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 ରଚିୟ 

 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଆରବ୍ଆିଇ) ମାଷ୍ଟର ଡାଇରରକ୍ସନ ଡଏିନବ୍ଆିର. ପିଡ.ି 008/03.119/2016-17 (ରେପରି ଏବ୍ଂ ସଂର ାଧନ 
କରାୋଏ) ରର ଅଣ-ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଫାଇନାନସ କମ୍ପାନୀ (ଏନବ୍ଏିଫସି ଗୁଡକି) ପାଇଁ ରଫୟାର ଅଭୟାସ ରକାଡ୍ ଉପରର ନରିଦଭ ାବ୍ଳୀ ଜାର ି
କରିଥିଲା ୋହା ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କାରବ୍ାର କରବି୍ା ସମୟରର ଏବ୍ଂ ସରବ୍ଭାତ୍ତମ କରପଭାରରଟ୍ ଅଭୟାସର ଏକ ଅଂ  ଭାବ୍ରର କାେଭୟ 
କରବି୍ା ସମୟରର େଥାଥଭ ଅଭୟାସ ମାନକ ସ୍ଥରି କରିଥାଏ । ଏହା ଆଧାରରର ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନସରପାର୍ଭ ଫାଇନାନସ ଲିମିରର୍ଡ୍ ("କମ୍ପାନୀ") ଏହ ି
ନୀତ ିପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛ ିୋହା ରଫୟାର ଅଭୟାସ ରକାଡ୍ ("ଏଫପିସ"ି) ଭାବ୍ରର ଜଣା ୁଣା । 
 

ବ୍ର୍ଣ୍ଭ, ଜାତ,ି ରଙ୍ଗ, ଧମଭ, ଲିଙ୍ଗ, ରବ୍ୈବ୍ାହକି ସ୍ଥିତ ିକମିବା ଅକ୍ଷମତା ଆଧାରରର ରଭଦଭାବ୍ ବ୍ନିା ସମସ୍ତ ରୋଗୟ ଆରବ୍ଦନକାରୀଙୁ୍କ ଋଣ ଉତ୍ପାଦ 
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ୍ା କମ୍ପାନୀର ନୀତ ି ଏବ୍ଂ ରହବ୍ ।  ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ କ୍ରମାଗତ ଏବ୍ଂ ନୟାୟପୂର୍ଣ୍ଭ ବ୍ୟବ୍ହାର କରାେିବ୍ । କମ୍ପାନୀର 
କମଭଚାରୀମାରନ ଏକ ନରିରପକ୍ଷ, ସମାନ ଏବ୍ଂ ସ୍ଥରି ଢଙ୍ଗରର ସହାୟତା, ରପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବ୍ଂ ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିରବ୍ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର 
ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ କମ୍ପାନୀର ରେବ୍ସାଇର୍ରର (https://www.stfc.in) ରଖି ଏଫପିସି କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗାରୋଗ କରିବ୍ । 
 

କମ୍ପାନୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବ୍ ରେ ରଦୟ /  ୁଳ୍କ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଉପେୁକ୍ତ ଭାବ୍ରର ସୂଚତି କରାେିବ୍ । ସବୁ୍ଧିା ସମବନ୍ଧୀୟ ଚୁକି୍ତ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ଆ ାୟୀ 
ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାେିବ୍ । କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ ିୁତ ିରଦଇଛ ିରେ ଋଣ ନଷି୍ପତ୍ତରୁି ଉତ୍ପନ୍ନ ବ୍ବି୍ାଦ କମ୍ପାନୀର ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା 
ଉପେୁକ୍ତ ଭାବ୍ରର ସମାଧାନ ରହବ୍ । 
 

କମ୍ପାନୀର ରଫୟାର ଋଣ ଅଭୟାସ ମାରକଭର୍ଂି, ଋଣ ଉତ୍ପତ୍ତ,ି ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ, ସଭିସିଂ ଏବ୍ଂ ସଂଗ୍ରହ କାେଭୟକଳାପ ସହତି ଏହାର କାେଭୟର ସମସ୍ତ 
ଦଗିରର ପ୍ରେୁଜୟ ରହବ୍ । କମଭଚାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, ମନରି୍ରିଂ ଏବ୍ଂ ଅଡରି୍ଂି ରପ୍ରାଗ୍ରାମ, ତାଲିମ ଏବ୍ଂ ରର୍ରକନାରଲାଜ ିଦୃଷି୍ଟରୁ ଏଫପିସି ପ୍ରତ ି
କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା ପ୍ରଦ ତି ରହବ୍ । 

 

କମ୍ପାନୀର ରବ୍ାଡଭ ଅଫ୍ ଡାଇରରକଟସଭ ଏବ୍ଂ ମୟାରନଜରମଣ୍ଟ ର୍ମି୍ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବ୍ା ପାଇଁ ପରକିଳ୍ପତି ଅଭୟାସ ପ୍ରତଷି୍ଠା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରେ 
କମ୍ପାନୀର କାେଭୟ େଥାଥଭ ଋଣ ପ୍ରତ ିଦୃଢ ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରତଫିଳତି କରର ଏବ୍ଂ ସମସ୍ତ କମଭଚାରୀ ରସହ ିପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା ବ୍ଷିୟରର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ।ି  
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସରବ୍ଭାଚ୍ଚ ଗୁଣବ୍ତ୍ତାର ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ାକୁ ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧ । ଆରବ୍ଆିଇ ନରିଦଭ  ଆଧାରରର ଏଫପିସି ରବ୍ାଡଭର 
ଅନୁରମାଦନ ସହତି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ରଖାେିବ୍ । 
 

ଏହ ିଏଫପିସି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାୋଉଥିବ୍ା ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ ରସବ୍ାଗୁଡକିର ସମସ୍ତ ବ୍ଗଭପାଇଁ ପ୍ରେୁଜୟ (ବ୍ତ୍ତଭମାନ ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଛ ି
କମିବା ୋହା ଭବ୍ଷିୟତ ତାରଖିରର ପ୍ରବ୍ତ୍ତତି ରହାଇପାରର)। 
 

ଏଫପିସି ଉପରରାକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରେୁଜୟ,  ାଖାରର, ରଫାନରର, ଇଣ୍ଟରରନର୍ରର କମିବା ଅନୟ ରକୌଣସ ିପଦ୍ଧତ ିଦ୍ୱାରା କମ୍ପାନୀ ବ୍ତ୍ତଭମାନ ବ୍ୟବ୍ହାର 
କରପିାରର କମିବା ତାହା ନବି୍ରି ଷରର ଭବ୍ଷିୟତ ତାରଖିରର ପରଚିତି ରହାଇପାରର । 
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ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା 
 

1) ଋଣ ଏବଂ ପସମାନ୍ଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ  ାଇଁ ଆପବଦନ୍ 

(କ) ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭରର ଆବ୍ ୟକ ସଚୂନା ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ ରହବ୍, ୋହା ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାଥଭକୁ ପ୍ରଭାବ୍ତି କରର, ୋହା ଦ୍ୱାରା ଅନୟ 
ଏନବ୍ଏିଫସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାୋଉଥିବ୍ା ଚୁକି୍ତ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସହତି ଏକ ଅଥଭପୂର୍ଣ୍ଭ ତୁଳନା କରାୋଇପାରିବ୍ ଏବ୍ଂ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ସୂଚତି ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିୋଇପାରିବ୍ । ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ସହତି ଦାଖଲ କରବି୍ାକୁ ଆବ୍ ୟକ ଦସ୍ତାବ୍ୀଜଗୁଡକି ସଚୂତି କରବି୍ । 
ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ଏବ୍ଂ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜାରି କରାୋଇଥିବ୍ା ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଗଭର ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ବ୍ଭିିନ୍ନ ହାରର ସୁଧ ଆଦାୟ କରବି୍ା 
ପାଇଁ ବ୍ପିଦ ଏବ୍ଂ େୁକି୍ତର ରଗ୍ରରଡସନ୍ ପାଇଁ ଆଭିମୁଖୟ ପ୍ରକା  କରବି୍ ଏବ୍ଂ ଏହା ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ରେବ୍ସାଇଟ୍ ରର ଉପଲବ୍ଧ କରାେିବ୍ କମିବା 
ସମବନ୍ଧୀୟ ଖବ୍ରକାଗଜରର ପ୍ରକା ତି ରହବ୍ । ରେରତରବ୍ରଳ ସଧୁ ହାରରର ପରବି୍ତ୍ତଭନ ହୁଏ ରସରତରବ୍ରଳ ସଚୂନା ଅଦୟତନ ରହବ୍ । 
 

(ଖ) କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ିରଦବ୍ାର ଏକ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବି୍ । ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭାବ୍ରର, ରେଉଁ ସମୟ ସୀମା 
ମଧ୍ୟରର ଋଣ ଆରବ୍ଦନଗୁଡକି ନଷି୍କାସନ କରାେିବ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତରିର ସଚୂତି ରହବ୍ । 
 

(ଗ) ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ୍ରର ଦ ଭାଏ ରେ ସରିକୋଇସି ଆବ୍ ୟକତା ସହତି ରକୋଇସି ନୟିମ ପୂରଣ କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଆଇନଗତ 
ଏବ୍ଂ ନୟିାମକ ଆବ୍ ୟକତା ପାଳନ କରିବ୍ା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ୍ାକୁ ଆବ୍ ୟକ କରୁଥିବ୍ା ସୂଚନା । ଏକ ତଥୟସମୂହ 
ନମିଭାଣ କରବି୍ାକୁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକ ଏବ୍ଂ ତାଙ୍କ ପରିବ୍ାର ବ୍ଷିୟରର ଅତରିିକ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ ଅନୁରରାଧ କରପିାରର; କନୁି୍ତ ଏହ ିସୂଚନା ରକବ୍ଳ 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାେିବ୍ େଦ ିଶ୍ରୀମତ/ିଶ୍ରୀମାନ୍ ଏହା କରବି୍ାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ ି। 

 

(ଘ) ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ରୋଗାରୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା କମିବା ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ୍ଝାୋଇଥିବ୍ା ଉପଭାଷାରର ରହବି୍ । 

 

2) ଋଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ୍ ଏବଂ ନ୍ୟିମ/ସର୍ତ୍ଟାବଳୀ 
 

କମ୍ପାନୀ ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରର କମିବା ଅନୟଥା ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଲିଖିତ ଭାବ୍ରର ଜଣାଇବ୍, ବ୍ାଷିକ ସୁଧ ହାର ଏବ୍ଂ ପ୍ରରୟାଗ ପଦ୍ଧତ ିସହତି 
ଚୁକି୍ତ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସହତି ମଞ୍ଜରୁ ରହାଇଥିବ୍ା ଋଣର ପରମିାଣ ଏବ୍ଂ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିଚୁକି୍ତ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀକୁ ଏହାର ରରକଡଭରର 
ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ । ବ୍ାଷିକ ସଧୁ ହାର ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ରୋଗାରୋଗ କରାୋଏ ୋହା ଦ୍ୱାରା ରୁଣଗ୍ରହୀତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଦାୟ କରାୋଉଥିବ୍ା 
ସଠକି୍ ହାର ବ୍ଷିୟରର ଅବ୍ଗତ ରହରବ୍ । 
 

ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାରର ସାହସିକ ଭାବ୍ରର ବ୍ଳିମବରର ପରିର ାଧ ପାଇଁ ଆଦାୟ ରହାଇଥିବ୍ା ଦଣ୍ଡବ୍ଧିାନ ସଧୁ ବ୍ଷିୟରର କମ୍ପାନୀ ଉରେଖ କରବି୍।  
ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ଏବ୍ଂ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ରୋଗାରୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା କମିବା ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ୍ଝାୋଇଥିବ୍ା ଭାଷାରର ରହବ୍ । 
 

ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ କମିବା ବ୍ତିରଣ ସମୟରର ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାର ନକଲ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଦାନ କରବି୍ । ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମା 
ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ୍ଝାୋଇଥିବ୍ା ଭାଷାରର ରହବ୍ ଏବ୍ଂ ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାରର ଉଦୃ୍ଧତ ସମସ୍ତ ଆବ୍ଦ୍ଧୀକରଣର ଏକ କପି ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ କରିବ୍, 

ୋହା ଏହପିରି ଚୁକି୍ତନାମା/ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାର ଏକ ଅଂ  ଅରର୍ । 
 

3) ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଟାବଳୀପର  ରବିର୍ତ୍ଟନ୍ ସହତି ଋଣ ବତିରଣ 

 

(କ) କମ୍ପାନୀ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ୍ଝାୋଇଥିବ୍ା ଭାଷା କମିବା ମାତୃଭାଷାରର ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ରଦବ୍, ବ୍ତିରଣ କାେଭୟସଚୂୀ, ସଧୁ ହାର, 

ରସବ୍ା ରଦୟ, ଆଗୁଆ ରଦୟ ଇତୟାଦ ିସହତି ଚୁକି୍ତ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀରର ରକୌଣସି ପରିବ୍ତ୍ତଭନ । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବ୍ ରେ ସଧୁ 
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ହାର ଏବ୍ଂ ରଦୟରର ପରବି୍ତ୍ତଭନ ରକବ୍ଳ ଆ ାଜନକ ଭାବ୍ରର ପ୍ରଭାବ୍ତି ରହବ୍ । ଏହ ିପରରିପ୍ରକ୍ଷୀରର ଏକ ଉପେୁକ୍ତ ସତ୍ତଭ ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାରର 
ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ ରହବ୍ । 
 

(ଖ) ଚୁକି୍ତନାମା ଅଧୀନରର ରଦୟ କମିବା କାେଭୟଦକ୍ଷତାକୁ ମରନ ପକାଇବ୍ା / ତ୍ୱରାନିବତ କରବି୍ାର ନଷି୍ପତ୍ତ ିଋଣ ଚୁକି୍ତନାମା ସହତି ସମନବୟ ରହବ୍। 
 

4) ପ ା ନ୍ୀୟତା 
 

(କ) ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ନରହରଲ, କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଏବ୍ଂ ରଗାପନୀୟ ଭାବ୍ରର ବ୍ୟବ୍ହାର କରିବ୍ । 
 

(ଖ) ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ନରହରଲ, କମ୍ପାନୀ ନମିନଲିଖିତ ଅସାଧାରଣ ମାମଲା ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ ରକୌଣସି ସଂସ୍ଥାକୁ ରନଣରଦଣ 
ବ୍ବି୍ରଣୀ ପ୍ରକା  କରିବ୍ ନାହିଁ: 
 

• େଦ ିକମ୍ପାନୀକୁ ରବ୍ୈଧାନକି କମିବା ନୟିାମକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ପଡବି୍ 

• େଦ ିଏହ ିସଚୂନା ପ୍ରକା  କରିବ୍ା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିକତ୍ତଭବ୍ୟ ଅରର୍ 

• େଦ ିକମ୍ପାନୀର ଆଗ୍ରହ ବ୍ୟାଙ୍କ / ଆଥକି ଅନୁଷ୍ଠାନ / ରଗାଷ୍ଠୀ ଏବ୍ଂ ସହରୋଗୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡକୁି ଏହ ିସୂଚନା (ଉଦାହରଣ, 

ଠରକଇ ପ୍ରତରିରାଧ) ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ଆବ୍ ୟକ କରର । 
• ମାରକଭର୍ଂି ଉରଦ ୟରର ଅନୟ କାହାକୁ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବ୍ଷିୟରର ସୂଚନା ରଦବ୍ା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହ ିକାରଣ ବ୍ୟବ୍ହାର 

କରବି୍ ନାହିଁ । 
 

5) ସାଧାରଣ 

 

(କ) ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାର ଚୁକି୍ତ ଏବ୍ଂ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀରର ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଥିବ୍ା ଉରଦ ୟ ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ କାେଭୟରର ହସ୍ତରକ୍ଷପରୁ 
ନବୃି୍ତ୍ତ ରହବି୍ (େଦ ିରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂବ୍ଭରୁ ପ୍ରକା ତି ନୂତନ ସୂଚନା ଋଣଦାତାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ ଆସନିାହିଁ)। 

 

(ଖ) ଋଣ ଜମାଖାତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁରରାଧ ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ା ରକ୍ଷତ୍ରରର, ସହମତ ିକମିବା ଅନୟଥା ଅଥଭାତ୍ କମ୍ପାନୀର 
ଆପତ୍ତ,ି େଦ ିଥାଏ, ଅନୁରରାଧ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖଠାରୁ 21 ଦନି ମଧ୍ୟରର ପ୍ରଦାନ କରାେିବ୍ । ଏହପିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଇନ ର ସମରନବଷରର ସ୍ୱଚ୍ଛ 
ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି  ବ୍ଦ ଅନୁୋୟୀ ରହବ୍ । 

 

(ଗ) ଋଣ ପନୁରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗରର, କମ୍ପାନୀ ଅେଥା ନେିଭାତନା ର ଆଶ୍ରୟ ରନବ୍ ନାହିଁ ।  ଅଦୁ୍ଭତ ସମୟରର ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ କ୍ରମାଗତ ଭାବ୍ରର 
ହଇରାଣ କରବି୍ା, ଋଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମାଂସରପ ୀ  କି୍ତର ବ୍ୟବ୍ହାର ଇତୟାଦ ି। କମ୍ପାନୀ ନଶିି୍ଚତ କରବି୍ ରେ କମଭଚାରୀମାରନ ଉପେୁକ୍ତ 
ଢଙ୍ଗରର ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହ ମକୁାବ୍ଲିା କରବି୍ାକୁ େରଥଷ୍ଟ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ । 

 

(ଘ) କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ବ୍ୟବ୍ସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ ଉରଦ ୟରର ଅନୁରମାଦତି ରକୌଣସ ିଭାସମାନ ମଲୂୟ ର୍ମଭ ରଲାନ୍ ଉପରର 
ସହ-ବ୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ(ଗୁଡକି) ସହତି କମିବା ବ୍ନିା, ରଫାରରକଲାଜର୍ ରଦୟ/ ପି୍ର-ରପରମଣ୍ଟ ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରିବ୍ ନାହିଁ। 

 

(ଙ ) ସୁନ୍ା ଅଳଙ୍କାରର ବନ୍ଧକ ବ ିକ୍ଷପର ଋଣ ପଦବା 

ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବ୍ପିକ୍ଷରର ବ୍ୟକି୍ତବ୍ରି ଷଙୁ୍କ ଋଣ ରଦବ୍ା ସମୟରର, କମ୍ପାନୀ ଉପରରାକ୍ତ ସାଧାରଣ ନରିଦଭ ାବ୍ଳୀ ବ୍ୟତୀତ 
ନମିନଲିଖିତ ଉରେଖ କରିବ୍ । 
(୧) କମ୍ପାନୀ ସନୁା ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଋଣ ରଦବ୍ା ପାଇଁ ରବ୍ାଡଭ ଅନୁରମାଦତି ନୀତ ିପ୍ରଣୟ କରବି୍ ୋହା ଅନୟ ମାନଙ୍କ ସହତି, ନମିନଲିଖିତ 
କୁ ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ କରିବ୍: 
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(କ) ରକୋଇସ ିନରିଦଭ ାବ୍ଳୀ ପାଳନ କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ରକୌଣସି ଋଣ ବ୍ସି୍ତାର କରିବ୍ା ପୂବ୍ଭରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରର ପେଭୟାପ୍ତ  
ପରିଶ୍ରମ କରାେିବ୍ା ସନୁଶିି୍ଚତ କରବି୍ା ପାଇଁ ପେଭୟାପ୍ତ ପଦରକ୍ଷପ, 

(ଖ) ପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଥିବ୍ା ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଉପେୁକ୍ତ ପରଖିବ୍ା/ ୁଦ୍ଧତା ପ୍ରକ୍ରୟିା, 
(ଗ) ସନୁା ଅଳଙ୍କାରର ମାଲିକାନା ସ୍ଥାୟୀ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସଷି୍ଟମ୍, 

(ଘ) ଅଳଙ୍କାରକୁ ସରୁକି୍ଷତ ରହପାଜତରର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ୍ା, ଚାଲିଥିବ୍ା ଆଧାରରର ପଦ୍ଧତରି ସମୀକ୍ଷା କରବି୍ା, ସମ୍ପକୃ୍ତ 
କମଭଚାରୀଙୁ୍କ ତାଲିମ ରଦବ୍ା ଏବ୍ଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅଡରି୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପେଭୟାୟକ୍ରରମ ୋଞ୍ଚ ପାଇଁ ପେଭୟାପ୍ତ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଏହା 

ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା ପାଇଁ ରେ ପ୍ରକ୍ରୟିାଗୁଡକି କରଠାର ଭାବ୍ରର ପାଳନ କରାୋଏ । ସାଧାରଣତଃ, ଏହପିରି ଋଣ 
 ାଖାଦ୍ୱାରା ବ୍ସି୍ତାର କରାେିବ୍ ନାହିଁ ରେଉଁମାନଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପେୁକ୍ତ ସବୁ୍ଧିା ନାହିଁ, 
(ଙ) ବ୍ନ୍ଧକ ଭାବ୍ରର ଗ୍ରହଣ କରାୋଇଥିବ୍ା ଅଳଙ୍କାର ଉପେୁକ୍ତ ଭାବ୍ରର ବ୍ୀମାଭୁକ୍ତ ରହବ୍, 

(ଚ) ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ପେଭୟାପ୍ତ ପବୂ୍ଭ ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ସହତି ପରରି ାଧ ନକରିବ୍ା ରକ୍ଷତ୍ରରର ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଲିାମ ପ୍ରକ୍ରୟିା । ସ୍ୱାଥଭର ରକୌଣସି 
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହବି୍ ନାହିଁ ଏବ୍ଂ ନଲିାମ ପ୍ରକ୍ରୟିା ନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା ଆବ୍ ୟକ ରେ ଗପୁ୍ କମ୍ପାନୀ ଏବ୍ଂ ସମବନ୍ଧୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହତି ନଲିାମ 
ସମୟରର ସମସ୍ତ କାରବ୍ାରରର ବ୍ାହୁର ରଦୈଘଭୟ ସମ୍ପକଭ ଅଛ,ି 

(ଛ) ଅତ ିକମରର ଦୁଇର୍ ିଖବ୍ରକାଗଜରର ବ୍ଜି୍ଞାପନ ଜାରି କର ିଜନସାଧାରଣଙୁ୍କ ନଲିାମ ରଘାଷଣା କରାେିବ୍, ରଗାର୍ଏି 
ଭାଷାରର ଏବ୍ଂ ଅନୟର୍ ିଜାତୀୟ ରଦୈନକି ଖବ୍ରକାଗଜରର, 

(ଜ) କମ୍ପାନୀ ଆରୟାଜତି ନଲିାମରର ଅଂ ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ ନାହିଁ, 
(ଝ) ରକବ୍ଳ ରବ୍ାଡଭ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରମାଦତି ନଲିାମଧାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରର ସନୁା ପ୍ରତଜି୍ଞା କରାେିବ୍, 

(ଞ) ସନୁା ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର ଋଣ ରଦବ୍ା ପାଇଁ ନୀତ ିଏକତ୍ରୀକରଣ, କାେଭୟକାରିତା ଏବ୍ଂ ଅନୁରମାଦନ ର କତ୍ତଭବ୍ୟ ଅଲଗା କରବି୍ା 

ସହତି ଠରକଇର ମକୁାବ୍ଲିା ପାଇଁ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଏବ୍ଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ କରବି୍ । 
(୨) ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମା ନଲିାମ ପ୍ରକ୍ରୟିା ସମବନ୍ଧୀୟ ବ୍ବି୍ରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକା  କରିବ୍ । 
(୩) ଅନ୍ୟ ସର୍ତ୍ଟବାଳୀ ୁଡକି: 

(କ) ₹5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ କାରବ୍ାର ପାଇଁ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାନ୍ କାଡଭର ଏକ ନକଲ ବ୍ାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅରର୍ । 

(ଖ) ସମସ୍ତ  ାଖାରର ଦସ୍ତାବ୍ଜିୀକରଣ ମାନକ ରହବ୍ା ଆବ୍ ୟକ । 

(ଗ) କମ୍ପାନୀ 2-3 ମନିଟି୍ ମଧ୍ୟରର ଋଣ ଉପଲବ୍ଧତା ଦାବ୍ ିକରବି୍ା ପରି ବ୍ଭି୍ରାନ୍ତକିର ବ୍ଜି୍ଞାପନ ଜାରି କରବି୍ ନାହିଁ । 
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6)  ରିଚାଳନ୍ା ନ୍ପିଦଟଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ 
 

(କ) କମ୍ପାନ୍ୀର ନ୍ପିଦଟଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂ ଠନ୍ ମଧ୍ୟପର ଉ ଯୁକ୍ତ ଅଭି୍ପଯା  ସମାଧାନ୍ ବୟବସ୍ଥା ନ୍ଦି୍ଧଟାରଣ କରିପବ । ଏହ ିରି ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ 
ନ୍ଶିି୍ଚତ କରବି ପଯ କମ୍ପାନ୍ୀର କାଯଟୟକର୍ତ୍ଟାଙ୍କ ନ୍ଷି୍ପରି୍ତ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ବବିାଦ ଅତ ିକମପର  ରବର୍ତ୍ଟୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରପର ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ସମାଧାନ୍ 
କରାଯିବ । 

 

(ଖ୍) ନ୍ପିଦଟଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏଫ ିସିର ଅନୁ୍ ାଳନ୍ ଏବଂ  ରଚିାଳନ୍ାର ବଭିି୍ନ୍ନ ସ୍ତରପର ଅଭି୍ପଯା  ସମାଧାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀର କାଯଟୟକାରିତାର 
 ଯଟୟାୟକ୍ରପମ ସମୀକ୍ଷା  ାଇଁ ବୟବସ୍ଥା କରିବ । ଏହ ିରି ସମୀକ୍ଷା ୁଡକିର ଏକ ସମନ୍ିିତ ରିପ ାର୍ଟ ନ୍ୟିମିତ ବୟବଧାନ୍ପର ପବାଡଟପର ଦାଖ୍ଲ 
କରାଯିବ, ପଯ ରି ଏହା ଦ୍ୱାରା ନ୍ଦି୍ଧଟାରିତ ପହାଇ ାପର । 

 

7) ରିଜଭ୍ଟ ବୟାଙ୍କ -ସମନ୍ିିତ ପଲାକ ାଳ ପଯାଜନ୍ା 2021  

 

ରିଜଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କ -ସମନିବତ ରଲାକପାଳ ରୋଜନା 2021 ଅଧୀନରର ରନାଡାଲ ଅଫିସର/ ପି୍ରନିସପାଲ ରନାଡାଲ ଅଫିସରନେୁିକି୍ତ - ନରଭମବର 12, 

2021 ତାରଖି: 
କମ୍ପାନୀ ଜରଣ ପି୍ରନିସପାଲ ରନାଡାଲ ଅଫିସରଙୁ୍କ ନେୁିକ୍ତ କରଛି ି େିଏ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ ଏବ୍ଂ କମ୍ପାନୀ ବ୍ରିରାଧରର ଦାଖଲ ରହାଇଥିବ୍ା 
ଅଭିରୋଗ ସମବନ୍ଧରର କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହରିବ୍ । କାେଭୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପି୍ରନିସପାଲ୍ ରନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ସାହାେୟ କରବି୍ା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅନୟ ରନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙୁ୍କ ନେୁିକ୍ତ କରିଛ ି। 
 

କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ମୁଖୟତଃ  ାଖା/ସ୍ଥାନରର ପ୍ରଦ ତି କରବି୍ ରେଉଁଠାରର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କାରବ୍ାର କରାୋଏ, ପି୍ରନିସପାଲ୍ 
ରନାଡାଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ନାମ ଏବ୍ଂ ରୋଗାରୋଗ ବ୍ବି୍ରଣୀ (ରର୍ଲିରଫାନ୍ / ରମାବ୍ାଇଲ୍ ନମବର ଏବ୍ଂ ଇ-ରମଲ୍ ଆଇଡ)ି ଏବ୍ଂ ରଲାକପାଳ 
(https://cms.rbi.org.in)ଙ୍କ ଅଭିରୋଗ ଦାଖଲ ରପାର୍ଭାଲର ବ୍ବି୍ରଣୀ ସହତି । ଏହ ିରୋଜନାର ମୁଖୟ ରବ୍ୈ ଷି୍ଟୟଗୁଡକି ଇଂରାଜୀ, ହନି୍ଦୀ 
ଏବ୍ଂ ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷାରର ଏହାର ସମସ୍ତ କାେଭୟାଳୟ,  ାଖା ଏବ୍ଂ ସ୍ଥାନରର ପ୍ରମୁଖ ଭାବ୍ରର ପ୍ରଦ ତି ରହବ୍ ରେଉଁଠାରର ବ୍ୟବ୍ସାୟ ଏପର ି
ଭାବ୍ରର କାରବ୍ାର କରାୋଏ ରେ ଅଫିସ୍ କମିବା  ାଖା ପରିଦ ଭନ କରୁଥିବ୍ା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପାଖରର ଏହ ିରୋଜନା ବ୍ଷିୟରର ପେଭୟାପ୍ତ ସୂଚନା 
ଅଛ।ି 

କମ୍ପାନୀ ନଶିି୍ଚତ କରବି୍ ରେ ଅନୁରରାଧ ପରର ରରଫରରନସ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାେିବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ଏହାର ସମସ୍ତ  ାଖାରର ଏହ ିରୋଜନାର 
ଏକ ନକଲ ଉପଲବ୍ଧ ରହବ୍ । 
ରୋଜନାର ନକଲ ସହତି ଏହ ି ରୋଜନାର ମଖୁୟ ରବ୍ୈ ଷି୍ଟୟ ଏବ୍ଂ ପି୍ରନିସପାଲ୍ ରନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୋଗାରୋଗ ବ୍ବି୍ରଣୀ କମ୍ପାନୀର 
ରେବ୍ସାଇର୍ରର ପ୍ରଦ ତି ଏବ୍ଂ ଅପରଡଟ୍ କରାେିବ୍ । 
 
 

8) ଅତୟଧିକ ସୁଧ ର ନ୍ୟିନ୍ତ୍ରଣ ଚାଜଟ ପହାଇଛ ି

କମ୍ପାନୀର ପରଚିାଳନା ରବ୍ାଡଭ ଏକ ସୁଧ ହାର ମରଡଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରବି୍ ୋହା ସମବନ୍ଧୀୟ କାରଣଗୁଡକି ରେପରିକ ିପାଣ୍ଠରି ମୂଲୟ, ମାଜନି୍ ଏବ୍ଂ 
ବ୍ପିଦ ପି୍ରମୟିମ୍ କୁ ବ୍ଚିାରକୁ ରନବ୍ ଏବ୍ଂ ଋଣ ଏବ୍ଂ ଅଗ୍ରୀମ ପାଇଁ ଆଦାୟ ରହବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ସଧୁ ହାର ନଦି୍ଧଭାରଣ କରବି୍ । ସଧୁ ହାର ଏବ୍ଂ 
ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଗଭର ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ବ୍ଭିିନ୍ନ ବ୍ଗଭର ସଧୁ ହାର ଆଦାୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ବ୍ପିଦ ଏବ୍ଂ େୁକି୍ତର ରଗ୍ରରଡସନ୍ ପାଇଁ ଆଭିମଖୁୟ ରୁଣଗ୍ରହୀତା 
କମିବା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଆରବ୍ଦନ ଆକାରରର ପ୍ରକା  କରାେିବ୍ ଏବ୍ଂ ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ରରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ୍ରର ରୋଗାରୋଗ କରାେିବ୍ । କମ୍ପାନୀର 
ପରଚିାଳନା ରବ୍ାଡଭ ସଧୁ ହାର ଏବ୍ଂ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ରଦୟ ନଦି୍ଧଭାରଣ କରବି୍ାରର ଉପେୁକ୍ତ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୀତ ିଏବ୍ଂ ପ୍ରକ୍ରୟିା 
ପ୍ରସୁ୍ତତ କରରିବ୍ । 
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9) କମ୍ପାନ୍ୀ ଦ୍ୱାରା ଆଥକି ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଯାନ୍ ୁଡକିର  ୁନ୍ଃଦଖ୍ଲ 

କମ୍ପାନ୍ୀ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସହ ଚୁକି୍ତନ୍ାମା/ ଋଣ ଚୁକି୍ତନ୍ାମାପର  ନୁ୍ଃ-ଦଖ୍ଲ ଧାରା ଅନ୍ତଭ୍ଟୁ କ୍ତ କରଛି ିଯାହା ଆଇନ୍ ତ ଭ୍ାବପର କାଯଟୟକାରୀ 
ପହବା ଆବଶୟକ । ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସନୁ୍ଶିି୍ଚତ କରବିା  ାଇଁ, ଚୁକି୍ତନ୍ାମା/ଋଣ ଚୁକି୍ତନ୍ାମାର ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଟାବଳୀପର ମଧ୍ୟ ସମନି୍ଧୀୟ ବୟବସ୍ଥା ରହବି: 
 

i. ଦଖ୍ଲ ପନ୍ବା  ବୂଟରୁ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅବଧି; 

ii. ପଯଉଁ  ରିସ୍ଥିତପିର ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅବଧି ଛାଡ କରାଯାଇ ାରବି; 

iii. ସୁରକ୍ଷାକୁ ଅଧିକାର କରିବା  ାଇଁ  ଦ୍ଧତ;ି 

iv. ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବକି୍ରୟ / ନ୍ଲିାମ  ୂବଟରୁ ଋଣ  ରପିଶାଧ  ାଇଁ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଅନ୍ତମି ସୁପଯା  ପ୍ରଦାନ୍ କରାଯିବା ସମିନ୍ଧୀୟ ଏକ ବୟବସ୍ଥା; 
v. ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ  ନୁ୍ଃ ଦଖ୍ଲ ପଦବାର  ଦ୍ଧତ;ି ଏବଂ 

vi. ସମ୍ପରି୍ତ୍ର ବକି୍ରୟ / ନ୍ଲିାମ  ାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା । 

ଏହ ିରି ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଟାବଳୀର ଏକ ନ୍କଲ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଉ ଲବ୍ଧ କରାଯିବ । 

କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ରଦୟ ପରିର ାଧ ଉପରର କମିବା ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର କମ୍ପାନୀର ଅନୟ ରକୌଣସି ଦାବ୍ ିପାଇଁ ରକୌଣସି ରବ୍ୈଧ ଅଧିକାର 
କମିବା ଧାରଣାକାର ଅଧୀନରର ବ୍ରକୟା ପରିମାଣର ଋଣ ର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଉପରର ସମସ୍ତ ସିକୁୟରିର୍ ିମକୁ୍ତ କରବି୍ । େଦ ିରସଟ୍ ଅଫ୍ ର ଏପର ି
ଅଧିକାର ବ୍ୟବ୍ହାର କରବି୍ାକୁ ହୁଏ, ରତରବ୍ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଅବ୍ ଷି୍ଟ ଦାବ୍ ିଏବ୍ଂ ସମବନ୍ଧୀୟ ଦାବ୍ ିସମାଧାନ/ରଦୟ ନରହବ୍ା ପେଭୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ 
ସିକୁୟରିର୍ ିବ୍ଜାୟ ରଖିବ୍ାକୁ ହକଦାର ଥିବ୍ା ସତ୍ତଭଗୁଡକି ବ୍ଷିୟରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ ବ୍ବି୍ରଣୀ ସହତି ସମାନ ବ୍ଷିୟରର ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ଦଆିେିବ୍ । 
 

10) ଋଣ ପରରି ାଧ ପାଇଁ ସଠକି୍ ଧାେଭୟ ତାରିଖ, ପରରି ାଧ ର ବ୍ାରମବାରତା, ମୂଳ ଏବ୍ଂ ସଧୁ ମଧ୍ୟରର ଭାଗ କରବି୍ା, ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାରର 
ଏସଏମଏ/ଏନପିଏ ବ୍ଗଭୀକରଣ ତାରଖି ଇତୟାଦରି ଉଦାହରଣ ଏବ୍ଂ ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ସମୟରର ଏବ୍ଂ ପରବ୍ତ୍ତଭୀ ପରିବ୍ତ୍ତଭନ 
ସମୟରର ମଧ୍ୟ ଏହାର ମୂଲୟାଙ୍କନ କରାେିବ୍ ରବ୍ାଲି କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ୍ରର ନଦି୍ଧଷି୍ଟ କରବି୍।  େଦ ିଥାଏ, ଋଣର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ ପରରି ାଧ ପେଭୟନ୍ତ 
ମଞ୍ଜରୁୀ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ/ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାକୁ । ମୂଳ ଏବ୍ଂ/କମିବା ସଧୁ ରଦୟ ଉପରର ସ୍ଥଗିତାରଦ  ସହତି ଋଣ ସବୁ୍ଧିା ରକ୍ଷତ୍ରରର, ପରରି ାଧ ଆରମ୍ଭ 
ରହବ୍ାର ସଠକି୍ ତାରଖି ମଧ୍ୟ ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାରର ନଦିଷି୍ଟ କରାେିବ୍ । 

 

11) ଉ ପଭ୍ାକ୍ତା ଶକି୍ଷା 
କମ୍ପାନୀ ଏହାର ରେବ୍ସାଇର୍ରର ଉପରଭାକ୍ତା  କି୍ଷା ସାହତିୟ ରଖିବ୍, ଉଦାହରଣ ସହତି ବ୍ୟାଖୟା କରବି୍, ରୁଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରର 

ସରଚତନତା ବୃ୍ଦ୍ଧ ିଉରଦ ୟରର ଦନି-ର ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନଦିଷି୍ଟ ସନ୍ଦଭଭ ସହତି ଅତୟଧିକ ସମୟ, ଏସଏମଏ ଏବ୍ଂ ଏନପିଏ ବ୍ଗଭୀକରଣ ଏବ୍ଂ 
ଉନ୍ନତୀକରଣ ତାରିଖର ଧାରଣା । କମ୍ପାନୀ ରପାଷ୍ଟର ଏବ୍ଂ/କମିବା ଅନୟ ଉପେୁକ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରର ଏହାର  ାଖାରର ଏହପିର ିଉପରଭାକ୍ତା 
 କି୍ଷା ସାହତିୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦ ଭନ କରବି୍ । ଆହୁର ିମଧ୍ୟ, ରସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ଋଣ ସମବନ୍ଧରର, ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ/ବ୍ତିରଣ/ନବ୍ୀକରଣ ସମୟରର, 

କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବି୍ ରେ ଏହାର ଆଗ ଧାଡରି ଅଧିକାରୀମାରନ ଋଣ ଦାତାମାନଙୁ୍କ ଏହ ିସମସ୍ତ ଧାରଣା ବ୍ଷିୟରର ଅବ୍ଗତ 

କରାଇରବ୍ । 
 

 12) ଅଧିକ ସହାୟତା 
 

ଅଭି୍ପଯା  ୁଡକି 

ରକୌଣସି ଅଭିରୋଗ/ଆରବ୍ଦନ ରକ୍ଷତ୍ରରର, ଆରବ୍ଦନକାରୀ/ରୁଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ  ାଖା ରଲଖିବ୍ା ରର ସୂଚନା ରଦବ୍ାକୁ ପଡବି୍ ।  ାଖା 
ଅଧିକାରୀମାରନ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇରବ୍। 
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ଅଭି୍ପଯା  ସମାଧାନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ 
ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ ରସବ୍ା ସମବନ୍ଧରର ସମସ୍ତ ବ୍ବି୍ାଦ ଅଭିରୋଗ ସମବନ୍ଧରର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ ବ୍ବି୍ରଣୀ ପାଇବ୍ା ତାରଖିଠାରୁ 30 ଦନି ମଧ୍ୟରର  ୁଣାେିବ୍ ଏବ୍ଂ 
ସମାଧାନ କରାେିବ୍ ।  

 

ନମିନଲିଖିତ 'ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ' ରଖାୋଇଛ ି। 
ନ୍ଷି୍ପରି୍ତ୍ ସ୍ତର ପ୍ରତକିାର ସ୍ତର 

 ାଖା ସ୍ତର ରଜାନାଲ ଅଫିସ୍ ସ୍ତର 

ରଜାନାଲ ଅଫିସ୍ ସ୍ତର ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀ 
ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ରଲାକପାଳ  

 

ଅଭି୍ପଯା  ସମାଧାନ୍ – ସମ୍ପକଟ ବବିରଣୀ 
ଅଭିରୋଗ ରକ୍ଷତ୍ରରର, ଗ୍ରାହକ ନମିନଲିଖିତ ରକୌଣସି ଉପାୟରର ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ରୋଗାରୋଗ କରପିାରନ୍ତ:ି 
ଅଭିରୋଗର-ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ: ଶ୍ରୀ. ସମ୍ଭବ୍ ରଜୈନ 

ଇରମଲ୍ : sambhav.jain@stfc.in 

 

ଗ୍ରାହକ ନମିନଲିଖିତ ଠକିଣାରର କମ୍ପାନୀର କାେଭୟାଳୟକୁ ଏକ ଲିଖିତ ରୋଗାରୋଗ ପଠାଇପାରନ୍ତ:ି 
 

ଅଭି୍ପଯା  ସମାଧାନ୍ ଅଧିକାରୀ  
ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନସରପାର୍ଭ ଫାଇନାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିରର୍ଡ୍,  

କରପଭାରରଟ୍ ଅଫିସ୍, ୋଖାରଡଭ ର୍ାୋର୍,  

3ୟ ମହଲା, ରେଷ୍ଟ େିଙ୍ଗ, ଜ ିବ୍ଲକ୍,  

ବ୍ାନ୍ଦ୍ରା କୁଲଭା କରମ୍ପଲକ୍ସ, ବ୍ାନ୍ଦ୍ରା (ପବୂ୍ଭ),  
ମୁମବାଇ 400 051, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଭାରତ 

ରଫାନ୍: +91 22 40959595 

 

େଦ ିଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀର ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନଷି୍ପତ୍ତରିର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତ,ି କମିବା େଦ ିଅଭିରୋଗ / ବ୍ବି୍ାଦ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରର 
ପ୍ରତବି୍ଧିାନ ନହୁଏ, ରତରବ୍ ରସ ନମିନରର ଦଆିୋଇଥିବ୍ା ଠକିଣାରର ଆରବ୍ଆିଇର ଆଞ୍ଚଳକି ତଦାରଖ ବ୍ଭିାଗର କାେଭୟାଳୟ (ଏନବ୍ଏିଫସି)ର 
ଦାୟିତ୍ୱରର ଥିବ୍ା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକିର୍କୁ ୋଇପାରନ୍ତ:ି 
 

ରଜରନରାଲ ମୟାରନଜର 

ତଦାରଖ ବ୍ଭିାଗ (ଏନବ୍ଏିଫସି)  
ରଚନ୍ନାଇ ଆଞ୍ଚଳକି କାେଭୟାଳୟ, 

ରଫାର୍ଭ ଗଲାସିସ୍, ରାଜାଜୀ ସାଲାଇ, 

ରଚନ୍ନାଇ - 600 001, ତାମଲିନାଡୁ, ଭାରତ। 
ରଫାନ୍: +91 44 25361631 

ଇରମଲ୍: dnbschennai@rbi.org.in 

 
 

ଇଣ୍ଟନ୍ଟାଲ୍ ଓମିୁଡସମୟାନ୍ (ଆଇଓ) 
ନ୍ପଭ୍ମରି 15, 2021 ପର ଅଣ-ବୟାଙି୍କଂ ଆଥକି କମ୍ପାନ୍ୀ ୁଡକି ଦ୍ୱାରା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଲାକ ାଳ (ଆଇଓ) ନ୍ଯୁିକି୍ତ ଉପରର ଆରବ୍ଆିଇ 
ସକଭୁଲାର ଅନୁୋୟୀ କମ୍ପାନୀ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ରଲାକପାଳ (ଆଇଓ) ନେୁିକ୍ତ କରବି୍ । ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପଲାକ ାଳ (ଆଇଓ) ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ 

mailto:dnbschennai@rbi.org.in
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ଅଭିରୋଗର ମକୁାବ୍ଲିା କରୁଥିବ୍ା ଜରଣ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ୱାଧୀନ ବ୍ୟକି୍ତ ରହରବ୍ ୋହା, ରକବ୍ଳ ଆଇଓର ପୂବ୍ଭାବ୍ରଲାକନରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ୍ରର 

ବ୍ାହାରର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରାୋଇଛ ି। 
ଆଇଓର ଭୂମିକା ଏବ୍ଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନମିନରର ଉରେଖ କରାୋଇଛ:ି 

1. ଆଇଓ ରକବ୍ଳ ରସହ ିଅଭିରୋଗଗଡୁକିର ମକୁାବ୍ଲିା କରବି୍ ୋହା ପବୂ୍ଭରୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ୋଞ୍ଚ କରାୋଇଛ ିକନୁି୍ତ ଆଂ କି କମିବା 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ରହାଇଛ।ି 

2. ଆଇଓ ସଧିାସଳଖ ଗ୍ରାହକ କମିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିରୋଗକୁ ପରଚିାଳନା କରବି୍ ନାହିଁ । 
3.    ନମିନଲିଖିତ ପ୍ରକାରର ଅଭିରୋଗ ଆଇଓ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାେିବ୍ ନାହିଁ: 

କ. ଠରକଇ, ଅପବ୍ୟବ୍ହାର ଇତୟାଦ ିସମବନ୍ଧୀୟ ଅଭିରୋଗ, ରକବ୍ଳ ରସବ୍ାରର ଅଭାବ୍ ରହତୁ, େଦ ିଥାଏ, କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ।  

ଖ. (i) ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ର ାସନ, (ii) ମାନବ୍ ସମବଳ, (iii) କମଭଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ଏବ୍ଂ ପାରିଶ୍ରମକି ସମବନ୍ଧୀୟ ଅଭିରୋଗ/ସନ୍ଦଭଭ। 
ଗ. କମ୍ପାନୀର ପରାମ ଭ ଏବ୍ଂ ବ୍ାଣଜିୟିକ ନଷି୍ପତ୍ତରି ପ୍ରକୃତରିର ସନ୍ଦଭଭ । 
ଘ. ଉପରଭାକ୍ତା ବ୍ବି୍ାଦ ସମାଧାନ ଆରୟାଗ, ଅଦାଲତ ଇତୟାଦ ିଭଳ ିଅନୟ ରଫାରମରର ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିୋଇଥିବ୍ା କମିବା ପୂବ୍ଭରୁ 
ବ୍ଚିାରାଧୀନ ଥିବ୍ା ଅଭିରୋଗ । 

4. ଆଇଓ କମ୍ପାନୀ ସହତି ଉପଲବ୍ଧ ରରକଡଭ ଗୁଡକି ଉପରର ଆଧାର କରି ଅଭିରୋଗଗୁଡକି ୋଞ୍ଚ କରବି୍, ରେଉଁଥିରର 
ଅଭିରୋଗକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାୋଇଥିବ୍ା ରକୌଣସି ଦସ୍ତାବ୍ଜି, ଏବ୍ଂ ଆଇଓର ନଦିଷି୍ଟ ପ୍ର ନଗୁଡକିରର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ 

କରାୋଇଥିବ୍ା ମନ୍ତବ୍ୟ/ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ। ଆଇଓ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରର ଅଭିରୋଗକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅତରିକି୍ତ ସୂଚନା ମାଗିପାରର । 

5. ଆଇଓ କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପକୃ୍ତ କାେଭୟକତ୍ତଭା/ବ୍ଭିାଗଗୁଡକି ସହତି ରବ୍ୈଠକ କରପିାରର ଏବ୍ଂ ଅଭିରୋଗ/ନଷି୍ପତ୍ତ ି ୋଞ୍ଚ କରବି୍ା ପାଇଁ 
ଆବ୍ ୟକୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହତି ଉପଲବ୍ଧ ରକୌଣସି ରରକଡଭ/ଡକୁୟରମଣ୍ଟ ରଖାଜପିାରର। 

କମ୍ପାନୀ ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବ୍ ଏବ୍ଂ ଅଭିରୋଗ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖଠାରୁ 21 ଦନି ମଧ୍ୟରର ଆଇଓକୁ ସମସ୍ତ "ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ 

କମିବା ଆଂ କି ପ୍ରତୟାଖୟାନ ରହାଇଥିବ୍ା ଅଭିରୋଗ" ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରିବ୍ । 

େଦ ିଆଇଓ ଅଭିରୋଗକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ/ଆଂ କି ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରିବ୍ାକୁ କମ୍ପାନୀର ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ବ୍ଜାୟ ରଖନ୍ତ,ି ରତରବ୍ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଭାବ୍ରର କହବି୍ା ଉଚତି ରେ ଅଭିରୋଗକୁ ଆଇଓ ଦ୍ୱାରା ୋଞ୍ଚ କରାୋଇଛ ିଏବ୍ଂ ଉତ୍ତରରର ଦ ଭାୋଇଥିବ୍ା କାରଣ ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀର ନଷି୍ପତ୍ତକୁି 
ବ୍ଜାୟ ରଖାୋଇଛ।ି 

େଦ ିଆଇଓ ଅଭିରୋଗକୁ ପ୍ରତୟାଖୟାନ/ଆଂ କି ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରବି୍ାକୁ କମ୍ପାନୀର ନଷି୍ପତ୍ତକୁି ଅଗ୍ରାହୟ କରର, ରତରବ୍ ଆଇଓର ନଷି୍ପତ୍ତ ିକମ୍ପାନୀ 
ପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟତାମଳୂକ ରହବ୍, ରକବ୍ଳ ରସହ ିମାମଲାବ୍ୟତୀତ ରେଉଁଠାରର କମ୍ପାନୀ ଆଇଓର ନଷି୍ପତ୍ତ ିସହତି ଅସହମତ ରହବ୍ା ପାଇଁ କାେଭୟନବି୍ଭାହୀ 
ନରିଦଭ କ/ ପରଚିାଳନା ନରିଦଭ କ/ ମୁଖୟ କାେଭୟନବି୍ଭାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଅନୁରମାଦନ ହାସଲ କରିଛ।ି 

ଏହପିରି ରକ୍ଷତ୍ରରର, ଅଭିରୋଗକାରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ୍ରର କହବି୍ ରେ ଅଭିରୋଗକୁ ଆଇଓ ଦ୍ୱାରା ୋଞ୍ଚ କରାୋଇଥିଲା ଏବ୍ଂ କମ୍ପାନୀର 
ନଷି୍ପତ୍ତ ିଅଭିରୋଗକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରର ଆଇଓ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତୟାଖୟାନ କରାୋଇଥିଲା; ରତରବ୍ କାେଭୟନବି୍ଭାହୀ ନରିଦଭ କ/ ପରଚିାଳନା ନରିଦଭ କ/ 
ମୁଖୟ କାେଭୟନବି୍ଭାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁରମାଦନ ରର କମ୍ପାନୀ ଆଇଓର ନଷି୍ପତ୍ତ ିସହତି ଅସହମତ ରହାଇଛ।ି ଏହପିରି ସମସ୍ତ ମାମଲାର ପରବ୍ତ୍ତଭୀ 

ସମୟରର କମ୍ପାନୀର ରବ୍ାଡଭ ଅଫ୍ ଡାଇରରକଟସଭ ଦ୍ୱାରା ରତ୍ରୈମାସକି ଆଧାରରର ସମୀକ୍ଷା କରାେିବ୍ । 

ଆଇଓ ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା ପରର ମଧ୍ୟ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ କମିବା ଆଂ କି ପ୍ରତୟାଖୟାନ ରହାଇଥିବ୍ା ଅଭିରୋଗ ରକ୍ଷତ୍ରରର, କମ୍ପାନୀ ଅଭିରୋଗକାରୀଙୁ୍କ ଉତ୍ତରର 
ଏକ ଅଂ  ଭାବ୍ରର ପରାମ ଭ ରଦବ୍ ରେ ରସ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆରବ୍ଆିଇ ରଲାକପାଳଙ୍କ ନକିର୍କୁ ୋଇପାରରିବ୍ (େଦ ି ଅଭିରୋଗ 
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ଆରବ୍ଆିଇ ରଲାକପାଳ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅଧୀନରର ଆରସ) ଏବ୍ଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଭ ବ୍ବି୍ରଣୀ ସହତି ଆସଥିାଏ । ଏହ ିପରାମ ଭରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିରୋଗର 

ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ ପାଇଁ ରିଜଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ରପାର୍ଭାଲ (cms.rbi.org.in)ର ଲିଙ୍୍କ ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ ରହବ୍ା ଉଚତି୍ । 

େଦ ିଅଭିରୋଗର ସମାଧାନ 30 ଦନି ମଧ୍ୟରର ରହାଇନାହିଁ କମିବା ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ତରରର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତ ିକମିବା ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀରୁ ଉତ୍ତର 
ପାଇନାହଁାନ୍ତ,ି ରତରବ୍ ଅଭିରୋଗ ରପାର୍ଭାଲ୍ https://cms.rbi.org.in ମାଧ୍ୟମରର କମିବା ଇରଲରକଟରାନକି୍ କମିବା  ାରୀରିକ ରମାଡ୍ (ବ୍ଧିିବ୍ଦ୍ଧ 
ଭାବ୍ରର ସ୍ୱାକ୍ଷରତି) ମାଧ୍ୟମରର ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରସିଦ ଏବ୍ଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ରକନ୍ଦ୍ରକୁ ଆରବ୍ଆିଇ - ସମନିବତ ରଲାକପାଳ ରୋଜନା 2021 ଅଧୀନରର 
ନମିନ ଠକିଣାରର ଦାଖଲ କରାୋଇପାରବି୍: 
 

ପକନ୍ଦ୍ରୀଭୂ୍ତ ରସଦି ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ପକନ୍ଦ୍ର,  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କ,  

4ଥଭ ମହଲା, ରସକଟର 17, 

ଚଣ୍ଡଗିଡ – 160017 

 

କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅଭିରୋଗ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖଠାରୁ 30 ଦନି ମଧ୍ୟରର ଅଭିରୋଗକାରୀଙୁ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ନଷି୍ପତ୍ତ ିଦଆିେିବ୍। 
 

କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ,  ାଖା / ରେଉଁଠାରର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କାରବ୍ାର କରାୋଏ ରସହ ିସ୍ଥାନରର ଉପରରାକ୍ତ ସୂଚନାକୁ ପ୍ରମଖୁ 
ଭାବ୍ରର ପ୍ରଦ ଭନ କରିବ୍ । 
 

ଏଫପିସରି ଅନୁପାଳନ ର ପେଭୟାୟକ୍ରରମ ସମୀକ୍ଷା ଏବ୍ଂ ପରିଚାଳନାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ତରରର ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀର କାେଭୟକାରିତାର ଏକ 
ସମନିବତ ରରିପାର୍ଭ ନୟିମିତ ବ୍ୟବ୍ଧାନରର ରବ୍ାଡଭ/ନରିଦଭ କ କମିର୍ରିର ଦାଖଲ କରାୋଇପାରର ରେପର ିଏହା ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧଭାରିତ ରହାଇପାରର। 
 

13) ମତାମତ ଏବଂ  ରାମଶଟ ୁଡକି 

 

 ପ୍ରଦାନ କରାୋଇଥିବ୍ା ରସବ୍ାଗୁଡକିରର ଉନ୍ନତ ିଆଣବି୍ାରର ସାହାେୟ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ କମ୍ପାନୀର ରସବ୍ା ଉପରର ମତାମତ ଏବ୍ଂ 
ପରାମ ଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ାକୁ ଅନୁରରାଧ କରାୋଇଛ ି। 
14) ମନ୍ରି୍ରିଂ 
 

ଆଚାର ସଂହତିାର ଅନୁପାଳନ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀ ନେୁିକ୍ତ କରିଛ ି। 
 

କମ୍ପାନୀର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅଡରି୍ଂି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଚାର ସଂହତିା ସହତି ଅନୁପାଳନ ସନୁଶିି୍ଚତ କରର । 
 

ଅଭିରୋଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହତି ଏଫପିସରି ଅନୁପାଳନର ସମୀକ୍ଷା ନୟିମିତ ଭାବ୍ରର ପରଚିାଳନା ଦ୍ୱାରା କରାେିବ୍ ଏବ୍ଂ ପେଭୟାୟକ୍ରରମ 
ନରିଦଭ କ ମଣ୍ଡଳୀରର ଏକ ସମନିବତ ରିରପାର୍ଭ ଦାଖଲ କରାେିବ୍ । 
 

15) ଆଚାର ସଂହତିା ବଷିୟପର ଅଧିକ ସୂଚନ୍ା 
 

ସୁଧ ହାର ନୀତ ିସହତି ଆଚାର ସଂହତିା କମ୍ପାନୀ (https://www.stfc.in)ର ରେବ୍ସାଇର୍ରର ଉପଲବ୍ଧ ରହବ୍ ଏବ୍ଂ ଅନୁରରାଧରର ନକଲ 
ଉପଲବ୍ଧ କରାେିବ୍ । 


