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ଗ ୋପନୀୟତୋର ବିବୃତ୍ତି
ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଡକୟୁରେଣ୍ଟ୍ ସାଟିନ୍ ରେଡିଟ୍ ରକୟାେ ରନଟୱାକକ ଲି େିରଟଡ୍ (SCNL) େ ୋଲି କାନା ଏବଂ ଏହା ର ାପନୀୟ ଅରଟ
ଯାହା SCNL ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହି,ିଁ ପ୍ରସାେି ତ କିମ୍ବା ନକଲ ରହବ ନାହି,ଏହାେ
ିଁ
ଉରେଶୁ ବୁତୀତ ଅନୁ ରକୌଣସି
ଉରେଶୁରେ ସମ୍ପୟର୍ଣ୍କ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ବୁବହୃ ତ ରହବ ନାହି ିଁ| ସାଟିନ୍ ରେଡିଟ୍ ରକୟାେ ରନଟୱାକକ ଲି େିରଟଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲି ଖ ିତ ଅନୟ େତି
ବିନା ଏହି ସୂଚନାେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ବୁବହାେ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ନିରେଧ ଅରଟ |
.
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ସାଟିନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କ୍ରେୟାର କ୍ରନଟୱାେକ ଲି ମିକ୍ରଟଡ୍ ର କ୍ରେୟାର ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରୋଡ୍ (FPC)

ଋଣ ବୁବସାୟ କେି ବା ସେୟରେ ସେସ୍ତ NBFC ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରହଣ କୋଯି ବାକୟ ଥ ିବା ରେୟାେ ପ୍ରାକ୍ିର
ି ସସ୍ ରକାଡ୍ (FPC) ସମ୍ବନ୍ଧରେ
ଭାେତେ େି ଜଭକ ବୁାଙ୍କ ୨୬ ୋର୍ଚ୍କ ରେ ଏକ ସକକୟଲାେ ଜାେି କେି ଛି, ନଂ RBl / 2011-12 / 470 DNBS.CC.PD.No.266 / 03.10.01 /
2011-12 . ଆରେ ସାଟିନ୍ ରେଡିଟ୍ ରକୟାେ ରନଟୱାକକ ଲି େିରଟଡ୍ (କମ୍ପାନୀ) ରେ ରୟ ଲଟେ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋଯାଇଥ ିବା ନିରେକଶ ଅନୟ ଯାୟୀ
ଉକ୍ତ ନୁାୟ ଅଭୁାସକୟ ପାଳନ କେି ବାକୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। । ଆେବିଆଇ / DNBR / 2016-17 / 45 ୋଷ୍ଟେ ନିରେକଶନା ଦବ୍ର.PD
ିଁ
01 008 /
03.10.119 / 2016-17 ଅନୟ ଯାୟୀ ରେୟାେ ଅଭୁାସ ରକାଡ୍ ଡକୟୁରେଣ୍ଟକୟ ୧ ରସରଟିମ୍ବେ,୨୦୧୬ ତାେି ଖ ରେ ଅପରଡଟ କୋଯାଇଥ ିଲା |
ଅଣ ବୁାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ୋଇନାନ୍ିଆଲ୍
ି
କମ୍ପାନୀ - ସି ଷ୍ଟେି କ୍ େ
ୟ ୟ ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍କ ଡିରପାଜିଟ ନ ରନଉଥ ିବା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଡିରପାଜିଟ ରନଉଥ ିବା କମ୍ପାନୀ
(େି ଜଭକ ବୁାଙ୍କ)େ ୨୦୧୬ ନିରେକଶନାୋ ଅନୟ ଯାୟୀ, ରେୟାେ ପ୍ରାକ୍ିିରସସ୍ ରକାଡ୍ ଅପରଡଟ୍ ରହାଇଥ ିଲା |
ରଶେ ଆେବିଆଇ ସକକୟଲାେ ଅନୟ ଯାୟୀ, ୋଷ୍ଟେ ଡାଇରେରକ୍ିସନ୍ - େି ଜଭକ ବୁାଙ୍କ ଅେ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ୋଇରୋ ୋଇନାନ୍ ି ଋଣ ପାଇ ିଁ
ରେ ରୟ ଲରଟାେୀ ରେେୱାକକ) ନିରେକଶନାୋ, 2022 ସକକୟଲାେ, ନଂ। ଆେବିଆଇ / DOR / 2021-22 / 89 DoR.FIN.REC.95 /
03.10.038 / 2021-22 ୋଇରୋ ୋଇନାନ୍ି ଋଣ-ଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚେଣ ଉପରେ ଅତିେିକ୍ତ ନିରେକଶାବଳୀ ଉରେଖ କେି ଛି |
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଥ ିବା ଉଚିତ/ ସଠିକ ଅଭୁାସ ଡ
ୟ ିକ ନିମ୍ରନ େ ଦିଆଯାଇଛି:

A (I) ଗେମୋନଙ୍କର ଋଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକରଣ ପୋଇ ଆଗବଦନ
ଁ
a) ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଙ୍କ ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ କିମ୍ବା ଋଣ-ଗ୍ରହୀତା ବୟ ଝୟଥ ିବା ଭାୋରେ କଥାବାର୍ତ୍କା କୋଯି ବ ||
b) ଋଣ ଆରବଦନ େେକରେ ଆବଶୁକୀୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତଭକୂକ୍ତ ରହବ ଯାହାକି ଋଣ-ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କୟ ପ୍ରଭାବିତ କେି ଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାୋ
ଗ୍ରାହକ ଅନୁ NBFC ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥ ିବା ସର୍ତ୍କାବଳୀ େ ଏକ ଅଥକପର୍ଣ୍
ୂ କ ତୟ ଳନା କୋଯାଇପାେି ବ ଏବଂ ଋଣ ରନଇଥ ିବା
ବୁକ୍ତି ଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସୂଚନାରଯା ୁ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଆଯାଇପାେି ବ । ଋଣ ଆରବଦନ େେକ ସହିତ ଦାଖଲ କେି ବାକୟ ଆବଶୁକ କେୟଥ ିବା
ଦଲି ଲ ଡ
ୟ ିକୟ ସୂଚିତ େହିବ |.
c) କମ୍ପାନୀ ସେସ୍ତ ଋଣ ଆରବଦନ ଗ୍ରହଣ ପାଇ ସ୍ୱୀକୃ
ିଁ
ତି ପ୍ରଦାନ କେି ବାେ ଏକ ବୁବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କେି ବ | ରଯଉଥିଁ ିରେ ଋଣ ଆରବଦନ ଡ
ୟ ିକ
େ ସେୟ ସୀୋ ଉରେଖ କୋଯିବ, ତାହା େଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ସୂଚିତ ରହବ |.
d) ଏକ ୋନକ ସେଳୀକୃତ ତଥୁପତ୍ରରେ SCNL ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଏକ ସମ୍ଭାବୁ ଋଣ େୂଲୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କେି ବ | SCNL ଏବଂ /
କିମ୍ବା ଏହାେ ସହରଯା ୀ / ଏରଜଣ୍ଟ ଦ୍ୱାୋ ଋଣ କର୍ତ୍କାଙ୍କୟ ଆଦାୟ କୋଯି ବାକୟ ଥ ିବା ରଯରକୌଣସି ଶୟଳ୍କ ସତୁପାଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ
ପ୍ରକାଶ ପାଇବ | ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ ରକୌଣସି ୋଶି ଆଦାୟ କୋଯି ବ ନାହି ଯାହା
ିଁ
େୁାକ୍ିସିଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉରେଖ କୋଯାଇ
ନାହି ିଁ|.

(II) ଋଣ ମୂଲ୍ୟୋଙ୍କନ ଏବଂ ନିୟମ / େତ୍ତତୋବଳୀ
ଋଣ େଞ୍ଜୟେୀ ପତ୍ର ୋଧ୍ୟେରେ ଋଣ େ େୂଲୁ , ଋଣ େ ବାେି କ ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ଏହାେ ପ୍ରରୟା ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଅନୁ ନିୟେ ଏବଂ ସର୍ତ୍କ
ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ନିଜ ୋତୃ ଭାୋରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷେରେ ଲି ଖ ିତ ଆକାେରେ ଜଣାଇବ ରଯେି ତିକି ରସ ସବୟ ବୟ ଝପ
ି ାେି ରବ
| ଏହାେ ରେକଡକରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏହି ସର୍ତ୍କାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍କ ଡ
ୟ ିକେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହବ | ଏଠାରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ
ବିଳମ୍ବି ତ ରଦୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ରକୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସୟଧ ଆଦାୟ କରେ ନାହି ିଁ| ବିଳମ୍ବି ତ ରଦୟ ପାଇ ିଁରକବଳ ରଜାେି ୋନା ରହାଇପାରେ
କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂଣକ ଋଣ େୂଲୁ ଉପରେ ନୟ ହ ିଁ|ଏହା ଚୟ କ୍ତି ରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯି ବ |
ଋଣ - େଞ୍ଜୟେ / ବଣ୍ଟନ ସେୟରେ କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଚୟ କ୍ତି ରେ ଉଦ୍ଧୃତ ସେସ୍ତ ଏନରକ୍ଲାଜେେ ଏକ ଗ୍ରହକ ବୟ ଝୟଥ ିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋେ ନକଲ
ସହିତ ଋଣ ଚୟ କ୍ତି ନାୋେ ଏକ ନକଲକୟ ସେସ୍ତ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ପ୍ରଦାନ କେି ବ |
.
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(III) ଋଣ ବଣ୍ଟନର ପରି ବତ୍ତତନ େହିତ ବିଭିନ୍ନ ନିୟମ ଏବଂ େତ୍ତତୋବଳୀ |
a) କମ୍ପାନୀ ଋଣ -ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କେି ବ ରଯପେି ଋଣ -ଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାୋ ରଦୟ ସୂଚୀ, ସୟଧ ହାେ,
ରସବା ରଦୟ, ପ୍ରିରପରେଣ୍ଟ ରଦୟ ଇତୁାଦି ସର୍ତ୍କାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍କରେ ରକୌଣସି ପେି ବର୍ତ୍କନ ବିେୟରେ ବୟ ଝିପାେି ରବ |
କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବ ରଯ ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ଶୟଳ୍କରେ ପେି ବର୍ତ୍କନ ରକବଳ ଆଶାନୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ରହବ | ଏହି
ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଏକ ଉପଯୟକ୍ତ ସର୍ତ୍କ ଋଣ ଚୟ କ୍ତି ରେ ଅନ୍ତଭକୟକ୍ତ ରହବ |.
b) ଚୟ କ୍ତି ନାୋ ଅନୟ ଯାୟୀ ରଦୟ କିମ୍ବା କାଯକୁଦକ୍ଷତାକୟ ପ୍ରତୁାହାେ / ତ୍ୱୋନ୍ିତ
ି କେି ବାେ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଋଣ ଚୟ କ୍ତି ସହିତ ସୋନ ରହବ
c) ଯଦି ଦିଆଯାଇଥ ିବା ଋଣ ବିେୟଦ୍ଧରେ କମ୍ପାନୀ ରକୌଣସି ସୟେକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ରତରବ ସେସ୍ତ ରଦୟ ରେେସ୍ତ କିମ୍ବା
ବରକୟା ପେି ୋଣେ ଋଣ ହାସଲ ଉପରେ ସୋନ େୟକ୍ତ ରହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାୋ କମ୍ପାନୀ ଅନୁ ରକୌଣସି ଦାବି ପାଇ ିଁ
ଆଇନ ତ ଅଧ ିକାେ କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ େହିବ। ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଯଦି ରସଟ ଅେ୍ େ ଅଧ ିକାେକୟ କାଯକୁକାେୀ କୋଯାଏ,
ରତରବ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦାବୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍କ ଡ
ୟ ିକ ରଯଉଥିଁ ିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାବୀ ସୋଧାନ / ରଦୟ ନରହବା ପଯକୁନ୍ତ
ସି କୟୁେି ଟି େଖ ିବାକୟ ଅଧକ
ି ାେ ଅଛି, ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରନାଟିସ ୍ ଦିଆଯିବ |.
(IV) େୋଧୋରଣତଃ
a) ଋଣ ଚୟ କ୍ତି ନାୋେ ସର୍ତ୍କାବଳୀରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥ ିବା ଉରେଶୁ ବୁତୀତ କମ୍ପାନୀ ଋଣ- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ କାଯକୁରେ ହସ୍ତରକ୍ଷପେୟ ନିବୃର୍ତ୍
ରହବ (ରଯପଯକୁନ୍ତ ନୂ ତନ ସୂଚନା, ଋଣ- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ପୂବେ
କ ୟ ପ୍ରକାଶ କୋଯାଇ ନାହି)ିଁ |

b) ଋଣ- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ପାଇ ିଁ ଋଣ- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ ଅନୟ ରୋଧ ଗ୍ରହଣ କେି ବା ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ସମ୍ମତି କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀେ
ଆପର୍ତ୍ି , ଯଦି ଅନୟ ରୋଧ ଥାଏ, ଅନୟ ରୋଧ ଗ୍ରହଣ ତାେି ଖ ଠାେୟ 21 ଦିନ େଧ୍ୟରେ ତାହା ଜଣାଯି ବ | ଏହିପେି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ଆଇନ ସହିତ
ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୟ କ୍ତି ନାୋ ଅନୟ ଯାୟୀ ରହବ |

c) ଏହାେ କେକଚାେୀ / ଆଉଟରସାସିଂ ଏରଜନ୍ିେ
ି କ any ଣସି ଅନୟ ପଯୟକ୍ତ ଆଚେଣ ପାଇ ିଁ SCNL କୟ ରଟାଲ୍ େି ନମ୍ବେ ନିକଟକୟ
ଯାଇପାେି ବ ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଭି ରଯା ସୋଧାନରେ ଉରେଖ କୋଯାଇଥ ିବା ସେୟସୀୋ େଧ୍ୟରେ ଆରେ ଅଭି ରଯା େ ସୋଧାନ
କେି ବୟ | କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବ ରଯ ଗ୍ରାହକୋନଙ୍କ ସହିତ ଉପଯୟକ୍ତ ବୁବହାେ କେି ବା ପାଇ କେକ
ିଁ ଚାେୀୋରନ ଯରଥଷ୍ଟ ତାଲି େପ୍ରାପ୍ତ.

d) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୟେକ୍ଷାେ ଏକ ୋପକାଠି ଭାବରେ ଏବଂ ବୁାଙ୍କ ଏବଂ NBFC ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ େ ପ୍ରି ରପରେଣ୍ଟ
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୋନତା ଆଣିବା ପାଇ,ିଁ ଏହା ପୋେଶକ ଦିଆଯାଇଛି ରଯ NBFC ଡ
ୟ ିକ ସେସ୍ତ େେରକ୍ଲାଜେ ଚାଜକ / ପ୍ରି -ରପରେଣ୍ଟ
ଉପରେ ରଜାେି ୋନା ଆଦାୟ କେି ରବ ନାହି ିଁ| ବୁକ୍ତି ତ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ SCNL ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥ ିବା ଅନୟ ରୋଦିତ ଋଣ
ଉପରେ ରକୌଣସି ପ୍ରି -ରପରେଣ୍ଟ ରପନାଲ୍ି ି େହିବ ନାହି ିଁ | ବିଳମ୍ବି ତ ରଦୟ ପାଇ ିଁ ରଜାେି ୋନା ଯଦି ହୟ ଏ , ତାରହରଲ ବିଳମ୍ବି ତ ରଦୟ
ୋଶି ଉପରେ ଲା ୟ ରହବ ,ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ଋଣ ୋଶି ଉପରେ ନୟ ରହ ିଁ |

(V) ନିଗଦତଶକ ଗବୋର୍ତର ଦୋୟି ତ୍ୱ
ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପୟଜଥ
ୟ ିବା ବିବାଦେ ସୋଧାନ ପାଇ ିଁକମ୍ପାନୀେ ରବାଡକ ଅେ୍ ଡାଇରେକ୍ିସକ ସଂ ଠନ େଧ୍ୟରେ ଉପଯୟକ୍ତ ଅଭି ରଯା େ
ସୋଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କେି ରବ। ଏହିପେି ଏକ ରଶୈଳୀ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବ ରଯ କମ୍ପାନୀେ କାଯକୁକର୍ତ୍କାଙ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି େୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେସ୍ତ ବିବାଦ
ଅନ୍ତତ ପରକ୍ଷ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତେରେ ଶୟଣାଯି ବ ଏବଂ ସୋଧାନ ରହବ | ରେୟାେ ପ୍ରାକ୍ିିସ ରକାଡେ ଅନୟ ପାଳନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତେେ ପେି ଚାଳନା
ସ୍ତେରେ ଅଭି ରଯା େ ସୋଧାନ ଯନ୍ତ୍ରେ କାଯକୁକାେି ତା ଉପରେ ରବାଡକ ଅେ୍ ଡାଇରେକ୍ିସକ େଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେି ବ | ଏହିପେି ସେୀକ୍ଷା ଡ
ୟ ିକେ
ଏକତ୍ରିତ େି ରପାଟକ ନିୟେି ତ ବୁବଧାନରେ ରବାଡକରେ ଦାଖଲ ରହବ, ରଯପେି ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଯାଇପାରେ |
.
(VI) ଅଭି ଗ ୋ େମୋଧୋନ ଅଧିକୋରୀ
କାଯକୁାଳୟ ସ୍ଥେରେ / ଶାଖା ସ୍ଥେରେ , କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୟବିଧା ପାଇ,ିଁ ଏହାେ ଶାଖା / ସ୍ଥାନ ଡ
ୟ କ
ି ରେ ରଯଉଠାରେ
ିଁ
ବୁବସାୟ କାେବାେ
ହୟ ଏ, କମ୍ପାନୀ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ସୂଚନାକୟ େୟଖୁତ ପ୍ରଦଶକନ କେି ବ:
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a) ଅଭି ରଯା ସୋଧାନ ଅଧ ିକାେୀ ଙ୍କ ନାେ ଏବଂ ରଯା ାରଯା ବିବେଣୀ (ରଟଲି ରୋନ୍ / ରୋବାଇଲ୍ ନଂ। ଇରେଲ୍ ଠିକଣା େଧ୍ୟ)
ଯାହାକି କମ୍ପାନୀ ବିେୟଦ୍ଧରେ ଅଭି ରଯା େ ସୋଧାନ ପାଇ ିଁଜନସାଧାେଣଙ୍କ ନିକଟକୟ ଯାଇପାେି ବ |.
b) ଯଦି ଅଭି ରଯା / ବିବାଦେ ଏକ ୋସ େଧ୍ୟରେ ସୋଧାନ ନହୟ ଏ, ରତରବ ଗ୍ରାହକ ଆେବିଆଇେ DNBS େ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯକୁାଳୟେ
ଅେିସେ୍-ଇନ୍ -ଚାଜକ ଙ୍କୟ (ସଂପୂର୍ଣ୍କ ରଯା ାରଯା ବିବେଣୀ ସହିତ) ଆରବଦନ କେି ପାେି ରବ |
|

(VII) ଗନୋର୍ୋଲ୍୍ ଅଫିେର / ପ୍ରିନ୍ପ
ି ୋଲ୍୍ ଗନୋର୍ୋଲ୍୍ ଅଫିେର |
ଅଣ ବୁାଙ୍କି ଙ୍ଗ ଆଥିକ କମ୍ପାନୀ ଡ
ୟ ିକ ପାଇ ିଁଆେବିଆଇେ ଇଣ୍ଟି ରଗ୍ରରଟଡ୍ ଓମ୍ବୟଡ୍େ
ି ୁାନ୍ ସ୍କି େ ୍ ଅଧୀନରେ ଥ ିବାେୟ 2021 କମ୍ପାନୀ ଏହାେ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି ରଯା ପୟନ୍ନ ନିୋକ ଣ ପ୍ରଣାଳୀକୟ ଆେବିଆଇେ ଇଣ୍ଟି ରଗ୍ରରଟଡ୍ ଓମ୍ବୟଡ୍େ
ି ୁାନ୍ ସ୍କି େ୍ ଦ୍ୱାୋ ନିେିଷ୍ଟ ନିରେକଶାବଳୀ ଅନ୍ତଭକୂକ୍ତ କେି ବ
ଏବଂ ଏହି ରଯାଜନା ଅନୟ ଯାୟୀ ରନାଡାଲ୍ ଅେିସେ / ପ୍ରି ନ୍ି ିପାଲ୍ ରନାଡାଲ୍ ଅେିସେ ନିଯକ୍ତ
ୟ କେି ବ। । କମ୍ପାନୀେ ନିରେକଶକ ରବାଡକ ଦ୍ୱାୋ
ସୋନ ଅନୟ ରୋଦନ ରହବ |
NBFC ଦ୍ୱୋରୋ ଚୋର୍ତ ଗହୋଇଥିବୋ ଅତୟଧିକ େୁଧର ନିୟମୋବଳୀ |

(VIII)

(a) କମ୍ପାନୀେ ରବାଡକ ଏକ ସୟଧ ହାେେ େରଡଲ୍ ଗ୍ରହଣ କେି ବ, ରଯପେି ପାଣ୍ଠିେ େୂଲୁ, ୋଜିନ୍ ଏବଂ େି ସ୍କ ପ୍ରି େିୟେ୍ ପେି ପ୍ରଯୟଜୁ
କାେଣ ଡ
ୟ ିକ ଧ୍ୟାନରେ େଖ ି ଋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀେ ପାଇ ିଁ ଧାଯକୁ ସୟଧ ହାେ ନିର୍ଣ୍କୟ କେି ବ | ବିଭିନ୍ନ ବ େ
କ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ବିଭିନ୍ନ ସୟଧ
ହାେରେ ଚାଜକ କେି ବା ପାଇ ସୟ
ିଁ ଧ ହାେ ଏବଂ ବିପଦେ ରଗ୍ରରଡସନ୍ ପାଇ ଆଭି
ିଁ
େଖ
ୟ ୁ ଏବଂ ଆରବଦନକାେୀ େେକରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ
ପ୍ରକାଶ କୋଯି ବ ଏବଂ ଅନୟ ରୋଦନ ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯି ବ |
(b) ବିଭିନ୍ନ ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ଅନୁାନୁ ଶୟଳ୍କ ଚାଜକ କେି ବା ପାଇ ରଗ୍ରରଡସନ୍
ିଁ
ଏବଂ ଯୟକ୍ତିଯକ୍ତ
ୟ ତଥୁ େଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀେ ରୱବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ
ରହବ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଖବେକା ଜରେ ପ୍ରକାଶିତ ରହବ | ରଯରତରବରଳ ସୟଧ ହାେରେ ପେି ବର୍ତ୍କନ ଆରସ ରସରତରବରଳ ପ୍ରକାଶିତ
ସୂଚନା ଅପରଡଟ୍ ରହବ |
(c) ସୟଧ ହାେ ବାେି କୀକେଣ ରହବ ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ପ୍ରକୃତ ସୟଧ ହାେ ବିେୟରେ ଜାଣିପାେି ରବ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାଜକ
ରହବ | ସୟଧ ହାେରେ ରକୌଣସି ପେି ବର୍ତ୍କନ କିମ୍ବା ଅନୁ ରକୌଣସି ଚାଜକରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଆ ଆ
ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯି ବ ଏବଂ ଏହି
ପେି ବର୍ତ୍କନ ଡ
ୟ କ
ି ରକବଳ ଆଶାନୟ ଭାବରେ କାଯକୁକାେୀ ରହବ |

(IX) NBFC ଦ୍ୱୋରୋ ଚୋର୍ତ ଗହୋଇଥିବୋ ଅତୟଧିକ େୁଧ ବିଷୟଗର ଅଭି ଗ ୋ |
କମ୍ପାନୀ ଅତୁଧ ିକ ସୟଧ ହାେ ଆଦାୟ କେି ବ ନାହି ିଁଏବଂ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ଧାଯକୁ ରହାଇଥ ିବା ହାେ ଡ
ୟ କ
ି ବଜାେ ସ୍ଥି ତି,
ପାଣ୍ଠିେ େୂଲୁ, ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍କ ଏବଂ ନିୟାେକଙ୍କ ନିୟୋବଳୀ ଅନୟ ଯାୟୀ ରହବ | ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ପ୍ରେିୟାକେଣ ଏବଂ ଅନୁାନୁ ରଦୟ
ନିର୍ଣ୍କୟ କେି ବାରେ କମ୍ପାନୀେ ରବାଡକ ଉପଯୟକ୍ତ ଆଭୁନ୍ତେୀଣ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରେିୟା ପ୍ରସ୍ତୟ ତ କେି ବ | ଏହି ପେି ରପ୍ରକ୍ଷୀରେ, ଋଣ େ ସର୍ତ୍କାବଳୀ
ଏବଂ ଚୟ କ୍ତି ନାୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିେୟରେ ଅଭୁାସ ସଂରକତରେ ଦଶକାଯାଇଥ ିବା ନିରେକଶାବଳୀକୟ ଦୃ ଷ୍ଟିରେ େଖ ିବାକୟ ରହବ |

B. ଉପଗରୋକ୍ତ େୋଧୋରଣ ନୀତି େହିତ, କମ୍ପୋନୀ ନିମ୍ଲ୍
ନ ି ଖତ
ି ଉଚିତ ଅଭୟୋେ ଗ୍ରହଣ କରି ବ ୋହୋ ଏହୋର ଋଣ ବୟବେୋୟ ଏବଂ
ନିୟୋମକ

ୋଞ୍ଚ ପୋଇ ନି
ଁ ଦିଷ୍ଟ ଅଗେ |

i. େୋଧୋରଣତଃ
a.
b.
c.
d.
e.

ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ FPC କରପକାରେଟ୍ ଅେିସ୍, ଆଞ୍ଚଳିକ ଅେିସ୍ ଏବଂ ଶାଖା ପେି ସେ ସହିତ ଏହାେ ସେସ୍ତ କାଯକୁାଳୟରେ ପ୍ରଦଶିତ
ରହବ | ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧ ିକାେୀଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇ ିଁସୋନ ବିେୟ କମ୍ପାନୀେ ରୱବସାଇଟରେ େଖାଯି ବ|.
ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ ଏକ ବିବୃର୍ତ୍ି ଦିଆଯି ବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ଏହାେ ପେି ସେରେ ଏବଂ ଋଣ କାଡକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉଚିତ ଅଭୁାସ
ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦଶକାଇବ|
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆୟ, ଖର୍ଚ୍କ ଏବଂ ପୟେୟଣା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଶୁକ ଅନୟ ସନ୍ଧାନ କେି ବାକୟ ରକ୍ଷତ୍ର କେକଚାେୀଙ୍କୟ ତାଲି େ ଦିଆଯି ବ|
ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ତାଲି େ ବିନା େୂଲୁରେ ରହବ | େିଲ୍ଡ କେକଚାେୀଙ୍କୟ ଏହିପେି ତାଲି େ ପ୍ରଦାନ କେି ବାକୟ ତାଲି େ ଦିଆଯି ବ ଏବଂ ଋଣ
- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ େ ିଁୟ ଅନୁ ଉତ୍ପାଦ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବିେୟରେ େଧ୍ୟ ଅବ ତ କୋଇବି|
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ଚାଜକ ରହାଇଥ ିବା ସୟଧେ ହାେ ଏବଂ ସ୍ଥାପି ତ ଅଭି ରଯା େ ସୋଧାନ ବୁବସ୍ଥା ଏହାେ ସେସ୍ତ କାଯକୁାଳୟରେ ଏବଂ
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ଏହା ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରକାଶିତ ସାହିତୁରେ (ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ) ଏବଂ ଏହାେ ରୱବସାଇଟରେ ପ୍ରଦଶିତ ରହବ |
f. ଅନୟ ପଯୟକ୍ତ କେକଚାେୀଙ୍କ ଆଚେଣକୟ ରୋକିବା ପାଇ ିଁ କମ୍ପାନୀ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ ଏବଂ ଏକ ସେୟରେ ଋଣ ଚୟ କ୍ତି ରେ ଏବଂ ଏହାେ
କାଯକୁାଳୟ / ଶାଖା ପେି ସେରେ ପ୍ରଦଶିତ FPC ରେ େଧ୍ୟ ର ାେଣା କୋଯି ବ |
g. RBI େ KYC ାଇଡଲାଇନ ଡ
ୟ ିକ ପାଳନ କୋଯି ବ | ଋଣ ରନଇଥ ିବା ବୁକ୍ତି ଙ୍କ ପେି ରଶାଧ କ୍ଷେତାକୟ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବା ପାଇ ିଁ ଏହାକୟ
ଯତ୍ନଶୀଳ କୋଯି ବ
h. ଅଣ-ରେଡିଟ୍ ଗ୍ରହକ ଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ସହେତି ସହିତ ରହବ ଏବଂ ଏହିପେି ଉତ୍ପାଦ ଡ
ୟ ିକ ପାଇ େ
ିଁ ି ଢାଞ୍ଚା କୟ ରଲାନ କାଡକରେ ଋଣ - ଦାତାଙ୍କୟ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯି ବ |
i. ସେସ୍ତ ଋଣ େଞ୍ଜୟେ ଏବଂ ଋଣ ବଣ୍ଟନ ରକବଳ ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନରେ କୋଯି ବ ଏବଂ ଏହି କାଯକୁରେ ଏକେୟ ଅଧ ିକ ବୁକ୍ତି ଜଡିତ
ରହରବ | ଏଥ ିସହ, ବିତେଣ କାଯକୁେ ଭଲ ତଦାେଖ େହିବ |
j. ଋଣ ଆରବଦନ ପ୍ରେିୟା କଷ୍ଟଦାୟକ ନୟ ରହ ିଁଏବଂ ପୂବ କ ନିଦ୍ଧାକ େି ତ ସେୟ ଅନୟ ଯାୟୀ ଋଣ ବିତେଣ କାଯକୁ ସୟନିଶ୍ଚିତ କେି ବାକୟ ପଯକୁାପ୍ତ
ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯି ବ |

ii.

ପ
ୃ ଋଣ ଆଗବଦନ ଫମତ / ଗଲ୍ୋନ କୋର୍ତଗର ପ୍ରକୋଶ |

a. କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ରବାଡକ ଅନୟ ରୋଦିତ,ଋଣ ଚୟ କ୍ତି େ ୋନକ େେକ େହିବ ଯାହା ବିରଶେ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ େହିବ |
b. ଋଣ ଚୟ କ୍ତି ରେ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ଡ
ୟ ିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ |
1. ଋଣ େ ସେସ୍ତ ସର୍ତ୍କାବଳୀ |
2. େୂଲୁ ଉପରେ ନୀତିରେ ଋଣ େ େୂଲୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛି |
3. ରଜାେି ୋନା ଯଦି କିଛି ଥାଏ , ବିଳମ୍ବି ତ ରଦୟ ୋଶି ଉପରେ ରକବଳ ଲା ୟ ରହବ ଏବଂ ସେଗ୍ର ଋଣ ୋଶି ଉପରେ ନୟ ରହ, ିଁ
4. ଋଣ କର୍ତ୍କାଙ୍କଠାେୟ ରକୌଣସି ସୟେକ୍ଷା ଜୋ / ୋଜିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କୋଯାଉ ନାହି,|ିଁ
5. ଋଣ େ ଅନୟ ଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଥେ କିସ୍ତି ପେି ରଶାଧେ ଧାଯକୁ ତାେି ଖ େଧ୍ୟରେ ରୋେରଟାେି ଅେ ଅବଧ ି ରହବ |.
6. ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ତଥୁେ ର ାପନୀୟତାକୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯି ବ |
c. ଋଣ କାଡକରେ ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ବିବେଣୀ ପ୍ରତିେଳିତ ରହବ:
1.ସୟଧେ ହାେ (ROI) ରକରତ ରହାଇଛି |
2. ରଲାନ ସହିତ ସଂଲଗ୍ନ ରହାଇଥ ିବା ଅନୁ ସେସ୍ତ ସର୍ତ୍କାବଳୀ |
3. ସୂଚନା ଯାହାକି ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କିସ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିେ ଡିସଚାଜକ ସହିତ ସେସ୍ତ ପେି ରଶାଧେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ୱୀକୃତି
ପ୍ରଦାନ କେି ଥାଏ |
4. ରଲାନ କାଡକରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାପି ତ ରହାଇଥ ିବା ଅଭି ରଯା େ ସୋଧାନ ବୁବସ୍ଥାକୟ େୟଖୁତଃ ଉରେଖ କୋଯି ବ |ଏବଂ
ରନାଡାଲ୍ ଅଧ ିକାେୀଙ୍କ ନାେ ଏବଂ ରଯା ାରଯା ନମ୍ବେ େଧ୍ୟ େହିବ |
5. ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥ ିବା ଅଣ-ରେଡିଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ଡ
ୟ ିକ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ସହେତି ସହିତ ରହବ ଏବଂ େି ନିରଜ ରଲାନ
କାଡକରେ ସୂଚିତ କୋଯି ବ |
6. ରଲାନ କାଡକରେ ଥ ିବା ସେସ୍ତ ଏଣ୍ଟି ି ଡ
ୟ ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ େହିବ|

iii. Non-Coercive Methods of Recovery
a. ପୟନେୟଦ୍ଧାେ ସାଧାେଣତଃ ରକବଳ ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିେିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କୋଯି ବ | ଯଦି ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା 2 କିମ୍ବା ଅଧ ିକ େୋ ତ ସେୟରେ
ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଦ୍ଧାକ େି ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥି ତ ନ ହୟ ଅନ୍ତିେିଲ୍ଡ କେକଚାେୀଙ୍କୟ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ କାଯକୁରେ ହସ୍ତାକ୍ଷପ କେି ବାକୟ
ଅନୟ େତି ଦିଆଯି ବ |
b. କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବ ରଯ େିଲ୍ଡ କେକଚାେୀ ଏବଂ ରସୋନଙ୍କ ନିଯକ୍ତ
ୟ ି , ତାଲି େ ଏବଂ ତଦାେଖ ପାଇ ିଁଆଚେଣ ସଂହିତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ
ରବାଡକ ଅନୟ ରୋଦିତ ନୀତି ଅଛି | କମ୍ପାନୀ ରକ୍ଷତ୍ର କେକଚାେୀଙ୍କ ପାଇ ିଁ ଆବଶୁକ ସବକନିମ୍ ନ ରଯା ୁତା େଖ ିବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ
େୟକାବିଲା କେି ବା ପାଇ ରସୋନଙ୍କ
ିଁ
ପାଇ ଆବଶୁକ
ିଁ
ତାଲି େ ଉପକେଣ ଡ
ୟ କ
ି ଚିହ୍ନଟ ରହବ | େିଲ୍ଡ କେକଚାେୀଙ୍କୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ରକୌଣସି
ଅପବୁବହାେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାେୂଳକ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ I ପୟନେୟଦ୍ଧାେ ଅଭୁାସ ଗ୍ରହଣ ନକେି ଋଣ ରନଇଥ ିବା ବୁକ୍ତି ଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୟକ୍ତ
ଆଚେଣ କେି ବା ପାଇ ିଁ କାଯକୁେେ ଅନ୍ତଭକୂକ୍ତ ରହବ |.
c.

କେକଚାେୀଙ୍କ ପାଇ କ୍ଷତି
ିଁ ପେ
ୂ ଣ ପଦ୍ଧତି ଡ
ୟ ିକ ରକବଳ ଋଣ ସଂଖୁା ଏବଂ ପୟନେୟଦ୍ଧାେ ହାେ ଅରପକ୍ଷା ରସବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ସରନ୍ତାେ
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ଉପରେ ଅଧ ିକ େ
ୟ ୟ ତ୍ୱ ରଦରବ | ଆଚେଣ ବିଧ ି ସହିତ ରକ୍ଷତ୍ର କେକଚାେୀଙ୍କ ଅନୟ ପାଳନ ୋେଲାରେ େଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କୋଯି ବ।
ସାଧାେଣତ, ସରମ୍ବଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୟନେୟଦ୍ଧାେ ପାଇ ିଁରକବଳ କେକଚାେୀ ଏବଂ ଅନୁ ବାହାେ େ କରଲକ୍ସନ ଏରଜଣ୍ଟ ବୁବହାେ
କୋଯି ବ ନାହି ିଁ|.
d. ପେି ରଶାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୟବିଧାେ ସେୟଖ ିନ୍ନ ରହଉଥ ିବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଚିହ୍ନଟ କେି ବା, ଏହିପେି ଋଣ ରନଇଥ ିବା ବୁକ୍ତି ଙ୍କ ସହ ଜଡିତ
ରହବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ େି ରସାସକ ବିେୟରେ ରସୋନଙ୍କୟ ଆବଶୁକୀୟ ୋ ଦ
କ ଶକନ ପ୍ରଦାନ କେି ବା ପାଇ ିଁ SCNL େ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି |
ଋଣ ବିତେଣ ସେୟରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କୋଯି ବ |
e.








SCNL ଋଣ ପୟନେୟଦ୍ଧାେ ସହିତ ଜଡିତ ନିରେକଶାବଳୀ ଅନୟ ସେଣ କେି ବ | ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ RE ସହିତ ପେସ୍ପେ ସହେତ
ରହାଇଥ ିବା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିେିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପୟନେୟଦ୍ଧାେ ଟିବ (ଯଦି ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଦୟ ଇ କିମ୍ବା ଅଧ ିକ େୋ ତ ସେୟରେ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ
ନିଦ୍ଧାକ େି ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥି ତ ନ ହୟ ଅନ୍ତି ରତରବ କରଲକସନ ଗ୍ରାହକ େ େ ପାଖେୟ କୋଯାଇପାେି ବ) | ପୟନେୟଦ୍ଧାେ ଦି ରେ SCNL
ରକୌଣସି କରଠାେ ପଦ୍ଧତିରେ ନିରୟାଜିତ ରହବ ନାହି ିଁ| ଉପରୋକ୍ତ ସାଧାେଣ ପ୍ରରୟା କୟ ସୀେି ତ ନକେି , ନିମ୍ଲ
ନ ି ଖ ିତ ଅଭୁାସ ଡ
ୟ କ
ି
କରଠାେ ରବାଲି ଧୋଯି ବ:
ଧେକ କିମ୍ବା ଅପୋନଜନକ ଭାୋେ ବୁବହାେ |
େୋ ତ ଭାବରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାକୟ ଡାକିବା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଙ୍କୟ ସକାଳ 9:00 ପୂବେ
କ ୟ ଏବଂ 6:00 ପରେ ଡାକିବା |
ସମ୍ପକକୀୟ, ବନ୍ଧୟ , କିମ୍ବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ େ ସହକେକୀଙ୍କୟ ହଇୋଣ କେି ବା |
ଋଣ ରନଇଥ ିବା ବୁକ୍ତି ଙ୍କ ନାେ ପ୍ରକାଶ କେି ବା |
ହିଂସା କିମ୍ବା ଅନୁାନୁ ସୋନ ଉପାୟେ ଋଣ-ଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା ଋଣ-ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପେି ବାେ / ସମ୍ପର୍ତ୍ି / ପ୍ରତିଷ୍ାଠ କୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ିଁ
ବୁବହାେ କିମ୍ବା ଧେକ |
ଋଣ େ ପେି ୋଣ କିମ୍ବା ପେି ରଶାଧ ନକେି ବାେ ପେି ଣାେ ବିେୟରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କେି ବା |

iv. ଗ୍ରୋହକ େୁରକ୍ଷୋ ପଦଗକ୍ଷପ
a. କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କେି ବ ରଯ ଉପଯୟକ୍ତ ତାଲି େ ୋଧ୍ୟେରେ JLG ଠନ ସେୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃ ର୍ତ୍ି ତ ରଯାଜନା େ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କେି
ର ାଷ୍ଠୀ ଠନ ପରେ ସୋନଙ୍କେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ସଶକ୍ତି କେଣ କାଯକୁକଳାପ ପାଇ ିଁ ଉତ୍ସ ୀକ କୃତ |
b. କମ୍ପାନୀ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାୋନଙ୍କୟ ଋଣ ଅପଚୟ େ ବିପଦ ବିେୟରେ ଶିକ୍ଷା ରଦବା ବୁତୀତ ଏହାେ ଋଣ େ ସଠିକ ବିନର
ି ଯା ଓ ଋଣ
ଅବଧ ି େଧ୍ୟରେ ରଦୟ ରପୈଠ ପାଇ ିଁ ଦାୟୀ େହିବ |
*ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରେିୟାରେ ରକୌଣସି ବିେଳତା ସଂପୃକ୍ତ କେକଚାେୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ େ
ୟ ୟ ତେ ଶୃଙ୍ଖଳା ତ କାଯକୁାନୟ ଷ୍ାଠ ନ ରହବ |
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