
 

Page 1 

 

ಇನ್ಕ್ರೆಡ್್ಫರೈನಾನ್ಶಿಯಲ್್ಸರ್ವೀಸಸ್್ಲಿಮಿಟರಡ್ 

ನಾಾಯವಚಿತ್ಅಭ್ಾಾಸಗಳ್ನ್ಶಯಮಾವಳಿ 
 
ಇನ್ಕ್ರೆಡ್್ಫರೈನಾನ್ಶಿಯಲ್್ಸರ್ವೀಸಸ್್ಲಿಮಿಟರಡ್್(‘IFSL' ಅಥವಾ್‘ಕಂಪನ್ಶ') ಬಾಯಂಕ್ರವತರ್ಹಣಕ್ಾಸು್ಕಂಪನ್ಶ್(NBFC) ಆಗಿದ್ುು,್ಭಾರತವಯ್ರಿಸರ್ವೀ್
ಬಾಯಂಕಿನಲಿಿ್(RBI)್ನರ ವಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದರ.್ಕಂಪನ್ಶಯು್ನಾಯಯವಚಿತ್ಅಭಾಯಸಗಳ್ನ್ಶಯಮಾವಳಿ್(“ನ್ಶಯಮಾವಳಿ”)್ಯನುು್ರ ಪಿಸಿದ್ುು್ವರೈಯಕಿಿಕ್
ಗ್ಾೆಹಕರು್ ಮತು್ಿ ಕ್ಾನ ನು್ ಘಟಕಗಳರ ಂದಿಗ್ರ್ ವಯವಹರಿಸುವಾಗ್ ನಾಯಯಯುತ್ ಅಭಾಯಸ್ ಮಾನದ್ಂಡಗಳನುು್ ನ್ಶಗದಿಪಡಿಸುತಿದರ.್ ಈ್
ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯನುು್ ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ರೆ್ ತದ್ುುಪಡಿ್ ಮಾಡುವ್ RBI್ ನ್ ಮಾಸಟರ್್ ಡರೈರರಕ್ಷನ್ -್ ಬಾಯಂಕ್ರವತರ್ ಹಣಕ್ಾಸು್ ಕಂಪನ್ಶ-ವಯವಸಿಿತವಾಗಿ್
ಪೆಮುಖವಾದ್್ ಠರವವಣಿ-ರಹಿತ್ ಕಂಪನ್ಶ್ಮತು್ಿ ಠರವವಣಿ್ ತರಗ್ರದ್ುಕ್ರ ಳಳುವ್ ಕಂಪನ್ಶ್ (ರಿಸರ್ವೀ್ ಬಾಯಂಕ್)್ ನ್ಶದರವೀಶನಗಳಳ, 2016, RBI/DNBR/2016-
17/45್ಮಾಸಟರ್್ಡರೈರರಕ್ಷನ್DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 ದಿನಾಂಕ್17್ಅಕ್ರ ಟವಬರ್್2016 ರಂತರ್ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದರ. 
 
ಕಂಪನ್ಶಯು್ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ರೆ್RBI್ಸ ಚಿಸಿದ್್ಎಲಿ್ಉತಿಮ್ಅಭಾಯಸಗಳನುು್ಅಳವಡಿಸಿಕ್ರ ಳುಬರವಕು್ಮತುಿ್ಅಗತಯರ್ದ್ುಲಿಿ್ಈ್ನ್ಶಯಮಾವಳಿಗ್ರ್ಸ ಕಿವಾಗಿ್
ಮಾರ್ಾೀಡುಗಳನುು್ ಮಾಡಲಾಗುತಿದರ.್ ಎಲಿ್ ಗ್ಾೆಹಕರನುು್ ಸಿಿರತರಯಿಂದ್್ ಮತುಿ್ ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ್ ನಡರಸಿಕ್ರ ಳಳುವುದ್ು್ ಈ್ ಕಂಪನ್ಶಯ್
ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯಾಗಿದರ.್ ಕಂಪನ್ಶಯ್ಉದರ ಯವಗಿಗಳಳ್ನರರವು,್ಪ್ೆವತಾಾಹ್ಮತುಿ್ ಸರವವರಯನುು್ ನಾಯಯವಚಿತವಾಗಿ,್ ನಾಯಯಯುತವಾಗಿ್ಮತು್ಿಸಿಿರ್
ರಿವತಯಲಿ್ಿ ನ್ಶವಡುತಾಿರರ.್ ಈ್ ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯನುು್ ಅನುಷ್ಾಾನ್ ಮಾಡುವುದ್ು್ ಸಂಪೂಣೀ್ ಸಂಸರಿಯ್ ಜವಾಬಾುರಿಯಾಗಿದರ್ ಎಂಬುದ್ನುು್ ಕಂಪನ್ಶ್
ಖಚಿತಪಡಿಸುತಿದರ.್ ಕಂಪನ್ಶಯ್ ನಾಯಯವಚಿತ್ ಸಾಲದ್್ ಅಭಾಯಸಗಳಳ್ಮಾಕ್ರೀಟಂಗ್, ಸಾಲದ್್ಮ ಲ, ಪೆಕಿೆಯೆ, ಮತು್ಿ ಸರವವರ್ ಹಾಗ ್ ಸಂಗೆಹಣರ್
ಚಟುವಟಕ್ರಗಳಳ್ಸರವರಿದ್ಂತರ,್ಅದ್ರ್ಎಲಾಿ್ಕ್ಾಯೀಗಳಿಗ ್ಅನವಯಿಸುತಿದರ. 
 
1.  ನಾಾಯವಚಿತ್ಅಭ್ಾಾಸಗಳ್ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯ್ಉದರದವಶಗಳು 
 
 ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯನುು್ಈ್ಕ್ರಳಗಿನ್ಅಂಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ್ಅಳವಡಿಸಿಕ್ರ ಳುಲಾಗಿದರ: 

a) ಗ್ಾೆಹಕರರ ಂದಿಗ್ರ್ವಯವಹರಿಸುವಾಗ್ಕನ್ಶಷ್ಾ್ಮಾನದ್ಂಡಗಳನುು್ನ್ಶಗದಿಪಡಿಸುವ್ಮ ಲಕ್ಉತಿಮ ಮತುಿ್ನಾಯಯವಚಿತ 
ಅಭಾಯಸಗಳನುು್ಉತರಿವಜಿಸಲು 

b) ರ್ಾರದ್ಶೀಕತರಯನುು್ಹರಚಿಿಸಿ್ತನ ೂಲಕ್ಗ್ಾೆಹಕರು್ಯಾವ್ಸರವವರಗಳನುು್ಸಮಂಜಸವಾಗಿ್ನ್ಶರಿವಕ್ಷಿಸಬಹುದ್ು್ಎಂಬುದ್ನುು್ಚರನಾುಗಿ್
ಅಥೀಮಾಡಿಕ್ರ ಳುಲು; 

c) ಸಪರ್ಾೀತೂಕತರಯ್ಮ ಲಕ್ಮಾರುಕಟರಟ್ಶಕಿಿಗಳನುು್ಪ್ೆವತಾಾಹಿಸಲು, ಉನುತ್ಕ್ಾಯಾೀಚರಣರಯ್ಗುಣಮಟಟವನುು್ಸಾಧಿಸಲು; 
d) ಗ್ಾೆಹಕರು್ಮತು್ಿಕಂಪನ್ಶಯ್ನಡುವರ್ನಾಯಯಯುತ್ಮತು್ಿಸೌಹಾದ್ೀಯುತ್ಸಂಬಂಧವನುು್ಉತರಿವಜಿಸಲು; 

 
2.  ಅನ್ವಯಿಕತರ 
 

ಈ್ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯು್ ಕಂಪನ್ಶಯ್ಎಲಾಿ್ಉದರ ಯವಗಿಗಳಳ, ಅದ್ರ್ಏಜರಂಟರು/ಪೆತನ್ಶಧಿಗಳಳ/ಮ ರನರವ ಪಕ್ಷದ್ ಮಾರಾಟಗ್ಾರರು/ಸರವವಾ್
ಪೂರರೈಕ್ರದಾರರು್ಮತುಿ್ಕಂಪನ್ಶಯ್ವಯವಹಾರದ್್ಸಮಯದ್ಲಿಿ್ಅದ್ನುು್ ಪೆತನ್ಶಧಿಸುವ್ ಅಧಿಕ್ಾರ್ ಹರ ಂದಿರುವ್ ಇತರ್ ವಯಕಿಿಗಳಿಗ್ರ್
ಅನವಯಿಸುತಿದರ. 

 
3.  ತಾರತಮ್ಾ್ರಹಿತ್ನ್ಶವತಿ 
 

ಕಂಪನ್ಶಯು್ತನು್ಗ್ಾೆಹಕರ್ನಡುವರ್ಲಿಂಗ, ದರೈಹಿಕ್ಸಾಮಥಯೀ, ಜನಾಂಗ್ಅಥವಾ್ಧಮೀದ್್ಆರ್ಾರದ್್ಮವಲರ್ತಾರತಮಯ್ಮಾಡುವುದಿಲಿ.್
ಉತಪನುಗಳಳ, ಸರವವರಗಳಳ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳಳ್ಇತಾಯದಿಗಳನುು್ ರ್ಸಿರಿಸುವಲಿಿ್ ಅಂಗವರೈಕಲಯದ್್ ಆರ್ಾರದ್್ ಮವಲರ್ ಕಂಪನ್ಶಯು್ ದ್ೃಷ್ಟಟಹಿವನರು್
ಅಥವಾ್ರ್ಕಲಚರವತನ್ ಅಜಿೀದಾರರಿಗ್ರ್ ತಾರತಮಯ್ ಮಾಡುವುದಿಲಿ.್ ಆದಾಗ ಯ, ಸಮಾಜದ್್ ರ್ರ್ಧ್ ರ್ಭಾಗಗಳಿಗ್ರ್ ರ ಪಿಸಲಾದ್್
ಯವಜನರಗಳನುು್ಆರಂಭಿಸಲು್ಅಥವಾ್ಭಾಗವಹಿಸಲು್ಕಂಪನ್ಶಯನುು್ಇದ್ು್ತಡರಯುವುದಿಲಿ. 

 
4.  ಸಂವಹನ್್ಭ್ಾಷರ 
 

ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ ಕಂಪನ್ಶಯಿಂದ್್ ಅಗತಯರ್ರುವ್ ಎಲಾಿ್ ಸಂವಹನಗಳಳ್ ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ ಅಥೀವಾಗುವ್ ಭಾಷ್ರಯಲಿಿರುತಿವರ್ (ಇಂಗಿಿಷ್್ ಅಥವಾ್
ಸಿಳಿವಯ್ಭಾಷ್ರ). 
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5.  ಸಾಲಗಳು್ಮ್ತತು್ಅವುಗಳ್ಪ್ೆಕ್ರೆಯೆಗಾಗಿ್ಅರ್ಜೀಗಳು 

a) ಸಾಲದ್್ ಅಜಿೀ್ ನಮ ನರಯು್ ಸಾಲಗ್ಾರನ್ ಆಸಕಿಿಯ್ ಮವಲರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬವರುವ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಮಾಹಿತಯನುು್ ಒಳಗ್ರ ಂಡಿದ್ುು,್
ಇದ್ರಿಂದ್್ಸಾಲಗ್ಾರನು್ತಳಿವಳಿಕ್ರಯುತ್ನ್ಶರ್ಾೀರವನುು್ ತರಗ್ರದ್ುಕ್ರ ಳುಬಹುದ್ು.್ ಸಾಲದ್್ ಅಜಿೀ್ ನಮ ನರಯು್
ಅಜಿೀಯಂದಿಗ್ರ್ಸಲಿಿಸಬರವಕ್ಾದ್್ದಾಖಲರಗಳ್ಪಟಟಯನುು್ಸಹ್ಸ ಚಿಸುತಿದರ. 

b) ಭ್ತೀ್ಮಾಡಿದ್್ಅಜಿೀ್ನಮ ನರಗಳ್ಪಡರದ್್ಬಗ್ರೆ್ ಕಂಪನ್ಶಯು್ಸ ಕಿ್ಸಿವವಕೃತಯನುು್ನ್ಶವಡುತಿದರ್ಮತುಿ್ ಗ್ಾೆಹಕರು್ತಮೂ್ಸಾಲದ್್
ಅಜಿೀಗ್ರ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತರ್ಕಂಪನ್ಶಯಿಂದ್್ಪೆತುಯತಿರ್ಸಿವವಕರಿಸಬಹುದಾದ್್ಅಂದಾಜು್ಸಮಯದ್್ಚೌಕಟಟನುು್ಸಹ್ಸ ಚಿಸುತಿದರ. 

 
6.  ಸಾಲದ್ಅಂದಾಜತ್ಮ್ತತು್ನ್ಶಯಮ್್ಮ್ತತು್ಷರತತುಗಳು 
 

a) ಸಾಲದ್್ ಎಲಾಿ್ ಅಜಿೀಗಳನುು್ ಕಂಪನ್ಶಯ್ ಆಂತರಿಕ್ ಸಾಲ್ (ಕ್ರೆಡಿಟ್)್ ನ್ಶವತಗಳಳ್ ಮತುಿ್ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಪೆಕಿೆಯೆಯ್ ಪೆಕ್ಾರ್
ಮೌಲಯಮಾಪನ್ಮಾಡಲಾಗುತಿದರ; 

b) ಸಾಲವನುು್ ಅನುಮವದಿಸಿದ್್ನಂತರ್ಮಂಜ ರಾದ್್ಸಾಲದ್್ಮತಿವನುು್ ಸ ಚಿಸುವ್ಮಂಜ ರಾತ್ ಪತೆ,್ ಅನವಯವಾಗುವ್ ವಾಷ್ಟೀಕ್
ಬಡಿಿದ್ರ,್ಅನವಯಿಸುವ್ರ್ರ್ಾನ್ಮತುಿ್ಇತರ್ಪೆಮುಖ್ನ್ಶಯಮ್ಮತುಿ್ಷ್ರತುಿಗಳನುು ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ಲಿಖಿತವಾಗಿ್ತಳಿಸಲಾಗುವುದ್ು; 

c) ರ್ಳಂಬ್ರ್ಾವತಗ್ರ್ರ್ಧಿಸಿದ್್ದ್ಂಡದ್್ಬಡಿಿಯನುು್ಕಂಪನ್ಶಯ್ಸಾಲದ್್ಕರಾರಿನಲಿಿ್ದ್ಪಪವಾಗಿ್ನಮ ದಿಸುತಿದರ.್ಈ್ನ್ಶಟಟನಲಿಿ್ಸ ಕಿವಾದ್್
ನ್ಶಬಂಧನರಯನುು್ಸಾಲದ್್ಕರಾರಿನಲಿಿ್ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದರ; 

d) ಸಾಲದ್್ಕರಾರು್ಜಾರಿಗ್ರ ಳಿಸಿದ್್ನಂತರ,್ಎಲಾಿ್ಸಾಲಗ್ಾರರಿಗ್ರ್ಸಾಲದ್್ಕರಾರು್ಪೆತಯನುು್ ಸಾಲದ್್ ಕರಾರಿನಲಿಿ್ ಉಲರಿವಖಿಸಲಾದ್್
ಪೆತಯಂದ್ು್ಲಗತುಿ್ಪಟಟಯ್ಪೆತಯಂದ್ನುು್ನ್ಶವಡಲಾಗುತಿದರ. 

 
7.  ನ್ಶಯಮ್್ಮ್ತತು್ಷರತತುಗಳಲಿಿ್ಬದಲಾವಣರಗಳು್ಒಳಗರ ಂಡಂತರ್ಸಾಲಗಳ್ರ್ತರಣರ್ 
 

a) ಬಡಿಿ್ದ್ರ, ಸರವವಾ್ಶುಲೆಗಳಳ, ಪೂವೀರ್ಾವತ್ಶುಲೆಗಳಳ, ಮರುರ್ಾವತ/ರ್ತರಣಾ್ ವರವಳಾಪಟಟ್ ಇತಾಯದಿ್ ಸರವರಿದ್ಂತರ್ನ್ಶಯಮ್ಮತುಿ್
ಷ್ರತುಿಗಳಲಿಿನ್ಯಾವುದರವ್ಬದ್ಲಾವಣರಗಳನುು್ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ಲಿಖಿತವಾಗಿ್ತಳಿಸಲಾಗುವುದ್ು; 

b) ಬಡಿಿ್ ದ್ರಗಳಳ್ ಮತು್ಿ ಇತರ್ ಶುಲೆಗಳಲಿಿನ್ ಬದ್ಲಾವಣರಗಳಳ್ (ಇದ್ು್ ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ ಹಿಂಜರಿಯುತಿದರ)್ ನ್ಶರಿವಕ್ಷಿತ್ ಪರಿಣಾಮದರ ಂದಿಗ್ರ್
ಮಾತೆ; 

c) ಯಾವುದರವ್ಸಾಲವನುು್ಮರುಪಡರಯುವ/ರ್ಾವತಯನುು್ವರವಗಗ್ರ ಳಿಸುವ್ನ್ಶರ್ಾೀರವನುು್ಸಾಲದ್್ಕರಾರಿನ್ನ್ಶಯಮ್ಮತು್ಿಷ್ರತುಿಗಳಿಗ್ರ್
ಅನುಗುಣವಾಗಿ್ಮಾಡಲಾಗುತಿದರ; 

d) ಸಾಲಗ್ಾರನ್ ಕ್ರ ವರಿಕ್ರಯಂತರ್ ಸಾಲದ್್ ಕರಾರಿನ್ ನ್ಶಯಮಗಳ್ ಪೆಕ್ಾರ್ ಸಾಲದ್್ ಇತರ್ ಎಲಾಿ್ ಶುಲೆಗಳರ ಂದಿಗ್ರ್ ಸಾಲದ್್ ಸಂಪೂಣೀ್
ಮರುರ್ಾವತಯ್ ನಂತರ್ ಆರ್ಾರವಾಗಿರುವ್ ನ್ಶವಡಿರುವ್ ಎಲಾಿ್ ಭ್ದ್ೆತರಗಳನುು್ ಬಡುಗಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿದರ್ ಮತು್ಿ ಇದ್ು್ ಸಾವಮಯತರಯ್
ಯಾವುದರವ್ಹಕಿೆನ್ಬಳಕ್ರಗ್ರ್ಒಳಪಟಟದ್ುು,್ಅದ್ಕ್ಾೆಗಿ್ಸಂಪೂಣೀ್ರ್ವರಗಳರ ಂದಿಗ್ರ್ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ನರ ವಟಸ್್ನ್ಶವಡಬರವಕ್ಾಗುತಿದರ. 
 

8.  ಖಾಸಗಿತನ್್ಮ್ತತು್ಗರ ವಪ್ಾತರ 
 

1. ಕ್ರೆಡಿಟ್್ರರಫರರನಾ್ಏಜರನ್ಶಾಗಳಳ/ಕ್ರೆಡಿಟ್್ಮಾಹಿತ್ಕಂಪನ್ಶಗಳಳ್(CIC) 
 

a) ಕಂಪನ್ಶಗಳಿಗ್ರ್ ನ್ಶಯಂತೆಣ್ ನ್ಶದರವೀಶನಗಳಳ/ಮಾಗೀಸ ಚಿಗಳಳ್ ಅಥವಾ್ ಕಂಪನ್ಶಯ್ ಆಂತರಿಕ್ ನ್ಶವತಗಳ್ ಪೆಕ್ಾರ್ ಕಂಪನ್ಶಯು್
ಸಾಲಗ್ಾರರ್ಸಾಲದ್್ರ್ವರಗಳನುು್ಮತು್ಿಮರುರ್ಾವತ್ದಾಖಲರಯನುು್ಕ್ರೆಡಿಟ್್ಮಾಹಿತ್ಹಂಚಿಕ್ರ ಳುಬಹುದ್ು. 

b) ಕ್ರಳಗಿನ್ಸಂದ್ಭ್ೀಗಳಲಿಿ್ ಗ್ಾೆಹಕರು್ನ್ಶವಡಬರವಕ್ಾದ್್ವರೈಯಕಿಿಕ್ಸಾಲಗಳ್ಕುರಿತು್ಕ್ರೆಡಿಟ್್ಮಾಹಿತ್ಕಂಪನ್ಶಗಳರ ಂದಿಗ್ರ್ಕಂಪನ್ಶಯು್
ಮಾಹಿತಯನುು್ಹಂಚಿಕ್ರ ಳುಬಹುದ್ು: 

  i. ಗ್ಾೆಹಕರು್ತನು್ರ್ಾವತಗಳ್ಸರಿಯಾಗಿ್ಕಟಟಲಿದಿದ್ುರರ 
  ii. ನ್ಶವಡಬರವಕ್ಾದ್್ಮತಿವು್ರ್ವಾದ್ಯುತವಾಗಿಲಿದಿದ್ುರರ 
  iii. ಬಾಕಿ್ಮರುರ್ಾವತಗ್ರ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತರ್ನಮೂ್ಔಪಚಾರಿಕ್ಬರವಡಿಕ್ರಯನುು್ಅನುಸರಿಸಿ್ಗ್ಾೆಹಕರು್ರ್ಾವತ್ಮಾಡಿಲಿದಿದ್ುರರ. 

c) ಇದರವ್ಸಮಯದ್ಲಿಿ, ಕಂಪನ್ಶಯ್ಪೆತನ್ಶಧಿಗಳಳ್ಗ್ಾೆಹಕರಿಗ್ರ್CIC ಗಳ್ರ್ಾತೆ್ಮತು್ಿಅವರು್ನ್ಶವಡುವ್ಮಾಹಿತಯು್ಗ್ಾೆಹಕರ್ಕ್ರೆಡಿಟ್್
ಸರ ೆವರ್್ಮತು್ಿಕ್ರೆಡಿಟ್್ಪಡರಯುವ್ಸಾಮಥಯೀದ್್ಮವಲರ್ಬವರುವ್ಪರಿಣಾಮವನುು್ರ್ವರಿಸುತಾಿರರ. 

d) ಗ್ಾೆಹಕ್ ತನು್ ಖಾತರಯ್ಬಗ್ರೆ್ ಮಾಹಿತ್ ನ್ಶವಡಲು್ ಅನುಮತಯನುು್ ನ್ಶವಡಿದ್ುಲಿಿ್ ಅಥವಾ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ/ನ್ಶಯಂತೆಕ್ ಅವಶಯಕತರಗಳನುು 
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ಸ ಚಿಸಿದ್ಲಿಿ್ಕಂಪನ್ಶಯು್ಗ್ಾೆಹಕರ್ಖಾತರಯ್ಮಾಹಿತಯನುು್CIC ಗಳಿಗ್ರ್ನ್ಶವಡುತಿದರ. 
e) ಗ್ಾೆಹಕರಿಂದ್್ಬರವಡಿಕ್ರಯಿದ್ುಲಿಿ್ಕಂಪನ್ಶಯು್CIC ಗಳಿಗ್ರ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್್ಸ ಕಿ್ಮಾಹಿತಯನುು್ನ್ಶವಡುತಿದರ. 

 
 2. ಮಾಹಿತ್ಹಂಚಿಕ್ರ ಳಳುರ್ಕ್ರ 

a) ಕಂಪನ್ಶಯು್ತನು್ ಗ್ಾೆಹಕರಿಂದ್್ಸಾಲದ್್ಅಜಿೀ/ಮಂಜ ರಾತ್ಪತೆ/ಪೆಮುಖ್ನ್ಶಯಮ್ಮತುಿ್ಷ್ರತುಿಗಳಳ/ಸಾಲದ್್ಕರಾರಿನ್
ಅಡಿಯಲಿ್ಿಮಾಹಿತ್ನ್ಶವಡಲು್ಅನುಮತ/ಸಮೂತ್ಪಡರದ್ುಕ್ರ ಂಡಿದ್ುರರ್ಅಂತಹವನುು್ತನು್ಗುಂಪು/ಸಹವತೀ್ಸಂಸರಿಗಳಳ್ಅಥವಾ್
ಕಂಪನ್ಶಗಳಿಗ್ರ್ನ್ಶವಡಬಹುದ್ುದ್. 

b) ಗ್ಾೆಹಕರು್ಕಂಪನ್ಶಯ್ಗ್ಾೆಹಕರಲಿದರವ್ಇದ್ುರು್ಸಹ್ಕಂಪನ್ಶಯು್ಗ್ಾೆಹಕರ್ವರೈಯಕಿಿಕ್ಮಾಹಿತಯನುು್ಖಾಸಗಿ್ಮತುಿ್ ಗ್ರ ವಪಯ್
ಎಂದ್ು್ ಪರಿಗಣಿಸುತಿದರ.್ ಮವಲಿನ್ ಮತು್ಿ ಕ್ರಳಗಿನ್ ಅಸಾರ್ಾರಣ್ ಸಂದ್ಭ್ೀಗಳನುು್ ಹರ ರತುಪಡಿಸಿ್ ನಾವು್ ಗ್ಾೆಹಕರ್ ಡರವಟಾ್
ಅಥವಾ್ಮಾಹಿತಯನುು್ಯಾರಿಗ ್ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲಿ: 
 

  i. ಕ್ಾನ ನಾತೂಕವಾಗಿ್ಅಗತಯವಾದ್ರರ; 
  ii. ಮಾಹಿತಯನುು್ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು್ಸಾವೀಜನ್ಶಕ್ಬದ್ಧತರ; 
  iii. ಕಂಪನ್ಶಯ್ಆಸಕಿಿಯಂತರ್ಮಾಹಿತ್ನ್ಶವಡುವ್ಅಗತಯರ್ದ್ುಲಿ;ಿ 
  iv. ಕಂಪನ್ಶಯು್ಗ್ಾೆಹಕರಿಂದ್್ಒಪಿಪಗ್ರ/್ಅನುಮತಯನುು್ಹರ ಂದಿದ್ುರರ; 
 

c) ಕಂಪನ್ಶಯ್ ಪೆತನ್ಶಧಿಗಳಳ್ ಗ್ಾೆಹಕನ್ಶಗ್ರ್ ಭಾರತದ್್ ಕ್ಾನ ನುಗಳ್ ಅಡಿಯಲಿಿ್ ಅವರ್ ಹಕುೆಗಳಳ್ /್ ಹರ ಣರಗ್ಾರಿಕ್ರಗಳ್ ಬಗ್ರೆ್ ಕಂಪನ್ಶಯು್
ಹರ ಂದಿರುವ್ವರೈಯಕಿಿಕ್ದಾಖಲರಗಳನುು್ಓದ್ಲು್ತಳಿಸುತಾಿರರ; 

d) ಗ್ಾೆಹಕರು್ನ್ಶದಿೀಷ್ಟವಾಗಿ್ನಮಗ್ರ್ಅಧಿಕ್ಾರ್ನ್ಶವಡದ್್ಹರ ರತು್ಕಂಪನ್ಶಯು್ಗ್ಾೆಹಕರ್ವರೈಯಕಿಿಕ್ ಮಾಹಿತಯನುು ಮಾರುಕಟರಟ ಉದರುವಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ್
ಬಳಸುವುದಿಲಿ. 

 
9.  ಸಾಮಾನ್ಾ್ನ್ಶಬಂಧನರಗಳು 
 

a) ಸಾಲದ್್ಕರಾರಿನ್ನ್ಶಯಮ್ಮತು್ಿಷ್ರತುಿಗಳ್ಹರ ರತಾಗಿ್ಸಾಲಗ್ಾರರ್ವಯವಹಾರದ್ಲಿ್ಿಕಂಪನ್ಶಯು್ಹಸಿಕ್ರವಪ್ಮಾಡುವುದ್ನುು್
ತಡರಯಬರವಕು್(ಸಾಲಗ್ಾರರು್ಮದ್ಲು್ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ್್ಹರ ಸ್ಮಾಹಿತಯು್ಕಂಪನ್ಶಯ್ಗಮನಕ್ರೆ್ಬಂದ್ಲಿಿ); 

b) ಸಾಲಗ್ಾರನು್ಸಾಲವನುು್ವಗ್ಾೀಯಿಸಲು್ಒತಾಿಯಿಸಿದಾಗ, ಒಪಿಪಗ್ರ್ಅಥವಾ್ಆಕ್ರವಪಣರ್ಯಾವುದಾದ್ರ ್ಇದ್ುರರ, ಸಾಲಗ್ಾರನ್
ಅಂತಹ್ ರ್ನಂತಯನುು್ ಸಿವವಕರಿಸಿದ್್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ್್ 21್ ದಿನಗಳಲಿಿ್ ತಳಿಸಲಾಗುವುದ್ು.್ ಅಂತಹ್ ವಗ್ಾೀವಣರಯು್ ಕ್ಾನ ನ್ಶನ್
ಅನುಸಾರವಾಗಿ್ಸಾಲದ್್ನ್ಶಯಮ್ಮತುಿ್ಷ್ರತುಿಗಳ್ಪೆಕ್ಾರ್ಇರುತಿದರ; 

c) ಸಾಲ್ಮರುರ್ಾವತಗ್ಾಗಿ ಕಂಪನ್ಶಯು್ಅನಗತಯ್ಕಿರುಕುಳಕ್ರೆ್ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲಿ್ಮತು್ಿಅನವಯವಾಗುವ್ಕ್ಾನ ನು್ಚೌಕಟಟನಲಿಿ್
ಕಂಪನ್ಶಯು್ಆಂತರಿಕವಾಗಿ್ಅಳವಡಿಸಿಕ್ರ ಂಡ್ಕ್ಾಯೀರ್ರ್ಾನಗಳನುು್ಅನುಸರಿಸುತಿದರ; 

d) ವರೈಯಕಿಿಕ್ಸಾಲಗ್ಾರರಿಗ್ರ್ವಯವಹಾರಕ್ರೆ್ಪಡರದ್್ಸಾಲವನುು್ಹರ ರತುಪಡಿಸಿದ್್ಉದರುವಶಗಳಿಗ್ಾಗಿ್ ಮಂಜ ರಾದ್್ಅವಧಿ್ಸಾಲಕ್ರೆ್
ಯಾವುದರವ್ ಫ್ಿವಟಂಗ್್ ದ್ರದ್ಲಿಿ್ ಕಂಪನ್ಶಯು್ ಸವತುಿಮರುಸಾವಧಿವನ್ ಶುಲೆ/ಪೂವೀ್ ರ್ಾವತ್ ದ್ಂಡವನುು್ ರ್ಧಿಸುವುದಿಲಿ.್
ಗ್ಾೆಹಕರರ ಂದಿಗ್ರ್ ಸ ಕಿ್ ರಿವತಯಲಿಿ್ ವಯವಹರಿಸಲು್ ಸಿಬಬಂದಿಗ್ರ್ ಸಮಪೀಕ್ ತರಬರವತ್ ನ್ಶವಡಲಾಗಿದರ್ ಎಂಬುದ್ನುು್ ಕಂಪನ್ಶ್
ಖಚಿತಪಡಿಸುತಿದರ. 

 
10.  ಕತಂದತಕ್ರ ರತರ್ಅಥವಾ್ದ ರತ್ಪ್ರಿಹಾರ್ವಾವಸರೆ 

ಕಂಪನ್ಶ್ನ್ಶವಡುವ್ಉತಪನು್ಮತು್ಿಸರವವರಗಳಿಗ್ರ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತರ್ಯಾವುದರವ್ಗ್ಾೆಹಕರು್ಕುಂದ್ುಕ್ರ ರತರ/ದ್ ರು/ಪೆತಕಿೆಯೆ್ಹರ ಂದಿದ್ುರರ್ಈ್
ಕ್ರಳಗಿನ್ಯಾವುದರವ್ಮಾಧಯಮದ್್ಮ ಲಕ್ಕಂಪನ್ಶಯ್ಗ್ಾೆಹಕ್ಸರವವರ್ರ್ಭಾಗವನುು್ಸಂಪಕಿೀಸಬಹುದ್ು: 

 18605002192್ಕ್ರೆ್ಕರರ್ಮಾಡಿ 
 care@incred.com್ಇಮವಲ್್ಮಾಡಿ 
 ಈ ರ್ಳಾಸಕ್ರೆ್ಪತೆ್ಬರರಯಿರಿ-್ಇನ್ಕ್ರೆಡ್್ಫರೈನಾನ್ಶಿಯಲ್್ಸರ್ವೀಸಸ್್ಲಿಮಿಟರಡ್ (Incred Financial Services Limited), 1203, 12ನರವ್

ಮಹಡಿ, ಬ್ರ್ಂಗ್, ದಿ್ಕ್ಾಯಪಿಟಲ್, ಬಾಂದ್ೆ್ಕುಲಾೀ್ಕ್ಾಂರ್ರಿಕ್ಾ, ಮುಂಬರೈ್-್400 051 
 ವರಬ್ಸರೈಟ್-್www.incred.com 

mailto:care@incred.com
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ಹರವಗರ್ದ ರತ್ನ್ಶವಡಬರವಕತ: 
ಗ್ಾೆಹಕರು್ಕಂಪನ್ಶಯಂದಿಗ್ರ್ಸಂವಹನ್ನಡರಸುವಾಗ್ಅಗತಯವಾದ್್ಸಾಲದ್್ರ್ವರಗಳನುು್ಅಂದ್ರರ್ ಸಾಲದ್್ ಖಾತರ್ ಸಂಖರಯ, 
ಪೆತಕಿೆಯೆ/ಸಲಹರ/ದ್ ರಿನ್ರ್ವರ್ಮತುಿ್ದ್ ರವಾಣಿ್ಸಂಖರಯ್ಮತುಿ್ಇ-ಮವಲ್್ ಐಡಿ್ ಸರವರಿದ್ಂತರ್ ಮಾನಯ್ ಸಂಪಕೀ್ ಮಾಹಿತಯನುು್
ಒದ್ಗಿಸಬರವಕ್ರಂದ್ು್ರ್ನಂತಸಲಾಗಿದರ. 
 
ಯಾವಾಗ್ಉತುರವನ್ತು್ನ್ಶರಿವಕ್ಷಿಸಬಹತದತ 
ಸಮಂಜಸವಾದ್್ಸಮಯದ್ಲಿ್ಿಎಲಾಿ್ಪೆಶರುಗಳಳ/ಕುಂದ್ುಕ್ರ ರತರಗಳನುು್ಪರಿಹರಿಸಲು/ಪೆತಕಿೆಯಿಸಲು್ ಮತುಿ್ ಅವರ್ ದ್ ರುಗಳ್ ಸಿಿತಯ್ ಬಗ್ರೆ್
ಗ್ಾೆಹಕರಿಗ್ರ್ತಳಿಸಲು್ಕಂಪನ್ಶ್ಪೆಯತುಸುತಿದರ.್ಪೆತ್ಗ್ಾೆಹಕರ್ಪೆಶರು/ದ್ ರು್ಸಹ್ಅನನಯವಾಗಿದ್ುು,್ತನ್ಶಖರಯ್ನಂತರ್ಸಂಪೂಣೀ್ಪರಿಹಾರಕ್ಾೆಗಿ್
ಮ ವತು್ಿ ದಿನಗಳವರರಗ್ರ್ತರಗ್ರದ್ುಕ್ರ ಳುಬಹುದ್ು. 
 
ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಾಾಗಿ್ಯಾರನ್ತು್ಸಂಪ್ಕ್ರೀಸಬರವಕತ: 
ಮವಲರ್ತಳಿಸಿದ್್ಯಾವುದರವ್ಮಾಧಯಮಗಳ್ಮ ಲಕ್ಗ್ಾೆಹಕರು್ಮದ್ಲು್ತಮೂ್ಸಮಸರಯಯನುು್ತಳಿಸಲು್ರ್ನಂತಸಲಾಗಿದರ.್ಆ್ಸಮಸರಯಯನುು್5್
ದಿನಗಳಲಿಿ್ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ುರರ್ಅಥವಾ್ಗ್ಾೆಹಕ್ ಸರವವರಯು್ ನ್ಶವಡಿದ್್ ಪರಿಹಾರದಿಂದ್್ ಗ್ಾೆಹಕರು್ ತೃಪಿರಾಗದಿದ್ುರರ, ಗ್ಾೆಹಕರು್ ತಮೂ್
ಕುಂದ್ುಕ್ರ ರತರಗಳನುು್ ಪರಿಹರಿಸಲು್ಕ್ರಳಗಿನ್ವಯಕಿಿಯನುು್ಸಂಪಕಿೀಸಬಹುದ್ು, ಶ್ೆವ್ಆಸಿಫ್್ಖಾನ 
ಸಂಪಕೀ್ಸಂಖರಯ:್022-42117799 
ಇಮವಲ್್ಐಡಿ:್care@incred.com 
 
ಒಂದ್ು್ವರವಳರ್ಐದ್ು್ದಿನಗಳ್ಅವಧಿಯಲಿಿ್ದ್ ರನುು್ಬಗ್ರಹರಿಸಲಾಗದಿದ್ುರರ್ಅಥವಾ್ಶ್ೆವ್ಆಸಿಫ್್ಖಾನ್ ನ್ಶವಡಿದ್್ ಪರಿಹಾರದಿಂದ್್ ಗ್ಾೆಹಕರು್ ತೃಪಿ್ಿ
ಹರ ಂದ್ದಿದ್ುರರ, ಗ್ಾೆಹಕರು್ಕ್ರಳಗ್ರ್ನಮ ದಿಸಿದ್್ರ್ವರಗಳ್ ಪೆಕ್ಾರ್2ನರವ್ಹಂತದ್ಲಿಿ್ಕ್ರಳಗಿನ್ವಯಕಿಿಯನುು್ಸಂಪಕಿೀಸಬಹುದ್ು: 
ಹರಸರು:್ಶ್ೆವ್ವರೈದ್ಯನಾಥನ್ರಾಮಮ ತೀ 
ಸಂಪಕೀ್ಸಂಖರಯ:್022-42117799 
ಇಮವಲ್್ಐಡಿ:್vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com 
 
ಒಂದ್ು್ ವರವಳರ್ ಹದಿನರೈದ್ು್ ದಿನಗಳ್ ಅವಧಿಯಲಿ್ಿ ದ್ ರು್ ಇತಯಥೀವಾಗದಿದ್ುರರ್ ಅಥವಾ್ ಗ್ಾೆಹಕರು ಶ್ೆವ್ ವರೈದ್ಯನಾಥನ್ ರಾಮಮ ತೀ್ ನ್ಶವಡಿದ್ 
ಪರಿಹಾರದಿಂದ್್ತೃಪಿರಾಗದಿದ್ುರರ, ಗ್ಾೆಹಕರು್ದ್ ರು್ಪರಿಹಾರ್ಅಧಿಕ್ಾರಿಯನುು್ ಸಂಪಕಿೀಸಬಹುದ್ು.್ದ್ ರು್ಪರಿಹಾರ್ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ್ಹರಸರು್ಮತುಿ್
ಸಂಪಕೀ್ರ್ವರಗಳಳ್ಹಿವಗಿವರ: 
ಕುಂದ್ುಕ್ರ ರತರ್ನ್ಶವಾರಣಾಧಿಕ್ಾರಿಯ್ಹರಸರು:್ಶ್ೆವ.್ಮಗ್ರವಶ್್ಅಯಯರ್ 
ಇ-ಮವಲ್್ಐಡಿ:್amazing.grievance@jncred.com,  
ದ್ ರವಾಣಿ್ಸಂಖರಯ:್022-42117799 
ರ್ಳಾಸ:್ಇನ್ಕ್ರೆಡ್್ಫರೈನಾನ್ಶಿಯಲ್್ಸರ್ವೀಸಸ್್ಲಿಮಿಟರಡ್ (Incred Financial Services Limited), 1203, 12್ನರವ್ಮಹಡಿ, ಬ್ರ್ಂಗ್, ದಿ್ಕ್ಾಯಪಿಟಲ್, 
ಬಾಂದ್ೆ್ಕುಲಾೀ್ಕ್ಾಂರ್ರಿಕ್ಾ, ಮುಂಬರೈ್–್400 051 
 
ಹದಿನರೈದ್ು್ದಿನಗಳ್ಅವಧಿಯಲಿಿ್ದ್ ರು/ರ್ವಾದ್ವನುು್ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ುರರ, ಐಎಫ್್ಎಸ್್ಎಲ್್ನ್ ನರ ವಂದಾಯಿತ್ಕಚರವರಿಯ್ಅಧಿಕ್ಾರ್ ವಾಯಪಿಿಯ್ಅಡಿ್
ಬರುವ್RBI ನ್ಬಾಯಂಕ್ರವತರ್ಮವಲಿವಚಾರಣರಯ್ ರ್ಾೆದರವಶ್ಕ್ಕಚರವರಿಯ್ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗ್ರ್ಗ್ಾೆಹಕರು್ಮವಲೂನರ್್ಸಲಿಿಸಬಹುದ್ು.್DNBS ನ್ರ್ವರಗಳನುು್
ಕ್ರಳಗ್ರ್ನ್ಶವಡಲಾಗಿದರ 
 
ಭ್ಾರತಿವಯ್ರಿಸರ್ವೀ್ಬಾಾಂಕ್ರಗರ್ದ ರನ್ತು್ಸಲಿಿಸತರ್ಕ್ರ 
 
ದ್ ರು/ರ್ವಾದ್ವನುು್ ಮ ವತು್ಿ ದಿನಗಳ್ ಅವಧಿಯಲಿಿ್ ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ುರರ, ಗ್ಾೆಹಕರು್ ಈ್ ಕ್ರಳಗಿನ್ ರ್ಳಾಸದ್ಲಿಿ್ ಬಾಯಂಕ್ರವತರ್ ಮವಲಿವಚಾರಣರಯ್
ಇಲಾಖರಯ್ರ್ಾೆದರವಶ್ಕ್ಕಚರವರಿಯ್ಅಧಿಕ್ಾರಿಗ್ರ್ಮನರ್್ ಸಲಿಿಸಬಹುದ್ು: 
ಪೆರ್ಾನ್ವಯವಸಾಿಪಕರು್(GM), 
ಮವಲಿವಚಾರಣಾ್ಇಲಾಖರ 
ಮುಂಬರೈ್ರ್ಾೆದರವಶ್ಕ್ಕಚರವರಿ 
ಭಾರತವಯ್ರಿಸರ್ವೀ್ಬಾಯಂಕ್, 3ನರವ್ಮಹಡಿ, ಬರೈಕುಲಾಿ್ಕಚರವರಿ್ಕಟಟಡ, 
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 ಎದ್ುರು್ಮುಂಬರೈ್ಕ್ರವಂದ್ೆ್ನ್ಶಲಾುಣ, ಮುಂಬರೈ-್400008 
 ಇಮವಲ್:್dnbs@rbi.org.in 
 ಸಂಪಕೀ್ಸಂಖರಯ:್+91 (22) 23084121 
 
11.  ಬಡಿ್ಡ್ಶತಲಾಗಳು 

a) ಗ್ಾೆಹಕರಿಗ್ರ್ಕಂಪನ್ಶಯು್ನ್ಶವಡುವ್ಸಾಲಗಳಳ್ಮತುಿ್ಮುಂಗಡಗಳ್ಮವಲರ್ಅತಯಾದ್್ಬಡಿಿದ್ರಗಳಳ್ಮತುಿ ಶುಲೆಗಳನುು್ರ್ಧಿಸುತಿಲ್ಿ
ಎಂಬುದ್ನುು್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ರ ಳುಲು,್ ಕಂಪನ್ಶಯ್ ನ್ಶದರವೀಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು್ ಬಡಿಿ್ ದ್ರದ್್ ಮಾದ್ರಿ್ ಮತು್ಿ ನ್ಶವತಗಳಳ್ ಮತು್ಿ
ಬಡಿಿದ್ರಗಳನುು್ನ್ಶಧೀರಿಸುವ್ರ್ರ್ಾನಗಳ್ ಮವಲರ್ಒಂದ್ು್ನ್ಶವತಯನುು್ಅಳವಡಿಸಿಕ್ರ ಂಡಿದ್ುು್ಅದ್ನುು್ತನು್ಗ್ಾೆಹಕರ್ಅನುಕ ಲಕ್ಾೆಗಿ್
ಕಂಪನ್ಶಯ್ತನು್ವರಬ್ಸರೈಟನಲಿಿ್ಪೆಕಟಸಲಾಗಿದರ. 

b) ಕಂಪನ್ಶಯ್ಬಡಿಿ್ದ್ರದ್್ಮಾದ್ರಿಗ್ರ್ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್್ಮಾಹಿತಯನುು್ಅಜಿೀ್ನಮ ನರ್ಮತು್ಿ ಮಂಜ ರಾತ ಪತೆದ್ಲಿ್ಿಕ ಡ್
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುತಿದರ. 

 
12.  ಮ್ರತಸಾವಧವನ್ಪ್ಡ್ಡಸಿಕ್ರ ಳುುರ್ಕ್ರ,್ವಾಹನ್ಗಳಿಗರ್ಕಂಪ್ನ್ಶಯ್ಮ್ ಲಕ್ಹಣಕ್ಾಸತ್ಒದಗಿಸಿದದಲಿ ಿ

ಕ್ಾನ ನುಬದ್ಧವಾಗಿ್ ಜಾರಿಗ್ರ ಳಿಸಬಹುದಾದ್್ ಸಾಲಗ್ಾರನರ ಂದಿಗ್ರ್ ಸಾಲದ್್ ಕರಾರಿನಲಿಿ್ ಕಂಪನ್ಶಯು್ ಮರುಸಾವಧಿವನ್ ಷ್ರತಿನುು್
ಮಾಡಿಕ್ರ ಂಡಿರುತಿದರ.್ ರ್ಾರದ್ಶೀಕತರಯನುು್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕ್ರ ಳುಲು್ ಸಾಲದ್್ ಕರಾರಿನಲಿಿ್ ಈ್ ಕ್ರಳಗಿನ್ ನ್ಶಯಮ್ ಮತು್ಿ ಷ್ರತುಿಗಳನುು್
ನ್ಶವಡಲಾಗುವುದ್ು: 

a) ಮರುಸಾವಧಿವನ್ಮಾಡಿಕ್ರ ಳಳುವ್ಮುನು್ಸ ಚನರಯ್ಅವಧಿ; 
b) ಸ ಚನರ್ಅವಧಿಯನುು್ಮನಾು್ಮಾಡಬಹುದಾದ್್ಸಂದ್ಭ್ೀಗಳಳ; 
c) ಭ್ದ್ೆತರಯನುು್ಸಾವಧಿವನಪಡಿಸಿಕ್ರ ಳಳುವ್ರ್ರ್ಾನ; 
d) ಮಾರಾಟ/್ ಹರಾಜಿಗ್ರ್ಮುಂಚಿತವಾಗಿ್ ಸಾಲದ್್ಮರುರ್ಾವತಗ್ಾಗಿ್ ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ ನ್ಶವಡುವ್ ಅಂತಮ್ ಅವಕ್ಾಶದ್್ ಬಗ್ರೆ್ ಒಂದ್ು್

ನ್ಶಬಂಧನರ; 
e) ಸಾಲಗ್ಾರನ್ಶಗ್ರ್ಮರುಸಾವಧಿವನ್ನ್ಶವಡುವ್ರ್ರ್ಾನ; 
f) ಆಸಿಿಯ್ಮಾರಾಟ/್ಹರಾಜು್ಪೆಕಿೆಯೆ. 

 
13.  ಪ್ುನ್ರ್ೀಮ್ರ್ರೀ 

ನಾಯಯವಚಿತ್ ಅಭಾಯಸಗಳ್ ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯ್ ಅನುಸರಣರ್ ಮತುಿ್ ದ್ ರುಗಳ್ ನ್ಶವೀಹಣರಯ್ ರ್ರ್ಧ್ ಹಂತಗಳಲಿಿ್ ದ್ ರು್ ಪರಿಹಾರದ್್
ಕ್ಾಯೀರ್ರ್ಾನದ್್ ಅವಧಿವಾರು್ ಪುನರ್ೀಮಶರೀಗ್ಾಗಿ್ ಮಂಡಳಿಯನುು್ ನರ್ವಕರಿಸಲಾಗುತಿದರ,್ ಮತುಿ್ ಅಂತಹ್ ಪುನರ್ೀಮಶರೀಗಳ್
ಕ್ರ ೆವಢವಕೃತ್ ವರದಿಯನುು್ ನ್ಶಯಮಿತವಾಗಿ್ ಮಂಡಳಿಗ್ರ್ ಸಲಿಿಸುವ್ ಅಗತಯರ್ದರ.್ ಈ್ ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯನುು್ ವಾಷ್ಟೀಕವಾಗಿ್ ನ್ಶದರವೀಶಕರ್
ಮಂಡಳಿಯು್ಪರಿಶ್ವಲಿಸುತಿದರ ಮತುಿ್ಈ್ರ್ಷ್ಯದ್ಲಿಿ್ಯಾವುದರವ್ಇತರ್ನ್ಶಯಂತೆಕ್ಬದ್ಲಾವಣರಗಳನುು್ಕ್ಾಲಕ್ಾಲಕ್ರೆ್ನ್ಶಯಮಾವಳಿಯಲಿಿ್
ನರ್ವಕರಿಸಲಾಗುತಿದರ. 


