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���ಯ ಷೇರುದಾರರೇ, 
2020ನೇ ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಆಥಿರ್ಕ ವಷರ್ದ ಬಾಯ್ಂಕಿನ 96ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ವರದಿಯನುನ್ ಪರಿಶೋಧಿಸಲಪ್ಟಟ್ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳು ಮತುತ್
ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ�ಂದಿಗೆ ತಮಮ್ ಮುಂದಿಡಲು ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹ�ರ್ಸುತಾತ್ರೆ. ಈ ವಷರ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಸವಾಲುಗಳ
ನಡುವೆಯೂ �ಥ್ರ ಪರ್ಗತಿ ದಾಖ�ಸುವ�ಲ್ ಯಶ��ಯಾಗಿದೆ. ಪರ್ಮುಖ ವಲಯಗಳ�ಲ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕು�ತದಿಂದ ಭಾರತೀಯ
ಆಥಿರ್ಕತೆಯು ನಿರೀ�ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರವನುನ್ ದಾಖ�ಸಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗಿರ�ಲಲ್. ಸಕಾರ್ರ ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಕಾ�ಕ
ಕರ್ಮಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು  ಮುಂಗಡ ಆ�ತ್ಗಳ ಗುಣಮಟಟ್ (ಅಸೆಟ್ ಕಾ���) ಮತುತ್ ದರ್ವಯ್ತೆಯ ಒತತ್ಡದ (�ಕಿ�ಡಿ�
ಸೆಟ್ರ್ಸ್) ಸವಾಲುಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಪರ್ಕ ಕರ್ಮಗ�ಂದಾಗಿ ಮತುತ್ ಹಣದ ಹರಿವನುನ್
ಒದಗಿಸು�ಕೆಯ�ಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಲವು ಪರ್ಯತನ್ಗ�ಂದಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಯ್ವಾಗಿದೆ. ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಆಥಿರ್ಕ
ವಷರ್ವು ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮಕೆಕ್ ಮತೊತ್ಂದು ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ವಷರ್ವಾಗಿ ಪರಿಣ��ದೆ. 
 
ಭಾರತದ�ಲ್ �ದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಖಾಸಗಿ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ಪೈಕಿ, 1924ರಿಂದಲೇ ಅ�ತ್ತ�ದ�ಲ್ರುವ ನಿಮಮ್ ಕಣಾರ್ಟಕ ಬಾಯ್ಂಕು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಬರುವ �ದಲೇ ಎಚಚ್ತುತ್ಕೊಂಡು ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ ವ�ಸುವುದನುನ್ ಮನಗಂಡಿದುದ್, ಈ ನಿ�ಟ್ನ�ಲ್ ಪರಿವತರ್ನೆಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿ�ಕೊಂಡು
ಪರ್ಗತಿ ಪ�ದ�ಲ್ ಮೇಲೇರಲು ಸದಾ ತನನ್ ಪರ್ಯತನ್ವನುನ್ ಮುಂದುವರಿ�ದೆ. 2017ರ�ಲ್ ಚಾಲನೆಗೊಂಡ ‘ಕೆಬಿಎಲ್ �ಕಾಸ್’ ಪರಿವತರ್ನಾ
�ೕ�ನೆಯು ಆಧುನಿಕ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ನ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ ತನನ್ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಮರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ದಿಸೆಯ�ಲ್ ಹೊಸದೊಂದು
ಅಧಾಯ್ಯವನುನ್ ಬರೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅಗತಯ್�ರುವ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನುನ್ ಮೈಗೂಡಿ�ಕೊಳುಳ್ವುದರೊಂದಿಗೆ ಅತಯ್ಂತ
ಚಲನ�ೕಲ ಇಕೊ-�ಸಟ್ಂ ಸೃ�ಟ್�ಕೊಳುಳ್ವತತ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಗಮನವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿ�ದೆ. ಇದಲಲ್ದೆ, ಆಥಿರ್ಕ ವಷರ್ದ ಕೊನೆಯ�ಲ್ ಎಂ-
ಕಾಯ್ಪ್ (M-Cap Ratio) ಎಂಬ ಅನುಪಾತ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಕುರಿತಂತೆ ದಾರಿ ತಪಿಪ್ಸುವ ಮಾಧಯ್ಮ ವರದಿಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವಯ್ವಹಾರದ
ಮೇಲೆ ಅತಯ್ಲಪ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದವು. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಮ�ೕಚಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಮೂಲಕ, ಪತಿರ್ಕೆಗಳು/ಮಾಧಯ್ಮ ಚಾನೆಲಗ್ಳು
ಮತುತ್ ಸಾಟ್ಕ್ ಎಕೆಸ್ಚ್ೕಂಜ್  ಸೇರಿದಂತೆ ��ಧ �ಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತನನ್ ಆಥಿರ್ಕ�ಥ್ತಿ ಮತುತ್ ಆರೋಗಯ್ಕರ ಬಂಡವಾಳದ ಸರಿಯಾದ
ಚಿತರ್ಣವನುನ್ ನೀಡಿ ಈ ಬಗೆಗಿನ ಆಧಾರರ�ತ ಭಯಗಳನುನ್ ನಿವಾರಿಸುವ�ಲ್ ಹಾಗು ಎಲಲ್ರ �ಶಾ�ಸವನುನ್ ಕಾಪಾಡುವ�ಲ್ ಯಶ��ಯಾಗಿದೆ. ನಿಮಮ್
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಥಿರ್ಕ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾ�ನ ಹರಿವು ಸದೃಢವಾಗಿದುದ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಪರ್ಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ�ಲ್ ಯಶಸಸ್ನುನ್ ಕಾಣುತತ್ದೆ ಎಂಬ ಅಚಲ
�ಶಾ�ಸವನುನ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸುತತ್ದೆ. 
 
ವಯ್ವಹಾರದ ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆ 

ಕೋ�ಗಳ�ಲ್ 

 
 
 



KarnataKa BanK Limited  26
 

ವಾಣಿಜಯ್ ವ�ವಾ�ು (BUSINESS TURNOVER) 

31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ರಂದು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟುಟ್ ವಾಣಿಜಯ್ ವ�ವಾಟು 128749.42 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ. �ಂದಿನ ವಷರ್ದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ�ಲ್ (31 
ಮಾಚ್ರ್ 2019) ಬಾಯ್ಂಕು 123280.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ�ವಾಟು ದಾಖ��ತುತ್. ಇದು ಶೇ.4.44ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟುಟ್
ಸವ್ತುತ್ಗಳು 79045.76 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 83313.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುದ್ ಇದು ಶೇ 5.40 ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
 

ಠೇವಣಿಗಳು ಮತುತ್ �ಾ�ತ್ ಖಾತೆ, ��ತಾ� ಖಾತೆ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟುಟ್ ಠೇವಣಿಗಳು 71785.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುದ್ ಇದು 2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ದಾಖಲಾದ 68452.12 

ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರ್ಮಾಣಕಿಕ್ಂತ 4.87 ಶೇ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಚಾ�ತ್ ಖಾತೆ ಮತುತ್ ಉ�ತಾಯ ಖಾತೆ (CASA) 

ಠೇವಣಿಗಳು 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಒಟುಟ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಶೇ.28.91ಆಗಿದುದ್, ಈ ಅನುಪಾತವು 2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ಶೇ 28.06ರಷುಟ್ 
ದಾಖಲಾಗಿತುತ್.  
 

ಮುಂಗಡಗಳು: 
2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ರೂ.54828.20 ಕೋಟಿಯ�ಟ್ದದ್ ಮುಂಗಡಗಳು 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ 56964.27ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸಾಲ-ಠೇವಣಿ ಅನುಪಾತ 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.79.35ರ�ಟ್ತುತ್. ಆದಯ್ತಾ ವಲಯದ ಮುಂಗಡಗಳು 
21878.22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 25093.73 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುದ್, ಅಹರ್ ಹೊಂದಾಣಿ�ದ ನೆಟ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್’ನ (ANBC) 

ಶೇ.43.89ರಷಾಟ್ಗಿದೆ. ಕೃ� �ೇತರ್ದ ಮುಂಗಡಗಳು 7082.90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 8568.24 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿದುದ್, ಗಾರ್ಮೀಣ 

ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಧಿ(RIDF)ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟಾಟ್ರೆ ANBCಯ ಶೇ.14.99 ದಷಾಟ್ಗಿದೆ. ��ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ–ಆಥಿರ್ಕ 

�ೕಜನೆಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ �ಚಾರದಲೂಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿದೆ. 
 
ರಿಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮಧಯ್ಮ ಗಾತರ್ದ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ��ಾಗದ ಮುಂಗಡಗಳನುನ್ �ಸತ್ರಿಸುವತತ್ ಬಾಯ್ಂಕು ತನನ್ ಗಮನವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ದುದ್, 
ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ��ಾದ ಮುಂಗಡಗಳ�ಲ್ ಇ�ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತತ್ದೆ. ರಿಟೇಲ್(ಮಧಯ್ಮ ಗಾತರ್ದ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಮುಂಗಡಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಅನುಪಾತವು ಶೇ.69.70 ರಿಂದ ಶೇ 74.20ಕೆಕ್ ಸು�ಾರಿ�ದೆ. 
 
ಅನುತಾಪ್ದಕ ��ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ����� ಕವರೇಜ್ (PCR) ಅನುಪಾತ 

ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಇನನ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಾಲ �ೕ�ವ್ಚಾರ�ಾ ��ಾನ ಮತುತ್ ದುಬರ್ಲಗೊಂಡ ಸಾಲಗ�ಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ
ಪರಿಹಾರಕೆಕ್ ತನೆನ್ಲಲ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾರಿಯ�ಲ್ಟಿಟ್�ಲ್ದುದ್ 31 ಮಾಚ್ರ್ 2019ರಂದು 2456.38 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯ�ಟ್ದದ್ (ಶೇ 4.41) ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟಾಟ್ರೆ
ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ಗಳು (Gross NPA), 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ 2777.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಾಗಿದುದ್ (ಶೇ4.99), 31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ರ
ವೇಳೆಗೆ ರೂ 2799.93 ಕೋಟಿಗಳಷಾಟ್ಗಿವೆ (ಶೇ 4.82). 
 
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಚ್ರ್ 31 2019ರಂದು 1616.71 ಕೋಟಿ ರೂ. (2.95%) ಯ�ಟ್ದದ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನಿವವ್ಳ ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ಗಳು (Net NPA), 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019ರಂದು 2058.04 ಕೋಟಿ ರೂ (ಶೇ 3.75) ಗಳಾಗಿದುದ್,  31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ರಂದು 1755.01 ಕೋಟಿ ರೂ (ಶೇ3.08) 

ದಾಖಲಾಗಿದೆ. �ರ್�ಷ� ಕವರೇಜ್ ಅನುಪಾತ (��ಆರ್) ಮಾಚ್ರ್ 31,  2019ರಂದು ದಾಖಾಲಾದ  ಶೇ 58.45ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 31,  2020ರ
ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.64.70ಕೆಕ್ ಸು�ಾರಿ�ದೆ. 
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ವಾಣಿಜಯ್ ವ�ವಾ�ು (BUSINESS TURNOVER) 

31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ರಂದು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟುಟ್ ವಾಣಿಜಯ್ ವ�ವಾಟು 128749.42 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿವೆ. �ಂದಿನ ವಷರ್ದ ಇದೇ ಅವಧಿಯ�ಲ್ (31 
ಮಾಚ್ರ್ 2019) ಬಾಯ್ಂಕು 123280.32 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ�ವಾಟು ದಾಖ��ತುತ್. ಇದು ಶೇ.4.44ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟುಟ್
ಸವ್ತುತ್ಗಳು 79045.76 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 83313.49 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುದ್ ಇದು ಶೇ 5.40 ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
 

ಠೇವಣಿಗಳು ಮತುತ್ �ಾ�ತ್ ಖಾತೆ, ��ತಾ� ಖಾತೆ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟುಟ್ ಠೇವಣಿಗಳು 71785.15 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುದ್ ಇದು 2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ದಾಖಲಾದ 68452.12 

ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪರ್ಮಾಣಕಿಕ್ಂತ 4.87 ಶೇ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಚಾ�ತ್ ಖಾತೆ ಮತುತ್ ಉ�ತಾಯ ಖಾತೆ (CASA) 

ಠೇವಣಿಗಳು 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಒಟುಟ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಶೇ.28.91ಆಗಿದುದ್, ಈ ಅನುಪಾತವು 2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ಶೇ 28.06ರಷುಟ್ 
ದಾಖಲಾಗಿತುತ್.  
 

ಮುಂಗಡಗಳು: 
2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ರೂ.54828.20 ಕೋಟಿಯ�ಟ್ದದ್ ಮುಂಗಡಗಳು 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ 56964.27ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಸಾಲ-ಠೇವಣಿ ಅನುಪಾತ 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.79.35ರ�ಟ್ತುತ್. ಆದಯ್ತಾ ವಲಯದ ಮುಂಗಡಗಳು 
21878.22 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 25093.73 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದುದ್, ಅಹರ್ ಹೊಂದಾಣಿ�ದ ನೆಟ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್’ನ (ANBC) 

ಶೇ.43.89ರಷಾಟ್ಗಿದೆ. ಕೃ� �ೇತರ್ದ ಮುಂಗಡಗಳು 7082.90 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 8568.24 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿದುದ್, ಗಾರ್ಮೀಣ 

ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ನಿಧಿ(RIDF)ಯನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟಾಟ್ರೆ ANBCಯ ಶೇ.14.99 ದಷಾಟ್ಗಿದೆ. ��ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ–ಆಥಿರ್ಕ 

�ೕಜನೆಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಾಲ ಸೌಲಭಯ್ಗಳ �ಚಾರದಲೂಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿದೆ. 
 
ರಿಟೇಲ್ ಹಾಗೂ ಮಧಯ್ಮ ಗಾತರ್ದ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ��ಾಗದ ಮುಂಗಡಗಳನುನ್ �ಸತ್ರಿಸುವತತ್ ಬಾಯ್ಂಕು ತನನ್ ಗಮನವನುನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿಸುತಿತ್ದುದ್, 
ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ��ಾದ ಮುಂಗಡಗಳ�ಲ್ ಇ�ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತತ್ದೆ. ರಿಟೇಲ್(ಮಧಯ್ಮ ಗಾತರ್ದ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಮುಂಗಡಗಳನುನ್
ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಹಾಗೂ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಅನುಪಾತವು ಶೇ.69.70 ರಿಂದ ಶೇ 74.20ಕೆಕ್ ಸು�ಾರಿ�ದೆ. 
 
ಅನುತಾಪ್ದಕ ��ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ����� ಕವರೇಜ್ (PCR) ಅನುಪಾತ 

ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಇನನ್ಷುಟ್ ಉತತ್ಮ ರೀತಿಯ ಸಾಲ �ೕ�ವ್ಚಾರ�ಾ ��ಾನ ಮತುತ್ ದುಬರ್ಲಗೊಂಡ ಸಾಲಗ�ಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಸೆಯ್ಗಳ
ಪರಿಹಾರಕೆಕ್ ತನೆನ್ಲಲ್ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ �ಾರಿಯ�ಲ್ಟಿಟ್�ಲ್ದುದ್ 31 ಮಾಚ್ರ್ 2019ರಂದು 2456.38 ಕೋಟಿ ರೂ.ಯ�ಟ್ದದ್ (ಶೇ 4.41) ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟಾಟ್ರೆ
ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ಗಳು (Gross NPA), 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ 2777.46 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಾಗಿದುದ್ (ಶೇ4.99), 31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ರ
ವೇಳೆಗೆ ರೂ 2799.93 ಕೋಟಿಗಳಷಾಟ್ಗಿವೆ (ಶೇ 4.82). 
 
ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಚ್ರ್ 31 2019ರಂದು 1616.71 ಕೋಟಿ ರೂ. (2.95%) ಯ�ಟ್ದದ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನಿವವ್ಳ ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ಗಳು (Net NPA), 

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019ರಂದು 2058.04 ಕೋಟಿ ರೂ (ಶೇ 3.75) ಗಳಾಗಿದುದ್,  31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ರಂದು 1755.01 ಕೋಟಿ ರೂ (ಶೇ3.08) 

ದಾಖಲಾಗಿದೆ. �ರ್�ಷ� ಕವರೇಜ್ ಅನುಪಾತ (��ಆರ್) ಮಾಚ್ರ್ 31,  2019ರಂದು ದಾಖಾಲಾದ  ಶೇ 58.45ರಿಂದ ಮಾಚ್ರ್ 31,  2020ರ
ವೇಳೆಗೆ ಶೇ.64.70ಕೆಕ್ ಸು�ಾರಿ�ದೆ. 
 

 

ಹೂಡಿಕೆಗಳು: 
ಒಟುಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು 2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ಇದದ್ 16184.99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು 17545.34 ಕೋಟಿ 

ರೂ.ಗ�ಗೆ ಏರಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಠೇವಣಿ ಅನುಪಾತ (ಐಡಿ ರೇ��ೕ) 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು 24.44 ಶೇ ದಾಖಲಾಗಿದುದ್ ಇದು 2019ರ 

ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು  ಶೇ 23.64 ದಾಖಲಾಗಿತುತ್. 
ಒಟಾಟ್ರೆ ಆದಾಯ ಮತುತ್ ನಿವವ್ಳ ಬಡಿಡ್ ಆದಾಯ (NII) 

31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ಕೆಕ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಒಟುಟ್ ಆದಾಯ 7870.82 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿದುದ್, 6907.92 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ �ಂದಿನ 

ವಷರ್ದ ಆದಾಯಕೆಕ್ �ೋ��ದರೆ ಇದು ಶೇ 13.94ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟಾಟ್ರೆ ವೆಚಚ್ (ಮೀಸಲು ಮತುತ್ ಆಕ�ಮ್ಕಗಳನುನ್ 
�ೊರತುಪಡಿ�) 31 ಮಾಚ್ರ್ 2020 ಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ದ�ಲ್ 6214.05 ಕೋಟಿ ಆಗಿತುತ್. 2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಇದು 
5458.11 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತುತ್. ನಿವವ್ಳ ಬಡಿಡ್ ಆದಾಯ 2030.36 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದುದ್ �ಂದಿನ ವಷರ್ಕಿಕ್ಂತ ಶೇ. 6.57ರಷುಟ್ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. 
 
ಲಾಭ: 

ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು 2019-20ರ ವಷರ್ದ�ಲ್ 1656.77 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವರ್ಹಣಾ ಲಾಭ ಗ��ದೆ. �ಂದಿನ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಈ �ತತ್ 1449.81 

ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತುತ್. 2019-20ನೇ ಸಾ�ನ�ಲ್ 1134.74 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷುಟ್ �ತತ್ವನುನ್ ಮೀಸಲು ಮತುತ್ ಆಕ�ಮ್ಕಗ�ಗೆ. (ತೆರಿಗೆ 
�ೊರತುಪಡಿ�) ಕಾದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನಿವವ್ಳ ಲಾಭ �ಂದಿನ ವಷರ್ 477.24 ಕೋಟಿ ರೂ ಗಳಾಗಿದುದ್, ಪರ್ಸಕತ್ ವಷರ್ದ�ಲ್ 431.78 ಕೋಟಿ 

ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.  ಇದಕೆಕ್ ಸಂಬಂ��ದ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ದೂರದ��ಟ್ಯುಳ� ನೀ�ಗ�ಂದಾಗಿ PCR ಮತುತ್ ಮೂಲಭೂತ ಅಂ�ಗಳ�ಲ್ ಸುಧಾರಣೆ 
ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.  
 
�ನಿ��ಗಗಳು 
�ಂದಿನ ವಷರ್ದ 119.65 ಕೋಟಿ ರೂ �ತತ್ವೂ ಸೇರಿದಂತೆ 431.78 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವವ್ಳ ಲಾಭವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 551.43 ಕೋಟಿ 

ರೂ.ಗಳನುನ್  ಈ ಕೆಳಗಿನತೆ �ನಿ�ೕಗಿಸಲಾಗಿದೆ: 
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ಲಾಭಾಂಶ: 
2020 ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು �ತರಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ರೂ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ 17 
ಏಪಿರ್ಲ್ 2020ರಂದು ಹೊರಡಿ�ದ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯ ಅನುಸಾರ (ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಸಂಖೆಯ್: DOR.BP.BC.No. 64/21.02.067/ 2019-20), ಕೋ�� 
19 ಸಾಂಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ���ದ ತೀವರ್ ಅನಿ�ಚ್ತತೆಯ ಪರಿ�ಥ್ತಿಯನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಅಥರ್ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು 
ಬಂಡವಾಳ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಣ ಮತುತ್ ನಷಟ್ಗಳನುನ್ ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಎಲಲ್ ಶೆಡೂಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ಗಳು ಇನುನ್ ಮುಂದಕೆಕ್ 2020 ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ 
ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯ ವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶ �ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು  ನಿದೇರ್��ದೆ. ಅದರಂತೆ, ನಿದೇರ್ಶಕ 
ಮಂಡ�ಯು 2019-20ರ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶವನುನ್ ��ಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ್.  
 
ಶೇರಿನ ತಲಾ ಆದಾಯ/ ಬುಕ್ ಮೌಲಯ್: 
ಶೇರಿನ ತಲಾ ಆದಾಯ (ಮೂಲಭೂತ/diluted) ಮತುತ್ ಪರ್ತಿ ಶೇರಿನ ಪುಸತ್ಕ ಮೌಲಯ್ 2020 ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ದ�ಲ್ 
ಕರ್ಮವಾಗಿ ರೂ.13.89 ಮತುತ್ ರೂ.192.06 ಆಗಿತುತ್. �ಂದಿನ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಇದು ಕರ್ಮವಾಗಿ ರೂ.15.35 ಮತುತ್ ರೂ. 204.71 ಆಗಿತುತ್. ಪರ್ಸಕತ್ 
ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳ �ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪುಸತ್ಕ ಮೌಲಯ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲಪ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಪರ್ತಿ ಶೇರಿನ ಪುಸತ್ಕ ಮೌಲಯ್ ಈಗ ರೂ.135.62 ಆಗಿದುದ್, �ಂದಿನ ವಷರ್ ರೂ.147.50 ಆಗಿತುತ್.  
 
ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಗಳು ಮತುತ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಯಾರ್ಪತ್ತೆ ಅನುಪಾತ: 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ 6306.95 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 6673.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದುದ್, ಶೇ5.81ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
BASEL III ನಿಯಮಾವ�ಗಳ ಅನುಸಾರ  ಬಂಡವಾಳ ಪಯಾರ್ಪತ್ ತೆ (CRAR), 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ಶೇ12.66 ಆಗಿತುತ್ (�ಂದಿನ 

ವಷರ್ ಈ ಪರ್ಮಾಣ ಶೇ13.17). ಬಾಯ್ಂಕು ಸತತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕನಿಷಠ್ CRAR ಪರ್ಮಾಣವಾದ ಶೇ. 10.875ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ 
ಕಾಯುದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ�ಲ್, ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದ ಶೇ 1.875ರ ಸಂರಕಷ್ಣಾ ಬಫರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. 
 
ಬೋನಸ್ ಹಂಚಿಕೆ - 2020 
ಈ ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು 1:10ರ ಅನುಪಾತದ�ಲ್ ಅಹರ್ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ 2,82,60,881 ಬೋನಸ್ ಶೇರುಗಳನುನ್ 19 ಮಾಚ್ರ್ 

2020ರಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಈಕಿವ್ಟಿ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳವು 282.61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ�ಂದ 

310.87 ಕೋಟಿ ರೂ.ತಲುಪಿದೆ. 
 
ಬೋನಸ್ ಶೇರುಗಳ �ತರಣೆಗೆ ಶೇರುದಾರರಿಂದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅನು�ೕದನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಅಹರ್ ಸಾಂ�ಥ್ಕ 

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ(QIB) ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಣರ್ಯ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಅವಧಿಗೆ- ಅಂದರೆ 2021ರ ಮಾಚ್ರ್ 4ರ 

ವರೆಗೆ ಚಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುತತ್ದೆ ಹಾಗು ಈ ಅವಧಿಯ�ಲ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಪರಿ�ಥ್ತಿಯು ಪೂರಕವಾಗಿ ಒದಗಿಬಂದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಬಂಡವಾಳ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಣವನುನ್ 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.   
 
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಮ��ೆಗಳು: 
2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ದೇಶಾದಯ್ಂತ 22 ರಾಜಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಎರಡು ಕೇಂದಾರ್ಡ�ತ ಪರ್ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣಾರ್ಟಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ 848 

ಶಾಖೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಒಂದು �ಸತ್ರಣಾ ಕೌಂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾ��ೕಯ ಡಿ�ಶ�, ಒಂದು ಗಾರ್ಹಕ 

ಸೇವಾ ಕೇಂದರ್, ನಾಲುಕ್ ಸೇವಾ ಶಾಖೆಗಳು, ಮೂರು ಕರೆನಿಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಲ್ �ರ್ಸೆ�ಂ� ಸೆಂಟರ್, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್, 

ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ತಾ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ಆರು ಸವ್ತುತ್ ಮರುಸಾವ್ಧೀನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಶಾಖೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿ ವಷರ್ದ ಅವಧಿಯ�ಲ್ 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಹನೆನ್ರಡು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತುತ್ ಕಲಬುಗಿರ್ಯ�ಲ್ ಎರಡು ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳನುನ್ ತೆರೆದಿದೆ. 
ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಗಳ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವಯ್ವಹಾರವನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ �ಸತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಈ ಎರಡು 
ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟುಟ್ ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಹದಿನಾಲಕ್ಕೆಕ್ ಏರಿದೆ. 
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ಲಾಭಾಂಶ: 
2020 ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು �ತರಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದದ್ರೂ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ 17 
ಏಪಿರ್ಲ್ 2020ರಂದು ಹೊರಡಿ�ದ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯ ಅನುಸಾರ (ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಸಂಖೆಯ್: DOR.BP.BC.No. 64/21.02.067/ 2019-20), ಕೋ�� 
19 ಸಾಂಕಾರ್ಮಿಕದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದ���ದ ತೀವರ್ ಅನಿ�ಚ್ತತೆಯ ಪರಿ�ಥ್ತಿಯನುನ್ ನಿಭಾಯಿಸಲು, ಅಥರ್ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು 
ಬಂಡವಾಳ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಣ ಮತುತ್ ನಷಟ್ಗಳನುನ್ ಸರಿದೂಗಿಸಲು, ಎಲಲ್ ಶೆಡೂಯ್ಲ್ಡ್ ವಾಣಿಜಯ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ಗಳು ಇನುನ್ ಮುಂದಕೆಕ್ 2020 ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ 
ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯ ವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶ �ತರಿಸಬಾರದು ಎಂದು  ನಿದೇರ್��ದೆ. ಅದರಂತೆ, ನಿದೇರ್ಶಕ 
ಮಂಡ�ಯು 2019-20ರ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶವನುನ್ ��ಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ್.  
 
ಶೇರಿನ ತಲಾ ಆದಾಯ/ ಬುಕ್ ಮೌಲಯ್: 
ಶೇರಿನ ತಲಾ ಆದಾಯ (ಮೂಲಭೂತ/diluted) ಮತುತ್ ಪರ್ತಿ ಶೇರಿನ ಪುಸತ್ಕ ಮೌಲಯ್ 2020 ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ದ�ಲ್ 
ಕರ್ಮವಾಗಿ ರೂ.13.89 ಮತುತ್ ರೂ.192.06 ಆಗಿತುತ್. �ಂದಿನ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಇದು ಕರ್ಮವಾಗಿ ರೂ.15.35 ಮತುತ್ ರೂ. 204.71 ಆಗಿತುತ್. ಪರ್ಸಕತ್ 
ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬೋನಸ್ ಷೇರುಗಳ �ತರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಪುಸತ್ಕ ಮೌಲಯ್ದ ಮೇಲೆ ಅಲಪ್ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾದ ಪರ್ತಿ ಶೇರಿನ ಪುಸತ್ಕ ಮೌಲಯ್ ಈಗ ರೂ.135.62 ಆಗಿದುದ್, �ಂದಿನ ವಷರ್ ರೂ.147.50 ಆಗಿತುತ್.  
 
ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿಗಳು ಮತುತ್ ಬಂಡವಾಳ ಪಯಾರ್ಪತ್ತೆ ಅನುಪಾತ: 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ 6306.95 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಂದ 6673.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗ�ಗೆ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದುದ್, ಶೇ5.81ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 
BASEL III ನಿಯಮಾವ�ಗಳ ಅನುಸಾರ  ಬಂಡವಾಳ ಪಯಾರ್ಪತ್ ತೆ (CRAR), 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ಶೇ12.66 ಆಗಿತುತ್ (�ಂದಿನ 

ವಷರ್ ಈ ಪರ್ಮಾಣ ಶೇ13.17). ಬಾಯ್ಂಕು ಸತತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕನಿಷಠ್ CRAR ಪರ್ಮಾಣವಾದ ಶೇ. 10.875ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ 
ಕಾಯುದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದರ�ಲ್, ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದ ಶೇ 1.875ರ ಸಂರಕಷ್ಣಾ ಬಫರ್ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ. 
 
ಬೋನಸ್ ಹಂಚಿಕೆ - 2020 
ಈ ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು 1:10ರ ಅನುಪಾತದ�ಲ್ ಅಹರ್ ಶೇರುದಾರರಿಗೆ 2,82,60,881 ಬೋನಸ್ ಶೇರುಗಳನುನ್ 19 ಮಾಚ್ರ್ 

2020ರಂದು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಈಕಿವ್ಟಿ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳವು 282.61 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗ�ಂದ 

310.87 ಕೋಟಿ ರೂ.ತಲುಪಿದೆ. 
 
ಬೋನಸ್ ಶೇರುಗಳ �ತರಣೆಗೆ ಶೇರುದಾರರಿಂದ ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅನು�ೕದನೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್, ಅಹರ್ ಸಾಂ�ಥ್ಕ 

ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೂ(QIB) ಷೇರು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಣರ್ಯ ಒಂದು ವಷರ್ದ ಅವಧಿಗೆ- ಅಂದರೆ 2021ರ ಮಾಚ್ರ್ 4ರ 

ವರೆಗೆ ಚಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುತತ್ದೆ ಹಾಗು ಈ ಅವಧಿಯ�ಲ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಪರಿ�ಥ್ತಿಯು ಪೂರಕವಾಗಿ ಒದಗಿಬಂದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಬಂಡವಾಳ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಣವನುನ್ 
ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.   
 
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಮ��ೆಗಳು: 
2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ದೇಶಾದಯ್ಂತ 22 ರಾಜಯ್ಗಳು ಮತುತ್ ಎರಡು ಕೇಂದಾರ್ಡ�ತ ಪರ್ದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಣಾರ್ಟಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ 848 

ಶಾಖೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಒಂದು �ಸತ್ರಣಾ ಕೌಂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ಅಂತಾರಾ��ೕಯ ಡಿ�ಶ�, ಒಂದು ಗಾರ್ಹಕ 

ಸೇವಾ ಕೇಂದರ್, ನಾಲುಕ್ ಸೇವಾ ಶಾಖೆಗಳು, ಮೂರು ಕರೆನಿಸ್ ಚೆಸ್ಟ್ಗಳು, ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ಲ್ �ರ್ಸೆ�ಂ� ಸೆಂಟರ್, ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್, 

ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ತಾ ಕೇಂದರ್ ಮತುತ್ ಆರು ಸವ್ತುತ್ ಮರುಸಾವ್ಧೀನ ನಿವರ್ಹಣಾ ಶಾಖೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವರದಿ ವಷರ್ದ ಅವಧಿಯ�ಲ್ 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಹನೆನ್ರಡು ಹೊಸ ಶಾಖೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತುತ್ ಕಲಬುಗಿರ್ಯ�ಲ್ ಎರಡು ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳನುನ್ ತೆರೆದಿದೆ. 
ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜಯ್ಗಳ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವಯ್ವಹಾರವನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ �ಸತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ಈ ಎರಡು 
ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಟುಟ್ ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ ಸಂಖೆಯ್ ಹದಿನಾಲಕ್ಕೆಕ್ ಏರಿದೆ. 

 

ಪರಿವತರ್ನಾ �ೕ�ನೆ- ‘ಕೆಬಿಎಲ್ �ಕಾ�’ 
ನಿಮಮ್ ಮೆಚಿಚ್ನ ಕಣಾರ್ಟಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕರಾವ� ನಗರ ಮಂಗಳೂರಿನ�ಲ್ 1924ರ�ಲ್ ಜನಮ್ತಾ�ತು. ಪಾರ್ರಂಭದ�ಲ್ ದ�ಣ ಭಾರತಕೆಕ್ ಗಮನವನುನ್ 
ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಿ�ದದ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, ನಂತರ ತನನ್ ಭೌಗೋ�ಕ ಹೆಜೆಜ್ ಗುರುತುಗಳನುನ್ ದೇಶದ ಉತತ್ರ ಭಾಗದಲೂಲ್ �ಸತ್ರಿಸಲಾರಂ��ತು. ಬ�ಕ 

ರಾ��ೕಯ ದೃ�ಟ್ಕೋನದೊಂದಿಗೆ ಸಮಗರ್ ಭಾರತದ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾರಂ��ತು. ಪರ್ಸುತ್ತ ಬಾಯ್ಂಕು ರಿಟೇಲ್, ಎಸ್ಎಂಇ, 

ಕಾ�ರ್ರೇ� ಸಾಲ ಮತುತ್ ಶುಲಕ್ ಆಧರಿತ ವೈ�ಧಯ್ಮಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ 'ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲಲ್ ಹಣಕಾಸು ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್' ಒದಗಿಸುವ (ಒನ್ 

ಸಾಟ್ಪ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ಸೊಲೂಯ್ಷನ್ಸ್) ಕೇಂದರ್ವಾಗಿ  ತನನ್ ಸಾಥ್ನವನುನ್ ಭದರ್ಪಡಿ�ಕೊಂಡಿತು. 2017ರ�ಲ್ ನಿಮಮ್ ಈ ಬಾಯ್ಂಕು ‘ಒಂದು ಲಕಷ್ 

ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ’ ವಾಣಿಜಯ್ ವ�ವಾಟಿನ ಮಿತಿಯನುನ್ ದಾಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲಲ್ನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿ�ತು. 

ನೂತನ ಮೈಲುಗಲುಲ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ, ಇಂದು ಕೆಬಿಎಲ್ ಅತಯ್ಂತ ಉತಾಸ್ಹದೊಂದಿಗೆ ಪರಿವತರ್ನೆಯ ಹಾದಿಯ�ಲ್ ಮುನುನ್ಗುಗ್ತಿತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ 
ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲ ಕಲಪ್ನೆಯನೆನ್ೕ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ �ೇತರ್ದ�ಲ್ ‘ಭ�ಷಯ್ದ ಬಾಯ್ಂಕು’ ಎಂದೇ 
ಗುರುತಿ�ಕೊಳುಳ್ವ ದಿಕಿಕ್ನತತ್ ಸಾಗುತಿತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತುತ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ (ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಐ- Banking, financial 
services and insurance- BFSI) �ೇತರ್ದ�ಲ್ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ' ಆರಂಭವಾಗುವುದನುನ್ �ದಲೇ ಮನಗಂಡಿರುವ ಕಣಾರ್ಟಕ ಬಾಯ್ಂಕು 
ಸಂಪೂಣರ್ ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್’ ಆಗುವತತ್ ದೃಢ ಹೆಜೆಜ್ಗಳನಿನ್ಡುತಿತ್ದೆ. 2017ರ ನವೆಂಬರ್ ನ�ಲ್ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಯಾತೆರ್ ಈಗ ವೇಗ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದುದ್, ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲದ ಪರಿವತರ್ನೆ, ಐಟಿ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮತುತ್ ಗಾರ್ಹಕ 
ಅನುಭವಗಳ�ಲ್ ಪರಿವತರ್ನೆಯನುನ್ ಸಾಧಯ್ವಾಗಿ�ದೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ವಷರ್ಗಳೂೆಳಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾ�ತ ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಗ��ಕೊಳುಳ್ವತತ್ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಬಹಳಷುಟ್ ಮುನನ್ಡೆ ಸಾಧಿ�ದೆ. ‘ಮುಂದಿನ ಪೀ�ಗೆಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್’ (ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಶನ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್) ಅಂದರೆ �ೕಗೆಯೇ ಇರಬೇಕು 
ಎಂದು ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸುವ ಮಟಿಟ್ಗೆ  ಕಣಾರ್ಟಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮುನನ್ಡೆ ಸಾಧಿ�ದೆ.  
 
1. ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್ (ಡಿ���- ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ತಾ ಕೇಂದರ್) 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ�ಲ್ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ತಂತರ್�ಾನವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ತಾ ಕೇಂದರ್ವನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿ�ದೆ. ಸವ್ತುತ್ಗಳು ಮತುತ್ 
ಋಣಬಾಧಯ್ತೆಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ �ಚಾರದ�ಲ್ �ಶೆಲ್ೕಷಣೆ, ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಸೇವಾ ತತಪ್ರತೆಯ�ಲ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ 
(ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್- �ದ�ಂದ ಕೊನೆಯ ವರೆಗೂ) ತೃಪಿತ್ ನೀಡುವ ಕೇಂದರ್ವಾಗಿ ಇದು ಬೆಳೆಯುತಿತ್ದೆ. ಈ ಉಪಕರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಬಾಯ್ಂಕು 
ಸಾಲಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಅವಧಿಯನುನ್ (ಟಿಎಟಿ- ಟನ್ರ್ ಅರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಸಾಯ್ಂಕಷ್ನ್) ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸು�ಾರಿ�ದದ್ಲಲ್ದೆ, ಬಾಯ್ಂಕಿನ 
ಸಾಮಥಯ್ರ್ವನುನ್ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿ�ದೆ. ಭ�ಷಯ್ದ�ಲ್ ಎಲಲ್ ರೀಟೇಲ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನೂನ್ ಈ ಉಪಕರ್ಮದ ಅಡಿಯ�ಲ್ ತರುವುದು ಮತುತ್ ಆ ಮೂಲಕ 
ಕಾಯರ್ ದಕಷ್ತೆಯನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ವೃದಿಧ್�ಕೊಳುಳ್ವುದು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಉದೆದ್ೕಶವಾಗಿದೆ. 
 
2. ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವವನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು:  
ಈ �ೕಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ಗಳ ವೈ�ಧಯ್ಮಯ  ಶೆರ್ೕಣಿಯನೆನ್ೕ ಪರಿಚಯಿಸುತಿತ್ದೆ: 
ಎ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಸ್ ಗೃಹ ಸಾಲ 

ಬಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಸ್ ನಗದು ಸಾಲ (ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸಾಲದ ಉತಪ್ನನ್) 
�. ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಸ್ ವಾಹನ ಸಾಲ 

ಡಿ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗ�ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಸ್ ವಕಿರ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಲೋನ್ (ಪಾರ್�ೕಗಿಕ ಚಾಲನೆ) 
ಇ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇಗ�ಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಸ್ ಟಮ್ರ್ ಲೋನ್ (ಪಾರ್�ೕಗಿಕ ಚಾಲನೆ) 
ಎಫ್. ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಸ್ ಉ�ತಾಯ ಖಾತೆ (ಪಾರ್�ೕಗಿಕ ಚಾಲನೆ)- ಎಸ್ಬಿ ಟಾಯ್ಬ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ 
 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಲದ �ೕ�ರ್�ೕ��ೕ �ಥ್ರವಾಗಿ ನಿಮಾರ್ಣಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದುದ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರ್ಸ್ ಹೋಮ್, ಕಾಯ್ಶ್ ಮತುತ್ ಕಾರು ಲೋನ್ಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ 
ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳುಳ್ತಿತ್ವೆ. 
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3. ಡಿಜಿ ಬಾರ್ಂಚ್: 
2018ರ ನವೆಂಬ�ನ�ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ  ಡಿಜಿಟ�ೕಕರಣದ �ದಲ ಹೆಜೆಜ್ಯ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ�ಲ್ ಸಂಪೂಣರ್ ಸುಸಜಿಜ್ತ 
‘ಡಿಜಿ ಬಾರ್ಂಚ್’ ಅನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿ�ತು. ಗಾರ್ಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಉ�ತಾಯ ಖಾತೆಯನುನ್ ತೆರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೇ 
ನಿಮಿಷಗಳ�ಲ್ ಸವ್ಯಂ ರ��ಕೊಳಳ್ಬಹುದಾದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
4. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ: 
2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂತೆ ಶೇ 83.50ರಷುಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವ�ವಾಟುಗಳು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂಗಳು, ಇ-

ಲಾಬಿ, POS, ಇತಾಯ್ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತಿತ್ವೆ. 
 
5. ಆಂತರಿಕ ದಕಷ್ತೆ ಮತುತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಬೆಂಬ�ಸಲು ಮತುತ್ ನಿಯತಕಾ�ಕ ಪರಾಮಶೆರ್ಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕೊ-�ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಆಂತರಿಕ 

ಉಪಕರಣಗಳ (ಇಂಟನರ್ಲ್ ಟೂಲ್ಸ್) ಗುಚಛ್ವನೆನ್ೕ ಚಾಲನೆಗೊ�ಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನುನ್ ಈ ಕೆಳಗೆ �ವರಿಸಲಾಗಿದೆ: 
ಎ. ಕೆಬಿಎಲ್ �ೕಸ್ರ್, ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಗುರುತಿಸು�ಕೆಯ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ �ನಾಯ್ಸಗೊ�ಸಲಾದ �ೕಡ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ �ಸಟ್ಂ 

(ಎಲ್ಎಂಎಸ್). 

ಬಿ. ಕೆಬಿಎಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್+ ಒತತ್ಡದ�ಲ್ರುವ ಸಾಲಗಳ ವಾಸತ್�ಕ ಪರಿ�ೕಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೂಲ್. 

�. ಕೆಬಿಎಲ್ ವಸೂಲ್-ಸಾಫ್ಟ್: ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ಗಳ (ಖಾತೆಗಳ) ಪರಿ�ೕಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ವಸೂಲಾತಿ ಉಪಕರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ 

ಇರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎನ್ಪಿಎ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಟೂಲ್. 

ಡಿ. ಕೆಬಿಎಲ್ ರೈಸ್: �ಬ�ಂದಿಗಳ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯಾರ್ಧಾರಿತ ‘ಪಫಾರ್ಮೆರ್ನ್ಸ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ �ಸಟ್ಂ’. 

ಇ. ಕೆಬಿಎಲ್ ಇ-ಡಾಯ್ಶೊಬ್ೕಡ್ರ್: ವಯ್ವಹಾರದ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಬುಯ್�ನೆಸ್ ಡಾಯ್ಶ್ಬೋಡ್ರ್. 

6. ಇತರ ಉಪಕರ್ಮಗಳು: 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್, ಕೆಬಿಎಲ್ �ಕಾಸ್ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಇನೂನ್ ಹಲವಾರು ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. 

1.  ಚಾ�ತ್ ಖಾತೆ, ಉ�ತಾ� ಖಾತೆ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು (CASA products) 

* ಎಸ್ಬಿ-ಟಾಸ್ಕ್ (SB-TASC) ಟರ್ಸ್ಟ್ಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸೊಸೈಟಿ, ಕಲ್ಬ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಗಾರ್ಹಕರಿಗಾಗಿ ಮತುತ್ 

* ಎಸ್ಬಿ-ಸಾಯ್ಲರಿ- ವೇತನದಾರ ಗಾರ್ಹಕರಿಗಾಗಿ. 

2. �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲ್ಟ್ಫಾಮ್ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 40ಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಎಎಂ�ಗಳ�ಲ್ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಶನ್ ನೊಂದಿಗೆ 
ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ �ತರಣೆಗಾಗಿ FISDOM ಜತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. 

3. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಂಪೂಣರ್ ಮಾ�ೕಕತವ್ದ ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂಗಸಂಸೆಥ್ ‘ಕೆಬಿಎಲ್ ಸ�ರ್ಸಸ್ �ಮಿಟೆಡ್’ನ ಸಾಥ್ಪನೆ. 

4.  ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಮಸತ್ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯ�ಲ್ 'ಸೇಲ್ಸ್ ಮತುತ್ ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್' ಸಂಸಕ್ೃತಿಯನುನ್ ಬೆ�ೆ� ಸಾಂ�ಥ್ೕಕರಣಗೊ�ಸುವ ಕಿರ್ಯಾ�ೕಜನೆ. 

5.  ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಎಲಲ್ ಸತ್ರಗಳ�ಲ್ ಕಾಯರ್ ದಕಷ್ತೆಯ ಉನನ್ತೀಕರಣ. 
 
�ಶವ್ದಾದಯ್ಂತ, ಪರಿವತರ್ನೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನುನ್ ಮನಗಂಡು, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪರಿವತರ್ನಾ 

�ೕಜನೆಯ�ಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮಗಳ ಸು�ಥ್ರತೆಯನುನ್ ��ತಪಡಿ�ಕೊಳುಳ್ತತ್ ಅವುಗಳ ಪರ್�ೕಜನಗಳನುನ್ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿಸುವತತ್ ಗಮನ 

ಹರಿ�ದೆ. 
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3. ಡಿಜಿ ಬಾರ್ಂಚ್: 
2018ರ ನವೆಂಬ�ನ�ಲ್ ಪಾರ್ರಂಭವಾದ  ಡಿಜಿಟ�ೕಕರಣದ �ದಲ ಹೆಜೆಜ್ಯ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ�ಲ್ ಸಂಪೂಣರ್ ಸುಸಜಿಜ್ತ 
‘ಡಿಜಿ ಬಾರ್ಂಚ್’ ಅನುನ್ ಸಾಥ್ಪಿ�ತು. ಗಾರ್ಹಕರು ನೇರವಾಗಿ ಡಿಜಿ ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದು ಉ�ತಾಯ ಖಾತೆಯನುನ್ ತೆರೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೇ 
ನಿಮಿಷಗಳ�ಲ್ ಸವ್ಯಂ ರ��ಕೊಳಳ್ಬಹುದಾದ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. 
4. ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಬಳಕೆ: 
2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂತೆ ಶೇ 83.50ರಷುಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವ�ವಾಟುಗಳು ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಎಟಿಎಂಗಳು, ಇ-

ಲಾಬಿ, POS, ಇತಾಯ್ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನೆಲ್ ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತಿತ್ವೆ. 
 
5. ಆಂತರಿಕ ದಕಷ್ತೆ ಮತುತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಬೆಂಬ�ಸಲು ಮತುತ್ ನಿಯತಕಾ�ಕ ಪರಾಮಶೆರ್ಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಕೊ-�ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ನಿಮಿರ್ಸಲು ಆಂತರಿಕ 

ಉಪಕರಣಗಳ (ಇಂಟನರ್ಲ್ ಟೂಲ್ಸ್) ಗುಚಛ್ವನೆನ್ೕ ಚಾಲನೆಗೊ�ಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನುನ್ ಈ ಕೆಳಗೆ �ವರಿಸಲಾಗಿದೆ: 
ಎ. ಕೆಬಿಎಲ್ �ೕಸ್ರ್, ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಗುರುತಿಸು�ಕೆಯ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ �ನಾಯ್ಸಗೊ�ಸಲಾದ �ೕಡ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ �ಸಟ್ಂ 

(ಎಲ್ಎಂಎಸ್). 

ಬಿ. ಕೆಬಿಎಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್+ ಒತತ್ಡದ�ಲ್ರುವ ಸಾಲಗಳ ವಾಸತ್�ಕ ಪರಿ�ೕಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿಸಲಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೂಲ್. 

�. ಕೆಬಿಎಲ್ ವಸೂಲ್-ಸಾಫ್ಟ್: ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ಗಳ (ಖಾತೆಗಳ) ಪರಿ�ೕಕಷ್ಣೆ ಮತುತ್ ವಸೂಲಾತಿ ಉಪಕರ್ಮಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಚಾಲನೆಗಾಗಿ 

ಇರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎನ್ಪಿಎ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಟೂಲ್. 

ಡಿ. ಕೆಬಿಎಲ್ ರೈಸ್: �ಬ�ಂದಿಗಳ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಕಾಕ್ಗಿ ಕಾಯಾರ್ಧಾರಿತ ‘ಪಫಾರ್ಮೆರ್ನ್ಸ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ �ಸಟ್ಂ’. 

ಇ. ಕೆಬಿಎಲ್ ಇ-ಡಾಯ್ಶೊಬ್ೕಡ್ರ್: ವಯ್ವಹಾರದ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಗಾಗಿ ದೈನಂದಿನ ಬುಯ್�ನೆಸ್ ಡಾಯ್ಶ್ಬೋಡ್ರ್. 

6. ಇತರ ಉಪಕರ್ಮಗಳು: 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್, ಕೆಬಿಎಲ್ �ಕಾಸ್ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಇನೂನ್ ಹಲವಾರು ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. 

1.  ಚಾ�ತ್ ಖಾತೆ, ಉ�ತಾ� ಖಾತೆ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು (CASA products) 

* ಎಸ್ಬಿ-ಟಾಸ್ಕ್ (SB-TASC) ಟರ್ಸ್ಟ್ಗಳು, ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸೊಸೈಟಿ, ಕಲ್ಬ್ಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಗಾರ್ಹಕರಿಗಾಗಿ ಮತುತ್ 

* ಎಸ್ಬಿ-ಸಾಯ್ಲರಿ- ವೇತನದಾರ ಗಾರ್ಹಕರಿಗಾಗಿ. 

2. �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಪಾಲ್ಟ್ಫಾಮ್ರ್ಗಳ ಮೂಲಕ 40ಕೂಕ್ ಹೆಚುಚ್ ಎಎಂ�ಗಳ�ಲ್ ಎಂಡ್-ಟು-ಎಂಡ್ ಡಿಜಿಟೈಸೇಶನ್ ನೊಂದಿಗೆ 
ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ �ತರಣೆಗಾಗಿ FISDOM ಜತೆಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. 

3. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಂಪೂಣರ್ ಮಾ�ೕಕತವ್ದ ಹಣಕಾಸೇತರ ಅಂಗಸಂಸೆಥ್ ‘ಕೆಬಿಎಲ್ ಸ�ರ್ಸಸ್ �ಮಿಟೆಡ್’ನ ಸಾಥ್ಪನೆ. 

4.  ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಮಸತ್ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯ�ಲ್ 'ಸೇಲ್ಸ್ ಮತುತ್ ಮಾಕೆರ್ಟಿಂಗ್' ಸಂಸಕ್ೃತಿಯನುನ್ ಬೆ�ೆ� ಸಾಂ�ಥ್ೕಕರಣಗೊ�ಸುವ ಕಿರ್ಯಾ�ೕಜನೆ. 

5.  ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಎಲಲ್ ಸತ್ರಗಳ�ಲ್ ಕಾಯರ್ ದಕಷ್ತೆಯ ಉನನ್ತೀಕರಣ. 
 
�ಶವ್ದಾದಯ್ಂತ, ಪರಿವತರ್ನೆ ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನುನ್ ಮನಗಂಡು, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪರಿವತರ್ನಾ 

�ೕಜನೆಯ�ಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕರ್ಮಗಳ ಸು�ಥ್ರತೆಯನುನ್ ��ತಪಡಿ�ಕೊಳುಳ್ತತ್ ಅವುಗಳ ಪರ್�ೕಜನಗಳನುನ್ ಕೊರ್ೕಢೀಕರಿಸುವತತ್ ಗಮನ 

ಹರಿ�ದೆ. 
 

 

ಕೋ�� -19 ಸಾಂಕಾರ್ಮಿಕ ರೋಗದಿಂದುಂಟಾದ �ನಿ��ತತೆಗಳ�ು� ಎದುರಿಸಲು ಕೈಗೊಂಡ ��ೇಷ ಉಪಕರ್ಮಗಳು: 
ದೇಶದ�ಲ್ ಕೋ�ಡ್ -19 ಸಾಂಕಾರ್ಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಿರಂತರ ಅನಿ�ಚ್ತತೆಗಳ ದೃ�ಟ್ಯಿಂದ, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ “ಸಂರಕಷ್ಣೆ, 
ಬಲವಧರ್ನೆ ಮತುತ್ ಪರ್ಬಲವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮುಮ್�ಕೆ” ಎಂಬ �ಧಾನವನುನ್ ಅಳವಡಿ�ಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪ�ವರ್ಭಾ� ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಬಂಡವಾಳವನುನ್ ಸಂರ�ಸಲು ಮತುತ್ ದೈನಂದಿನ ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅನೇಕ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 
ಪಾರ್ರಂಭಿ�ದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯೂ ಸಹ, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ� ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗ�ಗೆ ಅನವ್ಯವಾಗುವ 

ಸಂಭಾವನೆಯ�ಲ್ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಶೇ. 29 ಮತುತ್ ಶೇ. 20ರಷುಟ್ ಕಡಿತವನುನ್ ಸವ್ಯಂ �ೂೕ�ಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಚೂಣಿಯ�ಲ್ ನಿಂತು 
�ರ್ೕತಾಸ್��ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಹ 2019-20ಕೆಕ್ ಅನವ್ಯವಾಗುವ ವೇರಿಯಬಲ್ ವೇತನವನುನ್ ಪಡೆಯದಿರಲು 
ಸವ್ಯಂ ಇಚೆಛ್ಯಿಂದ ನಿಧರ್ರಿ�ರುತಾತ್ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ವಾಹನವನೆನ್ೕ ಬಳಸಲು ನಿಧರ್ರಿ�ದುದ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಯ್ಂಕಿಗೆ 
ವೆಚಚ್ವಾಗ�ದದ್ ಖಚರ್ನುನ್ ಸಹ ಮುಂದೂಡಿದಾದ್ರೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಮತುತ್ ಆಂತರಿಕ 

ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ ಸಭೆಗಳನುನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ �ಧಾನದ�ಲ್ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಉ�ತಾಯದ ಮೇಲೆ ದೊಡಡ್ ಪರ್ಮಾಣದ ಧನಾತಮ್ಕ ಪರಿಣಾಮ 

ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲಾಲ್ ವೆಚಚ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳು ಉದೆದ್ೕ��ದ ಫ�ತಾಂಶವನುನ್ ಕೊಡಲು ಪಾರ್ರಂಭಿ�ವೆ. 
 
ನಿಧಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ದರ ನೀತಿ (Fund Transfer Pricing ) 

ಪರ್ತಿ�ಂದು ವಾಯ್ವಹಾರಿಕ ನಿಧಾರ್ರ/ಸಂಬಂಧದ ಪರ್ತಿಫಲ ಮತುತ್ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನುನ್ ಅರಿಯಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿ�ರುವ FTP (ಫಂಡ್ ಟಾರ್ನ್ಸ್ಫರ್ ಪೆ��ಂ�) ಕಾಯರ್�ಧಾನದ ಪರಿಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಮತತ್ಷುಟ್ ಸುವಯ್ವ�ಥ್ತಗೊ��ದೆ. FTPಯ 

ಸಹಾಯದಿಂದ, ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಪರ್ತಿ�ಂದು ಶಾಖೆಗಳು, ವಾಯ್ಪಾರ ಘಟಕಗಳು, ಉತಪ್ನನ್ಗಳು, ವಲಯಗಳು, ಗಾರ್ಹಕರು, ವಯ್ವಹಾರಗಳು 
ಇತಾಯ್ದಿಗಳ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷಟ್ವನುನ್ ಸೂಕಷ್ಮ್ವಾಗಿ ಗಮನಿ� ಸೂಕತ್ ಪರಿಹಾರ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವತತ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ಪರ್ಯತನ್ಗಳನುನ್ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನಾದಯ್ಂತ ಒಟಾಟ್ರೆ ದಕಷ್ತೆ ಮತುತ್ ವೃತಿತ್ಪರತೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ�ಲ್ ಇದು ಒಂದು ಉತತ್ಮ ಹೆಜೆಜ್ಯಾಗಿದೆ. 
 
ಕಾಯರ್ಕಾರಿ ಮಂಡ� ಕಲಾಪ ಮತುತ್ ��ೆಲ್ೕಷಣೆ: 
ಜಾಗತಿಕ ಆಥಿರ್ಕತೆ 
ಜಾಗತಿಕ ಆಥಿರ್ಕತೆಯು ಪರ್ಸಕತ್ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಪರ್ಕಷ್ುಬಧ್ �ದಯ್ಮಾನಗ�ಗೆ ಸಾ�ಯಾಗಿದೆ. ಬೆರ್ಕಿಸ್ಟ್, ಭ�ಗೋ�ಕ-ರಾಜಕೀಯ 

ಕಳವಳಗಳು, ಅಮೇರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ನಡು�ನ ವಾಯ್ಪಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಉದಿವ್ಗನ್ತೆಗಳು, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಬೇಡಿಕೆಯ�ಲ್ ಕಂಡುಬಂದ ಮಂದಗತಿ, 

ಜಾಗತಿಕ ಉತಾಪ್ದನೆ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಾರದ�ಲ್ನ ಕು�ತ ಮುಂತಾದ ಹಲವು �ದಯ್ಮಾನಗಳು ವಷರ್�ಡೀ ಕಂಡು ಬಂದಿದದ್ರೆ, ವಷಾರ್ಂತಯ್ಕೆಕ್, ಇಡೀ 
�ಶವ್ವನೆನ್ೕ ತಲಲ್ಣಗೊ��ದ ಕೋ�ಡ್-19 ಸೋಂಕು ಎಲಾಲ್ ಆಥಿರ್ಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ನಿಶಚ್ಲಗೊ��ತು. 
 
ಅಂತರರಾ��ೕಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಥ್ಯ ವರದಿಯಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಥಿರ್ಕತೆಯು �ಶವ್ವಾಯ್� ಹಬಿಬ್ರುವ ಕೋ�ಡ್-19 ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ತೀವರ್ 
�ನನ್ಡೆಯನುನ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ದೆ. ಇದು 1930ರ ಮಹಾ ಆಥಿರ್ಕ ಕು�ತಕಿಕ್ಂತಲೂ ಹೆಚಿಚ್ನ ದುಷಪ್ರಿಣಾಮ ಅನುಭ��ದುದ್, �ಶವ್ದೆಲೆಲ್ಡೆ ಆಥಿರ್ಕ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಥ್ಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. 2019ರ�ಲ್ ಶೇ. 2.90ರ�ಟ್ದದ್  ಜಾಗತಿಕ ಆಥಿರ್ಕ ಬೆಳವಣಿಗೆದರವು 2020ರ�ಲ್ ಶೇ.3ರಷುಟ್(-3%) ಕುಗುಗ್�ಕೆಗೆ 
ಒಳಗಾಗಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.  
 
ಅಂತರರಾ��ೕಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಥ್ಯ ಮುನೊನ್ೕಟದಂತೆ 2021ರ ಹೊತಿತ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಆಥಿರ್ಕತೆಯು ಶೇ. 5.8ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆದರವನುನ್ 
ಧಾಖ�ಸಬಹುದೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳು ಮತುತ್ ಉದ�ೕನುಮ್ಖ ಹಾಗು ಅಭಿವೃದಿಧ್�ೕಲ 

ಆಥಿರ್ಕತೆಗಳ�ಲ್ 2021ರ ಹೊತಿತ್ಗೆ ಅಭಿವೃದಿಧ್ದರ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಶೇ.4.50 ಮತುತ್ ಶೇ. 6.60 ತಲುಪಬಹುದೆಂದು ನೀರಿ�ಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 
ಆಥಿರ್ಕತೆಯು �ದ�ನಂತೆ ಯ�ಾ�ಥ್ತಿಗೆ ಮರಳುವ�ಲ್, 2020ರ ದಿವ್ತೀಯಾಧರ್ದ�ಲ್ ಕೋ�ಡ್-19 ನ ಸಮಪರ್ಕ ತಡೆಗಟುಟ್�ಕೆ, ಸರಕಾರದ 

ಸೂಕತ್ ನೀತಿಗಳು, ವಾಯ್ಪಾರ ವ�ವಾಟಿನ ಸಹಜ �ಥ್ತಿಗೆ ಮರಳು�ಕೆ ಇತಾಯ್ದಿ ಮಹತತ್ರ ಪಾತರ್ ವ�ಸ�ವೆ. 
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�ೆ���� ಆಥಿರ್ಕತೆ 
2019-20ರ �ದಲಾಧರ್ದ�ಲ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 4.8 ಕೆಕ್ ಇ�ವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಥಿರ್ಕತೆಯ�ಲ್ ಮಂದಗತಿಯ 

ಲಕಷ್ಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆಟೋ, ನಿಮಾರ್ಣ �ೇತರ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಪರ್ಮುಖ �ೇತರ್ಗಳ�ಲ್ನ ಮಾರುಕಟೆಟ್ 
ಬೇಡಿಕೆಯ�ಲ್ನ ಸತ್ಬಧ್ತೆಯು ಆಥಿರ್ಕತೆಯ �ಂಜರಿತಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಒತತ್ಡಕೊಕ್ಳಗಾದ ಹಣಕಾ�ನ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದರ 

ಪರ್ಭಾವವು ಇನೂನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾಪ್ದನಾ ಸೂಚಯ್ಂಕದಂತೆ(ಐಐಪಿ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು 2019-

20ರ�ಲ್ (ಏಪಿರ್ಲ್-ಡಿಸೆಂಬರ್) ಶೇ. 0.5 ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ್ ದಾಖ��ದುದ್,  2018-19ರ ಇದೇ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಇದು ಶೇ 4.7 ರ�ಟ್ತುತ್. 
ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಂಡ್ ಇಕಿವ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ (IBEF) ಆಥಿರ್ಕ ಸಮೀ�ೆಯ ಪರ್ಕಾರ, 2019ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ�ಲ್ 2.6ರ�ಟ್ದದ್  ಸಗಟು ಬೆಲೆ 
ಸೂಚಯ್ಂಕ(WPI) ಹಣದುಬಬ್ರವು 2020 ಜನವರಿಯ�ಲ್ ಶೇ 3.10ಕೆಕ್ ಏರಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಗಾರ್ಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚಯ್ಂಕ-ಸಂ�ೕಜಿತ ಹಣದುಬಬ್ರವು 
(CPI-Combined Inflation) ಶೇ 3.6ರಿಂದ (ಏಪಿರ್ಲ್-ಜನವರಿ 2019) ಶೇ 4.50ಕೆಕ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ (ಏಪಿರ್ಲ್-ಜನವರಿ 2020).  
 
ಆಥಿರ್ಕ ಒತತ್ಡವನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತುತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಸಕಾರ್ರವು ಅನೇಕ ಬೆಂಬಲ ನೀತಿಗಳನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. 2020-21ರ 

ವೇಳೆಗೆ ಆಥಿರ್ಕತೆಯು �ರ್ೕ�ರ್ವಾಗಿ ಸಹಜತೆಗೆ ಮರುಕ�ಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಸರಕಾರವು, 'ಆತಮ್ನಿಭರ್ರ್ ಭಾರತ್' 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ರೂ.20 ಲಕಷ್ ಕೋಟಿ ಪಾಯ್ಕೇಜ್, ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ರೆ�ದರ ಇ�ಕೆ, ಬಿಎಸ್-VI ಮಾನದಂಡಕೆಕ್ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಆಟೋ 
ವಲಯಕೆಕ್ ಮತುತ್ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯಕೆಕ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಲೈನ್ (GECL) ನಿಂದ ಅಗತಯ್ �ರ್ೕತಾ�ಹ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಉದೊಯ್ೕಗಾವಕಾಶಗಳ 

ಹೆಚಚ್ಳಕಾಕ್ಗಿ ‘ರಾ��ೕಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ (NIP)’ �ೕಜನೆಯಡಿಯ�ಲ್ ದೊಡಡ್ ಮಟಟ್ದ ಹೂಡಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ಪರಿಹಾರ 

ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 
 
ಆರ್ಬಿಐನ ವರದಿಗಳ ಪರ್ಕಾರ, 2020-21ರ �ದಲಾಧರ್ದ�ಲ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಕಾರಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಉ�ಯುವ ನೀರೀ�ೆಯಿದದ್ರೂ, 

ದಿವ್ತೀಯಾಧರ್ದ�ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ದೇ�ೕಯ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯ�ಲ್ನ ಕು�ತ, ಗಾರ್ಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಂದಗತಿ, 

ಶರ್ಮಿಕ ಪರ್ಧಾನ ರಫುತ್ವಲಯದ �ನನ್ಡೆ, ಸೂಥ್ಲ ಆಥಿರ್ಕತೆಯ�ಲ್ನ �ಂಜರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮತುತ್ ಸರಕು ಮಾರುಕಟೆಟ್ಗಳ�ಲ್ ಒತತ್ಡ 

ಇವೆಲಲ್ವೂ ಆಥಿರ್ಕತೆಯ ಮೇಲೆ ವಯ್ತಿರಿಕತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಆದಾಗೂಯ್, ಪರ್ಸಕತ್ ಅನಿ�ಚ್ತತೆಗಳ �ನೆನ್ಲೆಯ�ಲ್, �ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು 
ಕಷಟ್ಕರ ಮತುತ್ ಸವಾ�ನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 
 
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವ����ಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 
2019 ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮಕೆಕ್ ಪರಿವತರ್ನೆಯ ವಷರ್ವಾಗಿತುತ್. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವಲಯದ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳನುನ್ ��ೕನಗೊ�� 10 

ಬೃಹತ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳನುನ್ ರಚಿಸುವ ಸಕಾರ್ರದ ಕರ್ಮವು ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯ ಆಥಿರ್ಕತೆಗಳ�ಲ್ನ 

ಮಂದಗತಿ,  ನಿಸೆತ್ೕಜ ಬೇಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ ಮಿತಕರ ಖಚುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗ�ಂದಾಗಿ 2020 ಆಥಿರ್ಕ ವಷರ್ದ 

ಪರ್�ಮಾಧರ್ದ�ಲ್ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲದ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮೇ�ನ ಒತತ್ಡ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. 
 
ಹೆಚಿಚ್ನ ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ ಮತುತ್ ದೊಡಡ್ �ತತ್ದ ಸಾಲಗ�ಂದಾಗಿ ಒತತ್ಡಕೊಕ್ಳಗಾದ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ �ಥ್ರತೆಯನುನ್ ಪುನಃಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಮತುತ್ 
ನಿಯಂತರ್ಣಾ ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ಬಿಗಿಗೊ�ಗೊ�ಸಲು ಸಕಾರ್ರ ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮಗಳು, �ತಿತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮತುತ್ ಡಿಜಿಟ�ೕಕರಣದತತ್ ನೀಡಿರುವ ಒತುತ್ 
ಇವೆಲಲ್ವೂ ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮಕೆಕ್ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. 
 
ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮವು ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪಾವತಿ ಮತುತ್ ಸಣಣ್ ಹಣಕಾಸು ಬಾಯ್ಂಕುಗಳಂತಹ ನ�ೕನ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ 

ಮಾಡೆಲ್ ಗ�ಗೆ ಸಾ�ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ�ಲ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು 25 ದೇಶಗಳ ಹೋ�ಕೆಯ�ಲ್ ಹೆಚುಚ್ �ಕಾಸಗೊಂಡಿದುದ್, ವೇಗದ 

ಪಾವತಿ ಆ��ಾಕ್ರ ಸೂಚಯ್ಂಕದ�ಲ್ (FPII) ಭಾರತದ ತತ್ ಕಷ್ಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆ (IMPS) ಐದನೇ ಹಂತದ ಏಕೈಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಾಗಿದೆ. ದೇ�ೕಯ 

ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮದ ಪುನರರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಆರ್ಬಿಐ ಕೈಗೊಂಡ ಹೊಸ ಕರ್ಮಗಳು ಮಹತವ್ದ ಸಹಕಾರ ನೀಡ�ದೆ. 
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�ೆ���� ಆಥಿರ್ಕತೆ 
2019-20ರ �ದಲಾಧರ್ದ�ಲ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಶೇಕಡಾ 4.8 ಕೆಕ್ ಇ�ವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಥಿರ್ಕತೆಯ�ಲ್ ಮಂದಗತಿಯ 

ಲಕಷ್ಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಆಟೋ, ನಿಮಾರ್ಣ �ೇತರ್, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಪರ್ಮುಖ �ೇತರ್ಗಳ�ಲ್ನ ಮಾರುಕಟೆಟ್ 
ಬೇಡಿಕೆಯ�ಲ್ನ ಸತ್ಬಧ್ತೆಯು ಆಥಿರ್ಕತೆಯ �ಂಜರಿತಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಅಂತೆಯೇ ಒತತ್ಡಕೊಕ್ಳಗಾದ ಹಣಕಾ�ನ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದರ 

ಪರ್ಭಾವವು ಇನೂನ್ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. ಇದಕೆಕ್ ಪೂರಕವೆಂಬಂತೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಉತಾಪ್ದನಾ ಸೂಚಯ್ಂಕದಂತೆ(ಐಐಪಿ) ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯವು 2019-

20ರ�ಲ್ (ಏಪಿರ್ಲ್-ಡಿಸೆಂಬರ್) ಶೇ. 0.5 ರಷುಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ್ ದಾಖ��ದುದ್,  2018-19ರ ಇದೇ ಅವ�ಯ�ಲ್ ಇದು ಶೇ 4.7 ರ�ಟ್ತುತ್. 
ಇಂಡಿಯಾ ಬಾರ್ಂಡ್ ಇಕಿವ್ಟಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ (IBEF) ಆಥಿರ್ಕ ಸಮೀ�ೆಯ ಪರ್ಕಾರ, 2019ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನ�ಲ್ 2.6ರ�ಟ್ದದ್  ಸಗಟು ಬೆಲೆ 
ಸೂಚಯ್ಂಕ(WPI) ಹಣದುಬಬ್ರವು 2020 ಜನವರಿಯ�ಲ್ ಶೇ 3.10ಕೆಕ್ ಏರಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಗಾರ್ಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚಯ್ಂಕ-ಸಂ�ೕಜಿತ ಹಣದುಬಬ್ರವು 
(CPI-Combined Inflation) ಶೇ 3.6ರಿಂದ (ಏಪಿರ್ಲ್-ಜನವರಿ 2019) ಶೇ 4.50ಕೆಕ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ (ಏಪಿರ್ಲ್-ಜನವರಿ 2020).  
 
ಆಥಿರ್ಕ ಒತತ್ಡವನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತುತ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸಲು ಸಕಾರ್ರವು ಅನೇಕ ಬೆಂಬಲ ನೀತಿಗಳನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. 2020-21ರ 

ವೇಳೆಗೆ ಆಥಿರ್ಕತೆಯು �ರ್ೕ�ರ್ವಾಗಿ ಸಹಜತೆಗೆ ಮರುಕ�ಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಪರ್ಸುತ್ತಪಡಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಸರಕಾರವು, 'ಆತಮ್ನಿಭರ್ರ್ ಭಾರತ್' 

ಕಾಯರ್ಕರ್ಮದಡಿ ರೂ.20 ಲಕಷ್ ಕೋಟಿ ಪಾಯ್ಕೇಜ್, ಆರ್ಬಿಐನಿಂದ ರೆ�ದರ ಇ�ಕೆ, ಬಿಎಸ್-VI ಮಾನದಂಡಕೆಕ್ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ತಿತ್ರುವ ಆಟೋ 
ವಲಯಕೆಕ್ ಮತುತ್ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯಕೆಕ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಲೈನ್ (GECL) ನಿಂದ ಅಗತಯ್ �ರ್ೕತಾ�ಹ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಉದೊಯ್ೕಗಾವಕಾಶಗಳ 

ಹೆಚಚ್ಳಕಾಕ್ಗಿ ‘ರಾ��ೕಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ (NIP)’ �ೕಜನೆಯಡಿಯ�ಲ್ ದೊಡಡ್ ಮಟಟ್ದ ಹೂಡಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ಪರಿಹಾರ 

ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 
 
ಆರ್ಬಿಐನ ವರದಿಗಳ ಪರ್ಕಾರ, 2020-21ರ �ದಲಾಧರ್ದ�ಲ್ ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಕಾರಾತಮ್ಕವಾಗಿ ಉ�ಯುವ ನೀರೀ�ೆಯಿದದ್ರೂ, 

ದಿವ್ತೀಯಾಧರ್ದ�ಲ್ ಸವ್ಲಪ್ ಮಟಿಟ್ಗೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧಯ್ತೆಯಿದೆ. ದೇ�ೕಯ ಖಾಸಗಿ ಬಳಕೆಯ�ಲ್ನ ಕು�ತ, ಗಾರ್ಮೀಣ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮಂದಗತಿ, 

ಶರ್ಮಿಕ ಪರ್ಧಾನ ರಫುತ್ವಲಯದ �ನನ್ಡೆ, ಸೂಥ್ಲ ಆಥಿರ್ಕತೆಯ�ಲ್ನ �ಂಜರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸು ಮತುತ್ ಸರಕು ಮಾರುಕಟೆಟ್ಗಳ�ಲ್ ಒತತ್ಡ 

ಇವೆಲಲ್ವೂ ಆಥಿರ್ಕತೆಯ ಮೇಲೆ ವಯ್ತಿರಿಕತ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಆದಾಗೂಯ್, ಪರ್ಸಕತ್ ಅನಿ�ಚ್ತತೆಗಳ �ನೆನ್ಲೆಯ�ಲ್, �ೕಜನೆಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುವುದು 
ಕಷಟ್ಕರ ಮತುತ್ ಸವಾ�ನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 
 
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವ����ಲ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು 
2019 ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮಕೆಕ್ ಪರಿವತರ್ನೆಯ ವಷರ್ವಾಗಿತುತ್. ಸಾವರ್ಜನಿಕ ವಲಯದ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳನುನ್ ��ೕನಗೊ�� 10 

ಬೃಹತ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳನುನ್ ರಚಿಸುವ ಸಕಾರ್ರದ ಕರ್ಮವು ಒಂದು ಪರ್ಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮತುತ್ ಭಾರತೀಯ ಆಥಿರ್ಕತೆಗಳ�ಲ್ನ 

ಮಂದಗತಿ,  ನಿಸೆತ್ೕಜ ಬೇಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಸಕಾರ್ರದ ಮಿತಕರ ಖಚುರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗ�ಂದಾಗಿ 2020 ಆಥಿರ್ಕ ವಷರ್ದ 

ಪರ್�ಮಾಧರ್ದ�ಲ್ ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಲದ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಮೇ�ನ ಒತತ್ಡ ಹೆಚಾಚ್ಗಿದೆ. 
 
ಹೆಚಿಚ್ನ ಅನುತಾಪ್ದಕ ಆ�ತ್ ಮತುತ್ ದೊಡಡ್ �ತತ್ದ ಸಾಲಗ�ಂದಾಗಿ ಒತತ್ಡಕೊಕ್ಳಗಾದ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ �ಥ್ರತೆಯನುನ್ ಪುನಃಸಾಥ್ಪಿಸಲು ಮತುತ್ 
ನಿಯಂತರ್ಣಾ ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ಬಿಗಿಗೊ�ಗೊ�ಸಲು ಸಕಾರ್ರ ಕೈಗೊಂಡ ಕರ್ಮಗಳು, �ತಿತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ ಮತುತ್ ಡಿಜಿಟ�ೕಕರಣದತತ್ ನೀಡಿರುವ ಒತುತ್ 
ಇವೆಲಲ್ವೂ ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮಕೆಕ್ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ. 
 
ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮವು ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪಾವತಿ ಮತುತ್ ಸಣಣ್ ಹಣಕಾಸು ಬಾಯ್ಂಕುಗಳಂತಹ ನ�ೕನ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ 

ಮಾಡೆಲ್ ಗ�ಗೆ ಸಾ�ಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ�ಲ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು 25 ದೇಶಗಳ ಹೋ�ಕೆಯ�ಲ್ ಹೆಚುಚ್ �ಕಾಸಗೊಂಡಿದುದ್, ವೇಗದ 

ಪಾವತಿ ಆ��ಾಕ್ರ ಸೂಚಯ್ಂಕದ�ಲ್ (FPII) ಭಾರತದ ತತ್ ಕಷ್ಣದ ಪಾವತಿ ಸೇವೆ (IMPS) ಐದನೇ ಹಂತದ ಏಕೈಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯಾಗಿದೆ. ದೇ�ೕಯ 

ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮದ ಪುನರರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಆರ್ಬಿಐ ಕೈಗೊಂಡ ಹೊಸ ಕರ್ಮಗಳು ಮಹತವ್ದ ಸಹಕಾರ ನೀಡ�ದೆ. 
 

 

ಅವಕಾಶಗಳು 
ಕೇಂದರ್ ಸಕಾರ್ರದ ಬಜೆಟ್ ನ ಗುರಿಗಳಾದ 'ಕನಿಷಟ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಗರಿಷಠ್ ಆಡ�ತ' (Minimum Government Maximum Governance), 

'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ವಯ್ವಹಾರ ವಾತಾವರಣವನುನ್ ಉತೆತ್ೕಜಿಸುವುದು, ಎಂಎಸ್ಎಂಇ (ಸೂಕಷ್ಮ್, ಸಣಣ್ ಮತುತ್ ಮಧಯ್ಮ ಉದಯ್ಮಗಳು) 
ಪರಿಸರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಹೊಸ ಉದೊಯ್ೕಗಾವಕಾಶಗಳ ಸೃ�ಟ್ ಹಾಗು ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ನಿಮಾರ್ಣದತತ್ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಆದಯ್ತೆ 
ಇವೆಲಲ್ವುಗ�ಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪರ್ಮುಖ ಅವಕಾಶ ಲ�ಸ�ದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ “ರಾ�ಟ್ರ್ೕಯ ಮೂಲಸೌಕಯರ್ 

ಪೈಪ್ಲೈನ್” ವರದಿಯಂತೆ ಭಾರತದ�ಲ್ 2020-2025ರ ಆಥಿರ್ಕ ಅವಧಿಯ�ಲ್ ಒಟುಟ್ ರೂ.102 ಲಕಷ್ ಕೋಟಿ (ಯುಎಸ್ $ 1.44 ಟಿರ್�ಯನ್) 

ಮೂಲಸೌಕಯರ್ ಹೂಡಿಕೆಯನುನ್ �ೕಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಕಾರ್ರದ ವಾಯ್ಪಾರ-ಪರ ನೀತಿಗಳು, “ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆ��” ಮತುತ್ ತಂತರ್�ಾನದ 

ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ �ಶವ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ “ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬುಯ್�ನೆಸ್” ವರದಿಯ 'ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಸ್ ಬಾಡರ್ಸ್ರ್' ಸೂಚಕದಂತೆ 2014ರ�ಲ್ 
142ನೇ ಸಾಥ್ನದ�ಲ್ದದ್ ಭಾರತ, 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಷಟ್ರ್ಗಳನುನ್ �ಂದಿಕಿಕ್ 63ನೇ ಸಾಥ್ನಕೆಕ್ೕರುವ ಮೂಲಕ ಪರ್ಮುಖ ಜಾಗತಿಕ 

ಉದಯ್ಮಗ�ಗೆ ನೆಚಿಚ್ನ ತಾಣವಾಗಲು ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ತೆರೆದಿದೆ. 

ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವ��ಾ�� ��ಾಗಗಳು: 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವ�ವಾಟುಗಳು ಪಾರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ರೀಟೇಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಖಜಾನೆ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಮತುತ್ ಇತರ 

ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
 
ರೀಟೇಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್:  
ರೀಟೇಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ �ಭಾಗದ�ಲ್ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ನ ವೈ�ಧಯ್ಮಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ರೀಟೇಲ್  ಸಾಲದ 

ಉತಪ್ನನ್ಗಳ�ಲ್ �ೕಟ್ರ್ಗೇ� ಲೋನ್ಸ್ (ಅಡಮಾನ ಸಾಲಗಳು), ಆಟೊ�ಬೈಲ್ ಸಾಲಗಳು, ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸಾಲಗಳು, �ಕಷ್ಣ ಸಾಲಗಳು, 
ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇ�ನ ಸಾಲ, ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳ ಮೇ�ನ ಸಾಲಗಳು, ಚಿನನ್ದ ಮೇ�ನ ಸಾಲ, ಸಣಣ್ ಉದಯ್ಮ ಸಾಲಗಳು ಮತುತ್ ಕೃ� ಸಾಲಗಳು ಕೂಡ 

ಇದರ�ಲ್ ಸೇರಿವೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ರಿಟೇಲ್ ಸಾಲಗಳ �ೕಟ್ರ್�ೕ��ೕದ�ಲ್ ಗೃಹ ಮತುತ್ ಅಡಮಾನ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಕೃ� ಸಾಲ, ವೈಯಕಿತ್ಕ ಸಾಲ 

ಮತುತ್ ಆಟೊ�ಬೈಲ್ ಸಾಲಗಳು ಪರ್ಮುಖವಾಗಿವೆ 
 
ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸಾಲ: 
ರೀಟೇಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ವಲಯಕೂಕ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತಿತ್ದೆ. ದಿನವ� ಬಂಡವಾಳದ ಹಣಕಾಸು 
(ವಕಿರ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್), ದೀಘಾರ್ವಧಿ  ಸಾಲಗಳು (ಟಮ್ರ್ ಲೋನ್ಸ್), ಬುಯ್�ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ಸ್ (ಔದಯ್ಮಿಕ ಹಣಕಾಸು 
ಉತಪ್ನನ್ಗಳು)- ಎಲಲ್ ಬಗೆಯ ಉದಯ್ಮಗ�ಗೂ ಸೂಕತ್ವೆನಿಸುವ ಫಂಡ್ ಆಧರಿತ ಮತುತ್ ನಾನ್-ಫಂಡ್ ಆಧರಿತ ಹಣಕಾಸು ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. 
 
�ಶವ್ಸಂಸೆಥ್ಯ ಇಂಡ�ಟ್ರ್ಯಲ್ ಡೆವಲಪೆಮ್ಂಟ್ ಆಗರ್ನೈಸೇಶನ್ (ಯುನಿಡೊ) ದೇಶಾದಯ್ಂತ 388 ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಗುಚಛ್ಗಳನುನ್ (ಕಲ್ಸಟ್ರ್) 

ಗುರುತಿ�ದೆ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ 200ಕೂಕ್ ಅಧಿಕ ಕಲ್ಸಟ್ರ್ ಗಳ�ಲ್ ಕೆಬಿಎಲ್ ತನನ್ ಅ�ತ್ತವ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಸೆಕಟ್ರ್ �ಟಕಗ�ಗೆ ಹಣಕಾಸು 
ಒದಗಿಸುವ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಶಾಖೆಗಳು ಮತುತ್ ತಂಡಗಳನುನ್ ಕೆಬಿಎಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. 
 
ಈ ವಲಯದ�ಲ್ 2613.35 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಬಂದಿದುದ್, ಲಾಭಕೆಕ್ 451.31  ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ (ತೆರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗದ ಖಚಿರ್ನ ಪ�ವರ್ದ�ಲ್). 
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ಕಾ�ರ್ರೇ� ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್:  
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಮತುತ್ ಸಗಟು ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವ�ವಾಟು (ರೂ.100 ಕೋಟಿ ಗ�ಗೂ ಅಧಿಕ �ತತ್ದ)  ಎಂಟರ್ಪೆ�ಸರ್, 

ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು, ದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ದ ಕಾ�ರ್ರೇಶನ್ಗ�ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ 
ಸೇವೆಗಳ�ಲ್ ಫಂಡ್ ಆಧರಿತ ಮತುತ್ ನಾನ್-ಫಂಡ್ ಆಧರಿತ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು; ದಿನವ� ಬಂಡವಾಳದ ಹಣಕಾಸು (ವಕಿರ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್), 
ದೀಘಾರ್ವಧಿ  ಸಾಲಗಳು (ಟಮ್ರ್ ಲೋನ್ಸ್), �ದೇ� �ನಿಮಯ ಸೇವೆಗಳು, ರಚನಾತಮ್ಕ ಸಾಲದ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ 

(ಸಾಲಪತರ್), ಗಾಯ್ರಂಟಿಗಳು, ಬಿಲ್ ಡಿಸೌಕ್ಂಟಿಂಗ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಟೆರ್ೕಡ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಂಗ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪೂರೈಸುತಿತ್ದೆ. 
 
ವರದಿ ವ�ರ್ದ�ಲ್ ಈ �ಭಾಗದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ��ದ ಆದಾಯ 3138.02 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದುದ್, ಲಾಭಕೆಕ್ 556.03ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ 
(ತೆರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಖಚಿರ್ನ ಪೂವರ್ದ�ಲ್ನ). 
 
ಖಜಾನೆ ನಿವರ್ಹಣೆಗಳು: 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಖಜಾನೆ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕಾ�ಾರ್ಚರಣೆಗಳ�ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಮತುತ್ �ಆರ್ಆರ್ ನಂತಹ ಶಾಸನಬದಧ್ ಮೀಸಲುಗಳ 

ನಿವರ್ಹಣೆ, �ಕಿ�ಡಿಟಿ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತುತ್ �ದೇ� �ನಿಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. �ಕಿ�ಡಿಟಿ 

ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಖಜಾನೆಯು (ಟೆರ್ಶರಿ) ಪಾರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾವರ್ಭೌಮ ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳು (ಸೊವರಿನ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ಸ್) 
ಮತುತ್ ಇತರ �ಥ್ರ ಆದಾಯದ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳನುನ್ ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ. ಅಲಾಪ್ವಧಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ �ಕಿ�ಡಿಟಿ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕು ವಾಣಿಜಯ್ ಪತರ್ಗಳು, 
ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಠೇವಣಿ ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಲ್ೕಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನುನ್ ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು �ದೇ� �ನಿಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ�ಲ್ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದುದ್, ಮುಂಬಯಿಯ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್ �ಲ್ೕರ್ನ�ಲ್ ಇದನುನ್ 
ನಿವರ್�ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗಾಗಿ ಫಾವರ್ಡ್ರ್ ಒಪಪ್ಂದಗಳು, �ದೇ� �ನಮಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ 

ವೈ�ಧಯ್ಮಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ.  
 
ಖಜಾನೆ ನಿವರ್ಹಣೆಯಿಂದ ಬಾಯ್ಂಕು ಒಟಾಟ್ರೆ 1625.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗ��ದುದ್, ಲಾಭಕೆಕ್ 574.20 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ 
(ತೆರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಖಚಿರ್ನ ಪೂವರ್ದ�ಲ್ನ). 
 
ಇತರ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: 
ಉ�ತಾಯ ಖಾತೆಗಳು, ಚಾ�ತ್ ಖಾತೆಗಳು, ಅಂತಾರಾ�ಟ್ರ್ೕಯ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್, ಕೋ-ಬಾರ್ಂಡೆಡ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್, ಎಎಸ್
ಬಿಎ ಸೌಲಭಯ್, ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭಯ್, �ಬೈಲ್ ಮತುತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಪಾವತಿ ಮತುತ್  ರವಾನೆ (ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್) ಇತಾಯ್ದಿ 

ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಭೌತಿಕ ಮತುತ್ ಇ- ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಇ-ಲಾಬಿಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. 
 
ಈ �ಭಾಗದ�ಲ್ 473.51 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಗ��ದುದ್, ಅದರ�ಲ್ 118.99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನುನ್ (ತೆರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ 

ಖಚಿರ್ನ ಪೂವರ್ದ�ಲ್ನ) ಗ�ಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ಪಾರಾಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು: 
ವೈ�ಧಯ್ಮಯ ಹಣಕಾಸು ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಮೌಲಯ್ವಧಿರ್ತ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ನಿಮಮ್ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಾಯ್ರಾಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಾದ ಲೈಫ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್, ಆರೋಗಯ್ �ಮೆ, ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ 

ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಕೂಡ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ.   
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ಕಾ�ರ್ರೇ� ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್:  
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಮತುತ್ ಸಗಟು ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವ�ವಾಟು (ರೂ.100 ಕೋಟಿ ಗ�ಗೂ ಅಧಿಕ �ತತ್ದ)  ಎಂಟರ್ಪೆ�ಸರ್, 

ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಘಟಕಗಳು, ದೊಡಡ್ ಗಾತರ್ದ ಕಾ�ರ್ರೇಶನ್ಗ�ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ 
ಸೇವೆಗಳ�ಲ್ ಫಂಡ್ ಆಧರಿತ ಮತುತ್ ನಾನ್-ಫಂಡ್ ಆಧರಿತ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು; ದಿನವ� ಬಂಡವಾಳದ ಹಣಕಾಸು (ವಕಿರ್ಂಗ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್), 
ದೀಘಾರ್ವಧಿ  ಸಾಲಗಳು (ಟಮ್ರ್ ಲೋನ್ಸ್), �ದೇ� �ನಿಮಯ ಸೇವೆಗಳು, ರಚನಾತಮ್ಕ ಸಾಲದ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ ಗಳು ಮತುತ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ 

(ಸಾಲಪತರ್), ಗಾಯ್ರಂಟಿಗಳು, ಬಿಲ್ ಡಿಸೌಕ್ಂಟಿಂಗ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಟೆರ್ೕಡ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಂಗ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪೂರೈಸುತಿತ್ದೆ. 
 
ವರದಿ ವ�ರ್ದ�ಲ್ ಈ �ಭಾಗದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ��ದ ಆದಾಯ 3138.02 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದುದ್, ಲಾಭಕೆಕ್ 556.03ಕೋಟಿ ರೂ. ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ 
(ತೆರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಖಚಿರ್ನ ಪೂವರ್ದ�ಲ್ನ). 
 
ಖಜಾನೆ ನಿವರ್ಹಣೆಗಳು: 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಖಜಾನೆ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕಾ�ಾರ್ಚರಣೆಗಳ�ಲ್ ಪಾರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಮತುತ್ �ಆರ್ಆರ್ ನಂತಹ ಶಾಸನಬದಧ್ ಮೀಸಲುಗಳ 

ನಿವರ್ಹಣೆ, �ಕಿ�ಡಿಟಿ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತುತ್ ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತುತ್ �ದೇ� �ನಿಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. �ಕಿ�ಡಿಟಿ 

ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಖಜಾನೆಯು (ಟೆರ್ಶರಿ) ಪಾರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾವರ್ಭೌಮ ಸಾಲ ಉಪಕರಣಗಳು (ಸೊವರಿನ್ ಡೆಟ್ ಇನ್ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ಸ್) 
ಮತುತ್ ಇತರ �ಥ್ರ ಆದಾಯದ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳನುನ್ ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ. ಅಲಾಪ್ವಧಿ ಹೆಚುಚ್ವರಿ �ಕಿ�ಡಿಟಿ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕು ವಾಣಿಜಯ್ ಪತರ್ಗಳು, 
ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, ಠೇವಣಿ ಸಟಿರ್ಫಿಕೇಟ್ಗಳು ಮತುತ್ �ಲ್ೕಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಸುಟ್ರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನುನ್ ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು �ದೇ� �ನಿಮಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ�ಲ್ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದುದ್, ಮುಂಬಯಿಯ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್ �ಲ್ೕರ್ನ�ಲ್ ಇದನುನ್ 
ನಿವರ್�ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗಾಗಿ ಫಾವರ್ಡ್ರ್ ಒಪಪ್ಂದಗಳು, �ದೇ� �ನಮಯ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳಂತಹ 

ವೈ�ಧಯ್ಮಯ ಶೆರ್ೕಣಿಯ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ.  
 
ಖಜಾನೆ ನಿವರ್ಹಣೆಯಿಂದ ಬಾಯ್ಂಕು ಒಟಾಟ್ರೆ 1625.94 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆದಾಯ ಗ��ದುದ್, ಲಾಭಕೆಕ್ 574.20 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ 
(ತೆರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಖಚಿರ್ನ ಪೂವರ್ದ�ಲ್ನ). 
 
ಇತರ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು: 
ಉ�ತಾಯ ಖಾತೆಗಳು, ಚಾ�ತ್ ಖಾತೆಗಳು, ಅಂತಾರಾ�ಟ್ರ್ೕಯ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್, ಕೋ-ಬಾರ್ಂಡೆಡ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್, ಎಎಸ್
ಬಿಎ ಸೌಲಭಯ್, ಲಾಕರ್ ಸೌಲಭಯ್, �ಬೈಲ್ ಮತುತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು, ಪಾವತಿ ಮತುತ್  ರವಾನೆ (ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್) ಇತಾಯ್ದಿ 

ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಭೌತಿಕ ಮತುತ್ ಇ- ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಇ-ಲಾಬಿಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ ಡಿಜಿಟಲ್ 

ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. 
 
ಈ �ಭಾಗದ�ಲ್ 473.51 ಕೋಟಿ ರೂ ಆದಾಯ ಗ��ದುದ್, ಅದರ�ಲ್ 118.99 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಲಾಭವನುನ್ (ತೆರಿಗೆ ಮತುತ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗದ 

ಖಚಿರ್ನ ಪೂವರ್ದ�ಲ್ನ) ಗ�ಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ಪಾರಾಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು: 
ವೈ�ಧಯ್ಮಯ ಹಣಕಾಸು ಉತಪ್ನನ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಹಾಗೂ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಮೌಲಯ್ವಧಿರ್ತ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಉದೆದ್ೕಶದಿಂದ ನಿಮಮ್ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಾಯ್ರಾಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳಾದ ಲೈಫ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್, ಆರೋಗಯ್ �ಮೆ, ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ 

ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಕೂಡ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ.   
 

ಬಾಯ್ಂಕಾಶುಯ್ರೆನ್ಸ್  ಸೇವೆಗಳು: 

ಲೈಫ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್:  
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಿಏನ್ ಬಿ ಮೆಟ್ಲೈಫ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ �ಮಿಟೆಡ್ (PNB Metlife Insurance Co Pvt Ltd) ಜತೆಗೆ ಕಳೆದ 15ಕೂಕ್ 
ಹೆಚುಚ್ ವಷರ್ಗ�ಂದ ಸಹ�ೕಗ ಹೊಂದಿದುದ್, 2017ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜೀವ �ಮಾ ನಿಗಮದ ಜೊತೆಗೆ ಮತುತ್ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಷರ್ದಿಂದ 

ಭಾತಿರ್ ಅಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ �ಮಿಟೆಡ್ ಜತೆಗೂ ಲೈಫ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ ಮಾರಾಟದ ಸಹ�ೕಗ ಹೊಂದಿದೆ. 
 
ಜನರಲ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್:  
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಯುನಿವಸರ್ಲ್ ಸೊಂ� ಜನರಲ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ �ಮಿಟೆಡ್ ಜತೆಗೆ ಜಂಟಿ ಸಹೋದಯ್ಮ ಹೊಂದಿದುದ್, ಬಜಾಜ್ ಅಲಯನ್ಜ್ 
ಜನರಲ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿ �ಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡ ಸಹಭಾಗಿತವ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರೋಗಯ್ ಮತುತ್ ನಾನ್-ಹೆಲ್ತ್ (ಆರೋಗೆಯ್ೕತರ) 

�ಮಾ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆ.  
 
2019-2020ನೇ �ತಿತ್ೕಯವಷರ್ದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ನಾನ್-ಲೈಫ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ ವ�ವಾಟಿನಿಂದ 11.19 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯಗ��ದೆ. (2018-

19ರ�ಲ್ -9.75 ಕೋಟಿ ರೂ.) 

 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ್ತಾ �ೕಜನೆಗಳು (ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ ಮತುತ್ ಪಿಎಂಎ��ವೈ) ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ (NPS) ಸೌಲಭಯ್ಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಎಲಲ್ 
ಶಾಖೆಗಳ�ಲ್ ಲಭಯ್�ರುತತ್ವೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ‘ಕೆಬಿಎಲ್ �ುರ�ಾ’ಎಂಬ �ೕಜನೆಯಡಿಯ�ಲ್ ಪಸರ್ನಲ್ ಆಕಿಸ್ಡೆಂಟ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್  (ವೈಯಕಿತ್ಕ 

ಅಪಘಾತ �ಮೆ �ೕಜನೆ) ಉತಪ್ನನ್ವನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಎಲಲ್ ಎಸ್ಬಿ ಖಾತೆ (ಉ�ತಾಯ) ಗಾರ್ಹಕರೂ (18ರಿಂದ 70 

ವಷರ್ ವ�ೕಮಾನದ ಒಳಗಿನವರು) ವಾ�ರ್ಕ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಪಿರ್ೕಮಿಯಂ ಪಾವತಿ� ಈ �ೕಜನೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಬಹುದು. ಇದಕೆಕ್ ಆಟೋ 
ರಿನೂಯ್ಯಲ್ ಸೌಲಭಯ್ವೂ ಇದೆ. ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ್ತಾ �ೕಜನೆಯು ಬಹಳ ಜನಪಿರ್ಯತೆಯನುನ್ ಗ��ದೆ. 
 
ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ ಯುನಿಟ್ಗಳ ��ರ�ೆ: 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಹಲವಾರು ಪರ್ಮುಖ ಅಸೆಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ (AMC)ಗಳ ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ ಉತಪ್ನನ್ಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ 
ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಮೂಯ್ಚುಯ್ವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾರಾಟಕಾಕ್ಗಿ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಇತಿತ್ೕಚೆಗೆ ಫಿನ್��ಾಡ್ರ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ ಪೆ�ವೇಟ್ 

�ಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಜತೆಗೆ ಒಪಪ್ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ತಂತರ್�ಾನ ಆಧರಿತ ಫಿಸಡ್ಮ್ (FISDOM) �ಬೈಲ್ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಈ 

ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರು ಸುಲಭ ಮತುತ್ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ�ಲ್ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
 
ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ (POS) ನೆಟ್ವಕ್ರ್: 
ವಾಯ್ಪಾರಿಗ�ಗೆ ತಮಮ್ ಪಾವತಿಗಳನುನ್ ಸವ್ಯಂಚಾ�ತವಾಗಿ ಸಂಗರ್�ಸಲು ಬಾಯ್ಂಕು ಪಿಓಎಸ್ (ಸೆವ್ೖಪಿಂಗ್ ಯಂತರ್) ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. 
ಇನನ್ಷುಟ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಾವತಿ ಪರಿಹಾರಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಬಾಯ್ಂಕು ‘ಎಂಸೆವ್ೖಪ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜೀಸ್ ಪೆ�ವೇಟ್ �ಮಿಟೆಡ್’ ಮತುತ್ 
‘ಬಿಜಿ�ಪೇ’ ಜತೆ ಸಹ�ೕಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ದೇಶಾದಯ್ಂತ 11,900ಕೂಕ್ ಅಧಿಕ ಪಿಓಎಸ್ ಟಮಿರ್ನಲ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಾಲದ ಮೂಲಕ ‘Cash@POS’ ಸೌಲಭಯ್ವನುನ್ 
ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಗಾರ್ಹಕರು ತಮಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್/ ಓಪನ್ �ಸಟ್ಂ ಪಿರ್ಪೇಯ್ಡ್ ಕಾಡ್ರ್ (ಭಾರತದ�ಲ್ರುವ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು 
�ತರಿ�ದ ಕಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್ ಬಳ�) ಪಿಓಎಸ್ ಮೂಲಕ ನಗದು ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. 
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ಗಾರ್ಹಕ ಸೇವೆಗಳು: 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಗಾರ್ಹಕ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಬಾಯ್ಂಕುಗ�ಗಿಂತ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕವಾಗಿ ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ 
ಕಾಯುದ್ಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ ವೆ��ದ�ಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ 

�ಧಾನಗಳನುನ್ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಸೇವೆಗಳ ಸಮಪರ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತುತ್ ಪರಾಮಶೆರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನುನ್ ಅತಿ ಕನಿಷಠ್ 
ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಇ�ಸುವುದು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಆರ್ಬಿಐ ಮತುತ್ ಐಬಿಎ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಮಾಗರ್ಸೂ�ಗ�ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ �ಧಾನಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿ�ಕೊಳಳ್ಲು ಬಾಯ್ಂಕು 
ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಶರ್ಮಿಸುತಿತ್ದುದ್, ಗಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಯರ್�ಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ 

ಓಂಬುಡಸ್ಮ್ನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನೂನ್ ಕಾಯರ್ಗತಗೊ��ದೆ. 
 
ಪರ್��ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪುರಸಾಕ್ರಗಳು: 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂ��ದ ಹಲವಾರು ಪರ್ಶ�ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪುರಸಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳು ತಾಂತಿರ್ಕ 

ಆ��ಾಕ್ರಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್,  ರಫುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಇತಾಯ್ದಿಗ�ಗೆ ದೊರೆತ ಪುರಸಾಕ್ರಗಳಾಗಿವೆ. 
● ‘ಐಬಿಎ- ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ ಅವಾಡ್ಸ್ರ್ 2020’ (ಸಣಣ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ��ಾಗದ�ಲ್ - 3 ವಗರ್ಗಳ�ಲ್). 

❖ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ �ತಿತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ (ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ಇನ್ಕೂಲ್ಷನ್) 

❖ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಐಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ & ಸೈಬರ್ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿ ಇನಿ��ೕಟಿ�ಸ್’ -ಜಂಟಿ ಪರ್ಶ�ತ್ 

❖ ವಷರ್ದ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಪ್ಧೆರ್ಯ�ಲ್ ರನನ್ರ್ ಅಪ್ ಪರ್ಶ�ತ್ 

● ಅಸೋಚಾಮ್ನ 7ನೇ ರಾ��ೕಯ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್ ಅವಾಡ್ಸ್ರ್- ಖಾಸಗಿ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ��ಾಗದ�ಲ್,  

● ಕೇರಳದ ಬಾಯ್ಂಕಸ್ರ್ ಕಲ್ಬ್ನ ರಾಜಯ್ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ‘�ದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬಾಯ್ಂಕ್’ಗಳ ��ಾಗದ�ಲ್ 
ರಾ��ೕಯ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ 2018-19ನೇ ಸಾ�ಗೆ ಮೂರನೆಯ '‘ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾಮರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಂಕ್’ ಪರ್ಶ�ತ್. 

● ಎಬಿಪಿ ನೂಯ್ಸ್ ಸಾಥ್ಪಿ�ದ ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಐ ಪರ್ಶ�ತ್- 2 ��ಾಗಗಳ�ಲ್. (ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ಸ�ರ್ಸಸ್ ಮತುತ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ ನ 

ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಸೇವೆಗ�ಗಾಗಿ). 

○ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಬಾಯ್ಂಕ್. 

○ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ�ಲ್ ಆ��ಾಕ್ರ ಮತುತ್ ನ�ೕನ ತಂತರ್�ಾನ. 

● ಇಟಿ ಬಿ�ನೆಸ್ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಡಾಡ್ರ್ 2019. (ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವಾ ��ಾಗದ�ಲ್). 

● ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್ ನೂಯ್ಯಾಕ್ರ್ ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಅವಾಡ್ರ್ 2019: ಸುಲ�ತ ಪಾವತಿ ಮತುತ್ ನೇರ ದರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ 

ಅತುಯ್ತತ್ಮ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ. 

● ಮುಂಬಯಿಯ ಬಿ�ನೆಸ್ ಟೆ��ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿರುವ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಮಾಯ್ಗಜಿನ್ ‘ಅಭುಯ್ದಯ’ಕೆಕ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಇನ್ಹೌಸ್ 

ಮಾಯ್ಗಜಿನ್ ಎಂಬ ರಾ��ೕಯ ಪರ್ಶ�ತ್. 

● 2018-19ರ ಸಾ�ನ�ಲ್ ಎಎಪಿಬಿ ಗುರಿಯ�ಲ್ ‘ಶೇ 100ರ ��ತಾಂಶ’ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ 01-07-2019ರಂದು ಸಾಥ್ಪಿ�ದ 

ಅಟಲ್ ಪೆನಷ್ನ್ �ೕಜನೆ ‘ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಅವಾಡ್ರ್.  
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ಗಾರ್ಹಕ ಸೇವೆಗಳು: 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಗಾರ್ಹಕ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಬಾಯ್ಂಕುಗ�ಗಿಂತ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕವಾಗಿ ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ 
ಕಾಯುದ್ಕೊಳಳ್ಲು ಪರ್ಯತಿನ್ಸುತಿತ್ದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ ವೆ��ದ�ಲ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ 

�ಧಾನಗಳನುನ್ ಶೋಧಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಸೇವೆಗಳ ಸಮಪರ್ಕ ಪೂರೈಕೆ ಮತುತ್ ಪರಾಮಶೆರ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳನುನ್ ಅತಿ ಕನಿಷಠ್ 
ಮಟಟ್ಕೆಕ್ ಇ�ಸುವುದು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಆರ್ಬಿಐ ಮತುತ್ ಐಬಿಎ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ನೀಡುವ ಮಾಗರ್ಸೂ�ಗ�ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ �ಧಾನಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿ�ಕೊಳಳ್ಲು ಬಾಯ್ಂಕು 
ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಶರ್ಮಿಸುತಿತ್ದುದ್, ಗಾರ್ಹಕರ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕಾಕ್ಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾಯರ್�ಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ 

ಓಂಬುಡಸ್ಮ್ನ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನೂನ್ ಕಾಯರ್ಗತಗೊ��ದೆ. 
 
ಪರ್��ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪುರಸಾಕ್ರಗಳು: 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸೂ��ದ ಹಲವಾರು ಪರ್ಶ�ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪುರಸಾಕ್ರಗಳನುನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳು ತಾಂತಿರ್ಕ 

ಆ��ಾಕ್ರಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್,  ರಫುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಇತಾಯ್ದಿಗ�ಗೆ ದೊರೆತ ಪುರಸಾಕ್ರಗಳಾಗಿವೆ. 
● ‘ಐಬಿಎ- ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ ಅವಾಡ್ಸ್ರ್ 2020’ (ಸಣಣ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ��ಾಗದ�ಲ್ - 3 ವಗರ್ಗಳ�ಲ್). 

❖ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ �ತಿತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ (ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ಇನ್ಕೂಲ್ಷನ್) 

❖ ‘ಬೆಸ್ಟ್ ಐಟಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ & ಸೈಬರ್ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿ ಇನಿ��ೕಟಿ�ಸ್’ -ಜಂಟಿ ಪರ್ಶ�ತ್ 

❖ ವಷರ್ದ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಪ್ಧೆರ್ಯ�ಲ್ ರನನ್ರ್ ಅಪ್ ಪರ್ಶ�ತ್ 

● ಅಸೋಚಾಮ್ನ 7ನೇ ರಾ��ೕಯ ಎಂಎಸ್ಎಂಇ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್ ಅವಾಡ್ಸ್ರ್- ಖಾಸಗಿ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ��ಾಗದ�ಲ್,  

● ಕೇರಳದ ಬಾಯ್ಂಕಸ್ರ್ ಕಲ್ಬ್ನ ರಾಜಯ್ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ‘�ದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬಾಯ್ಂಕ್’ಗಳ ��ಾಗದ�ಲ್ 
ರಾ��ೕಯ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ 2018-19ನೇ ಸಾ�ಗೆ ಮೂರನೆಯ '‘ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾಮರ್ಡ್ ಬಾಯ್ಂಕ್’ ಪರ್ಶ�ತ್. 

● ಎಬಿಪಿ ನೂಯ್ಸ್ ಸಾಥ್ಪಿ�ದ ಬಿಎಫ್ಎಸ್ಐ ಪರ್ಶ�ತ್- 2 ��ಾಗಗಳ�ಲ್. (ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ಸ�ರ್ಸಸ್ ಮತುತ್ ಇನೂಶ್ರೆನ್ಸ್ ನ 

ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಸೇವೆಗ�ಗಾಗಿ). 

○ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಬಾಯ್ಂಕ್. 

○ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಲಯದ�ಲ್ ಆ��ಾಕ್ರ ಮತುತ್ ನ�ೕನ ತಂತರ್�ಾನ. 

● ಇಟಿ ಬಿ�ನೆಸ್ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಡಾಡ್ರ್ 2019. (ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವಾ ��ಾಗದ�ಲ್). 

● ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್ ನೂಯ್ಯಾಕ್ರ್ ಕೊಡಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ಟಿಪಿ ಅವಾಡ್ರ್ 2019: ಸುಲ�ತ ಪಾವತಿ ಮತುತ್ ನೇರ ದರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ 

ಅತುಯ್ತತ್ಮ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ. 

● ಮುಂಬಯಿಯ ಬಿ�ನೆಸ್ ಟೆ��ಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿರುವ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಮಾಯ್ಗಜಿನ್ ‘ಅಭುಯ್ದಯ’ಕೆಕ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಇನ್ಹೌಸ್ 

ಮಾಯ್ಗಜಿನ್ ಎಂಬ ರಾ��ೕಯ ಪರ್ಶ�ತ್. 

● 2018-19ರ ಸಾ�ನ�ಲ್ ಎಎಪಿಬಿ ಗುರಿಯ�ಲ್ ‘ಶೇ 100ರ ��ತಾಂಶ’ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಪಿಎಫ್ಆರ್ಡಿಎ 01-07-2019ರಂದು ಸಾಥ್ಪಿ�ದ 

ಅಟಲ್ ಪೆನಷ್ನ್ �ೕಜನೆ ‘ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಅವಾಡ್ರ್.  

 

 

��ತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ 
�ತಿತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ �ೕಜನೆಯಡಿಯ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕು ಕೇವಲ ಖಾತೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುವುದಷಟ್ಕೆಕ್ೕ �ೕಮಿತಗೊ�ಸದೆ, ‘ಜನರ ಜತೆ ಸಂಪಕರ್ 

ಸಾಧಿಸುವ’  ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಾರ್ಮೀಣ ಜನರ ಸಣಣ್ ಸಾಲದ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಎಲಲ್ 
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನೂನ್ ಒದಗಿಸುವುದು, ಹಣ ರವಾನೆ ಸೌಲಭಯ್ ಮತುತ್ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಆರೋಗಯ್ �ಮೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಕೂಡ ಇದರ�ಲ್ ಸೇರಿದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು 386 ಶಾಖೆಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಮತುತ್ ಸೆಮಿ ಅಬರ್ನ್ ಪರ್ದೇಶಗಳ�ಲ್ಹೊಂದಿದುದ್ (35 ಅತಿ ಸಣಣ್ ಶಾಖೆಗಳ ಸ�ತ) ಗಾರ್ಮೀಣ 

ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ಈ ಶಾಖೆಗಳು ಹಣಕಾ�ನ ಸಾಕಷ್ರತಾ ಕೇಂದರ್ಗಳಾಗಿಯೂ (ಎ�ಎಲ್�) ಕೆಲಸ 

ಮಾಡುತಿತ್ದುದ್, ಗಾರ್ಮೀಣ ಜನತೆಗೆ ಹಣಕಾ�ನ ಬಗೆಗ್ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತಿತ್ದೆ. ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ ಜನ್ಧನ್ �ೕಜನೆ (ಪಿಎಂಜೆಡಿವೈ) ಅನುಸಾರ 

�ತಿತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ �ಟುವಟಿಕೆಗ�ಗೆ ಬಾಯ್ಂಕು ಪರಿಷಕ್ೃತ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ ಹಾಗೂ  ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳನುನ್ ಜಾರಿಗೊ��ದೆ. ಭಾರತ ಸರಕಾರದ 

ನೇರ ನಗದು ವಗಾರ್ವಣೆ (ಡಿಬಿಟಿ) �ೕಜನೆಯ�ಲ್  ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿಯ�ಲ್ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಬಿಸ್ಡಿ ಸ�ತ ಹಲವು 
ಸೌಲಭಯ್ಗಳನುನ್ ಗಾರ್ಹಕರ ಆಧಾರ್ ಜೋಡಿ�ದ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತೆಗ�ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ವಗಾರ್ಯಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. 
 
�ತಿತ್ೕಯ ಸೇಪರ್ಡೆ �ೕಜನೆ ಅನುಸಾರ, ಬಾಯ್ಂಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುತಿತ್ದೆ: 

1. ಬಿ�ನೆಸ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆಂಟ್ ಸೇವೆಗಳು (BC): ಈ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದಕಾಕ್ಗಿ ಬಾಯ್ಂಕು ‘ಸಬ್-ಕೆ ಇಂಪಾಯ್ಕ್ಟ್ ಸೊಲೂಯ್ಷನ್ಸ್ �ಮಿಟೆಡ್’ 

ಜತೆಗೆ ಒಪಪ್ಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ಬಾಯ್ಂಕು ಕನಾರ್ಟಕ, ಆಂಧರ್ಪರ್ದೇಶ ಮತುತ್ ಛತಿತ್ೕಸ್ಗಢ ರಾಜಯ್ಗಳ 

ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳ�ಲ್ 119 ಬಿ�ನೆಸ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆಂಟ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್. 

2. ಆಧಾರ್ ಸಕಿರ್ಯಗೊ��ದ ಪಾವತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ (ಎಇಪಿಎಸ್): ಭಾರತದ ರಾ��ೕಯ ಪಾವತಿಗಳ ನಿಗಮ (ಎನ್�ಪಿಐ) ಪರಿ�ಯಿ�ದ 

ಎಇಪಿಎಸ್ ಟಾರ್ನಾಸ್ಕಷ್ನ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಎಲಲ್ ಬಿ�ನೆಸ್ ಕರೆಸಾಪ್ಂಡೆಂಟ್ ಸಥ್ಳಗಳ�ಲ್ ಜಾರಿಗೊ��ದೆ. ಆಧಾರ್ ಜೋಡಿ�ದ 

��ತಾಯ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ ಗಾರ್ಹಕರು ಬಿ.� ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣದ ವಯ್ವಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. 

3. ಹಣಕಾಸು ಸಾಕಷ್ರತೆ ಮತುತ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಸಲಹಾ ಕೇಂದರ್ಗಳು (ಎ�ಎಲ್��): ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಮಣಿಪಾಲದ ಮೆ. �ಾನಜೊಯ್ೕತಿ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ 

�ಟರ� ಅಂಡ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಕೌನೆಸ್�ಂಗ್  ಟರ್ಸ್ಟ್ ಜತೆ ಜಂಟಿ ಸಹಭಾಗಿತವ್ದೊಂದಿಗೆ ಕನಾರ್ಟಕದ ಬಿ.� ರೋಡ್, ತಿಪಟೂರು, ಹಾನಗಲ್, 

ಕುಂದಗೋಳ ಮತುತ್ ಆಲೂರಿನ�ಲ್ 5 ಎ�ಎಲ್�ಗಳನುನ್ ಪಾರ್�ೕಜಿ�ದೆ. ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಎ�ಎಲ್�ಗಳು 3012 ಹಣಕಾಸು ಸಾಕಷ್ರತಾ 

ಅಭಿಯಾನಗಳನುನ್ ನಡೆ�ವೆ. ಅವುಗಳ�ಲ್  ಒಟುಟ್ 1,20,320 ಮಂದಿ ಭಾಗವ��ದಾದ್ರೆ. ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ, ಬಾಯ್ಂಕಿನ 

ಎಲಲ್ ಗಾರ್ಮೀಣ ಶಾಖೆಗಳು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸು ಸಾಕಷ್ರತೆ �ಬಿರಗಳನುನ್ ನಡೆಸುತಿತ್ವೆ. 

4. ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದರ್ತಾ �ೕಜನೆಗಳು: ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜೀವನ್ ಜೊಯ್ೕತಿ �ಮಾ �ೕಜನೆ (ಪಿಎಂಜೆಜೆಬಿವೈ), ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ 

ಸುರ�ಾ ಬಿಮಾ �ೕಜನಾ (ಪಿಎಂಎಸ್ಬಿವೈ)  ಮತುತ್ ಅಟಲ್ ಪೆನಷ್ನ್ �ೕಜನಾ (ಎಪಿವೈ) ಗಳನುನ್ 2015ರ ಜೂನ್ 1ರಂದು 
ಗೌರವಾನಿವ್ತ ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳು ಜಾರಿಗೊ��ದರು.  ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಎಲಲ್ ಶಾಖೆಗಳೂ ದೇಶಾದಯ್ಂತ ತನನ್ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಈ 

�ೕಜನೆಗಳ ಸೇವೆಯನುನ್ ಕಿರ್ಯಾ�ೕಲವಾಗಿ ನೀಡುತಿತ್ವೆ.  

5. ಪರ್ಧಾನ ಮಂತಿರ್ಗಳ ಜನ್ಧನ್ �ೕಜನೆ (ಪಿಎಂಜೆಡಿವೈ):  ದೇಶಾದಯ್ಂತ ಎಲಲ್ ಶಾಖೆಗಳೂ ಪಿಎಂಜೆಡಿವೈ ಖಾತೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯುತಿತ್ದುದ್, 
ರುಪೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್ ನೀಡುತಿತ್ವೆ.  15-08-2014ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಒಟುಟ್ 2,39,573 ಪಿಎಂಜೆಡಿವೈ ಖಾತೆಗಳನುನ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿದುದ್, 
ಒಟುಟ್ 64.59 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟಾಟ್ರೆ 77,886 ರುಪೇ ಕಾಡ್ರ್ಗಳನುನ್ �ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. 
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ಕಾ���ೇ� ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ�ಲ್ (�ಎ�ಆರ್) ಆರೋಗಯ್ ಪಾಲನೆ, �ಕಷ್ಣ/ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ, 
ಮ�ಳೆಯರು ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ/ಆಥಿರ್ಕ ದುಬರ್ಲರ ಸಬ�ೕಕರಣ, ಪಾರಿಸರಿಕ ಸು�ಥ್ರತೆ/ ಹ�ರು ಉಪಕರ್ಮಗಳು, ಪರಂಪರೆ/ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯ 

ರಕಷ್ಣೆ, ಕಿರ್ೕಡೆಗ�ಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ, ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್, ಸವ್ಚಛ್ ಭಾರತ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಸೇರಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ 
ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ನಗರ-ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಸಮತೋಲನವನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ 
ಹೆಚಿಚ್ನ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಾಕಷ್ರತೆ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ೕೆ ಇಲಲ್ದ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳಲೂಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ �ಸತ್ರಿಸುತತ್, 
ನಾಯ್ಯಸಮಮ್ತ ಮತುತ್ ಪಾರದಶರ್ಕ ರೀತಿಯ�ಲ್, ಕೈಗೆಟಕುವ ವೆಚಚ್ದ�ಲ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುತಿತ್ದೆ. 
 
2013ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಸಾರ, ಬಾಯ್ಂಕ್ ‘ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸೋ�ಯಲ್ ರೆಸಾಪ್ನಿಸ್ಬಿ�ಟಿ ಕಮಿಟಿ’ ಎಂಬ ನಿದೇರ್ಶಕರ 
ಸಮಿತಿಯನುನ್ ರಚಿ�ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸೋ�ಯಲ್ ರೆಸಾಪ್ನಿಸ್ಬಿ�ಟಿ (�ಎ�ಆರ್) ನೀತಿಯನೂನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯ�ಲ್ 
ಸಮಾಜಕೆಕ್ ಲಾಭವಾಗುವ ಹಲವಾರು �ೕಜನೆಗಳು/ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತಿತ್ದೆ. �ಎ�ಆರ್ ನೀತಿಯ �ಷಯಗಳು ಮತುತ್ 
2019-20ರ ಸಾ�ನ�ಲ್ ಈ �ೕಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡ ಕಾಯರ್ಗಳ �ಸ�ತ ವರದಿಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ-5ರ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2014ರ 
ಕಂಪನಿಗಳ (ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸೋ�ಯಲ್  ರೆಸಾಪ್ನಿಸ್ಬಿ�ಟಿ ಪಾ��) ನಿಯಮ 8ರ ಅನುಸಾರ ಈ �ವರಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಈ ವರೆಗೆ 
ಬಾಯ್ಂಕು ಸುಮಾರು 1171 �ೕಜನೆಗ�ಗೆ 40.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷುಟ್ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವನುನ್ ನೀಡಿದುದ್, ಈ �ೕಜನೆಗಳು ಸಮಾಜಕೆಕ್ 
ಧನಾತಮ್ಕ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಬೀರುವ�ಲ್ ಯಶ�ವ್ಯಾಗಿವೆ. 
 
ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ: 
ಜಗತಿತ್ನ�ಲ್ ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ರುವ ಡಿಜಿಟ�ೕಕರಣದ ಪರ್ಭಾವಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮವೂ ಹೊರತಾಗಿಲಲ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು/ನೂತನ 
ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಸವಾಲುಗಳನುನ್ ಎದುರಿ� ಮುನನ್ಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲದ ಗುಣಮಟಟ್ ಅತಿಮುಖಯ್ವಾದ 
ಪಾತರ್ ವ�ಸುತತ್ದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿದುದ್, ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆಯನುನ್ ವಯ್ವ�ಥ್ತ 
ರೀತಿಯ�ಲ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ತೃಪಿತ್ ಮತುತ್ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗ�ಗೆ 
ಗರಿಷಠ್ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮುಖಯ್ ಕ�ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 
ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ (PMS) ಯನುನ್ ಕಾಯರ್ಗತಗೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಯ್ಂಕ್, ನೌಕರರ ವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ 
ವಯ್ವಸೆಥ್ (ECDS)ಯನುನ್ ಪರಿಚಯಿ�ದೆ. 
 
ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್: 
ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ�ಲ್ ತರಬೇತಿ ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಪಾತರ್ವ�ಸುತತ್ದೆ. ತನನ್ �ಬ�ಂದಿಗ�ಂದ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ 
ಮತುತ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೂಣಿಯ�ಲ್ ಇರಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಪರ್ಮುಖವಾಗಿರುತತ್ದೆ. �ಬ�ಂದಿ ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ತಂತರ್�ಾನ ಮತುತ್ ಕೌಶಲಯ್ಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಭುತವ್ ಇದದ್ರೆ ಪರ್ಸಕತ್ ಸವಾಲುಗಳನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧಯ್. ಅಲಲ್ದೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳನೂನ್ ಹೊರಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳನುನ್ ��ಧ 
ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ�ಲ್ ಭಾಗವ�ಸುವಂತೆ ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸುತತ್ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೌಶಲಯ್ಗಳು, ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕತೆಗಳನುನ್ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನ್ ನೀಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸುತತ್ದೆ. ಗುಣಮಟಟ್ದ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮಾನದಂಡವಾದ ISO 
9001:2015 ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಉತಕ್ೃಷಟ್ �ಬ�ಂದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗ�ಗೆ ��ೇಷ 
ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಐಐಎಂ) ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬಿಕೂಯ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂಬಯಿ, 
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡಾವ್ನ್ಸ್ಡ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಅಂಡ್ ಲನಿರ್ಂಗ್ ಮುಂಬಯಿ, ನಾಯ್ಷನಲ್ ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್
ಮೆಂಟ್ (ಎನ್ಐಬಿಎಂ) ಪುಣೆ,  ಸದನ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಟೆ�ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಎ�ಐಬಿಎ�ಟಿ�) ಬೆಂಗಳೂರು,  ಐಎಫ್ಬಿಐ ಚೆನೆನ್ೖ, 
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (ಐಐಬಿಎಫ್) ಮುಂಬಯಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ (�ಎಬಿ) 
ಪುಣೆ, ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸಚ್ರ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ (ಐಡಿಬಿಆರ್ಟಿ) ಹೈದರಾಬಾದ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್
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ಕಾ���ೇ� ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ: 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ�ಲ್ (�ಎ�ಆರ್) ಆರೋಗಯ್ ಪಾಲನೆ, �ಕಷ್ಣ/ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆ, 
ಮ�ಳೆಯರು ಮತುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ/ಆಥಿರ್ಕ ದುಬರ್ಲರ ಸಬ�ೕಕರಣ, ಪಾರಿಸರಿಕ ಸು�ಥ್ರತೆ/ ಹ�ರು ಉಪಕರ್ಮಗಳು, ಪರಂಪರೆ/ ಸಂಸಕ್ೃತಿಯ 

ರಕಷ್ಣೆ, ಕಿರ್ೕಡೆಗ�ಗೆ ಉತೆತ್ೕಜನ, ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಭಿವೃದಿಧ್, ಸವ್ಚಛ್ ಭಾರತ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಸೇರಿವೆ. ಸಮಾಜದ ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗಾಗಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ 
ನಡೆಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ನಗರ-ಗಾರ್ಮೀಣ ಅಸಮತೋಲನವನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳ ಕಡೆಗೆ 
ಹೆಚಿಚ್ನ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆ. ಹಣಕಾಸು ಸಾಕಷ್ರತೆ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ೕೆ ಇಲಲ್ದ ಗಾರ್ಮೀಣ ಪರ್ದೇಶಗಳಲೂಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ �ಸತ್ರಿಸುತತ್, 
ನಾಯ್ಯಸಮಮ್ತ ಮತುತ್ ಪಾರದಶರ್ಕ ರೀತಿಯ�ಲ್, ಕೈಗೆಟಕುವ ವೆಚಚ್ದ�ಲ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಪೂರೈಸುತಿತ್ದೆ. 
 
2013ರ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ ಮತುತ್ ನಿಯಮಗಳು ಅನುಸಾರ, ಬಾಯ್ಂಕ್ ‘ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸೋ�ಯಲ್ ರೆಸಾಪ್ನಿಸ್ಬಿ�ಟಿ ಕಮಿಟಿ’ ಎಂಬ ನಿದೇರ್ಶಕರ 
ಸಮಿತಿಯನುನ್ ರಚಿ�ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸೋ�ಯಲ್ ರೆಸಾಪ್ನಿಸ್ಬಿ�ಟಿ (�ಎ�ಆರ್) ನೀತಿಯನೂನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಅದರ ಅಡಿಯ�ಲ್ 
ಸಮಾಜಕೆಕ್ ಲಾಭವಾಗುವ ಹಲವಾರು �ೕಜನೆಗಳು/ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಳಳ್ಲಾಗುತಿತ್ದೆ. �ಎ�ಆರ್ ನೀತಿಯ �ಷಯಗಳು ಮತುತ್ 
2019-20ರ ಸಾ�ನ�ಲ್ ಈ �ೕಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡ ಕಾಯರ್ಗಳ �ಸ�ತ ವರದಿಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ-5ರ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2014ರ 
ಕಂಪನಿಗಳ (ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಸೋ�ಯಲ್  ರೆಸಾಪ್ನಿಸ್ಬಿ�ಟಿ ಪಾ��) ನಿಯಮ 8ರ ಅನುಸಾರ ಈ �ವರಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಈ ವರೆಗೆ 
ಬಾಯ್ಂಕು ಸುಮಾರು 1171 �ೕಜನೆಗ�ಗೆ 40.80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷುಟ್ ಆಥಿರ್ಕ ನೆರವನುನ್ ನೀಡಿದುದ್, ಈ �ೕಜನೆಗಳು ಸಮಾಜಕೆಕ್ 
ಧನಾತಮ್ಕ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಬೀರುವ�ಲ್ ಯಶ�ವ್ಯಾಗಿವೆ. 
 
ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ: 
ಜಗತಿತ್ನ�ಲ್ ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ರುವ ಡಿಜಿಟ�ೕಕರಣದ ಪರ್ಭಾವಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಉದಯ್ಮವೂ ಹೊರತಾಗಿಲಲ್. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು/ನೂತನ 
ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ. ಸವಾಲುಗಳನುನ್ ಎದುರಿ� ಮುನನ್ಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲದ ಗುಣಮಟಟ್ ಅತಿಮುಖಯ್ವಾದ 
ಪಾತರ್ ವ�ಸುತತ್ದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯಾಗಿದುದ್, ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆಯನುನ್ ವಯ್ವ�ಥ್ತ 
ರೀತಿಯ�ಲ್ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ತೃಪಿತ್ ಮತುತ್ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗ�ಗೆ 
ಗರಿಷಠ್ ಆದಯ್ತೆ ನೀಡುತಿತ್ದೆ. ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಗೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮುಖಯ್ ಕ�ಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. 
ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ಕಾಯರ್ಕಷ್ಮತೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ (PMS) ಯನುನ್ ಕಾಯರ್ಗತಗೊ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಯ್ಂಕ್, ನೌಕರರ ವೃತಿತ್ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ 
ವಯ್ವಸೆಥ್ (ECDS)ಯನುನ್ ಪರಿಚಯಿ�ದೆ. 
 
ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್: 
ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಯ�ಲ್ ತರಬೇತಿ ಅತಯ್ಂತ ಪರ್ಮುಖ ಪಾತರ್ವ�ಸುತತ್ದೆ. ತನನ್ �ಬ�ಂದಿಗ�ಂದ ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ 
ಮತುತ್ ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೂಣಿಯ�ಲ್ ಇರಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಸೆಥ್ಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಒದಗಿಸುವುದು 
ಪರ್ಮುಖವಾಗಿರುತತ್ದೆ. �ಬ�ಂದಿ ಸದಸಯ್ರಿಗೆ ಅತಾಯ್ಧುನಿಕ ತಂತರ್�ಾನ ಮತುತ್ ಕೌಶಲಯ್ಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಭುತವ್ ಇದದ್ರೆ ಪರ್ಸಕತ್ ಸವಾಲುಗಳನುನ್ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧಯ್. ಅಲಲ್ದೆ ಹೆಚಿಚ್ನ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳನೂನ್ ಹೊರಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುತತ್ದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳನುನ್ ��ಧ 
ತರಬೇತಿ ಮತುತ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ�ಲ್ ಭಾಗವ�ಸುವಂತೆ ಪೆರ್ೕರೇಪಿಸುತತ್ದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಕೌಶಲಯ್ಗಳು, ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕತೆಗಳನುನ್ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನುನ್ ನೀಡಲು ಸಾಧಯ್ವಾಗುವಂತೆ ಮೇಲದ್ಜೆರ್ಗೇರಿಸುತತ್ದೆ. ಗುಣಮಟಟ್ದ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮಾನದಂಡವಾದ ISO 
9001:2015 ಪರ್ಮಾಣ ಪತರ್ ಪಡೆದಿರುವ ಉತಕ್ೃಷಟ್ �ಬ�ಂದಿ ತರಬೇತಿ ಕಾಲೇಜನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗ�ಗೆ ��ೇಷ 
ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಐಐಎಂ) ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಬಿಕೂಯ್ ಗೊಲ್ೕಬಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂಬಯಿ, 
ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಅಡಾವ್ನ್ಸ್ಡ್ ಫೈನಾನಿಷ್ಯಲ್ ರಿಸಚ್ರ್ ಅಂಡ್ ಲನಿರ್ಂಗ್ ಮುಂಬಯಿ, ನಾಯ್ಷನಲ್ ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್
ಮೆಂಟ್ (ಎನ್ಐಬಿಎಂ) ಪುಣೆ,  ಸದನ್ರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಾಟ್ಫ್ ಟೆ�ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು (ಎ�ಐಬಿಎ�ಟಿ�) ಬೆಂಗಳೂರು,  ಐಎಫ್ಬಿಐ ಚೆನೆನ್ೖ, 
ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ (ಐಐಬಿಎಫ್) ಮುಂಬಯಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಅಗಿರ್ಕಲಚ್ರಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ (�ಎಬಿ) 
ಪುಣೆ, ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರೀಸಚ್ರ್ ಇನ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಟೆಕಾನ್ಲಜಿ (ಐಡಿಬಿಆರ್ಟಿ) ಹೈದರಾಬಾದ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್

 

ಚೇಂಜ್ ಡೀಲಸ್ರ್ ಅಸೋ�ಯೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಫ್ಇಡಿಎಐ) ಮುಂಬಯಿ, ಬಾಯ್ಂಕಸ್ರ್ ಇನ್�ಟ್ಟೂಯ್ಟ್ ಆಫ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ 
(ಬಿಐಆರ್ಡಿ) ಮಂಗಳೂರು ಮತುತ್ ಲಖನೌ ಸೇರಿದಂತೆ ��ಧ ಸಂಸೆಥ್ಗ�ಗೆ ಕಳು�� ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. 2019-20ರ ಸಾ�ನ�ಲ್ 
4622 �ಬ�ಂದಿಗಳನುನ್ ��ಧ ತರಬೇತಿ/ ಕಾಯಾರ್ಗಾರಗಳು/ ಸಮೆ�ಳನಗ�ಗೆ ಕಳು�ಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟಾಟ್ರೆ �ಬ�ಂದಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ 50.22ರಷುಟ್ 
ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೇಮಿ�ಕೊಂಡ �ಬ�ಂದಿಗ�ಗೂ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಇ-ಲನಿರ್ಂಗ್ ಕಲಪ್ನೆಯನುನ್ ಪರಿಚಯಿ�ದುದ್, �ಬ�ಂದಿ ಸದಸಯ್ರು ಕಾಲ್ಸ್ರೂಂ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗದೇ ತಾ�ದದ್ ಜಾಗದಿಂದಲೇ 
ಅಗತಯ್�ರುವ �ಷಯದ ಕೌಶಲಯ್ಗಳನುನ್ ಕ�ತುಕೊಳುಳ್ವ ಅವಕಾಶ ಕ�ಪ್�ದೆ. ಈ ತರಬೇತಿ ಪಠಯ್ಗಳು ಪರ್ತಿ�ಬ�ರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಅಥರ್ವಾಗುವಂತೆ ರೂಪಿತವಾಗಿವೆ. 
 
ಸಾಮಥಯ್ರ್ ವೃದಿಧ್ ಉಪಕರ್ಮಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಖಜಾನೆ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಆಪತಿತ್ನ ನಿವರ್ಹಣೆ (ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್), ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್, 
ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ (ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ನಿವರ್ಹಣೆ), ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನದಂತಹ �ಶೇಷ �ೇತರ್ಗಳ�ಲ್ 
�ಬ�ಂದಿಗಳನುನ್ ಐಬಿಎ ಗುರುತಿ�ರುವ ಸಂಸೆಥ್ಗ�ಂದ ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಕೊಡಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ರೊಬೋಟಿಕ್ �ರ್ೕಸೆಸ್ ಆಟೋಮೇಶನ್ (ಆರ್
ಪಿಎ) ಅನುನ್ ��ಧ ಮಾನವ ಸಂಪನೂಮ್ಲ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳ�ಲ್ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ�ಸಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಮುಖ ಹುದೆದ್ಗಳು/ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ �ೇತರ್ಗಳ�ಲ್ 
ನಿ�ೕ�ತರಾಗಿರುವ ಎಕಿಸ್ಕೂಯ್ಟಿವ್ಗಳು/ ಅಧಿಕಾರಿಗ�ಗೆ ಕಡಾಡ್ಯ ರಜೆಗಳನುನ್ ನೀಡಲಾಗುತಿತ್ದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ತನನ್ ಎಲಲ್ �ಬ�ಂದಿಗಳ ಅಭಿಪಾರ್ಯ ಮತುತ್ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ಗೌರ�ಸುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ಅತಯ್ಧಿಕ ಉತಾಪ್ದಕತೆ, ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕತೆ ಮತುತ್ 
�ಶಾವ್ಸಾಹರ್ಯ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯನುನ್ ರೂಪಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು, ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತುತ್ ಆ�ಷಾಕ್ರಿ �ೕಚನೆಗಳನುನ್ 
�ರ್ೕತಾಸ್�ಸುತತ್ದೆ. ಸಮಥರ್ ಕಾಯರ್ಪಡೆಯನುನ್ ಅದಕೆಕ್ ಸೂಕತ್ವಾದ ಹುದೆದ್ಗಳಲೆಲ್ೕ ನಿ�ೕ�ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು,ಬಾಯ್ಂಕು 8509 �ಬ�ಂದಿಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. �ಬ�ಂದಿ-ವಾರು ವ�ವಾಟು (ಅಂತರ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಡಿಪಾ�ಟ್ಗಳು 
ಹೊರತುಪಡಿ�) 2019 ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು 14.89 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿತುತ್. ಅದು 2020ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ 15.12 ಕೋಟಿ ರೂ ಗೆ 
ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಪರ್ತಿ ಶಾಖೆಯ ವ�ವಾಟು ಕೂಡ 2019ರ ಮಾಚ್ರ್ 31ರಂದು ಇದದ್ 147.50 ಕೋಟಿ ರೂ �ತತ್ಕಿಕ್ಂತ 2020ರ 
ಮಾಚ್ರ್ 31ಕೆಕ್ 151.80 ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಸೌಹಾದರ್ ಔದಯ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತುತ್ �ಬ�ಂದಿ 
�ಸತ್ನುನ್ ಕಾಯುದ್ಕೊಂಡಿದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು, ಕೆಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಮ�ಳಾ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳ ರಕಷ್ಣೆಗಾಗಿ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ 
(ತಡೆ, ನಿಷೇಧ ಮತುತ್ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ) ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 22ರ ಅನವ್ಯ ಒಂದು ನೀತಿಯನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿ�ದೆ. ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸದ 
ಸಥ್ಳದ�ಲ್ ಮ�ಳೆಯರಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ತಡೆ, ನಿಷೇಧ ಮತುತ್ ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿ��ದ ಪಾ�� 
ಅಡಿಯ�ಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಲಾದ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬಂದ ದೂರುಗಳು ಮತುತ್ ಪರಿಹಾರದ ಮಾ�ತಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷಟ್ಕದ�ಲ್ದೆ: 
 

ಹಣಕಾಸು ವಷರ್ದ ಆರಂಭದ�ಲ್ ಬಾಕಿಯಿದದ್ ದೂರುಗಳು ಇಲಲ್ 
ಹಣಕಾಸು ವಷರ್ದ ಅವಧಿಯ�ಲ್ ಸ�ಲ್ಸಲಾದ ದೂರುಗಳು  ಇಲಲ್ 
ಹಣಕಾಸು ವಷರ್ದ ಕೊನೆಗೆ ಬಾಕಿ ಉ�ದ ದೂರುಗಳು ಇಲಲ್ 

 
ಕಣಾಗ್ವಲು ವಯ್ವಸೆಥ್:  
ಬಾಯ್ಂಕು ಸಂರ�ತ ಬ�ರಂಗಪಡಿಸು�ಕೆ ನೀತಿ (��ಲ್ ಬೊಲ್ೕವರ್ ಪಾ��) ಯನುನ್ 2007ರಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊ��ದೆ. ಎಲಲ್ ಹಂತಗಳಲೂಲ್ 
ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ಪಾಲೊಗ್ಳಳ್ಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಈ ನೀತಿಯನುನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದುದ್,  ಭರ್ಷಟ್ಚಾರ ಪತೆತ್, ಕಚೇರಿಯ ದುಬರ್ಳಕೆ, ಅಪರಾಧ 
ಕೃತಯ್ಗಳು, ಶಂಕಿತ / ನೈಜ ವಂಚನೆಗಳು, ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನೀತಿ ನಿಯಮಗ�ಗೆ ಬಾಧಯ್ತೆಯ�ಲ್ ವೈಫಲಯ್, ಬಾಯ್ಂಕಿನ �ತಕೆಕ್ ಧಕೆಕ್ಯಾಗುವಂತಹ 
ಯಾವುದೇ ಕೃತಯ್ದ�ಲ್ ತೊಡಗುವುದು, ಠೇವಣಿಗಳು ಮತುತ್ ಸಾವರ್ಜನಿಕರಿಗೆ ನಷಟ್ವುಂಟುಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಖಾಯ್ತಿಗೆ 
ನಷಟ್ವುಂಟುಮಾಡುವುದು ಇತಾಯ್ದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ತಡೆಯಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದುವರಿದು, ಬಾಯ್ಂಕು ಅಂಗೀಕರಿ�ದ 
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ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು, ��ಲ್ ಬೊಲ್ೕವರ್ಗೆ ಸೂಕತ್ ರಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ��ಲ್ ಬೊಲ್ೕವರ್ ನೀತಿಯನುನ್ ಬಳಸಲು ಬಯ�ದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 
ಮುಖಯ್ ಆಂತರಿಕ �ಜಿಲೆನ್ಸ್ (�ಐ�) ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪಕರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. �ಶೇಷ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿಯ 
ಮುಖಯ್ಸಥ್ರ ಜತೆಗೂ ಸಂಪಕರ್ ಕ��ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ �ಚಕಷ್ಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಪರಾಮ�ರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ��ಲ್ ಬೊಲ್ೕವರ್ 
ಪಾ��ಯ ಪೂಣರ್ �ವರಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವೆ�ಸೈಟ್ನ�ಲ್ ಮತುತ್ ಈ �ಂಕ್ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ದೆ. 
https://karnatakabank.com/sites/default/files/201709/Policy%20on%20Disclosure%20Scheme.pdf 
 
���� ತಂತ����: 
ಕೋರ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ �ಸಟ್ಂ (�ಬಿಎಸ್) ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಎಲಲ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮತುತ್ ಕಚೇರಿಗಳನೂನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲಲ್ದೆ, ಎಟಿಎಂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ ಆಪ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಪಯಾರ್ಯ ಚಾನೆಲ್ಗಳನೂನ್ �ಬಿಎಸ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  �ಪತಿತ್ನ 
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಮರ� ಪಡೆಯುವ (ಡಿಸಾಸಟ್ರ್ ರಿಕವರಿ – ಡಿ.ಆರ್) ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಎಲಲ್ ಪರ್ಮುಖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ಗಳಲೂಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಸೈಟ್ �ಫಲವಾದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ವಯ್ವಹಾರ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ  ಮಾಡಲು ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾ 
ನಷಟ್ವಾಗುವುದನುನ್ ತಡೆಯಲು ಮೂರು ಕಡೆ ಪುನರಾವತರ್ನೆಯಾಗುವಂತೆ �ಬಿಎಸ್, ಎಟಿಎಂ ಮತುತ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನ �ಭಾಗದ ಮೇ��ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಮುಖಯ್ ತಂತರ್�ಾನ  ಅಧಿಕಾರಿ (CTO) ನಿವರ್�ಸುತಾತ್ರೆ.
 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐಟಿ �ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡಿದೆ: 
1. ಇಎಂ� ಕಾಡ್ರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಎಟಿಎಂಗಳು. 
2. ಎಲಲ್ ಎಟಿಎಂ ಮತುತ್ ಬಿಎನ್ಎ ಯಂತರ್ಗಳ�ಲ್ �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಡ್ರ್ ರ�ತ ನಗದು ��ಡಾರ್ವಲ್ ಸೌಲಭಯ್ 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
3. ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲೂಯ್ಷನ್ ಬಲವಧರ್ನೆಗಾಗಿ ‘ಮನಿ ಕಿಲ್ಕ್’ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.  
4. ಎನ್ಪಿ�ಎಲ್ ಪರ್ಸಾತ್�ತ ಇ-ಮಾಯ್ಂಡೇಟ್ �ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.  
5. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ತಾಯ್ಜಯ್ಗಳ �ಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಇ-ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.  
 
ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಲು ಮತುತ್ ತಂತರ್�ಾನ ಪೆರ್ೕಮಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ತಾಂತಿರ್ಕ 
ಕಾರ್ಂತಿಗಳನುನ್ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಬಳ�ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ.  
 
ಆಪತುತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಚಿಂತನೆ: 
ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಫಲಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ನ ಅ�ಭಾಜಯ್ ಅಂಗವಾಗಿದದ್ರೂ, ಆಪತಿತ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ 

ತಿಳುವ�ಕೆಯುಳಳ್ ನಿಧಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು �ವೇಕಯುತವಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಹಾರದ�ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಮುಂಗಡ 

ನೀಡು�ಕೆಯ�ಲ್ನ ಆಪತುತ್, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮತುತ್  ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಪತುತ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತತ್ವೆ. ಇವಲಲ್ದೆ, ಇತರ ಆಪತುತ್ಗಳಾದ ಹಣದ ಹರಿ�ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ�ದ (�ಕಿ�ಡಿಟಿ), ಬಡಿಡ್ದರ, ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣ (ಕಾನಸ್ಂಟೆರ್ೕಶನ್ ರಿಸ್ಕ್), ಕಾಯರ್ವೂಯ್ಹಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ�ದ (ಸಾಟ್ರ್ಟೆಜಿಕ್), ಅನುಸರಣಾ, 

ವಂಚನೆ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತುತ್ ಖಾಯ್ತಿಗೆ ಧಕೆಕ್ಯಾಗುವ ಆಪತುತ್ಗಳನೂನ್ ಯಶ��ಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅಂತಹ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ 
ಸಮಥರ್ವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಾಯ್ಂಕು ��ಧ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ �ಧಾನಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಯಮಾವ�ಗಳ ಚೌಕಟುಟ್ 
ರೂಪಿ�ದೆ. ಅವುಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ�ಂದು ಮೇ��ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತತ್ದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ 

ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ��ಧ ಬಗೆಯ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಬಲಪಡಿಸುತತ್ಲೇ ಇದೆ. 
ಅವುಗಳ�ಲ್ ನೀತಿಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು (ಟೂಲ್ಸ್), ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಮೇ��ಚಾರಣೆ ಮತುತ್ ಮುನೂಸ್ಚನಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು, ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಫಲಗಳ (ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ರಿಟನ್ಸ್ರ್ಗಳ) ಸೂಕತ್ ಹೊಂದಾ�ಕೆ�ಂದಿಗೆ ಶೇರುದಾರರ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ 
ಗರಿಷಠ್ಗೊ�ಸಲು ಉದೆದ್ೕ��ದೆ. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಉದೆದ್ೕಶಗಳ�ಲ್, ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿಸು�ಕೆ, ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ, ಅಳತೆ, 
ಮೇ��ಚಾರಣೆ, ನಿಯಂತರ್ಣ, ನಿವಾರಣೆ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ��ಧ ವ�ವಾಟು �ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದೂ ಸೇರಿದೆ. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು 
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ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು, ��ಲ್ ಬೊಲ್ೕವರ್ಗೆ ಸೂಕತ್ ರಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ��ಲ್ ಬೊಲ್ೕವರ್ ನೀತಿಯನುನ್ ಬಳಸಲು ಬಯ�ದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ 
ಮುಖಯ್ ಆಂತರಿಕ �ಜಿಲೆನ್ಸ್ (�ಐ�) ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜತೆಗೆ ನೇರ ಸಂಪಕರ್ ಒದಗಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. �ಶೇಷ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ ಆಡಿಟ್ ಕಮಿಟಿಯ 
ಮುಖಯ್ಸಥ್ರ ಜತೆಗೂ ಸಂಪಕರ್ ಕ��ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ �ಚಕಷ್ಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ಪರಾಮ�ರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ��ಲ್ ಬೊಲ್ೕವರ್ 
ಪಾ��ಯ ಪೂಣರ್ �ವರಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವೆ�ಸೈಟ್ನ�ಲ್ ಮತುತ್ ಈ �ಂಕ್ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ದೆ. 
https://karnatakabank.com/sites/default/files/201709/Policy%20on%20Disclosure%20Scheme.pdf 
 
���� ತಂತ����: 
ಕೋರ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ �ಸಟ್ಂ (�ಬಿಎಸ್) ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಎಲಲ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮತುತ್ ಕಚೇರಿಗಳನೂನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಲಲ್ದೆ, ಎಟಿಎಂ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ 
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್, ಯುಪಿಐ ಆಪ್ ಇತಾಯ್ದಿ ಪಯಾರ್ಯ ಚಾನೆಲ್ಗಳನೂನ್ �ಬಿಎಸ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  �ಪತಿತ್ನ 
ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ಮರ� ಪಡೆಯುವ (ಡಿಸಾಸಟ್ರ್ ರಿಕವರಿ – ಡಿ.ಆರ್) ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಎಲಲ್ ಪರ್ಮುಖ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ಗಳಲೂಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಪಾರ್ಥಮಿಕ ಸೈಟ್ �ಫಲವಾದ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ವಯ್ವಹಾರ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ  ಮಾಡಲು ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾ 
ನಷಟ್ವಾಗುವುದನುನ್ ತಡೆಯಲು ಮೂರು ಕಡೆ ಪುನರಾವತರ್ನೆಯಾಗುವಂತೆ �ಬಿಎಸ್, ಎಟಿಎಂ ಮತುತ್ ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನ �ಭಾಗದ ಮೇ��ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಮುಖಯ್ ತಂತರ್�ಾನ  ಅಧಿಕಾರಿ (CTO) ನಿವರ್�ಸುತಾತ್ರೆ.
 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಐಟಿ �ೕಜನೆಗಳನುನ್ ಕೈಗೆತಿತ್ಕೊಂಡಿದೆ: 
1. ಇಎಂ� ಕಾಡ್ರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಎಟಿಎಂಗಳು. 
2. ಎಲಲ್ ಎಟಿಎಂ ಮತುತ್ ಬಿಎನ್ಎ ಯಂತರ್ಗಳ�ಲ್ �ಬೈಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಡ್ರ್ ರ�ತ ನಗದು ��ಡಾರ್ವಲ್ ಸೌಲಭಯ್ 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 
3. ಇಂಟನೆರ್ಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲೂಯ್ಷನ್ ಬಲವಧರ್ನೆಗಾಗಿ ‘ಮನಿ ಕಿಲ್ಕ್’ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.  
4. ಎನ್ಪಿ�ಎಲ್ ಪರ್ಸಾತ್�ತ ಇ-ಮಾಯ್ಂಡೇಟ್ �ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.  
5. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಲೆಕಾಟ್ರ್ನಿಕ್ ತಾಯ್ಜಯ್ಗಳ �ಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಇ-ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ.  
 
ಉತಕ್ೃಷಟ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನುನ್ ಒದಗಿಸಲು ಮತುತ್ ತಂತರ್�ಾನ ಪೆರ್ೕಮಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ತಾಂತಿರ್ಕ 
ಕಾರ್ಂತಿಗಳನುನ್ ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಬಳ�ಕೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ.  
 
ಆಪತುತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಚಿಂತನೆ: 
ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಫಲಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ನ ಅ�ಭಾಜಯ್ ಅಂಗವಾಗಿದದ್ರೂ, ಆಪತಿತ್ನ ಸರಿಯಾದ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಮೂಲಕ 

ತಿಳುವ�ಕೆಯುಳಳ್ ನಿಧಾರ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ವುದು �ವೇಕಯುತವಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಹಾರದ�ಲ್ ಸಾಮಾನಯ್ವಾಗಿ ಮುಂಗಡ 

ನೀಡು�ಕೆಯ�ಲ್ನ ಆಪತುತ್, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮತುತ್  ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಪತುತ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತತ್ವೆ. ಇವಲಲ್ದೆ, ಇತರ ಆಪತುತ್ಗಳಾದ ಹಣದ ಹರಿ�ಗೆ 
ಸಂಬಂಧಿ�ದ (�ಕಿ�ಡಿಟಿ), ಬಡಿಡ್ದರ, ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣ (ಕಾನಸ್ಂಟೆರ್ೕಶನ್ ರಿಸ್ಕ್), ಕಾಯರ್ವೂಯ್ಹಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ�ದ (ಸಾಟ್ರ್ಟೆಜಿಕ್), ಅನುಸರಣಾ, 

ವಂಚನೆ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮತುತ್ ಖಾಯ್ತಿಗೆ ಧಕೆಕ್ಯಾಗುವ ಆಪತುತ್ಗಳನೂನ್ ಯಶ��ಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತತ್ದೆ. ಅಂತಹ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ 
ಸಮಥರ್ವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಬಾಯ್ಂಕು ��ಧ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ �ಧಾನಗಳನುನ್ ಅಧಯ್ಯನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಿಯಮಾವ�ಗಳ ಚೌಕಟುಟ್ 
ರೂಪಿ�ದೆ. ಅವುಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ�ಂದು ಮೇ��ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತತ್ದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ 

ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿ ಅನುಸಾರ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಕಾಲ ಕಾಲಕೆಕ್ ��ಧ ಬಗೆಯ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಬಲಪಡಿಸುತತ್ಲೇ ಇದೆ. 
ಅವುಗಳ�ಲ್ ನೀತಿಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು (ಟೂಲ್ಸ್), ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಇತರ ಮೇ��ಚಾರಣೆ ಮತುತ್ ಮುನೂಸ್ಚನಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು, ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಪರ್ತಿಫಲಗಳ (ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ರಿಟನ್ಸ್ರ್ಗಳ) ಸೂಕತ್ ಹೊಂದಾ�ಕೆ�ಂದಿಗೆ ಶೇರುದಾರರ ಮೌಲಯ್ಗಳನುನ್ 
ಗರಿಷಠ್ಗೊ�ಸಲು ಉದೆದ್ೕ��ದೆ. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಉದೆದ್ೕಶಗಳ�ಲ್, ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿಸು�ಕೆ, ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ, ಅಳತೆ, 
ಮೇ��ಚಾರಣೆ, ನಿಯಂತರ್ಣ, ನಿವಾರಣೆ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ��ಧ ವ�ವಾಟು �ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದೂ ಸೇರಿದೆ. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು 

 

ಅಂಗೀಕರಿ�ದ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ವು ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಮಟಟ್ಗಳ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವ�ಕೆಯನುನ್ ಆಧರಿ�ದೆ. ಇದಕಾಕ್ಗಿ ರಿಸ್ಕ್ 
& ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ (RCMC) ಎಂಬ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ ಹಂತದ ಸಮಿತಿಯನುನ್ ರಚಿ�ದೆ. ಈ ಸಮಿತಿ 

ನಿಯತಕಾ�ಕವಾಗಿ ಆಪತಿತ್ನ ಚಿತರ್ಣಗಳನುನ್ �ಮ�ರ್� ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ನಡೆಸುತತ್ದೆ. ಆಪತುತ್ಗಳ ಒಟಾಟ್ರೆ ಮೇ�ವ್�ಾರಣೆಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ 

ಸಮಥರ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ��ಾಗ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿ�ದೆ. ಜತೆಗೆ ಸಮಥರ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕ್
ಗೆ ಸೂಕತ್ವೆನಿಸುವ ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕು ನಿವರ್�ಸುತಿತ್ರುವ ��ಧ ಆಪತುತ್ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 
 
ಮುಂಗಡ ನಿ�ಡು�ಕೆ��ಲ್ನ ಆಪತುತ್ (ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್) ಮತುತ್ ಅದರ ನಿವರ್ಹಣೆ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಾಲಗಾರರು ತಾವು ಒಪಿಪ್ಕೊಂಡ ಬಾಧಯ್ತೆಯನುನ್ ಪಾ�ಸದೇ ಇದಾದ್ಗ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಸಂ��ಸುತತ್ದೆ. ಮುಖಯ್ವಾಗಿ, 
ಮುಂಗಡಗ�ಂದಲೇ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟಾದರೂ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಮತುತ್ ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ ಹಾಗೂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ �ೕಟ್,  ಬಾಯ್ಲೆನ್ಸ್ �ೕಟ್
ಹೊರತುಪಡಿ�ದ ಒಡುಡ್�ಕೆಯಲೂಲ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತತ್ದೆ. ಸಾಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅಂತರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ವ�ವಾಟು, ವಾಯ್ಪಾರ ಹಣಕಾಸು 
(ಟೆರ್ೕಡ್ ಫೈನಾನಿಸ್ಂಗ್), �ದೇ� �ನಿಮಯ ವ�ವಾಟು, ಹಣಕಾಸು ಫೂಯ್ಚರ್ಗಳು, ಬದಲಾವಣೆಗಳು (swaps), ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಈಕಿವ್ಟಿಗಳು 
ಮತುತ್ ಗಾಯ್ರಂಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ (�ಲೇವಾರಿ) ವ�ವಾಟುಗಳಲೂಲ್ ಸಹ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತತ್ದೆ. 
 
��ಧ ವಲಯಗಳ ಎಲಲ್ ಸಾಲಗಾರರ ಖಾತೆಗಳಲೂಲ್ ಆಪತಿತ್ನ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಒಗೂಗ್ಡಿ�, ಪರ್ಮಾಣಬದಧ್ವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಮಗರ್ 
ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್  ಕೆಬಿಎಲ್ ಅಭಿವೃದಿಧ್ಪಡಿ�ದೆ. �ಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಜತೆಗೆ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನುನ್ 
ಪರಿಷಕ್ರಿ� ಬಾಯ್ಂಕು ತನನ್ದೇ ಆದ �ಶೇಷ ಸಾಲ ನೀಡುವ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳು, ರೀಟೇಲ್ ಸೊಕ್ೕರ್ ಕಾಡ್ರ್ ಮಾಡೆಲ್ (ಪೂಲ್ ಆಧರಿತ 
ಕರ್ಮ) ಮತುತ್ ಫೆ��ಟಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳನುನ್ ಪರಿಚ��ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಾಲ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆರ್ಡಿಟ್ �ೕಟ್ರ್�ೕ��ೕ 
ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದುದ್, ಅದರಂತೆ ರೇಟಿಂಗ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಎಲಲ್ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ �ಶೆಲ್ೕಷಣೆ ನಡೆ�ದ ಬ�ಕವೇ 
ಕೆರ್ಡಿಟ್ ನಿಧಾರ್ರಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. ಇದರ�ಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳು ಮಹತವ್ದ ಪಾತರ್ವ�ಸುತತ್ವೆ. ಆಪತಿತ್ನ ರೇಟಿಂಗ್ �ಸಟ್ಂ ಅನುನ್ 
ರಚನಾತಮ್ಕ ರೀತಿಯ�ಲ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದುದ್, ಸಾಲಗಾರರು ಮತುತ್ ಉದಯ್ಮ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಗುಣಲಕಷ್ಣಗಳನುನ್ ಆಧರಿ� ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಂಕು 
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತನನ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನುನ್ ಮರುಪರಿ�ೕ�ಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅಗತಯ್�ರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ರುತತ್ದೆ. 
ಸಾಲಗಾರರ ��ಲತೆಯ �ಶೆಲ್ೕಷಣೆಯ ಮುಖಾಂತರ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾದರಿಯ ದೃಢತೆಯನುನ್ ಪರೀ�ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಬಾಯ್ಂಕು ಸಮಗರ್ ಸಾಲ ನೀತಿಯನುನ್ ರೂಪಿ�ದುದ್, ಸಾಲಮಿತಿ ನಿವರ್ಹಣೆ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣದ ��ಧ ಮಾನದಂಡಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿ�ಕೊಂಡಿದೆ. 
ಆ ಮೂಲಕ ವಯ್ವಹಾರದ ಮತುತ್ ಆಂತರಿಕ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ನಿವರ್�ಸಲು ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.  
 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ��ಧ ರೇಟಿಂಗ್ ��ಾಗಗಳ�ಲ್ ಸಾಲಗಾರರ ಚಲನೆಯನುನ್ ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಾಲದ �ೕಟ್ರ್�ೕ��ೕ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ 
ಅಳೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಸಾಲದ ಸವ್ತುತ್ಗಳ ನಿಯಮಿತ ಪರಾಮಶೆರ್ ನಡೆಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ, ದೊಡಡ್ ಸಾಲಗಳ ಪರ್ಸಾತ್ವದ ಬಗೆಗ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ 
ಆಡಿಟ್, �ೕಗಲ್ ಆಡಿಟ್ ಮತುತ್ ಸಾಟ್ಕ್ ಆಡಿಟ್ ನಡೆ� ಸಾಲದ ಮತುತ್ ಬಡಿಡ್ದರ ಆಪತಿತ್ನ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಲೆಕಕ್ಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಸಾಲದ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮತುತ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು: 
ಎಲಲ್ ಉದಯ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗ�ಗೂ ‘ನಿಮಮ್ ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ತಿ�ದುಕೊ�ಳ್’ (ನೋ ಯುವರ್ ಕಸಟ್ಮರ್- ಕೆವೈ�) ಎಂಬುದು ಪಾರ್ಥಮಿಕ ತತವ್ವಾಗಿದೆ. 
ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳ ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಇಂತಿವೆ: 
 
1. ಅತುಯ್ತತ್ಮವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾನದಂಡಗಳ ಜತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು.  
2. ಸಾಲಗಾರ ಒದಗಿ�ದ �ದರ್ತೆ�ಂದನೆನ್ೕ ಆಧರಿಸದೆ, ಸಾಲದ ಮಾನಯ್ತೆಯ �ವ್ೕಕಾರಾಹರ್ತೆಯನುನ್ ಸಾಲಗಾರನ ಸಾಮಾನಯ್ ವಯ್ವಹಾರದ 

ಸಮಪರ್ಕತೆ ಮತುತ್ �ಥ್ರತೆಯನುನ್ ಆಧರಿ� ತೀಮಾರ್ನಿಸುವುದು. 
3. �ೕಟ್ರ್�ೕ��ೕ ಮಟಟ್ದ ಆಪತಿತ್ನ �ಶೆಲ್ೕಷಣೆ ಮತುತ್ ಯಾವುದೇ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಉದಯ್ಮ ��ಾಗದ ಮೇಲೆ ಅನಗತಯ್ ಆಪತಿತ್ನ 

ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣವನುನ್ ತಪಿಪ್ಸಲು ��ಧ ರೇಟಿಂಗ್ ��ಾಗಗ�ಂದ ಸಕಾ�ಕ ವರದಿಗಳನುನ್ ತರಿ�ಕೊಳುಳ್ವುದು ಮತುತ್ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ 
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ನಿವಾರಣೆಯ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಯ್ವಹಾರ �ೇತರ್ದ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಎತಿತ್ ತೋರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತತ್ವೆ. 

4. ರೇಟಿಂಗ್ �ಂಕ್ಡ್  ಸಾಲದ ಮಾನಯ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ. 
5. ಉದಯ್ಮವಾರು ಸಾಲದ ಮಾನಯ್ತೆಯ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ. ಆಯಾ ಉದಯ್ಮದ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಭ�ಷಯ್ ಮತುತ್ ತನನ್ ವಲಯದ�ಲ್ ಹೊಂದಿರುವ 

ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕತೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.  
6. ಎನ್ಬಿಎ�� (ಬಾಯ್ಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು) ಮತುತ್ ಭದರ್ತೆಯಿಲಲ್ದ ಸಾಲಗಳ  �ೕಟ್ರ್�ೕ��ೕದ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಗೆ �ಶೇಷ 

ಅಪಾಯ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು. 
  
ಪರಾಮಶೆರ್ ಮತುತ್ ಸವ್ತಂತರ್ ���ವ್�ಾ��ೆ: 
1. ಎಲಲ್ ಸಾಲದ ಮಾನಯ್ತೆಗಳು, ಒಮೆಮ್ ಅನು�ೕದನೆ ಪಡೆದ ಬ�ಕ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಮಿತಿಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 

ಮೇ�ವ್ಚಾರನೆ ಮತುತ್ ಪರಾಮಶೆರ್ ನಡೆಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಕೆಳವಗರ್ದ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಾರರ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ನಿಗಾ ಮತುತ್ 
ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

2. ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರಾಮಶೆರ್, ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಪಾಲನೆ, 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ�ಗೆ ಬಾಧಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಸಾಲದ ಆಡ�ತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ ಇದರ�ಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ.  

3. ಚಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಸಾಲಗಳ�ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ರುವ ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಮುನೂಸ್ಚನಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಮೂಲಕ �ದಲು ಗುರುತಿ� 
ವಗೀರ್ಕರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಂಭಾವಯ್ ನಷಟ್ವನುನ್ ಕನಿಷಠ್ ಮಟಟ್ಕಿಕ್�ಸಲು ಪರಿಹಾರ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 
ಮುಂಗಡ ���ವ್�ಾ��ೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ ಕಾಯರ್ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೊಂದುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್, ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ‘ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ �ಭಾಗವನುನ್ 
(ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್-CRMD) ಕೇಂದರ್ ಕಚೇರಿಯ�ಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ರೀಜನಲ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಹಬ್ (RCH) ಎಂಬ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ 

ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಎಲಾಲ್ ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ�ಲ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಿಸುತಿತ್ದುದ್, ಇದರ�ಲ್ ‘ರೀಜನಲ್ ರಿಟೈಲ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೀಂ’ (RRCT) ಮತುತ್ ‘ರೀಜನಲ್ 

ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೀಂ ‘(RCCT) ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲಾಲ್ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ಬಾಕಿ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಖಾತಿರ್ಗೊ�ಸಲು �ಆ�ಎಂಡಿಯ 

ಒಟಾಟ್ರೆ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಆ�ಆ��ಟಿಗಳು ಮತುತ್ ಆ���ಟಿಗಳು ಡಿಪಿಡಿ-ವಾರು  ವಸೂಲಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. 
ಆಯಾ ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ�ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಂತರದ ನಿಗಾ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಟೀಂ (CRMT) 

ಕೂಡಾ ಆ��ಎ�ಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್�ಸುತಿತ್ವೆ.  
 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್, ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ: 
1. ಆ��ಎ�/ಶಾಖೆಗಳ ಫಾಲೋಅಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಗಾ ವ�ಸಲು ಸವ್ಯಂಚಾ�ತ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೂಲ್-‘ಕೆಬಿಎಲ್-

ಕಲೆಕ್ಟ್’ನ ಅನುಷಾಠ್ನ; 

2. ಸಾಲಗಾರರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಖಾತೆಗ�ಂದ ಇಎಂಐ/ಕಂತು/ಸಾಲಗಳ ಬಡಿಡ್ಯ ಸವ್ಯಂ ಸಂಗರ್ಹಕಾಕ್ಗಿ ‘ಅಟೊ �ವ್ೕಪ್ �ಸಟ್�’ ನ ಪರಿಚಯ;

3. ರೂ.25.00 ಕೋಟಿ ಮತುತ್ ಮೇ�ನ ಬೃಹತ್ �ತತ್ದ ಸಾಲಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ‘ಆರಂಭಿಕ ಎಚಚ್ರಿಕೆ �ಗನ್ಲ್(EWS)’ ಗಳ ಸವ್ಯಂ ದಾಖಲಾತಿ;

4. ಕಾನೂನಾತಮ್ಕ ಆಡಿಟ್ ಕಾಯರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾಲನೆ.  
 
ಅಲಲ್ದೆ, ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ�ಲ್  ಹೊಸ ಔನನ್ತಯ್ವನುನ್ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಸಂಸಾಥ್ಪನಾ ದಿನದಂದು, (18.02.2019ರಂದು) 
‘ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್ ಇನಿ��ೕಟಿ�ಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಷರ್ಪೂತಿರ್ಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು 
31.03.2020 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದುದ್, ಇದು ಒತತ್ಡಕೊಕ್ಳಗಾದ ಸಾಲಗಳ ಮಟಟ್ವನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. 
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ನಿವಾರಣೆಯ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವುದು. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಸುವ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ವಯ್ವಹಾರ �ೇತರ್ದ ಅಧಯ್ಯನಗಳು ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಮತುತ್ 
ಅವಕಾಶಗಳನುನ್ ಎತಿತ್ ತೋರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತತ್ವೆ. 

4. ರೇಟಿಂಗ್ �ಂಕ್ಡ್  ಸಾಲದ ಮಾನಯ್ತೆಯ ನಿಯಮಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ. 
5. ಉದಯ್ಮವಾರು ಸಾಲದ ಮಾನಯ್ತೆಯ ಮಿತಿ ನಿಗದಿ. ಆಯಾ ಉದಯ್ಮದ ನಿವರ್ಹಣೆ, ಭ�ಷಯ್ ಮತುತ್ ತನನ್ ವಲಯದ�ಲ್ ಹೊಂದಿರುವ 

ಸಪ್ಧಾರ್ತಮ್ಕತೆಯನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.  
6. ಎನ್ಬಿಎ�� (ಬಾಯ್ಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು) ಮತುತ್ ಭದರ್ತೆಯಿಲಲ್ದ ಸಾಲಗಳ  �ೕಟ್ರ್�ೕ��ೕದ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಗೆ �ಶೇಷ 

ಅಪಾಯ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸುವುದು. 
  
ಪರಾಮಶೆರ್ ಮತುತ್ ಸವ್ತಂತರ್ ���ವ್�ಾ��ೆ: 
1. ಎಲಲ್ ಸಾಲದ ಮಾನಯ್ತೆಗಳು, ಒಮೆಮ್ ಅನು�ೕದನೆ ಪಡೆದ ಬ�ಕ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದ ಮಿತಿಗಳ �ಷಯದ�ಲ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 

ಮೇ�ವ್ಚಾರನೆ ಮತುತ್ ಪರಾಮಶೆರ್ ನಡೆಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಕೆಳವಗರ್ದ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಾರರ ಬಗೆಗ್ ಹೆಚಿಚ್ನ ನಿಗಾ ಮತುತ್ 
ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

2. ಕೆರ್ಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನದ ಸವ್ತಂತರ್ ಪರಾಮಶೆರ್, ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಚೌಕಟಿಟ್ನ ಪಾಲನೆ, 
ಮಂಜೂರಾತಿ ನಿಯಮ ಮತುತ್ ಷರತುತ್ಗ�ಗೆ ಬಾಧಯ್ತೆ ಮತುತ್ ಸಾಲದ ಆಡ�ತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ ಇದರ�ಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುತತ್ದೆ.  

3. ಚಾ�ತ್ಯ�ಲ್ರುವ ಸಾಲಗಳ�ಲ್ ಸಮಸೆಯ್ ಎದುರಿಸುತಿತ್ರುವ ಗಾರ್ಹಕರನುನ್ ಮುನೂಸ್ಚನಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಮೂಲಕ �ದಲು ಗುರುತಿ� 
ವಗೀರ್ಕರಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಂಭಾವಯ್ ನಷಟ್ವನುನ್ ಕನಿಷಠ್ ಮಟಟ್ಕಿಕ್�ಸಲು ಪರಿಹಾರ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

 
ಮುಂಗಡ ���ವ್�ಾ��ೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ ಕಾಯರ್ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಹೊಂದುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್, ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ‘ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ �ಭಾಗವನುನ್ 
(ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್-CRMD) ಕೇಂದರ್ ಕಚೇರಿಯ�ಲ್ ಸಾಥ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ರೀಜನಲ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಹಬ್ (RCH) ಎಂಬ ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ 

ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಎಲಾಲ್ ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ�ಲ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಿಸುತಿತ್ದುದ್, ಇದರ�ಲ್ ‘ರೀಜನಲ್ ರಿಟೈಲ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೀಂ’ (RRCT) ಮತುತ್ ‘ರೀಜನಲ್ 

ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೀಂ ‘(RCCT) ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಎಲಾಲ್ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ಬಾಕಿ ಸಂಗರ್ಹವನುನ್ ಖಾತಿರ್ಗೊ�ಸಲು �ಆ�ಎಂಡಿಯ 

ಒಟಾಟ್ರೆ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಆ�ಆ��ಟಿಗಳು ಮತುತ್ ಆ���ಟಿಗಳು ಡಿಪಿಡಿ-ವಾರು  ವಸೂಲಾತಿ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ವೆ. 
ಆಯಾ ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ�ಲ್ ಸಾಲ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ನಂತರದ ನಿಗಾ ಕೈಗೊಳಳ್ಲು ಪರ್ತೆಯ್ೕಕ ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಟೀಂ (CRMT) 

ಕೂಡಾ ಆ��ಎ�ಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್�ಸುತಿತ್ವೆ.  
 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್, ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯನುನ್ ಬಲಪಡಿಸಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಉಪಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ: 
1. ಆ��ಎ�/ಶಾಖೆಗಳ ಫಾಲೋಅಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಗಾ ವ�ಸಲು ಸವ್ಯಂಚಾ�ತ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಕಲೆಕಷ್ನ್ ಟೂಲ್-‘ಕೆಬಿಎಲ್-

ಕಲೆಕ್ಟ್’ನ ಅನುಷಾಠ್ನ; 

2. ಸಾಲಗಾರರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಖಾತೆಗ�ಂದ ಇಎಂಐ/ಕಂತು/ಸಾಲಗಳ ಬಡಿಡ್ಯ ಸವ್ಯಂ ಸಂಗರ್ಹಕಾಕ್ಗಿ ‘ಅಟೊ �ವ್ೕಪ್ �ಸಟ್�’ ನ ಪರಿಚಯ;

3. ರೂ.25.00 ಕೋಟಿ ಮತುತ್ ಮೇ�ನ ಬೃಹತ್ �ತತ್ದ ಸಾಲಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ‘ಆರಂಭಿಕ ಎಚಚ್ರಿಕೆ �ಗನ್ಲ್(EWS)’ ಗಳ ಸವ್ಯಂ ದಾಖಲಾತಿ;

4. ಕಾನೂನಾತಮ್ಕ ಆಡಿಟ್ ಕಾಯರ್ದ ಸವ್ಯಂಚಾಲನೆ.  
 
ಅಲಲ್ದೆ, ಮುಂಗಡ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ�ಲ್  ಹೊಸ ಔನನ್ತಯ್ವನುನ್ ಸಾಧಿಸುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಸಂಸಾಥ್ಪನಾ ದಿನದಂದು, (18.02.2019ರಂದು) 
‘ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಎಕಸ್ಲೆನ್ಸ್ ಇನಿ��ೕಟಿ�ಸ್’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಷರ್ಪೂತಿರ್ಯ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವನುನ್ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಈ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮವು 
31.03.2020 ರಂದು ಕೊನೆಗೊಂಡಿದುದ್, ಇದು ಒತತ್ಡಕೊಕ್ಳಗಾದ ಸಾಲಗಳ ಮಟಟ್ವನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ಗೆ ನೆರವಾಗಿದೆ. 
 

 

ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಆಪತುತ್ತಗಿಗ್ಸು�ಕೆ: ಪರ್ಮಾಣೀಕೃತ ��ಾನಗ�ಗಾಗಿ (Standardised Approach) ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು: 
ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳ ಪರ್ಕಾರ, ಬಾಯ್ಂಕು ಆಧಾರದ(ಕೋಲಾಟರಲ್) ಆಪತತ್ನುನ್  ತಗಿಗ್ಸಲು ಸಮಗರ್ �ಧಾನ ಅನುಸರಿಸುತಿತ್ದೆ. ಈ 
ಕಾಯರ್�ಧಾನದ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಬಂಡವಾಳ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಲೆಕಕ್ಹಾಕುವಾಗ ಹಣಕಾಸು ಆಧಾರಗಳನುನ್ ಬೇಸಲ್ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳ ಪರ್ಕಾರ 
ಸಾಲದ ಮಿತಿಯಿಂದ ಕಳೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣದ ಆಪತುತ್ (CONCENTRATION RISK) 
ಸಾಲದ ಅಹರ್ತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಪರ್ಕವಾದ �ೇತಿರ್ೕಯ ಮಿತಿ (ಸೆಕೊಟ್ರಲ್ �ಮಿಟ್) ಹಾಗೂ ಸಾಲಗಾರರ ಮಿತಿಯನುನ್ 
(ಬೋರೋವರ್ �ಮಿಟ್) ಬಳ� ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣದ ಆಪತತ್ನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುತತ್ದೆ. ಭೌಗೋ�ಕ ಒಡುಡ್�ಕೆಯನುನ್ (��ಗಾರ್��ಕಲ್ 
ಎಕ್��ೕಷರ್) ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕರಣದ ಆಪತಿತ್ಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುತತ್ದೆ.  
 
ದೊಡಡ್ �ತತ್ದ ಸಾಲಗಳ �ೕ�ನ  ಚೌಕಟುಟ್  (Large Exposures Framework) 
ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ದೊಡಡ್ �ತತ್ದ ಸಾಲಗಳ ಮೇ�ನ  ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ಜೂನ್ 07, 2019 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪರಿಷಕ್ರಿ�ದೆ. ಈ �ಂದಿನ ಏಪಿರ್ಲ್ 
04, 2019 ರ ನಿಯಮಾವ�ಯಡಿಯ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಒಂದು NBFCಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯು ಅದರ ಅಹರ್ ಬಂಡವಾಳದ ಶೇಕಡ 
15 ಕೆಕ್ �ೕಮಿತಗೊ��ದೆ. ಇತರೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯು(ಕೌಂಟರ್ಪಾಟೀರ್ ಎಕ್��ೕಷರ್) ಶೇಕಡ 
20ರಷುಟ್ ಮತುತ್ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದ�ರ್ಗಳ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಂಡ�ಯು ಶೇಕಡ25 ಕೆಕ್ ಏರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು NBFCಗೆ  ಕೊಡಬಹುದಾದ 
ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನುನ್ ಇತರೆ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ  ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ಮಾಡಲು, ಒಂದು NBFCಗೆ 
ಕೊಡಬಹುದಾದ ಸಾಲದ ಮಿತಿಯನುನ್ (ಚಿನನ್ದ ಸಾಲದ ಕಂಪನಿಯ ಹೊರತಾಗಿ) ಟೈರ್-1 ಬಂಡವಾಳದ 20 ಶೇಕಡಕೆಕ್ ಮಿತಿಗೊ�ಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ಗಾರ್ಹಕರ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು (Group) ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ದೊಡಡ್ �ತತ್ದ ಸಾಲಗಳು: 
ಸಾಲಗಾರನ ಆಂತರಿಕ ರೇಟಿಂಗ್ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕಿಗೆ ಏಕೈಕ ಸಾಲಗಾರನ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ಸಾಲ �ಸತ್ರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಿತಿಯನುನ್ 
ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಯ್ಂಕ್, ಸಾಲದ ಆಪತಿತ್ನ ರೇಟಿಂಗ್ ಮಟಟ್  (ಕಡಮೆ/ಮಿತವಾದ/ ಹೆಚುಚ್/ಅತಿ ಹೆಚುಚ್) ಹಾಗೂ �ೕಟ್ರ್�ೕ�ೕ�ೕ 
ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ಸಾಲದ ಆಪತಿತ್ನ ದಿಕಕ್ನುನ್ (ಏರಿಕೆಯ / ಇ�ಕೆಯ / �ಥ್ರವಾದ) ನಿಯಂತಿರ್ಸುತಿತ್ರುತತ್ದೆ. 
 
ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಅದರ ನಿಯಂತರ್ಣ: 
ನೇರ ಅಥವಾ ಪರೋಕಷ್ ನಷಟ್ಕೆಕ್ ಕಾರಣವಾಗುವ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಪತುತ್ ಆಂತರಿಕ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು, ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು, ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಕು�ತ ಮತುತ್ ಬಾಹಯ್ 
ಘಟನೆಗ�ಂದ ಸಂ��ಸುತತ್ದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ: ವಂಚನೆಗಳು, ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ವೈಫಲಯ್, ಹಣಕಾಸು ವಯ್ವಹಾರದ�ಲ್ ಆಗುವ ತಪುಪ್ಗಳು 
ಇತಾಯ್ದಿ. 
 
ಚೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು: 
ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸಲು ಬಾಯ್ಂಕು ಒಂದು ಸಮಗರ್ ಮತುತ್ ಬಲಶಾ��ಾದ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಅದರ 
ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್ ಆಪರೇಶನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ (ORMC) ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ರಿಸ್ಕ್ ಮತುತ್ 
ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಿತಿ (RCMC) ಪರಾಮ�ರ್ಸುತತ್ದೆ. ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಆರ್�ಎಂ� ಅನು�ೕದಿತ ನಿವರ್ಹಣಾ 
ಆಪತುತ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ನೀತಿ ಅನವ್ಯ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಈ ಆಪತತ್ನುನ್ ನಿವಾರಿಸುವ ಮತುತ್ ತಡೆಯುವ ಕರ್ಮ ಮುಂದುವರಿ�ಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಈ 
ನೀತಿಯ ಅನವ್ಯ, ಎಲಲ್ ನೂತನ ಉತಪ್ನನ್ಗಳ�ಲ್ ಇರಬಹುದಾದ ಸಂಭಾವಯ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿ� ಅವುಗಳ ನಿಯಂತರ್ಣಕೆಕ್ ಸೂಕತ್ 
ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಯರ್ವನುನ್ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ �ರ್ೕಸೆಸ್ ಅಪೂರ್ವಲ್ ಸಮಿತಿಯು (NPPAC)  ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಿವರ್ಹಣಾ ಆಪತುತ್ಗಳ ವರದಿ ಮತುತ್ ಮಾಪನದ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಸವ್ರೂಪ ಮತುತ್ ವಾಯ್ಪಿತ್ 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ�ಲ್ ಆಪತಿತ್ನ ಘಟನೆಗಳು, ನಷಟ್ದ ಘಟನೆಗಳು, ಸವ್ಲಪ್ದರ�ಲ್ ತಪಿಪ್ದ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅಬಾಧಯ್ತೆಯ �ಷಯಗಳನುನ್ 
ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ ಚಾ�ತ್ಯ�ಲ್ದುದ್, ಸಕಾಲದ�ಲ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಚಾಲನೆಗೊ�� ತಪುಪ್ಗಳನುನ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತುತ್ 
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ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. ಎಲಲ್ ಗಂಭೀರ ಆಪತುತ್ಗಳ ಮತುತ್ ಸಂಭಾವಯ್ ನಷಟ್ಗಳ 
ಘಟನೆಗಳನುನ್ �ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ�ಗೆ/ ಓಆರ್ಎಂ�/ಆರ್�ಎಂ�ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿದೇರ್ಶನಗಳು ಮತುತ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ  ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ 
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ��ಲ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಅಪಾಯಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ��ಾ�: 
ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಾಯ್ಂಕು, ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಆಪತುತ್ಗ�ಗೆ ತಗಲುವ ಬಂಡವಾಳ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಲೆಕಕ್ಹಾಕಲು ಮೂಲ ಸೂಚಕ (BI) 
�ಧಾನವನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿ�ದೆ.  
 
ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್ (ಮಾಕೆರ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್):  
ಮಾರುಕಟೆಟ್ ದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಗ�ಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವೇ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್. 
ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಬಡಿಡ್ದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, �ದೇ� �ನಮಯ ದರ, ಈಕಿವ್ಟಿ ಮತುತ್ ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ಆಪತುತ್ 
ಉದ��ಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಏಕೀಕೃತ ಖಜಾನೆ ನೀತಿ (ಟೆರ್ಶರಿ ಪಾ��), ಆ�ತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ನೀತಿ {ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿ�ಟಿ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 
(ALM) ಪಾ��}, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ನೀತಿ ಮತುತ್ ನಿಧಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ದರ ನೀತಿ (Fund Transfer Pricing)ಗಳನುನ್ ಆಡ�ತ 
ಮಂಡ� ಅನು�ೕದಿ�ದುದ್, ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ಆಪತುತ್ಗಳ ಸಮಥರ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ��ಧ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ 
ಸಾಧನಗಳನುನ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳ�ಕೊಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ ಏಕೀಕೃತ ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯು ಖಜಾನೆ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗ�ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ�ದ 
ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್  ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ಮತುತ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಉದೆದ್ೕ�ಸುತತ್ದೆ. ಖಜಾನೆ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳ�ಲ್ ಎದುರಾಗುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ರುವ 
ಆಪತುತ್ಗಳು, �ಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆ, ಮಾರುಕಟೆಟ್, ನಿವರ್ಹಣೆ, ಮತುತ್ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಬಗೆಗಿನ ಆಪತುತ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ವಾಯ್ಪಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 
ಅಳವಡಿ�ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. 
 
ಖಜಾನೆಯ�ಲ್ರುವ ��ಧ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಕಾಯರ್�ಧಾನಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ನಿವಾರಿಸಲು 
ಬಾಯ್ಂಕು, ರೆಗುಯ್ಲೇಟರಿ/ಆಂತರಿಕ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದುದ್, ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆಯನುನ್ ಬಯಸುತತ್ದೆ. ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ�ಲ್ ಆಗುವ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀ��. ಸಾಲಗಾರ, ಉದಯ್ಮಗಳು ಮತುತ್ ದೇಶಗ�ಗೆ ಅನು�ೕದನಾ ಮಿತಿಯನುನ್ ಸೂಕಷ್ಮ್ವಾಗಿ 
ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ನಷಟ್-ಮಿತಿ ನಿಲುಗಡೆ (ಸಾಟ್ಪ್ ಲಾಸ್ �ಮಿಟ್), ಓವರ್ನೈಟ್ �ಮಿಟ್, ಡೇಲೈಟ್ �ಮಿಟ್, ಅಗಿರ್ಗೇಟ್ ಗಾಯ್ಪ್ �ಮಿಟ್ 
(ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಂತರದ ಮಿತಿ), ವೈಯಕಿತ್ಕ ಅಂತರದ ಮಿತಿ, �ೕರೆಕ್ಸ್ ಗೆ (�ದೇ� �ನಿಮಯ) ವಾಯ್ಲೂಯ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ (VaR)ಮಿತಿ, ಅಂತರ್-
ಬಾಯ್ಂಕು ವಯ್ವಹಾರ ಮತುತ್ ��ಧ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕು �ಶೇಷ 
ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಅದನುನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ �ಭಾಗ ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ಆಡ�ತ ಮಂಡ�, ಆರ್�ಎಂ� ಮತುತ್ ಎಎ��ಓ ಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತಿತ್ನ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಮೇ�ವ್�ಾರಣೆ ನಡೆಸುತತ್ವೆ. ಅದು 
ನಿಗದಿಪಡಿ�ದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನೂನ್, ಆರ್ಬಿಐ ಬಿಡಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳು ಮತುತ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಆಪತುತ್ 
ನಿವರ್ಹಣೆ �ಧಾನಗಳನೂನ್ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು, �ಧಾನಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕು 
ಪಾ��ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಶಾಖೆಗಳು/ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು/ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಲಾಭದ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳ �ಧಾನ / ಗರ್�ಕೆ ಅನುಸರಿ� ನಿಧಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ದರ ನೀತಿ (ಫಂಡ್ 
ಟಾರ್ನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾ��- ಎಫ್ಟಿಪಿ) �ಂದನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಈ ಎಫ್ಟಿಪಿಯ ಫ�ತಾಂಶಗಳನುನ್ ಆಧರಿ� ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಧಾರ್ರ 
ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಹೆಡಿಜ್ಂಗ್ ಮತುತ್/ಅಥವಾ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ಹೆಡಜ್ಸ್/ಆಪತುತ್ ತಗಿಗ್ಸು�ಕೆಯ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ 
ಮೇ�ವ್�ಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್ ALCO ನ�ಲ್ ಚಚಿರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೆಡ್ಜ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 
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ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಹೆಚಿಚ್ಸುವ ಕರ್ಮ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. ಎಲಲ್ ಗಂಭೀರ ಆಪತುತ್ಗಳ ಮತುತ್ ಸಂಭಾವಯ್ ನಷಟ್ಗಳ 
ಘಟನೆಗಳನುನ್ �ರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗ�ಗೆ/ ಓಆರ್ಎಂ�/ಆರ್�ಎಂ�ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ನಿದೇರ್ಶನಗಳು ಮತುತ್ ಸಲಹೆಯಂತೆ  ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ 
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ��ಲ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಅಪಾಯಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ��ಾ�: 
ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಬಾಯ್ಂಕು, ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಆಪತುತ್ಗ�ಗೆ ತಗಲುವ ಬಂಡವಾಳ ಶುಲಕ್ವನುನ್ ಲೆಕಕ್ಹಾಕಲು ಮೂಲ ಸೂಚಕ (BI) 
�ಧಾನವನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿ�ದೆ.  
 
ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್ (ಮಾಕೆರ್ಟ್ ರಿಸ್ಕ್):  
ಮಾರುಕಟೆಟ್ ದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಗ�ಕೆಗಳು ಮತುತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವೇ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್. 
ಮುಖಯ್ವಾಗಿ ಬಡಿಡ್ದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ, �ದೇ� �ನಮಯ ದರ, ಈಕಿವ್ಟಿ ಮತುತ್ ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ ಆಪತುತ್ 
ಉದ��ಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಏಕೀಕೃತ ಖಜಾನೆ ನೀತಿ (ಟೆರ್ಶರಿ ಪಾ��), ಆ�ತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿವರ್ಹಣಾ ನೀತಿ {ಅಸೆಟ್ ಲಯಬಿ�ಟಿ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ 
(ALM) ಪಾ��}, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ನೀತಿ ಮತುತ್ ನಿಧಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ದರ ನೀತಿ (Fund Transfer Pricing)ಗಳನುನ್ ಆಡ�ತ 
ಮಂಡ� ಅನು�ೕದಿ�ದುದ್, ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ಆಪತುತ್ಗಳ ಸಮಥರ್ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ��ಧ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ 
ಸಾಧನಗಳನುನ್ ವಾಯ್ಪಕವಾಗಿ ಬಳ�ಕೊಳುಳ್ವ ಮೂಲಕ ಏಕೀಕೃತ ಖಜಾನೆ ನೀತಿಯು ಖಜಾನೆ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗ�ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ�ದ 
ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್  ನಿಣರ್ಯಿಸಲು ಮತುತ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಉದೆದ್ೕ�ಸುತತ್ದೆ. ಖಜಾನೆ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಗಳ�ಲ್ ಎದುರಾಗುವ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ�ಲ್ರುವ 
ಆಪತುತ್ಗಳು, �ಶಾವ್ಸಾಹರ್ತೆ, ಮಾರುಕಟೆಟ್, ನಿವರ್ಹಣೆ, ಮತುತ್ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಬಗೆಗಿನ ಆಪತುತ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗೆ ವಾಯ್ಪಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ 
ಅಳವಡಿ�ಕೊಳಳ್ಲಾಗಿದೆ. 
 
ಖಜಾನೆಯ�ಲ್ರುವ ��ಧ ಪಾರ್ಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮತುತ್ ಅವುಗಳ ಕಾಯರ್�ಧಾನಗ�ಂದ ಉದ��ಸುವ ಮಾಕೆರ್ಟ್ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ನಿವಾರಿಸಲು 
ಬಾಯ್ಂಕು, ರೆಗುಯ್ಲೇಟರಿ/ಆಂತರಿಕ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದುದ್, ಅವುಗಳ ಪಾಲನೆಯನುನ್ ಬಯಸುತತ್ದೆ. ರೇಟಿಂಗ್ಗಳ�ಲ್ ಆಗುವ 
ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪರೀ��. ಸಾಲಗಾರ, ಉದಯ್ಮಗಳು ಮತುತ್ ದೇಶಗ�ಗೆ ಅನು�ೕದನಾ ಮಿತಿಯನುನ್ ಸೂಕಷ್ಮ್ವಾಗಿ 
ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ನಷಟ್-ಮಿತಿ ನಿಲುಗಡೆ (ಸಾಟ್ಪ್ ಲಾಸ್ �ಮಿಟ್), ಓವರ್ನೈಟ್ �ಮಿಟ್, ಡೇಲೈಟ್ �ಮಿಟ್, ಅಗಿರ್ಗೇಟ್ ಗಾಯ್ಪ್ �ಮಿಟ್ 
(ಒಟಾಟ್ರೆ ಅಂತರದ ಮಿತಿ), ವೈಯಕಿತ್ಕ ಅಂತರದ ಮಿತಿ, �ೕರೆಕ್ಸ್ ಗೆ (�ದೇ� �ನಿಮಯ) ವಾಯ್ಲೂಯ್ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ (VaR)ಮಿತಿ, ಅಂತರ್-
ಬಾಯ್ಂಕು ವಯ್ವಹಾರ ಮತುತ್ ��ಧ ಹೂಡಿಕೆ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆಗಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕು �ಶೇಷ 
ಕಛೇರಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್, ಅದನುನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜ್ಮೆಂಟ್ �ಭಾಗ ನಿವರ್�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ಆಡ�ತ ಮಂಡ�, ಆರ್�ಎಂ� ಮತುತ್ ಎಎ��ಓ ಗಳು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತಿತ್ನ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಮೇ�ವ್�ಾರಣೆ ನಡೆಸುತತ್ವೆ. ಅದು 
ನಿಗದಿಪಡಿ�ದ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನೂನ್, ಆರ್ಬಿಐ ಬಿಡಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳು ಮತುತ್ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುವ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಆಪತುತ್ 
ನಿವರ್ಹಣೆ �ಧಾನಗಳನೂನ್ ಹಾಗೂ ಆಂತರಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳು, �ಧಾನಗಳು, ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಮಿತಿಗಳನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕು 
ಪಾ��ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಶಾಖೆಗಳು/ ಉತಪ್ನನ್ಗಳು/ ಗಾರ್ಹಕರಿಗೆ ಲಾಭದ ಸಾಧಯ್ತೆಗಳ �ಧಾನ / ಗರ್�ಕೆ ಅನುಸರಿ� ನಿಧಿ ವಗಾರ್ವಣೆ ದರ ನೀತಿ (ಫಂಡ್ 
ಟಾರ್ನ್ಸ್ಫರ್ ಪಾ��- ಎಫ್ಟಿಪಿ) �ಂದನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಈ ಎಫ್ಟಿಪಿಯ ಫ�ತಾಂಶಗಳನುನ್ ಆಧರಿ� ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಧಾರ್ರ 
ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಹೆಡಿಜ್ಂಗ್ ಮತುತ್/ಅಥವಾ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ಹೆಡಜ್ಸ್/ಆಪತುತ್ ತಗಿಗ್ಸು�ಕೆಯ ನಿರಂತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ 
ಮೇ�ವ್�ಾರಣೆ ಮಾಡುವ ತಂತರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳನುನ್ ALCO ನ�ಲ್ ಚಚಿರ್ಸಲಾಗುತತ್ದೆ ಮತುತ್ ಅ�ಲ್ ಮೂಡಿ ಬರುವ ಅಭಿಪಾರ್ಯಗಳ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಹೆಡ್ಜ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳನುನ್ ಕೈಗೊಳಳ್ಲಾಗುತತ್ದೆ.  

 
ಟೆರ್ೕಡಿಂಗ್ ಬುಕ್ (ವಾಯ್ಪಾರ ಪುಸತ್ಕ) ��ಲ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತುತ್: 
ಆರ್ಬಿಐ ನಿಯಮಗ�ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು, ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಆಪತಿತ್ಗೆ ಅನವ್ಯವಾಗುವ ಬಂಡವಾಳದ ಪಯಾರ್ಪತ್ತೆಯ 

ಲೆಕಾಕ್ಚಾರಕಾಕ್ಗಿ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡೈರ್ಸ್ಡ್ ಡುಯ್ರೇಶನ್ ಅ�ರ್ೕಚ್ (Standardized Duration Appraoch)  ಅನುನ್ ಬಳಸುತತ್ದೆ. 
 
ಅಸಮಂಜಸ ಹಣದ ಹರಿ�� ಅಪಾಯ (���ಡಿ� ರಿಸ್ಕ್) 
ಸಾಕಷುಟ್ ಹಣದ ಹರಿವು ಇಲಲ್ದಿದದ್ ಸಂದಭರ್ದ�ಲ್ ದೈನಂದಿನ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆಯ ತನನ್ ಬಾಧಯ್ತೆಯನುನ್ ಪೂರೈಸಲು ಬಾಯ್ಂಕು �ಫಲವಾದರೆ ಆಗ 

ಈ ಆಪತಿತ್ನ ಸನಿನ್ವೇಶ ಉದ��ಸುತತ್ದೆ. ನಿಧಿಯ ಅಗತಯ್ತೆಯ ಬಗೆಗ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಆಪತತ್ನುನ್ ತಡೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. 
ಅದಕಾಕ್ಗಿ ತನನ್�ಲ್ರುವ ��ಧ ನಿಧಿಗಳ ಹರಿ�ನ ಬಗೆಗ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಸಂಪೂಣರ್ ಸಮನವ್ಯ ಹೊಂದಿದುದ್, ಸಾಮಾನಯ್ ಮತುತ್ ಒತತ್ಡದ ಪರಿ�ಥ್ತಿಗಳ�ಲ್ 
ಲಭಯ್�ರುವ ನಿಧಿಯ ಪರ್ಮಾಣವನುನ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸುತತ್ದೆ. ಹಣಹೊಂದಿಸು�ಕೆಯ�ಲ್ನ ಆಪತುತ್ (ಫಂಡಿಂಗ್ ರಿಸ್ಕ್), ಹಣದ ಒಳ ಮತುತ್ 
ಹೊರ ಹರಿವು ಉಂಟಾಗುವ ಸಮಯದ�ಲ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವುದು (ಟೈಮ್ ರಿಸ್ಕ್) ಮತುತ್ ಅವಧಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 
ಮರುಪಾವತಿಯನುನ್ಬಯಸುವುದು(ಕಾಲ್ ರಿಸ್ಕ್) ಈ ಬಗೆಯ ಮೂರು ಆಪತಿತ್ನ ಸಂದಭರ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.  
 
��ನನ್ ಕಾಲಾವಧಿಯ�ಲ್ ಆ�ತ್ ಮತುತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಉ�ದಿರುವ ಪರಿಪಕವ್ತೆಯನುನ್ (ರೆ�ಡುಯ್ಯಲ್ ಮೆಚುಯ್ರಿಟಿ) ಅಂದಾಜಿ� ಹಾಗೂ ��ಧ 

ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಅನುಪಾತಗಳನುನ್ ಆಧರಿ� ದೈನಂದಿನ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ವಯ್ತಾಯ್ಸವನುನ್ ��ೆಲ್ೕ�ಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕು, ಈ 

ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಅಳೆದು ಈ ಅನುಪಾತಗ�ಗೆ ಅನು�ೕದಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯ ಒಳಗೇ ನಿವರ್�ಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಒತತ್ಡ ಪರೀ�ೆ, �ಮುಯ್ಲೇಶನ್, 

ಸೂಕಷ್ಮ್ತೆಯ ��ೆಲ್ೕಷಣೆ ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆ�, ��ನನ್ ಆಪತಿತ್ನ ಸನಿನ್ವೇಶಗಳ�ಲ್ ಅಗತಯ್�ರುವ ತುತುರ್ ಫಂಡಿಂಗ್ �ೕ�ನೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
���ಡಿ� ಕವರೇಜ್ ರೇ��ೕ (LCR) 
ಬೇಸಲ್-III ಚೌಕಟಿಟ್ನ �ಕಿವ್ಡಿಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳ�ಲ್ ಹೇ�ರುವಂತೆ ‘�ಕಿವ್ಡಿಟಿ ಕವರೇಶ್ ರೇ��ೕ’(LCR) ��ಾನವನುನ್- ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 

ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ಹಣದ ಹರಿ�ನ �ಥ್ತಿಯನುನ್ ಅಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ ಮಾನದಂಡವು 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಷುಟ್ �ಸತ್ರಿಸಬಹುದಾದ 

ತುತುರ್ ಸಂದಭರ್ಗಳ�ಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ‘ಸುಲಭವಾಗಿ ನಗದಿಗೆ ಪರಿವತರ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಸಾಧಯ್�ರುವ ಅತಯ್ಧಿಕ ಗುಣಮಟಟ್ದ 

�ಕಿವ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್’ (HQLA) ಅನುನ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಪರ್ಮಾಣದ�ಲ್ ಹೊಂದಿರುವುದನುನ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ ಎಲ್�ಆರ್ ಅನುಪಾತವನುನ್ 
ಲೆಕಕ್ ಹಾಕುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೇ�ರುವ ಅಸೆಟ್ಗಳನುನ್ ಒಂದನೇ ಹಂತದ HQLA ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ: 
1. ಕನಿಷಠ್ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಅಗತಯ್ಕಿಕ್ಂತ ಹೆಚುಚ್ವರಿಯಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳ�ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ನಿಧಿ,  

2. ಆರ್ಬಿಐ ನೀಡಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ (1) ಮಾಜಿರ್ನಲ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಿಂಗ್ �ೆ��ಟಿ (MSF) ಮತುತ್ (2) LCR ಅನುಪಾತದ 

ಪಾಲನೆಗಾಗಿ �ಕಿವ್ಡಿಟಿ ಪಡೆಯುವ ಸೌಲಭಯ್ದಡಿಯ�ಲ್ (FALLCR) ಕಡಾಡ್ಯ ಎಸ್ಎಲ್ಆರ್ ಅಗತಯ್ಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಕಾರಿ 

ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳ�ಲ್ ಹೂಡಿರುವ ನಿಧಿ. 
 
ಎಚ್ಟಿಎಂ(HTM), ಎಎಫ್ಎಸ್(AFS) ಅಥವಾ ಎಚ್ಎಫ್ಟಿ (HFT)- ಈ ಯಾವುದೇ ವಗರ್ಕೆಕ್ ಒಳಪಟಟ್ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿ ಆಗಿದದ್ರೂ ಎಲ್�ಆರ್ 
ಉದೆದ್ೕಶಕಾಕ್ಗಿ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಸರಕಾರಿ ಸೆಕುಯ್ರಿಟಿಗಳನುನ್ ಅದರ ಮೌಲಯ್ವನುನ್ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮೌಲಯ್ಕಕ್ನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಗುಣಾತಮ್ಕ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು (QUALITATIVE DISCLOSURE) 

ಬೇಸಲ್-III ಚೌಕಟಿಟ್ನ �ಕಿವ್ಡಿಟಿ ಮಾನದಂಡಗಳ�ಲ್ ಹೇ�ರುವಂತೆ ‘�ಕಿವ್ಡಿಟಿ ಕವರೇಶ್ ರೇ��ೕ’(LCR), ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಆಪತಿತ್ನ 

ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ ಸಾಧನಗಳು (�ಕಿವ್ಡಿಟೀ ರಿಸ್ಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್) ಹಾಗೂ ಎಲ್. �. ಆರ್. ಪರ್ಕಟಣೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು (ಎಲ್. �. 
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ಆರ್. ಡಿಸ್ಕೊಲ್ೕಷರ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ಸ್ರ್)" ಅಡಿಯ�ಲ್ ಅರ್.ಬಿ.ಐ ಯ ಆದೇಶದಂತೆ ದರ್ವಯ್ತೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ (�ಕಿವ್ಡಿಟೀ ಕವರೇಜ್ 

ರೇ��ೕ) ಬಾಯ್ಂಕ್ ದಿನನಿತಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡುತಿತ್ದೆ. ಎಲಲ್ ಕಾಲದಲೂಲ್ ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ನಗದೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸವ್ತುತ್ (ಹೈ ಕಾವ್�ಟೀ 
�ಕಿವ್ಡ್ ಅಸೆಟ್)(HQLA) ಅಗತಯ್ ಪರ್ಮಾಣದ�ಲ್ ಇರುವಂತೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ರಂದು ಸಮಾಪಿತ್ಯಾದ 

ವಷರ್ದ�ಲ್ ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ HQLA ಯು ನಿವವ್ಳ ನಗದು ಹೊರಹರಿ�ನ (ನೆಟ್ ಕಾಯ್ಶ್ �ಟ್�ಲ್ೕಸ್) ಕನಿಷಟ್ ಅಗತಯ್ತೆಯಾದ 

ಶೇ. 100% ಕಿಕ್ಂತ ಮೇಲೆ ಶೇ.219.25 ನ�ಟ್ದೆ. 
 
ನಿಗದಿತ ಪರ್ಮಾಣದ ಎಲ್. �. ಆರ್. ಅನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಇರುವ ಬಂಡವಾಳವನುನ್ ಬಳ� ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಸವ್ತತ್ನುನ್ ಹಾಗೂ ಹಣದ 

ಹರಿ�ನ ಚಿತರ್ಣವನುನ್ (�ಕಿವ್ಡಿಟೀ �ರ್ಫೈಲ್) ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್(�ಕಿವ್ಡಿಟೀ ರಿಕೆವ್ೖಮೆರ್ಂಟ್ಸ್) 
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಯ್ಂಕ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅಗತಯ್ವಾದ ಕಾಯರ್�ೕ�ನೆಗಳನುನ್ ರೊಪಿಸಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ 

ಆ�ತ್ ಹಾಗೂ ಬಾಧಯ್ತೆಗಳ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮಂಡ�ಗೆ (ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಲೈಯಬಿ�ಟೀ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಕಮಿಟೀ) ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ALCO ನ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗ�ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖಜಾನೆ ��ಾಗವು (ಟೆರ್ಷರೀ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 

ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್) ರೂಪಿಸುತತ್ದೆ. ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಹಣದ ಹರಿವು, ಮೂಲಗಳ ವೈ�ಧಯ್, ಸೇವಾ ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್ ಗಮನದ�ಲ್ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 
ಸೂಕತ್ವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಮಿಶರ್ಣವನುನ್ ತಲುಪುವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದೆದ್ೕಶ. ಬಾಯ್ಂಕ್ �ದಧ್ಗೊ��ದ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ರಚನಾತಮ್ಕ 

ವರದಿಯ (ಸಟ್ರ್ಕಚ್ರಲ್ �ಕಿವ್ಡಿಟೀ ಸೆಟ್ೕಟೆಮ್ಂಟ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಜಾನೆ ��ಾಗವು ಪರ್ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಭ�ಷಯ್ದ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಅವಶಯ್ಕತೆಯನುನ್ 
ನಿಗದಿಪಡಿ�  ಈ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. 
 
ಸೈಬರ್ ಆಪತುತ್ 
ಸೈಬರ್ ಆಪತುತ್ ಎನುನ್ವುದು ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಲ್ ವಯ್ವಹಾರಗ�ಗೂ ಆಪತತ್ನುನ್ ತಂದೊಡುಡ್ವಂತಹದುದ್. ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಯ 

ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಯ ಪರ್ಕಾರ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸೈಬರ್ ಆಪತತ್ನುನ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು  "ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ ಚೌಕಟುಟ್" ಅನುನ್ ಜಾರಿಗೊ��ದೆ ಹಾಗೂ ತನನ್ 
ಮಾ�ತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳಾದ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಫೈವಾರ್ಲ್(Application Firewall), ವೆಬ್ 

ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಗೇಟ್ ವೇ (Web Security Gateway) , ಎಂಡ್ ಪಾಯಂಟ್ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ �ಸಟ್�ಸ್ (End Point Security Systems), 

ಹನೀ ಪಾಟ್ �ಸಟ್�ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರ್�ಲೇಜ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ (PIM) ಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿ�ದೆ.ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಇನಫ್ಮೇರ್ಶನ್ ಇವೆಂಟ್ 

ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ (SIEM) ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಆಪರೇಶನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (SOC) ಅನುನ್ ಕೂಡ 

ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ನಿಮಿರ್�ದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳು ಕೆಟುಟ್ಹೋಗುವುದನುನ್ ಹಾಗೂ ದುರುದೆದ್ೕಶಯುಕತ್ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭ��ಸುವುದನುನ್ 
ಕಂಡು�ಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ತಡೆ�ಡಿಯಲು ಎಲಲ್ ಭದರ್ತಾ ಸಾಧನಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಅವಾಯ್ಹತವಾಗಿ 24*7*365 ರಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಆಪತಿತ್ನ ತೀವರ್ತೆಯನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಪತತ್ನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ (Risk Trasfer approach) ಕರ್ಮವನುನ್ 
ಕೂಡ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ �ಮೆಯನುನ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 
 
ಒಂದು ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಯು (ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನ ಕಾಯರ್ನೀತಿ & ಆಡ�ತ ಸಮಿತಿ) ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ �ಚಾರದ�ಲ್ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪೂವರ್ತಯಾರಿಯನುನ್ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತಾದ ಕಾಯರ್ನೀತಿಗಳನುನ್ ಅನು�ೕದಿಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಬಹುತೇಕ �ರಿಯ ಸದಸಯ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ�ಲ್ರುವ IDRBT ಯ�ಲ್ ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ 

ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಪಡೆದಿದಾದ್ರೆ. ಮೇಲಾಗಿ, ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ ಆಪತಿತ್ನ ಕುರಿತಾದ ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ 
ಪಾ�ಸುತಾತ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ 
ಪರಿ�ೕ�ಸುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. 
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ಆರ್. ಡಿಸ್ಕೊಲ್ೕಷರ್ ಸಾಟ್ಯ್ಂಡಡ್ಸ್ರ್)" ಅಡಿಯ�ಲ್ ಅರ್.ಬಿ.ಐ ಯ ಆದೇಶದಂತೆ ದರ್ವಯ್ತೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ (�ಕಿವ್ಡಿಟೀ ಕವರೇಜ್ 

ರೇ��ೕ) ಬಾಯ್ಂಕ್ ದಿನನಿತಯ್ ಲೆಕಾಕ್ಚಾರ ಮಾಡುತಿತ್ದೆ. ಎಲಲ್ ಕಾಲದಲೂಲ್ ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ನಗದೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಸವ್ತುತ್ (ಹೈ ಕಾವ್�ಟೀ 
�ಕಿವ್ಡ್ ಅಸೆಟ್)(HQLA) ಅಗತಯ್ ಪರ್ಮಾಣದ�ಲ್ ಇರುವಂತೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ರಂದು ಸಮಾಪಿತ್ಯಾದ 

ವಷರ್ದ�ಲ್ ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ HQLA ಯು ನಿವವ್ಳ ನಗದು ಹೊರಹರಿ�ನ (ನೆಟ್ ಕಾಯ್ಶ್ �ಟ್�ಲ್ೕಸ್) ಕನಿಷಟ್ ಅಗತಯ್ತೆಯಾದ 

ಶೇ. 100% ಕಿಕ್ಂತ ಮೇಲೆ ಶೇ.219.25 ನ�ಟ್ದೆ. 
 
ನಿಗದಿತ ಪರ್ಮಾಣದ ಎಲ್. �. ಆರ್. ಅನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಇರುವ ಬಂಡವಾಳವನುನ್ ಬಳ� ಉತತ್ಮ ಗುಣಮಟಟ್ದ ಸವ್ತತ್ನುನ್ ಹಾಗೂ ಹಣದ 

ಹರಿ�ನ ಚಿತರ್ಣವನುನ್ (�ಕಿವ್ಡಿಟೀ �ರ್ಫೈಲ್) ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್(�ಕಿವ್ಡಿಟೀ ರಿಕೆವ್ೖಮೆರ್ಂಟ್ಸ್) 
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳುಳ್ವ ಜೊತೆಗೆ, ಬಾಯ್ಂಕ್ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಅಗತಯ್ವಾದ ಕಾಯರ್�ೕ�ನೆಗಳನುನ್ ರೊಪಿಸಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ 

ಆ�ತ್ ಹಾಗೂ ಬಾಧಯ್ತೆಗಳ ನಿವರ್ಹಣಾ ಮಂಡ�ಗೆ (ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅಸೆಟ್ ಲೈಯಬಿ�ಟೀ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಕಮಿಟೀ) ಅಧಿಕಾರವನುನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ಗಳನುನ್ ALCO ನ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗ�ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಖಜಾನೆ ��ಾಗವು (ಟೆರ್ಷರೀ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 

ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್) ರೂಪಿಸುತತ್ದೆ. ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಹಣದ ಹರಿವು, ಮೂಲಗಳ ವೈ�ಧಯ್, ಸೇವಾ ವೆಚಚ್ಗಳನುನ್ ಗಮನದ�ಲ್ಟುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 
ಸೂಕತ್ವಾದ ಬಂಡವಾಳ ಮಿಶರ್ಣವನುನ್ ತಲುಪುವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಉದೆದ್ೕಶ. ಬಾಯ್ಂಕ್ �ದಧ್ಗೊ��ದ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ರಚನಾತಮ್ಕ 

ವರದಿಯ (ಸಟ್ರ್ಕಚ್ರಲ್ �ಕಿವ್ಡಿಟೀ ಸೆಟ್ೕಟೆಮ್ಂಟ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖಜಾನೆ ��ಾಗವು ಪರ್ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಭ�ಷಯ್ದ ಹಣದ ಹರಿ�ನ ಅವಶಯ್ಕತೆಯನುನ್ 
ನಿಗದಿಪಡಿ�  ಈ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಅಗತಯ್ ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. 
 
ಸೈಬರ್ ಆಪತುತ್ 
ಸೈಬರ್ ಆಪತುತ್ ಎನುನ್ವುದು ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ವಯ್ವಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲಲ್ ವಯ್ವಹಾರಗ�ಗೂ ಆಪತತ್ನುನ್ ತಂದೊಡುಡ್ವಂತಹದುದ್. ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಯ 

ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಯ ಪರ್ಕಾರ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸೈಬರ್ ಆಪತತ್ನುನ್ ತಡೆಗಟಟ್ಲು  "ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ ಚೌಕಟುಟ್" ಅನುನ್ ಜಾರಿಗೊ��ದೆ ಹಾಗೂ ತನನ್ 
ಮಾ�ತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳಾದ ಅಪಿಲ್ಕೇಶನ್ ಫೈವಾರ್ಲ್(Application Firewall), ವೆಬ್ 

ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಗೇಟ್ ವೇ (Web Security Gateway) , ಎಂಡ್ ಪಾಯಂಟ್ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ �ಸಟ್�ಸ್ (End Point Security Systems), 

ಹನೀ ಪಾಟ್ �ಸಟ್�ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿರ್�ಲೇಜ್ ಐಡೆಂಟಿಟೀ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ (PIM) ಗಳನುನ್ ಅಳವಡಿ�ದೆ.ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಇನಫ್ಮೇರ್ಶನ್ ಇವೆಂಟ್ 

ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ (SIEM) ಸಾಧನಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವ ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಆಪರೇಶನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (SOC) ಅನುನ್ ಕೂಡ 

ಪರ್ತೆಯ್ೕಕವಾಗಿ ನಿಮಿರ್�ದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾಧನಗಳು ಕೆಟುಟ್ಹೋಗುವುದನುನ್ ಹಾಗೂ ದುರುದೆದ್ೕಶಯುಕತ್ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭ��ಸುವುದನುನ್ 
ಕಂಡು�ಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ತಡೆ�ಡಿಯಲು ಎಲಲ್ ಭದರ್ತಾ ಸಾಧನಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಅವಾಯ್ಹತವಾಗಿ 24*7*365 ರಂತೆ 
ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. ಆಪತಿತ್ನ ತೀವರ್ತೆಯನುನ್ ತಗಿಗ್ಸುವ ಕರ್ಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಪತತ್ನುನ್ ವಗಾರ್ಯಿಸುವ (Risk Trasfer approach) ಕರ್ಮವನುನ್ 
ಕೂಡ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ �ಮೆಯನುನ್ ಕೂಡ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. 
 
ಒಂದು ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ ಮಟಟ್ದ ಸಮಿತಿಯು (ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನ ಕಾಯರ್ನೀತಿ & ಆಡ�ತ ಸಮಿತಿ) ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ �ಚಾರದ�ಲ್ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪೂವರ್ತಯಾರಿಯನುನ್ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಿತಾದ ಕಾಯರ್ನೀತಿಗಳನುನ್ ಅನು�ೕದಿಸುತತ್ದೆ. 
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಬಹುತೇಕ �ರಿಯ ಸದಸಯ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನ�ಲ್ರುವ IDRBT ಯ�ಲ್ ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ 

ತರಬೇತಿಯನುನ್ ಪಡೆದಿದಾದ್ರೆ. ಮೇಲಾಗಿ, ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ ಆಪತಿತ್ನ ಕುರಿತಾದ ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ 
ಪಾ�ಸುತಾತ್ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೂ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ಆಂತರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ 
ಪರಿ�ೕ�ಸುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಮಾ�ತಿ ಭದರ್ತಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ತತ್ದೆ. 
 

 

ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮಾ�ತಿಗಳನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಬಳಸುವ ನೀತಿಗಳನುನ್ ನಿರೂಪಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಯರ್ಗತಗೊ�ಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯ್ಂಕಿನ 

ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನದ �ೇತರ್ದ�ಲ್ ಹೊಸ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ಅನುಷಾಠ್ನದ �ಷಯದ�ಲ್ ಕಂಡು ಬರುವ ಭದರ್ತಾ ��ಾರವನುನ್ ನೋಡಿಕೊಳಳ್ಲು ನಿಮಮ್ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮುಖಯ್ ಭದರ್ತಾ ಮಾ�ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ನೇಮಿ�ದೆ. 
 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ತನನ್ ಆಂತರಿಕ ಸೈಬರ್ ಕಷ್ಮತೆಯನುನ್ ಸದೃ�ಗೊ�ಸಲು IDRBT ಆ�ೕ�ಸುವ ಸೈಬರ್ ಭದರ್ತಾ ಡಿರ್ಲ್ ಗಳ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ 

ಸಕಿರ್ಯವಾಗಿ ಭಾಗವ��ದೆ. 
 
ಬಡಿಡ್ದರ ಆಪತುತ್ 
ಬಡಿಡ್ದರಗಳ �ರಿ�ತದಿಂದಾಗಿ ಸವ್ತುತ್ ಅಥವಾ ಬಾಧಯ್ತೆಗಳ ಆಥಿರ್ಕ ಮೌಲಯ್ವು (ಅಥವಾ ಒಳಹರಿವು/ ಹೊರಹರಿವು) ಬದಲಾಗುವುದರಿಂದ ಈ 

ಆಪತುತ್ ಉದ��ಸುತತ್ದೆ. 
 
ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಪುಸತ್ಕದ�ಲ್ ಬಡಿಡ್ದರ ಆಪತುತ್(IRRBB): ಈ ಆಪತತ್ನುನ್ ಎರಡು ದೃ�ಟ್ಕೋನದ�ಲ್ ��ೆಲ್ೕ�ಸಲಾಗುತತ್ದೆ - 'ಗ�ಕೆ ದೃ�ಟ್ಕೋನ' ಮತುತ್ 
'ಆಥಿರ್ಕ ಮೌಲಯ್ ದೃ�ಟ್ಕೋನ'. �ದಲನೆಯದನುನ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಅಂತರ ��ೆಲ್ೕಷಣೆಯ (ಟರ್ಡೀಶನಲ್ ಗಾಯ್ಪ್ ಅನಾಯ್��ಸ್) (TDA) 

ಅಡಿಯ�ಲ್ ಗ�ಕೆಯಲಾಲ್ಗಬಹುದಾದ ಆಪತತ್ನುನ್ (ಅನಿರ್ಂಗ್ಸ್-ಅಟ್-ರಿಸ್ಕ್)(EaR) ಬಳ�ಕೊಂಡು ಲೆಕಕ್ಹಾಕಿದರೆ ಎರಡನೆಯದನುನ್ ಕಾಲಾವಧಿ 

ಅಂತರ ��ೆಲ್ೕಷಣೆಯ (ಡೂಯ್ರೇಶನ್ ಗಾಯ್ಪ್ ಅನಾಯ್��ಸ್) (DGA) ಅಡಿಯ�ಲ್ ಬದಲಾಗುವ ಷೇರು ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಮೌಲಯ್ವನುನ್ (ಮಾಕೆರ್ಟ್ 

ವಾಯ್ಲೂಯ್ ಆಫ್ ಈಕಿವ್ಟೀ)(MVE)ಬಳ� ಲೆಕಕ್ ಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಗ�ಕೆ��ಾಲ್ಗಬಹುದಾದ ಆಪತುತ್ (ಅನಿರ್ಂಗ್ಸ್- ಅಟ್ -ರಿಸ್ಕ್) (EaR) ಕುರಿತ ನೀತಿ:  
ಕೆ. ಬಿ. ಎಲ್. ನ�ಲ್, ಒಂದು ವಷರ್ದ ತನಕ ಪರಿಪಕವ್ / ಪುನಮೌರ್ಲಯ್ಗೊಳುಳ್ವ ಎಲಲ್ ದರ ಸಂಬಂಧಿ ಸೂಕಷ್ಮ್ತೆಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವಸವ್ತುತ್ಗಳು 
ಹಾಗೂ ಬಾಧಯ್ತೆಗಳನುನ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಅಂತರ ��ೆಲ್ೕಷಣೆಯ (ಟರ್ಡೀಶನಲ್ ಗಾಯ್ಪ್ ಅನಾಯ್��ಸ್) ಅಡಿಯ�ಲ್ ವಗೀರ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ 

ಪರ್ತಿ�ಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯ�ಲ್ ಹಾಗೂ ಪರ್ತಿ�ಂದು ಉತಪ್ನನ್/ಸೇವೆಗಳ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ ಸರಾಸರಿ ಬಡಿಡ್ದರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲವು �ರಿ�ತಗಳನುನ್ 
ಅನವ್ಯಿಸುವ ಮೂಲಕ EaR ��ೆಲ್ೕಷಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. �ಂದಿನ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಹೋ�� NII ಹಾಗೂ NIM ಗಳ�ಲ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗ�ಂದ 

EaR ಅನುನ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಬಾಹಯ್ ಮಾನದಂಡದ ಆಧಾರಿತ ಸಾಲ ನೀಡಿಕೆ: 
ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ �ರಿ�ತಗೊಳುಳ್ವ ಬಡಿಡ್ದರ(floating rate) ವನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲಲ್ ವೈಯಕಿತ್ಕ ಅಥವಾ ರೀಟೇಲ್ (ಗೃಹ, ವಾಹನ ಇತಾಯ್ದಿ) 

ಹಾಗೂ ಕಿರು, ಮಾಧಯ್ಮ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಾಲಗಳನುನ್ ಅಕೊಟ್ೕಬರ್ 1, 2019 ರಿಂದ ಕಡಾಡ್ಯವಾಗಿ ಬಾಹಯ್ ಮಾನದಂಡಕೆಕ್ ಜೋಡಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಆರ್.ಬಿ.ಐ. ಆದೇ��ದೆ. ಇಂತಹ ಬಾಹಯ್ ಮಾನದಂಡಕೆಕ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ ಸಾಲಗಳನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಇತರ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಕೂಡ 

ನೀಡಬಹುದು. ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಸಾಲಗಳನುನ್ ಆರ್. ಬಿ. ಐ ಯ ರೆ�ೕ ರೇಟ್ ಗೆ / ಭಾರತೀಯ ಸಕಾರ್ರದ 3 ತಿಂಗಳ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳ 

ಕರಾರುಪತರ್ದ (ಟೆರ್ಷರೀ ಬಿಲ್) ಬಡಿಡ್ದರಕೆಕ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ �ತಿತ್ೕಯ ಮಾನದಂಡ ಸಂಸೆಥ್ಯು(Benchmarks India Pvt Ltd) ಪರ್ಕಟಿಸುವ 

ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮಾರುಕಟೆಟ್ ಬಡಿಡ್ದರಕೆಕ್ ಜೋಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಾಹಯ್ ಮಾನದಂಡದ ಮೇ�ನ ಸೆ�� ನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಸವ್ತಃ 
ನಿಧರ್ರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸಾಲಗಾರನ ಸಾಲದ ಆಪತುತ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದರೆ ಮಾತರ್ ಸಾಲಗ�ಗೆ ಅನವ್ಯಿಸುವ ಆಪತಿತ್ನ 

ಪಿರ್ೕಮಿಯಮ್ ಅನುನ್ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ನಿವರ್ಹಣಾ ವೆಚಚ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹರ�ನ (ಸೆ��) ಇತರೆ ಅಂಗಗಳನುನ್ 3 ವಷರ್ಕೆಕ್ ಒಂದು ಬಾರಿಯಂತೆ 
ಮತುತ್ ಬಡಿಡ್ದರವನುನ್ ಕನಿಷಟ್ ಪಕಷ್ 3 ತಿಂಗ�ಗೆ ಒಮೆಮ್ಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅವಕಾಶ�ರುತತ್ದೆ. ಈ ನಡೆಯು �ತಿತ್ೕಯ ನೀತಿಯ ದರವನುನ್ 
ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಪರ್ಸಾರವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದೆದ್ೕಶ ಹೊಂದಿದೆ. 
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�ೕವ�ೇ� ಅನುಪಾತದ �ೕ�ನ ಬೇಸಲ್ ||| ಮಾನದಂಡಗಳು (Basel III Standards on Leverage Ratio (LR)) 
ಅತಿಯಾದ �ೕವರೇ� ಅನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಹಾಗೂ �ತಿತ್ೕಯ �ಥ್ರತೆಯನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಭಾರತದ�ಲ್ರುವ ಎಲಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ�ಗೆ 
ಬೇಸಲ್ ||| ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಕನಿಷಟ್ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತವನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದೆ. ಆ ಪರ್ಕಾರ ಪರ್ತೀ ತೆ�ಮಾ�ಕದ ಕೊನೆಯ�ಲ್ 
ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಅನು�ೕದಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳೆರಡನೂನ್ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತದ �ೊತೆಯ�ಲ್ 
ಪರ್ಕಟಗೊ�ಸಬೇಕಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಕನಿಷಟ್ ಅವಶಯ್ವಾದ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತವನುನ್ ಎಲಲ್ ಕಾಲದಲೂಲ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. 31 
ಮಾಚ್ರ್, 2020 ರಂದು ಕಾಯಿದೆಯ ಕನಿಷಟ್ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಾದ 3.5 ಶೇಕಡಕೆಕ್ ಹೋ��ದರೆ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತ ಶೇ. 
6.23 ಇತುತ್. 
 
ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆ 
ಬೇಸಲ್ || ನಿಯಮಗಳ ಅಂಗ-2 ರ ಅಡಿಯ�ಲ್, ಒಂದು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪರ್ಸುತ್ತ ಬಾಧಯ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸವ್ತುತ್ಗಳ ಮೇ�ನ ಆಪತಿತ್ಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಮಟಟ್ದ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಆಂತರಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆ ಹಾಗೂ 

ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಆಧರಿಸಲು ಸವ್ತುತ್ಗಳ ಮೌಲಯ್ದಲಾಲ್ಗುವ ಯಾವುದೇ 
ಪರ್ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಸಮಥರ್ವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ�ಲ್ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಮಟಟ್ದ ಬಂಡವಾಳ ಅತಯ್ಗತಯ್. 
 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ದ ಉದೆದ್ೕಶ, ವಯ್ವಹಾರದ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನುನ್, ಭ�ಷಯ್ದ ವಯ್ವಹಾರದ ಸಮಗರ್ 
ದೃ�ಟ್ಕೋನವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತಯ್ತೆಯನುನ್ ಲೆಕಕ್ಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ �ೕ��ದ ವಯ್ವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಸಾಲದ, ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯ ಆಪತತ್ನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕನಿಷಟ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮಟಟ್ವನುನ್ 
ಕಾಯುದ್ಕೊಳಳ್ಳುಳ್ವುದಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ, ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಅಗತಯ್ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳ 

ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ, ತಂತರ್�ಾನದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಆಪತಿತ್ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ 

ಒಂದು ಸದೃಢ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಸಂಪರ್ದಾಯವು ಆಪತುತ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವನುನ್ ವಯ್ವಹಾರದ�ಲ್ ಬೆಸೆದಿದೆ. 
 
ಬೇಸಲ್ ||| ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಕನಿಷಟ್ ಅನುಪಾತದ ಅವಶಯ್ಕತೆ 
ಟಿಯರ್ 1 (Tier-1) ಹಾಗೂ ಟಿಯರ್ 2 (Tier-2) ಬಂಡವಾಳವನುನ್ ಒಟುಟ್ಸೇರಿ� ಅದನುನ್ ಆಪತಿತ್ಗೆ ಹೊಂದಿ�ದ ಸವ್ತುತ್ಗ�ಂದ ಭಾಗಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ ಅಳೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳಗಳಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, 

ಮೀಸಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚುಚ್ವರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಷೇರು ಪಿರ್ೕಮಿಯಮ್ �ತತ್ (ಈಕಿವ್ಟೀ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್, ರಿಸವ್ಸ್ರ್ & ಸಪಲ್ರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ 

ಪಿರ್ೕಮಿಯಮ್) ಮುಂತಾದವು ಟಿಯರ್-1 ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಗೀರ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 
ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ನಿ�ಲ್ಸುವ ಅಗತಯ್ ಬಾರದಂತೆ ನಷಟ್ವನುನ್ ಭರಿಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ರಂದು, ಬೇಸೆಲ್ ||| 

ಅಡಿಯ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಕನಿಷಠ್ ಶೇಕಡಾ 10.875 ರಷುಟ್ ಟಿಯರ್ 1 ಹಾಗೂ ಟಿಯರ್ 2 ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ 
(ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಕನಸ್ವೇರ್ಶನ್ ಬಫರ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ರಂದು, ಬೇಸೆಲ್ ||| ಅಡಿಯ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಕನಿಷಟ್ 
ಪಕಷ್ ಶೇಕಡಾ 10.875 ರಷುಟ್ ಟಿಯರ್ 1 ಹಾಗೂ ಟಿಯರ್ 2 ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ (ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಕನಸ್ವೇರ್ಶನ್ ಬಫರ್ 

ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ CRAR ಶೇ. 12.66ರ ಆರೋಗಯ್ಕರ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ದೆ.  
 
ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಪ��ೕ��ಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ (ICAAP) 
ಆಪತಿತ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನನ್ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯನುನ್ ಅಳೆಯಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಬೇಸಲ್ ನಿಯಮಗ�ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ 
ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಪರಿ�ೕಲನಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ (ICAAP)ಯ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಒಂದು ನಿಯಮಾವ�ಯನುನ್ �ಾರಿಗೊ��ದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಗ�ಕೆಗಳ 
ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯ ಪರ್ತಿಕೂಲ �ರಿ�ತಗ�ಂದಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಅರಿತುಕೊಳಳ್ಲು ಒತತ್ಡ ಪರೀ�ೆಯ 
ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸುವ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ  ಕಷ್ಮತೆ ಹಾಗೂ �ೕ��ದ ವಯ್ವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ 
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�ೕವ�ೇ� ಅನುಪಾತದ �ೕ�ನ ಬೇಸಲ್ ||| ಮಾನದಂಡಗಳು (Basel III Standards on Leverage Ratio (LR)) 
ಅತಿಯಾದ �ೕವರೇ� ಅನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಹಾಗೂ �ತಿತ್ೕಯ �ಥ್ರತೆಯನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ಆರ್. ಬಿ. ಐ. ಭಾರತದ�ಲ್ರುವ ಎಲಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಗ�ಗೆ 
ಬೇಸಲ್ ||| ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಕನಿಷಟ್ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತವನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದೆ. ಆ ಪರ್ಕಾರ ಪರ್ತೀ ತೆ�ಮಾ�ಕದ ಕೊನೆಯ�ಲ್ 
ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಹೊಂದಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಅನು�ೕದಿಸಲಾದ ಮಿತಿಗಳೆರಡನೂನ್ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತದ �ೊತೆಯ�ಲ್ 
ಪರ್ಕಟಗೊ�ಸಬೇಕಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಕನಿಷಟ್ ಅವಶಯ್ವಾದ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತವನುನ್ ಎಲಲ್ ಕಾಲದಲೂಲ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಬೇಕು. 31 
ಮಾಚ್ರ್, 2020 ರಂದು ಕಾಯಿದೆಯ ಕನಿಷಟ್ ಅವಶಯ್ಕತೆಯಾದ 3.5 ಶೇಕಡಕೆಕ್ ಹೋ��ದರೆ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ �ೕವರೇ� ಅನುಪಾತ ಶೇ. 
6.23 ಇತುತ್. 
 
ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆ 
ಬೇಸಲ್ || ನಿಯಮಗಳ ಅಂಗ-2 ರ ಅಡಿಯ�ಲ್, ಒಂದು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪರ್ಸುತ್ತ ಬಾಧಯ್ತೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸವ್ತುತ್ಗಳ ಮೇ�ನ ಆಪತಿತ್ಗೆ 
ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಮಟಟ್ದ ಬಂಡವಾಳದ ಸಂಪನೂಮ್ಲಗಳನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು ಆಂತರಿಕ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆ ಹಾಗೂ 

ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ಆಧರಿಸಲು ಸವ್ತುತ್ಗಳ ಮೌಲಯ್ದಲಾಲ್ಗುವ ಯಾವುದೇ 
ಪರ್ತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಸಮಥರ್ವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವ�ಲ್ ಸಮಪರ್ಕವಾದ ಮಟಟ್ದ ಬಂಡವಾಳ ಅತಯ್ಗತಯ್. 
 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಕಾಯರ್ತಂತರ್ದ ಉದೆದ್ೕಶ, ವಯ್ವಹಾರದ ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನುನ್, ಭ�ಷಯ್ದ ವಯ್ವಹಾರದ ಸಮಗರ್ 
ದೃ�ಟ್ಕೋನವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತಯ್ತೆಯನುನ್ ಲೆಕಕ್ಹಾಕಲಾಗುತತ್ದೆ. ಈ �ೕ��ದ ವಯ್ವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಸಾಲದ, ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯ ಆಪತತ್ನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಕನಿಷಟ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮಟಟ್ವನುನ್ 
ಕಾಯುದ್ಕೊಳಳ್ಳುಳ್ವುದಷೆಟ್ೕ ಅಲಲ್ದೆ, ಅಭಿವೃದಿಧ್ಗೆ ಅಗತಯ್ವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಂಡವಾಳ ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳುಳ್ವುದು ಕೂಡ ಬಂಡವಾಳ 

ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ, ತಂತರ್�ಾನದ ಆಧಾರಿತವಾದ ಆಪತಿತ್ನ ನಿವರ್ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ 

ಒಂದು ಸದೃಢ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ಸಂಪರ್ದಾಯವು ಆಪತುತ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಅರಿವನುನ್ ವಯ್ವಹಾರದ�ಲ್ ಬೆಸೆದಿದೆ. 
 
ಬೇಸಲ್ ||| ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಕನಿಷಟ್ ಅನುಪಾತದ ಅವಶಯ್ಕತೆ 
ಟಿಯರ್ 1 (Tier-1) ಹಾಗೂ ಟಿಯರ್ 2 (Tier-2) ಬಂಡವಾಳವನುನ್ ಒಟುಟ್ಸೇರಿ� ಅದನುನ್ ಆಪತಿತ್ಗೆ ಹೊಂದಿ�ದ ಸವ್ತುತ್ಗ�ಂದ ಭಾಗಿಸುವ 

ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ ಅಳೆಯಲಾಗುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಮೂಲ ಬಂಡವಾಳಗಳಾದ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ, 

ಮೀಸಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚುಚ್ವರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಷೇರು ಪಿರ್ೕಮಿಯಮ್ �ತತ್ (ಈಕಿವ್ಟೀ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್, ರಿಸವ್ಸ್ರ್ & ಸಪಲ್ರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ 

ಪಿರ್ೕಮಿಯಮ್) ಮುಂತಾದವು ಟಿಯರ್-1 ಬಂಡವಾಳ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಗೀರ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 
ಕಾಯರ್ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನುನ್ ನಿ�ಲ್ಸುವ ಅಗತಯ್ ಬಾರದಂತೆ ನಷಟ್ವನುನ್ ಭರಿಸುವ ಸಾಮಥಯ್ರ್ ಹೊಂದಿವೆ. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ರಂದು, ಬೇಸೆಲ್ ||| 

ಅಡಿಯ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಕನಿಷಠ್ ಶೇಕಡಾ 10.875 ರಷುಟ್ ಟಿಯರ್ 1 ಹಾಗೂ ಟಿಯರ್ 2 ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ 
(ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಕನಸ್ವೇರ್ಶನ್ ಬಫರ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ರಂದು, ಬೇಸೆಲ್ ||| ಅಡಿಯ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳು ಕನಿಷಟ್ 
ಪಕಷ್ ಶೇಕಡಾ 10.875 ರಷುಟ್ ಟಿಯರ್ 1 ಹಾಗೂ ಟಿಯರ್ 2 ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಅನುಪಾತವನುನ್ (ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಕನಸ್ವೇರ್ಶನ್ ಬಫರ್ 

ಸೇರಿದಂತೆ) ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020 ಕೆಕ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ CRAR ಶೇ. 12.66ರ ಆರೋಗಯ್ಕರ ಮಟಟ್ದ�ಲ್ದೆ.  
 
ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಪ��ೕ��ಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ (ICAAP) 
ಆಪತಿತ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತನನ್ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯನುನ್ ಅಳೆಯಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ಬೇಸಲ್ ನಿಯಮಗ�ಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬಂಡವಾಳದ 
ಸಮಪರ್ಕತೆಯ ಪರಿ�ೕಲನಾ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆ (ICAAP)ಯ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಒಂದು ನಿಯಮಾವ�ಯನುನ್ �ಾರಿಗೊ��ದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹಾಗೂ ಗ�ಕೆಗಳ 
ಮೇಲೆ ಮಾರುಕಟೆಟ್ಯ ಪರ್ತಿಕೂಲ �ರಿ�ತಗ�ಂದಾಗಿ ಆಗಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮವನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಚೆನಾನ್ಗಿ ಅರಿತುಕೊಳಳ್ಲು ಒತತ್ಡ ಪರೀ�ೆಯ 
ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸುವ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ  ಕಷ್ಮತೆ ಹಾಗೂ �ೕ��ದ ವಯ್ವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾದ 

 

ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಯನುನ್ ಅಳತೆ ಮಾಡಲು ICAAP ಹಾಗೂ ಒತತ್ಡ ಪರೀ�ೆಯ ��ತಾಂಶಗಳನುನ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ 
ಪರಿ�ೕ�ಸಲಾಗುವುದು. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ತಾಳುವ ದಕಷ್ತೆ, ವಯ್ವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳದ ಸಮಪರ್ಕತೆಗಳನುನ್ 
‘ಆಪತುತ್ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳ ನಿವರ್ಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಮಂಡ�’ಯು (ರಿಸ್ಕ್ ಎಂಡ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಕಮಿಟೀ-RCMC) ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 
ಪರಿ�ೕ�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ಅನುಸರಣಾ ಆಪತುತ್ 
�ವೇಕಯುತ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸೇವಾದಾರರು ಸಮಪರ್ಕವಾಗಿ ಪಾ�ಸದಿದದ್�ಲ್ ಅನುಸರಣಾ ಆಪತಿತ್ನ ಜೊತೆಗೆ 
ನಿಯಂತರ್ಕರಿಂದ ದಂಡ/�ಸುತ್ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆವೈ�/ಎಎಂಎಲ್ ��ಯಗ�ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ�ದಂತೆ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಥವಾ 
ಶಾಸನಬದಧ್ ಅವಶಯ್ಕತೆಗಳನುನ್ ಅನುಸರಿಸಲು ��ಲವಾದ ಪಕಷ್ದ�ಲ್ ಆರ್ಬಿಐ ಬಾಯ್ಂಕುಗ�ಗೆ ದಂಡ �ಧಿಸುತತ್ದೆ. 
 
ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು - ಸಮಪರ್ಕತೆ ಮತುತ್ ಅನುಸರಣೆ 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಗಾತರ್, �ೌಗೋ�ಕ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂಕೀಣರ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳುಳ್ವಂತೆ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ 
ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ�ಲ್, ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಂಶಗಳ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮತುತ್ 
ನಿದೇರ್ಶನವನುನ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ವ�ಸಲಾಗಿದೆ.  ಇದು ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣ ಅಂಶಗಳ ಬಗೆಗ್ ಒಟಾಟ್ರೆ 
ದೃ�ಟ್ಕೋನವನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ನೀತಿ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳನುನ್ ರೂಪಿಸುತತ್ದೆ. 
 
ಹಲವಾರು ನಿಯಂತರ್ಕರು ಮತುತ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳ ಪಾಲನೆಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಮಗಳ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷಾಠ್ನಕಾಕ್ಗಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮುಖಯ್ ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯನುನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸವ್ತಂತರ್ ಪರಿಪಾಲನಾ ��ಾಗವನುನ್ 
ರೂಪಿ�ದೆ. 
 
ಹಲವಾರು ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ�ಲ್ ಮಹತವ್ದ ಪಾತರ್ವನುನ್ ವ�ಸುವ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಟನರ್ಲ್ ಆಡಿಟ್ 
(RBIA) ಅನುನ್ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪರಿಚಯಿ�ದೆ. ಇದರ�ಲ್ ಸಾಂಪರ್ದಾಯಿಕ ಆಪತುತ್ಗಳ ನಿವರ್ಹಣೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಂತರ್ಣದ ��ಾನಗ�ಾದ 
ವ�ವಾಟು ಪರೀ�ೆ(ಟಾರ್ಯ್ನಾಸ್ಯ್ಕಶ್ನ್ ಟೆ�ಟ್ಂ�) ಜೊತೆಗೆ, ಪರ್ಸುತ್ತ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಕಡಮೆ ಮಾಡುವುದಲಲ್ದೇ ಭ��ಯ್ದ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಕೂಡ 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. 
 
RBIAಯ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಆಪತಿತ್ನ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಹಲವಾರು ಮಟಟ್ಗಳ�ಲ್ (ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಶಾಖೆ, �ೕಟ್ರ್�ೕ�ೕ�ೕ ಹಾಗೂ 
ವೈಯಕಿತ್ಕ ವಯ್ವಹಾರಗಳು ಇತಾಯ್ದಿ) ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಹುಡುಕಲು, ಲೆಕಕ್ ಹಾಕಲು, ನಿಯಂತಿರ್ಸಲು ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ವಯ್ವಹಾರಗಳ ಗಾತರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಕೀಣರ್ತೆಯನುನ್ ಗಮನದ�ಲ್ಟುಟ್ಕೊಂಡು ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧಕರ ಸಮಿತಿಯ 
ಅನುಮತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ��ಾಗವು RBIA ��ಾನವನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಆಪತಿತ್ನ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯು 
ಬಾಯ್ಂಕ್ ಕೈಗೊಂಡ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ�ಲ್ ಅಂತಗರ್ತವಾಗಿರುವ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಅವುಗಳನುನ್ ನಿಯಂತಿರ್ಸುವುದು 
ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡುತತ್ದೆ. 
 
ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಸಮಪರ್ಕತೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ದ �ಚಾರದ�ಲ್ ನಿರಂತರ ಭರವಸೆಯನುನ್ ಹೊಂದಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಲಲ್ ಶಾಖೆಗಳಲೂಲ್ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಗಳಲೂಲ್ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ ಮತುತ್ ಮಾ�ತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ (IS) ಪರಿಶೋಧನೆಯನುನ್ 
ಕೈಗೊಳುಳ್ತಿತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಹಗಾಮಿ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ನೀತಿಯ (Concurrent Audit Policy) ಅಡಿಯ�ಲ್ ಕೆಲವು ಆಯದ್ 
ಶಾಖೆಗಳ�ಲ್ ಸಹಗಾಮಿ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯನುನ್ ಹಾಗೂ ಎಲಲ್ ಶಾಖೆಗಳ ಕಿರು ಪರಿ�ೕಕಷ್ಣೆಯನುನ್ ಜರಗಿಸುತಿತ್ದೆ. ಸಹಗಾಮಿ 

ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ�ಲ್, ಖಜಾನೆ ಕಾಯರ್ಗಳು ದೇ�ೕಯ ಹಾಗೂ ಫಾರೆಕ್ಸ್), ಅಂತರರಾ��ೕಯ ��ಾಗ, �ದೇ�ೕ �ನಿಮಯ 

ವಯ್ವಹಾರ ಶಾಖೆಗಳು, ಕೇಂದರ್ ಸಂಸಕ್ರಣಾ ಕೇಂದರ್, ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ಖಾತೆ ಪರಿ�ೕಲನಾ ಕೋಶ(CAVC), �ವ್�ಟ್ ಸಮನವ್ಯ, ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಸಾಲ 

ಸಂಸಕ್ರಣಾ ಕೇಂದರ್ಗಳು(RLPC), ಹಾಗೂ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತ ಪಾವತಿ ಮತುತ್ ಸಮನವ್ಯ ಕೋಶ ಕೋಶದ ಬಾಹಯ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆ ಮುಂತಾದವು 
ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅಲಲ್ದೆ, ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ �ಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯನುನ್ (IS Audit) CERT ನ ವತಿಯಿಂದ 
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ಜರಗಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ�ತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯನುನ್ ಆಂತರಿಕ CISA ಅಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ISO 

27001 ದಜೆರ್ಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.  

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಲದ ನಿವರ್ಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ಸಾಟ್ಕ್/ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಆಡಿಟ್ ನುನ್ ಬಾಹಯ್ 
ವೃತಿತ್ಪರ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಡಿಸುತಿತ್ದೆ. ��ಧ ಬಗೆಯ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಾಲದ 
ನಿವರ್ಹಣಾ (ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್) ಹಾಗೂ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ �ಭಾಗಗಳು (ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್) 
ಅಪಾಯದ ತಾಳು�ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಮತೆಯನುನ್ ಹೆ�ಚ್ಸು�ಕೆಯ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ವೆ. 

ಒಟಾಟ್ರೆ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಉದೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ �ಡೇರಿಸುವ�ಲ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ ಅರಿಯಲು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪರ್ಧಾನ ಹಾಗೂ 
ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ�ಲ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ನಡೆಸುತಿತ್ದೆ. 
 
ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013 ರ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪರ್ತಿ�ಂದು ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂ��ದ ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳನುನ್ 
ದಾಖ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಂತರಿಕ �ತಿತ್ೕಯ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳ ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ (Internal Financial Control Framework) 
ಮತುತ್ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮಾಡು�ಕೆಯ ಆಂತರಿಕ �ತಿತ್ೕಯ ನಿಯಂತರ್ಣ(ICFR) ಗಳ ಪರೀ�ೆಯನುನ್ ವಾ�ರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ �ತಾಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ‘ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್’ ಎನುನ್ವ ಭದರ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ SIEM ನ ಸಹ�ೕಗದ�ಲ್ 
ಭದರ್ತಾ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಕೇಂದರ್ದ (ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಆಪರೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್) (SOC) ನಿರಂತರ ನಿಯಂತರ್ಣದಿಂದ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ�ಸುತಿತ್ದೆ. ಡಾಟಾ 
ಸೆಂಟರ್, ನಿಯರ್ ಲೈನ್ ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗ�ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗ�ಗೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ISO 27001:2013 
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 
 
ಕರ್ಮಬದಧ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಯ್ವಹಾರವನುನ್ ನಡೆಸಲು, ತನನ್ ಸವ್ತುತ್ಗಳನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು, ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ದೋಷಗಳನುನ್ 
ತಡೆಗಟಟ್ಲು ಹಾಗೂ ಕಂಡು�ಡಿಯಲು, ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ �ಶಾವ್ಸಾಹರ್ ಹಾಗೂ 
ಪಾರದಶರ್ಕ �ತಿತ್ೕಯ ಮಾ�ತಿಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಮಪರ್ಕ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಆಂತರಿಕ �ತಿತ್ೕಯ 
ನಿಯಂತರ್ಣಗಳ ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಪರ್ಕತೆಯನುನ್ ಮಂಡ�ಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ 
ಮಾಡುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ ಬಿದದ್�ಲ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಸದೃಢಗೊ�ಸಲು ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ 
ಮಂಡ�ಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ�ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿಯರ್ವ�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ಅಪಾಯ ಆಧಾರಿತ �����ಾರಣ� (RBS) 
ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ �ೇತರ್ದ�ಲ್ನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು, ಸೇವಾ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಮತುತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕಾಯರ್�ಧಾನಗಳ�ಲ್ನ ಸಂಕೀಣರ್ತೆಗಳು 
ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ರುವ �ನೆನ್ಲೆಯ�ಲ್, ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, ತನನ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ನಿವರ್ಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ �ಫಾಸರುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, 
ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ �ಧಾನವನುನ್ ‘ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಕಾಕ್ಗಿನ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ’ ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ (ಸುಪರ್ವೈಸರಿ 
�ರ್ೕಗಾರ್ಂ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ -SPARC) ಒಳಪಡಿ�ದೆ. ಇದು ಪರ್ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಭ�ಷಯ್ದ ಆಪತುತ್ಗಳೆರಡನೂನ್ 
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಗೊ�ಸುವತತ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ�ಲ್, ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭದ ಹಂತದಲೆಲ್ೕ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಕಲ್ಪತ್ 
ಸಮಯದ�ಲ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವುದು ಇತಾಯ್ದಿ ಸೇರಿವೆ. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್, 2015ರಿಂದ �ದಲೊಗ್ಂಡು ಆಪತುತ್ 
ಆಧಾರಿತ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ್ದೆ. ಆರ್ಬಿಎಸ್ನ�ಲ್ ಕಂಡುಬಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾ�ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. 
 
ಅನುಸರಣಾ ಕಾಯರ್ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ನ�ಲ್ನ ಅನುಸರಣಾ ಕಾಯರ್ವು ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ 
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಜತೆಯ�ಲ್ನ ಪರ್ಮುಖ ಅಂಶಗಳಲೊಲ್ಂದಾಗಿದೆ. ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪರ್ಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ, ಆರೋಗಯ್ಕರ ಅನುಸರಣಾ 
ಸಂಸಕ್ೃತಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನೊಳಗೆ ಉತೆತ್ೕಜಿಸಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದೊಂದಿಗೆ ಸದೃಢ ಅನುಸರಣಾ �ಭಾಗವನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲಾಲ್ 
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ಜರಗಿಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸಾಮಾನಯ್ ಮಾ�ತಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯನುನ್ ಆಂತರಿಕ CISA ಅಹರ್ತೆ ಹೊಂದಿದ ಹಾಗೂ ISO 

27001 ದಜೆರ್ಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ.  

ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾಲದ ನಿವರ್ಣೆಯನುನ್ ಮಾಡಲು ಬೃಹತ್ ಸಾಲದ ಖಾತೆಗಳ ಸಾಟ್ಕ್/ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಆಡಿಟ್ ನುನ್ ಬಾಹಯ್ 
ವೃತಿತ್ಪರ ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಡಿಸುತಿತ್ದೆ. ��ಧ ಬಗೆಯ ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸಾಲದ 
ನಿವರ್ಹಣಾ (ಕೆರ್ಡಿಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್) ಹಾಗೂ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ �ಭಾಗಗಳು (ರಿಸ್ಕ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಡಿಪಾಟ್ರ್ಮೆಂಟ್) 
ಅಪಾಯದ ತಾಳು�ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಮತೆಯನುನ್ ಹೆ�ಚ್ಸು�ಕೆಯ ಕೆಲಸವನುನ್ ಮಾಡುತಿತ್ವೆ. 

ಒಟಾಟ್ರೆ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಉದೆದ್ೕಶಗಳನುನ್ �ಡೇರಿಸುವ�ಲ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತವ್ವನುನ್ ಅರಿಯಲು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪರ್ಧಾನ ಹಾಗೂ 
ಪಾರ್ದೇ�ಕ ಕಚೇರಿಗಳ�ಲ್ ಮಾಯ್ನೇಜೆಮ್ಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಕೂಡ ನಡೆಸುತಿತ್ದೆ. 
 
ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013 ರ  ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪರ್ತಿ�ಂದು ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂ��ದ ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳನುನ್ 
ದಾಖ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಂತರಿಕ �ತಿತ್ೕಯ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳ ಚೌಕಟಟ್ನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ (Internal Financial Control Framework) 
ಮತುತ್ ಹಣಕಾಸು ವರದಿ ಮಾಡು�ಕೆಯ ಆಂತರಿಕ �ತಿತ್ೕಯ ನಿಯಂತರ್ಣ(ICFR) ಗಳ ಪರೀ�ೆಯನುನ್ ವಾ�ರ್ಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತತ್ದೆ. 
 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ �ತಾಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಕಾಪಾಡಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ‘ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್’ ಎನುನ್ವ ಭದರ್ತಾ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ SIEM ನ ಸಹ�ೕಗದ�ಲ್ 
ಭದರ್ತಾ ಕಾಯಾರ್ಚರಣೆ ಕೇಂದರ್ದ (ಸೆಕೂಯ್ರಿಟೀ ಆಪರೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್) (SOC) ನಿರಂತರ ನಿಯಂತರ್ಣದಿಂದ ಅನುಷಾಠ್ನಗೊ�ಸುತಿತ್ದೆ. ಡಾಟಾ 
ಸೆಂಟರ್, ನಿಯರ್ ಲೈನ್ ಸೈಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗ�ಗೆ ಹಾಗೂ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗ�ಗೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ ISO 27001:2013 
ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ವನುನ್ ಹೊಂದಿದೆ. 
 
ಕರ್ಮಬದಧ್ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ವಯ್ವಹಾರವನುನ್ ನಡೆಸಲು, ತನನ್ ಸವ್ತುತ್ಗಳನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳಳ್ಲು, ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ದೋಷಗಳನುನ್ 
ತಡೆಗಟಟ್ಲು ಹಾಗೂ ಕಂಡು�ಡಿಯಲು, ಲೆಕಕ್ಪತರ್ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಖರತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ �ಶಾವ್ಸಾಹರ್ ಹಾಗೂ 
ಪಾರದಶರ್ಕ �ತಿತ್ೕಯ ಮಾ�ತಿಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸಮಪರ್ಕ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನುನ್ ರೂಪಿ�ದೆ. ಆಂತರಿಕ �ತಿತ್ೕಯ 
ನಿಯಂತರ್ಣಗಳ ಪರ್�ೕಜನವನುನ್ ಹಾಗೂ ಸಮಪರ್ಕತೆಯನುನ್ ಮಂಡ�ಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ 
ಮಾಡುತತ್ದೆ ಹಾಗೂ ಅಗತಯ್ ಬಿದದ್�ಲ್ ಅವುಗಳನುನ್ ಇನನ್ಷುಟ್ ಸದೃಢಗೊ�ಸಲು ಸಲಹೆಗಳನುನ್ ನೀಡುತತ್ದೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಆಂತರಿಕ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ 
ಮಂಡ�ಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ�ಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ವಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿಯರ್ವ�ಸುತತ್ದೆ. 
 
ಅಪಾಯ ಆಧಾರಿತ �����ಾರಣ� (RBS) 
ಭಾರತೀಯ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ �ೇತರ್ದ�ಲ್ನ ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಗಳು, ಸೇವಾ ವಾಯ್ಪಿತ್ ಮತುತ್ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳು ಮತುತ್ ಕಾಯರ್�ಧಾನಗಳ�ಲ್ನ ಸಂಕೀಣರ್ತೆಗಳು 
ಹೆಚುಚ್ತಿತ್ರುವ �ನೆನ್ಲೆಯ�ಲ್, ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, ತನನ್ ಉನನ್ತ ಮಟಟ್ದ ನಿವರ್ಹಣಾ ಸಮಿತಿಯ �ಫಾಸರುಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, 
ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ �ಧಾನವನುನ್ ‘ಆಪತುತ್ ಮತುತ್ ಬಂಡವಾಳದ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಕಾಕ್ಗಿನ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣಾ ಕಾಯರ್ಕರ್ಮ’ ದ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ (ಸುಪರ್ವೈಸರಿ 
�ರ್ೕಗಾರ್ಂ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಂಡ್ ಕಾಯ್ಪಿಟಲ್ -SPARC) ಒಳಪಡಿ�ದೆ. ಇದು ಪರ್ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಭ�ಷಯ್ದ ಆಪತುತ್ಗಳೆರಡನೂನ್ 
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಗೊ�ಸುವತತ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಾಯ್ಪಿತ್ಯ�ಲ್, ಸಮಸೆಯ್ಗಳನುನ್ ಪಾರ್ರಂಭದ ಹಂತದಲೆಲ್ೕ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತುತ್ ಕಲ್ಪತ್ 
ಸಮಯದ�ಲ್ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕರ್ಮಕೈಗೊಳುಳ್ವುದು ಇತಾಯ್ದಿ ಸೇರಿವೆ. ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್, 2015ರಿಂದ �ದಲೊಗ್ಂಡು ಆಪತುತ್ 
ಆಧಾರಿತ ಮೇ�ವ್ಚಾರಣೆಯ ವಾಯ್ಪಿತ್ಗೆ ಒಳಪಟಿಟ್ದೆ. ಆರ್ಬಿಎಸ್ನ�ಲ್ ಕಂಡುಬಂದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನುನ್ ಪಾ�ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. 
 
ಅನುಸರಣಾ ಕಾಯರ್ 
ಬಾಯ್ಂಕ್ನ�ಲ್ನ ಅನುಸರಣಾ ಕಾಯರ್ವು ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣ ಮತುತ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣಾ 
ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯ ಜತೆಯ�ಲ್ನ ಪರ್ಮುಖ ಅಂಶಗಳಲೊಲ್ಂದಾಗಿದೆ. ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯ ಪರ್ಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿ, ಆರೋಗಯ್ಕರ ಅನುಸರಣಾ 
ಸಂಸಕ್ೃತಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನೊಳಗೆ ಉತೆತ್ೕಜಿಸಲು ಸಾಕಷುಟ್ ಸಾವ್ತಂತರ್ಯ್ದೊಂದಿಗೆ ಸದೃಢ ಅನುಸರಣಾ �ಭಾಗವನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲಾಲ್ 

 

ಶಾಸನಬದಧ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಆರ್ಬಿಐ ಮತುತ್ ಇತರೆ ನಿಯಂತರ್ಕಗಳ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳು, ಸಾಟ್ಂಡಡ್ರ್ಗಳು ಮತುತ್ ಸಂ�ತೆಗಳು, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ 
ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತುತ್ ನಾಯ್ಯಯುತ ಅಭಾಯ್ಸಗಳ ಸಂ�ತೆಯ ಕಟುಟ್ನಿಟಿಟ್ನ ಪಾಲನೆಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಖಾತಿರ್ಗೊ�ಸುತತ್ದೆ. ಅನುಸರಣಾ 
ಕಾಯರ್ವು ನಿಯಂತರ್ಕ ಮತುತ್ ಶಾಸನಬದಧ್ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳ ವಾಯ್ಖಾಯ್ನ/ಪರ್ಸಾರವನುನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣಗಳು ಹಾಗೂ 
ಕಾಯರ್�ಧಾನಗಳು ತಮಮ್ ಆಪತುತ್ ನಿವರ್ಹಣೆ ಕಾಯರ್ದ�ಲ್ �ರಿಯ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಗೆ ಸೂಕತ್ವಾದ ಮಾ�ತಿಯನುನ್ ನೀಡುತತ್ವೆ. ಮುಖಯ್ 
ಅನುಸರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇ��ಚಾರಣೆಯ ಅಡಿಯ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಆಪತುತ್ ಆಧಾರಿತ ಅನುಸರಣಾ ಕಾಯರ್ವು ಶಾಖೆಗಳು/ಉದಯ್ಮ 
ಘಟಕಗಳಾದಯ್ಂತ ‘ಅನುಸರಣಾ ಪರೀ�ೆ’ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಣಾ ಗುಣಮಟಟ್ವನುನ್ ಪರಿ�ೕ�ಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕತ್ ಕವರೇಜ್ ಅನುನ್ 
ಖಾತಿರ್ಗೊ�ಸುತತ್ದೆ. ತಾನು �ದುರಿ�ದ ಪರ್ಮುಖ ಅನುಸರಣಾ ಆಪತತ್ನುನ್ ಗುರುತಿಸಲು ಮತುತ್ �ಶೆಲ್ೕ�ಸಲು ಮತುತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಆಪತುತ್ಗಳನುನ್ ನಿವರ್�ಸಲು ಕರ್ಮಗಳನುನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳಳ್ಲು ಬಾಯ್ಂಕ್ ವಾ�ರ್ಕ ಅನುಸರಣಾ ಆಪತುತ್ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನವನುನ್ ನಡೆಸುತತ್ದೆ.  
 
IND-AS’ ಅನುಷಾಠ್ನ 

ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ದಿನಾಂಕ 11ನೇ ಫೆಬರ್ವರಿ, 2017ರಂದು ಹೊರಡಿ�ದ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯ ಮೂಲಕ ಕೊಡಮಾಡಿದ 

ನೀಲನ�ೆಯ ಪರ್ಕಾರ, “ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ಸ್ರ್ (Ind AS)’ ಗೆ ಪರಿವತರ್ನೆಯು ಬಾಯ್ಂಕ್ಗಳ�ಲ್ 1ನೇ ಏಪಿರ್ಲ್ 2018ರ 

ನಂತರದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಳುಳ್ವ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅವಧಿಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಾಗೂಯ್, ಆರ್ಬಿಐ Ind ASನ ಅನುಷಾಠ್ನವನುನ್, ದಿನಾಂಕ 

22ನೇ ಮಾಚ್ರ್ 2019ರ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಸಂ. ಡಿಬಿಆರ್.ಬಿಪಿ.ಬಿ�. ಸಂ.29/21.07.001/ 2018-19 ಪರ್ಕಾರ ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆಯ ತನಕ 

ಮುಂದೂಡಿದೆ.  
 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ Ind ASನ ಅನುಷಾಠ್ನಕೆಕ್ �ದಧ್ವಾಗಿದೆ ಮತುತ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ಅಕೌಂಟಿಗ್ ಚೌಕಟುಟ್ ಮತುತ್ Ind AS ನಡು�ನ ��ಧ ವಯ್ತಾಯ್ಸಗಳು 
ಮತುತ್ ಮಾಪನ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, �ತಿತ್ೕಯ ಆ�ತ್ಗಳು ಮತುತ್ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಪರ್ಕಟಿಸು�ಕೆ ಮತುತ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಗತಯ್ತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಹೊಂದಿರುವ ��ಧ �ೇತರ್ಗಳನುನ್ ಖಚಿತಗೊ�ಸುವ ಕುರಿತು ಡಯಾಗೊನ್ೕ�ಟ್ಕ್ ಅಧಯ್ಯನವನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ನಡೆ�ದೆ. ಇದಲಲ್ದೆ, Ind ASನ 

ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಕೋರ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸೊಲೂಯ್ಶನ್ (�ಬಿ��) ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಐಟಿ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳ�ಲ್ ಅಗತಯ್�ರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನುನ್ ಕೂಡಾ 

ಪರಿ�ೕ�ಸಲಾಗುತಿತ್ದೆ. ಆರ್ಬಿಐ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದಂತೆ, �ರ್ಫಾಮಾರ್ Ind AS �ತಿತ್ೕಯ ಹೇ�ಕೆಗಳನುನ್ ಕಾಲಕಾಲಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸ�ಲ್ಸುತಿತ್ದೆ. 
   

ಅಧೀನ ಋಣಪತರ್ಗಳು 
ಆರೋಗಯ್ಕರ ಬಂಡವಾಳ �ಥ್ತಿವನುನ್ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅಧೀನ ಋಣಪತರ್ಗಳನುನ್ (ಅಂದರೆ, Unsecured Non Convertible 

Subordinated (Lower Tier -2) BASEL III Debt Instruments) ಟಿಯರ್-2 ಬಂಡವಾಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ��ನನ್ ಸರ�ಗಳ�ಲ್ 
�ತರಿ�ದುದ್ ಇವು �ನ್��ಇನ�ಲ್ ��ಟ್ ಆಗಿರುತತ್ವೆ. 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್ 2020ರಂದು ಸಾಲಪತರ್ಗಳ ಬಾಕಿ �ವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 

 

iV 17.11.2012 10,00,000 2,500 250.00

120 

11

iCra  a 
&

Care a

ine614B08021

V 16.11.2018 1,00,000 40,000 400.00 12 ine614B08039

Vi 18.02.2019 1,00,000 32,000 320.00 12 ine614B08047
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ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಈ ಋಣಪತರ್ಗಳ �ತರಣೆಯ ಕರಾರುಗಳ ಪರ್ಕಾರ, ಸಕಾಲದ�ಲ್ ಬಡಿಡ್ಯನುನ್ ಪಾವತಿ�ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ, ವರದಿವಷರ್ದ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್
ನಿಂದ ಠೇವಣಿ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ (Certificate of Deposit) ಗಳನುನ್ �ತರಿಸಲಾಗಿಲಲ್. 
 
ಲಾಭಾಂಶ �ತರಣಾ ನೀತಿ 

ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, ಸೆಬಿ (ಎಲ್ಒಡಿಆರ್) ನಿಬಂಧನೆಗಳು, 2015ರ ನಿಬಂಧನೆ 43ಎ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ �ತರಿಸುವ 

ನೀತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿ�ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
● ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿ, ಲಾಭಾಂಶ �ತರಣೆಯು ಲಾಭಾಂಶದ �ತರಣೆಗಾಗಿನ ಅಹರ್ತಾ ಮಾನದಂಡದ ಕುರಿತಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 5ನೇ 

ಮೇ, 2005ರ ಆರ್ಬಿಐಯ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಡಿಬಿಒಡಿ.ಸಂ.ಬಿಪಿ. ಬಿ�. 8821.02.67/2004-05 ನಿಂದ ನಿದೇರ್�ತವಾಗಿದೆ.  
● ಲಾಭಾಂಶದ �ಫಾರ�ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ, ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು, 

ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಕರ್ಮಗಳು ಮತುತ್ ಬಾಹಯ್ ಅಂಶಗಳಾದ ಷೇರುದಾರರ ನಿರೀ�ೆಗಳು, ಸೂಥ್ಲ ಪರಿಸರ ಇತಾಯ್ದಿಯಂತಹ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನುನ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

● ಲಾಭಾಂಶದ ಪರಿಮಾಣವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ, ಭ�ಷಯ್ದ ಉದಯ್ಮ ಪರ್ಗತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಗತಯ್ವಾಗಿರುವ 

ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ, ಮೇಲೆ ಹೇ�ದ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ �ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಅನುಪಾತದ 

ಪರಿಗಣನೆ ಇತಾಯ್ದಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಲಾಭಾಂಶ �ತರಣಾ ನೀತಿಯು ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ವೆ�ಸೆ�ಟ್ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ದೆ https://karnatakabank.com/investor-
portal/corporate-governance  
 
ಆದರೆ,  ಈ �ದಲು �ವರಿ�ದಂತೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಸಂಖೆಯ್:DOR.BP.BC.No. 64/21.02.067/ 2019-20 ದಿನಾಂಕ ಏಪಿರ್ಲ್ 17, 
2020ರ ಪರ್ಕಾರ, ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ �ತರಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭವನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಗ��ದದ್ರೂ, ಆರ್ಬಿಐ ನಿದೇರ್ಶನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿದೇರ್ಶಕ 
ಮಂಡ�ಯು 2019-20ರ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ �ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ್. 
 
ಸಮಗರ್ ವರದಿ (Integrated Reporting) 
ಸೆಬಿ ತನನ್ ಫೆಬರ್ವರಿ 6, 2017 ದಿನಾಂಕದ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಪರ್ಕಾರ 2017-18ರ �ತಿತ್ೕಯ ವಷರ್ದಿಂದ, �ದಲ 500 �ಸೆಟ್ಡ್  ಸಂಸೆಥ್ಗಳು 
ಸವ್ಯಂಪೆರ್ೕರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ರಿ�ೕಟಿರ್ಂಗ್ ಅನುನ್ ಅಳವಡಿ�ಕೊಳ�ಬಹುದಾಗಿ ಸೂಚಿ�ದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ 500 

�ಸೆಟ್ಡ್  ಸಂಸೆಥ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂದಾಗಿದುದ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ �ದಧ್ಪಡಿ�ದ ಒಂದು �ಸ�ತ ಸಮಗರ್ವರದಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ವೆ�ಸೆ�ಟ್ನ�ಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 

�ೕಟರ್ಲ್ನ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ www.karnatakabank.com>Investor Portal>Corporate Governance tab. 
 
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಮಂ����ಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020ಕೆಕ್ ಒಬಬ್ ಮ�ಳಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಸ�ತ ಒಟುಟ್ 9 ನಿದೇರ್ಶಕರನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್. �ರ್ೕ ಪಿ ಜಯರಾಮ ಭಟ್, 

ಅರೆಕಾ�ಕ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕೇತರ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, �ರ್ೕ ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ ಎಂ ಎಸ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ �ಇಒ ಮತುತ್ �ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ 

ಅಶೋಕ್, ಹೆಚುಚ್ವರಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಹೊರತಾಗಿ ಉ�ದವರೆಲಲ್ರೂ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. ನಿದೇರ್ಶಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್ 
ಸಂಭಾವನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಈ ವರದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಪರ್ಶಾಸನ ವರದಿ�ಂದಿಗೆ ಅನುಬಂಧ III ರ ಅಡಿಯ�ಲ್ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  
 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್, �ರ್ೕ ಬಿ ಎ ಪರ್ಭಾಕರ್, ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಪರ್ಕಾರ, ತಮಮ್ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 

ಪ�ಣರ್ಗೊ��ದ �ನೆನ್ಲೆಯ�ಲ್ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 5, 2019ರಂದು ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ಗೊಂಡರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ವೇಳ  ೆನೀಡಿದ 
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ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಈ ಋಣಪತರ್ಗಳ �ತರಣೆಯ ಕರಾರುಗಳ ಪರ್ಕಾರ, ಸಕಾಲದ�ಲ್ ಬಡಿಡ್ಯನುನ್ ಪಾವತಿ�ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ, ವರದಿವಷರ್ದ�ಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್
ನಿಂದ ಠೇವಣಿ ಪರ್ಮಾಣಪತರ್ (Certificate of Deposit) ಗಳನುನ್ �ತರಿಸಲಾಗಿಲಲ್. 
 
ಲಾಭಾಂಶ �ತರಣಾ ನೀತಿ 

ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, ಸೆಬಿ (ಎಲ್ಒಡಿಆರ್) ನಿಬಂಧನೆಗಳು, 2015ರ ನಿಬಂಧನೆ 43ಎ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಲಾಭಾಂಶ �ತರಿಸುವ 

ನೀತಿಯನುನ್ ಅಳವಡಿ�ಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯ ಸಾರಾಂಶ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 
● ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ಸಂಸೆಥ್ಯಾಗಿ, ಲಾಭಾಂಶ �ತರಣೆಯು ಲಾಭಾಂಶದ �ತರಣೆಗಾಗಿನ ಅಹರ್ತಾ ಮಾನದಂಡದ ಕುರಿತಂತೆ, ದಿನಾಂಕ 5ನೇ 

ಮೇ, 2005ರ ಆರ್ಬಿಐಯ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಡಿಬಿಒಡಿ.ಸಂ.ಬಿಪಿ. ಬಿ�. 8821.02.67/2004-05 ನಿಂದ ನಿದೇರ್�ತವಾಗಿದೆ.  
● ಲಾಭಾಂಶದ �ಫಾರ�ಗೆ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶಗಳಾದ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ, ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಪರ್ವೃತಿತ್ಗಳು, ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು, 

ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಕರ್ಮಗಳು ಮತುತ್ ಬಾಹಯ್ ಅಂಶಗಳಾದ ಷೇರುದಾರರ ನಿರೀ�ೆಗಳು, ಸೂಥ್ಲ ಪರಿಸರ ಇತಾಯ್ದಿಯಂತಹ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನುನ್ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತತ್ದೆ. 

● ಲಾಭಾಂಶದ ಪರಿಮಾಣವನುನ್ ನಿಧರ್ರಿಸಲು, ಹಣಕಾಸು ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ, ಭ�ಷಯ್ದ ಉದಯ್ಮ ಪರ್ಗತಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಗತಯ್ವಾಗಿರುವ 

ಬಂಡವಾಳ ನಿಧಿ, ಮೇಲೆ ಹೇ�ದ ಆರ್ಬಿಐ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯ�ಲ್ �ಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಲಾಭಾಂಶ ಪಾವತಿ ಅನುಪಾತದ 

ಪರಿಗಣನೆ ಇತಾಯ್ದಿ ಅಂಶಗಳನುನ್ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಲಾಭಾಂಶ �ತರಣಾ ನೀತಿಯು ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ವೆ�ಸೆ�ಟ್ನ�ಲ್ ಲಭಯ್�ದೆ https://karnatakabank.com/investor-
portal/corporate-governance  
 
ಆದರೆ,  ಈ �ದಲು �ವರಿ�ದಂತೆ, ಆರ್ಬಿಐ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಸಂಖೆಯ್:DOR.BP.BC.No. 64/21.02.067/ 2019-20 ದಿನಾಂಕ ಏಪಿರ್ಲ್ 17, 
2020ರ ಪರ್ಕಾರ, ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ �ತರಿಸಬಹುದಾದ ಲಾಭವನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕು ಗ��ದದ್ರೂ, ಆರ್ಬಿಐ ನಿದೇರ್ಶನದ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿದೇರ್ಶಕ 
ಮಂಡ�ಯು 2019-20ರ ವಷರ್ಕೆಕ್ ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶ ವಗಾರ್ವಣೆಯನುನ್ �ಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವುದಿಲಲ್. 
 
ಸಮಗರ್ ವರದಿ (Integrated Reporting) 
ಸೆಬಿ ತನನ್ ಫೆಬರ್ವರಿ 6, 2017 ದಿನಾಂಕದ ಸುತೊತ್ೕಲೆ ಪರ್ಕಾರ 2017-18ರ �ತಿತ್ೕಯ ವಷರ್ದಿಂದ, �ದಲ 500 �ಸೆಟ್ಡ್  ಸಂಸೆಥ್ಗಳು 
ಸವ್ಯಂಪೆರ್ೕರಿತ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗೆರ್ೕಟೆಡ್ ರಿ�ೕಟಿರ್ಂಗ್ ಅನುನ್ ಅಳವಡಿ�ಕೊಳ�ಬಹುದಾಗಿ ಸೂಚಿ�ದೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ 500 

�ಸೆಟ್ಡ್  ಸಂಸೆಥ್ಗಳ�ಲ್ ಒಂದಾಗಿದುದ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ �ದಧ್ಪಡಿ�ದ ಒಂದು �ಸ�ತ ಸಮಗರ್ವರದಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ವೆ�ಸೆ�ಟ್ನ�ಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ 

�ೕಟರ್ಲ್ನ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ www.karnatakabank.com>Investor Portal>Corporate Governance tab. 
 
ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಮಂ����ಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮಾಚ್ರ್ 31, 2020ಕೆಕ್ ಒಬಬ್ ಮ�ಳಾ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಸ�ತ ಒಟುಟ್ 9 ನಿದೇರ್ಶಕರನುನ್ ಹೊಂದಿತುತ್. �ರ್ೕ ಪಿ ಜಯರಾಮ ಭಟ್, 

ಅರೆಕಾ�ಕ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕೇತರ ಅಧಯ್ಕಷ್ರು, �ರ್ೕ ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ ಎಂ ಎಸ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ �ಇಒ ಮತುತ್ �ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ 

ಅಶೋಕ್, ಹೆಚುಚ್ವರಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಇವರ ಹೊರತಾಗಿ ಉ�ದವರೆಲಲ್ರೂ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿರುತಾತ್ರೆ. ನಿದೇರ್ಶಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್ 
ಸಂಭಾವನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ �ವರಗಳನುನ್ ಈ ವರದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಪರ್ಶಾಸನ ವರದಿ�ಂದಿಗೆ ಅನುಬಂಧ III ರ ಅಡಿಯ�ಲ್ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  
 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್, �ರ್ೕ ಬಿ ಎ ಪರ್ಭಾಕರ್, ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಪರ್ಕಾರ, ತಮಮ್ ಐದು ವಷರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ 

ಪ�ಣರ್ಗೊ��ದ �ನೆನ್ಲೆಯ�ಲ್ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 5, 2019ರಂದು ಹುದೆದ್ಯಿಂದ ನಿವೃತತ್ಗೊಂಡರು. ಅವರು ತಮಮ್ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ವೇಳ  ೆನೀಡಿದ 

 

ಮೌಲಯ್ಯುತ ಕೊಡುಗೆ ಮತುತ್ ಮಾಗರ್ದಶರ್ನಕಾಕ್ಗಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಮೆಚುಚ್ಗೆಯನುನ್ ವಯ್ಕತ್ಪಡಿಸುತತ್ದೆ. ಅಲಲ್ದೆ, ಆಗಸ್ಟ್ 27, 

2019ರಿಂದ ಅನವ್ಯವಾಗುವಂತೆ, ಕಂಪನಿ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಸೆ. 161 ಪರ್ಕಾರ, �ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧಕರು, ಚೆನೆನ್ೖ ಅವರನುನ್ 
ಮಂಡ�ಯು ಹೆಚುಚ್ವರಿ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ��ದೆ. �ರ್ೕ ಬಿ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ರವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯು ಮುಂಬರುವ 96ನೇ ವಾ�ರ್ಕ 

ಮಹಾಸಭೆಯ ದಿನಾಂಕದವರೆಗೆ ಇರ�ದುದ್, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು ಅವರನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಸವ್ತಂತೆರ್ೕತರ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಲು 
�ಫಾರಸು ಮಾಡುತತ್ದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅವರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಷೇರುದಾರರ ಅನು�ೕದನೆ ಕೋರುವ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ 96ನೇ ವಾ�ರ್ಕ 

ಮಹಾಸಭೆಯ ನೋಟಿಸ್ನ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
�ರ್ೕ ಪಿ ಜಯರಾಮ ಭಟ್ ಅವರನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಅರೆಕಾ�ಕ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕೇತರ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಹಾಗೂ ಷೇರುದಾರರ 
ಅನು�ೕದನೆ�ಂದಿಗೆ ಏಪಿರ್ಲ್ 12, 2017ರಿಂದ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಏಪಿರ್ಲ್ 11, 2020ರ ತನಕ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ�ಸಲಾಗಿತುತ್. 
�ರ್ೕ ಪಿ ಜಯರಾಮ ಭಟ್ ರವರ ಅಧಯ್ಕಷ್ತೆ ಮತುತ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಪರ್ಗತಿ ಹಾಗೂ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತವನುನ್ ನೀಡುವ�ಲ್ನ ಅವರ 
ಕೊಡುಗೆಗಳನುನ್ ಪರಿಗ��ದ ಆಡ�ತ ಮಂಡ� ನಿದೇರ್ಶಕರು, ನವೆಂಬರ್ 13, 2021ರ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ (ಅಂದರೆ 70 ವಷರ್ ವ�ೕ�ತಿ 
ಪೂಣರ್ಗೊಳುಳ್ವ ತನಕ) ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನುನ್ ಮುಂದುವರೆಸಲು �ಫಾರಸು ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. ಈ ನಿಟಿಟ್ನ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕಾಯೆದ್, 
1949ರ ಸೆ.10B(1A)(i) ಪರ್ಕಾರ, ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ�ಲ್ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ನೇಮಕಾತಿಯು ಆರ್ಬಿಐ ಅನು�ೕದನೆಗೆ ಒಳಪಟಿಟ್ದುದ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಯ್ಂಕಿನ 
ಅಜಿರ್ಯ ಮೇರೆಗೆ, ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮಾಚ್ರ್ 24, 2020ರ ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ, ನವೆಂಬರ್ 13, 2021 ರವರೆಗೆ �ರ್ೕ 
ಪಿ ಜಯರಾಮ ಭಟ್ ರವರ ಅರೆಕಾ�ಕ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕ ಅಧಯ್ಕಷ್ರ ಹುದೆದ್ಯ�ಲ್ ಮರುನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್ ಸಂಭಾವನೆಗೆ ಅನು�ೕದನೆ ನೀಡಿದೆ. 
ಅವರ ಮರು ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಷೇರುದಾರರ ಅನು�ೕದನೆ ಕೋರುವ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ 96ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ನೋಟಿಸ್ನ�ಲ್ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ಫೆಬರ್ವರಿ 19, 2016ರಂದು ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಗೆ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊಂಡಿದದ್ �ರ್ೕ ಕೇಶವ್ ಕೃಷಣ್ರಾವ್ ದೇಸಾಯಿ 

ಅವರು ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ಫೆಬರ್ವರಿ 18, 2021ರಂದು ತಮಮ್ 5 ವಷರ್ಗಳ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಪೂಣರ್ಗೊ�ಸ�ದಾದ್ರೆ. ಮಂಡ�ಯ 

ಚಚೆರ್ಗಳ�ಲ್ ಭಾಗವ�ಸು�ಕೆಯನುನ್ ಮತುತ್ ಮಂಡ�ಯ�ಲ್ ಅವರು ನೀಡಿದ ಒಟಾಟ್ರೆ ನಿದೇರ್ಶನಗಳನುನ್ ಪರಿಗ��, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು 
ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಿ ಅವರ ಮರುನಿಯುಕಿತ್ಗೆ ಅನು�ೕದನೆಯನುನ್ �ಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಮತುತ್ ಷೇರುದಾರರ ಅನು�ೕದನೆ ಕೋರುವ 

ನಿಣರ್ಯವನುನ್ 96ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ನೋಟಿಸ್ನ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  
 
ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು (MD & CEO)  

�ರ್ೕ ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ ಎಂಎಸ್ ಅವರನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಮತುತ್ �ಇಒ ಆಗಿ ಆರ್ಬಿಐ ಮತುತ್ ಷೇರುದಾರರ 

ಅನು�ೕದನೆ�ಂದಿಗೆ 15ನೇ ಏಪಿರ್ಲ್ 2017ರಿಂದ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅಂದರೆ 14ನೇ ಏಪಿರ್ಲ್ 2020ರ ತನಕ 

ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ�ಸಲಾಗಿತುತ್. ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳ ಮಧೆಯ್ಯೂ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಪರ್ಗತಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನುನ್ ಪರಿಗ��, ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯು 
ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯನುನ್ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ವರೆಗೆ �ಸತ್ರಿ�ದೆ. ಅದರನವ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ 24ನೇ ಮಾಚ್ರ್ 

2020ನೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ತನನ್ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ, ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ನಿಬಂಧನೆ ಕಾಯೆದ್, 1949ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 35Bಯ ಪರ್ಕಾರವಾಗಿ 5ನೇ ಏಪಿರ್ಲ್ 

2020ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವಷರ್ಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಅವರ ಮರುನಿಯುಕಿತ್ಯನುನ್ ಅನು�ೕದಿ�ತು. ಜೊತೆಗೆ, ದಿನಾಂಕ 4ನೇ ನವೆಂಬರ್ 

2019ರ, ಡಬೂಯ್ಟಿಡಿಗಳು/�ಇಒಗಳು ಮತುತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟೇಕರ್ಗಳ ಸಂಭಾವನೆಗಳ ಕುರಿತ ಆರ್ಬಿಐ ಸುತೊತ್ೕಲೆಯ�ಲ್ 
ವಾಯ್ಖಾಯ್ನಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಾಗರ್ಸೂ�ಗ�ಗೆ ಬದಧ್ವಾಗಿ ಪರಿಷಕ್ೃತ ಸಂಭಾವನೆಯನುನ್ ಸಹ ಆರ್ಬಿಐ  ಅನು�ೕದಿ�ದೆ. ಇದರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, 

ಪರಿಷಕ್ೃತ ಸಂಭಾವನೆ�ಂದಿಗೆ ಇವರ ಮರುನಿಯುಕಿತ್ಗೆ ಷೇರುದಾರರ ಅನು�ೕದನೆ ಕೋರುವ ನಿಣರ್ಯವನುನ್ 96ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯ 

ನೋಟಿಸ್ನ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  
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ಸವ್ತಂತರ್ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕೇತರ ನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್, 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 149(6)ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನವ್ಯ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಲು ಸೂಕತ್ ಅಹರ್ತೆ ಉಳಳ್ವರಾಗಿದಾದ್ರೆ ಎಂಬ 

ಅಗತಯ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್, 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 
 
ಮಂ��ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ 

ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯು ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸದಸಯ್ರ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರ, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತುತ್ ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡುವ 

ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿದೇರ್ಶಕರ, ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಮತುತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಈ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ 

ಹೇ�ಕೆಯನುನ್ ಈ ವರದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಪರ್ಶಾಸನ ಅನುಬಂಧ III ರ ಅಡಿಯ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ಮಾಚ್ರ್ 22, 2020ರಂದು 
ನಡೆದ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಸಭೆಯ�ಲ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮತುತ್ �ಇಒ ಮತುತ್ ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸಮೀ�ೆ ಮತುತ್ 
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಗೈಯಲಾಗಿದೆ. 
 

ಅಲಲ್ದೆ, ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯು ಮಾಚ್ರ್ 20, 2020ರಂದು ನಡೆ�ದ ತನನ್ ಸಭೆಯ�ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತುತ್ ಸವ್ತಂತರ್ 
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಬಗೆಗ್ �ಶೆಲ್ೕಷಣೆ ನಡೆ�ದೆ. 
 

ಸಂಬಂಧಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಗುತಿತ್ಗೆ ಮತುತ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳು 
ಪರ್ಸುತ್ತ ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಎಲಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವ�ವಾ�ುಗಳು, ಸಾಮಾನಯ್ ವಾಯ್ವಹಾರಿಕ ನೆಲೆಯ�ಲ್ದುದ್, ಅವುಗಳು 
ಸಂಬಂಧಿ�ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗ�ಂದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಅಂತರವನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ನೀತಿಯ ತಳಹದಿಯ�ಲ್ರುತತ್ದೆ. ಸದಿರ್ ಅವಧಿಯ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 
ನಿದೇರ್ಶಕರೊಂದಿಗಾಗ�ೕ, ತನನ್ ಪರ್ಮುಖ ಆಡ�ತಾತಮ್ಕ ಹೊಣೆ ಹೊತಿತ್ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗಾಗ�ೕ ಅಥವಾ ಇನಿನ್ತರೆ ವಯ್ಕಿತ್ಗ�ಗೊಂದಿಗಾಗ�ೕ 
ನಡೆ�ದ ವ�ವಾ�ುಗಳ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ �ತಾಸಕಿತ್ಗೆ ಸಂಭಾವಯ್ �ರೋಧವಾಗಬಲಲ್ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲಲ್. �ೕಗಿರುವಾಗ ನಮೂನೆ 
ಎಒ�-2 (AOC-2) ಮೂಲಕ ಪರ್ಕ�ಣೆಗೊ�ಸು�ಕೆ ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್. ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ/ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ� 

ಅನು�ೕದಿ�ರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ವ�ವಾ�ು ನಡೆಸುವ ನೀತಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ �ೕ�ರ್�ನ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೇ�ಕೆ  
ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 134(3)(�), 134(5) ಮತುತ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ನಿಯಮ 2014ರ ನಿಯಮ 8ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ತಿ�ಸುವುದೇನೆಂದರೆ: 
 
(ಎ)  ವಾ�ರ್ಕ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಸೂಕತ್ವಾದ ’ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ಸ್ರ್’ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ್, ಸೂಕತ್ 

�ಶೆಲ್ೕಷಣೆಗಳನುನ್, ಆವಶಯ್ಕ �ವರಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
(ಬಿ)  ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸೂಕತ್ವಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿ�ದುದ್, ಅವುಗಳನುನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರ್�ೕಗಿ�, ಅಂದಾಜು ಮತುತ್ 

ತೀಪುರ್ಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ �ಮ�ರ್� ಸಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿ�ದು, 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್ 2020ಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ 
ಲಾಭ ನಷಟ್ಗಳ�ಲ್ ಸತಯ್ ಮತುತ್ ನೈಜ ಚಿತರ್ಣವನುನ್ ನೀಡುವ�ಲ್ ಆದಯ್ ಗಮನ ಹರಿ�ರುತಾತ್ರೆ. 

(�)  ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಆ�ತ್ಯನುನ್ ಸು�ಥ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ�ಲ್ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬಾ�ರತೆ ಮುಕತ್ತೆ ಕುರಿತು 
ಸಾಕಷುಟ್ ಎಚ�ರವ�� ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂಕತ್ವಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ನಿವರ್ಹಣೆ 
ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ. 



                    annUaL rePOrt 2019-20 55              
 

ಸವ್ತಂತರ್ ಮತುತ್ ಕಾಯರ್ನಿವಾರ್ಹಕೇತರ ನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್, 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 149(6)ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನವ್ಯ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಾಗಲು ಸೂಕತ್ ಅಹರ್ತೆ ಉಳಳ್ವರಾಗಿದಾದ್ರೆ ಎಂಬ 

ಅಗತಯ್ ದೃಢೀಕರಣ ಪತರ್ವನುನ್ ಎಲಾಲ್ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರಿಂದ 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್, 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 
 
ಮಂ��ಯ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ 

ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯು ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸದಸಯ್ರ, ಅಧಯ್ಕಷ್ರ, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮತುತ್ ಮುಖಯ್ 
ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ, ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತುತ್ ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡುವ 

ಪರ್ಕಿರ್ಯೆಯನುನ್ ನಿಗದಿಪಡಿ�ದೆ. ಅದರಂತೆ ನಿದೇರ್ಶಕರ, ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಮತುತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಮೌಲಯ್ಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಈ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ 

ಹೇ�ಕೆಯನುನ್ ಈ ವರದಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಪರ್ಶಾಸನ ಅನುಬಂಧ III ರ ಅಡಿಯ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ, ಮಾಚ್ರ್ 22, 2020ರಂದು 
ನಡೆದ ಸವ್ತಂತರ್ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಸಭೆಯ�ಲ್, ವಯ್ವಸಾಥ್ಪಕ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮತುತ್ �ಇಒ ಮತುತ್ ಒಟಾಟ್ರೆಯಾಗಿ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸಮೀ�ೆ ಮತುತ್ 
ಮೌಲಯ್ಮಾಪನಗೈಯಲಾಗಿದೆ. 
 

ಅಲಲ್ದೆ, ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯು ಮಾಚ್ರ್ 20, 2020ರಂದು ನಡೆ�ದ ತನನ್ ಸಭೆಯ�ಲ್ ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ�ಯ ಸಮಿತಿಗಳ ಮತುತ್ ಸವ್ತಂತರ್ 
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಕಾಯರ್ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಬಗೆಗ್ �ಶೆಲ್ೕಷಣೆ ನಡೆ�ದೆ. 
 

ಸಂಬಂಧಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಗುತಿತ್ಗೆ ಮತುತ್ ವಯ್ವಹಾರಗಳು 
ಪರ್ಸುತ್ತ ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಎಲಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ನಡೆದ ವ�ವಾ�ುಗಳು, ಸಾಮಾನಯ್ ವಾಯ್ವಹಾರಿಕ ನೆಲೆಯ�ಲ್ದುದ್, ಅವುಗಳು 
ಸಂಬಂಧಿ�ದ ವಯ್ಕಿತ್ಗ�ಂದ ನಿದಿರ್ಷಟ್ ಅಂತರವನುನ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ನೀತಿಯ ತಳಹದಿಯ�ಲ್ರುತತ್ದೆ. ಸದಿರ್ ಅವಧಿಯ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 
ನಿದೇರ್ಶಕರೊಂದಿಗಾಗ�ೕ, ತನನ್ ಪರ್ಮುಖ ಆಡ�ತಾತಮ್ಕ ಹೊಣೆ ಹೊತಿತ್ರುವ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗಾಗ�ೕ ಅಥವಾ ಇನಿನ್ತರೆ ವಯ್ಕಿತ್ಗ�ಗೊಂದಿಗಾಗ�ೕ 
ನಡೆ�ದ ವ�ವಾ�ುಗಳ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ �ತಾಸಕಿತ್ಗೆ ಸಂಭಾವಯ್ �ರೋಧವಾಗಬಲಲ್ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇರುವುದಿಲಲ್. �ೕಗಿರುವಾಗ ನಮೂನೆ 
ಎಒ�-2 (AOC-2) ಮೂಲಕ ಪರ್ಕ�ಣೆಗೊ�ಸು�ಕೆ ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್. ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ/ನಿದೇರ್ಶಕ ಮಂಡ� 

ಅನು�ೕದಿ�ರುವ ಸಂಬಂಧಿತ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳೂೆಂದಿಗೆ ವ�ವಾ�ು ನಡೆಸುವ ನೀತಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ �ೕ�ರ್�ನ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
 
ನಿದೇರ್ಶಕರ ಜವಾಬಾದ್ರಿಗಳ ಬಗೆಗ್ ಹೇ�ಕೆ  
ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 134(3)(�), 134(5) ಮತುತ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ನಿಯಮ 2014ರ ನಿಯಮ 8ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ತಿ�ಸುವುದೇನೆಂದರೆ: 
 
(ಎ)  ವಾ�ರ್ಕ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳನುನ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಸೂಕತ್ವಾದ ’ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಾಟ್ಂಡಡ್ಸ್ರ್’ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದುದ್, ಸೂಕತ್ 

�ಶೆಲ್ೕಷಣೆಗಳನುನ್, ಆವಶಯ್ಕ �ವರಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲಾಗಿದೆ. 
(ಬಿ)  ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸೂಕತ್ವಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನೀತಿಗಳನುನ್ ಅಂಗೀಕರಿ�ದುದ್, ಅವುಗಳನುನ್ ನಿಖರವಾಗಿ ಪರ್�ೕಗಿ�, ಅಂದಾಜು ಮತುತ್ 

ತೀಪುರ್ಗಳನುನ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ �ಮ�ರ್� ಸಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿ�ದು, 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್ 2020ಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳ�ಲ್ ಮತುತ್ 
ಲಾಭ ನಷಟ್ಗಳ�ಲ್ ಸತಯ್ ಮತುತ್ ನೈಜ ಚಿತರ್ಣವನುನ್ ನೀಡುವ�ಲ್ ಆದಯ್ ಗಮನ ಹರಿ�ರುತಾತ್ರೆ. 

(�)  ನಿದೇರ್ಶಕರು, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಆ�ತ್ಯನುನ್ ಸು�ಥ್ರವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ�ಲ್ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಬಾ�ರತೆ ಮುಕತ್ತೆ ಕುರಿತು 
ಸಾಕಷುಟ್ ಎಚ�ರವ�� ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಸೂಕತ್ವಾದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಗಳನುನ್ ನಿವರ್ಹಣೆ 
ಮಾಡಿರುತಾತ್ರೆ. 

 

(ಡಿ)  ನಿದೇರ್ಶಕರು ವಾ�ರ್ಕ ಲೆಕಕ್ಪತರ್ಗಳನುನ್ ‘ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸನ್ರ್’ ತಳಹದಿಯ�ಲ್ ರಚಿ�ರುತಾತ್ರೆ. 
(ಇ)  ಆಂತರಿಕ ಆಥಿರ್ಕತೆ ನಿಯಂತರ್ಣವನುನ್ ಧೋರಣಾತಮ್ಕವಾಗಿ ನಿದೇರ್ಶಕರು �ವ್ೕಕರಿ�ದುದ್, ಅದನೆನ್ೕ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅನುಸರಿ�ಕೊಂಡು 

ಬರುತಿತ್ದುದ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಧೋರಣೆಯ ರೀತಾಯ್ ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತರ್ಣಗೈದಿದುದ್, ಅದು ಸಾಕಷುಟ್ ಮತುತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ನಿವರ್�ಸಲ�ಡುತಿತ್ದೆ. 
 (ಎಫ್) ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸಂಬಂಧಪಟಟ್ ಕಾನೂನುಗ�ಗೆ ಸಂಬಂಧಿ� ಪೂರೈಕೆಗೊಳಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವ �ವರಗಳನುನ್ ನೀಡುವ�ಲ್ ಸೂಕತ್ ಹಾಗೂ 

ಸಕಾ�ಕ ವಯ್ವಸೆಥ್ಗಳನುನ್ ಸಂ�ೕಜಿ�ದುದ್, ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯು ಸೂಕತ್ವಾಗಿ, ಸಕಾ�ಕವಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್�ಸುತಿತ್ದೆ. 
 
ಶಾಸನಬದಧ್ ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು 
ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 134(3) ಮತುತ್ ಕಂಪೆನಿಗಳ (ಅಕೌಂಟ್ಸ್) ನಿಯಮಗಳು 2014ರ ಅನವ್ಯ ಪರ್ಕಟಗೊ�ಸ�ಕಿಕ್ರುವ 

ಪರ್ಕಟಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 
ಎ)  ಶಕಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕತೆ ಅಳವಡಿಕೆ: ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ವಯ್ವಹಾರ ಸವ್ರೂಪದ ದೃ�ಟ್ಯಿಂದ ಶಕಿತ್ಯ ಬಳಕೆ ಮತುತ್ ತಾಂತಿರ್ಕತೆ ಅಳವಡಿಕೆ 

ಕುರಿತಾದ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 134(3) ಅನವ್ಯ, ಬಾಯ್ಂಕ್ಗೆ ಇದು ಅನವ್ಯವಾಗುವುದಿಲಲ್. ಆದಾಗೂಯ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ತನನ್ 
ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸವಾರ್ಂಗೋಪಾಂಗಗಳ�ಲ್ ಮಾ�ತಿ ತಂತರ್�ಾನದ �ಪುಲ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತಿತ್ದೆ. 

ಬಿ)  �ದೇ� �ನಿಮಯ ಗ�ಕೆ ಮತುತ್ ಹೊರಹರಿವು: ಪರ್ಸುತ್ತ ವಷಾರ್ಂತಯ್ 31 ಮಾಚ್ರ್ 2020ಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ �ದೇ� ಕರೆನಿಸ್ ರೂಪದ�ಲ್ ರೂ.0.93 

ಕೋಟಿ ಗ��ದೆ ಮತುತ್ ರೂ.1.66 ಕೋಟಿ ವಯ್ಯ ಮಾಡಿರುತತ್ದೆ. 
�)  ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಭ�ಷಯ್ದ ವ�ವಾಟಿಗೆ ತಡೆಯಾಗಬಲಲ್ ಯಾವುದೇ ಆ�ೆಗಳು, �ಧೇಯಕಗಳು ಬಾಯ್ಂಕ್ಗೆ ��ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತರ್ಣ 

ಕ�ೇರಿಗ�ಂದ, ಕೋಟ್ರ್ಗ�ಂದ ಬಂದಿಲಲ್. 
ಡಿ)  ಆಂತರಿಕ ಆಥಿರ್ಕತಾ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಮತುತ್ ಅದರ ಪಯಾರ್ಪತ್ತೆ: ಆಂತರಿಕ ಆಥಿರ್ಕತಾ ನಿಯಂತರ್ಣ ವಯ್ವಸೆಥ್ಯನುನ್ ಸಮಥರ್ವಾಗಿ 

ನಿವರ್�ಸಲು ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಸೂಕತ್ವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಮಗರ್ವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮಾನದಂಡಗಳು, ಪರ್�ೕಗಗಳು ಮತುತ್ ಸಂರಚನೆಗಳನುನ್ 
ಪಾ��ಕೊಂಡು ಬಂದಿದುದ್, ಈ ವಯ್ವಸೆಥ್ ಸಾಕಷುಟ್ ಪರಿಪೂಣರ್ವಾಗಿದುದ್ ಚುರುಕಾಗಿ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಯರ್ ನಿವರ್�ಸುತಿತ್ದೆ. 

ಇ)  ಪರ್ಮುಖ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪನಾ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳು: ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ �ರ್ೕ ಮಹಾಬಲೇಶವ್ರ ಎಂ ಎಸ್, ಎಂಡಿ 

ಮತುತ್ �ಇ�, �ರ್ೕ ಮುರ�ೕಧರ ಕೃಷಣ್ ರಾವ್, �ಎಫ್� ಮತುತ್ �ರ್ೕ ಪರ್ಸನನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಕಂಪೆನಿ ಕಾಯರ್ದ�ರ್ ಇವರು 31ನೇ 
ಮಾಚ್ರ್ 2020ಕೆಕ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಪರ್ಮುಖ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪನಾ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳಾಗಿದದ್ರು. ಈ ಪರ್ಮುಖ ವಯ್ವಸಾಥ್ಪನಾ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ�ಲ್ ಪರ್ಸುತ್ತ ವರದಿ 

ವಷರ್ದ�ಲ್ ಯಾರೊಬಬ್ರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದಿಲಲ್.  
�ರ್ೕ ವೈ � ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರು ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಮುಖಯ್ ಕಾಯಾರ್ಚರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿ (���) ಹುದೆದ್ಗೆ ಭಡಿತ್ ಹೊಂದಿದುದರಿಂದ ಮತುತ್ 
ಜವಾಬಾದ್ರಿಯ ಮರುಹಂಚಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, �ರ್ೕ ವೈ � ಬಾಲಚಂದರ್ ಅವರ ಸಾಥ್ನದ�ಲ್ 13.05.2019ರಿಂದ ಅನವ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ 

ಮಹಾ ಪರ್ಬಂಧಕರಾದ �ರ್ೕ ಮುರ�ೕಧರ ಕೃಷಣ್ ರಾವ್ ಅವರನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಮುಖಯ್ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (�ಎಫ್�) 

ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ಎಫ್) ನಿದೇರ್ಶಕರ ಸಂಭಾವನೆ: ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013, ಸೆಕಷ್ನ್ 197 (12) ಮತುತ್ ಕಂಪೆನಿ (ವಯ್ವಸಾಥ್ಪನಾ ವಯ್ಕಿತ್ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಮತುತ್ 

ಸಂಭಾವನೆ) ನಿಯಮಗಳು 2014ರ ನಿಯಮಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಪರ್ಕಟಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ �ವರಗಳನುನ್ ಈ ವರದಿಯ ಅನುಬಂಧ VI ರ�ಲ್ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಜಿ)  ಕಂಪೆನಿಗಳ ನಿಯಮ 2014ರ ನಿಯಮ 5ರಂತೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪೆನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 197ರ ಅನುಸಾರದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ವಷರ್ 

2019-20ರ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಯಾವ ಉದೊಯ್ೕಗಿಯೂ ಬ�ರಂಗಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಮಿತಿಯನುನ್ ಮೀರಿರುವ ವೇತನವನುನ್ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲಲ್.  
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���� �ಂ��ಯ ಸಭೆಯ ಸಂಖೆಯ್ 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಸದಸಯ್ರು ಒಟುಟ್ 16 ಬಾರಿ ಸಭೆ ಜರಗಿ�ದುದ್, ವರದಿಯ �ವರಗಳನುನ್ ಈ ವರದಿ�ಂದಿಗೆ 
ಲಗತಿತ್ಸಲಾಗಿರುವ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತದ ವರದಿಯ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ನಿದೇರ್ಶಕರ �ಂ��ಯ ಸಮಿತಿಗಳು 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ 9 ಸಮಿತಿಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಇವುಗಳು ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಸೇವಾ ನೀಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ 

ಕಾನೂನು ಅಗತಯ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ವೆ. ಆಡ�ತ ಮಂಡ� ಸಭೆ ಮತುತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಯ �ವರಗಳು, 
ಅವುಗಳ ರಚನೆ, ಷರತುತ್ಗಳು / ಉಲೆಲ್ೕಖಗಳ ಅಧಿಕಾರ, ಪಾತರ್ ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಈ ವರದಿ�ಂದಿಗೆ ಲಗತಿತ್ಸಲಾಗಿರುವ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ 

ಆಡ�ತದ ಕುರಿತ ವರದಿಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ III ರ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
�ಾ�ರ್�ೇ� ���� 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತವನುನ್ ಪಾ�ಸಲು ಬದಧ್ವಾಗಿದುದ್ ತನೂಮ್ಲಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಸವರ್ ಪಾಲುದಾರರಾದ 

ಷೇರುದಾರರು, ಠೇವಣಿದಾರರು, ಇತರೆ ಗಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ �ತಾಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಕಾಯುದ್ಕೊಂಡು, ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಸವರ್ 

ಸತ್ರದಲೂಲ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯನುನ್ ಕಾಪಾಡುವ ಗುರಿ ಮತುತ್ ಬದಧ್ತೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಪರ್ಶಾಸನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ�ದ �ವರವಾದ 

ವರದಿಯನುನ್ ಈ ವಾ�ರ್ಕ ವರದಿಯ ಅನುಬಂಧ III ರ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರು 
ಎ.  ಶಾಸನಬದಧ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರು 
ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2019 ರಂದು ನಡೆದ 95ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯ�ಲ್, ಮೆ. ಬದರಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ಆಂಡ್ �ರ್ೕನಿವಾಸನ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋದಣಿ 

ಸಂ.005389S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಸಂ. 132, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಂತ ಕೋಟ್ರ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560027 

ಮತುತ್  ಮೆ. ಮನೋಹರ್ ಚೌಧರಿ ಆಂಡ್ ಅಸೋ�ಯೇಟ್ಸ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.001997S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಸಂ.27, 

ಸುಬರ್ಮಣಿಯಮ್ ಬೀದಿ, ಅಭಿರಾಮ್ಪುರಂ, ಚೆನೆನ್ೖ-600018, ಅವರನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಜಂಟಿ ಶಾಸನಬದಧ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ 

ಕಾಯರ್ನಿವರ್�ಸುವಂತೆ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ�ಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಂಬರುವ ವಾ�ರ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ�ಲ್, ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಅವಧಿಯನುನ್ 
ಪೂಣರ್ಗೊ�ಸ�ದಾದ್ರೆ (ಅಂದರೆ, ಹಣಕಾಸು ವಷರ್ 2018-19 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಅವಧಿಯ�ಲ್). 
 
ಮೆ. ಬದರಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ಆಂಡ್ �ರ್ೕನಿವಾಸನ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋದಣಿ ಸಂ.005389S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಮತುತ್ ಮೆ. ಮನೋಹರ್ 

ಚೌಧರಿ ಆಂಡ್ ಅಸೋ�ಯೇಟ್ಸ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.001997S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಅವರನುನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ 

ಶಾಸನಬದಧ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ 97ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ಸಾಮಾನಯ್ ಸಭೆಯ ಮುಕಾತ್ಯದ ತನಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್�ಸುವಂತೆ 
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ�ಸುವ ಪರ್ಸಾತ್ಪಕೆಕ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ� ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸದಸಯ್ರ ಅನು�ೕದನೆ ಕೋರುತಾತ್ರೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕಾಯೆದ್, 
1949ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 30 (1ಎ)ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಮೇಲೆ ಹೇ�ದ ನಿಯುಕಿತ್ಗಳ ಅನು�ೕದನೆಯನುನ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನಿಂದ 

ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇ�ದ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಸಮಮ್ತಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಡೆದಿದುದ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಅದರ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ನಿ�ೕ�ಸಲು ಅನಹರ್ರಾಗಿಲಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಂದ 

ಅಗತಯ್ ದೃಢೀಕರಣವನುನ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 
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���� �ಂ��ಯ ಸಭೆಯ ಸಂಖೆಯ್ 
ವರದಿ ವಷರ್ದ�ಲ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ�ಯ ಸದಸಯ್ರು ಒಟುಟ್ 16 ಬಾರಿ ಸಭೆ ಜರಗಿ�ದುದ್, ವರದಿಯ �ವರಗಳನುನ್ ಈ ವರದಿ�ಂದಿಗೆ 
ಲಗತಿತ್ಸಲಾಗಿರುವ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತದ ವರದಿಯ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ನಿದೇರ್ಶಕರ �ಂ��ಯ ಸಮಿತಿಗಳು 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ನಿದೇರ್ಶಕರ ಮಂಡ�ಯ 9 ಸಮಿತಿಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿದುದ್ ಇವುಗಳು ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಸೇವಾ ನೀಡಿಕೆಗಾಗಿ ಮತುತ್ ಅನವ್ಯಿಸುವ 

ಕಾನೂನು ಅಗತಯ್ಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಪಾಲನೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಪ್ಟಿಟ್ವೆ. ಆಡ�ತ ಮಂಡ� ಸಭೆ ಮತುತ್ ಸಮಿತಿಗಳ ಸಭೆಯ �ವರಗಳು, 
ಅವುಗಳ ರಚನೆ, ಷರತುತ್ಗಳು / ಉಲೆಲ್ೕಖಗಳ ಅಧಿಕಾರ, ಪಾತರ್ ಇತಾಯ್ದಿಗಳನುನ್ ಈ ವರದಿ�ಂದಿಗೆ ಲಗತಿತ್ಸಲಾಗಿರುವ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ 

ಆಡ�ತದ ಕುರಿತ ವರದಿಯನುನ್ ಅನುಬಂಧ III ರ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
�ಾ�ರ್�ೇ� ���� 
ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅತುಯ್ತತ್ಮ ಕಾ�ರ್ರೇಟ್ ಆಡ�ತವನುನ್ ಪಾ�ಸಲು ಬದಧ್ವಾಗಿದುದ್ ತನೂಮ್ಲಕ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಸವರ್ ಪಾಲುದಾರರಾದ 

ಷೇರುದಾರರು, ಠೇವಣಿದಾರರು, ಇತರೆ ಗಾರ್ಹಕರು ಮತುತ್ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ �ತಾಸಕಿತ್ಯನುನ್ ಕಾಯುದ್ಕೊಂಡು, ನಿವರ್ಹಣೆಯ ಸವರ್ 

ಸತ್ರದಲೂಲ್ ಪಾರದಶರ್ಕತೆಯನುನ್ ಕಾಪಾಡುವ ಗುರಿ ಮತುತ್ ಬದಧ್ತೆಗಳನುನ್ ಹೊಂದಿರುತತ್ದೆ. ಸಾಂ�ಥ್ಕ ಪರ್ಶಾಸನಕೆಕ್ ಸಂಬಂಧಿ�ದ �ವರವಾದ 

ವರದಿಯನುನ್ ಈ ವಾ�ರ್ಕ ವರದಿಯ ಅನುಬಂಧ III ರ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರು 
ಎ.  ಶಾಸನಬದಧ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರು 
ಆಗಸ್ಟ್ 07, 2019 ರಂದು ನಡೆದ 95ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯ�ಲ್, ಮೆ. ಬದರಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ಆಂಡ್ �ರ್ೕನಿವಾಸನ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋದಣಿ 

ಸಂ.005389S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಸಂ. 132, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಕಾಂತ ಕೋಟ್ರ್, ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ರಸೆತ್, ಬೆಂಗಳೂರು-560027 

ಮತುತ್  ಮೆ. ಮನೋಹರ್ ಚೌಧರಿ ಆಂಡ್ ಅಸೋ�ಯೇಟ್ಸ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.001997S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಹೊಸ ಸಂ.27, 

ಸುಬರ್ಮಣಿಯಮ್ ಬೀದಿ, ಅಭಿರಾಮ್ಪುರಂ, ಚೆನೆನ್ೖ-600018, ಅವರನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಜಂಟಿ ಶಾಸನಬದಧ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ 

ಕಾಯರ್ನಿವರ್�ಸುವಂತೆ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ�ಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಮುಂಬರುವ ವಾ�ರ್ಕ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕೊನೆಯ�ಲ್, ಎರಡನೇ ವಷರ್ದ ಅವಧಿಯನುನ್ 
ಪೂಣರ್ಗೊ�ಸ�ದಾದ್ರೆ (ಅಂದರೆ, ಹಣಕಾಸು ವಷರ್ 2018-19 ರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಅವಧಿಯ�ಲ್). 
 
ಮೆ. ಬದರಿ, ಮಧುಸೂದನ್ ಆಂಡ್ �ರ್ೕನಿವಾಸನ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋದಣಿ ಸಂ.005389S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್. ಮತುತ್ ಮೆ. ಮನೋಹರ್ 

ಚೌಧರಿ ಆಂಡ್ ಅಸೋ�ಯೇಟ್ಸ್, (ಸಂಸೆಥ್ ನೋಂದಣಿ ಸಂ.001997S) ಚಾಟರ್ಡ್ರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್, ಅವರನುನ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ 

ಶಾಸನಬದಧ್ ಕೇಂದಿರ್ೕಯ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ 97ನೇ ವಾ�ರ್ಕ ಸಾಮಾನಯ್ ಸಭೆಯ ಮುಕಾತ್ಯದ ತನಕ ಕಾಯರ್ನಿವರ್�ಸುವಂತೆ 
ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ�ಸುವ ಪರ್ಸಾತ್ಪಕೆಕ್ ಆಡ�ತ ಮಂಡ� ನಿದೇರ್ಶಕರು ಸದಸಯ್ರ ಅನು�ೕದನೆ ಕೋರುತಾತ್ರೆ. ಬಾಯ್ಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಕಾಯೆದ್, 
1949ರ ಸೆಕಷ್ನ್ 30 (1ಎ)ಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಮೇಲೆ ಹೇ�ದ ನಿಯುಕಿತ್ಗಳ ಅನು�ೕದನೆಯನುನ್ ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ನಿಂದ 

ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇ�ದ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಿಂದ ಸಮಮ್ತಿಯನುನ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಪಡೆದಿದುದ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್ 2013ರ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಮತುತ್ 
ಅದರ ಅಡಿಯ�ಲ್ ಮಾಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳ ಪರ್ಕಾರ ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ನಿ�ೕ�ಸಲು ಅನಹರ್ರಾಗಿಲಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಂದ 

ಅಗತಯ್ ದೃಢೀಕರಣವನುನ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. 
  

 

ಬಿ.  ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯಲ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರು ಮತುತ್ ವರದಿ  
ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯೆದ್, 2013ರ ಸೆಕಷ್ನ್204 ಮತುತ್ ಅದರಡಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ನಿಮಮ್ ಬಾಯ್ಂಕ್,  ಮೆ. ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ್ರಾಜ್ ಎಚ್ 

ಎಚ್ ಆಂಡ್ ಅಸೋ�ಯೇ�ಸ್, ವೃತಿತ್ನಿರತ ಕಂಪನಿ ಕಾಯರ್ದ�ರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರನುನ್ 31ನೇ ಮಾಚ್ರ್ 2020ಕೆಕ್ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವಷರ್ದ 
ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯಲ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯಲ್ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿ ನಿಯುಕಿತ್ಗೊ�ಸಲಾಗಿದೆ. ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನುನ್ 
ಈ ವರದಿಯ ಅನುಬಂಧ IIIರ ಜೊತೆಯ�ಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
 
�. ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರ ಟಿಪಪ್ಣಿಗಳು: 
ಬಾಯ್ಂಕುಗಳ�ಲ್ನ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿಯ ರಚನೆಯು ಪಾರ್ಥಮಿಕವಾಗಿ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಮತುತ್ ಸೆಬಿ (ಎಲ್ಒಡಿಆರ್) ನಿಯಮಗಳು, 
2015 ರ �ೊರಡಿ�ದ ಮಾಗರ್ಸೂಚಿಗ�ಂದ ನಿಯಂತಿರ್ಸಲಪ್ಡುತತ್ದೆ. ಶಾಸನಬದಧ್ ಕೇಂದರ್ ಲೆಕಕ್ ಪರಿಶೋಧಕರು ಮತುತ್ ಸೆಕೆರ್ಟರಿಯಲ್ 

ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧಕರು ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಸಂ�ೕಜನೆಯ�ಲ್ 2019ರ ಸೆಪೆಟ್ಂಬರ್ 6 ರಿಂದ 2019ರ ನವೆಂಬರ್ 5ರ ವರೆಗಿನ ಅಲಪ್ 
ಅವಧಿಯ�ಲ್ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಕುರಿತು ಟಿಪಪ್ಣಿಯನುನ್ ನೀಡಿರುತಾತ್ರೆ. ಈ ��ಾರವು ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಗಮನಕೆಕ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ 2019ರ 

ನವೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸೆಬಿ(ಎಲ್ಒಡಿಆರ್) ರೆಗುಯ್ಲೇಷನ್ಸ್, 2015 ರ ರೆಗುಯ್ಲೇಶನ್ 18ರ ಅನುಸಾರ ಲೆಕಕ್ಪರಿಶೋಧನಾ 

ಸಮಿತಿಯನುನ್ ಪುನರ್ ಸಂ�ೕಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾ�ರ್ರೇ� ಆಡ�ತ ವರದಿಯಲೂಲ್ �ವರಗಳನುನ್ 
ಉಲೆಲ್ೕಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 
 
ಕೃತಜಞ್ತೆಗಳು 
ಭಾರತೀಯ ರಿಸವ್ರ್ ಬಾಯ್ಂಕ್, ಇತರೆ ಸರಕಾರಿ ಮತುತ್ ನಿಯಂತರ್ಣ ಪಾರ್ಧಿಕಾರಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸೆಥ್ಗಳು, ಸಹಭಾಗಿ ಬಾಯ್ಂಕ್ಗಳ ನಿರಂತರ 

ಮಾಗರ್ದಶರ್ನ ಮತುತ್ ಬೆಂಬಲಗ�ಗಾಗಿ ಆಡ�ತ ಮಂಡ� ನಿದೇರ್ಶಕರು ತಮಮ್ ಹೃತೂಪ್ವರ್ಕ ಕೃತಜಞ್ತೆಗಳನುನ್ ಸ�ಲ್ಸಲು ಇಚಿಛ್ಸುತಾತ್ರೆ. 
ಬಾಯ್ಂಕಿನ ಷೇರುದಾರರು, ಠೇವಣಿದಾರರು ಮತುತ್ ಇತರೆ ಗಾರ್ಹಕರ ನಿರಂತರ ಬೆಂಬಲ, ಸಹಕಾರ ಮತುತ್ �ಶಾ�ಸಗ�ಗಾಗಿ ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು 
ಋಣಿಯಾಗಿದಾದ್ರೆ. ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ಎಲಾಲ್ ಉದೊಯ್ೕಗಿಗಳು ನೀಡಿದ ಸಕಿರ್ಯ ಬೆಂಬಲ, ಬಾಯ್ಂಕ್ನ ನಿರಂತರ ಪರ್ಗತಿ ಮತುತ್ ಆದಾಯಕಾಕ್ಗಿ ನೀಡಿದ 

ಸಹಕಾರಕಾಕ್ಗಿ ನಿಮಮ್ ನಿದೇರ್ಶಕರು ಹೃತೂಪ್ವರ್ಕ ಮೆಚುಚ್ಗೆಯನುನ್ ಸೂಚಿಸುತಾತ್ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳ�ಲ್ ಬಾಯ್ಂಕ್ ಅನುನ್ ಇನೂನ್ ಎತತ್ರಕೆಕ್ 
ಕೊಂಡೊಯುಯ್ವ�ಲ್ ಇವರೆಲಲ್ರ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರವನುನ್ ನಿರೀ�ಸುತಾತ್ರೆ. 
  

���ತ ಮ��� ನಿದೇರ್ಶಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತುತ್ ಅಪಪ್�ೆ��ದಿ�ೆ
 

  ಸ�/- 
ಪಿ ಜಯರಾಮ ಭಟ್

ಅಧಯ್ಕಷ್ರು
  
ಸಥ್ಳ: ಮಂಗಳೂರು    
ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 6, 2020 
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