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ಗ್ರಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೀತಿ - ಅನಧಿಕೃತ
ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾ ನಕ್ ಪಾವತಿ ಟ್ರಾ ನ್ಸಾ ಕ್ಷನ್ಾ
ಆವೃತಿಿ 1.0

ಗ್ರಾ ಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನೀತಿ ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾ ನಕ್ ಪಾವತಿ ಟ್ರಾ ನ್ಸಾ ಕ್ಷನ್ಾ ಪ್ಾ ಕರಣದಲಿಿ ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ

ಹಿನ್ನೆ ಲೆ:
ಟ್ರಾ ನ್ಸಾ ಕ್ಷನ್ ಅನ್ಸಲಿಸ್ಟ್ (TA)ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಉನ್ನ ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿ ತ ಗ್ರಾ ಹಕರ
ಸೇವಾ ಅನುಭವವನುನ ಒದಗಿಸಲು ಬದಧ ವಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಸಕ್ಷಾ ಯಗೊಳಿಸಲು, TA
ತಂತಾ ಜ್ಞಾ ನ್ದಲಿಾ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿ ತ ಮತ್ತು
ಸುರಕ್ಷಿ ತ ಪಾವತಿ ಅನುಭವವನುನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ದೃಢ ಭದಾ ತಾ ವಯ ವಸ್ಥೆ ಗಳು
ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಪತ್ತು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೆ ಕಾಯಯವಿಧಾನ್ಗಳನುನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆರ್ಥಯಕ ಸೇಪಯಡೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾ ಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿು ರುವ ಒತು ಡವನುನ
ಗಮನ್ದಲಿಾ ಟ್ಟು ಕೊೊಂಡು, ರಿಸರ್ವಯ ಬ್ಯ ೊಂಕ್ ಗ್ರಾ ಹಕ ಸುರಕ್ಷತ್ತಯ ಮೇಲೆ
ವೃತಾು ಕಾರವನುನ ನೀಡಿದೆ - ಅಧಿಕೃತ ನ್ಸನ್-ಬ್ಯ ೊಂಕುಗಳು (ಆರ್ಬಯಐ /
ಬ್ಯ ೊಂಕುಗಳು) ರವಾನಸಿರುವ ಪ್ರಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನುಾ ು ುಮೊಂಟ್ಸಾ (PPIs) ನ್ಲಿಾ ಅನ್ಧಿಕೃತ
ಎಲೆಕಾು ುನಕ್ ಪೇಮೊಂಟ್ಸ ಟ್ರಾ ನ್ಸಾ ಕ್ಷನ್ಾ ನ ಲಿಾ ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನುನ
ಸಿೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು. 2018-19 / 101 DPSS.CO.PD.No.1417 / 02.14.006
/ 2018-19 ಜನ್ವರಿ 4, 2019 ರ ದಿನ್ಸೊಂಕದಂದು) ಇದು ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು
ನ್ಷ್ು ದ ಬಗೆೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ತ ಮಂಡಳಿಯು ಅೊಂಗಿೀಕೃತ ನೀತಿಯನುನ ರೂಪ್ರಸಲು
PPI ಅಗತಯ ವಾಗಿರುತು ದೆ. ಅನ್ಧಿಕೃತ ಎಲೆಕಾು ುನಕ್ ಪಾವತಿ ವಯ ವಹಾರಗಳು.
ಅೊಂತ್ತಯೇ TA ನರ್ದಯಶಕ ಮಂಡಳಿಯು ಅನುಮೀದಿಸಿರುವ ಪಾಲಿಸಿಯನುನ
ರೂಪ್ರಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹರತ್ತಗೆಯುವಿಕೆಯು ಇಲಿಾ ನೀಡಲ್ಲಗಿದೆ.
ಗ್ರಾ ಹಕರ ಸೀಮಿತ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ:
ಅನಧಿಕೃತ ಪಾವತಿ ವಹಿವಾಟಿನಂದ ಉಂಟ್ರದ ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆಯು
ಇವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತಿ ದೆ:
ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ PPI ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರ ಾ ನಕ್ ಪಾವತಿ
ಟ್ರಾ ನ್ಸಾ ಕ್ಷನ್ಾ ಪ್ಾ ಕರಣದಲಿಿ
ಸರದಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ
(ಎ)

(ರ್ಬ)

ವಿವರಗಳು

ಗ್ರಾ ಹಕರ ಗರಿಷ್ಠ
ಹೊಣೆಗ್ರರಿಕೆ

PPI-MTS ವಿತರಕ (ಗ್ರಾ ಹಕರು ವಹಿವಾಟ್ಟ ಶೂನ್ಯ
ವರದಿ ಮಾಡಿದದ ರೂ ಇಲ್ಾ ವೇ ಇಲ್ಾ ದಿದದ ರೂ
ಸಹ)
PPI
ನೀಡುವವರ
ಭಾಗದಲಿಾ ನ್
ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಂಚನೆ / ನಲ್ಯಕ್ಷಯ / ಕೊರತ್ತ
ಮೂರನೇ ಪಕ್ಷದ ಉಲ್ಾ ೊಂಘನೆ ** ಅಲಿಾ ಕೊರತ್ತ
PPI ನೀಡುವವರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ ಇಲ್ಾ
ಆದರೆ ಸಿಸು ಮ್ ಬೇರೆಡೆ ಇರುತು ದೆ, ಮತ್ತು

ಗ್ರಾ ಹಕರು ಅನ್ಧಿಕೃತ ಪಾವತಿ ವಯ ವಹಾರದ
ಬಗೆೆ PPI ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತಾು ರೆ.
ಅೊಂತಹ ಸಂದಭಯಗಳಲಿಾ
ಪಾ ತಿ ವಹಿವಾಟಿನ್
ಗ್ರಾ ಹಕರ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯು ಗ್ರಾ ಹಕರು PPI
ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು
PPI ನೀಡುವವರಿಗೆ
ಗ್ರಾ ಹಕರಿೊಂದ ಅನ್ಧಿಕೃತ ವಹಿವಾಟಿನ್ ವರದಿ
ಮಾಡುವಿಕೆಯ
ನ್ಡುವಿನ್
ವಯ ವಹಾರದ
ಸಂವಹನ್ಗಳ ನ್ಡುವೆ ಕಳೆದುಹೀದ ದಿನ್ಗಳ
ಮೇಲೆ ಅವಲಂರ್ಬತವಾಗಿರುತು ದೆ i.
ನ್ಸನು. 3 ದಿನ್ಗಳಲಿಾ #
ಶೂನ್ಯ

(c)

ii.

4 ರಿೊಂದ 7 ದಿನ್ಗಳಲಿಾ #

iii.

7 ದಿನ್ಗಳ ನಂತರ

ವಹಿವಾಟಿನ್
ಮೌಲ್ಯ
ಅಥವಾ ₹ 10,000 / - ಪಾ ತಿ
ವಯ ವಹಾರಕೆೆ , ಯಾವುದು
ಕಡಿಮಯಾಗಿದೆ
ಪೂರ್ಯ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ

ಗ್ರಾ ಹಕನು ಅಲ್ಕ್ಷಯ ದಿೊಂದಾಗಿ, ಅವನು / ಅವಳು ಪಾವತಿಯ ರುಜುವಾತ್ತಗಳನುನ
ಹಂಚಿಕೊೊಂಡಂತಹ ಸಂದಭಯಗಳಲಿಾ , ಅವನು / ಅವಳು TA ಅನ್ಧಿಕೃತ
ವಯ ವಹಾರವನುನ ವರದಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಗ್ರಾ ಹಕರು ಸಂಪೂರ್ಯ ನ್ಷ್ು ವನುನ
ಹೊಂದುತಾು ರೆ. ಅನ್ಧಿಕೃತ ವಯ ವಹಾರದ ವರದಿಯ ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುವ
ಯಾವುರ್ದ ನ್ಷ್ು ವು TA ನೊಂದ ಹೊಂದುತು ದೆ.

# PPI ನೀಡುವವರಿಂದ ಸಂವಹನ ಪ್ಡೆಯುವ ದಿನ್ಸಂಕವನ್ನೆ
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಣಿಸಬಹುದು.

ಹೊರತುಪ್ಡಿಸ

** ಮೂರನೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಉಲಿ ಂಘನ್ನ:
ಕೆಳಗಿನವು ಮೂರನೇ ಪ್ಕ್ಷದ ಉಲಿ ಂಘನ್ನ ಎಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪ ಡುತಿ ವೆ, ಅಲಿಿ
ಕೊರತೆಯು TA ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಹಕರಲಿ ದೆ ಬೇರೆಡೆ ಸಸರ ಂನಲಿಿ ರುವುದಿಲಿ .
ಎ) SIM ನಕಲು - ಸಮ್ ಅಬೀಜ ಸಂತಾನೀತಪ ತಿಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಕಲಿ
ಸಮ್ ರಚಿಸುವುದು
ಬ) ಅನವ ಯಗಳ ವಂಚನ್ನಗಳು
ಸ) ಕ್ಟ್ರ್ಶೆ ಯಕ್ಟ್ರಣ / ಅಬೀಜ ಸಂತಾನೀತಪ ತಿಿ
ಡಿ) ಹೊರಗಿನ ವಂಚನ್ನಗಳು / ಇತರ ವೆ ವಸ್ಥೆ ಗಳ ರಾಜಿ, ಉದಾ. ಮೇಲ್
ಸವಯಗಯಳು ಇತಾೆ ದಿ
ಈ ನೀತಿ TA ಯ ಗ್ರಾ ಹಕ ಕಂದುಕೊರತೆ ನೀತಿ ಸಂಯೀಗದಂದಿಗೆ
ಓದಬೇಕ.
TA ಯ ಗ್ರಾ ಹಕರ ದೂರು ನೀತಿಯ ವಿಧಿಗಳು ಈ ನೀತಿಯಲಿಿ ನದಿಯಷ್ರ ವಾಗಿ
ಉದೆದ ೀಶಿಸರದಂತಹ ಈ ನೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನೆ ರೂಪಿಸುತಿ ವೆ. ನೀತಿ
ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕೆ ಲಿಿ ಲಭ್ೆ ವಿದೆ:
http://transactionanalysts.com/customer-grievance-policy/

