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InCred ��ౖ���ష్యల్ స��్వ��స్ ��ట�డ్ 

��ాప్��క �యమ�వ� 

 

InCred ��ౖ���ష్యల్ స��్వ��స్ ��ట�డ్ (‘IFSL’ ల��� ‘కం���’) ��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య�(RBI) వదద్ ���స్టర్ �ేసుక�నన్ 

ఒక ��న్ బ�య్ం��ంగ్ ��ౖ���ష్యల్ కం��� (NBFC). కం��� ��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ� (‘‘ప్రవరత్�� �యమ�వ�’’)� 

ర��� ం��ం�, �ీ్వక��ం�ం��, ఇ�� వయ్��త్గత ఖ�����ర�ల� మ��య� చట్టబదధ్���న సంస్థల�� వయ్వహ��ం�ేటప�ప్డ� ��ాప్��క 

ప్రవరత్�� ప్రమ�ణ�లను ర��� ం��సుత్ ం��. RBI మ�స్టర్ �ై��కష్న్- ��న్ బ�య్ం��ంగ్ ��ౖ���ష్యల్ కం��� - క�మబదధ్���న మ�ఖయ్���న 

��న్ ���ా�ట్ ట���ంగ్ కం��� మ��య� ���ా�ట్ ట���ంగ్ కం��� (��జర్్వ బ�య్ంక్) ఆ�ే�ాల�, 2016, 2016, 

RBI/DNBR/2016-17/45 మ�స్టర్ �ై��కష్న్ DNBR. PD. 008/03.10.119/2016-17 �ే�� అ��్ట బర్ 17, 2016 ఆ��రం�ా 

ఈ �యమ�వ� తయ�ర� �ేయబ��ం��, మ��య� �ాల�నుగ�ణం�ా సవ��ంచబడ�త�ం��.   

 

కం��� RBI ��ిారసు ��ేిన అ�న్ అత�య్తత్మ �����లను అవలం�సుత్ ం��,  �ి�ారసు �ే�ిన ప్రమ�ణ�లను ధృ�క��ంచ�����, 

ఒక��ళ అవసరం అ�� ేసమ��త���న మ�ర�ప్ల� �ేయ��. ఖ�����ర�ల� అంద��� �ి్థరం�ా మ��య� ��ాప్��కం�ా చూడటం 

కం��� �ాల�ీ. కం��� ఉ�ోయ్గ�ల� ��ాప్��కం�ా, సమ�నం�ా మ��య� �ి్థర���న ���ల� �ాయ��న్, �� ్ర ��స్��న్ మ��య� 

స��్వస్ � అం���ాత్ ర�. ��డ్ � అమల� �ేయడం సంస్థ  �తత్ం బ�ధయ్త అ� కం��� ధృ�క��సుత్ ం��. కం��� ��ాప్��క 

ర�ణ�����ల� మ���్కట�ంగ్, ర�ణ ఉదభ్వం, �్ార ���ింగ్, స��్వ�ంిగ్ మ��య� కల�కష్న్ �ారయ్కల��ాల�� స� అ�� �ేపట�్ట అ�న్ 

�ారయ్కల��ాలక� వ��త్సుత్ ం�� 

 

1.  ��ాప్��క �యమ�వ� �క్క ల��య్ల� 

 

ప్రవరత్�� �యమ�వ� �ట�� �ీ్వక��ం�ం��: 

a) ఖ�����ర�ల�� వయ్వహ��ం�ేటప�ప్డ� క�స ప్రమ�ణ�లను ఏ�ాప్ట� �ేయడం ��్వ�ా మం� మ��య� ��ాప్��క 

�����ల� �� ్ర తస్��ంచ����� 

b) �ారదర్శకతను ��ం�� ం��ంచ����� త��్వ�ా ��మ� ఎట�వంట� స��్వసులను సమ��తం�ా ఆ�ంచవచు్చ అ�� ����� ౖ

కస్టమర్ లక� మ��ంత ��ర����న అవ�ాహన ఉంట�ం��; 

c) అ��క ఆప��ట�ంగ్ ప్రమ�ణ�లను �ా��ంచ����� �� ట� ��్వ�ా మ���్కట్ శక�త్ లను �� ్ర తస్��ంచ�����; 

d) కస్టమర్ ల� మ��య� కం��� మధయ్ ��ాప్��క���న మ��య� హృదయప�ర్వక సంబం��లను �� ్ర తస్��ంచ�����; 

 

2. వ��త్ంప� 

 

కం��� ఉ�ోయ్గ�ల�, ��� ఏజ�ంట్ ల�/ప్ర��ధుల�/తృ�యపకష్ ����తల�/కం��� స��్వస్ �� ్ర ��ౖడర్ ల� మ��య� ��� ����స్ 

సమయంల� �్ార ��ధయ్ం వ��ం�ేందుక� అ���ారం ఇవ్వబడ్డ  ఇతర వయ్క�త్ లక� ఈ �యమ�వ� వ��త్సుత్ ం��. 
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3. �వకష్ ల�� ���నం 

 

కం��� ఖ�����ర�ల మధయ్ �ంగం, �ా��రక �ామర్థ�ం, జ�� ల��� మతం ఆ��రం�ా �వకష్ను చూపదు. �� ్ర డక్్ట ల�, 

స��్వస్ ల�, సదు�ాయ�లను అం��ంచడంల� ��ౖకలయ్త ఆ��రం�ా దృ�ి్ట ల�పం ఉనన్ ల��� �ా��ర ల�పం ఉనన్ 

దరఖ�సుత్ ��ర�ల పట్ల  కం��� ఎల�ంట� �చకష్ణ చూపదు. అ�� ే సమ�జంల�� ��ధ వ�ాగ్ ల ��రక� ర��� ం��ంచబడ్డ  

పథ�ాలను �్ార రం�ంచడం ల��� �ాల�గ్ నడం నుం� ఇ�� కం���� �����ంచదు. 

 

4. సం���ిం�ే ��ష 

 

కం��� ��్వ�ా ర�ణగ���తక� అం��ం�ే అవసర���న �తత్ం కమ�య్���షన్ క��� ర�ణగ���తక� అర్థం �ేసుక��� ��ష 

(ఇం��్లష్ ల��� �్ార ం�య ��ష)ల� ఉం���. 

5. ర�ణ�ల ��రక� అ�ి్ల ��షన్ మ��య� �ాట� �్ార ���ింగ్ 

 

a) ర�ణ దరఖ�సుత్  �ా�ాల�్ల  ర�ణగ���త ఆస��త్� ప్ర���తం ��ే� సంబం��త సమ����ా�న్ �ే�ా్చ� త��్వ�ా ర�ణగ���త 

���చన�� క���న �ర్ణయ��న్ �సు��గల�గ���ర�. దరఖ�సుత్ �ారం���ాట��ా ��ఖల� �ేయ��స్న అవసరం ఉనన్ 

��క�య్��ంట్ ల జ����ను ర�ణ దరఖ�సుత్  పత్రం సూ�సుత్ ం��. 

b) ప���త్ �ే�ిన దరఖ�సుత్  �ా�ాలను అందుక�నన్ట�్ల �ా కం��� ఎక్ ��ల�డ్జ్ �ేసుత్ ం�� మ��య� అత��/ఆ�� ర�ణ 

దరఖ�సుత్ క� సంబం��ం� కస్టమర్ కం��� నుం� సమ����ా�న్ ఆ�ంచగల సుమ�ర� �ాలవయ్వ��� క��� సూ�సుత్ ం��. 

 

6. ర�ణ�ల మం�ర� మ��య� �యమ �బంధనల� 

 

a) కం��� అంతరగ్త �����ట్ �ాల�ీల� మ��య� అ��ౖ�జల్ ప్ర���య ప్ర�ారం�ా ర�ణ దరఖ�సుత్ ల� అ�న్ మ��ంప� 

�ేయబడ���; 

b) ర�ణ��న్ ఆ���ం�న తర��ాత, మం�ర� �ే�ిన ర�ణ �తత్ం, వ��త్ం�ే �ా��ష్క వ��్డ  ��ట�, ఇతర మ�ఖయ్���న 

�యమ�బంధనల�� �ాట��ా ���� అనువ��త్ం�ే ���నం�� క���న సూ�ం�ే మం�ర� ల�ఖ ర�ణగ���తక� 

�ాతప�ర్వకం�ా �ె�యజ�యబడ�త�ం��; 

c) ర�ణం �ె�్లంప� �ె�్లంచడంల� ఆలసయ్ం అ�� ే���ం�ే ఆలసయ్ ర�సుమ�ను ర�ణ ఒపప్ందంల� ��దద్  అకష్�ాల�్ల  కం��� 

����్కంట�ం��. ����� సంబం��ం� ర�ణ ఒపప్ందంల� త��న కం��షన్ అమల� �ేయబడ�త�ం��; 

d) ర�ణ ఒపప్ందం అమల� �ే�ిన తర��ాత, ర�ణగ���తల� అంద���� ర�ణ ఒపప్ందంల� ����్కనన్ అ�న్ ఎన్ ��్ల జర్ ల �క్క 

ఒక �ా�ీ���ాట��ా ర�ణ ఒపప్ందం �క్క �ా� ీఅం��ంచబడ�త�ం��. 

 

7. �యమ�బంధనల� మ�ర్చడం ��్వ�ా ర�ణం అం��ంచడం  

 

a) వ��్డ��ట�, స��్వస్ ����జ్ల�, �ీ్ర����ంట్ ����జ్ల�, ����� �ె�్లంచడం/అం��ంచడం ��డూయ్ల్ �దల�ౖన �ాట��� స� 

�యమ�బంధనల�్ల  ఏ���ౖ� మ�ర�ప్ల� (ర�ణగ���త��ౖ ప్ర��వం చూ���) �ాతప�ర్వకం�ా ర�ణగ���తక� 
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�ె�యజ�యబడ���; 

B) వ��్డ  ��ట�్ల  మ��య� ఇతర ����జ్ల�్ల  మ�ర�ప్ల� (ర�ణగ���తక� �మ�ఖ���న�) భ�షయ్త�త్  ��ే�ల� అమల�్ల ��� వ�్ేచల� 

ఉంట��.; 

c) ఏ�ై�� ర�ణ��న్ ���ాల్ �ేయడం/�ె�్లంప�ను ��గవంతం �ేయ����� సంబం��ం�న �ర్ణయం ర�ణ ఒపప్ందంల�� 

�యమ�బంధనలక� అనుగ�ణం�ా �ేయబడ�త�ం��; 

d) ర�ణగ���త అభయ్ర్థన ��రక�, ర�ణఒపప్ంద �బంధనల ప్ర�ారం�ా అ�న్ ఇతర ����జ్ల�� స� ర�ణ��న్ ప���త్�ా ����� 

�ె�్లం�న అనంతరం మ��య� ��రణ/��ట్ ఆఫ్ �క్క ఏ�ై�� హక�్కను ఉప���ంచ����� ల�బ��, ర�ణగ���త 

అభయ్ర్థన ��రక� అ�న్ అంత��్లన ��క�య్��ట�లను �డ�దల �ేయ��, ��� ��రక� ప���త్ �వ�ాల�� ర�ణగ���తక� ��ట�స్ 

ఇ�ా్వ�. 

 

8. రహసయ్ం మ��య� ��పయ్త 

 

1. �����ట్ ��ఫ��న్స్ ఏజ��స్ల�/ఇన్ఫ��్మషన్ కం���ల� (CCIల�) 

a) కం��� ర�ణం తన ర�ణగ���తల ఋణం మ��య� ����� �ె�్లంప� ట�్ర క్ ���ార�్డ ను ��గ�య్ల�ట�� ఆ�ే�ాల�/మ�రగ్దర్శ�ాల� 

ల��� కం��� అంతరగ్త �ాల�ీలక� అనుగ�ణం�ా �����ట్ ఇన్ఫ��్మషన్ కం���లక� పంచు��వచు్చ. 

B) ఖ�����ర�డ� బ�ా� ఉనన్ ఏ��ౖ�� వయ్��త్గత ర�ణ�ల గ���ం� కం��� �����ట్ ఇన్ఫ��్మషన్ కం���ల�� సమ����ా�న్ 

పంచు��వచు్చ: 

i. ఖ�����ర�డ� అత��/ఆ�� ��ె్లంప�ల� జరపడంల� �ఫలం �ావడం 

ii. బ�ా� ఉనన్ �తత్ం ��ాదంల� ల�క�� వడం 

iii. బ�ా�ల� ����� �ె�్లం��ల�� మ� అ���ా��క ��మ�ండ్ అనంతరం ఖ�����ర�డ� ��ె్లంప�ల� జరపల�దు. 

c) అ�ే సమయంల�, కం��� ప్ర��ధుల� CICల �ాత్ర గ���ం� మ��య� �ార� అం��ం�ే సమ���రం ఖ�����ర��� �����ట్ 

�� ్కర� మ��య� ర�ణం �� ం� ే�ామరధ్�ం��ౖ ఎల�ంట� ప్ర��వం చూ�ిసుత్ ంద� ఖ�����ర�లక� �వ��ంచబడ�త�ం��. 

d) ఆ �ధం�ా �ే��ందుక� ఖ�����ర�డ� సమ���రం అం����త్  ల��� చట్టబదధ్���న/�యంత్రణ ఆవశయ్కతల� ఆ�ధం�ా 

సూ���త్ , ఖ�����ర��� ఖ���క� సంబం��ం�న సమ����ా�న్ కం��� CICలక� ఇసుత్ ం��. 

e) ఒక��ళ ఖ�����ర�డ� ��మ�ండ్ �ే�ినట్ల��ే, CICలక� ఇవ్వబడ్డ  సంబం��త సమ����ా�న్ కం��� అం��సుత్ ం��. 

 

2. సమ����ా�న్ పంచు��వడం 

a) కం��� ర�ణ దరఖ�సుత్ /మం�ర� ల�ఖ/అతయ్ంత మ�ఖయ్���న �యమ�బంధనల�/ర�ణ ఒపప్ందం ��ంద తన 

ఖ�����ర��� నుం� సమ్మ�/అనుమ� �� ం��న తన గ�� ప�/అ�� �ి��ట్ సంస్థల� ల��� కం���లక� అట�వంట� 

సమ����ా�న్ అం��ంచవచు్చ. 

b) ఖ�����ర�డ� ఇక ఏమ�త్రం ఖ�����ర����ా ల�నపప్ట��� ఖ�����ర��� వయ్��త్గత సమ����ా�న్ ��ౖ���ట్ మ��య� 

��పయ్���న���ా కం��� ప��గణ�సుత్ ం��. ��నౖ ����్కనన్ �ధం�ా మ��య� ��గ�వ ����్కనన్ అ�ా��రణ సంద�ాభ్ల�్ల  

�న� ఖ�����ర��� �ేట� ల��� సమ����ా�న్ ��ం ఎవ���� ��ల్ల��ంచం: 

i. చట్టం ��్వ�ా అభయ్��ధ్ం�నప�ప్డ�; 

ii. సమ����ా�న్ ��ల్ల��ం�ేందుక� ప్రజల పట్ల  బ�ధయ్త; 
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iii. కం��� ఆస��త్ దృ�ా్ట � సమ����ా�న్ ఇ�ా్వ�స్ వ��త్ ; 

iv. కం����� ఖ�����ర�ల నుం� సమ్మ�/అనుమ� ఉనన్��; 

 

c)  అత��/ఆ�� గ���ం� �వ�ాల� క��� ఉనన్ వయ్��త్గత ���ార�్డ లను య���స్స్ �ేసు��వ����� ప్రసుత్ తం ఉనన్ చట్టపర���న 

ప���� ��ంద అత��/ఆ�� హక�్కల ప���� గ���ం� కం��� ప్ర��ధుల� ఖ�����ర����� సమ���రం అం���ాత్ ర�; 

d) ఆ �ధం�ా ��ే�ందుక� ఖ�����ర�డ� ���ధ్ష్టం�ా అ���ారం ఇ�్చనట్ల��ే తపప్ ఖ�����ర��� వయ్��త్గత సమ����ా�న్ 

బ�య్ంక� మ���్కట�ంగ్ ఉ�ేద్�ాయ్ల ��రక� ఉప���ంచదు. 

 

9. �ా��రణ �బంధనల� 

 

a) ర�ణ ఒపప్ందంల� ����్కనన్ �యమ�బంధనల ఉ�ేద్�ాయ్ల ��రక� �న� ర�ణగ���తల వయ్వ��ాల�్ల  కం��� జ�కయ్ం 

�ేసు��వడం �����ంచబడ�త�ం��. (గతంల� ర�ణగ���తల ��్వ�ా ��ల్ల��ంచ� ��తత్  సమ���రం కం��� దృ�ి్ట�� 

వ�్చనప�ప్డ� �న�); 

b) ర�ణగ���త ర�ణ��న్ బ��� �యే�ల� పట�్ట బ���ే, సమ్మ� ల��� ఏ�ై�� అభయ్ంతరం ఏ�ై�� ఉనన్ట్ల��ే, ర�ణగ���త 

అట�వంట� అభయ్ర్థన అందుక�నన్ �ే�� నుం� 21 ���ల�్ల �ా �ె�యజ�యబడ�త�ం��. అట�వంట� బ��� చట�్ట ��� 

అనుగ�ణం�ా ర�ణ �యమ�బంధనల ప్ర�ారం�ా ఉంట�ం��; 

c)  ర�ణ��న్ ��కవ�� �ేసు��వ�����, కం��� అనవసర���న ����ంప�లను ఆశ��ంచదు, వ��త్ం�ే చట�్ట ��� అనుగ�ణం�ా 

కం��� అంతరగ్తం�ా �ీ్వక��ం�న ప్ర���యలను అనుస��సుత్ ం��; 

d) వయ్��త్గత ర�ణగ���తలక� �ాయ్�ారం ��రక� �ాక�ం�� ఇతర ప్ర�జ��లక� మం�ర� �ే�ిన ఏ�ై�� ��్ల ట�ంగ్ ��ట� టర్్మ 

ర�ణం��ౖ కం��� మ�ందసుత్  మ���ంప� ����జ్ల�/మ�ందసుత్  �ె�్లంప� జ��మ���లను వసూల� �యేదు, ఖ�����ర�ల�� 

సమ��తం�ా వయ్వహ��ం�ేందుక� �ిబ్బం���� త��న �కష్ణ ఇ�్చనట�్ల �ా కం��� ధృ�క��సుత్ ం��. 

 

10. �ి�ాయ్దు �ర్వహణ ���నం 

 

కం��� అం��ం�ే ఉతప్త�త్ ల�, ��వలక� సంబం��ం�న ������న్స్/�ి�ాయ్దు/�డీ్ బ�య్క్ ఉనన్ ఖ�����ర�ల� ఎవ����� ��గ�వ 

����్కనన్ ఏ�ె�ౖ� ��నల్స్ ��్వ�ా కం��� కస్టమర్ స��్వస్/��ర్ ���ార్్ట ��ంట్ క� �ాయవచు్చ: 

 

✔ �ాల్ �ేయం�� 18001022192 

✔ ఇ���ల్- care@incred.com 

✔ ఈ �ర���మ�క� ఒక ల�ఖ �ాయం��: Incred ��ౖ���ష్యల్ స��్వ��స్ ��ట�డ్,1203, 12వ అంతసుత్ , � �ంగ్, 

ద�ాయ్�ిటల్, బ�ం��్ర  క��ా్ల  �ాం��్ల క్స్, మ�ంబ�ౖ - 400 051 

✔ ��బ్ ��ౖట్ - www.incred.com 

 

�ి�ాయ్దు ఏ�ధం�ా ఉం���: 

mailto:care@incred.com
http://www.incred.com/
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ఖ�����ర�ల� తపప్�స���ా అవసర���న ర�ణ �వ�ాల� అంట� ర�ణ ఖ��� ��ంబర�, �ీడ్ బ�య్క్/ సూచన/�ి�ాయ్దు 

�వ�ాల� మ��య� �� న్ ��ంబర��� స� �ెల�్ల బ�ట� అ��య్ సంప్ర��ం�ే సమ���రం. మ��య� కం����� కమ�య్���షన్ 

�్ార రం�ం�ేటప�ప్డ� ఉప���ం�ే Email ID వంట�� అభయ్��ధ్ంచబడ���. 

 

బదుల� ఎప�ప్డ� ఆ�ంచవచు్చ 

కం��� అ�న్ ���్వ��ల�/������న్స్ లను స��త�క���న సమయంల� ప��ష్క��ంచ�����/ప్ర�సప్ం��ంచ����� 

ప్రయ�న్సుత్ ం��, �ా�� �ి�ాయ్దుల �ి్థ� గ���ం� ఖ�����ర����� సమ���రం అం��సుత్ ం��. ప్ర� ఖ�����ర��� ���్వ��/�ి�ాయ్దు 

ప్ర�ేయ్క���న స్వ��వం క���న��, ప������ం�న తర��ాత ప��ష్క��ంచ����� మ���ౖప్ ���ల వరక� పట్టవచు్చ. 

 

��్లశ �వృ�త్�� ఎవ��� సంప్ర��ం���: 

ఖ�����ర�ల� ��ౖన ����్కనన్ ఏ��ౖ�� ��నల్స్ ��్వ�ా మ�ందు�ా �ా�� అభయ్రధ్నల� ల�వ����త్ ల� అభయ్��ధ్ంచబడ���ం��. ఇ�� 5 

���ల�్ల ప� ప��ష్క��ంచక�� � ే ల��� కస్టమర్ ��ర్ స��్వస్ అం��ం�న ప���ా్కరం�� ఖ�����ర�డ� సంతృ�ిత్  �ెందక�� �ే, 

అప�ప్డ� ఖ�����ర�డ� తమ �ి�ాయ్దులను ప��ష్క��ంచు��వ�����  ��గ�వ ����్కనన్ ఎస్కల�షన్ లను అనుస��ంచవచు్చ,  

 

�స్. ��� ����జ 

సంప్ర��ంచం��: 022-42117799 

Email  ID:  care@incred.com 

 

ఒక��ళ ఐదు ���ల �ాలంల� ప��ష్క��ంచక�� � ేల��� �స్. ��� ����జ అం��ం�ే ప���ా్కరం�� ఖ�����ర�డ� సంతృ�ిత్  

�ెందక�� �ే, అప�ప్డ�, ��గ�వ ����్కనన్ �వ�ాలక� అనుగ�ణం�ా 2వ �ా్థ � ఎస్కల�షన్ క� సంప్ర��ంచవచు్చ: 

 

��ర�: �స్టర్. ��రణ్ గ�ాండ్ 

సంప్ర��ంచం��: 022-42117799 

Email  ID: West.Nodal@incred.com 

 

ఒక��ళ ఐదు ���ల �ాలంల� ప��ష్క��ంచక�� � ేల��� �స్టర్. ��రణ్ గ�ాండ్ అం��ం�ే ప���ా్కరం�� ఖ�����ర�డ� సంతృ�ిత్  

�ెందక�� �ే, అప�ప్డ�, బ����వృ�త్  ఆ�ీసర్ (����యన్స్ ���ె్రసల్ ఆ�ీసర్)� సంప్ర��ంచవచు్చ. బ��� �వృ�త్  అ���ా�� ��ర� 

మ��య� సంప్ర��ంచు �వ�ాల� ��గ�వ ����్కనన్�ధం�ా ఉంట��: 

 

బ��� �వృ�త్  అ���ా��: �స్టర్. ��ౖ��య్��దన్ �ామ మ���త్ 

Email  ID: incred.grievance@incred.com   

ట���� న్ ��ంబర�.: 022-42117799 

�ర���మ�: Incred ��ౖ���ష్యల్ స��్వ��స్ ��ట�డ్ 1203, 12వ అంతసుత్ , � �ంగ్, ద�ాయ్�ిటల్, బ�ం��్ర  క��ా్ల  �ాం��్ల క్స్, 

మ�ంబ�ౖ - 400 051 

 

mailto:care@incred.com
mailto:vaidyanathan.ramamoorthy@incred.com
mailto:%20incred.grievance@incred.com
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ప����ను ���ల �ాలంల� �ి�ాయ్దు/��ాదం ప��ష్క��ంచబడనట్ల��ే ఖ�����ర�డ�, IFSL ��జనల్ ఆ�ీసు �క్క 

��య్యప���� ��ందక� వ�్ేచ ఆర్ �ఐ �క్క ���ార్్ట ��ంట్ఆఫ్ ��న్-బ�య్ం��ంగ్ సూపర్ ��ౖజర్  �్ార ం�య �ా�ాయ్లయంల� 

ఉం�ే ఆ�ీసర్ ఇన్ ��ర్జ్ � సంప్ర��ంచవచు్చ. DNBS �వ�ాల� ��గ�వన ఇవ్వబ��్డ � 

 

��జర్్వ బ�య్ంక� ఆఫ్ ఇం��య�క� ఎస్కల�ట్ �ేయడం 

 

�ి�ాయ్దు/��ాదం మ���ౖప్ ���ల�్ల �ా ప��ష్క��ంచనట్ల��ే ఖ�����ర�డ�, ��గ�వ �ర���మ� వదద్  ��న్-బ�య్ం��ంగ్ 

సూపర్ �జన్ ���ార్్ట ��ంట్ �క్క �్ార ం�య ఆ�ీసు వదద్ ఆ�సీ్-ఇన్ ��ర్జ్ � అ�ీప్ల్ �ేయవచు్చ: 

 

జనరల్ ����జర్, 

���ార్్ట ��ంట్ ఆఫ్ సూపర్ �జన్ 

మ�ంబ�ౖ ��జనల్ ఆ�ీసు 

��జర్్వ బ�య్ంక్ ఆఫ్ ఇం��య�, 3వ అంతసు్థ , బ�కౖ�ల�్ల  ఆ�ీసు ��్డంగ్, 

ఇం��యన్ బ�య్ంక� ఎదుర��ా. మ�ంబ�ౖ ��ంట్రల్ ��్టషన్, 

మ�ంబ�ౖ- 400008 

Email  ID: dnbs@rbi.org.in 

 సంప్ర��ంచు ��ంబర�.: +91 (22) 23084121 

 

11. వ��్డ  ����జ్ల� 

 

a) ర�ణ�ల� మ��య� అ��్వన్స్ ల��ౖ కం��� ��్వ�ా అ��క వ��్డ��ట�్ల  మ��య� ����జ్ల� వసూల� �ేయక�ం�� ఉం�ేల� 

చూడట����, కం��� �ై��క్టర్ ల బ� ర�్డ  వ��్డ  ��ట్లను �ర్ణ�ంచడం��ౖ వ��్డ  ��ట� �డల్ మ��య� �ాల�ీల� మ��య� 

ప్ర���యల��ౖ �ాల�ీ� �ీ్వక��ం�ం��, ఇ�� తన ఖ�����ర�ల ప్ర�జనం ��రక� కం��� ��బ్ ��ట్ౖ ల� ఉంచబ��ం��. 

b) కం��� వ��్డ��ట� �������� సంబం��ం�న సమ���రం దరఖ�సుత్  �ారం మ��య� మం�ర� ల�ఖల� క��� 

��ల్ల��ంచబడ�త�ం��. 

 

12. కం��� ��్వ�ా �ాహ��లక� ��ౖ��న్స్ �ేయబ���ే ����� �ా్వ��నం �ేసు��వడం 

 

ర�ణ ఒపప్ందంల� ����� �ా్వ��నం �ేసు��వ����� సంబం��ం� ఒక �ా్ల �ను �ే��్చం��, ఇ�� చట్టప్ర�ారం �ెల�్ల బ�ట� 

అవ�త�ం��. �ారదర్శకతను ధృ�క��ంచ����� ర�ణ ఒపప్ందంల� ��గ�వ �యమ�బంధనల� ఉంట��: 

a) ����� �ా్వ��నం �ేసు��వ����� మ�ందు ��ట�స్ �ీ��యడ్; 

b) ��ట�స్ ప���ి్థత�ల� రదుద్ �ేయబడగల ప���ి్థత�ల�; 

c) ��క�య్��ట�� �ా్వ��నం �ేసుక��� ప్ర���య; 

d) అమ్మకం/��ల���� మ�ందు ర�ణగ���తక� ����� �ె�్లంచ����� త��� అవ�ాశం ఇవ్వ����� సంబం��ం�న �బంధన; 

e) ర�ణగ���తక� ����� �ా్వ��నం �సేుక���ందుక� ప్ర���య; 

mailto:dnbs@rbi.org.in
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f) ఆ�ిత్� �క��ం�ే/��లం ���� ప్ర���య. 

 

13. స�కష్ 

 

��ాప్��క ప్రవరత్�� �యమ�వ� �ాట�ంచడం మ��య� ����జ్ ��ంట్ ల�� ��ధ �ా్థ �ల�్ల  బ��� �వృ�త్  యం��్ర ంగం 

ప��ర�ను బ� ర�్డ  �య��ను�ారం�ా స���సుత్ ం��, మ��య� అట�వంట� స�కష్ల సమగ� �����క ఎప�ప్డ� అవసరం 

అ�� ేఅప�ప్డ� బ� ర�్డ క� స�్మట్ �ేయ��. ఈ �యమ�వ�� బ� ర్్డ ఆఫ్ �ై��క్టర�్ల  ప్ర� సంవతస్రం స����ాత్ ర�,  ����� 

సంబం��ం� ఏ��ౖ�� ఇతర �యంత్రణ మ�ర�ప్ల� �య��ను�ారం�ా ప్రవరత్�� �యమ�వ�ల� అప్ �ేట్ �యేబడ���. 


