
 
 

 
ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ସପ ାର୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିପର୍ଡ 

ପକାଭିଡ୍-19 ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥକି ଚା  ପେତୁ ଋଣ ପନଇର୍ଥବିା ବୟକି୍ତଙୁ୍କ  ରିପ ାଧ ସ୍ଥଗନ ଉ ପର ନୀତି  

ସଂସ୍କରଣ: 2020v.1 
 

ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (ଆରବ୍ିଆଇ) ମାର୍ଚ୍ଭ 27, 2020ରର ରେଟରମଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରେର୍ଲପରମଣ୍ଟାଲ୍ ଏବ୍ଂ 

ରରଗରୁଲରଟାରୀ ପଲିସି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯାହା ରକାରି୍େ୍-19 ଦ୍ୱାରା ସେିୃ ରହାଇଥବି୍ା ଆଥକି ସି୍ଥତିର ଚାପକୁ ସିଧାସଳଖ 

ସମାଧାନ କରିଥାଏ | ରଗାଟିଏ ନୀତ ିରହଉଛି ରକାରି୍େ୍-19 ବ୍ୟାଘାତ କାରଣରୁ ଆଥକି ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବ୍ା ଏବ୍ଂ ପରିରଶାଧ 

ଚାପକ ୁଆରାମ ରେଇ କାଯଭୟ ପଞିୁ୍ଜରର ପ୍ରରବ୍ଶକ ୁସେୃୁଢ଼ କରିବ୍ା | ଏହି ରେତ୍ରରର, ଆରବ୍ିଆଇ ମାର୍ଚ୍ଭ 1, 2020 ରୁ ରମ 31, 

2020 ମଧ୍ୟରର ପେୁଥବି୍ା ସମସ୍ତ କିସି୍ତ ରେୟ ଉପରର ପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନ ପ୍ରୋନ କରିବ୍ାକୁ ଏନବି୍ଏଫସି  ସହିତ ସମସ୍ତ ଋଣ 

ପ୍ରୋନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନି୍ତ | ଆରବ୍ିଆଇ ପରିଶ ାଧ ଅନୁସଚିୁ ଏବଂ ପରବତତୀ  ଋଣ ଶଦୟ  ତାରିଖ , 

ଏହା ସହିତ ଋଣର ଅବ୍ଧ ି ମଧ୍ୟ ତିନି ମାସ ପଯଭୟନ୍ତ  କୁ ସ୍ଥାନାଂତର କରିବା ପାଇ ଁ   କରିବ୍ାକ ୁ ଅନୁମତି ଶଦଇଛନି୍ତ | ଏହି 

ପରିରପ୍ରେୀରର ରବ୍ାେଭ ଅନୁରମାେିତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବ୍ାକୁ ଆରବି୍ଆଇ ସମସ୍ତ ଋଣ ପ୍ରୋନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନି୍ତ | 

     ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆରବି୍ଆଇ ସହିତ ପଞି୍ଜକୃତ ରହାଇଥବି୍ା ଏକ ଅଣ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀ, ମଖୁୟତଃ ପବୂ୍ଭ-

ମାଲିକାନା ବ୍ାଣଜିିୟକ ଯାନଗଡୁକିର ବି୍ତ୍ତରପାଷଣ ଅରଟ ଯାହା ରକାରି୍େ୍-19 ବ୍ୟାଘାତ ଦ୍ୱାରା ଅଧକି ପ୍ରର୍ାବି୍ତ ରହାଇଥାଏ 

ଏବ୍ଂ ରତଣ ୁ କମ୍ପାନୀ ଆରବ୍ିଆଇ ଦ୍ୱାରା େିଆଯାଇଥବି୍ା ନୀତି ନିରଦଭଶାବ୍ଳୀ ସକଭୁଲାର ନଂ ଆରବି୍ଆଇ/2019-20/186 

େିଓଆର. ନଂ. ବି୍ପି. ବି୍ସି. 47 / 21.04.048 /2019-20 ମାର୍ଚ୍ଭ 27, 2020 ତାରିଖ  ଅନୁସାଶର ନିମ୍ନଲିଖ ିନୀତି ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିଛି |  

 

1. ମାର୍ଚ୍ଭ 1, 2020ରୁ ମଇ 31, 2020 ମଧ୍ୟରର ଧାଯଭୟ ରହାଇଥବି୍ା କିସି୍ତ ଗେୁକି ପାଇ ଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର  ଧାରଗ୍ରାହୀ  

ମାନଙୁ୍କ େିଆଯାଇଥବି୍ା ରଯରକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଟର୍ତ ଶ ାନ ପାଇ ଁ ପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନ ପ୍ରୋନ କରିବ୍ | 

2. ରସହି ଅନୁଯାୟୀ, ପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନର ଅବ୍ଧ ି ପରର ଏହି ଋଣଗେୁିକର ପରିରଶାଧ ଅନୁସଚୂୀ ରଯପରି ଅବ୍ଶେି 

ଅବ୍ଧ ିତିନିମାସ ପରର ରବ୍ାେଭରର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ରହବ୍ | 

3. ପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନର ଅବ୍ଧ ିସମୟରର ଧାଯଭୟ ରହାଇଥବି୍ା ସଧୁ ହାର ଚୁକି୍ତ ରି୍ତି୍ତକ ହାର ରହବ୍, ରଯଉଥଁରିର ଋଣ 

ରନଇଥବି୍ା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ସହିତ ଋଣ ଚୁକି୍ତ ରହାଇଥଲିା | ପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନ ଅବ୍ଧ ି ସମୟରର ଧାଯଭୟ କରାଯାଇଥବି୍ା 

ସଧୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା େିଆଯାଇଥବି୍ା ପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନ ଉପରର ଆଧାର କରି ସଂରଶାଧତି ରଶଷ କିସି୍ତ ଧାଯଭୟ ତାରିଖ 

ପରର ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ୍। ରସହି ସଧୁ ରାଶ ି କସିି୍ତରର ସଂଗହିୃତ ରହବ୍ ଏବ୍ଂ କିସି୍ତ ପରିମାଣ ବ୍ତ୍ତଭମାନର କିସି୍ତ 

ପରିମାଣ ସହିତ ସମାନ ରହବ୍ ଏବ୍ଂ ଏହିପରି  ଚୁକି୍ତରି୍ତି୍ତକ ହାରରର ପହଞ୍ଚିବ୍ା ପାଇ ଁରଶଷ କିସି୍ତ ସମରଯାଜିତ ରହବ୍ 
| 

4. ରିଭ ବିଙ୍ଗ ୱକିଙ୍ଗ କୟାପିଟା  ଶେଡିଟ ସବିୁଧା ଶେପରିକି ଶ ଲ୍ ାଟଙି୍ଗ ବିଜିଶନସ ଶ ାନ , ଡୀ ର ର୍ାନଂକ ୁ

ଶଭହିକି  ଶେଡ଼ ଆଡଭାନ୍ ସ ଏବଂ ଧାରଗ୍ରାହୀଙୁ୍କ  ୱକଙି୍ଗ କୟାପିଟା (ଫୁଏ , ରଟାଲ୍ ଶ ାନ ଇତୟାେି) ଆକାରରର 

ଋଣ ରନଇଥବି୍ା ଧାରଗ୍ରାହୀଙୁ୍କ ସଧୁ ରେୟ ଉପରର ତିନମିାସ ର ସ୍ଥଗିତୀକରଣ କରିବ୍ାକୁ ଅନୁମତି େିଆଯିବ୍, ୋହା 

ମାର୍ଚ୍ଭ 1, 2020 ରୁ ରମ 31,2020  ଅବ୍ଧ ିମଧ୍ୟରର ରହାଇପାରର |ଜମା ରହାଇଥବି୍ା ସଧୁ ତିନିମାସ ରଶଷ ରହବ୍ା 

ପରର ମଳୂ ରାଶ ିସହିତ ରଯାୋଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଋଣ ଚୁକି୍ତ ପରିପକ୍ୱତା ସମୟରର ଉକ୍ତ ରାଶ ିସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ୍ | 

5. ରିଭ ବିଙ୍ଗ ୱକିଙ୍ଗ କୟାପିଟା  ଶେଡିଟ ସବିୁଧା ଶେପରିକି ଶ ଲ୍ ାଟଙି୍ଗ ବିଜିଶନସ ଶ ାନ , ଡୀ ର ର୍ାନଂକ ୁ

ଶଭହିକି  ଶେଡ଼ ଆଡଭାନ୍ ସ ଏବଂ ଧାରଗ୍ରାହୀଙୁ୍କ ୱକିଙ୍ଗ କୟାପିଟା (ଫୁଏ , ରଟାଲ୍ ଶ ାନ ଇତୟାେି) ସମ୍ବନ୍ଧରର, 

ଋଣ ରନଇଥବି୍ା ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ପାଇ ଁମାଜିନ ହ୍ରାସ କରି ଏବ୍ଂ/ କିମ୍ବା ୱକଙି୍ଗ କୟାପିଟା  ଚକ୍ରକୁ ପନୁବ୍ଭାର ମଲୂୟାଙ୍କନ 

କରି କମ୍ପାନୀ ପରିହାରନୀୟ େମତାକୁ ପନୁଃଗଣନା କରିପାରିବ୍ |  

 

   



 

6. ଋଣ ଚୁକି୍ତରର ଉପରରାକ୍ତ ପରିବ୍ତ୍ତଭନ ଗେୁକି ରକାରି୍େ-19 ର ଆଥକି ଅବ୍ନତ ି ରୁ ଧାରଗ୍ରାହୀଙୁ୍କ ସେମ 

କରିବ୍ାକୁ ବି୍ରଶଷ ଭାଶବ ପ୍ରୟାସ କରାୋଇ ଅଛି| ରତଣ ୁ ଉପରରାକ୍ତ ନିରଦଭଶାବ୍ଳୀ ଉପରର ଆଧାର କରି 

ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଥକି ଅସବିୁ୍ଧା ରହତୁ ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାର ସତ୍ତଭ ଏବ୍ଂ ପରିବ୍ତ୍ତଭନକୁ  ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ୍ ନାହି,ଁ 

ଆରବ୍ିଆଇ ରିରପାଟଭର ଉରଦଶୟ ପାଇ ଁସମ୍ପତି୍ତ ବ୍ଗଭୀକରଣ ୋଉନରଗ୍ରେ୍ ରହବ୍ ନାହି ଁ ଏବ୍ଂ ଆଶା କରାଯାଉଥବି୍ା 

ଋଣ େତି (ଇସିଏଲ) ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ପାଇ ଁଆଇଏନେି ଅଧୀନରର ତୃତୀୟ ପଯଭୟାୟ ରେଣୀକରଣ ମଧ୍ୟ ରହବ୍ ନାହି ଁ |  
 

7. ‘ପରିହାରନୀୟ ଶକି୍ତ’ର ପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନ/ ସ୍ଥଗିତୀକରଣ/ପନୁଃଗଣନା ନିଦିେ ର୍ାବ୍ରର  

ଧାରଗ୍ରାହୀମାନଙୁ୍କ ରକାରି୍େ୍-19 ରୁ ଅଥଭରନୈତିକ ଅବ୍ନତ ିଘଟାଇବ୍ାକୁ ସେମ କରିବ୍ାକ ୁପ୍ରୋନ କରାଯାଉଛି, ଋଣ 

ଚୁକି୍ତନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ କିମ୍ବା ପରିବ୍ତ୍ତଭନକୁ ସମାନ ର୍ାବ୍ରର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ୍ ନାହି ଁ ୋହା ର୍ାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ 

ବ୍ୟାଙ୍କର ଅନୁରେେ -1 ର ଅନୁରେେ 2 ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଥକି ଅସବିୁ୍ଧାକୁ (ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପତି୍ତର ସମାଧାନ 

ପାଇ ଁ ପଶୃଡଣ୍ଟସିଆ  ଶେର୍ୱାକତ) ନିରଦଭଶନାମା, 2019 ଜୁନ୍ 7, 2019 (“ପଶୃଡଣ୍ଟସିଆ  ଶେର୍ୱାକତ”) | 

ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହିପରି ଏକ ମାପ, ନିରଜ, ସମ୍ପତି୍ତ ବ୍ଗଭୀକରଣ ୋଉନରଗ୍ରେ୍ ରହବ୍ ନାହି ଁ | ଟର୍ତ ଶ ାନ ଗେୁକିର 

ସମ୍ପତି୍ତ ବ୍ଗଭୀକରଣ ଯାହା ରିଲିଫ୍ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଛି ସଂରଶାଧତି ଧାଯଭୟ ତାରିଖ ଏବ୍ଂ ସଂରଶାଧତି ପରିରଶାଧ 

କାଯଭୟସଚୂୀ ଆଧାରରର ନିର୍ଣ୍ଭୟ କରାଯିବ୍ | ରସହିର୍ଳ ିୱକିଙ୍ଗ କୟାପିଟା  ସବିୁ୍ଧା ରଯଉଠଁାରର ଉପ ର୍ ରଯାଗାଇ 

େିଆଯାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉରେଖ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ (ଏସଏମଏ) ଏବ୍ଂ ଆଶଦ   ସି୍ଥତି ପଶର  ସ୍ଥଗିତୀକରଣ ଅବ୍ଧ ି ସହିତ 

ସଂରଶାଧତି ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସମାପ୍ତ ରହବ୍ା ପରର ସଂଗହିୃତ ସଧୁର ଆଶବଦନ ଉପଶର ବିଚାର କରାେିବ | 
 

8. ସଧୁ ସରମତ ରେୟ ଗେୁିକର ପନୁଃ ନିର୍ଦ୍ଭାରଣ, ସପୁରର୍ାଇଜର ରିରପାଟିଂ ଏବ୍ଂ ରକ୍ରେିଟ୍ ସଚୂନା କମ୍ପାନୀ ଗେୁିକ 

(ସିଆଇସି) କୁ ରିରପାଟଭ କରିବ୍ା ଉରଦଶୟରର ଖଲିାପକାରୀ ର୍ାବ୍ରର ରଯାଗୟ ରହବ୍ ନାହି ଁ | 

9. କଂପାନୀ  ନିଜର ଧାରଗ୍ରାହୀଙୁ୍କ ଦିୟା ୋଉ ଥବିା ଉପ ର୍ ର ଏର୍ ୍ଆଇ ଏସ  ବିକା  କରିବ ୋହା ଅନୟ ବିଷୟଶର 

ଧାରଗ୍ରାହୀ ଭିତିକ ଏବଂ ଶେଡିଟ- ସବିୁଧା ଭିତିକ ବିଷୟ ରହିବ , ଶେଉଥଁପିାଇ ଁଧାରଗ୍ରାହୀ ସମ୍ପକତଶର ଉପ ର୍ ରା  ି

ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ବିଷୟଶର ସଚୂନା ଦିଆେିବ, ୋହା ର ଏକ୍ସଶପାଜର 5 ଶକାଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ ତାହାଠାରୁ ଅଧକି ଅଶଟ | 

10. କମ୍ପାନୀ ଏସପିରି୍/ବ୍ୟାଙ୍କ/ଅନୁଷ୍ଠାନଙୁ୍କ  ଏହାର ଋଣ ପ୍ରାପୟ  ପାଇ ଁ ସରୁେିତ/ନୟସ୍ତ କରିଛି ଏବ୍ଂ ଋଣ ରନଇଥବି୍ା 

ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କିସି୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଏବ୍ଂ ଏସପିରି୍/ବ୍ୟାଙ୍କ/ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମାନ ଟଙ୍କା ପଠାଇବ୍ା ପାଇ ଁକମ୍ପାନୀ ରସବ୍ାକତ୍ତଭା 

ର୍ାବ୍ରର ନିଯକୁ୍ତ ରହାଇଛି | ରତଣ ୁଏହି କାରବ୍ାରରର ସମ୍ପକୃ୍ତ ଋଣୋତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଭ 1, 2020ରୁ ରମ 31, 

2020 ମଧ୍ୟରର ପେୁଥବି୍ା କିସି୍ତ ପାଇ ଁପରିରଶାଧ ସ୍ଥଗନ ପ୍ରୋନ ପାଇ ଁକମ୍ପାନୀ ଏହି ଟ୍ରେ/ବ୍ୟାଙ୍କ/ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କଠାରୁ 

ସମ୍ମତ ିମାଗିବ୍ | 

11. କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରବ୍ନ୍ଧନ କମଭଚାରୀମାରନ ନିଶି୍ଚତ କରିରବ୍ ରଯ ଉପରରାକ୍ତ ନିରଦଭଶଗେୁିକ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ 

ପରିଚାଳନା ଏବ୍ଂ ଶାଖା କାଯଭୟନିବ୍ଭାହୀ ମାନଙୁ୍କ ସଠିକ୍ ର୍ାବ୍ରର ରଯାଗାରଯାଗ କରାଯାଇଛି ଏବ୍ଂ ଏହାର 

କାଯଭୟକାରିତା ସମ୍ବନ୍ଧରର ଏହାର କମଭଚାରୀମାନଙୁ୍କ ସ୍ପେ ନରିଦଭଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି | 

12. କମ୍ପାନୀ େିଜିଟାଲ୍ କିମ୍ବା ଇରଲକରଟ୍ରାନିକ ରମାେ୍ ମାଧ୍ୟମରର ଋଣ ରନଇଥବି୍ା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଉପରରାକ୍ତ ସଚୂନା ପ୍ରୋନ 

କରିବ୍ | 

 
13. ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଅନୁରରାଧ କ୍ରରମ କମ୍ପାନୀ ମଳୂ ପରିରଶାଧ ସଚୂୀ ଅନୁଯାୟୀ ସଂଗ୍ରହ ଗ୍ରହଣ କରିବ୍ାକ ୁଜାରି 

ରଖପିାରର | 

14. ଯାନ ଏବ୍ଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ବ୍ୟବ୍ସାୟ ଋଣ, ବ୍ାଣଜିୟ ଅଗ୍ରଗତି ଏବ୍ଂ ୱାକିଂ କୟାପିଟାଲ୍ ଋଣ ପାଇ ଁଉପରରାକ୍ତ ନୀତି 

ଆମର ବି୍େୟମାନ ଋଣ ନୀତିର ଅବି୍ରେେୟ ଅଙ୍ଗ ରହବ୍ | 

15. କମ୍ପାନୀ ଏହାର ରୱବ୍ସାଇଟ୍ www.stfc.in ରର ମଧ୍ୟ ଉପରରାକ୍ତ ନୀତ ିପ୍ରକାଶ କରିବ୍ | 


