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ಮುತ್ತೂ ಟ್ ಹೋಮ್ಫಿನ್ (ಭಾರತ) 

ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫೇರ್ ಪ್ರಾ ಕ್ಟ ೋಸಸ್ ಕೋಡ್ 

ಮುತ್ತೂ ಟ್ ಹೋಮ್ಫಿನ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ("MHIL" ಅಥವಾ "ಕಂಪನಿ") 

ಗ್ರಾ ಹಕರಂದಿಗೆ ತನ್ನ  ವಹಿವಾಟುಗಳಲಿಿ  ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲು ಫೇರ್ 

ಪಾಾ ಕ್ಟ ೋಸ್ ಕೋಡ್ ("ದ ಕೋಡ್") ಅನ್ನನ  ಅಳವಡಿಸಿಕಂಡಿದೆ. MHIL, ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ, 

ಕಂಪನಿ ಮತ್ತೂ  ಅದರ ಪಾ ತಿನಿಧಿಗಳು ದಿನ್ನಿತಯ ದ ಕಾಯಾಶಚರಣೆಗಳಲಿಿ  ಅವರಂದಿಗೆ 

ಹೇಗೆ ವಯ ವಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನನ  ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ  ಗ್ರಾ ಹಕರಿಗೆ 

ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನನ  ವಿಸೂ ರಿಸಲು ಉದೆದ ೋಶಿಸಿದೆ. ಫೇರ್ ಪಾಾ ಕ್ಟ ೋಸಸ್ ಕೋಡ್್ನ್ಲಿಿ  ನ್ಯಯ ಷನ್ಲ್ 

ಹೌಸಿಂಗ್ ಬ್ಯ ಂಕ್ ನಿೋಡಿದ ಮಾಗಶಸೂಚಿಗಳನ್ನನ  ಆಧರಿಸಿ ಕೋಡ್ ಅನ್ನನ  

ಸಿದಧ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 
 

1. ಕೋಡ್್ನ ಉದ್ದ ೋಶಗಳು 

 ಕೆಳಗಿನ ಕೋಡನ್ನು  ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಪಡಿಸಿದ ಉದ್ದ ೋಶ: 
 

1. ಸಾಲಗ್ರರರಂದಿಗೆ ವಯ ವಹರಿಸುವಾಗ ಕನಿಷಠ  ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನನ  ಹಂದಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಉತೂ ಮ ಮತ್ತೂ  ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳನ್ನನ  ಉತೊ ೋಜಿಸಿ; 
2. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನನ  ಹೆಚಿಿ ಸಿ ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಸೇವೆಗಳಂದ 
ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಏನ್ನ್ನನ  ನಿರಿೋಕಿ್ ಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಉತೂ ಮ 
ತಿಳುವಳಕೆಯನ್ನನ  ಹಂದಬಹುದು 

3. ಹೆಚಿಿ ನ್ ಕಾಯಾಶಚರಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ವನ್ನನ  ಸಾಧಿಸಲು ಸಪ ರ್ಧಶಯ ಮೂಲಕ 
ಮಾರುಕಟೆಟ  ರ್ಕ್ೂ ಗಳನ್ನನ  ಉತೊ ೋಜಿಸಿ; 

4. ಸಾಲಗ್ರರ ಮತ್ತೂ  MHIL ನ್ಡುವೆ ನ್ಯಯ ಯೋಚಿತ ಮತ್ತೂ  ಸೌಹಾದಶಯುತ 

ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಉತೊ ೋಜಿಸುವುದು; ಮತ್ತೂ  

5. ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ವಯ ವಸೆ್ಥಯಲಿಿ  ವಿಶ್ವಾ ಸವನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವುದು. 

 

2. ಕೋಡ್್ನ ಅಪಿ್ಲಕೇಶನ್ 
 

ಈ ಕೋಡ್್ನ್ ಎಲಿಾ  ಭ್ಯಗಗಳು ಎಲಿಾ  ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಸೇವೆಗಳಗೆ ಅನ್ಾ ಯಿಸುತೂ ವೆ, 

ಅವುಗಳನ್ನನ  MHIL ಅಥವಾ ಅಂಗಸಂಸೆ್ಥ ಗಳು ಕಂಟ್ರ್್ನ್ಯದಯ ಂತ, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ, 

ಪೋಸ್ಟ  ಮೂಲಕ, ಸಂವಾದಾತಮ ಕ ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಸಾಧನ್ಗಳ ಮೂಲಕ, ಇಂಟ್ರ್ನಶಟ್್ನ್ಲಿಿ  

ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಧಾನ್ದಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 
 

3. ಸಾಲಗಾರರೊಂದ್ಧಗೆ ಎಲಿ್ಲ  ವ್ಯ ವ್ಹಾರಗಳಲಿಿ  ನ್ಯಯ ಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತೂ  

ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಯಯನಿವ್ಯಹಿಸಲು ಎೊಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳುು ವ್ ಮೂಲಕ: 
 

1. ನ್ಯವು ನಿೋಡುವ ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಸೇವೆಗಳಗ್ರಗಿ ಮತ್ತೂ  ನ್ಮಮ  ಸಿಬಬ ಂದಿ 

ಅನ್ನಸರಿಸುವ ಕಾಯಶವಿಧಾನ್ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳಗ್ರಗಿ ನ್ಯವು ಈ 

ಕೋಡ್್ನ್ಲಿಿನ್ ಬದಧ ತೆಗಳು ಮತ್ತೂ  ಮಾನ್ದಂಡಗಳನ್ನನ  ಪೂರೈಸುತೊ ೋವೆ. 
2. ನ್ಮಮ  ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಸೇವೆಗಳು ಉತ್ಸಾ ಹ ಮತ್ತೂ  ಪತಾ ದಲಿಿ  ಸಂಬಂಧಿತ 
ಕಾನೂನ್ನಗಳು ಮತ್ತೂ  ನಿಬಂಧರ್ನಗಳನ್ನನ  ಪೂರೈಸುತೂ ವೆ. 
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3. ಸಾಲಗ್ರರರಂದಿಗೆ ನ್ಮಮ  ವಯ ವಹಾರಗಳು ಸಮಗಾ ತೆ ಮತ್ತೂ  ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ 
ನೈತಿಕ ತತಾ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. 

 

4. ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ, ಮಾಕೆಯಟೊಂಗ್ ಮತ್ತೂ  ಮಾರಾಟ: 
 

1. ಎಲಿಾ  ಜಾಹಿೋರಾತ್ತ ಮತ್ತೂ  ಪಾ ಚಾರ ಸಾಮಗಿಾ ಗಳು ಸಪ ಷಟ ವಾಗಿವೆ ಮತ್ತೂ  
ದಾರಿತಪ್ಪಪ ಸುವುದಿಲಿ  ಎಂದು ನ್ಯವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳುು ತೊ ೋವೆ. 

2. ಬಡಿಿ ದರದ ಉಲಿೆೋಖವನ್ನನ  ಮಾಡಿದರೆ, ಇತರ ಶುಲಕ ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಶುಲಕ ಗಳು 
ಅನ್ಾ ಯಿಸುತೂ ವೆಯೇ ಮತ್ತೂ  ಸಂಬಂಧಿತ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೂ  ಷರತ್ತೂ ಗಳ 
ಸಂಪೂಣಶ ವಿವರಗಳು ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ವಿರುತೂ ವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನನ  
ಸಹ ನ್ಯವು ಸೂಚಿಸುತೊ ೋವೆ. 

3. ನ್ಮಮ  ಶ್ವಖೆಗಳಲಿಿ  ಸೂಚರ್ನಗಳನ್ನನ  ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ನ್ಯವು ಬಡಿಿ ದರಗಳು, 
ಸಾಮಾನ್ಯ  ಶುಲಕ ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಶುಲಕ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತೊ ೋವೆ; 
ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳ ಮೂಲಕ; ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನ್ಲಿಿ ; 
ಗೊತ್ತೂ ಪಡಿಸಿದ ಸಿಬಬ ಂದಿ / ಸಹಾಯ ಮೇಜಿನ್ ಮೂಲಕ; ಅಥವಾ ಸೇವಾ 
ಮಾಗಶದಶಿಶ / ಸುಂಕದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸುವುದು. 

4. ನ್ಯವು ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲು ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ೂ ಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನನ  
ಪಡೆದರೆ, ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ೂ ಗಳು ಸಾಲಗ್ರರನ್ ವೈಯಕ್ೂ ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  
(ಅಂತಹ ಮೂರನೇ ವಯ ಕ್ೂ ಗಳಗೆ ಲಭ್ಯ ವಿದದ ರೆ) ಅದೇ ಮಟ್ಟ ದ ಗೌಪಯ ತೆಯಿಂದ 
ನಿವಶಹಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯವು ಬಯಸುತೊ ೋವೆ. ಮತ್ತೂ  MHIL ನಂತೆ ಭ್ದಾ ತೆ. 

5. ನ್ಯವು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ , ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ ಅವರು ಪಡೆದ ಉತಪ ನ್ನ ಗಳ ವಿವಿಧ 
ವೈಶಿಷಟ ಯ ಗಳನ್ನನ  ಸಂವಹನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು / ಸೇವೆಗಳಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಇತರ ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು ಅಥವಾ ಪಾ ಚಾರದ ಕಡುಗೆಗಳ 
ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಅವನ್ನ / ಅವಳು ಹಂದಿದದ ರೆ ಮಾತಾ  ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ 
ತಿಳಸಬಹುದು, ಮುತ್ತೂ ಟ್ ಹೋಮ್ಫಿನ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವನ್ / 
ಅವಳಗೆ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ. ಮುತ್ತೂ ಟ್ ಹೋಮ್ಫಿನ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ 
ಅಂತಹ ಮಾಹಿತಿ / ಸೇವೆಯನ್ನನ  ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನ್ಲಿಿ  
ಅಥವಾ ಸಾಲಗ್ರರರ ಸೇವಾ ಸಂಖೆಯ ಯಲಿಿ  ನೋಂದಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ 
ಸಿಾ ೋಕರಿಸಲು ಒಪ್ಪಪ ಗೆ. 

6. ನ್ಮಮ  ನೇರ ಮಾರಾಟ್ ಏಜೆನಿಾ ಗಳಗೆ (DSAs) ನ್ಯವು ನಿೋತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನನ  
ಸೂಚಿಸುತೊ ೋವೆ, ಅವರ ಸೇವೆಗಳು ಮಾರುಕಟೆಟ  ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು / ಸೇವೆಗಳಗೆ 
ಲಭ್ಯ ವಿರುತೂ ವೆ, ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವೈಯಕ್ೂ ಕವಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಉತಪ ನ್ನ ಗಳನ್ನನ  ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ್ನನ  
ಸಂಪಕ್ಶಸಿದಾಗ ಅವರು ತಮಮ ನ್ನನ  ತ್ಸವು ಗುರುತಿಸಿಕಳು ಬೇಕಾಗುತೂ ದೆ. 

7. MHIL ನ್ ಪಾ ತಿನಿಧಿ / ಕರಿಯರ್ ಅಥವಾ DSA ಯಾವುದೇ ಅನ್ನಚಿತ 
ನ್ಡವಳಕೆಯಲಿಿ  ತೊಡಗಿದಾದ ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನನ  ಉಲಿಂಘಿಸಿ 
ವತಿಶಸಿದಾದ ರೆ ಎಂದು ಸಾಲಗ್ರರರಿಂದ ಯಾವುದೇ ದೂರನ್ನನ  ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದ 
ಸಂದಭ್ಶದಲಿಿ , ತನಿಖೆ ಮತ್ತೂ  ದೂರನ್ನನ  ನಿವಶಹಿಸಲು ಮತ್ತೂ  ನ್ಷಟ ವನ್ನನ  
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸೂಕೂ  ಕಾ ಮಗಳನ್ನನ  ಪಾಾ ರಂಭಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ.. 

 

5. ಸಾಲಗಳು 
 
(i)  ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಯಗಳು ಮತ್ತೂ  ಅವುಗಳ ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆ 

1. ಸಾಲದ ಉತಪ ನ್ನ ವನ್ನನ  ಸೋಸಿಶಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲಿಿ , ನ್ಯವು 

ಅನ್ಾ ಯಿಸುವ ಬಡಿಿ ದರಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತೊ ೋವೆ, ಹಾಗೆಯೇ 

ಶುಲಕ ಗಳು/ಶುಲಕ ಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ, ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ, 

ಪೂವಶ-ಪಾವತಿ ಆಯೆಕ ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಶುಲಕ ಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ ಮತ್ತೂ  

ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಲಗ್ರರನ್ ಹಿತ್ಸಸಕ್ೂ ಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರುವ ಇತರ 
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ವಿಷಯ, ಆದದ ರಿಂದ ಇತರ HFC ಗಳು ನಿೋಡುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೂ  

ಷರತ್ತೂ ಗಳಂದಿಗೆ ಅಥಶಪೂಣಶ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತೂ  

ಸಾಲಗ್ರರರಿಂದ ತಿಳುವಳಕೆಯುಳು  ನಿಧಾಶರವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳು ಬಹುದು. 

2. ಎಲಿಾ  ಸಾಲದ ಅಜಿಶಗಳ ಸಿಾ ೋಕೃತಿಗ್ರಗಿ ನ್ಯವು ಸಿಾ ೋಕೃತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡುವ 

ವಯ ವಸೆ್ಥಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸುತೊ ೋವೆ. ಮೇಲಾಗಿ, ಅಂತಿಮ ನಿಧಾಶರಕಾಕ ಗಿ ಸಾಲದ 

ಪಾ ಸಾೂ ವರ್ನಯನ್ನನ  ಯಾವ ಪಾಾ ಧಿಕಾರಕೆಕ  ರವಾನಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ ಎಂಬುದನ್ನನ  

ಗಮನ್ದಲಿಿಟುಟ ಕಂಡು, ಸಾಲದ ಅಜಿಶಗಳನ್ನನ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದ 

ಚೌಕಟ್ಟ ನ್ನನ  ಸಿಾ ೋಕೃತಿಯಲಿಿ  ಸೂಚಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 
 

(ii) ಸಾಲದ ಮೌಲಯ ಮಾಪನ ಮತ್ತೂ  ನಿಯಮಗಳು/ಷರತ್ತೂ ಗಳು 

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಸಾಲದ ಅಜಿಶಯನ್ನನ  ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಗೊಳಸಲು ಅಗತಯ ವಿರುವ ಎಲಿಾ  

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಅಜಿಶಯ ಸಮಯದಲಿಿ  MHIL ಸಂಗಾ ಹಿಸುತೂ ದೆ. ನ್ಮಗೆ ಯಾವುದೇ 

ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲಿಿ , ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ್ನನ  ತಕ್ಷಣವೇ ಮತೊ  

ಸಂಪಕ್ಶಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತೂ ದೆ. 

2. MHIL ಅದರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೂ  ಷರತ್ತೂ ಗಳಂದಿಗೆ ಸಾಲದ 

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನನ  ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಸುತೂ ದೆ. 

3. MHIL ಸಾಲದ ಒಪಪ ಂದದ ಪಾ ತಿಯನ್ನನ  ಸಾಲ ಒಪಪ ಂದದಲಿಿ  ಉಲಿೆೋಖಿಸಲಾದ 

ಎಲಿಾ  ಆವರಣಗಳ ಪಾ ತಿಯನ್ನನ  ಪಾ ತಿ ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ / ಸಾಲಗಳ 

ವಿತರಣೆಯ ಸಮಯದಲಿಿ  ಒದಗಿಸಬೇಕು. 

 
(iii) ಸಾಲದ ಅರ್ಜಯಯ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಸಂವ್ಹನ 

 
MHIL ಸಾಲದ ಅಜಿಶಯನ್ನನ  ತಿರಸಕ ರಿಸಲು ಕಾರಣ(ಗಳನ್ನನ ) ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಸುತೂ ದೆ. 

 
(iv)  ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೂ  ಷರತ್ತೂ ಗಳಲಿಿನ ಬದಲ್ಲವ್ಣೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 
ಸಾಲಗಳ ವಿತರಣೆ 
 

1. ಸಾಲದ ಒಪಪ ಂದ/ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪತಾ ದಲಿಿ  ನಿೋಡಲಾದ ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯ 

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ವಿತರಣೆಯನ್ನನ  ಮಾಡಬೇಕು. 

2. ವಿತರಣಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ , ಬಡಿಿ ದರಗಳು, ಸೇವಾ ಶುಲಕ ಗಳು, ಪೂವಶಪಾವತಿ 

ಶುಲಕ ಗಳು, ಇತರ ಅನ್ಾ ಯವಾಗುವ ಶುಲಕ ಗಳು/ಶುಲಕ ಗಳು ಇತ್ಸಯ ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತೂ  ಷರತ್ತೂ ಗಳಲಿಿನ್ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತ್ತ ನ್ಯವು 

ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ ಸೂಚರ್ನಯನ್ನನ  ನಿೋಡುತೊ ೋವೆ. ಬಡಿಿ ದರಗಳು ಮತ್ತೂ  ಶುಲಕ ಗಳಲಿಿ  

ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನನ  ನ್ಯವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತೊ ೋವೆ. ನಿರಿೋಕಿ್ತವಾಗಿ ಮಾತಾ . ಈ 

ನಿಟ್ಟಟ ನ್ಲಿಿ  ಸೂಕೂ ವಾದ ಷರತ್ತೂ ಗಳನ್ನನ  ಸಾಲ ಒಪಪ ಂದದಲಿಿ  ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3. ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಅನ್ಯನ್ನಕೂಲವಾಗಿದದ ರೆ, 

ಅವನ್ನ/ಅವಳು 60 ದಿನ್ಗಳಳಗೆ ಮತ್ತೂ  ಯಾವುದೇ ಸೂಚರ್ನಯಿಲಿದೆ ಅವನ್ / 

ಅವಳ ಖಾತೆಯನ್ನನ  ಮುಚಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ ಶುಲಕ ಗಳು 

ಅಥವಾ ಬಡಿಿಯನ್ನನ  ಪಾವತಿಸದೆಯೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 
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4.  ಒಪಪ ಂದದ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಪಾವತಿ ಅಥವಾ ಕಾಯಶಕ್ಷಮತೆಯನ್ನನ  ಮರುಪಡೆಯಲು 

/ ವೇಗಗೊಳಸಲು ನಿಧಾಶರವನ್ನನ  ತೆಗೆದುಕಳುು ವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿ 

ಭ್ದಾ ತೆಗಳನ್ನನ  ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು, ನ್ಯವು ಸಾಲದ ಒಪಪ ಂದಕೆಕ  ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿ 

ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಸೂಚರ್ನಯನ್ನನ  ನಿೋಡುತೊ ೋವೆ. 

5. ಎಲಿಾ  ಬ್ಕ್ಗಳ ಮರುಪಾವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನ್ನಬದಧ  

ಹಕುಕ  ಅಥವಾ ಸಾಲಗ್ರರನ್ ವಿರುದಧ  ನ್ಯವು ಹಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ 

ಹಕುಕ ಗಳಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಟ ರುವ ಸಾಲದ ಬ್ಕ್ ಮೊತೂ ದ ಸಾಕಿಾತ್ಸಕ ರದ ಮೇಲೆ ನ್ಯವು 

ಎಲಿಾ  ಭ್ದಾ ತೆಗಳನ್ನನ  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುತೊ ೋವೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಟ್ ಆಫ್ ಹಕಕ ನ್ನನ  

ಚಲಾಯಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಉಳದ ಕಿೆ ೈಮ್ಗಳು ಮತ್ತೂ  ಸಂಬಂಧಿತ ಕಿೆ ೈಮ 

ಇತಯ ಥಶವಾಗುವವರೆಗೆ / ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೆ ನ್ಯವು ಸ್ಥಕುಯ ರಿಟ್ಟಗಳನ್ನನ  

ಉಳಸಿಕಳು ಲು ಅಹಶರಾಗಿರುವ ಷರತ್ತೂ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣಶ ವಿವರಗಳಂದಿಗೆ 

ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಸೂಚರ್ನಯನ್ನನ  ನಿೋಡಲಾಗುತೂ ದೆ. 
 

6. ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರರು 

 

ಒಬಬ  ವಯ ಕ್ೂ ಯು ಸಾಲಕೆಕ  ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರ ಆಗಲು ಪರಿಗಣಿಸುತಿೂ ರುವಾಗ, ಅವನ್ನ/ಅವಳ 

ಬಗೆೆ  ತಿಳಸಲಾಗುವುದು 

 

1. ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರನ್ಯಗಿ ಅವನ್/ಅವಳ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆ; 

2. ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಅವನ್ನ್ನನ /ಅವಳನ್ನನ  ಕಂಪನಿಗೆ ಒಪ್ಪಪ ಸುವ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯ 

ಪಾ ಮಾಣ; 

3. ಅವನ್/ಅವಳ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಯನ್ನನ  ತಿೋರಿಸಲು ನ್ಯವು ಅವನ್ನ್ನನ /ಅವಳನ್ನನ  

ಕರೆಯುವ ಸಂದಭ್ಶಗಳು; 

4. ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರನ್ಯಗಿ ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ 

ಕಂಪನಿಯಲಿಿನ್ ಅವನ್/ಅವಳ ಇತರ ಹಣವನ್ನನ  ನ್ಯವು ಆರ್ಾ ಯಿಸಿದೆದ ೋವೆಯೇ; 

5. ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರನ್ಯಗಿ ಅವನ್/ಅವಳ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳು ನಿದಿಶಷಟ  ಕಾಾ ಂಟ್ಮ್ಗೆ 

ಸಿೋಮಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿವೆಯೇ; ಮತ್ತೂ  

6. ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರರಾಗಿ ಅವನ್/ಅವಳ ಹಣೆಗ್ರರಿಕೆಗಳನ್ನನ  ಬಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ 

ಸಮಯ ಮತ್ತೂ  ಸಂದಭ್ಶಗಳು ಮತ್ತೂ  ನ್ಯವು ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಗೆ ಈ ಬಗೆೆ  

ತಿಳಸುವ ವಿಧಾನ್ 

ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಜಾಮಿೋನ್ನದಾರನ್ಯಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಾಲಗ್ರರನ್ ಆರ್ಥಶಕ ಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ  

ಯಾವುದೇ ವಸುೂ  ಪಾ ತಿಕೂಲ ಬದಲಾವಣೆ/ಗಳ ಬಗೆೆ  ನ್ಯವು ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಗೆ 

ತಿಳಸುತೊ ೋವೆ 

 

7. ಗೌಪಯ  ಮತ್ತೂ  ಗೌಪಯ ತೆ 

 

ಸಾಲಗ್ರರರ ಎಲಿಾ  ವೈಯಕ್ೂ ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತೂ  ಗೌಪಯ ವಾಗಿ 

ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ [ಸಾಲಗ್ರರರು ಇನ್ನನ  ಮುಂದೆ ಸಾಲಗ್ರರರಲಿದಿದದ ರೂ ಸಹ], 

ಮತ್ತೂ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ತತಾ ಗಳು ಮತ್ತೂ  ನಿೋತಿಗಳಂದ ಮಾಗಶದರ್ಶನ್ ನಿೋಡಲಾಗುತೂ ದೆ. ಈ 

ಕೆಳಗಿನ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಪಾ ಕರಣಗಳನ್ನನ  ಹರತ್ತಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅವರ 
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ಗುಂಪ್ಪನ್ಲಿಿರುವ ಘಟ್ಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ಸಾಲಗ್ರರರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಅಥವಾ 

ಇತರರಿಗೆ ಸಾಲಗ್ರರ ಖಾತೆಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನನ  ನ್ಯವು 

ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲಿ  

 

1. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕಾನೂನಿನ್ ಮೂಲಕ ನಿೋಡಬೇಕಾದರೆ 

2. ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾವಶಜನಿಕರ ಕಡೆಗೆ ಕತಶವಯ ವಿದದ ರೆ 

3. ನ್ಮಮ  ಆಸಕ್ೂ ಗಳು ಅವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಬೇಕಾದರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

ವಂಚರ್ನಯನ್ನನ  ತಡೆಗಟ್ಟ ಲು) ಆದರೆ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ 

ಸಾಲಗ್ರರ ಅಥವಾ ಸಾಲಗ್ರರ ಖಾತೆಗಳ [ಸಾಲಗ್ರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೂ  ವಿಳಾಸ 

ಸೇರಿದಂತೆ] ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಲು ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಳಸಬ್ರದು 

ಗುಂಪ್ಪನ್ಲಿಿ , ಮಾಕೆಶಟ್ಟಂಗ್ ಉದೆದ ೋರ್ಗಳಗ್ರಗಿ 

4.ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಕೇಳದರೆ, ಅಥವಾ 

ಸಾಲಗ್ರರನ್ ಅನ್ನಮತಿಯಂದಿಗೆ 

5. ಸಾಲಗ್ರರರ ಬಗೆೆ  ಉಲಿೆೋಖವನ್ನನ  ನಿೋಡಲು ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಕೇಳದರೆ, ಅದನ್ನನ  

ನಿೋಡುವ ಮೊದಲು ನ್ಯವು ಅವನ್ / ಅವಳ ಲಿಖಿತ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  

ಪಡೆಯುತೊ ೋವೆ. 

6.ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಅವನ್ / ಅವಳ ಬಗೆೆ  ನ್ಯವು ಹಂದಿರುವ ವೈಯಕ್ೂ ಕ 

ದಾಖಲೆಗಳನ್ನನ  ಪಾ ವೇಶಿಸಲು ಅಸಿೂ ತಾ ದಲಿಿರುವ ಕಾನೂನ್ನ ಚೌಕಟ್ಟಟ ನ್ ಅಡಿಯಲಿಿ  

ಅವನ್ / ಅವಳ ಹಕುಕ ಗಳ ವಾಯ ಪ್ಪೂ ಯನ್ನನ  ತಿಳಸಬೇಕು. 

7.ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ನಿದಿಶಷಟ ವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿೋಡದ ಹರತ್ತ 

ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಲಗ್ರರನ್ ವೈಯಕ್ೂ ಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  

ಮಾಕೆಶಟ್ಟಂಗ್ ಉದೆದ ೋರ್ಗಳಗ್ರಗಿ ನ್ಯವು ಬಳಸುವುದಿಲಿ . 
 

8. ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್್  ಏಜೆನ್ಿ ಗಳು 
 

1. ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನನ  ತೆರೆದಾಗ, ಅವರು ಅವನ್ / ಅವಳ ಖಾತೆಯ 

ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್ಾ  ಏಜೆನಿಾ ಗಳಗೆ ಮತ್ತೂ  ನ್ಯವು ಅವರಂದಿಗೆ 

ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚೆಕ್್ಗಳನ್ನನ  ಯಾವಾಗ ರವಾನಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನನ  ನ್ಯವು 

ಅವನಿಗೆ / ಅವಳಗೆ ತಿಳಸುತೊ ೋವೆ. 
 

2. ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನಿೋಡಬೇಕಾದ ವೈಯಕ್ೂ ಕ ಸಾಲಗಳ ಕುರಿತ್ತ ನ್ಯವು ಕೆಾ ಡಿಟ್ 

ರೆಫರೆನ್ಾ  ಏಜೆನಿಾ ಗಳಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಬಹುದು: 
 

i. ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಅವನ್ / ಅವಳ ಪಾವತಿಗಳಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬದಿದ ದಾದ ರ್ನ; 

ii ಬ್ಕ್ಯಿರುವ ಮೊತೂ ವು ವಿವಾದದಲಿಿಲಿ ; ಮತ್ತೂ  

iii ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ನ್ಮಮ  ಔಪಚಾರಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಿ, ಅವನ್ / ಅವಳ 

ಸಾಲವನ್ನನ  ಮರುಪಾವತಿಸಲು ನ್ಯವು ತೃಪ್ಪೂ ಪಡುವ ಪಾ ಸಾೂ ಪಗಳನ್ನನ  

ಮಾಡಿಲಿ  

 

3. ಈ ಸಂದಭ್ಶಗಳಲಿಿ , ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್ಾ  ಏಜೆನಿಾ ಗಳಗೆ ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ 
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ನಿೋಡಬೇಕಾದ ಸಾಲಗಳ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಲು ನ್ಯವು ಯೋಜಿಸಿದೆದ ೋವೆ 

ಎಂದು ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಸುತೊ ೋವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲಿಿ , 

ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್ಾ  ಏಜೆನಿಾ ಗಳ ಪಾತಾ ವನ್ನನ  ವಿವರಿಸುತೊ ೋವೆ 

ಮತ್ತೂ  ಅವರು ಒದಗಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರ ಸಾಮಥಯ ಶದ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೋರಬಹುದು. 

4. ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ತನ್ನ  / ಅವಳ ಅನ್ನಮತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡಿದದ ರೆ ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರನ್ 

ಖಾತೆಯ ಕುರಿತ್ತ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್ಾ  ಏಜೆನಿಾ ಗಳಗೆ 

ನಿೋಡಬಹುದು. 

5. ಕೆಾ ಡಿಟ್ ರೆಫರೆನ್ಾ  ಏಜೆನಿಾ ಗಳಗೆ ನಿೋಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯ ನ್ಕಲನ್ನನ  ನ್ಯವು 

ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದದ ರೆ. 
 

9. ಬಾಕ್ಗಳ ಸಂಗಾ ಹ: 
 

1. ಸಾಲವನ್ನನ  ನಿೋಡಿದಾಗ, ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಯನ್ನನ  

ಮೊತೂ , ಅವಧಿ ಮತ್ತೂ  ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುತೊ ೋವೆ. 

ಆದಾಗ್ಯಯ , ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಮರುಪಾವತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಟ ಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸದಿದದ ರೆ, 

ಬ್ಕ್ಗಳನ್ನನ  ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಜಾರಿಯಲಿಿರುವ ಕಾನೂನ್ನಗಳಗೆ 

ಅನ್ನಸಾರವಾಗಿ ವಾಯ ಖಾಯ ನಿಸಲಾದ ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಯನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 

ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಯು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ / ಅವಳ ಸೂಚರ್ನಯನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ೂ ಕ ಭೇಟ್ಟಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೂ  / ಅಥವಾ 

ಯಾವುದಾದರೂ ಭ್ದಾ ತೆಯನ್ನನ  ಮರುಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರ್ನನ್ಪ್ಪಸುವುದನ್ನನ  

ಒಳಗೊಂಡಿರುತೂ ದೆ. 
 

2. ನ್ಮಮ  ಸಂಗಾ ಹಣಾ ನಿೋತಿಯನ್ನನ  ಸೌಜನ್ಯ , ನ್ಯಯ ಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತೂ  

ಮನ್ವೊಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮಿಶಸಬೇಕು. ಸಾಲಗ್ರರನ್ ವಿಶ್ವಾ ಸ ಮತ್ತೂ  

ದಿೋರ್ಘಶವಧಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನನ  ಬೆಳೆಸುವಲಿಿ  ನ್ಯವು ನಂಬುತೊ ೋವೆ. ಬ್ಕ್ ಅಥವಾ 

/ ಮತ್ತೂ  ಭ್ದಾ ತ್ಸ ಮರುಪಾವತಿಯಲಿಿ  ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಪಾ ತಿನಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ 

ಹಂದಿರುವ ನ್ಮಮ  ಸಿಬಬ ಂದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಯ ಕ್ೂ  ತನ್ನ ನ್ನನ  ತ್ಸನೇ 

ಗುರುತಿಸಿಕಳು ಬೇಕು ಮತ್ತೂ  ನ್ಯವು ನಿೋಡಿದ ಅಧಿಕಾರ ಪತಾ ವನ್ನನ  ಪಾ ದಶಿಶಸಬೇಕು 

ಮತ್ತೂ  ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನ್ಯವು ನಿೋಡಿದ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರದ 

ಅಡಿಯಲಿಿ  ಅವರ ಗುರುತಿನ್ ಚಿೋಟ್ಟಯನ್ನನ  ಪಾ ದಶಿಶಸಬೇಕು. . ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ 

ಬ್ಕ್ಗಳ ಬಗೆೆ  ಎಲಿಾ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸುತೊ ೋವೆ ಮತ್ತೂ  ಬ್ಕ್ ಪಾವತಿಗೆ 

ಸಾಕಷ್ಟಟ  ಸೂಚರ್ನ ನಿೋಡಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸುತೊ ೋವೆ. 

 

3. ಎಲಿಾ  ಸಿಬಬ ಂದಿ ಸದಸಯ ರು ಅಥವಾ ಸಂಗಾ ಹಣೆಯಲಿಿ  ಅಥವಾ / ಮತ್ತೂ  ಭ್ದಾ ತ್ಸ 

ಮರುಸಾಾ ಧಿೋನ್ದಲಿಿ  ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ಪಾ ತಿನಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಹಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ 

ವಯ ಕ್ೂ  ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಗಶಸೂಚಿಗಳನ್ನನ  ಅನ್ನಸರಿಸಬೇಕು: 
 

1. ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ್ನನ  ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಅವನ್ / ಅವಳ ಆಯೆಕ ಯ ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಮತ್ತೂ  ಅವನ್ / 

ಅವಳ ನಿವಾಸದ ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಯಾವುದೇ ನಿದಿಶಷಟ  ಸೆ ಳದ ಅನ್ನಪಸೆಿ ತಿಯಲಿಿ  ಮತ್ತೂ  
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ಅವನ್ / ಅವಳ ನಿವಾಸದಲಿಿ  ಲಭ್ಯ ವಿಲಿದಿದದ ರೆ, ವಾಯ ಪಾರ / ಉದ್ಯ ೋಗದ ಸೆ ಳದಲಿಿ  

ಸಂಪಕ್ಶಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 

2. MHIL ಅನ್ನನ  ಪಾ ತಿನಿಧಿಸುವ ಗುರುತ್ತ ಮತ್ತೂ  ಅಧಿಕಾರವನ್ನನ  ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಮೊದಲ 

ನಿದರ್ಶನ್ದಲಿಿ  ತಿಳಸಬೇಕು. 

3. ಸಾಲಗ್ರರನ್ ಗೌಪಯ ತೆಯನ್ನನ  ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. 

4. ಸಾಲಗ್ರರನಂದಿಗಿನ್ ಸಂವಹನ್ವು ನ್ಯಗರಿಕ ರಿೋತಿಯಲಿಿರಬೇಕು 

5. ನ್ಮಮ  ಪಾ ತಿನಿಧಿಗಳು 0700 ಗಂಟೆ ಮತ್ತೂ  1900 ಗಂಟೆಗಳ ನ್ಡುವೆ ಸಾಲಗ್ರರರನ್ನನ  

ಸಂಪಕ್ಶಸಬೇಕು, ಸಾಲಗ್ರರನ್ ವಯ ವಹಾರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯ ೋಗದ ವಿಶೇಷ ಸಂದಭ್ಶಗಳು 

ಬೇರೆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಅಗತಯ ವಿಲಿದಿದದ ರೆ. 

6.ನಿದಿಶಷಟ  ಸಮಯದಲಿಿ  ಅಥವಾ ನಿದಿಶಷಟ  ಸೆ ಳದಲಿಿ  ಕರೆಗಳನ್ನನ  ತಪ್ಪಪ ಸಲು 

ಸಾಲಗ್ರರನ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನನ  ಸಾಧಯ ವಾದಷ್ಟಟ  ಗೌರವಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 

7. ಸಮಯ ಮತ್ತೂ  ಕರೆಗಳ ಸಂಖೆಯ  ಮತ್ತೂ  ಸಂಭ್ಯಷಣೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನನ  

ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 

8.ಪರಸಪ ರ ಸಿಾ ೋಕಾರಾಹಶ ಮತ್ತೂ  ಕಾ ಮಬದಧ ವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಬ್ಕ್ಗಳಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಭಿನ್ಯನ ಭಿಪಾಾ ಯಗಳನ್ನನ  ಪರಿಹರಿಸಲು ಎಲಿಾ  ಸಹಾಯವನ್ನನ  

ನಿೋಡಲಾಗುವುದು. 

9. ಬ್ಕ್ ವಸೂಲಿಗ್ರಗಿ ಸಾಲಗ್ರರನ್ ಸೆ ಳಕೆಕ  ಭೇಟ್ಟ ನಿೋಡಿದಾಗ, ಸಭ್ಯ ತೆ ಮತ್ತೂ  ಶಿಸುೂ  

ಕಾಪಾಡಿಕಳು ಬೇಕು. 

10.ಕುಟುಂಬದಲಿಿ  ವಿಯೋಗದಂತಹ ಅನ್ನಚಿತ ಸಂದಭ್ಶಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವಿಪತಿೂ ನ್ 

ಸಂದಭ್ಶಗಳಲಿಿ  ಬ್ಕ್ಗಳನ್ನನ  ಸಂಗಾ ಹಿಸಲು ಕರೆಗಳು/ಭೇಟ್ಟಗಳನ್ನನ  ಮಾಡುವುದನ್ನನ  

ತಪ್ಪಪ ಸಬೇಕು. 
 

10. ದೂರುಗಳು ಮತ್ತೂ  ಕೊಂದುಕರತೆಗಳು: 

ಆೊಂತರಿಕ ಕಾಯಯವಿಧಾನಗಳು 

1. ನ್ಮಮ  ಪಾ ತಿಯಂದು ಕಛೇರಿಗಳಲಿಿ  ದೂರುಗಳು ಮತ್ತೂ  ಕುಂದುಕರತೆಗಳನ್ನನ  

ಸಿಾ ೋಕರಿಸಲು, ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತೂ  ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ನ್ಯವು ವಯ ವಸೆ್ಥ  ಮತ್ತೂ  

ಕಾಯಶವಿಧಾನ್ವನ್ನನ  ಹಂದಿರುತೊ ೋವೆ. 

2. MHIL ನ್ ನಿದೇಶರ್ಕರ ಮಂಡಳಯು ದೂರುಗಳು ಮತ್ತೂ  ಕುಂದುಕರತೆಗಳನ್ನನ  

ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಂಸೆ್ಥಯಳಗೆ ಸೂಕೂ ವಾದ ಕುಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಯಶವಿಧಾನ್ವನ್ನನ  ರೂಪ್ಪಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಾಯಶವಿಧಾನ್ವು ಸಾಲ ನಿೋಡುವ 

ಸಂಸೆ್ಥ ಗಳ ಕಾಯಶನಿವಾಶಹಕರ ನಿಧಾಶರಗಳಂದ ಉದಭ ವಿಸುವ ಎಲಿಾ  

ವಿವಾದಗಳನ್ನನ  ಕನಿಷಠ  ಮುಂದಿನ್ ಉನ್ನ ತ ಮಟ್ಟ ದಲಿಿ  ಕೇಳಲಾಗುತೂ ದೆ ಮತ್ತೂ  

ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತೂ ದೆ. 

3.ದೂರುಗಳನ್ನನ  ನ್ಯಯ ಯಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತೂ  ತಾ ರಿತವಾಗಿ ನಿಭ್ಯಯಿಸಲು MHIL ನ್ 

ಕಾಯಶವಿಧಾನ್ದ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಎಲಿಿ  ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ 

ತಿಳಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 

4. ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ದೂರು ನಿೋಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಗೆ ಹಿೋಗೆ ಹೇಳಬೇಕು: 

I. ಇದನ್ನನ  ಹೇಗೆ ಮಾಡುವುದು 

II. ಎಲಿಿ  ದೂರು ನಿೋಡಬಹುದು 
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III. ಹೇಗೆ ದೂರು ನಿೋಡಬೇಕು 

IV. ಯಾವಾಗ ಉತೂ ರ ನಿರಿೋಕಿ್ ಸಬಹುದು 

V. ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಯಾರನ್ನನ  ಸಂಪಕ್ಶಸಬೇಕು 

VI ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಫಲಿತ್ಸಂರ್ದ ಬಗೆೆ  ಸಂತೊೋಷವಾಗದಿದದ ರೆ ಏನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 

VII. MHIL ನ್ ಸಿಬಬ ಂದಿ ಸಾಲಗ್ರರನ್ ಯಾವುದೇ ಪಾ ಶ್ನನ ಗಳಗೆ ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಸಹಾಯ 

ಮಾಡುತ್ಸೂ ರೆ. 

5. ಸಾಲಗ್ರರರಿಂದ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದೂರನ್ನನ  ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದದ ರೆ, ನ್ಯವು ಒಂದು ವಾರದ್ಳಗೆ 

ಅವರಿಗೆ ಸಿಾ ೋಕೃತಿ / ಪಾ ತಿಕ್ಾ ಯೆಯನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸುತೊ ೋವೆ. ಸಿಾ ೋಕೃತಿಯು 

ಹೆಸರನ್ನನ  ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು 

6. ವಿಷಯವನ್ನನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಅದರ ಅಂತಿಮ 

ಪಾ ತಿಕ್ಾ ಯೆಯನ್ನನ  ಕಳುಹಿಸುತೊ ೋವೆ ಅಥವಾ ಪಾ ತಿಕ್ಾ ಯಿಸಲು ಹೆಚಿಿ ನ್ ಸಮಯ ಏಕೆ 

ಬೇಕು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತೊ ೋವೆ ಮತ್ತೂ  ದೂರನ್ನನ  ಸಿಾ ೋಕರಿಸಿದ ಆರು ವಾರಗಳಲಿಿ  ಹಾಗೆ 

ಮಾಡಲು ಪಾ ಯತಿನ ಸುತೊ ೋವೆ ಮತ್ತೂ  ಅವನ್/ಅವಳು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕಳು ಬೇಕು ಎಂದು 

ತಿಳಸಬೇಕು. ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಇನೂನ  ತೃಪೂ ರಾಗದಿದದ ರೆ ಆಕೆಯ ದೂರು. 

7. ನ್ಯವು ಅದರ ಕುಂದುಕರತೆ ಪರಿಹಾರ ವಿಧಾನ್ವನ್ನನ  ಪಾ ಚಾರ ಮಾಡುತೊ ೋವೆ ಮತ್ತೂ  

ನಿದಿಶಷಟ ವಾಗಿ ಅದರ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನ್ಲಿಿ  ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳುು ತೊ ೋವೆ. 

 

11. ಸಾಮಾನಯ  
 

ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ನಿೋಡುತೊ ೋವೆ: 

1. ಅವನ್/ಅವಳ ನಿವಾಸದಲಿಿ  ಮತ್ತೂ /ಅಥವಾ ವಾಯ ಪಾರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖೆಯ ಗಳಲಿಿ  

ಮತ್ತೂ /ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವನ್/ಅವಳ ನಿವಾಸ ಮತ್ತೂ /ಅಥವಾ ವಾಯ ಪಾರದ 

ವಿಳಾಸಗಳನ್ನನ  ಇದಕಾಕ ಗಿ ನೇಮಿಸಿದ ಏಜೆನಿಾ ಗಳ ಮೂಲಕ ಭೇಟ್ಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 

ಸಾಲದ ಅಜಿಶಯಲಿಿ  ಅವನ್ನ/ಅವಳು ನ್ಮೂದಿಸಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನನ  ಪರಿಶಿೋಲಿಸಿ. 

ಉದೆದ ೋರ್, ನ್ಮಿಮ ಂದ ಅಗತಯ ವೆಂದು ಭ್ಯವಿಸಿದರೆ. 

2. ನ್ಯವು ಸಾಲಗ್ರರನ್ ಖಾತೆಯಲಿಿನ್ ವಯ ವಹಾರವನ್ನನ  ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮತ್ತೂ  

ಪಲಿೋಸ್/ಇತರ ತನಿಖಾ ಏಜೆನಿಾ ಗಳಂದಿಗೆ ನ್ಯವು ಅವರನ್ನನ  ಒಳಗೊಳು ಬೇಕಾದರೆ 

ಸಹಕರಿಸಲು ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ತಿಳಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 

3. ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಮೊೋಸದಿಂದ ವತಿಶಸಿದರೆ, ಅವನ್/ಅವಳ ಖಾತೆಯಲಿಿನ್ ಎಲಿಾ  

ನ್ಷಟ ಗಳಗೆ ಅವನ್ನ/ಅವಳು ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುತ್ಸೂ ರ್ನ ಮತ್ತೂ  ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ 

ಸಮಂಜಸವಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಲಿದೆ ವತಿಶಸಿದರೆ ಮತ್ತೂ  ಇದು ನ್ಷಟ ವನ್ನನ  

ಉಂಟುಮಾಡಿದರೆ, ಸಾಲಗ್ರರನ್ನ ಅದಕೆಕ  ಜವಾಬ್ದ ರನ್ಯಗಿರುತ್ಸೂ ರ್ನ ಎಂದು ನ್ಯವು 

ಸಾಲಗ್ರರನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನಿೋಡುತೊ ೋವೆ.  

4. ಈ ಕೆಳಗಿನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚಿಿ ನ್ ಭ್ಯಷೆಗಳಲಿಿ  ನ್ಮಮ  ಉತಪ ನ್ನ ಗಳು 

ಮತ್ತೂ  ಸೇವೆಗಳ ಬಗೆೆ : ಹಿಂದಿ, ಇಂಗಿಿಷ್ ಅಥವಾ ಸೂಕೂ ವಾದ ಸೆ ಳೋಯ ಭ್ಯಷೆ. 

5. ಸಾಲ ನಿೋಡುವ ವಿಷಯದಲಿಿ  ನ್ಯವು ಲಿಂಗ, ಜಾತಿ ಮತ್ತೂ  ಧಮಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 

ತ್ಸರತಮಯ  ಮಾಡಬ್ರದು. ಆದಾಗ್ಯಯ , ಇದು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ವಗಶಗಳಗೆ 

ರೂಪ್ಪಸಲಾದ ಯೋಜರ್ನಗಳನ್ನನ  ಸೆಾಪ್ಪಸುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಭ್ಯಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ 

ನ್ಮಮ ನ್ನನ  ತಡೆಯುವುದಿಲಿ . 

6. ಸಾಲಗ್ರರರಿಂದ ಅಥವಾ ಬ್ಯ ಂಕ್/ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆ್ಥಯಿಂದ ಸಾಲದ ಖಾತೆಯ 
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ವಗ್ರಶವಣೆಗ್ರಗಿ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನನ  ನ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ  ಕೋಸ್್ಶನ್ಲಿಿ  

ಪಾ ಕ್ಾ ಯೆಗೊಳಸುತೊ ೋವೆ. 

7. ಕೋಡ್ ಅನ್ನನ  ಪಾ ಚಾರ ಮಾಡಲು ನ್ಯವು: 

1. ವಿನಂತಿಸಿದಲಿಿ , ಕೋಡ್್ನ್ ಪಾ ತಿಯನ್ನನ  ಅಸಿೂ ತಾ ದಲಿಿರುವ ಮತ್ತೂ  ಹಸ 

ಸಾಲಗ್ರರರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ 

2. ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನನ  ಕಂಟ್ರ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಲೆಕಾಟ ಾನಿಕ್ ಸಂವಹನ್ ಅಥವಾ 

ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕಳುು ತೊ ವೆ; 

3. ಪಾ ತಿ ಶ್ವಖೆಯಲಿಿ  ಮತ್ತೂ  ಅವರ ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನ್ಲಿಿ  ಈ ಕೋಡ್ ಲಭ್ಯ ವಾಗುವಂತೆ 

ನೋಡಿಕಳುು ವುದು; ಮತ್ತೂ  

4. ಕೋಡ್ ಬಗೆೆ  ಸೂಕೂ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನನ  ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತೂ  ಕೋಡ್ ಅನ್ನನ  

ಆಚರಣೆಗೆ ತರಲು ನ್ಮಮ  ಸಿಬಬ ಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನಿೋಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು 

ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕಳು . 

8. ಕೋಡ್ಅನ್ನನ  ವಾರ್ಷಶಕ ಮಧಯ ಂತರಗಳಲಿಿ  ಅಥವಾ MHILನ್ ನಿದೇಶರ್ಕರ 

ಮಂಡಳಯು ಅಗತಯ ವೆಂದು ಭ್ಯವಿಸಿದಾಗ ಪರಿಶಿೋಲಿಸಲಾಗುತೂ ದೆ. 

 

*********** 
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