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ನಾಾಯಯುತ ಕಾಯ್ವಿಧಾನಗಳ ಸಂಹಿತ  

ಪರಿಚಯ 

ಆರ್.ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ವ್ಯವ್ಹ್ರವಿಲ್ಲದ ಹಣಕ್ಸು ಕಾಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ನ್್ಯಯಯುತ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನಗಳ ಸಾಂಹಿತೆಗೆ ಮ್ಗಯದರ್ಶಯ ಸೂತರಗಳನುು ರಚಿಸಿದೆ, ಇದು 

ವೆೈಯಕಿಕ ಗ್ರಹಕರೊಾಂದಿಗೆ ವ್ಯವ್ಹರಿಸುವ್ಗ ನ್್ಯಯೋಚಿತ ಕ್ರ್್ಯಚರಣೆಗಳ ಮಟ್ಟವ್ನುು ವ್ಯವ್ಸಿಿಸುತಿದೆ ಮತು ಿಅತುಯತಿಮ ಕ್ರ್ಪಯರೆೋಟ್ 

ಕ್ರ್್ಯಚರಣೆಯ ಭ್ಗವ್ಗಿ ಕ್ಯಯನಿವ್ಯಹಿಸುತಿದೆ. 

ಜನ್್ಾಂಗ, ಜ್ತಿ, ವ್ಣಯ, ಧಮಯ, ಲಾಂಗ, ವೆೈವ್ಹಿಕ ಸಿಿತಿ ಅಥವ್ ಅಾಂಗವಿಕಲ್ತೆ ಆಧ್ರದ ಮೋಲೆ ತ್ರತಮಯವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ ಲ್ ಅಹಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ದ 

ಉತಪನುಗಳನುು ಲ್ಭ್ಯವ್ಗುವ್ಾಂತೆ ಮ್ಡುವ್ುದು ನಮಮ ನಿೋತಿರ್್ಗಿದೆ, ಆಗಿರುತಿದೆ. ಎಲ ಲ್ ಗ್ರಹಕರನುು ಒಾಂದೆೋ ಸಮಕೆೆ ಮತು ಿನಿಷ್ಪಕ್ಷಪ್ತವ್ಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸುವ್ುದು ನಮಮ ನಿೋತಿರ್್ಗಿದೆ. ನಮಮ ಉದೊಯೋಗಿಗಳು ನ್ೆರವ್ು, ಉತೆಿೋಜನ ಮತುಿ ಸೆೋವೆಗಳನುು ನ್್ಯಯೋಚಿತ, ನ್್ಯಯಸಮಮತ ಮತು ಿಸಮನ್್ದ 

ರಿೋತಿಯಲಲ ನಿೋಡುತ್ಿರೆ. ಕಾಂಪೆನಿಯ ವೆಬೆಸೈಟ್ುಲಲ ನ್್ಯಯಯುತ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನಗಳ ಸಾಂಹಿತೆಯನುು ಇರಿಸುವ್ುದರ ಮೂಲ್ಕ ನಮಮ ಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಅದನುು ನ್್ವ್ು 

ಸಾಂವ್ಹಿಸುತೆಿೋವೆ. 

ವೆಚಚಗಳು/ ಶುಲ್ೆಗಳನುು ಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಗೆ ಸೂಕಿವ್ಗಿ ತಿಳಿಸಲ್ಗಿದೆ ಎಾಂದು ನ್್ವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಿತೆಿೋವೆ. ಸೌಲ್ಭ್ಯಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ಮತು ಿ

ಷ್ರತುಿಗಳನುು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ ಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲ್ಗುವ್ುದು. ಸ್ಲ್ ನಿೋಡುವ್ ನಿಧ್ಯರದಿಾಂದ ಉದಭವಿಸುವ್ ವಿವ್ದಗಳನುು ನಮ್ಮಾಂದ ಸ್ಿಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 

ಅಸಮ್ಧ್ನ ಪರಿಹ್ರ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನದಿಾಂದ ಸರಿರ್್ಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲ್ು ನ್್ವ್ು ಬದಧರ್ಗಿರುತೆೋಿವೆ. 

ಕಾಂಪೆನಿಯ ನ್್ಯಯಯುತ ಸ್ಲ್ ಕೊಡುವ್ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನಗಳು ವ್ಯಪ್ರ, ಸ್ಲ್ದ ಹುಟ್ುಟ, ಪರಕರಯೆ, ಸೆೋವೆ ಮತು ಿಸಾಂಗರಹ ಚಟ್ುವ್ಟಿಕೆಗಳನುು 

ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ನಮಮ ಕ್ರ್್ಯಚರಣೆಗಳ ಎಲ ಲ್ ಅಾಂಶಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿವೆ. ಉದೊಯೋಗಿ ಹೊಣೆಗ್ರಿಕೆ, ಮೋಲವಚ್ರಣೆ ಮತು ಿಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನ್ೆ 

ಕ್ಯಯಕರಮಗಳು, ತರಬೆೋತಿ ಮತುಿ ತಾಂತರಜ್ಞ್ನದ ವಿಷ್ಯಗಳಲಲ ನ್್ಯಯಯುತ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನಗಳ ಸಾಂಹಿತೆಗೆ ನಮಮ ಬದಧತೆಯನುು ಪರದರ್ಶಯಸಲ್ಗುತಿದೆ. 

ಕಾಂಪನಿಯ ಕ್ರ್್ಯಚರಣೆಗಳ ಮಾಂಡಳಿ ಮತುಿ ನಿವ್ಯಹಣ್ ತಾಂಡವ್ು ನಮಮ ಕ್ರ್್ಯಚರಣೆಗಳು ನ್್ಯಯಯುತವ್ಗಿ ಸ್ಲ್ ಕೊಡುವ್ುದಕೆೆ ನಮಮ ಬಲ್ವ್ದ 

ಬದಧತೆಯನುು ಪರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತಿದೆ ಮತುಿ ಎಲ್ಲ ಉದೊಯೋಗಿಗಳು ಆ ಬದಧತೆಯ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ಿರೆಾಂದು ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಲ್ು ವಿನ್್ಯಸಗೊಳಿಸಿದ 

ವಿಧ್ನಗಳನುು ಸ್ಿಪಿಸಲ್ು ಕ್ರಣವ್ಗಿದೆ. ರ್ಶರೋರ್ಮ್ ಟ್್ರನ್ಸಸ.ರ್ಪೋಟ್ಯ ಫೆೈನ್್ನ್ಸಸ ಕಾಂಪನಿ ಲಮ್ಟ್ೆಡ್ ತನು ಗ್ರಹಕರಿಗೆ ಹೆಚಿಚನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೆೋವೆಯನುು 

ಒದಗಿಸಲ್ು ಬದಧವ್ಗಿದೆ. 

ಈ ನ್್ಯಯಯುತ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನಗಳ ಸಾಂಹಿತೆಯು ನ್್ವ್ು ನಿೋಡುವ್ ಎಲ ಲ್ ಉತಪನುಗಳು ಮತು ಿಸೆೋವೆಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ (ಪರಸುಿತವ್ಗಿ ನಿೋಡುತಿಿರುವ್ 

ಅಥವ್ ಭ್ವಿಷ್ಯದ ದಿನ್್ಾಂಕದಲಲ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದ್ದ) 

ನ್್ಯಯಯುತ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನಗಳ ಸಾಂಹಿತೆಯು, ಶ್ಖೆಯಲಲ, ಫೋನ್ಸ ಮೂಲ್ಕ, ಅಾಂತಜ್ಯಲ್ದಲಲ ಅಥವ್ ನ್್ವ್ು ಪರಸುಿತವ್ಗಿ ಬಳಸುತಿಿರುವ್ ಅಥವ್ 

ಭ್ವಿಷ್ಯದ ದಿನ್್ಾಂಕದಲಲ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದ್ದ ರ್್ವ್ುದೆೋ ವಿಧ್ನದಿಾಂದ ಒದಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ಈ ಮೋಲನವ್ುಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತಿದೆ. 

 

ಪರಮುಖ ಬದ್ಧತ ಗಳು 

1) ಸಾಲ ಮತುು ಅವುಗಳ ಸಂಸಕರಣ ಗ  ಅರ್ಜ್ಗಳು 

(a) ಸ್ಲ್ದ ಅರ್ಜಯಯ ಪರಪತರಗಳು ಅಗತಯ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತಿದೆ, ಇದು ಸ್ಲ್ಗ್ರನ ಹಿತ್ಸಕಿಗೆ ಪರಿಣ್ಮ ಬಿೋರುತಿದೆ 
ಹ್ಗೂ ಇದರಿಾಂದ ಇತರ ಎನ್ಸ.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿಗಳು (ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ವ್ಯವ್ಹ್ರವಿಲ್ಲದ ಹಣಕ್ಸು ಕಾಂಪೆನಿಗಳು) ನಿೋಡುವ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತು ಿ
ಷ್ರತುಿಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಅಥಯಪೂಣಯವ್ದ ಹೊೋಲಕೆ ಮ್ಡಬಹುದ್ಗಿದೆ ಮತುಿ ಆ ತಿಳುವ್ಳಿಕೆಯ ಒಪಪಾಂದವ್ನುು ಸ್ಲ್ಗ್ರನು 



ತೆಗೆದುಕೊಳಿಬಹುದ್ಗಿರುತಿದೆ. ಸ್ಲ್ದ ಅರ್ಜಯಯ ಪರಪತರವ್ು ಅರ್ಜಯಯಾಂದಿಗೆ ಸಲಲಸಬೆೋಕ್ದ ದ್ಖಲೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತಿದೆ. ಸ್ಲ್ 

ಅರ್ಜಯಯ ಪರಪತರ ಮತುಿ ಗ್ರಹರಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ದ ಮಾಂಜೂರ್ತಿ ಪತರವ್ು ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಗೆ ಬಡಿಿದರಗಳನುು 
ವಿಧಿಸುವ್ುದಕ್ೆಗಿ ಅಪ್ಯಗಳು ಮತುಿ ತ್ಕಯಕ ಕರಮವ್ನುು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸುತಿದೆ ಮತು ಿಅದನುು ಕಾಂಪನಿಯ ವೆಬ್ ಸೆೈಟ್ ನಲಲ 
ಅಥವ್ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಪತಿರಕೆಗಳಲಲ ಪರಕಟಿಸಲ್ಗಿದೆ. ಬಡಿಿಯ ದರದಲಲ ಬದಲ್ವ್ಣೆಯು ಬಾಂದ್ಗಲೆಲ ಲ್ ಈ ಮ್ಹಿತಿಯನುು 
ನವಿೋಕರಿಸಲ್ಗುತಿದೆ. 

(b) ಎಲ ಲ್ ಸ್ಲ್ದ ಅರ್ಜಯಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ಬಗೆೆ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪತರವ್ನುು ನಿೋಡುವ್ ವ್ಯವ್ಸೆಿಯನುು ಕಾಂಪನಿಯು ರೂಪಿಸುತಿದೆ. ಮೋಲ್ಗಿ, 

ಸ್ಲ್ದ ಅರ್ಜಯಗಳನುು ವಿಲೆೋವ್ರಿ ಮ್ಡಬಹುದ್ದ ಕ್ಲ್ಮ್ತಿಯನೂು ಸಹ ಸಿವೋಕೃತಿ ಪತರದಲಲ ಸೂಚಿಸಲ್ಗುತಿದೆ. 

(c) ಕೆವೆೈಸಿ ರೂಢಿಗಳನುು ಪೂರೆೈಸಲ್ು ಮತು ಿಕ್ನೂನು ಮತುಿ ನಿಯಾಂತರಕ ಅವ್ಶಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ರವ್ಗಿ ಗ್ರಹಕರಿಾಂದ 

ಸಾಂಗರಹಿಸಬೆೋಕ್ದ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಸ್ಲ್ದ ಅರ್ಜಯಯ ಪರಪತರವ್ು ಸಪಷ್ಟವ್ಗಿ ತಿಳಿಸುತಿದೆ. ದತಿಸಾಂಚಯವ್ನುು ನಿಮ್ಯಸುವ್ುದಕ್ೆಗಿ 
ಗ್ರಹಕ ಮತುಿ ಅವ್ನ/ಅವ್ಳ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಬಗೆೆ ಹೆಚುಚವ್ರಿ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ನ್್ವ್ು ವಿನಾಂತಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಗ್ರಹಕರು ಹ್ಗೆ 
ಮ್ಡಲ್ು ಬಯಸಿದರೆ ಮ್ತರ ಅವ್ನು/ ಅವ್ಳು ಈ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ಿರೆ. 

 

2) ಸಾಲ ಮೌಲಿಾೀಕರಣ ಮತುು ನಿಯಮಗಳು/ ಷರತುುಗಳು 

ವ್ರ್ಷಯಕ ಬಡಿಿದರ ಮತು ಿಅರ್ಜಯಯ ವಿಧ್ನ ಸೆೋರಿದಾಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತುಿ ಷ್ರತುಿಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಮಾಂಜೂರ್ದ ಸ್ಲ್ದ ಮೊತಿವ್ನುು 

ಮಾಂಜೂರ್ತಿ ಪತರ ಅಥವ್ ಬೆೋರೆ ರಿೋತಿಯ ಮೂಲ್ಕ, ಸ್ಲ್ಗ್ರನಿಗೆ ಬರವ್ಣಿಗೆಯಲಲ ಕಾಂಪನಿಯು ತಿಳಿಸುತಿದೆ, ಮತು ಿಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಾಂದ ಈ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತು ಿಷ್ರತುಿಗಳ ಒಪಿಪಗೆಯನುು ಅದರ ದ್ಖಲೆಯಲಲ ಇಟ್ುಟಕೊಳುಿತಿದೆ. 

ಸ್ಲ್ದ ಮಾಂಜೂರ್ತಿ ಪತರ ಮತುಿ ಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಗೆ ಎಲ ಲ್ ಸಾಂವ್ಹನಗಳು ದೆೋರ್ಶೋಯ ಭ್ಷೆಯಲಲ ಅಥವ್ ಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಗೆ ಅಥಯವ್ಗುವ್ 

ಭ್ಷೆಯಲಲ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿದೆ. 

ಕಾಂಪನಿಯು ಸ್ಲ್ ಒಪಪಾಂದ ಪತರದ ನಕಲ್ನುು ಸ್ಲ್ಗ್ರನಿಗೆ ಸ್ಲ್ದ ಮಾಂಜೂರ್ತಿ ಅಥವ್ ಬಟ್ವ್ಡೆಯ ಸಮಯದಲಲ ಒದಗಿಸಬೆೋಕು. 

 

3) ನಿಯಮಗಳು ಮತುು ಷರತುುಗಳಲಿಿನ ಬದ್ಲಾವಣ ಗಳು ಸ ೀರಿದ್ಂತ  ಸಾಲಗಳ ಬಟವಾಡ  

(a) ಸ್ಲ್ ಮರುಪ್ವ್ತಿಯ ವಿಳಾಂಬಕೆೆ ಕಾಂಪನಿಯಿಾಂದ ವಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ್ ದಾಂಡನ್ೆಯ ಬಡಿಿಯನುು ಸ್ಲ್ ಒಪಪಾಂದದ ಪತರದಲಲ ದಪಪ 
ಅಕ್ಷರಗಳಲಲ ಉಲೆಲೋಖಿಸಲ್ಗುತಿದೆ. 

(b) ಬಟ್ವ್ಡೆಯ ಅನುಬಾಂಧಗಳು, ಬಡಿಿದರಗಳು, ಸೆೋವ್ ಶುಲ್ೆಗಳು, ಪೂವ್ಯಪ್ವ್ತಿ ಶುಲ್ೆಗಳು ಸೆೋರಿದಾಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತು ಿ
ಷ್ರತುಿಗಳಲಲನ ರ್್ವ್ುದೆೋ ಬದಲ್ವ್ಣೆಯ ಬಗೆೆ ಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಗೆ ಕಾಂಪನಿಯು ಸೂಚನ್ೆ ನಿೋಡುತಿದೆ. ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತು ಿಶುಲ್ೆಗಳ 

ಬದಲ್ವ್ಣೆಯು ನಿರಿೋಕ್ಷಿತವ್ಗಿ ಮ್ತರ ಜ್ರಿಗೆ ಬರುತಿದೆ ಎಾಂದು ನ್್ವ್ು ಖಚಿತಪಡಿಸುತೆಿೋವೆ. ಈ ನಿಟಿಟನಲಲ ಸೂಕಿವ್ದ ಸಿಿತಿಯನುು 
ಸ್ಲ್ ಒಪಪಾಂದದ ಪತರದಲಲ ಅಳವ್ಡಿಸಲ್ಗುವ್ುದು. 

(c) ಒಪಪಾಂದದ ಅಡಿಯಲಲ ಪ್ವ್ತಿ ಅಥವ್ ಕ್ಯಯಕ್ಷಮತೆಯನುು ಮರುಪಡೆಯುವ್ / ವೆೋಗಗೊಳಿಸುವ್ ನಿಧ್ಯರವ್ು ಸ್ಲ್ ಒಪಪಾಂದದ 
ಪತರದೊಾಂದಿಗೆ ಸಾಂಗತದಲಲರುತಿದೆ. 

(d) ಸ್ಲ್ ಒಪಪಾಂದದ ಪತರವ್ು ಅಾಂತನಿಯಮ್ಯತ ಮರು-ಸ್ವಧಿೋನ ಕಲ್ಮನುು ಹೊಾಂದಿರುತಿದೆ ಮತುಿ ಸ್ವಧಿೋನವ್ನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಿವ್ 

ಮೊದಲ್ು ಅಧಿಸೂಚನ್ೆಯ ಅವ್ಧಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ನಿಬಾಂಧನ್ೆಗಳನುು, ಅಧಿಸೂಚನ್ೆಯ ಅವ್ಧಿಯನುು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಬಹುದ್ದ 
ಯವ್ುದೆೋ ಸಾಂದಭ್ಯಗಳನುು, ಭ್ದರತೆಯನುು ಸ್ವಧಿೋನಪಡಿಸಿಕೊಳುಿವ್ ವಿಧ್ನವ್ನುು, ಸವತಿಿನ ಮ್ರ್ಟ್ / ಹರ್ಜು ಮ್ಡುವ್ ಮೊದಲ್ು 
ಸ್ಲ್ಗ್ರನಿಗೆ ಸ್ಲ್ವ್ನುು ಮರುಪ್ವ್ತಿಸುವ್ ಅಾಂತಿಮ ಅವ್ಕ್ಶವ್ನುು ನಿೋಡುವ್ ಬಗೆೆ ಒಾಂದು ನಿಬಾಂಧನ್ೆಯನುು, ಸವತಿಿನ 

ಮ್ರ್ಟ್/ಹರ್ಜು ಮ್ಡಲ್ು ಒಾಂದು ವಿಧ್ನ ಮತು ಿಸ್ಲ್ಗ್ರನಿಗೆ ಮರು- ಸ್ವಧಿೋನ ನಿೋಡಲ್ು ಒಾಂದು ವಿಧ್ನವ್ನುು 



ಒಳಗೊಾಂಡಿರುತಿದೆ. 

(e) ಸ್ಲ್ಗ್ರನ ವಿರುದಧವ್ಗಿ ಕಾಂಪೆನಿಯು ರ್್ವ್ುದೆೋ ಕ್ನೂನುಬದಧ ಹಕುೆ ಅಥವ್ ಹೊಣೆಗ್ರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟರುವ್ಾಂತೆ ಎಲ ಲ್ ಬ್ಕಗಳ 

ಮರುಪ್ವ್ತಿಯ ಮೋಲೆ ಅಥವ್ ಬ್ಕ ಉಳಿದಿರುವ್ ಸ್ಲ್ವ್ನುು ತಿೋರಿಸಿದ ನಾಂತರ ಕಾಂಪೆನಿಯು ಎಲ ಲ್ ಭ್ದರತೆಗಳನುು ಬಿಡುಗಡೆ 
ಮ್ಡುತಿದೆ. ಅಾಂತಹ ವ್ಜ್ ಮ್ಡುವ್ ಹಕೆನುು ಬಳಸಬೆೋಕ್ದರೆ, ಸ್ಲ್ಗ್ರನಿಗೆ ಅದಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನ್ೆಯನುು 
ಉಳಿದ ಹಕುೆಗಳ ಸಾಂಪೂಣಯ ವಿವ್ರಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ಮತುಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿತ ಹಕುೆಗಳನುು ತಿೋಮ್ಯನ ಮ್ಡುವ್/ ಪ್ವ್ತಿಸುವ್ ತನಕ 

ಭ್ದರತೆಗಳನುು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಿವ್ ಕಾಂಪೆನಿಯ ಅಧಿಕ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ೆಾಂದಿಗೆ ನಿೋಡಲ್ಗುತಿದೆ. 

 

4) ಗ  ೀಪಾತ  

(a) ಗ್ರಹಕರು ಅಧಿಕ್ರವ್ನುು ನಿೋಡದ ಹೊರತು ನ್್ವ್ು ಎಲ ಲ್ ವೆೈಯಕಿಕ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಖ್ಸಗಿ ಮತು ಿಗೌಪಯವೆಾಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತೆಿೋವೆ 

(b) ಗ್ರಹಕರು ಅಧಿಕ್ರವ್ನುು ನಿೋಡದ ಹೊರತು, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಸ್ಧ್ರಣ ಪರಕರಣಗಳನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆೋರೆ ರ್್ವ್ುದೆೋ ವ್ಯವ್ಹ್ 

ವಿವ್ರಗಳನುು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸುವ್ುದಿಲ್ಲ ನ್್ವ್ು: 

 ನ್್ವ್ು ಶ್ಸನಬದಧ ಅಥವ್ ನಿಯಾಂತರಕ ಕ್ನೂನಿನ ಮೂಲ್ಕ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಒದಗಿಸಬೆೋಕ್ದರೆ 

 ಈ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸಲ್ು ಸ್ವ್ಯಜನಿಕರ ಪರವ್ಗಿ ಕತಯವ್ಯವಿದದರೆ 

 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು / ಹಣಕ್ಸು ಸಾಂಸೆಿಗಳಿಗೆ / ನಮಮ ಗುಾಂಪು ಮತು ಿಸಹ್ಯಕ ಕಾಂಪೆನಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮ್ಹಿತಿಯನುು (ಉದ್. ವ್ಾಂಚನ್ೆ 

ತಡೆಗಟ್ುಟವಿಕೆ) ಒದಗಿಸಲ್ು ನಮಮ ಹಿತ್ಸಕಿಯಲಲ ಅಗತಯವಿದದರೆ. 

 ನ್್ವ್ು ವ್ಯಪ್ರದ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗ್ಗಿ ರ್್ರಿಗ್ದರೂ ಗ್ರಹಕರ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ನಿೋಡಲ್ು ಈ ಕ್ರಣವ್ನುು ಬಳಸುವ್ುದಿಲ್ಲ. 

 

5) ಸಾಮಾನಾ 

(a) ಸ್ಲ್ ಒಪಪಾಂದ ಪತರದದ ನಿಯಮಗಳು ಮತು ಿಷ್ರತುಿಗಳಲಲ ಒದಗಿಸಲ್ದ ಉದೆದೋಶಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸ್ಲ್ಗ್ರನ ವ್ಯವ್ಹ್ರಗಳಲಲನ 

ಹಸಿಕ್ೆೋಪದಿಾಂದ ಕಾಂಪನಿಯು ದೂರವಿರುತಿದೆ (ಸ್ಲ್ಗ್ರನು ಮೊದಲ್ು ಪರಕಟಿಸದಿರುವ್ ಹೊಸ ಮ್ಹಿತಿಯನುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಮತುಿ ಅದು 
ಸ್ಲ್ದ್ತನ ಗಮನಕೆೆ ಬಾಂದರೆ). 

(b) ಸ್ಲ್ಗ್ರನ ಖ್ತೆ ವ್ಗ್ಯವ್ಣೆಗ್ಗಿ ಸ್ಲ್ಗ್ರರಿಾಂದ ವಿನಾಂತಿಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದಲಲ, ಒಪಿಪಗೆ ಅಥವ್ ಬೆೋರೆ ರಿೋತಿರ್್ಗಿ ಅಾಂದರೆ 
ಕಾಂಪೆನಿಯು ಆಕ್ೆೋಪಣೆ ಮ್ಡಿದರೆ, ವಿನಾಂತಿಯನುು ಪಡೆದ ದಿನದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗ್ಗಿ ದ ತಿಳಿಸಲ್ಗುತಿದೆ. ಅಾಂತಹ ವ್ಗ್ಯವ್ಣೆಯು 
ಕ್ನೂನಿನ್ೊಾಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಾಂದುವ್ಾಂತೆ ಪ್ರದಶಯಕ ಒಪಪಾಂದದ ಪರಿಭ್ಷೆಯ ಪರಕ್ರವ್ಗಿರಬೆೋಕು. 

(c) ಸ್ಲ್ಗಳನುು ಹಿಾಂಪಡೆಯುವ್ ವಿಷ್ಯದಲಲ, ಕಾಂಪೆನಿಯು ಅನಗತಯ ಕರುಕುಳವ್ನುು ಆಶರಯಿಸುವ್ುದಿಲ್ಲ ಉದ್ಹರಣೆಗೆ ನಿರಾಂತರವ್ಗಿ 

ಸ್ಲ್ಗ್ರರನುು ಅನಿರ್ಶಚತ ಗಾಂಟ್ೆಗಳಲಲ ತೊಾಂದರೆಗೊಳಪಡಿಸುವ್ುದು, ಸ್ಲ್ಗಳ ಹಿಾಂಪಡೆಯುವ್ುದಕೆೆ ದೆೈಹಿಕ ಶಕಿಯನುು ಬಳಸುವ್ುದು 
ಇತ್ಯದಿ. 

 

ಮತುಷುು ಸಹಾಯ 

ದ್ ರುಗಳು: 

ರ್್ವ್ುದೆೋ ದೂರು / ಅಸಮ್ಧ್ನಗಳ ಸಾಂದಭ್ಯದಲಲ, ಅರ್ಜಯದ್ರ/ ಸ್ಲ್ಗ್ರರು ಸಾಂಬಾಂಧಪಟ್ಟ ಶ್ಖೆಗೆ ಬರವ್ಣಿಗೆಯಲಲ ತಿಳಿಸಬೆೋಕು. ಶ್ಖೆ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳು 

ತಕ್ಷಣವೆೋ ಆ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಪರಿಹ್ರ ಸೂಚಿಸುವ್ಲಲ ಕರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳುಿವ್ರು. 



ಅಸಮಾಧಾನಗಳ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯ್ವಿಧಾನ 

ಅಸಮ್ಧ್ನಕೆೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಸಾಂಪೂಣಯ ವಿವ್ರಗಳನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ದಿನ್್ಾಂಕದಿಾಂದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಉತಪನುಗಳು ಮತು ಿಸೆೋವೆಗಳಿಗೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ ಎಲ ಲ್ ವಿವ್ದಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಲ್ಗುವ್ುದು ಮತು ಿವಿಲೆೋವ್ರಿ ಮ್ಡಲ್ಗುವ್ುದು. 

 

ಕೆಳಗಿನ 'ಅಸಮ್ಧ್ನಗಳ ಪರಿಹ್ರ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನ'ವ್ನುು’ ಬಳಸಲ್ಗುತಿದೆ. 

ನಿಧಾ್ರ ಮಟು ಪರಿಹಾರ ಮಟು 
ಶ್ಖೆ ಮಟ್ಟ ವ್ಲ್ಯ ಕಚೆೋರಿ ಮಟ್ಟ 
ವ್ಲ್ಯ ಕಚೆೋರಿ ಮಟ್ಟ ಅಸಮ್ಧ್ನ ಪರಿಹ್ರ ಅಧಿಕ್ರಿ 

 

 

ಅಸಮಾಧಾನ ಪರಿಹಾರ - ಸಂಪಕ್ ವಿವರಗಳು 

ಅಸಮ್ಧ್ನಗಳ ಸಾಂದಭ್ಯದಲಲ ನಿೋವ್ು ಅಸಮ್ಧ್ನ ಪರಿಹ್ರ ಅಧಿಕ್ರಿಗಳನುು ಸಾಂಪಕಯಸಬಹುದು, ದಯವಿಟ್ುಟ ಕೆಳಗಿನ ರ್್ವ್ುದೆೋ ವಿಧ್ನಗಳಲಲ 

ನಮಮನುು ಸಾಂಪಕಯಸಿ: 

ಅಸಮ್ಧ್ನದ ಹೆಸರು - 

ಪರಿಹ್ರ ಅಧಿಕ್ರಿ: ರ್ಶರೋ ಪಿ. ರ್ಶರೋಧರನ್ಸ  

ಇಮೋಲ್: sridharanp@stfc.in 

 

ಕೆಳಗಿನ ವಿಳ್ಸದಲಲ ನಿೋವ್ು ನಮಮ ಕಚೆೋರಿಗೆ ಲಖಿತ ಸಾಂವ್ಹನವ್ನುು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು: 

ಅಸಮ್ಧ್ನ ಪರಿಹ್ರ ಅಧಿಕ್ರಿ 

ರ್ಶರೋರ್ಮ್ ಟ್್ರನ್ಸಸ.ರ್ಪೋಟ್ಯ ಫೆೈನ್್ನ್ಸಸ ಕಾಂಪನಿ ಲಮ್ಟ್ೆಡ್ ಮೂಕ್ಾಂಬಿಕ್ ಕ್ಾಂಪೆಲಕ್ಸಸ, 3 ನ್ೆೋ ಮಹಡಿ, 

ನಾಂ. 4 ಲೆೋಡಿ ದೆೋಸಿಕ್ ರಸೆಿ, ಮೈಲ್ಪೂರ್, ಚೆನ್ೆುೈ -600 004. 

ತಮ್ಳುನ್್ಡು, ಭ್ರತ. ಟ್ೆಲ್: 91-44-24990356 

 

ಸ್ಲ್ಗ್ರನು ಕಾಂಪೆನಿಯ ಅಸಮ್ಧ್ನ ಪರಿಹ್ರ ಅಧಿಕ್ರಿಯ ತಿೋಮ್ಯನದಿಾಂದ ತೃಪಿಿಹೊಾಂದದಿದದಲಲ, ಅವ್ರು ಈ ಕೆಳಕಾಂಡ ವಿಳ್ಸದಲಲರುವ್ ಆರ್.ಬಿಐನ 

ನ್್ನ್ಸ- ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಮೋಲವಚ್ರಣೆ ಇಲ್ಖೆಯ ಪ್ರದೆೋರ್ಶಕ ಕಚೆೋರಿಯಲಲ ಅಧಿಕ್ರಿಯನುು ಸಾಂಪಕಯಸಬಹುದು: 

ಪರಧ್ನ ವ್ಯವ್ಸ್ಿಪಕರು 

ನ್್ನ್ಸ-ಬ್ಯಾಂಕಾಂಗ್ ಮೋಲವಚ್ರಣ್ ಇಲ್ಖೆ ಚೆನ್ೆುೈ ಪ್ರದೆೋರ್ಶಕ ಕಚೆೋರಿ, 

ಫೋಟ್ಯ ಗ ಲ್ಸಿಸ್, ರ್ಜ್ರ್ಜ ಸಲೆೈ, ಚೆನ್ೆುೈ - 600 001, ಭ್ರತ. 

ಟ್ೆಲ್: +91 44 25361631 

ಇಮೋಲ್: dnbschennai@rbi.org.in 

 

ನ್್ಯಯಯುತ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನ ಸಾಂಹಿತೆ ಮತುಿ ವಿವಿಧ ಮಟ್ಟಗಳ ಉಸುಿವ್ರಿಯಲಲನ ಅಸಮ್ಧ್ ಪರಿಹ್ರ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನದ ಕ್ಯಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ 

ನಿಯತಕ್ಲಕ ವಿಮಶೆಯಯಾಂದನುು ಒಗೂೆಡಿಸಿದ ವ್ರದಿಯನುು ನಿದೆೋಯಶಕರ ಮಾಂಡಳಿ/ ಸಮ್ತಿಗೆ ನಿಯಮ್ತ ಮಧಯಾಂತರದಲಲ ಸಲಲಸಬಹುದು. 

 

mailto:sridharanp@stfc.in
mailto:dnbschennai@rbi.org.in


ಪರತಿಕ್ರರಯೆ ಮತುು ಸಲಹ ಗಳು 

ನಮಮ ಸೆೋವೆಗಳನುು ಸುಧ್ರಿಸಲ್ು ನಮಮ ಸೆೋವೆಯ ಬಗೆೆ ಪರತಿಕರಯೆ ನಿೋಡಲ್ು ನಮಮ ಗ್ರಹಕರನುು ನ್್ವ್ು ವಿನಾಂತಿಸುತೆಿೋವೆ. 

 

 

 

ಮೀಲಿಿಚಾರಣ  

ಸಾಂಹಿತೆಯ ಅನುಷ ಾ್ನವ್ನುು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಿಲ್ು ನಮಮಲಲ ಅಸಮ್ಧ್ನ ಪರಿಹ್ರ ಅಧಿಕ್ರಿಯಬಬರು ಇದ ದ್ರೆ. ನಮಮ ಆಾಂತರಿಕ ಲೆಕೆ ಪರಿಶೆ ೋಧನ್ೆ 

ಕ್ಯಯವಿಧ್ನಗಳು ನ್್ವ್ು ಸಾಂಹಿತೆಯನುು ಪೂರೆೈಸುತಿವೆಯೆ ಎಾಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳುಿವ್ುದು. 

ಅಸಮ್ಧ್ನಗಳ ಪರಿಹ್ರ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನವ್ನುು ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ನ್್ಯಯಯುತ ಕ್ಯಯವಿಧ್ನ ಸಾಂಹಿತೆಯ ಅನುವ್ತಯನ್ೆಯ ಪರಿರ್ಶೋಲ್ನ್ೆಯು 

ನಿಯಮ್ತವ್ಗಿ ಆಡಳಿತ ಮ್ಡಳಿಯಿಾಂದ ಮ್ಡಲ್ಪಡುತಿದೆ ಮತು ಿಏಕೋಕೃತ ವ್ರದಿಯನುು ನಿಯತಕ್ಲಕವ್ಗಿ ನಿದೆೋಯಶಕರ ಮಾಂಡಳಿಗೆ ಸಲಲಸಲ್ಗುತಿದೆ. 

 

ಸಂಹಿತ ಯ ಬಗ  ೆಹ ಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ 

ಸಾಂಹಿತೆಯು ನಮಮ ವೆಬೆಸೈಟ್ುಲಲ ಲ್ಭ್ಯವ್ಗುತಿದೆ ಮತು ಿಅದರ ಪರತಿಗಳನುು ವಿನಾಂತಿಯ ಮೋರೆಗೆ ಲ್ಭ್ಯವ್ಗುವ್ಾಂತೆ ಮ್ಡಲ್ಗುತಿದೆ. 

 


