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चैतन्म इॊडडमा फपन के्रडडट प्रा. लर. ने, उचचत आचाय वॊहशतेलयीर RBI च्मा भागचदळचक तत्त्लाॊनवुाय, व्मालवायमक व्मलशाय शाताऱण्मावाठी खारीर 

प्रफक्रमा/ऩद्धती यनधाचरयत कयण्मावाठी, शी उचचत आचाय वॊहशता तमाय केरी आशे.  

RBI च्मा वुधायणा आणण त्मानॊतयच्मा फोडाचद्लाये भॊजयुीचा तऩळीर,खारी टेफरभध्मे नभूद केरा आशे: 

वुधायणा अ. क्र.  RBI वधुायणा तायीख भॊडऱाद्लाये भॊजयूीची तायीख 

1 26-भाचच-12 09-एप्रप्रर-12 

2 08-पेब्र-ु13  11-भाचच -13 

3 09-भाचच-17 26-ऑगस्ट-17 

4 14-भाचच-22 28-भाचच -22 # 

 

# शी वुधारयत ऩॉलरवी 1 एप्रप्रर 2022 ऩावून रागू शोईर. 

 

1. वाभान्म: 

a. उचचत आचाय वॊहशता (FPC) रा, चैतन्मद्लाये, यतच्मा कामाचरमात आणण लेफवाइटलय कजचदायाॊना वभजेर अळा बाऴेत प्रदलळचत केरे जाईर. 

b. चैतन्म त्माच्मा कजचदायाॊना कजच देण्मावाठी ऩायदळचकता आणण न्माम ऩद्धतीॊवाठी लचनफद्ध आशे. चैतन्म कजचदायारा वभजेरअळा बाऴेत मा वॊदबाचत 

प्रलधान कयेर आणण ते त्माच्मा वलच ळाखाॊभध्मे प्रदलळचत/दाखलरे आणण वलच कजचदायाॊच्मा कजच काडाांभध्मे ते छाऩरे. 

c. कुटुॊफाच ेउत्ऩन्न आणण वध्माच ेकजच माफाफत आलश्मक चौकळी कयण्मावाठी पील्ड स्टापरा प्रलळक्षषत केरे जाते.  

d. चैतन्मन े कजचदायाॊना हदरेरे वलच प्रलळषण प्रलनाभलू्म अवेर. चैतन्म कभचचाऱमाॊना कजचदायाॊना कजच/इतय उत्ऩादनाॊळी वॊफॊचधत कामचऩद्धती आणण 

प्रणारीॊची ऩूणच जाणील करून देण्मावाठी प्रलळषण देण्माच ेप्रलळषण हदरे जाते. 

e. चैतन्म त्माच्मा वलच कामाचरमाॊभध्मे आकायरा जाणाया प्रबाली व्माज दय प्रदलळचत(दाखलतो) कयतो आणण त्मान ेजायी केरेल्मा वाहशत्मात चैतन्मची 
तक्राय यनलायण प्रणारी देखीर त्माच्मा वलच कामाचरमाॊभध्मे ठऱकऩणे प्रदलळचत(दाखलरे) केरी जाईर 

f. चैतन्म, यतच्मा कभचचामाांकडून फकॊ ला आउटवोवच एजन्वीच्मा कभचचामाांकडून केरे जाणाये अनुचचत लतचन योखण्मावाठी जफाफदाय अवेर आणण 

कजचदायाच्मा तक्रायीच ेलेऱेलय यनलायण कयेर. कजचदायारा हदरेल्मा कजच कयायाभध्मेशी लयीर घोऴणा केरी गेरी आशे.  

g. चैतन्म शी फाफ वुयनश्श्चत कयते की, RBI च्मा KYC भागचदळचक तत्त्लाॊच ेऩारन केरे गेरे आशे. कजचदायाॊची ऩयतपेड कयण्माची षभता वुयनश्श्चत 

कयण्मावाठी प्रत्मेक कजचदायाची उचचत काऱजी घेतरी जाईर. 

h. कजाचची वलच भॊजूयी आणण प्रलतयण केलऱ भध्मलती हठकाणी केरे जाईर आणण मा कामाचत एकाऩेषा जास्त व्मकतीॊचा वशबाग अवेर. मालळलाम, 

प्रलतयण फक्रमेत/फक्रमाकराऩाॊलय फायीक देखयेख ठेलरी जाईर 

i. चैतन्म शी फाफा वुयनश्श्चत कयेर की, कजाचच्मा अजाचची प्रफक्रमा गुॊतागुॊतीची नाशी आणण कजच लाटऩ ऩूलच-यनधाचरयत लेऱेनवुाय केरे जाईर. 

j. चैतन्म, कजाचच्मा कयायाच्मा अटी ल ळतींभध्मे नभूद केरेल्मा उहिषटाॊलळलाम कजचदायाच्मा फाफीॊभध्मे शस्तषेऩ कयण्माऩावनू ऩयालतृ्त याशीर (जोऩमांत 

कजचदायान ेमाऩलूी उघड न केरेरी नलीन भाहशती चैतन्मच्मा यनदळचनाव मेत नाशी) 
k. कजचदायाच्मा खात्माच्मा शस्ताॊतयणावाठी कजचदायाकडून प्रलनॊती प्राप्त झाल्माव, वॊभती फकॊ ला अन्म फाफ, उदा. चैतन्मद्लाये आषेऩ, जय काशी अवेर 

तय, प्रलनॊती लभऱाल्माच्मा तायखेऩावनू 30 हदलवाॊच्मा आत कऱलण्मात मेईर. अवे शस्ताॊतयण, कामद्माळी वुवॊगत ऩायदळचक कयायाच्मा अटीॊनवुाय 

अवेर. 

l. कजाचच्मा लवरुीच्मा फाफतीत, चैतन्म अनालश्मक छऱ कयणाय नाशी उदा. प्रलचचत्र लेऱेत कजचदायाॊना वतत त्राव देणे, कजाचच्मा लवरुीवाठी 
जफयदस्ती/ळकतीचा लाऩय इ. 

m. चैतन्म, वलच वूक्ष्भ प्रलत्त कजाांलय पोयकरोजय चाजेव/ प्री-ऩभेेंट दॊड आकायणाय नाशी.  
n. चैतन्म, ऩयतपेडीळी वॊफॊचधत अडचणीॊना तोंड देला रागणाऱमा कजचदायाॊची ओऱख ऩटलण्मावाठी एक मॊत्रणा स्थाऩन कयेर आणण उऩरब्ध भागाचफिर 

आलश्मक भागचदळचन कयण्मावाठी अळा कजचदायाॊळी वॊऩकच  वाधेर. 

 

2. कजाचवाठी अजच आणण त्माॊच्मालयीर प्रफक्रमा 
 

a. कजाचच्मा अजाचभध्मे अळी आलश्मक भाहशती वभाप्रलषट अवेर, जी कजचदायाच्मा हशतालय ऩरयणाभ कयते, जेणेकरुन इतय NBFCs-MFI द्लाये देऊ केरेल्मा 
अटी आणण ळतींळी अथचऩूणच तुरना कयता मेईर आणण कजचदायाव भाहशतीऩूणच यनणचम घेता मेईर. कजाचच्मा अजाचच्मा पॉभचभध्मे, कजाचच्मा अजाचवोफत 

वादय कयणे आलश्मक अवरेरी कागदऩत्र ेदळचप्रलरी जातात. 

b. चैतन्म, कजाचच्मा वलच अजाांची ऩालती देते. कजाचच ेअजच कोणत्मा कारालधीत यनकारी काढरे जातीर, शे देखीर ऩोचऩालतीभध्मे वूचचत केरे जाते. 
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3. कजाचचे भूल्माॊकन आणण अटी/ळती 
a. चैतन्म लरणखत स्लरूऩात कजचदायारा भॊजुयी ऩत्राद्लाये फकॊ ला अन्मथा कऱलेर, अटी ल ळतींवश भॊजूय केरेल्मा कजाचची 

यककभ लाप्रऴचक व्माज दय आणण त्माॊच्मा अजाचची ऩद्धत आणण कजचदायाने मा अटी ल ळतींची स्लीकृती येकॉडचलय ठेलरी आशे.  

b. चैतन्म यतच्मा प्रललेकफुद्धीनुवाय केलऱ थकीत यकभेलय, प्रलरॊफ ऩेभेंटवाठी दॊड आकायेर. 

c. चैतन्म कजाचच्मा कयायाची एक प्रत देईर - कजच लाटऩाच्मा लेऱी वलच कजचदायाॊना कजच कयायाभध्मे उदृ्धत केरेल्मा प्रत्मेक 

वॊरग्नकाॊची एक प्रत. कजच कयायातीर तऩळीर/करभ ळाखा व्मलस्थाऩकाद्लाये कजचदायाॊना वभजरेल्मा बाऴेत तोंडी स्ऩषट 

केरे जातात. 
 

4. अटी आणण ळतींभधीर फदराॊवश कजाचचे प्रलतयण 
 

a. चैतन्म कजचदायारा प्रलतयण लेऱाऩत्रक, फकॊ भती मावश अटी आणण ळतींभध्मे कोणताशी फदर केल्माची वूचना देईर. 

b. चैतन्म शी फाफ वुयनश्श्चत कयेर की, व्माजदय आणण ळुल्कातीर फदराॊचा ऩरयणाभ केलऱ वॊबाव्मऩणे शोईर. कजच 
कयायाभध्मे मा वॊदबाचत उचचत अट वभाप्रलषट केरी गेरी आशे.  

c. मा कयायाच्मा अॊतगचत, ऩेभेंट फकॊ ला काभचगयी, ऩयत भागलण्माचा/जरद कयण्माचा यनणचम कजच कयायाळी वुवॊगत अवेर. 

d. चैतन्म, वलच देम ऩयतपेड केल्मालय फकॊ ला कजाचच्मा थकफाकीच्मा यकभेची लवुरी झाल्मालय कोणत्माशी लैध अचधकायाच्मा 
अधीन याशून चैतन्मच्मा कजचदायाच्मा प्रलरुद्ध, चैतन्मच्मा इतय कोणत्माशी दाव्माच्मा अधीन याशून वलच लवकमुरयटीज जायी 
कयेर. जय वेट ऑपचा अवा अचधकाय लाऩयामचा अवेर, तय कजचदायारा उलचरयत दाव्माॊच्मा वॊऩूणच तऩळीराॊवश आणण 

वॊफॊचधत दाव्माची ऩुतचता/अदा शोईऩमांत, चैतन्मरा कोणत्मा अटीॊनुवाय लवकमुरयटीज याखून ठेलण्माचा शककदाय आशे, माची 
वूचना हदरी जाईर. 

 

5. कजच कयाय/कजच काडचभधीर खुरावे  

I. चैतन्मकडे कजच कयायाचा फोडाचने भान्मताप्राप्त भानक/प्रभाणणत प्रकाय आशे. कजाचच्मा कयायाच्मा अटी आणण करभे 

ग्राशकाॊना ळाखेद्लाये कजचदायाॊना वभजरेल्मा बाऴेत तोंडी वभजालून वाॊचगतरी जातात ळाखा व्मलस्थाऩकाद्लाये. 

II. कजाचच्मा कयायाभध्मे खारीर फाफी उघड केल्मा गेल्मा आशेत:  

a. कजाचच्मा वलच अटी ल ळती.  
b. कजाचची फकॊ भत यनव्लऱ प्रलतयण यकभेलय गणना केरेल्मा प्रबाली व्माज दयालय (EIR) आधारयत आशे लळल्रक कभी 

कयण्माची ऩद्धत/रयड्मूलवॊग फॎरन्व ऩद्धतीलय IRR दृश्षटकोन लाऩरून 

c. कजचदायारा आकायरे जाणाये कोणतेशी ळुल्क कजच काडच/पॎ कटळीटभध्मे स्ऩषटऩणे जाशीय केरे जाईर. 

d. कजचदायाकडून कजच काडच/पॎ कटळीटभध्मे स्ऩषटऩणे नभूद नवरेरी कोणतीशी यककभ आकायरी जाणाय नाशी. 
e. कजचदायाकडून कोणतीशी वुयषा ठेल/भाश्जचन लवूर केरे जात नाशी. 
f. कजाचचे अनुदान आणण ऩहशल्मा शप्त्माच्मा ऩयतपेडीची देम तायीख माभधीर स्थचगती 
g. कजचदायाच्मा डेटाच्मा गोऩनीमतेचा आदय केरा जाईर माची शभी. 

III. कजच काडच/पॎ कटळीटभध्मे खारी नभूद केरेरे तऩळीर हदवून मेतीर: 

a. आकायण्मात मेणाया व्माजाचा प्रबाली दय 

b. फकभतीलय वयरीकृत तथ्म ऩत्रक 

c. कजाचळी वॊरग्न इतय वलच अटी ल ळती 
d. कजचदायाची ऩुयेळी ओऱख करून देणायी भाहशती  
e. कजाचच्मा यकभेच्मा अॊयतभ प्रलतयणाफिर चैतन्मने हदरेरी ऩोचऩालती 
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f. कजाचच्मा काडचभध्मे चैतन्मने स्थाऩन केरेल्मा तक्राय यनलायण प्रणारीचा ठऱकऩणे उल्रेख अवेर आणण नोडर ऑफपवयचे नाल 

आणण वॊऩकच  क्रभाॊक देखीर अवेर. 

g. जायी केरेरी नॉन-के्रडडट उत्ऩादने कजचदायाच्मा ऩूणच वॊभतीने अवतीर आणण ळुल्काची यचना कजच काडचभध्मेच 

कऱप्रलरी जाईर 

6. वॊचारक भॊडऱाची जफाफदायी 
a. चैतन्मच्मा वॊचारक भॊडऱाने मा वॊदबाचत उद्भलणाये प्रललाद वोडलण्मावाठी वॊस्थेभध्मे उचचत तक्राय यनलायण मॊत्रणा घारून हदरी आशे. 

कॊ ऩनीच्मा कामचकत्रमाॊच्मा यनणचमाॊभऱेु उद्भलणाये वलच प्रललाद, फकभान ऩढुीर उच्च स्तयालय ऐकरे जातीर आणण वोडलरे जातीर माची 
खात्री कयण्मावाठी, तक्राय यनलायण मॊत्रणा स्थाऩन कयण्मात आरी आशे. 

b. वॊचारक भॊडऱ, उचचत आचयण वॊहशतचेे ऩारन आणण व्मलस्थाऩनाच्मा प्रलप्रलध स्तयाॊलयीर तक्राय यनलायण मॊत्रणेच्मा कामाचचा 
यनमतकालरक आढाला देखीर प्रदान कयेर. अळा ऩनुयालरोकनाॊचा एकत्रत्रत अशलार, भॊडऱाने प्रलहशत केल्मानवुाय, यनमलभत अॊतयाने 

भॊडऱारा वादय केरा जाईर. 

7. तक्राय यनलायण अचधकायी 
ऩरयचारन स्तयालय, चैतन्म, ग्राशकाॊच्मा पामद्मावाठी, श्जथे व्मलवाम केरा जातो त्मा आभच्मा ळाखा/हठकाणी, खारीर भाहशती ठऱकऩणे 

प्रदलळचत कयेर:  

i. अळा तक्राय यनलायण अचधकाऱमाचे नाल आणण वॊऩकाचचा तऩळीर (टेलरपोन/भोफाईर क्रभाॊक तवेच ईभेर ऩत्ता), जमाॊच्माळी 
कॊ ऩनीप्रलरुद्ध तक्रायीॊचे यनयाकयण कयण्मावाठी रोक वॊऩकच  वाध ूळकतात. 

ii. एक भहशन्माच्मा कारालधीत तक्राय/प्रललादाचे यनयाकयण न झाल्माव, ग्राशक RBI च्मा DNBS च्मा प्रादेलळक कामाचरमाच्मा अळा प्रबायी 
अचधकाऱमाकड ेअऩीर करू ळकतात, जमाॊच्मा अचधकायषेत्रात चैतन्मचे नोंदणीकृत कामाचरम मेते. त्मा कामाचरमाचा ऩत्ता खारीरप्रभाणे 

आशे: 

ऑफपवय-इन-चाजच DNBS डडऩाटचभेंट रयझव्शच फॉक ऑप इॊडडमा, 
10/3/8, नऩृथुॊगा योड, ऩोस्ट फॎग नॊ. 5467, फॊगरोय-560 001  

पोन: 2275020. पॎ कव: 2210185 
 

8. वॊलादाच्मा उचचत आचाय वॊहशतचेी बाऴा आणण ऩद्धत 

लाजली व्मलशाय वॊहशता कजचदायारा वभजेर त्मा बाऴेत अवेर आणण शे ऩरयऩत्रक जायी झाल्माऩावून एक भहशन्माच्मा आत 

फोडाचच्मा भान्मतेने रागू केरे जाईर, जे 15 भाचच 2022 आशे 

9. चैतन्मकडून आकायरे जाणाये व्माज  

चैतन्म भॊडऱाने, व्माजदय आणण प्रफक्रमा आणण इतय ळुल्क यनश्श्चत कयण्मावाठी उचचत अॊतगचत तत्ले आणण प्रफक्रमा घारून हदरेल्मा आशेत. 

मा वॊदबाचत कजाचच्मा अटी आणण ळतींच्मा वॊदबाचत ऩायदळचकतेफिर उचचत आचाय वॊहशतते वूचचत भागचदळचक तत्त्ले देखीर रषात ठेलरी 
गेरी आशेत. 

10. NBFC द्लाये आकायण्मात मेणाऱमा जास्त व्माजाचे यनमभन 

a. चैतन्म भॊडऱ शे, वॊफॊचधत फाफी जवे की, यनधीची फकॊ भत, भाश्जचन आणण जोखीभचे प्रीलभमभ इत्मादी फाफी रषात घेऊन व्माजदयाचे 

भॉडेर स्लीकायेर आणण कजच आणण अचग्रभाॊवाठी आकायरे जाणाये व्माज दय यनश्श्चत कयेर. व्माजाचा दय आणण जोखभीच्मा 
शे्रणीकयणाची ऩद्धत आणण कजचदायाॊच्मा प्रलप्रलध शे्रणीॊवाठी लेगलेगऱे व्माजदय आकायण्माचे तकच , कजचदायारा फकॊ ला ग्राशकारा अजाचभध्मे 

उघड केरे जातीर. 

b. चैतन्मच्मा लेफवाईटलय व्माजदय उऩरब्ध करून हदरे जातीर. जेव्शा जेव्शा व्माजदयाॊभध्मे फदर शोईर, तेव्शा तेव्शा लेफवाइटलय 

प्रकालळत केरेरी भाहशती अऩडेट केरी जाईर. 

c. व्माजदय शा, लाप्रऴचक आधायालयीर दय अवतो, जेणेकरून कजचदायारा, त्माच्मा/यतच्मा खात्मालय नककी फकती दय आकायरा जाईर, माची 
जाणील शोत.े  
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11. लवुरीच्मा जफयदस्ती यहशत ऩद्धती  
a. वलच लवुरी वाभान्मत: कजचदाय आणण कॊ ऩनीने ऩयस्ऩय ठयलरेल्मा कें द्रीम यनमुकत हठकाणीच केरी जाईर. कजचदाय 2 फकॊ ला 

अचधक प्रवॊगी भध्मलती यनमुकत हठकाणी शजय याशू ळकरा नाशी तयच पील्ड कभचचायम्ाॊना कजचदायाच्मा यनलावस्थानी 
फकॊ ला काभाच्मा हठकाणी लवुरी कयण्माची ऩयलानगी हदरी जाईर. 

b. चैतन्मकडे षेत्रीम कभचचायी आणण त्माॊची बयती, प्रलळषण आणण ऩमचलेषण मावाठीच्मा आचायवॊहशतेच्मा वॊदबाचत फोडाचने 

भॊजूय केरेरे ऩॉलरवी आशे. वॊहशतेभध्मे पील्ड स्टापवाठी आलश्मक फकभान ऩात्रता घारून हदरी गेरी आशे आणण ग्राशकाॊळी 
व्मलशाय कयण्मावाठी त्माॊच्मावाठी ओऱखरी गेरेरी आलश्मक प्रलळषण वाधने अवतीर. पील्ड स्टापरा प्रलळषणाभध्मे 

कोणत्माशी अऩभानास्ऩद फकॊ ला जफयदस्ती कजच लवूरी/लवुरीच्मा ऩद्धतीॊचा अलरॊफ न कयता कजचदायप्रती उचचत लागणकू 

कयण्मावाची वलम रालणाऱमा कामचक्रभाॊचा वभालेळ अवेर. कभचचामाांवाठी बयऩाईच्मा ऩद्धतीॊभध्मे, केलऱ कजाांची वॊख्मा 
आणण लवुरीचा दय माऩेषा, वेला आणण कजचदाय व्मकतीच्मा वभाधानालय अचधक बय हदरा जाईर. पील्ड स्टापने 

आचायवॊहशतेचे ऩारन न केल्माच्मा प्रकयणाॊलयशी दॊड आकायरा जाईर. चैतन्म, वॊलेदनळीर षेत्राॊतीर लवुरीवाठी पकत 

कभचचाऱमाॊचा लाऩय कयेर. 

12. ग्राशक वॊयषण उऩक्रभ 

a. चैतन्म शी फाफ वुयनश्श्चत कयेर की, JLG च्मा यनलभचतीभध्मे व्मालवायमक भाहशती आणण गटाॊच्मा स्थाऩनेनॊतय षभता 
यनभाचण आणण वषभीकयणावाठी, उचचत प्रलळषण आणण कौळल्म प्रलकाव उऩक्रभाॊवाठी अचधक वॊवाधने वभप्रऩचत केरी 
गेरी आशेत.  

b. चैतन्म, यतच्मा कजचदाय व्मकतीॊना पारतू उऩबोगाच्मा धोकमाॊफिर लळक्षषत कयण्माफयोफयच, यतच्मा कजच देण्माच्मा 
उऩक्रभाॊभध्मे प्रललेकऩूणच आणण जफाफदाय अवेर.  

13. अॊतगचत यनमॊत्रण प्रणारी: 
उचचत आचाय वॊहशते (FPC) च्मा अनुऩारनाची जफाफदायी कॊ ऩनीच्मा रेखाऩयीषण व्मलस्थाऩकालय वोऩलण्मात आरी आशे. 

चैतन्मकडे एक अवा अॊतगचत रेखाऩयीषण प्रलबाग आशे, जमाद्लाये उचचत आचाय वॊहशते (FPC) च्मा अनुऩारनाची तऩावणी 
कयण्मावाठी वॊचारनाच्मा वलच ऩैरूॊचे यनमतकालरक ऑडडट केरे जाते. 

 

****** 
 


