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ಎಫ್�� �ಾ��ಯು ಈ �ೆಳ�ನ ಸು�ೊ�ೕ�ೆಗಳನು� ಉ�ೆ�ೕ�ಸುತ��ೆ
1.

ಜು�ೈ 01,2015ರ ��ಾಂಕದ ಆರ್�ಐ/2015-16/16 �ಎನ್�ಆರ್ (��) ��.ನಂ.054/03.10.119/2015-16

2. ಜೂಯ್ನ್ 24,2020ರ ��ಾಂಕದ ಆರ್�ಐ/2019-20/258 �ಒಆರ್ (ಎನ್�ಎಫ್�) (��) ��.ನಂ. 112/03.
10.001/2019-20
3. ಆರ್�ಐ/ �ಎನ್�ಆರ್/2016-17/45 �ಾಸಟ್ರ್ �ೈ�ೆಕಷ್ನ್ �ಎನ್�ಆರ್. ��.008/03.10.119/2016-17 (�ೆಬುರ್ವ�
17,2020ರಂದು ಪ�ಷಕ್�ಸ�ಾ��ೆ)
ಈ �ೆಳ�ೆ ಉ�ೆಲ್ೕ��ದಂ�ೆ, �ೇರ್ �ಾರ್��ಟ್ೕಸ್ �ೋಡ್, ಎನ್�ಎಫ್�ಗ��ಾ� �ೇರ್ �ಾರ್��ಟ್ೕಸ್ �ೋಡ್ನ�ಲ್ �ೕ�ೆ
ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ ಆರ್�ಐ ಸು�ೊತ್ೕ�ೆಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತತ್�ೆ. ಈ �ಾ��ಯು ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ತನನ್ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ
ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ ಅನುಸ�ಸಲು ಕ�ಷಠ್ �ೇರ್ �ಾರ್��ಟ್ೕಸ್ �ಾನದಂಡಗಳನುನ್ �ಗ�ಪ�ಸುತತ್�ೆ. ಇದು ಎಫ್�� �ೋಡ್�ೆ
ಅಗತಯ್�ರುವಂ�ೆ, �ೈನಂ�ನ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವಯ್ವಹ�ಸುವ�ದ�ಾಕ್� ಸಂ�ೆಥ್ಯ �ಯಮಗಳ �ೌಕಟಟ್ನುನ್
ಒದ�ಸುತತ್�ೆ.
�ಾರ್ಡಕ್ಟ್ ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆಗಳನುನ್ �ೌ�ಕ�ಾ�, �ೕನ್ ಮೂಲಕ, ಇಂಟರ್�ೆಟ್ನ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ ��ಾನದ ಮೂಲಕ,
ಪರ್ಸುತ್ತದ�ಲ್ರುವ ಅಥ�ಾ ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಒದ�ಸ�ಾ��ೆ�ಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ೆ, �ೕ�ನವ�ಗ��ೆ ಎಫ್�� ಅನವ್�ಸುತತ್�ೆ.
�ೋಡ್ನ (ಸಂ��ೆಯ) ಉ�ೆ�ೕಶ
�ೋಡ್ ಅನುನ್ �ೆಳ�ನ ಉ�ೆದ್ೕಶ�ೊಂ��ೆ ಅ�ವೃ�ಧ್ಪ�ಸ�ಾ��ೆ:
•

ತನನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ವಯ್ವಹ�ಸು�ಾಗ �ಾಯ್�ೕ�ತ ರೂ�ಗಳನುನ್ (�ೇರ್ �ಾರ್��ಟ್ೕಸ್ಗಳನುಣ್)ಖ�ತಪ�ಸುವ�ದು

•

�ೆ�ಚ್ನ �ಾರದಶರ್ಕ�ೆಯು �ಾರ್ಹಕ��ೆ �ಾರ್ಡಕ್ಟ್ನ ಬ�ೆಗ್ ಉತತ್ಮ �ಳ�ವ��ೆಯನುನ್ ಪ�ೆಯಲು �ಾಗೂ �ಾ��ಯುಳಳ್
��ಾರ್ರಗಳನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು �ಾಧಯ್�ಾ�ಸುವ�ದು

•

ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರ ಆತಮ್��ಾವ್ಸವನುನ್ �ೆ�ೆಸುವ�ದು

�ಾಲಗ��ಾ� ಅ��ಗಳ� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ಪ����
•

�ಾಲಗ��ಾ� ಅ�ರ್ಗಳ� �ಾಗೂ ಅವ�ಗಳ ಪರ್�ರ್� (ಎ) �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಎ�ಾಲ್ ಸಂವಹನಗಳ� ಸಥ್�ೕಯ
�ಾ�ೆಯ�ಲ್ರ�ೇಕು ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅಥರ್�ಾಗುವ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ರ�ೇಕು. (�) �ಾಲದ ಅ�ರ್ ನಮೂ�ೆಗಳ�
�ಾಲ�ಾರರ ��ಾಸ�ತ್ಯ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ ಅಗತಯ್ �ಾ��ಯನುನ್ ಒಳ�ೊಂ�ರ�ೇಕು, ಇದ�ಂ�ಾ� ಇತರ
ಎನ್�ಎಫ್�ಗಳ� �ೕಡುವ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ �ೋ��ೆಯನುನ್ �ಾಡಬಹುದು
�ಾಗೂ �ಾಲ�ಾರರು �ಾ��ಯುಳಳ್ ��ಾರ್ರವನುನ್ �ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಬಹುದು. �ಾಲದ ಅ�ರ್ ನಮೂ�ೆಯು ಅ�ರ್
ನಮೂ�ೆ�ಂ��ೆ ಸ�ಲ್ಸ�ೇ�ಾದ ಅಗತಯ್ �ಾಗದಪತರ್ಗಳನುನ್ ಸೂ�ಸುತತ್�ೆ. ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲದ ಅ�ರ್ಗಳ
�ವ್ೕಕೃ��ಾ� ರ�� �ೕಡುವ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯನುನ್ �ೊಂ��ೆ.

�ಾಲದ �ೌಲ��ಾಪನ �ಾಗೂ �ಯಮಗಳ�/�ಬಂಧ�ೆಗಳ�
•

�ಾ�ರ್ಕ ��ಾ��/ಬ�ದ್ ದರ �ಾಗೂ ಅ�ರ್ಯ ��ಾನವನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡು, ಎ�ಾಲ್ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ
�ಬಂಧ�ೆಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ ��ಯ �ತತ್ವನುನ್ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್ದ
ಮೂಲಕ ��ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಸುತತ್�ೆ, �ಾಗೂ �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಈ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ
�ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅಂ�ೕ�ಾರವನುನ್ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ರವರ �ಾಖ�ೆಯ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ

•

�ಾ�ರ್ಕ ಬ�ದ್ ದರ �ಾಗೂ ಅ�ರ್ಯ ��ಾನವನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡು, �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗ�ೆ� ಂ��ೆ
ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ �ಾಲದ �ತತ್ವನುನ್ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್ದ ಮೂಲಕ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ
ಅಥರ್�ಾಗುವಂ�ೆ ಸಥ್�ೕಯ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ��ತ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ೇ�ೆ �ೕ�ಯ�ಲ್ ��ಸುತತ್�ೆ, �ಾಗೂ �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ಈ
�ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಅಂ�ೕ�ಾರವನುನ್ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ರವರ �ಾಖ�ೆಯ�ಲ್ ಇಟುಟ್�ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ. �ೊ�ೆ�ೆ
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�ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಅಡಕಗಳ ಪರ್�ಯನುನ್ ಪರ್� �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ಾವ್ಗತ �ಟ್ನ �ಾಗ�ಾ�
ಮಂಜೂ�ಾ�/�ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�ಲ್ /�ತರ�ೆಯ -ನಂತರದ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ, �ಾಲ�ಾರರು
ಅಥರ್�ಾ��ೊಳ�ಳ್ವಂ�ೆ �ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದದ ಪರ್�ಯನುನ್ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಒದ�ಸುತತ್�ೆ.
•

�ಳಂಬ ಮರು�ಾವ��ಾ� ��ಸ�ಾಗುವ ದಂಡದ ಬ�ಡ್�ೆ ಸಂಬಂ��ದ �ಾವ��ೇ ಕಲಮನುನ್ �ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್
ದಪ�ಅಕಷ್ರದ�ಲ್ ��ರ್ಷಟ್ಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗಳ��ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಒಳ�ೊಂಡು �ಾಲಗಳ �ತರ�ೆ
•

�ಾರ್ಹಕ��ೆ ತಕಕ್�ಾದ್ದ�ೆ ಅದರ ಪರ್ಕ�ತ �ೆಬ್�ೈಟ್ ಮೂಲಕ ಅಥ�ಾ ಸೂಕತ್�ಾದಂ�ೆ, ಎ�ಎಪ್ಎಲ್ �ಯಮಗಳ�
�ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗಳ�ಲ್ನ �ಾವ��ೇಬ�ಾವ�ೆಗಳ ಬ�ೆಗ್, ಸಥ್�ೕಯ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾರರು ಅಥರ್
�ಾ��ೊಳ�ಳ್ವಂತ �ಾ�ೆಯ�ಲ್, ಅದರ �ಾಲ�ಾರ��ೆ �ೋ�ೕಸ್ ಅನುನ್ �ೕಡುತತ್�ೆ. ��ಾ��/ಬ�ಡ್ದರಗಳ�ಲ್ನ
�ಾಗೂ ಶುಲಕ್ಗಳ�ಲ್ನ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ� ��ೕ�ತ �ೕ�ಯ�ಲ್ �ಾತರ್ ಪ��ಾಮ�ೕರುತತ್�ೆ ಎಂದು ಸಹ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್
ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�ೆ.

•

ಒಪಪ್ಂದದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ಾವ� ಅಥ�ಾ �ಾ�ಾರ್ಚರ�ೆಯನುನ್ �ಂ�ೆ�ೆದು�ೊಳಳ್ಲು/ ಚರುಕು�ೊ�ಸಲು ��ಾರ್ರವ�
ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ �ಾಲ ಒಪಪ್ಂದ�ೆಕ್ ಅನುಗುಣ�ಾ�ರುತತ್�ೆ.

•

�ಾಲ�ಾರರ �ರುದಧ್ ಎ�ಎಫ್ಲ್ �ೊಂ�ರಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೇ �ಾನೂನು ಸಮಮ್ತ ಹಕುಕ್ಗ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೇ
ಇತರ �ೆಲ್ೕಮ್�ಾ�ನ ಹ�ಕ್�ೆ ಒಳಪಟುಟ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಗಳನುನ್ ಮರು�ಾವ�ಸುವ�ರ �ೕ�ೆ ಅಥ�ಾ �ಾಲದ �ಾ� �ತತ್ವನುನ್
ಪ�ೆದ �ೕ�ೆ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ೆಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ (ಭದರ್�ೆಗಳನುನ್) �ಡುಗ�ೆ�ೊ�ಸುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ ಪ��ಾರದ (�ೆಟ್
ಆಫ್) ಹಕಕ್ನುನ್ ಚ�ಾ�ಸ�ೇ�ಾದ�ೆ, �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಉ�ದ �ೆಲ್ೕಮ್ಗಳ ಬ�ೆಗ್ ಸಂಪ�ಣರ್ �ವರಗ�ೆ� ಂ��ೆ �ಾಗೂ
ಸಂಬಂ��ದ �ೆಲ್ೕಮ್ ಇತಯ್ಥರ್�ಾಆಗುವವ�ೆ�ೆ /�ಾವ�ಸುವ ವ�ೆ�ೆ�ೆ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್�ೆ �ೆಕೂಯ್��ಗಳನುನ್ ಇಟುಟ್�ೊಳಳ್ಲು
ಅಹರ್�ೆ ಇರುವ �ಬಂಧ�ೆಗಳ ಬ�ೆಗ್ �ೋ�ೕಸ್ ಅನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುವ�ದು.

��ಟಲ್ �ೆಂ�ಂಗ್ �ಾ��ಟ್�ಾಮ್���ಂದ �ಾಲ �ೌಲಭ�ದ ಲಭ��ೆ
•

ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�ಲ್ �ೋ�ರ್ಂಗ್ ಏಜಂಟ್ಗ�ಾ� (ಇನುನ್ ಮುಂ�ೆ ಏಜಂಟರು ಎಂದು ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ)
�ೊಡ��ೊಂಡ ��ಟಲ್ �ೆಂ�ಂಗ್ �ಾಲ್�ಟ್�ಾಮ್ರ್ಗಳ �ೆಸರುಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗ ಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ

•

ಏ�ೆಂಟ್ಗ�ಾ� �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ��ಟಲ್ �ೆಂ�ಂಗ್ �ಾಲ್�ಟ್�ಾಮ್ರ್ಗಳ� �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಮುಂಗಡವನುನ್ (ಅಪ್
ಫರ್ಂಟ್ ಅನುನ್) ಬ�ರಂಗಪ�ಸಲು ��ೇರ್�ಸ�ಾಗುವ�ದು, ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ �ೆಸರು �ಾಗೂ ಎ�ಎಫ್ಲ್ ಅವರು �ಾರ
ಪರ�ಾ� ಅವ�ೊಂ��ೆ ಸಂವಹನ ನ�ೆಸು�ತ್�ಾದ್�ೆ ಎಂಬ ಏಜಂಟರ �ೆಸರನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುತತ್�ೆ.

•

ಮಂಜೂರು �ಾ�ದ ನಂತರ ತಕಷ್ಣ, ಆದ�ೆ �ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದವನುನ್ �ಾಯರ್ಗತ�ೊ�ಸುವ �ದಲು ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ
�ೆಟರ್ �ೆಡ್ನ�ಲ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್ವನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

•

�ಾಲಗಳ ಮಂಜೂ�ಾ�/�ತರ�ೆಯ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದದ�ಲ್ ಉ�ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾಲ್ ಅಡಕಗಳ ಒಂ�ೊಂದು
ಪರ್�ಯನುನ್ �ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದದ ಪರ್�ಯ �ೊ�ೆಯ�ಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.

•

ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ೊಡ���ೊಂ�ರುವ ��ಟಲ್ �ೆಂ�ಂಗ್ �ಾಲ್�ಟ್�ಾಮ್ರ್ಗಳ
ಅ�ಾಗರೂಕ�ೆಯನುನ್ �ಾಗೂ �ೕ�ವ್�ಾಎ�ೆಯನುನ್ ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್�ಾಗುತತ್�ೆ.

•

ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯ ��ಾರ�ೆಯ ಬ�ೆಗ್ �ಾಗೃ� ಮೂ�ಸಲು �ಾಕಷುಟ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

�ೕ�ೆ

ಪ��ಾಮ�ಾ�

�ೆನರಲ್ /�ಾವರ್�ರ್ಕ
•

ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ �ಾಲದ ಒಪಪ್ಂದದ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆಗಳ�ಲ್ ಒದ�ಸ�ಾದ ಉ�ೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ �ೊರತುಪ��,
ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಅದರ �ಾಲ�ಾರರ ವಯ್ವ�ಾರದ�ಲ್ ಹಸತ್�ೇಪ �ಾಡುವ�ದನುನ್ ತ�ೆಯುತತ್�ೆ (�ೊಸ �ಾ��ಯನುನ್
�ೊರತುಪ��, �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ದ�ೇ ಬ�ರಂಗಪ�ಸದ �ಾ��ಯು, ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ ಗಮನ�ೆಕ್ ಬರಬಹುದು)
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•

�ಾಲ�ಾರರ �ಾ�ೆಯನುನ್ ವ�ಾರ್ವ�ೆ �ಾಡುವ�ದ�ಾಕ್� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ೋ��ೆಯನುನ್ �ವ್ೕಕ�ಸದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್,
ಒ�ಪ್�ೆ ಅಥ�ಾ ಅನಯ್�ಾ ಅಂದ�ೆ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ ಆ�ೇಪ�ೆ, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ೆ, �ಾ�ಾನಯ್�ಾ� �ಾಲ�ಾರರ
�ೋ��ೆಯನುನ್ ಪ�ೆದ ��ಾಂಕ�ಂದ 21 �ನಗಳ ಒಳ�ೆ ಅಂತಹ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ��ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಅಂತಹ
ವ�ಾರ್ವ�ೆಯು ಎ�ಾಲ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾನೂನುಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ� �ಾರದಶರ್ಕ ಒಪಪ್ಂದದ �ಯಮದ ಪರ್�ಾರ
ಇರುತತ್�ೆ.

•

ತನನ್ �ಾಲ�ಾರರ �ಾ� ಇರುವ �ಾಲದ ವಸೂ�ಯ �ಷಯದ�ಲ್, ಎ�ಎಪ್ಎಲ್ ಅನಗತಯ್ �ರುಕುಳವನುನ್
ಅವಲಂ��ರುವ��ಲಲ್ ಅಂದ�ೆ ಸ�ಯಲಲ್ದ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಲ�ಾರರನುನ್ �ರಂತರ�ಾ� �ೊಂದ�ೆ�ೊ�ಸುವ�ದು ,
�ಾಲಗಳ�/�ಾ�ಯನುನ್ ವಸೂ� �ಾಡುವ�ದ�ಾಕ್� �ೈ�ಕ ಬಲವನುನ್ ಬಳಸುವ�ದು ಇ�ಾಯ್�. ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ಬಬ್ಂ�
�ಾಗೂ ಎ�ಾಲ್ ಏಜ�ಸ್ ಉ�ೊಯ್ೕ�ಗ��ೆ �ಾರ್ಹಕ�ೊಂ��ೆ ಸೂಕತ್ �ೕ�ಯ�ಲ ವಯ್ವಹ�ಸಲು ಸಮಪರ್ಕ�ಾ� ತರ�ೇ�
�ೕಡ�ಾ��ೆ�ೕ ಎಂದು ಖ�ತಪ���ೊಳಳ್ಲು ತರ�ೇ�ಯನುನ್ �ೕಡ�ಾಗುತತ್�ೆ.

•

�ಾರ್ಹಕರ ರಕಷ್�ೆಯ ಕರ್ಮ�ಾ� �ಾಗೂ �ಾಯ್ಂಕ್ಗಳ� �ಾಗೂ ಎನ್�ಎಫ್�ಗಳ� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ ��ಧ �ಾಲಗಳ
ಪ�ವರ್�ಾವ��ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಏಕರೂಪ�ೆಯನುನ್ ತರುವ ಸಲು�ಾ� ಸಹ, ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾಲ�ಾರ��ೆ
ಮಂಜೂರು�ಾ�ದಎ�ಾಲ್ ಚರ ದರದ ಅವ� �ಾಲಗಳ (�ಲ್ೕ�ಂಗ್ �ೇಟ್ ಟಮ್ರ್ �ೋನ್ಗಳ) �ೕ�ೆ
ಸವ್ತುತ್ಮರು�ಾವ್�ೕನ ಶುಲಕ್ಗಳ�/ಪ�ವರ್-�ಾವ� ದಂಡವನುನ್ ��ಸುವ��ಲಲ್.

ಆಡ�ತ ��ೇ�ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಜ�ಾ�ಾ��
•

ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಆಡ�ತ ��ೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ ಪ��ಾರ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಅನು�ೕ���ೆ

•

�ೇರ್ �ಾರ್��ಟ್ೕಸ್ �ೋಡ್ನ ಅನುಸರ�ೆ �ಾಗೂ �ವರ್ಹ�ೆಯ ��ಧ ಹಂತಗಳ�ಲ್ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರದ �ಾಯರ್
��ಾನದ �ೈಖ�ಯ ಬ�ೆಗ್ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ�ನರ್�ಮ�ೆರ್ ಇರುತತ್�ೆ. �ಯ�ತ ಮಧಯ್ಂತರಗಳ�ಲ್ ಅಂತಹ ಪ�ನರ್
�ಮ�ೆರ್ಗಳ ಏ�ೕಕೃತ ವರ�ಯನುನ್ ಮಂಡ��ೆ ಸ�ಲ್ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.

ಕುಂದು�ೊರ�ೆ ಪ��ಾರ �ಾಯ���ಾನ
ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ�ಲ್ , �ಾರ್ಹಕರ �ೇ�ೆ �ಾಗೂ ಸಂತೃ�ತ್ಯು ನಮಮ್ �ೇಂದರ್�ಂದು�ಾ�ರುತತ್�ೆ.
ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ ಪ��ಾರ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಅಥರ್ಪ�ಣರ್ �ಾಗೂ ಪ��ಾಮ�ಾ��ಾ�ಸುವ ಸಲು�ಾ�,
ರಚ�ಾತಮ್ಕ ವಯ್ವ�ೆಥ್ಯನುನ್ ��ರ್ಸ�ಾ��ೆ. ಈವಯ್ವ�ೆಥ್ಯು �ೋರುವ ಪ��ಾರವ� �ಷಪ್ಕಷ್�ಾತ �ಾಗೂ
�ಾಯ್ಯಸಮಮ್ತ�ಾ��ೆ �ಾಗೂ �ೕ�ದ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಯಂತರ್ಣಗಳ
��ರ್ಷಟ್ �ೌಕ�ಟ್ನ�ಲ್�ೆ ಎಂದು
ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�ೆ.
ಎ. �ಾಹಕರು ದೂರುಗಳ� / ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನು� ��ಾ�ಸುವ ಯಂ�ೊ�ೕಪಕರಣಗಳ�

ಪರ್��ರ್� �ೕಡಲು ಅಥ�ಾ ತಮಮ್ ದೂರುಗಳನುನ್ ಕಳ��ಸಲು ಬಯಸುವ �ಾರ್ಹಕರು �ೋಮ�ಾರ�ಂದ ಶುಕ��ಾರದವ�ೆ�ೆ
(�ಾ��ೕಯ ರ�ಾ�ನವನು� �ೊರತುಪ��) �ೆ��ೆ� 9:30�ಂದ �ಾಗೂ 6:00ಗಂ�ೆಯ ನಡು�ೆ ಈ �ೆಳ�ನ �ಾಯ್�ೆಲ್ಗಳನುನ್
ಬಳಸಬಹುದು.
•

1800-270-7000ರ�ಲ್ ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರ �ೇ�ಾ ಸ�ಾಯ�ಾ��ೆ ಕ�ೆ�ಾ�

•

care.finance@adityabirlacapital.com ನ�ಲ್ ನಮ�ೆ ಇ�ೕಲ್ �ಾ�

•

�ೆಳ�ೆ ನಮೂ��ರುವ ��ಾಸದ�ಲ್ ನಮ�ೆ ಬ�ೆ�� :

ಆ�ತ� ��ಾ� �ೈ�ಾನ್� ���ೆಡ್
10�ೇ ಮಹ�, ಆರ್-�ೆಕ್ �ಾಕ್ರ್ , ��ಾರ್ನ್ �ಾಂ�ೆಲ್ಕ್ಸ್,
�ೆಸಟ್ನ್ರ್ ಎಕ್ಸ್�ೆರ್ಸ್ �ೈ�ೆ ಎದುರು, �ೋ�ೆ�ಾಂವ್ ಪ�ವರ್,
ಮುಂಬ�-400 063
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ಒಂದು �ೇ�ೆ �ೕ�ರುವ ಸಮಯ�ೊಳಗ�ೆ ದೂರನುನ್ ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ೕ�ದ
ಪ��ಾರ�ಂದ ಅವನು/ಅವಳ� ಸಂತುಷಟ್�ಾ�ರ�ದದ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾರ್ಹಕರು ದೂರು ಪ��ಾರ ಅ��ಾ� (ಕಂ�ೆಲ್ೕಂಟ್
��ೆರ್ಸಲ್ ಆ�ಸರ್) ಯನುನ್ ಸಂಪ�ರ್ಸಬಹುದು. ದೂರು ಪ��ಾರ ಅ��ಾ� (ಕಂ�ೆಲ್ೕಂಟ್ ��ೆರ್ಸಲ್ ಆ�ಸರ್) �ೆಸರು �ಾಗೂ
ಸಂಪಕರ್ವ� ಈ �ೆಳ�ನಂ��ೆ:
��ೕಮ� ��ೕ� �ಾಯರ್

�ೕನ್ :022-62257642

ಇ�ೕಲ್ ಐ� : preethi.nair@adityabirlacapital.com
�ೕ�ನ �ಾಯ್�ೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ�ೆದ ಪರ್��ರ್�ಯು ತೃ�ತ್ಕರ�ಾ�ಲಲ್�ದದ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಅವರು ನಮಮ್ ಕಂ�ೆಲ್ೕಂಟ್ ��ೆರ್ಸಲ್
�ೆಲ್ನ ಮುಖಯ್ಸಥ್��ೆ ಇ�ಲ್ ಬ�ೆಯಬಹುದು : grievance.finance@adityabirlacapital.com
ಈ �ಾಯ್�ೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ �ವ್ೕಕ��ದ ಪತರ್ಗಳ�/ಇ�ೕಲ್ಗ��ೆ 5 �ೆಲಸದ �ನಗಳ ಒಳಗ�ೆ ಪರ್��ರ್�ಸುವ ಭರವ�ೆಯನುನ್
�ಾವ� �ೕಡು�ೆತ್�ೆ.
ಒಂದು �ಂಗಳದ ಒಳಗ�ೆ ದೂರು/��ಾದವನುನ್ ಪ�ಹ�ಸ�ದದ್�ೆ, �ಾರ್ಹಕರು ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ �ೋಂ�ಾ�ತ ಕ�ೇ� ಬರುವ
ಆರ್�ಐನ �ಾನ್�ಾಯ್ಂ�ಂಗ್ ಸು�ರ್�ಸನ್ ��ಾಟ್ರ್�ಂಟ್ನ �ೕಜನಲ್ ಆ�ೕಸ್ ನ ಇನ್�ಾಜ್ರ್ -ಅ��ಾ��ೆ ಮನ�
ಸ�ಲ್ಸಬಹುದು. �ಎನ್�ಗಳ �ವರಗಳನುನ್ �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ
�ೈ. �ೆನ�ೆಲ್ �ಾ��ೇಜರ್, ��ಾಟ್��ಂಟ್ ಆಫ್ �ಾನ್ �ಾ�ಂ�ಂಗ್ ಸು���ಸನ್
ಅಹಮ�ಾ�ಾದ್ �ಾರ್�ೇ� ಕ�ೇ�
1�ೇ ಮಹ�, �ಾಂ� �ರ್ಜ್ ಸ�ೕಪ
ಅಹಮ�ಾ�ಾದ್- 380014
ದೂರ�ಾ�: 079-27540093/27540943
Email ld: dnbsahmedabad@rbi.org.in
�. ಕ�ಾ�ಯ ಪ�ದಶ�ನದ ಅವಶ�ಕ�ೆಗಳ�
ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ನಮಮ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ೆಗಳ�ಲ್ ಈ �ೆಳ�ನವ�ಗ�ೆ� ಂ� ಅನುವತರ್�ಾ�ೕಲ�ಾ��ೆ:
•

ದೂರುಗಳನುನ್ �ಾಗೂ ಸಲ�ೆಗಳನುನ್ ಪ�ೆಯುವ�ದ�ಾಕ್� ಸೂಕತ್ ವಯ್ವ�ೆಥ್

•

ದೂರು ಪ��ಾರ ಅ��ಾ�ಯ (ಕಂ�ೆಲ್ೕಂಟ್ ��ೆರ್ಸಲ್ ಆ�ಸರ್) �ೆಸರು, ��ಾಸ �ಾಗೂ ಸಂಪಕರ್ ಸಂ�ೆಯ್ಯ ಪರ್ದಶರ್ನ

ದೂರುಗಳ ಪ��ಾರದ ಘಟಕದ ಪರ್�ರ್�ಗಳ� �ಾರ್ಹಕರ ತೃ�ತ್�ೆ ಎ�ಾಲ್ ದೂರುಗಳ ಮು�ಾತ್ಯವನುನ್ ಖ�ತಪ�ಸುತತ್�ೆ.
ಅವನ/ಅವಳ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ದೂರನುನ್ ಪ�ಹ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾಗ�ದದ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ದೂರನುನ್ ಸೂಕತ್ ಮಟಟ್ಗ��ೆ ಏ�ಸುವ�ದನುನ್
ಅವರು ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಳ್�ಾತ್�ೆ. ಪ��ಾಮ�ಾ� ಪ��ಾರವನುನ್ ಪ�ೆಯಲು ವ�ಷಠ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ��ೆ ನಮಮ್ �ಾರ್ಹಕರು
ದೂರು�ೕಡ�ೇ�ಾ�ಲಲ್ದ ಪ��ಥ್�ಯನುನ್ ತಲುಪ�ವ�ದನುನ್ �ಾವ� ಖ�ತಪ���ೊಳ�ಳ್ವ�ದು ಅಂ�ಮ ಪರ್ಯತನ್�ಾದರೂ, ಈ
ದೂರುಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸಲು �ಾವ� ಸಮಥರ್�ಾದ �ಾಯರ್��ಾನವನುನ್ ಅನುಸ�ಸು�ೆತ್ೕ�ೆ, ದೂ��ಾ� �ಾಗೂ ಏ��ೆ�ಾ�
�ಾರಣಗಳನುನ್ ಅಥರ್�ಾ��ೊಳ�ಳ್ವ ದೃ�ಟ್�ೋನ�ಂದ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಮರುಪ��ೕ�ಸು�ೆತ್ೕ�ೆ �ಾಗೂ ಅದರ
ಮರುಕ�ಸು��ೆಯನುನ್ ತ�ೆಗಟುಟ್ವ �ೆಲಸವನುನ್�ಾಡು�ೆತ್ೕ�ೆ.

Document Version: ABFL/FPC Policy/050221/6.0

Aditya Birla Finance Limited | abfl.adityabirlacapital.com

5

�. �ಾಲ��
ದೂರುಗಳನುನ್ �ೋಂ�ಾ�ಸಲು, �ಾರ್ಹಕರು �ೕ�ೆ ನಮೂ��ರುವ �ಾವ��ೇ �ಾಯ್�ೆಲ್ ಅನುನ್ ಬಳಸಬಹುದು (�ಾರ್ಹಕರ
ದೂರುಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸಲು ಇಂಟನರ್ಲ್ ಮ�ನ�ಯ�ಲ್ನ �ಾ�ಂಟ್ (ಎ)ಯನುನ್ ಅವ�ೋ��). ದೂರನುನ್ ��ತ ರೂಪದ�ಲ್
�ವ್ೕಕ��ದದ್�ೆ, ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ 5 �ೆಲಸದ �ನಗ�ೆ� ಳ�ೆ �ವ್ೕಕೃ�/ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ ಕಳ��ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ. ಒ�ಮ್
�ಷಯವನುನ್ ಪ��ೕ��ದ ನಂತರ, ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅಂ�ಮ ಪರ್��ರ್�ಯನುನ್ ಕಳ��ಸಲು ಪರ್ಯ�ನ್ಸುತತ್�ೆ
ಅಥ�ಾ ದೂರು �ವ್ೕಕ��ದ ಒಂದು �ಂಗಳ�ೊಳ�ೆ �ೆ�ಚ್ನ ಸಮಯವನುನ್ �ೋರುತತ್�ೆ.
ನಮಮ್ ಬ��ಂದ �ವ್ೕಕ��ದ ದೂರುಗಳನುನ್ ಸ��ಾದ ದೃ�ಟ್�ೋನದ�ಲ್ �ೋಡ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ �ಾಧಯ್�ಾದ ಎ�ಾಲ್
�ೋನಗ�ಂದ ��ೆಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ಾವ��ೇ �ಷಯದ ಬ�ೆಗ್ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ನ �ಲು�ನ ಸಂವಹನವನುನ್ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ. ಒಳ�ೊಂ�ರುವ
ಸಮ�ೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪ�ೕ�ಸಲು ಸವ್ಲಪ್ ಸಮಯವ� ಆಗತಯ್�ರುವ ದೂರುಗಳನುನ್ ಕೂಡ�ೇ ಗುರು�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ೕ�ನ �ಾ��ಯನುನ್ �ಯತ�ಾ�ಕ�ಾ� ಪ��ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ, �ೊಸ ಕುಂದು�ೊರ�ೆ �ಾಯ್�ೆಲ್ಗಳನುನ್
ಪ�ಚ�ಸುವ�ದನುನ್ ಒಳ�ೊಂಡು, �ಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳ�/ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳನುನ್ ��ಾ�ಸುವ�ಲ್ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಇಂದ
�ಾವ��ೇ �ೊಸ ಬದ�ಾವ�ೆಗಳ�, �ಾವ��ಾದರೂ ಇದದ್�ೆ ಅಗತಯ್�ಾ�ಾಗ �ಾಗೂ ಅಗತಯ್ದಂ�ೆ ಪ�ಷಕ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.
�ೇರ್ �ಾ����ೕಸ್ �ೋಡ್ ಅನು� ಸಂವಹನ �ಾಡುವ �ಾ�ೆ �ಾಗೂ ��ಾನ
�ೇರ್ �ಾರ್��ಟ್ೕಸ್ �ೋಡ್ ಅನುನ್, ��ಧ �ೆಟ್ೕಕ್�ೋಲಡ್ರ್ಗಳ �ಾ���ಾ� ಸಥ್�ೕಯ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾಲ�ಾರರು
ಅಥರ್�ಾ��ೊಳ�ಳ್ವಂತ �ಾ�ೆಯ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯ �ೆಬ್�ೈಟ್ನ�ಲ್ �ಾಕ�ೇಕು.�ೋ��ೆಯ �ೕ�ೆ ಪರ್�ಗಳ� ಲಭಯ್�ರುತತ್�ೆ.
��ಸ�ಾಗುವ ಅ��ಾದ ಬ�ಡ್ಯ �ಯಂತರ್ಣ
•

ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಬ�ಡ್ ದರಗಳ� �ಾಗೂ ಪರ್�ರ್�ಾ �ಾಗೂ ಇತರ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಧರ್�ಸುವ�ಲ್ ಆಂತ�ಕ ತತವ್ಗಳ� �ಾಗೂ
�ಾಯರ್ ��ಾನವನುನ್ ರೂ���ೆ.

•

�ಾಲಗಳ� �ಾಗೂ ಮುಂಗಡಗ��ಾ� ��ಸ�ೇ�ಾದ ಬ�ಡ್ದರವನುನ್ �ಧರ್�ಸುವ�ದ�ಾಕ್� ಫಂಡ್ಗಳ �ೆಚಚ್, �ಾ�ರ್ನ್
�ಾಗೂ ಅ�ಾಯದ �ರ್ೕ�ಯಂ ಅನುನ್ ಗಣ�ೆ�ೆ �ೆ�ೆದು�ೊಂಡು ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಬ�ಡ್ದರದ �ಾದ�ಯನುನ್
ಅಳವ���ೊಂ��ೆ.

•

��ಸ�ೇ�ಾದ ಬ�ಡ್ದರವ� �ಾಲ�ಾರನ ಅ�ಾಯದ �ೆರ್ೕ�ಯನುನ್ ಅವಲಂ��ರುತತ್�ೆ ಅಂದ�ೆ ಹಣ�ಾ�ನ ಬಲ,
ವಯ್ವ�ಾರ, ವಯ್ವ�ಾರದ �ೕ�ೆ ಪ��ಾಮ �ೕರುವ �ಯಂತರ್ಕ �ಾ�ಾವರಣ, ಸಪ್�ೆರ್, �ಾಲ�ಾರನ �ಂ�ನ ಇ��ಾಸ,
ಮುಂ�ಾದವ�ಗಳ�.

•

ಒಡುಡ್��ೆ�ಾ� ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ �ಾಲ�ಾರ��ೆ ಅಥ�ಾ �ಾರ್ಹಕ��ೆ ಅ�ರ್ ನಮೂ�ೆಯ�ಲ್
ಬ�ರಂಗಪ�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ �ಾಗೂ ಮಂಜೂ�ಾ� ಪತರ್ದ�ಲ್ ಸಪ್ಷಟ್�ಾ� ಸಂವಹನ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�ೆ

•

ಬ�ಡ್ದರವನುನ್ �ಾ�ರ್ಕ�ೊ�ಸುವ�ದ�ಂದ �ಾ�ೆ�ೆ ��ಸ�ಾಗುವ �ಖರ ದರಗಳ ಬ�ೆಗ್ �ಾಲ�ಾರರು ���ರು�ಾತ್�ೆ.

�ೆ��ನ ಬ�� ���ದ ಬ�ೆ� ದೂರುಗಳ�
ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಬ�ಡ್ ದರಗಳ� �ಾಗೂ ಪರ್�ರ್�ಾ �ಾಗೂ ಇತರ ಶುಲಕ್ಗಳನುನ್ �ಧರ್�ಸುವ�ಲ್ ಆಂತ�ಕ ತತವ್ಗಳ� �ಾಗೂ
�ಾಯರ್ ��ಾನವನುನ್ ರೂ���ೆ. ಈ ��ಟ್ನ�ಲ್ �ಾಲಗಳ �ಯಮಗಳ� �ಾಗೂ �ಬಂಧ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ
�ಾರದಶರ್ಕ�ೆಯ ಬ�ೆಗ್ �ೇರ್ �ಾಲ್���ಟ್ೕಸ್ �ೋಡ್ನ�ಲ್ ಸೂ�ಸ�ಾದ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳನುನ್ ಗಮನದ�ಲ್�ಸ�ಾಗುವ�ದು.
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�ೌಪ��ೆ
(ಎ) �ಾರ್ಹಕರು ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾರ �ೕಡದ �ೊರತು ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಎ�ಾಲ್ �ೈಯ�ತ್ಕ �ಾ��ಯನುನ್ �ಾಸ��ಾ� �ಾಗೂ
�ೌಪಯ್�ಾ� �ೋ��ೊಳ�ಳ್ತತ್�ೆ
(�) �ಾರ್ಹಕರು ಅ�ಕೃತ ಅ��ಾರ �ೕಡದ �ೊರತು, ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ ಈ �ೆಳ�ನ ಅ�ಾ�ಾರಣ ಪರ್ಕರಣಗಳನುನ್ �ೊರತುಪ��
�ಾವ��ೇ ಇತರ ಘಟಕ�ೆಕ್ ವ��ಾ�ನ �ವರಗಳನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ��ಲಲ್:
•

�ಾಸನಬದಧ್ ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ �ಾನೂನುಗಳ ಮೂಲಕ �ಾ��ಯನುನ್ �ೕಡಲು

•

ಈ �ಾ��ಯನುನ್ ಬ�ರಂಗಪ�ಸುವ�ದು �ಾವರ್ಜ�ಕ��ೆ ಕತರ್ವಯ್�ಾ�ದದ್�ೆ.

•

�ೇ�ಾವನುನ್ �ಾಲ�ಾರರ ಒ�ಪ್�ೆ�ಂ��ೆ ಸಮೂಹ ಕಂಪ�ಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಹಂ��ೊಳಳ್ಬಹುದು.

•

ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ಾ�ೆರ್�ಂಗ್ ಉ�ೆದ್ೕಶಗ��ಾ� �ಾರ್ಹಕರ �ಾ��ಯನುನ್ �ೇ�ೆಯವ��ೆ �ೕಡಲು ಒಂದು �ಾರಣ�ಾ�
ಬಳಸುವ��ಲಲ್.

ಇತ�ೆ
ಪರ್ಸುತ್ತದ�ಲ್ ಎ�ಎಫ್ಎಲ್ �ನನ್ದ ಆಭರಣ ಅಥ�ಾ �ಾ�ಜಯ್ �ಾಹನ ಹಣ�ಾ�ನ �ೊ�ಾಯ್ಟರಲ್ �ೕ�ೆ �ಾಲ �ೕಡಲು
ಉ�ೆದ್ೕ��ಲಲ್. ಈ �ಾರ್ಡಕ್ಟ್ �ೈನ್ಗಳನುನ್�ೇ�ಸುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಆರ್�ಐ ರೂ��ರುವ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗ��ೆ ಅನುಗುಣ�ಾ�
ಈ ಎಫ್�� �ಾ��ಯನುನ್ ಸೂಕತ್�ಾ� ಪ�ಷಕ್�ಸ�ಾಗುತತ್�ೆ.
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