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1. ಪರಿಚ್ಯ
ಬಜಾಜ್ ಫೈನ್ಯನ್್
ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, ಭ್ಯರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವೆ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ನೊಂದಿಗೆ ("ಆರ್ಬಿಐ")
ನೋೊಂದಾಯಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ರೊಂಗ್ ಅಲ್ಿ ದ್ ಹಣಕಾಸು ಡೆಪಾಸ್ಟ್ ಪಡೆಯುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದುು ,
ಸದ್ಾ ಕೆೆ ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸುು ಗಳ ಲೋನ್ಗಳು, ಪಸೆನಲ್ ಲೋನ್ಗಳು, ಟೂ- ವಿೋಲ್ರ್ ಲೋನ್
ಗಳು, ಆಸ್ು ಮೇಲ್ಲನ ಲೋನ್, ಷೇರುಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಲೋನ್ ಮುೊಂತಾದ್ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ ಲೋನ್
ಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸುವ ವಾ ವಹಾರದ್ಲ್ಲಿ ದೆ. ಅೊಂತಹ ಕೆರ ಡ್ಡಟ್ ಸೌಲ್ಭಾ ಗಳನ್ನು ವಾ ಕ್ರು ಗಳು, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ
ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು, ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನ್ನ ಘಟ್ಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುತು ದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಫೈನ್ಯನ್್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ("ಕಂಪನಿ") ಆರ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೆಶನಗಳ ಪರ ಕಾರ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ
ಸಂಹಿತೆ (ಎಫಪ್ಲಸ್) ಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದ್ನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೆಶಕರು ನಿಖರವಾಗಿ
ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ದಾು ರೆ. ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆಯು ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ವಾ ವಹರಿಸುವಾಗ
ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕಾದ್ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳು/ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಸುತು ದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆ ("ಸಂಹಿತೆ") ಯನ್ನು ಅಳವಡ್ಡಸ್ಕೊೊಂಡ್ಡದೆ
ಮತ್ತು ಅದ್ನ್ನು ಅನ್ನಷ್ಠಾ ನಗಳಿಸ್ದೆ. ಕಂಪನಿಯು ನಿೋಡುವ ಎಲಾಿ ವಗೆದ್ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು
ಸೇವೆಗಳಿಗೆ (ಪರ ಸುು ತ ನಿೋಡಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಭವಿಷಾ ದ್ಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದಾದ್) ಈ ಸಂಹಿತೆ
ಅನಾ ಯವಾಗುತು ದೆ.
2. ಪರ ಮುಖ ಬದ್ಧ ತೆಗಳು
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರ ಮುಖ ಬದ್ಧ ತೆಗಳು:
i.
ಈ ಮೂಲ್ಕ ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಎಲಾಿ ವಾ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾ ಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು
ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ವತಿೆಸ್:
 ಕಂಪನಿಯು ನಿೋಡುವ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಸ್ಬಬ ೊಂದಿ
ಅನ್ನಸರಿಸುವ
ಕಾಯೆವಿಧಾನಗಳು
ಮತ್ತು
ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳಿಗಾಗಿ
ಸಂಹಿತೆಯು
ನಿದಿೆಷಟ ಪಡ್ಡಸ್ದ್ ಬದ್ಧ ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು;
 ಕಂಪನಿಯ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಮತ್ತು
ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸುತು ವೆ ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳುು ವುದು;
 ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗಿನ ಕಂಪನಿಯ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಸಮಗರ ತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದ್ಶೆಕತೆಯ
ನೈತಿಕ ತತಾ ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸ್ದಾು ಗಿದೆ
ii.
ಈ ಮೂಲ್ಕ ಕಂಪನಿಯ ಪಾರ ಡಕ್ಟ
ಹೇಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡುತು ದೆ ಎೊಂಬುದ್ನ್ನು
ಅರ್ೆಮಾಡ್ಡಕೊಳು ಲು ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಡ:

iii.

ಈ

ಅವರ ಆರ್ಥೆಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದು
ಮೂಲ್ಕ

ತಪ್ಪಪ

ಸಂಭವಿಸುವ

ವಿಷಯಗಳನ್ನು

ತಾ ರಿತವಾಗಿ

ಮತ್ತು

ಸಹಾನ್ನಭೂತಿಯಿೊಂದ್ ಬಗೆಹರಿಸ್:


ತಪ್ಪಪ ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡ್ಡಸುವುದು;

ಗಾರ ಹಕರ ದೂರುಗಳನ್ನು ನಿವೆಹಿಸುವುದು;
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಇನೂು ಸಮಾಧಾನ ಸ್ಗದಿದ್ು ರೆ ತಮಮ ದೂರನ್ನು ಮುೊಂದುವರೆಸುವುದು
ಹೇಗೆ ಎೊಂದು ಹೇಳುವುದು
ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪರ ಕಟಿಸ್, ಅದ್ನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೊೋರಿಕೆಯ
ಮೇಲೆ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಪರ ತಿಗಳನ್ನು ನಿೋಡ್ಡ



iv.
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3. ಮಾಹಿತಿ
ಎ)್ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ತಮಮ ಅಗತಾ ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯೆೆ
ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅವರು ಆಸಕ್ರು ಹೊಂದಿರುವ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ ಡಕ್ಟ ಗಳ
ಪರ ಮುಖ ಫೋಚರ್ಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಂಪೂಣೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿೋಡ್ಡ.
ಬಿ)್ ಗಾರ ಹಕರ ನಿಜವಾದ್ ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ದೃಢಪಡ್ಡಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಬೇಕಾದ್
ಡಾಕಾ ಮೊಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತು , ಕಾನೂನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತರ ಕ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳನ್ನು
ಪೂರೈಸಲು ಅಗತಾ ವಿರುವ ಇತರ ಡಾಕಾ ಮೊಂಟ್ಗಳ ಬಗೆೆ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್.
4. ಲೋನ್ಸಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ಸಗಳು
a) ಸಾಲ್ಗಾರರೊಂದಿಗಿನ ಎಲಾಿ ಸಂವಹನಗಳು ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆ ಅರ್ವಾ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ
ಅರ್ೆವಾಗುವ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ರಬೇಕ.
b) ಕಂಪನಿಯ ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆಗಳು ಸಾಲ್ಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ರು ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ
ಬಿೋರುವ ಅಗತಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ್ಡರಬೇಕ, ಇದ್ರಿೊಂದಾಗಿ ಸಾಲ್ಗಾರರು ಇತರ ಎನ್
ಬಿಎಫಸ್ಗಳು ನಿೋಡುವ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ೆಪೂಣೆ ಹೋಲ್ಲಕೆ
ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯುಕು ನಿಧಾೆರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳು ಬಹುದು. ಲೋನ್
ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮೆನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಬೇಕಾದ್ ಡಾಕಾ ಮೊಂಟ್ಗಳು ಯಾವುವು
ಎೊಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುತು ದೆ.
c) ಕಂಪನಿಯು
ಲೋನ್
ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು
ಪಡೆದಾಗ
ಸ್ಾ ೋಕೃತಿಯನ್ನು
ನಿೋಡುವ
ವಾ ವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು
ಹೊಂದಿರುತು ದೆ. ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು
ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ
ಸಮಯದ್ ಮಿತಿಯನ್ನು ಈ ಸ್ಾ ೋಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತು ದೆ.
5. ಲೋನ್ಸ ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿಯಮ/ರ್ರತ್ತು ಗಳು
ಕಂಪನಿಯು ಲ್ಲಖಿತವಾಗಿ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ
ಅರ್ವಾ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ೆವಾಗುವ
ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದ್ ಮೂಲ್ಕ ಅರ್ವಾ ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ , ವಾರ್ಷೆಕ ಬಡ್ಡಿ ದ್ರ ಮತ್ತು
ಅದ್ನ್ನು ಅನಾ ಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳೊಂದಿಗೆ
ಮಂಜೂರಾದ್ ಲೋನ್ ಮತು ದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ನಿೋಡುತು ದೆ ಹಾಗೂ ಸಾಲ್ಗಾರರು
ಈ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು ಅೊಂಗಿೋಕರಿಸ್ದ್ು ನ್ನು ತನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಕೊಳುು ತು ದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ವಿಳಂಬ ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು / ಅರ್ವಾ ಗಾರ ಹಕರಿೊಂದ್ ಆಗುವ ಇತರ ಯಾವುರ್ದ
ಡ್ಡೋಫಾಲ್ಟ ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ದಂಡದ್ ಬಡ್ಡಿ ಯ ಕರಿತ್ತ ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ದ್ಪಪ
ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುತು ದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಲೋನ್ಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ/ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ , ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಉಲೆಿ ೋಖಿಸಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಸೇಪೆಡೆಗಳ ಪರ ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ೆವಾಗುವ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ
ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ ಪರ ತಿಯನ್ನು ಎಲಾಿ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸುತು ದೆ
6. ನಿಯಮ ಮತ್ತು ರ್ರತ್ತು ಗಳಲಿಿ ನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನುು
ವಿತರಣೆ

ಒಳಗಂಡಂತೆ ಲೋನ್ಸಗಳ

a) ವಿತರಣೆ ರ್ಶಡ್ಯಾ ಲ್, ಬಡ್ಡಿ ದ್ರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲ್ೆ ಗಳು, ಮುೊಂಗಡ ಪಾವತಿ ಶುಲ್ೆ ಗಳು
ಇತಾಾ ದಿಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮ ಮತ್ತು
ಷರತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ
ಆಗುವ ಯಾವುರ್ದ
ಬದ್ಲಾವಣೆಯ ಬಗೆೆ ಕಂಪನಿಯು ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆ ಅರ್ವಾ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ೆವಾಗುವ
ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸುತು ದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಶುಲ್ೆ ಗಳಲ್ಲಿ ನ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳು
ನಿರಿೋಕ್ರಿ ತವಾಗಿ ಮಾತರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುತು ವೆ ಎೊಂದು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸುತು ದೆ. ಈ
ನಿಟಿಟ ನಲ್ಲಿ ಸೂಕು ವಾದ್ ಷರತ್ತು ಗಳನ್ನು ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಅಳವಡ್ಡಸಲಾಗುವುದು.
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b) ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್

ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ

ಪಾವತಿ

ಅರ್ವಾ

ಕಾಯೆಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು

ಮರುಕಳಿಸುವ/ವೇಗಗಳಿಸುವ ನಿಧಾೆರವು ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ಕೆೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರುತು ದೆ.
c) ಕಂಪನಿಯು ಎಲಾಿ ಬ್ಕ್ರಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅರ್ವಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ್ಗಾರರ
ವಿರುದ್ಧ
ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ್ ಯಾವುರ್ದ ಕೆಿ ೈರ್ಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಯಾವುರ್ದ
ಕಾನೂನ್ನಬದ್ಧ ಹಕೆ ಅರ್ವಾ ಹಣೆಗಾರಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ೊಂತೆ ಬ್ಕ್ರ ಮತು ದ್ ಪಾವತಿಯ
ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ಎಲಾಿ ಸ್ಥಕಾ ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತು ದೆ. ಅೊಂತಹ ಸ್ಥಟ್ ಆಫ
ಹಕೆ ನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬ್ಕ್ರ ಉಳಿದ್ ಕೆಿ ೈರ್ಮಗಳ ಸಂಪೂಣೆ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಿ ೈರ್ಮ ಇತಾ ರ್ೆ/ಪಾವತಿ ಆಗುವವರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಥಕ್ಯಾ ರಿಟಿಗಳನ್ನು
ಉಳಿಸ್ಕೊಳು ಲು ಅಹೆವಾಗುವ ಷರತ್ತು ಗಳ ಬಗೆೆ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಲಾಗುತು ದೆ.
7. ಸಾಮಾನಾ
a) ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ ನಿಯಮ ಮತ್ತು
ಷರತ್ತು ಗಳಲ್ಲಿ
ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಉದೆು ೋಶಗಳನ್ನು
ಹರತ್ತಪಡ್ಡಸ್ ಕಂಪನಿಯು ಸಾಲ್ಗಾರರ ವಾ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು ಕೆಿ ೋಪ್ ಮಾಡುವುದ್ರಿೊಂದ್
ದೂರವಿರಬೇಕ (ಸಾಲ್ಗಾರರು ಈ ಮದ್ಲು ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸದ್ ಹಸ ಮಾಹಿತಿಯು
ಕಂಪನಿಯ ಗಮನಕೆೆ ಬಂದ್ ಸಂದ್ಭೆವನ್ನು ಹರತ್ತಪಡ್ಡಸ್).
b) ಲೋನ್ ಅಕೊಂಟ್ನ ವಗಾೆವಣೆಯ ಕರಿತ್ತ ಸಾಲ್ಗಾರರು ಕೊೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ದ್ ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲಿ ,
ಸಮಮ ತಿ ಅರ್ವಾ ನಿರಾಕರಣೆ, ಅೊಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಡೆಯಿೊಂದ್ ಏನ್ಯದ್ರೂ ಆಕೆಿ ೋಪಣೆ ಇದ್ು ರೆ
ಅದ್ನ್ನು

ಕೊೋರಿಕೆ

ತಿಳಿಸಲಾಗುತು ದೆ.

ಸ್ಾ ೋಕರಿಸ್ದ್

ಅೊಂತಹ

ದಿನ್ಯೊಂಕದಿೊಂದ್

ವಗಾೆವಣೆಯು
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ದಿನಗಳ

ಕಾನೂನಿಗೆ

ಒಳಗೆ

ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ

ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ
ಪಾರದ್ಶೆಕ

ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ ನಿಯಮಗಳ ಪರ ಕಾರವಾಗಿರುತು ದೆ.
c) ಲೋನ್ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಯ ವಿಷಯದ್ಲ್ಲಿ , ಅಸಮಂಜಸ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ

ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ

ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ನಿೋಡುವುದು, ಲೋನ್ಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ರು ಬಳಸುವುದು
ಮುೊಂತಾದ್ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ

ಕಂಪನಿಯು ಅನಗತಾ

ಕ್ರರುಕಳ ನಿೋಡುವುದಿಲ್ಿ . ಕಂಪನಿಯ

ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಯಿೊಂದ್ ಅಸಭಾ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಲಪ ಸಲು, ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸೂಕು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ
ವಾ ವಹರಿಸಲು

ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಗೆ

ಸಮಪೆಕ

ತರಬೇತಿ

ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ

ಎೊಂದು

ಕಂಪನಿಯು

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳು ಬೇಕ.
d) ಕಂಪನಿಯು ಸಹ-ಹಣೆಗಾರ(ರ) ಸಹಿತ ಅರ್ವಾ ರಹಿತವಾಗಿ ವೈಯಕ್ರು ಕ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ
ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉದೆು ೋಶವನ್ನು ಹರತ್ತಪಡ್ಡಸ್ ಇತರೆ ಉದೆು ೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡ್ಡದ್
ಫ್ಿ ೋಟಿೊಂಗ್ ದ್ರದ್ ಟ್ರ್ಮೆ ಲೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ೋರ್ಕೊಿ ೋಸರ್ ಶುಲ್ೆ ಗಳು/ ಮುೊಂಗಡ
ಪಾವತಿ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಿಲ್ಿ .
(ಉಲೆಿ ೋಖ: ಆಗಸ್ಟ 2, 2019 ದಿನ್ಯೊಂಕದ್ ಸ್ಸ್.ನಂ.101/03.10.001/2019-20, ಎನ್ಬಿಎಫಸ್ಗಳು ಡ್ಡಎನ್
ಬಿಆರ್ (ಪ್ಲಡ್ಡ) ನಿೋಡ್ಡದ್ ಫ್ಿ ೋಟಿೊಂಗ್ ದ್ರದ್ ಲೋನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫ್ೋರ್ಕೊಿ ೋಸರ್ ಶುಲ್ೆ ಗಳು/
ಮುೊಂಗಡ ಪಾವತಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಕರಿತಾದ್ ಆರ್ಬಿಐ ಸುತುೋಲೆ)
8. ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ
a) ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನಸರಣೆ ಮತ್ತು
ಆಡಳಿತದ್ ವಿವಿಧ ಹಂತದ್
ನಿವೆಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಯ ಕಾಯೆ ವೈಖರಿಯ ನಿಯತಕಾಲ್ಲಕ
ವಿಮರ್ಶೆ್ ಮಾಡ್ಡ. ಅೊಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಗಳ ಒಟ್ಟಟ ಗೂಡ್ಡಸ್ದ್ ವರದಿಯನ್ನು
ನಿಯಮಿತ
ಮಧಾ ೊಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿ ಸಲಾಗುತು ದೆ.
b) ಕಂಪನಿಯು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸುವ ಎಲಾಿ ಶಾಖೆಗಳು/ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಿ , ಗಾರ ಹಕರ ಪರ ಯೋಜನಕಾೆ ಗಿ ಈ
ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕ:
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i.

ಕಂಪನಿಯ
ವಿರುದ್ಧ ದ್
ದೂರುಗಳ
ಪರಿಹಾರಕಾೆ ಗಿ
ಸಂಪಕ್ರೆಸಬಹುದಾದ್
ಕೊಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ಸಂಪಕೆ ವಿವರಗಳು
(ದೂರವಾಣಿ / ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆಾ ಗಳು ಹಾಗೂ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ).

ii.

ಒೊಂದುವೇಳೆ ಒೊಂದು ತಿೊಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ದೂರು /ವಿವಾದ್ವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ು ರೆ,
ಕಂಪನಿಯ ನೋೊಂದಾಯಿತ ಕಚೇರಿಯು ಆರ್ಬಿಐನ ಯಾವ ಡ್ಡಎನ್ಬಿಎಸ್
ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿೋನಕೆೆ ಬರುತು ದೋ ಅಲ್ಲಿ ನ ಪರ ಭ್ಯರ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮ ನವಿ
ಸಲ್ಲಿ ಸಬಹುದು.

ಕೊಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಬಿಐನ ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡು ಕಂಪನಿಯು ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಕೊಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯೆವಿಧಾನವನ್ನು
ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪಬಿಿ ಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.

9. ಬ್ಾ ಂಕ್ರಂಗ್ ಅಲ್ಿ ದ್ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆ,
2018 - ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಪರ ಧಾನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇಮಕಾತಿ
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ , ಕಂಪನಿಯು ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ಎನ್
ಒಗಳನ್ನು ) ನೇಮಿಸ್ದುು ,್ಅವರು ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಲ್ಲಿ ಸ್ದ್ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ
ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದ್ಗಿಸುವುದ್ಕೆೆ
ಜವಾಬ್ು ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ.
ಯೋಜನೆಯ ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ಮ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರದ್ ಮುೊಂದೆ
ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪರ ತಿನಿಧಿಸುವುದ್ಕಾೆ ಗಿ ಪರ ಧಾನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ (ಪ್ಲಎನ್ಒ)
ಜವಾಬ್ು ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ. ಪರ ಧಾನ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಗಾರ ಹಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣಾ
ಇಲಾಖೆ (ಸ್ಇಪ್ಲಡ್ಡ), ಆರ್ಬಿಐ, ಕೇೊಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪಕೆಕೆೆ
ಜವಾಬ್ು ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ.
ಗಾರ ಹಕರ ಪರ ಯೋಜನಕಾೆ ಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸುವ ಶಾಖೆಗಳು/ಸೆ ಳಗಳಲ್ಲಿ , ಪ್ಲಎನ್ಒಗಳು/ ಎನ್ಒಗಳು/
ಜಿಆರ್ಒಗಳ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಸಂಪಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು (ದೂರವಾಣಿ / ಮಬೈಲ್ ಸಂಖೆಾ ಗಳು ಮತ್ತು
ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳು) ಮತ್ತು ಗಾರ ಹಕರು ಸಂಪಕ್ರೆಸಬಹುದಾದ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು
ಮತ್ತು ಸಂಪಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರ ಕಟಿಸಬೇಕ.
ಯೋಜನೆಯ ಪರ ಮುಖ ವೈಶಿಷಟ ಾ ಗಳನ್ನು (ಇೊಂಗಿಿ ಷ್, ಹಿೊಂದಿ ಮತ್ತು ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ) ಅವರ
ಎಲಾಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಅರ್ವಾ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೋಡುವ ವಾ ಕ್ರು ಗೆ ಸುಲ್ಭವಾಗಿ
ಕಾಣಿಸುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ಪರ ಕಟಿಸಬೇಕ.
ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯೋಜನೆ, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪರ ಧಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು
ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕ.
(ಉಲೆಿ ೋಖ: ಫೆಬರ ವರಿ್23, 2018 ದಿನ್ಯೊಂಕದ್ ಡ್ಡಎನ್ಬಿಆರ್.ಪ್ಲಡ್ಡ.ಸ್ಸ್.ನಂ. 091/03.10.001/2017-18,
ಬ್ಾ ೊಂಕ್ರೊಂಗ್್ಅಲ್ಿ ದ್್ಹಣಕಾಸು್ಕಂಪನಿಗಳಿಗಾಗಿ್ನೋಡಲ್್ಅಧಿಕಾರಿ್ಯೋಜನೆ, 2018-ನೋಡಲ್್
ಅಧಿಕಾರಿ/ಪರ ಧಾನ್ನೋಡಲ್್ಅಧಿಕಾರಿಯ್ನೇಮಕಾತಿ )
10. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲಿಿ ಹೋಸ್ಟ ಂಗ್
ವಿವಿಧ ಮಧಾ ಸೆ ಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ
ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಬೇಕ
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11. ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವಿಕೆಯ ನಿಯಂತರ ಣ
a) ಹಣದ್ ವೆಚು , ಮಾಜಿೆನ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ೆ ಪ್ಲರ ೋಮಿಯಂ ಮುೊಂತಾದ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಅೊಂಶಗಳನ್ನು
ಪರಿಗಣಿಸ್ ಲೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮುೊಂಗಡಗಳು, ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ೆ ಗಳ ಮೇಲೆ
ವಿಧಿಸಬೇಕಾದ್ ಬಡ್ಡಿ ದ್ರವನ್ನು ನಿಧೆರಿಸಲು ನಿರ್ದೆಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡ್ಡಿ ದ್ರದ್
ಮಾದ್ರಿಯನ್ನು ಅಳವಡ್ಡಸ್ದೆ. ಬಡ್ಡಿ ದ್ರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಗೆಗಳ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಡ್ಡಿ
ದ್ರವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಪಾಯದ್ ಹಂತಗಳು ಮತ್ತು ತಾಕ್ರೆಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು
ಸಾಲ್ಗಾರರು ಅರ್ವಾ ಗಾರ ಹಕರಿಗೆ ಅಜಿೆ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು
ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತರ ದ್ಲ್ಲಿ ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು
b) ಬಡ್ಡಿ ದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳ ರ್ಶರ ೋಣಿಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ಯಡ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್
ನಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗುತು ದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟಿಸಲಾದ್ ಅರ್ವಾ ಬೇರೆಡೆ ಪರ ಕಟಿಸಲಾದ್
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಆದಾಗಲೆಲಾಿ ಅಪ್ಿ ೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ.
c) ಬಡ್ಡಿ ದ್ರವನ್ನು ವಾರ್ಷೆಕವಾಗಿ್ವಿಧಿಸಲಾಗುತು ದೆ, ಇದ್ರಿೊಂದ್ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ್ತಮಮ ಅಕೊಂಟ್
ಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ನಿಖರವಾದ್ ದ್ರಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿದಿರುತು ದೆ.
12. ಹಣಕಾಸು ಪಡೆದ್ ವಾಹನಗಳ ಮರುಸಾಾ ಧಿೋನ
ಕಂಪನಿಯು
ಸಾಲ್ಗಾರರೊಂದಿಗಿನ
ಲೋನ್
ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ,
ಕಾನೂನ್ನಬದ್ಧ ವಾಗಿ
ಜಾರಿಗಳಿಸಲ್ಪ ಡುವ ಮರು-ಸಾಾ ಧಿೋನದ್ ಷರತು ನ್ನು
ಆರಂಭದ್ಲ್ಲಿ ಯೇ ಒಳಗೊಂಡ್ಡರಬೇಕ.
ಪಾರದ್ಶೆಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಲು, ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು
ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ವೆ: (ಎ) ಸಾಾ ಧಿೋನಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳುು ವ
ಮುನು ನೋಟಿಸ್ ಪ್ಲರಿಯಡ್ (ಸೂಚನೆ ಅವಧಿ); (ಬಿ) ನೋಟಿಸ್ ಪ್ಲರಿಯಡ್ ಅನ್ನು ಮನ್ಯು
ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಸಂದ್ಭೆಗಳು; (ಸ್) ಭದ್ರ ತೆಯನ್ನು ಸಾಾ ಧಿೋನಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳುು ವ ವಿಧಾನ; (ಡ್ಡ)
ಆಸ್ು ಯ ಮಾರಾಟ್ / ಹರಾಜಿನ ಮದ್ಲು ಲೋನ್ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ನಿೋಡಲಾಗುವ
ಅೊಂತಿಮ ಅವಕಾಶದ್ ಬಗೆೆ ನಿಬಂಧನೆ; (ಇ) ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಮರು ಸಾಾ ಧಿೋನ ನಿೋಡುವ ವಿಧಾನ , ಮತ್ತು
(ಎಫ) ಆಸ್ು ಯ ಮಾರಾಟ್ / ಹರಾಜಿನ ವಿಧಾನ. ಅೊಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳ
ಪರ ತಿಯನ್ನು ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಲ್ಭಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕ.
13. ಚಿನು ದ್ ಆಭರಣಗಳ ಅಡಮಾನದ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ಸ
ಮೇಲ್ಲನ ಸಾಮಾನಾ ಮಾಗೆಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ಚಿನು ದ್ ಆಭರಣಗಳ ಆಧಾರದ್ಲ್ಲಿ
ವಾ ಕ್ರು ಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ನಿೋಡುವಾಗ, ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ದೆಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ದ್
ನಿೋತಿಯನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸುತು ದೆ, ಆ ನಿೋತಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ:
i.
ಆರ್ಬಿಐ ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸ್ದ್ ಕೆವೈಸ್ ಮಾಗೆಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಮತ್ತು
ಯಾವುರ್ದ ಲೋನ್ ನಿೋಡುವ ಮದ್ಲು ಗಾರ ಹಕರ ಕರಿತ್ತ ಸರಿಯಾದ್ ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆ
ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎೊಂದು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳು ಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ ಕರ ಮಗಳನ್ನು ್ಕೈಗಳು ಬೇಕ.
ii.
ಪಡೆದ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಮೌಲ್ಾ ಮಾಪನ ವಿಧಾನ.
iii.
ಚಿನು ದ್ ಆಭರಣಗಳ ಮಾಲ್ಲೋಕತಾ ವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಆೊಂತರಿಕ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಗಳು.
iv.
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ರಿ ತ ಕಸಟ ಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಸಂಗರ ಹಿಸಲು, ನಿಗದಿತವಾಗಿ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು
ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾಯೆವಿಧಾನಗಳನ್ನು
ಕಟ್ಟಟ ನಿಟ್ಟಟ ಗಿ
ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ
ಎೊಂದು
ಖಚಿತಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳು ಲು
ಆೊಂತರಿಕ
ಲೆಕೆ
ಪರಿಶೋಧಕರಿೊಂದ್
ನಿಗದಿತ
ತಪಾಸಣೆ.
ಚಿನ್ಯು ಭರಣಗಳ ಸುರಕ್ರಿ ತ ಸಂಗರ ಹ ಸೌಲ್ಭಾ ವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ್ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನು ದ್
ಆಧಾರದ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಸೌಲ್ಭಾ ಇರುವುದಿಲ್ಿ .
v.
ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಾ ೋಕರಿಸ್ದ್ ಆಭರಣಕೆೆ ಸೂಕು ವಾಗಿ ಇನೂೂ ರೆನ್್ ಮಾಡ್ಡರಬೇಕ.
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vi.

ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದ್ ಸಂದ್ಭೆದ್ಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳ ಹರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಪಾಲ್ಲಸ್ಯು
ಪಾರದ್ಶೆಕ ಮತ್ತು
ಸಮಪೆಕವಾಗಿರಬೇಕ. ಹರಾಜು ದಿನ್ಯೊಂಕಕ್ರೆ ೊಂತ ಮದ್ಲು
ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಮುೊಂಚಿತ ನೋಟಿಸ್ ನಿೋಡಬೇಕ. ಇದು ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುವ ಹರಾಜು
ವಿಧಾನವನ್ನು ಕ್ಯಡ ನಿಗದಿಸುತು ದೆ. ಯಾವುರ್ದ ಹಿತಾಸಕ್ರು ಸಂಘಷೆ ಇರಬ್ರದು ಮತ್ತು
ಗುೊಂಪ್ಪ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳನ್ನು
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹರಾಜಿನ
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಎಲಾಿ ವಹಿವಾಟ್ಟಗಳು ಸಾ ತಂತರ ವಾಗಿವೆ ಎೊಂದು ಹರಾಜು
ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸುತು ದೆ.

vii.

ಕನಿಷಾ 2 ದಿನಪತಿರ ಕೆಗಳಲ್ಲಿ , ಒೊಂದು ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಯ ಮತ್ತು ರಾರ್ಷಟ ರೋಯ
ದೈನಂದಿನ ಪತಿರ ಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಹಿೋರಾತ್ತಗಳನ್ನು ನಿೋಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಸಾವೆಜನಿಕರಿಗೆ
ಹರಾಜು ನಡೆಯುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಬೇಕ

viii.
ix.

ನಡೆಯುವ ಹರಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭ್ಯಗವಹಿಸುವಂತಿಲ್ಿ .
ಅಡವಿಡಲಾದ್ ಚಿನು ವನ್ನು ಮಂಡಳಿಯು ಅನ್ನಮೋದಿಸ್ದ್ ಹರಾಜುದಾರರ ಮೂಲ್ಕ
ಮಾತರ ಹರಾಜು ಮಾಡಬೇಕ.
ಕೊರ ೋಢೋಕರಣ, ಕಾಯೆಗತಗಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನಮೋದ್ನೆಯ ಕತೆವಾ ಗಳ ಪರ ತೆಾ ೋಕತೆ
ಸೇರಿದಂತೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು
ಎದುರಿಸಲು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾದ್ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಗಳು ಮತ್ತು
ಕಾಯೆವಿಧಾನಗಳನ್ನು ್ಕ್ಯಡಾ್ಈ ನಿೋತಿಯು ಒಳಗೊಂಡ್ಡದೆ.
ಚಿನು ದ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ್ ನಿೋಡುವ ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ವು ಹರಾಜು ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್
ವಿವರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಡ ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸಬೇಕ.

x.

xi.

14. ಮೈಕೊರ ೋಫೈನಾನ್ಸ್ ಲೋನ್ಸಗಳಿಗೆ ನಾಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆ
ಭ್ಯರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವೆ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಮಾರ್ಚೆ 14, 2022 ರಂದು ಉಲೆಿ ೋಖ
ಡ್ಡಒಆರ್.ಫನ್.ಆರ್್ಇಸ್. 95/03.10.038/2021-22 ಅಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಟ ರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ - ಭ್ಯರತಿೋಯ
ರಿಸರ್ವೆ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ (ಮೈಕೊರ ೋಫೈನ್ಯನ್್ ಲೋನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತರ ಕ ಚೌಕಟ್ಟಟ ) ನಿರ್ದೆಶನಗಳು, 2022
ಅನ್ನು ಜಾರಿಗಳಿಸ್ದೆ. ಮೈಕೊರ ೋಫೈನ್ಯನ್್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳು ಮತ್ತು ಹೌಸ್ೊಂಗ್ ಫೈನ್ಯನ್್ ಕಂಪನಿಗಳು
ಸೇರಿದಂತೆ
ಎಲಾಿ
ವಾಣಿಜಾ
ಬ್ಾ ೊಂಕ್ಗಳು,
ಎನ್ಬಿಎಫಸ್ಗಳಿಗೆ
ಈ
ನಿರ್ದೆಶನಗಳು
ಅನಾ ಯವಾಗುತು ವೆ. ಈ ಮಾಗೆಸೂಚಿಗಳು ಏಪ್ಲರ ಲ್ 01, 2022 ರಿೊಂದ್ ಅನಾ ಯವಾಗುತು ವೆ.
ಮೇಲ್ಲನ ವಿಭ್ಯಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸ್ದ್ ಎಫಪ್ಲಸ್ಯ ಜೊತೆಗೆ, ಮೈಕೊರ ೋಫೈನ್ಯನ್್ ಲೋನ್ಗಳಿಗೆ
ನಿದಿೆಷಟ ವಾಗಿರುವ
ಈ
ಕೆಳಗಿನ
ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ
ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳನ್ನು
ಕಂಪನಿಯು
ಅಳವಡ್ಡಸ್ಕೊಳು ಬೇಕ:
(i) ಸಾಮಾನಾ
a. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹರತ್ತಪಡ್ಡಸ್, ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ನ ಎಫಪ್ಲಸ್ಯನ್ನು
ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಶಾಖೆಯ ಆವರಣದ್ಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕ.
b. ಪಾರದ್ಶೆಕತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಲೋನ್ ನಿೋಡುವ ಅಭ್ಯಾ ಸಗಳ ಕರಿತ್ತ ಅವರ
ಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು
ಎತಿು
ಹಿಡ್ಡಯುವ ಸ್ಥಟ ೋಟೆಮ ೊಂಟ್ ಅನ್ನು
ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ
ನಿೋಡಲಾಗುವುದು
ಮತ್ತು
ಆವರಣದ್ಲ್ಲಿ
ಹಾಗೂ
ಲೋನ್
ಕಾಡ್ೆಗಳಲ್ಲಿ
ಪರ ಕಟಿಸಲಾಗುವುದು
c. ಸಾಲ್ಗಾರರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಸ್ು ತಾ ದ್ಲ್ಲಿ ರುವ ಲೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಅಗತಾ
ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಫೋಲ್ಿ ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಬೇಕ.
d. ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿರುತು ದೆ.
ಅೊಂತಹ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಿೋಡಲು ಫೋಲ್ಿ ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು
ಅವರು ಲೋನ್ / ಇತರ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಕಾಯೆವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಾ ವಸ್ಥೆ ಗಳ
ಬಗೆೆ ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂಣೆ ಅರಿವು ಮೂಡ್ಡಸಬೇಕ.
e. ವಿಧಿಸಲಾದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದ್ರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಸಾೆ ಪ್ಲಸ್ದ್ ಕೊಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ
ವಾ ವಸ್ಥೆ ಯ ಕರಿತ್ತ ಅದ್ರ ಎಲಾಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ , ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಡದ್ ಕೈಪ್ಲಡ್ಡಯಲ್ಲಿ
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(ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ

ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ )

ಮತ್ತು

ಅದ್ರ

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ

ಕ್ಯಡಾ

ಪರ ಮುಖವಾಗಿ

ತೋರಿಸಬೇಕ.
f. ಕಂಪನಿಯು ತನು

ಉದಾ ೋಗಿಗಳ ಅರ್ವಾ ಹರಗುತಿು ಗೆ ಏಜೆನಿ್ ಯ ಉದಾ ೋಗಿಗಳ

ಅನ್ನಚಿತ ವತೆನೆಗೆ ಹಣೆಗಾರಿಕೆ ಹರುತು ದೆ ಮತ್ತು
ಒದ್ಗಿಸುತು ದೆ ಎೊಂದು ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ
ಆವರಣಗಳು

ಮತ್ತು

ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ

ಮತ್ತು

ಸಕಾಲ್ಲಕ ದೂರು ಪರಿಹಾರ
ಕಂಪನಿಯ ಕಚೇರಿ, ಶಾಖೆಯ

ಪರ ದ್ಶಿೆಸಲಾದ್

ಎಫಪ್ಲಸ್ಯಲ್ಲಿ

ಘೋಷಣೆ

ಮಾಡಬೇಕ.
g. ಭ್ಯರತಿೋಯ ರಿಸರ್ವೆ ಬ್ಾ ೊಂಕ್ನ (ಆರ್ಬಿಐ) ಕೆವೈಸ್ ನಿರ್ದೆಶನಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಿದೆ,
ಸಾಲ್ಗಾರರ

ಮರುಪಾವತಿ

ಸಾಮರ್ಾ ೆವನ್ನು

ಖಚಿತಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳು ಲು

ಸರಿಯಾದ್

ಪರಿಶಿೋಲ್ನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
h. ಎಲಾಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋನ್ಗಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಕೇೊಂದ್ರ ಸೆ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತರ
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯೆದ್ಲ್ಲಿ ಒೊಂದ್ಕ್ರೆ ೊಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಾ ಕ್ರು ಗಳು ಭ್ಯಗಿಯಾಗಬೇಕ.
ಹೆಚ್ಚು ವರಿಯಾಗಿ, ವಿತರಣೆ ಕಾಯೆದ್ ನಿಕಟ್ ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆ ನಡೆಯಬೇಕ.
i. ಲೋನ್ ಅಪ್ಲಿ ಕೇಶನ್ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಯು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ು ಲ್ಿ ಮತ್ತು ಪೂವೆ-ನಿಧೆರಿತ ಸಮಯದ್
ಚೌಕಟಿಟ ನ
ಪರ ಕಾರ
ಲೋನ್
ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು
ಮಾಡಲಾಗುತು ದೆ
ಎೊಂದು
ಖಚಿತಪಡ್ಡಸ್ಕೊಳು ಲು ಸಾಕಷ್ಟಟ ಕರ ಮ ಕೈಗಳು ಬೇಕ.
(ii) ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ / ಲೋನ್ ಕಾಡ್ೆನಲ್ಲಿ ಪರ ಕಟ್ಣೆಗಳು
a. ಕಂಪನಿಯು ಮೈಕೊರ ೋಫೈನ್ಯನ್್ ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನಮೋದಿತ ಪರ ಮಾಣಿತ
ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕ. ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ವು ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ.
b. ಲೋನ್ ಒಪಪ ೊಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ , ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡ್ಡಸುತು ದೆ:
 ಲೋನ್ನ ಎಲಾಿ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು,
 ಲೋನ್ನ ಬೆಲೆಯು ಈ ಮೂರು ಅೊಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತರ ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ. ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ೆ ,
ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ ಶುಲ್ೆ ಮತ್ತು ಇನೂೂ ರೆನ್್ ಪ್ಲರ ೋಮಿಯಂ (ಅದ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಆಡಳಿತಾತಮ ಕ
ಶುಲ್ೆ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ್ಡರುತು ದೆ),
 ಸಾಲ್ಗಾರರಿೊಂದ್ ಯಾವುರ್ದ ಸ್ಥಕ್ಯಾ ರಿಟಿ ಡೆಪಾಸ್ಟ್ / ಮಾಜಿೆನ್ ಸಂಗರ ಹಿಸ್ಲ್ಿ ,
 ಸಾಲ್ಗಾರರು ಒೊಂದ್ಕ್ರೆ ೊಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಸ್ಎರ್ಚಜಿ / ಜೆಎಲ್ಜಿ ಸದ್ಸಾ ರಾಗಿರಬ್ರದು,
 ಲೋನ್ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಲ್ ಕಂತಿನ ಮರುಪಾವತಿಯ ಗಡುವು ದಿನ್ಯೊಂಕದ್
ನಡುವಿನ ಮರಟೋರಿಯಂ ಅವಧಿ,
 ಸಾಲ್ಗಾರರ ಡೇಟ್ಟದ್ ಗೌಪಾ ತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತು ದೆ ಎೊಂಬ ಭರವಸ್ಥ.
c. ಲೋನ್ ಕಾಡ್ೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕ:
 ವಿಧಿಸಲಾದ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೆಲೆಯ ಕರಿತಾದ್
ಸರಳವಾದ್ ಫಾಾ ಕ್ಟ ಶಿೋಟ್,
 ಲೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದ್ ಇತರ ಎಲಾಿ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತು ಗಳು,
 ಸಾಲ್ಗಾರರನ್ನು ಸಮಪೆಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ,
 ಸ್ಾ ೋಕರಿಸ್ದ್
ಕಂತ್ತಗಳು
ಮತ್ತು
ಅೊಂತಿಮ
ಬಿಡುಗಡೆ
ಸೇರಿದಂತೆ
ಎಲಾಿ
ಮರುಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ್ ಸ್ಾ ೋಕೃತಿಗಳು,
 ಕಂಪನಿಯಿೊಂದ್ ಸಾೆ ಪ್ಲಸಲಾದ್ ಕೊಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನೋಡಲ್
ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು
ಸಂಪಕೆ ಸಂಖೆಾ ಯನ್ನು
ಲೋನ್ ಕಾಡ್ೆನಲ್ಲಿ
ಪರ ಮುಖವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕ,
 ನಿೋಡಲಾದ್ ನ್ಯನ್-ಕೆರ ಡ್ಡಟ್ ಪಾರ ಡಕ್ಟ ಗಳು ಸಾಲ್ಗಾರರ ಸಂಪೂಣೆ ಒಪ್ಲಪ ಗೆ
ಹೊಂದಿರಬೇಕ ಮತ್ತು
ಶುಲ್ೆ ದ್ ರಚನೆಯನ್ನು
ಲೋನ್ ಕಾಡ್ೆನಲ್ಲಿ ಯೇ
ನಮೂದಿಸ್ರಬೇಕ,
9
ಬಿಎಫ್ಎಲ್/ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ್ಅಭ್ಯಾ ಸ್ಸಂಹಿತೆ/ವ. 3.0

 ಲೋನ್ ಕಾಡ್ೆನಲ್ಲಿ ರುವ ಎಲಾಿ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಪಾರ ರ್ದಶಿಕ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ
ಸಾಲ್ಗಾರರಿಗೆ ಅರ್ೆವಾಗುವ ಭ್ಯಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕ.

ಅರ್ವಾ

(iii) ಬಲ್ವಂತ-ಅಲ್ಿ ದ್ ವಸೂಲಾತಿ ವಿಧಾನಗಳು:
a. ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ ಕೇೊಂದ್ರ
ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸ್ದ್ ಸೆ ಳದ್ಲ್ಲಿ
ಮಾತರ
ವಸೂಲಾತಿ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆ
ನಡೆಸಲಾಗುತು ದೆ. ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಹೆಚ್ಚು ಸತತ ಸಂದ್ಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇೊಂದ್ರ ನಿಗದಿಪಡ್ಡಸ್ದ್
ಸೆ ಳದ್ಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳು ಲು ಸಾಲ್ಗಾರರು ವಿಫಲ್ವಾದ್ರೆ ಮಾತರ , ಸಾಲ್ಗಾರರ ವಸತಿ ಅರ್ವಾ
ಕೆಲ್ಸದ್ ಸೆ ಳಕೆೆ
ಹೋಗಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ಫೋಲ್ಿ
ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿ
ನಿೋಡಲಾಗುತು ದೆ.
b. ಫೋಲ್ಿ
ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಯ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆ ಮತ್ತು
ಅವರ ನೇಮಕಾತಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು
ಮೇಲ್ಲಾ ಚಾರಣೆಯ ವಾ ವಸ್ಥೆ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸ್ದಂತೆ ಮಂಡಳಿ ಅನ್ನಮೋದಿತ ನಿೋತಿಯು
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೆ ಎೊಂದು ಕಂಪನಿಯು ಖಚಿತಪಡ್ಡಸಬೇಕ. ಈ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆಯು ಫೋಲ್ಿ
ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಗೆ ಅಗತಾ ವಾದ್ ಕನಿಷಾ ಅಹೆತೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಸುತು ದೆ ಮತ್ತು ಗಾರ ಹಕರೊಂದಿಗೆ
ವಾ ವಹರಿಸಲು ಅವರು ಕೆಲ್ವು ನಿಗದಿತ ಅಗತಾ ತರಬೇತಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕ.
ಯಾವುರ್ದ ನಿೊಂದ್ನಿೋಯ ಅರ್ವಾ ಬಲ್ವಂತದ್ ಲೋನ್ ಸಂಗರ ಹಣೆ / ವಸೂಲಾತಿ
ಪದ್ಧ ತಿಗಳನ್ನು ಅನ್ನಸರಿಸದೆ, ಸಾಲ್ಗಾರರ ಎದುರು ಸೂಕು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿೆಸಲು ಫೋಲ್ಿ
ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಬೇಕ.
c. ಸ್ಬಬ ೊಂದಿಯ ವೇತನ ವಿಧಾನಗಳು ಒಗೂೆ ಡ್ಡದ್ ಲೋನ್ಗಳ ಸಂಖೆಾ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ
ದ್ರಕ್ರೆ ೊಂತ ಹೆಚಾು ಗಿ, ಸೇವೆಯ ಕೆಿ ೋತರ ಗಳು, ಉದಾ ೋಗಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಗಾರರ
ತೃಪ್ಲು ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನಿೋಡುತು ವೆ. ಫೋಲ್ಿ ಸ್ಬಬ ೊಂದಿ ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪಾಲ್ಲಸದ್
ಪರ ಕರಣಗಳಲ್ಲಿ
ದಂಡವನೂು
ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನಾ ವಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷಮ
ಪರ ರ್ದಶಗಳ
ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಹರಗುತಿು ಗೆಯ ವಸೂಲಾತಿ ಏಜೆೊಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೆ, ಕೇವಲ್ ಕಂಪನಿ
ಉದಾ ೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತರ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತು ದೆ.
15. ನಾಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆ ವಿಮರ್ಶ್
ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಾ ಸ ಸಂಹಿತೆಗೆ ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ ಯಾವುರ್ದ ಮಾಪಾೆಡುಗಳನ್ನು
ಮತ್ತು ಅನ್ನಮೋದಿಸಲು ವಾ ವಸಾೆ ಪಕ ನಿರ್ದೆಶಕರು ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರುತಾು ರೆ.

ಪರಿಶಿೋಲ್ಲಸಲು

*** * *
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