ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ସପ ାର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲି ମିପର୍ଡ
ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବିଧ ି
ଉ ସ୍ଥା ନା
ଭାରତୀୟ ରି ଜଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ ବ୍ୟାକିିଂ ବ୍ିତ୍ତିୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇ ଁ ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ି ଉପରର ନିରଦଭଶାବ୍ଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ
କରି ଛନ୍ତି ଯ୍ାହା ଏକକ ଗ୍ରାହକ ସହିତ କାରବ୍ାର କରି ବ୍ା ରବ୍ରଳ ଏବ୍ିଂ ରେଷ୍ଠ କରପଭାରରଟ ବ୍ିଧ ିର ଏକାିଂଶ ହିସାବ୍ରର
ପରି ରବ୍ଷନ କରି ବ୍ା ରବ୍ରଳ ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ିର ମାନ ନିଧାଭ ରଣ କରର |
ଜାତି , ବ୍ର୍ଣ୍ଭ , ରଙ୍ଗ, ଧମଭ , ଲି ଙ୍ଗ, ରବ୍ୈବ୍ାହିକ ସ୍ଥିତି ଏବ୍ିଂ ବ୍ିକଳାଙ୍ଗତା ଭି ତ୍ତିରର ରକୌଣସି ରବ୍ୈଷମୟ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ରଯ୍ାଗୟ
ଆରବ୍ଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଋଣ ଉତ୍ପାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ୍ା, ଆମ ନୀତି ରହବ୍ାକୁ ରହବ୍ | ଆମର ନୀତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହକମାନଙ୍କୁ
ଧାରାବ୍ାହିକ ଭାରବ୍ ଏବ୍ିଂ ନୟାଯ୍ୟ ରୂରପ ଆଚରଣ କରି ବ୍ା | ଆମ କମଭଚାରୀମାରନ ନୟାଯ୍ୟ, ନୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବ୍ିଂ
ସାମଞ୍ଜସୟପୂର୍ଣ୍ଭ ପଦ୍ଧତିରର ସହାୟତା, ଉତ୍ସାହ ଏବ୍ିଂ ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରି ରବ୍ | ଆରମ ଆମ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମ ନୟାଯ୍ୟ
ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ି ବ୍ିଷୟରର ଆମ ରେବ୍ସାଇଟରର ସ୍ଥାପନ କରି ଜଣାଇବ୍ୁ |
ଆରମ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବ୍ୁ ରଯ୍ ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଚାଜଭ / ଫି ବ୍ିଷୟରର ଉପଯ୍ୁକ୍ତ ଭାବ୍ରର ଜଣାଇ ଦିଆଯ୍ାଇଛି | ସୁବ୍ିଧା ସମ୍ପକଭୀତ
ନୀତିନିୟମ ଓ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୠଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯ୍ି ବ୍ | ଆରମ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ିବ୍ଦ୍ଧ ରଯ୍ ଋଣ ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାରୁ ଉପୁଜିଥ ିବ୍ା
ରକୌଣସି ବ୍ିବ୍ାଦ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପି ତ ରହାଇଥ ିବ୍ା ଅଭି ରଯ୍ାଗଗୁଡ଼ିକର ନିସ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଉପଯ୍ୁକ୍ତ ଭାରବ୍ ସଠିକ ସମାଧାନ
କରାଯ୍ି ବ୍ |
କମ୍ପାନୀର ନୟାଯ୍ୟ ଋଣଦାନ ପଦ୍ଧତି ମାରକଭଟିିଂ ସହିତ ଋଣର ଉତ୍ସ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ପରି ରସବ୍ା ଏବ୍ିଂ ସିଂଗ୍ରହ କାଯ୍ଭୟକଳାପ ପରି
ଅମର ସମସ୍ତ ପରି ଚାଳନାଗତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକରର ଲାଗୁ ରହବ୍ | ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ି ପ୍ରତି ଆମର ଅଙ୍ଗୀକାର କମଭଚାରୀଙ୍କ
ଜବ୍ାବ୍ଦାରୀ, ନିରିକ୍ଷନ ଏବ୍ିଂ ଅଡିଟିିଂ କାଯ୍ଭୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶିକ୍ଷନ ଏବ୍ିଂ ପ୍ରଯ୍ୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦଶିତ ରହବ୍ |

କମ୍ପାନୀର ରବ୍ାଦଭ ଅଫ ଡାଇରରକ୍ଟର ଏବ୍ିଂ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାପନା ଦଳ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବ୍ାକୁ ପରି କଳ୍ପିତ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଟା ପାଇ ଁ
ଦାୟୀ ରଯ୍ଉଗୁ
ଁ ଡ଼ିକ ଆମର ନୟାଯ୍ୟ ଋଣଦାନ ପ୍ରତି ଆମ ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରତିଫଳନ କରି ବ୍ାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ବ୍ ଏବ୍ିଂ ସମସ୍ତ କମଭଚାରୀ
ଏହି ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରତି ଅବ୍ଗତ ରହିଛନ୍ତି | େୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ ସରପାଟଭ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ ଲି ମିରଟଡ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସରବ୍ଭାଚ୍ଚ
ମନର ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ା ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୀକାରବ୍ଦ୍ଧ ଅରଟ |

ଏହି ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ି ଆମଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯ୍ାଇଥ ିବ୍ା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ରସବ୍ା ପ୍ରତି ଲାଗୁ ହୁ ଏ (ବ୍ତ୍ତଭମାନ ପ୍ରଦାନ
କରାଯ୍ାଉଥ ିବ୍ା ଏବ୍ିଂ ଭବ୍ିଷୟତର ତାରି ଖରର ଚାଲୁ କରାଯ୍ାଇପାରର)
ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ି ଉପରରାକ୍ତ ସମସ୍ତରର ଏପରି କି ତାହା ଶାଖାରର, ରଫାନ ମାଧ୍ୟମରର, ଇଣ୍ତରରନଟରର ବ୍ା ହୁ ଏତ ଆରମ
ବ୍ୟବ୍ହାର କରୁଥ ିବ୍ା ଅଥବ୍ା ଭବ୍ିଷୟତର ରକୌଣସି ତାରି ଖରର ପ୍ରବ୍ତ୍ତଭନ କରାଯ୍ି ବ୍ାକୁ ଥ ିବ୍ା ରକୌଣସି ପଦ୍ଧତି ରହଉ ନା କାହିକିଁ
ପ୍ରରଯ୍ାଜୟ ରହବ୍ |

ମୂଳ ପ୍ରତିଶତ
ୃ ି

1) ଋଣ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ାଇ ଁଆପବଦନ
(a) ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭରର ଆବ୍ଶୟକୀୟ ତଥୟ ଅନ୍ତଭଭୁକ୍ତ ରହିବ୍ , ଯ୍ାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବ୍ିତ

କରର, ଯ୍ାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୟ ଏନବ୍ିଏଫସି (NBFC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାସ୍ତାବ୍ିତ କରାଯ୍ାଇଥ ିବ୍ା ନୀତିନିୟମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ
ସହିତ ଏକ ଅଥଭପର୍ଣ୍
ୂ ଭ ତୁ ଳନା କରି ପାରି ରବ୍ ଏବ୍ିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅବ୍ଗତ ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ
କରାଯ୍ାଇପାରି ବ୍ | ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ସହିତ ଦାଖଲ କରି ବ୍ାକୁ ଥ ିବ୍ା ନଥ ିପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଋଣ ଆରବ୍ଦନ
ଫମଭଟି ଦଶଭାଇବ୍ | ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ଏବ୍ିଂ ଗ୍ରାହକକୁ ଜାରି କରାଯ୍ାଇଥ ିବ୍ା ଅନୁ ରମାଦନ ପତ୍ର ବ୍ିପଦ ଆଶଙ୍କାର
ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରି ବ୍ା ଏବ୍ିଂ ଯ୍ୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ବ୍ର୍ଣ୍ଭନାର ପଦ୍ଧତିରୁ ବ୍ିଭିନ୍ନ ରେଣୀର ଋଣଦାତାଙ୍କୁ ବ୍ିଭିନ୍ନ ସୁଧର ହାର ପ୍ରକାଶ କରା
ରହବ୍ ଏବ୍ିଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ରେବ୍-ସାଇଟରର ଉପଲବ୍ଧ ରହବ୍ ଏବ୍ିଂ ପ୍ରାଶଙ୍ଗିକ ଲ୍ହବ୍ର କାଗଜରର ପ୍ରକାଶିତ ରହବ୍ |
ରଯ୍ରତରବ୍ରଳବ୍ି ସୁଧର ହାରରର ବ୍ଦଳ ରହବ୍ ରସହି ତଥୟ ରେବ୍ସାଇଟରର ଅଧୁନାତନ କରା ରହବ୍

(b) କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଋଣ ଆରବ୍ଦନର ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଏକ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବ୍ନ କରି ବ୍ | ବ୍ିରଶଷ
କରି , ରଯ୍ଉ ଁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରର ଋନ ଆରବ୍ଦନଗୁଡ଼ିକର ନିସ୍ପତ୍ତି ରହବ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାରରର
ନିରଦଭଶତ
ି ରହବ୍ |
(c) ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ୍ ରସହି ତଥୟଗୁଡ଼ିକ ଦଶଭାଇବ୍ ରଯ୍ଉଗୁ
ଁ ଡ଼ିକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା
ରକୋଇସି ( KYC)ନୀତି ପୂରଣ କରି ବ୍ା ଏବ୍ିଂ ଆଇନ ଏବ୍ିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆବ୍ଶୟକତାଗୁଡ଼ିକ ମାନିଚଳିବ୍ା ପାଇ ଁ
ଗ୍ରାହକଠାରୁ ସିଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ା ପ୍ରରୟାଜନ | ଆରମ ହୁ ଏତ ଏକ ଡାଟାରବ୍ସ ନିମାଭ ଣ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଗ୍ରାହକ ଏବ୍ିଂ
ତାଙ୍କ ପରି ବ୍ାର ବ୍ିଷୟରର ଅତିରିକ୍ତ ତଥୟ ପାଇ ଁ ଅନୁ ରରାଧ କରି ପାରନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ଇଚଛୁକ ହୁ ଅନ୍ତି ରତରବ୍ ହି ଁଏହି
ତଥୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରି ରବ୍ |

2) ଋଣର ମୂଲୟାୟନ ଏବଂ ନୀତିନୟ
ି ମ / ଶର୍ତ୍ଟାବଳୀ
କମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଲି ଖ ିତ ଭାରବ୍ ଅନୁ ରମାଦନ ଚିଠି ଆକାରରର ନୀତିନିୟମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସହିତ ଅନୁ ରମାଦିତ
ଋଣର ପରି ମାଣ ଓ ବ୍ାଷି କ ସୁଧର ହାର ଏବ୍ିଂ ତାହାର ପ୍ରରୟାଗ ପଦ୍ଧତି ଏବ୍ିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୀତିନିୟମ ଓ
ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ମାନି ଚଳିବ୍ା ସହିତ ରରକଡଭରର ରଖ ିରବ୍ |
ଋଣ ଅନୁ ରମାଦନ ପତ୍ର ଏବ୍ିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ସମସ୍ତ ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରର ରହବ୍ ବ୍ା ଋଣଗ୍ରହୀତା
ବ୍ୁ ଝିପାରୁଥ ିବ୍ା ଭାଷାରର ରହବ୍ାକୁ ରହବ୍ |
କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଅନୁ ରମାଦନ ବ୍ା ବ୍ିତରଣ ସମୟରର ଋଣ ଚୁ କ୍ତି ର ଏକ ନକଲ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ |

3) ନୀତିନୟ
ି ମ ଓ ଶର୍ତ୍ଟାବଳୀପର ରି ବର୍ତ୍ଟନ ସହିତ ଋଣ ବିତରଣ
(a) ଋଣ ପରି ରଶାଧରର ବ୍ିଳମ୍ବ ପାଇ ଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦଣ୍ଡମୂଲକ ସୁଧ ଆଦାୟ କରି ବ୍ା ଯ୍ାହା ଋଣ ଚୁ କ୍ତି ରର ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାବ୍ରର ବ୍ର୍ଣ୍ଭନା କରାଯ୍ି ବ୍ା ଉଚିତ |
(b) କମ୍ପାନୀ ତାହାର ନିତରଣ ସମୟସୂଚୀ, ସୁଧର ହାର, ସଭି ସ ଚାଜଭ, ପ୍ରି ରପରମଣ୍ଟ ଚାଜଭ ଇତୟାସି ସହିତ
ସହିତ ନୀତିନିୟମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀରର ରକୌଣସି ପରି ବ୍ତ୍ତଭନ ବ୍ିଷୟରର ଋନଗ୍ରହୀତାକୁ ବ୍ିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ରବ୍ |
ଜାରି କରି ରବ୍ | ଆରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବ୍ୁ ରଯ୍ ସୁଧର ହାର ଏବ୍ିଂ ରଦୟଗୁଡ଼ିକରର ରକୌଣସି
ପରି ବ୍ତ୍ତଭନ ରକବ୍ଳ ପ୍ରତୟାଶିତ ଭାରବ୍ ପ୍ରଭାବ୍ିତ କରି ବ୍ ଏହି ବ୍ିଷୟରର ରଗାଟିଏ ଉପଯ୍ୁକ୍ତ ଶତଭ ଋଣ

ଶତଭ ଋଣ ଚୁ କ୍ତି ରର ଅନ୍ତଭଭୁକ୍ତ କରା ରହବ୍ |
(c) ସି ଦ୍ଧାନ୍ତର ପୂନବ୍ିରବ୍ଚନା / ଅଥଭପ୍ରଦାନ ତ୍ୱରାନ୍ିତ
ି କରି ବ୍ା ଅଥବ୍ା ଚୁ କ୍ତି ଅଧ ିନରର ଥ ିବ୍ା କମଭକ୍ଷମତା ଋନ ଚୁ କ୍ତି
ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ରହବ୍ାକୁ ରହବ୍ |
(d) ଋଣ ଚୁ କ୍ତି ମଧ୍ୟରର ଏକ ଅନ୍ତଗଭଠତ
ି ଫୁ ନଃ-ଅଧ ିଗ୍ରହଣ ଧାରା ରହିବ୍ ଏବ୍ିଂ ଅଧ ିଗ୍ରହନ କରି ବ୍ା ପୂବ୍ର
ଭ ୁ ବ୍ିଜ୍ଞପ୍ତି
ଜାରି କରି ବ୍ାର ସମୟସୀମା ବ୍ିଷୟରର, ରଯ୍ଉ ଁ ପରି ସ୍ଥିତି ଅଧ ିନରର ବ୍ିଜ୍ଞପ୍ତି ର ଅବ୍ଧ ିରର ଛାଡ଼ କରାଯ୍ାଇପାରର,
ଜମାନତ ଦଖଲ ପାଇ ଁ ପଦ୍ଧତି , ସମ୍ପତ୍ତି ର ବ୍ିକ୍ରୟ/ନିଲାମ ଋଣ ପରି ରଶାଧ ପାଇ ଁ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଏକ ଚୁ ଡ଼ାନ୍ତ ସୁରଯ୍ାଗର
ବ୍ିଧାନ, ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ପୂନଃଅ ରଫରସ୍ତ କରି ବ୍ାର ପଦ୍ଧତି ଏବ୍ିଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ିକ୍ରୟ/ନିଲାମ କରି ବ୍ାର ପଦ୍ଧତି ପୂବ୍ର
ଭ ୁ ବ୍ିହତ
ି
ରହାଇ ରହିବ୍ |

(e) ସମସ୍ତ ରଦୟ ପରି ରଶାଧ ପରର ବ୍ା ଋଣର ବ୍ରକୟା ଅଥଭ ଆଦାୟ କରି ବ୍ା ପରର ରକବ୍ଲ ୟଦି ଋଣଗ୍ରହୀତା
ବ୍ିରୁଦ୍ଧରର କମ୍ପାନୀର ଥ ିବ୍ା ଦାବ୍ିର ରବ୍ୈଧାନିକ ଅଥବ୍ା ସବ୍ଭସତ୍ୱାଧ ିକାର ନଥବ୍
ି ା ସ୍ଥରଳ କମ୍ପାନୀ ସକଳ
ଜମାନତକୁ ମୂକ୍ତ କରି ବ୍ | ଯ୍ଦି ଏହିପରି ରସଟ-ଅଫ ଅଧ ିକାର ପ୍ରରୟାଗ କରି ବ୍ାକୁ ପରଡ଼, ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଏହା
ବ୍ିଷୟରର ବ୍ିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ଅବ୍ଶିଷ୍ଟ ଦାବ୍ି ବ୍ିଷୟରର ପୂର୍ଣ୍ଭ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ଏବ୍ିଂ ରକଉ ଁ ଶତଭ ବ୍ଳରର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ
ଦାବ୍ିର ନିସ୍ପତ୍ତି ନରହବ୍ା ପଯ୍ଭୟନ୍ତ ଜମାନତକୁ ବ୍ଜାୟ ରଖ ିବ୍ା ପାଇ ଁ ବ୍ାଧ୍ୟ ତାହା ଅବ୍ଗତ କରାଇବ୍ |

4) ପ ା ନୀୟତା
(a) ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ରମାଦିତ ନରହବ୍ା ପଯ୍ଭୟନ୍ତ ଆରମ ସମସ୍ତ ତଥୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗତ ଏବ୍ିଂ ରଗାପନୀୟ ତଥୟ
ଭାବ୍ରର ବ୍ିଚାର କରି ବ୍ୁ |
(b) ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ରମାଦିତ ନରହବ୍ା ପଯ୍ଭୟନ୍ତ, ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ବ୍ୟାତିକ୍ରମ ରକ୍ଷତ୍ର ଛଡ଼ା ଆରମ ଅନୟ ସତ୍ତାର
ରଲଣରଦଣର ରକୌଣସି ବ୍ିବ୍ରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ୁ ନାହି ଁ:

 ଯ୍ଦି ଆମକୁ ସମ୍ବି ଧ ିବ୍ଦ୍ଧ ଏବ୍ିଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ାକୁ ହୁ ଏ
 ଯ୍ଦି ଏହି ତଥୟ ପ୍ରକାଶ କରି ବ୍ାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦାୟୀତ୍ୱ ରହିଥାଏ
 ଯ୍ଦି ଆମ ଆଗ୍ରହ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ / ବ୍ିତ୍ତିୟ ଅନୁ ଷ୍ାଠ ନ / ଆମ ଦଳର ସହରଯ୍ାଗୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରର ଏହି
ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ାର ପ୍ରରୟାଜନ ହୁ ଏ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ, ଜାଲି ଆତି ପ୍ରତିରରାଧ କରି ବ୍ା) |

 ବ୍ିପନଣ ଉରଦଶୟରର ଅନୟକାହାକୁ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପକଭରର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଆରମ ଏହି
କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବ୍ହାର କରି ବ୍ୁ ନାହି ଁ|

5) ସାଧାରଣ
(a) ଋଣ ଚୁ କ୍ତି ର ନୀତିନିୟମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ପ୍ରଦାନ କରି ବ୍ା ଛଡ଼ା କମ୍ପନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତା ବ୍ିଷୟରର ହସ୍ତରକ୍ଷପ
କରି ବ୍ା ଠାରୁ ବ୍ିରତ ରହିବ୍ (ଯ୍ଦି ନା ରକୌଣସି ନୁ ତନ ତଥୟ, ଯ୍ାହା ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ପୂବ୍ର
ଭ ୁ ପ୍ରକାଶ
କରାଯ୍ାଇ ନାହି ଁ, ଏବ୍ିଂ ତାହା ଋଣଦାତାର ନଜରକୁ ଆସି ଛି ) |
(b) ଋନ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇ ଁ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଠାରୁ ଅନୁ ରରାଧ ପାଇବ୍ା ରକ୍ଷତ୍ରରର ସମ୍ମତି ପାଇ ଁ
ସମ୍ମତି ପାଇ ଁ ଅନୟଥାରର ରଯ୍ପରି କି କମ୍ପାନୀର ଆପତ୍ତି , ଯ୍ଦି କିଛି ଥାଏ, ଅନୁ ରରାଧ ପ୍ରାପ୍ତି ତାରି ଖ ଠାରୁ
ତାରି ଖ ଠାରୁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରର ଜଣାଇବ୍ାକୁ ରହବ୍ | ଏହିପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତରନ ବ୍ା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଆଇନ ସହିତ

ଆଇନ ସହିତ ସଙ୍ଗତିପର୍ଣ୍
ୂ ଭ ଭାରବ୍ ଚୁ କ୍ତି ମଲ
ୂ କ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ଅନୁ ସାରର ରହବ୍ |
(c) ଋଣ ପୂନରୁଦ୍ଧାର ରକ୍ଷତ୍ରରର, କମ୍ପାନୀ ରକୌଣସି ଅଜାଚିତ ନିଗ୍ରହର ଆେୟ ରନବ୍ ନାହି ଁରଯ୍ପରି କି
ଅସ୍ୱାଭାବ୍ିକ ସମୟରର ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ବ୍ାରମ୍ବାର ବ୍ିରକ୍ତ କରି ବ୍ା, ଋଣର ପୂନରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଁ ବ୍ାହୁ ବ୍ର
ଳ
ପ୍ରରୟାହ ଇତୟାଦି |
ଅଧିକତର ସହାୟତା
ଅଭି ପଯ୍ା

ଡ଼
ୁ ିକ:

ରକୌଣସି ଅଭି ରଯ୍ାଗ/ବ୍ିବ୍ାଦ ରକ୍ଷତ୍ରରର, ଅଭି ରଯ୍ାଗକାରୀ/ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଲି ଖ ିତ ଆକାରରର ସିଂଶ୍ଳି ଷ୍ଟ ଶାଖାରର ଜଣାଇବ୍ାକୁ
ପଡ଼ିବ୍ | ଶାଖା କମଭକତ୍ତଭାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁ ରନ୍ତ ବ୍ିଷୟଟିର ନିଷ୍ପତି କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍କୁ ରହବ୍ |

ଅଭି ପଯ୍ା

ଡ଼
ୁ ିକର ନିଷ୍ପତି ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଉତ୍ପାଦ ଓ ପରସଭବ୍ା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ିବ୍ାଦ ଅଭି ରଯ୍ାଗ ସମ୍ପକଭୀତ ସମସ୍ତ ବ୍ିବ୍ରଣୀ ପାଇବ୍ାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରର ଶୁଣାଯ୍ି ବ୍ା
ଏବ୍ିଂ ନିଷ୍ପତି କରି ବ୍ାକୁ କରି ବ୍ାକୁ ପଡ଼ିବ୍ |
ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ "ଅଭି ରଯ୍ାଗ ନିଷ୍ପତି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା’ ସ୍ଥାପନ କରାଯ୍ାଇଛି
ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ସ୍ତର
ଶାଖା ସ୍ତର
ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯ୍ଭୟାଳୟ ସ୍ତର

ଅଭି ପଯ୍ା

ନିଷ୍ପତି - ପଯ୍ା ାପଯ୍ା

ନିସ୍ପର୍ତ୍ି ସ୍ତର
ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯ୍ଭୟାଳୟ ସ୍ତର
ଅଭି ରଯ୍ାଗ ନିଷ୍ପତି ଅଧ ିକାରୀ

ବିବରଣୀ

ଅଭି ରଯ୍ାଗଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆପଣ ଅଭି ରଯ୍ାଗ ନିଷ୍ପତି ଅଧ ିକାରୀ ଙ୍କୁ ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରି ପାରନ୍ତି , ଦୟାକରି ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ
ରଯ୍ରକୌଣସି ଉପାୟରର ଆମ ସହିତ ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରନ୍ତୁ:
ଅଭି ରଯ୍ାଗର ନାମ ନିଷ୍ପତି ଅଧ ିକାରୀ :- େୀଯ୍ୁକ୍ତ ରାରଜଶ ମରହଶ୍ଵରୀ
ଇରମଲ :-rajesh.maheshwari@stfc.in
ଆପଣ ଆମ କାଯ୍ଭୟାଳୟକୁ ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ଠିକଣାରର ଲି ଖ ିତ ଆକାରରର ରପ୍ରରଣ କରି ପାରନ୍ତି :
ଅଭି ପଯ୍ା

ନିଷ୍ପତି ଅଧିକାରୀ

େୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ ସରପାଟଭ ଫାଇନାନ୍ ସ କିଂପାନୀ ଲି ମିରଟଡ଼
କରପଭାରରଟ କାଯ୍ଭାଳୟ - େକହାଟଭ ଟାୋର,
ତୃ ତୀୟ ମହଲା, ରେଷ୍ଟ ରେଇଙ୍ଗ, ଜୀ ବ୍ ଲକ,
ବ୍ାନ୍ଦ୍ରା କୁଲାଭ କରଲଲକ୍ସ, ବ୍ାନ୍ଦ୍ରା(ପୂବ୍)ଭ ,
ମୁମ୍ବାଇ - 400051

ରଟଲି ରଫାନ- +91 22 40959595
ଯ୍ଦି ଋଣଗ୍ରହିତା କମ୍ପାନୀର ଅଭି ରଯ୍ାଗ ନିସ୍ପତ୍ତି କମଭକତ୍ତଭାଙ୍କ ସି ଦ୍ଧାନ୍ତ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନହୁ ଅନ୍ତି , ରତରବ୍ ରସ ଭାରତୀୟ ରି ଜଭଭ
ବ୍ୟାଙ୍କର (ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କି ିଂ ଋଣ ବ୍ିତ୍ତିୟ କମ୍ପାନୀ ) ଅଧୀକ୍ଷଣ ବ୍ିଭାଗର ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯ୍ଭୟାଳୟରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ପାଖରର
ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ଠିକଣାରର ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରି ପାରି ରବ୍:
ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ
ଅଧୀକ୍ଷଣ ବ୍ିଭାଗ (ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କି ିଂ ଋଣ ବ୍ିତ୍ତିୟ କମ୍ପାନୀ )
ରଚନ୍ନାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କଯ୍ଭୟାଳୟ
ରଫାଟଭ ଗ୍ଲାସି ସ , ରାଜାଜି ସାଲାଇ, ରଚନ୍ନାଇ-6000001, ଭାରତ
ରଟଲି ରଫାନ: 91-44-25361631
ଇରମଲ: dnbschennai@rbi.org.in
ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ି ଅନୁ ବ୍ତ୍ତି ତାର ନିୟମି ତ ପଯ୍ଭୟାରଲାଚନା ରହାଇଥ ିବ୍ା ଏକ ଏକତ୍ରିକୃତ ରି ରପାଟଭ ଏବ୍ିଂ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାପନାର
ବ୍ିଭିନ୍ନ ସ୍ଥରରର ଅଭି ରଯ୍ାଗ ନିସ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ କାଯ୍ଭୟକାରଣୀ ଏକ ନିୟମି ତ ବ୍ୟବ୍ଧାନରର ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଧାଭ ରି ତ ରହାଇଥ ିବ୍ା
ଅନୁ ସାରର ରବ୍ାଡଭ/କମି ଟି ଅଫ ଡାଇରରକ୍ଟର ପାଖରର ଦାଖଲ କରାଯ୍ାଇପାରର |

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ

ରମଶଟ

ଆମ ପରି ରସବ୍ାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଆରମ ଆମ ଗ୍ରାହକମନଙ୍କୁ ଆମ ପରି ରସବ୍ା ଉପରର ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ
କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଅନୁ ରରାଧ କରି ବ୍ୁ |
ଯ୍ଟୟପବକ୍ଷଣ
ବ୍ିଧ ି ପ୍ରତି ଅନୁ ବ୍ତ୍ତି ତା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବ୍ା ପାଇ ଁ ଆମର କରଣ ଅଭି ରଯ୍ାଗ ନିସ୍ପତ୍ତି କମଭକତ୍ତଭା ରହିଛନ୍ତି | ଆମର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ
ନିରିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଆରମ ବ୍ିଧ ି ପୂରଣ କରି ବ୍ାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରର |
ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ିଧ ି ପ୍ରତି ଅନୁ ବ୍ତ୍ତି ତାର ସହିତ ଅଭି ରଯ୍ାଗ ନିସ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପଯ୍ଭୟାରଲାଚନା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା
ନିୟମି ତ ଭାବ୍ରର ସମ୍ପନ୍ନ ରହବ୍ ଏବ୍ିଂ ପଯ୍ଭୟାୟକ୍ରରମ ଏକ ଏକୀକୃତ ରି ରପାଟଭ ପରି ଚାଳନା ରବ୍ାଡଭ ସମମୁଖରର ଦାଖଲ
କରାଯ୍ି ବ୍ |
ବିଧ ି ବିଷୟପର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ
ଏହି ବ୍ିଧ ି ଆମ ରେବ୍ସାଇଟରର ଉପଲନ୍ଧ କରାଯ୍ି ବ୍ ଏବ୍ିଂ ଅନୁ ରରାଧ କ୍ରରମ ଏହାର ପ୍ରତିଲିପିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯ୍ାଇପାରି ବ୍ |

