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ୋଧାରଣ............................................................................................................................................. 10

B.

ଋଣ ରାଜିନାମା / ଋଣ କାଡଗସର େରିପ୍ରକାଶ୍ର .................................................................................................... 10

C.

ଆଦାୟ ବୟବସ୍ଥା ..................................................................................................................................... 11

D.

ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୟବସ୍ଥା .................................................................................................................. 11

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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3. ଉେରମ
ଭାରତୀୟ ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କ୍ (‘‘ଆର୍ବିଆଇ’’) ଅଣ-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନିଗୁଡ଼କ
ି (“ଏନବିଏଫ୍େି”) ୋଇଁ ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ
େଂହିତା ଉେସର ମାଗଗଦଶ୍ରିକା ଜାରି କରିଛ ି ଏତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କ େହ କାରବାର େମୟସର ନିରସେକ୍ଷ ବୟବୋୟ
ଏବଂ କସେଗାସରଟ୍ ଆଚରଣ ବିଧି ୋଇଁ ମାନକ ଧା ଗୟ କରିଛ।ି ଭାରତୀୟ ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କ୍ େୁନା ଅଳଙ୍କାର ବାବଦକୁ
ଏନବିଏଫ୍େିଗୁଡ଼କ
ି ର ଋଣ ପ୍ରଦାନସର ଦୁ ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧକ
ି ୁ ଦୃ ଷ୍ଟିସର ରଖି ଏହି ମାଗଗଦଶ୍ରିକା େମୀକ୍ଷା କରିଛ।ି
ସେଣ୍ଟ୍ରମ୍ ମାଇସରାସରଡିଟ୍ ଲିମିସେଡ୍ (‘‘େିଏମଏଲ୍’’ କିମବା “ଉକ୍ତ କମ୍ପାନି”), ଏକ ଏନବିଏଫ୍େି ମାଇସରା ଫାଇନାନସ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ
େମୟ େମୟସର ଭାରତୀୟ ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧା ଗୟ କରା ାଇଥିବା ସେଷ୍ଠ ଆଚରଣବିଧି ଗ୍ରହଣ କରିସବ ଏବଂ ଆବଶ୍ରୟକ
ସ୍ଥସଳ େରାମଶ୍ରଗ ଦିଆ ାଇଥିବା ମାନାଙ୍କ ଅନୁ େରଣ େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ୋଇଁ ଏହି ଆଚରଣ େଂହିତାସର ର୍ଥାର୍ଥଗ େଂସଶ୍ରାଧନ
କରିସବ।
େିଏମଏଲର ନୀତି ସହଉଛି େମସ୍ତ ସ ାଗୟ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଆସବଦନକାରୀଙ୍କ ୋଇଁ, ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଗ, ରଙ୍ଗ, ଧମଗ, ଲିଙ୍ଗ, ସବୈବାହିକ
ସ୍ଥିତ,ି ବୟେ କିମାବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ନିବସି ଶ୍ରଷସର େମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଭାବସର କିମବା ସଗୌଣଅନୁ ଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମସର
ଏବଂ/କିମାବ େହସ ାଗୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମସର ସ ାଗାଇ ସଦବା।
କମ୍ପାନିର ନୀତି ସହଉଛି େବୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ େମାନ ପ୍ରକାରର ଏବଂ ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ ପ୍ରଦଶ୍ରଗନ କରିବା। େିଏମଏଲ୍ର
କମଗକାରୀ ନିରସେକ୍ଷ, େମଦଶ୍ରଗୀ ଏବଂ େୁେଂଗତ ସଶ୍ରୈଳୀସର େହାୟତା, ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିସବ। ଏହି କମ୍ପାନି
ସେବୋଇଟ୍୍ସର ଏଫ୍େିେି ଅେସଲାଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ େଂହିତା
(“ଏଫ୍େିେି”) ବିଷୟସର ଅବଗତ କରାଇବ।
କମ୍ପାନି େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିସବ ସ ଏହି ଏଫ୍େିେି କା ଗୟକାରୀ କରିବା େମୁଦାୟ ଅନୁ ଷ୍ଠାନର ଦାୟିତ୍ୱ ସହାଇର୍ଥାଏ। କମ୍ପାନିର ନିରସେକ୍ଷ
ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନୀତି ଏହାର େମସ୍ତ କା ଗୟପ୍ରରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ବୟାେି ପ୍ର ୁଜୟ ସହବ ଏେରିକି ବିେଣନ, ଋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ,
ପ୍ରରିୟାକରଣ, େଭିେିଂ ଏବଂ ଆଦାୟ କା ଗୟକଳାେକୁ ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କରି। ଏଫ୍େିେି ପ୍ରତି ଏହାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧତା,
କମଗଚାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱସବାଧ, ତାଲିମ୍ େରାମଶ୍ରଗପ୍ରଦାନ, ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା, ସପ୍ରାଗ୍ରାମ୍ ଅଡିଟ୍ କରିବା ଏବଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ
ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଜ୍ଞାନସକୌଶ୍ରଳର େସବଗାର୍ତ୍ମ ବୟବହାର େହିତ ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ସହବ।
କମ୍ପାନିର ସବାଡଗ ଅଫ ଡାଇସରକଟେଗ ଏବଂ ମୟାସନଜସମଣ୍ଟ୍ ଦଳ ଏଠାସର ବୟାଖ୍ୟା କରା ାଇଥିବା ନିରସେକ୍ଷ ବିଧି କା ଗୟ କରିବା
ୋଇଁ ଦାୟୀ ସହାଇର୍ଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାସନ ମଧ୍ୟ େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରନ୍ତି ସ ଏହାର କା ଗୟପ୍ରରିୟାସର ଏକ ନିରସେକ୍ଷ ଏବଂ େମଦଶ୍ରଗୀ
ସଶ୍ରୈଳୀସର େମସ୍ତ ସଷ୍ଟକ ସହାଲଡରଙ୍କ ପ୍ରତି କା ଗୟପ୍ରରିୟାସର ଦୃ ଢ଼ ନିଷ୍ଠା ପ୍ରତିଫଳିତ ସହାଇର୍ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସେବା ଏବଂ
ଉତ୍ପାଦ େହିତ ଋଣ ସଦବା ଏବଂ ଏହିକି ସ େମସ୍ତ କମଗଚାରୀ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରତ
ୁ ବ
ି ଦ୍ଧତା ବିଷୟସର େସଚତନ ର୍ଥାଆନ୍ତି।
ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ େଂହିତା ଆମ୍ଭ ଦ୍ୱାରାପ୍ରଦାନ କରା ାଉଥିବା ନିମନଲିଖିତ ବଗଗର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ୋଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ
ସହାଇର୍ଥାଏ (େମ୍ପ୍ରତି ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଛି କିମବା ାହାକି ଏକ ଭବିଷୟତ ତାରିଖ୍ସର ପ୍ରଚଳନ କରା ିବ)।
1. ଋଣ, ଗୟାସରଣ୍ଟ୍ି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ େମ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରକୃ ତର
ି ସହାଇଥିବା ଅନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ
2. କମ୍ପାନିର ଶ୍ରାଖ୍ା/କା ଗୟାଳୟଗୁଡ଼କ
ି , ଏହାର ସଗୌଣ ଅନୁ ଷ୍ଠାନଗୁଡ଼କ
ି ଏବଂ େହସ ାଗୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସନଇ ଗଠିତ ଏକ
ସନେୋକଗ ମାଧ୍ୟମସର ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି
3. ଭବିଷୟତସର କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ଅଫର କରା ିବାକୁ ଥିବା ଏହିେରି ଅନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼କ
ି ।
ଏହି ଏଫେିେି ଏହା େଶ୍ରରୀସର ପ୍ରଦାନ କରା ାଉ, ସଫାନ୍ ମାଧ୍ୟମସର କିମାବ ଇଣ୍ଟ୍ରସନଟ୍୍ସର କିମବା ଅନୟ ସ ସକୌଣେି
ମାଧ୍ୟମସର, େମ୍ପ୍ରତି ରହିଥିବା କିମାବ ଭବିଷୟତସର ବିକଶ୍ରିତ ସହବାକୁ ଥିବା ନିବସି ଶ୍ରଷସର ଉେସରାକ୍ତ ୋଇଁ ପ୍ର ଜ
ୁ ୟ ସହାଇର୍ଥାଏ।

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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4. ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତଗ
ି ୁଡ଼କ
ି
ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହଉଛି କମ୍ପାନି ଗ୍ରାହକଙ୍କ େହିତ ଏହାର କାରବାରସର ଅନୁ େରଣ କରିବା ୋଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ ସ :
a. ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ େହିତ େମସ୍ତ କାରବାରସର ନିରସେକ୍ଷ ଭାବସର ଏବଂ ର୍ଥାର୍ଥଗ ଭାବସର କା ଗୟ କରି େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ
ସ :
▪ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ, ସେବା, େଦ୍ଧତି ଏବଂ ବିଧିଗୁଡ଼କ
ି ଏହି ଏଫ୍େିେସି ର ଦିଆ ାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ମାନକଗୁଡ଼କ
ି
େୂରଣ କରିବ
▪ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାଗୁଡ଼କ
ି ପ୍ର ଜ
ୁ ୟ ଅନୁ ାୟୀ କାୟ ମସନାବାକୟସର ପ୍ରାେଙ୍ଗି କ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମ େୂରଣ
କରିବ
▪ ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ େହିତ େମସ୍ତ କାରବାର ୋଧୁତା, ଅଖ୍ଣ୍ଡତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନୀତିେୂର୍ଣ୍ଗ ନିୟମ ଉେସର
େ ଗୟସବେିତ ସହବ
b. ଏହି କମ୍ପାନି ଏହାର ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ଏବଂ ସେବା କିେରି କା ଗୟ କସର ବା କିେରି କା ଗୟ କସର ବୁ ଝବ
ି ାସର ଏହାର
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୋହା ୟ କରିବ:
▪ େରଳ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ/କିମବା ଇଂରାଜୀ ଏବଂ/କିମାବ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାସର ସେଗୁଡ଼କ
ି ବିଷୟସର େୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ
▪ ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ବୟାଖ୍ୟା କରିବ; ଏବଂ
▪ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାହିଦା େୂରଣ କରୁଥିବା ବିଷୟ ବାଛିବାସର ୋହା ୟ କରିବ
c. କମ୍ପାନି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହାଙ୍କ େହିତ କାରବାରସର ଏକ ବାଧାମୁକ୍ତ ଅନୁ ଭୂତି ପ୍ରଦାନ େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ୋଇଁ ର୍ଥାୋଧ୍ୟ
ଉଦୟମ କରିବ; କିନ୍ତୁ ସକୌଣେି ତୁେି କିମାବ ଅବଜ୍ଞା କିମାବ ଅବସହଳା ଘେଣାସର କମ୍ପାନି ତାହା େହିତ ଦୁ ତ ଗତିସର ଏବଂ
େଦୟ ଭାବସର କାରବାର କରିବ:
▪ ତୁେଗ
ି ୁଡ଼କ
ି ତୁ ରନ୍ତ େଂସଶ୍ରାଧନ କରା ିବ
▪ ଅଭିସ ାଗଗୁଡ଼କ
ି ତୁ ରନ୍ତ େରିଚାଳନା କରା ିବ
▪ ସକୌଣେି ଘେଣାସର ଗ୍ରାହକ ଅଭିସ ାଗ େରିଚାଳନା ଧାରାସର େନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ସହସଲ କମ୍ପାନି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେ କିେରି
ଅଭିସ ାଗ ଆଗକୁ ସନଇୋରିସବ ସେ ସକ୍ଷତ୍ରସର ମାଗଗଦଶ୍ରଗନ କରିବ
▪ କମ୍ପାନି ସକୌଣେି ତୁେି କିମବା ସକୌଣେି ଅଂଶ୍ରସର ଅଣସଦଖ୍ା ସହାଇ ିବା କାରଣରୁ ଜସଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଖ୍ାତାସର ଲାଗୁ
ସହାଇଥିବା
େୁଧକୁ ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କରି ସକୌଣେି ସଦୟ ରିଭେଗ ବା ସଫରସ୍ତ କରିୋସର
5. ସେଲ୍େ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା
ଏହି କମ୍ପାନି ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ରୟକତା େୂରଣ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ବାଛିବାସର ମାଗଗଦଶ୍ରଗନ
ପ୍ରଦାନ କରିବ।
a. ଗ୍ରାହକ େମ୍ପକଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହବା େୂବର
ଗ ୁ କମ୍ପାନି କରିବ:
▪ ଗ୍ରାହକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ୍ର କରିଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ସବୈଶ୍ରଷ୍ଟ
ି ୟଗୁଡ଼କ
ି ବିଷୟସର ବୁ ଝାଇ ସଦଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ
େୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ
▪ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ସ୍, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ରୟକତା ୋଇଁ ଉେ ୁକ୍ତ ସହାଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ବିଷୟସର େୂଚନା ପ୍ରଦାନ
କରିବ
▪ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବସର େୂଚନା ପ୍ରଦଶ୍ରଗନ କରିବ ାହାକି କମ୍ପାନି ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ଏହାର ‘ଆେଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତୁ’
(“ସକୋଇେି”) ନୀତି େୂରଣ କରିବା ୋଇଁ େଂଗ୍ରହ କରିବା ଆବଶ୍ରୟକ ସହାଇର୍ଥାଏ ଏବଂ େମୟ େମୟସର
ବଳବର୍ତ୍ର ସହଉଥିବା ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟାମକ ଆବଶ୍ରୟକତା େୂରଣ କରିବା ୋଇଁ
▪ ଗ୍ରାହକଙ୍କ େମ୍ପକଗସର ଏବଂ ତାଙ୍କ େରିବାରଙ୍କ େମ୍ପକଗସର ଏକ ଡାୋ ସବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରିବା ୋଇଁ ଅତିରିକ୍ତ େୂଚନା
ନିମସନ୍ତ ଅନୁ ସରାଧ କରିବା; କିନ୍ତୁ ଏହି େୂଚନା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସକବଳ ଦି ସେ େଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସତସବ
ହିଁ େଂଲଗ୍ନ କରା ିବ

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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b. ଏହି କମ୍ପାନି ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମସର ାହାକି ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ୋଇବା ୋଇଁ ବୟବହାର କରା ାଇୋସର, ସେହି
ମାଧ୍ୟମସର େୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସକଉଁଠାସର ଏ ବିଷୟସର ଅତିରିକ୍ତ େୂଚନା ଉେଲବ୍ଧ ସହବ ଜଣାଇ
ଦିଆ ିବ।
c. ର୍ଥସର ଜସଣ ଗ୍ରାହକ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ବାଛିବା େସର କମ୍ପାନି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହା କିେରି କା ଗୟ କସର ଜଣାଇସଦବ।
d. ଏହି କମ୍ପାନି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ନିଆଯାଇଛି ତାହାେ କାଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମ ପାଇ ଁଗ୍ରାହକଙ୍କେ
ଅଧିକାେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦାୟି ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ମାଗ୍ଦର୍୍ନ ପ୍ରଦାନ କେି ବ।
6. ନିରପେକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହିତା ୋଇ ମାଗଗ
ଁ
ଦର୍ଶିକା
A. ଋଣ ୋଇଁ ଆସବଦନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼କ
ି ର ପ୍ରରିୟାକରଣ
କମ୍ପାନିର ଋଣ ଆସବଦନଫମଗ େମ୍ଭାବୟ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କର େୁଧ ହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା େମସ୍ତ ଆବଶ୍ରୟକ େୂଚନା ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ
କରିବା ଉଚିତ୍, ାହାଫଳସର ଅନୟ ଅଣ-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନିଗଡ଼
ି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରା ାଉଥିବା େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି
ୁ କ
େହିତ ଏକ ଅର୍ଥଗେର୍ଣ୍
ୂ ଗ ତୁ ଳନା କରା ାଇୋରିବ ଏବଂ େମ୍ଭାବୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା େୂଚନା େହିତ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଗ୍ରହଣ
କରା ାଇୋରିବ।
a. ଏହି ଋଣ ଆସବଦନଫମଗସର ଆସବଦନ ଫମଗ େହିତ ଦାଖ୍ଲ କରିବା ଆବଶ୍ରୟକ ସହଉଥିବା ଦଲିଲଗୁଡ଼କ
ି େୂଚତ
ି
ସହବ।
b. ଋଣ ଆସବଦନ େହିତ, ସକୋଇେି ଦଲିଲର ଏକ େୂଚନାତ୍ମକ ତାଲିକା ଦାଖ୍ଲ କରା ିବ,
ସହାଇଥିବା ଆସବଦନ ଫମଗ େହିତ ଏକାଠି ଅଂଶ୍ରୀଦାର କରା ିବ।

ର୍ଥାର୍ଥଗ ଭାବସର େୂରଣ

c. କମ୍ପାନି େମସ୍ତ ଋଣ ଆସବଦନ ଗ୍ରହଣ ବାବଦକୁ ଏକ ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର େମ୍ଭାବୟ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏକ
ଦୃ ଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ େମୟେୀମା ମଧ୍ୟସର ଋଣ କା ଗୟକାରୀ ସହବ ାହାକି ଏେରି ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାରସର େୂଚତ
ି ସହାଇଥିବ।
d. ଏହି କମ୍ପାନି ର୍ଥାର୍ଥଗ େମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟସର ଏହି ଋଣ ଆସବଦନ ାଞ୍ଚ କରିବ।
ଆବଶ୍ରୟକ ହୁ ଏ, ଏହାେସର େମ୍ଭାବୟ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ତୁ ରନ୍ତ ଏ ବିଷୟସର ଜଣାଇସଦବ।

ଦି ଅତିରକ୍ତ
ି ବିବରଣୀ/ଦଲିଲ

e. ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ େହିତ େମସ୍ତ ସ ାଗାସ ାଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର କିମାବ ଋଣଗ୍ରହିତା ବୁ ଝୁଥିବା ଭାଷାସର ସହବ।
f.

ଏହି କମ୍ପାନି ସକୌଣେି ପ୍ରକାରର ଆସେଟ୍ ବନ୍ଧକ/େିକୁୟରିେ ି ଜମା/ମାଜିନ୍ ମନି ଭାବସର ସକୌଣେି ଋଣସର ସ ୌର୍ଥ
ଉର୍ତ୍ରଦାୟିତ୍ୱ ସଗାଷ୍ଠୀ (ସଜଏଲ୍ଜି) ମସଡଲସର ଧରି ରଖିବ ନାହିଁ।

B. ଋଣର ବିଚାର ଏବଂ େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି
ଏହି ଋଣ ଆସବଦନ କମ୍ପାନିର ସରଡିଟ୍ ନୀତି/ସରଡିଟ୍ ନିୟମସର ଧା ଗୟ କରା ାଇଥିବା ଅନୁ ାୟୀ ସରଡିଟ୍ ଆପ୍ରାଇଜାଲ
ପ୍ରରିୟା ମଧ୍ୟ ସଦଇ ଗତି କରିବ। ଅନୁ ସମାଦନ େସର େିଏମଏଲ ଦ୍ୱାରା, ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର କିମାବ ଋଣଗ୍ରହିତା
ବୁ ଝେ
ି ାରୁଥିବା ଭାଷାସର ମଞ୍ଜୁର ସହାଇଥିବା ଋଣ େରିମାଣ ଓ େମସ୍ତ େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି େହିତ ବାଷିକ େୁଧ ହାର
ବିଷୟସର େୂଚାଇ ଏକ ମଞ୍ଜୁରୀ େତ୍ର ବା ଅନୟର୍ଥା ମାଧ୍ୟମସର ପ୍ରଦାନ କରା ିବ, ଏଥିସର ବାଷିକ ନିଦ୍ଧଗାରିତ େୁଧ ହାର ଏବଂ
ପ୍ରସୟାଗ େଦ୍ଧତି ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ ସହବ। େିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାର କରା ାଇଥିବାର ଲିଖିତ
ସ୍ୱୀକାସରାକ୍ତି ଏହାର ସରକଡଗସର ରଖିବ। ୋଧାରଣତଃ ଏନବିଏଫ୍େି ବିସରାଧସର ଅଧିକ େୁଧ /ଦଣ୍ଡ େୁଧ ଚାଜଗ କରିବା
ବିଷୟସର ହସ୍ତଗତ ସହାଇର୍ଥାଏ, େିଏମଏଲ ଦ୍ୱାରା ବିଳମବସର ସେୈଠ ବାବଦକୁ ଚାଜଗ କରା ାଉଥିବା ଦଣ୍ଡ େୁଧ ( ଦି
ପ୍ର ୁଜୟ ସହାଇର୍ଥାଏ ଏବଂ ଏେରି ଉତ୍ପାଦ/ସେବା ସ ଉଁଠାସର ଦଣ୍ଡ େୁଧ ଲାଗୁ କରା ାଇୋସର) ବିଷୟସର ଋଣ
ରାଜିନାମାସର ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗର ଅକ୍ଷରସର ବା ସବାଲ୍ଡ ଅକ୍ଷରସର ଚିହ୍ନତ
ି କରା ିବ।

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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େୁଧ ଓ ଅନୟାନୟ ସଦୟ ଧା ଗୟ କରିବା ୋଇଁ ର୍ଥାର୍ଥଗ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୀତି ଏବଂ େଦ୍ଧତି ରହିବ ଏବଂ ଏହା ବୟବୋୟସର
ଆବଶ୍ରୟକତା, ନିୟାମକ ବୟବସ୍ଥା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭାବାସବଗ, ବଜାରର ବିଧି ଇତୟାଦିକୁ ଦୃ ଷ୍ଟସି ର ରଖି େମୀକ୍ଷା କରା ିବ,
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି ସ୍ୱୀକାର କରା ିବା କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସରକଡଗସର େଂରକ୍ଷିତ ରଖ୍ା ିବ।
େିଏମଏଲ ଏହାର ଋଣଗ୍ରହିତାମାନଙ୍କୁ ସେମାସନ ବୁ ଝେ
ି ାରୁଥିବା ଭାଷାସର କିମବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର ଋଣ ରାଜିନାମାସର
େମସ୍ତ େଂଲଗ୍ନର ନକଲ େହିତ େମସ୍ତ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରୀ/ ଋଣ ବିତରଣ େମୟସର ଋଣ ରାଜିନାମାର ନକଲ ପ୍ରଦାନ
କରିସବ।
C. ଋଣ ବିତରଣ େହିତ େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳିସର େରିବର୍ତ୍ଗନକୁ ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କରି
a. ଏହି କମ୍ପାନି ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଋଣଗ୍ରହିତା ବୁ ଝେ
ି ାରୁଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର ବିତରଣ େୂଚୀ, େୁଧ ହାର, ସେବା ସଦୟ,
ପ୍ରାକ୍ ସେୈଠ ସଦୟ ଇତୟାଦିକୁ ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କରି େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳିସର ସକୌଣେି େରିବର୍ତ୍ଗନ ବିଷୟସର ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ
ଜଣାଇସଦବ। ଏହି କମ୍ପାନି େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ ସ େୁଧ ହାରସର ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସଦୟସର େରିବର୍ତ୍ଗନ ସକବଳ
ସବୈଶ୍ରଷ୍ଟ
ି ୟ କ୍ତ
ୁ ଭାବସର ବଳବର୍ତ୍ର ସହାଇର୍ଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଅନୁ ାୟୀ େରିବର୍ତ୍ଗନ ( ଦି କିଛ ି ର୍ଥାଏ), ସ ସତଦୂ ର
େମ୍ଭବ, ଏଡ଼ାଇ ଦିଆ ିବ ଏବଂ ସକବଳ ସ ସତସବସଳ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆ ାଇର୍ଥାଏ ସେସତସବସଳ ହିଁ
କା ଗୟକାରୀ ସହବ। ଏହି ଋଣ ରାଜିନାମା ଏହାକୁ ବଳବର୍ତ୍ର କରିବା ୋଇଁ ନିଦ୍ଦଷ୍ଟ
ି ଧାରା ଧାରଣ କରିବ।
b. ସକୌଣେି ପ୍ରକାସର ଋଣ ସଫରସ୍ତ ମାଗିବା/ ସେୈଠ ତ୍ୱରାନିବତ କରିବା କିମାବ କା ଗୟଦକ୍ଷତା େମ୍ପକଗସର କମ୍ପାନିର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଏହି
ଋଣ ରାଜିନାମାସର ଦିଆ ାଇଥିବା ବର୍ଣ୍ଗନା ଅନୁ ାୟୀ େମ୍ପାଦିତ ସହବ।
c. କମ୍ପାନି ଋଣର େମସ୍ତ େରିମାଣ ବସକୟା େରିସଶ୍ରାଧ ରସମ ବା ଆଦାୟ ସହବା େସର େମସ୍ତ ବନ୍ଧକ ମୁକୁଳାଇ ସଦବ,
ାହା ଉେସର ନୟାୟିକ ଅଧିକାର କିମାବ ସକୌଣେି ପ୍ରକାସର କମ୍ପାନିର ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ବିସରାଧସର ସକୌଣେି ଦାବି
ରହିର୍ଥାଏ। ଏହି ଘେଣାସର ଏହିେରି ସେଟ୍ଅଫ ଅଧିକାର କା ୟଗ କାରୀ କରା ାଏ, ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ େମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ ବସକୟା
ବିିବ
ି ରଣୀ େହିତ ଅବଶ୍ରିଷ୍ଟ ଦାବି ବିଷୟସର ...ଏବଂ ସକଉଁ େର୍ତ୍ଗାବଳି ଅଧିନସର କମ୍ପାନି ର୍ଥାର୍ଥଗ ଦାବି ବସନ୍ଦାବସ୍ତ/ ସେୈଠ
େ ଗୟନ୍ତ ବନ୍ଧକ ରଖିବା ୋଇଁ ହକ୍୍ଦାର େୂଚତ
ି କରା ିବ।
D. ୋଧାରଣ
a. େିଏମଏଲ ସକବଳ ଋଣ ରାଜିନାମାସର ଦିଆ ାଇଥିବା େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳିସର ବର୍ଣ୍ିତ ଉସଦ୍ଦଶ୍ରୟ ବୟତୀତ ଅନୟ
ସକୌଣେି ବୟାେରସର ହସ୍ତସକ୍ଷେ କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବ (ଅନୟର୍ଥା ଦି ନୂ ତନ େୂଚନା ହସ୍ତଗତ ହୁ ଏ, ାହାକି େୂବର
ଗୁ
ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉସଦ୍ଦଶ୍ରୟପ୍ରସଣାଦିତ ଭାବସର ପ୍ରକାଶ୍ର କରା ାଇନଥିଲା, କମ୍ପାନି ଦୃ ଷ୍ଟସି ଗାଚର ହୁ ଏ)।
b. ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ଖ୍ାତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ୋଇଁ ଅନୁ ସରାଧ ପ୍ରାପ୍ତି ଘେଣାସର, େମ୍ମତି କିମବା ଅନୟର୍ଥା ଏେରି
ଅନୁ ସରାଧ ଗ୍ରହଣ କରା ିବାର 21 ଦିନ ମଧ୍ୟସର ଜଣାଇ ଦିଆ ିବ। ଏେରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଚୁ କ୍ତିର େର୍ତ୍ଗାବଳି ଅନୁ ାୟୀ
ସହବ ସ ଉଁଥିସର ଗ୍ରାହକ େମ୍ମତ ସହାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା େମୟ େମୟସର ପ୍ର ୁଜୟ ସହଉଥିବା ବିଧାନ, ନିୟମ, ନୀତି
ଏବଂ ମାଗଗଦଶ୍ରିକା ଅନୁ ାୟୀ ସହବ।
c. ଋଣ ଆଦାୟ େରିସପ୍ରକ୍ଷୀସର କମ୍ପାନି ସକବଳ ଆଇନତଃ ଭାବସର ଏବଂ ଉେଲବ୍ଧ ସବୈଧ ଉେଚାରର ଆେୟ ସନବ
ଏବଂ ଦିନର ଅେମୟସର ଆଦାୟ ବୟବସ୍ଥା କା ଗୟକାରୀ କରିବା, ଅ ର୍ଥା ନି ାଗ ତନା ସଦବା ଏବଂ ଋଣ ଆଦାୟ ୋଇଁ
ବାହୁ ବଳ ପ୍ରସୟାଗ କରିବା ଏଡ଼ାଇବା। କମ୍ପାନି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅ ର୍ଥା ନି ଗାତନା ସଦବାର ଆେୟ ସନବ ନାହିଁ। ସ ସହତୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକେରୁ ଅଭିସ ାଗ କମ୍ପାନିର କମଗଚାରୀଙ୍କର ରୁକ୍ଷ ବୟବହାରକୁ ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କସର, େିଏମଏଲ
େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ ସ ଏହାର କମଗଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ େହିତ ଉେ ୁକ୍ତ ବୟବହାର କରିବା ୋଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍
େମୟସର ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି କରିବା ୋଇଁ ସର୍ଥଷ୍ଟ ତାଲିମ୍ ଦିଆ ାଇଛି।
d. ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଆଧାରସର ଶ୍ରାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ/ଦୃ ଷ୍ଟବ
ି ାଧିତ ଆସବଦନକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ବୟବସ୍ଥା େହିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ େୁବଧ
ି ା
କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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ପ୍ରଦାନ କରିବାସର ସକୌଣେି ସଭଦଭାବ ପ୍ରଦାନ କରା ବ
ି
ନାହିଁ (ଦ୍ରଷ୍ଟବୟ: ଆର୍ବିଆଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି େଂଖ୍ୟା
DNBS.CC.PD.No. 191/03.10.01/2010-11 ଦିନାଙ୍କି ତ ଜୁ ଲାଇ 27, 2010, େମୟ େମୟସର େଂସଶ୍ରାଧିତ
ସହାଇଥିବା ଅନୁ ାୟୀ)।
E. ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ବୟବସ୍ଥା
ଏହି କମ୍ପାନି ମଧ୍ୟ ଅଭିସ ାଗ/ବିବାଦ, ଦି କିଛ ି ଏ େମ୍ପକଗସର ଉତ୍ପନ୍ନ ସହାଇର୍ଥାଏ ତାହାର େମାଧାନ ୋଇଁ ଅନୁ ଷ୍ଠାନ ଭିତସର
ର୍ଥାର୍ଥଗ ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ବୟବସ୍ଥା ଧା ଗୟ କରିସବ। ଏେରି ବୟବସ୍ଥା େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବ ସ କମ୍ପାନିର କା ଗୟକର୍ତ୍ଗା ଶ୍ରୁଣାଇଥିବା
ନିଷ୍ପର୍ତ୍ିସର ସକୌଣେି ଅଭିସ ାଗ/ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ସହସଲ ଅତି କମ୍୍ସର େରବର୍ତ୍ଗୀ ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରସର ଏହାର ବିଚାର ସହବ।
F. ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ଅଧିକାରୀ:
େରିଚାଳନା ସ୍ତରସର ଏହି କମ୍ପାନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବସର ନିମନଲିଖିତ େୂଚନାଗୁଡକ
ି , ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଲାଭ ୋଇଁ, ସେମାନଙ୍କର
ଶ୍ରାଖ୍ାସର/ସ ଉଁ ସ୍ଥାନସର ବୟବୋୟ କାରବାର କରା ାଉର୍ଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନଗୁଡକ
ି ସର ପ୍ରଦଶ୍ରଗନ କରିସବ:
a. ସ ଉଁ ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜନୋଧାରଣ କମ୍ପାନୀ ବିସରାଧସର ଅଭିସ ାଗ େମାଧାନ ୋଇଁ ଆସବଦନ
କରିୋରିସବ ସେହି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ସ ାଗାସ ାଗ ବିବରଣୀ (ସେଲିସଫାନ୍/ ସମାବାଇଲ ନମବର େହିତ ଇସମଲ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ)।
b.

ଦି ଏହି ଅଭିସ ାଗ/ବିବାଦ 21 ଦିନ େମୟେୀମା ମଧ୍ୟସର େମାଧାନ ହୁ ଏ ନାହିଁ କିମବା ଗ୍ରାହକ ତର୍ଥାେି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନି
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରା ାଇଥିବା େମାଧାନସର େନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ ସତସବ ସେ ଏମ୍୍ଫି ନ୍ର
୍ ସୋଲ ଫ୍ରି ନମବର
18002700317ସର କଲ କରିୋରିସବ

c.

ଦି ସକୌଣେି ଅଭିସ ାଗ/ ବିବାଦ ଏକ ମାେ େମୟ ମଧ୍ୟସର େମାଧାନ କରା ାଏ ନାହିଁ, ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା
ଦିଆ ାଇଥିବା େମାଧାନସର େନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହି ଗ୍ରାହକ ଆରବିଆଇର ଡିଏନବିଏେର ଆଞ୍ଚଳିକ କା ଗୟାଳୟସର
ଅଫି େର-ଇନ୍-ଚାଜଗ (ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ)ଙ୍କୁ (େଂେୂର୍ଣ୍ଗ ସ ାଗାସ ାଗ ବିବରଣୀ), ଆସବଦନ କରିୋରିସବ ାହାର
କା ଗୟ େରିେର ଅଧିନସର କମ୍ପାନିର େଞ୍ଜୀକୃ ତ କା ଗୟାଳୟ ରହିର୍ଥାଏ।

ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କର ବିବରଣୀ:
ଶ୍ରୀ ଓମ ର୍ଙ୍କେ ଦୁ ରବ
ଠିକଣା କା ଗୟାଳୟ # 402, ନୀଳକଣ୍ଠ କସେଗାସରଟ୍ ୋକଗ, ସଲବଲ 4, କିସରାଲ
ସରାଡ୍ ବିଦୟାବିହାର (େଶ୍ଚି ମ), ମୁମବାଇ, 400 086,
ଇସମଲ ଆଇଡି: om.dubey@centrum.co.in
ଲୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍: 022- 62756222
ସମାବାଇଲ +91 9082829036
ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ମୟାଟ୍ରିକ୍ସର ବିବରଣୀ ୋଇଁ, ଦୟାକରି କମ୍ପାନିର ସେବୋଇେସର ଅେସଲାଡ୍ କରା ାଇଥିବା/ଶ୍ରାଖ୍ାଗୁଡ଼କ
ି ସର
ଉେଲବ୍ଧ “ଆେର୍ତ୍ିଶ୍ରଣ
ି ୟଗୁଡ଼କ
ି ” ଦଲିଲ ସଦଖ୍ନ୍ତୁ।
ୁ ାଣି ମୟାଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ୍ ସଲାକୋଳ ସ ାଜନାର ମୁଖ୍ୟ ସବୈଶ୍ରଷ୍ଟ

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ େଂହିତା
G. ଭାଷା ଏବଂ ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ େଂହିତା ସ ାଗାସ ାଗର ମାଧ୍ୟମ
ଦାବି ରସମ ଏହି ଏଫ୍େିେର
ି
ର୍ଥାର୍ଥଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର ଅନୁ ବାଦ କରା ାଇଥିବା ଏକ ନକଲ
ଋଣଗ୍ରହିତା/ଗ୍ରାହକଙ୍କ ୋଇଁ ଉେଲବ୍ଧ ସହବ ଏବଂ ଏହା କା ଗୟାଳୟ/ଶ୍ରାଖ୍ାସର ଏବଂ ସେବୋଇେସର ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ସହବ।

େମ୍ଭାବୟ

H. ଅତୟଧିକ େୁଧ ହାର ୋଇଁ ନିୟମାବଳି
a. େିଏମଏଲ ବିଭିନ୍ନ ର୍ଥାର୍ଥଗ ବିଷୟକୁ ବିଚାର କରି ଏକ େୁଧ ହାର ମସଡଲ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସ େରିକି ୋଣ୍ଠିର ମୂଲୟ,
ମାଜିନ୍ ଏବଂ ବିେଦର ଆଶ୍ରଙ୍କା ବାବଦକୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ ବାବଦକୁ ଚାଜଗ କରା ିବାକୁ ଥିବା େୁଧ ହାର
ନିଦ୍ଧାଗ ରଣ କରିବ। ଏହି େୁଧ ହାର ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଚାଜଗ ବିଷୟସର ବିେଦର ଆଶ୍ରଙ୍କା ବଗଗୀକରଣ ଏବଂ ଭିନ୍ନ େୁଧ ହାର
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଗଗର ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଚାଜଗ କରା ିବାର ସମୌଳିକତା ଆସବଦନ ଫମଗସର ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ୋଇଁ କିମାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ
ୋଇଁ ପ୍ରକାଶ୍ର କରା ିବ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ୍ରୟସର ମଞ୍ଜୁରୀ େତ୍ରସର ଜଣାଇ ଦିଆ ିବ।
b. େୁଧର ହାର ଏବଂ ବିେଦର ଆଶ୍ରଙ୍କାର ବଗଗୀକରଣ ୋଇଁ ମଧ୍ୟ କା ଗୟବିଧି ସେବୋଇଟ୍୍ସର ଉେଲବ୍ଧ ସହବ।
c. ଏହି େୁଧ ହାର ବାଷିକ ଭାବସର ଧା ଗୟ େୁଧ ହାର ଅନୁ ାୟୀ ସହବ ାହାଫଳସର ଋଣଗ୍ରହିତା ପ୍ରକୃ ତ େୁଧ ହାର
ାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଖ୍ାତାସର ଚାଜଗ କରା ିବ ସେ ବିଷୟସର େସଚତନ ସହସବ।
ଭାରତୀୟ ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କ୍ ର
୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି େଂଖ୍ୟା RBI/2014-15/121 - DNBS(PD).CC.No.399/03.10.42 /2014-15
ଦିନାଙ୍କି ତ ଜୁ ଲାଇ 14 2014, େମୟ େମୟସର େଂସଶ୍ରାଧିତ ସହଉଥିବା ଅନୁ ାୟୀ, କମ୍ପାନି ବୟକ୍ତିଗତ ଋଣ ଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ
ମଞ୍ଜୁରୀଠାରୁ େମସ୍ତ ସଫଲାେିଂ ସରଟ୍ ବା େରିବର୍ତ୍ଗନଶ୍ରୀଳ ହାର ଅବଧି ୁକ୍ତ ଋଣ ଉେସର ସକୌଣେି ଆଗୁଆ େମାପ୍ତି
ସଦୟ/ପ୍ରାକ୍ ସେୈଠ ଦଣ୍ଡ ରାଶ୍ରି ଚାଜଗ କରିବ ନାହିଁ।
I.

ାନ େୁନଃଦଖ୍ଲ ୋଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ

ଏହି କମ୍ପାନିସର ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ େହିତ ଚୁ କ୍ତି/ଋଣ ରାଜିନାମାସର ଏକ େୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ େୁନଃଦଖ୍ଲ ଧାରା ରହିଛ,ି
ାହାକି
ଆଇନତଃ ବଳବର୍ତ୍ରସ ାଗୟ ସହବ, ଦି କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ଏେରି ଉତ୍ପାଦ ଦିଆ ାଇର୍ଥାଏ। ସ ଉଁ ଘେଣାସର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା େୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବା ୋଇଁ ଚୁ କ୍ତି/ଋଣ ରାଜିନାମାର େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟସର ବିଧାନ ଧାରଣ କରିବ:
ଦଖ୍ଲକୁ ସନବା େୂବଗରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅବଧି;
ସକଉଁ େରିସ୍ଥିତସି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅବଧି ପ୍ରତୟାହାର କରା ାଇୋରିବ;
ବନ୍ଧକ ଦଖ୍ଲକୁ ସନବା ୋଇଁ େଦ୍ଧତି;
େମ୍ପର୍ତ୍ିର ବିରୟ/ନିଲାମ େୂବଗରୁ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଋଣ େରିସଶ୍ରାଧ ୋଇଁ ଦିଆ ାଉଥିବା ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ େୁସ ାଗ ବିଷୟସର ଏକ
ବିଧାନ;
e. ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଦଖ୍ଲ ପ୍ରଦାନ କରିବା ୋଇଁ େଦ୍ଧତି; ଏବଂ
f. େମ୍ପର୍ତ୍ି ବିରୟ/ନିଲାମ ୋଇଁ େଦ୍ଧତି
a.
b.
c.
d.

ଏହି େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳିର ଏକ ନକଲ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଭାବସର ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ୋଖ୍ସର ଉେଲବ୍ଦ କରା ିବ ସ ଉଁଥିସର ଏହା
ଦଶ୍ରଗା ାଇର୍ଥାଏ ସ
କମ୍ପାନି ଏହି ଋଣ ରାଜିନାମାର ଏକ ନକଲ ନିଶ୍ଚୟ େଂଲଗ୍ନ କରିୋସର (ପ୍ରସତୟକ େଂଲଗ୍ନର ଏକ ନକଲ
େହିତ ଋଣ ରାଜିନାମାସର ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ/ ବିତରଣ େମୟସର େମସ୍ତ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଦିଆ ିବ, ାହାକି ଏେରି ରାଜିନାମା/
ଋଣଚୁ କ୍ତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ୍ର ସହାଇୋସର)।

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)

େୃଷ୍ଠା 9ର 11

ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ େଂହିତା
7. େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି:
A. ୋଧାରଣ
a. କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ନିରସେକ୍ଷ ଆଚରଣ େଂହିତା (ଏଫେିେି), କା ଗୟାଳୟସର ତର୍ଥା ଶ୍ରାଖ୍ା େରିେରସର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର
ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ସହବ:
b. କମ୍ପାନି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଢ଼ଙ୍ଗସର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର କା ଗୟ କରିବ ଏବଂ ନିରସେକ୍ଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବା େମ୍ପକଗସର
ପ୍ରକାଶ୍ର କରି ଋଣ କାଡଗସର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ନିରସେକ୍ଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନବିଧି ୋଳନ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧତା ବକ୍ତବୟ
ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କରା ିବ।
c. ସକ୍ଷତ୍ର କମଗଚାରୀଙ୍କୁ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କର ରହିଥିବା ଋଣ ବିଷୟସର ଆବଶ୍ରୟକ ଅନୁ େନ୍ଧାନ କରିବା ୋଇଁ ତାଲିମ୍ ଦିଆ ିବ,
d.

ଦି ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ସକୌଣେି ତାଲିମ୍ ଦିଆ ାଉର୍ଥାଏ ସତସବ ମାଗଣାସର ପ୍ରଦାନ କରା ିବ। ସକ୍ଷତ୍ର କମଗଚାରୀଙ୍କୁ ଏେରି
ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ୋଇଁ ପ୍ରର୍ଥସମ ତାଲିମ୍ ଦିଆ ିବ ଏବଂ ସେମାସନ ମଧ୍ୟ ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଋଣ/ଅନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ
େମ୍ପକଗସର ବୟବସ୍ଥା ଓ େଦ୍ଧତି ବିଷୟସର େମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ ଅବଗତ କରାଇସବ।

e. ପ୍ରଭାବଶ୍ରାଳୀ ହାର ଏବଂ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାେିତ ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ବୟବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବସର ଏହାର େମସ୍ତ
କା ଗୟାଳୟ/ଶ୍ରାଖ୍ାସର ପ୍ରଦଶ୍ରଗନ କରା ିବ ଏବଂ ଲିଖିତ ଭାବସର ଜାରି କରା ିବ (ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା)
ଏବଂ ଏହାର ସେବୋଇଟ୍୍ସର ପ୍ରଦଶ୍ରଗନ କରା ିବ।
f.

କମ୍ପାନି କମଗଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଶ୍ରାଳୀନ ବୟବହାର ପ୍ରତିହତ କରିବା ୋଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍ େମୟସର ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି କରିବା
ୋଇଁ କମ୍ପାନି ଦାୟୀ ସହବ;

g. ଭାରତୀୟ ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କର ସକୋଇେି ମାଗଗଦଶ୍ରଗନ େହ େୁେଂଗତି ସହବ। ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କର େରିସଶ୍ରାଧ କ୍ଷମତା େୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
କରିବା ୋଇଁ େତକଗତା େୂବଗକ ର୍ଥାର୍ଥଗ ାଞ୍ଚ୍ କା ଗୟ କରିସବ।
h. େମସ୍ତ ଋଣ ଏକ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅବସ୍ଥାନସର ମଞ୍ଜୁର କରା ିବ ଏବଂ ବିତରଣ କରା ବ
ି ଓ ଏହି କା ଗୟସର ଏକାଧିକ ବୟକ୍ତି
ଜଡିତ ସହସବ। ଏହା େହିତ, ଋଣ ବିତରଣ େମୟସର ପ୍ରତୟକ୍ଷ ତତ୍ୱାବଧାନ ବଜାୟ ରଖ୍ା ବ
ି ।
i.

ଋଣ ଆସବଦନ େଦ୍ଧତି ଜେିଳ ନୁ ସହଁ େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ୋଇଁ
େୂବଗ ନିଦ୍ଧାଗ ରିତ େମୟ ଢ଼ାଞ୍ଚା ଅନୁ ାୟୀ ସହବ।

ର୍ଥାର୍ଥଗ େଦସକ୍ଷେ ଗ୍ରହଣ କରା ିବ ଏବଂ ଋଣ ବିତରଣ

B. ଋଣ ରାଜିନାମା େରିପ୍ରକାଶ୍ର/ ଋଣ କାଡଗ
a. କମ୍ପାନିର ସବାଡଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ସମାଦିତ ଋଣ ରାଜିନାମା ୋଇଁ ଏକ ମାନାଙ୍କ ଫମଗାଟ୍ ରହିବ। ଋଣ ରାଜିନାମା ଆଞ୍ଚଳିକ
ଭାଷାସର କରା ିବା ଉଚିତ୍।
b. ଏହି ଋଣ ରାଜିନାମା ନିମଲ
ନ ିଖିତ େୂଚନା ପ୍ରକାଶ୍ର କରୁଥିବ:
i.
ଋଣର ଅନୟ େମସ୍ତ େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି
ii.
ଋଣର ମୂଲୟ ନିଦ୍ଧାଗ ରଣ ତିସନାେି ଅଂଶ୍ରକୁ ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କସର; େୁଧ ହାର, ପ୍ରରିୟାକରଣ ସଦୟ ଏବଂ ବୀମା ପ୍ରିମିଅମ୍
( ାହାକି ଏ ବାବଦକୁ ପ୍ରାଶ୍ରାେନିକ ସଦୟ ଅନ୍ତଭଗୁକ୍ତ କସର,)
iii.
ବିଳମବସର ସେୈଠ ୋଇଁ ସକୌଣେି ଦଣ୍ଡରାଶ୍ରି ଚାଜଗ କରା ିବ ନାହିଁ,
iv.
ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କଠାରୁ ସକୌଣେି େିକୁୟରିେ ି ଡିସୋଜିଟ୍/ ମାଜିନ ଆଦାୟ କରା ାଏ ନାହିଁ,

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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v.
vi.
vii.
viii.

ଜସଣ ଋଣଗ୍ରହିତା ଏକାଧିକ ସଜଏଲଜି/ଏେଏଚଜିର େଦେୟ ସହାଇୋରିସବ ନାହିଁ,
ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ଏବଂ ପ୍ରର୍ଥମ କିସ୍ତି େରିସଶ୍ରାଧ ୋଇଁ ବସକୟା ତାରିଖ୍ ମଧ୍ୟସର ସମାରାସୋରିଅମ୍/ସ୍ଥଗନ ଅବଧି
ରହିର୍ଥାଏ।
ଋଣ ଗ୍ରହିତାଙ୍କ ତର୍ଥୟର ସଗାେନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବାର ଆଶ୍ୱାେନାକୁ େମ୍ମାନ ଦିଆ ିବ।
ନିଲାମ େଦ୍ଧତି ବିଷୟସର ବିବରଣୀ।

c. ଏହି ଋଣ କାଡଗସର ଅଣବୟାଙ୍କି ଂ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନିସର ଦଶ୍ରଗା ାଇଥିବା ଅନୁ ାୟୀ ନିମନଲିଖିତ ବିବରଣୀ ରହିବା ଉଚିତ:
ମାଇସରା ଫାଇନାନସ ଇନଷ୍ଟିଚୁୟେନ୍ (ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କ୍ ) ନିସଦ୍ଦଗଶ୍ରନାମା, 2011, ାହାକୁ କି ମୁଖ୍ୟ ମାଗଗଦଶ୍ରିକା ଭାବସର ଧରି
ନିଆ ାଇଛି:
i.
ଲାଗୁ ସହଉଥିବା ପ୍ରଭାବଶ୍ରାଳୀ ହାର,
ii.
ଋଣ େହିତ େଂଲଗ୍ନ ଅନୟାନୟ େମସ୍ତ େର୍ତ୍ଗ ଓ ନିୟମାବଳି,
iii.
ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ର୍ଥାର୍ଥଗ ଭାବସର ଚିହ୍ନତ
ି କରୁଥିବା େୂଚନା ଏବଂ େମସ୍ତ େରିସଶ୍ରାଧ କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତିସ୍ୱୀକାର େହିତ
ପ୍ରାପ୍ତ ସହାଇଥିବା କିସ୍ତି ଏବଂ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନିବଗାହ,
iv.
ଋଣ କାଡଗସର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବସର କମ୍ପାନି ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧାଗ ରିତ ଆେର୍ତ୍ି ଶ୍ରୁଣାଣି ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସନାଡାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନାମ
ଏବଂ ସ ାଗାସ ାଗ ନମବର ବର୍ଣ୍ଗନା କରା ିବ,
v.
ଜାରି କରା ାଇଥିବା ଅଣଋଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କର େମ୍ପୂର୍ଣ୍ଗ େମ୍ମତି େହିତ ସହବ ଏବଂ ଫି ର ଢ଼ାଞ୍ଚା ଋଣ
କାଡଗସର ଜଣାଇ ଦିଆ ିବ,
vi.
ଋଣ କାଡଗସର େମସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ିର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାସର ସହବ।
C. ଆଦାୟ ବୟବସ୍ଥା
ଆଦାୟ ୋଧାରଣତଃ ସକବଳ ଏକ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଦ୍ଧାଗ ରିତ ସ୍ଥାନସର କରା ିବ, ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦୁ ଇ କିମାବ ଅଧିକର୍ଥର ରମାଗତ
େମୟସର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଦ୍ଧାଗ ରିତ ସ୍ଥାନସର ଉେସ୍ଥିତ ସହବାସର ବିଫଳ ନ ସହବା େ ଗୟନ୍ତ, ସ ଉଁ ଘେଣାସର ଋଣ ଆଦାୟ
ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ବାେସ୍ଥାନ କିମବା କା ଗୟ ସ୍ଥଳସର କରା ିବ।
D. ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୟବସ୍ଥା:
ଏହି ନିସଦ୍ଦଗଶ୍ରାବଳି ଅନୁ ୋଳନର ପ୍ରାର୍ଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ କମ୍ପାନିର ସହାଇର୍ଥାଏ; ଏହା କମ୍ପାନି ଭିତରର େଦସର ଅଧିଷ୍ଠିତ
ବୟକ୍ତିବସି ଶ୍ରଷଙ୍କୁ ଅନୁ ୋଳନର ଦାୟିତ୍ୱ ସଦବା େହ ଆବଶ୍ରୟକ ଆନୁ ଷ୍ଠାନିକ ବୟବସ୍ଥା କରିସବ ଏବଂ ଏହା େୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା
ୋଇଁ ଏକ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଧା ଗୟ କରିସବ।
ଏହି କମ୍ପାନି ଭାରତୀୟ ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କ୍ ଦ୍ୱାରା େମୟ େମୟସର ବଳବର୍ତ୍ର କରା ାଉଥିବା େମସ୍ତ ମାଗଗଦଶ୍ରିକା, ନିସଦ୍ଦଗଶ୍ରକ
ି ା,
ନିସଦ୍ଦଗଶ୍ରାବଳି ଏବଂ େରାମଶ୍ରଗ ୋଳନ କରିବ। ଏହି ଦଲିଲର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏହି ମାଗଗଦଶ୍ରିକା, ନିସଦ୍ଦଗଶ୍ରକ
ି ା, ନିସଦ୍ଦଗଶ୍ରାବଳି ଏବଂ
େରାମଶ୍ରଗ େହିତ ଏକତ୍ର େଢ଼ା ିବ। ଏହି କମ୍ପାନି ସ େ ଗୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରିଜଭଗ ବୟାଙ୍କ୍ ର
୍ ନିୟମାବଳି ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁ ଏ ନାହିଁ ବା
ତାହାେହିତ ବିବାଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁ ଏ ନାହିଁ ସେ େ ଗୟନ୍ତ ଉର୍ତ୍ମ ଆଚରଣବିଧି ଲାଗୁ କରିବ।

କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବସର ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସଗାେନୀୟ (ପ୍ରୋରଣ ୋଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁ ସହଁ)
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