సంబం��ం�న

�శ్వస�య సమ���రం భద్రతక� ఒక��ళ భంగం క�����, ��ల్ల�� అ�న సందరభ్ంల�, ���గ��ర�
సమ���ర ��పయ్త, ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇల బ�ధయ్తక� �� ఇ�ే్చ �యంత్రణల� ఉంట��;

�ి) జ����ల� ఉనన్ ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ��ఎంఇ మ��య� ���ఇల �ేట�బ�స్ను ఎపప్ట�కప�ప్డ� న� న�క��ం�
�ర్వ��ంచడం క��� జర�గ�త�ం��;
��) �ాయ్�ారం ��న�ా��ల� చూడడం ��సం సం��వయ్��న
� ప్రణ��కల� తపప్�స���ా ఉం���;
ఇ) తన అంతరగ్ త ల��� బయట� ఆ��టర్ల ��్వ�ా ల��� తన తరఫ�న ప� �ెయయ్����� �య�ం�న ఏజ�ంట్ల
��్వ�ా

��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ మ��య� ���ఇల �ద ఆ��ట్ల � �ర్వ��ంచ����� ల��� ఏ�ై�� ఆ��ట్

ప్రత�ల� ల��� స��� ����క
� ల �ా�ీలను సం�ా��ంచ����� మ��య� న� ��సం ప� �ే�న
ి ��వల��

ప్ర�య
� ం ఉనన్ ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ మ��య� ���ఇల �ద �వ�ాల� ��క��ంచ����� న��� హక�్క
ఉం��;
ఎఫ్) స��త�క��న
� �ాలవయ్వ��ల� ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇ ఏజ�ంట్ల ��్వ�ా �ల్వ �ే�ిన ల���

�ా్ర��స్ �ే�న
ి , ��క�య్��ంట్ల ను, ల��ా�ే�ల ���ార�్డల�, ఇ�ా్వ�స్న ఇతర అవసర��న
� సమ����ా�న్ ��జర్్వ

బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య� ల��� ��� ��్వ�ా అనుమ� �� ం��న వయ్క�త్లక� అందుబ�ట�ల� ఉం�ేల�
అనుమ�ం���;
�) సం��వయ్��న
� వయ్క�త్ల�/ ���గ��ర�ల సమ���రం ��పయ్తను ఎం�ాయ్��ల్��ంట్ రదుద్ తర��ాత క���
��న�ా��ం���;
��చ్) ��క�య్��ంట�
్ల మ��య� ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇల ��్వ�ా �ేట�ను ����� సంబం��ం�
న��� �ెం��న ��య్యపర��న
� / �యంత్రణ పర���న బ�ధయ్తలక� అనుగ�ణం�ా భద్రపరచ����� �బంధనను
ర��� ం��ం���.

11. ��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇ మ��య�/ ల��� �ా�� ఉ�ో య్గ�ల�/ ప్ర��ధుల �కష్ణ

��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇ ��ర���ా్చల� ఆ�సుత్నన్ ��వలక� సంబం��ం� అత�య్నన్త ���ా
ప్రమ�ణ�లను �ర్వ��ం�ే ఉ�ేద్శం�� న� �ిబ్బం�� ల��� ఉ�ో య్గ�ల� �ర్వ��ం�నప�ప్డ� �కష్ణ తరగత�లక�
��ఎస్ఎ, ��ఎస్ట�, ట�ఎంఇ ల��� ���ఇ మ��య�/ ల��� �ా�� ఉ�ో య్గ�ల�/ ప్ర��ధుల� �ర��య్ల� చూ���.
**********

