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ಪರಿಚಯ 

I. ಪರಸಾಾವನೆ 
ಈ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ (ಸಿಒಸಿ) ಕಿರುಬಂಡವಾಳದ್ಲ್ಲಿ ‘ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ವಾದ್ ಸಾಲ’್ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ುು ಉತೆಾೀರ್ಜಸುವ ಮತ್ುಾ 
ಮುನ್ುಡೆಸುವ ಗುರಿಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿದೆ. 
ಗಾರಹಕರ ಹಿತಾಸಕಿಾಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಮತ್ುಾ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಹಾಗ    ಮೈಕ್ೆ ರೀ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಗಾರಹಕರ ಯೀಗಕ್ೆೀಮವನ್ುು 
ಸುಧಾರಿಸುತ್ಾದೆ ಎಂದ್ು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದ್ು  ‘ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ ಸಾಲ’್ ದ್ ಮುಖಯ ಉದೆಾೀಶವಾಗಿದೆ.   
ಗಾರಹಕರು ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ುಾ ಭಾರತ್ದ್ಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಿನ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ 
ಕ್ಾಯವಗಳು, ವಯವಹಾರಿಕ ಅಭಾಯಸಗಳು ಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ರಕ ನದೆೀವಶನ್ಗಳು, ನಾಯಯಯುತ್ ವಯವಹಾರ, ಸ ಕಾತೆ, 
ಪಾರದ್ಶವಕತೆ, ಗೌಪಯತೆ ಮತ್ುಾ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರದ್ ಪರಮುಖ ತ್ತ್ವಗಳಿಗೆ ವಾಯಪಕವಾಗಿ ಒಮುುಖವಾಗುತ್ಾವೆ. 
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ಇದೆೀ್ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು್ಆಧ್ರಿಸಿ,್ಹಲವು್ವರ್ವಗಳಲ್ಲಿ್ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ್ಯ್ಉದ್ಯಮದ್್ಸವಂತ್್ಅನ್ುರ್ವ್ಮತ್ುಾ್
ದೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸಗೊಳುುತಿತರುವ ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ರ್ ದ್ೃಶಯ್್,್ಈ್ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ್ಗಾರಹಕರ್ಕಡೆಗೆ್
‘ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್್ಸಾಲ’್ಪದ್ಧತಿಗಳತ್ಾ್ಗಮನ್್ಹರಿಸುತ್ಾಲೆೀ್ಬರುತಿಾದೆ.್ಯಾವಾಗಲ ್ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್್
ಗಾರಹಕರು್ಉತ್ಪನ್ು್ಮತ್ುಾ್ಅದ್ರ್ಪರಭಾವವನ್ುು್ಸಂಪೂರ್ವವಾಗಿ್ಅರ್ವಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುದೆ್ಇರಬಹುದ್ು,್
ಅದ್ಕ್ಾಾಗಿಯೀ್ಕಡಾಾಯವಾಗಿ್ಗಾರಹಕರ್ಹಿತಾಸಕಿಾಗಳನ್ ುರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆಯ್ಎಂದ್ು್ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದ್ು ್
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ್ಹೆಚಿಿನ್್ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯಾಗಿದೆ.  
 
ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ವಾಗಿ್ಸಾಲ್ನೀಡುವ್ನ್ಡವಳಿಕ್ೆ್ಮತ್ುಾ್್ಅಭಾಯಸಗಳು,್ನೌಕರರು್ಹಾಗ ್ಸಾಂಸಿಿಕ್ಆಡಳಿತ್ಕ್ೆಾ್
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ್ಪರತಿ್ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ್ನೀತಿಯಂದ್್ಹೆಚುಿ್ಪರಭಾವಿತ್ವಾಗಿರುತ್ಾದೆ.್ಅದ್ಕ್ಾಾಗಿಯೀ,್ನೌಕರರ್
ಒಳಗೊಳುುವಿಕೆ ್ಮತ್ುಾ್ಸಾಂಸಿಿಕ್ಆಡಳಿತ್ವು್ಗಾರಹಕರ್ಕಲಾಯರ್ವನ್ುು್ಸಾಧಿಸಲು್್ಎರಡು್ಅಧಾರ್
ಸಾಂರ್ಗಳಾಗಿವೆ್ಮತ್ುಾ್ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ್ಯು್ಅವುಗಳನ್ುು್ತ್ನ್ು್ವಾಯಪ್ತಾಯಲ್ಲಿ್ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 
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II. ಟಿಪಪಣಿ 

a. ಅನ್ವಯಸಾಧ್ಯತೆ 
1. ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ನೀಡುವ ಎಲಾಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ಯು ಅನ್ವಯಸುತ್ಾದೆ, ಅಂದ್ರೆ  

▪ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಂದ್ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐ1 ಗಳಿಗಾಗಿ ‘ಅಹವತೆಯುಳು ಸವತ್ುಾಗಳು’್ ಎಂಬ ಆರ್್ಬಿಐ 
ವಾಯಖಾಯನ್ದ್ ಪರಕ್ಾರ ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಅನ್ುು ವಾಯಖಾಯನಸಲಾಗಿದೆ, ಅರೆೈವಸಿಕ್ೆ ಳುಲಾಗುತ್ಾದೆ ಮತ್ುಾ 
ಅನ್ವಯಸಲಾಗುತ್ಾದೆ.್ ‘ಅಹವತೆಯುಳು ಸವತ್ುಾಗಳ’್ ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳ ಪರಕ್ಾರ ಎಲಾಿ ಸಾಲದ್ ಖಾತೆಗಳು 
ಎಂದ್ು ಸಪರ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೊದ್ಲ ಆವೃತಿಾ ಮತ್ುಾ ನ್ಂತ್ರದ್ ಆವೃತಿಾಯ ಸಾಲಗಳು, ಟಾಪ್-ಅಪ್ 
ಸಾಲಗಳು ಮತ್ುಾ ಬ್ೆೀರೆ ಬಬರ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ಖರಿೀದಿಗೆ ಒದ್ಗಿಸಲಾದ್ ಸಾಲಗಳನ್ುು ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 
ಒಳಗೆ ಂಡಿದೆ. 

▪ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರನ್ುು ಕ್ಾನ್ ನಾತ್ುಕ ಘಟಕವೆಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಸಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-
ಎಂಎಫ್ಐಗಳಿಗೆ ‘ಅಹವತೆಯುಳು ಸವತ್ುಾಗಳ’್ ಮಾನ್ದ್ಂಡದ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್್ಬಿಐ ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಮೈಕ್ೆ ರ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ. 

2. ಸವಯಂ-ನಯಂತ್ರಕ ಸಂಸೆಿಯ (ಎಸ್ಆರ್್ಒ2)  ಸದ್ಸಯರಾಗಿರುವ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಗೆ, ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ಮತ್ುಾ 
ಸದ್ಸಯತ್ವಕ್ೆಾ ಅಗತ್ಯವಾದ್ ರ್ರತ್ಾನ್ುು  ಅನ್ುಸರಿಸುವುದ್ು ಕಡಾಾಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಸಯರಿಂದ್ ಎಸ್ಆರ್್ಒಗಳು ನೀತಿ 
ಸುಂಹಿತೆಗೆ   ನಷ್ೆೆಯಂದ್ ಜಾರಿಗೆ ಳಿಸುತ್ಾವೆ. 

3. ಮೈಕ್ೆ ರೀ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಸಾಲಗಳನ್ುು ನೆೀರವಾಗಿ ಅರ್ವಾ ಪರೆ ೀಕ್ಷವಾಗಿ ನೀಡುವ (ಬ್ಾಯಂಕ್ ಗಳು ಮತ್ುಾ 
ಬ್ಾಯಂಕ್ೆೀತ್ರರು) ಇತ್ರ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಗೆ (ಪಾಲುದಾರಿಕ್ೆ ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ರ್ದ್ರತೆ ಮ ಲಕ, ನೆೀರ 
ನಯೀಜನೆ ಅರ್ವಾ ಸಹ-ಮ ಲದ್ ಮ ಲಕ) ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ಅನ್ುು ಕ್ೆೈಗಾರಿಕ್ಾ ಮಾನ್ದ್ಂಡವಾಗಿ 
ಸವಇಚ್ೆೆಯಂದ್ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಬಲವಾಗಿ ಉತೆಾೀರ್ಜಸಲಾಗುತ್ಾದೆ. 

4. ಕಡಿಮ-ಆದಾಯದ್ ಮಾರುಕಟೆಟ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೀಡುವ ಪರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ು ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ 
ಆಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್, ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ‘ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ವಾದ್ ಸಾಲದ್’್ ಅಭಾಯಸಗಳ ಬಗೆೆ ಗಮನ್ ನೀಡುತ್ಾದೆ. 
ಆದಾಗ ಯ, ಗಾರಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ತ್ತ್ವಗಳನ್ುು (ನಾಯಯಯುತ್ ವಯವಹಾರ, ಸ ಕಾತೆ, 
ಪಾರದ್ಶವಕತೆ, ಗೌಪಯತೆ ಮತ್ುಾ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ) ಒದ್ಗಿಸುವವರು ನೀಡುವ ಇತ್ರ ಹರ್ಕ್ಾಸು 
ಉತ್ಪನ್ುಗಳಿಗೆ ಸಹ ಚ್ೆನಾುಗಿ ಅನ್ವಯಸಬಹುದ್ು. 

5. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಆರ್್ಬಿಐ, ಸೆಬಿ, ಐಆರ್್ಡಿಎ, ಕ್ೆೀಂದ್ರ ಮತ್ುಾ ರಾಜಯ ಸಕ್ಾವರದ್ ಕ್ಾಯದೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗ  ಇತ್ರೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಎಲಾಿ ಕ್ಾನ್ ನ್ು ಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ರಕ ಮಂಡಳಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ುು ನಷ್ೆೆಯಂದ್ 
ಪಾಲ್ಲಸಬ್ೆೀಕ್ಾಗುತ್ಾದೆ. ಈ ಅನ್ುಸರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚುಿವರಿಯಾಗಿ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ಇದ್ುಾ ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳ ಬದ್ಲ್ಲಗೆ 
ಅಲ ಿ ಎನ್ುುವುದ್ು ಗಮನಸಬ್ೆೀಕ್ಾಗಿರುತ್ಾದೆ. ರ್ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲಿ ನಯಂತ್ರಕ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳ ಸಂದ್ರ್ವದ್ಲ್ಲಿ, ನೀತಿ 
ಸುಂಹಿತೆ ಮತ್ುಾ ನಯಂತ್ರರ್ದ್ ನಬಂಧ್ನೆಗಳು ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿಲಿದಿದ್ಾರೆ, ನಯಮಗಳು ಪಾರಬಲಯ ಸಾಧಿಸುತ್ಾವೆ. 
 

b. ಹಿಂದಿನ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತಿ ಸಿಆರ್ಎಲ್ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಜೆ ೋಡಣೆ 
1. ಈ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆಯು ಹಿಂದಿನ್ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ಆವೃತಿಾಯ ಪರಿರ್ಾರಣೆಯಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್  ಗಾರಹಕರ ಕಲಾಯರ್ಕ್ೆಾ 

ಕ್ೆೀಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಹೆಚಿಿನ್ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಹಾಗೆೀ ಮುಂದ್ುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ , ಹೆಚಿಿನ್ ಸಪರ್ಟತೆಗಾಗಿ 

 
1 https://www.rbi.org.in/Scripts/BS ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827 
2 ಎಸ್ಆರ್್ಒ ಅನ್ುು ಇಂಡಸಿಿ ಅಸೆ ೀಸಿಯೀರ್ನ ಎಂದ್ು ವಾಯಖಾಯನಸಲಾಗಿದೆ, ಇದ್ನ್ುು ಆರ್್ಬಿಐ ಪರಕ್ಾರ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳಿಗೆ 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಸ್ಆರ್್ಒ ಎಂದ್ು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪತಿರಕ್ಾ ಪರಕಟಣೆಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿhttps://rbi.org.in/Scripts/BS 

PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 
 

about:blank
about:blank
about:blank
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ಇವುಗಳನ್ುು  ಮರು- ರಚನೆ  ಮತ್ುಾ ಮರು-ವಿನಾಯಸಗೆ ಳಿಸಲಾಗಿದೆ . ಅಸಿಾತ್ವದ್ಲ್ಲಿರುವ ನಯಮಗಳಿಗೆ 
ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿಲಿದ್ ಅರ್ವಾ ಪುನ್ರಾವತಿವತ್ ಅರ್ವಾ ಜವಾಬ್ಾಾರಿಯುತ್ವಾಗಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅಭಾಯಸಗಳಿಗೆ 
ಪೂರಕವಾಗದಿರುವ  ಕ್ೆಲವು ರ್ರತ್ುಾಗಳನ್ುು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ನೌಕರರ ಒಳಗೊಳುುವಿಕೆ ಮತ್ುಾ 
ಸಾಂಸಿಿಕ ಆಡಳಿತ್ದ್ ಮಹತ್ವವನ್ುು ಗಮನಸಿ, ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ುು ಹೆಚುಿ ವಿಸಾಾರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ 
ಮತ್ುಾ ಅನೆೀಕ ಹೆ ಸ ಸೆೀಪವಡೆಗಳನ್ುು ಇಲ್ಲ ಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

2. ಗಾರಹಕ ಒಳಗೊಳುುವಿಕೆ  ವಿಭಾಗ I  ಹೆಚ್ಾಿಗಿ ಕ್ೆ ೀರ್ಡ ಆಫ ರೆಸಾಪನಿಬಲ ಲೆಂಡಿಂಗ್ (ಸಿ ಆರ್ ಎಲ ) 
ನೆ ಂದಿಗೆ ಹೆ ಂದಿಕ್ೆಯಾಗಿದೆ.  ಸಿ ಆರ್ ಎಲ  ಗೆ ಯಾವುದೆೀ ಸೆೀಪವಡೆಯಾದ್ಲ್ಲಿ  ಅದ್ನ್ುು ನೀಲ್ಲ ಮತ್ುಾ 
ಇಟಾಲ್ಲಕ್ಿ ನ್ಲ್ಲ ಿ ಹೆೈಲೆೈಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಗಮನಸಬಹುದ್ು. ಸಿ ಆರ್ ಎಲ ಗಾರಹಕರ 
ಒಳಗೊಳುುವಿಕೆಯ ಅತ್ಯಂತ್ ನಣಾವಯಕ ಅಂಶಗಳನ್ುು ಸವಯಂಪೆರೀರಣೆಯಂದ್ ಒಪ್ತಪಕ್ೆ ಳುಲು ಮೈಕ್ೆ ರೀ-
ಕ್ೆರಡಿಟ್ ನೀಡುವ ಎಲ ಿಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರನ್ುು ಕರೆತ್ರುವ ಉದೆಾೀಶವನ್ುು ಹೆ ಂದಿದೆ. 

  

3. ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ 
I. ಗಾರಹಕರ ಒಳಗೆ ಳುುವಿಕ್ೆ  
a. ನಾಯಯೋಚಿತ್ವಾದ ಸಿಂವಹನ್ 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಧ್ಮವ, ಜಾತಿ, ವೆೈವಾಹಿಕ ಸಿತಿಿ ಅರ್ವಾ ಲೆ ುಂಗಿಕ್ ದೃಷ್ಟಿಕೊೀನ  ಇತಾಯದಿಗಳ 

ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಗಾರಹಕನ್ು ಅನಾಯಯವಾಗಿ ತಾರತ್ಮಯಕ್ೆ ಾಳಗಾಗುವುದಿಲಿ ಎಂಬುದ್ನ್ುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಮು ಪರವಾಗಿ ಕ್ಾಯವನವವಹಿಸುವ ಎಲಾಿ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳು ಮತ್ುಾ ವಯಕಿಾಗಳು: 
▪ ಗೌರವಾನವತ್ ಭಾಷ್ೆಯನ್ುು ಬಳಸುತಾಾರೆ, ಸರಿಯಾದ್ ಮಯಾವದೆಯನ್ುು ಕ್ಾಪಾಡಿಕ್ೆ ಂಡು ಮತ್ುಾ ಸಾಮಾರ್ಜಕ 

ಮತ್ುಾ ಸಾಂಸೃತಿಕ ಸ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ುು ಗೌರವಿಸುತಾಾರೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು.  
▪ ಸಾಲಗಳನ್ುು ಮರುಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ಬಲಾತಾಾರವನ್ುು ಬಳಸಬ್ೆೀಡಿ ಮತ್ುಾ ಕ್ೆೀಂದ್ರ 

ಗೆ ತ್ುಾಪಡಿಸಿದ್ ಸಿಳದ್ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳಿು. ಎರಡು ಅರ್ವಾ ಹೆಚಿಿನ್ 
ಸಂದ್ರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ೆೀಂದ್ರ ನಯೀರ್ಜತ್ ಸಿಳದ್ಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರು ಬರಲು ವಿಫಲವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಉದೆ ಯೀಗಿಯು 
ಗಾರಹಕರ ವಾಸಸಿಳ ಅರ್ವಾ ಕ್ೆಲಸದ್ ಸಿಳದ್ಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯಬಹುದ್ು. 

▪ ಮಾತಿನಂದ್ ಅರ್ವಾ ಭೌತಿಕವಾಗಿ  ಬ್ೆದ್ರಿಸಬ್ೆೀಡಿ ಅರ್ವಾ ಅವಮಾನಸಬ್ೆೀಡಿ.  
▪ ಬ್ೆೀಡವಾದ್ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಅರ್ವಾ ಸ ಕಾವಲಿದ್ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೆ ೀಗಯ, ಮರಣ ಮತ್ುಾ 

ಸಾಮಾರ್ಜಕ ಸಂದ್ರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ನ್, ಮದ್ುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರನ್ುು ಸಂಪಕಿವಸಬ್ೆೀಡಿ.    
 

b. ಸ ಕ್ಿತೆಗಳು (ಬಹತ / ಹೆಚಿಿನ್ ಸಾಲ ನೋಡತವುದನ್ತು ತ್ಪ್ಪಿಸತವುದತ) 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಾಲವನ್ುು ನೀಡುವ ಮೊದ್ಲು ಗಾರಹಕರ ಹರ್ಕ್ಾಸಿನ್ ಪರಿಸಿಿತಿ (ಆದಾಯ ಮತ್ುಾ ವೆಚಿಗಳು), 

ಸಾಲದ್ ಅವಶಯಕತೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಯವ ಮತ್ುಾ ಗಾರಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಸಾಲ, ಸಾಲ 
ಮಾಹಿತಿ ವರದಿ (ಸಿಐಆರ್) ಮತ್ುಾ ಕ್ೆೀತ್ರ ಮಟಟದ್ ಬುದಿಧವಂತಿಕ್ೆಯಂದ್ ನಧ್ವರಿಸಬ್ೆೀಕು . 

2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಾಲವನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲು ಮಾನ್ಯವಾದ್/ಸಮುಂಜಸವಾದ್ 3 ಸಿಐಆರ್ 
ಅನ್ುು ಬಳಸಬ್ೆೀಕು. ಟಾಪ್-ಅಪ್ ಸಾಲಗಳು, ಎರಡನೆೀ ಮತ್ುಾ ನ್ಂತ್ರದ್ ಆವೃತಿಾಯ ಸಾಲಗಳು ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ 
ಎಲಾಿ ಸಾಲಗಳನ್ುು ವಿತ್ರಿಸುವ ಮೊದ್ಲು ಸಿಐಆರ್ ಅನ್ುು ಬಳಸಬ್ೆೀಕು ಎಂದ್ು ಸಪರ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

 
3 ಸಿಐಆರ್ ಅನ್ುು ಹೆ ರತೆಗೆದ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ್ 15 ಕ್ಾಯಲೆಂಡರ್ ದಿನ್ಗಳವರೆಗೆ ಸಿಐಆರ್ ಅನ್ುು ‘ಮಾನ್ಯ’್ಎಂದ್ು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ. 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಮು ಸಿಐಆರ್ ಅನ್ುು ಹೆ ರತೆಗೆದ್ ದಿನಾಂಕದಿಂದ್ 15 ಕ್ಾಯಲೆಂಡರ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ುು ವಿತ್ರಿಸಬ್ೆೀಕ್ಾಗಿದೆ 
ಎಂದ್ು ಇದ್ು ಸ ಚಿಸುತ್ಾದೆ. 
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3. ಗಾರಹಕರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ್ ಸಾಮರ್ಯವಕ್ೆಾ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ುು ನೀಡಬ್ೆೀಕು. 
ಸಾಲಗಳನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ ಮೊದ್ಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸಿಐಆರ್್ನ್ ಕಿರುಬಂಡವಾಳ 
ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಲಾದ್ ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಸಾಲಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಈ ಕ್ೆೀಳಗಿನ್ವನ್ುು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು: 

▪ ಗಾರಹಕರು ಮ ವರು (3) ವಿಭಿನ್ು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಂದ್ ಸಕಿರಯ ಸಾಲಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿದ್ಾರೆ ಅಂತ್ಹ ಗಾರಹಕರಿಗೆ 
ನಾಲಾನೆೀ ಸಾಲ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರನಾಗುವುದ್ು ಬ್ೆೀಡ. ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳು ಹೆಚುಿವರಿಯಾಗಿ 2 
ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳು ಗಾರಹಕರಿಗೆ 4 ಸಾಲ ನೀಡದೆ ಇರುವುದ್ನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವುದ್ು 
ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಲಗಾರರ[V1] ಸುಂಖ್ೆಯರ್ನುು ಲೆಕಾಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳ 
ಎಣಿಕೆಗೆ ಅಲಲ),<`1000 ಸಾಲದ ಮೊತತವನುು ಹೊುಂದಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ುು ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ. 

▪ ಇದ್ು ಪರತಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಒಟುಟ 125,0005 ರ . ಗಳ ಋರ್ಭಾರವನ್ುು ಉಲಿಂಘಿಸಬ್ಾರದ್ು. ಹಿೀಗಿದ್ಾರ , ಮುಂದಿನ್ 
ಸ ಚನೆ ಬರುವವರೆಗ  ಅಸಾಿಂನ್ಲ್ಲಿ ಒಟುಟ ಋರ್ಭಾರದ್ ಮೊತ್ಾವು ಪರತಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ 1,00,000 ರ  ಆಗಿದೆ. 
ಸಾಲವನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ 6 ಮೊದ್ಲು ಸಿಐಆರ್್ನ್ ಕಿರುಬಂಡವಾಳ ವಿಭಾಗದ್ಲ್ಲಿ ಸೆೀರಿಸಲಾಗಿರುವ 
ಎಲಾಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮೈಕ್ೆ ರೀ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಸಾಲಗಳನ್ುು (ವೆೈಯಕಿಾಕ ಮತ್ುಾ ಗುಂಪು) ಗಾರಹಕರ ಒಟುಟ ಸಾಲವನ್ುು 
ಪೂರೆೈಸುವವರು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬ್ೆೀಕು ಎಂದ್ು ಪುನ್ರುಚಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

▪ ಇದ್ು ಕ್ಾಯವನವವಹಿಸದ್ (ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ುಾ> ಡಿಪ್ತಡಿ 90 ದಿನ್ಗಳು 7) ಖಾತೆಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ 
ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಹಾಗ  ಇತ್ರೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ 8 ಸಾಲದ್ ಮೊತ್ಾ ಬ್ಾಕಿ> 1,000 ರ . ಇರುವವರಿಗೆ ಸಾಲವನ್ುು 
ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವುದಿಲಿ / ವಿತ್ರಿಸುವುದಿಲಿ. 

 

c. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತಿ ಪಾರದರ್ಶಕ್ತೆ 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾದ್ರರು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಎಲಾಿ ಪರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೆೀಕು ಮತ್ುಾ ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜವ, ಸಾಲ 

ಮಂಜ ರಾತಿ ಪತ್ರ / ಸಾಲ ಒಪಪಂದ್ ಮತ್ುಾ ಸಾಲದ್ ಕ್ಾರ್ಡ್ವನ್ಂತ್ಹ ಸಾಲದ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆೀರಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬ್ೆೀಕು: 

▪ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಗುರುತ್ು ಮತ್ುಾ ವಿಳಾಸ 
▪ ಗಾರಹಕರ ಗುರುತ್ು ಮತ್ುಾ ವಿಳಾಸ 

 
4 ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್್ಬಿಐ ನದೆೀವಶನ್ಗಳ ಪರಕ್ಾರ. 
5 ಇದ್ು ನ್ವೆಂಬರ್ 08, 2019 ರ ಮಿತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಕುರಿತ್ು ಆರ್್ಬಿಐ ಪತಿರಕ್ಾ ಪರಕಟಣೆಯ ಪರಕ್ಾರ: 

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0. ಎಸ್ಆರ್್ಒಗಳು ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ 
ನದಿವರ್ಟ ರಾಜಯಗಳು / ರ್ಜಲೆಿಗಳಿಗೆ ಋರ್ಭಾರದ್ ಕ್ಾಯಪಳೆು ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದ್ು. 
6 ಸಾಲ, ಯಾವುದಾದ್ರ  ಇದ್ಾರೆ ಗಾರಹಕರ ಒಟುಟ ಋರ್ಭಾರವನ್ುು ತ್ಲುಪುವಾಗ ಶಕ್ಷರ್ ಮತ್ುಾ ವೆೈದ್ಯಕಿೀಯ ವೆಚಿಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸುವಲ್ಲಿ 
ಹೆ ರಗಿಡಲಾಗುತ್ಾದೆ. 
7 ಅರ್ಜವದಾರರು ಸಿಐಆನ್ವಲ್ಲಿ ತ್ನ್ು ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಿ ಖಾತೆಯ ಸಿಿತಿಯ ಮೀಲೆ ವಾಯಜಯವಿದ್ಾರೆ ಅರ್ವಾ ತ್ನ್ು ಅಪರಾಧ್ ಖಾತೆಯು ತ್ನ್ು ಪರದೆೀಶದ್ಲ್ಲ ಿ
ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಕ್ಾಯಾವಚರಣೆಯನ್ುು ಹಿಂತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳುಲು / ಮುಚಿಲು ಕ್ಾರರ್ವಾಗಿದೆ ಎಂದ್ು ಹಂಚಿಕ್ೆ ಂಡರೆ, 
ಸಿಐಸಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಅರ್ವಾ ಎಸ್ಆರ್್ಒಗಳು ಅವರೆ ಂದಿಗೆ ಸಂಪಕಿವಸುವ ಮ ಲಕ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲು 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಆಕ್ೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು, ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ. 
8 ಬ್ಾಯಂಕುಗಳು ಮತ್ುಾ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗೆ ನೆೈಸಗಿವಕ ವಿಪತ್ುಾಗಳಿಂದ್ ಹಾನಗೆ ಳಗಾದ್ ಪರದೆೀಶಗಳಲ್ಲನಿ್ ಪರಿಹಾರ ಕರಮಗಳಿಗಾಗಿ ಆರ್್ಬಿಐ 
ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಹವತೆ ಪಡೆದ್ ನೆೈಸಗಿವಕ ವಿಪತ್ುಾಗಳಿಂದ್ ಪ್ತೀಡಿತ್ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಇದ್ಕ್ೆಾ ಹೆ ರತಾಗಿ ಲರ್ಯವಿದೆ.  
https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0, 
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531 
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▪ ಉತ್ಪನ್ುದ್ ವಿವರಗಳು (ಸಾಲದ್ ಮೊತ್ಾ, ಸಾಲದ್ ಅವಧಿ , ಮರುಪಾವತಿ ಆವತ್ವನ್, ಇಳಿಕ್ೆ ವಿಧಾನ್ದ್ಲ್ಲಿ  
ವಾರ್ಷವಕ ಬಡಿಾದ್ರ 9, ಸಂಸಾರಣಾ ಶುಲಾ ಹಾಗು ವಿವರಿಸಿದ್ ಯಾವುದೆೀ ಶುಲಾಗಳು, ಪಾವತಿಸಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ ಒಟುಟ 
ಮೊತ್ಾ, ಕ್ೆರಡಿಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ್ ರ್ಜೀವ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ತರೀಮಿಯಂಗೆ ಮರುಪಡೆಯಲಾದ್ ಒಟುಟ ಶುಲಾಗಳು, 
ವಾಯಪ್ತಾ ಮೊತ್ಾ, ಮತ್ುಾ ಅನ್ವಯವಾಗಿರುವ ಪರಮುಖ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ ರ್ರತ್ುಾಗಳನ್ುು ಇದ್ು 
ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ಾದೆ) 

▪ ಗಾರಹಕರ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ ವಯವಸೆಿಯ ವಿವರಗಳು 
2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಎಲಾಿ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ ರ್ರತ್ುಾಗಳನ್ುು ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾರದೆೀಶಕ ಭಾಷ್ೆ ಅರ್ವಾ 

ಅವರು ಅರ್ವಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುುವಂತ್ಹ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ನಯಮಗಳು 
ಮತ್ುಾ ರ್ರತ್ುಾಗಳಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೀ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳು ಇದ್ಾರೆ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ತ್ವರಿತ್ವಾಗಿ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. 

3. ಗಾರಹಕರಿಂದ್ ಪಡೆದ್ ಪರತಿ ಪಾವತಿಗೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ರಶೀದಿ / ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಸಿವೀಕೃತಿಯನ್ುು ನೀಡಬ್ೆೀಕು. 
4. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಉತ್ಪನ್ುಗಳ, ಪರಕಿರಯ ಮತ್ುಾ ನಯಮಗಳನ್ುು, ಒಪಪಂದ್ದ್ ವಿವರವನ್ುು ಗಾರಹಕರು 

ಸಂಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅರ್ವಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುುವುದ್ನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಲು ಕರಮಗಳನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು 
(ತ್ರಬ್ೆೀತಿ, ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮತ್ುಾ ಗಾರಹಕರೆ ಂದಿಗಿನ್ ಆವತ್ವಕ ಸಂವಹನ್). 

5. ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಿಐಸಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಉತ್ಾಮ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಾಾಗಿ ಸಮಯೀಚಿತ್ ಮರುಪಾವತಿಯ ಪಾರಮುಖಯತೆ, 
ಲಾರ್, ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ುಾ ಡಿರ್ಜಟಲ ಹರ್ಕ್ಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ್ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಆಂತ್ರಿಕ ಮತ್ುಾ 
ಬ್ಾಹಯ ಉಲಬರ್ಗೆ ಳುುವಿಕ್ೆಯ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ 10 ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ನವಾರಣಾ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ದ್ 
ಬಗೆೆ  ಶಕ್ಷರ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಹೆಚಿಿನ್ ಒತ್ುಾ ಕ್ೆ ಡಬ್ೆೀಕು. 

6. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಗುಂಪು ಮತ್ುಾ ಕ್ೆೀಂದ್ರದ್ ನಾಯಕರ ಮೀಲೆ ಕುರುಡು ನ್ಂಬಿಕ್ೆಯ ವಿರುದ್ಧ 
ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಶಕ್ಷರ್ ನೀಡಬ್ೆೀಕು ಮತ್ುಾ ನ್ಕಲ್ಲ  ಸಾಲದ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಾಲದ್ ಕಂತ್ು 
ತ್ಪ್ತಪಸುವುದ್ರಿಂದ್ (ಗಾರಹಕರ ಹೆಸರಿನ್ಲ್ಲಿ ಗುಂಪು / ಕ್ೆೀಂದ್ರ ನಾಯಕ ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಂಡ ರ್ ತ್ ಸಾಲ / 
ಪೆೈಪ್್ಲೆೈನಂಗ್ ಎಂದ್  ಕರೆಯುತಾಾರೆ) ತ್ನ್ು ಕ್ೆರಡಿಟ್ ದಾಖಲೆಗಳನ್ುು ಮತ್ುಾ ರ್ವಿರ್ಯದ್ಲ್ಲ ಿ
ಪಡೆಯಬಹುದಾದ್ ಸಾಲವನ್ುು ಅದ್ು ಹೆೀಗೆ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ಾದೆ ಎನ್ುುವುದ್ನ್ುು ತಿಳಿಸಬ್ೆೀಕು. ಇದ್ು 
ಕಡಾಾಯ ಗುಂಪು ತ್ರಬ್ೆೀತಿ (ಸಿರ್ಜಟಿ) / ಗುಂಪು ಗುರುತಿಸುವಿಕ್ೆ ಪರಿೀಕ್ೆ (ರ್ಜಆರ್್ಟಿ) ಪರಕಿರಯಯ 
ಭಾಗವಾಗಿರಬ್ೆೀಕು. ಗುಂಪ್ತನ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ುು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

7.  ಸಾಲವನ್ುು ತಿರಸಾರಿಸಿದ್ರೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಕ್ಾರರ್ವನ್ುು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬ್ೆೀಕು. ಈ 
ಉದೆಾೀಶಕ್ಾಾಗಿ, ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ್ ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜವಯ ಅಂಗಿೀಕರಿಸುವಾಗ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ  
ಸಂಖೆಯ ಮತ್ುಾ ಟನವ ಅರೌಂರ್ಡ ಟೆೈಮ್ (ಟಿಎಟಿ) ಅನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು, ಇದ್ರಿಂದ್ ತಿಳಿಸಿರುವ ಸಮಯಕ್ೆಾ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾರಹಕರು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರನ್ುು ಸಂಪವಕಿಸಬಹುದ್ು. 

8. ದ್ಯವಿಟುಟ ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಸಾಲದ್ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ  
ಅನ್ುಬಂಧ್ವನ್ುು ನೆ ೀಡಿ. 

 

d. ಮಾಹತ್ತ ಮತ್ತಿ ಗೌಪ್ಯತೆ 
1. ಆರ್್ಬಿಐ ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳ ಪರಕ್ಾರ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಗಾರಹಕರಿಂದ್ ಕ್ೆವೆೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರತಿಗಳನ್ುು 

ಪಡೆಯಬ್ೆೀಕು. 

 
9 ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳು ಬಡಿಾದ್ರ ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ ಬ್ೆಲೆಗಳು ಹಾಗ  ಪರಕಿರಯ ಶುಲಾಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಆರ್್ಬಿಐ ನದೆೀವಶನ್ಗಳನ್ುು 
ಪಾಲ್ಲಸಬ್ೆೀಕು. 
10 ಬ್ಾಹಯ ಉಲಬರ್ಗೆ ಳುುವಿಕ್ೆಯ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ವು ಎಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಲರ್ಯವಿರುವಂತ್ ಓಂಬುಡಿಮನ ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ  ನಯಂತ್ರರ್ 
ಚ್ಾನ್ಲ್ಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರಬ್ೆೀಕು. 
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2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ವಾರಕ್ೆ ಾಮು ಏಕರ ಪದ್ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಡೆೀಟಾ ಸವರ ಪಕ್ೆಾ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಆರ್್ಬಿಐ 
ಅನ್ುಮೊೀದಿತ್ ಸಿಐಸಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ನಖರ ಮತ್ುಾ ಸಮಗರ ಗಾರಹಕರ ಡೆೀಟಾವನ್ುು ಅಪ್್ಲೆ ೀರ್ಡ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. 

3. ಸಿಐಸಿಗಳ ೆಂದಿಗಿನ್ ತ್ಮು ಡೆೀಟಾದ್ ಬಗೆೆ ಗಾರಹಕರು ಎತಿಾದ್ ಯಾವುದೆೀ ವಿವಾದ್ವನ್ುು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ತ್ಕ್ಷರ್ವೆೀ ಪರಿಹರಿಸಬ್ೆೀಕು. ಅಂತ್ಹ ವಿವಾದ್ವನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ 7 ಕ್ಾಯಲೆಂಡರ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ನ್ುು 
ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. 

4. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ವೆೈಯಕಿಾಕ ಗಾರಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಕಟುಟನಟಾಟಗಿ ಗೌಪಯವಾಗಿಡಬ್ೆೀಕು. ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ 
ಯಾವುದೆೀ ರ್ರತ್ುಾಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟುಟ ಗಾರಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಮ ರನೆೀ ವಯಕಿಾಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಹುದ್ು: 
▪ ಅಂತ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಕ್ಾನ್ ನನ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದ್ಗಿಸಬ್ೆೀಕ್ಾಗಿದೆ ಅರ್ವಾ ಅದ್ನ್ುು ಕಡಾಾಯ ವಯವಹಾರ 

ಉದೆಾೀಶಕ್ಾಾಗಿ ಒದ್ಗಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ) 
▪ ಅಂತ್ಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ುಾ ಲ್ಲಖಿತ್ವಾಗಿ ಪೂವವ 

ಅನ್ುಮತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯಬ್ೆೀಕು. 
▪ ಪರಶಾುಹವ ಪಕ್ಷವನ್ುು ಗಾರಹಕರು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಗೆ ಗಾರಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯಲು ಅನ್ುಮತಿಸುವ 

ಮ ಲಕ ಅಧಿಕೃತ್ಗೆ ಳಿಸಿರಬ್ೆೀಕು. 
5. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜವಗೆ ಗಾರಹಕರ ಒಪ್ತಪಗೆಯನ್ುು ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು, ಆಕ್ೆಯ ಸಿಐಆರ್ ಮತ್ುಾ 

ಆಕ್ೆಯಂದ್ ಸಾಲವನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸುವ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ ರ್ರತ್ುಾಗಳನ್ುು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ ಹೆೀಳಬ್ೆೀಕು. 
ಗಾರಹಕರಿಂದ್ ಪಡೆದ್ ಪರತಿಯಂದ್ು ಉತ್ಪನ್ುಕ ಾ, ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಮತ್ುಾ ವಿಮ ಅರ್ವಾ ಇನಾುವುದೆೀ ಉತ್ಪನ್ು, 
ಪರತೆಯೀಕ ಹಾಗ  ಅದ್ಕ್ೆಾ ಗಾರಹಕರಿಂದ್ ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ತಪಗೆಯನ್ುು ಪಡೆದ್ುಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 
 

e. ಕ್ತಿಂದತಕೆ ರತೆ ಪ್ರಿಹಾರ 11 
1. ಗಾರಹಕರ ದ್ ರುಗಳನ್ುು ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಮತ್ುಾ ಸಮಯೀಚಿತ್ವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 

ದ್ೃಢವಾದ್ ಕಟುಟನಟಾಟದ್ ಗಾರಹಕರ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ ವಯವಸೆಿಯನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೆೀಕು. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ಎಲಾಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ ಗೆ , ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆಗಳನ್ುು ನೆ ೀಂದಾಯಸಲು ಮಿೀಸಲಾದ್ ಫೀನ ಸಂಖೆಯ 
ಅರ್ವಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಬಂದಿ ಸಹಾಯದ್ ವಿಧಾನ್ದ್ ಮ ಲಕ ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಸಂಪಕವ ಸಾಧಿಸಲು 
ಸಹಕರಿಸಬ್ೆೀಕು.  

2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ುಾ ಇತ್ರ ಸಂಪಕವ ಸಾಮಗಿರಗಳಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರ 
ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರದ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಸಂವಹನ್ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. ದ್ಯವಿಟುಟ ‘ಗಾರಹಕರಿಗೆ 
ಪರಕಟಣೆ’್ಅನ್ುಬಂಧ್ವನ್ುು ನೆ ೀಡಿ. 

3. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ  ಅನ್ುು ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕನರ್ೆ ಓವವ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ 
ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು ಮತ್ುಾ ಆತ್ನ್ / ಆಕ್ೆಯ ಸಂಪಕವ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಇ-ಮೀಲ, ಫೀನ 
ಸಂಖೆಯ) ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸುಲರ್ವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. 

4. ಗಾರಹಕರಿಂದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ಾರ  ಸಹ ಆಕ್ೆಗೆ ನಾಯಯಯುತ್ವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದ್ು 
ಎಂದ್ು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ರ್ರವಸೆ ನೀಡಬ್ೆೀಕು. 

 

f. ಇತ್ರೆ 12 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಂಬಂಧಿತ್ ಆರ್್ಬಿ ಐ ನದೆೀವಶನ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಗುರ್ವಾಗಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಶುಲಾವನ್ುು 

ವಿಧಿಸಬ್ೆೀಕು. 

 
11 ಸಿರ್ಜಆಎವಂ ಕುರಿತ್ು ಹೆಚಿಿನ್ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಆರ್್ಬಿಐನ್ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ (https://rbi.org.in/Scripts/BS 

ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823)  ಅನ್ುು ಪರಸಾಾಪ್ತಸಬಹುದ್ು. 
12 ‘ಇತ್ರೆಗಳು’್ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿಬರುವ ಎಲಾಿ ಅಂಶಗಳು ಸಿಆರ್್ಎಲ್ಗೆ ಹೆಚುಿವರಿ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ 

about:blank
about:blank
about:blank
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2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ಯಾವುದೆೀ ಮ ರನೆೀ ವಯಕಿಾಯ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ುು (ಮೈಕ್ೆ ರೀ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಅಲಿದ್ ಉತ್ಪನ್ು) 
ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತಿಾದ್ಾರೆ, ಅಂತ್ಹ ಉತ್ಪನ್ುದ್ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಾಿ ವಿವರಗಳನ್ುು (ಬ್ೆಲೆ, ಪರಯೀಜನ್ಗಳು, 
ಖಾತ್ರಿಗಳು, ಹೆ ರಗಿಡುವಿಕ್ೆಗಳು) ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬ್ೆೀಕು. ಮೈಕ್ೆ ರ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಅನ್ುು ಸುಲರ್ವಾಗಿ 
ಪಡೆಯಲು ಪೂವವಭಾವಿ ರ್ರತಿಾನ್ಂತ್ಹ ಯಾವುದೆೀ ಉತ್ಪನ್ುವನ್ುು ಖರಿೀದಿಸಲು ಗಾರಹಕರು 
ಒತಾಾಯಸುವುದಿಲಿ ಎಂದ್ು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

3. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಕ್ೆರಡಿಟ್-ಸಂಬಂಧಿತ್ ರ್ಜೀವ ವಿಮಯನ್ುು ನೀಡುತಾಾರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲಿ 
ವಿವರಗಳನ್ುು ಸಪರ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬ್ೆೀಕು ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಿೀಮಿತ್ವಾಗಿಲಿ: 
▪ ವಿಮಾದಾರರ ಹೆಸರು -  
▪ ಪಾಲ್ಲಸಿ ಸಂಖೆಯ 
▪ ಅದ್ಕ್ೆಾ ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ವಯಕಿಾಗಳು 
▪ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ತರೀಮಿಯಂ  
▪  ವಾಯಪ್ತಾ ಮೊತ್ಾ  
▪  ಅವಧಿ / ವಾಯಪ್ತಾಯ ಅವಧಿ 
▪ ಒಳಗೆ ಂಡಿರುವ ಸನುವೆೀರ್ಗಳು  
▪ ವಿನಾಯತಿಗಳು: ಪೂವವ-ಮುಚುಿವಿಕ್ೆ, ಸಾಲ ಮರುಹೆ ಂದಿಸುವಿಕ್ೆ ಮತ್ುಾ ಸಾಲ ಡಿೀಫಾಲಟ ಇತಾಯದಿಗಳಿಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ನಯಮಗಳು. 
▪ ಹಕುಾಗಳನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪರಕಿರಯ (ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು, ಟಿಎಟಿ ಗಳು ಇತಾಯದಿ) 
▪ ವಿಮಗಾಗಿ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಕಿರಯ 
▪ ಇತ್ರ ಪರಮುಖ ರ್ರತ್ುಾಗಳು 

4. ಗುತಿಾಗೆ (ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜವ) ಗಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಡಿರ್ಜಟಲ (ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಾಗದ್-ರಹಿತ್) ಪರಕಿರಯಯನ್ುು 
ಹೆ ಂದಿರುವ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರ, ಗಾರಹಕರ ಒಪ್ತಪಗೆ, ಸರಿಯಾದ್-ಚುರುಕುತ್ನ್, ಒಪಪಂದ್ಗಳು, 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕ್ೆಗಳು, ಪಾವತಿ ರಶೀದಿಗಳು, ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ ಇತಾಯದಿ, ಪರಕಿರಯಗಳ ಸಂಬಂಧಿತ್ 
ನಯಂತ್ರಕ ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಹೆ ಂದಿಕ್ೆಯಾಗಿದೆಯ ಎಂದ್ು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು ಮತ್ುಾ 
ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ವ ಅರಿವು, ಶಕ್ಷರ್ ಮತ್ುಾ ಡಿರ್ಜಟಲ ವಿಧಾನ್ಗಳನ್ುು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ ಬ್ೆೀಕ್ಾಗಿರುತ್ಾದೆ. 

5. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ಆ ಒಂದ್ು ಪರದೆೀಶದಿಂದ್ ಕ್ಾಯಾವಚರಣೆಗಳನ್ುು ಹಿಂತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳುುತಿಾದ್ಾರೆ, ಗಾರಹಕರ 
ಚ್ಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ುು ಪೂರೆೈಸಲು ಪಯಾವಯ ವಯವಸೆಿಯನ್ುು ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, 
ಗಾರಹಕರಿಂದ್ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸಲು ಚ್ಾಲ್ಲಾಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರೆ ಂದಿಗಿನ್ 
ಪಯಾವಯ ವಯವಸೆಿಯನ್ುು ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. 

6. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಗಾರಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ನೆೀರ ಸಂಪಕವವನ್ುು ಸಾಿಪ್ತಸಬ್ೆೀಕು, ಗುಂಪು ಅರ್ವಾ ಕ್ೆೀಂದ್ರ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಿ
ಪರಭಾವಶಾಲ್ಲ ಕಟುಟನಟಿಟಲಿದ್ ಮಧ್ಯವತಿವಗಳನ್ುು ತ್ಪ್ತಪಸಬ್ೆೀಕು. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಗುಂಪ್ತನ್ಲ್ಲಿನ್ ನಾಯಕರ 
ಅಸಮಾನ್ ಪರಭಾವವನ್ುು ತ್ಡೆಯಲು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಅವರ ಗುಂಪು / ಕ್ೆೀಂದ್ರ ನಾಯಕರನ್ುು 
ಆವತಿವಯಾಗಿಸಬ್ೆೀಕು. 
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II. ನೌಕರರ ಒಳಗೆ ಳುುವಿಕ್ೆ  
 a. ನೆೋಮಕಾತ್ತ 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಲ್ಲಂಗ, ಧ್ಮವ, ಜಾತಿ, ವೆೈವಾಹಿಕ ಸಿಿತಿ ಅರ್ವಾ ಲೆೈಂಗಿಕ ಮನೆ ೀಭಾವ ಇತಾಯದಿಗಳ ಆಧಾರದ್ 

ಮೀಲೆ ನೆೀಮಕ್ಾತಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅರ್ಯರ್ಥವಯ ವಿರುದ್ಧ ಅನಾಯಯವಾಗಿ ತಾರತ್ಮಯ ಮಾಡಬ್ಾರದ್ು. 
2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಅರ್ಯರ್ಥವಗಳನ್ುು ಅವರ ಅಹವತೆ, ನೆೈತಿಕತೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಗರತೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಆಯಾ 

ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. 
3. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಅರ್ಯರ್ಥವಯನ್ುು ಇತ್ರ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಂದ್ ತ್ೃಪ್ತಾದಾಯಕ ಪರಿಹಾರ ಪತ್ರದ್ ಅರ್ವಾ ಉಲೆಿೀಖ 

ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ನೆೀಮಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. ಅರ್ಯರ್ಥವಗೆ ಪರಸಾಾಪ ಪತ್ರವನ್ುು ನೀಡಿದ್ ನ್ಂತ್ರವೆೀ 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಅರ್ಯರ್ಥವಯ ಪರಸುಾತ್ ಉದೆ ಯೀಗದಾತ್ರಿಂದ್ ಉಲೆಿೀಖ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪಡೆಯಬ್ೆೀಕು. ಹಿೀಗಿದ್ಾರ  
ಸಹ, ಉಲೆಿೀಖ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಂತಿಯನ್ುು 15 ಕ್ಾಯಲೆಂಡರ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ (ವಿನ್ಂತಿಯನ್ುು ಕಳುಹಿಸಿದ್ 
ದಿನಾಂಕದಿಂದ್) ಪರತಿಕಿರಯಸದಿದ್ಾರೆ, ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೆೀಮಕ್ಾತಿಯನ್ುು ಮುಂದ್ುವರಿಯಬಹುದ್ು. 

4. ಅಂತ್ಹ ಪರತಿ ಸಂವಹನ್ವನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ 15 ಕ್ಾಯಲೆಂಡರ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಇತ್ರ 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಕ್ೆ ೀರಿಕ್ೆಗೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಪಪದೆ ಪರತಿಕಿರಯ ನೀಡಬ್ೆೀಕು. 

5. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರನ್ುು ತ್ಮು ನೌಕರರ ಡೆೀಟಾವನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಅರ್ಯರ್ಥವಯ ಉದೆ ಯೀಗ ದಾಖಲೆಗಳನ್ುು 
ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲು ನೌಕರರ ಬ ಯರೆ ೀದ್ಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉತ ಾೆೀರ್ಜಸಲಾಗುತ್ಾದೆ. 

6. ಇತ್ರ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಂದ್ ನೆೀಮಕ್ಾತಿ ಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುುವ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ಉದೆ ಯೀಗಿ ಮತ್ುಾ ಆಕ್ೆಯ 
/ ಆತ್ನ್ ಪರಸುಾತ್ ಉದೆ ಯೀಗದಾತ್ರ ನ್ಡುವೆ ಪರಸಪರ ಒಪ್ತಪದ್ಂತೆ ಸ ಚನೆ ಅವಧಿಯನ್ುು ಗೌರವಿಸಬ್ೆೀಕು. 

7. ಇತ್ರ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರಿಂದ್ ಏರಿಯಾ ಮಾಯನೆೀಜರ್ 13 ಹುದ ಾೆಗೆ ಉದೆ ಯೀಗಿಯನ್ುು ನೆೀಮಿಸಿಕ್ೆ ಳುುವ 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ಅಂತ್ಹ ಉದೆ ಯೀಗಿಯನ್ುು ಆಕ್ೆಯ / ಆತ್ನ್ ಕ್ೆ ನೆಯ ನೆೀಮಕವಾದ್ ಸಿಳದಿಂದ್ ಒಂದ್ು 
ವರ್ವದ್ವರೆಗೆ (ಅಂದ್ರೆ ನೌಕರನ್ನ್ುು ಕ್ೆ ನೆಯದಾಗಿ ನೆೀಮಕ ಮಾಡಿದ್ ಶಾಖೆಯ ಸಿಳ) ಕನರ್ೆ 50 ಕಿ. ಮಿೀ 
ದ್ ರದ್ಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬ್ೆೀಕು. ಈ ರ್ರತಿಾನ್ ಹಿಂದಿನ್ ಮ ಲರ್ ತ್ ಮನೆ ೀಭಾವವೆಂದ್ರೆ, ನೌಕರನ್ು ಆಕ್ೆಯ / 
ಆತ್ನ್ ಪರದೆೀಶದ್ ವಯವಹಾರಿಕವಾದ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಗೌಪಯವಾಗಿರುವುದ್ು ಮತ್ುಾ ಕ್ೆ ನೆಯದಾಗಿ 
ಗಾರಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ಪರಿಚಿತ್ರಾಗಿರುವುದ್ರಿಂದ್ ಈಗಿನ್ ಉದೆ ಯೀಗ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ವಯವಹಾರವನ್ುು (ಆಕ್ೆ / 
ಆತ್ನ್ು ಕ್ೆ ನೆಯದಾಗಿ ಉದೆ ಯೀಗದ್ಲ್ಲಿದ್ಾ) ಅತಿಕರಮಿಸದ್ಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುುವುದಾಗಿದೆ. 
 

b.  ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ (ತ್ರಬೆೋತ್ತ ಮತ್ತಿ ಮೌಲಯಮಾಪ್ನ್) 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೀತಿಗಳು, ಪರಕಿರಯಗಳು, ನಬಂಧ್ನೆಗಳು, ಮತ್ುಾ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ಕುರಿತ್ು ನೌಕರರಿಗೆ ಸಮಗರ 

ಪರವೆೀಶ ತ್ರಬ್ೆೀತಿ ನೀಡಬ್ೆೀಕು. ನಾಯಯಯುತ್ ವಯವಹಾರ, ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಮೌಲಯಮಾಪನ್, ಮಹಿತಿಯ ಗೌಪಯತೆ, 
ಸೆೀವೆಯ ಗುರ್ಮಟಟ, ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ , ಸಂಬಂಧ್ದ್ ನವವಹಣೆ ಮತ್ುಾ ಮರುಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ತೆ ಂದ್ರೆ 
ಎದ್ುರಿಸುತಿಾರುವ ಗಾರಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ವಯವಹರಿಸುವ ನಯಮಗಳು ಮುಂತಾದ್ ಗಾರಹಕ-ಇಂಟಫೆೀವಸ 
ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒತ್ುಾ ಕ್ೆ ಡಬ್ೆೀಕು. 

2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನಯಮಿತ್ವಾಗಿ ಮೀಲ್ಲನ್ ಅಂಶಗಳ ನೌಕರರ ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಯನ್ುು ನರ್ವಯಸಬ್ೆೀಕು ಮತ್ುಾ 
ತಿಳುವಳಿಕ್ೆಯ ಅಂತ್ರವನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಿಫೆರಶ್ ತ್ರಬ್ೆೀತಿಯನ್ುು ಕ್ೆ ಡುತಾಾ ಇರಬ್ೆೀಕು. 

3. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಮು ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಸಹೆ ೀದೆ ಯೀಗಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಗಾರಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ಸ ಕಾವಾದ್ 
ಸಂವಹನ್ ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ ಲ್ಲಂಗ ತಾರತ್ಮಯಗಳನ್ುು ಅರ್ವಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುಲು ಮತ್ುಾ ಸರಿಯಾದ್ ರಿೀತಿಯಲ್ಲ ಿ
ವಯವಹರಿಸಲು ತ್ರಬ್ೆೀತಿ ಕ್ೆ ಡಬ್ೆೀಕು. 

 
13 ಶಾಖಾ ವಯವಸಾಿಪಕರ ನ್ಂತ್ರ ಸಾಂಸಿಿಕ ಶೆರೀಣಿಯಲಿ್ಲ ಏರಿಯಾ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಮುಂದಿನ್ ಉನ್ುತ್ ಮಟಟದ್ ಹುದ ಾೆಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ರ  ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಈ ಹುದ ಾೆಗೆ 
ಹಬ್ ಮಾಯನೆೀಜರ್ / ಡಿವಿಶನ್ಲ ಮಾಯನೆೀಜರ್ ಮುಂತಾದ್  ವಿಭಿನ್ು ಹೆಸರನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬಹುದ್ು. 
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4. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಮು ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ವೃತಿಾಪರ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆ ಮತ್ುಾ ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆ ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ 
ಸಮಗರತೆಯ ವಿರ್ಯಗಳ ಬಗೆ ೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಗಮನ್ಹರಿಸಬ್ೆೀಕು ಮತ್ುಾ ಯಾವುದೆೀ ಕ್ಾನ್ ನ್ುಬ್ಾಹಿರ ಮತ್ುಾ 
ಸಾಮಾರ್ಜಕ ವಿರೆ ೀಧಿ ಚಟುವಟಿಕ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ೆಳುದ್ಂತೆ ನೆ ೀಡಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

5. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಹೆ ಸ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳನ್ುು ಇಂಡಕ್ಷನ ತ್ರಬ್ೆೀತಿಯನ್ುು14 ಪಡೆದ್ುಕ್ೆ ಂಡ ನ್ಂತ್ರವೆೀ ಶಾಖಾ 
ಮಟಟದ್ ವಯವಹಾರ ಮತ್ುಾ ಕ್ಾಯಾವಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆ ಡಗಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

6. ಸಿರ್ಜಆರ್್ಎಂಗೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ಾಾರರಾಗಿರುವ ನೌಕರರು ದ್ ರುಗಳನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅದ್ರ ವಯವಸೆಿ, 
ಪರಕಿರಯಗಳು ಮತ್ುಾ ಸ ಕ್ಷಮ ಕ್ೌಶಲಯಗಳ ಬಗೆೆ ವಿವರವಾದ್ ತ್ರಬ್ೆೀತಿಯನ್ುು ಪಡೆಯುವುದ್ನ್ುು 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

7. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ವಿಕ್ೃತ ಮಾರಾಟ ನಡವಳಿಕೆ, ಸೆೀವೆರ್ ಗುಣಮಟಿವನ್ುು ತ್ಗಿೆಸುವ ಅುಂರ್ಗಳು, ಸಿ ಓ 

ಸಿ ರ್ ಉಲಲುಂಘನೆಗೆ ದುಂಡ ವಿಧಿಸುವಂತೆ ಹಾಗು ಜವಾಬಾಾರಿರ್ುತ ಸಾಲ ನೀಡುವಿಕ್ೆ ಮತುತ ಸಿ ಓ ಸಿ 

ಅನ್ುಸರಣೆಯನ್ುು ಪ್ರೀತಾಿಹಿಸುವಂತ್ಹ ಪಾರದರ್ಶಕ್ವಾದ್ ಪ್ರೀತಾಾಹ ಮತುತ 
ಮೌಲಯಮಾಪ್ನವನುು ಸಾಿಪ್ಪಸಬೆೀಕ್ು. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಮೈಕ್ೆ ರ-ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಅವಶಯಕತೆ ಮತ್ುಾ ಒಂದ್ು 
ಪರದೆೀಶದ್ಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಯವವನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಸಮಂಜಸವಾದ್-ವಸುಾನರ್ೆ ಮಾನ್ದ್ಂಡದ್ 
ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಶಾಖಾ ಮಟಟದ್ ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿಗಳನ್ುು ನೀಡಬ್ೆೀಕು. 
 

 
 

c. ಯೋಗಕ್ೆೋಮ 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೌಕರರ ಯೀಗಕ್ೆೀಮವನ್ುು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಕರ್ುಟ 

ಸಂಭಾವನೆ, ಕ್ೆಲಸದ್ ಸಮಯ, ಕ್ೆಲಸದ್ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ುಾ ತ್ುತ್ುವ ಪರಿಸಿಿತಿಗಳಂತ್ಹ 
ವೆೈಯಕಿಾಕ ಕ್ಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರಜೆಗಳನ್ುು ನೀಡುವುದ್ು) ಮತ್ುಾ ನೌಕರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ್ ಪಾರಮುಖಯತೆ 
ನೀಡಬ್ೆೀಕ್ಾಗುತ್ಾದೆ. 

2. ಕರ್ಟಕರ ಪರದೆೀಶಕ್ೆಾ ಹೆ ೀಗುವುದ್ು ಮತ್ುಾ ನ್ಗದ್ು ಹರ್ದ್ ನವವಹಣೆಯಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ುು 
ನಭಾಯಸಲು ನೌಕರನ್ು ಅನ್ುಸರಿಸಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ ಶಷ್ಾಟಚ್ಾರವನ್ುು ಉತ್ಾಮವಾಗಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು. ಶಷ್ಾಟಚ್ಾರವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿಯ    ಸಂರ್ವಿಸಿದ್ ಅಪಘಾತ್ ಪರಕರರ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ನೌಕರರಿಗೆ ನ್ರ್ಟ ಪರಿಹಾರವನ್ುು ಕ್ೆ ಡಬ್ೆೀಕು. 

3. ನೌಕರರಿಂದ್ ವಂಚನೆಗಳು ಸಾಬಿೀತಾದ್ ಪರಕರರ್ಗಳನ್ುು ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸಿ, ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ನೌಕರರಿಂದ್ ಸಂಗರಹಗಳಲ್ಲಿ ನೂಯನತೆಯ ಹರ್ವನ್ುು ಪಡೆದ್ುಕ್ೆ ಳುಬ್ಾರದ್ು.  

4. ಸಿರೀ ಮತ್ುಾ ಪುರುರ್ ನೌಕರರು  ಕ್ೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮತ್ುಾ ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ಔದೆ ಯೀಗಿಕವಾಗಿ ಬ್ೆಳೆಯಲು 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಅನ್ುಕ ಲಕರ ವೃತಿಾಪರ ವಾತಾವರರ್ವನ್ುು ಸೃರ್ಷಟಸಬ್ೆೀಕು. 

5. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೌಕರರ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆಗಳನ್ುು ಕ್ೆೀಳಲು ಮತ್ುಾ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸ ಕಾವಾದ್ 
ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು. ಹಾಗ  ಸರಿಯಾದ್ ಸಮಾಲೆ ೀಚನೆ ವಯವಸೆಿಯನ್ುು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೆೀಕು. 

6. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ಸಂದ್ರ್ವಗಳಲ್ಲಿ 15, ನೌಕರರ ಕ್ೆ ನೆಯ ಕ್ೆಲಸದ್ ದಿನ್ದಿಂದ್ 30 ಕ್ಾಯಲೆಂಡರ್ 
ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕರರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಔಪಚ್ಾರಿಕತೆಗಳನ್ುು (ಬ್ಾಕಿ ಇರುವ ಮೊತ್ಾಗಳ ಅಂತಿಮ ಇತ್ಯರ್ವ 
ಮಾಡುವುದ್ು, ಆಕ್ೆೀಪಣೆ ಪರಮಾರ್ಪತ್ರವನ್ುು ನೀಡುವುದ್ು ಮತ್ುಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಪತ್ರವನ್ುು ನೀಡುವುದ್ು) 
ಪೂರ್ವಗೆ ಳಿಸಬ್ೆೀಕು. 

7. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಉದೆ ಯೀಗಿಯ ಹೆ ಸ  ಉದೆ ಯೀಗದಾತ್ರಿಂದ್ ಉಲೆಿೀಖ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ 
ಕ್ೆ ೀರಿಕ್ೆಯನ್ುು ಹಾಗ  ಅಂತ್ಹ ಸಂವಹನ್ವನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ 15 ಕ್ಾಯಲೆಂಡರ್ ದಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಕಿರಯಸಬ್ೆೀಕು. 

 
14 II.ಬಿ.1 ರಲಿ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ಂತೆ 
15 ದಿನ್ನತ್ಯದ್ ಪರಕರರ್ವೆಂದ್ರೆ ನೌಕರನ್ು ನೆ ೀಟಿಸ ಅವಧಿಯನ್ುು ಕರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರೆೈಸಿದಾಾನೆ, ಕ್ಾಯವಗಳನ್ುು ಮುಗಿಸಿದಾಾನೆ, ಹಸಾಾಂತ್ರವನ್ುು 
ಮಾಡಬ್ೆೀಕ್ಾಗಿರುದ್ನ್ುು ಪೂರ್ವಗೆ ಳಿಸಿದಾಾನೆ, ಬ್ಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹರ್ಕ್ಾಸು ಮತ್ುಾ ಶಸಿಾನ್ ಅನ್ುಮತಿಗಳಿಲಿ ಮಾಡಿದಾಾನೆ. 
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8. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೌಕರರಿಗೆ ನೆ ೀಟಿಸ ಅವಧಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ್ ಹೆಚಿಿಲಿ ಎಂದ್ು ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಬ್ೆೀಕು. 
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III. ಸಾಂಸಿಿಕ ಆಡಳಿತ್ 
a. ನೋತ್ತಗಳು, ಕಾಯಶತ್ಿಂತ್ರದ ನರೆೋಶರ್ನ್ಗಳು ಮತ್ತಿ ಮೋಲ್ವವಚಾರಣೆ 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಫೆೀರ್ ಪಾರಕಿಟೀಸಸ ಕ್ೆ ೀರ್ಡ (ಎಫ್ಪ್ತಸಿ), ಉತ್ಪನ್ು ಅಭಿವೃದಿಧ, ಕ್ಾಯಾವಚರಣೆ, ಮಾನ್ವ 

ಸಂಪನ್ ುಲ, ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ , ಆಂತ್ರಿಕ ಲೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧ್ನೆ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ುಾ ತ್ಂತ್ರಜ್ಞಾನ್ ಮುಂತಾದ್ 
ಸಂಬಂಧಿತ್ ನೀತಿಗಳನ್ುು ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ನಗದಿಪಡಿಸಿದ್ ರ್ರತ್ುಾಗಳಿಗೆ ಹೆ ಂದಾಣಿಕ್ೆಯಾಗಬ್ೆೀಕು. 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನ್ವಿೀಕರಿಸಿದ್ ನೀತಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಪರಕಿರಯಗಳನ್ುು ಹೆ ಂದಿಸಬ್ೆೀಕು. ವಿಶೆೀರ್ವಾಗಿ, 

a) ಗಾರಹಕರೆ ಂದಿಗೆ್ನೌಕರರ್ಸಂವಹನ್ಕ್ಾಾಗಿ್ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು್ಸಪರ್ಟವಾಗಿ್ವಿವರಿಸಿರುವ್
ಮಾಗವಸ ಚಿಗಳನ್ುು್ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು. ಮಾಗಶಸೂಚ್ಚಗಳಿುಂದ ವಿರೂಪ್ಗೊಳುುವುದನುು ಎದುರಿಸಲು 
ಇದು ನೀತಿರ್ನುು ಒಳಗೊುಂಡಿರಬೆೀಕ್ು 

b) ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಬಳಿ ದ್ ರುಗಳನ್ುು ನೆ ೀಂದಾಯಸಲು, ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ುಾ ಸಹಾಯ ಒದ್ಗಿಸಲು 
ಮಂಡಳಿಯಂದ್ ಅನ್ುಮೊೀದಿತ್ ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ ನೀತಿ ವಾಯಪ್ತಾ ಪರಕಿರಯಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು 
ಆಂತ್ರಿಕ ಮತ್ುಾ ಬ್ಾಹಯವಾಗಿ ಉಲಬರ್ ಆಗುವ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ 16, ದ್ ರುಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ುಾ ಟಿಎಟಿ, 
ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ ನ್ ವಿಮಶೆವ / ಲೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧ್ನೆ ಮತ್ುಾ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ುಾ ಉನ್ುತ್ ನವವಹಣೆಗೆ ವರದಿ 
ಮಾಡುವುದ್ು ಸಹ ಆಗಬ್ೆೀಕು. 

c) ವಯವಹಾರದ್ಲ್ಲಿನ್ ಆಸಿಾಗಳ ನ್ರ್ಟ, ಕುಟುಂಬದ್ ದ್ುಡಿಯುವ ಸದ್ಸಯರ ಸಾವು, ನೆೈಸಗಿವಕ ವಿಪತ್ುಾಗಳು 
ಅರ್ವಾ ಇತ್ರ ತ್ುತ್ುವಸಿಿತಿಗಳ ಕ್ಾರರ್ದಿಂದ್ ಸಾಲಗಳನ್ುು ಮರುಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆ ಂದ್ರೆ 
ಎದ್ುರಿಸುತಿಾರುವ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಾಲದ್ ಕರಮವನ್ುು ಮರುಹೆ ಂದಿಸುವುದ್ು ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ ಗಾರಹಕ ಮಟಟದ್ಲ್ಲಿ 
ಅಪರಾಧ್ಗಳನ್ುು ಎದ್ುರಿಸಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಕ್ೆರಡಿಟ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ು ವಿಭಾಗವನ್ುು 
ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು. 

d) ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೆೈಸಗಿವಕ ವಿಪತ್ುಾಗಳು, ಸಾಮ ಹಿಕ ಸುಸಿಾದಾರರುಗಳು, ನ್ಕ್ಾರಾತ್ುಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, 
ಸಿಳಿೀಯ ಮಟಟದ್ ಹಗೆತ್ನ್ ಇತಾಯದಿಗಳಿಂದ್ ಉಂಟಾಗುವ ಬಿಕಾಟಟನ್ುು ಎದ್ುರಿಸಲು ಮಂಡಳಿಯಂದ್ 
ಅನ್ುಮೊೀದಿತ್ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು. 

e) ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಡೆೀಟಾದ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಸಾವವತಿರಕವಾಗಿ ಅಂಗಿೀಕರಿಸಲಪಟಟ ತ್ತ್ವಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡ 
ಗಾರಹಕರ ಡೆೀಟಾವನ್ುು (ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದ್ು, ರವಾನಸುವುದ್ು, ಸಂಗರಹಿಸುವುದ್ು) ರಕ್ಷಿಸುವ ನೀತಿಯನ್ುು 
ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಂತೆ ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು: 
▪ ಸಂಗರಹರ್ವನ್ುು ಮಿತಿಗೆ ಳಿಸುವುದ್ು 
▪ ಉದೆಾೀಶದ್ ವಿವರಣೆ 
▪ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದ್ು 
▪ ಡೆೀಟಾದ್ ಕನರ್ಷೆೀಕರರ್ 
▪ ಡೆೀಟಾದ್ ಗುರ್ಮಟಟದ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
▪ ಉಲಿಂಘನೆ-ಅಧಿಸ ಚನೆ 
▪ ಪರವೆೀಶಾಧಿಕ್ಾರದ್ ನಯಂತ್ರರ್ಗಳ ನಗಮಿತ್ಗೆ ಳಿಸುವುದ್ು 
▪ ಎಲೆಿಲ್ಲಿ ಕ್ಾಯವಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೀ ಅಲ್ಲ ಿಡೆೀಟಾದ್ ಎನ್ಕಿರಪಶನ. 
▪ ವೆೈಯಕಿಾಕ ಡೆೀಟಾಕ್ೆಾ ಎದ್ುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ುು ಸಕಿರಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗ  ಅದ್ನ್ುು 

ಕಡಿಮ ಮಾಡಲು ಮತ್ುಾ ನಯತ್ಕ್ಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಲು ಡೆೀಟಾ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಪರಿಣಾಮದ್ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ್ಗಳ ಸಂಯೀಜನೆ ಮಾಡುವುದ್ು. 

2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಮಂಡಳಿಯಂದ್ ವಾರ್ಷವಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲಾಗುವ ಮತ್ುಾ ನ್ವಿೀಕರಿಸಲಾಗುವ ಎಲಾಿ 
ಪರಮುಖ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ುಾ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು (ಗಾರಹಕರ ಸಾವಧಿೀನ್, ವಿಸಾರಣೆ, ಗುರಿಗಳು, ಕ್ಾಯಾವಚರಣೆಗಳು, 
ಮಾನ್ವ ಸಂಪನ್ ುಲ, ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ  ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ಇದ್ು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ಾದೆ) ಪಡೆಯಬ್ೆೀಕು. 

 
16 ಬಾಹಯವಾಗಿ ಉಲಬಣವಾಗುವ ಕಾರ್ಶವಿಧಾನವು ಗಾರಹಕ್ರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನರ್ುಂತರಕ್ ಚಾನಲ ಗಳನುು ಒಳಗೊುಂಡಿರಬೆೀಕ್ು. 
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3. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಗಾರಹಕರ ಯೀಗಕ್ೆೀಮದ್ ಮೀಲೆ  ಪರಭಾವವನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಂತೆ ಬಹು ಆಯಾಮದ್ 
ದ್ೃರ್ಷಟಯ ಮ ಲಕ ತ್ಮು ಉತ್ಪನ್ುದ್ ಕ್ೆ ಡುಗೆಯನ್ುು ನರ್ವಯಸಬ್ೆೀಕು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆದಾಯವನ್ುು 
ಹೆಚಿಿಸುವುದ್ು, ಸವತ್ುಾಗಳಿಗೆ ಪರವೆೀಶ, ದ್ುರುಪಯೀಗವನ್ುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವುದ್ು, ಕ್ೌಶಲಯಗಳನ್ುು 
ಸುಧಾರಿಸುವುದ್ು). 

4. ಮೈಕ್ೆ ರ ಕ್ೆರಡಿಟ್ ನ್ ಪರಸುಾತ್ ಪೂರೆೈಕ್ೆ ಮತ್ುಾ ಒಂದ್ು ಪರದೆೀಶದ್ ಗಾರಹಕರ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ುಾ ಮರುಪಾವತಿ 
ಸಾಮರ್ಯವ ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆ ಮತ್ುಾ ಬ್ೆೀಡಿಕ್ೆಯ ಎರಡ  ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಮು 
ವಯವಹಾರ ಯೀಜನೆಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಬ್ೆೀಕು. ಭೌಗೆ ೀಳಿಕತೆಯ ಪೂರೆೈಕ್ೆ ಮತ್ುಾ ಮರುಪಾವತಿ 
ನ್ಡವಳಿಕ್ೆಯನ್ುು ಅರ್ವಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುಲು ಸಿಐಸಿಗಳಿಂದ್ ಲರ್ಯವಿರುವ ಡೆೀಟಾವನ್ುು ಬಳಸಬ್ೆೀಕು. 
ಸಾಯಚುರೆೀಟೆರ್ಡ ಭೌಗೆ ೀಳಿಕತೆಯನ್ುು ತ್ಪ್ತಪಸಬ್ೆೀಕು ಅರ್ವಾ ಅತ್ಯಂತ್ ಎಚಿರಿಕ್ೆಯಂದ್ ನಭಾಯಸಬ್ೆೀಕು. 

5. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಮು ಕ್ಾಯವಕ್ಷಮತೆಯ ವಾರ್ಷವಕ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ವನ್ುು (ಅನ್ುಸರಣೆ ಮತ್ುಾ ಕ್ೆ ರತೆ) ನೀತಿ 
ಸುಂಹಿತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಮತ್ುಾ ವರದಿಯನ್ುು ಮಂಡಳಿ ಮತ್ುಾ ಉನ್ುತ್ ನವವಹಣಾ ಮಟಟದ್ಲ್ಲ ಿ
ಚಚಿವಸಬ್ೆೀಕು. ಕ್ಾಯವಕ್ಷಮತೆಯನ್ುು ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ್ವನ್ುು ವರದಿಗಳು 
ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬ್ೆೀಕು. ಒಟುಟ ಸಾಲ ಅಧಿಕ್ಾರ ಕ್ೆೀತ್ರದ್  (ರ್ಜಎಲ್ಲಪ)> 500 ಕ್ೆ ೀಟಿ ಹೆ ಂದಿರುವ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ಹೆ ರ ಏಜೆನಿಯ ಮ ಲಕ ಅಂತ್ಹ ಮೌಲಯಮಾಪನ್ವನ್ುು ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ಯ 
ಮೌಲಯಮಾಪನ್ ವರದಿಯ ನ್ಕಲು ಪರತಿಯನ್ುು ಸಿಆಒವ ಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

6. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಿ ರ್ಜ ಆರ್ ಎಂ  ದ್ ರುಗಳ ಸವರ ಪವನ್ುು ಸೆರೆಹಿಡಿದು  ವೆೈಯಕಿಾಕ ಮತ್ುಾ ಒಟುಟ 
ಮಟಟದ್ ಡೆೀಟಾವನ್ುು ವಿಶೆಿೀರ್ಷಸಬ್ೆೀಕು, ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳುುವ ಕರಮ ಹಾಗ  ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ 
ರೆಕ್ಾರ್ಡವ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು. ದ್ ರುಗಳ ಸವರ ಪದೆ ಂದಿಗೆ ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್, ಪರಿಹರಿಸಿದ್ ಮತ್ುಾ ಬ್ಾಕಿ 
ಇರುವ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆಗಳ ವರದಿಯನ್ುು ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಳಿಯ ಜೆ ತೆಗೆ  ಹಂಚಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 

 
b. ಅಪಾಯದ ನವಶಹಣೆ ಮತ್ತಿ ಆಿಂತ್ರಿಕ್ ಲೆಕ್ಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧ್ನೆ 
1. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಪರಮುಖ ಅಪಾಯಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು (ಏಕ್ಾಗರತೆ, ಹೆಚುಿವರಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆ, ರಾಜಕಿೀಯ, ಜನ್ರು, 

ನೆೈಸಗಿವಕ ವಿಪತ್ುಾಗಳ ಕ್ಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ಸಾಲ ಮತ್ುಾ ಕ್ಾಯಾವಚರಣೆಯ ಅಪಾಯಗಳು) ಮತ್ುಾ ಅವುಗಳನ್ುು 
ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಕರಮಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ಉತ್ಾಮವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ ಅಪಾಯ ನವವಹಣಾ 
ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ವನ್ುು ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು. 

2. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನ್ುಸಾರವಾಗಿ ಶಾಖೆಗಳು, ಗಾರಹಕರು, 
ಉದೆ ಯೀಗಿಗಳು, ಪರಕಿರಯ ಮತ್ುಾ ವಯವಸೆಿಯನ್ುು ಲೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧ್ನೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಬ್ೆೀಕು 

3. ಶಾಖೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ುಾ ನೌಕರರಿಗೆ ನಯೀರ್ಜತ್ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನರಂತ್ರವಾಗಿ 
ಅಸಹಜವಾದ್ ಅಧಿಕ ಕ್ಾಯವಕ್ಷಮತೆಯನ್ುು ತ್ನಖೆ ಮಾಡಬ್ೆೀಕು, ಏಕ್ೆಂದ್ರೆ ಇದ್ು ಒತಾಾಯದ್ ಮಾರಾಟ 
ಅಭಾಯಸಗಳ ಸ ಚಕವಾಗಿರಬಹುದ್ು. 

4. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಒಟುಟ ಋರ್ಭಾರ, ಸಾಲಗಾರರ ಎಣಿಕ್ೆ ಮತ್ುಾ ಇನೆ ುಬಬ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರೆ ಂದಿಗೆ ತ್ಪ್ತಪತ್ಸಿ 
ಖಾತೆಯನ್ುು ಹೆ ಂದಿರುವ ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂದ್ರ್ವಗಳನ್ುು ತ್ಡೆಹಿಡಿಯಲು ಸಮಂಜಸವಾದ್ 
ಮಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೆೈಮಾಸಿಕ ಲೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧ್ನೆಯನ್ುು ಕ್ೆೈಗೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. ಈ ಉದ ಾೆೀಶಕ್ಾಾಗಿ, ಒಟುಟ ಋರ್ಭಾರದ್ 
ಮಾನ್ದ್ಂಡಗಳು ಮತ್ುಾ ಪರತಿ ಗಾರಹಕನಗೆ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಎಣಿಕ್ೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಸಿಐಸಿಗಳಿಂದ್ 
ಲರ್ಯವಿರುವ ಡೆೀಟಾವನ್ುು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಬಳಸಬಹುದ್ು. 

5. ಸಾಲ ನೀಡುವ ಪರಕಿರಯ ಮತ್ುಾ ವಯವಸೆಿಯಲ್ಲಿ ಅನೌಪಚ್ಾರಿಕ ನೀತಿಬ್ಾಹಿರ ಮಧ್ಯವತಿವಗಳನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು 
ಮತ್ುಾ ತ್ಪ್ತಪಸಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ನದಿವರ್ಟ ಆಂತ್ರಿಕ ನಯಂತ್ರರ್ಗಳನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗಾರಹಕರೆ ಂದಿಗೆ ನೆೀರ ಸಂಪಕವ, ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಪೂವವ-ವಿತ್ರಣೆ ದ್ೃಢೀಕರರ್ದ್ ಕರೆಗಳು, 
ಸಾಲದ್ ಬಳಕ್ೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು, ಗುಂಪು / ಕ್ೆೀಂದ್ರ ನಾಯಕರ ನಯಮಿತ್ ಆವತ್ವನೆ ಮಾಡುವುದ್ು ಮತ್ುಾ 
ಆಂತ್ರಿಕ ಲೆಕಾಪರಿಶೆ ೀಧ್ನೆಯ ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದ್ು. 
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c. ಉದಯಮ ಸಹಕಾರ 
1. ಉದ್ಯಮದ್ ಮಟಟದ್ ಅಭಾಯಸಗಳು, ಸಂಶೆ ೀಧ್ನೆ ಇತಾಯದಿಗಳನ್ುು ಅರ್ವಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುಲು ಎಸ್ಆರ್್ಒಗಳಿಗೆ 

ಅಗತ್ಯವಾದ್ ಡೆೀಟಾ ಮತ್ುಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಹಂಚಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. ಈ ಉದೆಾೀಶಕ್ಾಾಗಿ, 
ಎಸ್ಆರ್್ಒಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೆ ಳಿಸಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಾಿನಕ ವಯಕಿಾಯನ್ುು ಗುರುತಿಸಬ್ೆೀಕು. 

2. ಉದ್ಯಮ ಮಟಟದ್ ಸಮಸೆಯಗಳನ್ುು ಎದ್ುರಿಸಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ತ್ಮು ನ್ಡುವೆ ಸಹಕರಿಸಬ್ೆೀಕು. 
 
 
 
 

ಅನ್ುಬಂಧ್: ಗಾರಹಕರಿಗಾಗಿ ಪರಕಟಣೆ 
 

I. ಕ್ಛೆೀರಿ 
ಪ್ೂರೆ ಕೆರಾರರ ಕ್ಛೆೀರಿರ್ಲ್ವಲ (ಮುಖ್ಯ / ಪಾರರೆೀಶಿಕ್ / ವಲರ್) ಪ್ರಮುಖ್ವಾಗಿ 'ಗಾರಹಕ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಟಣೆರ್ನುು' 
ಪ್ರದಶಿಶಸಲಾಗಿರಬೆೀಕ್ು. 
 

 
17 ಇದು ಪ್ರಸುತತ ಆಸ್ಥತ ಗಾತರ> ರೂ 100 ಕೊೀಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಾುಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಾರಹಕ್ರ ಇುಂಟರೆೀಶಸ್ ಹೊುಂದಿರುವ ಎನಬಎಫ್ಸಾಗಳಿಗೆ ಅನಿಯಿಸುತತರೆ 

ಕ್ರಮ 
ಸಿಂ 

ಪ್ರಕ್ಟಣೆಗಳ ಅವರ್ಯಕ್ತೆಗಳು (ಷರತ್ತಿ / ಪ್ುಟ ಸಿಂಖ್ೆಯ) 
ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ 

1 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಫೆೀರ್ ಪಾರಕಿಟೀಸಸ ಕ್ೆ ೀರ್ಡ (ಎಫ್ಪ್ತಸಿ) ಇದ್ನ್ುು 
ಆರ್್ಬಿಐನ್ ಎಫ್ಪ್ತಸಿಯಂದಿಗೆ ಸಿಳಿೀಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೆ ಂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ಾದೆ. 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಎ (ಪ್ತ 9 

2 ವಿಧಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಬಡಿಾದ್ರ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ. ಇ (ಪ್ತ 9) 

3 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಿಬಬಂದಿಯ ಸ ಕಾವಲದಿ್ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆ ತ್ಡೆಗಟಟಲು 
ಜವಾಬ್ಾಾರರಾಗಿರುತಾಾರೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀರ್ಣೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಯೀಚಿತ್ 
ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರದ್ಲ್ಲಿ ಪಾರದ್ಶವಕತೆ 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಎಫ (ಪ್ತ 9) 

 

4   ನಾಯಯಯುತ್ ಸಾಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಬಿ(ಪ್ತ9)  

 

5 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ನವಾರಣಾ ವಯವಸೆಯಿನ್ುು  ಹೆ ಂದಿಸಿದಾಾರೆ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ (ಪ್ತ 9)  

 

6 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ್ ದ್ ರುಗಳ ದಾಖಲ್ಲಸಲು ಸಾವವಜನಕರು 
ಪರಿಹಾರಕ್ಾಾಗಿ ಸಂಪಕಿವಸಬಹುದ್ು ದ್ ರು ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಮತ್ುಾ ಸಂಪಕವ ವಿಳಾಸ ವಿವರಗಳು (ದ್ ರವಾಣಿ / ಮೊಬ್ೆೈಲ ಸಂಖೆಯ. 
ಇಮೀಲ ನೆ ಂದಿಗೆ)  

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಎ.ವಿ.ಎ(ಪ್ತ6) 

 

7 ಒಂದ್ು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದ್ ರು / ವಿವಾದ್ವನ್ುು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ಾರೆ, 
ಗಾರಹಕರು ಯಾರ ವಾಯಪ್ತಾಯಲ್ಲ ಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ನೆ ೀಂದಾಯತ್ ಕಚ್ೆೀರಿ 
ಬರುತ್ಾದೆಯೀ ಆರ್್ಬಿಐನ್ ಡಿಎನ್ಬಿಎಸ್ನ್ ಪಾರದೆೀಶಕ ಕಚ್ೆೀರಿಯ 
ಉಸುಾವಾರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ು (ಸಂಪೂರ್ವ ಸಂಪಕವ 
ವಿವರಗಳು). 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಎ.ವಿ.ಬಿ (ಪ್ತ 6)  

8 ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಓಂಬುಡಿಮನ ಯೀಜನೆ: ದ್ ರುಗಳನ್ುು 
ಸಲ್ಲಸಿಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ ಓಂಬುಡಿಮನ ಉದೆಾೀಶ ಮತ್ುಾ ಸಂಪಕವದ್ ವಿವರಗಳು17 

ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ 2018 ಗಾಗಿ ಆರ್್ಬಿಐನ್ 
ಓಂಬುಡಿಮನ ಯೀಜನೆ, ಅಧಾಯಯ IV, 15, 
1 (ಪು 13)  

9 ಇಂಗಿಿಷ್ ಮತ್ುಾ ಆಡುಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

10 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಗಾರಹಕ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ನವಾರಣಾ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ 
(ಸಿರ್ಜಆಎವಂ) ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಂತೆ: 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 
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II. ಶಾಖೆ 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಶಾಖೆಯು, ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ 'ಗಾರಹಕರಿಗಾಗಿ ಪರಕಟಣೆಯನ್ುು' ಪರಮುಖವಾಗಿ ಪರದ್ಶವಸಬ್ೆೀಕು. 
 

 
18 ಇದು ಪ್ರಸುತತ ಗಾರಹಕ್ರ ಇುಂಟರೆೀಶಸ್ ಹೊುಂದಿರುವ ಆಸ್ಥತರ್ ಗಾತರ> ರೂ 100 ಕೊೀಟಿ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಾುಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನಬಎಫ್ಸಾಗಳಿಗೆ 
ಅನಿಯಿಸುತತರೆ 

i ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರೆ ಂದಿಗೆ ದ್ ರುಗಳನ್ುು ನೆ ೀಂದಾಯಸಲು ಗಾರಹಕರಿಗೆ 
ಚ್ಾನ್ಲ್ಗಳು ಲರ್ಯವಿದೆ 

ii ನಗರಹರ್ದ್ ಪರಕಿರಯ 

iii ನಗರಹರ್ ಮಾಡುವ ಪರತಿಯಂದ್ು ಹಂತ್ದ್ಲ ಿ ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ವಹಿವಾಟು 
ಸಮಯ 

iv ದ್ ರನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ರೆ ಎಸ್ಆರ್್ಒನ್ 
ಸಿರ್ಜಆರ್್ಎಂ ಸಂಖೆಯ 

11 ಇದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಸಾಲದ್ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ವಿವರಗಳು ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

i ಮೊತ್ಾಗಳು 

ii ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಬ್ಾಕಿಯರುವ ಮೊತ್ಾದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ವಾರ್ಷವಕ 
ಬಡಿಾದ್ರ 

iii ಪರಕಿರಯ ಶುಲಾ 

iv ಅಧಿಕ್ಾರಾವಧಿ 

v ಮರುಪಾವತಿ ಆವತ್ವನ್  

vi ಉದೆಾೀಶ 

ಕ್ರಮ 
ಸಿಂ 

ಪ್ರಕ್ಟಣೆಗಳ ಅವರ್ಯಕ್ತೆಗಳು (ಷರತ್ತಿ / ಪ್ುಟ ಸಿಂಖ್ೆಯ) 
ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ 

1 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಫೆೀರ್ ಪಾರಕಿಟೀಸಸ ಕ್ೆ ೀರ್ಡ (ಎಫ್ಪ್ತಸಿ) ಇದ್ನ್ುು ಆರ್್ಬಿಐನ್ 
ಎಫ್ಪ್ತಸಿಯಂದಿಗೆ ಸಿಳಿೀಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಹೆ ಂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ಾದೆ. 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಎ (ಪ್ತ 9) 

2 ವಿಧಿಸಿರುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿ ಬಡಿಾದ್ರ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ. ಇ (ಪ್ತ 9) 

3 ಪಾರದ್ಶವಕತೆ  ಮತ್ುಾ ನಾಯಯಯುತ್ ಸಾಲ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ. ಬಿ (ಪ್ತ 9) 

 

4 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಿಬಬಂದಿಯ ಸ ಕಾವಲದಿ್ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆ ತ್ಡೆಗಟಟಲು 
ಜವಾಬ್ಾಾರರಾಗಿರುತಾಾರೆ ಎಂದ್ು ಘ ೀರ್ಣೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಯೀಚಿತ್ 
ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಬದ್ಾತೆ 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಬಿ(ಪ್ತ9)  

 

5 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ನವಾರಣಾ ವಯವಸೆಯಿನ್ುು  ಹೆ ಂದಿಸಿದಾಾರೆ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ .ಇ  (ಪ್ತ 9)  

 

6 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ವಿರುದ್ಧದ್ ದ್ ರುಗಳ ದಾಖಲ್ಲಸಲು ಸಾವವಜನಕರು 
ಪರಿಹಾರಕ್ಾಾಗಿ ಸಂಪಕಿವಸಬಹುದ್ು ದ್ ರು ನವಾರಣಾ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ಹೆಸರು 
ಮತ್ುಾ ಸಂಪಕವ ವಿಳಾಸ ವಿವರಗಳು (ದ್ ರವಾಣಿ / ಮೊಬ್ೆೈಲ ಸಂಖೆಯ. 
ಇಮೀಲ ನೆ ಂದಿಗೆ)  

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಎ.ವಿ.ಎ(ಪ್ತ6) 

 

7 ಒಂದ್ು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲ ಿ ದ್ ರು / ವಿವಾದ್ವನ್ುು ಪರಿಹರಿಸದಿದ್ಾರೆ, 
ಗಾರಹಕರು ಯಾರ ವಾಯಪ್ತಾಯಲ್ಲಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ನೆ ೀಂದಾಯತ್ ಕಚ್ೆೀರಿ 
ಬರುತ್ಾದೆಯೀ ಆರ್್ಬಿಐನ್ ಡಿಎನ್ಬಿಎಸ್ನ್ ಪಾರದೆೀಶಕ ಕಚ್ೆೀರಿಯ 
ಉಸುಾವಾರಿ ಅಧಿಕ್ಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನ್ವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದ್ು (ಸಂಪೂರ್ವ ಸಂಪಕವ 
ವಿವರಗಳು). 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಎ.ವಿ.ಬಿ (ಪ್ತ 6)  

8 ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಓಂಬುಡಿಮನ ಯೀಜನೆ: ದ್ ರುಗಳನ್ುು 
ಸಲ್ಲಸಿಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ ಓಂಬುಡಿಮನ ಉದೆಾೀಶ ಮತ್ುಾ ಸಂಪಕವದ್ ವಿವರಗಳು 18 

ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ 2018 ಗಾಗಿ ಆರ್್ಬಿಐನ್ 
ಓಂಬುಡಿಮನ ಯೀಜನೆ, ಅಧಾಯಯ IV, 15, 
1 (ಪು 13)  

9 ಇದ್ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ್ ಎಲಾಿ ಸಾಲದ್ ಉತ್ಪನ್ುಗಳ ವಿವರಗಳು ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 
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i ಮೊತ್ಾಗಳು  

ii ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಬ್ಾಕಿಯರುವ ಮೊತ್ಾದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ವಾರ್ಷವಕ 
ಬಡಿಾದ್ರ 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

iii ಪರಕಿರಯ ಶುಲಾ 

iv ಅಧಿಕ್ಾರಾವಧಿ 

v ಮರುಪಾವತಿ ಆವತ್ವನ್  

vi  ಉದೆಾೀಶ 

10 ಸಾಲದ್ ಬ್ೆಲೆ ಕ್ೆೀವಲ ಮ ರು ಘಟಕಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ಾದೆ; ಬಡಿಾ 
ಶುಲಾ, ಸಂಸಾರಣಾ ಶುಲಾ ಮತ್ುಾ ವಿಮಾ ಪ್ತರೀಮಿಯಂ (ಇದ್ರಲ್ಲ ಿ
ಆಡಳಿತಾತ್ುಕ ಶುಲಾಗಳು ಸಹ ಸೆೀರಿವೆ) 
 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

11 ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಗಾರಹಕ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ನವಾರಣಾ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ 
(ಸಿರ್ಜಆಎವಂ) ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಂತೆ: 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

I ದ್ ರುಗಳನ್ುು ನೆ ೀಂದಾಯಸಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರೆ ಂದಿಗೆ ಗಾರಹಕರಿಗೆ 
ಚ್ಾನ್ಲ್ಗಳು ಲರ್ಯವಿದೆ 

Ii ಏರಿಕ್ೆಯ ಪರಕಿರಯ 

Iii ಏರಿಕ್ೆಯ ಪರತಿಯಂದ್ು ಹಂತ್ದ್ಲ ಿ ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ ವಹಿವಾಟದ್ ಸಮಯ 

iv ಸಿರ್ಜಆಎವಂ ಸಂಖೆಯ ಮತ್ುಾ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಗಾರಹಕರ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆಗಳ 
ಪರಿಹಾರ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ಸಂಪಕವ ವಿವರಗಳು 

v ದ್ ರನ್ುು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲ ಿಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯದ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ಾರೆ ಎಸಆಒವ 
ನ್ ಸಿರ್ಜಆಎವಂ ಸಂಖೆಯ 
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III. ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜವ 
ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಸಾಲ ಅರ್ಜವಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ 'ಗಾರಹಕರಿಗಾಗಿ ಪರಕಟಣೆ' ಇರಬ್ೆೀಕು. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ಕ್ರಮ 
ಸಿಂ 

ಪ್ರಕ್ಟಣೆಗಳ ಅವರ್ಯಕ್ತೆಗಳು (ಷರತ್ತಿ / ಪ್ುಟ ಸಿಂಖ್ೆಯ) 
ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ 

1 ಸಾಲಗಾರನ್ ಆಸಕಿಾಯ ಮೀಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುವ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ, 
ಇದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇತ್ರ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ನೀಡುವ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ 
ರ್ರತ್ುಾಗಳ  ೆಂದಿಗೆ ಅರ್ವಪೂರ್ವ ಹೆ ೀಲ್ಲಕ್ೆ ಮಾಡಬಹುದ್ು ಮತ್ುಾ 
ತಿಳುವಳಿಕ್ೆ ಪೂರ್ವವಾದ್ ನಧಾವರವನ್ುು ಸಾಲಗಾರರು ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳುಬಹುದ್ು 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಬಿ (ಪ್ತ 3) 

2 ಅರ್ಜವ ನ್ಮ ನೆಯಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಸಿಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಬಿ (ಪ್ತ 3) 

3 ಎಲಾಿ ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜವಗಳನ್ುು ಸಿವೀಕರಿಸಲು ರಸಿೀತಿ. ಮೀಲಾಗಿ, ಸಮಯಕ್ೆಾ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಲದ್ ಅರ್ಜವಗಳನ್ುು ವಿಲೆೀವಾರಿ ಮಾಡುವ ಕ್ಾಯವವಿಧಾನ್ವು 
ಸಹ ಇರಬ್ೆೀಕು ಅದ್ನ್ುು ಸಿವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ  ಸ ಚಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2.ಬಿ.ಐ.ಬಿ (ಪ್ತ 3) 

 

4 ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ುದ್ ವಿವರಗಳನ್ುು ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ಂತಿವೆ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

i ಮೊತ್ಾಗಳು 

ii ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಬ್ಾಕಿ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ವಾರ್ಷವಕ ಬಡಿಾದ್ರ 

iii  ಸಂಸಾರಣಾ ಶುಲಾಗಳು 

iv ಅಧಿಕ್ಾರಾವಧಿ 

v ಮರುಪಾವತಿ ಆವತ್ವನ್ 

vi ಉದೆಾೀಶ 

vii  ಸಾಲದ್ ಇತ್ರ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ ರ್ರತ್ುಾಗಳು 

5 ಗಾರಹಕರು ಸಲ್ಲಿಸಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ ಕ್ೆವೆೈಸಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪಟಿಟ ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

6 ಕಂಪನಗಳ (ಸಿಐಸಿಗಳು) ಕ್ೆರಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿಯಂದಿಗೆ ಗಾರಹಕರ ಕ್ೆರಡಿಟ್ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಲು ಒಪ್ತಪಗೆ 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

7 ಗಾರಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಲ್ಲಖಿತ್ ಸಿವೀಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಸಿರ್ಜಆಎವಂ 
ಅನ್ುು ಸಂಖೆಯಯು ಸೆೀರಿರುತ್ಾದೆ 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 
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IV. ಸಾಲದ್ ಒಪಪಂದ್ 
ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ ಪರಕ್ಾರ, ಸಾಲದ್ ಒಪಪಂದ್ದ್ ನ್ಕಲನ್ುು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಒದ್ಗಿಸಬ್ೆೀಕು, ಮೀಲಾಗಿ ಅದ್ು 
ಸಿಳಿೀಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾಲದ್ ಒಪಪಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೀಖಿಸಲಾದ್ ಪರತಿಯಂದ್ು ಆವರರ್ಗಳ ಪರತಿಯಂದ್ನ್ುು, 
ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಅರ್ವವಾಗುವ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರಹಕರಿಗೆ, ಸಾಲವನ್ುು ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವ / ವಿತ್ರಿಸುವ 
ಸಮಯದ್ಲ್ಲಿ, ಪರತಿ ಸಾಲದೆ ಂದಿಗೆ ವಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ಾದೆ, ಇದ್ರಿಂದ್ ಸಾಲದ್ ಎಲಾಿ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ 
ರ್ರತ್ುಾಗಳನ್ುು ತಿಳಿಸುತ್ಾದೆ. ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರ ಸಾಲದ್ ಒಪಪಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ 'ಗಾರಹಕರಿಗಾಗಿ ಪರಕಟಣೆಯನ್ುು' 
ಹೆ ಂದಿರಬ್ೆೀಕು 

 

 

 

 

  

ಕ್ರಮ 
ಸಿಂ 

ಪ್ರಕ್ಟಣೆಗಳ ಅವರ್ಯಕ್ತೆಗಳು (ಷರತ್ತಿ / ಪ್ುಟ ಸಿಂಖ್ೆಯ) 
ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ 

1 ಮಂಜ ರಾದ್ ಸಾಲದ್ ಮೊತ್ಾ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಎ .ii  (ಪ್ತ 3) 

2 ಕಡಿಮ ಮಾಡುವ ಬ್ಾಕಿಯ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ವಾರ್ಷವಕ ಬಡಿಾದ್ರ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಎ .ii  (ಪ್ತ 3) 

3 ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು ಸಾಲಗಾರನಗೆ ಸಿಳಿೀಯ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ನೆ ೀಟಿಸ 
ನೀಡಬ್ೆೀಕು ಅರ್ವಾ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿನ್ ಯಾವುದೆೀ ಬದ್ಲಾವಣೆಯ 
ಸಾಲಗಾರನ್ು ಅರ್ವಮಾಡಿಕ್ೆ ಳುುವಂತ್ ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ವಿತ್ರಣಾ 
ವೆೀಳಾಪಟಿಟ, ಬಡಿಾದ್ರಗಳು, ಸೆೀವೆ ಸೆೀರಿದ್ಂತೆ ರ್ರತ್ುಾಗಳು ಶುಲಾಗಳು, 
ಪೂವವಪಾವತಿ ಶುಲಾಗಳು ಇತಾಯದಿಗಳು  ಇರಬ್ೆೀಕು. ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳು 
ಬಡಿಾದ್ರಗಳು ಮತ್ುಾ ಶುಲಾಗಳು ನರಿೀಕ್ಷಿತ್ವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೀರುತ್ಾವೆ 
ಹಾಗ  ಸಹ ಬದ್ಲಾವಣೆಗಳನ್ುು ಎಂದ್ು  ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಿಕ್ೆ ಳುಬ್ೆೀಕು. ಸಾಲ 
ಒಪಪಂದ್ದ್ಲ್ಲಿ ಇದ್ಕ್ೆಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ ಸ ಕಾವಾದ್ ರ್ರತ್ುಾ ಸೆೀರಿಸಬ್ೆೀಕು 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಎ .iii  ಎ  (ಪ್ತ 4) 

 

4 ಸಾಲದ್ ಎಲಾಿ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ ರ್ರತ್ುಾಗಳು ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .i (ಪ್ತ 9) 

5 ಸಾಲದ್ ಬ್ೆಲೆ ಕ್ೆೀವಲ ಮ ರು ಅಂಶಗಳನ್ುು ಒಳಗೆ ಂಡಿರುತ್ಾದೆ; ಬಡಿಾ 
ಶುಲಾ, ಸಂಸಾರಣಾ ಶುಲಾ ಮತ್ುಾ ವಿಮಾ ಪ್ತರೀಮಿಯಂ (ಇದ್ರಲ್ಲ ಿಇವುಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ುಕ ಶುಲಾಗಳು ಸೆೀರಿವೆ ) 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .ii (ಪ್ತ 9) 

6 ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ ಪಾವತಿಯ ಮೀಲೆ ಯಾವುದೆೀ ದ್ಂಡ 
ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ ಿ

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .iii (ಪ್ತ 9) 

7 ಸಾಲಗಾರರಿಂದ್ ಯಾವುದೆೀ ರ್ದ್ರತಾ ಠೆೀವಣಿ / ಠೆೀವಣಿ ಹರ್ವನ್ುು 
ಸಂಗರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ ಿ

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .iv (ಪ್ತ 9) 

8 ಸಾಲಗಾರರು ಒಂದ್ಕಿಾಂತ್ ಹೆಚುಿ ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘ / ಜೆಎಲ್ರ್ಜಯ 
ಸದ್ಸಯನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ ಿ

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .v (ಪ್ತ 9) 

9 ಸಾಲದ್ ಅನ್ುದಾನ್ ಮತ್ುಾ ಮೊದ್ಲ ಕಂತಿನ್ ಮರುಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದ್ 
ನ್ಡುವಿನ್ ನಷ್ೆೀಧ್ದ್ ಅವಧಿಯ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳು 
ಮಾಗವದ್ಶವನ್ (ರಿಸರ್ವವ ಬ್ಾಯಂಕ್) ನದೆೀವಶನ್ಗಳು, 2011 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .vi (ಪ್ತ 10) 

10 ಸಾಲಗಾರರ ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪಯತೆಯನ್ುು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದ್ು ಎಂಬ 
ರ್ರವಸೆ 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .vii (ಪ್ತ 10) 

11 ಸ ಕಾವಲದಿ್ ಸಿಬಬಂದಿ ನ್ಡವಳಿಕ್ೆಯನ್ುು ತ್ಡೆಗಟಟಲು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು 
ಜವಾಬ್ಾಾರನಾಗಿರುತಾಾರೆ ಮತ್ುಾ ಸಮಯೀಚಿತ್ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ 
ನೀಡುತಾಾರೆ 
 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .i ಎಫ(ಪ್ತ 9) 

12 ಗಾರಹಕರ ಒಪ್ತಪಗೆ ತೆಗೆದ್ುಕ್ೆ ಳುದೆ ಯಾವುದೆೀ ಗಾರಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ುು 
ಯಾವುದೆೀ ಮ ರನೆೀ ವಯಕಿಾಯಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕ್ೆ ಳುಲಾಗುವುದಿಲಿ 
ನಯಮಗಳ ಪರಕ್ಾರ ಬ್ೆೀಕ್ಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 
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V. ಸಾಲದ್ ಕ್ಾರ್ಡವ  
ಆರ್್ಬಿಐ ಮಾಸಟರ್ ನದೆೀವಶನ್ಗಳ ಪರಕ್ಾರ, ವಿತ್ರಿಸಲಾದ್ ಪರತಿ ಸಾಲಕ ಾ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಿಳಿೀಯ 
ಭಾಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ್ ಕ್ಾರ್ಡವ ನೀಡಬ್ೆೀಕು. ಪ್ೂರೆೈಕೆರಾರರ ಸಾಲದ ಕಾರ್್ಶನ್ಲ್ವಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ‘ಗಾರಹಕ್ರಿಗಾಗಿ 
ಪ್ರಕ್ಟಣೆಯನ್ತು’್ಹೆ ಿಂದಿರಬೆೋಕ್ತ 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102 

ಕ್ರಮ 
ಸಿಂ 

ಪ್ರಕ್ಟಣೆಗಳ ಅವರ್ಯಕ್ತೆಗಳು (ಷರತ್ತಿ / ಪ್ುಟ ಸಿಂಖ್ೆಯ) 
ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿರೆ 

1 ಆರ್್ಬಿಐ ಸ ಚಿಸಿದ್ಂತೆ ಪಾರದ್ಶವಕತೆ ಮತ್ುಾ ನಾಯಯಯುತ್ ಸಾಲ ನೀಡುವ 
ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .i.ಬಿ (ಪ್ತ 8) 

2 ಪರಿಣಾಮಕ್ಾರಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಡಿಾದ್ರ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .ii. ಸಿ.i (ಪ್ತ 10) 

3 ಸಾಲದ್ ಎಲಾಿ ನಯಮಗಳು ಮತ್ುಾ ರ್ರತ್ುಾಗಳು ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .ii. ಸಿ.ii (ಪ್ತ 10) 

4 ಸಾಲಗಾರನ್ನ್ುು ಸಮಪವಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .ii. ಸಿ.ii (ಪ್ತ 10) 

5 ಸಿವೀಕರಿಸಿದ್ ಕಂತ್ುಗಳು ಮತ್ುಾ ಎಲಾಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳ ಸಿವೀಕೃತಿ 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಿೀರಿಸುವುದ್ು 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .ii. ಸಿ.iii (ಪ್ತ 10) 

6 ಸಾಲವನ್ುು “ಅಹವತಾ ಆಸಿಾ”್ಎಂದ್ು ವಗಿೀವಕರಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್್ಬಿಐ  ಎಫಎಕ ಯ 19 
7 ಪರಮುಖವಾಗಿ ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಸಾಿಪ್ತಸಿದ್ ಕುಂದ್ುಕ್ೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ 

ವಯವಸೆಯಿನ್ುು ನ್ಮ ದಿಸಿ ಮತ್ುಾ ನೆ ೀಡಲ ಅಧಿಕ್ಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ುಾ 
ಸಂಪಕವ ಸಂಖೆಯಯನ್ುು ನ್ಮ ದಿಸಿ 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .ii. ಸಿ.iv (ಪ್ತ 10) 

8 ವಿತ್ರಿಸಲಾದ್ ಸಾಲೆೀತ್ರ ಉತ್ಪನ್ುಗಳು ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಪೂರ್ವ 
ಒಪ್ತಪಗೆಯಂದಿಗೆ ಮತ್ುಾ ಶುಲಾ ವಿವರಗಳನ್ುು ಸಾಲದ್ ಕ್ಾರ್ಡ್ವನ್ಲ್ಲಿಯೀ 
ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದ್ು 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .ii. ಸಿ.v (ಪ್ತ 10) 

9 ಸಾಲದ್ ಅನ್ುದಾನ್ ಮತ್ುಾ ಮೊದ್ಲ ಕಂತಿನ್ ಮರುಪಾವತಿಯ ದಿನಾಂಕದ್ 
ನ್ಡುವಿನ್ ನಷ್ೆೀಧ್ದ್ ಅವಧಿಯ (ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ-ಎಂಎಫ್ಐಗಳು 
ಮಾಗವದ್ಶವನ್ (ರಿಸರ್ವವ ಬ್ಾಯಂಕ್) ನದೆೀವಶನ್ಗಳು, 2011 

ಆರ್್ಬಿಐ ಎಫ್ಪ್ತಸಿ, 2. ಬಿ .vi (ಪ್ತ 10) 

10 ಸಾಲದ್ ಮಂಜ ರು ಮಾಡುವುದ್ು ಪೂರೆೈಕ್ೆದಾರರು ಅರ್ವಾ ಮ ರನೆೀ 
ವಯಕಿಾಯ ಯಾವುದೆೀ ಉತ್ಪನ್ು / ಸೆೀವೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಸಂಪಕವ ಹೆ ಂದಿಲ ಿ

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

11 ಈ ಕ್ೆಳಗಿನ್ವಂತೆ ಸಾಲದ್ ಬ್ೆಲೆಯನ್ುು ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
➢ ಸಂಸಾರಣಾ ಶುಲಾ 
➢ ಕಡಿಮಯಾಗುತಿಾರುವ ಬ್ಾಕಿ ಮೊತ್ಾದ್ ಆಧಾರದ್ ಮೀಲೆ ವಾರ್ಷವಕ 

ಬಡಿಾದ್ರ 
➢ ಕ್ೆರಡಿಟ್-ಲ್ಲಂಕ್ಾ ಲೆೈಫ ಇನ್ುಶರೆನಿ ಕಡೆಗೆ ವಿಮಾ ಪ್ತರೀಮಿಯಂ 

ಸಂಗರಹಿಸಲಾಗಿದೆ 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

12 ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ ಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ವಾ ಪೂವವ ಪಾವತಿಯ ಮೀಲೆ 
ಯಾವುದೆೀ ರಿೀತಿಯ ದ್ಂಡವನ್ುು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ ಿ

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

13 ದ್ ರನ್ುು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗಾರಹಕರಿಗೆ ಸಹಾಯದ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ಾರೆ ಎಸಆಒವ ನ್ 
ಸಿರ್ಜಆಎವಂ ಸಂಖೆಯ 

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

14 ವಾಯಪ್ತಾಯ ಮೊತ್ಾದ್ಲ್ಲಿ ಕ್ೆರಡಿಟ್-ಲ್ಲಂಕ್ಾ ರ್ಜೀವ ವಿಮ ಮತ್ುಾ ಅವಧಿ / 
ಅಧಿಕ್ಾರಾವಧಿಯಲ್ಲ ಿವಾಯಪ್ತಾ  

ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆ 

about:blank
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ನೀತಿ ಸುಂಹಿತೆನ್ಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆೀ ಸಪರ್ಷಟೀಕರರ್ ಮತ್ುಾ ಸಹಾಯಕ್ಾಾಗಿ, ದ್ಯವಿಟುಟ sro@mfinindia.org ಅನ್ುು 
ಸಂಪಕಿವಸಿ; 
 info@sa-dhan.org ಅರ್ವಾ ನ್ಮು ವೆಬ್್ಸೆೈಟ್ www.mfinindia.org ಅರ್ವಾ www.sadhan.org ಗೆ ಭೆೀಟಿ ನೀಡಿ 
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