ಾ ಾ ಾ ಟ

ೈ ಾ ಯ

ಾ ಯಯುತ ಆಚರ ೆ ಸಂ

ಸ

ಸ

ೆ

ಾಮ ಾ

ತ ಣವನು ಒದ ಸುವ ದು

ೆ

ಪ!ಚಯ
ಾ ಹಕ

ೆ ಆಚರ ೆಗಳ ಕು ತ ಪ

ಾ ಹಕ

ೆ ಕಂಪ'(ಂದ ಒದ ಸುವ ಹಣ ಾಸು )ೌಲಭ ಗಳ- ಮತು. )ೇ0ೆಗ1 ೆ ಸಂಬಂ34ದಂ#ೆ ಕಂಪ' ಅವ ಗಳನು

6ಾ7ಸುತ.8ೆ.

ಾ ಯಯುತ ಆಚರ ೆ ಸಂ"#ೆಯ ಗು $ಾ ದು%,

ಾ ಹಕರು #ಾವ ಪ:ೆದು ೊಳ-<ವ ಹಣ ಾಸು )ೇ0ೆಗಳ- ಮತು. )ೇ0ೆಗ1 ೆ ಸಂಬಂ34ದಂ#ೆ =ಾ">ಯುಕ.

>ೕ=ಾ?ನ #ೆ ೆದು ೊಳ-<ವ ದ ೆ@ ಸಂ"#ೆಯು

ೆರ0ಾಗುತ.8ೆ ಮತು. ಕಂಪ'(ಂದ ಮಂಜೂ $ಾದ ಮತು. Bತರ ೆ$ಾದ

$ಾವ 8ೇ )ಾಲ ೆ@ ಅನCಯ0ಾಗುತ.8ೆ.
ಸಂ

1.

ೆಯ ಉ#ೆ$ೕಶ

ಈ ಸಂ"#ೆಯನು ಇದ ಾ@ ಅFವೃHIಪJಸKಾ 8ೆ:
ಾ ಹಕLೊಂH ೆ ವ ವಹ ಸುವ ದ ಾ@ ಕ'ಷN =ಾನದಂಡಗಳನು )ಾPQಸುವ ಮೂಲಕ ಅತು ತ.ಮ, ಾ ಯಯುತ ಮತು.

•

BRಾC)ಾಹ? ಆಚರ ೆಗ1 ೆ ಉ#ೆ.ೕTಸುವ ದು
•

$ಾವ ಪ =ಾಣದ7U )ೇ0ೆಗಳನು ' ೕVಸWೇಕು ಎನು ವ ದರ ಬ ೆY

ಾ ಹಕರ7U ಸ $ಾದ >ಳ-ವ1 ೆ ಮೂJಸುವ

ಮೂಲಕ 6ಾರದಶ?ಕ#ೆ ತರುವ ದು.
•

ಅತ 3ಕ ಾ$ಾ?ಚರ ೆಯ =ಾನದಂಡಗಳನು ತಲುಪ ವ '[\ನ7U =ಾರುಕ]ೆ\ಯ ಶ^.ಗಳನು ಸ_`ೆ?ಯ ಮುaಾಂತರ
ಉ#ೆ.ೕTಸುವ ದು
ಾ ಹಕರು ಮತು. ಕಂಪ'ಯ ಮ`ೆ

•

ಾ ಯಯುತ ಮತು. )ೌbಾಧ?ಯುತ ಸಂಬಂಧ ೆ@ ಉ#ೆ.ೕಜನ 'ೕಡುವ ದು.

ನಮ) ಪ*ಮುಖ ಬದ. ೆಗಳ1 ಮತು2 3ೂೕಷ ೆಗಳ1

2.

ನಮd ಎಲU

ಾ ಹಕರ eೊ#ೆ ೆ

ಾವ ಪ

ಾಮ ಾ $ಾ ,

ಾ ಯಯುತ0ಾ

ಮತು. ಶ 8ೆI(ಂದ ನಮd ವ ವbಾರಗಳನು

ೆರ0ೇ ಸು#ೆ.ೕ0ೆ:
•

ಹಣ ಾಸು ಉತ_ನ ಗಳ- ಮತು. )ೇ0ೆಗಳ

ಾ ಯಯುತ ಆಚರ ೆಗಳ ಸಂ"#ೆ =ಾನದಂಡಗ1 ೆ ನಮd 4ಬfಂH

ಅನುಗುಣ0ಾ ಮತು. ಬದI#ೆ(ಂದ 6ಾ7ಸುವ ದು.
•

gಾ7.ಯ7Uರುವ

ಾನೂನು

ಮತು.

'ಬಂಧ ೆಗ1 ೆ

ಅನುಗುಣ0ಾ

ಹಣ ಾಸು

)ೇ0ೆಗಳ-

ಇರುವ ದನು

aಾ> ಪJ4 ೊಳ-<ವ ದು
•

ವೃ>.ಪರ, )ೌಜನ ದ ಮತು. Vಪ )ೇ0ೆಯನು ಪhLೈಸುವ ದು;

•

ಹಣ ಾಸು ವ ವbಾರಗ1 ೆ ಸಂಬಂ34ದಂ#ೆ 'ಖರ, 0ೆಚk, ಹಕು@ಗಳ- ಮತು. bೊ ೆ ಾ

ೆಗಳ- ಮತು. ಸ ಾಲದ7U

'ಯಮ ಮತು. 'ಬಂಧ ೆಗಳನು #ೋಪ?Jಸುವ ದು.
bೇ ೆ ನಮd ಹಣ ಾಸು ಉತ_ನ ಗಳ- ಮತು. )ೇ0ೆಗಳ- ೆಲಸ =ಾಡುತ.0ೆ ಎನು ವ ದನು ಾ ಹಕರು ಅ ಯಲು ಾವ ಈ ಮೂಲಕ
ೆರ0ಾಗು#ೆ.ೕ0ೆ:
•

)ಾಲ ಾರ' ೆ ಅಥ?0ಾಗುವಂತಹ ಸP1ೕಯ 6ಾ 8ೇmಕ nಾoೆ/ಇಂ Up ಮತು./ ಅಥ0ಾ "ಂHಯ7U ಹಣ ಾಸು
qೕಜ ೆಗಳ ಬ ೆY =ೌrಕ =ಾ"> 'ೕಡುವ ದು.

•

ನಮd eಾ"ೕLಾತು ಮತು. s ೕ#ಾtಹಕರ )ಾ"ತ ವ ಸ_ಷ\0ಾ ರುವ ದು ಮತು. ತಪ _8ಾ

ೆ ಎuೆಯದಂ>ರುವ ದನು

aಾ> ಪJ4 ೊಳ-<ವ ದು.
•

ವ ವbಾರದ ಆv?ಕ ಪ

ಾಮಗಳನು Bವ ಸುವ ದು;

•

ಹಣ ಾಸು qೕಜ ೆಯನು ಆಯ% ೊಳ-<ವ ದ ೆ@ ಾ ಹಕ' ೆ ೆರ0ಾಗುವ ದು.

Kೋಪ8ೋಷಗಳಂತಹ ಸಂದಭ?ದ7U ಾವ Vಪ 0ಾ ಮತು. ಸCಯಂ6ೆ ೕರ ೆ(ಂದ ಈ ಮೂಲಕ ವ ವಹ ಸು#ೆ.ೕ0ೆ;
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•
•
•

8ೋಷಗಳನು ತwಣ ಸ ಪJಸುವ ದು
ಾ ಹಕರ ದೂರನು ತwಣ ಪ ಗxಸುವ ದು
ಒಂದು 0ೇuೆ ಾ ಹಕ

ೆ ನಮd

bೋಗುವ ದು ಎಂದು ಾ ಹಕ
•
3.

ೆರB'ಂದ ತೃQ.$ಾಗHದ%7U ತಮd ದೂರನು bೇ ೆ yೕಲdಟ\ ೆ@ #ೆ ೆದು ೊಂಡು

ೆ bೇಳ-ವ ದು

ನಮd ತQ_'ಂ8ಾ B34ದ $ಾವ 8ೇ ಶುಲ@ಗಳನು ಮರು6ಾವ>ಸುವ ದು
ಾರತಮ

ೕ6

ನಮd ಾ ಹಕರರ ಮ`ೆ 7ಂಗ, ಜ ಾಂಗ ಅಥ0ಾ ಧಮ?ದ ಆ`ಾರದ yೕKೆ ಾವ #ಾರತಮ =ಾಡುವ HಲU.
4.
a)

7ಾಲ ಾ9: ಅ< ಗಳ1 ಮತು2 ಅವ>ಗಳ ಸಂಸ9ರ ೆ:
)ಾಲ ಾರನು ಅಥ? =ಾJ ೊಳ-<ವ nಾoೆಯ7U ಅಥ0ಾ 6ಾ 8ೇmಕ nಾoೆಯ7U )ಾಲ ಾರ ೊಂH ೆ ಎಲU ಪತ

ವ ವbಾರಗಳನು =ಾಡKಾಗುವ ದು.
b)

ಕಂಪ'(ಂದ eಾ =ಾಡಲ_ಟ\ )ಾಲದ ಅT? ನಮೂ ೆಗಳ ಅಗತ =ಾ">ಯನು ಒಳ ೊಂJರಬಹು8ಾ ದು% ಅದುವ

)ಾಲ ಾರನ "#ಾಸ^.ಯ yೕKೆ ಪ

ಾಮ ~ೕರುವ ದ ಂದ,"ೕ ಾ

ಇತರ ಎ• ~ಎ€ 4 ಗ1ಂದ 'ೕಡುವ 'ಯಮ ಮತು.

'ಬಂಧ ೆಗಳ ಅಥ?ಪhಣ? bೋ7 ೆಯನು =ಾಡಬಹು8ಾ 8ೆ ಮತು. ಅದ ಂದ =ಾ">ಯುಕ. >ೕ=ಾ?ನವನು )ಾಲ ಾರರು
#ೆ ೆದು ೊಳ<ಬಹುದು.)ಾಲದ ಅT?ಯು )ಾಲದ ಅT?qಂH ೆ ಸ7UಸWೇ ಾದ 8ಾಖKೆಗಳ ಕು ತು ಸೂ ಸಬಹುದು.
c)

ಎಲU )ಾಲದ ಅT?ಗ1 ೆ ಕಂಪ'ಯು 4Cೕಕೃ> ಪತ ವನು 'ೕಡWೇಕು. ಅಗತ 8ಾಖKೆಗಳ- ಮತು. =ಾ">ಗಳ

4Cೕಕೃ>ಯ ಶರ>. ೆ ಒಳಪಟು\ )ಾಲದ ಅT?ಯನು ಎಲU
ಒಳ ೆ BKೇ0ಾ
ಲFಸು>.ದ%7U,

ೕ>(ಂದ ಪ ಪhಣ?0ಾ ರುವ H ಾಂಕHಂದ "Jದು 30 Hನಗಳ

=ಾಡWೇಕು. ಒಂದು 0ೇuೆ =ಾLಾಟ ವ ^.(ಂದ ಾ ಹಕ' ೆ ಾಲ ಾಲ ೆ@ ಅT?ಯ 4P>ಗ>ಯ ಬ ೆY =ಾ">
ಾ ಹಕು [4ಎ„

ಾ ಹಕ )ೇ0ಾ ತಂಡವನು ಸೂ 4ದ ಶುಲ@ರ"ತ ದೂರ0ಾx ಅಥ0ಾ ಇyೕ„ ಐJ

ಮುaಾಂತರ ಅT?ಯ 4P>ಗ> ಕು ತು =ಾ"> ಪ:ೆಯಬಹುದು.
d)
5.
a)

ಒಂದು 0ೇuೆ bೆ kನ =ಾ">/8ಾಖKೆಗಳ- ಅಗತ Bದ%Lೆ ಾ ಹಕರ ಆ Bgಾರದ ಕು ತು ತwಣ >1ಸKಾಗುವ ದು.
7ಾಲ ಅಂ#ಾ<ಸು

ೆ ಮತು2 ಯಮ/ ಬಂಧ ೆಗಳ1:

)ಾಲ ಾರನ )ಾಲ )ಾಮಥ ?ದ ಇ>bಾಸವನು ಕಂಪ' ಪ#ೆ. ಹಚುkವ ೆಲಸ =ಾಡWೇಕು ಅದು ಅT?ಯ ಕು ತು

>ೕ=ಾ?ನ ೆ@ #ೆ ೆದು ೊಳ-<ವ ದ ೆ@ ಅತ ಂತ ಪ ಮುಖ =ಾನದಂಡ0ಾ 8ೆ. =ೌಲ =ಾಪನವ

ಕಂಪ'ಯ )ಾಲ 'ೕ>,

'ಯಮಗಳ-, ಅದ ೆ@ ಸಂಬಂ34ದ ಪ ^ ‡ಗ1 ೆ ಅನುಗುಣ0ಾ ಇರುತ.8ೆ.
b)

)ಾಲ ಾರ' ೆಅಥ?0ಾಗುವ 6ಾ 8ೇmಕ nಾoೆಯ7U ಮಂಜೂ $ಾ ರುವ )ಾಲದ ˆತ.ದ ಅಥ0ಾ ಇಲU8ೇ

bೋದ7Uಯೂ ಮಂಜೂ ಪತ ದ ಮುaಾಂತರ )ಾಲ ಾರ' ೆ =ಾ"> 'ೕಡKಾಗುತ.8ೆ. ಈ ಪತ ವ 'ಯಮ ಮತು. 'ಬಂಧ ೆಗಳಮತು. 0ಾ‰?ಕ ಬJŠದರ ಮತು. ಅದರ ಅನC( ೆಯ B`ಾನದ Bಷಯವನು ಒಳ ೊಂJರುತ.8ೆ.
c)

ಮಂಜೂ

ಪತ ದ yೕKೆ ಕಂಪ'ಯು )ಾಲ ಾರ'ಂದ 4Cೕಕೃ> ಪತ ವನು

)ಾಲ ಾರನ ಹ)ಾ.wರ8ೊಂH ೆ

ಪ:ೆಯಬಹುದು ಈ ೆಳ ನ ಉKೆUೕಖದಂ#ೆ “ ಾನು/ ಾವ ಎಲU 'ಯಮ ಮತು. 'ಬಂಧ ೆಗ1 ೆ ಸಮd>ಸು>.ದು%, ಅವ ಗಳಓದಲ_ಟು\ ನ' ಂದ/ನŒdಂದ ಅಥ?0ಾಗಲ_[\0ೆ’.ಕಂಪ'ಯು ಅಂತಹ 4Cೕಕೃ>ಯ 8ಾಖKೆಯನು ಾ(% ಸWೇಕು.
d)

ಆದ #ೆಯ yೕLೆ ೆ )ಾಲ ಾರ' ೆ ಅಥ?0ಾಗುವ 6ಾ 8ೇmಕ nಾoೆಯ7U )ಾಲ ಒಪ_ಂದದ ಪ >ಯನು ಕಂಪ'

4ದIಪJಸುವ ದ ೆ@ ಬದI0ಾ ರುವ ದರ eೊ#ೆ ೆ )ಾಲ ಒಪ_ಂದದ7U ಉKೆUೕr4ದ ಎಲU ಲಗತು.ಗಳನು )ಾಲ ಮಂಜೂ
ಸಂದಭ?ದ7U ಅಥ0ಾ Bತರ ೆಯ ಸಂದಭ?ದ7U ಎಲU )ಾಲ ಾರ

=ಾಡುವ

ೆ 'ೕಡುವ ದ ೆ@ ಬದI0ಾ ರುತ.8ೆ. ಎಲU )ಾಲ ಾರ

ೆ

'ೕಡWೇ^ರುವ )ಾಲ ಒಪ_ಂದ ಮತು. ಎಲU ಲಗತು.ಗಳ7U 'ಯಮ ಮತು. 'ಬಂಧ ೆಗಳ- ಮತು. )ಾಲ ಒಪ_ಂದ8ೊ[\ ೆ
ಅನುಬಂಧ0ಾ ರುವ ಟ•? mೕŽ

=ಾದ ಯ7U ಬJŠದರ ಒಳ ೊಂJರುವ ದನು ಕಂಪ' aಾ> ಪJ4 ೊಳ<Wೇಕು. ಇದಲU8ೇ

ಕಂಪ'ಯು Bಳಂಬ 6ಾವ>ಯ yೕKೆ B3ಸುವ ದಂಡ ಬJŠಯನು ದಪ_wರಗಳ7U )ಾಲ ಒಪ_ಂದದ7U ಉKೆUೕrಸWೇಕು. ಈ
ಸಂ"#ೆಯ 5 ೇ 6ಾ Lಾದ7Uರುವ B3 (ಇ) ಮತು. (ಎ€) ನ7U ಉKೆUೕr4ರುವ )ೌಲಭ ಗಳನು ಅದು ಒಳ ೊಂJರWೇಕು.
e)

ಾ‡% eಾ ಯನು bೊಂದುವ '[\ನ7U ಕಂಪ'ಯು ಮರು)ಾC3ೕನ#ೆಯ B3ಯನು ಗು>. ೆ/ )ಾಲ ಒಪ_ಂದದ7U

ಕಂಪ' bೊಂHರWೇಕು.
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f)

ಕಂಪ'ಯ )ಾಲ ಒಪ_ಂದದ 'ಯಮ ಮತು. 'ಬಂಧ ೆಗಳ- ಈ ೆಳ ನ ಅಂಶಗಳನು ಒಳ ೊಂJರWೇಕು:
•
•

)ಾC3ೕನ ಪJ4 ೊಳ-<ವ ˆದ7ನ ೋ[“ ಅವ3
ೋ[“ ಅವ3ಯನು ರದು% =ಾಡುವಂತಹ ಸಂದಭ?ಗಳ-

•

ಭದ #ೆಯನು )ಾC3ೕನಪJ4 ೊಳ-<ವ B`ಾನ

•

ಆ4.ಯ ಹLಾಜು/ =ಾLಾಟ ೆ@ ˆದಲು ಮರು6ಾವ> ಾ

)ಾಲ ಾರ' ೆ 'ೕಡುವ ಅಂ>ಮ ಅವ ಾಶದ ಕು ತ

ಅಂಶಗಳ-

6.
a)

•

)ಾಲ ಾರ' ೆ ಮರು)ಾC3ೕನ#ೆ 'ೕಡುವ B`ಾನ ಮತು.

•

ಆ4.ಯ ಹLಾಜು/ =ಾLಾಟ B`ಾನ
ಯಮ ಮತು2 ಬಂಧ ೆಗಳ @ನ ಬದAಾವ ೆ 7ೇ!ದಂ ೆ 7ಾಲಗಳ ತರ ೆ:
ಬJŠ ದರ ಮತು. ಇತರ ಶುಲ@ಗಳ- ಅ3ಕ0ಾ ಲU ಎಂದು aಾ> ಪJ4 ೊಳ-<ವ '[\ನ7U ಕಂಪ'ಯು ಸೂಕ.0ಾ ರುವ

ಆಂತ ಕ ಮತು. ತತC ಮತು. B`ಾನಗಳ ಪ Œ>ಯನು ರ ಸಬಹುದು. )ಾಲ Bತರ ೆಯ ಸಮಯದ7U ಕಂಪ'ಯು ಬJŠದರ ಮತು.
ಸಂಸ@ರ ೆ ಮತು. )ಾಲ ಮತು. ಹಣ ಾಸು )ೌಲಭ ದ yೕ7ನ ಇತರ ಶುಲ@ಗಳ- yೕKೆ ಉKೆUೕr4ದ ತತCಗಳ- ಮತು. B`ಾನಗ1 ೆ
gಾಚೂತಪ_8ೇ ಬದI0ಾ 8ೆ ಎನು ವ ದನು ಕಂಪ' aಾ> ಪJ4 ೊಳ<Wೇಕು.
b)

)ಾಲ ಾರ' ೆ ಮಂಜೂ

ೆ ಸಂಬಂ34ದ ಎಲU 'ಯಮ ಮತು. 'ಬಂಧ ೆಗ1 ೆ ಅನುಗುಣ0ಾ ರುB ೆಯ yೕKೆ ತwಣ

)ಾಲ Bತ ಸKಾಗುವ ದು.
c)

ಮಂಜೂ

ೆ ಸಂಬಂ34ದ ಎಲU 'ಯಮ ಮತು. 'ಬಂಧ ೆಗಳ 6ಾಲ ೆಯ ಬ1ಕ ತwಣ Bತರ ೆ =ಾಡKಾಗುವ ದು.

)ಾಲ Bತರ ೆ 0ೇuಾಪ[\ಯ7U ಬದKಾವ ೆ ಬJŠದರ, )ೇ0ಾಶುಲ@, ಪhವ?6ಾವ> ಶುಲ@ ಇ#ಾ Hಗಳ- )ೇ ದಂ#ೆ 'ಯಮ ಮತು.
'ಬಂಧ ೆಗಳ7U ಆ ರುವ $ಾವ 8ೇ ಬದKಾವ ೆಗಳ ಕು ತು )ಾಲ ಾರ' ೆ ಅಥ?0ಾಗುವ 6ಾ 8ೇmಕ nಾಷ ೆಯ7U ಕಂಪ'ಯು
)ಾಲ ಾರ' ೆ

ೋ[ಸು 'ೕಡWೇಕು. ಬJŠದರ ಮತು. ಶುಲ@ಗಳ- ಭBಷ ದ7U =ಾತ ಅನCಯ0ಾಗುತ.0ೆ ಎನು ವ ದನು ಕಂಪ'

aಾ> ಪJ4 ೊಳ<Wೇಕು. ಈ eಾ
7.
a)

ೆ ಸಂಬಂ34ದ 'ಯಮವನು )ಾಲ ಒಪ_ಂದದ7U ಅಳವJ ೆ$ಾ ರWೇಕು.

ತರ ೆಯ ನಂತರದ Cೕ DEಾರ ೆ:
)ಾಲ ಒಪ_ಂದದJ ಮರುಕLೆ/ 6ಾವ> ೆ 0ೇಗ 'ೕಡುB ೆ ಅಥ0ಾ ಾಯ?'ವ?ಹ ೆಯ $ಾವ 8ೇ >ೕ=ಾ?ನವ )ಾಲ

ಒಪ_ಂದ ೆ@ bೊಂ8ಾx ೆ$ಾಗುವಂ>ರWೇಕು.
b)

)ಾಲ ಾರನು 'ೕJದ ಎಲU ಭದ #ೆಗಳನು ಎಲU Wಾ^ಗಳ ಮರು6ಾವ> ಅಥ0ಾ $ಾವ 8ೇ ಾ‡%ಬದI ಹ^@ ೆ ಒಳಪಟು\

)ಾಲದ ಎಲU Wಾ^ 6ಾವ> 4Cೕಕ 4ದ yೕKೆ ಅಥ0ಾ )ಾಲ ಾರನ yೕKೆ ಕಂಪ' bೊಂHರುವ $ಾವ 8ೇ Wಾಧ #ೆಗಳಪhಣ? ೊಂಡ ಬ1ಕ ~ಡುಗ:ೆ =ಾಡWೇಕು. ಒಂದು 0ೇuೆ ಇಂತಹ ಹಕು@ಗಳನು ಚKಾವ ೆ =ಾಡWೇ^ದ%7U, )ಾಲ ಾರ' ೆ
ಇನು 1ದ 8ಾ0ೆಗಳ- ಮತು. $ಾವ 'ಯಮಗಳ ಅJ ಕಂಪ'ಯು 8ಾ0ೆ ಪhಣ? ೊಳ-<ವವLೆ ೆ/6ಾವ>ಸುವವLೆ ೆ ಇ 4 ೊಳ-<ವ
ಅ3 ಾರ ಇರುವ ಕು ತು ಪhಣ? =ಾ">qಂH ೆ ೋ[“ ಮುaಾಂತರ )ಾಲ ಾರ' ೆ >1ಸWೇಕು.
8.

7ಾGಾನ

a)

)ಾಲ ಾರ'ಂದ ಬ"ರಂಗ ಪJಸದ bೊಸ =ಾ">ಯು ಕಂಪ'ಯ ಗಮನ ೆ@ ಬಂದ ಸಂದಭ? ೆ@ =ಾತ )ಾಲ 'ೕJದ

ಉ8ೆ%ೕಶಗಳನು bೊರತು ಪJ4 ಕಂಪ'ಯು )ಾಲ ಾರನ 'ತ ವ ವbಾರಗಳ7U ಹಸ.”ೇಪ =ಾಡುವಂ>ಲU
b)

)ಾಲ ವಸೂKಾ> Bಷಯದ7U ಕಂಪ'ಯು ಅನಗತ 0ಾ

ಅಂದLೆ ಅನಗತ 0ೇuೆಯ7U QೕJಸುವ ದು, )ಾಲ

ವಸೂKಾ> ೆ #ೋಳfಲದ ಬಳ ೆ ಇ#ಾ H ^ ^ ಗಳನು =ಾಡುವ ದ ೆ@ ಮುಂ8ಾಗWಾರದು. ಕಂಪ'ಯು ತನ 4ಬfಂH
ಾ ಹಕLೊಂH ೆ ಸ $ಾದ ೕ>ಯ7U ವ ವಹ ಸುವ ದ ೆ@ ಅಗತ 0ಾ ರುವ ತರWೇ>ಯನು ಕಂಪ' aಾ> ಪJ4 ೊಳ<Wೇಕು.
c)

ಒಂದು 0ೇuೆ )ಾಲ ಾರನ ವ ವbಾರ ಅವ3ಯು ಉKೆUೕr4ದ ಗಂ]ೆಗಳನು bೊರತು ಪJ4 ಇರುವ BRೇಷ

ಪ ಕರಣಗಳನು bೊರತುಪJ4 ಕತ?ವ ಚು ತ ಾ ಹಕ

ೆ ಕಂಪ'ಯು Wೆಳ ೆY 07-00 ಗಂ]ೆ(ಂದ Lಾ> 09-00 ಗಂ]ೆ ಸಮಯದ7U

ಕLೆ =ಾಡWೇಕು,
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d)

ಆ4.ಯ Bಲwಣ bಾ'ಯ ಉ8ೆ%ೕಶವನು ಇ 4 ೊಳ<8ೇ ೇವಲ ತನ Wಾ^ಯನು ಪ:ೆಯುವ ಉ8ೆ%ೕಶHಂದ ಕಂಪ'ಯು

ಅಗತ Bದ%Lೆ =ಾತ ಕತ?ವ ಚು ತ )ಾಲ ಾರ' ಾ

ತನ ೆ ವ"4ರುವ ಭದ #ೆಗಳನು eಾ

=ಾJ ೊಳ-<ವ ದ ೆ@ ವ ವ)ೆP

=ಾJ ೊಳ<ಬಹುದು.
e)

eಾ

=ಾಡಲ_ಡು>.ರುವ ಭದ #ೆಗಳ- ಮತು. ಅದರ ನಂತರದ ೈಜ ೊ1ಸುB ೆಯು ಇJೕ ಪ ^ ‡ಯು

ಾ ಯಯುತ

ಮತು. 6ಾರದಶ?ಕ0ಾ ರುವ ದನು ಕಂಪ'ಯು aಾ> ಪJ4 ೊಳ<Wೇಕು.
f)

)ಾಲ ಾರ'ಂದ )ಾಲ aಾ#ೆಯ ವ ಾ?ವ ೆಯಂತಹ Bನಂ>ಯ 4Cೕಕೃ>ಯ ಸಂದಭ?ದ7U ಸಮd> ಅಥ0ಾ

ಇ ೆ ೕ ಾದರೂ ಅಂದLೆ ಕಂಪ'ಯ ಆ”ೇಪ, ಈ
>1ಸWೇಕು. ಇಂತಹ ವ ಾ?ವ ೆಗಳ-

ೕ> $ಾವ 8ಾದರೂ ಇದ%Lೆ ಅದನು Bನಂ> 4Cೕಕ 4ದ 21 Hನಗಳ ಒಳ ೆ

ಾ‡% ೆ ಪhರಕ0ಾ ರುವಂತಹ 6ಾರದಶ?ಕ ಗು>. ೆ 'ಯ=ಾವ1ಗಳ ಪ ಾರ

ನ:ೆಯWೇಕು.
9.
a)

ದೂರು ಪ bಾರ ವ ವ)ೆP
ಾ ಹಕರ ಕುಂದು ೊರ#ೆಗಳನು 8ಾಖ7ಸುವ ದ ೆ@ )ಾಲ ಮಂಜೂLಾ> ನಮೂ ೆಯ7U ಶುಲ@ ರ"ತ ಸಂaೆ ಯನು

)ೇಪ?:ೆ ೊ1ಸKಾಗುತ.8ೆ. ಇದಲU8ೇ ಇyೕ„ ಮುaಾಂತರ ತಮd ಕುಂದು ೊರ#ೆಗಳನು

ಾ ಹಕರು ಕಳ-"ಸುವ ದ ೆ@ ಪ #ೆ ೕಕ

ಇ-yೕ„ ಐJ ಕೂಡ ರ ಸKಾಗುವ ದು.
b)

Bಷಯವನು ಪ mೕ74ದ ನಂತರ ಕಂಪ'ಯು ತನ ಪ ಯತ ದ ಸ_ಂದ ೆಯನು

ಾ ಹಕ

ೆ

ಾಲು@ 0ಾರಗಳ7U

ಕಳ-"ಸWೇಕು ಮತು. ಒಂದು 0ೇuೆ ಾ ಹಕನು ತಮd ಪ >^ ‡(ಂದ ಸಂತೃಪ. ಾಗHದ%Lೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದ7U ದೂರನು $ಾವ
ೕ> yೕಲdಟ\ ೆ@ #ೆ ೆದು ೊಂಡು bೋಗುವ ದನು ಸೂ ಸWೇಕು.yೕKೆ >14ದ

ಾಲು@ 0ಾರಗಳ ಅವ3ಯ7U

ಾ ಹಕರ

ಕುಂದು ೊರ#ೆಯನು ಪ ಹ ಸುವ ದ ೆ@ ಕಂಪ'ಯು s ೕಡš\ 0ೈ“ ಟ•? ಅLೌಂ› ]ೈ• ([ಎ[) ಅನು )ಾPQ48ೆ ಮತು.
0ಾ aಾ '4ದ [ಎ[ Œ>qಳ ೆ ಇಂತಹ ದೂರುಗಳ- ಪ bಾರ0ಾಗುವ ದನು aಾ> ಪJ4 ೊಳ<Wೇಕು.
c)
ಇದನು

#ಾನು ಒದ 4ದ )ೇ0ೆಗಳ ಕು ತು "ಂಬH ಅF6ಾ ಯ 'ೕಡುವಂ#ೆ ಕಂಪ'ಯು
ೇರ0ಾ

ಾ ಹಕರ7U Bನಂ>ಸಬಹುದು.

4ಬfಂH(ಂದ ಸಂಪಕ? )ಾ3ಸುವ ಮೂಲಕ ಅಥ0ಾ Bmಷ\0ಾದ ಾ ಹಕ ಸಂತೃಪ. ಸŒೕ”ೆಯ ಮೂಲಕ

ಾಲ ಾಲ ೆ@ ನ:ೆಸುವ ಮೂಲಕ ನ:ೆಸಬಹುದು.
d)

ಾ ಯಯುತ ಆಚರ ೆಗಳ ಸಂ"#ೆ ಮತು. ಕುಂದು ೊರ#ೆ ಪ bಾರ ವ ವ)ೆPಯ ಾಲ ಾಲ ೆ@ ಪ mೕಲ ೆಯನು ಆಡ1ತ

ವ ವ)ೆPಯ BBಧ ಹಂತಗಳ7U ಕಂಪ'(ಂದ ನ:ೆಸಬಹುದು ಮತು. ಅಂತಹ ಸಂಕ7ತ ವರHಯನು ಕಂಪ'ಯ '8ೇ?ಶಕ
ಮಂಡ1 ೆ 'ಯŒತ ಾKಾಂತರದ7U ಸ7UಸWೇಕು.
10.
ಾ ಹಕ

ಬJŠದರ, ಸಂಸ@ರ ೆ ಮತು. ಇತರ ಶುಲ@ 'ಧ? ಸುವ 'ೕ>
ೆ )ಾಲ ಮತು. ಹಣ ಾಸು

ೆರBನ yೕKೆ ಕಂಪ'(ಂದ ಅ3ಕ ಬJŠದರ ಮತು. ಇತರ ಶುಲ@ಗಳನು B3ಸKಾಗು>.ಲU

ಎನು ವ ದನು aಾ> ಪJ4 ೊಳ-<ವ '[\ನ7U ಕಂಪ'ಯ ಆಡ1ತ ಮಂಡ1ಯು ಬJŠದರ, ಸಂಸ@ರ ೆ ಮತು. ಇತರ ಶುಲ@ಗಳನು
'ಧ? ಸುವ 'ೕ> (ಬJŠದರ 'ೕ>) ಯನು ಅಳವJ4 ೊಂJ8ೆ ಮತು. ಅದನು ಕಂಪ'ಯ 0ೆಬ)ೈŽ www.tatacapital.com
ಪ ಕ[ಸKಾ 8ೆ. ಬJŠದರದ7Uನ ಬದKಾವ ೆಯನು ಕೂಡ 0ೆœ )ೈŽ ನ7U ಾಲ ಾಲ ೆ@ ಪ ಕ[ಸKಾಗುತ.8ೆ. ಇದಲU8ೇ ಕಂಪ'ಯ
ಆಡ1ತ ಮಂಡ1 ಕೂಡ ಾಲ ಾಲ ೆ@ ಬJŠದರ 'ೕ>ಯನು ಪ mೕ7ಸುತ.8ೆ.
ಕಂಪ'ಯು ಾ ಯಯುತ ಆಚರ ೆಗಳ ಸಂ"#ೆ ೆ ೆಳ ನ ಸಂ"#ೆಯ ಆಶಯಗಳನು ಆ`ಾರ0ಾ
ಅನCಯ0ಾಗುವ ೕ> ೆ ಅನುಗುಣ0ಾ ಬದI0ಾ 8ೆ.

*****
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4 ೊಂಡು ಮತು. ವ ವbಾರದ7U

