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1. ರಿಚಮ 

ಭಾಯತೋಮ ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ (RBI) ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸಂಖ್ಯಯ . DNBS (PD) CC No.80 / 03.10.042 / 2005-06 

2005-06 ದಿನಂಕದ ಸೆಪ್ಟ ಂಫರ್ 28, 2006 ಯ ರ ಕಾಯ NBFC ಗಳಿಗೆ ನಿೋತ ಸಂಹಿತೆ ಕುರಿತ್ತ 

ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ನಿೋಡಿದೄ. ಅದ ರಿೋತ, ನದಯನ್ಯ ಆಕ್ಯ ಕಾಯ ಪ್ಲಟಲ್ ಲ್ವಮಿಟೆಡ್ ("ಕಂನಿ") 

ನಯ ಯೋಚಿತ ನಿೋತ ಸಂಹಿತೆಮನ್ನು  ("ಕೇೋಡ್") ಅಭಿದ್ದಿಡ ಡಿದೆದೄ. 

 

ಕಂನಿಯು ತನು  ಗ್ರರ ಸಕರಂದಿಗೆ ಯ ಸರಿಸುವಾಗ ಅನ್ನಷರಿಷಬೇಕಾದ ಷಮಂಜಷವಾದ ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ 

ಪ್ರರ ಯೋಗಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ ನ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು ವಿಶಾಲ ಚೌಕಟಟ ನ್ನು  ದಗಿಸು ತು ವೆ. 

ದಗಿಸು ತು ವೆ. 

 

2. ಗುರಿ 

     ಕೇೋಡ್ ಅನ್ನು  ಈ ಕೄಳಗಿನ ಉದೄು ೋವಗಳಿಗ್ರಗಿ ಯಚಿಷಲಾಗಿದೄ: 

1. ಗ್ರರ ಸಕರಂದಿಗೆ ಯ ಸರಿಸುವಾಗ ಕನಿಶಠ  ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು  ಹಂದಿಸು ಮೂಲಕ ಷಮಂಜಷವಾದ 

ಷಮಂಜಷವಾದ ಅಭಾಯ ಷಗಳನ್ನು  ಪ್ರ ೋತ್ಸಸ ಹಿದೆ; 

2. ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಶಿಫಾಯಸು ಮಾಡಿದ ಏಜೆನಿಸ ಮ ಅಗತಯ ವಿರುವಂತೆ ಕಿೄಲಂಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ ಭ ತ್ತು  ಆತಯಕ 

ಭ ತ್ತು  ಆತಯಕ ಫಹಿರಂಗಡಿಸುವಿಕೄಗಳಂದಿಗೆ ಪ್ರಯದವಯಕತೆಮನ್ನು  ಹೆಚಿಿದೆ 

3. ಕಂನಿಮಲಿ್ವ ಗ್ರರ ಸಕಯ ನಂಬಿಕೄಮನ್ನು  ಬೆಳೆದೆಕೇಳಿಿ. 

 

3. ಅರ್ಜಯ 

ಕಂನಿಯು ನಿೋಡು ಎಲಿಾ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಕೇೋಡ್ ಅನಿಯಿಸು ತು ದೄ: 

ಕಂನಿಯು ತನು  ಗ್ರರ ಸಕಯ ಸಣಕಾದೆನ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನು  ಪೂರೈಷಲು ಸಲವಾರು ಉತಪ ನು ಗಳ 

ಮೌಲಯ ಮಾನನ್ನು  ಮಂದುರಿಸು ತು ದೄ. ಕಂನಿಯು ಯಚಿದೆದ ಭ ತ್ತು  ಅದಯ ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ನಿೋಡು 

ನಿೋಡು ಯಾವುದ ಉತಪ ನು ಕೆೄ ಕೇೋಡ್ ಅನಿಯಿಸುವುದನ್ನು  ಮಂದುರಿಸು ತು ದೄ. 

 

4. ಸೌಲಬಯ ಗಳು ಭ ತ್ತು  ಅವುಗಳ ಅನ್ನಷ್ಠಠ ನಕೆಾಗಿ ವೇಳಾಟ್ಟಟ  

a. ಹಿವಾಟ್ಟನ ಪ್ರರ ರಂಬದಲಿ್ವ, ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಅಥಯವಾಗು ಭಾಷೆಮಲಿ್ವ ಅಥವಾ ಪ್ರರ ದಶಿಕ ಭಾಷೆಮಲಿ್ವ 

ಭಾಷೆಮಲಿ್ವ ಕಂನಿಯು ದಗಿದೆದ ವಿಯವಾದ ವೇಳಾಟ್ಟಟ  / ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳು ಭ ತ್ತು  

ಭ ತ್ತು  ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳು ಕಂನಿಯು ದಗಿದೆದ ಕಂತ್ತ ರೂದಲಿ್ವಯಬೇಕು. 

i. ಈ ಸೌಲಬಯ ದ ವಿಯಗಳು, ಅದಯ ಅಪಿ್ಲಕವನ್ ವಿಧಾನ, ಶುಲೆ ವಿಧಿದೆದ ಶುಲೆಗಳು ಭ ತ್ತು  ಇತಯ 

ಇತಯ ಅನಿಮವಾಗು ವೆಚಿಗಳು, ಮಂಗಡ ಪ್ರತ ಆಯೆ್ಕಗಳು, ಇತ್ಸಯ ದಿ ಭ ತ್ತು  ವಾರ್ಷಯಕ ಫಡಿಡ  ದಯಗಳು. 

ಫಡಿಡ  ದಯಗಳು. 

ii ಗ್ರರ ಸಕರು ಅನ್ನಷರಿಷಬೇಕಾದ ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ಳಗೊಂಡಂತೆ ಅನ್ನಭತಮ 

ಅನ್ನಭತಮ ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳು. 

iii KYC ಅವಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಳಗೊಂಡಂತೆ ಗ್ರರ ಸಕರಿಂದ ಅಗತಯ ವಿರು ಮಾಹಿತ. 

 

b. ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಅಗತಯ ವಿರು ಎಲಿಾ ಮಾಹಿತಯು ಕಂನಿಮ ನಿಮಭಗಳನ್ನು  ಇತಯ ಸಣಕಾಸು 

ಸಂಸೆೆಗಳಿಂದ ಲಬಯ ವಿರು ನಿಮಭಗಳಂದಿಗೆ ಹೋಲ್ವಷಬೇಕು ಭ ತ್ತು  ತಳುಳಿಕೄಯುಳಿ ನಿಧಾಯಯನ್ನು  

ನಿಧಾಯಯನ್ನು  ಕಾಮಯಗತಗೊಳಿಷಬೇಕು. 

c. ಕಂನಿಯು ಕಂತ್ತಗಳಲಿ್ವ ಅಥವಾ ರ ತೆಯ ೋಕ ಸಂಸನದ ಮೂಲಕ ಹಿವಾಟ್ಟಗೆ ನಿರಿೋಕಿ್ತತ ಗಡುನ್ನು  

ಗಡುನ್ನು  ನಿದಿಯಶಟ ಡಿಷಬೇಕು. 
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d. ಇಲಿ್ವ ದಗಿಷಲಾದ ನಿಮಭಗಳು ಆಂತರಿಕ ಕೄರ ಡಿಟ್, ಕಾನೂನ್ನ ಭತ್ತು  ಅನ್ನಷಯಣೆ ಅಗತಯ ತೆಗಳಿಗೆ 

ಅಗತಯ ತೆಗಳಿಗೆ ಳಟ್ಟಟ ರುತು ವೆ ಎಂದು ಕಂನಿಯು ಕಂತ್ತ ರೂದಲಿ್ವ ಹೇಳು ತು ದೄ 

e. ಕಂನಿಯು ಗ್ರರ ಸಕರು ದಗಿದೆದ ಮಾಹಿತಮನ್ನು  ಷಮಂಜಷವಾದ ಷಭಮದಳಗೆ ವಿಶಿ್ೋರ್ಷಸು ತು ದೄ / 

ವಿಶಿ್ೋರ್ಷಸು ತು ದೄ / ರಿಶಿೋಲ್ವಸು ತು ದೄ. ಹೆಚಿಿನ ವಿಯಗಳು / ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತಯ ವಿದು ರೆ, ಕಂನಿಯು ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ 

ಕಂನಿಯು ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಬೇಗ ತಳಿಷಬೇಕು. 

 

5. ಕೄರ ಡಿಟ್ ರೇಟ್ಟಂಗ್ ಭತ್ತು  ನಿಮಭಗಳು / ಶಯತ್ತು ಗಳು 

a. ರ ತ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಯಯು ಮಾನಯ ವಾದ ರೇಟ್ಟಂಗ್ ಅನ್ನು  ಹಂದಿದೄ ಎಂದು ಕಂನಿಯು 

ಖಚಿತಡಿದೆಕೇಳಿಬೇಕು. ರೇಟ್ಟಂಗ್ ಕಂನಿಮ ಕೄರ ಡಿಟ್ ಭ ತ್ತು  ಹೂಡಿಕೄ ನಿೋತಗಳು ಭ ತ್ತು  ಅಭಾಯ ಷಗಳಿಗೆ 

ಅಭಾಯ ಷಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿಯಬೇಕು. 

b. ಕೄರ ಡಿಟ್ ರೇಟ್ಟಂಗ್ ಅಗತಯ ವಿರು ಎಲಿಾ ಆಂತರಿಕ ಕೄರ ಡಿಟ್, ಕಾನೂನ್ನ ಭ ತ್ತು  ಅನ್ನಷಯಣೆ ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು  

ಅಗತಯ ತೆಗಳನ್ನು  ಪೂರೈದೆದರೆ ಭ ತ್ತು  ಷರಿಯಾಗಿ ಅನ್ನಮೋದಿದೆದರೆ, ಕಂನಿಯು ಕಂತ್ತ ಫಾರ್ಮಯ ಮೂಲಕ 

ಫಾರ್ಮಯ ಮೂಲಕ ಅನ್ನಮೋದನೆಮ ಅಂತಭ ನಿಮಭಗಳನ್ನು  ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಲ್ವಖಿತವಾಗಿ ತಳಿಸು ತು ದೄ. 

ತಳಿಸು ತು ದೄ. ವಾರ್ಷಯಕ ಫಡಿಡ  ದಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳಂದಿಗೆ ಅನ್ನಭತಷಲಾದ 

ಅನ್ನಭತಷಲಾದ ಸಾಲದ ಮ ತು ವು ಕಂತ್ತ ರೂದಲಿ್ವರು ತು ದೄ. 

c. ಕಂನಿಯು ಗ್ರರ ಸಕರು ಅಥವಾ ಷೆಳಿೋಮ ಭಾಷೆಮಲಿ್ವ ಅಥಯಮಾಡಿಕೇಂಡಂತೆ ಗ್ರರ ಸಕರಿಂದ 

ಗ್ರರ ಸಕರಿಂದ ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ದಿೆೋಕರಿಸು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ಕಂನಿಯು ಹೇಳಿದ ದಿೆೋಕಾಯನ್ನು  

ಹೇಳಿದ ದಿೆೋಕಾಯನ್ನು  ತನು  ದಾಖಲೆಮಲಿ್ವ ಇರಿಸು ತು ದೄ 

d. ಸಾಲದ ಪ ಂದದಲಿ್ವ ನಮೂದಿಷಲಾದ ಎಲಿಾ ಲಗತ್ತು ಗಳ ನಕಲು ಭ ತ್ತು  ಸೌಲಬಯ  ಪ ಂದದ ರ ತಮನ್ನು  / 

ಪ ಂದದ ರ ತಮನ್ನು  / ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು  ಸಾಲನ್ನು  ಅನ್ನಮೋದಿಸು / ಮಂಜೂರು ಮಾಡು 

ಮಾಡು ಷಭಮದಲಿ್ವ ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ದಗಿಷಬೇಕು. ವಿಳಂಫ ಭರುಪ್ರತಮ ಸಂದಬಯದಲಿ್ವ 

ವಿಧಿಷಲಾಗು ದಂಡದ ಫಡಿಡ ಮನ್ನು  ಸಾಲ ಪ ಂದದಲಿ್ವ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 

 

 

6. ಸಾಲಗಳನ್ನು  ದಗಿಸುವುದು 

a. ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ತಳಿಷಲಾದ ಸಾಲಗಳನ್ನು  ನಿಯಂತರ ಸು ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಕಂನಿಯು ಸಾಲಗಳ ಷಕಾಲ್ವಕ ವಿತಯಣೆಮನ್ನು  ಖಚಿತಡಿಸುತು ದೄ. 

b. ವಿತಯಣಾ ವೇಳಾಟ್ಟಟ , ಫಡಿಡ  ದಯಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲೆಗಳು, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಂತಸ ನಿಮಭಗಳು ಭತ್ತು  

ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳಲಿ್ವ ಯಾವುದ ಫದಲಾಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಗ್ರರ ಸಕರು 

ಅಥಯಮಾಡಿಕೇಳಿು ಭಾಷೆಮಲಿ್ವ ಅಥವಾ ಷೆಳಿೋಮ ಭಾಷೆಮಲಿ್ವ ಕಂನಿಯು ನಿಭಗೆ ತಳಿಸು ತು ದೄ. 

ತಳಿಸು ತು ದೄ. 

c. ಮಂಫರು ಅಧಿಮಲಿ್ವ ಮಾತರ  ಫಡಿಡ ದಯಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶುಲೆಗಳಲಿ್ವನ ಫದಲಾಣೆಗಳನ್ನು  ಜಾರಿಗೆ 

ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದನ್ನು  ಕಂನಿಯು ಖಚಿತಡಿಸು ತು ದೄ. 

d. ಫಡಿಡ  ದಯದ ಮಾದರಿಮನ್ನು  ಅನೆ ಕ್ಸ  - ಎ ಇಂಡೆ ಕ್ಸ  ಗೆ ಲ್ವಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ. 

 

ವಿತರಣೆಯ ನಂತರ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣೆ 

a. ಸಾಮಾನಯ  ಯ ಹಾಯ ಅಭಾಯ ಷಕೆೄ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ನೇಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಯ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ (ಗಳು) 

ಏಜೆಂಟ್ (ಗಳು) ಮೂಲಕ ಕಂನಿಮ ಹಿವಾಟ್ಟನ ನಂತಯದ ಮೇಲಿ್ವಚಾಯಣೆಮನ್ನು  ಸುಗಭಗೊಳಿದೆ 

ಸುಗಭಗೊಳಿದೆ (ಕಾಲಕಾಲಕೆೄ ತದುು ಡಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, NBFC ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಯಗು ತು ಗೆ ಸಣಕಾಸು 

ಸಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಪ್ರಮ ನಿಯಸಣೆ ಭ ತ್ತು  ನಿೋತ ಸಂಹಿತೆಮ RBI ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಿಗೆ 

ಳಟ್ಟಟ ರುತು ದೄ) ಭ ತ್ತು  ಷಹಿ ಮಾಡಿದ ಸೌಲಬಯ  ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ದಗಿಷಲಾಗಿದೄ. 
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b. ಕಂನಿಯು ಯಾವುದ ನಿಧಾಯಯನ್ನು  ನೇಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಯ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ (ರು) ಮೂಲಕ 

ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೂಚನೆಮನ್ನು  ನಿೋಡಿದ ನಂತಯ ಭ ತ್ತು  ಸೌಲಬಯ ದ ದಾಖಲಾತಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಪ ಂದದ ಅಡಿಮಲಿ್ವ ಪ್ರತ ಅಥವಾ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೇಳಿುವಿಕೄ / ಕಾಮಯಕ್ಷಭತೆಮ 

ಕಾಮಯಕ್ಷಭತೆಮ ವೇಗನ್ನು  ತೆಗೆದುಕೇಳಿು ತು ದೄ. 

c. ಕಂನಿಯು ಎಲಿಾ ಬ್ಂಡ್ ಗಳನ್ನು  ನೇಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಯ ಅಧಿಕೃತ ಏಜೆಂಟ್ (ರು) ಮೂಲಕ 

ವಿತರಿಸು ತು ದೄ, ಯಾವುದ ಕಾನೂನ್ನ ಸಕೆು ಅಥವಾ ಕಂನಿಮ ವಿರುದಡ  ಯಾವುದ ಕಿೄಲರ್ಮ ಗೆ 

ಳಟ್ಟಟ ರುತು ದೄ, ಎಲಿಾ ಬ್ಕ್ತ ಉಳಿದಿರು ಮ ತು ನ್ನು  ಭರುಪ್ರತ ಮಾಡಿದ ನಂತಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದ 

ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಬ್ಕ್ತ ಸಾಲದ ಸಾಕಿಾತೆ್ಸಯದ ನಂತಯ. ಗ್ರರ ಸಕ, ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಪೂಯ ಸೂಚನೆಯಂದಿಗೆ. 

ಸೂಚನೆಯಂದಿಗೆ. ಅಂತಸ ಸೆಟ್-ಆಫ್ ಅನ್ನು  ಚಲಾಯಿಷಬೇಕಾದರೆ, ಉಳಿದ ಕಿೄಲರ್ಮ ಗಳ ಸಂಪೂಣಯ 

ಸಂಪೂಣಯ ವಿಯಗಳು ಭತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೄಲರ್ಮ ಇತಯ ಥಯವಾಗುರೆಗೆ / ಪ್ರತಸುರೆಗೆ ಕಂನಿಯು 

ಕಂನಿಯು ಸೆಕುಯ ರಿಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಉಳಿದೆಕೇಳಿಲು ಅಸಯವಾಗಿರು ಶಯ ತ್ತು ಗಳ ಫಗೆೆ ಕಿೄಲಂಟ್ ಗೆ ತಳಿಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

ತಳಿಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

d. ನೋಟ್ಟಸ್ ಉಳಿದ ಕಿೄಲರ್ಮ ಗಳ ಸಂಪೂಣಯ ವಿಯಗಳನ್ನು  ಭ ತ್ತು  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೄಲರ್ಮ ಇತಯ ಥಯವಾಗುರೆಗೆ 

ಇತಯ ಥಯವಾಗುರೆಗೆ / ಪ್ರತಸುರೆಗೆ ಕಂನಿಯು ಸೆಕುಯ ರಿಟ್ಟಗಳನ್ನು  ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅಸಯವಾಗಿರು 

ಅಸಯವಾಗಿರು ಶಯ ತ್ತು ಗಳನ್ನು  ದಗಿಷಬೇಕು. 

 

7. ಸಭನಯ: 

a. ಪ್ಸಿಲಿಟಿ ಡಕ್ಯಯಮೆಂಟ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ಯು ಷರತ್ಯುಗಳಲಿಿ ಒದಗಿಸಿದ ಹ್ೊರತ್ಯಡಿಸಿ ಗ್ಾಹಕ್ರ ದ್ೈನೆಂದಿನ 

ವ್ಯವ್ಹರಗಳಲಿಿ ಕ್ೆಂನಿಯಯ ಮಧಯಾವ್ೇಶಿಸಯವ್ುದಿಲ್ಿ (ಅೆಂದಯ್ ಗ್ಾಹಕ್ರಯ ಈ ಹೆಂದ್ ಬಹರೆಂಗಡಿಸದ ಹ್ೊಸ ಭಹತಿ 

ಅಥವ ವ್ಸಯು ಾತಿಕ್ೊಲ್ ಘಟನ್ಗಳು ಬರಯವ್ವ್ಯ್ಗ್್ ಕ್ೆಂನಿಯ ಗಮನ). 

b. ಕ್ೆಂನಿಯಯ ತ್ನನ ಗ್ಾಹಕ್ಯ್ೊೆಂದಿಗ್್ ವ್ಯವ್ಹರಿಸಯವಗ ಲಿೆಂಗ, ಜತಿ ಮತ್ಯು ಧಮಮದ ಆಧರದ ಮೇಲ್ ತರತ್ಮಯ 

ಭಡಯವ್ುದಿಲ್ಿ. ಆದಗೊಯ, ಸಮಯದಯದ ಅನನಯಕ್ೊಲ್ಕ್ರ ವಿಬಗಕ್ಾಗಿ ವಿನಯಸಗ್್ೊಳಿಸಲದ ಕ್್ಾಡಿಟ-ಲಿೆಂಕ್ಡ ್

ಕ್ಯಮಕ್ಾಮಗಳಲಿ ಿಕ್ೆಂನಿಯಯ ಬಗವ್ಹಸಯವ್ುದನಯನ ಇದಯ ತ್ಡ್ಯಯವ್ುದಿಲ್.ಿ 

c. ವ್ೈಯಕ್ತುಕ್ ಗ್ಾಹಕ್ರಿಗ್್ ಅನಯಮತಿಸಲದ ಫ್ಿೇಟಿೆಂಗ್ ದರದ ಬಡಿ್ ಸಲ್ಗಳ ೂವ್ಮವ್ತಿಗ್್ ಕ್ೆಂನಿಯಯ ದೆಂಡವ್ನಯನ 

ವಿಧಿಸಯವ್ುದಿಲ್.ಿ 

d. ಸಲ್ ಮರಯವ್ತಿಯ ಸೆಂದರ್ಮದಲಿ,ಿ ಕ್ೆಂನಿಯಯ ಕ್ನೊನಯಬದಧವಗಿ ಭನಯವದ ಕ್ಯಮವಿಧನಗಳನಯನ 

ಅನಯಸರಿಸಫ್ೇಕ್ಯ ಮತ್ಯು ಅನಗತ್ಯ ಕ್ತರಯಕ್ಯಳ ಅಥವ ಬಲ್ವ್ನಯನ ಬಳಸಫರದಯ. ಸಲ್ವ್ನಯನ ಮರಯವ್ತಿಸಲ್ಯ ಸನಯಯ 

ಶಕ್ತುಯನಯನ ಬಳಸಯವ್ೆಂತ್ಹ ಫ್ಸ ಸಮಯದಲಿಿ ಸಲ್ಗ್ರರಿಗ್್ ಕ್ತರಯಕ್ಯಳ ನಿೇಡಯವ್ುದನಯನ ಮಯೆಂದಯವ್ರಿಸಯವ್ುದಯ. 

ಗ್ಾಹಕ್ರನಯನ ಸರಿಮಗಿ ನಿಬಯಿಸಲ್ಯ ತ್ನನ ಉದ್ೊಯೇಗಿಗಳಿಗ್್ ಸಮಮಕ್ವಗಿ ತ್ರಫ್ೇತಿ ನಿೇಡಲಗಿದ್ ಎೆಂದಯ 

ಕ್ೆಂನಿಯಯ ಖಚಿತ್ಡಿಸಯತ್ುದ್. 

e. ಸಲ್ಗ್ರರಿೆಂದ ಅಥವ ಖತ್ಯನಯನ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಫ್ೇಕ್ದ ಹೆಂದಿನ ಫಯೆಂಕ್ಡ/ಹಣಕ್ಸಯ ಸೆಂಸ್ೆಯಿೆಂದ ಸಲ್ದ 

ಖತ್ಯನಯನ ವ್ಗ್ಮಯಿಸಲ್ಯ ವಿನೆಂತಿಯ ರಸಿೇದಿಯನಯನ ಸೆಂಸ್ಯೆಿೆಂದ ಅನಯಮೊೇದನ್ಯ ದಿನೆಂಕ್ದಿೆಂದ 21 ದಿನಗಳ 

ಒಳಗ್್ ಅಥವ ಇನನವ್ುದ್ೇ ರಿೇತಿಯಲಿಿ ಸೊಚಿಸಲಗಯತ್ುದ್. 

8. ಡಿೇಬಗ್ ಭಡಯವ್ ವಿಧನ 
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a. ಕ್ೆಂನಿಯ ವಿರಯದಧ ಅಥವ ಕ್ೆಂನಿಯ ರವಗಿ ನ್ೇರವಗಿ ಅಥವ ಯ್ೊೇಕ್ಷವಗಿ ಕ್ಯಮನಿವ್ಮಹಸಯವ್ ಮವ್ುದ್ೇ ವ್ಯಕ್ತುಯ 

ವಿರಯದಧ ಗ್ಾಹಕ್ ದೊರಯಗಳ ದಖಲ್ಯನಯನ ನಿವ್ಮಹಸಲ್ಯ ಕ್ೆಂನಿಯಯ ಕ್ಯೆಂದಯಕ್್ೊರತ್ ಅಧಿಕ್ರಿಯನಯನ ("GRO") ನ್ೇಮಿಸಯತ್ುದ್. 

ಗ್ಾಹಕ್ರಿೆಂದ ಲಿಖಿತ್ ದೊರನಯನ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದಯ್, GRO ದೊರನಯನ ದಖಲಿಸಫ್ೇಕ್ಯ ಮತ್ಯು ಅದನಯನ ಡ್ೇಟಫ್ೇಸ ನಲಿ ಿನಿವ್ಮಹಸಫ್ೇಕ್ಯ. 

b. ದೊರನಯನ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದ 15 (ಹದಿನ್ೈದಯ) ದಿನಗಳಲಿ ಿಸಮಸ್ಯಯನಯನ ರಿಹರಿಸಲ್ಯ GRO ಾಯತಿನಸಯತ್ುದ್. 

c. ದೊರನಯನ ರಿಹರಿಸಲ್ಯ ಹ್ಚಿಿನ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯವಿದದಯ್, ಅದನಯನ ಗ್ಾಹಕ್ರಿಗ್್ ತಿಳಿಸಲಗಯತ್ುದ್. GRO ನಿೆಂದ ದೊರಿನ ಸಿೆತಿಯ 

ಕ್ಯರಿತ್ಯ ಗ್ಾಹಕ್ರಯ ನಿಯಮಿತ್ ಮಧಯೆಂತ್ರಗಳಲಿಿ ನವಿೇಕ್ರಿಸಯತುಯ್. 

d. ಆೆಂತ್ರಿಕ್ ಕ್ಯೆಂದಯಕ್್ೊರತ್ ನಿವರಣ ಕ್ಯಮವಿಧನವ್ು ಸೆಂಸ್ಯೆಲಿಿನ ಮವ್ುದ್ೇ ಕ್ಯಮದಶಿಮಯ ಕ್ಾಮ / ದಯಷೃತ್ಯದಿೆಂದ 

ಉೆಂಟಗಯವ್ ದೊರಯಗಳನಯನ ರಿಹರಗಳನಯನ ರೊಪಿಸಲ್ಯ ಮತ್ಯು ಕ್ಯೆಂದಯಕ್್ೊರತ್ಗಳನಯನ ರಿಹರಿಸಲ್ಯ GRO ಶಿಪರಸಯ 

ಭಡಯತ್ುದ್ ಎೆಂದಯ ಖಚಿತ್ಡಿಸಯತ್ುದ್. 

e. ಮವ್ುದ್ೇ ದೊರಯಗಳು / ಕ್ಯೆಂದಯಕ್್ೊರತ್ಗಳಿದದಲಿಿ, ಗ್ಾಹಕ್ರಯ ಕ್ಯೆಂದಯಕ್್ೊರತ್ ಅಧಿಕ್ರಿಯನಯನ ಸೆಂಕ್ತಮಸಬಹಯದಯ:                

ಹೆಸರು : ಶ್ರ ೀ ಯುವರಾಜ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್ 

             ವಿಳಾಸ: ಐಐಟಿಎಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹಂತ 1, 10ನೇ ಮಹಡಿ, 

             ಸಂ. 1, ಕನಗಮ್ ವಿಲೇಜ್, ತರಮಣಿ, ಚೆನ್ನ ೈ - 600 113 

             ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 6668 7303; ಫೆ್ಯರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 66687010 

             ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ ಸಂಖೆ್ಯ: 1800 419 8766 

             ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: gro@nationalarc.com 

 

f. ಕುಂದುಕೇಯತೆ ಅಧಿಕಾರಿಮ ರ ತಕ್ತರ ಯ್ಕಯಿಂದ ಗ್ರರ ಸಕರು ತೃ ು ರಾಗದಿದು ರೆ ಅಥವಾ 15 (ಸದಿನೈದು) 

(ಸದಿನೈದು) ದಿನಗಳಲಿ್ವ ಯಾವುದ ಉ ತು ಯನ್ನು  ದಿೆೋಕರಿಷದಿದು ರೆ, ಗ್ರರ ಸಕ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರ ೋ. ಶಿರ ೋರ್ಜತ್ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರ ೋ. ಶಿರ ೋರ್ಜತ್ ರಾಜ್ ಅರಿಗೆ ದೂರು ನಿೋಡಫಹುದು. 

                ಹೆಸರು : ಶ್ರ ೀ. ಶ್ರ ೀಜಿತ್ ರಾಜ್ 

             ವಿಳಾಸ: ಐಐಟಿಎಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹಂತ 1, 10ನೇ ಮಹಡಿ, 

             ನಂ. 1, ಕನಗಮ್ ವಿಲೇಜ್, ತರಮಣಿ, ಚೆನ್ನ ೈ - 600 113 

             ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 6668 7308, ಫೆ್ಯರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 66687010 

             ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ ಸಂಖೆ್ಯ: 1800 258 7010 

             ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: nodal.officer@nationalarc.com 

 

g. ದೂರಿನ ದಿನಂಕದಿಂದ ಂದು ತಂಗಳಳಗೆ ದೂರು / ವಿವಾದನ್ನು  ರಿಸರಿಷದಿದು ರೆ, 

ಗ್ರರ ಸಕರು ಆರ್ ಬಿಐನ ಡಿಎನ್ ಬಿಎಸ್ ನ ಪ್ರರ ದಶಿಕ ಕಚೇರಿಮ ಉ ಸುು ವಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭನವಿ 

ಭನವಿ ಷಲಿ್ವಷಫಹುದು. 

 

              ಹುದೆ್ದ: ಜನರಲ್ ಮೆಾನೇಜರ್ 

           ವಿಳಾಸ: ಬೆ್ಂಕಂಗ್ ಅಲ್ಲ ದ ಮೇಲಿ್ವಚಾರಣಾ ಇಲಾಖ್ಯ, 

           ರಿಸರ್ವ್ ಬೆ್ಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಫೀರ್ಟ್ ಕ್ಲಲ ಸಿಸ್, ರಾಜಾಜಿ ರ ಸೆ್ತ, ಚೆನ್ನ ೈ - 600 001. 

001. 

           ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 044-25393406; ಫೆ್ಯ ರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 044-25393797 

           ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: dnbschennai@rbi.org.in 

 

mailto:gro@nationalarc.com
mailto:nodal.officer@nationalarc.com
mailto:dnbschennai@rbi.org.in
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h. GRO, ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಸೂಕು  ಮಾಹಿತಯಂದಿಗೆ, ನಿದಿಯಶಟ  ದೂಯನ್ನು  ರಿಸರಿಸು ಕಾಮಯನ್ನು  ತಂಡದ 

ಕಾಮಯನ್ನು  ತಂಡದ ಷದಷಯ ರಿಗೆ ಯ ದೆೆತವಾಗಿ ದಗಿಷಫಹುದು. 

 

9. ಒಂಬು ಡ್್ ಮನ್ ಯೀಜನ್ಯಡಿ ಮುಖೆ್ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿ 

 

ಇಂಟ್ಟಗೆರ ೋಟೆಡ್ ಒಂಬು ಡ್ಸ  ಭನ್ ಯೋಜನೆ, 2021 ("ಯೋಜನೆ") ಗ್ರಗಿ ಒಂಬು ಡ್ಸ  ಭನ್ ಯೋಜನೆಗೆ 

ಯೋಜನೆಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ರ ತ NBFC ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ / ಮಖಯ  ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನು  

ಅಧಿಕಾರಿಮನ್ನು  ನೇಮಿಸು ಅಗತಯ ವಿದೄ. ಅವಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ, ಶಿರ ೋ. ಶಿರ ೋರ್ಜತ್ ರಾಜ್ ಅಯನ್ನು  

ರಾಜ್ ಅಯನ್ನು  ಮಖಯ  ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ("PNO") ನೇಮಿಷಲಾಗಿದೄ. 

ಮಖಯ  ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಭ ತ್ತು  ವಿಭವಯಕಯ ಸಂಕಯ ವಿಯಗಳನ್ನು  ಈ ಕೇೋಡ್ ಗೆ ಅನ್ನಬಂಧ -B 

ಅನ್ನಬಂಧ -B ಎಂದು ಲಗ ತು ಷಲಾಗಿದೄ. 

ಈ ಯೋಜನೆಮ ಅಡಿಮಲಿ್ವ PNO ಇತಯ ವಿಶಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯ ಭ ತ್ತು  ಮೇಲಮ ನವಿ 

ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯದ ಮಂದೄ ಕಂನಿಮನ್ನು  ರ ತನಿಧಿಷಲು ಜವಾಬ್ು ಯನಗಿರು ತ್ಸು ನೆ. ಯೋಜನೆಮ 

ಯೋಜನೆಮ ರ ಮಖ ವೈಶಿಶಟ ಯ ಗಳನ್ನು  ಈ ಕೇೋಡ್ ಗೆ ಲ್ವಂಕ್-ದೆ ಎಂದು ಲ್ವಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೄ. 

 

10. ಕರುಬಂಡವಾಳ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ವತ್ನ್ಯ ಮಾಗ್ಸೂಚಿಗಳು 

ಕ್ತರುಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದೆದಂತೆ, ಕಂನಿಯು ಪ್ರರ ಥಮಿಕ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ನಸಾಯವಾಗಿ ಕೄಳಗೆ ನಿಗದಿಡಿದೆದ ಅವಯ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ತನು  ಕಾಯಾಯಚಯಣೆಗಳನ್ನು  

ನಿಯಹಿಸು ತು ದೄ. ಭಾಯತೋಮ ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ (ಮೈ ಕೇರ ಫೈನ ನ್ಸ  ಗ್ರಗಿ ನಿಯಂತರ ಕ ಚೌಕಟ್ಟಟ ) 

ಚೌಕಟ್ಟಟ ) ನಿದಯವನಗಳು, 2022 

a.  ರ ತ ಮೈಕೇರ ೋಕೄರ ಡಿಟ್ ಸಾಲದ ಆರಂಬದಲಿ್ವ, ಸಾಲದ ಅರ್ಜಯದಾಯರು ವಾಯಕೆೇಮೆಮ , ಪ್ರಕಿ್ತಕ ಅಥವಾ 

ಪ್ರಕಿ್ತಕ ಅಥವಾ ಮಾದೆಕ ಭರುಪ್ರತ ಅಧಿಮನ್ನು  ಆರಿದೆಕೇಳಿಬೇಕು. 

b.  ಕಂನಿಯು ಉ ತು ಭವಾಗಿ ದಾಖಲ್ವಷಲಾದ ಫಡಿಡ ದಯ ಮಾದರಿಮನ್ನು  ಹಂದಿಯಬೇಕು / ಎಲಿಾ 

ಎಲಿಾ ಅಂತಗಯತ ಫಡಿಡ ದಯಗಳಿಗೆ ವಿಧಾನನ್ನು  ಹಂದಿಯಬೇಕು. ಕಂನಿಯು ತನು  ಎಲಿಾ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ವ 

ಎಲಿಾ ಕಛೇರಿಗಳಲಿ್ವ ಮೈಕೇರ ೋಫೈನ ನ್ಸ  ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಷಲಾದ ಕನಿಶಠ , ಗರಿಶಠ  ಭ ತ್ತು  ಷರಾಷರಿ 

ಭ ತ್ತು  ಷರಾಷರಿ ಫಡಿಡ  ದಯಗಳನ್ನು  ರ ದಶಿಯಷಬೇಕು, ಮಖಯ ವಾಗಿ ಅದು ರ ಕಟ್ಟಸು ಸಾಹಿತಯ ದಲಿ್ವ (ಮಾಹಿತ 

ಸಾಹಿತಯ ದಲಿ್ವ (ಮಾಹಿತ ಕೆಪ್ಲಡಿಗಳು / ಕಯತರ ಗಳು) ಭ ತ್ತು  ಅದಯ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ವ ವಿಯಗಳು. 

ವಿಯಗಳು. ಕ್ತರುಬಂಡವಾಳ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ವಿಧಿಷಲಾಗು ಕನಿಶಠ , ಗರಿಶಠ  ಭ ತ್ತು  ಷರಾಷರಿ ಫಡಿಡ  ದಯಗಳು. 

ದಯಗಳು. 

c. ಫಡಿಡ ದಯದಲಿ್ವ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಇತಯ ಶುಲೆದಲಿ್ವ ಯಾವುದ ಫದಲಾಣೆಯಾಗಿದು ರೆ, ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ 

ಫದಲಾಣೆಯಾಗಿದು ರೆ, ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಮಂಚಿತವಾಗಿ ತಳಿಷಲಾಗು ತು ದೄ ಭತ್ತು  ಈ ಫದಲಾಣೆಗಳು 

ಫದಲಾಣೆಗಳು ಬವಿಶಯ ದಲಿ್ವ ಮಾತರ  ಜಾರಿಗೆ ಫರು ತು ವೆ. 
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d. ಶಿಫಾಯಸು ಮಾಡಲಾದ ಷಿರೂದ ರ ಕಾಯ ಗುಣಭಟಟ ದ ಷಯಳಿೋಕೃತ ಹಾಳೆಗಳಲಿ್ವ ಂದಯಲಿ್ವ 

ಂದಯಲಿ್ವ ಕಂನಿಯು ನಿರಿೋಕಿ್ತತ ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಬೆಲೆ ಮಾಹಿತಮನ್ನು  ರ ಕಟ್ಟಸು ತು ದೄ. 

e. ಮೈ ಕೇರ ೋಕೄರ ಡಿಟ್ ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಕಂನಿ ಭ ತ್ತು  / ಅಥವಾ ಅದಯ ಪ್ರಲುದಾಯ / ಏಜೆಂಟ್ ವಿಧಿಸು 

ವಿಧಿಸು ಯಾವುದ ಶುಲೆನ್ನು  ಫಾಯ ಕ್ಟ  ಶಿೋಟ್ ನಲಿ್ವ ಷಪ ಶಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗು ತು ದೄ. ಫಾಯ ಕ್ಟ  ಶಿೋಟ್ ನಲಿ್ವ 

ಫಾಯ ಕ್ಟ  ಶಿೋಟ್ ನಲಿ್ವ ಷಪ ಶಟ ವಾಗಿ ನಮೂದಿಷದ ಯಾವುದ ಮ ತು ನ್ನು  ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ವಿಧಿಷಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ವಿಧಿಷಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

f. ಮೈ ಕೇರ ೋಫೈನ ನ್ಸ  ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಕಂನಿಯು ಯಾವುದ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ನಲ್ವಟ ಮನ್ನು  

ಪ್ನಲ್ವಟ ಮನ್ನು  ವಿಧಿಸುವುದಿಲಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ, ವಿಳಂಫ ಪ್ರತಗೆ ದಂಡನ್ನು  ಪೂಣಯ ಸಾಲದ 

ಪೂಣಯ ಸಾಲದ ಮ ತು ಕೆ್ತಂತ ಹೆಚಿಾಗಿ ಮಿತಮಿೋರಿದ ಮ ತು ಕೆೄ ವಿಧಿಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

g. ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಅಥಯವಾಗು ಭಾಷೆಮಲಿ್ವ ಮೈಕೇರ ೋಫೈನ ನ್ಸ  ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಪ ಂದದ ರ ಮಾಣಿತ  

ರ ಮಾಣಿತ  ರೂ ಇಯಬೇಕು. 

h. ಕಂನಿಯು ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಕೄರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಯ ಅನ್ನು  ನಿೋಡು ತು ದೄ, ಇದು ಕೄಳಗಿನ ಅವಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  

ಅವಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಳಗೊಂಡಿರು ತು ದೄ. ಎಲಿಾ ಕೄರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ಯ ನಮೂದುಗಳು ಸಾಲಗ್ರಯನ್ನ 

ಸಾಲಗ್ರಯನ್ನ ಅಥಯಮಾಡಿಕೇಳಿು ಭಾಷೆಮಲಿ್ವಯಬೇಕು: 

i. ಸಾಲಗ್ರಯನ ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಗುರುತನ ಮಾಹಿತ. 

ii ಬೆಲೆಮ ಮೇಲೆ ಷಯಳಿೋಕೃತ ಕಾಗದ; 

iii ಸಾಲಕೆೄ ಲಗ ತು ಷಲಾದ ಎಲಿಾ ಇತಯ ನಿಮಭಗಳು ಭ ತ್ತು  ಶಯ ತ್ತು ಗಳು. 

iv. ದಿೆೋಕರಿದೆದ ಕಂತ್ತಗಳು ಭ ತ್ತು  ಅಂತಭ ಬಿಡುಗಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಿಾ ಭರುಪ್ರತಗಳಿಗೆ 

ಭರುಪ್ರತಗಳಿಗೆ ಕಂನಿಮ ಅನ್ನಮೋದನೆಗಳು; ಭ ತ್ತು  

v. ಕಂನಿಮ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಮ ಹೆಷರು ಭ ತ್ತು  ಸಂಕಯ ಸಂಖ್ಯಯ  ಸೇರಿದಂತೆ 

ಕುಂದುಕೇಯತೆ ರಿಹಾಯ ಯ ಸೆೆಮ ವಿಯಗಳು. 

i. ಕೄರ ಡಿಟ್ ಅಲಿದ ಉತಪ ನು ಗಳ ನಿಬಂಧನೆಯು ಸಾಲಗ್ರಯನ ಸಂಪೂಣಯ ಪ್ಲಪ ಗೆಯಂದಿಗೆ ಇಯಬೇಕು ಭತ್ತು  

ಇಯಬೇಕು ಭ ತ್ತು  ಅಂತಸ ಉತಪ ನು ಗಳ ಪ್ರತ ಯ ಸೆೆಮನ್ನು  ಕೄರ ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ ಯನಲಿ್ವಯೇ ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ 

ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಷಪ ಶಟ ವಾಗಿ ತಳಿಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

j. ಸಾಲಗ್ರಯರಿಗೆ ಕಂನಿಯು ಯಾವುದ ತಯಬೇತಮನ್ನು  ನಿೋಡಿದರೆ, ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿರು ತು ದೄ. ಅಂತಸ 

ಅಂತಸ ತಯಬೇತಮನ್ನು  ನಿೋಡಲು ಎಲಿಾ ಕಿೄೋತರ  ದೆಫಬ ಂದಿಗೆ ತಯಬೇತ ನಿೋಡಲಾಗು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ಕೄರ ಡಿಟ್ / ಇತಯ 

ಭ ತ್ತು  ಕೄರ ಡಿಟ್ / ಇತಯ ಉತಪ ನು ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದೆದ ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಭ ತ್ತು  ಸೆಟ್ಟಟ ಂಗ್ ಗಳ ಫಗೆೆ ಸಾಲಗ್ರಯರಿಗೆ 

ಸಾಲಗ್ರಯರಿಗೆ ಸಂಪೂಣಯವಾಗಿ ತಳಿಷಬೇಕು. ಸಾಲಗ್ರಯಯ ರ ಸುು ತ ಸಾಲದ ಫಗೆೆ ಅಗತಯ  ವಿಚಾಯಣೆಗಳನ್ನು  

ವಿಚಾಯಣೆಗಳನ್ನು  ಕೆಗೊಳಿಲು. 

k. ಉದಯ ೋಗಿಗಳ ಅನ್ನಚಿತ ತಯನೆಮನ್ನು  ತಡೆಗಟಟ ಲು ಭ ತ್ತು  ಸಾಲಗ್ರಯನ ಕುಂದುಕೇಯತೆಗಳನ್ನು  

ಕುಂದುಕೇಯತೆಗಳನ್ನು  ಷಭಯೋಚಿತವಾಗಿ ರಿಸರಿಷಲು ಕಂನಿಯು ಜವಾಬ್ು ಯನಗಿಯಬೇಕು. ಮೇಲ್ವನ 

ಮೇಲ್ವನ ಸೂಚನೆಮನ್ನು  ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಸಾಲದ ಪ ಂದದಲಿ್ವ ಭ ತ್ತು  ಅದಯ ಕಚೇರಿ / ಶಾಖ್ಯಮ 

ಶಾಖ್ಯಮ ಆಯಣದಲಿ್ವ ಭತ್ತು  ಕಂನಿಮ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ವ ರ ದಶಿಯಷಲಾದ ಕೇೋಡ್ ನಲಿ್ವ ನಿೋಡಬೇಕು. 

ನಿೋಡಬೇಕು. 

L. ಸಾಲಗ್ರಯ ಭ ತ್ತು  ಕಂನಿಯಿಂದ ಯಷಪ ಯ ನಿಧಯರಿಷಲಪ ಟಟ  ಗೊ ತ್ತು ಡಿದೆದ / ಕಂದಿರ ೋಮವಾಗಿ 

ಕಂದಿರ ೋಮವಾಗಿ ಗೊ ತ್ತು ಡಿದೆದ ಷೆಳದಲಿ್ವ ಭರುಡೆಯುವಿಕೄ ಮಾಡಲಾಗು ತು ದೄ. ಆದಾಗ್ಯಯ , ಸಾಲಗ್ರಯನ್ನ 
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ಆದಾಗ್ಯಯ , ಸಾಲಗ್ರಯನ್ನ ಗೊ ತ್ತು ಡಿದೆದ / ಕಂದಿರ ೋಮವಾಗಿ ಗೊ ತ್ತು ಡಿದೆದ ಷೆಳದಲಿ್ವ ಕಾಣಿದೆಕೇಳಿಲು 

ಕಾಣಿದೆಕೇಳಿಲು ವಿಪಲವಾದರೆ, ಕಿೄೋತರ  ದೆಫಬ ಂದಿಗೆ ಅನ ಅಥವಾ ಅಳ ನಿವಾಷ ಅಥವಾ ಕೄಲಷದ ಷೆಳದಲಿ್ವ 

ಕೄಲಷದ ಷೆಳದಲಿ್ವ ಸಣನ್ನು  ಭರುಡೆಮಲು ಅನ್ನಭತಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

ಎಯಡು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿನ ಷತತ ರ ಕಯಣಗಳು. ಕಂನಿ ಅಥವಾ ಅದಯ ಏಜೆಂಟರು ಚೇತರಿಕೄಮ ಕಡೆಗೆ 

ಕಡೆಗೆ ತೋರ ವಾದ ಕರ ಭಗಳಲಿ್ವ ತೊಡಗಬ್ಯದು. ಮೇಲ್ವನ ಸಾಮಾನಯ  ಫಳಕೄಮನ್ನು  ನಿಫಯಂಧಿಷದೄ, ಈ 

ನಿಫಯಂಧಿಷದೄ, ಈ ಕೄಳಗಿನ ಕಾಮಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ ರಿಗಣಿಷಲಾಗು ತು ದೄ: 

i. ಬೆದರಿಕೄ ಅಥವಾ ನಿಂದನಿೋಮ ಭಾಷೆಮನ್ನು  ಫಳಸುವುದು. 

ii ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು  ಮಂದುರಿಸುವುದು ಭ ತ್ತು  / ಅಥವಾ ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ 

ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಬೆಳಿಗೆೆ 9:00 ಕೆ್ತಂತ ಮದಲು ಭ ತ್ತು  ಸಂಜೆ 6:00 ನಂತಯ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು. 

ಮಾಡುವುದು. 

iii ಸಾಲಗ್ರಯನ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಸೆು ೋಹಿತರು ಅಥವಾ ಷಹೋದಯ ೋಗಿಗಳ ಕ್ತರುಕುಳ. 

iv. ಸಾಲಗ್ರಯನ ಹೆಷಯನ್ನು  ಫಹಿರಂಗಡಿಸುವುದು. 

v. ಸಾಲಗ್ರಯ ಅಥವಾ ಸಾಲಗ್ರಯನ ಕುಟ್ಟಂಫ / ಆ ದೆು  / ಖ್ಯಯ ತಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ 

ಅಥವಾ ಇತಯ ರಿೋತಮ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ಫಳದೆ ಅಥವಾ ಬೆದರಿಕೄ ಹಾಕ್ತ. 

vi. ಸಾಲದ ಮ ತು  ಅಥವಾ ಭರುಪ್ರತ ಮಾಡದಿರು ರಿಣಾಭಗಳ ಫಗೆೆ ಸಾಲಗ್ರಯನನ್ನು  

ಸಾಲಗ್ರಯನನ್ನು  ತಪ್ಪಪ ದಾರಿಗೆಳೆಯುವುದು. 

 

m. ಕಂನಿಮ ನಿದಯವಕಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನ್ನಮೋದಿಷಲಾದ ನಿೋತಮಲಿ್ವ ನಿದಿಯಶಟ ಡಿದೆದ ವರ ದೄಡ ಮ 

ವರ ದೄಡ ಮ ಕಾಮಯವಿಧಾನಕೆೄ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೄ ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಮಲಿ್ವ ತೊಡಗಿರು ಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  

ಯ ಕ್ತು ಗಳನ್ನು  ಳಗೊಂಡಿರು ಯಾವುದ ರಿೋತಮಲಿ್ವ ರಿಕರಿ ಏಜೆನಿಸ ಮ ಳಗೊಳಿುವಿಕೄ ಇರುವುದಿಲಿ. 

ಳಗೊಳಿುವಿಕೄ ಇರುವುದಿಲಿ. ಪ್ಲ್ವೋಸ್ ರಿಶಿೋಲನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಕ್ಷಣಾ ಕಾಯಾಯಚಯಣೆಮಲಿ್ವ ತೊಡಗಿರು 

ಕಾಯಾಯಚಯಣೆಮಲಿ್ವ ತೊಡಗಿರು ತಭಮ  ಉದಯ ೋಗಿಗಳ ಮಂಚೂಣಿಮಲಿ್ವರುಯ ರಿಶಿೋಲನೆಮನ್ನು  

ರಿಶಿೋಲನೆಮನ್ನು  ಳಗೊಂಡಿರು ಯಕ್ಷಣಾ ಏಜೆಂಟ್ ಗಳು ಕೆಗೊಳಿುವುದನ್ನು  ಸಂಸೆೆ ಖಚಿತಡಿಸುತು ದೄ. 

ಖಚಿತಡಿಸು ತು ದೄ. ಅಂತಸ ಉದಯ ೋಗಿ ರ ತಯಕಯ ಭರು ರಿಶಿೋಲನೆಮನ್ನು  ವಾರ್ಷಯಕ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ 

ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

 

n. ಷರಿಯಾದ ಸೂಚನೆ ಭ ತ್ತು  ಷರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾಯನ್ನು  ಖಚಿತಡಿದೆಕೇಳಿಲು, ಸಾಲ ಭರುಪ್ರತ 

ಭರುಪ್ರತ ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಮನ್ನು  ಪ್ರರ ರಂಭಿಸುವಾಗ ಕಂನಿಯು ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಸೂಲಾತ ಏಜೆನಿಸ ಮ 

ಏಜೆನಿಸ ಮ ವಿಯಗಳನ್ನು  ದಗಿಷಬೇಕು. ನಿೋವು ನೋಟ್ಟಸ್ ಭ ತ್ತು  ಅಧಿಕೃತ ತರ ದ ರ ತಮನ್ನು  (ರಿಡೆಂಶ ನ್ 

ರ ತಮನ್ನು  (ರಿಡೆಂಶ ನ್ ಕಂನಿ ಭ ತ್ತು  ಕಂನಿಮ ಸಂಕಯ ವಿಯಗಳನ್ನು  ಳಗೊಂಡಂತೆ) ಭತ್ತು  

ಭ ತ್ತು  ಕಂನಿಯಿಂದ ದಿೆೋಕರಿದೆದ ಅಧಿಸೂಚನೆಮ ರ ತಮನ್ನು  ನಿೋವು ಹಂದಿರುವಿರಿ ಎಂದು 

ಖಚಿತಡಿದೆಕೇಳಿಲು ಕಂನಿಯು ರಿಡೆಂಶ ನ್ ಕಂನಿಗೆ ಮಾಗಯದವಯನ ನಿೋಡು ತು ದೄ. ಕಂನಿ ಅಥವಾ 

ಅಥವಾ ಏಜೆನಿಸ  ಅರಿಗೆ ನಿೋಡಿದ ಗುರುತನ ಚಿೋಟ್ಟ. ಚೇತರಿಕೄಮ ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕಮಲಿ್ವ ಕಂನಿಯು 

ಭರುಡೆಯುವಿಕೄ ಕಂನಿಮನ್ನು  ಫದಲಾಯಿದೆದರೆ, ಕಂನಿಯು ಫದಲಾಣೆಮನ್ನು  ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ 

ತಳಿಸು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ಮೇಲ್ವನ ಅವಯ ಕತೆಗಳನ್ನು  ಹಷ ಕಂನಿಗೆ ಅನಿಯಿಸು ತು ದೄ. 
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o. ಕಂನಿಯು ಳಗೊಂಡಿರು ಯಕ್ಷಣಾ ಕಂನಿಗಳ ಇ ತು ೋಚಿನ ವಿಯಗಳನ್ನು  ಕಂನಿಮ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ವ 

ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ವ ರ ಕಟ್ಟಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

 

11. ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್್ಾಡಿಟ ಸ್ೈಟ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ್ ಡ್ದ ಸಲ್ಗಳು 

ಕ್ೆಂನಿಯಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್್ಾಡಿಟ ಿಟ ಪರ್ಮಮ (ಗಳ) ಮೂಲ್ಕ್ ಸಲ್ಗಳನಯನ ಸಿವೇಕ್ರಿಸಿದಗ ಅಥವ ಾರೆಂಭಿಸಿದಗ, ಕ್ೆಂನಿಯಯ 

ಈ ಕ್್ಳಗಿನ ಹ್ಚ್ಯಿವ್ರಿ ಕ್ಾಮಗಳನಯನ ತ್ಗ್್ದಯಕ್್ೊಳಳಫ್ೇಕ್ಯ: 

a. ಏಜೆಂಟ್ ಗಳಾಗಿ ತೊಡಗಿದೆಕೇಂಡಿರು ಎಲಿಾ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಗಳ ಹೆಷರುಗಳನ್ನು  ಕಂನಿಮ 

ಕಂನಿಮ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ವ ರ ಕಟ್ಟಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

b. ಎಲಿಾ ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಗಳು ಗ್ರರ ಸಕರಂದಿಗೆ ಸಂಸನ ನಡೆಸು ತು ರು ಕಂನಿಮ ಹೆಷಯನ್ನು  

ಹೆಷಯನ್ನು  ಮಂಚಿತವಾಗಿ ತಳಿಷಲು ಷಲಹೆ ನಿೋಡಲಾಗು ತು ದೄ. 

c. ಅನ್ನಮೋದನೆಮ ನಂತಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾಲಗ್ರಯನಿಗೆ ಅನ್ನಮೋದನೆ ತರ ನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಗು ತು ದೄ ಆದರೆ 

ನಿೋಡಲಾಗು ತು ದೄ ಆದರೆ ಸಾಲ ಪ ಂದನ್ನು  ಕಾಮಯಗತಗೊಳಿಸು ಮದಲು. 

d. ಸಾಲದ ಪ ಂದದ ರ ತಮನ್ನು , ಸಾಲದ ಪ ಂದದಲಿ್ವ ಉಲಿೆೋಖಿಷಲಾದ ಎಲಿಾ ಲಗ ತ್ತು ಗಳ ರ ತಮನ್ನು  

ಲಗ ತ್ತು ಗಳ ರ ತಮನ್ನು  ಸಾಲನ್ನು  ಅನ್ನಮೋದಿದೆದ / ಮಂಜೂರು ಮಾಡು ಷಭಮದಲಿ್ವ ಎಲಿಾ 

ಎಲಿಾ ಸಾಲಗ್ರಯರಿಗೆ ದಗಿಷಬೇಕು. 

e. ಕಂನಿಯು ತೊಡಗಿದೆಕೇಂಡಿರು ಡಿರ್ಜಟಲ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಗಳಲಿ್ವ ರಿಣಾಭಕಾರಿ ಮೇಲಿ್ವಚಾಯಣೆ 

ಮೇಲಿ್ವಚಾಯಣೆ ಭ ತ್ತು  ಮೇಲಿ್ವಚಾಯಣೆಮನ್ನು  ಖಚಿತಡಿದೆಕೇಳಿಬೇಕು. 

f. ಕಂನಿಮ ಕುಂದುಕೇಯತೆ ರಿಹಾಯ ಕಾಮಯವಿಧಾನದ ಫಗೆೆ ಜಾಗೃತ ಮೂಡಿಷಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ  

ರ ಮತು ಗಳನ್ನು  ಮಾಡಬೇಕು. 

 

12. ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳು 

ನಯ ಯೋಚಿತ ಕಾಮಯವಿಧಾನದ ಸಂಹಿತೆಮ ಅನ್ನಷಯಣೆ ಭ ತ್ತು  ಕುಂದುಕೇಯತೆ ನಿವಾಯಣಾ 

ಕಾಮಯವಿಧಾನದ ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆಮನ್ನು  ನಿಯಸಣೆಯು ನಿಮಮಿತ ಭಧಯ ಂತಯದಲಿ್ವ ನಿಯಹಿಸು ತು ದೄ 

ನಿಯಹಿಸು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ಅಂತಸ ವಿಭಶ್ಯಗಳ ಕೇರ ೋಢೋಕೃತ ಯದಿಮನ್ನು  ಅರೆ-ವಾರ್ಷಯಕ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ 

ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ನಿದಯವಕಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲಿ್ವಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

 

ಕೇೋಡ್ ನ ನವಿೋಕರಿದೆದ ರ ತಮನ್ನು  ಕಂನಿಮ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನಲಿ್ವ ರ ದಶಿಯಷಲಾಗು ತು ದೄ. ಫೇರ್ ಪ್ರರ ಕ್ತಟ ೋಸ್ 

ಪ್ರರ ಕ್ತಟ ೋಸ್ ಕೇೋಡ್ ನ ಅನ್ನಷಯಣೆಮ ಕುರಿತ್ತ ಕೇರ ೋಢೋಕೃತ ಯದಿಮನ್ನು  ಅದಯ ರಿಶಿೋಲನೆಗ್ರಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೄ 

ರಿಶಿೋಲನೆಗ್ರಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕೆೄ ನಿದಯವಕಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ಷಲಿ್ವಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

 

13. ಕೀಡ್ ನ ಪರಿೀಕೆೆ 

ಈ ಕೇೋಡ್ ಅನ್ನು  ಕಾಲಕಾಲಕೆೄ ಸಂಪ್ರದಿಷಫಹುದು, ಫದಲಾಯಿಷಫಹುದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಷಫಹುದು. 

ಸೇರಿಷಫಹುದು. ಕೇೋಡ್ ಅನ್ನು  ರ ತ ಶಯ ಕಂನಿಮ ನಿದಯವಕಯ ಮಂಡಳಿಯು ರಿಶಿೋಲ್ವಸು ತು ದೄ 

ರಿಶಿೋಲ್ವಸು ತು ದೄ ಅಥವಾ ಕೇೋಡ್ ನ ವಿಶಮನ್ನು  ನಿಯಂತರ ಸು ಕಾನೂನಿನಲಿ್ವ ಗಭನಸಯ ಫದಲಾಣೆ 

ಫದಲಾಣೆ ಕಂಡುಬಂದಾಗ. 
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Annexure - A 

 

                              ಫಡಿಡ  ದಯ ಮಾದರಿ 
 

ಫಡಿಡ ದಯ ಮಾದರಿಮ ಸೂಚಯ ಂಕ, ಫಡಿಡ ದಯಗಳು ಭತ್ತು  ಇತಯ ಶುಲೆಗಳನ್ನು  ನಿಧಯರಿಸು ನಿೋತಗಳು ಭತ್ತು  

ಭ ತ್ತು  ಕಾಮಯವಿಧಾನಗಳು. 

 

ಭಾಯತೋಮ ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ (RBI) ಫಡಿಡ ದಯಗಳು, ರ ಕ್ತರ ಯ್ಕ ಭ ತ್ತು  ಇತಯ ಶುಲೆಗಳನ್ನು  ನಿಧಯರಿಸುಲಿ್ವ 

ನಿಧಯರಿಸುಲಿ್ವ ಸೂ ಕು ವಾದ ಆಂತರಿಕ ನಿೋತಗಳು ಭ ತ್ತು  ಕಾಮಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು  ರೂಪ್ಲಷಲು NBFC ಗಳ 

NBFC ಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳಿಗೆ ಷಲಹೆ ನಿೋಡಿದೄ. 

 ಎನ್ ಬಿಎಫ್ ದೆಗಳು ಕೄಲವು ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿಿನ ಫಡಿಡ ದಯಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸು ಕುರಿತ್ತ ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಗೆ 

ಬ್ಯ ಂಕ್ ಗೆ ಬಂದ ಸಲವಾರು ದೂರುಗಳನ್ನು  ಇದು ಆಧರಿದೆದೄ. ಈ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಪ್ಪನರುಚಿರಿಸುಲಿ್ವ, 

ಪ್ಪನರುಚಿರಿಸುಲಿ್ವ, RBI ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂವಗಳನ್ನು  ರಿಗಣಿದೆ ಸೂ ಕು ವಾದ ಫಡಿಡ ದಯ ಮಾದರಿಮನ್ನು  

ಮಾದರಿಮನ್ನು  ಅನ್ನಷರಿಷಲು NBFC ಗೆ ಷಲಹೆ ನಿೋಡಿತ್ತ ಭ ತ್ತು  ಫಡಿಡ ದಯ, ಅಪ್ರಮದ ಭಟಟ ಗಳು ಭತ್ತು  

ಭ ತ್ತು  ವಿಭಿನು  ಫಡಿಡ ದಯಗಳನ್ನು  ವಿಧಿಸು ಕಾಯಣನ್ನು  ಫಹಿರಂಗಡಿಸು ತು ದೄ. 

 

ಮೇಲೆ ತಳಿದೆದ RBI ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳ ದೃರ್ಷಟ ಯಿಂದ, ನಭಮ  ಸಾಲಗ್ರಯರು ಸಾಂದೆೆಕ 

ಸಾಲಗ್ರಯರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಫಡಿಡ ದಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತಯ ಶುಲೆಗಳನ್ನು  ನಿಧಯರಿಸುವಾಗ ಕೄಳಗಿನ ಆಂತರಿಕ 

ಆಂತರಿಕ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು, ನಿೋತಗಳು, ಕಾಮಯವಿಧಾನಗಳು ಭ ತ್ತು  ಫಡಿಡ ದಯ ಮಾದರಿಮನ್ನು  ಗಣನೆಗೆ 

ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೇಳಿಲಾಗುತು ದೄ. 

 

- ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ್ವನ ಫಡಿಡ ದಯಗಳನ್ನು  ಕಾಲಕಾಲಕೆೄ ಕೄರ ಡಿಟ್ ಷಮಿತಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸು ತು ದೄ. 

 

- ಕಂನಿಯು ವಿಧಿಸು ಫಡಿಡ ದಯಗಳು, ಎಯಲು ಡೆದ ನಿಧಿಗಳ ಬೆಲೆ, ಅನಿಮವಾಗು ಕಂತ್ತ ವೆಚಿ, 

ವೆಚಿ, ಮಾರುಕಟೆಟ  ದರ ಯ ತೆ, ಕೄರ ಡಿಟ್ ಸರಿವಿನ ಮೇಲ್ವನ RBI ನಿೋತಗಳು, ಷಪ ರ್ಧಯಮ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಲಾಗು 

ನಿೋಡಲಾಗು ರಿಯಾಯಿತಗಳು, ಮಾರುಕಟೆಟ  ಖ್ಯಯ ತ, ನಿಯಸಣಾ ವೆಚಿ, ಆದಾಮ, ವೆಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ 

ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂವಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲಂಬಿತವಾಗಿದೄ. ಅಗತಯ ವಿರು ಬಂಡವಾಳ, ಆಂತರಿಕ ಕೄರ ಡಿಟ್ 

ಕೄರ ಡಿಟ್ ಭ ತ್ತು  ಎದುರು ಕ್ಷ ಭ ತ್ತು  ಉತಪ ನು ಗಳಲಿ್ವ ಡಿೋಫಾ ಲ್ಟ  ಅಪ್ರಮ, ಕೆಗ್ರರಿಕಾ ರ ದ್ ತು ಗಳು ಇತ್ಸಯ ದಿ. 

ರ ದ್ ತು ಗಳು ಇತ್ಸಯ ದಿ. 

ಂದ ರಿೋತಮ ಮೆಚೂಯ ರಿಟ್ಟ ಹಂದಿರು ಭ ತ್ತು  ಅದ ಷಭಮದಲಿ್ವ ಲಬಯ ವಿರು ಂದ ರಿೋತಮ 

ಂದ ರಿೋತಮ ಉತಪ ನು ಗಳು ವಿಭಿನು  ಫಡಿಡ  ದಯಗಳಂದಿಗೆ ವಿಭಿನು  ಗ್ರರ ಸಕಯನ್ನು  ಆಕರ್ಷಯಷಫಹುದು. 

ಆಕರ್ಷಯಷಫಹುದು. ಫಡಿಡ ದಯಗಳು ಎಲಿಾ ಅಂವಗಳು ಅಥವಾ ಅಂವಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಮನ್ನು  ಅಲಂಬಿದೆ 

ಅಲಂಬಿದೆ ಫದಲಾಗು ತು ವೆ, ಆದರೆ ಕೄಳಗಿನವುಗಳಲಿ: 
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 ಸಂಬಂಧಿತ ವಾಯ ಪ್ರಯ ವಿಭಾಗದಲಿ್ವ ಕೄರ ಡಿಟ್ ಭ ತ್ತು  ಡಿೋಫಾ ಲ್ಟ  ಅಪ್ರಮ. 

 ಂದ ರಿೋತಮ ಗ್ರರ ಸಕಯ ಐತಹಾದೆಕ ಕಾಮಯಕ್ಷಭತೆ. 

 ಅರ್ಜಯದಾಯಯ ಪ್ರ ಫೈಲ್. 

 ಉದಯ ಭ ವಿಭಾಗ; 

 ಅರ್ಜಯದಾಯಯ ಭರುಪ್ರತ ದಾಖಲೆ; 

 ಷಸ ಯಕ್ಷಣೆಮ ಷಿರೂ ಭತ್ತು  ಮೌಲಯ . 

 ಸುಯಕಿ್ತತ vs ಅಸುಯಕಿ್ತತ ಕೄರ ಡಿಟ್. 

 ಸಾಲದ ಮ ಕಾು ಮ. 

 ಕೄರ ಡಿಟ್ ಟ್ಟಕೄಟ್ ಮ ತು . 

 ಅರ್ಜಯದಾಯಯ ಭ ತ್ತು  ಕಾಪ್ಯರೇಟ್ ಗ್ರಯ ರಂಟಯ ಕೄರ ಡಿಟ್ ರೇಟ್ಟಂಗ್, ಯಾವುದಾದರೂ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ. 

 ಸಾಲದ ಅಧಿ. 

 ದೋಶದ ಷೆಳ ಭ ತ್ತು  ಸಂಗರ ಸಣೆಮ ಕಾಮಯಕ್ಷಭತೆ (ಚಿಲಿರೆ ವಾಯ ಪ್ರಯಕೆೄ 

ವಾಯ ಪ್ರಯಕೆೄ ಅನಿಯಿಸು ತು ದೄ); 

 ಅರ್ಜಯದಾಯಯ ಇತಯ ಸಾಲಗಳು. 

 ಸಾಲದ ಅನ್ನಮೋದನೆಮ ಷಭಮದಲಿ್ವ ಫಡಿಡ ದಯಗಳನ್ನು  ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ತಳಿಷಲಾಗು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ಫಡಿಡ  ಭತ್ತು  

ಭ ತ್ತು  ಫಡಿಡ  ಭ ತ್ತು  ಅಷಲು ಭರುಪ್ರತಮ ವೇಳಾಟ್ಟಟ  ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಲಬಯ ವಿರು ತು ದೄ. 

ಯದಿ ಮಾಡಿದ ದಿನಂಕದಂದು ಫಡಿಡ ಮನ್ನು  ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಷಲಾಗು ತು ದೄ ಎಂದು ರಿಗಣಿಷಲಾಗು ತು ದೄ 

ರಿಗಣಿಷಲಾಗು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ಫಡಿಡ ಮ ಪ್ರತಗೆ ಯಾವುದ ಗೆರ ೋಸ್ ಅಧಿಮನ್ನು  ಅನ್ನಭತಷಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

ಅನ್ನಭತಷಲಾಗುವುದಿಲಿ. 

 

i. ಸಾಮಾನಯ  ಫಡಿಡ ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚರಿಯಾಗಿ, ಕಂನಿಯು ತ್ಸತೆ್ಸಲ್ವಕ ಸೌಲಬಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚಿ್ಚರಿ ಫಡಿಡ ಮನ್ನು  ವಿಧಿಷಫಹುದು 

ಫಡಿಡ ಮನ್ನು  ವಿಧಿಷಫಹುದು ಭ ತ್ತು  ಯಾವುದ ವಿಳಂಫ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ಬ್ಕ್ತ ಮ ತು ನ್ನು  ಪ್ರತಷಲು 

ಪ್ರತಷಲು ವಿಪಲವಾದರೆ ದಂಡದ ಫಡಿಡ ಮನ್ನು  ವಿಧಿಷಫಹುದು. ವಿವಿಧ ಉತಪ ನು ಗಳು ಅಥವಾ ಸೌಲಬಯ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಈ 

ಸೌಲಬಯ ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಈ ಹೆಚಿ್ಚರಿ ಅಥವಾ ದಂಡದ ಫಡಿಡ ಮನ್ನು  ಕೄರ ಡಿಟ್ ಷಮಿತಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸು ತು ದೄ. 

ಅನ್ನಮೋದಿಸು ತು ದೄ. 

ii ಫಡಿಡ ಗೆ ಹೆಚಿ್ಚರಿಯಾಗಿ ಸಂಷೆಯಣಾ ಶುಲೆ, ತಡವಾದ ಪ್ರತ, RTGS / ಇತಯ ಯವಾನೆ ಶುಲೆಗಳಂತಸ ಇತಯ 

ಇತಯ ಸಣಕಾಸು ಶುಲೆಗಳು. ಗ್ರರ ಸಕರು ಅಗತಯ ವಿರು ಸಂಸನಗಳ ಅಡಿಮ ಲಿ್ವ ಕಂನಿಯು ಶುಲೆ ವಿಧಿಷಫಹುದು. ಈ 

ವಿಧಿಷಫಹುದು. ಈ ಶುಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದ ತದುು ಡಿಯು ಬವಿಶಯ ದಲಿ್ವ ನಿಯಂತರ ಣಕೆೄ ಳಟ್ಟಟ ರು ತು ದೄ. 

ಳಟ್ಟಟ ರು ತು ದೄ. 
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iii ವಾಸಾತ ಅಥವಾ ಭನು /ಪ್ನಲ್ವಟ  ಫಡಿಡ /ಹೆಚಿ್ಚರಿ ಫಡಿಡ ಮ ಕಿೄಲರ್ಮ ಗಳನ್ನು  ಸಾಮಾನಯ ವಾಗಿ ಕಂನಿಯು 

ಕಂನಿಯು ಅಂಗಿೋಕರಿಸುವುದಿ ಲಿ ಭ ತ್ತು  ಅಂತಸ ಯಾವುದ ಕಿೄಲರ್ಮ ಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದು ರೆ ಅದನ್ನು  

ಅದನ್ನು  ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಕಂನಿಮ ಸಂಪೂಣಯ ವಿವೇಚನೆಯಾಗಿದೄ. 

iv. ವೈಮ ಕ್ತು ಕ ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ಅನ್ನಭತಷಲಾದ ಫಿೋಟ್ಟಂಗ್ ದಯದ ಫಡಿಡ  ಸಾಲಗಳ ಮೇಲ್ವನ ಮಂಗಡ ಪ್ರತಗಳು 

ಪ್ರತಗಳು ಪ್ನಲ್ವಟ ಗಳಿಗೆ ಳಡುವುದಿ ಲಿ. 

v. ಫಡಿಡ  ಭರುಹಂದಿಸು ಅಧಿಮನ್ನು  ಕಂನಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆೄ ನಿಧಯರಿಸು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ಗ್ರರ ಸಕರಿಗೆ ತಳಿಸು ತು ದೄ. 

ತಳಿಸು ತು ದೄ. 

vi. ಫಡಿಡ  ದಯದ ಕೇೋಡ್ ಕಂನಿಮ ವೆಬ ಸೈಟ್ ನ ಲಿ್ವ ಲಬಯ ವಿದೄ ಭ ತ್ತು  ನಿಮತಕಾಲ್ವಕವಾಗಿ ನವಿೋಕರಿಷಲಾಗು ತು ದೄ. 

ನವಿೋಕರಿಷಲಾಗು ತು ದೄ. 
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Annexure - B 

 

ಪಾರ ಥಮಿಕ ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿ ಮ ತೆ್ತ ವಿಮರ್್ಕರ ಸಂಪಕ್ ವಿವರಗಳು 

   

ನಮಮ  ಕಚೇರಿಗಳ 

ಕಚೇರಿಗಳ ಸಥ ಳ 

ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಲರಿಯ ಸಂಪಕ್ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳು 

ಒಂಬು ಡ್್ ಮನ್ ಸಂಪಕ್ ವಿವರಗಳು 

ವಿವರಗಳು 

ಚೆನ್ನ ೈ ಮ ತೆ್ತ 

ಬಂಗಳೂರು 

ಶ್ರ ೀ. ಶ್ರ ೀಜಿತ್ ರಾಜ್ 

ವಿಳಾಸ: ಐಐಟಿಎಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹಂತ 

1,01 ನೇ ಮಹಡಿ, ನಂ. 1, ಕನಗಂ ಗಾರ ಮ, 

ತರಮಣಿ, ಚೆನ್ನ ೈ 00 113 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 6668 7308 

ಫೆ್ಯ ರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 66687010 

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 

nodal.officer@northernarc.com 

ರಿಸರ್ವ್ ಬೆ್ಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

  ಫೀರ್ಟ್ ಗಾಲ ಸ್, 

ಚೆನ್ನ ೈ 600 001 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 044-25395964 

25395964 

ಫೇಸುು ರ್ಕ: 044-25395488 

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 

nbfcochennai@rbi.org.in 

ಮುಂಬೈ ಶ್ರ ೀ. ಶ್ರ ೀಜಿತ್ ರಾಜ್ 

ವಿಳಾಸ: ಐಐಟಿಎಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹಂತ 1, 

01 ನೇ ಮಹಡಿ, ನಂ. 1, ಕನಗಂ ಗಾರ ಮ, 

ತರಮಣಿ, ಚೆನ್ನ ೈ 00 113 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 6668 7308 

ಫೆ್ಯ ರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 66687010 

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 

nodal.officer@nnatarcarc.com 

ರಿಸರ್ವ್ ಬೆ್ಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ರಿಸರ್ವ್ ಬೆ್ಂರ್ಕ ಬೈಗುಲಾಲ  ಕಚೇರಿ 

ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟ ಡ, 

ಮುಂಬೈ ಸ್ತಂಟ್ರ ಲ್ ರೈಲಿ್ೀ ಎದುರು 

  ನಿಲೆಾಣ, ಬೈಗುಲಾಲ , 

ಮುಂಬೈ - 400 008 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 022-23028140 

ಫೆ್ಯ ರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 022-23022024 

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 

nbfcomumbai@rbi.org.in 

ಡೆ ಲ್ವಲ  ಮ ತೆ್ತ 

ಗುಗಾ್ಂರ್ವ 

ಶ್ರ ೀ. ಶ್ರ ೀಜಿತ್ ರಾಜ್ 

ವಿಳಾಸ: ಐಐಟಿಎಂ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಾರ್ಕ್, ಹಂತ 1, 

01 ನೇ ಮಹಡಿ, ನಂ. 1, ಕನಗಂ ಗಾರ ಮ, 

ತರಮಣಿ, ಚೆನ್ನ ೈ 00 113 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 6668 7308 

ಫೆ್ಯ ರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 044 - 66687010 

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 

nodal.officer@nnatarcarc.com 

ರಿಸರ್ವ್ ಬೆ್ಂರ್ಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಪಾಲ್ವ್ಮಂರ್ಟ ಸಿಟ ರ ೀರ್ಟ, 

ನವದ್ದಹಲ್ವ-110 001 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆ್ಯ: 011-23724856 

23724856 

ಫೆ್ಯ ರ್್ಕ ಸಂಖೆ್ಯ: 011- 23725218-19 

23725218-19 

ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ: 

nbfconewdelhi@rbi.org.in 

 

             ‘ಇೆಂಟಿಗ್್ಾೇಟ್ಡ್ ಒೆಂಬಯಡ್ಸ ಮನ್ ಸಿಾೇರ್ಮ, 2021’ ನ ಾತಿಯಯ ಾಧನ ನ್ೊೇಡಲ್ ಅಧಿಕ್ರಿಯ ಬಳಿ ಲ್ರ್ಯವಿದ್. 
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Annexure - C 

 

ಸಂಯೀಜಿತ ಒಂಬ ರ್್ಟ ಮನ್ ಯೀಜನ್, 2120 

    ಪರ ಮುಖ್ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು 

ಉದೆ್ದೀರ್ 

NBFC ಗಳ ನಡುವೆ ಂದು ಅನ್ನಕೂಲಕಯವಾದ ಸಾಲ ಸಂಷೆೃತಮನ್ನು  ಸುಧಾರಿಷಲು, ದವದ ಸಾಲನ್ನು  ಅದಯ 

ಅದಯ ರ ಯೋಜನಕೆಾಗಿ ನಿಯಂ ತರ ಷಲು, ಭಾಯತೋಮ ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ ("RBI") ಡೆಪ್ರದೆಟ್ ಗಳು, ಸಾಲಗಳು ಭತ್ತು  

ಸಾಲಗಳು ಭ ತ್ತು  ಇತಯ ಕೄಲವು ವಿಶಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿದೆದ ಸೇವೆಗಳ ಲಿ್ವ ದೋಶಗಳ ವಿರುದಡ  ದೂರುಗಳನ್ನು  

ದೂರುಗಳನ್ನು  ನಿಧಿಯಸು ವಿಧಾನನ್ನು  ದಗಿಷಲಾಗಿದೄ. ಈ ಉದೄು ೋವಕೆಾಗಿ, RBI ಸಂಯೋರ್ಜತ ಂಫ ಟ್ಸ  ಮೆನ್ 

ಂಫ ಟ್ಸ  ಮೆನ್ ಯೋಜನೆ, 2021 ("ತಟಟ ಂ") ಘೋರ್ಷದೆದೄ. 

ಯೋಜನೆಮ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ, ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ ನಿಂದ ನೇಭಕಗೊಂಡ ಂಫ ಟ್ಸ  ಮೆನ್: 

 

• ಂಬ್ಯ ಟ್ಸ  ಮೆನ್ ಯೋಜನೆಮ ವಿಭಾಗ 9 ಯಲಿ್ವ ಉಲಿೆೋಖಿಷಲಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಥವಾ ಅದಕೆ್ತಂತ ಹೆಚಿಿನ 

ಅದಕೆ್ತಂತ ಹೆಚಿಿನ ಆಧಾಯದ ಮೇಲೆ ಷ ಲಿ್ವದೆದ ಸೇವೆಗಳ ಲಿ್ವ ಇರು ದೋಶಗಳ ಫಗೆೆ ದೂರುಗಳನ್ನು  ರಿಗಣಿದೆ. 

ರಿಗಣಿದೆ. 

• ಪ ಂದದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭಧಯ ಂತಯ NBFC ಭ ತ್ತು  ಸಂತರ ಷು  ಯ ಕ್ತು ಗಳ ನಡುವೆ ಷಭಯಸಂ ಭ ತ್ತು  ಷು ರ್ಮ ಮೂಲಕ 

ಭ ತ್ತು  ಷು ರ್ಮ ಮೂಲಕ ತೃ ಪ್ಲು  ಅಥವಾ ತೋಯನ್ನು  ಸುಲಬಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಂದು ಗೌಯನ್ನು  ನಿೋಡುವುದು. 

ನಿೋಡುವುದು. 

ಫಬ  ವಾಡಿಕೄದಾಯನಿಗೆ ದೂರು ನಿೋಡಲು ಕಾಯಣಗಳು 

 

ಯಾವುದ ವಾಡಿಕೄದಾಯರು ಂದು ಕಾಮಯನಿಯಸಣೆ ಅಥವಾ ಸೇವೆಮ ಕೇಯತೆಮನ್ನು  ಅನ್ನಬವಿದೆದರೆ, ವೈಮ ಕ್ತು ಕ 

ವೈಮ ಕ್ತು ಕ ವಿಧಾನದ ಲಿ್ವ ಅಥವಾ ಮಾನಯ ತೆ ಡೆದ ರ ತನಿಧಿ ಮೂಲಕ ಈ ಯೋಜನೆಮ ಅಡಿಮ ಲಿ್ವ ದೂರು 

ದೂರು ನಿೋಡಫಹುದು. 

ಸಂಸೆೆಗೆ ರ ತನಿಧಿತಿನ್ನು  ಮಾಡಿದ ದಿನದಿಂದ ಂದು ತಂಗಳಳಗೆ NBFC ಗಳ ದೋಶನ್ನು  ರಿಸರಿಸು ಅಧಿಕಾರಿ 

ರಿಸರಿಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಮ ಗ್ರರ ಸಕಯ ಠೇಣಿಗಳನ್ನು  ಡೆಮಲಾಗಿ ಲಿ, 

ಅಥವಾ ದಿೆೋಕರಿದೆದ ಹುದೄು ಮ ಲಿ್ವ ಗ್ರರ ಸಕರು ತೃ ು ರಾಗಲ್ವಲಿ ಎಂದರೆ, ಕಂನಿಮ ಕಚೇರಿಮ ಲಿ್ವ ಯಾಯ ಅಧಿಕಾಯ 

ಯಾಯ ಅಧಿಕಾಯ ರಂಪ್ಲಗೆ ದೂರು ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ, ಅದಯ ಯೋಜನೆಮ ರ ಕಾಯ ದೂರು ನಿೋಡಫಹುದು. 

 

ಕಡಿಮ ತೀಪ್ಲ್ರಿಗೆ ದೂರು ನಿೀಡುವ ಪಾರ ಯೀಗಿಕ 

 

• ಈ ಉದೄು ೋವಕೆಾಗಿ ಪ್ೋಟಯಲ್ ಮೂಲಕ (https://cms.rbi.org.in) ದೂರುಗಳನ್ನು  ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲಿ್ವ 

ನೋಂದಾಯಿಷಫಹುದು. 

• ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ತನಿಂದ ಕಂ ದಿರ ೋಕರಿಷಲಪ ಟಟ  ಯದೆೋತ್ತ ಭತ್ತು  ಸಂಷೆಯಣಾ ಕಂದರ ಕೆೄ ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ನೇಯವಾಗಿ 

ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ನೇಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ ದೂರು ಷ ಲಿ್ವಷಫಹುದು. 

• ದೂರು, ದಸದ ರೂದಲಿ್ವ ಷಲಿ್ವದೆದರೆ, ವಿಧಾನದಂತೆ ದೂರುದಾಯ ಅಥವಾ ಮಾನಯ ತೆ ಡೆದ ರ ತನಿಧಿಮನ್ನು  

ರ ತನಿಧಿಮನ್ನು  ಕೆಯಪ್ಲಪ ಷಲಾಗುವುದು. ದೂರು ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಇಮಪ್ಲಯಮಲ್ ವಿಧಾನದ ಲಿ್ವ ಅಂತಸ 

ಅಂತಸ ರೂದ ಲಿ್ವ ಷಲಿ್ವಷಲಾಗು ತು ದೄ ಭ ತ್ತು  ರಿಷರ್ವಯ ಬ್ಯ ಂಕ್ ಉಲಿೆೋಖಿಷಲಪ ಡುತು ದೄ ಅಂತಸ ಮಾಹಿತಮನ್ನು  

ಮಾಹಿತಮನ್ನು  ಹಂದಿದೄ. 
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ಒಂಬು ಡ್್ ಮನ್ ನಿರ್ಧ್ರಗಳನ್ನನ  ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕಳುು ತೆ್ತರೆ? 

 

ದೂರು ಕಡಿಮೆ ತೋಯನ್ನು  ರಿಸರಿಷಲಾಗಿದೄ: 

• ಕಿು ಲಿಕ ತೋಪ್ಲಯನ ತಲೆಯಿಟ್ಟಟ ನ ಹೆಷರಿನ ಲಿ್ವ ದೂರುದಾಯರಂದಿಗೆ ಕರ ಭಫದಡ ವಾದ ಸಂಸೆೆಗೆ ರಿಹಾಯನ್ನು  

ರಿಹಾಯನ್ನು  ನಿೋಡಲಾಯಿತ್ತ; ಅಥವಾ 

• ದೂರು ನಿೋಡಿದರು  ತರ ದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಿೋತಮ ಲಿ್ವ (ಪ್ರತ ಮಾಡಫಹುದಾದ) ದೋಶನ್ನು  

ದೋಶನ್ನು  ರಿಸರಿಸು ವಿಧ ಭ ತ್ತು  ರ ಮಾಣ ತೃ ಪ್ಲು ಕಯವಾಗಿ ಪ್ಲಪ ಕೇಂಡರು; ಅಥವಾ 

• ದೂರುದಾಯ ತನಗೆ ಮಂಚೂಣಿಮ ಲಿ್ವ ಬಂದಿರು ದೂರುಗಳು ವಾಪ್ರಸ್ ಡೆದಿವೆ. 

 

ಓಂಬು ಡ್್ ಮನ್ ನ ನಿರ್ಧ್ರದಂದ ತೃ ಪೆರಾಗದದೆರೆ ಗಾರ ಹಕರು ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಸಲ್ವಲ ಸಬಹುದೇ? 

  

ದೂರುದಾಯರು, ಒಂಬು ಡ್ಸ  ಭನ್ ರ ವ ದೆು ಯಿಂದ ಅಥವಾ ದೂರಿನ ತಯಸೆಾಯದಿಂದ ಬ್ಧಿತವಾಗಿದು ರೆ, ರ ವ ದೆು ಮನ್ನು  

ರ ವ ದೆು ಮನ್ನು  ದಿೆೋಕರಿದೆದ ದಿನಂಕದ 30 ದಿನಗಳ ಳಗೆ ಅಥವಾ ದೂಯನ್ನು  ತಯಷೆರಿಷಫಹುದು, ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯದ 

ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರರ ಧಿಕಾಯದ ಮಂದೄ ಮೇಲಮ ನವಿ ಷಲಿ್ವಷಲು ಆದಯ ತೆ ನಿೋಡಫಹುದು. 
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