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�ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (ಆರ್ �ಐ) �ಎನ್ �ಆರ್ (��) ��. ಸಂ�ೆ�.054/03.10.119/2015-16. ಮೂಲಕ �ಾ�ಂ�ೇತರ ಹಣ�ಾಸು 

ಕಂಪ�ಗ��ೆ (ಎನ್ �ಎಫ್ �) ನ �ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ ಸಂ��ೆ ಕು�ತು �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ಡುಗ�ೆ �ಾ��ೆ. 

���� �ಾ��ಟಲ್ ನ (ಇ��ಂದ ���ಎಲ್) ಆರ್ �ಐನ �ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸಗಳ ಸಂ��ೆ �ಾಗ�ಸೂ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾ��ೕ�ತ 

ಅ�ಾ�ಸಗಳ ಸಂ��ೆ (ಎಫ್ ��) ಅನು� �ದ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. 
 

ಎಫ್ �� ���ಎಲ್ ನ ಎ�ಾ� ಕ�ೇ�ಗ��ೆ ಅನ��ಸುತ��ೆ ಮತು� ಸಂ� �ೆಯ ಎ�ಾ� ಉ�ೊ�ೕ�ಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

�ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸ �ೋಡ್ ನ ಉ� �ೇಶಗಳ�: 
 

ಎಫ್ ��ಯ ಉ� �ೇಶಗಳ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ: 
 

1. �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ ಉತ�ಮ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಅಳವ���ೊ�� 

2. �ಾನೂನು ಮತು� �ೈ�ಕ�ಾ� ಸಮಥ��ೕಯ ವ�ವ�ಾರ ಅ�ಾ�ಸಗಳನು� ಅನುಸ�� 

3. �ಾರದಶ�ಕ�ಾ�� ಮತು� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅಗತ��ರುವ ಎ�ಾ� �ಾ��ಯನು� ಒದ�� 
 

���� �ಾ��ಟಲ್ ನ ಬದ��ೆಗಳ� 
 

• �ಯಂತ�ಕರು (�ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ, �ೆ�, ಐಆರ್ �ಎ ಇ�ಾ��) ಮತು� ಇತರ ಸಮಥ� �ಾ���ಾರಗ�ಾದ ಸ�ಾ�ರ, 

ಸ��ೕಯ �ಾ���ಾರ ಇ�ಾ��ಗಳ� ಅಂ�ೕಕ��ದ / �ೊರ��ದ ಅನ�ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� �ಾನೂನುಗಳ�, �ಯಮಗಳ� ಮತು� 

�ಾಗ�ಸೂ�ಗಳನು� �ಾ�ಸಲು ಕಂಪ� ಬದ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

• ಕಂಪ�ಯು ಧಮ�, �ಾ�, �ಂಗ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾ�ಹಕರನು� �ಾರತಮ� �ಾಡ�ಾರದು. 

• ಕಂಪ�ಯು ತನ� ಉತ�ನ�ಗಳ� ಮತು� �ೇ�ೆಗಳ ಕು�ತು ಸ�ಷ� ಮತು� ಪ�ಣ� �ಾ��ಯನು� ತನ� �ಾ�ಹಕ��ೆ / ��ೕ�ತ �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಒದ�ಸುತ��ೆ ಮತು� �ಾವ��ೇ �ಾ�ತ��ಸುವ ಅಥ�ಾ ತಪ���ಾ��ೆ�ೆಯುವ �ಾ�ೕ�ಾತು ಅಥ�ಾ ಪ��ಾರವನು� ಅವಲಂ�ಸುವ��ಲ�. 

• ‘ಗುಪ� ಶುಲ�ಗಳ�’ ಅಥ�ಾ �ಾರದಶ�ಕ�ೆಯ �ೊರ�ೆಯನು� �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಉತ�ನ�ಗಳ� / �ೇ�ೆಗಳನು� ಪ�ಚ�ಸುವ�ದ�ಂದ 

ತ�ೆಯಲು ಕಂಪ� �ಣ��ಸುತ��ೆ. 

• �ಾ�ಹಕರು �ಾ�ಾ�ನ �ಾ�ದ ಭದ��ೆಯ ಸುರ�ತ �ಾಲ�ೆ ಪ�ೆಯಲು ಮತು� ಕಂಪ�ಯ ವಶದ���ಾ�ಗ �ಾವ��ೇ ಆಕ��ಕ, 

ಅ�ಾಗರೂಕ ಅಥ�ಾ ಸುರಕಷ್�ೆಯ ನಷ��ೆ� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಪ��ಾರ �ೕಡಲು ಕಂಪ�ಯು �ಾಧ� ಮತು� ಸಮಂಜಸ�ಾ�ರುವ ಎ�ಾ� 

ಕ�ಮಗಳನು� �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ತ��ೆ. 

• ವ�ವ�ಾರವನು� ನ�ೆಸು�ಾಗ �ಾ�ಹಕರ ಮೂಲಕ �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ ಉ� �ೇಶಪ�ವ�ಕ ಅಥ�ಾ � �ೆ�ಕಲ್ �ೋಷದ �ಾಭವನು� 

ಪ�ೆಯ�ರಲು ಕಂಪ� ಬದ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

• ವ��ಸುವ �ಾ���ಕ್� �ೊಂ�ರುವ ರಚ�ಾತ�ಕ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ �ಾಯ���ಾನ�ೊಂ��ೆ ಪ�ರಕ�ಾದ �ಾ�ಹಕರ 

ದೂರುಗಳ� ಮತು� ಸಲ�ೆಗಳನು� ತ��ತ�ಾ� ಪ�ಹ�ಸಲು ವ�ವ� �ೆಯನು� �ಾ��ೆ ತರಲು ಕಂಪ�ಯು ಬದ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

• ಕಂಪ�ಯು ತನ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಎಫ್ ��ಯನು� ಪ�ದ��ಸುತ��ೆ ಮತು� �ೇ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಎಫ್ ��ಯ ನಕಲನು� �ಾ�ಹಕ��ೆ 

ಲಭ��ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುತ��ೆ. 
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ಅ�ಾ�ಸಗಳ� 

 
�ಾಲಗಳ� 

 
• �ಾಲದ ದ�ಾ��ೇ�ನ �ೆಟ್, ��ಾಲ �ೈ�ಷ��ಗಳ� ಮತು� �ಾಲವನು� �ಯಂ��ಸುವ ಮಂಡ�ಯ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತ��ೆ. ಇದು �ಾರುಕ�ೆ�ಯ��ರುವ ಇತರ �ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಕಂಪ�ಯ ಮೂಲಕ ಒದ�ಸ�ಾಗುವ �ಯಮಗಳನು� 

�ೋ�ಸುವ ಮತು� �� �ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಳ�ವ��ೆಯುಳ� ��ಾ�ರ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಲು �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತ��ೆ. ಈ 

�ಾಮ್� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಸ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಖ�ೆಗಳನು� ಸಹ ಸೂ�ಸುತ��ೆ. 

• �ಾಲ ಅ�� �ಾಮ್� ಅನು� �ೇ�ಾ�ೇಸ್ ರ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯನು� ಸ��ಯ�ೊ�ಸಲು �ಾಲ�ಾರರು ಮತು� ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ��ಂದ 

ಅಗತ��ರುವ �ೆಚು�ವ� �ಾ��ಯನು� ಸಹ ಪ�� �ಾಡಬಹುದು. 

• �ಾಲ ಅ�� �ಾಮ್� �ಾಲ�ಾರ��ೆ ದೃ�ೕಕರಣವನು� �ೕಡುವ�ದ�ಾ�� ಅದರ ದೃ�ೕಕರಣದ ರ�ೕ�ಯನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

• ಅವಶ�ಕ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸ��ಾ� ಪ�ಣ��ೊ��ದ �ಾಲದ ಅ���ೇಶನ್ �ಾಮ್� ಅನು� ��ೕಕೃ�ಯ ��ಾಂಕ�ಂದ 90 �ನಗಳ 

ಅವ��ಳ�ೆ ಎ�ಾ� �ಾಲದ ಅ���ೇಶನ್ ಗಳನು� ��ೇ�ಾ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಮತು� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ಾ��ಯ��ರುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� 

�ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಅನುಸ�ಸುವ ಎ�ಾ� �ಾಖ�ೆಗಳ ��ೕಕೃ��ೆ ಒಳಪ��ರುತ��ೆ. 

• �ಾ�ಹಕ�ೊಂ��ನ ಎ�ಾ� ಸಂವಹನವ� ಎರಡೂ ಪಕಷ್ಗಳ� ಅಥ��ಾ��ೊಳ��ವ �ಾ�ೆಯ��ರುತ��ೆ. 
 

�ಾಲದ �ೌಲ��ಾಪನ ಮತು� �ಯಮಗಳ�/ ಷರತು�ಗಳ� 

• ಕಂಪ�ಯು �ಾಲವನು� ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ �ದಲು, �ಾಲವನು� ಮರು�ಾವ�ಸುವ �ಾಮಥ��ವನು� �ಣ��ಸುತ��ೆ. 

• �ಾಲ �ೕಡುವ ��ಾ�ರವನು� ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತ�ದ ಮೂಲಕ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳನು� ಸ�ಷ��ಾ� �ೋ�ಸುತ��ೆ, �ಾ��ಕ 

ಬ��ದರ, ಬ��ಯನು� ಅನ��ಸುವ ��ಾನ ಮತು� ದಂಡದ ಬ��ಯನು� ತಡ�ಾ� �ಾವ�ಸಲು ��ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಎಂಬುದನು� �ಾಲ�ಾರ��ೆ 

��ಸ�ಾಗುತ��ೆ 

• �ೕ�ೆ ಸಮ���ರುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ� �ಾಗೂ �ೕ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾ�ರುವ �ಾ�ೕ�ಾತುಗಳ� ಕಂಪ�ಯ �ಾಖ�ೆಗಳ�� 

ಸಂರ�ಸಲ�ಡುತ��ೆ. 

�ೌಲಭ� ಒಪ�ಂದ / ದ�ಾ��ೇ�ನ ನಕಲನು�, �ಾಲ ಒಪ�ಂದದ�� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾದ ಪ���ಂದು ಲಗತು�ಗಳ ನಕ��ೊಂ��ೆ �ಾಲಗಳ ಮಂಜೂ�ಾ�/ 

�ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�� �ಾ�ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ. �ಳಂಬ�ಾ�ರುವ ಮರು�ಾವ�ಯ ಸಂದಭ�ದ�� ��ಸುವ ದಂಡದ ಬ��ಯನು� �ಾಲದ 

ಒಪ�ಂದದ�� ದಪ�ಕಷ್ರಗಳ�� ಸೂ�ಸ�ಾ�ರುತ��ೆ.   

�ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾಲಗಳ �ತರ�ೆ 

 
• ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಬ�ೆಯುವ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪ�ಯು ಸಂವಹನ ನ�ೆಸುತ��ೆ, �ಾ�ಹಕ��ೆ �ಾಲದ �ಯಮಗಳ� 

ಮತು� ಷರತು�ಗಳ��ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮತು� �ಾ�ಹಕರ ��ೕ�ಾರದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಅನ��ಸುತ��ೆ. ಈ 

ಷರತು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾಲ ಒಪ�ಂದವ� ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ��ೕ�ತ�ಾ� ಅನ��ಸುತ��ೆ ಎಂದು ಸ�ಷ��ಾ� ಉ� �ೇ�ಸುತ��ೆ. 

 
ನಂತರದ �ತರ�ೆಯ �ೕ���ಾರ�ೆ 

 
• �ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಾಲದ �ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆಯನು� ಮರುಪ�ೆಯಲು/�ೇಗ�ೊ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯ ��ಾ�ರವ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದ���, �ಾಲ 

ಒಪ�ಂದದ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತ��ೆ. 

• �ಾಲ ಒಪ�ಂದ ಮತು� ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಖ�ೆಗಳ��ರುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ��ೆ ಒಳಪ��ರುವ �ಾವ� ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ�ಕಷ್ಮ�ೆಯನು� �ೇಗ�ೊ�ಸಲು �ಾಲವನು� ಮರುಪ�ೆಯಲು ಅಥ�ಾ �ೇಳ�ವ �ದಲು �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಸಮಯವನು� 

�ೕಡುತ��ೆ. 
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• ಕಂಪ��ಂ��ೆ ಇರುವ �ೕ�ಾ�ಾರಗಳ� �ಾವ��ೇ �ಾನೂನುಬದ� ಹಕು� ಅಥ�ಾ ಹಕು��ಾರ��ೆ ಒಳಪಟು� �ಾಲಗಳ ಪ�ಣ� ಮತು� 

ಅಂ�ಮ ಮರು�ಾವ�ಯ ��ೕಕೃ�ಯ �ೕ�ೆ �ಡುಗ�ೆ�ಾಗಬಹುದು ಮತು� �ಾಲ�ಾರರ �ರುದ� ಕಂಪ�ಯು �ೊಂ�ರಬಹು�ಾದ �ೇ�ೆ 

�ಾವ��ೇ ಹಕು�ಗ��ೆ �ೊರಡಬಹುದು. ಅ�ಾಗೂ�, �ಾಲ�ಾರರು ಅವ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾದ ಒ�ಾ��ೆ �ತ��ೊಳ�ೆ �ಾಲ/�ಾ� �ಾಡಲು 

ಅವ�ಾಶ �ಾ��ೊಡುವ �ೌಲಭ�ವನು� ಪ�ೆದ ಸಂದಭ�ಗಳ��, �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ ಅನುಕೂಲ�ಾ�� �ೕ�ಾ�ಾರವನು� ಕಂಪ�ಯು 

ಉ���ೊಳ�ಬಹುದು. 

 
�ೕ�ಾಲ್� ಸಂದಭ�ದ�� ಮರು�ಾವ� 

 
ಸುರ�ತ �ಾಲ�ಾ�� �ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ನ ಒಪ�ಂದ/�ಾಲದ ಒಪ�ಂದದ�� ಕಂಪ�ಯು ಅಂತ����ತ ಮರು-�ಾ��ೕನ ಷರತು� �ೊಂ�ರುತ��ೆ. 

ಆ�ಾಗೂ�, ಷರತು� �ಾರದಶ�ಕ�ಾ�ರ�ೇಕು ಮತು� ಈ �ಬಂಧ�ೆಗಳನು� ಸ�ಷ��ಾ� ��ಸ�ೇಕು: 

 
• ಮರು�ಾವ� ಪ��ೋದಕಗಳ� 

• �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ �ದಲು ಸೂಚ�ೆಯ ಅವ� 

• �ಾ��ೕನಪ���ೊಳ��ವ ��ಾನ 

• ಆ��ಯನು� �ಾ�ಾಟ/ಹ�ಾ�ನ �ದಲು �ಾ� ಹಣವನು� �ೆರವ��ೊ�ಸಲು �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅಂ�ಮ ಅವ�ಾಶವನು� �ೕಡುವ�ದು 

• ಆ��ಯ �ಾ�ಾಟ/ಹ�ಾ�ನ ಪ���� 

 
ಬ��ದರ �ೆ�ಾ��ಾರಗಳ� 

 
• ��ಯ �ೆಚ�, �ಾ�ಾಂಶ ಮತು� ಅ�ಾಯದ ��ೕ�ಯಂನಂತಹ ಸಂಬಂ�ತ ಅಂಶಗಳನು� ಪ�ಗ�� ಕಂಪ�ಯು ಬ��ದರದ �ಾದ�ಯನು� 

ಅಳವ���ೊಳ��ೇಕು ಮತು� �ಾಲಗಳ� ಮತು� ಮುಂಗಡಗ��ೆ ��ಸ�ೇ�ಾದ ಬ��ದರವನು� �ಧ��ಸುತ��ೆ.  ಬ��ದರ ಮತು� ��ಧ ವಗ�ದ 

�ಾಲ�ಾರ��ೆ ��ನ� ಬ��ದರವನು� ��ಸುವ ಅ�ಾಯ ಮತು� �ಾ��ಕ�ೆಯ �ೆ�ೕ�ಯ ��ಾನವನು� �ಾಲ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಹಕ��ೆ ಅ�� 

ನಮೂ�ೆಯ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾಗುತ��ೆ ಮತು� ಅನು�ೕದ�ೆ ಪತ�ದ�� ಸ�ಷ��ಾ� ಸಂವಹನ �ಾಡ�ಾಗುತ��ೆ. 

 
• ಬ��ದರಗಳ� ಮತು� ಅ�ಾಯಗಳ ವ�ೕ�ಕರಣದ ��ಾನವ� ನಮ� �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ಲಭ��ಾಗ��ೆ. ಬ��ದರಗಳ�� ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ�ಾಗ 

�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� �ಾ��ಯನು� ಪ�ಕ�� ಅಥ�ಾ ಪ�ಕ��ದ �ಾ��ಯನು� ನ�ೕಕ��. 

 
• ಬ��ದರವನು� �ಾ��ಕ ದರ�ಾ�ರ�ೇಕು ಆದ��ಂದ �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ �ಖರ ದರಗಳ ಕು�ತು ���ರುತ��ೆ. 

 
ಸಂಗ�ಹ ಪ���� 

 
• ವ���ಗ��ೆ �ಾಲಗಳನು� ಮರುಪ�ೆಯಲು, ���ಎಲ್ ಅನಗತ� �ರುಕುಳವನು� ಅವಲಂ�ಸುವ��ಲ�; ಸೂಕ�ವಲ�ದ ಸಮಯದ�� �ಾಲ�ಾರರನು� 

�ರಂತರ�ಾ� �ೊಂದ�ೆ�ೊ�ಸುವ�ದು, �ಾಲಗಳನು� ಮರು�ಾವ�ಸಲು �ೌ�ಕ ಶ��ಯ ಬಳ�ೆ ಇ�ಾ��. 

 
• �ೈಯ��ಕ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾದ ಎ�ಾ� ��ೕ�ಂಗ್ ದರ ಅವ�ಯ �ಾಲಗಳ �ೕ�ೆ ���ಎಲ್ ಸ�ತು� ಮರು�ಾ��ೕನ ಶುಲ�/ ಪ�ವ�-

�ಾವ� ದಂಡವನು� ��ಸುವ��ಲ�. 
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�ೌಪ��ೆ 

ಕಂಪ�ಯು �ೆಲವ� ಸಂದಭ�ಗಳನು� �ೊರತುಪ�� �ಾವ��ೇ ವ���ಗ��ೆ �ಾಲ�ಾರರ ವ��ಾ�ನ �ವರಗಳನು� ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲ�: 

 
• ಸ�ಾ�� �ಾ���ಾರದ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು, �ಾವ��ೇ ��ೇ�ಶನ, �ನಂ� ಅಥ�ಾ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ೆ �ಾ��ಯನು� 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ�ದು ಅಗತ��ಾ�ರುತ��ೆ. 

• �ೆಕ�ಪ��ೆ�ೕಧಕ, ವೃ��ಪರ ಸಲ�ೆ�ಾರರು, ಏ�ೆಂಟರು ಅಥ�ಾ �ೌಪ��ೆಯ ಕತ�ವ�ದ��ರುವ �ಾಲ�ಾರರ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವ��� 

�ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ಾ��ಯು ಅಗತ��ರುತ��ೆ 

• �ಾಲ�ಾತರು �ಾವ��ೇ ವ�ಾ�ವ�ೆ, ��ೕಜ�ೆ, �ಾಗವ�ಸು��ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಒಪ�ಂದಗ��ೆ ಪ��ೇ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ವ����ಂದ �ಾ��ಯ ಅಗತ��ರುತ��ೆ 

• �ಾಲ�ಾರರು ಅವ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೆ��ಟ್ �ಾ�� ಬೂ��ೋ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ೌಲಭ�ವನು� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ದ��ೆ ಇತರ 

�ಾ�ಂಕುಗ��ೆ �ಾ�� ಅಗತ��ದ��ೆ. 

 
ದೂರುಗಳ� 

�ಾಲ�ಾರರ �ಾವ��ೇ ದೂರು/ಕುಂದು�ೊರ�ೆ�ದ���, ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ��ೆ ಬರವ��ೆಯ ರೂಪದ�� ಅದನು� ��ಸ�ೇಕು. 

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯು ತಕಷ್ಣ�ೇ ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ��ಾ�ಸಲು ಎ�ಾ� ಪ�ಯತ�ಗಳನು� �ಾಡು�ಾ��ೆ. ಉ�ೊ�ೕ�ಗಳ� 

ಅಸಮ�ಾನ�ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಹ�ೊಂ��ೆ ವ�ವಹ�ಸು�ಾಗ ದೂರು �ಾಖ�ಸಲು ಅವರು/ಅವಳ� �ಾಗ�ದ��ಸಬಹುದು 

 
ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯ ��ಾರ�ಾ �ಾಯ���ಾನ 

 
���ಎಲ್ ತನ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಹಕರ ಪ��ೆ� / ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯನು� ಪ�ಹ�ಸಲು ಮೂರು ಹಂತದ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ 

�ಾಯ���ಾನವನು� ಒದ�ಸುತ��ೆ. 

ಹಂತ 1: 
 

�ಾ�ಹಕರು ಅವರ/ಅವಳ ಪ��ೆ� / ದೂರನು� ಕಂಪ��ೆ �ೋಂ�ಾ�ಸಬಹುದು ಅದು ವ�ವ�ಾರ ಅ�ಾ�ಸಗಳ�, �ಾಲ �ೕಡುವ 

��ಾ�ರಗಳ�, �ೆ��ಟ್ �ವ�ಹ�ೆ,  

ಮರುಪ�ೆದು�ೊಳ����ೆ ಮತು� �ೆ��ಟ್ �ಾ��ಯ ನ�ೕಕರಣ/ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ದೂರುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ 

�ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ೆ�ೆ ಸೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. 

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ವರಗಳನು� ಈ �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ: 
 

• ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ೆಸರು: ವಂ� ವಸು�ೇವನ್, ಮುಖ�ಸ�ರು -  �ಾಂ��ಕ ಅ�ಾಯ 

• ��ಾಸ: 12 �ೇ ಮಹ�, �ೆ���ೕಜ್ �ಾ�ಗನ್, �ೈ�ಾಂ�ೇಟ್, �ೆ�ೆ�ೖ - 35 

• ಸಂಪಕ� �ವರಗಳ� (ದೂರ�ಾ�/ಇ�ೕಲ್):grievanceredressal@vivriticapital.com, 044- 40074801 

��ಾರ�ೆ ಅ��ಾ�ಯು �ಾ�ಹಕ��ೆ ಸೂಕ� �ಾ���ಂ��ೆ ಸೂಕ��ಾ�ರುವ ತಂಡದ ಸದಸ���ೆ ಅ�ಕೃತ ದೂರನು� ಪ�ಹ�ಸುವ 

�ಾಯ�ವನು� ��ೕ�ಸಬಹುದು. 
 

ಹಂತ 2: 
 

15 �ನಗಳ�� ದೂರು ಪ�ಹ�ಸಲ�ಡ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಕಂಪ�ಯ ಪ��ಾ�ವ�ಯ ��ೇ�ಶಕ��ೆ ಈ �ೆಳ�ನ ಇ�ೕಲ್ ಐ�ಯ�� 

ದೂರು �ೕಡು�ಾ��ೆ: vineet@vivriticapital.com 
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ಹಂತ 3: 

ದೂರು / ��ಾದವನು� ��ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಒಂದು �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�� ಪ�ಹ�ಸ�ದ��ೆ, �ಾ�ಹಕರು ಇದ�ೆ� ಮನ� 

�ಾಡಬಹುದು: 

ಉಪ ಪ��ಾನ ವ�ವ�ಾ�ಪಕರು, �ಾ�ಹಕ �ಕಷ್ಣ ಮತು� ಸಂರಕಷ್�ಾ �ೋಶ,, �ಸವ್� �ಾ�ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ, �ೕಟ್� �ಾ��ಸ್, �ೆ�ೆ�ೖ 

�ೆಸರು: ��ೕಮ�. A. ಭೂ�ಾ �ಾಂತಕು�ಾ�  

�ೕ: 044 - 2539 9030 

ಇ�ೕಲ್: boomasanthakumari@rbi.org.in; 
 

 cepcchennai@rbi.org.in 
 

ಪ��ೕ�� 

�ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸ �ೋಡ್ ಅನು� �ಾ��ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ ��ೇ�ಶಕರ ಮಂಡ��ಂದ ಅಗತ��ರು�ಾಗ ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

�ಾ��ೕ�ತ ಅ�ಾ�ಸ �ೋಡ್ ನ�� �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾ�ದ�� ತಕಷ್ಣ�ೇ ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�� ನ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. 
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