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1. ನೀತ್ರ 

ಹೊೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀತ್ತ ಸಾಂಹಿತೆಯ ಪರಕ ರ ಅದರ ಉದೊಯೀಗಿಗಳು ತಮಮ ಕತತವಯಗಳು ಹ ಗೂ ಜವ ಬ್ ಾರಿಗಳ 

ನವತಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಯವಹ ರ ಮತತ ಿವೆೈಯಕಿ್ತಕ ನೆೈತ್ತಕತೆಯ ಉನ್ನತ ಮ ನ್ಕಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸಬ್ೆೀಕ ಗತತಿದೆ. 

ಈ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಉದೊಯೀಗಿಗಳು ಮತತಿ ಪರತ್ತನಧಿಗಳ ಗಿ ತಮಮ ಜವ ಬ್ ಾರಿಗಳನ್ತನ ಪೂರೆೈಸತವಲ್ಲ ಿಪ್ ರಮ ಣಿಕತೆ 

ಮತತಿ ಸಮಗರತೆಯನ್ತನ ಅವರತ ರೂಢಿಸಿಕೊಳಳಬ್ೆೀಕತ ಹ ಗೂ ಅನ್ವಯವ ಗತವ ಎಲಿ ನಯಮಗಳು ಮತತಿ 

ವಿನಯಮಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಸರಣೆ ಮ ಡಬ್ೆೀಕತ. 

ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆ ಬ್ ರಿಸತವ ನೀತ್ತಯತ (“ನೀತ್ರ”) ಯ ವುದೆೀ ಅನೆೈತ್ತಕ ಆಚ್ರಣೆಯನ್ತನ (ಅದತ 

ನಯಮವಾಂದರ ಉಲಾಿಂಘನೆಯ ಗಿರಲ್ಲ, ಆಗಿರದಿರಲ್ಲ) ಗಮನಸತವ ಉದೊಯೀಗಿಗಳನ್ತನ, ತ ವು 

ಬಲ್ಲಪಶತವ ಗತವ, ತ ರತಮಯಕೊಕಳಗ ಗತವ ಅಥವ  ಅನ ನ್ತಕೂಲತೆಗೆ ಈಡ ಗತವ ಅಪ್ ಯವಿಲಿದೆೀ ಆ 

ಸಾಂಗತ್ತಗಳನ್ತನ ವರದಿ ಮ ಡತವಾಂತೆ ಪ್ರೀತ ಾಹಿಸತತಿದೆ. ಈ ಸಾಂಸ್ೆೆಗ ಗಿ ಮತತಿ ಅದರ ಸಹಯೀಗಿಗಳಿಗ ಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮ ಡತವ ಎಲಿ ಉದೊಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ನೀತ್ತಯತ ಅನ್ವಯವ ಗತತಿದೆ. ಈ ನೀತ್ತಯಲ್ಲಿ ಸ್ ೆಪಿಸಲ ದಾಂಥ ಈ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವ ಅಥವ  ವರದಿ ಮ ಡತವ ಯ ಾಂತ್ತರಕತೆಯತ, ಈ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಮತತ ಿಅದರ 

ಸಹಯೀಗಿಗಳ ಪರತ್ತಷ್ೆೆಯನ್ತನ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಲತ ಜವ ಬ್ ಾರಿಯತತವ ಗಿ ವತ್ತತಸತವಾಂತೆ ಎಲಿ ಉದೊಯೀಗಿಗಳನ್ತನ 

ಆಹ ವನಸತತಿದೆ. ಗಾಂಭೀರ ಕಳಕಳಿಗಳು ಸೂಕಿವ ಗಿ ಎತಿಲಪಟ್ತಟ, ಉದೆಾೀಶಿಸಲಪಡತವುದನ್ತನ ಹ ಗೂ ಉತಿಮ 

ಆಡಳಿತ ವಿಧ ನ್ಗಳನ್ತನ ನೀಡತವಲ್ಲಿನ್ ಒಾಂದತ ಸಶಕಿಗೊಳಿಸತವ ಅಾಂಶವ ಗಿ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳಳಲಪಡತವುದನ್ತನ 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವ ಗತರಿಯನ್ತನ ಈ ನೀತ್ತಯತ ಹೊಾಂದಿದೆ. 

2. ವ್ಾಾಖ್ಾಾನಗಳು 

a) “ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತ”್ಎಾಂದರೆ ಹೊೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನ ನ್ಾ್ ಕಾಂಪನ ಇಾಂಡಿಯ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ನದೆೀತಶಕ 

ಮಾಂಡಳಿಯಾಂದ ರಚಿಸಲಪಟ್ಟಟರತವ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತ ಎಾಂದತ ಅಥತ. 

b) “ಸಹಯೀಗಿಗಳು”್ ಎಾಂದರೆ ಗ ರಹಕರತ, ಗತತ್ತಿಗೆದ ರರತ, ಸರಬರ ಜತದ ರರತ, ವಯವಹ ರ ಉದೊಯೀಗಿಗಳು, 

ಸ್ೆೀವ  ಪೂರೆೈಕೆದ ರರತ, ವ ಹಿನ ಪ್ ಲತದ ರರತ, ತೃತ್ತೀಯ ಪಕ್ಷದ ಏಜನಾಗಳು, ವ ಯಲೂಯವರ್ 

ಮತಾಂತ ದವರನ್ತನ ಅವರಿಗಷ್ೆಟೀ ಸಿೀಮಿತವ ಗದಾಂತೆ ಒಳಗೊಾಂಡತ, ಈ ಸಾಂಸ್ೆಯೆಾಂದಿಗೆ ಯ ವುದೆೀ ವಯವಹ ರ 

ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ತನ ಹೊಾಂದಿರತವ ಓವತ ವಯಕ್ತಿ ಎಾಂದತ ಅಥತ. 

c) “ಸಾಂಸ್ೆೆ”್ಎಾಂದರೆ ಹೊೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನ ನ್ಾ್ ಕಾಂಪನ ಇಾಂಡಿಯ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್ / ಹೊೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಾಂದತ ಅಥತ. 

d) “ಉದೊಯೀಗಿಗಳು”್ ಎಾಂದರೆ ಈ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಹೊರಗತತ್ತಿಗೆ, ತ ತ ಕಲ್ಲಕ ಹ ಗೂ ಗತತ್ತಿಗೆ ಸಿಬಬಾಂದಿ, ಅಹತತ  

ಪರಿೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರತವ ಉದೊಯೀಗಿ, ಪರಶಿಕ್ಷಣ ರ್ಥತ, ಶಿಕ್ಷ ರ್ಥತ (ಅಪ್ೆರಾಂಟ್ಟಸ್್) ಅಥವ  ಇಾಂಥ ಬ್ೆೀರ ವುದೆೀ ಹೆಸರಿನಾಂದ 

ಕರೆಯಲಪಡತವ ಉದೊಯೀಗಿ, ಮ ಜಿ-ಉದೊಯೀಗಿಗಳು, ಮತತ ಿ ಎಲಿ ನದೆೀತಶಕರನ್ೂನ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಈ 

ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಪರತ್ತಯಬಬ ಉದೊಯೀಗಿ (ಭ ರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ ಡತತ್ತರಿಲ್ಲ ಅಥವ  ವಿದೆೀಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮ ಡತತ್ತಿರಲ್ಲ) 

ಎಾಂದತ ಅಥತ. 

e) “ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ”್ ಎಾಂದರೆ ಈ ನೀತ್ತಯಡಿಯಲ್ಲಿ ತ ವು ಅವಲೊೀಕ್ತಸಿದ ಯ ವುದೆೀ 

ಅನೆೈತ್ತಕ ಚ್ಟ್ತವಟ್ಟಕೆಯ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯನ್ತನ ಮ ಡತವ ಓವತ ವಯಕ್ತ ಿಅಥವ  ಅಸಿಿತವವನ್ತನ 



ಉಲೆಿೀಖಿಸತತಿದೆ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ ಉದೊಯೀಗಿಗಳ ಗಿರಬಹತದತ, ಕಕ್ಷಿದ ರರತ, 

ಮ ರ ಟ್ಗ ರರತ, ಆಾಂತರಿಕ ಅಥವ  ಶ ಸನ್ಬದಧ ಪರಿಶೆ ೀಧಕರತ, ಕ ನ್ೂನ್ತ ಜ ರಿಗೊಳಿಸತವ/ವಿನಯ ಮಕ 

ಸಾಂಸ್ೆೆಗಳು ಅಥವ  ಇತರ ತೃತ್ತೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಗಿರಬಹತದತ. 

f) “ತನಖೆ ಮ ಡತವವರತ”್ ಎಾಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರಿಾಂದ ಮೀಲೆತಿಲಪಡತವ ಕಳಕಳಿಗಳ 

ವ ಸಿವಿಕ ತನಖೆಯನ್ತನ ಕೆೈಗೊಳಳಲತ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧಯಕ್ಷರಿಾಂದ ಅಧಿಕ ರ ನೀಡಲಪಡತವ, ನೆೀಮಕ 

ಮ ಡಲಪಡತವ, ಸಮ ಲೊೀಚಿಸಲಪಡತವ ಅಥವ  ಸಮಿೀಪಿಸಲಪಡತವ ವಯಕ್ತಿಗಳನ್ತನ ಉಲೆಿೀಖಿಸತತಿದೆ ಹ ಗೂ 

ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಪರಿಶೆ ೀಧಕರತ ಮತತ ಿಆರಕ್ಷಕರನ್ತನ (ಪ್ಲ್ಲೀಸ್್) ಒಳಗೊಳುಳತಿದೆ. 

g) “ನೆೈತ್ತಕ ನ್ಡತೆ”್ಎಾಂದರೆ ಆರ್ಥತಕ ಅನೌಚಿತಯತೆ ಹ ಗೂ ಲೆಕ ಕಚ ರದ ದತವಯತವಹ ರಗಳನ್ತನ ಅವುಗಳಿಗಷ್ೆಟೀ 

ಸಿೀಮಿತವ ಗದಾಂತೆ ಒಳಗೊಾಂಡತ ಓವತ ವೃತ್ತಿಯ ನ್ಡತೆಯನ್ತನ ಆಳುವ, ಸರಿ ಮತತ ಿತಪುಪಗಳ ಅಾಂಗಿೀಕೃತ 

ತತವಗಳಿಗೆ ಅನ್ತಗತಣವ ಗಿ ಇರತವುದತ ಎಾಂದತ ಅಥತ. 

h) “ವೃತ್ತಪಿರ ನ್ಡತೆ”್ಎಾಂದರೆ ಆಳವ ದ ಭ ವನೆಯನ್ತನ ಅತ್ತಯ ಗಿ ಪರದಶಿತಸತವುದನ್ತನ ತಪಿಪಸತತ್ತಿರತವಾಂತೆಯೀ, 

ಬ್ೆೀರೆಯವರೊಾಂದಿಗೆ ಒಾಂದತ ಸಕ ರ ತಮಕವ ದ ಬ್ ಾಂಧವಯವನ್ತನ ಕ ಯತಾಕೊಳಳಲತ ಶರಮಿಸತವ, ಕ ಯತಸೆಳದಲ್ಲಿ 

ಸ್ೌಜನ್ಯಯತತವ ದ, ಆತಮಸ್ ಕ್ಷಿಪೂವತಕವ ದ ಹ ಗೂ ಸ್ ಮ ನ್ಯ ವಯವಹ ರದಾಂತೆ ಶಿಷ್ ಟಚ ರವಾಂದನ್ತನ 

ಪರದಶಿತಸತವುದತ ಎಾಂದತ ಅಥತ. 

i) “ಶಿಸತಿ ಕರಮ”್ಎಾಂದರೆ ಆ ವಿಷಯದ ಗಾಂಭೀರತೆಯನ್ತನ ಪರಿಗಣಿಸತತ ಿ ಯೀಗಯವೆಾಂದತ ತ್ತೀಮ ತನಸಲಪಡತವ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ದಾಂಡ ವಿಧಿಸತವಿಕೆ, ಕಛೆೀರಿಯ ಕತತವಯದಿಾಂದ ಅಮ ನ್ತತಿಗೊಳಿಸತವಿಕೆ ಅಥವ  ಅಾಂಥ ಯ ವುದೆೀ 

ಕರಮಗಳನ್ತನ ಅವುಗಳಿಗಷ್ೆಟೀ ಸಿೀಮಿತವ ಗದಾಂತೆ ಒಳಗೊಾಂಡತ ತನಖ  ವಿಚ ರಣೆಯ/ಅದನ್ತನ ಪೂಣತಗೊಳಿಸಿದ 

ಸಾಂದರ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದತಕೊಳಳಬಹತದ ದ ಯ ವುದೆೀ ಕರಮ ಎಾಂದತ ಅಥತ. 

j) “ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆ”್ಎಾಂದರೆ ಈ ನೀತ್ತಯ ವ ಯಪಿಿಗೆ ಅನ್ತಗತಣವ ಗಿ ಅನೆೈತ್ತಕ ಅಥವ  ಅಸಮಪತಕ 

ಚ್ಟ್ತವಟ್ಟಕೆಗೆ ಸ್ ಕ್ಷಿಯ ಗಬಹತದ ದ ಮ ಹಿತ್ತಯನ್ತನ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವ ಅಥವ  ಪರದಶಿತಸತವ, 

ಸದ ಾವನೆಯಲ್ಲ ಿಮ ಡತವ ಲ್ಲಖಿತ ಸಾಂವಹನ್ವಾಂದರ ಮೂಲಕ ಎತಿಲ ಗತವ ಕಳಕಳಿ ಎಾಂದತ ಅಥತ. ಸಾಂರಕ್ಷಿತ 

ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಗಳು ವ ಸವಿದಿಾಂದ ಕೂಡಿರಬ್ೆೀಕತ, ಕ ಲಪನಕ ಸವರೂಪದಾವುಗಳ ಗಿರಬ್ ರದತ. 

k) “ಅರ್ಯರ್ಥತ”್ ಎಾಂದರೆ ಈ ನೀತ್ತಯಡಿಯಲ್ಲಿನ್ ತನಖೆಯಾಂದರ ಪರಗತ್ತಯ ಸಾಂದರ್ತದಲ್ಲಿ ಯ ರ ವಿರತದಧವ ಗಿ 

ಅಥವ  ಸಾಂಬಾಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯನ್ತನ ಮ ಡಲ ಗಿದೆಯೀ ಅಥವ  ಸ್ ಕ್ಷ ಾಧ ರವನ್ತನ 

ಕಲೆ ಹ ಕಲ ಗಿದೆಯೀ ಆ ವಯಕ್ತಿ ಅಥವ  ವಯಕ್ತಿಗಳ ಸಮೂಹವನ್ತನ ಉಲೆಿೀಖಿಸತತಿದೆ. 

 

3. ಈ ನೀತ್ರಯ ವ್ಾಾಪ್ತ ಿ

ಈ ನೀತ್ತಯತ ಈ ಮತಾಂದಿನ್ವುಗಳನ್ತನ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ನ್ಡೆದಿರತವ / ನ್ಡೆದಿರತವುದ ಗಿ ಸಾಂಶಯಸಲಪಟ್ಟ 

ದತವಯತವಹ ರಗಳು ಹ ಗೂ ಕ ಯತಗಳನ್ತನ ಒಳಗೊಳುಳತಿದೆ:  

❖ ಅಧಿಕ ರದ ದತರತಪಯೀಗ 

❖ ಕರ ರತ, ಉದೊಯೀಗಿ ನೀತ್ತ ಸಾಂಹಿತೆ ಅಥವ  ನಯಮಗಳ ಉಲಾಿಂಘನೆ 



❖ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ದತ ಿಾಂಶ/ದ ಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈವ ಡ ತೊೀರಿಕೆ 

❖ ವಾಂಚ್ನೆ, ಹಣದ ದತಬತಳಕೆ ಅಥವ  ಸಾಂಶಯತ ವಾಂಚ್ನೆಗಳನ್ೂನ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಆರ್ಥತಕ ಅನಯಮಿತತೆಗಳು  

❖ ಎಸಗಲ ದ/ಎಸಗತವ ಸ್ ಧಯತೆಯ ಅಪರ ಧಿಕ ಕೃತಯಗಳು (ಉದ ., ವಾಂಚ್ನೆ, ರ್ರಷ್ ಟಚ ರ ಅಥವ  ಕಳವು) 

❖ ಗೌಪಯನೀಯ/ಮ ಲ್ಲೀಕತವದ ಮ ಹಿತ್ತಯ ಸ್ೊೀರಿಕೆ 

❖ ಕ ನ್ೂನ್ತ/ವಿನಯಮದ ತ್ತಳಿದೂ ಮ ಡಿದ ಉಲಾಿಂಘನೆ 

❖ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ನಧಿಗಳು/ಸವತತಿಗಳನ್ತನ ವಯಥತವ ಗಿಸತವಿಕೆ/ದತರತಪಯೀಗಪಡಿಸಿಕೊಳುಳವಿಕೆ 

❖ ಬ್ೆೀರ ವುದೆೀ ಅನೆೈತ್ತಕ, ಪಕ್ಷಪ್ ತದ, ಅನ್ತಗರಹಪೂವತಕ, ವಿವೆೀಚ್ನ ರಹಿತ ಕ ಯತ 

❖ ಗಾಂಭೀರವ ದ ಅಸಮಪತಕ ನ್ಡತೆ (ಯ ವುದೆೀ ರಿೀತ್ತಯ ಶೆ ೀಷಣೆಯೂ ಸ್ೆೀರಿದಾಂತೆ) 

❖ ಕ ನ್ೂನ ತಮಕ/ವಿನಯ ಮಕ ಬ್ ಧಯತೆಗಳನ್ತನ ಅನ್ತಸರಣೆ ಮ ಡತವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ 

❖ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಸಾಂಪನ್ೂಮಲಗಳಿಾಂದ ಉದಾವವ ಗತವ ಅಕರಮ ಗಳಿಕೆ 

ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ದೂರತ ನವ ರಣ  ಕ ಯತವಿಧ ನ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲ ಗಿ ಅಥವ  ಸಹೊೀದೊಯೀಗಿಗಳ ವಿರತದಧ 

ದತರತದೆಾೀಶಪೂರಿತ ಅಥವ  ಆಧ ರರಹಿತ ಆರೊೀಪಗಳನ್ತನ ಮ ಡತವ ಒಾಂದತ ಮ ಗತವ ಗಿ ಈ ನೀತ್ತಯನ್ತನ 

ಬಳಸತಕಕದಾಲಿ. 

 

4. ಮಾಗಗದರ್ಶಗ ತತವಗಳು 

ಈ ನೀತ್ತಗೆ ಅಾಂಟ್ಟಕೊಾಂಡಿರತವಿಕೆಯನ್ತನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳಳಲತ, ಹ ಗೂ ಕಳಕಳಿಯ ಮೀಲೆ ಗಾಂಭೀರವ ಗಿ ಕರಮ 

ತೆಗೆದತಕೊಳುಳವ ರ್ರವಸ್ೆಯನ್ತನ ನೀಡಲತ, ಸಾಂಸ್ೆೆಯತ: 

a) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ ಮತತಿ/ಅಥವ  ಆ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯನ್ತನ ಸಾಂಸಕರಿಸತವ 

ವಯಕ್ತಿಯತ ಹ ಗೆ ಮ ಡಿದಾಕ ಕಗಿ ತ ವು ಬಲ್ಲಪಶತವ ಗದಾಂತೆ ನೊೀಡಿಕೊಳುಳತಿದೆ 

b) ಅಾಂಥ ವಯಕ್ತ/ಿ(ಗಳ) ಮೀಲೆ ಶಿಸತಿ ಕರಮವನ್ತನ ಆರಾಂಭಸತವುದನ್ೂನ ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಬಲ್ಲಪಶತವ ಗಿಸತವಿಕೆಯನ್ತನ 

ಒಾಂದತ ಗಾಂಭೀರವ ದ ವಿಷಯವ ಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತತಿದೆ 

c) ಸಾಂಪೂಣತ ಗೌಪಯನೀಯತೆಯನ್ತನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳುಳತಿದೆ 

d) ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯ ಸ್ ಕ್ಷ ಾಧ ರವನ್ತನ ಗತಪಿವ ಗಿರಿಸಲತ ಪರಯತ್ತನಸತವುದಿಲ ಿ

e) ಮ ಡಿರತವ/ಮ ಡಬ್ೆೀಕ್ತರತವ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯ ಸ್ ಕ್ಷ ಾಧ ರವನ್ತನ ಯ ರ ದರೂ 

ನ ಶಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಥವ  ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಲ್ಲ,ಿ ಶಿಸತಿ ಕರಮವನ್ತನ ತೆಗೆದತಕೊಳುಳತಿದೆ 

f) ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಾಂಡಿರತವ ವಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಶೆೀಷವ ಗಿ ಅರ್ಯರ್ಥತಯ ಅಹವ ಲತ ಆಲ್ಲಸಲಪಡತವ ಅವಕ ಶವಾಂದನ್ತನ 

ಒದಗಿಸತತಿದೆ 

 

5. ಅನಾಮಧೆೀಯ ಆರೊೀಪ 

ಮ ಹಿತ್ತಯ ಮೂಲವು ಗತರತತ್ತಸಲಪಡದ ಹೊರತತ ಅನ್ತಸರಣ  ವಿಚ ರಣೆ ಮತತ ಿ ತನಖೆಯತ 

ಸ್ ಧಯವ ಗದಿರಬಹತದ ದಾರಿಾಂದ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವ ಓವತ ವಯಕ್ತಿಯತ(ಗಳು) ಆರೊೀಪಕೆಕ ತಮಮ 



ಹೆಸರನ್ತನ ಒದಗಿಸಬ್ೆೀಕತ. ಅನ ಮಧೆೀಯವ ಗಿ ವಯಕಿಪಡಿಸಲ ಗತವ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಗಳನ್ತನ ಸ್ ಮ ನ್ಯವ ಗಿ 

ತನಖೆ ಮ ಡಲ ಗತವುದಿಲಿ.  

 

6. ಕಾಯಗವಿಧಾನ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ, ಅಸ್ ಧ ರಣ ಅಥವ  ಸೂಕ ಿ ಪರಕರಣಗಳಲ್ಲ ಿ ಹೊರತತಪಡಿಸಿ, 

ಸಾಂವಹನ್ವಾಂದನ್ತನ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪತರವಾಂದರ ಮೂಲಕ ಅಥವ  ಇ-ಮೀಲ್ ಮತಖ ಾಂತರ ಶಿರೀ ಮನೊೀಜ್ 

ವಿಶವನ ಥನ್್, ನದೆೀತಶಕರತ ಹ ಗೂ ಮತಖಯ ಕ ಯತನವತಹಣ ಧಿಕ ರಿ (ನಯೀಜಿತ ಅಧಿಕ ರಿ), ಹೊೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ 

ಫಿನ ನ್ಾ್ ಕಾಂಪನ ಇಾಂಡಿಯ  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್, 511, ಆಕೆಮ ಪ್ ಿಜ , ಅಾಂಧೆೀರಿ ಕತಲ ತ ರಸ್ೆಿ, ಅಾಂಧೆೀರಿ (ಈಸ್ಟ), ಮತಾಂಬ್ೆೈ 

400 059, ಇ-ಮೀಲ್: manoj.viswanathan@homefirstindia.com ಈ ವಿಳ ಸಕೆಕ ನೆೀರವ ಗಿ 

ಕಳುಹಿಸಬಹತದತ. ಈ ನಯೀಜಿತ ಅಧಿಕ ರಿಯತ ಆ ಸಾಂಗತ್ತಯನ್ತನ ಮತಾಂದತವರೆದತ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಗೆ ವರದಿ 

ಮ ಡತಕಕದತಾ. 

 

ನಯೀಜಿತ ಅಧಿಕ ರಿಯತ ಆ ಕಳಕಳಿಯನ್ತನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ಒಾಂದತ ಸಮಾಂಜಸ ಸಮಯದೊಳಗ ಗಿ, ಆ ಕಳಕಳಿಯನ್ತನ 

ಕಳುಹಿಸಿದವರಿಗೆ (ಮರಳಿಸತವ ವಿಳ ಸ ಅಥವ  ಇ-ಮೀಲ್ ವಿಳ ಸವು ಲರ್ಯವಿರತವಲ್ಲಿ) ಸಿವೀಕೃತ್ತಯಾಂದನ್ತನ 

ಕಳುಹಿಸತಕಕದತಾ. ಆ ಕಳಕಳಿಯನ್ತನ ಸಿವೀಕರಿಸಲಪಟ್ಟಟರತವುದನ್ತನ ಈ ಸಿವೀಕೃತ್ತಯತ ಧೃಢಿೀಕರಿಸತಕಕದತಾ ಹ ಗೂ ಆ 

ಕಳಕಳಿಯತ ವಿಚ ರಣೆ ಮ ಡಲಪಟ್ತಟ, ಸೂಕಿವ ಗಿ ಉದೆಾೀಶಿಸಲಪಟ್ತಟ, ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಗೆ ವರದಿ 

ಮ ಡಲಪಡತವುದ ಗಿ ಕಳುಹಿಸತವವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸತಕಕದತಾ. ಆ ಕಳಕಳಿಯತ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವ 

ನೀತ್ತಯ ಎಲೆಯಿಳಗೆ ಬರದಿದಾಲ್ಲಿ, ಅವಶಯವೆಾಂದತ ಪರಿಗಣಿಸಬಹತದ ದಾಂತೆ, ಮತಾಂದಿನ್ ಕರಮಕ ಕಗಿ ಸೂಕ ಿ

ವಿಭ ಗ/ಪ್ ರಧಿಕ ರಕೆಕ ಆ ಕಳಕಳಿಯನ್ತನ ರವ ನಸತತ್ತರಿತವುದ ಗಿ ಕಳುಹಿಸತವವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸತಕಕದತಾ. 

 

ಆ ಉಲಾಿಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ತಸರಣ  ಅಧಿಕ ರಿಯ ಅಥವ  ಅವರ ನಯಾಂತರಣ ಮತತ ಿಆಡಳಿತದಡಿಯ ಯ ವುದೆೀ 

ಕ ಯತವು ಒಳಗೊಾಂಡಿದೆ ಅಥವ  ಆ ಅಧಿಕ ರಿಯ ತ್ತೀಪಿತನ್ ಮೀಲೆ ಪರಭ ವ ಬೀರಬಹತದ ದ ಯ ವುದೆೀ 

ಆಸಕ್ತಿಯನ್ತನ ಅವರತ ಹೊಾಂದಿದ ಾರೆ ಎಾಂದತ ನ್ಾಂಬಬಹತದ ದ ಕ ರಣವಾಂದನ್ತನ ಯ ವುದೆೀ ಉದೊಯೀಗಿಯತ 

ಹೊಾಂದಿದಾಲ್ಲ,ಿ ಆ ಉದೊಯೀಗಿಯತ ತಮಮ ಕಳಕಳಿಯನ್ತನ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ನದೆೀತಶಕರತ ಮತತಿ ಮತಖಯ 

ಆಡಳಿತ ಧಿಕ ರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮ ಡಬಹತದತ. 

 

ಆ ಕಳಕಳಿಯತ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವ ನೀತ್ತಯ ಎಲೆಿಯಳಗೆ ಬರದಿದಾಲ್ಲ,ಿ ಅವಶಯವೆಾಂದತ 

ಪರಿಗಣಿಸಬಹತದ ದಾಂತೆ, ಮತಾಂದಿನ್ ಕರಮಕ ಕಗಿ ಸೂಕ ಿ ವಿಭ ಗ/ಪ್ ರಧಿಕ ರಕೆಕ ಆ ಕಳಕಳಿಯನ್ತನ 

ರವ ನಸತತ್ತರಿತವುದ ಗಿ ಕಳುಹಿಸತವವರಿಗೆ ತ್ತಳಿಸತಕಕದತಾ. 

 

 

 



7. ತನಖ್ೆ 

ಕಳಕಳಿ ಅಥವ  ದೂರನ್ತನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ ಆ ವಿಷಯವನ್ತನ ವಿಚ ರಣೆ ಮ ಡತವ ಸೂಕಿ ಕರಮವನ್ತನ 

ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ತಕ್ಷಣ ಚ ಲನೆಗೊಳಿಸತಕಕದತಾ. ಸಿವೀಕರಿಸಲ ದ ಕಳಕಳಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ತನ 

(ಅವುಗಳನ್ತನ ಸಾಂಪ್ ದನೆ ಮ ಡದೆೀ) ಆನ್ಾಂತರದ ತೆೈಮ ಸಿಕ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತ ಸಭೆಗೆ ತನಖೆ ಮ ಡತವವರತ 

ವರದಿ ಮ ಡತಕಕದತಾ. ವಿಚ ರಣೆ ಮತತ ಿಕರಮಗಳ ಸಿೆತ್ತಗತ್ತಯ ಬಗೆೆಯೂ ಸಹ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಗೆ ಅವರತ 

ಮ ಹಿತ್ತ ನೀಡತಕಕದತಾ. ಮತಾಂದಿನ್ ಕರಮವೆೀನ ದರೂ ಇದಾಲ್ಲ,ಿ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಯ ನದೆೀತಶನ್ಗಳು ಮತತ ಿ

ಮ ಗತದಶತನ್ದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ತನ ಕೆೈಗೊಳಳತಕಕದತಾ. ಈ ಸಾಂಬಾಂಧವ ಗಿ, ತನ್ನ ಏಕಮ ತರ ವಿವೆೀಚ್ನೆಯ ಮೀರೆಗೆ, 

ತ ನ್ತ ಯೀಗಯವೆಾಂದತ ಭ ವಿಸತವ, ಈಮತಾಂದಿನ್ವುಗಳನ್ೂನ ಒಳಗೊಾಂಡ ಎಲಿ ಕ್ತರಯಗಳನ್ತನ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  

ಸಮಿತ್ತಯತ ಮ ಡಬಹತದತ: 

❖ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯ ಸಾಂಬಾಂಧದಲ್ಲ ಿ ಕ ನ್ೂನ್ತ ಅಥವ  ಪರಿಣಿತ ಸಲಹೆಯನ್ತನ 

ಪಡೆದತಕೊಳುಳವುದತ 

❖ ತನಖೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವ ಗಲತ ಬ್ ಹಯ ಸಾಂಸ್ೆೆಯನ್ತನ ನೆೀಮಕ ಮ ಡತವುದತ 

❖ ತನಖೆಯನ್ತನ ನ್ಡೆಸತವ ಸಲತವ ಗಿ ಸ್ ಕಷತಟ ಆರ್ಥತಕ ಅಥವ  ಇತರ ಸಾಂಪನ್ೂಮಲಗಳನ್ತನ ಒದಗಿಸತವಾಂತೆ 

ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಯ ವುದೆೀ ಅಧಿಕ ರಿಯನ್ತನ(ಗಳನ್ತನ) ಕೊೀರತವುದತ 

❖ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯ ಮೀಲೆ ಅರ್ಯರ್ಥತಯ (ಆರೊೀಪಿತನ್) ವಿವರಣೆಯನ್ತನ ಕೊೀರತವುದತ 

ಅಥವ  ಬನ್ನಹವನ್ತನ ಬ್ೆೀಡತವುದತ ಅಥವ  ತನಖ  ವರದಿಯಲ್ಲ ಿಒಳಗೊಾಂಡಿರತವ ಭೌತ್ತಕ ಶೆ ೀಧನೆಗಳ 

ಬಗೆ ೆಪರತ್ತಕ್ತರಯಸಲತ ಅರ್ಯರ್ಥತಗೆ ಸಮಾಂಜಸ ಅವಕ ಶವನ್ತನ ನೀಡತವುದತ 

❖ ತನಖೆಯನ್ತನ ನ್ಡೆಸತವ ಉದೆಾೀಶಕ ಕಗಿ ತನ್ಗೆ ಸೂಕಿವೆನಸಿದಾಂತೆ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಯ ವುದೆೀ ಉದೊಯೀಗಿ 

ಅಥವ  ಇತರ ವಯಕ್ತಿಯಾಂದ(ಗಳಿಾಂದ) ಯ ವುದೆೀ ಮ ಹಿತ್ತ/ದ ಖಲೆ ಮತತಿ ವಿವರಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡತವುದತ 

ತನಖೆಯನ್ತನ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆ ಬ್ ರಿಸತವವರಿಾಂದ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆ/ಯ ವುದೆೀ ಆರೊೀಪವನ್ತನ 

ಸಿವೀಕರಿಸಿದ 90 ದಿನ್ಗಳೊೆಳಗ ಗಿ ಸ್ ಮ ನ್ಯವ ಗಿ ಪೂಣತಗೊಳಿಸತಕಕದತಾ. 

ತನಖೆಯಾಂದಕ ಕಗಿ ವಿವರವ ದ ಕ ಯತವಿಧ ನ್ದ ರೂಪುರೆೀಶೆಯನ್ತನ ತಯ ರಿಸತವ ಹಕಕನ್ತನ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  

ಸಮಿತ್ತಯತ ಹೊಾಂದಿರತಕಕದತಾ ಹ ಗೂ ಯ ವುದೆೀ ತನಖೆಯನ್ತನ ನ್ಡೆಸತವುದಕ ಕಗಿ ತನ್ಗೆ ಯೀಗಯವೆನಸಿದಾಂಥ 

ಅಧಿಕ ರ ಮತತಿ ಬಲಗಳನ್ತನ ಯ ವುದೆೀ ಅಧಿಕ ರಿಗೆ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ನಯೀಜಿಸಬಹತದತ. 

ತನಖೆ ಮ ಡತವವರೊಾಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸತವ ಕತತವಯವಾಂದನ್ತನ ಹ ಗೂ ತನಖ  ಪರಕ್ತರಯಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಕ್ಷೆೀಪವನ್ತನ 

ಮ ಡದಿರತವ ಅಥವ  ಅಡಿಿಪಡಿಸದಿರತವ ಜವ ಬ್ ಾರಿಯನ್ತನ ಅರ್ಯರ್ಥತಯತ ಹೊಾಂದಿರತಕಕದತಾ. 

ವರದಿಯನ್ತನ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ, ಆಡಳಿತವಗತವು ಅರ್ಯರ್ಥತಯ ಅಹವ ಲತ ಆಲ್ಲಸಲಪಡತವ ಸಮಾಂಜಸ 

ಅವಕ ಶವನ್ತನ ಒದಗಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ, ಶಿಸತಿ ಕರಮಕಕ ಗಿನ್ ಶಿಫ ರಸತಾಗಳೊೆಾಂದಿಗೆ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  

ಸಮಿತ್ತಗೆ ಅದನ್ತನ ಸಲ್ಲಸಿತಕಕದತಾ. ಈಮೀಲ್ಲನ್ಾಂತೆ ಆ ವರದಿ ಮತತಿ ಶಿಫ ರಸತಾಗಳನ್ತನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ, 



ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ತಮಗೆ ಸೂಕಿವೆನಸಬಹತದ ದಾಂತೆ ಶಿಸತಿ ಕರಮವನ್ತನ ನಧತರಿಸಿ, 

ಅಾಂತ್ತಗೊಳಿಸತಕಕದತಾ. 

 

8. ಓವಗ ಅಭ್ಾರ್ಥಗಯ ಹಕುುಗಳು 

a) ತನ್ನ ಅಹವ ಲತ ಆಲ್ಲಸಲಪಡತವ ಹಕಕನ್ತನ ಅರ್ಯರ್ಥತಯತ ಹೊಾಂದಿರತಕಕದತಾ ಹ ಗೂ ಆ ವಿಷಯಕೆಕ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತೆ 

ತನ್ನ ಹೆೀಳಿಕೆಯನ್ತನ ಸಾಂವಹನ್ ಮ ಡಲತ ಆ ಅರ್ಯರ್ಥತಗೆ ಸ್ ಕಷತಟ ಸಮಯ ಹ ಗೂ ಅವಕ ಶವನ್ತನ 

ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಯತ ನೀಡತಕಕದತಾ 

b) ತನಖೆಯ ಫಲ್ಲತ ಾಂಶದ ಬಗೆೆ ತ್ತಳಿಸಲಪಡತವ ಹಕಕನ್ತನ ಅರ್ಯರ್ಥತಯತ ಹೊಾಂದಿರತಕಕದತಾ ಹ ಗೂ 

ವಿಚ ರಣೆ/ತನಖ  ಪರಕ್ತರಯಯತ ಪೂಣತಗೊಾಂಡ ನ್ಾಂತರ ಸಾಂಸ್ೆೆಯಾಂದ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹ ಗೆ 

ತ್ತಳಿಸಲಪಡತಕಕದತಾ. 

*ಸೂಚ್ನೆ: ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರ ಪ್ ತರವು ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯನ್ತನ ಮ ಡತವುದಕೆಕ 

ಸಿೀಮಿತವ ಗಿರತತಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರಿಾಂದ ವರದಿ ಮ ಡಲಪಟ್ಟ, ಸಾಂರಕ್ಷಿತ 

ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಾಂಗತ್ತಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ತನಖೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಅವರೆೀ ತೊಡಗಿಕೊಳಳತಕಕದಾಲಿ. 

ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯಾಂದರ ಸಲ್ಲಿಸತವಿಕೆಯನ್ತನ ಅನ್ತಸರಿಸಬಹತದ ದ ಸಮಪತಕ ಸರಿಪಡಿಸತವಿಕೆ 

ಕ್ತರಯಯನ್ತನ ನಧತರಿಸತವಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವ ಓವತ ವಯಕ್ತಿಯತ ತೊಡಗಿಕೊಳಳಬ್ ರದತ. 

 

9. ಬಲಿಪಶುವ್ಾಗುವಿಕೆಯ ವಿರುದಧ ಸಾಂರಕ್ಷಣೆ 

a) ಈ ನೀತ್ತಯಡಿಯಲ್ಲ ಿಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯಾಂದನ್ತನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಾಂಟೆ ಬ್ ರಿಸತವವರತ ವರದಿ 

ಮ ಡಿದಾಕ ಕಗಿ ಅವರ ಮೀಲೆ ನ ಯಯಸಮಮತವಲಿದ ಉಪಚ ರವನ್ತನ ಹೆೀರಲ ಗತವುದಿಲಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರ ವಿರತದಧ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳಳಲ ಗತತ್ತಿರತವ ಯ ವುದೆೀ ರಿೀತ್ತಯ ತ ರತಮಯ, 

ಶೆ ೀಷಣೆ, ಬಲ್ಲಪಶತವ ಗತವಿಕೆಯನ್ತನ ಅಥವ  ನ ಯಯಸಮಮತವಲಿದ ಬ್ೆೀರ ವುದೆೀ ಉದೊಯೀಗ ಚ್ರಣೆಯನ್ತನ 

ಸಾಂಸ್ೆೆಯತ ಖಾಂಡಿಸತತಿದೆ. ಆದಾರಿಾಂದ, ಮತಾಂದಿನ್ ಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಯನ್ತನ ಮ ಡತವಿಕೆಯನ್ೂನ 

ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರ ಕತತವಯಗಳು/ಕ ಯತಗಳನ್ತನ ಮತಾಂದತವರೆಸತವ ಅವರ 

ಹಕಕನ್ತನ ಮೊಟ್ಕತಗೊಳಿಸಲತ ಅಧಿಕ ರದ ಯ ವುದೆೀ ಪರೊೀಕ್ಷ ಅಥವ  ಅಪರೊೀಕ್ಷ ಬಳಕೆಗಳನ್ೂನ 

ಒಳಗೊಾಂಡಾಂತೆ ಪರತ್ತೀಕ ರ, ಸ್ೆೀವೆಯಾಂದ ತೆಗೆದತಹ ಕತವಿಕೆ / ಅಮ ನ್ತತಿಗೊಳಿಸತವಿಕೆ, ಶಿಸತಿ ಕರಮ, 

ವಗ ತವಣೆ, ಹಿಾಂರ್ಡಿಿ, ರ್ಡಿ ಿ ನೀಡಲತ ನರ ಕರಣೆಯ ಬ್ೆದರಿಕೆ ಅಥವ  ಬ್ೆದರಿಸಲಪಡತವಿಕೆಗಳಾಂಥ 

ನ ಯಯಸಮಮತವಲದಿ ಯ ವುದೆೀ ಆಚ್ರಣೆಯ ವಿರತದಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರಿಗೆ ಸಾಂಪೂಣತ 

ಸಾಂರಕ್ಷಣೆಯತ ನೀಡಲಪಡತತಿದೆ. ತನಖೆಯ ಹ ದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ 

ಅನ್ತರ್ವಿಸಬಹತದ ದ ಕಷಟಗಳನ್ತನ ಕಡಿಮ ಮ ಡತವ ಕರಮಗಳನ್ತನ ಸಾಂಸ್ೆೆಯತ ತೆಗೆದತಕೊಳುಳತಿದೆ. ಹಿೀಗೆ, 

ಅಪರ ಧಿಕ ಅಥವ  ಶಿಸತಿ ವಿಚ ರಣೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ ಸ್ ಕ್ಷಾವನ್ತನ 



ನೀಡಬ್ೆೀಕ ದಲ್ಲ,ಿ ಆ ಕ ಯತವಿಧ ನ್, ಮತಾಂತ ದವುಗಳ ಬಗೆ ೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ 

ಸಲಹೆಯನ್ತನ ಸಿವೀಕರಿಸತವ ಏಪ್ ತಡನ್ತನ ಸಾಂಸ್ೆೆಯತ ಮ ಡತತಿದೆ. 

b) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವ ಓವತ ವಯಕ್ತಿಯತ ಯ ವುದೆೀ ಉಲಿಾಂಘನೆಯನ್ತನ ನೆೀರವ ಗಿ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  

ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧಯಕ್ಷರಿಗೆ ವರದಿ ಮ ಡಬಹತದತ, ಅವರತ ಅದನ್ತನ ತನಖೆ ಮ ಡಿ, ಆಡಳಿತಮಾಂಡಳಿಗೆ ಸೂಕ ಿ

ಕರಮವನ್ತನ ಶಿಫ ರಸತಾ ಮ ಡತಕಕದತಾ.  

c) ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವ ಓವತ ವಯಕ್ತಿಯ ಗತರತತನ್ತನ ಸ್ ಧಯವಿರತವಷತಟ ಮಟ್ಟಟಗೆ ಮತತ ಿ

ಕ ನ್ೂನನ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ತಮತ್ತಸಲಪಟ್ಟ ಮಟ್ಟಟಗೆ ಗೌಪಯವ ಗಿರಿಸತಕಕದತಾ. 

d) ಸದರಿ ತನಖೆಯಲ್ಲ ಿ ಸಹಕರಿಸತವ ಬ್ೆೀರ ವುದೆೀ ಉದೊಯೀಗಿಯನ್ೂನ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ 

ಬ್ ರಿಸತವವರಷ್ೆಟೀ ಮಟ್ಟಟಗೆ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸತಕಕದತಾ. 

 

10. ಸುಳುು ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆ 

ಅನೆೈತ್ತಕ ಹ ಗೂ ಅಸಮಪತಕ ಆಚ್ರಣೆಗಳು ಅಥವ  ಆರೊೀಪಿತ ತಪುಪ ನ್ಡತೆಯ ಸತಳುಳ ಆರೊೀಪಗಳನ್ತನ 

ಬ್ೆೀಕೆಾಂತಲೆೀ ಮ ಡತವ ಓವತ ಉದೊಯೀಗಿಯನ್ತನ, ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ನಯಮಗಳು, ನೀತ್ತಗಳು ಹ ಗೂ ಕ ಯತವಿಧ ನ್ಗಳಿಗೆ 

ಅನ್ತಸ್ ರವ ಗಿ ಉದೊಯೀಗದಿಾಂದ ತೆಗೆದತಹ ಕತವವರೆಗಿನ್ ಶಿಸತಿ ಕರಮಕೆಕ ಒಳಪಡಿಸತಕಕದತಾ. ಮತಾಂದತವರೆದತ 

ಯ ವ ಓವತ ಉದೊಯೀಗಿಯ ವಿರತದಧ ಪರತ್ತಕೂಲ ಸಿಬಬಾಂದಿ ಕರಮವನ್ತನ ತೆಗೆದತಕೊಳಳಲ ಗಿದೆಯೀ ಅವರಿಾಂದ 

ತ್ತಳಿಸಲಪಡತವಿಕೆಯ ಯ ವುದೆೀ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧವಿಲಿದಾಂತೆ ಹ ಗೂ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ನಯಮಗಳು ಹ ಗೂ 

ನೀತ್ತಗಳಡಿಯ ಯತಕ ಿ ತಕತಗಳು ಅಥವ  ಕ ರಣಕ ಕಗಿ ಅವರಿಾಂದ ಈ ನೀತ್ತಯತ ಒಾಂದತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗಿ 

ಬಳಸಿಕೊಳಳಲಪಡತಕಕದಾಲಿ.  

 

11. ಪರಿಶೆ ೀಧನಾ ಸಮಿತ್ರಯ ಅಧಾಕ್ಷರನುು ತಲುಪುವಿಕೆ 

ಸೂಕಿವ ದ ಅಥವ  ಅಸ್ ಧ ರಣ ಸಾಂದರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ನೆೀರವ ಗಿ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧಯಕ್ಷರನ್ತನ ತಲತಪುವ 

ಹಕಕನ್ತನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರತ ಹೊಾಂದಿರತಕಕದತಾ ಹ ಗೂ ಈ ಸಾಂಬಾಂಧವ ಗಿ ಸೂಕ ಿ

ನದೆೀತಶನ್ಗಳನ್ತನ ಶಿಫ ರಸತಾ ಮ ಡತವ ಅಧಿಕ ರವನ್ತನ ಪರಿಶೆ ೀಧನ  ಸಮಿತ್ತಯ ಅಧಯಕ್ಷರತ ಹೊಾಂದಿರತತ ಿರೆ. 

 

12. ದಾಖಲೆಗಳ ಧಾರಣೆ 

ಎಲ ಿಸಾಂರಕ್ಷಿತ ಬಹಿರಾಂಗಪಡಿಸತವಿಕೆಗಳು ಮತತಿ ದ ಖಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ತನಖೆಯ ಫಲ್ಲತ ಾಂಶಗಳೊೆಾಂದಿಗೆ 

ಅವುಗಳು ಸಾಂಸ್ೆೆಯಾಂದ ಏಳು ವಷತಗಳ ಕನಷಟ ಅವಧಿ ಅಥವ  ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜ ರಿಯಲ್ಲಿರತವ ಬ್ೆೀರ ವುದೆೀ 

ಕ ನ್ೂನನಾಂದ ನದಿತಷಟಪಡಿಸಲಪಡತವಾಂಥ ಬ್ೆೀರೆ ಅವಧಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳಳಲಪಡತಕಕದತಾ. 

 

13. ಗೌಪಾನೀಯತೆ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರ ಗತರತತನ್ತನ ವಿಚ ರಣೆಯ ಅವಧಿಯತದಾಕೂಕ ಹ ಗೂ 

ಬಲ್ಲಪಶತವ ಗಿಸತವುದರಿಾಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಾಂಟೆಯನ್ತನ ಬ್ ರಿಸತವವರನ್ತನ ರಕ್ಷಿಸತವ ಸಲತವ ಗಿ ಸಾಂಸ್ೆೆಯತ 



ಗೌಪಯವ ಗಿರಿಸತಕಕದತಾ. ಮತಾಂದತವರೆದತ, ಪರಕರಣದ ಎಲ ಿ ದಸ್ ಿವೆೀಜತಗಳು, ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು, ದ ಖಲೆಗಳು 

ಮತಾಂತ ದವುಗಳನ್ತನ ನ ಯಯ ಲಯದ ಸೂಕ ಿ ಸಕ ತರಿ ಪ್ ರಧಿಕ ರವು ಕೆೀಳಿದಾಂಥ ಸಾಂದರ್ತದಲ್ಲಿ ಯ ವುದೂ 

ಅನ್ವಯಸದಿರತವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ತಟ ಅಾಂಥ ದಸ್ ಿವೆೀಜತಗಳು, ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳು, ದ ಖಲೆಗಳು, ಮತಾಂತ ವುಗಳನ್ತನ 

ಗೌಪಯವ ಗಿರಿಸತವುದತ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಕತತವಯವ ಗಿರತಕಕದತಾ. 

 

14. ಈ ನೀತ್ರಯನುು ತ್ರದುುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ 

ಈ ನೀತ್ತಯನ್ತನ ಯ ವುದೆೀ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ್ತದತಾಪಡಿ ಮ ಡತವ, ಅಮ ನ್ತತಿಗೊಳಿಸತವ ಅಥವ  ವ ಪಸ್್ 

ತೆಗೆದತಕೊಳುಳವ ಹಕಕನ್ತನ ಸಾಂಸ್ೆೆಯ ಹೊಾಂದಿರತತಿದೆ. ಈ ನೀತ್ತಯನ್ತನ ಅನ್ತಷ್ ೆನ್ಗೊಳಿಸಲತ ವಿವರವ ದ 

ಕ ಯತವಿಧ ನ್ಗಳನ್ತನ ವ ಯಖ ಯನಸತವ ಅತತಯತಮಿ ಪರಯತನಗಳನ್ತನ ಸಾಂಸ್ೆೆಯತ ಮ ಡಿರತವ ಗಲೂ, ಆ 

ಕ ಯತವಿಧ ನ್ಗಳಲ್ಲಿನ್ ಕೆಲವು ಸಾಂಗತ್ತಗಳು ಉದೆಾೀಶಿಸಲಪಟ್ಟಟರದಾಂಥ ಅಥವ  ದವಾಂದವತೆ ಉಾಂಟ ಗಿರತವಾಂಥ 

ಸಾಂದರ್ತಗಳು ಇದಿಾರಬಹತದತ. ಇಾಂಥ ಕಠಿಣತೆಗಳು ಅಥವ  ದವಾಂದವತೆಗಳನ್ತನ ಈ ನೀತ್ತಯ ವಿಶ ಲ ಉದೆಾೀಶದ 

ಸ್ ಲ್ಲನೊಾಂದಿಗೆ ಹೊಾಂದ ಣಿಕೆಯ ಗತವ ರಿೀತ್ತಯಲ್ಲ ಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳಳಲ ಗತವುದತ. ಈ ನೀತ್ತಯ ಉದೆಾೀಶಕೆಕ 

ಪರಿಣ ಮವನ್ತನ ನೀಡಲತ, ಕ ಲಕ ಲಕೆಕ ಹೆಚಿಚನ್ ನಯಮಗಳು ಹ ಗೂ ಕ ಯತವಿಧ ನ್ಗಳನ್ೂನ ಸಹ ಸಾಂಸ್ೆೆಯತ 

ಸ್ ೆಪಿಸಬಹತದತ ಹ ಗೂ ಉತಮಿ ಸ್ ಾಂಸಿೆಕ ಆಡಳಿತದ ಧೆಯೀಯೀದೆಾೀಶವನ್ತನ ಮತಾಂದತವರೆಸಬಹತದತ.  


