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ಶ್ರೀರಾಮ್ ಟ್ಾರನ್ಸ್ಪೀರ್ಟ್ ಫ್ೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟ್್ಡ್ 
 
ನಾಾಯೀಚಿತ ಅಭ್ಾಾಸಗಳ ಕ್ಸೀಡ್ 
ಆವೃತ್ತಿ: 2022v.3 

 

ಪರಿಚಯ(ಮುನ್ುುಡಿ) 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ೀ್ಶನ ಡಿಎನ್ಬಿಆರ ನಲ್ಲಿ ಬಾಯಾಂಕ್ೀತರ ಹಣಕಾಸು ಕಾಂಪನಿಗಳಿಗ್ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ 
ಗಳ) ನ್ಾಯಯೀಚಿತ ಅಭಾಯಸಗಳ ಕ್ ೀಡ್ನ ಮಾಗ್ಸ ಚಿಗಳನುು ಬಿಡುಗಡ್ ಮಾಡಿರ್. ಪಿಡಿ. 008/03.10.119/2016-17 (ತದ್ುುಪಡಿದ್ಾಂತ್ 
ಮತುು ಯಾವಾಗ) ಇದ್ು ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಗಾಾಹಕರ್ ಾಂದಿಗ್ ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವಾಗ ಮತುು ಅತುಯತುಮ ಕಾರ್ಪ್ರ್ೀಟ್ ಅಭಾಯಸದ್ ಭಾಗವಾಗಿ 
ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಿಸಲು ನ್ಾಯಯೀಚಿತ ಅಭಾಯಸಗಳ ಮಾನದ್ಾಂಡಗಳನುು ಹ್ ಾಂದಿಸುತುರ್. ಇದ್ರ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲ್, ಶ್ಾೀರಾಮ್ 
ಟ್ಾಾನಸ್ರ್ಪೀಟ್್ ಫ್ೈನ್ಾನಸ ಲ್ಲಮಿಟ್್ಡ ("ಕಾಂಪನಿ") ಈ ನಿೀತಯನುು ಫ್ೀರ ಪ್ಾಾಕ್ತಟೀಸಸ್ ಕ್ ೀಡ ("ಎಫ್ಪಿಸಿ") ಎಾಂದ್ು ರ ಪಿಸಿರ್. 
ಎಲಾಿ ಅಹ್ ಅರ್ಜ್ರಾರರಿಗ್ ಜನ್ಾಾಂಗ, ಜಾತ, ಬಣಣ, ಧಮ್, ಲ್ಲಾಂಗ, ವ್ೈವಾಹಿಕ ಸಿಿತ ಅಥವಾ ಅಾಂಗವಿಕಲತ್ಯ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲ್ 
ತಾರತಮಯವಿಲಿರ್ ಸಾಲದ್ ಉತಪನುಗಳನುು ಲಭ್ಯವಾಗುವ್ಾಂತ್ ಮಾಡುವ್ುದ್ು ಈ ಕಾಂಪನಿಯ ನಿೀತಯಾಗಿರ್ ಮತುು ಹಿೀಗ್ 
ಮುಾಂದ್ುವ್ರ್ಯುತುರ್. ಎಲಾಿ ಗಾಾಹಕರನುು ಒಾಂರ್ೀ ಸಮವಾಗಿ ಮತುು ನ್ಾಯಯೀಚಿತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವ್ುದ್ು. ಈ ಕಾಂಪನಿಯ 
ಉರ್ ಯೀಗಿಗಳು ಸಹಾಯ, ರ್ಪಾೀತಾಸಹ ಮತುು ಸ್ೀವ್ಯನುು ನ್ಾಯಯಯುತ, ಸಮಾನ ಮತುು ಸಿಿರವಾದ್ ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ನಿೀಡುತಾುರ್. ಈ 

ಕಾಂಪನಿಯ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್್ನಲ್ಲ ಿ(https://www.stfc.in) ಇರಿಸುವ್ ಮ ಲಕ ಕಾಂಪನಿಯು ಎಫ್ಪಿಸಿ ಅನುು ತನು ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ತಳಿಸುತುರ್.  
 

ಕಾಂಪನಿಯ ಶುಲಕಗಳು / ದ್ರಗಳು ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ಸ ಕುವಾಗಿ ತಳಿಸಲಾಗಿರ್ ಎಾಂದ್ು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಬ್ೀಕು. ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳನುು ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ತಳಿಸಲಾಗುತುರ್. ಕಾಂಪನಿಯು ಸಾಲ ನಿೀಡುವ್ ನಿಧಾ್ರಗಳಿಾಂದ್ ಉಾಂಟ್ಾಗುವ್ 
ವಿವಾದ್ಗಳನುು ಕಾಂಪನಿಯ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನದಿಾಂದ್ ಸ ಕುವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವ್ುದ್ು ಎಾಂದ್ು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್. 
ಕಾಂಪನಿಯ ಫ್ೀರ ಲ್ಾಂಡಿಾಂಗ್ ಅಭಾಯಸಗಳು ಮಾಕ್್ಟಾಂಗ್, ಸಾಲದ್ ಮ ಲ, ಸಾಂಸಕರಣ್, ಸ್ೀವ್ ಮತುು ಸಾಂಗಾಹಣ್ ಚಟುವ್ಟಕ್ಗಳನುು 
ಒಳಗ್ ಾಂಡಾಂತ್ ಅದ್ರ ಕಾಯಾ್ಚರಣ್ಗಳ ಎಲಾಿ ಅಾಂಶಗಳಿಗ್ ಅನವಯಿಸುತುರ್. ಎಫ್ಪಿಸಿ ಗ್ ಕಾಂಪನಿಯ ಬದ್ಧತ್ಯನುು ಉರ್ ಯೀಗಿ 
ಹ್ ಣ್ಗಾರಿಕ್, ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣ್ ಮತುು ಆಡಿಟಾಂಗ್ ಕಾಯ್ಕಾಮಗಳು, ತರಬ್ೀತ ಮತುು ತಾಂತಾಜ್ಞಾನದ್ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾದ್ಶ್್ಸಲಾಗುತುರ್. 
ಕಾಂಪನಿಯ ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಾಂಡಳಿ ಮತುು ನಿವ್್ಹಣಾ ತಾಂಡವ್ು ಕಾಂಪನಿಯ ಕಾಯಾ್ಚರಣ್ಗಳು ನ್ಾಯಯಯುತ ಸಾಲಕ್ಕ ಬಲವಾದ್ 
ಬದ್ಧತ್ಯನುು ಬ್ಾಂಬಲ್ಲಸುತುರ್ ಮತುು ಎಲಾಿ ಉರ್ ಯೀಗಿಗಳು ಆ ಬದ್ಧತ್ಯ ಬಗ್ೆ ತಳಿದಿರುವ್ುದ್ನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಲು 
ವಿನ್ಾಯಸಗ್ ಳಿಸಲಾದ್ ಅಭಾಯಸಗಳನುು ಸಾಿಪಿಸುವ್ ಜವಾಬಾುರಿಯನುು ಹ್ ಾಂದಿರ್. ಕಾಂಪನಿಯು ತನು ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ಉತುಮ ಗುಣಮಟಟದ್ 
ಸ್ೀವ್ಯನುು ಒದ್ಗಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿರ್. ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ೀ್ಶನಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲ್ ಎಫ್ಪಿಸಿ ಅನುು ಮಾಂಡಳಿಯ ಅನುಮೀದ್ನ್್ಯಾಂದಿಗ್ 
ಕಾಂಪನಿಯು ಬದ್ುವಾಗಿರುತುರ್. 
ಈ ಎಫ್ಪಿಸಿ ಕಾಂಪನಿಯು ಒದ್ಗಿಸುವ್ ಎಲಾಿ ವಿಭಾಗಗಳ ಉತಪನುಗಳು ಮತುು ಸ್ೀವ್ಗಳಿಗ್ ಅನವಯಿಸುತುರ್ (ಪಾಸುುತವಾಗಿ ನಿೀಡಲಾಗುತುರ್ 
ಅಥವಾ ಭ್ವಿಷಯದ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದ್ು). 
ಈ ಎಫ್ಪಿಸಿ ಬಾಾಾಂಚ್ನಲ್ಲ,ಿ ಫೀನ ಮ ಲಕ, ಇಾಂಟನ್್್ಟ್್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನಿಯು ಪಾಸುುತ ಬಳಸುತುರುವ್ ಅಥವಾ ಭ್ವಿಷಯದ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಿಚಯಿಸಬಹುರಾದ್ ಯಾವ್ುರ್ೀ ಇತರ ವಿಧಾನದ್ ಮ ಲಕ ಒದ್ಗಿಸಿದ್ುರ  ಸಹ, ಮೀಲ್ಲನವ್ುಗಳಿಗ್ ಅನವಯಿಸುತುರ್. 
  



 
 

2 
 

ಪರಮುಖ ಬದ್ಧತ್ಗಳು 
1) ಸಾಲಗಳಿಗ್ ಅರ್ಜ್ಗಳು ಮತುಿ ಅವುಗಳ ಪರಕ್ರರಯೆ 

 
(ಎ) ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜ್ ನಮ ನ್್ಗಳು ಅಗತಯ ಮಾಹಿತಯನುು ಒಳಗ್ ಾಂಡಿರುತುರ್, ಇದ್ು ಸಾಲಗಾರನ ಆಸಕ್ತುಯ ಮೀಲ್ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತುರ್, 
ಇದ್ರಿಾಂರಾಗಿ ಇತರ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಗಳು ನಿೀಡುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ಅಥ್ಪೂಣ್ ಹ್ ೀಲ್ಲಕ್ಯನುು ಮಾಡಬಹುದ್ು 
ಮತುು ಸಾಲವ್ನುು ಪಡ್ಯುವ್ವ್ರು ತಳುವ್ಳಿಕ್ಯುಳಳ ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ತ್ಗ್ದ್ುಕ್ ಳಳಬಹುದ್ು. ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜ್ ನಮ ನ್್ಯು ಈ ಅರ್ಜ್ 
ನಮ ನ್್ಯಾಂದಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೀಕಾದ್ ರಾಖ್ಲ್ಗಳನುು ಸ ಚಿಸುತುರ್. ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜ್ ನಮ ನ್್ ಮತುು ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ನಿೀಡಲಾದ್ ಮಾಂಜ ರಾತ 
ಪತಾವ್ು ಅಪ್ಾಯಗಳ ಶ್ಾೀಣಿಯ ವಿಧಾನವ್ನುು ಮತುು ವಿವಿಧ ವ್ಗ್ದ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ವಿಭಿನು ಬಡಿಿದ್ರಗಳನುು ವಿಧಿಸಲು ತಾಕ್ತ್ಕತ್ಯನುು 
ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸುತುರ್ ಮತುು ಅರ್ೀ ಕಾಂಪನಿಯ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತುರ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಪತಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಟವಾಗಿರ್. 
ಬಡಿಿದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾರಾಗ ಅದ್ರ ಮಾಹಿತಯನುು ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗುತುರ್. 
 

(ಬಿ) ಕಾಂಪನಿಯು ಎಲಾಿ ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಪಡ್ದ್ುಕ್ ಾಂಡಾಗ ಸಿವೀಕೃತಯನುು ನಿೀಡುವ್ ವ್ಯವ್ಸ್ಿಯನುು ರ ಪಿಸುತುರ್. ಮೀಲಾಗಿ, ಸಾಲದ್ 
ಅರ್ಜ್ಗಳನುು ವಿಲ್ೀವಾರಿ ಮಾಡುವ್ ಸಮಯದ್ ಚೌಕಟಟನುು ಸಹ ಸಿವೀಕೃತಯಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸಲಾಗುತುರ್. 
(ಸಿ) ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜ್ ನಮ ನ್್ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ವ್ೈಸಿ ಅವ್ಶಯಕತ್ಗ್ ಸ್ೀರಿದ್ಾಂತ್ ಕ್ವ್ೈಸಿ ಮಾನದ್ಾಂಡಗಳನುು ಪೂರ್ೈಸಲು ಮತುು ಕಾನ ನು ಹಾಗ  
ನಿಯಾಂತಾಕ ಅಗತಯತ್ಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಲು ಕಾಂಪನಿಯು ಗಾಾಹಕರಿಾಂದ್ ಪಡ್ಕ್ ಾಂಡ ಅಗತಯವಿರುವ್ ಮಾಹಿತಯನುು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹ್ೀಳುತುರ್. 
ಡ್ೀಟ್ಾಬ್ೀಸ್ ನಿಮಿ್ಸಲು ಗಾಾಹಕ ಮತುು ಅವ್ನ / ಅವ್ಳ ಕುಟುಾಂಬದ್ ಬಗ್ೆ ಹ್ಚುುವ್ರಿ ಮಾಹಿತಗಾಗಿ ಕಾಂಪನಿಯು ಕ್ೀಳಬಹುದ್ು; ಆದ್ರ್ ಈ 
ಮಾಹಿತಯನುು ಗಾಾಹಕರು ಆಕ್ / ಅವ್ನು ಹಾಗ್ ಇಷಟಪಟಟರ್ ಮಾತಾ ಒದ್ಗಿಸಬ್ೀಕು. 
(ಡಿ) ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಎಲಾಿ ಸಾಂವ್ಹನಗಳು ಸಿಳಿೀಯ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಅಥ್ವಾಗುವ್ ಭಾಷ್ಯಲ್ಿ ಇರಬ್ೀಕು. 
 
2) ಸಾಲದ್ ಮೌಲಾಮಾಪನ್ ಮತುಿ ನಿಯಮಗಳು/ಷರತುಗಿಳು 
 

ಕಾಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಮಾಂಜ ರಾತ ಪತಾದ್ ಮ ಲಕ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ತಳಿಸುತುರ್ ಅಥವಾ ಸಾಲದ್ ಮತುವ್ನುು ವಾರ್ಷ್ಕ ಬಡಿಿದ್ರ ಮತುು 
ಅದ್ರ ಅನವಯದ್ ವಿಧಾನ ಸ್ೀರಿದ್ಾಂತ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ಮಾಂಜ ರು ಮಾಡುತುರ್ ಮತುು ಸಾಲಗಾರರಿಾಂದ್ ಈ 
ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ಅದ್ರ ರಾಖ್ಲ್ಯಲ್ಲಿ ಸಿವೀಕಾರವ್ನುು ಇರಿಸುತುರ್. ವಾರ್ಷ್ಕ ಬಡಿಿ ದ್ರವ್ನುು ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ತಳಿಸಲಾಗುತುರ್ 
ಇದ್ರಿಾಂದ್ ಸಾಲಗಾರನು ಖಾತ್ಗ್ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ್ ನಿಖ್ರವಾದ್ ದ್ರಗಳ ಬಗ್ೆ ತಳಿದಿರುತಾುನ್್. 
 

ಕಾಂಪನಿಯು ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಪಪಅಕ್ಷರದ್ಲ್ಲಿ ತಡವಾಗಿ ಮರುಪ್ಾವ್ತಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ್ ದ್ಾಂಡದ್ ಬಡಿಿಯನುು ನಮ ದಿಸಬ್ೀಕು. ಸಾಲ 
ಮಾಂಜ ರಾತ ಪತಾ ಮತುು ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಎಲಾಿ ಸಾಂವ್ಹನಗಳು ಸಿಳಿೀಯ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಅಥ್ವಾಗುವ್ 
ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿರಬ್ೀಕು. 
 

ಈ ಸಾಲದ್ ಮಾಂಜ ರಾತ ಅಥವಾ ವಿತರಣ್ಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ ಸಾಲದ್ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ನಕಲನುು ಕಾಂಪನಿಯು 
ಒದ್ಗಿಸಬ್ೀಕು. ಸಾಲದ್ ಒಪಪಾಂದ್ವ್ು ಸಾಲಗಾರನು ಅಥ್ಮಾಡಿಕ್ ಳುಳವ್ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿರಬ್ೀಕು ಮತುು ಅಾಂತಹ ಒಪಪಾಂದ್ಗಳು/ಸಾಲ 
ಒಪಪಾಂದ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ್ ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿೀಖಿಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಆವ್ರಣಗಳ ಪಾತಯನುು ಒಳಗ್ ಾಂಡಿರುತುರ್ 
 

 
 
 
 



 
 

3 
 

3) ನಿಯಮಗಳು ಮತುಿ ಷರತುಗಿಳಲಿಿನ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗ್ಸಂಡಂತ್ ಸಾಲಗಳ ವಿತರಣ್. 
(ಎ) ವಿತರಣಾ ವ್ೀಳಾಪಟಟ, ಬಡಿಿದ್ರಗಳು, ಸ್ೀವಾ ಶುಲಕಗಳು, ಪೂವ್್ಪ್ಾವ್ತ ಶುಲಕಗಳು ಇತಾಯದಿ ಸ್ೀರಿದ್ಾಂತ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು 
ಷರತುುಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ್ುರ್ೀ ಬದ್ಲಾವ್ಣ್ಯ ಬಗ್ೆ ಕಾಂಪನಿಯು ಸಿಳಿೀಯ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಅಥ್ವಾಗುವ್ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಸ ಚನ್್ ನಿೀಡಬ್ೀಕು. ಬಡಿಿದ್ರಗಳು ಮತುು ಶುಲಕಗಳಲ್ಲಿನ ಬದ್ಲಾವ್ಣ್ಗಳು ನಿರಿೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾತಾ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತುವ್ 
ಎಾಂದ್ು ಕಾಂಪನಿಯು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತುರ್. ಈ ನಿಟಟನಲ್ಲಿ ಸ ಕುವಾದ್ ಷರತುುಗಳನುು ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವ್ಡಿಸಲಾಗುವ್ುದ್ು. 
 
(ಬಿ) ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಾವ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ಕ್ಷಮತ್ಯನುು ಮರುಪಡ್ಯಲು / ವ್ೀಗಗ್ ಳಿಸಲು ನಿಧಾ್ರವ್ು ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದ್ಕ್ಕ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತುರ್. 
 
4) ಗೌಪಾತ್ 
(ಎ) ಸಾಲಗಾರರಿಾಂದ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪಿಪಗ್ ನಿೀಡರ್ ಹ್ ರತು, ಕಾಂಪನಿಯು ಎಲಾಿ ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಮಾಹಿತಯನುು ಖಾಸಗಿ ಮತುು ಗೌಪಯವ್ಾಂದ್ು 
ಪರಿಗಣಿಸುತುರ್. 
(ಬಿ) ಸಾಲಗಾರರಿಾಂದ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಒಪಪರ್ ಹ್ ರತು, ಕಾಂಪನಿಯು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾಕರಣಗಳನುು ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವ್ುರ್ೀ 
ಇತರ ಘಟಕಕ್ಕ ವ್ಹಿವಾಟನ ವಿವ್ರಗಳನುು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸುವ್ುದಿಲಿ: 
 

• ಕಾಂಪನಿಯು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅಥವಾ ನಿಯಾಂತಾಕ ಕಾನ ನುಗಳ ಮ ಲಕ ಮಾಹಿತಯನುು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೀಕಾದ್ರ್ 
• ಸಾವ್್ಜನಿಕರಿಗ್ ಕತ್ವ್ಯವಿದ್ುಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಯನುು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸುವ್ುದ್ು 
• ಕಾಂಪನಿಯ ಆಸಕ್ತುಯು ಬಾಯಾಂಕ್್ಗಳು / ಹಣಕಾಸು ಸಾಂಸ್ಿಗಳು / ಗುಾಂಪು ಮತುು ಸಹವ್ತ್ ಕಾಂಪನಿಗಳಿಗ್ ಈ ಮಾಹಿತಯನುು 

(ಉರಾ, ವ್ಾಂಚನ್್ ತಡ್ಗಟುಟವಿಕ್) ಒದ್ಗಿಸುವ್ ಅಗತಯವಿದ್ುರ್. 
• ಮಾಕ್್ಟಾಂಗ್ ಉರ್ುೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬ್ೀರ್ಯವ್ರಿಗ್ ಸಾಲಗಾರರ ಬಗ್ೆ ಮಾಹಿತಯನುು ನಿೀಡಲು ಕಾಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಣವ್ನುು 

ಬಳಸುವ್ುದಿಲಿ. 
5) ಸಾಮಾನ್ಾ 
 

(ಎ) ಸಾಲದ್ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಉರ್ುೀಶಗಳನುು ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ ಸಾಲಗಾರನ 
ವ್ಯವ್ಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸುಕ್್ೀಪ ಮಾಡುವ್ುದ್ರಿಾಂದ್ ಕಾಂಪನಿಯು ದ್ ರವಿರುತುರ್ (ಸಾಲಗಾರರಿಾಂದ್ ಈ ಹಿಾಂರ್ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸದ್ ಹ್ ಸ 
ಮಾಹಿತಯು ಸಾಲಕ್ ಡುವ್ವ್ರ ಗಮನಕ್ಕ ಬಾಂದಿಲಿದಿದ್ುರ್) 
(ಬಿ) ಸಾಲದ್ ಖಾತ್ಯನುು ವ್ಗಾ್ಯಿಸಲು ಸಾಲಗಾರರಿಾಂದ್ ವಿನಾಂತಯ ಸಿವೀಕೃತಯ ಸಾಂದ್ಭ್್ದ್ಲ್ಲಿ, ಒಪಿಪಗ್ ಅಥವಾ ಇಲಿದಿದ್ುರ್ 
ಕಾಂಪನಿಯ ಆಕ್್ೀಪಣ್, ಯಾವ್ುರಾದ್ರ  ಇದ್ುರ್, ವಿನಾಂತಯನುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ದಿನ್ಾಾಂಕದಿಾಂದ್ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿಸಲಾಗುತುರ್. ಅಾಂತಹ 
ವ್ಗಾ್ವ್ಣ್ಯು ಕಾನ ನಿಗ್ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಾರದ್ಶ್ಕವಾದ್ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ನಿಯಮಗಳ ಪಾಕಾರವಾಗಿರುತುರ್. 
(ಸಿ) ಸಾಲಗಳ ವ್ಸ ಲಾತಯ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪನಿಯು ಅನಗತಯ ಕ್ತರುಕುಳವ್ನುು ನಿೀಡುವ್ುದಿಲಿ, ಅಾಂದ್ರ್. ಬ್ಸ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ 
ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ನಿರಾಂತರವಾಗಿ ತ್ ಾಂದ್ರ್ ನಿೀಡುವ್ುದ್ು, ಸಾಲಗಳ ವ್ಸ ಲಾತಗಾಗಿ ಸಾುಯು ಶಕ್ತುಯನುು ಬಳಸುವ್ುದ್ು ಇತಾಯದಿ. 
ಸಾಲಗಾರರ್ ಾಂದಿಗ್ ಸ ಕು ರಿೀತಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವ್ಹರಿಸಲು ಸಿಬಬಾಂದಿಗ್ ಸಮಪ್ಕವಾಗಿ ತರಬ್ೀತ ನಿೀಡಲಾಗಿರ್ ಎಾಂದ್ು ಕಾಂಪನಿಯು 
ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತುರ್. 
(ಡಿ) ಕಾಂಪನಿಯು ವ್ೈಯಕ್ತುಕ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್, ಸಹ-ಬಾಧಯತ್(ಗಳು) ಜ್ ತ್ಗ್ ಅಥವಾ ಇಲಿರ್ ವ್ಯವ್ಹಾರವ್ನುು ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ 
ಉರ್ುೀಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಂಜ ರಾದ್ ಯಾವ್ುರ್ೀ ಫಿೀಟಾಂಗ್ ದ್ರದ್ ಅವ್ಧಿಯ ಸಾಲದ್ ಮೀಲ್ ಸವತುುಮರುಸಾವಧಿೀನ ಶುಲಕಗಳು/ಪೂವ್್-
ಪ್ಾವ್ತ ದ್ಾಂಡವ್ನುು ವಿಧಿಸುವ್ುದಿಲಿ. 
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E) ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲಾಧಾರದ ವಿರುದಧ ಸಾಲ ನೇಡುವುದು 
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ವಿರುದಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ, ಕಂಪನಯು ಮೀಲಿನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ನರೆೀೇಶನ್ಗಳ ಜೆೊತೆಗೆ ಈ 

ಕೆಳಗಿನ್ವ್ುಗಳನ್ುನ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕೆೊಳಳುತ್ಿರೆ. 
(i) ಕಂಪನಯು ಚಿನ್ನದ ವಿರುದಧ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ುಮೀದಿತ್ ನೀತಿಯನ್ುನ ಜಾರಿಗೆ ತ್ರುತ್ಿರೆ, ಅದು ಈ ಕೆಳಗಿನ್ವ್ುಗಳನ್ುನ 

ಒಳಗೆೊಂಡಿರುತ್ಿರೆ: 
a) KYC ಮಾಗೇಸೊಚಿಗಳನ್ುನ ಅನ್ುಸರಿಸಲಾಗಿರೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಸಾಕಷ್ುು ಕರಮಗಳಳ ಮತ್ುಿ ಯಾವ್ುರೆೀ 

ಸಾಲವ್ನ್ುನ ವಿಸಿರಿಸುವ್ ಮದಲು ಗಾರಹಕರ ಮೀಲೆ ಸಮಪೇಕವಾದ ಶರರ ಧೆಯನ್ುನ ಕೆೈಗೆೊಳುಲಾಗಿರೆಯೆ ಎಂದು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು, 

b) ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ವಿಧಾನ್, 

c) (ಸಿ) ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮಾಲಿೀಕತ್ವವ್ನ್ುನ ತ್ೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಆಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವ್ಸೆೆಗಳಳ, 
d) ಆಭರಣಗಳನ್ುನ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಕಸುಡಿಯಲಿಿ ಸಂಗರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ುು ವ್ಯವ್ಸೆೆಗಳಳ, ನ್ಡೆಯುತಿಿರುವ್ ಆಧಾರದ ಮೀಲೆ ವ್ಯವ್ಸೆೆಗಳನ್ುನ 

ಪರಿಶೀಲಿಸುವ್ುದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ು ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ತ್ರಬೆೀತಿ ನೀಡುವ್ುದು ಮತ್ುಿ ಕಾಯೇವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುನ ಕಟ್ುುನಟ್ಾುಗಿ 

ಅನ್ುಸರಿಸಲಾಗಿರೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಲು ಆಂತ್ರಿಕ ಲೆಕಕಪರಿಶೆ ೀಧಕರಿಂದ ಆವ್ತ್ೇಕ ತ್ಪಾಸಣೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 

ಆಭರಣಗಳ ಶೆೀಖರಣೆಗಾಗಿ ಸೊಕಿ ಸೌಲಭಯವ್ನ್ುನ ಹೆೊಂದಿರದ ಶಾಖೆಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಹ ಸಾಲಗಳನ್ುನ ವಿಸಿರಿಸಲಾಗುವ್ುದಿಲಿ, 
e) ಮೀಲಾಧಾರವಾಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ುನ ಸೊಕಿವಾಗಿ ವಿಮ ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು, 
f) ಸಾಲಗಾರನಗೆ ಸಾಕಷ್ುು ಪೂವ್ೇ ಸೊಚನೆಯಂದಿಗೆ ಮರುಪಾವ್ತಿ ಮಾಡದಿದದಲಿಿ ಪಾರದಶೇಕ ಹರಾಜು ಪರಕ್ತರಯೆ. ಯಾವ್ುರೆೀ 

ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂಘಷ್ೇ ಇರಬಾರದು ಮತ್ುಿ ಹರಾಜು ಪರಕ್ತರಯೆಯು ಗುಂಪು ಕಂಪನಗಳಳ ಮತ್ುಿ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಘಟ್ಕಗಳಳ ಸೆೀರಿದಂತೆ 
ಹರಾಜಿನ್ ಸಮಯದಲಿಿ ಎಲಾಿ ವ್ಹಿವಾಟ್ುಗಳಲಿಿ ತೆೊೀಳಿನ್ ಉದದದ ಸಂಬಂಧವಿರೆ ಎಂದು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕೆೊಳುಬೆೀಕು, 

g) ಹರಾಜನ್ುನ ಕನಷ್ಠ ಎರಡು ಪತಿರಕೆಗಳಲಿಿ ಜಾಹಿೀರಾತ್ುಗಳನ್ುನ ನೀಡುವ್ ಮೊಲಕ ಸಾವ್ೇಜನಕರಿಗೆ ಪರಕಟಿಸಬೆೀಕು, ಒಂದು ಸೆಳಿೀಯ 

ಭಾಷೆಯಲಿಿ ಮತ್ುಿ ಇನೆೊನಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನ್ಪತಿರಕೆಯಲಿಿ, 
h) ಕಂಪನಯು ನ್ಡೆದ ಹರಾಜಿನ್ಲಿಿ ಭಾಗವ್ಹಿಸುವ್ುದಿಲಿ, 
i) ಅಡಮಾನ್ದ ಚಿನ್ನವ್ನ್ುನ ಮಂಡಳಿಯಂದ ಅನ್ುಮೀದಿಸಿದ ಹರಾಜುರಾರರ ಮೊಲಕ ಮಾತ್ರ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವ್ುದು, 
j) ಚಿನ್ನದ ವಿರುದಧ ಸಾಲ ನೀಡುವ್ ನೀತಿಯು ವ್ಂಚನೆಯಂದಿಗೆ ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವಾಗ ಜಾರಿಗೆೊಳಳುವ್ ವ್ಯವ್ಸೆೆಗಳಳ ಮತ್ುಿ 

ಕಾಯೇವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುನ ಒಳಗೆೊಂಡಿರಬೆೀಕು, ಕೆೊರೀಢೀಕರಣ, ಕಾಯೇಗತ್ಗೆೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುಿ ಅನ್ುಮೀದನೆಯ ಕತ್ೇವ್ಯಗಳ 

ಪರತೆಯೀಕತೆ ಸೆೀರಿದಂತೆ. 
II. ಸಾಲದ ಒಪಪಂದವ್ು ಹರಾಜು ಪರಕ್ತರಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವ್ರಗಳನ್ುನ ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೆೀಕು. 

III. ಇತ್ರ ಷ್ರತ್ುಿಗಳಳ: 
a) ₹5 ಲಕ್ಷಕ್ತಕಂತ್ ಹೆಚಿಿನ್ ಎಲಾಿ ವ್ಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಾಲಗಾರನ್ ಪಾಯನ್ ಕಾರ್ಡೇನ್ ನ್ಕಲು ಕಡಾಾಯವಾಗಿರೆ. 
b) ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳಾದಯಂತ್ ರಾಖಲೆಗಳನ್ುನ ಪರಮಾಣೀಕರಿಸಬೆೀಕು. 
c) ಕಂಪನಯು 2-3 ನಮಿಷ್ಗಳಲಿಿ ಲೆೊೀನ್ಡಗಳ ಲಭಯತೆಯನ್ುನ ಕೆಿೈಮ್ ಮಾಡುವ್ಂತ್ಹ ತ್ಪುಪರಾರಿಗೆಳೆಯುವ್ 

ಜಾಹಿೀರಾತ್ುಗಳನ್ುನ ನೀಡುವ್ುದಿಲಿ. 
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6) ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ಾಾರಿ 

(ಎ) ಕಾಂಪನಿಯ ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಯು ಸಾಂಸ್ಿಯಳಗ್ ಸ ಕುವಾದ್ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನವ್ನುು ರ ಪಿಸುತುರ್. 
ಅಾಂತಹ ಕಾಯ್ವಿಧಾನವ್ು ಕಾಂಪನಿಯ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕರ ನಿಧಾ್ರಗಳಿಾಂದ್ ಉದ್ಭವಿಸುವ್ ಎಲಾಿ ವಿವಾದ್ಗಳನುು ಕನಿಷಠ ಮುಾಂದಿನ ಉನುತ 
ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೀಳಲಾಗುತುರ್ ಮತುು ವಿಲ್ೀವಾರಿ ಮಾಡುತುರ್ ಎಾಂದ್ು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತುರ್. 
 
(ಬಿ) ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಯು ಎಫ್ಪಿಸಿ ಯ ಅನುಸರಣ್ಯ ಮತುು ವಿವಿಧ ಹಾಂತದ್ ನಿವ್್ಹಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ಗಳ ಪರಿಹಾರ 
ಕಾಯ್ವಿಧಾನದ್ ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಣ್ಯ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿಶ್ೀಲನ್್ಗ್ ಸಹ ಒದ್ಗಿಸತಕಕದ್ುು. ಅಾಂತಹ ವಿಮಶ್್ಗಳ ಕ್ ಾೀಢೀಕೃತ 
ವ್ರದಿಯನುು ನಿಯಮಿತ ಮಧಯಾಂತರದ್ಲ್ಲಿ ಮಾಂಡಳಿಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೀಕು, ಎಾಂದ್ು ಸ ಚಿಸಬಹುದ್ು. 
 

7) ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಾಾಂಕ್ -ಇಂಟಿಗ್ರೀಟ್್ಡ್ ಒಂಬುಡ್್್ಮನ್ಸ ಸ್ಕೀಮ್ 2021. 
 
ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಾಂಕ್ -ಇಾಂಟಗ್ಾೀಟ್್ಡ ಒಾಂಬುಡಸ್ಮನ ಸಿಕೀಮ್ 2021 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್್ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಪಾಧಾನ ನ್್ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ 
ನ್್ೀಮಕಾತ - ದಿನ್ಾಾಂಕ ನವ್ಾಂಬರ 12, 2021: 
ಕಾಂಪನಿಯು ತನು ಕಾಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ್ ದ್ ರುಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ಾಂತ್ ಕಾಂಪನಿಯನುು ಪಾತನಿಧಿಸಲು ಮತುು ಕಾಂಪನಿಯ 
ಪರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಯನುು ಒದ್ಗಿಸುವ್ ಜವಾಬಾುರಿಯನುು ಹ್ ಾಂದಿರುವ್ ಪಾಮುಖ್ ನ್್ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು ಕಾಂಪನಿಯು ನ್್ೀಮಿಸಿರ್. 
ಕಾಯಾ್ಚರಣ್ಯ ದ್ಕ್ಷತ್ಗಾಗಿ ಪಾಧಾನ ನ್್ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಾಂಪನಿಯು ಇತರ ನ್್ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನುು 
ನ್್ೀಮಿಸಿರ್. 
ಕಾಂಪನಿಯು ತನು ಗಾಾಹಕರ ಅನುಕ ಲಕಾಕಗಿ ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಹಿವಾಟು ನಡ್ಸುವ್ ಶಾಖ್ಗಳು/ಸಿಳಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ ರು ರಾಖ್ಲ್ಲಸಬ್ೀಕಾದ್ 
ವಿವ್ರಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ಪಾಧಾನ ನ್್ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹ್ಸರು ಮತುು ಸಾಂಪಕ್ ವಿವ್ರಗಳನುು (ದ್ ರವಾಣಿ / ಮಬ್ೈಲ್ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತುು ಇ-
ಮೀಲ್ ಐಡಿ) ಪಾಮುಖ್ವಾಗಿ ಪಾದ್ಶ್್ಸಬ್ೀಕಾಗಿರುತುರ್. ಓಾಂಬುಡಸ್ಮನ್ನ ರ್ಪೀಟ್ಲ್ (https://cms.rbi.org.in). ಯೀಜನ್್ಯ ಪಾಮುಖ್ 
ಉರ್ುೀಶಗಳನುು ಇಾಂಗಿಿಷ್, ಹಿಾಂದಿ ಮತುು ಪ್ಾಾರ್ೀಶ್ಕ ಭಾಷ್ಯಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎಲಾಿ ಕಚ್ೀರಿಗಳು, ಶಾಖ್ಗಳು ಮತುು ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಹಿವಾಟು 
ನಡ್ಸುವ್ ಸಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಮುಖ್ವಾಗಿ ಪಾದ್ಶ್್ಸಲಾಗುತುರ್, ಕಛ್ೀರಿ ಅಥವಾ ಶಾಖ್ಗ್ ಭ್ೀಟ ನಿೀಡುವ್ ವ್ಯಕ್ತುಯು ಯೀಜನ್್ಯ ಬಗ್ ೆಸಾಕಷುಟ 
ಮಾಹಿತಯನುು ಹ್ ಾಂದಿರುತಾುನ್್.ವಿನಾಂತಯ ಮೀರ್ಗ್ ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ಉಲ್ಿೀಖ್ಕಾಕಗಿ ಒದ್ಗಿಸುವ್ ಯೀಜನ್್ಯ ನಕಲು ತನು ಎಲಾಿ ಶಾಖ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಭ್ಯವಿರ್ ಎಾಂದ್ು ಕಾಂಪನಿಯು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಬ್ೀಕು. 
ಯೀಜನ್್ಯ ನಕಲು ಮತುು ಪಾಧಾನ ನ್್ ೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಾಂಪಕ್ ವಿವ್ರಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ಯೀಜನ್್ಯ ಪಾಮುಖ್ ವ್ೈಶ್ಷಟಯಗಳನುು 
ಕಾಂಪನಿಯ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್್ನಲ್ಲ ಿಪಾದ್ಶ್್ಸಲಾಗುತುರ್ ಮತುು ಅವ್ುಗಳನುು ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗುತುರ್ 
 

8) ಅಧಿಕ ಬಡಿಿಯ ವಿಧಿಸುವುದ್ರ ಮೀಲ್ ನಿಯಂತರಣ. 
ಕಾಂಪನಿಯ ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಯು ನಿಧಿಯ ವ್ಚು, ಮಾರ್ಜ್ನ ಮತುು ಅಪ್ಾಯದ್ ಪಿಾೀಮಿಯಾಂ ನಾಂತಹ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಅಾಂಶಗಳನುು ಗಣನ್್ಗ್ 
ತ್ಗ್ದ್ುಕ್ ಾಂಡು ಬಡಿ ಿ ದ್ರದ್ ಮಾದ್ರಿಯನುು ಅಳವ್ಡಿಸಿಕ್ ಳುಳತುರ್ ಮತುು ಸಾಲಗಳು ಮತುು ಮುಾಂಗಡಗಳಿಗ್ ವಿಧಿಸಬ್ೀಕಾದ್ ಬಡಿಿಯ 
ದ್ರವ್ನುು ನಿಧ್ರಿಸುತುರ್. ಬಡಿಿಯ ದ್ರ ಮತುು ಅಪ್ಾಯದ್ ಹಾಂತಗಳ ವಿಧಾನ ಮತುು ವಿವಿಧ ವ್ಗ್ದ್ ಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ವಿಭಿನು ಬಡಿಿದ್ರವ್ನುು 
ವಿಧಿಸುವ್ ತಾಕ್ತ್ಕತ್ಯನುು ಅರ್ಜ್ ನಮ ನ್್ಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸಬ್ೀಕು ಮತುು ಮಾಂಜ ರಾತ ಪತಾದ್ಲ್ಲ ಿ
ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಳಿಸಬ್ೀಕು. ಕಾಂಪನಿಯ ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಯು ಬಡಿಿದ್ರಗಳು ಮತುು ಸಾಂಸಕರಣ್ ಮತುು ಇತರ ಶುಲಕಗಳನುು ನಿಧ್ರಿಸುವ್ಲ್ಲಿ 
ಸ ಕುವಾದ್ ಆಾಂತರಿಕ ತತವಗಳು ಮತುು ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳನುು ರ ಪಿಸುತುರ್. 
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9) ಕಂಪನಿಯಂದ್ ಹಣಕಾಸು ಒದ್ಗಿಸ್ದ್ ವಾಹನ್ಗಳ ಮರು ಸಾಾಧಿೀನ್ಪಡಿಸುವಿಕ್ 
ಕಾಂಪನಿಯು ಸಾಲಗಾರನ್್ ಾಂದಿಗಿನ ಒಪಪಾಂದ್/ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಮರು-ಸಾವಧಿೀನ ಷರತುನುು ಸ್ೀರಿಸಿರ್, ಅದ್ನುು ಕಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿ 
ಜಾರಿಗ್ ಳಿಸಬ್ೀಕು. ಪ್ಾರದ್ಶ್ಕತ್ಯನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಲು, ಒಪಪಾಂದ್ದ್/ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದ್ದ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳು ಈ 
ಕ್ಳಗಿನ ನಿಬಾಂಧನ್್ಗಳನುು ಒಳಗ್ ಾಂಡಿರುತುವ್: 

i. ಸಾವಧಿೀನಪಡಿಸಿಕ್ ಳುಳವ್ ಮದ್ಲು ಸ ಚನ್್ ನಿೀಡುವ್ ಅವ್ಧಿ; 
ii ಸ ಚನ್್ಯ ಅವ್ಧಿಯನುು ಮನ್ಾು ಮಾಡಬಹುರಾದ್ ಸಾಂದ್ಭ್್ಗಳು; 
iii ಭ್ದ್ಾತ್ಯನುು ಸಾವಧಿೀನಪಡಿಸಿಕ್ ಳುಳವ್ ವಿಧಾನ; 
iv. ಆಸಿುಯ ಮಾರಾಟ / ಹರಾರ್ಜನ ಮದ್ಲು ಸಾಲವ್ನುು ಮರುಪ್ಾವ್ತಸಲು ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ನಿೀಡಬ್ೀಕಾದ್ ಅಾಂತಮ 
ಅವ್ಕಾಶದ್ ಬಗ್ೆ ನಿಬಾಂಧನ್್; 
v. ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಮರುಸಾವಧಿೀನ ನಿೀಡುವ್ ವಿಧಾನ; ಮತುು 
vi. ಆಸಿುಯ ಮಾರಾಟ / ಹರಾಜು ಪಾಕ್ತಾಯೆ. 

ಅಾಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳ ಪಾತಯನುು ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಲಭ್ಯವಾಗುವ್ಾಂತ್ ಮಾಡಬ್ೀಕು. 
ಕಾಂಪನಿಯು ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ತಗಳ ಮರುಪ್ಾವ್ತಯ ನಾಂತರ ಅಥವಾ ಸಾಲದ್ ಸಾಂಪೂಣ್ ಮರುಪ್ಾವ್ತ ನಾಂತರ ಯಾವ್ುರ್ೀ ಕಾನ ನುಬದ್ಧ ಹಕುಕ 
ಅಥವಾ ಕಾಂಪನಿಯು ಎರವ್ಲುಗಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ ಾಂದಿರಬಹುರಾದ್ ಯಾವ್ುರ್ೀ ಇತರ ಹಕುಕಗಳಿಗ್ ಒಳಪಟುಟ ಎಲಾಿ ಭ್ದ್ಾತ್ಗಳನುು ಬಿಡುಗಡ್ 
ಮಾಡುತುರ್. ಅಾಂತಹ ಸ್ಟ್ ಆಫ ಹಕಕನುು ಚಲಾಯಿಸಬ್ೀಕಾದ್ರ್, ಉಳಿದ್ ಕ್ಿೈಮ್್ಗಳು ಮತುು ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಕ್ಿೈಮ್ 
ಇತಯಥ್ವಾಗುವ್ವ್ರ್ಗ್/ಪ್ಾವ್ತಯಾಗುವ್ವ್ರ್ಗ್ ಕಾಂಪನಿಯು ಭ್ದ್ಾತ್ಗಳನುು ಉಳಿಸಿಕ್ ಳಳಲು ಅಹ್ವಾಗಿರುವ್ ಷರತುುಗಳ ಬಗ್ೆ ಸಾಂಪೂಣ್ 
ವಿವ್ರಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಸ ಚನ್್ಯನುು ನಿೀಡಲಾಗುವ್ುದ್ು. 
 
10) ಕಾಂಪನಿಯು ಸಾಲದ್ ಮರುಪ್ಾವ್ತ, ಮರುಪ್ಾವ್ತಯ ಆವ್ತ್ನ, ಅಸಲು ಮತುು ಬಡಿಿಯ ನಡುವಿನ ವಿಘಟನ್್, ಎಸ್್ಎಾಂಎ/ಎನ್ಪಿಎ 
ವ್ಗಿೀ್ಕರಣ ದಿನ್ಾಾಂಕಗಳ ಉರಾಹರಣ್ಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳಿಗ್ ಸಾಲದ್ ಮರುಪ್ಾವ್ತಗ್ ನಿಖ್ರವಾದ್ ದಿನ್ಾಾಂಕಗಳನುು ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ನಿದಿ್ಷಟಪಡಿಸಬ್ೀಕು ಮತುು ಸಾಲಗಾರನಿಗ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ೆ ತಳಿಸಲಾಗುತುರ್. ಸಾಲ ಮಾಂಜ ರಾತ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಮತುು ನಾಂತರದ್ 
ಬದ್ಲಾವ್ಣ್ಗಳ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ುರಾದ್ರ  ಇದ್ುರ್, ಸಾಲದ್ ಸಾಂಪೂಣ್ ಮರುಪ್ಾವ್ತಯ ತನಕ ಮಾಂಜ ರಾತ ನಿಯಮಗಳು/ಸಾಲ 
ಒಪಪಾಂದ್ಕ್ಕ. ಅಸಲು ಮತುು/ಅಥವಾ ಬಡಿಿಯ ಪ್ಾವ್ತಯ ಮೀಲ್ ಮರಟ್್ ೀರಿಯಾಂ ಹ್ ಾಂದಿರುವ್ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಸಾಂದ್ಭ್್ಗಳಲ್ಲಿ, 
ಮರುಪ್ಾವ್ತಯ ಪ್ಾಾರಾಂಭ್ದ್ ನಿಖ್ರವಾದ್ ದಿನ್ಾಾಂಕವ್ನುು ಸಹ ಸಾಲ ಒಪಪಾಂದ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿದಿ್ಷಟಪಡಿಸಬ್ೀಕು. 
11) ಗಾರಹಕರ ಶ್ಕ್ಷಣ 
ಕಾಂಪನಿಯು ತನು ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಾಹಕ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಯನುು ಇರಿಸುತುರ್, ಉರಾಹರಣ್ಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ವಿವ್ರಿಸುವ್, ಮಿತಮಿೀರಿದ್ 
ದಿನ್ಾಾಂಕದ್ ಪರಿಕಲಪನ್್ಗಳು, ಎಸ್್ಎಾಂಎ ಮತುು ಎನ್ಪಿಎ ವ್ಗಿೀ್ಕರಣ ಮತುು ಉನುತೀಕರಣ, ಸಾಲಗಾರರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಯನುು ಹ್ಚಿುಸುವ್ 
ದ್ೃರ್ಷಟಯಿಾಂದ್ ದಿನದ್ ಅಾಂತಯದ್ ಪಾಕ್ತಾಯೆಯ ನಿದಿ್ಷಟ ಉಲ್ಿೀಖ್ರ್ ಾಂದಿಗ್. ಕಾಂಪನಿಯು ಅಾಂತಹ ಗಾಾಹಕರ ಶ್ಕ್ಷಣ ಮಾಹಿತಯನುು ತನು 
ಶಾಖ್ಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಪೀಸಟರ್ಗಳು ಮತುು/ಅಥವಾ ಇತರ ಸ ಕು ಮಾಧಯಮಗಳ ಮ ಲಕ ಪಾದ್ಶ್್ಸುತುರ್. ಇದ್ಲಿರ್, ಕಾಂಪನಿಯು ತನು 
ಮುಾಂಚ ಣಿಯಲ್ಲಿರುವ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಲಗಳ ಮಾಂಜ ರಾತ/ವಿತರಣ್/ನವಿೀಕರಣದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಪಡ್ದ್ ಸಾಲಗಳಿಗ್ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ಾಂತ್ ಈ ಎಲಾಿ ಪರಿಕಲಪನ್್ಗಳ ಬಗ್ ೆಸಾಲಗಾರರಿಗ್ ಶ್ಕ್ಷಣ ನಿೀಡುವ್ುದ್ನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಬ್ೀಕು. 
12) ಮತಿಷುು ಸಹಾಯ 
ದ್ಸರುಗಳು 
ಯಾವ್ುರ್ೀ ದ್ ರು/ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ಇದ್ುಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜ್ರಾರರು/ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಶಾಖ್ಗ್ ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ತಳಿಸಬ್ೀಕಾಗುತುರ್. 
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವ್ೀ ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ವಿಷಯವ್ನುು ಗಮನಿಸಿಕ್ ಳಳಬ್ೀಕು 
ಕುಂದ್ುಕ್ಸರತ್ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ್ 
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ಉತಪನುಗಳು ಮತುು ಸ್ೀವ್ಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ವಿವಾದ್ಗಳನುು ದ್ ರುಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ಾಂತ್ ಸಾಂಪೂಣ್ ವಿವ್ರಗಳನುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ದಿನ್ಾಾಂಕದಿಾಂದ್ 
30 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ ಆಲ್ಲಸಲಾಗುತುರ್ ಮತುು ವಿಲ್ೀವಾರಿ ಮಾಡಬ್ೀಕಾಗಿರುತುರ್. 
ಕ್ಳಗಿನ 'ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ'ವ್ನುು ಜಾರಿಗ್ ತರಲಾಗಿರ್. 
ನಿಧಾ್ರ ಮಟ್ು  ಪರಿಹಾರ ಮಟ್ು 
ಶಾಖ್ಯ ಮಟಟದ್  ವ್ಲಯ ಕಚ್ೀರಿ ಮಟಟ 
ವ್ಲಯ ಕಚ್ೀರಿ ಮಟಟದ್  ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 

ಆಾಂತರಿಕ ಓಾಂಬುಡಸ್ಮನ  

 
ಕುಂದ್ುಕ್ಸರತ್ ಪರಿಹಾರ – ಸಂಪಕ್ ವಿವರಗಳು 
ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ಗಳ ಸಾಂದ್ಭ್್ದ್ಲಿ್ಲ, ಗಾಾಹಕರು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ಯಾವ್ುರ್ೀ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು ಸಾಂಪಕ್ತ್ಸಬಹುದ್ು: 
ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ಯ ಹ್ಸರು -ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ : ಶ್ಾೀ ಸಾಂಭ್ರ್ವ ಜ್ೈನ 
ಇಮೀಲ್: sambhav.jain@stfc.in 

ಗಾಾಹಕರು ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕ ಕಾಂಪನಿಯ ಕಚ್ೀರಿಗ್ ಲ್ಲಖಿತ ಸಾಂವ್ಹನವ್ನುು ಕಳುಹಿಸಬಹುದ್ು: 
ಕುಂದ್ುಕ್ಸರತ್ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ 
ಶ್ಾೀರಾಮ್ ಟ್ಾಾನ್್ ಸಪೀಟ್್ ಫ್ೈನ್ಾನಸ ಕಾಂಪನಿ ಲ್ಲಮಿಟ್್ಡ, 
ಕಾರ್ಪ್ರ್ೀಟ್ ಕಚ್ೀರಿ, ವೊಕಾಡ್ ಟವ್ಸ್್, 
3ನ್್ೀ ಮಹಡಿ, ವ್ಸ್ಟ ವಿಾಂಗ್, ರ್ಜ ಬಾಿಕ್, 
ಬಾಾಂರಾಾ ಕುಲಾ್ ಕಾಾಂಪ್್ಿಕ್ಸ, ಬಾಾಂರಾಾ (ಪೂವ್್), 
ಮುಾಂಬ್ೈ 400 051, ಮಹಾರಾಷರ, ಭಾರತ. 
ದ್ ರವಾಣಿ: +91 22 40959595 

ಗಾಾಹಕರು ಕಾಂಪನಿಯ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಿಧಾ್ರದಿಾಂದ್ ತೃಪುರಾಗದಿದ್ುರ್ ಅಥವಾ ಒಾಂದ್ು ತಾಂಗಳ ಅವ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ ರು / 
ವಿವಾದ್ವ್ನುು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ುರ್, ಅವ್ರು ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಇಲಾಖ್ಯ ಪ್ಾಾರ್ೀಶ್ಕ ಕಚ್ೀರಿಯ ಉಸುುವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು ಸಾಂಪಕ್ತ್ಸಬಹುದ್ು. ಕ್ಳಗಿನ 
ವಿಳಾಸದ್ಲ್ಲ ಿಆರ್ಬಿಐ ಯ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಗಳ) ಇವ್: 
ಪಾಧಾನ ವ್ಯವ್ಸಾಿಪಕರು 
ಮೀಲ್ಲವಚಾರಣಾ ಇಲಾಖ್ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಗಳು) 
ಚ್ನ್್ುೈ ಪ್ಾಾರ್ೀಶ್ಕ ಕಚ್ೀರಿ, 
ಫೀಟ್್ ಗ್ಿೀಸಿಸ್, ರಾಜಾರ್ಜ ಸಲ್ೈ, 
ಚ್ನ್್ುೈ - 600 001, ತಮಿಳುನ್ಾಡು, ಭಾರತ. 
ದ್ ರವಾಣಿ: +91 44 25361631 
ಇಮೀಲ್: dnbschennai@rbi.org.in 

 

ಆಂತರಿಕ ಓಂಬುಡ್್್ಮನ್ಸ (ಐಒ) 
ಕಾಂಪನಿಯು ನ್ವ್ಂಬರ್ 15, 2021 ರಂದ್ು ಬ್ಾಾಂಕ್ೀತರ್ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ್ ಆಂತರಿಕ ಓಂಬುಡ್್್ಮನ್ಸ (ಐಒ)ನ್ೀಮಕದ್ ಕುರಿತು 
ಆರ್್ಬಿಐ ಸುತ್ಸಿೀಲ್ಗ್ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಓಂಬುಡ್್್ಮನ್ಸ (ಐಒ)ಅನ್ುು ನ್ೀಮಿಸುತಿರ್. ಆಾಂತರಿಕ ಓಾಂಬುಡಸ್ಮನ (ಐಒ) 
ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವ್ ಆಾಂತರಿಕ ಸವತಾಂತಾ ವ್ಯಕ್ತುಯಾಗಿರುತಾುರ್. ಕಾಂಪನಿಯು ತರಸಕರಿಸಿದ್ ಎಲಾಿ ಗಾಾಹಕರ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ಗಳ ್ಾಂದಿಗ್, ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ಐಒ ನ ಪೂವ್್ವಿೀಕ್ಷಣ್ಯಿಾಂದ್ ಹ್ ರಗಿರ್. ಐಒ ನ ಪೂವ್್ವಿೀಕ್ಷಣ್ಯಿಾಂದ್ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹ್ ರಗಿರುವ್ ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ, ಕಾಂಪನಿಯಿಾಂದ್ 
ತರಸಕರಿಸಲಾಗಿರ್. 
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ಐಒ ನ ಪ್ಾತಾ ಮತುು ಜವಾಬಾುರಿಗಳನುು ಕ್ಳಗ್ ಉಲ್ಿೀಖಿಸಲಾಗಿರ್: 
1. ಕಾಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲ್ೀ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿರುವ್ ಆದ್ರ್ ಭಾಗಶಃ ಅಥವಾ ಸಾಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ತರಸಕರಿಸಿದ್ ದ್ ರುಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ಮಾತಾ ಐಒ 

ವ್ಯವ್ಹರಿಸುತಾುರ್. 
2. ಗಾಾಹಕರು ಅಥವಾ ಸಾವ್್ಜನಿಕರಿಾಂದ್ ನ್್ೀರವಾಗಿ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ದ್ ರುಗಳನುು ಐಒ ನಿವ್್ಹಿಸುವ್ುದಿಲಿ. 
3. ಕ್ಳಗಿನ ಪಾಕಾರದ್ ದ್ ರುಗಳನುು ಐಒ ನಿವ್್ಹಿಸುವ್ುದಿಲಿ: 

ಎ. ವ್ಾಂಚನ್್ಗಳು, ದ್ುಬ್ಳಕ್ ಇತಾಯದಿಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ ದ್ ರುಗಳು, ಸ್ೀವ್ಯಲ್ಲಿನ ಕ್ ರತ್ಯಿಾಂದ್ ಉಾಂಟ್ಾಗುವ್ 
ದ್ ರುಗಳನುು ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ,  ಕಾಂಪನಿಯ ಕಡ್ಯಿಾಂದ್ ಯಾವ್ುರಾದ್ರ  ಇದ್ುರ್. 
ಬಿ. (i) ಆಾಂತರಿಕ ಆಡಳಿತ, (ii) ಮಾನವ್ ಸಾಂಪನ ೂಲಗಳು, (iii) ಸಿಬಬಾಂದಿಯ ವ್ೀತನ ಮತುು ವ್ೀತನಗಳಿಗ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ್ 
ದ್ ರುಗಳು/ಉಲ್ಿೀಖ್ಗಳು. 
ಸಿ. ಕಾಂಪನಿಯ ಸಲಹ್ಗಳು ಮತುು ವಾಣಿಜಯ ನಿಧಾ್ರಗಳ ಸವರ ಪದ್ಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಿೀಖ್ಗಳು. 
ಡಿ. ಗಾಾಹಕರ ವಾಯಜಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೀಗ, ನ್ಾಯಯಾಲಯಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳಾಂತಹ ಇತರ ವ್ೀದಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀಮಾ್ನಿಸಲಾದ್ 

ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲ್ೀ ಬಾಕ್ತ ಇರುವ್ ದ್ ರುಗಳು. 

4. ದ್ ರುರಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ ಯಾವ್ುರ್ೀ ರಾಖ್ಲ್ಗಳು ಮತುು ಐಒ ನ ನಿದಿ್ಷಟ ಪಾಶ್ುಗಳಿಗ್ ಕಾಂಪನಿಯು ಒದ್ಗಿಸಿದ್ 

ಕಾಮಾಂಟ್್ಗಳು/ಸಪರ್ಷಟೀಕರಣಗಳು ಸ್ೀರಿದ್ಾಂತ್ ಕಾಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ್ ರಾಖ್ಲ್ಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲ್ ಐಒ ದ್ ರುಗಳನುು 

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸುತುರ್. ಐಒ ಕಾಂಪನಿಯ ಮ ಲಕ ದ್ ರುರಾರರಿಾಂದ್ ಹ್ಚುುವ್ರಿ ಮಾಹಿತಯನುು ಪಡ್ಯಬಹುದ್ು. 

5. ಐಒ ಕಾಂಪನಿಯ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟಟ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕರು/ಇಲಾಖ್ಗಳ ್ಾಂದಿಗ್ ಸಭ್ಗಳನುು ನಡ್ಸಬಹುದ್ು ಮತುು ದ್ ರು/ನಿಧಾ್ರವ್ನುು 

ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲು ಅಗತಯವಿರುವ್ ಯಾವ್ುರ್ೀ ರಾಖ್ಲ್/ರಾಖ್ಲ್ಯನುು ಕಾಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಯಬಹುದ್ು. 

ಕಾಂಪನಿಯು ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನವ್ನುು ಅನುಸರಿಸುತುರ್ ಮತುು ದ್ ರು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ದಿನ್ಾಾಂಕದಿಾಂದ್ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಒ 

ಗ್ ಎಲಾಿ "ಸಾಂಪೂಣ್ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ತರಸಕರಿಸಿದ್ ದ್ ರುಗಳನುು" ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೀಕು. 

ದ್ ರನುು ತರಸಕರಿಸುವ್/ಭಾಗಶಃ ತರಸಕರಿಸುವ್ ಕಾಂಪನಿಯ ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ಐಒ ಎತುಹಿಡಿದ್ರ್, ಗಾಾಹಕರಿಗ್ ನಿೀಡಿದ್ ಉತುರವ್ು ದ್ ರನುು 

ಐಒ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿರ್ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವ್ನುು ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಳಿಸಬ್ೀಕು ಮತುು ಉತುರದ್ಲ್ಲಿ ತಳಿಸಲಾದ್ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾಂಪನಿಯನುು 

ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ಎತುಹಿಡಿಯಲಾಗಿರ್. 

ದ್ ರನುು ತರಸಕರಿಸುವ್/ಭಾಗಶಃ ತರಸಕರಿಸುವ್ ಕಾಂಪನಿಯ ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ಐಒ ರದ್ುುಗ್ ಳಿಸಿದ್ರ್, ಐಒ ನ ನಿಧಾ್ರವ್ು ಕಾಂಪನಿಯ ಮೀಲ್ 

ಬದ್ಧವಾಗಿರುತುರ್, ಐಒ ನ ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ಒಪಪದಿರಲು ಕಾಂಪನಿಯು ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ ನಿರ್ೀ್ಶಕರು/ವ್ಯವ್ಸಾಿಪಕ ನಿರ್ೀ್ಶಕರು/ ಮುಖ್ಯ 

ಕಾಯ್ನಿವ್್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಾಂದ್ ಅನುಮೀದ್ನ್್ಯನುು ಪಡ್ದ್ ಸಾಂದ್ಭ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ ರತುಪಡಿಸಿ. 

ಅಾಂತಹ ಸಾಂದ್ಭ್್ಗಳಲ್ಲಿ, ದ್ ರುರಾರರಿಗ್ ಉತುರವ್ು ದ್ ರನುು ಐಒ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಿರ್ ಮತುು ಕಾಂಪನಿಯ ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ದ್ ರುರಾರರ 

ಪರವಾಗಿ ಐಒ ರದ್ುುಗ್ ಳಿಸಲಾಗಿರ್ ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವ್ನುು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹ್ೀಳಬ್ೀಕು; ಆರಾಗ ಯ, ಕಾಂಪನಿಯು, ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ 

ನಿರ್ೀ್ಶಕ/ವ್ಯವ್ಸಾಿಪಕ ನಿರ್ೀ್ಶಕ/ಮುಖ್ಯ ಕಾಯ್ನಿವಾ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮೀದ್ನ್್ಯಾಂದಿಗ್, ಐಒ ನ ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ಒಪಪಲ್ಲಲಿ. 

ಅಾಂತಹ ಎಲಾಿ ಪಾಕರಣಗಳನುು ಕಾಂಪನಿಯ ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಯಿಾಂದ್ ತ್ೈಮಾಸಿಕ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲ್ ಪರಿಶ್ೀಲ್ಲಸಲಾಗುತುರ್. 

ಐಒ ಪರಿೀಕ್್ಯ ನಾಂತರವ್ೂ ಸಾಂಪೂಣ್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ತರಸಕರಿಸಿದ್ ದ್ ರುಗಳ ಸಾಂದ್ಭ್್ದ್ಲ್ಲಿ, ಕಾಂಪನಿಯು ಅವ್ರು/ಅವ್ಳು 

ಪರಿಹಾರಕಾಕಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಒಾಂಬುಡಸ್ಮನ ಅನುು ಸಾಂಪಕ್ತ್ಸಬಹುದ್ು ಎಾಂಬ ಉತುರದ್ ಭಾಗವಾಗಿ ದ್ ರುರಾರರಿಗ್ ಸಲಹ್ ನಿೀಡಬ್ೀಕು 

(ದ್ ರು ಆರ್ಬಿಐ ಒಾಂಬುಡಸ್ಮನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂದ್ರ್ ಯಾಾಂತಾಕತ್) ಸಾಂಪೂಣ್ ವಿವ್ರಗಳ ್ಾಂದಿಗ್. ಗಾಾಹಕರ ದ್ ರುಗಳ ಆನ್ಲ್ೈನ 

ಫ್ೈಲ್ಲಾಂಗ್್ಗಾಗಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಾಂಕ್್ನ ರ್ಪೀಟ್ಲ್್ಗ್ (cms.rbi.org.in) ಲ್ಲಾಂಕ್ ಅನುು ಸಲಹ್ ಒಳಗ್ ಾಂಡಿರಬ್ೀಕು. 
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30 ದಿನಗಳ ್ಳಗ್ ದ್ ರು ಇತಯಥ್ವಾಗದಿದ್ುರ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪನಿಯ ಉತುರದಿಾಂದ್ ಗಾಾಹಕರು ತೃಪುರಾಗದಿದ್ುರ್ ಅಥವಾ ಗಾಾಹಕರು 

ಕಾಂಪನಿಯಿಾಂದ್ ಉತುರವ್ನುು ಸಿವೀಕರಿಸದಿದ್ುರ್, ದ್ ರನುು ಆನ್ಲ್ೈನ ರ್ಪೀಟ್ಲ್ https://cms.rbi.org.in ಮ ಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ು ಅಥವಾ 

ಎಲ್ಕಾರನಿಕ್ ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀಡ ಮ ಲಕ (ಸ ಕುವಾಗಿ ಸಹಿ) ಆರ್ಬಿಐ - ಇಾಂಟಗ್ಾೀಟ್್ಡ ಒಾಂಬುಡಸ್ಮನ ಸಿಕೀಮ್ 2021 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಕ್ಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕ ಕ್ೀಾಂದಿಾೀಕೃತ ರಶ್ೀದಿ ಮತುು ಸಾಂಸಕರಣಾ ಕ್ೀಾಂದ್ಾಕ್ಕ: 

 
ಕ್ೀಂದ್ರೀಕೃತ ರಸ್ೀದ್ ಮತುಿ ಸಂಸಕರಣಾ ಕ್ೀಂದ್ರ, 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯಾಂಕ್, 
4 ನ್್ೀ ಮಹಡಿ, ಸ್ಕಟರ 17, 
ಚಾಂಡಿೀಗಢ - 160017 

ಕಾಂಪನಿಯು ದ್ ರು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ದಿನ್ಾಾಂಕದಿಾಂದ್ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಾಂತಮ ನಿಧಾ್ರವ್ನುು ದ್ ರುರಾರರಿಗ್ ತಳಿಸಲಾಗುತುರ್. 
 
ಕಾಂಪನಿಯು ತನು ಗಾಾಹಕರ ಅನುಕ ಲಕಾಕಗಿ, ವಾಯಪ್ಾರ ವ್ಹಿವಾಟು ನಡ್ಸುವ್ ಶಾಖ್ಗಳಲ್ಲಿ / ಸಿಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಲ್ಲನ ಮಾಹಿತಯನುು 
ಪಾಮುಖ್ವಾಗಿ ಪಾದ್ಶ್್ಸುತುರ್. 
ಎಫ್ಪಿಸಿ ಯ ಅನುಸರಣ್ಯ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ ಪರಿಶ್ೀಲನ್್ಯ ಮತುು ವಿವಿಧ ಹಾಂತದ್ ನಿವ್್ಹಣ್ಯಲ್ಲಿ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ಗಳ ಪರಿಹಾರ 
ಕಾಯ್ವಿಧಾನದ್ ಕಾಯ್ಚಟುವ್ಟಕ್ಗಳ ಕ್ ಾೀಢೀಕೃತ ವ್ರದಿಯನುು ಅದ್ು ಸ ಚಿಸಿದ್ಾಂತ್ ನಿಯಮಿತ ಮಧಯಾಂತರದ್ಲ್ಲಿ ನಿರ್ೀ್ಶಕರ 
ಮಾಂಡಳಿ/ಸಮಿತಗ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ು. 
 

13) ಪರತ್ತಕ್ರರಯೆ ಮತುಿ ಸಲಹ್ಗಳು 
ಒದ್ಗಿಸಿದ್ ಸ್ೀವ್ಗಳನುು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕಾಂಪನಿಯ ಸ್ೀವ್ಗಳ ಕುರಿತು ಪಾತಕ್ತಾಯೆ ಮತುು ಸಲಹ್ಗಳನುು ನಿೀಡಲು 
ಗಾಾಹಕರನುು ವಿನಾಂತಸಲಾಗಿರ್. 
14) ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ 

ಸಾಂಹಿತ್ಯ ಅನುಸರಣ್ಯನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ ಳಳಲು ಕಾಂಪನಿಯು ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುು ನ್್ೀಮಿಸಿರ್. 
 
ಕಾಂಪನಿಯ ಆಾಂತರಿಕ ಲ್ಕಕಪರಿಶ್ ೀಧನ್್ಯ ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳು ಕ್ ೀಡ್ನ ಅನುಸರಣ್ಯನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತುರ್. 
ಈ ಕುಾಂದ್ುಕ್ ರತ್ಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನವ್ನುು ಒಳಗ್ ಾಂಡಾಂತ್ ಎಫ್ಪಿಸಿ ಯ ಅನುಸರಣ್ಯ ಪರಿಶ್ೀಲನ್್ಯನುು ಮಾಯನ್್ೀಜ್ಮಾಂಟ್ 
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತುರ್ ಮತುು ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ನಿರ್ೀ್ಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಗ್ ಏಕ್ತೀಕೃತ ವ್ರದಿಯನುು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತುರ್. 
15) ಕ್ಸೀಡ್ ಬಗ್ ೆಹ್ಚಿಿನ್ ಮಾಹಿತ್ತ 
ಬಡಿಿ ದ್ರ ನಿೀತಯಾಂದಿಗ್ ಕ್ ೀಡ ಕಾಂಪನಿಯ ವ್ಬ್ಸ್ೈಟ್್ನಲ್ಲಿ (https://www.stfc.in) ಲಭ್ಯವಿರುತುರ್ ಮತುು ವಿನಾಂತಯ ಮೀರ್ಗ್ 

ಪಾತಗಳನುು ಲಭ್ಯವಾಗುವ್ಾಂತ್ ಮಾಡಲಾಗುತುರ್. 

 


