�ೕ�� �ಾ�ಾದ್ನ ಪತರ್ (�ಾಲ �ಾ� ಸಂ�ಯ್ ……)
ರೂ………./-

��ಾಂಕ:…………

�ೕ��ಯ �ೕ��, �ಾನು .... �ಾ�ಾದ್ನ �ೕಡುವ��ೕ�ಂದ�, 1956 ರ ಕಂಪ�ಗಳ �ಾ�ದ್ ಅನುಬಂಧದ ಅ�ಯ�ಲ್ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ಕಂಪ� UNIMONI � ಅಥ�ಾ ಅದರ
ಕ�ೕ�/�ಾ� .... ಆ�ೕಶದ �ೕ�� .... ರೂ. �ತತ್ವನುನ್ ಇ�ಲ್ನ ��ಾಂಕ�ಂದ �ಾ�ರ್ಕ ....% ದರದ ಬ�ಡ್�ಂ�� �ಾ�ಕ/�ರ್ೖ�ಾ�ಕ/�ಾ�ರ್ಕ �ಾ� ಸ�ತ, �ವ್ೕಕ��ದ
�ೌಲಯ್�ಕ್ ವಯ್ತಯ್ಯವ�ಂ�ಾದ�ಲ್ ಸಂಚಯ�ೂಂಡಂ� �ಾವ� �ಾಡುವ �ಾ�ಾದ್ನ �ೕಡು�ತ್ೕ�.

�ಸರು ಮತುತ್ ಸ� : …….

�ಯಮಗಳು ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳು
1.

ಈ �ೕ�ನದ�ಕ್ ಒಳಪಟುಟ್ ಮತುತ್ ಕಂಪ�ಯು �ಗ��ದಂ� ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ �ಾಲ�ಾರ�� ಸೂ��ದಂ� �ಾಲ�ಾರರು

�ಾ��ೂ��ದ �ೕ�� �ಾ�ಾದ್ನ ಪತರ್ದ�ಲ್ �ಗ�ತ ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ �ಾಲವ� �ೂಂ�ರುತತ್�. ಈ ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್, ಒಂದು ವಷರ್
ಎಂಬುದು 360 �ನಗ�ಾ�ರುತತ್�.
2.

ಈ �ಾಲವನುನ್ ಪ�ಯುವ ಉ�ದ್ೕಶ ಕೃ��ೕತರ�ಾದ್��. ಕಂಪ�ಯು 22 �ಾಯ್�ಟ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ ಆ�ಾರದ�ಲ್

ಆಭರಣಗಳನುನ್ �ೌ�ಯ್ೕಕ�ಸುತತ್�. ಆಭರಣಗಳ ಶುದಧ್�ಯು 22 �ಾಯ್�ಟ್ಗ��ಂತ ಕ���ದದ್�, ಪರ್� �ಾರ್ಂ ದರವನುನ್
�ಕಕ್�ಾಕಲು 22 �ಾಯ್�ಟ್ಗಳ ಪರ್�ಾರ�ಕ್ ಇದನುನ್ ಪ�ವ�ರ್ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ �ಾಲದ �ತತ್ವ�
(ಎಲ್��) ಅಡವ� ಇಟಟ್ �ನನ್ದ �ೌಲಯ್ದ 75% ಅನುನ್ �ೕರ�ಾರದು. �ಾಲದ �ತತ್, �ನನ್ದ ತೂಕ ಮತುತ್ ಪರ್� �ಾರ್ಂ ದರ�ಕ್
ಸಂಬಂ��ದಂ� ಕಂಪ�ಯ ��ಾರ್ರವ� ಆರ್�ಐ �ಾಗರ್ಸೂ�ಗಳ ಪರ್�ಾರ ಇರುತತ್� ಮತುತ್ ಅ�ೕ ಅಂ�ಮ�ಾ�ರುತತ್�. �ಾಲ�ಾರರು
ಆ�ಕ್ �ಾ�ದ �ೕಜ�ಯನುನ್ ಆಧ��, �ಾಲದ ಅವ�ಯು ಬಟ�ಾ� ��ಾಂಕ�ಂದ 3 �ಂದ 36 �ಂಗಳುಗಳು ಆ�ರುತತ್�. �ಕ್ೕಮ್
��ರ್ಷಟ್�ಯ �ಯಮಗ�� �ಚುಚ್ವ��ಾ�, �ಾ�ಾನಯ್ �ಯಮಗಳೂ �ಾಲ�ಾರರ �ೕ� ��ಸಲಪ್ಡುತತ್�.
3.

�ಾಲ�ಾರರು ಬ�ಡ್ ಅಥ�ಾ �ಾಲದ �ತತ್ದ �ಾ�ಯನುನ್ ಮರು�ಾವ�ಸ�ರುವ �ಾಧಯ್��� ಎಂದು ಕಂಪ�ಯು

ಅನು�ಾ�ಸುವ �ಾಲ�ಾರರ �ಾವ��ೕ �ಾ��ಯು ಕಂಪ� ಕಂಡುಬಂದ�, ಸ�ಾರಣ�ಾದ �ೂೕ�ಸ್ �ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ಾಲದ
ಅವ�ಯ�ಲ್ �ಾಲವನುನ್ ಎ�ಾಲ್ �ಾ�ಗ�ೂಂ�� ಮರುಪ�ಯಲು ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ಮರು�ಾವ�ಯನುನ್
�ೕಗ�ೂ�ಸಲು ಕಂಪ� ಹಕುಕ್ �ೂಂ��. ಒದ��ದ ಅವ��ಳ� �ಾ�ಯನುನ್ �ಾವ� �ಾಡಲು �ಾಲ�ಾರರು �ಫಲ�ಾದ�,
ಆಭರಣವನುನ್ ಹ�ಾ�ನ�ಲ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡ�ಾಗುತತ್�.
4.

ಅಡ�ಾನ/ಬಟ�ಾ� ಸಮಯದ�ಲ್ �ೕಡ�ಾದ ಮೂಲ �ನನ್ದ �ಾಲ ರ�ೕ�ಯನುನ್, �ಾಲವನುನ್ ಮು�ಾತ್ಯ�ೂ�ಸುವ ಮುನನ್

�ಾ�ಯ�ಲ್ ಕ�ಾಡ್ಯ�ಾ� ಪರ್ಸುತ್ತಪ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ ಇದು ಇಲಲ್�ೕ ಆಭರಣವನುನ್ �ಡುಗ� �ಾಡ�ಾಗುವ��ಲಲ್. ಈ ಮೂಲ
ರ�ೕ� ಕ�ದು�ೂೕದ�, �ಾಲ�ಾರರು ತಕಷ್ಣ ಕಂಪ�� ��ತ�ಾ� ವರ� �ಾಡ�ೕಕು. �ಾ�ಯ�ಲ್ ಅಸ� �ಾಲ ರ�ೕ�ಯನುನ್
ಪರ್ಸುತ್ತಪ���ಾಗ �ೕವಲ �ಾಲ�ಾರರು ಅಥ�ಾ ಅವರ ಅ�ಕೃತ ಪರ್��� �ಾತರ್ ಆಭರಣಗಳನುನ್ ��ೕಮ್ �ಾಡಬಹು�ಾ�� ಮತುತ್
ಸಂಪ�ಣರ್ �ಾ�ಯನುನ್ �ರವ��ೂ�ಸ�ಾಗುತತ್�.
5.

ಎಲಲ್ �ಾವ�ಗಳು ಮತುತ್ ರ�ೕ�ಗ�� �ಸಟ್ಂ ಜನ�ೕಟ್ �ಾ�ದ ರ�ೕ�ಗಳನುನ್ �ಾತರ್ ಕಂಪ� �ತ�ಸುತತ್� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ

�ೕ�ಯ �ಾವ�ಗಳು ಅಥ�ಾ ರ�ೕ�ಗ�� �ಾಯ್ನುಯ್ಅಲ್ ರ�ೕ�ಗಳನುನ್ �ತ�ಸ�ಾಗುವ��ಲಲ್. �ಾ�ಯ �ೂರ� �ಾವ�
ಸಮಮ್��ದ�, �ಾವ� ದೃ�ೕಕರಣ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನುನ್ �ಾಲ�ಾರರ �ೂೕಂ�ಾ�ತ ��ೖಲ್ ಸಂ�ಯ್� ತಕಷ್ಣ ಕಳು�ಸ�ಾಗುತತ್�.
6.

ಶುಲಕ್ಗಳು ಅಥ�ಾ ಬ�ಡ್ ದರ �ಾವ��ೕ ಪರ್ಸುತ್ತ �ಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ದುದ್ಪ� �ಾಡುವ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ

�ಾಲ�ಾರರ �ಾಲ �ಾ�� �ಾವ��ೕ ಶುಲಕ್ಗಳು/�ೕಗಳನುನ್ ಪ�ಚ�ಸುವ (ನಂತರ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವಂ�) ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಂಪ�
�ಾ�ದ್�ಸುತತ್�. �ಾಲವನುನ್ ಪ�ಯುವ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಲ�ಾರರು ಕಂಪ�� �ೕ�ದ ��ೖಲ್ ನಂ. ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ ಐ��
ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅಥ�ಾ ಇ�ೕಲ್ ಮೂಲಕ �ಾಲ�ಾರ�� (ಅವರು ಅಥರ್ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ �ಾ�ಯ�ಲ್) ಇದನುನ್ ಸೂಚ�
�ೕಡ�ಾಗುತತ್�. ಇಂತಹ ಸೂಚ�ಯ �ತ��ದ 7 �ನಗ�ೂಳ� ��ಾದ�ೂಕ್ಳಪಡ�ದದ್� ಇವನುನ್ ��ವ� �ಾಡ�ಾ��,
�ವ್ೕಕ�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ ಸಮಮ್�ಸ�ಾ�� ಎಂದು ಪ�ಗ�ಸ�ಾಗುತತ್�. ಒದ��ದ ��ೕನ್ ನಂಬರ್/ ಇ�ೕಲ್ ಐ�/ ��ಾಸದ�ಲ್

�ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ�ಯನುನ್ �ಾಲ�ಾರರು ��ತ�ಾ� ಕಂಪ�� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು. ಇದ�ಕ್ �ಫಲ�ಾದ�, ಇಂತಹ ಸೂಚ�ಗಳು
ತಲುಪ�ೕ ಇರುವ�ದ�ಕ್ ಕಂಪ�ಯು ಜ�ಾ�ಾದ್�ಯಲಲ್.
7.

ಯು��ೕ� ಬ�ಡ್ ದರ �ಾದ�ಯನುನ್ ಆಧ�� ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ �ಕಕ್ �ಾಡ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ ಇದು ಫಂಡ್ಗಳ �ಚಚ್,

ವ��ಾಟು �ಚಚ್ಗಳು, �ಸ್ಕ್ �ರ್ೕ�ಯಂ ಮತುತ್ ಈ�ವ್�ಯ �ೕ� ��ೕ�ತ ಕ�ಷಠ್ �ಾಪ�ಾ�ಯಂತಹ ಸೂಕತ್ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪ�ಗಣ��
��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�. �ಾಲ�ಾರರ ವಗರ್ದ ಮ�ಯ್ �ಾರತಮಯ್ ನ�ಸದ �ಸ್ಕ್ನ �ರ್ೕ�ೕಕರಣದ ಸಮಗರ್ ��ಾನವನುನ್ �ಾವ�
ಅಳವ���ೂಂ��ದ್ೕ�. ಪರ್� �ಾಲದ ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ �ಾವ� ಪರ್�ಯ್ೕಕ�ಾ� �ಗ�ಸು�ತ್ೕ�.
8.

ಬ�ಡ್ ಮತುತ್ ಇತರ ಶುಲಕ್ಗ�ೂಂ�� �ಗ�ತ �ಾಲದ ಅವ�ಯ�ಲ್ �ಾಲವನುನ್ ಮರು�ಾವ� �ಾಡಲು �ಾಲ�ಾರರು

�ಫಲ�ಾದ�, ಆಭರಣದ �ರುದಧ್ ಮುಂದುವ�ಯುವಂ� ಕಂಪ�� ಅವರು ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾತ್�. �ನಪ�ರ್�ಯ�ಲ್ ಪರ್ಕ�ಸುವ�ದರ
�ೂ��, ಹ�ಾ��ಂತಲೂ �ದಲು �ಾ�ಯನುನ್ �ಾವ� �ಾಡಲು �ಾಲ�ಾರ�� �ನಂ�ಸುವ �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ೂೕ�ಸ್ ಅನುನ್
ಕಂಪ�ಯು ಕಳು�ಸುತತ್�. ಹ�ಾ�ನ ನಂತರ, ಕ���ಾದ�ಲ್, ಕ�� ಆದ �ತತ್ವನುನ್ ಕಂಪ�� �ಾವ� �ಾಡಲು �ಾಲ�ಾರರು ಈ
ಮೂಲಕ ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಇದರ�ಲ್ �ಫಲ�ಾದ�, ಅಂತಹ ಕ���ಾದ �ತತ್ವನುನ್ ವಸೂ� �ಾಡಲು �ಾಲ�ಾರರ �ರುದಧ್
�ಾನೂನು ಕರ್ಮ �ೖ�ೂಳಳ್ಲು ಕಂಪ�ಯು ಹಕುಕ್ �ೂಂ�ರುತತ್�. ಪರ್� �ೂೕಂ�ಾ�ತ �ೂೕ�ಸ್� ರೂ. 50/- ಅನುನ್ �ಾಲ�ಾರರು
�ೂೕ�ಸ್ ಶುಲಕ್ವ�ಾನ್� ಭ�ಸು�ಾತ್�.
9.

ಸ�ಾರಣ ಸಮಯ ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ಒಪ�ಪ್ವ, 7 �ನಗಳ ಸಮಯವನುನ್ �ಾ�ರ್ನ್ ಪ��ೖಸಲು �ಾಲ�ಾರ�� �ೕ�ದ ನಂತರ

ಕಂಪ�ಯು ಹ�ಾ�ನ ಬ�ಗ್ �ಾರ್ಹಕ�� ಸೂಚ� �ೕಡ�ೕಕು. ಎರಡು �ನಪ�ರ್�ಗಳ�ಲ್, ಈ �ೖಕ ಒಂದು �ಾರ್ಂ�ೕಯ �ಾ� ಮತುತ್
ಇ�ೂನ್ಂದು �ಾ��ೕಯ �ೖನಂ�ನ �ನಪ�ರ್� ಆ�ರ�ೕ�ಾ�ದುದ್, �ಾ�ೕ�ಾತು �ೕಡುವ ಮೂಲಕ �ಾವರ್ಜ�ಕ�� ಹ�ಾ�ನ ಬ�ಗ್
�ಾ�� �ೕಡ�ಾಗುತತ್�.
10.

ಕಂಪ�� �ಾಲ�ಾರ�ಂದ �ಾಲದ �ತತ್ �ಾ� ಇರುವವ�ಗೂ, �ಾಲ �ತತ್ದ 25% �ಾ�ರ್ನ್ ಅನುನ್ ಎಲಲ್ ಸಮಯದಲೂಲ್

�ಾಲ�ಾರರು ಕಂಪ��ಂ�� �ಾಯುದ್�ೂಳಳ್�ೕಕು ಅಥ�ಾ �ಾಯುದ್�ೂಳಳ್ಲು �ಾರಣ�ಾಗ�ೕಕು. ಅಡ�ಾನದ �ೌಲಯ್ದ
��ಾಕ್�ಾರವ� ಸಂಬಂ��ದ ಅಡ�ಾನದ �ಾರುಕ�ಟ್ ��ಯನುನ್ ಆಧ��ರುತತ್�. ಅಡ�ಾನ/�ಾ�ರ್ನ್ ಲಭಯ್�ರುವ ದ�ಾಂಕ ಮತುತ್
ಸಮಯವನುನ್ ಕಂಪ�ಯು �ಧರ್�ಸಬಹುದು ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಾ�ರ್ನ್/ ಅಡ�ಾನದ �ೂ�ಯ
��ಾಂಕವ� ಮು�ದ ನಂತರ �ಾವ��ೕ �ಾವ�ಯನುನ್ ಸಮಮ್�ಸಲು ಕಂಪ�ಯು ��ಾಕ�ಸಬಹುದು.
11.

�ಾಯ್�ಾ ನಂ. 8 ರ�ಲ್ ಒಳ�ೂಂ�ರುವ�ದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ಲಲ್ದಂ�, �ಾ�ರ್ನ್ 20% �ಕ್ಂತ ಕ�� ಇದದ್�ಲ್, ಅವ�

ಮು�ಯುವ�ದಕೂಕ್ ಮುನನ್�ೕ ತಕಷ್ಣದ�ಲ್ೕ, �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾವರ್ಜ�ಕ ಹ�ಾಜು ಅಥ�ಾ �ಾಸ� �ೂಂ�ಾ��ಯ ಮೂಲಕ
ಆಭರಣಗಳನುನ್ �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಂಪ� �ಾ�ದ್���. �ಾ�ರ್ನ್ ಪ��ೖಸಲು �ಾಲ�ಾರ�� 7 �ನಗಳ �ಾ�ಾವ�ಯನುನ್
�ೕ�ದ ನಂತರ ಕಂಪ�ಯು ಹ�ಾಜನುನ್ ಆರಂ�ಸ�ದುದ್, ಇದನುನ್ ಸ�ಾರಣ ಸಮಯ ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್�.
12.

ಅಡ�ಾನ�ಟಟ್ ಆಭರಣವ� �ಾಲ�ಾರರ �ರಖು ಸವ್�ಾತ್�ರುತತ್�, ಇದರ �ೕ� �ಾವ��ೕ ಇತರ ವಯ್�ತ್ಯ ಹಕುಕ್, ��ಾಸ�ತ್

ಅಥ�ಾ �ಲ್ೕಮ್ ಅನುನ್ �ೂಂ�ರುವ��ಲಲ್ ಮತುತ್ ಅವ�ಗಳನುನ್ ಅಡ�ಡುವ �ರಖು ಹಕಕ್ನುನ್ �ಾಲ�ಾರರು �ೂಂ�ರು�ಾತ್�.
ಆಭರಣದ �ೕ�ರ್�ಯ�ಲ್ �ಾವ��ೕ �ೂೕಷ�ದದ್�ಲ್, ಎಲಲ್ ಅ�ಾಯ, �ಚಚ್ ಮತುತ್ ಪ��ಾಮಗಳ �ರುದಧ್ ಕಂಪ�� �ಚಚ್
ರಕಷ್�ಯನುನ್ �ಾಲ�ಾರರು ಒದ�ಸ�ೕಕು.
13.

�ಾವ��ೕ ಮುಂಗಡಗಳು/�ಾಲಗಳನುನ್ ಪ�ಯುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್ �ಾವ��ೕ ವಯ್�ತ್/ಕಂಪ�/�ಾಯ್ಂಕ್ಗಳು/ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್�

�ನನ್ದ ಆಭರಣಗ�ೂಂ�� (ಅಡ�ಾನ�ಟಟ್ ಭದರ್�) �ಮಮ್ �ಾಲದ �ೕ�ನ ತನನ್ ಎಲಲ್ ಹಕಕ್ನುನ್ ವ�ಾರ್ವ� �ಾಡುವ, ಅಡ�ಾನ
ಇಡುವ, �ಾ�ಾಟ �ಾಡುವ ಅಥ�ಾ ��ೕಜ� �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಂಪ� �ಾ�ದ್��� ಮತುತ್ �ಾಲ�ಾರರು ಈ ಬ�ಗ್ ಅ�ವ�
�ೂಂ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು �ಾವ��ೕ ಆ�ೕಪ� �ಾಡ�ರಲು ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್�.
14.

ಈ �ಾಲ�ಕ್ ಭದರ್��ಾ� ಒದ��ದ �ನನ್ದ ಆಭರಣಗಳ �ೕ� ಐ�ಛ್ಕ ಒಪಪ್ಂದ �ಾ��ೂಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ �� ಅ�ಾಯವನುನ್

ಅಡ�ಾನ ಇಡಲು ಕಂಪ�� �ಾಲ�ಾರರು ಅ��ಾರ �ೕಡು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಐ�ಛ್ಕ ಕ�ಾ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅನು�ಾತದ �ರ್ೕ�ಯಂ ಅನುನ್
�ಾವ� �ಾಡಲು ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್�.

15.

ಎಲಲ್ ಅಡ�ಾನ�ಟಟ್ ಆಭರಣಗ�� ಕಂಪ�ಯು �� �ಾ�ಸುತತ್�. ಆ�ಾಗೂಯ್, �ಲವ� ಗುಣಮಟಟ್ ಅಥ�ಾ ಆಭರಣದ

ತ�ಾ���ಂ�ಾ�, �ಾವ��ೕ ನಷಟ್�ಾದ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು ಜ�ಾ�ಾದ್ರನಲಲ್. ಆ�ಾಗೂಯ್, ಕಂಪ� ಅಥ�ಾ ಅದರ ಉ�ೂಯ್ೕ�ಗಳ
�ಲರ್ಕಷ್ಯ್�ಂ�ಾ� ಇದು ಉಂ�ಾದ�ಲ್ ಕಂಪ�ಯು ಎಲಲ್ �ಾಧಯ್�ಯನುನ್ ��ದು�ೂಳುಳ್ತತ್�.
16.

�ಾಸತ್�ಾಂಶಗಳ ತಪ�ಪ್ ಪರ್���ತವ್ದ ಮೂಲಕ �ಾಲವನುನ್ ಪ�ಯ�ಾ�� ಎಂದು ಕಂಪ� ಅ��ಾರ್ಯಪಡುವ�ದೂ �ೕ�ದಂ�

�ಾಲ ಮಂಜೂ�ಾದ ಅವ� ಮು�ಯುವ�ದಕೂಕ್ �ಾವ��ೕ �ದ�ನ ಸಮಯದ�ಲ್ �ಾಲವನುನ್ �ಂಪ�ಯುವ ಎಲಲ್ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಂಪ�
�ೂಂ�ರುತತ್�. �ೕ� �ೕ�� ಇಟಟ್�ಲ್, ಬ�ಡ್ಯ ಸ�ೕತ ಒಟುಟ್ �ಾಲವನುನ್ ಮರು�ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು ಮತುತ್ ಅಡ�ಾನ�ಟುಟ್
�ನನ್ವನುನ್ ����ೂಳಳ್�ೕಕು.
17.

�ಾಲ �ವರಗಳೂ �ೕ�ದಂ� ಎಲಲ್ ಷರತುತ್ಗ�� �ಾಲ�ಾರರು ಬದಧ್�ಾಗಲು ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ �ಲವ� �ಯಮ ಮತುತ್

ಷರತುತ್ಗಳ ವಯ್ತಯ್ಯ ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಉಲಲ್ಂಘ� ಉಂ�ಾದ�ಲ್ �ಾಯ್�ಾಲಯದ�ಲ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಸೂಕತ್ �ೕ��ಯ�ಲ್
�ಾನೂ�ಾತಮ್ಕ ಪ��ಾರದ ಹಕಕ್ನುನ್ ಯು��ೕ� �ೂಂ�ರುತತ್�.
18.

(ಎ) ಮಂಜೂ�ಾ�ಯ ಅ�ರ್ ಮತುತ್ �ಾಲ ಮರು�ಾವ� (�) ಬ�ಡ್�ಂ�� �ಾಲದ ವಸೂ�ಾ� ಮತುತ್ ನಗ�ೕಕರಣ (�)

ಭದರ್�ಯ �ಾ� (�) ಎಲಲ್ ���ಗಳು ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಶುಲಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಭದರ್�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಮತುತ್ ಭದರ್�ಯ ��ಯ
ಶುಲಕ್ಗ�� ಸಂಬಂ��ದಂ� ಆಡ��ಾತಮ್ಕ ಶುಲಕ್ಗಳು, ಬ�ಡ್ ���, �ೕ�ಾ ��� (�ಾಟ್ಂಪ್ ಡೂಯ್� �ೕ�ದಂ�), �ಎಸ್� ಮತುತ್
���ಗಳು (ಸ�ಾರ್ರ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಇತರ �ಾರ್��ಾರ�ಂದ �ಾಲ�ಾಲ�ಕ್ ��ಸಬಹು�ಾದ �ಾವ��ೕ �ವರ�ಯ) �ಾಗೂ ಎಲಲ್
ಇತರ �ಚಚ್ ಮತುತ್ ಖಚುರ್ಗ�� ಎಲಲ್ ಬದ�ಾವ�ಗಳನುನ್ �ಾಲ�ಾರರು ಮರು�ಾವ� �ಾಡ�ೕಕು, ಭ�ಸ�ೕಕು ಮತುತ್ �ಾವ�
�ಾಡ�ೕಕು.
19.

ಎಲಲ್ �ಾ� �ಾ�ಗಳ ಅಸಲು �ಾ�ಯ �ೕ� ಸಂ�ತ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ��ಸ�ಾಗುತತ್�. ತನನ್ ಏಕಪ�ೕಯ ಅ��ಾರದ�ಲ್

�ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ದಂಡ ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ ಬದ�ಸುವ ಅಥ�ಾ �ದುದ್ಪ� �ಾಡುವ ಹಕಕ್ನುನ್ ಕಂಪ� �ಾ�ದ್���.
20.

�ಾನೂನು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ ಅಗತಯ್ಗ�� ಬದಧ್�ಾಗುವ ಉ�ದ್ೕಶ�ಕ್ ಕಂಪ�, �ರ್�ಟ್ ಬೂಯ್�ೂೕ, �ರ್�ಟ್ �ೕ�ಂಗ್

ಏ��ಸ್ಗಳು, �ಾಯ್ಂಕ್ಗಳು, ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳು, �ಾಯ್ಂ�ೕತರ ಹಣ�ಾಸು ಸಂ�ಥ್ಗಳು, �ೕ�ಾ �ಾಯ್ಂಕ್ ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ ಸ�ಾರ್�
ಅಥ�ಾ �ಯಂತರ್ಕ �ಾರ್��ಾರಗಳು/ಮಂಡ�ಗಳು/ಇ�ಾ�ಗಳ ಅಂಗಸಂ�ಥ್ಗ�� ಒದ��ದ/ಒದ�ಸ�ಾಗುವ �ಾವ��ೕ �ರ್�ಟ್
�ೌಲಭಯ್/�ಾಲಗ�� ಸಂಬಂ��ದ ಎಲಲ್/�ಾವ��ೕ �ಾ�� ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾವನುನ್ ಕಂಪ�� ಬ�ರಂಗ�ೂ�ಸುವ ಮತುತ್
ಒದ�ಸುವ ಅ��ಾರವನುನ್ �ಾಲ�ಾರರು �ೂಂ�ರು�ಾತ್�.
21.

ಎಲಲ್ ಸಂಹನ�ಾಕ್�ನ ��ಾಸವ� ಅ�ರ್ ನಮೂ�ಯ�ಲ್ ಭ�ರ್ �ಾ��ಾದ್�ರುತತ್�. ��ಾಸದ�ಲ್ನ �ಾವ��ೕ ಬದ�ಾವ��,

��ತ ಸೂಚ� ಅಗತಯ್�� ಮತುತ್ ಕಂಪ��ಂದ �ವ್ೕಕೃ� ರೂಪದ�ಲ್ರ�ೕಕು.
22.

ಅಂ�/�ೂ�ಯರ್/�ೂೕಂ�ಾ�ತ ಎ.�/ಇ�ೕಲ್/ ��ಕಮೂಯ್��ೕಶನ್/ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕಳು�ಸುವ ಮೂಲಕವ� �ೕ�ದಂ�,

ಆದ� ಅದ�ಕ್ �ೕ�ತ�ೂಳಳ್ದಂ� ಈ �ಾವ��ೕ ಒಂದು ಅಥ�ಾ �ಚುಚ್ ��ಾನದ�ಲ್ �ಾಲ�ಾರ�ೂಂ�� ಕಂಪ�ಯು ಸಂವಹನ
�ಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂವಹನವನುನ್ ಕಂಪ�ಯು �ಾ�ದ�, �ಾಲ�ಾರರು �ವ್ೕಕ���ಾದ್� ಎಂದು �ಾ�ಸ�ಾಗುತತ್� ಮತುತ್ �ಳಂಬ
�ವ್ೕಕೃ�, ��ಾಸ/ನಂಬರ್ ಬದ�ಾವ��ಂ�ಾ� ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ಾರಣ�ಕ್ �ವ್ೕಕ��ಲಲ್�ರು�� �ೕ�ದಂ� ಇದನುನ್ �ಾವ��ೕ
ಆ�ಾರ�ಲ್ �ಾಲ�ಾರರು ಎಂ�ಗೂ ಪರ್�ನ್ಸುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಒಪ�ಪ್�ಾತ್�.
23.

ಈ �ಾಲದ ಮೂಲಕ ಪ�ದ ಹಣವನುನ್ �ಾರ್ಥ�ಕ �ನನ್, �ೂೕಲ್ಡ್ ಬು�ಯನ್, �ನನ್ದ ಆಭರಣ, �ನನ್ದ �ಾಣಯ್ಗಳು, �ೂೕಲ್ಡ್

ಎಕ್ಸ್�ೕಂಜ್ �ರ್ೕ�ಡ್ ಫಂಡ್ಗಳ (ಇ�ಎಫ್) ಯೂ�ಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ನನ್ದ ಮೂಯ್ಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಯೂ�ಟ್ಗಳ ಖ�ೕ��
ಬಳಸುವ��ಲಲ್ ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ದೃ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�.
24.

ಬ�ಡ್ �ಾವ� �ಾಪ�ಗಳು ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಕಂಪ�ಯ �ಾವ��ೕ ಇತರ ಉತಪ್ನನ್ಗ�� ಎಸ್ಎಂಎಸ್/ಕ� �ವ್ೕಕ�ಸಲು

�ಾಲ�ಾರರು �ಾವ��ೕ ಆ�ೕಪ�ಯನುನ್ �ೂಂ�ರುವ��ಲಲ್.
25.

�ಾಲ�ಾಕ್� �ಾಯ್ಂಕ್ಗಳು/ಎಫ್ಐಗ�ಂದ ಹಣ�ಾಸು �ರವನುನ್ ಕಂಪ� ಪ��� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರ�� ����. ಕಂಪ�ಯು

ಅ�ವಯ್�ತ್ಪ�ವರ್ಕ�ಾ� ಅ��ಾರ �ೕ�ದ�, ಅಂತಹ �ಾಯ್ಂಕ್/ಎಫ್ಐಗ�ಂದ �ಾ��ಾದ �ೂೕ�ಸ್ �ವ್ೕಕ�ಸು�ತ್ದದ್ಂ��ೕ ಅಂತಹ

�ಾಯ್ಂಕ್/ಎಫ್ಐಗ�� �ೕರ�ಾ� �ಾ� ಇರುವ �ತತ್ವನುನ್ �ಾವ� �ಾಡಲು �ಾಲ�ಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್
ಕಂಪ�� �ಾಲ�ಾರರ �ಾವ� �ಾಧಯ್�ಗಳನುನ್ ಅಂತಹ �ಾವ�ಯು ಒಳಪ�ಟ್ರುತತ್�.
26.

�ಾಲವನುನ್ ಮಂಜೂರು �ಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಅಡ�ಾನ�ಟಟ್ ಆಭರಣವ� 22 �ಾಯ್ರಟ್ ಪ�ಶುದಧ್�ಯ�ಾದ್�� ಎಂದು

ಕಂಪ�ಯು ದೃ�ೕಕ�ಸುವ��ಲಲ್ ಅಥ�ಾ ಸಮಮ್�ಸುವ��ಲಲ್. ಸೂಕತ್ ��ಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆಭರಣದ ಶುದಧ್�ಯನುನ್ ಸವ್ತಂತರ್�ಾ�
ಪ��ೕ�ಸಲು ಕಂಪ� ಮುಕತ್�ಾ�� ಮತುತ್ �ಾವ��ೕ ಸಮಯದ�ಲ್ ಅಡ�ಾನ�ಟುಟ್ ಆಭರಣವ� ಕ�� ಶುದಧ್�ಯನುನ್ �ೂಂ��
ಅಥ�ಾ �ಾವ��ೕ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಹು��ಾ�� ಎಂದು ಕಂಪ� ಕಂಡು�ೂಂಡ�, ಕಂಪ�ಯ ಇಂತಹ ಕಂಡು�ೂಳುಳ್��� �ಾಲ�ಾರರು
ಬದಧ್�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ತಕಷ್ಣ�ೕ �ಾಲ ಮತುತ್ ಬ�ಡ್ಯನುನ್ ಮರು�ಾವ� �ಾಡಲು ಮತುತ್ ಕಂಪ�� ಉಂ�ಾದ ನಷಟ್ವನುನ್
ಭ�ಸಲು �ಾಧಯ್�ಾ�ರು�ಾತ್� ಮತುತ್ ಇದ�ಕ್ �ಫಲ�ಾದ�ಲ್, ಇಂತಹ ನಷಟ್ವನುನ್ ವಸೂ�ಾ� �ಾಡಲು ಸೂಕತ್ �ಾನೂನು ಕರ್ಮವನುನ್
ಆರಂ�ಸಲು ಕಂಪ�ಯು ಹಕುಕ್ �ೂಂ��.
27.

�ಾಲ �ಾಖ� ಮತುತ್ �ಾಲ ಪ�ಯುವ�ದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ಎಲಲ್ ಇತರ �ಾಖ�ಯ �ಷಯವನುನ್ ತನ� ಅಥರ್�ಾಗುವ

�ಾ�ಯ�ಲ್ ಓ� �ೕಳ�ಾ�� ಮತುತ್ �ವ�ಸ�ಾ�� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ಪರ್���ಸು�ಾತ್� ಮತುತ್ ದೃ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�.
28.

ನಮೂ��ದ �ಾಲ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳ ಪರ್�ಯನುನ್ �ವ್ೕಕ���ದ್ೕ� ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ದೃ�ೕಕ�ಸು�ಾತ್�.

29.

ಈ �ಾಲ �ಾಖ�ಯ �ಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ಪ�ಷಕ್�ಸಲು ಯು��� ಅ��ಾರ �ೂಂ�� ಎಂದು �ಾನು ಈ ಮೂಲಕ

ಸಮಮ್�ಸು�ತ್ೕ� ಮತುತ್ ಇದನುನ್ ನನ� ಯು��� ಸೂಚ� �ೕಡುತತ್�.
30.

�ಾಲ�ಾರರು ತನನ್ �ಾಲವನುನ್ ಮುಂಗಡ ಮು�ಾತ್ಯ �ಾಡುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಅಸಲು �ಾ� �ತತ್ದ �ೕ� 0.25% ಮುಂಗಡ

ಮು�ಾತ್ಯ ಶುಲಕ್ವನುನ್ �ಾಲ�ಾರ�� ��ಸ�ಾಗುತತ್�.
31.

�ಾನು ಪ�ದ �ಾಲ �ೌಲಭಯ್�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದ �ಾ�� ಅಥ�ಾ �ೕ�ಾವನುನ್ �ರ್�ಟ್ �ಾ�� ಬೂಯ್�ೂೕ (�ಾರತ) �.

ಮತುತ್/ಅಥ�ಾ ಆರ್�ಐ ಅಥ�ಾ ಇತರ �ಾಸ�ಾತಮ್ಕ ಮಂಡ�ಯ ಪರ�ಾ� ಇದ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ� ಅ��ಾರ �ೂಂ�ರುವ �ಾವ��ೕ
ಇತರ ಏ��ಸ್� ಬ�ರಂಗ�ೂ�ಸಲು �ಾಲ�ಾರರು ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಪ�� ಸಮಮ್�ಸು�ಾತ್�. ಇಂತಹ �ಾ��ಯನುನ್ ತಮ�
�ೂಂ���ಾಗುವ �ೕ�ಯ�ಲ್ ಅಂತಹ ಏ��ಸ್ಗಳು ಬಳಸಬಹುದು ಅಥ�ಾ ಹಂ��ೂಳಳ್ಬಹುದು ಎಂದು �ಾಲ�ಾರರು ಅ�ವ�
�ೂಂ��ಾದ್�.
32.

ಈ �ಾಲ�ಕ್ ಸಂಬಂ��ದಂ� ಉಂ�ಾದ �ಾವ��ೕ ��ಾದಗಳನುನ್ 1996ರ �ಾ� ಮತುತ್ ಸಂ�ಾನ �ಾ�ದ್ಯ ಅನುಬಂಧಗಳ

ಪರ್�ಾರ ಕಂಪ�ಯು �ೕ��ದ ಏಕಪ�ೕಯ �ಾ��ಾರ�� ಉ�ಲ್ೕ�ಸ�ಾಗುತತ್�. �ಾ�ಯ ಸಥ್ಳವ� ಎ�ಾರ್ಕುಲಂ ಆ�ರುತತ್�. ಈ
ವ��ಾಟು ಎ�ಾರ್ಕುಲಂ �ಾಯ್�ಾಲಯದ ��ೕಷ �ಾಯ್ಯ�ಾಯ್�ತ್� ಒಳಪಡುತತ್�.
33.

ದಂಡ ಬ�ಡ್ ದರವನುನ್ �ಾಲ ಮು�ಾತ್ಯದ ��ಾಂಕದವ�� ಅವ� ಮು�ಾತ್ಯ�ೂಂಡ ಪರ್ಕರಣಗ�� ಅಸ�ನ �ೕ� 11.88%

ರಷುಟ್ ��ಸ�ಾಗುತತ್�.
34.

�ಾ� ��ಾಂಕದ ನಂತರ ಎಲಲ್ �ೕ�ಾಲ್ಟ್ �ಾರ್ಹಕ�� �ಾ�ರ್ಕ 3.6% ದಂಡ ಬ�ಡ್ಯು ಅನವ್�ಸುತತ್�.

35.

�ಾಲದ �ಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ �ಾನು ಸಂಪ�ಣರ್�ಾ� ಓ��ದ್ೕ� ಮತುತ್ ಅಥರ್ �ಾ��ೂಂ��ದ್ೕ� ಮತುತ್

ಸಮಮ್�ಸು�ತ್ೕ�. ಇದರ ಪರ್�ಯನುನ್ ನನ� �ೕಡ�ಾ��. ಈ �ೕ�ನ ಆಭರಣವ� ನನನ್ ಸವ್ಂತ�ದ್ಂದು �ಾನು �ೂೕ�ಸು�ತ್ೕ�.
ಆಭರಣಗಳ�ಲ್ ಹವಳಗಳನುನ್ ಅಳವ�ಸ�ಾ��. ಇದದ್�ಲ್, ಅವ� �ಾವ��ೕ �ಾರುಕ�ಟ್ �ೌಲಯ್ವನುನ್ �ೂಂ�ರುವ��ಲಲ್.
ಉ�ಲ್ೕ��ದ ಅವ��ಳ� ಬ�ಡ್�ಂ�� �ಾಲವನುನ್ ಮರು�ಾವ� �ಾಡಲು �ಾನು ಸಮಮ್�ಸು�ತ್ೕ�. ಈ �ೕ�ನ �ಯಮ ಮತುತ್
ಷರತುತ್ಗಳನುನ್ ನನ� �ವ�ಸ�ಾ�� ಮತುತ್ �ಾನು ಸಮಮ್���ದ್ೕ�.
36.

ಸಥ್ಳ :
��ಾಂಕ :

�ಾಲ�ಕ್ ಅನವ್ಯ�ಾಗುವ �ಾಯ್�ೕ�ತ �ಾ�ಾರ್�ಾಯ್ಸ �ೕ�ಯು ಕಂಪ�ಯ �ಬ್�ೖಟ್ www.unimoni.in ನ�ಲ್ ಲಭಯ್��.
�ಾರ್ಹಕರ ಸ� : ………

