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I. પ્રસ્તાવના
આ આચારસાંહિતા (સીઓસી)નો ઉદ્દે ર્ માઇક્રોફાઇનાન્સ (સ ૂક્ષ્મ ત્તધરાિ) ક્ષેત્રમાાં ‘જવાબદારીપ ૂવશક ત્તધરાિ
કરવાની’ શ્રેષ્ઠ પદ્ધત્તતઓને પ્રોત્સાિન આપવાનો અને એને આગળ વધારવાનો છે .
આ ‘જવાબદારીપ ૂવશક ત્તધરાિ કરવાની’ ભાવનાનુ ાં િાદશ ગ્રાિકના હિતોને અગ્રતા આપવાનુ ાં અને એને
જાળવવાનુ ાં તેમજ સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ ગ્રાિકની સ્સ્થત્તતમાાં સુધારો કરે એ સુત્તનત્તિત કરવાનુ ાં છે . સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિનાાં
મુખ્ય ત્તસદ્ધાાંતો ગ્રાિકો સાથે ઉણચત વ્યવિાર કરવાનો, એમને વધારે અનુકૂળ રીતે ત્તધરાિ આપવાનો,
પારદર્શકતા જાળવવાનો, એમની જાિકારીઓની ગોપનીયતા જાળવવાનો અને એમની ફહરયાદોનુ ાં ત્તનરાકરિ
કરવાનો છે , જે માટે આંતરરાષ્રીય સ્તરે અને ભારતમાાં ઘિાાં અકાદત્તમક કાયશ, વ્યવસાયની પદ્ધત્તતઓ અને
ત્તનયમનકારક સ ૂચનાઓનો વ્યાપકપિે સમન્વય કરવામાાં આવ્યો છે .
આ જાિકારી, વર્ષોથી સીઓસીના ઉદ્યોગના પોતાના અનુભવ અને દે ર્માાં સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિનાાં ક્ષેત્રમાાં થઈ
રિેલા પહરવતશનને આધારે બનાવવામાાં આવેલી આ સીઓસીમાાં ગ્રાિકને ‘જવાબદારીપ ૂવશક ત્તધરાિ કરવાની’
પદ્ધત્તતઓ પર ધ્યાન કેન્દ્ન્િત કરવામાાં આવ્યુ ાં છે . સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ મેળવતા ગ્રાિકો કદાચ પ્રોર્ક્ટ કે યોજના અને
તેની અસરને િાંમેર્ા સાંપ ૂિશપિે ન સમજી ર્કે એ બાબતને ધ્યાનમાાં રાખીએ તો એક બાબત જરૂરી છે કે,
પ્રોવાઇર્સશ (પ્રદાતા)ની એ સુત્તનત્તિત કરવાની જવાબદારી છે કે, ગ્રાિકોના હિતો જળવાઈ રિે.
જવાબદારપ ૂવશક ત્તધરાિ કરવાનો અણભગમ અને એની પદ્ધત્તતઓ પર દરે ક પ્રોવાઇર્રની કમશચારીઓ અને
કોપોરે ટ વિીવટ સાથે સાંબત્તાં ધત નીત્તતની મોટી અસર થાય છે . એટલે ગ્રાિકોને વધારે લાભ આપવા અને
સીઓસીનો અમલ સુત્તનત્તિત કરવા બે મુખ્ય આધારસ્તાંભો છે – એક, કમશચારીઓ સાથેન ુ ાં જોર્ાિ અને બે,
કોપોરે ટ વિીવટ.

નોંધ
a. અમલીકરિક્ષમતા
1. આ સીઓસી સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ કરતાાં તમામ પ્રદાતાઓને લાગુ થર્ે, જેમિે
•

આરબીઆઈની પ્રદાતાઓ દ્વારા NBFC-MFIs1 માટે ‘લાયકાત ધરાવતી ત્તમલકતો’ની પહરભાર્ષા મુજબ,
સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિને વ્યાખ્યાત્તયત કયુું છે , એને સમજી લીધી છે અને લાગુ કરી છે . અિીં સ્પષ્ટતા કરી છે
કે, ‘લાયકાત ધરાવતી ત્તમલકતો’ના માપદાં ર્ો એટલે કે ત્રીજા-પક્ષના ઉત્પાદકોની ખરીદી માટે પ્રદાન
કરવામાાં આવેલી લોન્સ, ટોપ-અપ લોન્સ અને લોન્સના પ્રથમ ચક્ર અને પછીના ચક્ર મુજબ તમામ
લોન ખાતાઓને સીઓસી દ્વારા આવરી લીધા છે .

•

પ્રદાતા એટલે કાયદે સર સાંસ્થા, જે NBFC-MFIs માટે ‘લાયકાત ધરાવતી ત્તમલકતો’ના માપદાં ર્ો અંતગશત
આરબીઆઈના નીત્તતત્તનયમોનુ ાં પાલન કરીને સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ પ્રદાન કરે છે .

2. જેઓ સ્વયાં-ત્તનયમનકારી સાંસ્થા (SRO)2ના સભ્યો છે એ પ્રદાતાઓ માટે CoCનુ ાં પાલન કરવુ ાં જરૂરી છે
અને સભ્યપદ માટેની તમામ ર્રતોનુ ાં પાલન કરવુ ાં આવશ્યક છે . SROs સભ્યોને CoCનુ ાં પાલન કરાવર્ે.
3. સ ૂક્ષ્મ ત્તધરાિ પ્રત્યક્ષ રીતે પ્રદાન કરતા અન્ય પ્રદાતાઓ (બેંકો અને નોન-બેંકો બાંને) અથવા પરોક્ષ રીતે
સ ૂક્ષ્મ ત્તધરાિ પ્રદાન કરતા અન્ય પ્રદાતાઓ (પાટશ નરત્તર્પ મોર્લ કે સીક્યોહરટાઇઝેર્ન અંતગશત સીધુ ાં સ ૂક્ષ્મ
ત્તધરાિ પ્રદાન કરતા કે ભાગીદારીમાાં સ ૂક્ષ્મ ત્તધરાિ કરતા પ્રદાતાઓ)ને ઉદ્યોગના ધારાધોરિો મુજબ CoCનુ ાં
સ્વૈચ્છછક રીતે પાલન કરવા પ્રોત્સાિન આપવામાાં આવ્યુ ાં છે .
4. પ્રદાતાઓને આરબીઆઈ, સેબી, ઇરર્ા, કેન્િ અને રાજ્ય સરકારના કાયદાઓ વગેરે દ્વારા જરૂરી તમામ
કાયદે સર અને ત્તનયમનકારી જરૂહરયાતોનુ ાં પાલન કરવુ ાં પર્ર્ે. અિીં એ બાબત ધ્યાનમાાં લઈ ર્કાર્ે કે CoCનુ ાં
પાલન આ જરૂહરયાતો ઉપરાાંત છે , નિીં કે એનો ત્તવકલપ. જો ભત્તવષ્યમાાં ત્તનયમનકારી જરૂહરયાતોમાાં ફેરફાર
કરવાની જરૂર પર્ર્ે, જે CoCની જોગવાઈઓ અને ત્તનયમનોને અનુરૂપ નિીં િોય, તો પહરવત્તતિત
જરૂહરયાતોનુ ાં પાલન કરવુ ાં પર્ર્ે.

b. અગાઉની આવ ૃત્તિમાાં ફેરફારો અને CRL સાથે સુસગ
ાં તતા
1. આ CoC અગાઉની CoC આવ ૃત્તિનુ ાં પુનરાવતશન છે અને એટલે એમાાં ગ્રાિકોના હિત કે કલયાિ સાથે
સાંબત્તાં ધત મોટા ભાગનાાં પાસાાં જાળવી રાખવામાાં આવ્યાાં છે . જોકે વધારે સ્પષ્ટતા કરવા માટે એનો મુસદ્દો
નવેસરથી બનાવવામાાં આવ્યો છે અને એને પુનગશહઠત કરવામાાં આવ્યાાં છે . િાલના ત્તનયમનો સાથે ‘અનુરૂપ
ન િોય’ અથવા પુનરાવત્તતત
િ િોય કે જવાબદારી સાથે ત્તધરાિ કરવાની પદ્ધત્તતઓથી ત્તવપરીત િોય એવી
કેટલીક જોગવાઈઓને દૂ ર કરવામાાં આવી છે . કમશચારીઓ સાથે સાંબધ
ાં અને કોપોરે ટ વિીવટના મિત્ત્વને
ધ્યાનમાાં રાખીને આ બાંને ભાગને વધારે ત્તવસ્ત ૃતપ ૂવશક તૈયાર કરવામાાં આવ્યાાં છે અને એમાાં ઘિી નવી
બાબતો ઉમેરવામાાં આવી છે .
2. અિીં નોંધી ર્કાર્ે કે, ગ્રાિક સાથે સાંબધ
ાં પરનો ત્તવભાગ 1 જવાબદારીપ ૂવશક ત્તધરાિ કરવાની
આચારસાંહિતા (CRL) સાથે મોટા ભાગે સુસગ
ાં ત છે અને CRLમાાં કોઈ પિ ઉમેરો બ્લ ૂ અને ઇટાણલકમાાં
દર્ાશવવામાાં આવ્યો છે . CRLનો ઉદ્દે ર્ તમામ સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ પ્રદાનકતાશઓને ગ્રાિક સાથે સાંબધ
ાં ના મોટા
ભાગના મિત્ત્વપ ૂિશ પાસાઓ પર સ્વૈચ્છછકતાપ ૂવશક સાંમત કરવાનો છે .

1.

2.

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827

SROની

પહરભાર્ષા

ઉદ્યોગ

સાંગઠન

તરીકે

કરવામાાં

આવી

છે ,

જેને

આરબીઆઈની

અખબારી

યાદી

https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 સાથે સુસગ
ાં તતામાાં આરબીઆઈ મુજબ NBFC-MFIs માટે SRO તરીકે
આરબીઆઈ દ્વારા માન્યતા આપવામાાં આવી છે

આચારસાંહિતા
કમશચારી સાથેનો સાંબધ
ાં
ભરતી

ગ્રાિક સાથેનો સાંબધ
ાં
લાયકાત (એકથી

વધારે વાર/વધારે

ઉણચત વ્યવિાર

ત્તધરાિ ટાળવુ)ાં

કામગીરીનો અણભગમ
(તાલીમ અને
મ ૂલયાાંકન)

કમશચારીઓનુ ાં હિત

માહિતી અને
ગોપનીયતા
અન્ય

કોપોરે ટ વિીવટ
નીત્તતઓ, વ્ય ૂિાત્મક
સ ૂચનાઓ અને
ત્તનરીક્ષિ

જાિકારી અને
પારદર્શકતા

જોખમનુ ાં ત્તનવારિ
અને આંતહરક
હિસાબહકતાબ

ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ ઉદ્યોગ સાથે
સાથસિકાર

1. ગ્રાિક સાથેનો સાંબધ
ાં
a. ઉણચત વ્યવિાર
1. પ્રદાતાએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે ગ્રાિક સાથે ધમશ, જ્ઞાત્તત, જાત્તત, ણલિંગ, લગ્નના દરજ્જજા વગેરે જેવા કોઈ
પિ આધારે અનુણચત વ્યવિાર ન થાય.
2. પ્રદાએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તમામ કમશચારીઓ અને વ્યસ્ક્તઓ એના તરફથી કામ કરે છે એટલેેઃ
•
•

સન્માનજનક ભાર્ષાનો ઉપયોગ કરે , ત્તર્ષ્ટતા જાળવે તથા સામાજજક અને સાાંસ્કૃત્તતક પરાં પરાઓનો
આદર કરે

લોનની વસ ૂલાત કરવા માટે કોઈ પિ પ્રકારની બળજબરીનો ઉપયોગ ન કરે અને નક્કી થયેલા મુખ્ય

સ્થળ પર વસ ૂલાત કરે . જો કોઈ ગ્રાિક સતત બે કે વધારે હકસ્સાઓમાાં મુખ્ય સ્થળ પર િાજર ન
•
•

થાય, તો જ કોઈ પિ કમશચારી એમના ત્તનવાસસ્થાન કે કાયશસ્થળ પર વસ ૂલાત કરી ર્કે છે
ર્ાન્દ્બ્દક કે ર્ારીહરક એમ કોઈ પિ રીતે ધાકધમકીનો પ્રયોગ ન કરે કે અપમાન ન કરે

ગ્રાિકોનો અનુણચત સમયે સાંપકશ ન કરે , જેમ કે એમના ત્તપ્રયજનનાાં પ્રસાંગમાાં, ણબમારમાાં, લગ્ન કે જન્મ
જેવા સામાજજક પ્રસાંગોમાાં

b. લાયકાત (એકથી વધારે વાર/વધારે ત્તધરાિ આપવાનુ ાં ટાળવુ):
1. પ્રદાતાએ ત્તધરાિ આપતા અગાઉ ગ્રાિકની નાિાકીય સ્સ્થત્તત (આવક અને ખચશ), ત્તધરાિની જરૂહરયાત,
પુનેઃચુકવિીની ક્ષમતા તથા ગ્રાિક પાસેથી પ્રાપ્ત માહિતીને આધારે એના પર ઋિ, એનો ક્રેહર્ટ ઇન્ફોમેર્ન
હરપોટશ (CIR) અને હફલર્માાંથી ગ્રાિક ત્તવર્ે જાિકારી મેળવવી જોઈએ.
2. પ્રદાતાએ લોન માંજૂર કરતા અગાઉ માન્ય3 CIRનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. અિીં સ્પષ્ટતા કરવામાાં આવે છે
કે, CIRનો ઉપયોગ તમામ પ્રકારની લોન આપતા અગાઉ કરવો પર્ર્ે, જેમાાં ટોપ-અપ લોન, બીજા અને
પછીના ચક્રની લોન સામેલ છે .
3. પ્રદાતાએ ગ્રાિકની પુનેઃચુકવિીની ક્ષમતાને અનુરૂપ લોન આપવી જોઈએ. લોનને માંજૂર કરતા અગાઉ
પ્રદાતાએ માન્ય CIRના સ ૂક્ષ્મત્તધરાિના ત્તવભાગમાાં પ્રસ્તુત સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ લોન પરની જાિકારીને આધારે આ
બાબતો સુત્તનત્તિત કરવી જોઈએેઃ

•

જો કોઈ ગ્રાિકે જુ દાાં જુ દાાં ત્રિ (3) પ્રદાતાઓ પાસેથી લોન લીધી િોય અને એની ચુકવિી ચાલુ
િોય, તો પ્રદાતાએ ચોથા ત્તધરાિ ન બનવુ ાં જોઈએ. વળી NBFC-MFIsએ આ બાબત સુત્તનત્તિત
કરવાની જરૂર છે કે, 2થી વધારે NBFC-MFIsએ ગ્રાિકને ત્તધરાિ ન કરવુ ાં જોઈએ.4 જ્યારે ત્તધરાિની
સાંખ્યાની ગિતરી કરવામાાં આવે (NBFC-MFIsની ગિતરી કરવાની નથી), ત્યારે લોનની `1,000થી
ઓછી બાકી નીકળતી રકમને બાદ રાખી ર્કાર્ે.

•

ગ્રાિકદીઠ `125,0005થી વધારે લોન ન આપવી જોઈએ. જોકે વધુ સ ૂચના ન મળે ત્યાાં સુધી
અસમમાાં કુ લ ઋિની ટોચમયાશદા `100,000 જળવાઈ રિેર્ે. અિીં ભારપ ૂવશક જિાવવામાાં આવે છે
કે, પ્રદાતાએ લોનને માંજૂરી આપતા અગાઉ CIRની સ ૂક્ષ્મત્તધરાિની જોગવાઈમાાં અસુરણક્ષત સ ૂક્ષ્મત્તધરાિની તમામ લોન (વ્યસ્ક્તગત તેમજ ગ્ર ૂપ)ની જાિકારી પરથી ગ્રાિકના કુ લ ઋિની ખરાઈ
કરવી જોઈએ.6

•

જે ગ્રાિક અન્ય પ્રદાતા સાથે `1000થી વધારે લોનની બાકી નીકળતી રકમ માટે ણબન-કાયશક્ષમ ખાતુાં
(એનપીએ કે 90 હદવસથી વધારે સમયથી ચુકવિી ન થઈ િોય એવુ ાં ખાતુ7ાં ) ધરાવતા િોય એને
લોન માંજૂર ન કરવી જોઈએ/ન ફાળવવી જોઈએ.8

3 CIRમાાંથી

જાિકારી મેળવ્યાની તારીખથી 15 કેલેન્ર્ર હદવસ માટે CIRને 'માન્ય' ગિવામાાં આવે છે . એનો અથશ એ છે કે, પ્રદાતાએ CIRની જાિકારી

મેળવ્યાની તારીખથી 15 કેલેન્ર્ર હદવસની અંદર લોનની ફાળવિી કરવાની જરૂર છે .
NBFC-MFIs માટે આરબીઆઈના સ ૂચનો મુજબ.

4

5આ

આરબીઆઈની 08 નવેમ્બર, 2019ની તારીખની મયાશદાની સમીક્ષા પરની અખબારી યાદી મુજબ છે .:

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0. SROs may advise different indebtedness caps for specific
states/districts as required.
6ગ્રાિકના કુ લ ઋિની ગિતરી કરતા સમયે ત્તર્ક્ષિ અને તબીબી ખચશને પ ૂિશ કરવામાાં માટે લેવામાાં આવેલી લોનને ગિવામાાં આવર્ે નિીં.
7જો

અરજદાર CIRમાાં એના લોનના ખાતાની પુનેઃચુકવિીની સ્સ્થત્તત પર દલીલ કરે અથવા એના ત્તવસ્તારમાાં સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ પ્રદાતાની કામગીરી બાંધ થઈ

જવાના/અટકી જવાના કારિે એની લોનની ચુકવિી બાકી છે એવુાં જિાવે, તો પ્રદાતાએ CICs, પ્રસ્તુત પ્રદાતાઓ કે SROs, જેની જરૂર જિાય તેનો
સાંપકશ કરીને સમસ્યાનુાં સમાધાન કરવા માટે એને ટેકો આપવો જોઈએ.

કુ દરતી આપત્તિઓને કારિે અસર થયેલી લોન માટે અપવાદનો લાભ મળે છે , જેને બેંકો અને NBFCs માટે કુ દરતી આપત્તિઓથી અસરગ્રસ્ત

8

ત્તવસ્તારોમાાં રાિતના પગલાાં માટે આરબીઆઈની માગશદત્તર્િકા અંતગશત લાયક ગિવામાાં આવી છે
https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0,
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531

c. જાિકારી અને પારદર્શકતા
1. પ્રદાતાએ ગ્રાિકને મિત્ત્વપ ૂિશ બાબતોની જાિકારી આપવી જોઈએ અને તેમાાં લોન ર્ોક્યુમન્ે ્સ સામેલ છે ,
જેમ કે લોનની અરજી, લોનની માંજૂરીનો પત્ર/લોનની સમજૂતી અને લોન કાર્શ . એમાાં આ સામેલ િોવુ ાં જોઈએેઃ
•
•
•

પ્રદાતાની ઓળખ અને સરનામુાં
ગ્રાિકની ઓળખ અને સરનામુાં

પ્રોર્ક્ટ કે લોનની ત્તવગતો (લોનની રકમ, મુદ્દત, િપ્તાની ચુકવિીનો ગાળો, ઘટતી ત્તસલકની પદ્ધત્તત
પર વાત્તર્ષિક વ્યાજ9, પ્રોસેત્તસગ
િં ફી, અન્ય કોઈ પિ ચાર્જ કે ફીની ત્તવગત, કુ લ ચુકવવાપાત્ર રકમ,
ત્તધરાિ સાથે સાંબત્તાં ધત જીવન વીમાકવચના પ્રીત્તમયમ માટે વસ ૂલવામાાં આવતો ચાર્જ, વીમાકવચની
રકમ અને આવરી લેવામાાં આવેલ ુાં જોખમ, જો લાગુ િોય તો અને અન્ય મુખ્ય ર્રતો અને ત્તનયમો)

•

ગ્રાિકની ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ કરવાની વ્યવસ્થાની ત્તવગત

2. પ્રદાતાએ ગ્રાિકોને તમામ ત્તનયમો અને ર્રતોની જાિકારી અત્તધકૃત પ્રાદે ત્તર્ક ભાર્ષા કે તેમને સમજાતી
િોય એ ભાર્ષામાાં આપવી જોઈએ. ર્રતો અને ત્તનયમોમાાં કોઈ પિ ફેરફારો ત્તવર્ે પ્રદાતાએ ગ્રાિકોને સત્વરે

જાિ કરવી જોઈએ.
3. પ્રદાતાએ ગ્રાિક પાસેથી પ્રાપ્ત થતી દરે ક ચુકવિી માટે રસીદ/લેણખત જાિકારી આપવી જોઈએ.
4. ગ્રાિક પ્રોર્ક્ટ કે લોન, એની સાથે સાંકળાયેલી પ્રહક્રયા અને લોનની સમજૂતીની ર્રતો સાંપ ૂિશપિે સમજી
ર્કે એ માટે પ્રદાતાએ પગલાાં લેવા જોઈએ (જેમ કે ગ્રાિકોને તાલીમ, મ ૂલયાાંકન અને ત્તનયત્તમત સમયાાંતરે
ચચાશ).

5. પ્રદાતાએ ગ્રાિકોને CICsમાાં સારી ક્રેહર્ટ હિસ્રી માટે સમયસર લોન અદા કરવાનાાં મિત્ત્વ પર, હર્જજટલ
નાિાકીય વ્યવિારો કરવાના ફાયદા, એની સાથે સાંકળાયેલા જોખમો અને જરૂરી સલામતી ત્તવર્ે તેમજ
આંતહરક અને બાહ્ય વ્યવસ્થા સહિત ગ્રાિકની ફહરયાદ ત્તનવારિ કરવા માટેની વ્યવસ્થા પર જાિકારી
આપવા ભાર મ ૂકવો જોઈએ.
6. પ્રદાતાએ ગ્ર ૂપ અને સેન્ટર લીર્ર પર આંખો મીંચીને ત્તવશ્વાસ કરવા સામે ગ્રાિકોને સમજાવવા જોઈએ તથા
બનાવટી લોન (ગ્ર ૂપ/સેન્ટર લીર્ર દ્વારા ગ્રાિકનાાં નામે લેવામાાં આવતી ઘોસ્ટ લોન/પાઇપલાઇત્તનિંગ તરીકે
પિ ઓળખાય છે )માાં ચુકવિી ન કરવાથી કેવી રીતે તેમનો ક્રેહર્ટ રે કોર્શ ખરાબ કરી ર્કે છે અને ભત્તવષ્યમાાં
ત્તધરાિ મેળવવામાાં તેમને કેવી મુશ્કેલીઓ પર્ી ર્કે છે એ ત્તવર્ે જાિકારી આપવી જોઈએ. આ જાિકારીને
કમ્પલસરી ગ્ર ૂપ રેત્તનિંગ (CGT)/ગ્ર ૂપ રે કસ્ગ્નર્ન ટેસ્ટ (GRT) પ્રહક્રયામાાં સામેલ કરવી જોઈએ. પ્રદાતાએ ગ્ર ૂપ
બેઠકોમાાં ગ્રાિક િાજરી આપે એવી ખાતરી કરવી જોઈએ.

7. પ્રદાતાએ ગ્રાિકને તેમની લોનની અરજી નામાંજૂર થવાનુાં કારિ જિાવવુાં જોઈએ. આ માટે ગ્રાિકને
લોનની અરજીની સ્વીકૃત્તતમાાં પ્રદાતાનો CGRM નાંબર અને ટનશ એરાઉન્ર્ ટાઇમ (TAT) િોવો જોઈએ, જેથી
ગ્રાિક પ્રદાતાનો સાંપકશ કરી ર્કે.
8. ર્ાખાઓ અને લોન ર્ોક્યુમેન્ટમાાં જરૂરી જાિકારીની ત્તવગતો માટે કૃપા કરીને પહરત્તર્ષ્ટ જુ ઓ.

d. માહિતી અને ગોપનીયતા
1. પ્રદાતાએ આરબીઆઈના નીત્તતત્તનયમો મુજબ ગ્રાિકો પાસેથી KYC ર્ોક્યુમેન્ટની નકલો મેળવવી જોઈએ.
2. પ્રદાતાએ સાપ્તાહિક ધોરિે યુત્તનફોમશ ક્રેહર્ટ ર્ેટા ફોમેટ મુજબ, આરબીઆઈની માન્યતાપ્રાપ્ત તમામ CICs
સાથે ગ્રાિકની સહટક અને ત્તવસ્ત ૃત જાિકારી અપલોર્ કરવી જોઈએ.
3. પ્રદાતાએ ગ્રાિકની CICs સાથે જાિકારીના સાંબધ
ાં માાં કોઈ પિ સમસ્યાનુ ાં ત્વહરત સમાધાન કરવુ ાં જોઈએ.

આ પ્રકારની સમસ્યા ઊભી થયાની જાિકારી મળ્યાના 7 કેલેન્ર્ર હદવસમાાં એનુાં સમાધાન કરવુાં જોઈએ.
9

NBFC-MFIsને વ્યાજદર અને પ્રોસેત્તસિંગ ફી સહિત હકિંમતના સાંબધ
ાં માાં આરબીઆઈની સ ૂચનાઓનુાં પાલન કરવાની જરૂર છે
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બાહ્ય વ્યવસ્થામાાં ગ્રાિકોને લોકપાલ સહિત ઉપલબ્ધ ત્તનયમનકારક માધ્યમો સામેલ િોવી જોઈએ, જ્યાાં જે લાગુ પર્ે એ

4. પ્રદાતાએ ગ્રાિકે પ્રદાન કરે લી માહિતીની ગોપનીયતા જાળવવી જોઈએ. ગ્રાિક આપેલી માહિતી
નીચેમાાંથી કોઈ પિ ર્રતે ત્રીજા-પક્ષને આપી ર્કાર્ેેઃ
•
•
•

કાયદા અંતગશત આ પ્રકારની માહિતીની જરૂર િોય કે પછી વ્યાવસાત્તયક ઉદ્દે ર્ની પ ૂત્તતિ માટે પ્રદાન
કરવાની િોય (ઉદાિરિ તરીકે, ક્રેહર્ટ ઇન્ફોમેર્ન કાંપનીઓને)

ગ્રાિક પાસે આ પ્રકારની માહિતી આપવામાાં આવી છે એવી જાિકારી િોવી જોઈએ અને આ માટે
એમની લેણખતમાાં પ ૂવશમજ
ાં ૂરી લેવી જોઈએ
જે પક્ષને ગ્રાિકની માહિતી આપવાની િોય એમાાં ગ્રાિકની સાંમત્તત િોવી જોઈએ અને પ્રદાતા પાસે
ગ્રાિકની સાંમત્તત િોવી જોઈએ

5. પ્રદાતાએ ગ્રાિક પાસેથી લોનની અરજી માટે, એનો CIR હરપોટશ ચકાસવા તથા લોનની ર્રતો અને
ત્તનયમોના સ્વીકાર પર સાંમત્તત મેળવવી જોઈએ. ગ્રાિક જે પ્રોર્ક્ટ કે લોનનો લાભ લે - પછી એ ક્રેહર્ટ તેમજ
વીમો િોય કે પછી અન્ય કોઈ પિ પ્રોર્ક્ટ િોય – ગ્રાિકની અલગ અને સ્પષ્ટ સાંમત્તત લેવી જોઈએ.

e. ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ11

1. પ્રદાતાએ ગ્રાિકની ફહરયાદનુ ાં અસરકારક અને સમયસર રીતે ત્તનવારિ કરવા માટે મજબ ૂત ગ્રાિક ફહરયાદ
ત્તનવારિ વ્યવસ્થા પ્રદાન કરવી જોઈએ. પ્રદાતાએ ગ્રાિકોને તેમની ફહરયાદ નોંધવવા માટે ર્ાખામાાં સતત

કાયશરત ફોન નાંબર અથવા સ્ટાફની મદદની પ્રહક્રયા દ્વારા CGRMની સરળ સુત્તવધા પ્રદાન કરવી જોઈએ.
2. પ્રદાતાએ ર્ાખાઓમાાં, લોન ર્ોક્યુમેન્ટમાાં અને અન્ય સાહિત્યસામગ્રીઓમાાં ગ્રાિકની ફહરયાદ ત્તનવારિની
ત્તવગતો સ્પષ્ટપિે આપવી જોઈએ. કૃપા કરીને ‘ગ્રાિકને જાિકારી’ પહરત્તર્ષ્ટ જુ ઓ.

3. પ્રદાતાએ CGRM પર નજર રાખવા ઓછામાાં ઓછા ફહરયાદ ત્તનવારિ અત્તધકારી ત્તનયુક્ત કરવા જોઈએ
અને તેમના સાંપકશ ની ત્તવગતો (ઇ-મેલ, ફોન નાંબર) ગ્રાિકોને આપવા જોઈએ.
4. પ્રદાતાએ ગ્રાિકને ખાતરી આપવી જોઈએ કે, ફહરયાદ કરી િોવા છતાાં એની સાથે ઉણચત વ્યવિાર
કરવામાાં આવર્ે.

f. અન્ય12
1. પ્રદાતાએ આરબીઆઈની પ્રસ્તુત સ ૂચનાઓ મુજબ ગ્રાિકો પાસેથી ચાર્જ લેવો જોઈએ.
2. ગ્રાિકને ત્રીજા પક્ષની કોઈ પિ પ્રોર્ક્ટ (સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ ત્તસવાયની અન્ય પ્રોર્ક્ટ)ની ઓફર કરતા
પ્રદાતાઓએ આ પ્રકારની પ્રોર્ક્ટની જરૂરી તમામ ત્તવગતો સ્પષ્ટપિે જિાવવી જોઈએ (હકિંમત, ફાયદા,
વોરન્ટી, લાભમાાંથી બાકાત રાખવામાાં આવેલી બાબતો). પ્રદાતાએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે સ ૂક્ષ્મ ત્તધરાિની
સુત્તવધા આપવાની પ ૂવશર્રત સ્વરૂપે આ પ્રકારની અન્ય કોઈ પિ પ્રોર્ક્ટ ગ્રાિકને ખરીદવા દબાિ ન થવુાં
જોઈએ અથવા ત્રીજા પક્ષની કોઈ પિ પ્રોર્ક્ટ ખરીદવાની ગ્રાિકને સ ૂક્ષ્મ ત્તધરાિ લેવાની ફરજ ન પર્વી
જોઈએ.
3. ગ્રાિકને ત્તધરાિ સાથે સાંબત્તાં ધત જીવન વીમાકવત પ ૂરાંુ પાર્તા પ્રદાતાએ જરૂરી તમામ ત્તવગતો સ્પષ્ટપિે
જાિેર કરવી જોઈએ, જેમાાં ઓછામાાં ઓછી નીચેની ત્તવગતો સામેલ છે ેઃ

•

વીમાકાંપનીનુાં નામ
પોણલસીનો નાંબર
વીમાકવચ પ્રાપ્ત કરનાર વ્યસ્ક્તઓ
પ્રીત્તમયમની રકમ
વીમાકવચની રકમ
વીમાકવચનો ગાળો/મુદ્દત

•

વીમાકવચ અંતગશત આવરી લેવામાાં આવતી ઘટનાઓ

•
•
•
•
•

•
•
•
•

અપવાદરૂપ બાબતોેઃ લોન વિેલાસર અદા કરવા, લોનની મુદ્દતમાાં ફેરફાર કરવા અને લોનની ચ ૂક
વગેરે સાથે સાંબત્તાં ધત ર્રતો

દાવો રજૂ કરવાની પ્રહક્રયા (જરૂરી કાગણળયા, TATs વગેરે)
વીમા માટે ફહરયાદ ત્તનવારિની પ્રહક્રયા
અન્ય મુખ્ય ર્રતો

પ્રદાતા CGRM પર વધુ ત્તવગત મેળવવા NBFCs માટે આરબીઆઈની FPC

11

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823)ને જોઈ ર્કે છે .
‘અન્ય’ િેઠળ આવરી લેવાયેલા તમામ મુદ્દા CRL ઉપરાાંતના છે .
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4. સોત્તસગ
િં (લોનની અરજી), ગ્રાિકની સાંમત્તત, સાંપ ૂિશ પ્રહક્રયા, સમજૂતીઓ, ગ્રાિક માટે જરૂરી જાિકારી,
ચુકવિીની રસીદો, ફહરયાદ ત્તનવારિ વગેરે માટે હર્જજટલ (એટલે કે પેપરલેસ) પ્રહક્રયા પર ભાર મ ૂકતા
પ્રદાતાએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે પ્રહક્રયા પ્રસ્તુત ત્તનયમનકારી નીત્તતત્તનયમો સાથે સુસગ
ાં ત છે અને ગ્રાિક
હર્જજટલ માધ્યમોથી સાંપ ૂિશપિે વાકેફ, જાિકાર છે અને એનો ઉપયોગ કરવામાાં સુત્તવધા અનુભવે છે .
5. કોઈ ત્તવસ્તારમાાંથી કામગીરી આટોપી લેનાર પ્રદાતાએ ગ્રાિકોની ચાલુ લોન સાથે સાંબત્તાં ધત સેવા પ ૂરી
પાર્વા વૈકચ્લપક વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ઉદાિરિ તરીકે, એ જ ત્તવસ્તારમાાં કાયશરત અન્ય પ્રદાતા સાથે
ગ્રાિકો પાસેથી લોનના િપ્તા મેળવવા માટેની ગોઠવિ કરી ર્કાર્ે.
6. પ્રદાતાએ ગ્રાિકો સાથે સીધો સાંપકશ સ્થાત્તપત કરવો જોઈએ, ગ્ર ૂપ કે સેન્ટર લીર્સશ વછચે પ્રભાવર્ાળી અને
અનુણચત લાભ મેળવતા વચેહટયા સાથે કામ કરવાનુાં ટાળવુાં જોઈએ. પ્રદાતાએ ગ્ર ૂપમાાં લીર્સશનો અનુણચત રીતે
વધતા પ્રભાવને અટકાવવા તેમના ગ્ર ૂપ/સેન્ટર લીર્સશને ત્તનયત્તમત રીતે બદલતા રિેવ ુાં જોઈએ.

II. કમશચારીઓ સાથે સાંબધ
ાં
a. ભરતી
1. પ્રદાતા ભરતી માટે કોઈ પિ ઉમેદવાર સાથે ણલિંગ, જાત્તત, જ્ઞાત્તત, ધમશ કે લગ્નની સ્સ્થત્તત વગેરે આધારે
અનુણચત રીતે ભેદભાવ નિીં રાખે.
2. પ્રદાતાએ લાયકાત, નૈત્તતક મ ૂલયો અને પ્રામાણિકતાને આધારે ઉમેદવારોની પસાંદગી કરવી જોઈએ.
3. પ્રદાતાએ સાંતોર્ષકારક રીણલત્તવિંગ લેટર (છૂટા કરવાનો પત્ર) મળ્યા પછી કે સાંદભશની ચકાસિીને આધારે
અન્ય પ્રદાતાના ઉમેદવારની ભરતી કરવી જોઈએ. પ્રદાતાએ ઉમેદવારના િાલની કાંપની પાસેથી જાિકારી
મેળવ્યા પછી જ ઉમેદવારને ઓફર લેટર ઇશ્ય ૂ કરવો જોઈએ. જોકે 15 કેલેન્ર્ર હદવસ (હરક્વેસ્ટ મોકલવાની
તારીખથી)ની અંદર ઉમેદવાર સાથે સાંબત્તાં ધત જાિકારી આપવાની હરક્વેન્સ પર કોઈ પ્રત્તતભાવ ન મળે , તો
પ્રદાતા ભરતી કરવા આગળ વધી ર્કે છે .
4. એક પ્રદાતાએ રે ફરન્સ ચેક માટે આ પ્રકારની હરક્વેસ્ટ મળ્યાનાાં 15 હદવસની અંદર અન્ય પ્રદાતાને
પ્રત્તતભાવ આપવો જોઈએ.
5. પ્રદાતાને તેમના કમશચારીઓની જાિકારી રજૂ કરવા એમ્પ્લોયી બ્ય ૂરોમાાં સિભાગી થવા અને ઉમેદવારના
રોજગારી કે કામગીરીના રે કોર્શ ને ચકાસવા માટે પ્રોત્સાિન આપવામાાં આવ્યુ ાં છે .
6. અન્ય પ્રદાતા કાંપનીમાાંથી ઉમેદવારની ભરતી કરનાર પ્રદાતા કાંપનીએ નોહટસ પીહરયર્નુ ાં પાલન કરવુ ાં
જોઈએ, જેના પર ઉમેદવારની િાલની પ્રદાતા કાંપની અને/અથવા સાંભત્તવત પ્રદાતા કાંપની વછચે સાંમત્તત થયેલી
િોય.
7. અન્ય પ્રદાતા કાંપનીમાાં એહરયા મેનેજર13ની પોણઝર્નમાાં કાયશરત કમશચારીની ભરતી કરનાર પોતાની
કાંપનીમાાં કરનાર પ્રદાતાએ આ પ્રકારના કમશચારીઓને ઓછામાાં ઓછા એક વર્ષશ માટે એના વતશમાન
પોન્દ્સ્ટિંગના સ્થળથી (એટલે કે ર્ાખાનુ ાં સ્થળ, જ્યાાં આ કમશચારી છે લલે કામ કરતા િતા) ઓછામાાં ઓછા 50
હકલોમીટરના અંતરે સ્સ્થત સ્થળ પર નવી કામગીરી સુપરત કરવી જોઈએ. આ જોગવાઈ પાછળનો મ ૂળભ ૂત
આર્ય એ સુત્તનત્તિત કરવાનો છે કે, કોઈ કમશચારી જે તે ત્તવસ્તારના વ્યવસાયની માહિતી અને કાંપનીના
ગ્રાિકો સાથે ઓળખાિનો લાભ લઈને એ કાંપનીના વ્યવસાય પર અત્તતક્રમિ ન કરે .

b. કામગીિીિો અચિગમ (તાલીમ અિે મ ૂલયાંકિ)
1. પ્રદાતાએ કમશચારીઓને નીત્તતગત બાબતો, પ્રહક્રયાઓ, ત્તનયમનો વગેરે તેમજ CoC પર કમશચારીઓને
ત્તવસ્ત ૃત તાલીમ આપવી જોઈએ. ઉણચત વ્યવિાર, ત્તધરાિનુ ાં મ ૂલયાાંકન, માહિતીની ગોપનીયતા, ગુિવિાયુક્ત
સેવા, CRRM, સાંબધ
ાં ોની જાળવિી અને ગ્રાિકોને પુનેઃચુકવિીમાાં મુશ્કેલીના સમયમાાં સમાધાન વગેરે જેવા
ગ્રાિક સાથે સાંબત્તાં ધત પાસાઓ પર ભાર મ ૂકવો જોઈએ.
2. પ્રદાતાએ ઉપરોક્ત પાસાઓની કમશચારીઓની સમજિનુ ાં ત્તનયત્તમતપિે મ ૂલયાાંકન કરવુ ાં જોઈએ અને પયાશપ્ત
સમજિ પ્રદાન કરવા નવેસરથી તાલીમ આપવી જોઈએ.
3. પ્રદાતાએ તેમના કમશચારીઓને જાત્તત સાથે સાંબત્તાં ધત સમજિ અને વ્યવિાર પર તાલીમ આપવી જોઈએ,
જેમાાં મહિલા સાથીદારો અને ગ્રાિકો સાથે ઉણચત રીતે વાતચીત સામેલ છે .
4. પ્રદાતાએ તેમના કમશચારીઓને વ્યવસાત્તયક અણભગમ અને ઉણચત વ્યવિારના મુદ્દાઓ પર જરૂરી
જાિકારી આપવી જોઈએ, જેમાાં તેમની પાસેથી અપેણક્ષત વ્યવિાર તથા કોઈ પિ ગેરકાયદે સર અને
સમાજત્તવરોધી પ્રવ ૃત્તિઓમાાં ન સાંકળાવુ ાં જોઈએ એ બાબતો સામેલ છે .
5. પ્રદાતાએ કાંપનીમાાં પ્રવેર્ માટેની તાલીમ પ ૂિશ થયા પછી ર્ાખામાાં વ્યાવસાત્તયક કામગીરીમાાં નવા
કમશચારીઓને સાાંકળવા જોઈએ.14
6. પ્રદાતાએ સુત્તનત્તિત કરવુ ાં જોઈએ કે CGRM માટે પ્રત્યક્ષ રીતે સાંકળાયેલા કમશચારીઓને ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ
કરવા માટે વ્યવસ્થા, પ્રહક્રયાઓ અને વ્યવિાહરક કુ ર્ળતાઓ ત્તવર્ે ત્તવગતવાર તાલીમ મળે .
7. પ્રદાતાએ એ રીતે પારદર્શક ઇન્સેન્દ્ન્ટવ અને મ ૂલયાાંકનનુ ાં માળખુાં સ્થાત્તપત કરવુ ાં જોઈએ, જે અનુણચત
વેચાિને પ્રોત્સાિન તરફ ન દોરી જાય, ગુિવિાયુક્ત સેવાઓ માટેના પહરબળોને ત્તવચાર કરે ,
જવાબદારપ ૂવશકના ત્તધરાિને પ્રોત્સાિન આપે, CoCના નીત્તતત્તનયમોને ણબરદાવે અને ઉલલાંઘન પર ઉણચત
દાં ર્ાત્મક કાયશવાિી કરે . પ્રદાતાએ તકશ બદ્ધ અને સ્પષ્ટ માપદાં ર્ોને આધારે ર્ાખા સ્તરે કમશચારીઓ માટે
લક્ષ્યાાંકો ત્તનધાશહરત કરવા જોઈએ, જેમાાં સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિની જરૂહરયાતની સમજિ અને કોઈ ત્તવસ્તારમાાં
પુનેઃચુકવિીની ક્ષમતા સામેલ િોય.
એહરયા મેનેજર સાંસ્થામાાં બ્રાન્ચ મેનજ
ે રની નીચે કાયશરત ઉછચ િોદ્દો છે , જોકે ત્તવત્તવધ પ્રદાતાઓ આ િોદ્દા
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માટે અલગ-અલગ નામ ધરાવે છે , જેમ કે િબ મેનેજર/હર્ત્તવઝનલ મેનેજર વગેરે.
II. b.1માાં આપેલી ત્તવગત મુજબ
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C. કમશચારીઓનુ ાં હિત
1. પ્રદાતાએ કમશચારીઓના હિત (ઉદાિરિ તરીકે, પયાશપ્ત વળતર, કામકાજના કલાકો, કામ કરવાના
સ્સ્થત્તતસાંજોગો, પહરવારના કામકાજ અને આકસ્સ્મક કામગીરી જેવા અંગત કારિોસર રજાઓ) અને સુરક્ષાને
ઉણચત મિત્ત્વ આપવુ ાં જોઈએ.
2. પ્રદાતાએ મુશ્કેલ ત્તવસ્તારો અને રોકર્ રકમને જાળવવા સાથે સાંકળાયેલા જોખમોમાાં કમશચારીઓ માટે સ્પષ્ટ
રીતે પહરભાત્તર્ષત આચારસાંહિતા બનાવવી જોઈએ. જો આચારસાંહિતાનુ ાં પાલન કરવા છતાાં કમશચારીઓ સાથે
કોઈ દુ ઘશટના ઘટે, તો પ્રદાતાએ કમશચારીઓને ક્ષત્તતપ ૂત્તતિ કરવી જોઈએ.
3. જ્યાાં સુધી કમશચારીઓ પર અનુણચત કામગીરી કે ગોટાળો કરવાનો કેસ પુરવાર ન થાય, ત્યાાં સુધી
કમશચારીઓ પાસેથી કલેક્ર્નમાાં ઘટાર્ાનો સ્વીકાર ન કરવો જોઈએ.
4. પ્રદાતાએ પુરુર્ષ અને મહિલા એમ બાંને પ્રકારના કમશચારીઓને કામ કરવા અને ત્તવકાસ કરવા સાનુકૂળ
વ્યાવસાત્તયક વાતાવરિ ઊભુાં કરવુ ાં જોઈએ.
5. પ્રદાતાએ કમશચારીઓની ફહરયાદોની રજૂઆતો સાાંભળવા અને એનુ ાં સમાધાન કરવા માટે ઉણચત વ્યવસ્થા
કરવી જોઈએ તથા તેમને સલાિ આપવી જોઈએ.
6. સાધારિ હકસ્સાઓમાાં15 પ્રદાતાએ કમશચારીઓના કામકાજના છે લલા હદવસથી 30 કેલેન્ર્ર હદવસની અંદર
કમશચારીઓને છૂટા કરવાની ઔપચાહરકતાઓ (જેમાાં બાકી નીકળતી રકમનુ ાં છે લલુાં સેટલમેન્ટ, ના-વાાંધા
પ્રમાિપત્ર (એનઓસી) ઇશ્ય ૂ કરવુ ાં અને રીણલત્તવગ
િં લેટર (છૂટા કરવાનો પત્ર) સામેલ છે ) પ ૂિશ કરવી જોઈએ.
7. પ્રદાતાએ સાંભત્તવત પ્રદાતા પાસેથી રે ફરન્સ ચેક (ઉમેદવારોની કામગીરી ચકાસવા)ની હરક્વેસ્ટ મળ્યાની
તારીખથી 15 કેલેન્ર્ર હદવસમાાં પ્રત્તતભાવ આપવો જોઈએ.
8. પ્રદાતાએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે કમશચારીઓ માટે નોહટસ પીહરયર્ 3 મહિનાથી વધારે ન િોવો જોઈએ.
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સાધારિ હકસ્સા એવા છે , જેમાાં કમશચારી નોહટસ પીહરયર્નુાં પાલન કરે છે , કામગીરી પ ૂિશ કરે છે , જવાબદારીઓ સુપરત કરે છે , કોઈ નાિાકીય

બાબત બાકી રિેતી નથી અને જરૂરી માંજૂરી આપવામાાં આવે છે .

III. નીત્તતઓ, વ્ય ૂિાત્મક સ ૂચનાઓ અને ત્તનરીક્ષિ
a. નીત્તતત્તનયમો, વ્ય ૂિાત્મક સ ૂચનો અને ત્તનરીક્ષિ
1. પ્રદાતાએ ઉણચત વ્યવિારની આચારસાંહિતા (FPC), પ્રોર્ક્ટને ત્તવકસાવવાની કામગીરી, માનવીય સાંસાધન,
CGRM, આંતહરક હિસાબહકતાબ, ઇન્ફોમેર્ન એન્ર્ ટેકનોલોજી વગેરે જેવી પ્રસ્તુત નીત્તતઓને CoCમાાં
ઉલલેણખત જોગવાઈઓ સાથે સુસગ
ાં ત કરવી જોઈએ.
a. પ્રદાતાએ ગ્રાિકો સાથે કમશચારીઓની વાતચીત માટે સુસ્પષ્ટ માગશદત્તર્િકા બનાવવી જોઈએ. એમાાં
માગશદત્તર્િકાને અનુરૂપ ન િોય એવા ત્તનયમોનુ ાં સમાધાન કરવુ ાં જોઈએ.
b. પ્રદાતા બોર્શ ની માન્યતા ધરાવતી CGRM નીત્તત ધરાવતા િોવા જોઈએ, જેમાાં ફહરયાદ નોંધાવવાની પ્રહક્રયા,
એનુ ાં સમાધાન કરવાની અને ફહરયાદને આગળ વધારવાની પ્રહક્રયા, ફહરયાદ ત્તનવારિ માટે આંતહરક અને
બાહ્ય વ્યવસ્થા16, ફહરયાદોના પ્રકારો અને TAT, CGRMની સમીક્ષા/એનુ ાં ઓહર્ટ તથા બોર્શ અને ટોચના
મેનેજમેન્ટને જાિકારી આપવા જેવી બાબતો સામેલ િોવી જોઈએ.
c. પ્રદાતાએ ગ્રાિકની લોનની ચુકવિીમાાં ચ ૂકની સમસ્યાનુ ાં સમાધાન કરવા ત્તધરાિ નીત્તતમાાં એક ત્તવભાગ
ધરાવવો જોઈએ, જેમાાં વ્યાવસાત્તયક ત્તમલકતોને નુકસાન થવાને કારિે, પહરવારની આજીત્તવકાના આધાર
સમાન સભ્યો ગુમાવવાને કારિે, કુ દરતી આપત્તિઓને કારિે કે અન્ય કટોકટીને કારિે લોન અદા કરવામાાં
મુશ્કેલી અનુભવતા ગ્રાિકો માટે લોનની વસ ૂલાતની વ્યવસ્થા ફરી કરવાની બાબત સામેલ છે .
d. પ્રદાતા પાસે કુ દરતી આપત્તિઓ, મોટી સાંખ્યામાાં ગ્રાિકો દ્વારા લોનની ચુકવિીમાાં ચ ૂક, નકારાત્મક
મીહર્યા, સ્થાત્તનક-સ્તરે કાંપની પ્રત્યે નકારાત્મક ભાવના વગેરેથી પેદા થતી સમસ્યાઓનુ ાં સમાધાન કરવા
બોર્શ ની માન્યતા ધરાવતુાં માળખુાં િોવુ ાં જોઈએ.
e. પ્રદાતા પાસે ગ્રાિકની જાિકારી (મેળવવી, સાંગ્રિ કરવો, અન્ય કોઈને આપવી)ને સલામત રાખવાની નીત્તત
િોવી જોઈએ, જેમાાં જાિકારીનો સાંગ્રિ કરવાના સ્વીકૃત ત્તસદ્ધાાંતોને આવરી લીધા િોય, જે નીચે મુજબ છે ેઃ
•
•
•
•
•
•

કલેક્ર્નની મયાશદા
ઉદ્દે ર્ની સ્પષ્ટતા

ઉપયોગની મયાશદા

ઓછામાાં ઓછા જાિકારી
જાિકારીની ગોપનીયતા
ઉલલાંઘન-સ ૂચનાઓ

•
•
•

જાિકારી કેટલી િદ સુધી આપવી એની વ્યવસ્થા
જ્યાાં ર્ક્ય િોય, ત્યાાં ર્ેટાનુ ાં એન્દ્ન્ક્રપ્ર્ન

વ્યસ્ક્તગત જાિકારી સાથે સાંબત્તાં ધત જોખમોની ઓળખ કરવી અને આ જોખમો ઘટાર્વા વ્યવસ્થા
સ્થાત્તપત કરવી તેમજ ત્તનયત્તમત સમયાાંતરે એની સમીક્ષા કરવી

2. પ્રદાતા પાસે બોર્શ દ્વારા વાત્તર્ષિક ધોરિે સમીક્ષા કરે લ અને સુધારાવધારા કરે લી તમામ મુખ્ય નીત્તતઓ અને
યોજનાઓ (ગ્રાિકને મેળવવાના પાસાાં, ત્તવસ્તરિ, લક્ષ્યાાંકો, કામગીરી, HR, CGRM વગેરે) િોવા જોઈએ.
3. પ્રદાતાએ ત્તવત્તવધ પહરબળોને આધારે એની જુ દી જુ દી પ્રોર્ક્ટનુ ાં મ ૂલયાાંકન કરવુ ાં જોઈએ, જેમાાં ગ્રાિકના
હિત પર જુ દી જુ દી પ્રોર્ક્ટની અસર (જેમ કે આવકમાાં વધારો, ત્તમલકતોની સુલભતા, છે તરત્તપિંર્ીમાાં ઘટાર્ો,
કુ ર્ળતામાાં વધારો વગેરે) સામેલ છે
4. પ્રદાતાએ પુરવઠા અને માગ એમ બાંને પાસાાંને આધારે એની વ્યાવસાત્તયક યોજના ત્તવકસાવવી જોઈએ,
જેમાાં કોઈ ત્તવસ્તારમાાં સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિનો િાલનો પુરવઠો અને માગ તથા ગ્રાિકની પુનેઃચુકવિીની ક્ષમતા
સામેલ છે . CICs પાસે ઉપલબ્ધ ર્ેટાનો ઉપયોગ જે તે ત્તવસ્તારમાાં પુરવઠા અને પુનેઃચુકવિીના અણભગમને
સમજવા માટે કરવો જોઈએ. જે ત્તવસ્તારમાાં અગાઉથી જ પયાશપ્ત સ ૂક્ષ્મ-ત્તધરાિ થયુ ાં િોય એ ત્તવસ્તારમાાં
કામગીરી ટાળવી જોઈએ અથવા અત્તત સાવધાની રાખીને કામ કરવુ ાં જોઈએ.
5. પ્રદાતાએ CoCની સામે એની કામગીરી (પાલન અને ચ ૂક)નુ ાં વર્ષશમાાં ઓછામાાં ઓછા એક વખત મ ૂલયાાંકન
કરવુ ાં જોઈએ તથા બોર્શ અને ટોચના મેનેજમેન્ટ સ્તરે હરપોટશ ની ચચાશ કરવી જોઈએ. હરપોટશ માાં કામગીરીનુ ાં
મ ૂલયાાંકન કરવા માટે ઉપયોગ કરે લી પદ્ધત્તત પિ જિાવવી જોઈએ. જે પ્રદાતાનો એકાંદર લોન પોટશ ફોણલયો
(GLP) `500 કરોર્થી વધારે િોય એમિે આ પ્રકારની આકારિી બિારની સાંસ્થા પાસે કરાવવી જોઈએ. CoC
પર આકારિીના અિેવાલની નકલ SROs સાથે વિેંચવી જોઈએ.
6. પ્રદાતાએ ફહરયાદના પ્રકાર, એના પર થયેલી કામગીરી અને એના ત્તનવારિ સાથે સાંબત્તાં ધત CGRM માટે
વ્યસ્ક્તગત અને કુ લ ર્ેટાનો રે કોર્શ રાખવો જોઈએ તથા એનુ ાં ત્તવશ્લેર્ષિ કરવુ ાં જોઈએ. બોર્શ ને સમીક્ષા માટે
પ્રાપ્ત થયેલા ફહરયાદ, એના ત્તનવારિ તથા જે ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ બાકી િોય એના પર હરપોટશ સુપરત કરવો
જોઈએ.
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બાહ્ય સાંસ્થાને ફહરયાદ કરવાની વ્યવસ્થામાાં ત્તનયમનકારી માધ્યમો સામેલ કરવા જોઈએ, જેની જાિકારી ગ્રાિકને આપવી જોઈએ, જેમાાં લોકપાલ

સામેલ છે

b. જોખમનુ ાં ત્તનવારિ અને આંતહરક હિસાબહકતાબ

1. પ્રદાતાએ મુખ્ય જોખમો ઓળખવા (જેમ કે વધારે ત્તધરાિ, ત્તધરાિનો વધારે પુરવઠો, રાજકીય વગ
ધરાવતા લોકો, કુ દરતી આપત્તિને કારિે ત્તધરાિ અને કામગીરી સાથે સાંબત્તાં ધત જોખમો જેવા) અને એનુ ાં
ત્તનવારિ કરવા ત્તવત્તવધ પગલાાં લેવા જોખમનુ ાં ત્તનવારિ કરવા સારી માળખાગત કામગીરી સ્થાત્તપત કરવી
જોઈએ.
2. પ્રદાતાએ CoCમાાં સ ૂણચત પાસાાંઓનુ ાં પાલન થાય છે કે નિીં એ ચકાસવા તર્ાખાઓ, ગ્રાિક, કમશચારીઓ,
પ્રહક્રયાઓ અને વ્યવસ્થાની ચકાસિી કરવી જોઈએ.
3. પ્રદાતાએ ર્ાખાઓ અને કમશચારીઓને સુપરત કરે લા લક્ષ્યાાંકોથી અસાધારિ રીતે સતત વધારે સારી
કામગીરીની આંતહરક ધોરિે તપાસ કરવી જોઈએ, કારિ કે આ એક યા બીજા પ્રકારે દબાિપ ૂવશક વેચાિ
કરવાની કામગીરીનો સાંકેત િોઈ ર્કે છે .
4. પ્રદાતાએ કુ લ ઋિ સાથે સાંબત્તાં ધત ત્તનયમોનુ ાં ઉલલાંઘન કરીને થતા ત્તધરાિના હકસ્સાઓ, ત્તધરાિકારોની
ગિતરી તથા અન્ય પ્રદાતાને લોનની ચુકવિી ન કરનાર ગ્રાિકને થયેલા ત્તધરાિની જાિકારી મેળવવા
વાજબી ધોરિે નમ ૂનાનો ત્તત્રમાત્તસક ધોરિે હિસાબહકતાબ કરવો જોઈએ. આ કામગીરી માટે પ્રદાતા કુ લ
ઋિના ત્તનયમોનુ ાં પાલન થયુ ાં છે કે નિીં એ ચકાસવા CICs પાસે ઉપલબ્ધ ર્ેટાનો ઉપયોગ કરી ર્કે છે અને
ગ્રાિકદીઠ પ્રદાતાની ગિતરી કરી ર્કે છે .
5. પ્રદાતાએ ત્તધરાિની પ્રહક્રયા અને વ્યવસ્થામાાં અનૌપચાહરક રીતે કામ કરતા વચેહટયાઓને ઓળખવા અને
તેમની સાથેની કામગીરી ટાળવા ચોક્કસ આંતહરક ત્તનયાંત્રિોની વ્યવસ્થા સ્થાત્તપત કરવી જોઈએ. ઉદાિરિ
તરીકે, ગ્રાિકો સાથે સીધો સાંબધ
ાં સ્થાત્તપત કરવો, ગ્રાિકોને લોનની ફાળવિી અગાઉ પુન્દ્ષ્ટ કરવા માટેનો કોલ
કરવો, લોનના ઉપયોગની ચકાસિી, ગ્ર ૂપ/સેન્ટર લીર્રને ત્તનયત્તમત રીતે બદલવા તથા આંતહરક
હિસાબહકતાબ દરત્તમયાન ગ્રાિકની ખરાઈ કરવી.

c. ઉદ્યોગ સાથે સાથસિકાર
1. પ્રદાતાએ ઉદ્યોગ સ્તરે કામગીરી, સાંર્ોધન વગેરેને સમજવા SROs દ્વારા જરૂરી જાિકારી અને માહિતી
વિેંચવી જોઈએ. આ કામગીરી માટે પ્રદાતાએ SROs સાથે સાંકલન સ્થાત્તપત કરવા મુખ્ય વ્યસ્ક્તની ઓળખ
કરવી જોઈએ.
2. પ્રદાતાએ ઉદ્યોગ-સ્તરની સમસ્યાઓનુ ાં સમાધાન કરવા અન્ય સાંસ્થાઓ સાથે સિકાર સ્થાત્તપત કરવો
જોઈએ.

I. ઓહફસ
પ્રદાતાની ઓહફસ (િેર્/હરજનલ ઝોનલ)એ નીચે આપેલી ‘ગ્રાિક માટે જરૂરી જાિકારી’ ઊર્ીને આંખે વળગે
એ રીતે દર્ાશવવી જોઈએેઃ
ક્રમ

જરૂરી જાિકારીઓ

મ ૂળ સ્ત્રોત
(જોગવાઈ/પાના નાંબર)

1

પ્રદાતાની ઉણચત વ્યવિારની આચારસાંહિતા (FPC), જે પ્રાદે ત્તર્ક

RBI FPC, 2.B.i.a (પાનુ ાં 9)

2

ભાર્ષામાાં RBIની FPCને સુસગ
ાં ત છે
વ્યાજના લાગુ દર

3

જાિેરાતેઃ પ્રદાતા સ્ટાફના અનુણચત અણભગમ અને ફહરયાદનુ ાં

RBI FPC, 2.B.i.e (પાનુ ાં 9)
RBI FPC, 2.B.i.f (પાનુ ાં 9)

4

સમયસર ત્તનવારિ કરવા માટે જવાબદાર િર્ે
પારદર્શકતા અને ત્તધરાિની ઉણચત પદ્ધત્તતઓ પ્રત્યે પ્રત્તતબદ્ધતા

5

પ્રદાતાએ સ્થાત્તપત કરે લી ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ કરવાની વ્યવસ્થા

6

ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ કરનાર અત્તધકારીનુ ાં નામ અને સાંપકશ ની ત્તવગત RBI FPC, 2.A.vi.a (પાનુ ાં 6)

RBI FPC, 2.B.i.b (પાનુ ાં 9)
RBI FPC, 2.B.i.e (પાનુ ાં 9)

(ટેલીફોન/મોબાઇલ નાંબર તેમજ ઇમેલ એડ્રેસ પિ), જેમનો

પ્રદાતા સામેની ફહરયાદનુ ાં સમાધાન કરવા માટે જનતા સાંપકશ કરી
7

ર્કર્ે
જો એક મહિનાની અંદર ફહરયાદ/ત્તવવાદનુ ાં સમાધાન ન થાય, તો RBI FPC, 2.A.vi.b (પાનુ ાં 6)
ગ્રાિક RBIની DNBSની હરજનલ ઓહફસના ઓહફસર-ઇન-ચાર્જને
અપીલ કરી છે (સાંપકશ ની સાંપ ૂિશ ત્તવગતો), જેમના કાયશક્ષત્ર
ે માાં

8

9
i
ii
iii
iv

પ્રદાતાની ઓહફસની નોંધિી થયેલી છે

NBFCs માટે લોકપાલ યોજનાેઃ લોકપાલના સાંપકશ નો ઉદ્દે ર્ અને
સાંપકશ ની ત્તવગતો, જેમને ફહરયાદો કરવી પર્ર્ે17

પ્રદાતાની ગ્રાિકની ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ કરવાની વ્યવસ્થા

(CGRM)ની જાિકારી નીચે મુજબ છે ેઃ
પ્રદાતાને ફહરયાદ કરવા ગ્રાિકો પાસે ઉપલબ્ધ માધ્યમો
ફહરયાદ કરવાની પ્રહક્રયા
દરે ક સ્તરે ફહરયાદ પર કામગીરી થવાનો અપેણક્ષત ટનશએરાઉન્ર્

ટાઇમ (TAT)
SROનો CGRM નાંબર, જો ગ્રાિકને ફહરયાદનાાં સમાધાનમાાં આધાર

10

સ્વરૂપે જરૂર િોય તો
ઓફર થતી તમામ પ્રકારની લોનની નીચે મુજબની ત્તવગતો

i
ii
iii
iv

રકમ
ઘટતી ત્તસલકને આધારે વાત્તર્ષિક ધોરિે વ્યાજદર
પ્રોસેત્તસિંગ ફી
મુદ્દત

NBFCs 2018 માટે RBIની લોકપાલ
યોજના, પ્રકરિ IV, 15, 1 (પાનુ ાં
13)

CoC

v
vi

લોનના િપ્તાનો ગાળો
ઉદ્દે ર્

આ અત્યારે ગ્રાિકો સાથે `100 કરોર્ કે વધારે એસેટ ધરાવતી NBFCsને લાગુ છે

17

CoC

II. ર્ાખા
પ્રદાતાની ર્ાખામાાં ‘ગ્રાિક માટે જરૂરી જાિકારી’ સ્પષ્ટ દે ખાય એ રીતે મ ૂકવી જોઈએ.
ક્રમ

જરૂરી જાિકારીઓ

મ ૂળ સ્ત્રોત
(જોગવાઈ/પાના નાંબર)

1

પ્રદાતાની ઉણચત વ્યવિારની આચારસાંહિતા (FPC), જે પ્રાદે ત્તર્ક

RBI FPC, 2.B.i.a (પાનુ ાં 9)

2

ભાર્ષામાાં RBIની FPCને સુસગ
ાં ત છે
વ્યાજના લાગુ દર

3

જાિેરાતેઃ પ્રદાતા સ્ટાફના અનુણચત અણભગમ અને ફહરયાદનુ ાં

RBI FPC, 2.B.i.e (પાનુ ાં 9)
RBI FPC, 2.B.i.f (પાનુ ાં 9)

4

સમયસર ત્તનવારિ કરવા માટે જવાબદાર િર્ે
પારદર્શકતા અને ત્તધરાિની ઉણચત પદ્ધત્તતઓ પ્રત્યે પ્રત્તતબદ્ધતા

5

પ્રદાતાએ સ્થાત્તપત કરે લી ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ કરવાની વ્યવસ્થા

6

ફહરયાદનુ ાં ત્તનવારિ કરનાર અત્તધકારીનુ ાં નામ અને સાંપકશ ની ત્તવગત RBI FPC, 2.A.vi.a (પાનુ ાં 6)

RBI FPC, 2.B.i.b (પાનુ ાં 9)
RBI FPC, 2.B.i.e (પાનુ ાં 9)

(ટેલીફોન/મોબાઇલ નાંબર તેમજ ઇમેલ એડ્રેસ પિ), જેમનો

પ્રદાતા સામેની ફહરયાદનુ ાં સમાધાન કરવા માટે જનતા સાંપકશ કરી
7

ર્કર્ે
જો એક મહિનાની અંદર ફહરયાદ/ત્તવવાદનુ ાં સમાધાન ન થાય, તો RBI FPC, 2.A.vi.b (પાનુ ાં 6)
ગ્રાિક RBIની DNBSની હરજનલ ઓહફસના ઓહફસર-ઇન-ચાર્જને
અપીલ કરી છે (સાંપકશ ની સાંપ ૂિશ ત્તવગતો), જેમના કાયશક્ષત્ર
ે માાં

8

પ્રદાતાની ઓહફસની નોંધિી થયેલી છે

NBFCs માટે લોકપાલ યોજનાેઃ લોકપાલના સાંપકશ નો ઉદ્દે ર્ અને
સાંપકશ ની ત્તવગતો, જેમને ફહરયાદો કરવી પર્ર્ે18

9

ઓફર થતી તમામ પ્રકારની લોનની નીચે મુજબની ત્તવગતો

i
ii
Iii
iv
v
vi
10

રકમ
ઘટતી ત્તસલકને આધારે વાત્તર્ષિક ધોરિે વ્યાજદર
પ્રોસેત્તસિંગ ફી
મુદ્દત
લોનના િપ્તાનો ગાળો
ઉદ્દે ર્
લોનની હકિંમતમાાં ફક્ત ત્રિ બાબતો સાંકળાયેલા છે એટલે કે ;
વ્યાજનો ચાર્જ, પ્રોસેત્તસગ
િં ચાર્જ અને વીમાનુ ાં પ્રીત્તમયમ (જેમાાં
એના સાંદભશમાાં વિીવટી ચાર્જ સામેલ છે )

11
I
Ii
iii

ઓફર થતી તમામ પ્રકારની લોનની નીચે મુજબની ત્તવગતો
પ્રદાતાને ફહરયાદ કરવા ગ્રાિકો પાસે ઉપલબ્ધ માધ્યમો
ફહરયાદ કરવાની પ્રહક્રયા
દરે ક સ્તરે ફહરયાદ પર કામગીરી થવાનો અપેણક્ષત ટનશએરાઉન્ર્

NBFCs 2018 માટે RBIની લોકપાલ
યોજના, પ્રકરિ IV, 15, 1 (પાનુ ાં
13)

CoC

CoC

Iv

ટાઇમ (TAT)
SROનો CGRM નાંબર, જો ગ્રાિકને ફહરયાદનાાં સમાધાનમાાં આધાર
સ્વરૂપે જરૂર િોય તો

આ અત્યારે ગ્રાિકો સાથે `100 કરોર્ કે વધારે એસેટ ધરાવતી NBFCsને લાગુ છે

18

III. લોનની અરજી
પ્રદાતાની લોનની અરજીમાાં નીચે મુજબ ‘ગ્રાિક માટે જરૂરી જાિકારી’ િોવી જોઈએ
ક્રમ

જરૂરી જાિકારીઓ

મ ૂળ સ્ત્રોત
(જોગવાઈ/પાના નાંબર)

1

ઋિધારકના હિતને અસર કરે એવી જરૂરી માહિતી, એટલે

RBI FPC, 2.A.i.b (પાનુ ાં 3)

તેઓ અન્ય NBFCs દ્વારા ઓફર થતી ર્રતો અને ત્તનયમો સાથે
અથશપ ૂિશ રીતે સરખામિી કરી ર્કર્ે અને તેઓ સુમાહિતગાર

2

ત્તનિશય લઈ ર્કર્ે
અરજીના ફોમશ સાથે રજૂ કરવા જરૂરી ર્ોક્યુમેન્ટ કે કાગણળયા

RBI FPC, 2.A.i.b (પાનુ ાં 3)

3

લોનની તમામ અરજીની રસીદ માટે સ્વીકૃત્તત. એમાાં લોનની

RBI FPC, 2.A.i.b (પાનુ ાં 3)

4

જાિકારી આપીએ તો વધારે સારુાં
ગ્રાિકને પ્રોર્ક્ટ પર આપવામાાં આવતી ત્તવગતો નીચે મુજબ છે

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
5
6

રકમ
ઘટતી ત્તસલકને આધારે વાત્તર્ષિક ધોરિે વ્યાજના દર
પ્રોસેત્તસિંગ ફી
મુદ્દત
લોનના િપ્તાની ચુકવિીનો ગાળો
ઉદ્દે ર્
લોનની અન્ય ર્રતો અને ત્તનયમો
ગ્રાિકોએ રજૂ કરવા જરૂરી KYC ર્ોક્યુમેન્ટની યાદી
ક્રેહર્ટ ઇન્ફોમેર્ન કાંપનીઓ (CICs) પાસે ગ્રાિકના ત્તધરાિની

7

અરજી પર પ્રહક્રયા કેટલાાં સમયગાળામાાં પ ૂિશ થર્ે એની

જાિકારી ચકાસવાની સાંમત્તત
ગ્રાિકોને આપવામાાં આવતી લેણખત સ્વીકૃત્તતમાાં પ્રદાતાનો
CGRM નાંબર આપવો

CoC

CoC
CoC

IV. લોનની સમજૂતી
RBIની FPC મુજબ, પ્રદાતાએ લોનની સમજૂતીમાાં તમામ સાંલગ્ન ર્ોક્યુમેન્ટની એક-એક નકલ સાથે લોનની
સમજૂતીની નકલ, ર્ક્ય િોય તો પ્રાદે ત્તર્ક ભાર્ષામાાં, ગ્રાિકને સમજાય એ ભાર્ષામાાં આપવી જોઈએ.
પ્રદાતાઓ આ નકલ લોનની માંજૂરી/ત્તવતરિ સમયે આપવી જોઈએ, જેમાાં લોનની તમામ ર્રતો અને ત્તનયમો
િોવા જોઈએ. પ્રદાતાએ લોનની સમજૂતીમાાં ‘ગ્રાિક માટે જરૂરી જાિકારી’માાં નીચેની બાબતો સામેલ કરવી
જોઈએ.
ક્રમ

જરૂરી જાિકારી

મ ૂળ સ્ત્રોત (જોગવાઈ/પાના નાંબર)

1

માંજૂર થયેલી લોનની રકમ

RBI FPC, 2.A.ii (પાનુ ાં 3)

2

ઘટતી ત્તસલકને આધારે વ્યાજના વાત્તર્ષિક દર

RBI FPC, 2.A.ii (પાનુ ાં 3)

3

NBFCsએ ર્રતો અને ત્તનયમોમાાં કોઈ ફેરફારની જાિકારી

RBI FPC, 2.A.iii (પાનુ ાં 4)

લોનધારકને પ્રાદે ત્તર્ક ભાર્ષામાાં કે એમને સમજાતી િોય એ

ભાર્ષામાાં આપવી જોઈએ, જેમાાં લોનની વિેંચિીની તારીખ,

વ્યાજના દર, સત્તવિસ ચાર્જ, પ્રીપેમેન્ટ ચાર્જ વગેરે સામેલ છે .

NBFCsએ એ ખાતરી પિ કરવી જોઈએ કે વ્યાજના દરો અને
ચાર્જમાાં ફેરફારોની અસર ભત્તવષ્યમાાં થર્ે. આ સાંબધ
ાં માાં
4

અનુકૂળ ર્રતને લોનની સમજૂતીમાાં સામેલ કરવી જોઈએ
લોનની તમામ ર્રતો અને ત્તનયમો

RBI FPC, 2.B.i (પાનુ ાં 9)

5

લોનની હકિંમત સાથે ફક્ત ત્રિ બાબતો સાંકળાયેલી છે એટલે

RBI FPC, 2.B.ii (પાનુ ાં 9)

6

એના સાંદભશમાાં વિીવટી ચાર્જ સહિત છે )
ત્તવલાંબથી ચુકવિી પર કોઈ દાં ર્ નિીં કરવામાાં આવે

RBI FPC, 2.B.iii (પાનુ ાં 9)

7

ઋિધારક પાસેથી કોઈ સીક્યોહરટી હર્પોણઝટ/માજર્જન

RBI FPC, 2.B.iv (પાનુ ાં 9)

ર્કે
લોન માંજૂર કરવા અને પ્રથમ િપ્તાની ચુકવિીની તારીખ

RBI FPC, 2.B.vi (પાનુ ાં 10)

8
9

કે – વ્યાજદર, પ્રોસેત્તસગ
િં ચાર્જ અને વીમાનુ ાં પ્રીત્તમયમ (જે

લેવામાાં નિીં આવે
ઋિધારક એકથી વધારે SHG/JLGથી વધારે ના સભ્ય ન બની RBI FPC, 2.B.v (પાનુ ાં 9)

વછચેનો મોરે ટોહરયમ પીહરયર્ (NBFC-MFIs (હરઝવશ બેંક)ની
10

સ ૂચનાઓ, 2011ની માગશદત્તર્િકા મુજબ)
ઋિધારકની જાિકારી ગોપનીય રાખવામાાં આવર્ે એની

RBI FPC, 2.B.vii (પાનુ ાં 10)

11

ખાતરી
પ્રદાતા સ્ટાફના અનુણચત વ્યવિાર અને સમયસર ફહરયાદનુ ાં

RBI FPC, 2.B.i.f (પાનુ ાં 9)

12

ત્તનવારિ કરવા માટે જવાબદાર છે
જ્યાાં સુધી નીત્તતત્તનયમો દ્વારા જરૂર ઊભી નિીં થાય, ત્યાાં

CoC

સુધી ગ્રાિકની જાિકારી અન્ય કોઈ ત્રીજા પક્ષ સાથે
વિેંચવામાાં નિીં આવે

લોિ કાડડ
RBIની સ ૂચનાઓ મુજબ, પ્રદાતાએ ગ્રાિકને આપેલી દરે ક લોન સાથે સાંબત્તાં ધત જાિકારી પ્રાદે ત્તર્ક ભાર્ષામાાં
આપવી જોઈએ. પ્રદાતાિાં લોિ કાડડ માં િીચે મુજબ ‘ગ્રાિક માટેિી જરૂિી જાણકાિી’ િોવી જોઈએ.
ક્રમ

જરૂરી જાિકારી

મ ૂળ સ્ત્રોત (જોગવાઈ/પાના નાંબર)

1

RBIની સ ૂચના મુજબ ત્તધરાિની પારદર્શક અને ઉણચત પદ્ધત્તતઓ

RBI FPC, 2.B.i.b (પાનુ ાં 8)

2

પ્રત્યેની પ્રત્તતબદ્ધતા
વ્યાજના અસરકારક દર

RBI FPC, 2.B.ii.c.i (પાનુ ાં 10)

3

લોનની તમામ ર્રતો અને ત્તનયમો

RBI FPC, 2.B.ii.c.ii (પાનુ ાં 10)

4

ઋિધારકની સહટક ઓળખ પ્રદાન કરતી માહિતી

RBI FPC, 2.B.ii.c.iii (પાનુ ાં 10)

5

પ્રાપ્ત થયેલા િપ્તા અને ફાઇનલ હર્સ્ચાર્જ સહિત પુનેઃચુકવિીની

RBI FPC, 2.B.ii.c.iii (પાનુ ાં 10)

6

તમામ જાિકારી
જો લોન “લાયકાત ધરાવતી અસ્કયામત” તરીકે વગીકૃ ત કરે લી િોય

RBI FAQ19

7

પ્રદાતાએ સ્થાત્તપત કરે લી ફહરયાદ ત્તનવારિની વ્યવસ્થાનો સ્પષ્ટપિે

RBI FPC, 2.B.ii.c.iv (પાનુ ાં 10)

8

ઉલલેખ અને નોર્લ અત્તધકારીનાાં સપકશ નો નાંબર
ત્તધરાિ ત્તસવાયના ઉત્પાદનો ઋિધારકોની સાંપ ૂિશ સાંમત્તત સાથે

RBI FPC, 2.B.ii.c.v (પાનુ ાં 10)

ઇશ્ય ૂ કરવામાાં આવર્ે અને ફીનુ ાં માળખુાં લોન કાર્શ માાં જિાવવામાાં
આવર્ે
માંજૂર કરે લી લોન પ્રદાતા કે ત્રીજા પક્ષ દ્વારા ઓફર થતી અન્ય કોઈ

9
10

પિ પ્રોર્ક્ટ/સત્તવિસ સાથે જોર્ાયેલી નિીં િોય
લોનની હકિંમતમાાં ગિતરીમાાં લેવાયેલા પહરબળો નીચે મુજબ છે ેઃ
• પ્રોસેત્તસિંગ ફી
• ઘટતી ત્તસલકને આધારે વાત્તર્ષિક ધોરિે વ્યાજદર
• ત્તધરાિ સાથે સાંબત્તાં ધત જીવન વીમાકવચ માટે વસ ૂલવામાાં

CoC
CoC

11

આવતુાં વીમાનુ ાં પ્રીત્તમયમ
ત્તવલાંબથી ચુકવિી કે અગાઉથી ચુકવિી કરવા બદલ કોઈ પેનલટી

CoC

12

કે દાં ર્ લાગુ નિીં થાય
જો ગ્રાિકને ફહરયાદનુ ાં સમાધાન કરવા જરૂરી પર્ે, તો SROના

CoC

13

CGRMનો નાંબર
ત્તધરાિ સાથે સાંબત્તાં ધત જીવન વીમાકવચની રકમ અને વીમાકવચનો

CoC

ગાળો/મુદ્દત
19

https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?id=192

સાઇન-અપ અને સ્પષ્ટતા વગેરે માટે
sro@mfiindia.org; info@sa-dhan.org

