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1. ಕಂಪ�ಯ ಅವ�ೂೕಕನ
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ (ಇನುನ್ ಮುಂ� ಇದನುನ್ MOHFL/ ಕಂಪ� ಎಂದು ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�)
ವೃ�ತ್ಪರ�ಾ� �ವರ್��ದ �ೌ�ಂಗ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ��ಾ�ದುದ್, ವೃ�ತ್ಪರ �ೖ�ಕ� ಮತುತ್ ಬ�ಷಠ್ �ಾ� �ಾಮಥಯ್ರ್ಗ�ೂಂ�� ತಮಮ್
�ೂ�ೕನ್ನ�ಲ್

ಜನ�ರ್ಯ�ಾ�ರುವ

ಆ�ರ್ಕ�ಾ�

ಸಬಲ ಮತುತ್

�ಾಂ�ರ್ಕ�ಾ�

ಅನುಭವ

�ೂಂ�ರುವ

ಪರ್�ೕಟರ್ಗಳ ��ಷಟ್

ಸಂ�ೕಜ�ಯನುನ್ �ೂಂ��.
�ೕಘರ್�ಾ�ೕನ ಗೃಹ ಹಣ�ಾಸು �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಳ ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಮ ಆ�ಾಯದ (LMI) �ಾರ�ೕಯ ಕುಟುಂಬಗಳ
ಆ�ರ್ಕ ಒಳ�ೂಳುಳ್�� ��ಾಧ್ಂತದ �ೕ� MOHFL �ಲಸ �ಾಡುತತ್�.
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೖ�ಾ�ಶ್ೕಯಲ್ ಸ�ೕರ್ಸಸ್ ���ಡ್ (MOFSL) ನ ಅಂಗಸಂ�ಥ್ MOHFL ಆ��. �ಾಂ�ಥ್ಕ, �ಾ��ರ್�ೕಟ್,
HNI ಮತುತ್ ��ೕಲ್ನಂತಹ ಎಲಲ್ ತನನ್ �ಾರ್ಹಕರುಗ�� ಸಂಪತುತ್ ರಚ�ಯ �ೕ� ಗಮ
ನ ಹ��ದ ಉತತ್ಮ�ಾ� �ೖ�ಧಯ್ಮಯ�ಾದ,
ಹಣ�ಾಸು �ೕ� ಕಂಪ� MOFSL ಆ��.
�ಾ��ೕಯ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್ 1987 ��ಾಗ 29ಎ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೕವ� ��ದು�ೂಳಳ್ದ HFC ಆ�, �ಾ��ೕಯ �ೌ�ಮಗ್
�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್ 1987ರ ��ಾಗ 29 ಎ ಅ�ಯ�ಲ್ನ 2014 �ೕ 19 ರ �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್ (COR) ಸಂ. 05.0111.14
ಪರ್�ಾರ ಆ�ಪ್ೖರ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ �ಾ��ರ್�ೕಶನ್ ���ಡ್ �ಸ�ನ�ಲ್ �ಾ��ೕಯ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (NHB) ಯ�ಲ್ MOHFL
�ೂೕಂದ� ಆ��.
ಮುಂದುವ�ದು, ಕಂಪ�ಯ �ಸರನುನ್ “ಆ�ಪ್ೖರ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ �ಾ��ರ್�ೕಶನ್ ���ಡ್” ಇಂದ “�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್
�ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್”� ಬದ�ಸ�ಾ��. �ೂಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್ ಸಂ. DOR-00111 ��ಾಂಕ �ಬರ್ವ� 12, 2020
ಅನುನ್ NHB ಪರ್ಕ��ದ COR ಸಂ. 05.0111.14 ಪರ್�ಾರ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (“RBI”) ಪರ್ಕ���.
2. ಕಂಪ�ಯು ಒದ��ದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ �ವರಗಳು
�ಾವ� ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಈ �ಳ� ���ದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�.
a) ಗೃಹ �ಾಲ - �ೂಸ/ಮರು�ಾ�ಾಟ �ಾಲವನುನ್ ಖ�ೕ��
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೂೕನ್ಸ್ನ�ಲ್, ಮ� ಖ�ೕ�ಯ ��ಾರ್ರವ� �ಮಮ್ �ೕವನದ�ಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ��ಾರ್ರ�ಾ��
ಎಂದು ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ��ದ್ೕ�. ಆದದ್�ಂದ, �ಮಮ್ ಕನ�ನ ಮ�ಯ ಖ�ೕ�� ಹಣ�ಾಸು �ೌಲಭಯ್ ಒದ�ಸು�ಾಗ �ಾವ� ತ�ರ�ತ
�ಾರ್ಹಕರ

ಅನುಭವವನುನ್

ಒದ�ಸಲು

ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ೕ�.

�ಾವ�

ಆ�ತ್ಯ

90%

�ಚಚ್ದವ��

�ಾಲವನುನ್

�ೕಡು�ತ್ೕ�.

�ದಧ್/��ಾರ್ಣ�ಾಗು�ತ್ರುವ ವಸ� ಆ�ತ್/ ಸವ್ಂತ ಭೂ�ಯ�ಲ್ ವಸ� ಆ�ತ್ಯ ��ಾರ್ಣ�ಕ್ �ೕವ� ಗೃಹ �ಾಲ ಪ�ಯಬಹುದು.
•

�ಾಲದ �ತತ್: ಕ�ಷಠ್ : ರೂ. 5.00 ಲಕಷ್ ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ ರೂ. 40.00 ಲಕಷ್*

•

�ಾಲದ ಅವ�: ಕ�ಷಠ್ : 5 ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ 20 ವಷರ್ಗಳು (ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ�) / 25 ವಷರ್ಗಳು (�ೌಕರರು)

•

�ಾಲದ

ಅವ�ಯನುನ್

�ಾಲ

ಪಕವ್�

ಅವ�ಯ�ಲ್

�ೌಕರ�ಾ�ದದ್�ಲ್

ಅರವತುತ್

(60)

ವಷರ್ಗ��

ಮತುತ್

ಸವ್ಯಂ

ಉ�ೂಯ್ೕ��ಾ�ದದ್�ಲ್ ಅರವ�ತ್ೖದು (65) ವಷರ್ಗ�� �ಸತ್�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್
•

ಉತಪ್ನನ್ ವಗರ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ �� �ೕ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಬ�ಡ್ಯ ದರವ� �ನನ್�ಾ�ರುತತ್�. ದಯ�ಟುಟ್ �ಳ�
�ೕಡ�ಾದ ಇ�ತ್ೕ�ನ ದರ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��

•

ಮ��ಾ �ಾಲ�ಾರ�� ��ೕಷ ದರ ��ಾ��

b) ಗೃಹ �ಾಲ - ��ಾರ್ಣ �ಾಲ
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ನಮಮ್ ಗೃಹ ��ಾರ್ಣ �ಾಲವ� �ಮಮ್ ಅಗತಯ್ಗ�� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸೂಕತ್�ಾ�ರುತತ್�; �ಮಮ್ ಕನ�ನ ಮ�� ಅ��ಾಯ �ಾಕಲು
ಸೂಕತ್�ಾದ

ಮತುತ್

�ೂಂ���ಾಗುವ

ಹಣ�ಾಸು

�ೌಲಭಯ್ವನುನ್

�ೕಡು�ತ್ೕ�.

�ಾಲವನುನ್

��ಾರ್ಣದ

ಹಂತ�ಕ್

ಅನುಗುಣ�ಾ�

�ತ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಮಮ್ �ಾಲನುನ್ �ಾಗಶಃ �ೂಡು� �ೕಡಲು ಇದು ಸೂಕತ್ ಅನುಕೂಲವನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್�. ಸಥ್�ೕಯ �ಾರ್��ಾರವ�
ಅನು�ೕ��ದ �ೕಜ�ಯ ಪರ್�ಾರ ಕೃ��ೕತರ ಜ�ೕ�ನ ಮುಕತ್ �ಾವ್�ತವ್ದ ಗು�ತ್��ಾರ ಅಥ�ಾ ಗು�ತ್� ��ಾರ್ಣ�ಾರ�� ವಸ�
ಸಂ�ೕಣರ್ವನುನ್

��ರ್ಸಲು

MOHFL

ಗೃಹ

��ಾರ್ಣ

�ಾಲವನುನ್

�ಸತ್�ಸ�ಾ��.

ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ

ಇಂ��ಯರ್/�ಾಸುತ್��ಪ್

ಅನು�ೕ��ದ ಮತುತ್ MOHFL �ೌಲಯ್�ಾಪಕರು ಪ��ೕಲ� �ಾ�ದ ಪರ್�ಾರ ��ಾರ್ಣ �ಚಚ್ದ 85% ರಷುಟ್ ��ಯ�ಲ್ ಮ�
�ಸತ್ರ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಒಟುಟ್ �ಚಚ್ವನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡು �ಾಲವನುನ್ ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�.
•

�ಾಲದ �ತತ್: ಕ�ಷಠ್ : ರೂ. 5.00 ಲಕಷ್ ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ ರೂ. 40.00 ಲಕಷ್*

•

�ಾಲದ ಅವ�: ಕ�ಷಠ್ : 5 ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ 20 ವಷರ್ಗಳು (ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ�) / 25 ವಷರ್ಗಳು (�ೌಕರರು)

•

�ಾಲದ

ಅವ�ಯನುನ್

�ಾಲ

ಪಕವ್�

ಅವ�ಯ�ಲ್

�ೌಕರ�ಾ�ದದ್�ಲ್

ಅರವತುತ್

(60)

ವಷರ್ಗ��

ಮತುತ್

ಸವ್ಯಂ

ಉ�ೂಯ್ೕ��ಾ�ದದ್�ಲ್ ಅರವ�ತ್ೖದು (65) ವಷರ್ಗ�� �ಸತ್�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್
•

ಉತಪ್ನನ್ ವಗರ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ �� �ೕ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಬ�ಡ್ಯ ದರವ� �ನನ್�ಾ�ರುತತ್�. ದಯ�ಟುಟ್ �ಳ�
�ೕಡ�ಾದ ಇ�ತ್ೕ�ನ ದರ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��

•

ಮ��ಾ �ಾಲ�ಾರ�� ��ೕಷ ದರ ��ಾ��

c) ಗೃಹ �ಾಲ - �ಸತ್ರ� �ಾಲ
ಸಮ
ಯಕ�ದಂ�, �ಮಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು ಬದ�ಾಗುತತ್�.

ಅದರಂ�, �ಮಮ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಆ�ತ್�ಂದ �ೕವ� �ಚುಚ್

�ೕ���ಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಇದು ಅಗತಯ್ವ� �ೌದು. �ಮಮ್ ��ಯು�ತ್ರುವ ಕುಟುಂಬ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ �ೕವನ ನ�ಸ� ಎಂದು �ೕವ�
ಬಯಸಬಹುದು. ಇದ�ಾಕ್�, �ಮ� ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಆ�ತ್ಯ�ಲ್ �ಚುಚ್ವ� ಸಥ್�ಾವ�ಾಶ �ೕ�ಾಗಬಹುದು. �ಮಮ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ
ಮ�� ಈ �ಸತ್ರ�ಯನುನ್ �ಾಡಲು �ಾವ� �ಮ� ಅನುಕೂಲ �ಾಡು�ೂಡು�ತ್ೕ�.
�ೂಠ�/ಗಳು

ಅಥ�ಾ

ಮ
ಹ�ಗಳನುನ್

��ರ್ಸಲು

�ಾವ�

�ಾಲಗಳನುನ್

ಅನುಮ��ದ ಕಟಟ್ಡ �ೕಜ��ಳ� �ಚುಚ್ವ�

ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�.

ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ

ಇಂ��ಯರ್/�ಾಸುತ್��ಪ್

ಅನು�ೕ��ದ ಮತುತ್ MOHFL �ೌಲಯ್�ಾಪಕರು ಪ��ೕಲ� �ಾ�ದ ಪರ್�ಾರ ��ಾರ್ಣ �ಚಚ್ದ 85% ರಷುಟ್ ��ಯ�ಲ್ ಮ�
�ಸತ್ರ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಒಟುಟ್ �ಚಚ್ವನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡು �ಾಲವನುನ್ ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�.
•

�ಾಲದ �ತತ್: ಕ�ಷಠ್ : ರೂ. 5.00 ಲಕಷ್ ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ ರೂ. 10.00 ಲಕಷ್*

•

�ಾಲದ ಅವ�: ಕ�ಷಠ್ : 5 ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ 20 ವಷರ್ಗಳು (ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ�) / 25 ವಷರ್ಗಳು (�ೌಕರರು)

•

�ಾಲದ

ಅವ�ಯನುನ್

�ಾಲ

ಪಕವ್�

ಅವ�ಯ�ಲ್

�ೌಕರ�ಾ�ದದ್�ಲ್

ಅರವತುತ್

(60)

ವಷರ್ಗ��

ಮತುತ್

ಸವ್ಯಂ

ಉ�ೂಯ್ೕ��ಾ�ದದ್�ಲ್ ಅರವ�ತ್ೖದು (65) ವಷರ್ಗ�� �ಸತ್�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್
•

ಉತಪ್ನನ್ ವಗರ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ �� �ೕ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಬ�ಡ್ಯ ದರವ� �ನನ್�ಾ�ರುತತ್�. ದಯ�ಟುಟ್ �ಳ�
�ೕಡ�ಾದ ಇ�ತ್ೕ�ನ ದರ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��

•

ಮ��ಾ �ಾಲ�ಾರ�� ��ೕಷ ದರ ��ಾ��

d) ಗೃಹ �ಾಲ - ಸು�ಾರ�ಾ �ಾಲ
ಸಮ
ಯಕ�ದಂ�, �ಮಮ್ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳು ಬದ�ಾಗುತತ್�.

ಅದರಂ�, �ಮಮ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಆ�ತ್�ಂದ �ೕವ� �ಚುಚ್

�ೕ���ಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಇದು ಅಗತಯ್ವ� �ೌದು. �ಮಮ್ ��ಯು�ತ್ರುವ ಕುಟುಂಬ ಆ�ಾಮ�ಾಯಕ �ೕವನ ನ�ಸ� ಎಂದು �ೕವ�
ಬಯಸಬಹುದು. ಇದ�ಾಕ್�, �ೕವ� ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಆ�ತ್ಯ ನ�ೕಕರಣ/ಸು�ಾರ� �ಾಡ�ೕ�ಾಗಬಹುದು. �ಮಮ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ
ಮ�� ಸು�ಾರ� �ಾಡಲು �ಾವ� �ಮ� ಅನುಕೂಲ �ಾಡು�ೂಡು�ತ್ೕ�.

ಆ�ತ್ಯ�ಲ್ ನ�ೕಕರಣ�ಕ್ �ಾವ� �ಾಲವನುನ್ ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�.

ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಇಂ��ಯರ್/�ಾಸುತ್��ಪ್ ಅನು�ೕ��ದ ಮತುತ್ MOHFL �ೌಲಯ್�ಾಪಕರು ಪ��ೕಲ� �ಾ�ದ ಪರ್�ಾರ ಅಂ�ಾಜು
ಸು�ಾರ� �ಚಚ್ದ 90% ರಷುಟ್ ��ಯ�ಲ್ ಮ� ಸು�ಾರ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಒಟುಟ್ �ಚಚ್ವನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡು �ಾಲವನುನ್ ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�.
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•

�ಾಲದ �ತತ್: ಕ�ಷಠ್ : ರೂ. 5.00 ಲಕಷ್ ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ ರೂ. 10.00 ಲಕಷ್*

•

�ಾಲದ ಅವ�: ಕ�ಷಠ್ : 5 ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ 10 ವಷರ್ಗಳು

•

�ಾಲದ

ಅವ�ಯನುನ್

�ಾಲ

ಪಕವ್�

ಅವ�ಯ�ಲ್

�ೌಕರ�ಾ�ದದ್�ಲ್

ಅರವತುತ್

(60)

ವಷರ್ಗ��

ಮತುತ್

ಸವ್ಯಂ

ಉ�ೂಯ್ೕ��ಾ�ದದ್�ಲ್ ಅರವ�ತ್ೖದು (65) ವಷರ್ಗ�� �ಸತ್�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್
•

ಉತಪ್ನನ್ ವಗರ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ �� �ೕ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಬ�ಡ್ಯ ದರವ� �ನನ್�ಾ�ರುತತ್�. ದಯ�ಟುಟ್ �ಳ�
�ೕಡ�ಾದ ಇ�ತ್ೕ�ನ ದರ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��

•

ಮ��ಾ �ಾಲ�ಾರ�� ��ೕಷ ದರ ��ಾ��

e) ಗೃಹ �ಾಲ �ೂರ�ಾದ - ಸವ್�ತ್ನ �ೕ� �ಾಲ (ಅಡ�ಾನ �ಾಲ)
MOHFL ನ�ಲ್, ಆ�ತ್ಯನುನ್ �ೂಂದುವ�ದು �ಾವ� ��ರ್ಸಬಹು�ಾದ �ೂಡಡ್ ಆ�ತ್ ಎಂದು �ಾವ� ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ��ದ್ೕ�. ಆ�ತ್ಯ
�ೕ�ನ �ಾಲದ ಉತಪ್ನನ್�ೂಂ��, �ಮಮ್ ಹಣ�ಾ�ನ ಅಗತಯ್ಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸಲು ಈ ಸವ್ತತ್ನುನ್ ಅಡ�ಾನ�ಾ� ಇಡಲು �ಾವ� �ಮ�
ಅವ�ಾಶವನುನ್ �ೕಡು�ತ್ೕ�.
ಇದು �ಮಮ್ �ಾಯ್�ಾರದ �ಳವ�� ಅಥ�ಾ �ಾಯರ್�ರತ ಬಂಡ�ಾಳದ ಅಗತಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಆ�ತ್ಯ ಖ�ೕ�/��ಾರ್ಣ
ಅಥ�ಾ ಮಕಕ್ಳ ಮದು� ಅಥ�ಾ �ಕಷ್ಣ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ ತುತುರ್�ಥ್��ಾ�ರ�, ಆ�ತ್ಯ �ೕ� �ಾಲ �ೌಲಭಯ್ವ� �ಮ್ಮ
��ರ್ಷಟ್ ಅಗತಯ್ಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾಡುತತ್�. �ಾವ� ಆ�ತ್ಯ �ಾರುಕ�ಟ್ �ೌಲಯ್ದ 60% ವ�� �ಾಲವನುನ್ �ೕಡು�ತ್ೕ�.
 ��ಚ್ನ �ಾಲದ �ತತ್ವನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು
 �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಲ�ಕ್ �ೂೕ��ದ� ಕ�� ಬ�ಡ್ ದರಗಳು
 �ೕಘರ್ ಮರು�ಾವ� ಅವ�
 ಕ�� �ರ್�ಟ್ �ೂಕ್ೕರ್ �ಾಗೂ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಲದ ಮೂಲಕ �ಾಲವನುನ್ ಸುರ�ತ�ೂ�ಸಬಹುದು
 �ಾಲ ಮರು�ಾವ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮತುತ್ ನಂತರ �ಮಮ್ ಆ�ತ್ಯ �ಾ�ೕಕತವ್ ಮುಂದುವ�ಯುತತ್�
•

�ಾಲದ �ತತ್: ಕ�ಷಠ್ : ರೂ. 5.00 ಲಕಷ್ ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ ರೂ. 25.00 ಲಕಷ್*

•

�ಾಲದ ಅವ�: ಕ�ಷಠ್ : 5 ವಷರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ 15 ವಷರ್ಗಳು

•

�ಾಲದ

ಅವ�ಯನುನ್

�ಾಲ

ಪಕವ್�

ಅವ�ಯ�ಲ್

�ೌಕರ�ಾ�ದದ್�ಲ್

ಅರವತುತ್

(60)

ವಷರ್ಗ��

ಮತುತ್

ಸವ್ಯಂ

ಉ�ೂಯ್ೕ��ಾ�ದದ್�ಲ್ ಅರವ�ತ್ೖದು (65) ವಷರ್ಗ�� �ಸತ್�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್
•

ಉತಪ್ನನ್ ವಗರ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ �� �ೕ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� ಬ�ಡ್ಯ ದರವ� �ನನ್�ಾ�ರುತತ್�. ದಯ�ಟುಟ್ �ಳ�
�ೕಡ�ಾದ ಇ�ತ್ೕ�ನ ದರ ಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��

•

ಮ��ಾ �ಾಲ�ಾರ�� ��ೕಷ ದರ ��ಾ��

3. �ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ �ಾ��
ದರ �ಾಡ್ರ್/�� �ರ್ಡ್ (�ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ಬದ�ಾವ�� ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�. �ೂೕ�ಸ್ �ೂೕಡ್ರ್ನ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸ�ಾದ ಇ�ತ್ೕ�ನ ದರ �ಾಡ್ರ್

ಅನುನ್ ದಯ�ಟುಟ್ �ೂೕ�)
ಪ�ರಸ� ಮತುತ್ ನಗರಸ�

ಆ�ತ್ ಅನು�ೕ��ದವರು
�ಾಲದ ಉತಪ್ನನ್
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ನಗರದ�ೂರ�ಾದ ಸಥ್ಳದ ಆ�ತ್ಗಳು

ಆ�ತ್ಯ ಸಥ್ಳ
LA
P

ಗೃಹ �ಾಲ
�ಾಲ

�ಾರ್ಮ ಪಂ�ಾ�� ಮತುತ್

ROI

ಶುಲಕ್

ROI

ಶುಲಕ್

LA
P

ಗೃಹ �ಾಲ
ROI

ಶುಲಕ್ಗ

ROI

ಶುಲಕ್

�ೕಜ�

ಗಳು

ಗಳು

ಳು

ಗಳು

�ೌಕರರ ��ರ್�ೖಲ್
10.7
5
11.2
5
13.5
0

1.5
0
1.5
0
2.5
0

14.
50
15.
00
-

2.0
0
2.0
0
-

12.
00
12.
25
14.
50

2.00

ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ� - ಔಪ�ಾ�ಕ ಆ�ಾಯ ಮತುತ್ 12.0
0
ಔಪ�ಾ�ಕ ಉದಯ್ಮ �ಟಪ್
ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ� - ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಆ�ಾಯ ಮತುತ್ 12.5
0
ಔಪ�ಾ�ಕ ಉದಯ್ಮ �ಟಪ್
ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ� - ಔಪ�ಾ�ಕ ಆ�ಾಯ ಮತುತ್ 14.0
0
ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಉದಯ್ಮ �ಟಪ್

2.0
0

15.
00

2.0
0

13.
00

2.0
0

15.
50

2.0
0

3.0
0

16.
00

ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ� - ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಆ�ಾಯ ಮತುತ್ 14.5
0
ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಉದಯ್ಮ �ಟಪ್

3.0
0

16.
50

ಸಂಬಳ - �ಾಯ್ಂಕ್ > 25 �ಾ�ರ
ಸಂಬಳ - �ಾಯ್ಂಕ್ < 25 �ಾ�ರ
ಸಂಬಳ– ನಗದು

15.
50
16.
00

2.0
0
3.0
0
-

2.00

16.
00

2.0
0

13.
50

2.00

16.
50

2.0
0

3.0
0

15.
00

3.00

17.
00

3.0
0

3.0
0

15.
50

3.00

17.
50

3.0
0

2.00
2.50 -

ಸವ್ಯಂಉ�ೂಯ್ೕ� ��ರ್�ೖಲ್

ಪರ್ಸುತ್ತ �ಾರ್ಹಕ�� �ಾಪ್ ಅಪ್ �ಾಲ (POS ನ 40% ವ��)
�ಾಪ್ ಅಪ್ �ಾಲಗಳು (< 12 MOB)

+ 2.00% �ಚುಚ್ವ� ದರ + 2.00% ��ಾರ್ಹಕ ಶುಲಕ್ಗಳು

�ಾಪ್ ಅಪ್ �ಾಲಗಳು (> 13 MOB)

+ 1.00% �ಚುಚ್ವ� ದರ + 2.00% ಅ�ಮ್ನ್ ಶುಲಕ್ಗಳು

�ಾಪ್ ಅಪ್ �ಾಲಗಳು (> 25 MOB)

ಅ�ೕ ದರ + 1.00% ��ಾರ್ಹಕ ಶುಲಕ್ಗಳು, ಕ�ಷಠ್ 13.00%

�ೖ�ಟಕುವ ಮ� ��ಾರ್ಣ �� �ಕ್ೕಮ್ (ಆಯದ್ ಸಥ್ಳ/�ಆರ್� ಅನವ್�ಸುತತ್�)
ಅನವ್�ಕ�

ಸವ್ಯಂ

ಸಂಬಳ - �ಾಯ್ಂಕ್ > 25 �ಾ�ರ

ಉ�ೂಯ್ೕ�

-

ಔಪ�ಾ�ಕ/ಅ�ೌಪ�ಾ�ಕ ಆ�ಾಐ ಮತುತ್
ಔಪ�ಾ�ಕ/�ೌಪ�ಾ�ಕ ಉದಯ್ಮ �ಟಪ್

ಪರ್�ಾನ ಆ�ಾಯ ಗ���ಾರ�� ಬೂಯ್�ೂೕ �ೂಕ್ೕರ್
ಮತುತ್ ಅಹರ್� ��ರ್�ೖಲ್ ಪರ್�ಾರ ಬ�ಡ್ ದರ.
ಮುಂ�ೖ,

(�ಹ�,
�ಂಗಳೂರು,

ಪ��,

�ೖ�ಾ�ಾದ್,

��ನ್ೖ,
�ೖಪ�ರ,

ಅಹಮ�ಾ�ಾದ್, ಸೂರತ್ ಮತುತ್ �ೂೕ�ಾಲ್)

>750 ಬೂಯ್�ೂೕ
8.49%

�ೂಕ್ೕರ್

-

>700 ಬೂಯ್�ೂೕ
8.99%

�ೂಕ್ೕರ್

-

>650 ಬೂಯ್�ೂೕ
9.49%

�ೂಕ್ೕರ್

-

ದರ
/�ೕಗಳ ��ಾ�� ��ೕಜ� >7.00 ಲಕಷ್ �ಾಲ

>650
ಬೂಯ್�ೂೕ
9.49%

�ೂಕ್ೕರ್

ಬ�ಡ್ ದರ �ೂೕ�ಂಗ್

�ತತ್
ROI - HL
��
�ಗ�
��ಲ್ೕರ್ ದರ
/�ೕಗಳು
�ಾಜಯ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು
ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು
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ಔಪ�ಾ�ಕ ಅ�ೌಪ�ಾ
10.50
%
-

ROI – NHL
ಔಪ�ಾ�
ಕ

�ಕ
12.00 13.50
%
%
0.25% 0.25%

ಅ�ೌಪ�ಾ
�ಕ
14.00
%
0.50%

ಶುಲಕ್ಗ
ಳು
1.50
%
-

- �ಾವ��ೕ, ಆದ� ��ಲ್ೕರ್ ದರ/�ೕಗ��ಂತ ಕ�� ಇಲಲ್

ವಯ್ತಯ್ಯ
BRP ಇಲಲ್�ದದ್�

�ೂೕ�ಂಗ್
1.00%

0 - 20 CRIF 1.00%
(NTC)
300 - 600 CRIF 0.50%
�ಾ��
(OOP)

�ೂರ�ಾದ 0.50%

-

ಉತಪ್ನನ್/ZSM/CBO
ದರ �ಧ �ರ್ಡ್ – �ಾ�ಾನಯ್

RPLR

18.80%

��ಲ್ೕ�ಂ

3

ವಷರ್ಗ��

ಗ್
<
12.00%

�ಥ್ರ
12.01%
13.99%

ಅ� ಸಂಪ�ಣರ್

ದರ�ಧ �ರ್ಡ್ - AHF
ಅವ�� 7 ವಷರ್ಗ�� ಅ� �ಥ್ರ

�ಥ್ರ
- > 14.00%

8.49% - 9.49%

�ಾಲ �ಧ ��ಾ��
ಮ��
0.25%

4. ಕುಂದು�ೂರ� ಪ��ಾರ
ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಪ್�ಾರ್ತಮ್ಕ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್, ಅತುಯ್ತತ್ಮ �ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಯು �ರಂತರ �ಾಯ್�ಾರ �ಳವ��� ಪರ್ಮುಖ �ಾಧನ�ಾ��.
�ಾವ��ೕ �ಾ��ರ್�ೕಟ್ ಸಂ�ಥ್ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳು �ಾಯ್�ಾರ �ೕವನದ �ಾಗ�ಾ��.
MOHFL ನ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕ �ೕ� ಮತುತ್ ತೃ�ತ್ ನಮಮ್ ಪರ್�ಾನ ಅಂಶ�ಾ��. ಸೂಕತ್ ಮತುತ್ ದಕಷ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದು �ೂಸ
�ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಆಕ�ರ್ಸಲು �ಾತರ್ವಲಲ್, ಪರ್ಸುತ್ತ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಉ���ೂಳಳ್ಲು ಸಹಅತಯ್ಗತಯ್ ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬು�ತ್ೕ�. MOHFL
ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ�� ವ�ರ್ತ ಅನುಭವವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ದೃ�ಟ್�ಂದ ಉತತ್ಮ �ಾರ್ಹಕ ಅನುಭವ ಮತುತ್ ಸಮಥರ್ ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ
�ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ��ಟ್ನ�ಲ್ ಹಲವ� ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೂಂ��.
MOHFL ನ ಪ��ಾರ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ಚುಚ್ ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ ಮತುತ್ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾಡಲು, ರಚ�ಾತಮ್ಕ�ಾದ
ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ ��ರ್ಸ�ಾ��. ಈವಯ್ವ�ಥ್ಯು, ಆಗರ್��ದ ಪ��ಾರವ� �ಾಯ್ಯಯುತ ಮತುತ್ �ಾರದಶರ್ಕ�ಾ�� ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು
ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ಗಳ ��ರ್ಷಟ್ �ೌಕ�ಟ್�ೂಳ� ಇ� ಎಂಬುದನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.
ಎ. �ಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳು/ ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಯಂ�ೂರ್ೕಪಕರಣ
MOHFL ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್���ಗ�ಾದ �ೕರ �ಾ�ಾಟ ಏ�ಂಟ್ಗಳು (DSA), ಕ�ಕಷ್ನ್ ಏ�ಂಟ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಗ�ಂದ �ಾವ��ೕ
ಅನು�ತ ದುನರ್ಡ�ಯನುನ್ ವರ� �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಒದ��ದ �ೕ�ಗಳ�ಲ್ ತೃ�ತ್ ಇಲಲ್�ದದ್� ಪರ್��ರ್� �ೕಡಲು ಅಥ�ಾ ತಮಮ್
ದೂರನುನ್ ಕಳು�ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾರ್ಹಕರು ನಮಮ್ �ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಲು �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ “ಪರ್�ನ್
�ವರ್ಹ� �ಾಡೂಯ್ಲ್” ನ�ಲ್ ನಮೂ�ಸಬಹುದು.
�ಾ�ಯ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ �ಮಮ್ ದೂರು ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗ�ದದ್�, ಈ �ಳ�ನ �ಾನಲ್ಗಳನುನ್ ಬಳ��ೂಂಡು �ೕವ� �ೕರ�ಾ� �ಮ್ಮ
ದೂರನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು;

•

ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ� ಸಂ�ಯ್ 022-47189999/ 62729898

� ಈ ಸಮಯದ�ಲ್

�ಾಡಬಹುದು;
�ೂೕಮ�ಾರ�ಂದ ಶುಕರ್�ಾರದವ�� - ���ಗ್ 9:00 ಮತುತ್ ಸಂ� 7:00
ಶ��ಾರ - ���ಗ್ 10:00 �ಂದ ಸಂ� 4:00 ರವ��

•

ನಮ� ಈ ಇ�ೕಲ್ ��ಾಸ�ಕ್ ಇ�ೕಲ್ �ಾಡಬಹುದು hfquery@motilaloswal.com

•

�ಳ� ನಮೂ��ದ ��ಾಸ�ಕ್ ನಮ� ಬ�ಯಬಹುದು:

�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್
�ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ �ೂೕಶ �ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ ಟವರ್, ರ�ೕಮುತ್�ಾಲ್ ಸ�ಾ� ರ�ತ್,
ಪ�ೕಲ್ ಎಸ್.�. ���ೕ ಎದುರು, ಪರ್�ಾ�ೕ�, ಮುಂ�ೖ-400025
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ಕ�

�ೕ�ದ ಸಮಯ�ೂಳ� ದೂರು ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ MOHFL ಒದ��ದ ಪ��ಾರ�ಂದ ಅವನು/ಅವಳು ತೃಪತ್�ಾಗ�ದದ್�,
�ಾರ್ಹಕರು ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ಸರು ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ವ�
ಈ �ಳಕಂಡಂ� ಇ�:
�ರ್ೕಮ� ಆ��ಾ �ೕಖ್
ದೂ. ಸಂ.: +91-22- 50362730
ಇ�ೕಲ್ ಐ�: hfgro@motilaloswal.com
ದೂರು/��ಾದವ� ಬ�ಹ�ಯ�ದದ್�ಲ್, �ೕವ� �ಾ��ೕಯ
https://consumerhelpline.gov.in/

�ಾರ್ಹಕ

ಸ�ಾಯ�ಾ��

�ಮಮ್

ದೂರುಗಳನುನ್

ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು

ಅಥ�ಾ
6 �ಾರಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ದೂರು/��ಾದವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್�, �ಾರ್ಹಕರು �ೌ�ಂಗ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ�ಗಳ �ಯಂತರ್ಕ �ಾರ್��ಾರ �ಾ��ೕಯ �ೌ�ಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ನ�ಲ್ ಆಫ್�ೖನ್ �ೕಡ್ನ�ಲ್ ಅಂ� ಮೂಲಕ, �ಳ�ನ �ಂಕ್ನ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ ನಮೂ�ಯ�ಲ್, �ಳ�
�ೕಡ�ಾದ ��ಾಸ�ಕ್ �ೕಲಮ್ನ� ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx

ಅಥ�ಾ
�ಾರ್ಹಕರು ಈ �ಳ�ನ ��ಾಸ�ಕ್ �ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್� ಬ�ಯಬಹುದು:
�ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್
ದೂರು ಪ��ಾರ �ೂೕಶ
�ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ �ೕ�ವ್�ಾರ� ಇ�ಾ�
�ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್, 4�ೕ ಮಹ�, �ೂೕರ್-5A,
ಇಂ��ಾ �ಾಯ್��ಾಟ್ �ಂಟರ್, �ೂೕ� ರ�ತ್, ನವ�ಹ� -110003.
�ಬ್�ೖಟ್: www.nhb.org.in (ದೂರನುನ್ �ೌ�ಕ ರೂಪ ಮತುತ್ ಆನ್�ೖನ್ ರೂಪದ�ಲ್ (GRIDS) �ಾಖ�ಸುವ ಆ�ಕ್ಯು
ದೂರು ಪ��ಾರ ವಯ್ವ�ಥ್ಯ�ಲ್�)/ https://grids.nhbonline.org.in

ಕ�ಾಡ್ಯ ಪರ್ದಶರ್ನ ಅಗತಯ್�ಗಳು
MOHFL ತನನ್ ಎಲಲ್ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ��:

•

ದೂರುಗಳು ಮತುತ್ ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಸೂಕತ್ ವಯ್ವ�ಥ್.

•

ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ಸರು, ��ಾಸ ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ ಸಂ�ಯ್ಯ ಪರ್ದಶರ್ನ

ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ ಘಟಕದಪರ್�ರ್�ಯು �ಾರ್ಹಕರ ತೃ�ತ್� ಎ�ಾಲ್ ದೂರುಗಳ ಮು�ಾತ್ಯ�ೂ�ಸುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.
ಅವನ
/ಅವಳ ಮಟಟ್ದ�ಲ್

ಪ�ಹ�ಸಲು

�ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್

ದೂರನುನ್

ಸೂಕತ್

ಹಂತ�ಕ್

�ಾ�ಸ�ಾ��

ಎಂದು

ಅವರು

ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಪ��ಾಮ�ಾ� ಪ��ಾರವನುನ್ ಪ�ಯಲು ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರು ಉನನ್ತ ಆಡ��ಾ��ಾ�� ದೂರು �ೕಡದಂತಹ
ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ �ಾವ� ��ರ್ಸ�ೕ�ಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್ವ�ದು ನಮಮ್ ಅಂ�ಮ ಪರ್ಯತನ್�ಾ��. ಈ ದೂರುಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು,
ದೂರು �ಳುವ��ಯ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ಂದ ಅವ�ಗಳ ಪ��ೕಲ� �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಮರುಕ�ಸುವ�ದನುನ್ ತ�ಪ್ಸುವ�ದ�ಾಕ್� �ಲಸ �ಾಡಲು
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�ಾವ� ದೃಢ�ಾದ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ಾ��ದ್ೕ�.
�ಾಲ��
ದೂರುಗಳನುನ್ �ೂೕಂ�ಾ�ಸಲು, �ಾರ್ಹಕರು ಈ �ೕ� ��ಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ಾನಲ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು (�ಾರ್ಹಕ ದೂರುಗಳನುನ್
�ವರ್�ಸಲು ಯಂ�ೂರ್ೕಪಕರಣದ�ಲ್ನ �ಾ�ಂಟ್ (ಎ) ಅನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��). ದೂರನುನ್ ��ತ�ಾ� �ವ್ೕಕ��ದದ್�, MOHFL ಒಂದು
�ಾರ�ೂಳ� �ವ್ೕಕೃ� / ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ ಕಳು�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�. �ಷಯವನುನ್ ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, MOHFL �ಾರ್ಹಕ��
ಅಂ�ಮ ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ ಕಳು�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್� ಅಥ�ಾ ದೂರನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ನಂತರ ಒಂದು �ಾರ�ೂಳ� ��ಚ್ನ ಸಮಯವನುನ್
�ೂೕರುತತ್�.
�ಾವ�

�ವ್ೕಕ��ದ

ದೂರುಗಳನುನ್

ಸ��ಾದ

ದೃ�ಟ್�ೂೕನದ�ಲ್

�ೂೕಡ�ಾಗುತತ್�

ಮತುತ್

ಎ�ಾಲ್

ಸಂ�ಾವಯ್

�ೂೕನಗ�ಂದ

��ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
�ಾವ��ೕ ಸಮ�ಯ್ಯ ಕು�ತು MOHFL ನ �ಲು�ನ ಸಂವಹನವನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಸಮ�ಯ್ಗಳ ಪ��ೕಲ�� ಸವ್ಲಪ್
ಸಮ
ಯ�ೕ�ಾಗುವ ದೂರುಗಳನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೕ ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
ಕಂಪ�ಯ ��ೕರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾರದಶರ್ಕ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ �ೕ� ಅನುಸರ� ಮತುತ್ ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳ ಪ��ಾರ
�ಾಯರ್��ಾನದ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುತತ್�. ಅಂತಹ �ಮ�ರ್ಗಳ �ೂರ್ೕ�ೕಕೃತ ವರ�ಯನುನ್ �ಯ�ತ ಮಧಯ್ಂತರದ�ಲ್
��ಾರಸು �ಾ�ರಬಹು�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮಂಡ�� ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು.
�ಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳು/ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸುವ�ಲ್ MOHFL �ಂದ ಆ�ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ಾವ��ೕ �ೂಸ ಬದ�ಾವ�ಗಳು ಇ�ಾದ್ಗ,
�ೂಸ ಕುಂದು�ೂರ� �ಾ�ಲ್ಗಳ ಪ�ಚಯ�ದದ್�ಲ್ ಅದನೂನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವಂ�, �ೕ� �ೕ�ದ �ೕ�ಯನುನ್ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ�
ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�/ಪ�ಷಕ್�ಸ�ಾಗುತತ್�.
��ಸ�ಾದ ಅ�ಕ ಬ�ಡ್ಯ �ಯಂತರ್ಣ
ಕಂಪ�ಯು

ಬ�ಡ್ದರಗಳು,

ಸಂಸಕ್ರ�

ಮತುತ್

ಇತರ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್

�ಧರ್�ಸುವ�ಲ್

ಸೂಕತ್�ಾದ

ಆಂತ�ಕ

ತತವ್ಗಳು

ಮತುತ್

�ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ �ಗ���.
ಕಂಪ�ಯು ಆಂತ�ಕ ಬ�ಡ್ ದರದ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅಳವ���ೂಂ��.
ಬ�ಡ್ಯ ದರವನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ�ೂ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಇದ�ಂದ, �ಾ�� ��ಸ�ಾದ �ಖರ�ಾದ ದರಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಲ�ಾರರು ���ರು�ಾತ್�.
�ೕ�ಯ ಪ��ೕಲ�/ಪ�ಷಕ್ರ�
�ಾವ��ೕ ಹಂತದ�ಲ್ �ೕ� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ಯಮಗಳು, �ೕ�ಗಳು, �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳು, ಅ�ಸೂಚ�, ಸಪ್�ಟ್ೕಕರಣ, ಸು�ೂತ್ೕ�,
ಪರ್�ಾನ ಸು�ೂತ್ೕ�ಗಳು / ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗಳು (“�ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳು”) �ೂರ��ದ ��ೕರ್ಶನಗಳ ನಡು� �ಾಯ್�ಾಯ್ನ /
�ಾ��ಯ ಸಂಘಷರ್ ಉಂ�ಾದ�, ಆಗ �ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ� �ೕಲು�ೖ �ಾ�ಸುತತ್�.
�ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗ�� �ಾವ��ೕ �ದುದ್ಪ�(ಗಳು) ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಸಪ್�ಟ್ೕಕರಣ(ಗಳ) ಇದದ್�ಲ್, �ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ
��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ಾ� ��ಾಂಕ�ಂದ �ೕ� �ದುದ್ಪ� �ಾ�� ಬರುತತ್�. ಮಂಡ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸ��ಯು(ಗಳು) �ೕ�ಯ
�ಾವ��ೕ

�ಬಂಧ�ಗಳನುನ್

�ಾ�ದ್�ಸುತತ್�.
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ಬದ�ಾ�ಸುವ,

�ಾಪರ್�ಸುವ,

�ೕ�ಸುವ,

ಅ�ಸುವ

ಅಥ�ಾ

�ದುದ್ಪ�

�ಾಡುವ

ಹಕಕ್ನುನ್

5. ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳು (MITC)
�ಾಲ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ (LAN): ……………………………………

�ಾರ್ಹಕರ ಪರ್�

ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ಗಳು (MITC)
�ಾಲ ಉ�ದ್ೕಶ: ……………………………………………………(ಖ�ೕ�/��ಾರ್ಣ/�ಸತ್ರ�/ಸು�ಾರ�/ಇತರರು)
………………………………………………………………………………………………………….(�ಾಲ�ಾರ/(ಗಳ)

�ಸರು)

ಮತುತ್

�ೕ��ಾಲ್

ಓ�ಾವ್ಲ್

�ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ (MOHFL) ಇವರ ಮ�ಯ್ ಸಮಮ್�ಸ�ಾದ ಗೃಹ �ಾಲದ ಪರ್ಮುಖ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳು ಈ
�ಳ�ನಂ��:
�ಾಲದ �ವರಗಳು
ಅ.
�ವರಗಳು
ಸಂ.
1
2

�ವರ�

ಅ�ರ್ / �ೕಡ್ ID / UCID
�ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾದ �ತತ್ ಮತುತ್
ಒಪಪ್ಂದದ ��ಾಂಕ

ರೂ ……………………………… ಮತುತ್ ��ಾಂಕ _ _ /_ _ /_ _ _ _

3

ದರ ಪರ್�ಾರ

…… �ಥ್ರ ದರ ……. ಅ� �ಥ್ರ ದರ ........ ��ಲ್ೕ�ಂಗ್ ದರ

4

MOHFL �ಾಲ ದರ/PLR

��ಸಬಹು�ಾದ ಬ�ಡ್: ……………% ಇದು MOHFL ��ೕಲ್ �ರ್ೖಮ್ �ಂ�ಂಗ್
ದರ +/- 18.80%.

5

�ರ�ೂೕ�ಯಂ ಅಥ�ಾ ಸ�ಸ್�

6

ಕಂತು �ತತ್ (EMI)

ರೂ…………

7

ಕಂತು ಸಂ�ಯ್ಗಳು / �ಾಲದ ಅವ�

……… ಕಂತುಗಳ ಸಂ�ಯ್ ಮತುತ್ …………. �ಂಗಳುಗಳ ಸಂ�ಯ್

8

ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ ಮರು�ೂಂ�ಸುವ
��ಾಂಕ
�ಾಲದ ಉ�ದ್ೕಶ / �ಾಲದ ಪರ್�ಾರ

11

ಕಂತು ಪರ್�ಾರ PEMI, EMI

13

�ಾಲ�ಕ್

ಬ�ಡ್ ದರ ಮರು�ೂಂ�ಸುವ ಪ�ಷಕ್ರ� ಚಕರ್ವ� ಪರ್� ವಷರ್ದ ಜನವ�, ಏ�ರ್ಲ್,
ಜು�ೖ

ಮತುತ್

ಅ�ೂಟ್ೕಬರ್

�ದಲ

�ನ�ಂದ

�ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುವ

ಇಂ�ಲ್ಷ್

�ಾಯ್�ಂಡರ್ ವಷರ್ದ �ರ್ೖ�ಾ�ಕ�ಾ��.

9

12

�ೌದು / ಇಲಲ್

ಭದರ್�

/

......................... �ಾಲದ ಪರ್�ಾರ ಮತುತ್ ……………………
�ಾಲದ ಉ�ದ್ೕಶ
ಆವತರ್ನ �ಾ�ಕ (PEMI - �ದಲು ಮತುತ್ EMI - �ಾಲದ ಸಂಪ�ಣರ್
ಬಟ�ಾ�ಯ ನಂತರ)

�ೕ�ಾ�ಾರ

{ಆ�ತ್ ��ಾಸ}
ಬ�ಡ್

ದರದ�ಲ್ನ

ಬದ�ಾವ�ಗಳ

ಸಂವಹನ ��ಾನಗಳು

ಇ�ೕಲ್ / SMS / �ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ೕನ್ / ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್� ಕ� /
MOHFL �ಬ್�ೖಟ್ನ�ಲ್ ನ�ೕಕರಣ/ ಸಂವಹನದ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಕ.

�ಾಲ ಮತುತ್ ಬ�ಡ್ಯ ಮರು�ಾವ�: �ಾಲ ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್ �ವ��ರುವ �ಯಮಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾಲದ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅವ�ಯ�ಲ್
PEMI/EMI ಮೂಲಕ �ಾಲದ ಮರು�ಾವ�.

�ೂೕಗಯ್ �ೕ�ಾಪ�ಟ್ಯು �ಾಲದ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ಉ�ಾಪ್ದ��ಾಗುತತ್� ಮತುತ್

ಅದನುನ್ �ಾವ್ಗತ �ಟ್ನ�ಲ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾ��.
ಆ�ತ್ / �ಾಲ�ಾರರ ��: ಈ �ಾಲದ ಅವ�ಯ�ಲ್ MOHFL ಏ�ೖಕ ಫ�ಾನುಭ��ಾ� MOHFL ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ತತ್�ಕ್
ಭದರ್��ಾ� �ೕಡ�ಾದ ಆ�ತ್ಯನುನ್ �ಂ� ಮತುತ್ ಇತರ ಅ�ಾಯಗಳ �ರುದಧ್ ಸ��ಾ� ಮತುತ್ ಸೂಕತ್�ಾ� �� �ಾಡ�ಾ��
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್ವ�ದು �ಾಲ�ಾರ(ರು) ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�. ಅದರ ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್ MOHFL � ಪರ್� ವಷರ್
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ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ MOHFL �ೕ��ಾಗ��ಾಲ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�. �ೕಳ�ಾದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� MOHFL �ಂದ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ತತ್ದ
�ೂರ�ಾ�ಯೂ, �ಾಲ�ಾರ(ರು) ಆ�ತ್ಯನುನ್ �ಾಕಷುಟ್ �ತತ್�ಕ್ �� �ಾಡಲು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಧಯ್� �ೂಂ�ರು�ಾತ್�.
�ಲ್ೖಮ್ಗಳು

ಮತುತ್

ಕವ�ೕಜ್

�ೕ�ದಂ�

�ಯಮಗಳು

ಮತುತ್

ಆ ��ಾ

ಷರತುತ್ಗಳನುನ್

�ಾ��ಯನುನ್

�ೕಡುವವರು

�ವರ್�ಸು�ಾತ್�. ��ಾ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ MOHFL ನ �ಾತರ್ವ� ����ೕಟರ್ ಆ�ರುತತ್� ಮತುತ್ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�ಲ್
�ಾವ��ೕ ಭ�ಷಯ್ದ �ಲ್ೖಮ್ ಅನುನ್ ಕವರ್ �ಾಡುವ ಮತುತ್ ಇತಯ್ಥರ್�ೂ�ಸುವ ��ಾರ್ರವ� ��ಾ ಕಂಪ�ಯ �ೕ� �ಾತರ್
ಇರುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ ದಯ�ಟುಟ್ ಗಮ��. ��ಯು ಆಗರ್ಹದ �ಷಯವಸುತ್�ಾ��.
�ಾಲದ ಬಟ�ಾ�� ಷರತುತ್ಗಳು:
1

ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್ / �ಾಲ ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್ MOHFL ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಖ�ಗಳ ಸ�ಲ್�.

2

ಆ�ತ್ಯ �ಾನೂನು ಮತುತ್ �ಾಂ�ರ್ಕ �ೌಲಯ್�ಾಪನ�ಕ್ ಅನುಮ��

3
4

ಮಂಜೂ�ಾ�/ಬಟ�ಾ� ಪತರ್ದ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದಂ� ಸವ್ಂತ �ೂಡು�ಯನುನ್ (�ಾಲದ �ತತ್�ಕ್ಂತ ಕ�� �ಾಲ್ಟ್ನ
ಒಟುಟ್ �ಚಚ್) �ಾವ��.
�ಾಲದ ಸಮಪರ್ಕ ಬಳ�ಯ ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದು.
ಪರ್ಗ� / ��ಾರ್ಣ �ಳಂಬ, ಆ�ತ್� �ಾವ��ೕ ಪರ್ಮುಖ �ಾ�, ಉ�ೂಯ್ೕಗದ�ಲ್ ಬದ�ಾವ� / ಸಂಪಕರ್ �ವರಗಳು,

5

ಆ�ತ್� ಸಂಬಂ��ದ ���ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ರುವ�ದು ಇ�ಾಯ್�ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� MOHFL � �ಾ��ಯನುನ್
�ಯ�ತ�ಾ� ಒದ�ಸಲು ಕರ್ಮ �ೖ�ೂ�ಳ್.

6
7
8

ಅನು�ೕ�ತ �ೕಜ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ��ಾರ್ಣವನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್�ಾಗು�ತ್� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್.
�ವಲಪರ್�ಂದ (ಆ�ತ್ಯ ಮರು�ಾ�ಾಟದ ಖ�ೕ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾ�ಾಟ�ಾರ�ಂದ) �ಾರ್�ಕ್ಟ್� ಅಗತಯ್�ಾದ
ಅನು�ೕದ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಯ�ಾ�� ಎಂದು ಅವ�ಂದ ಖ�ತ� ಪ�ದು�ೂ�ಳ್.
ಮರು�ಾ�ಾಟದ�ಲ್

ಆ�ತ್ಯನುನ್

ಖ�ೕ�ಸುವ

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್

ಆ�ತ್�

ಅಗತಯ್�ರುವ

ಎ�ಾಲ್

ಅನು�ೕದ�ಗಳನುನ್

ಪ�ಯ�ಾ�� ಮತುತ್ �ಾ�ಾಟ�ಾರ�ೂಂ�� ಇವ� ಲಭಯ್�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್.

�ೕಗಳು ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳು
ಅ.
�ೕಗಳು ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ �ಧ
ಸಂ.

�ವರ�
ರೂ. 5,000 /- (ರೂ�ಾ�ಗಳು ಐದು �ಾ�ರ �ಾತರ್) ವ��, �ೂ��
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು. ಸಂಗರ್��ದ ಆರಂ�ಕ ಸಂಸಕ್ರ�ಾ ಶುಲಕ್ವ� ಒಂದು
�ಾ�ಯ

1

�ಫಂಡ್

�ಾಡ�ಾಗದ

ಪರ್�ರ್��ೂ�ಸು�� �ೕಗಳು

ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗದ

ಶುಲಕ್�ಾ��

ಮತುತ್

�ಾಲ�ಾರರ

�ಾಲದ

ಅ�ರ್ಯನುನ್ ಪರ್�ರ್��ೂ�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಸಂಗರ್�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಅಂತಹ
ಪರ್�ರ್�ಯ ಫ��ಾಂಶ�ಂದ ಸವ್ತಂತರ್�ಾ�ರುತತ್�. �ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್
�ೖ�ಾನ್ಸ್
��ಾಯ್ಂಡ್

���ಡ್

ಪರ�ಾ�

�ಾರ್ಫ್ಟ್

/

�ಾಲ�ಾರರ

�ಾಯ್ಂಕ್

�ಾ��ಂದ

ಎ��ಾ��ಕ್

�ಾವ�

��ಾನದ

�ಕ್

/

ಮೂಲಕ

�ಾವ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
ಒಟುಟ್
2

ಶುಲಕ್ಗಳು

ಸಂಸಕ್ರ�/

�ವರ್ಹ�
(ಮರು�ಾವ�

�ಾಡ�ಾಗದ ಆರಂ�ಕ ಸಂಸಕ್ರ�ಾ
ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ�)

3
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ರೂ……………………

(ಪದಗಳ�ಲ್……………………………

………………………………………………………………………….)

�ೕ��ಾಲ್

ಓ�ಾವ್ಲ್

�ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ ಪರ�ಾ� �ಾಲ�ಾರರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ��ಂದ �ಕ್
/

��ಾಯ್ಂಡ್

�ಾರ್ಫ್ಟ್

/

ಎ��ಾ��ಕ್

�ಾವ�

��ಾನದ

ಮೂಲಕ

�ಾವ�ಸ�ಾಗುತತ್�

ಪರ್� ವ��ಾ�� �ಕ್ / ECS /

ರೂ. 500/- (ರೂ�ಾ� ಐದು ನೂರು �ಾತರ್) �ೂ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ

NACH ��ಾಕರ� ಶುಲಕ್ಗಳು

���ಗಳು

4
5
6

�ಾಖ�

ಮರುಪ�ಯು��

ಶುಲಕ್ಗಳು (��ೕ�ೂೕ�ಾ�)

ರೂ. 1500/- (ರೂ�ಾ�ಗಳು ಒಂದು �ಾ�ರದ ಐದು ನೂರು �ಾತರ್) �ೂ��
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು

�ೂ�ಯ ��ಾಂಕದ ನಂತರ �ಳಂಬ
�ಾವ� ಶುಲಕ್ಗಳು

ಕಂತು �ೂ�ಯ ��ಾಂಕದ ನಂತರ �ಾ�ರ್ಕ ಪರ್� �ನ 24.00%.

SOA, FCL, LOD ಅಥ�ಾ ನಕ�

ರೂ. 2000/ (ರೂ�ಾ�ಗಳು ಎರಡು �ಾ�ರ �ಾತರ್) �ೂ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ

NOC �ಾ� ಶುಲಕ್ಗಳು

���ಗಳು - ಪ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ಪರ್� �ಾಖ� �ನಂ��ಾ�.
CERSAI ರಚ�:
�ಾಲದ �ತತ್ ರೂ. 5.00 ಲಕಷ್ದವ��: ರೂ. 50/- (ಐವತುತ್ ರೂ�ಾ�ಗಳು
�ಾತರ್) �ೂ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು

7

CERSAI ಶುಲಕ್ಗಳು

�ಾಲದ �ತತ್ ರೂ. 5.00 ಲಕಷ್ದವ��: ರೂ. 100/- (ರೂ�ಾ� ನೂರು
�ಾತರ್) �ಂತ �ಚುಚ್, �ೂ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು
CERSAI �ಾ�ಾರ್ಡು: �ೕ�ನಂ��ೕ
CERSAI �ಡುಗ�: ಶೂನಯ್

ಮಂಜೂ�ಾ�
8

ಮರು�ೌಲಯ್�ಾಪನ

ಶುಲಕ್ಗಳು

(ಮಂಜೂ�ಾ�

�ಾನಯ್�ಯ ಮು�ಾತ್ಯ ��ಾಂಕದ

ರೂ. 1500/- (ರೂ�ಾ�ಗಳು ಒಂದು �ಾ�ರದ ಐದು ನೂರು �ಾತರ್) �ೂ��
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು

ನಂತರ)
�ದಲ ಬಟ�ಾ� �ೕ� - ಉ�ತ
9

�ಾಂ�ರ್ಕ �ೕ� ಶುಲಕ್ಗಳು

ನಂತರದ ಬಟ�ಾ� �ೕ� - ರೂ. 750/-(ರು�ಾ�ಗಳು ಏಳುನೂರ ಐವತುತ್
�ಾತರ್) �ೂ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು
�ೖಯ�ತ್ಕ �ೕ��ಾ� ಶುಲಕ್ಗಳು - �ಾ� �ಾ� ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಸಂಗರ್ಹ� (ಒಂದು
�ಂಗಳ�ಲ್)
�ದಲ �ೕ�:

10

ರೂ. 250/- (ರೂ�ಾ�ಗಳು ಇನೂನ್ರ ಐವತುತ್ �ಾತರ್)

�ೂ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು

ಸಂಗರ್ಹ� �ೕ� ಶುಲಕ್ಗಳು

�ಂ�ನ �ೕ� ಶುಲಕ್ಗಳ �ೕ� ಅ�ೕ �ಂಗಳ�ಲ್ ನಂತರದ �ೕ�� �ಚುಚ್ವ��ಾ�
ರೂ. 250/- (ರೂ�ಾ� ಇನೂನ್�ೖವತುತ್ �ಾತರ್) ��ಸ�ಾಗುತತ್�. ಅಂದ�,
ಎರಡ�ೕ �ೕ�� ರೂ. 500/- ಮತುತ್ ಮೂರ�ೕ �ೕ�� ರೂ. 750/- �ಾಗೂ
ಅನವ್�ಕ ���ಗಳು

11

ಬಟ�ಾ�

�ಕ್

ರದದ್�

ಮತುತ್

ಮರು-�ತರ�

ರೂ.

1000/-

(ಒಂದು

�ಾ�ರ

ರೂ�ಾ�ಗಳು

�ಾತರ್)

�ೂ��

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು
�ಾವ��ೕ ��ರ್ಷಟ್ �ಾರಣಗ��ಾ� MOHFL ��ೕಸ್ಟ್ ಮಂಜೂ�ಾ� ಅಥ�ಾ
ಬಟ�ಾ��ಂದ �ಾಲವನುನ್ �ರಸಕ್��ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ರ್�ಾರರು ತನನ್
ಅ�ರ್ಯನುನ್ ಸವ್ತಃ �ಂ��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಸಂಗರ್��ದ ಸಂಸಕ್ರ�ಾ

12

ಸಂಸಕ್ರ�ಾ
�ಯಮಗಳು

ಶುಲಕ್

ಮರು�ಾವ�

ಶುಲಕ್ವನುನ್

�ಳ�ನ

ಶುಲಕ್ಗಳ

ಕ�ತ�ಕ್

ಒಳಪಟುಟ್

�ಾಲ�ಾರ��

ಮರು�ಾವ�ಸ�ಾಗುತತ್�
•

ರೂ. 5000/- (ರೂ�ಾ�ಗಳು ಐದು �ಾ�ರ �ಾತರ್) �ೂ��
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು, ಪ�ದ ಆರಂ�ಕ ಸಂಸಕ್ರ�ಾ ಶುಲಕ್ವನುನ್
ಒಳ�ೂಂಡಂ�.
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•

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ�

�ಾವ�ಸ�ೕ�ಾದ

ಬ�ಡ್ಯನುನ್

ಕ�ತ�ೂ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
•

�ಾಸನಬದಧ್ ���ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸ�ಾ��

## �ೖಯ�ತ್ಕ ಮತುತ್ �ೖಯ�ತ್ಕವಲಲ್ದ* �ಾರ್ಹಕರು: ಅ� �ಥ್ರ ROI ನ�ಲ್
ಬಟ�ಾ�

�ಾ�ದ

ಎ�ಾಲ್

�ಾಲಗ��

ಪ�ವರ್�ಾವ�

ಶುಲಕ್ವನುನ್

5.00%

ದರದ�ಲ್ �ೂ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ���ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಸನಬದಧ್ ��ಗಳು ಮತುತ್
ಶುಲಕ್ಗಳು, �ಾವ��ೕ �ಾಯ್ಂಕ್/HFC/NBFC ಅಥ�ಾ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್�ಂದ
ಮರುಹಣ�ಾಸು ಮೂಲಕ �ಾ� �ತತ್ಗಳನುನ್ ಪ�ವರ್�ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು (ಅಂತಹ
�ತತ್ಗಳು ��ರ್ಷಟ್ ಹಣ�ಾಸು ವಷರ್ದ�ಲ್ ಪ�ವರ್�ಾವ��ದ ಎ�ಾಲ್ �ತತ್ಗಳನುನ್
ಪ�ವರ್-�ಾವ�
13

ಸವ್ತುತ್ಮರು�ಾವ್�ೕನ

ಮತುತ್
ಶುಲಕ್ಗಳು

ಮತುತ್ ರೂ�ಗಳು

ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�)

ಮತುತ್

ಸವ್ಂತ

ಮೂಲಗಳ

ಮೂಲಕ

ಪ�ವರ್

�ಾವ�

�ಾಡುವಂ�ಲಲ್** ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಗಶಃ ಅಥ�ಾ ಪ�ಣರ್ ಪ�ವರ್�ಾವ�ಗ��
ಅನವ್�ಸುತತ್�.
�ಾ�ೕಕತವ್ದ

*�ೖಯ�ತ್ಕವಲಲ್ದ

�ಾಳ�/ಸಂ�ಥ್

ಅಥ�ಾ

�ಾಲ�ಾರರು:
HUF

ಕಂಪ�/

�ೂಂ��

ಏಕ�ಾತರ್

ಸಹ
-ಅ�ರ್�ಾರ�ಾ�

ಮಂಜೂ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲಗಳು **ಸವ್ಂತ ��ಯ ಮೂಲ: ಈ ಉ�ದ್ೕಶ ಎಂದ�,
�ಾಯ್ಂಕ್/HFC/NBFC ಅಥ�ಾ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್�ಂದ �ಾಲ ಪ�ಯುವ�ದನುನ್
�ೂರತುಪ�� �ಾವ��ೕ ಮೂಲ�ಾ��. ಗಮ��: �ಾಲದ ಮುಂಗಡ �ಾವ�ಯ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಹಣದ ಮೂಲವನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರು ಸೂಕತ್�ಾದ
ಮತುತ್ ಸೂಕತ್�ಂದು ಪ�ಗ�ಸುವ ಅಂತಹ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್�.
�ೕ� ಸೂ��ದ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗಳು �ಾಸನಬದಧ್ ���ಗಳು ಮತುತ್ ���ಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ� ಶುಲಕ್ದ
�ೂ�� ಸಂಗರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�. �ಾಲ�ಾರ/ರು ಮತುತ್ MOHFL ನಡು� �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ಾದ/ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ೕ�ಾದ ಅತಯ್ಂತ
ಪರ್ಮುಖ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ (MITC) ಪ��ಾ�ಯ�ಲ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ಕ್ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�. MOHFL ತನನ್ ಅ�ಕೃತ
�ಬ್�ೖಟ್ (www.motilaloswalhf.com) ಮೂಲಕ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಯ ಬ�ಗ್ ತನನ್ �ಾಲ�ಾರ�� ��ಸಲು,
�ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ತನನ್ ಕ�ೕ�ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾನಯ್ ಪರ್ಕಟ�ಗಳ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�. ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ಯು
�ಾರ್ಹಕ�� ಅನನುಕೂಲ�ಾ�ದದ್�, ಅವನು/ಅವಳು 60 �ನಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಸೂಚ��ಲಲ್� ಅವನ/ ಅವಳ�ಾ�ಯನುನ್
�ಾವ��ೕ �ಚುಚ್ವ� ಶುಲಕ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ �ಾವ�ಸ��ೕ ಮುಚಚ್ಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.
�ಾ�ಗಳ ವಸೂ�ಾ� ಪರ್�ರ್�ಯು ಈ �ಳ�ನಂ�ರುತತ್�: ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್ ("ವಯ್ತಯ್ಯ ಈ�ಂಟ್") ಉ�ಲ್ೕ��ರುವಂ� �ಾವ��ೕ
ವಯ್ತಯ್ಯ

ಘಟ�

ಸಂಭ���ಾಗ,

�ಾಲ�ಾರ(ರು)

MOHFL

�

�ೕಡ�ೕ�ಾದ

ಎ�ಾಲ್

�ಾ�

�ತತ್ವನುನ್

ತಕಷ್ಣ�ೕ

�ಾವ�ಸ�ೕ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಳಂಬ�ಾದ �ಾವ�� �ಚುಚ್ವ� ಬ�ಡ್ ��ಸುವ�ದು, �ಾನೂನು ಅ�ಯ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ ಪ��ಾರ�ಕ್
ಅನುಗುಣ�ಾ� ಭದರ್�ಯನುನ್ �ಾ��ೂ�ಸುವ�ದ�ಾಕ್� �ಾ� ವ�ೕ�ಾ� �ೕ�ದಂ� ಆದ�, ಇದ�ಕ್ ���ೂಳಳ್ದಂ� ಕ�ಾರು ಅ�ಯ�ಲ್
ತನನ್ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ �ಾ��ೂ�ಸಲು ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮ/ಪರ್�ರ್�ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು MOHFL ತನನ್ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾ�ದ್�ಸುತತ್�.
ಪರ್��ಂದು ಪರ್ಕರಣದ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಅವಲಂ�� �ಜ�ಾದ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ MOHFL �ಧರ್�ಸುತತ್�.
�ಾ�ರ್ಕ �ಾ� ಇರುವ ಜ� �ೕ��ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ ��ಾಂಕ: �ಾಲದ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಪರ್� ಹಣ�ಾಸು ವಷರ್ ಪ�ಣರ್�ೂಂಡ
ನಂತರ �ೕ �ಂಗಳ�ಲ್ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಟ್ೕಟ್�ಂಟ್ ಅನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�.
�ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಗಳು:
1.
�ೕಂ�ರ್ೕಕೃತ �ಲ್ಪ್�ಸ್ಕ್ �ಲಸ ಗಂ�ಗಳು - (1) �ೂೕಮ�ಾರ�ಂದ ಶುಕರ್�ಾರದವ�� - ���ಗ್ 9 �ಂದ ಸಂ� 7
ರವ�� ಮತುತ್ (2) ಶ��ಾರ - ���ಗ್ 10 �ಂದ ಸಂ� 4 ರವ��
�ಾರ್ಹಕರು �ೕ� �ೕಡುವ ಗಂ�ಗಳು @ �ಾ�ಗಳು - (1) �ೂೕಮ�ಾರ�ಂದ ಶುಕರ್�ಾರದವ�� - ���ಗ್ - 10 �ಂದ
11 ರವ�� ಮತುತ್ ಸಂ� - 5 �ಂದ 6 ರವ��, (2) ಶ��ಾರ - ���ಗ್ - 10 �ಂದ 11 ರವ��
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2.
�ಾರ್ಹಕ �ೕ��ಾ� ಸಂಪ�ರ್ಸ�ೕ�ಾದ ವಯ್�ತ್ಯ �ವರ: �ಮಮ್ �ಾಲದ �ಾ�� ಸಂಬಂ��ದ ಪರ್�ನ್ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್,
�ೕವ� ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು:- �ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ
hfquery@motilaloswal.com

�ಸ್ಕ್

/

�ಾ�

ವಯ್ವ�ಾಥ್ಪಕರು

ಅಥ�ಾ

ಇ�ೕಲ್

Id-

�ೖಮ್�ೖನ್ �ೕ�ದಂ� �ಳ�ನವ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಯುವ ��ಾನ
1

�ಾಲದ �ಾ� �ೕ��

�ಾಲದ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ ಮತುತ್ ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ

2

�ೕ�ರ್� �ಾಖ�ಗಳ ಪರ್�

�ಾಲ�ಾರ(ರು) �ಾ��ಂದ ಈ �ೕ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು. ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�

ಪ�ವರ್�ಾವ�
3

�ಾಲ

�ಾಲ�ಾರರು

ನಂತರ

ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್

ಮತುತ್

ಮು�ಾತ್ಯ�ೂ��ದ
�ಾಖ�ಗಳ �ಾಪ�ಾ�

ಶುಲಕ್ಗಳ
�ಾವ��ದ

�ೕ�ಾಪ�ಟ್ಯ�ಲ್
ನಂತರ

ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದ

MOHFL

�

ಅದರ

�ಾಮ�ಾತರ್
�ಬ್�ೖಟ್

hfquery@motilaloswal.com ಅನುನ್ ಪರ್�ೕ�� ಬ�ಯಬಹುದು.

�ಾರ್ಹಕರ ಕುಂದು�ೂರ� �ಾಯರ್��ಾನ
1

�ೕವ� �ಾವ��ೕ ದೂರುಗಳನುನ್ �ೂಂ�ದದ್�, �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ "ಪರ್�ನ್ �ವರ್ಹ� �ಾಡೂಯ್ಲ್" ನ�ಲ್ ನಮೂದು
�ಾಡಲು ನಮಮ್ �ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್�.
�ಾ�ಯ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ �ಮಮ್ ದೂರು ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗ�ದದ್�, �ೕವ� �ೕರ�ಾ� �ಮಮ್ ದೂರನುನ್ ಈಮೂಲಕ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು;
ಈ ಅವ�ಯ�ಲ್ ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ�� 22-47189999 ಕ� �ಾಡುವ�ದು; �ೂೕಮ�ಾರ�ಂದ
ಶುಕರ್�ಾರದವ�� - ���ಗ್ 9:00 �ಂದ ಸಂ� 7:00 ರವ�� ಮತುತ್ ಶ��ಾರ 10:00 �ಂದ ಸಂ� 4:00 ರವ��;

2

ಅಥ�ಾ ನಮ� ಇ�ೕಲ್ �ಾ�: hfquery@motilaloswal.com; ಅಥ�ಾ �ಳ� ��ಸ�ಾದ ��ಾಸ�ಕ್ ನಮ�
ಬ��� �ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ (�ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ �ೂೕಶ)
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ ಟವರ್, ರ�ೕಮುತ್�ಾಲ್ ಸ�ಾ� ರ�ತ್, ಪ�ೕಲ್ ST ಎದುರು ���ೕ ಎದುರು, ಪರ್�ಾ�ೕ�,
ಮುಂ�ೖ-400025
�ೕ�ದ ಸಮಯ�ೂಳ� ದೂರು ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ MOHFL ಒದ��ದ ಪ��ಾರ�ಂದ �ೕವ� ತೃಪತ್�ಾಗ�ದದ್�,

3

�ಾರ್ಹಕರು ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ�ಸರು
ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ವ� ಈ �ಳಕಂಡಂ� ಇ�: �ರ್ೕಮ� ಆ��ಾ �ೕಖ್ (ಸಂಪಕರ್: +91-22- 50362730) ಇ�ೕಲ್
ಐ�: hfgro@motilaloswal.com
ದೂರು/��ಾದವ� ಬ�ಹ�ಯ�ದದ್�ಲ್, �ೕವ� �ಾ��ೕಯ �ಾರ್ಹಕ ಸ�ಾಯ�ಾ�� �ಮಮ್ ದೂರುಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು
https://consumerhelpline.gov.in/ಅಥ�ಾ
6 �ಾರಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ದೂರು/��ಾದವನುನ್ ಬ�ಹ�ಸ�ದದ್�, �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ GRIDS ��ೕಟರ್ಲ್ನ�ಲ್ �ಳ�ನ

4

�ಂಕ್ನ�ಲ್ �ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್� �ೕಲಮ್ನ� ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.a
spx

ಅಥ�ಾ ��ಾಸದ�ಲ್ ಅಂ� ಮೂಲಕ �ೕಲಮ್ನ� ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು;

�, �ಪ�ಯ್� ಜನರಲ್ �ಾಯ್�ೕಜರ್, �ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್, ದೂರು ಪ��ಾರ �ೂೕಶ, �ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್
�ೕ�ವ್�ಾರ� ಇ�ಾ�, �ಾ��ೕಯ ವಸ� �ಾಯ್ಂಕ್, 4�ೕ ಮಹ�, �ೂೕರ್-5A, ಇಂ��ಾ �ಾಯ್��ಾಟ್ �ಂಟರ್,
�ೂೕ� ರ�ತ್, ನವ�ಹ� - 110 003
�ಾಲದ �ವರ�ಾದ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ಾ�, ಇ�ಲ್ ಪಕಷ್ಗಳು ಅವರು �ಾಯರ್ಗತ�ೂ��ದ/�ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸ�ಾಗುವ �ಾಲ
ಮತುತ್ ಇತರ ಭದರ್�ಾ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಇ�ಲ್ �ೂೕಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ಅವಲಂ�ಸಬಹುದು.
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�ೕ�ನ

�ಯಮಗಳು

ಮತುತ್

...................

ಷರತುತ್ಗಳನುನ್
ಓ��ಾದ್�

�ಾಲ�ಾರ/ರು

ಓ��ಾದ್�

/

�ಾಲ�ಾರ��

........................

ಕಂಪ�ಯ

�ರ್ೕ/

�ರ್ೕಮ�

.......................

............. ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾರ/ರು ಅಥರ್�ಾ��ೂಂ��ಾದ್�
�ಾವ� ಮೂಲ MITC ಮತುತ್ �ಾಲ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ �ವ್ೕಕ���ದ್ೕ�
��ಾಂಕ:

X �ಾಲ�ಾರ: ………………………………

ಸಥ್ಳ:

X ಸಹ
-�ಾಲ�ಾರ: ………………………...

6. �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ���� [KYC] ಮತುತ್ ಹಣದುಬರ್ಳ� ತ� ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ����
(ಕಂಪ�ಯ ��ೕರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಅನು�ೕ���)
1. ಪ�ಚಯ:
ಹಣ�ಾ�ನ ವಂಚ�ಗಳು, ಅಪ�ಾಧ ಚಟುವ���ಂದ ಪ�ದ ಹಣವನುನ್ ವ�ಾರ್ವ� ಅಥ�ಾ �ೕವ� ಇಡಲು ಅಥ�ಾ ಹಣ�ಾಸು ಉಗರ್�ಾದ�ಕ್
ಬಳಸುವ

ಮೂಲಕ

ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ�ಾ�

ಅಥ�ಾ

ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕವಲಲ್�ೕ

�ೌ�ಂಗ್

�ೖ�ಾನ್ಸ್

ಕಂಪ�ಗಳ

(HFCs)

ಬಳ�

�ಾಡುವ�ದನುನ್ ತ�ಯುವ ಗು�ಯನುನ್ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (RBI) �ೂರ��ದ "�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ����" (KYC)
�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳು �ೂಂ��.
�ಾರದಶರ್ಕ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ �ೕ� �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (NHB) �ೕ� �ೂರ��ದ ಅ�ಸೂಚ�/ಸು�ೂತ್ೕ�
ಸಂ�ಯ್ NHB (ND)/DRS/Pol-No.33/2010 ��ಾಂಕ 11�ೕ ಅ�ೂಟ್ೕಬರ್, 2010 ಅನು�ಾರ ಮತುತ್ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್
�ಾಯ್ಂಕ್ �ೂರ��ದ ಸು�ೂತ್ೕ� ಸಂ�ಯ್ RBI/2019-20/235 DOR. NBFC (HFC).CC.No.111/03.10.136/201920 ��ಾಂಕ 19 �ೕ 2020 ರ ಪರ್�ಾರ �ಾಗರ್ಸೂ�ಯ�ಲ್ನ �ದುದ್ಪ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಉತತ್ಮ �ಾ��ರ್�ೕಟ್ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ
�ಾಗ�ಾ� ಪರ್�ಾನ ��ೕರ್ಶನ- �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (KYC) ��ೕರ್ಶನ 2016 ಅನುನ್ HFC ಗ�ಗೂ �ಸತ್�ಸ�ಾ��
ಮತುತ್ �ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (�ೌ�ಂಗ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ�ಗಳ �ಂ�ನ �ಯಂತರ್ಕರು) �ತ��ದ ಅನುಬಂಧದ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ��ದ
ಸು�ೂತ್ೕ�ಗಳ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಸೂಚ�ಗಳು/�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳು/�ಯಮಗಳನುನ್ರದುದ್�ೂ�ಸ�ಾ��. ಇದಲಲ್�, ಏ�ರ್ಲ್ 20, 2020
ರಂದು RBI ನ�ೕಕ��ದ ಪರ್�ಾನ ��ೕರ್ಶನ- �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ���� (KYC) ��ೕರ್ಶನ, 2016 ರ ಪರ್�ಾರ, ಕಂಪ�ಯು
'�ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ ಮತುತ್ ಹಣದುಬರ್ಳ� ತ� ಕರ್ಮಗಳನುನ್' ಕು�ತು ಸಮಗರ್ �ೕ�ಯನುನ್ �ದಧ್ಪ��ದುದ್, ಇದು
ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಯ ವಯ್ವ�ಾಥ್ಪಕರು, ಮುಂಚೂ� �ಬಬ್ಂ�, ಅನುಸರ� �ಬಬ್ಂ� ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ��
ವಯ್ವಹ�ಸುವ �ಬಬ್ಂ�ಗ�� ಅನವ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅವರು ಸ��ಾ� ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್�. �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳು �ರ್�ಾತಮ್ಕ ಸವ್�ಾವವನುನ್
�ೂಂ�� ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ಮ�ರ್ ಮತುತ್ �ದುದ್ಪ�ಗ�� ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�. ಈ �ೕ� �ಾಖ�ಯು �ಾ��ಾರ/�ಾರ್ಹಕರ ಸ��ಾದ
ಗುರು�ಸು���ಾ� ಮತುತ್ �ೂಡಡ್ �ೌಲಯ್ದ ನಗದು ವ��ಾಟು ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ ಸವ್ರೂಪದ ವ��ಾ�ನ ಪ��ೕಲ�/��ಾವ��ಾ�
RBI �ೂರ��ದ ��ಧ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ��.
2. �ೕ�ಯ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು
•

�ಾರ್ಹಕರ �ವ್ೕ�ಾರ�ಕ್ ಸಪ್ಷಟ್ �ಾನದಂಡಗಳನುನ್ �ಾಕಲು.

•

ಹಣದುಬರ್ಳ�, ಉಗರ್�ಾದ�ಕ್ ಹಣ�ಾಸು ಅಥ�ಾ ಗುರುತು ಕಳಳ್ತನ ಮ
ತುತ್ �ಸ್ಕ್ ಅನುನ್ ��ಾ�ಸುವ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಸ್ಕ್
ಅನುನ್ ಗುರು�ಸುವ�ದು.

•

�ಾರ್ಹಕರ ವ��ಾ�ನ ನಡವ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� '�ಾರ್ಹಕರ ��ರ್�ೖಲ್' ಅನುನ್ ರ�ಸಲು ಮತುತ್ �ಣರ್�ಸಲು.

•

ವಯ್�ತ್ಗಳು/ವಯ್�ತ್ಗಳಲಲ್ದ �ಾರ್ಹಕರ ��ಾವ್�ಾಹರ್ ಗುರುತನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು.
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��ಚ್ನ �ೌಲಯ್ದ ನಗದು ವ��ಾಟುಗಳು ಮತುತ್ / ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ ಸವ್�ಾವದ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ೕ�ವ್�ಾರ�

•

�ಾಡಲು ಪರ್�ರ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು.
�ಾರ್ಹಕ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಸೂಕತ್ ತ�ಾಸ� ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳ ವರ��ಾ� ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸುವ�ದು.

•

3. �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳು:
ಅ.ಸಂ. ಪ��ಾ�
1

�ಾಯ್�ಾಯ್ನ
2002 ರ ಹಣದುಬರ್ಳ� ತ� �ಾ�� ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು ಎಂದ�

�ಾ�� ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು

ಹಣದುಬರ್ಳ� (�ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�) �ಯಮಗಳು, 2005 ಮತುತ್
ಅದ�ಕ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ಾ�ದ �ದುದ್ಪ� ಒಳ�ೂಂ��.

2

AML

ಹಣದುಬರ್ಳ� ತ�

3

APP ನಮೂ�

ಅ�ರ್ ನಮೂ�

4

CIF

�ಾರ್ಹಕ �ಾ�� ನಮೂ�

ಕಂಪ�
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ (MOHFL)

5

•ಆ�ಾಯ ��� �ಾ��, 1961 ರ ��ಾಗ 2(31) ಅ�ಯ�ಲ್
�ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾದ ವಯ್�ತ್ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ಾ�ೕಕತವ್ದ
ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಣದ�ಲ್ರುವ �ಾವ��ೕ ಏ��ಸ್, ಕ�ೕ� ಅಥ�ಾ
�ಾ�ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.
�ಾರ್ಹಕರು

�ಾ�ಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಕಂಪ��ಂ�� �ಾಯ್�ಾರ
ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ಥ್.
�ಾ�ಯನುನ್

•ಪರ�ಾ�

�ವರ್�ಸ�ಾಗು�ತ್ರುವ

ವಯ್�ತ್

(ಅಂದ�

ಫ�ಾನುಭ� �ಾ�ೕಕರು);
6

•�ಾನೂ�ನ�ಯ�ಲ್

ಅನುಮ�ಸ�ಾದ

�ಾಟ್ಕ್

�ೂರ್ೕಕರ್ಗಳು,

�ಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅ�ೌಂ�ಂಟ್ಗಳು, ಕಂಪ� �ಾಯರ್ದ�ರ್ಗಳು, �ಾ��ಟರ್
ಗಳು

ಮುಂ�ಾದ

ವೃ�ತ್ಪರ

ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗ�ಂದ

ನ�ಸ�ಾದ

ವ��ಾಟುಗಳ ಫ�ಾನುಭ�ಗಳು ಮತುತ್
•�ೖರ್ �ಾರ್ನ್ಸ್ಫರ್ ಅಥ�ಾ ಒಂ�ೕ ವ��ಾ�ನ�ಲ್ ಅ�ಕ �ೌಲಯ್ದ
��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್ �ತ�ಸುವ�ದರ �ೕ�ಯ ಕಂಪ�� ಗಮ�ಾರ್ಹ
�ೌರವ

ಅಥ�ಾ

ಇತರ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್

ಉಂಟು�ಾಡಬಹು�ಾದ

ಹಣ�ಾಸು ವ��ಾ��ೂಂ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ
ಸಂ�ಥ್.
7

�ೕಂ�ರ್ೕಯ KYC �ಾಖ�ಗಳ �ೂೕಂದ� (CKYCR): ಸಂ�ಥ್ ಎಂದ�, ��ಟಲ್ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ KYC �ಾಖ�ಗಳನುನ್
�ವ್ೕಕ�ಸಲು,

ಸಂಗರ್�ಸಲು,

ರ�ಸಲು

ಮತುತ್

�ಂಪ�ಯಲು

�ಯಮಗಳ �ಯಮ 2(1) (ಎಎ
) ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾ��.
8

�ಾರ್ಹಕರ ಸೂಕತ್ ತ�ಾಸ� (CDD):

ಎಂದ�

'ಅ�ಕೃತ�ಾ�

�ಾನಯ್�ಾದ

�ಾಖ�ಗಳು'

'ಗುರು�ನ

ಪ��ಾ�' ಮತುತ್ '��ಾಸದ ಪ��ಾ�' ಬಳ��ೂಂಡು �ಾರ್ಹಕ ಮತುತ್
ಫ�ಾನುಭ� �ಾ�ೕಕರನುನ್ ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು
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ಎಂದಥರ್.
9
10

�ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ಸು��
ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಪರ್�

CDDಯಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಎಂದಥರ್.
RE �ಂದ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ನಕಲನುನ್ ಪ�ಯುವ�ದು ಎಂದ� ಆ�ಾರ್
ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಪ��ಾ�ಯ ನಕಲನುನ್ ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�
�ೖ�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ಾನಯ್�ಾ�ರುವ
�ಾಖ�ಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಮೂಲ�ೂಂ�� �ೂೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ RE
ನ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ��ಂದ �ಾ��ಯ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ಬಂಧ�ಗಳ
ಪರ್�ಾರ ನಕ�ನ�ಲ್ �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಎಂದಥರ್.
��ೕ� ��ಮಯ �ವರ್ಹ� (�ೕವ�) �ಯಮಗಳು, 2016 {FEMA
5(R)} ನ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾದ ಅ��ಾ� �ಾರ�ೕಯರು (NRIಗಳು)
ಮತುತ್ �ಾರ�ೕಯ ಮೂಲದ ವಯ್�ತ್ಗಳ (PIOs) ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್,
ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�, ಮೂಲ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಪರ್� �ೖ� �ಳ�ನವ�ಗಳ�ಲ್
�ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು:
• �ಾರತದ�ಲ್ �ೂೕಂ�ಾ�ಸ�ಾದ �ಡೂಯ್ಲ್ಡ್ ಕಮ�ರ್ಯಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್
ಗಳ �ಾಗ�ೂೕತತ್ರ �ಾ�ಗಳ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಗಳು,
•

�ಾರ�ೕಯ

�ಾಯ್ಂಕುಗಳು

ಸಂಬಂಧ

�ೂಂ�ರುವ

�ಾಗ�ೂೕತತ್ರ

�ಾಯ್ಂಕ್ಗಳ �ಾ�ಗಳು,
• ��ೕಶದ�ಲ್ �ೂೕಟ� ಪ�ಲ್ಕ್,
• �ೂೕಟ್ರ್ �ಾಯ್���ೕಟ್,
• �ಾಯ್�ಾ�ೕಶರು,
• ಅ��ಾ� �ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ಸುವ �ೕಶದ�ಲ್ �ಾರ�ೕಯ �ಾಯ�ಾರ
ಕ�ೕ�/�ಾನುಸ್�ೕಟ್ ಜನರಲ್.
11

��ೕ�ತ ��ೕರ್ಶಕ

ಹಣ
-ದುಬರ್ಳ� ತ� (�ಾಖ�ಗಳ �ಯಮಗಳ �ವರ್ಹ�), 2005
ರ �ಯಮ 2 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾ�� ಎಂದಥರ್.

12

��ಟಲ್ KYC

�ಾರ್ಹಕನ �ೖವ್ ��ೕ�ೂೕ ����ಯುವ�ದು ಮತುತ್ ಅ�ಕೃತ�ಾ�
�ಾನಯ್�ಾದ �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ್ �ೂಂ�ರುವ ಪ��ಾ�,
ಆಫ್�ೖನ್
�ೂ��

ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್

MOHFL

��ೕ�ೂೕವನುನ್
�ೕ�ಾಂಶ�ೂಂ��

�ೖ�ೂಳಳ್ಲು

ನ ಅ�ಕೃತ

�ಾಧಯ್�ಲಲ್�ದದ್�ಲ್,

ಅ��ಾ�ಯು

��ದು�ೂಳುಳ್ವ

ಸಥ್ಳದ

�ಾ��ಯ�ಲ್

ಅಂತಹ
ಅ�ಾಂಶ

ಒಳ�ೂಂ�ರುವ

�ೖವ್
ಮತುತ್

�ಬಂಧ�ಗಳ

ಪರ್�ಾರ
13

��ಟಲ್ ಸ�

�ಾ�� ತಂತರ್�ಾನ �ಾ��, 2000 (2000 ರ 21) �ಕಷ್ನ್
(2) ರ ಉಪ��ಾಗ (1) ರ �ಬಂಧ� (�) ಯ�ಲ್ �ಗ�ಪ��ದ
ಅ�ೕ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೂಂ�ರುತತ್�

14

ತತಸ್�ಾನ ಇ-�ಾಕುಯ್�ಂಟ್

�ಾ�� ತಂತರ್�ಾನ (��ಟಲ್ �ಾಕರ್ �ೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುವ
ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗ�ಂದ
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�ಾ��ಯ

ಸಂರಕಷ್�

ಮತುತ್

�ಾರಣ

)

�ಯಮಗಳು, 2016 �ಯಮ 9 ರ ಪರ್�ಾರ �ಾರ್ಹಕರ ��ಟಲ್
�ಾಕರ್ �ಾ�� �ೕ�ದ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಅದರ �ಾನಯ್
��ಟಲ್ ಸ��ಂ�� ಅಂತಹ �ಾಖ� ಒದ�ಸುವ ಅ��ಾ�ಯು
�ೕಡ�ಾದ �ಾಖ�ಯ ಎ��ಾ��ಕ್ ತತಸ್�ಾನ�ಾ��
15
16

ಜ�ತ್

ಪ�ಟ್ಗಳು/

ಋ�ಾತಮ್ಕ

ಪ�ಟ್ಗಳು

ಮತುತ್

�ೕಶದ ಪ�ಟ್ಗಳು
HFC

�ಾರ್ಹಕ�ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸುವ �ದಲು ��ೕ�ತ �ಾರ್ಹಕರ �ಸರುಗಳು/
ಸಥ್ಳಗಳನುನ್ ಪ�ೕ�ಸ�ೕ�ಾದ ಪ�ಟ್ಗಳು ಇವ�.
�ೌ�ಂಗ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ�
"ಮಧಯ್ವ�ರ್" ಎಂದ� �ೕರು ದ�ಾಲ್�, ಉಪ ದ�ಾಲ್�, �ೕರು
ವ�ಾರ್ವ� ಏ�ಂಟ್, �ಾಯ್ಂಕರ್� �ತ�ಸುವ�ದು, ಟರ್ಸ್ಟ್ �ೕಡ್�
ಟರ್�ಟ್, �ತರ�� ���ಾ�ರ್, ಮ�ರ್ಂಟ್ �ಾಯ್ಂಕರ್, ಅಂಡರ್

17

ಮಧಯ್ವ�ರ್

�ೖಟರ್, ��ೕಟ್ರ್��ೕ��ೕ �ಾಯ್�ೕಜರ್, ಹೂ�� ಸಲ��ಾರ
ಮತುತ್ �ಕುಯ್��ಗಳ �ಾ�ರ್ಟ್� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ಮಧಯ್ವ�ರ್
ಮತುತ್ �ಾರ�ೕಯ �ೕರು ��ಮಯ ಮಂಡ� �ಾ�ದ್, 1992 ರ
�ಕಷ್ನ್ 12 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಂ�ಾ�ಸ�ಾ�ರುವವರು.

18

KYC

��ಾಸದ

ಪ��ಾ�,

ಗುರು�ನ

ಪ��ಾ�

ಮತುತ್

�ಯಮಗಳು,

�ಬಂಧ�ಗಳು, �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳು ಮತುತ್ ಸು�ೂತ್ೕ�ಗಳ ಅನುಸರ�ಯ
ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್

ಗುರು�ಸಲು

ಮತುತ್

ಪ��ೕ�ಸಲು

�ಯಂತರ್ಕರು

ಸೂ��ದ ತ�ಾಸ�ಯ �ಾಯರ್��ಾನ ಎಂದಥರ್.
ವಯ್�ತ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾನೂನು ಘಟಕಗ�� CKYCR � KYC �ೕ�ಾವನುನ್
19

KYC �ಂ�ಲ್ೕಟ್ಗಳು:

ಒಟುಟ್ಗೂ�ಸಲು

ಮತುತ್

ವರ�

�ಾಡಲು

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�

�ಂ�ಲ್ೕಟ್ಗಳನುನ್ �ದಧ್ಪ�ಸ�ಾ��.
20

ಮು�ಾಮು��ಾಗದ �ಾರ್ಹಕರು

HFC

ಯ �ಾ�/ಕ�ೕ�ಗ��

�ೕ�

�ೕಡ�

ಅಥ�ಾ

HFC

ಗಳ

ಅ��ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕ� �ಾಡ� �ಾ�ಯನುನ್ ��ಯುವ �ಾರ್ಹಕರು.
ಅಂದ� �ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (NHB)/ �ಾರ�ೕಯ �ೕರು

21

22

�ಯಂತರ್ಕ

��ಮ ಮಂಡ� ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯು ತನನ್ �ಾಯ್�ಾರ ಚಟುವ��ಗಳನುನ್
�ೖ�ೂಳಳ್ಲು �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್ವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಇತರ ವಯ್�ತ್.

ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�

ಆ�ಾರ್

�ಯ�ಾವ�ಗ�ಂದ

�ೕಡ್ಗಳ

ಮೂಲಕ

��ರ್ಷಟ್ಪ��ರಬಹು�ಾದ
ದೃ�ೕಕರಣ�ಲಲ್�

ಆಫ್�ೖನ್

ಆ�ಾರ್

ಸಂ�ಯ್

�ೂಂ�ರುವವರ ಗುರುತನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುವ ಪರ್�ರ್� ಎಂದಥರ್.
24

ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ಾನಯ್�ಾದ �ಾಖ� ("OVD")

ಅಂದ� �ಾಸ್��ೕಟ್ರ್, �ರ್ೖ�ಂಗ್ �ೖ�ನ್ಸ್, �ಾರ�ೕಯ ��ಷಟ್
ಗುರು�ನ �ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ೕಡ�ಾದ ರೂಪದ�ಲ್ ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್
�ೂಂ�ರುವ

ಪ��ಾ�,

�ಾರ�ೕಯ

ಚು�ಾವ�ಾ

ಆ�ೕಗ�ಂದ

�ೕಡ�ಾದ ಮತ�ಾರರ ಗುರು�ನ �ೕ�, ನ�ೕ�ಾ �ೕ�ದ �ಾಬ್ �ಾಡ್ರ್
�ಾಗೂ ಅದ�ಕ್ �ಾಜಯ್ ಸ�ಾರ್ರದ ಅ��ಾ��ಂದ ಸ� �ಾ�ರುವ�ದು,
�ಯಂತರ್ಕ�ೂಂ��

ಸ�ಾ�ೂೕ��

�ೕಂದರ್

ಸ�ಾರ್ರವ�

ಸೂ��ದಂ�

�ಸರು, ��ಾಸ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ �ಾಖ�ಯ �ವರಗಳನುನ್
ಒಳ�ೂಂ�ರುವ
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�ಾ��ೕಯ

ಜನಸಂ�ಾಯ್

�ೂೕಂದ��ಂದ

�ೂರ�ಸ�ಾದ ಪತರ್.
�ಾರ್ಹಕರು

ಒದ��ದ

ನ�ೕಕ��ದ

OVD

��ಾಸವನುನ್

�ೂಂ�ಲಲ್�ದದ್�, ��ಾಸದ ಪ��ಾ�ಯ �ೕ�ತ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಈ
�ಳ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ OVD ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�:- —
�ಾವ��ೕ

(a)

ಹ�ಯ�ಾದ

�ೕ�ಾ
ಯು���

ಪ��ೖ��ಾರರ
�ಲ್

ಎರಡು

(�ದುಯ್ತ್,

�ಂಗ��ಂತ
ದೂರ�ಾ�,

��ೕಸ್ಟ್-�ೕಯ್ಡ್ ��ೖಲ್ ��ೕನ್, �ೖಪ್ಡ್ �ಾಯ್ಸ್, �ೕ�ನ
�ಲ್);
(b)

ಆ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ರಸ�ಯ ��� ರ�ೕ�;

(c)

ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾವರ್ಜ�ಕ ವಲಯ
ದಸಂ�ಥ್ಗಳು
�ವೃತತ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� �ೕಡ�ಾದ �ಂಚ� ಅಥ�ಾ ಕುಟುಂಬ
�ಂಚ� �ಾವ� ಆ�ೕಶಗಳು (PPO ಗಳು), ಅವ� ��ಾಸವನುನ್
�ೂಂ�ದದ್�;
�ಾಜಯ್ ಅಥ�ಾ �ೕಂದರ್ ಸ�ಾರ್ರದ ಇ�ಾ�ಗಳು, �ಾಸನಬದಧ್

(d)

ಅಥ�ಾ

�ಯಂತರ್ಕ

ಉದಯ್ಮಗಳು,

�ಗ�ತ

ಸಂ�ಥ್ಗಳು

ಮತುತ್

ಸಂ�ಥ್ಗಳು,
�ಾ�ಜಯ್

ವಲಯ
ದ

�ಾವರ್ಜ�ಕ
�ಾಯ್ಂಕ್ಗಳು,

ಪ�ಟ್�ಾ�ದ

ಹಣ�ಾಸು
ಕಂಪ�ಗ�ಂದ

ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ ವಸ� ಹಂ�� ಪತರ್. ಅಂ��ೕ, ಅ�ಕೃತ
ವಸ�ಗಳನುನ್

ಮಂಜೂರು

�ಾಡುವ

ಅಂತಹ

ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ೂಂ�� ರ� ಮತುತ್ ಪರ�ಾನ� ಒಪಪ್ಂದಗಳು;
ಮತುತ್
��ೕ�

(e)

�ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ

ಸ�ಾರ್�

ಇ�ಾ�ಗಳು

�ೕ�ದ

�ಾಖ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�ಲ್ನ ��ೕ� �ಾಯ�ಾರ ಕ�ೕ�
ಅಥ�ಾ �ಷನ್ �ೕ�ದ ಪತರ್.
�ೕ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ ಮೂರು �ಂಗಳ ಅವ��ಳ�
�ಾರ್ಹಕರು ಪರ್ಸುತ್ತ ��ಾಸ�ೂಂ�� ನ�ೕಕ��ದ OVD ಅನುನ್
ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು.
25

�ಾರ್ಹಕರ

ನ�ಯು�ತ್ರುವ ತ�ಾಸ�

��ರ್�ೖಲ್

ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುವ�ದನುನ್

ಮತುತ್

ಹಣದ

ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು

ಮೂಲ�ಕ್
�ಾ�ಗಳ�ಲ್ನ

ವ��ಾಟುಗಳ �ಯ�ತ �ೕ�ವ್�ಾರ�.
�ಾಖ�ಗಳ ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್ RBI ಸೂ��ದಂ� �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ�
26

�ೖ�ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ CDD ಪರ್�ರ್�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಸಂಗರ್�ಸ�ಾದ

ಆವತರ್ಕ ನ�ೕಕರಣ

�ಾಖ�ಗಳು, �ೕ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯನುನ್ ನ�ೕಕೃತ�ಾ� ಮತುತ್
ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�

ಇ��ದದ್ನುನ್

�ಾ�ರ್ಪ���ೂಳಳ್ಲು

��ದು�ೂಂಡ

ಕರ್ಮಗಳು
27

�ಾಜ�ೕಯ�ಾ�
("PEP")

��ದು�ೂಂ�ರುವ

ವಯ್�ತ್ಗಳು

�ಾಜ�ೕಯ�ಾ� ��ದು�ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳು ಎಂದ� �ಾರತ ಅಥ�ಾ
��ೕಶದ�ಲ್ ಪರ್ಮುಖ �ಾವರ್ಜ�ಕ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ವ���ೂಂ�ರುವ
ವಯ್�ತ್ಗಳು, ಉ�ಾ, �ಾಜಯ್ಗಳ ಅಥ�ಾ ಸ�ಾರ್ರದ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು,
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��ಯ �ಾಜ�ಾರ�ಗಳು (ಉ�ಾ. ಸಂಸದರು, �ಾಸಕರು, MLC,
ಪ�ರಸ�ಯ ಸಲ��ಾರರು, ಪಂ�ಾಯತ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, ಸದಸಯ್ರು),
��ಯ

ಸ�ಾರ್ರ/�ಾಯ್�ಾಂಗ/��ಟ�

ಅ��ಾ�ಗಳು,

ಸ�ಾರ್�

�ಾವ್ಮಯ್ದ �ಗಮಗಳ ��ಯ ಅ��ಾ�ಗಳು, ಎ�ಾಲ್ �ಾಜ�ೕಯ ಪಕಷ್ದ
ಅ��ಾ�ಗಳು, �ಾಜ�ೕಯ ಪಕಷ್ಗಳು, ಇ�ಾಯ್�.
ಗಮ��: ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು ಉ�ದ್ೕ��ರುವ ಈ ವಗರ್ದ
�ಾವ��ೕ

ವಯ್�ತ್/�ಾರ್ಹಕರ

ಕು�ತು

�ಾಕಷುಟ್

�ಾ��ಯನುನ್

ಸಂಗರ್�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ ವಲಯದ�ಲ್ರುವ ವಯ್�ತ್ಯ ಬ�ಗ್
ಲಭಯ್�ರುವ �ಾ��ಯನುನ್ ಸೂಕತ್�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು.
�ಾಜ�ೕಯ�ಾ�

ಬ�ರಂಗ�ೂಂಡ

ವಯ್�ತ್ಗಳನುನ್

�ೂರತುಪ��,

ಪರ್��ಠ್ತ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಚಟುವ��ಗಳು ��ಚ್ದ �ಾನೂನು, �ಾಯ್�,
�ಾ�ಾರ್ಚರ� ಅಥ�ಾ ಏ�ಾಗರ್�ಯ ಅ�ಾಯವನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುತತ್�
28

ಪರ್��ಠ್ತ ವಯ್�ತ್ ("REP")

ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾ��. (�ಾರ್ಹಕನು ತನನ್ �ರುದಧ್ �ಾ� ಇರುವ
�ಾವ��ೕ

ಹಣ�ಾ�ನ

/

�ರ್�ನಲ್

�ಕದದ್�ಗಳ

ಬ�ಗ್

ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ೕಕು ಅಥ�ಾ �ೕತರ್ ತ��ಾ ವರ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�
�ಧರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�).
29

ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ ವ��ಾಟು

ಈ �ಳ�

�ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾದ

"ವ��ಾಟು"

ಎಂದ�,

ನಗ�ನ�ಲ್

�ಾ�ದ ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ರುವ ಪರ್ಯತನ್ದ ವ��ಾಟನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ�,
ಇದು ಸ�ಾಭ್ವ��ಂದ ವ�ರ್ಸುವ ವಯ್�ತ್� ಅಪ�ಾಧದ ಆ�ಾಯವನುನ್
ಒಳ�ೂಂ��

ಎಂಬ

ಅನು�ಾನದ

ಸಮಂಜಸ�ಾದ

ಆ�ಾರವನುನ್

�ೌಲಯ್ವನುನ್

��ಕ್ಸ��ೕ,

�ಾ��ಯ

��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ

ಅಪ�ಾಧದ

�ೕಡುತತ್�; ಅಥ�ಾ
(a) ಒಳ�ೂಂ�ರುವ
ಅನುಬಂಧದ�ಲ್

ಒಳ�ೂಂ�ರಬಹು�ಂಬ

ಅನು�ಾನದ

ಆ�ಾಯವನುನ್
ಸಮಂಜಸ�ಾದ

ಆ�ಾರವನುನ್ �ೕಡುತತ್�; ಅಥ�ಾ
(b) ಅ�ಾ�ಾನಯ್

ಅಥ�ಾ

�ಾಯ್ಯಸಮಮ್ತವಲಲ್ದ

ಸಂ�ೕಣರ್�ಯ

ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಡಲಪ್�ಟ್� ಎಂದು �ೂೕರುತತ್�; ಅಥ�ಾ
�ಾವ��ೕ

ಆ�ರ್ಕ

ತಕರ್ಬದಧ್�

ಅಥ�ಾ

��ಾವ್�ಾಹರ್

ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೂೕರುತತ್�.
(�)

ಆ�ರ್ಕ

ತಕರ್ಬದಧ್�

ಅಥ�ಾ

�ಾರ್�ಾ�ಕ

ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್

�ೂಂ�ಲಲ್�ಂದು �ೂೕರುತತ್�; ಅಥ�ಾ
(�) ಇದು ಭ�ೕ�ಾಪ್ದ�� ಸಂಬಂ��ದ ಚಟುವ��ಗ�� ಹಣ�ಾಸು
ಒದ�ಸುವ�ದನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರಬಹು�ಂಬ ಅನು�ಾನದ ಸಮಂಜಸ�ಾದ
ಆ�ಾರವನುನ್ �ೕಡುತತ್�.
�ವರ�: ಭ�ೕ�ಾಪ್ದ�� ಸಂಬಂ��ದ ಚಟುವ��ಗ�� ಹಣ�ಾಸು
ಒದ�ಸುವ ವ��ಾಟು, ಭ�ೕ�ಾಪ್ದ�, ಭ�ೕ�ಾಪ್ದಕ ಕೃತಯ್ಗಳು
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ಅಥ�ಾ ಭ�ೕ�ಾಪ್ದಕ, ಉಗರ್�ಾ� ಸಂಘಟ� ಅಥ�ಾ ಭ�ೕ�ಾಪ್ದ��
ಹಣ�ಾಸು

ಒದ�ಸುವ

ಅಥ�ಾ

ಹಣ�ಾಸು

�ೕಡಲು

ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ರುವವ�� ಸಂಬಂ��ರುವ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂ��ರುವ ಶಂ�ತ
ಹಣವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ವ��ಾಟನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.

30

ವಯ್ವ�ಾರ

ಖ�ೕ�, �ಾ�ಾಟ, �ಾಲ, ಪರ್��, ಉಡು�ೂ�, ವ�ಾರ್ವ�,
�ತರ�

ಅದರ

ಅಥ�ಾ

ವಯ್ವ�ಥ್

ಮತುತ್

ಇವ�ಗಳನುನ್

ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�:
(i) MOHFL �ೕಡುವ ಹಣ�ಾಸು �ೕ�ಯನುನ್ ಪ�ಯುವ�ದು;
(ii) �ಾವ��ೕ ಒಪಪ್ಂದದ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾನೂನು �ಾಧಯ್�ಯ
ಸಂಪ�ಣರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ಾ� �ಾ�ದ ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಕ��ದ
�ಾವ��ೕ �ಾವ�;
�ಾನೂನು ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್

(iii)

�ಾಥ್�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ರ�ಸುವ�ದು.
31

�ೕ�� ಆ�ಾ�ತ �ಾರ್ಹಕ ಗುರು�ಸು�� ಪರ್�ರ್� CDD ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಅಗತಯ್�ರುವ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ�
(V-CIP)
ಗುರು�ನ
�ಾ��ಯನುನ್
ಪ�ಯಲು
ಮತುತ್
�ಾ��ಯ
ಸ�ಾಯ್ಸತಯ್�ಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� ತ�ರ�ತ,
ಸುರ�ತ,

�ೖಜ-ಸಮ
ಯ
, ಒ�ಪ್�

ಆ�ಾ�ತ

ಆ��-ದೃಶಯ್

ಸಂ�ಾದವನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ MOHFL ನ ಅ��ಾ��ಂದ
�ಾರ್ಹಕರನುನ್

ಗುರು�ಸುವ

��ಾನ.

ಈ ಪರ್�ಾನ

��ೕರ್ಶನದ

ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಅಂತಹ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಮು�ಾಮು� ಪರ್�ರ್� ಎಂದು
ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
4. �ಾರ್ಹಕ �ವ್ೕ�ಾರ �ೕ� (CAP)
MOHFL �ಾರ್ಹಕರ �ವ್ೕ�ಾರ�ಾಕ್� ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾನದಂಡಗ�ೂಂ�� ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾರ್ಹಕ �ವ್ೕ�ಾರ �ೕ�ಯನುನ್ ರೂ�ಸುತತ್�. �ಾರ್ಹಕರ
�ವ್ೕ�ಾರ �ೕ�ಯು �ಾರ್ಹಕರ ಸಂಬಂಧದ �ಳ�ನ ಅಂಶಗಳ �ೕ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�:
i)

ಅ�ಾಮ�ೕಯ ಅಥ�ಾ �ಾಲಪ್�ಕ/�ೕ�ಾ� �ಸ�ನ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ಾ�ಯನುನ್ ��ಯ�ಾರದು

ii)

�ಾರ್ಹಕರ ಅಸಹ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ಒದ��ದ �ಾಖ�ಗಳು/�ಾ��ಗಳ ��ಾವ್�ಾಹರ್��ಲಲ್ದ �ಾರಣ MOHFL
ಸೂಕತ್ CDD ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನವ್�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ಾ�ಯನುನ್ ��ಯ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

iii)

CDD

�ಾಯರ್��ಾನವನುನ್

ಅನುಸ�ಸ�

�ಾವ��ೕ

ವ��ಾಟು

ಅಥ�ಾ

�ಾ�

ಆ�ಾ�ತ

ಸಂಬಂಧವನುನ್

�ೖ�ೂಳಳ್�ಾಗುವ��ಲಲ್
iv)

�ಾ�ಯನುನ್ ��ಯು�ಾಗ ಮತುತ್ ಸ�ಾ�ಕ ನ�ೕಕರಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ KYC ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಪ�ಯ�ೕ�ಾದ ಕ�ಾಡ್ಯ
�ಾ��ಯನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ಾ��

v)

�ಾ�ಯನುನ್ ��ದ ನಂತರ �ಾರ್ಹಕರ ಸಪ್ಷಟ್ ಒ�ಪ್��ಂ�� ಐ�ಛ್ಕ ಅಥ�ಾ �ಚುಚ್ವ� �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ಯ�ಾಗುತತ್�

vi)

ಜಂ� �ಾ�ಯನುನ್ ��ಯು�ಾಗ ಎ�ಾಲ್ ಜಂ� �ಾ��ಾರ�� CDD �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

vii)

ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ KYC ಅನುಸ�ತ �ಾರ್ಹಕರು ನ�ಮ್ಂ�� ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾ�ಯನುನ್ ��ಯಲು ಬಯ�ದ�, �ೂಸ�ಾ�
CDD ಪರ್�ರ್� ನ�ಸುವ ಅಗತಯ್�ಲ್ಲ.
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viii) �ಾರ್ಹಕರು ಇ�ೂನ್ಬಬ್ ವಯ್�ತ್/ಸಂ�ಥ್ಯ ಪರ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು ಅನುಮ�ಸ�ಾದ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�
�ವ�ಸ�ಾ��.
ix)

�ಾಯ್ಶನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ತ��ದ ಯುಎನ್ �ಕುಯ್�� �ೌ�ಸ್ಲ್ �ೕ�ದ
�ಬರ್ಂಧಗಳ

ಪ�ಟ್ಗಳ�ಲ್

�ಸರು

�ಾ���ೂಂ�ರುವ

�ಾವ��ೕ

ವಯ್�ತ್

ಅಥ�ಾ

ಘಟಕ�ೂಂ��

�ಾರ್ಹಕರ

�ಸರು

�ೂಂ���ಾಗುವ��ಲಲ್ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ಸೂಕತ್�ಾದ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ �ಾಥ್�ಸ�ಾ��.
x)

�ಾಯಂ

�ಾ�

ಸಂ�ಯ್

(PAN)

ಪ�ದ�ಲ್,

ಅದನುನ್

�ತ��ದ

�ಾರ್��ಾರದ

ಪ��ೕಲ�ಾ

�ೌಲಭಯ್�ಂದ

ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
xi)

�ಾರ್ಹಕ�ಂದ ತತಸ್�ಾನ�ಾದ ಇ-�ಾಖ�ಯನುನ್ ಪ�ದ�, �ಾ�� ತಂತರ್�ಾನ �ಾ��, 2000 (2000 ರ 21)
�ಬಂಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ��ಟಲ್ ಸ�ಯನುನ್ RE ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು.

�ಾರ್ಹಕರ

ಅಂ�ೕ�ಾರ

�ೕ�ಯು

�ಾ�ಾನಯ್

�ಾವರ್ಜ�ಕ��,

��ೕಷ�ಾ�

ಆ�ರ್ಕ�ಾ�

ಅಥ�ಾ

�ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�

�ಂದು�ದವ��

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್/ಹಣ�ಾಸು �ೌಲಭಯ್ದ ��ಾಕರ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ��ಲಲ್.
�ಾರ್ಹಕರ �ವ್ೕ�ಾರ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ಈ �ೕ�ಯ ಅನು�ಾಠ್ನವ� �ಾ�ಾನಯ್ ಜನ�� ��ೕಷ�ಾ� ಆ�ರ್ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�
�ಂದು�ದವ�� �ೕ�ಗಳ ��ಾಕರ�� �ಾರಣ�ಾಗುವ��ಲಲ್.
5. ಅ�ಾಯದ ��ರ್�ೖಲ್
ಅ�ಾಯದ ವ�ೕರ್ಕರಣದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ತಮಮ್ �ೂಸ �ಾರ್ಹಕರ ಅ�ಾಯದ ��ರ್�ೖಲ್ಗಳನುನ್ ರ�ಸುವ ��ಾನವನುನ್ MOHFL
ರೂ�ಸುತತ್�. ಅ�ಾಯದ ವ�ೕರ್ಕರಣದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಸ��ಾದ ತ�ಾಸ�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್ಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ� ಕಂಪ�ಯು ಗರ್��ದ
ಅ�ಾಯದ ಪರ್�ಾರ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ವ�ೕರ್ಕ�ಸುತತ್�. �ಾರ್ಹಕರ ಗುರುತು, �ಾ�ಾ�ಕ/ಆ�ರ್ಕ �ಥ್�, ವಯ್ವ�ಾರ ಚಟುವ��ಯ ಸವ್ರೂಪ,
�ಾರ್ಹಕರ ವಯ್ವ�ಾರ ಮತುತ್ ಅವರಸಥ್ಳ ಇ�ಾಯ್�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನುನ್ ಇತ��ಂ�� �ಾರ್ಹಕರ ��ರ್�ೖಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.
ಮುಂದುವ�ದು, ಮತುತ್ �ಾಲ ಮತುತ್ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾದ ಸೂಕತ್ �ಾ��ಯನುನ್ ತನನ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಕಂಪ� ಆಗರ್�ಸಬಹುದು.
ಕಂಪ��ಂ��ನ �ಾರ್ಹಕರ ��ರ್�ೖಲ್ �ೌಪಯ್ �ಾಖ��ಾ� ಉ�ಯುತತ್� ಮತುತ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಅಡಡ್ �ಾ�ಾಟ�ಾಕ್� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ
ಇತರ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.
MOHFL �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾರ್ಹಕರ ಅ�ಾಯದ ��ರ್�ೖಲ್ ಅನುನ್ ��ರ್�ೖಲ್� ಅನುಗುಣ�ಾ� 3 (ಮೂರು) ಮೂಲ ವಗರ್ಗ�ಾ�
ವ�ೕರ್ಕ�ಸುತತ್�. ವಗರ್ಗಳು ಈ �ಳಕಂಡಂ��:
ಅ�ಾಯದ ವಗರ್

�ಾರ್ಹಕರ ವಗರ್

ಕ�� ಅ�ಾಯ

1.

�ೌಕರರು

2.

ಸವ್ಯಂ ಉ�ೂಯ್ೕ� ವಯ್�ತ್ಗಳು

3.

ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ� ಮತುತ್ ಸ�ಾರ್� �ಾವ್ಮಯ್ದ ಕಂಪ�ಗಳ �ೌಕರರು

4.

ಕ�� ಅ�ಾಯದ ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದ� ಆ ವಯ್�ತ್ಗಳು (��ಚ್ನ �ವವ್ಳ �ೌಲಯ್ವನುನ್ �ೂರತುಪ��)

ಮತುತ್ ಅವರ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ನ ವ��ಾಟುಗಳು ���ರುವ ��ರ್�ೖಲ್� ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತತ್�.
ಮಧಯ್ಮ ಅ�ಾಯ
��ಚ್ನ ಅ�ಾಯ

1.

NGOಗಳು, �ೕ�� ಪ�ಯುವ ಸಂ�ಥ್ಗಳು

2.

ಟರ್ಸ್ಟ್/ ದ�ತ್/ ಸಂಘಗಳು (�ೂೕಂ�ಾ�ತ �ೕಡ್ಗಳು)

1. �ಾಜ�ೕಯ�ಾ� ��ದು�ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳು (PEP) ಮತುತ್

��ೕ� ಮೂಲದ PEP

2. �ಾ�ರ್ಕ ಆ�ಾಯ ರೂ. 50 ಲಕಷ್ಗ��ಂತ �ಚುಚ್ ಆ�ಾಯ �ೂಂ�ರುವ ಅ�ಕ �ವವ್ಳ �ೌಲಯ್ದ
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ವಯ್�ತ್ಗಳು
3. ಮು�ಾಮು��ಾಗದ �ಾರ್ಹಕರು
4. ಅ��ಾ� �ಾರ್ಹಕರು
5. ಲಭಯ್�ರುವ �ಾವರ್ಜ�ಕ �ಾ��ಯ ಪರ್�ಾರ ಸಂಶ�ಾಸಪ್ದ �ಾಯ್� �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳು.
6. ಆ�ಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�ಲಲ್ದ ವಯ್�ತ್ಗಳು.
7. �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ �ೕ�ದ ನ�ಾ�ಾತಮ್ಕ ಪ�ಟ್
ಕಂಪ�ಯು ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕವರ್ ತ�ಾಸ�� ಒಳಪ�ಸುತತ್�. ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾರ್ಹಕರು ತರು�ಾಯPEP ಆಗುವ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಕಂಪ�ಯು ಅಂತಹ ವಯ್�ತ್�ಂ�� ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸಲು ��ಯ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಅಗತಯ್
ಅನು�ೕದ�ಯನುನ್ ಪ�ಯುತತ್� ಮತುತ್ ದೃ�ೕಕ��ದ� �ಯ�ತ ಅವ�/ಮಧಯ್ಂತರಗಳ�ಲ್ ವ�ರ್ತ �ೕ�ವ್�ಾರ�ಯನುನ್ ಕಂಪ�ಯು
�ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್�.
ಈ �ೕ�ಯ ಅನು�ಾಠ್ನವ� ತುಂ�ಾ �ಬರ್ಂ�ತ�ಾಗ�ಾರದು ಮತುತ್ �ಾ�ಾನಯ್ ಜನ��, ��ೕಷ�ಾ� ಆ�ರ್ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾ�ಕ�ಾ�
�ಂದು�ದವ�� ಕಂಪ�ಯ �ೕ�ಗಳನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ�ಲ್ �ಾರಣ�ಾಗ�ಾರದು ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ಕಂಪ�ಯು �ಾಕಷುಟ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್
�ೖ�ೂಳಳ್�ೕಕು.
6. �ಾರ್ಹಕ ಗುರು�ನ ಪರ್�ರ್�
ಕಂಪ�ಯು ಹಣದುಬರ್ಳ� ತ� (ವ��ಾಟುಗಳ �ೕ� ಮತುತ್ �ೌಲಯ್ದ �ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�, �ವರ್ಹ�ಯ ಕರ್ಮ ಮತುತ್ ��ಾನ
ಮತುತ್ �ಾ�� ಒದ�ಸಲು ಸಮ
ಯಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಕಂಪ�ಗಳು, ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಮಧಯ್ವ�ರ್ಗಳ �ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ನ
�ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�) �ಾ�ದ್ 2005 (ಇನುನ್ ಮುಂ� PML �ಯಮಗಳು ಎಂದು ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�) �ಯಮ 9 ರ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂಡ
�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಸೂಫ್�ರ್�ಂದ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು.
�ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ಸು�� ಎಂದ� �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಗುರು�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ ತೃ�ತ್�ಾ� ��ಾವ್�ಾಹರ್, ಸವ್ತಂತರ್ ಮೂಲ �ಾಖ�ಗಳು,
�ೕ�ಾ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯನುನ್ ಬಳ��ೂಂಡು ಅವನ
/ಅವಳ ಗುರುತನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುವ�ದು.

MOHFL ತನನ್ ತೃ�ತ್�ಾ�, ಪರ್� �ೂಸ

�ಾರ್ಹಕರ ಗುರುತನುನ್, �ಯ�ತ ಅಥ�ಾ �ಾಂದ�ರ್ಕ�ಾ� ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧದ ಉ�ದ್ೕ�ತ ಸವ್ರೂಪದ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು �ಾಕಷುಟ್
�ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ಯುತತ್�.
�ಳ�ನ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಗುರು�ಸು��ಯನುನ್ �ಾಡ�ೕಕು:
•

�ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� �ಾ� ಆ�ಾ�ತ ಸಂಬಂಧದ ಆರಂಭ.

•

�ಾಯ್ಂ�ನ �ಾ��ಾರರಲಲ್ದ ವಯ್�ತ್� �ಾವ��ೕ ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ಹಣವ�ಾರ್ವ� �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಗಳನುನ್ ನ�ಸುವ�ದು.

•

�ಾರ್ಹಕ ಗುರು�ನ �ೕ�ಾದ ದೃ�ೕಕರಣ ಅಥ�ಾ ಸಮಪರ್ಕ�ಯ ಬ�ಗ್ ಸಂ�ೕಹ��ಾದ್ಗ ಅದು ಪ�ದು�ೂಂ��.

•

ಥಡ್ರ್ �ಾ�ರ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಏ�ಂಟರಂ� �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು, ಅವರ ಸವ್ಂತ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ
ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಐವತುತ್ �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗ��ಂತ �ಚುಚ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ�ದು.

•

�ಾ�-ಆ�ಾ�ತವಲಲ್ದ �ಾರ್ಹಕ�� ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ನ�ಸುವ�ದು, ಅಂದ� �ಾಕ್-ಇನ್ �ಾರ್ಹಕ, ಇದರ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ
�ತತ್ವ� ಐವತುತ್ �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗ�� ಸಮ�ಾ�ರುತತ್� ಅಥ�ಾ �ೕರುತತ್�, ಒಂ�ೕ ವ��ಾಟು ಅಥ�ಾ ಹಲ�ಾರು
ವ��ಾಟುಗಳು ಸಂಪಕರ್�ೂಂ�ರುವಂ� �ೂೕರುತತ್�.

•

�ಾರ್ಹಕರು (�ಾ�-ಆ�ಾ�ತ ಅಥ�ಾ �ಾಕ್-ಇನ್) ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಐವತುತ್ �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗಳ ���ಂತ �ಳ�ನ
ವ��ಾಟುಗಳ ಸರ��ಾ� ವ��ಾಟನುನ್ ರ�ಸು�ತ್�ಾದ್� ಎಂದು ನಂಬಲು RE �ಾರಣವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾಗ.

•
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�ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಯು�ಾಗ ಪ�ಚಯವನುನ್ ಹುಡುಕ�ಾರದು ಎಂದು MOHFL ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.

�ಾ� ಆ�ಾ�ತ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ ಗುರುತನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್�, ಕಂಪ�ಯು ಅವರ
ಆ�ಕ್ಯನುನ್ , ಆಂತ�ಕ�ಾ� �ಾಡ�ಾದ CDD ಯ �ೕ� ಅವಲಂ�ತ�ಾ�� ಮತುತ್ �ೂರಗು�ತ್� ಅಲಲ್. ಆ�ಾಗೂಯ್ ಐ�ಛ್ಕ�ಾ�
ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಂದ CDD ಅನುನ್ ಈ �ಳ�ನ ಷರತುತ್ಗ�� ಒಳಪಟುಟ್ ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು:
A. ಥಡ್ರ್ �ಾ�ರ್�ಂದ ನ�ಸ�ಾದ �ಾರ್ಹಕರ �ಾರಣ ಶರ್�ಧ್ಯ �ಾಖ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾ��ಯನುನ್ ಎರಡು �ನಗಳ�ಲ್ ಮೂರ�ೕ
ವಯ್�ತ್�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಂಟರ್ಲ್ KYC ��ಾಡ್ಸ್ರ್ �����ಂದ ಪ�ಯ�ಾಗುತತ್�.
B. �ಾರ್ಹಕರ �ಾರಣ ಶರ್�ಧ್ಯ ಅಗತಯ್�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ ಗುರು�ನ �ೕ�ಾ ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಖ�ಾ�ಗಳ ನಕಲುಗಳು
�ನಂ�ಯ �ೕ�� ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಳಂಬ�ಲಲ್� ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ� ಕಂಪ�ಯು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ತೃ�ತ್ಪ���ೂಳಳ್ಲು
�ಾಕಷುಟ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�.
C. ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸ�ಾಗುತತ್�, �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ಾಗುತತ್� ಅಥ�ಾ �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್
ಮ�-�ಾಂಡ�ಂಗ್ ತ�ಗಟುಟ್�� �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್ ಅಗತಯ್�ಗಳು ಮತುತ್ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ �ಾರಣ
ಶರ್�ಧ್ ಮತುತ್ �ಾಖ� �ೕ�ಂಗ್ ಅಗತಯ್�ಗಳ ಅನುಸರ��ಾ� ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೂಂ��.
D. ಮೂರ�ೕ ಪಕಷ್ವ� ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯ�ಂದು �ಣರ್�ಸ�ಾದ �ೕಶ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ ಆ�ಾ�ತ�ಾ�ರ�ಾರದು.
E. CDD ಯಅಂ�ಮ ಜ�ಾ�ಾದ್�, ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಾಡಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ� ವ�ರ್ತ ಶರ್�ಧ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್
�ೖ�ೂಳುಳ್ವ�ದು �ೕ�ದಂ�, ಕಂಪ�ಯ �ೕ�ರುತತ್�.
MOHFL ತನನ್ �ಳುವ��ಯುಳಳ್ ಒ�ಪ್�ಯನುನ್ ಪ�ದ ನಂತರ, ಒಬಬ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� �ಾ� ಆ�ಾ�ತ ಸಂಬಂಧವನುನ್
�ಾಥ್�ಸಲು MOHFL ನ ಅ��ಾ��ಂದ �ೖ�ೂಳಳ್�ೕ�ಾದ �ೖವ್ V-CIP ಅನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಈ �ಳ�ನ ಷರತುತ್ಗ��
ಬದಧ್�ಾ�ರ�ೕಕು:
i. V-CIP �ವರ್�ಸುವ MOHFL ನ ಅ��ಾ�ಯು ಗುರು��ಾ� �ಾಜ�ರುವ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ �ೕ�� ��ಾಡ್ರ್
�ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಆ�ಾರ್ನ ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�ಯ ಮೂಲಕ ಗುರುತನುನ್ ಪ�ಯ�ೕಕು.
ii. MOHFL �ಾರ್ಹಕರು e-PAN ಒದ��ದ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ��, ಪರ್�ರ್�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು ಪರ್ದ�ರ್ಸಲು PAN
�ಾಡ್ರ್ನ ಸಪ್ಷಟ್ �ತರ್ವನುನ್ ����ಯ�ೕಕು. �ಾಯ್ನ್ �ವರಗಳನುನ್ �ತ�ಸುವ �ಾರ್��ಾರದ �ೕ�ಾ�ೕಸ್�ಂದ ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
iii. �ಾರ್ಹಕರು �ೌ�ಕ�ಾ� �ಾರತದ�ಲ್�ಾದ್� ಎಂಬುದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರ �ೖವ್ ಸಥ್ಳವನುನ್ (��ೕ-�ಾಯ್�ಂಗ್)
����ಯ�ಾಗುತತ್�.
iv. MOHFL ನ ಅ��ಾ�ಯು ಆ�ಾರ್/PAN �ವರಗಳ�ಲ್ನ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ವ� V-CIP ಅನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ��
�ೂಂ���ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಆ�ಾರ್/PAN ನ�ಲ್ನ ಗುರು�ನ �ವರಗಳು ಒದ��ದ �ವರಗ�ೂಂ�� �ೂಂ���ಾಗುತತ್� ಎಂದು
ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು. �ಾರ್ಹಕ�ಂದ.
v. MOHFL ನ ಅ��ಾ�ಯು ಸಂ�ಾದಗಳು �ೖಜ-ಸಮ
ಯಮತುತ್ ಪ�ವರ್-��ಾಡ್ರ್ ಆ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾಥ್�ಸಲು �ೕ�� ಸಂವಹನಗಳ
ಸಮಯದ�ಲ್ ಅನುಕರ್ಮ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಪರ್�ನ್ಗಳ ಪರ್�ಾರವ� ��ನನ್�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
vi. XML �ೖಲ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ್ ಸುರ�ತ QR �ೂೕಡ್ ಅನುನ್ ಬಳ��ೂಂಡು ಆ�ಾರ್ನ ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್,
XML �ೖಲ್ ಅಥ�ಾ QR �ೂೕಡ್ ಉ�ಾಪ್ದ�ಯ ��ಾಂಕವ� V-CIP ಅನುನ್ ನ�ಸುವ ��ಾಂಕ�ಂದ 3 �ನಗ��ಂತ ಹ�ಯದಲಲ್
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
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ಪರ್�ರ್�ಯ

vii.

ಸಮಗರ್�ಯನುನ್

ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು

V-CIP

ಮೂಲಕ

��ಯ�ಾದ

ಎ�ಾಲ್

�ಾ�ಗಳನುನ್

ಏಕ�ಾ�ೕನ

�ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�� ಒಳಪ��ದ ನಂತರ�ೕ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸ�ೕಕು. ಪರ್�ರ್�ಯು ತ�ರ�ತ, �ೖಜ-ಸಮ
ಯ
, ಸುರ�ತ, �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ��
ಅಂತಯ್�ಂದ �ೂ�ಯವ�� ಎನ್�ರ್ಪ್ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ಆ��-ದೃಶಯ್ ಸಂವಹನ�ಾ�� ಎಂದು RE ಖ�ತಪ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್
ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ�ಾ� ಗುರು�ಸಲು ಸಂವಹನದ ಗುಣಮಟಟ್ವ� �ಾ�ಾಗುತತ್�. ವಂಚ� ಮತುತ್ ಇತರ �ೕಸದ ಕುಶಲ��ಂದ ರ�ಸಲು RE
�ೕವ�ೂೕ�ಾಯದ ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್�ೕಕು.
ix. ಭದರ್�, ದೃಢ� ಮತುತ್ ಅಂತಯ್�ಂದ ಅಂತಯ್ದ ಗೂಢ��ೕಕರಣವನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು, REಗಳು �ಾಫ್ಟ್�ೕರ್ ಮತುತ್ ಭದರ್�ಾ
�ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ� ಮತುತ್ V-CIP ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಅನುನ್ �ೂೕ�ಂಗ್ �ಾಡುವ �ದಲು ಅದನುನ್ ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೕಕು.
x. ಆ��ೕ ದೃಶಯ್ ಸಂವಹನವನುನ್ RE ನ �ೂ�ೕನ್�ಂದ�ೕ ಪರ್�ೂೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್� ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ
�ೕ�ಾ ಪ��ೖ��ಾರ�ಂದ ಅಲಲ್. V-CIP ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಈಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ��ರ್ಷಟ್�ಾ� ತರ�ೕ� ಪ�ದ ಅ��ಾ�ಗಳು �ವರ್�ಸು�ಾತ್�.
V-CIP �ವರ್�ಸುವ ಅ��ಾ�ಯ ರುಜು�ಾತುಗಳ �ೂ�� ಚಟುವ�� �ಾಗ್ ಅನುನ್ ಸಂರ�ಸ�ಾ��.
xi. MOHFL �ೕ�� ��ಾ�ರ್ಂಗ್ ಅನುನ್ ಸುರ�ತ ಮತುತ್ ಸುರ�ತ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸಂಗರ್�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ಸಮ
ಯ
ದ
�ಾಟ್ಯ್ಂಪ್ ಅನುನ್ �ೂಂ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.
xii. MOHFL ಪರ್�ರ್�ಯ ಸಮಗರ್�ಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ಆ�ರ್��ಯಲ್ ಇಂ���ನ್ಸ್ (AI) ಮತುತ್ �ೕಸ್ �ಾಯ್�ಂಗ್
ತಂತರ್�ಾನಗಳು �ೕ�ದಂ� ಇ�ತ್ೕ�ನ ಲಭಯ್�ರುವ ತಂತರ್�ಾನದ ಸ�ಾಯವನುನ್ ಪ�ಯಲು �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಆ�ಾಗೂಯ್,
�ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ನ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು MOHFL �ೂಂ�� ಇರುತತ್�.
xiii. MOHFL �ಕಷ್ನ್ 16 ರ ಪರ್�ಾರ ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಸ�ಪ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಲ್ಯ್ಕ್ಔಟ್ �ಾಡಲು ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.
7. �ಾರ್ಹಕ ಡೂಯ್ ���ನ್ಸ್ ��ರ್�ೕಜರ್ (CDD ಪರ್�ರ್�)
1) ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ �ೂಸ ಸಂ�ಾವಯ್ �ಾರ್ಹಕರು ಕಂಪ��ಂ�� �ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಯುವ ಮತುತ್ ಮೂಲಭೂತ
��ನ್� �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಜ�ಾದ ಗುರುತು ಮತುತ್ ��ಾವ್�ಾಹರ್� ಅತಯ್ಂತ ಮಹತವ್�ಾದ್��.
ಪ��ೕ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯು �ಾಕಷುಟ್ ಗುರು�ನ �ೕ�ಾವನುನ್ ಪ�ಯ�ೕಕು:
•

�ಾರ್ಹಕರ ಗುರುತು

•

ಅವನ
/ಅವಳ ��ಾಸ/ಸಥ್ಳ ಮತುತ್

•

ಅವನ
/ಅವಳ ಇ�ತ್ೕ�ನ �ಾ�ಾ�ತರ್.

A. CDDಯನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್�ಾಗ, MOHFL ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ಂ�� �ಾ� ಆ�ಾ�ತ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ಾಥ್�ಸು�ಾಗ ಅಥ�ಾ
�ಾಭ�ಾಯಕ �ಾ�ೕಕ, ಅ�ಕೃತ ಸ� ಅಥ
�ಾ �ಾವ��ೕ �ಾನೂನು ಘಟಕ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ವ�ೕಲರ ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರುವ
ವಯ್�ತ್�ಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ ವಯ್�ತ್�ಂದ ಈ �ಳ�ನ �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ಯುತತ್� :
(i) ಆ�ಾರ್ �ಾ��ಯ �ಕಷ್ನ್ 7 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ೕಜ�ಯ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ೕಜನ
ಅಥ�ಾ ಸ�ಸ್�ಯನುನ್ ಪ�ಯಲು ಅವರು ಬಯಸು�ತ್ರುವ ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್, ಅಥ�ಾ ಗುರು�ನ �ಾಖ�ಾ� �ಾನದಂಡಗಳ�ಲ್
ಉ�ಲ್ೕ��ದಂ� OVD ಯ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಪರ್� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸ�ಾನ ಇ-�ಾಖ� ಗುರು�ನ ಮತುತ್ ��ಾಸದ �ವರಗಳನುನ್
ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ೕ� �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಾ �ೖ��ಯ�ಲ್ ��ಾಸ ಮತುತ್ ಇ�ತ್ೕ�ನ ಒಂದು �ಾ�ಾ�ತರ್; ಮತುತ್
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(ii) �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ದುದ್ಪ� �ಾಡ�ಾದ ಆ�ಾಯ ��� �ಯಮಗಳು, 1962 ರ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾದ �ಾಶವ್ತ �ಾ�
ಸಂ�ಯ್ (PAN) ಅಥ�ಾ �ಾಮ್ರ್ ಸಂ�ಯ್. 60.
(iii) �ಾಯ್�ಾರದ ಸವ್ರೂಪ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ಆ�ರ್ಕ �ಥ್�� ಸಂಬಂ��ದ ಇತರ �ಾಖ�ಗಳು ಅಥ�ಾ RE �ಂದ
ಅಗತಯ್�ರುವಂ� ಅದ�ಕ್ ಸ�ಾನ�ಾದ ಇ-�ಾಖ�ಗಳು
�ವರ� 1: ಮೂಲಕ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಪರ್�ಯನುನ್ ಪ�ಯುವ�ದು ಸಂ�ಥ್ �ಾರ್ಹಕರು ತ�ಾ��ದ �ೕ�ನ ಪರ್�ಯನುನ್
ಮೂಲ�ೂಂ�� �ೂೕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ��ಂದ ನಕ�ನ�ಲ್ �ಾಖ�ಸುವ�ದು ಎಂದಥರ್.
�ವರ� 2: �ಾರ್ಹಕರು ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಸ�ಲ್��ಾಗ, ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕರು ಸ��ಾದ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನ /
ಅವಳ ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಮರು�ೂಂ�ಸು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ �ಾಲ್ಯ್ಕ್ಔಟ್ �ಾಡು�ಾತ್� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
�ವರ� 3: �ೕ�ನ (i) ನ�ಲ್ ನಮೂ��ದ �ೂರತುಪ�� �ೕ� ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ KYC �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ನಂ� ವಯ್�ತ್�ಂದ
ಆ�ಾರ್ ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲು ಒ�ಾತ್�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಆ�ಾಗೂಯ್, ವಯ್�ತ್ಯು ಬಯ�ದ�ಲ್, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಇ�ಛ್�ಂದ ಅದನುನ್
ಒದ�ಸಬಹುದು. �ಾರ್ಹಕರು, ಅವರ ಆ�ಕ್ಯ�ಲ್, �ೕ�ನವ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು.
�ವರ� 4: �ಾರ್ಹಕರು ಎ�ಲ್ ಆ�ಾರ್ ಸ�ಲ್ಸು�ತ್�ಾದ್�, ಸಂ�ಥ್ �ಳ� ���ದಂ� �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ಾರ�ೕಯ ��ಷಟ್ ಗುರು�ನ
�ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�:
ಆ�ಾರ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ನ ಪ��ೕಲ�
ಕಂಪ�ಯು �ಾರ್ಹಕರ ಗುರುತನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುತತ್�;
a. ಆ�ಾರ್ (ಹಣ�ಾಸು ಮತುತ್ ಇತರ ಸ�ಸ್�ಗಳು, ಪರ್�ೕಜನಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಗಳ ಉ�ದ್ೕ�ತ �ತರ�) �ಾ��,
2016 (18 ರ 2016) ಅ�ಯ�ಲ್ ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�; ಅಥ�ಾ
b. �ಾವ��ೕ OVD ಯಸ�ಾನ�ಾದ ಇ-�ಾಕುಯ್�ಂಟ್, RE �ಾ�� ತಂತರ್�ಾನ �ಾ��, 2000 (2000 ರ
21) ಮತುತ್ ಅದರ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ಯಮಗಳ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ��ಟಲ್ ಸ�ಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುತತ್�
ಮತುತ್ ಅ�ಕ್ಸ್ II ಅ�ಯ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದಂ� �ೖವ್ ��ೕ�ೂೕವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�.); ಅಥ�ಾ
c. �ಾವ��ೕ OVD ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ಪ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ನ ಷರತುತ್ (ab) ಅ�ಯ�ಲ್
ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್, MOHFL ಅ�ಕ್ಸ್ II ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದಂ�
��ಟಲ್ KYC ಮೂಲಕ ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್�
d. ಈ ಪರ�ಾ� �ೕಂದರ್ ಸ�ಾರ್ರವ� ಸೂ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೕ ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ಾನಯ್�ಾದ �ಾಖ� ಅಥ�ಾ ಗುರು�ನ
��ಾನಗಳ ಬಳ�.
ಒದ��ದ�, ಸ�ಾರ್ರವ� ಸೂ�ಸಬಹು�ಾದ ��ಾಂಕವನುನ್ �ೕ�ರದ ಅವ�ಯವ��, ��ಟಲ್ KYC ಅನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ವ ಬದಲು,
MOHFL ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ ಅಥ�ಾ OVD ಯ ಪ��ಾ�ಯ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ನಕಲನುನ್ ಮತುತ್ ಇ�ತ್ೕ�ನ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್
ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. -�ಾಕುಯ್�ಂಟ್ ಸ�ಲ್ಸ�ಾ�ಲಲ್.
MOHFL ನ ಒಂದು �ಾ�/ಕ�ೕ��ಂದ ಒ�ಮ್ �ಾ�ದ KYC ಪ��ೕಲ�ಯು �ಾ�ಯನುನ್ ಅ�ೕ RE ಯ�ಾವ��ೕ ಇತರ
�ಾ�/ಕ�ೕ�ಗ�� ವ�ಾರ್�ಸಲು �ಾನಯ್�ಾ�ರುತತ್�, ಆದ� ಸಂಬಂ�ತ �ಾ�� ಪ�ಣರ್ KYC ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್ ಈ�ಾಗ�ೕ
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�ಾಡ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದು ಆವತರ್ಕ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ನ�ೕಕರಣ.
ಪ��ೕಲ�ಯ �ದಲು ಕಂಪ�ಯು;
a. ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್ಯ ಒ�ಪ್�ಯನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು,
b. ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ��ಾ� ವಯ್�ತ್�ಂದ ಸಂಗರ್��ದ ಜನಸಂ�ಾಯ್ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ �ಾ��ಯನುನ್
ಅಂತಹ ಪ��ೕಲ�ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� �ಾತರ್ ಬಳಸ�ಾಗುತತ್� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್ವ�ದು, ಮತುತ್
c. �ಾವ��ೕ

ವಯ್�ತ್ಯ

ಆ�ಾರ್

ಸಂ�ಯ್

ಅಥ�ಾ

ಬ�ೕ��ರ್ಕ್

�ಾ��ಯನುನ್

�ಾವ��ೕ

ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್�

ಸಂಗರ್�ಸ�ಾರದು, ಬಳಸ�ಾರದು ಅಥ�ಾ ಸಂಗರ್�ಸ�ಾರದು,
ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಕಂಪ�ಯು ವಯ್�ತ್� ಈ �ಳ�ನ �ವರಗಳನುನ್ ��ಸ�ೕಕು, ಅವ�ಗ�ಂದ�:a.

ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�ಯ �ೕ� ಹಂ��ೂಳಳ್ಬಹು�ಾದ �ಾ��ಯ ಸವ್ರೂಪ;

ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ವ್ೕಕ��ದ �ಾ��ಯ ಬಳ�ಗಳು; ಮತುತ್
b.

�ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�, �ನಂ��ದ �ಾ��ಯ ಸ�ಲ್�� ಪ�ಾರ್ಯಗಳು.

B. �ಾರ್ಹಕರು ಒದ��ದ OVD ನ�ೕಕ��ದ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್�ದದ್�, ��ಾಸದ ಪ��ಾ�ಯ �ೕ�ತ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಈ
�ಳ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ OVD ಗ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�: 1. �ಾವ��ೕ �ೕ�ಾ ಪ��ೖ��ಾರರ ಎರಡು �ಂಗ��ಂತ ಹ�ಯ�ಾದ ಯು��� �ಲ್ (�ದುಯ್ತ್, ದೂರ�ಾ�, ��ೕಸ್ಟ್�ೕಯ್ಡ್ ��ೖಲ್ ��ೕನ್, �ೖಪ್ಡ್ �ಾಯ್ಸ್, �ೕ�ನ �ಲ್);
2. ಆ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ರಸ�ಯ ��� ರ�ೕ�;
3. ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾವರ್ಜ�ಕ ವಲಯ
ದಸಂ�ಥ್ಗಳು �ವೃತತ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� �ೕಡ�ಾದ �ಂಚ� ಅಥ�ಾ ಕುಟುಂಬ
�ಂಚ� �ಾವ� ಆ�ೕಶಗಳು (PPO ಗಳು), ಅವ� ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ದದ್�;
4. �ಾಜಯ್ ಸ�ಾರ್ರ ಅಥ�ಾ �ೕಂದರ್ ಸ�ಾರ್ರದ ಇ�ಾ�ಗಳು, �ಾಸನಬದಧ್ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ ಸಂ�ಥ್ಗಳು, �ಾವರ್ಜ�ಕ ವಲಯ
ದ
ಉದಯ್ಮಗಳು, �ಗ�ತ �ಾ�ಜಯ್ �ಾಯ್ಂಕುಗಳು, ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ಕಂಪ�ಗಳು ಮತುತ್
ಅ�ಕೃತ ವಸ�ಗಳನುನ್ ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ೂಂ�� ರ� ಮತುತ್ ಪರ�ಾನ� ಒಪಪ್ಂದಗಳು �ೕಡುವ
ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ ವಸ� ಹಂ�� ಪತರ್.
5. ��ೕ� ಪರ್�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ��ೕ� �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ �ಾಖ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾರತದ�ಲ್ನ
��ೕ� �ಾಯ�ಾರ ಕ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಷನ್ �ೕ�ದ ಪತರ್ವನುನ್ ��ಾಸದ ಪ��ಾ��ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�
�ಾರ್ಹಕರು ಪರ್ಸುತ್ತ ��ಾಸ�ೂಂ�� OVD ಅನುನ್ ಅವ��ಳ� ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು ಮೂರು �ಂಗಳು (03) �ೕ�
��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ�ದು.
C. ಕಂಪ��ಂ�� ಈ�ಾಗ�ೕ �ಾ� ಆ�ಾ�ತ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ಾರ್ಹಕರು, �ೕಂದರ್ ಸ�ಾರ್ರವ� ಸೂ�ಸುವಂತಹ
��ಾಂಕದಂದು ತನನ್ �ಾಶವ್ತ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ (PAN) ಅಥ�ಾ ನಮೂ� ನಂ.60 ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು, �ಫಲ�ಾದ� MOHFL
�ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಸಂ�ೕದ�ಾ�ೕಲ�ೂ�ಸಲು ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು. ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಶವ್ತ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ ಅಥ�ಾ
�ಾಮ್ರ್ ಸಂ�ಯ್ 60 ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವವ��, �ಾಯ್ನ್ ಸಂ�ಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾಮ್ರ್ ಸಂ�ಯ್ 60 ಅನುನ್ ಆದಷುಟ್ �ೕಗ ಅನವ್��.
ಅಂತಹ

ಕರ್ಮಗಳು

ಬ�ಡ್

ದರವನುನ್

��ಚ್ಸಬಹುದು

��ಲ್ಸಬಹುದು ಆದ� �ೕ�ತ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.
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ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ

�ಾಯ್�ನ್ಸ್

�ೂೕನ್

�ತತ್ದ

�ಡುಗ�ಯನುನ್

ಅಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ದಲು, ಕಂಪ�ಯು �ಾರ್ಹಕ�� ಪರ್�ೕ�ಸಬಹು�ಾದ ಸೂಚ�ಯನುನ್ ಮತುತ್ �ೕಳಲು
ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಅವ�ಾಶವನುನ್ �ೕಡುತತ್�. ಅಂತಹ �ಾಲದ �ಾ�ಗ��, �ಾ�ಯ�ಲ್ನ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್�, �ರ್�ಟ್ಗಳನುನ್ �ಾತರ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತತ್� . ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಯ, ಅ�ಾ�ೂೕಗಯ್ ಅಥ�ಾ �ೌಬರ್ಲಯ್�ಂ�ಾ�
ವೃ�ಾಧ್ಪಯ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾರಣಗ�ಂದ �ಾಶವ್ತ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾಮ್ರ್ ಸಂ�ಯ್ 60 ಅನುನ್ ಒದ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗದ
�ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಯ ಮುಂದುವ�ದ �ಾ�ಾರ್ಚರ��ಾ� ಕಂಪ�ಯು ಸ���ಯನುನ್ ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು.
D. ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾ�-ಆ�ಾ�ತ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ಾರ್ಹಕನು ಕಂಪ�� ತನನ್ �ಾಯಂ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ ಅಥ�ಾ
�ಾಮ್ರ್ ನಂ.60 ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲು ಬಯಸುವ��ಲಲ್ ಎಂದು ಕಂಪ�� ��ತ�ಾ� �ೕ�ದ�, ಕಂಪ��ಂ�� �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�
ಮುಚಚ್�ಾಗುವ�ದು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ಗುರುತನುನ್ �ಾಥ್��ದ ನಂತರ �ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಎ�ಾಲ್ �ಾಧಯ್�ಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್�ಾ�
ಇತಯ್ಥರ್�ೂ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
�ಾ�ಯನುನ್ ��ಯು�ಾಗ MOHFL ಈ �ಬಂಧ�ಯ ಬ�ಗ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಸ��ಾ� ��ಸುತತ್�.
(ii) �ೕ�ನವ�ಗಳ �ೂ��, ಕಂಪ�ಯು �ಚುಚ್ವ� �ಾಖ�ಯನುನ್ �ೕಡಲು ಅ�ರ್�ಾರರನುನ್ �ೕಳ�ೕಕು ಉ�ಾ. ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ
ಸ��ಾದ ��ಾಸ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಟ್ೕಟ್�ಂಟ್, �ರ್�ಟ್ �ಾಡ್ರ್ �ೕ�� ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ �ೕಡುವ ಪತರ್.
(ii) NRI �ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, ಪ�ಚಯ ಮತುತ್ ದೃ�ೕಕರಣ/ ಸ�ಗಳ ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್/�ಾರ�ೕಯ �ಾಯ�ಾರ
ಕ�ೕ�/ �ೖ ಕ�ಷನರ್/ �ಾನುಸ್�ೕಟ್/ �ೂೕಟ� ಪ�ಲ್ಕ್/ ಕಂಪ�� ���ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳು �ಾಡ�ೕಕು.
ಮು�ಾಮು�ಯಲಲ್ದ �ೕಡ್ನ�ಲ್ OTP ಆ�ಾ�ತ e-KYC ಬಳ� ��ಯ�ಾದ �ಾ�ಗಳು ಈ �ಳ�ನ ಷರತುತ್ಗ�� ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�:
1) ವಯ್�ತ್ಗಳು
i. OTP ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕರಣ�ಾಕ್� �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ��ರ್ಷಟ್ ಒ�ಪ್� ಇರ�ೕಕು.
ii. �ಾರ್ಹಕರ ಎ�ಾಲ್ �ೕವ� �ಾ�ಗಳ ಒಟುಟ್ �ತತ್ವ� ಒಂದು ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕರ�ಾರದು. ಒಂದು �ೕ�, �ಾಯ್�ನ್ಸ್
��ಯನುನ್

�ೕ�ದ�,

�ಳ�

(v)

ನ�ಲ್

ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ

CDD

ಪ�ಣರ್�ೂಳುಳ್ವವ��

�ಾ�ಯು

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ�ದನುನ್

��ಲ್ಸುತತ್�.
iii. ಎ�ಾಲ್ �ೕವ� �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಒಂದು ಹಣ�ಾಸು ವಷರ್ದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ರ್�ಟ್ಗಳ ಒಟುಟ್ �ತತ್ವ� ಎರಡು ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳನುನ್
�ೕರ�ಾರದು.
iv. �ಾಲದ �ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ�, �ೕವಲ ಟಮ್ರ್ �ೂೕನ್ಗಳನುನ್ �ಾತರ್ ಮಂಜೂರು �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಮಂಜೂ�ಾದ ಅವ�
�ಾಲಗಳ ಒಟುಟ್ �ತತ್ವ� ವಷರ್ದ�ಲ್ ಅರವತುತ್ �ಾ�ರ ರೂ�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕರ�ಾರದು.
v. OTP ಆ�ಾ�ತ e-KYC ಬಳ� ��ಯ�ಾದ �ೕವ� ಮತುತ್ ಎರವಲು ಎರಡೂ �ಾ�ಗಳನುನ್ ಒಂದು ವಷರ್�ಕ್ಂತ �ಚುಚ್ �ಾಲ
ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್, ಅದ�ೂಳ� ��ಾಗ 16 ರ ಪರ್�ಾರ ಗುರು�ಸು��ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್�ಾಗುತತ್�.
vi. �ೕವ� �ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ೕ� ���ದ CDD �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಒಂದು ವಷರ್�ೂಳ� ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸ�ದದ್�, ಅದನುನ್
ತಕಷ್ಣ�ೕ ಮುಚಚ್�ಾಗುತತ್�. �ಾಲದ �ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾವ��ೕ ��ಚ್ನ ��ಟ್ಗಳನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.
vii. �ಾವ��ೕ ಇತರ ಕಂಪ�ಗ�ೂಂ�� ಮು�ಾಮು�ಯಲಲ್ದ �ೕಡ್ನ�ಲ್ OTP ಆ�ಾ�ತ KYC ಬಳ� �ಾವ��ೕ �ಾ�ಯನುನ್
��ಯ�ಾ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ��ಯ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಎಂಬುದ�ಕ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ 21ಎ �ೂೕಷ�ಯನುನ್ ಪ�ಯ�ಾಗುತತ್�. ಇದಲಲ್�, KYC
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�ಾ��ಯನುನ್ CKYCR � ಅಪ್�ೂೕಡ್ �ಾಡು�ಾಗ, OTP ಆ�ಾ�ತ e-KYC ಬಳ� ಅಂತಹ �ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಯ�ಾ�� ಎಂದು
RE ಗಳು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಸೂ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ OTP ಆ�ಾ�ತ e-KYC �ಾಯರ್��ಾನ�ೂಂ�� ��ದ �ಾ�ಗಳ KYC �ಾ��ಯ ಆ�ಾರದ
�ೕ� ಇತರ REಗಳು �ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಯುವ��ಲಲ್ - ಮು�ಾಮು� �ೕಡ್.
viii. �ೕ� ��ಸ�ಾದ ಷರತುತ್ಗಳ ಅನುಸರ�ಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು, �ಾವ��ೕ ಅನುಸರ�/ಉಲಲ್ಂಘ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್
ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್

ಸೃ�ಟ್ಸಲು

ವಯ್ವ�ಥ್ಗಳನುನ್

ಒಳ�ೂಂಡಂ�

RE

ಗಳು

ಕಟುಟ್��ಾಟ್ದ

�ೕ�ವ್�ಾರ�ಾ

�ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್

�ೂಂ�ರ�ೕಕು.
2) �ಾನೂನು ವಯ್�ತ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಘಟಕಗಳ�ಾ�ಗಳು
(i)

ಕಂಪ�ಯು

�ಾನೂನುಬದಧ್

ವಯ್�ತ್/ಸಂ�ಥ್ಯ

�ಾನೂನು

�ಥ್�ಯನುನ್

ಸ��ಾದ

ಮತುತ್

ಸಂಬಂ�ತ �ಾಖ�ಗಳ

ಮೂಲಕ

ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು ಅನುಬಂಧ I ಪರ್�ಾರ.
(ii) ಕಂಪ�ಯು �ಾನೂನುಬದಧ್ ವಯ್�ತ್/ಸಂ�ಥ್ಯ ಪರ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು ಉ�ದ್ೕ��ರುವ �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಗುರುತನುನ್
ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವನು/ಅವಳು �ಾ� ಅ��ಾರ �ೂಂ��ಾದ್��ೕ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೕಕತವ್ ಮತುತ್ �ಯಂತರ್ಣ ರಚ�ಯನುನ್
ಅಥರ್�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್ ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಾರು �ೖಸ�ರ್ಕ ವಯ್�ತ್ಗಳು ಎಂಬುದನುನ್ �ಧರ್�ಸ�ೕಕು �ಾನೂನು ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಯಂ�ರ್�.
(iii) ವೃ�ತ್ಪರ ಮಧಯ್ವ�ರ್�ಂದ ��ಯ�ಾದ �ಲ್ೖಂಟ್ �ಾ�ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು �ಲ್ೖಂಟ್ / �ಾಭ�ಾಯಕ �ಾ�ೕಕರನುನ್
ಗುರು�ಸುವ�ದಲಲ್�, ಮಧಯ್ವ�ರ್ಯು �ಯಂ�ರ್ಸಲಪ್ಡುತತ್� ಮತುತ್ �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡಲಪ್�ಟ್� ಮತುತ್ KYC �ಾನದಂಡಗಳನುನ್
ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಕಷುಟ್ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ �ೂಂ�� ಎಂದು ಸವ್ತಃ ತೃ�ತ್ಪ�ಸುತತ್�.
(v) ಮು�ಾಮು�ಯಲಲ್ದ �ಾರ್ಹಕರ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾ�ಾನಯ್ �ಾರ್ಹಕ ಗುರು�ನ �ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ ಅನವ್�ಸುವ�ದರ �ೂರ�ಾ�,
ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯವನುನ್ ತ�ಗ್ಸಲು �ಾಕಷುಟ್ �ಾಳ�ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. ಪರ್ಸುತ್ತಪ��ದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಖ�ಗಳ
ಪರ್�ಾ�ೕಕರಣವನುನ್ ಒ�ಾತ್�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ದದ್�, �ಚುಚ್ವ� �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಯಬಹುದು.
ಅಂತಹ

ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್,

ಕಂಪ�ಯು

�ದಲ

�ಾವ�ಯನುನ್

�ಾರ್ಹಕರ

KYC-ಕಂ�ಲ್ೖಡ್

�ಾ�ಯ

ಮೂಲಕ

�ಾಡ�ೕ�ಂದು

ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.
(vi) ��ಧ ಪರ್�ಾರದ ವಯ್�ತ್ಗಳಲಲ್ದವ�� KYC ಪ��ೕಲ�ಾಪ�ಟ್ / KYC �ಾ�ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅವರ �ಸರುಗಳ �ರುದಧ್
ನಮೂ�ಸ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳು ಮತುತ್ KYC �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯು ಅಗತಯ್�ಂದು �ಾ�ಸುವ �ಾವ��ೕ �ಾಖ�ಗಳು
/ ಪ�ಚಯವನುನ್ ಗುರು�ಸಲು ಪ�ಯ�ಾಗುತತ್�.
8. ವ��ಾಟುಗಳ �ೕ�ವ್�ಾರ�:
ಕಂಪ�ಯು ಎ�ಾಲ್ ಸಂ�ೕಣರ್, ಅ�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ೂಡಡ್ ವ��ಾಟುಗಳು ಮತುತ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಆ�ರ್ಕ ಅಥ�ಾ �ೂೕಚರ �ಾನೂನು
ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ೂಂ�ರದ ಎ�ಾಲ್ ಅ�ಾ�ಾನಯ್ �ಾದ�ಗ�� ��ೕಷ ಗಮನವನುನ್ �ೕಡ�ೕಕು. ಕಂಪ�ಯು �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಾನಯ್ ಮತುತ್
ಸಮಂಜಸ�ಾದ

ಚಟುವ��ಯ

ಬ�ಗ್

�ಳುವ��ಯನುನ್

�ೂಂ�ರ�ೕಕು,

ಇದ
�ಂ�ಾ�

ಅವರು

ಅ�ಾಯವನುನ್

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�

�ಯಂ�ರ್ಸಲು ಮತುತ್ ಕ�� �ಾಡಲು �ಯ�ತ ಚಟುವ��ಯ �ಾದ�ಯ �ೂರ� �ೕಳುವ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಗುರು�ಸುವ �ಾಧನಗಳನುನ್
�ೂಂ�ರ�ೕಕು. �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಾನಯ್ ಮತುತ್ ��ೕ�ತ ಚಟುವ��� �ೂಂ���ಾಗದ �ೂಡಡ್ ಪರ್�ಾಣದ ನಗದು ಒಳ�ೂಂ�ರುವ
ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಗಮ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾ��ರ್�ೕಟ್ ಕ�ೕ�� ವರ� �ಾಡ�ೕಕು.
��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ �ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕವರ್ �ೕ�ವ್�ಾರ�� ಒಳಪ�ಸ�ೕಕು. ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ಗಳ ಅ�ಾಯದ ವ�ೕರ್ಕರಣ ಮತುತ್ ವ�ರ್ತ
ಶರ್�ಧ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನವ್�ಸುವ ಅಗತಯ್ವನುನ್ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸುವ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ �ಾ�� ತರುತತ್�. 2002 ರ ಮ�
�ಾಂಡ�ಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (PML) ತ� �ಾ�ದ್ಯ �ಕಷ್ನ್ 12 ರ ಪರ್�ಾರ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ನ ವ��ಾಟುಗಳ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಸಂರ�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್
�ವರ್�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಕಂಪ�ಯು ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�. ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ ಸವ್ರೂಪದ ವ��ಾಟುಗಳು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ PML �ಾ��,
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2002 ರ �ಕಷ್ನ್ 12 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ಗ�ತ ಸಮ
ಯ
ದ �ೌಕ�ಟ್�ೂಳ� ಸೂಕತ್
�ಾನೂನು �ಾ� �ಾರ್��ಾರ�ಕ್ ವರ� �ಾಡ�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಬಹುದು.
ಕಂಪ�ಯು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕ�ರುವ��ೕ�ಂದ�, 10 ಲಕಷ್ಗಳು (ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳು) ಮತುತ್ ��ಚ್ನದರ ಎ�ಾಲ್ ನಗದು
ವ��ಾ�ನ ಸ��ಾದ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಇಡ�ೕಕು. �ಾ�ಗಳು ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳು ಮತುತ್ ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ ಸವ್ರೂಪದ ಇತರ
ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಕಂಪ�ಯ �ಾ��ರ್�ೕಟ್ ಕ�ೕ�� ಹ��ೖದು �ನಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ� ವರ� �ಾಡ�ೕಕು.
ನಗದು ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಈ �ಳ�ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ೕಕು:
�ೕವ� ಅಥ�ಾ �ಾಲದ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ��ೕ� ಕ��ಸ್ಯ�ಲ್ ರೂ.10 ಲಕಷ್ ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ ನಗದು �ಂಪ�ಯು�� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ
ನಗದು �ೕವ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ವ��ಾಟುಗಳು ಮತುತ್ ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ��ಂತ ಕ�� �ೌಲಯ್ದ ಪರಸಪ್ರ ಸಂಪ�ರ್ತ�ಾ�ರುವ
ನಗದು ವ��ಾಟುಗಳ ಎ�ಾಲ್ ಸರ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಒಂದು �ಂಗ�ೂಳ� ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳ ಸರ�ಗಳು ನ��ರುವ ��ೕ� ಕ��ಸ್ಯ�ಲ್ನ
ತತಸ್�ಾನ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳ ಒಟುಟ್ �ೌಲಯ್ವ� ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕರುವ�ದು; �ಾ�ಗ�ಂದ �ಕಟ�ಾ�
�ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ �ವರಗಳ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಪರ್�ಯ್ೕಕ ��ಸಟ್ರ್ನ�ಲ್ ಇ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾನ
ಅ��ಾ�� ವರ� �ಾಡ�ೕಕು.
ಸಂಶ�ಾಸಪ್ದ ವ��ಾಟು ಎಂದ� ನಗದು ರೂಪದ�ಲ್ �ಾ�ದ ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ರುವ ವ��ಾಟು, ಉತತ್ಮ ನಂ���ಂದ ಒಬಬ್ ವಯ್�ತ್�
•

ಅಪ�ಾಧದ ಆ�ಾಯವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್� ಎಂಬ ಅನು�ಾನದ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಆ�ಾರವನುನ್ �ೕಡುತತ್�ವ�ದು

•

ಅ�ಾ�ಾನಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಯಸಮಮ್ತವಲಲ್ದ ಸಂ�ೕಣರ್�ಯ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಡಲಪ್�ಟ್� ಎಂದು �ೂೕರುತತ್�; ಅಥ�ಾ

•

�ಾವ��ೕ ಆ�ರ್ಕ ತಕರ್ಬದಧ್� ಅಥ�ಾ ��ಾವ್�ಾಹರ್ ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್ ಎಂದು �ೂೕರುತತ್�.

8ಎ. ಹಣದುಬರ್ಳ� ಮತುತ್ ಭ�ೕ�ಾಪ್ದಕ ಹಣ�ಾಸು ಅ�ಾಯದ �ೌಲಯ್�ಾಪನ
(ಎ) �ಾರ್ಹಕರು, �ೕಶಗಳು ಅಥ�ಾ �ೌ�ೂೕ�ಕ ಪರ್�ೕಶಗಳು, ಉತಪ್ನನ್ಗಳು, �ೕ�ಗಳು, ವ��ಾಟುಗಳು ಅಥ�ಾ �ತರ�ಾ �ಾನಲ್
ಗಳು, ಇ�ಾಯ್�� ತನನ್ ಹಣ ದುಬರ್ಳ� ಮತುತ್ ಭ�ೕ�ಾಪ್ದಕ ಹಣ�ಾಸು ಅ�ಾಯವನುನ್ ತ�ಗ್ಸಲು ಪ��ಾಮ�ಾ� ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಗುರು�ಸಲು, �ಣರ್�ಸಲು ಮತುತ್ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು MOHFL �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� 'ಮ� �ಾಂಡ�ಂಗ್ (ML)
ಮತುತ್ ಭ�ೕ�ಾಪ್ದಕ ಹಣ�ಾಸು (TF) ಅ�ಾಯದ �ೌಲಯ್�ಾಪನ' ಅ�ಾಯ್ಸವನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್�.
�ೌಲಯ್�ಾಪನ ಪರ್�ರ್�ಯು ಒ�ಾಟ್� ಅ�ಾಯದ ಮಟಟ್ವನುನ್ �ಧರ್�ಸುವ �ದಲು ಎ�ಾಲ್ ಸಂಬಂ�ತ ಅ�ಾಯ�ಾ� ಅಂಶಗಳನುನ್
ಪ�ಗ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಸೂಕತ್�ಾದ ಮಟಟ್ ಮತುತ್ ತ�ಗ್ಸು��ಯ ಪರ್�ಾರವನುನ್ ಅನವ್�ಸ�ೕಕು. ಆಂತ�ಕ ಅ�ಾಯದ �ೌಲಯ್�ಾಪನವನುನ್
�ದಧ್ಪ�ಸು�ಾಗ, �ಯಂತರ್ಕ/�ೕ�ವ್�ಾರಕರು �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ REಗ�ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳಳ್ಬಹು�ಾದ ಒ�ಾಟ್� ವಲಯ
-��ರ್ಷಟ್ �ೂೕಷಗಳು
�ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�, RE ಗಳು ಅ�ವ� ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�.
(b) RE �ಂದ ಅ�ಾಯದ �ೌಲಯ್�ಾಪನವನುನ್ ಸ��ಾ� �ಾಖ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ RE ಯಸವ್ರೂಪ, �ಾತರ್, �ೌ�ೂೕ�ಕ ಉಪ�ಥ್�,
ಚಟುವ��ಗಳ

ಸಂ�ೕಣರ್�/ರಚ�,

ಇ�ಾಯ್�ಗ��

ಅನುಗುಣ�ಾ�ರ�ೕಕು.

ಇದಲಲ್�,

ಅ�ಾಯದ

�ೌಲಯ್�ಾಪನದ

�ಾಯ್�ಾಮದ

ಆವತರ್ಕ�ಯನುನ್ �ಸ್ಕ್ ಅ�ಸ್�ಂಟ್ �ಾಯ್�ಾಮದ ಫ��ಾಂಶ�ೂಂ�� �ೂೕ��, RE ಮಂಡ�ಯು �ಧರ್�ಸುತತ್�. ಆ�ಾಗೂಯ್,
ಇದನುನ್ ಕ�ಷಠ್ �ಾ�ರ್ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು. (�) �ಾಯ್�ಾಮದ ಫ��ಾಂಶವನುನ್ ಮಂಡ�� ಅಥ�ಾ ಮಂಡ�ಯ �ಾವ��ೕ ಸ���
ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ಅ��ಾರವನುನ್ ��ೕ�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ ಸಮಥರ್ ಅ��ಾ�ಗಳು ಮತುತ್ ಸವ್ಯಂ-�ಯಂತರ್ಕ ಸಂ�ಥ್ಗ�� ಲಭಯ್�ರ�ೕಕು.
ಗುರು�ಸ�ಾದ ಅ�ಾಯದ ತ�ಗ್ಸು�� ಮತುತ್ �ವರ್ಹ��ಾ� �ಸ್ಕ್ �ೕಸ್ಡ್ ಅ��ರ್ೕಚ್ (RBA) ಅನುನ್ RE ಗಳು ಅನವ್�ಸುತತ್� ಮತುತ್
ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ ಮಂಡ�ಯ ಅನು�ೕ�ತ �ೕ�ಗಳು, �ಯಂತರ್ಣಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು. ಇದಲಲ್�, REಗಳು
�ಯಂತರ್ಣಗಳ ಅನು�ಾಠ್ನವನುನ್ �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ದದ್� ಅವ�ಗಳನುನ್ ��ಚ್ಸುತತ್�.
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9. �ಸ್ಕ್ �ಾಯ್�ೕ�ಮ್ಂಟ್ ಮತುತ್ ಡೂಯ್ ���ನ್ಸ್ ನ�ಯು�ತ್�
MOHFL �ಾರ್ಹಕರು, �ಾರ್ಹಕರ ವಯ್ವ�ಾರ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯದ �ವರಗಳ ಬ�ಗ್ ಅವರ �ಾನ�ಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅವರ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್
ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರ �ರಂತರ ಪ�ಶರ್ಮವನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್�; ಮತುತ್ ��ಯ ಮೂಲ.
�ಕಟ �ೕ�ವ್�ಾರ�� ಕ� �ೕಡುವ ಅಂಶಗಳ �ಾ�ಾನಯ್�� ಪ��ಾರ್ಗರ್ಹ�ಲಲ್� ಈ �ಳ�ನ �ೕ�ಯವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಅಗತಯ್�ಾ�
�ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ೕಕು:
(ಎ) RTGS ವ��ಾಟುಗಳು �ೕ�ದಂ� �ೂಡಡ್ ಮತುತ್ ಸಂ�ೕಣರ್ ವ��ಾಟುಗಳು, ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಾನಯ್ ಮತುತ್ ��ೕ�ತ
ಚಟುವ���ಂ�� ಅಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾದ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವವ�ಗಳು, ಸಪ್ಷಟ್�ಾದ ಆ�ರ್ಕ ತಕರ್ಬದಧ್� ಅಥ�ಾ �ಾನೂನುಬದಧ್
ಉ�ದ್ೕಶವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ��ಲಲ್.
(b) �ಾ�ಗಳ ��ರ್ಷಟ್ ವಗರ್ಗ�� ಸೂ�ಸ�ಾದ ��ಗಳನುನ್ �ೕ�ದ ವ��ಾಟುಗಳು.
(�) ��ಚ್ನ �ಾ�ಯ ವ��ಾಟು �ವರ್�ಸ�ಾದ ಸಮ�ೂೕಲನದ �ಾತರ್�ೂಂ�� ಅಸಮಂಜಸ�ಾ��.
(�) ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಮತುತ್ �ೂಸ�ಾ� ��ಯ�ಾದ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ �ಕ್ಗಳು, �ಾರ್ಫ್ಟ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಗಳ �ೕವ�
ಮತುತ್ ನಂತರ �ೂಡಡ್ �ತತ್�ಕ್ ನಗದು �ಂಪ�ಯು��.
�ೕ�ವ್�ಾರ�ಯ �ಾಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕರ ಅ�ಾಯದ ವಗರ್�ೂಂ�� �ೂೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
�ವರ�: ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ �ಾ�ಗಳನುನ್ �ಚುಚ್ �ೕವರ್�ಾದ �ೕ�ವ್�ಾರ�� ಒಳಪ�ಸ�ೕಕು.
(ಎ) �ಾ�ಗಳ ಅ�ಾಯದ ವ�ೕರ್ಕರಣದ ಆವತರ್ಕ ಪ��ೕಲ�ಯ ವಯ್ವ�ಥ್, ಅಂತಹ ಆವತರ್ಕ�ಯು ಕ�ಷಠ್ ಆರು �ಂಗ��ೂ�ಮ್ ಇರುತತ್�
ಮತುತ್ ವ�ರ್ತ ಶರ್�ಧ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನವ್�ಸುವ ಅಗತಯ್ವನುನ್ �ಾ�� ತರ�ಾಗುತತ್�. (�) �ಾಯ್�ಾ�ೂೕದಯ್ಮ ಸಂ�ಥ್ಗಳ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ನ
ವ��ಾಟುಗಳನುನ್, ��ೕಷ�ಾ� ಮ�ಟ್-��ಲ್ �ಾ�ರ್�ಂಗ್ (MLM) ಕಂಪ�ಗಳ �ಾ�ಗಳನುನ್ �ಕಟ�ಾ� �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡ�ೕಕು.
�ವರ�: ಕಂಪ�ಯು ಒಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ೕಶ�ಾದಯ್ಂತ ಅ�ೕಕ ಸಣಣ್ �ೕವ�ಗಳನುನ್ (�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ನಗದು
ರೂಪದ�ಲ್) �ೂಡಡ್ ಸಂ�ಯ್ಯ �ಕ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ �ೂೕ�ದ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಒಂ�ೕ �ೕ�ಯ �ತತ್/��ಾಂಕಗಳನುನ್ �ೂಂ�ರುವ
��ಚ್ನ ಸಂ�ಯ್ಯ �ಕ್ಗಳನುನ್ �ೕ�ದ�, ತಕಷ್ಣ�ೕ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ FIU-IND ನಂತಹ ಇತರ ಸೂಕತ್ ಅ��ಾ�ಗ��
ವರ� �ಾ��.
ಕಂಪ�ಯು ನ�ಯು�ತ್ರುವ ಉ�ೂಯ್ೕ� ತರ�ೕ� �ಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ �ೂಂದಲು �ೕ�ಸುತತ್� ಇದ�ಂದ �ಬಬ್ಂ�ಯ ಸದಸಯ್ರು KYC
�ಾಯರ್��ಾನಗಳ�ಲ್ ಸಮಪರ್ಕ�ಾ� ತರ�ೕ� ಪ�ಯು�ಾತ್�. ಮುಂಚೂ� �ಬಬ್ಂ�, ಅನುಸರ� �ಬಬ್ಂ� ಮತುತ್ �ೂಸ �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ��
ವಯ್ವಹ�ಸುವ �ಬಬ್ಂ�� ತರ�ೕ� ಅಗತಯ್�ಗಳು ��ನನ್ ಗಮನವನುನ್ �ೂಂ�ರ�ೕಕು. KYC �ೕ�ಗಳ �ಂ�ನ �ಾ�ರ್ಕ�ಯನುನ್
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್

ಎಲಲ್ರೂ

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�

ಅಥರ್�ಾ��ೂಳುಳ್ವ�ದು

ಮತುತ್

ಅವ�ಗಳನುನ್

�ಥ್ರ�ಾ�

ಮತುತ್

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�

�ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸುವ�ದು ಬಹಳ ಮುಖಯ್.
MOHFL �ಾರ್ಹಕರು, �ಾರ್ಹಕರ ವಯ್ವ�ಾರ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯದ �ವರಗಳ ಬ�ಗ್ ಅವರ �ಾನ�ಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಅವರ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್
ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರ �ರಂತರ ಪ�ಶರ್ಮವನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್�; ಮತುತ್ ��ಯ ಮೂಲ.
10.

ಆವತರ್ಕ ನ�ೕಕರಣ

ಆವತರ್ಕ KYC ನ�ೕಕರಣವನುನ್ ಕ�ಷಠ್ ಎರಡು ವಷರ್ಗ��ೂ�ಮ್ ��ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ �ಾರ್ಹಕ��, ಮಧಯ್ಮ ಅ�ಾಯದ �ಾರ್ಹಕ�� ಪರ್�
ಎಂಟು ವಷರ್ಗ��ೂ�ಮ್ ಮತುತ್ ಕ�� ಅ�ಾಯದ �ಾರ್ಹಕ�� ಪರ್� ಹತುತ್ ವಷರ್ಗ��ೂ�ಮ್ �ಳ�ನ �ಾಯರ್��ಾನದ ಪರ್�ಾರ
�ೖ�ೂಳಳ್�ಾಗುತತ್�:
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MOHFL ಪ�ಯುತತ್� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ� �ಾರ್ಹಕರ �ಾಯ್ನ್.

1.

2.

MOHFL �ಾರ್ಹಕರ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ��ಾಸ ಪ��ಾ�ಗಳನುನ್ ಪ�ಯುತತ್�.

3.

ಆ�ಾರ್�ೂಂ�� ಲಭಯ್�ರುವ ಗುರು�ನ �ಾ��ಯು ಪರ್ಸುತ್ತ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್�ದದ್� ಪರ್ಸುತ್ತ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ

OVD ಅನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು

4.

ಕ�� ಅ�ಾಯ ಎಂದು ವ�ೕರ್ಕ��ದವರನುನ್ �ೂರತುಪ�� ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದ ಆವತರ್ಕ ನ�ೕಕರಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಗುರು�ನ ಮತುತ್

��ಾಸವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ನಕಲು/��ಟಲ್ನ�ಲ್ ಪ��ೕ�ಸ�ಾದ OVD ಅನುನ್ ಪ�ಯ�ಾಗುತತ್�.
5. �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾರ್ಹಕರ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್:
i. KYC �ಾ��ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ� ಇಲಲ್: KYC �ಾ��ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ��ಲಲ್�ದದ್�ಲ್ MOHFL
�ಾರ್ಹಕರ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಇ�ೕಲ್-ಐ�, �ಾರ್ಹಕರ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್, ��ಟಲ್ �ಾ�ಲ್ಗಳು (��ೖಲ್
ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಅಥ�ಾ ��ಟಲ್ �ೕಡ್ನಂತಹ) ಮತುತ್ ಪತರ್ ಇ�ಾಯ್�ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಸವ್ಯಂ
�ೂೕಷ�ಯನುನ್ ಪ�ಯುತತ್�.
ii. ��ಾಸದ�ಲ್ ಬದ�ಾವ�: �ಾರ್ಹಕರ ��ಾಸದ �ವರಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ ಬದ�ಾವ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ MOHFL �ಾರ್ಹಕರ
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಇ�ೕಲ್-ಐ�, �ಾರ್ಹಕರ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್, ��ಟಲ್ �ಾನಲ್ಗಳು (��ೖಲ್ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಅಥ�ಾ
��ಟಲ್ �ೕಡ್ನಂತಹ) ಮೂಲಕ �ೂಸ ��ಾಸ�ಾಕ್� �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಸವ್ಯಂ-�ೂೕಷ�ಯನುನ್ ಪ�ಯುತತ್�. ಮತುತ್ ಪತರ್ ಇ�ಾಯ್�,
ಮತುತ್ �ೂೕ�ತ ��ಾಸ�ಾಕ್� MOHFL �ಾರ್ಹಕರು �ೂೕ��ದಂ� ��ಾಸದ ಪ��ಾ�ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� OVD ಅಥ�ಾ �ೕಮ್ಡ್ OVD
ನ ನಕಲನುನ್ ಪ�ಯ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ��ಾಸ ಪ��ೕಲ� ಪತರ್, ಸಂಪಕರ್ದಂತಹ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಧ�ಾತಮ್ಕ ದೃ�ೕಕರಣದ ಮೂಲಕ
ಎರಡು �ಂಗ�ೂಳ� ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು. �ಾ�ಂಟ್ ಪ��ೕಲ�, �ತರ�ಗಳು ಇ�ಾಯ್�.
6. ಇದಲಲ್�, ಆವತರ್ಕ ನ�ೕಕರಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ೂೕ��ದ ��ಾಸದ ಪ��ಾ�ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� MOHFL OVD ಅಥ�ಾ
�ೕಮ್ಡ್ OVD ನ ನಕಲನುನ್ ಪ�ಯಬಹುದು.
�ಾನೂನು ಘಟಕಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ (LE):

7.

i. KYC �ಾ��ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ� ಇಲಲ್: KYC �ಾ��ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ��ಲಲ್�ದದ್�ಲ್ MOHFL �ಾರ್ಹಕರ
�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಇ�ೕಲ್-ಐ�, �ಾರ್ಹಕರ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್, ��ಟಲ್ �ಾ�ಲ್ಗಳು (��ೖಲ್ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಅಥ�ಾ
��ಟಲ್ �ೕಡ್ನಂತಹ) ಮತುತ್ ಪತರ್ದ ಮೂಲಕ ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಸವ್ಯಂ �ೂೕಷ�ಯನುನ್ ಪ�ಯ�ೕಕು. ಈ
��ಟ್ನ�ಲ್ LE �ಂದ ಅ�ಕೃತ, ಮಂಡ�ಯ �ಣರ್ಯ. ಇದಲಲ್�, MOHFL ಈ ಪರ್�ರ್�ಯ�ಲ್ ತ�ಮ್ಂ�� ಲಭಯ್�ರುವ
�ಾಭ�ಾಯಕ �ಾ�ೕಕತವ್ದ (BO) �ಾ��ಯು �ಖರ�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ದದ್� ಅದನುನ್ �ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್
ನ�ೕಕೃತ�ಾ��ಸಲು ನ�ೕಕ�ಸುತತ್�.
ii. KYC �ಾ��ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾವ� : KYC �ಾ��ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾವ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, MOHFL �ೂಸ LE �ಾರ್ಹಕರನುನ್
ಆನ್-�ೂೕ�ರ್ಂಗ್ �ಾಡಲು ಅನವ್�ಸುವ KYC ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್�.
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8. OVD ಒದ�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ್ ದೃ�ೕಕರಣ�ಾಕ್� ಸಮಮ್�ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� MOHFL �ಾರ್ಹಕರ
�ೌ�ಕ ಉಪ�ಥ್�ಯನುನ್ ಒ�ಾತ್�ಸುವಂ�ಲಲ್, �ಾ��ಾರರ/�ೂಂ�ರುವವರ �ೌ�ಕ ಉಪ�ಥ್�ಯು ಅವರ �ಾರ್�ಾ�ಕ�ಯನುನ್
�ಾಥ್�ಸಲು �ಾಕಷುಟ್ �ಾರಣಗ�ಲಲ್�ದದ್�. �ಾ�ಾನಯ್�ಾ�, �ೕಲ್/��ೕಸ್ಟ್, ಇ�ಾಯ್�ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕರು �ಾವರ್ಡ್ರ್ �ಾ�ದ
OVD / ಒ�ಪ್� �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್�ಾ�ರುತತ್�.
9. ಆವತರ್ಕ ನ�ೕಕರಣದ ಸಮಯದ�ಲ್, MOHFL �ೂಂ�� ಲಭಯ್�ರುವ KYC �ಾಖ�ಗಳ �ಂಧುತವ್ವ� ಅವ� ಮು��ದದ್�, MOHFL
�ೂಸ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಆನ್-�ೂೕ�ರ್ಂಗ್ �ಾಡಲು ಅನವ್�ಸುವ KYC ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್ತತ್�.
�ೕ� ಸೂ�ಸ�ಾದ ಸಮಯ ��ಗಳು KYC ಯ �ಾ�ಯ �ೂ�ಯ ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್ ��ಯುವ ��ಾಂಕ�ಂದ ಅನವ್�ಸುತತ್�.

10.

ವ��ಾಟುಗಳ �ವರ್ಹ�

11.

MOHFL ಕಂಪ�ಯ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕ�ೕ�ಯ�ಲ್ ಒ�ಾಟ್� ��ದು�ೂಂಡ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಗ�� �ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�ಯ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್
ಮತುತ್ �ೂರ್ೕ�ೕಕೃತ �ಾಖ�ಯನುನ್ ಪ�ಚ�ಸುತತ್�, ವ��ಾಟುಗಳ (ಪರ್ಕೃ� ಮತುತ್ �ೌಲಯ್), ಅಂತಹ ರೂಪದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಅಂತಹ
ಅವ�� �ಯಮ 3 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ಾ��. ಮ� �ಾಂಡ�ಂಗ್ ತ�ಗಟುಟ್�� (�ವರ್ಹ� �ಾಖ�ಗಳು) �ಯಮಗಳು,
�ಳ� ���ದಂ�:
1. ಹತುತ್

ಲಕಷ್

ರೂ�ಾ�ಗ��ಂತ

��ಚ್ನ

�ೌಲಯ್ದ

ಎ�ಾಲ್

ನಗದು

ವ��ಾಟುಗಳು

ಅಥ�ಾ

��ೕ�

ಕ��ಸ್ಯ�ಲ್

ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತತ್�.
2. ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ��ಂತ ಕ�� �ೌಲಯ್ದ ಅಥ�ಾ ��ೕ� ಕ��ಸ್ಯ�ಲ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸರ�ಯ ನಗದು
ವ��ಾಟುಗಳು ಪರಸಪ್ರ ಅಂತಗರ್ತ�ಾ� ಸಂಪಕರ್�ೂಂ�� ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳ ಸರ�ಯು ಒಂದು �ಂಗ�ೂಳ�
ನ��ರುತತ್� ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳ ಒಟುಟ್ �ೌಲಯ್ವ� ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳನುನ್ �ೕರುತತ್�;
ಹತುತ್ ಲಕಷ್ ರೂ�ಾ�ಗಳ �ಾ�ೂೕ�ದ್ೕಶ�ಲಲ್ದ ಸಂ�ಥ್ಗ�ಂದ ರ�ೕ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ವ��ಾಟುಗಳು ಅಥ�ಾ

3.

��ೕ� ಕ��ಸ್ಯ�ಲ್ ಸ�ಾನ�ಾ�ರುತತ್�;
ನಕ� ಅಥ�ಾ ನಕ� ಕ��ಸ್ �ೂೕಟುಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೂೕಟುಗಳನುನ್ ಅಸ��ಾ� ಬಳ�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ನಗದು

4.

ವ��ಾಟುಗಳು ಮತುತ್ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಸುಗಮ�ೂ�ಸುವ �ಾವ��ೕ �ೌಲಯ್ಯುತ ಭದರ್� ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ಯ �ಾವ��ೕ
��ೕಜರ್� ನ���; ಮತುತ್
5. ಎ�ಾಲ್ ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ ವ��ಾಟುಗಳು ನಗದು ರೂಪದ�ಲ್ �ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ದದ್ರೂ ಮತುತ್ �ಯಮ 3(1)
(D) ನ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್.

i)

ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� �ೖಯ�ತ್ಕ ವ��ಾ�ನ ಪ�ನ�ರ್�ಾರ್ಣವನುನ್ ಅನುಮ�ಸಲು 2005 ರ ಮ�-

�ಾಂಡ�ಂಗ್ ತ�ಗಟುಟ್�� (�ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�) �ಯಮಗಳ �ಯಮ 3 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��
ಸಂಬಂ��ದಂ� ಎ�ಾಲ್ ಅಗತಯ್ �ಾ��ಯನುನ್ �ವರ್�ಸುತತ್�:
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a) ವ��ಾಟುಗಳ ಸವ್ರೂಪ
b) ವ��ಾ�ನ �ತತ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಗುರು�ಸ�ಾದ ಕ��ಸ್
c) ವ��ಾಟು ನ��ದ ��ಾಂಕ., ಮತುತ್
d) ವ��ಾ�ನ ಪಕಷ್ಗಳು.
MOHFL ಸ��ಾದ �ವರ್ಹ� ಮತುತ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಸಂರ�ಸಲು ಒಂದು �ೕ�ಯ�ಲ್ (ಕ�ಣ/ಮೃದು ಪರ್�ಗಳ�ಲ್) ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್
�ಕ�ಸಲು ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು, ಅದು ಸಕಷ್ಮ ಅ��ಾ�ಗಳು ಅಗತಯ್�ರು�ಾಗ ಅಥ�ಾ �ನಂ���ಾಗ �ಾ��ಯನುನ್
ಸುಲಭ�ಾ� ಮತುತ್ ತವ್�ತ�ಾ� �ಂಪ�ಯಲು ಅನುವ� �ಾ��ೂಡುತತ್�.
�ೂಸ ತಂತರ್�ಾನಗಳ ಪ�ಚಯ

12.

ಅ�ಾಮ�ೕಯ�ಯನುನ್ �ಂಬ�ಸುವ ಆನ್�ೖನ್ ವ��ಾಟುಗಳು �ೕ�ದಂ� �ೕ�ಯ ಅನು�ಾಠ್ನದ�ಲ್ �ೂಸ ಅಥ�ಾ ಅ�ವೃ�ಧ್�ೕಲ
ತಂತರ್�ಾನಗ�ಂದ ಉದಭ್�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೕ �ದ��ಗ�� MOHFL ��ೕಷ ಗಮನವನುನ್ �ೕಡುತತ್� ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ದದ್�ಲ್, ಮ�
�ಾಂಡ�ಂಗ್ �ೕಜ�ಗಳ�ಲ್ ಅವ�ಗಳ ಬಳ�ಯನುನ್ ತ�ಯಲು ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�.
13.

��ಯ �ವರ್ಹ�ಯ ಮೂಲಕ KYC/AML �ೕ�ಯ ಅನುಸರ�

(a)

MOHFL ಈ ಮೂಲಕ KYC �ೕ�ಯ ಅನುಸರ�ಯನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�:

(i)

KYC ಅನುಸರ�ಯ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ��ಯ �ಾಯ್�ೕಜ್�ಂಟ್ ಅಂದ� �ಾರು ಎಂಬುದನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸುವ�ದು.

(ii)

�ೕ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯರ್��ಾನಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅನು�ಾಠ್ನ�ಾಕ್� ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯ ಹಂ��.

(iii) �ಾನೂನು ಮತುತ್ �ಯಂತರ್ಕ ಅಗತಯ್�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� RE ಗಳ �ೕ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯರ್��ಾನಗಳ ಅನುಸರ�
�ಾಯರ್ಗಳ ಸವ್ತಂತರ್ �ೌಲಯ್�ಾಪನ.
(iv)

KYC/AML �ೕ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾಯರ್��ಾನಗಳ ಅನುಸರ�ಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು ಸಮ�ಾ�ೕನ/ಆಂತ�ಕ ಆ�ಟ್ ವಯ್ವ�ಥ್.

(v)

�ರ್ೖ�ಾ�ಕ �ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಾ �ಪಪ್�ಗಳ ಸ�ಲ್� ಮತುತ್ ಆ�ಟ್ ಸ��� ಅನುಸರ�.

KYC �ಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸರ�ಯನುನ್ �ಧರ್�ಸುವ ��ಾರ್ರ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ೂರಗು�ತ್� �ೕಡುವ��ಲಲ್ ಎಂದು
MOHFL ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.

14.

��ೕ�ತ ��ೕರ್ಶಕರ �ೕಮ�ಾ�

PML �ಾ��ಯ ಅ�ಾಯ್ಯ IV ಅ�ಯ�ಲ್ ��ಸ�ಾದ �ಾಧಯ್�ಯ ಒ�ಾಟ್� ಅನುಸರ�� ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ ��ೕ�ತ ��ೕರ್ಶಕ
ರನುನ್ MOHFL �ೕ�ಸುತತ್�.
15.

ಪರ್�ಾನ ಅ��ಾ�ಯ �ೕಮ�ಾ�

MOHFL ಎ�ಾಲ್ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ವರ� �ಾಡಲು ಮತುತ್ �ಾ��ಯ ಹಂ��� ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ �ರ್�ಸ್ಪಲ್ ಆ�ೕಸರ್ ಅನುನ್
�ೕ�ಸುತತ್�. KYC �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಗಂ�ೕರ �ೂೕಪಗಳು ಮತುತ್ ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ ಉಲಲ್ಂಘ�ಗ�� �ೂ��ಾ��ಯನುನ್ ಸ�ಪ�ಸಲು
ಸ��ಾದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾ��� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ಅವನು / ಅವಳು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�.
16.
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��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ಾ��ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ಾಖ�ಗಳು

PML �ಯಮಗಳ �ಯಮ 3 ರ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳು ಈ �ಳ�ನ �ಾ��ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ�ದನುನ್ MOHFL
ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�:
•

ವ��ಾ�ನ ಸವ್ರೂಪ,

•

ವ��ಾ�ನ �ತತ್ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಸ�ಸ�ಾದ ಕ��ಸ್,

•

ವ��ಾಟು ನ��ದ ��ಾಂಕ ಮತುತ್

•

ವ��ಾ�ನ ಪಕಷ್ಗಳು.
�ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ� ಮತುತ್ ಸಂರಕಷ್�

17.

PML �ಾ�� ಮತುತ್ �ಯಮಗಳ �ಬಂಧ�ಗಳನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ�� �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಯ �ಾ��ಯ �ವರ್ಹ�, ಸಂರಕಷ್� ಮತುತ್ ವರ��
ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ �ಳ�ನ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು. RE ಗಳು,
(ಎ) ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ�ಂದ ಕ�ಷಠ್ ಐದು ವಷರ್ಗಳವ��, �ೕ�ೕಯ ಮತುತ್ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಎರಡೂ RE ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ
ನಡು�ನ ಎ�ಾಲ್ ಅಗತ್ಯ�ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸುವ�ದು;
(�) �ಾ�ಯನುನ್ ��ಯು�ಾಗ ಮತುತ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧದ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಪ�ದ �ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ಸು�� ಮತುತ್ ಅವರ��ಾಸಗ��
ಸಂಬಂ��ದ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ಾಯ್�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂ��ೂ��ದ ಕ�ಷಠ್ ಐದು ವಷರ್ಗಳವ�� ಸಂರ��;
(�) �ನಂ�ಯ �ೕ�� ಸಮಥರ್ ಅ��ಾ�ಗ�� ಗುರು�ನ �ಾಖ�ಗಳು ಮತುತ್ ವ��ಾಟು �ೕ�ಾವನುನ್ ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ� �ಾ�;
(�) ಮ� �ಾಂಡ�ಂಗ್ ತ�ಗಟುಟ್�� (�ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�) �ಯಮಗಳು, 2005 (PML �ಯಮಗಳು, 2005) �ಯಮ
3 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ ಸ��ಾದ �ಾಖ�ಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ ಪ�ಚ�ಸುವ�ದು;
(ಇ) ಅಗತಯ್�ರು�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಸಮಥರ್ ಅ��ಾ�ಗಳು �ನಂ���ಾಗ �ೕ�ಾವನುನ್ ಸುಲಭ�ಾ� ಮತುತ್ ತವ್�ತ�ಾ� �ಂಪ�ಯಲು
ಅನುವ�

�ಾ��ೂಡುವ

�ೕ�ಯ�ಲ್

�ಾ�ಯ

�ಾ��ಯ

ಸ��ಾದ

�ವರ್ಹ�

ಮತುತ್

ಸಂರಕಷ್��ಾ�

ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್

ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸುವ�ದು;
(ಎಫ್) ಅವರ �ಾರ್ಹಕರ ಗುರುತು ಮತುತ್ ��ಾಸದ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ಯಮ 3 ರ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದ
ವಯ್ವ�ಾರಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಣ ಅಥ�ಾ ಮೃದು�ಾದ ರೂಪದ�ಲ್ �ವರ್�ಸುವ�ದು.
18.

��ೕರ್ಶಕರು, ಹಣ�ಾಸು ಗುಪತ್ಚರ ಘಟಕ- �ಾರತ (FIU-IND) �ಕ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದು:

(i) 2005 ರ ಮ�-�ಾಂಡ�ಂಗ್ ತ�ಗಟುಟ್�� (�ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�) �ಯಮಗಳ �ಯಮ 8 ರ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ,
ಕಂಪ�ಯು, FIU-IND ��ೕರ್ಶಕ�� ಅಂತಹ ಸಮಯ�ೂಳ� ಮತುತ್ ಒಳ� ಒದ�ಸ�ೕಕು ಅಂತಹ ರೂಪ, �ೕಳ�ಾದ �ಯಮಗಳ
�ಯಮ 3 ರ ಉಪ
-�ಯಮ (1) ಅ�ಯ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��.
(ii) ಒದ��ದ �ಾ��ಯ ಪರ್�ಯನುನ್ ಅ�ಕೃತ �ಾಖ�ಯ ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� ಪರ್�ಾನ ಅ��ಾ�; ಇಟುಟ್�ೂಳಳ್�ೕಕು.
ಕಂಪ�ಯು FIU-IND� �ೕರ�ಾ� ಕಂಪ�ಯ ��ೕ�ತ �ರ್�ಸ್ಪಲ್ ಆ�ೕಸರ್ (ಗಳು) ಮೂಲಕ PML �ಯಮಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ ಅಹರ್�
ಪ�ಯುವ ನಗದು ಮತುತ್ ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ ವ��ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಗ�ತ ನಮೂ�ಯ�ಲ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ ವರ� ಮತುತ್
�ಟನ್ಸ್ರ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಾ�ಕ�ಾ� ಸ�ಲ್ಸುವ�ದು �ೕ�ದಂ� ಎ�ಾಲ್ ಔಪ�ಾ�ಕ�ಗಳನುನ್ ಕಟುಟ್��ಾಟ್� ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು. NIL ವರ�ಗಳನುನ್
ಸ�ಲ್ಸುವ ಅಗತಯ್�ಲಲ್.
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ಇದಲಲ್�,

ಕಂಪ�

ಮತುತ್

ಅದರ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು

ಸಜುಜ್�ೂ�ಸುವ/ವರ�

�ಾಡುವ

�ವರಗಳ

ಕಟುಟ್��ಾಟ್ದ

�ೌಪಯ್�ಯನುನ್

�ಾ�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.
��ೕ� �ಾ� ��� ಅನುಸರ� �ಾ�� (FATCA) ಮತುತ್ �ಾ�ಾನಯ್ ವರ� �ಾನದಂಡಗಳ (CRS) ಸಂ�ಥ್ಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್

19.

ವರ�

�ಾಡುವ

ಅಗತಯ್�ಗಳು

ಆ�ಾಯ

���

�ಯಮ

114F

ರ�ಲ್

�ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾದ

ಸಂ�ಥ್ಗಳು

ಮತುತ್

ಅದರಂ�,

ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�,
1. ಆ�ಾಯ ��� ಇ�ಾ�ಯ ಸಂಬಂ�ತ ಇ-��ಲ್ಂಗ್ ��ೕಟರ್ಲ್ನ�ಲ್ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳನುನ್ ವರ� �ಾಡುವ �ಂಕ್ನ�ಲ್
�ೂೕಂ�ಾ�� https:/ /incometaxindiaefiling.gov.in/ �ಾ�ನ್ ನಂತರ --> ನನನ್ �ಾ� --> ವರ�
�ಾಡುವ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್�ಾ� �ೂೕಂ�ಾ��.
2. �ಾಮ್ರ್ 61 � ಅಥ�ಾ 'NIL’ ವರ�ಯನುನ್ ಅಪ್�ೂೕಡ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ��ೕ�ತ ��ೕರ್ಶಕರ ��ಟಲ್
ಸ�ಯನುನ್ ಬಳ��ೂಂಡು ಆನ್�ೖನ್ ವರ�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�, ಇದ�ಾಕ್� �ಂಟರ್ಲ್ �ೂೕಡ್ರ್ ಆಫ್ �ೖ�ಕ್ಟ್ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ (CBDT)
�ದಧ್ಪ��ದ �ಕ್ೕಮ್ಅನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
�ವರ� - HFC ಗಳು ತಮಮ್ �ಬ್�ೖಟ್ನ�ಲ್ �ಾ�ನ್ ಎಕ್ಸ್�ೕಂಜ್ �ೕಲಸ್ರ್ ಅ�ೂೕ��ೕಷನ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (FEDAI)
ಪರ್ಕ��ದ �ಾಪ್ಟ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ದರಗಳನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ೕಕು http://wwwfedai.org.in/ RevaluationRates.aspx
ಆ�ಾಯ ��� �ಯಮಗಳ �ಯಮ 114H ಪರ್�ಾರ ವರ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾ�ಗಳನುನ್ ಗುರು�ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ� �ಾರಣ ಶರ್�ಧ್ಯ
�ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್ಲು.
3. ಆ�ಾಯ ��� �ಯಮಗಳ �ಯಮ 114H ನ�ಲ್ ಒದ��ದಂ�, ಸ��ಾದ ಪ�ಶರ್ಮದ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್ಲು
ಮತುತ್ ಅದನುನ್ �ಾಖ�ಸಲು ಮತುತ್ �ವರ್�ಸಲು �ಾ�� ತಂತರ್�ಾನ (IT) �ೌಕಟಟ್ನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ��.
4.ಐ� �ೌಕ�ಟ್ನ �ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಯ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�� ಮತುತ್ ಆ�ಾಯ ��� �ಯಮಗಳ �ಯಮಗಳು 114F,
114G ಮತುತ್ 114H ಅನುಸರ�.
5.

ಅನುಸರ�ಯನುನ್

ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು

�ೂತುತ್ಪ��ದ

��ೕರ್ಶಕರು

ಅಥ�ಾ

�ಾವ��ೕ

ಇತರ ಸ�ಾನ

�ಾಯರ್��ಾರ್ಹಕರ ಅ�ಯ�ಲ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ �ೕ�ವ್�ಾರ�ಾ ಸ�� ಅನುನ್ ರ��.
6.

�ಾಲ�ಾಲ�ಕ್

�ಂಟರ್ಲ್

�ೂೕಡ್ರ್

ಆಫ್

�ೖ�ಕ್ಟ್

�ಾಯ್ಕ್ಸ್

(CBDT)

ಮೂಲಕ

ನ�ೕಕ��ದ

ಸೂಚ�ಗಳು/�ಯಮಗಳು/�ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ಪಪ್�ಗಳು/ ಪ�ರ್�ಾ ಪರ್ಕಟ�ಗಳು/ ಈ �ಷಯದ �ೕ� �ೕಡ�ಾದ ಅನುಸರ�ಯನುನ್
ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್.
7.

�ೕ�ನವ�ಗಳ �ೂ��, �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಅ��ಾರ �ಾಯ್�ತ್ಗಳು / ಘಟಕಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� �ಸವ್ರ್

�ಾಯ್ಂಕ್ ಮೂಲಕ ಪರ್�ಾರ �ಾಡ�ಾದ ಇತರ �ಶವ್ಸಂ�ಥ್ಯ ಭದರ್�ಾ ಮಂಡ�ಯ �ಣರ್ಯಗಳನುನ್ (UNSCR) ಸಹ
ಗಮ�ಸ�ೕಕು.
ಇತರ ಸಂಬಂ�ತ ಕರ್ಮಗಳು:
20.
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�ೌಪಯ್ �ಾಧಯ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾ��ಯ ಹಂ��:

1. �ಾಲ�ಾತ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ �ವರಗಳ ನಡು�ನ ಒಪಪ್ಂದದ ಸಂಬಂಧ�ಂದ ಉದಭ್�ಸುವ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ��ಯ ಬ�ಗ್ ಕಂಪ�ಯು
�ೌಪಯ್�ಯನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು, ಅಡಡ್ �ಾ�ಾಟದ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ ಸಪ್ಷಟ್ ಅನುಮ��ಲಲ್� �ಾವ��ೕ
ಇತರ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾರದು.
2.

ಸ�ಾರ್ರ ಮತುತ್ ಇತರ ಏ��ಸ್ಗ�ಂದ �ೕ�ಾ/�ಾ���ಾ� �ೂೕ��ಗಳನುನ್ ಪ�ಗ�ಸು�ಾಗ, �ೂೕ�ದ �ಾ��ಯು ವಯ್ವ�ಾರಗಳ�ಲ್
�ೌಪಯ್�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾನೂನುಗಳ �ಬಂಧ�ಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವಂತಹ ಸವ್ರೂಪವನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್ ಎಂದು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ�
ತೃ�ತ್ಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು.

3. �ೕ�ದ �ಯಮ�ಕ್ ��ಾ��ಗಳು ಈ �ಳ�ನಂ��:
i. ಎ�ಲ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ�ದು �ಾನೂ�ನ ಬಲವಂತದ ಅ�ಯ�ಲ್
ii. �ಾವರ್ಜ�ಕ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ಕತರ್ವಯ್�ರುವ�ಲ್,
iii �ಾಯ್ಂ�ನ ��ಾಸ�ತ್� ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ಯ ಅಗತಯ್�� ಮತುತ್
iv. �ಾರ್ಹಕರ ಸಪ್ಷಟ್ ಅಥ�ಾ ಸೂ�ತ ಒ�ಪ್��ಂ�� ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ಯನುನ್ ಎ�ಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�.
4. RBI �ಾ�� 1934 ರ �ಕಷ್ನ್ 45NB ನ�ಲ್ ಒದ�ಸ�ಾದ �ಾ��ಯ �ೌಪಯ್�ಯನುನ್ MOHFL �ವರ್�ಸುತತ್�.
21.

KYC �ಾ��ಯನುನ್ �ಂಟರ್ಲ್ KYC ��ಾಡ್ಸ್ರ್ ���� (CKYCR) �ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ�ದು

�ಯಮಗಳ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ CKYCR �ೂಂ�� ಹಂ��ೂಳಳ್ಲು ಕಂಪ�ಯು KYC �ಾ��ಯನುನ್ ����ಯುತತ್�,
ಸಂದ�ಾರ್ನು�ಾರ ವಯ್�ತ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಾನೂನು ಘಟಕಗ��ಾ� �ದಧ್ಪ�ಸ�ಾದ ಪ�ಷಕ್ೃತ KYC �ಂ�ಲ್ೕಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗತಯ್��.
�ಾರತ ಸ�ಾರ್ರವ� �ಕುಯ್��ೖ�ೕಶನ್ ಅ�ಟ್ �ೕಕನ್ಸ�ಕಷ್ನ್ ಮತುತ್ �ಕುಯ್�� ಇಂಟ�ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ (CERSAI) ನ �ಂಟರ್ಲ್
����ಯನುನ್ ��ಟ್ �ೂೕ���ೕಶನ್ ನಂ. S.O. 3183(E) ��ಾಂಕ ನ�ಂಬರ್ 26, 2015 ಯಪರ್�ಾರ CKYCR ನ
�ಾಯರ್ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಮತುತ್ �ವರ್�ಸಲು ಅ��ಾರ �ೕ��. 2005 ರ ಮ� �ಾಂಡ�ಂಗ್ ತ�ಗಟುಟ್�� (�ಾಖ�ಗಳ �ವರ್ಹ�)
�ಯಮಗಳ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ಏ�ರ್ಲ್ 01, 2017 ರಂದು ಅಥ�ಾ ನಂತರ CERSAI �ೂಂ�� ��ಯ�ಾದ �ೂಸ �ೖಯ�ತ್ಕ
�ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� MOHFL �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂ�ಳ್ (KYC) �ೕ�ಾವನುನ್ CERSAI �ೂಂ�� ಅಪ್�ೂೕಡ್
�ಾಡ�ೕ�ಾಗುತತ್�. .
22.

ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳ �ೕಮಕ ಮತುತ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳ ತರ�ೕ�
ಅವ
ರ �ಬಬ್ಂ� �ೕಮ�ಾ�/�ೕಮ�ಾ� ಪರ್�ರ್�ಯ ಅ��ಾಜಯ್ ಅಂಗ�ಾ� �ಾಕಷುಟ್ �ಕ್�ೕ�ಂಗ್ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ಾ��

1.
ತರ�ೕಕು..
2.

KYC/AML �ಾಪನಗಳ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಬಬ್ಂ�ಯ ಸದಸಯ್ರು ಸಮಪರ್ಕ�ಾ� ತರ�ೕ� ಪ�ಯುವಂ� ನ�ಯು�ತ್ರುವ ಉ�ೂಯ್ೕ�

ತರ�ೕ� �ಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾ�� ತರ�ೕಕು. ಮುಂಚೂ� �ಬಬ್ಂ�, ಅನುಸರ� �ಬಬ್ಂ� ಮತುತ್ �ೂಸ �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸುವ
�ಬಬ್ಂ�� ತರ�ೕ�ಯ ಗಮನವ� ��ನನ್�ಾ�ರ�ೕಕು. �ಾರ್ಹಕರ �ಕಷ್ಣದ �ೂರ��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸಲು
ಮುಂ�ಾಗದ �ೕ�ನ �ಬಬ್ಂ�� ��ೕಷ�ಾ� ತರ�ೕ� �ೕಡ�ೕಕು. MOHFL, �ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಸಂಬಂ�ತ ಸಮ�ಯ್ಗಳ KYC/AML
ಅಳ�ಗಳ �ೕ�ಗಳ�ಲ್ ಸಮಪರ್ಕ�ಾ� ತರ�ೕ� ಪ�ದ ಮತುತ್ ��ಾನ್� ಪ�ಣ� �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗ�ೂಂ�� ಆ�ಟ್ �ಾಯರ್ದ ಸ��ಾದ
�ಬಬ್ಂ�ಯನುನ್ �ಾ�ರ್ಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
23.

��ಷಟ್ �ಾರ್ಹಕ ಗುರು�ನ �ೂೕಡ್ (UCIC)

MOHFL �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� �ೂಸ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ ಪರ್�ೕ�ಸು�ಾಗ ��ಷಟ್ �ಾರ್ಹಕ
ಗುರು�ನ �ೂೕಡ್ (UCIC) ಅನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸುತತ್�.
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MOHFL,

ಅವರ ಆ�ಕ್ಯ

�ೕ��,

ಎ�ಾಲ್

�ಾಕ್-ಇನ್/�ಾಂದ�ರ್ಕ

�ಾರ್ಹಕ��

ಅಂದ�

ಪ�ವರ್-�ಾವ��ದ

ಉಪಕರಣಗಳ

ಖ�ೕ��ಾರರು/ಥಡ್ರ್ �ಾ�ರ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಖ�ೕ��ಾರರು ಅಂತಹ �ಾಕ್-ಇನ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಗುರು�ಸಲು �ಾಕಷುಟ್ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್
�ೂಂ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ��ದ� UCIC ಅನುನ್ �ೕಡುವ��ಲಲ್. ಅವ�ೂಂ�� ಆ�ಾ�ಗ್ ವ��ಾಟು ನ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ ಅವ�� ಯು�ಐ�
ಹಂ���ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್.
ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗು�ತ್�

24.

ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡು�ಾಗ ಏ�ಂಟ್ಗ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ MOHFL, �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� ಮೂರ�ೕ
ವಯ್�ತ್ಯ ಉತಪ್ನನ್ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ ವ��ಾಟುಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� CTR/STR ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಎಚಚ್��ಗಳನುನ್
����ಯಲು,

ಉ�ಾಪ್�ಸಲು

ಮತುತ್

��ಲ್ೕ�ಸಲು

�ಸಟ್ಮ್

�ಾಮಥಯ್ರ್ಗಳನುನ್

ಒಳ�ೂಂಡಂ�

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ

�ಾನೂನುಗಳು/�ಯಮಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸುತತ್�. MOHFL ಮೂಲಕ �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು (KYC) �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್
ಅನುಸ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ೂರ್ೕಕರ್ಗಳು/ಏ�ಂಟ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳು.
HFCS ಮೂಲಕ �ಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ (KYC) �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು ಅನುಸರ� ಮತುತ್ �ೂರ್ೕಕರ್ಗಳು/ಏ�ಂಟ್

25.

ಗಳು ಇ�ಾಯ್� �ೕ�ದಂ� HFCS ಮೂಲಕ ಅ��ಾರ ಪ�ದ ವಯ್�ತ್ಗಳು.
�ೕವ�ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸಲು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಲ ಸಂಬಂ�ತ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು ಕಂಪ��ಂದ ಅ��ಾರ

1.

ಪ�ದ ವಯ್�ತ್ಗಳು, ಅವರ �ೂರ್ೕಕರ್ಗಳು/ಏ�ಂಟರು ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ಾದವರು ಕಂಪ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ KYC �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್�.
KYC �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಅನುಸರ�ಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್� ಎ�ಾಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�

2.

�ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅವರ ಪರ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸು�ತ್ರುವ �ೂರ್ೕಕರ್ಗಳು / ಏ�ಂಟ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್� �ೕ�ದಂ� ಕಂಪ��ಂದ
ಅ�ಕೃತ ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದ �ಾವ��ೕ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯ ಸಂಪ�ಣರ್ ಪ��ಾಮಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ೕಕು. PML �ಾ��ಯ �ಬಂಧ�ಗಳು,
ಅದರ ಅ�ಯ�ಲ್ ರ�ಸ�ಾದ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ��ೕ� �ೂಡು� (�ಯಂತರ್ಣ) �ಾ��, 2010, ಅನವ್�ಸುತತ್�,
ಕಟುಟ್��ಾಟ್� ಬದಧ್�ಾ��.
3. ದ�ಾಲ್�ಗಳು/ಏ�ಂಟರುಗಳು ಅಥ�ಾ ಅಂತಹವ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� NBFCಗಳು/RNBCಗ�ಂದ ಅ�ಕೃತ�ೂಂಡ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ಾ�ಗಳ
ಪ�ಸತ್ಕಗಳು,

ಕಂಪ�ಯ

ದ�ಾಲ್�

�ಾಯರ್ಗ��

ಸಂಬಂ��ದಂ�,

ಅಗತಯ್�ರು�ಾಗ�ಲಲ್

�ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�

ಮತುತ್

ತ�ಾಸ��

ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ� �ಾಡ�ಾಗುತತ್�.
�ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸದ ಮತುತ್ / ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ ಅಸಹ�ಾರದ �ಾರಣ�ಂದ MOHFL ಸೂಕತ್ KYC ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅನವ್�ಸಲು
�ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�,

ಕಂಪ�ಯು

�ಾ�ಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಲು ಅಥ�ಾ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ �ಾರಣಗಳನುನ್ �ವ�ಸುವ

�ಾರ್ಹಕ�� �ಾರಣ

ಸೂಚ�ಯನುನ್ �ೕ�ದ ನಂತರ ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೂ��ೂ�ಸಲು ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ��ಾರ್ರ. ಅಂತಹ ��ಾರ್ರಗಳನುನ್
ಸಮಂಜಸ�ಾ� ��ಯ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
26.

�ೕ�ಯ ಪ��ೕಲ�/ಪ�ಷಕ್ರ�

�ಾವ��ೕ ಹಂತದ�ಲ್ �ೕ� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ಯಮಗಳು, �ೕ�ಗಳು, �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳು, ಅ�ಸೂಚ�, ಸಪ್�ಟ್ೕಕರಣ, ಸು�ೂತ್ೕ�,
ಪರ್�ಾನ ಸು�ೂತ್ೕ�ಗಳು / ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗಳು (“�ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳು”) �ೂರ��ದ ��ೕರ್ಶನಗಳ ನಡು� �ಾಯ್�ಾಯ್ನ /
�ಾ��ಯ ಸಂಘಷರ್ ಉಂ�ಾದ�, ಆಗ �ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ� �ೕಲು�ೖ �ಾ�ಸುತತ್�.
�ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗ�� �ಾವ��ೕ �ದುದ್ಪ�(ಗಳು) ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಸಪ್�ಟ್ೕಕರಣ(ಗಳ) ಇದದ್�ಲ್, �ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ
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��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ಾ� ��ಾಂಕ�ಂದ �ೕ� �ದುದ್ಪ� �ಾ�� ಬರುತತ್�. ಮಂಡ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸ��ಯು(ಗಳು) �ೕ�ಯ
�ಾವ��ೕ

�ಬಂಧ�ಗಳನುನ್

ಬದ�ಾ�ಸುವ,

�ಾಪರ್�ಸುವ,

�ೕ�ಸುವ,

ಅ�ಸುವ

ಅಥ�ಾ

�ದುದ್ಪ�

�ಾಡುವ

�ಾ�ದ್�ಸುತತ್�.
ಅನುಬಂಧ i
ಗುರು�ನ ಪ��ಾ��ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳ ಪ�ಟ್, ��ಾಸದ ಪ��ಾ� ಮತುತ್ ಸ� ಪ��ಾ�
ಅ.ಸಂ.
1.

�ಾರ್ಹಕರ ಪರ್�ಾರ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ �ಾಖ�ಗಳು
��ಾ� ವಯ್�ತ್ಗಳು
A) �ಾಶವ್ತ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ (��ೕ�ೂೕ ಮತುತ್ ಸ��ಂ��) ಅಥ�ಾ �ಾಮ್ರ್ 60
ಅ�ಕೃತ�ಾ� �ಾನಯ್�ಾದ �ಾಖ�ಯ ಒಂದು ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಪರ್� (OVD) �ಾನೂನು �ಸ��ಾ� ಅವನ
/ಅವಳ
ಗುರು�ನ �ವರಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಬಳ�ದ �ಾವ��ೕ �ಸರುಗಳು ಮತುತ್ ��ಾಸ:
(i.) �ಾರ�ೕಯ ��ಷಟ್ ಗುರು�ನ �ಾರ್��ಾರವ� �ೕ�ರುವಂತಹ ರೂಪದ�ಲ್ ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್
�ೂಂ�ರುವ ಪ��ಾ�*
(ii.) �ಾನಯ್ �ಾರ�ೕಯ �ಾಸ್��ೕಟ್ರ್ (��ೕ�ೂೕ ಮತುತ್ ಸ��ಂ��)
(iii.) �ಾರತದ ಚು�ಾವ�ಾ ಆ�ೕಗವ� �ೕ�ದ �ಾನಯ್ ಮತ�ಾರರ ಗುರು�ನ �ೕ�
(iv.) �ಾನಯ್�ಾದ �ಾಶವ್ತ �ಾಲ�ಾ ಪರ�ಾನ� (��ೕ�ೂೕ ಮತುತ್ ಸ��ಂ��)
(v.) NREGA �ಂದ �ೕಡ�ಾದ �ಾಬ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾಜಯ್ ಸ�ಾರ್ರದ ಅ��ಾ��ಂದ ಸ��ಾ�
ಸ� �ಾಡ�ಾ��
* �ಾರ್ಹಕರು ಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ�, ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕರು ಸೂಕತ್ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ
ಅವನ/ ಅವಳಆ�ಾರ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಮರು�ೂಂ�ಸು�ಾತ್� ಅಥ�ಾ �ಾಲ್ಯ್ಕ್ ಔಟ್ �ಾಡು�ಾತ್�
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು.
�ಾರ್ಹಕರು ಒದ��ದ OVD ನ�ೕಕ��ದ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್�ದದ್�, ��ಾಸದ ಪ��ಾ�ಯ �ೕ�ತ
ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಈ �ಳ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ OVD ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�:(a) �ಾವ��ೕ �ೕ�ಾ ಪ��ೖ��ಾರರ ಎರಡು �ಂಗ��ಂತ ಹ�ಯ�ಾದ ಯು��� �ಲ್ (�ದುಯ್ತ್,
ದೂರ�ಾ�, ��ೕಸ್ಟ್-�ೕಯ್ಡ್ ��ೖಲ್ ��ೕನ್, �ೖಪ್ಡ್ �ಾಯ್ಸ್, �ೕ�ನ �ಲ್);
(b)

ಆ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ರಸ�ಯ ��� ರ�ೕ�;

(c)

ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾವರ್ಜ�ಕ ವಲಯ
ದಸಂ�ಥ್ಗಳು �ವೃತತ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� �ೕಡ�ಾದ
�ಂಚ� ಅಥ�ಾ ಕುಟುಂಬ �ಂಚ� �ಾವ� ಆ�ೕಶಗಳು (PPO ಗಳು), ಅವ� ��ಾಸವನುನ್
�ೂಂ�ದದ್�;

(d)

�ಾಜಯ್ ಅಥ�ಾ �ೕಂದರ್ ಸ�ಾರ್ರದ ಇ�ಾ�ಗಳು, �ಾಸನಬದಧ್ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ ಸಂ�ಥ್ಗಳು,
�ಾವರ್ಜ�ಕ ವಲಯ
ದ ಉದಯ್ಮಗಳು, �ಗ�ತ �ಾ�ಜಯ್ �ಾಯ್ಂಕ್ಗಳು, ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಮತುತ್
ಪ�ಟ್�ಾ�ದ
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ಕಂಪ�ಗ�ಂದ

ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ

ವಸ�

ಹಂ��

ಪತರ್.

ಅಂ��ೕ,

ಅ�ಕೃತ

ಹಕಕ್ನುನ್

ವಸ�ಗಳನುನ್

ಮಂಜೂರು

�ಾಡುವ

ಅಂತಹ

ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ೂಂ��

ರ�

ಮತುತ್

ಪರ�ಾನ�

ಒಪಪ್ಂದಗಳು; ಮತುತ್
��ೕ� �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ �ಾಖ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾರತದ�ಲ್ನ ��ೕ�

(e)

�ಾಯ�ಾರ ಕ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಷನ್ �ೕ�ದ ಪತರ್.
�ೕ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ ಮೂರು �ಂಗಳ ಅವ��ಳ� �ಾರ್ಹಕರು ಪರ್ಸುತ್ತ ��ಾಸ�ೂಂ��
ನ�ೕಕ��ದ OVD ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು.
�ಾ� ಆ�ಾ�ತ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ಾಥ್�ಸು�ಾಗ ��ಾಸ ಮತುತ್ ಗುರು�ನ ಪ��ಾ��ಾ� �ಾಜಯ್ ಸ�ಾರ್ರ ಅಥ�ಾ
��ಟ್

�ೂೕ���ೕಶನ್

�ೕ�ದ

ಮದು�

ಪರ್�ಾಣಪತರ್ದ

ನಕಲು

ಪರ್�ಯನುನ್

ಮತುತ್

ವಯ್�ತ್ಯ

ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಸ�ನ�ಲ್ರುವ OVD ಯ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಪರ್��ಂ�� �ಸರು ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್
ಸೂ�ಸುತತ್� ಅಥ�ಾ ಮದು� ಅಥ�ಾ ಇ�ಾಯ್ವ��ೂೕ �ಾ�ಯ�ಲ್ ತಮಮ್ �ಸರನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸುವ ವಯ್�ತ್ಗಳ
ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ನ�ೕಕ�ಸುವ �ಾಯ್�ಾಮವನುನ್ �ೖ�ೂಳುಳ್�ಾಗ.
ಕಂಪ�ಯ ತೃ�ತ್� ಒಳಪ�ಟ್ರುವ �ಾವ��ೕ OVD �ೂ�� ID ಪ��ಾ��ಾ� ಈ �ಳ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್
ಪ�ಯಬಹುದು:
(i.) �ಾನಯ್ ��ೕ�ೂೕ �ೕಷನ್ �ಾಡ್ರ್
(ii.) ವೃ�ತ್ಪರ �ೌ�ಸ್ಲ್ಗಳ �ಾನಯ್ ��ೕ�ೂೕ ಐ� �ಾಡ್ರ್, ಸ�ಾರ್ರ/PSU
(iii.) �ಸರು, �ಾ�ಾ�ತರ್ ಮತುತ್ ಸ� (ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�) �ೂ�� �ೕಂದರ್ / �ಾಜಯ್ ಸ�ಾರ್ರ /
�ೕಂ�ಾರ್ಡ�ತ ಪರ್�ೕಶ�ಂದ �ೕ�ದ �ಾನಯ್ ಶ�ಾ�ಸ� ಪರ�ಾನ�
(iv.) �ೕಂದರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಜಯ್ ಸ�ಾರ್� ಸಂ�ಥ್�ಂದ �ೕ�ದ �ಾನಯ್�ಾದ ID �ಾಡ್ರ್ಗಳು / �ಾಜ್ಯ
ಸ�ಾರ್ರ�ಂದ �ೕಡ�ಾದ ESIC �ಾಡ್ರ್ನಂತಹ ಅ� ಸ�ಾರ್� ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್�.
(v.) �ಸರು ಮತುತ್ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ಾ��ೕಯ ಜನಸಂ�ಾಯ್ �ೂೕಂದ��ಂದ �ೂರ�ಸ�ಾದ
ಪತರ್
ಕಂಪ�ಯ ತೃ�ತ್� ಒಳಪಟುಟ್ �ಾವ��ೕ OVD �ೂ�� ��ಾಸ ಪ��ಾ��ಾ� �ಳ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್
ಪ�ಯಬಹುದು :
(i.) AOF ��ಾಂಕ�ಂದ �ಂ�ನ 3 �ಾಯ್�ಂಡರ್ �ಂಗಳುಗ�ಂದ ಕ�ಷಠ್ ಒಂದು �ಂಗಳ ಅಥ�ಾ ಹ��ೖದು
ನಮೂದುಗ�ೂಂ�� �ಾ��ಾರರ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ��ೕಸ್ಟ್ ಆ�ೕಸ್ ಉ��ಾಯ �ಾಸ್
ಪ�ಸತ್ಕ. (ಕ�ದ ಮೂರು �ಂಗಳ �ಂ�ನ �ಾವ��ೕ ಒಂದು �ಾಯ್�ಂಡರ್ �ಂಗಳ ರ�)
(ii.) �ಾವ��ೕ �ಡೂಯ್ಲ್ �ಾ�ಜಯ್ �ಾಯ್ಂಕ್ನ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಸ್ಬುಕ್ / ಇ�ತ್ೕ�ನ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ� �ೕ��
(�ಾಸ್ ಪ�ಸತ್ಕದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ��ಾಸವನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ �ದಲ ಪ�ಟ).
(iii.) ಮು�ಸ್ಪಲ್ ��� ರ�ೕ�/ ಆ�ತ್ ��� ರ�ೕ�ಯನುನ್ ನಮೂ��ದ ��ಾಸ�ೂಂ�� (2 �ಂಗ��ಂತ
ಹ�ಯದಲಲ್ ಮತುತ್ ಬಳ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�).
(iv.) �ೌ�ಂಗ್ �ೂ�ೖ� �ಲ್, �ದುಯ್ತ್ �ಲ್, �ಾಟರ್ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಚಲನ್, �ಾಯ್ಂಡ್ �ೖನ್ ����ೕನ್
�ಲ್ / �ೖರ್ �ಸ್ �ಾಯ್ಂಡ್�ೖನ್ ಕ�ಕಷ್ನ್, �ಾಯ್ಸ್ ಕ�ಕಷ್ನ್ �ಲ್ / ��ೖಲ್ ��ೕನ್ �ಲ್
(2

�ಂಗ��ಂತ

ನಮೂ�ಸ�ಾ��.
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ಹ�ಯದಲಲ್

ಮತುತ್

ಬಳ�ಯನುನ್

�ೂೕ�ಸುವ�ದು)

ಪ�ಣರ್

��ಾಸವನುನ್

(v.) ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ �ಾವರ್ಜ�ಕ ವಲಯ
ದ ಸಂ�ಥ್ಗಳು �ವೃತತ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� �ೕಡ�ಾದ
�ಂಚ� ಅಥ�ಾ ಕುಟುಂಬ �ಂಚ� �ಾವ� ಆ�ೕಶಗಳು (PPO) ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ದದ್�.
(vi.) �ಾಜಯ್

ಸ�ಾರ್ರ/�ೕಂದರ್

ಸ�ಾರ್ರ,

�ಾಸನಬದಧ್/�ಯಂತರ್ಕ

ಸಂ�ಥ್ಗಳು

�ಾವರ್ಜ�ಕ

ವಲಯ
ದ

ಉದಯ್ಮಗಳು, �ಗ�ತ �ಾ�ಜಯ್ �ಾಯ್ಂಕುಗಳು, ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪ�ಟ್�ಾ�ದ ಕಂಪ�ಗಳು
ಮತುತ್ ಅ�ಕೃತ ವಸ� ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ೂಂ�� ರ� ಮತುತ್ ಪರ�ಾನ�
ಒಪಪ್ಂದಗಳು �ೂರ��ದ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ ವಸ� ಹಂ�� ಪತರ್.
ಅ�ರ್�ಾರರ ��ಾಸವನುನ್ ದೃ�ೕಕ�ಸುವ ಮು�ಸ್ಪಲ್ �ಾ��ರ್�ೕಶನ್/ಸಥ್�ೕಯ ಸ�ಾರ್� ಸಂ�ಥ್ಗಳು

vii.)

ಇ�ಾಯ್�ಗ�ಂದ �ೕಡ�ಾದ ವಸ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್.
(viii.) ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ ಮೂಲ ಪತರ್ (�ೕಂದರ್/�ಾಜಯ್ ಸ�ಾರ್ರ. ಅ�ರ್�ಾರರ ವಸ� ��ಾಸವನುನ್
ಪರ್�ಾ�ೕಕ�ಸುವ

ಇ�ಾ�ಗಳು/ಸಂ�ಥ್ಗಳು/ರಕಷ್�ಾ

ಇ�ಾ�

ಅಥ�ಾ

�ಾವರ್ಜ�ಕ

ವಲಯ
ದ

ಘಟಕಗಳು/�ಾಯ್ಂಕುಗಳು. ಪತರ್ವ� �ಟರ್�ಡ್ನ�ಲ್ರ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ಕ�ೕ�ಯ ಮು�ರ್/�ಾಟ್ಂಪ್ ಅ�ಯ�ಲ್
�ೕಡಲಪ್�ಟ್ರ�ೕಕು ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು/ಅ��ಾ��ಂದ ಸ� �ಾ�ರ�ೕಕು. ಪತರ್ದ�ಲ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಯ
ಸ�ಯನುನ್ ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೕಕು.
(ix.) �ಾಲ�ಾರನ �ಸ�ನ�ಲ್ �ಾನಯ್�ಾದ �ಾ�� ಒಪಪ್ಂದ/ ರ� ಅಥ�ಾ ಗು�ತ್� ಮತುತ್ ಪರ�ಾನ�
ಒಪಪ್ಂದದ

ನಕಲು,

ಒ�ಯ/�ಾ�ೕಕರ

�ೂ��

�ಸ�ನ�ಲ್

�ದುಯ್ತ್

�ಲ್/ಆ�ತ್

�ೂೕಂ�ಾ�ತ

ಆ�ತ್

���

ರ�ೕ�/�ೕ�ನ

�ಾಖ�.

ಯು���

�ಲ್/
�ಲ್

ಭೂ
�ಾ�ನ್

��ಾಂಕ�ಂದ 2 �ಂಗ��ಂತ �ಚುಚ್ ಹ�ಯ�ಾ�ರ�ಾರದು.
(x.) �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಆ�ತ್ �ಾಖ�.
(xi.) �ಾಲ�ಾರನ �ಸರು ಮತುತ್ ��ಾಸವನುನ್ ನಮೂ�ಸುವ �ಾನಯ್�ಾದ ಪ�ತರ �ೕ�
(xii.) �ಸರು ಮತುತ್ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ಾ��ೕಯ ಜನಸಂ�ಾಯ್ �ೂೕಂದ��ಂದ �ೂರ�ಸ�ಾದ
ಪತರ್
(xiii.) �ಾ�ಾನಯ್ ��ಯ ಇ�ತ್ೕ�ನ (15 �ಂಗ��ಂತ �ಚುಚ್ ಹ�ಯದಲಲ್) �ರ್ೕ�ಯಂ ರ�ೕ�.
�ರ್ೕ�ಯಂ ರ�ೕ�ಯು 12 �ಂಗ��ಂತ ಹ�ಯ�ಾ�ದದ್�, ��ಾ ಕಂಪ��ಂದ ನ�ೕಕರಣ ಸಲ�
ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ��.

�) PML �ಯಮಗಳ �ಯಮ 9(1)(b) ನ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾದ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ��
ಇ�ತ್ೕ�ನ ಒಂದು �ಾಸ್��ೕಟ್ರ್ �ಾತರ್ದ �ಾ�ಾ�ತರ್
�) ಸ� ಪ��ಾ�: �ಳ�ನ �ಾವ��ೕ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ� ಪ��ಾ��ಾ� ಸಂಗರ್�ಸ�ೕಕು
ಎ) �ಾನಯ್ �ಾರ�ೕಯ �ಾಸ್��ೕಟ್ರ್
�) �ಾನಯ್ PAN �ಾಡ್ರ್
�) �ಾನಯ್�ಾದ �ಾಶವ್ತ �ಾಲ�ಾ ಪರ�ಾನ�
�) �ಾಯ್ಂಕರ್ಗಳ ಸ� ಪ��ೕಲ�.
ಎಫ್) ಸ��ಂ�� �ಾನಯ್�ಾದ ಪ�ತರ �ೕ�
�) ಸಂದ�ಾರ್ನು�ಾರ ಅ�ರ್�ಾರರ / ಸಹ ಅ�ರ್�ಾರರ / �ಾತ��ಾರರ ಸ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ
�ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾ�ಾಟ ಪತರ್ದ ಪರ್�
ಎಚ್) ಆ�ಾಯ �ೂಂ�ರದವರ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾವ��ೕ ಸ� ಪ��ಾ� ಲಭಯ್�ಲಲ್�ದದ್�, �ಾಲ
ಒಪಪ್ಂದದ �ಾಗ�ಾ�ರುವ �ಾಜ�ಾ� �ಾ� (ಸ��ಂದ ಸ��ಾ� ತುಂ��)
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ಐ) ��ಬ್ರ�ನ ಗುರುತು- ಪ�ರುಷ�� ಎಡ��ಬ್ರಳು ಮತುತ್ ��ಣ್� ಬಲ��ಬ್ರಳು, �ೂೕಟ�ೖ�ೕಶನ್
�ೂ��
(�ಾಲ ಒಪಪ್ಂದದ �ಾಗ�ಾ��)
2.

ಅ��ಾ� ವಯ್�ತ್
(ಮು�ಾಮು� ಅಲಲ್ದ ಎನ್ಆರ್ಐ �ಾರ್ಹಕ��- NRI �ರ್ಡ್ನ ಪರ್�ಾರ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್�ೕಕು.
ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾರ್ಹಕ ಗುರು�ನ �ಾಯರ್��ಾನದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ ��ಾನವನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೕಕು)
ಎ) ಇ�ತ್ೕ�ನ ಒಂದು �ಾಸ್��ೕಟ್ರ್ ಅಳ�ಯ �ಾವ�ತರ್
�) ಕ�ಾಡ್ಯ �ಾಖ�ಗಳು
ಎ) ��ೕ�ತ �ಾರ್ಹಕರ ಪರ್ಸುತ್ತ �ಾಸ್��ೕಟ್ರ್ನ ಸಂಬಂ�ತ ಪ�ಟಗಳ ದೃ�ೕಕೃತ ��ೕ�ೂ�ಾ� ಅ�ಲ್
ಅವನ
/ಅವಳ �ಸರು, ��ಾಸ, ಜನಮ್ ��ಾಂಕ, ��ಾಂಕ ಮತುತ್ �ೕ�ದ ಸಥ್ಳ, ಮು�ಾತ್ಯ ��ಾಂಕ,
�ಾ�ಾ�ತರ್, ಸ� ಮತುತ್ �ಾರತದ �ೂರ� ಇರುವ ಬ�ಗ್ �ಾಟ್ಂಪ್ �ಾ���ೂಳುಳ್ತತ್�
�) �ಾನಯ್�ಾದ �ಲಸದ ಪರ�ಾ��/ಉ�ೂಯ್ೕಗ �ೕ�ಾದ ನಕಲು ಪರ್� (ಅವ� ಮು��ರುವ �ೕ�ಾಗಳ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ನ�ೕಕರಣ �ೕ�ಾಗ��ಾ� �ೕ�ಾ ಅ��ಾ�ಗ�� �ಾ�ದ ಅ�ರ್ಗಳನುನ್ �ಾನಯ್ �ಾಖ��ಾ�
�ವ್ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�)
�) �ಾರತದ�ಲ್ ��ಾಸ
ಎ) ��ಾ� ವಯ್�ತ್� �ೕ� �ೕಡ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳ ಪ�ಟ್ಯ ಪರ್�ಾರ ಸಂಗರ್�ಸ�ೕ�ಾದ ��ಾಸ ಪ��ಾ�
�) ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ ಪತರ್ (ಕಂ��ಯ ತೃ�ತ್� ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�)
OVD ಒದ��ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ��ಾಸದ �ವರಗಳನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್�ದದ್�, ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ��ೕ�
�ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ ಸ�ಾರ್� ಇ�ಾ��ಂದ �ೕಡ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾರತದ�ಲ್ನ ��ೕ� �ಾಯ�ಾರ
ಕ�ೕ� ಅಥ�ಾ �ಷನ್ �ೕ�ದ ಪತರ್ವನುನ್ ��ಾಸದ ಪ��ಾ��ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಆ�ಾಗೂಯ್,
�ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ನ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ ಮೂರು �ಂಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ��ಾಸ�ೂಂ��
ನ�ೕಕ��ದ OVD ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು.
�) �ಾಗ�ೂೕತತ್ರ ��ಾಸ
ಎ) �ಮಮ್ �ಾಗ�ೂೕತತ್ರ ��ಾಸ�ೂಂ�� �ಾವ��ೕ ಎರಡು ಸ�ಾರ್ರ �ೕ�ದ �ಾಖ�ಗಳು
�) ಇ�ತ್ೕ�ನ ಯು��� �ಲ್ (ದೂರ�ಾ�/�ದುಯ್ತ್ �ಲ್) �ೕಸ್ �ಾ�� ಒಪಪ್ಂದ�ಂದ �ಂಬ�ತ�ಾ��
(�ಲ್ ಭೂ�ಾ�ೕಕರ �ಸ�ನ�ಲ್ದದ್�) ಅಥ�ಾ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತರ ದೃ�ೕಕರಣ ಮತುತ್ ಉ�ೂಯ್ೕಗ ಒಪಪ್ಂದ
(�ಲ್ ಉ�ೂಯ್ೕಗ�ಾತರ �ಸ�ನ�ಲ್ದದ್�)
�) �ಾಗ�ೂೕತತ್ರ ��ಾ �ಾ��/ �ಸರು ಮತುತ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ��ಾಸವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ �ಾವ��ೕ �ೖದಯ್�ೕಯ
��ಾ �ಾಡ್ರ್
�) ಮ�ೂತ್ಂದು �ಾಯ್ಂಕ್/�ರ್�ಟ್ �ಾಡ್ರ್ ಕಂಪ��ಂ��ನ �ಾ�ಯ ಮೂರು ಸತತ �ೕ��ಗಳು (ಇ�ತ್ೕ�ನ
�ೕ�� �ೕ�ದಂ�) ��ಾಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್
ಇ) ಸ� ಪ��ಾ�
�ೕ�ನ ��ಾ� ವಯ್�ತ್ಗ�� �ೕಡ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳ ಪ�ಟ್ಯಂ�
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3.

ಸ�ಾರ್ರ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಇ�ಾ�ಗಳು, ಸ�ಾಜಗಳು, �ಶವ್��ಾಯ್�ಲಯಗಳು ಮತುತ್ �ಾರ್ಮ ಪಂ�ಾಯತ್
ಗಳಂತಹ ಸಥ್�ೕಯ ಸಂ�ಥ್ಗಳಂತಹ �ಂ�ನ �ಾಗದ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಒಳ�ೂಂ�ರದ �ಾಯ್�ಾಂಗ ವಯ್�ತ್ಗಳ
�ಾ�ಗಳನುನ್ ��ಯಲು, ಈ �ಳ�ನ �ಾಖ�ಗಳ ಒಂದು ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ ಪರ್�ಯನುನ್ ಪ�ಯ�ೕಕು:
ಘಟಕದ ಪರ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯ �ಸರನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ

a.)

�ಾಖ�;
b.)

�ಾಯ್ನ್

c.)

ಅದರ ಪರ�ಾ� ವ��ಾಟು ನ�ಸಲು ವ�ೕಲರನುನ್ �ೂಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಗುರು�ನ
ಮತುತ್ ��ಾಸದ ಪ��ಾ��ಾ� OVD ಮತುತ್
ಅಂತಹ ಘಟಕದ
/ �ಾಯ್�ಾಂಗದ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾನೂನು ಅ�ತ್ತವ್ವನುನ್ �ಾಥ್�ಸಲು HFC �ಂದ

d.)

ಅಗತಯ್�ರುವಂತಹ �ಾಖ�ಗಳು
ಗುರು�ನ ಪ��ಾ��ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳ ಪ�ಟ್, ��ಾಸದ ಪ��ಾ�
ಘಟಕ

ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�

��ಾಸ ಪ��ಾ�

ಕಂಪ�/LLP

PAN �ಾಡ್ರ್

ಕಂಪ�ಯ �ಸ�ನ�ಲ್ ಯು��� �ಲ್ 2 �ಂಗ��ಂತ

TAN

ಹ�ಯದು
TAN

ಸಂ�ೕಜ�ಯ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಸಂ�ೕಜ�ಯ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

���ಾಂಡಮ್

ಮತುತ್

ಆ�ರ್ಕಲ್ಸ್

ಆಫ್

ಅ�ೂೕ��ೕಷನ್
ಅಂಗ�

ಮತುತ್

���ಾಂಡಮ್

ಮತುತ್

ಆ�ರ್ಕಲ್ಸ್

ಆಫ್

ಅ�ೂೕ��ೕಷನ್
�ಾಥ್ಪ�

�ಾ��ಯ�

ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್/ಪರ�ಾನ�

ಪ�ರಸ�

�ಾನಯ್�ಾದ

ಅಂಗ�ಗಳು

ಮತುತ್

�ಾಥ್ಪ�ಯ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�
GST �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾ�ಾಟ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
TIN ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಆಮದು-ರಫ���ಾರ �ೂೕಡ್ ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್�ಾದ ವೃ�ತ್ಪರ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್ APMC/ಮಂ� ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್�ಾದ �ಾ�ರ್ಕ ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್ ಔಷಧಪರ�ಾನ�
ಅಬ�ಾ� ಮತುತ್ ಕಸಟ್ಮ್ಸ್ ಇ�ಾ� �ೕ�ದ �ಾನಯ್
�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್

ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾ�ಾಟ/�ಾಟ್ಕ್/ಪರ್ದಶರ್ನ�ಕ್

ಅಥ�ಾ

�ೕಟ�ಾಶಕ/�ೕಟ�ಾಶಕವನುನ್ �ತ�ಸಲು
ತೂಕ ಮತುತ್ �ಾಪನ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ
�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
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�ಾಜಯ್/�ೕಂದರ್ �ಾ�ನಯ್ �ಯಂತರ್ಣ ಮಂಡ��ಂದ
�ೕಡ�ಾದ �ಾ�ಾರ್ಚರ� �ಾಖ�� ಸಮಮ್�
SEZ (��ೕಷ ಆ�ರ್ಕ ವಲಯ
) �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾರ�ೕಯ

�ೖದಯ್�ೕಯ

ಮಂಡ�

�ೕ�ದ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್/ಪರ�ಾನ�
ಆ�ಾರ ಮತುತ್ ಔಷಧ�ಯಂತರ್ಣ ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ
ಪರ�ಾನ�
ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�
ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾ�ಾರ್� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಸಂ�ಥ್ಯ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೂಫ್ೕಟಕ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್
ಪರ�ಾನ� �ೕಡ�ಾ��
ಮು�ಸ್ಪಲ್ �ಾ��ರ್�ೕಷನ್ �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಸಥ್�ೕಯ

ಸವ್ಯಂ

ಸ�ಾರ್�

ಸಂ�ಥ್ಗಳು

�ೕ�ದ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
SSI/MSME/ಉ�ೂಯ್ೕಗ್/ಉದಯ್ಮ್

ಆ�ಾರ್

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾಲು�ಾ��

PAN �ಾಡ್ರ್

TAN ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಸಂ�ಥ್

TAN ಪರ್�ಾಣಪತರ್

���ಾ�ರ್ ಆಫ್ ಫಮ್ಸ್ರ್ �ೕ�ದ �ೂೕಂದ��ಾ�
ಪರ್�ಾಣಪತರ್.

���ಾ�ರ್

ಆಫ್

ಫಮ್ಸ್ರ್

�ೕ�ದ

�ೂೕಂದ�

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಅಂಗ�

ಮತುತ್

�ಾನಯ್�ಾದ

ಅಂಗ�ಗಳು

ಮತುತ್

�ಾಥ್ಪ�ಯ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾಥ್ಪ�

�ಾ��ಯ�

ಪ�ರಸ�

�ಾನಯ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�

ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್/ಪರ�ಾನ�
�ೂೕಂ�ಾ�ತ �ಾಲು�ಾ�� ಪತರ್

GST �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್,
�ಾ�ಾಟ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
TIN ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಆಮದು-ರಫ���ಾರ �ೂೕಡ್ ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್�ಾದ ವೃ�ತ್ಪರ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್ APMC/ಮಂ� ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್�ಾದ �ಾ�ರ್ಕ ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್ ಔಷಧಪರ�ಾನ�
ಅಬ�ಾ� ಮತುತ್ ಕಸಟ್ಮ್ಸ್ ಇ�ಾ� �ೕ�ದ �ಾನಯ್
�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್.
�ಾನಯ್

ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾ�ಾಟ/�ಾಟ್ಕ್/ಪರ್ದಶರ್ನ�ಕ್

ಅಥ�ಾ

�ೕಟ�ಾಶಕ/�ೕಟ�ಾಶಕವನುನ್ �ತ�ಸಲು
ತೂಕ ಮತುತ್ �ಾಪನ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ
�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
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�ಾಜಯ್/�ೕಂದರ್ �ಾ�ನಯ್ �ಯಂತರ್ಣ ಮಂಡ��ಂದ
�ೕಡ�ಾದ �ಾ�ಾರ್ಚರ� �ಾಖ�� ಸಮಮ್�
SEZ (��ೕಷ ಆ�ರ್ಕ ವಲಯ
) �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾರ�ೕಯ

�ೖದಯ್�ೕಯ

ಮಂಡ�

�ೕ�ದ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್/ಪರ�ಾನ�
ಆ�ಾರ ಮತುತ್ ಔಷಧ�ಯಂತರ್ಣ ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ
ಪರ�ಾನ�
ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�
ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾ�ಾರ್� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಸಂ�ಥ್ಯ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೂಫ್ೕಟಕ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್
ಪರ�ಾನ� �ೕಡ�ಾ��
ಮು�ಸ್ಪಲ್ �ಾ��ರ್�ೕಷನ್ �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಸಥ್�ೕಯ

ಸವ್ಯಂ

ಸ�ಾರ್�

ಸಂ�ಥ್ಗಳು

�ೕ�ದ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
SSI/MSME/ಉ�ೂಯ್ೕಗ್/ಉದಯ್ಮ್

ಆ�ಾರ್

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಏಕ�ಾತರ್

�ಾ�ೕಕ/�ಾ�ೕಕತವ್ ಸಂ�ಥ್ಯ �ಾಯ್ನ್ �ಾಡ್ರ್

TAN ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾ�ೕಕತವ್

TAN ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್�ಾದ

ಸಂ�ಥ್

ಅಂಗ�ಗಳು

ಮತುತ್

�ಾಥ್ಪ�ಯ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
�ಾನಯ್�ಾದ

ಅಂಗ�ಗಳು

ಮತುತ್

�ಾಥ್ಪ�ಯ

TIN ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
TIN ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�

�ಾನಯ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�

GST �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್,

GST �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್,

�ಾ�ಾಟ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾ�ಾಟ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಆಮದು-ರಫ���ಾರ �ೂೕಡ್ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಆಮದು-ರಫ���ಾರ �ೂೕಡ್ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್�ಾದ ವೃ�ತ್ಪರ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್�ಾದ ವೃ�ತ್ಪರ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್ APMC/ಮಂ� ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್ APMC/ಮಂ� ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್�ಾದ �ಾ�ರ್ಕ ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್�ಾದ �ಾ�ರ್ಕ ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾನಯ್ ಔಷಧಪರ�ಾನ�

�ಾನಯ್ ಔಷಧಪರ�ಾನ�

ಅಬ�ಾ� ಮತುತ್ ಕಸಟ್ಮ್ಸ್ ಇ�ಾ� �ೕ�ದ �ಾನಯ್
�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್.

ಅಬ�ಾ� ಮತುತ್ ಕಸಟ್ಮ್ಸ್ ಇ�ಾ� �ೕ�ದ �ಾನಯ್

�ಾನಯ್

ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್.

�ಾ�ಾಟ/�ಾಟ್ಕ್/ಪರ್ದಶರ್ನ�ಕ್

ಅಥ�ಾ

�ೕಟ�ಾಶಕ/�ೕಟ�ಾಶಕವನುನ್ �ತ�ಸಲು
�ಾನಯ್

ಪರ�ಾನ�/ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾ�ಾಟ/�ಾಟ್ಕ್/ಪರ್ದಶರ್ನ�ಕ್
�ೕಟ�ಾಶಕ/�ೕಟ�ಾಶಕವನುನ್ �ತ�ಸಲು
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ಅಥ�ಾ

ತೂಕ ಮತುತ್ �ಾಪನ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ
�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ತೂಕ ಮತುತ್ �ಾಪನ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ

�ಾಜಯ್/�ೕಂದರ್ �ಾ�ನಯ್ �ಯಂತರ್ಣ ಮಂಡ��ಂದ

�ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ೕಡ�ಾದ �ಾ�ಾರ್ಚರ� �ಾಖ�� ಸಮಮ್�

�ಾಜಯ್/�ೕಂದರ್ �ಾ�ನಯ್ �ಯಂತರ್ಣ ಮಂಡ��ಂದ

SEZ (��ೕಷ ಆ�ರ್ಕ ವಲಯ
) �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ೕಡ�ಾದ �ಾ�ಾರ್ಚರ� �ಾಖ�� ಸಮಮ್�
SEZ (��ೕಷ ಆ�ರ್ಕ ವಲಯ
) �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

�ಾರ�ೕಯ

�ೖದಯ್�ೕಯ

ಮಂಡ�

�ೕ�ದ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್/ಪರ�ಾನ�
�ಾರ�ೕಯ

�ೖದಯ್�ೕಯ

ಮಂಡ�

�ೕ�ದ

ಆ�ಾರ ಮತುತ್ ಔಷಧ�ಯಂತರ್ಣ ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್/ಪರ�ಾನ�

ಪರ�ಾನ�

ಆ�ಾರ ಮತುತ್ ಔಷಧ�ಯಂತರ್ಣ ಅ��ಾ�ಗಳು �ೕ�ದ

ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�

ಪರ�ಾನ�
ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾರ ಪರ�ಾನ�

ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾ�ಾರ್� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಘಟಕದ�ಸ�ನ�ಲ್ �ಾ�ಾರ್� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಸಂ�ಥ್ಯ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೂಫ್ೕಟಕ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್
ಪರ�ಾನ� �ೕಡ�ಾ��

ಸಂ�ಥ್ಯ �ಸ�ನ�ಲ್ �ೂಫ್ೕಟಕ �ಾ�� ಅ�ಯ�ಲ್

ಮು�ಸ್ಪಲ್ �ಾ��ರ್�ೕಷನ್ �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಪರ�ಾನ� �ೕಡ�ಾ��
ಮು�ಸ್ಪಲ್ �ಾ��ರ್�ೕಷನ್ �ೕ�ದ ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಸಥ್�ೕಯ

ಸವ್ಯಂ

ಸ�ಾರ್�

ಸಂ�ಥ್ಗಳು

�ೕ�ದ

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಸಥ್�ೕಯ

ಸವ್ಯಂ

ಸ�ಾರ್�

ಸಂ�ಥ್ಗಳು

�ೕ�ದ

�ಾ�ಾಟ ��� �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್

ಪರ್�ಾಣಪತರ್
ಆ�ಾರ್

SSI/MSME/ಉ�ೂಯ್ೕಗ್/ಉದಯ್ಮ್
ಪರ್�ಾಣಪತರ್

(�ವರ�ಾದ KYC ಪ��ೕಲ�ಾಪ�ಟ್ಯನುನ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾದ �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ ಅನುಬಂಧ 1A ನ�ಲ್ �ವ�ಸ�ಾ��)

ಅನುಬಂಧ II
��ಟಲ್ KYC ಪರ್�ರ್�
ಎ. MOHFL ��ಟಲ್ KYC ಪರ್�ರ್��ಾ� ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಅನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸುತತ್�, ಅದು ಅವರ �ಾರ್ಹಕರ KYC ಅನುನ್
�ೖ�ೂಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರ ಟಚ್ �ಾ�ಂಟ್ಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ� �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ MOHFL ನ ಈ ದೃ�ೕಕೃತ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಮೂಲಕ
�ಾತರ್ KYC ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್�ಾಗುತತ್�.
�.

ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ನ ಪರ್�ೕಶವನುನ್

MOHFL

�ಯಂ�ರ್ಸುತತ್�

ಮತುತ್

ಅದನುನ್

ಅನ�ಕೃತ

ವಯ್�ತ್ಗಳು

ಬಳಸುವ��ಲಲ್

ಎಂದು

ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು. MOHFL ತನನ್ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಗ�� �ೕ�ದ �ಾ�ನ್-ಐ� ಮತುತ್ �ಾಸ್ವಡ್ರ್ ಅಥ�ಾ �ೖವ್ OTP
ಅಥ�ಾ �ೖಮ್ OTP �ಯಂ�ರ್ತ �ಾಯರ್��ಾನದ ಮೂಲಕ �ಾತರ್ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಅನುನ್ ಪರ್�ೕ�ಸಬಹುದು.
�. �ಾರ್ಹಕರು, KYC ಯಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್�, MOHFL ನ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೕ� �ೕಡ�ೕಕು ಅಥ�ಾ ಪರ್��ಾ�. ಮೂಲ
OVD �ಾರ್ಹಕರ ಬ� ಇರುತತ್�.
�. MOHFL �ಾರ್ಹಕರ �ೖವ್ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ��ಂದ ��ದು�ೂಳಳ್�ಾ�� ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್�ೕಕು ಮತುತ್
ಅ�ೕ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ �ಾರ್ಹಕ ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಯ�ಲ್ (CAF) ಎಂ�ಡ್ �ಾಡ�ಾ��. ಇದಲಲ್�, MOHFL ನ �ಸಟ್ಮ್
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ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ CAF ಸಂ�ಯ್, GPS ��ೕರ್�ಾಂಕಗಳು, ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ �ಸರು, ಅನನಯ್ ಉ�ೂಯ್ೕ� �ೂೕಡ್ (RE ಗ�ಂದ
��ೕ�ಸ�ಾ��) ಮತುತ್ ��ಾಂಕ (DD:MM:YYYY) ಮತುತ್ ಸಮ
ಯ�ಾಟ್ಯ್ಂಪ್ �ೂಂ�ರುವ ಓದಬಹು�ಾದ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕನ
����ಯ�ಾದ �ೖವ್ ��ೕ�ೂೕದ�ಲ್ �ಾಟರ್-�ಾಕ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾಕುತತ್� (HH:MM:SS).
ಇ. MOHFL ನ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ �ಾತರ್ ����ಯ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾವ��ೕ ಮು�ರ್ತ
ಅಥ�ಾ

�ೕ��-�ಾರ್ಫ್

�ಾ�ದ

�ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್

����ಯ�ಾಗುವ��ಲಲ್

ಎಂಬ

�ೖ�ಷಟ್ಯ್ವನುನ್

�ೂಂ�ರ�ೕಕು.

�ೕರ

�ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ ����ಯು�ಾಗ �ಾರ್ಹಕರ �ಂಬ� �� ಬಣಣ್�ಾದ್�ರ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ ����ಯು�ಾಗ
�ೕ� �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್ �ೌಕ�ಟ್�ೂಳ� ಬರ�ಾರದು.
ಎಫ್. ಅಂ��ೕ, ಮೂಲ OVD ಯ�ೕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರ್ನ �ಾವ್�ೕನದ ಪ��ಾ�ಯನುನ್ ಆಫ್�ೖನ್ ಪ��ೕಲ�ಯನುನ್
�ೖ�ೂಳಳ್�ಾಗ�ದದ್�

(ಅಡಡ್�ಾ�

ಇ�ಸ�ಾಗುತತ್�),

�ೕ��ಂದ

ಲಂಬ�ಾ�

����ಯ�ಾಗುತತ್�

ಮತುತ್

�ೕ�

���ದಂ�

ಓದಬಹು�ಾದ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಟರ್-�ಾಕ್ರ್ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. ಮೂಲ �ಾಖ�ಗಳ �ೕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ ����ಯು�ಾಗ
��ೖಲ್ �ಾಧನದ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಓ� ಅಥ�ಾ ಓ��ಾಗ�ಾರದು.
�. �ಾರ್ಹಕರ �ೖವ್ �ಾ�ಾ�ತರ್ ಮತುತ್ ಅವರ ಮೂಲ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಸ��ಾದ �ಳ�ನ�ಲ್ ����ಯ�ೕಕು ಇದ�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್
ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಓದಬಹುದು ಮತುತ್ ಗುರು�ಸಬಹುದು.
ಎಚ್. ನಂತರ, CAF ನ�ಲ್ನ ಎ�ಾಲ್ ನಮೂದುಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒದ��ದ �ಾಖ�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾ��ಯ ಪರ್�ಾರ ಭ�ರ್
�ಾಡ�ೕಕು. �ವ್ಕ್ ��ಾಪ್ನ್ಸ್ (QR) �ೂೕಡ್ ಲಭಯ್�ರುವ �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್, �ವರಗಳನುನ್ ಹಸತ್�ಾ�ತ�ಾ� ಸ�ಲ್ಸುವ ಬದಲು QR
�ೂೕಡ್ ಅನುನ್ �ಾಕ್ಯ್ನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂತಹ �ವರಗಳನುನ್ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಜನಸಂ�ಯ್ �ಾಡಬಹುದು. ಉ�ಾಹರ��, QR
�ೂೕಡ್ ಲಭಯ್�ರುವ UIDAI �ಂದ �ೌ�ಕ ಆ�ಾರ್/ಇ-ಆ�ಾರ್ �ೌನ್�ೂೕಡ್ ಆ�ದದ್�, ಆ�ಾರ್/ಇ-ಆ�ಾರ್ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ
QR ಅನುನ್ �ಾಕ್ಯ್ನ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಸರು, �ಂಗ, ಹು�ಟ್ದ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ ��ಾಸದಂತಹ �ವರಗಳನುನ್ ಸವ್ಯಂಜನಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ �ಾಡಬಹುದು.
ಐ. �ೕ� ���ದ ಪರ್�ರ್�ಯು ಪ�ಣರ್�ೂಂಡ ನಂತರ, ‘ಒ�� ಹಂ��ೂಳುಳ್ವ �ದಲು ನಮೂ�ಯ�ಲ್ ತುಂ�ದ �ವರಗಳನುನ್
ಪ��ೕ��’ ಎಂಬ ಪಠಯ್ವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ ಒನ್ �ೖಮ್ �ಾಸ್ವಡ್ರ್ (OTP) ಸಂ�ೕಶವನುನ್ �ಾರ್ಹಕರ ಸವ್ಂತ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್�
ಕಳು�ಸ�ಾಗುತತ್�. OTP ಯಯಶ�ವ್ �ೌ�ಯ್ೕಕರಣದ ನಂತರ, ಅದನುನ್ CAF ನ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ ಸ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾರ್ಹಕರು ಅವನ
/ಅವಳಸವ್ಂತ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ �ೂಂ�ಲಲ್�ದದ್�, ಅವನ
/ಅವಳಕುಟುಂಬ/ಸಂಬಂ�ಗಳು/ಪ��ತ
ವಯ್�ತ್ಗಳ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಈ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್� ಬಳಸಬಹುದು ಮತುತ್ CAF ನ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ನಮೂ�ಸಬಹುದು. �ಾವ��ೕ
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್,

MOHFL

ನ�ಲ್

�ೂೕಂ�ಾ�ಸ�ಾದ

ಅ�ಕೃತ

ಅ��ಾ�ಯ

��ೖಲ್

ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್

�ಾರ್ಹಕರ

ಸ��ಾ�

ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಾರ್ಹಕರ ಸ�ಯ�ಲ್ ಬಳಸ�ಾದ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್ಯು ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್�ಾ�ರ�ಾರದು
ಎಂದು MOHFL ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು.
�. ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯು �ಾರ್ಹಕರ �ೕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ ಮತುತ್ ಮೂಲ �ಾಖ�ಯನುನ್ ����ಯುವ ಬ�ಗ್ �ೂೕಷ�ಯನುನ್
ಒದ�ಸ�ೕಕು. ಈ ಉ�ದ್ೕಶ�ಾಕ್�, ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಒನ್ �ೖಮ್ �ಾಸ್ವಡ್ರ್ (OTP) �ೂಂ�� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�,
ಅದನುನ್ MOHFL ನ�ಲ್ �ೂೕಂ�ಾ�ಸ�ಾದ ಅವರ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್� ಕಳು�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಯಶ�ವ್ OTP �ೌ�ಯ್ೕಕರಣದ ನಂತರ,
ಅದನುನ್ �ೂೕಷ�ಯ�ಲ್ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ ಸ� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ �ೕರ �ಾ�ಾ�ತರ್ವನುನ್ ಸಹ
ಈ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯ �ೂೕಷ�ಯ�ಲ್ ����ಯ�ಾಗುತತ್�.
�. ಈ ಎ�ಾಲ್ ಚಟುವ��ಗಳ ನಂತರ, ಅ�ಲ್�ೕಶನ್ ಪರ್�ರ್�ಯ ಪ�ಣರ್�ೂಂಡ ಬ�ಗ್ ಮತುತ್ ಸ�ರ್ಯ�ೂ�ಸುವ �ನಂ�ಯನುನ್
ಸ�ರ್ಯ�ೂ�ಸುವ ಅ��ಾ�� ಸ�ಲ್ಸುವ ಬ�ಗ್ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡುತತ್�. MOHFL , ಮತುತ್ ಪರ್�ರ್�ಯ ವ��ಾಟು-ಐ�/ಉ�ಲ್ೕಖಐ� ಸಂ�ಯ್ಯನುನ್ ಸಹ ರ��. ಭ�ಷಯ್ದ ಉ�ಲ್ೕಖ�ಾಕ್� ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಯು ವ��ಾಟು-ಐ�/ಉ�ಲ್ೕಖ-ಐ� ಸಂ�ಯ್ಯ
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�ವರಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�� ��ಸ�ೕಕು.
L. ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ� MOHFL ಇದನುನ್ ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಪ��ೕ�ಸ�ೕಕು:-

-(i) �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ನ �ತರ್ದ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ

�ಾ��ಯು CAF ನ�ಲ್ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ� ನಮೂ��ದ �ಾ���ಂ�� �ೂಂ�ಾ���ಾಗುತತ್�. (ii) �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ನ�ಲ್
ಲಭಯ್�ರುವ ��ೕ�ೂೕ�ೂಂ�� �ಾರ್ಹಕರ �ೂಂ�ಾ��ಯ �ೕರ �ಾ�ಾ�ತರ್.; ಮತುತ್ (iii) ಕ�ಾಡ್ಯ �ೕತರ್ �ೕ�ದಂ� CAF
ನ�ಲ್ ಅಗತಯ್�ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ವರಗಳನುನ್ ಸ��ಾ� ಭ�ರ್ �ಾಡ�ಾ��.; M. ಯಶ�ವ್ ಪ��ೕಲ�ಯ�ಲ್, CAF ಅನುನ್ RE ಯ
ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ��ಂದ ��ಟಲ್ ಸ� �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು, ಅವರು CAF ನ ಮುದರ್ಣವನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�, ಸೂಕತ್ ಸಥ್ಳದ�ಲ್
�ಾರ್ಹಕರ ಸ�/��ಬ್ರಳು-ಅ��ಾರ್ಯವನುನ್ ಪ�ದು�ೂಳುಳ್�ಾತ್�, ನಂತರ ಅದನುನ್ �ಾಕ್ಯ್ನ್ �ಾ� ಮತುತ್ �ಸಟ್ಮ್ನ�ಲ್ ಅಪ್�ೂೕಡ್
�ಾಡು�ಾತ್�. ಮೂಲ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�� �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು.
7. �ಾರದಶರ್ಕ ಅ�ಾಯ್ಸ �ೕ�
(ಕಂಪ�ಯ ��ೕರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಅನು�ೕ���)

1.ಪ�ಚಯ
ಈ �ೕ�ಯು ಸು�ೂತ್ೕ�ಯ �ಾಸಟ್ರ್ �ೖ�ಕಷ್ನ್ - �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅಲಲ್ದ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ� - �ೌ�ಂಗ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ� (�ಸವ್ರ್
�ಾಯ್ಂಕ್) ��ೕರ್ಶನಗಳು, 2021 ರ �ಬರ್ವ� 17, 2021 ರಂದು (�ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ದುದ್ಪ� �ಾ�ದಂ�) ಉ�ಲ್ೕ�ಸುತತ್�.
ಈ�ಳ� ���ರುವಂ� �ಾರದಶರ್ಕ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ �ೕ�, �ೕ� �ೕ�ದ �ಾಸಟ್ರ್ �ೖ�ಕಷ್ನ್ನ�ಲ್ರುವಂ� �ೌ�ಂಗ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ�ಗ��
(HFC) �ಾರದಶರ್ಕ ಅ�ಾಯ್ಸ �ೕ�ಯ ಈ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ��. �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ ಕಂಪ�ಯು
ಅನುಸ�ಸ�ೕ�ಾದ ಕ�ಷಠ್ �ಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಇದು �ೂಂ�ಸುತತ್�. ಇದು �ಾರ್ಹಕ�� �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯು
�ನ�ಂದ �ನ�ಕ್ ಅವ�ೂಂ�� �ೕ� ವಯ್ವಹ�ಸುತತ್� ಎಂಬುದನುನ್ �ವ�ಸುತತ್�.

2. �ೂೕಡ್ನ ಉ�ದ್ೕಶಗಳು
a) �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ ಉನನ್ತ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ �ೂಂ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಉತತ್ಮ ಮತುತ್ �ಾಯ್�ೕ�ತ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್
ಉ�ತ್ೕ��;

b) �ಾರದಶರ್ಕ�ಯನುನ್ ��ಚ್� ಇದ�ಂದ �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ಗ�ಂದ ಸಮಂಜಸ�ಾ� ಏನನುನ್ ��ೕ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕು�ತು ಉತತ್ಮ
�ಳುವ��ಯನುನ್ �ೂಂದಬಹುದು;

c) ��ಚ್ನ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ಯ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ �ಾ�ಸಲು ಸಪ್�ರ್ಯ ಮೂಲಕ �ಾರುಕ�ಟ್ ಶ�ತ್ಗಳನುನ್ ಉ�ತ್ೕ��;

d) �ಾರ್ಹಕ ಮತುತ್ �ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ (MOHFL) ನಡು� �ಾಯ್ಯಯುತ ಮತುತ್ �ೌ�ಾದರ್ಯುತ
ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಉ�ತ್ೕ��;

e) ವಸ� ಹಣ�ಾಸು ವಯ್ವ�ಥ್ಯ�ಲ್ ��ಾವ್ಸವನುನ್ ��ಸುವ�ದು.

3.�ೂೕಡ್ನ ಅ�ಲ್�ೕಶನ್

ಈ �ೂೕಡ್ MOHFL ಒದ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕದ�ಲ್ ಪ�ಚ�ಸಬಹು�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಗ��
ಅನವ್�ಸುತತ್�, ಅವ�ಗಳನುನ್ �ೌಂಟರ್�ಾದಯ್ಂತ, ��ೕನ್ನ�ಲ್, ��ೕಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ, ಸಂ�ಾ�ಾತಮ್ಕ ಎ��ಾ��ಕ್ �ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ,
ಇಂಟ�ರ್ಟ್ನ�ಲ್, �ೖ�ಕ್ಟ್ನಂತಹ ಪರ್���ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್� �ಾ�ಾಟ ಏ�ಂಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ ��ಾನ�ಂದ.

3.1 �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� ನಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ�ಲ್ �ಾಯ್ಯಯುತ�ಾ�, �ಾರದಶರ್ಕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಮತುತ್ ಸಮಂಜಸ�ಾ�
�ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು:
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a) �ಾವ� �ೕಡುವ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಗ��ಾ� ಈ �ೂೕಡ್ನ�ಲ್ನ ಬದಧ್�ಗಳು ಮತುತ್ �ಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಪ��ೖಸುವ�ದು
ಮತುತ್ ನಮಮ್ �ಬಬ್ಂ� ಅನುಸ�ಸುವ �ಾಯರ್��ಾನಗಳು ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ�ಲ್;

b) ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ �ೕ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳು �ೕ�ದಂ� ಅದರ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ�ೂಂ�� ನಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್
�ೕ�ಗಳು

ಪತರ್

ಮತುತ್

ಆತಮ್ದ�ಲ್

ಸಂಬಂ�ತ

�ಾನೂನುಗಳು

ಮತುತ್

�ಬಂಧ�ಗಳನುನ್

ಪ��ೖಸುತತ್�

ಎಂದು

ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್ವ�ದು;

c) �ಾರ್ಹಕ�ೂಂ��ನ ನಮಮ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳು ಸಮಗರ್� ಮತುತ್ �ಾರದಶರ್ಕ�ಯ �ೖ�ಕ ತತವ್ಗಳ �ೕ� �ಂ�� ಎಂದು
ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್ವ�ದು.

4. �ಾ�ೕ�ಾತು, �ಾ�ರ್�ಂಗ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಟ
a) ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ೕ�ಾತು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾರ �ಾಮ�ರ್ಗಳು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ�� ಮತುತ್ �ಾ�ತ�ಪ್ಸುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾವ� ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�.
b) �ೕ� ಅಥ�ಾ ಉತಪ್ನನ್ದತತ್ ಗಮ
ನ ��ಯುವ ಮತುತ್ ಬ�ಡ್ದರದ ಉ�ಲ್ೕಖವನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ಾವ��ೕ �ಾಧಯ್ಮ ಮತುತ್
ಪರ್�ಾರ �ಾ�ತಯ್ದ�ಲ್ನ �ಾವ��ೕ �ಾ�ೕ�ಾತುಗಳ�ಲ್, ಇತರ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳು ಅನವ್�ಸುತತ್��ೕ ಮತುತ್

ಸಂಬಂ�ತ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಸಂಪ�ಣರ್ �ವರಗಳು �ನಂ�ಯ �ೕ�� ಲಭಯ್���ೕ ಎಂಬುದನುನ್ ಸಹ �ಾವ�
ಸೂ�ಸು�ತ್ೕ�. .

c) �ಾರ್ಹಕರು ಈ �ಳ�ನ �ಾವ��ಾದರೂ ಒಂದರ ಮೂಲಕ ಬ�ಡ್ದರಗಳು, �ಾ�ಾನಯ್ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ �ಾ��ಯನುನ್
ಪ�ಯಬಹುದು:



ನಮಮ್ �ಾ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ�ಗ�� ಕ� �ಾಡುವ�ದು;



ನಮಮ್ �ೂತುತ್ಪ��ದ �ಬಬ್ಂ�/ ಸ�ಾಯ �ೕಂದರ್ದ ಮೂಲಕ;



ನಮಮ್ �ಬ್�ೖಟ್�ಂದ.



�ೕ�ಾ �ಾಗರ್ದ�ರ್/ ಸುಂಕದ �ೕ�ಾಪ�ಟ್ಯ ಪರ್�ಯನುನ್ ಒದ��

d) �ಂಬಲ �ೕ�ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸಲು �ಾವ� ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ೕ�ಗಳನುನ್ ಪ�ದ�, ಅಂತಹ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಗಳು �ಾರ್ಹಕರ
�ೖಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ (ಅಂತಹ ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್ಗ�� ಲಭಯ್�ದದ್�) �ಾವ� ಅ�ೕ ಮಟಟ್ದ �ೌಪಯ್� ಮತುತ್ ಭದರ್��ಂ��
�ವರ್�ಸಲು �ಾವ� ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ೕ�.

e) MOHFL �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ನ�ಮ್ಂದ ಪ�ದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ �ೖ�ಷಟ್ಯ್ಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�� ��ಸುತತ್�. ಅಲಲ್�, MOHFL � ಅಂತಹ

�ಾ�� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ಒ�ಪ್�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದದ್� ನಮಮ್ ಇತರ ಉತಪ್ನನ್ �ೂಡು�ಗಳು ಅಥ�ಾ

ಪರ್�ಾರದ �ೂಡು�ಗಳ ಕು�ತು �ಾ��ಯನುನ್ ಅವ�� ��ಸ�ಾಗುತತ್�.

f) ನಮಮ್ �ೕರ �ಾ�ಾಟ ಏ��ಸ್ಗ�� (DSA) �ಾವ� �ೕ� ಸಂ��ಯನುನ್ ಸೂ���ದ್ೕ�, ಅವರ �ೕ�ಗಳನುನ್ �ಾವ� ನಮಮ್
ಉತಪ್ನನ್ಗಳು/�ೕ�ಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು ಪ�ದು�ೂಳಳ್ಬಹುದು, ಅದು ಇತರ �ಷಯಗಳ �ೂ�� ನಮಮ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್

�ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಎ��ಾ��ಕ್ �ಾಧಯ್ಮದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾಟ �ಾಡಲು �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್��ಾಗ ಅವರು

ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ಗುರು���ೂಳಳ್�ೕ�ಾಗುತತ್�. .
g) ನಮಮ್ ಪರ್���/ �ೂ�ಯರ್ ಅಥ�ಾ DSA �ಾವ��ೕ ಅನು�ತ ನಡವ��ಯ�ಲ್ �ೂಡ��ಾದ್� ಅಥ�ಾ ಈ �ೂೕಡ್ ಅನುನ್
ಉಲಲ್ಂ���ಾದ್� ಎಂದು �ಾರ್ಹಕ�ಂದ �ಾವ��ೕ ದೂರನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕರ ತೃ�ತ್� ದೂರನುನ್ ತ��

�ಾಡಲು ಮತುತ್ ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾವ� ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�.
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5. �ಾಲಗಳು
5.1 �ಾಲಗ�� ಅ�ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳ ಪರ್�ರ್�
a) ಕಂಪ�ಯು �ೕಡುವ ಪರ್��ಂದು ಉತಪ್ನನ್ಗ�� MOHFL ನ ಅ�ರ್ ನಮೂ�/ಸೂಕತ್ �ಾಖ�ಗಳು ಪರ್� ಉತಪ್ನನ್ದ ಅಗತಯ್ವನುನ್

ಅವಲಂ�� ��ನನ್�ಾ�ರುತತ್� ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಸ�ಲ್ಸ�ೕ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�. ಇತರ �ೌ�ಂಗ್
�ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ�ಗಳು (HFC ಗಳು) �ೕಡುವ ಇ�ೕ �ೕ�ಯ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ�ೂಂ�� ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ �ೂೕ��
�ಾಡಲು ಮತುತ್ �ೕ� �ೕ�ದ �ೂೕ��ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಳುವ��ಯುಳಳ್ ��ಾರ್ರವನುನ್ ��ದು�ೂಳಳ್ಲು �ಾಲ�ಾರ��
ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ� MOHFL �ಂದ ಅಗತಯ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

b) MOHFL ನ ಅ�ರ್ ನಮೂ�/ಸೂಕತ್ �ಾಖ�ಗಳು ಅ�ರ್ ನಮೂ��ಂ�� �ಾಲ�ಾರರು ಸ�ಲ್ಸ�ೕ�ಾದ �ಾಖ�ಗಳ ಪ�ಟ್ಯನುನ್
ಸಹ ಸೂ�ಸಬಹುದು.

c) MOHFL ತನನ್ �ಾಲ�ಾರ�� �ಾಲಗಳನುನ್ ಪ�ಯಲು ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು �ವ್ೕಕೃ�ಯನುನ್ �ೕಡುವ
�ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ೂಂ��. ಅಗತಯ್�ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ಣರ್�ಾ� �ವ್ೕಕ��ದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಸಮಂಜಸ�ಾದ
ಸಮಯ�ೂಳ� MOHFL ತನನ್ ��ಾರ್ರದ ಬ�ಗ್ �ಾಲ�ಾರ�� ��ಸುತತ್�.

5.2 �ಾಲದ �ೌಲಯ್�ಾಪನ ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳು
a) �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ಾಲದ ಅ�ರ್ಯನುನ್ ಪರ್�ರ್��ೂ�ಸಲು ಅಗತಯ್�ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ವರಗಳನುನ್ ಅ�ರ್ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ�
ಸಂಗರ್�ಸು�ತ್ೕ�. ಆ�ಾಗೂಯ್, ನಮ� �ಾವ��ೕ �ಚುಚ್ವ� �ಾ�� ಅಗತಯ್�ದದ್� �ಾವ� ತಕಷ್ಣ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸು�ತ್ೕ�.

b) ಎ�ಾಲ್ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ�ೂಂ�� ಮಂಜೂ�ಾದ �ಾಲದ �ತತ್ವನುನ್ �ಾವ� �ಾರ್ಹಕ�� ��ತ�ಾ� ಮಂಜೂ�ಾ�
ಪತರ್ದ ಮೂಲಕ ��ಸು�ತ್ೕ�.

c) �ಾವ� �ೂೕನ್ �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ನ ಪರ್�ಯನುನ್ �ಾಲದ �ಾಖ�ಯ�ಲ್ ಉ�ಲ್ೕ��ರುವ ಪರ್��ಂದು ಎನ್�ೂಲ್ೕಸರ್ಗಳ ಪರ್�ಯನುನ್
�ಾಲಗಳನುನ್ �ತ�ಸುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಪರ್� �ಾಲ�ಾರ�� �ಾ�ಾಗಲೂ ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�.

5.3 �ಾಲದ ಅ�ರ್ಯ ��ಾಕರ�ಯ ಸಂವಹನ
ಅವರ ಅ�ರ್ಯನುನ್ �ರಸಕ್��ದ �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಅ�ರ್ಯನುನ್ �ರಸಕ್�ಸಲು �ಾರಣ (ಗಳನುನ್) ��ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾವ�
��ತ�ಾ� ಸಂವಹನ ನ�ಸು�ತ್ೕ�.

5.4 �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ನ ಬದ�ಾವ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� �ಾಲಗಳ �ತರ�
a) ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್ / �ಾಲದ �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್ ನಮೂ�ಸ�ಾದ ಪರ್�ಾ�ತ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ�� ಒಳಪಟುಟ್ �ಾರ್ಹಕರು
ಅವರ ಅವಶಯ್ಕ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾ�ದ �ತರ�ಾ �ನಂ�� ಅನುಗುಣ�ಾ� �ತರ�ಯನುನ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�.

b) �ತರ�ಾ �ೕ�ಾಪ�ಟ್, ಬ�ಡ್ ದರಗಳು, �ೕ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳು, ಪ�ವರ್�ಾವ� ಶುಲಕ್ಗಳು, ಇತರ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಶುಲಕ್/ಶುಲಕ್ಗಳು

ಇ�ಾಯ್� �ೕ�ದಂ� �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ನ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಯ ಸೂಚ�ಯನುನ್ �ಾವ� ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ��

�ೕಡು�ತ್ೕ�. ಬ�ಡ್ದರಗಳು ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ�ಲ್ನ ಬದ�ಾವ�ಗಳು ��ೕ�ತ�ಾ� �ಾತರ್ ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್� ಎಂದು �ಾವ�
ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್�ತ್ೕ�. . ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ ಸೂಕತ್�ಾದ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾಲದ �ಾಖ�ಗಳ�ಲ್ ಅಳವ�ಸ�ಾ��.

c) ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ಯು �ಾರ್ಹಕ�� ಅನನುಕೂಲ�ಾ�ದದ್�, ಅವರು 60 �ನಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಸೂಚ��ಲಲ್� ತಮಮ್

�ಾ�ಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಚುಚ್ವ� ಶುಲಕ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ �ಾವ�ಸ��ೕ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು.

d) �ಾಲದ �ಾಖ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಾಯರ್ಕಷ್ಮ�ಯನುನ್ ಮರುಪ�ಯಲು / �ೕಗ�ೂ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಚುಚ್ವ�
�ಕುಯ್��ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕುವ ��ಾರ್ರವ� �ಾಲದ �ಾಖ�ಗ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತತ್�.

e) ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಗಳ ಮರು�ಾವ�ಯ �ೕ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಾನೂನುಬದಧ್ ಹಕುಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ �ಾವ� �ೂಂ�ರುವ
�ಾವ��ೕ ಇತರ �ಲ್ೖಮ್� ಒಳಪ�ಟ್ರುವ �ಾಲದ �ಾ� �ತತ್ದ �ಾ�ಾ�ಾಕ್ರದ �ೕ� �ಾವ� ಎ�ಾಲ್ �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ �ಡುಗ�
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�ಾಡು�ತ್ೕ�. ಅಂತಹ �ಟ್ ಆಫ್ ಹಕಕ್ನುನ್ ಚ�ಾ�ಸ�ೕ�ಾದ�, �ಾರ್ಹಕರು/�ಾಲ�ಾರ�� ಉ�ದ �ಲ್ೖಮ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂಬಂ�ತ
�ಲ್ೖಮ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗುವವ�� / �ಾವ�ಸುವವ�� �ಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಉ���ೂಳಳ್ಲು �ಾವ� ಅಹರ್�ಾ�ರುವ ಷರತುತ್ಗಳ ಬ�ಗ್
ಸಂಪ�ಣರ್ �ವರಗ�ೂಂ�� �ೂೕ�ಸ್ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

6. �ಾತ�
ಒಬಬ್ರು �ಾಲ�ಕ್ �ಾಯ್ರಂ��ಾಗಲು ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ರು�ಾಗ, �ಾವ� ಅವ�� ಈ ಕು�ತು ��ಸು�ತ್ೕ�:

i. �ಾಯ್ರಂ��ಾ� �ೂ��ಾ��;

ii. ಒಬಬ್ರು ನಮ� ಬದಧ್�ಾಗುವ �ೂ��ಾ��ಯ ಪರ್�ಾಣ;

iii. ಅವರ �ೂ��ಾ��ಯನುನ್ �ಾವ�ಸಲು �ಾವ� �ಾಯ್ರಂಟರನುನ್ ಕ�ಯುವ ಸಂದಭರ್ಗಳು;

iv. �ಾತ��ಾರ�ಾ� �ಾವ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ� MOHFL ಅವರ ಇತರ ಹಣವನುನ್ ಆಶರ್����ೕ;

v. �ಾತ��ಾರ�ಾ� ಅವರ �ೂ��ಾ��ಗಳು ��ರ್ಷಟ್ �ಾವ್ಂಟಮ್� �ೕ�ತ�ಾ���ೕ ಅಥ�ಾ ಅವ� ಅಪ��ತ�ಾ���ೕ;

vi. �ಾತ��ಾರ�ಾ� ಅವರ �ೂ��ಾ��ಗಳನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡುವ ಸಮ
ಯಮತುತ್ ಸಂದಭರ್ಗಳು; ಮತುತ್ ಅವರು �ಾತ��ಾರ�ಾ�

�ಂ�ರುವ �ಾಲ�ಾರನ ���ರುವ ಹಣ�ಾ�ನ �ಥ್�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ವಸುತ್ ಪರ್�ಕೂಲ ಬದ�ಾವ�ಯ ಕು�ತು �ಾವ� ಅವ��

��ಸು�ತ್ೕ�.

vii.ಒಂದು �ೕ� �ಾಯ್ರಂಟರು �ಾಲ�ಾರ/�ಾಲ�ಾತ�ಂದ �ಾ�ದ �ೕ��ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ��ಾಕ��ದ�, �ಾ�ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸಲು
�ಾಕಷುಟ್ ��ಾನಗಳನುನ್ �ೂಂ�ದದ್ರೂ, ಅಂತಹ �ಾಯ್ರಂಟರನುನ್ ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ ��ಾಲಟ್ರ್ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

MOHFL ಅವನು/ಅವಳು �ಾಯ್ರಂ��ಾ� �ಂ�ರುವ �ಾಲ�ಾರನ ಹಣ�ಾ�ನ �ಥ್�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ವಸುತ್ ಪರ್�ಕೂಲ

viii.

ಬದ�ಾವ�/ಗಳ ಬ�ಗ್ ಅವ��/ಅವಳನುನ್ ��ಸುತತ್�.

7. �ಾಸ�ತನ ಮತುತ್ �ೌಪಯ್�
�ಾವ� �ಾರ್ಹಕರ ಎ�ಾಲ್ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ �ಾಸ� ಮತುತ್ �ೌಪಯ್�ಾ� ಪ�ಗ�ಸು�ತ್ೕ� [�ಾರ್ಹಕರು ಇನುನ್ ಮುಂ�
�ಾರ್ಹಕರಲಲ್�ದದ್ರೂ ಸಹ
] ಮತುತ್ �ಳ�ನ ತತವ್ಗಳು ಮತುತ್ �ೕ�ಗ�ಂದ �ಾಗರ್ದಶರ್ನ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು. ಈ �ಳ�ನ ಅ�ಾ�ಾರಣ
ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ �ೂರತುಪ��, ನಮಮ್ ಗುಂ�ನ�ಲ್ರುವ ಇತರ ಕಂಪ�ಗಳು/ ಘಟಕಗಳು �ೕ�ದಂ�, �ಾರ್ಹಕರು ಒದ��ದ ಅಥ�ಾ
ಇತರ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾವನುನ್ �ಾವ� ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲಲ್:
a) �ಾವ� �ಾನೂ�ನ ಮೂಲಕ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡ�ೕ�ಾದ�;

b) �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು �ಾವರ್ಜ�ಕರ ಕ�� ಕತರ್ವಯ್�ದದ್�;

c) ನಮಮ್ ಆಸ�ತ್ಗಳು ನಮ� �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡಲು ಅಗತಯ್�ದದ್� (ಉ�ಾಹರ��, ವಂಚ�ಯನುನ್ ತ�ಗಟಟ್ಲು) ಆದ� ನಮಮ್
ಗುಂ�ನ ಇತರ ಕಂಪ�ಗಳು �ೕ�ದಂ� �ೕ�ಯವ�� �ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ಗಳ (�ಸರು ಮತುತ್ ��ಾಸ �ೕ�ದಂ�)

�ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡಲು �ಾವ� ಇದನುನ್ ಒಂದು �ಾರಣ�ಾ� ಬಳಸುವ��ಲಲ್. �ಾ�ರ್�ಂಗ್ ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ�;

d) �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ದ� ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ಾರ್ಹಕರ ಅನುಮ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ದದ್�;

e) �ಾರ್ಹಕರ ಬ�ಗ್ ಉ�ಲ್ೕಖವನುನ್ �ೕಡಲು ನಮಮ್ನುನ್ �ೕ�ದ�, �ಾವ� �ಾರ್ಹಕರ ಬ�ಗ್ ಅಂತಹ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡುವ
�ದಲು ನಮ� �ಾರ್ಹಕರ ಒ�ಪ್� �ೕ�ಾಗುತತ್�;

f) �ಾರ್ಹಕರ ಬ�ಗ್ MOHFL �ೂಂ�ರುವ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಖ�ಗಳನುನ್ ಪರ್�ೕ�ಸಲು ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾನೂನು �ೌಕ�ಟ್ನ ಅ�ಯ�ಲ್
ಹಕುಕ್ಗಳ �ಾಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�� ��ಸ�ಾಗುತತ್�

g) �ಾರ್ಹಕರು ಅದ�ಕ್ ಒ�ಪ್� �ೕಡದ �ೂರತು �ಾವ� �ಾರ್ಹಕರ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ �ಾ�ರ್�ಂಗ್ ಉ�ದ್ೕಶಗ��ಾ�
ಬಳಸುವ��ಲಲ್.
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8. �ರ್�ಟ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ಏ��ಸ್ಗಳು
a) �ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ಯನುನ್ ���ಾಗ, �ಾವ� �ಾ�ಯ �ವರಗಳನುನ್ �ರ್�ಟ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ಏ��ಸ್ಗ�� �ಾ�ಾಗ ರ�ಾ�ಸಬಹುದು
ಮತುತ್ ಅವ�ೂಂ�� �ಾವ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಕ್ಗಳನುನ್ �ಾವ� ��ಸು�ತ್ೕ�.

b) �ಾರ್ಹಕರು ನಮ� �ೕಡ�ೕ�ಾದ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾಲಗಳ ಕು�ತು �ಾವ� �ರ್�ಟ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ಏ��ಸ್ಗ�� �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡು�ತ್ೕ�:

i. �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ�ಗಳ �ಂ� ��ದ್�ಾದ್�;

ii. �ಾ��ರುವ �ತತ್ವ� ��ಾದದ�ಲ್ಲಲ್; ಮತುತ್

iii. ನಮಮ್ ಔಪ�ಾ�ಕ �ೕ��ಯನುನ್ ಅನುಸ��, �ಮಮ್ �ಾಲವನುನ್ ಮರು�ಾವ�ಸಲು �ಾವ� ತೃ�ತ್ಪಡುವ ಪರ್�ಾತ್ಪಗಳನುನ್
�ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ಲಲ್.

c) �ಮಮ್ �ಾ�ಯ �ನ�ತಯ್ದ �ಾಲ�ಯ ಕು�ತು �ಾವ� �ರ್�ಟ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ಏ��ಸ್ಗ�� ಇತರ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡು�ತ್ೕ�.

d) �ರ್�ಟ್ �ಫ�ನ್ಸ್ ಏ��ಸ್ಗ�� �ೕ�ದ �ಾ��ಯ ನಕಲನುನ್ �ಾವ� �ಾರ್ಹಕ�� ಒದ�ಸು�ತ್ೕ�, ಅವರು �ೕ���ದದ್� .

9. �ಾ�ಗಳ ಸಂಗರ್ಹ
9.1

�ಾವ� �ಾಲಗಳನುನ್ �ೕ��ಾಗ��ಾಲ್, ಮರು�ಾವ�ಯ �ತತ್, ಅವ� ಮತುತ್ ಮರು�ಾವ�ಯ ಅವ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾವ�
ಮರು�ಾವ�

ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್

�ಾರ್ಹಕ��

�ವ�ಸು�ತ್ೕ�.

ಆ�ಾಗೂಯ್

�ಾರ್ಹಕರು

ಮರು�ಾವ�

�ೕ�ಾಪ�ಟ್ಯನುನ್

ಅನುಸ�ಸ�ದದ್�, ಕಂಪ�ಯ ವಸೂ�ಾ� ಮತುತ್ ವಸೂ�ಾ� �ೕ�ಯ ಪರ್�ಾರ �ಾ�ಗಳನುನ್ ವಸೂ� �ಾಡಲು ಭೂ�ಯ
�ಾನೂನುಗ�� ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾದ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

9.2

ನಮಮ್ ಸಂಗರ್ಹ� ಮತುತ್ ಮರುಪ�ಯು�� �ೕ�ಯನುನ್ �ೌಜನಯ್, �ಾಯ್ಯಯುತ ���ಸ್ ಮತುತ್ ಮನ����ಯ �ೕ�
��ರ್ಸ�ಾ��. �ಾರ್ಹಕರ ��ಾವ್ಸ ಮತುತ್ �ೕ�ಾರ್ವ�ಯ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ��ಸುವ�ಲ್ �ಾವ� ನಂಬು�ತ್ೕ�. �ಾ� ಅಥ�ಾ /
ಮತುತ್ ಭದರ್�ಾ ಮರು�ಾವ�ಯ ಸಂಗರ್ಹ�ಯ�ಲ್ ನಮಮ್ನುನ್ ಪರ್���ಸಲು ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರುವ ನಮಮ್ �ಬಬ್ಂ� ಅಥ�ಾ
�ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್ ತನನ್ನುನ್ �ಾ�ೕ ಗುರು���ೂಳುಳ್�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾವ� �ೕ�ದ ಅ��ಾರ ಪತರ್ವನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
�ನಂ�ಯ �ೕ�� �ಾವ� ಅಥ�ಾ ನಮಮ್ ಅ��ಾರದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕ�� �ೕ�ದ ಗುರು�ನ �ೕ�ಯನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸು�ಾತ್�.
�ಾವ� �ಾರ್ಹಕ�� �ಾ�ಗಳ ಬ�ಗ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ �ಾ� �ಾವ�� �ಾಕಷುಟ್ ಸೂಚ� �ೕಡಲು
ಪರ್ಯ�ನ್ಸು�ತ್ೕ�.

9.3
a)

�ಬಬ್ಂ�ಯ

ಎ�ಾಲ್

ಸದಸಯ್ರು ಅಥ�ಾ

ಸಂಗರ್ಹ�ಯ�ಲ್

ಅಥ�ಾ/ಮತುತ್

ಭದರ್�ಾ

ಮರು�ಾವ್�ೕನದ�ಲ್

ನಮಮ್ನುನ್

ಪರ್���ಸಲು ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರುವ �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್ಗಳು ಈ �ಳ�ನ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್�:
�ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಆ�ಕ್ಯ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ��ರ್ಷಟ್ ಸಥ್ಳದ ಅನುಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್, ಅವರ ��ಾಸದ
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಲಭಯ್�ಲಲ್�ದದ್�, �ಾಯ್�ಾರ/ಉ�ೂಯ್ೕಗದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಸಂಪ�ರ್ಸ�ಾಗುತತ್�.

b)

ಪರ್���ಸುವ ಗುರುತನುನ್ ಮತುತ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ದಲ �ದಶರ್ನದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕ�� ��ಯಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

e)

�ಾರ್ಹಕರ ಸಥ್ಳ�ಕ್ �ೕ� �ೕಡು�ಾಗ ಸಭಯ್� ಮತುತ್ ಅಲಂ�ಾರವನುನ್ �ಾ�ಾ��ೂಳಳ್�ೕಕು.

c)

�ಾರ್ಹಕರ �ೌಪಯ್�ಯನುನ್ �ೌರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು.

f)

�ಾ�ಾನಯ್�ಾ�, ನಮಮ್ ಪರ್���ಗಳು 0700 ಗಂ�ಗ�ಂದ 1900 ಗಂ�ಗಳವ�� �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸು�ಾತ್�,

d)

�ಾರ್ಹಕ�ೂಂ�� ಎ�ಾಲ್ ಸಂವಹನಗಳ�ಲ್ ವೃ�ತ್ಪರ ಮತುತ್ ಔಪ�ಾ�ಕ �ಾ�ಯನುನ್ ಬಳಸ�ಾಗುತತ್�.

g)

��ರ್ಷಟ್

ಸಮಯದ�ಲ್

�ೌರ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
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ಅಥ�ಾ

��ರ್ಷಟ್

ಸಥ್ಳದ�ಲ್

ಕ�ಗಳನುನ್

ತ�ಪ್ಸುವ

�ನಂ�ಗಳನುನ್

�ಾಧಯ್�ಾದಷುಟ್

h)

ಪರಸಪ್ರ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ ಮತುತ್ ಕರ್ಮಬದಧ್�ಾ� �ಾ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ ��ಾದಗಳು ಅಥ�ಾ ��ಾನ್��ಾರ್ಯಗಳನುನ್
ಪ�ಹ�ಸಲು ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಾಯವನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

10. ದೂರು ಪ��ಾರ �ಾಂ�ರ್ಕ�
ಪರ್ಸುತ್ತ ಸಪ್�ಾರ್ತಮ್ಕ ಸ�ನ್�ೕಶದ�ಲ್, ಅತುಯ್ತತ್ಮ �ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಯು �ರಂತರ �ಾಯ್�ಾರ �ಳವ��� ಪರ್ಮುಖ �ಾಧನ�ಾ��. �ಾವ��ೕ
�ಾ��ರ್�ೕಟ್ ಸಂ�ಥ್ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳು �ಾಯ್�ಾರ �ೕವನದ �ಾಗ�ಾ��.
MOHFL ನ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕ �ೕ� ಮತುತ್ ತೃ�ತ್ ನಮಮ್ ಪರ್�ಾನ ಅಂಶ�ಾ��. ಸೂಕತ್ ಮತುತ್ ದಕಷ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದು �ೂಸ
�ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಆಕ�ರ್ಸಲು �ಾತರ್ವಲಲ್, ಪರ್ಸುತ್ತ �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಉ���ೂಳಳ್ಲು ಸಹ ಅತಯ್ಗತಯ್ ಎಂದು �ಾವ� ನಂಬು�ತ್ೕ�. MOHFL
ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ�� ವ�ರ್ತ ಅನುಭವವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ದೃ�ಟ್�ಂದ ಉತತ್ಮ �ಾರ್ಹಕ ಅನುಭವ ಮತುತ್ ಸಮಥರ್ ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ
�ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ��ಟ್ನ�ಲ್ ಹಲವ� ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೂಂ��.
MOHFL ನ ಪ��ಾರ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ಚುಚ್ ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ ಮತುತ್ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ� �ಾಡಲು, ರಚ�ಾತಮ್ಕ�ಾದ ವಯ್ವ�ಥ್ಯನುನ್
��ರ್ಸ�ಾ��. ಈವಯ್ವ�ಥ್ಯು, ಆಗರ್��ದ ಪ��ಾರವ� �ಾಯ್ಯಯುತ ಮತುತ್ �ಾರದಶರ್ಕ�ಾ�� ಮತುತ್ �ಯಮಗಳು ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ಗಳ
��ರ್ಷಟ್ �ೌಕ�ಟ್�ೂಳ� ಇ� ಎಂಬುದನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.
ಎ. �ಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳು/ ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಯಂ�ೂರ್ೕಪಕರಣ
MOHFL ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್���ಗ�ಾದ �ೖ�ಕ್ಟ್ ��ಲ್ಂಗ್ ಏ�ಂಟ್ಗಳು (DSA), ಕ�ಕಷ್ನ್ ಏ�ಂಟ್ಗಳು ಇ�ಾಯ್�ಗ�ಂದ �ಾವ��ೕ
ಅನು�ತ ದುನರ್ಡ�ಯನುನ್ ವರ� �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಒದ��ದ �ೕ�ಗ�ಂದ ತೃಪತ್�ಾಗ�ದದ್� ಪರ್��ರ್� �ೕಡಲು ಅಥ�ಾ ತಮಮ್ ದೂರನುನ್
ಕಳು�ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾರ್ಹಕರು ನಮಮ್ �ಾ�ಯ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ �ವ್� �ಾಯ್�ೕ�ಮ್ಂಟ್
�ಾಡೂಯ್ಲ್ ನ�ಲ್ ನಮೂದನುನ್ �ಾಡಲು.
�ಾ�ಯ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ �ಮಮ್ ದೂರು ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗ�ದದ್�, ಈ �ಳ�ನ �ಾನಲ್ಗಳನುನ್ ಬಳ��ೂಂಡು �ೕವ� �ೕರ�ಾ� �ಮಮ್ ದೂರನುನ್
ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು;
• ನಡು� ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ�� 022-47189999/ 62729898 ಕ� �ಾಡುವ�ದು;
�ೂೕಮ�ಾರ�ಂದ ಶುಕರ್�ಾರದವ�� - ���ಗ್ 9:00 ಮತುತ್ ಸಂ� 7:00
ಶ��ಾರ - ���ಗ್ 10:00 �ಂದ ಸಂ� 4:00 ರವ��
• hfquery@motilaloswal.com ನ�ಲ್ ನಮ� ಇ�ೕಲ್ �ಾ�
• �ಳ� ��ಸ�ಾದ ��ಾಸದ�ಲ್ ನಮ� ಬ���:
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್
�ಾರ್ಹಕ �ೕ�ಾ �ೂೕಶ �ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ ಟವರ್, ರ�ೕಮುತ್�ಾಲ್ ಸ�ಾ� ರ�ತ್,
ಪ�ೕಲ್ ಎಸ್.�. ���ೕ ಎದುರು, ಪರ್�ಾ�ೕ�, ಮುಂ�ೖ-400025
�ೕ�ದ ಸಮಯ�ೂಳ� ದೂರು ಇತಯ್ಥರ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ MOHFL ಒದ��ದ ಪ��ಾರ�ಂದ ಅವನು/ಅವಳು ತೃಪತ್�ಾಗ�ದದ್�,
�ಾರ್ಹಕರು ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ಸರು ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ವ�
ಈ �ಳಕಂಡಂ� ಇ�:
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�ರ್ೕಮ� ಆ��ಾ �ೕಖ್
ದೂ. ಸಂ.: +91-22- 50362730
ಇ�ೕಲ್ ಐ�: hfgro@motilaloswal.com
ದೂರು/��ಾದವ�

ಬ�ಹ�ಯ�ದದ್�,

�ೕವ�

�ಮಮ್

ದೂರುಗಳನುನ್

�ಾ��ೕಯ

�ಾರ್ಹಕ

ಸ�ಾಯ�ಾ��

https://consumerhelpline.gov.in/ ನ�ಲ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು
ಅಥ�ಾ
6 �ಾರಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ದೂರು/��ಾದವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್�, �ಾರ್ಹಕರು �ೌ�ಂಗ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ಕಂಪ�ಗಳ �ಯಂತರ್ಕ �ಾರ್��ಾರ �ಾ��ೕಯ �ೌ�ಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ನ�ಲ್ ಆಫ್�ೖನ್ �ೕಡ್ನ�ಲ್ ಅಂ� ಮೂಲಕ, �ಳ�ನ �ಂಕ್ನ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ ನಮೂ�ಯ�ಲ್, �ಳ�
�ೕಡ�ಾದ ��ಾಸ�ಕ್ �ೕಲಮ್ನ� ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು:
https://grids.nhbonline.org.in/(S(0cixd2l420ampmiuolt4fxz2))/default.aspx
ಅಥ�ಾ
�ಾರ್ಹಕರು ಈ �ಳ�ನ ��ಾಸ�ಕ್ �ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್� ಬ�ಯಬಹುದು:
�ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್
ದೂರು ಪ��ಾರ �ೂೕಶ
�ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ �ೕ�ವ್�ಾರ� ಇ�ಾ�
�ಾಯ್ಷನಲ್ �ೌ�ಂಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್, 4�ೕ ಮಹ�, �ೂೕರ್-5A, ಇಂ��ಾ �ಾಯ್��ಾಟ್ �ಂಟರ್, �ೂೕ� ರ�ತ್,
ನವ�ಹ� - 110 003.
�ಬ್�ೖಟ್: www.nhb.org.in (ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ವಯ್ವ�ಥ್ಯ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ಕಲ್ �ೕಡ್ ಮತುತ್ ಆನ್
�ೖನ್ �ೕಡ್ (GRIDS) ನ�ಲ್ ಕಂ�ಲ್ೖಂಟ್ ಸ�ಲ್ಸಲು ಒಂದು ಆ�ಕ್ ಇ�)/
https://grids.nhbonline.org.in
11. ಕ�ಾಡ್ಯ ಪರ್ದಶರ್ನ ಅಗತಯ್�ಗಳು
MOHFL ತನನ್ ಎಲಲ್ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಈ �ಳ�ನವ�ಗಳನುನ್ �ೂಂ��:
• ದೂರುಗಳು ಮತುತ್ ಸಲ�ಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಸೂಕತ್ ವಯ್ವ�ಥ್.
• ಕುಂದು�ೂರ� ��ಾರ�ಾ ಅ��ಾ�ಯ �ಸರು, ��ಾಸ ಮತುತ್ ಸಂಪಕರ್ ಸಂ�ಯ್ಯ ಪರ್ದಶರ್ನ
ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರ ಘಟಕದಪರ್�ರ್�ಯು �ಾರ್ಹಕರ ತೃ�ತ್� ಎ�ಾಲ್ ದೂರುಗಳ ಮು�ಾತ್ಯ�ೂ�ಸುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�.
ಅವನ
/ಅವಳ ಮಟಟ್ದ�ಲ್

ಪ�ಹ�ಸಲು

�ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್

ದೂರನುನ್

ಸೂಕತ್

ಹಂತ�ಕ್

�ಾ�ಸ�ಾ��

ಎಂದು

ಅವರು

ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್�ಾತ್�. ಪ��ಾಮ�ಾ� ಪ��ಾರವನುನ್ ಪ�ಯಲು ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರು ಉನನ್ತ ಆಡ��ಾ��ಾ�� ದೂರು �ೕಡದಂತಹ
ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ �ಾವ� ��ರ್ಸ�ೕ�ಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳುಳ್ವ�ದು ನಮಮ್ ಅಂ�ಮ ಪರ್ಯತನ್�ಾ��. ಈ ದೂರುಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು,
ದೂರು �ಳುವ��ಯ ದೃ�ಟ್�ೂೕನ�ಂದ ಅವ�ಗಳ ಪ��ೕಲ� �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಮರುಕ�ಸುವ�ದನುನ್ ತ�ಪ್ಸುವ�ದ�ಾಕ್� �ಲಸ �ಾಡಲು
�ಾವ� ದೃಢ�ಾದ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ಾ��ದ್ೕ�.
12. �ಾಲ��
ದೂರುಗಳನುನ್ �ೂೕಂ�ಾ�ಸಲು, �ಾರ್ಹಕರು ಈ �ೕ� ��ಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ಾನಲ್ಗಳನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು (�ಾರ್ಹಕ ದೂರುಗಳನುನ್
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�ವರ್�ಸಲು ಯಂ�ೂರ್ೕಪಕರಣದ�ಲ್ನ �ಾ�ಂಟ್ (ಎ) ಅನುನ್ ಉ�ಲ್ೕ��). ದೂರನುನ್ ��ತ�ಾ� �ವ್ೕಕ��ದದ್�, MOHFL ಒಂದು
�ಾರ�ೂಳ� �ವ್ೕಕೃ� / ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ ಕಳು�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�. �ಷಯವನುನ್ ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, MOHFL �ಾರ್ಹಕ��
ಅಂ�ಮ ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ ಕಳು�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್� ಅಥ�ಾ ದೂರನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ನಂತರ ಒಂದು �ಾರ�ೂಳ� ��ಚ್ನ ಸಮಯವನುನ್
�ೂೕರುತತ್�.
�ಾವ�

�ವ್ೕಕ��ದ

ದೂರುಗಳನುನ್

ಸ��ಾದ

ದೃ�ಟ್�ೂೕನದ�ಲ್

�ೂೕಡ�ಾಗುತತ್�

ಮತುತ್

ಎ�ಾಲ್

ಸಂ�ಾವಯ್

�ೂೕನಗ�ಂದ

��ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
�ಾವ��ೕ ಸಮ�ಯ್ಯ ಕು�ತು MOHFL ನ �ಲು�ನ ಸಂವಹನವನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಸಮ�ಯ್ಗಳ ಪ��ೕಲ�� ಸವ್ಲಪ್
ಸಮ
ಯ�ೕ�ಾಗುವ ದೂರುಗಳನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೕ ಅಂ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
ಕಂಪ�ಯ ��ೕರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಾರದಶರ್ಕ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ �ೕ� ಅನುಸರ� ಮತುತ್ ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳ ಪ��ಾರ
�ಾಯರ್��ಾನದ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುತತ್�. ಏ�ೕಕೃತ ವರ�
ಅಂತಹ �ಮ�ರ್ಗಳನುನ್ �ಯ�ತ ಮಧಯ್ಂತರಗಳ�ಲ್ ಮಂಡ�� ಸ�ಲ್ಸ�ೕಕು, ಅದು ಸೂ�ಸಬಹುದು.
�ಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳು/ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸುವ�ಲ್ MOHFL �ಂದ ಆ�ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ �ಾವ��ೕ �ೂಸ ಬದ�ಾವ�ಗಳು ಇ�ಾದ್ಗ,
�ೂಸ ಕುಂದು�ೂರ� �ಾ�ಲ್ಗಳ ಪ�ಚಯ�ದದ್�ಲ್ ಅದನೂನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವಂ�, �ೕ� �ೕ�ದ �ೕ�ಯನುನ್ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ�
ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�/ಪ�ಷಕ್�ಸ�ಾಗುತತ್�.
13. ��ಸ�ಾದ ಅ�ಕ ಬ�ಡ್ಯ �ಯಂತರ್ಣ
ಕಂಪ�ಯು

ಬ�ಡ್ದರಗಳು,

ಸಂಸಕ್ರ�

ಮತುತ್

ಇತರ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್

�ಧರ್�ಸುವ�ಲ್

ಸೂಕತ್�ಾದ

ಆಂತ�ಕ

ತತವ್ಗಳು

ಮತುತ್

�ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ �ಗ���.
ಕಂಪ�ಯು ಆಂತ�ಕ ಬ�ಡ್ ದರದ �ಾದ�ಯನುನ್ ಅಳವ���ೂಂ��.
ಬ�ಡ್ಯ ದರವನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ�ೂ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಇದ�ಂದ, �ಾ�� ��ಸ�ಾದ �ಖರ�ಾದ ದರಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಲ�ಾರರು ���ರು�ಾತ್�.
14. �ೕ�ಯ ಪ��ೕಲ�/ಪ�ಷಕ್ರ�
�ಾವ��ೕ ಹಂತದ�ಲ್ �ೕ� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ಯಮಗಳು, �ೕ�ಗಳು, �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳು, ಅ�ಸೂಚ�, ಸಪ್�ಟ್ೕಕರಣ, ಸು�ೂತ್ೕ�,
ಪರ್�ಾನ ಸು�ೂತ್ೕ�ಗಳು / ಸಂಬಂ�ತ ಅ��ಾ�ಗಳು (“�ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳು”) �ೂರ��ದ ��ೕರ್ಶನಗಳ ನಡು� �ಾಯ್�ಾಯ್ನ /
�ಾ��ಯ ಸಂಘಷರ್ ಉಂ�ಾದ�, ಆಗ �ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವ� �ೕಲು�ೖ �ಾ�ಸುತತ್�.
�ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗ�� �ಾವ��ೕ �ದುದ್ಪ�(ಗಳು) ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಸಪ್�ಟ್ೕಕರಣ(ಗಳ) ಇದದ್�ಲ್, �ಯಂತರ್ಕ �ಬಂಧ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ
��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ಾ� ��ಾಂಕ�ಂದ �ೕ� �ದುದ್ಪ� �ಾ�� ಬರುತತ್�. ಮಂಡ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅದರ ಸ��ಯು(ಗಳು) �ೕ�ಯ
�ಾವ��ೕ

�ಬಂಧ�ಗಳನುನ್

�ಾ�ದ್�ಸುತತ್�.
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ಬದ�ಾ�ಸುವ,

�ಾಪರ್�ಸುವ,

�ೕ�ಸುವ,

ಅ�ಸುವ

ಅಥ�ಾ

�ದುದ್ಪ�

�ಾಡುವ

ಹಕಕ್ನುನ್

8. �ಸ್ಲ್ �ೂಲ್ೕವರ್ �ೕ�
(ಕಂಪ�ಯ ��ೕರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಅನು�ೕ���)

I. �ೕ�ಯ ��ನ್�:
ಕಂಪ�ಗಳ �ಾ��, 2013 ರ ಅಗತಯ್�ಗಳ ಪರ್�ಾರ �ೕ�ಯನುನ್ ರ�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ ಅದರ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ದ �ಯಮಗಳ
ಪರ್�ಾರ, �ಾಸ� ವಲಯ
ದ ಸಂ�ಥ್ಯು �ೕ�ದ �ಾ��ಯ ಅಗತಯ್�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ತನನ್�ೕ ಆದ �ಾಗೃತ �ಾಯರ್��ಾನ �ೕ�ಯನುನ್
ರೂ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��.

II. ಉ�ದ್ೕಶ:
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ �ೖ�ಕ, �ೖ�ಕ ಮತುತ್ �ಾನೂನು ವಯ್ವ�ಾರ ನಡವ��ಯ ಉನನ್ತ
ಸಂಭವ�ೕಯ �ಾನದಂಡಗ�� ಬದಧ್�ಾ��. ಈ ಬದಧ್�ಯ ಪರ್�ಾತ್ಪ, �ೕ�ಯು ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� �ಜ�ಾದ �ಾಳ� ಅಥ�ಾ
ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳನುನ್ ವರ� �ಾಡಲು ಒಂದು �ಾಗರ್ವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ��, ಅವರು ಪರ್�ೕ�ಾರ�ಂದ ಅಥ�ಾ
ಉತತ್ಮ ನಂ���ಂದ ��ಳ್ �ೂ�ಯುವ ಬ�ಪಶುಗ�ಂದ ರ�ಸಲಪ್ಡು�ಾತ್�.
�ಸ್ಲ್-�ೂಲ್ೕವರ್ �ೕ� ಮತುತ್ �ಾಯರ್��ಾನಗಳು ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳನುನ್ ಉತತ್ಮ ನಂ���ಂದ ಮತುತ್ ಪರ್�ೕ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಕೂಲ
ಉ�ೂಯ್ೕಗ ಕರ್ಮದ ಭಯ�ಲಲ್� �ಾಳ�ಯನುನ್ ��ಚ್ಸಲು ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸಲು ಮತುತ್ ಸ�ರ್ಯ�ೂ�ಸಲು ಉ�ದ್ೕ�ಸ�ಾ��.

III.�ೕ�:
ಈ �ೕ�ಯು ಕಂಪ�ಯ ��ೕರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� ಅ�ೖ�ಕ ನಡವ��, �ಜ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಶಂ�ತ ವಂಚ� ಅಥ�ಾ
ಕಂಪ�ಯ �ೕ� ಸಂ�� ಮತುತ್ �ೕ�ಯ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯ ಬ�ಗ್ �ವರ್ಹ�ಾ �ಾಳ�� ವರ� �ಾಡಲು �ಾನಲ್ ಅನುನ್ ಒದ�ಸುತತ್�.
�ಸ್ಲ್-�ೂಲ್ೕವರ್ �ೕ�ಯು �ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ನ ವಯ್ವ�ಾರ ಮತುತ್ ಇ�ೕಜ್/ಸ�ಾಭ್ವ�ಯ
�ೕ� �ೂಡಡ್ ಆ�ರ್ಕ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಪರ್�ಾವವನುನ್ �ೕರಬಹು�ಾದ ಗಂ�ೕರ �ಾಳ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಳಳ್ಲು ಉ�ದ್ೕ�ಸ�ಾ��.

IV. �ಾಯ್�ತ್ (�ೂಕ್ೕಪ್):
ಈ �ೕ�ಯು �ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್ನ ಅ��ಾ�ಕ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಕ್�ಕ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು �ೕ�ದಂ�
ಎ�ಾಲ್ ��ೕರ್ಶಕರು, ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� ಅನವ್�ಸುತತ್�.
ಇದು

ಅಸಮಪರ್ಕ

�ಾಯರ್ಗಳು,

ಅ��ಾರಗಳ

ದುರುಪ�ೕಗ,

ವಂಚ�ಗಳು

ಅಥ�ಾ

ಶಂ�ತ

ವಂಚ�ಗಳು

ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್

ಒಳ�ೂಳುಳ್ತತ್�, ಈ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಕಂಪ� ಮತುತ್ ಅದರ ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾರರ ��ಾಸ�ತ್ಯು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್�.
ಆದ� ಈ �ೕ�ಯನುನ್ ಆಡ�ತ ಮತುತ್ ಸ�ೂೕ�ೂಯ್ೕ�ಗಳ �ರುದಧ್ ಅಸಮಪರ್ಕ ಮತುತ್ ಸುಳುಳ್ ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ ಎತುತ್ವ ರಕಷ್��ಾ�
ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ವರ್ಹ�ಯು ಅಂತಹ �ಾವ��ೕ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಸುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ದದ್�ಲ್ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದ್�ಸುತತ್�.

V. ಸುರಕಷ್�ಗಳು:
• �ರುಕುಳ ಅಥ�ಾ ಬ�ಪಶು �ಾಡು�� �ರುದಧ್
ಈ �ೕ�ಯು ದೂರು�ಾರ�� �ಾಕಷುಟ್ ಸುರಕಷ್�ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಭರವ� �ೕಡುತತ್� ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ದದ್� ದೂರು�ಾರ�� ಸಂಪ�ಣರ್
ರಕಷ್� �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
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• �ೌಪಯ್�
ದೂರು�ಾರರ ಗುರುತು ಮತುತ್ ದೂರನುನ್ ರ�ಸಲು ಎಲಲ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು. �ಾವ��ೕ ವರ�ಯನುನ್ ಗಮ�ಸ�
ಎ�ಲ್ಯೂ

�ಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್

ಮತುತ್

ಇ�ೕಲ್

ಮತುತ್

�ಾಕುಯ್�ಂಟ್ಗಳ �ಾಫ್ಟ್

�ಾ�ಯನುನ್

�ಾಸ್ವಡ್ರ್

ಅ�ಯ�ಲ್

ಇ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
• ರಹಸಯ್ ಆ�ೂೕಪ
�ೕ�ಯು ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳನುನ್ ಆ�ೂೕಪಗಳ�ಲ್ ತಮಮ್ �ಸರುಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ��ರ್ೕ�ಾಸ್�ಸುತತ್� ಅದು ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್
��ದು�ೂಳಳ್ಲು

ಸ�ಾಯ

�ಾಡುತತ್�.

ರಹಸಯ್�ಾ�

ವಯ್ಕತ್ಪ��ದ

ಕಳವಳಗಳನುನ್

ತ��

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�,

ಆದ�

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ�ದು:


�ಾಳ�ಯ ��ಾವ್�ಾಹರ್�;



ಸಮ�ಯ್ಯ ಮೂಲಗಳು ಮತುತ್ ಗಂ�ೕರ�;

• ದುರು�ದ್ೕಶಪ��ತ ಆ�ೂೕಪಗಳು
ದುರು�ದ್ೕಶಪ��ತ ಆ�ೂೕಪಗಳು ಗಂ�ೕರ �ಸುತ್ ಕರ್ಮ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. �ಾವ��ೕ ��ೕರ್ಶಕರು ಅಥ�ಾ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು
ಪ�ೕ ಪ�ೕ ಕಷ್ುಲಲ್ಕ ದೂರುಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ�, �ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಸ��ಯು ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ��ೕರ್ಶಕ ಅಥ�ಾ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಯ
�ರುದಧ್ �ಾಗದ್ಂಡ� �ೕ�ದಂ� ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ �ೖ�ೂಳಳ್ಬಹುದು.

VI.

��ಾನ:

�ಾಳ�ಯನುನ್ ��ಚ್ಸುವ ಪರ್�ರ್�
•

ವರ� �ಾಡ�ಾಗು�ತ್�

�ೕ� ಊದುವ ��ಾನವನುನ್ ಗಂ�ೕರ ಮತುತ್ ಸೂಕಷ್ಮ್ ಸಮ�ಯ್ಗ�� ಬಳಸಲು ಉ�ದ್ೕ�ಸ�ಾ��.
ಹಣ�ಾ�ನ ವರ�, ಅ�ೖ�ಕ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು�ಾ�ರ �ವರ್ಹ�ಯ ನಡವ�� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಉ�ೂಯ್ೕ� �ಾಳ�ಗ�� ಸಂಬಂ��ದ
ಗಂ�ೕರ �ಾಳ�ಗಳನುನ್ ಈ �ಳ�ನ �ೕ�ಯ�ಲ್ ವರ� �ಾಡ�ೕಕು:
�ೕರ�ಾ� ಅಧಯ್ಕಷ್��, �ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಸ���.
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ �ೂೕಮ್ �ೖ�ಾನ್ಸ್ ���ಡ್
�ೕ��ಾಲ್ ಓ�ಾವ್ಲ್ ಟವರ್,
ರ�ೕಮುತ್�ಾಲ್ ಸ�ಾ� ರ�ತ್, ಪ�ೕಲ್ ST
• ಸಮ
ಯ

���ೕ ಎದುರು, ಪರ್�ಾ�ೕ�, ಮುಂ�ೖ �� MH 400025,

�ಾಳ�ಯನುನ್ �ದ�ೕ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದ�, ಕರ್ಮ ��ದು�ೂಳುಳ್ವ�ದು ಸುಲಭ�ಾಗುತತ್�. ಎ�ಾಲ್ �ಾಳ��ಂದ ಸೂಕತ್ ಸಹ�ಾರದ
�ವ್ೕಕೃ�� ಒಳಪಟುಟ್ ತ��ಯ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಒಂದು �ಂಗ�ೂಳ� ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸಲು ಪರ್ಯತನ್ಗಳು ಇರುತತ್�.
• ಪ��ಾ�
ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು ಸಮ�ಯ್ಗಳನುನ್ ಎತುತ್ವ ವಯ್�ತ್ಯ �ೕ�ರುತತ್�. ��ತ ಪ��ಾ�ಗ�� ಆದಯ್�
�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.
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• ದೂರು �ವರ್ಹ� ಪರ್�ರ್�
ಮಂಡ�ಯ �ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಸ��ಯು �ಾಗೃತ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ �ೕ�ವ್�ಾರ� �ಾಡುತತ್�. ಸ��ಯ ಸದಸಯ್ರ�ಲ್
�ಾ�ಾದರೂ ��ರ್ಷಟ್ ಪರ್ಕರಣದ�ಲ್ ��ಾಸ�ತ್ ಸಂಘಷರ್ವನುನ್ �ೂಂ�ದದ್�, ಅವರು ತಮಮ್ನುನ್ �ಾವ� ದೂರ�ರ�ೕಕು ಮತುತ್
ಸ��ಯ�ಲ್ರುವ

ಇತರರು

�ೖಯ�ಲ್ರುವ

�ಷಯವನುನ್

��ಾ�ಸು�ಾತ್�.

�ಕಕ್

ಪ��ೂೕಧ�ಾ

ಸ��ಯ

�ೕ�ಾರ್ನ�ೕ

ಅಂ�ಮ�ಾ�ರುತತ್�.
• ಆರಂ�ಕ ��ಾರ�ಗಳು
�ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಸ��ಯ ��ೕಚ��ಂದ, ತ��ಯ ಅಗತಯ್���ೕ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು ಆರಂ�ಕ ��ಾರ�ಗಳನುನ್
�ಾಡಬಹುದು.

��ಾರ� ಪ�ಣರ್�ೂಂಡ ನಂತರ, �ವರ�ಾದ ವರ�ಯನುನ್ �ದಧ್ಪ�ಸ�ೕಕು. �ಲವ� �ಾಳ�ಗಳನುನ್ ತ��ಯ

ಅಗತಯ್�ಲಲ್� ಒ�ಪ್ದ ಕರ್ಮ�ಂದ ಪ�ಹ�ಸಬಹುದು.
• ದೂರು�ಾರ�� ವರ� �ಾ�
ದೂರು�ಾರ�� ಎರಡು �ಾರಗಳ�ಲ್ ಅವರ �ಾಳ�ಯ ವರ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಅವ�ಾಶ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�. ವರ�ಯು ಇತರ
�ಷಯಗಳ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರಬಹುದು:


�ಾಳ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು �ವ್ೕ�ಾರ;



�ಷಯವನುನ್ ವಯ್ವಹ�ಸುವ ��ಾನ;



ಅಂ�ಮ ಪರ್��ರ್��ಾ� ಅಂ�ಾಜು ಸಮ
ಯ
;



�ಾರ್ಥ�ಕ ��ಾರ�ಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾ��, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�;



�ಾವ��ೕ ��ಚ್ನ ತ��, ಮತತ್ಷುಟ್ ಅಗತಯ್�ದದ್�.

• ��ಚ್ನ �ಾ��
ಅವಶಯ್ಕ�� ಅನುಗುಣ�ಾ�, ದೂರು�ಾರ�ಂದ ��ಚ್ನ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಳಬಹುದು.
�ಾ��

•

�ಾನೂನು �ಬರ್ಂಧಗ�� ಒಳಪಟುಟ್ ದೂರು�ಾರರು �ಾವ��ೕ ತ��ಯ ಫ��ಾಂಶದ ಬ�ಗ್ �ಾ��ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್�.
ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ ಅ��ಾ�ಗಳು �ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಸ��� ಮತುತ್ �ಕಕ್ಪ��ೂೕಧ�ಾ ಸ��� ಅಧಯ್ಕಷ್�� ಪರ್�ೕಶವನುನ್
��ಾಕ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಎಂದು ಕಂಪ�ಯು ದೃಢಪ�ಸುತತ್�.

VII. ��ೕರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೕಚ��ಂದ ಈ �ೕ�ಯನುನ್ �ಾಪರ್�ಸುವ ಅಥ�ಾ
�ದುದ್ಪ� �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾ�ದ್���ೂಂ��.

9.

�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ �ರುದಧ್ �ೕ�

(ಕಂಪ�ಯ ��ೕರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಅನು�ೕ���)
ಮುನುನ್�:
�ಾರತದ �ೂಸ �ಾ�ರ್ಕ �ಾನೂನು - �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ತ�ಗಟುಟ್�� �ಾರತವ� ಈಗ�ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಮ��ಾ
ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳ �ರುದಧ್ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳವನುನ್ ತ�ಗಟಟ್ಲು ತನನ್ �ಾನೂನನುನ್ �ಾ��ೂ���. �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಮ��ಯರ �ೖಂ�ಕ
�ರುಕುಳ (ತ�ಗಟುಟ್��, ��ೕಧ ಮತುತ್ ಪ��ಾರ) �ಾ��, 2013 (�ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ �ಾ��) ಅನುನ್ �ಾರತದ ��ಟ್ನ�ಲ್
ಪರ್ಕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಏ�ರ್ಲ್ 23, 2013 ರಂದು �ಾ�� ತರ�ಾ��.
�ರತದ ಸ�ೕ�ಚ�
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�� �ಲಯ� ��� 16 ವಷ�ಗಳ �ತರ �ಸನವ��

����ಸ���, ���

ಮ�� ಇತರರ ��ದ�

�ಜ�� ನ �ಜ�

(��� �ೕ��) ತನ�

ಮಹತ� ದ �ೕ��ನ�� , ಪ� �

�ಯ���ನವ�� ಒದ���ದ�� ಕ�� ಯ���ವ �ಗ���ಗಳ�� ��ದ�. �ಲಸದ ಸ� ಳದ�� �ಂ�ಕ ���ಳ��
����ದ �ಂ��ರ�ಗ� ಮ�� �ಲಸ ��ವ ಮ��ಯರ �ಂಗ ಸ�ನ�ಯ ಹಕ� �� �������
(�ಗ���ಗ�).
ಅವಶ� ಕ�ಗಳ �� ೕ�ೕಕರಣ� ಬ� ��ೕ�� ತ �ಳವ����� ಮ�� �ಲಸದ ಸ� ಳದ�� �ಂ�ಕ ���ಳದ �ಷಯದ ಬ�� ���
���ವ ಮ�� ಮ��ಯ�� �ರ�� ತ ಮ�� ಆ�ೕಗ� ಕರ �ಲಸದ ��ವರಣವ�� ��� ಪ��ವ ��� ನ�� ಮಹತ� ದ
��� ���.

ಈ �ೕ�ಯು �ಶವ್ಸಂ�ಥ್ಯ ಜನರಲ್ ಅ�ಂ�ಲ್ ಅಂ�ೕಕ��ದ �ಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ �ಾವರ್�ರ್ಕ �ೂೕಷ�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸುತತ್�, ಆ�ರ್ಕ,
�ಾ�ಾ�ಕ ಮತುತ್ �ಾಂಸಕ್ೃ�ಕ ಹಕುಕ್ಗಳ ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಒಪಪ್ಂದ ಮತುತ್ �ಾಗ�ಕ ಮತುತ್ �ಾಜ�ೕಯ ಹಕುಕ್ಗಳ �ೕ�ನ
ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಒಪಪ್ಂದ�ಂದ ಪ�ರಕ�ಾ��, ಇದನುನ್ �ಲವ� �ಬಂಧ�ಗ�ೂಂ�� �ಾರತವ� ಅನು�ೕ���. ಆದದ್�ಂದ, ಈ
ಎರಡು ಒಪಪ್ಂದಗಳು �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ �ಮೂರ್ಲ�� �ೕ�ಯನುನ್ ರೂ�ಸಲು ನಮ� ಆ�ಾರ�ಾ��.
ಉ�ದ್ೕಶಗಳು:
�ಾಯರ್ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ �ರುದಧ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೂ�ಸಲು �ಾರತದ ಸು�ರ್ೕಂ
�ೂೕಟ್ರ್ನ ��ೕರ್ಶನವನುನ್ �ೕ� ಅನುಸ�ಸುತತ್�.
ಇದು MOFSL ನ�ಲ್ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ಘಟ�ಗಳ ತ�ಗಟುಟ್�� ಮತುತ್ ಪ��ಾರ�ಾಕ್� �ಾಶವ್ತ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್
ಗು��ಾ����ೂಂ��.
ಇದು MOFSL ನ�ಲ್ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ಮತುತ್ ಇತರ �ಂಗ ಸಂಬಂ�ತ �ಂ�ಾ�ಾರ�ಂದ ಮುಕತ್�ಾದ �ಲಸದ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್
ಸೃ�ಟ್ಸುವ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ��.
ಇದು �ಾ�ಾನಯ್ �ಾವರ್ಜ�ಕರನುನ್ ಒಳ�ೂಂಡಂ� MOFSL �ೂಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸುವ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರರ�ಲ್
�ಾ�ಾನಯ್ �ಾಗೃ�ಯನುನ್ ��ರ್ಸುವ ಗು�ಯನುನ್ �ೂಂ��
ಅನವ್�ಸು��:
MOFSL ನ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ನ�ಯುವ ಎ�ಾಲ್ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳಗ�� �ೕ�ಯು ಅನವ್�ಸುತತ್�.
MOFSL ನ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ MOFSL ನ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಸತ್ರ�ಯ �ೂರ� �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ
�ರ್� ನ��ದದ್ರೂ ಸಹ MOFSL ನ ಇ�ೂನ್ಬಬ್ ಸದಸಯ್ರ �ರುದಧ್ MOFSL ನ ಸದಸಯ್ರು.
MOFSL ಸದಸಯ್ರ �ರುದಧ್ �ೂರ�ನವರು
ಪರಂತು, ಸದಸಯ್ರು ಆ�ೂೕ��ಾ�ರುವ MOFSL �ಾಯರ್ಸಥ್ಳದ �ೂರ� ನ�ದ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ �ೕ� �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್
ರೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ �ಸುತ್ ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸ�ಾರದು.
MOFSL ನ ಸದಸಯ್ರು ಆ�ೂೕ��ಾ�ರುವ MOFSL ನ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ �ೂರ� ನ�ದ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ �ಾವ��ೕ ಘಟ��
ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ��ಾರ�� ಎ�ಾಲ್ ಸ�ಾಯವನುನ್ ಒದ�ಸಲು MOFSL ಬದಧ್�ಾ��.
�ೂರ�ನವರ �ರುದಧ್ MOFSL ಸದಸಯ್
�ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ರೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೕ ��ತ್ನ ಕರ್ಮವನುನ್ MOFSL ನ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ �ೂರ� ನ�ದ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ
�ೕ� ಸದಸಯ್ನು �ಾ�ತ�ಾ�ರು�ಾತ್�.
MOFSL ನ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ �ೂರ� ನ�ದ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ �ಾವ��ೕ ಘಟ�� ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೕ ��ಾರ�� ಎ�ಾಲ್
ಸ�ಾಯವನುನ್ ಒದ�ಸಲು MOFSL ಬದಧ್�ಾ��, ಇದರ�ಲ್ ಸದಸಯ್ನು �ೂಂ�ರುವನು.
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ಪರ್ಮುಖ �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳು:

1. (ಎ) �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ: �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ಎಂದ� �ೖಂ�ಕ ಸವ್�ಾವದ ಅನ�ೕ�ತ ನಡವ�� ಅಥ�ಾ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಪ�ರುಷರು
ಮತುತ್ ಮ��ಯರ ಘನ�ಯ �ೕ� ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಇತರ �ೖಂ�ಕ ಆ�ಾ�ತ ನಡವ�� ಅಥ�ಾ �ಲಸದ ಸಥ್ಳದ �ೂರ� ಅ�ಕೃತ
ಕತರ್ವಯ್ದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಸತ್ರ�, ಮತುತ್ �ೖ�ಕ ಸಂಪಕರ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಗ�ಗಳು, �ೕ��ಗಳು ಅಥ�ಾ �ೖಂ�ಕ
�ನಂ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�. ಒಲವ�, �ೖಂ�ಕ ಬಣಣ್ದ �ೕ�ಗಳು, ಅ�ಲ್ೕಲ�ಯನುನ್ �ೂೕ�ಸುವ�ದು, ಇಂಟ�ರ್ಟ್ ಮತುತ್
�ಲುಯ್�ಾರ್ ��ೕನ್ ಮೂಲಕ ಸಂ�ೕಶಗಳನುನ್ ಕಳು�ಸುವ�ದು �ೕ�ದಂ� �ೖಂ�ಕ ಸವ್�ಾವದ �ಾವ��ೕ ಇಷಟ್�ಲಲ್ದ �ೖ�ಕ, �ೌ�ಕ
ಅಥ�ಾ ಅ�ೌ�ಕ ನಡವ��, �ೕಮ�ಾ� ಮತುತ್ ಆ�ಕ್�ಾ� �ಂಗದ ಆ�ಾರದ �ೕ� �ಾವ��ೕ �ಾರತಮಯ್, ವ�ಾರ್ವ�, ಬ�ತ್,
�ೕತನ �ಗ�, �ೌಲಯ್�ಾಪನ ಮತುತ್ MOFSL ನ �ಾವ��ೕ ಸದಸಯ್ರು.

2. (�) ಸದಸಯ್: ಒಬಬ್ ಸದಸಯ್ ಎಂದ� MOFSL ನ ಉ�ೂಯ್ೕ� ಮತುತ್ MOFSL ನ �ಾಥ್� ಆ�ೕಶಗಳ ಅಥರ್ದ�ಲ್ �ವರ್ಹ�ಯ
�ಾವ��ೕ

ಸದಸಯ್ರನುನ್

ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.

ಗು�ತ್��ಾರರ

ಮೂಲಕ

�ೂಡ���ೂಂ�ರುವ

ಉ�ೂಯ್ೕ�ಯು

�ೕ�ಯ

ಅಥರ್ದ�ಲ್

ಸದಸಯ್�ಾ�ರ�ೕಕು.

3. (�) �ೂರ�ನವರು: �ೕ�ಯ ಪರ್�ಾರ, �ೂರ�ನವರು ಎಂದ� MOFSL ನ ಸದಸಯ್ರಲಲ್ದ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ, �ಲ್ೖಂಟ್, �ಾಲ�ಾರ,
�ಾಲ�ಾರ ಅಥ�ಾ ಇತರರನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್.

4. (�) ಆಂತ�ಕ ದೂರು ಸ��: ಇದು �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ �ಷಯಗಳ ಪ��ಾರ�ಾಕ್� ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ರ�ಸ�ಾದ
ಸ���ಾ��.

5. (ಇ) �ಸುತ್ �ಾರ್��ಾರ : ಈ ಮೂಲಕ ��ತ್ನ �ಾರ್��ಾರ ಎಂದ� ಸ��ಯು ��ಾರಸುಸ್ �ಾ�ದಂ� ��ಯನುನ್ �ೕಡಲು
ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ ವಯ್�ತ್(ಗಳು). ಪರಂತು, ��ತ�ಾ� ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸದ �ೂರತು MOFSL ನ ವಯ್ವ�ಾಥ್ಪಕ ��ೕರ್ಶಕ/ CEO
�ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ತ್ನ �ಾರ್��ಾರ�ಾ�ರತಕಕ್ದುದ್.

6. (ಎಫ್) ಸೂಚ�: �ೂೕ�ಸ್ ಎಂದ� �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ಾರ�� �ಾವ��ೕ ಪಕಷ್ವನುನ್ ಕ�ಯಲು ��ತ�ಾ� �ೕಡ�ೕ�ಾದ
ಸೂಚ�.

7. (�) �ಾವ��ೕ ಪರ್�ಯ್ೕಕ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವನುನ್ �ೕಡ�ರುವ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಪದಗ��, �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ ಆ�ಾ �ಾನೂ�ನ ಅ�ಯ�ಲ್
�ೕಡ�ಾದ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ ಮತುತ್ MOFSL ನ �ಾಥ್� ಆ�ೕಶಗಳು ಅನವ್�ಸುತತ್�.
�ೕ�:
ಆಂತ�ಕ ದೂರು ಸ��ಯ ಸಂ��ಾನ: �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳದ �ೕ�ನ ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸುವ ದೃ�ಟ್�ಂದ ಆಂತ�ಕ ದೂರುಗಳ
ಸ��ಯನುನ್ ರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. ಆಂತ�ಕ ದೂರುಗಳ ಸ��ಯು ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, MOFSL ನ ಇಬಬ್ರು ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ ಸ�ಾರ್�ೕತರ
ಸಂ�ಥ್ ಅಥ�ಾ ಸಂಘಗಳ �ಾಹಯ್ ಸದಸಯ್ರನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್� ಅಥ�ಾ ಮ��ಯರು ಅಥ�ಾ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ
ಸಮ�ಯ್ಗಳ ಬ�ಗ್ ���ರುವ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುತತ್�.
�ಸರು

ಹು�ದ್

ಸದಸಯ್ರು

ಇ�ೕಲ್ ಐ�

��ೖಲ್

ಸ�� ಸದಸಯ್

sdhar@motilaloswal.com

9920550088

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು

sheetalsingh@motilaloswal.
com

9930353136

ಉ�ಾಧಯ್ಕಷ್ - �ಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ

ಸ�� ಸದಸಯ್

jarnamehta@motilaloswal.co
m

9819512130

�ಾಹಯ್ ಸ��ಯ ಸದಸಯ್

ಸ�� ಸದಸಯ್

Trupti21@gmail.com

9619911933

ಸಂ�ಯ್:
�ರ್ೕ ಸು�ೕರ್

�ಾಯರ್��ಾರ್ಹಕ ��ೕರ್ಶಕ - �ಾನವ

ಧರ್

ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಮತುತ್ �ವರ್ಹ�

�ರ್ೕಮ� �ೕತಲ್ ಉ�ಾಧಯ್ಕಷ್ - �ವರ್ಹ�
�ಂಗ್
�ರ್ೕಮ� ಜ�ಾರ್
��ಾತ್
�ರ್ೕಮ� ತೃ�ತ್
ಗು�ಾ
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ಈ ಆಂತ�ಕ ದೂರುಗಳ ಸ��ಯು 3 ವಷರ್ಗಳ ಅವ�ಯ ನಂತರ ಬದ�ಾಗುತತ್�
ಆಂತ�ಕ ದೂರುಗಳ ಸ��ಯ ಘಟಕ: ಸ��ಯು �ೕ�ಯ ಆ�ೕಶವನುನ್ �ೖ�ೂಳಳ್ಲು ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಂ�ರುತತ್�.
ಆಂತ�ಕ ದೂರುಗಳ ಸ��ಯ ಅ��ಾರಗಳು: ಸ��ಯು ರಕಷ್�ಾತಮ್ಕ ಮತುತ್ ಸ�ಪ�ಸುವ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಂ�ರುತತ್�.
�ದಲ�ಯದು MOFSL ನ�ಲ್ ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ ಇತರರ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ರ�ಸಲು ಸ��ಯ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ �ಾಗವನುನ್ ರ�ಸುತತ್�
ಆದ� �ಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಉಲಲ್ಂಘ� ಅಥ�ಾ �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ವರ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ��ಾರ�ಯ ಅನು�ಾಠ್ನದ �ಾಗ�ಾ��.
ಅದರಂ�, ಸ��ಯು ��ೕ�ಸ�ಾ��:

1. �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ಮತುತ್ �ಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಉಲಲ್ಂಘ��ಂದ ಮುಕತ್�ಾದ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್
2. ಸದಸಯ್ರು �ಾವ��ೕ �ಂಗ �ಾರತಮಯ್ವನುನ್ �ಾಣದಂತಹ �ಾ�ಾವರಣವನುನ್ ಖ�ತಪ���ೂ�ಳ್
3. MOFSL �ೂಂ�� ವಯ್ವಹ�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ಸದಸಯ್ರು ಮತುತ್ ಇತರರ�ಲ್ �ೕ�ಯನುನ್ ಪರ್�ಾರ �ಾಡಲು
4. �ೖಂ�ಕ �ರುಕುಳ ಮತುತ್ �ಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯ ಪ��ಾಮಗಳ ಬ�ಗ್ �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸುವ �ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್
ಆ�ೕ�ಸುವ�ದು

5. �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ದೂರು �ಾಖ��ದದ್�ಾಕ್� �ಾವ��ೕ ಸದಸಯ್ ಅಥ�ಾ �ೂರ�ನವರನುನ್ ಬಲವಂತ�ಾ�, �ಟಟ್�ಾ�
ನ���ೂಳಳ್�ಾಗು�ತ್ಲಲ್, ಬ�ಪಶು �ಾ�ಲಲ್, �ದ�ಸ�ಾ��, �ರೂಪ�ೂ�ಸ�ಾ�� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾನುಷ�ಾ� ನ���ೂಳುಳ್ವ��ಲಲ್
ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೂಳಳ್ಲು.
ಸ��ಯು ಕುಂದು�ೂರ�ಗಳ ಪ��ಾರ�ಾಕ್� ಉತತ್ಮ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಒದ�ಸುವ ��ೕ���:

1. ದೂರುಗಳನುನ್ ಸ��ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ೂೕಂ�ಾ�ಸುವ�ದು
2. ಅಗತಯ್�ದದ್� ಬ�ಪಶು�ಕ್ �ೖದಯ್�ೕಯ, �ಾನ�ಕ, �ಾವ�ಾತಮ್ಕ ಸ�ಾಯವನುನ್ ಏಪರ್�ಸುವ�ದು
3. ಅಗತಯ್�ರುವ�ಲ್�ಾಲ್ ��ೕ�ೕಸ್ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು ಮಧಯ್�ಥ್�ಯನುನ್ �ೂೕರುವ�ದು
4. ಬ�ಪಶು ಬಯ�ದ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಪರ್�ರ್�ಗಳನುನ್ �ೌಪಯ್�ಾ�ಡುವ�ದು.
ಆಂತ�ಕ ದೂರು ಸ��ಯ �ೂೕರಂ:
ಸ��ಯ �ೂೕರಂ ಸದಸಯ್ತವ್ದ ಮೂರ�ೕ ಎರಡರಷುಟ್ ಇರ�ೕಕು. MOFSL ನ �ೂರ��ಂದ �ಾಮ��ೕರ್ಶನ�ೂಂಡ ಸ��ಯ
ಸದಸಯ್ರು ಖು�ಾದ್� �ಾಜ�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೂೕರಮ್ �ೂಂ�ಲಲ್ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಸುತ್
�ಾರ್��ಾರವ� ��ತ�ಾ� ��ಸದ �ೂರತು ಸ��ಯ�ಲ್ �ಾರ್�ಸ್�ಂಗ್ ಅನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಈ�ೕ�ಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್
HR ಮುಖಯ್ಸಥ್ರನುನ್ ��ತ್ನ �ಾರ್��ಾರ ಎಂದು �ೂತುತ್ಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
��ಾನ:

1. ಈ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ ಕಂ�ಲ್ೖಂಟ್ ಅನುನ್ ದೂರು�ಾರರು �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ� ತರ�ೕಕು. ದೂರು�ಾರರು ಅದನುನ್ �ೕ�
���ದ ಸ��ಯ ಸದಸಯ್ರ�ಲ್ �ಾ��ಾದರೂ ಇ�ೕಲ್ �ಾಡ�ೕಕು. ಪರಂತು, ಬ�ಪಶು ವಶದ�ಲ್ರುವ�ದನುನ್ ಸ��ಯು
ಕಂಡು�ೂಂಡ� ಇ�ೂನ್ಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ಂದ ದೂರನುನ್ �ಾಖ�ಸ�ೕಕು. ಸಂತರ್ಸತ್ರು ಔಪ�ಾ�ಕ�ಾ� ದೂರು �ೕಡಲು ಬಯಸು�ಾತ್� ಎಂದು
�ಜ�ಾದ ಬ�ಪಶುವನುನ್ �ೕ��ಾದ ನಂತರ ಸ��ಯು ತೃಪತ್�ಾಗದ �ೂರತು �ಾವ��ೕ ದೂರನುನ್ �ಾಖ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

2. ಒಬಬ್ ದೂರು�ಾರನು MOFSL ನ ಸದಸಯ್�ಾಗಬಹು�ಾದ ಸ�ಾಯಕ�ೂಂ�� ಇರಬಹುದು. ಪರಂತು, ಅಂತಹ �ಾನೂನು
ವೃ�ತ್�ಾರರು ಸದಸಯ್�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೂರ�ನವ�ಾ�ಲಲ್ದ �ಾವ��ೕ ಪರ್�ರ್�ಯ�ಲ್ ದೂರು�ಾರರ �ೂ�ಯ�ಲ್ ಬರಲು �ಾವ��ೕ
�ಾನೂನು ಅ�ಾಯ್ಸ�ಾರರನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಮುಂ� ಪರಂತು, ��ಾರ�� ಎದುರು ಪಕಷ್ವ� ಸ��� ��ತ�ಾ� ಅನುಮ�
�ೕ�ದ� ದೂರು�ಾರನು ಒಬಬ್ �ಾನೂನು �ಾಧಕ�ೂಂ�� �ೂೕಗಬಹುದು.

3. ದೂರನುನ್ �ಾಖ��ದ ಕೂಡ�ೕ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರು ತ��ಯ ಪಕಷ್ಗ�� ಅದರ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ ��ಾಂಕದಂದು ಸ��ಯ ಮುಂ�
�ಾಜ�ಾಗಲು ಕ� �ೕಡುವಂ� �ೂೕ�ಸ್ �ಾ��ಾಡು�ಾತ್�. ಪರಂತು, �ೂೕ�ಸ್ �ೕ�ದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಮೂರು �ನಗ��ಂತ �ಂ�ನ
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��ಾಂಕದಂದು ��ಾರ�� �ಾಜ�ಾಗುವಂ� �ಾವ��ೕ ಪಕಷ್ವನುನ್ ಕ�ಯುವ �ಾವ��ೕ ಸೂಚ�ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್.

4. ಸ��ಯು ಬಯ�ದ�, ಎರಡೂ ಪಕಷ್ಗಳನುನ್ ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ� �ೕಳಬಹುದು.
5. ದೂರು�ಾರರು ಮೂರ�ೕ ವಯ್�ತ್�ಾ�ದದ್� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ �ೖಯ�ತ್ಕ �ಾರಣ�ಂದ ಕ��ಯ ಮುಂ� �ೖಯ�ತ್ಕ�ಾ�
�ಾಜ�ಾಗಲು �ಾ�ತರು �ದಧ್�ಲಲ್�ದದ್�, ಸ��ಯು �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾಕಷ್ಯ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ� ��ಾರ�� ಮುಂದುವ�ಯುತತ್�.

6. ದೂರು�ಾರರನುನ್ ಆ��ದ ನಂತರ ಸ��ಯು ಆ�ೂೕ�� �ಾಜ್ರ್ �ೕಟ್ �ೕಡತಕಕ್ದುದ್, ಏಳು �ನಗ��ಂತ ನಂತರದ
��ಾಂಕ�ೂಳ� ಆ�ೂೕಪಗಳನುನ್ ಸಮ�ರ್ಸಲು ಅವನನುನ್/ಅವಳನುನ್ ಕ�ಸುತತ್�.

7. ಸ��ಯು ��ಾರ�ಯ ಸಂಪ�ಣರ್ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ �ಾಖ�� ಅಂ�ೕ�ಾರದ ಸಂ�ೕತ�ಾ� ��ಾರ�� ಪಕಷ್ಗಳು ಸ��ಾ� ಸ�
�ಾಕುತತ್�.

8. ಸ��ಯು ಬಯ�ದ�ಲ್, ಸ��ಯು �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೕ� ���ದ �ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ �ೂೕ�ಸ್ ಕಳು�ಸುವ ಮೂಲಕ MOFSL ನ
�ಾವ��ೕ ಸದಸಯ್ರು, �ೂರ�ನವರು ಅಥ�ಾ ಇತರರನುನ್ �ಾ� �ೕಡಲು ಸ��ಯ ಮುಂ� �ಾಜ�ಾಗಲು ಕ���ೂಳಳ್�ೕಕು.

9. ಎಚಚ್���ಂದ ��ಾರ�ಯ ನಂತರ ಸ��ಯು ��ತ್ನ �ಾರ್��ಾರ�ಕ್ �ಸುತ್ ಕರ್ಮವನುನ್ ��ಾರಸು �ಾಡುತತ್� ಮತುತ್ ಸ��ಯು
ಸೂಕತ್�ಂದು �ಾ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ೕ�ಯ 5 �ೕ ��ಯ�ಲ್ ಒದ�ಸ�ಾ��.

10. ದೂ�ನ ಮೂವತುತ್ �ನಗ�ೂಳ� ಸ��ಯು ಸಂಪ�ಣರ್ ��ಾರ�ಯನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೂ�ಸುವ ��ೕ���.
�ಸುತ್ ಕರ್ಮ

1. ��ತ್ನ ಕರ್ಮವ� �ಾನವ ಹಕುಕ್ಗಳ �ರುಕುಳ ಅಥ�ಾ ಉಲಲ್ಂಘ�ಯ ಸವ್ರೂಪ�ಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತತ್�.
2. MOFSL ನ �ಾವ��ೕ ಸದಸಯ್ರು ತ�ಪ್ತಸಥ್�ಂದು ಕಂಡುಬಂದ� ಈ �ಳ�ನ ��ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�.


ಎಚಚ್��



��ತ ಕಷ್�ಾಪ� �ಚಚ್ಳದ ಕ�ತ



ಪದಚುಯ್�



ಪರ್ಕರಣದ ಗುರು�ಾವ್ಕಷರ್�� ಅನುಗುಣ�ಾ� ಎರಡು ವಷರ್ ಅಥ�ಾ ಅದ�ಕ್ಂತ ��ಚ್ನ ಅವ�� ಪರ್�ಾರವನುನ್ ��ಲ್ಸುವ�ದು



�ೕ�ವ್�ಾರ�ಾ ಕತರ್ವಯ್ಗ�ಂದ ��ಾರ್ �ಾಡುವ�ದು �ೕ�ದಂ� ಕತರ್ವಯ್ಗಳ ಮರು��ೕಜ�



ಉತತ್ಮ ನಡವ��ಯ �ಾಂಡ್ ಅನುನ್ ಒ�ಪ್�ೂಳುಳ್ವ�ದು



�ಡುಗ�



ವ�ಾ

3. ದೂರು�ಾರರು ತ�ಪ್ತಸಥ್�ಂದು ಕಂಡುಬಂದ�ಲ್, ಸ��ಯ ಸದಸಯ್ರು ದೂರು�ಾರರ �ರುದಧ್ ಕ�ಣ �ಸುತ್ ಕರ್ಮವನುನ್
��ದು�ೂಳುಳ್ವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಅದು ಮು�ಾತ್ಯ�ಕ್ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು.

4. �ಸುತ್ �ಾರ್��ಾರದ ��ಾರ್ರವನುನ್ ಆ�ೂೕ�� ��ತ�ಾ� ��ಸ�ಾಗುತತ್�.
�ೂರ�ನವರು ಆ�ೂೕ�ಗ�ಾ� �ಾ��ಾ�ದದ್�, �ಸುತ್ �ಾರ್��ಾರವ� ಸೂಕತ್ ಅ��ಾ�ಗ�ೂಂ�� ದೂರು �ೕಡುವ ಮೂಲಕ
ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾರ್ರಂ�ಸುತತ್�.

5. ಆಂತ�ಕ ದೂರುಗಳ ಸ��ಯ �ಲಸದ ಪ��ೕಲ�
ಸ��ಯ �ಾಯರ್ಚಟುವ��ಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸುವ ದೃ�ಟ್�ಂದ ��ತ್ನ �ಾರ್��ಾರವ� ತನ� ಸೂಕತ್���ದಂ� �ಯ�ತ
ಮಧಯ್ಂತರಗಳ�ಲ್ ಸ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಯುತತ್�, ಇದು MOFSL ನ ಸದಸಯ್ರು ಅಥ�ಾ MOFSL ನ ಆಯದ್ ಸದಸಯ್ರು
�ಾಗವ�ಸು�ಾತ್�, ಅದು MOFSL ನ ಪರ್��ಂದು ��ಾಗ/��ಾಗ�ಂದ ಪರ್���ಸುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಸ��ಯ ಸದಸಯ್ರು
ಮತುತ್ ಇತರ ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾರರು ಸ�ಾನ�ಾ�ರ�ೕಕು.
�ಾರ್��ಾರ:
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ಈ �ೕ�ಯ

ಅನುಸರ�ಯು

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�ರುತತ್�

ಮತುತ್

ಅಹರ್�

ಅಥ�ಾ

ಅನವ್�ಸು���

ಸಂಬಂ��ದಂ� ಈ �ೕ�ಯ

�ಾಯ್�ಾಯ್ನದ�ಲ್ ಅಸಪ್ಷಟ್� ಅಥ�ಾ ವಯ್�ಾಯ್ಸ�ದದ್�, �ಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳ ಮುಖಯ್ಸಥ್ರು ಅದನುನ್ ಅ�ೖರ್ಸಲು ಕಂಪ�ಯ
ಅ�ಕೃತ ಅಂ�ಮ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೂಂ�ರು�ಾತ್�.
�ದುದ್ಪ�ಗಳು:
ಕಂಪ�ಯು

ತನನ್

ಪ��ೕ�ಸಬಹುದು,

��ೕಚ��ಂದ

�ಾವ��ೕ

�ೕ�ಸಬಹುದು,

ರದುದ್�ೂ�ಸಬಹುದು.

ಸೂಚ��ಂ��

ಅ�ಸಬಹುದು,

�ಾ�ಾರ್ಡುಗಳು

ಮತುತ್

ಅಥ�ಾ

ಇಲಲ್��ೕ

ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು,

�ಮ�ರ್ಗಳು

�ಾವ��ೕ

�ಾಪರ್�ಸಬಹುದು,

ವಷರ್�ೂಕ್�ಮ್

ಅಥ�ಾ

�ೕ�

�ಯಮಗಳನುನ್

�ಸತ್�ಸಬಹುದು

�ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ�

ಅಥ�ಾ

ಅಗತಯ್�ರುವಂ�

ನ�ಯುತತ್�.

10. ��ೕಷ ಉ�ಲ್ೕಖ �ಾ� (SMA) ಮತುತ್ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ� ಇಲಲ್ದ ಆ�ತ್ (NPA) ವ�ೕರ್ಕರಣದ ಕು�ತು �ಾರ್ಹಕರ �ಾಗೃ�
�ೕ��ಾಲ್

ಓ�ಾವ್ಲ್

�ೂೕಮ್

�ೖ�ಾನ್ಸ್

���ಡ್

(MOHFL)

ವೃ�ತ್ಪರ�ಾ�

�ವರ್�ಸ�ಾಗು�ತ್ರುವ

ವಸ�

ಹಣ�ಾಸು

ಕಂಪ��ಾ��. �ಾಲ �ೌಲಭಯ್ವ� ವಸೂ�ಾ� ಅ�ಾಯ�ಕ್ ಒಳಪ�ಟ್� ಮತುತ್ ��ೕಟ್ರ್��ೕ��ೕ ��ಯು�ತ್ದದ್ಂ� �ಲವ� �ಾಲಗಳು
ಮರು�ಾವ�ಯ�ಲ್ ವಯ್ತಯ್ಯ�ೂಳುಳ್ತತ್� ಮತುತ್ �ಬರ್ವ� 17, 2021 ರ �ಾಯ್ಂ�ೕತರ ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ� ವಸ� ಹಣ�ಾಸು ಕಂಪ�
(�ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್) ��ೕರ್ಶನಗಳು, 2021 ಪರ್�ಾನ ��ೕರ್ಶನದ ಪರ್�ಾರ ಉ�ದ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಸು�ತ್�ಾರ�ಾಗುವ �ಾಲ�ಾರರನುನ್
��ೕಷ ನಮೂದು �ಾ� (‘SMA’) ಅಥ�ಾ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ� ಇಲಲ್ದ ಸವ್ತುತ್ಗಳು (‘NPA’) ಎಂದು �ೂೕ�ಸ�ೕಕು.
ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್, �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ (‘RBI’) ಪರ್ಕ��ದ ‘ಆ�ಾಯ ಗುರು�ಸು��, ಸವ್ತುತ್ ವ�ೕರ್ಕರಣದ �ಯಮಗಳು
ಮತುತ್ ಮುಂಗಡಗಳನುನ್ (IRACP �ಯಮಗಳು) ಒದ�ಸು�� ಸಪ್ಷಟ್�ಗಳು’ ��ಾಂಕ ನ�ಂಬರ್ 12ಮ2021 �ಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ�
ಮತುತ್ ಒತತ್ಡಯುಕತ್ ಸವ್ತುತ್ಗಳ �ಣರ್ಯ�ಕ್ ರೂಪ��ೕ� ��ಾಂಕ ಜೂನ್ 7, 2019 �ಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ� MOHFL:
1.

ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್/�ಾಲ ಕ�ಾರು �ಾಗೂ ಅನವ್�ಸುವ�ಲ್ಲಲ್ ಈ ಮುಂ�ನ �ಾ��ಯನುನ್ ನಮೂ�ಸುತತ್�;



�ಾಲದ ಮರು�ಾವ�� �ಖರ �ಾ� ��ಾಂಕ



ಮರು�ಾವ�ಯ ಆವತರ್ನ



SMA/NPA ವ�ೕರ್ಕರಣ ��ಾಂಕಗಳ ಉ�ಾಹರ�ಗಳು



�ರ�ೂೕ�ಯಂ ಸ�ತ �ಾಲ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದ��ದದ್� ಮರು�ಾವ� ಆರಂಭದ �ಖರ ��ಾಂಕ
�ೂಸ

�ಾಲಗ��

ಸಂಬಂ��ದಂ�

ಈ �ೕ�ನ

�ೕಪರ್�ಗಳನುನ್

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�.

ಪರ್ಸುತ್ತ

�ಾಲಗ�ದದ್�ಲ್,

ಆ �ಾಲಗಳು

ನ�ೕಕರಣ�ಕ್/ಪ��ೕಲ�� �ಾ� ಇರು�ಾಗ ಈ �ೕ�ನ �ೕಪರ್�ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�.
2.

�ಾಲ�ಾರರ �ಾ�ಗಳ�ಲ್ ಒತತ್ಡವನುನ್ MOHFL ಗರ್��ದ�, ವಯ್ತಯ್ಯ ಉಂ�ಾದ ತಕಷ್ಣ, ವ�ೕರ್ಕರಣದ ಈ�ಳ� ನಮೂ��ದ ಆ�ಾರದ�ಲ್
ಅವ�ಗಳನುನ್ SMA/NPA ಎಂದು ವ�ೕರ್ಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�;
ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�

ಅಥ�ಾ

�ಾಗಶಃ

�ಾ�

ಇರುವ

�ನದ �ೂ�ಯ�ಲ್ ವ�ೕರ್ಕರಣ

(�ೂ�ಯ ��ಾಂಕದ �ಥ್�ಯನುನ್ ಕ�ದ ನಂತರದ
�ನಗಳು) ಪರ್�ಾನ ಅಥ�ಾ ಬ�ಡ್ �ಾವ� ಅಥ�ಾ
�ಾವ��ೕ ಇತರ �ತತ್
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1- 30 �ನಗಳು

SMA-0

31- 60 �ನಗಳು

SMA-1

61-90 �ನಗಳು

SMA-2

90 �ನಗ�ಗೂ �ಚುಚ್
3.

NPA

�ೂ�ಯ ��ಾಂಕದಂದು �ನದ �ೂ�ಯ�ಲ್ SMA �ಾಗೂ NPA ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರ �ಾ�ಗಳನುನ್ MOHFL ವ�ೕರ್ಕ�ಸ�ೕಕು. ಅಂದ�,
�ೂ�ಯ ��ಾಂಕ ಎಂದ� �ಾಯ್�ಂಡರ್ ��ಾಂಕದಂದು �ನದ �ೂ�ಯ�ಲ್ �ಾ� �ಟ್ೕಟಸ್ ಸವ್ತುತ್ ವ�ೕರ್ಕರಣ ಪರ್�ಫ�ಸುವ SMA/NPA
��ಾಂಕ.

ಉ�ಾಹರ�: ಒಂದು �ಾಲ �ಾ�ಯ �ೂ�ಯ ��ಾಂಕವ� �ಾಚ್ರ್ 31, 2021 ಆ�ದದ್� ಮತುತ್ ಈ ��ಾಂಕ�ಕ್ �ನದ �ೂ�ಯ
ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ MOHFL ನ�ಸುವ�ದಕೂಕ್ �ದಲು ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�, �ಾ� ��ಾಂಕವ� �ಾಚ್ರ್ 31, 2021
ಆ�ರುತತ್�. ಇದು �ಾ��ಾ��ೕ ಮುಂದುವ�ದ�, ಏ�ರ್ಲ್ 30, 2021 ರಂದು �ನದ �ೂ�ಯ ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ನ���ಾಗ SMA1 ಎಂದು ಈ �ಾ�ಯನುನ್ ವ�ೕರ್ಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಅಂದ�, �ರಂತರ �ಾ��ಾ� 30 �ನಗಳನುನ್ ಪ��ೖ��ಾಗ ಈ ವ�ೕರ್ಕರಣ

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�. ಅ�ೕ �ೕ�, SMA-1 ವ�ೕರ್ಕರಣದ ��ಾಂಕವ� ಆ �ಾ�� ಏ�ರ್ಲ್ 30, 2021 ಆ�ರುತತ್�. ಇ�ೕ �ೕ�,
�ಾ�ಯು �ರಂತರ�ಾ� �ಾ� ಆ��ೕ ಉ�ದ�, �ೕ 30, 2021 ರಂದು �ನದ �ೂ�ಯ ಪರ್�ರ್� ನ���ಾಗ SMA-2 ಎಂದು
ವ�ೕರ್ಕ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇದು ಇನೂನ್ �ಾ��ಾ��ೕ ಮುಂದುವ�ದ�, ಜೂನ್ 29, 2021 ರಂದು �ನದ �ೂ�ಯ ಪರ್�ರ್�
ನ���ಾಗ NPA ಎಂದು ವ�ೕರ್ಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
4.

�ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ ಅಸಲು �ೕ�ದಂ� ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ���ಾಗ, ಅಂದ� �ಾ� ಇರುವ �ನಗಳು (‘DPD’)
ಶೂನಯ್�ಾ�ಾಗ �ಾತರ್ �ೕ NPA ಅನುನ್ ‘ಪರ್�ಾ�ತ’�ಕ್ ಉನನ್�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�.

5.

�ಾ�, SMA/NPA ವ�ೕರ್ಕರಣ, DPD �ಟ್ೕಟಸ್ ಇ�ಾಯ್� ಬ�ಗ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಅ�ವ� ಮೂ�ಸಲು ಕಂಪ� ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗ�� ತರ�ೕ�ಯನುನ್
MOHFL �ೕಡುತತ್�.
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11. �ೂೕಂದ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್
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