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ಕಾರ್ಯನೋತಿರ್ ಸಾರಾಂಶ 

 

ಕಾರ್ಯನೋತಿರ್ ಹೆಸರು ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ವ್ಾ ವ್ಹಾರ ಸಂಹಿತೆ 

ಪ್ರ ಕಟಣೆ ಮತ್ತು  ಜಾರಿಯಾದ ದಿನ್ಯಾಂಕ ಏಪಿ್ರ ಲ್ 19, 2011 

ಹಿಾಂದಿನ ಪ್ರಿಶೋಲನೆರ್ ದಿನ್ಯಾಂಕ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 15, 2020 

ಈಗಿನ ಪ್ರಿಶೋಲನೆರ್ ದಿನ್ಯಾಂಕ ಫೆಬಿ ವರಿ 27, 2021 

ಮಾಂದಿನ ಪ್ರಿಶೋಲನೆರ್ ದಿನ್ಯಾಂಕ ಫೆಬಿ ವರಿ 2022 ಅಥವ ಮೊದಲು 

ಪ್ರಿಶೋಲನೆರ್ ಆವ್ತಯಕತೆ ವಾರ್ಷಿಕ 

ಮಾಲಿೋಕರು / ಸಂಪ್ಕಯ ಅನುಪಾಲನ ವಿಭಾಗ 

ಅನುಮೋದಕರು ನಿರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿ 

ಅನುಬಂಧಗಳು ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಲ  
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ಅನುಸೂಚಿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ಕರ ಮ ಸಂಖ್ಯಾ  ವಿವ್ರಗಳು 

1 ಪಿ್ ಸ್ತಾ ವನೆ 

2 ಉದ್ದ ೇಶ 

3 ವಾಾ ಖ್ಯಾ ನಗಳು 

4 ಪಿ್ ಮುಖ ಬದಧ ತೆ 

5 ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳು 

A i. ಸ್ತಲಕ್ಕಾ ಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳು ಹಾಗು ಅವುಗಳನುು  ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗೊಳಪ್ಡಿಸುವುದು 

 ii. ಸ್ತಲದ ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನ ಹಾಗು ನಿಬಂಧನೆಗಳು/ಷರತುಾ ಗಳು 

 iii. ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡು ಸ್ತಲಗಳ 

ಬಟವಾಡೆ 

 iv. ಸ್ತಮಾನಾ  

 v. ನಿರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಜವಾಬ್ದದ ರಿಗಳು 

 vi. ಕುೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಅಧಿಕ್ಕರಿ 

 vii. ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಂಹಿತೆಯನುು  ತಿಳಿಸುವ ಭಾಷೆ ಮತುಾ  ಮಾಧಾ ಮ 

 viii. ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅತಿ ಬಡಿಿ ಯ ನಿಯಂತಿ ಣ 

 ix. ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳು ವಿಧಿಸುವ ಅತಿ ಬಡಿಿ ಯ ಕುರಿತು ದೂರುಗಳು  

 x. ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳು ಹಣಕ್ಕಸು ಒದಗಿಸಿದ ವಾಹನಗಳ ಮರುಸ್ತವ ಧಿೇನದ ಕುರಿತು 

ಸ್ಪ ರ್ಷಟ ೇಕರಣ. 

B ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.-ಎಮ್.ಎಫ್.ಐ. 

C ಚಿನು ದ ಆಭರಣಗಳ ಪೂರಕ ಭದಿ ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ತಲ ನಿೇಡುವುದು 

 i. ಚಿನು ದ ಮೇಲ್ಲನ ಸ್ತಲಕ್ಕಾ  ಮಂಡಳಿ ಅನುಮೊೇದಿತ ಕ್ಕಯಿನಿೇತಿ. 

 ii. ಹರಾಜು ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆ 
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1. ಪ್ರ ಸಾು ವ್ನೆ 

 

ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಂಹಿತೆ (ಫೇರ್ ಪಿಾ ಕ್ರಟ ೇಸ್ಸ್ ಕೊೇಡ್ (“ಎಫ್.ಪಿ.ಸಿ.”))ಯನುು , ಎಲಲ  

ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ತಲನಿೇಡುವ ವಾ ವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ತಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕ್ಕದ ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತ 

ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಂಹಿತೆ (ಎಫ್.ಪ್ರ.ಸಿ.)ಯ ಕುರಿತು ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ ದಿನ್ಯೆಂಕ ಸೆಪ್ಟ ೆಂಬರ್ 28, 2006ರ ತನು  

ಸುತ್ಾ ೇಲೆ ಹಾಗು ಆನಂತರದ ತಿದುದ ಪ್ಡಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಫೈನ್ಯನ್್ ಪಿ್ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (“ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.” ಅಥವ್ “ಕಂಪ್ನ”)ಯಿೆಂದ ರೂಪ್ರಸ್ಲಾಗಿದ್.  ಈ 

ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳು, ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊಳಗೆ, ಸ್ತಲದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ತಕಷ್ಟಟ  

ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸ್ಲು ಸ್ತಮಾನಾ  ತತವ ಗಳನುು  ಹಾಗು ಬಲಪೂವಿಕವಲಲ ದ್ ಮರುಪ್ಡೆತ ವಿಧಾನ 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನುು  ಒಳಗೊೆಂಡಿದ್. 

 

2. ಉದ್ದ ೋಶ 

 

ಕಂಪ್ನಿಯು ತನು  ಗಿ್ರ ಹಕರು, ಉದ್ಾ ೇಗಿಗಳು, ಮಾರಾಟಗ್ರರರು ಮುೆಂತಾದ ಪಾಲುದಾರರೆಂದಿಗೆ 

ವಾ ವಹರಿಸುವಾಗ ಅತುಾ ತಾ ಮ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಮೇಳೈಕ್ಕಯನುು  ಸ್ತಧಿಸುವ ಪಿ್ ಯತು ವಾಗಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು 

ಎಫ್.ಪ್ರ.ಸಿ.ಯನುು  ಮುೆಂದಿರಿಸಿದ್. ಕಂಪ್ನಿಯ ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತವಾಗಿ ಸ್ತಲ ನಿೇಡುವ ವಾ ವಹಾರಗಳು ಅದರ 

ಕ್ಕರ್ಯಿಚರಣೆಯ ವಾಾ ಪಾರೇದಾ ಮ, ಸ್ತಲದ ಸೃರ್ಷಟ , ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗೊಳಪ್ಡಿಸುವುದು, ಮತುಾ  ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು 

ಮತುಾ  ಸಂಗಿ ಹಣಾ ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡು ಎಲಲ  ಅೆಂಶಗಳ ಪೂತಿಿ ಅನವ ಯಿಸ್ತಕಾ ದುದ . ಎಫ್.

ಪ್ರ.ಸಿ.ಯ ಕುರಿತು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಬದಧ ತೆಯು ಉದ್ಾ ೇಗಿಗಳ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕ್ಕ, ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯ ಮತುಾ  ಲೆಕಾ  

ಪ್ರಿಶೇಧನೆಯ ಕ್ಕಯಿಕಿ ಮಗಳು, ತರಬೇತಿ ಮತುಾ  ತಂತಿ ಜ್ಞಾ ನದ ಪ್ರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ  ನಿದಶಿನಗೊಳುಳ ತಾ ದ್.  

 

ತನು  ಕ್ಕರ್ಯಿಚರಣೆಗಳು ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತ ಸ್ತಲನಿೇಡುವಿಕ್ಕಗೆ ಒೆಂದು ದೃಢ ಬದಧ ತೆಯನುು  ಪಿ್ ತಿಫಲ್ಲಸುತಾ ದ್ ಹಾಗು 

ಎಲಲ  ಉದ್ಾ ೇಗಿಗಳೂ ಆ ಬದಧ ತೆಯ ಕುರಿತು ಜ್ಞಗೃತಿ ಹೊೆಂದಿದಾದ ರೆ ಎೆಂಬುದನುು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಲು ರೂಪ್ರಸಿದ 

ವಾ ವಹಾರಗಳನುು  ಅನುಸ್ತಾ ಪ್ರಸ್ಲು ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿ ಮತುಾ  ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು 

ಜ್ಞವಾಬ್ದದ ರರಾಗಿದಾದ ರೆ. 

 

3. ವ್ಯಾ ಖ್ಯಾ ನಗಳು 

 

a. “ಐತಿೋರ್ಪಯ” ಎಾಂದರೆ ಒಾಂಬುಡ್್  ಮನ್ಸ ಅವ್ರು ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಗುಣವ್ಯಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ 

ಐತಿೋರ್ಪಯ, ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬ್ಾ ಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥ ಯಾಂದ ನದಿಯಷ್ಟ  

ಕಾರ್ಯನವ್ಯಹಣೆಗೆ ಮತ್ತು /ಅಥವ್ ದೂರುದಾರರು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟ , ಯಾವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ, ಅದಕೆ್ಕ  ಪ್ರಿಹಾರ ಪಾವ್ತಿಸುವುದಕೆ್ಕ  ನರ್ದಯಶನವ್ನುು  ಒಳಗೊಾಂಡಿದ್. 

b. “ಮೇಲಮ ನವಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರ” ಎಾಂದರೆ ಯೋಜನೆರ್ನುು  ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸುವ್ ರಿಸರ್ವಯ ಬ್ಾ ಾಂಕ್ 

ಇಲಾಖ್ಯರ್ ಪ್ರ ಭಾರ ಉಪ್-ಗವ್ನಯರ್. 

c. “ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರ ತಿನಧಿ” ಎಾಂದರೆ ಯೋಜನೆರ್ ಕ್ಕಳಗೆ ಒಾಂಬುಡ್್  ಮನ್ಸ ನ ಮಾಂದಿನ 

ವಿಚಾರಣೆರ್ಲಿಿ  ತನು  ದೂರನುು  ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದಕೆಾ ಗಿ ದೂರುದಾರರು ಅವ್ರ ಪ್ರವ್ಯಗಿ 

ಕಾರ್ಯ ನವ್ಯಹಿಸಲು ಹಾಗು ಅವ್ರನುು  ಪ್ರ ತಿನಧಿಸಲು ರ್ಥೋಕು ವ್ಯಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಮತ್ತು  

ಅಧಿಕಾರ ನೋಡಲಾದ ನ್ಯಾ ರ್ವ್ಯದಿರ್ನುು  ಹೊರತ್ತಪ್ಡಿಸಿದ ವ್ಾ ಕ್ತು . 

d. “ಮಂಡಳಿ” ಎೆಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ನಿರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿ.  

e. “ದೂರು” ಎಾಂದರೆ ಯೋಜನೆರ್ ಖಂಡಿಕ್ಕ 8ರಲಿಿ  ನಮೂದಿಸಿದಂತೆ ಸೇವೆರ್ಲಿಿ  ಕೊರತೆರ್ನುು  

ಆರೋಪಿಸಿದ ದೂರನುು  ಹೊಾಂದಿರುವ್, ಬರವ್ಣಿಗೆರ್ಲಿಿ  ಅಥವ್ ವಿದ್ಯಾ ನ್ಯಮ ನ ಮಾಧಾ ಮದ 

ಮೂಲಕವ್ಯಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುರ್ದ ಅಹವ್ಯಲು ಅಥವ್ ಆರೋಪ್. 

f. “ಕಂಪ್ನ” ಎೆಂದರೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಫೈನ್ಯನ್್ ಪಿ್ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ 

g. “ನರ್ದಯಶಕರು” ಎೆಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಲ ರುವ ಒಬಬ  ನಿರ್ದಿಶಕ ಅಥವ ನಿರ್ದಿಶಕರು. 

h. “ಎಫ್.ಪಿ.ಸಿ.” ಎೆಂದರೆ ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಂಹಿತೆ (ಫೇರ್ ಪಿಾ ಕ್ರಟ ೇಸ್ಸ್ ಕೊೇಡ್); 

i. “ಒಾಂಬುಡ್್  ಮನ್ಸ” ಎೆಂದರೆ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಯೇಜನೆಯ ಖಂಡಿಕ್ಕ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ನಿಯುಕಾ ರಾದ 

ರ್ಯವುರ್ದ ವಾ ಕ್ರಾ . 

j. “ಇತಾ ಥಯ” ಎಾಂದರೆ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಯೇಜನೆಯ ಖಂಡಿಕ್ಕ 4ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಪ್ಕ್ಷಕಾರರು, ಒಾಂದೋ 

ಸಂಧಾನ ಅಥವ್ ಮಧಾ ಸೆಿ ಕ್ಕರ್ ಮೂಲಕ, ತಲುಪಿದ ಒಾಂದ್ಯ ಒಪ್ಪ ಾಂದ.  
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4. ಪ್ರ ಮಖ ಬದಧ ತೆ: 

 

ಎಫ್.ಪ್ರ.ಸಿ.ಯ ಅಸಿಾ ತವ ವು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ನಿಜ್ಞಥಿದಲ್ಲಲ  ಮತುಾ  ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲು ಶಿ ಮಿಸುವ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ 

ಅೆಂಶಗಳಲ್ಲಲ ದ್: 

 

 ವೃತಿಾ ಪ್ರ, ಸ್ಮಥಿ, ಸೌಜನಾ ಪೂವಿಕ, ಕ್ಕಯಿತತಪ ರ ಮತುಾ  ತವ ರಿತ ಸೇವೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ಧಮಿ, ಜ್ಞತಿ, ಲ್ಲೆಂಗ, ಕುಲದ ಆಧಾರದಲ್ಲಲ  ರ್ಯವುರ್ದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ  ತಾರತಮಾ  ಮಾಡದಿರುವುದು. 

 ಸ್ತಲ ಉತಪ ನು ಗಳ ರ್ಯವುರ್ದ ಜ್ಞಹಿೇರಾತು ಮತುಾ  ವಾಾ ಪಾರದಲ್ಲಲ  ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತವಾಗಿ ಮತುಾ  

ಪಿಾ ಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದು. 

 ಸ್ತಲ ವಾ ವಹಾರದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಹಕುಾ ಗಳು ಮತುಾ  ಬ್ದಧಾ ತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಖರವಾದ ಮತುಾ  

ಸ್ಕ್ಕಲ್ಲಕವಾದ ಮಾಹಿತಿಗಳನುು  ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ  ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ಬಯಸಿದಲ್ಲಲ , ಸ್ತಲ ಕೊೇರುವ ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಅೆಂತಹ ನೆರವು ಅಥವ ಸ್ಲಹೆ ಒದಗಿಸುವುದು. 

 ಗಿ್ರ ಹಕರೆಂದಿಗಿನ ರ್ಯವುರ್ದ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವ ಭಿನ್ಯು ಭಿಪಿಾ ಯಗಳನುು  ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲು ಸಂಸೆಾ ಯಳಗೆ 

ದೂರು ಪ್ರಿಹಾರ ವಾ ವಸೆಾ ಯನುು  ಸ್ತಾ ಪ್ರಸಿ ಸ್ದಾಾ ವದಿೆಂದ ಪಿ್ ಯತಿು ಸುವುದು.  

 ಎಲಲ  ನಿಯಂತಿ ಣಾತಮ ಕ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳನುು  ಸ್ದಾಾ ವದಿೆಂದ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದು. 

  ಲೆಕಾ ಪ್ರಿಶೇಧನೆ, ಅಪಾಯ ನಿವಿಹಣೆ ಮತುಾ  ಹಿತಾಸ್ಕ್ರಾ ಯ ಸಂಭಾವಾ  ಸಂಘಷಿಗಳ ಕ್ಕಷ ೇತಿ ಗಳಲ್ಲಲ  ಸೂಕಾ  

ಮಟಟ ದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯನುು  ಒದಗಿಸುವ ಆಡಳಿತ ಸ್ವ ರೂಪ್ಗಳನುು  ಬಳಸ್ಲು ಹಾಗು ಮಾಲ್ಲೇಕರು ಮತುಾ  

ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಹಿತಾಸ್ಕ್ರಾ ಗೆ ಹೊೆಂದಿಕ್ಕರ್ಯಗುವಂತಹ ನಷಟ ಪ್ರಿಹಾರ ಮತುಾ  ಇತರ 

ಕ್ಕಯಿನಿೇತಿಗಳನುು  ಅನುಷ್ಠಾ ನಗೊಳಿಸ್ಲು ಪಿ್ ಯತಿು ಸುವುದು. 

 ಮಕಾ ಳನುು  ಅಥವ ರ್ಜೇತದ ಕ್ಕಮಿಿಕರನುು  ಬಳಸಿಕೊಳುಳ ವ ಅಥವ ಸ್ತಧಾರಣವಾಗಿ ಧಮಿ ಅಥವ ಲ್ಲೆಂಗದ 

ಆಧಾರದಲ್ಲಲ  ತಾರತಮಾ  ನಿೇತಿಗಳನುು  ಪಾಲ್ಲಸುವ ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹರಿಯುವುದಿಲಲ  ಎೆಂದು 

ದೃಢಪ್ಡಿಸ್ಲು ಪಿ್ ಯತಿು ಸುವುದು. 

 ಭಾರತಿೇಯ ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ (‘ಆರ್.ಬಿ.ಐ.’)ಯು ವಿಧಿಸುವ ಭಾರತಿೇಯ ನಿಯಂತಿ ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಅನುಪಾಲನೆಯನುು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದು. 

 

5. ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ನ್ಯಾ ಯೋಚಿತ ವ್ಾ ವ್ಹಾರ ಸಂಹಿತೆರ್ ಮೇಲಿನ ಮಾಗಯಸೂಚಿಗಳು 

 

i. ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಯಗಳು ಹಾಗು ಅವುಗಳನುು  ಪ್ರ ಕ್ತರ ಯೆಗೊಳಪ್ಡಿಸುವುದ್ಯ 

 

- ಕಂಪ್ನಿಯ ಎಲಲ  ಸ್ತಲ ಉತಪ ನು ಗಳೂ ಕಂಪ್ನಿಯ ಸ್ತಲ ನಿೇತಿಯಲ್ಲಲ  ನಮೂದಿಸಿದ್ದ ೇ ಆಗಿರತಕಾ ದುದ .  

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ನಿೆಂದ ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಎಲಲ  ಸಂವಹನಗಳೂ ಇಾಂಗಿಿ ಷ್ನಲ್ಲಲ , ಅದು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಎಲಲ  ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೂ 

ಅಥಿವಾಗುವ ಕ್ಕರಣಕ್ಕಾ ಗಿ, ಇರತಕಾ ದುದ . 

 

- ಲೇನ್ ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಯ ಅೆಂಗವಾಗಿ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ಅತುಾ ತಾ ಮ ಪಾರದಶಿಕತೆಯನುು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಲು, 

ಗಿ್ರ ಹಕರು ಇತರ ಬ್ದಾ ೆಂಕೇತರ ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆಾ ಗಳು (ನ್ಯನ್-ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ರೆಂಗ್ ಫೈನ್ಯನಿಷ ಯಲ್ ಕಂಪ್ನಿೇಸ್ 

(‘ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳು’)) ವಿಧಿಸುವ ಶರತುಾ  ಮತುಾ  ನಿಬಂಧನೆಗಳೊೆಂದಿಗೆ ಒೆಂದು ಅಥಿಪೂಣಿ ತುಲನೆ ಮಾಡಲು 

ಹಾಗು ಮಾಹಿತಿಯುಕಾ  ನಿಣಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಸ್ತಧಾ ವಾಗುವಂತೆ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಟಮ್ಿ 

ಶೇಟ್/ಅರ್ಜಿ/ಪಿ್ ಸ್ತಾ ವನೆಯೆಂದಿಗೆ ವಿಷ್ಠರ್ಯನುಗುಣವಾಗಿ ಅಗತಾ ವಾದ ಭದಿ ತೆಯ ಸ್ವ ರೂಪ್, 

ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗೊಳಪ್ಡಿಸ್ಲು ಕಟಟ ತಕಾ ೆಂತಹ ಫೇಜು/ಶುಲಾ  ರ್ಯವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಅದು, ಸ್ತಲ ಪಿ್ ಸ್ತಾ ವನೆ 

ಸಿವ ೇಕರಿಸ್ದಿರುವ ಸಂದಭಿವನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಫೇಜುಗಳ ಮರುಪಾವತಿರ್ಯಗದ ಸ್ವ ರೂಪ್, ಪೂವಿ-ಪಾವತಿ 

ಆಯೆಾ ಗಳು, ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಿಶೇಲನ್ಯ ಪ್ಟಿಟ /ಸ್ತಲವನುು  ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲು ಅಗತಾ ವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನುು  

ಹಾಗು ಗಿ್ರ ಹಕರ ಹಿತಾಸ್ಕ್ರಾ ಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೇರಬಹುದಾದ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡು, ಆದರೆ 

ಅದಕ್ಕಾ  ಸಿೇಮಿತವಲಲ ದ್, ಎಲಲ  ಅವಶಾ  ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಒದಗಿಸುತಾ ದ್. 

 

 

 

- ಅರ್ಜಿಯ ವಿಲೇವಾರಿಗೆ ಕ್ಕಲಾವಧಿ 
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ಕರ ಮ 

ಸಂಖ್ಯಾ . 

ಗ್ರರ ಹಕರ ವ್ಗಯ ಮತ್ತು  

ಪ್ರಿಮಿತಿರ್ ಗ್ರತರ  

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಕೊೋರಿದ ಎಲಿ  ಅಗತಾ  

ದಾಖಲೆಗಳು / ಮಾಹಿತಿರ್ನುು  ಸಲಿಿ ಸಿದ 

ಬಳಿಕ ವಿಲೇವ್ಯರಿಗೆ ಸಮರ್ದ 

ಪ್ರ ಮಾಣಗಳು. 

i. 

 

ಗಿ್ರ ಹಕರ ಎಲಲ  ವಗಿಗಳಿಗೆ 

ಹಾಗು ರ್ಯವುರ್ದ ಮೊತಾ ದ 

ಸ್ತಲಕ್ಕಾ  

60 ದಿನಗಳ ಕ್ಕಲಾವಧಿಯ ವರೆಗೆ ಅಥವ 

ಗಿ್ರ ಹಕರೆಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ಪ ರ ಒಪ್ರಪ ತವಾದಷ್ಟಟ  

ಸ್ಮಯ 

 

- ಆಯೆಾ ಯನುು  ಚಲಾಯಿಸಿದ, ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಅವರ ಆಯೆಾ ಯ ಸ್ತಲ ಉತಪ ನು ದ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಪ್ಟಟ  

ಮಾಹಿತಿಯನುು  ನಿೇಡಲಾಗುತಾ ದ್. 

 

- ಸ್ತಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತುಾ  ಬಟವಾಡೆಯವರೆಗೆ ಒಳಗೊೆಂಡಿರುವ ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳನುು  ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ 

ವಿವರಿಸ್ಲಾಗುವುದು ಹಾಗು ಸ್ತಮಾನಾ ವಾಗಿ ಎಲಲ  ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳು ಪೂಣಿಗೊಳಳ ಲು ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ 

ಕ್ಕಲಮಿತಿಯನುು  ಸೂಚಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

 

ii. ಸಾಲ ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನದ ನಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳು. 

 

- ಗಿ್ರ ಹಕರು ಸ್ಲ್ಲಲ ಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಪ್ರಿಶೇಧಿಸ್ತಕಾ ದುದ  ಹಾಗು ಸ್ತಲದ ತವ ರಿತ 

ವಿಲೇವಾರಿಯನುು  ಸುಗಮಗೊಳಿಸ್ಲು ಅಗತಾ ವಾದ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಮಾಹಿತಿ, ರ್ಯವುದಾದರು ಇದದ ರೆ, ಅದನುು  

ಆಕೂಡಲೇ ತರಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು. 

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು, ಅದು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಎಲಲ  ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೂ ಅಥಿವಾಗುವ ಕ್ಕರಣದಿೆಂದ ಇೆಂಗಿಲ ೇರ್ಷನಲ್ಲಲ , 

ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತಿ  ಅಥವ ಟಮ್ಿ ಶೇಟ್ ನ ಮಾಧಾ ಮದಿೆಂದ ಅಥವ ರ್ಯವುರ್ದ ಇತರ ರಿೇತಿಯ ಲ್ಲಖಿತ 

ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ, ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡಂತೆ ಉದ್ದ ೇಶತ ಅನ್ಯವರಣಗಳ ಪಿ್ ಮುಖ 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳನುು  ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸ್ತಕಾ ದುದ : 

 

 ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಸ್ತಲದ ಮೊತಾ ದ ಜೊತೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಬಡಿಿ ದರವನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡು 

ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳು. 

 ಸುಸಿಾ  ಬಡಿಿ ಯ / ದಂಡನ್ಯತಮ ಕ ಬಡಿಿ ಯ ದರಗಳು (ಸಂದಭಾಿನುಸ್ತರವಾಗಿ ಮಾಹೆರ್ಯನ / ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡ 

ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ಪಿ್ ಕಟಿಸಿದ) ಹಾಗು ಗಿ್ರ ಹಕರು ತಮಮ  ಸ್ತಲದ ಖ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾವತಿಸ್ಬೇಕ್ಕದ 

ಶುಲಾ ಗಳು ಹಾಗು ಅವುಗಳನುು  ಅನವ ಯಿಸುವ ವಿಧಾನದ ವಿವರಗಳು (ಸ್ತಲದ ವಿಳಂಬಿತ ಮರುಪಾವತಿಗೆ 

ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುವ ದಂಡನ್ಯತಮ ಕ ಬಡಿಿ ಯನುು  ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ  ದಪ್ಪ ಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಲ  ನಮೂದಿಸ್ಬೇಕು). 

 ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ಒಪ್ರಪ ತವಾದ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ನಿೇಡುವ ಸ್ತಲವನುು  ನಿಯಂತಿಿ ಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳು ಮತುಾ  ಇತರ ತಡೆಗಳ ಅೆಂಗಿೇಕ್ಕರ. 

 ಭದಿ ತೆಯನುು  ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು 

 ಒದಗಿಸ್ಲ್ಲರುವ ಸ್ತಲ ಮತುಾ  ಭಾಗಿರ್ಯಗುವ ಎಲಲ  ಪ್ಕ್ಷಕ್ಕರರ ದೃರ್ಷಟ ಕೊೇನದಿೆಂದ ಸಂಬಂಧಿತವೆನಿಸುವ 

ಎಲಲ  ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು. 

 ಸ್ತಧಾ ವಾದಲೆಲ ಲಲ , ಸ್ತಲವನುು  ನಿರಾಕರಿಸಿದದ ಕ್ಕಾ  ಕ್ಕರಣಗಳನುು  ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. 

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಒೆಂದು ಪಿ್ ತಿಯನುು  ಸ್ತಲಗ್ರರರಿಗೆ ಅಥಿವಾಗುವಂತೆ ಇೆಂಗಿಲ ೇರ್ಷನಲ್ಲಲ ,  

ಸ್ತಲ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ  ಉಲೆಲ ೇಖಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿತ ಎಲಲ  ಲಗತುಾ ಗಳ ಪಿ್ ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ತಲವನುು  

ಮಂಜೂರು/ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಎಲಲ  ಸ್ತಲಗ್ರರರಿಗೂ ಒದಗಿಸ್ತಕಾ ದುದ  ಹಾಗು ಗಿ್ರ ಹಕರಿೆಂದ 

ಯಥೇಕಾ ವಾಗಿ ಅನುಮೊೇದಿಸ್ಲಪ ಡತಕಾ ದುದ  ಹಾಗು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕ್ಕರಿಗಳಿೆಂದ ಪಿ್ ತಿ ರುಜು 

ಹಾಕ್ರರತಕಾ ದುದ .  
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iii. ನಬಂಧನೆಗಳು ಮತ್ತು  ಷ್ರತ್ತು ಗಳಲಿಿ  ಬದಲಾವ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಾಂಡು ಸಾಲಗಳ ಬಟವ್ಯಡೆ 

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು, ಬಟವಾಡೆ ಕ್ಕಲಸೂಚಿ, ಬಡಿಿ  ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲಾ ಗಳು, ಪೂವಿಪಾವತಿ ಶುಲಾ ಗಳು, 

ಇತಾಾ ದಿಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ರ್ಯವುರ್ದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 

ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಅಥಿವಾಗುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ  ಇೆಂಗಿಲ ೇರ್ಷನಲ್ಲಲ  ಸೂಚನೆ ನಿೇಡತಕಾ ದುದ . 

 

- ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತುಾ  ಶುಲಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಬದಲಾವಣೆಗಳನುು  ಆಮುೆಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಲ  ಜ್ಞರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು. 

 

- ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಒೆಂದು ಸೂಕಾ  ಷರತಾ ನುು  ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ , ಅನವ ಯವಾಗತಕಾ ೆಂತೆ, ಸೇರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

 

- ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಪಾವತಿ ಅಥವ ಕ್ಕಯಿನಿವಿಹಣೆನುು  ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವ / ತವ ರಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಧಾಿರವು 

ಸ್ತಲ ಒಪ್ಪ ೆಂದಕ್ಕಾ  ಸಂಗತವಾಗಿರಬೇಕು. ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಲ  ಪಾವತಿ ಅಥವ ಕ್ಕಯಿನಿವಿಹಣೆನುು  

ಹಿೆಂಪ್ಡೆಯುವ / ತವ ರಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿಧಾಿರವನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಮೊದಲು ಅಥವ ಹೆಚ್ಚು ವರಿ ಭದಿ ತೆಯನುು  

ಕೊೇರುವ ಮೊದಲು, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸ್ತಲ ಒಪ್ಪ ೆಂದಕ್ಕಾ  ಸಂಗತವಾಗುವಂತೆ ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಅಥಿವಾಗುವ 

ರಿೇತಿಯಲ್ಲಲ  ಇೆಂಗಿಲ ೇರ್ಷನಲ್ಲಲ  ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡತಕಾ ದುದ . 

 

- ಎಲಲ  ಬ್ದಕ್ರಗಳನುು  ಮರುಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಥವ ಬ್ದಕ್ರ ಉಳಿದ ಸ್ತಲದ ಮೊತಾ ವು ವಸೂಲಾದ ಬಳಿಕ ಡಿ.ಎಮ್.

ಐ.ಯು  ರ್ಯವುರ್ದ ಕ್ಕನ್ನನುಬದಧ  ಹಕುಾ  ಅಥವ ಸ್ತಲಗ್ರರನ ವಿರುದಧ  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಹೊೆಂದಿರಬಹುದಾದ 

ರ್ಯವುರ್ದ ಇತರ ಹಕುಾ ಕೊೇರಿಕ್ಕಗ್ರಗಿ ಧಾರಣಾಧಿಕ್ಕರಕ್ಕಾ  ಒಳಪ್ಟುಟ , ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಎಲಲ  ಭದಿ ತೆಗಳನ್ನು  

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡತಕಾ ದುದ . ಅೆಂತಹ ವಜ್ಞವಟಿಟ ನ ಹಕಾ ನುು  ಚಲಾಯಿಸ್ಬೇಕ್ರದದ ಲ್ಲಲ , ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಹಕುಾ ಕೊೇರಿಕ್ಕಯು ಇತಾ ಥಿವಾಗುತನಕ/ ಪಾವತಿರ್ಯಗುವವರೆಗೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಭದಿ ತೆಯನುು  

ಹಿಡಿದಿಟುಟ ಕೊಳುಳ ವ ಅಹಿತೆ ನಿೇಡುವ ಉಳಿದ ಹಕುಾ ಕೊೇರಿಕ್ಕಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ತಲಗ್ರರನಿಗೆ 

ಪೂತಿಿರ್ಯಗಿ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡತಕಾ ದುದ .  

 

- ಮಂಜೂರಾತಿ / ಸೌಲಭಾ ಗಳು / ಸ್ತಲ / ಅಧಾಾ ರ್ದಶ / ಪಿ್ ಸ್ತಾ ವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಿ್ರ ಹಕರೆಂದಿಗೆ 

ಅೆಂಗಿೇಕ್ಕರಗಳಂತಹ (ತಿದುದ ಪ್ಡಿಗಳು ಅಥವ ಅನುಬಂಧಗಳಿಗೂ ಸೇರಿಸಿ) ಎಲಲ  ಸಂವಹನವೂ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  

ಇರತಕಾ ದುದ  ಹಾಗು ಕನಿಷಾ  ಹತುಾ  ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಸಂರಕ್ರಷ ಸ್ತಕಾ ದುದ . 

 

iv. ಸಾಮಾನಾ  

 

- ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಒದಗಿಸಿರುವ ಉದ್ದ ೇಶಗಳಿಗೆ ಹೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಡಿ.ಎಮ್.

ಐ.ಯು ಸ್ತಲಗ್ರರನ ವಾ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಹಸ್ಾ ಕ್ಕಷ ೇಪ್ ಮಾಡುವುದಿಲಲ (ಸ್ತಲಗ್ರರನು ಈ ಹಿೆಂದ್ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ದ 

ಮಾಹಿತಿಯು ಗಮನಕ್ಕಾ  ಬರದ ಹೊರತು) 

 

- ಸ್ತಲದ ಖ್ಯತೆಯ ವಗ್ರಿವಣೆಗೆ ಸ್ತಲಗ್ರರನಿೆಂದ ವಿನಂತಿಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ , ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ 

ಒಪ್ರಪ ಗೆ ಇರುವುದನುು  ಅಥವ ಅನಾ ಥಾ, ಎೆಂದರೆ ಆಕ್ಕಷ ೇಪ್ಣೆ, ರ್ಯವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅದನುು  ಅೆಂತಹ 

ವಿನಂತಿಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ 21 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅೆಂತಹ ವಗ್ರಿವಣೆಯು ಕ್ಕನ್ನನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ 

ಪಾರದಶಿಕ ಕರಾರಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪಿ್ ಕ್ಕರವಾಗಿ ಇರತಕಾ ದುದ . 

 

- ಗಿ್ರ ಹಕನು ಮರುಪಾವತಿ ಕ್ಕಲಸೂಚಿಯ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿದದ ರೆ, ಬ್ದಕ್ರಗಳನುು  ಮರುಪ್ಡೆಯಲು ಈ ನೆಲದ 

ಕ್ಕನ್ನನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿದಿಿಷಟ  ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಯನುು  ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಯಲ್ಲಲ  ಸೂಚನೆ 

ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥವ ವಾ ಕ್ರಾ ಗತ ಭೇಟಿಗಳನುು  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಿ್ರ ಹಕನಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುವುದು 

ಮತುಾ /ಅಥವ ಭದಿ ತೆ, ರ್ಯವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅದನುು  ಮರುವಶಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನುು  ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತಾ ದ್. 

ಸುಸಿಾ  ಉಳಿಸಿಕೊೆಂಡ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ , ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಪಿ್ ಕರಣವನುು  ರಿಕವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ವಹಿಸ್ಬಹುದು ಹಾಗು 

ಮರುಪ್ಡೆಯುವ ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆ ಆರಂಭಿಸುತಿಾ ರುವ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಗಿ್ರ ಹಕನಿಗೆ ನಿೇಡಲಾಗುತಾ ದ್. ಮರುಪ್ಡೆಯುವ 

ಅದರ ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗಳು ಗಿ್ರ ಹಕನಿಗೆ ಕ್ರರುಕುಳ ನಿೇಡುವುದನುು  ಒಳಗೊಳುಳ ವುದಿಲಲ  ಎೆಂಬುದನುು  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು 

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದ್. ಗಿ್ರ ಹಕರ ಪಿ್ ಶ್ನು ಗಳನುು  ಮತುಾ  ಕುೆಂದುಕೊರತೆಗಳನುು  ಸೌಜನಾ ತೆಯಿೆಂದ ನಿವಿಹಿಸ್ಲು 

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯಿೆಂದ ಅದರ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗೆ ಸೂಕಾ  ಸೂಚನೆಗಳನುು  ಒದಗಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

 

- ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯು ಗಿ್ರ ಹಕ ರಕ್ಷಣೆಯನುು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಲು ಹಾಗು ಬ್ದಾ ೆಂಕುಗಳು ಮತುಾ  ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳ 

ಸ್ತಲಗ್ರರರಿೆಂದ ಹಲವಾರು ಸ್ತಲಗಳ ಪೂವಿಪಾವತಿಯಲ್ಲಲ  ಏಕರೂಪ್ತೆ ತರಲು ಹೊರಡಿಸಿದ ದಿನ್ಯೆಂಕ ಜುಲೈ 

14, 2014ರ ಸುತ್ಾ ೇಲೆ ಸಂಖ್ಯಾ  DNBS(PD). CC. No. 399/03.10.42 /2014-15ಕ್ಕಾ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು, 
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ತಕ್ಷಣದಿೆಂದಲೇ ಜ್ಞರಿರ್ಯಗುವಂತೆ, ವೈಯಕ್ರಾ ಕ ಸ್ತಲಗ್ರರರಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ ಎಲಲ  ಫ್ಲ ೇಟಿೆಂಗ್ ದರದ 

ಅವಧಿ ಸ್ತಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪೂವಿಮುಕ್ಕಾ ಯ ಶುಲಾ ಗಳನುು / ಪೂವಿ-ಪಾವತಿ ದಂಡಗಳನುು  ವಿಧಿಸ್ತಕಾ ದದ ಲಲ  

 

- ಎಲಲ  ಫೇಜುಗಳು / ಶುಲಾ ಗಳು / ಬಡಿಿ ಗಳನುು  ಬಡಿಿ ದರ ನಿೇತಿಯ ಪಿ್ ಕ್ಕರ ಅಥವ ಪ್ರಸ್ಪ ರ ಒಪ್ರಪ ದ ನಿಬಂಧನೆಗಳ 

ಪಿ್ ಕ್ಕರವಾಗಿ ಪಾವತಿರ್ಯಗತಕಾ ದುದ . 

 

- ಬಟವಾಡೆಯ ನಂತರದ ಮೇಲ್ಲವ ಚಾರಣೆಯು ರಚನ್ಯತಮ ಕವಾಗಿರುತಾ ದ್ ಹಾಗು ಗಿ್ರ ಹಕರು ಎದುರಿಸ್ಬಹುದಾದ 

ಯಥಾಥಿ ಕಷಟ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಗಣನೆ ನಿೇಡಲಾಗುವುದು. 

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯ ಪಿ್ ಕರಣಗಳನುು  ಸೂಕಾ ವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವುದು. ಗಿ್ರ ಹಕರು ಸ್ಮಸೆಾ ಗಳನುು  

ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗು ಆಕೂಡಲೇ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಗೆ ಸ್ತಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ  ಬೇಗನೆ ತಿಳಿದುಕೊಳಳ ಲು ಅನುವುಮಾಡಬೇಕು.  

 

- ಗಿ್ರ ಹಕರ ಎಲಲ  ವೈಯಕ್ರಾ ಕ ಮಾಹಿತಿಯು ಗೊೇಪ್ಾ ವಾಗಿ ಇರುವುದು ಹಾಗು ರ್ಯವುರ್ದ ಮೂರನೆಯ ವಾ ಕ್ರಾ ಗೆ, 

ಗಿ್ರ ಹಕರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ಅೆಂಗಿೇಕರಿಸ್ದ ಹೊರತು, ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವುದಿಲಲ . ’ಮೂರನೆಯ ವಾ ಕ್ರಾ ’ ಎೆಂಬ 

ಪ್ದವು ಎಲಲ  ಕ್ಕನ್ನನು ಜ್ಞರಿ ಸಂಸೆಾ ಗಳು, ಕಿ್ಕ ಡಿಟ್ ಇನ್ಯಾ ಮೇಿಷನ್ ಬ್ಯಾ ರೇ, ಆರ್.ಬಿ.ಐ., ಇತರ ಬ್ದಾ ೆಂಕುಗಳು 

ಮತುಾ  ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆಾ ಗಳು ಮತುಾ  ರ್ಯವುರ್ದ ಇತರ ರಾಜಾ , ಕೇೆಂದಿ  ಅಥವ ಇತರ ನಿಯಂತಿ ಕ ಸಂಸೆಾ ಗಳನುು  

ಹೊರತುಪ್ಡಿಸುತಾ ದ್. 

 

- ಗಿ್ರ ಹಕ ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಕೇವಲ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಸಂದಭಿಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾತಿ ವೇ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು, 

ಅವುಗಳೆಂದರೆ: 

 ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು  ಕ್ಕನ್ನನಿನಿೆಂದ ನಿಬಿೆಂಧಿತವಾಗಿದದ ರೆ 

 ಮಾಹಿತಿಯನುು  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವುದು ಸ್ತವಿಜನಿಕ ಹಿತಾಸ್ಕ್ರಾ ಯಲ್ಲಲ ದದ ರೆ 

 ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಹಿತಾಸ್ಕ್ರಾ ಯು ಪಿ್ ಕಟಿಸುವುದನುು  ಅಗತಾ ವಾಗಿಸಿದರೆ. 

 

v. ನರ್ದಯಶಕರ ಮಂಡಳಿರ್ ಜವ್ಯಬ್ದ ರಿ 

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ನಿರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಮುೆಂದಿನ ಪಾಾ ರಾದಲ್ಲಲ  ನಮೂದಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪಿ್ ಕ್ಕರವಾಗಿ 

ಸಂಸೆಾ ಯ ಒಳಗೆ ಕುೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನವನುು  ಜ್ಞರಿಮಾಡಿದ್. ಅೆಂತಹ ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನವು 

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಕ್ಕಯಿಕ್ಕರಿಗಳ ನಿಧಾಿರಗಳಿೆಂದ ಮೂಡುವ ಎಲಲ  ವಿವಾದಗಳನುು  ವಿಚಾರಣೆ 

ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದ್ ಹಾಗು ಕನಿಷಾ  ಮುೆಂದಿನ ಮೇಲಾಧಿಕ್ಕರಿಗಳ ಮಟಟ ದಲ್ಲಲ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತಾ ದ್ ಎೆಂದು 

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದ್. ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ನಿರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಎಫ್.ಪ್ರ.ಸಿ.ಯ ಅನುಪಾಲನೆಯನುು  ಹಾಗು 

ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್.ನ ಕ್ಕರ್ಯಿಚರಣೆಯನುು  ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸ್ತಕಾ ದುದ . ಅನುಪಾಲನೆಯ ಒೆಂದು ಏಕ್ರೇಕೃತ 

ವರದಿಯನುು  ಪಿ್ ತಿವಷಿವೂ ಮಂಡಳಿಗೆ ಸ್ಲ್ಲಲ ಸ್ತಕಾ ದುದ .  

 

vi. ಕಾಂದ್ಯಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ (ಗಿರ ೋವಿಯೆನ್್ಸ  ರಿಡೆರ ಸಲ್ ಮೆಕಾಾ ನಸಮ್ (ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್.)) 

 

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ. ಫೈನ್ಯನ್್ ಪಿ್ ೈವೇಟ್ ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ (ಡಿ.ಎಮ್.ಐ./ಕಂಪ್ನ”)ಯ ನಿರ್ದಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಕಂಪ್ನಗೆ 

ಅನವ ಯಸುವ್ ಹಲವ್ಯರು ನಯಂತರ ಣಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವ್ಯಗಿ ಕಾಂದ್ಯಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

(ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್.) ಅನುು  ರೂಪಿಸಿದ್. 

 

ಕುೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನವನುು  ಅನುಬಂಧ-ಎ ಆಗಿ ಲಗತಿಾ ಸಿದ್. 

 

vii. ಎಫ್.ಪಿ.ಸಿ.ರ್ನುು  ತಿಳಿಸುವ್ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು  ಮಾಧಾ ಮ 

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸ್ತಾ ಪ್ರಸಿದಂತಹ ಎಫ್.ಪ್ರ.ಸಿ.ಯನುು  ಇೆಂಗಿಲ ೇರ್ಷನಲ್ಲಲ  ಸ್ತಾ ಪ್ರಸ್ಲಾಗಿದ್ ಹಾಗು ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯು 

ಸೂಚಿಸಿದ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನುು  ಆಧರಿಸಿದ್.  

- ಇೆಂಗಿಲ ೇರ್ಷನಲ್ಲಲ  ಅದನುು  ಓದಲು ಸ್ತಧಾ ವಾಗದ ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗ್ರಗಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ತನು  ಎಫ್.ಪ್ರ.ಸಿ.ಯನುು  

ಪಿಾ ರ್ದಶಕ/ರ್ದಶೇಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ಹೊೆಂದಿರತಕಾ ದುದ . 

 

viii. ವಿಧಿಸಲಾಗುವ್ ಅತಿ ಬಡಿಿ  ದರಗಳ ನಯಂತರ ಣ 
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- ವಿವಿಧ ವಗಿಗಳ ಸ್ತಲಗ್ರರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಡಿಿ  ದರವನುು  ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕ ಇರುವ ಅಪಾಯ ಮತುಾ  

ತಾಕ್ರಿಕತೆಯನುು  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಅರ್ಜಿನಮೂನೆಯಲ್ಲಲ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುತಾ ದ್ ಹಾಗು ಮಂಜೂರಾತಿ 

ಪ್ತಿ ದಲ್ಲಲ  ಸ್ಪ ಷಟ ವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತಾ ದ್. 

 

- ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತುಾ  ಅಪಾಯದ ವಗಿೇಿಕರಣದ ವಿಧಾನವನುು  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಜ್ಞಲತಾಣದಲ್ಲಲ  ಕೂಡ 

ಲಭಾ ವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡತಕಾ ದುದ .  

 

- ಖ್ಯತೆಗೆ ವಿಧಿಸುವ ನಿಖರ ದರಗಳ ಬಗೆೆ  ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲು ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ವಿಧಿಸುತಿಾ ರುವ 

ಬಡಿಿ ದರವು ವಾರ್ಷಿಕಗೊಳಿಸಿದ ದರವಾಗಿರತಕಾ ದುದ . 

 

ix. ಅತಿಯಾದ ಬಡಿಿ ದರ ವಿಧಿಸಿದ ಕರಿತ್ತ ದೂರುಗಳು 

 

- ಬಡಿಿ ದರಗಳು, ಪಿ್ ಕಿ್ರ ರ್ಯ ಶುಲಾ ಗಳು ಮತುಾ  ಇತರ ಶುಲಾ ಗಳನುು  ನಿಧಿರಿಸುವುದರಲ್ಲಲ  ಆೆಂತರಿಕ ನಿೇತಿಗಳು ಮತುಾ  

ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನಗಳನುು  ನಮೂದಿಸಿ ಒೆಂದು ಬಡಿಿ  ದರ ನಿೇತಿಯನುು  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಮಂಡಳಿಯು 

ರೂಪ್ರಸ್ತಕಾ ದುದ  

 

x. ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದ ವ್ಯಹನಗಳ ಮರುಸಾವ ಧಿೋನಕೆ್ಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಪ ಷ್ಟ ೋಕರಣ 

 

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ನೇರವಾಗಿ ವಾಹನದ ಹಣಕ್ಕಸ್ನುು  ಒದಗಿಸುವುದಿಲಲ  ಆದರೆ ಅದನುು  ತನು  ಮಧಾ ವತಿಿಗಳ 

ಮುಖ್ಯೆಂತರವಾಗಿ  ಮಾಡಬಹುದು ಆದದ ರಿೆಂದ ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯು ವಿಧಿಸಿದ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಅೆಂಶಗಳನುು  

ಅನುಸ್ರಿಸ್ತಕಾ ದುದ : 

 

 ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸ್ತಲಗ್ರರರೆಂದಿಗೆ ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ  ಒೆಂದು ಅೆಂತಗಿತವಾದ ಮರು-ಸ್ತವ ಧಿೇನದ 

ಖಂಡಿಕ್ಕಯನುು  ಹೊೆಂದುತಾ ದ್, ಅದು ಕ್ಕನ್ನನುಬದಧ ವಾಗಿ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು. 

 

 ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಪಾರದಶಿಕತೆಯನುು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುತಾ ದ್. 

o ಸ್ತವ ಧಿೇನಕ್ಕಾ  ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಮೊದಲು ಸೂಚನ್ಯ ಅವಧಿ 

o ಸೂಚನ್ಯ ಅವಧಿಯನುು  ಬಿಟುಟ ಕೊಡುವ ಸಂದಭಿಗಳು 

o ಭದಿ ತೆಯನುು  ಸ್ತವ ಧಿೇನಕ್ಕಾ  ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಳ ವ ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನ 

o ಆಸಿಾ ಯ ಮಾರಾಟ/ಹರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾ  ಮೊದಲು ಸ್ತಲಗ್ರರರಿಗೆ ಸ್ತಲದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು 

ಒೆಂದು ಅೆಂತಿಮ ಅವಕ್ಕಶ ನಿೇಡುವುದಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧ 

o ವಾಹನದ ಮರುಸ್ತವ ಧಿೇನ ನಿೇಡಲು ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನ 

o ಆಸಿಾ ಯ ಮಾರಾಟ/ಹರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾ  ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನ 

 ಅೆಂತಹ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳ ಒೆಂದು ಪಿ್ ತಿಯು, ಸ್ತಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ / ಬಟವಾಡೆಯ 

ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಎಲಲ  ಸ್ತಲಗ್ರರರಿಗೆ ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ  ಉಲೆಲ ೇಖಿತವಾಗುವ ಎಲಲ  ಲಗತುಾ ಗಳ ಒೆಂದ್ೆಂದು 

ಪಿ್ ತಿಯೆಂದಿಗೆ ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ  ಸ್ತಲಗ್ರರರಿಗೆ ಲಭಾ ವಾಗುವಂತೆ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು 

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ತಕಾ ದುದ , ಇವು ಅೆಂತಹ ಕರಾರು/ ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದಗಳ ಪಿ್ ಮುಖ ಘಟಕ್ಕೆಂಶಗಳಾಗುತಾ ವೆ. 

 

A. ಎನ್ಸ.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.-ಎಮ್.ಎಫ್.ಐ.ಗಳು 

 

ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.-ಎಮ್.ಎಫ್.ಐ. ಚಟುವಟಿಕ್ಕಗಳನುು  ಕೈಗೊಳುಳ ವುದಕ್ಕಾ  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಎದುರುನೇಡುವುದಿಲಲ  

ಆದದ ರಿೆಂದ ಅೆಂತಹ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅನವ ಯಿಸುವುದಿಲಲ . 

 

 

B. ಚಿನು ದ ಆಭರಣಗಳ ಪೂರಕ ಭದರ ತೆರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಲ ನೋಡುವುದ್ಯ 
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ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಚಿನು ದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ವಾ ಕ್ರಾ ಗಳಿಗೆ ಸ್ತಲ ನಿೇಡುವುದಿಲಲ  ಆದರೆ ಅದು ಭವಿಷಾ ದಲ್ಲಲ  ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು 

ಯೇರ್ಜಸಿದರೆ, ಆಗ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿದ ಸ್ತಮಾನಾ  ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವರಿರ್ಯಗಿ ಈ 

ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನುು  ಅಳಡಿಸಿಕೊಳಳ ತಕಾ ದುದ : 

  

- ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಚಿನು ದ ಮೇಲ್ಲನ ಸ್ತಲಕ್ಕಾ  ಮಂಡಳಿಯಿೆಂದ ಅನುಮೊೇದಿತವಾದ ಕ್ಕಯಿನಿೇತಿಯನುು  

ಇರಿಸ್ತಕಾ ದುದ , ಇದು ಇತರ ವಿಷಯಗಳೊೆಂದಿಗೆ, ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳನ್ನು  ಆವರಿಸ್ತಕಾ ದುದ : 

 ಆರ್.ಬಿ.ಐ.ಯು ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಕ್ಕ.ವೈ.ಸಿ. ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ ಅನುಪಾಲನೆರ್ಯಗುವುದಕ್ಕಾ  ಸ್ತಕಷ್ಟಟ  ಕಿ ಮಗಳನುು  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದು ಹಾಗು ರ್ಯವುರ್ದ ಸ್ತಲವನುು  ವಿತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಿ್ರ ಹಕರ ಕುರಿತು ಸ್ತಕಷ್ಟಟ  ಸೂಕಾ  

ತನಿಖ್ಯ ಕೈಗೊಳಳ ಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದು  

 ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳನುು  ಸ್ರಿರ್ಯಗಿ ಒರೆಹಚ್ಚು ವ ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನ, 

 ಚಿನು ದ ಆಭರಣಗಳ ಮಾಲ್ಲೇಕತವ  ತೃಪ್ರಾ ಕರವಾಗಿದ್ ಎೆಂಬುದಕ್ಕಾ  ಆೆಂತರಿಕ ವಾ ವಸೆಾ ಗಳು,  

 ಆಭರಣಗಳನುು  ಭದಿ  ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಲ  ಸಂಗಿ ಹಿಸುವುದಕ್ಕಾ  ಸ್ತಕಷ್ಟಟ  ವಾ ವಸೆಾ ಗಳು, ವಾ ವಸೆಾ ಗಳನುು  ನಿತಾ -ನಡೆಯ 

ಆಧಾರದಲ್ಲಲ  ಪ್ರಿಶೇಲ್ಲಸುವುದು, ಸಂಬಂಧಿತ ಸಿಬಬ ೆಂದಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಹಾಗು ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನಗಳು ಕಡಿ್ಡ ಯವಾಗಿ 

ಅನುಪಾಲನೆ ಆಗುತಿಾ ವೆ ಎೆಂಬುದನುು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಲು ಆೆಂತರಿಕ ಪ್ರಿಶೇಧಕರಿೆಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತನಿಖ್ಯ. 

ಸ್ತಮಾನಾ ವಾಗಿ, ಆಭರಣಗಳ ಸಂಗಿ ಹಣೆಗೆ ಸೂಕಾ  ಸೌಲಭಾ  ಇಲಲ ದಿರುವ ಶಾಖ್ಯಗಳು ಅೆಂತಹ ಸ್ತಲಗಳನುು  

ನಿೇಡಬ್ದರದು, 

 ಪೂರಕ ಭದಿ ತೆರ್ಯಗಿ ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಸೂಕಾ ವಾಗಿ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, 

 ಮರು-ಪಾವತಿ ಆಗದಿರುವ ಸಂದಭಿದಲ್ಲಲ  ಸ್ತಲಗ್ರರನಿಗೆ ಸ್ತಕಷ್ಟಟ  ಮುೆಂಚಿತ ಸೂಚನೆ ನಿೇಡಿ ಪಾರದಶಿಕ 

ಹರಾಜು ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಲ  ಹಿತಾಸ್ಕ್ರಾ  ಸಂಘಷಿಗಳು ಇರಬ್ದರದು ಹಾಗು ಹರಾರ್ಜನ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಲ  ಸ್ಮೂಹ 

ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತುಾ  ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಕ್ಕಯಗಳೊೆಂದಿಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಲ  ವಾ ವಹಾರಗಳಲ್ಲಲ  ಮಾರುದದ  ದೂರದ 

ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದನುು  ಹರಾಜು ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಯು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಳ ಬೇಕು, 

 ಹರಾಜನುು  ಕನಿಷಾ  ಎರಡು ವಾತಾಿಪ್ತಿಿ ಕ್ಕಗಳಲ್ಲಲ , ಒೆಂದು ಸ್ಾ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ  ಹಾಗು ಇನು ೆಂದು ರಾರ್ಷಟ ರೇಯ 

ದೈನಿಕ ಪ್ತಿಿ ಕ್ಕಯಲ್ಲಲ , ಜ್ಞಹಿೇರಾತು ಪಿ್ ಕಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ತವಿಜನಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, 

 ಕ್ಕಯಿನಿೇತಿರ್ಯಗಿ, ನಡೆಯುವ ಹರಾರ್ಜನಲ್ಲಲ  ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ತಾವೇ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲಲ , 

 ಗಿರವಿ ಇಟಟ  ಚಿನು ವನುು  ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೊೇದಿಸಿದ ಲ್ಲಲಾವುದಾರರ ಮುಖ್ಯೆಂತರವೇ ಹರಾಜು 

ಹಾಕಲಾಗುತಾ ದ್. 

 ಸಿದಧ ತೆ, ನೆರವೇರಿಕ್ಕ, ಮತುಾ  ಅನುಮೊೇದನೆಯ ಕತಿವಾ ಗಳನುು  ಪಿ್ ತೆಾ ೇಕ್ರಸುವುದನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡು 

ವಂಚನೆಯನುು  ನಿವಿಹಿಸ್ಲು ವಾ ವಸೆಾ ಗಳು ಮತುಾ  ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನಗಳನುು  ಇರಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದನುು  ಕೂಡ 

ಕ್ಕಯಿನಿೇತಿಯು ಒಳಗೊೆಂಡಿರುತಾ ದ್. 

 ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದವು ಹಾರಜು ಪಿ್ ಕಿ್ರ ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು  ಕೂಡ ಪಿ್ ಕಟಿಸ್ತಕಾ ದುದ . 
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ಅನುಬಂಧ - ಎ 

ಕಾಂದ್ಯಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

 

 ಪ್ರ ಮಖ ಮಾನದಂಡಗಳು 

 

 ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವುಗಳು ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್.ನ ಕ್ಕಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು: 

 

1. ನಿಗದಿತ ಕ್ಕಲಮಿತಿಯಳಗೆ ಗಿ್ರ ಹಕ ದೂರುಗಳು/ವಿವಾದಗಳು/ಪಿ್ ಶ್ನು ಗಳ ಪ್ರಿಹಾರ 

2. ಗಿ್ರ ಹಕರ ಎಲಲ  ದೂರುಗಳು/ವಿವಾದಗಳು/ಪಿ್ ಶ್ನು ಗಳು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಗ್ರಗಿವೆ ಹಾಗು ಕನಿಷಾ ಪ್ಕ್ಷ ಮುೆಂದಿನ 

ಮೇಲ್ಲನ ಹಂತದಲ್ಲಲ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದು.  

3. ಕುೆಂದುಕೊರತೆಯನುು  ಪಿಾ ಮಾಣಿಕತೆಯಿೆಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವುದನುು  ಹಾಗು ವಿಷಯವನುು  ತವ ರಿತವಾಗಿ 

ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲು ಪಿ್ ಯತಿು ಸುವುದನುು  ಕಂಪ್ನಿಯು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸುವುದು. ವಿಷಯವು ನಿಗದಿತ 

ಕ್ಕಲಾವಧಿಯಳಗೆ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗದಿದದ ರೆ ಅಥವ ಪ್ರಿಹಾರಗೊಳಳ ಲು ಸ್ಮಥಿವಲಲ ದಿದದ ರೆ, ಆಗ ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ 

ಮೊದಲ ಅವಕ್ಕಶದಲೆಲ ೇ ಸೂಕಾ ವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನಿೇಡತಕಾ ದುದ . 

4. ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್.ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಲ  ಸಂವಹನವೂ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ಇರತಕಾ ದುದ . 

 

 ದೂರೇರಿಕ್ಕರ್ ಮಾತೃಕ್ಕಗಳು ಹಾಗು ಸಮಯಾವ್ಧಿಗಳು 

 

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಗ್ರರ ಹಕ/ಬಿಡಿ ಸಾಲಗಳು (ಬಳಕ್ಕಯ ಸ್ತಲಗಳು, ವೈಯಕ್ರಾ ಕ ಸ್ತಲಗಳು ಮತುಾ  ಎಮ್.ಎಸ್.

ಎಮ್.ಇ. ಸ್ತಲಗಳು) ಮತುಾ  ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ಸಾಲಗಳು (ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ ೇಟ್ ಮತುಾ  ರಿಯಲ್ ಎಸೆಟ ೇಟ್ ಏತರ) 

ಎೆಂದು ಹಲವಾರು ವಾ ವಹಾರ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕ್ಕರ್ಯಿಚರಿಸುತಾ ದ್. ಗಿ್ರ ಹಕ ವಿಭಾಗ ಮತುಾ  

ಪಿ್ ಶ್ನು ಗಳು/ವಿಚಾರಣೆಗಳು ವಾ ತಾಾ ಸ್ವಾಗಬಹುದಾದದ ರಿೆಂದ, ಕಂಪ್ನಿಯು ಪಿ್ ತಿಯೆಂದು ವಾ ವಹಾರ ವಿಭಾಗಕೂಾ  

ಪಿ್ ತೆಾ ೇಕ ದೂರೇರಿಕ್ಕಯ ಮಾತೃಕ್ಕಗಳು ಹಾಗು ಸ್ಮರ್ಯವಧಿಗಳಿವೆ. 

 

ಕ್ಕಳಗೆ ನಿೇಡಿರುವುದು ಗಿ್ರ ಹಕರು ತಮಮ  ದೂರುಗಳನುು /ಪಿ್ ಶ್ನು ಗಳನುು /ತನಿಖ್ಯಗಳನುು  ನೇೆಂದಾಯಿಸ್ಬಹುದಾದ 

ವಿವಿಧ ಮಾಗಿಗಳು/ವಿಧಾನಗಳಾಗಿವೆ: 

 

 ಗ್ರರ ಹಕ/ಬಿಡಿ ಸಾಲಗಳು 

 

ಗಿ್ರ ಹಕ/ಬಿಡಿ ಸ್ತಲಗಳಿಗೆ (ಬಳಕ್ಕಯ ಸ್ತಲಗಳು, ವೈಯಕ್ರಾ ಕ ಸ್ತಲಗಳು ಮತುಾ  ಎಮ್.ಎಸ್.ಎಮ್.ಇ. ಸ್ತಲಗಳು) 

ಗಿ್ರ ಹಕರು ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ನಿೇಡಿರುವ ವಿವರಗಳ ಪಿ್ ಕ್ಕರವಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುವ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ವಿಧಾನಗಳನುು  

ಹೊೆಂದಿದಾದ ರೆ: 

 

a. ಧವ ನ ಬಾಂಬಲ – ಗಿ್ರ ಹಕರು ನಮಗೆ ಗಿ್ರ ಹಕ ಸ್ತಲ ಗಿ್ರ ಹಕ ಸೇವಾ ಕೇೆಂದಿ  08064-807-777 ಕೆ್ಕ  

ಸೇಮವಾರದಿೆಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಬಳಿಗೆೆ  9:00 ಇಾಂದ ಸಂಜೆ 8:00 ಘಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಕರೆ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

 

b. ಇ-ಮೇಲ್ ಬಾಂಬಲ – ದಯವಿಟುಟ  ನಮಗೆ customercare@dmifinance.in ಇಲ್ಲಲ ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ (ದರ್ವಿಟ್ಟಟ  

ನಮಮ  ಸಾಲ ಖ್ಯತೆ ಸಂಖ್ಯಾ  ಮತ್ತು  ಸಂಪ್ಕಯ ಸಂಖ್ಯಾ ರ್ನುು  ಇ-ಮೇಲ್ನಲಿಿ  ನಮೂದಿಸುವುದನುು  

ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳಿಿ ). ಗಿ್ರ ಹಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಒೆಂದು ಸ್ವ ಯಂಚಾಲ್ಲತ ಅೆಂಗಿೇಕೃತಿಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಾಾ ರೆ 

ಹಾಗು ತಂಡದಿೆಂದ 3 ವ್ಾ ವ್ಹಾರ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪಿ್ ತಿಕಿ್ರ ಯೆಯನುು  ಸಿವ ೇಕರಿಸುತಾಾ ರೆ ಆದರೆ ನಮಮ  ತಂಡವು 

ಪಿ್ ತಿಕಿ್ರ ಯಿಸುವುದಕ್ಕಾ /ಉತಾ ರಿಸುವುದಕ್ಕಾ  ಇನು ಷ್ಟಟ  ದಿೇಘಿ ಸ್ಮಯವನುು  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಬಹುದಾದ 

ನಿದಶಿನಗಳೂ ಇರಬಹುದು 

 

ದೂರೇರಿಕ್ಕಗಳು: 
 

ಹಂತ 1: ಗಿ್ರ ಹಕರು, ಒೆಂದು ವೇಳ ಆತ/ಆಕ್ಕ ಗಿ್ರ ಹಕ ಸೇವಾ ತಂಡದ ಪಿ್ ತಿಕಿ್ರ ಯೆಯಿೆಂದ ಸಂತುಷಟ ರಾಗದಿದದ ರೆ, 

ವಿಷಯವನುು  grievance@dmifinance.in ಗೆ ದೂರೇರಿಸ್ಬಹುದು. ಪಿ್ ಶ್ನು /ವಿವಾದ/ಕುೆಂದುಕೊರತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಲ , 

ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ 10 ವ್ಾ ವ್ಹಾರ ದಿನಗಳ ಒಳಗ್ರಗಿ ಒೆಂದು ಲ್ಲಖಿತ ಉತಾ ರ/ಪ್ರಿಹಾರವನುು  ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಲ ರುವ 

ಆತನ/ಆಕ್ಕಯ ನೇೆಂದಾಯಿತ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ.ಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಲಾಗುತಾ ದ್. 

 

  

mailto:customercare@dmifinance.in
mailto:grievance@dmifinance.in
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ಹಂತ 2: ಹಂತ 1ರಲ್ಲಲ  ಪಿ್ ತುಾ ತಾ ರದಿೆಂದ ಸಂತುಷಟ ರಾಗದಿರುವ ಗಿ್ರ ಹಕರು ವಿಷಯ/ಪಿ್ ಶ್ನು /ದೂರನುು  ಇನ್ನು  

ಮೇಲಯುದ , ಈ ಕ್ಕಳಗಿನವರಿಗೆ ನಿೇಡಬಹುದು: 
 

- ಕುೆಂದುಕೊರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ ಅಧಿಕ್ಕರಿ (ಗಿ್ರ ಹಕ ಸ್ತಲಗಳು) 

- head.services@dmifinance.in 

- ಎಕ್್ ಪಿ್ ಸ್ ಬಿಲಿ್ಲ ೆಂಗ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 9-10, ಬಹಾದೂದ ರ್ ಶಾ ಝಫರ್ ಮಾಗಿ, ನವ ದ್ಹಲ್ಲ- 110002 

- 011-41204444 

 

 ಕಾರ್ಪಯರೇಟ್ ಸಾಲಗಳು  

 

ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯು ಒೆಂದು ಮಿೇಸ್ಲಾದ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ್ ಎೆಂದರೆ dmi@dmifinance.in ಅನುು  ಸ್ತಾ ಪ್ರಸಿದ್, ಇಲ್ಲಲ  

ಕ್ಕರ್ಪಿರೇಟ್ ಗಿ್ರ ಹಕರು ತಮಮ  ಕುೆಂದುಕೊರತೆಗಳು, ದೂರುಗಳು ಮತುಾ  ಸ್ಲಹೆಗಳನುು  ಸ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಬಹುದಾಗಿದ್. 

ಹೇಳಿದಂತಹ ದೂರುಗಳು/ಪಿ್ ಶ್ನು ಗಳನುು  ದೂರು ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ 15 ವ್ಾ ವ್ಹಾರ ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ 

ಪ್ರಿಹರಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

 

 ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್. ಪ್ರ ದಶಯನ 

 

ಗಿ್ರ ಹಕರ ಪಿ್ ಯೇಜನಕ್ಕಾ ಗಿ, ಕಂಪ್ನಿಯು ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್. ಅನುು  ಪಿ್ ಮುಖವಾಗಿ, ತನು  ಎಲಲ  ಕಛೇರಿಯ 

ಆವರಣಗಳಲ್ಲಲ  ಪಿ್ ದಶಿಸಿದ್. ಗಿ್ರ ಹಕರು http://www.dmifinance.in/investor-greivance-rederessal.html ಲ್ಲೆಂಕ್ ನ 

ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯ ಜ್ಞಲತಾಣದಲ್ಲಲ  ಕೂಡ ರ್ಜ.ಆರ್.ಎಮ್.ಗೆ ಪಿ್ ವೇಶಾವಕ್ಕಶ ಹೊೆಂದಬಹುದು. 

 

 ದೂರುಗಳ ಆಧಾರಗಳು 

 

ರ್ಯವುರ್ದ ವಾ ಕ್ರಾ ಯೂ, ಅಧಿಕ್ಕರ ವಾಾ ಪ್ರಾ  ಹೊೆಂದಿರುವ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಮುೆಂದ್, ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಲ  ಕೊರತೆಯನುು  

ಆರೇಪ್ರಸಿ ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ರ್ಯವುದಾದರೂ ಒೆಂದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಲ  ದೂರು ದಾಖಲ್ಲಸ್ಬಹುದು: 

  

a) ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿರುವುದು ಅಥವ ಮರುಪಾವತಿ/ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ ಯ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಲ  ಮಿತಿಮಿೇರಿದ 

ವಿಳಂಬ; 

b) ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲ್ಲನ ಬಡಿಿ ಯ ದರಕ್ಕಾ  ಅನವ ಯಿಸುವ ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ ನಿರ್ದಿಶನಗಳು, ರ್ಯವುದಾದರೂ 

ಇದದ ರೆ, ಅವುಗಳ ಅನುಪಾಲನೆ ಮಾಡದಿರುವುದು; 

c) ಗಿ್ರ ಹಕರು ಒದಗಿಸಿದ ರ್ಪೇಸ್ಟ -ಡೇಟೆಡ್ ಚೆಕ್ ಗಳನುು  ಹಾಜರು ಪ್ಡಿಸ್ದಿರುವುದು ಅಥವ ಹಾಜರು ಪ್ಡಿಸ್ಲು 

ಮಿತಿಮಿೇರಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು; 

e) ಮಂಜೂರಾದ ಸ್ತಲದ ಮೊತಾ ವನುು , ಬಡಿಿ ಯ ವಾರ್ಷಿಕಗೊಳಿಸಿದ ದರ ಮತುಾ  ಅದನುು  ಅನವ ಯಿಸುವ 

ವಿಧಾನವನ್ನು  ಒಳಗೊೆಂಡು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ  ತಿಳಿಸ್ಲು ವಿಫಲತೆ 

f) ಮಂಜೂರಾತಿ ಪ್ತಿ / ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳನುು  ಸ್ಾ ಳಿೇಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ  ಅಥವ 

ಸ್ತಲಗ್ರರನಿಗೆ ಅಥಿವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ  ಒದಗಿಸ್ಲು ವಿಫಲತೆ ಅಥವ ನಿರಾಕರಣೆ; 

g) ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುಾ  ಷರತುಾ ಗಳಲ್ಲಲ  ಉದ್ದ ೇಶತ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ತಕಷ್ಟಟ  

ಸೂಚನೆಯನುು  ಸ್ತಲಗ್ರರನಿಗೆ ಅಥಿವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಲ  ಒದಗಿಸ್ಲು ವಿಫಲತೆ ಅಥವ ನಿರಾಕರಣೆ; 

h) ಎಲಲ  ಬ್ದಕ್ರಗಳನುು  ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಭದಿ ತೆಗಳನುು  ದಾಖಲೆಗಳನುು  ಸ್ತಲಗ್ರರನಿಗೆ 

ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಲು ವಿಫಲತೆ ಅಥವ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ವಿಳಂಬ; 

i) ಸ್ತಲಗ್ರರ/ ಗಿ್ರ ಹಕರಿಗೆ ಸ್ತಕಷ್ಟಟ  ಪೂವಿ ಸೂಚನೆ ಇಲಲ ದ್ ಶುಲಾ ಗಳನುು  ವಿಧಿಸುವುದು; 

j) ಕರಾರು/ ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ  ಅೆಂತಗಿತವಾದ, ಕ್ಕನ್ನನುಬದಧ ವಾಗಿ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸ್ಬಹುದಾದ 

ಮರುಸ್ತವ ಧಿೇನ ಖಂಡಿಕ್ಕಯನುು  ಒದಗಿಸ್ಲು ವಿಫಲತೆ; 

k) ಕರಾರು/ ಸ್ತಲದ ಒಪ್ಪ ೆಂದದಲ್ಲಲ  ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಾರದಶಿಕತೆಯನುು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸ್ಲು ವಿಫಲತೆ; 

(i) ಭದಿ ತೆಯ ಸ್ತವ ಧಿೇನ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ ವ ಮೊದಲ್ಲನ ಸೂಚನ್ಯ ಅವಧಿ; 

(ii) ಸೂಚನ್ಯ ಅವಧಿಯನುು  ಬಿಟುಟ ಬಿಡುವಂತಹ ಸಂದಭಿಗಳು; 

(iii) ಭದಿ ತೆಯ ಸ್ತವ ಧಿೇನ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಇರುವ ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನ; 

  

mailto:head.services@dmifinance.in
mailto:dmi@dmifinance.in
http://www.dmifinance.in/investor-greivance-rederessal.html
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(iv) ಭದಿ ತೆಯ ಮಾರಾಟ/ಹರಾರ್ಜನ ಮೊದಲು ಸ್ತಲಗ್ರರನಿಗೆ ಸ್ತಲದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ನಿೇಡಬೇಕ್ಕದ ಅೆಂತಿಮ 

ಅವಕ್ಕಶಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಪ್ಬಂಧ; 

(v) ಸ್ತಲಗ್ರರನಿಗೆ ಮರುಸ್ತವ ಧಿೇನ ನಿೇಡುವುದಕ್ಕಾ  ಇರುವ ಕ್ಕಯಿವಿಧಿ ಹಾಗು 

(vi) ಭದಿ ತೆಯ ಮಾರಾಟ/ಹರಾರ್ಜಗೆ ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನ; 

l) ಬ್ದಾ ೆಂಕೇತರ ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆಾ ಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ ಜ್ಞರಿಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ದಿಶನಗಳನುು  ಪಾಲ್ಲಸ್ದಿರುವುದು 

m) ನ್ಯಾ ಯೇಚಿತ ವಾ ವಹಾರಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಬ್ದಾ ೆಂಕೇತರ ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆಾ ಗಳಿಗೆ ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ 

ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳ ರ್ಯವುರ್ದ ಇತರ ಉಪ್ಬಂಧಗಳನುು  ಅನುಸ್ರಿಸ್ದಿರುವುದು. 
 

ಈ ಕುರಿತು ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ ಕ್ಕಲಕ್ಕಲಕ್ಕಾ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸುವ ಅೆಂತಹ ಇನಿು ತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು  ಕೂಡ 

ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ನಿವಿಹಿಸ್ಬಹುದಾಗಿದ್. 
 

 ದೂರುಗಳನುು  ಸಲಿಿ ಸುವ್ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ 

 

ದೂರು, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಲ ದದ ರೆ, ದೂರುದಾರ ಅಥವ ಆತನ ಅಧಿಕೃತ ಪಿ್ ತಿನಿಧಿಯಿೆಂದ ಯಥೇಕಾ ವಾಗಿ ಸ್ಹಿ 

ಹೊೆಂದಿರತಕಾ ದುದ  ಹಾಗು ಸ್ತಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ  ಮಟಿಟ ಗೆ, ̓ ಅನುಬಂಧ – ಬಿʼ ಯಲ್ಲಲ  ನಿಗದಿತಪ್ಡಿಸಿದ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಲ , 

ಅಥವ ಸಂದಭಿವು ಅನುಮತಿಸುವ ಮಟಿಟ ಗೆ ಅದಕ್ಕಾ  ಸ್ತಧಾ ವಾದಷ್ಟಟ  ಸ್ಮಿೇಪ್ವಾಗಿ ಇರತಕಾ ದುದ , ಮತುಾ  

ಇವುಗಳನುು  ಸ್ವ ಷಟ ವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು: 
 

i) ದೂರುದಾರರ ಹೆಸ್ರು ಮತುಾ  ವಿಳಾಸ್, 

ii) ದೂರು ನಿೇಡಲಾದ ಬ್ದಾ ೆಂಕೇತರ ಹಣಕ್ಕಸು ಸಂಸೆಾ ಯ ಶಾಖ್ಯ ಅಥವ ನೇೆಂದಾಯಿತ ಕಛೇರಿಯ ಹೆಸ್ರು 

ಮತುಾ  ವಿಳಾಸ್, 

iii) ದೂರಿಗೆ ಕ್ಕರಣವಾದ ವಾಸ್ಾ ವಾೆಂಶಗಳು, 

iv) ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಉೆಂಟಾದ ನಷಟ ದ ಸ್ವ ರೂಪ್ ಮತುಾ  ವಾಾ ಪ್ರಾ , ಹಾಗು 

v) ಕೊೇರಲಾದ ಪ್ರಿಹಾರ. 

 

(b) ವಿದುಾ ನ್ಯಮ ನ ಮಾಧಾ ಮದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ದೂರನುು  ಕೂಡ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಸಿವ ೇಕರಿಸ್ತಕಾ ದುದ  ಹಾಗು 

ಅೆಂತಹ ದೂರಿನ ಮುದಿಿ ತ ಪಿ್ ತಿಯನುು  ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ನ ದಾಖಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ತಕಾ ದುದ . 
 

(c) ಕೇೆಂದಿ  ಸ್ರಕ್ಕರ ಅಥವ ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ದಾ ೆಂಕ್ ಅಥವ ಇತರ ಹಣಕ್ಕಸು ನಿಯಂತಿ ಕಗಳು ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ, ಈ 

ಯೇಜನೆಯಳಗೆ ಬರುವಂತಹ ಹಾಗು ವಿಲೇವಾರಿಗ್ರಗಿ ಆತನಿಗೆ ರವಾನಿಸಿದ ದೂರುಗಳನುು  ಕೂಡ 

ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಸಿವ ೇಕರಿಸ್ತಕಾ ದುದ . 

 

 ಮಖಾ  ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಸಂಪ್ಕಯ ವಿವ್ರಗಳು 

 

ಕಂಪ್ನಿಯ ಮುಖಾ  ನೇಡಲ್ ಅಧಿಕ್ಕರಿಯ ಸಂಪ್ಕಿ ವಿವರಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟುಟ  ಕ್ಕಳಗೆ ನೇಡಿರಿ: 

 

ಮಖಾ  ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿರ್ ಹೆಸರು ಆಶಶ್ ಸ್ರಿೇನ್ 

ಉಪಾಧಾ ಕ್ಷರು - ಗಿ್ರ ಹಕ  ಯಶಸ್ು  

ಎಕ್್ ಪಿ್ ಸ್ ಬಿಲಿ್ಲ ೆಂಗ್, 3ನೇ ಮಹಡಿ, 9-10, 

ಬಹಾದೂದ ರ್ ಶಾ ಝಫರ್ ಮಾಗಿ, ನವ ದ್ಹಲ್ಲ- 

110002 

ಗ್ರರ ಹಕ ಸೇವ್ಯ ಸಂಖ್ಯಾ  08064-807-777 

ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ grievance@dmifinance.in 

head.services@dmifinance.in 

 

  

mailto:grievance@dmifinance.in
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ಅನುಬಂಧ- ಬಿ 

 

ಎನ್ಸ.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಒಾಂಬುಡ್್  ಮನ್ಸ ಮಾಂದ್ (ದಾಖಲಿಸಲಿರುವ್) ದೂರಿನ ನಮೂನೆ 

(ದೂರದಾರರು ಭತಿಯಮಾಡಬೇಕ) 
 

ಇವ್ರಿಗೆ: 

ಎನ್ಸ.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಒಾಂಬುಡ್್  ಮನ್ಸ 

 

ಎನ್ಸ.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಒಾಂಬುಡ್್  ಮನ್ಸ ಅವ್ರ ಕಛೇರಿರ್ ಸೆ ಳ: 

 

ಮಾನಾ ರೇ, 

ವಿಷ್ರ್: _______________________ (ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಯ ಹೆಸ್ರು)ನ __________________ (ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಶಾಖ್ಯಯ ಹೆಸ್ರು) 

ವಿರುದಧ  ದೂರು 
 

ದೂರಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕ್ಕಳಗಿನಂತಿವೆ: 
 

1. ದೂರುದಾರರ ಹೆಸ್ರು -  

2. ದೂರುದಾರರ ಪೂಣಿ ವಿಳಾಸ್ -  
 

ಪ್ರನ್ ಕೊೇಡ್ -  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ / ಫ್ಯಾ ಕ್್ ಸಂಖ್ಯಾ  -  

ಇ-ಮೇಲ್ -  
 

3. ಇವರ ವಿರುದಧ  ದೂರು (ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. & ಶಾಖ್ಯಯ ಹೆಸ್ರು ಮತುಾ  ಪೂಣಿ ವಿಳಾಸ್) -  
 

ಪ್ರನ್ ಕೊೇಡ್ -  

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಾ / ಫ್ಯಾ ಕ್್ ಸಂಖ್ಯಾ  -  

ಇ-ಮೇಲ್ -  
 

4. ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಖ್ಯತೆಯ ವಿವರಗಳು (ರ್ಯವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ) -  

 

(ದಯವಿಟುಟ  ಮಾಡುತಿಾ ರುವ ದೂರಿನ ವಸುಾ ವಿಷಯಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖ್ಯತೆಯ ಸಂಖ್ಯಾ  ಮತುಾ  ಸ್ವ ರೂಪ್ವನುು , 

ಎೆಂದರೆ ಠೇವಣಿ/ ಸ್ತಲದ ಖ್ಯತೆ ಇತಾಾ ದಿಯನುು  ನಿೇಡಿರಿ) 
 

5. (a) ದೂರುದಾರರು ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗೆ ಈಗ್ರಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಅಹವಾಲ್ಲನ ದಿನ್ಯೆಂಕ 

(ದಯವಿಟುಟ  ಅಹವಾಲ್ಲನ ಒೆಂದು ಪಿ್ ತಿಯನುು  ಲಗತಿಾ ಸಿ) 
 

(b) ದೂರುದಾರರು ರ್ಯವುದಾದರೂ ನೆನರ್ಪೇಲೆಯನುು  ಕಳಿಸಿದಾದ ರೆಯೇ? ಹೌದು/ಇಲಲ  

(ದಯವಿಟುಟ  ನೆನರ್ಪೇಲೆಯ ಒೆಂದು ಪಿ್ ತಿಯನುು  ಲಗತಿಾ ಸಿ) 
 

  

6. ದೂರಿನ ವಸುಾ ವಿಷಯ (ದಯವಿಟುಟ  ಯೇಜನೆಯ ಖಂಡಿಕ್ಕ 8ರನುು  ಓದಿರಿ) -  
 

7. ದೂರಿನ ವಿವರಗಳು: 

(ಸ್ಾ ಳಾವಕ್ಕಶವು ಸ್ತಲದಿದದ ಲ್ಲಲ , ದಯವಿಟುಟ  ಪಿ್ ತೆಾ ೇಕ ಹಾಳ ಲಗತಿಾ ಸಿ) 
 

8. ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಯಿೆಂದ ರ್ಯವುದಾದರೂ ಪಿ್ ತುಾ ತಾ ರವನುು  (ಸಂಬಂಧಿತ ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಯು ಅಹವಾಲನುು  

ಸಿವ ೇಕರಿಸಿದ ನಂತಹ ಒೆಂದು ತಿೆಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ) ಸಿವ ೇಕರಿಸ್ಲಾಗಿದ್ಯೇ? ಹೌದು/ ಇಲಲ  

(ಹೌದಾದರೆ, ದಯವಿಟುಟ  ಪಿ್ ತುಾ ತಾ ರದ ಒೆಂದು ಪಿ್ ತಿಯನುು  ದಾಖಲ್ಲಸಿ) 
 

9. ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಅವರಿೆಂದ ನಿರಿೇಕ್ರಷ ಸುವ ಪ್ರಿಹಾರದ ಸ್ವ ರೂಪ್ -  

ದಯವಿಟುಟ  ನಿಮಮ  ಹಕುಾ ಕೊೇರಿಕ್ಕಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ದಾಖಲ್ಲತ ಪುರಾವೆಗಳನುು  ಲಗತಿಾ ಸಿ) 
 

10. ನಷಟ ಪ್ರಿಹಾರದ ರೂಪ್ದಲ್ಲಲ  ದೂರುದಾರರು ಕೊೇರುತಿಾ ರುವ ಧನ ನಷಟ , ರ್ಯವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಅದರ 

ಸ್ವ ರೂಪ್ ಮತುಾ  ವಾಾ ಪ್ರಾ  (ದಯವಿಟುಟ  ಯೇಜನೆಯ ಖಂಡಿಕ್ಕ 12 (5) & 12 (6) ಅನುು  ಓದಿರಿ) ರೂ………………. 
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11. ಲಗತಿಾ ಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೂಚಿ: 

(ದಯವಿಟುಟ  ಎಲಲ  ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲುಪಿ್ ತಿಯನುು  ಲಗತಿಾ ಸಿ) 
 

12. ಘೇಷಣೆ: 

i. ಇಲ್ಲಲ  ದೂರುದಾರನ್ಯದ/ರಾದ ನ್ಯನು/ನ್ಯವು ಈ ರಿೇತಿ ಘೇರ್ಷಸುತೆಾ ೇವೆ: 
 

a) ಈ ಮೇಲೆ ನಿೇಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸ್ತಾ  ಮತುಾ  ಸ್ರಿರ್ಯಗಿದ್; ಹಾಗು 

b) ನ್ಯನು/ ನ್ಯವು ಈ ಮೇಲ್ಲನ ಅೆಂಕಣಗಳಲ್ಲಲ  ಹಾಗು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲ್ಲಲ ಸಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಲ  

ಹೇಳಿರುವ ರ್ಯವುರ್ದ ವಾಸ್ಾ ವಾೆಂಶವನುು  ಮರೆಮಾಚಿರುವುದಿಲಲ  ಅಥವ ತಪಾಪ ಗಿ 

ನಿರೂಪ್ರಸಿರುವುದಿಲಲ  

ii. ದೂರನುು  ಯೇಜನೆಯ ಖಂಡಿಕ್ಕ 9(A)(a) ಮತುಾ  (b)ಯ ಉಪ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ 

ಒೆಂದು ವಷಿದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಸ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಲಾಗಿದ್. 

iii. ನನು /ನಮಮ  ತಿಳಿವಿನ ಉತಾ ಮ ಮಟಟ ದ ಪಿ್ ಕ್ಕರ ಪಿ್ ಸುಾ ತ ದೂರಿನ ವಸುಾ ವಿಷಯವನುು  ನ್ಯನು/ನ್ಯವು 

ಅಥವ ವಸುಾ ವಿಷಯಕ್ಕಾ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರ್ಯವುರ್ದ ಪ್ಕ್ಷಕ್ಕರರು ಈ ಮೊದಲೇ ರ್ಯವಾತಿಾ ಗೂ 

ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಅವರ ಕಛೇರಿಯ ಮುೆಂದ್ ತಂದಿರುವುದಿಲಲ . 

iv. ಪಿ್ ಸುಾ ತ ದೂರಿನ ವಸುಾ ವಿಷಯವನುು  ರ್ಯವುರ್ದ ವೇದಿಕ್ಕ/ ನ್ಯಾ ರ್ಯಲಯ/ ಆಬಿಿಟಿೆ ೇಟರ್ 

ತಿೇಮಾಿನಿಸಿರುವುದಿಲಲ  / ಅವರ ಮುೆಂದ್ ಬ್ದಕ್ರ ಇರುವುದಿಲಲ . 

v. ನ್ಯವು ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಗೆ ಸ್ಲ್ಲಲ ಸಿದ ಹಾಗು ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಅವರ 

ಅಭಿಪಿಾ ಯದಲ್ಲಲ  ಅವುಗಳನುು  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸುವುದು ನಮಮ  ದೂರಿನ ಪ್ರಿಹಾರಕ್ಕಾ  ಅವಶಾ ಕ ಮತುಾ  

ಅಗತಾ ವಾಗಿದ್ ಎೆಂದು ಕಂಡುಬರುವ ರ್ಯವುರ್ದ ಅೆಂತಹ ಮಾಹಿತಿ/ ದಾಖಲೆಗಳನುು  

ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ಲು ನ್ಯನು/ನ್ಯವು ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗೆ ಅಧಿಕ್ಕರ ನಿೇಡುತೆಾ ೇವೆ 

vi. ನ್ಯನು/ ನ್ಯವು ಎನ್.ಬಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಗಳಿಗೆ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಯೇಜನೆ, 2018ರ ವಿಷಯಗಳನುು  

ಗಮನಿಸಿದ್ದ ೇವೆ. 

 

 

ತಮಮ  ವಿಶ್ವವ ಸಿ, 

 

 

 

(ದೂರುದಾರರ ಸಹಿ) 

 

ನ್ಯಮನರ್ದಯಶನ – (ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರವಾಗಿ ಡಿ.ಎಮ್.ಐ.ಯ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಅವರ ಎದುರು ಅಥವ ಡಿ.ಎಮ್.

ಐ.ಯ ಒೆಂಬುಡ್್ ಮನ್ ಅವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಲ  ಹಾಜರಾಗಲು ಮತುಾ  ನಿವೇದನೆಗಳನುು  ದಾಖಲ್ಲಸ್ಲು ಪಿ್ ತಿನಿಧಿಯನುು  

ನ್ಯಮನಿರ್ದಿಶನ ಮಾಡಬೇಕ್ರದದ ಲ್ಲಲ , ಈ ಕ್ಕಳಗಿನ ಘೇಷಣೆಯನುು  ಸ್ಲ್ಲಲ ಸ್ಬೇಕು.) 
 

ಈ ಮೇಲೆ ಹೆಸ್ರಿಸಿದ ದೂರುದಾರನ್ಯದ/ರಾದ ನ್ಯನು/ನ್ಯವು, ನ್ಯಾ ಯವಾದಿಯಲಲ ದ ಹಾಗು _______________________ 

ವಿಳಾಸ್ದಲ್ಲಲ ರುವ ಶಿ ೇ/ ಶೇಮತಿ __________________ ಅವರನುು  ಈ ದೂರಿನ ಎಲಲ  ಕ್ಕಯಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಲ  ನನು  / ನಮಮ  

ಪಿ್ ತಿನಿಧಿರ್ಯಗಿ ನ್ಯಮನಿರ್ದಿಶನ ಮಾಡುತೆಾ ೇವೆ ಹಾಗು ಆತ/ಆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ ರ್ಯವುರ್ದ ಹೇಳಿಕ್ಕ, ಅೆಂಗಿೇಕ್ಕರ ಅಥವ 

ನಿರಾಕರಣೆಯನುು  ಧೃಡಿೇಕರಿಸುತೆಾ ೇವೆ. ಆತ/ ಆಕ್ಕ ನನು  ಸ್ಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಲ  ಈ ಕ್ಕಳಗೆ ಸ್ಹಿ ಮಾಡಿರುತಾಾ ರೆ.  
 

 

ಅಾಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಗಿದ್ 

 

 

(ಪ್ರ ತಿನಧಿರ್ ಸಹಿ) 

 

 

(ದೂರುದಾರರ ಸಹಿ) 

 

ಗಮನಸಿ: ಆನಿೆ ೈನ್ಸ ನಲಿಿ  ಸಲಿಿ ಸಿದರೆ, ದೂರಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕವ್ ಅಗತಾ ವಿಲಿ . 


