mfin

ਵ ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਭਰੇ ਵਿਿੱਤ ਨਿੰ ਮਜ਼ਬਤੀ ਦੇਣੀ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਇਿੰਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੈ ਟਿਰਕ੍

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ
ਜ਼ਾਬਤਾ

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਮੁੱਖ ਬੰਧ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ (MFIs), ਭਾਿੇਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਕ੍ਾਨਿੰ ਨੀ ਰਪ ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਵਿਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਿਾ ਨਾ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਿਾਲੇ ਅਤੇ ਘਿੱਟ

ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨਿੰ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰ ਕ੍ੇ ਵਨਿੱ ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵ ਕ੍ ਫਾਇਦੇ ਪੈਦਾ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ
ਨਿੰ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿਿੱਚ ਸਮਾ ਦੇ ਕ੍ਮਜ਼ੋਰ ਿਰਗਾਾਂ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ ਢਾਾਂਚੇ ਦਾ
ਅਵਨਿੱ ਖੜਿਾਾਂ ਅਿੰਗ ਬਣ ਵਗਆ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬੁਵਨਆਦੀ ਆਦਰਸ਼ਾਾਂ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ ਨਿੰ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਕ੍ਰਨਾ ਮਹਿੱਤਿਪਰਨ ਹੈ ਤਾਾਂ ੋ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ
ਬਣਾਇਆ ਾ ਸਕ੍ੇ ਵਕ੍ MFIs ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਵ ਹੇ ਤਰਕ੍ੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ ਾਣ ੋ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ੍, ਨੈ ਵਤਕ੍ ਅਤੇ ਆਦਰ-ਭਵਰਆ ਹੋਿੇ।
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MFIN (ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਇੰਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨ ਨੈ ਟਿਰਕ੍) ਦੇ ਮਖੀ
ਦਾ ਸਨੇ ਹਾ

ਸ਼ਭਕ੍ਾਮਨਾਿਾਾਂ

ਮੈਨਿੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵਕ੍ ਆਤਮ ਵਨਯਾਮਕ੍ ਸਿੰਗਠਨ (SROs) ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਇਿੰਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨ ਨੈਟਿਰਕ੍ (MFIN) ਅਤੇ ਸਾ-ਧਨ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਾਰੀ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕ੍ੋਵਸ਼ਸ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਹੈ ਵਕ੍ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਹਮਤ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ
ਵਸਧਾਾਂਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨ ਵਕ੍ ਅਸੀ ਾਂ ਵਕ੍ਸੇ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਗਾਹਕ੍ ਸਮਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕ੍ਿੇਂ ਿਪਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਾਂ, ਵਦਰੜਹਤਾ ਨਾਲ ਸਰਿਉਿੱਚ ਅਮਲ

ਸਥਾਪਤ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਹਿਾਲੇ ਲਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ੍ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਿੰਮ ਿੀ ਕ੍ਰਦੇ ਹਾਾਂ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਿੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿੱਲ ਹੈ ਵਕ੍ ਪਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਈ

ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਫਰਕ੍ ਦਿੱਸਣ ਲਈ ਸਿੰਭਾਿੀ ਵਰਣਦਾਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਵਨਿੇਸ਼ਕ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਇਹਨਾਾਂ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਨਿੰ ਮਹਿੱਤਿ ਵਦਿੱਤਾ

ਾ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਵਨਿੇਸ਼ਕ੍ਾਾਂ/ਵਰਣਦਾਤਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਮੁਿੱਖ SFB ਲਾਇਸੈਂਸ

ਪਰਾਪਤ ਸ਼ੁਰਆਤੀ 10 ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਵਿਿੱਚੋਂ 8 ਦਾ ਗੈਰ ਬੈਂਵਕ੍ਿੰਗ ਵਿਿੱਤੀ ਕ੍ਿੰਪਨੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ (NBFC-MFIs) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰਿੱਕ੍ੀ, 2010 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਚਿੰਗੀ ਿਾਪਸੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਬਤ ਹੈ।
ਆਮ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕ੍ਸਾਰ, ਨਿੀਨਤਮ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਿੱਚੇ ਪਿੱਧਰ ਦੀਆਾਂ ਉਮੀਦਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕ੍ਰੇਗਾ।

ਇਸਨਿੰ ਸਾਕ੍ਾਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਮੈਂ MFIN ਅਤੇ ਸਾ-ਧਨ ਦੇ CEO ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਿੱਤਰੇਤਾਾਂ, ਗਿਰਵਨਿੰਗ ਬੋਰਡਾਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਨਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ
ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਧਿੰਨਿਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹਾਾਂ।
ਮਨੋਜ ਕ੍ਮਾਰ ਨਾਾਂਵਬਆਰ
ਪਰੈ ੀਡੈਂ ਟ, MFIN
9 ਦਸਿੰਬਰ 2015
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ਸਾ-ਧਨ ਦੇ ਮਖੀ ਦਾ ਸਨੇ ਹਾ
ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਿੰਵਖਆ ਵਿਿੱਚ ਲੋ ਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਿਿੱਤੀ ਸ਼ਮਲੀਅਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਿੰਦਰ ਵਲਆਉਣ ਵਿਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਿੰ ਘਿੱਟ ਨਹੀ ਾਂ
ਸਮਵਿਆ ਾ ਸਕ੍ਦਾ। ਇਸ ਤਿੱਥ ਦੇ ਬਾਿ ਦ, ਸੈਕ੍ਟਰ ਨਿੰ ਨਕ੍ਾਰਾਤਮਕ੍ ਨਤੀ ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ਰਨਾ ਵਪਆ ਸੀ। 2006 ਵਿਿੱਚ ਸਿੈ-ਇਿੱਛੁਕ੍
ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ-ਧਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਕ੍ੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਈ ਸੁਧਾਰ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਰੇ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਾ-ਧਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਇਿੰਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨ ਨੈਟਿਰਕ੍ (MFIN) ਦੇ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਰਪ ਲੈ
ਵਲਆ। ਉਦਯੋਗਕ੍ ਸਿੰਘਾਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕ੍ਾਸਾਾਂ ਲਈ SRO ਦੀ ਨਿੀ ਾਂ ਭਵਮਕ੍ਾ ਨਿੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ।
ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਨਯੁ ਕ੍ਤ ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਾਰੀ ਸਮਹ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭਵਚਿੰਤਕ੍ ਸ਼ਰੀ ਐਨ
ਸ਼ਰੀਵਨਿਾਸ ਨਿੰ ਇਸ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਨਿੰ ਆਖਰੀ ਰਪ ਦੇਣ ਵਿਿੱਚ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕ੍ੋਵਸ਼ਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਧਿੰਨਿਾਦ ਵਦਿੰਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਲਘ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕ੍ਾਸ ਬੈਂਕ੍
(SIDBI) ਅਤੇ ਿਰਲਡ ਬੈਂਕ੍ ਗਰੁਿੱਪ (ਇਿੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਾਂਸ ਕ੍ਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ - IFC) ਨਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅਤੇ
ਅਿੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਰੇਵਟਿੰਗ ਵਲਵਮਟੇਡ (MCRIL) ਨਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲਈ ਧਿੰਨਿਾਦ ਵਦਿੰਦੀ ਹਾਾਂ। ਮੈਨਿੰ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ
ਵਕ੍ ਸੋਵਧਆ ਹੋਇਆ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਜ਼ਿੰਮੇਿਾਰ ਵਿਿੱਤ ਦੇ ਇਿੱਕ੍ ਨਿੇਂ ਯੁ ਿੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕ੍ਰੇਗਾ।
ਜਯਸ਼ਰੀ ਵਿਆਸ
ਮੁਖੀ
ਸਾ-ਧਨ
9 ਦਸਿੰਬਰ 2015
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ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਇੰਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨ ਨੈ ਟਿਰਕ੍ (MFIN) ਦੇ CEO
ਦਾ ਸਨੇ ਹਾ
ਭਾਰਤ ਵਿਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਦੇ ਵਿਕ੍ਾਸ ਨੇ ਕ੍ਈ ਚਿੱਕ੍ਰ ਦੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਿੱਕ੍ ਲਿੰ ਬਾ ਅਤੇ ਵਟਲ ਸਫ਼ਰ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਅਿੱ ਸਾਡੇ ਕ੍ੋਲ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਈ ਇਕ੍ਾਈਆਾਂ ਹਨ ੋ ਘਿੱਟ ਆਮਦਨੀ ਿਾਲੇ ਪਵਰਿਾਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਕ੍ਰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ
ਅਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਫਿੰਡ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੁਿੰਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਗਾਹਕ੍ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀਆਾਂ ਇਿੱਛਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ

ਵਨਚਲੇ ਤਬਕ੍ੇ ਦੇ ਵਿਚਕ੍ਾਰਲੇ ਾਾਂ ਉਿੱਪਰਲੇ ਿਰਗ ਵਿਿੱਚੋਂ ਕ੍ੋਈ ਪਵਰਿਾਰ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੀਆਾਂ ਕ੍ਮਜ਼ੋਰੀਆਾਂ ਇਸ ਤਿੱਥ ਤੋਂ ਪੈਦਾ
ਹੁਿੰਦੀਆਾਂ ਹਨ ਵਕ੍ ਮੁਢਲੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੁਿੰਚ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਾਗਰਕ੍ਤਾ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਮੀ ਹੈ ਵਕ੍ ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਿਰਵਤਆ ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ ਵਕ੍ ਇਹਨਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਵਹਤ ਸੁ ਰਿੱਵਖਅਤ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਦੀ ਇਹੀ ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ
ਵ ਿੰਮੇਦਾਰੀਪਰਣ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ ਹੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਿੱਕ੍
ਅਵ ਹਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੇ ਵ ਸ 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੁਆਰਾ ਸਿੈਇਿੱਛਾ ਨਾਲ ਦਸਤਖਤ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ੍ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰੀ
ਰਿਾਇਤਾਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕ੍ੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਵਕ੍ਆਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਨਿੰ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।

ਵਪਛਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਵਹਲਾਾਂ ਵਤਆਰ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਤਦ ਤੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਬਦਲ ਵਗਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਰ ਰਿ ਬੈਂਕ੍ ਨੇ ਨਿੇਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਨਯਮਾਾਂ ਨਿੰ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤਾ। ਸਾ-ਧਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਇਿੰਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨ ਨੈਟਿਰਕ੍
(MFIN), ਦੋਿੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਿੰਘਾਾਂ ਨਿੰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਆਤਮ ਵਨਯਮਕ੍ ਸਿੰਗਠਨਾਾਂ (SROs) ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕ੍ੀਤਾ
ਵਗਆ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ MFIs ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ ਬੈਂਕ੍ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਿੱਤ ਬੈਂਕ੍ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਦ ੇ ਸਿੰਸਕ੍ਰਣ ਵਿਿੱਚ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਿਾਤਾਿਰਨ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿਿੱਚ ਸਬਿੰਧਤ ਤਬਦੀਲੀਆਾਂ ਨਿੰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਇਹ MFIN ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ
ਚਲਾਇਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ SIDBI, M-Cril, IFC, Sa-Dhan ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਇਿੰਸਟੀਵਟਊਸ਼ਨ ਨੈ ਟਿਰਕ੍ (MFIN) ਦੀਆਾਂ
ਪਰਵਤਵਨਧੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਇਿੱਕ੍ ਬਹੁ-ਵਹਤਧਾਰਕ੍ ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਾਰੀ ਸਮਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਮਲ ਕ੍ੇ ਵਤਆਰ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਇਸ
ਸਿੰਸਕ੍ਰਣ ਨਿੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਾਰੀ ਸਮਹ ਨੇ ਸਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ੋਵਸ਼ਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੱਤਿਪਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕ੍ੇ ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਾਰੀ ਸਮਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱ ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕ੍ਰਦੀ ਹਾਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦਾ ਧਿੰਨਿਾਦ ਕ੍ਰਦੀ ਹਾਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ SIDBI

ਤੋਂ ਵਿਿੇਕ੍ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪੀ ਕ੍ੇ ਨਾਥ, M-Cril ਤੋਂ ਗੁ ਿੰ ਨ ਗਰੋਿਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਿਾ, IFC ਤੋਂ ਵਗਰੀਸ਼ ਨਾਇਰ, ਸਾ-ਧਨ ਤੋਂ ਸੋਮੇਸ਼ ਵਦਆਲ ਅਤੇ
MFIN ਤੋਂ ਪਿੱਲਿੀ ਸੇਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਰ, ਸ਼ਰੀ ਐਨ ਸ਼ਰੀਵਨਿਾਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿੰਨਿਾਦ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹਾਾਂਗੀ ਵ ਨਹਾਾਂ ਨੇ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ
ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪਵਹਲਆਾਂ ਨਿੰ ‘ ਨ ਵਹਤ’ ਦੀ ਭਾਿਨਾ ਨਾਲ ਇਕ੍ਿੱਠਾ ਅਤੇ ਸਿੰਕ੍ਵਲਤ ਕ੍ੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ੀਮਤੀ ਸਮਾਾਂ ਵਦਿੱਤਾ।
ਰਤਨਾ ਵਿਸ਼ਿਨਾਥਨ
CEO, MFIN
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ਸਾ-ਧਨ ਦੇ ਕ੍ਾਰਜਕ੍ਾਰੀ ਵਨਦੇਸ਼ਕ੍ ਦਾ ਸਨੇ ਹਾ
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮਲ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ੍ ਅਵ ਹਾ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ਵ ਸ 'ਤੇ ਵਹਿੱਸਾ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਸਥਾਨਾਾਂ ਨੇ

ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਗਟ ਕ੍ੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੈਇਿੱਛੁਕ੍ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਕ੍ਸੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ
ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਸਬਿੰਧ ਵਿਿੱਚ ਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਿੱਧਰ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ੋਡ ਦੇ ਲਾਭਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ
ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਹਤਧਾਰਕ੍ਾਾਂ ਾਾਂ ਵਨਿੇਸ਼ਕ੍ਾਾਂ ਦਾ ਵਬਹਤਰ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਉਲਿੰ ਘਣਾ ਨਿੰ ਘਿੱਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਨਿੰ ਯਕ੍ੀਨੀ
ਬਣਾਉਣਾ। ਸਿੈਇਿੱਛੁਕ੍ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਤਆਰ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨ ਇਹ ਹਨ ਵਕ੍ ਇਹ ਕ੍ਾਨਿੰ ਨ ਦੀ ਤੁ ਲਨਾ ਵਿਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਲਚੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਖੇਤਰ ਦੀਆਾਂ ਲੋ ੜਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਰਵਹਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਕ੍ੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕ੍ੀਤਾ ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਿੱਚ
ਸਰਕ੍ਾਰ ਦੇ ਵਿਵਨਯਮਾ ਨਾਲੋਂ ਘਿੱਟ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ੋਡ ਮਲਕ੍ੀਅਤ ਦੀ ਇਿੱਕ੍ ਵਬਹਤਰ ਭਾਿਨਾ ਹੈ
ਵ ਸ ਕ੍ਾਰਨ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬਤ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਇਿੱਕ੍ ਗੁ ਣਿਿੱਤਾ ਵਨਯਿੰਤਰਣ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਿੰਮ
ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਲਈ ਪਵਹਲਾ ਸਿੈਇਿੱਛੁਕ੍ ਆਪਸੀ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਾ-ਧਨ ਦੁਆਰਾ 2006 ਵਿਿੱਚ ਵਤਆਰ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ
ਵਿਿੱਚ SIDBI ਅਤੇ IFC ਨੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵਲਆਉਣ ਲਈ ਸਾ-ਧਨ ਅਤੇ MFIN ਨਿੰ ਨਾਲ
ਵਲਆਉਣ ਵਿਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕ੍ੀਤੀ। ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਾਂ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ MFI ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਜ਼ਾਬਤਾ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਜ਼ਰਰੀ ਉਪਕ੍ਰਨਾਾਂ ਦੇ ਰਪ

ਵਿਿੱਚ ਵਿਕ੍ਵਸਤ ਹੋਏ। ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਿੰ ਅਤੇ ਸਾ-ਧਨ ਅਤੇ MFIN, ਦੋਿਾਾਂ ਨਿੰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ SRO
ਦਾ ਦਰ ਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੇ ਾਣ ਨਿੰ ਵਧਆਨ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਵਹਸਸ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਵਕ੍ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋ ੜ ਸੀ।
MFIN ਨੇ ਸਾ-ਧਨ, MFIN, ਿਰਲਡ ਬੈਂਕ੍ ਗਰੁਿੱਪ (IFC) MCRIL ਅਤੇ SIDBI ਨਿੰ ਲੈ ਕ੍ੇ ਇਿੱਕ੍ ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਾਰੀ ਸਮਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਕ੍ੀਤੀ। ਇਸ
ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਈ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਵਿਅਕ੍ਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਵਮਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੇਤ ਉਦਯੋਗ- ਗਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਰਾ ਸ਼ਾਵਮਲ ਸੀ।
ਸ਼ਰੀ ਐਨ ਸ਼ਰੀਵਨਿਾਸਨ ਨੇ ਕ੍ਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਵਤਆਰ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਿਟਾਾਂਦਵਰਆਾਂ ਨਿੰ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਇਆ।

ਦ ਵਕ੍

ਤਕ੍ਨੀਕ੍ੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ੋਡ NBFC-MFIs ਲਈ ਹੈ, ਸਾ-ਧਨ ਇਸ ਕ੍ੋਡ ਦਾ ਇਿੱਕ੍ ਅਵ ਹੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕ੍ਰ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵ ਸਦੀ
ਦ ੇ MFIs ਨਿੰ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਤਾਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨਿੰ ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਹੈ ਵਕ੍ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਇਿੱਕ੍ ਵਿਿਸਵਥਤ ਤਰਿੱਕ੍ੀ ਨਿੰ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ
ਭਾਗੀਦਾਰਾਾਂ ਨਿੰ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਰਵਹਤ ਅਤੇ ਘਿੱਟ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਪਰਾਪਤ ਅਬਾਦੀ ਤਿੱਕ੍ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਵਕ੍ਆਾਂ ਲਈ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇਣ ਦੇ
ਬੁਵਨਆਦੀ ਟੀਚੇ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੁਿੰਚਣ ਦੇ ਕ੍ਾਬਲ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੀ. ਸਤੀਸ਼
ਕ੍ਾਰ ਕ੍ਾਰੀ ਵਨਦੇਸ਼ਕ੍
ਸਾ-ਧਨ
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ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਭਾਗ I
ਭਾਗ I

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਦੀਆਾਂ ਬਵਨਆਦੀ ਕ੍ਦਰਾਾਂ-ਕ੍ੀਮਤਾਾਂ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਦੀਆਾਂ ਬਵਨਆਦੀ ਕ੍ਦਰਾਾਂ-ਕ੍ੀਮਤਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੀਆਾਂ ਹਨ:
A. ਅਖੰਡਤਾ

B. ਸੇਿਾ ਦੀ ਗਣਿੁੱਤਾ

▪ ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ -

▪

ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ੍

C. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ

D. ਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ

▪ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ

▪ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ੍

ਔਰਤਾਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਾਂ - ਅਤੇ

ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਉਿੱਚ ਗੁ ਣਿਿੱਤਾ

ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਰੀ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ

ਗਾਹਕ੍ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ

ਕ੍ਰਨੀ।

ਵਬਆਨੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਾਾਂ

ਅਵ ਹੀਆਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਤਿੱਕ੍

ਿਾਲੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ

ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਪਵਰਿਾਰਾਾਂ ਨਿੰ

ਲੋ ੜਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਅਤੇ

ਅਨੈਵਤਕ੍ ਵਿਹਾਰਾਾਂ ਤੋਂ

ਪਹੁਿੰਚ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨੀ ੋ

ਸੁਵਿਧਾ ਨਕ੍ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਅਤੇ

ਸੁਰਿੱਵਖਅਤ ਹਨ।

ਗਾਹਕ੍ ਕ੍ੇਂਵਦਰਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ

ਸਮੇਂ-ਵਸਰ, ਕ੍ੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ

ਭਲਾਈ ਨਿੰ ਿਧਾਉਣ ਲਈ

ਵਤਆਰ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹੋਣ,

ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ ਾਣ।

▪ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਵਬਨਾਾਂ ਭੇਦਭਾਿ ਦੇ

ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ੍, ਆਦਰ-ਭਰੇ,

ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਕ੍ੇਂਵਦਰਤ ਹੋਣ ਦੇ

ਕ੍ੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ

ਵਮਆਰ ਨਿੰ ਉਿੱਚਾ ਬਣਾਈ ਰਿੱਖਣਾ।

ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਲਾਗਤ

ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਕ੍ਿੰਮਕ੍ਾ ਦੇ

▪ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਹਤਧਾਰਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ
ਾਗਰਕ੍ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ

ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਰਿਾਇਤਾਾਂ

ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਵਧਤ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ

ਉਵਚਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ

ਸਮਿਣ ਦੇ ਸਮਰਿੱਥ ਬਣਾਉਣਾ।

ਕ੍ਮਜ਼ੋਰ ਸਵਥਤੀ ਨਿੰ ਸਮਿਦੇ
ਹੋਏ ਗਾਹਕ੍ ਦਾ ਇਿੱਜ਼ਤ ਮਾਣ
ਬਣਾ ਕ੍ੇ ਰਿੱਖਣ।

E. ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੀ ਗਪਤਤਾ F. ਸਮਾਜਕ੍ ਕ੍ਦਰਾਾਂ-ਕ੍ੀਮਤਾਾਂ ਨੂੰ
ਕ੍ੰਮਕ੍ਾਜ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕ੍ੇ ਵਿੁੱਚ ਸ਼ਾਵਮਲ

G. ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ
ਪਰਣਾਲੀ

ਕ੍ਰਨਾ

▪ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਵਨਿੱ ੀ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੀ ▪ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਰਬਿੰਧਨ ਦੇ ਉਿੱਚੇ
ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਕ੍ਰਨੀ, ਸਬਿੰਧਤ

ਵਮਆਰਾਾਂ ਨਿੰ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ੋ

ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ
ਆਦਾਨ-ਪਰਦਾਨ ਵਸਰਫ਼

ਵਸਰਫ਼ ਵਿਿੱਤੀ ਪਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਬਲਵਕ੍ ਿਪਾਰ ਦੇ ਸਮਾਵ ਕ੍

ਅਵਧਕ੍ਾਰਤ ਵਿਅਕ੍ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ,

ਅਸਰ 'ਤੇ ਿੀ ਕ੍ੇਂਵਦਰਤ ਹੋਣ।

ਸਵਹਮਤੀ ਅਤੇ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ

ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਿਸਲਣ

ਉਪਲਬਧ ਕ੍ਰਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਿਿੱਤੀ

ਾਣ।

ਅਤੇ ਉਹ ਿੀ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਵਚਤ

▪ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਕ੍

▪ ਸਮਾਵ ਕ੍ ਅਤੇ ਵਿਿੱਤੀ ਡੇ ਟਾ ਦੀ
ਵਨਗਰਾਨੀ ਕ੍ਰਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ

ਨਾਲ ਕ੍ਰਨਾ।

ਵਰਪੋਰਟ ਕ੍ਰਨੀ।

▪ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੰਸਥਾ ਦੇ ਸਮਾਵ ਕ੍
ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵ ਕ੍

ਸਬਿੰਧਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨਾ

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

▪ ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਅਤੇ ਸੁਿਾਉ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ
ਨਿੰ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮਾਵਧਅਮ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨੇ।

▪ ਸਮਰਿੱਥਾ ਿਧਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ
ਵਬਹਤਰ ਸੇਿਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ
ਅਸਰ ਦਾ ਵਨਯਵਮਤ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ
ਕ੍ਰਨਾ।

▪ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਨਿਾਰਨ ਤਿੰਤਰ
ਤਿੱਕ੍ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਪਹੁਿੰਚ ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕ੍ਰਨੀ।

ਭਾਗ II

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ
ਸਾਰੀਆਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨਿੰ , ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਵਕ੍ਸਮ ਦੇ ਸਿੰਗਠਨ ਹੋਣ, ਸਰਕ੍ਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੁਲੇਟਰਾਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਖਪਤਕ੍ਾਰ ਸੁ ਰਿੱਵਖਆ ਵਿਹਾਰ (ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, NBFCs ਲਈ

ਾਰੀ ਸਾਰੇ

ਾਰੀ ਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍

(RBI) ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼) ਦਾ ਅਿੱਖਰਾਾਂ ਅਤੇ ਭਾਿਨਾ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਤਰੀਵਕ੍ਆਾਂ ਨਿੰ ਵਬਹਤਰ

ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਵਿਿੱਚ ਿਾਧ ਲੋ ੜਾਾਂ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਹਨ। ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਸਾਰੇ MFIs
ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ੀਤਾ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਾਬਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕ੍ਰਨਾ
ਇਹ ਕ੍ੋਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦਆਰਾ ਸੰਚਾਵਲਤ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੀਆਾਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੰਦਾ ਹੈ:
1.
2.
3.
4.
5.

ਆਪਣੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਾਾਂ ਇਿੱਕ੍ ਏ ਿੰਟ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਵਨਿੱ ੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਾਾਂ ਸਮਹ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨੀਆਾਂ।
ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਦਿੱਤੇ ਉਧਾਰ ਦੀ ਿਸਲੀ।
ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਚਤ ਦਾ ਇਕ੍ਿੱਤਰੀਕ੍ਰਣ, ਵ ਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਕ੍ਾਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਗਆ ਹੋਿੇ।

ਬੀਮਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਭੇ ਣ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨੀਆਾਂ, ਾਾਂ ਕ੍ੋਈ ਦਸਰੇ ਸਬਿੰਵਧਤ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ।
ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਵਕ੍ਸਮ ਦੇ ਸਮਾਵ ਕ੍ ਸਿੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੈ-ਸਹਾਇਕ੍ ਸਮਹ ਹੋਣ, ਸਿੰਯੁਕ੍ਤ

ਿਾਬਦੇਹੀ ਸਮਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ

ਸਿੰਘ ਹੋਣ।

6. ਪੇਸ਼ਾ ਪਰਚਾਰਕ੍ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਿਪਾਰ ਵਿਕ੍ਾਸ ਦੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ, ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਯੋਗ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਾਾਂ ਵਿਸਤਾਵਰਤ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਾਾਂ
ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕ੍ੀਵਟਿੰਗ ਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕ੍ਵਲਆਣ ਦਾ ਕ੍ੋਈ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ।

7. MFIs ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਪਲਿੱ ਸ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਵ ਿੇਂ ਵਸਹਤ, ਵਿਿੱਤੀ ਵਗਆਨ, ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਵਸਖਲਾਈ ਆਵਦ।
MFIs ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਾਂ 'ਤੇ ਸਵਹਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
1. ਘਿੱਟ-ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਮੁਿੱਖ ਵਿਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆ ਕ੍ੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਕ੍ਰ ਾਾਂਤੀ ਦਾ ਪਰਚਾਰ ਕ੍ਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨਿੰ
ਮਜ਼ਬਤੀ ਦੇਣਾ।

2. ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ (ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ) ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਪਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਵਟਕ੍ਾਊ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍
ਕ੍ੇਂਦਰਤ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਰਿਾਇਤਾਾਂ ਬਣਾਉਣਾ।

3. ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਉਿੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਸਲ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਅਨੈਵਤਕ੍ ਕ੍ਿੰਮਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕ੍ਾਰ ਅਤੇ ਦ ੀਆਾਂ ਏ ਿੰਸੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਿੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ – ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਮੁਕ੍ਾਬਲੇ ਦਾਰ ਕ੍ਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੈ – ਤਾਾਂ

ੋ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਬਹਤਰ

ਸੇਿਾ ਵਦਿੱਤੀ ਾ ਸਕ੍ੇ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਿਾਲੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਨਿੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਦੀਆਾਂ ਬੁਵਨਆਦੀ ਕ੍ਦਰਾਾਂ-ਕ੍ੀਮਤਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ਰਨਾ
ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਪਾਬਿੰਦ ਰਵਹਣਾ ਹੋਿੇਗਾ, ਵ ਿੇਂ ਵਕ੍ ਹੇਠਲੇ ਪੈਵਰਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵਨਯਮਾਿਲੀ

I. ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਨੈਵਤਕ੍ ਵਿਹਾਰ

1

2

3

4

MFIs ਨਿੰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਅਤੇ

MFIs ਨਿੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ

ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਪਰੋਤਸਾਹਣ ਢਾਾਂਚੇ

MFIs ਨਿੰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ

ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ

ਕ੍ੁਸ਼ਲ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਣਾਲੀ

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ

ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਗਕ੍ਰਣ ਬਾਰੇ

ਅਤੇ ਮਾਣ ਭਵਰਆ ਵਿਹਾਰ ਕ੍ਰਨ

ਸ਼ਾਵਮਲ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ

ਚਿੰਗੇ ਿਪਾਰ ਅਤੇ ਸੇਿਾ ਵਿਹਾਰ

ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਸਿੱਵਖਅਤ ਕ੍ਰਨਾ

ਨਿੰ ਅਿੱਗੇ ਿਧਾਉਣਾ ਹੋਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਲਈ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਵਨਤ

ੋ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਾ

ਢੁਕ੍ਿੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ

ਸਕ੍ੇ ਵਕ੍ ਉਹਨਾਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਕ੍ਿੰਮ

ਸਿੰਚਾਲਨ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਤਆਰ

ਕ੍ਰਨ ਿਾਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ

ਕ੍ਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਵਿਅਕ੍ਤੀ ਇਸ ਜ਼ਾਬਤੇ ਨਿੰ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਹਾਰ ਵਿਿੱਚ ਵਲਆਉਣ ਲਈ
ਵਤਆਰ ਅਤੇ ਵਸਖਲਾਈ ਪਰਾਪਤ
ਹੋਣ।

II. ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ
1.

MFIs ਨਿੰ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ

ਾਾਂਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਗਾਹਕ੍ ਕ੍ੋਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਨਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਵ ਹੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਅਵ ਹੇ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ

ੋ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਿ ਵਿਿੱਚ ਆਏ। ਭਾਰਤੀ ਵਰ ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਉਵਚਤ

ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਿਿੰਡ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ੀਤਾ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
a.
b.
c.
d.

ਵਨਿੱ ੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਵਚਿੱਠੀ
ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕ੍ਾਰਡ
ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਸਚੀ
ਪਾਸਬੁਿੱਕ੍

ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮਹ/ਕ੍ੇਂਦਰ ਬੈਠਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਿੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ੀਤਾ
(ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨਿੰ ਇਿੱਕ੍ ਕ੍ਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਵਪਆ
ਦਸਤਖਤ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ)।

ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ

2. MFIs ਨਿੰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਦਿੱਤੇ ਾਣ ਿਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕ੍ਾਰਤ ਖੇਤਰੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਾਾਂ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿੀ ਾਣ ਿਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3.

ਘਿੱਟ ਤੋਂ ਘਿੱਟ, MFIs ਨਿੰ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਿੱਲਾਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

a.
b.
c.
d.
4.

ਘਟਦਾ ਬਕ੍ਾਇਆ ਤਰੀਕ੍ੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਿਆ ਦੀ ਦਰ
ਪਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ
ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਿਰਵਣਤ ਖਰਚਾ ਾਾਂ ਫੀਸਾਾਂ
ਬੀਮਾ ਕ੍ਿਰੇ ਲਈ ਵਲਆ ਵਗਆ ਕ੍ੁਿੱਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕ੍ਿਰ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ੋਖਮ

ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਲਿੱ ਗੀਆਾਂ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਲਈ MFIs ਨਿੰ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਸਚਨਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦਿੱਸ ਕ੍ੇ ਬਾਅਦ ਵਿਿੱਚ ਇਕ੍ਿੱਠੀ ਕ੍ੀਤੀ ਾਿੇਗੀ।

5.

MFIs ਨਿੰ ਸਭ ਵਿਆ ਾਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਲਾਨਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰ (APR) ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਦਰ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6.

MFIs ਨਿੰ ਵਿਆ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਮਹਾਾਂ ਰਕ੍ਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹੈ।
7.

ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਰਕ੍ਾਰਡ ਸਾਰੇ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਾਨਿੰ ਨੀ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਬਣਾ ਕ੍ੇ ਰਿੱਵਖਆ

ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ

ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ1 ਦੇ ਿਿੱਲੋਂ ਵਨਯਮਾਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀਵਕ੍ਰਤੀ/ਮਨਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਾਂ ਵਰਕ੍ਾਰਡਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ੍ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
8.

ਦੋਂ ਵਕ੍ਸੇ ਖਰਚਾ ਮਨਜ਼ਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਕ੍ਰਜ਼ ਨਿੰ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੱਤੀ ਾਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਾਂ MFIs ਨਿੰ ਨਾਮਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਕ੍ਾਰਨ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਹੈ।

9.

ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਦੀਆਾਂ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਨਿੰ ਨਤਕ੍ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

10. ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ/AGM ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਤੁ ਰਿੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ MFI ਨਿੰ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਵਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸਲਾਨਾ ਵਿਿੱਤੀ ਵਬਓਰਾ
ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਤਰ ੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਾਂ ਿੈਿੱਬਸਾਈਟਾਾਂ 'ਤੇ)

ਨਤਕ੍

III ਗਾਹਕ੍ ਸਰੁੱਵਖਆ
A. ਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ
1. MFIs ਨਿੰ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ੍ ਯੋਗ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਵਿਿੱਤ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਨ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI)
ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੈ।

2. MFIs ਨਿੰ ਵਸਰਫ਼ ਉਹਨਾਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵ ਨਹਾਾਂ ਨਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਬਿੰਵਧਤ
ਵਨਯਮਕ੍ ਅਥਾਵਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਤਸਦੀਕ੍ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਉਦੋਂ ਿੀ ਦੋਂ ਦ ੇ ਵਿਿੱਤੀ ਸਿੰਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਏ ਿੰਟ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਹੋਣ)।

3. MFIs ਨਿੰ ਆਮ KYC ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸਬਿੰਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕ੍ਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਿਾਧ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮਿੰਗ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਕ੍ਰਵਜ਼ਆਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਵਚਤ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਵਲਆ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MFIs ਨਿੰ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਜ਼ਰਰ ਦਰਸਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਵ ਸਦੇ ਅਿੰਦਰ ਗਾਹਕ੍ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ੀਤੇ
ਲਿੱ ਗਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਾਣ 'ਤੇ, ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਿਿੰਡ ਵਿਿੱਚ

5. ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਦਾ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤੀਕ੍ਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ੀਤਾ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। (ਇਸ ਸਿੰਦਰਭ ਵਿਿੱਚ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤੀਕ੍ਰਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ੍ ਇਿੱਕ੍ ਉਤਪਾਦ ਾਾਂ
ਸੇਿਾ ਨਿੰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਕ੍ੋਈ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ
ਉਧਾਰ

ਾਣਕ੍ਾਰੀ,

ਾਾਂ ਸੇਿਾ ਦਾ ਸ਼ਰਤਬਿੱਧ ਪਰਬਧ
ਿੰ )। ਸਿੰਯੁਕ੍ਤੀਕ੍ਰਣ ਵਸਰਫ ਇਸ ਕ੍ਰਕ੍ੇ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ੍ਉਵਾਂ ਕ੍

ੀਿਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਹੈ,

ੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਡਲ ਕ੍ੀਤੇ

ਾ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ। ਬੀਮਾ

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਦਿੱਸੀਆਾਂ ਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਅਤੇ
ਬੀਮਾ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਅਤੇ ਵਡਿੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (IRDA) ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ
ਸਵਹਮਤੀ ਜ਼ਰਰ ਲਈ ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

B ਿੁੱਧ-ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ
1. MFIs ਨਿੰ ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਿੰਦਰਨੀ
ਕ੍ਰਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਉਵਚਤ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2.

ਾਾਂਚ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਚੁਕ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਣਾ

ੇ ਵਕ੍ਸੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ 2 ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ MFIs ਤੋਂ ਕ੍ਰਜ਼ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਕ੍ੋਈ MFI ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਤੀਸਰਾ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਕ੍ਰਜ਼ ਵਦਿੱਤੇ
ਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਵਰਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਵਣਤ ਕ੍ੀਤਾ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. MFIs ਨਿੰ , ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਿੱਚ, ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਕ੍ੁਿੱਲ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਉਲਿੰ ਘਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵ ਿੇਂ ਵਕ੍ ਭਾਰਤੀ
1 ਮੁਦਰਾ-ਸਫੀਤੀ ਦਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਿੱਲ ਿਰਗੇ ਕ੍ਾਰਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ 60000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ SRO ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕ੍ੀਤੀ ਾਿੇਗੀ।
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਤ ਿੀਜ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਜ਼ ਿਿੰਡੇ
ਕ੍ੀਤਾ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਾਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਵਰਪੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਵਣਤ

4. ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਵਰਪੋਰਟ ਦੇ ਪਰਮਾਣੀਕ੍ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ MFIs ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਕ੍ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਵਲਆਾਂ ਦੇ ਸਮਹ ਦੀ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤ
ਦੇਣਦਾਰੀ (JLG ਕ੍ਰਜ਼) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਦਿੱਤਾ

ਾਣ ਿਾਲਾ ਕ੍ਰਜ਼ ਪਰਵਤ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰ 80,000 ਰੁਪਏ ਤਿੱਕ੍ ਪਰਵਤਬਿੰਧਤ ਹੈ। ਵ ਿੱਥੇ ਵਕ੍ਸੇ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰ ਦਾ ਕ੍ਰਜ਼ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਾਾਂ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰ 80,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਿਿੱਧ ਦਾ ਕ੍ੁਿੱਲ ਕ੍ਰਜ਼ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਵ ਹਾ

ਕ੍ਰਜ਼ JLG ਨਿੰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕ੍ੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਇਿੱਕ੍ ਵਨਿੱ ੀ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤਾ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। MFIs ਵਨਿੱ ੀ ਕ੍ਰਜ਼ ਨਿੰ ਸਿੰਭਾਲਣ ਲਈ
ਉਵਚਤ ਪਰਣਾਲੀਆਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰਰੀ ਕ੍ੁਸ਼ਲਤਾਿਾਾਂ ਿਾਲੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਕ੍ਦਮ ਚੁਿੱਕ੍ੇਗਾ।

5. MFIs ਨਿੰ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਚੋਣਿੇਂ ਨਮਨੇ 'ਤੇ ਿਾਧ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਿਿੱਧ-ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰੀ ਤੋਂ
ਬਚਣ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੀਆਾਂ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆਿਾਾਂ ਦੀ ਪਰਭਾਿਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਾਾਂਚ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਮਾਣੀਕ੍ਰਨ ਦੇ ਨਤੀ ੇ ਦੀ ਸਮੇਂਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਵਖਆ ਕ੍ੀਤੀ ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

6. ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਿੱਚ ਗਲਤੀਆਾਂ ਨਿੰ ਘਿੱਟ ਕ੍ਰਨ ਲਈ, MFIs ਦੋ ਸਾਲ (ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਦੋਂ ਇਹ

COC ਪਰਭਾਿ ਵਿਿੱਚ ਆਇਆ) ਦੇ ਅਿੰਦਰ UIDAI ਸਿੰਵਖਆ (ਅਧਾਰ ਨਿੰਬਰ) ਅਧਾਰਤ KYC ਨਿੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਇਿੱਕ੍ ਸ਼ੁਰਆਤੀ ਉਪਾਅ

ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ MFIs ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਕ੍ ਦਸਰੇ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਚਿੱਕ੍ਰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨਿੰ KYC ਲਈ
ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਅਧਾਰ ਸਿੰਵਖਆ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਵਣਆ ਾਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CIR ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਆਧਾਰ ਨਿੰਬਰ
ਨਿੰ ਿਰਵਤਆ ਾਿੇਗਾ।

C ਉਵਚਤ ਗੁੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਇਕ੍ੁੱਤਰੀਕ੍ਰਣ ਦਾ ਵਿਹਾਰ
1. ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ MFIs ਕ੍ੋਲ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਤੋਰ 'ਤੇ ਪਵਰਭਾਵਸ਼ਤ ਵਦਸ਼ਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਹਨ।

2. MFIs ਨਿੰ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ੍ MFI ਦੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕ੍ਤੀ
a. ਵਨਮਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕ੍ਰਨ, ਮਵਰਆਦਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਭਆਚਾਰਕ੍
ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ਰਨ।

b. ਅਵ ਹਾ ਕ੍ੋਈ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕ੍ਰਨ ੋ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਵਕ੍ਸੇ ਵਕ੍ਸਮ ਦੀ ਧਮਕ੍ੀ ਾਾਂ ਵਹਿੰਸਾ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦਾ ਹੋਿੇ।
c. ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਜ਼ ਿਸਲੀ ਏ ਿੰਟਾਾਂ ਲਈ ਾਰੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ੍ ਨਾ ਕ੍ਰੋ।

d. ਦੇਣਯੋਗ ਰਕ੍ਮ ਿਸਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਅਤੇ ਸੋਗ ਆਵਦ ਿਰਗੇ ਅਨੁ ਵਚਤ ਮੌਵਕ੍ਆਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਨਾ ਾਣ, ਭਾਿੇਂ ਲਗਾਤਾਰ
ਦੋ ਾਾਂ ਿਿੱਧ ਵਕ੍ਸ਼ਤਾਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਿੇ

3. MFIs ਨਿੰ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹਰੇਕ੍ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਾਇਜ਼ ਰਸੀਦ (MFI ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਰਪ ਵਿਿੱਚ) ਮੁਹਿੱਈਆ
ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੰ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਕ੍ਰਜ਼ ਪਾਸਬੁਕ੍/ਕ੍ਰਜ਼ ਕ੍ਾਰਡ ਵਿਿੱਚ ਦਰ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4. ਕ੍ਰਜ਼ ਿਾਪਸ ਨਾ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ੍ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ MFIs ਕ੍ੋਲ ਬੋਰਡ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਵਨਤ ਇਿੱਕ੍ ਵਿਸਵਤਰਤ
ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

5. MFIs ਨਿੰ ਿਸਲੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਮੀ ਨਿੰ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀ ਾਂ ਿਸਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਮਾਨਿ ਸਿੰਸਾਧਨ ਨੀਤੀਆਾਂ ਵਿਿੱਚ

ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਇਸ ਪਰਥਾ ਦੀ ਵਨਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ੍ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ MFIs ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ
ਪੈਸੇ ਿਸਲ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ।

D ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਜਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੀ ਗਪਤਤਾ
MFIs ਨਿੰ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਵਨਿੱ ੀ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਕ੍ਸੇ ਤੀ ੀ ਵਧਰ ਕ੍ੋਲ ਗਾਹਕ੍
ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ:
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

a. ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਵਗਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
b. ਗਾਹਕ੍ ਦੁਆਰਾ MFI ਨਿੰ ਸਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰ MFI ਤੋਂ ਗਾਹਕ੍ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕ੍ਾਰਤ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ
ਹੈ।

c. ਕ੍ਾਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵ ਹਾ ਕ੍ਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਿੇ।
d. ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਤੀ ਸਿੰਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਵਰਿਾ ੀ ਅਤੇ ਦੋਤਰਫਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ੍ ਸੀਵਮਤ ਸਮਹ (ਵ ਿੇਂ ਵਕ੍ ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ) ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ੍ i) ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ii) ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ
ਪਰਾਪਤਕ੍ਰਤਾ ਿੀ ਗਾਹਕ੍ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਪਾਬਿੰਦ ਹੋਣ।

ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ

IV ਪਰਸ਼ਾਸਨ
MFIs ਨਿੰ ਇਿੱਕ੍ ਰਸਮੀ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰਣਾਲੀ ਨਿੰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਾਂ ੀ ਹੋਿੇ:
ਗਿਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਰਿਉਿੱਚ ਅਮਲ ਨਿੰ ਅਪਣਾਉਦ

ੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਕ੍ਾਰਪੋਰੇਟ

1. MFIs ਨਿੰ ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ੍ ਬੋਰਡ/ਸਿੰਚਾਲਨ ਕ੍ਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਾਂ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਚਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬਤ ਵਕ੍ਰਦਾਰ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਕ੍ਰ ਕ੍ੇ
ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਿੱਚੇ ਪਿੱਧਰਾਾਂ ਦੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਿੰਪਨੀ ਅਵਧਵਨਯਮ, ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਵਿਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ
ਸਚੀਬਿੱਧ ਕ੍ਿੰਪਨੀਆਾਂ ਲਈ ਸਟੌਕ੍ ਐਕ੍ਸਚੇਂ ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਵਦਿੱਤੇ ਵਬਹਤਰੀਨ ਵਮਆਰਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਕ੍ੋਵਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ (ਭਾਿੇਂ ਹੋ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਵਕ੍ MFIs ਕ੍ਿੰਪਨੀਆਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਾਾਂ ਵਕ੍ਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਿੱਚ ਸਚੀਬਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ)।

2. MFIs ਗਿਰਵਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਿੱਕ੍ ਵਤਹਾਈ ਵਹਿੱਸੇ ਤਿੱਕ੍ ਸੁਤਿੰਤਰ ਵਨਦੇਸ਼ਕ੍ ਰਿੱਖਣ ਦੀ ਕ੍ੋਵਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਰਨਗੀਆਾਂ।
3. MFIs ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨਿੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ
ਪਰਿਾਨਤ ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਉਤਪਾਦ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. MFIs ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਿੱਕ੍ ਆਵਡਟ ਕ੍ਮੇਟੀ ਵਨਯੁ ਕ੍ਤ ਕ੍ਰਨਗੇ ਵ ਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕ੍ੋਈ ਸੁਤਿੰਤਰ ਵਨਦੇਸ਼ਕ੍ ਹੋਿੇਗਾ।
5. MFIs ਨਿੰ ਖਾਵਤਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਪੁਸਤਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਾਾਂਭ-ਸਿੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਵਟਿੰਗ/ਪਰਸਤੁ ਤੀ ਵਿਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਲੇ ਖਾ-ਪਰੀਵਖਅਕ੍ਾਾਂ
ਦੁਆਰਾ ਵਿਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਨਿੰ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

6. MFIs ਨਿੰ ਭਾਰਤੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕ੍ਾਉਟਾਂ ੈਂਟਸ ਦੀ ਸਿੰਸਥਾ (ICAI) ਦੁਆਰਾ ਾਰੀ ਲੇ ਖਾ ਾਾਂਚ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸਬਿੰਧੀ ਵਮਆਰਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨ
ਲਈ ਵਬਹਤਰੀਨ ਕ੍ੋਵਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

7. MFIs ਨਿੰ ਵਨਯਵਮਤ ਅਿੰਤਰਾਲਾਾਂ 'ਤੇ, ਵ ਿੇਂ ਿੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤ ਿੀਜ਼ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੋਿੇ, ਵਨਰਦੇਸ਼ਕ੍ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਵਿਹਾਰ
ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਹਿੱਦ ਅਤੇ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਨ ਦੇ ਿਿੱਖ-ਿਿੱਖ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਦਾ ਕ੍ਾਰ

ਾਂ ੇ ਹੋਏ
ਦਰਸਾਉਦ

ਕ੍ਿੰਪਲਾਇਿੰਸ ਵਰਪੋਰਟ ਰਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਨਾ-ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨਾਾਂ ਨਿੰ ਦਿੱਵਸਆ

ਾਣਾ

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

V ਭਰਤੀ

ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਾਡੇ MFI ਸਟਾਫ ਨਿੰ ਕ੍ਿਰ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।

1

ਸੁਤਿੰਤਰ ਅਤੇ ਵਨਰਪਿੱਖ ਭਰਤੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ੍ ਅਖ਼ਬਾਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਆਮ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ, ਿੈਬ ਇਸ਼ਵਤਹਾਰ, ਪਰਤਖ
ਿੱ
ਇਿੰਟਰਵਿਊਆਾਂ, ਆਵਦ ਿਰਗੇ ਨਤਕ੍ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ
'ਤੇ ਕ੍ੋਈ ਪਾਬਿੰਦੀ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗੀ।

2

ਾਇਜ਼ ਤਰੀਵਕ੍ਆਾਂ ਨਾਲ ਦ ੇ MFIs ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਦੋਂ ਿੀ ਕ੍ੋਈ MFI ਦ ੇ MFI ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਦੇ ਵਕ੍ਸੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੁਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਿਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ੍ ਤੋਂ ਹਿਾਲਾ
ਾਾਂਚ ਕ੍ਰਨੀ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਿੇਗੀ। ਿਰਤਮਾਨ ਮਾਲਕ੍ ਤੋਂ ਹਿਾਲਾ

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਾਾਂਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿੰਭਾਵਿਤ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਨਿੰ ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਤੇ

ਪੇਸ਼ਕ੍ਸ਼ ਦੀ ਵਚਿੱਠੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕ੍ੀਤੀ ਾਿੇਗੀ।

3
4

MFIs ਨਿੰ ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ MFI ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹਿਾਲਾ ਾਾਂਚ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਿਾਬ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
MFIs ਨਿੰ ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਉਸ ਵਮਆਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ੋ ਵਕ੍ ਇਕ੍ਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ੍ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਿੱਚ

ਸਵਹਮਤ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ੋ ਵਕ੍ ਾਣ ਿਾਲੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ੍ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ

5

ਕ੍ੋਈ ਿੀ MFI ਵਪਛਲੇ MFI ਮਾਲਕ੍ ਤੋਂ ਕ੍ਿੰਮ ਮੁਕ੍ਤੀ ਦੀ ਵਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ MFI ਦੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰੇਗਾ, ਭਾਿੇਂ
ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਗਰੇਡ/ਪਿੱਧਰ ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ੍ ਵ ਿੱਥੇ ਵਪਛਲੇ ਮਾਲਕ੍ (MFI) ਦੁਆਰਾ 20 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਹਿਾਲਾ ਾਾਂਚ ਦੀ
ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ੀਤੀ ਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਿੰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਰਿੱਵਖਆ ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਾਾਂ ਿਿੱਡੇ
ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਨਿੰ ਛਿੱਡ ਕ੍ੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਵਚਤ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣ, ਚਾਰ

ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ MFI ਦੇ ਪਰਵਤ ਸਾਰੇ ਬਕ੍ਾਇਆ

ਚੁਕ੍ਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਰੇ MFIs ਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਨਿੰ ਕ੍ਿੰਮ ਮੁਕ੍ਤੀ ਵਚਿੱਠੀ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨਗੇ।

6

ਦੋਂ ਿੀ ਕ੍ੋਈ MFI ਸ਼ਾਖਾ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਕ੍ ਦੇ ਪਦ ਤਿੱਕ੍ ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ MFI ਤੋਂ ਕ੍ੋਈ ਭਰਤੀ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਉਹ
ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਕ੍ਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਵਨਯੁ ਕ੍ਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ੀਤਾ ਾਿੇਗਾ ਵ ਿੱਥੇ ਉਹ ਵਪਛਲੇ ਮਾਲਕ੍ ਲਈ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਦਾ/ਕ੍ਰਦੀ ਸੀ।

VI ਗਾਹਕ੍ ਵਸੁੱਵਖਆ
1. MFIs ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਉਪਲਬਧ ਵਿਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਬਦਲਾਾਂ, ਪਸਿੰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਾਗਰਕ੍ਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਸਮਰਵਪਤ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2. ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕ੍ਾਰ ਸਮਿਣ ਵਿਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਨਿੇਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਿੰਗਠਨ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆਿਾਾਂ
ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕ੍ੀਤਾ ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. MFIs ਿਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ/ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍

ਾਗਰਕ੍ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਿ ਦੀ

ਵਨਯਵਮਤ ਾਾਂਚ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਿੰਦਰਨੀ ਆਵਡਟ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਾਾਂ ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਵਨਯਵਮਤ ਮਾਵਨਟਵਰਿੰਗ, ਵ ਿੇਂ ਵਕ੍

ਬੇਤਰਤੀਬ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਮਨੇ ਨਿੰ ਕ੍ਾਲ ਕ੍ਰਨਾ, ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਲੈ ਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਵ ਹੀ ਵਨਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ
ਦੀ ਵਮਆਦੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਕ੍ੋਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕ੍ੀਤੀ ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

VII ਡੈ ਟਾ ਸਾਾਂਝਾ ਕ੍ਰਨਾ
1. MFIs ਨਿੰ ਪਰਾ ਗਾਹਕ੍ ਡੇ ਟਾ SRO2 ਦੁਆਰਾ ਤ ਿੀ ਕ੍ੀਤੀ ਡੇ ਟਾ ਭੇ ਣ ਦੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI)
ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਵਨਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਨਾਲ ਸਾਾਂਿਾ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

2. ਸਾਰੇ MFIs ਨਿੰ SRO ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਨਗਰਾਨ ਅਤੇ ਵਨਯਮਕ੍ ਸਿੰਸਥਾਿਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੰਵਗਆ ਵਗਆ ਡੇ ਟਾ ਅਤੇ
ਕ੍ਰਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਮੁਹਿੱਈਆ

VIII ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ / ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ
1. MFIs ਨਿੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਾਂ ਵਨਪਟਾਉਣ/ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਤਰੁਿੱਟੀਆਾਂ ਠੀਕ੍ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍
ਸਮਰਵਪਤ ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। GRM ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ

i) ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਰਕ੍ਾਰਡ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸਰਲ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ – ਲੋ ਨ ਕ੍ਾਰਡਾਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਨਿੰਬਰਾਾਂ ਦਾ ਿੇਰਿਾ ਵਪਰਿੰਟ ਕ੍ੀਤਾ ਹੋਿੇ, ii)
ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ/ਵਸ਼ਕ੍ਿੇ ਵਰਕ੍ਾਰਡ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਸਿੰਚਾਵਲਤ ਤਰੀਕ੍ਾ, iii) ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ, iv) ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ
ਵਨਿਾਰਨ ਦੀ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ, v) MFI ਦੁਆਰਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੇ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਦਾਅਿਾ

ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ, vi) ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਾਾਂ SRO ਵਿਿੱਚ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਦਰ ਕ੍ਰਿਾਉਣ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਗਾਈਡ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ
ਦਾ ਨੋਡਲ ਸਟਾਫ, vii) ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਵਕ੍ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ/ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਦਰ

ਕ੍ਰਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਿ ਦ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਗਾ

2 SRO ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਿੇਗਾ ਅਵ ਹੀ ਉਦਯੋਵਗਕ੍ ਸਿੰਸਥਾ ਵ ਸ ਨਿੰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ NBFC-MFIs ਲਈ ਸਿੈ-ਵਨਯਿੰਤਰਕ੍ ਸਿੰਗਠਨ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਮਾਣਤਾ ਵਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਵਿਹਾਰ ਕ੍ੀਤਾ ਾਿੇਗਾ।

2. MFIs ਨਿੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਿੰਤਰ ਦੀ ਮੌ ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੁਿੰਚਣ
ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. MFIs ਨਿੰ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਿਾਉ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ੍ ਨਿੰਬਰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ
ਉਪਲਬਧ ਕ੍ਰਿਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ੍ ਸਮਿੱਵਸਆ ਵਨਿਾਰਕ੍ ਅਵਧਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ ਵਨਯੁ ਕ੍ਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

4. MFIs ਨਿੰ SRO (ਵ ਿੇਂ ਲਾਗ ਹੋਿੇ) ਨੋਡਲ ਅਵਧਕ੍ਾਰੀ ਦਾ ਸਿੰਪਰਕ੍ ਨਿੰਬਰ ਅਤੇ ਪਤਾ ਅਤੇ SRO ਦੇ ਸਮਿੱਵਸਆ ਵਨਿਾਰਕ੍ ਤਿੰਤਰ ਦਾ
ਿੇਰਿਾ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

5. ਹਰੇਕ੍ MFI ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਢੁਕ੍ਿਾਾਂ ਤਿੰਤਰ ਹੋਿੇਗਾ।
6. ਵ ਿੱਥੇ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤਕ੍ਰਤਾ ਸਬਿੰਧਤ MFI ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਾਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਵ ਆਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁਿੰਦ,ੇ ਉਹਨਾਾਂ ਨਿੰ
ਮਾਮਲੇ ਨਿੰ SRO ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਨਿੰ ਸਿੰਪਰਕ੍ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕ੍ਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕ੍ੀਤਾ
ਾਿੇਗਾ, ਵ ਿੱਥੇ ਲਾਗ ਹੋਿੇ।

7. MFIs ਨਿੰ ਇਿੱਕ੍ ਉਿੱਚ-ਪਰਬਿੰਧਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵਮਆਦੀ ਵਰਪੋਰਟਾਾਂ ਲਈ ਪਰਾਪਤ ਹੋਈਆਾਂ, ਹਿੱਲ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਧੀਨ ਸਮਿੱਵਸਆਿਾਾਂ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਵਰਪੋਰਟ ਵਤਆਰ ਕ੍ਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਭਾਗ III

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਰੁੱਵਖਆ ਸਬੰਧੀ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ (CPG)
CPG ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੇ MFIs, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਵਕ੍ਸਮ ਦੇ ਹੋਣ:
ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਿੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ੍ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਰਲ ਵਦਿੱਖ ਵਿਿੱਚ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ
ਕ੍ਰਨਗੇ।
1.

ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਦੀ
ਕ੍ੋਵਸ਼ਸ਼ ਕ੍ਰਨਗੇ।

2.

ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਨ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ੍ ਵਿਅਕ੍ਤੀ ਨਿੰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਗਕ੍ਰਣ ਬਾਰੇ ਵਸਿੱਵਖਆ
ਦੇਣਗੇ।

3.

ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਾਰੇ
ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕ੍ਰਨਗੇ।
a.
b.
c.
d.

4.

ਵਨਿੱ ੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਵਚਿੱਠੀ
ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕ੍ਾਰਡ
ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਸਚੀ
ਪਾਸਬੁਿੱਕ੍

ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਸਮਹ/ਕ੍ੇਂਦਰ ਬੈਠਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਮਾਵਧਅਮ ਨਾਲ ਿੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ੀਤਾ
ਹੈ। (ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨਿੰ ਇਿੱਕ੍ ਕ੍ਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਵਪਆ

ਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ

ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ

ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ)।
5.

ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਿੰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕ੍ਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿੀ

ਾਣ ਿਾਲੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਦੇਣਗੇ।
6.

ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਨਗੇ:
a.
b.
c.
d.

ਘਟਦਾ ਬਕ੍ਾਇਆ ਤਰੀਕ੍ੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਿਆ ਦੀ ਦਰ
ਪਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ
ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਿਰਵਣਤ ਖਰਚਾ ਾਾਂ ਫੀਸਾਾਂ
ਬੀਮਾ ਕ੍ਿਰੇ ਲਈ ਵਲਆ ਵਗਆ ਕ੍ੁਿੱਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕ੍ਿਰ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ੋਖਮ

7.

ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਲਿੱ ਗੀਆਾਂ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਸਚਨਾ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨਗੇ।

8.

ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁ ਲਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਐਲਾਨ ਕ੍ੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਲੈ ਣਗੇ।

9.

ਸਾਰੇ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆ ਾਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਭ ਕ੍ੁਿ ਸ਼ਾਵਮਲ APR ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਦਰ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਰਨਗੇ।

10. ਵਿਆ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਮਹਾਾਂ ਰਕ੍ਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਨਗੇ।
11. ਆਮ KYC ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸਬਿੰਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕ੍ਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨਗੇ। ਿਾਧ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀ ਮਿੰਗ ਉਵਚਤ
ਅਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

12. ਵਬਨੈਕ੍ਾਰਾਾਂ ਨਿੰ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨਾਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਨਗੇ।
13. ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਰਸਾਉਣਗੇ ਵ ਸਦੇ ਅਿੰਦਰ ਵਬਨੈਕ੍ਾਰ/ਗਾਹਕ੍ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਿੀਕ੍ਾਰ
ਕ੍ੀਤੇ ਾਣ 'ਤੇ, ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਿਿੰਡ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਗਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਾਂ ਦਰਸਾਉਣਗੇ।

14. ਕ੍ਰੈਵਡਟ ੀਿਨ, ੀਿਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪਸ਼-ਧਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਵਕ੍ਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤੀਕ੍ਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰਨਗੇ। ਬੀਮਾ ਦੀਆਾਂ

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਦਿੱਸੀਆਾਂ ਾਣੀਆਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਨਿੰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਅਤੇ IRDA
ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਜ਼ਰਰ ਲਈ ਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

15. ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ

ਾਾਂਚ ਕ੍ਰਨਗੇ ਅਤੇ

ਵਸਰਫ਼ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਚੁਕ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

16.

ੇ ਵਕ੍ਸੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ 2 ਹੋਰ ਵਰਣਦਾਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਜ਼ ਹਨ (ਭਾਿੇਂ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇ ਸਰੋਤ ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਹੋਣ) ਤਾਾਂ ਉਸ ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਤੀ ਾ ਵਰਣਦਾਤਾ ਨਹੀ ਾਂ

ਬਣਨਗੇ।

17. ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI)
ਉਲਿੰ ਘਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰਨਗੇ

ਾਾਂ ਕ੍ੇਂਦਰ/ਰਾ

ਸਰਕ੍ਾਰ

ਾਾਂ SRO ਦੁਆਰਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕ੍ੁਿੱਲ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ

18. ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਕ੍ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਕ੍ਿੰਪਨੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨ।
19. ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵਕ੍ MFI ਲਈ ਾਾਂ MFI ਦੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕ੍ਤੀ:
a)

ਵਨਮਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕ੍ਰਨ, ਮਵਰਆਦਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ, ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਵਭਆਚਾਰਕ੍

b)
c)

ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕ੍ਰਨ।
ਅਵ ਹਾ ਕ੍ੋਈ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕ੍ਰਨ ੋ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ ਿਿੱਲ ਵਕ੍ਸੇ ਵਕ੍ਸਮ ਦੀ ਧਮਕ੍ੀ ਾਾਂ ਵਹਿੰਸਾ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦਾ ਹੋਿੇ।
ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਜ਼ ਿਸਲੀ ਏ ਿੰਟਾਾਂ ਲਈ ਾਰੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

d)

ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ੍ ਨਾ ਕ੍ਰੋ।
ਬਕ੍ਾਇਆ ਰਕ੍ਮ ਿਸਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸੋਗ, ਵਬਮਾਰੀ, ਿਰਗੇ ਅਨੁ ਵਚਤ ਮੌਵਕ੍ਆਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਨਾ ਾਣ।

20. ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹਰੇਕ੍ ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍

ਾਇਜ਼ ਰਸੀਦ (MFI ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਰਪ ਵਿਿੱਚ) ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨਗੇ ਅਤੇ

ਭੁਗਤਾਨ ਨਿੰ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਕ੍ਰਜ਼ ਪਾਸਬੁਕ੍/ਕ੍ਰਜ਼ ਕ੍ਾਰਡ ਵਿਿੱਚ ਦਰ ਕ੍ਰਨਗੇ।

21. ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਲਾਗ ਕ੍ਿੰਪਨੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਗੇ।
22. ਧਨ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ

ਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਲਈ MFI ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕ੍ਰਜ਼ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤਿੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕ੍ਰਨਗੇ।
23. ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਵਨਿੱ ੀ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਖਣਗੇ।
24. ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਨਗੇ:
a)
b)
c)
d)

ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਆਵਗਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਹਕ੍ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰ MFI ਤੋਂ ਗਾਹਕ੍ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕ੍ਾਰਤ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਕ੍ਾਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵ ਹਾ ਕ੍ਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਿੇ।

ਇਹ ਵਿਧੀ ਵਿਿੱਤੀ ਸਿੰਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਵਰਿਾ ੀ ਅਤੇ ਦੋਤਰਫਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ੍ ਸੀਵਮਤ ਸਮਹ (ਵ ਿੇਂ ਵਕ੍ ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ) ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ੍ i) ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ii) ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ
ਪਰਾਪਤਕ੍ਰਤਾ ਿੀ ਗਾਹਕ੍ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਖਣ ਦੇ ਪਾਬਿੰਦ ਹੋਣ।

25. ਉਪਲਬਧ ਵਿਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਬਦਲਾਾਂ, ਪਸਿੰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ

ਾਗਰਕ੍ਤਾ ਿਧਾਉਣ

ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਵਨਤ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਗੇ।
26. ਸਾਰੇ ਨਿੇਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਿੰਗਠਨ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰਨਗੇ।
27. ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਤਰ ਦੀ ਮੌ ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੁਿੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਦਿੱਸਣਗੇ।
28. SRO ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਵਨਤ ਏ ਸ
ਿੰ ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਹਰ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਰਾਉਣਗੇ
ਅਤੇ ਵਰਪੋਰਟ ਨਤਕ੍ ਖੇਤਰ ਵਿਿੱਚ ਰਿੱਖਣਗੇ।

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਭਾਗ IV

ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੰਸਥਾਿਾਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ (ICG)
ICG ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੇ MFIs, ਭਾਿੇਂ ਉਹ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਵਕ੍ਸਮ ਦੇ ਹੋਣ:
1.

ਉਸਦੇ ਕ੍ੋਲ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਢੁਕ੍ਿਾਾਂ ਤਿੰਤਰ ਹੋਿੇਗਾ।

2.

ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭਵਰਆ ਵਿਹਾਰ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਢੁਕ੍ਿੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਲਨ ਵਦਸ਼ਾਵਨਰਦੇਸ਼ ਰਿੱਖਣਗੇ।

3.

ਸਾਰੇ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਾਨਿੰ ਨੀ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਰਸਮੀ ਵਰਕ੍ਾਰਡ ਬਣਾ ਕ੍ੇ ਰਿੱਖਣਗੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਦੇ ਿਿੱਲੋਂ
ਵਨਯਮਾਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਸਿੀਵਕ੍ਰਤੀ/ਮਨਜ਼ਰੀ ਇਹਨਾਾਂ ਵਰਕ੍ਾਰਡਾਾਂ ਦਾ ਇਿੱਕ੍ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

4.

ਕ੍ਰਜ਼ ਿਾਪਸ ਨਾ ਕ੍ਰਨ ਦੇ ਹਰੇਕ੍ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਿਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਵਨਤ ਇਿੱਕ੍ ਵਿਸਵਤਰਤ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਰਿੱਖਣਗੇ।

5.

ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਸਿੱਧ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਨਿੰ ਛਿੱਡ ਕ੍ੇ ਿਸਲੀ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਮੀ ਹੋਣ ਨਿੰ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਤੋਂ ਿਸਲ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰਨਗੇ।

6.

MFIs ਨਿੰ ਇਹ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ੍ ਉਹਨਾਾਂ ਿਿੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਵਗਆ ਕ੍ਿੰਮਕ੍ਾ
ਅਨੁ ਕ੍ਲ ਹੈ।

7.

MFIs ਨਿੰ ਉਹਨਾਾਂ ਸਥਾਨਾਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵ ਿੱਥੇ ਮਹਿੱਤਿਪਰਨ ਿਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ੇ MFIs ਦੀ ਕ੍ਾਫੀ ਿਿੱਡੀ ਮੌ ਦਗੀ
ਹੈ।

8.

ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਨਿੰ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਨਤ ਉਧਾਰ

ਦਾ ਤਰੀਕ੍ਾ ਵਨਰਪਿੱਖ ਅਤੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ

ਪੁਨਰਗਠਨ ਉਤਪਾਦ/ਪਰੋਗਰਾਮ ਰਿੱਖਣਗੇ।
9.

ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਨਿੀ ਾਂ ਵਨਯੁ ਕ੍ਤੀ ਲਈ ਵਪਛਲੇ ਮਾਲਕ੍ ਤੋਂ ਇਿੱਕ੍ ਸਿੰਦਰਭ ਾਾਂਚ ਕ੍ਰਨਗੇ।

10. 20 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ MFI ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਦਰਭ ਾਾਂਚ ਪਿੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਿਾਬ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨਗੇ।
11. ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਉਸ ਵਮਆਦ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕ੍ਰਨਗੇ

ੋ ਵਕ੍ ਇਕ੍ਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕ੍ ਅਤੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਸਵਹਮਤ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ,

ੋ ਵਕ੍ ਾਣ ਿਾਲੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਘਿੱਟੋ-ਘਿੱਟ ਇਿੱਕ੍ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਜ਼ਰਰੀ ਵਨਯਤ ਕ੍ਰਦਾ ਹੈ।

12. ਵਪਛਲੇ MFI ਮਾਲਕ੍ ਤੋਂ ਮੁਕ੍ਤੀ ਵਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ MFI ਦੇ ਵਕ੍ਸੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰਨਗੇ ਵਸਿਾਏ ਉਹਨਾਾਂ
ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਦੇ ਵ ਿੱਥੇ ਵਪਛਲਾ ਮਾਲਕ੍ (MFI) 20 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਸਿੰਦਰਭ ਾਾਂਚ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਿਾਬ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦਿੰਦਾ ਹੈ।
13. ਇਿੱਕ੍ ਹੋਰ MFI ਦੁਆਰਾ ਭਰਤੀ ਕ੍ੀਤੇ ਵਕ੍ਸੇ ਨਿੇਂ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਨਿੰ , 1 ਸਾਲ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ, ਉਹ ਖੇਤਰ ਨਹੀ ਾਂ ਦੇਣਗੇ ਵ ਿੱਥੇ ਉਹ ਵਪਛਲੇ
ਮਾਲਕ੍ ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰਦਾ/ਕ੍ਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਵਤਬਿੰਧ ਸ਼ਾਖਾ ਪਰਬਧ
ਿੰ ਕ੍ ਪਿੱਧਰ ਤਿੱਕ੍ ਦੀਆਾਂ ਅਸਾਮੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਗ ਹੁਿੰਦਾ ਹੈ।

14. ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਵਿਕ੍ਲਪਾਾਂ, ਪਸਿੰਦਾਾਂ, ਅਵਧਕ੍ਾਰਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍

ਾਗਰਕ੍ਤਾ ਿਧਾਉਣ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਸਮਰਵਪਤ

ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਰਿੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੇ/ਉਪਲਬਧ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਮੁਿੱਖ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ

ਾਗਰਕ੍ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਿ ਬਾਰੇ

ਵਨਯਵਮਤ ਾਾਂਚ ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

15. ਪਰਾ ਗਾਹਕ੍ ਡੇ ਟਾ SRO ਦੁਆਰਾ ਤ ਿੀ

ਕ੍ੀਤੀ ਡੇ ਟਾ ਭੇ ਣ ਦੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ

ਪਰਿਾਵਨਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ ਨਾਲ ਸਾਾਂਿਾ ਕ੍ਰਨਗੇ।
16. ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਬਹਤਰ ਤਰੀਕ੍ੇ ਨਾਲ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਾਂ ਵਨਪਟਾਉਣ/ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਅਤੇ ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਤਰੁਿੱਟੀਆਾਂ ਠੀਕ੍ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਸਮਰਵਪਤ
ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਅਤੇ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਵਨਿਾਰਣ ਪਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕ੍ਰਨਗੇ।
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

17. ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤਾਾਂ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਅਤੇ/ ਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸੁਿਾਉ ਲੈ ਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਰਕ੍ ਨਿੰਬਰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ
ਕ੍ਰਿਾਉਣ ਲਈ ਵਕ੍ਸੇ ਅਵਧਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ ਵਨਯੁ ਕ੍ਤ ਕ੍ਰਨਗੇ।

18. ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ (COC) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਿੱਚ ਪਤਾ ਲਿੱ ਗੀਆਾਂ ਤਰੁਿੱਟੀਆਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬਿੰਧ ਵਿਿੱਚ ਉਪਚਾਰੀ ਉਪਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਕ੍ਿੰਮ
ਕ੍ਰਨਗੇ।

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਅੰਵਤਕ੍ਾ

ਗਾਹਕ੍ ਪਰਤੀ MFIs ਦੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ

ਇਹ ਇਿੱਕ੍ ਪਰਕ੍ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਹੈ ੋ ਕ੍ਰਜ਼ ਵਿਤਰਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨ ਲਈ
ਿਿੱਖਰੇ ਬਾਹਰ ਵਨਕ੍ਲਣ ਿਾਲੇ ਪਿੰਨੇ ਿ ੋਂ ਿਰਵਤਆ ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

ਗਾਹਕ੍ ਪਰਤੀ MFIs ਦੀ ਿਚਨਬੁੱਧਤਾ
ਅਸੀ,ਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਵਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਿ ੋਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਿਚਨ ਵਦਿੰਦੇ ਹਾਾਂ ਵਕ੍ ਅਸੀ:ਾਂ
1.

ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਪਰੀ ਿਚਨਬਿੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਸੇਿਾਿਾਾਂ
ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ।

2.

ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਗਕ੍ਰਣ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਵਸਵਖਅਤ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ।

3.

ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਉਵਚਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੇ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੇ ਵਿਤਰਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਾਰੇ
ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਲਈ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ।
a.
b.
c.
d.

4.

ਵਨਿੱ ੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਵਚਿੱਠੀ
ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਕ੍ਾਰਡ
ਕ੍ਰਜ਼ਾ ਅਨੁ ਸਚੀ
ਪਾਸਬੁਿੱਕ੍

ਇਸਦੇ ਇਲਾਿਾ, ਸਮਹ/ਕ੍ੇਂਦਰ ਮੀਵਟਿੰਗਾਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ
ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ। (ਿੇਰਵਿਆਾਂ ਨਿੰ ਇਿੱਕ੍ ਕ੍ਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਵਪਆ

ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਣ ਿਾਲੇ ਉਹਨਾਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੀ

ਰਸੀਦ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ)।
5.

ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਾਂ/ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਦੇ ਵਨਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨਿੰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਅਵਧਕ੍ਾਰਤ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਿੀ

ਾਣ ਿਾਲੀ

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਿੱਚ ਦੇਿਾਾਂਗੇ।
6.

ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਹੇਠਾਾਂ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ:
a.
b.
c.
d.

ਘਟਦਾ ਬਕ੍ਾਇਆ ਤਰੀਕ੍ੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਿਆ ਦੀ ਦਰ
ਪਰੋਸੈਵਸਿੰਗ ਫ਼ੀਸ
ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਿਰਵਣਤ ਖਰਚਾ ਾਾਂ ਫੀਸਾਾਂ
ਬੀਮਾ ਕ੍ਿਰੇ ਲਈ ਵਲਆ ਵਗਆ ਕ੍ੁਿੱਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਕ੍ਿਰ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ੋਖਮ

7.

ਇਿੱਕ੍ ਸਭ ਕ੍ੁਿ ਸ਼ਾਵਮਲ APR ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਦਰ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ ਸਾਰੇ ਵਿਆ
ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਾਂ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੀਆਾਂ ਵਿਿੱਤੀ ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਲਿੱ ਗੀਆਾਂ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਨਿੰ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਦਿੱਸਾਾਂਗੇ।

ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਾਂ ਸਪਿੱਸ਼ਟ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ

8.

ਗੈਰ-ਉਧਾਰ ਉਤਪਾਦ / ਸੇਿਾਿਾਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁ ਲਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਐਲਾਨ ਕ੍ੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ ਲਿਾਾਂਗੇ।

9.

ਵਿਆ ਦਰ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱਵਖਆ ਮਹਾਾਂ ਰਕ੍ਮ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ।

10. ਆਮ KYC ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਨੁ ਸਾਰ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਤੋਂ ਸਬਿੰਧਤ ਦਸਤਾਿੇਜ਼ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਕ੍ਾਪੀਆਾਂ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿੰਗੇ ਗਏ ਕ੍ੋਈ ਿੀ ਿਾਧ
ਦਸਤਾਿੇਜ਼ ਉਵਚਤ ਅਤੇ ਲੈ ਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਨਿੰ ਪਰਾ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਣਗੇ।
11. ਵਬਨੈਕ੍ਾਰਾਾਂ ਨਿੰ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਨਾ-ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕ੍ਾਰਨਾਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ।
12. ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਰਸਾਿਾਾਂਗੇ ਵ ਸਦੇ ਅਿੰਦਰ ਵਬਨੈ ਕ੍ਾਰ/ਗਾਹਕ੍ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕ੍ਰ ਸਕ੍ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ
ਸਿੀਕ੍ਾਰ ਕ੍ੀਤੇ ਾਣ 'ਤੇ, ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਿਿੰਡ ਵਿਿੱਚ ਲਿੱ ਗਣ ਿਾਲਾ ਸਮਾਾਂ ਦਰਸਾਿਾਾਂਗੇ।

13. ਕ੍ਰੈਵਡਟ

ੀਿਨ,

ੀਿਨ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪਸ਼-ਧਨ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਇਲਾਿਾ ਵਕ੍ਸੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿੰਯੁਕ੍ਤੀਕ੍ਰਣ ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ। ਬੀਮਾ ਦੀਆਾਂ

ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢਿੰਗ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਦਿੱਸੀਆਾਂ ਾਣਗੀਆਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਅਤੇ IRDA ਦੇ ਵਨਯਮਾਾਂ ਦਾ
ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਗੀਆਾਂ। ਸਾਰੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਲਈ ਾਿੇਗੀ।
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

14. ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਲੋ ੜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦਾ ਮੁਲਾਾਂਕ੍ਣ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਉਵਚਤ

ਾਾਂਚ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਸਰਫ਼

ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਚੁਕ੍ਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰਿੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੇਿਾਾਂਗੇ।

15.

ੇ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੀ 2 ਹੋਰ ਵਰਣਦਾਤਾਿਾਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਜ਼ ਹਨ ਤਾਾਂ ਉਸ ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਤੀ ਾ ਵਰਣਦਾਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਬਣਾਾਂਗੇ।

16. ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਗਾਹਕ੍ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਾਾਂ ਕ੍ੇਂਦਰ/ਰਾ ਸਰਕ੍ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕ੍ੁਿੱਲ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿੰ ਦਾ ਉਲਿੰ ਘਣ
ਨਹੀ ਾਂ ਕ੍ਰਾਾਂਗੇ।
17. ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਿਾਾਂਗੇ ਵਕ੍ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਕ੍ਿੰਪਨੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨ।
18. ਯਕ੍ੀਨੀ ਬਣਾਿਾਾਂਗੇ ਵਕ੍ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਿੱਲੋਂ ਕ੍ਿੰਮ ਕ੍ਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕ੍ਤੀ:
a.

ਵਨਮਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕ੍ਰਨ, ਮਵਰਆਦਾ ਬਣਾਏ ਰਿੱਖਣ, ਅਤੇ ਆਦਰ ਕ੍ਰਨ ਿਾਲੇ ਬਣਨ

b.
c.

ਅਵ ਹਾ ਕ੍ੋਈ ਵਿਹਾਰ ਨਾ ਕ੍ਰਨ ੋ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਗਾਹਕ੍ ਿਿੱਲ ਵਕ੍ਸੇ ਵਕ੍ਸਮ ਦੀ ਧਮਕ੍ੀ ਾਾਂ ਵਹਿੰਸਾ ਪਰਦਰਵਸ਼ਤ ਕ੍ਰਦਾ ਹੋਿੇ।
ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਜ਼ ਿਸਲੀ ਏ ਿੰਟਾਾਂ ਲਈ ਾਰੀ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਾਂ ਦੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਵਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

d.

ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਪਰਕ੍ ਨਾ ਕ੍ਰੋ।
ਬਕ੍ਾਇਆ ਰਕ੍ਮ ਿਸਲ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸੋਗ, ਵਬਮਾਰੀ, ਿਰਗੇ ਅਨੁ ਵਚਤ ਮੌਵਕ੍ਆਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕ੍ੋਲ ਨਾ ਾਣ।

19. ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਪਤ ਹਰੇਕ੍ ਭੁ ਗਤਾਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਾਇਜ਼ ਰਸੀਦ (MFI ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ ਰਪ ਵਿਿੱਚ) ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ਰਨਗੇ।
20. ਵਕ੍ਸੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕ੍ਰਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿਿੱਚ ਸਿੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਨਪਟਣ ਲਈ ਲਾਗ ਕ੍ਿੰਪਨੀ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਗੇ।
21. ਧਨ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨਾਲ

ਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰਜ਼ਦਾਰਾਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਵਨਤ ਕ੍ਰਜ਼ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਤਿੰਤਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ

ਕ੍ਰਨਗੇ।
22. ਗਾਹਕ੍ ਦੀ ਇਕ੍ਿੱਠੀ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਖਣਗੇ।
23. ਵਕ੍ਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗਾਹਕ੍ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਸਰਫ਼ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੇ ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰਨਗੇ:
a.
b.
c.
d.

ਗਾਹਕ੍ ਨਿੰ ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਆਵਗਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗਾਹਕ੍ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀ ਨਿੰ MFI ਤੋਂ ਗਾਹਕ੍ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਅਵਧਕ੍ਾਰਤ ਕ੍ੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ।
ਕ੍ਾਨਿੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਵ ਹਾ ਕ੍ਰਨਾ ਜ਼ਰਰੀ ਹੋਿੇ।

ਇਹ ਰਿਾਇਤ ਵਿਿੱਤੀ ਸਿੰਸਥਾਨਾਾਂ ਦੇ ਵਿਿੱਚ ਵਰਿਾ ੀ ਅਤੇ ਦੋਤਰਫਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਿੱਕ੍ ਸੀਵਮਤ ਸਮਹ (ਵ ਿੇਂ ਵਕ੍ ਕ੍ਰੈਵਡਟ ਵਬਊਰੋ) ਲਈ
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਕ੍

i) ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਵਹਮਤੀ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ii) ਇਸ ਤਰਹਾਾਂ ਦੀ
ਗੁ ਪਤ ਰਿੱਖਣ ਲਈ ਇਹਨਾਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੇ ਪਾਬਿੰਦ ਹਨ।

ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਦੇ ਪਰਾਪਤਕ੍ਰਤਾ ਿੀ ਗਾਹਕ੍

24. ਉਪਲਬਧ ਵਿਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਾਂ ਅਤੇ ਸੇਿਾਿਾਾਂ ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਬਦਲਾਾਂ, ਪਸਿੰਦਾਾਂ ਅਤੇ ਵ ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਾਂ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਦੀ

ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਨਿੰ

ਾਗਰਕ੍ਤਾ ਿਧਾਉਣ

ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਾਵਨਤ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕ੍ਰਨਗੇ।

25. ਸਾਰੇ ਨਿੇਂ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਿੰਗਠਨ ਦੀਆਾਂ ਨੀਤੀਆਾਂ ਅਤੇ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰਨਗੇ।
26. ਪਰਤੀਵਕ੍ਵਰਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਿੰਤਰ ਦੀ ਮੌ ਦਗੀ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕ੍ਾਾਂ ਨਿੰ ਸਵਚਤ ਕ੍ਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਤਿੱਕ੍ ਪਹੁਿੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ
ਦਿੱਸਣਗੇ।

ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਹੁੱਕ੍
ਇਿੱਕ੍ ਗਾਹਕ੍ ਦੇ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਹੇਠਾਾਂ ਵਲਖੇ ਹਿੱਕ੍ ਹਨ:
ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

1.

ਖੇਤਰ ਅਵਧਕ੍ਾਰੀ ਾਾਂ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵਨਯਮਾਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲੈ ਣੀ - ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਾਾਂ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ

2.

ਬਕ੍ਾਇਆ ਰਕ੍ਮ, ਿਾਪਸ ਵਦਿੱਤੇ ਕ੍ਰਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਆ

ਦੀ ਰਕ੍ਮ ਅਤੇ ਵਕ੍ਸੇ ਮੌ ਦਾ ਕ੍ਰਜ਼

ਾਾਂ ਕ੍ੋਈ ਕ੍ਰਜ਼

ੋ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ

ਬਿੰਦ ਕ੍ਰ ਵਦਿੱਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਬਿੰਧਤ ਹੋਰ ਾਣਕ੍ਾਰੀ ਲੈ ਣੀ - ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਾਾਂ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ
3.

ਇਿੱਕ੍ ਕ੍ਰਜ਼ ਮਨਜ਼ਰੀ ਵਚਿੱਠੀ ਾਾਂ ਕ੍ਰਜ਼ ਕ੍ਾਰਡ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨਾ ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹੋਣ

4.

ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਉਵਚਤ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਪਾਸਬੁਕ੍ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨੀ ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ ਚੁਕ੍ਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਵਮਆਦੀ ਕ੍ਰਜ਼ ਵਕ੍ਸ਼ਤਾਾਂ ਵਿਿੱਚ ਅਤੇ ਬਕ੍ਾਇਆ ਰਕ੍ਮ
ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੋਿੇ

5.

ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਇਿੱਕ੍ ਰਸੀਦ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨੀ ਵ ਸ ਵਿਿੱਚ MFI ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਿੰ ਵਦਿੱਤੀਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਕ੍ਰਜ਼ ਦੀਆਾਂ ਵਕ੍ਸ਼ਤਾਾਂ ਿੀ ਸ਼ਾਵਮਲ
ਹਨ

6.

ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਕ੍ਰਨ, ਵਸ਼ਕ੍ਿਾ ਦਰ

ਕ੍ਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਜ਼-ਕ੍ਾਰਡ

ਾਾਂ MFI ਦੀ ਹੋਰ ਸਮਿੱਗਰੀ ਵਿਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਅਵਧਕ੍ਾਰੀਆਾਂ ਨਾਲ

ਸਿੰਪਰਕ੍ ਕ੍ਰਨਾ - ਇਹ ਵਲਖਤੀ ਰਪ ਵਿਿੱਚ ਾਾਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕ੍ੀਤਾ ਾ ਸਕ੍ਦਾ ਹੈ
7.

ਕ੍ੋਈ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਾਾਂ ਵਸ਼ਕ੍ਿਾ ਦਰ ਕ੍ਰਿਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਿੱਚ MFI ਦੇ ਵਕ੍ਸੇ ਨਾਵਮਤ ਕ੍ਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨੀ

8.

ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰ ਕ੍ਰਾਈ ਗਈ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ
ਕ੍ਰਨੀ

9.

ਾਾਂ ਵਸ਼ਕ੍ਿੇ ਦੇ ਹਿੱਲ ਲਈ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪਰਾਪਤ

ਤ ਿੀਜ਼ ਕ੍ੀਤੀ ਸਮਾਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਿੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ/ਵਸ਼ਕ੍ਿੇ ਦਾ
ਦਰ ਕ੍ਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਸੀ ਾਿੇਗੀ

10.

ੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਆਪਣੀ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਲਈ ਮੁਹਿੱਈਆ ਕ੍ੀਤੇ ਗਏ
ਸਕ੍ਦੇ ਹੋ।

ਿਾਬ

ਿਾਬ ਪਰਾਪਤ ਕ੍ਰਨਾ -

ੋ MFI ਿਿੱਲੋਂ ਤੁ ਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ

ਾਾਂ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਸਿੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਚੇਰੇ ਪਿੱਧਰ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕ੍ਰ

11. ਸਾਡੀ ਵਸ਼ਕ੍ਾਇਤ ਪਰਵਕ੍ਵਰਆ ਦੇ ਵਕ੍ਸੇ ਿੀ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਵਰਜ਼ਰਿ ਬੈਂਕ੍ (RBI) ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਵਧਕ੍ਾਰੀ ਕ੍ੋਲ ਅਪੀਲ ਕ੍ਰਨੀ।

ਦੂਜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਣ: ਦਸੰਬਰ 2015

ਮਾਈਕ੍ਰ ੋਫਾਈਨਾਾਂਸ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ

