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1. ପରିଚୟ
ବୋଜ୍ ଫାଇନାନସ

ିମଲି େଡ୍ ଲହଉଛି ରିେଭତ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ("ଆରବିଆଇ") ଲର ଲରେିଷ୍ଟର୍ ଲହାଇଥିବା ଏେ ନନ୍-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍

ଫାଇନାନସ ଡିଲପାେିଟ୍ େମ୍ପାନୀ

ାହା ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କୁ ଏଲବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋରର ଲ ାନ୍ ପ୍ରଦାନ େରୁଛି ଲ ଉଁଥିଲର ସମ୍ମିଳତ
ି ରହିଛ ି

େଞ୍ଜୁମର୍ ଡୁ ୟଲରବଲ୍ ଲ ାନ୍, ପସତନାଲ୍ ଲ ାନ୍, େୁ-ହୁ ଇ ର୍ ଲ ାନ୍, ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିପକ୍ଷଲର ଲ ାନ୍, ଲଶ୍ରୟାର୍ ବିପକ୍ଷଲର ଲ ାନ୍ ଇତୟାଦି.
ଏହିପରି ଋଣର ସୁବଧ
ି ା ଅଲନେ ପ୍ରୋର ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ େରା ାଉଛି ଲ ଉଁଥିଲର ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଲନେ ବୟକ୍ତି ବିଲଶ୍ରଷ,
ପାେତନରଶ୍ରିପ୍ ଫାମତ, େମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ସମୂହ.
ବୋଜ୍ ଫାଇନାନସ ିମଲି େଡ୍ ("େମ୍ପାନୀ") ଆରବିଆଇ ର ନିଲଦତଶ୍ର ଅନୁ ାୟୀ ଲଫୟାର ପ୍ରାେିିସ୍ ଲୋଡ୍ (ଏଫପିସ)ି ଅନୁ ପାଳନ େରୁଛି
ଏବଂ ଏହାେୁ ଲବାଡତ ଅଫ୍ ଡାଇଲରେିରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବଲର ଅନୁ ଲମାଦିତ େରା ାଇଛି. ନିେର ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଦଣଲନଣ
େରିବା ସମୟଲର ଏହି ଲଫୟାର୍ ପ୍ରାେିିସ୍ ଲୋଡ୍ ଅନୁ ସାଲର ନିରଲପକ୍ଷ ନୀତି/ମାନେ ନିୟମ ପାଳନ େରା ାଇଥାଏ.

େମ୍ପାନୀ ଏହି ଲଫୟାର ପ୍ରାେିସ୍
ି ଲୋଡ୍ ("ଲୋଡ୍") େୁ ଗ୍ରହଣ େରିଛ ି ଏବଂ ଏହାେୁ ୋ ତୟୋରୀ େରିଛ.ି ଏହି ଲୋଡ୍ େମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ରଦାନ େରା ାଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୋର ଲପ୍ରାଡେି ଏବଂ ସଭିସ୍ (ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟଲର ପ୍ରଦାନ େରା ାଉଥିବା ଏବଂ ଭବିଷୟତଲର ପ୍ରଦାନ
େରା ିବାେୁ ଥିବା) ପାଇଁ ପ୍ର ୁେୟ ଅଲେ.
2. ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି
ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କ ପାଇଁ େମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ:ି
i.

ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ୋରବାରଲର ଥାଥତ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବଲର ୋ ତୟ:


େମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦାନ େରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଓ ଲସବା ଗୁଡେ
ି ପାଇଁ ତଥା ଏହାର େମତଚାରୀମାଲନ େରୁଥିବା ୋ ତୟ ଏବଂ
ପ୍ରରିୟାଲର ଲୋଡ୍ ଲର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ି ଓ ମାନେ ଗୁଡେ
ି ର ଅନୁ ପାଳନ େରା ାଏ;

ii.



େମ୍ପାନୀର ଉତ୍ପାଦ ଓ ଲସବା ସମବନ୍ଧତ
ି ଆଇନ ଓ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡେ
ି ୁ ପାଳନ େରିଥାଆନ୍ତି;



ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କ ସହିତ େମ୍ପାନୀର ବୟବହାର ସମନବୟ ଏବଂ ପାରଦଶ୍ରତୀ ଲନୈତେ
ି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପଲର ଆଧାରିତ ରହିବ

େମ୍ପାନୀର ଲପ୍ରାଡେି େିପରି ୋ ତୟ େରିଥାଏ ତାହା ବୁ ଝବ
ି ାଲର ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ େଲର:


iii.

ଲସଗୁଡେ
ି ର ଆଥିେ ପ୍ରଭାବଗୁଡେ
ି ୁ ବର୍ଣ୍ତନା େରିଥାଏ

ଦି େିଛ ି ଭୁଲ୍ ଲହାଇ ାଇଥାଏ ତାହାେୁ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଏବଂ ସହାନୁ ଭୂତି ସହିତ ସଂଲଶ୍ରାଧନ େରା ାଏ:


ଭୁଲ୍ ସଂଲଶ୍ରାଧନ;



ଗ୍ରାହେଙ୍କ ଅଭିଲ ାଗ ପରିଚାଳନା;



ଦି ଗ୍ରାହେମାଲନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥାନ୍ତି ଲତଲବ ଲସମାଲନ ନିେର ଅଭିଲ ାଗେୁ େିପରି ଆଗେୁ ବଢ଼ାଇଲବ ତାହା ବାବଦଲର
ଅବଗତ େରାଇବା

iv.

ଲୋଡ୍ େୁ ଲ ାେମାନଙ୍କୁ େଣାନ୍ତୁ, ଏହାେୁ େମ୍ପାନୀର ଲେବସାଇଟ୍ ଲର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାହେଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁ ଲରାଧ
େରାଗଲ ଲସମାନଙ୍କୁ ଏହାର େପି ଉପ ବ୍ଧ େରାନ୍ତୁ.

3
-

/

3.0

3. ର୍ୂଚନା
a) ଗ୍ରାହେଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ଓ ଲସବା ଚୟନ େରିବାଲର ସାହା ୟ େରନ୍ତୁ,

ାହା ଲସମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ରୟେତା ପୂରଣ େରିବ ତଥା

ଲସମାଲନ ଲ ଉଁ ଲସବା ଓ ଉତ୍ପାଦଗୁଡେ
ି ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରୋଶ୍ର େରିଥାଆନ୍ତି ଲସଗୁଡେ
ି ର ପ୍ରମୁଖ୍ ଲବୈଶ୍ରଷ୍ଟ
ି ୟଗୁଡେ
ି ବାବଦଲର
ବର୍ଣ୍ତନା େରି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ.
b) ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କର ପ୍ରେୃ ତ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିେଣା ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ଲ ଉଁ ଡେୁ ଲମଣ୍ଟ ଏବଂ ସୂଚନା େମ୍ପାନୀର ଆବଶ୍ରୟେ ରହିଛ ି ତଥା
ଲ ଉଁ ଆଇନଗତ ଓ ନିୟାମେ ଆବଶ୍ରୟେତା ରହିଛ ି ତାହା ବିଷୟଲର ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ େରନ୍ତୁ.
4. ଟଲାନ୍ ଏବଂ ଏହାର ଟପ୍ରାଟର୍ର୍ିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପିିଟକ୍ର୍ନ୍
a) ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଲ ାଗାଲ ାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା େିମାବ ଋଣେର୍ତ୍ତା ବୁ ଝୁଥିବା ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଲର େରା ିବ.
େମ୍ପାନୀର ଲ ାନ୍ ଆଲବଦନ ଫମତଗଡ
ି ମଧ୍ୟଲର ଲସହି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ରୟେୀୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ରହିବ ାହା ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହିତ ଉପଲର
ୁ େ
ପ୍ରଭାବ ପୋଇଥାଏ, ାହା ଫଳଲର ଅନୟ ଏନବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ େରା ାଉଥିବା ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡେ
ି ସହିତ ଏେ ଅଥତପୂର୍ଣ୍ତ
ତୁ ଳନା େରା ାଇପାରିବ ଏବଂ ଋଣେର୍ତ୍ତା ଆବଶ୍ରୟେୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରାପ୍ତ େରି ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଲନଇପାରିଲବ. ଲ ାନ୍ ଆଲବଦନ ଫମତ
ଆଲବଦନ ଫମତ ସହିତ ଲ ଉଁ ଆବଶ୍ରୟେୀୟ ଡେୁ ଲମଣ୍ଟ ଗୁଡେ
ି ଦାଖ୍ େରା ିବ ତାହାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ େରା ିବ.
b) ଲ ାନ୍ ଆପିିଲେସନ୍ ମିଳବ
ି ା ପଲର େମ୍ପାନୀ ଏହାେୁ ପାଇଥିବାର ସ୍ଵୀେୃ ତ ି ପ୍ରଦାନ େରିବ. ଲ ଉଁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟଲର ଲ ାନ୍
ଆଲବଦନଗୁଡେ
ି ଉପଲର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଲନଇନିଆ ିବ ସ୍ଵୀେୃ ତ ି ପତ୍ରଲର ଲସହି ସମୟସୀମା ବାବଦଲର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ େରା ିବ.
5. ଟଲାନ୍ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ ନିୟମ/ର୍ର୍ତ୍ଚ
େମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର େିମବା ଋଣେର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝୁଥିବା ଭାଷାଲର ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ଏବଂ ମଞ୍ଜୁର ଲହାଇଥିବା ଲ ାନ୍ ର ପରିମାଣ ସହିତ
ଏହାର ବାଷିେ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆଲବଦନ ପଦ୍ଧତି ସଲମତ ଏହାର ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ ଅନୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା

ିଖିତ

ଭାବଲର ପ୍ରଦାନ େରା ିବା ଉଚିତ. ଲ ାନ୍ ଏଗ୍ରୀଲମଣ୍ଟଲର ବିଳମ୍ବି ତ ରିଲପଲମଣ୍ଟ ଏବଂ/େିମାବ େଷ୍ଟମରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୟ ଲେୌଣସି
ଡିଫ ି ପାଇଁ ଲଦୟ ସୁଧ ରାଶ୍ରି େମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଲବା ଡ ଅକ୍ଷରଲର ଉଲଲ୍ଲଖ୍ େରା ିବ.
ଋଣେର୍ତ୍ତା ବୁ ଝୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର େମ୍ପାନୀ ଲ ାନ୍ ରାେିନାମାର ଏେ େପି ପ୍ରଦାନ େରିବ ଏବଂ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ/ବିତରଣ ସମୟଲର
ସମସ୍ତ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଋଣ ରାେିନାମାଲର ଉଲଲ୍ଲଖ୍ େରା ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏନଲେିାେର ଗୁଡେ
ି ର େପି ପ୍ରଦାନ େରିବ.
6. ଟଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ ର୍ହିତ ନିୟମ ଓ ର୍ର୍ତ୍ଚ ଗୁଡକ୍
ି ଟର ପରିବର୍ତ୍ଚନ
a) ଡିସବସତଲମଣ୍ଟ ଶ୍ରିଡୁୟଲ୍, ସୁଧ ହାର, ସଭିସ୍ ଚାେତ, ପ୍ରି ଲପଲମଣ୍ଟ ଚାେତ ଇତୟାଦି ସଲମତ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳୀଲର ଲେୌଣସି
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହଲ

େମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା େିମବା ଋଣେର୍ତ୍ତା ବୁ ଝି ପାରୁଥିବା ଭାଷାଲର ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ େରିବ. ଆହୁ ରି

ମଧ୍ୟ େମ୍ପାନୀ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବ ଲ

ସୁଧ ହାର ଓ ଶ୍ରୁଳ୍କଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛ.ି ଏ ସମ୍ପେତଲର ଏେ

ଉପ ୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଋଣ ରାେିନାମାଲର ସାମି େରା ିବ.
b) ଏଗ୍ରୀଲମଣ୍ଟଲର ଥିବା ଲପଲମଣ୍ଟ େିମବା ପର୍ଫର୍ମାନସ େୁ ରିେଲ୍/ଆସିଲ ଲରଟ୍ େରିବାର ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଲେବଳ ଲ ାନ୍ ଏଗ୍ରୀଲମଣ୍ଟ
ଅନୁ ସାଲର ଲହବ.
c) େମ୍ପାନୀ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କର ରହିଥିବା ଥିବା ଅନୟ ଲେୌଣସି ଲେିମ୍ ପାଇଁ ଲେୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିୋରୀ େିମାବ ସତ୍ତ୍ଵାଧିୋରୀଙ୍କୁ
ସମସ୍ତ ବଲେୟା ରାଶ୍ରି ପରିଲଶ୍ରାଧ ଲହବା ଲକ୍ଷତ୍ରଲର େିମବା ବଲେୟା ପରିମାଣର ଋଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଲହବା ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ସମସ୍ତ ସିେୁୟରିେ ି
ରି ିଜ୍ େରିବ.

ଦି ଏଭଳି ୋ ତୟ ସଠିକ୍ ଭାବଲର େରା ାଏ ଲତଲବ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାେିଥିବା ଲେିମ୍ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନ୍ତଗତତ
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ପ୍ରାସଙ୍ଗି େ ଲେିମ୍ ଲସେଲ୍/ଲପଲମଣ୍ଟ ନ ଲହବା ପ ତୟନ୍ତ ସିେୁୟରିେ ି ଗୁଡେ
ି ୁ ରଖିବା ପାଇଁ େମ୍ପାନୀର ଲ ଉଁ ଅଧିୋର ତାହା
ବିଷୟଲର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ େରା ିବ.
7. ର୍ାଧାରଣ
a) ଲ ାନ୍ ଏଗ୍ରୀଲମଣ୍ଟଲର ଲ ଉଁ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଗୁଡେ
ି ପ୍ରଦାନ େରା ାଇଥିବ ଲେବଳ ଲସଗୁଡେ
ି (ଏବଂ ଏହା ସହିତ େମ୍ପାନୀ
ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପୂବର
ତ ୁ େଣାଇ ନଥିବା ଲେୌଣସି ନୂ ଆ ସୂଚନା) ବୟତୀତ େମ୍ପାନୀ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୟ ଲେୌଣସି ବୟାପାର ଲର
ହସ୍ତଲକ୍ଷପ େରିବାରୁ ବିରତ ରହିବ.
b) ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ଖ୍ାତା ଟ୍ରାନସଫର୍ ପାଇଁ ଅନୁ ଲରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଲହବା ଲକ୍ଷତ୍ରଲର, େମ୍ପାନୀର ସହମତି େିମବା ଆପର୍ତ୍ି, ଦି ଥାଏ
ତାହା ଅନୁ ଲରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଲହବାର ତାରିଖ୍ ଠାରୁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟଲର େଣାଇ ଦିଆ ିବ. ଏଭଳି ଟ୍ରାନସଫର୍ ପାରଦଶ୍ରତୀ ଚୁକ୍ତିଭିର୍ତ୍େ
ି
ସର୍ତ୍ତ ଅନୁ ାୟୀ ଆଇନ ଅନୁ ସାଲର ଲହବ.
c) ଲ ାନ୍ ରିେଭରି ପାଇଁ େମ୍ପାନୀ ଅ ଥା ନି ତୟାତନା ପ୍ରଦାନ େରିପାରିବ ନାହିଁ, ଲ ପରିେ.ି ଲ ାନ୍ ରିେଭରି ପାଇଁ ଅସମୟଲର
ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବାରମବାର ହଇରାଣ େରିବା, ବଳ ପ୍ରଲୟାଗ େରିବା, ଇତୟାଦି. ଗ୍ରାହେମାଲନ ଲ ପରି େମ୍ପାନୀର େମତଚାରୀମାନଙ୍କ
ଠାରୁ ଖ୍ରାପ ବୟବହାର ନପାଆନ୍ତି ତାହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବା ପାଇଁ େମ୍ପାନୀେୁ ନିେର େମତଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବଲର ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷିତ
େରିବ ାହା ଫଳଲର ଲସମାଲନ ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କ ସହିତ ଉପ ୁକ୍ତ ବୟବହାର ପ୍ରଦଶ୍ରତନ େରିଲବ.
d) େମ୍ପାନୀ ସହ-ବଚନବଦ୍ଧ ଥିବା େିମାବ ନଥିବା ବୟବସାୟିେ ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ େରି ବୟକ୍ତିଗତ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପଲର ମଞ୍ଜୁର
ଲହାଇଥିବା ଲଫିାେିଙ୍ଗ ଲରଟ୍ ବିଶ୍ରଷ୍ଟ
ି େମତ ଲ ାନ୍ ପାଇଁ ଲେୌଣସି ଲଫାରଲେିାେର୍ ଶ୍ରୁଳ୍କ/ ପ୍ରି -ଲପଲମଣ୍ଟ ଲୋରିମାନା ାଗୁ େରିବ
ନାହିଁ.
(ସନ୍ଦଭତ: ଆରବିଆଇ ସେତୁ ାର୍, ଏନବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା ଲଫିାେିଙ୍ଗ ଲରଟ୍ ଲ ାନ୍ ଉପଲର ଲଫାରଲେିାେର୍ ଶ୍ରୁଳ୍କ/ ପ୍ରି -ଲପଲମଣ୍ଟ ଲୋରିମାନା
ାଗୁ, ଡିଏନବିଆର୍ (ପିଡ)ି ସିସ.ି ନଂ.101/03.10.001/2019-20 ଦିନାଙ୍କି ତ ଅଗଷ୍ଟ 2, 2019)

8. ଅଭିଟ ାଗ ର୍ମାଧାନ
a) ପ୍ରବନ୍ଧନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରଲର ଲଫୟାର୍ ପ୍ରାେିସ୍
ି ଲୋଡ୍ ର ଅନୁ ପାଳନ ଏବଂ ଅଭିଲ ାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରରିୟା ୋ ତୟରମର ସମୟ
ସମୟଲର ସମୀକ୍ଷା. ନିୟମିତ ଅନ୍ତରାଳଲର ଏଭଳି ସମୀକ୍ଷା ଗୁଡେ
ି ର ଏେ େନଲସା ିଲଡଲେଡ୍ ରିଲପାେତ ଲବାଡତ ନିେେଲର
ଦାଖ୍ େରା ିବ.
b) ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କ ସୁବଧ
ି ା ପାଇଁ େମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଶ୍ରାଖ୍ା/ଲ ଉଁ ସ୍ଥାନଲର ବୟବସାୟ ୋରବାର େରା ାଉଛି ଲସଠାଲର ନିମନ ିଖିତ
ସୂଚନା ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ୍ ଭାବଲର ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ଲହବା ଆବଶ୍ରୟେ:
i.

େମ୍ପାନୀ ବିପକ୍ଷଲର ଅଭିଲ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲ ଉଁ ଅଭିଲ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧିୋରୀଙ୍କ ସହିତ ଲ ାଗାଲ ାଗ
େରା ିବ ତାଙ୍କର ନାମ ଓ ଲ ାଗାଲ ାଗ ବିବରଣୀ (ଲେ ିଲଫାନ୍ / ଲମାବାଇଲ୍ ନମବର ସହିତ ଇଲମଲ୍ ଠିେଣା).

ii.

ଦି ଅଭିଲ ାଗ/ବିବାଦ ଲଗାେିଏ ମାସ ମଧ୍ୟଲର ସମାଧାନ ନହୁ ଏ, ଲତଲବ ଗ୍ରାହେ ଆରବିଆଇ ଡିଏନବିଏସ ର ଲସହି
ଆଞ୍ଚଳିେ ୋ ତୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ଵଲର ଥିବା ଅଫି ସରଙ୍କ ନିେେଲର ଅଭିଲ ାଗ େରିପାରିଲବ

ାହାଙ୍କ ଅଧିୋର ଲକ୍ଷତ୍ର

ମଧ୍ୟଲର େମ୍ପାନୀର ପଞ୍ଜି େୃତ ୋ ତୟାଳୟ ରହିଥାଏ.
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ସବତସାଧାରଣ ସୂଚନା େରିଆଲର ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳବ
ି ଲ

େମ୍ପାନୀ ଅଭିଲ ାଗ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁ ସରଣ

େରୁଛି ତଥା ଏହାର ଅଭିଲ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧିୋରୀଙ୍କ ବାବଦଲର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ େରିବା ସହିତ ଆରବିଆଇ ର ଆଞ୍ଚଳିେ
ୋ ତୟାଳୟ ବାବଦଲର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ େରିବ.

9. ନନ୍-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନ୍ର୍ିଆଲ୍ କ୍ମ୍ପାନୀଗୁଡକ୍
ି ପାଇଁ ଟଲାକ୍ପାଳ ବୟବସ୍ଥା, 2018 - ଟନାଡାଲ୍ ଅଧିକ୍ାରୀ/ମୁଖ୍ୟ ଟନାଡାଲ୍
ଅଧିକ୍ାରୀଙ୍କ ନି ୁକ୍ତି
ଲ ାେପାଳ ଲ ାେନା ଅଧୀନଲର େମ୍ପାନୀ ଲନାଡାଲ୍ ଅଫି ସର (ଏନଓ) ନି ୁକ୍ତ େରିଛ ି ିଏ
େମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନଧି
ି ତ୍ଵ େରିଲବ ତଥା େମ୍ପାନୀ ବିପକ୍ଷଲର ଦାଖ୍

େରା ାଇଥିବା ଅଭିଲ ାଗ ସମ୍ପେତଲର ଲ ାେପାଳଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ

େରିଲବ.
ମୁଖ୍ୟ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିୋରୀ (ପିଏନଓ) ଙ୍କ ଦାୟିତ୍ଵ ଲହଉଛି ଲସ ସମବନ୍ଧତ
ି େମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିନଧି
ି ଭାବଲର ଲ ାେପାଳଙ୍କ ନିେେଲର ଏବଂ
ଏହି ଲ ାେନାର ଅଭିଲ ାଗ ଶ୍ରୁଣାଣୀ ସଂସ୍ଥା ନିେେଲର ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ରହିଲବ. ଗ୍ରାହେ ଶ୍ରିକ୍ଷା ଓ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ (ସିଇପିଡ)ି , ଆରବିଆଇ,
ଲେନ୍ଦ୍ରୀୟ ୋ ତୟାଳୟ ସହିତ ସମନବୟ ଓ ଲ ାଗାଲ ାଗ େରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଲନାଡା ଅଧିୋରୀ ଦାୟୀ ରହିଲବ.
ଗ୍ରାହେଙ୍କ

ାଭ ପାଇଁ, ଲ ଉଁ ଶ୍ରାଖ୍ା/ସ୍ଥାନଲର ବୟବସାୟ ୋରବାର େରା ାଇଥାଏ, ପିଏନଓ/ଏନଓ/େିଆରଓମାନଙ୍କ ନାମ ଓ

ଲ ାଗାଲ ାଗ ବିବରଣୀ (ଲେ ିଲଫାନ୍/ଲମାବାଇ

ନମବର ସହିତ ଇଲମଲ୍ ଆଲେସ୍ ମଧ୍ୟ) ଓ ଲ ାେପାଳ,

ାହାଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାହେ

ସମ୍ପେତ େରିପାରିଲବ, ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଲ ାଗାଲ ାଗ ବିବରଣୀ ରହିଥାଏ.
ଲସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ୋ ତୟାଳୟ ଓ ଶ୍ରାଖ୍ାଗୁଡେ
ି ଲର ଏହି ଲ ାେନାର ପ୍ରମୁଖ୍ ଲବୈଶ୍ରଷ୍ଟ
ି ୟ (ଇଂରାେୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର) ଏପରି
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଲର ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ଲହବ ଲ ୋ ତୟାଳୟ େିମାବ ଶ୍ରାଖ୍ାେୁ ାଉଥିବା ବୟକ୍ତି ସହେଲର ସୂଚନା ପାଇପାରିଲବ.
ଲ ାେପାଳ ଲ ାେନା, ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିୋରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟ ଅଧିୋରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ଲେବସାଇଟ୍ ଲର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଲର ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ଲହବ.
ସନ୍ଦଭତ: ଅଣ-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଆଥିେ େମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଲ ାେପାଳ ଲ ାେନା, 2018 - ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିୋରୀ / ମୁଖ୍ୟ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିୋରୀଙ୍କ
ନି ୁକ୍ତି ଡିଏନବିଆର.ପିଡ.ି ସିସ.ି ନଂ.091/03.10.001/2017-18 ଦିନାଙ୍କି ତ ଲଫବୃ ୟାରୀ 23, 2018)

10. ଟେବର୍ାଇଟ୍ ଟର ଟହାଷ୍ଟିଙ୍ଗ

ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ୍ରୀଦାରଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲଫୟାର ପ୍ରାେିିସ୍ ଲୋଡ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର େମ୍ପାନୀର ଲେବସାଇଟ୍ ଲର ରଖ୍ା ିବ.
11. ଅତୟଧିକ୍ ର୍ୁଧ ଲାଗୁ ଉପଟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ
a) ନିଲଦତଶ୍ରେ ଲବାଡତ ସମବନ୍ଧତ
ି ୋରେ ଲ ପରିେ,ି ପାଣ୍ଠିର ମୂ ୟ, ମାେିନ୍ ଓ ରିସ୍କ ପ୍ରି ମୟ
ି ମ୍ ଇତୟାଦି ଉପଲର ଧ୍ୟାନ ଲଦଇ ଋଣ ଓ
ଅଗ୍ରି ମ, ପ୍ରରିୟାେରଣ ଓ ଅନୟାନୟ ଶ୍ରୁଳ୍କ ଉପଲର

ାଗୁ େରା ାଇଥିବା ସୁଧର ହାର ନିଦ୍ଧାତ ରିତ େରିବା ପାଇଁ ଏେ ସୁଧ ହାର

ମଲଡଲ୍ ଆପଣାଇଛି. ବିଭିନ୍ନ ବଗତର ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାର

ାଗୁ େରିବା ପାଇଁ ସୁଧ ହାର ଓ ରିସ୍କର

ଲଗ୍ରଲଡସନ୍ ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ତେତାଧାର ଆପିିଲେସନ ଫମତଲର ଋଣେର୍ତ୍ତା େିମାବ ଗ୍ରାହେଙ୍କ ସାମନାଲର ପ୍ରୋଶ୍ରିତ ଲହବ ଓ
ଅନୁ ଲମାଦନ ପତ୍ରଲର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଲର ସୂଚୀତ େରା ିବ.
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b) ସୁଧ ହାର ଏବଂ ରିସ୍କ ଲଗ୍ରଲଡସନ୍ ପାଇଁ ଦୃ ଷ୍ଟିଲୋଣ ମଧ୍ୟ େମ୍ପାନୀର ଲେବସାଇଟ୍ ଲର ଉପ ବ୍ଧ େରା ିବ. ଲ ଲତଲବଲଳ ମଧ୍ୟ
ସୁଧ ହାରଲର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲହବ ଲସଲତଲବଲଳ ଲେବସାଇଟ୍ ଲର ପ୍ରୋଶ୍ରିତ େିମବା ଅନୟଥା ପ୍ରୋଶ୍ରିତ ସୂଚନାେୁ ମଧ୍ୟ ଅପଲଡଟ୍
େରା ିବ.
c) ସୁଧ ହାର ବାଷିେ ହାର ଅନୁ ସାଲର ଲହବ

ାହାଫଳଲର ଋଣେର୍ତ୍ତା ଏୋଉଣ୍ଟ ପାଇଁ

ାଗୁ ଲହଉଥିବା ସଠିକ୍ ଦର ବାବଦଲର

ସଲଚତନ ରହିଲବ.
12. ଫାଇନାନସ କ୍ରା ାଇଥିବା ଗାଡି ଗୁଡକ୍
ି ର ରି-ପଟଜର୍ନ୍
େମ୍ପାନୀ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାଲର ଏେ ଅନ୍ତନିହତ
ି ପୁନଃ-ଅଧିୋର ଧାରା ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ େରିବ ାହାେି ଆଇନଗତ ଭାବଲର
ାଗୁ େରା ିବା ଲ ାଗୟ ଲହବ. ସ୍ଵଚ୍ଛତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବା ପାଇଁ, ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମଲର ଏହି ସମବନ୍ଧତ
ି ବୟବସ୍ଥା ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ
ଲହବ: (a) ଅଧିୋର େରିବା ପୂବର
ତ ୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅବଧି; (b) ଲ ଉଁ ପରିସ୍ଥିତଲି ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅବଧି ଛାଡ େରା ାଇପାରିବ; (c) ସୁରକ୍ଷା
ଅଧିୋର େରିବାର ପ୍ରରିୟା; (d) ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିରୟ/ନି ାମ େରା ିବା ପୂବର
ତ ୁ ଲ ାନ୍ ପରିଲଶ୍ରାଧ ପାଇଁ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ିବାେୁ ଥିବା
ଅନ୍ତିମ ସୁଲ ାଗ ସମବନ୍ଧଲର ଏେ ବୟବସ୍ଥା; (e) ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ-ଅଧିୋର ଲଦବାର ପ୍ରରିୟା, ଓ (f) ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିରୟ/ନି ାମ େରିବାର
ପ୍ରରିୟା. ଏପରି ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତର ଏେ ନେ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପ ବ୍ଧ େରା ିବ.
13. ର୍ୁନା ଅଳଙ୍କାର ବନ୍ଧକ୍ ରଖି ଋଣ ପ୍ରଦାନ
ଉପଲରାକ୍ତ ସାଧାରଣ ନିଲଦତଶ୍ରାବଳୀ ସହିତ, େମ୍ପାନୀ ସ୍ଵର୍ଣ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ବିପକ୍ଷଲର ଲ ାେମାନଙ୍କୁ ଲ ାନ୍ ଲଦବା ସମୟଲର, ନିଲଦତଶ୍ରେ
ଲବାଡତ ଦ୍ୱାରା ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବଲର ଅନୁ ଲମାଦିତ ନୀତି ଅନୁ ସରଣ େରିବ, ଲ ଉଁଥିଲର ଅନୟାନୟ ବିଷୟ ସହିତ ନିମନ ିଖିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ
ଲହବ:
i.

ଆରବିଆଇ ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧାତ ରିତ ଲେୋଇସି ନିଲଦତଶ୍ରାବଳୀ ଅନୁ ପାଳନ େରା ାଇଥିବା ଓ ଲ ଲେୌଣସି ଲ ାନ୍ ଦିଆ ିବା ପୂବର
ତୁ
ଗ୍ରାହେଙ୍କ ସହିତ ଲଥଷ୍ଟ ସାବଧାନତା ଅବ ମବନ େରା ାଉଥିବା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବା ପାଇଁ ପ ତୟାପ୍ତ ପଦଲକ୍ଷପ.

ii.

ଗ୍ରହଣ େରା ାଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ମୂ ୟାଙ୍କନ ପ୍ରରିୟା.

iii.

ସ୍ଵର୍ଣ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ମା ିୋନା ବିଷୟଲର ାଞ୍ଚ େରିବା ପାଇଁ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଣାଳୀ.

iv.

ଅଳଙ୍କାରେୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାଲବ ଦାୟିତ୍ଵଲର ରଖିବା, ନିରନ୍ତର ଭାବଲର ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡେ
ି ର ସମୀକ୍ଷା େରିବା, ସମବନ୍ଧତ
ି େମତଚାରୀଙ୍କୁ
ତା ିମ୍ ପ୍ରଦାନ େରିବା ପାଇଁ ପ ତୟାପ୍ତ ବୟବସ୍ଥା ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରରିୟାର େଡାେଡି ଭାବଲର ପାଳନ େରା ାଉଥିବା ସୁନଶ୍ଚ
ି ିତ
େରିବା ପାଇଁ ସମୟାନୁ ସାଲର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅଡିେର୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିରୀକ୍ଷଣ େରିବା. ଅଳଙ୍କାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପ କ୍ତ
ୁ
ସୁବଧ
ି ା ଉପ ବ୍ଧ ନଥିବା ଶ୍ରାଖ୍ା ସ୍ଵର୍ଣ୍ତ ବନ୍ଧେ ରଖିବା ବିପକ୍ଷଲର ଲ ାନ୍ ଲଦଇପାରିବ ନାହିଁ.

v.

ବନ୍ଧେ ଭାବଲର ଗ୍ରହଣ େରା ାଇଥିବା ଅଳଙ୍କାର ଉପ କ୍ତ
ୁ ଭାବଲର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖ୍ା ିବ.

vi.

ଅଣ-ପରିଲଶ୍ରାଧ ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ଅଳଙ୍କାର ନି ାମ େରିବା ସମବନ୍ଧତ
ି ନୀତି ପାରଦଶ୍ରତୀ ଏବଂ ଥାଥତ ଲହବ. ନି ାମ ତାରିଖ୍ ପୂବର
ତୁ
ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପୂବତ ସୂଚନା ଦିଆ ିବ. ଲ ଉଁ ନି ାମ ପ୍ରରିୟା ଅନୁ ସରଣ େରା ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲଲ୍ଲଖ୍ େରା ିବ. ଲେୌଣସି
ସ୍ଵାଥତଗତ ବିବାଦ ରହିବ ନାହିଁ ଓ ନି ାମ ପ୍ରରିୟାଲର ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରା ିବ ଲ

ନି ାମ ସମୟଲର ଗୁପ୍ େମ୍ପାନୀ ଓ

ସମବନ୍ଧତ
ି ସଂସ୍ଥା ସହିତ େଡିତ ସମସ୍ତ ୋରବାରର ଏେ ନିରାପଦ ଦୂ ରତା ରକ୍ଷା େରା ିବ.
ଅତିେମ୍ଲର 2େି ଖ୍ବର ୋଗେଲର, ଲଗାେିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର ଓ ଅନୟେି ୋତୀୟ ଲଦୈନେ
ି ଖ୍ବରୋଗେଲର ବିଜ୍ଞାପନ ୋରୀ େରି
ଲ ାେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନି ାମର ଲ ାଷଣା େରା ିବ.
vii.

େମ୍ପାନୀ ଆଲୟାେିତ ନି ାମଲର ଅଂଶ୍ରଗ୍ରହଣ େରିବ ନାହିଁ.

viii.

ବନ୍ଧେ ରଖ୍ା ାଇଥିବା ସୁନା ଲେବଳ ଲବାଡତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ଲମାଦିତ ନି ାମେର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମଲର ନି ାମ େରା ିବ.

ix.

ନୀତି ମଧ୍ୟଲର ଠଲେଇର ମୁୋବି ା ପାଇଁ ସଞ୍ଚାଳିତ େରିବା, ୋ ତୟୋରୀ େରିବା ଓ ଅନୁ ଲମାଦନ େରିବା ଆଦି
ଦାୟିତ୍ଵଗୁଡେ
ି ର ପୃଥେୀେରଣ େରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତଭତୁକ୍ତ ଲହବ.
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x.

ସ୍ଵର୍ଣ୍ତ ବିପକ୍ଷଲର ଉଧାର ଲଦବା ପାଇଁ ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାଲର ମଧ୍ୟ ନି ାମ ପ୍ରରିୟା ସମ୍ପେତଲର ବିବରଣୀ ପ୍ରୋଶ୍ରିତ ଲହବ.

14. ମାଇଟକ୍ରାଫାଇନାନସ ଟଲାନ୍ ପାଇଁ ଟଫୟାର୍ ପ୍ରାକ୍ିିସ୍ ଟକ୍ାଡ୍
ରିେଭତ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରବିଆଇ) ମାଷ୍ଟର ଡାଇଲରକ୍ସନ୍ ୋରୀ େରିଛ ି - ରିେଭତ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ମାଇଲରାଫାଇନାନସ
ଲ ାନ୍ ପାଇଁ ଲରଗୁଲ ଲୋରୀ ଲେମୋେତ) ନିଲଦତଶ୍ରାବଳୀ, 2022 ଡିଓଆର,ଏଫଆଇଏନ.ଆରଇସି.95/03.10.038/2021-22
ଦିନାଙ୍କି ତ ମାର୍ଚ୍ତ 14, 2022 ଲରଫଲରନସ ଅଧୀନଲର ଏହି ନିଲଦତଶ୍ରାବଳୀ ମାଇଲରାଫାଇନାନସ ଇନଷ୍ଟିଚୁୟସନସ ଆଣ୍ଡ୍ ହାଉସିଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନସ
େମ୍ପାନୀଜ୍ ସଲମତ ସମସ୍ତ େମସିଆଲ୍ ବୟାଙ୍କ, ଏନବିଏଫସି ପାଇଁ ପ୍ର ୁେୟ ଅଲେ. ଏହି ନିଲଦତଶ୍ରାବଳୀ ଏପ୍ରି

01, 2022 ରୁ

ାଗୁ

ଲହବ.
ଉପଲରାକ୍ତ ବିଭାଗଗୁଡେ
ି ଲର ଉଲ୍ଲିଖିତ ଏଫପିସି ସହିତ, େମ୍ପାନୀ ନିମନ ିଖିତ ଲଫୟାର୍ ପ୍ରାେିସ୍
ି ଗ୍ରହଣ େରିବ

ାହାେି

ମାଇଲରାଫାଇନାନସ ଲ ାନ୍ ପାଇଁ ବିଲଶ୍ରଷ ଭାବଲର ରହିଛ:ି
(i) ସାଧାରଣ
a. ଏଫପିସି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର େମ୍ପାନୀର ଲେବସାଇଟ୍ ବୟତୀତ େମ୍ପାନୀର ୋ ତୟାଳୟ ଓ ଶ୍ରାଖ୍ା ପରିସରଲର ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ଲହବ.
b. ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର ଏେ ବିବୃର୍ତ୍ି ପ୍ରଦାନ େରା ିବ ଓ ପରିସରଲର ଓ ଲ ାନ୍ ୋଡତଲର ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ଲହବ

ାହା ଲସମାନଙ୍କର

ସ୍ପଷ୍ଟତା ଓ ସଠିକ୍ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଅଭୟାସ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତବ
ି ଦ୍ଧତା ଦଶ୍ରତାଇବ.
c. ଲକ୍ଷତ୍ର େମତଚାରୀଙ୍କୁ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆୟ ଓ ବିଦୟମାନ ଥିବା ଋଣ ସମ୍ପେତଲର ଆବଶ୍ରୟେ ଅନୁ ସନ୍ଧାନ େରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷଣ
ଦିଆ ିବ.
d. ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷଣ, ଦି େିଛ ି ଥାଏ, ଲତଲବ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମାଗଣାଲର ପ୍ରଦାନ େରା ିବ. ଏପରି ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ େରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷତ୍ର
େମତଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷିତ େରା ିବ ଓ ଋଣ/ଅନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ ସହ ସମ୍ପେିତ ପ୍ରରିୟା ଓ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପେତଲର ଋଣେର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ଭାବଲର ସଲଚତନ େରା ିବ.
e.

ାଗୁ େରା ାଇଥିବା ପ୍ରଭାବୀ ସୁଧ ହାର ଓ େମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଲସଟ୍ ଅପ୍ େରା ାଇଥିବା ଅଭିଲ ାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀେୁ
ଏହାର ସମସ୍ତ ୋ ତୟାଳୟଲର, ଏହାଦ୍ୱାରା ୋରୀ େରା ାଇଥିବା

ାଗେପତ୍ରଲର (ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର) ଓ ଏହାର

ଲେବସାଇେଲର ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବଲର ପ୍ରଦଶ୍ରତନ େରା ିବ.
f. ଋଣ ଚୁକ୍ତିନାମାଲର ଓ େମ୍ପାନୀର ୋ ତୟାଳୟ, ଶ୍ରାଖ୍ା ପରିସର ଓ ଲେବସାଇଟ୍ ଲର ପ୍ରଦଶ୍ରିତ ଏଫପିସଲି ର ମଧ୍ୟ ଏେ ଲ ାଷଣା
େରା ିବ ଲ

ଏହାର େମତଚାରୀ େିମାବ ଆଉେଲସାସତ ଏଲେନିସର େମତଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପ କ୍ତ
ୁ ବୟବହାର ପାଇଁ

ଉର୍ତ୍ରଦାୟୀ ଲହବ ଓ ଠିେ ସମୟଲର ଅଭିଲ ାଗର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ େରିବ.
g. ଆରବିଆଇ ର ଲେୋଇସି ନିଲଦତଶ୍ରାବଳୀର ପାଳନ େରା ିବ. ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପରିଲଶ୍ରାଧ କ୍ଷମତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବା ପାଇଁ ଥାଥତ
ସତେତତା ଅବ ମବନ େରା ିବ.
h. ଲ ାନ୍ ର ସମସ୍ତ ମଞ୍ଜୁରୀ ଓ ବିତରଣ ଲେବଳ ଏେ ଲେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନଲର େରା ିବ ଓ ଏହି ସମାଲରାହଲର ଏେ ରୁ ଅଧିେ
ବୟକ୍ତି ସାମି ଲହଲବ. ଏହା ସହିତ, ବିତରଣ ୋ ତୟର ଭ ଭାବଲର ତଦାରଖ୍ େରା ିବ.
i. ଲ ାନ୍ ଆପିିଲେସନର ପ୍ରରିୟା େଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ନଥିବା ଓ ପୂବ-ତ ନିଦ୍ଧତାରିତ ସମୟ ସୂଚୀ ଅନୁ ାୟୀ ଲ ାନ୍ ବିତରଣ ୋ ତୟ
ଲହାଇଥିବା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବା ପାଇଁ ପ ତୟାପ୍ତ ପଦଲକ୍ଷପ ନିଆ ିବ.
(ii) ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା/ଲ ାନ୍ ୋଡତଲର ପ୍ରୋଶ୍ରନ
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a. େମ୍ପାନୀର ମାଇଲରାଫାଇନାନସ ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏେ ଲବାଡତ ଅନୁ ଲମାଦିତ ମାନେ ରୂପ ରହିବ. ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା
ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାଲର ଲହବ.
ଲ ାନ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାଲର, େମ୍ପାନୀ ନିମନ ିଖିତ ତଥୟ ପ୍ରୋଶ୍ର େରିବ:
 ଲ ାନ୍ ର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ,
 ଲ ାନ୍ ର ମୂ ୟ ନିଦ୍ଧାତ ରଣଲର ଲେବଳ ତିଲନାେି ଉପାଦାନ ରହିଛ ି ଥା ସୁଧ ଶ୍ରୁଳ୍କ, ପ୍ରରିୟାେରଣ ଶ୍ରୁଳ୍କ ଓ ଇନସୁୟରାନସ
ପ୍ରି ମୟ
ି ମ (ଲ ଉଁଥିଲର ଲସହି ସମବନ୍ଧଲର ପ୍ରଶ୍ରାସନିେ ଶ୍ରୁଳ୍କ ସାମି ରହିଛ)ି ,
 ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲେୌଣସି ସିେୁୟରିେ ି ଡିଲପାେିଟ୍ / ମାେିନ୍ ସଂଗ୍ରହ େରା ାଉ ନାହିଁ,
 ଋଣେର୍ତ୍ତା ଲଗାେିଏ ଏସଏଚେି / ଲେଏ େି ରୁ ଅଧିେ ର ସଦସୟ ଲହାଇପାରିଲବ ନାହିଁ,
 ଲ ାନ୍ ଅନୁ ଦାନ ଓ ପ୍ରଥମ େିସ୍ତି ପରିଲଶ୍ରାଧ େରିବାର ନିଦ୍ଧତାରିତ ତାରିଖ୍ ମଧ୍ୟଲର ସ୍ଥଗିତ ଅବଧି,
 ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତଥୟର ଲଗାପନୀୟତାେୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ ିବ ଲବା ି ଏେ ଆଶ୍ୱାସନା.
b. ଲ ାନ୍ ୋଡତ େରିଆଲର ନିମନ ିଖିତ ବିବରଣୀ ଲଦଖିଲହବ:


ାଗୁ େରା ାଇଥିବା ପ୍ରଭାବୀ ସୁଧ ହାର ସଲମତ ମୂ ୟ ନିଦ୍ଧତାରଣ ଉପଲର ସରଳୀେୃ ତ ଫୟାେିଶ୍ରଟ୍
ି ,

 ଲ ାନ୍ ସହିତ େଡିତ ଅନୟାନୟ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ,
 ଲସହି ସୂଚନା ଲ ଉଁଥିରୁ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବଲର ଚିହ୍ନେ େରିହୁଏ,
 େମ୍ପାନୀ ପ୍ରାପ୍ତ େରିଥିବା ସମସ୍ତ େିସ୍ତି ଓ ଚୂଡାନ୍ତ ଡିସଚାେତ ସଲମତ ସମସ୍ତ ପରିଲଶ୍ରାଧର ସ୍ଵୀେୃ ତ,ି
 ଲ ାନ୍ ୋଡତଲର େମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଲସଟ୍ ଅପ୍ େରା ାଇଥିବା ଅଭିଲ ାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିୋରୀଙ୍କ
ନାମ ଓ ଲ ାଗାଲ ାଗ ନମବର ଭ ଭାବଲର ଉଲଲ୍ଲଖିତ ରହିବ,
 ୋରୀ େରା ାଇଥିବା ଅଣ-ଲରଡିଟ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡେ
ି ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ତ ସହମତି ସହିତ ଲହବ ଓ ଲ ାନ୍ ୋଡତଲର ମଧ୍ୟ
ଶ୍ରୁଳ୍କ ସଂରଚନା ସୂଚତ
ି େରା ିବ,
 ଲ ାନ୍ ୋଡତଲର ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟିି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା େିମାବ ଋଣେର୍ତ୍ତା ବୁ ଝପ
ି ାରୁଥିବା ଭାଷାଲର େରା ିବ.
(iii) ରିେଭରି ପାଇଁ ଅଣ-ପ୍ରତିଲରାଧୀ ପଦ୍ଧତି:
a. ରିେଭରି ସାଧାରଣତଃ ଲେବଳ ଲେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧତାରିତ ଏେ ସ୍ଥାନଲର େରା ିବ.

ଦି ଋଣେର୍ତ୍ତା ରମାଗତ ଦୁ ଇ ଥର େିମବା

ଅଧିେ ଥର ଲେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧାତ ରିତ ସ୍ଥାନଲର ଉପସ୍ଥିତ ଲହବାଲର ବିଫଳ ହୁ ଅନ୍ତି, ଲତଲବ ଲକ୍ଷତ୍ରୀୟ େମତଚାରୀଙ୍କୁ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ
ବାସସ୍ଥାନ େିମାବ ୋ ତୟସ୍ଥଳରୁ ରିେଭରି େରିବା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ଦିଆ ିବ.
b. େମ୍ପାନୀ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ େରିବ ଲ

ଫି ଡ େମତଚାରୀ ଓ ଲସମାନଙ୍କ ନି କ୍ତ
ୁ ି, ତା ିମ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଚରଣ ସଂହିତା

ଅନୁ ାୟୀ ଏେ ଲବାଡତ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ଲମାଦିତ ନୀତି

ଥା ସ୍ଥାନଲର ରହିଛ.ି ଲୋଡ୍ ଲକ୍ଷତ୍ର େମତଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ରୟେ

ସବତନମ
ି ନ ଲ ାଗୟତା ନିଦ୍ଧାତ ରିତ େରିବ ଓ ଗ୍ରାହେମାନଙ୍କ ସହ ବୁ ଝାମଣା େରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ରୟେ ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷଣ ଉପେରଣ ଚିହ୍ନେ
େରିବ. ଲକ୍ଷତ୍ର େମତଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ରିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟଲର ଲେୌଣସି ଅପମାନେନେ େିମାବ ଲୋର୍ େରି ଋଣ
ସଂଗ୍ରହ/ରିେଭରି ଅଭୟାସ ଅବ ମବନ ନେରି ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପ କ୍ତ
ୁ ବୟବହାର େରିବା ୋ ତୟରମ ସାମି ରହିବ.
c. େମତଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ା ପଦ୍ଧତିଲର ମିଳଥି
ି ବା ଲ ାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ରିେଭରି ହାର ଅଲପକ୍ଷା ଲସବା ଲକ୍ଷତ୍ର, େମତଚାରୀଙ୍କ
ଆଚରଣ ଓ ଋଣେର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଉପଲର ଅଧିେ ଗୁରୁତ୍ଵ ପ୍ରଦାନ େରା ିବା ଆବଶ୍ରୟେ. ଆଚରଣ ସଂହିତା ସହିତ ଲକ୍ଷତ୍ର
େମତଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ପାଳନ ନ ଲହବା ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ଲୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ାଗୁ େରା ାଇପାଲର. ସାଧାରଣତଃ, ସଲମବଦନଶ୍ରୀଳ
ଲକ୍ଷତ୍ରଲର ରିେଭରି ପାଇଁ ଲେବଳ େମତଚାରୀ ଓ ଆଉେଲସାସତ ଲହାଇଥିବା ରିେଭରି ଏଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବୟବହାର େରା ିବ.
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15. ଟଫୟାର୍ ପ୍ରାକ୍ିସ୍
ି ଟକ୍ାଡ୍ ର ର୍ମୀକ୍ଷା
ପ୍ରବନ୍ଧେ ନିଲଦତଶ୍ରେଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟଲର ଲଫୟାର ପ୍ରାେିିସ୍ ଲୋଡ୍ ଲର ଲହଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନେୁ ସମୀକ୍ଷା େରିବା ଏବଂ ଅନୁ ଲମାଦନ
େରିବା ପାଇଁ ଅଧିେୃ ତ େରା ିବ.

***
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