ಆ�ೇಶ ಪತ�
�ಾ�ೆ�ಾರ/ರು �ಾ�ೆಯನು� �ಾಯ��ವ��ಸಲು ವ����ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡುವ�ದ�ೆ� ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ
��ಾಂಕ

:

ಉ��ಾಯ �ಾ�ೆ ಸಂ

:

�ಾ�ೆ�ಾರರ �ೆಸರು

: __________________________________________________________________________________________________________________

ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರ



�ಾ�ಾ�ತ�

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
�ಾನು/�ಾವ� �ೕ�ನ �ಾ�ೆಯ ಸಂ�ೆ�ಯ �ಯಮಗಳ� �ಾ�ೆ�ಾರರು �ೊಂ�ರುವ �ೌಲಭ�ವನು� �ತ�ಸುವಂ�ೆ ಮನ� �ಾ��ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ:
�ೆಸರು : ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
��ಾಸ: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ನಗರ : _______________________________________________________________________ �ನ್ �ೋಡ್:__________________________________________________________________________
�ಾಜ� : _______________________________________________________________________ �ೇಶ:__________________________________________________________________________________
ದೂರ. : _______________________________________________________________________ ಇ�ೕಲ್:______________________________________________________________________________
1.

�ಾನು/�ಾವ� ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರನು� ಅಂ�ೕಕ�ಸು�ೆ�ೕ�ೆ
a)
b)

��ಸ�ಾದ �ಾ�ೆಯ�� �ೆಕ್ಗಳನು� �ಾ� �ಾಡುವ�ದು
��ಸ�ಾದ �ಾ�ೆಯ�� �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು ಮತು� /ಅಥ�ಾ �ೆಕ್ಗಳನು� ��ೌ�ಂಟ್ �ಾ�ಸಲು ಮತು� ಇತರ ಅಂಶಗಳನು� �ೇ�ಸಲು ಮತು� ನನ�/ನಮ�

ಪರ�ಾ� �ೆಕಗಳ�, ಕರಡುಗಳ�, �ಾವ� ಆ�ೇಶಗಳ� ಮತು� ನನ�ೆ/ನಮ�ೆ

�ಾವ�ಸಬಹು�ಾದ �ೇ�ೆ �ಾವ��ೇ ಅಂಶಗಳ ಪರ�ಾ� ಒಡಂಬ��ೆ ಉ�ೆ�ೕಶ�ಾ��.

2.

c)

ನನ�/ನಮ� �ೆಸರುಗಳ��ನ �ಾ�ೆಯ�� ಲಭ��ರುವ �ಾ�ಗ�ಂದ �ೇವ�ೆ �ಾಡಲು ಮತು� ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವ �ಾ�ೆ�ಾರರ ಮೂಲಕ ಬರವ��ೆಯ ಮೂಲಕ �ೕಡಬಹು�ಾದ �ೆಲವ� ಅವ�ಗ��ೆ �ೆಲವ� �ೇವ�ಗಳನು� ನ�ೕಕ�ಸಬಹುದು

d)

��ಸ�ಾದ �ಾ�ೆಯ ಅನುಕ�ಮದ�� �ಾ�ಂಕ್ ಮೂಲಕ �ೕಡ�ಾದ �ಾ�ೆಯ �ಾ��ರುವ ದೃ�ೕಕರಣ �ೇ��ೆಯನು� �ೕಡಲ

e)

��ಸ�ಾದ �ಾ�ೆ�ೆ �ೆ�ಟ್ಗಳನು� ಒಳ�ೊಂ�ರುವಂ�ೆ ಬರವ��ೆಯ�� ಸೂಚ�ೆಗಳನು� �ೕಡಲು, ಅ��ಂದ ವ�ಾ��� ಇ�ಾ��.

f)

ಆರ್�ಐ �ಂದ ಅಗತ��ರುವ ಅನುಮ�ಯನು� ಪ�ೆದು �ಾರತದ�� ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂ��ೆಗಳನು� �ಾಪ�ಾ� �ಾಡಲು ನನ�ೆ/ನಮ� ಮೂಲಕ ಪ�ೆಯ�ಾ��ೆ.

ಆರ್�ಐ ಮೂಲಕ �ೕಡ�ಾದ ಎಕ್��ೇಂಜ್ �ಯಂತ�ಣ �ಾಗ�ದ��ಯಂ�ೆ �ಾನು/�ಾವ� �ೂೕ�ಸು�ೆ�ೕ�
a)

�ಾನು/�ಾವ� �ಾ�ಾನ� ಅನುಮ�ಯನು� �ೊಂ�ರುವ ಅಥ�ಾ ಆರ್�ಐ �ಂದ ���ಷ� ಅನುಮ�ಯನು� ಪ�ೆಯ�ಾ�ರುವ�� �ಾರತದ�� ಸ��ೕಯ �ಾವ�ಗಳ� �ೇವಲ ಬಂಡ�ಾಳ ಹೂ��ೆ�ೆ�ಾ� �ಾಪ�ಾ� ಪ�ೆಯಲು ಈ ಪತ�ದ ಮೂಲಕ
ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವ �ಾ�ೆ�ಾರರು ಅ��ಾರವನು� �ಾಡಬಹುದು

b)
3.

ಆ�ೇಶವ� �ಾ�ೆ�ಾರ(ರು) ಪರ�ಾ� ಉಡು�ೊ�ೆಗಳನು� �ೕಡಲು ನನ�/ನಮ� �ಾ�ೆ�ಂದ ��ೇ� ಕ�ೆ��ಯ�� ಪ��ೆ�ೕಕ ಫಂಡ್ಗ��ೆ ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವ �ಾ�ೆ�ಾರರು ಆ�ೇಶವನು� ಅನುಮ�ಸುವ��ಲ�.

�ಾವ� ಮತು� ನಮ�/ನನ� ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರು ಆರ್�ಐ ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ೆ �ಾ��, 1999 ಮತು� ��ೇ� ��ಮಯ �ವ�ಹ�ೆ (��) �ಯಮಗಳ�, 2000 �ಂದ �ೕಡ�ಾದ ��ಮಯ �ಯಂತ�ಣ �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳ
�ಬಂಧ�ೆಗ�ೆ� ಂ��ೆ ಅನುಸರ�ೆ �ೊಂದುತ��ೆ ಎಂದು �ಾನು/�ಾವ� ಸಮ��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ.

4.

�ಾ�ೆಯನು� �ಾ�ಾ�ಚ�ಸಲು ಅ��ಾರ �ೊಂ�ರುವವರ ನಮೂ�ೆ ಸ�ಯನು� ಈ �ೆಳ�ೆ �ೕಡ�ಾ��ೆ. ಸ�ಯನು� ನ��ಂದ/ನ��ಂದ ಸಂಪ�ಣ��ಾ� ದೃ�ೕಕ�ಸ�ಾ��ೆ ಮತು� ಪ��ೕ�ಸ�ಾ��ೆ.

5.

�ಾನು/�ಾವ� ವ�ಕ��ಾ� �ೆ�ೆದು�ಾಕುವಂ�ೆ ��ತ ರೂಪದ�� �ಮ�ೆ �ೕಡುವವ�ೆಗೂ ಈ ಅ��ಾರವ� �ಾಯ�ಗತ�ಾ� ಮುಂದುವ�ೆಯುತ��ೆ.

6.

�ಾವ� ಒದಲು ಮತು� ಅಥ��ಾ��ೊಂ�ರುವಂ�ೆ ಖ�ತಪ��ರುವ �ಾಡ್ ನ �ಾ�ಾ�ಚರ�ೆಯ �ಡುಗ�ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ �ಾನು/�ಾವ� ಪ�ಸು�ತ�ರುವ �ಯಮಗಳ� ಮತು� ಷರತು�ಗ��ೆ ಬದ��ಾ�ರಲು ಅ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವ��ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್�
�ೕಡಲು �ಾನು/�ಾವ� �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �. �ೆ ಅ��ಾರ �ೕಡು�ೆ�ೕ�ೆ/�ೆ. ��ಸ�ಾದ �ಯಮಗಳ� ಮತು � �ಾಗ�ಸೂ�ಗಳಂ�ೆ �ೆ�ಟ್ �ಾನ ���ಷ� ಬಳ�ೆಗಳ ಕು�ತು �ಾನು/�ಾವ� ��ಯಪ���ೆ�ೕ�ೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ �ಾನು/�ಾವ�
��ಸು�ೆ�ೕ�ೆ. ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರ �ೆ�ಟ್ �ಾಡ್ನ ಬಳ�ೆಯ �ಾರಣ�ಂ�ಾ� �ಾವ��ೇ ನಷ�, �ಾ�, ಕ�ಮ, ಪ����ಗಳ �ೆಚ�, �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �. ಭ�ಸ�ಾದ ಅಥ�ಾ ��ಸ�ಾದ ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಖಚು�ಗಳನು� ಭ���ೊಳ��ವ �ಾನು/�ಾವ� ಈ
ಮೂಲಕ �ಸ್ �ಾ�ಂಕ್ �. �ೆ ನಷ� ಪ��ಾರ�ೆ� ಜ�ಾ�ಾ�� �ೆ�ೆದು�ೊಳ���ೆ�ೕ�ೆ/�

ಆ�ೇಶ �ೊಂ�ರುವವರ ಸ�

�ದಲ ಅ���ಾರರ ಸ�

ಎರಡ�ೇ ಅ���ಾರರ ಸ�

ಮೂರ�ೇ ಅ���ಾರರ ಸ�

