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ಗೌಪ್ಯ ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆ
ಈ ಡಾಕ್ಯು ಮೆಂಟ್ ಪ್ರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ು ವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯು ಟಿನ್ ಕ್ರರ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (SCNL) ಗೆ
ಸ್ಯಾ ಮು ದ
ಮತ್ತು
ಗೌಪ್ು ವಾದ
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒಳಗೆಂಡಿರುತ್ು ದೆ,
ಇದನ್ನು
SCNL
ಹೊರಗೆ
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬಾರದು, ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಅಥವಾ ನಕಲ್ಲಸಬಾರದು, ಅದರ ಉದೆದ ೇಶಿತ್ ಉದೆದ ೇಶಕ್ಕ ೆಂತ್ ಬೇರೆ
ಯಾವುದೇ ಉದೆದ ೇಶಕ್ಕಕ ಗಿ ಸಂಪೂರ್್ವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ . ಸ್ಯು ಟಿನ್ ಕ್ರರ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ನ ಸಪ ಷ್ಟ ಲ್ಲಖಿತ್ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲ್ಿ ದೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್್ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಯಾವುದೇ ಬಳಕ್ರ
ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕ್ರಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
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ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೀಸ್ ಕೀಡ್ (FPC) ಸ್ಯಯ ಟಿನ್ ಕೆಾ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
ರಿಸರ್ವ್ ಬಾು ೆಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ ಒೆಂದು ಸುತ್ು ೇಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ, ನಂ. RBl/2011-12/470 DNBS.CC.PD.No.266/03.10.01/2011-12
ದಿನೆಂಕ 26ನೇ ಮಾರ್ಚ್, 2012 ರಂದು ಸ್ಯಲ್ ನಿೇಡುವ ವು ವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಲಾಿ NBFC ಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕದ
ಫೇರ್ ಪ್ರರ ಕ್ಟ ೇಸ್ ಕೊೇಡ್ (FPC). ನವು ಸ್ಯು ಟಿನ್ ಕ್ರರ ಡಿಟ್ಕೇರ್ ನೆಟ್್ವರ್ಕ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಕಂಪ್ನಿ) ನಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರ ಕರು ನಿೇಡಿದ
ನಿದೇ್ಶನದ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಹೇಳಲಾದ ನು ಯೇಚಿತ್ ಅಭಾು ಸಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಲು ಬದಧ ರಾಗಿದೆದ ೇವೆ. RBI/DNBR/2016-17/45 ಮಾಸಟ ರ್
ಡೈರೆಕ್ಷನ್ DNBR ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಫೇರ್ ಪ್ರರ ಕ್ಟ ೇಸ್ ಕೊೇಡ್ ಡಾಕ್ಯು ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮತ್ು ಷ್ಟಟ ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ . PD. 008/03.10.119/2016-17
ದಿನೆಂಕ 01 ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್, 2016,
ಬಾು ೆಂಕ್ೆಂಗ್ ಅಲ್ಿ ದ ಹರ್ಕ್ಕಸು ಕಂಪ್ನಿ - ವು ವಸಿಿ ತ್ವಾಗಿ ಪ್ರ ಮುಖವಾದ ಠೇವಣಿ ರಹಿತ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮತ್ತು ಠೇವಣಿ
ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಕಂಪ್ನಿ (ರಿಸರ್ವ್ ಬಾು ೆಂರ್ಕ) ನಿದೇ್ಶನಗಳು, 2016 ರ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಫೇರ್ ಪ್ರರ ಕ್ಟ ೇಸ್ ಕೊೇಡ್ ಅನ್ನು ಮತ್ು ಷ್ಟಟ
ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತಿು ೇಚಿನ RBI ಸುತ್ು ೇಲೆ ಪ್ರ ಕ್ಕರ, ಮಾಸಟ ರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ - ರಿಸರ್ವ್ ಬಾು ೆಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇೆಂಡಿಯಾ (ಮೈಕೊರ ೇ ಫೈನನ್್ ಲೇನ್್ ಗಾಗಿ
ರೆಗುು ಲೇಟರಿ ಫ್ರ ೇಮ್ವರ್ಕ್) ನಿದೇ್ಶನಗಳು, 2022 ಸುತ್ು ೇಲೆ, ಸಂ. RBI/DOR/2021-22/89 DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22
ಕ್ರುಬಂಡವಾಳ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ನಡವಳಿಕ್ರಯ ಕ್ಯರಿತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿದೆ.
ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಳವಡಿಸಿಕೊೆಂಡ ನು ಯೇಚಿತ್ ಅಭಾು ಸದ ಕೊೇಡ್ ಈ ಕ್ರಳಗಿನಂತಿದೆ:

(1)

ಸ್ಯಲಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ಾ ಕ್ಾ ಯೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜ್ಗಳು
ಎ) ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಎಲಾಿ
ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಬೇಕ್ಯ.

ಸಂವಹನಗಳು

ಸಿ ಳಿೇಯ

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

ಅಥವಾ

ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ

ಅಥ್ವಾಗುವ

ಬಿ) ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಆಸಕ್ು ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರುವ ಅಗತ್ು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಒಳಗೆಂಡಿರುತ್ು ದೆ, ಇದರಿೆಂದಾಗಿ ಇತ್ರ NBFC ಗಳು ನಿೇಡುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತು ಗಳೆಂದಿಗೆ ಅಥ್ಪೂರ್್
ಹೊೇಲ್ಲಕ್ರಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ತಿಳುವಳಿಕ್ರಯುಳಳ ನಿರ್ಧ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದು.
ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯು ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯೆಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಕದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ು ದೆ.
ಸಿ) ಕಂಪ್ನಿಯು ಎಲಾಿ ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ಗಳ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಗೆ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಯನ್ನು ನಿೇಡುವ ವು ವಸೆಿ ಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ು ದೆ. ಮೇಲಾಗಿ,
ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ ಚೌಕಟಟ ನ್ನು ಸಹ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
ಡಿ) SCNL ನಿರಿೇಕ್ಿ ತ್ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಪ್ರ ಮಾಣಿತ್ ಸರಳಿೇಕೃತ್ ಫ್ಯು ರ್ಕಟ ಶಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು
ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ. SCNL ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಅದರ ಪ್ರಲುದಾರ/ಏಜೆಂಟರಿೆಂದ ಎರವಲುಗಾರನಿಗೆ ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕದ
ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು ಸತ್ು ೆಂಶದಲ್ಲಿ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ಯ. ಫ್ಯು ರ್ಕಟ ಶಿೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ನಮೂದಿಸದ
ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ .

(2) ಸ್ಯಲದ ಮೌಲಯ ಮಾಪ್ನ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳು/ಷರತ್ತು ಗಳು
ಕಂಪ್ನಿಯು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತ್ರ ದ ಮೂಲ್ಕ ಅಥ್ವಾಗುವ ಸಿ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ
ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ು ದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ದ ಮೊತ್ು ವನ್ನು ವಾರ್ಷ್ಕ ಬಡಿಿ ದರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅನಾ ಯದ ವಿರ್ಧನ ಸೇರಿದಂತೆ
ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತು ಗಳೆಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಯ. ಅದರ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ಈ ನಿಯಮಗಳು
ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಸಿಾ ೇಕ್ಕರ. ಕಂಪ್ನಿಯು ತ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ವಿಳಂಬವಾದ ಪ್ರವತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದಂಡದ
ಬಡಿಿ ಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಿ . ವಿಳಂಬವಾದ ಪ್ರವತಿಗೆ ದಂಡವು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಮೊತ್ು ಕ್ರಕ
ಅನಾ ಯಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್್ ಸ್ಯಲ್ದ ಮೊತ್ು ಕ್ರಕ ಅನಾ ಯಿಸುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ತು ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಿ ದಪ್ಪ ಅಕ್ಷರಗಳ
ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
ಕಂಪ್ನಿಯು ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಅಥ್ವಾಗುವಂತೆ ಸಿ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಯ,
ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಆವರರ್ಗಳ ಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ / ವಿತ್ರಣೆಯ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲಾಿ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಯ.
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(3) ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳಲಿಿ ನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸ್ಯಲಗಳ ವಿತರಣೆ
ಎ) ವಿತ್ರಣಾ ವೇಳಾಪ್ಟಿಟ , ಬಡಿಿ ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಗಳು, ಪೂವ್ಪ್ರವತಿ ಶುಲ್ಕ ಗಳು ಇತ್ು ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ ಅಥ್ಮಾಡಿಕೊಳುಳ ವಂತೆ ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಿ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿೇಡುತ್ು ದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯು ಬಡಿಿ ಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ. ದರಗಳು ಮತ್ತು
ಶುಲ್ಕ ಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಿ ತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರುತ್ು ವೆ. ಈ ನಿಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ಸೂಕು ವಾದ ಷ್ರತ್ತು ಗಳನ್ನು ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಿ
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಿ) ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವತಿ ಅಥವಾ ಕ್ಕಯ್ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು
ಒಪ್ಪ ೆಂದಕ್ರಕ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.

ಮರುಪ್ಡೆಯಲು / ವೇಗಗಳಿಸಲು ನಿರ್ಧ್ರವು ಸ್ಯಲ್

ಸಿ) ಕಂಪ್ನಿಯು ಮಾಡಿದ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ವಿರುದಧ ಯಾವುದೇ ಭದರ ತೆಯನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದರೆ, ಎಲಾಿ ಬಾಕ್ಗಳ ಮರುಪ್ರವತಿಯ ಮೇಲೆ
ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ದ ಬಾಕ್ ಮೊತ್ು ದ ಸ್ಯಕ್ಕಿ ತ್ಕ ರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಯಾವುದೇ ಕ್ಕನೂನ್ನಬದಧ ಹಕ್ಯಕ ಅಥವಾ
ಕಂಪ್ನಿಯು ಹೊೆಂದಿರಬಹುದಾದ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಯಕ ಗಳಿಗೆ ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುತ್ು ದೆ. ಸ್ಯಲ್ಗಾರ. ಅೆಂತ್ಹ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಕಕ ನ್ನು
ಚಲಾಯಿಸಬೇಕ್ಕದರೆ,
ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ
ಉಳಿದ
ಕ್ರಿ ೈಮ್ಗಳು
ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿತ್
ಕ್ರಿ ೈಮ್
ಇತ್ು ಥ್ವಾಗುವವರೆಗೆ/ಪ್ರವತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಸೆಕ್ಯು ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಹ್ವಾಗಿರುವ ಷ್ರತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ
ಸಂಪೂರ್್ ವಿವರಗಳೆಂದಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿೇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.

(4) ಸ್ಯಮಾನಯ
ಎ) ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಉದೆದ ೇಶಗಳನ್ನು ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ
ವು ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು ಕ್ರಿ ೇಪ್ ಮಾಡುವುದರಿೆಂದ ಕಂಪ್ನಿಯು ದೂರವಿರುತ್ು ದೆ (ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ಈ ಹಿೆಂದೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸದ ಹೊಸ
ಮಾಹಿತಿಯು ನಮಮ ಗಮನಕ್ರಕ ಬಂದರೆ).
ಬಿ) ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಖಾತೆಯನ್ನು ವಗಾ್ಯಿಸಲು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಸಂದಭ್ದಲ್ಲಿ , ಒಪಿಪ ಗೆ ಅಥವಾ
ಕಂಪ್ನಿಯ ಆಕ್ರಿ ೇಪ್ಣೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ದಿನೆಂಕದಿೆಂದ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಅೆಂತ್ಹ
ವಗಾ್ವಣೆಯು ಕ್ಕನೂನಿಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ಪ್ರರದಶ್ಕ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರ ಕ್ಕರವಾಗಿರುತ್ು ದೆ.
ಸಿ) SCNL ಅನ್ನು ಅದರ ಉದ್ು ೇಗಿ/ಹೊರಗುತಿು ಗೆ ಏಜನಿ್ ಗಳ ಉದ್ು ೇಗಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಚಿತ್ ವತ್್ನೆಗಾಗಿ ಟೇಲ್ ಫ್ರ ೇ
ಸಂಖ್ಯು ಯನ್ನು ಸಂಪ್ಕ್್ಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಿ ೈೆಂಟ್ ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸಿರುವ ಕ್ಕಲ್ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನವು
ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸುತೆು ೇವೆ. ಗಾರ ಹಕರೆಂದಿಗೆ ಸೂಕು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವು ವಹರಿಸಲು ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ಸಮಪ್್ಕವಾಗಿ ತ್ರಬೇತಿ
ನಿೇಡಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು ಕಂಪ್ನಿಯು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ.
ಡಿ) ಗಾರ ಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕರ ಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾು ೆಂರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ವಿವಿಧ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಪೂವ್ಪ್ರವತಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಕರೂಪ್ತೆಯನ್ನು ತ್ರಲು, ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ಎಲಾಿ ಫ್ಿ ೇಟಿೆಂಗ್ ದರದ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾ ತ್ತು ಮರುಸ್ಯಾ ಧಿೇನ
ಶುಲ್ಕ ಗಳು / ಪೂವ್-ಪ್ರವತಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಬಾರದು ಎೆಂದು ಸಲ್ಹೆ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ವೈಯಕ್ು ಕ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ
ಸ್ಯಲ್ಗಳು. SCNL ಒದಗಿಸಿದ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೂವ್-ಪ್ರವತಿ ದಂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಿ . ದಂಡ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ,
ವಿಳಂಬ ಪ್ರವತಿಗೆ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಮೊತ್ು ಕ್ರಕ ಅನಾ ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್್ ಸ್ಯಲ್ದ ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಿ .

(5) ನಿರ್ದ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದಾ ರಿ
ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿದೇ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದಭ ವಿಸುವ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಸಂಸೆಿ ಯಳಗೆ ಸೂಕು ವಾದ
ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ು ದೆ. ಅೆಂತ್ಹ ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನವು ಕಂಪ್ನಿಯ ಕ್ಕಯ್ನಿವಾ್ಹಕರ
ನಿರ್ಧ್ರಗಳಿೆಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಎಲಾಿ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಮುೆಂದಿನ ಉನು ತ್ ಮಟಟ ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ವಿಲೇವಾರಿ
ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಎೆಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ. ನಿದೇ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಫೇರ್ ಪ್ರರ ಕ್ಟ ೇಸ್ ಕೊೇಡ್ನ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹಂತ್ದ
ನಿವ್ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನದ ಕ್ಕಯ್ನಿವ್ಹಣೆಯ ನಿಯತ್ಕ್ಕಲ್ಲಕ ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ನೆಗೆ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ು ದೆ.
ಅೆಂತ್ಹ ವಿಮರ್ಶ್ಗಳ ಕೊರ ೇಢೇಕೃತ್ ವರದಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತ್ ಮಧು ೆಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕ್ಯ, ಅದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು.

(6) ಕೊಂದುಕರತೆ ನಿವಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕ್ಕಯಾ್ಚರಣೆಯ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ , ಕಂಪ್ನಿಯು ತ್ನು ಗಾರ ಹಕರ ಅನ್ನಕೂಲ್ಕ್ಕಕ ಗಿ, ತ್ನು
ಸಿ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರ ದಶಿ್ಸುತ್ು ದೆ:

a)

ಶಾಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ / ವಾು ಪ್ರರ ವಹಿವಾಟ್ಟ ನಡೆಸುವ

ಕಂಪ್ನಿಯ ವಿರುದಧ ದ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಕಕ ಗಿ ಸ್ಯವ್ಜನಿಕರಿೆಂದ ಸಂಪ್ಕ್್ಸಬಹುದಾದ ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ
ಅಧಿಕ್ಕರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳು (ದೂರವಾಣಿ / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯು ಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ).
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ಬಿ) ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು/ವಿವಾದವನ್ನು ಪ್ರಿಹರಿಸದಿದದ ರೆ, ಗಾರ ಹಕರು RBI ಯ DNBS ನ ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ
ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರ ಭಾರ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು (ಸಂಪೂರ್್ ಸಂಪ್ಕ್ ವಿವರಗಳೆಂದಿಗೆ), ಅವರ ಅಧಿಕ್ಕರ
ವಾು ಪಿು ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇೆಂದಾಯಿತ್ ಕಚೇರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬಿೇಳುತ್ು ದೆ.

(7)

ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಪ್ಾ ಧಾನ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ

2021 ರ ಬಾು ೆಂಕ್ೆಂಗ್ ಅಲ್ಿ ದ ಹರ್ಕ್ಕಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಆರ್್ಬಿಐನ ಇೆಂಟಿಗೆರ ೇಟೆಡ್ ಒೆಂಬುಡ್್ ್ಮನ್ ಸಿಕ ೇಮ್ ಯಡಿ
ಒಳಗೆಂಡಿರುವುದರಿೆಂದ, ಕಂಪ್ನಿಯು ಆರ್ಬಿಐ ಇೆಂಟಿಗೆರ ೇಟೆಡ್ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಸಿಕ ೇಮ್ ನಿೆಂದ ನಿದಿ್ಷ್ಟ ಪ್ಡಿಸಿದ
ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ತ್ನು ಕ್ರಿ ೈೆಂಟ್ ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನವನ್ನು ನವಿೇಕರಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು
ಯೇಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿದೇ್ಶನಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುರ್ವಾಗಿ ನೇಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿ / ಪ್ರ ರ್ಧನ ನೇಡಲ್
ಅಧಿಕ್ಕರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ು ದೆ. . ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿದೇ್ಶಕರ ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಅನ್ನಮೊೇದಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ು ದೆ.

(8) NBFCಗಳಿೊಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಅಧಿಕ ಬಡಿಿ ಯ ನಿಯಂತಾ ಣ
(a)

ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಂಡಳಿಯು ನಿಧಿಯ ವೆಚು , ಮಾರ್ಜ್ನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಯದ ಪಿರ ೇಮಿಯಂನಂತ್ಹ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಅೆಂಶಗಳನ್ನು
ಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊೆಂಡು ಬಡಿಿ ದರದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಯಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುೆಂಗಡಗಳಿಗೆ
ವಿಧಿಸಬೇಕ್ಕದ ಬಡಿಿ ಯ ದರವನ್ನು ನಿಧ್ರಿಸುತ್ು ದೆ. ಬಡಿಿ ಯ ದರ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಯದ ಹಂತ್ಗಳ ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ
ವಗ್ದ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ವಿಭಿನು ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ತ್ಕ್್ಕತೆಯನ್ನು ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಲ್ಗಾರ ಅಥವಾ
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕ್ಯ.

(b)

ಬಡಿಿ ಯ ದರ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಯದ ಹಂತ್ಗಳ ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತು ವಿಭಿನು ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶುಲ್ಕ ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು
ತ್ಕ್್ಕತೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಭು ವಾಗುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪ್ತಿರ ಕ್ರಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಬಡಿಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಹಾಗೆ ಪ್ರ ಕಟಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನವಿೇಕರಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.

(c)

ಬಡಿಿ ಯ ದರವು ವಾರ್ಷ್ಕ ದರವಾಗಿರುತ್ು ದೆ ಆದದ ರಿೆಂದ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನಿಖರವಾದ ದರಗಳ ಬಗೆೆ
ತಿಳಿದಿರುತ್ು ನೆ. ಬಡಿಿ ದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತ್ರ ಶುಲ್ಕ ವನ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಮುೆಂಚಿತ್ವಾಗಿ
ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಿ ತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಕರಿಯಾಗುತ್ು ವೆ.

(9) ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅತಿಯಾದ ಬಡಿಿ ಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು
ಕಂಪ್ನಿಯು ಹೆಚಿು ನ ದರಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯು ತ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ವಿಧಿಸುವ ದರಗಳು ಚಾಲ್ಲು ಯಲ್ಲಿ ರುವ
ಮಾರುಕಟೆಟ ಪ್ರಿಸಿಿ ತಿಗಳು, ನಿಧಿಯ ವೆಚು , ನಿವ್ಹಣಾ ವೆಚು ಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರ ಕರಿೆಂದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ
ಒಳಪ್ಟಿಟ ರುತ್ು ದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸಕ ರಣೆ ಮತ್ತು ಇತ್ರ ಶುಲ್ಕ ಗಳನ್ನು ನಿಧ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ
ಸೂಕು ವಾದ ಆೆಂತ್ರಿಕ ತ್ತ್ಾ ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ು ದೆ. ಈ ನಿಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು
ಷ್ರತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರರದಶ್ಕತೆಯ ಬಗೆೆ ಫೇರ್ ಪ್ರರ ಕ್ಟ ೇಸ್ ಕೊೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು
ಗಮನದಲ್ಲಿ ಟ್ಟಟ ಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಯ.

B ಮೇಲಿನ ಸ್ಯಮಾನಯ ತತವ ಗಳಿಗ್ಗ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು ಸ್ಯಲ ನಿೀಡುವ ವಯ ವಹಾರ ಮತ್ತು
ನಿಯಂತಾ ಕ ಚೌಕಟಿಟ ಗ್ಗ ನಿರ್ದ್ಷಟ ವಾದ ಕೆಳಗಿನ ನ್ಯಯ ಯಯುತ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕಳುು ತು ದೆ.

i. ಸ್ಯಮಾನಯ :
a.

ಸಿ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ FPC ಅನ್ನು ಕಂಪ್ನಿಯು ಕ್ಕರ್ಪ್ರೇಟ್ ಕಚೇರಿ, ಪ್ರರ ದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಶಾಖ್ಯ ಆವರರ್ಗಳನ್ನು
ಒಳಗೆಂಡಂತೆ ತ್ನು ಎಲಾಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ದಶಿ್ಸುತ್ು ದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಲುದಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ
ಇದನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ು ದೆ.

b.

ಒೆಂದು ಹೇಳಿಕ್ರಯನ್ನು ದೇಶಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯು ತ್ನು ಆವರರ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲೇನ್

c.

ಕ್ಕಡ್್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರರದಶ್ಕತೆ ಮತ್ತು ನು ಯಯುತ್ ಸ್ಯಲ್ ನಿೇಡುವ ಅಭಾು ಸಗಳಿಗೆ ತ್ನು ಬದಧ ತೆಯನ್ನು ವು ಕು ಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ,
ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಆದಾಯ, ವೆಚು ಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಿು ತ್ಾ ದಲ್ಲಿ ರುವ ಸ್ಯಲ್ಕ್ರಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಗತ್ು ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು
ಕ್ರಿ ೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಲಾಗುತ್ು ದೆ.
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d.

e.
f.
g.
h.
i.
j.

ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುವ ತ್ರಬೇತಿಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಉಚಿತ್ವಾಗಿರುತ್ು ದೆ. ಅೆಂತ್ಹ ತ್ರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿೇಡಲು ಕ್ರಿ ೇತ್ರ
ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನಿೇಡಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಯಲ್ I ಇತ್ರ ಉತ್ಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನ ಮತ್ತು ವು ವಸೆಿ ಗಳ ಬಗೆೆ
ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕ್ಯ,
ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಕರಿ ಬಡಿಿ ದರ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ನಿಯು ಸ್ಯಿ ಪಿಸಿದ ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ವು ವಸೆಿ ಯನ್ನು ಅದರ ಎಲಾಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಅದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಸ್ಯಹಿತ್ು ದಲ್ಲಿ (ದೇಶಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ) ಮತ್ತು ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಪ್ರ ದಶಿ್ಸಲಾಗುತ್ು ದೆ,
ಕಂಪ್ನಿಯು ಅಸಮಪ್್ಕ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ನಡವಳಿಕ್ರಯನ್ನು ತ್ಡೆಗಟಟ ಲು ಜವಾಬಾದ ರನಗಿರುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕಲ್ಲಕ ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆ
ಪ್ರಿಹಾರವನ್ನು ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಚೇರಿ/ಶಾಖ್ಯಯ ಆವರರ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ದಶಿ್ಸಲಾದ FPC ಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
RBI ಯ KYC ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕ್ಯ. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಮರುಪ್ರವತಿ ಸ್ಯಮಥು ್ವನ್ನು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸರಿಯಾದ
ಪ್ರಿಶರ ಮವನ್ನು ಕೈಗಳಳ ಬೇಕ್ಯ,
ಕ್ರರ ಡಿಟ್ ಅಲ್ಿ ದ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಸಂಪೂರ್್ ಒಪಿಪ ಗೆಯೆಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ಅೆಂತ್ಹ ಉತ್ಪ ನು ಗಳ ಶುಲ್ಕ ದ
ರಚನೆಯನ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಸ್ಯಲ್ ಕ್ಕಡ್್ನಲ್ಲಿ ಯೇ ಸಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
ಎಲಾಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಲ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ಕೇೆಂದರ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಕಯ್ದಲ್ಲಿ
ಒೆಂದಕ್ಕ ೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚು ವು ಕ್ು ಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ವಿತ್ರಣಾ ಕ್ಕಯ್ದ ನಿಕಟ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ಇರುತ್ು ದೆ,
ಸ್ಯಲ್ದ ಅರ್ಜ್ಯ ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನವು ತ್ಡಕ್ನದಾದ ಗಿಲ್ಿ ಮತ್ತು ಪೂವ್ನಿಧ್ರಿತ್ ಸಮಯದ ರಚನೆಯ ಪ್ರ ಕ್ಕರ ಸ್ಯಲ್
ವಿತ್ರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎೆಂದು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಸ್ಯಕಷ್ಟಟ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಯ.

ii. ಗುೊಂಪು ಸ್ಯಲದ ಅರ್ಜ್ ನಮೂನೆ / ಲೀನ್ ಕಾಡ್್ನಲಿಿ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವಿಕೆ
a.
b.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ಕಂಪ್ನಿಯು ಬೇಡ್್ ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್, ಪ್ರ ಮಾಣಿತ್ ರೂಪ್ದ ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ೆಂದವನ್ನು ಹೊೆಂದಿರಬೇಕ್ಯ. ಸ್ಯಲ್ದ ಒಪ್ಪ ೆಂದವು
ಸಿ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಯಲ್ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬೇಕ್ಯ.
ಸ್ಯಲ್ದ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತು ಗಳು,
ಸ್ಯಲ್ದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬೆಲೆ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತೆು ೇಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದಂಡ, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ವಿಳಂಬ ಪ್ರವತಿಗೆ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಮೊತ್ು ಕ್ರಕ ಅನಾ ಯಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್್ ಸ್ಯಲ್ದ
ಮೊತ್ು ದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಿ ,
ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿೆಂದ ಯಾವುದೇ ಭದರ ತ್ ಠೇವಣಿ/ಮಾರ್ಜ್ನ್ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತಿು ಲ್ಿ ,
ಸ್ಯಲ್ದ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ ಮರುಪ್ರವತಿಯ ಅೆಂತಿಮ ದಿನೆಂಕದ ನಡುವಿನ ಮೊರಟೇರಿಯಂ ಅವಧಿ.
ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಡೇಟಾದ ಗೌಪ್ು ತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎೆಂಬ ಭರವಸೆ.

c. ಲೇನ್ ಕ್ಕಡ್್ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತಿಬಿೆಂಬಿಸುತ್ು ದೆ:
1. ಪ್ರಿಣಾಮಕ್ಕರಿ ಬಡಿಿ ದರ (ROI) ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ
2.
3.

ಸ್ಯಲ್ಕ್ರಕ ಲ್ಗತಿು ಸಲಾದ ಎಲಾಿ ಇತ್ರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷ್ರತ್ತು ಗಳು
ಸ್ಯಲ್ಗಾರನನ್ನು ಸಮಪ್್ಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಿಾ ೇಕರಿಸಿದ ಕಂತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಅೆಂತಿಮ ವಿಸಜ್ನೆ ಸೇರಿದಂತೆ
ಎಲಾಿ ಮರುಪ್ರವತಿಗಳ ಕಂಪ್ನಿಯಿೆಂದ ಸಿಾ ೇಕೃತಿಗಳು. ಲೇನ್ ಕ್ಕಡ್್ ಕಂಪ್ನಿಯು ಸ್ಯಿ ಪಿಸಿದ ಕ್ಯೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ
ವು ವಸೆಿ ಯನ್ನು ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಉಲೆಿ ೇಖಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ನೇಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ಕ್ ಸಂಖ್ಯು

4.

ನಿೇಡಲಾದ ಕ್ರರ ಡಿಟ್-ಅಲ್ಿ ದ ಉತ್ಪ ನು ಗಳು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಸಂಪೂರ್್ ಒಪಿಪ ಗೆಯೆಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು
ಲೇನ್ ಕ್ಕಡ್್ನಲ್ಲಿ ಯೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.
ಲೇನ್ ಕ್ಕಡ್್ನಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲಾಿ ನಮೂದುಗಳು ಸಿ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಬೇಕ್ಯ.

5.

iii. ಚೇತರಿಕೆಯ ಬಲವಂತದ ವಿಧಾನಗಳು
a.

ಚೇತ್ರಿಕ್ರ ಸ್ಯಮಾನು ವಾಗಿ ಕೇೆಂದರ ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ 2 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ತ್
ಸಂದಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೆಂದರ ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಣಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ವಿಫಲ್ವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿ ೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ನಿವಾಸ
ಅಥವಾ ಕ್ರಲ್ಸದ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಅನ್ನಮತಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ.

b.

ಕ್ರಿ ೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನೇಮಕ್ಕತಿ, ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವು ವಸೆಿ ಗಳಿೆಂದ ನಿೇತಿ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಮಂಡಳಿಯ ಅನ್ನಮೊೇದಿತ್ ನಿೇತಿಯು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೆ ಎೆಂದು ಕಂಪ್ನಿಯು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯು ಕ್ರಿ ೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ
ಅಗತ್ು ವಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಅಹ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಗಾರ ಹಕರೆಂದಿಗೆ ವು ವಹರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ು ವಾದ ತ್ರಬೇತಿ
ಸ್ಯಧನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕ್ಯ. ಕ್ರಿ ೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿಯು ಯಾವುದೇ ನಿೆಂದನಿೇಯ ಅಥವಾ ಬಲ್ವಂತ್ದ ಸ್ಯಲ್ ವಸೂಲಾತಿ I
ವಸೂಲಾತಿ ಅಭಾು ಸಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ದೆ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಕಡೆಗೆ ಸೂಕು ವಾದ ನಡವಳಿಕ್ರಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ಕಯ್ಕರ ಮಗಳನ್ನು
ಒಳಗೆಂಡಿರುತ್ು ದೆ.

c.

ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಹಾರ ವಿರ್ಧನಗಳು ಕೇವಲ್ ಸಜ್ಜು ಗಳಿಸಿದ ಸ್ಯಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯು ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ದರಕ್ಕ ೆಂತ್ ಸೇವೆಯ ಕ್ರಿ ೇತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು
ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ತೃಪಿು ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನಿೇಡುತ್ು ವೆ. ಪ್ರ ಕರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ
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d.

ಕ್ರಿ ೇತ್ರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿ ನಿೇತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಲ್ಲಸದಿರುವುದು. ಸ್ಯಮಾನು ವಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷಮ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ರಗಾಗಿ
ಉದ್ು ೇಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು ಹೊರ ಮೂಲ್ದ ರಿಕವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಿ .

e.

ಮರುಪ್ರವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ್ೆಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತಿು ರುವ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಅೆಂತ್ಹ ಸ್ಯಲ್ಗಾರರೆಂದಿಗೆ
ತ್ಡಗಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ಮತ್ತು ಲ್ಭು ವಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯ ಬಗೆೆ ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ು ವಾದ ಮಾಗ್ದಶ್ನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು SCNL ಒೆಂದು
ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನವನ್ನು ಹೊೆಂದಿದೆ. ಸ್ಯಲ್ ವಿತ್ರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಕಯ್ವಿರ್ಧನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ
ಒದಗಿಸಬೇಕ್ಯ.

f.

ಸ್ಯಲ್ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಳಗಿನ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು SCNL ಅನ್ನಸರಿಸುತ್ು ದೆ. ಸ್ಯಲ್ಗಾರರೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಪ ರ
ಒಪಿಪ ಕೊೆಂಡಿರುವ ಕೇೆಂದಿರ ೇಯವಾಗಿ ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ು ದೆ & (ಎರಡು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸತ್ತ್
ಸಂದಭ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ್ನ ಕೇೆಂದರ ಗತ್ತು ಪ್ಡಿಸಿದ ಸಿ ಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಕಣಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ವಿಫಲ್ವಾದರೆ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ಹಂತ್ದಲ್ಲಿ
ಮರುಪ್ಡೆಯುವಿಕ್ರ ಮಾಡಬಹುದು). SCNL ಚೇತ್ರಿಕ್ರಯ ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿರ್ ವಿರ್ಧನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಡಗುವುದಿಲ್ಿ . ಮೇಲ್ಲನ ಸ್ಯಮಾನು
ಅನಾ ಯವನ್ನು ಸಿೇಮಿತ್ಗಳಿಸದೆ, ಕ್ರಳಗಿನ ಅಭಾು ಸಗಳನ್ನು ಕಠಿರ್ವೆೆಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ು ದೆ:
•
ಬೆದರಿಕ್ರ ಅಥವಾ ನಿೆಂದನಿೇಯ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕ್ರ
•
9:00 a.m ಮೊದಲು ಮತ್ತು 6:00 p.m. ನಂತ್ರ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನಿಗೆ
ಕರೆ ಮಾಡುವುದು.

•
•
•
•

ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸೆು ೇಹಿತ್ರು ಅಥವಾ ಸಹೊೇದ್ು ೇಗಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರುಕ್ಯಳ ನಿೇಡುವುದು
ಸ್ಯಲ್ಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಿಸುವುದು
ಎರವಲುಗಾರ ಅಥವಾ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನ ಕ್ಯಟ್ಟೆಂಬ/ಆಸಿು /ಪ್ರ ತಿಷೆಠ ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಹಿೆಂಸೆ ಅಥವಾ ಇತ್ರ
ರಿೇತಿಯ ವಿರ್ಧನಗಳ ಬಳಕ್ರ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕ್ರ
ಸ್ಯಲ್ದ ಪ್ರ ಮಾರ್ ಅಥವಾ ಮರುಪ್ರವತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆೆ ಸ್ಯಲ್ಗಾರನನ್ನು
ತ್ಪ್ಪಪ ದಾರಿಗೆಳೆಯುವುದು.

iv. ಗಾಾ ಹಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪ್ಕಾ ಮಗಳು
a.

ಗುೆಂಪ್ಪಗಳ ರಚನೆಯ ನಂತ್ರ ಸ್ಯಮಥು ್ ವಧ್ನೆ ಮತ್ತು ಸಬಲ್ಲೇಕರರ್ಕ್ಕಕ ಗಿ JLG ಮತ್ತು ಸೂಕು ವಾದ ತ್ರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ು
ಅಭಿವೃದಿಧ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ರಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವೃತಿು ಪ್ರ ಒಳಹರಿವುಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿು ನ ಸಂಪ್ನೂಮ ಲ್ಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೇಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎೆಂದು
ಕಂಪ್ನಿಯು ಖಚಿತ್ಪ್ಡಿಸುತ್ು ದೆ.

b.

ಕಂಪ್ನಿಯು ತ್ನು ಸ್ಯಲ್ ನಿೇಡುವ ಚಟ್ಟವಟಿಕ್ರಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಯುತ್ ಮತ್ತು ಜವಾಬಾದ ರನಗಿರಬೇಕ್ಯ, ಜೊತೆಗೆ ತ್ನು ಸ್ಯಲ್ಗಾರರಿಗೆ
ವು ಥ್ವಾದ ಎದುದ ಕ್ಕಣುವ ಸೇವನೆಯ ಅಪ್ರಯಗಳ ಬಗೆೆ ಶಿಕ್ಷರ್ ನಿೇಡಬೇಕ್ಯ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ಾ ಕ್ಾ ಯೆಯಲಿಿ ಯಾವುರ್ದ ಲೀಪ್ವಾದರೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟ ಸಿಬಬ ೊಂರ್ದ ವಿರುದಧ ಗಂಭೀರ
ಶಿಸುು ಕಾ ಮಕೆೆ ಕಾರಣವಾಗುತು ದೆ.

COO

Private & Confidential

HEAD -OPERATIONAL EXCELLENCE & INNOVATION

Business Excellence & Intelligence

