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�ಾ�ಯಯುತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ �ೋ�

2006 ರ ಅ�ೊ�ೕಬ� 16 ರಂದು ನ�ೆದ ಸ�ೆಯ�� ಮ�ಾ��   �ೆಕು���ೕ� �ೆ��ೇ� ���ೆ� ನ ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು

�ೇ� �ಾ���ೕ� �ೋ� ಅನು� �ದಲು ಅಳವ���ೊಂ�ತು. ಮ�ಾ��   �ೆಕು���ೕ� �ೆ��ೇ� ���ೆ� ಅನು� ನಂತರ

�ವಶ�� �ೈ�ಾ��ಯ� ಸ��ಸ� �ೆ��ೇ� ���ೆ� ಎಂದು �ೆಸ�ಸ�ಾ�ತು, ನಂತರ IVL �ೈ�ಾ�� ���ೆ�

�ೈ�ಾ�� ���ೆ�, �ೈ�ಾ�� ���ೆ�. ನಂತರ ಅದನು� ಧ� �ೋ�� ಅಂ� ಸ��ಸ� ���ೆ� ಎಂದು

ಮರು�ಾಮಕರಣ �ಾಡ�ಾ�ತು. ಪ�ಸು�ತ �ೇ� �ಾ���ೕಸ� �ೋ� (FPC) ಅನು� ಧ� �ೋ�� ಮತು� ಸ�ೕ�ಸ�

���ೆ� (DLSL ಅಥ�ಾ ಇ�� ಕಂಪ� ಎಂದು ಉ� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ) ಅಳವ���ೊಳ��ಾ��ೆ, ಇದು RBI �ಾಸ��

�ೈ�ೆ�� ನ ಅ�ಾ�ಯ VI ರ ಪ��ಾರ ವ�ವ��ತ�ಾ� ಪ�ಮುಖ�ಾದ �ೇವ� ರ�ತ NBFC �ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ

�ಾಗ�ಸೂ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ��ೆ. DNBR (PD). 008/03.10.119/2016-17 ಮತು� ಅದರ ನ�ೕಕರಣಗ��ೆಂ��ೆ).

�ೇ� �ಾ���ೕ� �ೋ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:
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1.  ಉ� �ೇಶಗಳ� ಮತು� ಅ���ೇಶ�
1.1 ಉ� �ೇಶಗಳ� �ೋ� ನ

ಧ� �ೋ�� ಅಂ� ಸ�ೕ�ಸ� ���ೆ� (ಇ�� DLSL/ಕಂಪ� ಎಂದು ಉ� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ) ಅತು�ತ�ಮ �ಾ���ೇ�

ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಮತು� ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ�ಾ� ಅನುಸ�ಸುವ ವ�ವ�ಾರ ಅ�ಾ�ಸಗಳ�� ಅತ�ಂತ

�ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು� ತರಲು ತನ� ಉ� �ೇಶವನು� �ೊಂ��ೆ. �ಾ�ಹಕರ ��ಾ�ಸವನು� �ೆ�ೆಸುವ�ದು ಕಂಪ�ಯ��.

ಅಂ�ೆ�ೕ, ಪ�ಸು�ತ �ೋ� ಅನು� �ೊಂ�ಸ�ಾ��ೆ:



i) ಒ� �ೆಯ ಮತು� �ಾ��ೕ�ತ ಆಚರ�ೆಗಳನು� ಉ� �ೇ�� �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ ಕ�ಷ�

�ಾನದಂಡಗಳನು� �ೊಂ�ಸುವ ಮೂಲಕ.

ii) �ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು� ಖ�ತಪ���ೊ�� ಇದ�ಂದ �ಾ�ಹಕರು ನಮ� ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುವ �ೇ�ೆಗ�ಂದ

ಅವನು/ಅವಳ� ಸಮಂಜಸ�ಾ� ಏನನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಉತ�ಮ �ಳ�ವ��ೆಯನು�

�ೊಂದಬಹುದು.

iii) �ೆ��ನ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ ಗುಣಮಟ�ವನು� �ಾ�ಸಲು ಸ��ೆ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾರುಕ�ೆ� ಶ��ಗಳನು� ಉ� �ೇ��;

ಮತು�

iv) �ಾ��ೕ�ತ ಮತು� �ೌ�ಾದ�ಯುತ ಸಂಬಂಧವನು� ಉ� �ೇ�� ದೃಢ�ಾದ �ಾ�ಹಕ ಸಂವಹನಗಳ� ಮತು�

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ �ಾಯ���ಾನದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಹಕರು ಮತು� ಕಂಪ�ಯ ನಡು�ೆ �ಂ�ನವರ

��ಾ�ಸವನು� ಉ� �ೇ�ಸುತ��ೆ.

1.2.�ೋಡ� ಅ���ೇಶ�

ಈ �ೋ� ನ ಎ�ಾ� �ಾಗಗಳ� ಪ�ಸು�ತ ಒದ�ಸು��ರುವ ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ೆ ಪ�ಚ�ಸಬಹು�ಾದ ಎ�ಾ� �ಾಲದ ಉತ�ನ�ಗಳ�

ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ, ಅವ�ಗಳನು� ಕಂಪ�ಯು �ೌಂಟ� ನ��, �ೕ� ನ��, ಅಂ�ೆ ಮೂಲಕ, ಸಂ�ಾ�ಾತ�ಕ

ಎ�ೆ�ಾ��� �ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಂಟ�ೆ�� ನ�� ಒದ���ೆ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ ಏ�ೆಂ� ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ

�ಾವ��ೇ ಇತರ ��ಾನ�ಂದ. ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾ� ಕ�ೇ�ಗಳ�/�ಾ�ೆಗಳ�� �ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ �ೋ� ನ

ಪ��ಯನು� ಪ�ದ��ಸ�ೇಕು. FPC ಯ ನಕಲನು� ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ನ�� ಸಹ ಪ�ದ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಕಂಪ�ಯು

ಅಳವ���ೊಂ�ರುವ �ೋ� ಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ�ಾನ�-�ಾವ�ಜ�ಕ ಸದಸ���ೆ ಮತು� ಎ�ಾ� ಮಧ�ಸ��ಾರ��ೆ ��ಸುತ��ೆ.

2. �ಾ�ಹಕ��ೆ ನಮ� ಬದ��ೆಗಳ�

2.1 ಇದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ ಮೂಲಕ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಎ�ಾ� ವ�ವ�ಾರಗಳ�� �ಾ�ಯಯುತ�ಾ� ಮತು�

ಸಮಂಜಸ�ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸಲು:

ಕಂಪ�ಯು ಒದ�ಸುವ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಮತು� ಅದರ �ಬ�ಂ� ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಯ���ಾನಗಳ� ಮತು�

ಅ�ಾ�ಸಗ��ೆ ಈ �ೋ� ನ�� �ಾ��ಾ��ಸ�ಾದ ಬದ��ೆಗಳ� ಮತು� �ಾನದಂಡಗಳನು� ಪ��ೈಸ�ೇಕು. ಎ�ಾ�

ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� ಪತ� ಮತು� ಆತ�ದ�� ಸಂಬಂ�ತ �ಾನೂನುಗಳ� ಮತು� �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸುತ��ೆ;

ಮತು� �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸುವ�ದು ಮತು� ಸಮಗ��ೆ ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ�ೆಯ �ೈ�ಕ ತತ�ಗಳ �ೕ�ೆ

�ಂ�ರುತ��ೆ.

2.1.1 �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ, ಕಂಪ�ಯು �ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��

ಒದ�ಸ�ಾದ ಉ� �ೇಶ(ಗಳನು�) �ೊರತುಪ�� �ಾಲ�ಾರನ ವ�ವ�ಾರಗಳ�� ಹಸ��ೇಪ �ಾಡುವ�ದನು� ತ�ೆಯುತ��ೆ.

2.1.2 ಕಂಪ�ಯು �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೆ��ನ ಬ��ಯನು� ��ಸುವ��ಲ�. �ಾ�ಹಕ�ಂದ ��ಸ�ಾಗುವ ಬ��ಯ ದರದ

�ಾ��ಕ�ೆಯನು� �ವ�ಸ�ೇಕು. ಎ�ಾ� ದರಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಾಲದ ಅ�� ನಮೂ�ೆಯ�� �ಾಗೂ

ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತ�ದ�� ನಮೂ�ಸ�ೇಕು.

2.1.3ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ನ�� ಬ��ದರಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾಯಗಳ �ೆ�ೕ�ಯ ��ಾನವನು� ಸಹ ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ

�ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

2.1.4 ಎರವಲು �ಾ�ೆಯನು� ವ�ಾ��ಸಲು �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ನಂ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ ಸಂದಭ�ದ��, ಒ���ೆ ಅಥ�ಾ

ಇಲ��ದ��ೆ, ಕಂಪ�ಯ ಆ�ೇಪ�ೆ, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, �ನಂ�ಯನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 21 �ನಗಳ��

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ ವ�ಾ�ವ�ೆಯು �ಾನೂ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾರದಶ�ಕ ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ ಪ��ಾರ

ಇರುತ��ೆ.



2.2 ನಮ� ಹಣ�ಾಸು ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� �ೇ�ೆ �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾ��ಪ�ಸುವ ಮೂಲಕ

�ಾ�ಹಕ��ೆ ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು:

i) �ಾ�ೕ�ಾತುಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾರ �ಾ�ತ�ದ �ಷಯಗಳ� �ಾಧ��ಾದಷು� ಸ�ಷ��ಾ�ರುತ��ೆ ಮತು�

�ಾ�ತ��ಸುವ��ಲ�. �ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ �ಾಯ��ಮ�ೆ ಮತು� �ಾಲವನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾ�ಹಕರು

�ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸಲು ಮತು� ಸ� �ಾಡ�ೇ�ಾದ ಇತರ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ನ�� ಪ�ದಶ�ನ�ಾ��

ಲಭ��ರುತ��ೆ, ನಮ� ಉ� �ೇ�ತ �ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಕಟು��ಾಡುಗಳನು� ��ದು�ೊಳ�ಲು ಮತು�

ಅಥ��ಾ��ೊಳ�ಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುತ��ೆ. ಆದ��ಂದ, ನ��ಂದ �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ���ಾಗ

�ಳ�ವ��ೆಯುಳ� ��ಾ�ರವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ.

ii) �ದಲ �ದಶ�ನದ��, �ಾ�ಹಕ��ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ಒಂದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ �ಾ�ೆಗಳ�� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು�

�ೇ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ��ಯನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� �ವ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ

ಮತು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ: �ಂ�, ಇಂ��� ಅಥ�ಾ ಸೂಕ��ಾದ ಸ��ೕಯ �ಾ�ೆ. ಸಂಪ�ಣ� �ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು�

ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು, �ಾ�ಹಕ��ೆ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಸ�ರೂಪ, ಅವ�ಗಳ �ಯಮಗಳ� ಮತು�

ಷರತು�ಗಳ�, �ಾ��ಕ ಬ�� ದರಗಳ� / �ೇ�ಾ ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾಲದ ಉತ�ನ�ದ �ೇ�ೆ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ EMI,

ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ ಸ�ಷ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು. ಉತ�ನ�ಗ��ೆ ಕಂಪ� ಇ�ಾ��.

iii) �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅವ��ೆ �ೊ�ೆಯುವ ಪ��ೕಜನಗಳ ಬ� �ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� �ೕ�, ಅವರು ಅಂತಹ

ಪ��ೕಜನಗಳನು� �ೇ�ೆ ಪ�ೆಯಬಹುದು, ಅವರ ಆ��ಕ ಪ��ಾಮಗಳ� ಮತು� ಅವರ ಪ��ೆ�ಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು

�ಾವ��ೇ ಸಂ�ೇಹದ ಸಂದಭ�ದ�� ಅವರು �ಾರನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

iv) �ೕ�ನದನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು, ಕಂಪ�ಯು ಸ�ಾಯ �ಾಗ�ವನು� ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ

ಈ �ಷಯದ�� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸೂಕ��ಾದ �ಾಗ�ದಶ�ನವನು� �ೕಡುತ��ೆ. �ೕ�ನವ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ��,

�ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುವ/ಅವರ ಸಂಪಕ� �ವರಗ��ೆಂ��ೆ

�ೊತು�ಪ��ದ ಅ��ಾ�(ಗಳ) �ೆಸರನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

2.3 ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� ಬಳಸಲು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡಲು:

i. �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾದ �ಾಲದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ �ವರಗಳನು� ಸೂ�ಸುವ ಸ��ಾ� ಸ�

�ಾ�ದ �ಾಲ ಒಪ�ಂದದ ಪ��ಯನು� ಒದ��. ಸಂ�ಾ�ಾತ�ಕ ಸ�ೆಯ ಮೂಲಕ, �ೆ� �ೈ� ನ�� ಪ�ದಶ�ನದ

ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಇ-�ೕ�/�ೕ�ಂ� ಮು��ತ ಪತ�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಯ�ತ, ಸೂಕ��ಾದ

ನ�ೕಕರಣಗಳನು� ಕಂಪ�ಯು ಖ�ತಪ�ಸುತ��ೆ, ವ�ವ� �ೆ�ೊ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಒದ�ಸುತ��ೆ.

ii. ಬ��ದರಗಳ�, ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ��ಯ ಪ��ಾರ ಮತು�

ಇ�ಾ��.

iii. ಆಸ��ಯ ಬದ�ಾವ�ೆಯು ಅದರ ಅ���ೇಶ� �ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸೂಚ�ೆ�ಂ��ೆ �ಕಟ�ಾ�ರುತ��ೆ.

ಬ��ದರ ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ ಶುಲ�ಗಳ ಪ�ಷ�ರ�ೆಯು ��ೕ�ತ�ಾ� �ಾತ� ಅನ��ಸುತ��ೆ.

2.4 �ಾವ��ೇ ಹಂತದ�� ತ�ಾ�ಗಬಹು�ಾದ ಸಂಗ�ಗ��ೆಂ��ೆ ತ��ತ�ಾ� ಮತು� ಸ�ಾನುಭೂ��ಂದ ವ�ವಹ�ಸಲು,

ಇವ�ಂದ:

i. ಕಂಪ�ಯ ಕ�ೆ�ಂದ �ಾವ��ಾದರೂ ತ��ನ ಪ��ಾವವನು� ತ��ಸಲು ತ��ತ ಮತು� ಸೂಕ� ಕ�ಮವನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ�ದು.

ii. �ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� ��ಾ�ಸುವ�ದು.

iii. ಕಂಪ��ಳ�ೆ ಅ��ತ�ದ��ರುವ ವ�ವ� �ೆಗಳ� ಮತು� �ಾಯ���ಾನಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುವ�ದು, �ಾ�ಹಕರು

ತಮ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಕಂಪ�ಯ ಅ��ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ ತಮ� ಆರಂ�ಕ ಇಂಟ�ೇ�� ಮೂಲಕ

ಸಮಪ�ಕ�ಾ� ಪ�ಹ�ಸ�ದ��ೆ ಉನ�ತ ಅ��ಾ�ಗಳನು� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.



iv. �ಾವ��ೇ �ಾಂ��ಕ �ೈಫಲ��ಂದ ಉದ��ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಎದು�ಸಲು ಸೂಕ�

ವ�ವ� �ೆಗಳನು� �ಾಡುವ�ದು.

2.5 �ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾಸ� ಮತು� �ೌಪ��ಾ� ಪ�ಗ�ಸಲು

�ಾವ� ಬದ��ಾ�� �ೇ�ೆ ಮತು� ನಮ� �ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾಸ� ಮತು� �ೆಚು� �ೌಪ� �ಷಯ�ಾ�

ಪ�ಗ�ಸು� �ೇ�ೆ, ಆ�ಾಗೂ�, ಇ�� �ಾ��ಾ�ಾ�� 5 �ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ.

2.6 �ೋ� ಅನು� ಪ��ಾರ �ಾಡಲು ನಮ� ಕಂಪ� �ಾಡ�ೇಕು:

i. �ೋ� ಬ� �ೆ ನಮ� ಅ��ತ�ದ��ರುವ ಮತು� �ೊಸ �ಾ�ಹಕ��ೆ ���

ii. �ೌಂಟ� ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ��� ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಈ �ೋ� ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ

�ಾ�.

iii. ಕಂಪ�ಯ ಪ���ಂದು �ಾ�ೆಯ�� ಮತು� ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ನ�� ಈ �ೋ� ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ�; ಮತು�

iv. �ೋ� ಬ� �ೆ ಸೂಕ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸಲು ಮತು� �ೋ� ಅನು� ಆಚರ�ೆ�ೆ ತರಲು ಕಂಪ�ಯ �ಬ�ಂ� ಉತ�ಮ

ತರ�ೇ� ಪ�ೆ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊ��.

2.7 �ಾರತಮ�ರ�ತ �ೕ�ಯನು� ಅಳವ���ೊಳ��ವ�ದು ಮತು� ಅ�ಾ�ಸ �ಾಡುವ�ದು

ನಮ� ಕಂಪ� ವಯಸು�, ಜ�ಾಂಗ, �ಾ�, �ಂಗ, �ೈ�ಾ�ಕ ���, ಧಮ� ಅಥ�ಾ ಅಂಗ�ೈಕಲ�ವನು� ಆಧ�� �ಾರತಮ�

�ಾಡ�ಾರದು.

2.8 ��ಯ �ಾಗ�ಕ��ೆ ಮತು� �ೈ�ಕ�ಾ� �ಕಲ�ೇತನ��ೆ ��ೇಷ �ಾಳ�

��ಯ �ಾಗ�ಕರು, �ೈ�ಕ�ಾ� �ಕಲ�ೇತನರು ಮತು� ಅನ�ರಸ� ವ���ಗಳ� ನ��ಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ ನಮ�

�ಾ�ಹಕ��ೆ ಸುಲಭ ಮತು� ಅನುಕೂಲಕರ�ಾ�ಸಲು �ಾವ� ನಮ� ಅತು�ತ�ಮ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಾಡು� �ೇ�ೆ.

3. ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ ಮತು� �ಾರದಶ�ಕ�ೆ

3.1ನಮ� ಕಂಪ�ಯು ನಮ� �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ ಸಂಪ�ಣ� ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ ಮತು�

�ಾರದಶ�ಕ�ೆಯನು� ನಂಬುತ��ೆ. ಕಂಪ� ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ನಡು�ನ ವ��ಾ�ನ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮ

�ೕರಬಹು�ಾದ ಎ�ಾ� ಅಂಶಗಳ ಬ� �ೆ �ಾವ� ಸಂಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸು� �ೇ�ೆ ಆದ�ೆ ಬ��ದರಗಳ�, �ಾ�ಾನ�

ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಸಂ�ಾವ� ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ:

i. �ಾ�ೆಗಳ�� �ೋ�ೕ� �ಾಕುವ�ದು

ii. ದೂರ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ�ಗಳ ಮೂಲಕ.

iii. ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ಮೂಲಕ.

iv. �ೊತು�ಪ��ದ �ಬ�ಂ�/ಸ�ಾಯ�ಾ�ಯ ಮೂಲಕ.

v. �ೇ�ಾ �ಾಗ�ದ�� / ಸುಂಕದ �ೇ�ಾಪ��ಯನು� ಒದ�ಸುವ�ದು; ಮತು�

vi. �ಾಧ��ಾದಷು� ಎ�ಾ� ಸಂಬಂ�ತ �ವರಗಳನು� ಉತ�ನ��ಾ�� �ಗ�ತ ಅ�� ನಮೂ�ೆಯ��

ಅಳವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

3.2 ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಕಂಪ�ಯು:

i. �ಾಲದ ಅ�� ನಮೂ�ೆಗಳ�� �ಾ�ಹಕರು ಆಸ�� �ೊಂ�ರುವ �ೇ�ೆಗಳ� ಮತು� ಉತ�ನ�ಗಳ ಪ�ಮುಖ �ೈ�ಷ��ಗಳನು�

�ವ�ಸುವ ಸ�ಷ� �ಾ��ಯನು� ಒದ��, �ಾಲ�ಾರನ ಆಸ��ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಎ�ಾ� ಅಗತ�



�ಾ���ಂ��ೆ ಇತರ NBFC ಗಳ� �ೕಡುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ��ೆಂ��ೆ ಅಥ�ಪ�ಣ� �ೋ��ೆಯನು�

�ಾಡಬಹುದು. ಮತು� ಅ�� �ಳ�ವ��ೆಯುಳ� ��ಾ�ರವನು� �ಾಲ�ಾರನು �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು. �ಾಲದ ಅ��ಯು

ಅ�� ನಮೂ�ೆ�ಂ��ೆ ಸ��ಸಲು ಅಗತ��ರುವ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸೂ�ಸುತ��ೆ. ಅ���ಾರ��ೆ ��ೕಕೃ�ಯನು�

ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ii. �ಾ�ಹಕರ ಅಗತ�ಗ��ೆ ಸ��ೊಂದುವಂತಹ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� ಆ�� �ಾಡಲು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸ�ಾಯ

�ಾ�.

iii. ಕಂಪ�ಯ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುವ ��ಧ ��ಾನಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ�ಹಕ��ೆ ��� [ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ,

ಇಂಟ�ೆ�� ನ��, �ೕ� ನ��, �ಾ�ೆಗಳ�� ಮತು� �ೕ�ೆ] ಮತು� ಈ ಉತ�ನ�ಗಳ ಕು�ತು �ೆ��ನ �ಾ��ಯನು�

ಪ�ೆಯಲು ಮೂಲಗಳ� ಮತು� ��ಾನಗಳ ಬ� �ೆ ಅವ��ೆ ��� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ�.

iv. �ಾನೂನು, �ಯಂತ�ಕ ಮತು� ಆಂತ�ಕ �ೕ�ಯ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು ಅವನ / ಅವಳ ಗುರುತು ಮತು�

��ಾಸವನು� �ಾ�ೕತುಪ�ಸಲು ಅವನ / ಅವ�ಂದ ಅಗತ��ರುವ �ಾ�� ಮತು� �ಾಖ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ�ಹಕ��ೆ

���.

3.3 �ಾ�ಹಕ�ಾದವ��ೆ, ಕಂಪ�ಯು:

i. ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಬ��ದರಗಳ�/ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಉತ�ನ�ಗಳ ಪ�ಮುಖ �ೈ�ಷ��ಗ��ೆ

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಕಂಪ�ಯು ಅ�ವೃ��ಪ�ಸಬಹು�ಾದ, ರ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಪ�ೆಯಬಹು�ಾದ ನ�ೕಕ��ದ

�ಾ��ಯನು� ಒದ��.

ii. �ಾ�ಹಕರ ಹಕು�ಗಳ� ಮತು� ಜ�ಾ�ಾ��ಗಳ ಕು�ತು �ೆಚು�ವ� ಮತು� ನ�ೕಕ��ದ �ಾ��ಯನು� ಒದ��.

iii. �ಾ�ಹಕರ �ೆಸರನು� 'ಕ�ೆ �ಾಡ�ೇ�' �ೇ�ೆಯ ಅ�ಯ�� ಸ�ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೋಂ�ಾ�� ಮತು� ಈ

�ಾ��/�ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಒ���ೆಯನು� ��ತ�ಾ� ಕಂಪ��ೆ ��ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ

�ೊಸ ಉತ�ನ�/�ೇ�ೆಯನು� ದೂರ�ಾ� ಕ�ೆಗಳ�/ಎ� ಎಂಎ� ಗಳ�/ಇ�ೕ� ಗಳ ಮೂಲಕ

��ಸುವ��ಲ�/�ಸ��ಸ�ಾರದು. .

3.4 ಬ�� ದರಗಳ�:

ಬ��ದರಗಳ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ೆ ಮತು� ಇತರ ಶುಲ�ಗಳನು� �ಧ��ಸುವ�� DLSL ಸೂಕ��ಾದ ಆಂತ�ಕ ತತ�ಗಳ� ಮತು�

�ಾಯ���ಾನಗಳನು� �ಾಕುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯ ALCO ಕಂಪ�ಯ ಮಂಡ�ಯು �ಗ�ಪ��ದ ತತ��ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ�

�ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ದರಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅಗತ��ರುವ �ಾ��ಯನು�

�ೕಡುತ��ೆ -

i. ಅವನ/ಅವಳ �ಾಲದ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾ��ಕ ದರದ�� �ೆಕ��ಾ�ದ ಬ��ದರಗಳ�.

ii. ಅವನ / ಅವಳ �ಾ�ೆ�ೆ ಬ��ಯನು� �ೇ�ೆ ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ೕ�ಾ��/�ಳಂ�ತ �ಾವ�ಯ ಸಂದಭ�ದ��

ಅನ��ಸಬಹು�ಾದ ದಂಡ ಬ�� �ೇ�ದಂ�ೆ ಬ��ಯ �ೆ�ಾ��ಾರದ ��ಾನ ಮತು� �ಾ�ಹಕರು �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ

EMI.

3.5 ಬ��ದರಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�

ಕಂಪ�ಯು �ೕಡುವ ಉತ�ನ�ಗಳ �ೕ�ನ ಬ��ದರಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಡುವ ��ಾ�ರದ ಬ� �ೆ ಕಂಪ�ಯು

�ಾ�ಹಕ��ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಬ��ದರಗಳ�� �ಾ�ದ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ��ೕ�ತ�ಾ�

ಅನ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

3.6 ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�



i. ಕಂಪ�ಯು ತನ� ಎ�ಾ� �ಾ�ೆಗಳ��, ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ನ�� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಉ�ತ�ಾ� �ೋಡಲು ಅನುಮ�ಸುವ

ಸುಂಕದ �ೇ�ಾಪ��ಯ ಸೂಚ�ೆಯನು� ಪ�ದ��ಸುತ��ೆ. �ಾ�ಹಕ��ೆ ಕಂಪ�ಯು ಸ���ದ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ಯನು�

ಉ�ತ�ಾ� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

ii. ಅವರು ಆ�� �ಾ�ದ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ಹಕ��ೆ �ೕಡ�ಾದ ಸುಂಕದ

�ೇ�ಾಪ��ಯು ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಶುಲ�ಗಳ ಬ� �ೆ ಎ�ಾ� �ವರಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕರು ಆ��

�ಾ�ದ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ೆಯಲು �ಾ�ಹಕರು �ಾವ�ಸಲು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

iii. �ಾ�ಹಕರು ಆ�� �ಾ�ದ ಉತ�ನ�/�ೇ�ೆಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು�

�ಾ�ಸ�ದ���/ಉಲ�ಂಘ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಆತನ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ �ೆ�ಾ��ಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ��ಯನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ

ಒದ�ಸ�ೇಕು.

3.7 ಪ�ವ��ಾವ� ಶುಲ�ಗಳ�

ಸು�ೊ�ೕ�ೆ ಸಂ�ೆ� RBI-2014-15/121 ಮತು� DNBS(PD)CC No.399/13.10.42/2014-15 ರ�� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ RBI

�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ ಪ��ಾರ ��ೕ�ಂ� ಬ��ದರದ ಅ�ಯ�� ಅವ� �ಾಲವನು� ಪ�ೆ�ರುವ �ೈಯ��ಕ �ಾಲ�ಾರ�ಂದ

ಕಂಪ�ಯು ಪ�ವ��ಾವ� ದಂಡವನು� ��ಸುವ��ಲ�. ��ಾಂಕ ಜು�ೈ 14, 2014 ಮತು� ಅದರ ನ�ೕಕರಣಗಳ�.

ಆ�ಾಗೂ�, �ಯಂತ�ಕ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆ�ಂ�ಾ� �ಾಲದ �ಾ�ೆಗಳ ಸ�ತು�ಮರು�ಾ��ೕನ �ೕ�ಯ��

ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ��, ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ನ�� ಪ�ಕ�ಸ�ಾದ �ಾಲದ �ಾ�ೆಯ �ೕ� �ೊ�ೕಸ� ��ಾಂಕದ

�ಾ��ಯ��ರುವ �ೕ�ಯ ಪ��ಾರ ಪ�ವ�-�ಾವ� ದಂಡವ� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಎ�ಾ� �ೇರು�ಾರರ �ಾ���ಾ�.

3.8 ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�

ಕಂಪ�ಯು ಈ ಶುಲ�ಗಳ�� �ಾವ�ದ�ಾ�ದರೂ �ೆ��ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೊಸ ಶುಲ�ವನು� ಪ�ಚ�ಸಲು �ಧ���ದ�ೆ,

ಪ�ಷ�ತ ಶುಲ�ಗಳ�/�ೊಸ ಶುಲ�ಗಳ� ��ಸುವ / ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾಗುವ�ದ�ೆ� ಒಂದು �ಂಗಳ �ದಲು

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

3.9 �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

i. ಕಂಪ�ಯು �ದಲ �ಾ��ೆ ಉತ�ನ�/�ೇ�ೆಯನು� ಪ�ೆಯುವ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅವನು/ಅವಳ� ಕಂಪ�ಯನು� ಒದ�ಸಲು

�ೇ�ರುವ ಉತ�ನ�ಗಳ�/�ೇ�ೆಗಳ ಸಂಬಂ�ತ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಕು�ತು ಸೂಕ��ಾ� ಸಲ�ೆ

�ೕಡ�ೇಕು.

ii. ನಮ� ಕಂಪ�ಯ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳನು� �ಯಂ��ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�

�ಾ�ಯಯುತ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� �ಾಮ��ೇ�ಶನ �ಾಡುವ �ಾ�ಹಕರ ಹಕ�ನು� ��ೇಷ�ಾ� ಆ�ಾ ಹಕು�ಗಳನು�

�ೊಂ�ಸುತ��ೆ. �ೇಳ�ಾದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ� ಮತು� ಕಟು��ಾಡುಗಳನು� ಸ�ಷ��ಾ�

�ೇಳ�ತ��ೆ. ಸರಳ ಮತು� ಸರಳ �ಾ�ೆಯ�� ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� �ದ�ಪ�ಸಲು ಮತು�

ಪ�ಸು�ತಪ�ಸಲು ಪ�ಯ��ಸ�ೇಕು.

3.10 �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� ಈ �ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾನ� ಗಳ ಮೂಲಕ

�ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ:

i. �ೈಯ��ಕ ಸ�ಾ�ೋಚ�ೆ.

ii. ಪ�� �ಾ�ೆಯ�� ಸೂಚ�ಾ ಫಲಕ.



iii. ಇ�ೕ� ಮತು� �ೆ� �ೈ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಇಂಟ�ೆ��.

iv. ಪ���ೆ, ಅಗತ���ಾ�ಗ.

v. �ಾ�ಾನ��ಾ�, ��ೕ�ತ ಪ��ಾಮ�ೊಂ��ೆ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� ಅಂತಹ

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ಸ��ಾದ ಸೂಚ�ೆಯನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

vi. �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಬ� �ೆ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಮುಂ�ತ�ಾ� ��ಸಲು

�ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಮುಂಗಡ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� �ಾ�ದ�ೆ, �ಾ�ೆ �ಾ�ದ

ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� 30 �ನಗಳ�� ಸ��ಾ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� �ಾ�ದ ನಂತರದ

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� ಅಂದ�ೆ, �ಾ�ಹಕ��ೆ ಪ�ವ� ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ �ಾ�ದ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�

�ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅನನುಕೂಲ�ಾ�ದ��ೆ, ಅಂತಹ �ಾ�ಹಕರು 60 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ

�ೕಡ�ೆ ಅವನ / ಅವಳ �ಾ�ೆಯನು� ಮುಚ�ಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� ಶುಲ�ಗಳ�

ಅಥ�ಾ ಬ��ಯನು� �ಾವ�ಸಲು.

vii. �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ�� �ಾವ��ೇ ಪ�ಮುಖ ಬದ�ಾವ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಕಷು� ಸಣ� ಬದ�ಾವ�ೆಗ�ದ��ೆ,

�ಾ�ಹಕರ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ, ಅದನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸ��ಾ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ೊಸ

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಯನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ �ಾ�ಾಂಶ.

4. �ಾ�ೕ�ಾತು, �ಾ�ೆ��ಂ� ಮತು� �ಾ�ಾಟ

4.1 ಕಂಪ�ಯು:

i. ಕಂಪ�ಯು �ಡುಗ�ೆ �ಾ�ದ ಎ�ಾ� �ಾ�ೕ�ಾತುಗಳ� ಮತು� ಪ��ಾರ �ಾಮ��ಗಳ� ಸ�ಷ��ಾ��ೆ ಮತು�

�ಾ�ತ��ಸುವ��ಲ� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಅದರ ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಾ�.

ii. ನಮ� ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ ಉತ�ನ�ದ ಬ� �ೆ ಗಮನ �ೆ�ೆಯುವ ಮತು� ಬ��ದರದ ಉ� �ೇಖವನು�

ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾಧ�ಮ ಮತು�/ಅಥ�ಾ ಪ��ಾರ �ಾ�ತ�ದ�� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೕ�ಾತು,

ಅಂತಹ ಉತ�ನ��ೆ� ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳನು� ಸಹ ಸೂ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯು

ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ. ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಸಂಪ�ಣ� �ವರಗಳನು�

�ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

iii. �ೆಂಬಲ �ೇ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ���ಯ �ೇ�ೆಯನು� ಬಳ��ಾಗ, ಅಂತಹ ಮೂರ�ೇ

ವ���ಯು �ಾ�ಹಕರ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� (ಅಂತಹ ಮೂರ�ೇ ವ���ಗ��ೆ ಲಭ��ದ��ೆ) ಅ�ೇ ಮಟ�ದ �ೌಪ��ೆ

ಮತು� ಭದ��ೆ�ಂ��ೆ �ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂದು �ಾವ� ಖ�ತಪ���ೊಳ��� �ೇ�ೆ.

iv. ಕಂಪ�ಯು, �ಾಲ�ಾಲ�ೆ�, �ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಉತ�ನ�ಗಳ ��ಧ �ೈ�ಷ��ಗಳನು� ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು.

ಉತ�ನ�ಗಳ� / �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಉತ�ನ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪ��ಾರದ �ೊಡು�ೆಗಳ ಬ� �ೆ

�ಾ��ಯನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅವರು / ಅವಳ� �ೕ� ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ೆ� �ೈ� ನ�� �ೋಂ�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ

ಅಂತಹ �ಾ�� / �ೇ�ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಅವನ / ಅವಳ ಒ���ೆಯನು� �ೕ�ದ�ೆ �ಾತ� ತಲು�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

�ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ ಸಂ�ೆ�.

v. �ಾವ� �ೇರ �ಾ�ಾಟ ಏ�ೆ��ಗ��ೆ (�ಎ� ಎ) �ೕ� ಸಂ��ೆಯನು� ಸೂ�ಸು� �ೇ�ೆ, ಅವರ �ೇ�ೆಗಳನು� �ಾವ�

�ಾರುಕ�ೆ� ಉತ�ನ�ಗಳ�/�ೇ�ೆಗ��ೆ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು, ಅದು ಇತರ �ಷಯಗಳ ನಡು�ೆ ಅವರು

�ೈಯ��ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೕ� ಮೂಲಕ ಉತ�ನ�ಗಳನು� �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು �ಾ�ಹಕರನು� ಸಂಪ����ಾಗ

ಅವರು ತಮ�ನು� �ಾವ� ಗುರು���ೊಳ��ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

vi. ಕಂಪ�ಯ ಪ����/�ೊ�ಯ� ಅಥ�ಾ DSA �ಾವ��ೇ ಅನು�ತ ನಡವ��ೆಯ�� �ೊಡ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಈ

�ೋ� ಅನು� ಉಲ�ಂ�� ವ����ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾ�ಹಕ�ಂದ �ಾವ��ೇ ದೂರನು� ��ೕಕ��ದ ಸಂದಭ�ದ��,

ತ��ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ದೂರನು� �ವ��ಸಲು ಮತು� ಕಂಡುಬಂದ�� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಪ��ಾರ �ೕಡಲು ಸೂಕ�

ಕ�ಮಗಳನು� �ಾ�ರಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಸೂಕ�.

5. �ೌಪ��ೆ ಮತು� �ೌಪ��ೆ



5.1�ಾ�ಹಕರ ಎ�ಾ� �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು� �ಾಸ� ಮತು� �ೌಪ��ಾ� ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ [�ಾ�ಹಕರು ಇನು� ಮುಂ�ೆ

�ಾ�ಹಕರಲ��ದ�ರೂ ಸಹ] ಮತು� �ೆಳ�ನ ತತ�ಗಳ� ಮತು� �ೕ�ಗ�ಂದ �ಾಗ�ದಶ�ನ �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ �ೆಳ�ನ

ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸಂದಭ�ಗಳ�� �ೊರತುಪ��, ನಮ� ಗುಂ�ನ��ರುವ ಇತರ ಘಟಕಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ, �ಾ�ಹಕರು

ಒದ��ದ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾ�ಹಕರ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾವನು� ಕಂಪ�ಯು

ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲ�:

i. �ಾ��ಯನು� �ಾನೂ�ನ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ಯಂತ�ಕ/ರು ��ೇ�ಶನದ ಮೂಲಕ �ೕಡ�ೇ�ಾದ�ೆ.

ii. �ಾವ�ಜ�ಕರ ಬ� �ೆ ಕತ�ವ��ದ��ೆ �ಾ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ೇಕು.

iii. ಕಂಪ�ಯ ��ಾಸ��ಗ��ೆ ಅವರು �ಾ��ಯನು� �ೕಡಲು ಅಗತ��ದ��ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ವಂಚ�ೆಯನು�

ತ�ೆಗಟ�ಲು) ಆದ�ೆ �ಾ�ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕರ �ಾ�ೆಗಳ [�ಾ�ಹಕರ �ೆಸರು ಮತು� ��ಾಸವನು�

ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ] �ೇ�ೆಯವ��ೆ �ಾ��ಯನು� �ೕಡುವ �ಾರಣ�ಾ� ಇದನು� ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲ�.

iv. �ಾ�ಹಕರು �ಾ��ಯನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯನು� �ೇ�ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕರ ಅನುಮ��ಂ��ೆ.

v. �ಾ�ಹಕರ ಬ� �ೆ ಉ� �ೇಖವನು� �ೕಡಲು ಕಂಪ�ಯನು� �ೇ�ದ�ೆ, ಅವನ / ಅವಳ ��ತ ಅನುಮ��ಂ��ೆ.

vi. �ಾ�ಹಕನು ಅವನ / ಅವಳ ಬ� �ೆ �ೊಂ�ರುವ �ೈಯ��ಕ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಪ��ೇ�ಸಲು ಅ��ತ�ದ��ರುವ �ಾನೂನು

�ೌಕ��ನ ಅ�ಯ�� ಅವನ / ಅವಳ ಹಕು�ಗಳ �ಾ���ಯನು� ��ಸ�ೇಕು.

vii. �ಾ�ಹಕರು ���ಷ��ಾ� ಅ��ಾರ �ೕಡದ �ೊರತು ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕರ �ೈಯ��ಕ �ಾ��ಯನು�

�ಾ�ೆ��ಂ� ಉ� �ೇಶಗ��ಾ� ಬಳಸುವ��ಲ�.

5.2 �ೆ��� �ೆಫ�ೆ�� ಏ�ೆ��ಗಳ�

i. �ಾ�ಹಕರು �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆ�ಾಗ, ಕಂಪ�ಯು ಅವನ / ಅವಳ �ಾ�ೆಯ �ವರಗಳನು� �ೆ��� �ೆಫ�ೆ��

ಏ�ೆ��ಗ��ೆ ಮತು� ಅವ�ೊಂ��ೆ �ಾಡಬಹು�ಾದ �ೆ� ಗ��ೆ �ಾ�ಾಗ ರ�ಾ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪ�ಯು

ಅವ��ೆ / ಅವ��ೆ ��ಸುತ��ೆ.

ii. �ಾ�ಹಕರು ಕಂಪ��ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ೈಯ��ಕ �ಾಲಗಳ ಬ� �ೆ ಕಂಪ�ಯು �ೆ��� �ೆಫ�ೆ�� ಏ�ೆ��ಗ��ೆ

�ಾ��ಯನು� �ೕಡಬಹುದು:

• �ಾ�ಹಕರು ಅವನ / ಅವಳ �ಾವ�ಗ�ಂದ �ಂ�ೆ ����ಾ��ೆ.
• �ಾ��ರುವ �ತ�ವ� ��ಾದದ��ಲ�; ಮತು�

iii. ಈ ಸಂದಭ�ಗಳ�� ಕಂಪ�ಯ ಔಪ�ಾ�ಕ �ೇ��ೆಯನು� ಅನುಸ��, ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ಾಲವನು�

ಮರು�ಾವ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯು ತೃ��ಪಡುವ ಪ��ಾ�ಪಗಳನು� �ಾ�ಹಕನು �ಾ�ಲ�, ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕರು

�ೕಡ�ೇ�ಾದ �ಾಲಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ��ಯನು� �ೕಡಲು �ೕ�ಸು���ೆ ಎಂದು ��ತ�ಾ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುತ��ೆ.

�ೆ��� �ೆಫ�ೆ�� ಏ�ೆ��ಗ��ೆ ಕಂಪ�. ಅ�ೇ ಸಮಯದ��, ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ �ೆ��� �ೆಫ�ೆ�� ಏ�ೆ��ಗಳ

�ಾತ�ವನು� �ವ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅವರು ಒದ�ಸುವ �ಾ��ಯು �ೆ��� ಪ�ೆಯುವ �ಾ�ಹಕರ �ಾಮಥ��ದ �ೕ�ೆ

ಪ��ಾಮ �ೕರಬಹುದು.

iv. �ಾ�ಹಕನು ತನ� / ಅವಳ ಅನುಮ�ಯನು� �ೕ�ದ��ೆ, ಕಂಪ�ಯು �ೆ��� �ೆಫ�ೆ�� ಏ�ೆ��ಗ��ೆ �ಾ�ಹಕರ

�ಾ�ೆಯ ಕು�ತು ಇತರ �ಾ��ಯನು� �ೕಡಬಹುದು. �ೆ��� �ೆಫ�ೆ�� ಏ�ೆ��ಗ��ೆ �ೕ�ದ �ಾ��ಯ

ನಕಲನು� ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸ�ೇಕು, �ಾ�ೆ �ೇ��ೆ�ದ��ೆ.

6. �ಾ�ಗಳ ಸಂಗ�ಹ

6.1�ಾಲಗಳನು� �ೕ��ಾಗ�ೆ�ಾ�, �ಾ�ಹಕರು ಮರು�ಾವ� ಪ����ಯ �ತ�, ಅವ� ಮತು� ಮರು�ಾವ�ಯ ಅವ�ಯ

ಮೂಲಕ �ವ�ಸು�ಾ��ೆ. �ಾ�ಹಕನು �ಗ�ತ ಮರು�ಾವ� �ೇ�ಾಪ��ಯನು� ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ��, ಭೂ

�ಾನೂ�ನ ಅ�ಯ�� �ಾ� ವಸೂ��ೆ ಸೂಕ� ಕ�ಮವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ ಅನಗತ�

�ರುಕುಳವನು� ಆಶ��ಸ�ಾಗುವ��ಲ�.



6.2DLSL ಆ�ಾ�ತ ಸಂಗ�ಹ �ೕ�ಯನು� ರೂ���ೆ�ೌಜನ�, �ಾ��ೕ�ತ ���ೆ� ಮತು� ಮನ���ೆಯ �ೕ�ೆ.

�ಾ�ಹಕರ ��ಾ�ಸ ಮತು� �ೕ��ವ�ಯ ಸಂಬಂಧವನು� �ೆ�ೆಸುವ�� ಕಂಪ�ಯು ನಂಬುತ��ೆ. �ಾ� ಅಥ�ಾ/ಮತು�

ಭದ��ಾ ಮರು�ಾ��ೕನದ�� ಕಂಪ�ಯನು� ಪ����ಸಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ �ಬ�ಂ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ವ���

ತನ�ನು�/ತನ�ನು� ಗುರು�ಸ�ೇಕು ಮತು� ಕಂಪ�ಯು �ೕ�ದ ಅ��ಾರ ಪತ�ವನು� ಪ�ದ��ಸ�ೇಕು. ಅವನು/ಅವಳ�

�ಾ�ಹಕರ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ, ಕಂಪ�ಯು ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ ಅ��ಾರದ ಅ�ಯ�� �ೕ�ದ ಅವನ/ಅವಳ ಗುರು�ನ

�ೕ�ಯನು� ಪ�ದ��ಸ�ೇಕು. ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾ�ಗಳ ಬ� �ೆ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�

�ಾವ��ೆ �ಾಕಷು� ಸೂಚ�ೆ �ೕಡಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ.

6.3ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ� ಸದಸ�ರು ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯನು� ಪ����ಸಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ವ��� ಸಂಗ�ಹ�ೆಯ��

ಅಥ�ಾ / ಮತು� ಭದ��ಾ ಮರು�ಾವ�ಯ�� �ೆಳ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ೋ� ಗಳನು� ಕಟು���ಾ�� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು:

i. �ಾ�ಹಕನು ಅವನ/ಅವಳ ಆ��ಯ ಸ�ಳದ�� ಮತು� ಅವನ/ಅವಳ ��ಾಸದ ಸ�ಳದ�� �ಾವ��ೇ ���ಷ� ಸ�ಳದ

ಅನುಪ���ಯ�� ಮತು� ಅವನ/ಅವಳ ��ಾಸದ�� ಲಭ��ಲ��ದ��ೆ, �ಾ��ಾರ/ಉ�ೊ�ೕಗದ ಸ�ಳದ�� �ಾ�ಾನ��ಾ�

ಸಂಪ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ii. ಕಂಪ�ಯನು� ಪ����ಸುವ ಗುರುತನು� ಮತು� ಅ��ಾರವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ದಲ �ದಶ�ನದ�� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

iii. �ಾ�ಹಕರ �ೌಪ��ೆಯನು� �ೌರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

iv. �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನವ� �ಾಗ�ಕ �ೕ�ಯ��ರ�ೇಕು. ಸಂವಹನ �ಾಡು�ಾಗ �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯ�� �ೆ��ನ

�ಾಳ�ಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು, ಆದ��ಂದ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�� �ಾ�ಹಕರು �ೋ�ಸ�ಾರದು / �ಾವ��ೇ

�ೌಜನ�ದ ವತ��ೆಯನು� ಅನುಭ�ಸ�ಾರದು. ಮ��ಾ �ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು�ಾಗ, �ಾರ�ೕಯ

ಸಂಸ�� ಮತು� ಸಂಪ��ಾಯದ ಪ��ಾರ �ೌರವವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ೇಕು.

v. �ಾ�ಹಕರ �ಾ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಉ�ೊ�ೕಗದ ��ೇಷ ಸಂದಭ�ಗಳ� ಇಲ��ದ��ೆ ಕಂಪ�ಯ ಪ����ಗಳ� �ಾ�ಹಕರನು�

07:00 ಗಂ�ೆಗ�ಂದ 19:00 ಗಂ�ೆಗಳವ�ೆ�ೆ ಸಂಪ��ಸ�ೇಕು.

vi. ���ಷ� ಸಮಯದ�� ಅಥ�ಾ ���ಷ� ಸ�ಳದ�� ಕ�ೆಗಳನು� ತ��ಸಲು �ಾ�ಹಕರ �ನಂ�ಯನು� �ಾಧ��ಾದಷು�

�ೌರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

vii. ಸಮಯ ಮತು� ಕ�ೆಗಳ ಸಂ�ೆ� ಮತು� ಸಂ�ಾಷ�ೆಯ �ಷಯಗಳನು� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

viii. ಪರಸ�ರ ��ೕ�ಾ�ಾಹ� ಮತು� ಕ�ಮಬದ��ಾ� �ಾ�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ��ಾದಗಳ� ಅಥ�ಾ ��ಾ���ಾ�ಯಗಳನು�

ಪ�ಹ�ಸಲು ಎ�ಾ� ಸ�ಾಯವನು� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

ix. �ಾ� ವಸೂ��ಾ� �ಾ�ಹಕರ ಸ�ಳ�ೆ� �ೇ� �ೕ��ಾಗ, ಸಭ��ೆ ಮತು� ಅಲಂ�ಾರವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ��ೇಕು.

x. ಕುಟುಂಬದ�� ��ೕಗದಂತಹ ಅನು�ತ ಸಂದಭ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ಇತರ �ಪ��ನ ಸಂದಭ�ಗಳ�, ಕಂಪ�ಯ

�ಾನ�ೆ� ಬಂದ�ೆ, �ಾನೂನು ಅನುಸರ�ೆಯನು� ಪ��ೈಸಲು ಅಗತ��ರುವ �ೊರತು �ಾ�ಗಳನು� ಸಂಗ��ಸಲು

ಕ�ೆಗಳ�/�ೇ�ಗಳನು� �ಾಡುವ�ದನು� ತ��ಸ�ೇಕು.

6.4 �ೈ�ೕ�ೆ�ೇಶ�/�ಯ� ಸ�ತು�ಗಳ ಮರು�ಾ��ೕನ

�ಾಲದ ಒಪ�ಂದವ� ಎರವಲು�ಾರ�ೊಂ��ನ ಒಪ�ಂದ/�ಾಲ ಒಪ�ಂದದ�� �ಾನೂನುಬದ��ಾ� �ಾ��ೊ�ಸಬಹು�ಾದ

ಮರು �ಾ��ೕನದ ಷರತ�ನು� �ೊಂ��ೆ. ಒಪ�ಂದ/�ಾಲ ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಾರ

ಮರು-ಸಂಸ�ರ�ೆ ಪ����ಯನು� �ಾರದಶ�ಕ�ಾ� �ೈ�ೊಳ��ೇಕು ಮತು� ಈ �ೆಳ�ನ ಪ����ಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು:

i. �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ಮುನ� ಸೂಚ�ೆ ಅವ�.

ii. ಸೂಚ�ೆಯ ಅವ�ಯನು� ಮ�ಾ� �ಾಡಬಹು�ಾದ ಸಂದಭ�ಗಳ�.

iii. ಭದ��ೆಯನು� �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ��ಾನ.

iv. ಆ��ಯ �ಾ�ಾಟ / ಹ�ಾ�ನ �ದಲು �ಾಲವನು� ಮರು�ಾವ�ಸಲು �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುವ ಅಂ�ಮ

ಅವ�ಾಶದ ಬ� �ೆ �ಬಂಧ�ೆ.

v. �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮರು�ಾ��ೕನ �ೕಡುವ ��ಾನ, ಮತು�

vi. ಆ��ಯ �ಾ�ಾಟ/ಹ�ಾ�ನ ��ಾನ. ಅಂತಹ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ ಪ��ಯನು� �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಾಲ

ಒಪ�ಂದದ ನಕಲು ಮತು� �ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ�� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಆವರಣಗಳ ಪ��ಯ �ೊ�ೆ�ೆ ಎ�ಾ�



�ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಾಲಗಳ ಮಂಜೂ�ಾ� / �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಅಂತಹ

ಒಪ�ಂದಗಳ�/�ಾಲ ಒಪ�ಂದಗಳ ಪ�ಮುಖ ಅಂಶ.

7. ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ�

�ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗಳ�/ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� �ವ��ಸಲು ಆಂತ�ಕ ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ�:

ದೂರು �ೋಂದ�:

�ಎ� ಎ� ಎ� ಒದ��ದ �ೇ�ೆಗ�ಂದ �ಾ�ಹಕರು ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ �ೕ� ನ��, ಬರವ��ೆಯ�� ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ���

��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ��ಸಬಹುದು. ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸುವ ವ�ವ� �ೆಗಳನು� ಇ��

�ೕಡ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಹಕರು �ೆಳ�ೆ ���ದ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕವ� ಕ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. ಅವನ/ಅವಳ

ದೂರನು� �ೋಂ�ಾ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವನು/ಅವಳ� ಎಸ��ೇಶ� ��� ನ�� �ೕಡ�ಾದ �ಾ����� ಪ��ಾರ �ಾಳ�ಯನು�

ಮತ�ಷು� �ೆ��ಸಬಹುದು. ದೂರು ಕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ� ��ೕಕ���ಾಗ, ಕಳ��ಸುವವರು ಅವನ/ಅವಳ ದೂರನು�

ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ ಮೂರು �ೆಲಸದ �ನಗಳ�� ಪ�����ಯನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ.

ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ�:

�ಾ�ಹಕರು 8:00 A.M ನಡು�ೆ ನಮ� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ �ೇಂದ�ವನು� ತಲುಪಬಹುದು. �ೆ 8:00 �.ಎಂ. 0124-6555555 ನ��.

ಇದಲ��ೆ, �ಾವ��ೇ ದೂರನು� �ಾ� ��ಾ� ರೂಪದ�� ��ೕಕ���ಾಗ, ಅಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪತ� ಇ�ಾ��ಗಳ ಮೂಲಕ,

ಅದನು� ��ಸ�� ನ�� �ಾಖ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಅಂತಹ ಎ�ಾ� ಸಂದಭ�ಗಳ��, ನಮ� ಪ����ಯು �ಾ�ಹಕರನು� ಅವನ/ಅವಳ

ದೂ�ನ �ಖರ�ಾದ ಸ�ರೂಪವನು� ಕಂಡು��ಯಲು �ೇಗ�ೆ ಕ�ೆ �ಾ�/ಸಂಪ���.

�ಯಂತ�ಕರ ಮೂಲಕ ��ೕಕ��ದ ಎ�ಾ� ದೂರುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ಾವ� ಅಂತಹ ಎ�ಾ� ದೂರುಗಳನು� ದೂರು

��ಸ�� ನ�� �ಾಖ�ಸು� �ೇ�ೆ. ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನು� ��ೕಕ�� ಮತು� �ಾಖ��ದ ನಂತರ ನಮ� ಪ����ಗಳ�

�ಾ�ಹಕರನು� ಸಂಪ��ಸು�ಾ��ೆ ಮತು� ಅವ�ಗಳನು� ತು�ಾ�� ಪ�ಹ�ಸಲು ದೂ�ನ ಸತ�ಗಳನು� ಕಂಡು��ಯು�ಾ��ೆ.

�ೈಯ��ಕ�ಾ� ದೂರುಗಳ�:

�ಾ�ೆಗಳ�� ದೂರು ಪ�ಸ�ಕ ಲಭ���ೆ. �ಾ�ಹಕರು ಅದನು� �ಾ�ೆ�ಂದ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಬಹುದು ಮತು� ಅದರ�� ಅವನ/ಅವಳ
ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� �ಾಖ�ಸಬಹುದು. �ಾ�ಹಕರು ನಮ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ�� ಸು�ಾರ�ೆ�ಾ� �ಾವ��ೇ
ಪ�����/ ಸಲ�ೆಗ��ಾ� �ಾ�ೆಯ�� ಇ�ಸ�ಾ�ರುವ ದೂರು/ಸಂದಶ�ಕರ ಪ�ಸ�ಕವನು� ಬಳಸಬಹುದು.

�ೕ�/ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳ�:

�ಾ�ಹಕರು ಅಂ�ೆ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕವ� ದೂರನು� ಸ��ಸಬಹುದು. ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ��ೕಕ��ದ
ದೂರುಗಳನು� ಇ-�ೕ� ಮೂಲಕ ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. ದೂರು ಕ�ೆ ��ೕಕ���ಾಗ, ಕಳ��ಸುವವರು ತಮ� ದೂ�ನ
��ೕಕೃ�ಯನು� ದೃ�ೕಕ�ಸುವ ಪ�ತು�ತ�ರವನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ. DLSL ನ ಇ-�ೕ� ಐ�ಯ��ಯೂ ದೂರುಗಳನು�
ಸ��ಸಬಹುದು: grievance@dhani.com.

ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ:

ವತ��ೆಯ ಅಂಶಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ�:

ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನು� �ೌಜನ��ಂದ, ಸ�ಾನುಭೂ��ಂದ ಮತು� ಎಲ���ಂತ �ೆ�ಾ�� ತ��ತ�ಾ� �ವ��ಸ�ೇಕು.
�ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಅಸಭ� ವತ��ೆ/ ಅಸಭ� ವತ��ೆಯನು� ಶ�ನ� ಸ�ಷು��ೆಯ ಮಟ�ದ�� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು ಮತು� ತ�ಣದ

mailto:grievance@dhani.com


ಕ�ಮವನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇಕು. DLSL, �ಾವ��ೇ ಸಂದಭ�ಗಳ��, �ಬ�ಂ� ಸದಸ�ರು �ಾವ��ೇ ಪದ�ಯ
ದುವ�ತ��ೆಯನು� ಸ�ಸುವ��ಲ�.

ವ��ಾಟುಗಳ� / �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ�:

�ಾ�ಥ�ಕ�ಾ�, ಈ ವಗ�ದ��ನ ದೂರುಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ�ೆ� �ಾ�ೆಯು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುತ��ೆ. ಪ��ೇಶ
/ ವ��ಾ�ನ �ದು�ಪ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕರ ತೃ��ಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು �ಾ�ೆಯು ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರುತ��ೆ. �ಾ�ಹಕರ
ತೃ���ಾ� ದೂರು ಇತ�ಥ��ಾಗುವಂ�ೆ �ೋ��ೊಳ��ವ�ದು �ಾ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ ಕತ�ವ��ಾ��ೆ ಮತು� ಅವರು ತೃ��
�ೊಂ�ಲ��ದ��ೆ, ಸಮ�ೆ�ಯನು� ಉಲ�ಣ�ೊ�ಸಲು ಅವ��ೆ ಪ�ಾ�ಯ �ಾಗ�ಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು. ಒಂದು �ೇ� ,ೆ
ಇದು �ಾ�ೆಯ ಮಟ�ದ�� ಪ��ಾರ�ಾಗ�ದ��ೆ, ಅವರು �ಾಗ�ದಶ�ನ/�ಣ�ಯ�ಾ�� ಪ�ಕರಣವನು� ಮುಖ� ಕ�ೇ��ೆ
ಉ� �ೇ�ಸಬಹುದು.

�ಾ�ಹಕರು 30 �ನಗ��ೆಳ�ೆ DLSL ಒದ��ದ ಪ��ಾರ�ಂದ ತೃಪ��ಾಗ�ದ��ೆ, ಪ��ಾರ�ಾ�� ಅವನು/ಅವಳ� RBI

�ಾ���ದ �ಾ�ಂ�ಂ� ಅಲ�ದ ಒಂಬು�� ಮ� ಕ�ೇ�ಯನು� ಸಹ ಸಂಪ��ಸಬಹುದು. ಸಂಪಕ� �ವರಗಳನು� ಪ��

�ಾ�ೆಯ�� ಪ�ದ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ನ�ೆಂಬ� 12 ರಂದು ಆ� �ಐ �ೊರ��ದ ಎ� �ಎ� �ಗ��ಾ� ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಒಂಬು�� ಮ� ��ೕ�, 2021 ರ

ಅ�ಾ�ಯ IV ರ�� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಒಂದು ಅಥ�ಾ �ೆ��ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಕಂಪ�ಯ �ರುದ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ

�ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು�ೇ, 2021 ಮತು� ಅದರ ನ�ೕಕರಣಗಳ� (�ವರಗ��ಾ�

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf �ೆ �ೇ� �ೕ�), ಸ�ತಃ ಅಥ�ಾ ಅವರ

ಅ�ಕೃತ ಪ���� (ಅ�ೊ��ೇ� �ೊರತುಪ��) ಮೂಲಕ ದೂರು �ೕಡಬಹುದು. ಸಂ�ೕ�ತ ಓಂಬು�� ಮ� ಇ��

�ವ��ದ �ೕ�ಯ��.

�ಾಲ���ಳ�ೆ:

ದೂರುಗಳನು� ಸ��ಾದ ದೃ���ೋನದ�� �ೋಡ�ೇಕು ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇವ� ಪ�ೋ��ಾ� ಕಂಪ�ಯ �ೆಲಸದ�� �ರಂತರ
ಸು�ಾರ�ೆ�ೆ �ಾರಣ�ಾಗುತ��ೆ. ��ೕಕ��ದ ದೂರುಗಳನು� �ಾಧ��ರುವ ಎಲ� �ೋನಗ�ಂದ �� �ೇ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. DLSL
ರ�ೕ�ಯ ಮೂರು �ೆಲಸದ �ನಗಳ�� ��ೕಕೃ�ಯನು� ಕಳ��ಸಲು ಪ�ಯ��ಸುತ��ೆ. ದೂರನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ
ಗ�ಷ� 30 �ನಗಳ�� ಪ�ಹ�ಸ�ೇಕು.

��ಧ ಸ�ರೂಪದ ದೂರುಗ��ೆ ಎಸ��ೇಶ� �ಾ����� �ೊಂ��ೆ ದೂರು ಪ��ಾರ ಪ����ಯನು� ವ�ವಹ�ಸುವ
ಸಮಯದ �ಾ����� ಅನು� ಅನುಬಂಧ-ಎಸ��ೇಶ� ��� ನ�� �ೕಡ�ಾ��ೆ. �ಾ�ಹಕರ ದೂರುಗ��ೆಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸುವ
ಇ�ಾ�ೆಗಳ�/ಅ��ಾ�ಗಳ� ಅದನು� ಕಟು���ಾ�� �ಾ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ದೂ�ನ �ೕ�ೆ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� MIS ಅನು� ರ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಕಂಪ�ಯ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಅವರ
�ಾನ ಮತು� �ೆ��ನ ಸೂಚ�ೆಗ��ಾ� ಪ��ಾರ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ.

�ವ�� ��ಾ��ಸಂ

�ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ/ ಅ�ಾಯ �ವ�ಹ�ಾ ಸ���ಂದ �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ �ಮ�ೆ�

�ವ�ಹ�ೆಯ ಒಂದು ���ಷ� �ೇ�ಾ ಸ��ಯು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾ�ಹಕರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ�ಮುಖ �ೇತ�ಗಳನು�
ಪ��ೕ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಯನು� ಸು�ಾ�ಸಲು �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ ಕ�ಮಗಳನು� �ೊಂ��ೆ.
ಸ��ಯು ಪ�ಹ�ಸದ ದೂರುಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ಪ�ಗ�ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅದರ ಸಲ�ೆಯನು� �ೕಡಬಹುದು.

ಒಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆಯ ಪ��ಾರ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಉ� �ೇಶ�ಾ�� �ೋಡ� ಅ��ಾ�:

�ೊಂದ �ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಕು�ತು ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ��ೆ �ೇರ�ಾ� ಈ �ೆಳ�ನ ��ಾಸ�ೆ�
ಬ�ೆಯಬಹುದು:



�ೆ,
��ೕ. ಸಂ�ೕ� ಕಶ��
ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�
ಧ� �ಾಲಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� ���ೆ�
�ಾ�� ಸಂ�ೆ� 108, 5 �ೇ ಮಹ�,
ಉ�ೊ�ೕಗ ��ಾ�, ಹಂತ-I,
ಗುರು�ಾ�� - 122016
Ph.: 120-6977800
ಇ�ೕ�:nodal@dhani.com

ಕ�ಾ�ಯ ಪ�ದಶ�ನ ಅಗತ��ೆಗಳ�:

DLSL ಒದ�ಸುತ��ೆ:
● ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� ��ೕಕ�ಸಲು ಸೂಕ� ವ�ವ� �ೆ.

● �ೋಡ� ಅ��ಾ�/�ಾ�ೆ ಮುಖ�ಸ�ರ �ೆಸರು, ��ಾಸ ಮತು� ಸಂಪಕ� ಸಂ�ೆ�.

● �ಾ�ಹಕ��ೆ DLSL ಬದ��ೆಗಳ �ೋ�/�ಾ�ಯಯುತ ಅ�ಾ�ಸ �ೋ�. .

● ಒಂಬು�� ಮ� �ೕಜ�ೆಯ ಪ�ಮುಖ �ೈ�ಷ��ಗಳ ಪ��ಾರ, �ಾ�ಹಕರು ಸಂಪ��ಸಬಹು�ಾದ ಓಂಬು�� ಮ� ನ

�ೆಸರು ಮತು� ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�

● �ಾ�ೆಗಳ�� ಅವನ/ಅವಳ �ಾ���ಾ� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೕ�ಗಳ�, ಆ� �ಐ ಮತು� ಇತರ

ಅ��ಾ�ಗಳ� ಸಲ�ೆ �ೕ�ದ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಇ�ಾ��ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಮಗ� ಸೂಚ�ಾ ಫಲಕ/ಪ�ಸ�ಕದ

ಪ�ದಶ�ನ.

�ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ:

�ಾ�ಹಕರ ��ೕ�ೆ/ಅವಶ�ಕ�ೆ/ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ತಮ� �ಬ�ಂ��ಂದ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ �ೈಯ��ಕ ಸಂವಹನದ
ಮೂಲಕ ಉತ�ಮ�ಾ� ಪ�ಶಂ�ಸಬಹುದು ಎಂದು DLSL ಗುರು�ಸುತ��ೆ. ಒದ��ದ �ೇ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ �ಾ�ಹಕರ�� ಅ��ನ
�ೊರ�ೆ�ಂ�ಾ� ಅ�ೇಕ ದೂರುಗಳ� ಉದ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅಂತಹ �ೇ�ೆಗಳನು�
ಪ�ೆಯಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತ��ೆ ಮತು� ಇದು ನಂತರದ ಹಂತದ�� ಪ��ೆ�ಗಳ�/ದೂರುಗಳ ಸಂ�ೆ�ಯನು� ಕ��
�ಾಡುತ��ೆ.

�ೇ�ೆಯ�� ಸು�ಾರ�ೆ ಮತು� ದೂರುಗಳ �ವ�ಹ�ೆ�ಾ� �ಾ�ಾ�ಚರ�ಾ �ಬ�ಂ�ಯನು� ಸಂ�ೇದ�ಾ�ೕಲ�ೊ�ಸುವ�ದು:

1.1 ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ �ಾನ ಮತು� ಅ��ನ �ೊರ�ೆ�ಂ�ಾ� ದೂರುಗಳ� ಆ�ಾ� �ೆ ಸಂಭ�ಸುತ��ೆ. �ೋಡ�

ಅ��ಾ�ಯು �ೇಂ��ೕಯ ತರ�ೇ� �ೇಂದ�ಗ��ೆ ��ಧ ಹಂತದ �ಬ�ಂ�ಗಳ ತರ�ೇ� ಅಗತ�ಗಳ ಕು�ತು

ಪ�����ಯನು� �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

1.2 ��ನ� ��ಾಗಗಳ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ DLSL ವ�ವಹ�ಸುತ��ೆ, ಇದು ಅ��ಾ�ಯ ವ��ಾ�ಸ ಮತು� ಘಷ��ೆಯ �ೇತ�ಗ��ೆ

�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ಸ�ಾ�ಾತ�ಕ ಮ�ೋ�ಾವ ಮತು� �ಾ�ಹಕ �ೆ�ೕ� ನಡವ��ೆ�ಂ��ೆ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ

ವ�ವಹ�ಸಲು, ಮುಂಚೂ�ಯ �ಬ�ಂ�ಯ ಆ��ಯನು� ಎಚ���ೆ�ಂದ �ಾಡ�ೇಕು. �ೆ�ೆದ ಮನಸು� ಮತು� ಮುಖದ

�ೕ�ೆ ನಗು, �ಬ�ಂ� �ಾ�ಹಕರ ��ಾ�ಸವನು� �ೆಲ�ಲು �ಾಧ��ಾಗುತ��ೆ. �ೋಪ�ೊಂಡ �ಾ�ಹಕರನು� ��ಾ�ಸಲು

ಅಗತ��ಾದ ಮೃದು �ೌಶಲ�ಗಳನು� �ೕಡುವ�ದು, ತರ�ೇ� �ಾಯ�ಕ�ಮಗಳ ಅ��ಾಜ� ಅಂಗ�ಾ�ರ�ೇಕು.

ದೂರು/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು ಆಂತ�ಕ ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ� ಎ�ಾ� ಹಂತಗಳ�� ಸುಗಮ�ಾ� ಮತು�

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾಯ��ವ��ಸುತ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು �ೋಡ� ಅ��ಾ�ಯ

ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ.
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ಅನುಬಂಧ- ಎಸ��ೇಶ� ���
ಪ�ಥಮ
ಮಟ�

�ಾ�ಹಕರು DLSL ನ ಹ��ರದ �ಾ�ೆ�ೆ �ೇ� �ೕಡಲು, ಕ�ೆ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಬ�ೆಯಲು �ನಂ�ಸ�ಾ��ೆ.
�ಾ�ೆಯ ಮುಖ�ಸ�ರ �ೆಸರು:
ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ�: �ೕ�, ಇ�ೕ� ಮತು� ಪ�ಣ� ��ಾಸ:
ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ� ಕಳ��� support@dhani.com

ಎರಡ�ೇ ಹಂತ 7 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�� �ಾಜ�ಾಗ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರು ಸ���. �ೆಳ�ೆ
ಉ� �ೇ�ಸ�ಾ��ೆ:

�ಾ�ಹಕರು ನಮ� �ಾ�ಹಕ �ೇ�ಾ �ೇಂದ�ವನು� 8:00 AM �ಂದ 8:00 PM ವ�ೆ�ೆ 0124-6555555 ನ��
ಸಂಪ��ಸಬಹುದು.

ಅಥ�ಾ ಇ�ೕ� ಕಳ���grievance@dhani.com
ಮೂರ�ೇ

ಮಟ�
15 �ೆಲಸದ �ನಗಳ�� ದೂರು ತೃ��ಕರ�ಾ� ಪ�ಹ�ಸ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ನಮ� ಪ��ಾನ �ೋಡ�
ಅ��ಾ�ಯನು� ಇ�� ಸಂಪ��ಸಬಹುದು:
��ೕ. ಸಂ�ೕ� ಕಶ��
ಪ��ಾನ �ೋಡ� ಅ��ಾ�
ಧ� �ಾಲಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ� ���ೆ�
�ಾ�� ಸಂ�ೆ� 108, 5 �ೇ ಮಹ�, ಉ�ೊ�ೕಗ ��ಾ�,
ಹಂತ-I, ಗುರು�ಾ�� - 122016
ದೂರ�ಾ� 120-6977800, ಇ�ೕ�:nodal@dhani.com

�ಾಲ��ೇ ಹಂತ 12 ನ�ೆಂಬ� 2021 ರಂದು �ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ� �ೊರ��ದ “ಇಂ��ೆ�ೕ�ೆ� ಓಂಬ�� ಮ�
��ೕ�, 2021” ಮತು� ಅದರ ನ�ೕಕರಣಗಳ ಪ��ಾರ, 30 �ನಗಳ�� ದೂರು ತೃ��ಕರ�ಾ�
ಪ��ಾರ�ಾಗ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಉ� �ೇಶ�ಾ�� ��ಾ�ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ �ೕಟ�� ಮೂಲಕ ಆ� �ೈ� ನ��
ದೂರು ಸ��ಸಬಹುದು. ಅಂದ�ೆhttps://cms.rbi.org.in.

ದೂರನು� ಎ�ೆ�ಾ��� ಅಥ�ಾ �ೌ�ಕ ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ೇಂ��ೕಕೃತ ರ�ೕ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ಾ
�ೇಂದ��ೆ� ಈ �ೆಳ�ನ �ೕ�ಯ�� ಸ��ಸಬಹುದು -
ಎ�ೆ�ಾ��� �ೕ�
ಇ�ೕ� ಐ�–crpc@rbi.org.in
ಅಂ�ೆ ��ಾಸ
�ೇಂ��ೕಕೃತ ರ�ೕ� ಮತು� ಸಂಸ�ರ�ಾ �ೇಂದ�,
�ಾರ�ೕಯ �ಸ�� �ಾ�ಂ�,
4�ೇ ಮಹ�, �ೆಕ�� 17,
ಚಂ�ೕಗಢ - 160017
�ೋ�-��ೕ ಸಂ�ೆ�: 14448 (��ಾರ�ೆ�ಾ�)

*ಮಂಡ�ಯ ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ�/ಸ��ಯು ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ ಪ����ಯನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ�
ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾಗೂ ಈ �ಷಯದ�� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೕಡಲು �ಾ�ಹಕನು ತನ� ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ತ��ತ ಮತು�
�ಾ��ೕ�ತ ಪ��ಾರಗಳನು� ಪ�ೆಯು�ಾ��ೆ.

8. �ಮ� �ಾ�ಹಕ (KYC) �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� ��ದು�ೊ��

8.1 �ಾವ��ೇ �ೆ��� �ೌಲಭ� ಅಥ�ಾ �ಾಲವನು� �ಸ��ಸುವ �ದಲು �ಮ� �ಾ�ಹಕರ (KYC) �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು�

��ದು�ೊ�� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ, ಈ �ೆಳ�ನ ಅಂಶಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ೆಲವ� �ಾಸನಬದ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು�

ಪ��ೈಸಲು �ಾರಣ ಶ�� �ೆಯ �ಾ��ಾಮವನು� �ೈ�ೊಳ��ಾಗುತ��ೆ:

i. �ಾ�ಹಕರು ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅವನ/ಅವಳ ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ.

ii. ಕಂಪ�ಯ KYC, ಆಂ� ಮ� �ಾಂಡ�ಂ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾಸನಬದ� ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು

ಅಗತ��ರುವ �ಾ��ಯನು� �ಾ�ಹಕರು ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗುತ��ೆ. ಇದಲ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಸ�ಯಂ�ೆ�ೕರ�ೆ�ಂದ

ಒದ�ಸಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಯನು� ಹುಡುಕಬಹುದು. �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ತನ� ಗುರುತು ಮತು�

mailto:support@dhani.com
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mailto:crpc@rbi.org.in


��ಾಸದ ನ�ೕಕ��ದ ಪ��ಾ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸುವ�ದು � �ೈಂ� ನ ಜ�ಾ�ಾ���ಾ��ೆ. ಅವನ/ಅವಳ �ಾಖ�ಾದ

��ಾಸದ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಸಂದಭ�ದ�� ಕಂಪ��ೆ ತ�ಣದ ಸೂಚ�ೆಯನು� ಒದ��.

iii. �ಾ�ೆ �ೆ�ೆಯುವ ನಮೂ�ೆಗಳ� ಮತು� ಇತರ ವಸು�ಗಳನು� ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸ�ೇಕು. ಇದು

ಒದ�ಸ�ೇ�ಾದ ಅಗತ� �ಾ��ಯ �ವರಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ ಮತು� ಪ��ೕಲ�ೆ�ಾ� ಮತು�/ಅಥ�ಾ KYC

ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳನು� ಪ��ೈಸಲು �ಾಖ�ೆ�ಾ� �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

iv. �ಾ�ೆಯನು� �ೆ�ೆಯುವ �ಾಯ���ಾನದ ����ಾನಗಳನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸ��ಾ� �ವ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

�ಾ�ಹಕರು ಬಯ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾ� ಅಗತ� ಸ���ೕಕರಣಗಳನು� ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

9. �ೇವ� �ಾ�ೆಗಳ�

ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೇ ಉ�ೊ�ೕ� �ಾವ�ಜ�ಕ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ��/�ಾ� �ನ�� �ೇವ� ಪ�ೆಯಲು/��ೕ�ಾರ

�ಾಡ�ಾರದು, ಅ��ಯವ�ೆ�ೆ ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ೋಂದ� ���ಯನು� '�ೇವ� ��ೕಕ�ಸದ ಕಂಪ��ಾ� �ವ��ಸುತ��ೆ

10. �ಾಲಗಳ�

10.1�ಾವ��ೇ ಹಣವನು� �ಾಲ �ೕಡುವ �ದಲು ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕರ �ಾಲದ ಅಹ��ೆ ಮತು� ಮರು�ಾವ�

�ಾಮಥ��ದ ಸ��ಾದ �ೌಲ��ಾಪನವನು� �ಾಡುತ��ೆ.

i) �ಾಲದ ಅ��ಯ ��ೇ�ಾ��ೆ ಸಮಯದ �ೌಕಟು�

ಕಂಪ�ಯು ಎ�ಾ� ಅಗತ� �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಪ��ಾ�ವ�ೆಯನು� ಸ���ದ ��ಾಂಕ�ಂದ 30 �ನಗಳ�� ಸಂಪ�ಣ��ಾ�

ಪ�ಣ��ೊಂಡ �ಾಲದ ಅ��ಯನು� ��ೇ�ಾ� �ಾಡುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾ�� �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾಲವನು� �ೕಡ�ರಲು

ಕಂಪ�ಯು �ಧ���ದ�ೆ, �ಾಲದ ಅ��ಯನು� �ರಸ��ಸಲು �ಾರಣವನು� (ಗಳನು�) ��ತ�ಾ� ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ..

ii) �ಾಲ�ಾರನ ಪರ�ಾ� �ಾತ�ಗಳ ��ೕ�ಾರ

�ಾ�ಹಕರು ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗ��ಾ� �ಾ�ೊಬ��ಂದ �ಾ�ರಂ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಭದ��ೆಯನು� ��ೕಕ�ಸಲು

ಬಯ�ದ�ೆ, ಕಂಪ�ಯು ತನ� ಹಣ�ಾ�ನ ಬ� �ೆ �ೌಪ� �ಾ��ಯನು� �ಾ�ರಂ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಭದ��ೆಯನು� �ೕಡುವ

ವ����ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾನೂನು ಸಲ�ೆ�ಾರ��ೆ �ೕಡಲು �ಾ�ಹಕರ ಅನುಮ�ಯನು� �ೇಳಬಹುದು. . ಕಂಪ�ಯು:

● �ಾ�ಹಕರು ತಮ� ಬದ��ೆ ಮತು� ಅವರ ��ಾ�ರದ ಸಂಭವ�ೕಯ ಪ��ಾಮಗಳನು� ಅಥ��ಾ��ೊಂ��ಾ��ೆ

ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಸ�ತಂತ� �ಾನೂನು ಸಲ�ೆಯನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವಂ�ೆ ��ೕ�ಾ���

(ಸೂಕ��ಾ�ರುವ��, �ಾವ� ಸ� �ಾಡುವಂ�ೆ �ಾವ� �ೇಳ�ವ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಈ ��ಾರಸನು� ಸ�ಷ� ಮತು� ಸ�ಷ�

ಸೂಚ�ೆ�ಾ� ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ).

● �ಾ�ರಂ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಭದ��ೆಯನು� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಬದ�ಾ� �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗಬಹುದು ಎಂದು

�ಾ�ಹಕ��ೆ ���, ಅಥ�ಾ ಅವನಂ�ೆ�ೕ; ಮತು�

● ಅವರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಏ�ೆಂದು ���.

10.2 �ಾಲಗಳ� ಮತು� ಅವ�ಗಳ ಪ�����ಾ� ಅ��ಗಳ�

i. �ಾಲದ ಉತ�ನ�ವನು� �ೋ��ಂ� �ಾಡುವ ಸಮಯದ��, ಕಂಪ�ಯು ಅನ�ಯ�ಾಗುವ �ಾ��ಕ ಬ��ದರಗಳ ಬ� �ೆ

ಅಗತ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ, �ಾ�ೆ�ೕ ಶುಲ�ಗಳ�/ಶುಲ�ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ��ೆ, ಸಂಸ�ರ�ೆ�ಾ�

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ, ಪ�ವ�-�ಾವ� ಆ��ಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಷಯಗ�ದ��ೆ ಇತರ

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

�ಾ�ಹಕರನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು �ಾಲ�ಾರನ ��ಾಸ��ಯ��ರ�ೇಕು.



ii. ಕಂಪ�ಯು ಎ�ಾ� �ಾಲದ ಅ��ಗಳ ��ೕಕೃ��ೆ ��ೕಕೃ�ಯನು� �ೕಡುತ��ೆ. ಅ��ಯನು� ��ೕಕ�ಸು�ಾಗ �ಾಲದ

ಅ��ಗಳನು� ��ೇ�ಾ� �ಾಡುವ ಸಮಯದ �ೌಕ��ನ ಬ� �ೆ ಅ���ಾರ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

iii. �ಾ�ಾನ��ಾ� �ಾಲದ ಅ��ಯನು� ಪ�����ೊ�ಸಲು ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ� �ವರಗಳನು� ಕಂಪ�ಯು ಅ��ಯ

ಸಮಯದ�� ಸಂಗ��ಸುತ��ೆ. �ಾವ��ೇ �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಯ ಅಗತ��ದ���, �ಾ�ಹಕರನು� ತ�ಣ�ೇ ಮ� �ೆ

ಸಂಪ��ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು �ೇಳ�ಾಗುತ��ೆ.

iv. ಕಂಪ�ಯು ಅದರ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ��ೆಂ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾದ �ಾಲವನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುತ��ೆ.

ಕಂಪ�ಯು ಕಂಪ�ಯ �ೆಚ�ದ�� �ಾ�ಹಕರು �ಾಯ�ಗತ�ೊ��ದ ಎ�ಾ� �ೋ� �ಾಕು��ಂ� ಗಳ ದೃ�ೕಕೃತ

ಪ��ಗಳನು� ಮತು� �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ೋ� �ಾಕು��ಂ� ನ�� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಆವರಣಗಳ ಪ��ಯನು�

ಒದ�ಸ�ೇಕು.

v. �ಾಲ �ೕಡುವ �ಷಯದ�� �ಂಗ, �ಾ� ಮತು� ಧಮ�ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರು �ಾರತಮ�

�ಾಡ�ಾರದು. ಆ�ಾಗೂ�, ಸ�ಾಜದ ��ಧ ��ಾಗಗ��ೆ ರೂ�ಸ�ಾದ �ೕಜ�ೆಗಳನು� �ಾ��ಸುವ�ದ�ಂದ

ಅಥ�ಾ �ಾಗವ�ಸುವ�ದ�ಂದ ಇದು ಕಂಪ�ಯನು� ತ�ೆಯುವ��ಲ�.

10.3 �ಾಲದ ಅ��ಯನು� ��ೕಕ�ಸ�ರುವ�ದು

�ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ, ಕಂಪ�ಯು ��ತ ಅ��ಯನು� �ೕ�ದ �ಾಲವನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡಲು �ಾಧ��ಾಗ�ದ��ೆ,

�ಾ�ಹಕರು ಅದರ ಬ� �ೆ �ಾರಣ/ಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ ��ತ�ಾ� ಸಲ�ೆ �ೕಡು�ಾ��ೆ.

10.4 �ಾಲದ �ತ�ವನು� ಮರು�ಾವ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಮರು�ಾವ�ಯನು� �ೇಗ�ೊ�ಸಲು ��ಾ�ರ

ಒಪ�ಂದದ ಅ�ಯ�� �ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ��ಮ�ೆಯನು� ಮರುಪ�ೆಯಲು / �ೇಗ�ೊ�ಸಲು ��ಾ�ರವನು�

�ೆ�ೆದು�ೊಳ��ವ �ದಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾ�� �ೆಚು�ವ� ಭದ��ೆಗಳನು� ಹುಡುಕುವ �ದಲು, ಕಂಪ�ಯು

�ಾಲದ ಒಪ�ಂದ�ೆ� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೕಡುತ��ೆ.

10.5 �ಾಲದ �ಾ�ೆಯ ಮುಚು���ೆ ಮತು� �ೆಕು���ೕ�/�ಾಕು��ಂ� ಗಳ �ಡುಗ�ೆ

ಕಂಪ�ಯು ಎ�ಾ� �ಾ�ಗಳ ಮರು�ಾವ�ಯ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾರನ �ರುದ� ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಹಕು�

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನುಬದ� ಹಕು� ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರುವ �ಾಲದ �ಾ� �ತ�ದ �ಾ�ಾ�ಾ�ರದ

�ೕ�ೆ ತ�ಣ�ೇ ಎ�ಾ� ಭದ��ೆಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ೆ� ಆ� ಹಕ�ನು� ಚ�ಾ�ಸಲು

�ಧ����ಾಗ, �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಉ�ದ � �ೈ� ಗಳ� ಮತು� ಸಂಬಂ�ತ � �ೈ� ಇತ�ಥ��ಾಗುವವ�ೆ�ೆ / �ಾವ�ಸುವವ�ೆ�ೆ

�ೆಕು���ಗಳನು� ಉ���ೊಳ�ಲು ಕಂಪ�ಯು ಅಹ��ಾ�ರುವ ಷರತು�ಗಳ ಬ� �ೆ ಸಂಪ�ಣ� �ವರಗ��ೆಂ��ೆ

ಸೂಚ�ೆಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

10.6 �ೕಸದ ವ��ಾಟುಗಳ ತ��ೆ

�ಾ�ಹಕರ �ಾ�ೆಯ��ನ ವ��ಾ�ನ �ಾವ��ೇ ತ��ೆಯ ಅಗತ��ದ���, ಕಂಪ�ಯು ಅವರನು� ಒಳ�ೊಳ��ೇ�ಾದ�ೆ,

ಕಂಪ� ಮತು� ��ೕ�/ಇತರ ತ��ಾ ಏ�ೆ��ಗ��ೆಂ��ೆ ತ��ೆಯ�� ಸಹಕ�ಸಲು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸಲ�ೆ/

�ನಂ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಾ�ಹಕನು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ, ಅವನ/ಅವಳ �ಾ�ೆಯ��ನ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ ಅವನು/ಅವಳ�

ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕನು ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ ವ���ದ�ೆ ಮತು� ಇದು ನಷ�ವನು�

ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು ಅದ�ೆ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಎಂದು ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡುತ��ೆ.

11. �ಾತ��ಾರರು

i. ಒಬ� ವ���ಯು �ಾಲ�ೆ� �ಾ�ೕನು�ಾರ�ಾ��ಾ�ಗ, ಅವನು/ಅವಳ� ಇದರ ಬ� �ೆ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು:



● �ಾ�ರಂ��ಾ� ಅವನ/ಅವಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ.

● ಅವನು/ಅವಳ� ಅವನನು�/ಅವಳನು� ಕಂಪ��ೆ ಒ��ಸುವ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ �ತ�.

● ಅವನ/ಅವಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನು� �ಾವ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯು ಅವನನು�/ಅವಳನು� ಕ�ೆಯುವ ಸಂದಭ�ಗಳ�.

● ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ�ರಂ��ಾ� �ಾವ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�� ಕಂಪ�ಯ��ನ ಅವನ/ಅವಳ ಇತರ ಹಣವನು�

ಕಂಪ�ಯು ಆಶ����ೆ�ೕ.

● �ಾ�ೕನು�ಾರ�ಾ� ಅವನ/ಅವಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ� ���ಷ� �ಾ�ಂಟ� �ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರ� ಅಥ�ಾ

ಅಪ��ತ�ಾ�ರ�; ಮತು�

ii. �ಾತ��ಾರ�ಾ� ಅವನ/ಅವಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುವ ಸಮಯ ಮತು� ಸಂದಭ�ಗಳ� ಮತು�

ಕಂಪ�ಯು ಅವ��ೆ/ಅವ��ೆ ಈ ಕು�ತು ��ಸುವ ��ಾನ. ಅವನು/ಅವಳ� �ಾ�ರಂ��ಾ� �ಂ�ರುವ

�ಾಲ�ಾರನ ಆ��ಕ ���ಯ�� �ಾವ��ೇ ವಸು� ಪ��ಕೂಲ ಬದ�ಾವ�ೆ/ಗಳ ಬ� �ೆ ಕಂಪ�ಯು ಅವ��ೆ/ಅವ��ೆ

��ಸುತ��ೆ.

12. �ಾ�ಾನ�

ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅಗತ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ:

i. ಅತ�ಂತ ಪ�ಮುಖ �ಾಖ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಶುಲ�ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಅದರ �ೋ�

ಉತ�ನ�ಗಳ ಪ�ಮುಖ �ೈ�ಷ��ಗಳನು� �ವ�ಸುವ�ದು.

ii. �ಾ�ಹಕರು ಅ�� ಸ��ಸಲು �ಾವ �ಾ��/�ಾಖ�ೆಗಳ ಅಗತ���ೆ ಎಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡುವ�ದು.

�ಾ�ಹಕರು ಅವನ/ಅವಳ ಗುರುತು, ��ಾಸ, ಉ�ೊ�ೕಗ ಇ�ಾ��ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಗತ��ರುವ

�ಾಖ�ಾ�ಗಳ ಬ� �ೆ ಮತು� �ಾನೂನು ಮತು� �ಯಂತ�ಕ ಅಗತ��ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಸನಬದ�

ಅ��ಾ�ಗಳ� (ಉ�ಾ., �ಾ�� �ವರಗಳ�) ಒದ��ದ ಇತರ �ಾಖ�ೆಗಳ ಬ� �ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡು�ಾ��ೆ.

iii. �ಾ�ಹಕರು ತಮ� �ಾಲದ ಅ���ಂ��ೆ/ �ಾ�ಹಕರು ಒದ��ದ �ಾ��ಯನು� �ೕ� ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ

�ಾ�ಹಕರು �ೕ�ದ ��ಾಸದ�� ಅವರ ��ಾಸ ಅಥ�ಾ ಕ�ೇ��ೆ �ೇ� �ೕಡುವ ಮೂಲಕ ಪ��ೕ�ಸಬಹುದು

ಎಂದು �ಾ�ಹಕ��ೆ ��ಸುವ�ದು.

iv. ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಹಕರ �ಾ�ೆಯ��ನ ವ�ವ�ಾರವನು� ತ��ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ�ೆ ಮತು� ಕಂಪ�ಯು ಅವರನು�

ಒಳ�ೊಳ��ೇ�ಾದ�ೆ ��ೕ�/ಇತರ ತ��ಾ ಏ�ೆ��ಗ��ೆಂ��ೆ ಸಹಕ�ಸಲು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡುವ�ದು.

v. �ಾ�ಹಕನು �ೕಸ�ಂದ ವ���ದ�ೆ, ಅವನ/ಅವಳ �ಾ�ೆಯ��ನ ಎ�ಾ� ನಷ�ಗ��ೆ ಅವನು/ಅವಳ�

ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ ಮತು� �ಾ�ಹಕನು ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಲ��ೆ ವ���ದ�ೆ ಮತು� ಇದು ನಷ�ವನು�

ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ, �ಾ�ಹಕನು ಅದ�ೆ� ಜ�ಾ�ಾ�ರ�ಾ�ರು�ಾ��ೆ.

vi. �ಯಂತ�ಕ �ೌಕ��ನ ಅ�ಯ�� ಅಗತ��ರುವಂ�ೆ ನಮ� �ೆಸರನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ಮತು� ಕುಂದು�ೊರ�ೆ

ಪ��ಾರ �ಾಗ�ಗಳನು� ಒದ�ಸಲು �ಾಲ �ೕಡುವ �ೇ��ೆಗಳ�.

vii. �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� �ಯಂತ�ಕರು �ೊರ��ದ ಹಣ�ಾಸು �ೇ�ೆಗಳ �ೊರಗು���ೆ ಮತು� ಇತರ �ಾ��ೕ�ತ

ಅ�ಾ�ಸಗಳ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ಖರ�ಾ� ಅನುಸ�ಸುವ�ದು.



viii. ಚಟುವ��ೆಯನು� �ೊರಗು���ೆ ಪ�ೆದ ಎ�ಾ� ಏ�ೆ��ಗಳ� �ಯಂತ�ಕ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ�ದನು�

ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು ಕಂಪ�. ಎ� �ೆ�� ಕಂಪ�ಯು ��ಟ� �ೆಂ�ಂ� �ಾ�� �ಾ� �ಗಳನು� ತಮ�

ಏ�ೆಂ� ಗ�ಾ� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮತು�/ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗಳನು� ಮರುಪ�ೆಯಲು �ೊಡ���ೊಂಡ�ೆ, ಅವರು ಈ

�ೆಳ�ನ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು:

a) ಏ�ೆಂ� ಗ�ಾ� �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ��ಟ� �ೆಂ�ಂ� �ಾ�� �ಾ� �ಗಳ �ೆಸರುಗಳನು�

ಕಂಪ�ಯ �ೆ� �ೈ� ನ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ೇಕು

b) ಏ�ೆಂಟ�ಾ� �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ��ಟ� �ೆಂ�ಂ� �ಾ�� �ಾ� �ಗಳ� �ಾ�ಹಕರು, DLSL

ಕಂಪ�ಯ �ೆಸರನು� ಮುಂಗಡ�ಾ� ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ��ೇ��ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಅವರ ಪರ�ಾ�

ಅವರು ಅವ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು���ಾ��ೆ.

c) ಮಂಜೂ�ಾದ ತ�ಣ�ೇ ಆದ�ೆ �ಾಲದ ಒಪ�ಂದವನು� �ಾಯ�ಗತ�ೊ�ಸುವ �ದಲು, DLSL ನ

�ೆಟ� �ೆ� ನ�� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತ�ವನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ.

d) �ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ ಪ�� �ೊ�ೆ�ೆ �ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ�� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಆವರಣಗಳ ಪ��ಯನು�

ಎ�ಾ� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾ� / �ಾಲ �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� ಒದ�ಸ�ೇಕು.

e) �ಎ� ಎ� ಎ� �ಂದ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ��ಟ� �ೆಂ�ಂ� �ಾ�� �ಾ� �ಗಳ �ೕ�ೆ

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ೕ���ಾರ�ೆ ಮತು� �ೕ���ಾರ�ೆಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ��ವ�ದು.

f) ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ �ಾಯ���ಾನದ ಬ� �ೆ �ಾಕಷು� �ಾಗೃ�ಯನು� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಲು

ಕಂಪ�.

ಸ�ೕ�ೆ

�ೇ� �ಾ���ೕ� �ೋ� ಮತು� ಅದರ ಅನು�ಾ�ನವನು� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ.

ಇದು �ಾ�ಾನ� ಪ�ಯತ��ಾ�ರುತ��ೆ ಕಂಪ�ಯ ಎ�ಾ� �ಬ�ಂ� ಸದಸ�ರು ಮತು� ಕಂಪ�ಯ ಅ�ಕೃತ ಪ����ಗಳ�

ಕಂಪ�ಯ �ತದೃ���ಂದ �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಎ�ಾ� ಸಮಯದಲೂ� �ೌ�ಾದ�ಯುತ ಸಂಬಂಧವನು� �ಾ�ಾ��ೊಳ�ಲು.

�ಾ�ಹಕರು �ವರ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ತೃಪ��ಾಗುವವ�ೆ�ೆ ಉತ�ನ�ಗಳ ಬ� �ೆ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� �ೕಡ�ಾಗುತ��ೆ

ಮತು� ಕಂಪ��ಂ��ೆ ಒಪ�ಂದ/ಒಪ�ಂದವನು� ನಮೂ�ಸುವ �ದಲು ಎ�ಾ� �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು�

��ೕಕ�ಸು�ಾ��ೆ.

*******************




