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30�ೇ �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2021

ಇವ�ಂದ ಅನು�ೕ�ಸಲ����ೆ

ಆಡ�ತ ಮಂಡ�

�ೕ�ಯ �ಾ�ೕಕರು

ಸ�

ಮುಖ� �ಾಯ���ಾ�ಹಕ ಅ��ಾ�

ಸ��ಾ��ೆ

�ಾ�ಯಯುತ ವ�ವ�ಾರ �ೋಡ್
ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ ("NFPL ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�"), �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ("RBI") ನ��
�ೋಂ�ಾ�ಸ�ಾದ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಅಲ�ದ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ��ಾ�ದು�, ಪ�ಸು�ತ ತನ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಟಲ್
�ೈಯ��ಕ �ಾಲ ಮತು� ��ಟಲ್ ವಸ� �ಾಲಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ವ�ವ�ಾರವನು� ಮುಂದುವ�ೆ��ೆ.
NFPL ಈ �ಾ�ಯಯುತ ವ�ವ�ಾರ �ೋಡ್ ("�ೋಡ್" ಅಥ�ಾ "FPC") ಅನು� ರೂ���ೆ �ಾಗೂ �ಾರ�ೕಯ
�ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ("RBI") �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ - ಜು�ೈ 1, 2015 ��ಾಂಕದ ("ಸು�ೊ�ೕ�ೆ") ಅ�ಯ��
ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ಅದನು� ಅಳವ���ೊಂ��ೆ. ಈ �ಾ�ಯಯುತ ವ�ವ�ಾರ �ೋಡ್ ಕಂಪ�ಯು �ೕಡುವ ಎ�ಾ�
ವಗ�ದ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ (ಪ�ಸು�ತ �ೕಡು��ರುವ ಅಥ�ಾ ಭ�ಷ�ದ ��ಾಂಕದ��
ಪ�ಚ�ಸಬಹು�ಾದ).

�ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ೆ

ತನ�

ವ�ವ�ಾರದ��

�ಾ�ಯಯುತ

ವ�ವ�ಾರ

ಮತು�

�ಾರದಶ�ಕ�ೆಯ ���ನ�� ಕಂಪ�ಯ ಬದ��ೆಯ ಬ�ೆ� ಈ �ೋಡ್ ಭರವ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.
ಉ�ೆ�ೕಶ
ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ೕ�ರುವ ಪ�ಮುಖ ಬದ��ೆಗಳನು� ಈ�ೇ�ಸುವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ಈ �ೋಡ್ ಅನು�
ರೂ�ಸ�ಾ��ೆ:
•

ಮೂಲಭೂತ �ಾನದಂಡಗಳನು� �ಾ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ �ೈ�ಕ
ಮತು� �ಾ��ೕ�ತ �ಾಯ���ಾನಗಳನು� ��ೕ�ಾ��ಸಲು;

•

�ಾಲ�ಾರ �ಾಗೂ ಕಂಪ�ಯ ನಡು�ನ �ಾ�ಯಯುತ ಮತು� �ೌರವಯುತ ಸಂಬಂಧವನು�
ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲು;

•

ಕಂಪ�ಯು �ೕಡುವ �ಾಲ ಉತ�ನ�ಗಳ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಮತು� �ೋಡ್ ಅ�ಯ��ನ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ� ಮತು�
�ಾನದಂಡಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು;

•

�ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾಯ���ಾನಗಳನು� ಬಲಪ�ಸಲು; ಮತು�

•

ಕಂಪ�ಯು �ೕಡುವ �ಾಲ ಉತ�ನ�ಗಳ�, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾರ�ೕಯ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು�
�ಬಂಧ�ೆಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ��ೆ�ೕ ಎನು�ವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು;

ಬದ��ೆಗಳ�
ಹಣ�ಾಸು �ೇ�ೆಗಳ ವಲಯದ�� ಪ�ಚ�ತದ��ರುವ �ಾನದಂಡಗಳನು� ಪ��ೈಸುವ ಸಲು�ಾ�, �ಾ��ಾ�ಕ�ೆ
ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ�ೆಯ �ೈ�ಕ ತತ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಎ�ಾ� ವ��ಾಟುಗಳ�� �ಾ�ಯಯುತ�ಾ� ಮತು�
ಸಮಂಜಸ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುವ ಮೂಲಕ NFPL ಈ �ೋಡ್ ಅನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು.
NFPL ಅವರು �ಾಲದ ಉತ�ನ�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು, �ಾ�ೆ�ೕ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ಗಳ�, ಬ�� ದರ ಮತು�
ಅ��ಯ ��ಾನ �ೇ�ದಂ�ೆ ಅದರ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಅಸ�ಷ��ೆ ಇಲ�ದ
�ೕ�ಯ��, ಸ�ಷ��ಾದ �ಾ��ಯನು� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಒದ�ಸುತ��ೆ.

NFPL �ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾಸ��ಾ� ಮತು� �ೌಪ��ಾ� ಪ�ಗ�ಸುತ��ೆ ಮತು� (ಎ)
�ಯಂತ�ಕರು ಅಥ�ಾ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಬೂ��ೋಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ ಸ�ಾ��
ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ

ಅಗತ��ದ���

�ೊರತು

�ಾವ��ೇ

�ಾ��ಯನು�

ಮೂರ�ೇ

ವ���ಗ��ೆ

ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲ�; ಅಥ�ಾ (�) ಅಂತಹ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� ಹಂ��ೊಳ�ಲು �ಾ�ಹಕರು
ಸಮ���ದ��� �ಾತ�.
NFPL, ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� �ೋಡ್ ಅನು� ಲಭ��ಾ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ
�ೋಡ್ನ ಪ��ಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಜ�ಾಂಗ, �ಾ�, �ಂಗ, �ೈ�ಾ�ಕ ���, ಧಮ� ಮತು� ಅಥ�ಾ ಅಂಗ�ೈಕಲ�ದ
ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ಾ�ಹಕರ �ರುದ� �ಾವ��ೇ �ಾರತಮ� �ಾಡ�ಾರದು.
ಅನ��ಸು��ೆ
ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗ��ೆ ಮತು� ಅದರ ವ�ವ�ಾರದ ಸಮಯದ�� ಕಂಪ�ಯನು� ಪ����ಸಲು
ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ಇತರ ವ���ಗ��ೆಲ��ಗೂ ಈ �ೋಡ್ ಅನ�ಯ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಾಲಗ��ೆ ಅ��ಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಪ����
ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ಾಲ�ಾರರನು� ನ� ಆ�ಪ್ ಅಥ�ಾ ��ಟಲ್ �ಾಲು�ಾರರು ಅಥ�ಾ ಏ�ೆಂಟರು ಅಥ�ಾ
ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ ಅ�ಯ�� ಅನುಮ�ಸ�ಾದ ಇತರ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರುಗಳನು�
ಪ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. ಎ�ಾ� �ಾಲದ ಅ��ಗಳನು� ಕಂಪ�ಯು ನ� ಆ�ಪ್ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ �ಾಲದ
ಅ��ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅಂತಹ ಇತರ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ
��ೕಕ�ಸ�ೇಕು.
ಕಂಪ�ಯು ಇವ�ಗಳನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ೇಕು:
ಎ) �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಎ�ಾ� ಸಂವಹನಗಳ� ಸ��ೕಯ �ಾ�ೆಯ�� ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅಥ��ಾಗುವ
�ಾ�ೆಯ��ರ�ೇಕು.
�) �ಾಲದ ಅ��ಯು ಅಗತ� �ಾ��ಯನು� ಒಳ�ೊಂ�ರ�ೇಕು (ಅಂದ�ೆ, ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಬ�� ದರಗಳ�,
�ೕ/ ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��,� ಪ�ವ�-�ಾವ� ಆ��ಗಳ� ಮತು� ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ
ಇದ���) �ಾಲ�ಾರನ ಆಸ��ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವಂತಹುದು. �ಾಲದ ಅ��ಯ��

ನಮೂ�ೆಯು

ಅ���ಂ��ೆ ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸೂ�ಸಬಹುದು.
�) �ಾಲದ ಅ��ಗಳನು� �ಾವ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ��ೇ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎಂಬುದನು� ಸೂ�ಸುವ ಎ�ಾ�
�ಾಲದ ಅ��ಗಳ ��ೕಕೃ��ಾ� ಕಂಪ�ಯು ��ೕಕೃ�ಯನು� �ೕಡುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ೇಕು.

�) �ಾಲದ ಅ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸಲು ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� ಅ��ಯ ಸಮಯದ��
ಕಂಪ��ೆ ಸ��ಸ�ೇಕು. ಕಂಪ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾ�� ಅಗತ��ದ��,� ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕರನು�
ಸಂಪ��ಸುವ ಹಕ�ನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ.
ಇ) NFPL ಅದರ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ�ೆ� ಂ��ೆ �ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾ�ಯನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುತ��ೆ
�ಾಗೂ �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ��ೕ�ಾರವನು� ತನ� �ಾಖ�ೆಯ�� ಇ�ಸುತ��ೆ.
ಎಫ್) NFPL ತನ� ��ೇಚ�ೆಯಂ�ೆ �ಾಲದ �ಾ�ೆಯನು� ವ�ಾ�ವ�ೆ �ಾಡುವ �ನಂ�ಗಳನು� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ
ಅಥ�ಾ �ಾ�ಂಕ್/ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆ��ಂದ �ಾ�ಾನ� �ೕ�ನ�� ಪ�����ೊ�ಸ�ೇಕು. �ನಂ�ಯು
��ೕಕೃ��ಾದ 21 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ NFPL ತನ� ಒ���ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ೇಪ�ೆಯನು� ��ಸ�ೇಕು.
�) �ತರ�ಾ �ೇ�ಾಪ��, ಬ�� ದರ, �ೇ�ಾ ಶುಲ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ
�ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ಬದ�ಾ�ಸುವ ��ಾ�ರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ದಲು, NFPL
�ಾಲ ಒಪ�ಂದದ ಪ��ಾರ �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೋ�ಸ್ �ೕಡ�ೇಕು. �ೕ�ನ ಶುಲ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಇದ��� ಕಂಪ�ಯ �ಾ�ೆಗಳ�� ಮತು� ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಅದು ಲಭ��ರ�ೇಕು.
�ಾಲದ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಗೂ �ಯಮಗಳ�/ಷರತು�ಗಳ�
�ಾಲದ ಅ��ಗಳ� ಕಂಪ�ಯು ಅನುಸ�ಸುವ �ೆ��ಟ್ �ೌಲ��ಾಪನ ಪ�����ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.
ಎ) �ಾಲದ ಪ�ಮುಖ �ಯಮಗಳ� ಅಂದ�ೆ, ಬ�� ಶುಲ�ಗಳ�, ಅವ�, ಮಂಜೂ�ಾದ �ಾಲದ �ತ�,
�ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾ��ಕ ಬ�� ದರ, ಸಂಸ�ರ�ಾ ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾಲದ ಅವ�, ಸ�ಾನ �ಾ�ಕ
ಕಂತು (EMI) �ಾವ�ಸುವ�ದು, ಇತರ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ೕ �ಾಗೂ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಇತರ �ವರಗಳ�
ಅನ�ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಸ��ೕಯ �ಾ�ೆಯ�� ಅಥ�ಾ �ಾಲದ ಪ��ಾ�ಪವನು� �ಾ��ಾಗ
�ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅಥ��ಾಗುವ �ಾ�ೆಯ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
�) NFPL �ಾಲದ/ �ೌಲಭ� ಒಪ�ಂದದ�� �ೕ�ಾಲ್� ಅಥ�ಾ ತಡ�ಾ� �ಾ� �ಾವ��ಾ� ��ಸ�ಾಗುವ
ದಂಡದ ಬ��/ ��ಾ� �ಾ�/ �ೆಚು�ವ� ಬ��ಯನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ, �ೊ�ೆ�ೆ ಪ�ವ��ಾವ� �ೆ�ಾ��ಯನು�
ಕೂ�ಾ ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ.
�) �ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ�� ಉ�ೆ�ೕ��ರುವಂತಹ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ��ೕಕ��ದ ನಂತರ, �ಾಲ
�ತರ�ಾ ಪ����ಯನು� ಆರಂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಅ���ಾರರ ಸಮ��ಯನು� NFPL ಉ���ೊಳ��ತ��ೆ ಮತು�
��ಟಲ್/�ೌ�ಕ�ಾ� ಅದರ �ಾಖ�ೆಗಳ�� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ.
�) �ಾಲದ �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ��, �ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ ಪ��ಯನು� ಎ�ಾ� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಒದ�ಸ�ೇಕು
�ಾಗೂ ಅದರ ��ೕಕೃ�ಯನು� ಅದರ �ಾಖ�ೆಗಳ�� ��ಟಲ್/�ೈ�ಕ�ಾ� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು.
�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾಲಗಳ �ತರ�ೆ

ಎ) �ತರ�ಾ �ೇ�ಾಪ��, ಬ�� ದರಗಳ�, �ೇ�ಾ ಶುಲ�ಗಳ�, ಪ�ವ��ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಯಮಗಳ�
ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಬ�ೆ� �ಾಲ�ಾರನು ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವಂ�ೆ ಸ��ೕಯ
�ಾ�ೆಯ�� ಅಥ�ಾ ಅಥ��ಾಗುವ �ಾ�ೆಯ�� �ಾಲ�ಾರ��ೆ NFPL �ೋ�ಸ್ �ೕಡುತ��ೆ.
�) ಬ�� ದರಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ��ೕ�ತ�ಾ� �ಾತ��ೇ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ�ದನು�
NFPL ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ. ಈ ���ನ�� ಸೂಕ��ಾದ ಷರತು�ಗಳನು� ಕಂಪ�ಯು �ಾಲ ಒಪ�ಂದದ��
ಅಳವ���ೊಂ��ೆ.
�) ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� �ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆಯನು� ಮರುಪ�ೆಯಲು / �ೇಗ�ೊ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯ
��ಾ�ರವ� �ಾಲ ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ
ಅಂ�ೕಕ�ಸಲ���ರುತ��ೆ.
�) �ಾಲ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� �ೆಕು���ಗಳನು�, �ಾಲದ ಪ�ಣ� ಮತು� ಅಂ�ಮ �ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ�ಯ
�ೇ�ೆಯ�� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, �ಾವ��ೇ �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ಾದ ಹಕು� ಅಥ�ಾ ಹಕು�ಗ��ೆ ಅದು
ಒಳಪ��ರುತ��ೆ �ಾಗೂ �ಾಲ�ಾರರ �ರುದ� NFPL �ೊಂ�ರಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಹಕು�ಗ��ಾ�
�ೆಟ್-ಆಫ್. ಅಂತಹ ಹಕ�ನು� ಚ�ಾ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ, �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅದರ ಬ�ೆ� ತ��ತ ಸೂಚ�ೆ
�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು, ಉ�ದ �ೆ�ೖಮ್ಗಳ ಬ�ೆ� ಸಂಪ�ಣ� �ವರಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ �ೆ�ೖಮ್
ಇತ�ಥ��ಾಗುವವ�ೆಗೂ �ೆಕು���ಗಳನು� ಉ���ೊಳ��ವ ಹಕ�ನು� NFPL ಉ���ೊಂ��ೆ.
�ಾ�ಾನ� �ಬಂಧ�ೆಗಳ�
�ಾಲ ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�� ಒದ��ದ ಉ�ೆ�ೕಶಗಳನು� �ೊರತುಪ�� �ಾಲ�ಾರನ
ವ�ವ�ಾರಗಳ�� ಮಧ�ಪ��ೇ�ಸುವ�ದನು� NFPL �ಾಡ�ಾರದು (�ಾ��ಯು, �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ದ�ೇ
ಬ�ರಂಗಪ��ರ�ರುವ�ದು, ಗಮನ�ೆ� ಬಂ�ರುವ�ದು).
�ಾಲಗಳ ವಸೂ�ಾ� �ಷಯದ��, NFPL ಪ����ಗಳ�/ಮೂರ�ೇ ಪಕಷ್ದ ಸಂಗ�ಹ ಏ�ೆಂಟ್ಗಳ� ಅನಗತ�
�ರುಕುಳವನು� �ೕಡುವ�ದನು� ಆಶ��ಸ�ಾರದು. ಸಲ�ದ ಸಮಯದ�� �ಾಲ�ಾರರನು� �ರಂತರ�ಾ�
�ೊಂದ�ೆ�ೊ�ಸುವ�ದು, �ಾಲಗಳ ಮರು�ಾವ��ೆ �ಾ�ಯು ಶ��ಯನು� ಬಳಸುವ�ದು ಇ�ಾ��. NFPL ತನ�
�ಬ�ಂ��ಂದ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ �ಾವ��ೇ ಅಸಭ� ವತ��ೆ ಆಗುವ��ಲ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ತ��ೆ,
ಇದ�ಾ�� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸೂಕ� �ೕ�ಯ�� ವ�ವಹ�ಸಲು �ಬ�ಂ��ೆ ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ತರ�ೇ� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.
ಅಂಗ�ೈಕಲ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೈ�ಕ/ ದೃ���ೕನ ಅಭ���ಗ��ೆ �ಾಲ �ೌಲಭ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ
ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೌಲಭ�ಗಳನು� �ಸ��ಸುವ�� �ಾವ��ೇ �ಾರತಮ� ಇರ�ಾರದು.
RBI/2019-20/30 DNBR (PD) CC. No.101/03.10.001/2019-20, ��ಾಂಕ ಆಗಸ್� 02, 2019 ರಂದು
'��ೕ�ಂಗ್ �ೇಟ್ ಟಮ್� �ೋನ್ಗಳ �ೕ�ನ ಸ�ತು�ಮರು�ಾ��ೕನ ಶುಲ�ಗಳ�/ಪ�ವ��ಾವ� ದಂಡ'.
ಮೂಲಕ RBI �ೕ�ದ ಸ���ೕಕರಣದ ಪ��ಾರ, �ೈಯ��ಕ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ವ�ವ�ಾರವನು� �ೊರತುಪ�� ಇತರ

ಉ�ೆ�ೕಶಗ��ಾ� ಮಂಜೂರು �ಾಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ ��ೕ�ಂಗ್ ದರದ ಅವ�ಯ �ಾಲದ �ೕ�ೆ NFPL
ಸ�ತು�ಮರು�ಾ��ೕನ ಶುಲ�ಗಳ�/ಪ�ವ��ಾವ� �ೆ�ಾ��ಗಳನು� ��ಸುವ��ಲ�.
��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ��
NFPL ನ ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಸಂ�ೆ��ಳ�ೆ ಸೂಕ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರದ �ಾಂ��ಕ ವ�ವ�ೆ�ಯನು�
ರೂ���ೆ. �ಾಲ �ೕಡುವ ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾಯ���ಾ�ಹಕರ ��ಾ�ರಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ ಎ�ಾ� ��ಾದಗಳನು�
ಕ�ಷ� ಮುಂ�ನ ಉನ�ತ ಮಟ�ದ�� ಚ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ �ಾಗೂ ��ೇ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂದು �ಾಂ��ಕ
ವ�ವ�ೆ�ಯು ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ. ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಯಯುತ ವ�ವ�ಾರ
�ೋ�ನ ಅನುಸರ�ೆ ಮತು� ��ಧ ಹಂತದ �ವ�ಹ�ೆಯ�� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನದ
�ಾಯ��ವ�ಹ�ೆಯನು� ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ.
ಅಂತಹ �ಮ�ೆ�ಗಳ ಒಂದು �ೊ�ೕ�ೕಕೃತ ವರ�ಯನು� �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧ�ಾ ಸ���ೆ ಮತು� ಮಂಡ��ೆ
�ಯ�ತ ಅವ�ಯ�� ಸ��ಸ�ೇಕು.
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ
NFPL ತನ� �ಾ�ಹಕರ ಅನುಕೂಲ�ಾ��, �ಾ��ಾರ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸುವ ಸ�ಳಗಳ�� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ��ಯನು�
ಪ�ಮುಖ�ಾ� ಪ�ದ��ಸುತ��ೆ:
ಎ) ಕಂಪ�ಯ �ರುದ�ದ ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ�� �ಾವ�ಜ�ಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹು�ಾದ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ
ಪ��ಾರ ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು ಮತು� ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ� (ದೂರ�ಾ�/ ��ೈಲ್ ಸಂ�ೆ�ಗಳ� /ಇ�ೕಲ್
��ಾಸ)
�) ಒಂದು �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�� ದೂರು/��ಾದವನು� ಪ�ಹ�ಸ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು RBI ಯ DNBS ನ �ಾ��ೇ�ಕ
ಕ�ೇ�ಯ ಪ��ಾರ ಅ��ಾ��ೆ �ೕಲ�ನ� ಸ��ಸಬಹುದು (ಸಂಪ�ಣ� ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�), ಅವರ ಅ��ಾರ
�ಾ���ಯ ಅ�ಯ�� NBFC ನ �ೋಂ�ಾ�ತ ಕ�ೇ� ಬರುತ��ೆ. .
�) �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೕ�.
ಇದಲ��ೆ, ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನವನು� �ವ�ಸುವ �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೕ�ಯನು�
�ೋಡ್�ೆ ಅನುಬಂಧ 1 ರಂ�ೆ ಲಗ��ಸ�ಾ��ೆ.
�ಾ�ಯಯುತ ವ�ವ�ಾರ �ೋಡ್ ಸಂವಹನದ �ಾ�ೆ ಮತು� ��ಾನ
NFPL �ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಅ�ೈ���ೊಳ��ವ �ಾ�ೆಯ�� ಅಥ�ಾ ಆಡು�ಾ�ೆಯ�� �ಾತ�ಾಡಲು ಆದ��ೆ
�ೕಡುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� �ೋಡ್ ಅನು� ��ಧ �ಾ�ೆಗಳ�� ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
ಬ�� ದರ �ೕ�

��ಧ ವಗ�ದ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ��ಧ ಬ�� ದರಗಳನು� ��ಸುವ�� ಇರುವ ಅ�ಾಯವನು� �ಾಗೂ �ಾ��ಕ�ೆಯ
ಹಂತಗಳ ಬ�� ದರ ಮತು� ��ಾನವನು� �ಾಲ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಸ�ಷ��ಾ�
��ಸ�ೇಕು. ಬ��ದರಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾಯಗಳ �ೆ�ೕ�ೕಕರಣದ ��ಾನವ� ಕಂಪ�ಗಳ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ��
ಲಭ��ರುತ��ೆ. �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಪ�ಕ�ಸ�ಾದ �ಾ��ಯನು� ಬ��ದರಗಳ��
ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ�ಾಗ ನ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು.
ಅನು�ೕ�ತ ಬ�� ದರ �ೕ�ಯನು� ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಾ�ೕ�ಾತು, �ಾ�ೆ��ಂಗ್ ಮತು� �ಾ�ಾಟ
NFPL ಎ�ಾ� �ಾ�ೕ�ಾತು ಮತು� ಪ��ಾರ �ಾಮ��ಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ ಮತು� ತಪ���ಾ��ೆ�ೆಯುವ��ಲ� ಎಂದು
ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ��

ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

NFPL

�ಾ�ಾಟ

ಸಹವ��ಗಳ�/ಪ����ಗಳ�

�ಾ�ಾಟ�ಾ�� �ೆ�ೖಂಟ್ ಅನು� ಸಂಪ����ಾಗ ಅವರ ಗುರು�ಸು��ೆಯ ಮ���ೆ �ೋಡ್ ಅನ��ಸುತ��ೆ.
�ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಗಳ� (CIC ಗಳ�)
NFPL �ಾ�ಹಕರ ಬ�ೆ� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾ��ಯನು� �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಕಂಪ�ಗ��ೆ �ೕಡುತ��ೆ:
ಎ) �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆಯುವ�ದು;
�) �ಾ�ಹಕನು ಅವನ/ಅವಳ �ಾವ�ಗಳನು� ಮತು� �ಾಲದ �ಾ�ೆಯ �ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆಯನು� �ಳಂಬ�ೊ��ದ��,
ಇದರ�� ಎಷು� �ಾಲವನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡ�ಾ��ೆ ಮತು� ತದನಂತರದ �ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆ;
�) �ಾ� ವಸೂ��ಾ� �ಾ�ಹಕರ �ರುದ� �ಾನೂನು ಕ�ಮಗಳನು� ಆರಂ�ಸ�ಾ�ರುವ�ದು; ಮತು�
�) �ಾ�ಹಕರ �ರುದ� �ಾನೂ�ನ ಕ�ಮವನು� ಜರು��ದ �ೕ�ೆ �ೕ�ಸ�ಾದ �ಾಲಗಳ�
NFPL �ಾ�ಹಕರ �ಾ�ೆಯ ಬ�ೆ�, CIC ಗ��ೆ ಇತರ �ಾ��ಯನು� �ೕಡಬಹುದು, ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕನು
ತನ�/ಅವಳ/ಅದರ ಸ�ಷ� ಅನುಮ�ಯನು� �ೕ�ದ��,� ಅಂತಹ ಅ��ಾರ ಮತು� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂ�ನ
ಅ�ಯ�� ಅವಶ�ಕ�ೆಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.
ಸಂಗ�ಹ�ೆ ಮತು� ವಸೂ�ಾ�
ಕಂಪ�ಯ ಸಂಗ�ಹ�ೆ ಮತು� ವಸೂ�ಾ� ಪ����ಯು ಮಂಡ�ಯ ಅನು�ೕದ�ೆಯಂ�ೆ ಕಂಪ�ಯ
ಸಂಗ�ಹಗಳ� ಮತು� ವಸೂ�ಾ� �ೕ�ಯ ಪ��ಾರ�ಾ�ರ�ೇಕು.
�ೕ� ಸಂ��ೆ
��ಾ ವ�ವ�ಾರ�ಾ�� �ೋ��ೆಯ �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� IRDA �ಯ�ಾವ�ಗ�ಂದ �ಯಂ��ಸ�ಾ��ೆ
ಎಂದು ಕಂಪ�ಯು ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ.

ಮುಂದುವ�ೆದು, ಕಂಪ�ಯು ಅನುಬಂಧ 2 ರಂ�ೆ ಲಭ��ರುವ ಕ�ೆಕಷ್ನ್ ಏ�ೆಂಟ್ಗಳ� ಮತು� �ೇರ �ಾ�ಾಟ
ಏ�ೆಂಟ್ಗಳ�, �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಅನುಸ���ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ.
ಗುಪ��ೆ ಮತು� �ೌಪ��ೆ
NFPL �ೌಪ��ೆ �ೕ�ಯನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು, ಇದು �ಾ�ಹಕರ ಸೂಕಷ್� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾ��
ತಂತ��ಾನ (ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಭದ��ಾ ಅ�ಾ�ಸಗಳ� ಮತು� �ಾಯ���ಾನಗಳ� ಮತು� ಸೂಕಷ್� �ೈಯ��ಕ
�ೇ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಾ��) �ಯಮಗಳ�, 2011 ರ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಬಳಸುವ�ದು, ಸಂಗ��ಸುವ�ದು ಮತು�
ಸಂಸ��ಸುವ�ದನು� �ಾ��ಪ�ಸುತ��ೆ.
�ೕ�ೆ ���ದ �ೋಡ್ಗಳನು� �ದು�ಪ� �ಾಡುವ, ಪ�ವ��ಸುವ ಮತು� �ಾಪ��ಸುವ ಹಕ�ನು� ಕಂಪ�ಯು
ಉ���ೊಂ��ೆ ಮತು� FPC ಗ��ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ ಮ�ೋ�ಾವ�ೆ� ಧ�ೆ� ಬರದಂ�ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆ�
ಅಪ್�ೇಟ್ಗಳನು� �ೕಡುತ��ೆ.

ಅನುಬಂಧ 1
ನ� �ನ�ವ್� �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್
(�ೈತನ� ರೂರಲ್ ಇಂಟರ್�ೕ��ೕಷನ್ �ೆವಲಪ್�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ ಎಂದು
ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�) ನ

�ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�

CGR/3.2/2021-22
30 ಏ��ಲ್ 2016
24ನ ಆಗಸ್� 2020
18 �ೆಬ�ವ� 2021
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06 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2021
16 �ೆ�ೆ�ಂಬರ್ 2021
CEO
��ೇ�ಶಕ ಮಂಡ�

ಆವೃ�� ಸಂ�ೆ�
ಮೂಲತಃ ಅಳವ���ೊಂಡ �ೕ�ಯ ��ಾಂಕ
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1

�ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ ಪ����

1. ಉ�ೆ�ೕಶ

ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ನ�� �ಾ�ಹಕರು �ದಲ ಪ�ಮುಖ �ೌಲ��ಾ��ಾ��ೆ. �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ
ಪ��ಾರ �ೕ�ಯು ಕಂಪ�ಯ ಪ�ಮುಖ �ೌಲ�ವನು� ಪ���ಂ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಯಂತ�ಕರ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು�

ಸಂ�ೕ�ಸುತ��ೆ.

ಜು�ೈ 01, 2015 ರ ಆರ್�ಐನ �ಾಸ�ರ್ ಸು�ೊ�ೕ�ೆ - �ೇರ್ �ಾ���ೕಸಸ್ �ೋಡ್ ನಂತರ ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೇಟ್
���ೆಡ್ (ಇನು� ಮುಂ�ೆ "ಕಂಪ�" ಎಂದು ಉ�ೆ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ), ಕಂಪ�ಯು ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ

�ೕ�/�ಾಯ���ಾನವನು� �ೊಂ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಅದನು� ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಅನು�ೕ�ಸ�ೇಕು ಮತು�

ಕ�ಾ�ಯ�ೊ�ಸ�ೇಕು.

ಕಂಪ�ಯ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ೕ�ಯ�� ಈ �ೆಳ�ನ ಉ�ೆ�ೕಶಗಳನು� ��ಸ�ಾ��ೆ:
-

ಅತು�ತ�ಮ �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ �ೆಂಬಲವನು� ಒದ�ಸುವ�ದು;
ಈ �ಾಯ��ೆ� ಅಗತ��ರುವ �ಯಂತ�ಕ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಅನುಸರ�ೆ.

2. �ಾ��ಾ�ನಗಳ�
ಕುಂದು�ೊರ�ೆ/ದೂರು: "ಕುಂದು�ೊರ�ೆ/ದೂರು" ಎನು�ವ�ದು �ಾ�ಹಕ�ಂದ �ೌ�ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಬರವ��ೆಯ��

ಉತ�ನ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ�ಂ��ನ ಅತೃ��ಯ ಅ�ವ����ಾ��ೆ. �ಾ�ಹಕರು ದೂ��ೆ �ಜ�ಾದ �ಾರಣವನು�
�ೊಂ�ರಬಹುದು, ಆದರೂ �ೆಲವ� ದೂರುಗಳನು� ತಪ�� �ಳ�ವ��ೆ ಅಥ�ಾ ಉತ�ನ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯ ಅಸಮಂಜಸ

��ೕ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಡಬಹುದು.
ದೂರುಗಳ �ಾ�ಾನ� ವ�ೕ�ಕರಣ:
-

ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ: ತ�ಾ�ದ ಶುಲ�ಗಳ�/ TDS �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ತ�ಾ�ದ �ಾ�ಾಟ/�ೆ�ಟ್

-

/ �ೇ�ಾ ಶುಲ� ಸಂಬಂ�ತ, �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ eNach ��ಯ�ೆನ್� ಸಂಬಂ��ದ.

-

�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ: �ಾ�ಹಕ��ೆ ಮೂಲ �ೌಲಭ�ಗಳ�/ �ಾ�ಾವರಣ/ �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ ಪ��ೇಶ/ �ೊಡ�
�ಾಲು, ಇ�ಾ��.
�ಬ�ಂ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ: ಆ�ಾ�ತ �ರುಕುಳ, ಅನು�ತ ವತ��ೆ/ ಅಸಭ� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆ, ಆ�ಾ�ತ ಲಂಚ
ಇ�ಾ��.
�ಾಲ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ: �ಳಂಬ�ಾದ �ತರ�ೆಗಳ�, �ಾಲದ �ಾ�ಾ�ಡುಗಳ�, ವಸೂ�ಾ��ಾ� ಅ��ಾದ
ಅನುಸರ�ೆ, ವಸೂ�ಾ� ಏ�ೆಂಟ್ಗಳ ಅಸಮಪ�ಕ ನಡವ��ೆ, �ಂಗ, �ಾ�, ಧಮ�, �ಾಲ ವಂಚ�ೆಗಳ� ಮತು�

-

ಇತರ �ಾಲ �ೕಡುವ ಸಂಬಂ�ತ ದೂರುಗಳ�.
�ಾ��ಾರ ವರ��ಾರ/ ಏ�ೆಂಟ್ ಸಂಬಂ�ತ/ �ಾ�ಾಟ�ಾರ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ: ದುವ�ತ��ೆ/ ಅಸಭ�
�ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆ, ಉತ�ನ�ಗಳ ತ�ಾ�� �ಾ�ಾಟ, ಶುಲ�/ಕ�ಷನ್/�ೆಚು�ವ� ಶುಲ�ಗಳ�, ಇದು
ಕ�ೆಕ�ರ್ಗ�ಂದ, ಮರು�ಾವ� ಏ�ೆಂಟ್ಗ�ಂದ, ಪ��ೕಲ�ೆ ಏ�ೆ��ಗ�ಂದ ಮತು� �ಾ�ಾಟ�ಾರ�ಂದ
ಅಸಭ� �ಾ�ೆಯ ದುವ�ತ��ೆ/ಬಳ�ೆಯನು� ಸಹ ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ.
3. ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ ಪ����
ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನದ ಬಹು �ಾ�ೆಲ್ಗಳನು� �ೆ�ೆಯುತ��ೆ. ಈ �ಾನಲ್ಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:
A) �ೕ�ಯರ್ �ಾ��ೇ�ೆ�ಂ��ಂದ ಗುರು�ಸಲ�ಟ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನು� �ೇ�ಸ�ೇಕು.
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ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯು ಕಂಪ�ಯ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ ಮತು�
�ವ��ಸುವ ಜ�ಾ�ಾ��ಯನು� �ೊಂ�ರು�ಾ��ೆ.
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B) ಎಸ��ೇಶನ್ �ಾ���ಕ್� I
1) �ದಲ�ೇ ಹಂತ:
- ಒಂದು �ೇ�ೆ �ದಲ�ೇ ಹಂತದ��, �ಾ�ಹಕರು ದೂರು ಅಥ�ಾ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೊಂ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು �ಾ�ಹಕ
�ೆಂಬಲ ತಂಡವನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು:
ಇ�ೕಲ್: help@navi.com

ದೂರ�ಾ�: (+91) 81475 44555
-

TAT: �ಾ�ಹಕರು ಇ�ೕಲ್ ಅಥ�ಾ ದೂರ�ಾ� ಮೂಲಕ �ಾ�ಹಕ �ೆಂಬಲ ತಂಡವನು� ಸಂಪ����ಾಗ
ಪ��ಾ�ತ ಪ����� ಸಮಯ: �ಾ�ಹಕರ �ಾಳ�ಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗಲು 48 �ೆಲಸದ ಗಂ�ೆಗಳ� ಮತು� 3 �ೆಲಸದ
�ನಗಳ�� ಪ��ಾರ�ಾ�� ಉತ�ಮ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
- �ಾ�ಹಕರ ತೃ���ೆ ಪ��ಾರ�ಾಗದ �ನಂ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಗ�ತ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ಪ�ಹ�ಸದ �ನಂ�ಗಳ�,
�ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಎರಡ�ೇ ಹಂತ�ೆ� ��ಸಬಹುದು.

-

ಎರಡ�ೇ ಹಂತ:
ಎರಡ�ೇ ಹಂತದ��, �ಾ�ಹಕರು �ೆಳ�ನ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ೕಲ್�ಾಕ್� ಅನು�
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು. ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ ಅ��ಾ�ಯು ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ (7)
ಏಳ� �ೆಲಸದ �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಪ�ಹ�ಸಲು �ೈ�ೊಳ��ೇಕು.
�ೆಸರು : ಸುಗಂಧ ಶ�ಾ�
ಪದ�ಾಮ - �ಾ�ಹಕ �ೆಂಬಲ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು
��ಾಸ – ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್, �ೋರಮಂಗಲ 3�ೇ �ಾ�ಕ್, �ೆಂಗಳ�ರು 560095 ಇ�ೕಲ್ –
grievance@navi.com

-

ಮೂರ�ೇ ಹಂತ:

ಒಂದು �ೇ�ೆ �ಾ�ಹಕರು ಪ�����ಯನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ (10) ಹತು� �ೆಲಸದ �ನಗ�ೆ� ಳ�ೆ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ
��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ ಪ������ಂದ ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು �ೆಳ�ನ ಅಂ�ೆ �ೆ���ೆಯ�� ಕಂಪ�ಯ
�ೋಡಲ್ ಅ��ಾ�ಯನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು. �ೋಡಲ್ ಪ��ಾರ ಅ��ಾ�ಯು ದೂರು ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ
(7) ಏಳ� �ನಗಳ ಅವ�ಯ�� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯನು� ಪ�ಹ�ಸ�ೇಕು.
ಮೂರ�ೇ ಹಂತದ��, �ಾ�ಹಕರು RBI ಒಂಬುಡ್�ಮನ್ �ೕಜ�ೆಯ� ಕಂಪ�ಯ �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ�ಯನು� ಈ
�ೆಳ�ನಂ�ೆ ಸಂಪ��ಸಬಹುದು:
�ೆಸರು: �ಂಪಲ್ �ೆ �ಾ
ಪದ�ಾಮ - �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ�
��ಾಸ – ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೇಟ್
���ೆಡ್, �ೋರಮಂಗಲ 3�ೇ
�ಾ�ಕ್, �ೆಂಗಳ�ರು 560095
ಇ�ೕಲ್ –
nodaloffice@navi.com
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-

�ಾಲ��ೇ ಹಂತ: ಒಂದು �ೇ�ೆ �ೋಡಲ್ ಅ��ಾ��ಂದ ಒದ�ಸ�ಾದ ಪ������ಂದ �ಾ�ಹಕರು

ತೃಪ��ಾಗ�ದ���, ಅಥ�ಾ ಅದರ �ದಲ ಸ���ೆ ��ಾಂಕ�ಂದ 15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ ಅವ��ಳ�ೆ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ

ಪ��ಾರ�ಾಗ�ದ���, ನಂತರ �ಾ�ಹಕರು ಉಸು��ಾ� ಅ��ಾ��ೆ ಬ�ೆಯಬಹುದು:

5

�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್,

�ಾನ್-�ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೕ���ಾರ�ಾ ಇ�ಾ�ೆ (DNBS),
�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್,

ನೃಪತುಂಗ ರ�ೆ�, �ೆಂಗಳ�ರು - 560001

ಇ�ೕಲ್: dnbsbangalore@rbi.org.in

-

��ಾ�ಾರರ �ಾ���ೇಟ್ ಏ�ೆಂಟ್ ಆ� ಕಂಪ�ಯ �ಾಮಥ��ದ�� ಎ�ಾ� ���ೆ ಸಂಬಂ��ದ
ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ದೂ�ನ ��ೕಕೃ��ಂದ 14 �ನಗಳ�� ಮು�ಾ�ಯ�ೊ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

5) ಐದ�ೇ ಹಂತ::
NBFC ಗ��ಾ� RBI ಒಂಬುಡ್�ಮನ್ �ೕಜ�ೆ - 2018
ಒಂದು �ೇ�ೆ NBFC �ಂದ ಉತ�ರವನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕರು NBFC ಯ ಉತ�ರ�ಂದ

ಅತೃಪ��ಾ�ದ��ೆ, ದೂರು / ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಸ���ದ ಒಂದು �ಂಗಳ ನಂತರ, �ಾ�ಹಕರು �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್

ಇಂ��ಾ�ಂದ “�ಾನ್-�ಾ�ಂ�ಂಗ್ �ೈ�ಾ��ಯಲ್ ಕಂಪ�ಗ��ೆ ಓಂಬುಡ್�ಮನ್ �ೕಜ�ೆ, 2018” ಅ�ಯ��

ರ�ಸ�ಾದ ಒಂಬುಡ್�ಮನ್ ಅನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

�ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾನಲ್ಗಳ�� ಸ���ದ 30 �ನಗಳ ಅವ�ಯ ನಂತರ, ಕುಂದು�ೊರ�ೆ / ದೂ��ೆ �ಾವ��ೇ
ಪ�����ಯನು� ��ೕಕ�ಸ�ದ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪ����� / ಪ��ಾರವ� �ಾ�ಹಕರನು� ತೃ��ಪ�ಸ�ದ��ೆ, ಪ��ಾರ�ಾ��

ಅವನು/ಅವಳ� ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಉನ�ತ ಹಂತ�ೆ� ��ಸಬಹುದು.

�ಾ�ಹಕರು �ೕ�ೆ ���ದ ಅನುಕ�ಮದ��ನ ಹಂತಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇ�ಾದ ಅಗತ��ಲ��ದ�ರೂ, �ಾ�ಹಕರು
ಎಸ��ೇಶನ್ �ಾ���ಕ್� ಅನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ.

��ಾಸ:
�ಾರ�ೕಯ �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್
�ೕಟ್� �ೆ�ೕ�ಸ್, �ೆ�ೆ�ೖ - 600001 ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�: 044 - 25395964
�ಾ�ಕ್� ಸಂ�ೆ�: 25395488
ಇ�ೕಲ್: cms.nbfcochennai@rbi.org.in
6) �ೕ�ನ ಪ����ಯು ಆ��ಯ ಮರು�ಾ��ೕನ ಮತು� �ಾ�ಾಟ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗ��ೆ

ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ವಸೂ�ಾ� ತಂಡದ ಸ�ಾಯ�ಂದ ತ��ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ತ��ೆಯ
ನಂತರ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸೂಕ� ಪ�����ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

C) ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ�ಾ�� ವ�ವ�ೆ�ಗಳ�
ಕಂಪ�ಯು ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಸ�ಾ�ಕ ಪ��ಾರವನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ಾ�ಹಕ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನ

(CRM) ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ೊಂ��ೆ. �ಸ�ಮ್ (ಎ) ದೂರುಗಳನು� ಪ�� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ, (b) ಪ��ೆ�ಯ ಸ�ರೂಪದ

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ TAT ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ, ಮತು� (c) ಪ�ವ��ಧ��ತ TAT ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಮತು�
ಎಸ��ೇಶನ್ �ಾ���ಕ್� ಪ��ಾರ ಸಮ�ೆ�ಗಳನು� ಉಲ�ಣ�ೊ�ಸುತ��ೆ

CRM ವ�ವ�ೆ�ಯ�� �ೆ�ೆ��ಯಲ�ಟ� ನಂತರ �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ ತಂಡವ� �ಾ�ಹಕರ ತೃ���ಾ� ದೂರು/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯ

ಪ��ಾರ�ೆ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ. �ಾಧ��ಾದ�ೆ��ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ ಮತು� ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಪ�ಾ�ಯ

ಪ��ಾರಗಳನು� �ೕಡಲು ಪ�� ಪ�ಯತ�ವನು� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಾದ�ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಪ��ಾರದ ಬ�ೆ�
6

ಅತೃಪ��ಾ��ೕ ಮುಂದುವ�ದ�ೆ, ಅವರು �ೕ�ೆ ಉ�ೆ�ೕ��ದಂ�ೆ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನದ
ಮೂಲಕ ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಉಲ�ಣ�ೊ�ಸಬಹುದು.
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ದೂರುಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣ:
-

�ಾ�� ಮತು� ದೂರು ಕ�ೆಗಳನು� �ಾ��ಕ್ �ಾಡಲು ಮತು� ��ೆ�ೕ�ಸಲು CRM ಮೂಲಕ ಪ��ೆ�ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

CRM ದೂರುಗಳನು� ಕ��, �ೆಚು�, ಮಧ�ಮ, ಇ�ಾ�� ಎಂದು ವ�ೕ�ಕ�ಸುವ ಮತು� �ಾ�ಗ್ �ಾಡುವ

ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳ �ೕ�ನ ಕ�ಮದ ಆದ��ೆಯನು� �ಾ��ಕ್ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.
�ಾ�ಹಕನ ತೃ��:
-

�ಾ�ಹಕರು ತಮ� ತೃ��ಯ ಮಟ�ದ�� ಪ�����ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು CRM ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ.

�ಾ�ಹಕರು �ೕಡುವ ದೂರುಗಳನು� ಬ�ೆಹ�ಸುವ �ದಲು, ಅವರ ತೃ��ಯ ಮಟ�ದ�� �ಾ�ಹಕರ ಪ�����ಯನು�

ಕಂಪ�ಯು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ.

D) ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಆಂತ�ಕ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆ
ಪ����ಯ �ೋಪ�ೋಷಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ದೂರುಗಳ�, TAT ಗಳ�, ದೂರುಗಳ

ಸ�ರೂಪದ �ೕ���ಾರ�ೆಯ ಆವತ�ಕ ಪ��ೕಲ�ೆಯನು� �ಾ�ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

��ಾ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ �ೇ�ಾವನು� ��ಾ�ಾರ�ೊಂ��ೆ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಹಂ��ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ.
E) ಆಡ�ತ ಮತು� ಆ�ಟ್ ಸ��ಯ �ಮ�ೆ�ಗಳ�:
-

�ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನ ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ೕ�ಯನು� �ಾ��ಕ

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗಳನು� ಪ�ಗ�� �ಮ�ೆ�ಗಳನು� �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ: (ಎ)
ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ ಪ����ಯ ಸು�ಾರ�ೆ; (�) ದೂರು �ವ�ಹ�ಾ ವ�ವ�ೆ�ಯ ಒ�ಾ��ೆ �ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆ,

ಮತು� (�) ಒಂದು �ೇ�ೆ ಆ ವಷ�ದ��, ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ����ಯ ಪ��ಾರವನು� ಆಂತ�ಕ
-

�ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧ�ಾ ತಂಡವ� ನ�ೆ�ದ ಆ�ಟ್ ಫ��ಾಂಶದ ವರ�ಗಳ�.

��ೕಕ��ದ ದೂರುಗಳ ವರ�ಯನು� ಮಂಡ� ಮತು� ಮಂಡ� ಸ���ೆ �ೆ��ಾ�ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ
�ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

F) �ೆಬ್�ೈಟ್
ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�� ಮತು� ಎ�ಾ� �ಾ�ೆಗಳ�� �ೕ�ಯು ಲಭ��ರುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ�ಗ��ೆ ಈ
�ೕ�ಯ ಬ�ೆ� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
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ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೆಟ್ ���ೆಡ್

ಅನುಬಂಧ 2

(�ಂ�ೆ �ೈತನ� ರೂರಲ್ ಇಂಟರ್ �ೕ��ೕಷನ್ �ೆವಲಪ್�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್
���ೆಡ್ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ದ�)
ರವರ
�ೇರ �ಾ�ಾಟ ಏ�ೆಂಟರ �ೕ� ಸಂ��ೆ

ಆವೃ�� ಸಂ�ೆ�.

ಮೂಲತಃ ಅಳವ���ೊಂಡ �ೕ�ಯ ��ಾಂಕ

1.0
�ಾಚ್� 24, 2021

ಇವ�ಂದ ಅನು�ೕ�ಸಲ����ೆ

��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�

�ೕ�ಯ �ಾ�ೕಕರು
ಸ�

�ಈಓ

�ೆಡು�ಲ್ A
ನ� �ನ�ವ್� �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್
(�ಂ�ೆ �ೈತನ� ರೂರಲ್ ಇಂಟರ್�ೕ��ೕಷನ್ �ೆವಲಪ್�ಂಟ್ ಸ�ೕ�ಸಸ್ �ೆ��ೇಟ್
���ೆಡ್ ಎಂದು ಕ�ೆಯ�ಾಗು��ತು�)
ರವರ
�ೇರ �ಾ�ಾಟದ ಏ�ೆಂಟ್ಗಳ �ೕ� ಸಂ��ೆ
��ೆ��ೆ

ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೇಟ್ ���ೆಡ್ (ನ�) ರವರ �ೇರ �ಾ�ಾಟದ ಏ�ೆಂಟ್ಗ��ಾ� �ೕ� ಸಂ��ೆ
("�ೋಡ್"). ಇದು �ಾವ��ೇ �ಾಲದ (�ೌ�ಂಗ್ �ೋನ್ �ೇ�ದಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ ನ� �ನ್ಸವ್� �ೆ��ೇಟ್
���ೆಡ್ನ ಇತರ ಹಣ�ಾಸು ಉತ�ನ�ದ �ಾ�ೆ��ಂಗ್ ಮತು� �ತರ�ೆಯ�� �ೊಡ�ರುವ ಎಲ� ವ���ಗಳನು�
ಒಳ�ೊಳ��ತ��ೆ.
ನ�ಯ �ೇರ �ಾ�ಾಟದ ಏ�ೆಂಟ್ಗಳ �ೕ� ಸಂ��ೆಯು �ೇರ್ �ಾ���ೕಸ್ �ೋಡ್ (F.P,C) �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ�
ಮತು� RBI ನವರು ಕ�ಾ�ಯ�ೊ��ದ NBFC ಗ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು �ೇ�ೆಗಳ �ೊರಗು���ೆಯ�� ಅ�ಾಯಗಳ�
ಮತು� �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� �ವ��ಸುವ ��ೇ�ಶನಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಹಕರ ಘನ�ೆ
ಮತು� �ೌರವವನು� ಪ�ಗ�� ���ಸ�ಾ��ೆ. �ೕ�ಯು �ೌಜನ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಯಸಮ�ತ�ೆ �ಾಗೂ
�ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು� ಗುರು�ಸುತ��ೆ.
ಅದರ ಹಣ�ಾಸು ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� ಅದರ �ಾ��ಾ�ೋದ�ಮ �ಾಲವನು� �ೆ����ೊಳ�ಲು ನ�ಯು ��ೕ�ತ
�ಾ�ಹಕ(ರು) ("�ಾ��ೆ�ಕ್�") �ೋ��ಂಗ್�ಾ� ತಮ� �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು ��ಧ �ೇ�ಾ ಸಹ�ೕ�ಗಳನು�
�ೇ�ಸುವ ಮತು� �ೊಡ���ೊಳ��ವ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ - ಅಂದ�ೆ �ೇರ �ಾ�ಾಟದ
ಏ�ೆಂಟ್ಗಳ� ("DSA"), �ೇರ �ಾ�ಾಟ �ಾಯ���ಾ�ಹಕರು ("DSIಗಳ�") (�ೈಯ��ಕ ಮತು� �ಾ���ೇಟ್
ಎರಡೂ).

1. ಅನ��ಸು��ೆ
ನ� ಮತು� DSA/DSI ಗಳ ನಡು�ೆ �ಾಯ�ಗತ�ೊ��ದ ಒಪ�ಂದದ�� ಈ �ೋಡ್ ಅನು� ಅಳವ���ೊಳ��ಾ��ೆ
ಮತು� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��ೆ. ಈ �ೋಡ್, ನ�ಯ �ಾವ��ೇ �ಾಲ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಹಣ�ಾಸು
ಉತ�ನ�ದ �ಾ�ೆ��ಂಗ್ ಮತು� �ತರ�ೆಯ�� �ೊಡ�ರುವ ಎಲ� ವ���ಗ��ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ.

�ೇರ �ಾ�ಾಟದ ಏ�ೆಂಟ್ (DSA), �ೇರ �ಾ�ಾಟದ ತಂಡ (DST), ಅದರ �ೆ�-�ಾ�ೆ��ಂಗ್
�ಾಯ���ಾ�ಹಕರು (�ೕಮ್ ಗಳ�) ಮತು� �ೇತ� �ಾ�ಾಟ �ಬ�ಂ�, ಅಂದ�ೆ, �ಾ��ಾರ ಅ�ವೃ��
�ಾಯ���ಾ�ಹಕರು (BDA ಗಳ�) �ಾವ��ೇ �ೇರ �ಾರುಕ�ೆ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯನು� �ೈ�ೊಳ��ವ �ದಲು
ಈ �ೋಡ್ ಅನು� �ಾ�ಸಲು ಒ���ೊಳ��ೇಕು. ನ� ಪರ�ಾ�. �ಾವ��ೇ DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ಈ
�ೋಡ್ ಅನು� ಉಲ�ಂ�ಸು��ರುವ�ದು ಕಂಡುಬಂದ�� ಅವರನು� ಕಪ��ಪ���ೆ �ೇ�ಸಬಹುದು. ಈ ಅವಶ�ಕ�ೆಯನು�
ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�� DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ರವರನು� ��ೕ���ೊಳ��ವ�ದರ �ಾಶ�ತ�ಾದ
ಮು�ಾ�ಯ�ೆ� �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.
2. �ೆ�-�ಾ�ಂಗ್ ಎ �ಾ��ೆ�ಕ್� (ಒಂದು ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ)
�ೆಳ�ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ನ� ಉತ�ನ� ಅಥ�ಾ ನ� ಸಂಬಂ�ತ ಉತ�ನ�ವನು� �ೋ��ಂಗ್ �ಾಡಲು ��ೕ�ತ
�ಾ�ಹಕರನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು:
ಎ) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ�ೊಬ�ರು ನ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್, �ಾಲ್ �ೆಂಟರ್, �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ಯ��ನ ಸಂಬಂಧ
ವ�ವ�ಾ�ಪಕರ ಮೂಲಕ ಉತ�ನ�ವನು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ಬಯ�ೆಯನು� ವ�ಕ�ಪ���ಾಗ ಅಥ�ಾ
ಇ�ೊ�ಬ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ, �ಾ�ಹಕ, �ಾ��ಾರ ಘಟಕ, �ಲ�ರ್ ಅಥ�ಾ ನ�ಯ ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾ�ಹಕ�ಂದ
ಉ�ೆ�ೕ�ಸಲ��ಾ�ಗ .
�) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ �ೆಸರು, ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ� ಅಥ�ಾ ��ಾಸವ� ಲಭ��ದ��� ಮತು� DSA �ಾ��ೇಜರ್
ಅಥ�ಾ ತಂಡದ �ಾಯಕ�ಂದ ಅನು�ೕ�ಸ�ಾದ ಪ��ಗಳ�, �ೈ�ೆಕ��ಗಳ�, �ೇ�ಾ�ೇಸ್ಗಳ�� ಒಂದ�ಂದ
�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾ�ದ���, ಅ�� ಅನ��ಸುತ��ೆ, ಆತನ / ಆ�ೆಯ ಒ���ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ನಂತರ.
�) �ಾವ��ೇ "ಅಡಚ�ೆ �ಾಡ�ೇ�" ಪ��ಯ�� �ೆಸರು/ಸಂ�ೆ�ಯನು� �ಾ��ಗ್ �ಾ�ರುವ ವ����ೆ TME ಕ�ೆ
�ಾಡ�ಾರದು.

3. �ೕವ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರನು� �ಾ�ಾಗ ಸಂಪ��ಸಬಹುದು
ಎ) ದೂರ�ಾ� ಸಂಪಕ�ವ� �ಾ�ಾನ��ಾ� 09:30 ಗಂ�ೆ�ಂದ 19:00 ಗಂ�ೆಯವ�ೆ�ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೇಕು.
ಆ�ಾಗೂ�, ಕ�ೆಯು ಆತ��ೆ/ಆ�ೆ�ೆ ಅ�ಾನುಕೂಲವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ� ಎಂದು ��ೕ���ಾಗ �ಾತ��ೇ
��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರನು� ಸಂಪ��ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ೇಕು.

�) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರು, DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE �ೆ ಸ�ಷ��ಾ� ಅ��ಾರ �ೕ��ಾಗ �ಾತ��ೇ �ಗ�ತ
ಅವ��ಂತ ಮುಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ನಂತರ ಕ�ೆಗಳನು� �ಾಡಬಹುದು.
�) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ ��ಾಸ/�ಾ��ಾರ/ಕ�ೇ� �ೇ� �ಾ�ಾನ��ಾ� 09:30 ಗಂ�ೆಗಳ� ಮತು� 19:00
ಗಂ�ೆಗಳ ನಡು�ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೇಕು. �ಗ�ತ ಅವ��ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ ನಂತರ �ೇ�

�ೕಡುವ�ದು

��ೕ�ತ

�ಾ�ಹಕರು

DSA,

DST,

TME

ಅಥ�ಾ

BDE

ಮತು�/ಅಥ�ಾ

ಅದರ

ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�/ಪ����ಗಳ� ��ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ�ಾ� �ಾ�ೆ �ಾಡಲು ಸ�ಷ��ಾ� ಅ��ಾರ
�ೕ��ಾಗ �ಾತ�.
4. ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ �ೌಪ��ೆಯನು� �ೌರ��
DSA, DST ಅಥ�ಾ BDE ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�/ಪ����ಗಳ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ
�ೌಪ��ೆಯನು� �ೌರ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ ಆಸ��ಯನು� �ಾ�ಾನ��ಾ� ��ೕ�ತ
�ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಮತು� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ�ಂದ �ಾ�ೆ �ಾಡಲು ಅ��ಾರ ಪ�ೆ�ಾಗ �ಾವ��ೇ ಇತರ
ವ���/ಕುಟುಂಬ ಸದಸ��ೊಂ��ೆ �ಾತ��ೇ ಚ��ಸಬಹುದು.
5. �ಾವ��ೇ ತಪ���ಾ��ೆ�ೆಯುವ �ೇ��ೆಗಳ�/ತ�ಾ�ದ �ರೂಪ�ೆಗಳ�/ತ�ಾ�� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದನು�
ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲ�
DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�/ಪ����ಗಳ� ಅದನು� �ಾಡ�ಾರದು:
ಎ) ನ� �ೕಡು��ರುವ �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�/�ೇ�ೆಯ ಬ�ೆ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರನು� ತಪ���ಾ��ೆ ಎ�ೆಯ�ಾರದು
�) ನ�ಯ ವ�ವ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆ�ಯ �ೆಸ�ನ ಬ�ೆ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರನು� �ಾ�ತ��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ
ತಮ�ನು� ನ�ಯ ಉ�ೊ�ೕ� ಎಂದು ತ�ಾ�� ಪ����ಸುವ�ದು;
�)

�ಾವ��ೇ

�ೌಲಭ�/�ೇ�ೆ�ಾ�

ನ�

ಪರ�ಾ�

�ಾವ��ೇ

ತಪ��/ಅನ�ಕೃತ

ಬದ��ೆಯನು�

�ಾ��ೊಳ��ವ�ದು;
�) ಬ��ದರಗಳ�, �ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾ� �ತ�ಗಳ�, ಅಗತ��ರುವ ಭದ��ೆ/�ೕ�ಾ�ಾರದ �ವರಗಳನು� ತ�ಾ��
�ರೂ�ಸುವ ಮೂಲಕ ನ� �ೕಡುವ ಉತ�ನ�ಗಳ�/�ೇ�ೆಗಳನು� ತ�ಾ�� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು.
ಉನ�ತ �ೇ�ಾ ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ�� �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ನ�ಯ �ಬ�ಂ� ಅಥ�ಾ
ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� ತರ�ೇ� ಅವ�ಗಳನು� ನ�ೆಸು�ಾ��ೆ.
ಮುಂ�ತ�ಾ� ಕ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ��
ಎ) 09:30 ಗಂ�ೆಗಳ �ದಲು ಅಥ�ಾ 19:00 ಗಂ�ೆಗಳ ನಂತರ �ಾವ��ೇ ಕ�ೆಗಳನು� ���ಷ��ಾ�
�ನಂ�ಸ�ದ��ೆ;
�) �ಾವ��ೇ ಸರ� ಕ�ೆ �ಾಡುವ �ಾ�ಲ� .
ಕ�ೆಯ ಸಮಯದ��
ಎ) �ಮ�ನು�, �ಮ� ಕಂಪ� ಮತು� �ಮ� ����ಪಲ್ ಅವರನು� ಗುರು���ೊ��;

�) ಮುಂದುವ�ೆಯಲು ಅನುಮ�ಯನು� �ನಂ��;
�) ಅನುಮ�ಯನು� ��ಾಕ��ದ�ೆ, ಕಷ್��ಾ�� ಮತು� ನಯ�ಾ� ಸಂಪಕ� ಕ�ತ�ೊ��;
�) �ಮ� ಕ�ೆ�ೆ �ಾರಣವನು� ���;
ಇ) ಎಂ�ಗೂ ಅ��ಪ�ಸ�ೇ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಸ�ೇ�;
ಎಫ್) �ಾಧ��ಾದಷು� ಮ���ೆ, ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರು/�ಾ�ಹಕರ ಬ�ಯ��

�ೆಚು� ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ�ಾದ

�ಾ�ೆಯ�� �ಾತ�ಾ�;
�) ಸಂ�ಾಷ�ೆಯನು� ವ�ವ�ಾರದ �ಷಯಗ��ೆ �ೕ�ತ�ಾ����ೊ��;
�ೆಚ್) ಮುಂ�ನ ಕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ನ �ೇ� �ವರಗಳನು� ಮರುದೃ�ೕಕ��;
ಐ) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ /�ೆ�ೖಂಟ್ �ೇ�ದ�ೆ �ಮ� ದೂರ�ಾ� �ೕ���ಾರಕರ �ೆಸರು ಅಥ�ಾ ನ�ಯ ಅ��ಾ�ಯ
ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ಒದ��;
�ೆ) ಆತನ/ಆ�ೆಯ ಸಮಯ�ಾ�� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ /�ೆ�ೖಂಟ್�ೆ ಧನ��ಾದಗಳನು� �ೇ�
ಕ�ೆಯನು� �ಾ�ದ �ೕ�ೆ
ಎ) "ಅಡಚ�ೆ �ಾಡ�ೇ�" ಎಂದು �ಾ��ಗ್ �ಾಡಲು ತಮ� ಇ�ೆ�ಯನು� ವ�ಕ�ಪ��ದ�� ��ೕ�ತ
�ಾ�ಹಕರು/�ೆ�ೖಂಟ್ಗಳ ಕು�ತು ನ��ೆ ಪ�����ಯನು� ಒದ��.
7. ಉಡು�ೊ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಲಂಚಗಳ�
DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಲಂಚ�ಂದ
ಉಡು�ೊ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸ�ಾರದು. ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರು/�ಾ�ಹಕ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಲಂಚ ಅಥ�ಾ
�ಾವ� �ೕದುವ ಪ��ಾ�ಪವ� DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ಅವ��ೆ ಬಂದ��, ಆತನ/ಆ�ೆಯ �ವ�ಹ�ಾ
ವ����ೆ ಆ ಪ��ಾ�ಪವನು� ವರ� �ಾಡ�ೇಕು.
8. �ೇ�/ಸಂಪಕ�ಗಳ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ ಮು�ೆ�ಚ���ೆಗಳ�
DSA, DST ಅಥ�ಾ BDE ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�/ಪ����ಗಳ�:
ಎ) �ೈಯ��ಕ �ಾಗವನು� �ೌರ�� ಮತು� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ�ಂದ �ಾಕಷು� ದೂರವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ೇಕು;
�) ಆತನ/ಆ�ೆಯ ಇ�ೆ��ೆ �ರುದ��ಾ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ ��ಾಸ/ಕ�ೇ�ಯನು� ಪ��ೇ�ಸ�ಾರದು;
�) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ ��ಾಸ/ಕ�ೇ��ೆ �ೆ��ನ ಸಂ�ೆ�ಯ�� �ೇ�ಯನು� �ೕಡ�ಾರದು
�) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ �ೌಪ��ೆಯನು� �ೌರ��;

ಇ) �ೇ�ಯ ಸಮಯದ�� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರು ಇಲ��ದ��� ಮತು� ಕುಟುಂಬ ಸದಸ�ರು/ಕ�ೇ� ವ���ಗಳ� �ಾತ�
�ಾಜ�ದ��ೆ, ಅವನು/ಅವಳ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ��ೆ

ಮರ� ಕ�ೆ �ಾಡಲು �ನಂ��ಂ��ೆ �ೇ�ಯನು�

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂ�, �ೇ�ಯು ಆತ��ೆ/ಆ�ೆ�ೆ ಅ�ಾನುಕೂಲವನು� ಉಂಟು�ಾಡುವ��ಲ� ಎಂದು
��ೕ���ಾಗ �ಾತ��ೇ ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು;
ಎಫ್) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರು/�ಾ�ಹಕರು �ೇ�ದ�ೆ, ದೂರ�ಾ� ಸಂ�ೆ�, �ೕ���ಾರಕರ �ೆಸರು ಅಥ�ಾ ನ�ಯ
ಅ��ಾ�ಯ ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ಒದ��;
�) ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಚ�ೆ�ಗಳನು� ವ�ವ�ಾರ�ೆ� �ಾತ��ೇ ���ೊ�� - ವೃ��ಪರ ಅಂತರವನು�
�ಾ�ಾ��ೊ��.
9. ಪತ�ಗಳ� ಮತು� ಇ��ತರ ಸಂಪಕ�ಗಳನು� �ವ�ಹ�ೆ �ಾಡುವ�ದು
��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಕಳ��ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಸಂವಹನವ� ನ��ಂದ ಅನು�ೕ�ಸಲ�ಟ� �ೕಡ್ ಮತು�
�ಾ�ಾ��ಟ್ನ��ರ�ೇಕು.
10. �ಾಖ�ೆಗಳ�/ ಪ�ಸ�ಕಗಳ� ಮತು� ಎಂಪ�ೆಲ್�ಂಟ್ನ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�
ಎ) �ೇರ �ಾ�ಾಟದ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾ� ಪ�ಸ�ಕಗಳ�, �ಾಖ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ��ಯನು�
ಪ��ೇ�ಸುವ �ಾಮಥ��ವನು� ನ� �ೊಂ�ರುತ��ೆ;
b) ಭದ��ೆಯ ಉಲ�ಂಘ�ೆ ಮತು� �ೌಪ� �ಾ�ಹಕ ಸಂಬಂ�ತ �ಾ��ಯ �ೋ��ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� DSA, DST,
TME ಅಥ�ಾ BDE ಯ �ಾ�ಹಕರ �ೇ�ಾ �ೌಪ��ೆ ಮತು� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು
�ಯಂತ�ಣಗಳನು� ಎಂಪ�ೆಲ್�ಂಟ್ನ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�� ಅಳವ�ಸ�ೇಕು;
�) ನ�ಯು ಎಂಪ�ೆಲ್� DSA, DST, TME ಮತು� BDE ಯ ಅಪ್-ಟು-�ೇಟ್ �ೇ�ಾ�ೇಸ್ ಅನು� ಸಹ
�ವ��ಸುತ��ೆ;
�) �ಾ��ಾರ �ರಂತರ�ೆಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಆಕ��ಕ �ೕಜ�ೆಗಳ� ಇರ�ೇಕು;
ಇ) DSA, DST, TME ಮತು� BDE ಯವರ ಆಂತ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾಹ� �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ�ಾ�
�ಾಯ��ವ��ಸಲು �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಏ�ೆಂಟರು ಮತು� �ಾವ��ೇ �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಮ�ೆ�
ವರ�ಗಳ� ಮತು� ಸಂ�ೆ�ೕಧ�ೆಗಳ ನಕಲುಗಳ ಪ��ಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು ನ� ಹಕ�ನು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. ನ��ಾ�
DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ರವರು �ವ���ರುವ �ಾಯ�ಗ��ೆ.
ಎಫ್) DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ಏ�ೆಂಟ್�ೆ �ೕ�ದ �ಾಖ�ೆಗಳ�, ವ��ಾಟುಗಳ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಮತು�
ಇತರ ಅಗತ� �ಾ���ೆ ಒಂದು ಯುಕ��ಾದ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ಪ��ೇ�ಸುವ ಅನುಮ�ಯನು� �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್
ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ವ���ಗ��ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ

�) ಎಂಪ�ೆಲ್�ಂಟ್ನ ಮು�ಾ�ಯದ ನಂತರವ� ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕರ/�ಾ�ಹಕರ �ಾ��ಯ �ೌಪ��ೆಯನು�
�ಾ�ಾ��ೊಳ��ೇಕು;
�ೆಚ್) �ಾನೂನು/�ಯಂತ�ಕ �ಾಧ��ೆ�ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE �ಂದ �ಾಖ�ೆಗಳ�
ಮತು� �ೇ�ಾವನು� ಸಂರ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ ಕ��ಸ�ಾಗುವ�ದು
11. DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�/ಪ����ಗ��ೆ ತರ�ೇ�
DSA, DST, TME ಅಥ�ಾ BDE ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ�/ಪ����ಗಳ� ��ೕ�ಸ�ಾದ
�ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉನ�ತ �ೇ�ಾ ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾಯು��ೊಳ��ವ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಂದ ನ�ಯ �ಬ�ಂ�
ಅಥ�ಾ ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� ನ�ೆಸುವ ತರ�ೇ� ಅವ�ಗ��ೆ �ಾಜ�ಾಗುವ�ದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ೇಕು.

