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ನವಾಯೇಚಿತ ವ್ಾವ್ಹವರಗಳ ಸೋಂಹಿತಷ 

( ಫಷೇರ್ ಪ್ವರಕ್ರಿಸ್ ಕಷೂೇಡ್) 

ಭವರತ್ೇಯ ರಿಸರ್ವೀ ಬವಾೋಂರ್ಕ ದಿನವೋಂಕ 28 ಸಷಪ್ಷಿೋಂಬರ್ 2006 ರೋಂದು  ನ್ಶೇಡಿರುವ್ ತನನ ಸುತಷೂಿೇಲಷ ಸೋಂಖ್ಷಾ: RBI / 2006-07 /138 DNBS 

(PD) CC ಸೋಂಖ್ಷಾ. 80 /03.10.042/ 2005-06 ಮತುಿ ತದ ನೋಂತರದ ತ್ದುದಪ್ಡಿಯೋಂತಷ ಫಷೇರ್ ಪ್ವರಕ್ರಿೇಸಸ್ ಕಷೂೇಡ್ ಅನುನ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಷೂಳಳಲು 

ಎಲವಾ NBFC ಗಳಿಗೂ ಆದ್ಷೇಶ ನ್ಶೇಡಿದ್ಷ.  ಭವರತ್ೇಯ ರಿಸರ್ವೀ ಬವಾೋಂರ್ಕ  ದಿನವೋಂಕ  ಸಷಪ್ಷಿೋಂಬರ್ 01, 2016 ಹಷೂರಡಿಸಿದ ತನನ ಮುಖ್ಾ ನ್ಶದ್ಷೇೀಶನ  

( ಮವಸಿರ್ ಡಷೈರಷಕ್ಷನ್) ಸೋಂಖ್ಷಾ RBI/DNBR/2016-17/45 DNBR (PD). 008/03.10.119/2016-17 ಯ ಪ್ರಕವರ ಎಲವಾ ಬವಾೋಂಕ್ರೋಂಗ್ 

ಅಲಾದ ಹಣಕವಸು ಕೋಂಪ್ನ್ಶಗಳು (NBFC ಗಳು) ಜವರಿಗ್ಷ ತರಲು ಭ್ದದವವಗುದ್ಷ.ಈ ಮವಸಿರ್ ಸುತಷೂಿೇಲಷಯು ಕವಲಕವಲಕಷೆ RBI ಹಷೂರಡಿಸಿದ ಎಲವಾ 

FPC ಅನುಸರಣಷ ಅಗತಾತಷಗಳನುನ ಕಷೂರೇಢೇಕರಿಸುತದಿ್ಷ. 

 

ಈ ಪ್ರಿಷ್ಕೃತ ಮವಗೀಸೂಚಿಗಳ ಆಧವರದ ಮೇಲಷ ಫಷೇರ್ ಪ್ವರಕ್ರಿೇಸ್ ಕಷೂೇಡ್ ಅನುನ ಜವರಿಗ್ಷೂಳಿಸಲು NBFC ಗಳ ಮೋಂಡಳಿಗ್ಷ RBI 

ನ್ಶದ್ಷೇೀಶನ ನ್ಶೇಡಿದ್ಷ. ಮವಗೀಸೂಚಿಗಳು ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ತನನ ಗ್ವರಹಕರಷೂೋಂದಿಗ್ಷ ವ್ಾವ್ಹರಿಸುವವಗ ಅನುಸರಿಸಲು ಫಷೇರ್ ಪ್ವರಕ್ರಿೇಸ್ 

ಮವನದೋಂಡಗಳಿಗ್ಷ ರ್ಶವಲವವದ ಚೌಕಟಿನುನ ಒದಗಿಸುತದಿ್ಷ. ಆರ್ ಬಿಐ ನ್ಶರೋಂತರವವಗಿ ಸುತಷೂೇಿಲಷ ಸೂಚ್ನಷಗಳನುನ ನ್ಶೇಡುವ್ುದರಿೋಂದ, 

ಯವವ್ುದ್ಷೇ ನೋಂತರದ ತ್ದುದಪ್ಡಿಯನುನ ಅದಕಷೆ ಅನುಗುಣವವಗಿ ನರ್ೇಕರಿಸಲವಗುತಿದ್ಷ. 

 

I.ಕಷೂೇಡ್ ನ ಉದ್ಷದೇಶ 

ಕಷೂೇಡ್ ಈ ಕಷಳಗಿನ ಉದ್ಷದೇಶಗಳನುನ ಹಷೂೋಂದಿದ್ಷ: 

1.ಗ್ವರಹಕರಷೂೋಂದಿಗ್ಷ ವ್ಾವ್ಹರಿಸುವವಗ ಕನ್ಶಷ್ಕಠ ಮವನದೋಂಡಗಳನುನ ಹಷೂೋಂದಿಸುವ್ ಮೂಲಕ ನವಾಯಯುತ ಅಭವಾಸಗಳನುನ ಉತಷೇಿರ್ಜಸಿಬಷೇಕು 

2.ಪ್ವರದಶೀಕ ರಿೇತ್ಯಲಿಾ ಯವವ್  ಸಷೇವಷಗಳ ಮಟಿವ್ನುನ ನ್ಶರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎೋಂಬುದನುನ ಮನವ್ರಿಕಷ ಮವಡಿಕಷೂಡುವ್ುದು. 

3.ಕೋಂಪ್ಷನ್ಶಗಳ ಮೇಲಷ ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ ಹಷಚಿಿನ ರ್ಶವಾಸ ಸೋಂಪ್ವದಿಸುವ್ುದು. 

 

II.ಕಷೂೇಡ್ ನ ಅನಾಯತಷ 

ಕಷೂೇಡ್ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ನ್ಶೇಡುವ್ ಎಲವಾ ಉತಪನನಗಳಿಗ್ಷ ಅನಾಯಿಸುತಿದ್ಷ. 

ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ತನನ ಗ್ವರಹಕರ ಹಣಕವಸಿನ ಅವ್ಶಾಕತಷಗಳನುನ ಪ್ೂರಷೈಸಲು ರ್ರ್ಧ ಬಗ್ಷಯ  ರ್ಧವನಗಳನುನ ಮೌಲಾಮವಪ್ನ ಮವಡುವ್ುದನುನ 

ಮುೋಂದುವ್ರಿಸುತಿದ್ಷ. ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ತನನ ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ ಅಭಿವ್ೃದಿಿಪ್ಡಿಸಿದ ಮತುಿ ಒದಗಿಸಿದ ಯವವ್ುದ್ಷೇ ಹಷೂಸ ರ್ಧವನ / ಉತಪನನಗಳಿಗೂ ಸಹ 

ಕಷೂೇಡ್ ಅನಾಯಿಸುವ್ುದನುನ ಮುೋಂದುವ್ರಿಸುತದಿ್ಷ. 

 

 

III. ಸವಲಕವೆಗಿ ಅರ್ಜೀಗಳು 

1.ಸವಲದ ಅರ್ಜೀ ನಮೂನಷಯು ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗ್ಷ ಪ್ವವ್ತ್ಸಬಷೇಕವದ ಶುಲೆಗಳು ಮತುಿ ಅರ್ಜೀಯನುನ ಸಿಾೇಕರಿಸದಿದದಲಿಾ ಮರುಪ್ವವ್ತ್ಸಬಹುದ್ವದ 
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ಅೋಂತಹ ಶುಲೆಗಳ ಮತ,ಿ ಪ್ೂವ್ೀ-ಪ್ವವ್ತ್ ಆಯೆೆಗಳು ಮತು ಿ ಇತರ ಮವಹಿತ್ಯನುನ ಒಳಗ್ಷೂೋಂಡೋಂತಷ ಸಮಗರ ಮವಹಿತ್ಯನುನ 

ಒದಗಿಸುತಿದ್ಷ. 

2. ಗರಹಕರಷೂೋಂದಿಗ್ಷ ಆರೋಂಭಿಕ ಸೋಂಪ್ಕೀವ್ನುನ ಸವಾಪಿಸುವ್ ಸಮಯದಲಿಾ, ಸವಲದ ರ್ನೋಂತ್ಯನುನ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗ್ಷೂಳಿಸಲು ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು 

ಅಗತಾರ್ರುವ್ ಎಲವಾ ಮವಹಿತ್ಯ  ಪ್ಟಿಿಯನುನ ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ  ಒದಗಿಸಲವಗುತಿದ್ಷ. 

3.ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಸವಲದ ಅರ್ಜೀಗಳ ಸಿಾೇಕೃತ್ಗ್ಷ ಸಿಾೇಕೃತ್ಯನುನ ನ್ಶೇಡುತಿದ್ಷ. 

4 .ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಗ್ವರಹಕರು ಒದಗಿಸಿದ ಮವಹಿತ್ಯನುನ ಸಮೋಂಜಸವವದ ಸಮಯದ್ಷೂಳಗ್ಷ ರ್ಶಷಾೇಷಿಸುತಿದ್ಷ / ಪ್ರಿಶೇಲಿಸುತಿದ್ಷ. ಹಷಚ್ುಿವ್ರಿ 

ರ್ವ್ರಗಳು / ದ್ವಖ್ಲಷಗಳು ಅಗತಾರ್ದದರಷ, ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ ಶೇಘ್ರವವಗಿ ತ್ಳಿಸುತಿದ್ಷ. 

 

 

IV.ಸವಲದ ಮೌಲಾಮವಪ್ನ ಮತುಿ ಸವಲದ ಮೋಂಜೂರವತ್ ಪ್ತರ 

 

1.ಪ್ರತ್ಯೋಂದು ಸವಲದ ಅರ್ಜೀಯನುನ ಸಮೋಂಜಸವವದ ರಿೇತ್ಯಲಿಾ ಕೋಂಪ್ಷನ್ಶಯ ಕವಯೆದ ಕವನೂನ್ಶನ ಅನುಸವರ ಕೂಲೋಂಕುಷ್ಕವವಗಿ 

ಪ್ರಿಶೇಲಿಸಲವಗವ್ುದು. 

 

2.ಅರ್ಜೀಯು ಎಲವಾ ಅಗತಾ ಆೋಂತರಿಕ ಕಷರಡಿಟ್, ಕವನೂನು ಮತುಿ ಅನುಸರಣಷ ಅಗತಾತಷಗಳನುನ ಪ್ೂರಷೈಸಿದರಷ, ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಲಿಖಿತವವಗಿ, 

ಮೋಂಜೂರವತ್ ಪ್ತರದ ಮೂಲಕ ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ ಮೋಂಜೂರವತ್ಯ ಅೋಂತ್ಮ ನ್ಶಯಮಗಳನುನ ತ್ಳಿಸುತಿದ್ಷ. 

 

3.ಪ್ರತ್ ಮೋಂಜೂರವತ್ ಪ್ತರವ್ು ಈ ಕಷಳಗೋಂಡ ಅೋಂಶಗಳನುನ  ಒಳಗ್ಷೂೋಂಡಿರುತದಿ್ಷ: 

a.ವವಷಿೀಕ ಬಡಿಿ ದರಗಳು, ಶುಲೆಗಳು ಮತುಿ ಅನಾಯವವಗುವ್ ಯವವ್ುದ್ಷೇ ಇತರ ವಷಚ್ಿಗಳು, ಪ್ೂವ್ೀಪ್ವವ್ತ್ಯ ಆಯೆೆಗಳು ಇತವಾದಿ 

ಸಷೇರಿದೋಂತಷ ಸೌಲಭ್ಾದ ರ್ವ್ರಗಳು. 

b.ಗ್ವರಹಕರು ಅನುಸರಿಸಬಷೇಕವದ ಒಪ್ಪೋಂದಗಳು ಮತುಿ ಷ್ಕರತುಗಿಳು ಸಷೇರಿದೋಂತಷ ಮೋಂಜೂರವತ್ ನ್ಶಯಮಗಳು ಮತುಿ ಷ್ಕರತುಿಗಳು. 

c.KYC ಅವ್ಶಾಕತಷಗಳನುನ ಒಳಗ್ಷೂೋಂಡೋಂತಷ ಗ್ವರಹಕರಿೋಂದ ಅಗತಾರ್ರುವ್ ಅಗತಾ ಮವಹಿತ್. 

 

4. ನ್ಶಧವೀರಗಳನುನ ತಷಗ್ಷದುಕಷೂಳಳಲು ಇತರ ಹಣಕವಸು ಸೋಂಸಷಾಗಳಿೋಂದ ಲಭ್ಾರ್ರುವ್ ನ್ಶಯಮಗಳಷ ೋಂದಿಗ್ಷ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯ ನ್ಶಯಮಗಳನುನ 

ಅರ್ೀಪ್ೂಣೀವವಗಿ ಹಷೂೇಲಿಸಲು ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ ಅಗತಾರ್ರುವ್ ಎಲವಾ ಅಗತಾ ಮವಹಿತ್ಗಳನುನ ನ್ಶೇಡುವ್ುದು. 

5.ಕೋಂಪ್ಷನ್ಶಯು ಮೋಂಜೂರವತ್ ಪ್ತರದಲಿಾ ಅರ್ವವ ಪ್ರತಷಾೇಕ ಸೋಂವ್ಹನದ ಮೂಲಕ ವ್ಹಿವವಟು ಪ್ೂಣೀಗ್ಷೂಳುಳವ್ ಸಮಯದ ಚೌಕಟಿನುನ 

ಸೂಚಿಸುವ್ುದು. 

6. ಒದಗಿಸಲವದ ನ್ಶಯಮಗಳು ಆೋಂತರಿಕ ಕಷರಡಿಟ್, ಕವನೂನು ಮತುಿ ಅನುಸರಣಷಗ್ಷ ಒಳಪ್ಟಿಿರುತಿವಷ ಎೋಂದು ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಮೋಂಜೂರವತ್ 

ಪ್ತರದಲಿಾ ಸೂಚಿಸುವ್ುದು. 



ದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೇಯ ಗ್ವರಮೇಣ ಫಷೈನವನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ೇೀಸಸ್ ಪ್ಷೈವಷೇಟ್ ಲಿಮಟಷಡ್ 

ಮೂಲ ನಷೂೇೋಂದ್ವಯಿತ ಕಛಷೇರಿ: IITM-ಸೋಂಶಷ ೇಧನವ ಪ್ವರ್ಕೀ, A1, 10ನಷೇ ಮಹಡಿ, ಹೋಂತ-1,  ಕನಗೋಂ ಗ್ವರಮ, ತವರವಮಣಿ, ಚಷನಷನೈ - 600 113 ದೂರವವಣಿ: 
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7.ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಗ್ವರಹಕರಿೋಂದ ನ್ಶಯಮಗಳು ಮತುಿ ಷ್ಕರತುಿಗಳ ಅೋಂಗಿೇಕವರವ್ನುನ ಪ್ಡಷಯುತಿದ್ಷ ಮತುಿ ಹಷೇಳಿದ ಸಿಾೇಕವರವ್ನುನ ತನನ 

ದ್ವಖ್ಲಷಯಲಿಾ ಇರಿಸುತಿದ್ಷ. 

8.ಸೌಲಭ್ಾ ಒಪ್ಪೋಂದದ ನಕಲು/ದಸವಿವಷೇಜನುನ, ಲಷೂೇನ್ ಕವಡ್ೀ/ಫವಾರ್ಕಿ ಶೇಟ್, ಜಷೂತಷಗ್ಷ ಸವಲ ಒಪ್ಪೋಂದದಲಿಾ ಉಲಷಾೇಖಿಸಲವದ ಎಲವಾ 

ಆವ್ರಣಗಳ ನಕಲು ಪ್ರತ್ಯನುನ ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ ತ್ಳಿಸಲವದ ಸೌಲಭ್ಾವ್ನುನ ಕವಯೀಗತಗ್ಷೂಳಿಸುವ್ ಸಮಯದಲಿಾ ಗ್ವರಹಕರು 

ಅರ್ೀಮವಡಿಕಷೂೋಂಡ ಭವಷಷಯಲಿಾ ಒದಗಿಸಲವಗುತಿದ್ಷ. 

 

V.ಸವಲಗಳ ರ್ತರಣಷ 

1.ಗ್ವರಹಕರಿಗ್ಷ ತ್ಳಿಸಲವದ ಅೋಂತಹ ಸವಲಗಳನುನ ನ್ಶಯೋಂತ್ರಸುವ್ ನ್ಶಯಮಗಳು ಮತುಿ ಷ್ಕರತುಿಗಳಿಗ್ಷ ಅನುಗುಣವವಗಿ ಸವಲಗಳ ಸಕವಲಿಕ 

ರ್ತರಣಷಯನುನ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸುತಿದ್ಷ. 

2.ಇದು ಕವಯೀಗತಗ್ಷೂಳಿಸುವ್ ವಷೇಳವಪ್ಟಿಿ, ಬಡಿಿದರಗಳು, ಸಷೇವವ ಶುಲೆಗಳು, ಪ್ೂವ್ೀಪ್ವವ್ತ್ ಶುಲೆಗಳು ಇತವಾದಿ ಸಷೇರಿದೋಂತಷ 

ನ್ಶಯಮಗಳು ಮತುಿ ಷ್ಕರತುಗಿಳಲಿಾನ ಯವವ್ುದ್ಷೇ ಬದಲವವ್ಣಷಯ ಸೂಚ್ನಷಯನುನ ನ್ಶೇಡುತಿದ್ಷ 

 

3. ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತುಿ ಶುಲೆಗಳಲಿಾನ ಬದಲವವ್ಣಷಗಳು   ಭ್ರ್ಷ್ಕಾವ್ತ್ೀ ಮವತರ ಪ್ರಿಣವಮ ಬಿೇರುತಿವಷ ಎೋಂದು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸುತಿದ್ಷ. 

 

VI ರ್ತರಣವ ನೋಂತರದ ಮೇಲಿಾಚವರಣಷ 

1.ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಸವಮವನಾ ವ್ಾವ್ಹವರ ಅಭವಾಸ, ಸಹಿ ಮವಡಿದ ಸೌಲಭ್ಾ ದ್ವಖ್ಲವತ್ / ಮೋಂಜೂರವತ್ ಪ್ತರ ಮತುಿ ಕವಲಕವಲಕಷೆ ಭವರತ್ೇಯ 

ರಿಸರ್ವೀ ಬವಾೋಂರ್ಕ ಹಷೂರಡಿಸಿದ ಮವಗೀಸೂಚಿಗಳಿಗ್ಷ ಅನುಗುಣವವಗಿ ರ್ತರಣವ ನೋಂತರದ ಮೇಲಿಾಚವರಣಷಯನುನ ನ್ಶವ್ೀಹಿಸುತಿದ್ಷ. 

2.ಒಪ್ಪೋಂದದ ಅಡಿಯಲಿಾ ಪ್ವವ್ತ್ ಅರ್ವವ ಕವಯೀಕ್ಷಮತಷಯನುನ ಮರುಪ್ಡಷಯಲು / ವಷೇಗಗ್ಷೂಳಿಸಲು ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಯವವ್ುದ್ಷೇ ನ್ಶಧವೀರವ್ನುನ 

ಸವಕಷ್ಕುಿ ಮುನೂೂಚ್ನಷ  ನ್ಶೇಡಿದ ನೋಂತರವಷೇ  ಕಷೈಗ್ಷೂಳುಳತಿದ್ಷ. 

3. ಆ ರಿೇತ್ಯ ನಷೂೇಟಿಸಗಳು ಕೋಂಪ್ಷನ್ಶಯ ಹಕಷೂೆತಯವಗಳು ಮತುಿ ಸೋಂಬೋಂಧಿತ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಸಾತುಿ ಅರ್ವವ ಇನ್ಶನತರಷ ಭ್ದರತವ ಪ್ತರಗಳನುನ  

ಉಳಿಸಿಕಷೂಳುಳವ್ ಅಹೀತಷ  ನ್ಶಬೋಂಧನಷಗಳ ಬಗ್ಷಗ ಸೋಂಪ್ೂಣೀ ರ್ವ್ರಗಳನುನ ಒದಗಿಸುತಿದ್ಷ. 

 

 

 

VII ಹಷೂರಗುತ್ಿಗ್ಷ ಚ್ಟುವ್ಟಿಕಷಗಳು 

1.ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ತನನ ಉದ್ಷೂಾೇಗಿಗಳ ಅನುಚಿತ ವ್ತೀನಷಗ್ಷ ಅರ್ವವ ಹಷೂರಗುತ್ಿಗ್ಷ ಏಜಷನ್ಶೂಯ ಉದ್ಷೂಾೇಗಿಗಳ ಅನುಚಿತ ವ್ತೀನಷಗ್ಷ 

ಜವವಬವದರನವಗಿರುತದಿ್ಷ . 

ಮತುಿ ಸಮಯೇಚಿತ ಕುೋಂದುಕಷೂರತಷ ಪ್ರಿಹವರವ್ನುನ ಒದಗಿಸುತಿದ್ಷ ಮತುಿ ಪ್ರಿಹವರ ಕವಯೀರ್ಧವನದ ರ್ವ್ರಗಳನುನ ಸವಲ ಒಪ್ಪೋಂದದಲಿಾ 

ಮತುಿ ಕಚಷೇರಿಯಲಿಾ ಅರ್ವವ ಕೋಂಪ್ಷನ್ಶಯ ಜವಲತವಣದಲಿಾನ ಫಷೇರ್ ಪ್ವರಕ್ರಿೇಸ್ ಕಷೂೇಡ್ ನಲಿಾ ಪ್ರದಶೀಸಲವಗುತಿದ್ಷ. 

 



ದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೇಯ ಗ್ವರಮೇಣ ಫಷೈನವನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ೇೀಸಸ್ ಪ್ಷೈವಷೇಟ್ ಲಿಮಟಷಡ್ 

ಮೂಲ ನಷೂೇೋಂದ್ವಯಿತ ಕಛಷೇರಿ: IITM-ಸೋಂಶಷ ೇಧನವ ಪ್ವರ್ಕೀ, A1, 10ನಷೇ ಮಹಡಿ, ಹೋಂತ-1,  ಕನಗೋಂ ಗ್ವರಮ, ತವರವಮಣಿ, ಚಷನಷನೈ - 600 113 ದೂರವವಣಿ: 
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VIII ಸವಮವನಾ ನ್ಶಯಮವವ್ಳಿಗಳು 

1.ದ್ವಖ್ಲವತ್ಯ ನ್ಶಯಮಗಳು ಮತುಿ ಷ್ಕರತುಿಗಳಲಿಾ ಒದಗಿಸಿದ ಹಷೂರತುಪ್ಡಿಸಿ ಗ್ವರಹಕರ ದಿನನ್ಶತಾದ ವ್ಾವ್ಹವರಗಳಲಿಾ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು 

ಹಸಿಕ್ಷೇಪ್ವ್ನುನ ಉೋಂಟುಮವಡುವ್ುದಿಲಾ (ಗ್ವರಹಕರಿೋಂದ ಈ ಹಿೋಂದ್ಷ ಬಹಿರೋಂಗಪ್ಡಿಸದ ಹಷೂಸ ಮವಹಿತ್ ಅರ್ವವ ವ್ಸುನಿ್ಶಷ್ಕಠವವಗಿ ಪ್ರತ್ಕೂಲ 

ಘ್ಟನಷ ಸೋಂಭ್ರ್ಸದ ರ್ಷ್ಕಯ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯ ಗಮನಕಷೆ ಬರುವ್ದನುನ ಹಷೂರತುಪ್ಡಿಸಿ). 

 

2.ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ತನನ ಗ್ವರಹಕರಷೂೋಂದಿಗ್ಷ ವ್ಾವ್ಹರಿಸುವ್ ರ್ಷ್ಕಯದಲಿಾ ಲಿೋಂಗ, ಜವತ್ ಮತುಿ ಧಮೀದ ಆಧವರದ ಮೇಲಷ ತವರತಮಾ 

ಮವಡುವ್ುದಿಲಾ. ಆದ್ವಗೂಾ, ಸಮವಜದ ದುಬೀಲ ವ್ಗೀಗಳಿಗ್ವಗಿ ರೂಪಿಸಲವದ ಪ್ರತಷಾೇಕ ಸಿೆೇಮ ಗಳಲಿಾ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಭವಗವ್ಹಿಸುವ್ುದನುನ 

ಇದು ತಡಷಯುವ್ುದಿಲಾ. 

 

3.ಸವಲಗಳ ವ್ಸೂಲವತ್ ರ್ಷ್ಕಯದಲಿಾ, ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಕವನೂನುಬದಿವವಗಿ ಮವನಾವವದ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳನುನ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಷೂಳುಳತಿದ್ಷ ಮತು ಿ

ಅನಗತಾ ಕ್ರರುಕುಳ ಅರ್ವವ ಬಲದ ಬಳಕಷಯನುನ ಆಶರಯಿಸುವ್ುದಿಲಾ. ಬಷದರಿಕಷ ಅರ್ವವ ನ್ಶೋಂದನ್ಶೇಯ ಭವಷಷಯ ಬಳಕಷ, ನ್ಶಯತವ್ಲಾದ  

ಸಮಯದಲಿಾ ಸವಲಗ್ವರರಿಗ್ಷ ನ್ಶರೋಂತರವವಗಿ ತಷೂೋಂದರಷ ನ್ಶೇಡುವ್ುದು (9:00 AM ಮದಲು ಮತು ಿ6:00 PM ನೋಂತರ), ಸವಲಗ್ವರನ 

ಸೋಂಬೋಂಧಿಕರು, ಸಷನೇಹಿತರು ಅರ್ವವ ಸಹಷೂೇದ್ಷೂಾೇಗಿಗಳಿಗ್ಷ ಕ್ರರುಕುಳ ನ್ಶೇಡುವ್ುದು, ಸವಲಗ್ವರನ ಹಷಸರುಗಳನುನ ಪ್ರಕಟಿಸುವ್ುದು, ಬಳಕಷ 

ಅರ್ವವ ಬಷದರಿಕಷ ಎರವ್ಲುಗ್ವರ ಅರ್ವವ ಸವಲಗ್ವರನ ಕುಟುೋಂಬ/ಆಸಿಿ/ಪ್ರತ್ಷಷಠಗ್ಷ ಹವನ್ಶ ಮವಡಲು ಹಿೋಂಸವಚವರ ಅರ್ವವ ಇತರ ರಿೇತ್ಯ 

ರ್ಧವನಗಳನುನ ಬಳಸುವ್ುದು, ಸವಲದ ಪ್ರಮವಣ ಅರ್ವವ ಮರುಪ್ವವ್ತ್ ಮವಡದಿರುವ್ ಪ್ರಿಣವಮಗಳ ಬಗ್ಷಗ ಸವಲಗ್ವರನನುನ 

ತಪ್ುಪದ್ವರಿಗ್ಷಳಷಯುವ್ುದು, ಸವಲಗಳ ವ್ಸೂಲವತ್ಗ್ವಗಿ ಸವನಯು ಶಕ್ರಿಯನುನ ಬಳಸುವ್ುದು ಇತವಾದಿಗಳನುನ ಅಳವ್ಡಿಸಿಕಷೂಳುಳವ್ದಿಲಾ. 

 

4.ಸವಲಗ್ವರರಿೋಂದ ತಮಮ  ಖ್ವತಷಯನುನ ಇತರಷ  ಬವಾೋಂರ್ಕ/ಹಣಕವಸು ಸೋಂಸಷಾಗ್ಷ ವ್ಗ್ವೀವ್ಣಷಗ್ವಗಿ  ಬೋಂದ  ರ್ನೋಂತ್ಯನುನ ಸಿಾೇಕರಿಸಿದ 

ದಿನವೋಂಕದಿೋಂದ 21 ದಿನಗಳಲಿಾ ಸಿಾೇಕೃತ್ ಅರ್ವವ ನಕವರವ್ನುನ ತ್ಳಿಸಲವಗುತಿದ್ಷ. 

 

 

 

 

IX ದೂರುಗಳು, ಕುೋಂದುಕಷೂರತಷಗಳು ಮತುಿ ಪ್ರತ್ಕ್ರರಯೆಗಳು 

 

ಉದಭರ್ಸುವ್ ರ್ವವದಗಳನುನ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯು ಸೋಂಸಷಾಯಳಗ್ಷ ಸೂಕಿವವದ ಕುೋಂದುಕಷೂರತಷ ಪ್ರಿಹವರ ಕವಯೀರ್ಧವನವ್ನುನ 

ರೂಪಿಸುತಿದ್ಷ. ನ್ಶದ್ಷೇೀಶಕರ ಮೋಂಡಳಿಯಿೋಂದ ಅನುಮೇದಿಸಲಪಟಿ ಮತು ಿ ಕವಲಕವಲಕಷೆ ನರ್ೇಕರಿಸಿದೋಂತಷ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯ ಗ್ವರಹಕರ 

ಕುೋಂದುಕಷೂರತಷ ನ್ಶವ್ೀಹಣಷ ನ್ಶೇತ್ಯ ಪ್ರಕವರ ಕವಯೀರ್ಧವನವ್ು ಇರುತಿದ್ಷ. 

 

ದೂರುಗಳು, ಕುೋಂದುಕಷೂರತಷಗಳು ಮತುಿ ಫೇಡ್ ಬವಾರ್ಕ ಗಳ ಪ್ರಿಹವರಕವೆಗಿ ಸೋಂಪ್ಕ್ರೀಸಬಹುದ್ವದ ಕುೋಂದುಕಷೂರತಷ ನ್ಶವವರಣವ ಅಧಿಕವರಿಯ 

ಸೋಂಪ್ಕೀ ರ್ವ್ರಗಳನುನ ಅದರ ಕಛಷೇರಿ/ಶವಖ್ಷಯ ಆವ್ರಣದಲಿಾ/ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯ ವಷಬ ಸಷೈಟ್ ನಲಿಾ ಪ್ರದಶೀಸಲವಗುತಿದ್ಷ. 



ದ್ವಾರ ಕ್ಷೇತ್ರೇಯ ಗ್ವರಮೇಣ ಫಷೈನವನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ೇೀಸಸ್ ಪ್ಷೈವಷೇಟ್ ಲಿಮಟಷಡ್ 

ಮೂಲ ನಷೂೇೋಂದ್ವಯಿತ ಕಛಷೇರಿ: IITM-ಸೋಂಶಷ ೇಧನವ ಪ್ವರ್ಕೀ, A1, 10ನಷೇ ಮಹಡಿ, ಹೋಂತ-1,  ಕನಗೋಂ ಗ್ವರಮ, ತವರವಮಣಿ, ಚಷನಷನೈ - 600 113 ದೂರವವಣಿ: 
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X ಪ್ರಿಶೇಲನಷ 

 

ಕುೋಂದುಕಷೂರತಷ ಪ್ರಿಹವರ ಕವಯೀರ್ಧವನದ ಕವಯೀನ್ಶವ್ೀಹಣಷಯನುನ ಆಡಳಿತ ಮೋಂಡಳಿಯು ನ್ಶಯಮತವವಗಿ ಮವಡುತದಿ್ಷ  ಮತು ಿ 

ರ್ಮಶಷೀಗಳ ಹವಗೂ  ಕಷೂರೇಢೇಕೃತ ವ್ರದಿಯನುನ ನ್ಶಯತಕವಲಿಕವವಗಿ ಆಡಿಟ್ ಸಮತ್/ನ್ಶದ್ಷೇೀಶಕರ ಮೋಂಡಳಿಗ್ಷ ಸಲಿಾಸಲವಗುತಿದ್ಷ. ಈ 

ಕಷೂೇಡ್ ನ ನರ್ೇಕರಿಸಿದ ಪ್ರತ್ಯನುನ ಕೋಂಪ್ನ್ಶಯ ವಷಬ ಸಷೈಟ್ ನಲಿಾ ಹವಕಲವಗುತಿದ್ಷ. 


