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 �ఖ� �న �ర� చ�� 

 1.  సంస� / ఎ� ఎ� ఎ�  : అం� సంస� '�ం�ం�� � � ����  ����' ("ఎ�ఎ�ఎ�") అం� ఈ 
 �� ��న ���ల �� క�� ంచబ�ం�  . 

 2.  ���  :  అం� ఎ� ఎ� ఎ� �క�  ��� ��క ��� / ��� హ��. 
 3.  ��:  ఎప� �క�� � సవ�ం���ట��� �� య�న ���ల �� అ� అర �ం.. 
 4.  �ణ�గ�త / ���� :  ఎ� ఎ� ఎ� �క�  ఇప� �� ఉన�  �� �� �ణ�గ�త� / 

 ����� అ� అర �ం  . 

 ఉ��శ� ం 

 ఇ�  01  ��  2015  ��  ��న  �జ��   �� ం�  ఆ�  ఇం��  (ఆ�� ఐ)  సవ�ం�న  ఆ�� ఐ  స�� � ల� 
 �ంబ�  ఆ�� ఐ  /  ��ఐ  (��)  ��.ఇం  .054  /  03.10.119  /  2015-16  13  వ  ��,  ఇక� డ  �జ��   �� ం�  ఆ� 
 ఇం��  (ఆ�� ఐ)  ఎ�� ఎ�� ల�  ('�ర�దర� ��')ఒ�  �ధం�  అమ�  �యడం  �సం  �� య�న 
 ��� ��  (���ల)  ���   �ర�దర� �ల�  సవ�ం�ం�.  ఈ  �ర�దర� ��  �స��  ����� (�ఖ� �న 
 పద���)  �గం�  �ర� బ���  ��-�� ం�ం�  ����య�  కం��(  �� ం�  వ� వ�రం  ��  ఆ� �క  సంస�) 
 వ� వ�� పరం�  �ఖ� �న  ��-����  సంస�  మ��  ����  సంస�  2016  ���ంబ�  01,  2016  ��న 
 (��బవ� 22, 2019 ��� న�క�ంచబ�ం�) ('ఆ�� ఐ �ఖ� �న �శ� ')  . 

 ��ంద  ��� న�   �ధం�  �� య�న  ��� ��  (���ల)  ��,  ఈ  ఆ�� ఐ  �స��  ����� �  ఉన�  
 (ఎ�� ఎ�� ల)NBFCల  �సం  �� య�న  ��� ��  (���ల)  ���   ఈ  �ర�దర� �ల�  అ��ణం�  ఉం�. 
 ���గ���  వ� వహ�ం�ట�� �  సంస�  అ�స�ంచ���  క�ష�  �� య�న  ��� ��  (���ల) 
 �క�   �ప��ల�  ��  �� ����ం�.  ఇ�  కస�మర ��  స�����   అం���ం�  మ��  కం��  ��� 
 ��� ��� ఎ� ఎ��� వచ� � �వ���ం�. 

 ఈ  ��  �ష�  ���  /  ఏ  ఇతర  �ధ� మం�  మ��  సంస��  అవసర�న  అ��   ���� రమ� 
 (���కల)�  ���వ���  ��త� �ం�  అ��   ��� ��  /  ��రణల�  స�  అ��   ���గ��ల� 
 వ� ���ం�.  . 

 అంశ� 
 ఈ �� ఒక ల�� ం� అ�వృ�� �యబ�ం�: 

 •  ���గ��ల�  వ� వహ�ం�ట�� �  �� య�న  పద��ల�  క�� ంచడం,  ���  �� య�న 
 మ�� సహజ�న సంబం���  ��త� �ంచడం  ; 

 •  ���గ����  ���న  అవ�హన  క�� ంచడం  మ��  స��రం  �ర ���  ����� 
 �రదర� కత క�� ంచడం  ; 

 • సంస�� ���గ��� ��� ���  బలపరచడం �సం; 

 •  ���గ��ల�  వ� వహ�ంచడం�  స��క�న  �ప��ల�  �ర ��ంచడం  �� �  మం�, 
 �� య�న మ�� �రదర� క �� �ర ఆచరణల� అ�స�ంచం�  ; 

 •  సరస�న  ��  �� �,  అ�క  ��� చరణ  �ప��ల�  ��ం�ం��  ��� �  �� హల� 
 ��త� �ంచడం ; 

 •  ���  �ందడం  మ��  అమ�  �యడం,  అవసర�న  చ����   అ�స�ం�,  �ర� �ంచడం 
 జ���ం�  . 
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 ఒప� ందం/�బద�త 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  అ��   సమ��� ,  �� యం�,  స��కం�  వ� వహ�ంచ���  మ��  ప��శమ� 
 �పబల�న ����క పద��ల� ����� ���ం�  . 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  అ��   సంబం�త  చ���,  �బంధనల�  క��బ�  ఉం�ం�  మ��  �ణ�గ�తల� 
 సంకర �ణ సమయం� సమ�గత మ�� �రదర� కత �క�  ��క ���ల� ���ం�ం�  . 

 •  ���గ��ల�  పరస� రం  వ� వహ�ం�ట�� �,  ఆంగ ��  ��  �ం��  ��  సంబం�త  �� �క 
 �ష� స� ష��న స��రం అం�ంచ��� అవసర�న అ��  చర� ల� సంస� �����  : 

 i. �� ��ధ ఉత� ��� మ�� �వ�; 

 ii. �బంధన� మ�� షర��, వ�� ���/ �వ ����; 

 iii.  ���గ��ల�  అం����  ఉన�   �ప�జ��  మ��  అంత���,  ఏ�� 
 ఉం�; 

 iv. �పశ� ల� అడగ��� సంపర�  వ� ���, ఏ�� ఉం�; 

 • �� �� �క�  �� �� � అం���� ఉం�ం�. 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  �ణ�గ�తల�  సంబం�ం�న  స�����   ఖ�� తం�  �ప� ం�  వ� వహ����  మ�� 
 ఎవ��  �గ�� మ� ం  �య�డ�  స��రం,  తప� �స��  చట��ప�రం  అవసరం  ��ం�  �� 
 �ణ�గ�త ���ం�న �� అ�మ� ��ం�  . 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  ��  ��  ��ం�  స��రం  అం�ం�  హ�� �  మ��  ���  అం����  ఉన�  
 స���� ��య�య��� అవసర�న చర� ల� �����  . 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  �����,  ����,  గణన  పద��  �ద�న  �త�ం  ఆ� �క  స��రం  ��  �క�  
 �ణ�గ�తల� ��య���  . 

 ��� మ�� ��� ����ం�/ �ప��య �యటం �సం ధర���� 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  �ప�నం�  ఎ�ఎ�ఈ  ��గం�  ��  ���గ��ల�  ���బ�ల�  ఋణం 
 అం���ం�,  ���  ఆ� �క  �ప�  �� ����   ��  �శ�క�ం�న  మ��  క��  ఉన�   �ద�  ���క 
 ����ల� ���� �ణ�గ�త స�యం అవసరమ��ం�.. 

 •  ఋణ  �గ�త�  ����ల  �ప��య  మ��  ��నం  ��ం�  ���  ��య��ట�  �� �రం� 
 �ర��� �శం ��ం�� ఎప� �క�� � ఎ�ఎ�ఎ� �పయ�� ��ం�.  . 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  �క�   '�ణ  దర���  �రం  /  త�న  ప���'  �ణ�గ�త  సమ�� ం��� న  అ��  
 స��రం  అం��  ఉం�ం�.  ఇతర  ��-�� ం�ం�  ఆ� �క  సంస��  (ఎ�� ఎ��   �)  అం�ం� 
 ఇ�ం�  షర��  మ��  షర�ల�  అర �వంత�న  ��క  �య���  �ణ�గ�త�  �� 
 క�� ంచ���  అవసర�న  స��రం  ఎ�ఎ�ఎ�  �� �  అం�ంచబ��ం�.  అం��క,  ఒప� ందం 
 �క�  సం����   �� �క �ష� �ణ�గ�త� �వ�ంచబ�ం�. 

 •  ఋణ  దర���  ప�తం�  స�  �ణ�గ�త�  సమ�� ంచవల�న  ప��ల  ����  ��  LFL  �క�  
 '�ణ దర��� �రం / త�న ప���'� �� ����ం�  . 

 •  �ణ�గ�త  సమ�� ం�న  �ప�  �ణ  దర���  �రం  స� తం�తం�  ��  �క�   ��ష�త�  మ��  అ��  
 స��రం  �క�   ప��లన  �ద,  ఆ��  �క�   �� �క  ధృ�క�ంచ���  అవసర�న  ప���,  వ� � �  �క�  
 �� �ం� మ�� భ�దత అం�ంచడం, ���, ఏ�� ఉం�. 
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 •  �ణ�గ�త  �క�   �ణ�  �క�   మం�త���   ��� �ం�ం��  �ణ�గ�త  �శద��  ఎ�ఎ�ఎ� 
 క��బ�  ఉం��,  ఇ�  ఏ��  �ణ  దర���  �ర�  మం��  ��  �రస� రణ�  �ం��  దర��� 
 �క�  �ర ����  ���� �ఖ� �న  �ర ��త� క�న �షయం ఉం�ం�  . 

 •  �ణ  �గ�త�  ఋణ  దర���  �రం  అం��న� ం��  �ణ  �గ�త�  ఎ�ఎ�ఎ�  ఒక  ర�� 
 ఇవ� డం  �సం  ఒక  యం��ం���   క��  ఉం�ం�.  ���  స��రం�  అవసర�న  స�����  
 అం��న�   ��  �ం�  స��క�న  వ� వ��  ��  �ర �యం  ��ం�  �ణ�గ�త�  ఎ�ఎ�ఎ� 
 ��య���ం�. 

 �హ�ల ���� ష�/ �నః�కరణ �య���  ��� సమ�ర� డం 

 1.  �ణ�గ�త�  �ణ  ఒప� ందం�  సంస�  చట�బద�ం�  అమ�  ��  ���  ��� ంచ���  �నః�కరణ 
 �బంధన�  క��  ఉం�ం�.  �రదర� కత�  ��� �ంచ���,  �ణ  ఒప� ందం  �క�   �య��  మ�� 
 షర�� �� సంబం�ం� �బంధనల� క�� ఉం�� 

 a)�� �నం ���� �ం� ��� �లం; 

 b)  ��� �లం ర�� �యగల ప����ల�  ; 

 c)  భ�దత �� �నం ���� �ప��య  ; 

 d)  �ం�  �ణ  ���  ���ం�  �సం  �ణ�గ�త  ఇ�� న  �వ�  అవ�శం  ��ం�  ఒక  �యమం  ఆ�� 
 �క�  అమ� ��� / �లం 

 e)  �ణ�గ�త� �నః�కరణ ఇవ� డం �సం ��నం, మ�� 

 f)  ఆ���అమ� ��� �ప��య /ఆ��ల �లం. 

 2.  ఋణ  ఒప� ందం�  ��  �యబ�న  అ��   ఆవర����  నక��  స�  �ణ  ఒప� ందం  �క�   నక�  �ణ 
 మం�� �� సమయం� / �ణ� ���ం� ��ట�� � అంద� �ణ�గ�తల� అంద�యబ���. 

 �� మ�ం�ల� మ�� �బంధన� / షర�� 

 •  �ణ�గ�త�  ఎ�ఎ�ఎ�  అ�మ�  మం��  �యడం  �ఖ  �� �  ��యడం  ��,  ���క  �� 
 త� �ం�  /  వ��  ��  మ��  ��  �క�   పధ��  వం�  అ��   �బంధన�  మ��  షర�ల�  స� 
 ప���  �క�   ప���  మ��  ఎ�ఎ�ఎ�  �����  �ణ�గ�త�  ఈ  �బంధన�  మ�� 
 షర�ల� అం�క�ం� ఉంచం� 

 •  ఆలస� ం�  ���  ���ం�  �సం  వ��  జ���  వ��  సంబం�ం�న  ఏ��  �బంధన  �ణ  ఒప� ందం 
 � ��� ��� ��� న�  �యబ��ం�  . 

 •  �ణ  మం��  ��  సమయం�  /  �ణ�  ���ం�  ��ట�� �  �ణ�గ�తలంద��  �ణ 
 ఒప� ందం�  ��  �యబ�న  అ��   ఆవర����  నక��  �ణ�గ�త  �గ�ం�న  �ధం�  �ణ 
 ఒప� ందం �క�  నక�� ఎ�ఎ�ఎ� మం�� ���. 
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 ��ల ���ం� (�బంధనల� ��� ల� స�) 

 •�ప��ంచబ�న  ��� �  ��  ఏ��  ఒక�  త�న  �ధం�  ������  �ప�� కం�  ఉన� ట���, 
 ��ల  ప��  ,  వ��  ���,  �వ  ����,  �ంద��  ���ం�  ����  �ద�న  ���  ��త�  ప��తం 
 ��ం�,  మం��  �క�   �బంధనల�  మ��  షర���   ఎ�ం�  ���   ��ం�  ��  �ణ�గ�త 
 (ల)  �  ఎ�ఎ�ఎ�  ���  ఇ��ం�.  త� �ం�  /  వ��  ���  మ��  ���ల�  ��� ల�  ��త� 
 ���� హకం� �ప��తం ���య� �� ఎ�ఎ�ఎ� ��� ���ం�. 

 •  ఒక  ఒప� ందం  �ంద  ���ం�  ��  ప����  �ప�/  �గవంతం  �య���  ఎ�ఎ�ఎ�  �ర �యం 
 సంబం�త �ణ ఒప� ందం� ఏకమ��ం�. 

 బ���  �క�ంచడం 

 ●  ఎ�ఎ�ఎ�  ����ల�  ��  బ��ల�  సంబం�ం�  అ��   స�����   అం�ం�,  అ� 
 ���ం�� స��క�న సమ���  అం���ం�  . 

 ●  ఎ�  ఎ�  ఎ�  అ��   ����  ���  ���ంచ���  ��  �ణ�గ�త�  వ� ��కం�  ఏ��  ఇతర 
 �దన�  ఏ��  చట�బద��న  హ��   ��  ��� �క  హ�� �  ��ల  అ�� త�మ  �����  
 �� �ం�ట�� �  అ��   ��� ��ల�  ��దల  ���.  బ���  అ�వం�  హ�� �  అమ� 
 �యవల�  ఉం�,  అ�వం�  హ�� �  అమ�  �యవల�  ఉం�,  ���న  �దన�  మ�� 
 సంబం�త  ��  ��రపడ���  /  ���ంచబ�  వర�  ఎ�  ఎ�  ఎ�  ��� ��ల�  ����వ��� 
 అర ��న �బంధనల ��ం� ��� �వ�ల� ఉన� ��� ��ం� �ణ�గ�త ఇవ� బ��ం�. 

 ●  ఋణ  �గ�తల�  అ�� �  �ర� ���  ఉ���ం�న  ఒప� ం�ల  ఉప�గం�  స�,  �ణ�గ�తల� 
 అ�� �  ���వడం  �� �  తన�  నగ��  ���  �ం�ం��  త�న  ��యత  మ��  చట�బద��న 
 చర� ల� �� �ప�జ���  ��డ��� LFL క��బ� ఉం�ం�. 

 ●  త�న  పద���  ���గ��ల�  వ� వహ�ంచ���  �బ� ం�  త�నంత�  ��ణ  �ం��ర�  ఎ�  ఎ� 
 ఎ� /LFL ��� ���ం� 

 ఇతర �ర�దర� �� 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  �ణ  ఒప� ందం  �క�   �బంధన�  మ��  షర�ల�  ��� న�   అవస�ల� 
 �న��ం�,  తన  �ణ�గ�త  వ� వ����   �క� �  ����  (  �ం��  �ల��  �య�  ��త� 
 స��రం ఎ�ఎ�ఎ� �క�  ���� వ�� తప� ). 

 •  �ణ�గ�త  �క�   అ�ం�  బ��  �సం  �ణ�గ�త  �ం�  అభ� ర �న�  �� క�ం�న�� �,  సమ� � 
 ��  అభ� ంతరం  ఉం�,��రణం�  �ణ�గ�త  �క�   అభ� ర �న�  �� క�ం�న  ��  �ం�  21  ����  
 ��య�యబ��ం�.  అ�వం�  బ��  అ��   చ�� ల�  అ��ణం�,  �రదర� క  ఒప� ంద  �య�ల 
 �ప�రం ఉం�ం�. 

 •  ఋణం  �క�   ���  ���ం�  �షయం�,  ఎ�ఎ�ఎ�  ����న  ��ం�ల�  �ల� డ�.  అం�, 
 ఋణం  ���  �ందడం  �సం  కండ�ల  శ� ��  ఉప��ంచడం,  అర �����  ���  ��  ఇబ� ం�  �ట�డం 
 వం��  �య�.  �బ� ం�  స�న  పద���  ���గ��ల�  వ� వహ�ంచ���  త�న  ��ణ 
 ఇవ� బ��ం�. 

 •  ఎ�ఎ�ఎ�  �ణ�త  ����  ఎ�వం�  ��  ����  /  �ంద��  ���ం�  జ���ల�  వ�� 
 వ�� �య�. 
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 ��� �  ప��� ర  �ప��య  �ప��తం  ��తత�   �తృత� ం�  ,  �� �ర  వృ��  �సం  ఉత�మ� 
 �����  �వ  అ��  ఒక  �ఖ� �న  �ధనం�  �ప� వ�� .  �����  ��� ��  ఏ  ���క 
 సంస�� అ�� �� �ర  �క�  �గం. 

 ఎ�ఎ�ఎ�  వద�,  �����  �వ  మ��  సంతృ��  �ద  ��  �ప�నం�  ����  �డ��.  �త� 
 ���గ��ల�  ఆక� �ంచడ�  ��ం�,  ఇప� ��  ఉన�   ���  ����వ���  త� �త�న  మ�� 
 సమర�వంత�న  �వల�  అం�ంచడం  అవసరం.  �  ���గ��ల�  ���న  అ�భ���  
 అం�ం�  దృ���  ఒక  మం�  �����  అ�భ���   మ��  సమర�వంత�న  ప��� ర  �ప��య� 
 అం�ంచ��� అ�క �ర� �క�ల� ఎ�ఎ�ఎ� �ం�� వ�� ం�. 

 ఎ�ఎ�ఎ�  �క�   ప��� ర  �ప��య  మ�ంత  అర �వంత�న  మ��  �ప�వవంతం  �య���, 
 ��� �త� క  వ� వస�  ��� ంచబ�ం�.  ఈ  వ� వస�,  ��న  ప��� రం  �� య�న��  మ��,  ఇవ� వబ�న 
 �య�� మ�� �యం�తణల� అ��ణం� ఉం� �� అ� ��� �ం��ం�ం�. 

 ఉ��శ�ర� క�న/�ఖ� �న  ఒప� ందం��: 

 తన ���గ��ల �సం ఎ�ఎ�ఎ� �క�  �ఖ�  క�����: 

 • అంద� ���గ��ల� స�నం� �డటం; 

 • స�లం� సమస� ల� మ�� ��� �ల� ప�ష� �ంచడం; 

 •  కస�మర �  �పశ� ల�  ����  అర �ం  ����ం��  మ��  సమర�వంత�న  ���  �ప�స� ం�ంచ��� 
 సమ���  ���ంచడం; 

 •  సమస� ల�  /  ��� �ల�  ప�ష� �ంచ���  సం�ప�ం�  �యవల�న  ప��� ర  �ప��య  మ�� 
 �య�ంచబ�న అ���ల ��ం� ���గ��ల� అవ�హన క�� ంచడం. 

 �ఖ� ం�,  ఎ�ఎ�ఎ�  తమ  ���గ��ల  �క�   �ప� త  మ��  �ర���   ��  �ఖ� �న�� 
 ���ం�ం�, మ�� తన ���గ��ల� అ��  సమ���  మ�� ద� వ� వహ���ం�. 

 ����� ��� �� / మ��దనల� ప�ష� �ం�ం�� యం��ంగం 

 �ప��య  అ������   పం�ల�����  ��  ��  ��� �ల�  పం�ల���  ���గ��� 
 �మ�రం  �ం�  శ��రం  వర�  (��య  �ల��  �న�)  ఉదయం  10:00  గంటల  �ం� 
 �యం�తం 7:00 గంటల మధ�  ��ం� ��ల�� ఉప��ంచవ�� . 

 1) కస�మ� ��� �ల� ప�ష� �ం�ం�� అంతర �త �ప��య 

 i)  �  కస�మ�  స�� �  ��� ���   1800  5720  202  (��  ��)  ��  �యం�  (ఉదయం  10:00 
 గంటల �ం� ��� 7:00 గంటల వర� �మ�రం �ం� శ��రం,��య �ల�� �న��ం�) 

 ii)  info@lendingkart.com  �  ��  ఇ���  �యం�iii)  ��� న�   ����  వద�  �� 
 ��యం�:  Lendingkart  ����   ����,  6వ  అంత��,  �� �  �  ,  �  ఫ��,  ఫ��  అ��� ,  �శ�� �  ��� 
 ���� పక� న, వ�స���, అహ� ��� - 380015 
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 2)  ఇ�� న  సమయం�  ��� �  ప�ష� �ంచబడక��న  ��  ఎ�ఎ�ఎ�  �� �  అం�ం�న 
 ప��� రం� అత� / ఆ� సంతృ�� �ందక��న 

 కస�మ� �డ� ఆ�స� మ�� ��� �ల� ప��� �ం� ఆ�స� � సం�ప�ంచవ�� : 

 ��  ��. అ�త � 

 ��  ��య� ��క �� - కస�మ� స�� � 

 సం�ప�ంచ��� నంబ�  + 91- 6358874622   - �మ�రం �ం� ��క�రం వర� 10.30 
 �ం� �యం�తం 6.00 వర�. ��య �ల�� �న��ం� 

 ఈ��� ఐ�  grievance.redressal@lendingkart.com 

 అ��   ���గ��ల  ��� �ల�  �� క�ంచ���  ��� లయ  సమయం�  �����   ���స� �  ఆ�స� 
 అం����  ఉం��.ఆ  సమయం�  �����   ���స� �  ఆ�స�  అం����  �క��,  కస�మ� 
 స�� � �ం అ�ప� కస�మ�� ������. 

 ��� �  ప���ం�న  త��త,  �����   ���స� �  ఆ�స�  ��� �  ����� క  30  ప�  �����  �వ� 
 �ప�స� ందన�  పం���.  ఈ  సమయం�,  ���గ���  ��  ��� �  �క�   ����  త�� 
 �య��� మన� ��యవ�� ,�� ��నంత త� ర� ��� స� ం����. 

 ���   ��ల�  ఉన�   �ర� క��ల  స� �వం  �రణం�,  అదన�  సమయం  అవసరం  �వ�� ;  ఉ�. 
 ప��ల  �న�� వ� డం  వం��.  అ�వం��  ఏ��  ఉం�  కం��  ���గ��ల�  ��య���ం� 
 మ�� ��� � �క�  ప��� రం �సం ���� న సమ���  అంచ� �� ��య���ం�. 

 ఒక �ల వ� వ�� ��� �/��దం ప�ష� �ంచబడక�� (కస�మ� �క�  ��� � ���� �� ��కం� 
 �రస� �ంచబ�ం� మ�� కస�మ� సంతృ�� �ంద�� �� కస�మ� �ప�� త�రం అం��క��), 
 కస�మ� అం���  మ� �  �� ��� � అం���  మ� � ఈ ��ం� పద��� అ�� � �యవ�� : 

 1.  ఆ� �� �� �� � ��న ��� �: 
 ��� �� �య�ంచబ�న �ర�� �� � ఆ� �� � �ఖ� �యవ��  

 https://cms.rbi.org.in 

 2 . ఎల����� �� ��క �� �� � ��న ��� �: 
 ఎల����� �� ��కం� �� ��త ��� � � �ం�ట���  
 ర�� మ�� ����ం� �, ��� � �యవ��  ,RBI �� � �య�ంచబ�న: 

 �ం�ట���  ర�� మ�� ����ం� �ంట� (CRPC) 
 �జ��  �� ం� ఆ� ఇం�� 
 �ం�ట� ��� , ���� 17, 
 చం�గ� - 160 017 
 Email – crpc@rbill 
 Toll Free No. - 14448(ఉదయం 9:30 �ం� �యం�తం 5:15 వర�) 

 3. తప� �స�� ��ం��� న స��రం: 
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 LFL � అ��  ��� ల���  మ�� � �� �� � ఈ �ం� ��� న ��� క�� ఉం�: 

 ❖  ��� �� మ�� �చనల� �� క�ంచ��� త�న ఏ�� �. 

 ❖  ��� �ల ప��� ర అ��� ��, ���� మ�� సం�ప�ం� నంబ� �పద�� ంచబడ�� 

 ❖  ���� ప� �డ� ఆ�స�/�డ� ఆ�సర � �� మ�� సం�ప�ం� �వ�� (����/��� 
 నంబ� మ�� ఇ-��� ఐ�)�పద�� ంచబడ�� 

 ❖  ఓం���  మ� � ��� � �� ��నం �వ��. 

 ❖  అం���  మ� పథకం�� �క�  �ఖ�  ల��� (ఇం� �� �, �ం� మ�� �� �క �ష�). 

 ఒక  �ల  వ� వ��  ��� �  ప�ష� �ంచబడక��,  కస�మ�  ఆ�.�.ఐ  �క�   ��-�� ం�ం�  �ప�� ష� 
 ��ష�  �క�   ��ం�య  ��� లయ�  �క�   అ����  అ�� �  �యవ�� ,ఎ�ఎ�ఎ�  �క�  
 ��స�� � ఆ�� �� అ��ర ప��� ఉం�ం�. �ఎ�� ఎ� �క�  �వ�� ��ంద ఇవ� బ���: 

 RBI అం���  మ� - NBFC 

 �జ��  �� ం� ఆ� ఇం��, 

 RBI ����  ఆ�� ���ం�, 

 Opp. �ం� �ం�ట� ���  ��ష�, 

 ���� , �ం� -400 008. 

 1. తప� �స�� ��ంచవల�న� 

 ఎ�ఎ�ఎ�  �క�   అ��   �ఖ��   ఈ  ��ం�� 
 ఉ�� �: 

 • ��� �� మ�� సల�ల� �� క�ంచ��� స�న �ప��య. 

 • కం�ౖ �ం� ���స� � ఆ�స� �క�  ��, ���� మ�� సం�ప�ం� సంఖ�  �పద�� ంచడం 

 �����   ���స� ��   ��  �ప��య  ���గ��ల  సంతృ��  �సం  అ��   ��� ��  ప��� రమ�� � 
 ���ం�  . 

 అత�  /  ఆ�  ���  వద�  ప�ష� �ంచడం  �ధ� ం  �క��,  ��� �  త�న  �  ���ల�  ���� 
 ���ం�ం�.  సమర�వంత�న  ప��� రం  �ంద���  �  ���గ���  ��య�  ���� ం��  
 ��� �  �య�ం�  ���వడ�  �  �పయత� ం�,  ��� �ల�  ప�ష� �ంచ���  ��  ఒక  ఉత�మ 
 �ప��య�  త��  ���,��� �  �న�ల  ఉన�   �ర�ల  �ణం  �ం�  ఆ����   ��� �� 
 ప�ష� �ంచ��� �పయ�� ���  మ�� అ�వం� ��� � మ�� ��ం� ����. 

 2. సమయం 

 ��� �ల�  న��  ���వ���  ���గ���  �న  ��� న�   �నళ� �  ఉప��ంచవ��  
 (కస�మ�  ��� �ల�  ప�ష� �ం�ం��  అంతర �త  యం�తం�  ��ం�  (ఎ)  �  �డం�).  ��� � 
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 �త�ర� కం�  ఇవ� బ�నట���,  ఎ�ఎ�ఎ�  ఒక  �రం��  ర��  /  �ప�స� ందన�  పం�ంచ��� 
 �పయ�� ��ం�.  ఒక��  �షయం  ప���ం�న  త�� త,  ఎ�ఎ�ఎ�  ���గ����  �� 
 స� ందన�  ��  ��� �  �� క�ం�న  త��త  ఒక  �ల��,  ఎ�� వ  సమయం  ��ల�  ���  ఒక 
 సం����  పం��ం�  . 

 ��  వ�� న  ��� �ల�  స�న  �ణం�  ����  మ��  అ��   ��ల  �ం�  �� �����.  ఏ�� 
 సమస� �  ఎ�ఎ�ఎ�  �క�   �ర ����   ���గ��ల�  ��య����.  సమస�   ప��లన�  �ంత 
 సమయం అవసరమ��  ��� �� త�ణ� �� �ంచబడ��. 

 ���   ��ల�  ఉన�   �ర� క��ల  స� �వం  �రణం�,  అదన�  సమయం  అవసరం  �వ�� ;  ఉ�. 
 ప��ల  �న�� వ� డం  వం��.  అ�వం��  ఏ��  ఉం�  కం��  ���గ��ల�  ��య���ం� 
 మ�� ��� � �క�  ప��� రం �సం ���� న సమ���  అంచ� �� ��య���ం�. 

 ���గ���  �క�   ��� �ల�  /  మ��దనల�  ప�ష� �ంచ���  ఎ�ఎ�ఎ�  ఏ��  �త� 
 ��� �  ��న�� �,  ��  �తన  ��� �  ���ల�  �ప�శ���న� �� �  �న  ��� న  �ల�, 
 ����ణం� �ర� బ��ం� / �న�� �రణ �యబ��ం�. 

 అ�క వ�� �యం�తణ: 

 వ��  ���  మ��  ����ం�  మ��  ఇతర  ���ల�  �ర ��ంచ���  కం��  త�న  అంతర �త 
 ���ల�  మ��  ���ల�  �� ��ం�ం�.  వ��  ��  �ణ�గ�త  �క�   �� �ర  ప�����  బ�� 
 ఉం�ం�,  అం�  ఆ� �క  ప����,�� �రం,�� ����   �యం�తణ�  ���  �� �ర  ��వరణం, 
 �ణ�గ�త  �క�   గత  �ణ  చ��త  �ద�న�.  వ��  �తం,  మ��  �ణ  �లం  �����  వ��  �త�ం, 
 కస�మ��   ��య�యబ��ం�,  �బ��  కస�మ�  ��  ���ంచవల�న  �త�ం  వ��  ��  ��ం� 
 ����ం��.  ఇ�  ఎ�ఎ�ఎ�  అం����  ఉం�ం�  ��  సంబం�త  ���ప��కల�  �� 
 �ప��ంచబ��ం�.��� �� ��  ��  ఇం�క� ��  �ప��ంచబ�న  స��రం,  వ��  �ట�  ���  
 ఉన� �� � అ��� అ��ం�. 

 వ�����,  ����ం�  మ��  ఇతర  ���ల�  �ర ��ంచ���  త�న  అంతర �త  ���ల�  మ�� 
 ���ల� ఎ�ఎ�ఎ� ��� ఏ�� � ��ం�. 

 �� స�� 

 ���  ���  ��� ��  ���   అ��ణం�  ఉం�  ��  అ����,  ��ధ  �����   �����   ���స� � 
 ���జం  �క�   ప����  ���క  స��  �ర� ���ం�.  �����   ���స� �  ఆ�స�  �ప�  ఆ�  �లల� 
 ఒక��  ఈ  ���   అ��ణం�  ఉండ  ��  అ�  స��ం��  మ��  అ�ం�  స��  �క�   ���క 
 ���� ఇవ� వ��   . 
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