
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ನೀತಿ ಸಂಖೆ್ಯ  ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
ಕೊನೆಯ ಬೀರ್ಡಿ ಅನುಮೀದಿಸಿದ 

ದಿನಾಂಕ 

45 ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ (FPC)  

ಸುತ್ತ ೀಲೆ ನಂ ಇವರಾಂದ ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕವನುು  ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 

BE&I/45/01 ಭಾವನಾ, ಪ್ಾ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಲಿನಿ 21 ಮಾರ್ಚ್, 2022 

ಆವೃತಿತ  ಸಂಖೆ್ಯ  ಇವರಾಂದ ವಿಮಶಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನಾಂಕವನುು  ಪರಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ 

6.0 ದಿವಯ ಾಂ ಗುಪ್ರಾ  22 ಮಾರ್ಚ್, 2022 

ಪೂವಿ ಆವೃತಿತ  ಸಂಖೆ್ಯ  ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖ್ಯ ಕೊನೆಯ ಸಂಚಿಕೆ ದಿನಾಂಕ 

5.0 ಆಾಂತರಿಕ ಪ್ಾ ಕ್ಾ ಯೆ ಮತ್ತಾ  ನಿೀತಿ N/A 

ಪರಣಾಮಕಾರ ದಿನಾಂಕ ಇವರಾಂದ ಅನುಮೀದಿಸಲ್ಪ ಟಿ್ಟ ದೆ ದಿನಾಂಕವನುು  ಅನುಮೀದಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಏಪ್ರಾ ಲ್ 1, 2022 ತಂಗರಾಜು ಕೆ, ದಿವಾಕರ್ ಝಾ, ಅನಿಲ್ ಕ್ವಾ ತ್ರಾ   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ಗೌಪೆ ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆ 

 
ಈ ಡಾಕುಯ ಮಾಂಟ್ ಪ್ಾ ಕೃತಿಯಲಿಿ  ಗೌಪ್ಯ ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಯಯ ಟಿನ್ ಕೆಾ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (SCNL) ಗೆ 

ಸ್ಯಾ ಮಯ ದ ಮತ್ತಾ  ಗೌಪ್ಯ ವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಒಳಗಾಂಡಿರುತಾ ದೆ, ಇದನ್ನು  SCNL ಹೊರಗೆ 

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬಾರದು, ರವಾನಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿಸಬಾರದು, ಅದರ ಉದೆದ ೀಶಿತ ಉದೆದ ೀಶಕ್ಕ ಾಂತ ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ಉದೆದ ೀಶಕ್ವಕ ಗಿ ಸಂಪೂರ್್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್ . ಸ್ಯಯ ಟಿನ್ ಕೆಾ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಪ ಷ್ಟ  ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿ್ದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್್ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಯಾವುದೇ ಬಳಕೆ 

ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು  ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

 



 SCNL/ನಿೀತಿ-ಕೈಪ್ರಡಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2022 
 

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತಾ  ಗೌಪ್ಯ          ವಾಯ ಪ್ರರ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆ ಮತ್ತಾ  ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ 

ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕಿ್ ೀಸ್ ಕೊೀರ್ಡ (FPC) ಸೆ್ಯ ಟ್ಟನ್ ಕೆಾ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿ ಲಿಮಿಟೆರ್ಡ 

 
ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯ ಾಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ ಒಾಂದು ಸುತ್ಾ ೀಲೆಯನ್ನು  ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ನಂ. RBl/2011-12/470 DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12 

ದಿನಾಾಂಕ 26ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2012 ರಂದು ಸ್ಯಲ್ ನಿೀಡುವ ವಯ ವಹಾರವನ್ನು  ಮಾಡುವಾಗ ಎಲಿಾ  NBFC ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ಬೇಕ್ವದ 

ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ (FPC). ನಾವು ಸ್ಯಯ ಟಿನ್ ಕೆಾ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಂಪ್ನಿ) ನಲಿಿ  ನಿಯಂತಾ ಕರು ನಿೀಡಿದ 

ನಿದೇ್ಶನದ ಪ್ಾ ಕ್ವರ ಹೇಳಲಾದ ನಾಯ ಯೀಚಿತ ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಬದಿರಾಗಿದೆದ ೀವೆ. RBI/DNBR/2016-17/45 ಮಾಸಟ ರ್ 

ಡೈರೆಕ್ಷನ್ DNBR ಪ್ಾ ಕ್ವರ ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ ಡಾಕುಯ ಮಾಂಟ್ ಅನ್ನು  ಮತಾ ಷ್ಟಟ  ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ . PD. 008/03.10.119/2016-17 

ದಿನಾಾಂಕ 01 ಸೆಪ್ಟ ಾಂಬರ್, 2016,  

 

ಬಾಯ ಾಂಕ್ಾಂಗ್ ಅಲಿ್ದ ಹರ್ಕ್ವಸು ಕಂಪ್ನಿ - ವಯ ವಸಿಿ ತವಾಗಿ ಪ್ಾ ಮುಖವಾದ ಠೇವಣಿ ರಹಿತ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತಾ  ಠೇವಣಿ 

ತೆಗೆದುಕಳುಳ ವ ಕಂಪ್ನಿ (ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯ ಾಂರ್ಕ) ನಿದೇ್ಶನಗಳು, 2016 ರ ಪ್ಾ ಕ್ವರ ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ ಅನ್ನು  ಮತಾ ಷ್ಟಟ  

ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಇತಿಾ ೀಚಿನ RBI ಸುತ್ಾ ೀಲೆ ಪ್ಾ ಕ್ವರ, ಮಾಸಟ ರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ - ರಿಸರ್ವ್ ಬಾಯ ಾಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ (ಮೈಕಾ ೀ ಫೈನಾನ್್  ಲೀನ್್ಗಾಗಿ 

ರೆಗುಯ ಲೇಟರಿ ಫ್ಾ ೀಮ್ವರ್ಕ್) ನಿದೇ್ಶನಗಳು, 2022 ಸುತ್ಾ ೀಲೆ, ಸಂ. RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22 

ಕ್ರುಬಂಡವಾಳ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಉಲಿೆೀಖಿಸಿದೆ. 

 

ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕಾಂಡ ನಾಯ ಯೀಚಿತ ಅಭಾಯ ಸದ ಕೀಡ್ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 

(1)  ಸ್ಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತತ  ಅವುಗಳ ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು 
 

ಎ) ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಎಲಿಾ  ಸಂವಹನಗಳು ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಅಥ್ವಾಗುವ 

ಭಾಷೆಯಲಿಿರಬೇಕು. 

 

ಬಿ) ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಆಸಕ್ಾ ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಅಗತಯ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿರುತಾ ದೆ, ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಇತರ NBFC ಗಳು ನಿೀಡುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಅಥ್ಪೂರ್್ 

ಹೊೀಲಿಕೆಯನ್ನು  ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತಾ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳಳ  ನಿರ್ಧ್ರವನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬಹುದು. 

ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯು ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯಾಂದಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೇಕ್ವದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಸೂಚಿಸುತಾ ದೆ. 

 

ಸಿ) ಕಂಪ್ನಿಯು ಎಲಿಾ  ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಸಿಾ ೀಕೃತಿಗೆ ಸಿಾ ೀಕೃತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡುವ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ರೂಪ್ರಸುತಾ ದೆ. ಮೇಲಾಗಿ, 

ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ನು  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಚೌಕಟಟ ನ್ನು  ಸಹ ಸಿಾ ೀಕೃತಿಯಲಿಿ  ಸೂಚಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

ಡಿ) SCNL ನಿರಿೀಕಿ್ತ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಪ್ಾ ಮಾಣಿತ ಸರಳಿೀಕೃತ ಫ್ಯಯ ರ್ಕಟ ಶಿೀಟ್ನಲಿಿ  ಬೆಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. SCNL ಮತ್ತಾ /ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಲುದಾರ/ಏಜಾಂಟರಿಾಂದ ಎರವಲುಗಾರನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ವದ 

ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು  ಸತ್ರಯ ಾಂಶದಲಿಿ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬೇಕು. ಫ್ಯಯ ರ್ಕಟ ಶಿೀಟ್ನಲಿಿ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಮೂದಿಸದ 

ಯಾವುದೇ ಮೊತಾ ವನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್ . 

 

(2)   ಸ್ಯಲ್ದ ಮೌಲೆ್ ಮಾಪನ ಮತ್ತತ  ನಯಮಗಳು/ಷರತ್ತತ ಗಳು 

 
ಕಂಪ್ನಿಯು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತಾ ದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥ್ವಾಗುವ ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ 

ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತಾ ದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ದ ಮೊತಾ ವನ್ನು  ವಾರ್ಷ್ಕ ಬಡಿಿ  ದರ ಮತ್ತಾ  ಅದರ ಅನಾ ಯದ ವಿರ್ಧನ ಸೇರಿದಂತೆ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳಾಂದಿಗೆ ಮತ್ತಾ  ಇಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕು. ಅದರ ದಾಖಲೆಯಲಿಿ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳು 

ಮತ್ತಾ  ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳ ಸಿಾ ೀಕ್ವರ. ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ವಿಳಂಬವಾದ ಪ್ರವತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡದ 

ಬಡಿಿಯನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ್ . ವಿಳಂಬವಾದ ಪ್ರವತಿಗೆ ದಂಡವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಮೊತಾ ಕೆಕ  

ಅನಾ ಯಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಸಂಪೂರ್್ ಸ್ಯಲ್ದ ಮೊತಾ ಕೆಕ  ಅನಾ ಯಿಸುವುದಿಲಿ್  ಮತ್ತಾ  ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ಾಂದದಲಿಿ  ದಪ್ಪ  ಅಕ್ಷರಗಳ 

ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

ಕಂಪ್ನಿಯು ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ಾಂದದ ಪ್ಾ ತಿಯನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಅಥ್ವಾಗುವಂತೆ ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಬೇಕು, 

ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ಾಂದದಲಿಿ  ಉಲಿೆೀಖಿಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಆವರರ್ಗಳ ಪ್ಾ ತಿಯನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ / ವಿತರಣೆಯ 

ಸಮಯದಲಿಿ  ಎಲಿಾ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

 



 SCNL/ನಿೀತಿ-ಕೈಪ್ರಡಿ/ಮಾರ್ಚ್ 2022 
 

ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತಾ  ಗೌಪ್ಯ          ವಾಯ ಪ್ರರ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆ ಮತ್ತಾ  ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ 

(3) ನಯಮಗಳು ಮತ್ತತ  ಷರತ್ತತ ಗಳಲಿಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು  ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ವಿತರಣೆ 

 
ಎ) ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪ್ಟಿಟ , ಬಡಿಿ ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಗಳು, ಪೂವ್ಪ್ರವತಿ ಶುಲ್ಕ ಗಳು ಇತ್ರಯ ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳಲಿಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ ಅಥ್ಮಾಡಿಕಳುಳ ವಂತೆ ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  

ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡುತಾ ದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯು ಬಡಿಿಯಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. ದರಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಶುಲ್ಕ ಗಳು ನಿರಿೀಕಿ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾ  ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತಾ ವೆ. ಈ ನಿಟಿಟ ನಲಿಿ  ಸೂಕಾ ವಾದ ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ಾಂದದಲಿಿ  

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 

ಬಿ) ಒಪ್ಪ ಾಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪ್ರವತಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಯ್ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು  ಮರುಪ್ಡೆಯಲು / ವೇಗಗಳಿಸಲು ನಿರ್ಧ್ರವು ಸ್ಯಲ್ 

ಒಪ್ಪ ಾಂದಕೆಕ  ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 
 

ಸಿ) ಕಂಪ್ನಿಯು ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ವಿರುದಿ  ಯಾವುದೇ ಭದಾ ತೆಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದರೆ, ಎಲಿಾ  ಬಾಕ್ಗಳ ಮರುಪ್ರವತಿಯ ಮೇಲೆ 

ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ದ ಬಾಕ್ ಮೊತಾ ದ ಸ್ಯಕಿ್ವತ್ರಕ ರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ವನೂನ್ನಬದಿ  ಹಕುಕ  ಅಥವಾ 

ಕಂಪ್ನಿಯು ಹೊಾಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಕುಕ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುತಾ ದೆ. ಸ್ಯಲ್ಗಾರ. ಅಾಂತಹ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಕಕ ನ್ನು  

ಚಲಾಯಿಸಬೇಕ್ವದರೆ, ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಉಳಿದ ಕಿೆ ೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೆ ೈಮ್ 

ಇತಯ ಥ್ವಾಗುವವರೆಗೆ/ಪ್ರವತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸೆಕುಯ ರಿಟಿಗಳನ್ನು  ಉಳಿಸಿಕಳಳ ಲು ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಹ್ವಾಗಿರುವ ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಸಂಪೂರ್್ ವಿವರಗಳಾಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು  ನಿೀಡಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

(4)  ಸ್ಯಮಾನೆ  
ಎ) ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ಾಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳಲಿಿ  ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದೆದ ೀಶಗಳನ್ನು  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ 

ವಯ ವಹಾರಗಳಲಿಿ  ಹಸಾ ಕಿೆೀಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಾಂದ ಕಂಪ್ನಿಯು ದೂರವಿರುತಾ ದೆ (ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ಈ ಹಿಾಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸದ ಹೊಸ 

ಮಾಹಿತಿಯು ನಮಮ  ಗಮನಕೆಕ  ಬಂದರೆ). 

 

ಬಿ) ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಖಾತೆಯನ್ನು  ವಗಾ್ಯಿಸಲು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ದಲಿಿ , ಒಪ್ರಪ ಗೆ ಅಥವಾ 

ಕಂಪ್ನಿಯ ಆಕಿೆೀಪ್ಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ವಿನಂತಿಯನ್ನು  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಾಂಕದಿಾಂದ 21 ದಿನಗಳಲಿಿ  ತಿಳಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. ಅಾಂತಹ 

ವಗಾ್ವಣೆಯು ಕ್ವನೂನಿಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಪ್ರರದಶ್ಕ ಒಪ್ಪ ಾಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಾ ಕ್ವರವಾಗಿರುತಾ ದೆ. 

 

ಸಿ) SCNL ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಹೊರಗುತಿಾ ಗೆ ಏಜನ್ಿಯ ನೌಕರರು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ) ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಚಿತ ವತ್ನೆಗೆ SCNL 

ಜವಾಬಾದ ರರಾಗಿರುತ್ರಾ ರೆ ಮತ್ತಾ  ನಮಮ  ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಸಕ್ವಲಿಕ ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ. ಗಾಾ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ಸೂಕಾ  

ರಿೀತಿಯಲಿಿ  ವಯ ವಹರಿಸಲು ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ಸಮಪ್್ಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು ಕಂಪ್ನಿಯು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. 

 

ಡಿ)  ಗಾಾ ಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಾ ಮವಾಗಿ ಮತ್ತಾ  ಬಾಯ ಾಂರ್ಕಗಳು ಮತ್ತಾ  ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಪೂವ್ಪ್ರವತಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಕರೂಪ್ತೆಯನ್ನು  ತರಲು, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ಎಲಿಾ  ಫಿ್ೀಟಿಾಂಗ್ ದರದ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾ ತ್ತಾ ಮರುಸ್ಯಾ ಧಿೀನ 

ಶುಲ್ಕ ಗಳು / ಪೂವ್-ಪ್ರವತಿ ದಂಡವನ್ನು  ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎಾಂದು ಸಲ್ಹೆ ನಿೀಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ವೈಯಕ್ಾ ಕ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ 

ಸ್ಯಲ್ಗಳು. SCNL ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವ್-ಪ್ರವತಿ ದಂಡ ಇರುವುದಿಲಿ್ . ದಂಡ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, 

ವಿಳಂಬ ಪ್ರವತಿಗೆ ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಮೊತಾ ಕೆಕ  ಅನಾ ಯಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಸಂಪೂರ್್ ಸ್ಯಲ್ದ ಮೊತಾ ದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ . 

 
(5)  ನರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾ ರ 

 
ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿದೇ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ  ಉದಭ ವಿಸುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಸಂಸಿೆಯಳಗೆ ಸೂಕಾ ವಾದ 

ಕುಾಂದುಕರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನವನ್ನು  ರೂಪ್ರಸುತಾ ದೆ. ಅಾಂತಹ ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನವು ಕಂಪ್ನಿಯ ಕ್ವಯ್ನಿವಾ್ಹಕರ 

ನಿರ್ಧ್ರಗಳಿಾಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಎಲಿಾ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು  ಕನಿಷ್ಠ  ಮುಾಂದಿನ ಉನು ತ ಮಟಟ ದಲಿಿ  ಕೇಳಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ವಿಲೇವಾರಿ 

ಮಾಡುತಾ ದೆ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. ನಿದೇ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ನ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮತ್ತಾ  ವಿವಿಧ ಹಂತದ 

ನಿವ್ಹಣೆಯಲಿಿ  ಕುಾಂದುಕರತೆಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನದ ಕ್ವಯ್ನಿವ್ಹಣೆಯ ನಿಯತಕ್ವಲಿಕ ಪ್ರಿಶಿೀಲ್ನೆಗೆ ಸಹ ಒದಗಿಸುತಾ ದೆ. 

ಅಾಂತಹ ವಿಮಶ್್ಗಳ ಕಾ ೀಢೀಕೃತ ವರದಿಯನ್ನು  ನಿಯಮಿತ ಮಧಯ ಾಂತರದಲಿಿ  ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲಿಿಸಬೇಕು, ಅದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು. 

 

(6) ಕಾಂದುಕೊರತೆ ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರ 

 
ಕ್ವಯಾ್ಚರಣೆಯ ಹಂತದಲಿಿ , ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು  ಗಾಾ ಹಕರ ಅನ್ನಕೂಲ್ಕ್ವಕ ಗಿ, ತನು  ಶಖೆಗಳಲಿಿ / ವಾಯ ಪ್ರರ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ 

ಸಿ ಳಗಳಲಿಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ಪ್ಾ ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ಾ ದಶಿ್ಸುತಾ ದೆ: 

a) ಕಂಪ್ನಿಯ ವಿರುದಿ ದ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ವಕ ಗಿ ಸ್ಯವ್ಜನಿಕರಿಾಂದ ಸಂಪ್ಕ್್ಸಬಹುದಾದ ಕುಾಂದುಕರತೆ ನಿವಾರಣಾ 

ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತಾ  ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ದೂರವಾಣಿ / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖೆಯ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ). 
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ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತಾ  ಗೌಪ್ಯ          ವಾಯ ಪ್ರರ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆ ಮತ್ತಾ  ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ 

 
 

ಬಿ) ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ  ದೂರು/ವಿವಾದವನ್ನು  ಪ್ರಿಹರಿಸದಿದದ ರೆ, ಗಾಾ ಹಕರು RBI ಯ DNBS ನ ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ 

ಕಚೇರಿಯ ಪ್ಾ ಭಾರ ಅಧಿಕ್ವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು (ಸಂಪೂರ್್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳಾಂದಿಗೆ), ಅವರ ಅಧಿಕ್ವರ 

ವಾಯ ಪ್ರಾ ಯಡಿಯಲಿಿ  ನೀಾಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿೀಳುತಾ ದೆ. 

 

(7)    ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರ/ ಪಾ ಧಾನ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರ 

 
2018 ರ ಬಾಯ ಾಂಕ್ಾಂಗ್ ಅಲಿ್ದ ಹರ್ಕ್ವಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐನ ಓಾಂಬುಡ್್ಮನ್ ಯೀಜನೆಯಡಿ ಒಳಗಾಂಡಿರುವುದರಿಾಂದ, 

ಕಂಪ್ನಿಯು ಆರ್ಬಿಐ ಒಾಂಬುಡ್್ಮನ್ ಸಿಕ ೀಮ್ನಿಾಂದ ನಿದಿ್ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸಲು ತನು  ಕಿೆ ೈಾಂಟ್ 

ಕುಾಂದುಕರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನವನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಯೀಜನೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿದೇ್ಶನಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ವರಿ / ಪ್ಾ ರ್ಧನ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ವರಿಯನ್ನು  ನೇಮಿಸುತಾ ದೆ. . ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿದೇ್ಶಕರ 

ಮಂಡಳಿಯಿಾಂದ ಅನ್ನಮೊೀದಿಸಲ್ಪ ಡುತಾ ದೆ. 

 

(8) NBFCಗಳಿಾಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಅಧಿಕ ಬಡಿಿ ಯ ನಯಂತಾ ಣ 

 
(a)  ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಧಿಯ ವೆಚು , ಮಾರ್ಜ್ನ್ ಮತ್ತಾ  ಅಪ್ರಯದ ಪ್ರಾ ೀಮಿಯಂನಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಾಂಶಗಳನ್ನು  

ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕಾಂಡು ಬಡಿಿ ದರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳುಳ ತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಸ್ಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಮುಾಂಗಡಗಳಿಗೆ 

ವಿಧಿಸಬೇಕ್ವದ ಬಡಿಿಯ ದರವನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸುತಾ ದೆ. ಬಡಿಿಯ ದರ ಮತ್ತಾ  ಅಪ್ರಯದ ಹಂತಗಳ ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತಾ  ವಿವಿಧ 

ವಗ್ದ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನು  ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ವಿಧಿಸುವ ತ್ರಕ್್ಕತೆಯನ್ನು  ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯಲಿಿ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರ ಅಥವಾ 

ಗಾಾ ಹಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತಾ  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತಾ ದಲಿಿ  ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. 

 

(b) ಬಡಿಿಯ ದರ ಮತ್ತಾ  ಅಪ್ರಯದ ಹಂತಗಳ ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತಾ  ವಿಭಿನು  ಬಡಿಿ  ದರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಇತರ ಶುಲ್ಕ ಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸಲು 

ತ್ರಕ್್ಕತೆಯನ್ನು  ಸಹ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಿ  ಲ್ಭಯ ವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ತಿಾ ಕೆಯಲಿಿ  ಪ್ಾ ಕಟಿಸಬೇಕು. 

ಬಡಿಿ ದರಗಳಲಿಿ  ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಹಾಗೆ ಪ್ಾ ಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನವಿೀಕರಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 

(c) ಬಡಿಿಯ ದರವು ವಾರ್ಷ್ಕ ದರವಾಗಿರುತಾ ದೆ ಆದದ ರಿಾಂದ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನಿಖರವಾದ ದರಗಳ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಿದಿರುತ್ರಾ ನೆ. ಬಡಿಿ ದರದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಮುಾಂಚಿತವಾಗಿ 

ತಿಳಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರಿೀಕಿ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾ  ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿಯಾಗುತಾ ವೆ. 

 

(9) ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ಬಡಿಿ ಯ ಬಗೆ್ಗ  ದೂರುಗಳು 

 
ಕಂಪ್ನಿಯು ಹೆಚಿು ನ ದರಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ್  ಮತ್ತಾ  ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ವಿಧಿಸುವ ದರಗಳು ಚಾಲಿಾ ಯಲಿಿರುವ 

ಮಾರುಕಟೆಟ  ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳು, ನಿಧಿಯ ವೆಚು , ನಿವ್ಹಣಾ ವೆಚು ಗಳು ಮತ್ತಾ  ನಿಯಂತಾ ಕರಿಾಂದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳಿಗೆ 

ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುತಾ ದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತ್ತಾ  ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮತ್ತಾ  ಇತರ ಶುಲ್ಕ ಗಳನ್ನು  ನಿಧ್ರಿಸುವಲಿಿ  

ಸೂಕಾ ವಾದ ಆಾಂತರಿಕ ತತಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ರಸುತಾ ದೆ. ಈ ನಿಟಿಟ ನಲಿಿ  ಸ್ಯಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರರದಶ್ಕತೆಯ ಬಗೆೆ  ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ನಲಿಿ  ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು  

ಗಮನದಲಿಿಟ್ಟಟ ಕಳಳ ಬೇಕು. 

 

B ಮೇಲಿನ ಸ್ಯಮಾನೆ  ತತವ ಗಳಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ವರಯಾಗಿ, ಕಂಪನಯು ತನು  ಸ್ಯಲ್ ನೀಡುವ ವೆ ವಹಾರ ಮತ್ತತ  

ನಯಂತಾ ಕ ಚೌಕಟಿ್ಟ ಗ್ಗ ನದಿಿಷಿ ವಾದ ಕೆಳಗಿನ ನೆ ಯಯುತ ಅಭೆ್ಯ ಸಗಳನುು  ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುು ತತ ದೆ. 

 

i. ಸ್ಯಮಾನೆ : 

 
a. ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  FPC ಅನ್ನು  ಕಂಪ್ನಿಯು ಕ್ವರ್ಪ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರಾ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತಾ  ಶಖೆ ಆವರರ್ಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಂತೆ ತನು  ಎಲಿಾ  ಕಚೇರಿಗಳಲಿಿ  ಪ್ಾ ದಶಿ್ಸುತಾ ದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಲುದಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಿ  

ಇದನ್ನು  ಹಾಕಲಾಗುತಾ ದೆ. 

b. ಒಾಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು  ದೇಶಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತಾ  ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು  ಆವರರ್ದಲಿಿ  ಮತ್ತಾ  ಲೀನ್ 

ಕ್ವಡ್್ಗಳಲಿಿ  ಪ್ರರದಶ್ಕತೆ ಮತ್ತಾ  ನಾಯ ಯಯುತ ಸ್ಯಲ್ ನಿೀಡುವ ಅಭಾಯ ಸಗಳಿಗೆ ತನು  ಬದಿ ತೆಯನ್ನು  ವಯ ಕಾ ಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ, 

c. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಆದಾಯ, ವೆಚು ಗಳು ಮತ್ತಾ  ಅಸಿಾ ತಾ ದಲಿಿರುವ ಸ್ಯಲ್ಕೆಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತಯ  ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು  ಮಾಡಲು 

ಕಿೆ ೀತಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಲಾಗುತಾ ದೆ. 
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ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತಾ  ಗೌಪ್ಯ          ವಾಯ ಪ್ರರ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆ ಮತ್ತಾ  ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ 

 

d. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ನಿೀಡಲಾಗುವ ತರಬೇತಿಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಉಚಿತವಾಗಿರುತಾ ದೆ. ಅಾಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು  ನಿೀಡಲು ಕಿೆ ೀತಾ  

ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೀಡಬೇಕು ಮತ್ತಾ  ಸ್ಯಲ್ I ಇತರ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತಾ  ವಯ ವಸಿೆ ಗಳ ಬಗೆೆ  

ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, 

e. ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಬಡಿಿ  ದರ ಮತ್ತಾ  ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಿ್ಯಪ್ರಸಿದ ಕುಾಂದುಕರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಅದರ ಎಲಿಾ  ಕಚೇರಿಗಳಲಿಿ  

ಮತ್ತಾ  ಅದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸ್ಯಹಿತಯ ದಲಿಿ  (ದೇಶಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿ ) ಮತ್ತಾ  ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಿ  ಪ್ಾ ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ಾ ದಶಿ್ಸಲಾಗುತಾ ದೆ, 

f. ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಸಮಪ್್ಕ ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ತಡೆಗಟಟ ಲು ಜವಾಬಾದ ರನಾಗಿರುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಸಕ್ವಲಿಕ ಕುಾಂದುಕರತೆ 

ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ಾಂದದಲಿಿ  ಮತ್ತಾ  ಅದರ ಕಚೇರಿ/ಶಖೆಯ ಆವರರ್ದಲಿಿ  ಪ್ಾ ದಶಿ್ಸಲಾದ FPC ಯಲಿಿ  ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 

g. RBI ಯ KYC ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಮರುಪ್ರವತಿ ಸ್ಯಮಥಯ ್ವನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಸರಿಯಾದ 

ಪ್ರಿಶಾ ಮವನ್ನು  ಕೈಗಳಳ ಬೇಕು, 

h. ಕೆಾ ಡಿಟ್ ಅಲಿ್ದ ಉತಪ ನು ಗಳ ವಿತರಣೆಯು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಸಂಪೂರ್್ ಒಪ್ರಪ ಗೆಯಾಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತಾ  ಅಾಂತಹ ಉತಪ ನು ಗಳ ಶುಲ್ಕ ದ 

ರಚನೆಯನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಯಲ್ ಕ್ವಡ್್ನಲಿಿಯೇ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

i. ಎಲಿಾ  ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಮತ್ತಾ  ಸ್ಯಲ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು  ಕೇಾಂದಾ  ಸಿ ಳದಲಿಿ  ಮಾತಾ  ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಈ ಕ್ವಯ್ದಲಿಿ  

ಒಾಂದಕ್ಕ ಾಂತ ಹೆಚ್ಚು  ವಯ ಕ್ಾ ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ವಿತರಣಾ ಕ್ವಯ್ದ ನಿಕಟ ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆ ಇರುತಾ ದೆ, 

j. ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ಯ ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನವು ತ್ಡಕ್ನದಾದ ಗಿಲಿ್  ಮತ್ತಾ  ಪೂವ್ನಿಧ್ರಿತ ಸಮಯದ ರಚನೆಯ ಪ್ಾ ಕ್ವರ ಸ್ಯಲ್ 

ವಿತರಣೆಯನ್ನು  ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕಳಳ ಲು ಸ್ಯಕಷ್ಟಟ  ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  ತೆಗೆದುಕಳಳ ಬೇಕು. 

 
ii. ಗುಾಂಪು ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ / ಲೀನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲಿಿ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ 

 

a. ಕಂಪ್ನಿಯು ಬೀಡ್್ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ, ಪ್ಾ ಮಾಣಿತ ರೂಪ್ದ ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ಾಂದವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿರಬೇಕು. ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ಾಂದವು 

ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿರಬೇಕು. 

b. ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ಾಂದದಲಿಿ  ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬೇಕು. 

1. ಸ್ಯಲ್ದ ಎಲಿಾ  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳು, 

2. ಸ್ಯಲ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು  ಬೆಲೆ ನಿೀತಿಯಲಿಿ  ಪ್ಾ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.  

3. ದಂಡ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ವಿಳಂಬ ಪ್ರವತಿಗೆ ಮಿತಿಮಿೀರಿದ ಮೊತಾ ಕೆಕ  ಅನಾ ಯಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಸಂಪೂರ್್ ಸ್ಯಲ್ದ 

ಮೊತಾ ದ ಮೇಲೆ ಅಲಿ್ , 

4. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಾಂದ ಯಾವುದೇ ಭದಾ ತ್ರ ಠೇವಣಿ/ಮಾರ್ಜ್ನ್ ಸಂಗಾ ಹಿಸಲಾಗುತಿಾ ಲಿ್ , 

5. ಸ್ಯಲ್ದ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತಾ  ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ ಮರುಪ್ರವತಿಯ ಅಾಂತಿಮ ದಿನಾಾಂಕದ ನಡುವಿನ ಮೊರಟೀರಿಯಂ ಅವಧಿ. 

6. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಡೇಟಾದ ಗೌಪ್ಯ ತೆಯನ್ನು  ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಾಂಬ ಭರವಸೆ. 

 

c. ಲೀನ್ ಕ್ವಡ್್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಪ್ಾ ತಿಬಿಾಂಬಿಸುತಾ ದೆ: 

 1. ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ವರಿ ಬಡಿಿ  ದರ (ROI) ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ 

2. ಸ್ಯಲ್ಕೆಕ  ಲ್ಗತಿಾ ಸಲಾದ ಎಲಿಾ  ಇತರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತಾ  ಷ್ರತ್ತಾ ಗಳು 

3. ಸ್ಯಲ್ಗಾರನನ್ನು  ಸಮಪ್್ಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತಾ  ಸಿಾ ೀಕರಿಸಿದ ಕಂತ್ತಗಳು ಮತ್ತಾ  ಅಾಂತಿಮ ವಿಸಜ್ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ 

ಎಲಿಾ  ಮರುಪ್ರವತಿಗಳ ಕಂಪ್ನಿಯಿಾಂದ ಸಿಾ ೀಕೃತಿಗಳು. ಲೀನ್ ಕ್ವಡ್್ ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಿ್ಯಪ್ರಸಿದ ಕುಾಂದುಕರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ 

ವಯ ವಸಿೆಯನ್ನು  ಪ್ಾ ಮುಖವಾಗಿ ಉಲಿೆೀಖಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ವರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತಾ  ಸಂಪ್ಕ್ ಸಂಖೆಯ  

4. ನಿೀಡಲಾದ ಕೆಾ ಡಿಟ್-ಅಲಿ್ದ ಉತಪ ನು ಗಳು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಸಂಪೂರ್್ ಒಪ್ರಪ ಗೆಯಾಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತಾ  ಶುಲ್ಕ  ರಚನೆಯನ್ನು  

ಲೀನ್ ಕ್ವಡ್್ನಲಿಿಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

5. ಲೀನ್ ಕ್ವಡ್್ನಲಿಿರುವ ಎಲಿಾ  ನಮೂದುಗಳು ಸಿ ಳಿೀಯ ಭಾಷೆಯಲಿಿರಬೇಕು. 

 
iii. ಚೇತರಕೆಯ ಬಲ್ವಂತದ ವಿಧಾನಗಳು 

 
a. ಚೇತರಿಕೆ ಸ್ಯಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕೇಾಂದಾ  ಗತ್ತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲಿಿ  ಮಾತಾ  ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದೆ. ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು  ಸತತ 

ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಿ  ಕೇಾಂದಾ  ಗತ್ತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲಿಿ  ಕ್ವಣಿಸಿಕಳಳ ಲು ವಿಫಲ್ವಾದಲಿಿ  ಮಾತಾ  ಕಿೆ ೀತಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ನಿವಾಸ 

ಅಥವಾ ಕೆಲ್ಸದ ಸಿ ಳದಲಿಿ  ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ. 

 
b. ಕಿೆ ೀತಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ಮತ್ತಾ  ಅವರ ನೇಮಕ್ವತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ಮೇಲಿಾ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಯ ವಸಿೆ ಗಳಿಾಂದ ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಮೊೀದಿತ ನಿೀತಿಯು ಜಾರಿಯಲಿಿದೆ ಎಾಂದು ಕಂಪ್ನಿಯು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯು ಕಿೆ ೀತಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ 

ಅಗತಯ ವಾದ ಕನಿಷ್ಠ  ಅಹ್ತೆಗಳನ್ನು  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಗಾಾ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ತರಬೇತಿ 

ಸ್ಯಧನಗಳನ್ನು  ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಕಿೆೀತಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿಾಂದನಿೀಯ ಅಥವಾ ಬಲ್ವಂತದ ಸ್ಯಲ್ ವಸೂಲಾತಿ I 

ವಸೂಲಾತಿ ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಅಳವಡಿಸಿಕಳಳ ದೆ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಸೂಕಾ ವಾದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು  ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ವಯ್ಕಾ ಮಗಳನ್ನು  

ಒಳಗಾಂಡಿರುತಾ ದೆ. 

 

c. ಸಿಬಬ ಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ವಿರ್ಧನಗಳು ಕೇವಲ್ ಸಜುು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಮತ್ತಾ  ವಸೂಲಾತಿ ದರಕ್ಕ ಾಂತ ಸೇವೆಯ ಕಿೆ ೀತಾ ಗಳು ಮತ್ತಾ  

ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ತೃಪ್ರಾ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು  ಒತ್ತಾ  ನಿೀಡುತಾ ವೆ. ಪ್ಾ ಕರರ್ಗಳಲಿಿ  ದಂಡವನ್ನು  ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ  
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ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತಾ  ಗೌಪ್ಯ          ವಾಯ ಪ್ರರ ಶ್ಾ ೀಷ್ಠ ತೆ ಮತ್ತಾ  ಬುದಿಿವಂತಿಕೆ 

 
d. ಕಿೆ ೀತಾ  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ನಿೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು  ಪ್ರಲಿಸದಿರುವುದು. ಸ್ಯಮಾನಯ ವಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷಮ  ಪ್ಾ ದೇಶಗಳಲಿಿ  ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆಗಾಗಿ 

ಉದ್ಯ ೀಗಿಗಳನ್ನು  ಮಾತಾ  ಬಳಸಲಾಗುತಾ ದೆ ಮತ್ತಾ  ಹೊರ ಮೂಲ್ದ ರಿಕವರಿ ಏಜಾಂಟ್ಗಳನ್ನು  ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲಿ್ . 

 
e. ಮರುಪ್ರವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ಾಂದರೆಗಳನ್ನು  ಎದುರಿಸುತಿಾ ರುವ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರನ್ನು  ಗುರುತಿಸಲು, ಅಾಂತಹ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಾಂದಿಗೆ 

ತ್ಡಗಿಸಿಕಳಳ ಲು ಮತ್ತಾ  ಲ್ಭಯ ವಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬಗೆೆ  ಅವರಿಗೆ ಅಗತಯ ವಾದ ಮಾಗ್ದಶ್ನವನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು SCNL ಒಾಂದು 

ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನವನ್ನು  ಹೊಾಂದಿದೆ. ಸ್ಯಲ್ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ  ಈ ಕ್ವಯ್ವಿರ್ಧನದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ 

ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

 
f. ಸ್ಯಲ್ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು  SCNL ಅನ್ನಸರಿಸುತಾ ದೆ. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಾಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಪ ರ 

ಒಪ್ರಪ ಕಾಂಡಿರುವ ಕೇಾಂದಿಾ ೀಯವಾಗಿ ಗತ್ತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲಿಿ  ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುತಾ ದೆ & (ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು  ಸತತ 

ಸಂದಭ್ಗಳಲಿಿ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ ಕೇಾಂದಾ  ಗತ್ತಾ ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲಿಿ  ಕ್ವಣಿಸಿಕಳಳ ಲು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಂತದಲಿಿ  

ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು). SCNL ಚೇತರಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿರ್ ವಿರ್ಧನಗಳಲಿಿ  ತ್ಡಗುವುದಿಲಿ್ . ಮೇಲಿನ ಸ್ಯಮಾನಯ  

ಅನಾ ಯವನ್ನು  ಸಿೀಮಿತಗಳಿಸದೆ, ಕೆಳಗಿನ ಅಭಾಯ ಸಗಳನ್ನು  ಕಠಿರ್ವೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಾ ದೆ: 

• ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ನಿಾಂದನಿೀಯ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆ 

• 9:00 a.m ಮೊದಲು ಮತ್ತಾ  6:00 p.m. ನಂತರ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತಾ /ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ 

ಕರೆ ಮಾಡುವುದು. 

• ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸೆು ೀಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಹೊೀದ್ಯ ೀಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರುಕುಳ ನಿೀಡುವುದು 

• ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು  ಪ್ಾ ಕಟಿಸುವುದು 

• ಎರವಲುಗಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಕುಟ್ಟಾಂಬ/ಆಸಿಾ /ಪ್ಾ ತಿಷೆಠ ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಹಿಾಂಸೆ ಅಥವಾ ಇತರ 

ರಿೀತಿಯ ವಿರ್ಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೆ 

• ಸ್ಯಲ್ದ ಪ್ಾ ಮಾರ್ ಅಥವಾ ಮರುಪ್ರವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ  ಸ್ಯಲ್ಗಾರನನ್ನು  

ತಪ್ಪಪ ದಾರಿಗೆಳೆಯುವುದು. 

 

iv. ಗಾಾ ಹಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಕಾ ಮಗಳು 
a. ಗುಾಂಪ್ಪಗಳ ರಚನೆಯ ನಂತರ ಸ್ಯಮಥಯ ್ ವಧ್ನೆ ಮತ್ತಾ  ಸಬಲಿೀಕರರ್ಕ್ವಕ ಗಿ JLG ಮತ್ತಾ  ಸೂಕಾ ವಾದ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತಾ  ಕೌಶಲ್ಯ  

ಅಭಿವೃದಿಿ  ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಗಳ ರಚನೆಯಲಿಿ  ವೃತಿಾ ಪ್ರ ಒಳಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ಗಳನ್ನು  ವಿನಿಯೀಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಾಂದು 

ಕಂಪ್ನಿಯು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದೆ. 

b. ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು  ಸ್ಯಲ್ ನಿೀಡುವ ಚಟ್ಟವಟಿಕೆಯಲಿಿ  ವಿವೇಕಯುತ ಮತ್ತಾ  ಜವಾಬಾದ ರನಾಗಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ತನು  ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ 

ವಯ ಥ್ವಾದ ಎದುದ ಕ್ವಣುವ ಸೇವನೆಯ ಅಪ್ರಯಗಳ ಬಗೆೆ  ಶಿಕ್ಷರ್ ನಿೀಡಬೇಕು. 

 

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಯಲಿಿ  ಯಾವುರ್ದ ಲೀಪವಾದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟಿ್  ಸಿಬಬ ಾಂದಿ ವಿರುದಧ  ಗಂಭೀರ 

ಶಸುತ  ಕಾ ಮಕೆೆ  ಕಾರಣವಾಗುತತ ದೆ. 
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