
  
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

�ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೆಬರ್ವ� 2006 ರಂ�ೆ �ಾ�ಾನಯ್ 

�ಾಯ್�ಾರ ಷರತುತ್ಗಳ� 



�ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ�  

�ಾರ್ಹಕ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುವ ಮೂಲ 

�ಯಮಗಳ�: 
 

1. ಅ�ರ್ಯ �ಾಯ್�ತ್ ಮತುತ್ ಈ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ದುದ್ಪ�ಗಳ� ಮತುತ್ 

��ರ್ಷಟ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಸಂಬಂಧಗ��ೆ ��ೇಷ ಷರತುತ್ಗಳ�: 

1.1 ಅ�ರ್ಯ �ಾಯ್�ತ್ 

�ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ� �ಾರ್ಹಕ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೇ�ೕಯ 

ಕ�ೇ�ಗಳ (ಇನುನ್ ಮುಂ�ೆ "�ಾಯ್ಂಕ್" ಎಂದು ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ) 

ನಡು�ನ ಸಂಪ�ಣರ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುತತ್�ೆ. 

ಇದ�ೊಂ��ೆ, ��ರ್ಷಟ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಸಂಬಂಧಗಳ� (�ೆಕುಯ್��ೕಸ್ 

ವ��ಾಟುಗಳ�, �ಾಡ್ರ್-ಆ�ಾ�ತ �ಾವ�ಗಳ�, �ೆಕ್ ಗಳ ಬಳ�ೆ, 

ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆಗಳ�, �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳ�) ��ೇಷ ಷರತುತ್ಗ�ಂದ 

�ಯಂ�ರ್ಸಲಪ್ಡುತತ್�ೆ, ಇದು ಈ �ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸದ್ ಷರತುತ್ಗ�ಂದ 

�ಚಲನಗಳನುನ್ �ೊಂ�ರಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೆಚುಚ್ವ��ಾ�ರಬಹುದು 

(ಇನುನ್ ಮುಂ�ೆ "��ೇಷ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಪ��ಥ್�ಗಳ�" ಎಂದು 

ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾ��ೆ). ಇದ�ೊಂ��ೆ, ��ರ್ಷಟ್ �ೇಶದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ 

��ಾಸದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ �ೊಡ���ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ತನನ್�ೇ ಆದ �ಯಮಗಳನುನ್ ರೂ�ಸಬಹುದು, ನಂತರ ಅಂತಹ 

�ಯಮಗಳನುನ್ ��ೇಷ ಬುಯ್��ೆಸದ್ ಷರತುತ್ಗ�ಾ� ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು. 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆ�ಾಗ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆ�ಾಗ ��ೇಷ 

ಬುಯ್��ೆಸದ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಒ�ಪ್�ೊಳಳ್�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ��ೇ� ಕ�ೇ�ಗಳ�/�ಾ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಬುಯ್��ೆಸ್ 

ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ ಸಹ �ವರ್��ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂ�ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು 

(�ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಪ��ಥ್�ಗಳ ಸಂ�ೆಯ್ 1 4) ಅಂತಹ ��ೇ� 

ಕ�ೇ�ಗಳ/ �ಾ�ೆಗಳ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಸಹ ಭದರ್ಪ�ಸುತತ್�ೆ. 
 

1.2 �ದುದ್ಪ�ಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ��ದ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ ಬಳ�ೆ�ೆ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ �ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸನ್ ಷರತುತ್ಗಳ�, ��ೇಷ ಬುಯ್��ೆಸ್ 

ಷರತುತ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಇತರ �ಯಮಗಳನುನ್, ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೇ�ಸುವ, �ದುದ್ಪ� �ಾಡುವ, ಪ�ಷಕ್�ಸುವ, 

ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ರದುದ್�ೊ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ 

�ಾವ��ೇ �ೈ�ಷಟ್�ಗಳನುನ್ �ಾಪರ್�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾ�ದ್�ಸುತತ್�ೆ. 

2. �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೌಪಯ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ: 
2.1 �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೌಪಯ್�ೆ 

�ಾವ��ೇ �ಾರ್ಹಕ-ಸಂಬಂ�ತ ಸಂಗ�ಗಳ ಬ� ಗೆ್ �ೌಪಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ಾ�ಾ��ೊಳ�ಳ್ವ ಕತರ್ವಯ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ ಮತುತ್ ಅದರ ಬ� ಗೆ್ 



�ಾನ (�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೌಪಯ್�ೆ) ವನುನ್ �ೊಂ�ರಬಹುದು. �ಾ��ಯ 

�ೌಪಯ್�ೆಯನುನ್ ರ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅದು ಒದ�ಸುವ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆಗಳ 

ಅ�ಯ�ಲ್ ಅವ�ಗಳ ಪರ್ಸರಣವನುನ್ ರ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಎ�ಾಲ್ ಅಗತಯ್ 

ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಂ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ 

ಅ��ಾ�ಗಳ�/ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ� ಸಂಪ�ಣರ್ �ಲರ್ಕಷ್�ವನುನ್ �ಾಥ್�ಸದ 

�ೊರತು �ೌಪಯ್ �ಾ��ಯ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ�ೆ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

— ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು ಅದ�ೆಕ್ ಒ�ಪ್�ೆ �ೕ�ದದ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನುನ್ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸಬಹುದು, ಅಥ�ಾ 
— ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅ��ಾರ �ೊಂ�ದದ್�ೆ, ಅಥ�ಾ 
— ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾನೂ��ಂದ ಅಗತಯ್�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಮ��ದ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾಯ್�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ �ಾರ್��ಾರವ� 

ಅಂ�ೕಕ��ದ ಆ�ೇಶದ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು 

ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು, ಅಥ�ಾ 

— �ಾಯ್ಂ�ನ ಹಕುಕ್ಗಳನನು ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ 

ಸದಸಯ್ರು/ಅ��ಾ�ಗಳ�/ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ� ರ�ಸಲು ಮತುತ್ 

�ಾ�ಾಡಲು, ಅಥ�ಾ 
— �ಯಮಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾ��ೊ�ಸಲು, ಅಥ�ಾ 

ಆನ್ �ೈನ್ �ೇ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ಆ ಆನ್ �ೈನ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ 

ಚಂ�ಾ�ಾ��ೆ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸುವಂತಹ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆ-

ಸಂಬಂ�ತ ಚಟುವ��ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಒದ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಸ�ರ್ಯ�ೊ�ಸಲು ಇಂತಹ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ ಅಗತಯ್ ಅಥ�ಾ ವ��ಾ�ನ ಸಂಕಲನವನುನ್ 

ಸ�ರ್ಯ�ೊ�ಸಲು, �ೆರ್�ಟ್ ��ೕ�ರ್ಂಗ್, ಅಥ�ಾ ಅ�ೇ ಅಗತಯ್ 

ಅಥ�ಾ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ಾನದಂಡಗ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ��ೊಂ��ೆ ಒ�ಪ್�ೊಂಡಂತಹ 

�ಾ���ೆ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಯಮಗ��ೆ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅಗತಯ್��ೆ. 

— �ಾರ್ಹಕರು ಇತರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ�/ಹಣ�ಾಸು 

ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ�/ಬೂಯ್�ೋಗಳ�/ ಏ�ೆ�ಸ್ಗಳ�/�ಾಗವ�ಸು��ೆ/�ಾವ��ೇ 

ದೂರಸಂಪಕರ್ ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ�ಲ್ 

�ಾರ್ಹಕರ �ೈಯ�ತ್ಕ �ವರಗಳ� ಮತುತ್ ವ��ಾಟು ಇ��ಾಸ�ೆಕ್ 

ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾಲ್ �ಾ��ಯನುನ್ ��ಮಯ �ಾ��ೊಳಳ್ಲು, 

ಹಂ��ೊಳಳ್ಲು, �ಾ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅ��ಾರ 

�ೕಡು�ಾತ್�ೆ. �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ �ಾಂಪರ್�ಾ�ಕ ಅ�ಾಯ್ಸದ 

ಮೂಲಕ ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾ��ಯ ಬಳ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ �ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾನ್� 

�ಾಡ�ಾರದು. 
 



 
 

— �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಗು�ತ್�ೆ�ಾರರು ತಮಮ್ �ೈಯ�ತ್ಕ 

�ಾ��ಯನುನ್ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಆನ್ �ೈನ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ೆ�ೕ ಅಂ�ಅಂಶಗಳ ��ೆಲ್ೕಷ�ೆ ಮತುತ್ 

�ೆರ್�ಟ್ �ೊಕ್ೕ�ಂಗ್ �ಾ� ���ಟುಟ್�ೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
— �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್, �ಾವ��ೇ �ಧದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯನುನ್ �ೌಪಯ್ ಸವ್�ಾವದ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಂ��ಂದ �ಾವ��ೇ ಇತರ ವಯ್�ತ್�ೆ ಪ�ೆಯುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ 

ಅವರು ಪ�ೆದ �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾರದು. ಈ 

�ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಈ �ಾ�ಾನಯ್ 

ಬುಯ್��ೆಸದ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಗಂ�ೕರ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒದ��ದ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಆನ್ �ೈನ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾವ��ೇ �ೇ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ 

�ಾ��ಾಗದಂ�ೆ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಅಹರ್�ೆ �ೕಡುತತ್�ೆ. 

 
2.2 �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ �ವರಗಳ �ಾವ��ೇ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆಯು �ಾರ್ಹಕರ ಆ�ರ್ಕ �ಥ್�, �ೆರ್�ಟ್ ಅಹರ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಪ��ಾರದ ಬ� ಗೆ್ �ಾ�ಾನಯ್ ಸವ್ರೂಪದ �ೇ��ೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ 

�ಾ�ಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾ�ೆಗಳ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಗಳ�, 

ಉ��ಾಯ �ೇವ�ಗಳ�, ಭದರ್�ಾ �ೇವ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ��ೆ 

ವ���ೊ�ಟ್ರುವ ಇತರ ಸವ್ತುತ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆರ್�ಟ್ �ೌಲಭಯ್ದ 

ಅ�ಯ�ಲ್, �ಾನೂ��ಂದ ಅಗತಯ್�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು ಪರ್�ರ್��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾಯ್�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ 

�ಾರ್��ಾರ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾರಣಗ��ಾ� 

ಅಂ�ೕಕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಆ�ೇಶದ �ಾರಣ�ಂದ �ಾರ್ �ಾ�ದ �ತತ್ಗಳ ಬ� ಗೆ್ 

�ಾವ��ೇ �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 
 

2.3 �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ�ೆ ಪ��ಾರ್�ೇ�ತಗಳ� 
�ೈಯ�ತ್ಕವಲಲ್ದ ಘಟಕಗ��ೆ ಮತುತ್ ವಯ್ವ�ಾರ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ��ೆ, 

��ಾರ�ೆಯು ಅವರ ವಯ್ವ�ಾರ ಚಟುವ��ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ���ೆ. 

ಆ�ಾಗೂಯ್, �ೕ�ನ ಷರತುತ್ 2(A) ಮತುತ್ (B) ನ�ಲ್ ��ಸ�ಾದ 

ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಒಳಪಟುಟ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ವಯ್��ಕತ್�ಾದ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

ಪ�ೆ�ದದ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲಲ್. 

�ನಂ��ದ ಪಕಷ್ವ� �ನಂ��ದ �ಾ��ಯ�ಲ್ ತನನ್ ಸಮಥರ್�ೕಯ 



ಆಸ�ತ್ಯನುನ್ ಸಮ�ರ್�ದ�ೆ �ಾತರ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ 

�ವರಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾ��ಯ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆಯು �ಾರ್ಹಕರ �ಾನೂನುಬದಧ್ �ಾಳ�ಗ��ೆ 

�ರುದಧ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾ�ಸಲು �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಲಲ್. 

 

2.4 ಬ�ರಂಗಪ��ದ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ �ವ್ೕಕ�ಸುವವರು 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಮತುತ್ ಇತರ �ೆರ್�ಟ್ ಸಂ� ಥೆ್ಗ��ೆ 

ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಉ� ದೆ್ೕಶಗ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಅವರ �ಾರ್ಹಕರ 

ಉ� ದೆ್ೕಶಗ��ಾ� �ಾತರ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ �ವರಗಳನುನ್ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸುತತ್�ೆ. 
 

3. �ಾಯ್ಂ�ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ. �ಾರ್ಹಕರ �ೊಡು�ೆ �ಲರ್ಕಷ್�: 

3.1 �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ ತತವ್ಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾವ��ೇ ಅ��ಾ�ಗಳ�/ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ� 

ಒದ��ದ �ಾವ��ೇ �ಲರ್ಕಷ್�ದ �ಾರಣ�ಂದ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಉಂ�ಾದ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾವ��ೇ ಸವ್ಂತ ತ�ಪ್�ಂದ ನಷಟ್ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಈ �ಾ�ಾನಯ್ 

ವಯ್ವ�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ ಸಂ�ೆಯ್. 11 ರ�ಲ್ ��ಸ�ಾದ ಸಹ�ಾರದ 

ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವ ಮೂಲಕ) ಸಂಭ�ಸುವ�ದು, �ೊಡು�ೆ 

�ಲರ್ಕಷ್�ದ ತತವ್ಗಳ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಎಷಟ್ರ ಮ�ಟ್�ೆ ನಷಟ್ 

ಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ ಎಂಬುದನುನ್ �ಧರ್�ಸುತತ್�ೆ. 

�ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ �ಾಸನಬದಧ್ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ �ೊರ�ಾ�, 

ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� ಒ�ಪ್�ೆ �ೕಡದ �ೊರತು ಈ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರದ 

ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ ��ಸ�ಾದ �ೆಚುಚ್ವ� �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಬದಧ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, �ಾರ್ಹಕ�ಂದ 

�ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ �ಾ�� �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸ�ನ್�ತ�ಾದ �ೆ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ��ಮಯ ನಷಟ್ಗಳ ಬ�ೆಗ್, ತನ�ೆ ಒ�ಪ್ಸ�ಾದ ವಸುತ್ಗಳ �ೌಲಯ್ 

ಅಥ�ಾ �ಷ��ೕಜಕ�ೆಯ ಬ�ೆಗ್ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ವಸುತ್ಗಳ �ೌಲಯ್ದ 

�ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯ�ೆಕ್ ಒಳ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ 

ಸಂಗ�ಗಳ ಅಥ�ಾ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಬ�ೆಗ್ ��ಸಲು ಅಥ�ಾ ಸಲ�ೆ �ೕಡಲು 

ಅಥ�ಾ ಒದ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

3.2 ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ ಆ�ೇಶಗಳನುನ್ ರ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ದ ಆ�ೇಶದ �ಷಯಗಳ� �ಾಯ್ಂಕ್ 

��ಷಟ್�ಾ� ಅದರ ಮುಂ�ನ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸು��ೆಯನುನ್ ಮೂರ�ೇ 

ವಯ್�ತ್�ೆ ವ��ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ೆಸ�ನ�ಲ್ (ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ 

ಆ�ೇಶವನುನ್ ರ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ) ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ ವ�ಾರ್�ಸುವ 

ಮೂಲಕ ಆ�ೇಶವನುನ್ �ವರ್�ಸುತತ್�ೆ. ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, ಇತರ �ೆರ್�ಟ್ 

ಸಂ�ೆಥ್ಗ�ಂದ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ೆಯಲು 

ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೇಶಗಳ�ಲ್ನ ಭದರ್�ೆಗಳ �ಾಲ�ೆ ಮತುತ್ ಆಡ�ತ�ೆಕ್ ಇದು 



ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್, �ಾಯ್ಂ�ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯ ಎಚಚ್��ೆಯ ಆ�ಕ್ ಮತುತ್ ಸೂಚ�ೆ�ೆ 

�ೕ�ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

3.3 ವಯ್ವ�ಾರದ ಅ�ಡ್ 

ಬ�ಾ�ಾಕ್ರ, ಗಲ�ೆ, ಯುದಧ್ ಅಥ�ಾ �ೈಸ�ರ್ಕ ಘಟ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ �ಾಯ್�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ �ಾರ್��ಾರವ� 

�ಾ��ೊ��ದ ಆ�ೇಶದ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರದ (ಉ�ಾ. ಮುಷಕ್ರ, �ಾಕ್ -ಔಟ್, �ಾರ್�ಕ್ 

��ತಗಳ�, �ೇ�ೕಯ ಅಥ�ಾ ��ೇ� �ಯಂತರ್ಕ ಅ��ಾ�ಗಳ 

ಆಡ��ಾತಮ್ಕ �ಾಯರ್ಗಳ�) ಇತರ ಘಟ�ೆಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

4. �ಾರ್ಹಕನ ಮರಣ, �ಾನ�ಕ ಅ�ಾಮಥಯ್ರ್, ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ 

��ೇ�ಾ� �ಾಡುವ ಹಕುಕ್; 

�ಾರ್ಹಕನ ಮರಣ, �ಾನ�ಕ ಅ�ಾಮಥಯ್ರ್, ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ 

ಅಂತಯ್�ೊಂ�ಾಗ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅದರ �ಾಖ�ೆಯ ಪ��ಾ�ೆಗಳನುನ್ (ಆಡ�ತದ 

ಪತರ್ಗಳ�, ಸಂಬಂ�ತ �ಾಯ್�ಾಲಯದ ಆ�ೇಶಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅದರ 

�ಾವ��ೇ ಸ�ಾನ�ಾದ) ರೂಪದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ ವಸುತ್�ನ 

ರೂಪದ�ಲ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಅಗತಯ್��ೆ. ��ಾರ್ಹಕರು, ��ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ 

�ಾರ್ಹಕರ ಅಥ�ಾ ಮೃತರ ಇತರ ಪರ್���ಗಳ�, �ಾವ��ೇ ಟರ್�ಟ್ ಅಥ�ಾ 

ಸವ್ತುತ್ಗಳ �ವ್ೕಕ�ಸುವವರು ಅಥ�ಾ ಆ�ತ್ಗಳ �ಾವ��ೇ ಉ�ೆದ್ೕ�ತ 

ಫ�ಾನುಭ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ ��ೇ�ಾ� �ಾಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ದಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುಮ� �ೕಡುತತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾಕುಯ್�ಂಟ� 

ಪ��ಾ�ೆಗಳ� ಇಂ�ಲ್ಷ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ಲಲ್�ದದ್�ೆ, ಆ ಘಟ�ೆ�ಂತ, �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ನಂ��ದ�ೆ, ಅದನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್�ಾದ ಇಂ�ಲ್ಷ್ 

ಅನು�ಾದ�ೊಂ��ೆ ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು. �ಾರ್ಹಕರು ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರರನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುವ�ಲ್, �ಾವ��ೇ ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರರ ಮರಣ, �ಾನ�ಕ 

ಅ�ಾಮಥಯ್ರ್, ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ ಮು�ಾತ್ಯದ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ 

�ದಲು �ಾಯ್ಂಕ್, ಸೂಚ�ೆಗಳ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ(ಗಳ) 

�ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಯನುನ್ ಅನುಮ�ಸಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ��ೆ. ಮತುತ್ 

�ಾಖ�ೆಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ ಆ�ೇಶಗಳ�. ಸಂಬಂ�ತ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ 

ನಂತರ, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ತೃ�ತ್�ೆ, �ೕ�ೆ ���ದ ಪ��ಾ�ೆಗಳನುನ್ 

�ವ್ೕಕ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯನುನ್ (ಗಳನುನ್) �ರ್ೕಜ್ �ಾಡಲು ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

5. �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ ಸಥ್ಳ: 

5.1 ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನು 

ಈ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಷರತುತ್ಗಳ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುನ್ �ಾರ�ೕಯ 

�ಾನೂ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಯಂ�ರ್ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಅ�ೈರ್ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 



 
 

5.2 �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ ಸಥ್ಳ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾ�ೆಯ �ಾಯರ್�ಾಯ್�ತ್ಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ �ಾಯ್�ಾಲಯದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ 

�ಕದದ್� ಹೂಡಬಹುದು. �ಾ�ಾದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ವಯ್ವ�ಾರವನುನ್ 

ನ�ೆಸುವ ಅಥ�ಾ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾಭ�ಾಕ್� �ೆಲಸ �ಾಡುವ �ಾವ��ೇ 

ಸಥ್ಳದ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಲಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ �ಕದದ್� ಹೂಡಬಹುದು. 

ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕರ ಪರ�ಾ� �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ 

�ಾಯರ್�ಾಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ �ಾಯ್�ಾಲಯದ ಮುಂ�ೆ �ಾತರ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಸವ್ತಃ ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ �ಕದದ್� ಹೂಡಬಹುದು. 
 

6. �ಾ�ೆಗಳ �ೆ�ೆಯು��ೆ ಮತುತ್ �ವರ್ಹ�ೆ: 

6.1 �ಾ�ೆಗಳನುನ್ �ೆ�ೆಯುವ�ದು 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆಯು�ಾಗ    �ಾರ್ಹಕನು ಅವನ/ಆ�ೆಯ �ಾನಯ್�ಾದ 

ಗುರು�ನ ಪ��ಾ�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ತೃಪತ್�ಾಗ�ದದ್�ೆ, ನಂತರ ಗುರು�ನ ಪ�ರಕ ಪ��ಾ�ೆ. �ಾರ್ಹಕರನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಪ�ಚ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, 

ಅವರು ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕರ �ೆಸರು / ��ಾಸ / ಗುರುತನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ದೃ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ. �ಾ�ೆಗಳನುನ್ �ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸ�ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಕಂಪ�ಯ �ೆಸ��ೊಂ��ೆ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆಯ್�ಂ��ೆ ಇ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸ�ಲ್�ದ �ಾವ��ೇ �ೇ�ಾದ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ 

ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ೕಡ್ �ಂದ ಅನಗತಯ್ �ಳಂಬ�ಲಲ್�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು �ಬರ್ಂ�ತ�ಾ��ಾದ್�ೆ. 
 

6.2 �ಾದ� ಸ� 

�ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಕುಯ್��ೕಸ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ 

ಸ� �ಾಡಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳ� ತಮಮ್ ಸ�ಯನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ �ೇವ� �ಾಡು�ಾತ್�ೆ. �ೇವ� �ಾ�ದ ಸ�ಗಳ ಆ�ಾರದ 

�ೕ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ಾಯ್�ತ್ಯ�ಲ್ ��ತ ��ೇ�ಾ��ೆ ಅನುಮ� 

�ೕಡುತತ್�ೆ. 
 

6.3 �ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು ಮತುತ್ ಸ� �ಾಡಲು ಅ��ಾರ 

— �ಾ�ೆ�ಾರ��ೆ �ಾತರ್ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ ಅ��ಾರವ� �ಾ�ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ೇ�ಾ� �ಾಡಲು ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

�ಾನೂ�ನ ಮೂಲಕ �ಾರ್��ಧಯ್ದ ಅ��ಾರವನುನ್ ಒದ��ದ 

ವಯ್�ತ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಎಕ್ಸ್ �ೆರ್ಸ್ ��ತ 

ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗಳ� �ಾತರ್ �ಾ�ೆ�ಾರರನುನ್ 

ಪರ್���ಸಲು ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. ಅವರು ತಮಮ್ ಗುರುತನುನ್ 

ಮತುತ್ �ಾರ್��ಧಯ್ದ ಶ�ತ್ಯನುನ್ �ಾ�ೕತುಪ�ಸಲು �ಬರ್ಂಧವನುನ್ 

�ೊಂ�ರು�ಾತ್�ೆ. 



— ಸ� �ಾಡುವ ಅ��ಾರ 

�ಾ�ೆ�ಾರರು ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಮತುತ್ ��ತ�ಾ� �ಾ�ೆ�ೆ ಸ� �ಾಡಲು 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೕಡಬಹುದು. ಸ� �ಾಡಲು 

ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯು �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ��ೇ�ಾ� �ಾಡಲು 

ಮತುತ್ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 

7. �ಾ�ತ್ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ � ಟೆ್ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳ�: 

7.1 ಆವತರ್ಕ ಸಮ�ೋಲನ �ೇ��ೆಗಳ ಸಂ��ೆ 

�ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಒ�ಪ್�ೆ �ೕಡದ �ೊರತು, �ಾಯ್ಂಕ್ ಪರ್� �ಾಯ್�ೆಂಡರ್ 

�ಂಗಳ ಅಂತಯ್ದ�ಲ್ �ಾ�ತ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ೆಟ್ೕಟ್ �ಂಟ್ 

ಅನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ, ಆ ಮೂಲಕ ಈ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಎರಡೂ ಪಕಷ್ಗಳ� 

(�ಾಯ್ಂಕ್ ���ದ ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ) �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ 

�ೆರವ��ೊ�ಸುತತ್�ೆ. ಈ �ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ಯಮ 

ಸಂ�ೆಯ್ 12 ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ �ಾ��ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ 

ಇತರ ಒಪಪ್ಂದಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಅದ�ಂದ ಉದಭ್�ಸುವ 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ೆ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ��ಸಬಹುದು. 
 

7.2 ಆ�ೇಪ�ೆಗ��ೆ ಸಮ�ಾವ�ಾಶ; �ೌನ�ಂದ ಅನು�ೕದ�ೆ 

ಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ೆಟ್ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ ತಪ�ಪ್ ಅಥ�ಾ ಅಪ�ಣರ್�ೆಯ 

ಬ�ೆಗ್ �ಾರ್ಹಕರು �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಆ�ೇಪ�ೆಗಳನುನ್ ಅದರ 

ರ�ೕ�ಯ ನಂತರ ಎರಡು �ಾರಗಳ ನಂತರ �ಾಡ�ಾರದು; 

ಆ�ೇಪ�ೆಗಳನುನ್ ��ತ�ಾ� ಸ�ಲ್�ದ�ೆ, ಎರಡು �ಾರಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ 

ಅವ�ಗಳನುನ್ ಕಳ��ಸಲು �ಾಕು. �ಗ�ತ ಸಮಯದ�ಲ್ 

ಆ�ೇಪ�ೆಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಅನು�ೕದ�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ೆಟ್ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕಡು�ಾಗ, 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಈ ಪ��ಾಮದ ಬ�ೆಗ್ �ಾರ್ಹಕರ ಗಮನವನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� 

�ೆ�ೆಯುತತ್�ೆ. ಈ ಅವ�ಯ ಮು�ಾತ್ಯದ ನಂತರವ� �ಾರ್ಹಕರು 

ಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ೆಟ್ೕಟ್ �ಂಟ್ ನ �ದುದ್ಪ�ಯನುನ್ �ೋರಬಹುದು, 

ಆದ�ೆ ನಂತರ �ಾ�ೆಯನುನ್ ತ�ಾಪ್� �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ 

ತ�ಾಪ್� �ೆರ್�ಟ್ �ಾಡ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾ�ೕತುಪ�ಸ�ೇಕು. 
 

8. �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ �ವಸ್ರ್ ನಮೂದುಗಳ� ಮತುತ್ �ದುದ್ಪ� ನಮೂದುಗಳ�: 

8.1 �ತತ್ದ �ವ್ೕ�ಾರ 

�ಾನಯ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಾ�ೆ �ವರ್ಹ�ೆ ಒಪಪ್ಂದದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

�ಾರ್ಹಕರ ಪರ�ಾ� ಹಣವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅವನ/ಅವಳ �ಾ�ೆ�ೆ 

ಜ�ಾ �ಾಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಬರ್ಂ�ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗದಂ�ೆ ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾ�ೆ �ವರ್ಹ�ೆ 

ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ��ದ ನಂತರವ�, �ಾ�ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕರ �ಾಧಯ್�ೆಗಳ ಮ�ಟ್�ೆ �ಾರ್ಹಕರ ಪರ�ಾ� 

ಹಣದ �ತತ್ವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಇಲಲ್�ದದ್�ೆ 



ಸೂಚ�ೆಯ�ಲ್ ಸೂ�ಸದ �ೊರತು �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಒಂದು �ತತ್ದ ಹಣವನುನ್ 

ಒದ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಫ�ಾನುಭ�ಯ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ 

�ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ೈ�ೊಳಳ್�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

8.2 ಆವತರ್ಕ ಸಮ�ೋಲನ �ೇ��ೆಯನುನ್ �ೕಡುವ �ದಲು 

�ಾ�ತ್ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ತ�ಾಪ್ದ �ೆರ್�ಟ್ ನಮೂದುಗಳ� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ, 

ತ�ಾಪ್ದ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆಯ್�ಂ�ಾ� ಮುಂ�ನ ಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ 

�ೆಟ್ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕಡುವ �ದಲು �ೆ�ಟ್ ನಮೂದು ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾರ್ಹಕನ �ರುದಧ್ ಮರು�ಾವ� �ೆಲ್ೖಮ್ ಅನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ಮ�ಟ್�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂ�ರು�ಸಬಹುದು (�ವಸ್ರ್ ಎಂ�ರ್ ); ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ೆರ್�ಟ್ 

ಪರ್�ೇಶ�ೆಕ್ ಸಮ�ಾದ �ತತ್ದ ��ೇ�ಾ� ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾಡ�ಾ��ೆ 

ಎಂಬ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ೆ�ಟ್ ನಮೂದನುನ್ 

��ೋ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

8.3 ಆವತರ್ಕ ಸಮ�ೋಲನ �ೇ��ೆಯನುನ್ �ೕ�ದ ನಂತರ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ೆಟ್ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕ�ದ ನಂತರ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ತ�ಾಪ್ದ �ೆರ್�ಟ್ ನಮೂದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಂಡ�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ ಮರು�ಾವ� � ಲೆ್ೖಮ್ �ೊಂ�ದದ್�ೆ, ಅದು 

ಅದರ � ಲೆ್ೖಮ್ (�ದುದ್ಪ� ನಮೂದು) �ತತ್�ೊಂ��ೆ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

�ೆ�ಟ್ �ಾ�. �ಾರ್ಹಕರು �ದುದ್ಪ� ನಮೂದನುನ್ ��ೋ��ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ 

��ಾದದ�ಲ್ರುವ �ತತ್�ೊಂ��ೆ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮರು �ೆರ್�ಟ್ �ಾಡುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಅದರ ಮರು�ಾವ� � ಲೆ್ೖಮ್ ಅನುನ್ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� ಪರ್��ಾ�ಸುತತ್�ೆ. 
 

8.4 �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸೂಚ�ೆ; ಬ�ಡ್ಯ �ೆ�ಾಕ್�ಾರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ವಸ್ರ್ 

ನಮೂದುಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ದುದ್ಪ� ನಮೂದುಗಳನುನ್ �ಾ�ದ ತಕಷ್ಣ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ��ಸುತತ್�ೆ. ಬ�ಡ್ಯ �ೆ�ಾಕ್�ಾರ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, 

ತ�ಾಪ್ದ ನಮೂದು �ಾ�ದ �ನದಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ನಮೂದುಗಳನುನ್ 

ಪ��ಾರ್ನವ್ಯ�ಾ� ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್�ೆ. 
 

9. ಸಂಗರ್ಹ�ೆ ಆ�ೇಶಗಳ�: 

9.1 �ಾಖ�ೆಗಳ ಪರ್ಸುತ್�ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಷರತುತ್ಬದಧ್ 

�ೆರ್�ಟ್ ನಮೂದುಗಳ�. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆಕ್ ಗಳ �ೌಂಟರ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ ಅವ�ಗಳ �ಾವ��ೆ 

�ದಲು � ರೆ್�ಟ್ �ಾ�ದ�ೆ, ಈ ಐಟಂಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್�ೕ 

�ಾವ�ಸಬಹು�ಾದರೂ ಸಹ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ � ರೆ್�ಟ್ �ಾ�ದ �ತತ್ದ 

�ಜ�ಾದ �ವ್ೕಕೃ��ೆ ಒಳಪಟುಟ್ �ಾವ�ಯ ಷರ�ತ್ನ �ೕ�ೆ ಇದನುನ್ 

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಇತರ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಸ�ೆಂಡರ್ �ಾ�ದ�ೆ, 

�ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ಾ� �ತತ್ವನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸೂ��ದ�ೆ 

(ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಬ�ಡ್ �ಾರಂಟ್ ಗಳ�), ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಂತಹ �ತತ್�ೆಕ್ 

� ರೆ್�ಟ್ ನಮೂದನುನ್ ಪ��ಾಮ �ೕ�ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ತತ್ವನುನ್ 

ಪ�ೆಯುವ �ೕಸಲು ಅ�ಯ�ಲ್ ಇದನುನ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಐಟಂಗಳನುನ್ 



�ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್�ೕ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ ಈ �ೕಸಲು ಸಹ ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ೆಕ್ ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂಗರ್ಹ�ೆ ಆ�ೇಶದ 

ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ತತ್ವನುನ್ ಪ�ೆಯ�ದದ್�ೆ, ಈ ಮ�ೆಯ್ ಆವತರ್ಕ 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ � ಟೆ್ೕಟ್ �ಂಟ್ �ೕಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ೇ ಎಂಬುದನುನ್ 

�ೆ�ಕ್ಸ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಷರತುತ್ಬದಧ್ � ರೆ್�ಟ್ ನಮೂದನುನ್ ರದುದ್�ೊ�ಸುತತ್�ೆ. 

ಈ �ಾ�ದ್�ಸು��ೆ�ಂ�ಾ�, ಸಂಗರ್ಹವ� �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಾಲ�ಾರನ ಆ�ರ್ಕ �ಥ್�, �ಾಯ್�ಾಂಗ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ 

�ಾರ್��ಾರದ ಹಸತ್�ೇಪ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾರಣಗ��ಾ� ಸರಳ ಪರ್�ೇಶದ 

ಮೂಲಕ �ೆರ್�ಟ್ ನಮೂದನುನ್ �ವಸ್ರ್ �ಾಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಬರ್ಂ�ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಸಂಗರ್�ಸ�ೇ�ಾದ �ತತ್ದ ��ೇ�ಾ� 

ಅ�ಯಂ�ರ್ತ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಪ�ೆಯುವ��ಲಲ್ ಎಂದು ��ೕ�ಸಬಹುದು. 

�ೆರ್�ಟ್ �ಾ�ದ �ತತ್ವನುನ್ ��ೇಶದ�ಲ್ ಸಂಗರ್��ದದ್�ೆ ಮತುತ್ ��ೇ� 

�ಾನೂ�ನ ಪರ್�ಾರ ಅಥ�ಾ ��ೇ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ �ಾ��ೊಂಡ 

ಒಪಪ್ಂದದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ತತ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಮರು �ೆ�ಟ್ �ಾ�ದ�ೆ �ೕಸ�ಾ�ಯನುನ್ ಸಹ ಚ�ಾ�ಸಬಹುದು. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾ�ದ್�ಸು��ೆಯು �ಾ�ಯ�ಲ್ದದ್�ೆ, �ೆರ್�ಟ್ �ಾ�ದ 

�ತತ್ವನುನ್ ��ೇ�ಾ� �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ��ಾಕ�ಸಲು ಸಹ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. �ಾ�ೆಗಳ ಸಮ�ೋಲನ�ಂದ 

�ೕಸ�ಾ�ಯನುನ್ �ೆ�ೆದು�ಾಕ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 
 

9.2 �ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ದ �ೆಕ್ ಗಳ �ಾವ� �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾ�ಾನಯ್ 

�ಾಯರ್��ಾನಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೆ�ಟ್ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ 

ರದುದ್�ೊ�ಸ�ದದ್�ೆ �ೆಕ್ ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ನಗದು ರೂಪದ�ಲ್ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆಕ್ ಗಳ� ತಮಮ್ �ತತ್ವನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತಪ�ಸುವ ಪಕಷ್�ೆಕ್ 

�ಾವ��ದ ನಂತರ �ಾವ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ�ಯ ಸಲ�ೆಯನುನ್ ಕಳ���ದ ತಕಷ್ಣ (�ಾವ�ದು 

�ದಲು ಸಂಭ�ಸುತತ್�ೆ�ೕ ಅದು) �ಾಯ್ಂಕ್ ಅವರನುನ್ �ೌರ��ದ 

�ೕ�ೆ �ೆಕ್ ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಈ 

�ಾಯ್�ಾ�ಾರ್ಫ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಧರ್�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ವಯ್��ಕತ್ �ಾಯರ್��ಾನ/�ಬಂಧ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 



10. ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ 

ಅಂತಗರ್ತ�ಾ�ರುವ ಅ�ಾಯಗಳ�: 

10.1 ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಆ�ೇಶಗಳನುನ್ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುವ�ದು �ಾರ್ಹಕರ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆಗಳ� ��ೇ� 

ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ�ಸುವ ಮತುತ್ ��ೇ�ಾ� �ಾಡುವ ನಗದು 

ಕ�� �ಾವ�ಯನುನ್ ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್�ೆ. ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆಗಳ 

�ೕ�ನ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಗಳ ��ೇ�ಾ�ಗಳ� (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ��ೇ� 

ಕ�ೆ�ಸ್ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ನ �ೆ�ಟ್ �ೆ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ ಮೂಲಕ) 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಸಂ�ೆಥ್�ಳ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸದ �ೊರತು, ಕ�ೆ�ಸ್ಯ �ಾ�ಾನ್�ನ�ಲ್ರುವ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಇತಯ್ಥರ್ಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

10.2 �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ೆರ್�ಟ್ 

ನಮೂದುಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವಯ್ವ�ಾರವನುನ್ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ��ದ�ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾವರ್ಡ್ರ್ ಎ�ೆಸ್�ೕಂಜ್ 

ವ��ಾಟು) ಅದರ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ �ತತ್ವನುನ್ 

�ೕಡ�ೇ��ೆ, ಆ�ಾ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಡುವ 

ಮೂಲಕ, ಇಲಲ್�ದದ್�ೆ ಒ�ಪ್�ೊಳಳ್ದ �ೊರತು ತನನ್ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ 

�ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ ಪ��ೈಸುತತ್�ೆ. 
 

10.3 �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಯರ್ಕಷ್ಮ�ೆಯ �ಾ�ಾಕ್�ಕ �� 

��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ (�ಾಯ್�ಾ�ಾರ್ಫ್ 1) �ೆ�ಟ್ �ೆ ��ೇ�ಾ� 

ಆ�ೇಶವನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ 

(�ಾಯ್�ಾ�ಾರ್ಫ್ 2) �ವರ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಕತರ್ವಯ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

�ಾಧಯ್�ಾಗದವ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಎ�ಲ್ಯವ�ೆ�ೆ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ 

�ಾಜ�ೕಯ ಅ�ಥ್ರ�ೆ/ಅ��ಚ್ತ�ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂದಭರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಘಟ�ೆಗ�ಂ�ಾ� ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಅಥ�ಾ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ೆಸ�ಸ�ಾದ ಕ�ೆ�ಸ್ಯನುನ್ �ಬರ್ಂ�ತ�ಾ� ��ೇ�ಾ� �ಾ� 

ಆ�ಾ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ �ೇಶ. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಘಟ�ೆಗಳ� 

ಮುಂದುವ�ಯುವವ�ೆ�ೆ, ಆ�ಾ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ �ೇಶದ �ೊರ�ೆ �ೇ�ೆ 

�ಾವ��ಾದರೂ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ (ಯೂ�ೋಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ 

ನಗದು ಒದ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ವರ್�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಧಯ್�ೆ 

�ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ಸಂ� ಥೆ್�ಳ�ೆ 

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸಬಹು�ಾದ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ೆರ್�ಟ್ 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ನ �ೆ�ಟ್ �ೆ ��ೇ�ಾ� ಆ�ೇಶವನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುವ 

�ಾಯ್ಂ�ನ ಕತರ್ವಯ್ವನುನ್ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಪರಸಪ್ರರ 

�ರುದಧ್ ಒಂ�ೇ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ ಪರಸಪ್ರ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ �ೊಂ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕ 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಹಕುಕ್ �ೕ�ನ �ಬಂಧ�ೆಗ�ಂದ ಪರ್�ಾ�ತ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 
 
 
 
 
 



10.4 �ಾರ್ಹಕರ ಅ�ಾಯ 

ಪರ್��ಂದು ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ವ��ಾಟನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಪ�ಣರ್ 

ಅ���ೊಂ��ೆ ಪರ್�ೇ�ಸು�ಾತ್�ೆ, ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ವ��ಾಟು ��ೇ� 

��ಮಯ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ, ಅದ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

11. ಸಹಕ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರ ಕತರ್ವಯ್ಗಳ�: 

11.1 ಸಹಕ�ಸುವ �ಾಧಯ್�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ನ ಅವನ/ಅವಳ ವಯ್ವಹರ�ೆಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕನು, 

��ರ್ಷಟ್�ಾ�, �ೆಳ�ೆ ���ದಂ�ೆ ಸಹಕ�ಸುವ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳನುನ್ 

ಗಮ�ಸ�ೇಕು. ಅದರ �ಾವ��ೇ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯು ಇ�ಲ್ �ೇ�ರುವಂ�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಒಪಪ್ಂದದ ಮು�ಾತ್ಯದ ಹಕಕ್ನುನ್ ಉಂಟು�ಾಡುತತ್�ೆ. 
 

11.2 �ಾರ್ಹಕರ �ೆಸರು, ��ಾಸ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಪರ್���ಸುವ 

ಅ��ಾರಗಳ�ಲ್ ಬದ�ಾವ�ೆ: 

�ಾರ್ಹಕರ �ೆಸರು ಮತುತ್ ��ಾಸದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಳಂಬ �ಾಡ�ೆ, �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ (��ರ್ಷಟ್�ಾ�, ಅ��ಾರ) �ೕ�ದ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಪರ್���ಸುವ �ಾವ��ೇ ಅ��ಾರವನುನ್ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ದುದ್ಪ� �ಾಡುವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು 

ತಕಷ್ಣ�ೇ ಬರವ��ೆಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸ�ೇಕು. �ಾರ್��ಧಯ್ದ 

ಅ��ಾರಗಳನುನ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ ��ಸಟ್ರ್ ನ�ಲ್ (ಕಂಪ�ಗಳ ���ಾ�ರ್) 

�ಾಖ��ದ�ೆ ಮತುತ್ ಅದರ �ಾವ��ೇ ಮು�ಾತ್ಯ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ದುದ್ಪ�ಗಳನುನ್ ಆ ��ಸಟ್ರ್ ನ�ಲ್ ನಮೂ���ಾಗ ಈ ಅ�ಸೂಚ�ೆ 

ಕತರ್ವಯ್ವ� ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�ೆ. 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾನೂನು ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಪರ್�ೇ�ಸುವ �ಾರ್ಹಕರ 

�ಾಮಥಯ್ರ್ದ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ ಅಥ�ಾ ನಷಟ್ದ ಬ�ೆಗ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ��ಸ�ೇಕು. �ಾರ್ಹಕರು ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ 

�ಾನೂನು ಘಟಕ�ಾ�ದದ್�ೆ, ಅದರ �ಸಜರ್�ೆಯನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಸೂ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

11.3 ಆ�ೇಶಗಳ ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳ ಸಪ್ಷಟ್�ೆ 

ಆ�ೇಶಗಳ� ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳ� ತಮಮ್ ಉ�ೆದ್ೕಶ ಮತುತ್ 

ಗು�ಯನುನ್ �ಸಸ್ಂ�ಗಧ್�ಾ� �ೋ�ಸ�ೇಕು. ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಸ��ಾ� ಪದಗ�ಲಲ್ದ ಆ�ೇಶಗಳ� ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳ� 

ಪರ್�ೆನ್ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು, ಇದು �ಳಂಬ�ೆಕ್ 

�ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, �ಾ�ೆಯನುನ್ 

�ೆರ್�ಟ್ �ಾಡಲು ಆ�ೇಶಗಳನುನ್ �ೕಡು�ಾಗ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ೇರ 

�ೆ�ಟ್ ಮತುತ್ �ೆಕ್ ಪರ್ಸುತ್�ಗಳ�) ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾಡು�ಾಗ, �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ�ಸುವವರ �ೆಸರು ಮತುತ್ �ಾ�ೆ 

ಸಂ�ೆಯ್ಯ �ಖರ�ೆ ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ೆಯನುನ್ 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು, �ಾಯ್ಂಕ್ �ೋಡ್ ಸಂ�ೆಯ್ ಮತುತ್ ಕ�ೆ�ಸ್ 



ನಮೂ�ಸ�ಾ��ೆ. �ದುದ್ಪ�ಗಳ�, ದೃ�ೕಕರಣಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಆ�ೇಶಗಳ ಪ�ನ�ಾವತರ್�ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳನುನ್ 

ಅದರಂ�ೆ �ೊತುತ್ಪ�ಸ�ೇಕು 
 

11.4 ಸೂಚ�ೆಗಳ�: 

— �ಾಯ್ಂಕ್ ತೃ�ತ್ಪ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರ ಸ��ಾದ ಅ��ಾರ�ೊಂ��ೆ 

�ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ ಅವರ ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ�ಸುತತ್�ೆ. 

— ಒಂದು �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ, ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೕಡುವ 

ವಯ್�ತ್ಯ ಅ��ಾರದ ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ��ೇ ಸಂ�ೇಹ�ದದ್�ೆ, 

ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆ/ಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ರಲು ಅಥ�ಾ 

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ��ಾರ��ೆ. 

— ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ�ದನುನ್ 

�ೊರತುಪ�� ಮತುತ್ ಆನ್ �ೈನ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾತರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ವ್ೕಕ�ಸುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಸಮಯದ �ೊರ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ�ೆ, ಅದನುನ್ ಮುಂ�ನ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

�ನದಂದು �ಾರ್ಹಕರು �ತ�ಸಲು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

11.5 ದೃ�ೕಕರಣ: 

�ಾರ್ಹಕನು �ಾರಣ ದೃ�ೕಕರಣದ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� �ಗ�ತ 

ಅವಶಯ್ಕ�ೆಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು: �ಾರ್ಹಕರು 

�ಗ�ತ ದೃ�ೕಕರಣ ತಂತರ್�ಾನಗ��ೆ ಮತುತ್ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಅಗತಯ್�ರುವ ಭದರ್�ಾ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ದೃ�ೕಕ�ಸಲು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ 

��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ಾಸವ್ಡ್ರ್ / �ಾವ��ೇ ಸಂ�ೆಯ್ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು ಎ�ಾಲ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ 

ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

11.6 ಆ�ೇಶ ಅಥ�ಾ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸು��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ತುತುರ್�ಥ್��ೆ 

��ೇಷ ಉ�ೆಲ್ೕಖ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆಆ�ೇಶ ಅಥ�ಾ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆ�ೆ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� 

ತವ್�ತ�ಾದ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸು��ೆಯ ಅಗತಯ್��ೆ�ಂದು �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾ��ದ�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ಈ ಸಂಗ�ಯನುನ್ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

��ಸು�ಾತ್�ೆ. ಮು�ರ್ತ �ಾಮ್ ರ್ನ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ ಆ�ೇಶಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗ��ಾ�, ಇದನುನ್ �ಾಮ್ ರ್�ಂದ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� 

�ಾಡ�ೇಕು. 
 

11.7 �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ವ್ೕಕ��ದ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯ ಪ��ೕಲ�ೆ ಮತುತ್ 

ಆ�ೇಪ�ೆಗಳ� 
 



�ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ೆಯ �ೇ��ೆಗಳ�, ಭದರ್�ಾ ವ��ಾಟು �ೇ��ೆಗಳ�, 

�ೆಕುಯ್��ೕಸ್ ಮತುತ್ ಹೂ��ೆ ಆ�ಾಯದ �ೇ��ೆಗಳ�, ಇತರ �ೇ��ೆಗಳ�, 

ಆ�ೇಶಗಳ� ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳ ಅನು�ಾಠ್ನದ ಸಲ�ೆಗಳ�, 

�ಾ�ೆ�ೕ ��ೕ�ತ �ಾವ�ಗಳ� ಮತುತ್ ರ�ಾ�ೆಗಳ (ಸಲ�ೆಗಳ�) ಮತುತ್ 

�ೕಲ್ ನ �ಾ��ಯನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. ಅವ�ಗಳ �ಖರ�ೆ 

ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ 

ಆ�ೇಪ�ೆಗಳನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾ�. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆಎರಡು �ಾರಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ��ತ 

ಆ�ೇಪ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�ೆ, �ೇ��ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ�ನ 

�ೇ�ೆಗಳ� ಸ��ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಅನು�ೕ���ಾದ್�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

11.8 �ೇ��ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸೂಚ�ೆ ಆವತರ್ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ 

�ೆಟ್ೕಟ್ �ಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಭದರ್�ಾ �ೇ��ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�ೆ 

�ಾರ್ಹಕರು ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸೂ�ಸ�ೇಕು. �ಾರ್ಹಕರು ಇತರ 

ಸಲ�ೆಗಳನುನ್ ��ೕ��ದ�ೆ (ಉ�ಾ. ಭದರ್�ಾ ವ��ಾಟು �ೇ��ೆಗಳ�, 

�ಾರ್ಹಕರ ಆ�ೇಶಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದ ನಂತರ �ಾ�ೆಯ 

�ೇ��ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು 

��ೕ�ಸುವ �ಾವ�ಗಳ�) �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸುವ ಕತರ್ವಯ್ವ� ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�ೆ. 
 

11.9 ದೂರಸಂಪಕರ್ �ಾಧನಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ�ಲ್ 

ಸ��ಾದ �ಾಳ� ಮತುತ್ ಶರ್�ೆಧ್ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು ದೂರಸಂಪಕರ್ದ ಮೂಲಕ ಆ�ೇಶಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ 

�ೇ��ೆಗಳನುನ್ �ೕ�ದ�ೆ, ಪರ್ಸರಣ �ೋಷಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ದುರುಪ�ೕಗವನುನ್ 

ತ�ಪ್ಸಲು ಅವನು/ಅವಳ� ಸೂಕತ್ ಮು�ೆನ್ಚಚ್��ೆಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇಕು. 
  

11.10 ಅನು�ಾದವನುನ್ ಪ��ೈಸುವ ಕತರ್ವಯ್ 

�ಾವ��ೇ ��ೇ� �ಾ�ೆಯ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ ಅನು�ೕ�ತ 

ವಯ್�ತ್�ಂದ ಇಂ�ಲ್ಷ್ �ಾ�ಾಂತರದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಪರ್ಸುತ್ತಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅಗತಯ್�ದದ್�ೆ ಸ��ಾ� 

ಪರ್�ಾ�ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
  

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೇ�ೆಗಳ �ೆಚಚ್ 
12. ಬ�ಡ್, ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾ�ೆಟ್ �ೆಚಚ್ಗಳ�: 

12.1 ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ� 

�ಾರ್ಹಕನು �ಾಯ್ಂ��ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣದ �ೕ�ನ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ�ಸುವ �ೇ�ೆಗಳ �ೕ�ನ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಅಂತಹ 

ದರಗಳ�ಲ್, ಅಂತಹ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಂ��ೊಂ��ೆ ��ತ�ಾ� ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್ವ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ��ತ 

ಒಪಪ್ಂದದ ಅನುಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್ �ಾವ�ಸ�ೇಕು. �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಧರ್��ದಂ�ೆ. 
 



12.2 ಓವರ್  ಡೂಯ್ �ತತ್ದ �ೕ�ನ ಬ�ಡ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾವ�ಸದ �ತತ್ದ �ೕ�ೆ �ೆ�ಚ್ನ 

ಬ�ಡ್ದರವನುನ್ ��ಸಲು ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಪ�ವರ್ ಒಪಪ್ಂದ�ಲಲ್�ೆ 

ಓವರ್  ಡೂಯ್ �ತತ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಧರ್��ದಂ�ೆ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಸಂ�ೕ�ಸಬಹುದು. 
 

12.3 ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ�ಲ್ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� 

�ೇ�ಯಬಲ್ ಬ�ಡ್ ದರದ �ಾಲಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಆ�ಾ �ಾಲ 

ಒಪಪ್ಂದದ �ಯಮಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ 

ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ಾಶವ್ತ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಬಳಸುವ �ೇ�ೆಗಳ 

ಶುಲಕ್ಗಳ�, ಬುಯ್��ೆಸ್ ಸಂಬಂಧದ �ೌಕ�ಟ್�ೊಳ�ೆ (ಉ�ಾ. 

�ಾ�ೆ/�ೆಕುಯ್��ೕಸ್ �ಾ�ೆ �ವರ್ಹ�ೆ) �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು. 

12.4 �ೆಚಚ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ� 

�ಾರ್ಹಕರು �ೇ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇಕು 

ಅಥ�ಾ ಮರು�ಾವ�ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ��ೆ ಈ �ಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

ಸೂ��ದರೂ ಅಥ�ಾ �ಾಡ�ದದ್ರೂ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� 

��ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ಷನ್ ಗಳ� ಮತುತ್ ಇತರ ಶುಲಕ್ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾರ್ಹಕರ 

�ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡಲು ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಎ�ಾಲ್ ಇತರ �ೆಚಚ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಈ �ಾ�ಾನಯ್ �ಾಯ್�ಾರ 

ಪ��ಥ್�ಗಳ�, �ಾವ��ೇ ��ೇಷ �ಾಯ್�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಒಪಪ್ಂದಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂ��ಂದ ಉಂ�ಾದ �ಾ�ೆಟ್ ಮತುತ್ ಇತರ 

�ೆಚಚ್ಗಳ�, �ಾನೂನು �ೆಚಚ್ಗಳ� ಮತುತ್ ತ�ೆ��ಯುವ �ೆ��ೆ 

(�ಾ�ರ್�ೇಟ್ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ೊರತುಪ��). 

�ಾರ್ಹಕರು �ೈಯ�ತ್ಕ �ತತ್ಗಳ ಐಟಂಗಳನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� �ೇ��ೆ�ರುವ 

�ೊರತು �ೈಯ�ತ್ಕ �ತತ್ವನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ೆ�ೕ ಅಂತಹ 

ಶುಲಕ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ �ೆಚಚ್ಗ��ೆ ಏಕರೂಪದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

�ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗ��ೆ ಭದರ್�ೆ 

13. ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸುವ�ದು: 

13.1 ಭದರ್�ೆಯನುನ್ �ೋರಲು �ಾಯ್ಂ�ನ ಹಕುಕ್ 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಸಂಬಂಧ�ಂದ ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

�ೆಲ್ೖಮ್ ಗ��ೆ �ಾ�ಾನಯ್ �ೕ�ಯ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇ�ೆಂದು 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಒ�ಾತ್�ಸಬಹುದು, ಸೂಕತ್�ಾದ ಅವ��ಳ�ೆ, ಅಂತಹ 

�ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ� ಷರತುತ್ಬದಧ್�ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ ಸಮಯ�ೆಕ್ 

�ೕ�ತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ ಇನೂನ್ �ಾ� ಉ��ಲಲ್ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ನಷಟ್ 

ಪ��ಾರ �ಾರ್ಹಕರ ಪರ�ಾ� �ೕಡ�ಾದ �ಾಯ್ರಂ� ಅ�ಯ�ಲ್ 



�ಾವ��ದ �ತತ್ಗಳ�). �ಾರ್ಹಕನು �ಾಯ್ಂ�ನ ಕ�ೆ�ೆ ಇ�ೊನ್ಬಬ್ �ಾರ್ಹಕನ 

�ಾಧಯ್�ೆಗ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ದದ್�ಲ್ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ 

�ಾ�ೕನು�ಾರ�ಾ�), ಆ�ಾಗೂಯ್, ಅವ�ಯ ಮು�ಾತ್ಯದ �ದಲು 

ಉಂ�ಾದ ಅಂತಹ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾಲ�ೆಕ್ 

ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸ�ೇಕು ಎಂದು ಒ�ಾತ್�ಸಲು 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ೆ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

13.2 ಅ�ಾಯದ�ಲ್ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾಯ್ಂಕ್, �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ ರ���ಾಗ, 

ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸ�ೇಕು ಎಂಬ �ೇ��ೆಯನುನ್ 

ಆರಂಭದ�ಲ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ���ೕ��ದ�ೆ, ಅದು 

ನಂತರದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಂತಹ �ೇ��ೆಯನುನ್ ಕ�� �ಾಡ�ಾರದು, 

�ಾ�ಾದ�ೆ, ಆ ಸಂದಭರ್ಗಳ� ಸಂಭ�ಸುತತ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ದ 

�ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ �ೆ�ಚ್ನ ಅ�ಾಯದ �ೌಲಯ್�ಾಪನವನುನ್ ಸಮ�ರ್ಸುವ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ���ರುತತ್�ೆ. ��ರ್ಷಟ್�ಾ�, (ಎ) �ಾರ್ಹಕರ ಆ�ರ್ಕ/ಆ�ರ್ಕ 

�ಥ್�ಯು ಬದ�ಾ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ ನ�ಾ�ಾತಮ್ಕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾಗುವ 

�ೆದ��ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ (�) ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಭದರ್�ೆಯ 

�ೌಲಯ್ವ� ಹದ�ೆ�ಟ್ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಸಲು �ೆದ��ೆ �ಾ�ದ�ೆ ಇದು 

ಸಂಭ�ಸಬಹುದು. �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇ�ಾ�ಲಲ್ 

ಅಥ�ಾ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ �ಾತರ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು 

ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಒ�ಪ್�ೊಂಡ�ೆ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ �ೋರುವ ಹಕುಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಇರುವ��ಲಲ್. ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾಲ ಒಪಪ್ಂದಗ��ೆ, �ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದವ� 

ಭದರ್�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ಸಮಗರ್ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ೊಂ�ಲಲ್�ದದ್ರೂ ಸಹ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸ�ೇಕು 

ಎಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ಒ�ಾತ್�ಸಬಹುದು. 
 

13.3 ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸಲು ಅವ�ಯನುನ್ 

�ೊಂ�ಸುವ�ದು  

ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಕಷುಟ್ 

ಸಮಯವನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆಈ ವಯ್ವ�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ 

ಷರತುತ್ ಸಂ�ೆಯ್ 20 ರ ಪರ್�ಾರ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಬಳಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಉ�ೆದ್ೕ��ದದ್�ೆ, 

ಅಂತಹ ಅವ��ಳ�ೆ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸುವ 

ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, �ಾ�ೆ 

�ಾಡುವ �ದಲು ಈ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅದು �ಾರ್ಹಕರ ಗಮನವನುನ್ 

�ೆ�ೆಯುತತ್�ೆ. 



14. �ಾಯ್ಂಕ್ ಪರ�ಾ� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ: 

14.1 �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಕು�ತು ಒಪಪ್ಂದ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರದ �ಾಯ್�ತ್�ಳ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೇ�ೕಯ ಕ�ೇ�ಯ 

�ಾವ್�ೕನ�ೆಕ್ ಬಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಬರಬಹು�ಾದ �ೆಕುಯ್��ೕಸ್ ಮತುತ್ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಹಕುಕ್ ಪ�ೆಯುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಈ 

ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಸಂಬಂಧ�ಂದ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ 

�ೆರ್�ಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಗಳ�) ಉದಭ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ �ರುದಧ್ �ಾರ್ಹಕರು 

�ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೊಂದಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

�ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸಹ ಬದಧ್�ೆಯನುನ್ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. ಒಂದು 

�ೇ�  ೆ�ಾವ��ೇ �ೆಕುಯ್��ಗಳ� �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ದದ್�ೆ, ಅಂತಹ 

�ೆಕುಯ್��ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಂಶ�ೆಕ್ ಅಂತಹ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ �ಸತ್�ಸುತತ್�ೆ. �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ� ಷರತುತ್ಬದಧ್�ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ 

ಸಮಯ�ೆಕ್ �ೕ�ತ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ ಇನೂನ್ �ಾ��ದದ್ರೂ ಸಹ, ಜಂ� 

�ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾಯ್�ಾರ ಸಂಬಂಧದ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು ಸುರ�ತ�ೊ�ಸುತತ್�ೆ. ಜಂ� 

�ಾ�ೆಗಳ ಅಥ�ಾ �ೆಕುಯ್��ೕಸ್ �ಾ�ೆಗಳ ಆ�ತ್ಗಳ �ೕ�ನ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ೇವಲ ಒಬಬ್ �ಾ�ೆ�ಾರ ಅಥ�ಾ �ೆಕುಯ್��ೕಸ್ 

�ಾ�ೆ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಸುರ�ತ�ೊ�ಸುತತ್�ೆ. 
 

14.2 �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಅ�ತ್ತವ್�ೆಕ್ ಬರು�ತ್�ೆ 

�ೕ�ೆ ���ರುವಂ�ೆ ಇ�ಲ್ �ೇಳ�ಾದ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ ಮ�ಟ್�ೆ �ಾಯ್ಂ�ನ 

ವಸುತ್ವನುನ್ �ಾವ್�ೕನಪ���ೊಂಡ �ೕ�ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು ಅ�ತ್ತವ್�ೆಕ್ 

ಬರುತತ್�ೆ; ಇಲಲ್�ದದ್�ೆ �ಾವ��ೇ ಭ�ಷಯ್ದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಂತಹ 

ಹಕುಕ್ಗಳ� ಉದಭ್���ಾಗ. 
 

14.3 ಸುರ�ತ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ೇ�ೕಯ ಮತುತ್ ��ೇ� ಕ�ೇ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ �ೊಂದಲು ಅಹರ್�ಾ�ರುವ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಸಂಬಂಧ�ಂದ 

ಉದಭ್�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ, ಭ�ಷಯ್ದ ಮತುತ್ ಅ��ಚ್ತ 

�ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು ಈ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು 

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸುತತ್�ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾಯ್ಂ�ನ ಪರ�ಾ� ಇ�ೊನ್ಬಬ್ 

�ಾರ್ಹಕನ �ಾಧಯ್�ೆ�ೆ �ಾರ್ಹಕನು �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ದದ್�ಲ್ 

(ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ �ಾ�ೕನು�ಾರ�ಾ�), �ಾಲದ ಮು�ಾತ್ಯದ �ದಲು 

ಉಂ�ಾದ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾಲವನುನ್ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು ಸುರ�ತ�ೊ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

14.4 �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಂದ ��ಾ��ಗಳ� 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ��ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇತರ ಸವ್ತುತ್ಗಳ� ��ರ್ಷಟ್ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್� 

�ಾತರ್ ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ೕಸಲು ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂ�ನ ��ೇ�ಾ� 

ಅ��ಾರ�ೆಕ್ ಬಂದ�ೆ (ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ��ಮಯದ �ಲ್ �ಾವ��ಾ� 



ನಗದು �ೇವ�), �ಾಯ್ಂ�ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು ಈ ಸವ್ತುತ್ಗ��ೆ 

�ಸತ್�ಸುವ��ಲಲ್. �ಾ�ಾದ�ೆ, �ೕಸ�ಾ�ಯು 

ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ರುವವ�ೆ�ೆ �ಾತರ್ ಇದು ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಸವ್ತಃ �ೕ�ದ �ೇರುಗ��ೆ (ಸವ್ಂತ �ೇರುಗಳ�) ಮತುತ್ 

�ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ��ೇಶದ�ಲ್ ಸುರ�ತ ಕಸಟ್�ಯ�ಲ್ 

ಇ���ೊಳ�ಳ್ವ ಭದರ್�ೆಗ��ೆ ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ೕ�ಾ�, �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಸವ್ತಃ �ೕ�ದ �ಾಭ-�ಾ�ತವ್ ಹಕುಕ್ಗಳ�/�ಾಭ-�ಾ�ತವ್ 

ಪರ್�ಾಣಪತರ್ಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ��ದ 

ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕ�ಸದ �ಾಯ್ಂ�ನ ಅ�ೕನದ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗ��ೆ ಈ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಸತ್�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

14.5 ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಂಶ �ಾರಂಟ್ ಗಳ� 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ೆಕುಯ್��ಗಳ� �ಾಯ್ಂ�ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ದದ್�ೆ, 

ಅಂತಹ �ೆಕೂಯ್��ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ ���ೆಂಡ್ 

�ಾರಂಟ್ ಗಳ �ತರ�ೆಯನುನ್ �ೇ��ೆ �ಾಡಲು �ಾರ್ಹಕರು 

ಅಹರ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

15. ಸಂಗರ್ಹ�ೆ�ಾ� ಐಟಂಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಭದರ್�ಾ ಆಸ�ತ್ಗಳ� ಮತುತ್ 

��ಮಯದ ��ಾ�� �ಲುಲ್ಗಳ�: 

15.1 ಭದರ್�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾ�ೕಕತವ್ದ ವ�ಾರ್ವ�ೆ ಅಂತಹ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ 

�ೇವ� �ಾ�ದ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಗರ್ಹ�ೆ�ಾ� �ೇವ� �ಾ�ದ 

�ಾವ��ೇ �ೆಕ್ ಗಳ� ಮತುತ್ ��ಮಯದ �ಲ್ ಗಳ ಭದರ್�ೆಯ ಮೂಲಕ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೕಕತವ್ವನುನ್ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. 

ಅಂತಹ ವಸುತ್ಗಳ ಖ�ೕ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಾ��ಯ 

�ಲುಲ್ಗಳ ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾ�ೕಕತವ್ವನುನ್ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ; ಅದು 

��ಾ��ಯ ��ಮಯದ �ಲ್ ಗಳನುನ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಮರು-�ೆ�ಟ್ 

�ಾ�ದ�ೆ, ಅಂತಹ ��ಮಯದ �ಲ್ ಗಳ�ಲ್ ಭದರ್�ೆಯ ಮೂಲಕ 

�ಾ�ೕಕತವ್ವನುನ್ ಅದು ಉ���ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. 
 

15.2 ಭದರ್�ೆಯ ಮೂಲಕ ��ೕಜ�ೆ 

�ೆಕ್ ಗಳ ಮತುತ್ ��ಮಯದ �ಲ್ ಗಳ ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ� 

�ೆಕ್ ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ��ಮಯದ �ಲ್ ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ೕಕತವ್ವನುನ್ 

�ಾವ್�ೕನಪ���ೊಳ�ಳ್ವ�ದ�ೊಂ��ೆ ಏಕ�ಾಲದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ರ�ಾ�ಸ�ೇಕು; ಇತರ ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್ಹ�ೆ�ಾ� �ೇವ� �ಾ�ದ�ೆ 

(ಉ�ಾ. �ೇರ �ೆ�ಟ್ ಗಳ�, �ಾ�ಜಯ್ ವ��ಾ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�) 

�ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ� ಸಹ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ರ�ಾ�ಸಲಪ್ಡುತತ್�ೆ. 
 

15.3 ಸಂಗರ್ಹ�ೆ�ಾ� ��ೇಷ ಉ� ದೆ್ೕಶದ ವಸುತ್ಗಳ� 

ಒಂದು �ೇ�  ೆಸಂಗರ್ಹ�ೆ�ಾ� ವಸುತ್ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂ�ನ�ಲ್ �ೇವ� ಇ��ದ�ೆ, ಅವ�ಗಳ 

�ೌಂಟರ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ ಉ� ದೆ್ೕಶ�ಾಕ್� �ಾತರ್ ಬಳಸಬಹುದು, ಭದರ್�ೆಯ 

ಮೂಲಕ �ಾ�ೕಕತವ್ದ ವ�ಾರ್ವ�ೆ ಅಥ�ಾ ��ೕಜ�ೆಯು ಈ ಐಟಂಗ��ೆ 

�ಸತ್�ಸುವ��ಲಲ್. 



 
15.4 �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸುರ�ತ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳ� 

ಭದರ್�ೆಯ ಮೂಲಕ ವ�ಾರ್�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ��ೕ�ಸ�ಾದ �ಾ�ೕಕತವ್ವ� 

�ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ತ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಉದಭ್�ಸುವ �ಾವ��ೇ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ 

ಸಂಗರ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ�ಸದ ಐಟಂಗಳ ��ಮಯದ ಸಂಗರ್ಹ ಅಥ�ಾ 

��ಾ�� �ಲುಲ್ಗಳ� ಮರು-�ೆ�ಟ್ ನ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉದಭ್�ಸುವ 

ವಸುತ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸಲು �ೇವ� �ಾ��ಾಗ �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಹರ್�ೆ �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ ಸುರ�ತ�ೊ�ಸಲು ಸ�ಾಯ 

�ಾಡುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಂತಹ ಸರಕುಗಳ 

�ಾ�ೕಕತವ್ವನುನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಭದರ್�ೆಯ ಮೂಲಕ ಮರು-ವ�ಾರ್ವ�ೆ 

�ಾಡುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದ�ೆಕ್ ರ�ಾ�ಸ�ಾದ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳ�, ಅಂತಹ �ನಂ�ಯ 

ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ � ಲೆ್ೖಮ್ ಅನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ದದ್�ೆ ಸುರ�ತ�ಾ�ರ�ೇ�ಾದ 

�ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಅಂ�ಮ �ಾವ�ಯ �ದಲು ಅಂತಹ 

ವಸುತ್ಗಳ �ೌಂಟರ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ ಇತಯ್ಥರ್�ೊ�ಸಲು ಅನುಮ�ಸ�ದದ್�ೆ. 
 

16. ಭದರ್�ೆ�ೆ � ಲೆ್ೖಮ್  ��: 

16.1 ಕವರ್ �� 

ಎ�ಾಲ್ ಭದರ್�ೆಯ �ೈಜ �ೌಲಯ್ವ� �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧ�ಂದ 

(ಕವರ್ ��) ಉದಭ್�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ ಒಟುಟ್ �ತತ್�ೆಕ್ 

ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುವವ�ೆ�ೆ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು ಅಥ�ಾ 

�ೆ�ಚ್ಸ�ೇಕು ಎಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ಒ�ಾತ್�ಸಬಹುದು. 
 

16.2 ��ೇಷ ಒಪಪ್ಂದಗಳ� 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ೈಜ �ೌಲಯ್ ಅಥ�ಾ ಇ�ೊನ್ಂದು ಕವರ್ ��ಯನುನ್ 

�ೊರತುಪ�� ��ರ್ಷಟ್ ಭದರ್�ಾ ಐಟಂ�ೆ �ೌಲಯ್�ಾಪನ 

�ಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಂಡ�ೆ, ಈ ಇತರ �ಾನದಂಡಗಳ� ಅಥ�ಾ 

��ಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. 
 

17. ಭದರ್�ೆಯ �ಾ�ಾ�ಾಕ್ರ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ �ತತ್ವನುನ್ �ಾವ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ನಗದು 

ರಕಷ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ �ೕಡಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಟುಟ್�ಟಟ್�ೆ, 

�ಾಯ್ಂ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಅ��ಚ್ತ ಅಥ�ಾ ಇತರ 

�ಾಧಯ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು �ಜ�ಾ� ಪರ್ಬುದಧ್�ಾ�ದದ್ರೂ, �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾವ� ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆ�ೆ �ೇ��ೆ�ಲಲ್�ೆ ಇರಬಹುದು. �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ, 

�ಾ�ಾಟ. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಸೂಕತ್�ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ 

ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಯಮಗಳ �ೕ�ೆ ಅದರ ಅಥ�ಾ Deutsche Bank AG ಯ 

�ಾವ್�ೕನದ�ಲ್ರುವ �ಾವ��ೇ ಕ�ೇ�/�ಾ�ೆಯ�ಲ್ರುವ �ಾರ್ಹಕರ �ಾವ��ೇ 

ಸವ್ತುತ್ಗಳನುನ್ (�ಾವ��ೇ ಕ�ೆ�ಸ್ ಪ�ವತರ್�ೆ �ಾಡುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ) 

ಅ�ತು�ೊ�ಳ್ ಅಥ�ಾ ��ೇ�ಾ� �ಾ�. 
 



�ೕ�ನ �ಾ�ಾಟ ಅಥ�ಾ ��ೇ�ಾ� ಅ��ಾರವನುನ್ ಚ�ಾ�ಸು�ಾಗ 

ಸಂಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾವ��ೇ 

ಏ�ೆಂಟ್ ಗಳ� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ 

�ೊರ್ೕಕರ್, ಹ�ಾಜು�ಾರರು, ಏ�ೆಂಟ್ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ �ಾ�ಾಟ ಅಥ�ಾ 

��ೇ�ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೇಮಕ�ೊಂಡ ಇತರ ವಯ್�ತ್ ಅವರ 

ಕರ್ಮಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ೋಪಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾವ��ೇ �ಾ�ಾಟ ಅಥ�ಾ ��ೇ�ಾ��ಂದ �ವವ್ಳ ಆ�ಾಯ, ಎಐಐ 

�ೆಚಚ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಇತರ �ತರ�ೆಗಳ �ಾವ�ಯ ನಂತರ ಮತುತ್ 

�ಾವ��ೇ ಪ�ವರ್ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ� ನಂತರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾ� ಇರುವ ಅಥ�ಾ 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನುನ್ �ಾವ�ಸಲು ಅನವ್�ಸ�ೇಕು. 

�ಾ�ಾಟ ಅಥ�ಾ ��ೇ�ಾ� ಅ��ಾರವ� �ಾಯರ್�ಾಧಯ್�ಾ��ೆ ಎಂದು 

�ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ��ೇ ಅ��ಾ�ಗಳ� �ಾ�ದ �ೇ��ೆಯು ಅಂತಹ ಸತಯ್ದ 

��ಾರ್ಯಕ ಪ��ಾ�ೆ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಅದನುನ್ ��ಾ�ಸಲು 

ಅಹರ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

18. �ೊಂ�ಸು��ೆ: 

18.1 �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ರುದಧ್�ಾ� ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ಾ�ೆ�ಾರರ�ಲ್ ಒಬಬ್��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳ �ರುದಧ್ ಜಂ� �ಾ�ೆಗಳ �ೕ�ನ �ೆರ್�ಟ್ 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಗಳ� �ಾರ್ಹಕರ ಎ�ಾಲ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ �ರುದಧ್ �ಾರ್ಹಕರ ಎ�ಾಲ್ 

� ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳನುನ್ �ೊಂ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

18.2 ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಹಕಕ್ನುನ್ ��ಲ್ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್, �ಾರ್ಹಕರು �ೆ�ಟ್ಂಗ್ 

ಅನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ರುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ತ್ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ನ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಗಳ 

ಬ� ಗೆ್ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗಳ ಪರ�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ ��ೇ�ಾ�ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ವರ್�ಸುತತ್�ೆ. 
 

ಮು�ಾತ್ಯ 

19. �ಾರ್ಹಕರ ಮು�ಾತ್ಯ ಹಕುಕ್ಗಳ�: 

19.1 �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮು�ಾತ್ಯದ ಹಕುಕ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಂದು ಅವ� ಅಥ�ಾ ಮು�ಾತ್ಯದ 

�ಬಂಧ�ೆ�ೆ ಸಮಮ್�ಸದ �ೊರತು, �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ 

ಸಮಯದ�ಾಲ್ದರೂ, �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಯ ಅವ��ಲಲ್�ೆ, ಸಂಪ�ಣರ್ 

ಅಥ�ಾ ��ರ್ಷಟ್ �ಾಯ್�ಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ (ಉ�ಾ. �ೆಕ್ ಗಳ ಬಳ�ೆ) 

ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. 
 

19.2 ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾರಣ�ಾಕ್� ಮು�ಾತ್ಯ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್ ವಯ್ವ�ಾರ 

ಸಂಬಂಧ�ಾಕ್� ಒಂದು ಅವ�ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ ವಯ್��ಕತ್�ಾದ 

�ಬಂಧ�ೆಯನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಂ�ದದ್�ೆ, ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ��ತ�ಾ� 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಸೂಚ�ೆಯ ನಂತರ ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸಬಹುದು, 



�ಾರ್ಹಕರು ಅವನ/ಅದರ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾ�ೆಯ 

ಕ�ೇ��ೆ ತಲು�ಸಬಹುದು. �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಯ್ಯಸಮಮ್ತ �ಾಳ�ಗಳನುನ್ 

ಪ�ಗ��ದ ನಂತರ, ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸಲು 

�ಾರ್ಹಕರು �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ವಲಲ್ದ �ಾರಣ�ಾಕ್� ಸಮಂಜಸ�ಾದ 

�ಾರಣ��ೆ. 
 

20. �ಾಯ್ಂ�ನ ಮು�ಾತ್ಯ ಹಕುಕ್ಗಳ�: 

20.1 ಸೂಚ�ೆ ಇಲಲ್�ೆ �ಾವ��ೇ ಅವ�ಯನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸ��ಾದ್ಗ  

�ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಂದು ಅವ� ಅಥ�ಾ ಮು�ಾತ್ಯದ �ಬಂಧ�ೆ�ೆ 

ಸಮಮ್�ಸದ �ೊರತು, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ 

ಸಂಬಂಧವನುನ್ (ಉ�ಾ. �ೆಕ್ ಗಳ ಬಳ�ೆ) ಸಂಪ�ಣರ್ ಅಥ�ಾ ��ರ್ಷಟ್ 

ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧ�ಾ� �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. 
 

20.2 ಸೂಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಮು�ಾತ್ಯ - ಅ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಪದವನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ಾ�ಲಲ್ 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಸೂಚ�ೆಯ ಅವ�ಯನುನ್ ಗಮ��ದ ನಂತರ, �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ಅಥ�ಾ 

��ರ್ಷಟ್ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು, ಇದ�ಾಕ್� �ಾವ��ೇ 

ಅವ� ಅಥ�ಾ ಮು�ಾತ್ಯದ �ಬಂಧ�ೆಯನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಳಳ್�ಾ�ಲಲ್ (ಉ�ಾ. 

�ೆಕ್ �ಾಮ್ ರ್ಗಳ ಬಳ�ೆಯನುನ್ ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸುವ ಒಪಪ್ಂದ). �ೋ�ಸ್ 

ಅವ�ಯನುನ್ �ಧರ್�ಸುವ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾನೂನುಬದಧ್ 

�ಾಳ�ಗಳನುನ್ ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. 

20.3 �ಾವ��ೇ ��ಚ್ತ ಅವ��ಲಲ್ದ �ಾಲಗಳ ಮು�ಾತ್ಯ 

�ಾಲಗ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಲದ ಕ�ಟ್ �ಂಟ್ ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ��ಚ್ತ ಅವ� 

ಅಥ�ಾ ಮು�ಾತ್ಯದ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಳಳ್�ದದ್ರೂ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸಬಹುದು. ಈ ಹಕಕ್ನುನ್ 

ಚ�ಾ�ಸು�ಾಗ  
 

20.4 ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾರಣ�ಾಕ್� ಮು�ಾತ್ಯ 

�ಾವ��ೇ ಒಪಪ್ಂದಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ ಇ�ಲ್ ಉ� ಲೆ್ೕ�ಸ�ಾದ 

�ಾರಣಗ��ಾ� �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ತಕಷ್ಣದ 

ಪ��ಾಮ�ೊಂ��ೆ ಮತುತ್ ಸೂಚ�ೆ ಅವ��ಲಲ್�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್ 

�ಾಯ್�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ �ಾಗಗಳನುನ್ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ: 

— ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು �ಾರ್ಹಕರ ಆ�ರ್ಕ �ಥ್�ಯ ಬ� ಗೆ್ ತ�ಾಪ್ದ 

�ೇ��ೆಗಳನುನ್ �ೕ�ದದ್�ೆ, ಅಂತಹ �ೇ��ೆಗಳ� �ಾಯ್ಂ�ನ � ರೆ್�ಟ್ 

ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಇತರ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗಳ 

ಬ� ಗೆ್ �ಾಯ್ಂ�ನ (ಉ�ಾ. �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ನ �ತರ�ೆ) ��ಾರ್ರ�ೆಕ್ 

ಮಹತವ್ದ �ಾರ್ಮುಖಯ್�ೆಯನುನ್ �ೕ�ದ�ೆ; ಅಥ�ಾ 
— ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರ ಆ�ರ್ಕ �ಥ್� ಅಥ�ಾ ಭದರ್�ೆಯ �ೌಲಯ್ದ�ಲ್ 

ಗಣ�ೕಯ �ೕಣ�ೆ ಸಂಭ��ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಸಂಭ�ಸುವ 



�ೆದ��ೆ�ದದ್�ೆ, �ಾಲದ ಮರು�ಾವ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

�ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾಧಯ್�ೆಯ �ಸಜರ್�ೆ�ೆ 

ಅ�ಾಯವನುನ್ಂಟು�ಾಡುತತ್�ೆ, ಆದದ್�ಂದ ಒದ��ದ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ 

ಅ�ತು�ೊಂಡರೂ ಸಹ; ಅಥ�ಾ 

— ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು ಈ ವಯ್ವ�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ ಸಂ�ೆಯ್ 13 ರ 

ಪರ್�ಾರ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೆಲವ� ಒಪಪ್ಂದದ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಪರ್�ಾರ 

ಭದರ್�ೆಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸುವ �ಾಧಯ್�ೆ�ಂ��ೆ, 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುಮ��ದ ಅಗತಯ್�ರುವ ಅವ��ಳ�ೆ 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ; 

— ಒಂದು �ೇ�  ೆಒಪಪ್ಂದದ �ಾಧಯ್�ೆಯ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯ 

�ಾರಣ�ಂದ, ಮು�ಾತ್ಯದ ನಂತರ �ಾತರ್ ಮು�ಾತ್ಯವನುನ್ 

ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ಸ�ಪ�ಸುವ ಕರ್ಮ�ಾಕ್� 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಅವ�ಯನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ಎಚಚ್��ೆ �ೕ�ದ ನಂತರ �ಫಲ�ಾ��ೆ �ೊರತು ಈ 

�ಬಂಧ�ೆಯು ��ರ್ಷಟ್ ಪರ್ಕರಣದ ��ೇಷ ಲಕಷ್ಣಗಳ� ಎಂದು 

�ಾ�ೕ�ಾ�ತು; 

— �ಾರ್ಹಕನು �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನುನ್ 

�ಾವ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ೈಫಲಯ್ದ 

ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೕ�ದ ಎರಡು �ಾರಗಳ ನಂತರ 

ಅಥ�ಾ �ದಲು ಅಂತಹ �ೈಫಲಯ್ವನುನ್ ��ಾ�ಸ�ದದ್�ೆ; 

— �ಾರ್ಹಕರು ಅದರ ಸವ್ಯಂ�ೆರ್ೕ�ತ �ಂಡ್-ಅಪ್ ಅಥ�ಾ 

��ಾ��ಾ�(ಒಂದು ಬಲವಧರ್�ೆ, ಸ�ಮ್ಲನ ಅಥ�ಾ ��ೕನದ 

ಅನು�ಾರ�ಾ�) �ಣರ್ಯವನುನ್ ಅಂ�ೕಕ���ಾದ್�ೆ; 

— �ಾರ್ಹಕನು ��ಾ��ಾಗು�ಾತ್�ೆ ಅಥ�ಾ ತನನ್ �ಾಲಗಳನುನ್ 

�ಾವ�ಸಲು ಅಸಮಥರ್�ಾಗು�ಾತ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಫಲ�ಾದ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ಬರವ��ೆಯ�ಲ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ, �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ತನನ್ 

�ಾಲಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸಲು ಅಸಮಥರ್�ಾಗು�ಾತ್�ೆ; 

— �ಾರ್ಹಕನು ತನನ್ �ಾಲ�ಾರ�ೊಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ೕಜನ�ಾಕ್� 

�ಾ�ಾನಯ್ ��ೕಜ�ೆ, ವಯ್ವ�ೆಥ್ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕಜ�ೆಯನುನ್ 

�ಾಡು�ಾತ್�ೆ; 

— ಇ�ಲ್ ಉ� ಲೆ್ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳ ಅನುಸರ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇ�ಲ್ 

ಉ� ಲೆ್ೕ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ 

ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ; 

— �ಾರ್ಹಕನು ಅದರ �ರುದಧ್ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ತನದ �ೕಪ�ರ್ 

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ತನದ �ಾನೂನು 

ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾತರ ಹಕುಕ್ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಇತರ 

�ೕ�ಯ �ಾನೂ�ನ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾರವನುನ್ �ೋ� ಒಂದು 

ಕರ್ಮವನುನ್ �ಾಥ್���ಾದ್�ೆ, ಅಥ�ಾ ಅದರ ಮು�ಾತ್ಯ ಅಥ�ಾ 

��ಾ��ಾ� ಅ�ರ್ಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಮತುತ್, ಅಂತಹ 

�ಾವ��ೇ ಪರ್�ರ್�ಯ ಪರ್ಕರಣ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ರುದಧ್ �ಾಥ್�ಸ�ಾದ 



ಅಥ�ಾ ಸ�ಲ್�ದ ಅ�ರ್, ಅಂತಹ ಪರ್�ರ್�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅ�ರ್ 

— ��ಾ�ತನ ಅಥ�ಾ ��ಾ�ತನದ �ೕಪ�ರ್ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾರ�ಾಕ್� 

ಆ�ೇಶದ ಪರ್�ೇಶ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಂಡ್-ಅಪ್ ಅಥ�ಾ 

��ಾ��ಾ� ಆ�ೇಶವನುನ್ �ಾಡುವ�ದು, ಅಥ�ಾ 

— ಸಂ�ೆಥ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್ಸುತ್�ಯ 30 �ನಗಳ�ಲ್ ಪರ್� 

ಪರ್ಕರಣದ�ಲ್ ವ�ಾ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್, �ಡುಗ�ೆ 

�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್, ಉ�ದು�ೊಳ�ಳ್ವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

�ಬರ್ಂ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್; 

— ��ಾರ್ಹಕ, �ಾ�ಾಕ್�ಕ ��ವ್�ೇಟರ್, ��ೕವರ್, ಟರ್�ಟ್, 

ಕ�ೊಟ್ೕ�ಯನ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ ಗಣ�ೕಯ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ 

ಸವ್ತುತ್ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಇತರ �ೕ�ಯ ಅ��ಾ�ಯ 

�ೇಮ�ಾ�ಯನುನ್ �ೋರುತತ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ; 

— �ಾರ್ಹಕರ ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ ಗಣ�ೕಯ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ ಸವ್ತುತ್ಗಳನುನ್ 

�ಾವ್�ೕನಪ���ೊಳ�ಳ್ವ ಸುರ�ತ ಪಕಷ್ ಅಥ�ಾ ಸಂಕಷಟ್, 

ಮರಣದಂಡ�ೆ, ಲಗ�ತ್ಸು��ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾನೂನು 

ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ��ಸ�ಾ��ೆ, �ಾ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಕದದ್� ಹೂಡ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ 

ಪರ್�ರ್�ಯನುನ್ ವ�ಾ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್, �ಡುಗ�ೆ 

�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್, ಉ�ದು�ೊಳ�ಳ್ವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಪರ್� 

ಪರ್ಕರಣದ�ಲ್ ನಂತರ 30 �ನಗಳ�ಲ್ �ಬರ್ಂ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ; 

— ಇದ�ೊಂ��ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಆನ್ �ೈನ್ 

�ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾರ್ಹಕರ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ �ಾವ��ೇ �ಾರಣವನುನ್ 

ಸೂ�ಸ�ೆ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅ�ಡ್ಪ�ಸುವ, 

ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಾರಣವನುನ್ 

�ೕಡ�ೆ�ೕ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ 

ನಷಟ್/�ಾ�/�ೆಚಚ್�ೆಕ್ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸೂಕತ್ ಸೂಚ�ೆ 

�ೕಡಲು ಉತತ್ಮ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. 
 

21. �ಾವ��ೇ ಪಕಷ್�ಂದ ಮು�ಾತ್ಯ 

�ೆಳ�ನ �ಾವ��ೇ ಈ�ೆಂಟ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸು��ೆಯು 

�ೕ�ಾಇಟ್ ನ ಘಟ�ೆಯನುನ್ ರೂ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ 

�ಾ�ತ ಪಕಷ್ವ� ತಕಷ್ಣ�ೇ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು. 

ಇತರ ಪಕಷ್ವ� ಇ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ಯಮಗಳ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ 

�ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ವರ್�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ 

ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ೈಫಲಯ್ವನುನ್ ಮೂವತತ್�ೇ �ನದಂದು ಅಥ�ಾ �ದಲು 

ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್�ೆ ಅಂತಹ �ೈಫಲಯ್ದ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ ಪಕಷ್�ೆಕ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಇತರ ಪಕಷ್�ಂದ �ಾ�ದ ಅಥ�ಾ �ಾಡಲಪ್�ಟ್�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾದ 

�ಾರ್��ಧಯ್ವ� �ಾವ��ೇ ವಸುತ್ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್ ತ�ಾಪ್��ೆ ಅಥ�ಾ 

ತಪ�ಪ್�ಾ��ೆ�ೆಯುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾ�ೕತುಪ�ಸುತತ್�ೆ. 



 
 

 
22. �ಾನೂನು ಪ��ಾಮಗಳ�: 

22.1 ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾಯ್�ಾರ ಸಂಬಂಧ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ �ಾಗಗಳನುನ್ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ��ದ ನಂತರ ಅ�ಲ್ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ತತ್ಗಳ� 

ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾ��ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಜ�ಾಗಲು ಅಗತಯ್�ಲಲ್�ದದ್�ೆ �ಾ�ೆಗಳ ಇತಯ್ಥರ್�ೆಕ್ 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಅವ�ಯನುನ್ ಅನುಮ�ಸಬಹುದು (ಉ�ಾ. �ೌಲಭಯ್ದ 

ಮು�ಾತ್ಯ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯ ಮುಚುಚ್��ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ೆಕ್ 

�ಾಮ್ ರ್ಗಳನುನ್ �ಂ�ರು�ಸುವ�ದು) �ೆಚುಚ್ವ��ಾ�, �ಾರ್ಹಕರ ಪರ�ಾ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗ�ಂದ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� 

�ಡುಗ�ೆ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

22.2 �ೆಚುಚ್ವ��ಾ�, �ಾರ್ಹಕರ ಪರ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ 

ಇತಯ್ಥರ್ಪ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಸಂಗರ್ಹ�ೆ�ೆ 

ಒಳಪಟುಟ್ �ೆರ್�ಟ್ �ಾ�ದ �ತತ್ವನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಮರು-�ೆ�ಟ್ 

�ಾಡಲು. �ೆಕುಯ್��ಗ�ಂದ ಉದಭ್�ಸುವ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ�, ��ರ್ಷಟ್�ಾ� 

��ಮಯದ �ಲ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆಕ್ ಗಳ�, ಸಂ�ಾವಯ್ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಗಳ� �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ೆ, ಅದನುನ್ ಒಳ�ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆ�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಪರ್��ಾ�ಸಬಹುದು. 
 

22.3 ಅಂತಹ ಮು�ಾತ್ಯದ ��ಾಂಕದವ�ೆ�ೆ �ಾ� ಇರುವ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ 

ಮತುತ್ ಇತರ ಹಣವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

�ೇ�ೆಯನುನ್ ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ���ಾಗ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ತತ್�ಂದ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ 

�ಾವ��ೇ �ತತ್ವನುನ್ ಕ�ತ�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

 
22.4 ಈ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಷರತುತ್ಗಳ� ವಯ್ವ�ಾರ ಸಂಬಂಧವನುನ್ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ��ದ ನಂತರವ� �ಾ�ೆಗಳ ಸಂಪ�ಣರ್ ಇತಯ್ಥರ್ದವ�ೆ�ೆ 

ಅನವ್�ಸುವ�ದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸ�ೇಕು. 
 

�ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ೆ 
23. �ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ಾ �� 

23.1 ಸಂರಕಷ್�ೆಯ �ಾಯ್�ತ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜಮರ್ನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ ಸಂಘದ �ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ಾ ��ಯ 

ಸದಸಯ್�ಾ��ಾದ್�ೆ (ಐನ್ �ಾ�ೆ�ಸ್�ೆರುಂಗ್ಸ್ �ಾಂಡ್ಸ್ �ೆಸ್ 

ಬುಂ�ೆ�ೆವ್ರ್ ಬಂ�ೆಸ್ deutscher Banken ಇ.�.), ಇ�ಲ್ "�ೇವ� 

ಸಂರಕಷ್�ಾ ��" ಎಂದು ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. �ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ಾ ��ಯು 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ೕಟ್ ಐಟಂ "�ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ�" ನ�ಲ್ 



�ೋ�ಸ�ೇ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ ರ�ಸುತತ್�ೆ. ಇವ�ಗಳ�ಲ್ 

�ೇ��ೆ, ಅವ� ಮತುತ್ ಉ��ಾಯ �ೇವ�ಗಳ�, �ೋಂ�ಾ�ತ 

ಉ��ಾಯ ಪರ್�ಾಣಪತರ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ. ಪರ್� �ಾಲ�ಾರನ ರಕಷ್�ೆ 

�ೕ�ಂಗ್ �ೇವ� ರಕಷ್�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ ಬಂಡ�ಾಳದ 

30% ಆ��ೆ. �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಈ ಸಂರಕಷ್�ಾ �ೕ�ಂಗ್ ಅನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ��ಸುತತ್�ೆ. ಇದು ಅಂತ�ಾರ್ಲದ�ಲ್ www.bdb.de 

ನ�ಲ್ ಸಹ ಲಭಯ್��ೆ 
 

23.2 �ೇವ� ರಕಷ್�ೆ�ಂದ ��ಾ��ಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೇರರ್ ಉಪಕರಣಗಳನುನ್ �ೕ�ರುವ �ೆಲ್ೖಮಗ್ಳ�, ಉ�ಾ. 

�ೇರರ್ �ಾಂಡ್ ಗಳ� ಮತುತ್ �ೇವ�ಯ �ೇರರ್ ಪರ್�ಾಣಪತರ್ಗಳ�, 

�ಾ�ೆ�ೕ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗ��ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ ರ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 
 

23.3 �ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ಾ ��ಯ ಉಪ-�ಾನೂನುಗಳ �ೆಚುಚ್ವ� �ಾನಯ್�ೆ 

ರಕಷ್�ೆಯ �ಾಯ್�ತ್ಯ �ೆ�ಚ್ನ �ವರಗಳನುನ್ �ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ಾ ��ಯ 

ಉಪ-�ಾನೂನುಗಳ ��ಾಗ 6 ರ�ಲ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ, ಇದು 

�ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಲಭಯ್��ೆ. 
 

23.4 � ಲೆ್ೖಮಗ್ಳ ವ�ಾರ್ವ�ೆ 

�ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ಾ �� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್���ಯು �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

�ಾವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಮ�ಟ್�ೆ, ಎ�ಾಲ್ ಅಂಗಸಂ� ಥೆ್ � ಲೆ್ೖಮಗ್��ೆಂ��ೆ 

�ಾಯ್ಂ�ನ �ರುದಧ್ �ಾರ್ಹಕರ � ಲೆ್ೖಮ್ ಗಳ ಆ�ಾ �ತತ್ವನುನ್ �ೇವ� 

ಸಂರಕಷ್�ಾ ���ೆ ಏಕ�ಾಲದ�ಲ್ ವ�ಾರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

23.5 �ಾ��ಯ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ 

�ೇವ� ಸಂರಕಷ್�ಾ ���ೆ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪರ್����ೆ ಎ�ಾಲ್ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅಗತಯ್ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ ಅವರ 

��ೇ�ಾ�ಯ�ಲ್ ಇ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ೆ �ೊಂ��ೆ. 
 

24. ಇತ�ೆ: 

24.1 ��ೇಕ 
.�ಾವ��ೇ �ಾ�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾಲ್ 

ಸಂಬಂ�ತ �ಾ�� (ಉ�ಾ. ಅವನ/ಅದರ ಸ�) ಮತುತ್ �ಾಖ�ೆಗಳ� 

(ಉ�ಾ. �ೆಕ್ ಗಳ�), ಬಳ�ೆ�ಾರ ಐ�ಗಳ�, �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ�/�ನ್ 

ಸಂ�ೆಯ್ಗಳನುನ್ ಸ��ಾ� ಇ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾ�ಾಡ�ಾ��ೆ 

ಎಂಬುದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರು �ಾಳ� ಮತುತ್ 

ಎಚಚ್��ೆಯನುನ್ ವ�ಸ�ೇಕು. �ಾವ��ೇ ಅನ�ಕೃತ ಉ� ದೆ್ೕಶ�ಾಕ್� 

ಅವ�ಗಳನುನ್ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಪಕಷ್ಗಳ� ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಈ 

ವಯ್ವ�ಾರದ ಪ��ಥ್�ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸಮಂಜಸ�ಾ� 

ಅಗತಯ್�ರುವಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕನು ತನನ್ �ಾ�ೆಗಳ�, �ಾ�� ಅಥ�ಾ 

�ಾಖ�ೆಯ �ಾವ��ೇ ಅನ�ಕೃತ ಬಳ�ೆಯ ಬ� ಗೆ್ ���ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ 



ಅನು�ಾ��ದ�ೆ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸ�ೇಕು. 

ನಕ� ಸ� ಅಥ�ಾ ಉಪಕರಣಗಳ ಇತರ �ಾಗಗ��ೆ ಬದ�ಾವ�ೆಯ 

�ಾರಣ�ಂದ ��ಮಯದ �ಲ್ ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾ�ದ�ೆ, 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡಬಹುದು. 
 

25. ನಷಟ್ ಪ��ಾರ 

�ಾರ್ಹಕರು ಎ�ಾಲ್ � ಲೆ್ೕಮ್ ಗಳ�, �ೇ��ೆಗಳ�, ಸೂಟ್ ಗಳ�, ಕರ್ಮಗಳ�, �ಾ�ಗಳ�, 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ�, �ೆಚಚ್ಗಳ�, ನಷಟ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ�, �ೆಚಚ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ 

ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ �ೕಡುವ ಸಂಬಂಧದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಉದಭ್�ಸುವ �ಾವ��ೇ �ತತ್ಗಳ �ರುದಧ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಪ��ಾರವನುನ್ 

�ೕಡು�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕ��ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

�ೇ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ�ದು, ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಲರ್ಕಷ್�, ವಂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಉ� ದೆ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ ದುಷ�ತಯ್�ೆಕ್ ತ�ಪ್ತಸಥ್�ಾ�ದದ್�ೆ ಅದನುನ್ �ೊರತುಪ�� �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ದ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾವ��ೆ 

�ೇ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ� �ಾಡ�ೇಕು. 
 

26. �ಾಲ�ಾರದ �ೇ��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�(ಗಳ�) �ೕ�ದ ಋಣ�ಾರದ �ೇ��ೆಯು ಸದಯ್�ೆಕ್ 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ �ತತ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗ��ೆ 

(ಅದರ ಕ�ೆ�ಸ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

ವ��ಾಟು/ಸಂಬಂಧ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ �ಷಯ�ೆಕ್ , �ಾವ��ೇ 

�ಾಯ್��ೆಸ್ಟ್ �ೋಷ ಅಥ�ಾ �ೋಪಗಳ ಅನುಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ 

��ಾರ್ಯಕ ಮತುತ್ ಬದಧ್�ಾ��. 
 

27. ಕ�ೆ�ಸ್ ಪ��ಾರ 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಮತುತ್ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ 

�ತತ್�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ�ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾವ�ಯು 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ �ೊರ�ಾ� �ೇ�ೆ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ದದ್�ೆ 

("ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆ"), �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಅದರ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸೂಚ�ೆ ಇಲಲ್�ೆ, ಅಂತಹ �ಾವ�ಯನುನ್ 

�ಾ�ೆಯ ಕ�ೆ�ಸ್�ೆ ಪ�ವ�ರ್ಸಲು ಅಂತಹ ಅವ� (ಗಳ�) ಮತುತ್ ಪ�ವತರ್�ೆಯ 

ದರ (ಗಳ�) ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ 

�ೊಂದ�ೆ�ೊಳ�ಾಗಬಹುದು. �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� (�ಾವ��ೇ 

�ೕಪ�ರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಾಲಯದ ಆ�ೇಶದ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಇ�ಾನ್ವ��ೇ ಆ�ರ�) �ಾಯ್ಂಕ್ ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾವ�ಯನುನ್ 

�ವ್ೕಕ�ಸದ �ೊರತು ಅದು �ಾ�ದ �ತತ್ವನುನ್ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾರದು 

ಒಂದು �ೇ�  ೆಅಂತಹ �ಾವ�ಯು �ಾ�ೆಯ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದ 

�ತತ್�ಕ್ಂತ ಕ���ದದ್�ೆ, �ಾಟ್ ರ್�ಾಲ್ ಅನುನ್ ಮರುಪ�ೆಯಲು �ಾರ್ಹಕರ 

�ರುದಧ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ �ಾರಣವನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 
 
 



 
 

28. ಸೂಚ�ೆಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ, 

ಪತರ್ವಯ್ವ�ಾರ, ಉಪಕರಣ ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ೆಯನುನ್ �ಾ�ಾನಯ್ ಅಂ�ೆ, �ೈ, 

�ೆ�ೆಕ್ಸ್ ಅಥ�ಾ ನಕಲು ಮೂಲಕ (�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ���ರುವ 

�ಾರ್ಹಕರ ��ಾಸ, �ೆ�ೆಕ್ಸ್ ಸಂ�ೆಯ್ ಅಥ�ಾ ನಕಲು ಸಂ�ೆಯ್�ೆ) ಕಳ��ಸಲು 

ಅಹರ್�ಾ��ೆ. �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ ಅವನ/ಅದರ �ೊ�ೆಯ 

��ಾಸ ಅಥ�ಾ ��ಾಸ ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ಸಂವಹನಗಳನುನ್ �ೕಸ್ಟ್ 

�ಾ�ದ ಎರಡು �ನಗಳ ನಂತರ (ಸಥ್�ೕಯ�ಾ�ದದ್�ೆ) �ಾರ್ಹಕರು 

�ವ್ೕಕ���ಾದ್�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೕಸ್ಟ್ �ಾ�ದ ಐದು �ನಗಳ 

ನಂತರ (�ೊರ�ೇಶದ�ಲ್ದದ್�ೆ), ಪರ್ಸರಣದ ಸಮಯದ�ಲ್ (�ೆ�ೆಕ್ಸ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್�ಸ್�ೖಲ್ ಮೂಲಕ), ಅಥ�ಾ �ತರ�ೆಯ ನಂತರ (�ೈ�ಂದ �ೇ� )ೆ 
 

29. ಓವರ್ �ಾರ್ �ತತ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ (�ಾ�ೆ �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ೆ ಇಲಲ್�ೆ) �ೆರ್�ಟ್ 
�ಸತ್�ಸಬಹುದು, ಹಣ�ಾ�ನ �ೌಕಯರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಮುಂಗಡ ಹಣವನುನ್ 
�ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾವ��ೇ �ಾವ� �ಾಧಯ್�ೆಗಳನುನ್ ಪ��ೈಸುವ ಉ� ದೆ್ೕಶ�ಾಕ್� 
ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೈ�ೊಳ�ಳ್ವ ಉ� ದೆ್ೕಶ�ಾಕ್�, ಅದರ 
ಅನು�ಾರ�ಾ� ಉದಭ್�ಸುವ �ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ� (ಇದದ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 
�ೇ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು ತಕಷ್ಣ�ೇ ಮರು�ಾವ�ಸತಕಕ್ದುದ್ (ಇಲಲ್�ದದ್�ೆ 
�ಾಯ್ಂಕ್ ��ತ�ಾ� ಒ�ಪ್�ೊಳಳ್�ದದ್�ಲ್), ಮತುತ್ (ii) ಅಂತಹ ಪರಸಪ್ರ ಒ�ಪ್ದ 
ದರದ�ಲ್ (ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ಒಪಪ್ಂದದ ಅನುಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ನಂತಹ 
ದರದ�ಲ್ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ಭ�ಸ�ೇಕು. ಅದರ ಆಂತ�ಕ �ಾಯರ್��ಾನಗ��ೆ 
ಅನುಗುಣ�ಾ� ಸಮಂಜಸ�ಾ� �ಧರ್�ಸಬಹುದು). 

30. �ಾಖ�ೆಗಳ� 
�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ 
ತಲು�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ, ಅದು ಅವ�ಗಳನುನ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ��ಂ��ೆ 
ಪ��ೕ�ಸುತತ್�ೆ. �ಾಖ�ೆಗಳ �ಾನಯ್�ೆ, ಪ��ಾಮ�ಾ�ತವ್, ಸೂಕತ್�ೆ ಅಥ�ಾ 
ಸಂಪ�ಣರ್�ೆ, ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳ �ಷಯ �ಾಯ್�ಾಯ್ನ ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾದ�ಾಕ್� 
ಅಥ�ಾ ಈ �ಾಖ�ೆಗಳ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಸರಕುಗಳ ಸವ್ರೂಪ, 
ಪರ್�ಾಣ ಅಥ�ಾ �ಥ್��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಥ�ಕ�ಾ� ಕರ್ಮ�ಾ�ರುವಂ�ೆ 
�ೋರುವ �ಾವ��ೇ �ಾಖ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅವಲಂ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ 
�ೈಜ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.  

31. �ಾರುಕ�ೆಟ್ ನಷಟ್ಗಳ� 
ವಯ್��ಕತ್�ಾ� ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ ��ತ�ಾ� �ಾಡದ �ೊರತು, ಈ �ಾ�ಾನಯ್ 
ವಯ್ವ�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ ನಮೂ��ದ �ೊರತುಪ�� �ಾವ��ೇ 
ಆಡ��ಾತಮ್ಕ ಕತರ್ವಯ್ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೈ�ೊಳ�ಳ್ವ��ಲಲ್. 
��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ೇಳ�ವ��ಾದ�ೆ, �ಾರುಕ�ೆಟ್ಯ ಉದಧ್ರಣಗಳ�ಲ್ನ 
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇವ� �ಾ�ದ �ೇಖನಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆಕುಯ್��ಗಳ 
�ೌಲಯ್ದ�ಲ್ನ ಸವಕ�ಯ �ೌಲಯ್ ಅಥ�ಾ ಆ �ೇಖನಗಳ �ೌಲಯ್ವನುನ್ 
ಪ��ಾರ್ಗರ್ಹ ಅಥ�ಾ ದುಬರ್ಲ�ೊ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ 
�ೆದ��ೆ�ಡಡ್ಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ಗಳ ಬ� ಗೆ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ��ಸಲು 
�ಾಯ್ಂಕ್ �ೈ�ೊಳ�ಳ್ವ��ಲಲ್. 



 
 

32. ಆಸ�ತ್ಯ ನಷಟ್ 
ಒಂದು �ೇ�  ೆಆ�ೇಶಗಳ ಅನು�ಾಠ್ನ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಳಂಬ ಅಥ�ಾ 
�ೋಪ�ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 
ಸಲ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು ನಷಟ್ವನುನ್ ಅನುಭ��ದ�ೆ, ��ರ್ಷಟ್ ಪರ್ಕರಣದ�ಲ್ 
�ೊರತು �ಾಯ್ಂಕ್ ಬ�ಡ್ಯ ನಷಟ್�ೆಕ್ �ಾತರ್ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ನಷಟ್ವ� 
ಬ�ಡ್ಯ ನಷಟ್ವನುನ್ �ೕರಬಹುದು ಎಂದು ಆ�ೇಶ ಅಥ�ಾ ಸಲ�ೆ�ಂದ 
ಗಮ��ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ ಗಮ��ರ�ೇಕು. �ೇವಲ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ �ೌಲಯ್ ಅಥ�ಾ 
�ಾವ�ಯ �ಾಧಯ್ಮದ ಬದ�ಾವ�ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ 
�ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

33. ಭದರ್�ೆಯ �ವರ್ಹ�ೆ 
�ೕ�ಾ�ಾರ ಭದರ್�ೆ�ಾ� �ಾಯ್ಂ�ನ ಪರ�ಾ� ಪ�ೆದು�ೊಂ�ರುವ 
�ಾವ��ೇ ಸರಕುಗಳ�, ಆ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಹಕುಕ್ಗಳ �ವರ್ಹ�ೆ ಮತುತ್ 
ರಕಷ್�ೆಯನುನ್ �ೋ��ೊಳ�ಳ್ವ�ದು �ಾರ್ಹಕನ ಕತರ್ವಯ್�ಾ��ೆ, �ಾ�ೆ�ೕ 
�ಾವ��ೇ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ವ�ಾರ್ಶನಗಳ 
ಪರ�ಾ� ಪ�ೆದು�ೊಂ��ೆ. �ೕ�ಾ�ಾರ ಭದರ್�ೆ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್, ಮತುತ್ 
�ಾಯ್ಂ��ೆ ಸೂಕತ್�ಾ� ಸಲ�ೆ �ೕಡುವ�ದು. 

34. �ಾನೂನು �ಾಮಥಯ್ರ್ 
�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಕ�ೆ�ಂದ ತಪ�ಪ್ ಅಥ�ಾ ��ಕ್�ಯ�ೆ ಇಲಲ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ 
ಅವನ ಪರ್���ಗಳ �ಾನೂನು �ಾಮಥಯ್ರ್ದ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ �ಬರ್ಂಧಗಳ 
�ಾನವನುನ್ ಪ�ೆಯ�ರುವ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಉಂ�ಾದ ಅಥ�ಾ 
ಅನುಭ��ದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂ��ೆ ಮರು�ಾವ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು 
ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 

35. �ೆಕುಯ್��ಗಳ�ಲ್ನ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ� 
ಒಂದ�ಕ್ಂತ �ೆಚುಚ್ �ಾಟ್ಕ್ ಎ�ೆಸ್�ೕಂಜಗ್ಳ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಪರ್ತಯ್ಕಷ್�ಾದ 
�ಾರುಕ�ೆಟ್ಯ�ಲ್ �ೆಕುಯ್��ಗಳನುನ್ ವಯ್ವಹ��ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ರುದಧ್ 
ಸೂಚ�ೆಗಳ ಅನುಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್, ಅಂತಹ ಆ�ೇಶಗಳನುನ್ 
�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುವ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. 

36. �ಾವ್ಮಯ್ದ ಮತುತ್ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ ಹಕುಕ್ಗಳ� 
�ಾಯ್ಂ�ನ �ೆಟ್ೕಷನ� ಮತುತ್ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸ�ಾದ ಹಕುಕ್�ಾವ್ಮಯ್, 
�ೆರ್ೕಡ್ �ಾಕ್ ರ್ಗಳ�, �ೋ�ೋಗಳ�, �ೂೕಷ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ೇ�ಾ ಗುರುತುಗಳ� 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ಾ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ ಹಕುಕ್ �ಾ�ೕಕರ �ೋಂ�ಾ�ತ ಮತುತ್ 
�ೋಂ�ಾ�ಸದ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ ಹಕುಕ್ಗ�ಾ��ೆ. 
ಅದರ�ಲ್ರುವ �ಾವ�ದನೂನ್ ಸೂಚಯ್�ಾ�, ಎ�ೊಟ್�ೆಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 
ಪರ�ಾನ� ಅಥ�ಾ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೕಡುವಂ�ೆ ಅ�ೈರ್ಸ�ಾರದು 
�ಾಯ್ಂ�ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ಯನುನ್ 
�ಾಯ್ಂ�ನ ��ತ ಅನುಮ��ಲಲ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ಯನುನ್ 
�ೊಂ�ರುವಂತಹ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಬಳ�. �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂ�ನ 
�ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸ�ಾದ ವಸುತ್ಗಳ ಬಳ�ೆಯು �ೇ�ೆಂಟ್, ಹಕುಕ್�ಾವ್ಮಯ್ 
ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ ಹಕುಕ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾ�ೕಕತವ್ದ 
ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್ದ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ಾವ��ೇ ಇತರ 
ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ಭರವ�ೆ �ೕಡುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 
ಪರ್���ಸುವ��ಲಲ್. �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ �ೆ ಪರ್�ೇ�ಸಲು ಮತುತ್ ಈ 
ಷರತುತ್ಗಳ� ಮತುತ್ ��ೇಷ �ಾಯ್�ಾರದ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� 



 
 
��ಧ ಆನ್ �ೈನ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. ಪಠಯ್, 
�ಷಯ, �ಾ�ಾ�ತರ್ಗಳ�, �ೕ��ೕ, ಆ��ೕ ಮತುತ್ �ಾರ್�ಕ್ಸ್ �ೇ�ದಂ�ೆ, 
ಆದ�ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರದ �ೇ�ೆಗಳ�, �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಷಯ 
ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಅನುಮ��ಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಬಳ�ದ ಆ�ತ್ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು 
ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ. ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಹಕುಕ್�ಾವ್ಮಯ್ಗಳ�, �ೆರ್ೕಡ್ �ಾಕ್ ರ್ಗಳ�, 
�ೇ�ಾ ಗುರುತುಗಳ�, ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಒಪಪ್ಂದಗಳ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಇತರ 
�ಾವ್ಮಯ್ದ ಹಕುಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾರತ ಮತುತ್ ಇತರ �ೇಶಗಳ �ಾನೂನುಗಳ� 
ಮತುತ್ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�. 

 
37. ಹಕುಕ್ಗಳ ಮ�ಾನ್ ಇಲಲ್ 

ಈ �ಾ�ಾನಯ್ �ಾಯ್�ಾರದ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ಹಕುಕ್, 

ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ�ಲ್ �ಫಲ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಳಂಬವ� ಮ�ಾನ್ ಎಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅಥ�ಾ ಮತತ್ಷುಟ್ �ೆಲಸ, 

ಆ ಹಕುಕ್, ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಸವಲತುತ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಹಕುಕ್, 

ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಸವಲತುತ್ಗಳ �ಾಯ್�ಾಮ �ಾವ��ೇ ಹಕುಕ್, ಅ��ಾರ 

ಅಥ�ಾ ಸವಲತುತ್ಗಳ ಏಕ ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ �ಾಯ್�ಾಮವ� ನಂತರದ 

�ಾವ�ದನೂನ್ ತ�ೆಯುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 
 

38. ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ೆ 
ಒಂದು �ೇ�  ೆಈ �ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಬಂಧ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾವ��ೇ �ಾಯ್�ಾಲಯವ� �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು, 

�ಯಮ, ಆಡ��ಾತಮ್ಕ ಆ�ೇಶ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಾಂಗ �ೕ�ರ್ನ �ಾರಣ�ಂದ 

ಅ�ಾನಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗದು ಎಂದು �ಾ��ದ�ೆ. ಅಥ�ಾ 

�ಯಂತರ್ಕ ಅಥ�ಾ ಸವ್ಯಂ-�ಯಂತರ್ಕ ಸಂ�ೆಥ್ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆಥ್, ಅಂತಹ 

ಅ�ಾನಯ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೊ�ಸ�ರು��ೆ shaII ಅಂತಹ �ಬಂಧ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಷರತುತ್ಗ��ೆ �ಾತರ್ ಲಗ�ತ್ಸುತತ್�ೆ. 

ಉ�ದ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ಾನಯ್�ೆ ಇದ�ಂದ ಪ��ಾಮ 

�ೕರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ಅ�ಾನಯ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗದ �ಬಂಧ�ೆ ಅಥ�ಾ ಷರತುತ್ಗಳ� ಇ�ಲ್ ಒಳ�ೊಂ�ರ�ದದ್�ಲ್ 

ಈ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

39. �ೕ�ರ್�ೆಗಳ� 
ಈ �ಯಮಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ನ ಷರತುತ್ �ೕ�ರ್�ೆಗಳ� ಅನುಕೂಲ�ಾಕ್� �ಾತರ್ 

ಮತುತ್ ಸಂಬಂ�ತ ಪದದ ಅಥರ್ವನುನ್ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ��ಲಲ್. 

�ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಪ��ಥ್�ಗ��ೆ ಅ�ೆಕ್ಸ್ 

�ಾ�ಾನಯ್ ಬುಯ್��ೆಸ್ ಪ��ಥ್�ಗ��ೆ ಈ ಅ�ೆಕ್ಸ್ �ಾರ್ಹಕ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನಡು�ೆ 

ಒ�ಪ್�ೊಂ�ರುವ �ಾ�ಾನಯ್ �ಾಯ್�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ �ಾಗ�ಾ��ೆ. �ಯಮಗಳನುನ್ 

ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಈ ಅ�ೆಕ್ಸ್ ನ �ಯಮಗಳ� 

ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ �ಯಮಗಳ� 

ಲಭಯ್�ರುತತ್�ೆ. 



 

 
 

1. �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳ� 
1.1 "�ಾಯ್ಂಕ್" ಎಂದ�ೆ Deutsche Bank AG ಮತುತ್ ಅದರ �ಾ�ೆಗಳ� 

ಮತುತ್ ಅದರ ಅ��ಾ�ಗಳ�, ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ�, ಏ�ೆಂಟ್ ಗಳ�, 

ಗು�ತ್�ೆ�ಾರರು, ಸಲ�ೆ�ಾರರು, ಪರ್���ಗಳ�, ಉತತ್�ಾ��ಾ�ಗಳ�, 

�ಷಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಘಟಕಗಳ ಸಂದಭರ್ ಅಥ�ಾ ಅಥರ್�ೆಕ್ ಅಸಹಯ್�ಾಗದ �ೊರತು 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ 

�ಬಂಧ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ 

ಸಂ�ೕ�ತ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೕ�ತ�ಾ��ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಸವ್ತಃ 

ಅಂತಹ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ಘಟಕವನುನ್ ಇ�ಲ್ಂದ �ೊರ��ಟ್�ೆ. 
 

1.2 "ಶುಲಕ್ಗಳ�" ಎಂದ�ೆ ಎ�ಾಲ್ �ಾಜಗ್ರ್ಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ�, ಬ�ಡ್, �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾನೂ��ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

�ೇ�ೆಗ��ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ �ೕ�ೆ ��ಸ�ಾದ �ೆಚಚ್ಗಳ� ಮತುತ್ 

�ೇ�ಾ �ೆ��ೆಯನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 

 

1.3 "ಕ�ೆ�ಾಪ್ಂ�ೆಂಟ್ �ಾಯ್ಂಕ್" ಎಂದ�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಸತ್�ಸುವ ಇತರ 

�ಾಯ್ಂಕುಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ, �ೇ�ೕಯ ಮತುತ್ ಗ��ಾ�ೆಯ 

ಮಟಟ್ದ�ಲ್, �ಾಲದ �ಾಲುಗಳನುನ್ �ಸತ್�ಸುವ, �ಾಯ್�ಾರ ಹಣ�ಾಸು 

ಚಟುವ��ೆಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್ಲು ಅನುಕೂಲ�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾ�ೊ�ೕ �ಾ�ೆಯ 

�ವರ್ಹ�ೆಯನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಆದ�ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೆ �ೆಲವ� 

�ೌಲಭಯ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್ �ಾಗೂ ಸಂಗರ್ಹ�ೆಯ ಚಟುವ��ೆಯನುನ್ 

�ಸತ್�ಸುವ�ದು. 
 

1.4 "�ಾರ್ಹಕ" ಎಂದ�ೆ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ವಯ್�ತ್(ಗಳ�) (i) �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ �ಾ�ೆಗಳ� 

(ಗಳ�) ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್�ೆ, ಈಗ/ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ಾ�ಾಗ �ೇ�ಾದರೂ 

�ೆ�ೆಯಬಹುದು (ಬದ�ಾ�ರಬಹುದು); (ii) �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಾ��ೆ 

ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ಾ��ೆ; (iii) �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್, ಎ�ೆಲ್�ಲ್ 

ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರರನುನ್ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� ಮತುತ್ 

�ಾಮೂ�ಕ�ಾ� ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸುವ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� ಏಕವಚನ ಮತುತ್ 

ಬಹುವಚನ ಎರಡನೂನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. "�ಾರ್ಹಕ" ಎಂಬ ಪದವ� 

�ಾಯ್ಯ�ಾಸ�ದ ವಯ್�ತ್ಗಳ�, �ಾಲು�ಾ��ೆ ಸಂ�ೆಥ್, ವಯ್�ತ್ಗಳ ಸಂಘ, HUF 

(�ಂದೂ ಅ�ಭ�ತ ಕುಟುಂಬ), ಕಂಪ�, ಸಹ�ಾರ ಸಂಘ, �ಾ�ಟಬಲ್ 

�ೊ�ೈ� ಅಥ�ಾ ಟರ್ಸ್ಟ್, ಸ�ಾರ್ರ ಅಥ�ಾ �ಾಜ�ೕಯ ಉಪ��ಾಗ 

ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆಥ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾಧನವನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ - 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ �ಾ�ೆ. ಅನುಕೂಲ�ಾಕ್� �ಾರ್ಹಕರನುನ್ ಪ�ರುಷ �ಂಗದ�ಲ್ 

ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾ��ೆ. 



 
 

1.5 "FEMA" ಎಂದ�ೆ ��ೇ� ��ಮಯ �ವರ್ಹ�ಾ �ಾ��ೆ, 1999. 
 

1.6 "�ೕಸ್ರ್ ಮಜೂಯ್ರ್" ಆಕ�ಮ್ಕ ಘಟ�ೆ, �ೆಂ�, ಸರಕುಗಳ�, 

ಚಂಡ�ಾರುತ, �ೊಫ್ೕಟಗಳ�, ಭೂಕಂಪ ಅಥ�ಾ �ೇವರ �ಾವ��ೇ 

ಇತರ �ಾಯರ್ಗಳ�, ವಯ್ವ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ 

�ಾನೂನುಗಳ�, �ೕಪ�ರ್ಗಳ�, ಸು�ರ್ೕ�ಾ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ಸ�ಾರ್� 

�ಯಮಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಸ�ಾರ್ರದ/ಅ�ೆ-ಸ�ಾರ್�/ಸಥ್�ೕಯ 

�ಾರ್��ಾರದ �ಾವ��ೇ �ಾಯರ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ��ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್, 

�ಾಗ�ಕ ಅಡಚ�ೆಗಳ�, ಯುದಧ್ಗಳ�, ಯುದಧ್ದಂತಹ ಸ�ನ್�ೇಶಗಳ�, 

ಗಲ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ದಂ�ೆಗಳ�, �ಾವರ್ಜ�ಕ ಶತುರ್ಗಳ ಕೃತಯ್ಗಳ�, 

ಮುಷಕ್ರಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಕ್ ಔಟ್ ಗಳ�, �ಾ��ೆ �ಲುಗ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ 

��ಾನಗ�ಗಳ�. 
 

1.7 "ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್" ಎನುನ್ವ�ದು ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ಗಳ ಮತುತ್ ಇತರ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ 

�ಾಧನಗಳ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ ಅನುನ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದು 

�ಾ��ಯನುನ್ ಹಂ��ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ ಮತುತ್ ��ಮಯ �ಾ��ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಇದು ��ಾವ್ದಯ್ಂತ ಪರ್�ಾರ �ಾಮಥಯ್ರ್, �ಾ�� ಪರ್ಸರಣ�ೆಕ್ 

�ಾಂ�ರ್ಕ�ೆ, �ೌ�ೋ�ಕ ಸಥ್ಳವನುನ್ ಪ�ಗ�ಸ�ೆ ವಯ್�ತ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಅವರ 

ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ಗಳ ನಡು�ನ ಸಹ�ೕಗ ಮತುತ್ ಸಂವಹನ�ಾಕ್� 

�ಾಧಯ್ಮ�ಾ��ೆ. 
 

1.8 "�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ" ಎಂಬುದು �ಾಯ್ಂ�ನ�ಲ್ �ಾಖ�ಾದ �ಾರ್ಹಕರ 

��ಾಸ�ಾ��ೆ (ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳ�ಲ್ ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾ�ದಂ�ೆ) ಎ�ಾಲ್ 

ಪತರ್ವಯ್ವ�ಾರಗಳನುನ್ ಕಳ��ಸ�ೇ�ಾದ ��ಾಸ�ಾ��ೆ. 
 

1.9 "�ೋಂ�ಾ�ತ ��ಾಸ" ಎಂಬುದು �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆಯುವ 

ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಒದ��ದ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸವನುನ್ 

�ೊರತುಪ�� �ಾವ��ೇ ��ಾಸ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

�ಾಖ�ೆಗಳ�ಲ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ 

ಬದ�ಾ�ಸ�ಾ��ೆ. 
 

1.10 "RBI" ಎಂದ�ೆ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್. 
 

1.11 "ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಂಚ�ೆ ��" ಎಂಬುದು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೌಲಭಯ್ದ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ 

�ೕಸದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ �ೆಚುಚ್ವ� �ೇ�ೆಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ: 

 
 
 



 
 
 
 

1.12 "�ಾಂ�ರ್ಕ �ಾನ್�ಗ್ ಗಳ�" �ಾ�ಾನಯ್ �ವರ್ಹ�ೆ ಅಗತಯ್�ೆಗಳ�, �ೆಚುಚ್ವ� 

�ೇ��ೆ, �ದುಯ್ತ್ ಮತುತ್ �ದುಯ್ತ್ �ೈಫಲಯ್ಗಳ�, ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ 

�ೋಷಗಳ�, �ರ್ೕ�ಾರ್�ಂಗ್ �ೋಷಗಳ�, �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾಡ್ ರ್�ೇರ್ �ೋಷಗಳ�, ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ಸಥ್�ತ, ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ ಅಥ�ಾ 

�ೆಟ್ ವಕ್ರ್ �ೈಫಲಯ್, ದೂರಸಂಪಕರ್ �ಾಲದ�ಲ್ನ �ೋಷಗ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ಸಮ�ೆಯ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ೊಂದ�ೆಗಳನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ ಸಂಪಕರ್ದ ಅಲಭಯ್�ೆ, �ಾಯ್ಂ�ನ 

ಸವರ್ರ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ ನಡು�ನ ಸಂವಹನ 

ಸಮ�ೆಯ್ಗಳ�, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವರ್ರ್ ಅಥ�ಾ �ೆಬ್ �ೈಟ್ 

ಸಥ್�ತ�ೊ�ಸು��ೆ, ಸಂವಹನ �ಂಕ್ ಗಳ ಲಭಯ್�ೆ�ಲಲ್�ರುವ�ದು, 

ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ನ ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ, �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ 

ಮೂಲ�ೌಕಯರ್ ಮತುತ್ ದೂರಸಂಪಕರ್ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ�ಲ್ನ ಅಡಚ�ೆಗಳ� 

ಮತುತ್ ಉದಭ್�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಇತರ ತಂತರ್�ಾನ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಾನ್�ಗ್ ಗಳ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�; �ೈಸ�ರ್ಕ �ಪತುತ್, ಆ�ಾರಗಳ�, �ೆಂ� 

ಮತುತ್ ಇತರ �ೈಸ�ರ್ಕ ��ೋಪಗಳ�, �ಾನೂನು �ಬರ್ಂಧಗಳ� 

ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಯಂತರ್ಣ�ೆಕ್ �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ ಸಮ�ೆಯ್ ಅಥ�ಾ 

�ೊಂದ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾರಣಗ��ಾ� �ಾವ��ೇ 

ಸಮ�ೆಯ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ೊಂದ�ೆಗಳ�. 
 

1.13 "�ಯಮಗಳ�" ಎಂದ�ೆ ಈಗ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರಬಹು�ಾದ ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ದುದ್ಪ� �ಾಡಬಹು�ಾದ �ಯಮಗಳ�. 
 

1.14 "�ೆಬ್ �ೈಟ್" ಎಂದ�ೆ �ಾಯ್ಂ�ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್. 
 

2. ಅಂ�ೕ�ಾರ 
�ಾರ್ಹಕರು ಈ �ಯಮಗಳನುನ್ ಓ��ಾದ್�ೆ, ಪ��ೕ���ಾದ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಅಥರ್�ಾ��ೊಂ��ಾದ್�ೆ ಎಂದು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ದುದ್ಪ� 

�ಾಡ�ಾದ FEMA, �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ RBI ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ 

�ಯಂತರ್ಕ �ಾರ್��ಾರದ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಯಮಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಎ�ಾಲ್ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಬದಧ್�ಾ�ರಲು �ಾರ್ಹಕರು �ೇಷರ�ಾತ್� 

ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಾವ��ೇ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ 

��ೕ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್/ವ�ಾರ್�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾತರ್ 

ಬಳಸು�ಾತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 
 

3. ಕ�ೆ�ಾಪ್ಂ�ೆಂಟ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸಂಬಂಧಗಳ� 
�ೆಲವ� �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸಲು ಕ�ೆ�ಾಪ್ಂ�ೆಂಟ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ �ೇ�ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಬಳಸಬಹುದು. �ಾರ್ಹಕರ ��ಾಸ�ತ್ಗಳನುನ್  



 

ರ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಸ��ಾದ �ಾಳ�ಯನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ, ಆದ�ೆ 

ಕ�ೆ�ಾಪ್ಂ�ೆಂಟ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾವ��ೇ �ಾಯರ್ ಅಥ�ಾ �ೋಪ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

�ೆಕ್ ಗಳ �ೇವ� �ಾವ��ೇ �ಳಂಬದ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್/�ಾಧಯ್�ೆಗಳ� ಉಂ�ಾದ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.  
 

4. �ಾ��ಯ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ 

�ಾವ��ೇ ಏ�ೆ�ಸ್ಗಳ�, ಬೂಯ್�ೋಗಳ�, ಅ���ೕಟ್ ಕಂಪ�ಗಳ�, ಸಂ� ಥೆ್ಗಳ�, 

ಸಂಘಗಳ�, �ಾ�ರ್�ೇಟ್ ಸಂ� ಥೆ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಇತರ ವಯ್�ತ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ 

�ಾವ��ೇ �ೊರ�ನ ಏ�ೆ�ಸ್ಗಳ� �ಾರ್ಹಕರ �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಹಂ��ೊಳಳ್ಬಹುದು 

ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಕಟುಟ್��ಾಟ್ದ ��ಾವ್ಸದ�ಲ್ ಅಗತಯ್�ರುವಂ�ೆ ಈ ಮೂಲಕ 

ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗದಂ�ೆ ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೆ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ. 

ಸಂ�ಾಯ್�ಾ��ೕಯ �� ಲೆ್ೕಷ�ೆ ಮತುತ್ �ೆರ್�ಟ್ �ೊಕ್ೕ�ಂಗ್ �ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 

�ೈಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ���ಟುಟ್�ೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸಬಹುದು 

ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

(i) �ಾವ��ೇ ದೂರಸಂಪಕರ್ ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ�ಲ್ 

�ಾಗವ�ಸು��ೆ�ೆ, (ii) �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ ��ೇರ್ಶನ/ಸೂಚ�ೆ�ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ�; (iii) �ೆರ್�ಟ್ �ೇ�ಂಗ್ ಏ�ೆ�ಸ್�ಂದ �ೆರ್�ಟ್ �ೇ�ಂಗ್; (iv) 

ವಂಚ�ೆ ತ�ೆಗಟುಟ್ವ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� �ೕ�ತ�ಾ�ರದ �ಾರಣಗ��ಾ� 

ಅಗತಯ್�ರುವ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ ಇತರ ಸಂ�ೆಥ್ಗ��ೆ ಕಟುಟ್��ಾಟ್ದ 

��ಾವ್ಸ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

 

5. �ಾರ್ಹಕರ �ಾರ್��ಧಯ್ ಮತುತ್ �ಾರಂ�ಗಳ� 

ಅವರು ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ��ಾದ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅವರು �ಯಮಗಳನುನ್ 

�ವ್ೕಕ�ಸಲು �ಾನೂನುಬದಧ್�ಾ� ಅಹರ್�ಾ��ಾದ್�ೆ ಮತುತ್ ಅವರು �ಾವ��ೇ 

ಅಂಗ�ೈಕಲಯ್, �ಬರ್ಂಧ ಅಥ�ಾ ��ೇಧದ ಅ�ಯ�ಲ್ಲಲ್ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು 

ಪರ್���ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾತ�ಪ�ಸು�ಾತ್�ೆ �ಯಮಗಳ�; (ii) �ಯಮಗಳ 

ಅನು�ಾಠ್ನ ಅಥ�ಾ ಅದರ�ಲ್ರುವ �ಾವ��ೇ �ಾಗವ� �ೇರ�ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�, �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದ ಅಥ�ಾ ನಮೂ��ದ 

�ಾವ��ೇ ಇತರ ಒಪಪ್ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ೆ�ಂ��ೆ ಸಂಘಷರ್ದ�ಲ್ಲಲ್; (iii) 

�ಾಯ್ಂ�ನ ವಯ್ವ�ಾರ�ೆಕ್ �ೈಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಒ�ಾಟ್�ೆ�ಾ� ವಸುತ್�ಾ�ರುವ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ಾವ��ೇ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗ�ಲಲ್; (iv) �ೋಂದ� ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಒದ��ದ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯು �ಜ ಮತುತ್ �ಖರ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ ಅದರ 

ನಂತರ ಒದ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾ��ಯು �ಜ ಮತುತ್ 

�ಖರ�ಾ�ರ�ೇಕು; (v) �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು ಪರ್�ರ್�ಗಳ� 

ಅಥ�ಾ ತ�ೆ�ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ತ�ೆ�ಾ�ೆಗಳ� �ಾ� ಉ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ 



�ರುದಧ್ ಉದಭ್�ಸುವ �ಾಧಯ್�ೆ��ೆ, ಅದು �ಯಮಗಳನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸಬಹುದು 

ಅಥ�ಾ ಈ �ಯಮಗಳ �ಾರ್ಹಕನ �ೆರ�ೇ��ೆ�ೆ ವಸುತ್�ಷಠ್�ಾ� ಪ��ಾಮ 

�ೕರುತತ್�ೆ. 
 

6. �ಾಯ್ಂ�ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ �� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸುರ�ತ ಮತುತ್ �ೋಷ-ಮುಕತ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಉತತ್ಮ-ಪರ್ಯತನ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಒದ�ಸಲು ಎ�ಾಲ್ �ಾಳ�ಯನುನ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾರಣ�ಾಗ� ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ರ� �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣಗ��ಾ� �ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ �ಾ�, ನಷಟ್, �ಾ�, �ೆಚಚ್, �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹವ�ಗ��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ೕ�ನವ�ಗ��ೆ ಪ��ಾರ್ಗರ್ಹ�ಲಲ್�ೆ, ಈ �ೆಳ�ನ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� �ಾವ��ೇ 

ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್: �ಾರ್ಹಕರ ಸೂಚ�ೆಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಉತತ್ಮ 

ನಂ��ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ೆಸುವ �ಾವ��ೇ ಕರ್ಮ, ಸ��ಾದ ಶರ್� ಧೆ್�ಂದ 

ಅಥ�ಾ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾಳ�ಯನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ ಮೂಲಕ; �ಾ�ೆ(ಗಳ�) 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ(ಗಳ) ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಭ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಅನ�ಕೃತ 

ಮತುತ್ �ಾನೂನು�ಾ�ರ ವ��ಾಟುಗಳ�, �ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯ �ೕಸದ ಅಥ�ಾ �ಲರ್ಕಷ್�ದ ನಡವ��ೆ�ೆ �ಾರಣ�ೆಂದು 

�ೇಳಬಹುದು; �ಾಯ್ಂ�ನ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ಸಟ್ಮ್ ಗಳ�/�ೆಟ್ ವಕ್ರ್ ಅಥ�ಾ ಸಂವಹನ 

�ೆಟ್ ವಕ್ ರ್�ೆ ಒಳನುಗುಗ್��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಂಗ್; �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ (ಗಳ�ಲ್) 

ಸಮ�ೋಲನದ �ೊರ�ೆ�ಂ�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ೈ�ೊಳಳ್ಲು �ಫಲ�ಾ��ೆ; �ಾವ��ೇ �ೕಸ್ರ್ ಮಜೂರ್ ಈ�ೆಂಟ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ �ಾಂ�ರ್ಕ �ಾನ್�ಗ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಯಂತರ್ಣವನುನ್ �ೕ�ದ 

�ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು �ಾರ್ಹಕರು �ಫಲ�ಾ��ಾದ್�ೆ; 

�ಾರ್ಹಕರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ಾನೂನು�ಾ�ರ�ಾ� ಬಳ��ಾಗ ಅಥ�ಾ 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಾನೂನು�ಾ�ರ�ಾ� �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆ�ಾಗ �ಾಯ್ಂ��ೆ 

��ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು �ಫಲ�ಾ��ಾದ್�ೆ; �ಾರ್ಹಕರು �ೌಪಯ್�ಾ� ಮತುತ್ 

ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, �ಾವ��ೇ �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ�, ಅಥ�ಾ 

ಇತರ ಗುರು�ನ ��ೆನ್ಗಳನುನ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾಡ್ರ್ 

ಅಥ�ಾ �ೋಕನ್; �ೈಯ�ತ್ಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ತ�ಾಪ್ದ, ತ�ಾಪ್ದ �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸಲು 

ಅಥ�ಾ ಒದ�ಸುವ�ಲ್ �ಫಲ�ೆ; �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ 

ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು/�ೈ�ೊಳಳ್�ರುವ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅದರ 

�ಾವ��ೇ �ಳಂಬ; �ಾವ��ೇ �ಾರ�ೕಯ �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ ��ೇ� 

�ಾನೂ�ನ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ; ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ 

ಒ�ಪ್�ೆ�ಂ��ೆ/ಇಲಲ್�ೆ �ಾವ��ೇ ಇತರ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ 

ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ. 



�ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ��ದ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆಗಳ ಬಳ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

�ಾ�ಾನಯ್ ಘಟ�ೆಗಳ�ಲ್ ಸಂಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ೇರ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾತರ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಪರ್�ಾನ್ಹರ್ ಸ�ನ್�ೇಶಗ�ಂದ ಸಮಂಜಸ�ಾ� 

��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸಂಪ�ಣರ್ 

�ಲರ್ಕಷ್� ಅಥ�ಾ ಉ� ದೆ್ೕಶಪ�ವರ್ಕ �ೕ�ಾಲ್ಟ್ �ಂದ ಉಂ�ಾದ�ೆ �ಾತರ್ ಮತುತ್ 

ಇದರ�ಲ್ �ಾವ��ೇ �ಾರ್ಸಂ�ಕ, ಪ�ೋಕಷ್, ದೂರಸಥ್, ಪ��ಾಮ�ಾ�, ��ೇಷ ನಷಟ್ 

ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

 

7. �ೕಸ್ರ್ �ೕಜರ್/�ೆ�ನ್ಕಲ್ �ಾನ್�ಗ್ಸ್ 
ಇ�ಲ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ವಯ್��ಕತ್�ೆಯ �ೊರ�ಾ�ಯೂ, �ೕಸ್ರ್ ಮಜೂಯ್ರ್ 

ಅಥ�ಾ �ಾಂ�ರ್ಕ �ಾನ್�ಗ್ ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಅಥ�ಾ ಸಂಬಂ��ದ 

�ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಯ್ಂ�ನ 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಯಂತರ್ಣ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ �ಾವ��ೇ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ 

�ಾಧಯ್�ೆಗಳನುನ್ ��ಸುವ�ದನುನ್ ತ�ೆಯು�ತ್ದದ್�ೆ ಇ�ಲ್ �ಾವ�ದೂ 

ಅನವ್�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

8. ನಷಟ್ ಪ��ಾರ 
�ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ ಪರ್� ಉ�ೊಯ್ೕ� ಏ�ೆಂಟ್ ಗಳ�, ಸಲ�ೆ�ಾರರು, 

ಗು�ತ್�ೆ�ಾರರು, �ಷಯ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಪರ್���ಗಳ� ಎ�ಾಲ್ 

ಕರ್ಮಗಳ�, ಹಕುಕ್ಗಳ�, �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ�, �ೇ��ೆಗಳ�, ನ�ಾವ�ಗಳ�, ನಷಟ್ಗಳ�, 

�ಾ�ಗಳ�, �ೆಚಚ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ರುಪದರ್�ಗ��ೆ ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ 

ನಷಟ್ವನುನ್ಂಟು�ಾಡು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ���ಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. ಸಮಂಜಸ�ಾದ ವ�ೕಲರ 

ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾಲಯ/�ಾಯ್ಯ�ಣರ್ಯ �ಾಡುವ �ೇಹದ �ೆಚಚ್ಗಳ� 

�ೇ�ದಂ�ೆ �ೆಚಚ್ಗಳ�, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅನುಭ�ಸಬಹುದು, 

ಉ���ೊಳಳ್ಬಹುದು, ಅನುಭ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅಥ�ಾ (i)  

�ಾರ್ಹಕರ �ಾರ್��ಧಯ್ಗಳ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಉದಭ್�ಸಬಹುದು 

�ಾರಂ�ಗಳ�; (ii) �ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ ಒ�ಪ್�ೆ�ಂ��ೆ/ಇಲಲ್�ೇ ಇತರ 

�ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಾ�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಅನು�ತ ಬಳ�ೆ; ಅಥ�ಾ (iii) 

�ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ / �ಾರ್ಹಕರ ಒ�ಪ್�ೆ�ಲಲ್�ೆ, �ಯಮಗಳ 

�ಾವ��ೇ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ನ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಒಪಪ್ಂದದ 

ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ (iv) ಉತತ್ಮ ನಂ��ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ 

�ಾರ್ಹಕನ �ಾಯರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೋಪಗಳ �ಾರಣ�ಂದ �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ 

ಸೂಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ ಟ�ಾ �ಾಡಲು ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಟ�ಾ ಕರ್ಮವನುನ್ 

�ಟುಟ್�ಡುವ�ದು, �ೇ�ದಂ�ೆ ಆದ�ೆ ಇವ�ಗ��ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್: (ಎ) �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅನುನ್ ಅವನು/ಅದು ಅನು�ಾ���ಾಗ ಅಥ�ಾ ���ಾಗ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸಲು / 

��ಸಲು �ಫಲ�ಾ��ೆ ಅದರ �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ� ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ ���ರುತತ್�ೆ 

ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗಳ� ಅನ�ಕೃತ ಅಥ�ಾ ಅಕರ್ಮ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ನ�ೆಸಲು 

ಅವನ/ಅದರ �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಬಳ��ಾಗ; (�) ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗ�ಂದ 



�ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳನುನ್ �ೌಪಯ್�ಾ�ಡಲು ಮತುತ್ ಸುರ�ತ�ಾ��ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ; (�) 

ಅವನ/ಅದರ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯ �ಾ��ಯ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ 

ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ ಬ� ಗೆ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ; (�) �ಾರ್ಹಕರ 

�ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಬಳ��ೊಂಡು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ಸಟ್ಮ್/�ೆಟ್ ವಕ್ರ್ 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ೇ�ಾ�ೆ ಅನ�ಕೃತ ಅಥ�ಾ ಅಕರ್ಮ ಪರ್�ೇಶ; (ಇ) �ಾನೂನನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ೆ; (ಎಫ್) �ಾಯ್ಂಕ್ �ೕ�ದ ಬಳ�ೆಯ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್  

ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾ��ೆ; ಸಂಬಂ�ತ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗಬಹು�ಾದ 

�ಾ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ; (�) ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ನಡು�ನ �ಾವ��ೇ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾ��ೆ. 
 

9. ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ/ಆಡ�ತ �ಾನೂನು 
�ಾಯ್ಂ�ನ ಈ �ಯಮಗಳನುನ್, �ಾ�ೆಗಳನುನ್/�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ 

ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ RBI 

�ೊರ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗ��ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. �ಾರತವನುನ್ �ೊರತುಪ�� �ಾವ��ೇ �ೇಶದ 

�ಾನೂನುಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ದದ್�ಾಕ್� �ೇರ ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� 

�ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್. �ಾರತವನುನ್ 

�ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ �ೇಶದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ೕನ್ ಅಥ�ಾ ��ೈಲ್ ಮೂಲಕ 

ಪರ್�ೇ�ಸಬಹುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನುನ್ ಆ �ೇಶದ �ಾನೂನುಗಳ� ಈ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಗಳ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಯಂ�ರ್ಸುತತ್�ೆ ಎಂದು ಅ�ೈರ್ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 
 



10. �ಾನೂನು/�ಾ�ೆಯ ಅನುಸರ�ೆ 
�ಾರ್ಹಕರು ಸವ್ತಃ ಅಥ�ಾ �ಾನೂನುಬದಧ್�ಾ� ಅ�ಕೃತ ಪರ್���/ಗಳ ಮೂಲಕ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆಯಲು ಮತುತ್ �ವರ್�ಸಲು �ಾನೂ�ನ ಮೂಲಕ 

ಸಮಥರ್�ಾ�ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯನುನ್ ಪ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇಕು, ಸಂದಭರ್ಗ��ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ�. �ಾರ್ಹಕರ ಅನಹರ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಮಥಯ್ರ್�ಂ�ಾ� 

ಅನುಭ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. 

�ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ �ಾ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರತದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ 

��ೇಶದ�ಲ್ ಅವರು ನ�ೆಸುವ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾನೂ�ನ ಬ�ೆಗ್ ����ಾದ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಎಂದು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ �ಾನೂ�ನ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್.. 

ಪರ್ಚ�ತ �ಾ�ೆ ಇಂ�ಲ್ಷ್ ಆ��ೆ. 
 

11. ಮಧಯ್�ಥ್�ೆ 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ� ಮತುತ್ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ �ಾಲ �ಾ� ವಸೂ�ಾ� �ಾ��ೆ, 

1993 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಥ್�ಸ�ಾದ �ಾಲಗಳ ವಸೂ�ಾ� �ಾಯ್ಯಮಂಡ�ಯ 

�ಾಯ್�ತ್�ಳ�ೆ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗಳ� ಬರದ �ೊರತು, ಇ�ಲ್ �ೆಳ�ೆ �ೇ�ರುವಂ�ೆ 

ಮಧಯ್�ಥ್�ೆಯ ಪ��ಾರವನುನ್ ಆಶರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ 

�ಾಯ್ಯಮಂಡ�ಯು �ಷಯದ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 

�ಯಮಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ನ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಒಪಪ್ಂದ�ೆಕ್ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದಭ್�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು, ಎ�ಾಲ್ 

ಸಮಯದಲೂಲ್ �ಾನು ಎ�ಾಲ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡು�ೆತ್ೕ�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು 

ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ��ೊಂ��ನ ಚ�ೆರ್ಯು �ಫಲ�ಾದ�ೆ, ಮಧಯ್�ಥ್�ೆಯನುನ್ 

ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಆ ಮಧಯ್�ಥ್�ೆಯು �ಾಯ್ಂ��ಂದ �ಾಮ��ೇರ್ಶನ�ೊಂಡ, 

ಏ�ೈಕ ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾರ�ಂದ ಇರ�ೇಕು. ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾರ�ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು 

�ೇಮಕ�ೊಂಡ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾವ�, ��ಾಕರ�ೆ, �ಲರ್ಕಷ್�ತನ, ಅಶಕತ್�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಅಸಮಥರ್�ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಇ�ೊನ್ಬಬ್ ಏ�ೈಕ ಮಧಯ್ಸಥ್�ಾರನನುನ್ 

�ೇ�ಸ�ೇಕು. 

ಮಧಯ್�ಥ್�ೆ ಮತುತ್ ಸಮನವ್ಯ �ಾ��ೆ, 1996 ರ �ಬಂಧ�ೆಗ��ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ� ಮಧಯ್�ಥ್�ೆಯನುನ್ ನ�ೆಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ಇಂ�ಲ್ಷ್ ನ�ಲ್ ನ�ೆಸ�ೇಕು. 

ಮಧಯ್�ಥ್�ೆಯ ಸಥ್ಳವ� �ಾರತದ ಮುಂ�ೈ ಆ�ರುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಸಥ್ಳದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅಂತಹ ಪರ್�ರ್�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಆ�ೇಪ�ೆಯನುನ್ 

�ಟುಟ್�ಡು�ಾತ್�ೆ. ಈ ಒಪಪ್ಂದದ �ೕ�ನ �ಬಂಧ�ೆಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ, 

�ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಈ ಒಪಪ್ಂದದ �ಬಂಧ�ೆಗಳ �ಾವ��ೇ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಬಂಧನ/�ೆದ��ೆಯ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಇತರ ಎ�ಾಲ್  
 
 
 
 
 



ಪ��ಾರಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ, ಮಧಯ್�ಥ್�ೆಯ ಆಶರ್ಯ�ಲಲ್�ೆ, ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ 

ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯನುನ್ ತ�ೆಯುವ ��ೇ�ಾ�ೆ�ೆ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರ 

ಅ�ಕೃತ ಪರ್���ಗಳ�/ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗ�ಂದ �ಯಮಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅವರು ಮತುತ್ 

�ಾರ್ಹಕರ ನಡು�ನ ಸಂಬಂ�ತ ಒಪಪ್ಂದಗಳ  �ಾವ��ೇ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಯಮಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ��ೊಂ��ನ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಒಪಪ್ಂದಗಳ 

ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ �ೆದ��ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಎ�ಾಲ್ �ಾನೂನು ಪ��ಾರಗಳ 

ಅ�ೆವ್ೕಷ�ೆ �ೇ�ದಂ�ೆ ಅಂತಹ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯನುನ್ ತ�ೆಯಲು ಅಗತಯ್�ರುವ 

�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ ಸಹಕ�ಸುತತ್�ೆ. �ೕ�ನದ�ೆಕ್ 

�ಾವ��ೇ ಪ��ಾರ್ಗರ್ಹ�ಲಲ್�ೆ, �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆಯ�ಾದ/�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯು 

�ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ/ದದ್ ನಗರದ �ಾಯ್�ಾಲಯಗಳ�, �ಯಮಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ��ಾದವನುನ್ �ಧರ್�ಸಲು ��ೇಷ 

�ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 

�ೕ�ನವ�ಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ, �ಾರತದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ �ಾವ��ೇ 

ಅ��ಾರ �ಾಯ್�ತ್ಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಸಕಷ್ಮ �ಾಯ್�ಾಲಯ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್�ಾಂಗ �ೇ��ೆಯ�ಲ್ �ೆಲ್ೖಮ್ �ಾಡಲು/ಸ�ಲ್ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಹಕಕ್ನುನ್ 

�ೊಂ��ೆ. 
 

12. �ಾಖ�ೆಗಳ �ವರ್ಹ�ೆ ಮತುತ್ ಸಂರಕಷ್�ೆ 
�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಏ�ೈಕ ಆ�ಕ್ ಮತುತ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, �ಾ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂಕತ್�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದಂ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾನೂ��ಂದ ಕ�ಾಡ್ಯ�ೊ��ದಂ�ೆ, ಅಂತಹ ವ��ಾ�ನ 

�ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸುತತ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಶಪ�ಸುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಅದರ 

�ಂಧುತವ್ ಮತುತ್ ಸೂಕತ್�ೆಯನುನ್ ಪರ್�ನ್ಸ�ಾರದು. �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ 

�ಾಖ�ೆಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಘಷರ್ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳ� 

��ಾರ್ಯಕ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಆಬದಧ್�ಾರಕ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

13. ಮೂಲದ�ಲ್ �ೆ��ೆ ಕ�ತ�ೊ�ಸು��ೆ (TDSI 
ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ �ಾ��ೆ, 1961 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ ಸೂ��ದಂ�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ದುದ್ಪ� �ಾ�ದಂ�ೆ ಬ�ಡ್ ಆ�ಾಯದ �ೕ�ೆ ಮೂಲದ�ಲ್ 

�ೆ��ೆಯನುನ್ ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸದ 

�ೊರತು, ಎ�ಾಲ್ �ೇವ�ಗ��ೆ �ೊರ್ೕ�ೕಕ��ದ ಆ ವಷರ್ದ ಎ�ಾಲ್ ಬ�ಡ್ 

ಸಂಚಯಗಳ�/�ಾವ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾ�ರ್ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ TDS �ಾ� ಪರ್�ಾಣಪತರ್ವನುನ್ �ೕಡಬಹುದು. ಅವ� �ೇವ� 

ಸಲ�ೆಯ�ಲ್ ನಮೂ�ಸ�ಾದ �ತತ್ವನುನ್ �ೆ��ೆ, ತ�ೆ��ಯುವ �ೆ��ೆಗಳ� 

ಅಥ�ಾ ಮರುಪ�ೆಯು��ೆ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾವ��ೇ ಕ�ತಗ��ೆ 

ಸ��ೊಂ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಆದದ್�ಂದ ಅಂತಹ ಸಲ�ೆಯ �ೕ�ೆ 

��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ತತ್ವನುನ್ �ಾವ�ಸುವಂ�ೆ �ಾಯ್ಂ�ನ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ 
 
 
 
 
 



�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ನಮೂ�ೆ 

ಸಂ.15 (H)/ಸೂಕತ್ ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ ��ಾ�� ಪರ್�ಾಣಪತರ್ವನುನ್ 

ಒದ�ಸ�ದದ್�ಲ್, ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ�ೆಲ್�ಾಲ್, �ಾರ್ಹಕರು ಅಂತಹ �ೇವ�ಗಳ �ೕ�ನ 

ಬ�ಡ್ಯ �ೕ�ೆ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ TDS �ೊಂ��ೆ ಅವ� �ೇವ� �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಾರ್ಹಕರ ಇತರ �ೇವ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 
 
ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ �ೆ�ೆಯ�ಾಗುವ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�)ಯನುನ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡಲು 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ. ಜಂ� ಅವ� �ೇವ�ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, TDS 

ನ ಸಂಭವವ� ಅ�ರ್ ನಮೂ�ೆಯ�ಲ್ �ದಲು �ಾ���ೊಳ�ಳ್ವ ಜಂ� 

�ಾ�ೆ�ಾರರ �ೕ�ೆ ಇರುತತ್�ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆಕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆ��ೆಯ 

�ತತ್ವ� ಕ�ತ�ೆಕ್ ಲಭಯ್�ರುವ ಬ�ಡ್ಯ �ತತ್�ಕ್ಂತ ಕ���ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರ 

ಇ�ೊನ್ಂದು �ಾ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅವ� �ೇವ�ಯ ಅಸ��ಂದ ಅದನುನ್ 

ಮರುಪ�ೆಯಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಆ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್�, ಅಂತಹ 

ಅ�ಾ�ಕ ನಗ�ೕಕರಣ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ನಷಟ್�ೆಕ್ �ಾವ��ೇ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಲಲ್�ೆ, ಅದನುನ್ ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� ಮು�ಯಲು ಸಹ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಹರ್�ಾ��ೆ. 
 

14. ��ಧ 
ಈ ಒಪಪ್ಂದದ �ಾವ��ೇ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಉಪ-ಗು�ತ್�ೆ 

�ೕಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಏ�ೆಂಟ್ ಗಳ�, ಸಲ�ೆ�ಾರರು, ಗು�ತ್�ೆ�ಾರರು, �ಷಯ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ ಪರ್���ಗಳನುನ್ �ೇ���ೊಳಳ್ಬಹುದು ಎಂದು 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. ಅಂತಹ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಲರ್ಕಷ್� ಅಥ�ಾ �ೕಸದ 

�ಾಯರ್ಗ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅವರ ಅ��ಾರದ �ಾಯ್�ತ್�ಂದ �ೊರ�ೆ �ಾ�ದ 

�ಾವ��ೇ ಕೃತಯ್ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. ಈ 

�ಯಮಗಳ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಒದ��ದಂ�ೆ ಉ�� ಮತುತ್ �ೊರತುಪ��, 

�ಾವ��ೇ ಅನು�ಾಠ್ನ ಇಲಲ್�ರು��ೆ, ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾಠ್ನ�ೊ�ಸಲು �ಫಲ�ೆ, 

ಅಥ�ಾ ಈ �ಯಮಗಳ�ಲ್ ��ತ�ಾ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಹಕುಕ್, ಅ��ಾರ ಅಥ�ಾ 

ಪ��ಾರವನುನ್ ಚ�ಾ�ಸುವ�ಲ್ನ �ಳಂಬವ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಆ ಅಥ�ಾ ಇತರ 

ಹಕುಕ್, ಪ��ಾರ ಅಥ�ಾ ಅ��ಾರದ ಮ�ಾನ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ

�ಾರ್ಹಕರ�ಲ್ ಒಬಬ್ರ �ರುದಧ್ �ಯಮಗಳ ಒಂದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ನ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� 

�ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗ�ದದ್�ೆ, ಇದು ಇತರ �ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ ಆ �ಬಂಧ�ೆಯ 

�ಾ��ೊ�ಸು��ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ��ಲಲ್. 

�ಯಮಗಳ �ಾವ��ೇ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಕ್�ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ 

��ೇಷ ಪರ್ಕರಣ�ಾ� �ಾತರ್ ಮ�ಾನ್ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಸ��ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಧರ್�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ 

ಕಟುಟ್��ಾಟ್� ಆ �ಬಂಧ�ೆಯನುನ್ �ಾ��ೊ�ಸುವ �ಾಯ್ಂ�ನ ಹ�ಕ್ನ �ೕ�ೆ ಇದು 

ಪ��ಾಮ �ೕರುವ��ಲಲ್. ಈ �ಯಮಗಳ �ಾವ��ೇ �ಬಂಧ�ೆಯು �ಾವ��ೇ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನನುನ್ ಉಲಲ್ಂ���ೆ ಎಂದು  
 
 
 
 
 



�ಾ��ದ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� ಸಕಷ್ಮ �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್ಯ 

�ಾಯ್�ಾಲಯವ� ಈ �ಯಮಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾಗಗಳ �ಾವ��ೇ 

�ಬಂಧ�ೆಯನುನ್ �ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗದು ಎಂದು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ, ಆ 

�ಬಂಧ�ೆಯನುನ್, ಈ �ಯಮಗಳ ಉ�ೆದ್ೕಶವನುನ್ ಪ��ಾಮ �ೕರಲು 

ಅನುಮ�ಸುವ ಗ�ಷಟ್ ಮ�ಟ್�ೆ �ಾ��ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಮತುತ್ ಈ �ಯಮಗಳ 

ಉ��ೆಯು ಪ�ಣರ್ ಬಲ ಮತುತ್ ಪ��ಾಮದ�ಲ್ ಮುಂದುವ�ಯುತತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ 

�ೆಲ್ೖಮ್/ಗಳ�, �ಾವ��ೇ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ �ೇ�ೆಗಳ� �ಾಯರ್�ಾಧಯ್ವಲಲ್�ೆದ್ಂದು 

ಅಥ�ಾ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ವಲಲ್ದ 

ಅ�ಾಯಗ��ೆ ಗು��ಾ��ೆ�ಂದು ಕಂಡ�ೆ, ಅವ�ಗಳನುನ್ ಆಕ�ರ್ಸ�ೆ �ದುದ್ಪ� 

�ಾಡುವ, �ಾಪರ್�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. 
 

�ಾ�ೆಗಳ �ವರ್ಹ�ೆಯ �ಯಮಗಳ� 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆಯುವ�ದು ಮತುತ್ �ವರ್�ಸುವ�ದು ಮತುತ್ �ಾ�ೆಗಳ �ವರ್ಹ�ೆ�ಾ� 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ�ದು ಈ �ೆಳ�ನ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ೕಡಬಹು�ಾದ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರ 

ಷರತುತ್ಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ 

�ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ �ದುದ್ಪ� �ಾಡ�ಾದ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾ�ೆಗಳ 

�ವರ್ಹ�ೆಯ ಈ �ಯಮಗಳ� ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

1. �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳ�: 
�ಯಮಗಳ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ೊಡಡ್ಕಷ್ರ ಪದಗಳ� ಮತುತ್ ಪದಗುಚಛ್ಗಳ� �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್ 

ಸೂ�ಸದ �ೊರತು ಇ�ಲ್ �ೇಳ�ಾದ ಅಥರ್ವನುನ್ �ೊಂ��ೆ. ಈ 

�ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳನುನ್ �ೕ�, �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಷರತುತ್ಗಳ 

�ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ: 
 

1.1 "�ಾ�ೆ" ಎ�ಾಲ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ, �ೊಸ�ಾದ ಮತುತ್ ಭ�ಷಯ್ದ (�ಾವ��ೇ 

ಬದ�ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾಪರ್��ದ ಸವ್ರೂಪವನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಆದ�ೆ 

�ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್ದಂ�ೆ) �ಾ�ೆ(ಗಳ�), (�ಾ�ಾನಯ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಮತುತ್ 

�ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ ಆ�ರ್ಕ ಸಂಬಂಧಗಳನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಆದ�ೆ �ಾವ��ೇ ರೂಪದ�ಲ್ �ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್ದಂ�ೆ) 

�ಾವ��ಾದರೂ, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಏಕ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಜಂ��ಾ� ���ಟಟ್ 

ಅಥ�ಾ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವಂತಹ. 
 

1.2 "ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ�" (ಆದರೂ ಇವ�ಗ��ೆ �ಬರ್ಂ�ತ�ಾ�ಲಲ್) 

ATMಗಳ�; �ೕನ್ (�ಾಯ್ಕ್ಸ್ �ೇ�ದಂ�ೆ); ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್; POS ಅನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 

 
 
 



1.3 "ಅ�ಕೃತ ಸ�" ಎಂದ�ೆ ವಯ್�ತ್ಗತವಲಲ್ದ �ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾ�ೆಗಳ�/ಪರ್�ೇಶ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಅಂತಹ ವಯ್�ತ್ಗತವಲಲ್ದ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ 

ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅ��ಾರ ಪ�ೆದ ವಯ್�ತ್. 
 

1.4 "�ಾಯ್ಂಕ್ ರ�ಾ�ನ" ಎಂದ�ೆ ಎ�ಾಲ್ �ಾನು�ಾರಗಳ�, �ಾ��ೕಯ 

ರ�ಾ�ನಗಳ� ಮತುತ್ ನಮಯ್ ಉಪಕರಣಗಳ �ಾ��ೆ, 1881 ರ ಅ�ಯ�ಲ್ 

�ೂೕ�ಸ�ಾದಂ�ೆ �ಾವರ್ಜ�ಕ ರ�ಾ�ನಗಳ�, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ 

�ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಗಳ� ಆ �ನಗಳ�ಲ್ �ೆ�ೆ�ರಬಹುದು. 
 

1.5 "CID" ಎಂದ�ೆ �ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆಯ್. 
 

1.6 FEDAI" ಎಂದ�ೆ �ಾರತದ ��ೇ� ��ಮಯ �ತರಕರ ಸಂಘ. 
 

1.7 "GOl" ಎಂದ�ೆ �ಾರತ ಸ�ಾರ್ರ. 
 

1.8 "ಮ�ೆ�ಾ���ೆ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ�- ನಗದು �ತರ�ಾ �ೇ�ೆ, 

ನಗದು �ಕಪ್, �ೆಕ್ ಮತುತ್ �ಾಕುಯ್�ಂಟ್ ಗಳ �ಕ್-

ಅಪ್/�ತರ�ೆ, ��ೇ� ��ಮಯ �ತರ�ೆ/�ಕ್-ಅಪ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಒದ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಇತರ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 

1.9 "ಜಂ� �ಾ�ೆ" ಎಂದ�ೆ ಒಂದ�ಕ್ಂತ �ೆಚುಚ್ ವಯ್�ತ್ಗತ �ಾರ್ಹಕರು 

�ೊಂ�ರುವ �ಾ�ೆ. 
 

1.10 ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಎಂದ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ ��ಧ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ನ�ೆಸಲು ಅಥ�ಾ 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ ಮೂಲಕ �ಾ��ಯನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಒದ�ಸುವ 

�ೌಲಭಯ್ಗಳ�. 
 

1.11 NRI. ಎಂದ�ೆ ��ೇ� ��ಮಯ �ವರ್ಹ�ಾ �ಾ��ೆ 1999 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ GOl ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ RBI ರೂ��ದ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್��ದಂ�ೆ 

ಅ��ಾ� �ಾರ�ೕಯ ಎಂದಥರ್. 
 

1.12 OCS ಎಂದ�ೆ, ��ೇ� ��ಮಯ �ವರ್ಹ�ಾ �ಾ��ೆ 1999 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ GOl ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ RBI ರೂ��ದ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್��ದಂ�ೆ 

�ಾಗ�ೋತತ್ರ �ಾ�ರ್�ೇಟ್ ಸಂ�ೆಥ್ ಎಂದಥರ್. 
 

1.13 �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ೆ ಆ�ೇಶ ಎಂದ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

�ೆ�ೆಯುವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು ��ರ್ಷಟ್ಪ��ರಬಹು�ಾದ 

 

 



�ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆಯ ��ಾನ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಬದ�ಾ�ಸಬಹುದು 
 

1.14 �ಾಸ್ ವಡ್ರ್ ಎಂದ�ೆ ಇದು �ಾದೃ�ಛ್ಕ�ಾ� ರ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ರಹಸಯ್ ಮತುತ್ �ೌಪಯ್ �ೋಡ್ ಅನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ದುದ್, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ಆ�ಕ್ 

�ಾಡು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ಅವರ ಆ�ಕ್ಯ ಪರ್�ಾರ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ��ೇಷ�ಾ� ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಮೂಲಕ 

��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಬದ�ಾ�ಸು�ಾತ್�ೆ. 
 
1.15 �ಾವ� ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಎಂದ�ೆ, �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ 

�ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ 

�ಾಯ್ಂ�ನ �ಾರ್ಹಕನ �ಾವ��ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ರುವ �ಾ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್�ೆ ಹಣವನುನ್ ವ�ಾರ್�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ದ 

ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಎಂದಥರ್. 
 

1.16 �ೈಯ�ತ್ಕ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆಯ್ (PIN)" ಎಂದ�ೆ ಇದು �ಾದೃ�ಛ್ಕ�ಾ� 

ರ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ರಹಸಯ್ ಮತುತ್ �ೌಪಯ್ �ೋಡ್ ಅನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ಆ�ಕ್ �ಾಡು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು 

ಅವರ ಆ�ಕ್ಯ ಪರ್�ಾರ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಪ�ೆಯಲು ಬದ�ಾ�ಸು�ಾತ್�ೆ. 
 

1.17 Pio- ಅಂದ�ೆ ��ೇ� ��ಮಯ �ವರ್ಹ�ಾ �ಾ��ೆ, 1999, 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ GOl ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ RBI �ಂದ ರೂ�ಸ�ಾದ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಯ್�ಸ�ಾದ 

�ಾರ�ೕಯ ಮೂಲದ ವಯ್�ತ್. 
 

1.18 ಸಂಬಳದ �ಾ�ೆ ಎಂದ�ೆ �ಾರ್ಹಕನ �ೆಸ�ನ�ಲ್ ಸಂ�ೆಥ್�ಂ��ನ 

("ಉ�ೊಯ್ೕಗ�ಾತ") ತನನ್ ಉ�ೊಯ್ೕಗದ �ಾರಣ�ಂದ �ೆ�ೆಯ�ಾದ 

�ಾ�ೆ, ಆ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅವ�ೊಂ��ೆ ಒಂದು ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 

1.19 ಸುರ�ತ �ೕಲ್ ಎಂದ�ೆ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಯನುನ್ 

ಪ�ೆಯುವ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂ�ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ �ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ ಆದ ನಂತರ 

ಲಭಯ್�ರುವ ಇ-�ೕಲ್ �ೌಲಭಯ್ ಎಂದಥರ್.. 
 

1.20 �ೇ�ೆಗಳ� ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕದ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ��ೆ; ಮ�ೆ �ಾ��ನ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ�; �ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ 

�ೇ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್, ಅದರ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಅದರ ಎ�ಾಲ್ 

ಅಥ�ಾ �ೆಲವ� �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾಗ�ಾ� 



�ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ೇ�ೆಗಳ�.. 
 

1.21 ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳ� ಎಂದ�ೆ, ��ಧ 

ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್ಲು ಅಥ�ಾ ಪ�ೆಯಲು �ೕನ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್, 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್, �ೊಲ್ೕಬಲ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್ ಎ�ಎಂ 

�ೆಟ್ ವಕ್ರ್ �ೇ�ದಂ�ೆ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತನನ್ ಸವ್ಂತ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ�ಸುವ �ೌಲಭಯ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ�. 

�ಾ��. 
  

1.22 �ಾಥ್� ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ಾರ್ಹಕರು ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

�ೕ�ದ �ೆ�ಟ್ ಸೂಚ�ೆಗ�ಾ��ೆ, ಇವ�ಗಳನುನ್ ಭ�ಷಯ್ದ ��ಾಂಕಗಳ�ಲ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು 

��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ ಘಟ�ೆ ಸಂಭ��ದ ನಂತರ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸ�ೇಕು. 

1.23 ಬಳ�ೆ�ಾರ�ೆಸರು ಅಥ�ಾ ಬಳ�ೆ�ಾರ 10 ಎನುನ್ವ�ದು �ಾ�ೆಯನುನ್ 

�ವರ್�ಸಲು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

�ೇ�ೆಯನುನ್ ಪ�ೆಯಲು �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ��ೕ�ಸ�ಾದ 

�ೋಡ್ ಅನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 

1.24 �ೆಲಸದ �ನಗಳ� ಎಂದ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ರ�ಾ�ನಗಳಲಲ್ದ 

�ನಗ�ಾ��ೆ.. 
 

2. ದ�ೆರ್ �ೆಳ�ಸುವ�ದು 
�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸವಲತುತ್/�ಾಸ� �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

�ಾಥ್ನ�ಾನವನುನ್ ��ೕ��ದದ್�ೆ, �ಾಯ್ಂ��ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್�ಾಯ್��ದಂ�ೆ 

ಮತುತ್ ��ಸುವಂ�ೆ ಸಂಬಂಧ/ಸ�ಾಸ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಲುಕ್ ಅಗತಯ್ವನುನ್ �ವರ್�ಸಲು 

ಅವ��ೆ �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಅವರನುನ್ "�ಾಸ� �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ಾರ್ಹಕ" 

�ಾಥ್ನ�ಂದ ಮ�ೊತ್ಂದು �ಾಥ್ನ�ೆಕ್ ದಜರ್ ಇ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ಈ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂ��ೆ 

ಅ��ಾರವನುನ್ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಈ 

ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ: (i) ಅವರ �ಾ�ೆಯ ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆಯ ರೂ�ಾಂತರವನುನ್ 

ಬದ�ಾ�ಸುವ�ದು, ಇದ�ೆಕ್ ��ನನ್ ಸ�ಾಸ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ 

ಅಗತಯ್�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ಅನವ್�ಸುವ ಶುಲಕ್ಗಳ ��ನನ್ �ೇ�ಾಪ�ಟ್ಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರಬಹುದು. (ii) �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಯ್�ಾಯ್��ದಂ�ೆ, "�ಾಸ� 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್" �ಾ�ೆ�ಾರ�ಾ� ಅವ��ೆ ಲಭಯ್�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸವಲತುತ್ಗಳನುನ್ 

��ಲ್ಸುವ�ದು. 

ಅವ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ೆ�ಚ್ನ �ೌ�ಕ/��ತ ಅನು�ೕದ�ೆಯನುನ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೆ ಮತುತ್ ಅವ��ೆ �ಾವ��ೇ ಪ�ವರ್ ಸಂವಹನವನುನ್ 

ಕಳ��ಸ�ೆ�ೕ �ೕ�ೆ ���ದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೊಂ��ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 
 
 
 



3. ಜಂ� �ಾ�ೆಗಳ� 
ಜಂ� �ಾ�ೆಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಇ�ಲ್ನ ಎ�ಾಲ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� ಎ�ಾಲ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಜಂ� �ಾ�ೆಗಳ ಎ�ಾಲ್ �ಾರಕರು �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ೆಯ ಆ�ೇಶವನುನ್ 

�ೆ�ಕ್ಸ�ೆ, ಜಂ� �ಾ�ೆಯ ಬಳ�ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ ಕರ್ಮಗಳ�, �ೋಪಗಳ� 

ಮತುತ್ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಜಂ��ಾ� ಮತುತ್ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� ಬದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ.. 

ಜಂ� �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ೆ �ೇ��ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಆದ�ೆ 

�ೕ�ತ�ಾ�ರದಂ�ೆ ಸಂವಹನಗಳನುನ್ �ದಲು ನಮೂ��ದ �ಾ�ೆ�ಾರರ 

�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆಕ್ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಅಂತಹ ಎ�ಾಲ್  

ಸಂವಹನಗಳನುನ್ ಜಂ� �ಾ�ೆಯ ಎ�ಾಲ್ �ಾರಕರು �ವ್ೕಕ���ಾದ್�ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್, ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯದಲೂಲ್, ಅಂತಹ �ಾ�ೆಯ �ಾವ��ೇ �ಾರಕರ �ಾ�ಯ 

�ರುದಧ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾವ��ೇ ಜಂ� �ಾ�ೆಯ ಜ��ೆ ಇರುವ ಸಂಪ�ಣರ್ �ತತ್ವನುನ್ 

ಸ��ೊಂ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾರಕರು �ಾ�ೆ�ಂದ 

�ಾವ�ಯನುನ್ ��ೇ��ದ�ೆ, ಎ�ಾಲ್ �ಾರಕರು/ಉ��ರುವವ�ಂದ(ರು) �ಡುಗ�ೆ 

�ೊರತುಪ�� �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ತತ್ವನುನ್ �ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

ಜಂ� ಅವ�ಯ �ೇವ� �ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಅಂತಹ �ಾ�ೆಯ ಎ�ಾಲ್ �ಾರಕರು ಜಂ��ಾ� 

�ಾತರ್ �ವರ್�ಸಬಹುದು. �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ�ದು ಎಂದ�ೆ ���ಲಲ್�ೆ 

ಇವ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ಾ��ೆ. (ಎ) ಅ�ಾ�ಕ �ಭಜ�ೆಗಳ� 

(�ಾಗಶಃ ಅಥ�ಾ ಸಂಪ�ಣರ್); (�) ಸವ್ಯಂ ನ�ೕಕರಣ�ಂದ ಏಕ �ಚೂಯ್�� ಮತುತ್ 

ಪರ್�ಕರ್ಮದಂ�ೆ �ಚೂಯ್�� ಸೂಚ�ೆಗಳ ಬದ�ಾವ�ೆ (�) ಅ�ಾ�ಕ ನ�ೕಕರಣಗಳ�; 

(�) �ಾ�ೆ�ೆ ಜ� �ಾಡುವ ಬದಲು ಮರುಹೂ��ೆ�ೆ ಮತುತ್ ಪರ್�ಕರ್ಮದಂ�ೆ ಬ�ಡ್ 

��ೇ�ಾ� ಸೂಚ�ೆಯ ಬದ�ಾವ�ೆ (ಇ) �ಾ�ೆ�ೆ ಜ� �ಾಡುವ ಬದಲು ಮತುತ್ 

ಪರ್�ಕರ್ಮದಂ�ೆ �ೆಕ್ ಮೂಲಕ �ಾವ�ಸಲು ಅಸಲು ��ೇ�ಾ� ಸೂಚ�ೆಯ 

ಬದ�ಾವ�ೆ. �ಾ�ೆ�ಾರರು �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ೆ ಆ�ೇಶ �ೕ�ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ 

ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆ�ಾರ�ಂದ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ೆ 

ಆ�ೇಶವನುನ್ ಆಧ�� �ೕ�ನ ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ 

ಅನುಮ�ಸಬಹುದು. ಒಂ�ೇ ಸ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ವಯ್ವ�ಾರವನುನ್ 

ಪರ್�ರ್��ೊ��ದ�ೆ, ಅದು ಎ�ಾಲ್ ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರರನುನ್ ಬಂ�ಸುತತ್�ೆ. 

 
4. �ೈಯ�ತ್ಕವಲಲ್ದ �ಾ�ೆಗಳ� 

�ೈಯ�ತ್ಕವಲಲ್ದ ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ� �ೊಂ�ರುವ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಅವ�ಗ��ೆ 
ಅನವ್�ಸುವ �ಾನೂನುಗಳ ಪರ್�ಾರ ಮತುತ್ ಅ�ಕೃತ ಸ� ಮೂಲಕ 
�ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ೆ ಆ�ೇಶದ ಪರ್�ಾರ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅಗತಯ್�ರುವಂ�ೆ 
�ವರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

 

5. ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್/ಅ��ಾ� �ಾ�ೆಗಳ� 
��ಾ�ಗಳ/ಅ��ಾ�ಗಳ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ಮುಖ�ೆ�ೆಯ �ಾ�ೆ(ಗಳ�) ಮತುತ್ 

ಅ��ಾ�ಗಳ ರೂ�ಾ� ಮುಖ�ೆ�ೆಯ �ಾ�ೆ(ಗಳ�)ಗಳ� RBI/GOl ನ 

�ಯಮಗ�ಂದ �ಯಂ�ರ್ಸಲಪ್ಡುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಯಮಗ��ೆಂ��ನ �ಾವ��ೇ 

ಸಂಘಷರ್ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಈ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುತತ್�ೆ. 
 

6. ಅ��ಾ� �ಾರ�ೕಯರು (NRI) 
NRI �ಾರ್ಹಕರು ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್�ೇಕು, �ಾನು (i)) �ಾಯಂ ��ಾಸ�ಾಕ್� 



�ಾರತ�ೆಕ್ �ಂ�ರುಗುವ ಬ�ೆಗ್ ��ಸ�ೇಕು; (ii) NRE/NRO ಅಥ�ಾ 
�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ RBI �ಗ�ಪ��ದ �ಾವ��ೇ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ೕಜ�ೆ�ೆ 
ಬದಧ್�ಾ�ರ�ೇಕು, (iii) �ಾರತದ�ಲ್ ಹೂ��ೆಯ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್� NRO/NRE 

�ಾ�ೆಗ��ೆ �ೆ�ಟ್ ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಮತುತ್ ಹೂ��ೆಗಳ �ಾ�ಾಟದ 
ಆ�ಾಯವನುನ್ ಪರ್���ಸುವ ಜ�ಗಳನುನ್  
ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು, ಅಂತಹ ಹೂ��ೆಗಳ�/ಬಂಡ�ಾಳ �ಂ�ೆ�ೆತಗಳ� RBI 

ಯ �ಾ�ಾನಯ್ ಅಥ�ಾ ��ರ್ಷಟ್ ಅನುಮ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ.. 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗಳ ತಮಮ್ ಅನನುಸರ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

ಉದಭ್�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಅನುಭ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್, �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ�, �ೆಚಚ್ಗಳ�, 

ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ೆಚಚ್ಗಳ �ರುದಧ್ �ಾಯ್ಂ��ೆ ನಷಟ್ಭ�ರ್ �ಾಡಲು NRI �ಾರ್ಹಕರು ಈ 

ಮೂಲಕ ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

 
7. ಡೂಯ್ಷ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ರ್ೕ�ಯಂ �ೇತನ�ಾವ� �ಾ�ೆ 

�ಾರ್ಹಕರು ತನನ್ ಡೂಯ್ಷ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ರ್ೕ�ಯಂ �ೇತನ�ಾವ� �ಾ�ೆ�ೆ 
ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, ಇವ�ಗ��ೆ ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ; 
�ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

(i) ಉ�ೊಯ್ೕಗ�ಾತ�ೊಂ��ೆ ತನನ್ ಉ�ೊಯ್ೕಗದ ಕ�ೆ�ಸ್ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾತರ್ 
ಅವರು �ೆಲವ� �ೌಲಭಯ್ಗ��ೆ ಅಹರ್�ಾ�ರಬಹುದು; (ii) ಡೂಯ್ಷ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 
�ರ್ೕ�ಯಂ �ೇತನ�ಾವ� �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೇಳ�ಾದ �ಾವ��ೇ 
�ೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ ಸಥ್�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು; (iii) 
��ರ್ಷಟ್ ಅವ��ೆ ಉ�ೊಯ್ೕಗ�ಾತ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ತತ್ವನುನ್ �ೆರ್�ಟ್ 
�ಾಡ�ದದ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಉ�ೊಯ್ೕಗ�ಾತರ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ�ೆ 
ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ಉ�ೊಯ್ೕಗ�ಾತರ �ೇ�ೆಯ�ಲ್ ಇರುವ�ದನುನ್ 
��ಲ್�ದ�ೆ, �ಾರಣ �ಾವ��ಾದರೂ, ಡೂಯ್ಷ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ರ್ೕ�ಯಂ 
�ೇತನ�ಾವ� �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಬಹುದು. ಉ�ೊಯ್ೕಗ�ಾತರ �ೋ��ೆಯ 
�ೕ�ೆ�ೆ, ಜ� �ಾಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ೆಚುಚ್ವ� �ತತ್ವನುನ್, ಅವನ �ಾ�ೆ�ೆ 
�ೆ�ಟ್ �ಾಡುವ/ಜ� �ಮುಮ್ಖ�ೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ, ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 
ಉ�ೊಯ್ೕಗ�ಾತರ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ�ೆ, ಅವ��ೆ �ಾವ��ೇ ಉ�ೆಲ್ೕಖ�ಲಲ್�ೆ 
ಅಥ�ಾ ಅವಲಂ�ಸ�ೆ, ಮರುಪ�ೆಯಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾರ್ಹಕರು ಈ ಮೂಲಕ 
ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗದಂ�ೆ ಮತುತ್ �ೇಷರ�ಾತ್ದ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ. 
ಇ�ಲ್ ��ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಕರ್ಮಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್� ಅಥ�ಾ 
�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲ್. 

 

8. ಅವ� �ೇವ�ಗಳ� (TD) 
�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ TD �ೆ�ೆಯಬಹು�ಾದ ಕ�ಷಠ್ �ತತ್ ಮತುತ್ ಅವ� ಮತುತ್ ಅದರ 
ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ಕು�ತು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸ�ೇಕು. 
TD ಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� ��ಾಂಕವ� �ಾರ್ಹಕರು/�ೇವ��ಾರರು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ 
 
 
ಹಣವನುನ್ �ೇವ� �ಾಡುವ ��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ �ೇವ� �ಾ�ದ 

�ೆಕ್ �ೆರವ��ೊಂಡ ��ಾಂಕ ಅಥ�ಾ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ನ�ಲ್ ಹಣ 
ವ�ಾರ್ವ�ೆಯು ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ��ಾಂಕ�ಾ�ರುತತ್�ೆ, ಬಹುಶಃ 



ಪರ್ಕರಣದಂ�ೆ. 
ಅವ�ಯ �ೇವ�ಯ �ಚೂಯ್��ಯ ನಂತರ, ಹಣದ ��ೇ�ಾ� ಕು�ತ ��ತ 
ಸೂಚ�ೆಗಳ ಅನುಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ೇವ� ಮತುತ್ 
ಅದರ �ೕ�ನ ಮು�ಾತ್ಯ�ೊಂಡ TD ಯ ಅ�ೇ �ಯಮಗಳ �ೕ�ೆ, 
�ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಬ�ಡ್ದರಗಳ�ಲ್�ೕ ಅದರ �ೕ�ೆ ಸಂ�ತ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ 
ನ�ೕಕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ೊಂ��ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. ಒಬಬ್��ಂತ 

�ೆಚುಚ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೆಸ�ನ�ಲ್ TD �ೕ�ದ�ೆ, ನ�ೕಕರಣ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ಕ�ಷಠ್  
ಒಬಬ್ �ಾರ್ಹಕರು �ೕಡ�ೇಕು. 

�ಾರ್ಹಕರು ಸ� �ಾ�ದ ��ತ �ನಂ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ�ರ್ 

ಸ�ಲ್�ದ�ೆ �ಾತರ್ TD ಯ �ಯಮಗಳ� �ೕಡ್ ಹುಡ್ ಅಥ�ಾ 

ಪ�ಷ�ತ�ಾಗಬಹುದು; ಅಥ�ಾ ಜಂ� TD ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ - ಎ�ಾಲ್ ಜಂ� 

�ಾ�ೆ�ಾರರು ಸ� �ಾ�ದ ��ತ ಅ�ರ್ಯನುನ್ ಕ�ಷಠ್ ಏಳ� �ನಗಳ 

ಮುಂ�ತ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸ�ಲ್�ದದ್�ೆ. 

ಆ�ಾಗೂಯ್, ಅಂತಹ �ಯಮಗಳನುನ್ �ಾಪರ್�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾ�ಸುವ 

ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 

TD ಯ ಅ�ಾ�ಕ �ಭಜ�ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂ�ನ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ�ಸುವ ಅಂತಹ ಶುಲಕ್ಗಳ�/ದಂಡದ �ೕ�ೆ 

ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅವ� �ೇವ�ಯ ಅ�ಾ�ಕ �ಭಜ�ೆಯನುನ್ �ಾಡಲು 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅವ��ೆ ಅನುಮ� �ೕ�ದ�ೆ ಈ�ಾಗ�ೇ �ಾವ��ದ ಬ�ಡ್ಯ 

ಮರು�ಾವ�ಯನುನ್ TD ಯ ಆ�ಾಯ�ಂದ ಮರುಪ�ೆಯಬಹುದು ಎಂದು 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ೆ ಆ�ೇಶವನುನ್ �ೆ�ಕ್ಸ�ೆ, ಅಂತಹ 

ಅ�ಾ�ಕ �ಭಜ�ೆ�ೆ ಎ�ಾಲ್ ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರರ ಸ� ಅವಶಯ್ಕ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

�ೇವ�ಗಳ ಮರುಹೂ��ೆ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ೇವ�ಗಳನುನ್ ಕ�ಷಠ್ ಎರಡು �ಂಗಳ 

�ಾಲ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಇ���ೊಳಳ್ಲು ಒಳಪಟಟ್ಂ�ೆ, TD �ೕ�ನ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ 

�ೆ��ಾ�ಕ ��ಾಮಗಳ�ಲ್ ಒಟುಟ್ಗೂ�ಸ�ಾಗುವ�ದು. RBI ��ೇರ್ಶನಗಳ ಪರ್�ಾರ 

��ಾ�� ಬ�ಡ್ ದರಗಳ�ಲ್ TD �ೕ�ನ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ �ೆ��ಾ�ಕ�ಕ್ಂತ ಕ�� 

ಅವ��ೆ �ಾವ�ಸಬಹುದು. 
 

9. ��ೇಷ �ಧಗಳ �ಾ�ೆಗಳ�: 
9.1 ಜಂ� �ಾ�ೆ 

ಜಂ� �ಾ�ೆಯನುನ್ ಹಲ�ಾರು �ಾ�ೆ�ಾರ��ೆ ಸಹ �ೆ�ೆಯಬಹುದು. 

�ಾ�ೆಯ ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ �ೆಲ್ೖಮ್ �ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಇತಯ್ಥರ್ಗಳ�, 

��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಅದರ ಮುಚುಚ್��ೆ ಮತುತ್ ಸ� �ಾಡಲು ಅ��ಾರವನುನ್ 

�ೕಡುವ�ದನುನ್, ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ೆ�ಾರರು ಜಂ��ಾ� �ಾತರ್ �ಾಡಬಹುದು. 

ಪರ್��ಬಬ್ �ಾ�ೆ�ಾರರನುನ್ �ೈಯ�ತ್ಕ ಪರ್ಕರಣದ�ಲ್ ಒಬಬ್ ಅ�ಕೃತ 

ಪರ್��� ಪರ್���ಸಬಹುದು. 
 
 
 
 
 
�ಾ�ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಧಯ್�ೆಗ��ೆ �ಾ�ೆ�ಾರರು 

ಜಂ��ಾ� ಮತುತ್ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ�ಾ� ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 



ಪರ್��ಬಬ್ ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರ�ಂದ ಸ� �ಾಡುವ ಅ��ಾರವನುನ್ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. 
 

9.2 ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆ 
�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್��ದ�ೆ, ��ನನ್ 

ವ�ಾರ್ವ�ೆ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೕಡದ �ೊರತು ಆ�ಾ ��ೇ� 

ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ನ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳನುನ್ ಅಂತಹ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ 

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾವ��ೇ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾ�ೆಯು 

ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ಲಲ್�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ಇದ�ೆಕ್ �ರುದಧ್�ಾ� ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� 

ಸೂ�ಸದ �ೊರತು, �ಾ��ೕಯ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ತತ್ವನುನ್ 

ಜ�ಾ �ಾಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ನ 

�ತತ್ವ� �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ��ೇ�ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ ಮತುತ್ ಬಹುಶಃ ಅದನುನ್ 

ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ನದಂ�ನ ಪ�ವತರ್�ೆ ದರದ�ಲ್ �ತತ್ವನುನ್ 

ಪ�ವ�ರ್ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾರತ ಮತುತ್ ��ೇಶದ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ರುವ ಆ�ಾ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ನ ಒಟುಟ್ 

ಜ�ಾ ��ಕ್ನ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಸಂದಭರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಘಟ�ೆಗ�ಂದ ಉದಭ್�ಸುವ �ಾವ��ೇ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಹಣ�ಾಸು ಮತುತ್ 

�ಾನೂನು ಪ��ಾಮಗಳ� ಮತುತ್ ನಷಟ್ಗಳ�/�ಾ�ಗಳನುನ್ (��ಮಯ 

ದರಗಳ�ಲ್ನ ಏ��ತ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ನಷಟ್ವನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ) 

��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ ಜ�ಾ �ಲುಕ್ �ೊಂ�ರುವವ�ೇ ಭ�ಸ�ೇಕು, ಇದ�ೆಕ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. 
 

10. ವ�ಾಲತುತ್�ಾರರು/ಆ�ೇಶ�ಾರಕರು 
�ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಅವರ ಪರ�ಾ� �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 
ಪ�ೆಯಲು ವ�ಾಲತುತ್�ಾರರನುನ್ �ೇ�ಸಲು ಬಯ�ದ�ೆ, ಅವರು ಸ��ಾ� 
��ತ�ಾ� ದೃ�ೕಕ��ದ (�ೋಟ�) ವ�ಾಲತುತ್�ಾ� ಅ��ಾರ/ಆ�ೇಶ 
ಪತರ್ದ ಪರ್�ಾ�ೕಕೃತ �ೈಜ ನಕಲನುನ್, ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� 
ಮೂಲ�ೊಂ��ೆ �ಾಯ್ಂ��ೆ ರ�ಾ�ಸ�ೇಕು (�ಾಯ್ಂಕ್ ಅನು�ೕ��ದ 
ಸವ್ರೂಪದ�ಲ್). �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ವ�ಾಲತುತ್�ಾ� 
ಅ��ಾರ/ಆ�ೇಶ ಪತರ್ವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವ�ಾಲತುತ್�ಾ� 
ಅ��ಾರ/ಆ�ೇಶ�ಾರಕರು �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ 
ಪರ�ಾ� �ಾಯ್ಂ��ೆ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು 
ಅನುಮ�ಸಬಹುದು. ವ�ಾಲತುತ್�ಾ� ಅ��ಾರ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್��ೆಯ 
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅಂತಹ 
�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್��ೆಯನುನ್ ��ತ�ಾ� ��ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ 
�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್��ೆಯನುನ್ �ೆಂಬ�ಸುವ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು. 

 
 
 
 
 

11. ��ಾಸ 



ಅ�ಾ�ಾರಣ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ �ೊರತುಪ��, �ಾಯ್ಂ�ನ 
��ೇಚ�ೆಯ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಂವಹನಗಳ�, ಪತರ್ವಯ್ವ�ಾರಗಳ�, �ಾ�ೆ 
�ೇ��ೆಗಳ�, �ೆಕ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳ�, �ಾರ್ಫ್ಟ್ ಗಳ� ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 
ತನನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆಕ್ ಕಳ��ಸ�ೇಕು. 
�ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ �ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ/�ೋಂ�ಾ�ತ ��ಾಸದ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ 
ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ��ಸ�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂಯ್, 
�ಾವ��ಾದರೂ, �ೋಂ�ಾ�ತ ��ಾಸವನುನ್ �ೕ�ಂಗ್ 

��ಾಸದಂ�ೆ ಬದ�ಾ�ಸ�ೇ�ದದ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಕರ್ಮ�ಾ� ಸಂವಹನವನುನ್ 
�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್�ಾದ �ಾವ��ೇ ��ಾನದಂ�ೆ ಕಳ��ಸಬಹುದು. 
�ಾವ��ೇ ��ಾಸಗಳ ಬದ�ಾವ�ೆಯು, �ೇ�ೆ �ೕ� ಸೂ�ಸದ �ೊರತು, 
�ಾರ್ಹಕನ �ಾ�ೆಗ��ೆ, ಅದರ�ಲ್ ಅವನು ಏ�ೈಕ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಥ�ಕ 
�ಾರಕ�ಾ�ದದ್�ೆ ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಜಂ� �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ಾ ಆ�ೇಶವನುನ್ 
�ೊಂ�ರುವ ಜಂ� �ಾ�ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾರಕರು ��ಸದ �ೊರತು 
�ೕ�ಂಗ್/�ೋಂ�ಾ�ತ ��ಾಸದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ 
�ಾಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

 
ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ ಅಂತಹ ��ಾಸ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 
�ೕಸ್ಟ್ �ಾ�ದ/�ೊ�ಯರ್ �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ �ೕಲ್ ಅನುನ್ 
�ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�ೆ, ಅದು ಏ�ೇ ಇದದ್ರೂ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯಲಲ್. �ಾರಣಗಳ� 
�ೕಸ್ಟ್/�ೊ�ಯರ್ ಏ�ೆ�ಸ್ಯ �ೋಷ, ��ರ್ಷಟ್ ��ಾಸದ�ಲ್ �ೕಲ್ ಅನುನ್ 
ತಲು��ದುದ್, �ಾರ್ಹಕರು �ವ್ೕಕ�ಸ�ರುವ�ದು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು 
ಲಭಯ್�ಲಲ್ದ �ಾರಣ �ೕ�ದ ��ಾಸ�ೆಕ್ ತಲು�ಸ�ರುವ�ದನುನ್ 
ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು (ಆದ�ೆ ಅದ�ೆಕ್ �ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್). �ೕಲ್ ಅನುನ್ 
ತಲು�ಸ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�ಲ್, ಅದನುನ್ ಮರು-�ತರ�ೆ �ಾಡಲು 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. 

 

12. �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಸಂವಹನ 

�ಾರ್ಹಕರು ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ಾತರ್�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ 
ಸಂವಹನ ನ�ೆಸ�ೇಕು ಮತುತ್ �ೇ�ೆ �ಾವ�ದ�ಂದಲೂ ಇಲಲ್. �ಾಯ್ಂಕ್ 
�ಾವ��ೇ ಇತರ ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ವ್ೕಕ��ದ ಸಂವಹನ�ೆಕ್ ಬದಧ್�ಾ�ಲಲ್. 
��ರ್ಷಟ್�ಾ�, �ೕನ್ ಅಥ�ಾ ಇ-�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ೆಲವ� �ೕ�ಯ 
ವ��ಾಟು �ನಂ�ಗಳನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ದದ್�ೆ, ಅದನುನ್ ಬಳಸ�ಾರದು. 
ಸಮಯ ��ಾರ್ಯಕ ಸೂಚ�ೆಗ��ಾ� �ಾರ್ಹಕರು ಸುರ�ತ �ೕಲ್ ಅನುನ್ 
ಬಳಸ�ಾರದು, ಉ�ಾ. �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ರ್ �ಾಟ್-�ಸ್ಟ್ �ಾಡುವ�ದನುನ್ 
��ಲ್ಸುವ�ದು. ��ತ�ಾದ ಅಥ�ಾ ಇ�ಾನ್ವ��ೇ �ೕ�ಯ ಎ�ಾಲ್ ಸಂವಹನಗಳ� 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ ಸವ್ರೂಪದ�ಲ್ (�ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ೆ) ಕಳ���ದ�ೆ 
�ಾತರ್ �ಾನಯ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

 
 
 
 
 
 

13. �ಾಯ್ಂ��ೆ ಸೂಚ�ೆಗಳ� 



�ಾಯ್ಂ��ೆ ಎ�ಾಲ್ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ಸೂಚ�ೆಯ �ವ್ೕಕೃ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 
ಸಲ�ೆ �ೕಡಬಹು�ಾದ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 
�ಾನೂನುಗ�ಂದ ಅನುಮ�ಸ�ಾದಂ�ೆ �ೕಡ�ೇಕು. 
�ಾರ್ಹಕ�ಂದ �ವ್ೕಕ��ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ�ೇ �ೕ� �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ 
�ದಲು �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಮುಮ್ಖ�ಾಗಬಹುದು. �ಾಯ್ಂಕ್ ಅದರ �ೕ�ೆ 
�ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ �ದಲು ಅಂತಹ �ಮುಮ್ಖ�ೊ�ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 
�ೕಡಲು �ಫಲ�ಾದ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್/ 
�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯಲಲ್. ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ನ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು 
�ೇರ�ಾ� ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟನುನ್ 
�ಮುಮ್ಖ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

�ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ಂದ ಹಣವನುನ್ ನಗದು ರೂಪದ�ಲ್ �ಂಪ�ೆಯುವ �ನಂ�ಯನುನ್ 

�ೌರ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ನಂ�ಯನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

��ಾಕ�ಸಬಹುದು, ಒಂದು �ೇ�  ೆಅದು ಈ �ೕ� ನಂ�ದ�ೆ (i) �ಾನೂ�ನ ಪರ್�ಾರ 

�ಾ�ೆ �ಾಡಲು ಅಗತಯ್�ದದ್�ೆ; (ii) �ತತ್ವ� ಅಸಮಂಜಸ�ಾ� �ೊಡಡ್�ಾ�ದದ್�ೆ; 

(iii) �ಾಯ್ಂ�ನ ಮನ�ಸ್ನ�ಲ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಅನು�ಾನವನುನ್ ಹುಟುಟ್�ಾ�ದ�ೆ; 

(iv) �ನಂ�ಯನುನ್ �ೌರ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾಯ್ಂ��ೆ ಅನಗತಯ್ �ೊಂದ�ೆಗಳನುನ್ 

ಉಂಟು�ಾಡಬಹು�ಾದ�ೆ; ಅಥ�ಾ (v) ಭದರ್�ಾ ಅ�ಾಯ�ದದ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಂತಹ ��ಾಕರ�ೆಯ �ಾರಣಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ��ಸಬಹುದು. 
 

14. ರ�ಾ�ನದ ಪರ್�ರ್� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ರ�ಾ�ನಗಳ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ವಯ್ವ�ಾರದ ಸಮಯದ ನಂತರದ 

�ಾವ��ೇ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್  ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, , ನಂತರದ 

�ೆಲಸದ �ನದಂದು �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ನ�ೆದಂ�ೆ �ೋ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ 

�ತತ್ದ �ೕ�ನ ಎ�ಾಲ್ ಕ�ತಗಳ�/ಸಂಗರ್ಹಗಳ� ಅಂತಹ �ೆಲಸದ �ನದಂದು 

ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ/ಸಂಗರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಉಂ�ಾದ ಬ�ಡ್ ನಷಟ್ 

ಅಥ�ಾ �ೆಕ್ ಗಳ �ಂ�ರುಗು��ೆ, ಅಂತಹ ವ��ಾಟು �ಜ�ಾ� ಸಂಭ��ದ 

�ನದಂದು �ೋ�ಸ�ರುವ�ದ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಬ�ಡ್ಯ ನಷಟ್ �ೇ�ದಂ�ೆ 

ಆದ�ೆ �ೕ�ತ�ಾಗದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಉಂ�ಾದ / ಅನುಭ��ದ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯಲಲ್. FCNR �ೆಲ್ೕಸ್ �ಂಟ್ �ೇ�ದಂ�ೆ, 

ಆದ�ೆ �ೕ�ತ�ಾಗದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ನ ��ಮಯ ದರವನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಧರ್��ದ/ಅನವ್��ದ ದರಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಮುಂ�ನ �ೆಲಸದ 

�ನದ ಅವಶಯ್ಕ�ೆಗ��ೆ ಅಥ�ಾ RBI �ಂದ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ 

ಅನವ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
 
 
 
 
 

15. �ೆಸರು �ೇಪರ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಅ�ಸು��ೆ 
�ಾವ��ೇ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ಾರಕರ �ೆಸರನುನ್ �ೇ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ಅ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ, ಪರ್ಸುತ್ತ �ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ ಪರ್�ಾತ್�ತ �ಾರ್ಹಕರು 



�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅಗತಯ್�ರುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ಅ�ರ್ಯನುನ್ 

ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ೇ�ಾಗಬಹು�ಾದಂ�ೆ ಅಂತಹ �ಾ�� 

ಮತುತ್ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು. 
 

16. �ಾವ� ಅಥ�ಾ ಅಸಮಥರ್�ೆ 
�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಕಂಪ�ಗಳ (�ಾಮ��ೇರ್ಶನ) �ಯಮಗಳ�, 1985 �ೇ�ದಂ�ೆ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾಮ��ೇರ್ಶನ 

�ೌಲಭಯ್ವ� ಲಭಯ್��ೆ. �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ೆಯು�ಾಗ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾ��ಯನುನ್ 

�ೇ�ಸಲು ಸಲ�ೆ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಜಂ� �ಾ�ೆಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ವಯ್�ತ್ಗತವಲಲ್ದ �ಾ�ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

�ಾವ��ೇ ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆಯ ಅ�ಕೃತ ಸ��ಾರರು, 

ಮರಣ�ೊಂ�ದ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಾಲಯ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಸಕಷ್ಮ 

�ಾರ್��ಾರ�ಂದ ಅಸಮಥರ್�ೆಂದು �ೂೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ತಕಷ್ಣ�ೇ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ೈ�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ 

�ಾ�ೆ�ಾರನು ಮರಣ�ೊಂ��ಾಗ ಅಥ�ಾ ಅಸಮಥರ್�ೆಂದು �ೂೕ�ಸಲಪ್�ಾಟ್ಗ 

ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಬರ್ಂಧವನುನ್ ����ಾಗ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ ತ�ೆ��ಯಬಹುದು ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗಳನುನ್ 

��ಲ್ಸಬಹುದು, ಆ�ಾಗೂಯ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಂತಹ �ಾ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಶುಲಕ್ವನುನ್ 

��ಸುವ�ದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಾಯ್ಂಕರ್ ಹ�ಕ್ನ 

ಅ�ಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅದ�ೆಕ್ �ಾ��ರುವ �ತತ್ವನುನ್ �ೆಲ್ೖಮ್ 

�ಾಡಬಹುದು. �ಾರ್ಹಕರು �ಾಮ��ೇರ್ಶನದ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಪ�ೆದ�ೆ, 

�ಾಯ್�ಾಲಯದ ಆ�ೇಶ�ಂದ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� ��ೇ�ಸದ �ೊರತು, ಸಂಬಂ�ತ 

ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ೕ�ೆ 

�ಾ���ೆ �ಾವ� �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ 

�ಡುಗ�ೆ �ಾಡುತತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ �ಾ��ಯ ಅನುಪ�ಥ್�ಯ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 

ತೃ�ತ್�ಾ� �ಾ�ೆ�ಾರನ ಉತತ್�ಾ��ಾ�ಯ ಗುರುತನುನ್ ಮತುತ್ 

ರುಜು�ಾತುಗಳನುನ್ �ೊಂ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ 

ಹಣವನುನ್ ಉ���ೊಳಳ್ಬಹುದು, ಇದು ಪರ್ಸುತ್ತ �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾನೂ��ಂದ 

ಅಗತಯ್�ರುವಂ�ೆ ಉತತ್�ಾ��ಾರ ಪರ್�ಾಣಪತರ್/ಉ��ನ ಪ�ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಇತರ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾ�ೆ�ಾ� ಒ�ಾತ್�ಸುವ�ದನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರಬಹುದು. 

�ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಬದುಕು��ರುವ �ಾ�ೆ�ಾರ��ೆ ಅದರ 

�ಾ�ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ದಲು ನಮೂ��ದ �ಾ�ೆ�ಾರರನುನ್ 

�ೊರತುಪ�� �ಾ�ೆ�ಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ, �ಾ�ೆಯು ಉ��ರುವ 

�ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸ�ನ�ಲ್ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ�ದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸುತತ್�ೆ. 



17. �ಾ�ೆ ಮುಚುಚ್��ೆ/�ೇ�ೆಗಳ ಸಥ್�ತ 

�ಾಯ್ಂಕ್, ತನನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

ಮುಚಚ್ಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣವನುನ್ �ೕ�/�ೕಡ�ೆ�ೕ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 7 

(ಏಳ�) �ನಗಳ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸಬಹುದು. �ೕ�ನವ�ಗಳ �ೊರ�ಾ�ಯೂ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ 

ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಅಗತಯ್ದಂ�ೆ, �ೇ�ೆಗಳ 

ಮುಂದುವ��ೆಯು �ಾಯ್ಂ�ನ ��ಾಸ�ತ್ಗ��ೆ �ಾ�ಕರ ಎಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅ��ಾರ್ಯಪಟಟ್�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ 

ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೇ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

��ಲ್ಸಬಹುದು/�ಾಪರ್�ಸಬಹುದು/ರದುದ್�ೊ�ಸಬಹುದು/�ೊ�ೆ�ೊ�ಸಬಹುದು 

ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. ಅಂತಹ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ�ದ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಮು�ಾತ್ಯ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್.. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಮತುತ್ �ೕ�ನವ�ಗ��ೆ ಪ��ಾರ್ಗರ್ಹ�ಲಲ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಅದರ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾ�ತ್, ಉ��ಾಯ ಅಥ�ಾ ಓವರ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಬಹುದು, ಒಂದು �ೇ�  ೆಅಂತಹ 

ವಯ್�ತ್ಯ ಒಂದು �ೋ� ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ಂತ �ೆ�ಚ್ನ �ೌಲಯ್ದ �ೆಕ್ ಗಳ� ಒಂದು 

ಆ�ರ್ಕ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಆ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ ಹಣದ �ೊರ�ೆ�ಾ� �ಾಲುಕ್ ಅಥ�ಾ 

�ೆ�ಚ್ನ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಅ�ವ್ೕಕೃತ�ಾ�ದದ್�ೆ. ಅ�ಾಗೂಯ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಮೂರ�ೇ 

�ೆಕ್ ನ ಅ�ವ್ೕಕೃ�ಯ ನಂತರ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಬಹು�ಾದ ಕು�ತು ವಯ್�ತ್�ೆ 

�ೋ�ಸ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚಚ್ಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ�ದನುನ್ 

��ಲ್ಸಬಹುದು.. 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� 

�ಾವ�ಸುವ ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ ಮುಚುಚ್ವ�ದನುನ್ ��ಾಕ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅವರ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಮತುತ್ 

�ೇ�ೆಯನುನ್ ಸಥ್�ತ�ೊ�ಸುವ ��ಾಂಕವನುನ್ ��ಸಬಹುದು. �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

ಮು�ಚ್�ಾಗ, ಅಂತಹ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� 

�ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂ��ೆ 

�ಂ�ರುಗ�ೇಕು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಬಳ�ೆ�ಾಗದ ಎ�ಾಲ್ �ೆಕ್ 

�ಾ�ೆಗಳ�/�ಾಡ್ರ್/��ಾಯ್ಟ್ ಸೂಚ�ಾ �ಲ್ಪ್ ಗಳ �ಾಶವನುನ್, ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ್�ೕನ ಅಥ�ಾ �ಾಳ�ಯ�ಲ್ರುವ 

�ಾವ��ೇ �ಾರ್ಹಕರ ��ಗಳ�/ಆ�ತ್ಗಳ�/�ಾ�ೆ(ಗಳ�) �ಂದ �ೆಲ್ೖಮ್ �ಾಡುವ 

�ಾಯ್ಂ�ನ ಹ�ಕ್�ೆ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾರ್ಗರ್ಹ�ಲಲ್�ೇ, �ಾರ್ಹಕರು ಈ ಮೂಲಕ 

�ೇಷರ�ಾತ್�, ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗದಂ�ೆ ಮತುತ್ ಶಂ�ೆ�ಲಲ್�ೆ, ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ 

�ೕ�ಯ�ಲ್, �ಾಯ್ಂ�ನ ��ತ �ೇ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ದೂರು ಅಥ�ಾ 

�ಾದ�ಲಲ್�ೆ �ೆಲ್ೖಮ್ �ಾಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ತತ್ ಅಥ�ಾ �ತತ್ಗಳನುನ್ 
 
 
 



 
�ಾ�ೕತುಪ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ಅದರ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ �ತತ್�ಾಕ್� �ಾಯ್ಂ�ನ �ೇ��ೆ�ೆ 

ಆ�ಾರಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾರಣಗಳನುನ್ �ೋ�ಸುವ ಅಗತಯ್�ಲಲ್�ೇ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ತಕಷ್ಣ�ೇ 

�ಾವ�ಸಲು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ೈ�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ೆಯನುನ್ 

�ೆ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಆರು �ಂಗಳ ಅವ��ಳ�ೆ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮು�ಚ್ದ�ೆ, 

�ಾರ್ಹಕರ �ೕ�ೆ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ��ಸಬಹುದು. �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮು�ಚ್ದ ನಂತರ 

�ೆಕ್ ನ ಅ�ವ್ೕಕೃ�ಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯ �ರುದಧ್ �ಾರ್ಹಕರು ನಷಟ್ಪ��ಾರ �ೊಡ�ೇಕು 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ನಷಟ್�ಾಗದಂ�ೆ ಇ�ಸ�ೇಕು. 
 

18. �ೆಕ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳ� ಮತುತ್ �ೆಕ್ ಗಳ� 
�ಾಯ್ಂ��ಂದ ಸೂ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ ಶುಲಕ್ಗಳ�ಲ್ ಶುಲಕ್ಗಳ�ಲ್, ಉ��ಾಯ, 

�ಾ�ತ್ ಅಥ�ಾ ಓವರ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೆಕ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ �ೕಡಬಹುದು. �ೆಕ್ ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅವರ 

�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆಕ್ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾನೂ�ನ ಪರ್�ಾರ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ೆಲವ� �ಾರ್ಹಕ��ೆ "ಮುಖ�ೆ�ೆ" �ೆಕ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ 

�ೕಡಬಹುದು. ಒಂದು �ೇ�  ೆವಯ್�ತ್�ಬಬ್ರ ಒಂದು �ೋ� ಮತುತ್ ಅದ�ಕ್ಂತ 

�ೆ�ಚ್ನ �ೌಲಯ್ದ �ೆಕ್/ಗಳ� ಒಂದು ಆ�ರ್ಕ ವಷರ್ದ�ಲ್ �ಾಲುಕ್ ಅಥ�ಾ 

ಅದ�ಕ್ಂತ �ೆಚುಚ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ ಹಣದ �ೊರ�ೆ�ಂದ 

ಅ�ವ್ೕಕೃತ�ಾ�ದದ್�ೆ �ಾ�ತ್, ಉ��ಾಯ ಅಥ�ಾ ಓವರ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ �ೊಸ �ೆಕ್ ಪ�ಸತ್ಕವನುನ್ �ೕಡುವ�ದನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ��ಾಕ�ಸುತತ್�ೆ. ಅಲಲ್�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾ�ತ್ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ�ದನುನ್ ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು. ��ಾ� ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ (RFC) 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆಕ್ ಪ�ಸತ್ಕಗಳನುನ್ 

�ೕಡುವ��ಲಲ್. 
 

�ೕ�ದ ನಂತರ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ ತ�ೆಗಟುಟ್ವ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ೆಕ್ ಗಳನುನ್ 

ಬಳಸ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ಸ�ಯು �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಖ�ೆಯ�ಲ್ನ ಸ��ಂ��ೆ 

ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. �ೆಕ್ ಗಳ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ ಅಂತಹ 

ಪರ್��ಂದು ಬದ�ಾವ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾರ್ಹಕರ ಸ��ಂದ ದೃ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು. 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ �ಾಖ�ೆಯ�ಲ್ರುವ �ಾದ�ಯ ಪರ್�ಾರ �ಾರ್ಹಕರು ಪ�ಣರ್ 

ಸ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ ದೃ�ೕಕ�ಸದ �ೊರತು �ಾವ��ೇ 

�ೕ�ಯ�ಲ್ ಬದ�ಾ�ಸ�ಾದ �ೆಕ್ ಗಳ �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. 
 

19. �ೆಕ್/�ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾವ� ಆ�ೇಶ (�ೇ ಆಡರ್ರ್) �ೇವ� 

�ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೇವ� �ಾಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೆಕ್/�ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾವ� ಆ�ೇಶ (�ೇ ಆಡರ್ರ್) ಅನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಬಹುದು (ಇನುನ್ ಮುಂ�ೆ 
 
 
 



ಈ ��ಾಗದ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್� "�ಾಧನ" ಎಂದು ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ). ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 

�ಾನೂ��ಂದ ಕ�ಾಡ್ಯ�ೊ�ಸದ �ೊರತು, �ೇವ� �ಾಡುವ ವಯ್�ತ್ಯ ಅ��ಾರವನುನ್ 

ಪರ್�ನ್ಸುವ ಅಗತಯ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಇರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾಧನ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ ಸಮಯಗ��ಾ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ ಪ��ೕ�ಸುವಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಸಥ್�ೕಯ �ಾಧನವನುನ್ ಮುಂ�ನ �ೆಲಸದ �ನದಂದು ಹಣ�ವ್ೕಕ�ಸುವವರ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಪರ್ಸುತ್ತಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಸಥ್�ೕಯವಲಲ್ದ �ೆಕ್ ಗಳನುನ್ (�ಾರತದ�ಲ್ 

ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆ ಹಣ�ಂಪ�ೆಯುವ) ಆ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ�/ಸವ್ಂತ 

�ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಗರ್ಹ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇರ�ಾ� 

ಹಣ�ವ್ೕಕ�ಸುವವರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಕಳ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾಧನದ 

ಆ�ಾಯವನುನ್ ಹಣದ �ಾರ್�ತ್ಯ ನಂತರ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಮುಂ�ನ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ ಸಮಯವನುನ್ ಪ��ೈಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಉತತ್ಮ-ಪರ್ಯತನ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಳಂಬದ 

ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉಂ�ಾದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ಗಳ�/�ಾಧಯ್�ೆಗ��ೆ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. �ಾ�ೆ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ಾಧನದ ಜ�, FEMA 

ಮತುತ್ ಅಂತಹ ��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ RBI ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ಯಂತರ್ಣ �ಾರ್��ಾರವ� �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ��ೇರ್�ಸುವಂತಹದುದ್ �ೇ�ದಂ�ೆ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ.. 

�ಾಧನವ� ಆ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಯ್ಂಕ್/ಸವ್ಂತ �ಾ�ೆಯನುನ್ ತಲುಪ�ವ�ದನುನ್ 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಳ�ಯನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ, 

ಆ�ಾಗೂಯ್ ಆ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗ��ೆ/ಸವ್ಂತ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಗರ್ಹ�ೆಯ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಕಳ��ಸ�ಾದ �ಾಧನವ� �ಾಗ�ೆಯ�ಲ್ ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ��ಂದ ಹಣವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ದದ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ಅಂತಹ ಸ�ನ್�ೇಶದ�ಲ್, ಆ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಾಯ್ಂಕ್/ಹಣ�ವ್ೕಕ�ಸುವವರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ 

�ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಮುಂ�ನ ಕರ್ಮ�ಾಕ್� �ಾಧನ 

�ೕ�ದವರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾ�ೆ�ೆ ಹಣವನುನ್ ಜ�ಾ �ಾ�ದ ನಂತರ ಆ�ಾ ಸಂಬಂ�ತ 

�ಾಯ್ಂಕ್/ಹಣ�ವ್ೕಕ�ಸುವವರ �ಾಯ್ಂಕ್/ಸವ್ಂತ �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾಧನವನುನ್ 

�ಂ�ರು��ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಪ�ವರ್ ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ, �ಾಧನದ 

�ತತ್ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ೆ�ಂದ �ೆ�ಟ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. 

�ದ�ೇ ಆ�ಾಯವನುನ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಜ�ಾ �ಾಡುವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು 

�ೌರ��ದ �ಾವ��ೇ ಒಪಪ್ಂದದ �ಾಧಯ್�ೆಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. 

�ಾರ್ಹಕರು ಅ�ೇ �ನದ �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್ �ಾ� �ೆ�ಚ್ನ �ೌಲಯ್ದ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ ನ�ಲ್ 

�ಾಗವ�ಸುವ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ೆ�ಚ್ನ �ೌಲಯ್ದ �ಾಧನವನುನ್ �ೇವ� 

�ಾಡಬಹುದು. 
 
 
 



 
 
�ೆ�ಚ್ನ-�ೌಲಯ್ದ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ಾ� ಕಳ��ಸ�ೇ�ಾದ �ಾಧನವನುನ್ �ೇವ� 

�ಾಡು�ಾಗ, �ಾರ್ಹಕರು �ೆ�ಚ್ನ �ೌಲಯ್ದ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ೆ ಉ�ೆದ್ೕ��ರುವ 

�ೊ�ೆಯ�ಲ್ರುವ �ಾಧನವನುನ್ ಗುರು�ಸುವ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸ�ಾಯ�ಾಗಲು 

�ೇವ� �ಲ್ಪ್ ನ�ಲ್ ಅದನುನ್ ನಮೂ�ಸ�ೇಕು. ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ �ಯಂತರ್ಣ�ೆಕ್ �ೕ�ದ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ಅನುಭ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೊ�ೆ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಈ �ೇ�ೆ�ಾ� �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ 

�ಾಗರ್ಸೂ�ಗ��ಾ� �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ ��ಾ�ಸ�ೇಕು. 

ಇವ�ಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ ನಷಟ್ವನೂನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ, ಆದ�ೆ 

ಇವ�ಗ��ೆ �ಾತರ್ �ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೆ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್: (�ಾ�ೆ 

ಸಪ್ಷಟ್�ೆಯ �ೊರ�ೆ/ �ೇವ� �ೕ�ಯ�ಲ್ ಬ�ೆಯ�ಾದ �ಾ�ೆಸಂ�ೆಯ್ಯ ��ದ್ 

ಬ�ೆಯು��ೆ�ಂ�ಾ� �ೇವ��ಾರರ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ 

�ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಧನದ �ತತ್ವನುನ್ ಜ� �ಾಡುವ�ದು); ಅಥ�ಾ (iii) �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣಗ�ಂದ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ �ಾ� �ಾಧನವನುನ್ �ಾವರ್ಡ್ರ್ �ಾಡುವ�ಲ್ 

�ಳಂಬ�ಾ�ರುವ�ದು. �ೇವ� �ೕ��ೆ �ಾಧನವನುನ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ 

ಇಲಲ್�ೇ ಎಂಬುದರ ಕು�ತು �ಾವ��ೇ ��ಾದದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂ�ನ 

��ಾರ್ರವ� ಅಂ�ಮ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಬಂ�ಸುತತ್�ೆ. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾಧನದ ಆ�ಾಯವ� ��ಸ�ೇ�ಾದ ಸಂಗರ್ಹ�ೆ ಶುಲಕ್ಗ��ಂತ 

ಕ���ದದ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ಸಥ್ಳ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾವ��ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ �ಾವ��ೇ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ �ೊಂ�ರ�ದದ್ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಸಥ್�ೕಯವಲಲ್ದ �ಲ್ಯ�ಂಗ್ ನ�ಲ್ ಹಣ�ಂಪ�ೆದ �ಾಧನದ 

�ವ್ೕಕರ�ೆಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ��ೆ. 

�ಾರ್ಹಕರು ಹಣ�ಂಪ�ೆದ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ೆಕುಕ್ಗಳ�, �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ನಡು�ನ ಏ�ಾರ್�ನ 

ಪರ್�ಾರ, �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಅಂತಹ �ೆಕ್ ಅನುನ್ ಅಂತಹ 

ಪರ್ಸುತ್�ಯ ಸಮಯ ಮತುತ್ ��ಾಂಕದಂದು ಪರ್ಸುತ್ತಪ�ಸುವ�ದನುನ್ ಅಂತಹ 

ಸಮಯ ಮತುತ್ �ೇ�ಾದ�ಲ್ ಹಣ�ಂಪ�ೆಯುವವರ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ೆಕ್ ನ 

ಪ��ಾಮ�ಾ� ಪರ್ಸುತ್� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

20. �ೆಕ್ �ಂ�ರುಗು��ೆ 
�ಾವ��ೇ �ೆಕ್ �ಂ�ರುಗು��ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್, 

�ಾ�ೆಯು ಸಂಪ�ಣರ್ �ೆಕ್ �ತತ್ವನುನ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡಲು ಅಸಮಪರ್ಕ �ಲುಕ್ 

�ೊಂ�ದದ್�ೆ, �ೆಕ್ ಅನುನ್ �ಾಯ್ಂ��ೆ �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್ �ಾ� ಸ�ಲ್�ದ ಸಮಯದ�ಲ್ 

�ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಖ�ೆಯ�ಲ್ �ೋ��ರುವ �ಾ� �ತತ್�ೆಕ್ ಸಮ�ಾ�ದದ್�ೆ, ಅ�ೇ 

��ಾಂಕದಂದು, �ಲ್ಯ�ಂಗ್ ರ�ೕ�, ನಗದು �ೇವ� ಇ�ಾಯ್�ಗ�ಂ�ಾ� 

�ಾ�ೆಯು �ೇ�ೆ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ೊಂ�ದದ್ರೂ, �ಾರಣ 
 



 
�ಾವ��ೇ ಆ�ದದ್ರೂ, �ಾವ�ಸ�ೆ �ಂ�ರು�ದ �ೆಕ್ ಗಳ ಬ�ೆಗ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

��ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

21. ಹಣದ �ೊರ�ೆ 
�ಾರ್ಹಕನು �ಾನು ಹಣ�ಂಪ�ೆದ �ೆಕ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾವ��ೇ 

�ೆ�ಟ್ �ಾ� �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ ಹಣವನುನ್ �ೊಂ�ಲಲ್�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು 

�ೕ�ದ �ಾವ��ೇ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ಕ್ಸ�ೆ�ೕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆಕ್ ಅನುನ್ 

ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ೊರ�ೆಯ ಹಣದ ಐಟಂ ಅನುನ್ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡಬಹುದು. 
 

22. ಸ�ಾಸ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಲುಕ್ 
�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ�ಸಬಹು�ಾದ ��ಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾರ್ಹಕನು ತನನ್ 

�ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಕ�ಷಠ್ ಸ�ಾಸ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಲಕ್ನುನ್ �ವರ್�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾ�ೆಯ �ೈನಂ�ನ ಅಂತಯ್ದ �ಲಕ್ನುನ್ �ೇ�ಸುವ ಮತುತ್ �ಾಯ್�ೆಂಡರ್ 

�ೆ��ಾ�ಕದ �ದಲ �ನ�ಂದ ಆ �ಾಯ್�ೆಂಡರ್ �ೆ��ಾ�ಕದ �ೊ�ೆಯ �ನ�ೆಕ್ 

�ಾ�ೆಯು ಸ�ರ್ಯ�ಾ�ರುವ ಒಟುಟ್ �ನಗಳ ಸಂ�ೆಯ್�ಂ��ೆ �ತತ್ವನುನ್ 

�ಾ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಸ�ಾಸ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಲಕ್ನುನ್ �ೆ�ಾಕ್�ಾರ 

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಗತಯ್�ರುವ ಕ�ಷಠ್ ಸ�ಾಸ� �ೆ��ಾ�ಕ �ಲಕ್ನುನ್ 

�ವರ್�ಸ�ರುವ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ, �ಾಯ್ಂ��ಂದ ಸೂ�ಸಬಹು�ಾದಂ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ���ದಂ�ೆ �ೇ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ೆಕಕ್�ಾಕ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

23. ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಬ�ಡ್ 
�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ 

�ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು (ಗಳ�) 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ೈ�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. ಹತತ್�ೇ (10�ೇ) �ನ ಮತುತ್ ಪರ್� 

�ಾಯ್�ೆಂಡರ್ �ಂಗಳ �ೊ�ೆಯ �ನದ ವಯ್ವ�ಾರ ಮು�ಾತ್ಯದ ನಡು�ನ ಕ�ಷಟ್ 

ಜ�ಾ ��ಕ್ನ �ೕ�ೆ ಮತುತ್ ಸಂಪ�ಣರ್ �ತತ್ದ �ೕ�ೆ �ಾತರ್ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ 

�ೆಕಕ್�ಾಕ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ �ಾ�ಕ�ಾ� ಸಂಗರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಅಧರ್-�ಾ�ರ್ಕ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಉ��ಾಯ ಮತುತ್ ಅವ� �ೇವ� �ಾ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಬ�ಡ್ಯು 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್, ತನನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 

�ಾನೂನುಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಧರ್�ಸುವಂತಹ ದರ ಅಥ�ಾ 

ದರಗಳ�ಲ್ರುತತ್�ೆ. ಇದು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ (�ೕಲುಮ್ಖ�ಾ� ಮತುತ್ �ೆಳಮುಖ�ಾ�) 

ಬದ�ಾಗಬಹುದು. 

 
 
 
 



�ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ಅಸಮಪರ್ಕ �ಲುಕ್ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾ�ೆಯ�ಲ್ 

ಜ�ಾ �ಾಡಬಹು�ಾದ �ತತ್ದ �ೕ�ನ ಶುಲಕ್ಗಳ ಮ�ಟ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾರ�ಾ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. ಅ�ೇ �ಾ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ 

�ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯ ನಂತರದ ಜ�ಗ�ಂದ (�ಾಗಶಃ ಅಥ�ಾ 

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ�) ಈ �ತತ್ವನುನ್ ಮರುಪ�ೆಯುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾವ��ೇ ಪ�ವರ್ ಅಥ�ಾ ನಂತರದ 

ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ಇರುವ �ಾವ��ೇ ಜ�ಾ 

��ಕ್�ಮದ್ ತನನ್ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಮರುಪ�ೆಯಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಮರುಪ�ೆಯು��ೆಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ �ೆಕ್  �ಂ�ರುಗು��ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಶುಲಕ್ಗಳ�, 

ಸ�ಾರ್� ಶುಲಕ್ಗಳ�, ಸುಂಕ ಅಥ�ಾ �ೆ�ಟ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆಗಳ� 

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒಂದು �ೇ�  ೆ

���ದದ್�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಂತಹ ಶುಲಕ್, ಸ�ಾರ್� ಶುಲಕ್ಗಳ�, ಸುಂಕ ಅಥ�ಾ 

�ೆ��ೆಯನುನ್ �ಾ�ೆ�ಂದ �ೆ�ಟ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಈ ಮೂಲಕ 

�ಾ�ೆ�ಂದ ಕ�ತ�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಡ್ ರ್�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಹಣವನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸುವ�ಲ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ೆಚಚ್ಗಳ �ರುದಧ್ (�ಾನೂನು ಅನುಮ�ಸುವ 

ಮ�ಟ್�ೆ ���ಲಲ್�ೆ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ವ�ೕಲರ ಶುಲಕ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ) 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ನಷಟ್ಭ�ರ್�ಾಡಲು �ೈ�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 
 

24. ಹಣ ವ�ಾರ್ವ�ೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ ಹಣ�ಲಲ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಓವರ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್ 

ಮಂಜೂ�ಾ��ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ ಪ�ವರ್ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ವಯ್ವ�ೆಥ್ 

ಇಲಲ್�ೆ �ಾರ್ಹಕರು ಹಣವನುನ್ ವ�ಾರ್�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಪ��ಾರ್ನುಮ� ಅಥ�ಾ 

ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ ಹಣ/ಜ�ಾ �ೌಲಭಯ್ದ ಅಸಮಪರ್ಕ�ೆಯನುನ್ ಸ���ೊಳಳ್ದ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಪ��ಾಮ�ಾ� 

ಬ�ಡ್�ಂ��ೆ ಓವರ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/ಮುಂಗಡ/ಜ�ಾ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಂಬಂ�ತ 

ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ �ೆಚುಚ್ವ� �ತತ್ದ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸಬಹು�ಾದಂತಹ 

ದರಗಳ�ಲ್ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ಮರು�ಾವ�ಸು�ಾತ್�ೆ. 

�ೈಯ�ತ್ಕ�ಾ� �ಾರ್ಹಕ�ಂದ �ೇರ�ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸದ ಹಣ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ 

�ನಂ�ಗಳ� ಅ�ಕೃತ ಸ�/�ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಸ� �ಾ�ದ �ೆಕ್ �ೊಂ��ೆ 

ಇರ�ೇಕು. 

�ಾರಣ �ಾವ��ೇ ಇದದ್ರೂ ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಗಳನುನ್ 

�ಾಡುವ�ಲ್ನ �ೋಪ ಅಥ�ಾ �ಳಂಬ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
 
 
 



25. �ಾಥ್�ೕ ಸೂಚ�ೆಗಳ� 
�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ತನನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಥ್� ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೕಡುವ 

�ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದ�ಸಬಹುದು. ಪರ್� ಸೂಚ�ೆ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ 

�ೊಂ�ರುವ ಮ�ೊತ್ಂದು �ಾ�ೆ�ೆ ತನನ್ �ಾ�ೆ�ಂದ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ೇ�ಾದ 

ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಫ್ಟ್ ಮೂಲಕ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ಾಡ�ೇ�ಾದ �ತತ್ವನುನ್ 

��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ೇಕು. �ಾಥ್� ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸ�ೇ�ಾದ 

��ಾಂಕದಂದು ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ೆಯು �ಾಕಷುಟ್ ಹಣವನುನ್ �ೊಂ��ೆ� 

ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ��ಗಳ�/ಜ� �ೌಲಭಯ್ದ ಅಸಮಪರ್ಕ�ೆಯ �ೊರ�ಾ�ಯೂ 

�ಾರ್ಹಕರ ಪ��ಾರ್ನುಮ� ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ �ಾಥ್� ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ೈ�ೊಳಳ್ಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು ಪ��ಾಮ�ಾ� ಬ�ಡ್�ಂ��ೆ 

ಓವರ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/ಮುಂಗಡ/ಜ� ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಂಬಂ�ತ ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ 

�ೆಚುಚ್ವ� �ತತ್ದ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸಬಹು�ಾದಂತಹ ದರಗಳ�ಲ್ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ 

ಮರು�ಾವ�ಸು�ಾತ್�ೆ. ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುವ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ �ೋಪ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� 

ತಡ�ಾದ ಸೂಚ�ೆಗ��ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ���ದ ಶುಲಕ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

26. �ಾ�ೆಯ �ೇ��ೆಗಳ� 
�ಾವ��ೇ �ಾರಣಗ��ಾ� �ಾ�ೆಯು �ೆ�ಟ್ �ಲುಕ್ �ೊಂ�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಪರ್ಚ�ತ ದರ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸ�ೆಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ� ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ ಇತರ 

ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾವ�ಸಲು �ೈ�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� ��ಾ�� �ೕಡದ �ೊರತು ಅ�ೇ �ನದ�ಲ್ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ ಕರ್ಮಬದಧ್�ೊ�ಸ�ೇಕು. NRI/PIO/OCB �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೕಡುವ 

ಓವರ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್ �ೌಲಭಯ್ವ� RBI �ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

�ಗ�ಪ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ ಮುಂ�ನ �ಯಮಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 

27. �ಾ�ೆಯ �ೇ��ೆಗಳ� 
ಪರ್� �ಾ�ೆ�ೆ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಧರ್��ದಂ�ೆ ಪರ್� 

�ಾ�ೆ�ೆ �ಾ�ೆ �ೇ��ೆಗಳನುನ್ ಆವತರ್ನದ�ಲ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

ತನ�ೆ ಕಳ���ದ �ಾ�ೆಗಳ �ೇ��ೆಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಪರ�ಾ� ಸ� �ಾಡ�ೇ 

ಇರಬಹುದು ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾಯ್ಂಕ್ ತನ�ೆ 

ಒದ��ದ �ಾ�ೆಯ �ಾ��ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ �ೋಷವನುನ್ 

ಗಮ��ದ�ೆ ಅವರು �ಾ�ೆಯ �ೇ��ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ಎರಡು (2)  
 
 
 
�ಾರಗಳ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸ�ೇಕು, �ಫಲ�ಾದ�ೆ ಅದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು 

�ವ್ೕಕ���ಾದ್�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ಾರ್ಹಕರು ತನನ್ 



�ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾನಯ್�ಾ� ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ನ 

ಬ�ೆಗ್ ��ದು�ೊಂಡ�ೆ, ಅವರು ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸ�ೇಕು. �ೋಷವನುನ್ 

ತವ್�ತ�ಾ� ಸ�ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ೋಷ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ ಬ�ಡ್ ಅಥ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಸ��ೊಂ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ, ಆದ�ೆ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ಲಲ್. �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ 

�ಾ�ೆಯ �ೇ��ೆಯ�ಲ್ನ ವಯ್�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ೆ, 

ಸ�ಪ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ 

ಅನು�ಾ�ಾಸಪ್ದ �ೆ�ಟ್/�ಂಪ�ೆಯು��ೆಯ ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂ��ೆ ��ಸಲು 

�ಾರ್ಹಕರ ಕ�ೆ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಳಂಬ, ಪರ್�ಾದ, �ೋಪ ಅಥ�ಾ 

�ಲರ್ಕಷ್��ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಸಂಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ಪ��ಾಮಗಳ� ಅಥ�ಾ ನಷಟ್ಗ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ಾತರ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆ�ೇ��ೆಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಸಮ�ೆಯ್ಯನುನ್ ವರ� 

�ಾಡಲು �ಾರ್ಹಕರು �ಳಂಬ �ಾ�ದ�ೆ, ಅದು ಸಮ�ೆಯ್ಯನುನ್ ಪ�ಹ�ಸುವ 

�ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರಬಹುದು. �ೇ��ೆಗಳ� 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಖ�ೆಗಳ�/�ಾಮ�ರ್ಗಳನುನ್ �ದಧ್ಪ�ಸಲು ಮತುತ್ �ೕಲ್ 

�ಾಡಲು ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗಳ�/�ಾ�ಾಟ�ಾರರ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

�ೊಡ���ೊಳಳ್ಲು ಮತುತ್ ಬಳ��ೊಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ��ಾರ 

�ೕಡು�ಾತ್�ೆ. �ೕಲ್ ನ�ಲ್ ಕ�ೆದು�ೋದ �ೇ��ೆಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

ಅಗತಯ್�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ನಕಲು �ೇ��ೆಗ��ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ 

ಸಂಪ�ರ್ಸ�ೇಕು. �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಇ�ೕಲ್ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ 

�ವ್ೕಕ�ಸುವ ಸಂವಹನ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಗಳ�/ಸವರ್ರ್ ಗ��ೆ ಕಳ��ಸ�ಾದ �ೇ��ೆಗಳ� 

ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೇಶಗಳ� ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಅದು ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ, ತ�ಾಪ್� �ವ್ೕಕ��ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ತ�ಾಪ್ದ 

ಇ�ೕಲ್ �ೆ ಕಳ���ದ�ೆ ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗಳ� ಪರ್�ೇ�ಸಬಹು�ಾದ�ೆ, 

ಅಂತಹ ಪರ್ಸರಣ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ 

�ೊ�ೆ�ಾ�ಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. �ಾವ��ೇ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ಕಳ��ಸ�ಾದ �ೇ��ೆಗಳ�/ಸಂ�ೇಶಗಳ� (ಇಂಟರ್ �ೆಟ್ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ �ೇ�ದಂ�ೆ ಆದ�ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್ದಂ�ೆ) 

�ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� �ಾಯ್ಂ�ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ �ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ 

�ಾ�ೆ�ಾಗ�ದದ್�ೆ, ನಂತರದುದ್ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುತತ್�ೆ. ನಕಲು �ೇ��ೆಗಳನುನ್ 

�ೕಡುವ�ದ�ಾಕ್� �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸುವ �ಾವ��ೇ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸಲು 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 
 
 
 
 
 

28. �ಾವ� ��ಲ್ಸು��ೆ 



"�ಾವ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೇರ�ಾ� �ೕನ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

ಮೂಲಕ, �ಾ�ೆಯ �ೌಂಟರ್ ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 

�ೇ�ೆಗಳ�ಲ್ �ಾವ� ��ಲ್ಸುವ �ೈ�ಷಟ್�ದ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸಲ�ೆ 

�ೕಡುವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಳ್ವ�ದು �ಾರ್ಹಕರ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ��ೆ. 

�ಾವ��ೇ ಇತರ ��ಾನದ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂ��ೆ ಸಂವ��ದ �ಾವ� ��ಲ್ಸುವ 

ಸೂಚ�ೆಗ��ೆ, ಅಂತಹ �ಾವ� ��ಲ್ಸುವ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್(ಗಳನುನ್) 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ರುವ�ದ�ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಳಂಬ�ಾದ ಪರ್�ರ್��ೆ ಮತುತ್ 

ಪ��ಾಮ�ಾ� ನಷಟ್ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ೆ, ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾವ� 

��ಲ್ಸುವ ಸೂಚ�ೆಯು(ಗಳ�) ಒಳ�ೊಳ�ಳ್ವ �ೆಕ್ (ಗಳ) �ಲ್ಯ�ೆನ್ಸ್ �ಾ�, 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. 

ಜಂ� �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗ��ಾ� �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ಾ ಆ�ೇಶವನುನ್ �ೊಂ�ರುವ 

�ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯು, �ಾ�ೆಯ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗ��ೆ ಅನವ್�ಸುವ 

�ೕ�ಯ�ಲ್�ೕ �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗ��ೆ ಸ� �ಾಡ�ೇಕು. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಎ�ಾಲ್ �ಾವ� ��ಲ್ಸುವ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುತತ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರ ��ತ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ಅದು ಒ�ಾತ್�ಸಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಈ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

�ಾವ��ೇ ��ತ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ೆ�ೕ �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೌರ�ಸುತತ್�ೆ, ಇದು �ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ 

ವಯ್�ತ್�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಅಥ�ಾ ನಷಟ್ವನುನ್ ಉಂಟು�ಾ�ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅದ�ೆಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. �ೆಕ್ ಗಳನುನ್ �ಲ್ಯರ್ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಅದರ 

�ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮಗ��ೆ, ಅದ�ಾಕ್� �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ��ದದ್�ೆ - ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ ��ಾನಗಳ 

ಮೂಲಕ ಇಲಲ್�ದದ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ಾ ಆ�ೇಶದ ಪರ್�ಾರ ಸ� 

�ಾಡ�ದದ್�ೆ ಮತುತ್ /ಅಥ�ಾ �ೆಕ್ (ಗಳ�) �ಲ್ಯ�ಂಗ್ ನ�ಲ್ �ವ್ೕಕ��ದ 

��ಾಂಕ�ಂದ ಎರಡು �ೆಲಸದ �ನಗಳ ನಂತರದ ��ಾಂಕದಂದು 

�ವ್ೕಕ��ದದ್�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ 

�ೊರುವ��ಲಲ್.. 

ಒ�ಮ್ �ವ್ೕಕ��ದ �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸುವ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

29. ��ೇ� ��ಮಯ ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತುತ್ 

��ಮಯ ದರ 
ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ��ಮಯ ದರ �ೇ�ದಂ�ೆ ��ೇ� ��ಮಯವನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂಡ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ನ�ೆಸುವ ಎ�ಾಲ್ ವ��ಾಟುಗಳ� RBI/Gol/FEDAI 

�ೊರ��ದ �ಯಂತರ್ಕ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ಇರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಈ 

��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ��ಾರ್ರವ� ಅಂ�ಮ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಬಂ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
 

30. ��ೇ� ಒಳಮುಖ ರ�ಾ�ೆ 
�ಾರತದ �ೊರ��ಂದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ 



ರ�ಾ�ೆಯ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ, 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅಗತಯ್�ರುವ ಪ��ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಕಷ್�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅದರ 

�ಾರಣ/ಉ�ೆದ್ೕಶವನುನ್ ��ಸ�ೇಕು. 
 

ಮ�ೆ�ಾ���ೆ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ �ೇ�ೆಗಳ� 

ಮ�ೆ�ಾ���ೆ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಪ�ೆಯುವ�ದು ಈ �ೆಳ�ನ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

�ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

�ೕಡಬಹು�ಾದ �ಾ�ೆಗಳ ನಡವ��ೆಯ �ಯಮಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ 

ಅಥ�ಾ �ದುದ್ಪ� �ಾ�ದ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ 

ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. ಮ�ೆ�ಾ���ೆ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ಾರ್ಪ್ 

�ಾಕ್ಸ್ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

1. �ಾ�ಾನಯ್ �ಯಮಗಳ� 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಉತಪ್ನನ್ದ �ೊಡು�ೆಯ ಪರ್�ಾರ ಸಂಬಂ�ತ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮತುತ್ 

ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ RBI �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 

�ಾನೂನುಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನು�ೕ��ದ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾತರ್ 

ಮ�ೆ�ಾ���ೆ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಒದ�ಸಬಹುದು. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 

ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಧರ್��ದಂ�ೆ ಈ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಅಂತಹ 

ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ��ಸಬಹುದು. ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅವರ 

�ೕ�ಂಗ್/�ೋಂ�ಾ�ತ ��ಾಸದ�ಲ್ ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ೆ�ವ�/�ಕ್-ಅಪ್ �ನಂ�ಗ��ಾ� �ಾವ��ೇ ಇತರ ��ಾಸದ 

("�ೕ�ಂಗ್/ಅನು�ೕ�ತ ��ಾಸ") �ವ್ೕ�ಾರವ� �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವ್ಂತ 

��ೇಚ�ೆಯ�ಲ್ರುತತ್�ೆ. ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು, �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

�ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್�ಾದ �ಾವ��ೇ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮಮ್ 

�ನಂ�ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸಬಹುದು. ಇ�ಲ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾವ�ದರ 

�ೊರ�ಾ�ಯೂ, ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ�, �ೕಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ಯರ್ ನ�ಲ್ 

�ವ್ೕಕ��ದ �ಾರ್ಹಕರ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ದೃ�ೕಕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

��ಸುವ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ PIN/�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/ಬಳ�ೆ�ಾರ ID ಅಥ�ಾ ಇತರ 

ಗುರು�ಸುವ �ವರಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ ವಯ್�ತ್ಯು �ಾರ್ಹಕ�ೇ ಅಥ�ಾ ಅಲಲ್�ೇ 

ಎಂಬುದನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಬದಧ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್; �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂಕತ್�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ, ಪ�ಾರ್ಯ 
 
 
 
 
�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಪ�ೆದ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ಾಖ�ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಉ���ೊಳಳ್ಬಹುದು. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಮು�ೆನ್ಚಚ್��ೆಗಳನುನ್ ಬಳಸು�ಾಗ, ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 



"�ಾವ��ೇ �ಾತ� ಇಲಲ್ �ಾವ��ೇ ಅ�ಾಯ ಇಲಲ್ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ" 

ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ ಸಮಯದ�ಲ್ (�ಾಯ್ಂಕ್, �ತರ�ಾ 

ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ�ಂದ) ಒದ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಎಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ಭರವ�ೆ 

�ೕಡುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ �ೇ�ೆಗಳ �ಾವ��ೇ �ಳಂಬ ಅಥ�ಾ ದುರುಪ�ೕಗ�ಂದ 

ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್ ಎಂಬ ಸಪ್ಷಟ್ ಷರ�ತ್ನ �ೕ�ೆ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ೇ�ೆಗ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ೆಚಚ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು 

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಪಕಷ್ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾಯ್ಂ��ೆ ನಷಟ್ಭ�ರ್ �ಾಡಲು ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್�ೆ. 

ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ೊ�ಯರ್/��ೆಂಜರ್/�ೕಲ್ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂಕತ್�ೆಂದು 

ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ �ಾಧಯ್ಮ ("�ತರ�ಾ ವಯ್�ತ್") ಮೂಲಕ, �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಒಂದು ��ಾನವನುನ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರು ��ರ್ಷಟ್ 

��ಾನ�ಾಕ್� �ನಂ��ರುವ�ದನುನ್ �ೊರತುಪ�� ( �ಾವ��ೇ �ೆಚುಚ್ವ� 

ಶುಲಕ್ಗ��ೆಂ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ೆ), ನಂತರ ಅಂತಹ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� 

��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ / �ನಂ��ದ �ಾಧಯ್ಮದ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ ಒದ�ಸಬಹುದು. 

ಗುರು�ನ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್�, �ಾರ್ಹಕರು �ತರ�ಾ ವಯ್�ತ್ಯ ಗುರು�ನ �ೕ�ಯನುನ್ 

ಎಚಚ್��ೆ�ಂದ ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. 

�ತ�ಸುವ ವಯ್�ತ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ 

ದೃ�ೕಕರಣದ �ಾಖ�ೆಯ ನಕಲನುನ್ �ೋ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

ಒದ�ಸ�ೇ�ಾಗಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ತರ�ಾ ವಯ್�ತ್ಯು �ಾರ್ಹಕರ 

ಗುರುತನುನ್ ಒ�ಾತ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಪ��ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕರ 

ಸ�ಯನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು ಬದಧ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

2. ನಗದು/�ಾರ್ಫ್ಟ್ �ತರ�ೆ 
�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ ���ಳ�ೆ, ನಗದು/�ಾರ್ಫ್ಟ್ ಗಳನುನ್, 

�ಾರ್ಹಕರ �ೋ��ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ನಂತರ �ೕ�ಂಗ್/ಅನು�ೕ�ತ 

��ಾಸದ�ಲ್ ತಲು�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕ��ೆ ತಲು�ಸ�ೇ�ಾದ ನಗದು/�ಾರ್ಫ್ಟ್ 

ನ �ೆಕ್ ಸಂ�ೆಯ್ಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸ�ೇಕು. ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ವ್ೕಕ��ದ ನಂತರ, �ಾಯ್ಂಕ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ಂದ ಅಂತಹ 

�ತತ್ವನುನ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡುತತ್�ೆ ತದನಂತರ ನಗದು/�ಾರ್ಫ್ಟ್ �ತರ�ೆ�ೆ ವಯ್ವ�ೆಥ್ 

�ಾಡುತತ್�ೆ. 

�ತರ�ಾ ವಯ್�ತ್ಯು (i) �ೆಕ್ ನ�ಲ್ನ ಸ� �ಾರ್ಹಕರ�ೆದ್ೕ ಎಂದು ಪ��ೕ�ಸಲು 

ಅಥ�ಾ (ii) �ೆಕ್ �ತತ್ದ ಪದಗಳ� ಮತುತ್ ಅಂ�ಗಳ�ಲ್ನ �ತತ್ದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ 

ವಯ್�ಾಯ್ಸಗ�ದದ್�ಲ್, ಅಥ�ಾ �ೆಕ್ �ತತ್ವ� �ಾಯ್ಂಕ್  
 
 
�ವ್ೕಕ��ದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕರ ಮೂಲ �ನಂ��ಂತ �ನನ್�ಾ�ದದ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ 

�ತರ�ೆಯನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೊ�ಸಲು ಬದಧ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. �ೆಕ್ ನಂತರದ-



��ಾಂಕದುದ್ ಅಥ�ಾ ಹ�ೆಯ�ಾ�ಲಲ್ ಎಂಬುದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು. �ೆಚುಚ್ವ��ಾ�, �ೆಕ್ �ವರಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ವಸುತ್ 

ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ ಪ�ಣರ್�ಾ� 

ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸಲು ಸ� �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಅಂತಹ �ೆಕ್ ನ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ಾಯ್ಸದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕರು ಈ �ಂ�ೆ 

�ೕ�ದ �ೆ�ಟ್ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೌರ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಇನೂನ್ ಅಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

�ತರ�ಾ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕ�ಂಗ್/ಅನು�ೕ�ತ ��ಾಸದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು 

ಇಲಲ್�ರುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ ಆದ�ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣ�ಾಕ್� �ಾರ್ಹಕ��ೆ ನಗದು/�ಾರ್ಫ್ಟ್ ತಲುಪ�ದದ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅದ�ೆಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ನಗದು/�ಾರ್ಫ್ಟ್ �ತರ�ೆ�ಾಗ�ದದ್ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಅ�ೇ �ನ ಅಥ�ಾ 

ಮುಂ�ನ �ೆಲಸದ �ನದಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಅದರ ಜ� ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಮತುತ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ ಜ� �ಳಂಬ�ಂ�ಾ� 

�ೆಕ್ ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಂ�ರುಗು��ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ೌ�ಕ ಕ�ೆ�ಸ್ಯನುನ್ (ನಗದು ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಯ್�ಾಯ್�ತ ರೂಪದ�ಲ್ 

�ೊರತುಪ��) �ಾರತದ �ೊರ�ೆ �ತ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ �ತ�ಸುವ��ಲಲ್ 

ಮತುತ್ ಇದು �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸಬಹು�ಾದಂತಹ �ೌ�ೋ�ಕ ��ಗ��ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ�ನ ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ �ೕ�ತ�ೊ�ಸ�ೆ, �ವ್ೕಕ��ದ 

ಪರ್��ಂದು ��ರ್ಷಟ್ �ನಂ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂಕತ್�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ NRI 

ಗ��ೆ ಅಂತಹ �ೌ�ಕ ಉಪ�ಥ್�ಯ ಅವಶಯ್ಕ�ೆಗ��ೆ ಸಹ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 

3. ನಗದು/�ೆಕ್ �ಕ್ ಅಪ್ 
�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದಂ�ೆ, ಅಂತಹ ���ಳ�ೆ ನಗದನುನ್ 

�ೕ�ಂಗ್/ಅನು�ೕ�ತ ��ಾಸ�ಂದ �ಾರ್ಹಕರ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಂ�ನ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಕಪ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಕ್-ಅಪ್ �ಾ� �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ನಂತರ, �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೕ�ಂಗ್/ಅನು�ೕ�ತ ��ಾಸವನುನ್ �ೇ� �ಾಡಲು �ತರ�ಾ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ 

ಆ�ೕ�ಸುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು �ತರ�ಾ ವಯ್�ತ್�ೆ ನಗದು/�ೆಕ್(ಗಳ�) ಮತುತ್ 

ಭ�ರ್�ಾ�ದ �ೇವ� �ೕ�ಯನುನ್ �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೆ�ವ� �ಾಡುವವರು 

�ಾರ್ಹಕ�ಂದ ರ�ೕ�ಯನುನ್ ಅಂ�ೕಕ�ಸುವ �ಾ�ಾಕ್�ಕ ರ�ೕ�ಯನುನ್ 

�ೕಡು�ಾತ್�ೆ ತದನಂತರ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ನ ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾ�ಗ��ೆ �ೇವ� �ೕ� 

ಮತುತ್ ನಗದು/�ೆಕ್ ಅನುನ್ ಹ�ಾತ್ಂತ�ಸು�ಾತ್�ೆ. 

ನಗದು ಅಥ�ಾ �ೆಕ್ ನ �ೇವ� �ತತ್ವ� �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಈ ಪ��ೕ��ದ �ತತ್ವ� ಅಂ�ಮ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೕ�ೆ 

ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ನಗದು �ೇವ�ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ೇವ�ಗಳ ಜ�ಯು 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ಮುಂ�ನ �ೆಲಸದ �ನದಂದು, ಮತುತ್ �ೆಕ್ �ೇವ�ಗಳ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾವ�ಸುವವರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಅದನುನ್ ಸೂಕತ್�ಾ� �ಾವ��ದ 

ನಂತರ ಲಭಯ್�ರುತತ್�ೆ. 

�ೇವ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ತರ�ಾ ವಯ್�ತ್ಯು �ೕ�ದ �ವ್ೕಕೃ�ಯು �ಾರ್ಹಕರು 

�ೇವ� ಇ�ಟ್ರ�ೇ�ೆಂದು �ಾ�ಸುವವ�ದನುನ್ �ಾತರ್ ಪರ್���ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 



�ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ ಬಂ�ಸುವ��ಲಲ್. ಅಂತಹ �ೇವ�ಗಳ�ಲ್ �ೊ�ೆ�ಾದ, 

�ರೂಪ�ೊಂಡ �ೋಟುಗ�ದದ್�ೆ, ಅಂತಹ �ೇವ�ಗಳ �ವ್ೕ�ಾರವ� ಕ�ೆ�ಸ್ �ೋಟು 

ಮರು�ಾವ� �ಯಮಗಳ ಪರ್�ಾರ RBI ಅಂ�ಮ �ವ್ೕ�ಾರ ಮತುತ್ ಮರು�ಾವ��ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ನಗದು/�ೆಕ್ ಗಳ� �ೇವ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ವಲಲ್ದ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ೇವ�ಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೆಚಚ್, ಅ�ಾಯ 

ಮತುತ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯ�ಲ್ �ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.. 
 

4. ��ೇ� ��ಮಯ (�ೕ�ೆಕ್ಸ್) �ತರ�ೆ/�ಕ್ ಅಪ್ 
�ಾರ್ಹಕರ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

ಸಲ�ೆ �ೕ�ದಂ�ೆ, FEMA, RBI �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ �ಯಮಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ 

ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಒಳಪಟುಟ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ನಗದು 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾ�ಕರ �ೆಕ್ ಗಳ�ಲ್ ��ೇ�ೕ ��ಮಯವನುನ್ 

ತಲು�ಸಲು/�ಕ್-ಅಪ್ �ಾಡಲು ವಯ್ವ�ೆಥ್ �ಾಡಬಹುದು.. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಅ�ಕೃತ ಏ�ೆಂಟ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಹಣ ಬದ�ಾ�ಸುವವ�ಾ� 

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು RBI �ಂದ ಸ��ಾ� ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ಸವ್ತಂತರ್ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ ಈ �ೇ�ೆಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

ಒದ�ಸಬಹುದು.. 
 

5. �ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ �ೇ�ೆ 
ಈ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ ಸಥ್�ೕಯ ಕ�ೆ�ಸ್ �ೆಕ್ ಗಳ� ಮತುತ್ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ರುವ �ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ ಗಳ�ಲ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಈ �ೇ�ೆಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕರ 

ಅನುಕೂಲ�ಾಕ್� �ಾತರ್ ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ ಈ �ೇ�ೆಯನುನ್ ಪ�ೆಯುವ �ದಲು 

ಅವರು ಈ �ೇ�ೆಯ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ�/�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಬ�ೆಗ್ 

��ಾ�ಸ�ೇಕು. 

"�ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ ನ�ಲ್ �ೇವ� �ಾ�ದ �ಾಧನವನುನ್ ಸ��ಾ� 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ಅದ�ೆಕ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾದ �ೇವ� �ೕ��ಂ��ೆ 

�ೇವ� �ಾಡ�ೇಕು. �ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ ನ�ಲ್ �ೇವ� �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ �ಾಧನ�ೆಕ್ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, �ಾಧನವ� ಅಪ�ಣರ್�ಾ��ಾದ್ಗ, ಸ��ಾ� 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸ�ರು�ಾಗ ಅಥ�ಾ RBI �ಯ�ಾವ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ �ಾಕಷುಟ್ 

ಪ��ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಖ�ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ೆಂಬ�ತ�ಾ�ಲಲ್��ಾದ್ಗ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ವಯ್�ಾಯ್ಸ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅಸಮಪರ್ಕ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂ�ಾಗ, 

�ಾವ��ೇ ಜ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಮುಮ್ಖ ನಮೂದನುನ್,  

(�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಲಲ್�ೆ) �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಾಕ�ಸಬಹುದು. ಈ 

ಷರ�ತ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ��ಾದದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂ�ನ  
 
 
��ಾರ್ರವ� ಅಂ�ಮ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಬಂ�ಸುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ನ ಮತುತ್ ಮೂಲಕದ ಸಂವಹನ�ಾಕ್� ಎ�ಾಲ್ �ೆಚಚ್ಗಳನುನ್ 

ಭ�ಸಲು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ಕರ್ಮ ಅಥ�ಾ �ೋಪ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 



ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ನಷಟ್ಪ��ಾರ 

�ೕಡಲು �ೈ�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಾರ್ಪ್ �ಾಕ್ಸ್ ನ�ಲ್ �ೇವ� �ಾಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾಧನ ಅಥ�ಾ �ೆಕ್ ಅನುನ್ 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ರು��ೆ ಅಥ�ಾ �ಳಂಬ�ಾದ ಪರ್�ರ್�; ಅಥ�ಾ �ೇವ� �ಲ್ಪ್ 

ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ೆ ಸಂ�ೆಯ್ಯ ಸಪ್ಷಟ್�ೆಯ �ೊರ�ೆ/��ದ್ಬ�ೆಯು��ೆಯ 

�ಾರಣ�ಂದ ಉ�ೆದ್ೕ�ಸ�ಾದ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೊರತುಪ�� �ೇ�ೆ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ 

�ಾಧನಗಳ �ತತ್ವನುನ್ ಜ� �ಾಡುವ�ದ�ಂದ, �ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

6. ನಗದು/��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾಯ್ಂಕರ್ ನ �ೆಕ್ 

�ತರ�ೆ �ೇ�ೆಗಳ� 
�ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ �ೇ�ಾ �ಯಮಗಳ ಪರ್�ಾರ �ೇಮಕ�ೊಂಡ 

ನಗದು/��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾಯ್ಂಕರ್ �ೆಕ್ �ತರ�ೆ �ೇ�ೆಗ��ಾ� 

�ೊತುತ್ಪ��ದ ಪರ್���ಯು �ಾಯ್ಂ�ನ �ಗ�ತ ಸವ್ರೂಪದ ಪರ್�ಾರ, �ಗ�ತ 

ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ �ಾಯ್ಂ��ೆ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಕಳ��ಸಲು ವಯ್ವ�ೆಥ್ �ಾಡು�ಾತ್�ೆ ಎಂದು 

�ಾರ್ಹಕರು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

ಅದರ ಏ�ೆ�ಸ್ಯು �ಾರ್ಹಕರ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ನಗದು/��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾಯ್ಂಕರ್ ನ 

�ೆಕ್ ನ �ತರ�ೆ�ಾ� ಗ�ಷಠ್ ಒಂದು ಗಂ�ೆಯವ�ೆ�ೆ �ಾಯ�ೇಕು. 

�ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದಂ�ೆ �ಯಮಗಳ� 

ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ೕ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಮತುತ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನಗದು/��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾಯ್ಂಕರ್ �ೆಕ್ �ೆ�ವ� �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

�ೕಡುತತ್�ೆ. ಈ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್�, '��ೕ�ತ ಪರ್���' ಎಂದ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ನಗದು/��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾಯ್ಂಕರ್ �ೆಕ್ �ತರ�ೆ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ �ಾರ್ಹಕರು/ವಯ್�ತ್ಗಳ� �ೇ��ದ ವಯ್�ತ್ ಎಂದಥರ್. 

ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ರುವ ಎ�ಾಲ್ 

�ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು 

��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾಯ್ಂಕರ್ ಗಳ �ೆಕ್ �ತರ�ೆಯನುನ್ "ಸವ್ತಃ �ಮ�ೆ" 

�ಾವ�ಸಲು �ನಂ��ದ �ತತ್ದ �ೆಕ್ �ೆ �ಾತರ್ ಅನವ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಎಂದು 

�ವ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಾರ್ಹಕರು ಯ�ಾಪರ್� ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೊ�ೆ�ರುವ ಅ�ಾಯಗಳ ಬ�ೆಗ್ ತಮ�ೆ 

����ೆ ಎಂದು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ೋಷ/ಸಪ್ಷಟ್�ೆ/ಅ��ಾರ 

ಅಥ�ಾ ದೃ�ೕಕರಣದ �ೊರ�ೆ�ದದ್ರೂ ಸಹ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಯ�ಾಪರ್� 

ಸೂಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅದನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅ�ಕೃತ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹುದು 

ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೕ�ೆ ಬಂ�ಸುತತ್�ೆ, ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ��ಂದ �ಾರ್ಹಕರ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ 

ಸೂಚ�ೆಯ �ವ್ೕಕೃ�ಯು �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾ�ರ್�ೇಟ್ ಸಂಬಳ �ಾ�ೆಯ 

�ಾರ್ಹಕ�ಂದ ��ಾರ್ಯಕ ಸೂಚ�ೆಗ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅದರ �ೕ�ೆ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುತತ್�ೆ. 



�ಾಯ್ಂಕ್/�ಾ�ರ್�ೇಟ್ �ಾರ್ಹಕರ�ಲ್ರುವ ಸಂವಹನ ಉಪಕರಣಗಳ �ಾವ��ೇ 

�ೈಫಲಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅಸಪ್ಷಟ್ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ವ್ೕಕೃ�ಯ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾರಣ �ಾವ��ೇ ಆ�ದದ್ರೂ, �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ 

�ಾರ್ಹಕ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗ��ೆ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ತಲು�ಸ�ರುವ�ದು/�ಳಂ�ತ �ತರ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂದ ಉಂ�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ನಷಟ್/�ಾ�ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್/�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ 

�ೊರುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ದ ಎ�ಾಲ್ �ಾಖ�ೆಗಳ�/ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಸಂಪ�ಣರ್ ಅವಲಂಬ�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದರ 

ಸ��ಾರರು/�ಾಯರ್��ಾರ್ಹಕರ ಸ�ಾಯ್ಸತಯ್�ೆ/ಅ��ಾರ ಮತುತ್ �ಾಮಥಯ್ರ್ದ 

ಕು�ತು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ೆ�ಚ್ನ ��ಾರ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಡುವ ಅಗತಯ್�ಲಲ್ 

ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂ��ಂದ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ೕ�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ ಸವ್ರೂಪದ�ಲ್ ತನನ್ ಸಮಮ್�ಯನುನ್ �ೕಡ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಅಗತಯ್ ಇರುವಂ�ೆ ಮತುತ್ ಇರು�ಾಗ ಅದನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು. 

ಸಮಮ್� ಪತರ್ದ ಒದ�ಸು��ೆಯು ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು ಒಂದು 

ಷರತುತ್ ಪ�ವರ್�ದಶರ್ನ�ಾ��ೆ. 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ ಮೂಲಕ, �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ನ ಎ�ಾಲ್ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಂ��ಾದ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಅಂ�ೕಕ���ಾದ್�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ 

ಮು�ೆನ್ಚಚ್��ೆಗಳನುನ್ ಬಳಸು�ಾಗ, ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ "�ಾವ��ೇ �ಾತ� 

ಇಲಲ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಯದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ” ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

�ಾರ್ಹಕರು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪ�ೋಕಷ್, �ಾರ್ಸಂ�ಕ, ದಂಡ�ೕಯ ಅಥ�ಾ 

ಪ��ಾಮದ �ೆಚಚ್ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇ�ಾಯ್ವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಪಕಷ್ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ 

�ೇ�ೆಗಳ �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗದ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆಯನುನ್ �ೊರುವ��ಲಲ್. ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ನಷಟ್ಭ�ಸಲು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಏ�ೆಂಟ್ ಅಥ�ಾ ಪರ್����ಂದ 

�ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

�ಾ� ಮತುತ್ ಪ��ಾರವನುನ್ �ಾವ�ಸಲು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಎಂದು 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾ�ಗಳ� ಮತುತ್ ಪ��ಾರವ� ಎ�ಾಲ್ �ೇರ ಮತುತ್ 

ಪ�ೋಕಷ್ �ಾ�ಯ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ�, �ೆಚಚ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ�, �ೇರ�ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ (�ಾಯ್ಂ�ನ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ರುದಧ್ದ �ಾವ��ೇ ಕರ್ಮಗಳ� 

ಅಥ�ಾ ಪರ್�ರ್�ಗಳ �ಾರಣ�ಂದ ಉಂ�ಾದವ�ಗಳನೂನ್  

ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ) ಅಥ�ಾ �ಾ�ದ ಅಥ�ಾ ಅನುಭ��ದ �ೆಚಚ್ಗಳನುನ್ 



ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳ� 
ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ�ದು ಈ �ೆಳ�ನ �ಯಮಗಳ� 

ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� �ಾಗೂ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ� ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೕಡಬಹು�ಾದ �ಾ�ೆಗಳ ನಡವ��ೆಯ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

�ಬಂಧ�ೆಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ 

�ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ �ದುದ್ಪ� �ಾಡ�ಾದ 

�ಯಮಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕದ ಈ 

�ೇ�ೆಗಳ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

1. �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳ� 
19.1 ವಯ್ವ�ಾರದ ಸಮಯ ಎಂದ�ೆ �ೆಲಸದ �ನಗಳ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ವಯ್ವ�ಾರ�ಾಕ್� �ೆ�ೆ�ರುವ ಅವ� ಎಂದಥರ್ ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

ಸೂ��ದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಪರ್��ಂದು �ಾ�ೆ�ೆ ವಯ್ವ�ಾರದ 

ಸಮಯಗಳ� ಬದ�ಾಗಬಹುದು. 
 

19.2 ನಗದು/��ಾಯ್ಂಡ್ �ಾರ್ಫ್ಟ್/�ಾಯ್ಂಕರ್ �ೆಕ್ �ೇ�ೆಗಳ�" ನಗದು �ತರ�ಾ 

�ೇ�ೆ, ನಗದು �ಕಪ್, �ೆಕ್ ಮತುತ್ �ಾಖ�ೆಗಳ �ಕ್-ಅಪ್/�ತರ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಸಂಬಳದ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ �ಾರ್ಹಕರು 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಈ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಪ�ೆಯುವ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಒದ�ಸುವ 

�ಾವ��ೇ ಇತರ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ��ೆ. 
 

19.3 "ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್" ಎಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕರು ಪ�ೆಯುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

ವ��ಾಟುಗಳ� ಮತುತ್ �ೌಲಭಯ್ಗಳ� ಎಂದಥರ್. 
 

2. �ಾ�ಾನಯ್ 
ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಒದ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅನುಕೂಲ�ಾಕ್� �ಾತರ್. �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ 

ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯ�ಲ್ �ೇ�ೆಯನುನ್ ಪ�ೆಯಬಹುದು. �ಯಮಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೕಡಬಹು�ಾದ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ  
 
 
ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳ ಬಳ�ೆ, ಪರ್�ೇಶ ಮತುತ್ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆ�ಾ� 

�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳ� ಜಂ� �ಾ�ೆಯ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾತರ್ 

ಲಭಯ್�ರುತತ್�ೆ, ಈ �ಾ�ೆಯ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಅ�ೇಕ ಆ�ರುತತ್�ೆ.. 
 



3. �ಾರ್ಹಕರ ಗುರು�ಸು��ೆ ಮತುತ್ ದೃ�ೕಕರಣ 
�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN/ಬಳ�ೆ�ಾರ ID ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೕ�ದ �ಾರ್ಹಕರ ಇತರ 

ಗುರು�ಸು��ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕರ ದೃ�ೕಕರಣದ ನಂತರ�ೇ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅನುನ್ ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಈ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ (ಅವರ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN/ಬಳ�ೆ�ಾರ IDI, 

ನಂತರದ ದೃ�ೕಕರಣವನುನ್ ಬಳ��ೊಂಡು �ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ��ದ �ಾವ��ೇ 

ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ�ವಯ್ಕತ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಅದು ಅಂತಹ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ�ೇ ಬಂ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ವ್ೕಕ��ದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾ�ನ 

�ನಂ�ಯ ದೃ�ೕಕರಣವನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ 

�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN/ಬಳ�ೆ�ಾರ ID ಯ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ೊರತುಪ�� 

�ಾರ್ಹಕರು ಕಳ����ಾದ್�ೆಂದು ಉ�ೆದ್ೕ�ಸಲು �ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ಲಲ್. ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಉತತ್ಮ ನಂ��ೆ�ಂದ 

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್.. 

ಒಂದು �ೇ�  ೆಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ �ೕ�ನ ಸೂಚ�ೆಯು �ಾರ್ಹಕ�ಂದ 

ಸ��ಾ� ಅ�ಕೃತ�ೊಂ�ಲಲ್ ಎಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ನಂ�ದ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅದನುನ್ 

ಸ��ಾ� ಅ�ಕೃತ�ೊ���ೆ�ೕ ಎಂದು ಪ��ೕ�ಸಲು ಸಮಂಜಸ�ಾದ 

ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾ�ದ ನಂತರ, ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್ಲು 

��ಾಕ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಆ ಸೂಚ�ೆಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡ 

�ಾವ��ೇ ಕರ್ಮವನುನ್ �ಮುಮ್ಖ�ೊ�ಸಲು ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. 

�ಾಯ್ಂಕ್, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಸೂಚ�ೆ/ಗಳ� �ಜ�ಾ�ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಇಲಲ್�ದದ್�ೆ ಅಸಮಪರ್ಕ ಅಥ�ಾ ಅಸಪ್ಷಟ್ ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾನವನುನ್ 

ಹುಟುಟ್�ಾಕುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾಯ್ಂಕ್ ನಂಬಲು �ಾರಣ�ರುವ�ಲ್ ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ  �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ/ಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್�ರಲು 

�ಧರ್�ಸಬಹುದು. 

ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳ�ಳ್ವ ��ಾಕರ�ೆ�ಂದ ಅಥ�ಾ 

�ಮುಮ್ಖ�ೊ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾರ್ಹಕರು/ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ ಉಂ�ಾಗುವ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯಲಲ್. 
 

4. �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸಂವಹನ 
�ಾರ್ಹಕರ �ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 

("�ಾಯ್ಕ್ಸ್") (�ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ದ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಸಂ�ೆಯ್ಯ�ಲ್) �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ೆ 

(�ಾರ್ಹಕರು �ೋ�ದ) ಹಣ�ಾ�ನ �ಾ��ಯನುನ್ ಕಳ��ಸಬಹುದು, ಅದು  
 
 
 
ಬಹುಶಃ �ಾಸ� ಮತುತ್ �ೌಪಯ್ ಸವ್ರೂಪ�ಾದ್�ರಬಹುದು ಮತುತ್ ಅಂತಹ 

�ಾ��ಯು �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯ ಅ���ೆ ಬಂದ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ಯೂ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ �ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾನ್� �ಾಡ�ಾರದು. 
 

5. �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸೂಚ�ೆಗಳ� 



�ಾರ್ಹಕರು ��ತ ಮತುತ್ ಸ� �ಾ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 

ಕಳ��ಸಬಹುದು. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಈ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ 

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸಬಹುದು. ಸಂವಹನದ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ಯ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಳ್ವ�ದು �ಾರ್ಹಕರ 

ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ��ೆ. 

�ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಸುರ�ತ �ಾಧಯ್ಮವಲಲ್ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಕಳ��ಸುವ �ದಲು, �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಅನುನ್ ಸ��ಾದ ಸಂ�ೆಯ್�ೆ 

ಕಳ��ಸ�ಾಗು�ತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ 

ಉ�ೆದ್ೕ�ತ �ವ್ೕಕೃ��ಾರ��ೆ ತಲು��ೆ�ೕ ಎಂದು ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಕ�ೆ 

�ಾಡ�ೇಕು. �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ಕಳ��ಸು�ಾತ್�ೆ ಎಂದು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಕ್ಸ್ 

ಬಳ�ೆ�ಂದ �ಾರ್ಹಕರು ಅನುಭ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

6. ವ��ಾಟುಗಳ �ಾಖ�ೆ 
ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ಸಟ್ಮ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ವರ್�ಸ�ಾದ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವ್ಂತ ವ��ಾ�ನ �ಾಖ�ೆಯನುನ್ �ಾತರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

��ಾರ್ಯಕ�ಾ� �ವ್ೕಕ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ 

�ಾರ್ಹಕರ �ೕ�ೆ ಬಂ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂ�ನ ಅಂತಹ 

�ಾಖ�ೆಯನುನ್ ಶಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಭಟ�ೆ ಇಲಲ್�ೆ ಗುರು�ಸು�ಾತ್�ೆ, 

�ೈ�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

�ೆಲವ� ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ ಅಂತಗರ್ತ �ೈ�ಷಟ್�ಗಳ �ಾರಣ�ಂ�ಾ�, 

�ಾರ್ಹಕರು ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರಲು ಪರ್ಯ�ನ್�ದ 

ವ��ಾ�ನ ಮುದರ್ಣವನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಯ್ಂಕ್ �ವರ್�ಸುವ �ಾಖ�ೆ �ಾತರ್ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುತತ್�ೆ. 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ನಂ��ದ �ೕ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ೆ�ದ 

ಅಥ�ಾ ನ�ೆಸದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ೇಷರ�ಾತ್� 

ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಸಪ್�ರ್ಸ�ರಲು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ.. 
 

7. �ಾಸ್ ವಡ್ರ್(ಗಳ�)/PIN/ಪರ್�ೇಶ 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾವ��ೇ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ�/PIN/�ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಬಳ�ೆ�ಾರರ ID ಯನುನ್  
 
 
 
 
�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಅದನುನ್ �ಾಯ್ಂಪರ್-ಪ�ರ್ಫ್ �ಹರು 

�ಾ�ದ ಲ�ೋ�ೆಯ�ಲ್ ("�ೕಲರ್") �ವ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು �ೕಲರ್ ಅನುನ್ 

�ಾವ��ೇ ಹ�ಯು��ೆ�ಲಲ್�ೆ �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು 

ಮತುತ್ ಇಲಲ್�ದದ್�ೆ �ಾರ್ಹಕರು ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೕನ್ 

ಮೂಲಕ ��ಸ�ೇಕು. 



ಒಂದು �ೇ�  ೆತ�ಾಪ್ದ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅನುನ್ ಸತತ�ಾ� ಮೂರು �ಾ� 

ನಮೂ��ದ�ೆ (ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಧರ್��ದಂ�ೆ ಪರ್ಯತನ್ಗಳ 

ಸಂ�ೆಯ್) ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗ��ೆ �ಾರ್ಹಕರ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ 

��ಕ್�ಯ�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� 

��ರ್ಷಟ್ ಮಧಯ್ಂತರದ ನಂತರ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ ಪ�ನಃ ಸ�ರ್ಯ�ೊ�ಸಬಹುದು. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದಂ�ೆ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ರಂತರ ಅವ��ೆ ಬಳಸ�ದದ್�ಲ್ 

�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN/ಬಳ�ೆ�ಾರ ID ಯನುನ್ ��ಕ್�ಯ�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಧರ್�ಸಬಹುದು. �ಾರ್ಹಕರು ಪರ್�ೇಶವನುನ್ �ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾ� ��ಕ್�ಯ�ೊ�ಸಲು 

�ನಂ�ಸಬಹುದು. ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ 

ಮರು-ಸ�ರ್ಯ�ೊ�ಸಲು, �ಾರ್ಹಕರು ಪತರ್, �ೕನ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ 

ಇತರ ��ಾನದ ಮೂಲಕ, �ಾಯ್ಂ��ೆ ಅಗತಯ್�ರುವ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ 

�ೆಲವ� �ವರಗಳನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ �ಾಯ್ಂ��ೆ ��ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ಈ 

�ೕ� ಕಳ��ಸ�ಾದ �ಾ��ಯನುನ್ ಸ��ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

8. �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN/ಬಳ�ೆ�ಾರ ID ಯ ಭದರ್�ೆ ಮತುತ್ �ೌಪಯ್�ೆ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು 

ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ೇವಲ ಅವರು �ಾತರ್ ತಮಮ್ 

�ಾ�ೆಯ �ವರಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ನ �ೌಪಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ಾ�ಾ��ೊಳಳ್ಲು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಬಳ�ೆಯ ಸುರಕಷ್�ೆಯನುನ್ ರ�ಸಲು ��ಾಯ್ಸ�ೊ�ಸ�ಾದ 

�ಾವ��ೇ ಇತರ ಅವಶಯ್ಕ�ೆಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು, ಇವ�ಗಳನುನ್ 

�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ�ಲ್ �ಗ�ಪ�ಸ�ಾ��ೆ  

ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸೂ�ಸ�ಾ��ೆ. 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕರು ಒಬಬ್�ೇ ಪರ್�ೇ�ಸಲು ಮತುತ್ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ೕಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುತತ್�ೆ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು, ಅವರು ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯದಲೂಲ್ ಈ 

�ೆಳ�ನ ಭದರ್�ಾ �ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು. (i) �ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ 

�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅನುನ್ �ಯ�ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾ�ೇ ಅಗತಯ್�ದದ್�ೆ 

ಬದ�ಾ�ಸ�ೇಕು; (ii) ಅವರು �ದಲು ಬಳ�ದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾದರೂ 

ಊ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ೇ�; (iii) ಎ�ಾಲ್ 

ಸಮಯದಲೂಲ್ ಅವರ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅನುನ್ ರ�ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ಅವರ 

�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PINನ �ಾವ��ೇ �ವರಗಳನುನ್ �ೇ�ೆಯವ��ೆ (ಜಂ� �ಾ�ೆ�ಾರ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಬಬ್ಂ� �ೇ�ದಂ�ೆ) ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾರದು; (iv) �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ�/PIN 

ಅನುನ್ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ ಸುಲಭ�ಾ� ಓದಬಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಪರ್�ೇ�ಸಬಹು�ಾದ 

�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಖ�ಸ�ೇ�; (v) �ೕ�ಾ� �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ�/PIN ಅನುನ್ �ೆನ�ಟುಟ್�ೊ�ಳ್ 

ಮತುತ್ ಅದರ �ಾವ��ೇ �ಾಖ�ೆಯನುನ್ �ಾಶಪ��; (vi) ತನನ್ ಪರ�ಾ� ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು �ಾ�ಗೂ ಅನುಮ�ಸ�ೇ�; (vii) 

�ಾನು ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗ��ೆ �ಾಗ್ ಇನ್ ಆ�ರು�ಾಗ �ಾವ��ೇ �ಸಟ್ಮ್ ಅನುನ್ 

ಗಮ�ಸ�ೆ �ಡ�ೇ� ಮತುತ್ ಪರ್� �ಾ� ಅವರು ಅಂತಹ �ಸಟ್ಮ್ �ಂದ ದೂರ�ೋಗು�ಾಗ 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗ�ಂದ �ಾಗ್ ಔಟ್ �ಾಡ�ೇಕು; (viii) ತನನ್ �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ�/PIN 

ಅನುನ್ �ೇ�ೆ �ಾರೂ �ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ನಕ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಎಂದು 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೆ�ೕ, ಸಥ್�ೕಯ ಪರ್�ೇಶ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್�ೆ (ಅಥ�ಾ LAN) 



ಸಂಪಕರ್�ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಉಪಕರಣ ಅಥ�ಾ �ಾಧನ�ಂದ ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾನಲ್ ಗಳನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸ�ಾರದು, ಉ�ಾಹರ�ೆ�ೆ ಕ�ೇ� ಪ�ಸರ. �ೕ�ನ ಭದರ್�ಾ 

�ಾಯರ್��ಾನಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ತನನ್ ಕ�ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ 

�ಫಲ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ವನುನ್ ಅನುಭ��ದ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು 

�ಾಯ್ಂ��ೆ ಪ��ಾರವನುನ್ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ.. 

�ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳ �ಾವ��ೇ �ಾಗವ� 

�ೇ�ೆಯವ��ೆ ����ೆ ಎಂದು ಕಂಡು�ೊಂಡ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನು�ಾ��ದ�ೆ, ಅವರು 

ತಕಷ್ಣ�ೇ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸವ್ತಃ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅನುನ್ 

ಬದ�ಾ�ಸ�ೇಕು. ಒಂದು �ೇ�  ೆಇದು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ವಯ್ವ�ಾರದ 

ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ೕನ್ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಸೂ�ಸ�ೇಕು. �ೊಸ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN �ೊಂ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳ ಬಳ�ೆಯನುನ್ ಸಥ್�ತ�ೊ�ಸಬಹುದು. 

ಅಂತಹ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯ �ದಲು �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾಟು 

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ ಜ�ಾ�ಾದ್� ಮತುತ್ �ೆಚಚ್ದ�ಲ್ರುತತ್�ೆ. 

�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN/ಬಳ�ೆ�ಾರ ID ನಷಟ್: �ಾರ್ಹಕರು �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅನುನ್ ಮ�ೆತ�ೆ 

ಅಥ�ಾ ಕ�ೆದು�ೊಂಡ�ೆ, ಅವರು �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

��ಸ�ೇಕು, ಅದು �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ೊಸ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್/PIN ಅನುನ್ ಮರುರ�ಸಲು ಮತುತ್ 

ಕಳ��ಸಲು ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ವಯ್ವ�ೆಥ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. 
 

9. �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾರ್ಹಕರು/ಹಕುಕ್ಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ 

9.1 ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ ಸುರಕಷ್�ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಳ್ವ 

ಸಲು�ಾ� �ಾಗೂ ಅನ�ಕೃತ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ ತ�ೆಯಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ತನ�ೆ 

ಸೂಕತ್�ಾದ ತಂತರ್�ಾನವನುನ್ ಅನವ್���ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಾಗಲೂ 

ಅತುಯ್ತತ್ಮ ತಂತರ್�ಾನವನುನ್ ಬಳಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ, ಆದ�ೆ ತಂತರ್�ಾನದ 

ಸವ್ರೂಪ�ಂ�ಾ�, �ಸಟ್ಮ್ ಅನುನ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಮಯದಲೂಲ್ �ಲ್ ಪ�ರ್ಫ್ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಂಪರ್ ಪ�ರ್ಫ್ ಆ� ಇ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ರಬಹುದು ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ಅಥರ್�ಾ��ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದು �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ�ೆ�ಾ��ೆ 
 
9.2 �ಾಂ�ರ್ಕ �ಾನ್�ಗ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ� 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳ ದುರುಪ�ೕಗ/ಅನ�ಕೃತ ಬಳ�ೆಯ 

ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾಗೂ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ಯ ಬ�ೆಗ್ ಆತನ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆ/ಗಳ  
 
 
 ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಬ�ರಂಗಪ��ದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ಾಸ್ ವಡ್ ರ್ಗಳನುನ್ 

ಬಳ��ೊಂಡು ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ ಮೂಲಕ �ವ್ೕಕ��ದ 

ವ��ಾಟು ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆಗ�ಂ�ಾ�.�ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ನಷಟ್ 

ಉಂ�ಾದ�ಲ್ ಆದ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಅ���ಾದ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು ಭದರ್�ೆ ಮತುತ್ �ೌಪಯ್�ೆಯ ಅವಶಯ್ಕ�ೆಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ�ಲ್ ಅವರು ಅನ�ಕೃತ ಬಳ�ೆ�ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ 

�ೊಂದಬಹುದು. �ಾವ��ೇ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಈ ಪರ�ಾ� �ಾವ��ೇ 



ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ��ಲಲ್. 
 

9.3 ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ೈರಸ್ ಗಳ�, �ೊರ್ೕಜನ್ �ಾಸ್ ರ್ಗಳ�, ವಮ್ ರ್ಗಳ�, �ಾ�ಕ್ 

�ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಂಬ್ ಅಥ�ಾ ಅಥ�ಾ �ನಚ�.ಅಂತಹು�ೇ 

�ಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ೆ (�ೇರ ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್) �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಅ���ಾದ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 
 
9.4 �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂ�ನ ��ತ �ೇ��ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ನಷಟ್ದ 

�ರುದಧ್ ರಕಷ್�ೆಯನುನ್ �ೕಡ�ೇಕು (ಇ�ೆಡ್�ನ್�ೈ �ಾಡ�ೇಕು) ಮತುತ್ ಈ 

ಒಪಪ್ಂದದ �ಯಮಗಳ �ೕ�ಾಯ್.�ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ�, �ಾ�ಗಳ�, 

�ೆಚಚ್ಗಳ�, ಖಚುರ್ಗಳ�, �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ��ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಆ�ರಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಉಂ�ಾಗುವ ನಷಟ್ದ �ರುದಧ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ರಕಷ್�ೆಯನುನ್ �ೕಡ�ೇಕು 

(ಇ�ೆಡ್�ನ್�ೈ �ಾಡ�ೇಕು). 

9.5 ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಂಚ�ೆ ��ಾ �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

�ೆಚುಚ್ವ� �ೇ�ೆಯು ಇ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ:- 
 
a)  �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ೆಚಚ್ದ�ಲ್ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೌ�ೋ�ಕ ���ಳ�ೆ ��ಯನುನ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ �ಾಗೂ ಅದು �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ಗ�ಪ��ದ ���ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 
b)  �ಾರ್ಹಕನು ತನನ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಮೂಲಕ 

�ಾವ��ೇ �ೕಸದ ವ��ಾಟುಗಳ� ಆ�ರುವ�ದು ಕಂಡು ಬಂದ�ಲ್ , 

ಅಂತಹ �ೕಸದ ವ��ಾ��ಂ�ಾ� ಆ�ರಬಹು�ಾದ ನಷಟ್ದ ಬ�ೆಗ್ 

ತಕಷ್ಣ�ೇ ತನನ್ ನಗರದ�ಲ್ರುವ 24-ಗಂ�ೆಗಳ �ೕನ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

ಸಂ�ೆಯ್�ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ವರ� �ಾಡ�ೇಕು. 

ಮತತ್ಷುಟ್ ದುರುಪ�ೕಗವನುನ್ ತ�ೆಗಟಟ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾರ್ಹಕರ 

ಬಳ�ೆ�ಾರರ ಐ � ಅನುನ್ ��ಕ್�ಯ�ೊ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
c) �ಾರ್ಹಕರು �ಾಸ್ ವಡ್ರ್ (ಗಳ) ಸುರಕಷ್�ೆ�ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ಇ�ಲ್ ಒದ��ದಂ�ೆ ಅದರ ಸುರಕಷ್�ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು 

ಎ�ಾಲ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

�ಾಸ್ ವಡ್ರ್(ಗಳ�) �ಾ� ಆದ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕರು ಸಥ್�ೕಯ ��ೕಸ್ �ಾ�ೆ�ೆ 

ಪರ್ಥಮ �ಾ�� ವರ�ಯನುನ್ ("ಎಫ್ ಐಆರ್") ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ಅದರ 

ಪರ್�ಯನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಸಥ್�ೕಯ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸುವ ಮೂಲಕ 

ಪತರ್�ೊಂ��ೆ ಕಳ��ಸ�ೇಕು.  
 



9.6  �ಾರ್ಹಕರು ಈ �ೆಳ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು: 

a)  �ೕ�ೕಸ್ ಅ��ಾ��ಂದ ಸ��ಾದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅಂ�ೕಕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ 

ಎಫ್ ಐಆರ್ ವರ�; 

b)  ನಷಟ್/��ಾ�ತ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ �ವರಗಳನುನ್ �ೕಡುವ ಪತರ್. 

c)  �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ತೃ�ತ್ ಆಗುವ �ೕ�ಯ�ಲ್  ಅಗತಯ್�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಇತರ 

�ಾಖ�ೆಗಳ�. 
 

9.7  �ೕ�ನಂ�ೆ ಅಗತಯ್�ರುವ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ 5 �ನಗಳ ಒಳ�ಾ�  

ಗುರು�ಸ�ಾದ ��ಾ�ತ �ತತ್ದ ಬ�ೆಗ್ ಅನವ್�ಸುವ ��ತ�ೊಂ��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾ�ಾಕ್�ಕ �ೆರ್�ಟ್ ಅನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. 
 
9.8  ವ��ಾ�ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ ಗ�ಷಠ್ ರೂ.25,000. ಗ��ೆ �ಾಗೂ ಪರ್� 

�ಾ�ೆ�ೆ ಗ�ಷಠ್ ರೂ.1,00,000 �ೆಕ್ �ೕ�ತ�ೊ�ಸ�ೇಕು. 
 
9.9  �ಾವ��ೇ �ೇರ ಹಣದ ನಷಟ್ದ ("ನಷಟ್") ಬ�ೆಗ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಅಗತಯ್ 

�ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂವಹನವನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ನಂತರ, ನಷಟ್ದ ವರ� 

�ಾಡುವ �ದಲು, ಅಂತಹ �ೕಸದ ವ��ಾಟು(ಗಳ) ಬ�ೆಗ್ ತನನ್�ೇ ಆದ 

ತ��ೆಯನುನ್ ನ�ೆಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ 

ತ��ೆಯು �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂ�ೆ �ಾವ��ೇ �ೇರ ಅಥ�ಾ  

 ಪ�ೋಕಷ್ ಒಳ�ೊಳ�ಳ್��ೆಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ��ದ�ಲ್, ಅವರ ಕುಟುಂಬ 

ಸದಸಯ್ರು / ಸಂಬಂ�ಕರು ಅಥ�ಾ ಅವರ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ�, �ಾರ್ಹಕ��ೆ 

ಅಂತಹ �ೕ�ಯ ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ �ೕಡಲು ��ಾಕ�ಸುವ�ದರ �ೊ�ೆ�ೆ 

�ಾರ್ಹಕರ �ರುದಧ್ ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ��ಾರವನುನ್ 

�ೊಂ�ರೂತತ್�ೆ. 

 �ಾ�ಾಕ್�ಕ �ೆರ್�ಟ್ �ೕ�ರು��ೆಯು ತ��ೆಯು ಮು�ದ ನಂತರ�ೇ 

ಅಂ�ಮ�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ�ನ ತ��ೆಯ ವರ�ಗಳ� ಅಂ�ಮ�ಾ�ದುದ್ ಮತುತ್ 

�ಾರ್ಹಕಋ ಅದನುನ್ ಒಪಪ್�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
9.10 ಈ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ನ ��ತದ ಹಣವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡುವವ�ೆ�ೆ 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವಂ�ಲಲ್. 
 
 
 
 
 
9.11 ಆ�ಾಗೂಯ್ �ಾರ್ಹಕರು ಈ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಂಚ�ೆ ��ಾ 

�ಾ��ಯ ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ ಈ �ೆಳಕಂಡವ� ಅನವ್��ದ�ಲ್ �ಾತರ್�ೇ 

ಪ�ೆಯು�ಾತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ಾ��ೆ: 

 a)   ವ��ಾ�ನ �ಾ�ೆಯು ಉತತ್ಮ �ಥ್�ಯ�ಲ್ ಇರುವ�ದು 

 b)  ಅಂತಹ ನಷಟ್ದ ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು ಕ�ೆದ 12  �ಂಗಳ�ಗಳ�ಲ್ 

ಎರಡು ಅನ�ಕೃತ ಘಟ�ೆಗಳ�  ಸಂಭ��ಲಲ್�ರುವ�ದು,  ಮತುತ್ 

 c)  �ಾರ್ಹಕರು ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ಾಸ್ ವಡ್ರ್(ಗಳನುನ್) 

 ರ�ಸುವ�ಲ್ �ಲರ್ಕಷ್� ವ��ಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 



 ಸಪ್�ಟ್ೕಕ��ರುವ�ದು. 
 
ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಂಚ�ೆ ��ಾ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂ�ನ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು ಈ �ೕ�ೆ ಷರತುತ್ 9 ರ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ �ಾ�ಾನಯ್ 

��ಾ��ಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ ಷರತುತ್ 9 ರ�ಲ್ 

ಉ�ೆಲ್ೕ��ದಂ�ೆ.ನಷಟ್ವ�ಂ�ಾದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ನಷಟ್ 

�ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಅಹರ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

10.  ವ��ಾಟುಗಳ ಪರ್�ರ್� 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸುವ ಸಮಯವ� 

ಅವ�ಗಳನುನ್ ಹಸತ್�ಾ�ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ದುಯ್�ಾಮ್ನ�ಾ� 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ ಅವ�ಗಳನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ನ�ೕಕ�ಸಬಹು�ೇ 

ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಾರದ ಅವ�ಯ ಮು�ಾತ್ಯದ ನಂತರ ಅವ�ಗಳನುನ್ 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸಬಹು�ೇ ಎನುನ್ವ�ದರ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಬದ�ಾಗುವ �ಾಧಯ್�ೆ 

ಈರುತತ್�ೆ. �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಲ್ಸಲು ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ಇತರ ತುತುರ್/ಪರ್ಮುಖ 

�ನಂ��ಾ�, �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

�ೌ�ಕ�ಾ� �ೆ�ಾಡ್ರ್ �ಾಡ�ಾ��ೆ/�ಾಯರ್�ವರ್�ಸ�ಾ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು.  

�ಾರ್ಹಕರು ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೕ�ದ ನಂತರ, 

�ಾರ್ಹಕರು ಅದನುನ್ �ಂ�ರು�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ದ 

ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ಂ�ರು�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್; ಅಥ�ಾ ಷರತುತ್ಬದಧ್ ಅಥ�ಾ �ಂ�ರು�ಸಬಹು�ಾದ 

ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾನಯ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�� �ಾವ� �ಾಡಲು �ಾಧಯ್�ಾಗುವ�ದ�ಕ್ಂತ ಮುಂ�ತ�ಾ��ೕ 

ಅಗತಯ್�ದದ್�ಲ್.ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ �ಾವ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ 

ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಧಯ್�ರುವ ಮ�ಟ್�ೆ �ವಸ್ರ್ ಎಂ�ರ್ �ಾಡಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸಬಹುದು. 

ಹಣದ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾವ�ಗಳ� ಆ�ಾಯ �ೆ��ೆ 

�ಾ��ೆ,1961 ರ �ೆಕಷ್ನ್ 40A (3). ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಈ 

ಮೂಲಕ ದೃ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ.  
 
ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭಯ್�ರುವ �ೇ�ೆಯ ಹಣ�ಾ�ನ �ಾ��ಯು 

ಉ�ೆಲ್ೕಖದ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� �ಾತರ್�ೇ ಇರುತತ್�ೆ. ಈ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ 

ಲಭಯ್�ರುವ �ಾ�ೆಯ �ಾ��ಯು �ಾಯ್ಂ�ನ �ೈಯ�ಲ್ರಬಹು�ಾದ ಆದ�ೆ 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸದ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ಾ� ಇನೂನ್ ಪ��ೕ�ಸ�ೇ�ಾದ 

ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಪರ್��ಂ�ಸುವ��ಲಲ್. �ಾಯ್ಂಕ್. ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಾ�ನ 

�ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ ಉಂ�ಾದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ(ಗಳ�) ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ ಹಣ ಲಭಯ್�ದದ್�ಲ್ ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ವ್ೕಕ��ದ ��ಯ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ಾಗೂ �ಾವ� 



ವ��ಾ�ಟನುನ್ �ವರ್�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ�ನ ಸಮಂಜಸ�ಾದ 

�ಯಂತರ್ಣವನುನ್ �ೕ�ದ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಈ �ಾವ��ೇ �ಾವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡಲು 

ಅಥ�ಾ ಆಗಬಹು�ಾದ �ಳಂಬ �ಾವ�ಗ��ೆ �ಾಗೂ �ಾವ��ೇ �ೋಪ�ೆಕ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

11.  ��ಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್�ೇ ಆ�ಕ್ಯಂ�ೆ. ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾರ್ಹಕರು 

ನ�ೆಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ವ��ಾ��ೆ ಕ�ಷಠ್ ಮತುತ್ ಗ�ಷಠ್ ��ಗಳನುನ್ 

�ೊಂ�� ಮತುತ್ ಮರು�ೊಂ�ಸುವ ಆ�ಕ್ಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ 

�ಾವ��ೇ ��ಗಳ� �ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ ಸಮ�ೋಲನದ ಲಭಯ್�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 

ಅಂತಹ ��ಗಳ� �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂ��ದ �ಯ�ಾಂಕಗಳನುನ್ 

ಆಧ��ರಬಹುದು. 

�ೈನಂ�ನ ಕ�ಷಠ್/ಗ�ಷಠ್ ವ��ಾಟು ��ಗಳ� ಎ�ಾಲ್ ಎ�ಎಂಗ��ೆ ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ ��ಧ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗ��ೆ, �ೇಶ�ಂದ �ೇಶ�ೆಕ್ ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ೇ�ದ ��ಧ ಎ�ಎಂಗಳ ನಡು�ೆ ಬದ�ಾಗಬಹುದು. ��ಧ 

AlMs/�ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಈ ��ಗಳ�ಲ್ ಏಕರೂಪ�ೆಯ 

�ೊರ�ೆ�ಂ�ಾ� �ಾರ್ಹಕರು ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ 

ಅ�ಾನುಕೂಲ�ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

12.  ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಪರ್�ೇಶ 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೋ��ೆಯ 

�ೕ�ೆ�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ��ೇಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�ೆ 

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರ CID �ೆ �ಂಕ್ �ಾಡ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾಯ್ಂ�ನ �ಯಮಗ��ೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಪರ್�ೇ�ಸಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಪರ್�ೇ�ಸಬಹು�ಾದ ಪರ್��ಂದು �ಾ�ೆಯ�ಲ್ 

ಲಭಯ್�ರುವ ವ��ಾಟುಗಳ ಸವ್ರೂಪವ� ಆ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ �ಾರ್ಹಕರ ಆಪ�ೇ�ಂಗ್ 

�ಾಯ್ಂ�ೇಟ್ ಅನುನ್ ಅವಲಂ��ರುತತ್�ೆ. �ೈಯ�ತ್ಕವಲಲ್ದ �ಾರ್ಹಕರ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

�ಾರ್ಹಕರ ಸೂಕತ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ��ಂದ ಅ��ಾರ ಪ�ೆದ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ �ಾರ್ಹಕರ 

�ನಂ�ಯ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪರ್�ೇಶವನುನ್ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
 
 

13.  ಹಣದ ಲಭಯ್�ೆ 

�ಾರ್ಹಕನು ತನನ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ ಹಣ ಲಭಯ್�ಲಲ್ದ �ೊರತು ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾನಲ್ ಗಳನುನ್ ಬಳ��ೊಂಡು ತನನ್ �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಹಣವನುನ್ 

�ಂಪ�ೆಯಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುವ��ಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾ�ೆಯ�ಲ್ 

�ಾಕಷುಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಇ�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾ�ರ್ಪ���ೊಳ�ಳ್ವ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು 

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� �ಾರ್ಹಕರ �ೕ�ರುತತ್�ೆ. ��ಯನುನ್ ಉಲಲ್ಂ�ಸಲು �ಾವ��ೇ 

ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ �ಾ�ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ �ಾಡಲು �ೕ�ರುವ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಂಪ�ೆಯಬಹುದು ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಸೂಕತ್�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದಂತಹ ಇತರ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. 
 



14.  �ಾ�ೆಟ್�ೕರ್ ಮತುತ್ �ಾ�ೆವ್ೕರ್ರ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ಅವರ �ೆಚಚ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂ�ನ ವಯ್ವ�ೆಥ್�ೆ �ೊಂ��ೆ�ಾಗುವ ಪ�ಾರ್ಯ 

�ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಮತುತ್ ಬಳಸಲು, �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ, ಅಂತಹ ಎ�ಾಲ್ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ಮತುತ್ 

ಸಂವಹನ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಗಳನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸ�ೇಕು, �ವರ್�ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ 

ನ�ೕಕ�ಸ�ೇಕು/ ಅಪ್ �ೇಟ್ �ಾಡ�ೇಕು. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್, 

�ಾಡ್ ರ್�ೇರ್, ಆಪ�ೇ�ಂಗ್ �ಸಟ್ಮ್ ಗಳ� ಇ�ಾಯ್�ಗಳನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

ಬದ�ಾ�ಸುವ ಅಥ�ಾ ನ�ೕಕ�ಸುವ �ಾವ್ತಂತರ್�ವನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾರ್ಹಕರ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್, �ಾಡ್ ರ್�ೇರ್, ಆಪ�ೇ�ಂಗ್ �ಸಟ್ಮ್ ಗಳನುನ್ �ೆಂಬ�ಸಲು 

�ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ �ಾಗೂ ಅದು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� 

�ಾರ್ಹಕರ�ೇ  ಜ�ಾ�ಾದ್� ಆ�ರುತತ್�ೆ. 
 

15.  �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ 

�ಾವ��ೇ �ೇ�ೆಗ��ೆ ಆ�ಾರ�ಾ�ರುವ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ನ�ಲ್ರುವ ಎ�ಾಲ್ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ 

ಹಕುಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸುವ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಅಗತಯ್�ರುವ ಇತರ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ಗಳ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ  

ಆ�ಾ �ಾ�ಾಟ�ಾರರ �ಾನೂನು ಆ�ತ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು 

ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ �ಾಗೂ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸಲು 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಬಳ��ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೕ�ದ ಅನುಮ�ಯು 

�ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ನ �ೌ�ಧ್ಕ ಆ�ತ್ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ �ಾವ್ಮಯ್ದ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೕಕತವ್ದ 

ಹಕುಕ್ಗಳನುನ್ �ೕಡುವ��ಲಲ್. �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ೆ ���ದ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ಅನುನ್ 

�ಾಪರ್�ಸಲು, ಅನು�ಾ�ಸಲು, �ಸ್ಅ�ೆಂಬಲ್ �ಾಡಲು, �ಕಂ�ೈಲ್ �ಾಡಲು 

ಅಥ�ಾ �ವಸ್ರ್ ಇಂ��ಯರ್ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ನ ಮೂಲ �ೋಡ್ 

ಅನುನ್ ನಕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾವ��ೇ ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ 

ರ�ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸ�ಾರದು. 
 

16.  ಅಲಟುರ್ಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾ���ಾ� �ಾತರ್�ೇ 

ಅಲಟುರ್ಗಳ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ �ೕಡಬಹುದು ಮತುತ್ ಅದರ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ 

ಅದನುನ್ ��ಲ್ಸಬಹುದು. �ಾ�ೆಗಳ �ೕ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ� ಪರ್ಚ�ತ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

ಅ�ಾಯ್ಸಗಳ ಮೂಲಕ �ಾಗರ್ದ�ರ್ಸಲಪ್ಡುತತ್�ೆ �ಾಗೂ ಉತತ್ಮ ಪರ್ಯತನ್ದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ಾಯ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆಲವ� ಪ�ವರ್-�ಧರ್�ತ ಅಲಟುರ್ಗಳನುನ್ 

ಪರ್ದ�ರ್ಸಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಅಲಟುರ್ಗಳ ಸಮ�ೕ�ತ�ೆ, ಸಂಪ�ಣರ್�ೆ, 

�ಖರ�ೆ ಮತುತ್ ಯಶ�ವ್ �ತರ�ೆ ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಕೃ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

17.  �ೕನ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ� 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್, �ಬಬ್ಂ� ಸ�ಾಯದ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ 

�ೕನ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯ ಆ�ಕ್ಗಳ�ಲ್ ಡಯಲ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ 

�ೇ�ೆಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ಧ �ೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ �ೕಡಬಹುದು. 

ಭದರ್�ಾ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಗೂ ಅದರ �ಬಬ್ಂ�ಯನುನ್ ರ�ಸಲು 



ಮತುತ್ ��ಾದಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು ಸ�ಾಯ �ಾದುವ ಸಲು�ಾ�, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ೇಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನಡು�ೆ ದೂರ�ಾ� 

ಸಂ�ಾಷ�ೆಗಳನುನ್ �ೆ�ಾಡ್ರ್ �ಾಡಬಹುದು, ಅದರ �ಾಖ�ೆಯನುನ್ 

ಇ���ೊಲಲ್ಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕರ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ಆ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ 

ಒಪಪ್ಂದಗಳನುನ್ �ೕ�ಸಬಹುದು. �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ನ ಷರ�ತ್�ೆ ಒ�ಪ್�ೊಂ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 

18.  ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳ� 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಒದ�ಸಲು ಬಳಸುವ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಗಳ� �ಾಕಷುಟ್ 

ಭದರ್�ಾ ಸುರಕಷ್�ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಳ್ವ 

ಸಲು�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾರ್�ೕ�ಕ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ; 

�ಾವ��ೇ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನು, �ಯಮಗಳ�, �ಬಂಧ�ೆಗಳ�, 

�ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ�, ಸು�ೊತ್ೕ�ೆಗಳ�, �ೕ� ಸಂ��ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ 

�ಾರುಕ�ೆಟ್ ಅ�ಾಯ್ಸಗಳನುನ್ ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಅಂತಹ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಗಳನುನ್ 

�ವರ್�ಸುವ�ಲ್ ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ ಅ�ಾಯಗಳನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುತತ್�ೆ. 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ನ�ಲ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಅ�ಾಯಗಳ�, ಜ�ಾ�ಾದ್�ಗಳ� 

ಮತುತ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ ಬ�ೆಗ್ �ಾರ್ಹಕರು ��ದು�ೊಂ�ರು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಸ��ಾದ 

ಪ�ಗಣ�ೆಯ ನಂತರ ಅದನುನ್ ಅ�ತು�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು 

ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್/ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಯಂ�ೊರ್ೕಪಕರಣಗಳ�, ಇ�ೕಲ್ ಮತುತ್ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ ನ 

ಸಂಪ�ಣರ್ �ೆಲಸದ �ಾನವನುನ್ �ೊಂ��ಾದ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು 

��ಸಬಯಸುಸು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾತ�ಪ�ಸು�ಾತ್�ೆ, ಇದು �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತತ್�ೆ. 
 

19.  ಅಪ�ಣರ್ ವ��ಾಟುಗಳ� 

�ಾರ್ಹಕರು �ೈ�ೊಂಡ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಹಣ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯನುನ್ 

�ಾಡಲು �ೕ�ದ �ಾವ� ಸೂಚ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ಅಂತಹ �ಾವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾರ ಪರ�ಾ� �ಾ��ೊ�ಸ�ಾ��ೆ�ೕ ಆ ವಯ್�ತ್ಗಳ �ಾಯರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ೋಪಗ�ಂ�ಾ� �ಾಯರ್ರೂಪ�ೆಕ್ ಬರ�ೇ ಇರಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಪ�ಣರ್�ೊಳಳ್�ೇ 

ಇರಬಹುದು. �ಾರ್ಹಕರ ಅಂತಹ ವ��ಾಟು �ಾಯರ್ರೂಪ�ೆಕ್ ಬರ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಪ�ಣರ್�ೊಳಳ್�ದದ್�ಲ್.�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.  

�ಾರ್ಹಕರ ಸೂಚ�ೆಗಳ ಪರ್�ಾರ ಹಣವನುನ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ಾಡುವ �ಾವ��ೇ 

ವ��ಾಟು �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� �ಾಯರ್ರೂಪ�ೆಕ್ ಬರ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಪ�ಣರ್�ೊಳಳ್�ದದ್�ಲ್ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ವಸುತ್�ಷಠ್�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ವಯ್ವ�ಾರವನುನ್ 

ಪ�ಣರ್�ೊ�ಸ�ದದ್�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕರ ಸೂಚ�ೆಗ��ೆ ಅನು�ಾರ�ಾ� ಹಣ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾತರ್ ಒದ�ಸು�ತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಅಥರ್�ಾ��ೊಂ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 

20.  �ೈರಸ್ ಗಳ �ರುದಧ್ ರಕಷ್�ೆ: 

�ಾರ್ಹಕರು ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸುವ ತಮಮ್ �ಸಟ್ಮ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಧನವ� 

�ಾವ��ೇ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ �ೈರಸ್ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹು�ೇ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್/�ಾಧನಗ�ಂದ 



ಮುಕತ್�ಾ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಳ್ವ ಸಲು�ಾ� ಎ�ಾಲ್ 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾರ್�ೕ�ಕ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇಕು. �ಾಗೂ 

�ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ �ಾಂಬ್ ಗಳ� ಎಂದು ಕ�ೆಯಲಪ್ಡುವ �ಾಧನಗಳ�, 

�ೊರ್ೕಜನ್ �ಾಸ್ ರ್ಗಳ� ಮತುತ್ ವಮ್ ರ್ಗಳ� (ಯು�ೈರಸ್ ಗಳ�") ಇವ�ಗ��ೆ 

���ೊಳಪಡದಂ�ೆ ಸಮಪರ್ಕ�ಾ� �ವರ್�ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ ಪರ್� �ೕ�ಯ�ಲ್ 

ಸುರ�ತ�ಾ��ಸ�ೇಕು. �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ನ�ಲ್ �ೈರಸ್ ಮತುತ್ ಇತರ 

��ಾಶ�ಾ� ವಸುತ್ಗಳ ಒಳ ತೂರು��ೆಯನುನ್ ತ�ೆಗಟಟ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ�ಾದರೂ, �ಾಯ್ಂ�ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ�ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ 

�ಾಗೂ �ಂಕ್ �ಾ�ದ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಗ�ಂದ �ೌನ್ �ೋಡ್ �ಾ�ದ �ಷಯವ� 

ಅಂತಹ �ೈರಸ್ ಅನುನ್ �ೊಂ�ಲಲ್ಎನುನ್ವ�ದರ ಬ�ೆಗ್ ಅದು �ಾತ� ಪ�ಸಲು, 

�ಾರಂಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾತ� �ೕಡಲು ಆಗುವ��ಲಲ್. ��ಾಶ�ಾ� ವಸುತ್ಗಳ�. ಅಂತಹ 

�ೈರಸ್ ಅಥ�ಾ ��ಾಶ�ಾ� ವಸುತ್ಗ��ೆ �ಾರಣ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ �ಾ� ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೆಬ್ �ೈಟ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ 

�ಾಯರ್ಗಳ� ಅಡಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ೋಷ ಅಥ�ಾ �ೋಷ�ಂದ 

ಮುಕತ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದರ ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಭರವ�ೆ �ೕಡುವ��ಲಲ್. 
 

21. ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೕಡುವ ಪ�ಾರ್ಯ �ೇ�ೆಗಳ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ 

��:  �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸುವ ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೇ�ೆಯನುನ್ 

ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�ೆ �ಾಡುವ/ಇಲಲ್�ರುವ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾರ್ಹಕರು 

ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ �ೇರ, ಪ�ೋಕಷ್, ಪ��ಾಮ�ಾ�, ��ೕಟ್ ಅಥ�ಾ 

��ೇಷ�ಾದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

�ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾಗ�ರುವ ಸಂದಭರ್ಗಳ �ವರ�ಾತಮ್ಕ ಪ�ಟ್ 

(ಆದ�ೆ ಸಮಗರ್�ಾ�ಲಲ್):  

ಅಂತಹ ನಷಟ್ವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಯು �ೕಸ್ರ್ �ೕಜರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಂ�ರ್ಕ 

�ಾನ್�ಗ್ ಗ�ಂದ ಉಂ�ಾ�ಾಗ; �ಾರ್ಹಕರ ವಯ್ವ�ೆಥ್ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂ�ನ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯ ನಡು�ೆ 

�ಾವ��ೇ ಅ�ಾಮರಸಯ್ ಉಂ�ಾದ�ಲ್; �ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯವ�ಂದ 

�ಾರ್ಹಕರ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯ �ಾವ��ೇ ದುರುಪ�ೕಗ�ಾದ�ಲ್; �ಾರ್ಹಕರು ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ 

�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಅನುನ್ ಬಳಸುವ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ ಪ�ೆದ 

�ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆಗಳ ಬ�ೆಗ್ �ಾ���ೆ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ ಪರ್�ೇಶ; �ಾರ್ಹಕರ 

�ಾಸ್ ವಡ್ರ್/�ನ್  ಅನುನ್ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯ ಬಳ�ೆ �ಾ�ದ�ಲ್; ಪರ್ಸರಣ 

ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ �ೇ�ಾ, �ಾ�� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೇಶದ 

ನಷಟ್/ಅಸಪ್ಷಟ್�ೆ/ಭರ್�ಾಟ್�ಾರ/�ಳಂಬ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್; �ಾವ��ೇ 

ನಷಟ್/�ಳಂಬ, ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ �ೇ�ಾ, �ಾ�� ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೇಶದ�ಲ್ 

ಅಡಚ�ೆ, ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಯಂತರ್ಣ�ೆಕ್ �ೕ�ದ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾ�ೆಗ��ೆ 

ಪರ್�ೇಶವ� ಬಯ�ದ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಲಭಯ್�ಲಲ್�ದದ್�ಲ್; �ಾಯ್�ಾರದ ಸಮಯದ�ಲ್ 

ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ �ೇ�ೆಗಳ ಅಲಭಯ್�ೆ ಆದ�ಲ್. 
 

�ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ �ೇ�ೆಗಳ� 
 
�ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ�ದು ಈ �ೆಳ�ನ �ಯಮಗಳ� 



ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ� ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೕಡಬಹು�ಾದ �ಾ�ೆಗಳ ನಡವ��ೆಯ �ಯಮಗ��ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ, �ಾ�ೆ�ೕ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ/ಬಹು�ಾದ ಅಥ�ಾ �ದುದ್ಪ� �ಾ�ದ/�ಾಡಬಹು�ಾದ �ಯಮಗಳ� 

ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗ��ೆ ಒಳ ಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ 

�ಾಡ್ ರ್ಗಳ �ೇ�ೆಗಳ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

1.  �ಾ�ಾನಯ್ 

ಇ�ಲ್ ಪ��ಲ್ಂಗ �ಂಗದ ಉ�ೆಲ್ೕಖವ� ��ೕ�ಂಗವನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 
 

2.    �ಾಯ್�ಾಯ್ನಗಳ� 

"�ಾ�ೆ�ಾರ" ಎಂದ�ೆ ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ�ತ್ �ಾ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ 

�ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್. "ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯುತ �ಾ�ೆ" 

ಎನುನ್ವ�ದು �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಮ��ೇರ್ಶನ�ೊ��ದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
"ಅ�ಕೃತ �ೕಲರ್" ಎನುನ್ವ�ದು ��ೇ� ��ಮಯ ಅಥ�ಾ ��ೇ� ಭದರ್�ೆಗಳ�ಲ್ 

ವಯ್ವಹ�ಸಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ಕಡ�ಾ�ೆಯ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

ಘಟಕವನುನ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸುತತ್�ೆ.  
 
"�ಾಡ್ರ್" ಎನುನ್ವ�ದು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೕಡುವ �ಾಲ್�ಕ್ ಮತುತ್ �ೋಲ್ಡ್ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ AG 

�ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಪ�ಚ�ಸಬಹು�ಾದ 

�ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
"�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್" ಎನುನ್ವ�ದು �ಾ��ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೕಡಲಪ್�ಟ್�ೆ�ೕ ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಳ� �ೕಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ  

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ ಅ��ಾರ ಪ�ೆದ  �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ 

ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳಳ್ಲು �ಾಗೂ ಬಳಸಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವವರು. 
 
"�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ" ಎಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾ�ತ್ �ಾ�ೆ 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೊತುತ್ಪ��ದ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ಾ�ೆ (ನಗದು 

�ೆರ್�ಟ್/�ಾಲ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ �ೊರತುಪ��) �ಾಗೂ  �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ 

�ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗ��ೆ ಅಹರ್�ಾದ �ಾ�ೆ(ಗಳ�) , �ಾಡ್ ರ್ನ �ತರ�ೆ�ಂ��ೆ 

ಏಕ�ಾಲದ�ಲ್ �ೊತುತ್ಪ�ಸ�ಾ�ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ನಂತರ �ಾಡ�ಾ�ರುವ�ದು. 
 
"NCASST" ಎಂದ�ೆ �ಾರ್ಹಕ��ಾ� ಸ�ರ್ಯ�ೊ��ದ �ಾ�ಾಟ ಮತುತ್ �ೇ�ಾ 

ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ� ("ಟಚ್ ಆ�ೆಸ್ಸ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ�" ಎಂದೂ 

ಕ�ೆಯು�ಾತ್�ೆ) �ಾರತದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತತ್ರದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ 

ಹಂ��ೊಂಡ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ ಆ�ರ�, ಇತರ �ಷಯಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ 



ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸಲು ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�) ಮತುತ್ ಅವರ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�ಲ್) ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ಾಡುವ��ಾ�ರುವ�ದು. 
 
"�ೇವ� (�ೆ�ಾ�ಟ�)" ಎಂದ�ೆ �ಾರತದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತತ್ರದ�ಲ್ �ಾವ��ೇ 

ಯಂತರ್/�ಾಧನ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಹಂ�ದ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ ಆ�ರ�, ಇತರ �ಷಯಗಳ 

�ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ (ಗಳನುನ್) ಪರ್�ೇ�ಸಲು ಮತುತ್ 

ಅವರ �ಾಡ್ ರ್ ಮೂಲಕ ಹಣವನುನ್ �ೇವ� ಇಡಲು ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

ಬಳಸಬಹು�ಾದ �ಾ�ೆ(ಗಳ�). 
 
 
"EDC" ಎಂದ�ೆ �ಾವ��ೇ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ೇ�ಾ �ಾಯ್ಪಚ್ರ್ ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ�, 

�ರ್ಂಟರ್ ಗಳ�, �ನ್ �ಾಯ್ಡ್ ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಧನಗಳನುನ್ ಚ�ಾ�ಸಲು ಅಗತಯ್�ಾದ 

�ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್ �ೇ�ದಂ�ೆ ಇತರ �ೆ��ೆರಲ್ ಗಳ� ಮತುತ್ ಪ�ಕರಗಳ�, �ಾರತದ�ಲ್ 

ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ೋತತ್ರದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಹಂ��ೊಂಡ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ ಆ�ರ�, 

ಇತರ �ಷಯಗಳ �ೊ�ೆ�ೆ, �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಮ�ೆರ್ಂಟ್ ಎ�ಾಟ್�ಲ್ಷ್ �ಂಟ್ ನ�ಲ್ 

ವ��ಾಟನುನ್ ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸಲು �ೇ�ಾದಯ್ಂತ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ೆ �ೊಂ�ರುವ ತನನ್ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�ಲ್) ತನನ್ ಹಣವನುನ್ ಬಳಸಬಹು�ಾ�ರುವ�ದು. 
 
"EXIM" �ಾರತದ ರ�ತ್ ಆಮದು �ೕ�ಯನುನ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸುತತ್�ೆ, �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಎ�ಾಲ್ 

�ದುದ್ಪ�ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ�ಂದ 

�ಗ�ಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. "ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ವ��ಾಟುಗಳ�" �ಾರತ, �ೇ�ಾಳ 

ಮತುತ್ ಭೂ�ಾನ್  �ೊರತುಪ�� �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ 

ತಮಮ್ �ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
"ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ರ್ ��" ಕದದ್ ಅಥ�ಾ ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್ ರ್ಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ 

�ೆಚುಚ್ವ� �ೇ�ೆಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ, ಇದು ಷರತುತ್ 12 ರ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 
"ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ರ್ ��ಾ �ಾ��ಯು ಕ�ೆದು�ೋದ ಅಥ�ಾ ಕದದ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಪರ್��ಠ್ತ ��ಾ ಕಂಪ��ಂ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇ�ಾದ �ಾ��ಯನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ೆಚುಚ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� 

ಷರತುತ್ 12 ರ�ಲ್ ಇದನುನ್ ��ಸ�ಾ��ೆ. 
 
"�ಾಗವ�ಸುವ ಎ�ಎಂಗಳ�" (�ಎ) �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ �ೆಲಲ್ರ್ 

��ನ್ ಗಳನುನ್ (ಎ�ಎಮ್ ಗಳ�) ಮತುತ್ �ೕ�ಾ �ಾಡ್ರ್ ಇಂಟರ್ �ಾಯ್ಶನಲ್ ನ 

ಹಂ��ೆಯ �ಾವ� �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ�ಲ್ �ಾಗವ�ಸುವ ಇತರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗ��ೆ (ಒ�) 

�ೇ�ದ ಎ�ಎಂಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ""· �ೇ�ಾ 

��ೆನ್ಯನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸುತತ್�ೆ. ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�ಲ್) ತನನ್ ಹಣವನುನ್ ಪ�ೆಯಲು 

�ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು. 
 
"�ಾಗವ�ಸುವ �ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ�" (PME) ಎಂದ�ೆ �ೕ�ಾ �ಾಡ್ರ್ 



ಇಂಟರ್ �ಾಯ್ಶನಲ್ ಹಂ��ೆಯ �ಾವ� �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ �ಾಗ�ಾ�ರುವ ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ� 

ಮತುತ್ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು ಟ�ರ್ನಲ್ (ಟ�ರ್ನಲ್) ನ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

�ೌರ�ಸಲು " " �ೇ�ಾ ಗುರುತು (ಮುದರ್ಣ �ೋ�ೋ) ಅನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸುವ �ಾಗೂ 

ಇತರವ�ಗಳ�ಲ್, �ೊತ್ೕಗರ್ಳ�, ಅಂಗ�ಗಳ�, �ೆ�ೊಟ್ೕ�ೆಂಟ್ ಗಳ�, �ೋ�ೆಲ್ ಗಳ�, 

ಏರ್ �ೈನ್ ಗಳ� ಮತುತ್ ಇತರ ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ� �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ೌರ�ಸುವಂ�ೆ ಪರ್�ಾರ 

�ಾಡುವವ�. 
 
"PIN" ಎಂದ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಹಂಚ�ಾದ �ೈಯ�ತ್ಕ ಗುರು�ನ 

ಸಂ�ೆಯ್ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ/�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಆ�ಕ್�ಾಡ�ಾ�ರುವ�ದು. 
 
"�ಓಎಸ್" ಎಂದ�ೆ �ಾ�ಂಟ್ ಆಫ್ �ೇಲ್ ಟ�ರ್ನಲ್. 
 
"�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾ�ೆ" ಎಂದ�ೆ �ೕ�ೆ �ವ��ದಂ�ೆ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ಒಂ�ಾ�ರುವ�ದು,  

ಇದನುನ್ �ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ VISA/PLUS ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ATM 

ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
"�ರ್ೕ�ಾರ್ಂ" ಇದು ಷರತುತ್ 17 ರ�ಲ್ �ವರ�ಾ� ���ರುವಂ�ೆ �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೋಲ್ಡ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ರ್ ��ಾಡ್ರ್ �ರ್ೕ�ಾರ್ಂ ಅನುನ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸುತತ್�ೆ. 

"�ಾ�ಂಟ್ ಗಳ�" �ರ್ೕ�ಾರ್ಂ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ ��ಾಡ್ರ್/�ಾಯ�ಟ್ 

�ಾ�ಂಟ್ ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
"Sank" ಎನುನ್ವ�ದು �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ AG ಮತುತ್ ಅದರ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ 

ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದರ ಉತತ್�ಾ��ಾ�ಗಳ� ಮತುತ್ ��ೕ�ತರನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 
"�ಾ�ಾಟ �ಲ್ಪ್" �ೕ�ಾ ಟ�ರ್ನಲ್ ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಗವ�ಸುವ �ಾಯ್�ಾ� 

�ಾಥ್ಪ�ೆ�ಂದ ರ�ಸ�ಾದ �ಲ್ಪ್ ಅನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ, ಇದು �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ 

PAIPME/ಟ�ರ್ನಲ್ ನ�ಲ್ನ ವ��ಾಟು/ಗಳ �ೌಲಯ್ವನುನ್ ಪರ್��ಂ�ಸುತತ್�ೆ. 

ಅದನುನ್ �ಾಡುರ್�ಾರರು ಇಟುಟ್�ೊಳಳ್�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
ಟ�ರ್ನಲ್ ಅಂದ�ೆ ಎ�ಾಲ್ �ಾಫ್ಟ್ �ೇರ್, �ೆ��ೆರಲ್ಸ್ ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ನ 

ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸುವ �ಾಧನಗಳನುನ್ ಚ�ಾ�ಸಲು ಅಗತಯ್�ರುವ 

�ಾಯ್�ಾ� �ಾಥ್ಪ�ೆಯ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ನ ಪ�ಕರಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ��ೆ ಮತುತ್ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ 

�ೇ�ಾ �ಾಯ್ಪಚ್ರ್ (EDC) ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ�, VISA ಟ�ರ್ನಲ್, �ರ್ಂಟರ್ ಗಳ�, 

�ೈಯ�ತ್ಕ ಗುರು�ನ ಸಂ�ೆಯ್ಗಳ� (�ನ್) �ಾಯ್ಡ್ ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 
 
"ವ��ಾಟು" ಎಂದ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸುವ ಮೂಲಕ ವ��ಾ�ನ 

�ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರಲು PA ಮತುತ್ ಟ�ರ್ನಲ್ ನ�ಲ್ �ೇರ�ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳ��ೊಂಡು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರು 

�ೕ�ದ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ. 
 
"�ೕ�ಾ" ಎಂದ�ೆ �ೕ�ಾ ಇಂಟ�ಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಒ�ೆತನದ ಗುರುತು. 



 
"�ೕ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ�ನ್" ಎಂದ�ೆ �ೕ�ಾ ಇಂಟ�ಾಯ್ರ್ಷನಲ್ ಒ�ೆತನದ ಗುರುತು. 
 
"�ೕ�ಾ/ಪಲ್ಸ್ ಎ�ಎಂ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್" ಎಂದ�ೆ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ೌರ�ಸುವ ಮತುತ್ 

�ೕ�ಾ/ಪಲ್ಸ್ ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ�ನ್ ��ೆನ್ಗಳನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸುವ �ಾರತದ ಮತುತ್ 

�ಾಗ�ೋತತ್ರದ�ಲ್ ��ಧ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ �ೆ�ೆ�ೊಂ�ರುವ ಎ�ಎಂಗಳ�. 
 

3. ಅನವ್�ಸು��ೆ: 
3.1  �ಾಡ್ ರ್ನ �ತರ�ೆ ಮತುತ್ ಬಳ�ೆಯು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಸವ್ರ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂ��ಾ ("RBI") �ಯಮಗಳ�, RBI, FEMA ನ ��ಮಯ 

�ಯಂತರ್ಣ �ಯಮಗಳ�, FEMA ಅ�ಯ�ಲ್ ರ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ಯಮಗಳ� 

ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ�, ಅ�ಸೂಚ�ೆಗಳ�/ �ೊರ��ದ ಸು�ೊತ್ೕ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಅನುಗುಣ�ಾದ 

ಅ��ಯಮಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾರತ ಮತುತ್ 

��ೇಶಗಳ�ಲ್ ಬಳಸಬಹುದು, ಆದ�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ಯನುನ್ �ಾರ್ �ಾಡಲು 

�ೇ�ಾಳ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಭೂ�ಾನ್ ನ�ಲ್ ಬಳಸಌ ಆಗುವ��ಲಲ್. ಇದಲಲ್�ೆ, �ಾರತ, 

�ೇ�ಾಳ ಮತುತ್ ಭೂ�ಾನ್ ನ�ಲ್ನ �ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ�ಲ್ ��ೇ� ��ಮಯ 

�ಾವ��ೆ �ಾಡ್ರ್ �ಾನಯ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್, ಅಂದ�ೆ, �ೇ�ಾಳ ಅಥ�ಾ 

ಭೂ�ಾನ್ ನ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ ಬಳಸು�ಾಗ ವ��ಾ�ನ ಕ�ೆ�ಸ್ ಆ �ೇಶಗಳ ಸಥ್�ೕಯ 

ಕ�ೆ�ಸ್ ಅಥ�ಾ �ಾರ�ೕಯ ರೂ�ಾ�ಯ�ಲ್ರ�ೇಕು. ಅದರ �ಾಲ�ೆಯ�ಲ್ 

ಏ�ಾದರೂ �ೊರ�ೆ�ಾದ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ FEMA ಮತುತ್ ಇತರ 

ಅನುಗುಣ�ಾದ �ಯಮಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ ಕರ್ಮ�ೆಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 

3.2  �ೕ�ಾಲ್ಟ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� 

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸ�ದದ್�ಲ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ ಆರ್ �ಐನ �ದಶರ್ನದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅಂತ�ಾ��ೕಯ�ಾ� 

�ಾನಯ್�ಾದ �ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ���ಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ವ�ದ�ಂದ 

�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅನುನ್ ��ಾರ್ �ಾಡಬಹುದು. 
 
3.3  ��ೇಶ�ೆಕ್ �ೋಗುವ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಆರ್ �ಐ �ಗ�ಪ��ದ 

��ೇ� ��ಮಯ ಅಹರ್�ೆಗಳ ಒಳ�ೆ, �ೈಯ�ತ್ಕ ಬಳ�ೆ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ ��ಾವ್�ಾಹರ್ 

�ೈಯ�ತ್ಕ �ೆಚಚ್ಗ��ಾ� �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು, ��ೇಶ ಪರ್�ಾಸದ 

ಸಮಯದ�ಲ್ ಪ�ೆದ ಒಟುಟ್ ��ಮಯವ� ಅಹರ್�ೆಯ ��ಯನುನ್ �ೕರಕೂಡದು. 

��ೇಶದ�ಲ್ ಖ�ೕ��ದ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು �ಾರತದ�ಲ್ �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ 

�ಾಯ್�ೇಜ್ �ಯಮಗಳ�/EXIM �ೕ��ಂದ �ಯಂ�ರ್ಸಲಪ್�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 
3.4  �ೇ�ಕ್ �ಾರ್�ವಲ್ �ೋ�ಾ (BTQ) ಅ�ಯ�ಲ್ ��ೇ� ��ಮಯವನುನ್ 

ಪ�ೆಯಲು �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ತನನ್ �ಾಸ್ �ೕಟ್ರ್ ಅನುನ್ ಅನು�ೕ�ಸ�ೇಕು. 

ಮರು�ಾವ�ಯನುನ್ �ೌ�ಯ್ೕಕ�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಅ�ಕೃತ �ೕಲರ್/ಅ�ಕೃತ 

�ೕಲರ್ �ಾ�ೆಗ�ಂದ ��ಮಯದ ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ (ಪರ್�ಾಸದ �ದಲು) 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು. �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ/ಪರ್ಸುತ್ತದ�ಲ್ರುವ �ಯಮಗಳ 



ಅ�ಯ�ಲ್ ��ಮಯದ �ಡುಗ�ೆಯನುನ್ ಅನುಮ�ಸದ ರ�ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಪ��ಾಮ 

�ೕರಲು �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಌ ಬರುವ��ಲಲ್. 
 
3.5  �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅವರು ಬಯ�ದ�ಲ್, ಅ�ಕೃತ �ೕಲರ್/ಸಂಪ�ಣರ್ ಹಣ 

ಬದ�ಾ�ಸುವವ�ಂದ ಅಹರ್�ೆಯ ಮ�ಟ್�ೆ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ 

�ೋಟುಗಳ�/ಪರ್�ಾ�ಕರ �ೆಕ್ ಗಳ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಡ್ ರ್ನ �ರುದಧ್ ��ೇ� 

��ಮಯವನುನ್ �ಾರ್ �ಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ 

�ೋಟುಗಳ/ಪರ್�ಾ�ಕರ �ೆಕ್ ಗಳ ಅಹರ್�ೆಯ �ೊರ�ರುವ �ಾ�ಾಟವ� 

ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಯಮಗ�ಂದ �ಯಂ�ರ್ಸಲಪ್ಡುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 

�ೕ�ಂಗ್ ಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. �ಾಯ್�ೆಂಡರ್ ವಷರ್ದ�ಲ್ ��ೇ� ��ಮಯದ 

ಅ�ಕೃತ �ೕಲರ್ �ಂದ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ಾದ ��ಮಯವನುನ್ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ 

�ೋಟುಗಳ�/ಪರ್�ಾ�ಕರ �ೆಕ್ ಗಳ ರೂಪದ�ಲ್ �ಾಸ್ �ೕಟ್ ರ್ನ�ಲ್ 

ಅನು�ೕದ�ೆ ಆ�ರ�ೇಕು. 
 
3.6  �ಗ�ತ/��ೇ�ತ ಪ�ಟ್ಯ�ಲ್ರುವ (ಎ) �ಯತ�ಾ��ೆಗ��ೆ 

ಚಂ�ಾ�ಾ��ೆಯಂತಹ ಅ�ತ್ತವ್ದ�ಲ್ರುವ �ಯಮಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ ��ಮಯದ 

�ಡುಗ�ೆಯನುನ್ ಅನುಮ�ಸದ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� ; (�) ಪ�ಲ್ ಗಳ�, 

�ವ್ೕಪ್ �ೆಟ್ೕಕ್ ಗಳ�, �ಾಟ�ಗಳ�, ಇ�ಾಯ್�. (�) ��ೇ� ��ಮಯವನುನ್ �ಡುಗ�ೆ 

�ಾಡಲು ಅನುಮ�ಸದ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ�/�ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ 

ಇಂಟ�ೆರ್ಟ್ �ೈಟ್ ಗಳ� ಇವ�ಗ��ೇ.ರ�ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಪ��ಾಮ �ಾಡಲು �ಾಡ್ರ್ 

ಅನುನ್ ಬಳಸ�ಾರದು. ಅಂತಹ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಗಳನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್ �ವರಗಳನುನ್ 

�ೕಡುವ ��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ ��ಾಗದ �ಾರ್�ೇ�ಕ ಕ�ೇ��ೆ ವರ� �ಾಡುವ 

ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆಯ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸುವ �ಾಡುರ್�ಾರನ ಹಕಕ್ನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ 

�ಧರ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

3.7  �ಾವ��ೇ ಸಂದಭರ್ದಲೂಲ್ ಕೂಡ �ಾಡ್ರ್ �ಲ್/�ಾ�ಗಳ �ಾವ�ಯನುನ್ �ಳಂಬ 

�ಾಡ�ಾರದು ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೕ�ರುವ 

�ಾರಣ�ಂದ ��ಾಕ�ಸ�ಾರದು. ಅಂತಹ ���ೕ�ದ ಅಹರ್�ೆ�ಾ� 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ೕ�ೆ �ೆಲ್ೖಮ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೆ �ೇ��ೆಯನುನ್ �ಾಡಲು 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆ ಇರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ �ಾವ� �ಾಡ�ರುವ�ದು 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ೇ ಅವರ �ಾಡ್ರ್ ಸದಸಯ್ತವ್ವನುನ್ �ಂ�ೆಪ�ೆಯುವ ಅ�ಾಯ�ೆಕ್ 

�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗು�ಾತ್�ೆ.  
 
3.8  �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ರದುದ್�ೊ��ದ�ೆ, RBI �ೊರ��ದ ��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ 

�ಯಮಗಳ ಅನುಸರ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ದುದ್ಪ� 

�ಾ�ದಂ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್, �ಾರತದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ��ೇಶದ�ಲ್ 

�ಾಡ್ ರ್ನ �ಾವ��ೇ ಪರ್ಯತನ್ದ ಬಳ�ೆಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

�ರಸಕ್��ದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
 

3.9   FEMA, ಅಥ�ಾ ಅದರ �ದುದ್ಪ�ಗಳ�, ಎ�ಾಲ್ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 



�ಬಂಧ�ೆಗಳ�, ಅದರ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೊರ�ಸ�ಾದ ಅ�ಸೂಚ�ೆಗಳ�, ��ಮಯ 

�ಯಂತರ್ಣ �ೈ��, �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ �ಾಯ್�ೇಜ್ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ EXIM 

�ೕ� �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ ಎಫ್ ಇಎಂಎ, ಅಥ�ಾ ಅದರ �ದುದ್ಪ�ಗಳ 

ಅನುಸರ�ೆಯನುನ್ �ಾತ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು �ೇವಲ �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ ರವರ�ೇ ಆ�ರುತತ್�ೆ. 

3.10 �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ �ರುದಧ್�ಾ� ಅದರ 

ತ�ಾಪ್ದ ಬಳ�ೆ�ೆ ಸಂಪ�ಣರ್ ಜ�ಾ�ಾದ್� ಇ�ೆ ಅನುನ್ವ�ದನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್, �ಾ�, 

ಬ�ಡ್, ಪ�ವತರ್�ೆ, �ಾವ��ೇ ಇತರ ಹಣ�ಾ�ನ �ೆಚಚ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ೆಚಚ್ಗಳನುನ್ ಸ�ದೂ�ಸಲು�ಾಯ್ಂ��ೆ ಪ��ಾರ �ೕಡಲು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ 

�ಾಗೂ �ಾಯ್ಂಕಣುಣ್ ಆ �ೕ�ಯ ವ��ಾತುಗ�ಂದ ಇ�ೆಡ್�ನ್�ೈ �ಾಡು�ಾತ್�ೆ. 
 

4. �ಾಡ್ ರ್ನ ಪರ್�ೕಜನಗಳ�: 
4.1  �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ಅನುಮ�ಸ�ಾದ PME ನ�ಲ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡಬಹುದು 

ಮತುತ್ ATM/POS �ಾಧನಗಳ�ಲ್ �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ 

�ಾ�ೆಯ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಕು�ತು �ಾ��ಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ಾಡ್ರ್ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ ಕ�ೆ�ಸ್ಯ�ಲ್ ಸ�ಾನ�ಾದ, ಸಂಸಕ್ರ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳ�, 

ಪ�ವತರ್�ೆ ಶುಲಕ್ಗಳ�/ಶುಲಕ್ಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ಲ್, ಅಂತಹ 

ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ೕ�ಾ �ಯ�ಾವ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ಶುಲಕ್ವನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. VISA ಎ�ೆ�ಾ�ನ್ �ೇ�ೆ�ಳ�ೆ 

�ಾರತ ಮತುತ್ ��ೇಶಗಳ�ಲ್ನ ಎ�ಎಂಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ�ಲ್ 

ಬಳಸಲು �ಾಡ್ರ್ �ಾನಯ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೆ ಸ��ಾದ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೕಡುವ �ಾಗೂ ನಂತರ 

�ೆಂಬ�ತ ವ��ಾಟುಗಳ ಪರ್�ಾರಗಳನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ದ್���ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಂಗಳ �ೊ�ೆಯ �ೆಲಸದ 

�ನದವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ಾನಯ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

5. �ವ್ೕ�ಾರ: 
5.1  PA ಮತುತ್ ಟ�ರ್ನಲ್ �ಾಗೂ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊತುತ್ಪ��ದ ಇತರ 

�ಾವ� ��ಾನಗಳ�, �ಾರತ ಮತುತ್ ��ೇಶಗಳ�ಲ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅನುಮ��ದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ �ಾತರ್�ೇ �ಾಡ್ರ್ �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 

6. ಆ�ತ್: 
6.1  �ಾಡ್ರ್ �ಾಯ್ಂ�ನ ಆ�ತ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾವ��ೇ 

�ಂಜ��ೆ�ಲಲ್�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಅ�ಕೃತ ವಯ್�ತ್�ೆ ಅದನುನ್ �ಂ�ರು�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಹ�ಾತ್ಂತ�ಸುವ �ದಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಅ�ಕೃತ ವಯ್�ತ್ಯ ಗುರುತನುನ್ 

�ಾಥ್�ಸ�ಾ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು. �ಾಡ್ರ್ 

ಅನುನ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ಾಡಲು ಬರುವ��ಲಲ್. �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ೇ�ೆಗಳ� ಇನುನ್ 

ಮುಂ�ೆ ಅಗತಯ್�ಲಲ್�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

�ಾಯ್ಂ��ಂದ �ಂಪ�ೆ�ದದ್�ಲ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

ರದುದ್�ೊ�ಸುವ�ದ�ಾಕ್� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅದನುನ್ �ಂ�ರು�ಸ�ೇಕು. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 



ಸಂಪ�ಣರ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಬದ� �ಾಡ್ರ್ ಅಥ�ಾ �ನ್ ಅಥ�ಾ ಎರಡನೂನ್ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಅ�ೇ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಸೂಕತ್�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸಬಹು�ಾದ ಇತರ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ �ೕ�ೆ 

ಮ�ೆತ್ �ೕಡಬಹುದು. �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು �ಾಡ್ ರ್ನ ಅವ� ಮು��ಾಗ ಅದನುನ್ 

ಡ�ಾ�ೋನಲ್ ಆ� ಅಧರ್�ೆಕ್ ಕತತ್�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಶಪ�ಸ�ೇಕು. �ಾಡ್ ರ್ನ 

ಅವ� ಮು�ಯುವ �ದಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ೕಕ��ದ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ �ೆ ಕಳ��ಸುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರು �ವರ್�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ 

�ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಮುಚುಚ್ವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

�ಂ�ರು�ಸುವ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್  �ೊಂ�ರು�ಾತ್�ೆ. �ಾ�ೆ�ಾರರ ಎ�ಾಲ್ 

�ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಮು�ಚ್ದ ನಂತರ �ಾ���ೆ �ೕ�ರುವ �ಾಡ್ ರ್ಗಳನುನ್ ಕೂಡ 

ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಂ�ರು�ಸ�ೇಕು. �ೕ�ನ �ಬಂಧ�ೆಗ��ೆ ಒಳಪಟುಟ್, 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಈ �ೆಳಕಂಡ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್  �ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾನ್� 

�ಾಡಲು ಬರುವ��ಲಲ್, �ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ನ್ ನ 

ಅಸಮಪರ್ಕ/�ೕಸದ/ಅನ�ಕೃತ/ನಕಲು/ತ�ಾಪ್ದ ಬಳ�ೆ, �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ 

ವಯ್�ತ್ಯ �ೈ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೕಳ�ವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ನ್ ಮೂಲಕ �ಾವ��ೇ 

ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯ �ಾನ�ೆಕ್ ಬರುವ�ದು, ಇವ�ಗಳನುನ್ �ೊರತುಪ�� ಷರತುತ್ 12 

ರ�ಲ್ �ವರ�ಾ� ಉ�ೆಲ್ೕ��ದಂ�ೆ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ರ್ ��ಾ 

�ಾ��ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ ಪರ್�ಾಣ �ಾಗೂ 

�ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಯಮಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 
 
 

7. �ಾಡುರ್�ಾರರ �ಾಧಯ್�ೆಗಳ�: 
7.1  �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೕ�ದ ಎ�ಾಲ್ �ೌಲಭಯ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ 

ಸಂಬಂ�ತ ಶುಲಕ್ಗ��ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ ಅದು ತಲು�ದ  ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸ� �ಾಕ�ೇಕು ಮತುತ್ ಅದನುನ್ 

ಸುರ�ತ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಇಡ�ೇಕು �ಾಗೂ �ಾವ��ೇ ಸಂದಭರ್ದಲೂಲ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

ಇತರ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮ� �ೕಡ�ಾರದು.  
 
7.2  �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ೆಳ�ನ ಸಂಗ�ಗಳ ಬ�ೆಗ್ತಮಮ್ ಅ���ೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಕಷ್ಣ�ೇ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸ�ೇಕು:  ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ ಕಳಳ್ತನ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್ನ ನಕಲು ಅಥ�ಾ 

ಅದನುನ್ ಬಳಸಲು ಸ�ರ್ಯ�ೊ�ಸುವ ��ಾನಗಳ�; �ಾವ��ೇ ಅನ�ಕೃತ 

ವ��ಾ�ನ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ �ೆ�ಾ�ರ್ಂಗ್; �ಾಯ್ಂಕ್ ಆ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವ�ಲ್ ಉಂ�ಾ�ರಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ �ೋಷ 

ಅಥ�ಾ ಇತರ ಅಕರ್ಮಗಳ�. 
 
7.3  �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಸಥ್�ೕಯ �ೕ�ೕಸ್ ರವ��ೆ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ೆದು�ೋದ 

ಅಥ�ಾ ಕಳ��ಾದ ಬ�ೆಗ್ ಪರ್ಥಮ �ಾ�� ವರ�ಯನುನ್ (ಎಫ್ ಐಆರ್) 

ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ಅದರ ಪರ್�ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಕವರ್ �ೆಟರ್ �ೊಂ��ೆ 

ಕಳ��ಸ�ೇಕು. 
 



7.4  �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒ�ಮ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳ��ೊಂಡು ವಯ್ವ�ಾರವನುನ್ �ಾ�ದ 

ನಂತರ ಅದನುನ್ �ೌಂಟರ್ �ಾಯ್ಂಡ್ �ಾಡ�ಾರದು/ರದುದ್ �ಾಡ�ಾರದು. 
 
7.5  �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಅನುನ್ �ೆ�ಕ್ಸ�ೆ, �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

�ೂೕ��ದಂ�ೆ ಪರ್� �ಾಯ್�ೆಂಡರ್ �ನ�ೆಕ್ ಒಂದು ��ರ್ಷಟ್ �ತತ್ದ 

ನಗದು/ಖ�ೕ� ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಂಪ�ೆಯಲು ಅನುಮ� 

�ೕಡ�ಾಗುವ�ದು ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 
7.6  �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ ಹಣ ಲಭಯ್�ಲಲ್�ದದ್�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ ಬಳ� 

�ಂಪ�ೆಯಲು/ಖ�ೕ� �ಾಡಲು ಪರ್ಯತನ್ �ಾಡುವ��ಲಲ್ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಕಷುಟ್ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ಅನುನ್ 

�ಾತ�ಪ�ಸುವ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅವರ �ೕ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ 

�ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ �ತತ್ವ� ���ೕ�ದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಅವರು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸುವ ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ದಂಡದ ಬ�ಡ್�ಂ��ೆ �ಾ�ೆಯ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ 

�ಥ್�ಯನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಸ�ಪ�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಈ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಧರ್�ಸುತತ್�ೆ �ಾಗೂ  �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ೂೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
7.7  ವ��ಾ��ಂ�ಾ� �ಾಡ್ ರ್�ಾರನ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯು ಓವರ್ �ಾರ್ ಆ�ದದ್�ಲ್, 

�ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ ಮತುತ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� �ಾವ��ೇ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ ಇತರ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ಜಂ��ಾ� ಅಥ�ಾ ಏ�ಾಂ��ಾ� 

�ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ �ೆರ್�ಟ್ �ೆ �ರುದಧ್�ಾ� ಈ �ತತ್ವನುನ್ �ೊಂ�ಸುವ 

ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾ�ೆ �ಾಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಅ��ಾರವನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 
7.8  ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ �ಾವ�ದೂ �ಾಯ್ಂ�ನ ಹಕಕ್ನುನ್ 

�ೊಂ�ಸಲು, ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ಾಡಲು �ಾಗೂ �ಾನೂ�ನ ಮೂಲಕ ಹಣವನುನ್ 

ಅನವ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ನಡು�ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

�ಾವ��ೇ ಇತರ ಒಪಪ್ಂದ�ೆಕ್ ಅನು�ಾರ�ಾ� �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮ 

�ೕರುವ��ಲಲ್. 
 
7.9  �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ನಂ���ಾಗ, �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಷಯಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾಲ್ 

�ಾ��, �ಾಖ�ೆಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪರ್�ಾಣಪತರ್ಗಳನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು. 
 
7.10 �ಾಯ್ಂ�ನ �ಬಬ್ಂ� �ೇ�ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ ಮತುತ್ ಇತರ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ 

ಎ�ಎಂಗಳ�,�ಾಗವ�ಸುವ ಎ�ಎಂಗಳ�, �ಎಂಇ ಅ��ಾ�ಗಳ� ಎಂದು 

ಕ�ೆಯುವ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಅಥರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾವ��ೇ ರೂಪದ�ಲ್ ಪರ್�ೇಶ�ರುವ �ಾವ��ೇ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯು 

�ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�ಾ� ಅಂತಹ �ಾಖ�ೆಗ��ೆ 

ಪರ್�ೇ�ಸಬಹು�ಾದ ಸಂದಭರ್ಗಳ� ಇರುವ�ದ�ಂದ PIN ಅನುನ್ �ಾ�ಗೂ 

��ಸ�ಾರದು. 

7.11 ಈಗ �ೕ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ೕಡಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ��ತ 



�ಾಥ್� ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೊರ�ಾ� �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳ��ೊಂಡು ವ��ಾಟು 

ನ�ೆಸುವ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ �ೋ��ೆ ಮತುತ್ ಅ�ಾಯದ 

�ೕ�ೆ�ೆ ಸಮಮ್��ರುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ 
 
7.12 �ಾಡುರ್�ಾರರ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ�ೆ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರದ�ಲ್ ಉತತ್ಮ 

ನಂ��ೆ�ಂದ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ �ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾನ್� �ಾಡ�ಾರದು. 
 
7.13 ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ಾಗ, �ಾಯ್ಂಕ್ ಉತತ್ಮ ಪರ್ಯತನ್ದ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ�ೕ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಡುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ 

�ೕ�ಯ�ಲ್ �ಳಂಬ ಅಥ�ಾ ಅ�ಾಮಥಯ್ರ್ದ �ಾ�ೆಗ��ಾ� �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ 

�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್/ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಅಥ�ಾ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ��ಲಲ್. 
 
7.14 ಈ �ೆಳ�ನ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳನುನ್ �ಾ�ೆ 

ಅಥ�ಾ �ೇವ� �ೆ�ೆಯ�ಾದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾತರ್�ೇ 

�ಾವ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಸಥ್�ೕಯ �ಾನೂನುಗ��ೆ (�ಾವ��ೇ ಸ�ಾರ್� 

�ಾ��ೆಗಳ�, ಆ�ೇಶಗಳ�, �ೕಪ�ರ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ 

ಹಣ�ಾ�ನ �ೇ�ದಂ�ೆ ಮತುತ್ ��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ �ಯಮಗ��ೆ ಒಳಪಡ�ೆ). 

ಪ�ವತರ್�ೆ ಅಥ�ಾ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ �ೕ�ನ �ಬರ್ಂಧಗಳ�, �ನಂ�ಗಳ�, 

ಅ�ೈ�ಛ್ಕ ವ�ಾರ್ವ�ೆಗಳ�, ಯುದಧ್ ಅಥ�ಾ �ಾಗ�ಕ ಕಲಹಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ಾಯ್ಂ�ನ �ಯಂತರ್ಣವನುನ್ �ೕ�ದ ಇತರ �ೕ�ಯ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� �ಾಡ್ರ್ 

�ಾ�ೆಗ��ೆ ಜ�ಾ �ಾಡ�ಾದ ಹಣದ ಲಭಯ್�ೆಯ �ೊರ�ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್  �ಾಯ್ಂ�ನ ಇತರ �ಾ�ೆ, 

ಅಂಗಸಂ�ೆಥ್ ಅಥ�ಾ ಅಂಗಸಂ�ೆಥ್ಗಳ� ಕೂಡ  ಅದರ ಬ�ೆಗ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

8. ಹಣ�ಾ�ನ ಜ�ಾ�ಾದ್�: 
8.1  �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೕಡ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ೌಲಭಯ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಂಬಂ�ತ 

ಶುಲಕ್ಗಳ �ಾವ��ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಆಗೂ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ನ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾಲ್ ವಯ್ವ�ಾರಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉತತ್ಮ ನಂ��ೆ�ಂದ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

�ಾಡ್ರ್ ಮೂಲಕ �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ 

�ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯ ಬ�ೆಗ್ 

ಸಂಪ�ಣರ್ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸು�ಾತ್�ೆ,ಅವರ �ಾನ ಅಥ�ಾ ಅವರ 

ಅ��ಾರ�ೊಂ��ೆ ಸಂಸಕ್��ದ ಅಥ�ಾ ವಯ್ಕತ್ಪ�ಸದ ಅಥ�ಾ ಸೂ��ದ ಎ�ಾಲ್ 

ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಕೂಡ. �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ��ೇ 

�ಂಪ�ೆಯು��ೆ ಅಥ�ಾ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ �ತತ್�ೊಂ��ೆ ತನನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ(ಗಳನುನ್) �ೆ�ಟ್ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ವ��ಾಟುಗಳ �ಾಖ�ೆ�ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆ�ಂದ �ವ್ೕಕ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾತ್�ೆ. 



 
8.2  �ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾ�ರ್ನ ಬಳ�ೆ�ಂದ ಉದಭ್�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳ�, �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ �ಾ�ೆ�ಾರರು ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರು 

ಇತರ��ೆ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ಾಡುವಂ�ಲಲ್. 
 

9. ಎ�ಎಂಗಳ�, �ಒಎಸ್ ಟ�ರ್ನಲ್ ಮತುತ್ ಇತರ �ಾವ� ��ಾನಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ 

�ಾ�ಾನಯ್ �ಯಮಗಳ�: 

9.1  ಬಹು �ಾ�ೆಗಳ�: 

(a)  �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ ಹಲ�ಾರು �ಾ�ೆಗಳನುನ್ �ೊಂ�ದದ್�ಲ್, 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಗಳ ಸಂ�ೆಯ್ಯನುನ್ �ಧರ್�ಸುತತ್�ೆ,�ಾಗೂ ಅದು 

�ಾಡ್ರ್ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 
 

(b) ಬಹು �ಾ�ೆಗ��ೆ �ಂಕ್ �ಾಡ�ಾದ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

ಹಂ��ೆಯ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ�ಲ್ನ 

ವ��ಾಟುಗಳ� �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾ�ೆಯ �ೕ�ೆ �ಾತರ್�ೇ ಪ��ಾಮ 

�ೕರುತತ್�ೆ. ಈ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಹಣ�ಲಲ್�ದದ್�ಲ್, ಅ�ೇ �ಾಡ್ ರ್�ೆ 

�ಂಕ್ �ಾಡ�ಾದ ಇತರ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ಹಣ ಲಭಯ್�ದದ್ರೂ ಸಹ, 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಆ �ೕ�ಯ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ೌರ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

(c)  ಸರಕು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ ಎ�ಾಲ್ ಖ�ೕ�ಗಳ �ೌಲಯ್, ನಗದು, ಶುಲಕ್ಗಳ�, 

�ಾಜುರ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ ಬಳ�ೆ�ಂದ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ 

�ಾವ�ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಗ��ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. ಎ�ಾಲ್ 

ವ��ಾಟುಗಳ� �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ(ಗ��ೆ) ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�ೆ 

�ೇ��ೆಯ�ಲ್ ಪರ್�ಫ�ಸುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ �ೇ��ೆಗಳನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ 

ಪರ್� �ೆ��ಾ�ಕದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ೊ�ೆಯ�ಾ� ��ತ�ಾ� ��ಸ�ಾದ 

�ೕ�ಂಗ್ ��ಾಸ�ೆಕ್ �ೕಲ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
(d)  �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ತಮಮ್ �ಾ�ೆ(ಗ��ೆ) ಸಂಬಂ��ದ ವಯ್ವ�ಾರಗಳ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾಖ�ೆಯು ��ಾರ್ಯಕ ಮತುತ್ ಅ�ಕೃತ�ಾ��ೆ 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ, ಅದು ಅವರ �ೕ�ೆ ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

9.2 ATM, POS ಮತುತ್ ಇತರ �ಾವ� ��ಾನದ ಬಳ�ೆ: 

(a)  ಎ�ಎಂ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ �ೌಪಯ್ �ನ್ ಸ�ಾಯ�ಂದ �ಾಡ್ರ್ 

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸುತತ್�ೆ. �ನ್ ಬಳ� ನ�ೆಸುವ ಎ�ಾಲ್ ವ��ಾಟುಗಳ� 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

(b)  �ಾಡ್ರ್ �ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ನ್ ಅನುನ್ ಮು�ಚ್ದ ಲ�ೋ�ೆಯ�ಲ್ 

�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೆ ತಲು�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದನುನ್ ಮು�ಚ್ದ 

ಲ�ೋ�ೆಯ�ಲ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು. 
 
(c)  �ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ �ನ್ ಅನುನ್ ನಮೂ�ಸ�ಾರದು ಮತುತ್ �ಾಡ್ ರ್�ೊಂ��ೆ 



ಒ�ಟ್�ೆ ಇಡ�ಾರದು. 
 
(d)  �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ತಮಮ್ ಸವ್ಂತ �ನ್ ಅನುನ್ (�ಾವ��ೇ 4-ಅಂ�ಯ 

ಸಂ�ೆಯ್) ಬದ�ಾ�ಸಲು ಬಯ�ದ�ಲ್, ಅಂತಹ �ೌಲಭಯ್ದ ಲಭಯ್�ೆಯ 

ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಆ�ಕ್ �ಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ತ�ೊನ್ಂ��ೆ ಸುಲಭ�ಾ� ಗುರು�ಸಬಹು�ಾದ PIN 

ಅನುನ್ ಆ�ಕ್ �ಾಡ�ಾರದು, ಉ�ಾ. ಅವನ ಜನಮ್ ��ಾಂಕ, �ಾರು 

�ೋಂದ� ಸಂ�ೆಯ್, ಅಥ�ಾ ಪ�ನ�ಾವ�ರ್ತ ಸಂ�ೆಯ್ಗಳ�, ಇ�ಾಯ್�. 
 
(e)  ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ ಅಥ�ಾ �ನ್ ನ �ೌಪಯ್�ೆಯ 

ಅಸಮಪರ್ಕ ರಕಷ್�ೆಯು �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್  ಅವರು �ಾ��ೆ 

ಒಳಪಡುವ�ದ�ೆಕ್ �ಾರಣ�ಾಗಬಹುದು. �ನ್ ಬಳ� ನ�ೆಸುವ ಎ�ಾಲ್ 

ವ��ಾಟುಗಳ� �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಗಳ  ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಅವರು ರ��ದ ವ��ಾ�ನ �ಾಖ�ೆ�ೆ ಬದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 
(f)  �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ಾಡ್ರ್ �ನ್ ಅನುನ್ ಮ�ೆತ�ಲ್, ಅವರು �ನ್ 

ಬದ�ಾವ�ೆ�ಾ� �ಾಯ್ಂ��ೆ ��ತ�ಾ� �ನಂ�ಸ�ೇಕು, ನಂತರ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಸ �ನ್ ಅನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೆ ��ಸುತತ್�ೆ. ಆ�ಾಗೂಯ್, 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾಖ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಗಳ�ಲ್ �ೊಸ �ನ್ 

�ೕಡುವವ�ೆ�ೆ ಹ�ೆಯ �ನ್ ಬಳ� �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

�ಾ�ೆ�ಾರರು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ 
 
(g)  �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� 30 �ನಗಳ�ಲ್ ವ��ಾ��ಾ� �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ 

�ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. 
 
(h)  PA/ಟ�ರ್ನಲ್ ನ�ಲ್ನ ವ��ಾಟುಗಳ �ೌಲಯ್ ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

�ೂೕ��ದಂ�ೆ �ಾಡ್ ರ್ನ �ತರ�ೆ ಅಥ�ಾ ಬಳ�ೆ�ಂದ ��ಸ�ಾದ 

ಎ�ಾಲ್ ಸಂಬಂ�ತ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ 

�ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ವಯ್ವ�ಾರ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ 

�ಾವ��ಾದರೂ �ೊಂ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ�ೇ 

ಪ��ಾಮ �ೕರುತತ್�ೆ. PA/ಟ�ರ್ನಲ್ ನ�ಲ್ ರ�ೕ�ಯನುನ್ ರ��ದ 

ನಂತರ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಅ�ಕೃತ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ 

ಪ�ಣರ್�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ೕ�ಾ ಟ�ರ್ನಲ್ ನ�ಲ್ 

ಉತಪ್�ತ್�ಾಗುವ �ೇಲ್ಸ್ �ಲ್ಪ್ ನ ನಕಲನುನ್ ಸ� �ಾಡ�ೇಕು ಮತುತ್ 

ಉ���ೊಳಳ್�ೇಕು. 

 �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅಂತಹ ರ�ೕ�ಗಳನುನ್ ಉ���ೊಳಳ್�ೇಕು ಮತುತ್ 

ಅವನ �ಾ�ೆ �ೇ��ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸಮನವ್ಯ�ೊ�ಸ�ೇಕು. �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಒದ��ದ �ೇ��ೆಯ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಶುಲಕ್ ಅಥ�ಾ 

ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾವ��ೇ ��ಾದವನುನ್ 

�ೊಂ�ದದ್�ೆ, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ೇ��ೆ ��ಾಂಕದ 15 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ವರಗಳನುನ್ ಸಲ�ೆ �ಾಡ�ೇಕು, �ಫಲ�ಾದ�ೆ, ಎ�ಾಲ್ 



ಶುಲಕ್ಗಳ� �ವ್ೕ�ಾ�ಾಹರ್ ಮತುತ್ ಕರ್ಮ�ಾ��ೆ.ಎಂದು 

ಅ�ೈರ್ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
(i)  �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ದುದ್ಪ� �ಾಡ�ಾದ FEMA ಅ�ಯ�ಲ್ ಅನುಮ�ಸದ, 

��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ �ೈ�� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೊರ�ಸ�ಾದ 

�ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ�, �ಯಂತರ್ಣಗಳ�, ಅ�ಸೂಚ�ೆಗಳ�.ಅಥ�ಾ 

�ೇ�ಾವ��ೇ  ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್� �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸ�ಾರದು. 
 
(j)  �ಾಗವ�ಸುವ AlMs/ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ�ಲ್ �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆ�ಾ� VISA 

�ಾಡ್ ರ್ನ ಹಂ��ೆಯ �ಾವ� �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ�ಲ್ �ಾಗವ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 

ಸದಸಯ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರು ಅವರು 

�ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ವಯ್ವ�ಾರಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್, ಆದ�ೆ ಸರಕುಗಳ ಪ��ೈ�ೆ�ೆ ಮತುತ್ / ಅಥ�ಾ 

�ೇ�ೆಗ��ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ಅಂತಹ ಎ�ಎಂಗಳ�ಲ್ 

�ೕಡ�ಾಗುವ ವ��ಾಟುಗಳ �ಾದ�ಯು �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವ್ಂತ 

�ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ ವಯ್ವ�ಾರಗ��ಂತ �ನನ್�ಾ�ರಬಹುದು. 

ಇತರ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗ��ೆ �ೇ�ದ ಎ�ಎಂಗಳ�ಲ್ �ೕಡ�ಾಗುವ ಕ�ಷಠ್ 

ವ��ಾಟು �ೆಟ್ ಅನುನ್ �ಾತರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆಂಬ�ಸುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ �ೆ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ�ೕ ವ��ಾಟು �ೆಟ್ ಅನುನ್ 

ಬದ�ಾ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. 
 
(k)  ಅಂತಹ �ೌಲಭಯ್ಗ��ೆ ಪರ್�ೆಯ್ೕಕ �ೇ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ��ಸ�ಾಗುವ�ದು, 

ಅದನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ೂೕ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಶುಲಕ್ವನುನ್ 

ಕ�ತ�ೊ�ಸಲು �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯು �ಾಕಷುಟ್ ಹಣವನುನ್ �ೊಂ�ಲಲ್ದ 

ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್, ಅಂತಹ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ��ಾರ್ರವ� �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ 

�ೕ�ೆ ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 
(l)  �ಾಗವ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ATM �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ �ಾಥ್ಪ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಾ� 

�ಾಥ್ಪ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾವ��ೇ ದೂರುಗಳನುನ್ 

�ೊಂ�ದದ್�ಲ್, ಈ �ಷಯವನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಸದ� �ಾಥ್ಪ�ೆ�ಂ��ೆ 

ಪ�ಹ�ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ �ಾ�ೆ �ಾಡಲು �ಫಲ�ಾದ�ಲ್ �ಾಯ್ಂ�ನ 

�ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆಗ�ಂದ ಅವರನುನ್ �ಡುಗ�ೆ �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಈ ದೂ�ನ ಬ�ೆಗ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

��ಸ�ೇಕು. 
 
(m)  �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾಗವ�ಸುವ ಎ�ಎಂಗಳ�/ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್ 

ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಬಳ�ೆ�ಾ� �ಾತರ್�ೇ ಉಪ�ೕ�ಸ�ೇಕು. �ಾಗೂ 

�ೋ�ೆಲ್ �ೆಕ್ ಇನ್ ಸಮಯದ�ಲ್, �ೕಲ್ ಆಡರ್ರ್ ಖ�ೕ�ಗಳ�, 

��ೇ� �ಯತ�ಾ��ೆಗಳ�/�ಯತ�ಾ�ಕಗ��ೆ ಚಂ�ಾ�ಾ��ೆ, �ೕನ್ 



ಆಡರ್ರ್ ಖ�ೕ�ಗಳ� ಇ�ಾಯ್�ಗಳಂತಹ ವ��ಾಟು ಪ�ಣರ್�ೊಳ�ಳ್ವ 

�ದಲು �ಾವ� ವಯ್ವ�ೆಥ್�ಾ� ಬಳಸ�ಾರದು. ಮತುತ್ ಅಂತಹ 

�ಾವ��ೇ ಬಳ�ೆಯನುನ್ ಅನ�ಕೃತ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ 

�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ಾತರ್�ೇ ಅದ�ೆಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 
(n)  ಇದಲಲ್�ೆ, �ಾವ��ೇ ನಗದು ವ��ಾಟು, ಅಂದ�ೆ, ನಗದು 

�ಂಪ�ೆಯು��ೆ ಅಥ�ಾ �ೇವ�ಯನುನ್ PME/�ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್ಯ�ಲ್ 

ಅನುಮ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 
 
(o)  PME �ಂದ ��ಸ�ಾದ �ಾಗೂ ವ��ಾ�ನ �ತತ್�ೊಂ��ೆ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾರ್ಜ್ರ್ ಬ�ೆಗ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 
(p)  �ಾವ��ೇ ಟ�ರ್ನಲ್ �ೋಷ ಅಥ�ಾ ಸಂವಹನ �ಂಕ್ ನ�ಲ್ನ �ೈಫಲಯ್ 

ಉಂ�ಾದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ಮರು�ಾವ�ಗಳ� ಮತುತ್ �ೊಂ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ 

ಹಸತ್�ಾ�ತ�ಾ� ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ ಸ��ಾದ 

ಪ��ೕಲ�ೆಯ ನಂತರ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ 

��ಾಕರ�ೆ/�ೊಂ�ಾ��ೆ �ಾ� ಉ��ರುವ �ಾವ��ೇ �ೆ�ಟ್ ಗಳನುನ್ 

ಈ ಮರು�ಾವ�ಯನುನ್ ಪ�ಗ�ಸ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾತರ್�ೇ �ೌರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 
(q)  ಎ�ಾಲ್ ನಗದು/�ೆಕ್ �ೇವ�ಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ATM ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್�ೇ 

�ಾಡಬಹು�ಾ��ೆ. ಎ�ಾಲ್ ನಗದು/�ೆಕ್ �ೇವ� ವ��ಾಟುಗಳ�, �ೆಕ್ 

ಬುಕ್ �ನಂ�ಗಳ�, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಎ�ಎಂ ಮತುತ್ ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ�ಲ್ 

�ಾಡ್ ರ್ಗಳ ಬಳ�ೆ�ಂದ �ಾ�ದ �ಾ�ೆ �ೇ��ೆ �ನಂ�ಗ��ಾ�, 

ಅಂತಹ �ೇವ�ಗಳ�, �ನಂ�ಗಳ� �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಇಬಬ್ರು ಅ��ಾ�ಗ�ಂದ 

ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಆ �ೕ�ಯ ಪ��ೕಲ�ೆ�ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್  �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. ಅದು �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ �ೕ�ೆ �ೈಂ�ಂಗ್ ಆ�ರುತತ್�ೆ. ಅದನುನ್ ಮುಂ�ನ �ೆಲಸದ 

�ನದಂದು �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ATM ನ�ಲ್ನ 

ಎ�ಾಲ್ ನಗದು/�ೆಕ್ �ೇವ� ವಯ್ವ�ಾರಗ��ೆ, ATM ರ�ೕ�ಯನುನ್ 

�ೕಡುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ರ�ೕ�ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್ 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 
 
(r)  �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ, ಸೂಚ�ೆಗಳ� �ಜವಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಅಸಪ್ಷಟ್�ಾ��ೆ ಎಂದು ನಂಬಲು �ಾರಣ�ರುವ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣಗ��ಾ� ಪ��ಾಮವನುನ್ �ೕರುವ �ಾಗೂ ಅನು�ಾನವನುನ್ 

ಹುಟುಟ್�ಾಕುವ ಅಥ�ಾ ಅನು�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಕಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್ 

ಅನುನ್ವಂತಹ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ೈ�ೊಳಳ್�ರಲು 

�ಧರ್�ಸಬಹುದು. 
 



(s)  �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಒಂದ�ಕ್ಂತ �ೆಚುಚ್ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸಲು ಸಮಥರ್�ಾ�ದದ್�ಲ್, 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ೇ�ದ �ಾವ��ೇ ��ಾನಗಳ�ಲ್ 

�ೇ�ರುವ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸಬಹುದು. 
 
(t)  VISANISA ಎ�ೆ�ಾ�ನ್ �ೋ�ೋವನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸುವ �ಾರತ ಮತುತ್ 

��ೇಶಗಳ�ಲ್ನ ಎ�ಾಲ್ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಮ�ೆರ್ಂಟ್ ಸಂ�ೆಥ್ಗ�ಂದ �ೕ�ರುವ 

�ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ೌರ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
(u)  �ಾವ��ೇ ಆವರಣದ�ಲ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸ�ಾದ �ಾಡ್ರ್ ಪರ್�ಾರದ ವಸುತ್ ಅಥ�ಾ 

�ೕ�ಾ ��ೆನ್ಯು ಆ ಆವರಣದ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ ಎ�ಾಲ್ ಸರಕುಗಳ� ಮತುತ್ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ೊಂ��ೆ ಖ�ೕ�ಸಬಹುದು ಎನುನ್ವ �ಾತ�ಯನುನ್ 

�ೕಡುವ��ಲಲ್. 
 
(v)  �ಾಡ್ ರ್�ಾರನ ಸ�ಯನುನ್ �ೊಂ�ರು�ಾಗ �ಾತರ್�ೇ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

�ೌರ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
(w)  EDC ಟ�ರ್ನಲ್ �ಾ�ಾಟದ �ಲ್ಪ್ ಅನುನ್ ರ���ಾಗ 

ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಅ�ಕೃತ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ 

ಪ�ಣರ್�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ ರ್�ೆ �ಂಕ್ �ಾಡ�ಾದ �ಾರ್ಥ�ಕ 

�ಾ�ೆ�ಂದ ವ��ಾ�ನ �ತತ್ವನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಪರ್� ಖ�ೕ��ೆ �ಾಯ್�ಾ� ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಒ�ಮ್ �ಾತರ್ 

�ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಬಳಸ�ಾ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ 

ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು. 
 
(x)  �ೆಚುಚ್ವ� ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಪ�ೆದು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಾಟದ �ಲ್ಪ್ ನ ಪರ್�ಗಳನುನ್ 

ಒದ�ಸಬಹುದು. �ಾವ��ೇ �ೇಲ್ಸ್ �ಲ್ಪ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ 

�ೈಯ�ತ್ಕ�ಾ� ಸ� �ಾ�ರುವ�ದು, ಆದ�ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ 

ಅ�ಕೃತ�ಾ��ೆ ಎಂದು �ಾ�ೕತುಪ�ಸಬಹು�ಾ�ರುವ�ದು, �ಾ�ದದ್�ಲ್ 

ಅದು �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 
(y)  �ಾವ��ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ ಶುಲಕ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ 

�ಾವ� �ನಂ�ಯು ಅಂತಹ �ನಂ�ಯ �ೕ�ೆ �ಾಖ�ಸ�ಾದ 

ಶುಲಕ್ವನುನ್ PME ನ�ಲ್ ಸ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ಾ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದ�ೆಕ್ 

��ಾರ್ಯಕ ಪ��ಾ�ೆ�ಾ�ದುದ್ �ಾಗೂ ಆ ಶುಲಕ್ ಅಥ�ಾ ಇತರ 

�ನಂ�ಯ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ , ಬಹುಶಃ, �ಾಡ್ ರ್ನ 

ಬಳ�ೆ�ಂದ, �ಾಡ್ರ್ ಕ�ೆದು�ೋದ, ಕದದ್ ಅಥ�ಾ �ೕಸ�ಂದ 

ದುರುಪ�ೕಗಪ���ೊಂ�ರುವ�ದನುನ್ �ೊರತುಪ��, ಅದ�ೆಕ್ ಪ��ಾ�ೆ 

�ೕಡುವ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರ �ೕ�ರುತತ್�ೆ. 
 
(z)  ಒಬಬ್ �ಾಯ್�ಾ�ಯು �ಾವ��ೇ �ೋಷದ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ 

ಮಚರ್ಂ�ೈಸ್ �ಟನ್ ರ್ನ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� ಪ�ಣರ್�ೊಂಡ ವ��ಾಟನುನ್ 



ರದುದ್�ೊ�ಸಲು ಬಯ�ದ�ಲ್, �ಂ�ನ �ಾ�ಾಟದ ರ�ೕ�ಯನುನ್ 

�ಾಯ್�ಾ�ಯು ರದುದ್�ೊ�ಸ�ೇಕು �ಾಗೂ ರದುದ್�ೊ��ದ ರ�ೕ�ಯ 

ಪರ್�ಯನುನ್ ಆತನ ಬ� ಇಟುಟ್�ೊಳಳ್�ೇಕು. �ಾವ��ೇ �ಾಯ್�ಾ�/�ಾಧನ 

�ೋಷ ಅಥ�ಾ ಸಂವಹನ �ಂಕ್ �ಂ�ಾ� ಎ�ಾಲ್ ಮರು�ಾವ�ಗಳ� 

�ಾಗೂ �ೊಂ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ ಹಸತ್�ಾ�ತ�ಾ� ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ೇಕು 

�ಾಗೂ ಅನವ್�ಸುವ �ೕ�ಾ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಯಮಗ��ೆ 

ಅನು�ಾರ�ಾ� ಪ��ೕಲ�ೆ �ಾ�ದ ನಂತರ�ೇ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ 

�ೆರ್�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಈ ಸಮಯದ�ಲ್ �ವ್ೕಕ��ದ �ಾವ��ೇ 

�ೆ�ಟ್ ಗಳನುನ್ ಪ�ಗ�ಸ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�ಲ್) ಲಭಯ್�ರುವ 

�ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾತರ್�ೇ �ೌರ�ಸ�ಾಗುವ�ದು 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

�ರಸಕ್�ಸುವ ಇಂತಹ ಕೃತಯ್ಗ�ಂದ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ 

ಇ�ೆಡ್�ನ್�ೈ �ಾಡು�ಾತ್�ೆ. 
 
 �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ತನನ್ 

ಪರ�ಾ� ಬಳಸಲು �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ೆ ಹ�ಾತ್ಂತ�ಸ�ಾರದು. 

ವ��ಾ�ನ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾನು �ೌ�ಕ�ಾ� PME ಯ�ಲ್ ಇರುವ�ದನುನ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು. 
 

9.3 �ಾಯ್�ಾ�ಗ��ೆಂ��ನ �ಾಡುರ್�ಾರರ ��ಾದಗಳ� 

(a)  �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ನ �ೋನ�ೈಡ್ ಸ��ಂ��ೆ ಅದರ �ೕ�ೆ 

ನಮೂ�ಸ�ಾದ �ಾಡ್ರ್ ಸಂ�ೆಯ್�ಂ��ೆ �ಾ�ಾಟದ �ೕ�ಯು 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ನಡು�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ಂದ 

ಉಂ�ಾದ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯ ಮ�ಟ್�ೆ ��ಾರ್ಯಕ ಪ��ಾ�ೆ�ಾ�ರುತತ್�ೆ.  
 
(b)  �ಾಡ್ರ್ �ೌಲಭಯ್ವ� ಸರಕುಗಳನುನ್ ಖ�ೕ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ 

ಪ�ೆಯಲು �ಾಡುರ್�ಾರ��ೆ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಒಂದು �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ 

�ೕಡುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಅಥರ್�ಾ��ೊಳಳ್�ೇಕು �ಾಗೂ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ಾರಂ�ಯನುನ್ �ೕಡುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಗುಣಮಟಟ್, 

ಪರ್�ಾಣ, �ೌಲಯ್, �ತರ�ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ 

�ಾರ್��ಧಯ್ವನುನ್ �ೕಡುವ��ಲಲ್. ಸರಕುಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ, ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ��ಾದವನುನ್ �ೇರ�ಾ� PME 

�ಂ��ೆ ಪ�ಹ���ೊಳಳ್�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು 

�ಾಯ್�ಾ��ಂ��ನ ��ಾದದ ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ವರ� 

�ಾಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಸಥ್ಳಗಳ �ೆಸರು, ವ��ಾ�ನ ��ಾಂಕ ಮತುತ್ 

ಸಮಯವನುನ್ �ವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ ಅದರ ತ��ೆಗಳ�ಲ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸ�ಾಯ �ಾಡುವ ಇತರ �ವರಗಳನುನ್ ಕೂಡ 

�ೕಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
(c)  ��ಾನ್��ಾರ್ಯದ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ಎರಡು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ 

�ೇ��ೆಯ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಶುಲಕ್�ೊಂ��ೆ �ಾ�ತ 



�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ ��ಾನ್��ಾರ್ಯವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಾವ್�ಾಹರ್ 

ಮತುತ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಪರ್ಯತನ್ದ 

ನಂತರ, ಸೂ��ದ ಶುಲಕ್ವ� ಸ��ಾ��ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಧರ್��ದ�ಲ್, �ಾ�ಾಟದ �ಲ್ಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ� �ನಂ�ಯ ನಕಲು 

�ೇ�ದಂ�ೆ �ವರಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೆ ಅದನುನ್ 

��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
(d)  �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ೌರ�ಸಲು �ಾವ��ೇ ಸಂ�ೆಥ್ಯು ��ಾಕ��ದ�ಲ್, ಅದರ  

ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

10. �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆ�ೆ ಶುಲಕ್ಗಳ�: 

10.1 �ಾಡುರ್�ಾರ��ೆ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸುವ ದರದ�ಲ್ �ಾ�ರ್ಕ 

ಶುಲಕ್ಗಳ� ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ �ೕ�ದ �ೕ�ೆ �ಾ�ರ್ಕ ಶುಲಕ್ವನುನ್ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ೕಡುವ �ಾಡ್ರ್, 

�ಾಡ್ ರ್ನ ಮರು-�ತರ�ೆ, �ಾ�ಾ�ತರ್�ೊಂ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡ್ ರ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಸೂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ ಬಹು �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸ�ಾನ�ಾದ �ಾ�ೆಯ �ತರ�ೆ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲಕ್ಗಳ�/ �ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ ನ�ೆಸ�ಾದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಶುಲಕ್ಗಳ� 

ಮುಂ�ಾದವನುನ್ ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ����ೊಂ��ೆ. 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

ಪ�ೆಯಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಅವ�ಗಳ� ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 
10.2 ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ಶುಲಕ್ಗಳ�  ಅಥ�ಾ ಶುಲಕ್ವನುನ್ �ಾವ�ಸುವ 

ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಅದನುನ್ 

ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೆಚುಚ್ವ��ಾ�, �ೆಲವ� ಇತರ ಎ�ಎಂ 

�ಾ�ೕಕರು ಅಥ�ಾ ಹಂ��ೆಯ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ ��ಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ 

ಎ�ಎಂ/ಇತರ �ಾಧನದ ಪರ್� ಬಳ�ೆ�ೆ �ೆಚುಚ್ವ� ಶುಲಕ್ವನುನ್ ��ಸಬಹುದು 

�ಾಗೂ ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಇತರ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ 

ಶುಲಕ್ಗಳ�/ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ಂದ ಕ�ತ�ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
10.3 �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಸ�ಾರ್� 

ಶುಲಕ್ಗಳ�, ಸುಂಕ ಅಥ�ಾ �ೆ�ಟ್ ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆಗಳ� �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ ನ ಜ�ಾ�ಾದ್��ಾ�ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅವನ �ೕ�ೆ (�ೇರ�ಾ� 

ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್�ಾ�) ಅವ�ಗಳನುನ್ ���ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಂತಹ ಶುಲಕ್ಗಳ�, 

ಸುಂಕ ಅಥ�ಾ �ೆ��ೆಯನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�) �ಂದ.�ೆ�ಟ್ 

�ಾಡುತತ್�ೆ. 
 
10.4 �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ತಗಲುವ �ಾವ��ೇ �ೆಚಚ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ 

�ೆಚಚ್ಗಳ �ರುದಧ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಪ��ಾರವನುನ್ �ೕಡುವ�ದು, �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ತನನ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ೕಡ�ೇ�ಾದ ಹಣವನುನ್ (���ಲಲ್�ೆ 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ ವ�ೕಲರ ಶುಲಕ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ) ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳನುನ್ 



�ಾನೂ��ಂದ ಅನುಮ�ಸ�ಾದ ಮ�ಟ್�ೆ ತನನ್ �ಾಡ್ ರ್ �ಾ�ೆ�ಂದ 

ಕ�ತ�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ��ಾರ �ೕ�ರು�ಾತ್�ೆ). 
 
10.5 �ಾವ�ಯನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ �ಾಮಥಯ್ರ್ 

 �ಾನೂ�ನ ಪರ್�ಾರ ಅಗತಯ್�ರುವ�ದನುನ್ �ೊರತುಪ��, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ 

ಪರ್�ರ್�, ಸಮನ್ಸ್, ಆ�ೇಶ, ತ�ೆ�ಾ�ೆ, ಮರಣದಂಡ�ೆ, �ಬರ್ಂಧ, �ೆ�, 

�ೈನ್, �ಾ�� ಅಥ�ಾ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಉತತ್ಮ 

ನಂ��ೆ�ಂದ ಅದನುನ್ ನಂಬುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ಾಡ್ ರ್�ಾರನ �ಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ 

ಪರ್�ನ್ಸುತತ್�ೆ, ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ ಅ�ಕೃತ�ೊ�ಸಲಪ್�ಟ್ರುವ, 

�ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹ ಇತರ ವಯ್�ತ್�ೆ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಲಲ್�ೆ, 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಅವನ �ಾವ��ೇ ��ಗಳ �ಾಗವನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಅಥ�ಾ 

�ಂಪ�ೆಯಲು ಅನುಮ� �ೕಡುವ�ಲ್ ��ಾಕ�ಸಬಹುದು., ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಂತಹ ಹಣವನುನ್ ಸೂಕತ್ �ಾರ್��ಾರ�ೆಕ್ �ಾವ�ಸಬಹುದು ಮತುತ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ ಅದನುನ್ ಮರುಪ�ೆಯಲು ಅನವ್�ಸುವ �ಾನೂ�ನ 

ಮೂಲಕ ಅಗತಯ್�ರುವ �ಾವ��ೇ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. 
 

11. �ೈ�ಷಟ್�ಗಳ�: 
11.1 �ಾಡ್ ರ್�ೊಂ��ೆ �ೕಡ�ಾದ �ಾವ��ೇ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ �ೈ�ಷಟ್�ಗ��ೆ 

�ೇ�ಸುವ/ಅ�ಸುವ/�ದುದ್ಪ� �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. �ಾಡ್ ರ್ನ ಸುತತ್ಲೂ ಪರ್�ಾರದ �ೈ�ಷಟ್�ಗಳನುನ್ 

�ೇ�ಸಲು/��ರ್ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ. ಆ�ಾಗೂಯ್ ಇವ�ಗಳ� 

ಉತತ್ಮ ಪರ್ಯತನ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾತರ್�ೇ ಅವಲಂ��ರುತತ್�ೆ �ಾಗೂ  

ಈ ಪರ್�ಾರದ �ೈ�ಷಟ್�ಗ�ಂದ ಉದಭ್�ಸುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದವನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸಌ ಬರುವ��ಲಲ್. 
 

11.2  ಖ�ೕ��ದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ 

��ಾ��ಗಳನುನ್ �ೕಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆಲವ� �ಾಯ್�ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ 

ಒಪಪ್ಂದ�ೆಕ್ ಬರಬಹುದು. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಅಂತಹ �ಾಯ್�ಾ�ಗ��ೆಂ��ೆ �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

12. ಕ�ೆದು�ೋದ ಅಥ�ಾ ಕದದ್ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ�: 
12.1 �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು �ಾಡ್ ರ್ನ ಭದರ್�ೆ�ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದರ 

ಸುರಕಷ್�ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು ಎ�ಾಲ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ ಕ�ೆದು�ೋದ�ೆ ಅಥ�ಾ ಕಳ�ಾದ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಸಥ್�ೕಯ ��ೕಸ��ೆ ಪರ್ಥಮ �ಾ�� 

ವರ�ಯನುನ್ ("ಎಫ್ ಐಆರ್") ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ನಷಟ್ದ ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

��ಸುವ ಕವರ್ �ೆಟರ್ �ೊಂ��ೆ ಅದರ ಪರ್�ಯನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಕಳ��ಸ�ೇಕು. 
 



12.2 ಕಳ��ಾದ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಕ�ೆದು�ೋದ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ��ಾ 

�ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ �ೆಚುಚ್ವ� �ೇ�ೆಯನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ೕಡುತತ್�ೆ, ಅದು ಇ�ಲ್ ��ಸ�ಾ�ರುವ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ 

ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ: 
 
(a) �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ �ೆಚಚ್ದ�ಲ್ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ��ಾ 

�ಾ��ಯನುನ್ �ೌ�ೋ�ಕ ���ಳ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ �ಾಗೂ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ �ಾ��ಯ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� 

�ಗ�ಪ��ದ ���ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 
 
 
 

 
(b)  �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ತನನ್ ನಗರದ�ಲ್ನ 24-ಗಂ�ೆಗಳ �ೕನ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ 

ಸಂ�ೆಯ್�ೆ ಕ�ೆ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಡ್ ರ್ನ ನಷಟ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ವರ� 

�ಾಡ�ೇಕು.ದುರುಪ�ೕಗವನುನ್ ತ�ೆಗಟಟ್ಲು �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ 

��ಕ್�ಯ�ೊ�ಸುವ �ಾಯರ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಡುತತ್�ೆ. 
 
(c)  �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು: 

(i)   ಅ��ಾ��ಬಬ್ರು ಅಂ�ೕಕ��ರುವ ಎಫ್ ಐಆರ್ ವರ�; 

(ii)  ನಷಟ್/��ಾ�ತ ವ��ಾಟುಗಳ �ವರಗಳನುನ್ �ೕಡುವ ಪತರ್ 

(iii)  ಷರತುತ್ 18.6 ರ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ��ದಂ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ಂದ ನಷಟ್ ಪ��ಾರ 

ಪತರ್ 

(iv)  ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ ವ��ಾ�ನ ��ಾದದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾಸ್ �ೕಟ್ರ್ 

ಪರ್�ಗಳ� ಮತುತ್ 

(v)  �ಾಯ್ಂ��ೆ ತೃ�ತ್ �ೕಡುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅದ�ೆಕ್ �ೇ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಇತರ 

�ಾಖ�ೆಗಳ� 
 
(d)  �ೕ�ನಂ�ೆ ಅಗತಯ್�ರುವ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್�ದ 5 �ನಗ��ೆಳ�ೆ 

��ಾ�ತ �ತತ್�ೆಕ್ ಗುರು�ಸ�ಾದ ��ತ�ೊಂ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ಾಕ್�ಕ 

�ೆರ್�ಟ್ ಅನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೆ �ೕಡುತತ್�ೆ. 
 
(e)  ಪರ್� �ಾ�ರ್ನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು ಗ�ಷಠ್ ರೂ.2.5 ಲಕಷ್ಗ��ೆ 

�ೕ�ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ.  ಮತುತ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ನಷಟ್ವನುನ್ ವರ� �ಾ�ದ 

�ಂ�ನ ಗ�ಷಠ್ 30 �ನಗಳವ�ೆ�ೆ ಎ�ಾಲ್ ನಷಟ್ಗ��ೆ ರಕಷ್�ೆಯನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. 
 
(f)  ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್ನ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ ಅಗತಯ್ 

�ಾಖ�ೆಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂವಹನವನುನ್ �ವ್ೕಕ��ದ ನಂತರ, 

ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್ನ ವರ� �ಾಡುವ �ದಲು, ಅಂತಹ 

ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ತನನ್�ೇ ಆದ 

ತ��ೆಯನುನ್ ನ�ೆಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ��ೆ. ಅಂತಹ 

ತ��ೆಯು �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ/ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ 



ಸಂಬಂ�ಕರು/ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ �ಾವ��ೇ �ೇರ ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್ 

ಒಳ�ೊಳ�ಳ್��ೆಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ��ದ�ಲ್, ಅಂತಹ �ೕ�ಯ 

ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ �ೕಡಲು ��ಾಕ�ಸುವ �ೊ�ೆ�ೆ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ರುದಧ್ 

ಸೂಕತ್ ಕರ್ಮವನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ��ೆ. 

ತ��ೆಯ ನಂತರ�ೇ �ಾ�ಾಕ್�ಕ �ೆರ್�ಟ್ ಅಂ�ಮ�ಾ� �ಲುಲ್ತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ನ ತ��ೆಯ ಆ��ಾಕ್ರಗಳ� ಅಂ�ಮ�ಾ�ದುದ್  �ಾಗೂ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ೕ�ೆ ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 
(g)  ಈ �ಾ�ೆ�ೆ ತ�ೆ ��ದ �ತತ್ �ಡುಗ�ೆ�ಾಗುವವ�ೆ�ೆ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ ಮುಚುಚ್ವಂ�ಲಲ್. 
 
(h)  ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಈ �ೆಳ ಕಂಡ ಪ��ಥ್�ಯ�ಲ್ �ಾ��ಯ 

ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ ಪ�ೆಯು�ಾತ್�ೆ ಎಂದು ಸಪ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ಾ��ೆ: 
 
(i)  �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯು ಉತತ್ಮ �ಥ್�ಯ�ಲ್ದದ್�ಲ್ 

(ii)  ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್ನ ವರ� �ಾಡುವ ಮುಂ�ೆ ಕ�ೆದ 12 

�ಂಗಳ�ಗಳ�ಲ್ 2 �ಕ್ಂತ �ೆಚುಚ್  ಅನ�ಕೃತ ಘಟ�ೆಗಳ� 

ಸಂಭ��ಲಲ್�ದದ್�ಲ್,  ಮತುತ್ 

(iii)  �ಾಡುರ್�ಾರನು �ಾನು �ಾಡರ್ನುನ್ ಸಂರ�ಸುವ�ಲ್ �ಲರ್ಕಷ್� ವ��ಲಲ್ ಎಂದು 

�ಾ�ೕತು ಪ��ದ�ಲ್ 
 
(i)  ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ರ್ �ೕ�ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯ್ಂ�ನ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯು, ಇ�ಲ್ ನಮೂ��ರುವ ಷರತುತ್ 16 ರ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ 

�ಾ�ಾನಯ್ ��ಾ��ಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಕಲಂ 16 ರ�ಲ್ 

���ರುವಂ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ ನಷಟ್�ಾ�ದದ್�ಲ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು 

ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ರ್ ��ಾ �ಾ��ಯ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ 

ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ಅಹರ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 

12.3  ಸ� �ಾಡದ �ಾಡ್ ರ್ನ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ಅದರ �ೕ�ೆ 

ಉಂ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗ��ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ 

ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ರ್ ��ಾ �ಾ��ಯ �ಾವ��ೇ ಪರ್�ೕಜನ�ೆಕ್ 

ಅಹರ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
12.4 �ಾಡುರ್�ಾರನು ��ೇಶದ�ಲ್ ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಕ�ೆದು�ೊಂಡ�ಲ್, ಅವನು 

�ೕ�ನ ��ಾನವನುನ್ ಅನುಸ�ಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಷರತುತ್ 13 ರ�ಲ್ 

���ರುವಂ�ೆ VISA �ೊಲ್ೕಬಲ್ ಎಮ�ೆರ್�ಸ್ ಅ��ೆಟ್ನ್ಸ್ ಸ�ಾಯ-�ೈನ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ನಷಟ್ವನುನ್ ವರ� �ಾಡಬಹುದು. �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೕ�ಾ �ೊಲ್ೕಬಲ್ 

ಎಮ�ೆರ್�ಸ್ ಅ��ೆಟ್ನ್ಸ್ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಬಳ�ದ�ಲ್ ಅಂತಹ �ೇ�ೆಗಳ ಬಳ�ೆಯ 

ಶುಲಕ್ವನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಭ�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

12.5 ಒ�ಮ್ �ಾಡ್ರ್ ಕ�ೆದು�ೋ��ೆ, ಕಳ��ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾ��ಾ��ೆ ಎಂದು 

ವರ� �ಾ�ದ�ಲ್ �ಾಗೂ ನಂತರ ಅದು �ಕಕ್�ಲ್, ಅದನುನ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಅಧರ್ 

�ಾಗಗ�ಾ� ಕತತ್��, �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಂ�ರು�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅದರ 



ದುರುಪ�ೕಗವನುನ್ ತ�ೆಗಟಟ್ಲು �ಾಕಷುಟ್ �ಾಳ�ಯನುನ್ 

�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ ಅಂಶವನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು 

ಅ�ತು�ೊಂ�ರ�ೇಕು.. 

 �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯಲೂಲ್ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ��ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಗ�ತ ಶುಲಕ್ದ�ಲ್ 

ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಬದ� �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. 
 

13.  �ೕ�ಾ �ೊಲ್ೕಬಲ್ ಅ��ೆಟ್ನ್ಸ್ �ಂದ �ೇ�ೆಗಳ�: 

13.1 ತುತುರ್ ಸ�ಾಯ �ಾಯರ್ಕರ್ಮದ �ೇ�ೆಗಳ ಸಂವಹನಗಳ� ಮತುತ್ 

ವಯ್ವ�ೆಥ್ಗಳನುನ್ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಯ �ೇ�ಾ ಪ��ೈ�ೆ�ಾರ�ಂದ 

ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ VISA ಇಂಟರ್ �ಾಯ್ಶನಲ್ �ಂದ �ಾವ� 

�ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ಾವ��ೇ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ �ೈದಯ್�ೕಯ, �ಾನೂನು 

ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೇ�ೆಗಳ �ೆಚಚ್�ೆಕ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 

ಸ�ಾಯವನುನ್ ಉತತ್ಮ-ಪರ್ಯತನ್ದ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

ಸಮಯ, ದೂರ ಅಥ�ಾ ಸಥ್ಳಗಳ ಸಮ�ೆಯ್ಗ�ಂ�ಾ� ಅದು 

ಲಭಯ್�ಲಲ್�ರಬಹುದು. �ೈದಯ್�ೕಯ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ VISA 

ಇಂಟರ್ �ಾಯ್ಶನಲ್ �ಂದ ಸೂ�ಸ�ಾದ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ೊತುತ್ಪ��ದ 

�ಾನೂನು ವೃ�ತ್ಪರರು VISA ಇಂಟರ್ �ಾಯ್ಶನಲ್ ನ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳಲಲ್ ಮತುತ್ 

ಆದದ್�ಂದ, �ಾವ��ೇ �ೈದಯ್�ೕಯ, �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ೇ�ೆಯ 

ಲಭಯ್�ೆ, �ಾಯರ್ಗಳ�, �ೋಪಗಳ� ಅಥ�ಾ ಫ��ಾಂಶಗ��ೆ ಅವರು 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ಅಂತಹ �ೇ�ೆಗಳ ವಯ್ವ�ೆಥ್ ಅಥ�ಾ ಬಳ�ೆಯ ಬ�ೆಗ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 
 

14.  �ೌಲಭಯ್ಗಳ �ೇಪರ್�ೆ ಮತುತ್ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್��ೆ 
14.1 �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೆ �ೆ�ಚ್ನ ATM ಗಳ�, 

EDC-POS, ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಧನಗಳನುನ್ ಅವರ ಅನುಕೂಲ�ಾಕ್� 

ಮತುತ್ ಬಳ�ೆ�ಾ� ಹಂ��ೊಂಡ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭಯ್�ಾಗುವಂ�ೆ 

�ಾಡಬಹುದು. �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಧರ್��ದಂ�ೆ ಈ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗಳ�, 

ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾ�ೆ(ಗ��ೆ) �ೆ�ಟ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಮರುಪ�ೆಯ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ� ��ಧ �ೇ�ೆಗಳ� 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಸಥ್ಳಗ��ೆ ��ನನ್ �ಾಯರ್�ವರ್ಹ�ೆ, �ೇ�ಾ �ೊಡು�ೆಗಳ� 

ಮತುತ್ ��ನನ್ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು 

ಅಥರ್�ಾ��ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 
 

14.2 �ಾಯ್ಂಕ್, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್, �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ �ೆ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ, ಎ�ಎಂನ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅದ�ೆಕ್ 

ಸಂಬಂ��ದ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಬಳಸುವ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ �ಂಪ�ೆಯಲು, ��ಲ್ಸಲು, 

ರದುದ್�ೊ�ಸಲು, ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಲು/ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಲು 

ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ) �ೕ�ೆ �ಾರತದ 



ಒಳ�ೆ/�ೊರ�ನ ಇತರ �ಾಧನಗಳ� ಮತುತ್ ಅಂತಹ ಅ�ಾನತು ಅಥ�ಾ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾ��ೆ �ಾಡುರ್�ಾರ��ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊರತುಪ�� 

�ಾವ��ೇ ಸಂ�ೆಥ್ಯು �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ತನನ್ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ) �ೕ�ೆ 

ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 

ಜ�ಾ�ಾದ್� ಅಥ�ಾ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

14.3 �ವರ್ಹ�ೆ: �ೇ�ೆಗಳ ಲಭಯ್�ೆಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ವರ್ಹ�ಾ �ೆಲಸದ 

ಬ�ೆಗ್ ಮುಂ�ತ�ಾ� ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು, �ಾಯ್ಂಕ್  �ಾನು �ಾ�ೆ 

�ಾಡುವ�ದು ಅಗತಯ್�ೆಂದು �ಾ��ದ�ಲ್.�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್, �ನ�ತಯ್ದ 

�ವರ್ಹ�ೆ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ ಇಲಲ್�ೆ, 

ATM/ಇತರ �ೕ�ಯ �ಾಧನ�ೆಕ್ ಪರ್�ೇಶ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ೇ�ೆಗಳ �ಬಂಧ�ೆಯನುನ್ ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. 
 

15. ಅಂ�ಾ�ಾ��ೕಯ ವ��ಾಟುಗಳ�: 

15.1 ಎ�ಾಲ್ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಬಳಸುವ ��ಮಯ ದರವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಧರ್�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೕ�ೆ ಅದು ಬದಧ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 

15.2   ��ಾ�ಗಳ� 

(a)  ಆರ್ �ಐ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ, �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ��ಮಯ 

�ಯಂತರ್ಣ �ಯಮಗಳ ಪರ್�ಾರ ಅನುಮ�ಸ�ಾದ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� 

�ಾಡರ್ನುನ್ ಬಳ�ೆ �ಾಡುವ ಸಲು�ಾ� ಇನ್ �ಾಯ್ಸ್/�ಲ್ ಗಳಂತಹ 

�ಾಕುಯ್�ಂಟ� ಪ��ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಅಗತಯ್�ಲಲ್, ಒಳ�ೊಂ�ರುವ 

ರ�ಾ�ೆಯು ಅನುಮ�ಸುವ ���ಂತ ಕ���ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದರ 

ಸ�ಾನ ಮತುತ್ �ಾರ್ಥ�ಕ �ೋಟವ� ��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ 

�ಯಮಗಳನುನ್ ಪ��ೈ�ದ�ಲ್. 
 

(b)  ಆರ್ �ಐ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ, ��ೇಶ�ೆಕ್ �ೇ� �ೕ��ಾಗ 

�ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯ �ಾ�ೆಯ �ತತ್ವ� �ಾಡ್ ರ್�ಾರನ ��ೇ� 

��ಮಯ ಅಹರ್�ೆಗಳನುನ್ �ೕ�ದ�ಲ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ಬಳ�ದ ��ೇ� 

��ಮಯದ ಬಳ�ೆ�ೆ �ಾಕಷ್��ತರ್ ಪ��ಾ�ೆಗಳನುನ್ ಒದ�ಸ�ೇಕು. 

ಸಂಪ�ಣರ್ �ವರಗಳನುನ್ �ೕಡುವ ��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ ಇ�ಾ�ೆಯ 

�ಾರ್�ೇ�ಕ ಕ�ೇ��ೆ �ಷಯವನುನ್ ವರ� �ಾಡಲು �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ.  
 

(c)  ��ಮಯ �ಯ�ಾವ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ, ಪರ್� ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ ವ��ಾ��ೆ 

�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಸ��ಾ� ಪ�ಣರ್�ೊ��ದ A2 ನಮೂ�ೆಯನುನ್ 

ಸ�ಲ್ಸ�ೇಕು ಮತುತ್ ��ೇ� ಕ�ೆ�ಸ್ಯನುನ್ ಉಪ�ೕ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�  

ತನನ್ �ಾಸ್ �ೕಟ್ರ್ ಅನುನ್ ಅನು�ೕದ�ೆ�ೆ ಒಳಪ��ರ�ೇಕು. 
 
(d)  RBI ��ರ್ಷಟ್ಪ��ರುವಂ�ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ 



�ಾಡ್ ರ್�ಾರರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ 

ಸ�ಲ್ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, 

�ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರ ಪರ�ಾ� ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಪರ�ಾ� 

ಈ ನಮೂ�ೆಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾ�ೆ �ಾದುವ ಸಲು�ಾ� 

��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಈ ನಮೂ�ೆಯನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಸ�ಲ್ಸಲು 

�ಾಯ್ಂ��ೆ ��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಇ�ೆಡ್�ನ್�ಯನುನ್ 

�ೕಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಅಂದ�ೆ ��ೇ� ಖ�ೕ��ೆ �ನಂ�ಸಲು �ಾಗೂ 

�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಪರ�ಾ� ��ಮಯ (A2) ನಮೂ�ೆಯನುನ್ 

ಸ�ಲ್ಸಲು. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸ�ಾದ ನಮೂ�ೆಯನುನ್ ಭ�ರ್ 

�ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಸ�ಲ್ಸುವ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ �ಾಗೂ 

�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅದನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ದದ್�ಲ್ ಅದ�ಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ 

ಪ��ಾಮಗ��ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

15.3 ಅ��ಾ�ಗಳ� 

 RBI ��ರ್ಷಟ್ಪ��ರುವಂ�ೆ ವರ� �ಾಡುವ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲು 

�ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್�ಲ್. �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, �ಾಡ್ರ್ 

�ೊಂ�ರುವವರ ಪರ�ಾ� ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಪರ�ಾ� ಈ 

ನಮೂ�ೆಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾ�ೆ �ಾದುವ ಸಲು�ಾ� 

��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಈ ನಮೂ�ೆಯನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಸ�ಲ್ಸಲು �ಾಯ್ಂ��ೆ 

��ರ್ಷಟ್�ಾ� ಅ��ಾರ ಮತುತ್ ಇ�ೆಡ್�ನ್�ಯನುನ್ �ೕಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಅಂದ�ೆ 

��ೇ� ಖ�ೕ��ೆ �ನಂ�ಸಲು �ಾಗೂ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಪರ�ಾ� 

��ಮಯ (A2) ನಮೂ�ೆಯನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲು. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸ�ಾದ 

ನಮೂ�ೆಯನುನ್ ಭ�ರ್ �ಾಡಲು ಅಥ�ಾ ಸ�ಲ್ಸುವ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ �ಾಗೂ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅದನುನ್ ಸ�ಲ್ಸ�ದದ್�ಲ್ 

ಅದ�ಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮಗ��ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ಾರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 

16. �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಂದ �ೊರ�ರುವ�ದು 

16.1  �ೕ�ನವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾರ್ಗರ್ಹ�ಲಲ್�ೆ, �ೇರ�ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್�ೆರ್ ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ಂ�ೆ �ಾವ��ೇ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್: 
 

(a)  ಸರಬ�ಾಜು �ಾ�ದ ಸರಕುಗಳ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೇ 

�ೋಷ�ದದ್�ಲ್. 
 
(b)  �ಾವ��ೇ OB/PME �ಂದ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ೌರ�ಸಲು ಅಥ�ಾ 

�ವ್ೕಕ�ಸಲು ��ಾಕ��ದ�ಲ್ 
 



(c)  �ಾಡುರ್�ಾರನ �ಲರ್ಕಷ್�, ತಪ�ಪ್, ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�ೆ, ದುನರ್ಡ�ೆ, 

ವಂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಅನ�ಕೃತ ವಯ್�ತ್�ೆ ಹ�ಾತ್ಂತ�ಸುವ 

�ಾರಣ�ಂದ �ಾಡುರ್�ಾರನ �ೊರ�ಾ� ಇತರ ವಯ್ವ�ಾರ 

ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ಾ��ೊ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್ನ 

ದುಬರ್ಳ�ೆ�ಾ�ದದ್�ಲ್. 
 
(d)  ಯಂತರ್/�ಾಂ�ರ್ಕ �ೋಷಗಳ�/�ೈಫಲಯ್ಗಳ�, �ಾಂ�ರ್ಕ ಸಥ್�ತ 

ಇ�ಾಯ್�ಗ�ಂ�ಾ� PA/ಟ�ರ್ನಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ ಅಥ�ಾ 

OB �ೆಟ್ ವಕ್ರ್ �ಾಯರ್�ವರ್�ಸ�ರುವ�ದು. 
 
(e)  �ಾಡ್ ರ್ನ ಸ�ೆಂಡರ್ ಅನುನ್ ಸವ್ತಃ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ 

ಅದರ �ೕ�ಾಬ್ಗದ�ಲ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ ಮು�ಾತ್ಯ ��ಾಂಕದ 

�ದಲು �ೕಡುವಂ�ೆ ��ಸಲು �ಾಗೂ ಅದನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸುವ ತನನ್ 

ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಚ�ಾ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
(f)  �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಂ�ರು�ಸಲು �ನಂ�ಸುವ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ 

�ಾ�ದ �ಾವ��ೇ �ೇ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ಯ 

ಸಂ�ೕಗ�ೊಂ��ೆ �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ �ರ್�. 
 
(g)  �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಅ�ಕೃತ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳನುನ್ �ೊರತುಪ�� �ಾ��ಾದರೂ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಹ�ಾತ್ಂತ�ಸುವ�ದು. 
 
(h)  �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ್ಟರ್ 

ಟ�ರ್ನಲ್ �ಂದ �ಾ�ದ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಸಂಗರ್�ಸ�ಾದ �ೇ��ೆ 

ಮತುತ್ ಸ�ೆಂಡರ್ ಅನುನ್ ಅದರ �ೕ�ಾಬ್ಗದ�ಲ್ ಬ�ರಂಗಪ��ದ 

ಮು�ಾತ್ಯ ��ಾಂಕದ �ದಲು �ಾಡ್ ರ್ನ ಸ�ೆಂಡರ್ ಅನುನ್ �ೇಡುವ 

ಮತುತ್ ಸಂಗರ್�ಸುವ ಹ�ಕ್ನ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ರ್� 
 
(i)  �ಾಯ್ಂಕ್ ಬ�ರಂಗಪ��ದ �ಾವ��ೇ �ವರಗಳ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ತಪ�ಪ್ 

�ೇ��ೆ, ತ�ಾಪ್ದ �ಾರ್��ಧಯ್, �ೋಷ ಅಥ�ಾ �ೋಪ�ದದ್�ಲ್. 
 
(j)  �ಾವ��ೇ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಅಂತಯ್�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಹಕಕ್ನುನ್ 

ಚ�ಾ�ಸುತತ್�ೆ. 
 
(k)  �ೆರ್�ಟ್ �ಥ್�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೇ �ೊಂದ�ೆ ಇದದ್�ಲ್ �ಾಗೂ �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ ಅಪ�ಾಯ್��ೆ �ಾರಣ�ೆಂದು �ೇಳ�ಾಗುವ �ಾಡ್ ರ್ನ ಮರು 

�ಾವ್�ೕನ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ, ಅದನುನ್ �ಂ�ರು�ಸಲು �ಾವ��ೇ �ನಂ� 

ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ೌರ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ವ್ೕಕ�ಸಲು �ಾವ��ೇ 

�ಾಯ್�ಾ� ಸಂ�ೆಥ್ಯ ��ಾಕರ�ೆ. 
 
(l)  �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ೊರ�ಸ�ಾದ RBI �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸೂ�ಸ�ಾದ ��ೇ� ��ಮಯ ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೕ�ದ �ಾರಣ 

ಶುಲಕ್ವನುನ್ ��ಾಕ�ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ಅವನ/ಅವಳ 



ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೕ�ರುವ ಬ�ೆಗ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ�ವ�ಂ�ಾ�ರುವ�ದು. 
 
(m)  �ಾಯ್�ಾ� ಸಥ್ಳ/ಎ�ಎಂನ�ಲ್ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ ವ��ಾನ 

��ಾಕರ�ೆ. 
 

16.2  �ಾವ��ೇ �ೇ�ಾ �ೈಫಲಯ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಅ�ೆತ�ೆಗ��ೆ (�ೇ�ಾದ ನಷಟ್ವನುನ್ 

ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಆದ�ೆ �ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್) �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ. 

ಉತಪ್ನನ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಪರಸಪ್ರ ಅವಲಂಬ�ೆಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ ಆದ�ೆಕ್ 

�ೕ�ತ�ಾ�ರ�ೆ, �ದುಯ್ತ್ �ಾಗೂ ದೂರಸಂಪಕರ್ವ� �ೇ�ದಂ�ೆ  �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾವ��ೇ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್ �ಾಗೂ 

�ೊ�ೆ�ಾರ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ೇವರ ಕೃತಯ್ಗಳ�, ಗಲ�ೆಗಳ�, �ಾಗ�ಕ 

ಗಲ�ೆಗಳ�, ದಂ�ೆಗಳ�, ಯುದಧ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ತನನ್ �ಯಂತರ್ಣ�ೆಕ್ �ೕ�ದ 

�ಾವ��ೇ �ಾರಣಗ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಮುಷಕ್ರಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಕ್-

ಔಟ್ ಗ�ಂದ ತನನ್ ವಯ್ವ�ಾರದ ಅಡಚ�ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ��ಾಮಗ��ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯನುನ್ 

�ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್. 
 

16.3 ಎ�ಎಂ ಅಥ�ಾ ಅಂತಹು�ೇ �ಾಧನವ� ಅಸಮಪರ್ಕ�ಾ� 

�ಾಯರ್�ವರ್��ದ�ೆ, �ೆಲವ� ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ ವ��ಾ�ನ �ತತ್ದ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ನಷಟ್�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ ನಷಟ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

�ಾಖ�ೆಗಳ ಪ��ೕಲ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ ದೃ�ೕಕ��ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ಆ 

ನಷಟ್ವನುನ್ ಸ�ಪ�ಸುತತ್�ೆ. �ಾಡುರ್�ಾರರ �ಾಮ��ೇರ್�ತ �ಾ�ೆ(ಗ��ೆ) 

�ೇ�ಾ ಶುಲಕ್ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೊಂ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ 

�ಾವ��ೇ �ೊಂ�ಾ��ೆಗಳನುನ್ �ಾಡುವ�ದು �ೇ�ದಂ�ೆ. 
 
16.4 ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಯಂತರ್ಣ�ೆಕ್ �ೕ�ದ �ಾರಣಗ�ಂ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ ನ 

ಅ��ಾರ್ಯ�ೇ ಅಂ�ಮ�ಾ�ಾಗ, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸಲು �ಫಲ�ಾದ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಉಂ�ಾದ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
16.5 �ಾಡ್ರ್ �ೌಲಭಯ್�ಾಕ್� ಅ�ರ್ ಸ�ಲ್ಸುವ ಮತುತ್ ಪ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ ಮೂಲಕ, 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ವರ್��ದ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಎಕ್ಸ್ �ೆರ್ಸ್ ಅ��ಾರವನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ೕಡು�ಾತ್�ೆ. �ನ್ ಮೂಲಕ 

�ೊರತುಪ�� �ಾ�ದ ವ��ಾ�ನ ದೃ�ೕಕರಣವನುನ್ ಪ��ೕ�ಸಲು 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
16.6 �ೇರ, ಪ�ೋಕಷ್, �ಾರ್ಸಂ�ಕ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ೆಲ್ೖಮ್ 

ಆ�ಾಯದ ನಷಟ್, ಹೂ��ೆ, ಉ�ಾಪ್ದ�ೆ, ಸ�ಾಭ್ವ�ೆ, �ಾಭ, ವಯ್ವ�ಾರದ ಅ�ಡ್ 

ಅಥ�ಾ ನಷಟ್ವನುನ್ ಆಧ���ೆ�ೕ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ೆ�ಕ್ಸ�ೆ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ �ೆಲ್ೖಮ್ ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. �ಾ�ೆ�ಾರರು, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಅಥ�ಾ ಇತರ 

�ಾವ��ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ �ಾವ��ೇ �ಥ್� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಮತುತ್ 



�ಾವ��ೇ ಇತರ ನಷಟ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ. 

17.  �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಬಹು�ಾನ �ಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಬಹು�ಾನಗಳ�: 
 
17.1 ಈ �ಾಯರ್ಕರ್ಮವ� �ಾಯ್ಂ�ನ �ೋಲ್ಡ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಮತುತ್ 

ಅದ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಪ�ರಕ ಮತುತ್ ಆಡ್-ಆನ್ �ೋಲ್ಡ್ �ಾಡ್ ರ್ಗ��ೆ 

�ಾತರ್�ೇ ಲಭಯ್�ರುತತ್�ೆ. 
 
17.2 �ರ್ೕ�ಾರ್ಂ ಅನುನ್ವ�ದು ಒಂದು ಬಹು�ಾನ �ೕಡುವ �ರ್ೕ�ಾರ್ಂ ಆ�ದುದ್ ಅದು 

�ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೋಲ್ಡ್ �ಾಡ್ರ್ ಸದಸಯ್��ೆ �ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ನ ಸರಕುಗಳ� ಮತುತ್ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಖ�ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವನ/ಅವಳ �ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ ಉಂ�ಾದ 

ಶುಲಕ್ಗಳ �ೕ�ೆ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಗ�ಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೇ��ದ �ಾವ��ೇ ಶುಲಕ್ಗಳ�, �ಾಯರ್ಕರ್ಮದ 

ಉ�ೆದ್ೕಶ�ಾಕ್�. 

 �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ನಗದು �ೆರ್�ಟ್ ನ �ರುದಧ್ 

�ಾ�ಂಟ್ ಗಳನುನ್ ��ೕಮ್ �ಾಡಬಹುದು. 

 �ರ್ೕ�ಾರ್ಂ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಧರ್�ಸುವ 

ಸಮಯದವ�ೆ�ೆ ಪ��ಾಮ�ಾ� ��ಾಂಕ�ಂದ �ೆ�ೆ�ರುತತ್�ೆ. 
 
17.3 ಅಂಕಗಳ ಕೂ��ೆ 

��ಾಡ್ರ್/�ಾಯ�ಟ್ �ಾ�ಂಟ್ ಗಳನುನ್ �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೋಲ್ಡ್ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡ್ ರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾತರ್�ೇ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಪರ್� ರೂ.100/- �ೌಲಯ್ದ ಸರಕು/�ೇ�ೆಗಳ �ೇ�ೕಯ/ಅಂತರ�ಾ��ೕಯ 

ಖ�ೕ�ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಒಂದು ಅಂಕವನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. 

�ಾ�ಂಟ್ ಗಳ� ನಂತರ  ವಯ್��ಕತ್�ೊ��ದ ಶುಲಕ್ಗಳ �ೕ�ೆ 

ಸಂಗರ್ಹ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಾಯ್ಂಕ್, ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ��ರ್ಷಟ್ 

ಅವ��ೆ ಅಥ�ಾ ��ರ್ಷಟ್ ಸ�ನ್�ೇಶಗಳ�/ಪರ್�ಾರ �ೕಜ�ೆಗ��ೆ �ಾವ��ೇ 

ಇತರ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಅಂಕಗಳನುನ್ �ೕಡಬಹುದು. 

ನಗದು ಮುಂಗಡಗಳ� ಮತುತ್ �ೇಪರ್�ೆ ಶುಲಕ್, �ಾ�ರ್ಕ ಶುಲಕ್, ಪ�ರಕ 

�ಾಡ್ರ್ ಶುಲಕ್, ಬಹು �ಾಡ್ರ್ ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ೇ�ಾ ಶುಲಕ್ದ 

ವ��ಾಟುಗಳಂತಹ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ ವ��ಾಟುಗ��ೆ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಅಂಕಗಳನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

�ೕ�ನ ವ��ಾಟುಗಳ ಪ�ಟ್ಯು �ಾಡ್ರ್ ಸದಸಯ್��ೆ ಸೂಚ�ೆಯ �ೕ�ೆ�ೆ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ �ೕಡ್ ಹುಡ್ ಆ�ರಬಹುದು. ಅಹರ್�ಾದ 

�ಾರ್ಥ�ಕ, ಪ�ರಕ ಅಥ�ಾ ಬಹು �ಾಡ್ ರ್ಗಳ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ೈಯ�ತ್ಕ 

�ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಗ��ೆ ಅಂಕಗಳ� �ೇ��ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ ಪ�ರಕ 

�ಾಡ್ ರ್ಗ�ಂದ ಕೂ��ೆ�ಾದ  ಅಂಕಗಳ� ಪ�ರಕ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ� ಇರುವ 

�ಾರ್ಥ�ಕ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� �ೇ��ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ, 

�ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಅಲಲ್. 

ಅಂತಹ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಸವ್ಯಂ�ೆರ್ೕರ�ೆ�ಂದ ಮು�ಚ್ದ�ೆ ಅಂಕಗಳ� 

ಕ�ೆದು�ೋಗುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯಚ್ 



�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮರು�ಾಥ್��ದ�ಲ್, �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

ರದುದ್�ೊ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ವ ಅಥ�ಾ ಮುಚುಚ್ವ �ದಲು 

ಪ�ೆದ �ಾವ��ೇ �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು 

ಪ�ೆಯುವ��ಲಲ್. 

�ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರು �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

ಸವ್ಯಂ�ೆರ್ೕ�ತ�ಾ� ಮುಚುಚ್ವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ರುವ 

ಅಂಕಗಳನುನ್ ಅಂತಹ ಮುಚುಚ್��ೆಯ ಒಂದು �ಂಗ��ೆಳ�ೆ ಪ�ನಃ 

ಪ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. ಅಂತಹ ಅವ��ಳ�ೆ ಈ ಅಂಕಗಳನುನ್ 

ಪ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು �ಫಲ�ಾದ�ಲ್ ಅಂಕಗಳ� ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� 

ಕ�ೆದು�ೋಗುತತ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಅವ� ಮು�ಯುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ 

�ಾವ��ೇ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಇ�ೊನ್ಬಬ್ ವಯ್�ತ್�ೆ ವ�ಾರ್�ಸಲು ಬರುವ��ಲಲ್. 
 
17.4 ��ೆಂಪಶ್ನ್ 

 ಸಂಗರ್��ದ ಅಂಕಗಳನುನ್ �ೋಲ್ಡ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವ �ಾರ್ಥ�ಕ 

�ಾಡ್ರ್ ಸದಸಯ್ರು �ಾತರ್�ೇ ��ೕಮ್ �ಾಡಬಹುದು �ಾಗೂ �ಾವ��ೇ 

�ೆಚುಚ್ವ� �ಾಡ್ರ್ �ೊಂ�ರುವವರಲಲ್, ಗ��ದ ಒಂದು �ಾ�ಂಟ್ ಅನುನ್ 

ಒಂದು ರೂ�ಾ��ೆ ��ೕಮ್ �ಾಡಬಹುದು. 

 �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಕ�ಷಠ್ ರೂ.25,000 (ಅಂದ�ೆ 250 �ಾ�ಂಟ್ ಗಳ�) ವನುನ್  

ಅವರು ಆ ವಷರ್�ೆಕ್ ಈ ಅಂಕಗಳನುನ್ ��ೕಮ್ �ಾಡಲು �ಾರ್ರಂ�ಸುವ 

�ದಲು �ಾ�ರ್ಕ�ಾ� ಖಚುರ್ �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ರ್ �ೕ�ದ 

ನಂತರದ �ಂಗ��ಂದ 12 �ಂಗಳ ಅವ�ಯು �ಾರ್ರಂಭ�ಾಗುತತ್�ೆ. 12-

�ಂಗಳ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಗ��ದ ಎ�ಾಲ್ ಅಂಕಗಳ� 12-�ಂಗಳ ಅವ�ಯ 

ಅಂತಯ್ದ ನಂತರ ಇನೂನ್ 3 �ಂಗಳವ�ೆ�ೆ �ಾನಯ್�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಈ ಅವ�ಯೂ 

ಮು�ದ ನಂತರ, ಈ ಅಂಕಗಳ ಅವ�ಯು ಮು�ಯುತತ್�ೆ. 

 ಎ�ಾಲ್ �ಂಕ್ �ಾಡ�ಾದ �ಾ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ ಉತತ್ಮ 

�ಥ್�ಯ�ಲ್ರ�ೇಕು ಮತುತ್ ��ೆಂಪಶ್ನ್ �ನಂ�ಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಯಚ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಂದ ರದುದ್�ೊ�ಸ�ಾರದು 

ಅಥ�ಾ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸ�ಾರದು. 

 �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾರ್ಥ�ಕ �ಾ�ೆ�ೆ ನಗದು �ೆರ್�ಟ್ ನ �ರುದಧ್ �ಾತರ್�ೇ 

�ಾ�ಂಟ್ ಗಳನುನ್ ��ೕಮ್ �ಾಡಬಹುದು. 

 �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ಗ��ೆ ಒ�ಮ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ೕ�ದ  

��ೆಂಪಶ್ನ್ ಆಡರ್ರ್ ಗಳನುನ್ ರದುದ್�ೊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

�ಂಪ�ೆಯ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

 ��ೆಂಪಷ್ನ್ ಆದ �ೕ�ೆ, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಸಂಗರ್ಹ�ಾದ 

�ಾ�ಂಟ್ ಗ�ಂದ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಕ�ೆಯ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

 ಆಡರ್ರ್ ಗಳನುನ್ �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ� �ವ್ೕಕ��ದ ಮತುತ್ 

ಒ�ಪ್�ೊಂಡ ಕರ್ಮದ�ಲ್�ೕ ಪ��ೈಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

 ಆಡರ್ರ್ �ಾ� �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಕಷುಟ್ ಸಂ�ೆಯ್ಯ ಅಂಕಗಳನುನ್ 

�ೊಂ�ಲಲ್�ದದ್�ಲ್, ಆಡರ್ರ್ ಅನುನ್ ರದುದ್�ೊ�ಸ�ಾ��ೆ ಎಂದು 

ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 



 ಸ�ಾರ್ರ�ೆಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾರ್��ಾರ�ೆಕ್ ಅಥ�ಾ ಸಂ�ೆಥ್�ೆ 

�ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ೆ��ೆ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ� 

ಅಥ�ಾ ಶುಲಕ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ ಈ �ೕಜ�ೆಯ ಪ��ಾಮ�ಾ� ��ೆಂಪಷ್ನ್ 

ಮೂಲಕ �ಾಡುರ್�ಾರ��ೆ ಉದಭ್�ಸಬಹು�ಾದ ಅಥ�ಾ 

�ೇ��ೊಳಳ್ಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾಗವ�ಸುವ ಸಂ�ೆಥ್ಗಳ 

ಶುಲಕ್ಗ�ೆಲಲ್ವ� �ಾಡುರ್�ಾರರ �ಾ�ೆ�ೆ ಅನವ್ಯ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
17.5 ��ಾಡ್ಸ್ರ್ �ಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ ಮು�ಾತ್ಯ 

(a)  ಈ �ಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಗಶಃ �ಾವ��ೇ 

ಇತರ �ಾಯರ್ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ �ಾಪರ್�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ �ೆ ಪ�ವರ್ ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ �ಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ 

ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸಬಹುದು. 
 
(b)  ಈ �ೕಜ�ೆಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಸವ್ಯಂ�ೆರ್ೕ�ತ�ಾ��ೆ ಮತುತ್ 

�ಾಡ್ರ್ ಬಳ�ೆಯ �ಾ�ಾನಯ್ �ೋಸ್ ರ್ನ�ಲ್ �ಾಡುರ್�ಾರ�ಂದ ಎ�ಾಲ್ 

ಶುಲಕ್ಗಳ� ಸವ್ಯಂ�ೆರ್ೕರ�ೆ�ಂದ ಭ�ಸಲಪ್ಡುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 

��ಸ�ಾ��ೆ. 
 
(c)  ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡ್ ರ್ಗಳ ಬಳ�ೆಯನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುವ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

�ಬಂಧ�ೆಗ��ೆ  �ೆಚುಚ್ವ��ಾ� ಇರುತತ್�ೆ�ೕ �ೊರತು 

ಪ�ಾರ್ಯ�ಾ�/�ೆ�ೊ�ೇಷನ್ ಆ� ಅಲಲ್. 
 
(d)  ಈ �ಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಇ�ೇ �ೕ�ಯ 

ಅಥ�ಾ ಇತರ �ೕಜ�ೆಗಳನುನ್ ನ�ೆಸಲು �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡ್ ರ್ಗಳ ಬದಧ್�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರ್��ಧಯ್�ೆಕ್ ಅದರ�ಲ್ �ಾವ�ದೂ 

ಸಮ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
(e)  �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ ಅಂಕಗಳ �ೆ�ಾಕ್�ಾರವ� ಅಂ�ಮ, 

��ಾರ್ಯಕ ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್ ಸದಸಯ್ರ �ೕ�ೆ �ೈಂ�ಂಗ್ ಆ�ರುತತ್�ೆ 

�ಾಗೂ ��ಾ�ಸಲು ಮತುತ್ ಪರ್�ನ್ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 
 
(f)  ಈ �ಾಯಚ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ ರ್ಗಳ ��ಾಡ್ರ್ �ರ್ೕ�ಾರ್ಂ�ಂದ 

ಅಥ�ಾ ಅದರ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗಳ� 

ಮುಂ�ೈನ�ಲ್ರುವ ಸಮಥರ್ �ಾಯ್�ಾಲಯಗಳ�/�ರ್ಬೂಯ್ನಲ್ ಗಳ 

�ಾಯ್�ತ್�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. 
 
(g)  ��ಾ�ತ ವ��ಾ�ನ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಪರ�ಾ� 

ಪ�ಹ��ದ�ಲ್ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ವ��ಾಟನುನ್ ವಯ್��ಕತ್�ೊ��ದ�ಲ್, 

ಸ�ಾನ ಅಂಕಗಳನುನ್ ಸಹ �ಂ�ರು�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 



18. ಇಂ�ೆ�ನ್�: 

18.1  �ಾಯ್ಂಕ್, ಅದರ �ಾರ್ಹಕರು ಅಥ�ಾ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ�ಂದ 

�ಾಡ್ರ್ �ೌಲಭಯ್ದ ಬಳ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ೋಲಡ್ರ್ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ರ್ 

�ೋಲಡ್ರ್ ಅವರ �ಾವ��ೇ ಏ�ೆಂಟ್, ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ� ಮತುತ್ ಸಹವ�ರ್ಗಳ� 

�ಾಗೂ ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್�ಂದ ತರ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ೆಲ್ೖಮ್ ಅಥ�ಾ 

ಕರ್ಮ�ಂದ ಅನುಭ��ದ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಗಳ� ಮತುತ್ �ೆಚಚ್ಗಳ 

�ರುದಧ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕನುನ್ ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡ�ೇಕು �ಾಗೂ 

�ಾಯ್ಂ��ೆ ಅದ�ಂ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾ�ಯು ಆಗದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳಳ್�ೇಕು. 
 
18.2   �ೇರ ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� �ವರ್�ಸಬಹು�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಗಳ�, 

ನಷಟ್ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ� ಮತುತ್ �ೆಚಚ್ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ 

�ಾಡಲು �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ: 

(a)  �ಾಡುರ್�ಾರನ �ಲರ್ಕಷ್�/ತಪ�ಪ್ ಅಥ�ಾ ದುನರ್ಡ�ೆ. 

(b)  �ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್ �ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಯಮಗಳ�/ಷರತುತ್ಗಳ� �ಾಗೂ 

ಅವ�ಗಳ ಉಲಲ್ಂಘ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನುಸರ�ೆ. 

(c)  �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಅಥ�ಾ ಅವನ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗಳ�/ಏ�ೆಂಟರ 

�ಾವ��ೇ ವ��ಾ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ವಂಚ�ೆ ಅಥ�ಾ 

ಅ�ಾರ್�ಾ�ಕ�ೆ. 

(d)  ಎ�ಎಂಗಳ�/ಇ�� ಮತುತ್ ಅಂತಹು�ೇ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಟ�ರ್ನಲ್ ಗಳ� 

ಯಂತರ್ಗ�ಾ�ರುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಯ�ಲ್ರು�ಾಗ 

�ೋಷಗಳ� ಸಂಭ�ಸಬಹುದು. ಅಂತಹ �ಾವ��ೇ 

ಯಂತರ್/�ಾಂ�ರ್ಕ �ೋಷಗಳ�/�ೈಫಲಯ್ಗ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ 

ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡಲು �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

18.3  �ಾಡುರ್�ಾರರು RBI ಯ ��ಮಯ �ಯಂತರ್ಣ �ಯಮಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸ�ರು��ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾಮಗ�ಂದ 

�ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡ�ೇಕು �ಾಗೂ ಅದ�ಂ�ಾ� �ಾಯ್ಂ��ೆ 

�ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ �ೊಂದ�ೆ ಆಗದಂ�ೆ �ೋ��ೊಳಳ್�ೇಕು. 
 
18.4  �ೊ�ಯರ್ �ಂದ ತ�ಾಪ್ದ ಸಥ್ಳ/�ನ್ �ೕಲರ್ ನ �ಾಗ�ೆಯ�ಲ್ನ  

�ಾ�ೆಯ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್ದ �ರುದಧ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ 

ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡ�ೇಕು. 
 
18.5 �ಾಯ್ಂ�ನ �ಯಂತರ್ಣ�ೆಕ್ �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಾಕ್� �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ 

ಒದ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು 

�ಾವ��ೇ �ಫಲ�ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ 

�ಾಡ್ ರ್ನ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಒದ�ಸುವ �ಾಯ್ಂಕ್ ಪ�ಗಣ�ೆಯ�ಲ್, ಎ�ಾಲ್ 

ಕರ್ಮಗಳ�, �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ�, �ೇ��ೆಗಳ�, ಪರ್�ರ್�ಗಳ�, ನಷಟ್ಗಳ�, �ಾ�ಗಳ�, 

�ೈಯ�ತ್ಕ �ಾಯಗಳ�, �ೆಚಚ್ಗಳ�, ಶುಲಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ �ೆಚಚ್ಗಳ �ರುದಧ್ ಮತುತ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡಲು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ 

ಸಮಯದ�ಲ್ ಉಂಟು�ಾಡಬಹು�ಾದ ಉ���ೊಳಳ್ಬಹು�ಾದ, 



ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ಾಡ್ ರ್ನ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ 

ಒದ��ದ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ 

ಸೂಚ�ೆಗಳ �ೕ�ೆ ಕರ್ಮ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಉತತ್ಮ ನಂ��ೆ�ಂದ 

�ಾಯರ್�ವರ್�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು ��ಾಕ�ಸುವ ಅಥ�ಾ 

�ಟುಟ್�ಡುವ �ಾರಣ�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ನಷಟ್�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ 

ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡುವ ಬ�ೆಗ್ �ಾಡುರ್�ಾರರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 
18.6  �ಾಡ್ ರ್ನ ನಷಟ್ ಅಥ�ಾ ದುಬರ್ಳ�ೆ�ಂದ ಉಂ�ಾಗಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆ (�ಾಗ�ಕ ಅಥ�ಾ �ರ್�ನಲ್), ನಷಟ್, �ೆಚಚ್, �ೆಚಚ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಗಳ �ರುದಧ್ ಅಥ�ಾ ಅದು ಕ�ೆದು�ೋದ�ಲ್ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ವರ� 

�ಾಡ�ದದ್�ಲ್, �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ಈ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� 

ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡಲು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. ಇ�ೇ ಕಲಂ 12 ರ ಪರ್�ಾರ 

ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್ನ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಈ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ��ಲ್ 

ಅಥ�ಾ �ರ್�ನಲ್ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ, �ೆಚಚ್, �ೆಚಚ್ಗಳ� ಅಥ�ಾ 

ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ ರ್�ಂದ ಉಂ�ಾಗುವ ರೂ. 2.5 ಲಕಷ್ಕೂಕ್ 

�ೕ�ದ �ಾ�ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡಲು 

ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

19. ��ಾ ಪರ್�ೕಜನಗಳ�: 
 

19.1  ಇ�ಲ್ ಷರತುತ್ 12 ರ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ��ರುವಂ�ೆ ಕ�ೆದು�ೋದ/ಕಳ��ಾದ �ಾಡ್ರ್ 

��ಾ �ಾ��ಯನುನ್ �ೊರತುಪ��, ಒದ��ದ �ಾವ��ೇ ��ಾ 

ರಕಷ್�ೆಯ �ಾರಣ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ��ಾ ಕಂಪ�ಯು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುತತ್�ೆ, ಮತುತ್ ಅಂತಹ ��ಾ ರಕಷ್�ೆ, ವಸೂ�ಾ� ಅಥ�ಾ 

ಪ��ಾರದ �ಾವ�, �ೆಲ್ೖಮ್ ಗಳ ಪರ್�ರ್� ಅಥ�ಾ ಇತಯ್ಥರ್�ೆಕ್ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಥ�ಾ ಅದ�ೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಉದಭ್�ಸುವ �ಾವ��ೇ 

�ಷಯ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರರ�ಾನ್� �ಾಡ�ಾರದು ಮತುತ್ ಅಂತಹ 

ಎ�ಾಲ್ �ಷಯಗಳನುನ್ ��ಾ ಕಂಪ��ೆ �ೇರ�ಾ� ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಮತುತ್ 

�ಂಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡುರ್�ಾರನು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. 
 
19.2  �ಾ�ಯ�ಲ್ರುವ ಸಂಬಂ�ತ ��ಾ �ಾ��ಯ �ಯಮಗಳ ಪರ್�ಾರ 

�ಾತರ್�ೇ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ ಒದ�ಸ�ಾದ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯು ಲಭಯ್�ರುತತ್�ೆ 

�ಾಗೂ �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ತನನ್ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸುವವ�ೆ�ೆ ಮತುತ್ ಉತತ್ಮ 

�ಥ್�ಯ�ಲ್���ೊಳ�ಳ್ವವ�ೆ�ೆ �ಾತರ್�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಾ� 

ಉ�ಯು�ೆನು ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರನು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣ�ಾಕ್� �ಾಡ್ರ್/�ಾ�ೆಯನುನ್ ರದುದ್�ೊ���ಾಗ ಅಥ�ಾ 

�ಾ�ಾಕ್�ಕ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾಶವ್ತ�ಾ� �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಂ�ಾಗ, ಅಂತಹ 

��ಾ ರಕಷ್�ೆಯ ಪರ್�ೕಜನವ� ಸವ್ಯಂ�ಾ�ತ�ಾ� ಮತುತ್ �ಾಡ್ರ್/�ಾ�ೆಯ 

ಮು�ಾತ್ಯದ ��ಾಂಕ�ಂದ ಲಭಯ್�ಾಗುವ�ದನುನ್ ��ಲ್ಸುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂಕ್ 



�ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ (ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್ 

�ಾಡುರ್�ಾರ��ೆ �ಾವ��ೇ ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣವನುನ್ �ೕಡ�ೆ) ಅಂತಹ ��ಾ ರಕಷ್�ೆಯ ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ 

ಅ�ಾನತು�ೊ�ಸಬಹುದು, �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು ಅಥ�ಾ 

ರದುದ್�ೊ�ಸಬಹುದು �ಾಗೂ ಇದನುನ್ ಮುಂದುವ�ಸಲು �ಾಯ್ಂ�ನ �ೕ�ೆ 

�ಾವ��ೇ ಬದಧ್ �ಾಧಯ್�ೆ ಇರುವ��ಲಲ್ 
 

20. �ಾಯ್ಂ�ನ ಹಕುಕ್: 

20.1  �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೆಟ್-ಆಫ್ ಮತುತ್ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ �ೆ �ಸತ್��ದ 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಬಳ�ದ �ಾಡ್ರ್ �ೇ�ೆಗಳ ಪ��ಾಮ�ಾ� ಉದಭ್�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ 

�ೕ�ಯ �ಾ�ಗ��ೆ �ಸತ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

21. ಮು�ಾತ್ಯ: 

21.1  ಡ�ಾ�ೋನಲ್ ಆ� ಎರಡು ತುಂಡುಗ�ಾ� ಕತತ್��ದ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

�ಂ�ರು�ಸುವ�ದ�ೊಂ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 7 �ನಗ��ಂತ ಕ���ಲಲ್ದ ��ತ 

ಸೂಚ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಈ �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ �ಾ�ಾಗ 

�ೇ�ಾದರೂ ��ಲ್ಸಬಹುದು �ಾಗೂ ಅದರ  ಬ�ೆಗ್ �ಾನಯ್�ಾದ ರ�ೕ�ಯನುನ್ 

ಪ�ೆಯಬಹುದು. ಸ��ಾ� ಅಂ�ೕಕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ ��ತ ಸೂಚ�ೆಯ �ವ್ೕಕೃ�ಯ 

ತನಕ ಇರಬಹು�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಶುಲಕ್ಗ��ೆ �ಾಡುರ್�ಾರನು 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 
21.2  ಅಂತಹ ಮು�ಾತ್ಯವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ೕ�ದ ಎ�ಾಲ್ 

�ೌಲಭಯ್ಗಳ ಮು�ಾತ್ಯ�ೆಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾಡ್ರ್ 

ಅನುನ್ �ಾಶಪ���ಾದ್�ೆ ಎಂದು ��ದು�ೊಂಡ ನಂತರ �ಾಡ್ ರ್�ೆ ಶುಲಕ್ವನುನ್ 

���ದ�ಲ್, �ಾಡ್ ರ್ನ �ೕ�ನ ಶುಲಕ್ಗಳ� ದುರುಪ�ೕಗದ 

ಫ��ಾಂಶ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ದದ್ರೂ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದದ್ರೂ 

ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ದದ್ರೂ �ಾಡ್ರ್ �ಾಶ�ಾದ ಬ�ೆಗ್ ��ಸ�ಾ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ 

ಇಲಲ್�ದದ್ರೂ ಸಹ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಜ�ಾ�ಾದ್ ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 
21.3  �ಾಮ��ೇರ್�ತ �ಾ�ೆ(ಗಳನುನ್) ಮುಚಚ್ಲು, �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಕ�ಷಠ್ 7 �ನಗಳ 

ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ ಬರವ��ೆಯ�ಲ್ �ೕಡ�ೇಕು �ಾಗೂ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ 

�ಂ�ರು�ಸ�ೇಕು. 
 
 

21.4  �ಾಡ್ ರ್ನ ಅಸಮಪರ್ಕ, ಅನ�ಕೃತ ಅಥ�ಾ �ೕಸದ ಬಳ�ೆಯ �ಾವ��ೇ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ 7 �ನಗಳ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ೕಡುವ 

ಮೂಲಕ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಪ��ೈಸದ 

�ಾರಣ�ಂದ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ ಪ��ಾಮ �ೕರುವಂ�ೆ 

�ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ರದುದ್�ೊ�ಸಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಹರ್�ಾ��ೆ. ಅಂತಹ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರು �ಾರತದ�ಲ್ನ �ಾಡುರ್�ಾರರ ��ಾಸ�ೆಕ್ �ೕಸ್ಟ್ �ಾ�ದ 7 

�ನಗಳ ಒಳ�ಾ� �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ೊಂ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣವನುನ್ �ೕಡ�ೆ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ರದುದ್�ೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್  ಅದರ 



ಬ�ೆಗ್ ��ತ�ಾ� ���ರುತತ್�ೆ ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸದಸಯ್�ಾ�ರುವ ಆಂತ�ಕ/�ಕ್ೕಮ್ 

�ಯ�ಾವ�ಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾಮ��ೇರ್ಶನ�ೊಂಡ �ಾ�ೆಗಳನುನ್ 

ಆನ್ �ೈನ್ ನ�ಲ್ �ೆ�ಟ್ �ಾಡಲು �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ ಎಕ್ಸ್ �ೆರ್ಸ್ 

ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾಖ�ೆಗಳ ಪರ್�ಾರ �ೆ�ಟ್-ಕಮ್-

ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ರ್/�ನ್ ಬಳ�ೆಯನುನ್ �ೇ��, ಇದು ��ಾರ್ಯಕ ಮತುತ್ 

�ೈಂ�ಂಗ್ ಆ�ರುತತ್�ೆ. 
 

22. �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�ಲ್ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�: 
22.1  �ಾಡ್ ರ್ನ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ �ೕ�ಗಳ�, �ೈ�ಷಟ್�ಗಳ� ಮತುತ್ ಪರ್�ೕಜನಗಳನುನ್ 

ಪ�ಷಕ್�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ �ಾಗೂ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಈ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅಂತಹ 

�ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ಾನು ಸೂಕತ್�ೆಂದು 

�ಾ�ಸುವ �ಾವ��ೇ �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಸಬಹುದು. �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯು 

ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ��ಾಂಕದ �ದಲು �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ 

ರದುದ್�ೊ�ಸುವ�ದ�ಾಕ್� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಂ�ರು�ಸದ �ೊರತು �ಾಡುರ್�ಾರನು 

ಅಂತಹ ಬದ�ಾವ�ೆಗ��ೆ ಬದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 
 
22.2  �ೆಳ�ೆ ಪ�ಟ್ �ಾಡ�ಾದ ಉ�ೆದ್ೕಶಗಳ�/�ಾರಣಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ (ಆದ�ೆ 

�ೕ�ತ�ಾ�ಲಲ್�ೇ) �ಾಯ್ಂಕ್ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನುನ್ �ಾಡಬಹುದು: 

(a)  �ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ರ್ ಮತುತ್ �ನ್ ಬಳ�ೆ�ೆ ಅಥ�ಾ �ೆಚುಚ್ವ� 

ಅಥ�ಾ ಬದ� �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ 

��ಸುವ�ದು ಅಥ�ಾ �ೆ�ಚ್ಸುವ�ದು. 

(b)  ತನನ್ �ಾಡ್ ರ್�ೊಂ��ೆ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದ ನಷಟ್ಗ��ೆ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರನ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ೆ�ಚ್ಸುವ�ದು. 

(C)  �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆ�ೆ ಅನವ್�ಸುವ ಆ�ಾ�ೆಗ್ �ಾಡಬಹು�ಾದ ವ��ಾ�ನ 

��ಗಳನುನ್ �ೊಂ�ಸುವ�ದು. 
 

22.3  �ಾಡ್ರ್ ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಬಳಸುವ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಸಟ್ಮ್ ಅಥ�ಾ 

ಸಲಕರ�ೆಗಳ ಭದರ್�ೆಯನುನ್ �ವರ್�ಸಲು ಅಥ�ಾ ಮರು�ಾಥ್�ಸಲು ಅಂತಹ 

ಬದ�ಾವ�ೆಯು ಅಗತಯ್�ದದ್�ಲ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಸೂಚ�ೆ�ಲಲ್�ೆ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ 

�ಾಡಬಹುದು. ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆಯು ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ �ಸಟ್ಮ್ ಅಥ�ಾ 

ಸಲಕರ�ೆಗಳ ಸುರಕಷ್�ೆ�ೆ ಅ�ಾಯವನುನ್ಂಟು�ಾಡದ �ೊರತು, ಅಂತಹ 

ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ �ಾ�ದ�ಲ್ �ಾಡುರ್�ಾರ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
22.4  �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ೈಯ�ತ್ಕ�ಾ� ತಲು�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ 

�ಾಖ�ಾದ ಅವರ ಇ�ತ್ೕ�ನ ��ಾಸ�ೆಕ್ �ೕಸ್ಟ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೕಡಬಹು�ಾದ ಇದು ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ 

ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸಬಹುದು. �ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ತನನ್ ��ಾಸದ 

�ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಬ�ೆಗ್ ತಕಷ್ಣ�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸ�ೇಕು. 

�ೊ�ೆಯ�ಾ� ಸೂ��ದ ��ಾಸ�ೆಕ್ �ೕಸ್ಟ್ �ಾಡುವ ಪ��ಾ�ೆಯು 



ಅ�ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ ತಲು�ಸದ �ೕಸ್ಟ್ ನ ಮೂಲಕ 

�ಂ�ರು�ಸಬಹು�ಾದರೂ ಸಹ �ೕಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸ��ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ 

ಅದನುನ್ ತಲು�ಸ�ೇ�ಾದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕ�ದ ಅ�ಸೂಚ�ೆಯು ��ಾರ್ಯಕ 

ಪ��ಾ�ೆ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 
22.5  ಎ�ಎಂ/�ಾ�ೆಯ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ತಕಷ್ಣದ ಸ�ೕಪದ �ಾಗದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಪ�ರ್�ಾ �ಾ�ೕ�ಾತು ಅಥ�ಾ �ಾ�ೆ �ೇ��ೆಯ�ಲ್ನ ಸಂ�ೇಶದ ಮೂಲಕ 

ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ ಪರ್ದ�ರ್ಸುವ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

ಷರತುತ್ಗಳ ಬದ�ಾವ�ೆಯ ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ��ೆ �ೕಡಬಹುದು. 
 
22.6  ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� (ಎ) �ಂ�ೆ �ಾ�ದ �ೌ�ಕ ಅಥ�ಾ 

ಬರವ��ೆಯ�ಲ್ ವಯ್ಕತ್ಪ��ದ ಅಥ�ಾ ಸೂ��ದ �ಾವ��ೇ ಪರ್�ಾತ್ವ�ೆಗಳ�, 

�ಾರ್��ಧಯ್ಗಳ�, �ಳ�ವ��ೆಗಳ� ಮತುತ್ ಒಪಪ್ಂದಗಳ �ೕ�ೆ 

�ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುತತ್�ೆ,  ಮತುತ್ (�) �ೇವ� �ಾ�ೆ�ಾ� �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾ�ಾನಯ್  

�ಾಯ್�ಾರ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ �ೆಚುಚ್ವ��ಾ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ 

�ಾಗೂ �ಾಯ್ಂ�ನ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� 

ಇಲಲ್�ದದ್�ಲ್ಯೂ ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. ಆ�ಾಗೂಯ್, ��ಾದದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, 

�ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ರ್ �ೌಲಭಯ್�ಾಕ್� ಈ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

ಷರತುತ್ಗಳ� �ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ರ್ �ೌಲಭಯ್ದ ಅ�ಯ�ಲ್ನ 

ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುತತ್�ೆ. 
 

23. ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ: 

23.1 �ಾವ��ೇ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಫಂಡ್ �ಾರ್ನ್ಸ್ ಫರ್ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ನ�ಲ್ ತನನ್ 

�ಾಗವ�ಸು��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಅಗತಯ್�ರುವ ಅಥ�ಾ ಸೂಕತ್�ಾದ �ಾಡ್ರ್ 

�ಾ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ��ಯನುನ್ ಇತರ ಸಂ�ೆಥ್ಗ��ೆ ಕಟುಟ್��ಾಟ್ದ 

��ಾವ್ಸ�ಂದ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. 
 
23.2 �ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ, ಅದರ ಆವರಣ/ಯಂತರ್ಗಳ�/ಉಪಕರಣಗಳ�ಲ್ 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ ಪರ್�ೇಶ/ಇರು��ೆ/�ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ೌಲಭಯ್ಗಳ ಬಳ�ೆಯನುನ್ ತನನ್ 

��ೇಚ�ೆ�ಂದ ���ೕ �ೇಪ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಮ�ಾದ�ಲ್ �ೆ�ಾಡ್ರ್ 

�ಾಡಬಹುದು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾವ��ೇ ಪರ್�ರ್�ಗಳ�ಲ್ �ಾಕಷ್��ಾ� ಅಂತಹ 

�ಲ್�ಪ್ಂಗ್ ಗಳ ತುಣುಕನುನ್ ಅವಲಂ�ಸಬಹುದು. 
 
23.3 ಎ�ಎಂ/�ಎಎಸ್ �/ಟಚ್ ಆ�ೆಸ್ಸ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಟ�ರ್ನಲ್/ಇ��-

�ಒಎಸ್/ಇತರ �ಾಧನಗಳ�ಲ್ �ೆ�ಟ್-ಕಮ್-ಎ�ಎಂ �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯು 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರ ಎಕ್ಸ್ �ೆರ್ಸ್ ಸಮಮ್�ಯನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ: 

(a)  ಸ��ಾದ ವ��ಾಟು ಮತುತ್ �ಾ�ೆ �ಾಖ�ೆಗಳನುನ್ �ವರ್�ಸಲು 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅಗತಯ್�ರುವ �ಾವ��ೇ ��ಾನ�ಂದ ಗುರು�ಸುವ ಮತುತ್ 

�ಾ�ೆಯ �ಾಯ್�ೆನ್ಸ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಸಂಗರ್�ಸುವ�ದು, �ೊಟ್ೕರ್ 

�ಾಡುವ�ದು, ಸಂವಹನ �ಾಡುವ�ದು ಮತುತ್ ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸುವ�ದು 

ಎಲಲ್ಕೂಕ್. 
 



(b)  �ಾಯ್ಂಕ್ ಎ�ಎಂ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್/�ಾಡ್ರ್ �ೋಲಡ್ರ್ ನ �ಾ�ೆಯ �ವರಗಳ 

ಇತರ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ�ಲ್ �ಾಗವ�ಸುವವರು ಮತುತ್ �ರ್�ೆಸರ್ ಗ��ೆ 

�ಡುಗ�ೆ ಮತುತ್ ಪರ್ಸರಣ�ೆಕ್ ಮತುತ್ ಎ�ಎಂ/ಇತರ �ಾಧನದ�ಲ್ �ಾಡ್ರ್ 

ಅನುನ್ ಬಳಸಲು ಸ�ರ್ಯ�ೊ�ಸಲು ಅಗತಯ್�ರುವ ವಯ್ವ�ಾರ �ಾ�� 

ಮತುತ್ ಇತರ �ೇ�ಾ. 
 
(c)  �ಾಯ್ಂಕ್/ಇತರ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ�ಲ್ �ೇಳ�ಾದ �ಾಗವ�ಸುವವರು ಮತುತ್ 

�ರ್�ೆಸರ್ ಗ�ಂದ ಅಂತಹ �ಾ�� ಮತುತ್ �ೇ�ಾವನುನ್ ಉ���ೊಳಳ್ಲು 
 
(d)  �ಾಯ್ಂಕ್ ಎ�ಎಂ �ೆಟ್ ವಕ್ರ್/ಇತರ �ೆಟ್ ವಕ್ ರ್ಗಳ�ಲ್ �ೇಳ�ಾದ 

�ಾಗವ�ಸುವವರು ಮತುತ್ �ರ್�ೆಸರ್ ಗಳ ಅನುಸರ�ೆಯ ಬ�ೆಗ್ 

�ಾನೂನುಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳ� ಅಂತಹ �ಾಗವ�ಸುವವರು ಮತುತ್ 

�ರ್�ೆಸರ್ ಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುವ �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ�ದನುನ್ 

�ಯಂ�ರ್ಸುತತ್�ೆ. 
 
(e)  �ಾಡ್ ರ್�ಾರರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�) ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆಯ ಮೂಲಕ 

�ಾ�ದ ವ��ಾಟುಗಳ� ಅಥ�ಾ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ ಪ�ಣರ್�ೊ�ಸಲು 

ಅಗತಯ್�ರುವ �ೈಯ�ತ್ಕ �ವರಗಳ ಕು�ತು ಮೂರ�ೇ ವಯ್�ತ್ಗ��ೆ 

�ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ�ದು; ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ 

ಸ�ಾರ್� ಸಂ�ೆಥ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್�ಾಲಯದ ಆ�ೇಶಗಳ� ಅಥ�ಾ �ಾನೂನು 

ಪರ್�ರ್�ಗಳನುನ್ ಅನುಸ�ಸಲು ಅಗತಯ್�ಾ�ಾಗ; ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

�ೋಷಗಳನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಪರ್�ನ್ಸಲು 

ಅಗತಯ್��ಾದ್ಗ; ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂ�ನ ಆಂತ�ಕ �ೇ�ಾ ಸಂಸಕ್ರ�ಾ 

ಅವಶಯ್ಕ�ೆಗಳನುನ್ ಪ��ೈಸುವ ಸಲು�ಾ�. 
 

23.4 �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾನೂನು ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಣದ ಮೂಲಕ �ಾಡ್ ರ್�ಾರ�ಂದ 

ಅಗತಯ್�ರುವ �ಾ��ಯನುನ್ ಅಥ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಸಮಂಜಸ�ಾ� 

�ನಂ�ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ ಇತರ ಸೂಕತ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸಲು 

�ಾಡ್ ರ್�ಾರರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

24. ��ಾದ ಮತುತ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಕ್� �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್: 

24.1 �ಾರತ ಗಣ�ಾಜಯ್ವನುನ್ �ೊರತುಪ�� �ಾವ��ೇ �ೇಶದ �ಾನೂನುಗಳನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸ�ದದ್�ಾಕ್� �ೇರ ಅಥ�ಾ ಪ�ೋಕಷ್�ಾ� �ಾವ��ೇ 

�ೊ�ೆ�ಾ��ೆಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್. �ಾರತವನುನ್ �ೊರತುಪ�� 

�ೇ�ೆ �ೇಶದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಪರ್�ೇ�ಸಬಹುದು ಎಂಬುದ�ೆಕ್, 

�ೇಳ�ಾದ �ೇಶದ �ಾನೂನುಗಳ� ಈ �ಯಮಗಳ� �ಾರ್ಹಕ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ 

�ಾಡ್ ರ್ನ ಬಳ�ೆ.ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಾಡ್ರ್ �ಾ�ೆ(ಗಳ�ಲ್) 

�ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಗಳನುನ್ �ಯಂ�ರ್ಸುತತ್�ೆ ಎಂದು ಅ�ೈರ್ಸಲು �ಾಧಯ್�ಲಲ್. 
 
24.2 �ಾಡುರ್�ಾರರ �ಾಡ್ರ್ ಅನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾನೂನು ಕರ್ಮ�ಂ�ಾ�, 

ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ಾನೂನು ಶುಲಕ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ, ಸಮಂಜಸ�ಾದ �ೇ�ಾ 

ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ �ೆಚಚ್ಗಳನುನ್ �ಾಡುರ್�ಾರರ �ಾ�ೆ�ಂದ 



ಕ�ತ�ೊ�ಸುವ ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾ�ದ್���ೊಂ��ೆ. 
 

ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಫಂಡ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ೇ�ೆಗಳ� 
ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಫಂಡ್ �ಾರ್ನ್ಸ್ ಫರ್ ("ಇಎಫ್ �") ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ�ದು ಈ 

�ೆಳ�ನ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರದ 

ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಎಂದು �ಾರ್ಹಕರು ಒ�ಪ್�ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ �ೕಡಬಹು�ಾದ ಮತುತ್ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ 

�ದುದ್ಪ� �ಾಡ�ಾದ �ಯಮಗಳ�. �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಈ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಫಂಡ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ೇ�ೆಗಳ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

ಷರತುತ್ಗಳ� ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 
1. �ಾರ್ಹಕರ ಹಕುಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳ� 

1.1 EFT �ನಂ�ಯ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ �ವರಗಳ �ಖರ�ೆ�ೆ �ಾರ್ಹಕನು 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಅವನ EFT �ನಂ�ಯ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ 

�ೋಷದ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾವ��ೇ ನಷಟ್�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂ��ೆ ಅದನುನ್ 

ಸ�ದೂ�ಸಲು ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ EFT �ನಂ�ಯನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುವ �ದಲು 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ತನನ್ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ EFT �ನಂ��ೆ ಸ�ದೂಗುವ ಹಣದ 

ಲಭಯ್�ೆಯನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಾರ್ಹಕರ 

�ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಸ��ಾ� ಅನವ್�ಸುವ ಹಣ ಲಭಯ್�ಲಲ್�ೇ �ಾಯ್ಂಕ್ EFT 

�ನಂ�ಯನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದ�ಲ್, �ಾರ್ಹಕನು ತನನ್ EFT �ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ EFT ಅನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದ ತನನ್ �ಾ�ೆ�ೆ 

�ೆ�ಟ್ �ಾ�ದ �ತತ್ವನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ�ಸಲು ಬದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. 

�ನಂ��ರುವ �ತತ್ದ ಬ�ೆಗ್ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಬ�ಡ್ �ೇ�ದಂ�ೆ 

ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಶುಲಕ್ಗಳ� �ೇ�ದಂ�ೆ. 
 
 
 
 

1.2  ಇಎಫ್ � �ನಂ�ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ���ಾಗ ಮತುತ್ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ���ಾಗ ಅದನುನ್ ಬದ�ಾ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ.  

RBI EFT �ಕ್ೕಮ್ ನ�ಲ್ �ಾವ��ೇ ಪಕಷ್ದ �ರುದಧ್ �ಾವ��ೇ �ೆಲ್ೖಮ್ �ಾಡಲು 

ಅಹರ್�ೆ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

EFT ಕ�ಷಠ್ 3 �ೆಲಸದ �ನಗಳ ಸಮಯದ �ಳಂಬವನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ EFT ಸೂಚ�ೆಯನುನ್ ರ�ೕ�ಯ �ೕ�ೆ ತವ್�ತ�ಾ� �ಾ��ೆ ತರಲು 

ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ (ಅಂದ�ೆ ಅ�ೇ �ನ, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ವಯ್ವ�ಾರದ ಸಮಯದ�ಲ್ 

ಅಥ�ಾ ಮುಂ�ನ �ೆಲಸದ �ನದಂದು ವಯ್ವ�ಾರ ಸಮಯದ ನಂತರ 

�ವ್ೕಕ���ಾಗ) ಆದ�ೆ ಅದರ ಬ�ೆಗ್ �ಾತ� �ೕಡುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ 

ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 



�ಾಯ್ಂಕ್ ಇಎಫ್ � �ನಂ�ಯನುನ್ ಉತತ್ಮ ನಂ��ೆ�ಂದ ಮತುತ್ ಭದರ್�ಾ 

�ಾಯರ್��ಾನದ ಅನುಸರ�ೆಯ�ಲ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದದ್�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದ �ಾವ��ೇ ಇಎಫ್ � �ನಂ��ೆ �ಾರ್ಹಕರು 

ಬದಧ್�ಾ�ರ�ೇಕು. 

��ಯ ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುವ ಮತುತ್ ಪ�ಣರ್�ೊ�ಸು��ೆಯ�ಲ್ 

�ಾವ��ೇ �ಳಂಬದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ತನ�ೆ ಉಂ�ಾದ/ಅನುಭ�ಸಬಹು�ಾದ 

�ಾವ��ೇ ನಷಟ್, �ಾ� ಇ�ಾಯ್�ಗ��ೆ �ಾನು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ 

�ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾನ್� �ಾಡುವ��ಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

1.3  ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸಲು ಕಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ�ಂದ EFT 

ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಹಣ�ಾ�ನ ��ಗಳನುನ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಗ�ಪ�ಸುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಕಟ್-ಆಫ್ ಸಮಯದ 

ನಂತರ �ಾಯ್ಂಕ್ �ವ್ೕಕ��ದ �ನಂ�ಗಳನುನ್ ಮುಂ�ನ �ೆಲಸದ �ನದಂದು 

ಪರ್�ರ್��ೊ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
1.4  �ಾರ್ಹಕರು EFT �ೌಲಭಯ್ದ ಅ�ಯ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ ವ��ಾಟುಗಳನುನ್ �ಾರತದ�ಲ್ 

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾ ಅನವ್�ಸುವ ಎ�ಾಲ್ �ಾನೂನುಗಳ ಅನುಸರ�ೆಯ�ಲ್ 

ಮತುತ್ ಬದಧ್�ಾ� �ೈ�ೊಳಳ್�ಾಗುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ೇಕು 

ಆದ�ೆ ��ೇ� ��ಮಯ �ವರ್ಹ�ಾ �ಾ��ೆ, 1999, (FEMA), ಹಣದ 

�ಾಂಡ�ಂಗ್ ��ೋ� �ಾನೂನು , �ಾವ��ೇ �ಯಮಗಳ�, �ಬಂಧ�ೆಗಳ�, 

ಅ�ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡಂ�ೆ ಮತುತ್ ��ೇ�ತ �ಾವ��ೇ ವ��ಾ��ೆ 

EFT �ೌಲಭಯ್ವನುನ್ ಬಳಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. 

 EFT �ೌಲಭಯ್ದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ EFT 

�ನಂ��ೆ �ಾವ��ೇ ��ೇಷ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾರದು ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ �ಾಗೂ �ಾವ��ೇ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ನ 

ಷರತುತ್ 1 ರ�ಲ್ ಒದ�ಸ�ಾದ �ತತ್�ಕ್ಂತ �ೆ�ಚ್ನ �ಾವ��ೇ ಪ��ಾರವನುನ್ 

�ೆಲ್ೖಮ್ �ಾಡಲು ಅ��ಾರವನುನ್ �ೊಂ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
 

2.  �ಾಯ್ಂ�ನ ಹಕುಕ್ಗಳ� ಮತುತ್ ಕಟುಟ್�ಾಡುಗಳ�: 

2.1 ಸುರಕಷ್�ಾ �ಾಯರ್��ಾನದ ಮೂಲಕ ಪ��ೕ�ಸಲಪ್ಟಟ್ಂ�ೆ �ಾರ್ಹಕರು 

ಸ��ಾ� ಪರ್�ಾ�ೕಕ��ದ EFT �ನಂ�ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುತತ್�ೆ, �ೊರತು: 

(a)  �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುವ ಹಣವ� EFT �ನಂ�ಯನುನ್ 

ಅನುಸ�ಸಲು ಸಮಪರ್ಕ�ಾ�ಲಲ್�ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಸ��ಾ� 

ಅನವ್��ಲಲ್�ರುವ�ದು ಮತುತ್ �ಾವ� �ಾಧಯ್�ೆಯನುನ್ ಪ��ೈಸಲು 

�ಾರ್ಹಕರು �ಾವ��ೇ ಇತರ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯನುನ್ �ಾ�ಲಲ್�ರುವ�ದು. 
 
(b)  �ಾನೂನು�ಾ�ರ ವ��ಾಟು ನ�ೆಸಲು EFT �ನಂ�ಯನುನ್ 

�ೕಡ�ಾ��ೆ ಎಂದು ನಂಬಲು �ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರಣವನುನ್ �ೊಂ�ದದ್�ಲ್. 
 
(c)  EFT �ನಂ�ಯು ಅಪ�ಣರ್�ಾ��ೆ ಅಥ�ಾ ಅದನುನ್ ಒ�ಪ್ದ ರೂಪದ�ಲ್ 



�ೕಡ�ಾ�ಲಲ್�ದದ್�ಲ್. 
 
(d)  RBI EFT �ಕ್ೕಮ್ ಅ�ಯ�ಲ್ EFT �ನಂ�ಯನುನ್ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್�ದದ್�ಲ್. 
 
(e)  �ಾವ��ೇ ��ೇಷ ಸಂದಭರ್ಗಳ ಸೂಚ�ೆ�ಂ��ೆ EFT 

�ನಂ�ಯನುನ್ ಲಗ�ತ್ಸ�ಾ�ದದ್�ಲ್. 
 
�ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ದ �ಾವ��ೇ EFT �ನಂ�ಯನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ 

�ವ್ೕಕ�ಸುವವ�ೆ�ೆ �ಾಯ್ಂಕು ಅದರ ಬ�ೆಗ್ ಬದಧ್�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. 
 
�ಾಯ್ಂಕ್, ಅದು �ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದ ಪರ್� EFT �ನಂ�ಯನುನ್ 

�ಾಯರ್ಗತ�ೊ��ದ ನಂತರ, �ಾರ್ಹಕನ �ೊತುತ್ಪ��ದ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡಲು ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ, �ಾ�ೆಯು �ಾಕಷುಟ್ �ಾ�ಯನುನ್ 

�ೊಂ�ದದ್ರೂ ಅಥ�ಾ ಇಲಲ್�ದದ್ರೂ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಶುಲಕ್ಗ��ೆಂ��ೆ 

ವ�ಾರ್�ಸ�ಾದ ಹಣದ �ತತ್. ಮುಂ�ನ ಮೂರ�ೇ ಇಎಫ್ � ವಯ್ವ�ಾರದ 

�ನದ ವಯ್ವ�ಾರದ ಮು�ಾತ್ಯದ �ದಲು ಹಣ ವ�ಾರ್ವ�ೆ ಪ�ಣರ್�ೊಳಳ್�ದದ್�ಳ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅದರಂ�ೆ ಸಲ�ೆ �ೕಡುತತ್�ೆ. 
 

3. ವ�ಾರ್ವ�ೆಯ ಷರತುತ್ಗಳ� 

 ಪರ್ಸರಣ �ತರ�ೆಯ�ಲ್ �ಳಂಬ ಅಥ�ಾ ಎ�ೆ�ಾ��ಕ್ ಸಂ�ೇಶಗಳನುನ್ 

ತಲು�ಸ�ರುವ�ದು ಅಥ�ಾ ಅದರ ತ�ಾಪ್ದ �ಾಯ್�ಾಯ್ನವನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ 

ಅಥ�ಾ ಗಮಯ್�ಾಥ್ನ �ಾಯ್ಂ�ನ ಕರ್ಮ ಅಥ�ಾ ಅದರ �ಯಂತರ್ಣವನುನ್ �ೕ�ದ 

�ಾವ��ೇ �ರ್� ಅಥ�ಾ ಘಟ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ತಪ�ಪ್, �ೋಪ, ಅಥ�ಾ ಪರ್ಸರಣ 

ಅಥ�ಾ �ತರ�ೆಯ�ಲ್ನ �ೋಷ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ �ಾರಣ�ಂದ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ 

�ಾರಣ�ಂದ ಸಂ�ೇಶವನುನ್ ಅ�ೈರ್��ೊಳ�ಳ್ವ�ಲ್ ಉಂ�ಾಗುವ �ಾ�ಯ ನಷಟ್�ೆಕ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್.  

 ಎ�ಾಲ್ �ೕ�ಯ �ಾವ� ಸೂಚ�ೆಗಳನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಎಚಚ್��ೆ�ಂದ ಪ��ೕ�ಸ�ೇಕು. 

ಫ�ಾನುಭ� �ಾಯ್ಂಕ್ ��ಸುವ/�ಾಜ್ರ್ �ಾ�ದ �ಾವ��ೇ 

ಶುಲಕ್ಗಳ�/ಕ�ಷನ್ ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ಈ �ಯಮಗಳ� 

ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳನುನ್ EFT �ನಂ� ನಮೂ�ೆ, �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾ�ೆಗಳ� ಮತುತ್ �ೇ�ೆಗಳ �ಯಮಗಳ�ಲ್ �ಗ�ಪ��ದ 

�ೊ�ೆಯ�ಲ್�ೕ ಓದ�ೇಕು. 
 
4.  �ೇ�ೆಗಳ ಮು�ಾತ್ಯ�ಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ಂದ ಮತುತ್ ��ರ್ಷಟ್�ಾದ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ�/�ಯಮಗಳ ಪರ್�ಾರ ಮತುತ್ ��ರ್ಷಟ್ �ಾ�ೆ I 

�ೇ�ೆ/ಸ�ನ್�ೇಶ/ಸಂದಭರ್/ವಯ್ವ�ಾರ�ೆಕ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ�ೆ ಒದ�ಸುವ �ಾವ��ೇ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಮು�ಾತ್ಯ�ೊ�ಸಲು ಅಹರ್�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ರುತತ್�ೆ. �ಾಯ್ಂ��ಂದ 

ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾ�ದ �ೖಡ್ ಹುಡ್ ಪರ್�ಾರ. �ಾರ್ಹಕರು ��ರ್ಷಟ್ �ಾ�ೆಯ 

�ೇ�ೆ/ಸ�ನ್�ೇಶ/ಪ��ಥ್�/ವಯ್ವ�ಾರ �ೇ�ೆ/ಸ�ನ್�ೇಶ/ಸಂದಭರ್/ವಯ್ವ�ಾರದ ಪರ್�ಾರ 

ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ೊ�ೆ�ೊ�ಸಲು 

ಅಹರ್�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ. �ಾರ್ಹಕರು �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ೖಡ್ ಹುಡ್ ಆ�ರತಕಕ್ದುದ್. ಆ�ಾಗೂಯ್ 



�ಾರ್ಹಕನು �ೇ�ದ ��ರ್ಷಟ್ �ಾ�ೆ ಮತುತ್ �ೇ�ೆಗಳ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾ�ದ ಎ�ಾಲ್ 

ವ��ಾಟುಗ��ೆ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರು�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾದ ಮತುತ್ 

�ೕಡ�ೇ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ �ತತ್ಗಳ�/ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ ಸ��ಾ� �ಾವ�ಸ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 

�ಲ್ �ಾವ� �ೇ�ೆಗಳ� 
 
�ಲ್ �ಾವ� �ೇ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ�ದು ಈ �ೆಳ�ನ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� 

ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ �ಾ�ಾನಯ್ ವಯ್ವ�ಾರದ ಷರತುತ್ಗಳ�, �ಾ�ೆಗಳ ನಡವ��ೆಯ 

�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ �ೇ�ೆಗಳ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

ಷರತುತ್ಗ��ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಕೂಡ �ಾರ�ೕಯ �ಸವ್ರ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ಇತರ �ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಪ�ಚ�ಸ�ಾದ 

ಅಥ�ಾ �ದುದ್ಪ� �ಾ�ದ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ �ಬಂಧ�ೆಗಳಂ�ೆ.�ಾಯರ್ �ವರ್�ಸುತತ್�ೆ 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರುವ 

ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಪ�ಾರ್ಯ �ಾ�ೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ �ೇ�ೆಗಳ �ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ 

ಷರತುತ್ಗಳ� ಪರ್ಸುತ್ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. 
 
1.  �ಾ�ಾನಯ್ 

�ಲ್ �ಾವ�ಯು �ಾರ್ಹಕರನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ ತನನ್ �ೊತುತ್ಪ��ದ �ಾ�ೆಯನುನ್ 

ಬಳ��ೊಂಡು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ�ಲ್ �ೋಂ�ಾ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ �ೇ�ಾ 

ಪ��ೈ�ೆ�ಾರರ �ಾ�ೆಯನುನ್ �ೆರ್�ಟ್ �ಾಡುವ ಮೂಲಕ �ಲ್ ಗಳನುನ್ �ಾವ�ಸಲು 

ಅನುವ� �ಾ��ೊಡುತತ್�ೆ; ಅಂತಹ �ಲ್ ನ �ತತ್�ೆಕ್ �ಾರ್ಹಕರ �ಾ�ೆ�ಂದ �ೆ�ಟ್ 

�ಾಡಲು, ಶುಲಕ್ಗಳ� �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ಳ್, �ಾರ್ಹಕರು ಪ�ಾರ್ಯ �ಾನಲ್ ಗಳ 

ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಯ ಮೂಲಕ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಅ��ಾರ �ೕ�ದ�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ �ಂದ 

�ಲ್ �ಾವ�ಯನುನ್ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 
 
 

2.  ವ��ಾ�ನ �ಾಯರ್ �ವರ್ಹ�ೆ 

�ಲಲ್ರ್ �ೆ ಅಗತಯ್�ರುವಂ�ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ �ಲ್ �ತತ್ �ಾವ�ಗಳನುನ್ �ಾಡುತತ್�ೆ 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. ತ�ಾಪ್ದ ಅಥ�ಾ ಅಪ�ಣರ್ ನಮೂದುಗಳ �ಾರಣ 

�ಲ್ �ತತ್ವನುನ್ �ರಸಕ್�ಸುವ �ಲಲ್ರ್ �ೆ �ಾರ್ಹಕರು �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ 

�ೊ�ೆ�ಾರರ�ಾನ್� �ಾಡ�ಾರದು. 
  
3.  �ಾರ್ಹಕರ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ 

��ಲ್ಂಗ್ ಕಂಪ�ಯ�ಲ್ �ೋಂ�ಾ��ದಂ�ೆ ತನನ್ ಸ��ಾದ ಗುರು�ನ 

�ವರಗಳನುನ್ ಒದ�ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ ಮತುತ್ ಈ �ಷಯದ�ಲ್ ತ�ಾಪ್ದ 

�ಾ��ಯ �ಾರಣ�ಂದ �ಾವ��ೇ �ೊ�ೆ�ಾ��ೆ�ಂದ �ಾಯ್ಂಕ್  ಅನುನ್ 

ಇಂ�ೆ�ನ್�ೈ �ಾಡ�ಾಗುವ�ದು ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಾಯ್ಂಕ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ��ದ ಸಮಯ�ೊಳ�ೆ ��ಲ್ಂಗ್ ಕಂಪ��ಂ��ೆ 

�ೋಂ�ಾ��ದಂ�ೆ ಗುರು�ನ �ವರಗಳ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆಯನುನ್ 

�ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ��ಸಲು �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 



4.  ಮ�ಾನ್ 

��ಲ್ಂಗ್ �ವರಗಳ �ಖರ�ಾದ �ವರ್ಹ�ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು 

�ಾಯ್ಂಕ್ ಎ�ಾಲ್ ಸಮಂಜಸ�ಾದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ, �ಾವ��ೇ 

�ೋಷ�ೆಕ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರ�ಾ�ರುವ��ಲಲ್. ಒಳ�ೊಂ�ರುವ �ಾ��ಯು 

ಅಸಮಪರ್ಕ/ತಪ�ಪ್ ಎಂದು ಬದ�ಾದ�ೆ �ಾರ್ಹಕನು �ಾವ��ೇ ನಷಟ್, �ಾ� 

ಇ�ಾಯ್�ಗ��ೆ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಜ�ಾ�ಾದ್ರರ�ಾನ್� �ಾಡ�ಾರದು. 
 

5.  ��ಲ್ಂಗ್ ಕಂಪ��ೆ ಬ�ರಂಗಪ�ಸು��ೆ ಮತುತ್ ��ಾದ 

��ಲ್ಂಗ್ ಕಂಪ�ಯು ತನನ್ ��ಲ್ಂಗ್ �ವರಗಳನುನ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಒದ�ಸಲು 

�ಾವ��ೇ ಆ�ೇಪ�ೆಯನುನ್ �ೊಂ�ಲಲ್ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 

�ಲ್ �ವರಗಳ �ೕ�ನ �ಾವ��ೇ ��ಾದಗಳನುನ್ ��ಲ್ಂಗ್ ಕಂಪ��ಂ��ೆ 

�ೇರ�ಾ� ಇತಯ್ಥರ್�ೊ�ಸ�ಾಗುವ�ದು ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯು 

�ಾ��ಯನುನ್ ಒದ�ಸುವ�ದ�ೆಕ್ �ಾತರ್�ೇ �ೕ�ತ�ಾ�ರುತತ್�ೆ ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 

6.  ಇತ�ೆ 

�ೕ�ದ ಸೂಚ�ೆಗಳ �ಾಖ�ೆ ಮತುತ್ �ಾಯ್ಂಕ್ �ೊಂ��ನ ವ��ಾಟುಗಳ� 

��ಾರ್ಯಕ ಪ��ಾ�ೆ ಮತುತ್ ಎ�ಾಲ್ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� �ೈಂ�ಂಗ್ ಆ�ರುತತ್�ೆ 

�ಾಗೂ �ಾವ��ೇ ಪರ್�ರ್�ಯ�ಲ್ ಪ��ಾ�ೆ�ಾ� ಬಳಸಬಹುದು ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ 

�ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಲ್ �ಾವ� �ೇ�ೆಗ��ೆ ಶುಲಕ್ಗಳ� �ಾವ��ಾದರೂ 

ಇದದ್�ಲ್, �ಾಯ್ಂಕ್ ನ ಸವ್ಂತ ��ೇಚ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ ಮತುತ್ �ಾವ��ೇ 

ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ�ೕ �ಾಲ�ಾಲ�ೆಕ್ ಬದ�ಾ�ಸುವ �ಾವ್ತಂತರ್� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆ ಇ�ೆ 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. �ಾವ��ೇ ಅಥ�ಾ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ೆ�ೆ 

ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ (�ಾವ��ೇ �ಾರಣವನುನ್ �ೕಡ�ೆ, ತನ�ೆ �ಾವ��ೇ 

ಸೂಚ�ೆ �ೕಡ�ೆ�ೕ, �ಾವ��ೇ �ಾರಣವನುನ್ �ೕಡ�ೆ�ೕ) �ಾವ��ೇ 

ಸಮಯದ�ಲ್ �ಲ್ �ಾವ� �ೌಲಭಯ್ ಅಥ�ಾ ಅ�ಲ್ ಒದ�ಸ�ಾದ �ಾವ��ೇ 

�ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ಾವ��ೇ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಂಪ�ೆಯಲು �ಾಯ್ಂಕ್ ಸವ್ತಂತರ್�ಾ��ೆ 

ಎನುನ್ವ�ದನುನ್ �ಾರ್ಹಕರು ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�ೆ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�ೆ�ಚ್ನ �ಾ���ಾ�: 

— www.deutschebank.co.in �ೆ �ೇ� �ೕ� 

— 1860 266 6601 ರ ಮೂಲಕ ನಮಮ್ 24-ಗಂ�ೆಯ �ೕನ್ �ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ �ೆ ಕ�ೆ �ಾ� 
 

#ಇದು �ೋಲ್ �ರ್ೕ ಸಂ�ೆಯ್ ಅಲಲ್ ಮತುತ್ ಕ�ೆ ಶುಲಕ್ಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. �ಾರತದ 

�ೊರ�ನ �ಾರ್ಹಕರು 91 22 6601 ೬೬೦೧ ಡಯಲ್ �ಾಡ�ೇ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

ಮುಂ�ೈನ�ಲ್ರುವ �ಾರ್ಹಕರು 6601 6601 �ೆ ಕ�ೆ �ಾಡಬಹುದು. 

*7 �ನಗಳ �ದಲು ಅ�ಾ�ಕ�ಾ� �ಂಪ�ೆಯ�ಾದ �ೇವ�ಗ��ೆ �ಾವ��ೇ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ 

�ಾವ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ₹ 15 ಲಕಷ್�ಕ್ಂತ ಕ�� ಇರುವ ��ೆಸ್ಡ್ �ೆ�ಾ�ಟ್ ಗಳ ಅ�ಾ�ಕ 

�ಂಪ�ೆಯು��ೆ�ೆ, 15 �ೇ �ನ ಅಥ�ಾ ನಂತರ, 1% ದಂಡದ ದರವನುನ್ 

��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಅಂದ�ೆ �ೇವ� ಕ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಅವ��ೆ ಅನವ್�ಸುವ 

ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ₹ 15 ಲಕಷ್�ಕ್ಂತ �ೆ�ಚ್ನ ಅಥ�ಾ ಅದ�ೆಕ್ ಸಮ�ಾದ �ಥ್ರ 

�ೇವ�ಗಳ ಅ�ಾ�ಕ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳ�ಳ್��ೆ�ೆ, 7 �ೇ �ನ ಅಥ�ಾ ಅದರ ನಂತರ, 1% 

ದಂಡದ ದರವನುನ್ ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, ಅಂದ�ೆ, �ೇವ� ಕ�� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ದಂಡವನುನ್ 

�ೊಂ�ರುವ ಅವ��ೆ ಅನವ್�ಸುವ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಬ�ಡ್ ದರಗಳ� ಪ�ವರ್ 

ಸೂಚ�ೆ ಇಲಲ್�ೆ ಬದ�ಾವ�ೆ�ೆ ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�ೆ. ಮರುಕ�ಸುವ �ೇವ�ಗಳ �ೕ�ನ 

ಬ�ಡ್ಯನುನ್ �ಾರ�ೕಯ �ಾಯ್ಂಕ್ ಗಳ ಅ�ೋ��ೕಷನ್ ನ ಸಲ�ೆಯ ��ೇರ್ಶನಗ��ೆ 

ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾಯ್ಂಕ್ �ೆಕಕ್�ಾಕುತತ್�ೆ ಮತುತ್ ಮು�ಾತ್ಯದ �ೕ�ೆ �ಾವ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. 

^�ಯಮಗಳ� ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ. 
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