
 

நன்னடத்தை விைிமுதைக் கைொள்தை (FPC) 

ஆசிர்வொத் தைக்ர ொதைனொன்ஸ் லிைிகடட் நிறுவனம் இந்ைிய ொிசர்வ் வங்ைியொல் உொிைம் வழங்ைப்கைற்ை 

ஒரு வங்ைி-சொ ொை நிைி நிறுவனைொகும். இந்நிறுவனம் ஆைஸ்ட் 2007-ல் துவங்ைப்ைட்டது. 

இந்ைிய ொிசர்வ் வங்ைியொனது NBFCs என்று கசொல்லப்ைடும் வங்ைி-சொ ொ நிைி நிறுவனங்ைளுக்ைொன 

நன்னடத்தை விைிமுதைைதை (FPC) ைின்வரும் ரைைிைைொன  கசப்டம்ைர் 28,2006, ரை 24,2007, அக்ரடொைர் 

10,2007, ஜனவொி 2,2009, ஏப் ல் 24,2009, ைொர்ச் 26,2012, ைற்றும் ைிப் வொி 18,2013 ஆைிய ரைைிைைில் 

முதைரய ைனது சுற்ைைிக்தைைைில் கவைியிட்டது. நிைி நிறுவனங்ைள் ைடன் வழங்கும் கைொழிதல எப்ைடி 

ரைற்கைொள்ை ரவண்டும் என்ை வழிமுதைைதை அதவ விவொித்ைன. ஒரு ைடன் வழங்கும் ரைொது, 

ரைதவயொன ைைவல்ைதை அைன் விைிமுதைைள் ைற்றும் நிைந்ைதனைைில் கவைியிட ரவண்டும், ரைலும் 

அைில் கைொதுவொன கைொள்தைைதையும் உள்ைடக்ைியிருக்ை ரவண்டுகைன்றும்; ைற்றும் அைில் ஒரு 

துஷ்ைி ரயொைைில்லொை ைடன் ைீட்பு முதையும் குைிப்ைிட்டிருக்ை ரவண்டுகைன்றும் அந்ை வழிைொட்டுைல்ைள் 

(FPC) கைொிவிக்ைிைது. 

ைடன் வழங்குைல், வொடிக்தையொைர்ைைிடம் கவைிப்ைதடத்ைன்தையுடன் இருத்ைல் ைற்றும் கைொழில் 

முதைைைிலும், வொடிக்தையொைர்ைைிடமும் நியொயைொை நடத்ைல் ரைொன்ை நல்ல கசயல்முதைைதை 

உறுைியொை கசயல்ைடுத்தும் விைத்ைில், ஆசிர்வொத் ைனது நன்னடத்தை விைிமுதைைதை கைொடர்ந்து 

புதுப்ைித்து வருைிைது.   

நிறுவனத்ைின் நன்னடத்தை விைிைள் எங்ைள் ைிதை அலுவலைங்ைள், டிவிஷனல் / ைி ொந்ைிய 

அலுவலைங்ைள், ைதலதை அலுவலைம் ைற்றும் நிறுவனத்ைின் வதலத்ைைத்ைிலும் 

(www.asirvadmicrofinance.co.in) ைொட்சிப்ைடுத்ைப்ைட்டுள்ைது. ஆசிர்வொத் அதைத்துள்ை வசூலிக்ைப்ைடும் 

வட்டி விைிைம் ைற்றும் குதை ைீர்க்கும் முதைைள் ஆைியதவ அைன் அதனத்து அலுவலைங்ைைிலும் 

ைொட்சிப்ைடுத்ைப்ைட்டுள்ைன. ரைலும், அைன் ஆவண கவைியீடுைைிலும் (அந்ைந்ை ைி ொந்ைிய கைொழியில்) 

நிறுவனத்ைின் வதலத்ைைத்ைிலும் குைிப்ைிட்டுக் ைொட்டப்ைடுள்ைன. 

 

 வொடிக்தையொைர்ைளுடன் நியொயைொைவும், கவைிப்ைதடயொைவும், நியொயைொைவும் இருக்ை 

ரவண்டுகைன்ைது எங்ைள் கைொள்தையொகும். ைடன் வொங்குைவருடனொன அதனத்து 

ைைவல்கைொடர்புைளும் அவொின் ைி ொந்ைிய கைொழியில் இருக்கும். ைடன் வழங்குைல் கைொடர்ைொன 

அதனத்து விைிமுதைைள் ைற்றும் நிைந்ைதனைளும் கைைிவொை எழுத்து பூர்வைொை 

வொடிக்தையொைர்ைளுக்குத் கைொிவிக்ைப்ைடுைின்ைன. ஒவ்கவொரு தையத்ைிற்கும் மூன்று நொட்ைள் 

ைட்டொய இலவச ையிற்சி வழங்ைப்ைடுைிைது. அப்ரைொது, ஆசிர்வொத் இந்ை விைிமுதைைள் ைற்றும் 

நிைந்ைதனைள் குைித்து வொடிக்தையொைர்ைளுக்கு கைைிவொை எடுத்துக்கூறுைிைது. இைனொல் 

வொடிக்தையொைர்ைள் ைைவல்ைதை நன்கு அைிந்ை கைொண்ட ைின்பு ைடன் குைித்ை முடிதவ எடுக்ை 

இயலும்.  

 

 கைைப்ைட்ட அதனத்து ைடன் விண்ணப்ைங்ைளுக்கும் ஒப்புைல் அைிக்கும் முதைதயயும் 

ஆசிர்வொத் வகுத்துள்ைது. விண்ணப்ை ைடிவத்துடன் வொடிக்தையொைர் சைர்ப்ைிக்ை ரவண்டிய 

ஆவணங்ைள் குைித்ை விை ங்ைளும் அப்ைடிவத்ைில் குைிப்ைிடப்ைட்டிருக்கும். 

ைடன் ரைொொிய விண்ணப்ைங்ைள் நிறுவனத்ைின் உள் கசயல்முதையில் ைொிசீலிக்ைப்ைடும். ரைலும், ைடன் 

வழங்குவைற்கு அல்லது வழங்ை அனுைைிப்ைைற்கு முன்ைொை ஒரு ைடன் ைணியை நிறுவனத்ைின் (Credit 

Bureau) ைொிரசொைதனயும் ரைற்கைொள்ைப்ைடும். இந்ை கசயல்முதைைதை ைடக்ைொை விண்ணப்ைங்ைள் 

ைொைொைரவ நி ொைொிக்ைப்ைடும். ஒருரவதை ைடன் நி ொைொிக்ைப்ைடும் ைட்சத்ைில், ஆசிர்வொத் அந்ை முடிதவ 



 

வொடிக்தையொைருக்கு கைொியப்ைடுத்ைிவிட்டு, அைதன “கசன்டர் புக்”-ைில் (கசன்டர் ைைிரவடு) ைைிவு 

கசய்யும். 

 

 அைவுக்கு அைிைைொை ைடன்ைடுைல் ைற்றும் அைிைைொை ைடன் வொங்குவைல் ஆைியவற்தை ைவிர்க்ை, 

ஆசிர்வொத் ைடன் ைணியைங்ைைில் (Credit Bureaus) ைைிவு கசய்துள்ைது. நிறுவனத்ைின் 

உட்ைைிரவடுைள் ைற்றும் ைைிப்பீட்டு முதைைளுடன் ரசர்த்து கூடுைலொை, ஒவ்கவொரு 

வொடிக்தையொைொின் ைற்ரைொதைய ைடன் அைவு ைற்றும் ைிரும்ைி கசலுத்ைிய வ லொறு ஆைியன 

அடங்ைிய புள்ைிவிவ ங்ைளும் ையன்ைடுத்ைப்ைடும். இைன் மூலம் அவர் ைடன் கைறுவைற்ைொன 

ைகுைியும் ைைிப்ைொய்வு கசய்யப்ைடும். 

 

 ைீழ்வரும் விை ங்ைதைக் கைொண்ட ைடன் ைத்ைி த்துடன், ஒரு ஒப்புைல் ைடிைத்ைின் மூலம் 

அனுைைிக்ைப்ைட்ட ைடனின் அைதவ ஆசிர்வொத் கைொிவிக்ைிைது; அைன் விை ங்ைள் ைின்வருைொறு: 

1. ைடனின் விைிமுதைைள் ைற்றும் நிைந்ைதனைள் 

2. ைடனின் விதல நிர்ணயம் (இைில் மூன்று ைைவல்ைள் ைட்டுரை உள்ைன, அைொவது: வட்டி 

ைட்டணம், கசயலொக்ை ைட்டணம் ைற்றும் ைொப்பீட்டு சந்ைொ ஆைியதவ) (இைில் உொிய நிர்வொைக் 

ைட்டணங்ைளும் அடங்கும்). 

3. ைடன் கைருைவொிடைிருந்து எந்ைகவொரு ைொதுைொப்பு முைலீடு / ைங்ரைொ வசூலிக்ைப்ைட ைொட்டொது 

என குைிப்ைிட்டிருக்ைப்ைடும். 

4. ைொைைைொை ைிரும்ை கசலுத்ைப்ைடும் கைொதைக்கு எந்ைகவொரு அை ொைமும் விைிக்ைப்ைட ைொட்டொது. 

 ைள்ளுைடி அட்டவதண, வட்டி விைிைங்ைள், ரசதவ ைட்டணங்ைள், முன்கூட்டிரய 

கசலுத்தும் ைட்டணங்ைள் ரைொன்ைதவ உட்ைட நிறுவனத்ைின் விைிமுதைைள் ைற்றும் 

நிைந்ைதனைைில் ஏரைனும் ைொற்ைம் ஏற்ைட்டொல், அசிர்வொத் ைடன் வொங்குைவருக்கு 

அவ து ைி ொந்ைிய கைொழியில் அதுகுைித்ை அைிவிப்ைிதன கவைியிடும். வட்டி விைிைங்ைள் 

ைற்றும் ைட்டணங்ைைில் ஏற்ைடக்கூடிய ைொற்ைங்ைள் எைிர்ைொலத்ைில் ைட்டுரை 

கசயல்ைடுத்ைப்ைடுவதை ஆசிர்வொத் உறுைிகசய்ைிைது. இது கைொடர்ைொன உொிய 

நிைந்ைதனைள் ைடன் ஒப்ைந்ைத்ைில் இதணக்ைப்ைட்டிருக்கும். 

 ைடன்ைதை அனுைைிப்ைதும், அைதன வழங்குவதும் ைிதை அலுவலைத்ைில் ைட்டுரை 

கசய்யப்ைடுைிைது. வழங்ைல் கசயல்ைொட்தட ைிதை அைிைொொி(Branch Officer), ைகுைி 

ரைலொைர் (Area Manager) ைற்றும் ைி ொந்ைிய ரைலொைர் (Divisional Manager) ஆைிரயொர் 

உன்னிப்ைொை ரைற்ைொர்தவயிடுவர். 

 ைடன் கைறுைவர் ஒவ்கவொருவருக்கும் ைடன் வழங்ைப்ைடும் ரந த்ைில் ஒரு ைடன் ைொஸ் புக் 

(ைி ொந்ைிய கைொழியில்) வழங்ைப்ைடுைிைது. அைில் ைின்வரும் விவ ங்ைள் இடம்கைறும். 

5. நதடமுதையில் உள்ை கைைப்ைடும் வட்டிவிைிைம். 

6. ைடனுடன் கைொடர்புதடய அதனத்து இை  விைிமுதைைள் ைற்றும் நிைந்ைதனைள். 

7. ைடன் கைறுைவத  அதடயொைப்ைடுத்ை ரைதவயொன ைைவல்ைள் ைற்றும் 

8. ைணம் ைிரும்ை கசலுத்ைியைற்ைொன ைைவல்ைளுடன் ரசர்த்து கசலுத்ைிய ைவதணைள் ைற்றும் 

இறுைியொை விடுவிக்ைப்ைட்டது உள்ைிட்ட ைைவல்ைதையும் ஆசிர்வொத் உறுைிப்ைடுத்ைியிருக்ை 

ரவண்டும். 

9. குறு நிைி நிறுவனங்ைளுக்ைொன துதையினொல் (MFI) அதைக்ைப்ைட்ட குதை ைீர்க்கும் நதடமுதை 

ைற்றும் உொிய (Nodal) அைிைொொியின் கையர் ைற்றும் கைொடர்பு எண் குைிப்ைிடப்ைட ரவண்டும். 

10. ைடன் அல்லொை கைொருட்ைள் வழங்ைப்ைடுவது என்ைது ைடன் வொங்குைவர்ைைின் முழு ஒப்புைலுடன் 

நதடகைைரவண்டும். ரைலும், அதுகுைித்ை ைட்டண முதை ைடன் அட்தடயிரலரய 

கைொிவிக்ைப்ைடும். 



 

 ைடன் வழங்ைப்ைடும் ரைொது, ஒவ்கவொரு வொடிக்தையொைருக்கும் – ‘ைடன் கைறுைவொின் 

ைைவல்ைள் குைித்ை ைனியுொிதை ைைிக்ைப்ைடும்’ என்ை உறுைி அைிக்ைப்ைடுைிைது. 

விைம்ை ங்ைள், ைொர்கைட்டிங் ரைதவைள் ைற்றும் ைிை கைொது ரைதவைளுக்ைொை 

அத்ைைவல்ைதைப் ையன்ைடுத்ை வொடிக்தையொைொிடைிருந்து எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புைல் 

கைைப்ைடும். 

 ைகுைிவொய்ந்ை கசொத்துக்ைளுக்கு எந்ைவிைைொன ைிதணயுைின்ைி ைடன்ைள் 

வழங்ைப்ைடுைின்ைன.  

 ைகுைி இல்லொை கசொத்துைதைப் கைொருத்ைவத , நொங்ைள் ைத்ைி ங்ைதை எப்ரைொது 

கைறுைிரைொரைொ அப்ரைொைிலிருந்து, அதனத்து ைொக்ைிதயயும் ைிருப்ைிச் கசலுத்ைியவுடன் 

நொங்ைள் அதனத்து ைத்ைி ங்ைதையும் ைிரும்ை வழங்ைிவிடுரவொம். அல்லது, ைடன் 

கைற்ைவருக்கு எைி ொை NBFC-ைள் ரவறு ஏரைனும் ைீட்பு நடவடிக்தைதய ரைற்கைொள்ை 

இருந்ைொரலொ, உொிய சட்டபூர்வ உொிதைதயக் கைொண்டு ைடனின் 

நிலுதவத்கைொதைதயத் ைிரும்ைப் கைற்ை ைின்னர் அதனத்து ைத்ைி ங்ைதையும் ைிரும்ை 

வழங்ைிவிடுரவொம். அத்ைதைய கசட் ஆஃப் (Set off) உொிதைதயப் ையன்ைடுத்ை 

ரநர்ந்ைொல், ைீைமுள்ை நிலுதவ ைற்ைிய முழு விவ ங்ைள் ைடன் கைறுைவருக்கு 

கைொிவிக்ைப்ைடும். ரைலும், எந்கைந்ை சூழ்நிதலைைின் ைீழ், சம்ைந்ைப்ைட்ட நிலுதவ 

முடிக்ைப்ைடும் / கசலுத்ைப்ைடும் வத  ைத்ைி ங்ைதைத் ைக்ை தவத்துக் கைொள்ை NBFC-

ைளுக்கு உொிதை உள்ைது என்ைைற்ைொன விைக்ைமும் கைொிவிக்ைப்ைடும். 

 ைடன்ைதை வசூலிக்கும் விஷயத்ைில், கைொதுவொை நியைிக்ைப்ைட்ட ஒரு சந்ைிப்பு இடத்ைில் 

நிலுதவ ைீட்பு நடவடிக்தை ரைற்கைொள்ைப்ைடுைிைது. 2 அல்லது அைற்கு ரைற்ைட்ட 

சந்ைர்ப்ைங்ைைில் ைடன் கைற்ைவர் ைத்ைிய நியைிக்ைப்ைட்ட அந்ை இடத்ைிற்கு வ த் 

ைவைினொல் ைட்டுரை, ைைப் ைணியொைர்ைள் அவர்ைள் வசிக்கும் இடத்ைிற்ரைொ அல்லது 

ைடன் வொங்ைியவொின் ைணியிடத்ைிற்ரைொ கசன்று நிலுதவதய ைீட்ை 

அனுைைிக்ைப்ைடுவொர்ைள். முதையற்ை ரந த்ைில் ைடன் கைற்ைவர்ைதை கைொடர்ந்து 

கைொந்ை வு கசய்ைல், ைடன்ைதை ைீட்ைைற்கு உடல் ைலத்தை ையன்ைடுத்துைல் ரைொன்ை 

ரைதவயற்ை துன்புறுத்ைதல ஆசிர்வொத் ஊக்குவிப்ைைில்தல. 

 

 

• ைடன் ஒப்ைந்ைத்ைின் விைிமுதைைள் ைற்றும் நிைந்ைதனைைில் வழங்ைப்ைட்ட ரநொக்ைங்ைதைத் ைவி , 

ைடன் கைற்ைவொின் விவைொ ங்ைைில் ைதலயிடுவதை ஆசிர்வொத் ைவிர்க்ைிைது (புைிய ைைவல்ைள் இருப்ைின், 

அதவ முன்னர் ைடன் கைற்ைவ ொல் கவைிப்ைடுத்ைப்ைடொை ைட்சத்ைில், ைடன் கைொடுத்ைவொின் 

ைவனத்ைிற்கு வ வில்தலகயன்ைொல் ைதலயிட ரநொிடும்). 

 

• ைடன் வொங்ைியவொிடைிருந்து வொங்ைிய ைடனுக்ைொன ைணக்தை ைொற்றுவைற்ைொை ரைொொிக்தை வந்ைொல் 

ைொிசீலிக்ைப்ைடும். ஒப்புைல் அல்லது ைறுத்ைல், அைொவது: ஆசிர்வொத் ை ப்ைில் ஆட்ரசைதன ஏரைனும் 

இருந்ைொல், ைைவல்ைள் உள்ைடங்ைிய ரைொொிக்தை கைைப்ைட்ட 21 நொட்ைளுக்குள் கைொிவிக்ைப்ைடுைிைது. 

அத்ைதைய ைொற்ைம் சட்டத்ைிற்கு உட்ைட்ட கவைிப்ைதடயொன ஒப்ைந்ை விைிமுதைைைின்ைடிரய 

நதடகைறும்.  

 

• ஆசிர்வொத் நிறுவனம் குதைைதைத் ைீர்ப்ைைற்ைொன விொிவொன வழிமுதைைதை கைொண்டுள்ைது. இது 

சச்ச வுைள் ைற்றும் குதைைதை நியொயைொன ைொலத்ைிற்குள் விசொொிக்ைவும், ைீர்வைிக்ைவும் உறுைி 

கசய்ைிைது. ைடன் கைறுைவர்ைைின் ‘ைடன் ைொஸ் புத்ைைத்ைிலும்’ வழங்ைப்ைட்ட கைொடர்பு விவ ங்ைைின் 



 

மூலம், ைதலதை அலுவலைத்ைில் நிறுவனத்ைொல் இைற்ைொைரவ ைணியைர்த்ைப்ைட்ட ஒரு குதை ைீர்க்கும் 

அைிைொொிதய கைொடர்பு கைொள்ைலொம். 


