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�ಾ�ಯ ಸಮ�ತ ರೂ�ಗಳ ಸಂ��ೆ 
 

ಈಡ�ೆ	ೖ� �ೌ�ಂ� �ೈ�ಾ�� ���ೆ� (EHFL/ಸಂ� �ೆ) ಎನು�ವ!ದು �ಾ#ಶನ% �ೌ�ಂ� &ಾ#ಂ' ಯ�� (NHB) �ೋಂ+ಾ,ಸ�ಾದ ಒಂದು �ೌ�ಂ� 

�ೈ�ಾ�� ಸಂ� �ೆ.ಾ/+ೆ �ಾಗೂ ಇದು ತನ� 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಗೃಹ �ಾಲಗಳನು� ಮತು< ಇತ=ೆ �ಾಲಗಳನು� ಒದ/ಸುವ�� >ಾಯ?@ರತAಾ/+ೆ. ಅಂತ�ಾ �ಾಲದ 

�ೌಲಭ#ವನು� DDಧ ಬ3ೆಯ 3ಾ4ಹಕ73ೆ Dಸ<7ಸ�ಾ/ದುG, ಅವ!ಗಳ�� ಪ4Iೆ#ೕಕವ#J<ಗಳK, Lಾಲು+ಾ7>ೆ ಸಂ� �ೆಗಳK, ಕಂಪ@ಗಳK ಮತು< ಇತ=ೆ 

>ಾM?=ೇN/>ಾನೂನು ಸಂ� �ೆಗಳK ಒಳ3ೊಂOAೆ.   
 

ಸಂ� �ೆಯು ಒಂದು �ಾ#ಯ ಸಮPತAಾದ ರೂQಗಳ ಸಂRIೆ “ಸಂRIೆ”ಯನು� ರS�>ೊಂಡು �ಾಗೂ ಅಳವO�>ೊಂOದುG ಇದ7ಂ+ಾ/ 3ಾ4ಹಕ=ೊಂT3ೆ 

ವ#ವಹ7ಸುAಾಗ �ಾ#ಯಸಮPತAಾದ ರೂQಗಳ UಷWIೆಗX3ಾ/ನ ಸೂತ4ಗಳನು� @ಗTಪOಸುತ<+ೆ. ಸಂRIೆಯನು� �ಾ#ಶನ% �ೌ�ಂ� &ಾ#ಂ' @ಂದ ಜು�ೈ 

1, 2016 ರಂದು ಪ4ಕZಸ�ಾದ �ಾ#[ೕSತ ರೂQಗಳ ಸಂRIೆಯ ಕು7ತು ಪ4ಮುಖ ಸುIೊ<ೕ�ೆಯ ಆಧ7ತAಾ/ ಅವ�ೋJ� ಪ7ಷ^7ಸ�ಾ/+ೆ. 
 

1.  ಸಂ��ೆಯ ಉ� �ೇಶಗಳ� 
 

ಸಂRIೆಯನು� ಈ ಉ+ೆ̀ೕಶಗX3ಾ/ �ದಪ̀Oಸ�ಾ/+ೆ: 
 

(a)  3ಾ4ಹಕ=ೊಂT3ೆ ವ#ವಹ7ಸುAಾಗ ಕ@ಷW UಷWIೆಗಳನು� ಅಳವOಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ<ಮAಾದ ಮತು< �ಾ#ಯ ಸಮPತAಾದ ರೂQಗಳನು� ಉI <ೇaಸಲು; 

(b)  3ಾ4ಹಕರು �ೇAೆಗXಂದ .ಾವ 7ೕbಯ [ೕಗ# @7ೕcೆಗಳನು� ಇ7�>ೊಳd&ೇಕು ಎಂಬುದನು� ಉತ<ಮAಾ/ ಅಥ? fಾO>ೊಳdಲು 

Lಾರದಶ?ಕIೆಯನು� �ೆSgಸಲು; 

(c)  hೕಲPಟWದ >ಾಯ?@ವ?ಹjಾ UಷWIೆಗಳನು� �ಾkಸಲು, ಸlmಾ?ತPಕAಾ/ fಾರುಕ�ೆWಯ ಶJ<ಗಳನು� ಉI <ೇaಸಲು; 

(d)  3ಾ4ಹಕ=ೊಂT3ೆ �ಾ#ಯಸಮPತAಾದ ಮತು< �ೌ�ಾದ?Aಾದ ಸಂಬಂಧವನು� ಉI <ೇaಸುವ!ದು; 

(e)  �ೌ�ಂ� �ೈ�ಾ�� ವ#ವ� �ೆಯ�� ಭರವ�ೆಯನು� &ೆnೆಸಲು. 
 

2.  ಸಂ��ೆಯ ಬಳ�ೆ 
 

ಸಂRIೆಯ ಎ�ಾ� oಾಗಗಳK ಎ�ಾ� ಉತlನ�ಗಳK ಮತು< �ೇAೆಗX3ೆ ಅನ	,ಸುತ<+ೆ. ಈ �ೇAೆಗಳನು� ಸಂ� �ೆ,ಂದ ಅಥAಾ ಅkೕನ ಸಂ� �ೆಗXಂದ 

>ೌಂಟp ನ��, qೕ@ನ ಮೂಲಕ, ಅಂrೆಯ ಮೂಲಕ, ಸಂAಾ+ಾತPಕ ಇ�ೆ>ಾs@ಕ �ಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಂಟ�ೆ?N ಮೂಲಕ ಅಥAಾ &ೇ=ೆ .ಾವ!+ೇ 

Dmಾನದ ಮೂಲಕ @ೕಡ�ಾ/ರಬಹುದು. 
 

3.  ಇವ�ಗಳ ಮೂಲಕ "ಾ#ಹಕ%ೊಂ&'ನ ಎ*ಾ+ ವ�ವ,ಾರಗಳ-+ �ಾ�ಯಸಮ�ತ.ಾ' ಮತು0 1ೕಗ�.ಾ' ವ23ಸಲು: 
 

(a)  �ಾವ! ಒದ/ಸುವ ಉತlನ�ಗಳK ಮತು< �ೇAೆಗಳK �ಾಗೂ ನಮP �ಬtಂTಯು ಅನುಸ7ಸುವ >ಾಯ?DmಾನಗಳK �ಾಗೂ ರೂQಗX3ಾ/ ಈ 

ಸಂRIೆಯ��ನ ಬದÌೆಗಳK ಮತು< UಷWIೆಗX3ೆ ಅನು�ಾರAಾ/ರುವ!ದು; 
 

(b)  ನಮP ಉತlನ�ಗಳK ಮತು< �ೇAೆಗಳK ಪತ4ದ��ರುವಂIೆ ಮತು< �ೇAಾoಾವಗX3ೆ ಸಮಪ?ಕAಾದ >ಾನೂನುಗಳK �ಾಗೂ @ಯfಾವX3ೆ 

ಅನು�ಾರAಾ/+ೆ ಎಂದು uಾತ4ಪO�>ೊಳKdವ!ದು; 
 

(c)  3ಾ4ಹಕ=ೊಂT/ನ ನಮP ವ#ವ�ಾರಗಳK ಸಮಗ4Iೆ ಮತು< Lಾರದಶ?ಕIೆಯ �ೈbಕ ತತ	ಗಳ hೕ�ೆ ಅವಲಂvತAಾ/+ೆ ಎಂದು 

uಾತ4ಪO�>ೊಳKdವ!ದು; 
 

4.  4ಾ�ೕ%ಾತು, ಪ#5ಾರ ಮತು0 6ಾ%ಾಟ 

 

(i) ಎ�ಾ� wಾRೕ=ಾತು ಮತು< ಪ4rಾರದ ವಸು<ಗಳK ಸlಷWAಾ/ರುತ<Aೆ, ಮತು< ತಪ!lfಾRbಯನು� @ೕಡುವ!Tಲ� ಎಂದು �ಾವ! uಾb4ಪO�>ೊಳKdI <ೇAೆ. 
 

(ii)   .ಾವ!+ೇ fಾಧ#ಮದ��ನ .ಾವ!+ೇ wಾRೕ=ಾತು ಮತು< ಒಂದು �ೇAೆ ಅಥAಾ ಉತlನ�ದ ಬ3 xೆ ಗಮನವನು� �ೆnೆಯುವ ಪ4rಾರ �ಾRತ#ದ�� 

ಬOyಯ ದರದ ಬ3 xೆ ಉ� �ೇಖDರುತ<+ೆ. �ಾವ! ಇವ!ಗಳ�� &ೇ=ೆ .ಾವ!+ೇ ಶುಲ^ಗಳK ಮತು< rಾಜು?ಗಳK ಇದG�� ಅದರ ಬ3 xೆ ಮತು< ಸಂಬಂk�ದ 

@ಯಮಗಳK ಮತು< ಷರತು<ಗಳK ಮನDಯ hೕ=ೆ3ೆ +ೊ=ೆಯುತ<+ೆ ಎನು�ವ!ದರ ಬ3 xೆ ಸೂSಸುI <ೇAೆ.  
 

(iii)  �ಾವ! ಬOyಯ ದರಗಳK, �ಾfಾನ# ಶುಲ^ಗಳK ಮತು< rಾಜು?ಗಳ ಬ3 xೆ ನಮP zಾuೆಗಳ��ನ ಸೂಚ�ಾ ಫಲಕಗಳ ಮೂಲಕ; ದೂರAಾ} ಅಥAಾ 

ಸ�ಾಯAಾ}ಗಳ ಮೂಲಕ; ನಮP wಾಲIಾಣದ ಮೂಲ'; @[ೕaತ �ಬtಂT / ಸ�ಾಯ Doಾಗ; ಅಥAಾ �ೇAೆಯ fಾಗ?ದU? / ಶುಲ^ದ 
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ಅನುಸೂSಯನು� ಒದ/ಸುವ ಮೂಲಕ fಾRb @ೕಡುI <ೇAೆ. 
 

(iv)  &ೆಂಬಲದ �ೇAೆಗಳನು� ಒದ/ಸಲು �ಾವ! ಮೂರ�ೆಯ ವ#J<ಗಳ �ೇAೆಗಳನು� ಪ�ೆದು>ೊಂಡ=ೆ, 3ಾ4ಹಕರ fಾRbಯನು� �ಾವ! �ೇ3ೆ 

@oಾ,ಸುI <ೇ�ೕ ಅ+ೇ 7ೕbಯ�� ಅಂತಹ ಮೂರ�ೆಯ ವ#J<ಗಳ� ಸಹ �ೋO>ೊಳKdIಾ<=ೆ ಎಂದು uಾb4 ಪO�>ೊಳKdI <ೇAೆ. 
 

(v)   3ಾ4ಹಕರು ಪ�ೆದು>ೊಂಡ ನಮP ಉತlನ�ಗಳ AೈUಷW�ಗಳ ಬ3 xೆ �ಾವ!  >ಾಲ >ಾಲ>ೆ^ ಅವ73ೆ fಾRb @ೕಡುI <ೇAೆ. ಇತ=ೆ ಉತlನ�ಗಳK / �ೇAೆಗX3ೆ 

ಸಂಬಂk�ದಂIೆ ಉತlನ�ಗಳK ಅಥAಾ ಪ4rಾರದ >ೊಡು3ೆಗಳನು� >ೇವಲ ಅಂತಹ fಾRbಯನು� ಪ�ೆಯಲು ಬಯಸುವ 3ಾ4ಹಕರು ಅಂrೆಯ ಮೂಲಕ 

ಅಥAಾ wಾಲIಾಣದ�� ಅಥAಾ 3ಾ4ಹಕ �ೇAೆಯ ಸಂuೆ#ಯ �ೋಂ+ಾ,ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅನುಮbಯನು� ಪ�ೆದ ನಂತರAೇ ಅವ73ೆ 

@ೕಡ�ಾಗುತ<+ೆ. 
 

(vi)  �ಾವ! ಉತlನ�ಗಳನು� / �ೇAೆಗಳನು� fಾ=ಾಟ fಾಡಲು ನಮP �ೈ=ೆ'W �ೆ��ಂ� ಏwೆ@�ಗX3ೆ (Oಎ� ಎಗಳK) ಅವರು AೈಯJ<ಕAಾ/ ಅಥAಾ 

ದೂರAಾ}ಯ ಮೂಲಕ ಉತlನ�ಗಳನು� fಾ=ಾಟ fಾಡಲು 3ಾ4ಹಕರನು� ಸಂಪJ?ಸುAಾಗ ಇ@�ತ=ೆ ಅಂಶಗಳ wೊIೆ3ೆ ಒಂದು @ೕb ಸಂRIೆಯನು� 

ಅನುಸ7ಸುವಂIೆ ಸಲ�ೆ fಾಡುI <ೇAೆ. 
 

(vii)  ನಮP ಪ4b@k / >ೊ7ಯp ಅಥAಾ Oಎ� ಎ .ಾವ!+ೇ ಅನುSತ ನಡವX>ೆಯ�� Iೊಡ/+ಾG=ೆ ಅಥAಾ ಈ ಸಂRIೆಯನು� ಉಲ�ಂ��+ಾG=ೆ ಎಂಬ 

ದೂರನು� �	ೕಕ7�ದ��, ತ@uೆಯನು� ನ�ೆಸಲು ಮತು< ದೂರನು� @oಾ,ಸಲು ಮತು< 3ಾ4ಹಕ73ೆ .ಾವ!+ಾದರೂ ನಷW ಉಂ�ಾ/ದG=ೆ ಅದನು� 

ಸ7ದೂ/ಸಲು ಸೂಕ<Aಾದ ಕ4ಮವನು� ಅನುಸ7ಸ�ಾಗುವ!ದು. 
 

5.  7ಾಲಗಳ� 
 

(i)  7ಾಲಗ8"ಾ' ಅ:3 ಸ-+ಸು;�ೆ ಮತು0 ಅವ�ಗಳನು< ಸಂಸ=>ಸು;�ೆ – 
 

(a)  ಒಂದು �ಾಲದ ಉತlನ�ವನು� fಾಡುAಾಗ, ಅನ	,ಸುವ ಬOyಯ ದರಗಳ ಕು7ತು, .ಾವ!+ಾದರೂ ಶುಲ^ಗಳK/rಾಜು?ಗಳK ಇದG�� 

ಅವ!ಗಳನು�, ಸಂಸ^7ಸಲು Lಾವbಸ&ೇJರುವ ಹಣ, ಪ�ವ?-Lಾವbಯ ಆ�^ಗಳK ಮತು< ಅದ>ೆ^ .ಾವ!+ಾದರೂ ಶುಲ^ಗXದG�� ಅವ!ಗಳನು�, 

ಮತು< �ಾಲ3ಾರರ RIಾಸJ<� hೕ�ೆ ಪ7jಾಮ vೕರುವ &ೇ=ೆ .ಾವ!+ೇ fಾRbಗXದG=ೆ ಅದನು� �ಾವ! ಅವ73ೆ ಒದ/ಸುI <ೇAೆ. 

ಇದ7ಂ+ಾ/ �ಾಲ3ಾರರು ಇತ=ೆ �ಾಲ+ಾತರ Dkಸುವ ಈ ಎ�ಾ� ಶುಲ^ಗn�ೆಂT3ೆ ಸಮಪ?ಕAಾದ �ೋ�>ೆ fಾO ನಂತರ 

fಾRbಯುತAಾದ @mಾ?ರವನು� Iೆ3ೆದು>ೊಳdಲು �ಾಧ#Dರುತ<+ೆ. 
 

(b) �ಾವ! �ಾಲ3ಾರ73ೆ �ಾಲದ ಅa?ಯನು� ಸಂಸ^7ಸಲು Lಾವbಸ&ೇJರುವ ಶುಲ^ಗಳK / rಾಜು?ಗಳK, �ಾಲವ! ಮಂಜೂ=ಾಗ+ೇ / 

vಡುಗ�ೆ.ಾ+ೆ ಇದG�� RಂTರು/ಸ�ಾಗುವ ಶುಲ^ಗಳK, ಇರಬಹು+ಾದ .ಾವ!+ೇ ಪ�ವ?-Lಾವbಯ ಆ�^ಗಳK ಮತು< ಶುಲ^ಗಳK, Dಳಂಬ 

Lಾವb3ೆ ಇರಬಹು+ಾದ ದಂಡ, �ಾಲವನು� @UgತTಂದ q�ೕZಂ� ದರ>ೆ^ ಅಥAಾ q�ೕZಂ� @ಂದ @Ugತ ದರ>ೆ^ ರೂLಾಂತ7ಸುವ!ದ>ಾ^/ನ 

ಶುಲ^ಗಳK, ಈ3ಾಗ�ೆ ಇರುವ .ಾವ!+ೇ ಬOy ಮರು-�ೊಂTಸುವ ಅk@ಯಮ ಅಥAಾ �ಾಲ3ಾರರ RIಾಸJ<ಯ hೕ�ೆ ಪ7jಾಮ vೕರುವ 

.ಾವ!+ೇ ಅಂಶದ ಬ3ೆ/ನ fಾRbಯನು� �ಾವ! Lಾರದಶ?ಕAಾ/ ಒದ/ಸುI <ೇAೆ. ಅಂತಹ rಾಜು?ಗಳK/ಶುಲ^ಗಳ�� .ಾವ!+ೇ 

ಪ�LಾತDರುವ!Tಲ� ಎಂದು �ಾವ! uಾb4ಪO�>ೊಳKdI <ೇAೆ. 
 

(c)  ಎ�ಾ� �ಾಲದ ಅa?ಗX3ೆ �ಾವ! �	ೕಕೃbಯನು� @ೕಡುI <ೇAೆ. ಎ�ಾ� 7ೕbಯ�� ಪ7ಪ�ಣ?Aಾದ �ಾಲದ ಅa?ಯನು� �	ೕಕ7�ದ T�ಾಂಕTಂದ 

�ಾಲ3ಾರರು ಮತು< ಸಂ� �ೆಯು ಪರಸlರ ಒ�l3ೆ @ೕOದ ಸಮಯದ�� D�ೇAಾ7 fಾಡ�ಾಗುತ<+ೆ. 
 

(ii) 7ಾಲದ 6ೌಲ�ದ ABಾ3ರCೆ ಮತು0 Aಯಮಗಳ�/ಷರತು0ಗಳ�– 
 

(a) �ಾfಾನ#Aಾ/ �ಾಲದ ಅa?ಯನು� ಸಂಸ^7ಸಲು ಅಗತ#Dರುವ ಎ�ಾ� Dವರಗಳನು� �ಾವ! ಅa?ಯ ಸಮಯದ�� ಸಂಗ4RಸುI <ೇAೆ. ನಮ3ೆ 

.ಾವ!+ೇ �ೆಚುgವ7 fಾRbಯು &ೇJದG��, 3ಾ4ಹಕರನು� ತ�ಣAೆ ಪ!ನಃ ಸಂಪJ?ಸ�ಾಗುವ!ದು. 
 

(b) 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಮಂಜೂ=ಾದ �ಾಲದ �ತ<ವನು� ಅಥAಾ ಮಂಜೂ=ಾದ �ಾಲದ �ತ<ದ wೊIೆ3ೆ Aಾ�?ಕ ಬOyಯ ದರ, ಅa?ಯ Dmಾನ, 

fಾ�ಕ ಕಂತುಗಳ ಸ	ರೂಪ, ಪ�ವ?Lಾವbಯ ಶುಲ^ಗಳK ಇIಾ#Tಯನು�   ಬರವ}3ೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥAಾ ಇ�ೆ>ಾs@' Dmಾನದ ಮೂಲಕ 

bXಸ�ಾಗುವ!ದು ಮತು< 3ಾ4ಹಕ7ಂದ ಅಂತಹ @ಯಮ ಮತು<  ಷರತು<ಗX3ೆ �	ೕಕೃbಯನು� ಪ�ೆಯ�ಾಗುವ!ದು. 
 

(c)  �ಾಲದ +ಾಖ�ೆಪತ4ದ�� ಉ� �ೇ�ಸ�ಾದ ಎ�ಾ� ಅಡಕಗಳ� �ೇ7ದಂIೆ 3ಾ4ಹಕರು >ಾಯ?ಗತ3ೊX�ದ ಎ�ಾ� �ಾಲದ +ಾಖ�ೆಗಳ 

ಪ4bಗX3ಾ/ ಮನD fಾOದ�� �ಾವ! ಒದ/ಸುI <ೇAೆ. 
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(iii) 7ಾಲದ ಅ:3ಯ 2ರಸEತ"ೊಂFರುವ ಕು>ತು 28ಸು;�ೆ 
 

ಸಂ� �ೆಯು 3ಾ4ಹಕ73ೆ �ಾಲವನು� @ೕಡಲು �ಾಧ#Aಾಗ+ೇ ಇದG ಸಂದಭ?ದ��, ಪತ4ದ ಅಥAಾ ಇ�ೆ>ಾs@' Dmಾನದ  ಮೂಲಕ ಸಂ� �ೆಯು bರಸ^7ಸಲು >ಾರಣಗಳನು� 

bXಸುತ<+ೆ.  
 

(iv) Aಯಮಗಳ� ಮತು0 ಷರತು0ಗಳ-+ನ ಬದ*ಾವCೆಗಳG 7ೇ>ದಂ�ೆ 7ಾಲಗಳ ;ತರCೆ 
 

a)  3ಾ4ಹಕರು fಾOದ ಮನDಯ hೕ=ೆ3ೆ ಅಥAಾ �ಾಲದ ಒಪlಂದಪತ4ದ�� / ಮಂಜೂ=ಾb ಪತ4ದ�� @ಗTತ Dತರjಾ ಅನುಸೂSಯ hೕ=ೆ3ೆ 

�ಾಲವನು� Dತರjೆ fಾಡುI <ೇAೆ. 

b)   Dತರjೆಯ >ಾಯ?ಸೂS, ಬOyಯ ದರಗಳK, �ೇAೆಯ ಶುಲ^ಗಳK, ಪ�ವ?Lಾವb ಶುಲ^ಗಳK, ಇತ=ೆ ಅa?ಯ ಶುಲ^/rಾಜು?ಗಳK 

ಇIಾ#Tಗಳ� �ೇ7ದಂIೆ @ಯಮ ಮತು< ಷರತು<ಗX3ೆ fಾಡ�ಾಗುವ .ಾವ!+ೇ ಬದ�ಾವjೆಯ ಕು7ತು �ಾವ! 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಸೂಚ�ೆಯನು� 

@ೕಡುI <ೇAೆ. ಬOyಯ ದರಗಳK ಮತು< ಶುಲ^ಗಳK >ೇವಲ ಭDಷ#Tಂದ fಾತ4 ಅನ	,ಸಲlಡ�ಾಗುತ<+ೆ ಎಂಬುದನು� uಾb4ಪOಸುI <ೇAೆ. �ಾಲದ 

ಒಪlಂದ ಪತ4ದ�� ಇದರ ಬ3 xೆ ಒಂದು ಸೂಕ<Aಾದ ಷರತ<ನು� �ೇ7ಸ�ಾಗುತ<+ೆ. 

c) ಅಂತಹ .ಾವ!+ೇ ಬದ�ಾವjೆಯು 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಅ�ಾನುಕೂಲ ಉಂ�ಾಗುವಂbದG=ೆ, ಆ ಬದ�ಾವjೆಯನು� fಾOದ 60 Tನಗಳ ಒಳ3ೆ 

3ಾ4ಹಕ73ೆ .ಾವ!+ೇ ಸೂಚ�ೆಯನು� @ೕಡ+ೆ uಾIೆಯನು� ಮುಚgಲು ಅಥAಾ �ೆಚುgವ7 ಶುಲ^ಗಳK ಅಥAಾ ಬOyಯನು� Lಾವbಸ+ೆ 

ಬದ�ಾ,ಸಲು ಅವ>ಾಶDರುತ<+ೆ. 

d)   ಒಪlಂದದ�� ಇರುವಂIೆ ಅಥAಾ �ೆಚುgವ7 ಭದ4Iೆಯ ಅಗತ#Iೆ ಅOಯ�� Rಂದ>ೆ^ ಪ�ೆಯುವ / ಹಣLಾವbಯನು� Aೇಗವk?ತ3ೊXಸುವ 

ಅಥAಾ >ಾಯ?@ವ?ಹjೆ3ಾ/ ಒಂದು @mಾ?ರವನು� Iೆ3ೆದು>ೊಳKdವ �ದಲು, �ಾವ! ಒಪlಂದ ಪತ4ದ ಅನು�ಾರAಾ/ �ಾಲ3ಾರ73ೆ 

ಸೂಚ�ೆಯನು� @ೕಡುI <ೇAೆ. 

e)   ಎ�ಾ� &ಾJ �ತ<ವ! Lಾವb.ಾದ ಅಥAಾ �ಾಲದ &ಾJ �ತ<ವ! >ೈ3ೆ +ೊ=ೆತ ನಂತರ 30 Tನಗಳ ಒಳ3ಾ/ �ಾವ! �ೊಂTರುವ ಎ�ಾ� 

ಭದ4Iೆಗಳನು� �ಾಲ3ಾರ73ೆ ಸಂಬಂk�ದಂIೆ >ಾನೂನುಬದ ̀ ಹಕು^+ಾರ73ೆ ಅಥAಾ �ಾ	kನIೆಯ ಹಕ^ನು� �ೊಂTರುವವ73ೆ vಡುಗ�ೆ 

fಾಡುI <ೇAೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಕ^ನು� ಚ�ಾ,ಸುವ ಅಗತ# ಬಂದ��, �ಾಲ3ಾರ73ೆ &ಾJ ಇರುವ ಹJ^ನ oಾಗದ ಕು7ತು ಮತು< .ಾವ 

ಷರತು<ಗಳ ಅOಯ�� ಸಂಬಂkತ �ತ< bೕ7>ೆ / Lಾವb.ಾಗುವವ=ೆ3ೆ ಭದ4Iೆಗಳನು� ಇ7�>ೊಳd�ಾಗುವ!ದು ಎಂಬ ಸಂಪ�ಣ? 

Dವರಗn�ೆಂT3ೆ ಇದರ ಕು7Iಾ/ ಪ�ವ?ಸೂಚ�ೆಯನು� @ೕಡ�ಾಗುವ!ದು. 
 

6.  4ಾHೕನು�ಾರರು 
 

   ಒಬt ವ#J<ಯು ಒಂದು wಾ�ೕನು+ಾರ�ಾಗ ಬಯ�ದ��, ಅವ73ೆ ಇವ!ಗಳ ಬ3 xೆ bXಸ�ಾಗುತ<+ೆ: 
 

(a)  wಾ�ೕನು+ಾರ=ಾ/ ಅವರ �ೊjೆ3ಾ7>ೆ; 

(b)  ಸಂ� �ೆ3ೆ ಅವರು ಬದ`=ಾ/ರುವ �ೊjೆ3ಾ7>ೆಯ �ತ<; 

(c)  ಅವರು ತಮP �ೊjೆ3ಾ7>ೆಯನು� Lಾವbಸಲು �ಾವ! .ಾವ ಸ@�Aೇಶದ�� ಅವರನು� ಕ=ೆಯುI <ೇAೆ; 

(d)  ಅವರು wಾ�ೕನು+ಾರ=ಾ/ Lಾವb fಾಡಲು Dಫಲ3ೊಂಡ�� ಅವರ ಆಸ=ೆ3ಾ/ �ಾವ! .ಾವ!+ಾದರೂ ಇತ=ೆ ಹಣಗಳನು�/ಭದ4Iೆಯನು� 

�ೊಂT+ GೇAೆ�; 

(e)  ಒಬt wಾ�ೕನು+ಾರ=ಾ/ ಅವರ �ೊjೆ3ಾ7>ೆಗಳK ಒಂದು @T?ಷW ಪ4fಾಣ>ೆ^ �ೕ�ತAಾ/+ೆ� ಅಥAಾ ಅದು ಅ@ಯ�ತAಾ/+ೆ�;  

(f)   .ಾವ ಸಮಯ ಮತು< ಸ@�Aೇಶಗಳ�� wಾ�ೕನು+ಾರ=ಾ/ ಅವರ �ೊjೆ3ಾ7>ೆಯು >ೊ�ೆ3ೊಳKdತ<+ೆ ಮತು< ಇದರ ಬ3 xೆ ಅವ73ೆ �ಾವ! .ಾವ 

7ೕbಯ�� ಸೂಚ�ೆಯನು� @ೕಡುI <ೇAೆ; ಮತು<  

(g)  �ಾಲ3ಾರರು /�ಾಲ@ೕಡುವವರು fಾOದ >ೋ7>ೆ3ೆ ಅನುಗುಣAಾ/ ವb?ಸಲು wಾ�ೕನು+ಾರರು @=ಾಕ7�ದ=ೆ, &ಾJ ಇರುವ �ತ<ವನು� 

Lಾವbಸಲು �ಾಕಷುW ಅವ>ಾಶಗಳK ಇದGರೂ ಸಹ, ಅಂತಹ wಾ�ೕನು+ಾರರನು� ಉ+ೆ̀ೕಶಪ�ವ?ಕ ಸು�<+ಾರ ಎಂದು ಪ7ಗ}ಸ�ಾಗುತ<+ೆ. 
 

wಾ�ೕನು+ಾರರ .ಾವ �ಾಲ3ಾರ@3ೆ wಾ�ೕನು @ೕOದGರೂ ಅವರ ಹಣ>ಾಸು ��bಯ�� .ಾವ!+ಾದರೂ Dಪ7ೕತ ಬದ�ಾವjೆ/ಗಳK ಕಂಡುಬಂದ�� 

ಅದನು� wಾ�ೕನು+ಾರ73ೆ bXಸುI <ೇAೆ. 
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7.  Iಾಸ'ತನ ಮತು0 "ೌಪ��ೆ 
 

3ಾ4ಹಕರ ಎ�ಾ� AೈಯJ<ಕ fಾRbಯನು� uಾಸ/ ಮತು< 3ೌಪ#Aಾದುದು ಎಂದು ಪ7ಗ}ಸ�ಾಗುತ<+ೆ [3ಾ4ಹಕ=ಾ/ರ+ೇ ಇರುವ 3ಾ4ಹಕರೂ ಸಹ], ಮತು< ಈ 

>ೆಳ/ನ ತತ	ಗಳK ಮತು< @ಯಮಗಳ ಅOಯ�� @oಾ,ಸ�ಾಗುವ!ದು. 3ಾ4ಹಕರು @ೕOದ ಅಥAಾ &ೇ=ೆ ಕ�ೆಗXಂದ ಪ�ೆದ 3ಾ4ಹಕ uಾIೆಯ ಕು7Iಾದ 

fಾRb ಅಥAಾ ದIಾ<ಂಶವನು� >ೆಳ/ನ ಸಂದಭ?ಗಳ�� �ೊರತುಪO� �ಾವ! ನಮP ಸಮೂಹದ��ನ ಇತ=ೆ ಸಂ� �ೆಗಳK / ಘಟಕಗಳ� �ೇ7ದಂIೆ .ಾ7ಗೂ  

ಬRರಂಗಪOಸುವ!Tಲ�: 
 

(a)  >ಾನೂ@3ೆ fಾRbಯನು� ಒದ/ಸ&ೇJದG=ೆ; 
 

(b)  �ಾವ?ಜ@ಕ ಕತ?ವ#>ೆ^ ಅನುಗುಣAಾ/ fಾRbಯನು� ಬRರಂಗಪOಸುವ ಅಗತ#DದG=ೆ; 
 

(c)  fಾRbಯನು� ಅವ73ೆ @ೕಡುವ!ದು ನಮP RIಾಸJ<3ೆ ಅಗತ#DದG=ೆ (ಉ+ಾಹರjೆ3ೆ, �ೕಸವನು� ತ�ೆಗಟWಲು) ಆದ=ೆ ಅದನು� 3ಾ4ಹಕರು 

ಅಥAಾ 3ಾ4ಹಕ uಾIೆಗಳ [3ಾ4ಹಕರ �ೆಸರು ಮತು< Dnಾಸ] ಬ3 xೆ fಾ>ೆ?Zಂ� ಉ+ೆ̀ೕಶಗX3ಾ/ ಸಮೂಹದ��ರುವ ಇತ=ೆ ಸಂ� �ೆಗಳ� 

�ೇ7ದಂIೆ &ೇ=ೆ .ಾ7ಗೂ ಸಹ fಾRbಯನು� @ೕಡುವ >ಾರಣ>ಾ^/ ಬಳ�>ೊಳd�ಾಗುವ!Tಲ�; 
 

(d)  fಾRbಯನು� ಬRರಂಗಪOಸುವಂIೆ 3ಾ4ಹಕರು >ೇX>ೊಂಡ=ೆ, ಅಥAಾ 3ಾ4ಹಕರ ಅನುಮbಯನು� ಪ�ೆದು; 
 

(e)  3ಾ4ಹಕರ ಕು7ತು U�ಾರಸನು� fಾಡುವಂIೆ .ಾ=ಾದರೂ >ೇXದ=ೆ, �ಾವ! �ಾ3ೆ fಾಡುವ �ದಲು ಅವ7ಂದ ��ತ ಅನುಮbಯನು� 

ಪ�ೆಯುI <ೇAೆ; 
 

(f)   3ಾ4ಹಕರು .ಾವ �bಯ ವ=ೆ3ೆ ಪ4ಸು<ತ >ಾನೂ@ನ rೌಕZWನ ಒಳ3ೆ �ಾವ! �ೊಂTರುವ ಅವರ AೈಯJ<ಕ +ಾಖ�ೆಗಳನು� @ಲುJ�>ೊಳdಲು 

ಅವರ ಹಕು^ಗಳ ಕು7ತು ಅವ73ೆ bXಸ�ಾಗುತ<+ೆ; ಮತು< 
 

(g)  3ಾ4ಹಕರು DzೇಷAಾ/ ನಮ3ೆ ಅk>ಾರವನು� @ೕಡದ �ೊರತು ಅವರ AೈಯJ<ಕ fಾRbಯನು� �ಾವ� ಒಳ3ೊಂಡಂIೆ &ೇ=ೆ .ಾ7ಗೂ ಸಹ 

fಾ>ೆ?Zಂ� ಉ+ೆ̀ೕಶಗX3ಾ/ ಬಳ�>ೊಳdಲು ಅವ>ಾಶ @ೕಡುವ!Tಲ�. 
 

8.  7ಾಲದ ಪ%ಾಮJೆ3 ಮಧ�ವ23ಗಳ� 

 

(a)  3ಾ4ಹಕರು ಒಂದು uಾIೆಯನು� Iೆ=ೆ+ಾಗ, �ಾವ! ಅವರ uಾIೆಯ Dವರಗಳನು� �ಾಲ ಪ=ಾಮzೆ? ಮಧ#ವb?ಗX3ೆ @ೕಡುವ ಕು7ತು ಮತು< ಆ 

fಾRbಯನು� �ಾವ! ಏನು fಾಡುI <ೇAೆ ಎಂದು 3ಾ4ಹಕ73ೆ bXಸುI <ೇAೆ. 
 

(b)  3ಾ4ಹಕರು �ೊಂTರಬಹು+ಾದ .ಾವ!+ಾದರೂ AೈಯJ<ಕ �ಾಲಗಳ ಕು7ತು bXಯಲು �ಾವ! �ಾಲ ಪ=ಾಮzೆ?ಯ ಮಧ#ವb?ಗX3ೆ bXಸುI <ೇAೆ; 
 

o 3ಾ4ಹಕರು ಸಮಯ>ೆ^ ಸ7.ಾ/ ತಮP Lಾವbಗಳನು� fಾOರ+ೇ ಇದG=ೆ; 

o ಅವರು �ೊಂTರುವ �ತ<ವ! .ಾವ!+ೇ ತ3ಾ+ೆ3ೆ ಒಳಪಡ+ೆ ಇದG=ೆ; ಮತು< 

o &ಾJ �ತ<ವನು� ಮರುLಾವb fಾಡುವಂIೆ ನಮP ಅkೕಕೃತ ಮನD3ೆ 3ಾ4ಹಕರು ಪ4�ಾ<ಪವನು� fಾOರ+ೇ ಇದG��. ಅಂತಹ ಸಂದಭ?ದ�� 

�ಾವ! 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಪತ4ದ ಮೂಲಕ ಅಥAಾ ಇ�ೆ>ಾs@' Dmಾನದ ಮೂಲಕ bXಸುI <ೇAೆ.  
 

(c) hೕ�ೆ bX�ದ ಸಂದಭ?ಗಳ��, 3ಾ4ಹಕರ &ಾJ �ತ<ದ ಕು7ತಂIೆ �ಾಲ ಪ=ಾಮzೆ? ಮಧ#ವb?ಗX3ೆ fಾRbಯನು� @ೕಡುವ ನಮP ಉ+ೆ̀ೕಶದ 

ಬ3 xೆ �ಾವ! 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಪತ4ದ ಮೂಲಕ ಅಥAಾ ಇ�ೆ>ಾs@' fಾಧ#ಮ ಮೂಲಕ bಳಸುI <ೇAೆ. ಇ+ೇ ಸಮಯದ��, �ಾಲ ಪ=ಾಮzೆ? ಮಧ#ವb?ಗಳ 

Lಾತ4 ಮತು< �ಾವ! ಒದ/ಸುವ fಾRb,ಂ+ಾ/ 3ಾ4ಹಕರ �ಾಲವನು� ಪ�ೆಯುವ �ಾಮಥ#?ದ hೕ�ೆ ಉಂ�ಾಗುವ ಪ7jಾಮದ ಬ3 xೆ 

Dವ7ಸುI <ೇAೆ. 
 

(d)  3ಾ4ಹಕರು �ಾ3ೆ fಾಡಲು ಅನುಮb @ೕOದ�� 3ಾ4ಹಕರ uಾIೆಯ ಬ3 xೆ ಅಂತಹ ಇತ=ೆ fಾRbಯನು� �ಾಲ ಪ=ಾಮzೆ? ಮಧ#ವb?ಗX3ೆ 

@ೕಡಬಹುದು. 
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(e) 3ಾ4ಹಕರು ಬಯ�ದ��, �ಾಲ ಪ=ಾಮzೆ? ಮಧ#ವb?ಗX3ೆ @ೕಡ�ಾದ fಾRbಯ ಪ4bಯನು� ಅವ73ೆ @ೕಡ�ಾಗುತ<+ೆ.  
 

 

9.  LಾM Nತ0ಗಳ ವಸೂ- 

 

(i)  �ಾಲಗಳನು� @ೕO+ಾಗ, ಮರುLಾವbಯ �ತ<, �ಾಲದ ಅವk ಮತು< ಆವತ?�ೆಯ ಅವkಯ ಬ3 xೆ 3ಾ4ಹಕ7Aೆ Dವ7ಸ�ಾಗುವ!ದು. 3ಾ4ಹಕರು 

ಮರುLಾವbಯ ಅನುಸೂS3ೆ ಬದ`=ಾ/ರ+ೇ ಇದG��, ಆ �ೆಲದ >ಾನೂ@ನ ಅನ	ಯ &ಾJ �ತ<ಗಳನು� ವಸೂ� fಾಡಲು ಒಂದು @T?ಷW 

ಪ4J4�ಯನು� ಅನುಸ7ಸ�ಾಗುವ!ದು. ಈ ಪ4J4�ಯ�� ಸೂಚ�ೆಯನು� ಕಳKRಸುವ!ದು ಅಥAಾ ವ#J<ಗತAಾ/ oೇZಗಳನು� fಾಡುವ!ದರ ಮೂಲಕ 

3ಾ4ಹಕ73ೆ �ಾಪ�ೆಯನು� fಾಡುವ!ದು ಮತು< / ಅಥAಾ ಇರುವ .ಾವ!+ೇ ಭದ4Iೆಯನು� ಮರು�ಾ	kೕನಪO�>ೊಳKdವ!ದು ಒಳ3ೊಂOರುತ<+ೆ. 
 

(ii)  ನಮP ವಸೂ� @ಯಮವ! �ೌಜನ#Iೆ, [ೕಗ# ನಡವX>ೆ ಮತು< ಮನ��>ೆಯ hೕ�ೆ @�?ತ3ೊಂO+ೆ. �ಾವ! 3ಾ4ಹಕರ ನಂv>ೆ ಮತು< 

Tೕಘ?>ಾಲದ ಸಂಬಂಧದ ಬ3 xೆ ನಂv>ೆ ಇ7ಸುI <ೇAೆ. &ಾJ ವಸೂ�ಯನು� fಾಡಲು ಅಥAಾ / ಮತು< ಭದ4Iೆಯನು� ಮರು�ಾ	kೕನಪO�>ೊಳKdವ 

ನಮP �ಬtಂT ಅಥAಾ ನಮPನು� ಪ4b@kಸುವ .ಾವ!+ೇ ವ#J<ಯು ತಮPನು� ಗುರುb�>ೊಳKdIಾ<=ೆ ಮತು< ಮನD fಾOದ�� �ಾವ! @ೕOದ 

ದೃQೕಕರಣ ಪತ4ವನು� Iೋ7ಸುIಾ<=ೆ, ನ�Pಂದ ಅಥAಾ ಸಂ� �ೆಯ ಅk>ಾ7,ಂದ @ೕಡ�ಾದ ಗುರುbನ SೕZಯನು� Iೋ7ಸುIಾ<=ೆ.  �ಾವ! 

3ಾ4ಹಕ73ೆ &ಾJ ಇರುವ �ತ<ದ ಕು7ತು ಎ�ಾ� fಾRbಯನು� ಒದ/ಸುI <ೇAೆ ಮತು< ಅದರ Lಾವb3ೆ �ಾಕಷುW ಸಮಯವನು� @ೕಡುI <ೇAೆ. 
 

(iii)  &ಾJ ವಸೂ�ಯನು� fಾಡಲು ಅಥAಾ / ಮತು< ಭದ4Iೆಯನು� ಮರು�ಾ	kೕನಪO�>ೊಳKdವ ನಮP �ಬtಂT ಅಥAಾ ನಮPನು� ಪ4b@kಸುವ 

.ಾವ!+ೇ ವ#J<ಯು ಈ >ೆಳ/ನ fಾಗ?ಸೂSಗಳನು� ಅನುಸ7ಸ&ೇಕು: 
 

(a)  3ಾ4ಹಕರ ಆ�^ಯ ಸ�ಳದ�� ಅಥAಾ ಅಂತಹ .ಾವ!+ೇ @Ugತ ಸ�ಳವ! ಇಲ�+ೇ ಇದG=ೆ ಮತು< ಅವರು ತಮP ಮ�ೆಯ�� ಇಲ�+ೇ ಇದG=ೆ, 

ವ#ವ�ಾರ/ವೃb< fಾಡುವ ಸ�ಳದ�� ಅವರನು� �ೌ�ಾದ?ಯುತAಾ/ oೇZ fಾಡ�ಾಗುವ!ದು. 

(b)  ನಮPನು� ಪ4b@kಸುವವರ ಗುರುತು ಮತು< ಅk>ಾರವನು� 3ಾ4ಹಕ73ೆ �ದಲ ಅವ>ಾಶದ���ೕ bXಸ�ಾಗುವ!ದು. 

(c)  3ಾ4ಹಕರ 3ೌಪ#Iೆಯನು� 3ೌರDಸ�ಾಗುವ!ದು. 

(d)  3ಾ4ಹಕ=ೊಂT3ೆ �ಾಗ7ೕಕ 7ೕbಯ�� ವ#ವಹ7ಸ�ಾಗುವ!ದು.  

(e)  3ಾ4ಹಕರ ವ#ವ�ಾರದ ಅಥAಾ ವೃb<ಯ ಅಗತ#Iೆಗಳನು� �ೊರತುಪO� ನಮP ಪ4b@kಗಳK 3ಾ4ಹಕರನು� 0700 ಗಂ�ೆ,ಂದ 1900 ಗಂ�ೆಯ 

ನಡುAೆ ಸಂಪJ?ಸುIಾ<=ೆ. 

(f)  3ಾ4ಹಕರು ಒಂದು @T?ಷW ಸಮಯದ�� ಅಥAಾ ಒಂದು @T?ಷW ಸ�ಳದ��ರುAಾಗ ಕ=ೆ fಾಡ+ೇ ಇರುವಂIೆ ಮನD fಾOದ�� ಅದನು� 

�ಾಧ#AಾTಷುW ಮZW3ೆ fಾನ#Iೆ @ೕಡ�ಾಗುವ!ದು.  

(g)  ಕ=ೆಯ ಸಮಯ �ಾಗೂ ಸಂuೆ#ಯನು� ಮತು< ಸಂoಾಷjೆಯ Dಷಯವನು� +ಾಖ��>ೊಳd�ಾಗುವ!ದು. 

(h)  &ಾJ �ತ<>ೆ^ ಸಂಬಂk�ದ ಎ�ಾ� ತ3ಾ+ೆಗಳK ಮತು< ��ಾ��Lಾ4ಯಗಳನು� ಪರಸlರ ಒ�l3ೆ.ಾಗುವ ಮತು< ಸಮಪ?ಕAಾದ ಕ4ಮದ�� 

ಪ7ಹ7ಸಲು ಎ�ಾ� ಸ�ಾಯವನು� @ೕಡ�ಾಗುವ!ದು. 

(i)   &ಾJ ವಸೂ�3ಾ/ 3ಾ4ಹಕರ ಸ�ಳ>ೆ^ �ೋಗುವ ಸಂದಭ?ದ��, Dನಯ ಮತು< U�ಾWrಾರವನು� >ಾLಾO>ೊಳd�ಾಗುವ!ದು. 

(j)   &ಾJ ವಸೂ�3ಾ/ ಕ=ೆಗಳನು�/oೇZಗಳನು� fಾಡಲು ಕುಟುಂಬದ��ನ D[ೕಗ ಅಥAಾ ಆ 7ೕbಯ &ೇ=ೆ ದುಃಖದ ಸ@�Aೇಶಗಳಂತಹ 

ಅನುSತ ಸಂದಭ?ಗಳ�� �ೋಗುವ!Tಲ�. 
 

10.  ದೂರುಗಳ� ಮತು0 ಕುಂದು�ೊರ�ೆಗಳ A.ಾರCೆ 
 

        ಆಂತ>ಕ �ಾಯ3;Bಾನಗಳ� 
 

(a)  ಸಂ� �ೆಯ ಎ�ಾ� ಕ�ೇ7ಗಳ�� ದೂರುಗಳನು� ಮತು< ಕುಂದು>ೊರIೆಗಳನು� �	ೕಕ7ಸುವ, +ಾಖ�ಸುವ ಮತು< D�ೇAಾ7 fಾಡುವ ವ#ವ� �ೆಗಳK 

ಮತು< >ಾಯ?DmಾನಗಳK ಇAೆ.  

(b)  ಸಂ� �ೆಯು @+ೇ?ಶಕರ ಮಂಡXಯು ಸಂ� �ೆಯ ಒಳ3ೆ ದೂರುಗಳK ಮತು< ಕುಂದು>ೊರIೆಗಳನು� ಪ7ಹ7ಸಲು ಸೂಕ<Aಾದ ಕುಂದು>ೊರIೆಗಳ @Aಾರjೆಯ 

ವ#ವ� �ೆಯನು� @ಗTಪO�+ೆ. ಅಂತಹ ವ#ವ� �ೆಯು �ಾಲ @ೕಡುವ ಸಂ� �ೆಯ��ನ >ಾಯ?>ಾ7ಗಳ @mಾ?ರಗXಂದ ಉದ�Dಸುವ ಎ�ಾ� ತ3ಾ+ೆಗಳನು� 
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ಆ��>ೊಳd�ಾಗುವ!ದು ಮತು< ಕ@ಷW ಮುಂTನ ಹಂತ>ೆ^ D�ೇAಾ7 fಾಡ�ಾಗುತ<+ೆ ಎನು�ವ!ದನು� uಾb4 fಾO>ೊಳKdತ<+ೆ. 

(c)  ದೂರುಗಳನು� [ೕಗ# 7ೕbಯ�� ಮತು< �ಪ4Aಾ/ @oಾ,ಸುವ Dmಾನದ ಕು7Iಾದ Dವರಗಳನು� ಎ�� ಪ�ೆಯಬಹುದು ಎನು�ವ!ದನು� 3ಾ4ಹಕ73ೆ 

bXಸ�ಾಗುವ!ದು. 

(d)  3ಾ4ಹಕರು ದೂರನು� ಸ��ಸಲು ಬಯ�ದ��, 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಈ >ೆಳ/ನವ!ಗಳ ಬ3 xೆ fಾRb @ೕಡ&ೇಕು: 
 

I. ಅದನು� �ೇ3ೆ fಾಡುವ!ದು 

II.  ದೂರನು� ಎ�� ಸ��ಸುವ!ದು  

III.  ದೂರನು� �ೇ3ೆ ಸ��ಸುವ!ದು 

IV.  .ಾAಾಗ ಪ4ತು#ತ<ರ +ೊ=ೆಯುತ<+ೆ 

V. ಕುಂದು>ೊರIೆಗಳ @Aಾರjೆ3ೆ .ಾರನು� ಸಂಪJ?ಸ&ೇಕು 

VI. ಇದರ ಫ�IಾಂಶTಂದ 3ಾ4ಹಕರು ತೃಪ<=ಾಗ+ೇ ಇದG�� ಏನು fಾಡ&ೇಕು. 

VII. 3ಾ4ಹಕರು �ೊಂTರುವ .ಾವ!+ೇ ಸಂ+ೇಹಗಳನು� ನಮP �ಬtಂTಯು ಪ7ಹ7ಸುIಾ<=ೆ. 
 

(e) 3ಾ4ಹಕರು ಬರವ}3ೆಯ ರೂಪದ�� ಒಂದು ದೂರನು� ಸ���ದ=ೆ, �ಾವ! ಅವ73ೆ ಒಂದು �	ೕಕೃb / ಪ4ತು#ತ<ರವನು� ಒಂದು Aಾರದ ಒಳ3ೆ 

ಕಳKRಸಲು ಪ4ಯb�ಸುI <ೇAೆ. �	ೕಕೃbಯ�� ಆ ಕುಂದು>ೊರIೆಯನು� @oಾ,ಸುb<ರುವ ಅk>ಾ7ಯ �ೆಸರು ಮತು< ಹು+ Gೆಯ fಾRb ಇರುತ<+ೆ. 

ದೂರನು� ನಮP @[ೕaತ ದೂರAಾ} ಸ�ಾಯ>ೇಂದ4 ಅಥAಾ 3ಾ4ಹಕ �ೇAಾ ಸಂuೆ#ಯ ಮೂಲಕ @ೕOದ��, 3ಾ4ಹಕ73ೆ ದೂ7ನ ಉ� �ೇಖ 

ಸಂuೆ#ಯನು� @ೕಡ�ಾಗುತ<+ೆ ಮತು< ಅದರ ಪ4ಗbಯ ಬ3 xೆ [ೕಗ# ಅವkಯ ಒಳ3ೆ ಅವ73ೆ fಾRbಯನು� @ೕಡ�ಾಗುತ<+ೆ. 

(f)  Dಷಯವನು� ಪ7Uೕ��ದ ನಂತರ, �ಾವ! 3ಾ4ಹಕ73ೆ ಅದರ ಅಂbಮ ಪ4bJ4�ಯನು� ಕಳKRಸುI <ೇAೆ ಅಥAಾ ಪ4bJ4,ಸಲು �ೆSgನ ಸಮಯದ ಅಗತ# 

ಏJ+ೆ ಎಂದು bXಸ�ಾಗುವ!ದು ಮತು< ದೂರನು� �	ೕಕ7�ದ ಆರು Aಾರಗಳ ಒಳ3ೆ �ಾ3ೆ fಾಡಲು ಪ4ಯb�ಸ�ಾಗುವ!ದು ಮತು< ಅವ73ೆ ಇದ7ಂದ 

ತೃ�<.ಾಗ+ೇ ಇದG�� ಅವರ ದೂರನು� ಮುಂದ>ೆ^ �ೇ3ೆ ಒಯ#&ೇಕು ಎನು�ವ!ದರ fಾRbಯನು� ಕಳKRಸ�ಾಗುತ<+ೆ. 

 

ಕುಂದು�ೊರ�ೆಯ A.ಾರCಾ �ಾಯ3;Bಾನ  

 

.ಾವ!+ೇ ದೂರು/ಕುಂದು>ೊರIೆಗXದG��, 3ಾ4ಹಕರು >ೆಳ/ರುವ .ಾವ!+ೇ fಾಗ?ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮP >ಾMೕ?=ೇN ಕ�ೇ7ಯನು� 

ಸಂಪJ?�ಬಹುದು: 
 

ದೂರ.ಾP: 022 – 42722272 

ಇhೕ%/ಪತ4 ಇವರ ಗಮನ>ೆ^: 

U4ೕ @bೕ�  ಕುfಾp wೈ� (ಕುಂದು>ೊರIೆಯ @Aಾರjಾ ಅk>ಾ7) 
              

ಇQೕR: homeservice@edelweissfin.com 

 

ಅಂ5ೆ: ಎ�ೆ�	ೕ�  �ೌ�ಂ� �ೈ�ಾ��  ���ೆ� , ಎ�ೆ�	ೕ� �ೌ�, �.ಎ� .Z. =ೋ�, ಕ�ೕ�ಾ, ಮುಂಬ,- 

400098. 

Dಷಯವನು� ಪ7Uೕ��ದ ನಂತರ, ಅಂತಹ ದೂರು/ಕುಂದು>ೊರIೆಗಳನು� �	ೕಕ7�ದ ನಂತರ ಆರು (6) Aಾರಗಳ ಒಳ3ೆ 3ಾ4ಹಕ73ೆ 

ನಮP ಪ4ತು#ತ<ರವನು�  @ೕಡುವ!ದು ನಮP ಪ4ಯತ�Aಾ/ರುತ<+ೆ,  
 

3ಾ4ಹಕ73ೆ ಸಂ� �ೆ,ಂದ ಪ4ತು#ತ<ರ ಬರ+ೇ ಇದG�� ಅಥAಾ �	ೕಕ7�ದ ಪ4ತು#ತ<ರTಂದ ತೃಪ<=ಾಗ+ೇ ಇದG��, ದೂರು+ಾರರು ಆ� �ೈ�  

Dmಾನದ�� http://grids.nhbonline.org.in ಮೂಲಕ ಅಥAಾ ಆ� �ೈ� ನ Dmಾನದ�� 
http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs-NHB%E2%80%93Physical-

Mode.pdf >ೊಂOಯ��ನ fಾದ7ಯನು� ಬಳ�>ೊಂಡು ಈ >ೆಳ/ನ Dnಾಸ>ೆ^ �ಾ#ಶನ% �ೌ�ಂ� &ಾ#ಂ' ನ ದೂರು @Aಾರjಾ 

Doಾಗವನು� ಸಂಪJ?ಸಬಹುದು: �ಾ#ಶನ% �ೌ�ಂ� &ಾ#ಂ', OLಾಟ?hಂN ಆ� =ೆಗು#�ೇಶ� ಅಂ� ಸೂಪD?ಶ� (ಕಂL �ೇಂN 

7�ೆ4ಸ% �ೆ% ), 4� q�ೕp , >ೋp-5A, ಇಂO.ಾ �ಾ#v�ಾ#N �ೆಂಟp, �ೋk =ೋ�, ನೂ# �ೆ�� – 110 003. 
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ದೂರನು�  crcell@nhb.org.in ಗೂ ಸಹ ಇhೕ% fಾಡಬಹುದು 
 

 hೕ�ೆ bX��ಾದ ಕುಂದು>ೊರIೆ @Aಾರjಾ Dmಾನವ! https://www.edelweisshousingfin.com ಎಂಬ��ಯೂ ಸಹ ಲಭ#D+ೆ 

 

11.  7ಾ6ಾನ� 

    

(a)  ಅಗತ#Aೆ@�ದ=ೆ, 3ಾ4ಹಕರು �ಾಲದ ಅa?ಯ�� ನಮೂTಸ�ಾ/ರುವ fಾRbಯ ಕು7ತು ಅವರನು� >ೇಳKವ ಮೂಲಕ, �ಬtಂT ಅಥAಾ ಈ 

ಉ+ೆ̀ೕಶ>ಾ^/ �ೇ�ಸ�ಾ/ರುವ ಮಧ#ವb?ಗಳK ಅವರನು� ಮ�ೆಯ ಮತು< / ಅಥAಾ ವ#ವ�ಾರದ ದೂರAಾ} ಸಂuೆ#ಗಳ�� ಸಂಪJ?ಸುವ ಮತು< 

/ಅಥAಾ ಅವರ ಮ�ೆ ಮತು< / ಅಥAಾ ವ#ವ�ಾರದ Dnಾಸ>ೆ^ oೌbಕAಾ/ oೇZ @ೕಡುವ ಮೂಲಕ ದೃಢಪO�>ೊಳKdI <ೇAೆ. 
 

(b)  3ಾ4ಹಕರ uಾIೆಯ��ನ ಒಂದು ವ#ವ�ಾರದ ಬ3 xೆ �ಾವ! ತ@uೆ ನ�ೆಸ&ೇJದG=ೆ ಮತು< ಇದರ�� Mೕ�ೕ� / ಇತ=ೆ ತ@uೆಯ ಸಂ� �ೆಗಳ �ೆರವನು� 

ಪ�ೆಯ&ೇJದG=ೆ ಅಗತ#Aಾದ 7ೕbಯ�� ಸಹಕ7ಸ&ೇ>ೆಂದು �ಾವ! 3ಾ4ಹಕ73ೆ bXಸುI <ೇAೆ. 
 

(c)  3ಾ4ಹಕರು ವಂಚ�ೆಯ ನಡವX>ೆಯನು� Iೋ7ದ��, ಅವರ uಾIೆಯ�� ಉಂ�ಾಗುವ ಎ�ಾ� 7ೕbಯ ನಷW>ೆ^ ಮತು< 3ಾ4ಹಕರು �ಾಕಷುW 

ಮುಂwಾಗ4IೆವRಸ+ೇ ಇರುವ >ಾರಣTಂ+ಾ/ ಉಂ�ಾಗುವ ನಷWಗX3ೆ ಅವ=ೇ �ೊjೆ.ಾ/ರುIಾ<=ೆ. 
 

(d)   �ಾವ! ನಮP ಉತlನ�ಗಳK ಮತು< �ೇAೆಗಳ ಕು7Iಾದ fಾRbಯನು� >ೆಳ/ನ ಒಂದು ಅಥAಾ �ೆSgನ oಾ�ೆಗಳ�� ಪ4ಕZಸುI <ೇAೆ: RಂT, ಇಂ/�ೕ� 

ಅಥAಾ ಸೂಕ<Aಾದ ಸ�Xೕಯ oಾ�ೆ. 
 

(e)  �ಾವ! �ಾಲವನು� @ೕಡುAಾಗ �ಂಗ, wಾb ಮತು< ಧಮ?ದ ಆmಾರದ�� .ಾವ!+ೇ ಪ�Lಾತವನು� fಾಡುವ!Tಲ�. ಇ�ೆW ಅಲ�+ೆ, ತಮP ಉತlನ�ಗಳK 

ಮತು< �ೇAೆಗಳನು� ಒದ/ಸುAಾಗ ದೃ�W +ೋಷ �ೊಂTದವರು ಅಥAಾ +ೈRಕ ಅಂಗDಕಲIೆಯನು� �ೊಂTರುವ ಅa?+ಾರ73ೆ ಅವರ DಕಲIೆ 

hೕ=ೆ3ೆ ಪcಾLಾತ fಾಡುವ!Tಲ�. ಆದ=ೆ, ಇದು ನಮPನು� ಸfಾಜದ D�ನ� ಅಂಗಗX3ಾ/ [ೕಜ�ೆಗಳನು�  �ದಪ̀Oಸಲು ಅಥAಾ oಾಗವRಸದಂIೆ 

ತ�ೆಯುವ!Tಲ�. 
 

(f)   �ಾಲದ �ತ<ವನು� �ಾಲ3ಾರ7ಂದ ಅಥAಾ ಒಂದು &ಾ#ಂ' / ಹಣ>ಾಸು ಸಂ� �ೆ,ಂದ ವ3ಾ?,ಸುವ ಮನDಯನು� �ಾfಾನ#Aಾದ Dmಾನದ���ೕ 

ಸಂಸ^7ಸುI <ೇAೆ. 
 

(g)  ಸಂRIೆಯನು� �ಾವ?ಜ@ಕ3ೊXಸಲು, �ಾವ!:- 
 

1.   ಸಂRIೆಯ ಒಂದು ಪ4bಯನು� ಈ/ರುವ ಮತು< �ೊಸ 3ಾ4ಹಕ73ೆ @ೕಡುI <ೇAೆ; 
 

2.   ಸಂRIೆಯನು� ಮನDಯ hೕ=ೆ3ೆ >ೌಂಟp ನ�� ಅಥAಾ ಇ�ೆ>ಾs@' ಕಮು#@>ೆಶ�  ಅಥAಾ ಇhೕ% ಮೂಲಕ +ೊ=ೆಯುವಂIೆ fಾಡುI <ೇAೆ; 
 

3.   ಸಂRIೆಯನು� ನಮP ಪ4b[ಂದು zಾuೆಯ��ಯೂ; ಮತು< ನಮP Aೆ� �ೈN ನ�� +ೊ=ೆಯುವಂIೆ fಾಡುI <ೇAೆ. ಇದು 

https://www.edelweisshousingfin.com ಎಂಬ�� +ೊ=ೆಯುತ<+ೆ; ಮತು< 
 

4.   ಸಂRIೆಯ ಬ3 xೆ ಸೂಕ<Aಾದ fಾRbಯನು� @ೕಡಲು ಮತು< >ೋ� ಅನು� ರೂQಯ�� ಇ7�>ೊಳdಲು �ಬtಂT3ೆ ತರ&ೇb @ೕಡ�ಾ/+ೆ ಎಂದು 

uಾb4ಪO�>ೊಳKdI <ೇAೆ. 
 

(h)  ಸಂRIೆಯನು� ವಷ?>ೊ^hP ಅಥAಾ @ಯfಾವXಗಳ�� ಬದ�ಾವjೆ ಉಂ�ಾ+ಾಗ ಅಥAಾ ಸಂRIೆಯನು� ಪ7ಷ^7ಸ&ೇಕು ಎಂದು ಮಂಡX3ೆ 

ಅ�Lಾ4ಯಪಟW ಸಂದಭ?ದ�� ಪ7ಷ^7ಸ�ಾಗುವ!ದು.  
 

(i)  ಸಂRIೆಯನು� ಅನುಸರjಾ Doಾಗ ಮತು< ಇರಬಹು+ಾದ ಇತ=ೆ Lಾಲು+ಾರರ ಸಲ�ೆಯ hೕ=ೆ3ೆ ಪ7ಷ^7ಸ�ಾಗುವ!ದು, �ಾಗೂ ಮಂಡXಯು 

ಅಂ/ೕಕ7�ದ ನಂತರ ಅಂbಮAೆಂದು ಪ7ಗ}ಸ�ಾಗುವ!ದು.  


