
CPG କହେ ହେ ସମସ୍ତ କୁ୍ଷଦ୍ର ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡକି(MFIs) ତାଙ୍କର ଗଠନ କୁ ବଚିାରକୁ ନହନଇ: 
ସ୍ପଷ୍ଟ ମତହର, ସମସ୍ତ ଶାଖା ଓ କାେ୍ୟାଳୟହର ଇଂରାଜୀ କମିୱା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାହର ଗ୍ରାେକ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂେତିା 
ପ୍ରକାଶ କରବି | 

1. ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ ବୟାଙ୍କର ନହିଦ୍ଶାବଳୀ ଅନୁସାହର ସମସ୍ତ ଉପେୁକ୍ତ ଗ୍ରାେକଙ୍କ ପାଇ ଁ କୁ୍ଷଦ୍ର 
ବତି୍ତୀୟହସବା ପ୍ରଦାନ ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ କରିବ | 

2. ଆଚରଣ ସଂେତିା ଏବଂ ଏୋର କାେ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ କାେ୍ୟକରୁଥିବା ଗ୍ରାେକ, କମ୍ଚାରୀ ଏବଂ 
ହେ ହକୌଣସ ିବୟକି୍ତକୁ ଶକିି୍ଷତ କରବି | 

3. ନମିନଲିଖିତ ଦସ୍ତାହବଜ ମାଧ୍ୟମହର ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ ବୟାଙ୍କର (ଆରବଆିଇ) ନୟାୟ ସଂଗତ 
ଅଭୟାସ ସଂେତିା ସମନୱୟହର ଅର୍୍ ବତିରଣ ପୂବ୍ରୁ ପ୍ରଦାନ କରାୋଉଥିବା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ / 
ହସବା ପାଇ ଁଗ୍ରାେକଙ୍କ ପାଇ ଁନୟିମ ଓ ସତ୍ତ୍ ପ୍ରକାଶ କରବି | 
a. ବୟକି୍ତଗତ ଅନୁହମାଦନ ପତ୍ର 
b. ଋଣ କାଡ୍ 
c. ଋଣର ତାଲିକା 
d. ପାସବୁକ 
ଏୋ ଅତରିକି୍ତ, ପ୍ରକଟୀକରଣ ଗ୍ରାେକଙ୍କର ସୂଚୀତ ସମ୍ମତ ି ପାଇଁ ସୁରକି୍ଷତ କରବିା ପାଇଁ 
ହଗାଷ୍ଟୀ/ହକନ୍ଦ୍ର  ହବୈଠକ କରାେିବା ଉଚତି(ବବିରଣ ଗୁଡକି ଏକ କାଗଜହର ମୁଦି୍ରତ ହୋଇପାହର 
ଏବଂ ତାୋ ଉପହର ସମସ୍ତ ଋଣକତ୍୍ତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱୀକାହରାକି୍ତ ଭାବହର ସ୍ୱାକ୍ଷର କରପିାରହିବ) | 

4. ଗ୍ରାେକ ବୁଝପିାରୁଥିବା ହକୌଣସି ସରକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ହସବା ପାଇ ଁସମସ୍ତ 
ନୟିମ ଓ ସତ୍୍ତକୁ ଜଣାଇବ | 

5. ନମିନଲିଖିତ ସତ୍୍ତକୁ ପ୍ରକାଶ କରବି : 
a. ଦର ହ୍ରାସ ହେଉଥିବା ବାଲାନସ୍ପଦ୍ଧତ ିଉପହର ସୁଧର ୋର 
b. ପ୍ରକୟିାକରଣ ପାଉଣା(ଫି) 
c. ହକୌଣସି ଅନୟାନୟ ଶୁଳ୍କ କମିୱା ପାଉଣା ୋୋକଛି ି ବର୍୍ଣ୍ନା କରାୋଇଛ ି 
d. ବୀମା କଭହରଜ ଓ କ୍ଷତ ିକଭହରଜ ପାଇଁ ଆଦାୟ କରାୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ ଲିଖିତ ଆକାରହର 

ଜଣାଇବ 

6. ଉପସ୍ଥାପିତ କରାୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆର୍କି ହସବା ପାଇ ଁଲଗାୋଇଥିବା ଶୁଳ୍କ  ଲିଖିତ ଆକାରହର 
ଜଣାଇବ | 

7. ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ବନିା ପୂବ୍ ହ ାଷଣାହର ଅଣ- ହେଡଟି ଉତ୍ପାଦ – ହସବା ଉପହର ପାଉଣା (ଫି) 
ଆଦାୟ କରାେିବ ନାେିଁ | 

8. ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଭ୍ୁ କ୍ତ ଏପିଆର(APR) ଏବଂ ମାସକି ୋର ସମାନ ଭାବହର ସମସ୍ତ ସୁଧ ଏବଂ ହଦୟ 
ହୋଗୟ ପାଉଣା ହ ାଷଣା କରବି | 

9. ସୁଧର ଶୁଲ୍କ ଏବଂ ସକୁିୟରଟି ି ଡହିପାଜଟି୍(ଜମା) ସମ୍ପକ୍ହର ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ ବୟାଙ୍କ ର 
ନହିଦ୍ଶାବଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରବି | 

10. ଉନ୍ନତ ହକୱାଇସି(KYC) ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାହର, ଗ୍ରାେକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଦସ୍ତାହବଜର ନକଲ ଗୁଡକି 
ପ୍ରାପ୍ତ କରବି | ହଲଣହଦଣ ସମୂ୍ପର୍୍ଣ୍ କରବିାପାଇଁ ଉଚତି ଏବଂ ଆବଶୟକ ଅତରିକି୍ତ ଦସ୍ତାହବଜ 
ମଗାେିବା ଦରକାର | 

11. ଋଣ ଦରଖାସ୍ତର ଅଗ୍ରାେୟ ପାଇ ଁକାରଣ ଗୁଡକି ପ୍ରକାଶ କରବି | 
12. ସମୟ ସୀମିତ ହେବ ୋୋ ମଧ୍ୟହର ଦରଖାସ୍ତକାରୀ / ଗ୍ରାେକ ତାଙ୍କର  ଦରଖାସ୍ତ ଉପହର ନଷି୍ପତ ି

ପାଇପାରହିବ ଏବଂ େଦ ିମଞ୍ଜରୁ ହୋଇୋଏ, ଋଣର ଅର୍୍ ବତିରଣ ପାଇଁ ନଆିୋଉଥିବା ସମୟ 
ଦଶ୍ାଇବ | 

13. ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡକି ହେଡଟି ଜୀବନ, ଜୀବନବୀମା ଏବଂ ପଶୁଧନ ବୀମା ଉତ୍ପାଦ ବୟତତି ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡକୁି 
ବଣ୍ଡଲ(ସଂେୁକ୍ତ) କରବି ନାେିଁ ଏବଂ ବୀମାର ସତ୍ତ୍ ଗୁଡକି ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବହର ଜଣାଇବା ଏବଂ 
ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ ବୟାଙ୍କ(RBI) ଏବଂ ବକିାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (IRDA) ଢାଞ୍ଚା ସେତି ପାଳନ କରବିା 
ଓ ସମସ୍ତ ବଷିୟହର ଗ୍ରାେକ ସମ୍ମତ ିଦଆିେିବା ଉଚତି | 

14. ଋଣ କରବିା ପୂବ୍ରୁ ଗ୍ରାେକଙ୍କର ଆବଶୟକ ଏବଂ ଋଣ ପରହିଶାଧ କ୍ଷମତାର ଆକଳନ କରବିା 
ପାଇ ଁେହର୍ାଚତି ଅଧ୍ୟବସାୟହର ପରଚିାଳନା କରାେିବା ଉଚତି ଏବଂ ଗ୍ରାେକ ପରହିଶାଧ କରବିାର 
କ୍ଷମତାହର ହକବଳ ସମାନୁପାତକି ଋଣ କରବିା ଉଚତି | 

15. େଦ ି 2ଜଣ ଅନୟ ଋଣଦାତା ଠାରୁ ଋଣ ହନଇଛନ୍ତ ି ହତହବ ଗ୍ରାେକ 3
rd

 ଋଣଦାତା ଠାରୁ ଋଣ 
କରହିବ ନାେିଁ (ଋଣ ଉତ୍ସର ନବିହିଶଷହର) | 

16. ଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ ବୟାଙ୍କ(RBI) କମିୱା ହକନ୍ଦ୍ର / ରାଜୟ ସରକାର କମିୱା ସ୍ୱୟଂ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ସଂସ୍ଥା(SRO) 
ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧ୍ାରତି ରୁହପ, ହେ ହକୌଣସି ଗ୍ରାେକ ପାଇଁ ହମାଟ ଋଣ ସୀମାର ନୟିମକୁ ଭଙ୍ଗ କରାେିବ 
ନାେିଁ | 

17. ଗ୍ରାେକଙ୍କ ସେତି ପାରସ୍ପରକି େିୟା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ନହିଦ୍ଶାବଳୀକୁ ସମସ୍ତ କମ୍ଚାରୀ ପାଳନ 
କରୁଛନ୍ତ,ି କ ିସୁନଶିି୍ଚତ କରବି | 

18. କୁ୍ଷଦ୍ର ଅର୍୍ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା(MFI) ପାଇ ଁକମିୱା MFI ର ତରଫରୁ ସମସ୍ତ କମ୍ଚାରୀ ଏବଂ ବୟକି୍ତ 
କାମକରୁଛନ୍ତ,ି ସୁନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ: 
a. ଗ୍ରାେକଙ୍କ ସେତି ସମସ୍ତ ପାରସ୍ପରକି େିୟା ମଧ୍ୟହର ଭଦ୍ର ଭାଷା ପ୍ରହୟାଗ କରନୁ୍ତ, ଶଷି୍ଟାଚାର 

ରକ୍ଷା କରନୁ୍ତ ଏବଂ ସାଂସ୍କତୃକି ସହମୱଦନଶୀଳତାର ସମ୍ମାନ କରନୁ୍ତ | 
b. ଏପରି ଆଚରଣହର ଲିପ୍ତ େୁଅନୁ୍ତ ନାେିଁ ୋୋ ଗ୍ରାେକକୁ ଭୟଭିତ କମିୱା େଂିସାର ପ୍ରକାରକୁ 

ଦଶ୍ାଏ | 
c. ଋଣ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଏହଜଣ୍ଟ ପାଇ ଁଭାରତୀୟ ରଜିଭ୍ ବୟାଙ୍କ ନହିଦ୍ଶାବଳୀ ଅନୁସାହର 

ଅସମୟହର ଗ୍ରାେକଙ୍କ ସେତି ସମ୍ପକ୍ କରହିବ ନାେିଁ | 
d. ବାକ ି ଆଦାୟ ପାଇ ଁ ସନ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଇତୟାଦ.ି, ପର ି ଅନୁଚତି ଅବସରହର 

ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରୁନୁ୍ତନାେଁା | 

19. ଋଣ ଗ୍ରେୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରହତୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ ହଦୟ ପାଇଁ ଏକ ହବୈଧ ରସଦି (MFI ଦ୍ୱାରା 
ସ୍ଥିରୀକୃତ ଫମ୍ହର ) ପ୍ରଦାନ କରବି ଏବଂ ଗ୍ରାେକଙ୍କ ସେତି ଋଣ ପାସ୍ବୁକ / ଋଣ କାଡ୍ହର 
ହଦୟର ହରକଡ୍ କରାେିବ | 

20. ସହମୱଦନଶୀଳତାହର ଗ୍ରାେକଙ୍କର ଋଣ ବଚୁିୟତ ି ସେତି ପଦହକ୍ଷପ ହନବାପାଇ ଁ କମ୍ପାନୀ 
ଅନୁହମାଦତି କାେ୍ୟ ପଦ୍ଧତକୁି ପାଳନ କରାେିବ | 

21. ନଗଦ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଚାପ ଅନ୍ତଗ୍ତ ଋଣକତ୍୍ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଗ୍ରେଣ କରାୋଇଥିବା ଋଣ ପୁନଗ୍ଠନ 
ପ୍ରକୟିାକୁ ଅନୁସରଣ କରାେିବା | 

22. ବୟକି୍ତଗତ ଗ୍ରାେକ ସୂଚନାକୁ ଦୃଢତାର ସେତି ହଗାପନୀୟ ରଖାେିବ | 
23. ନମିନଲିଖିତ ଅବସ୍ଥା ଅନ୍ତଗ୍ତ ହକବଳ ଗ୍ରାେକ ସୂଚନାକୁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ  ପ୍ରକାଶ କରାେିବ : 

a. ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ଏପରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ବଷିୟହର ଜଣାଇଦଆିେିବ ଏବଂ ଅନୁମତ ିଲିଖିତ ଆକାରହର 
ପ୍ରାପ୍ତ କରାେିବ | 

b. MFI ଠାରୁ ଗ୍ରାେକ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ କରବିା ପାଇ ଁ ଗ୍ରାେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶନହର ଥିବା ପକ୍ଷକୁ 
ପ୍ରାଧିକୃତ କରାେିବ | 

c. ଆଇନତଃ ଏପର ିକରବିା ଆବଶୟକ | 
d. ଏେ ି ଅଭୟାସ ବତି୍ତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡକି ମଧ୍ୟହର ପ୍ରର୍ାଗତ ଅହଟ ଏବଂ ପରସ୍ପରାନୁବତ୍୍ତୀ 

ଆଧାରହର ଏକ ହଗାଷ୍ଠୀ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ର୍ାଏ (ହେପରିକ ି ହେଡଟି ବୁୟହରା 
ଭାବହର)ପ୍ରଦାନ କରାୋଏ, ୋୋ ୧) ଗ୍ରାେକଙ୍କ ପୂବ୍ ସମ୍ମତ ିପ୍ରାପ୍ତ କରାୋଇର୍ାଏ ଏବଂ 
୨)ଏପରି ସୂଚନାର ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାେକ ସୂଚନା ହଗାପନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏେ ିସତ୍ତ୍ 
ଗୁଡକି ସୀମାବଦ୍ଧ କରରି୍ାଏ | 

24. ଉପଲବ୍ଧ ଆର୍କି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ହସବା ସମ୍ପକ୍ହର ବକିଳ୍ପ, ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ର ଗ୍ରାେକ 
ସହଚତନତା ବଢାଇବା ପାଇଁ ଅନୁହମାଦତି ପ୍ରକୟିା ହବାଡ୍ ପାଳନ କରବି | 

25. ସଂସ୍ଥାର ନୀତ ିଓ କାେ୍ୟ ପଦ୍ଧତ ିବଷିୟହର ସମସ୍ତ ନୂତନ ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ଜଣାଇବ | 
26. ବଦିୟମାନତା ଏବଂ ମତାମତ ପ୍ରକୟିା ବଷିୟହର ଏବଂ କପିରି ହସଗୁଡକୁି ପ୍ରାପ୍ତ କରବିାକୁ େୁଏ 

ଗ୍ରାେକଙୁ୍କ ଜଣାଇବ | 
27. 12 ରୁ 18 ମାସହର ର୍ହର, ସ୍ୱୟଂ ନୟିତ୍ରତି ସଂସ୍ଥା (SRO) ଦ୍ୱାରା ଅନୁହମାଦତି ଏକ ଏହଜନସୀ 

ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦନ କରାୋଇଥିବା ଆଚାର ସଂେତିା ପାଳନର ଏକ ଆକଳନ ପ୍ରାପ୍ତ କରବି ଏବଂ 
ସବ୍ସାଧାରଣ ହକ୍ଷତ୍ରହର ଆକଳନ ରହିମାଟ୍କୁ ରଖିବ | 
 

 

 

କ୍ଷୁଦ୍ର ଅର୍ଥ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପାଇ ଁଗ୍ରାହକ ସଂରକ୍ଷଣ ନରି୍ଦ୍ଦଥଶାବଳୀ (CPG) 


