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ಫೀ ೀ  ರ್ ಪ್ೀ ೀ ಕ್ಟ  ಸ್ ಕೆ ೀ  ಡ್ 

 
ERFL ಫ  ನಾನ್್  ಲಿ್ಮ ಟಡ್ (ಕಂಪನಿ/ ERFL), ರೀ ಯಸ್ ವೀ ತವಾಗಿ ಪಾಮುಖವಾದ ಠ  ರ್ಣವ ರಹಿತ ಕಂಪನಿ ಮತುು ಠ  ರ್ಣವ ತೆಗೆದುಕೆ ಳೀ ಳೀುುರ್ 

ಬೀ ಯೀ ಕೀ ೀ ಗ್ ಅಲಿದ ಹಣಕಾಸು ಕಿಿಂಪನಿಗಳಿಗೆ (NBFCs) ಭೆ ರತ  ೆ ೋಯ ರಸರ್ವಾ ಬೆ ಯೆ ೆಿಂಕ್ ನಿ  ೋಡಿದ ಮಾಸಟರ್ ನಿದೆ   ೋಶನದ 

ಅನುಸಾರರ್ವಗ, ಗೆ ೆ ಹಕರ  ೆೆ    ೆೆ ಿಂದಿಗ  ೆ ವಯವಹರಸುವೆ ಗ ನೆ ಯಯಯೆ ತ ಆಚರಣೆಗಳಿಗಾಗ ಈ ಕೆಳಗನ ಕೆ  ೆ  ೆ ೋಡ್ ಅನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ   ೆೆಿಂಡಿದೆ. 

 

ಫ  ೋರ್ ಪ್ೆ ೆ ಕಿಟ  ೆ ೋಸ್ ಕೆ   ೆ ೋಡ್ (FPC) ಈ ಕೆಳಗನ ಕ್  ೆ  ೆ ೋತಾಗಳನು  ಒಳಗ  ೆೆ   ಳಳಲು ಉದೆದ  ೆ ೋಶಸರ್ೆ ಗದ  ೆ: 

 
• ಸಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಾಗಳು ಮತ  ಅವುಗಳ ಪಾಕಿ ಯೆ 

• ಸಾಲ್ದ ಮೆ ಲ್ಯಮೆ ಪನ ಮತ  ನಿಯಮಗಳೆ /ಷರತೆ ಗಳೆ  

• ನಿಯಮಗಳು ಮತ  ಷರತ ಗಳಲಿಲ ನ ಬದರ್ೆ ವಣೆಗಳನೆ ೆ  ಒಳಗ  ೆೆ    ೆೆಿಂಡಿೆಿಂತೆ  ಸಾಲ್ಗಳ ವತರಣೆ 

• ಸಾಮಾನಯ ನಿಬಿಂಧನೆಗಳು ಮತೆ ೆ  

• ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆ ಪರಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನ 

 
1. ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅಜವವಗಳಳ  ಮತುು ಅರ್ೀುುಗಳ್ ಪಾಕ್ೀ ಯೆ 

 
(a) ಸಾಲ್/ಸಾಲ್ ಸೆ ಲ್ಭ  ೆಯಕ  ೆೆ   ಸಿಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ೆ ೆ  ಸಿಿಂಬಿಂಧಿತ ಮಾಹಿತಯನು  ಸಿಿಂಬಿಂಧಿತ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ ನಮನೆಯಲಿಲ  

ಅಥರ್ವ ಇತರ ವಧಾನಗಳ ಮಲ್ಕ (ಟಮಾಾ ಶ  ೆ ೋಟ್, ಟಿ  ೋಸರೆ ಗಳೆ , ಇತೆ ಯದಿ) ಲ್ಭಯ ರ್ವಗುವಿಂತೆ ಮಾಡರ್ೆ ಗುತದೆ. ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ 

ನಮನೆಯು ಸರಯಾಗ ಪೂಣಾಗೆ  ಳಿಸಿದ ಅರ್ಜಾ ನಮನೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಲಿಲ ಸಬ  ೆೆ   ೋಕೆ ದ ದೆ ಖರ್ೆ ಗಳನೆ ೆ  ಸಹ ಸೊಚಿಸುತದೆ. 

 
(b) ಗಾ ಹಕರು ಸಾಲ್ಕೆೆ  ಸಿಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ೆ ೆ  ಪತಾವಯವಹಾರಗಳೆ , ಸಾಲ್ದ ದಾಖರ್ೆ ಗಳು, ಮರುಪಡೆಯುವಕೆ ಸೊಚನೆಗಳು 

ಇತಾಯದಿಗಳನೆ ೆ  ಸಥಳಿ  ೋಯ ಭಾಷೆಯಲಿಲ  ಅಥರ್ವ ಗಾ ಹಕರು ಅಥಾಮಾಡಿಕೆ  ಳುಳವ ಭಾಷೆಯಲಿಲ  ಸ  ೆವ  ೆ ೋಕರಸಲ್ೆ  ಆಯೆ  ೆಯನು  

ಹ  ೆೆ    ೆೆಿಂದ  ೆರೆ ತೆ ೆ ರ  ೆ. ಈ ಉದೆದೋಶಕಾೆ ಗ ಗಾ ಹಕರು ಸೊಕುರ್ವದ ಆಯೆೆ ಯನು  ಆರಸುವ ಮಲ್ಕ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ ನಮನೆಯಲಿಲ  

ಅವನ/ಅವಳ/ಅದರ ಆದಯತೆಯನು  ಸೊಚಿಸಬ  ೋಕಾಗುತದೆ. 

 
(c) ಭಾಾ  ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಾ ನಮನೆಗಳ ಸಿವೋಕೃತಯನು  ಸರಯಾಗ ಅೆ ೆಿಂಗೋಕರ  ೆಸರ್ೆ ಗುವೆ ದು. ಈ ನಿಟ  ೆಟನಲ್ಲ ೆ  ಅರ್ಜಾದಾರರು 

ಸಿವ  ೆ ೋಕೆ ತಗೆ ಗ ಒತಾೆ ಯಸಬ  ೋಕೆ ಗುತದ  ೆ. 

 
(d) ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯ ಸಿಥತಯನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ  ಳಳಲು ಅರ್ಜಾದಾರರು ಕಿಿಂಪನಿಯನು  ಅದರ ನ  ೆೆ   ೆ ೋ  ೆೆಿಂದೆ ಯತ ಕಚ  ೋರಯಲಿಲ  

ಸಿಿಂಪಕಿ ಸಬ  ೋಕಾದ ಅ ಿಂದಾಜು ಸಮಯದ ಚೆ ಕಟಟನುೆ  ಸಿವೋಕೃತಯು ಸೊಚಿಸುತದೆ. 



 

 

 
 

 

2. ಸಾಲದ ಮೀ ಲಯಮೀ ಪನ ಮತುು ನಿಯಮಗಳಳ /ಷರತುುಗಳಳ  

 
ಕಿಿಂಪನಿಯ ಕೆ ಡಿಟ್ ಮೆ ಲ್ಯಮೆ ಪನ ಪಾಕಿ ಯೆ ಮತ  ನಿ  ೋತಗಳಿಗೆ 

 

 
(a) ಅನುಗುಣರ್ವಗ ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಗಳನು  ಮೆ ಲ್ಯಮೆ ಪನ ಮಾಡರ್ೆ ಗುತದೆ.ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯ ಸ  ೆವ  ೆ ೋಕೆ ತಯಲ್ಲ ೆ  ಸೊಚಿಸರ್ೆ ದ 

ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯನು  ಮೆ ಲ್ಯಮೆ ಪನ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಯಳಗೆ ಕೆ ೆ ಡಿಟ  ೆ ಮೌಲ್ಯಮೆ ಪನದ (ಅನುಮೋದನೆ/ನಿರಾಕರಣೆ) ಫಲ್ಲ ತಾೆ ೆ ಿಂಶದ 

ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾಯಲಿಲ  ಕೆ  ೆೆ  ೆೈ  ೆೆಿಂಟ್ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲಿಲ  ಸಲ್ಹೆ ನಿ  ೋಡರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
(b) ಸಾಲ್ದ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಿಿಂತರ, ಕಿಿಂಪನಿಯು ಮಿಂಜೊರು ಮಾಡಿದ ಸಾಲ್ದ ಮತ, ರ್ವರ್ಷಾಕ ಬಡಿೆ  ದರ, ಡ  ೆೆ  ೋಫೆ ಲ್  ೆಟ ಬಡಿೆ  

ದರ ಮತ  ಇತರ ಪಾಮುಖ ನಿಯಮಗಳು ಮತ  ಷರತ ಗಳನು  ಕ  ೆ  ೆೆ ೆೈೆ ೆಿಂಟೆ ಗ  ೆ ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾದ ಮಲ್ಕ ಅಥರ್ವ ಅರ್ಜಾ 

ನಮನ  ೆಯಲಿಲ  ಗಾ ಹಕರು ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲಿಲ  ಪತಾವಯವಹಾರ, ಇತೆ ಯದ  ೆಗಳಲ್ಲ ೆ  ತಳಿಸಬ  ೋಕು. ದಿಿಂಡದ ಬಡಿೆ , ಯಾವುದಾದರೊ 

ಇದದರೆ, ತಡರ್ವಗ ಮರುಪ್ೆ ವತಗಾಗ ಕಿಿಂಪನಿಯು ವಧಿಸಬ  ೋಕು, ಇತೆ ಯದಿಗಳನೆ ೆ  ಸಾಲ್ ಒಪಪೆ ೆಿಂದ, ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾ ಇತೆ ಯದಿಗಳಲ್ಲ  ೆ 

ದಪ್ೆ ಪಕ್ಷರಗಳಲಿಲ  ನಮದಿಸಬ  ೋಕು. ಅ ಿಂತಹ ನಿಯಮಗಳು ಮತ  ಷರತ ಗಳ ಅ ಿಂಗ  ೆ ೋಕೆ ರವನು  ಕಿಿಂಪನಿಯು ಉಳಿಸಿಕೆ  ಳುಳತದೆ. 

 
(c) ಕಿಿಂಪನಿಯು ಕ  ೆ  ೆ  ೆೆೈೆ ೆಿಂಟ್ನ  ೆೆ   ೆ ೆಿಂದಿಗನ ನಿಯಮಗಳು ಮತ  ಷರತ ಗಳೆ ೆ ೆಿಂದಿಗೆ ಅದರ ಅನವಯದ ವಧಾನವನೆ ೆ  

ಒಳಗ  ೆೆ  ೆ ೆಿಂಡೆ ೆಿಂತೆ, ಅನುಮೋದಿಸರ್ೆ ದ ಸಾಲ್ದ ಮತ, ಅನವಯವೆ ಗೆ ವ ರ್ವರ್ಷಾಕ ಬಡಿೆ  ದರವನು  ಸೊಚಿಸುವ ಒಪಪಿಂದಕೆೆ  

ಪಾವೆ  ೋಶಸುತದೆ. ಒಪಪೆ ೆಿಂದದ ವೆ  ೋಳಾಪಟಿಟ(ಗಳು) ಮತ  ಅನುಬಿಂಧ(ಗಳು) ಜ  ತೆಗೆ ಹೆ  ೋಳರ್ೆ ದ ಒಪಪಿಂದದ ನಕಲ್ನು  ಕೆ ೆ ೆ  ೆೈೆ ೆಿಂಟ್ 

ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿದ ಭಾಷೆಯಲಿಲ  ಕೆ ೆ ೆ  ೆೈೆ ೆಿಂಟೆ ಗೆ  ಒದಗಸರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
3. ನಿಯಮಗಳಳ  ಮತುು ಷರತುುಗಳ್್ ೀ ನ ಬದಲಾರ್ಣವಗಳ್ುುುು  ಒಳೆ್ಗ   ೀ ಡಂತೆ ಸಾಲಗಳ್ ವಿತರರ್ಣ 

 
(a) ವತರಣಾ ವೆ ೆ  ೋಳಾಪಟ  ೆಟ, ಬಡಿೆ ದರಗಳು, ಸ  ೋರ್ವ ಶುಲೆಗಳು, ಪೂರ್ವಪ್ೆ ವತ ಶುಲೆಗಳು, ಇತೆ ಯದಿ ಸ  ೋರದಿಿಂತೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ  

ಷರತ ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೆ  ೋ ಬದರ್ೆ ವಣೆಗಳನು  ಖಾತೆಯ ನಿದಿ ಷಟ ಬದರ್ೆ ವಣೆಗಳ ಸಿಿಂದಭ್ೆ ದಲಿಲ  ಸಾಲ್ಗಾರರಗೆ 

ಪಾತೆ ಯ  ೆ ೋಕವೆ ಗ ತಳಿಸರ್ೆ ಗುತದೆ ಮತ  ಇತರರ ಸಿಿಂದಭ್ೆ ದಲಿಲ , ಅದೆ  ೋ ಸಥಳದಲಿಲ  ಲ್ಭ್ಯವರುತದ  ೆ. ಕಿಿಂಪನಿಯ 

ನ  ೆೆ    ೆ ೋೆ ೆಿಂದೆ ಯತ ಕಚ  ೋರ / ಕೆ ರ್ಪೆ ರೆ  ೆ ೋಟ್ ಕಚ  ೋರ ಅಥರ್ವ ವೆಬಸ ೆೈಟನ ಲಿಲ  ಅಥರ್ವ ಕಿಿಂಪನಿಯು ನಿಧಾರಸಿದರೆ ಮುದಾಣ ಮಾಧಯಮದ 

ಮಲ್ಕ ಪಾಸಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 

 
(b) ಬಡಿೆ ದರಗಳು ಮತ  ಶುಲೆಗಳಲಿಲ ನ ಬದರ್ೆ ವಣೆಗಳು ನಿರ  ೆ ೋಕ್ಷ  ೆತರ್ವಗ ಪರಣಾಮ ಬೆ  ೋರುತವ  ೆ. ಈ ಪರಣಾಮಕೆೆ  ಸೊಕುರ್ವದ 

ಷರತ ಗಳನೆ ೆ  ಸಾಲ್ ಒಪಪೆ ೆ ಿಂದದಲ್ಲ  ೆ ಸ  ೋರ  ೆಸರ್ೆ ಗುತದ  ೆ. 

 
(c) ಒಪಪಿಂದದ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಪ್ೆ ವತ ಅಥರ್ವ ಕೆ ಯೆ ಕ್ಷಮತೆಯನೆ ೆ  ಮರುಪಡೆಯಲು / ವೆ  ೋಗಗೆ  ಳಿಸಲು ನಿಧಾ ರವು ಕಿಿಂಪನಿಯಿಂದಿಗೆ 



 

 

 
 

ಸಾಲ್ಗಾರರೆ ೆಿಂದ ಕಾಯಾಗತಗೆ  ಳಿಸಿದ ಸಾಲ್ದ ದಾಖರ್ೆ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ  ಷರತ ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣರ್ವಗರುತದೆ. 

 
ಸಾಲ್ಕೆೆ  ಸಿಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಎರ್ೆ ೆ  ಸಕುಯರಟಿಗಳನು  ಸಾಲ್ಗಳ ಪೂಣಾ ಮತ  

ಅ ಿಂತಮ ಪ್ೆ ವತಯ ಸೆ ವ  ೆ ೋಕೆ ತಯ ಮೋರ್ೆ  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡರ್ೆ ಗುತದೆ, ಯಾವುದೆ  ೋ ಕಾನೊನುಬದಧ ಅಥರ್ವ ಒಪಪೆ ೆಿಂದದ ಹಕುೆ  

ಅಥರ್ವ ಹ  ೆೆ  ಣೆಗೆ ರಕೆ  ಅಥರ್ವ 

 
(a) ಸಟ್-ಆಫ್ ಹಕೆನು  ಕಿಿಂಪನಿ ಅಥರ್ವ ಯೆ ವೆ ದೆ  ೋ ಇತರ ವಯಕಿ ಯು ಸಾಲ್ದ ದಾಖರ್ೆ ಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ  ಸಾಲ್ಗಾರರು 

ಹ  ೆೆ  ೆ ೆಿಂದ  ೆರಬಹೆ ದು. ಅ ಿಂತಹ ಸಟ್-ಆಫ್ ಹಕೆನು  ಚರ್ೆ ಯಸಬ  ೋಕೆ ದರ  ೆ, ಸಾಲ್ಗಾರನಿಗೆ ಉಳಿದ ಕೆೆ ೆ ೆೈಮಾಗಳು ಮತ  

ಸಕೆ ಯರಟಿ  ೆ ೋಸ್ ಅಥರ್ವ ಬಲ್ದಿೆ ೆಿಂದ ಸಕುಯರಟಿ  ೋಸ್/ಮಾರಾಟವನು  ಉಳಿಸಿಕೆ  ಳುಳವ ಅಥರ್ವ ಸಟ್ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಹಕೆನು  

ಹೆ  ೆ ೆಿಂದಿರುವ ಷರತ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಿಿಂಪೂಣಾ ವವರಗಳೆ ೆ ೆಿಂದಿಗೆ ನ  ೆೆ   ೆ  ೋಟ  ೆಸ್ ನಿ  ೋಡರ್ೆ ಗುತದೆ. ಸೆ ಕೊಯರೆ ಟಿಗಳನೆ ೆ  

ವಗಾ ಯಸಲು ಅಥರ್ವ ಮಾರಾಟದ ಆದಾಯವನೆ ೆ  ಕಿಿಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸುತದೆ. ಇತರ ಬಾಕಿಗಳ ಜ  ತೆಗೆ ರ  ೆ  ೆೆ  ೆ  ೋನಗಳ ಪೂಣಾ ಮತ  

ಅ ಿಂತಮ ಪ್ೆ ವತಯ ಸಿೆಿಂದಭ್ೆ ದಲ್ಲ  ೆ, ಯಾವುದಾದರೊ ಇದದರ  ೆ, ಸಾಲ್ಗಾರ/ಗಾ ಹಕರೆ ೆಿಂದ ವನಿಿಂತಯನು  ಸ  ೆವೆ  ೋಕರಸ  ೆದ 

ದಿನಾೆ ೆಿಂಕದಿೆ ೆ ಿಂದ 1 ತಿಂಗಳೆ ಳಗೆ ಕಿಿಂಪನಿಯು "ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲಿ(No outstanding dues)" ಪಾಮಾಣಪತಾವನು  ನಿ  ೋಡರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
(b) ಎರ್ೆ ೆ  ಸೊಚನೆಗಳು, ಸಾಲ್ಕೆೆ  ಸಿಿಂಬಿಂಧಿಸಿದಿಿಂತೆ ಪತಾವಯವಹಾರವನುೆ  ಸಾಲ್ದ ಅರ್ಜಾ ನಮನೆಯಲಿಲ  ಗಾ ಹಕರು ಆಯೆೆ  ಮಾಡಿದ 

ಭಾಷೆಯಲಿಲ  ಮಾಡರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
2. ಅೀ ಗವೀ ೀ  ಕಲಯ ಹೆ  ೀ ದಿರುರ್ ಅಜವವದಾರರು (ಐಎಸ್) 

 
ಅ ೆ ಿಂಗವ  ೆೆ  ೆೈಕಲ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೋರ್ೆ  ದೆ ೆೈಹಿಕರ್ವಗ / ದೆ ರ್ಷಟಹಿ  ೆ ೋನ ಅರ್ಜಾದಾರರಗೆ ಸಾಲ್ ಸೆ ಲ್ಭ  ೆಯಗಳೆ  ಸ  ೋರದಿಿಂತೆ ಉತಪನೆ ಗಳೆ  

ಮತ  ಸೌಲ್ಭ  ೆಯಗಳನೆ ೆ  ವಸುರಸುವಲಿಲ  ಕಿಿಂಪನಿಯು ತೆ ರತಮಯ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವರನು  ಇತರ ಅರ್ಜಾದಾರರ  ೆೆ   ೆ ೆಿಂದಿಗೆ  

ಸಮಾನರ್ವಗ ಪರಗಣಿಸಬ  ೋಕು ಮತ  ಕಿಿಂಪನಿಯ ಕೆ ಡಿಟ್ ಪಾಕಿ ಯೆ ಮತ  ನಿ  ೋತಯ ಪಾಕಾರ ಅವರ ಅರ್ಜಾಯನು  ಅಹಾತೆಯ ಮೋರ್ೆ  

ವಯವಹರಸಬ  ೋಕು. ಅ ೆಿಂಗವ  ೆೆ  ೆೈಕಲ್ಯ ಹೆ  ೆ ೆಿಂದಿರುವ ಅರ್ಜೆ ದಾರರನೆ ೆ  ಅಥಾಮಾಡಿಕೆ ೆ   ಳಳಲು, ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲು ಮತ  

ಸೊಕುರ್ವದ ಉತಪನೆ  ಅಥರ್ವ ಸಾಲ್ ಸೌಲ್ಭ  ೆಯವನೆ ೆ  ಪಡೆಯಲು ಸಾಧಯವೆ ಗುವೆಿಂತೆ ಎರ್ೆ ೆ  ಸಿಿಂಭಾವಯ ಸಹಾಯವನು  

ಒದಗಸರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
3. ಸಾಮಾನಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳಳ  

 
(a) ಸಾಲ್ದ ದಾಖರ್ೆ ಗಳ ನಿಯಮಗಳು ಮತ  ಷರತ ಗಳಲಿಲ  ಒದಗಸರ್ೆ ದ ಉದೆದ  ೆ ೋಶಗಳನೆ ೆ  ಹೆ  ರತಪಡಿಸಿ ಅಥರ್ವ 

ಸಾಲ್ಗಾರರೆ ೆಿಂದ ಈ ಹಿೆ ೆ ಿಂದೆ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸದ ಹೆ  ಸ ಮಾಹಿತಯು ಕಿಿಂಪನಿಯ ಗಮನಕೆೆ  ಬಿಂದ ಹೆ  ರತ ಕಿಿಂಪನಿಯು ಸಾಲ್ಗಾರನ 

ವಯವಹಾರಗಳಲಿಲ  ಹಸುಕ್ೆ  ೆ ೋಪ ಮಾಡುವುದನು  ತಡೆಯುತದೆ. 

 



 

 

(b) ಎರವಲು ಖಾತೆಯನು  ವಗಾ ಯಸಲು ಸಾಲ್ಗಾರರೆ ೆಿಂದ ವನಿಿಂತಯ ಸ  ೆವೆ  ೋಕೆ ತಯ ಸಿಿಂದಭ್ೆ ದಲಿಲ , ಒಪ್ಪಪಗ  ೆ ಅಥರ್ವ ಇಲಿದಿದದರೆ, 



 

 

 
 

ಕಿಿಂಪನಿಯ ಆಕ್ೆ ೆ  ೋಪಣೆ, ಯಾವುದಾದರೊ ಇದದರ  ೆ, ವನಿಿಂತಯನು  ಸಿವೋಕರಸಿದ ದಿನಾೆ ೆಿಂಕದಿೆ ೆಿಂದ 21 ದಿನಗಳಲಿಲ  ತಳಿಸರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
(c) ಸಾಲ್ಗಳ ವಸೊರ್ೆ ತಯ ವಷಯದಲಿಲ , ಕಿಿಂಪನಿಯು ಅನಪ್ೆ ೆ  ೋಕಿಿತ ಕಿರುಕುಳವನು  ಆಶಾಯಸುವುದಿಲಿ, ಅ ಿಂದರೆ ವಷಮ ಸಮಯದಲಿಲ  

ಸಾಲ್ಗಾರನನು  ನಿರಿಂತರರ್ವಗ ತ  ೆೆ  ೆ ೆಿಂದರೆಗ  ೆೆ  ಳಿಸುವೆ ದೆ , ಸಾಲ್ಗಳ ವಸೊರ್ೆ ತಗಾಗ ಸೆ ೆ ಯೆ  ಶಕಿ ಯನು  ಬಳಸದೆ  ೋ ಮತ  

ಕಾನೊನು ಚೌಕಟಿಟನೆ  ಳಗೆ ಕಾಯಾನಿರ್ವಹಿಸುತದೆ. ಸಾಲ್ಗಾರರೆ  ೆ ೆಿಂದಿಗೆ ಸೊಕು ರ  ೋತಯಲಿಲ  ವಯವಹರಸಲು ಕಿಿಂಪನಿಯು ತನು ಎರ್ೆ ೆ  

ಉದ  ೆೆ  ಯೆ  ೋಗಗಳೆ  ಸಮಪಾಕರ್ವಗ ತರಬ  ೋತ ಪಡೆದಿರುವುದನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ  ಳೆ ಳತದೆ. 

 

(d) ಚಿಲಿರೆ ಹಣಕಾಸು ಉತಪನೆ ಗಳಿಗೆ , ಕಿಿಂಪನಿಯು ವೆ ೆೈಯಕಿಕ ಸಾಲ್ಗಾರರಗೆ ವಯವಹಾರವನುೆ  ಹೆ  ರತಪಡಿಸಿ ಇತರ ಉದೆದ  ೆ ೋಶಗಳಿಗೆ ಗ 

ಮಿಂಜೊರಾದ ಎರ್ೆ ೆ  ಫ್ೆ ೆ  ೋಟ  ೆೆ ೆಿಂಗ್ ದರದ ಅವಧಿಯ ಸಾಲ್ಗಳ ಮೋರ್ೆ  ಸಹ-ಬೆ ಧಯತೆ(ಗಳೆ ) ಜ  ತೆಗೆ ಅಥರ್ವ ಇಲಿದೆ 

ಸವತೆ ೆ ಮರುಸೆ ವಧ  ೆೆ   ೋನ ಶುಲೆಗಳು / ಪೂರ್ವ-ಪ್ೆ ವತ ದೆ ೆಿಂಡವನೆ ೆ  ವಧಿಸುವೆ ದಿಲ್  ೆ. 

 
4. ಬಡಿ್ಡ  ಶುಲಕಗಳೀ ಳ: 

 
(a) ನಿದೆ   ೋಶಕರ ಮಿಂಡಳಿಯು ಸಾಲ್ಗಳು ಮತ  ಮುೆ ೆಿಂಗಡಗಳ ಮೋರ್ೆ  ವಧಿಸರ್ೆ ಗುವ ಬಡಿೆ  ದರವನು  ನಿಧಾರಸಲು 

ಬಡಿೆ ದರದ ಮಾದರಯನು  ಅಳವಡಿಸಿಕೆ  ೆ ೆಿಂಡಿದೆ, ಪಾಕಿ ಯೆ ಮತ  ಇತರ ಶುಲೆಗಳು, ನಿಧಿಗಳ ವೆಚಚ, ಮಾರ್ಜಾನ ಮತ  ರಸ್ೆ  

ಪಪ ೆ ೆ  ೋಮಯ  ೆೆ ಿಂ, ಇತೆ ಯದಿ. ಬಡಿೆ ಯ ದರ ಮತ  ಅಪ್ೆ ಯದ ಹಿಿಂತಗಳ ವಧಾನ ಮತ  ವವಧ ವಗಾದ ಸಾಲ್ಗಾರರಗೆ ವಭಿನು 

ಬಡಿೆ ದರವನು  ವಧಿಸುವ ತಾಕಿ ಕತೆಯನು  ಅರ್ಜಾ ನಮನೆಯಲಿಲ  ಸಾಲ್ಗಾರ ಅಥರ್ವ ಗಾ ಹಕರಗೆ ಬಹಿರಿಂಗಪಡಿಸಬ  ೋಕು ಮತ  

ಒಪ್ಪಪಗೆ ಯ ಆಸಕಿ ಯನು  ಮಿಂಜೊರಾತ ಪತಾದಲಿಲ  ಸಪಷಟವೆ ಗ ತಳಿಸಬ  ೋಕು. 

 
(b) ಕಿಿಂಪನಿಯ ವೆಬಸ ೆೈಟನ ಲಿಲ  ಬಡಿೆ ದರಗಳು ಮತ  ಅಪ್ೆ ಯಗಳ ಶ ೆ  ೋಣಿಯ ವಧಾನವನು  ಸಹ ಲ್ಭಯ ರ್ವಗುವಿಂತೆ ಮಾಡರ್ೆ ಗುತದೆ. 

ವೆಬಸ ೆೈಟನ ಲಿಲ  ಪಾಕಟಿಸರ್ೆ ದ ಅಥರ್ವ ಪಾಕಟಿಸರ್ೆ ದ ಮಾಹಿತಯನು  ಬಡಿೆ ದರಗಳಲಿಲ  

ಬದರ್ೆ ವಣೆಯಾದಾಗರ್ೆ ರ್ೆ ೆ  ನವೋಕರಸರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
(c) ಬಡಿೆ ಯ ದರವು ರ್ವರ್ಷಾಕ ದರಗಳಾಗರುತದೆ ಆದದರೆ ೆಿಂದ ಸಾಲ್ಗಾರನು ಖಾತೆಗೆ ವಧಿಸರ್ೆ ಗುವ ನಿಖರರ್ವದ ದರಗಳ 

ಬಗೆೆ  ತಳಿದಿರುತಾ ನೆ. 

 
5. ಕ ದುಕೆ ರತೆ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯವವಿಧಾನ 

 
ಫ  ೋರ್ ಪ್ೆ ೆ ಕ  ೆಟೆ  ೋಸ್ ಕ  ೆೆ    ೆ ೋಡ್ನ ಅನುರ್ಷ ನವು ಕಿಿಂಪನಿಯ ಜರ್ವಬಾದರಯಾಗದೆ. ಕಿಿಂಪನಿಯು 

ಸೆ ಲ್ಗೆ ರರು/ಗೆ ೆ ಹಕರ  ೆೆ   ೆ ೆಿಂದಿಗೆ ವಯವಹರಸುವುದು ಸುಗಮ ಮತ  ಜಗಳ ಮುಕುರ್ವಗದೆ ಎ ಿಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ  ಳಳಲು ಎಲಿ 

ಪಾಯತೆ ಗಳನುೆ  ಮಾಡಬ  ೋಕು. ಸಾಲ್ಗಾರ / ಗಾ ಹಕರು ಕಿಿಂಪನಿಯ ಗಮನಕೆೆ  ತಿಂದ ಯಾವುದೆ  ೋ ದರನು  ತವರತರ್ವಗ 

ನಿರ್ವಹಿಸರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 



 

 

ಹ  ೆೆ   ರಗುತೆ ಗೆ  ಏಜನಿಸ ಒದಗಸಿದ ಸ  ೋವೆಗಳಿಗೆ ಸಿಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ ೆಯಗಳೆ  ಸ  ೋರದಿಿಂತೆ ಕಿಿಂಪನಿಯ ಕಾಯಾನಿರ್ವ ಹಕರ ನಿಧಾ ರಗಳಿ  ೆೆಿಂದ 



 

 

 
 

ಉದಭವಸುವ ಎರ್ೆ ೆ  ವರ್ವದಗಳು / ದ  ೆ ರುಗಳನೆ ೆ  ಅವರ ಗಮನಕೆೆ  ತಿಂದ ನಿಿಂತರ ಆಲ್ಲ ಸರ್ೆ ಗುತದೆ ಮತ  

ವರ್ೆ ೆ  ೋರ್ವರ ಮಾಡರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
ಫ  ೋರ್ ಪ್ೆ ೆ ಕ  ೆಟೆ  ೋಸ್ ಕ  ೆ  ೆ  ೆ ೋಡ್ನ ಅನುಸರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ನಿಯತಕಾಲ್ಲ ಕ ಪರಶೋಲ್ನೆಯ ಕೆ   ೆ  ೋಢೋಕೃತ ವರದಿ ಮತ  ವವಧ ಹಿಿಂತದ 

ನಿರ್ವಹಣೆಯಲಿಲ  ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆಗಳ ಪರಹಾರ ಕಾಯಾವಧಾನದ ಕಾಯಾನಿರ್ವಹಣೆಯನು  ನಿಯಮತ ಮಧಯೆ ೆ ಿಂತರದಲ್ಲ್ೆ  

ನಿದೆ   ೋಶಕರ ಮಿಂಡಳಿಗೆ (ಅಥರ್ವ ಅದರ ಸಮತಗೆ) ಸಲಿಲ ಸರ್ೆ ಗುತದೆ. 

 
ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆ ನಿರ್ವರಣಾ ಅಧಿಕಾರ ("GRO") ಮತ  RBI ನ ಸಥಳಿ  ೋಯ ಕಛ  ೋರಯ ಸಿಿಂಪಕಾ ವವರಗಳನು  (ದ  ೆ ರು/ವವೆ ದವನೆ ೆ  

ಒ ಿಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲಿಲ  ಪರಹರಸದಿದದರೆ ಅದನು  ಸಿಿಂಪಕಿ ಸಬಹುದು) ಎರ್ೆ ೆ  ಶಾಖೆಗಳು / ಸಥಳಗಳಲಿಲ  ಪಾದಶಾಸರ್ೆ ಗುತದೆ 

ಕಿಿಂಪನಿಯು ತನೆ  ವಯವಹಾರವನೆ ೆ  ನಡೆಸುತದೆ. 



 

 

 
 

ಫ  ನಾನ್್  ಲಿ್ಮ ಟಡ್ (ಕಿಿಂಪನಿ/ ERFL), ಬೆ ಯೆ ೆಿಂಕ  ೆೆ  ೆಿಂಗ್ ಅಲ್ದ ಹಣಕಾಸು ಕಿಿಂಪನಿಗಳಿಗೆ (NBFCs) ಭಾರತೋಯ ರಸರ್ವಾ ಬೆ ಯ  ೆೆಿಂಕ್ 

ಹೆ  ರಡಿಸಿದ ನಿದೆ   ೋಶನಗಳ ಅನುಸಾರರ್ವಗ, ಗೆ ೆ ಹಕರ  ೆೆ    ೆೆಿಂದಿಗೆ  ವಯವಹರೆ ಸುರ್ವಗ ನೆ ಯಯಯೆ ತ ಪದಧತಗಳಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗನ ಕೆೆ   ೆ ೋಡ್ ಅನು  

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ  ೆ ೆಿಂಡಿದೆ. ಫ  ೋರ್ ಪ್ೆ ೆ ಕಿಟೋಸ್ ಕೆ  ೆ  ೋಡ್ (FPC) ಈ ಕೆಳಗನ ಕ್ೆ  ೆ ೋತಾಗಳನು  ಒಳಗ  ೆೆ  ಳಳಲು ಉದೆದೋಶಸರ್ೆ ಗದೆ: 

 
 

ಹಂತ - 1 ಸಾಲ್ಗಾರರು ನ  ೆೆ  ೋರರ್ವಗ ಶಾಖೆಯ ವಯವಸಾಥಪಕರನೆ ೆ  ಸಿಿಂಪಕಿ ಸಬಹುದು ಮತ  ಶಾಖೆಯಲ್ಲ  ೆ ನಿರ್ವಹಿಸರ್ೆ ದ 

ಕಿೆಿಂಪ್  ೆ  ೆ  ೆೆೈ  ೆೆಿಂಟ್ 

ರಜಾಸಟರೆ ನಲ್ಲ ೆ  ಅವರ/ಅವಳ ದೆ  ರು/ಕೆ ೆ ೆಿಂದೆ ಕೆ  ೆ ರತ  ೆಗಳನೆ ೆ  ನಮದಿಸಬಹುದು. ದರು ಸಲಿಲ ಸಲು ಇಚಿೆ ಸುವ 

ಸಾಲ್ಗಾರರಗೆ ಸಿಿಂಬಿಂಧಪಟಟ ಶಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮಾಗಾದಶಾನ ನಿೆ  ೋಡೆ ತಾ ರ  ೆ. 

ಸಾಲ್ಗಾರನು ಈ ಕೆಳಗನ ಯೆ ವೆ ದೆ ೆ   ೋ ಚಾನಲ್ಗ ಳ ಮಲ್ಕ ದರುಗಳು / ಕುೆ ೆಿಂದೆ ಕೆ  ೆ ರತ  ೆಗಳನೆ ೆ  ಸಹ 

ಸಲ್ಲ ೆ ಸಬಹೆ ದೆ : ಇಮ  ೆ ೋಲ್ ಐಡಿ :  assistance@eclf.com; ಟ  ೆ  ೆ ೆ  ೋಲ್ ಫ್ೆ ೆ  ೋ: 1-800-1026371-ಸ  ೆೆ   ೆ  ೋಮರ್ವರ - 

ಶುಕಾರ್ವರ (ಬಳಿಗೆೆ  10 ರೆ ೆಿಂದ ಸಿಿಂಜ 5 ರವರೆಗೆ) 

ಹಂತ – 2 ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪೆ ತಕಿೆ ಯೆಯೆ ೆಿಂದ ಗೆ ೆ ಹಕರೆ  ಅತೆ ಪುರಾಗದದರೆ , ಅವನೆ /ಅವಳೆ  ಈ ಕೆಳಗನ ವಳಾಸದಲ್ಲ  ೆ 

ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತ ನಿರ್ವರಣಾ ಅಧಿಕೆ ರಯನೆ ೆ  ಸಹ ಸ  ೆೆಿಂಪಕಿೆ ಸಬಹೆ ದೆ :- 

ಶೆ ೆ  ೋಮತ ಸೆ ದಿೆ  ೋಪೆ  ಮಜು  ೆೆಿಂದಾರ್ 

ಮದಲ್ ಮಹಡಿ, 3B, ರಾಜೆ ೆ  ೋ  ೆೆಿಂದೆ  ಪೆ ೆ  ಕ್ೆ , ಪುಸಾ ರಸ , ನವದ  ೆಹಲ್ಲ್- 110005 

ದೆ  ರವೆ ಣಿ ಸೆ ೆಿಂಖೆಯ +91 (11) 4004 2301; 

ಇಮೆ  ೋಲ್ ಐಡಿ: grievances@eclf.comgrievances@eclf.comಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆ ನಿರ್ವರಣಾ ಅಧಿಕಾರಯು 

ದೆ  ರೆ ದೆ ರರ  ೆಗೆ  ಸಾಧಯರ್ವದಷೆ ಟ ಬೆ  ೆ ೋಗ ಸಿವೋಕರಸಿದ ಪೆ ಶ  ೆೆ ಗಳೆ  / ದ  ೆ ರೆ ಗಳೆ  / ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆಗಳಿಗೆ 

ಪರಹಾರ / ಪೆ ತಕಿೆ ಯೆಯನೆ ೆ  ಒದಗಸಲು ಪೆ ಯತೆ ಸಬೆ ೆ   ೋಕೆ . 

ಹಂತ – 3 Email id- dnbsmro@rbi.org.in ಒ ಿಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲ  ೆ ದರು / ಕೆ ೆ ೆಿಂದೆ ಕೆೆ  ರತ  ೆಗಳನೆ ೆ  ಪರಹರಸದೆ ದದರ  ೆ, 

ಸಾಲ್ಗಾರ 

/ ಗಾೆ ಹಕ / ಅರ್ಜಾದಾರರು ಮೆ  ೋಲ್ಮನವ ಸಲ್ಲ ೆ ಸಬಹೆ ದೆ :- 

ಅಧಿಕಾರ - ಉಸು ರ್ವರ 

ಭಾರತೆ  ೋಯ ರಸರ್ವಾ ಬೆ ಯೆ  ೆಿಂಕ್ ಅಲಿದ ಬಾಯಿಂಕಿ  ೆೆಿಂಗ್ ಮೋಲ್ಲ ವಚಾರಣೆ ಇರ್ೆ ಖೆ 

3 ನೆ  ೋ ಮಹಡಿ, ಮರಾಠಾ ಮಿಂದಿರದ ಹತರ, ಬ ೆೈಕುರ್ೆ ೆ , ಮುೆ ೆಿಂಬ ೆೈ ಸ  ೆೆ ೆಿಂಟೆ ಲ್, ಮುೆ ೆಿಂಬ ೆೈ - 400008; ದೆ  ರವೆ ಣಿ: +91 

22- 

23084121/ 23028436 ಫಾಯಕ  ೆಸ: +91 22-23022011 

ಇಮೆ  ೋಲ್ ಐಡಿ- dnbsmro@rbi.org.in 

mailto:assistance@eclf.com
mailto:grievances@eclf.com
mailto:grievances@eclf.com
mailto:dnbsmro@rbi.org.in
mailto:dnbsmro@rbi.org.in


 

 

 

● ಅದರ ಪರಿಹಾರ ಕಾಯವವಿಧಾನದ ಜೆ ತೆಗೆ ಅನೀುುಸರಿಸಬೀ ೀ  ಕೀ ದ ಅ ಶಗಳಳ : 

 
1) ಮೋಲ್ಲ ನ ಮಾಹಿತಯನು  ಗಾ ಹಕರ ಅನುಕೊಲ್ಕಾೆ ಗ ಕಿಿಂಪನಿಯ ರ್ವಯಪ್ೆ ರ ವಹಿರ್ವಟು ನಡೆಸುವ ಶಾಖೆಗಳು / ಸಥಳಗಳ ಹೆ  ರಗೆ 

ಪಾದಶಾಸರ್ೆ ಗುತದೆ ಮತ  ಉರ್ೆ ೆ ೆ  ೋಖದ ಉದೆದೆ  ೋಶಕೆ  ೆಗ ಅ ಿಂತಹ ಗ  ೆೆ   ತ ಪಡಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಗಳೆ ೆ ೆಿಂದಿಗೆ 

ಲ್ಭಯ ರ್ವಗುವಿಂತೆ ಮಾಡಬ  ೋಕು. 

 
2) ಸಿೆಿಂಬ  ೆೆಿಂಧಪಟಟ ಉದ  ೆೆ   ಯ  ೆ ೋಗ/ಸೆ ೆಿಂಬೆ ೆಿಂಧ ನಿರ್ವ ಹಕರೆ ೆಿಂದ ಯೆ ವುದೆ ೆ   ೋ ದರು/ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆಗಳು ಬಿಂದಲಿಲ , ದರು 

ಸ  ೆವ  ೆ ೋಕರ  ೆಸಿದ 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗ ಗಾ ಹಕ ಸ  ೋರ್ವ ತಿಂಡ ಮತ  ಕುೆ ೆ ಿಂದುಕೆ  ರತೆ ನಿರ್ವರಣಾ ಅಧಿಕಾರಗೆ ತವರತ 

ಪರಹೆ ರವನೆ ೆ  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೆ  ಳಳಲು ಅವನು/ಅವರೆ ೆಿಂದ ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆಗಳು / ದರುಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಬ  ೋಕು. 

 
3) ದರು / ಕು  ೆೆಿಂದುಕೆ  ರತೆಗಳನು  ಪರಹರಸಲು ಮತೆ ೆ  ಪರಹರಸಲು ಗಾ ಹಕ ಸ  ೋರ್ವ ತಿಂಡ ಮತೆ ೆ  ಕು  ೆೆಿಂದುಕೆ  ರತೆ 

ನಿರ್ವರಣಾ ಅಧಿಕಾರಗೆ ದರು / ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ ಅಗತಯ ವವರಗಳನು  ಒದಗಸುವುದು ಸಿಿಂಬಿಂಧಿಸಿದ 

ಉದ  ೆೆ   ಯೆ  ೋಗ / ಸಿಿಂಬಿಂಧ ವಯವಸಾಪಕರ ಜರ್ವಬಾದರಯೆ ಗದ  ೆ. 

 
6. ನಿ  ತಿಯ ವಿಮರ್ೀ ವ 

 
ಈ ಕೆ  ೆ  ೋಡ್ ಮಾಚಾಾ 15, 2013 ರೆ ೆಿಂದ ರ್ಜರಗೆ ಬರುತದೆ ಮತ  ರಸರ್ವಾ ಬೆ ಯೆ ೆ ಿಂಕ್ ಆಫ್ ಇ ಿಂಡಿಯಾ ಹೆ  ರಡಿಸಿದ 

ಸುತ  ೆೆ  ೆ  ೆ ೋರ್ೆ ಗಳೆ , ನಿದೆ   ೋಶನಗಳು ಮತ  ಕಿಿಂಪನಿಯು ಅನುಸರಸುವ ಅಭಾಯಸಗಳ ಬಳಕಿನಲಿಲ  ಕಾಲ್ಕಾಲ್ಕೆೆ  ತದುದಪಡಿ / 

ಮಾಪಾಡಿಸರ್ೆ ಗದೆ. ಈ ಫ  ೋರ್ ಪ್ೆ ೆ ಕಿಟೋಸ್ ಕೆ  ೆ  ೋಡನ  ಅನುಸರಣೆ ಮತ  ವವಧ ಹಿಿಂತದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಲಿಲ  ಕುೆ ೆಿಂದುಕೆ  ರತೆ ಪರಹಾರ 

ಕಾಯಾವಧಾನದ ಕಾಯಾನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯತಕಾಲ್ಲ ಕ ಪರಶೋಲ್ನೆಗಾಗ ಕಿಿಂಪನಿಯು ಒದಗಸುತದೆ. 


