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ಚರೈತನ್ಯ ಆಂಡಿಯಹ ಫಿನ್ ಕ್ರರಡಿಟ್ ಪ್ರೈರೇಟ್ ಲಿಮಿಟರಡ್ ನ್ಹಯಯಯುತ ಄ಭಹಯಷ ಷಂರ್ಹತರಯ ಮೇಲಿನ್ RBI ಮಹಗಪಷೂಚಿಗಳ ಪರಕ್ಹರ, ಹಯಪ್ಹರ ರ್ಹಹಟುಗಳರೄಂದಿಗರ 
ಯಸರಿಷುಹಗ ಇ ಕ್ರಳಗಿನ್ ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ಗಳು/ಅಚರಣರಗಳನ್ುು ರೂಪ್ರಷಲು ಇ ನ್ಹಯಯಯುತ ಄ಭಹಯಷ ಷಂರ್ಹತರಯನ್ುು ರೂಪ್ರರ್ಸರರ.  
RBI ಪರಿಶಕರಣರ ಮತುಿ ನ್ಂತರದ್ ಮಂಡಳಿಯ ಄ನ್ುಮೇದ್ನ್ರಯ ವಿರಗಳನ್ುು ಕ್ರೂೇಶಟಕದ್ಲಿಲ ಕ್ರಳಗರ ನ್ಮೂದಿಷಲಹಗಿರರ: 

ಪರಿಶಕರಣರ ಕರ.ಷಂ. RBI ಪರಿಶಕರಣರ ದಿನ್ಹಂಕ 

ಮಂಡಳಿಯು ಄ನ್ುಮೇದಿರ್ಸದ್ 
ದಿನ್ಹಂಕ 

1 26-ಮಹರ್ಚಪ-12 09-ಏಪ್ರರಲ್-12 

2 08-ಫರಬರರಿ-13 11-ಮಹರ್ಚಪ-13 

3 09-ಮಹರ್ಚಪ-17 26-ಅಗಸ್ಟಟ-17 

4 14-ಮಹರ್ಚಪ-22 28-ಮಹರ್ಚಪ-22 
 

# ಇ ಪರಿಶೃತ ನೇತ್ತಯು ಏಪ್ರರಲ್ 1, 2022 ರಿಂದ್ ಜಹರಿಗರ ಬರಲಿರರ. 

 

1. ಷಹಮಹನ್ಯ: 
a. FPC ಄ನ್ುು ಚರೈತನ್ಯ ತನ್ು ಕಚರೇರಿಗಳಲಿಲ ಮತುಿ ರಬ ಷರೈಟ್ ನ್ಲಿಲ ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಄ರ್ಪಹಗು ಭಹಶರಯಲಿಲ ಪರದ್ರ್ಶಪಷುತಿರರ. 
b. ಚರೈತನ್ಯ ತನ್ು ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಷಹಲ ನೇಡುಲಿಲ ಪ್ಹರದ್ವಪಕತರ ಮತುಿ ನ್ಹಯಯಯುತ ಄ಭಹಯಷಗಳಿಗರ ಬದ್ಧಹಗಿರರ. ಚರೈತನ್ಯ ಷಹಲಗಹರನಗರ ಄ರ್ಪಹಗು ಭಹಶರಯಲಿಲ 

ಇ ಕುರಿತು ಸರೇಳಿಕ್ರಯನ್ುು ನೇಡುತಿರರ ಮತುಿ ಄ದ್ರ ಎಲಹಲ ವಹಖ್ರಗಳಲಿಲ ಄ದ್ನ್ುು ಪರದ್ರ್ಶಪಷುತಿರರ ಮತುಿ ಎಲಹಲ ಷಹಲಗಹರರ ಷಹಲದ್ ಕ್ಹಡ್ಪಗಳಲಿಲ ಮುದಿರಷುತಿರರ. 
c. ಮನ್ರಯ ಅರಹಯ ಮತುಿ ಄ರಿ್ಸತವದ್ಲಿಲರು ಷಹಲದ್ ಬಗರೆ ಄ಗತಯ ವಿಚಹರಣರಗಳನ್ುು ಮಹಡಲು ಕ್ರೇತರ ರ್ಸಬಬಂದಿಗರ ತರಬರೇತ್ತ ನೇಡಲಹಗುತಿರರ. 
d. ತನ್ು ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಚರೈತನ್ಯ ನೇಡು ಎಲಹಲ ತರಬರೇತ್ತಯು ಈಚಿತಹಗಿರುತಿರರ. ಷಹಲ/ಆತರ ಈತಪನ್ುಗಳಿಗರ ಷಂಬಂಧಿರ್ಸದ್ ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ ಮತುಿ ಯಷರೆಗಳ ಬಗರೆ 

ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಷಂಪೂರ್ಪ ಄ರಿು ಮೂಡಿಷುಂತರ ತರಬರೇತ್ತ ನೇಡಲು ಚರೈತನ್ಯ ರ್ಸಬಬಂದಿಯನ್ುು ತರಬರೇತುಗರೂಳಿಷಲಹಗಿರುತಿರರ. 
e. ಚರೈತನ್ಯ ತನ್ು ಎಲಹಲ ಕಛರೇರಿಗಳಲಿಲ ಮತುಿ ಄ದ್ು ನೇಡು ಮುದಿರತ ಪರತ್ತಗಳಲಿಲ ವಿಧಿಷಲಹಗು ಪರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಬಡಿಡದ್ರನ್ುು ಪರದ್ರ್ಶಪಷುತಿರರ ಚರೈತನ್ಯದ್ ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರ 

ನಹರಣಹ ಯಷರೆಯನ್ುು ಄ದ್ರ ಎಲಹಲ ಕಚರೇರಿಗಳಲಿಲ ಪರಮುಖಹಗಿ ಪರದ್ರ್ಶಪಷಲಹಗುತಿರರ 
f. ಚರೈತನ್ಯ ತನ್ು ನ್ೌಕರರು ಄ರ್ಹ ಸರೂರಗುತಿ್ತಗರ ಏಜರನಿಗಳ ಈರರೂಯೇಗಿಗಳಿಂದ್ ಄ನ್ುಚಿತ ತಪನ್ರಯನ್ುು ತಡರಗಟಟಲು ಜಹಬಹುರನ್ಹಗಿರುತಿರರ ಮತುಿ ಷಹಲಗಹರನಗರ 

ಷಕ್ಹಲಿಕ ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರ ಪರಿಸಹರನ್ುು ಒದ್ಗಿಷುತಿರರ. ಮೇಲಿನ್ ಘೂೇಶಣರಯನ್ುು ಷಹಲಗಹರನಗರ ನೇಡಿದ್ ಷಹಲ ಒಪಪಂದ್ದ್ಲೂಲ ಮಹಡಲಹಗಿರರ 
g. ಚರೈತನ್ಯ RBI ಯ KYC ಮಹಗಪಷೂಚಿಗಳನ್ುು ಖ್ಹತ್ತರಪಡಿಷುತಿರರ ಮತುಿ ಄ನ್ುಷರಿಷುತಿರರ. ಷಹಲಗಹರರ ಮರುಪ್ಹತ್ತ ಷಹಮರ್ಯಪನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿರ್ಸಕ್ರೂಳಳಲಲು 

ಪರತ್ತಯೊಬಬ ಷಹಲಗಹರನ್ ಷರಿಯಹದ್ ಕ್ಹಯಪತತಪರತರಯನ್ುು ಕ್ರೈಗರೂಳಳಲಲಹಗುತಿರರ 
h. ಎಲಹಲ ಮಂಜೂರಹತ್ತ ಮತುಿ ಷಹಲಗಳ ವಿತರಣರಯನ್ುು ಕ್ರೇಂದ್ರ ಷೆಳದ್ಲಿಲ ಮಹತರ ಮಹಡಲಹಗುತಿರರ ಮತುಿ ಇ ಕ್ಹಯಪದ್ಲಿಲ ಒಂದ್ಕ್ಕಂತ ಸರಚುು ಯಕ್ಿಗಳು 

ಭಹಗಿಯಹಗಿರುತಹಿರರ. ಸರಚುುರಿಯಹಗಿ, ವಿತರಣಹ ಚಟುಟಿಕ್ರಯ ನಕಟ ಮೇಲಿವಚಹರಣರ ಆರುತಿರರ 
i. ಷಹಲದ್ ಄ರ್ಜಪಯ ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ು ತರೂಡಕ್ನ್ರಹುಗಿಲಲ ಮತುಿ ಪೂಪನಧಹಪರಿತ ಷಮಯ ರಚನ್ರಯ ಪರಕ್ಹರ ಷಹಲ ವಿತರಣರಯನ್ುು ಮಹಡಲಹಗುತಿರರ ಎಂದ್ು ಚರೈತನ್ಯ 

ಖಚಿತಪಡಿಷುತಿರರ. 
j. ಷಹಲ ಒಪಪಂದ್ದ್ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳಲಿಲ ಒದ್ಗಿಷಲಹದ್ ಈರರುೇವಗಳನ್ುು ಸರೂರತುಪಡಿರ್ಸ ಷಹಲಗಹರನ್ ಯಸಹರಗಳಲಿಲ ಸಷಿಕ್ರೇಪ ಮಹಡುುದ್ರಿಂದ್ 

ಚರೈತನ್ಯ ದ್ೂರವಿರುತಿರರ (ಷಹಲಗಹರರು ಇ ರ್ಹಂರರ ಬರ್ಹರಂಗಪಡಿಷದ್ ಸರೂಷ ಮಹರ್ಹತ್ತಯು ಚರೈತನ್ಯ ಗಮನ್ಕ್ರಕ ಬಂದಿಲಲದಿದ್ುರರ) 
k. ಷಹಲಗಹರ ಖ್ಹತರಯನ್ುು ಗಹಪಯಿಷಲು ಷಹಲಗಹರರಿಂದ್ ವಿನ್ಂತ್ತಯನ್ುು ರ್ಸವೇಕರಿರ್ಸದ್ ಷಂದ್ಭಪದ್ಲಿಲ, ಷಮಮತ್ತಯಿದ್ುರರ ಄ರ್ಹ ಆಲಲದಿದ್ುರರ, ಄ಂದ್ರರ ಚರೈತನ್ಯದಿಂದ್ 

ಅಕ್ರೇಪಣರ, ಯಹುರಹದ್ರೂ ಆದ್ುರರ, ವಿನ್ಂತ್ತಯನ್ುು ರ್ಸವೇಕರಿರ್ಸದ್ ದಿನ್ಹಂಕದಿಂದ್ 30 ದಿನ್ಗಳಲಿಲ ತ್ತಳಿಷಲಹಗುತಿರರ. ಄ಂತಸ ಗಹಪಣರಯು ಕ್ಹನ್ೂನಗರ ಄ನ್ುಗುರ್ಹಗಿ 
ಪ್ಹರದ್ವಪಕ ಒಪಪಂದ್ದ್ ನಯಮಗಳ ಪರಕ್ಹರಹಗಿರುತಿರರ. 

l. ಷಹಲ ಷೂಲಹತ್ತಯ ವಿಚಹರದ್ಲಿಲ ಚರೈತನ್ಯ ಄ನ್ಗತಯ ಕ್ರುಕುಳ ನೇಡುುದಿಲಲ. ಄ರೇಳರಯಲಿಲ ಷಹಲಗಹರರನ್ುು ನರಂತರಹಗಿ ತರೂಂದ್ರರಗರೂಳಿಷುುದ್ು, ಷಹಲ 

ಷೂಲಹತ್ತಗಹಗಿ ಷಹುಯು ಬಲನ್ುು ಬಳಷುುದ್ು ಆತಹಯದಿ. 

m. ಎಲಹಲ ಮೈಕ್ರೂರೇ ಫರೈನ್ಹನ್ಿ ಷಹಲಗಳ ಮೇಲರ ಚರೈತನ್ಯ ಪೂಪಮುಚುುವಿಕ್ರ ವುಲಕಗಳು/ಪೂಪ ಪ್ಹತ್ತ ದ್ಂಡಗಳನ್ುು ವಿಧಿಷುುದಿಲಲ. 
n. ಮರುಪ್ಹತ್ತಗರ ಷಂಬಂಧಿರ್ಸದ್ ತರೂಂದ್ರರಗಳನ್ುು ಎದ್ುರಿಷುತಿ್ತರು ಷಹಲಗಹರರನ್ುು ಗುರುತ್ತಷಲು ಚರೈತನ್ಯ ಒಂದ್ು ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ನ್ುು ಷಹೆಪ್ರಷುತಿರರ ಮತುಿ ಄ಂತಸ 

ಷಹಲಗಹರರರೂಂದಿಗರ ಲಭಯವಿರು ಅಯ್ಕಕಯ ಬಗರೆ ಄ಗತಯ ಮಹಗಪದ್ವಪನ್ ನೇಡಲು ತರೂಡಗಿರ್ಸಕ್ರೂಳುಳಲತಿರರ. 
 

2. ಷಹಲಗಳಿಗರ ಄ರ್ಜಪಗಳು ಮತುಿ ಄ುಗಳ ಪರಕ್ರಯ್ಕ 



 

a. ಷಹಲದ್ ಄ರ್ಜಪ ನ್ಮೂನ್ರಗಳು ಷಹಲಗಹರನ್ ರ್ಹತಹಷಕ್ಯಿ ಮೇಲರ ಪರಿಣಹಮ ಬೇರು ಄ಗತಯ ಮಹರ್ಹತ್ತಯನ್ುು ಒಳಗರೂಂಡಿರುತಿರರ, ಆದ್ರಿಂರಹಗಿ ಆತರ NBFCs-MFI 

ಗಳು ವಿಧಿಷು ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳರೄಂದಿಗರ ಄ರ್ಪಪೂರ್ಪ ಸರೂೇಲಿಕ್ರಯನ್ುು ಮಹಡಬಸುದ್ು ಮತುಿ ಷಹಲಗಹರರು ಮಹರ್ಹತ್ತಯುಕಿ ನಧಹಪರನ್ುು 
ತರಗರದ್ುಕ್ರೂಳಳಲಬಸುದ್ು. ಷಹಲದ್ ಄ರ್ಜಪ ನ್ಮೂನ್ರಯು ಄ರ್ಜಪ ನ್ಮೂನ್ರಯೊಂದಿಗರ ಷಲಿಲಷಬರೇಕ್ಹದ್ ರಹಖಲರಗಳನ್ುು ಷೂಚಿಷುತಿರರ 

b. ಚರೈತನ್ಯ ಎಲಹಲ ಷಹಲದ್ ಄ರ್ಜಪಗಳ ರ್ಸವೇಕೃತ್ತಗರ ರ್ಸವೇಕೃತ್ತಯನ್ುು ನೇಡುತಿರರ. ಷಹಲದ್ ಄ರ್ಜಪಗಳನ್ುು ವಿಲರೇಹರಿ ಮಹಡು ಷಮಯದ್ ಚೌಕಟಟನ್ುು ಷಸ ರ್ಸವೇಕೃತ್ತಯಲಿಲ 
ಷೂಚಿಷಲಹಗುತಿರರ 

 

3. ಷಹಲದ್ ಮೌಲಯಮಹಪನ್ ಮತುಿ ನಯಮಗಳು/ಶರತುಿಗಳು 
a. ಚರೈತನ್ಯ ಷಹಲಗಹರನಗರ ಮಂಜೂರಹತ್ತ ಪತರದ್ ಮೂಲಕ ಲಿಖಿತಹಗಿ ತ್ತಳಿಷುತಿರರ ಄ರ್ಹ ಷಹಲದ್ ಮತಿನ್ುು ಹರ್ಷಪಕ ಬಡಿಡದ್ರ ಮತುಿ ಄ದ್ರ ಄ನ್ವಯದ್ ವಿಧಹನ್ 

ಷರೇರಿದ್ಂತರ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳರೄಂದಿಗರ ಮಂಜೂರು ಮಹಡುತಿರರ ಮತುಿ ತನ್ು ರಹಖಲರಗಹಗಿ ಷಹಲಗಹರರ ಇ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳ 

ರ್ಸವೇಕ್ಹರನ್ುು ಆಟುಟಕ್ರೂಳುಳಲತಹಿರರ. 
b. ಚರೈತನ್ಯ ತನ್ು ವಿರೇಚನ್ರಯಿಂದ್ ಮಿತ್ತಮಿೇರಿದ್ ಮತಿದ್ ಮೇಲರ ಮಹತರ ವಿಳಂಬ ಪ್ಹತ್ತಗರ ದ್ಂಡನ್ುು ವಿಧಿಷುತಿರರ. 
c. ಚರೈತನ್ಯ ಷಹಲದ್ ಒಪಪಂದ್ದ್ ಪರತ್ತಯನ್ುು - ಷಹಲನ್ುು ವಿತರಿಷು ಷಮಯದ್ಲಿಲ ಎಲಹಲ ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಷಹಲದ್ ಒಪಪಂದ್ದ್ಲಿಲ ಈಲರಲೇಖಿಷಲಹದ್ ಎಲಹಲ ಅರರ್ಗಳ 

ಪರತ್ತಯ ಜರೂತರಗರ ಒದ್ಗಿಷುತಿರರ. ಷಹಲದ್ ಒಪಪಂದ್ದ್ಲಿಲನ್ ವಿರಗಳು/ಶರತುಿಗಳನ್ುು ವಹಖ್ರಯ ಯಷಹೆಪಕರು ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಄ರ್ಪಹಗು ಭಹಶರಯಲಿಲ 
ಮೌಖಿಕಹಗಿ ವಿರಿಷುತಹಿರರ. 

 

4. ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳಲಿಲನ್ ಬದ್ಲಹಣರಗಳನ್ುು ಒಳಗರೂಂಡಂತರ ಷಹಲಗಳ ವಿತರಣರ 
 

a. ವಿತರಣಹ ರೇಳಹಪಟಿಟ, ಬರಲರ ಷರೇರಿದ್ಂತರ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳಲಿಲ ಯಹುರರೇ ಬದ್ಲಹಣರಯ ಬಗರೆ ಚರೈತನ್ಯ ಷಹಲಗಹರನಗರ ಷೂಚನ್ರ ನೇಡುತಿರರ. 
b. ಬಡಿಡದ್ರಗಳು ಮತುಿ ವುಲಕಗಳಲಿಲನ್ ಬದ್ಲಹಣರಗಳು ನರಿೇರ್ತಹಗಿ ಮಹತರ ಪರಿಣಹಮ ಬೇರುತಿರ ಎಂದ್ು ಚರೈತನ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಷುತಿರರ. ಇ ನಟಿಟನ್ಲಿಲ ಷೂಕಿಹದ್ 

ರೆ್ಸತ್ತಯನ್ುು ಷಹಲ ಒಪಪಂದ್ದ್ಲಿಲ ಄ಳಡಿಷಲಹಗಿರರ 
c. ಒಪಪಂದ್ದ್ ಄ಡಿಯಲಿಲ ಪ್ಹತ್ತ ಄ರ್ಹ ಕ್ಹಯಪಕ್ಷಮತರಯನ್ುು ಮರುಪಡರಯಲು/ರೇಗಗರೂಳಿಷಲು ಮಹಡು ನಧಹಪರು ಷಹಲ ಒಪಪಂದ್ಕ್ರಕ ಄ನ್ುಗುರ್ಹಗಿರುತಿರರ. 
d. ಚರೈತನ್ಯ ಎಲಹಲ ಬಹಕ್ಗಳ ಮರುಪ್ಹತ್ತ ಄ರ್ಹ ಷಹಲದ್ ಬಹಕ್ ಮತಿದ್ ಮರುಪಡರಯುವಿಕ್ರಯ ನ್ಂತರ ಯಹುರರೇ ಕ್ಹನ್ೂನ್ುಬದ್ಧ ಸಕುಕ ಄ರ್ಹ ಯಹುರರೇ ಆತರ 

ಕ್ರಲೈಮ ಗರ ಷಂಬಂಧಪಟಟಂತರ ಷಹಲಗಹರನ್ ವಿರುದ್ಧ ಚರೈತನ್ಯ ಸರೂಂದಿರಬಸುರಹದ್ ಎಲಹಲ ಭದ್ರತರಗಳನ್ುು ಬಡುಗಡರ ಮಹಡುತಿರರ. ಄ಂತಸ ಸಕ್ಕನ್ ಗುಂಪನ್ುು 
ಚಲಹಯಿಷಬರೇಕ್ಹದ್ರರ, ಈಳಿದ್ ಕ್ರಲೈಮುಗಳು ಮತುಿ ಷಂಬಂಧಿತ ಕ್ರಲೈಮ ಆತಯರ್ಪಹಗುರರಗರ/ಪ್ಹತ್ತಯಹಗುರರಗರ ಭದ್ರತರಗಳನ್ುು ಈಳಿರ್ಸಕ್ರೂಳಳಲಲು ಄ರು 
಄ಸಪರಹಗಿರು ಶರತುಿಗಳ ಬಗರೆ ಷಂಪೂರ್ಪ ವಿರಗಳರೄಂದಿಗರ ಷಹಲಗಹರನಗರ ಷೂಚನ್ರಯನ್ುು ಚರೈತನ್ಯ ನೇಡಬರೇಕು. 

 

5. ಷಹಲ ಒಪಪಂದ್/ಷಹಲ ಕ್ಹಡ್ ಪನ್ಲಿಲನ್ ಬರ್ಹರಂಗಪಡಿಷುವಿಕ್ರ 
I. ಚರೈತನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಄ನ್ುಮೇದಿತ ಪರಮಹಣಿತ ಷಹಲ ಒಪಪಂದ್ನ್ುು ಸರೂಂದಿರಹುರರ. ಷಹಲದ್ ಒಪಪಂದ್ದ್ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳನ್ುು ವಹಖ್ರಯ ಯಷಹೆಪಕರು 

ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಄ರ್ಪಹಗು ಭಹಶರಯಲಿಲ ಗಹರಸಕರಿಗರ ಮೌಖಿಕಹಗಿ ವಿರಿಷುತಹರಿರ. 
II. ಷಹಲ ಒಪಪಂದ್ದ್ಲಿಲ ಇ ಕ್ರಳಗಿನ್ುಗಳನ್ುು ಬರ್ಹರಂಗಪಡಿಷಲಹಗಿರರ: 

a. ಷಹಲದ್ ಎಲಹಲ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳು. 
b. ಷಹಲದ್ ಬರಲರಯು ಬಹಯಲರನ್ಿ ವಿಧಹನ್ನ್ುು ಕಡಿಮ ಮಹಡು IRR ವಿಧಹನ್ನ್ುು ಬಳರ್ಸಕ್ರೂಂಡು ನವಳ ವಿತರಣಹ ಮತಿದ್ ಮೇಲರ ಲರಕ್ಹಕಚಹರ ಮಹಡಲಹದ್ 

ಪರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಬಡಿಡ ದ್ರನ್ುು (EIR) ಅಧರಿರ್ಸರರ 
c. ಷಹಲಗಹರನಗರ ವಿಧಿಷಲಹದ್ ಯಹುರರೇ ವುಲಕನ್ುು ಷಹಲದ್ ಕ್ಹಡ್ಪ/ ಫಹಯಕ್ಟಟರ್ಶೇಟ್ನ್ಲಿಲ ಷಪಶಟಹಗಿ ಬರ್ಹರಂಗಪಡಿಷಲಹಗುತಿರರ. 
d. ಷಹಲದ್ ಕ್ಹಡ್ಪ/ಫಹಯಕ್ಟಟರ್ಶೇಟ್ನ್ಲಿಲ ಷಪಶಟಹಗಿ ನ್ಮೂದಿಷದ್ ಯಹುರರೇ ಮತಿನ್ುು ಷಹಲಗಹರನಗರ ವಿಧಿಷಲಹಗುುದಿಲಲ. 
e. ಷಹಲಗಹರರಿಂದ್ ಯಹುರರೇ ಭದ್ರತಹ ಠರೇಣಿ/ಮಹರ್ಜಪನ್ ಷಂಗರರ್ಹಷಲಹಗುತಿ್ತಲಲ 
f. ಷಹಲದ್ ಄ನ್ುರಹನ್ ಮತುಿ ಮದ್ಲ ಕಂತ್ತನ್ ಮರುಪ್ಹತ್ತಯ ಄ಂತ್ತಮ ದಿನ್ಹಂಕದ್ ನ್ಡುವಿನ್ ಮರಹಟರೂೇರಿಯಂ 

g. ಷಹಲಗಹರರ ಡರೇಟಹದ್ ಗೌಪಯತರಯನ್ುು ಗೌರವಿಷಲಹಗುುದ್ು ಎಂಬ ಭರಷರ. 
III. ಷಹಲದ್ ಕ್ಹಡ್ಪ/ಫಹಯಕ್ಟಟರ್ಶೇಟ್ ಕ್ರಳಗರ ನ್ಮೂದಿರ್ಸದ್ ವಿರಗಳನ್ುು ಪರತ್ತಬಂಬಷುತಿರರ: 

a. ವಿಧಿಷಲಹದ್ ಪರಿಣಹಮಕ್ಹರಿ ಬಡಿಡ ದ್ರ ವಿಧಿಷಲಹಗಿರರ 
b. ಬರಲರಯ ಮೇಲಿನ್ ಷರಳಿೇಕೃತ ಫಹಯಕ್ಟಟ ರ್ಶೇಟ್ 

c. ಷಹಲಕ್ರಕ ಲಗತಿ್ತಷಲಹದ್ ಎಲಹಲ ಆತರ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳು 



 

d. ಷಹಲಗಹರನ್ನ್ುು ಷಮಪಪಕಹಗಿ ಗುರುತ್ತಷು ಮಹರ್ಹತ್ತ 

e. ಷಹಲದ್ ಮತಿದ್ ಄ಂತ್ತಮ ವಿತರಣರಯ ಬಗರೆ ಚರೈತನ್ಯದ್ ರ್ಸವೇಕೃತ್ತಗಳು 
f. ಷಹಲ ಕ್ಹಡ್ ಪನ್ಲಿಲ ಚರೈತನ್ಯ ಷಹೆಪ್ರರ್ಸದ್ ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರ ನಹರಣಹ ಯಷರೆಯನ್ುು ಪರಮುಖಹಗಿ ಈಲರಲೇಖಿಷಲಹಗುತಿರರ ಮತುಿ ನ್ರೂೇಡಲ್ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಯ ಸರಷರು 

ಮತುಿ ಷಂಪಕಪ ಷಂಖ್ರಯಯನ್ುು ಷಸ ನ್ಮೂದಿಷಲಹಗುತಿರರ 
g. ನೇಡಲಹದ್ ಕ್ರರಡಿಟ್-಄ಲಲದ್ ಈತಪನ್ುಗಳನ್ುು ಷಹಲಗಹರನ್ ಷಂಪೂರ್ಪ ಒಪ್ರಪಗರಯೊಂದಿಗರ ನೇಡಲಹಗುತಿರರ ಮತುಿ ವುಲಕದ್ ರಚನ್ರಯನ್ುು ಷಹಲದ್ ಕ್ಹಡ್ಪನ್ಲಿಲಯ್ಕೇ 

ತ್ತಳಿಷಲಹಗುತಿರರ 
 

6. ನರರೇಪವಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಜಹಬಹುರಿ 

a. ಇ ನಟಿಟನ್ಲಿಲ ಈದ್ಭವಿಷು ವಿಹದ್ಗಳನ್ುು ಪರಿಸರಿಷಲು ಚರೈತನ್ಯದ್ ನರರೇಪವಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಷಂಷರೆಯೊಳಗರ ಷೂಕಿಹದ್ ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರ ನಹರಣಹ 
ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ನ್ುು ರೂಪ್ರರ್ಸರರ. ಕಂಪನಯ ಕ್ಹಯಪನಹಪಸಕರ ನಧಹಪರಗಳಿಂದ್ ಈದ್ಭವಿಷು ಎಲಹಲ ವಿಹದ್ಗಳನ್ುು ಕನಶಠ ಮುಂದಿನ್ ಈನ್ುತ ಮಟಟದ್ಲಿಲ 
ಅಲಿಷಲಹಗುತಿರರ ಮತುಿ ವಿಲರೇಹರಿ ಮಹಡಲಹಗುತಿರರ ಎನ್ುುುದ್ನ್ುು ಖಚಿತಪಡಿರ್ಸಕ್ರೂಳಳಲಲು ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರ ಪರಿಸಹರ ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ನ್ುು ಷಹೆಪ್ರಷಲಹಗಿರರ. 

b. ನರರೇಪವಕರ ಮಂಡಳಿಯು ನ್ಹಯಯಯುತ ಄ಭಹಯಷ ಷಂರ್ಹತರಯ ಄ನ್ುಷರಣರ ಮತುಿ ವಿವಿಧ ಸಂತದ್ ನಪಸಣರಯಲಿಲ ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರಗಳ ಪರಿಸಹರ ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ದ್ 
ಕ್ಹಯಪನಪಸಣರಯ ನಯತಕ್ಹಲಿಕ ಪರಿರ್ಶೇಲನ್ರಗರ ಷಸ ಒದ್ಗಿಷುತಿರರ. ಄ಂತಸ ವಿಮವರಪಗಳ ಕ್ರೂರೇಢೇಕೃತ ರದಿಯನ್ುು ನಯಮಿತ ಮಧಯಂತರಗಳಲಿಲ, ಄ದ್ು 
ಷೂಚಿಷಬಸುರಹದ್ಂತರ ಮಂಡಳಿಗರ ಷಲಿಲಷಲಹಗುುದ್ು. 
 

7. ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರ ನಹರಣಹ ಄ಧಿಕ್ಹರಿ 

ಕ್ಹಯಹಪಚರಣರಯ ಸಂತದ್ಲಿಲ, ಚರೈತನ್ಯ ಗಹರಸಕರ ಄ನ್ುಕೂಲಕ್ಹಕಗಿ, ಹಯಪ್ಹರ ರ್ಹಹಟು ನ್ಡರಷು ನ್ಮಮ ವಹಖ್ರಗಳು/ಷೆಳಗಳಲಿಲ ಇ ಕ್ರಳಗಿನ್ ಮಹರ್ಹತ್ತಯನ್ುು 
ಪರಮುಖಹಗಿ ಪರದ್ರ್ಶಪಷುತಿರರ: 
i. ಕಂಪನಯ ವಿರುದ್ಧದ್ ದ್ೂರುಗಳ ಪರಿಸಹರಕ್ಹಕಗಿ ಷಹಪಜನಕರಿಂದ್ ಷಂಪಕ್ಪಷಬಸುರಹದ್ ಕುಂದ್ುಕ್ರೂರತರ ನಹರಣಹ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಯ ಸರಷರು ಮತುಿ ಷಂಪಕಪ 

ವಿರಗಳು (ದ್ೂರಹಣಿ/ಮಬರೈಲ್ ಷಂಖ್ರಯಗಳು ಮತುಿ ಆಮೇಲ್ ವಿಳಹಷೂ ಷಸ). 
ii. ಒಂದ್ು ತ್ತಂಗಳ ಄ಧಿಯೊಳಗರ ದ್ೂರು/ವಿಹದ್ನ್ುು ಪರಿಸರಿಷದಿದ್ುರರ, ಗಹರಸಕರು RBI ನ್ DNBS ಪ್ಹರರರೇರ್ಶಕ ಕಚರೇರಿಯ ಪರಭಹರ ಄ಧಿಕ್ಹರಿಗರ ಮೇಲಮನ್ವಿ 

ಷಲಿಲಷಬಸುದ್ು, ಚರೈತನ್ಯದ್ ನ್ರೂೇಂರಹಯಿತ ಕಛರೇರಿಯು ಄ರ ಄ಧಿಕ್ಹರ ಹಯಪಿ್ರಗರ ಒಳಪಡುತಿರರ.: 
಄ಧಿಕ್ಹರಿ-ಪರಭಹರ DNBS ಆಲಹಖ್ರ ಭಹರತ್ತೇಯ ರಿಷವ್ಪ ಬಹಯಂಕ್ಟ, 

10/3/8, ನ್ೃಪತುಂಗ ರಷರಿ, ಄ಂಚರ ಕಚರೇರಿ ಷಂಖ್ರಯ.5467, ಬರಂಗಳೄರು-560 001 

ದ್ೂರಹಣಿ: 2275020. ಫಹಯಕ್ಟಿ: 2210185 

 

8. ಷಂಸನ್ ನ್ಹಯಯಯುತ ಄ಭಹಯಷ ಷಂರ್ಹತರಯ ಭಹಶರ ಮತುಿ ವಿಧಹನ್ 

ನ್ಹಯಯಯುತ ಄ಭಹಯಷ ಷಂರ್ಹತರಯು ಷಹಲಗಹರನಗರ ಄ರ್ಪಹಗು ಭಹಶರಯಲಿಲರುತಿರರ ಮತುಿ 15ನ್ರೇ ಮಹರ್ಚಪ 2022 ರ ಇ ಷುತರೂಿೇಲರಯನ್ುು ಬಡುಗಡರ ಮಹಡಿದ್ 

ದಿನ್ಹಂಕದಿಂದ್ ಒಂದ್ು ತ್ತಂಗಳರೄಳಗರ ಮಂಡಳಿಯ ಄ನ್ುಮೇದ್ನ್ರಯೊಂದಿಗರ ಜಹರಿಗರ ತರಲಹಗುತಿರರ. 
 

9. ಚರೈತನ್ಯದಿಂದ್ ವಿಧಿಷಲಹಗು ಬಡಿಡ 
ಚರೈತನ್ಯ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡಿಡದ್ರಗಳು ಮತುಿ ಪರಕ್ರಯ್ಕ ಮತುಿ ಆತರ ವುಲಕಗಳನ್ುು ನಧಪರಿಷುಲಿಲ ಷೂಕಿಹದ್ ಅಂತರಿಕ ಮೂಲಗಳು ಮತುಿ ಕ್ಹಯಪವಿಧಹನ್ಗಳನ್ುು 
ರೂಪ್ರರ್ಸರರ. ಇ ನಟಿಟನ್ಲಿಲ ಷಹಲಗಳ ನಯಮಗಳು ಮತುಿ ಶರತುಿಗಳಿಗರ ಷಂಬಂಧಿರ್ಸದ್ಂತರ ಪ್ಹರದ್ವಪಕತರಯ ಬಗರೆ ನ್ಹಯಯಯುತ ಄ಭಹಯಷಗಳ ಷಂರ್ಹತರಯಲಿಲ ಷೂಚಿಷಲಹದ್ 
ಮಹಗಪಷೂಚಿಗಳನ್ುು ಷಸ ಗಮನ್ದ್ಲಿಲಟುಟಕ್ರೂಳಳಲಲಹಗಿರರ. 
 

10. NBFC ಗಳಿಂದ್ ವಿಧಿಷಲಹಗು ಄ಧಿಕ ಬಡಿಡಯ ನಯಂತರರ್ 

a. ಚರೈತನ್ಯ ಅಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಬಡಿಡ ದ್ರದ್ ಮಹದ್ರಿಯನ್ುು ಄ಳಡಿರ್ಸಕ್ರೂಳುಳಲತಿರರ, ಈರಹಸರಣರಗರ, ನಧಿಗಳ ರಚು, ಮಹರ್ಜಪನ್ ಮತುಿ ಄ಪ್ಹಯದ್ ಪ್ರರೇಮಿಯಂ 
ಆತಹಯದಿಗಳನ್ುು ಗರ್ನ್ರಗರ ತರಗರದ್ುಕ್ರೂಂಡು ಷಹಲ ಮತುಿ ಮುಂಗಡಗಳಿಗರ ವಿಧಿಷಬರೇಕ್ಹದ್ ಬಡಿಡ ದ್ರನ್ುು ನಧಪರಿಷುತಿರರ. ಬಡಿಡಯ ದ್ರ ಮತುಿ ಄ಪ್ಹಯದ್ ಸಂತಗಳ 
ವಿಧಹನ್ ಮತುಿ ವಿವಿಧ ಗಪದ್ ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ವಿಭಿನ್ು ದ್ರದ್ ಬಡಿಡಯನ್ುು ವಿಧಿಷು ತಹಕ್ಪಕತರಯನ್ುು ಄ರ್ಜಪ ನ್ಮೂನ್ರಯಲಿಲ ಷಹಲಗಹರ ಄ರ್ಹ ಗಹರಸಕರಿಗರ 
ಬರ್ಹರಂಗಪಡಿಷಲಹಗುತಿರರ. 

b. ಬಡಿಡದ್ರಗಳನ್ುು ಚರೈತನ್ಯ ರಬ ಷರೈಟ್ ನ್ಲಿಲ ಲಭಯಹಗುಂತರ ಮಹಡಲಹಗುತಿರರ. ಬಡಿಡದ್ರಗಳಲಿಲ ಬದ್ಲಹಣರಯಹರಹಗ ರಬ ಷರೈಟ್ ನ್ಲಿಲ ಪರಕಟಿಷಲಹದ್ ಮಹರ್ಹತ್ತಯನ್ುು 
ನ್ವಿೇಕರಿಷಲಹಗುತಿರರ. 

c. ಬಡಿಡಯ ದ್ರು ಹರ್ಷಪಕ ದ್ರಹಗಿರರ ಅದ್ುರಿಂದ್ ಷಹಲಗಹರನ್ು ಖ್ಹತರಗರ ವಿಧಿಷಲಹಗು ನಖರಹದ್ ದ್ರಗಳ ಬಗರೆ ತ್ತಳಿದಿರುತಹನಿ್ರ. 
 



 

11. ಮರುಪಡರಯುವಿಕ್ರಯ ಬಲಂತದ್ ವಿಧಹನ್ಗಳು 
a. ಎಲಹಲ ಮರುಪಡರಯುವಿಕ್ರಗಳನ್ುು ಷಹಮಹನ್ಯಹಗಿ ಷಹಲಗಹರ ಮತುಿ ಕಂಪನಯು ಪರಷಪರ ನಧಪರಿರ್ಸದ್ ಕ್ರೇಂದ್ರ ಗರೂತುಿಪಡಿರ್ಸದ್ ಷೆಳದ್ಲಿಲ ಮಹತರ ಮಹಡಲಹಗುತಿರರ. 

ಷಹಲಗಹರನ್ು 2 ಄ರ್ಹ ಸರಚುು ಷತತ ಷಂದ್ಭಪಗಳಲಿಲ ಕ್ರೇಂದ್ರ ಗರೂತುಿಪಡಿರ್ಸದ್ ಷೆಳದ್ಲಿಲ ಕ್ಹಣಿರ್ಸಕ್ರೂಳಳಲಲು ವಿಫಲಹದ್ಲಿಲ ಮಹತರ ಕ್ರೇತರ ರ್ಸಬಬಂದಿಗರ ಷಹಲಗಹರನ್ 

ನಹಷ ಄ರ್ಹ ಕ್ರಲಷದ್ ಷೆಳದ್ಲಿಲ ಮರುಪಡರಯಲು ಄ನ್ುಮತ್ತಷಲಹಗುತಿರರ. 
b. ಚರೈತನ್ಯ ಕ್ರೇತರ ರ್ಸಬಬಂದಿ ಮತುಿ ಄ರ ನ್ರೇಮಕ್ಹತ್ತ, ತರಬರೇತ್ತ ಮತುಿ ಮೇಲಿವಚಹರಣರಯ ನೇತ್ತ ಷಂರ್ಹತರಗರ ಷಂಬಂಧಿರ್ಸದ್ಂತರ ಮಂಡಳಿಯ ಄ನ್ುಮೇದಿತ ನೇತ್ತಯನ್ುು 

ಸರೂಂದಿರರ. ಷಂರ್ಹತರಯು ಕ್ರೇತರ ರ್ಸಬಬಂದಿಗರ ಄ಗತಯಹದ್ ಕನಶಠ ಄ಸಪತರಗಳನ್ುು ಮತುಿ ಗಹರಸಕರರೂಂದಿಗರ ಯಸರಿಷಲು ಄ರು ಸರೂಂದಿರಬರೇಕ್ಹದ್ ಗುರುತ್ತಷಲಹದ್ 
಄ಗತಯ ತರಬರೇತ್ತ ಷಹಧನ್ಗಳನ್ುು ನಗದಿಪಡಿಷುತಿರರ. ಕ್ರೇತರ ರ್ಸಬಬಂದಿಗರ ತರಬರೇತ್ತಯು ಯಹುರರೇ ನಂದ್ನೇಯ ಄ರ್ಹ ಬಲಂತದ್ ಷಹಲ ಷೂಲಹತ್ತ/ಷೂಲಹತ್ತ 
ಪದ್ಧತ್ತಗಳನ್ುು ಄ಳಡಿರ್ಸಕ್ರೂಳಳಲರರ ಷಹಲಗಹರ ಕಡರಗರ ಷೂಕ ಿನ್ಡಳಿಕ್ರಯನ್ುು ಬರಳರಷು ಕ್ಹಯಪಕರಮಗಳನ್ುು ಒಳಗರೂಂಡಿರುತಿರರ. ರ್ಸಬಬಂದಿಗರ ಪರಿಸಹರ ವಿಧಹನ್ಗಳು 
ಕ್ರೇಲ ನೇಡಲಹದ್ ಷಹಲಗಳ ಷಂಖ್ರಯ ಮತುಿ ಷೂಲಹತ್ತ ದ್ರಕ್ಕಂತ ಷರೇರಯ ಕ್ರೇತರಗಳು ಮತುಿ ಷಹಲಗಹರನ್ ತೃಪಿ್ರಗರ ಸರಚುು ಒತುಿ ನೇಡುತಿರ. ಕ್ರೇತರ ರ್ಸಬಬಂದಿ ನೇತ್ತ 
ಷಂರ್ಹತರ ಪ್ಹಲನ್ರ ಮಹಡದ್ ಪರಕರರ್ಗಳಿಗೂ ದ್ಂಡ ವಿಧಿಷಲಹಗುತಿರರ. ಷೂಕ್ಷಮ ಪರರರೇವಗಳಲಿಲನ್ ಮರುಪಡರಯುವಿಕ್ರಗರ ಮಹತರ ಚರೈತನ್ಯ ನ್ೌಕರರನ್ುು ಮಹತರ ಬಳಷುತಿರರ 
 

12. ಗಹರಸಕ ರಕ್ಷಣರಯ ಈಪಕರಮಗಳು 
a. ಗುಂಪುಗಳ ರಚನ್ರಯ ನ್ಂತರ ಷಹಮರ್ಯಪ ಧಪನ್ರ ಮತುಿ ಷಬಲಿೇಕರರ್ಕ್ಹಕಗಿ JLG ಮತುಿ ಷೂಕಿಹದ್ ತರಬರೇತ್ತ ಮತುಿ ಕ್ೌವಲಯ ಄ಭಿೃದಿಧ ಚಟುಟಿಕ್ರಗಳ ರಚನ್ರಯಲಿಲ 

ೃತಿ್ತಪರ ಒಳಸರಿುಗಳಿಗರ ಸರಚಿುನ್ ಷಂಪನ್ೂಮಲಗಳನ್ುು ವಿನಯೊೇಗಿಷಲಹಗಿರರ ಎಂದ್ು ಚರೈತನ್ಯ ಖಚಿತಪಡಿಷುತಿರರ. 
b. ಚರೈತನ್ಯ ತನ್ು ಷಹಲ ನೇಡು ಚಟುಟಿಕ್ರಯಲಿಲ ವಿರೇಕಯುತ ಮತುಿ ಜಹಬಹುರಿಯುತಹಗಿರರ, ಜರೂತರಗರ ತನ್ು ಷಹಲಗಹರರಿಗರ ಯರ್ಪಹದ್ ಎದ್ುುಕ್ಹರ್ು ಬಳಕ್ರಯ 

಄ಪ್ಹಯಗಳ ಬಗರೆ ರ್ಶಕ್ಷರ್ ನೇಡುತಿರರ. 
 

13. ಅಂತರಿಕ ನಯಂತರರ್ ಯಷರೆ: 
FPC ಄ನ್ುಷರಣರಯ ಜಹಬಹುರಿಯನ್ುು ಕಂಪನಯ ಲರಕಕ ಪರಿವರೃೇಧನ್ರ ಯಷಹೆಪಕರಿಗರ ನಯೊೇರ್ಜಷಲಹಗಿರರ. ಚರೈತನ್ಯ ಅಂತರಿಕ ಲರಕಕಪರಿವರೃೇಧನ್ಹ ವಿಭಹಗನ್ುು 
ಸರೂಂದಿದ್ುು, ಆದ್ು FPC ಯ ಄ನ್ುಷರಣರಯನ್ುು ಪರಿರ್ಶೇಲಿಷಲು ಕ್ಹಯಹಪಚರಣರಗಳ ಎಲಹಲ ಄ಂವಗಳ ಅತಪಕ ಲರಕಕಪರಿವರೃೇಧನ್ರ ಮಹಡುತಿರರ. 
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