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�� �ೕ�ತ ಅ�� ಸಗಳ �ೕಡ 

ಪ�ಚಯ 

ಈ �ರ್ �� �� ೕಸ �ೕಡ ಅ��  "�ಸ� ರ್ ���ನ್ - �� ಂ�ಂಗ್ ಅಲ� ದ ಹಣ�� �ಪ� - 
ವ� ವ�� ತ�� ಪ� �ಖ �ನ್-���ಟ್ ������ ವ �ಪ� ಮ��  �ವ� ������ ವ 
�ಪ� (�ಸವ್� �� ಂಕ) ���ಶನಗ�, 2016" ರ ಪ� �ರ �ಸವ್� �� ಂಕ ಆಫ್ ಇಂ�� (" RBI”) 
ಮ��  ನಮ�  �ಲ�ರ�� �ಪ�� ಅ�ಸ��ವ ಅ�� ಸಗಳ ಪ��ಮ�� 
ಅವ�ೕಕನವ��  ಒದ��ವ ��ಯ��  �ಂ�� ಮ��  �ಪ�� �ೕ�ವ ಹಣ�� 
�ಲಭ� ಗ� ಮ��  ��ಗ�� ������ ��ವ���ಳ�  ���ರಗಳ��  ����ಳ� � 
�ಲ�ರ�� ಅ�� ����ತ� �. �ಲದ �ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗ� ಮ��  
�ಲ�ರ�ಂ�� ವ� ವಹ���ಗ ಅ�ಸ�ಸ��ದ �ಯ���ನಗಳ ��� �ಕ��  
ಬ��ಗಪ����ಯ ��ನ�  ತತ� ಗಳ��  �ೕಡ ಒಳ�ಂ��. APAC ���� ಯಲ 
ಸ�ೕ�ಸಸ �� ೖ�ಟ್ ���ಡ ("APAC FS" ಅಥ� "�ಪ�") �ೕ�ವ ಎ��  ವಗ�ಗಳ ಉತ� ನ� ಗ� 
ಮ��  ��ಗ�� �ೕಡ ಅನ� ��ತ� �. 

��� �ತದ��  ಈ �ೕ� ಮ��  ��� �ಯಮಗ�, �ಯಮಗ�, �ಗ���ಗ�, 
ಅ��ಚ�ಗ�, ಸ� �� ೕಕರಣಗ�, ��� ೕ�ಗ�, �ಸ� ರ್ ��� ೕ�ಗ� / ���ಶನಗಳ ನ�� 
�� �� ನ / ���ಯ �ಘಷ�� ಉದ� ��ದ�, ಅಂತಹ �ಯಮಗ�, �ಯಮಗ�, 
�ಗ���ಗ�, ಅ��ಚ�, ಸ� �� ೕಕರಣಗ�, RBI �ರ��ದ ��� ೕ�ಗ�, �ಸ� ರ್ 
��� ೕ�ಗ� / ���ಶನಗ� ��� ಯ�� �ತ� �. 

���ಯ ಉ�� ೕಶಗ� 

ಈ �ೕಡ ನ �� ಥ�ಕ ಉ�� ೕಶಗ� �ೕ��: 

i. ಜ�ಂಗ, ��, ಬಣ� , ಧಮ�, �ಂಗ, ���ಕ �� �, ವಯ�� , �ಂ�ಕ ��� �ೕನ ಅಥ� 
ಅಂಗ�ಕಲ�ಯ ಆ�ರದ �� ��� �ರತಮ� �ಲ� �, ಎ��  ಅಹ� ಅಹ� ಅ���ರ�� 
ನಮ�  ಎ��  ಹಣ�� ಉತ� ನ� ಗ� ಲಭ� ���� �ಡ�. 

ii �ಲ�ರ�ಂ�� ವ� ವಹ���ಗ ಕ�ಷ�  �ನ�ಡಗಳ��  �ಂ��ವ �ಲಕ 
�� ಯ�ತ ಮ��  �ರದಶ�ಕ ಅ�� ಸಗಳ��  ಉ�� ೕ��. 

iii �ಲ�ರ� ಮ��  �ಪ�ಯ ನ�� �� ಯ�ತ ಮ��  ��ದ��ತ ��ಧವ��  
������ . �ಪ�� ತನ�  �ಬ್ �ಟ್ ನ��  ಎಲ� �� ಲಭ� ���� ಮ��  �ಪ�ಯ ಎ��  
��ಗಳ��  ಪ� ದ���ವ �ಲಕ ತನ�  �� ಹಕ�� ತನ�  FPC ಅ��  �ವಹನ ��ತ� �. 

iv. �� ಹಕ ಇಂಟ����  ������ ��ತ� ಕ ಅಗತ� �ಗಳ ಅ�ಸರ�ಯ��  
ಖ�ತಪ���ಳ� �. 

v. �� ಹಕರ �ಂ��ರ�ಗಳ ಪ��ರ�� � �ಯ���ನಗಳ��  ಬಲಪ�ಸ�. 

ಪ� �ಖ ಬದ� �ಗ� 

�ಪ�� ತನ�  �� ಹಕ�ಂ�� ತನ�  ವ� ವ�ರದ��  ಅ�ಸ�ಸ� ಭರವ� �ೕ�ವ 
ಪ� �ಖ ಬದ� �ಗ�: 
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�ಪ�� ತನ�  �ಬ್ �ಟ್ ನ��  ಎಲ� �� ಲಭ� ���� ಮ��  ಅದರ ಎ��  ��ಗಳ��  FPC 
ಅ��  ಪ� ದ���ವ �ಲಕ ತನ�  �� ಹಕ�� ತನ�  FPC ಅ��  �ವಹನ ��ತ� �. �ಳ�ದ FPC 
ಯ ಪ� �ಯ��  ���ಯ ��� ಲಭ� ���� �ಡ���� ಮ��  �ಪ�� 
�ಯ��ವ���ವ ���ಷ�  �ಜ� ದ��  ಇಂ�� ಷ ಮ�� /ಅಥ� ಸ� �ೕಯ ��ಯ��  
ಪ� ಚ�ತದ�� �. 

�ಪ�ಯ ���ಶಕರ �ಡ� ಮ��  �ವ�ಹ� �ಡ� ಇ��  �ಂ� �� �ೕ�ತ 
ಅ�� ಸಗಳ��  ಅ��� ನ���ವ ಜ��� �ಯ��  �ಂ�� ಮ��  ಅದರ ಅ�� ಸಗ� 
ಎ��  ���ರ�� �� ಯ�ತ ಮ��  ಸ�ನ �ೕ�ಯ�� , ��ಧ ಹಣ�� ��ಗ� ಮ��  
ಉತ� ನ� ಗಳ��  �ೕಡ� ಮ��  ಎ��  ಉ�� ೕ�ಗ�� ಅದರ ಬಲ�ದ ಬದ� �ಯ��  
ಪ� ��ಂ��ತ� � ಎಂ� ಖ�ತಪ��ತ� �. ಈ ಬದ� �ಯ ಅ���. 

ಅದ�ಂ�� ವ� ವಹ���ಗ ತನ�  �� ಹಕ� �ಂದ�-�ಕ�  ಅ�ಭವವ��  �ಂ��� � 
ಎಂ� ಖ�ತಪ���ಳ� � �ಪ�� ಎ��  ಪ� ಯತ� ಗಳ��  ��ತ� �; ಆದ� ಆ�ೕಗದ 
�ೕಷಗ� ಮ��  �ೕಪಗಳ �ದಭ�ದ�� , �ಪ�� ತ� �ತ�� ಮ��  ಸ�����ಂದ 
ವ� ವಹ��ತ� �. 

�ಲಗ�� ಅ��ಗ� ಮ��  ಅ�ಗಳ ಪ� �� � 

�ಪ�� �ಲ �ೕ�ವ ವ� ವ�ರದ�� � ಮ��  ��ಧ ಉತ� ನ� ಗಳ��  (�ಲ ಮ��  �ಲ 
���ತ ಉತ� ನ� ಗ�) �ೕ�ತ� �. �ಪ�� �ೕ�ವ ಪ� ��ಂ� ಉತ� ನ� ಗಳ ಅ�� 
ನ��ಗ� ಪ� � ಉತ� ನ� ದ ���ಯ ಅಗತ� ವ��  ಅವ��� ��ನ� ���ತ� �. 

�ಲ�ರ�� ಎ��  �ವಹನಗ� ಇಂ�� ಷ ಮ�� /ಅಥ� �ಲ�ರ� ಅಥ����ಂಡ 
��ಯ�� ರ��. �ಲ�ರ� ಇಂ�� ಷ ಅಥ� �ಲ�ರ�� ಅಥ���ವ ��ಯ��  �ಲ��  
����ದ ಎ��  ಪತ� ವ� ವ�ರಗ�, �ಲದ �ಖ�ಗ�, ಮ�ಪ���� �ಚ�ಗ� 
ಇ�� �ಗಳ��  �� ೕಕ��ವ ಆ�� ಯ��  �ಂ���� �. ಈ ಉ�� ೕಶ�� � �ಲ�ರ� �ಕ� �ದ 
ಆ�� ಯ��  ಆ��ವ �ಲಕ �ಲದ ಅ�� ನ��ಯ��  ಅವನ/ಅವಳ/ಅದರ ಆದ� �ಯ��  
��ಸ���ತ� �. 

�ಲದ ಉತ� ನ� �� � ��� ಅ��ಯ ಸಮಯದ�� , �ಪ�� ಅನ� ��ವ ಬ�� ದರಗಳ ಬ��  
���ಯ��  ಒದ��ತ� �, ��� �ಲ� ಗ�/�ಲ� ಗ�, ���ದ� ಇದ� �, ಪ� �� �� 
�ವ�ಸ��ದ, �ವ�-�ವ� ಆ�� ಗ� ಮ��  �ಲ� ಗ�, ���ದ� ಇದ� �, ಮ��  
��� ಇತರ �ಷಯ �ಲ�ರನ ��ಸ�� ಗಳ �� ಪ��ಮ �ೕ�ತ� �. 

�ಲ/�ಲ �ಲಭ� ��  ����ದ ಎ��  ���ತ ���� �ಲ�ರರ ��ಸ�� ಯ �� 
ಪ��ಮ �ೕ�ವ ಹಣ��ನ �ಲಭ� ��  ������ ಅ�� ಸ�� ಸ���� �ವ �ಲದ ಅ�� 
ನ��ಯ��  (ಗ�) ಅಥ� ಟಮ� �ೕಟ್/ ���� ಪತ� ಗಳ �ಲಕ ಲಭ� ���� 
�ಡ��ತ� �. ಇತರ NBFCಗ� �ೕ�ವ �ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗ�ಂ�� ಅಥ��ಣ� 
�ೕ��ಯ��  �ಡಬ�� ಮ��  �ಲ�ರ�ಂದ ��ವ���ಳ�  ���ರವ��  
����ಳ� ಬ��. �ಲದ ಅ�� ನ��� ಸ��� �ಣ����ದ ಅ�� 
ನ���ಂ�� ಸ�� ಸ� ಅಗತ� ��ವ ��ಧ �ಖ�ಗಳ �ವರಗಳ��  ಸಹ ���ತ� �. 
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�ಲ�ರ�� ಅನ� ��ವ ಬ�� ಯ ದರ� �ಲ�ರರ �ವರ, �ಲದ �ತ� ದ �ಲದ ವಗ�, 
�ಲ�ರರ ಆ��ಕ �ಮಥ� �, ಭದ� �/���ರ, �ಪ�ಯ ��ಗಳ �ಚ� , ಇ�� �ಗ�ತಹ 
ಹಲ�� ಅಂಶಗಳ��  ಆಧ���ತ� �. �ಪ�� ಬ�� ದರಗ� ಮ��  �ಸ� ರ� ಮ��  �ಲಗ� 
ಮ��  �ಂಗಡಗ��� ಇತರ �ಲ� ಗಳ��  �ಧ���ವ��  �ಕ� �ದ ಆಂತ�ಕ ತತ� ಗ� ಮ��  
�ಯ���ನಗಳ��  ���ತ� �, ��ಗಳ �ಚ� , ಅಂ�, ಸ� ��ಯ ��ಶ�  ಮ��  ಅ�ಯದ 
�� ೕ���ತಹ ���ತ ಅಂಶಗಳ��  ಗಣ�� ������ ತ� �. ಬ�� ಯ ದರ ಮ��  ��ಧ 
ವಗ�ದ �ಲ�ರ�� ��ನ�  ಬ�� ದರವ��  ���ವ ಅ�ಯದ �ತಗ� ಮ��  ���ಕ 
��ನಗಳ��  ಅ�� ನ��ಯ��  �ಲ�ರ ಅಥ� �� ಹಕ�� ಬ��ಗಪ�ಸ�� ಮ��  
���� ಪತ� ದ��  ಸ� ಷ� �� ��ಸ��. 

ಬ�� ಯ ದರ� ���ಕ ದರ���ತ� �, ಇದ�ಂದ �ಲ�ರ�� ��� ��ಸ��ವ �ಖರ�ದ 
ದರಗಳ ಬ��  ����ತ� �. 

�ಪ�� ಎ��  �ಲದ ಅ��ಗಳ �� ೕ��� �� ೕ��ಯ��  �ೕ�ತ� �. ಈ ��� ನ��  
ಅ���ರ� �� ೕ���� ಒ�� �ಸ���ತ� �. �ಲದ ಅ��ಯ �� �ಯ��  
ಖ�ತಪ���ಳ� � ಅ���ರ� �ಪ�ಯ��  ಅದರ �ೕಂ��ತ ಕ��ಯ��  
�ಪ��ಸ��ದ ಅಂ�� ಸಮಯದ �ಕಟ� ��  �� ೕ��� ���ತ� �. 

�ಪ�� �ಲದ ಅ��ಗಳ��  ಸ�ಜಸ�ದ ಅವ��ಳ� ಪ��ೕ��ತ� � ಮ��  ��� ವ� 
�ವರಗ� / �ಖ�ಗ� ಅಗತ� �ದ� �, ಅ� �ಲ�ರ�� ���ತ� �. 

�ಲದ �ಲ� �ಪನ ಮ��  �ಯಮಗ�/ಷರ�� ಗ� 

��ನ� ��, �ಲದ ಅ��ಯ��  ಪ� �� ���ಸ� ಅಗತ� ��ವ ಎ��  �ವರಗಳ��  
�ಪ�� ಅ��ಯ ಸಮಯದ��  �ಗ� ��ತ� �. �ಪ�� ��� ��� ವ� ��� 
ಅಗತ� �ದ� �, �ಲ�ರ�� �ಕ� �� ��ಸ��ತ� �. 

�ಲ�ರ� ��ದ �� �ಟ್ ಅ��ಗಳ ಸ��ದ �ಲ� �ಪನ�� ಎಂ� �ಪ�� 
ಖ�ತಪ��ತ� �. �ಲ� �ಪನ� �ಪ�ಯ ಆಂತ�ಕ �� �ಟ್ �ೕ�ಗ�, ��ಗ� ಮ��  
�ಯ���ನಗ�� ಅ��ಣ���ತ� �. 

�ಪ�� �ಲ�ರ�� ���� ಪತ� ದ �ಲಕ ಅಥ� ಇಂ�� ಷ ಮ�� /ಅಥ� 
�ಲ�ರ�� ಅಥ���ವ ��ಯ��  �ಲ�ರ�� ��ತ�� ���ತ� �, ���ಕ ಬ��  ದರ 
ಮ��  ��ನ ���� �ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗ�ಂ�� ���ದ �ಲದ �ತ�  EMI 
ರಚ�ಯ��  ಒಳ�ಂ�� ಅದರ ಅ�� �ಶನ್, ���ದ� ಇದ� �, �ವ��ವ� �ಲ� ಗ� 
ಮ��  �ಪ�ಯ �ಖ�ಯ��  �ಲ�ರ�ಂದ ಈ �ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗಳ �� ೕ�ರವ��  
ಇ����� . �ಪ�� �ಲದ ಒಪ� ಂದದ ಪ� �ಯ��  ಇಂ�� ಷ ನ��  ಮ�� /ಅಥ� �ಲ�ರ�� 
ಅಥ���ವ ��ಯ��  ಒದ��ತ� � ಮ��  �ಲದ ����/�ತರ� ಸಮಯದ��  �ಲದ 
ಒಪ� ಂದದ��  ಉ�� ೕ�ಸ�ದ ಎ��  ಆವರಣಗಳ ಪ� �ಯ��  �ೕ�ತ� �. 

�� ಹಕ�� ಅನ� ��ವ ಬ��  ದರ� ��ಯ �ಚ� , �ಲದ �ತ� ದ ���ನ್ ಮ��  ಅ�ಯದ 
�� ೕ�� ಮ��  �ಲ�ರರ ��� ��ತಹ ಹಲ�� ಅಂಶಗಳ ��ಯ��  ವ� �� ಸ��� ವ 
ಪ� ಕರಣದ ಅ�ಯದ �� �ಲ ನ��  �ಧ��ಸ��ವ �� �ಡ �ತಹ ಅಂಶಗಳ �� 
ಅವ��ತ���. ಉದ� ಮದ ಅ�ಯದ �ವರ, ಸಹ-�ಲ�ರನ ಆ��ಕ �ಮಥ� �, �ಲ 
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ಮ��ವ� �ಮಥ� �, �� �ಟ್ ಇ��ಸ, ���ರ ಒದ��ದ ಅಥ� ಇಲ� ����, �ಲದ 
�� ಮ��  ��� ����ದ �ಚ� ಗ�, ಇ�� �. �ಡದ ಬ�� , ���ದ� ಇದ� �, 
�ಪ�� ತಡ�� ��ಸ���� ಮ��ವ� ಇ�� �ಗಳ��  �ಲ ಒಪ� ಂದ, ���� 
ಪತ�  ಇ�� �ಗಳ��  ದಪ�  ಅ�ರಗಳ��  ನ��ಸ��. ಅಂತಹ �ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗಳ 
��ತ �� ೕ�ರವ��  �ಪ�� ಉ����� ತ� �. 

�ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗಳ�� ನ ಬದ�ವ�ಗಳ��  ಒಳ�ಂ�� �ಲಗಳ �ತರ� 

i. �ತರ� ��ಪ�� , ಬ�� ದರಗ�, �� �ಲ� ಗ�, �ವ��ವ� �ಲ� ಗ� ಇ�� � ���� 
�ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗಳ��  ��� ಬದ�ವ�ಯ ��� �ಪ�� �ಲ�ರ�� 
�ಚ� �ೕ�ತ� �. ಬ�� ದರಗ� ಮ��  �ಲ� ಗಳ�� ನ ಬದ�ವ�ಗ� ��ೕ�� ತ�� �ತ�  
ಪ��ಮ �ೕ��ದ��  �ಪ�� ಖ�ತಪ��ತ� �. ಈ ��� ನ��  �ಕ� �ದ ಷರ�� ಗಳ��  
���� ಪತ� /�ಲ ಒಪ� ಂದದ��  ಅಳವ�ಸ����. 

ii �ಲವ��  �ತ��ದ �ತರ �ಪ�� �ಲದ ಒಪ� ಂದದ ಪ� �ಯ��  ಎ��� ��ಕ ಅಥ� 
��ಕ �ಗದದ ಪ� �ಯ��  ಎ��  �ಲ�ರ�� ಒದ��ತ� �. ಒಂ� �� �� ಹಕ� 
��� �� ನ�� ಅಥ� ಅಂ�ಯ �ಲಕ ನಕಲ��  �� ೕಕ�ಸ�ದ� � ಸ� �ೕಯ ���ಂದ 
�ಗ� �ಸ� �� ಹಕ�� ��ಸ���� 

iii ಒಪ� ಂದದ ಅ�ಯ��  �ವ� ಅಥ� �ಯ��ಮ�ಯ��  ಮ�ಪ�ಯ� / �ಗ��ಸ� 
�ಪ�ಯ ���ರ� �ಪ��ಂ�� �ಲ�ರ� �ಯ�ಗತ���ದ �ಲದ �ಖ�ಗ�� 
ಅ��ಣ���ತ� �. 

iv. �ಪ�� ಎ��  ��ಗಳ ಮ��ವ�ಯ �� ಅಥ� �ಲದ �� �ತ� ದ ��� �� ರದ 
�� ��� ���ಬದ�  ಹ��  ಅಥ� �ಲ�ರನ ��ದ�  �ಪ�� 
�ಂ�ರಬ��ದ ��� ಹ�� ಗ�� ಒಳಪ��  ಎ��  ಭದ� �ಗಳ��  ��ಗ� ��ತ� �. 
ಅಂತಹ �ಟ್ ಆಫ್ ಹಕ� ��  ಚ��ಸ��ದ�, ಉ�ದ �� ೖಮ ಗ� ಮ��  ���ತ �� ೖಮ 
ಇತ� ಥ���ವವ��/�ವ���ವವ�� �ಪ�� ��� ��ಗಳ��  ಉ���ಳ� � 
ಅಹ����ವ ಷರ�� ಗಳ ಬ��  ��ಣ� ����ಂ�� �ಲ�ರ�� �ಚ�ಯ��  
�ೕಡ��ತ� �. ಇತರ ��ಗಳ ��� �ೕನ್ ಗಳ �ಣ� ಮ��  ಅಂ�ಮ �ವ�ಯ 
�ದಭ�ದ�� , ���ದ� ಇದ� �, �ಲ�ರ/�� ಹಕ�ಂದ ���ಯ��  �� ೕಕ��ದ 
��ಂಕ�ಂದ 1 �ಂಗ�ಳ� �ಪ�� "�� ಉ��ಲ� " ಪ� �ಣಪತ� ವ��  �ೕಡ��ತ� �. 

ಅಂಗ�ಕಲ�  �ಂ��ವ ಅ���ರ� (ಐಎಸ) 

ಅಂಗ�ಕಲ� ದ ಆ�ರದ �� ��ಕ�� / ��� �ೕಷ�ಳ�  ಅ���ರ�� �ಲ �ಲಭ� ಗ� 
���� ಉತ� ನ� ಗ� ಮ��  �ಲಭ� ಗಳ��  �ಸ� ��ವ��  �ಪ�� �ರತಮ�  �ಡ�ರ�. 
ಅವರ��  ಇತರ ಅ���ರ�ಂ�� ಸ�ನ�� ಪ�ಗ�ಸ�� ಮ��  �ಪ�ಯ �� �ಟ್ ಪ� �� � 
ಮ��  �ೕ�ಯ ಪ� �ರ ಅವರ ಅ��ಯ��  ಅಹ��ಯ �� ವ� ವಹ�ಸ��. ಅಂಗ�ಕಲ�  
�ಂ��ವ ಅ���ರರ��  ಅಥ����ಳ� �, ಆ��  �ಡ� ಮ��  �ಕ� �ದ ಉತ� ನ�  
ಅಥ� �ಲ �ಲಭ� ವ��  ಪ�ಯ� �ಧ� ���� ಎ��  ��ವ�  ಸ�ಯವ��  
ಒದ�ಸ��ತ� �. 
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��ನ�  

i. �ಲದ ಒಪ� ಂದದ �ಯಮಗ� ಮ��  ಷರ�� ಗಳ��  ಒದ�ಸ�ದ ಉ�� ೕಶಗಳ��  �ರ�ಪ�� 
�ಪ�� �ಲ�ರನ ವ� ವ�ರಗಳ��  ಹಸ� �� ೕಪ�ಂದ �ರ��ತ� � (�ಸ ���, 
�ಲ�ರ�ಂದ ಈ �ಂ� ಬ��ಗಪ�ಸ�ದ� �� , �ಪ�� ಗಮನ��  ��ದ� � / ಗಮನ��  
��ಲ�  ) 

ii �ಲದ ��ಯ��  ವ���ಸ� �ಲ�ರ�ಂದ ���ಯ��  �� ೕಕ��ದ �ದಭ�ದ�� , 
ಸಮ� � ಅಥ� APAC ಯ ಆ�� ೕಪ�, ���ದ� ಇದ� �, ಅಂತಹ ���ಯ �� ೕ��ಯ 
��ಂಕ�ಂದ 21 �ನಗಳ��  ��ಸ��ತ� �. ಅಂತಹ ವ��ವ�� ���� ಅ��ಣ�� 
�ರದಶ�ಕ ಒಪ� ಂದದ �ಯಮಗಳ ಪ� �ರ ಇ�ತ� �. 

iii �ಲಗಳ ವ��� �ಷಯದ�� , �ಪ�� ���ಬದ� �� ಮ��  ���ಬದ� �� 
ಲಭ� ��ವ ಪ��ರಗಳ��  �ತ�  ಆಶ� ��ತ� � ಮ��  ಅನಗತ�  ���ಳವ��  
ಆಶ� ����ಲ� . �ಸ ಸಮಯದ��  �ಲ�ರರ��  ��ತರ�� �ಂದ������, 
�ಲಗಳ ವ����� �� � ಶ�� ಯ ಬಳ� ಇ�� �. �ಪ�� ಎ��  ಪ� ಯತ� ಗಳ��  
��ತ� � ಆದ� �ಂದ �� ಹಕ�ಂ�� �ಕ�  �ೕ�ಯ��  ವ� ವಹ�ಸ� ತನ�  �ಬ� ಂ�� 
ಸಮಪ�ಕ�� ತರ�� �ೕಡ��ತ� �. 

iv. �� ಹಕರ ರ��ಯ ಕ� ಮ�� ಮ��  �� ಂಕ ಗ� ಮ��  ಎನ್ �ಎಫ್ �ಗಳ �ಲ�ರ�ಂದ ��ಧ 
�ಲಗಳ �ವ��ವ�� ������ ಏಕ�ಪ�ಯ��  ತರ�, �ಪ�� ಇತರ 
ಉ�� ೕಶಗ��� ���ದ ಎ��  �� ೕ�ಂಗ್ ದರದ ಅವ�ಯ �ಲಗಳ �� 
ಸ� �� ಮ��� �ೕನ �ಲ� ಗ� / �ವ�-�ವ� �ಡವ��  �����ಲ� . "�ಯ�� ಕ 
�ಲ�ರ��" ಸಹ-�ಧ� ��ಂ�� ಅಥ� ಇಲ� � ವ� ವ�ರ�� ಂತ. 

v. �ಪ�� �ಲ �ೕ�ವ �ಷಯದ��  ಅಂಗ�ಕಲ� ದ ಆ�ರದ �� ��ಕ�� / ��� �ೕನ 
ಅ���ರರ��  ಒಳ�ಂ�� �ಂಗ, �� ಮ��  ಧಮ�ದ ಆ�ರದ �� �ರತಮ�  
�ಡ�ರ�. ಆ��� , ಸ�ಜದ �ಬ�ಲ ವಗ�ಗ��� ��ಸ�ದ �� �ಟ್-�ಂಕ�  
�� ೕಮ ಗಳ��  �ಪ�� �ಗವ���ದ��  ಇ� ತ����ಲ� . 

ಪ��ಮ�� �ಂ��ರ� ಪ��ರ �ಯ���ನದ ಕ�� ���ಶಕರ �ಡ�ಯ 
ಜ��� � 

�ಪ�ಯ ���ಶಕರ �ಡ�� ��� �ಳ� �ಕ� �ದ �ಂ��ರ� ಪ��ರ 
�ಯ���ನವ��  ಸಹ ��ತ� �. 

ಅಂತಹ �ಯ���ನ� ಅದರ �ಯ����ಹಕರ ���ರಗ�ಂದ ಉದ� ��ವ ಎ��  
��ದಗಳ��  ಕ�ಷ�  �ಂ�ನ ಉನ� ತ ಮಟ� ದ��  �ಳ��ತ� � ಮ��  ���� ��ತ� � 
ಎಂ� ಖ�ತಪ��ತ� �. 

�ರ್ �� �� ೕಸಸ �ೕಡ �ಮ�� 

FPC ಯ ಎ��  ಅಂಶಗ�� ������ ಅ�ಸರ� ಮ��  �ಂ��ರ� ಪ��ರ 
�ಯ���ನವ��  ���ಕ�� �ಡ�� ಪ��ೕ��ತ� � �ರ� ��ತ� ಕ 
ಬದ�ವ�ಗ�� �ೕ�ಯ��  �ೕಘ� �� ಪ��ೕ��ವ ಅಗತ� �ಲ� . 
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�ೕಸ� ಮ�ರ್ 

APAC �ವ���ವ ಮ��  ��ದ ��ಧ ಬದ� �ಗ� ��ನ�  ���ಚರ� ಪ�ಸರದ��  
ಅನ� ��ತ� �. �ೕಸ� ಮ�ರ್ �ದಭ�ದ�� , �ಪ�� ತನ�  �� ಹಕ� ಅಥ� ಇತರ 
ಮಧ� ಸ� �ರರ ��ಣ� ��� �� FPC ಅ�ಯ��  ತನ�  ಬದ� �ಗಳ��  ��ಸ� 
�ಧ� �ಗ�ರಬ��. 

�ರ��� � 

�ಪ�ಯ ��� ಚ�ವ��ಯ �ರ��� � ಅದರ ಜ��� �ಗಳ��  ಕ�� ����ಲ� , 
ಏ�ಂದ� ��ತ� ಕ �ಚ�ಗಳ ಅ�ಸರ�ಯ ಜ��� �� �ಪ�ಯ �� �ತ�  ಇ�ತ� �. 
�ಪ�� ��ಟಲ �ಂ�ಂಗ್ �� ಟ್ �ಮ �ಗಳ��  �ಲ �ಲ�ರ�� ಮ�� /ಅಥ� 
��ಗಳ��  ಮ�ಪ�ಯ� ತಮ�  ಏ�ಂಟ್ ಗ�� �ಡ���ಂಡ�, APAC ಈ �ಳ�ನ 
�ಚ�ಗಳ��  ಅ�ಸ�ಸ��: 

ಎ. ಏ�ಂಟ್ ಗ�� �ಡ���ಂ��ವ ��ಟಲ �ಂ�ಂಗ್ �� ಟ್ �ಮ �ಗಳ �ಸ�ಗಳ��  
�ಪ�ಯ �ಬ್ �ಟ್ ನ��  ಬ��ಗಪ�ಸ��. 

�. ಏ�ಂಟ�� �ಡ���ಂ��ವ ��ಟಲ �ಂ�ಂಗ್ �� ಟ್ �ಮ �ಗ� �� ಹಕ�� 
�ಂಗಡ�� ಬ��ಗಪ�ಸ� ����ಸ����, ಅವರ ಪರ�� ಅವ� ಅವ�ಂ�� 
�ವಹನ ನ���� �ವ �ಪ�ಯ �ಸರ�� . 

�. ���ದ ತ�ಣ ಆದ� �ಲ ಒಪ� ಂದವ��  �ಯ�ಗತ���ವ �ದ�, �ಪ�ಯ 
�ಟರ್ �ಡ ನ��  �ಲ�ರ�� ���� ಪತ� ವ��  �ೕಡ��ತ� �. 

�. �ಲದ ಒಪ� ಂದದ ಪ� �ಯ��  ��� �ಲ ಒಪ� ಂದದ��  ಉ�� ೕ�ಸ�ದ ಎ��  ಆವರಣಗಳ 
ಪ� �ಯ��  �ಲಗಳ��  �ತ��ದ �ತರ ಎ��  �ಲ�ರ�� ಒದ�ಸ��ತ� � 

ಇ. �ಪ�� �ಡ���ಂ��ವ ��ಟಲ �ಂ�ಂಗ್ �� ಟ್ �ಮ �ಗಳ �� ಪ��ಮ�� 
��� �ರ� ಮ��  ��� �ರ�ಯ��  ��� ಪ�ಸ��. 

f. �ಂ��ರ� ��ರ� �ಯ���ನದ ಬ��  ��� ��ಸ� �ಕ��  ಪ� ಯತ� ಗಳ��  
�ಡ��. 

�ಂ��ರ�ಗಳ ಪ��ರ �ಯ���ನ 

FPC ಯ ಅ��� ನ� �ಪ�ಯ ಜ��� ����. �ಪ�� �ಲ�ರ�/�� ಹಕ�ಂ�� 
ವ� ವಹ���� �ಗಮ ಮ��  ಜಗಳ �ಕ� ��� ಎಂ� ಖ�ತಪ���ಳ� � ಎಲ�  
ಪ� ಯತ� ಗಳ��  �ಡ��. �ಲ�ರ / �� ಹಕ� �ಪ�ಯ ಗಮನ��  �ದ ��� �ರ��  
ತ� �ತ�� �ವ��ಸ��ತ� �. 

�ಪ�ಯ �ಯ����ಹಕರ ���ರಗ�ಂದ ಉದ� ��ವ ಎ��  ��ದಗ� / ��ಗಳ��  
ಅವರ ಗಮನ��  �ದ �ತರ ಕ�ಷ�  �ಂ�ನ ಉನ� ತ ಮಟ� ದ��  ಆ�ಸ��ತ� � ಮ��  ���� 
�ಡ��ತ� �. ಆದ� �ಂದ, ಈ �ಳ�ನ '�ಂ��ರ�ಗಳ ಪ��ರ �ಯ���ನ'ವ��  ��� 
ತರ���. 
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�ತ 1: ��/ಸ� ಳ (�� �ರ ನ��ವ ಸ� ಳ) ಮಟ� ದ ಪ��ೕಲ� 

�� ಹಕ� ���ತ ��ಯ ವ� ವ�� ಪಕ�� ��ತ �ರ��  �ೕಡ�� (���ಯ ��ಗ� / 
ವ� ವ�ರ ನ��ವ ಸ� ಳದ �ಪಕ� �ವರಗ� �ಪ�ಯ �ಬ್ �ಟ್ ನ�� �, �ಪ�� [+91 22 6666 
8169 ಕ�� ಸಮಯದ��  (9:30) ಕ� �� a.m. to 6:00 p.m.) ], ಅಥ� �ಪ�� 
��.apac@apacfin.com ನ��  ಇ�ಲ ��: 

i. �� ��� ; 

ii ��ನ ��� ಪ�  ��ಂಶ; 

iii ���ರರ ��ಣ� �ಪಕ� ��ಸ/�ೕನ್ ��� . 

�� �ರ ವ��� ನ��ವ ��/ಸ� ಳ� �� ಸ�� �ದ 7 �ನಗಳ��  �� ಹಕರ ��� ಆ��ಕ 
ಪ� ��� �ಯ��  �ೕಡ� ಪ� ಯ�� �ತ� �. 

�ತ 2: �ಂ��ರ� ಪ��ರ ಅ��� ಪ��ೕಲ� 

�ತ 1 ರ��  �� ೕಕ��ದ ಪ� ��� ��ಂದ �� ಹಕ� �ಪ� �ಗ�ದ� �, ಅಂದ� �� �ರ ವ��� 
ನ��ವ ��/ಸ� ಳ, ಅವ� �� ಹಕ ��ಯ ಅ��� ನ�� � �ಪ�� ���ದ APAC ಯ 
�ಂ��ರ� ಪ��ರ ಅ���� �ರ��  ��� ಸಬ�� ಮ��  �� �ವ�ಹ�. 
�ಂ��ರ� ��ರ� ಅ���ಯ ��ಣ� �ಪಕ� �ವರಗಳ��  ಈ �ಳ�ನ �ಟದ��  
�ೕಡ���: 

�� ೕಮ� ಶ� ��  �� 

��ಸ (ಕ��): �ದಲ ಮಹ�, ಆಶ್ �ೕಡ� �ಂದ� , 

�ಕರ್ �ವ್ ನರಮ �ಗ�, 

�ೕವರ್ �� �ಲ - �ಸ� , 400 013, 

�ಂ�, ಮ��ಷ� � 

ಇ�ಲ ಐ�: shraddha.dighe@apacfin.com 

�� ರ �ರ�� ���  (91) 22 6666 8169. 

�ಪ�ಯ ��� �ಲಸದ �ನಗಳ��  �ಂ��ರ� ��ರ� ಅ���ಯ��  ಕ�� 
ಸಮಯದ��  (����  9:30 �ಂದ �� 6:00 ರವ��) �ಪ��ಸಬ��. 

 �� ಉಲ� ಣ�ಂಡ �ತರ, �� �� ಪ��ರ ಅ���� ತ��ದ 7 �ಲಸದ �ನಗಳ��  
ಪ� ��� �ಯ��  �� ೕಕ��ತ� �. 

�ತ 3: �� �ಖ�  �ಯ����ಹಕ ಅ��� �ಮ�� 

�� ಹಕ� ಇ��  ಪ� ��� ��ಂದ �ಪ� �ಗ�ದ� � ಅಥ� ಅವರ ಆ��ಕ ��ನ ��ಂಕ�ಂದ 
15 �ನಗಳ��  �ಪ��ಂದ ಪ� ��� �ಯ��  �� ೕಕ�ಸ�ದ� �, ಅವ� ಇ�ಲ ಐ� �ಇಒನ��  
�ಪ�ಯ �� �ಖ�  �ಯ����ಹಕ ಅ���ಯ��  �ಪ��ಸಬ��. 
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apacnbfc@apacfin.com ಅಥ� �ೕನ್ ���  (0)22-6666 8169. ಕ�� ಸಮಯದ��  (����  9:30 
�ಂದ �� 6:00 ರವ��) 

�ಷಯವ��  ಪ��ೕ��ದ �ತರ, ಎರವ��ರ/ಅ���ರ�� ನಮ�  ಅಂ�ಮ ಅಥ� ಇತರ 
ಪ� ��� �ಯ��  ಎರ� (2) �ರಗಳ ಅವ�ಯ��  ಮ��  ಅಂತಹ ��/�ಂ��ರ�ಯ 
�� ೕ���ಂದ ಗ�ಷ�  ���  (4) �ರಗಳ ಅವ�ಯ��  ಒದ���� ನಮ�  ಪ� ಯತ� ���. . 

�� 1 �ಂಗಳ ಅವ��ಳ� �ಪ��ಂದ ಪ� ��� �ಯ��  �� ೕಕ�ಸ�ದ� � ಅಥ� �� ಹಕ� 
ಎ��  �ತಗಳ��  �� ೕಕ��ದ ಪ� ��� ��ಂದ ಅ�ಪ� ��ದ� �, ���ರ� ಈ �ಳ�ನ 
��ಸದ��  �ರ�ೕಯ �ಸವ್� �� ಂಕ ಅ��  CC � ceo.apacnbfc � �ಪ��ಸಬ��. 
@apacfin.com: 

 ಜನರಲ �� �ಜರ್ 

�ರ�ೕಯ �ಸವ್� �� ಂಕ 

DNBS, �ಂ� �� ��ಕ ಕ��, 

RBI ಕಟ� ಡ, 3� ಮಹ�, 

ಎ�� �ಂ� �ಂಟ� ಲ �� ��� ಣ, 

�ಂ�-400 008. 

�ರ��: - 022 23084121/2302 8436 

ಇ-�ಲ- helpdnbs@rbi.org.in 

ಇಂ��� ೕ�ಡ ಒಂ�ಡ�  ಮನ್ �ೕಜ� 

ಇಂ��� ೕ�ಡ ಒಂ�ಡ�  ಮನ್ �� ೕಮ, 2021 ನ�ಂಬರ್ 12, 2021 �ಂದ ��� ಬ�ತ� �. RBI 
ಒಂ�ಡ�  ಮನ್ �ಯ���ನದ �� ಯ�� �� ಯ��  ತಟಸ� ���ವ �ಲಕ �ೕಜ�� 
'ಒಂ� �ಷ� � ಒಂ� ಒಂ�ಡ�  ಮನ್' ��ನವ��  ಅಳವ���ಂ��. ಇ� RBI ಯ 
ಅ�� ತ� ದ�� �ವ �� ಒಂ�ಡ�  ಮನ್ �ೕಜ�ಗಳ��  ��ೕ��ತ� �, ಅ�ಗ�ಂದ�, (i) 
�� ಂ�ಂಗ್ ಒಂ�ಡ�  ಮನ್ �ೕಜ�, 2006; (ii) �� ಂ�ಂಗ್ ಅಲ� ದ ಹಣ�� �ಪ�ಗ�� 
ಒಂ�ಡ�  ಮನ್ �ೕಜ�, 2018; ಮ��  (iii) ��ಟಲ ವ���ಗ��� ಓಂ�ಡ�  ಮನ್ �ೕಜ�, 
2019. ���ತ �ವರಗಳ��  �ಪ�ಯ �ಬ್ �ಟ್ https://apacfin.com/ ನ��  ಪ� ಕ�ಸ��� 

�ಡ�� FPC ಯ ಅ�ಸರ�ಯ��  ಮ��  ಆವತ�ಕ ಮಧ� ಂತರಗಳ��  �ಂ��ರ� ಪ��ರ 
�ಯ���ನದ �ಯ��ವ�ಹ�ಯ��  ಪ��ೕ��ತ� �. ಅಂತಹ �ಮ��ಗಳ �� ೕ�ೕ�ತ 
ವರ�ಯ��  �ಯ�ತ ಮಧ� ಂತರದ��  ���ಶಕರ �ಡ�� ಸ�� ಸ��. 


