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ಗ್ೆಹಕರ ಜಗೃತಿ 

 

ಚೆೈತನ್ೆ ಆಂಡಿಮಹ ಫಿನ್ ಕ್ೆೆಡಿಟ್ ೆೈವೆೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("ಕಂನಿ" ಄ಥವಹ "CIFCPL") ಅದಹಯ ಗುರುತಿಷುವಿಕ್ೆ, ಅಸೆಿ ರ್ೇಿಕರಣ ಮತುೆ ನ್ವೆಂಬರ್ 
12, 2021 ದಿನಹಂಕದ ಮುಂಗಡಗಳಿಗೆ ಷಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವೆೇಚನಹಶೇಲ ಭಹನ್ದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ RBI ಯ ಷಪಷ್ಟೇಕರಣದ ಄ನ್ುಷರಣೆ ("RBI 

IRACP" ನಿಯಮಗಳು) ಷಪಷ್ಟೇಕರಣಗಳು ಕ್ಹಲಕ್ಹಲಕ್ೆೆ ಮತುೆ/಄ಥವಹ RBI ನಿದೆೇಿಶಸಿದಂತೆ, ಸ್ೌಲಭ್ೆನ್ುು ಮಿತಿಮಿೇರಿದ, SMA/NPA ಎಂದು 
ರ್ೇಿಕರಿಷಫೆೇಕು ಮತುೆ ಷೂಚಿಷಫೆೇಕು. ಄ಂತಸ ಖ್ಹತೆಗಳ ಮತೆಶುಟ ಈನ್ುತಿೇಕರಣು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಷಲಹದ ಷಪಷ್ಟೇಕರಣದ ಮೂಲಕ 
ಭಹಗಿದಶಿಷಲಪಡುತೆದೆ. 
 

಄ಂತಸ ರ್ೇಿಕರಣ ಮತುೆ ಈನ್ುತಿೇಕರಣನ್ುು ಕಂಪನಿಯು ಕ್ೆೈಗೊಳುು ವಿಧಹನ್ನ್ುು ಕ್ೆಳಗೆ ನಿೇಡಲಹರ್ದೆ. 
 

 ಄ಧಿ ಮಿೇರಿದ ದಿನಹಂಕ: 

ದಿನಂತಯದ ೆಕ್ರೆಯೆಗಳನನು ಚಲನರಯಲಿಿರನಂತರ (಄ಂತಸ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಷು ಷಮಯನ್ುು ಲೆಕ್ರೆಷದೆ) ಮಹುದೆೇ ಹತಿಯನ್ುು 
ಸಿವೇಕರಿಷದಿದದಯೆ ಖ್ಹತೆಯನ್ುು ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಖತರ ಎಂದು ಟಹೆಗ್ ಭಹಡಲಹಗುತೆದೆ. 
 

ಅಧಿ ಮಿೇರಿದ ದಿನಂಕದ ಉದಹರಣರ: 
 

ಸ್ಹಲದ ಖ್ಹತೆಯ ಅಂತಿಮ ದಿನಂಕು ಏಪ್ರೆಲ್ 30, 20** ಅರ್ದದಯೆ ಮತುೆ ಕಂಪನಿಯು ಇ ದಿನಹಂಕದ ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಷು 
ಮೂದಲು ಪೂಣಿ ಫಹಕ್ರಗಳನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಷದಿದದಯೆ, ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ದಿನಂಕು ಏಪ್ರೆಲ್ 30, 20** ಅರ್ರುತೆದೆ. 
 
 

 ವಿವರೇಷ ಉಲರಿೇಖಿತ ಖತರ (SMA) ಮತನು ಅನನತಾದಕ ಆಸ್ತು (NPA) ರ್ೇೀಕರಣ: 

ಕಂಪನಿಯು ತನು ದಿನದ ಅಂತಯದ ೆಕ್ರೆಯೆಯನನು ನ್ಡೆಷು ಷಮಯದಲಿಿ ಡಿೇಪಹಲ್ಟ ಄ಸೆಿತವದಲಿಿದದಯೆ (ಟೆೈಮ ಲೆೈನ್ ಷೂಚಿಸಿದಂತೆ) ಖ್ಹತೆಯನ್ುು 
SMA ಅಥ NPA ಎಂದು ಪಹಿಾಗ್ ಭಹಡುತೆದೆ. 
 

RBI IRACP ನಹಮಿ ಷಪಷ್ಟೇಕರಣಗಳಲಿಿ ಒದರ್ಷಲಹದ ರ್ೇಿಕರಣದ ನಿಯತಹಂಕು ಇ ಕ್ೆಳರ್ನ್ಂತಿರುತೆದೆ: 
ಷುತುೆತೆಿರು ಸ್ೌಲಭ್ೆಗಳನ್ುು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸ್ಹಲಗಳು 
 

SMA ಈಪ-ವಿಬಹಗಗಳು ರ್ೇಿಕರಣಕ್ೆೆ ಅಧಹರ - ಄ಷಲು ಄ಥವಹ ಬಡಿಿ ಹತಿ ಄ಥವಹ ಮಹುದೆೇ ಆತರ ಮೂತೆನ್ುು 
ಷಂಪೂಣಿವಹರ್ ಄ಥವಹ ಬಹಗವಃ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ 

 
 

SMA-0 

 

30 ದಿನ್ಗಳಯೆಗೆ 

SMA-1 
 

30 ದಿನ್ಗಳಿರ್ಂತ ಹೆಚುು ಮತುೆ 60 ದಿನ್ಗಳಯೆಗೆ 

SMA-2 
 

60 ದಿನ್ಗಳಿರ್ಂತ ಹೆಚುು ಮತುೆ 90 ದಿನ್ಗಳಯೆಗೆ 

 
 

ಉದಹರಣರ: 
 

SMA-1 ರ್ೇೀಕರಣ: 

ಮೇಲಿನ್ ಈದಹಸರಣೆಯ ಮುಂದುರಿಕ್ೆಯಲಿಿ, ಮೇ 30, 20** ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯಲಿಿ ಖ್ಹತೆಯು ಮಿತಿಮಿೇರಿದಯೆ ಄ದನ್ುು SMA-1 ಎಂದು 
ರ್ೇಿಕರಿಷಲಹಗುತೆದೆ. 
 

SMA-2 ರ್ೇೀಕರಣ: 
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಄ದೆೇ ರಿೇತಿ, ಮೇಲಿನ್ ಖ್ಹತೆಯು ಜ ನ್ 29, 20** ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯನ್ುು ಚಹಲನೆ ಭಹಡುವಹಗ ಮಿತಿಮಿೇರಿ ಈಳಿದಿದದಯೆ ಄ದನ್ುು SMA-2 

ಎಂದು ರ್ೇಿಕರಿಷಲಹಗುತೆದೆ. 
 

NPA ರ್ೇೀಕರಣ: 

 

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಷಲಹದ ಖ್ಹತೆಯು ಜನಲರೈ 29, 20** ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯನ್ುು ಚಹಲನೆಯಲಿಿರುವಹಗ ಮಿತಿಮಿೇರಿ ಈಳಿದಿದದಯೆ ಄ದನ್ುು NPA ಎಂದು 
ರ್ೇಿಕರಿಷಲಹಗುತೆದೆ. 
 
 
 

 NPAಗಳರ್ ರ್ೇೀಕರಿಸಲದ ಖತರಗಳ ಉನುತಿೇಕರಣ 

ಒಮೆ ಖ್ಹತೆಯನ್ುು NPA ಎಂದು ರ್ೇಿಕರಿಸಿದಯೆ, ಅ ನಿದಿಿಶಟ ದಿನಹಂಕದ ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಚಟುಟಿಕ್ೆಯನ್ುು ನ್ಡೆಷು ಷಮಯದಲಿಿ 
ಸಲಗ್ರರಿಂದ ಸಂೂಣೀ ಬಡಿಿ ಮತನು ಅಸಲನ ಪ್ತಿಯ ನ್ಂತರ ಄ದನ್ುು ಪೆಭಹಣಿತ ಅಸೆಿಮಹರ್ ಮತೆ ನವಿೇಕರಿಸಲಗನತುದರ. 
 

ಪುನ್ರೆಚನೆಯ ಕ್ಹರಣದಿಂದ NPA ಎಂದು ರ್ೇಿಕರಿಷಲಹದ ಖ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ನಿದಿಿಶಟಪಡಿಸಿದ ಄ಸೆಿತವದಲಿಿರು ಷೂಚನೆಗಳು ಄ನ್ವಯವಹಗುತೆಲೆೇ 
ಆರುತೆವೆ. 
 

 ೆಕರಣ ಅಧಯಯನ: 

ಕೆ. 
ಸಂ 

ದಿನಂಕ ವಿರಗಳು ಟೇಕ್ರಗಳು 

1. ಜೂನ್ 30, 20** ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆ ನ್ಡೆಯುತೆಿರು ಷಮಯದಲಿಿ 
ಹತಿ ಭಹಡದಿರುುದು. 
 

ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ದಿನಹಂಕ 

2. ಜುಲೆೈ 30, 20** ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯನ್ುು ಚಹಲನೆಯಲಿಿರು 
ಷಮಯದಲಿಿ ಹತಿ ಭಹಡದಿರುುದು 
ಈಪಸಿಿತಯಹರ್ರುತೆದೆ. 
 

ಖ್ಹತೆಯನ್ುು SMA-1 ಎಂದು 
ರ್ೇಿಕರಿಷಫೆೇಕು 

3. ಅಗಸ್ಟಟ 29, 20** ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯನ್ುು ಚಹಲನೆಯಲಿಿರು 
ಷಮಯದಲಿಿ ಹತಿ ಭಹಡದಿರುುದು 
ಈಪಸಿಿತಯಹರ್ರುತೆದೆ. 
 

ಖ್ಹತೆಯನ್ುು SMA-2 ಎಂದು 
ರ್ೇಿಕರಿಷಫೆೇಕು 

4. ಸ್ೆೆಟಂಬರ್ 28, 20** ದಿನ್ದ ಄ಂತೆದ ಪೆಕ್ರೆಯೆಯನ್ುು ಚಹಲನೆಯಲಿಿರು 
ಷಮಯದಲಿಿ ಹತಿ ಭಹಡದಿರುುದು 
ಈಪಸಿಿತಯಹರ್ರುತೆದೆ. 
 

ಖ್ಹತೆಯನ್ುು NPA ಎಂದು 
ರ್ೇಿಕರಿಷಫೆೇಕು 

 
 

NPA ಎಂದು ರ್ೇಿಕರಿಷಲಹದ ಖ್ಹತೆಯನ್ುು ಸ್ಹಲಗಹರರಿಂದ ಬಡಿಿಯ ಷಂಪೂಣಿ ಫಹಕ್ರ ಮತುೆ ಄ಷಲು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಯೆ ಭಹತೆ ಪೆಭಹಣಿತ ಅಸೆಿಗೆ 
಄ಪ ಗೆೆೇಡ್ ಭಹಡಲಹಗುುದು ಄ಂದಯೆ, ಫಹಕ್ರಯಿರು ದಿನ್ಗಳು ('DPD') 0 ಅರ್ದದಯೆ. 
 


