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જવાબદાર હિરાણને શહિદાતા
માઈક્રોફાઈનાન્સ ઈહન્ટિટ્યૂશન નેિવર્ક

માઈક્રોફાઈનાન્સ ઉદ્યોગ માટે
આચારસંહિતા
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પ્રસ્તાવના
માઈક્રોફાઈનાન્સ સંટથાઓ (એમએફઆઈ), તેના ર્ાનૂની ટવરૂપના સંદર્ક હવના, વ્યહિગત અને સામાહજર્
લાર્ો રચવા ઉપરાંત નાણાર્ીય રીતે સેવાથી વંહચત અને સીમાંત હનવાસીઓમાંના ગ્રાિર્ોને નાણાર્ીય સેવાઓ
પૂરી પાડીને નાણાર્ીય સહમમહલતતાને પ્રોત્સાહિત ર્રે છે . સમયાંતરે માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્ર ર્ારતમાં સમાજના
સીમાંત વગો માિે ના નાણાર્ીય માળખાનં એર્ અહર્ન્ન અંગ બની ચૂક્ં છે .
માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્રના મખ્ય હસદ્ાંતો અને વાજબી પ્રણાહલઓની વ્યાખ્યા ર્રવી મિત્વપૂણક છે જેથી એ
સહનહિત ર્રી શર્ાય ર્ે એમએફઆઈ દ્વારા માઈક્રોફાઈનાન્સ સેવાઓને એ રીતે પૂરી પડાય ર્ે જેથી તેના
લાર્ો ગ્રાિર્ોને મળે અને તે નૈહતર્ તેમજ ગહરમાપૂણક િોય.
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MFIN પ્રમુખનો સંદેશો
આપનું અહિવાદન
મને એ વાતનો ખૂબ આનંદ છે ર્ે , માઈક્રોફાઈનાન્સ ઉદ્યોગ માિે આ મહિને MFIN અને સા-િન દ્વારા
ટવહનયમનર્ારી સંટથાઓ (એસઆરઓ) તરીર્ે સંયિ આચારસંહિતા જારી ર્રાઈ રિી છે .
આપણા તમામ સભ્યો એર્ સંવેદનશીલ ગ્રાિર્ પાયા, મજબૂત રીતે ટથાહપત શ્રેષ્ઠ પ્રણાહલઓ સાથે આપણે ર્ે વી
રીતે વેપાર ર્રીએ છીએ અને એર્ સંદહર્કત માપદં ડને પણ પહરપૂણક ર્રીએ છીએ તે બાબતનં અનસરણ ર્રે
તેને સહનહિત ર્રવામાં આ આચારસંહિતાએ મિત્વની સફળતા િાંસલ ર્રી છે . એ બાબત જાણીને પણ ઘણો
આનંદ થાય છે ર્ે , આ ક્ષેત્રમાં ઘણા આચારસંહિતા મૂલયાંર્નો થઈ રહ્યા છે અને સંર્હવત હિરાણર્તાકઓ અને
રોર્ાણર્ારો હવહવિ એર્મો વચ્ચેનો ર્ેદ પારખવા અિેવાલો પર ર્ાર આપી રહ્યા છે . આ ક્ષેત્ર ફરી તેજીમય
બને, રોર્ાણર્ારો/હિરાણર્તાકઓની સિાય સાથે વૃહદ્ પામે તે બાબતને એ િર્ીર્ત ટપષ્ટપણે ચહરતાથક ર્રે છે
ર્ે , આરં હર્ર્ 10માંથી 8 એનબીએફસી એમએફઆઈએ આરબીઆઈ પાસેથી સૈદ્ાંહતર્ એસએફબી લાઈસન્સ
મેળવ્યં છે , જે 2010ની સાલ પછીથી આ ક્ષેત્રે પરત મેળવેલી તેની હવશ્વસનીયતાનં પ્રહતહબંબ છે .
આ સમાન આચારસંહિતા સભ્ય એર્મોની અપેક્ષાઓના ઉચ્ચ તેમજ એર્ સમાન અને અપડેિેડ માપદં ડની
પ્રટતહતમાં ઘણી આગળ જશે.
િં આ પ્રસંગે MFIN અને સા િન સીઈઓ અને તેમના સહચવો, ગવહનિંગ બોર્ડસક તથા સભ્યોનો તેમના સમથકન
તેમજ આ બાબતને િર્ીર્ત બનાવનારા અહર્પ્રાયો મોર્લવા બદલ આર્ાર માનં છં .
મનોજ કુ માર નાહબિયાર
પ્રમખ, MFIN
9મી હડસેમ બર 2015
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સા-ધનના, અધ્યક્ષ તરફથી સંદેશો
હવશાળ સંખ્ યામાં લોર્ોને નાણાર્ીય સહમમહલતતાના પહરઘમાં સામેલ ર્રવામાં માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્રનં યોગદાન
ઓછં આંર્ી શર્ાય નિીં. આ િર્ીર્ત િોવા છતાં, આ ક્ષેત્રએ નર્ારાત્મર્ સંજોગોનો સામનો ર્રવો પર્ડયો. સાિને આનો સૌપ્રથમ પ્રત્યત્તર 2006માં લાગ ર્રેલી ટવૈહચ્છર્ આચારસંહિતા દ્વારા આપ્યો. આનાપગલે ઘણા
સિારા થયા અને સા-િન તેમજ MFINની સંયિ આચારસંહિતા આર્ાર પામી જે આ સમગ્ર ક્ષેત્ર માિે લાગ
પડી. ઔદ્યોહગર્ એસોહસયેશનો તેમજ અન્ય ઘિનાક્રમો માિે એસઆરઓની નવી ર્ૂહમર્ાને જોતાં આ
દટતાવેજની સમીક્ષા માિે ની જરૂર ઉદર્વી િતી. આ િેત માિે રચાયેલા ર્ાયકર્ારી જૂ થે પ્રશંસનીય ર્ૂહમર્ા
અદા ર્રી અને આ દટતાવેજને આખરી ઓપ આપવામાં ર્ગીરથ પ્રયાસો બદલ આપણા ઉદ્યોગના હિતેચ્છ શ્રી
એન શ્રીહનવાસનનો િં આર્ાર માનં છં . િં વલડક બેંર્ ગ્રપ (આઈએફસી) અને હસડબીનો તેમના માગકદશકન અને
સિાય તેમજ એમસીઆરઆઈએલનો તેના જ્ઞાનવિકર્ અહર્પ્રાયોની આપૂહતક બદલ આર્ાર માનં છં . મને
હવશ્વાસ છે ર્ે સિારેલી આચારસંહિતા માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્રમાં જવાબદાર હિરાણના નવપહલલત યગમાં ખીલી
ઉઠશે.
જયશ્રી વ્યાસ
ચેર
સા-િન
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સીઈઓનો સંદેશો, MFIN
ર્ારતમાં માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્રની ઉત્ક્રાંહતએ ઘણા તબક્કા જોયા છે અને તે એર્ લાંબી અને જહિલ મજલ રિી
છે . આજે આપણી પાસે માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્રમાં સંખ્ યાબંિ એર્મો છે જેઓ ઓછી આવર્વાળા લોર્ો સાથે
વ્યવિારો ર્રે છે અને તેમને અસરહક્ષત ર્ંડોળ સિી પાયાગત પિોંચ પૂરી પાડે છે . સરેરાશ માઈક્રોફાઈનાન્સ
ગ્રાિર્ એ પરં પરાગત રીતે ઉદ્યોગસાિહસર્ આર્ાંક્ષાઓ િરાવતા સમાજના સૌથી નીચેના વગકના મધ્યમ અથવા
ઉપલા વગકમાંનો િોય છે . આ ગ્રાિર્ને આવશ્યર્ સેવાઓ સિી પિોંચ મળતી નથી અને તેની પ્રાહિ અંગેની
જાગૃહતનો પણ તેનામાં અર્ાવ િોય છે અને આ ર્ારણે જ આ ગ્રાિર્ સમય-સંજોગોનો ર્ોગ બને છે . આ
ર્ારણે એ સહનહિત ર્રવાની જરૂર રિે છે ર્ે આવા ગ્રાિર્ોના હિતોનં રક્ષણ થાય અને ગ્રાિર્નં રક્ષણ ર્રવાની
અને જવાબદાર વેપારનં સંચાલન ર્રવાની આ ર્ાવના સાથે જ માઈક્રોફાઈનાન્સ ઉદ્યોગ માિે આચારસંહિતા
અહટતત્ત્વમાં આવી િતી. ઉદ્યોગ દ્વારા ટવૈહચ્છર્ રીતે િટતાક્ષર ર્રાયેલો આ દટતાવેજ છે અને તેના અનસરણ
તેમજ નૈહતર્ વ્યાપારી પ્રણાહલઓ પર ર્ાર મૂર્ીને વ્યાપાર ર્રવાના હસદ્ાંતોને તેના થર્ી અહટતત્વમાં લવાયા
છે .
છે લ લી આચારસંહિતા ચાર વર્ક અગાઉ ઘડાઈ િતી. ત્યારપછીથી માઈક્રોફાઈનાન્સ ઉદ્યોગમાં ઘણા પહરવતકન
આવ્યા છે . ર્ારતીય હરઝવક બેંર્ે નવા લઘ હનયમનો લાગ ર્યાક છે . બંને ઉદ્યોગ એસોહસયેશન, સા-િન અને
એમએફઆઈએની આરબીઆઈ દ્વારા ટવહનયમનર્ારી સંટથાઓ (એસઆરઓ) તરીર્ે હનમણૂંર્ ર્રાઈ છે . સભ્ય
એમએફઆઈ વૈહશ્વર્ બેંર્ તથા લઘ હિરાણ બેંર્ બનવા સિી આગળ વિી છે . સંયિ આચારસંહિતાની બીજી
આવૃહત્તમાં માઈક્રોફાઈનાન્સ ઈર્ોહસટિમમાં સંલગ્ન ફે રફારો ર્રાયા છે . MFIN દ્વારા તેને લાગ અને અમલી
ર્રાવાયા િતા અને હસડબી, એમ-હક્રલ, આઈએફસી, સા-િન અને MFINના પ્રહતહનહિઓ િરાવતા બિિા
હિતિારર્ ર્ાયકર્ારી જૂ થ દ્વારા તેને સાથે મળીને ઘડવામાં આવ્યા છે . આચારસંહિતાની આ આવૃહત્તને એર્સાથે
લાગ ર્રવામાં આ ર્ાયકર્ારી જૂ થે નોંિપાત્ર સમયનો ર્ોગ આપ્યો છે અને પ્રયાસો ર્યાક છે .
આ ર્ાયકર્ારી જૂ થના સભ્યોના પ્રયાસોને હબરદાવીને તેનો આર્ાર માનવાની આ તર્ િં ઝડપી લઉં છં . આમાં
હસડબીના હવવેર્ મલિોત્રા અને પી ર્ે નાથ, એમ-હક્રલના ગજ
ં ન ગ્રોવર અને શ્રદ્ા ઝા, આઈએફસીના હગરીશ
નાયર, સા-િનના સોમેશ દયાળ અને MFINના પલલવી સેનનો સમાવેશ થાય છે . િં ઓન રેર્ોડક ઔદ્યોહગર્

હનષ્ણાત શ્રી એન શ્રીહનવાસનનો આર્ાર માનં છં જેમણે ‘પ્રજાનં ર્લં’ થાય તેવી ર્ાવના સાથે ચચાકના હવહવિ
ર્ાગોમાં સૌજન્યતા દાખવીને તેમનો હર્મતી સમય ફાળવ્યો િતો.

રત્ના હવશ્વનાથન
સીએફઓ, MFIN
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સા-ધનના ઈડી તરફથી સંદેશો
માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્ર માિે ની આચારસંહિતા એ પાયાગત રીતે તમામ સિર્ાગી સંટથાઓએ ટવૈહચ્છર્ સંમહત
દાખવીને ઘડાયેલી સંહિતા છે . પોતાના ગ્રાિર્ો તેમજ સભ્યો સાથે ર્ે વી રીતે વ્યવિાર ર્રવો તેના સંબંિમાં એર્
ઉદ્યોગ માિે આચારસંહિતાનો ચોક્કસ સેિ એર્ ટવૈહચ્છર્ ઉદ્યોગ આચારસંહિતા ઘડે છે . આવી સંહિતાના
લાર્ોમાં ઉદ્યોગ માિે ની વિ પારદહશકતા, આ ક્ષેત્રમાં બૃિદ હિતિારર્ અથવા રોર્ાણર્ારોના હવશ્વાસ અને
હનયમર્ંગને લઘતમ બનાવવા ર્ાયદાના અનસરણને સહનહિત ર્રવાનો સમાવેશ થાય છે . એર્ ટવૈહચ્છર્
આચારસંહિતા ઘડવા પાછળના ર્ારણો એ છે ર્ે તે ર્ાયદા ર્રતા વિ વ્યવિારુ રિે છે અને આ ક્ષેત્રમાં થતા
ફે રફારોને ધ્યાને રાખીને તેનો અસરર્ારર્ રીતે અમલ ર્રી શર્ાય અને સરર્ારી હનયમનો ર્રતા તે ઓછી
આક્રમર્ િોય. ઔદ્યોહગર્ સિર્ાગીઓ માિે આ સંહિતાના માહલર્ીપણાનો વિ ર્ાવ રિે છે અને તેના ર્ારણે
જ તેના અમલ માિે વિ તીવ્ર વચનબદ્તા જોવા મળી છે અને આ સંહિતા ઉદ્યોગમાં ગણવત્તાશીલ હનયંત્રર્ની
ર્ૂહમર્ા ર્જવે છે .
માઈક્રોફાઈનાન્સ માિે ની પ્રથમ ટવૈહચ્છર્ પારટપહરર્ આચારસંહિતા સા-િન દ્વારા 2006ના આરં ર્ે ઘડાઈ િતી.
ત્યારબાદ હસડબી અને આઈએફસી દ્વારા સા-િનનં અનમોદન ર્રાયં અને MFIN દ્વારા માઈક્રોફાઈનાન્સ ક્ષેત્ર
માિે

સંયિ આચારસંહિતા ઘડવામાં આવી. આચારસંહિતા મૂલયાંર્નોની ત્યારબાદ હવહવિ િેતસર

એમએફઆઈના સજકન માિે આવશ્યર્ સાિનોમાં ઉત્ક્રાંહત થઈ. આ ક્ષેત્રમાં તાજેતરમાં સજાકયેલા ઘિનાક્રમોને
ધ્યાનમાં રાખીને બંને સા-િન તથા MFINને આરબીઆઈ દ્વારા એસઆરઓનો દરજ્જો અપાયો છે . આ
આચારસંહિતામાં સિારાની જરૂર અનર્વાઈ િતી. MFIN દ્વારા આ િેતસર સા-િન, MFIN, વલડક બેંર્ ગ્રપ
(આઈએફસી) એમસીઆરઆઈએલ અને હસડબીને સમાવતા એર્ ર્ાયકર્ારી જૂ થની રચના ર્રાઈ િતી. આ
પ્રહક્રયામાં હવહવિ સંટથાઓ અને વ્યહિઓની હવશાળ રેન્ જ પાસેથી સલાિ-મસલત બાદ અહર્પ્રાયો મેળવાયા
િતા. શ્રી એન. શ્રીહનવાસને આ સહમહતની વાિાઘાિો માિે સૌજન્યતા પૂરી પાડી અને આ સંહિતાનો મસદ્દો
તૈયાર ર્રાયો. િે ર્હનર્લ ટવરૂપે જોઈએ તો આ સંહિતા એનબીએફસી-એમએફઆઈ માિે છે , તેમ છતાં સાિન તેની એર્ માળખા તરીર્ે હિમાયત ર્રી રહ્યં છે જેનં અન્ય એમએફઆઈએ અનસરણ ર્રવં જોઈએ.
અમને હવશ્વાસ છે ર્ે આ આચારસંહિતા આ ક્ષેત્રના વ્યવહટથત હવર્ાસને સહનહિત ર્રશે અને આ ઉદ્યોગના
સિર્ાગીઓને દે શના સીમાંત અને અનારહક્ષત હવટતારો અને લોર્ો સિી નાણાર્ીય સેવાઓ પિોંચાડવાના
આખરી ધ્યેયની પ્રાહિમાં મદદરૂપ થશે.
પી. સહતષ
એહઝઝક્હિવ હડરેઝિર
સા-િન
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િાગ I
PAT I

માઈક્રોફાઈનાન્સના મુખ્ ય હસદ્ધાંતો
માઈક્રોફાઈનાન્સ સંસ્થાઓનું માગગદશગન કરતા માઈક્રોફાઈનાન્સના મુખ્ ય હસદ્ધાંતો આ મુજિ છે :
A. ગહરમા

■

નીચી-આવર્વાળા

ગ્રાિર્ોને

B. સેવાની ગુિવત્તા

■

C. પારદહશગતા

D. વાજિી પ્રિાહિઓ

ગણવત્તા સહનહિત ર્રવા ■ ઓફર ર્રાતી તમામ સેવાઓ અને ■ ગ્રાિર્ોને છે તરહપંડી
પ્રોડઝ્સ સંબંિે ગ્રાિર્ોને સંપૂણક
અને ખોિી રજૂ આતો, લાલચ
અને સચોિ હવગતો પૂરી પાડવી.
અથવા અનૈહતર્ પ્રણાહલઓ
સામે રક્ષણ મળે તે
સહનહિત ર્રવં.

ગ્રાિર્ોને તેમની જરૂહરયાત
મજબ સેવા મળવી જોઈએ
અને તે ર્શળ તેમજ સગમ
રીતે સમયસર મળવી જોઈએ.
- સ્ત્રીઓ અને પરુર્ો
- અને તેમના પહરવારોને
નાણાર્ીય સેવાઓ સિી
પિોંચ પૂરી પાડવી
જે ગ્રાિર્ ર્ે હન્િત િોય, જેની
રચના તેમની સખાર્ારી માિે
ર્રાઈ િોય અને એ રીતે પૂરી
પડાય જે નૈહતર્, ગહરમાપૂણક,
પારદશી, સમાન અને ઓછી
ખચાકળ િોય.
■ જાગૃહત રચવી અને ગ્રાિર્ોને
તેમજ તમામ હિતિારર્ોને ઓફર
ર્રાતી અને લાર્ મેળવાતી
નાણાર્ીય સેવાઓના સંબંિમાં પૂરી
પડાતી માહિતી હવશે સમજ ર્ે ળવવી.

■ વ્યાવસાહયર્પાણાના
ઉચ્ચ માપદં ડો જાળવવા જે
પ્રામાહણર્તા, હબનર્ેદર્ાવપૂણક અને ગ્રાિર્
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■ એ સહનહિત ર્રવં ર્ે
લોનના હિરાણ અને
વસૂલાતને લગતી તમામ
પ્રણાહલઓ વાજબી રિે અને
તેમાં ગ્રાિર્ની ગહરમા
જળવાય અને ગ્રાિર્ની ર્ોગ
બનવાની હટથહત અંગે સમજ
ર્ે ળવાયેલી રિે.

ર્ે હન્િત િોય.

E. ગ્રાિકની માહિતીની
ગોપનીયતા

F. INTEGRATING SOCIAL G. પ્રહતહક્રયા અને ફહરયાદ હનવારિ
VALUES INTO
તંત્ર
OPERATIONS

■ ગ્રાિર્ોની વ્યહિગત
માહિતીનં રક્ષણ ર્રવં, ફિ
અહિર્ૃ ત વ્યહિ સાથે જ સંલગ્ન
માહિતીની ઘોર્ણા અને
આદાનપ્રદાન ર્રવં અને તે પણ
ગ્રાિર્ની સંમહત સાથે તેના
જ્ઞાનમાં રિે તે રીતે.

■ પ્રશાસન અને સંચાલનના
ઉચ્ચ મૂલયો સહનહિત ર્રવા
અને તેમાં ફિ નાણાર્ીય
ર્ામગીરી જ નિીં પરં ત
વેપારની સામાહજર્ અસરો
ઉપર પણ ધ્યાન અપાય.

■ ગ્રાિર્ોને પ્રહતહક્રયા અને સૂચનો
માિે સત્તાવાર અને હબનસત્તાવાર
ચેનલો પૂરી પાડવી.

■ સેવાઓની અસરોને સતત
મૂલયાંહર્ત ર્રવી જેથી સક્ષમતાને
સિારીને ગ્રાિર્ોને વિ સારી સેવા પૂરી
પાડી શર્ાય.
■ ગ્રાિર્ો માિે તર્રાર હનવારણને
સત્તાવાર અને સરળ પિોંચ પૂરી પાડી
શર્ાય.

■ સામાહજર્ અને નાણાર્ીય
ડેિાનં પણ હનરીક્ષણ રખાય
અને તેનો હરપોિક ર્રાય.
■ સામાહજર્ ર્ામગીરીનં
મૂલયાંર્ન ર્રીને સમયાંતરે
સંટથાની સામાહજર્ સંલગ્નતાને
ચર્ાસાય.
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િાગ II
માઈક્રોફાઈનાન્સ સંસ્થાઓ માટે આચારસંહિતા
તમામ માઈક્રોફાઈનાન્સ સંટથાઓએ નીચે મજબના સરર્ાર તેમજ હનયમનર્ારો દ્વારા લાગ ર્રાયેલા તમામ
હનયમનર્ારી માપદં ડો તેમજ ગ્રાિર્ રક્ષણ પ્રણાહલઓનં (ખાસર્રીને એનબીએફસી માિે જારી ર્રાયેલી
આરબીઆઈની માગકદહશકર્ાઓ અને હનયમનર્ારી માપદં ડો) ખરી ર્ાવના અને અથકપૂણક રીતે અનસરણ ર્રવં
જરૂરી છે પછી તેની સંટથાનં ટવરૂપ ગમે તે િોય. આ આચારસંહિતા વિારાની જરૂહરયાતો હનિાકહરત રે છે
જેથી આ ક્ષેત્રની પ્રણાહલઓને સિારી શર્ાય. તમામ એમએફઆઈ દ્વારા અનસરવા માિે ની આચારસંહિતા આ
મજબ છે .

સંહિતાનું અમિીકરિ
આ સંહિતા માઈક્રોફાઈનાન્સ સંસ્થાઓ દ્વારા િાથ ધરાનારી નીચે મુજિની પ્રવૃહત્તઓને િાગુ
પડે છે :
1. ગ્રાિર્ોને વ્યહિગતરીતે અથવા જૂ થમાં પ્રત્યક્ષરૂપે ર્ે એજન્િ દ્વારા નાણાર્ીય સેવાઓ પૂરી પાડવી.
2. ગ્રાિર્ોને અપાયેલા દે વાની વસૂલાત.
3. ગ્રાિર્ો પાસેથી ર્ાયદા દ્વારા જ્ાં પણ અનમહત અપાય ત્યાં બચતનં એર્ત્રીર્રણ.
4. વીમો, પેન્શન સેવાઓ અને રેહમિન્સ સેવાઓ અથવા અન્ય સંલગ્ન પ્રોડઝિ અને સેવાઓ પૂરી પાડવી.
5. ટવ-સિાય જૂ થો, સંયિ જવાબદારી જૂ થો અને તેમની સંઘો સહિતના સામદાહયર્ જૂ થોના ર્ોઈ પણ
પ્રર્ારની રચના.
6. આજીહવર્ા ચાલે તેવી સેવાઓ અને વ્યાપાર હવર્ાસ સેવાઓને ઉત્તેજન જેમાં માર્ે હિં ગ પ્રોડઝ્સ
અથવા સેવાઓ િાથ િરાતી િોય અથવા તો લાયર્ ઠરતા ગ્રાિર્ો દ્વારા હવટતારાતી િોય જેનો િેત
ગ્રાિર્ોના ર્લયાણ અને સખાર્ારીનો િોય.

7. આરોગ્ય, નાણાર્ીય સાક્ષરતા, વ્યાવસાયલક્ષી તાલીમ વગેર ે જેવી એમએફઆઈ દ્વારા પૂરી પડાતી
નાણાર્ીય ઉપરાંતની સેવાઓ.

એમએફઆઈએ આની સાથે સંમત થવું પડે:
1. ઓછી-આવર્વાળા ગ્રાિર્ોને નાણાર્ીય ક્ષેત્રના મખ્ય પ્રવાિમાં આણીને દે શમાં માઈક્રોફાઈનાન્સ ઝં બેશને
પ્રોત્સાહિત ર્રવી અને સઘન બનાવવી.
2. ગ્રાિર્ોને વ્યાપર્ શ્રેણીની નાણાર્ીય સેવાઓ (હનયમોનં પાલન ર્રે તેવી) પૂરી પાડવા પ્રગહતશીલ,
સાતત્યપૂણક અને ગ્રાિર્-ર્ે હન્િત પ્રણાહલઓ ટથાહપત ર્રવી.
3. તેમની તથા અન્ય એજન્સીઓની વચ્ચે સંર્લન અને સિર્ારને પ્રેહરત ર્રવો જેથી ગ્રાિર્ોને વિ સારી સેવા
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પૂરી પાડવા ટપિાકત્મર્ વ્યાપાર પ્રણાહલઓ સહિત ઊંચી ર્ાયકક્ષમતાના માપદં ડોને િાંસલ ર્રવા ઉપરાંત
અનૈહતર્ પ્રવૃહતઓને િાળી શર્ાય.
માઈક્રોફાઈનાન્સ સેવાઓ પૂરી પાડતી તમામ સંટથાઓએ માઈક્રોફાઈનાન્સના મખ્ય હસદ્ાંતોનં અનસરણ
ર્રીને નીચેના ફર્રાંમાં ઉલલેખ ર્રાયા મજબ આચારસંહિતાનં અનસરણ ર્રવં જોઈએ.
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આચારસંહિતા
I. ગહરમા અને નૈહતકતાપૂિગ વતગન

1

2

3

4

એમએફઆઈએ
યોગ્ય
બોડક દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલી
નીહતઓ
ઘડીને
માગકદહશકર્ાઓનં
પાલન
ર્રવં જોઈએ જેથી ગ્રાિર્ો
અને ર્મકચારીઓ સાથે
વાજબીપણા
અને
ગહરમાપૂણક વતકન ર્રી
શર્ાય.

એમએફઆઈએ પારદશી
અને
વ્યાવસાહયર્
પ્રશાસન
પ્રણાહલ
ટથાહપત ર્રવી જોઈએ
જેથી એ સહનહિત ર્રી
શર્ાય ર્ે ર્મકચારીઓ
અને તેમના વતી ર્ામ
ર્રનારા
લોર્ો
આ
સંહિતાના અમલ માિે
ર્હિબદ્
અને
તાહલમબદ્ િોય.

ર્મકચારીઓ
માિે ના
ઈન્સેહન્િવ માળખાનો િેત
સારા વેપારને પ્રોત્સાહિત
ર્રવા ઉપરાંત ગ્રાિર્ોને
સારી સેવા આપવાનો
િોવો જોઈએ.

એમએફઆઈએ
આચારસંહિતા
હવશે
ગ્રાિર્ોને સહશહક્ષત ર્રીને
તેનો
અમલ
ર્રવો
જોઈએ.

II. પારદહશગતા
1. એમએફઆઈએ ગ્રાિર્ોને ઓફર ર્રાતી તમામ સેવાઓને લગતા તમામ હનયમો અને શરતોની એ રીતે અને
ઢબે જાણ ર્રવી જોઈએ જે તેમને સમજાઈ શર્ે તેવી િોય. નીચેના દટતાવેજો દ્વારા ર્ારતીય હરઝવક બેંર્ના
(આરબીઆઈ) અનસરણમાં ઋણ હવતરણ પિેલાં ઘોર્ણા ર્રાવી જોઈએ.
a. વ્યહિગત મંજૂરી પત્ર
b. લોન ર્ાડક
c. લોનનં સમયપત્રર્
d. પાસબર્
તદપરાંત આ ઘોર્ણા ગ્રાિર્ોની માહિતગાર સંમહત મેળવવા માિે જૂ થ/ર્ે ન્િ દ્વારા લેવાવી જોઈએ. (હવગતોને
ર્ાગળ પર પ્રર્ાહશત ર્રીને તમામ ઋણલેનારના તેની પર ટવીર્ૃ હતના અનમોદન તરીર્ે િટતાક્ષર લેવા).
2. એમએફઆઈએ ઓફર ર્રાતી તમામ પ્રોડઝ્સ/સેવાઓ માિે ના તમામ હનયમો અને શરતોની ગ્રાિર્ોને
સત્તાવાર પ્રાદે હશર્ ર્ાર્ા અથવા તેમને સમજાય તેવી ર્ોઈ ર્ાર્ામાં જાણ ર્રવી પડે.
3. ઓછામાં ઓછં , એમએફઆઈએ નીચેની શરતોને તો જાિેર ર્રવી જ પડે :
a. ઘિતી જતી બાર્ીની પદ્હતએ વ્યાજદર
b. પ્રોસેહસંગ ફી
c. ર્ોઈ પણ રીતે હનિાકહરત અન્ય વેરા અથવા ફી
d. વીમા ર્વરેજ તથા આવરી લેવાયેલા જોખમો માિે વસૂલાયેલા ર્લ દરો
4. એમએફઆઈએ પૂરી પડાતી તમામ નાણાર્ીય સેવાઓ માિે વસૂલાતા દરો હવશે લેહખતમાં જાણ ર્રવી પડે.
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હબન-હિરાણ પ્રોડઝિ/સેવાઓ પરની ફી ગ્રાિર્ની આગોતરી ઘોર્ણા પછી જ વસૂલવાની રિેશે.
5. એમએફઆઈએ તમામ ચીજો સામેલ િોય તે રીતે વાહર્કર્ િર્ાવારી દર (એપીઆર) અને તેની સમર્ક્ષ
માહસર્ દર તરીર્ે ચૂર્વવાપાત્ર તમામ વ્યાજ અને ફીની ઘોર્ણા ર્રવી પડે.
6. એમએફઆઈએ વ્યાજ દરો અને જામીનગીરી થાપણ સંબંિે આરબીઆઈની માગકદહશકર્ાઓનં પાલન ર્રવં
પડે.
7. તમામ વ્યવિારના અહિર્ૃ ત રેર્ડક ની તમામ હનયમનર્ારી અને વૈિાહનર્ હનયમો, અને ઋણલેનારના
અનમોદન/શરતોની ટવીર્ૃ હત સાથે જાળવણી અને અનસરણ ર્રવા પડે અને તે આ રેર્ડક નો હિટસો િોવો
જોઈએ.
8. ટવીર્ૃ ત અરજી સામે લોન મંજૂર ન ર્રાય ત્યારે એમએફઆઈએ આ માિે ના ર્ારણો જાિેર ર્રવા પડે.
9. આચારસંહિતા અનસરણ અંગેના મૂલયાંર્ન અિેવાલોને જાિેર ક્ષેત્રમાં રજૂ ર્રવા પડે.
10. તમામ એમએફઆઈએ જાિેર ક્ષેત્રમાં (મોિાર્ાગે તેમની વેબસાઈિ પર) તેમના બોડક /એજીએમની મંજૂરી
બાદ તરત જ તેમના વાહર્કર્ અિેવાલો અને વાહર્કર્ નાણાર્ીય હનવેદનો રજૂ ર્રવા જોઈએ.

III ગ્રાિક રક્ષિ
A. વાજિી પ્રિાહિઓ
1. લાયર્ ઠરતા ગ્રાિર્ોને માઈક્રો ફાઈનાન્સની જોગવાઈઓ આરબીઆઈની માગકદહશકર્ાને અનસરીને
ર્રાય તે એમએફઆઈએ સહનહિત ર્રવં પડે.

2. એમએફઆઈએ ફિ એવી નાણાર્ીય પ્રોડઝિ અને સેવાઓ પૂરી પાડવી જોઈએ જેને સંલગ્ન
હનયમનર્ારી સત્તામંડળ દ્વારા તેમના ગ્રાિર્ોને મંજૂર ર્રાયેલ િોય (એવા સમયે પણ જ્ારે તે અન્ય
નાણાર્ીય સંટથાઓના એજન્િ તરીર્ે ર્ાયકરત િોય.)
3. એમએફઆઈએ પ્રમાણર્ૂત ર્ે વાયસી હનમયો અનસાર ગ્રાિર્ો પાસેથી નર્લો તથા સંલગ્ન દટતાવેજો
ફરજીયાત પ્રાપત ર્રવા. મંગાયેલા વિારાના દટતાવેજો માિે વાજબી અને જરૂરી ર્ારણ િોવં જોઈએ.
4. લોન પરનો હનણકય વાજબી સમયમયાકદામાં લેવાવો જોઈએ. એમએફઆઈએ સમયાંતરે એ દશાકવવં
જોઈએ ર્ે જેના િેઠળ ગ્રાિર્ પણ તેમની અરજી અંગેના હનણકયની અપેક્ષા રાખી શર્ે અને અરજી
ટવીર્ારાયે લોનની રર્મ ર્ે િલા સમયમાં છૂિી ર્રાશે.
5. પ્રોડઝિ સાગમિે ન િોવી જોઈએ. (આ સંબંિમાં સંયિીર્રણનો મતલબ એ થાય ર્ે અન્ય પ્રોડઝિ ર્ે

સેવાની જોગવાઈ માિે શરતરૂપે અન્ય સેવા ર્ે પ્રોડઝિની ખરીદી ર્રવાનં ફરહજયા બનાવવં).
સંયિીર્રણમાં અમર્ અપવાદો છે જેમાં ઋણ આવરદા, જીવનવીમા અને ઢોરઢાંખરના વીમાની
પ્રોડઝિનો સમાવેશ થાય છે . વીમાના હનયમો ગ્રાિર્ોને પારદશી રીતે પાઠવાયેલા અને આરબીઆઈ

આચારસંહિતા for the માઈક્રોફાઈનાન્સ Industry

તેમજ વીમા હનયમનર્ારી અને હવર્ાસ સત્તામંડળના (ઈરડા) હનયમોનં અનસરણ ર્રનારા િોવા
જોઈએ. તમામ સંજોગોમાં ગ્રાિર્ની મંજૂરી લેવાયેલી િોવી જોઈએ.

B વધુ પડતી દે વાદારી ટાળવી
1. ર્ોઈ પણ ગ્રાિર્ને લોન આપતા પિેલાં એમએફઆઈએ તેની જરૂહરયાત અને પરત ચૂર્વણીની
ક્ષમતાના મૂલયાંર્ન માિે પોતાની આંતહરર્ હિરાણ નીહત અનસાર યોગ્ય ર્ડય હડહલજન્સ િાથ િરવા
ઉપરાંત પરત ચૂર્વવાની ગ્રાિર્ની ક્ષમતા મજબ જ લોન આપવી જોઈએ.

2. ગ્રાિર્ 2 હર્ન્ન એમએફઆઈ પાસેથી લોન મેળવે છે , તો ર્ોઈ પણ ત્રીજી એમએફઆઈએ તે ગ્રાિર્ને
ત્રીજી લોન ન આપવી જોઈએ. લોન આપતા પિેલાં ક્રે હડિ બ્યૂરોના હરપોિક દ્વારા તેનં અનમોદન થવં
જોઈએ.
1

લોનના વાટતહવર્ મૂલય અને ફૂગાવા દર જેવા પહરબળોના આિારે સમયાંતરે એસઆરઓ દ્વારા રૂ. 60000ની િોચમયાકદાની સમીક્ષા ર્રાતી રિેશે.

3. એમએફઆઈએ ર્ોઈ પણ સંજોગોમાં આરબીઆઈ દ્વારા હનિાકહરત ર્ોઈ ગ્રાિર્ની ર્લ દે વા મયાકદાનો
ર્ંગ ન ર્રવો જોઈએ. લોન આપતા પિેલાં ક્રે હડિ બ્યૂરોના હરપોિક દ્વારા તેનં અનમોદન થવં જોઈએ.
4. ક્રે હડિ બ્યૂરોના હરપોિક ની યોગ્ય ખરાઈ બાદ એમએફઆઈએ સહનહિત ર્રવં જોઈએ ર્ે ઋણલેનારના
જૂ થની સંયિ જવાબદારી (જેએલજી લોન)ના આિારે અપાયેલી લોન પ્રહત ઋણલેનાર રૂ. 80,0001

સિી મયાકહદત રિે. ર્ોઈ ચોક્કસ ઋણલેનારને લોનનો આંર્ રૂ. 80,000થી વિી જાય અથવા
ઋણલેનારનં ર્લ દે વં રૂ. 80,000થી ઉપર જાય ત્યારે આવી લોન જેએલજીને સામેલ ર્યાક હવના ર્ોઈ
વ્યહિને અપાવી જોઈએ. યોગ્ય તંત્ર લાગ ર્રવા એમએફઆઈ જરૂરી પગલાં ર્રશે અને વ્યહિગત
લોન સાથે ર્ામ પારવા પૂડતો ટિાફ સક્ષમ િોવો જોઈએ.

5. લોન અપાયા બાદ ગ્રાિર્ના ચનંદા નમૂના અંગે ક્રે હડિ બ્યૂરોના વિારાના હરપોિક દ્વારા
એમએફઆઈએ વિ પડતી દે વાદારીને િાળવા સંબંિે પોતાની પ્રહક્રયાની ર્ાયકક્ષમતાની ચર્ાસણી
ર્રવી જોઈએ. આ ખરાઈના પહરણામોની બોડે સમયાંતરે સમીક્ષા ર્રવી.
6. ક્રે હડિ બ્યૂરોના હરપોિક માં ઋણલેનારની ઓળખમાં ક્ષહતને ઘિાડવા, એમએફઆઈ બે વર્કના ગાળામાં
(આ સીઓસી અમલમાં આવે તે તારીખથી) યઆઈડીએઆઈ ક્રમાંર્ (આિાર ક્રમાંર્) આિારીત
ર્ે વાયસીની ટવીર્ૃ હત તરફ પ્રયાણ ર્રશે. આરં હર્ર્ પગલાંરૂપે એમએફઆઈ સહનહિત ર્રશે ર્ે બીજી

અને હરન્યઅલ લોન પૂરી પાડતી વેળાએ ગ્રાિર્ની ઓળખ ર્ે વાયસીના ર્ાગરૂપે તેના આિાર ક્રમાંર્
થર્ી ર્રાય. આિાર ક્રમાંર્ ત્યારબાદ સીઆઈઆરના સજકન માિે ક્રે હડિ બ્યૂરો દ્વારા ઉપયોગમાં
લેવાશે.

C યોગ્ય ચચાગ અને એકત્રીકરિ પ્રિાહિઓ
1. એમએફઆઈની તેના ર્મકચારીઓના ગ્રાિર્ો સાથે સંવાદ માિે ટપષ્ટ વ્યાખ્યા ર્રેલી માગકદહશકર્ાઓ િોવી
જોઈએ.
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2. એમએફઆઈએ એ સહનહિત ર્રવં ર્ે એમએફઆઈ વતી વતકતા તમામ ર્મકચારીઓ અને વ્યહિઓ
a. સૌજન્યશીલ ર્ાર્ાનો પ્રયોગ ર્રે, હશટત જાળવે અને ગ્રાિર્ો સાથેના તમામ સંવાદ દરહમયાન સાંટર્ૃ હતર્
સંવેદનશીલતા જાળવે.

b. એવં ર્ોઈ પણ પ્રર્ારનં વતકન ન ર્રે જે સૂચવે ર્ે તેના થર્ી હિં સા ર્ે િાર્િમર્ી આચરાય છે .
c. ગ્રાિર્ોને હવહચત્ર સમયે સંપર્ક ર્રી પરેશાન ન ર્રે, જેનો લોન હરર્વરી એજન્િ માિે આરબીઆઈની
માગકદહશકર્ામાં ઉલલેખ ર્રાયો છે .
d. હવયોગ વગેર ે જેવા અયોગ્ય સમયે ગ્રાિર્ને ત્યાં બાર્ી લેણાની વસૂલાત માિે ન જાય પછી ર્લેને બે અથવા
વિ સળં ગ િપતા ચૂર્વાયા ન િોય.
3. ઋણલેનાર પાસેથી પ્રાિ ર્રાયેલી દરેર્ ચૂર્વણી માિે (એમએફઆઈ દ્વારા જે પણ ટવરૂપમાં નક્કી ર્રાયેલ
િોય) એમએફઆઈ દ્વારા માન્ય રસીદ ચૂર્વાયેલી િોવી જોઈએ અને ગ્રાિર્ પાસે રિેલી લોનની પાસબર્/લોન
ર્ાડક માં ચૂર્વણીની નોંિ ર્રવી.
4. એમએફઆઈ પાસે હડફોલિના દરેર્ તબક્કે ગ્રાિર્ સાથે ર્ામ પાર પાડવા માિે બોડક દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલી
હવટતૃત પ્રહક્રયા િોવી જોઈએ.
5. એમએફઆઈએ આ ઘિની રર્મ તેમના ર્મકચારીઓ પાસેથી વસૂલવી ન જોઈએ અને તેમની એચઆર
નીહતમાં ટપષ્ટપણે આ પ્રથાને વખોડવી જોઈએ. જો ર્ે , ર્મકચારીઓ દ્વારા છે તરહપંડી ર્યાકનં પૂરવાર થયે
એમએફઆઈ ર્મકચારી પાસેથી નાણાં વસૂલી શર્ે છે .

D ગ્રાિકની માહિતીની ગોપનીયતા
એમએફઆઈએ ગ્રાિર્ની વ્યહિગત માહિતી ચટતપણે ગોપનીય રાખવી જોઈએ. ગ્રાિર્ની માહિતી નીચેની
શરતોને આહિન રિીને ત્રાહિત પક્ષર્ારને જાિેર ર્રી શર્ાય છે .

a. ગ્રાિર્ને આવી હવગતો જાિેર ર્રવા હવશે માહિતગાર ર્રાય અને લેહખતમાં આગોતરી મંજૂરી
મેળવાય.

b. જે પક્ષર્ારની વાત થતી િોય તેની અહિર્ૃ તતા ગ્રાિર્ દ્વારા ર્રાઈ િોય અને તેની જાણ
એમએફઆઈને ર્રાઈ િોય ર્ે એમએફઆઈ પાસેથી તેને હવગતો આપવી.

c. ર્ાયદા મજબ આમ ર્રવં જરૂરી િોય.
d. નાણાર્ીય સંટથાઓમાં આ પ્રથા ચાલે છે અને (ક્રે હડિ બ્યૂરો જેવા) પ્રત્યત્તર આિાહરત બંિ જૂ થ માિે

ઉપલબ્િ િોય છે જેના માિે ની શરત એ છે ર્ે 1) ગ્રાિર્ની આગોતરી મંજૂરી મેળવાય અને 2) આવી
માહિતી પ્રાિ ર્રનાર પણ ગ્રાિર્ની હવગતો ગોપનીય રાખવા સંબંહિત આ શરતોથી બંિાયેલ િોય.

IV પ્રશાસન
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એમએફઆઈએ એર્ ઔપચાહરર્ પ્રશાસન પ્રણાહલ ટથાહપત ર્રવી જે પારદશી અને વ્યાવસાહયર્ િોય અને
ર્ોપોરેિ પ્રશાસનની નીચે મજબની શ્રેષ્ઠ પ્રણાહલઓને અનસરેેઃ
1. એમએફઆઈએ સારા અને પ્રહતહષ્ઠત વ્યહિઓની બોડક ઓફ હડરેઝિસક/સંચાલર્ીય સંટથાના સભ્ય
તરીર્ે હનમણૂંર્ ર્રીને પ્રશાસનના ઉચ્ચ મૂલયોને જાળવવા અને ર્ં પની િારા, આરબીઆઈ હનયમનો
અને હલટિે ડ ર્ં પનીઓ માિે ના શેરબજારના હનયમનોમાં હનિાકહરત શ્રેષ્ઠ મલયોનં અનસરણ ર્રવં
જોઈએ (પછી ર્લેને એમએફઆઈનં શેરબજારમાં હલટિીંગ થયં ન િોય).
2. એમએફઆઈના સંચાલર્ીય બોડક ની 1/3મી જેિલી ક્ષમતામાં ટવતંત્ર હડરેઝિસક િોવા જોઈએ.
3. પરત ચૂર્વણીમાં તણાવ અનર્વી રિેલા ઋણલેનારને રાિત પૂરી પાડવા એમએફઆઈ પાસે બોડક
દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલ દે વાની પનગકઠન પ્રોડઝિ/પ્રોગ્રામ િોવો જોઈએ.
4. એમએફઆઈ દ્વારા બોડક ની ઓહડિ સહમહતની રચના ર્રાશે જેમાં તેના અધ્યક્ષ તરીર્ે ટવતંત્ર
હડરેઝિરને હનમાયા િોય.
5. એમએફઆઈ દ્વારા હિસાબોના ચોપડાની જાળવણીમાં અને લાયર્ાત િરાવતા ઓહડિસક દ્વારા
નાણાર્ીય હિસાબોની ઘોર્ણા અને પ્રટતહત/હરપોહિિં ગમાં પારદહશકતાની જાળવણી સહનહિત ર્રાશે.
6. ઈહન્ટિટ્યૂિ ઓફ ચાિક ડક એર્ાઉન્િન્્સ ઓફ ઈહન્ડયા (આઈસીએઆઈ) દ્વારા જારી ર્રાયેલા ઓહડિ
અને આશ્વાસન માપદં ડોનં અનસરણ ર્રવાના એમએફઆઈએ શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો ર્રવા જોઈએ.
7. એમએફઆઈએ આ આચારસંહિતાના અનસરણ અને મેનજ
ે મેન્િના હવહવિ ટતરે ફહરયાદ હનવારણ
તંત્રની ર્ામગીરીને સૂચવતો અનસરણ અિેવાલ બોડક ઓફ હડરેઝિસક સમક્ષ રજૂ ર્રવો જોઈએ. તેમાં
થયેલી ચૂર્ અને ર્સૂરના યોગ્ય ર્ારણો પણ તેમાં હનયહમત અંતરે રજૂ ર્રવા, જેનો બોડક દ્વારા ઉલલેખ
ર્રાયેલો િોઈ શર્ે છે .

V િરતી
આ સંહિતા એમએફઆઈના તમામ ર્મકચારીઓને લાગ પડે છે .

1

મિ અને ન્યાયી ર્રતી પ્રહક્રયાના ર્ાગરૂપે, ટથાહનર્ અખબારોમાં સામાન્ય ર્રતીની જાિેરાતો, વેબ
જાિેરાતો, વોર્-ઈન-ઈન્િરવ્યૂ વગેર ે જેવા જાિેર ક્ષેત્રના સાિનો દ્વારા અન્ય એમએફઆઈમાંથી
ર્મકચારીઓની ર્રતી પર ર્ોઈ પ્રહતબંિ િોવો જોઈએ નિીં.

2

જ્ારે પણ એમએફઆઈ દ્વારા અન્ય એમએફઆઈમાંથી ર્મકચારીની ર્રતી ર્રાય, ત્યારે વતકમાન
નોર્રીદાતા પાસેથી સંદર્ક ચર્ાસણી ર્રવી ફરજીયાત િોવી જોઈએ. ઓફર ર્રાયા તેમજ સંર્હવત
ર્મકચારીને ઓફર લેિર જારી ર્રાયા પછી જ વતકમાન નોર્રીદાતા પાસેથી સંદર્ક ચર્ાસણી થવી જોઈએ.

3

અન્ય એમએફઆઈ પાસેથી સંદર્ક ચર્ાસણીની હવનંતી મળ્યાના બે સિાિમાં એમએફઆઈએ પ્રત્યત્તર
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આપવો જોઈએ.

4

ર્મકચારી અને નોર્રીદાતા વચ્ચે પરટપર રીતે સંમત થયેલા નોહિસ સમયગાળાનં એમએફઆઈએ
સન્માન ર્રવં જોઈએ અને નોર્રી છોડતા ર્મકચારી માિે આ ગાળો ઓછામાં ઓછો એર્ મહિનાનો
િોવો જોઈએ.

5

ર્ોઈ પણ એમએફઆઈએ ર્મકચારીના ગ્રેડ/ટતરને જોયા-જાણ્યા હવના અને અગાઉની એમએફઆઈના
હરહલવ ઓડક ર હવના ર્મકચારીની ર્રતી ર્રવી જોઈએ નિીં. જો ર્ે , આ હર્ટસામાં અપવાદ ત્યારે મળી
શર્ે જો અગાઉનો નોર્રીદાતા (એમએફઆઈ) 20 હદવસમાં સંદર્ક ચર્ાસણીનો પ્રત્યત્તર આપવામાં
હનષ્ફળ રિે. તમામ એમએફઆઈએ એવા તમામ નોર્રી છોડતા ર્મકચારીઓને હરહલવ ઓડક ર આપવો
જોઈએ જેમણે યોગ્ય નોહિસ આપી િોય, પોતાના ર્ામનો િવાલો સોંપ્યો િોય અને એમએફઆઈને
તમામ બાર્ી લેણાંની ચૂર્વણી ર્રી િોય, હસવાય ર્ે ર્મકચારીની ર્ોઈ વ્યાપર્ ગેરરીહત ર્ે છે તરહપંડીના
હર્ટસામાં સંડોવણી પૂરવાર થઈ િોય.

6

જ્ારે પણ ર્ોઈ એમએફઆઈ દ્વારા અન્ય એમએફઆઈમાંથી ર્મકચારીની શાખા પ્રબંિર્ સિીના િોદ્દા
પર હનમણૂંર્ ર્રાય ત્યારે આવા ર્મકચારીને 1 વર્કના ગાળા માિે અગાઉના નોર્રીદાતા પાસે તેણે ર્રેલી
નોર્રી વેળાએ જે બ્લોર્ સંર્ાળ્યો િોય ત્યાં હનમણૂંર્ આપવી નિીં.

VI ગ્રાિક હશક્ષિ
1. હવર્લપો, પસંદગી અને જવાબદારીઓ તેમજ નાણાર્ીય પ્રોડઝિ અને ઉપલબ્િ સેવાઓ હવશે
ગ્રાિર્ોમાં જાગૃહત ફે લાવવા એમએફઆઈ પાસે સમહપકત પ્રહક્રયા િોવી જોઈએ.
2. નવા ગ્રાિર્ો ઋણલેનાર તરીર્ે તેમના અહિર્ારોને સમજી શર્ે તે માિે સંટથાની નીહતઓ અને
પ્રહક્રયાઓ હવશે તેમને વાર્ે ફ ર્રાવા જોઈએ.

3. એમએફઆઈએ ગ્રાિર્ોની જાગૃહત હવશે હનયહમત ચર્ાસણી સહનહિત ર્રવી જોઈએ તેમજ
પ્રોડઝ્સ/ઓફર ર્રાતી/પ્રાિ ર્રાતી સેવાઓના હનયમો અને શરતો હવશે સમજ ર્ે ળવવી જોઈએ.
આંતહરર્ ઓહડિ પ્રણાલીના ર્ાગરૂપે અથવા ગ્રાિર્ોના રેન્ડમ સેમપલને ર્ોલ જેવી પ્રણાહલ દ્વારા
ગ્રાિર્ોની પ્રહતહક્રયા મેળવવી જોઈએ. આવા હનરીક્ષણની પ્રહક્રયાનં સમયાંતરે હરપોહિિં ગ થવં જોઈએ.

VII ડેટાની વિેં ચિી
1. આરબીઆઈ દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલા ક્રે હડિ બ્યૂરો સાથે એમએફઆઈએ એસઆરઓ2 દ્વારા હનિાકહરત
ડેિા પ્રટતહતની હિક્વન્સી અનસાર ગ્રાિર્ોના સંપૂણક ડે િાની વિેંચણી ર્રવી જોઈએ.
2. તમામ એમએફઆઈએ એસઆરઓ સહિતની તમામ હનરીક્ષણાત્મર્ અને હનયમનર્ારી સંટથાઓ
દ્વારા માગણી ર્રાય ત્યારે ડેિા અને માહિતી પૂરા પાડવા જોઈએ.
એસઆરઓનો મતલબ થાય એર્ ઔદ્યોહગર્ સંટથા જેને આરબીઆઈ દ્વારા એનબીએફસી-એમએફઆઈ માિે ટવ-હનયમનર્ારી સંટથા તરીર્ે માન્યતા મળી

2

િોય.

VIII પ્રહતહક્રયા/ ફહરયાદ હનવારિ તંત્ર
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1. એમએફઆઈએ ર્ોઈ પણ ક્ષહતને સિારવા તેમજ ફહરયાદોની પ્રાહિ/સંચાલનને ઝડપી અને ર્ાયકર્શળ
બનાવવા એર્ સમહપકતત પ્રહતહક્રયા અને ફહરયાદ હનવારણ તંત્રની ટથાપના ર્રવી પડે. જીઆરએમ માિે જરૂરી
લઘતમ માપદં ડ છે 1) ફોન પર ફહરયાદના રેર્ોહડિં ગ માિે એર્ સરળ પ્રહક્રયા- જેમાં ફોન નંબસકની હવગતોને લોન
ર્ાડક પર પ્રર્ાહશત ર્રાયેલી િોય, 2) ફહરયાદ/તર્રારોની નોંિણી માિે શાખા ખાતે એર્ ર્મકચારી સિાયર્ૃ ત
પ્રહક્રયા, 3) ફહરયાદની પ્રાહિ માિે અનમોદન 4) ફહરયાદના હનવારણ માિે એર્ સમયમયાકદા, 5) એમએફઆઈ
દ્વારા ઓફર ર્રાયેલા ઉપાયથી ગ્રાિર્ સંતષ્ઠ ન િોય ત્યારે અપીલની એર્ ટપષ્ટ પ્રહક્રયા, 6) આરબીઆઈ
અથવા એસઆરઓ સાથે તર્રાર નોંિાવવા ગ્રાિર્ોને માગકદશકન આપવા શાખામાં એર્ નોડલ ર્મકચારી, 7)
ગ્રાિર્ોને ખાતરી ર્ે ફહરયાદ/તર્રારની નોંિણી ર્રવા છતાં તેમની સાથે ન્યાયી વ્યવિાર ર્રાશે.
2. આ તંત્રના અહટતત્ત્વ અને તેના િેત ઉપરાંત તેને સિી ર્ે વી રીતે પિોંચ મેળવી શર્ાય તે હવશે
એમએફઆઈએ ગ્રાિર્ને ફરજીયાત જાણ ર્રવી પડે.
3. ફહરયાદોના સંચાલન અને/અથવા ગ્રાિર્ોના સૂચનોને નોંિવા અને તેમના સંપર્ક નંબરને ગ્રાિર્ો સિી
સરળતાથી પિોંચાડવા એમએફઆઈએ ઓછામાં ઓછા એર્ તર્રાર હનવારણ અહિર્ારીની હનમણૂંર્ ર્રવી
પડે.
4. એમએફઆઈએ એસઆરઓની તર્રાર હનવારણ પ્રણાહલની હવગતો અને એસઆરઓ (લાગ પડે ત્યાં)
નોડલ ઓહફસરના સંપર્ક નંબર અને સરનામા દશાકવવા પડે.
5. દરેર્ એમએફઆઈ પાસે આચારસંહિતાના અનસરણને સહનહિત ર્રવા યોગ્ય તંત્ર િોવં જોઈએ.
6. ફહરયાદો હવશે સંલગ્ન એમએફઆઈ દ્વારા િાથ િરાયેલી તપાસનં સંતોર્ર્ારર્ પહરણામ ન આવે ત્યારે તેમને
આ મામલો લાગ પડે ત્યાં એસઆરઓ દ્વારા ટથાહપત ફહરયાદ હનવારણ તંત્ર સિી પિોંચાડવા હવશે માહિતગાર
ર્રવા પડે.

7. એમએફઆઈએ વહરષ્ઠ મેનજ
ે મેન્િ સમીક્ષા માિે પ્રાિ થયેલી, ઉર્ે લાયેલી અને પડતર તર્રારો હવશે માહસર્
અિેવાલ તૈયાર ર્રીને બોડક ને સમયાંતરના અિેવાલમાં તેનો સમાવેશ ર્રવો પડે.
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PART III

માઈક્રોફાઈનાન્સ સંસ્થાઓ માટે ગ્રાિક સુરક્ષા
માગગદહશગકાઓ (સીપીજી)
સીપીજી ઉલલેખ ર્રે છે ર્ે તમામ એમએફઆઈએ તેમનં ટવરૂપ ગમે તે િોયેઃ
તમામ શાખાઓમાં અંગ્રજી
ે
અને ટથાહનર્ ર્ાર્ામાં ટપષ્ટ વંચાય તે રીતે ગ્રાિર્ રક્ષણ સંહિતાને દશાકવવી
જોઈએ
1. આરબીઆઈની માગકદહશકર્ાઓ અનસાર તમામ લાયર્ ગ્રાિર્ોને માઈક્રોફાઈનાન્સ સેવાઓ પૂરી
પાડવા ર્હિબદ્ રિેવં.
2. આચારસંહિતા તથા તેના અમલીર્રણ અંગે ગ્રાિર્ો, ર્મકચારીઓ અને તેમના વતી ર્ામ ર્રનારા
તમામને સહશહક્ષત ર્રવા.

3. ઓફર ર્રાતી પ્રોડઝ્સ/સેવાઓ હવશે તેને ચૂર્વી આપતા પિેલા તેને લગતા તમામ હનયમો અને
શરતોની હરઝવક બેંર્ ઓફ ઈહન્ડયાની (આરબીઆઈ) વાજબી પ્રણાહલઓ સંહિતાનં અનસરણ ર્રીને
નીચેના દટતાવેજો સાથે જાણ ર્રવી.
a. વ્યહિગત મંજૂરી પત્ર
b. લોન ર્ાડક
c. લોનનં સમયપત્રર્
d. પાસબર્
આ ઉપરાંત આ ઘોર્ણા ગ્રાિર્ની માહિતગાર સંમહત માિે ગ્રપ/સેન્િર બેઠર્ દરહમયાન ર્રાવી જોઈએ. (આ
માિે ની હવગતોને ર્ાગળ પર હપ્રન્િ ર્રીને તેની પર તમામ ઋણલેનારાની ટવીર્ૃ હતના અનમોદન તરીર્ે તેમની
સંમહત લેવી જોઈએ).
5. તમામ પ્રોડઝ્સ/સેવાઓ માિે સઘળી શરતો અને હનયમોની સત્તાવાર પ્રાદે હશર્ ર્ાર્ા અથવા ગ્રાિર્ોને
સમજાય તેવી ર્ાર્ામાં જાણ ર્રવી જોઈએ.
6. નીચેની શરતોને જાિેર ર્રવી જોઈએેઃ
a. ઘિતી જતી બાર્ીની પદ્હત અનસાર વ્યાજદર
b. પ્રોસેહસંગ ફી
c. અન્ય ર્ોઈ પણ દર અથવા ફી જે દશાકવાયા િોય
d. આવરી લેવાયેલા જોખમો અને વીમા ર્વચ માિે વસૂલાયેલા ર્લ દરો
7. પૂરી પડાયેલી તમામ નાણાર્ીય સેવાઓ માિે વસૂલાયેલા દરોની લેહખતમાં જાણ ર્રવી.
8. ગ્રાિર્ પાસેથી આગોતરી ઘોર્ણા ર્યાક હવના ર્ોઈ હબન-હિરાણ પ્રોડઝિ/સેવાઓ પર ફી વસૂલવી નિીં.
9. તમામ સહમમહલત એપીઆર અને સમર્ક્ષ માહસર્ દર તરીર્ે ચૂર્વવાપાત્ર ફી અને સઘળા વ્યાજને ઘોહર્ત
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ર્રવા જોઈએ.
10. વ્યાજદર તથા સરક્ષા હડપોહઝિના સંબંિમાં આરબીઆઈની માગકદહશકર્ાનં અનસરણ ર્રવં જોઈએ.
11. પ્રમાણર્ૂત ર્ે વાયસી હનયમો અનસાર ગ્રાિર્ો પાસેથી સંલગ્ન દટતાવેજોની નર્લો પ્રાિ ર્રવી જોઈએ. પ્રાિ
ર્રાયેલા વિારાના દટતાવેજો વ્યવિાર પૂણક ર્રવા વાજબી અને જરૂરી િોવા જોઈએ.
12. અરજદારોને લોન નામંજૂર ર્રવાના ર્ારણોની જાણ ર્રવી.
13. એ સમયમયાકદા દશાકવવી ર્ે જેની અંદર અરજદારો/ગ્રાિર્ો તેમની અરજી અંગે હનણકયની અપેક્ષા રાખી શર્ે
અને જો મંજૂર ર્રાય, તો લોનના હવતરણમાં લાગનારા સમયની જાણ થાય.

14. ક્રે હડિ લાઈફ, જીવન વીમા અને ઢોરઢાંખર વીમા પ્રોડઝિ હસવાયની ર્ોઈ પ્રોડઝિ ર્ેળવવી નિીં. વીમાની
શરતો ગ્રાિર્ને પારદશી રીતે જણાવવી અને ઈરડા તથા આરબીઆઈના હનયમોનં પાલન ર્રવં. તમામ
હર્ટસામાં ગ્રાિર્ની સંમહત મેળવવી.
15. ગ્રાિર્ને લોન આપતા પિેલાં તેની જરૂહરયાત અને પરત ચૂર્વણીની જરૂહરયાતનં આર્લન ર્રવા ર્ડય
હડહલજન્સ િાથ િરવં અને ગ્રાિર્ની પરત ચૂર્વણીની ક્ષમતાને અનરૂપ જ લોન આપવી.
16. ગ્રાિર્ે અન્ય 2 હિરાણર્તાકઓ પાસેથી (લોનનો સ્ત્રોત ગમેતે િોય) લોન મેળવી િોય તો ગ્રાિર્ માિે 3જા
હિરાણર્તાક ન બનવં.
17. આરબીઆઈ અથવા ર્ે ન્િીય/રાજ્ સરર્ાર અથવા આરએસઓ દ્વારા હનિાકહરત ર્રાયેલ ર્ોઈ પણ ગ્રાિર્
માિે ની ર્લ દે વા મયાકદાનં ઉલલંઘન ર્રવં નિીં.
18. તમામ ર્મકચારીઓ ર્ં પનીની ગ્રાિર્ો સાથે વાતચીતની માગકદહશકર્ાઓને અનસરે તે સહનહિત ર્રવં.
19. એમએફઆઈ વતી અથવા તેના માિે ગ્રાિર્ો સાથે વ્યવિાર ર્રનારા તમામ ર્મકચારીઓ અને વ્યહિઓ

આિલં ર્રેેઃ
a. સૌજન્યશીલ ર્ાર્ાનો પ્રયોગ ર્રે, હશટત જાળવે અને ગ્રાિર્ો સાથેના તમામ સંવાદ દરહમયાન સાંટર્ૃ હતર્
સંવેદનશીલતા જાળવે.
b. એવં ર્ોઈ પણ પ્રર્ારનં વતકન ન ર્રે જે સૂચવે ર્ે તેના થર્ી હિં સા ર્ે િાર્િમર્ી આચરાય છે .
c. ગ્રાિર્ોને હવહચત્ર સમયે સંપર્ક ર્રી પરેશાન ન ર્રે, જેનો લોન હરર્વરી એજન્િ માિે આરબીઆઈની
માગકદહશકર્ામાં ઉલલેખ ર્રાયો છે .
d. હવયોગ વગેર ે જેવા અયોગ્ય સમયે ગ્રાિર્ને ત્યાં બાર્ી લેણાની વસૂલાત માિે ન જાય પછી ર્લેને બે અથવા
વિ સળં ગ િપતા ચૂર્વાયા ન િોય.
20. ઋણલેનાર પાસેથી પ્રાિ ર્રાયેલી દરેર્ ચૂર્વણી માિે (એમએફઆઈ દ્વારા જે પણ ટવરૂપમાં નક્કી ર્રાયેલ
િોય) એમએફઆઈ દ્વારા માન્ય રસીદ ચૂર્વાયેલી િોવી જોઈએ અને ગ્રાિર્ પાસે રિેલી લોનની પાસબર્/લોન
ર્ાડક માં ચૂર્વણીની નોંિ ર્રવી.
21. ગ્રાિર્ના હડફોલિની હટથહતને સંવેદનશીલતાથી સંર્ાળવા મંજૂર ર્રાયેલ ર્ં પનીની પ્રણાહલને અનસરે.
22. તરલતાના તણાવ િેઠળ ઋણલેનાર માિે એમએફઆઈ દ્વારા ટવીર્ૃ ત દે વા પનગકઠન તંત્રને અનસરે.
23. ગ્રાિર્ની અંગત માહિતીને ચટતપણે ગોપનીય રાખે.
24. ગ્રાિર્ની માહિતી શરતોને આહિન રિીને ત્રાહિત પક્ષર્ારને જાિેર ર્રી શર્ાય છે .
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a) ગ્રાિર્ને આવી હવગતો જાિેર ર્રવા હવશે માહિતગાર ર્રાય અને લેહખતમાં આગોતરી મંજૂરી મેળવાય.
b) જે પક્ષર્ારની વાત થતી િોય તેની અહિર્ૃ તતા ગ્રાિર્ દ્વારા ર્રાઈ િોય અને તેની જાણ એમએફઆઈને
ર્રાઈ િોય ર્ે એમએફઆઈ પાસેથી તેને હવગતો આપવી.
c) ર્ાયદા મજબ આમ ર્રવં જરૂરી િોય.
d) નાણાર્ીય સંટથાઓમાં આ પ્રથા ચાલે છે અને (ક્રે હડિ બ્યૂરો જેવા) પ્રત્યત્તર આિાહરત બંિ જૂ થ માિે

ઉપલબ્િ િોય છે જેના માિે ની શરત એ છે ર્ે 1) ગ્રાિર્ની આગોતરી મંજૂરી મેળવાય અને 2) આવી માહિતી
પ્રાિ ર્રનાર પણ ગ્રાિર્ની હવગતો ગોપનીય રાખવા સંબંહિત આ શરતોથી બંિાયેલ િોય.
25. ઉપલબ્િ નાણાર્ીય પ્રોડઝ્સ અને સેવાઓ તેમજ હવર્લપો, પસંદગીઓ અને જવાબદારીઓને ઊર્ી
ર્રવાની બોડક દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલી પ્રહક્રયાઓને અનસરવી જોઈએ.
26. નવા ગ્રાિર્ોને સંટથાની નીહતઓ અને પ્રહક્રયાઓ હવશે માહિતગાર ર્રવા જોઈએ.
27. પ્રહતહક્રયા તંત્રના િેત અને અહટતત્ત્વ તેમજ ત્યાં સિી ર્ે વી રીતે પિોંચવં તેના હવશે ગ્રાિર્ને માહિતગાર
ર્રે.
28. એસઆરઓ દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલ એજન્સી દ્વારા િાથ િરાયેલી આચારસંહિતાના અનસરણનં દર 12થી 18
મહિને આર્લન ર્રવં અને જાિેર ક્ષેત્રમાં આર્લન અિેવાલ રજૂ ર્રવો.
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PART IV

માઈક્રોફાઈનાન્સ સંસ્થાઓ માટે સંસ્થાકીય આચરિ
માગગદહશગકાઓ (આઈસીજી)
આઈસીજી જણાવે છે તમામ એમએફઆઈ, પછી તેનં જે પણ ટવરૂપ િોય તેણે આિલં ર્રવેઃ
1. આચારસંહિતાના અનસરણને સહનહિત ર્રવા યોગ્ય તંત્ર ટથાહપત ર્રવં.

2. ગ્રાિર્ો અને ર્મકચારીઓ સાથે વાજબીપણે ગહરમાપૂણક વતકન ર્રવા યોગ્ય નીહતઓ અને ર્ાયકરત
માગકદહશકર્ાઓ ઘડવી.
3. તમામ હનયમનર્ારી અને વૈિાહનર્ હનયમોના અનસરણમાં તમામ વ્યવિારોના ઔપચાહરર્ રેર્ડક
જાળવવા અને આ રેર્ડક ના ર્ાગની રચના ર્રવા હિરાણર્તાકનં અનમોદન, હનયમો અને /શરતોની
ટવીર્ૃ હત મેળવવી.
4. ગ્રાિર્ો સાથે હડફોલિના દરેર્ તબક્કે ર્ામ પાર પાડવા બોડક દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલ હવટતૃત પ્રહક્રયા િોવી
જોઈએ.
5. ર્મકચારીઓ દ્વારા છે તરહપંડીના પૂરવાર થયેલા હર્ટસા હસવાય ર્મકચારીઓ પાસેથી વસૂલાતમાં ઘિની
ર્ોઈ રર્મ વસૂલવી નિીં.
6. એમએફઆઈએ એ બાબત સહનહિત ર્રવી પડે ર્ે તેમની ટપિાકત્મર્ પ્રણાહલઓ વાજબી અને
ગ્રાિર્હર્મખ છે .
7. નોંિપાત્ર વ્યાપારી વોલયમ સાથે અન્ય એમએફઆઈની બૃિદ ઉપહટથહત િોય તે હવટતારોને
એમએફઆઈએ િાળવા જોઈએ.
8. પરત ચૂર્વણીમાં તણાવ અનર્વી રિેલા હિરાણર્તાકઓને રાિત પૂરી પાડવા બોડક દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલ
દે વાનં પનગકઠન પ્રોડઝિ/પ્રોગ્રામ િોવો જોઈએ.
9. ર્ોઈ નવી ર્રતી ર્રવા માિે અગાઉના નોર્રીદાતા પાસેથી સંદર્ક ચર્ાસણી મેળવવી.
10. અન્ય એમએફઆઈ માિે સંદેશાવ્યવિારની સંદર્ક ચર્ાસણીનો 20 હદવસની અંદર પ્રત્યત્તર આપવો.

11. નોર્રીદાતા અને ર્મકચારી વચ્ચે સંમત થયેલા ર્ોન્િર ાઝિની અવહિ મજબના નોહિસ સમયગાળાને
અનસરવો જે નોર્રી છોડતા ર્મકચારી માિે ઓછામાં ઓછો એર્ મહિનાનો િોય.
12. અન્ય એમએફઆઈમાંથી એવા ર્ોઈ ર્મકચારીની ર્રતી ર્રવી નિીં જેની પાસે અગાઉના
નોર્રીદાતાનો હરહલવ ઓડક ર ન િોય હસવાય ર્ે જ્ાં અગાઉના નોર્રીદાતા (એમએફઆઈ) 20
હદવસની અંદર સંદર્ક ચર્ાસણી હવનંતીનો પ્રત્યત્તર આપી શક્ા ન િોય.
13. જ્ારે પણ ર્ોઈ એમએફઆઈ દ્વારા અન્ય એમએફઆઈમાંથી ર્મકચારીની શાખા પ્રબંિર્ સિીના
િોદ્દા પર હનમણૂંર્ ર્રાય ત્યારે આવા ર્મકચારીને 1 વર્કના ગાળા માિે અગાઉના નોર્રીદાતા પાસે તેણે
ર્રેલી નોર્રી વેળાએ જે બ્લોર્ સંર્ાળ્યો િોય ત્યાં હનમણૂંર્ આપવી નિીં.
14. ઋણલેનાર તરીર્ે ના હવર્લપો, પસંદગીઓ, અહિર્ારો અને જવાબદારીઓ પરત્વે ગ્રાિર્માં જાગૃહત
લાવવા એર્ સમહપકત પ્રહક્રયા િોવી જોઈએ અને ગ્રાિર્ની જાગૃહત અંગે હનયહમત ચર્ાસણી િાથ
િરવી અને ઓફર/પ્રાિ ર્રાતી પ્રોડઝિ/સેવાઓ અંગેની ચાવીરૂપ શરતો અને હનયમોને સમજવા.
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15. આરબીઆઈ ટવીર્ૃ ત તમામ ક્રે હડિ બ્યૂરો સાથે ગ્રાિર્ના સંપૂણક ડેિાની એસઆરઓ દ્વારા હપ્રટક્રાઈબ
ર્રાયેલા ડે િા પ્રટતહતની હિક્વન્સી અનસાર વિેંચણી માિે સંમત થવ.ં
16. ર્ોઈ પણ ક્ષહતને સિારવા સમહપકત પ્રહતહક્રયા અને ફહરયાદ હનવારણ તંત્ર ટથાહપત ર્રવં અને
ફહરયાદોને ઝડપથી અને ર્ાયકર્શળતાથી પ્રાિ ર્રવી અને તેનં સંચાલન ર્રવં.

17. ફહરયાદો અને/અથવા ર્ોઈ પણ સૂચનોને ગ્રાિર્ પાસેથી પ્રાિ ર્રવા અને તેના સંચાલન માિે એર્
અહિર્ારીની હનમણૂંર્ ર્રવી અને તેના સંપર્ક નંબરને ગ્રાિર્ો સિી સરળતાથી પિોંચ પૂરી પાડવી.

18. મૂલયાંર્નો િાથ િરાય ત્યારે સીઓસી હનરીક્ષણમાં જણાયેલી ક્ષહતઓના સંબંિમાં સિારાત્મર્ પગલાં
ર્રવા.
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પહરહશષ્ટ
એમએફઆઈ’ ગ્રાિકો પરત્વેની વચનિદ્ધતા

આ એર્ પૂરર્ દટતાવેજ છે જેનો ઉપયોગ અલગ એર્ પાનાના પલઆઈિ તરીર્ે
ર્રવો, જે ગ્રાિર્ોને લોન હવતરણ સમયે આપવો.
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એમએફઆઈ’ પરત્વેની વચનિદ્ધતા
અમે, માઈક્રોફાઈનાન્સ ઉદ્યોગના ર્ાગરૂપે ગ્રાિર્ોને વચન આપીએ છીએ ર્ે અમેેઃ
1. આરબીઆઈ માગકદહશકર્ાઓનં સંપૂણક અનસરણ ર્રીને તમામ લાયર્ ગ્રાિર્ોને માઈક્રોફાઈનાન્સ
સેવાઓ પૂરી પાડીશં.
2. આચારસંહિતતા અને તેના અમલીર્રણ હવશે ગ્રાિર્ોને સહશહક્ષત ર્રીશં.

3. ઓફર ર્રાતી તમામ પ્રોડઝ્સ/સેવાઓ માિે ગ્રાિર્ોને હવતરણ પિેલાં ર્ારતીય હરઝવક બેંર્ની

(આરબીઆઈ) વાજબી પ્રણાહલઓ અને સંહિતાના અનસરણમાં તમામ હનયમો અને શરતો નીચેના
દટતાવેજો દ્વારા જણાવીશં.

a. વ્યહિગત મંજૂરીપત્ર
b. લોન ર્ાડક
c. લોન સમયપત્રર્
d. પાસબર્
4. આ ઉપરાંત ગ્રપ/ર્ે ન્િની બેઠર્ો દ્વારા ટથાહનર્ ર્ાર્ામાં હનયમો અને શરતો જાિેર ર્રીને તેમની સંમહત
મેળવવી. (હવગતોને ર્ાગળ પર હપ્રન્િ ર્રીને તમામ ઋણલેનારની તેની પર તેમની ટવીર્ૃ હતના અનમોદન તરીર્ે
િટતાક્ષર લેશ)ં .
5. તમામ પ્રોડઝ્સ/સેવાઓ માિે ના હનયમો અને શરતોની ટથાહનર્ પ્રાદે હશર્ ર્ાર્ા અથવા ગ્રાિર્ને સમજાય
તેવી ર્ાર્ામાં સમજ આપવી.
6. લોનની નીચેની શરતો જાિેર ર્રો.
a. ઘિતી જતી બાર્ીની પદ્હતએ વ્યાજદર
b. પ્રોસેહસંગ ફી
c. ર્ોઈ પણ રીતે હનિાકહરત અન્ય વેરા અથવા ફી
d. વીમા ર્વરેજ તથા આવરી લેવાયેલા જોખમો માિે વસૂલાયેલા ર્લ દરો
7. પૂરી પડાતી તમામ નાણાર્ીય સેવાઓ માિે વસૂલાતા દરો હવશે લેહખતમાં જાણ ર્રવી પડે. સવક-સહમમહલત
એપીઆર અને સમર્ક્ષ માહસર્ દર તરીર્ે ચૂર્વવાપાત્ર ફી અને વ્યાજદરને ઘોહર્ત ર્રો.
8. ગ્રાિર્ને આગોતરી જાણ ર્યાક હવના હબન-હિરાણ પ્રોડઝિ/સેવાઓ પર ફી વસૂલવી નિીં.
9. વ્યાજદર અને જામીનગીરી થાપણ સંબંિે આરબીઆઈની માગકદહશકર્ાઓને અનસરો.
10. પ્રમાણર્ૂત ર્ે વાયસી હનયમો અનસાર ગ્રાિર્ો પાસેથી સંલગ્ન દટતાવેજોની નર્લો મેળવો. અમે ર્ોઈ પણ
વિારાના દટતાવેજની માગણી ર્રીશં તો તે વાજબી અને વ્યવિાર પૂણક ર્રવા માિે જરૂરી રિેશ.ે
11. લોન નર્ારવા માિે ના ર્ારણોની અરજદારોને જાણ ર્રો.

12. એ સમયમયાકદા જણાવો ર્ે જેની અંદર અરજદાર/ગ્રાિર્ લોનની અરજી અંગેના હનણકયની અપેક્ષા રાખી
શર્ે છે અને જો મંજૂર થશે તો લોનના હવતરણમાં ર્ે િલો સમય લાગશે.
13. ક્રે હડિ લાઈફ, જીવન વીમા અને ઢોરઢાંખર વીમા પ્રોડઝિ હસવાયની ર્ોઈ પ્રોડઝિ ર્ેળવવી નિીં. વીમાની
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શરતો ગ્રાિર્ને પારદશી રીતે જણાવવી અને ઈરડા તથા આરબીઆઈના હનયમોનં પાલન ર્રવં. તમામ
હર્ટસામાં ગ્રાિર્ની સંમહત મેળવવી.
14. ગ્રાિર્ને લોન આપતા પિેલાં તેની જરૂહરયાત અને પરત ચૂર્વણીની જરૂહરયાતનં આર્લન ર્રવા ર્ડય
હડહલજન્સ િાથ િરવં અને ગ્રાિર્ની પરત ચૂર્વણીની ક્ષમતાને અનરૂપ જ લોન આપવી.
15. ગ્રાિર્ે અન્ય 2 હિરાણર્તાકઓ પાસેથી લોન મેળવી િોય તો ગ્રાિર્ માિે 3જા હિરાણર્તાક ન બનવં.

16. આરબીઆઈ અથવા ર્ે ન્િીય/રાજ્ સરર્ાર અથવા આરએસઓ દ્વારા હનિાકહરત ર્રાયેલ ર્ોઈ પણ ગ્રાિર્
માિે ની ર્લ દે વા મયાકદાનં ઉલલંઘન ર્રવં નિીં.
17. તમામ ર્મકચારીઓ ર્ં પનીની ગ્રાિર્ો સાથે વાતચીતની માગકદહશકર્ાઓને અનસરે તે સહનહિત ર્રવં.
18. ગ્રાિર્ો સાથે વ્યવિાર ર્રનારા તમામ ર્મકચારીઓ અને વ્યહિઓ આિલં ર્રે તે સહનહિત ર્રવેઃ
a. સૌજન્યશીલ ર્ાર્ાનો પ્રયોગ ર્રે, હશટત જાળવે અને આદરપાત્ર રિે
b. એવં ર્ોઈ પણ પ્રર્ારનં વતકન ન ર્રે જે સૂચવે ર્ે તેના થર્ી હિં સા ર્ે િાર્િમર્ી આચરાય છે .
c. ગ્રાિર્ોને હવહચત્ર સમયે સંપર્ક ર્રી પરેશાન ન ર્રે, જેનો લોન હરર્વરી એજન્િ માિે આરબીઆઈની
માગકદહશકર્ામાં ઉલલેખ ર્રાયો છે .
d. હવયોગ, માંદગી વગેર ે જેવા અયોગ્ય સમયે ગ્રાિર્ને ત્યાં બાર્ી લેણાની વસૂલાત માિે ન જાય
19. ઋણલેનાર પાસેથી પ્રાિ ર્રાયેલી દરેર્ ચૂર્વણી માિે (એમએફઆઈ દ્વારા જે પણ ટવરૂપમાં નક્કી ર્રાયેલ
િોય) એમએફઆઈ દ્વારા માન્ય રસીદ ચૂર્વાયેલી િોવી જોઈએ.
20. ગ્રાિર્ના હડફોલિની હટથહતને સંવેદનશીલતાથી સંર્ાળવા મંજૂર ર્રાયેલ ર્ં પનીની પ્રણાહલને અનસરે.
21. તરલતાના તણાવ િેઠળ ઋણલેનાર માિે એમએફઆઈ દ્વારા ટવીર્ૃ ત દે વા પનગકઠન તંત્રને અનસરે.
22. ગ્રાિર્ની અંગત માહિતીને ચટતપણે ગોપનીય રાખે.
23. ગ્રાિર્ની માહિતી શરતોને આહિન રિીને ત્રાહિત પક્ષર્ારને જાિેર ર્રી શર્ાય છે .
a) ગ્રાિર્ને આવી હવગતો જાિેર ર્રવા હવશે માહિતગાર ર્રાય અને લેહખતમાં આગોતરી મંજૂરી મેળવાય.
b) જે પક્ષર્ારની વાત થતી િોય તેની અહિર્ૃ તતા ગ્રાિર્ દ્વારા ર્રાઈ િોય અને તેની જાણ એમએફઆઈને
ર્રાઈ િોય
c) ર્ાયદા મજબ આમ ર્રવં જરૂરી િોય.
d) નાણાર્ીય સંટથાઓમાં આ પ્રથા ચાલે છે અને (ક્રે હડિ બ્યૂરો જેવા) પ્રત્યત્તર આિાહરત બંિ જૂ થ માિે
ઉપલબ્િ િોય છે જેના માિે ની શરત એ છે ર્ે 1) ગ્રાિર્ની આગોતરી મંજૂરી મેળવાય અને 2) આવી માહિતી
પ્રાિ ર્રનાર પણ ગ્રાિર્ની હવગતો ગોપનીય રાખવા સંબંહિત આ શરતોથી બંિાયેલ િોય.
24. ઉપલબ્િ નાણાર્ીય પ્રોડઝ્સ અને સેવાઓ તેમજ હવર્લપો, પસંદગીઓ અને જવાબદારીઓને ઊર્ી
ર્રવાની બોડક દ્વારા મંજૂર ર્રાયેલી પ્રહક્રયાઓને અનસરવી જોઈએ.
25. નવા ગ્રાિર્ોને સંટથાની નીહતઓ અને પ્રહક્રયાઓ હવશે માહિતગાર ર્રવા જોઈએ.
26. પ્રહતહક્રયા તંત્રના િેત અને અહટતત્ત્વ તેમજ ત્યાં સિી ર્ે વી રીતે પિોંચવં તેના હવશે ગ્રાિર્ને માહિતગાર
ર્રે.
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ગ્રાિકોના અહધકારો
એર્ ગ્રાિર્ તરીર્ે તમારી પાસે નીચે મજબના અહિર્ારો છે ેઃ
1. શાખાના ર્મકચારી અથવા હફલડ ઓહફસર પાસેથી લેહખત ર્ે મૌહખર્માં લોનના હનયમો અને શરતોની
હવગતો મેળવવી.
2. બાર્ી શેર્, લોનની રર્મ અને ચૂર્વાયેલા વ્યાજ ઉપરાંત ર્ોઈ પ્રવતકમાન લોન અથવા અન્ય ર્ોઈ એવી
લોનને લગતી અન્ય માહિતી લેહખત ર્ે મૌહખર્માં મેળવવી જેને 12 મહિના પૂવે ર્રતા વિેલા સમયગાળામાં
બંિ ન ર્રાઈ િોય.
3. લોનનો મંજૂરીપત્ર અથવા લોન ર્ાડક મેળવવં જેમાં લોનની તમામ શરતો દશાકવાઈ િોય
4. સમયાંતરે ચૂર્વાયેલા લોનના િિા અને બાર્ી શેર્ને ર્ોઈ પણ અનર્ૂ ળ ટવરૂપમાં દશાકવાઈ િોય તેવી
પાસબર્ મેળવવી
5. એમએફઆઈના ર્મકચારીને ચૂર્વાયેલા લોનના િિા સહિત ર્ોઈ પણ ચૂર્વણી માિે ની રસીદ મેળવવી
6. લોન-ર્ાડક માં દશાકવાયેલા અહિર્ારી અથવા એમએફઆઈની અન્ય ર્ોઈ પણ સામગ્રી સિી પિોંચ મેળવવી
જેનો િેત ફહરયાદ, તર્રાર નોંિાવવાનો િોય- જે ર્ામગીરી ફોન પર અથવા લેહખતમાં ર્રી શર્ાય
7. ફહરયાદ અથવા તર્રાર નોંિાવવા માિે શાખામાં એમએફઆઈના હનિાકહરત ર્મકચારી પાસેથી સિાય
મેળવવી.
8. તમે નોંિાવેલી ફહરયાદ અથવા તર્રાર હવશે ઉર્ે લ માિે દશાકવાયેલી સમયમયાકદામાં અનમોદન મેળવવં.
9. હનિાકહરત સમયમયાકદામાં તમારી ફહરયાદ/તર્રારનો પ્રત્યત્તર મેળવવો- જેની તમને એમએફઆઈ દ્વારા જાણ
ર્રાશે જ્ારે તમે ર્ોઈ ફહરયાદ નોંિાવશો
10. તમને મળે લા પ્રત્યત્તર અથવા તમારી ફહરયાદ માિે પૂરા પડાયેલા ઉર્ે લથી તમે સંતષ્ઠ ન િોવ તો તે
સંજોગોમાં ઉચ્ચ સત્તાવાળાને અપીલ.
11. અમારી તર્રાર પ્રહક્રયા સાથે ર્ોઈ હનટબત ન િોય તે રીતે ર્ોઈ પણ ર્ે સમાં આરબીઆઈના નોડલ
ઓહફસરને અપીલ.
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