
 

ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನವನ್ಸ  ಪ್ೊೈವೀಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 

ನವಾಯೀಚಿತ ಆಚರಣವ ಸಂಹಿತೆ 
 

ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೈಕ್ರೊಫೈನವನ್ಸ  ಲಿಮಿಟೆಡ್  ಭವರತೀಯ  ರಿಸರ್ಾ  ಬವಾಂಕ್ ನಂದ ಲೈಸನ್ಸ  ಪಡೆದ ಒಂದು 

ನವನ್ಸ- ಬವಾಂಕಿಗ್ ಫೈನವನ್ಸ  ಕಂಪನಯವಗಿದೆ. ಕಂಪನ 2007 ಆಗಸ್ಟ  ನಲಿಿ ಸ್ವಾಪಿತಗರಂಡಿದೆ. 
 

ಭವರತೀಯ ರಿಸರ್ಾ ಬವಾಂಕ್ ಸ್ವಲ ನೀಡಿಕ್ ರ್ಾರ್ಹವರ ಮವಡುರ್ವಗ, ಎಲಿ  NBFCs ಅಗಿೀಕರಿಸಲು  

“ನವಾಯೀಚಿತ ಆಚರಣವ ಸಂಹಿತೆ” (FPC) ಮೀಲ ಮವಗಾಸರಚಿಗಳನುು ತನು ಸತೆರತೀಲ ದಿನವಂಕ 28 

ಸಪ್ಂಬರ್ 2006 ರಲಿಿ ಪೊಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ಮವಗಾ ಸರಚಿಗಳು, ಇತರ ವಿಷಯಗರಂದಿಗ, ಸ್ವಲದ 

ನಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ ಷರತುತಗಳ ಮೀಲ ಸ್ವಕಷು್ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವಿಕ್ ಮತುತ ಒತ್ವತಯರಹಿತ ರ್ಸರಲವತ 

ಕೊಮಗಳನುು ಅಂಗಿೀಕರಿಸುರ್ ಸ್ವಮವನಾ ತತವಗಳನುು ಒಳಗರಂಡಿರುತತದೆ. 
 

ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ಸ್ವಲ ನೀಡಿಕ್ಯಲಿಿ ನವಾಯೀಚಿತ ಆಚರಣೆಗಳಿಗ ಗ್ವೊಹಕ ಪವರದರ್ಾತೆಗ ಮತುತ ರ್ಾರ್ಹವರ 

ಆಚರಣೆಗಳಲಿಿನ ನೆೈತಕ ಮವನದಂಡಗಳಿಗ ಮತುತ ಗ್ವೊಹಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲಪಡಿಸುರ್ುಕ್ಗ ತನು ನವಾಯೀಚಿತ 

ಆಚರಣವ ಸಂಹಿತೆಯನುು ನರಂತರರ್ವಗಿ ನವಿೀಕರಿಸುತತದೆ. 
 

ನವಾಯೀಚಿತ ಆಚರಣವ ಸಂಹಿತೆಯನುು ನಮೆಲಿ ಶವಖವ ಕಛೀರಿಗಳಲಿಿ, ವಿಭವಗಿೀಯ ಕಛೀರಿಗಳಲಿಿ, 

ಮುಖ್ಾ ಕಛೀರಿಯಲಿಿ ಮತುತ ಕಂಪನಯ ವಬ್ ಸೈಟ್ www.asirvadmicrofinance.co.in 

ನಲಿಿ  ಪೊಕಟಪಡಿಸಲವಗಿದೆ. ಆಕರಿಸುರ್ ಬಡಿಿದರ ಮತುತ  ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ವಾಪಿಸಿದ ದರರು ಪರಿಹವರ 

ರ್ಾರ್ಸಾಯನುು ಸಹಿತ ತನೆುಲಿ ಕಛೀರಿಗಳಲಿಿ ಮತುತ ಪೊಕಟಿಸಲವದ ಸ್ವಹಿತಾದಲಿಿ (ಸಾಳಿೀಯ ಭವಷೆಯಂದಿಗ) 

ಮತುತ ತನು ವಬ್ ಸೈಟ್ ನಲಿಿ ಎದುು ಕವಣುರ್ಂತೆ ಪೊದಶಾಸಲವಗಿದೆ. 
 

1. ಗ್ವೊಹಕರರಂದಿಗ ಪವರದರ್ಾಕತವ ಹರಂದುರ್ುದು ಮತುತ ಯೀಗಾರ್ವಗಿರುರ್ುದು ನಮೆ ನೀತಯವಗಿದೆ, 

ಗ್ವೊಹಕನೆರಂದಿಗ ನಮೆಲಿ ಸಂರ್ಹನೆಗಳು ಸಾಳಿೀಯ ಭವಷೆಯಲಿಿ ಇರುತತದೆ. ನಮಿೆಂದ ನೀಡಲವಗುರ್ 

ಸ್ವಲದ ಕುರಿತ್ವದ ನಯಮ ಮತುತ ಷರತುತಗಳನುು ಗ್ವೊಹಕರಿಗ ಬರಹ ರರಪದಲಿಿ ಸಪಷ್ರ್ವಗಿ 

ತಳಿಸಲವಗುತತದೆ. ಪೊತ ಕ್ೀಂದೊಕ್ೆ ನೀಡಲವಗುರ್ ಮರರು ದಿನಗಳ ಕಡ್ವಿಯ ಉಚಿತ ತರಬೀತ 

ಸಮಯದಲಿಿ ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ಈ ನಯಮ ಮತುತ ರ್ರತುತಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ವೊಹಕರಿಗ ತಳುರ್ಳಿಕ್ 

ನೀಡುತತದೆ, ಇದರಿಂದವಗಿ ಗ್ವೊಹಕ ತನು ಸ್ವಲದ ಕುರಿತು ಚೆನವುಗಿ ತಳುರ್ಳಿಕ್ ಹರಂದಿ ಯೀಗಾ 

ನರ್ವಾರ ತೆಗದುಕ್ರಳಳಲು ಸ್ವಧಾರ್ವಗುತತದೆ. 
 

2. ಆಶೀರ್ವಾದ ತ್ವನು ತೆಗದುಕ್ರಳುಳರ್ ಎಲಿ ಸ್ವಲದ ಅರ್ಜಾಗಳಿಗ ಸಿವೀಕೃತ ನೀಡುತತದೆ. ಅರ್ಜಾ 

ನಮರನೆಯಂದಿಗ ಗ್ವೊಹಕ ಅರ್ಜಾಯಂದಿಗ ಸಲಿಿಸಬೀಕವಗುರ್ ದವಖ್ಲತಗಳನುು ಸಹಿತ 

ಸರಚಿಸಲವಗುತತದೆ. 

a) ಎಲಿ ಅರ್ಜಾಗಳನುು ಒಂದು ಸಮಂಜನ ಕವಲವರ್ಧಿಯಲಿಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲವಗಿತತದೆ ಮತುತ 

ಪೊಕಿೊಯೆಗರಳಿಸಲವಗುತತದೆ. ಸ್ವಲಗ್ವರನ ಪೊಸುತತ ಸ್ವಲಗಳು ಮತುತ ಮರು ಪವರ್ತ ಸ್ವಮರ್ಥಾಾ ಕುರಿತು 

ಅಗತಾ ವಿಚವರಣೆಗಳನುು ಮವಡಲು ಕಂಪನಯ ಸಿಬಬಂದಿಯನುು ತರಬೀತುಗರಳಿಸಲವಗಿದೆ. ಕಂಪನಯು 

ಭವರತೀಯ ರಿಸರ್ಾ ಬವಾಂಕ್ ನೀಡಿರುರ್ ಕ್.ರ್ವಯ್.ಸಿ.(KYC) ಮವಗಾಸರಚಿಗಳನುು ಪವಲಿಸುತತದೆ. 

ಸ್ವಲಗಳ ಪೊಕಿೊಯೆ ಅರ್ಥರ್ವ ಅನುಮೀದನೆಯ ಮದಲು ಅರ್ಜಾಯು ಆಂತರಿಕ ಪೊಕಿೊಯೆ ಕ್ೊಡಿಟ್ ಬರಾರರ 

ಪರಿಶೀಲತೆ ಮರಲಕ ಹವಯುು ಹರೀಗುತತದೆ. ಈ ಪೊಕಿೊಯೆಯನುು ತೃಪಿತಪಡಿಸುರ್ ಅರ್ಜಾಗಳು 

ಸವಂಯಚವಲಿತರ್ವಗಿ ತರಸೆೃತಗರಳಳತತವ. ಸ್ವಲ ತರಸೆೃತಗರಂಡ್ವಗ ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ಗ್ವೊಹಕರಿಗ ತನು 

ನರ್ವಾರದ ಕುರಿತು ತಳಿಯಪಡಿಸುತತದೆ ಮತುತ “ಕ್ೀಂದೊ-ಪುಸತಕದಲಿಿ” ದವಖ್ಲಿಸುತತದೆ. 
 

http://www.asirvadmicrofinance.co.in/


 

3. ಮವಲಗ್ವವ್ ಸಮಿತಯ ಶಫವರಸಿನ ಅನುಸರಣೆಗ್ವಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ಈ ಕ್ಳಗ ಸರಚಿಸಲವದ ಎಲಿ 

ರ್ರತುತಗಳನುು ತೃಪಿತಗರಳಿಸಿದ ಗ್ವೊಹಕರಿಗ ಮವತೊ ಸ್ವಲಗಳನುು ಮವಡುತತದೆ. 

a)  ಗ್ವೊಮಿೀಣ ಕುಟುಂಬದ ರ್ವರ್ಷಾಕ ಉತಪನು ರರ.60,000 ಅರ್ಥರ್ವ ಪಟ್ಣ ಅರ್ಥರ್ವ 

ಅರ-ಪಟ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ರ್ವರ್ಷಾಕ ಆದವಯ ರರ.120000 ಮಿೀರದ ಗ್ವೊಹಕನಗ 

b)  ಕ್ೀರ್ಲ ಒಂದು ಸವ-ಸಹವಯ ಗುಂಪಿನ (SHG/JLG) ಸದಸಾ ಹರಂದಿರುರ್ ಗ್ವೊಹಕನಗ 

c) ಒಂದಕಿೆಂತ ಹಚಿಿನ ಇತರ NBFC –MFI ನಂದ ಸ್ವಲ ಪಡೆಯುರ್ ಗ್ವೊಹಕನಗ 

d) ಗ್ವೊಹಕನ ಒಟು್ ಸ್ವಲಗಳು ರರ. 50000 ಕ್ೆ ಮಿೀರದರ್ರಿಗ 
 

4. ಹಚುಿ ಸ್ವಲದ ಹರರಯನುು ಮತುತ ಸ್ವಲಗಳನುು ತಡೆಗಟ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಂತರಿಕ ದವಖ್ಲಗಳು 

ಮತುತ ಮೌಲಾಮವಪನ ಯವಂತೊಕ ರ್ಾರ್ಸಾಯ ಜರತೆಗ ಕ್ೊಡಿಟ್  ಬರಾರರೀ ದೆರಂದಿಗ 

ನೆರೀಂದವಯಿಸಲಪಟಿ್ದೆ, ಪೊತ ಗ್ವೊಹಕನ ಪೊಸುತತ ಸ್ವಲ ಮಟ್ ಮತುತ ಮರುಪವರ್ತ ಇತಹವಸಕ್ೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೊತ ಗ್ವೊಹಕನ ಡೆೀಟವರ್ನುು ಸ್ವಲದ ಅಹಾತೆಗ್ವಗಿ ಮೌಲಾಮವಪನ ಮವಡಲು 

ಬಳಸಲವಗುತತದೆ. 
 

5. ಆಶೀರ್ವಾದ, ಮಂಜರರವತ ಪತೊ ಮುಖವಂತರ ಈ ಕ್ಳಗ ಸರಚಿಸಲವದ ಸ್ವಲ ಕರವರಿನೆರಂದಿಗ 

ಮಂಜರರು ಮವಡಿದ ಸ್ವಲ ಮತತರ್ನುು ತಳಿಸುತತದೆ. 

 ಸ್ವಲದ ನಯಮಗಳು ಮತುತ ರ್ರತುತಗಳು 

 ಸ್ವಲದ ನಗದಿತ ಬಲ  ಇದು ಕ್ೀರ್ಲ ಮರರು ಘಟಕಗಳನುು ಒಳಗರಂಡಿರುತತದೆ ಅರ್ುಗಳಂದರ- 

ಆಕರಿಸಲವಗುರ್ ಬಡಿಿ, ಪೊಕಿೊಯವ ರ್ುಲೆಗಳು ಮತುತ ವಿಮವ ಕಂತು ( ಇದು ಇದರ ಕುರಿತ್ವಕ 

ಆಡಳಿತ್ವತೆಕ ವಚಿಗಳನುು ಒಳಹರಂಡಿರುತತದೆ) 

 ಸ್ವಲಗ್ವರನಂದ  ಯವರ್ುದೆೀ ಸುರಕ್ಷವ ಠೀರ್ಣಿ/ಮವರ್ಜಾನ್ಸ ಸಂಗೊಹಿಸುರ್ುದಿಲಿ 

 ತಡರ್ವಗಿ ಸಂದವಯ ಮವಡುರ್ ಮರುಪವರ್ತಗಳ ಮೀಲ ಯವರ್ುದೆೀ ದಂಡರ್ನುು 

ವಿಧಿಸಲವಗುರ್ುದಿಲಿ. 
 

6. ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ನಬಂಧನೆ ಮತುತ ರ್ರತತಗಳಲಿಿ, ವಿತರಣವ ವೀಳವಪಟಿ್, ಬಡಿಿ ದರಗಳು, ಸೀರ್ವ 

ರ್ುಲೆಗಳು, ಮುಂಗಡ ಪವರ್ತ ವಚಿಗಳು ಇತ್ವಾದಿಗಳನುು ಒಳಗರಂಡು ಯವರ್ುದೆೀ ಬದಲವರ್ಣೆಗಳನುು 

ಗ್ವೊಹಕನಗ, ಸಾಳಿೀಯ ಭವಷೆಯಲಿಿ ಸರಚನೆ ನೀರುತತದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ಬಡಿಿದರದಲಿಿನ 

ಬದಲವರ್ಣೆಗಳನುು ಮತುತ ವಚಿಗಳನುು ಕ್ೀರ್ಲ ಭವಿಷಾತತನಲಿಿ ಆಚರಣೆಗ ತರುರ್ುದನುು 

ಖವತರಿಪಡಿಸುತತದೆ. ಸ್ವಲ ಕರವರಿನಲಿಿ ಒಂದು ಸರಕತ ನಯಮರ್ನರು ಈ ಸಂಬಂಧರ್ವಗಿ 

ಅಳರ್ಡಿಸಿಕ್ರಳಳಲವಗಿದೆ. 
 

7. ಸ್ವಲದ ಎಲಿ ಮಂಜರರವತಗಳನುು ಮತುತ ವಿಚವರಣೆಗಳನುು ಶವಖವ ಕಛೀರಿಯಲಿಿ ಮವತೊ ಮವಡಲವಗುತತದೆ.  

  ವಿತರಣವ ಪೊಕಿೊಯೆಯನುು  ಶವಖವಧಿಕವರಿ, ಪವೊದೆೀಶಕ ರ್ಾರ್ಸ್ವಾಪಕರು ಮತುತ ರ್ಲಯ ರ್ಾರ್ಸ್ವಾಪಕರು 

 ನಕಟರ್ವಗಿ ಮೀಲಿವಚವರಣೆ  ಮವಡುತ್ವತರ. 
 

8. ಪೊತ ಸ್ವಲಗ್ವರನಗ, ವಿತರಣವ ಸಮಯದಲಿಿ ಈ ಕ್ಳಗಿನ ವಿರ್ರಗಳನುು ನಮರದಿಸಿ ಒಂದು ಸ್ವಲದ ಪವಸ್ಟ-

 ಬುಕ್ (ಸಾಳಿೀಯ ಭವಷೆಯಲಿಿ) ಒದಗಿಸಲವಗುತತದೆ. 

 I. ಆಕರಿಸಲವಗುರ್ ಬಡಿಿ ದರ 

 II. ಸ್ವಲಕ್ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ ಎಲಿ ಇತರ ನಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ ಷರತುತಗಳು 

 III. ಸ್ವಲಗ್ವರನಗ ಸ್ವಕಷು್ ಲವಭ ತರಬಹುದವದ ಮವಹಿತಗಳು 

 IV. ಕಂತುಗಳ ಸಿವೀಕೃತ ಮತುತ ಅಂತಮ ತೀರಿಸುವಿಕ್ಯನೆರುಳಗರಂಡ ಎಲಿ ಮರು ಪವರ್ತಗಳಿಗ  

  ಸಿವೀಕೃತಗಳನುು ನೀಡುತತದೆ. 

 V. ಎಂ.ಎಫ್.ಐ (MFI) ಮರಲಕ ಸ್ವಾಪಿಸಲವದ ದರರು ಪರಿಹವರ ರ್ಾರ್ಸಾ ಮತುತ 

ಸಂಪಕವಾಧಿಕವರಿಯ   ಹಸರು ಮತುತ ಸಂಪಕಾ ಸಂಖ್ಯಾ. 



 

 VI. ನವನ್ಸ-ಕ್ೊಡಿಟ್ (ಸ್ವಲರ್ಲಿದ) ಉತಪನುಗಳನುು ಸ್ವಲಗ್ವರನ ಸಂಪೂಣಾ ಒಪಿಪಗಯಂದಿಗ  

  ನೀಡಲವಗುತತದೆ. ಮತುತ ರ್ುಲೆ ರಚನೆಯನುು ಸ್ವಲದ ಕವಡಿಾನಲಿಿಯೆೀ ತಳಿಸಲವಗುತತದೆ. 
 

 ವಿತರಣವ ಸಮಯದಲಿಿ ಸ್ವಲಗ್ವರರ ಡೆೀಟವ ಗ್ೌಪಾತೆಯನುು ಕವಪವಡುರ್ುದವಗಿ ಖವತರಿ ನೀಡಲವಗುತತದೆ. 

 ಪೊಚವರಗಳಿಗ, ಮವರವಟ ರ್ಸುತಗಳಿಗ ಮತುತ ಇತರ ಸ್ವರ್ಾಜನಕ ಮವಹಿತಗ ಬಳಸುರ್ ಮವಹಿತಗಳಿಗ ಲಿಖಿತ 

 ಒಪಿಪಗ ಪಡೆಯಲವಗುತತದೆ. 
 

9. ಅಹಾ ಆಸಿತಗಳಿಗ ಯವರ್ುದೆೀ ಮೀಲವರ್ವರಗಳಿಲಿದೆ (ಕ್ರಲವಾಟರಲ್) ಸ್ವಲರ್ನುು ಒದಗಿಸಲವಗುತತದೆ. ಅನಹಾ 

 ಆಸಿತಗಳಿಗ ನವರ್ು ತೆಗದುಕ್ರಳುಳರ್ ಸಕುಾರಿಟಿಗಳನುು ಎಲಿ ಬವಕಿಗಳ ಮರು ಪವರ್ತ ನಂತರ ಅರ್ಥರ್ವ ಸ್ವಲದ 

 ಬವಕಿ ಮತತದ ಪವರ್ತ ಮವಡಿದವಗ ಸ್ವಲಗ್ವರನ ವಿರುದಧ NBFCS ಹರಂದಿರಬಹುದವದ ಯವರ್ುದೆೀ 

 ಕವನರನು ಹಕುೆ ಅರ್ಥರ್ವ ಸ್ವವಮಾ ಅರ್ಥರ್ವ ಇತರ ಯವರ್ುದೆೀ ಕ್ಿೀಮ್ ಅಧಿೀನಕ್ೆ ಒಳಪಟು್ ಎಲಿ 

 ಸಕುಾರಿಟಿಗಳನುು ಬಿಡುಗಡೆ ಮವಡುತೆತೀವ. ಅಂರ್ಥ ಸ್ವಾಪಿತ ಹಕುೆಗಳನುು ಬಳಸುರ್ವಗ ಬವಕಿ ಉಳಿದಿರುರ್ 

 ಕ್ಿೀಮ್ ಕುರಿತು ಸಂಪೂಣಾ ವಿರ್ರಗಳನುು ನೀಡಿ ಮತುತ NBFCs ಯವರ್ುದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಈ 

 ಸಕುಾರಿಟಿಗಳನುು, ಕ್ಿೀಮುಗಳ ಇತಾರ್ಥಾರ್ವಗುರ್ರ್ರಗ ಅರ್ಥರ್ವ ಪವರ್ತಸುರ್ ರ್ರಗ. ಉಳಿಸಿಕ್ರಳುಳರ್ 

 ಹಕೆನುು ಹರಂದಿರುತತವ ಎಂಬುದನುು ತಳಿಸಿ ಸ್ವಲಗ್ವರನಗ ನೆರೀಟಿೀಸು ಕಳಿಸಲವಗುತತದೆ. 
 

10. ಸ್ವಲ ರ್ಸರಲವತಗ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರ್ಸರಲವತಯನುು ಸ್ವಮವನಾರ್ವಗಿ ನಯೀರ್ಜತ ಸಭವ 

 ಸಾಳದಲಿಿಯೆೀ ಮವಡಲವಗುತತದೆ. ಸ್ವಲಗ್ವರನು ನಯೀರ್ಜತ ಕ್ೀಂದೊ ಸಾಳದಲಿಿ 2 ಅರ್ಥರ್ವ ಹಚುಿ 

 ಸಂದಭಾಗಳಲಿಿ ಗೈರು ಹವಜರವದಲಿಿ, ಕ್ಷೀತೊ ಸಿಬಬಂದಿಗ ಸ್ವಲಗ್ವರನ ಮನೆ ಅರ್ಥರ್ವ ಕ್ಲಸದ 

ಸಾಳದಲಿಿ  
 

 ರ್ಸರಲಿ ಮವಡಲು ಅನುಮತ ನೀಡಲವಗುತತದೆ. ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ಅನವರ್ರ್ಾಕ ಕಿರುಕುಳದ  

  ಮರಹರೀಗುರ್ುದಿಲಿ, ಉದವ: ಸರಿಯಲಿದ ಹರತತನಲಿಿ ಸ್ವಲಗ್ವರನಗ ನರಂತರ ಉಪಟಳ 

 ನೀಡುರ್ುದು, ರ್ಸರಲವತಗ ತೆರೀಳಬಲ ಬಳಸುರ್ುದು ಇತ್ವಾದಿ. 
 

11. ಆಶೀರ್ವಾದರ್ು ಸ್ವಲದ ಕರವರಿನ ನಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ ಷರತುತಗಳಲಿಿ ಒದಗಿಸಲವದ 

ಉದೆುೀರ್ಗಳನುು  ಹರರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ವಲಗ್ವರನ ರ್ಾರ್ಹವರದಲಿಿ ಹಸತಕ್ಷೀಪ ಮವಡಲು 

ಇಚಿಿಸುರ್ುದಿಲಿ. (ಈ ಮದಲು  ಸ್ವಲಗ್ವರನಂದ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸದ ಹರಸ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ 

ನೀಡಿದರ್ರ ಗಮನಕ್ೆ ಬರುರ್ರ್ರಗ) 
  

 ಸ್ವಲಗ್ವರನಂದ ಸ್ವಲದ ಖವತೆಯನುು ರ್ಗ್ವಾಯಿಸಲು ವಿನಂತ ಸಿವೀಕರಿಸಿದವಗ ಒಪಿಪಗ ಅರ್ಥರ್ವ 

 ಅಸಮೆತಯನುು (ಉದವ: ಆಶೀರ್ವಾದದ ಆಕ್ಷೀಪಣೆ ಇದುಲಿಿ), ಮನವಿಯನುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 21 

ದಿನಗಳ  ಒಳಗ್ವಗಿ ತಳಿಸಲವಗುತತದೆ. ಇಂರ್ಥ ರ್ಗ್ವಾರ್ಣೆಗಳು ಕವನರನನ ಪವರದರ್ಾಕ ಒಪಪಂದದ ಪೊಕವರ 

 ಸಂಗತರ್ವಗಿರಬೀಕು. 
 

12. ಕಂಪನಯು ದರರು ಪರಿಹವರಕವೆಗಿ ಒಂದು ವಿರ್ರರ್ವದ ಯವಂತೊಕ ರ್ಾರ್ಸಾಯನುು 

ಹರಂದಿರುತತದೆ. ಇದು ದರರುಗಳನುು ಮತುತ ಕುಂದು ಕ್ರರತೆಗಳನುು ಒಂದು ಸಮಂಜಸ ಕವಲವರ್ಧಿಯಲಿಿ 

ಆಲಿಸುತತದೆ ಮತುತ ಪರಿಹರಿಸುತತದೆ ಎಂಬುದನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತತದೆ. ಕಂಪನಯು ತನು ಮುಖ್ಾ ಕಛೀರಿಯಲಿಿ 

ನಯೀರ್ಜತ ದರರು ಪರಿಹವರ ಅಧಿಕವರಿಯನುು ಹರಂದಿದುು, ಅರ್ರನುು ಯವರ್ುದೆೀ ಸ್ವಲಗ್ವರ ತನು ಪವಸ್ಟ 

ಬುಕ್ ನಲಿಿ ಒದಗಿಸಲವದ ಸಂಪಕಾ ಮವಹಿತಯನುು ಬಳಸಿ ಸಂಪಕಿಾಸಬಹುದು.  
 

  

 

 

 


