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1. ಪ್ರಿಚ್ಯ

1.1 ಹಿನೆುಲೆ 

ಎಡೆಲ್ವೇಸ್ ರಿಟೆೇಲ್ ಫೈನರನ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಕಂಪ್ನಿ/ ಇಆರ್ಎಫ್ಎಲ್), ಆರ್ಬಿಐ/ಡಿಎನ್ಬಿಆರ್/2016-17/45 ಡಿಎನ್ಬಿಆರ್ (ಪ್ತಡಿ) 

ಮುಖ್ಯ ನಿದೆೇಾಶನದ ಅನುಸರರವ್ರಗಿ. 008/03.10.119/2016- 17 ಸ್ತಪ್ಟಂಬರ್ 01, 2016 ರಂದು ಭರರತ್ತೇಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬರಯಂಕ್ನಿಂದ 

ವಯವಸಿತವ್ರಗಿ ಪ್ಾಮುಖ್ವ್ರದ ಠೇವಣಿ ರಹಿತ ಕಂಪ್ನಿ ಮತುೆ ಠೇವಣಿ ತೆಗದುಕ ಳುಳವ ಬರಯಂಕ್ಂಗ್ ಅಲಿದ ಹಣಕರಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗ ಬಿಡ್ಸುಗಡೆ 

ಮರಡ್ಸಲರದ ಅವಶಯಕತೆಗಳನುು ಪ್ೂರೈಸಲು ನರಯಯಯುತ ಅಭರಯಸ ಕ ೇಡ್ ನಿೇತ್ತಯನುು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುತೆದೆ. ಗರಾಹಕರ ಂದಿಗ 

ವಯವಹರಿಸುವ್ರಗ ನರಯಯಯುತ ಸಂಬಂಧ ಮತುೆ ಪ್ರರದಶಾಕ ಅಭರಯಸಗಳು. 

1.2 ಉದೆದೇಶ 

ಕ ೇಡ್ ಅನುು ಉದೆದೇಶದಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಿಪ್ಡಿಸಲರಗಿದೆ: 

 ತನು ಎಲರಿ ಗರಾಹಕರ ಂದಿಗ ವಯವಹರಿಸುವ್ರಗ ನರಯಯಯುತ ಆಚ್ರಣೆಗಳನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕ ಳುಳವುದು.

 ಹಚಿಿನ ಪ್ರರದಶಾಕತೆ ಗರಾಹಕರಿಗ ಉತಪನುದ ಬಗೆ ಉತೆಮ ತ್ತಳುವಳಿಕಯನುು ಹ ಂದಲು ಮತುೆ ತ್ತಳುವಳಿಕಯುಳಳ ನಿಧರಾರಗಳನುು

ತೆಗದುಕ ಳಳಲು ಅನುವು ಮರಡಿಕ ಡ್ಸುತೆದೆ.

 ಗರಾಹಕರ ವಶ್ರಾಸವನುು ನಿಮಿಾಸುವುದು

1.3 ವ್ರಯಪ್ತೆ 

ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೇಸ್ ಕ ೇಡ್ (FPC) ಕಂಪ್ನಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಉತಪನುಗಳು ಮತುೆ ಸ್ತೇವಗಳ ಎಲರಿ ವಗಾಗಳಿಗ ಅನಾಯಸುತೆದೆ. ಇದನುು 

ಒಳಗ ಳಳಲು ರ ಪ್ತಸಲರಗಿದೆ ಆದರ ಈ ಕಳಗಿನ ಕ್ಷೇತಾಗಳಿಗ ಸೇಮಿತವ್ರಗಿಲಿ: 

• ಸರಲಗಳಿಗ ಅರ್ಜಾಗಳು ಮತುೆ ಅವುಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾಯೆ

• ಸರಲದ ಮೌಲಯಮರಪ್ನ ಮತುೆ ನಿಯಮಗಳು/ಷರತುೆಗಳು

• ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳಲಿಿನ ಬದಲರವಣೆಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡ್ಸಂತೆ ಸರಲಗಳ ವತರಣೆ

• ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸ ವಧಿಸುವ ಅಧಿಕ ಬಡಿಿಯ ನಿಯಂತಾಣ

• ಕಂಪ್ನಿಯು ವಧಿಸುವ ಅತ್ತಯರದ ಬಡಿಿಯ ಬಗೆ ದ ರು

• ಸರಮರನಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

2. ಸರಲಗಳು ಮತುೆ ಅವುಗಳ ಪ್ಾಕ್ಾಯೆಗರಗಿ ಅರ್ಜಾಗಳು

(a) ಸರಲ/ಸರಲ ಸೌಲಭ್ಯಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಸಂಬಂಧಿತ ಸರಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯಲಿಿ ಅಥವ್ರ ಇತರ ವಧರನಗಳ 

ಮ ಲಕ (ಟಮ್ಾ ಶೇಟ್, ಟಿೇಸರ್ಗಳು, ಇತರಯದಿ) ಲಭ್ಯವ್ರಗುವಂತೆ ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ. ಸರಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯು ಸರಿಯರಗಿ

ಪ್ೂಣಾಗ ಳಿಸದ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯಂದಿಗ ಸಲಿಿಸಬೇಕರದ ದರಖ್ಲೆಗಳನುು ಸಹ ಸ ಚಿಸುತೆದೆ.

(b) ಗರಾಹಕರು ಸರಲಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲರಿ ಪ್ತಾವಯವಹರರಗಳು, ಸರಲದ ದರಖ್ಲೆಗಳು, ಮರುಪ್ಡೆಯುವಕ ಸ ಚ್ನೆಗಳು ಇತರಯದಿಗಳನುು ಸಿಳಿೇಯ

ಭರಷೆಯಲಿಿ ಅಥವ್ರ ಗರಾಹಕರು ಅಥಾಮರಡಿಕ ಳುಳವ ಭರಷೆಯಲಿಿ ಸಾೇಕರಿಸಲು ಆಯೆಕಯನುು ಹ ಂದಿರುತರೆರ. ಈ ಉದೆದೇಶಕರಕಗಿ,
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ಗರಾಹಕನು ಸ ಕೆವ್ರದ ಆಯೆಕಯನುು ಆರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಸರಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯಲಿಿ ಅವನ/ಅವಳ/ಅದರ ಆದಯತೆಯನುು 

ಸ ಚಿಸಬೇಕರಗುತೆದೆ. 

(c) ಸರಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯು ವಧಿಸಲರದ ಬಡಿಿಯ ದರ ಮತುೆ ವವಧ ವಗಾದ ಸರಲಗರರರಿಗ ವಭಿನು ದರದ ಬಡಿಿಯನುು ವಧಿಸಲು

ತರಕ್ಾಕತೆಯನುು ಒಳಗ ಂಡಿರುತೆದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯ ವಬ್ಸ್ತೈಟ್ನಲಿಿ ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತುೆ ಅಪ್ರಯಗಳ ರ್ಶಾೇಣಿಯ ವಧರನವನುು ಸಹ 

ಲಭ್ಯವ್ರಗುವಂತೆ ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ.

(d) ಭ್ತ್ತಾ ಮರಡಿದ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಗಳ ಸಾೇಕೃತ್ತಯನುು ಸರಿಯರಗಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟಿಟನಲಿಿ ಅರ್ಜಾದರರರು ಸಾೇಕೃತ್ತಗರಗಿ

ಒತರೆಯಸಬೇಕರಗುತೆದೆ.

(e) ಸರಲದ ಅರ್ಜಾಯ ಸಿತ್ತಯನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕ ಳಳಲು ಅರ್ಜಾದರರರು ಕಂಪ್ನಿಯನುು ಅದರ ನೆ ೇಂದರಯತ ಕಚೇರಿಯಲಿಿ ಸಂಪ್ಕ್ಾಸಬೇಕರದ

ಅಂದರಜು ಸಮಯದ ಚೌಕಟಟನುು ಸಾೇಕೃತ್ತಯು ಸ ಚಿಸಬೇಕು.

3. ಸರಲದ ಮೌಲಯಮರಪ್ನ ಮತುೆ ನಿಯಮಗಳು/ಷರತುೆಗಳು

(a) ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಾಡಿಟ್ ಅಪ್ಾೈಸಲ್ ಪ್ಾಕ್ಾಯೆ ಮತುೆ ನಿೇತ್ತಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವ್ರಗಿ ಸರಲದ ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಮೌಲಯಮರಪ್ನ ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ.

ಸರಲದ ಅರ್ಜಾಯ ಸಾೇಕೃತ್ತಯಲಿಿ ಸ ಚಿಸಲರದ ಸರಲದ ಅರ್ಜಾಯನುು ಮೌಲಯಮರಪ್ನ ಮರಡ್ಸುವ ಅವಧಿಯಳಗ ಕಾಡಿಟ್

ಮೌಲಯಮರಪ್ನದ (ಅನುಮೇದನೆ/ನಿರರಕರಣೆ) ಫಲಿತರಂಶದ ಸರಲದ ಅರ್ಜಾಯಲಿಿ ಕಿೈಂಟ್ ಆಯೆಕಮರಡಿದ ಭರಷೆಯಲಿಿ ಸಲಹ

ನಿೇಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ.

(b) ಸರಲದ ಅನುಮೇದನೆಯ ನಂತರ, ಕಂಪ್ನಿಯು ಮಂಜ ರು ಮರಡಿದ ಸರಲದ ಮತೆ, ವ್ರರ್ಷಾಕ ಬಡಿಿ ದರ, ಡಿೇಫರಲ್ಟ ಬಡಿಿ ದರ ಮತುೆ

ಇತರ ಪ್ಾಮುಖ್ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳನುು ಕಿೈಂಟ್ಗ ಮಂಜ ರರತ್ತ ಪ್ತಾದ ಮ ಲಕ ಅಥವ್ರ ಗರಾಹಕರು ಆಯೆಕ ಮರಡಿದ

ಭರಷೆಯಲಿಿ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯಲಿಿ ತ್ತಳಿಸುತೆದೆ. ಪ್ತಾವಯವಹರರಕರಕಗಿ ಇತರಯದಿ ಕಂಪ್ನಿ.

(c) ಕಂಪ್ನಿಯು ಕಿೈಂಟ್ನೆ ಂದಿಗಿನ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳ ಂದಿಗ ಅದರ ಅನಾಯದ ವಧರನವನುು ಒಳಗ ಂಡ್ಸಂತೆ,

ಅನುಮೇದಿಸಲರದ ಸರಲದ ಮತೆ, ಅನಾಯವ್ರಗುವ ವ್ರರ್ಷಾಕ ಬಡಿಿ ದರವನುು ಸ ಚಿಸುವ ಒಪ್ಪಂದಕಕ ಪ್ಾವೇಶಸುತೆದೆ. ಒಪ್ಪಂದದ

ವೇಳರಪ್ಟಿಟ(ಗಳು) ಮತುೆ ಅನುಬಂಧ(ಗಳು) ಜ ತೆಗ ಹೇಳಲರದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ಾತ್ತಯನುು ಕಿೈಂಟ್ ಆಯೆಕ ಮರಡಿದ ಭರಷೆಯಲಿಿ

ಕಿೈಂಟ್ಗ ಒದಗಿಸಲರಗುತೆದೆ.

4. ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳಲಿಿನ ಬದಲರವಣೆಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡ್ಸಂತೆ ಸರಲಗಳ ವತರಣೆ

(a) ವತರಣರ ವೇಳರಪ್ಟಿಟ, ಬಡಿಿದರಗಳು, ಸ್ತೇವ್ರ ಶುಲಕಗಳು, ಪ್ೂವಾಪ್ರವತ್ತ ಶುಲಕಗಳು, ಇತರಯದಿ ಸ್ತೇರಿದಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ

ಷರತುೆಗಳಿಗ ಯರವುದೆೇ ಬದಲರವಣೆಗಳನುು ಖರತೆಯ ನಿದಿಾಷಟ ಬದಲರವಣೆಗಳ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ ಸರಲಗರರರಿಗ ಪ್ಾತೆಯೇಕವ್ರಗಿ

ತ್ತಳಿಸಲರಗುತೆದೆ ಮತುೆ ಇತರರ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ, ಅವುಗಳು ಇಲಿಿ ಲಭ್ಯವರುತೆವ. ಕಂಪ್ನಿಯ ನೆ ೇಂದರಯತ ಕಚೇರಿ / ಕರಪ್ೂಾರೇಟ್ ಕಚೇರಿ

ಅಥವ್ರ ವಬ್ಸ್ತೈಟ್ನಲಿಿ ಅಥವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯು ನಿಧಾರಿಸದರ ಮುದಾಣ ಮರಧಯಮದ ಮ ಲಕ ಪ್ಾಸರರ ಮರಡ್ಸಬಹುದು.
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(b) ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತುೆ ಶುಲಕಗಳಲಿಿನ ಬದಲರವಣೆಗಳು ನಿರಿೇಕ್ಷಿತವ್ರಗಿ ಪ್ರಿಣರಮ ಬಿೇರುತೆವ. ಈ ಪ್ರಿಣರಮಕಕ ಸ ಕೆವ್ರದ ಷರತುೆಗಳನುು

ಸರಲ ಒಪ್ಪಂದದಲಿಿ ಸ್ತೇರಿಸಲರಗುತೆದೆ.

(c) ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪ್ರವತ್ತ ಅಥವ್ರ ಕರಯಾಕ್ಷಮತೆಯನುು ಮರುಪ್ಡೆಯಲು / ವೇಗಗ ಳಿಸಲು ನಿಧರಾರವು ಕಂಪ್ನಿಯಂದಿಗ

ಸರಲಗರರನು ಕರಯಾಗತಗ ಳಿಸದ ಸರಲದ ದರಖ್ಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವ್ರಗಿರುತೆದೆ.

(d) ಸರಲಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಎಲರಿ ಸ್ತಕುಯರಿಟಿಗಳನುು ಲೆ ೇನ್ಗಳ ಪ್ೂರ್ಣ ಮತುೆ ಅಂತ್ತಮ ಪ್ರವತ್ತಯ ಸಾೇಕೃತ್ತಯ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ಸುಗಡೆ

ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ, ಯರವುದೆೇ ಕರನ ನುಬದಿ ಅಥವ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಕುಕ ಅಥವ್ರ ಹಕುಕ ಅಥವ್ರ ಸ್ತಟ್-ಆಫ್ ಹಕಕನುು ಒಳಪ್ಟಿಟರುತೆದೆ,

ಕಂಪ್ನಿ ಅಥವ್ರ ಯರವುದೆೇ ಇತರ ವಯಕ್ೆಯು ಸರಲದ ದರಖ್ಲೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಹ ಂದಿರಬಹುದು ಸರಲಗರರರು. ಅಂತಹ ಸ್ತಟ್-ಆಫ್ ಹಕಕನುು

ಚ್ಲರಯಸಬೇಕರದರ, ಸರಲಗರರನಿಗ ಉಳಿದ ಕಿೈಮ್ಗಳು ಮತುೆ ಸ್ತಕುಯರಿಟಿೇಸ್ ಅಥವ್ರ ಬಲದಿಂದ ಸ್ತಕುಯರಿಟಿೇಸ್/ಮರರರಟವನುು

ಉಳಿಸಕ ಳುಳವ ಅಥವ್ರ ಸ್ತಟ್ಆಫ್ ಮರಡ್ಸುವ ಹಕಕನುು ಹ ಂದಿರುವ ಷರತುೆಗಳ ಬಗೆ ಸಂಪ್ೂಣಾ ವವರಗಳ ಂದಿಗ ನೆ ೇಟಿಸ್

ನಿೇಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ. ಸ್ತಕ ಯರಿಟಿಗಳನುು ವಗರಾಯಸಲು ಅಥವ್ರ ಮರರರಟದ ಆದರಯವನುು ಕಂಪ್ನಿಯು ನಿವಾಹಿಸುತೆದೆ. ಇತರ ಬರಕ್ಗಳ

ಜ ತೆಗ ಲೆ ೇನ್ಗಳ ಪ್ೂಣಾ ಮತುೆ ಅಂತ್ತಮ ಪ್ರವತ್ತಯ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ, ಯರವುದರದರ  ಇದದರ, ಸರಲಗರರ/ಗರಾಹಕರಿಂದ

ವನಂತ್ತಯನುು ಸಾೇಕರಿಸದ ದಿನರಂಕದಿಂದ 1 ತ್ತಂಗಳ ಳಗ ಕಂಪ್ನಿಯು "ಬರಕ್ ಉಳಿದಿಲಿ" ಪ್ಾಮರಣಪ್ತಾವನುು ನಿೇಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ.

(e) ಎಲರಿ ಸ ಚ್ನೆಗಳು, ಸರಲಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪ್ತಾವಯವಹರರವನುು ಸರಲದ ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯಲಿಿ ಗರಾಹಕರು ಆಯೆಕ ಮರಡಿದ

ಭರಷೆಯಲಿಿ ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ.

5. ಅಂಗವೈಕಲಯ ಹ ಂದಿರುವ ಅರ್ಜಾದರರರು (IES)

ಅಂಗವೈಕಲಯದ ಆಧರರದ ಮೇಲೆ ದೆೈಹಿಕವ್ರಗಿ / ದೃರ್ಷಟದೆ ೇಷವುಳಳ ಅರ್ಜಾದರರರಿಗ ಸರಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸ್ತೇರಿದಂತೆ ಉತಪನುಗಳು ಮತುೆ 

ಸೌಲಭ್ಯಗಳನುು ವಸೆರಿಸುವಲಿಿ ಕಂಪ್ನಿಯು ತರರತಮಯ ಮರಡ್ಸಬರರದು. ಅವರನುು ಇತರ ಅರ್ಜಾದರರರ ಂದಿಗ ಸಮರನವ್ರಗಿ 

ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಮತುೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಾಡಿಟ್ ಪ್ಾಕ್ಾಯೆ ಮತುೆ ನಿೇತ್ತಯ ಪ್ಾಕರರ ಅವರ ಅರ್ಜಾಯನುು ಅಹಾತೆಯ ಮೇಲೆ ವಯವಹರಿಸಬೇಕು. 

ಅಂಗವೈಕಲಯ ಹ ಂದಿರುವ ಅರ್ಜಾದರರರನುು ಅಥಾಮರಡಿಕ ಳಳಲು, ಆಯೆಕ ಮರಡ್ಸಲು ಮತುೆ ಸ ಕೆವ್ರದ ಉತಪನು ಅಥವ್ರ ಸರಲ 

ಸೌಲಭ್ಯವನುು ಪ್ಡೆಯಲು ಸರಧಯವ್ರಗುವಂತೆ ಎಲರಿ ಸಂಭರವಯ ಸಹರಯವನುು ಒದಗಿಸಲರಗುತೆದೆ. 

6. ಸರಮರನಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು

(a) ಸರಲದ ದರಖ್ಲೆಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳಲಿಿ ಒದಗಿಸಲರದ ಉದೆದೇಶಗಳನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸ ಅಥವ್ರ ಸರಲಗರರರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸದ ಹ ಸ ಮರಹಿತ್ತಯು ಕಂಪ್ನಿಯ ಗಮನಕಕ ಬಂದ ಹ ರತು ಕಂಪ್ನಿಯು ಸರಲಗರರನ ವಯವಹರರಗಳಲಿಿ ಹಸೆಕ್ಷೇಪ್

ಮರಡ್ಸುವುದನುು ತಡೆಯುತೆದೆ.

(b) ಎರವಲು ಖರತೆಯನುು ವಗರಾಯಸಲು ಸರಲಗರರರಿಂದ ವನಂತ್ತಯನುು ಸಾೇಕರಿಸದ ಸಂದಭ್ಾದಲಿಿ, ಒಪ್ತಪಗ ಅಥವ್ರ ಕಂಪ್ನಿಯ ಆಕ್ಷೇಪ್ಣೆ,

ಯರವುದರದರ  ಇದದರ, ವನಂತ್ತಯನುು ಸಾೇಕರಿಸದ ದಿನರಂಕದಿಂದ 21 ದಿನಗಳಲಿಿ ತ್ತಳಿಸಲರಗುತೆದೆ. ಅಂತಹ ವಗರಾವಣೆಯು ಕರನ ನಿಗ

ಅನುಗುಣವ್ರಗಿ ಪ್ರರದಶಾಕ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ಾಕರರ ಇರುತೆದೆ. ಸರಲಗಳ ವಸ ಲರತ್ತಯ ವಷಯದಲಿಿ, ಕಂಪ್ನಿಯು ಅನಪ್ೇಕ್ಷಿತ
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ಕ್ರುಕುಳವನುು ಆಶಾಯಸಬರರದು, ಅಂದರ ಬಸ ಸಮಯದಲಿಿ ಸರಲಗರರನನುು ನಿರಂತರವ್ರಗಿ ತೆ ಂದರಗ ಳಿಸುವುದು, ಸರಲಗಳ 

ವಸ ಲರತ್ತಗರಗಿ ಸರುಯು ಶಕ್ೆಯನುು ಬಳಸುವುದು ಮತುೆ ಕರನ ನು ಚೌಕಟಿಟನೆ ಳಗ ಕರಯಾನಿವಾಹಿಸುತೆದೆ. ಸರಲಗರರರ ಂದಿಗ ಸ ಕೆ 

ರಿೇತ್ತಯಲಿಿ ವಯವಹರಿಸಲು ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು ಎಲರಿ ಉದೆ ಯೇಗಿಗಳು ಸಮಪ್ಾಕವ್ರಗಿ ತರಬೇತ್ತ ಪ್ಡೆದಿರುವುದನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸುತೆದೆ. 

7. ಕಂಪ್ನಿಯು ವಧಿಸುವ ಹಚ್ುಿವರಿ ಬಡಿಿಯ ನಿಯಂತಾಣ

a. ನಿದೆೇಾಶಕರ ಮಂಡ್ಸಳಿಯು ಸರಲಗಳು ಮತುೆ ಮುಂಗಡ್ಸಗಳು, ಸಂಸಕರಣೆ ಮತುೆ ಇತರ ಶುಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ವಧಿಸಲರಗುವ ಬಡಿಿ ದರವನುು

ನಿಧಾರಿಸಲು ಬಡಿಿದರದ ಮರದರಿಯನುು ಅಳವಡಿಸಕ ಂಡಿದೆ, ನಿಧಿಗಳ ವಚ್ಿ, ಮರರ್ಜಾನ್ ಮತುೆ ರಿಸ್ಕ ಪ್ತಾೇಮಿಯಂ, ಇತರಯದಿ. ಬಡಿಿ

ಮತುೆ ವವಧ ವಗಾದ ಸರಲಗರರರಿಗ ವಭಿನು ದರದ ಬಡಿಿದರವನುು ವಧಿಸುವ ಅಪ್ರಯದ ಹಂತಗಳ ವಧರನ ಮತುೆ ತರಕ್ಾಕತೆಯನುು

ಅರ್ಜಾ ನಮ ನೆಯಲಿಿ ಸರಲಗರರ ಅಥವ್ರ ಗರಾಹಕರಿಗ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಬೇಕು ಮತುೆ ಒಪ್ತಪಗಯ ಆಸಕ್ೆಯನುು ಮಂಜ ರರತ್ತ ಪ್ತಾದಲಿಿ

ಸಪಷಟವ್ರಗಿ ತ್ತಳಿಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟಿಟನಲಿಿ ಸರಲಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತುೆ ಷರತುೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಪ್ರರದಶಾಕತೆಯ ಬಗೆ ಫೇರ್

ಪ್ರಾಕ್ಟೇಸ್ ಕ ೇಡ್ನಲಿಿ ಸ ಚಿಸಲರದ ಮರಗಾಸ ಚಿಗಳನುು ಗಮನದಲಿಿಟುಟಕ ಳಳಬೇಕು.

b. ಕಂಪ್ನಿಯ ವಬ್ಸ್ತೈಟ್ನಲಿಿ ಬಡಿಿದರಗಳು ಮತುೆ ಅಪ್ರಯಗಳ ರ್ಶಾೇಣಿಯ ವಧರನವನುು ಸಹ ಲಭ್ಯವ್ರಗುವಂತೆ ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ. ವಬ್

ಸ್ತೈಟ್ನಲಿಿ ಪ್ಾಕಟಿಸಲರದ ಅಥವ್ರ ಪ್ಾಕಟಿಸಲರದ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಬಡಿಿದರಗಳಲಿಿ ಬದಲರವಣೆಯರದರಗಲೆಲರಿ

ನವೇಕರಿಸಲರಗುತೆದೆ.

c. ಬಡಿಿಯ ದರವು ವ್ರರ್ಷಾಕ ದರಗಳರಗಿರುತೆದೆ, ಇದರಿಂದ ಸರಲಗರರನು ಖರತೆಗ ವಧಿಸಲರಗುವ ನಿಖ್ರವ್ರದ ದರಗಳ ಬಗೆ ತ್ತಳಿದಿರುತರೆನೆ.

d. ಚಿಲಿರ ಹಣಕರಸು ಉತಪನುಗಳಿಗ, ವೈಯಕ್ೆಕ ಸರಲಗರರರಿಗ ಮಂಜ ರರದ ಎಲರಿ ಫೂಿೇಟಿಂಗ್ ದರದ ಅವಧಿಯ ಸರಲಗಳ ಮೇಲೆ

ಕಂಪ್ನಿಯು ಸಾತುೆಮರುಸರಾಧಿೇನ ಶುಲಕಗಳು/ಪ್ೂವಾ-ಪ್ರವತ್ತ ದಂಡ್ಸವನುು ವಧಿಸುವುದಿಲಿ.

8. ಕುಂದುಕ ರತೆ ಪ್ರಿಹರರ ಕರಯಾವಧರನ

ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೇಸ್ ಕ ೇಡ್ನ ಅನುಷ್ರಾನವು ಕಂಪ್ನಿಯ ಜವ್ರಬರದರಿಯರಗಿದೆ. ಕಂಪ್ನಿಯು ಸರಲಗರರರು/ಗರಾಹಕರ ಂದಿಗ 

ವಯವಹರಿಸುವುದು ಸುಗಮ ಮತುೆ ಜಗಳ ಮುಕೆವ್ರಗಿದೆ ಎಂದು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕ ಳಳಲು ಎಲಿ ಪ್ಾಯತುಗಳನುು ಮರಡ್ಸಬೇಕು. ಸರಲಗರರ / 

ಗರಾಹಕರು ಕಂಪ್ನಿಯ ಗಮನಕಕ ತಂದ ಯರವುದೆೇ ದ ರನುು ತಾರಿತವ್ರಗಿ ನಿವಾಹಿಸಲರಗುತೆದೆ. 

ಹ ರಗುತ್ತೆಗ ಏಜನಿ್ಯಂದ ಒದಗಿಸಲರದ ಸ್ತೇವಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಸಮಸ್ತಯಗಳು ಸ್ತೇರಿದಂತೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕರಯಾನಿವ್ರಾಹಕರ ನಿಧರಾರಗಳಿಂದ 

ಉಂಟರಗುವ ಎಲರಿ ವವ್ರದಗಳು / ದ ರುಗಳನುು ಅವರ ಗಮನಕಕ ತಂದ ನಂತರ ಆಲಿಸಲರಗುತೆದೆ ಮತುೆ ವಲೆೇವ್ರರಿ ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ. 

ಫೇರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೇಸ್ ಕ ೇಡ್ನ ಅನುಸರಣೆಯಂದಿಗ ನಿಯತಕರಲಿಕ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಯ ಕ ಾೇಢೇಕೃತ ವರದಿ ಮತುೆ ವವಧ ಹಂತದ 

ನಿವಾಹಣೆಯಲಿಿ ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳ ಪ್ರಿಹರರ ಕರಯಾವಧರನದ ಕರಯಾನಿವಾಹಣೆಯನುು ನಿಯಮಿತ ಮಧಯಂತರದಲಿಿ ನಿದೆೇಾಶಕರ 

ಮಂಡ್ಸಳಿಗ (ಅಥವ್ರ ಅದರ ಸಮಿತ್ತಗ) ಸಲಿಿಸಲರಗುತೆದೆ. 

ಕುಂದುಕ ರತೆ ನಿವ್ರರಣರ ಅಧಿಕರರಿ ("GRO") ಮತುೆ RBI ನ ಸಿಳಿೇಯ ಕಛೇರಿಯ ಸಂಪ್ಕಾ ವವರಗಳನುು (ದ ರು/ವವ್ರದವನುು ಒಂದು 

ತ್ತಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ಪ್ರಿಹರಿಸದಿದದರ ಅದನುು ಸಂಪ್ಕ್ಾಸಬಹುದು) ಎಲರಿ ಶ್ರಖೆಗಳು / ಸಿಳಗಳಲಿಿ ಪ್ಾದಶಾಸಲರಗುತೆದೆ ಕಂಪ್ನಿಯು 

ತನು ವಯವಹರರವನುು ನಡೆಸುತೆದೆ. 



7 

ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು ಯರವುದೆೇ ಗರಾಹಕರ ಪ್ಾರ್ಶು / ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳು / ದ ರುಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕುಂದುಕ ರತೆ ನಿವ್ರರಣರ 

ವಸೆರಣೆ ಕರಯಾವಧರನವನುು ಒದಗಿಸದೆ:  

ಅದರ ಪ್ರಿಹರರ ಕರಯಾವಧರನದ ಜ ತೆಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕರದ ಅಂಶಗಳು: 

ಮಟಟ - 1  ಸಾಲಗಾರರು ನೇರವಾಗಿ ಶಾಖೆಯ ವಯ ವಸಾಾ ಪಕರನ್ನು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು

ಶಾಖೆಯಲಿ್ಲ  ನಿವಿಹಿಸಲಾದ ಕಂಪಿ ಲೈಂಟ್ ರಿಜಿಸಟ ರ್ನಲಿ್ಲ ಅವರ/ಅವಳ 

ದೂರು/ಕೈಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ನಮೂದಿಸಬಹುದು. 

 ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಲು ಬಯಸುವ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಉದ್ಯ ೋಗಿ/ಸಂಬಂಧ

ವಯ ವಸಾಾ ಪಕರು ಮಾಗಿದರ್ಿನ ನಿೋಡುತ್ತು ರೆ.

 ಸಾಲಗಾರನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳು /

ಕೈಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು  ಸಹ ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು -

ಇದಕೆೆ  ಇಮೇಲ್ ಮಾಡಿ: assistant@eclf.com

ಟೋಲ್ ಫ್ರ ೋ: 1-800-1026372-ಸೋಮವಾರ - ಶುಕರ ವಾರ (ಬೆಳಿಗೆೆ  10 ರಿೈಂದ ಸಂಜೆ 5)

ಮಟಟ - 2 ಗರಾಹಕರು ಸಾೇಕರಿಸದ ಪ್ಾತ್ತಕ್ಾಯೆಯಂದ ಅತೃಪ್ೆರರಗಿದದರ, ಅವರು ಈ ಕಳಗಿನ ವಳರಸದಲಿಿ ಕುಂದುಕ ರತೆ ನಿವ್ರರಣರ 

ಅಧಿಕರರಿಯನುು ಸಹ ಸಂಪ್ಕ್ಾಸಬಹುದು: - 

ಶಾೇಮತ್ತ ಸುದಿೇಪ್ೆ ಮಜುಂದರರ್ 

ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಟ್ವರ್ 3, ವೈಂಗ್ 'ಬಿ', ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್, ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಟಿ, 

ರ್ಕರೋಲ್ ರಸ್ತು , 

ಕಲಾಿ (ಪಶಿ್ಚ ಮ), ಮೈಂಬೈ - 400070 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  +91 (22) 43428289; ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: grievances@eclf.com 

ಕುಂದುಕ ರತೆ ನಿವ್ರರಣರ ಅಧಿಕರರಿಯು ಎರವಲುಗರರರಿಗ / ಅರ್ಜಾದರರರಿಗ ಸರಧಯವ್ರದಷುಟ ಬೇಗ ಸಾೇಕರಿಸದ 

ಪ್ಾರ್ಶುಗಳು / ದ ರುಗಳು / ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳಿಗ ಪ್ರಿಹರರ / ಪ್ಾತ್ತಕ್ಾಯೆಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ಾಯತ್ತುಸಬೇಕು. 

ಕುಂದುಕ ರತೆ ನಿವ್ರರಣರ ಅಧಿಕರರಿಯು ದ ರುದರರರಿಗ ಸರಧಯವ್ರದಷುಟ ಬೇಗ ಸಾೇಕರಿಸದ ಪ್ಾರ್ಶುಗಳು / ದ ರುಗಳು 

/ ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳಿಗ ಪ್ರಿಹರರ / ಪ್ಾತ್ತಕ್ಾಯೆಯನುು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ಾಯತ್ತುಸಬೇಕು. 

ಮಟಟ - 3 ಒಂದು ತ್ತಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಿ ದ ರು / ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸದಿದದರ, ಸರಲಗರರ / ಗರಾಹಕ / 

ಅರ್ಜಾದರರರು ಮೇಲಮನವ ಸಲಿಿಸಬಹುದು:- 

ಅಧಿಕರರಿ - ಉಸುೆವ್ರರಿ 

ಭರರತ್ತೇಯ ರಿಸರ್ವಾ ಬರಯಂಕ್ ಅಲಿದ ಬರಯಂಕ್ಂಗ್ ಮೇಲಿಾಚರರಣೆ ಇಲರಖೆ 

3 ನೆೇ ಮಹಡಿ, ಮರರಠ ಮಂದಿರದ ಹತ್ತೆರ, 

ಬೈಕುಲರಿ, ಮುಂಬೈ ಸ್ತಂಟಾಲ್, 

ಮುಂಬೈ - 400008; 

ದ ರವ್ರಣಿ: +91 22-23084121/ 23028436 ಫರಯಕ್ : +91 22-23022011 

ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ- dnbsmro@rbi.org.in 

mailto:grievances@eclf.com
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a) ಮೇಲಿನ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಗರಾಹಕರ ಅನುಕ ಲಕರಕಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ವ್ರಯಪ್ರರ ವಹಿವ್ರಟು ನಡೆಸುವ ಶ್ರಖೆಗಳು / ಸಿಳಗಳ ಹ ರಗ

ಪ್ಾದಶಾಸಲರಗುತೆದೆ ಮತುೆ ಉಲೆಿೇಖ್ದ ಉದೆದೇಶಕರಕಗಿ ಅಂತಹ ಗ ತುೆಪ್ಡಿಸದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಂದಿಗ ಲಭ್ಯವ್ರಗುವಂತೆ ಮರಡ್ಸಬೇಕು.

b) ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಉದೆ ಯೇಗಿ/ಸಂಬಂಧ ನಿವ್ರಾಹಕರಿಂದ ಯರವುದೆೇ ದ ರು/ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳು ಬಂದಲಿಿ, ದ ರುಗಳನುು ಸಾೇಕರಿಸದ 2

ದಿನಗಳ ಳಗ ಅವನು/ಅವರಿಂದ ದ ರುಗಳ ತಾರಿತ ಪ್ರಿಹರರವನುು ಖ್ಚಿತಪ್ಡಿಸಕ ಳಳಲು ಗರಾಹಕ ಸ್ತೇವ್ರ ತಂಡ್ಸ ಮತುೆ ಕುಂದುಕ ರತೆ

ನಿವ್ರರಣರ ಅಧಿಕರರಿಗ ವರದಿ ಮರಡ್ಸಬೇಕು. / ದ ರುಗಳು.

c) ದ ರು / ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳನುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಮತುೆ ಪ್ರಿಹರಿಸಲು ಗರಾಹಕ ಸ್ತೇವ್ರ ತಂಡ್ಸ ಮತುೆ ಕುಂದುಕ ರತೆ ನಿವ್ರರಣರ ಅಧಿಕರರಿಗ

ದ ರು / ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳಿಗ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಅಗತಯ ವವರಗಳನುು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ಉದೆ ಯೇಗಿ / ಸಂಬಂಧ ವಯವಸರಿಪಕರ 

ಜವ್ರಬರದರಿಯರಗಿದೆ.

9. ನಿೇತ್ತಯ ವಮರ್ಶಾ

FPC ಯರವುದೆೇ ನಿಯಂತಾಕ ಅಥವ್ರ ಶ್ರಸನಬದಿ ಅವಶಯಕತೆಗಳಿಗ ಅನುಗುಣವ್ರಗಿ ನಿಯತಕರಲಿಕ ಪ್ರಿಶೇಲನೆಗ ಒಳಪ್ಟಿಟರುತೆದೆ ಮತುೆ

ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಂಡ್ಸಳಿಯಂದ ಅನುಮೇದಿಸಲಪಡ್ಸುತೆದೆ.
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ಅನುಬಂಧ - ಇಂಟಿಗಾೇಟೆಡ್ ಒಂಬುಡ್ ಮನ್ ಸಕೇಮ್ 2021 

ಪ್ಾಮುಖ್ ಅಂಶಗಳು 

ಇಂಟಿಗಾೇಟೆಡ್ ಒಂಬುಡ್ ಮನ್ ಸಕೇಮ್, 2021 ನವಂಬರ್ 12, 2021 ರಿಂದ ಜರರಿಗ ಬರುತೆದೆ. ಈ ಯೇಜನೆಯು ಆರ್ಬಿಐ ಒಂಬುಡ್ ಮನ್ 

ಕರಯಾವಧರನದ ನರಯಯವ್ರಯಪ್ತೆಯನುು ತಟಸಿ ಮರಡ್ಸುವ ಮ ಲಕ 'ಒನ್ ನೆೇಷನ್ ಒನ್ ಒಂಬುಡ್ಮನ್' ವಧರನವನುು ಅಳವಡಿಸಕ ಂಡಿದೆ. 

ಇದು RBI ಯ ಅಸೆತಾದಲಿಿರುವ ಮ ರು ಒಂಬುಡ್ ಮನ್ ಯೇಜನೆಗಳನುು ಸಂಯೇರ್ಜಸುತೆದೆ, ಅವುಗಳಂದರ, (i) ಬರಯಂಕ್ಂಗ್ ಒಂಬುಡ್ ಮನ್ 

ಯೇಜನೆ, 2006; 

(ii) ಬರಯಂಕ್ಂಗ್ ಅಲಿದ ಹಣಕರಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗ ಒಂಬುಡ್ ಮನ್ ಯೇಜನೆ, 2018; ಮತುೆ (iii) ಡಿರ್ಜಟಲ್ ವಹಿವ್ರಟುಗಳಿಗರಗಿ ಓಂಬುಡ್ ಮನ್

ಯೇಜನೆ, 2019. 

ಅನಾಯಸುವಕ: 

ಈ ಯೇಜನೆಯು ಈ ಕಳಗಿನ ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕಗಳನುು (RE): 

i. ಎಲರಿ ವ್ರಣಿಜಯ ಬರಯಂಕುಗಳು, ಪ್ರಾದೆೇಶಕ ಗರಾಮಿೇಣ ಬರಯಂಕುಗಳು, ಪ್ರಿಶಷಟ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ನಗರ) ಸಹಕರರಿ ಬರಯಂಕುಗಳು ಮತುೆ

ಅನುಸ ಚಿತವಲಿದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಅಬಾನ್) ಸಹಕರರಿ ಬರಯಂಕುಗಳು ಹಿಂದಿನ ಹಣಕರಸು ವಷಾದ ಲೆಕಕಪ್ರಿರ್ಶ ೇಧಕ ಬರಯಲೆನ್  ಶೇಟ್

ದಿನರಂಕದಂದು 50 ಕ ೇಟಿ ರ ಪ್ರಯ ಮತುೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಹಚಿಿನ ಠೇವಣಿ ಗರತಾದೆ ಂದಿಗ ;

ii. (ಎ) ಠೇವಣಿಗಳನುು ಸಾೇಕರಿಸಲು ಅಧಿಕರರ ಹ ಂದಿರುವ ಎಲರಿ ಬರಯಂಕ್ಂಗ್ ಅಲಿದ ಹಣಕರಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳು (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸ) (ವಸತ್ತ

ಹಣಕರಸು ಕಂಪ್ನಿಗಳನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸ); ಅಥವ್ರ (ಬಿ) ಹಿಂದಿನ ಹಣಕರಸು ವಷಾದ ಲೆಕಕಪ್ರಿರ್ಶ ೇಧಕ ಬರಯಲೆನ್  ಶೇಟ್

ದಿನರಂಕದಂದು 100 ಕ ೇಟಿ ರ ಪ್ರಯ ಮತುೆ ಅದಕ್ಕಂತ ಹಚಿಿನ ಸಾತುೆಗಳ ಗರತಾದೆ ಂದಿಗ ಗರಾಹಕ ಇಂಟಫೇಾಸ್ ಅನುು

ಹ ಂದಿರಿ; ಮತುೆ

iii. ಸಕೇಮ್ ಅಡಿಯಲಿಿ ವ್ರಯಖರಯನಿಸಲರದ ಎಲರಿ ಸಸಟಮ್ ಭರಗವಹಿಸುವವರು.

ಸಕೇಮ್ ಅಡಿಯಲಿಿ ಕುಂದುಕ ರತೆ ಪ್ರಿಹರರಕರಕಗಿ ಕರಯಾವಧರನ: 

I. ದ ರಿನ ಆಧರರಗಳು: ಸ್ತೇವಯಲಿಿ ಕ ರತೆಯನುು ಉಂಟುಮರಡ್ಸುವ ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕದ ಯರವುದೆೇ ಕರಯೆದ/ಲೆ ೇಪ್ವು ವೈಯಕ್ೆಕವ್ರಗಿ ಅಥವ್ರ

ಅಧಿಕೃತ ಪ್ಾತ್ತನಿಧಿಯ ಮ ಲಕ ದ ರು ಸಲಿಿಸಬಹುದು.

"ಅಧಿಕೃತ ಪ್ಾತ್ತನಿಧಿ" ಎಂದರ ಒಬಬ ವಕ್ೇಲರನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸ (ವಕ್ೇಲರು ನೆ ಂದ ವಯಕ್ೆಯರಗದಿದದರ) ಓಂಬುಡ್ ಮನ್ನ ಮುಂದೆ 

ವಚರರಣೆಯಲಿಿ ದ ರುದರರರನುು ಪ್ಾತ್ತನಿಧಿಸಲು ಲಿಖಿತವ್ರಗಿ ನೆೇಮಕಗ ಂಡಿದರದರ ಮತುೆ ಅಧಿಕೃತಗ ಳಿಸದರದರ. 

II. ದ ರು ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ ಸುಳರಳಗುವುದಿಲಿ, ಹ ರತು :

ಎ) ದ ರುದರರರು, ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ ದ ರು ನಿೇಡ್ಸುವ ಮದಲು, ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕಕಕ ಲಿಖಿತ ದ ರನುು ಮರಡಿದದರು ಮತುೆ 
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i. ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕದಿಂದ ದ ರನುು ಸಂಪ್ೂಣಾವ್ರಗಿ ಅಥವ್ರ ಭರಗಶಃ ತ್ತರಸಕರಿಸಲರಗಿದೆ ಮತುೆ ದ ರುದರರರು ಉತೆರದಿಂದ ತೃಪ್ೆರರಗಿಲಿ;

ಅಥವ್ರ ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕವು ದ ರನುು ಸಾೇಕರಿಸದ ನಂತರ 30 ದಿನಗಳಲಿಿ ದ ರುದರರರು ಯರವುದೆೇ ಉತೆರವನುು ಸಾೇಕರಿಸಲಿ; ಮತುೆ 

ii ದ ರುದರರರು ದ ರಿಗ ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕದಿಂದ ಉತೆರವನುು ಸಾೇಕರಿಸದ ನಂತರ ಒಂದು ವಷಾದೆ ಳಗ ಅಥವ್ರ ಯರವುದೆೇ ಉತೆರವನುು 

ಸಾೇಕರಿಸದಿದದಲಿಿ, ದ ರಿನ ದಿನರಂಕದಿಂದ ಒಂದು ವಷಾ ಮತುೆ 30 ದಿನಗಳಲಿಿ ದ ರನುು ಓಂಬುಡ್ ಮನ್ಗ ಮರಡ್ಸಲರಗುತೆದೆ. 

ಬಿ) ದ ರು ಈಗರಗಲೆೇ ಕಾಮದ ಅದೆೇ ಕರರಣಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸಲಿ: 

i. ಒಂಬುಡ್ಮನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಕ್ ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಥವ್ರ ಒಂಬುಡ್ಮನ್ನಿಂದ ಅಹಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇತಯಥಾಪ್ಡಿಸರುವುದು ಅಥವ್ರ

ವಯವಹರಿಸುವುದು, ಅದೆೇ ದ ರುದರರರಿಂದ ಅಥವ್ರ ಒಂದು ಅಥವ್ರ ಹಚಿಿನ ದ ರುದರರರಿಂದ ಅಥವ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಒಂದು ಅಥವ್ರ

ಹಚಿಿನ ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಜ ತೆಗ ಸಾೇಕರಿಸದಿರಲಿ;

ii. ಯರವುದೆೇ ನರಯಯರಲಯ, ನರಯಯಮಂಡ್ಸಳಿ ಅಥವ್ರ ಮಧಯಸಿಕ ಅಥವ್ರ ಯರವುದೆೇ ಇತರ ವೇದಿಕ ಅಥವ್ರ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮುಂದೆ ಬರಕ್

ಉಳಿದಿದೆ; ಅಥವ್ರ, ಯರವುದೆೇ ನರಯಯರಲಯ, ನರಯಯಮಂಡ್ಸಳಿ ಅಥವ್ರ ಮಧಯಸಿಗರರ ಅಥವ್ರ ಯರವುದೆೇ ಇತರ ವೇದಿಕ ಅಥವ್ರ

ಪ್ರಾಧಿಕರರದಿಂದ ಇತಯಥಾಪ್ಡಿಸಲರಗಿದೆ ಅಥವ್ರ ವಯವಹರಿಸಲರಗಿದೆ, ಅದೆೇ ದ ರುದರರರಿಂದ ಅಥವ್ರ ಸಾೇಕರಿಸದಿದದರ  ಅಥವ್ರ

ಸಂಬಂಧಿಸದ ಒಂದು ಅಥವ್ರ ಹಚಿಿನ ದ ರುದರರರು/ಪ್ಕ್ಷಗಳ ಂದಿಗ.

ಸ) ದ ರು ದುರುಪ್ಯೇಗ ಅಥವ್ರ ಕ್ಷುಲಿಕ ಅಥವ್ರ ವಷ್ರದಕರ ಸಾರ ಪ್ದಲಿಿರುವುದಿಲಿ; 

d) ನಿಯಂತ್ತಾತ ಘಟಕಕಕ ದ ರನುು ಅಂತಹ ಹಕುಕಗಳಿಗರಗಿ ಮಿತ್ತ ಕರಯದೆ, 1963 ರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಸ ಚಿಸಲರದ ಮಿತ್ತಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮದಲು

ಮರಡ್ಸಲರಗಿದೆ;

e) ಸಕೇಮ್ನ ಷರತುೆ 11 ರಲಿಿ ನಿದಿಾಷಟಪ್ಡಿಸದಂತೆ ದ ರುದರರರು ಸಂಪ್ೂಣಾ ಮರಹಿತ್ತಯನುು ಒದಗಿಸುತರೆರ;

f) ದ ರುದರರರು ವೈಯಕ್ೆಕವ್ರಗಿ ಅಥವ್ರ ವಕ್ೇಲರನುು ಹ ರತುಪ್ಡಿಸ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ಾತ್ತನಿಧಿಯ ಮ ಲಕ ದ ರು ಸಲಿಿಸುತರೆರ ಹ ರತು ವಕ್ೇಲರು

ನೆ ಂದ ವಯಕ್ೆಯರಗಿರುವುದಿಲಿ.

III.ಯೇಜನೆಯಡಿಯಲಿಿ ದ ರನುು ನಿವಾಹಿಸದಿರುವ ಕರರಣಗಳು ಇಂತಹ ವಷಯಗಳನುು ಒಳಗ ಂಡಿರುತೆವ-

a) RE ನ ವ್ರಣಿಜಯ ತ್ತೇಪ್ುಾ/ವ್ರಣಿಜಯ ನಿಧರಾರ;

ಬಿ) ಹ ರಗುತ್ತೆಗ ಒಪ್ಪಂದಕಕ ಸಂಬಂಧಿಸದಂತೆ ಮರರರಟಗರರ ಮತುೆ RE ನಡ್ಸುವನ ವವ್ರದ; 

ಸ) ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳನುು ನೆೇರವ್ರಗಿ ಒಂಬುಡ್ಮನ್ಗ ತ್ತಳಿಸಲರಗಿಲಿ; 

ಡಿ) RE ನ ನಿವಾಹಣೆ ಅಥವ್ರ ಕರಯಾನಿವ್ರಾಹಕರ ವರುದಿ ಸರಮರನಯ ಕುಂದುಕ ರತೆಗಳು; 

ಇ) ಶ್ರಸನಬದಿ ಅಥವ್ರ ಕರನ ನು ಜರರಿ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಆದೆೇಶಗಳಿಗ ಅನುಸರರವ್ರಗಿ ಕಾಮವನುು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವವ್ರದ; 

f) ಸ್ತೇವಯು RBI ಯ ನಿಯಂತಾಕ ವ್ರಯಪ್ತೆಯಲಿಿಲಿ;

g) RE ಗಳ ನಡ್ಸುವನ ವವ್ರದ; ಮತುೆ

h) RE ನ ಉದೆ ಯೇಗಿ-ಉದೆ ಯೇಗದರತ ಸಂಬಂಧವನುು ಒಳಗ ಂಡ್ಸ ವವ್ರದ.
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ದ ರು ಸಲಿಿಸುವ ಪ್ಾಕ್ಾಯೆ: 

ಕಂಪ್ನಿಯಂದ ನೆೇಮಕಗ ಂಡ್ಸ ನೆ ೇಡ್ಸಲ್ ಅಧಿಕರರಿಯ ವವರಗಳು 

ನೆ ೇಡ್ಸಲ್ ಅಧಿಕರರಿ PNO ನ ವವರಗಳು 

ಪ್ತಾನಿ್ಪ್ರಲ್ 

ನೆ ೇಡ್ಸಲ್ 

ಅಧಿಕರರಿ (PNO) 

ಶಾೇಮತ್ತ ಸುದಿೇಪ್ೆ ಮಜುಂದರರ್ 

ಎಡೆಲಿಾೇಸ್ ರಿಟೆೇಲ್ ಫೈನರನ್  ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಟ್ವರ್ 3, ವೈಂಗ್ 'ಬಿ', ಕೊಹಿನೂರ್ ಸಿಟಿ ಮಾಲ್, ಕೊಹಿನೂರ್ 

ಸಿಟಿ, ರ್ಕರೋಲ್ ರಸ್ತು , 

ಕಲಾಿ (ಪಶಿ್ಚ ಮ), ಮೈಂಬೈ - 400070 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ  +91 (22) 43428289 ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ.: grievances@eclf.com 

ಲಿಖಿತ 

ದೂರು 

NBFC ಗೆ 

ಇದರೊಂದಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ 

ಒೊಂಬುಡ್್ಸಮನ್ 

(NBFC ಯೊಂದ ಉತತ ರವನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಿದ ಒೊಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ; 

ಅಥವಾ NBFC ಯೊಂದ ಯಾವುದೇ 

ಉತತ ರವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸದಿದದ ರೆ ಒೊಂದು 

ವರ್ಷ ಮತ್ತತ  30 ದಿನಗಳು) 

A) CMS ಪೀರ್ಷಲ್ 

(https://cms.rbi.org.in);

ಅಥವಾ 

ಬಿ) ಕೊಂದಿರ ೀಕೃತ ರಸಿೀದಿ ಮತ್ತತ

ಸಕೃಸಕ ರಣಾ ಕೆಕೃದರ ಕಕ್ಕ (CRPC)

ವ ಳ ಸ: ಸೆಕೃರ್ರ ಲ ೖೆಸ್ ್ ರಶ ದಿ ಮತತ್ತ

ಸಂಸಕ ರಣಾ ಕೊಂದರ (CRPC), ರಿಸರ್ವಷ 

ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಆಫ್ ಇೊಂಡಿಯಾ, ನಾಲಕ ನೇ 

ಮಹಡಿ, ಸಕಟ ರ್ 17, ಚಂಡಿೀಗಢ- 160 

017. ಟೀಲ್ ಫ್ರ ೀ ಸಂಖ್ಯಯಯೊಂದಿಗೆ

ಸಂಪಕಷ ಕೊಂದರ  - 14448 (ಸಮಯ -

ಬೆಳಿಗೆೆ  9:30 ರಿೊಂದ ಸಂಜೆ 5:15 ರವರೆಗೆ)

ಗ್ರರ ಹಕರು ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ 

ವೇದಿಕ್ಕಯನ್ನು  

ಸಂಪರ್ಕಷಸದಿದದ ರೆ 

NBFC ನೊಂದ 

ಸಂಪೂರ್ಷ

ವಾಗಿ ಅಥವಾ 

ಭಾಗಶಃ 

ದೂರನ್ನು  

ತಿರಸಕ ರಿಸಿದರೆ 

ಮತ್ತತ  

ಗ್ರರ ಹಕರು 

ಪರ ತಿರ್ಕರ ಯೆ

ಯೊಂದ 

ಅತೃಪತ ರಾಗಿ

ರುತ್ತತ ರೆ 

ಅಥವಾ 

NBFC ಯೊಂದ 

ಯಾವುದೇ 

ಉತತ ರವನ್ನು  

ಸಿವ ೀಕರಿಸಲಾಗಿ

ಲಲ  

ನಲಿಲ

30 

ದಿನಗಳ 

ಅೊಂತಯ

mailto:grievances@eclf.com
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 ಮೇಲಮನವ ಪ್ರಾಧಿಕರರದ ಮುಂದೆ ಮೇಲಮನವ: 

 ಓಂಬುಡ್ ಮನ್ ಕಛೇರಿಯಂದ ದ ರಿನ ಪ್ಾಶಸೆ ಅಥವ್ರ ತ್ತರಸರಕರದಿಂದ ಬರಧಿತರರದ ದ ರುದರರರು, ಪ್ಾಶಸೆಯನುು ಸಾೇಕರಿಸದ ದಿನರಂಕ 

ಅಥವ್ರ ದ ರನುು ತ್ತರಸಕರಿಸದ 30 ದಿನಗಳ ಒಳಗರಗಿ, ಕರಯಾನಿವ್ರಾಹಕ ನಿದೆೇಾಶಕರು, ಗರಾಹಕ ಶಕ್ಷಣ ಮತುೆ ಸಂರಕ್ಷಣರ ಇಲರಖೆ (CEPD), 

RBI ಗ ಮೇಲಮನವ ಸಲಿಿಸಬಹುದು. 

 ಮೇಲಮನವ ಪ್ರಾಧಿಕರರವು, ದ ರುದರರರು ಸಮಯದೆ ಳಗ ಮೇಲಮನವ ಸಲಿಿಸದಿರಲು ಸರಕಷುಟ ಕರರಣವನುು ಹ ಂದಿದರದರ ಎಂದು 

ಮನವರಿಕ ಮರಡಿದರ, 30 ದಿನಗಳನುು ಮಿೇರದಂತೆ ಹಚಿಿನ ಅವಧಿಯನುು ಅನುಮತ್ತಸಬಹುದು. 

 
 
 

ದ ರುಗಳ ಪ್ರಿಹರರ: 

 

 ಪ್ಾಕ್ಾಯೆಗಳು ಮದಲು ಒಂಬುಡ್ಮನ್ ಇವ ಸರರರಂಶ ಒಳಗ ಪ್ಾಕೃತ್ತ. 

 ಪ್ಾಚರರ ಮರಡ್ಸುತೆದೆ ವಸರಹತು ಮ ಲಕ ಅನುಕ ಲ, ಸಂಧರನ ಅಥವ್ರ ಮಧಯಸಿಕ. ಒಂದು ವೇಳ ಅಲಿ ತಲುಪ್ತದ, ನಿೇಡ್ಸಬಹುದು 

ಪ್ಾಶಸೆ/ಆದೆೇಶ 

 

ಸ ಚ್ನೆ: 

 ಈ ಒಂದು ಆಗಿದೆ ಪ್ಯರಾಯ ವವ್ರದ ರಸಲ ಯಶನ್ ಯರಂತ್ತಾಕ ವಯವಸ್ತಿ. 

 ದ ರುದರರ ಇದೆ ನಲಿಿ ಸರಾತಂತಾಯ ಗ ಅನುಸಂಧರನ ನರಯಯರಲಯ, ನರಯಯಮಂಡ್ಸಳಿ ಅಥವ್ರ ಮಧಯಸಿಗರರ ಅಥವ್ರ ಯರವುದರದರು ಇತರ 

ವೇದಿಕ ಅಥವ್ರ ಅಧಿಕರರ. 

 

ದಯವಟುಟ ಉಲೆಿೇಖಿಸ https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf ಫರರ್ ವವರವ್ರದ ನಕಲು _ 

ಯೇಜನೆ 

 

 

  

    

 


