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                                                   ଗ ୋପନୀୟତୋର ବବୃିତି୍ତ 

 

ପ୍ରକୃତରେ ଏହ ିଡକୟୁରେଣ୍ଟ୍ ସାଟିନ୍ ରେଡିଟ୍ ରକୟାେ ରନଟୱାକକ ଲିେିରଟଡ୍ (SCNL) େ ୋଲିକାନା ଏବଂ ଏହା ର ାପନୀୟ ଅରଟ 

ଯାହା SCNL ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହି ିଁ, ପ୍ରସାେିତ କିମ୍ବା ନକଲ ରହବ ନାହି ିଁ,ଏହାେ ଉରେଶୁ ବୁତୀତ ଅନୁ ରକୌଣସି 

ଉରେଶୁରେ ସମ୍ପୟର୍ଣ୍କ କିମ୍ବା ଆଂଶକି ବୁବହୃତ ରହବ ନାହି ିଁ | ସାଟିନ୍ ରେଡିଟ୍ ରକୟାେ ରନଟୱାକକ ଲିେିରଟଡ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲିଖତି ଅନୟେତି 

ବିନା ଏହ ିସଚୂନାେ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍କ କିମ୍ବା ଆଂଶକି ବୁବହାେ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ନିରେଧ ଅରଟ | 
. 
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ସାଟିନ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ କ୍ରେୟାର କ୍ରନଟୱାେକ ଲିମିକ୍ରଟଡ୍ ର କ୍ରେୟାର ଅଭ୍ୟାସ କ୍ରୋଡ୍ (FPC) 

 
ଋଣ ବୁବସାୟ କେିବା ସେୟରେ ସେସ୍ତ NBFC ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରହଣ କୋଯିବାକୟ ଥବିା ରେୟାେ ପ୍ରାକ୍ିରିସସ ୍ରକାଡ୍ (FPC) ସମ୍ବନ୍ଧରେ 

ଭାେତେ େିଜଭକ ବୁାଙ୍କ ୨୬ ୋର୍ଚ୍କ ରେ ଏକ ସକକୟଲାେ ଜାେି କେିଛି, ନଂ RBl / 2011-12 / 470 DNBS.CC.PD.No.266 / 03.10.01 / 

2011-12 . ଆରେ ସାଟିନ୍ ରେଡଟ୍ି ରକୟାେ ରନଟୱାକକ ଲିେିରଟଡ୍ (କମ୍ପାନୀ) ରେ ୟରଲଟେ ଦ୍ୱାୋ ଜାେି କୋଯାଇଥବିା ନିରେକଶ ଅନୟଯାୟୀ 

ଉକ୍ତ ନୁାୟ ଅଭୁାସକୟ ପାଳନ କେିବାକୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। । ଆେବିଆଇ / DNBR / 2016-17 / 45 ୋଷ୍ଟେ ନିରେକଶନା ଦ ିଁବ୍ର.PD 01 008 / 

03.10.119 / 2016-17 ଅନୟଯାୟୀ ରେୟାେ ଅଭୁାସ ରକାଡ୍ ଡକୟୁରେଣ୍ଟକୟ ୧ ରସରଟମି୍ବେ,୨୦୧୬ ତାେିଖ ରେ ଅପରଡଟ କୋଯାଇଥଲିା | 

 

ଅଣ ବୁାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୋଇନାନ୍ିଆିଲ୍ କମ୍ପାନୀ - ସିଷ୍ଟେିକ୍  ୟେୟ ତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍କ ଡିରପାଜିଟ ନ ରନଉଥବିା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଡିରପାଜିଟ ରନଉଥବିା କମ୍ପାନୀ 

(େିଜଭକ ବୁାଙ୍କ)େ ୨୦୧୬ ନରିେକଶନାୋ ଅନୟଯାୟୀ, ରେୟାେ ପ୍ରାକ୍ିିରସସ ୍ରକାଡ୍ ଅପରଡଟ୍ ରହାଇଥଲିା | 

 

ରଶେ ଆେବଆିଇ ସକକୟଲାେ ଅନୟଯାୟୀ, ୋଷ୍ଟେ ଡାଇରେରକ୍ିସନ୍ - େିଜଭକ ବୁାଙ୍କ ଅେ୍ ଇଣି୍ଡଆ (ୋଇରୋ ୋଇନାନ୍ ିଋଣ ପାଇ ିଁ 

ରେ ୟରଲରଟାେୀ ରେେୱାକକ) ନରିେକଶନାୋ, 2022 ସକକୟଲାେ, ନଂ। ଆେବିଆଇ / DOR / 2021-22 / 89 DoR.FIN.REC.95 / 

03.10.038 / 2021-22 ୋଇରୋ ୋଇନାନ୍ ିଋଣ-ଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଚେଣ ଉପରେ ଅତିେିକ୍ତ ନିରେକଶାବଳୀ ଉରେଖ କେିଛି | 

 

କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ଗ୍ରହଣ କୋଯାଇଥବିା ଉଚିତ/ ସଠକି ଅଭୁାସ  ୟଡିକ ନିମ୍ ନରେ ଦିଆଯାଇଛି: 

 

A (I) ଗେମୋନଙ୍କର ଋଣ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକରଣ ପୋଇ ଁଆଗବଦନ 

 

a) ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଙ୍କ ସହତି ଆଞ୍ଚଳକି ଭାୋରେ କିମ୍ବା ଋଣ-ଗ୍ରହୀତା ବୟଝୟ ଥବିା ଭାୋରେ କଥାବାର୍ତ୍କା କୋଯିବ || 

 

b) ଋଣ ଆରବଦନ େେକରେ ଆବଶୁକୀୟ ସଚୂନା ଅନ୍ତଭକୂ କ୍ତ ରହବ ଯାହାକି ଋଣ-ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କୟ ପ୍ରଭାବିତ କେିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାୋ 

ଗ୍ରାହକ ଅନୁ NBFC ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥବିା ସର୍ତ୍କାବଳୀ େ ଏକ ଅଥକପରୂ୍ଣ୍କ ତୟଳନା କୋଯାଇପାେିବ  ଏବଂ ଋଣ ରନଇଥବିା 

ବୁକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ସଚୂନାରଯା ୁ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ନିଆଯାଇପାେିବ । ଋଣ ଆରବଦନ େେକ ସହତି ଦାଖଲ କେିବାକୟ ଆବଶୁକ କେୟ ଥବିା 

ଦଲିଲ ୟଡିକୟ ସଚିୂତ େହବି |. 

 

c) କମ୍ପାନୀ ସେସ୍ତ ଋଣ ଆରବଦନ ଗ୍ରହଣ ପାଇ ିଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କେିବାେ ଏକ ବୁବସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତୟତ କେିବ | ରଯଉ ିଁଥରିେ ଋଣ ଆରବଦନ ୟଡିକ 

େ ସେୟ ସୀୋ ଉରେଖ କୋଯିବ, ତାହା େଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ସଚିୂତ ରହବ |. 

 

d) ଏକ ୋନକ ସେଳୀକୃତ ତଥୁପତ୍ରରେ SCNL ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଏକ ସମ୍ଭାବୁ ଋଣ େଲୂୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଚୂନା ପ୍ରକାଶ କେିବ | SCNL ଏବଂ / 

କିମ୍ବା ଏହାେ ସହରଯା ୀ / ଏରଜଣ୍ଟ ଦ୍ୱାୋ ଋଣ କର୍ତ୍କାଙ୍କୟ ଆଦାୟ କୋଯିବାକୟ ଥବିା ରଯରକୌଣସି ଶୟଳ୍କ ସତୁପାଠରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ 

ପ୍ରକାଶ ପାଇବ | ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ  ରକୌଣସି ୋଶ ିଆଦାୟ କୋଯିବ ନାହି ିଁ ଯାହା େୁାକ୍ିସିଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉରେଖ କୋଯାଇ 

ନାହି ିଁ |. 

 

(II) ଋଣ  ମଲୂ୍ୟୋଙ୍କନ ଏବଂ ନୟିମ / େତ୍ତତୋବଳୀ 

 
ଋଣ େଞ୍ଜୟେୀ ପତ୍ର ୋଧ୍ୟେରେ ଋଣ େ େଲୂୁ , ଋଣ େ ବାେିକ ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ଏହାେ ପ୍ରରୟା  ପ୍ରଣାଳୀ ସହତି ଅନୁ ନୟିେ  ଏବଂ ସର୍ତ୍କ 

ସହତି କମ୍ପାନୀ  ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ନିଜ ୋତୃଭାୋରେ ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷେରେ ଲିଖତି ଆକାେରେ ଜଣାଇବ ରଯେିତିକି ରସ ସବୟ ବୟଝିପାେିରବ  

| ଏହାେ ରେକଡକରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ଏହ ିସର୍ତ୍କାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍କ ୟଡିକେ ଗ୍ରହଣୀୟତା ରହବ  | ଏଠାରେ  ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ  

ବିଳମି୍ବତ ରଦୟ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ରକୌଣସି ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସୟଧ ଆଦାୟ କରେ ନାହି ିଁ | ବିଳମି୍ବତ ରଦୟ ପାଇ ିଁ ରକବଳ ରଜାେିୋନା ରହାଇପାରେ 

କିନ୍ତୁ ସମ୍ପଣୂକ ଋଣ େଲୂୁ ଉପରେ ନୟହ ିଁ |ଏହା  ଚୟ କି୍ତରେ  ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ | 

 

 ଋଣ - େଞ୍ଜୟେ / ବଣ୍ଟନ ସେୟରେ କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଚୟ କି୍ତରେ ଉଦୃ୍ଧତ ସେସ୍ତ ଏନରକ୍ଲାଜେେ ଏକ ଗ୍ରହକ ବୟଝୟ ଥବିା ଆଞ୍ଚଳକି ଭାୋେ ନକଲ 

ସହତି ଋଣ ଚୟ କି୍ତନାୋେ ଏକ ନକଲକୟ ସେସ୍ତ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ପ୍ରଦାନ କେିବ | 

. 
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(III) ଋଣ ବଣ୍ଟନର ପରିବତ୍ତତନ େହତି ବଭିିନ୍ନ ନୟିମ ଏବଂ େତ୍ତତୋବଳୀ | 

 

a) କମ୍ପାନୀ ଋଣ -ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ ବିଜ୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦାନ କେିବ ରଯପେି ଋଣ -ଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାୋ ରଦୟ ସଚୂୀ, ସୟଧ ହାେ, 

ରସବା ରଦୟ, ପି୍ରରପରେଣ୍ଟ ରଦୟ ଇତୁାଦି ସର୍ତ୍କାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍କରେ ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍କନ ବିେୟରେ ବୟଝିପାେିରବ  | 

କମ୍ପାନୀ ନିଶି୍ଚତ କେିବ ରଯ ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ଶୟଳ୍କରେ ପେିବର୍ତ୍କନ ରକବଳ ଆଶାନୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ରହବ | ଏହି 

ପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ ଏକ ଉପଯୟକ୍ତ ସର୍ତ୍କ ଋଣ ଚୟ କି୍ତରେ ଅନ୍ତଭକୟ କ୍ତ ରହବ |. 

 

b) ଚୟ କି୍ତନାୋ ଅନୟଯାୟୀ ରଦୟ କିମ୍ବା କାଯକୁ ଦକ୍ଷତାକୟ ପ୍ରତୁାହାେ / ତ୍ୱୋନ୍ିତି କେିବାେ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଋଣ ଚୟ କି୍ତ ସହିତ ସୋନ ରହବ  

 

c) ଯଦି ଦିଆଯାଇଥବିା ଋଣ ବିେୟ ଦ୍ଧରେ କମ୍ପାନୀ ରକୌଣସି ସୟେକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରେ, ରତରବ ସେସ୍ତ ରଦୟ ରେେସ୍ତ କିମ୍ବା 

ବରକୟା ପେିୋଣେ ଋଣ ହାସଲ ଉପରେ ସୋନ େୟକ୍ତ ରହବ, ଯାହା ଦ୍ୱାୋ କମ୍ପାନୀ ଅନୁ ରକୌଣସି ଦାବି ପାଇ ିଁ 

ଆଇନ ତ ଅଧକିାେ କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ େହିବ। ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଯଦି ରସଟ ଅେ୍ େ ଅଧକିାେକୟ କାଯକୁ କାେୀ କୋଯାଏ, 

ରତରବ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଅବଶଷି୍ଟ ଦାବୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍କ ୟଡିକ ରଯଉ ିଁଥରିେ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଦାବୀ ସୋଧାନ / ରଦୟ ନରହବା ପଯକୁ ନ୍ତ 

ସିକୟୁେିଟି େଖବିାକୟ ଅଧକିାେ ଅଛି, ରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରନାଟିସ ୍ଦିଆଯିବ |. 

 

(IV) େୋଧୋରଣତଃ 

 

a) ଋଣ ଚୟ କି୍ତନାୋେ ସର୍ତ୍କାବଳୀରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥବିା ଉରେଶୁ ବୁତୀତ କମ୍ପାନୀ ଋଣ-  ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ କାଯକୁ ରେ ହସ୍ତରକ୍ଷପେୟ  ନିବୃର୍ତ୍ 

ରହବ (ରଯପଯକୁ ନ୍ତ ନୂତନ ସଚୂନା, ଋଣ-  ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ  ପବୂକେୟ  ପ୍ରକାଶ କୋଯାଇ ନାହି ିଁ) | 

 

b) ଋଣ- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ପାଇ ିଁ ଋଣ- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ  ଅନୟରୋଧ ଗ୍ରହଣ କେିବା ରକ୍ଷତ୍ରରେ, ସମ୍ମତ ିକିମ୍ବା  କମ୍ପାନୀେ 

ଆପରି୍ତ୍, ଯଦି ଅନୟରୋଧ ଥାଏ, ଅନୟରୋଧ ଗ୍ରହଣ ତାେିଖ ଠାେୟ  21 ଦିନ େଧ୍ୟରେ ତାହା ଜଣାଯିବ | ଏହପିେି ସ୍ଥାନାନ୍ତେ ଆଇନ ସହତି 

ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୟ କି୍ତନାୋ ଅନୟଯାୟୀ ରହବ | 

 

c) ଏହାେ କେକଚାେୀ / ଆଉଟରସାସିଂ ଏରଜନ୍ିେି କ any ଣସି ଅନୟପଯୟକ୍ତ ଆଚେଣ ପାଇ ିଁ SCNL କୟ ରଟାଲ୍ େି ନମ୍ବେ ନିକଟକୟ 

ଯାଇପାେିବ ଏବଂ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଅଭିରଯା  ସୋଧାନରେ ଉରେଖ କୋଯାଇଥବିା ସେୟସୀୋ େଧ୍ୟରେ ଆରେ ଅଭିରଯା େ ସୋଧାନ 

କେିବୟ | କମ୍ପାନୀ ନଶିି୍ଚତ କେିବ ରଯ ଗ୍ରାହକୋନଙ୍କ ସହତି ଉପଯୟକ୍ତ  ବୁବହାେ କେିବା ପାଇ ିଁ କେକଚାେୀୋରନ ଯରଥଷ୍ଟ ତାଲିେପ୍ରାପ୍ତ. 

 

d) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୟେକ୍ଷାେ ଏକ ୋପକାଠି ଭାବରେ ଏବଂ ବୁାଙ୍କ ଏବଂ NBFC ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାୋ ବିଭିନ୍ନ  ଋଣ େ ପି୍ରରପରେଣ୍ଟ 

ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୋନତା ଆଣବିା ପାଇ ିଁ, ଏହା ପୋେଶକ ଦିଆଯାଇଛି ରଯ NBFC  ୟଡିକ ସେସ୍ତ େେରକ୍ଲାଜେ ଚାଜକ / ପି୍ର-ରପରେଣ୍ଟ 

ଉପରେ ରଜାେିୋନା ଆଦାୟ କେିରବ ନାହି ିଁ | ବୁକି୍ତ ତ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ SCNL ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥବିା ଅନୟରୋଦିତ ଋଣ 

ଉପରେ ରକୌଣସି ପି୍ର-ରପରେଣ୍ଟ ରପନାଲି୍ ିେହବି ନାହି ିଁ | ବିଳମି୍ବତ ରଦୟ ପାଇ ିଁ ରଜାେିୋନା ଯଦି ହୟଏ , ତାରହରଲ ବିଳମି୍ବତ ରଦୟ 

ୋଶ ିଉପରେ ଲା ୟ ରହବ ,ଏହା ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍କ ଋଣ ୋଶ ିଉପରେ ନୟରହ ିଁ | 

 
(V)  ନଗିଦତଶକ ଗବୋର୍ତର ଦୋୟିତ୍ୱ 

 

ଏହ ିପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉପୟଜୟଥବିା ବିବାଦେ ସୋଧାନ ପାଇ ିଁ କମ୍ପାନୀେ ରବାଡକ ଅେ୍ ଡାଇରେକ୍ିସକ ସଂ ଠନ େଧ୍ୟରେ ଉପଯୟକ୍ତ ଅଭିରଯା େ 

ସୋଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କେିରବ। ଏହପିେି ଏକ ରଶୈଳୀ ନଶିି୍ଚତ କେିବ ରଯ କମ୍ପାନୀେ କାଯକୁ କର୍ତ୍କାଙ୍କ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍େୟ  ଉତ୍ପନ୍ନ ସେସ୍ତ ବିବାଦ 

ଅନ୍ତତ ପରକ୍ଷ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତେରେ ଶୟଣାଯିବ ଏବଂ ସୋଧାନ ରହବ | ରେୟାେ ପ୍ରାକ୍ିିସ ରକାଡେ ଅନୟପାଳନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତେେ ପେିଚାଳନା 

ସ୍ତେରେ ଅଭିରଯା େ ସୋଧାନ ଯନ୍ତ୍ରେ କାଯକୁ କାେିତା ଉପରେ ରବାଡକ ଅେ୍ ଡାଇରେକ୍ିସକ େଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କେିବ | ଏହପିେି ସେୀକ୍ଷା ୟଡିକେ 

ଏକତି୍ରତ େିରପାଟକ ନୟିେିତ ବୁବଧାନରେ ରବାଡକରେ ଦାଖଲ ରହବ, ରଯପେି ଏହା ନିଶି୍ଚନ୍ତ କୋଯାଇପାରେ | 

. 

(VI) ଅଭିଗ ୋ  େମୋଧୋନ ଅଧକିୋରୀ 

 
କାଯକୁ ାଳୟ ସ୍ଥେରେ / ଶାଖା ସ୍ଥେରେ  , କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୟବିଧା ପାଇ ିଁ, ଏହାେ ଶାଖା / ସ୍ଥାନ ୟଡକିରେ ରଯଉ ିଁଠାରେ ବୁବସାୟ କାେବାେ 

ହୟଏ, କମ୍ପାନୀ ନମି୍ ନଲିଖତି ସଚୂନାକୟ େୟଖୁତ ପ୍ରଦଶକନ କେିବ: 
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a) ଅଭିରଯା  ସୋଧାନ ଅଧକିାେୀ ଙ୍କ ନାେ ଏବଂ ରଯା ାରଯା  ବିବେଣୀ (ରଟଲିରୋନ୍ / ରୋବାଇଲ୍ ନଂ। ଇରେଲ୍ ଠିକଣା େଧ୍ୟ) 

ଯାହାକି କମ୍ପାନୀ ବିେୟ ଦ୍ଧରେ ଅଭିରଯା େ ସୋଧାନ ପାଇ ିଁ ଜନସାଧାେଣଙ୍କ ନକିଟକୟ ଯାଇପାେିବ |. 
 

b) ଯଦି ଅଭିରଯା  / ବିବାଦେ ଏକ ୋସ େଧ୍ୟରେ ସୋଧାନ ନହୟଏ, ରତରବ ଗ୍ରାହକ ଆେବଆିଇେ DNBS େ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯକୁ ାଳୟେ 

ଅେିସେ୍-ଇନ୍-ଚାଜକ ଙ୍କୟ (ସଂପରୂ୍ଣ୍କ ରଯା ାରଯା  ବିବେଣୀ ସହତି) ଆରବଦନ କେିପାେିରବ | 
| 

(VII) ଗନୋର୍ୋଲ୍୍ ଅଫିେର / ପି୍ରନ୍ିପିୋଲ୍୍ ଗନୋର୍ୋଲ୍୍ ଅଫିେର | 

 

ଅଣ ବୁାଙି୍କଙ୍ଗ ଆଥକି କମ୍ପାନୀ ୟଡିକ ପାଇ ିଁ ଆେବିଆଇେ ଇଣି୍ଟରଗ୍ରରଟଡ୍ ଓମ୍ବୟଡ୍େିୁାନ୍ ସି୍କେ ୍ଅଧୀନରେ ଥବିାେୟ  2021 କମ୍ପାନୀ ଏହାେ 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିରଯା  ପୟନ୍ନ ନେିକାଣ ପ୍ରଣାଳୀକୟ ଆେବିଆଇେ ଇଣି୍ଟରଗ୍ରରଟଡ୍ ଓମ୍ବୟଡ୍େିୁାନ୍ ସି୍କେ ୍ଦ୍ୱାୋ ନିେିଷ୍ଟ ନିରେକଶାବଳୀ ଅନ୍ତଭକୂ କ୍ତ କେିବ 

ଏବଂ ଏହ ିରଯାଜନା ଅନୟଯାୟୀ ରନାଡାଲ୍ ଅେିସେ / ପି୍ରନ୍ିପିାଲ୍ ରନାଡାଲ୍ ଅେିସେ ନିଯୟକ୍ତ କେିବ। । କମ୍ପାନୀେ ନିରେକଶକ ରବାଡକ ଦ୍ୱାୋ 

ସୋନ ଅନୟରୋଦନ ରହବ | 

 

(VIII) NBFC ଦ୍ୱୋରୋ ଚୋର୍ତ ଗହୋଇଥବିୋ ଅତୟଧକି େଧୁର ନୟିମୋବଳୀ | 

 

(a) କମ୍ପାନୀେ ରବାଡକ ଏକ ସୟଧ ହାେେ େରଡଲ୍ ଗ୍ରହଣ କେିବ, ରଯପେି ପାଣ୍ଠେି େଲୂୁ, ୋଜିନ୍ ଏବଂ େିସ୍କ ପି୍ରେିୟେ ୍ପେି ପ୍ରଯୟଜୁ 

କାେଣ ୟଡିକ ଧ୍ୟାନରେ େଖ ିଋଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀେ ପାଇ ିଁ ଧାଯକୁ  ସୟଧ ହାେ ନିର୍ଣ୍କୟ କେିବ | ବିଭିନ୍ନ ବ କେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ବିଭିନ୍ନ ସୟଧ 

ହାେରେ ଚାଜକ କେିବା ପାଇ ିଁ ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ବିପଦେ ରଗ୍ରରଡସନ୍ ପାଇ ିଁ ଆଭିେୟଖୁ ଏବଂ ଆରବଦନକାେୀ େେକରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ 

ପ୍ରକାଶ କୋଯିବ ଏବଂ ଅନୟରୋଦନ ପତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ | 

 

(b) ବିଭିନ୍ନ ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ଅନୁାନୁ ଶୟଳ୍କ ଚାଜକ କେିବା ପାଇ ିଁ ରଗ୍ରରଡସନ୍ ଏବଂ ଯୟକି୍ତଯୟକ୍ତ ତଥୁ େଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀେ ରୱବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ 

ରହବ କିମ୍ବା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଖବେକା ଜରେ ପ୍ରକାଶତି ରହବ | ରଯରତରବରଳ ସୟଧ ହାେରେ ପେିବର୍ତ୍କନ ଆରସ ରସରତରବରଳ ପ୍ରକାଶତି 

ସଚୂନା ଅପରଡଟ୍ ରହବ | 

 

(c) ସୟଧ ହାେ ବାେିକୀକେଣ ରହବ ଯାହା ଦ୍ୱାୋ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ପ୍ରକତୃ ସୟଧ ହାେ ବିେୟରେ ଜାଣପିାେିରବ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାଜକ 

ରହବ | ସୟଧ ହାେରେ ରକୌଣସି ପେିବର୍ତ୍କନ କିମ୍ବା ଅନୁ ରକୌଣସି ଚାଜକରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଆ ୟଆ ସଚୂନା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହ ି

ପେିବର୍ତ୍କନ ୟଡକି ରକବଳ ଆଶାନୟ ଭାବରେ କାଯକୁ କାେୀ ରହବ | 

 

(IX) NBFC ଦ୍ୱୋରୋ ଚୋର୍ତ ଗହୋଇଥବିୋ ଅତୟଧକି େଧୁ ବଷିୟଗର ଅଭିଗ ୋ  | 

 

କମ୍ପାନୀ ଅତୁଧକି ସୟଧ ହାେ ଆଦାୟ କେିବ ନାହି ିଁ ଏବଂ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାେୟ  କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ  ଧାଯକୁ  ରହାଇଥବିା ହାେ ୟଡକି ବଜାେ ସି୍ଥତି, 

ପାଣ୍ଠେି େଲୂୁ, ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍କ ଏବଂ ନିୟାେକଙ୍କ ନୟିୋବଳୀ ଅନୟଯାୟୀ ରହବ | ସୟଧ ହାେ ଏବଂ ପ୍ରେୟିାକେଣ ଏବଂ ଅନୁାନୁ ରଦୟ 

ନିର୍ଣ୍କୟ କେିବାରେ କମ୍ପାନୀେ ରବାଡକ ଉପଯୟକ୍ତ ଆଭୁନ୍ତେୀଣ ନୀତି ଏବଂ ପ୍ରେିୟା ପ୍ରସ୍ତୟତ କେିବ | ଏହ ିପେିରପ୍ରକ୍ଷୀରେ, ଋଣ େ ସର୍ତ୍କାବଳୀ 

ଏବଂ ଚୟ କି୍ତନାୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିେୟରେ ଅଭୁାସ ସଂରକତରେ ଦଶକାଯାଇଥବିା ନିରେକଶାବଳୀକୟ ଦୃଷି୍ଟରେ େଖବିାକୟ ରହବ | 

 

B. ଉପଗରୋକ୍ତ େୋଧୋରଣ ନୀତ ିେହତି, କମ୍ପୋନୀ ନମି୍ନଲି୍ଖତି ଉଚତି ଅଭୟୋେ ଗ୍ରହଣ କରିବ  ୋହୋ ଏହୋର ଋଣ  ବୟବେୋୟ ଏବଂ 

ନୟିୋମକ  ୋଞ୍ଚ ପୋଇ ଁ ନଦିିଷ୍ଟ ଅଗେ | 

 

i. େୋଧୋରଣତଃ 
a. ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ FPC କରପକାରେଟ୍ ଅେିସ,୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅେିସ ୍ଏବଂ ଶାଖା ପେିସେ ସହତି ଏହାେ ସେସ୍ତ କାଯକୁ ାଳୟରେ ପ୍ରଦଶତି 

ରହବ | ବିଭିନ୍ନ ହତିାଧକିାେୀଙ୍କ ସଚୂନା ପାଇ ିଁ ସୋନ ବିେୟ କମ୍ପାନୀେ ରୱବସାଇଟରେ େଖାଯିବ|. 

b. ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ ଏକ ବିବୃରି୍ତ୍ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ଏହାେ ପେିସେରେ ଏବଂ ଋଣ କାଡକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉଚିତ ଅଭୁାସ 

ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦଶକାଇବ| 

c. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆୟ, ଖର୍ଚ୍କ ଏବଂ ପୟେୟ ଣା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆବଶୁକ ଅନୟସନ୍ଧାନ କେିବାକୟ ରକ୍ଷତ୍ର କେକଚାେୀଙ୍କୟ ତାଲିେ ଦିଆଯିବ| 

d. ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ତାଲିେ ବିନା େଲୂୁରେ ରହବ | େିଲ୍ଡ କେକଚାେୀଙ୍କୟ ଏହପିେି ତାଲିେ ପ୍ରଦାନ କେିବାକୟ ତାଲିେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଋଣ 

- ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ େ ିଁୟ ଅନୁ ଉତ୍ପାଦ ସହତି ଜଡିତ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବିେୟରେ େଧ୍ୟ ଅବ ତ କୋଇବି| 

e. କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ଚାଜକ ରହାଇଥବିା ସୟଧେ ହାେ ଏବଂ  ସ୍ଥାପିତ ଅଭିରଯା େ ସୋଧାନ ବୁବସ୍ଥା ଏହାେ ସେସ୍ତ କାଯକୁ ାଳୟରେ ଏବଂ 
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ଏହା ଦ୍ୱାୋ ପ୍ରକାଶତି ସାହତିୁରେ (ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ) ଏବଂ ଏହାେ ରୱବସାଇଟରେ ପ୍ରଦଶତି ରହବ | 

f. ଅନୟପଯୟକ୍ତ କେକଚାେୀଙ୍କ ଆଚେଣକୟ ରୋକିବା ପାଇ ିଁ କମ୍ପାନୀ ଉର୍ତ୍େଦାୟୀ ରହବ ଏବଂ ଏକ ସେୟରେ ଋଣ ଚୟ କି୍ତରେ ଏବଂ ଏହାେ 

କାଯକୁ ାଳୟ / ଶାଖା ପେିସେରେ ପ୍ରଦଶତି FPC ରେ େଧ୍ୟ ର ାେଣା କୋଯିବ | 

g. RBI େ KYC  ାଇଡଲାଇନ ୟଡିକ ପାଳନ କୋଯିବ | ଋଣ ରନଇଥବିା ବୁକି୍ତଙ୍କ ପେିରଶାଧ କ୍ଷେତାକୟ ନିଶି୍ଚତ କେିବା ପାଇ ିଁ ଏହାକୟ 

ଯତ୍ନଶୀଳ କୋଯିବ 

h. ଅଣ-ରେଡିଟ୍ ଗ୍ରହକ ଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍କ ସହେତି ସହତି ରହବ ଏବଂ ଏହପିେି ଉତ୍ପାଦ ୟଡିକ ପାଇ ିଁ େି ଢାଞ୍ଚା କୟ ରଲାନ  କାଡକରେ ଋଣ - ଦାତାଙ୍କୟ 

ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ | 

i. ସେସ୍ତ ଋଣ େଞ୍ଜୟେ ଏବଂ ଋଣ ବଣ୍ଟନ ରକବଳ ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନରେ କୋଯିବ ଏବଂ ଏହ ିକାଯକୁ ରେ ଏକେୟ  ଅଧକି ବୁକି୍ତ ଜଡତି 

ରହରବ | ଏଥସିହ, ବିତେଣ କାଯକୁ େ ଭଲ ତଦାେଖ େହବି | 

j. ଋଣ ଆରବଦନ ପ୍ରେୟିା କଷ୍ଟଦାୟକ ନୟରହ ିଁ ଏବଂ ପବୂକ ନଦି୍ଧକାେିତ ସେୟ ଅନୟଯାୟୀ ଋଣ ବିତେଣ କାଯକୁ  ସୟନିଶି୍ଚତ କେିବାକୟ ପଯକୁ ାପ୍ତ 

ପଦରକ୍ଷପ ନିଆଯିବ | 

 

ii.   ପୃ ଋଣ ଆଗବଦନ ଫମତ / ଗଲ୍ୋନ କୋର୍ତଗର ପ୍ରକୋଶ | 
 

a. କମ୍ପାନୀରେ ଏକ ରବାଡକ ଅନୟରୋଦିତ,ଋଣ ଚୟ କି୍ତେ ୋନକ େେକ େହବି ଯାହା ବିରଶେ ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ େହବି | 

 

b. ଋଣ ଚୟ କି୍ତରେ ନିମ୍ ନଲିଖତି ୟଡିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ | 

1. ଋଣ େ ସେସ୍ତ ସର୍ତ୍କାବଳୀ | 

2.  େଲୂୁ ଉପରେ ନୀତିରେ ଋଣ େ େଲୂୁ ପଥୃକ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଛି | 

3. ରଜାେିୋନା ଯଦି କଛିି ଥାଏ , ବିଳମି୍ବତ ରଦୟ ୋଶ ିଉପରେ ରକବଳ ଲା ୟ ରହବ ଏବଂ ସେଗ୍ର ଋଣ ୋଶ ିଉପରେ ନୟରହ ିଁ, 

4. ଋଣ କର୍ତ୍କାଙ୍କଠାେୟ  ରକୌଣସି ସୟେକ୍ଷା ଜୋ / ୋଜିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କୋଯାଉ ନାହି ିଁ,| 

5. ଋଣ େ ଅନୟଦାନ ଏବଂ ପ୍ରଥେ କସିି୍ତ ପେିରଶାଧେ ଧାଯକୁ  ତାେିଖ େଧ୍ୟରେ ରୋେରଟାେିଅେ ଅବଧ ିରହବ |. 

6. ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ତଥୁେ ର ାପନୀୟତାକୟ ନିଶି୍ଚନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ | 

 

c. ଋଣ କାଡକରେ ନିମ୍ ନଲିଖତି ବିବେଣୀ ପ୍ରତିେଳିତ ରହବ: 

 1.ସୟଧେ ହାେ (ROI) ରକରତ ରହାଇଛି | 

2. ରଲାନ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ ରହାଇଥବିା ଅନୁ ସେସ୍ତ ସର୍ତ୍କାବଳୀ | 

3. ସଚୂନା ଯାହାକି ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ କିସି୍ତ ଏବଂ ଅନି୍ତେ ଡସିଚାଜକ ସହତି ସେସ୍ତ ପେିରଶାଧେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ  ସ୍ୱୀକୃତ ି

ପ୍ରଦାନ କେିଥାଏ | 

4. ରଲାନ କାଡକରେ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାୋ ସ୍ଥାପିତ ରହାଇଥବିା ଅଭିରଯା େ ସୋଧାନ ବୁବସ୍ଥାକୟ େୟଖୁତଃ ଉରେଖ କୋଯିବ |ଏବଂ 

ରନାଡାଲ୍ ଅଧକିାେୀଙ୍କ ନାେ ଏବଂ ରଯା ାରଯା  ନମ୍ବେ େଧ୍ୟ େହବି | 

5. ପ୍ରଦାନ କୋଯାଇଥବିା ଅଣ-ରେଡିଟ୍ ଉତ୍ପାଦ ୟଡିକ ଋଣ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍କ ସହେତି ସହତି ରହବ ଏବଂ େି ନିରଜ ରଲାନ 

କାଡକରେ ସଚିୂତ କୋଯିବ | 

6. ରଲାନ କାଡକରେ ଥବିା ସେସ୍ତ ଏଣିି୍ଟ ୟଡିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାୋରେ େହବି| 

 
iii. Non-Coercive Methods of Recovery 

 
a. ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ ସାଧାେଣତଃ ରକବଳ ଏକ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେିିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ କୋଯିବ | ଯଦି ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା 2 କିମ୍ବା ଅଧକି େୋ ତ ସେୟରେ 

ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଦ୍ଧକାେିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସି୍ଥତ ନ ହୟଅନି୍ତେିଲ୍ଡ କେକଚାେୀଙ୍କୟ ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ କାଯକୁ ରେ ହସ୍ତାକ୍ଷପ କେିବାକୟ 

ଅନୟେତି ଦିଆଯିବ | 

 

b. କମ୍ପାନୀ ନିଶି୍ଚତ କେିବ ରଯ େିଲ୍ଡ କେକଚାେୀ ଏବଂ ରସୋନଙ୍କ ନିଯୟକି୍ତ, ତାଲିେ ଏବଂ ତଦାେଖ ପାଇ ିଁ ଆଚେଣ ସଂହତିା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ 

ରବାଡକ ଅନୟରୋଦିତ ନୀତ ିଅଛି | କମ୍ପାନୀ ରକ୍ଷତ୍ର କେକଚାେୀଙ୍କ ପାଇ ିଁ ଆବଶୁକ ସବକନିମ୍ ନ ରଯା ୁତା େଖବି ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ 

େୟକାବିଲା କେିବା ପାଇ ିଁ ରସୋନଙ୍କ ପାଇ ିଁ ଆବଶୁକ ତାଲିେ ଉପକେଣ ୟଡକି ଚିହ୍ନଟ ରହବ | େିଲ୍ଡ କେକଚାେୀଙ୍କୟ ପ୍ରଶକି୍ଷଣରେ ରକୌଣସି 

ଅପବୁବହାେ କିମ୍ବା ବାଧ୍ୟତାେଳୂକ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ I ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ ଅଭୁାସ ଗ୍ରହଣ ନକେି ଋଣ ରନଇଥବିା ବୁକି୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଯୟକ୍ତ 

ଆଚେଣ କେିବା ପାଇ ିଁ କାଯକୁ େେ ଅନ୍ତଭକୂ କ୍ତ ରହବ |. 

 

c. କେକଚାେୀଙ୍କ ପାଇ ିଁ କ୍ଷତିପେୂଣ ପଦ୍ଧତି ୟଡିକ ରକବଳ ଋଣ ସଂଖୁା ଏବଂ ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ ହାେ ଅରପକ୍ଷା ରସବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ସରନ୍ତାେ 
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ଉପରେ ଅଧକି  ୟେୟ ତ୍ୱ ରଦରବ | ଆଚେଣ ବିଧ ିସହତି ରକ୍ଷତ୍ର କେକଚାେୀଙ୍କ ଅନୟପାଳନ ୋେଲାରେ େଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କୋଯିବ। 

ସାଧାେଣତ, ସରମ୍ବଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ ପାଇ ିଁ ରକବଳ କେକଚାେୀ ଏବଂ ଅନୁ ବାହାେ େ କରଲକ୍ସନ ଏରଜଣ୍ଟ ବୁବହାେ 

କୋଯିବ ନାହି ିଁ |. 

 

d. ପେିରଶାଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୟବିଧାେ ସେୟଖନି୍ନ ରହଉଥବିା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଚିହ୍ନଟ କେିବା, ଏହପିେି ଋଣ ରନଇଥବିା ବୁକି୍ତଙ୍କ ସହ ଜଡତି 

ରହବା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ େିରସାସକ ବିେୟରେ ରସୋନଙ୍କୟ ଆବଶୁକୀୟ ୋ କଦଶକନ ପ୍ରଦାନ କେିବା ପାଇ ିଁ SCNL େ ଏକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି | 

ଋଣ  ବିତେଣ ସେୟରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ଏହ ିପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବେଣୀ ପ୍ରଦାନ କୋଯିବ | 
 

e. SCNL ଋଣ ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ ସହତି ଜଡିତ ନିରେକଶାବଳୀ ଅନୟସେଣ କେିବ | ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଏବଂ RE ସହତି ପେସ୍ପେ ସହେତ 

ରହାଇଥବିା ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିେିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ  ଟିବ (ଯଦି ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଦୟଇ କିମ୍ବା ଅଧକି େୋ ତ ସେୟରେ ରକନ୍ଦ୍ରୀୟ 

ନିଦ୍ଧକାେିତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସି୍ଥତ ନ ହୟଅନି୍ତ ରତରବ କରଲକସନ ଗ୍ରାହକ େ  େ ପାଖେୟ  କୋଯାଇପାେିବ) | ପୟନେୟ ଦ୍ଧାେ ଦି ରେ SCNL 

ରକୌଣସି କରଠାେ ପଦ୍ଧତିରେ ନରିୟାଜିତ ରହବ ନାହି ିଁ | ଉପରୋକ୍ତ ସାଧାେଣ ପ୍ରରୟା କୟ ସୀେିତ ନକେି, ନିମ୍ ନଲିଖତି ଅଭୁାସ ୟଡକି 

କରଠାେ ରବାଲି ଧୋଯିବ: 

  ଧେକ କିମ୍ବା ଅପୋନଜନକ ଭାୋେ ବୁବହାେ | 

 େୋ ତ ଭାବରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାକୟ ଡାକିବା ଏବଂ / କିମ୍ବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତା ଙ୍କୟ ସକାଳ 9:00 ପବୂକେୟ  ଏବଂ 6:00 ପରେ ଡାକିବା | 

 ସମ୍ପକକୀୟ, ବନ୍ଧୟ, କିମ୍ବା ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ େ ସହକେକୀଙ୍କୟ ହଇୋଣ କେିବା | 

 ଋଣ ରନଇଥବିା ବୁକି୍ତଙ୍କ ନାେ ପ୍ରକାଶ କେିବା | 

 ହଂିସା କିମ୍ବା ଅନୁାନୁ ସୋନ ଉପାୟେ ଋଣ-ଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା ଋଣ-ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପେିବାେ / ସମ୍ପରି୍ତ୍ / ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ିଁ 

ବୁବହାେ କିମ୍ବା ଧେକ | 

 ଋଣ େ ପେିୋଣ କିମ୍ବା ପେିରଶାଧ ନକେିବାେ ପେିଣାେ ବିେୟରେ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୟ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କେିବା | 

 

iv.  ଗ୍ରୋହକ େରୁକ୍ଷୋ ପଦଗକ୍ଷପ 

a. କମ୍ପାନୀ ନିଶି୍ଚତ କେିବ ରଯ ଉପଯୟକ୍ତ ତାଲିେ ୋଧ୍ୟେରେ JLG  ଠନ ସେୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃରି୍ତ୍ ତ ରଯାଜନା େ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କେି 

ର ାଷ୍ ଠୀ  ଠନ ପରେ ସୋନଙ୍କେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ସଶକି୍ତକେଣ କାଯକୁ କଳାପ ପାଇ ିଁ ଉତ୍ସ କୀକୃତ |  

b. କମ୍ପାନୀ ଋଣ - ଗ୍ରହୀତାୋନଙ୍କୟ ଋଣ ଅପଚୟ େ ବିପଦ ବିେୟରେ ଶକି୍ଷା ରଦବା ବୁତୀତ ଏହାେ ଋଣ େ ସଠିକ ବିନରିଯା  ଓ ଋଣ 

ଅବଧ ିେଧ୍ୟରେ ରଦୟ ରପୈଠ ପାଇ ିଁ ଦାୟୀ େହବି | 

 

            *ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରେୟିାରେ ରକୌଣସି ବିେଳତା ସଂପକୃ୍ତ କେକଚାେୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ  ୟେୟ ତେ ଶଙୃ୍ଖଳା ତ କାଯକୁ ାନୟଷ୍ ଠାନ ରହବ | 
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