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ଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଫ ାଡ୍ 
 

ସ୍ୱମାନ ଫାଇନାନ୍ସଆିଲ ସରି୍ଭସସସ ୍ପ୍ରାଇସର୍ଭଟ୍ ଲସମସସଟଡ୍ 
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ଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟସି ଫ ାଡ୍ 
 

ସ୍ୱମାନ ଫାଇନାନ୍ସଆିଲ ସରି୍ଭସସସ ୍ପ୍ରାଇସର୍ଭଟ୍ ଲସମସସଟଡ୍ (ସ୍ୱମାନ ବା କମ୍ପାନୀ) ର୍ଭାରତୀୟ ରସଜର୍ଭଭ ବୟାଙ୍କ ଅଧୀନସର 

ଜମା ନ କରିବା NBFC-MFI ର୍ଭାସବ ପଞ୍ଜସ କୃତ ସ ାଇଛସ। କମ୍ପାନୀର ସଫୟାର ପ୍ରାକ୍ସିସ ସକାଡ୍ (ଏଫ. ପି. ସସ)କୁ ଆର. ବସ. 

ଆଇ ଦ୍ୱାରା ୧୮ ସଫବୃଆରୀ, ୨୦୧୩ ସର ସକଭୁଲାର ନଂ.  ଆର. ବସ. ଆଇ/2012-13/416 ଡସଏନବସଏସ. ସସ. ସସ. ପସ. ଡସ 

ନଂ. 320/03.10.01/2012-13 ମାଧ୍ୟମସର ଜାରସ କରାଯାଇଥବିା ନସସଦଭଶାବଳୀ ଅନୁସାସର ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛସ ଏବଂ 

ପରବର୍ତ୍ଭୀ ସମୟସର ନୂତନ ସକଭୁଲାର ନଂ. ଆର.ବସ.ଆଇ/ଡି.ଓ.ଆର/2021-22/89 

DoR.FIN.REC.95/03.10.038/2021-22, 14 ମାର୍ଚ୍ଭ 2022 ତାରସଖରର ତଥ୍ୟ ସ ସତ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଇଥଲିା 

ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ  କାରବାରସର ସବଭନସମ୍ ନ ମାନକ ନସର୍ଦ୍ଭାରଣ କରସ ଉର୍ତ୍ମ ଏବଂ ନୟାୟପରୂ୍ଣ୍ଭ ଅର୍ଭୟାସକୁ ସପ୍ରାତ୍ସା ସତ କରସବା 

ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃର୍ଦ୍ସ ସହିତ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଉଥବିା ସସବା ବସଷୟସର ଅଧକି ବୁଝସବା ପାଇ ଁସକ୍ଷମ 

କରସବା । 

 

ଏନ.ବସ.ଏଫ.ସସ-ଏମ.ଏଫ.ଆଇ ର୍ଭାସବ କାଯୟ୍ କରସବା ସମୟସର କମ୍ପାନୀ ଏ ାର ସମସ୍ତ କାଯୟ୍କଳାପ ଏବଂ 

ସଦ୍ସୟମାନଙ୍କ ସ ସତ କାରବାରସର ଏ ସ ନୟାୟପରୂ୍ଣ୍ଭ ପ୍ରଥାଗଡ଼ୁସକୁ କାଯୟ୍କାରୀ କରସବା ଏବଂ ଗ୍ର ଣ କରସବା ପାଇ ଁନସଜକ ୁ

ପ୍ରତସଶତୃିବର୍ଦ୍ କରସଥାଏ। 

 

 . ସମସ୍ତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯଯ୍ ଳାପ ପାଇ ଁଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଫ ାଡ୍ 
 

କ. ୧ ଋଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରଟୟା ରଣ  

୧.  ସ୍ୱମାନ ଏ ାର ଋଣଗ୍ର ୀତାଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସ ାଗାସ ାଗ ଆଞ୍ଚଳକି ର୍ଭାଷାସର କସମ୍ବା ଋଣଗ୍ର ୀତା ବୁଝସଥବିା ର୍ଭାଷାସର କରସବ 

୨. ଋଣ ଆସବଦ୍ନ ଫମଭସର ଅନୟ ଏନବସଏଫ୍ସି ସ  ତୁଳନା କରସବା ଏବଂ ଏକ ସଚୁସନ୍ତସତ ନସଷ୍ପର୍ତ୍ସ ସନବାସର ଋଣ ସନଇଥବିା  

            ବୟକ୍ତସଙୁ୍କ ସ ାୟତା କରସବା ପାଇ ଁଋଣ ସର୍ତ୍ଭାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶୟକ ସଚୂନା ଅନ୍ତର୍ଭଭୁ କ୍ତ ସ ବ 

୩. ଋଣ ଆସବଦ୍ନ ଫମଭସର, ଆସବଦ୍ନ ଫମଭ ସ ସତ ଦ୍ାଖଲ କରସବାକୁ ଥବିା ଦ୍ସ୍ତାବସଜ ସମ୍ବନ୍ଧରର ଉସେଖ ରହିବ  

୪. ଆସମ ଋଣ ଆସବଦ୍ନ ଫମଭ ଗ୍ର ଣ କରସବା ପାଇ ଁଋଣଗ୍ର ୀତାମାନଙୁ୍କ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତସ ପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ାନ କରସବୁ 

୫. ଋଣ ଆସବଦ୍ନ ଫମଭ ପାଇବା ପସର ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ାନ କରାଯାଇଥବିା ସ୍ୱୀକୃତସ ସ୍ସପିସର ଋଣ ଆସବଦ୍ନ ପ୍ରକ୍ରସୟା ପାଇ ଁ 

            ତାରସଖ ଏବଂ ସମୟ ଉସେଖ କରାଯିବ 

୬. କମ୍ପାନୀ ସନୁସଶ୍ଚସତ କରସବ ସ  ଗ୍ରା କଙ୍କ ପାଇ ଁଋଣ ଆସବଦ୍ନ ପ୍ରକ୍ରସୟା ସ ଜ ସ ବ 
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କ. ୨  ଋଣ ମଲୂ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ବଣ୍ଟନ 

 

୧.  ଆର.ବସ.ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଜାରସ କରାଯାଇଥବିା ସକ. ୱାଈ. ସସ ନସସଦଭଶାବଳୀକୁ କମ୍ପାନୀ ପାଳନ କରସବ ଏବଂ  

    ଋଣଗ୍ର ୀତାଙ୍କର ପଯୟ୍ାପ୍ତ ପରିରଶାଧ କ୍ଷମତା ନିଶି୍ଚତ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀର ଋଣନୀତସ ଅନୁୟାୟୀ ସମସ୍ତ ଋଣ  

     ଆସବଦ୍ନ ପାଇ ଁଉପୟୁକ୍ତ  ତ୍ନ ରନବ ।    

୨. କମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ର ୀତାଙୁ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ର୍ଭାଷାସର ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦ୍ାନ କରସବ, ସ ଉଥଁସିର ମଞ୍ଜରୁ ସ ାଇଥବିା ଋଣର  

    ପରସମାଣ ଏବଂ ବାଷିକ ସଧୁ  ାର ସସମତ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ଭାବଳୀ ଉସେଖ ର ସବ। ସ୍ୱମାନ ମଧ୍ୟ ଏ ାର ସରକଡଭ ପାଇ ଁ 

    ଏ ାର ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ କପସ ରଖବି। 

 

କ. ୩  ନଟୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀଫର ପରଟବର୍ତ୍ତନ ସହ ଋଣ ବଟତରଣ 
 

୧. କମ୍ପାନୀ ସଦ୍ସୟ/ଋଣଗ୍ର ୀତାଙୁ୍କ ଆଞ୍ଚଳିକ ର୍ଭାଷାସର କସମ୍ବା ସସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝସବା ର୍ଭଳସ ର୍ଭାଷାସର ବସତରଣ  

    କାଯୟ୍ସଚୂୀ, ସଧୁ  ାର, ସସବା ଶଳୁ୍କ, ପ୍ରସସପସମଣ୍ଟ ଶଳୁ୍କ ଇତୟାଦ୍ସ ସ ସତ ସର୍ତ୍ଭାବଳୀସର ସକୌଣସସ ପରସବର୍ତ୍ଭନ ପାଇ ଁ 

    ସନାଟସସ ୍ସଦ୍ବ 

୨. କମ୍ପାନୀ ସନୁସଶ୍ଚସତ କରସବ ସ  ସଧୁ  ାରସର ପରସବର୍ତ୍ଭନ ଏବଂ ଅନୟ ରକୌଣସି ସଦ୍ୟ ସକବଳ  

    ପ୍ରତୟାଶତି ଓ ଉପଯକୁ୍ତ ର୍ଭାବସର ପ୍ରର୍ଭାବସତ ସ ବ ଏବଂ ଏ ସ ପରସସପ୍ରକ୍ଷୀସର ଏକ ଉପ କୁ୍ତ ସର୍ତ୍ଭ ଋଣ  

    ଚୁକ୍ତସସର ଅନ୍ତର୍ଭଭୁ କ୍ତ ସ ବ 

୩. ଚୁକ୍ତସନାମା ଅନୁ ାୟୀ ସଦ୍ୟ କସମ୍ ବା କା ଭୟଦ୍କ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତୟା ାର / ତ୍ୱରାନ୍ସ ବତ କରସବାର ନସଷ୍ପର୍ତ୍ସ ଋଣ ଚୁକ୍ତସ  

     ସ ସତ ସମାନ ସ ବ  

୪. କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଦ୍ଲସଲଗଡୁସକୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ପରସସରସର ସରୁକି୍ଷତ ରହପାଜତରର ପ୍ରାଧକୃିତ ବୟକ୍ତସଙ୍କ  

    ଅଧୀନସର ରଖବି 

୫. କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧକ ମକୁ୍ତ କରସବ,  ଦ୍ସ କିଛି ଥାଏ, ସମସ୍ତ ସଦ୍ୟ ପରସସଶାଧ କସମ୍ ବା ଋଣ ବସକୟା  

    ପରସମାଣ  ାସଲ ପସର, ଆଇନଗତ ଅଧକିାର ଅଧୀନ ଅନୁ ାୟୀ ଅନୟ ରକୌଣସି ଦ୍ାବସ ସଦ୍ସୟଙ୍କ   

    ବସରୁର୍ଦ୍ସର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ଯଦି ଥ୍ାଏ  

 

ଖ. ସାଧାରଣ/ସାର୍ଜ୍ନୀନ  

୧. ଋଣ ଚୁକ୍ତସନାମାର ସର୍ତ୍ଭାବଳୀସର ପ୍ରଦ୍ାନ କରା ାଇଥବିା ଉସଦଶୟ ବୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ର ୀତା କା ଭୟସର  

    ସ୍ତସକ୍ଷପରୁ ନସବୃର୍ତ୍ ର ସବ ( ଦ୍ସ ନୂତନ ସଚୂନା, ଋଣଗ୍ର ୀତାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପବୂଭରୁ ପ୍ରକାଶ କରା ାଇ ନା ସଁ, ସତସବ  

   କମ୍ପାନୀ ସନାଟସସକୁ ଆସସବ)  

୨. ଋଣ ଆଦ୍ାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗସର, କମ୍ପାନୀ ସକବଳ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଆଇନଗତ ର୍ଭାବସର ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରତସକାରକୁ  

    ବୟବ ାର କରସବ ଏବଂ ଦ୍ସନର ଅଣଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୟ ମଧ୍ୟସର ଋଣ ଆଦ୍ାୟ ପଦ୍ସକ୍ଷପ, ଅ ଥା ନସ ଭୟାତନା  
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     ଏବଂ ଋଣ ଆଦ୍ାୟ ପାଇ ଁଶାରୀରିକ ଶକ୍ତସ ବୟବ ାରରୁ ଦୂ୍ସରଇ ର ସବ । ଗ୍ରା କଙ୍କ ଅ ଥା ନସ ଭୟାତନାକୁ    

      କମ୍ପାନୀ ଗ୍ର ଣ କରସବ ନା ସଁ 

୩. ଶାରୀରସକ/ଦୃଶୟମାନ ଅକ୍ଷମତା ଆସବଦ୍ନକାରୀଙୁ୍କ ଋଣ ସବୁସଧା ସ ସତ ଉତ୍ପାଦ୍ ଏବଂ ସବୁସଧା ବସସ୍ତାର   

     କରସବାସର ରକୌଣସି ସର୍ଭଦ୍ର୍ଭାବ ର ସବ ନା ସଁ (ସରଫ: ଆର.ବସ.ଆଇ ସକଭୁଲାର ନମ୍ବର DNBS.CC.PD.No  

     191 / 03.10.01 / 2010-11 ଜୁଲାଇ 27, 2010 ତାରସଖ, ସମୟ ସମୟସର ସଂସଶାଧତି)  

 

୪.  ଅଭଟଫ ାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା  

କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଭସସ ାଗ / ବସବାଦ୍ର ସମାଧାନ ପାଇ ଁସଂଗଠନ ମଧ୍ୟସର ଏକ ଅର୍ଭସସ ାଗ ସମାଧାନ  

ପ୍ରକି୍ରୟା ରଖଛିସ। କମ୍ପାନୀର କା ଭୟକର୍ତ୍ଭାଙ୍କ ନସଷ୍ପର୍ତ୍ସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ତ ଅର୍ଭସସ ାଗ / ବସବାଦ୍ ଶଣୁା ସବ ଏବଂ  

ଉପ କୁ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟାସର ସମାଧାନ ସ ବ  

 

୫. ଅଭଟଫ ାଗ ସମାଧାନ ଅେଟ ସର୍  

କା ଭୟକ୍ଷମ ସ୍ତରସର, ଗ୍ରା କଙ୍କ ସବୁସଧା ପାଇ,ଁ କମ୍ପାନୀ ସସମାନଙ୍କ ଶାଖା / ସ୍ଥାନଗଡୁସକସର ସ ଉଠଁାସର  

ବୟବସାୟ କାରବାର  ୁଏ, ନସମ୍ ନଲସଖତି ସଚୂନାକୁ ମଖୁୟତ ର୍ଭାବସର ପ୍ରଦ୍ଶଭନ କରସବ:  

 

(କ) ଅର୍ଭସସ ାଗ ଅଫସ ସରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସ ାଗାସ ାଗ ବସବରଣୀ (ସଟଲସସଫାନ୍ / ସମାବାଇଲ୍ ନଂ, ଇସମଲ୍  

      ଠସକଣା ମଧ୍ୟ)  ା ାଙୁ୍କ କମ୍ପାନୀ ବସରୁର୍ଦ୍ସର ଆସିଥବିା ଅର୍ଭସସ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁଜନସାଧାରଣ  

     ସ ାଗାସ ାଗ କରିପାରିରବ  

  

(ଖ)  ଦ୍ସ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟସର ଅର୍ଭସସ ାଗ / ବସବାଦ୍ର ସମାଧାନ ସ ାଇପାରସବ ନା ସଁ କସମ୍ ବା  ଦ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା  

     ପ୍ରଦ୍ାନ କରା ାଇଥବିା ସମାଧାନସର ଗ୍ରା କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ନଁ୍ତସ, ସତସବ ଗ୍ରା କ ଆର.ବସ.ଆଇର DNBS  

      ଆଞ୍ଚଳସକ କା ଭୟାଳୟର ଅଫସ ସର୍-ଇନ୍-ଚାଜଭଙ୍କ ପାଖସର ଆସବଦ୍ନ କରସପାରସସବ (ସଂପରୂ୍ଣ୍ଭ ସ ାଗାସ ାଗ  

     ସବସସଶଷ ନିମ୍ ନରର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି),  ା ାର ଅଧୀନସର NBFC ର ପଞ୍ଜୀକୃତ କା ଭୟାଳୟ ପସଡ  

 

ଅଭଟଫ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧ ିାରୀଙ୍କ ଫ ାଗାଫ ାଗ ବଟବରଣୀ:  

 

ନାମ: ସଶୁ୍ରୀ ର୍ଭାରତୀ ରାଠୀ  

ଠସକଣା: 93, 9 ମ ଲା, ସମକର୍ ଚାମ୍ବରସ ୍VI, ନରସମାନ ପଏଣ୍ଟ, ମମୁ୍ ବାଇ, 400021  

ଇ-ସମଲ୍ ଆଇ.ଡି : grievancecell@svamaan.in  

ଲୟାଣ୍ଡଲାଇନ: 022 49429020 

 

 ଦ୍ସ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟସର ଅର୍ଭସସ ାଗ / ବସବାଦ୍ର ସମାଧାନ ସ ାଇପାରସବ ନା ସଁ, ସତସବ ଗ୍ରା କ ନସମ୍ ନସର ଦ୍ସଆ ାଇଥବିା 

ବସବରଣୀ ଅନୁ ାୟୀ ଆର.ବସ.ଆଇର DNBS ଆଞ୍ଚଳସକ କା ଭୟାଳୟର ଅଫସ ସ-୍ଇନ୍-ଚାଜଭଙ୍କ ପାଖସର ଆସବଦ୍ନ 

କରସପାରସସବ: 
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ସଜସନରାଲ୍ ମୟାସନଜର  

ଅଣ ବୟାଙ୍କସଙ୍୍ଗ ବସର୍ଭାଗ,  

ସପୁରଭିଜନ, ରସଜର୍ଭଭ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସଆ  

ମମୁ୍ ବାଇ ଆଞ୍ଚଳସକ କା ଭୟାଳୟ,  

୩ୟ ମ ଲା, ଓପ ମମୁ୍ ବାଇ ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରଳ ସଷ୍ଟସନ,  

ବାଇକୁୋ, ମମୁ୍ ବାଇ - 400 008 

ର ାନ୍ : 022-23084121 ଫୟାକ୍ସ: 022-23022011  

ଇ-ସମଲ୍: dnbsmro@rbi.org.in 

 

ଗ. ସର ାରୀ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା: 

୧.  ଋଣ ଉତ୍ପାଦ୍ଗଡୁସକ ପାଇ ଁସଧୁ  ାର ଋଣଗ୍ର ୀତା କସମ୍ ବା ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଆସବଦ୍ନ ଫମଭସର ପ୍ରକାଶ କରା ସବ ଏବଂ  

     କମ୍ପାନୀର ସବାଡଭ ଅନୁସମାଦ୍ସତ ମଲୂୟ ନୀତସ ଅନୁ ାୟୀ ଅନୁସମାଦ୍ନ ପତ୍ରସର ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ଭାବସର ଉରେଖ  

    କରା ସବ  

୨.  କମ୍ପାନୀ ଏ ାର ସମସ୍ତ କା ଭୟାଳୟସର ମାଇସକ୍ରା ଫାଇନାନ୍ ିଋଣ ଉପସର ସବଭନସମ୍ ନ, ସବଭାଧକି ଏବଂ  

      ାରା ାରସ ସଧୁ  ାର ପ୍ରଦ୍ଶତି କରସବ ଏବଂ ଏ ାର ସେବସାଇଟ୍ ସର ସବସସଶଷ ତଥୟ ଅପସଡଟ୍ ସ ବ  

୩. NBFC ଦ୍ୱାରା ଆଥକି ଅନୁଦ୍ାନ ପ୍ରାପ୍ତ  ାନଗଡୁସକର ପନୁ-ଅଧକିାର ଏବଂ ବନ୍ଧକ ସନୁା ଅଳଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦ୍ାନ  

     ସମ୍ବନ୍ଧସର ଆର.ବସ.ଆଇର ନୟାୟ ଅର୍ଭୟାସ ନସସଦଭଶାବଳୀ କମ୍ପାନୀ ପାଇ ଁପ୍ର ଜୁୟ ସ ବ ନା ସଁ କାରଣ କମ୍ପାନୀ  

     ଏପରସ ବୟବସାୟସର ନା ସଁ। ଅବଶୟ, କମ୍ପାନୀ NBFC-MFI ପାଇ ଁଆର.ବସ.ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଧା ଭୟ ନସୟମ ଏବଂ  

     ନସସଦଭଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କସର  

 

ଘ. NBFC-MFI ପାଇ ଁନଟରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ନଟଫର୍ଦ୍ଦତଶାବଳୀ 

ଉପସରାକ୍ତ ସାଧାରଣ ନୀତସଗଡୁସକ ସ ସତ, ସ୍ୱମାନ ନସମ୍ ନଲସଖତି ନୟାୟ ଅର୍ଭୟାସଗଡୁସକ ଗ୍ର ଣ କରନ୍ତସ  ା ା  

ମାଇସକ୍ରା ଫାଇନାନ୍ ିଋଣ ବୟବସାୟ ଏବଂ ନସୟାମକ ଗଠନ ପାଇ ଁନସଦିଷ୍ଟ ଅସଟ । 

 

ସାଧାରଣ/ସାର୍ଜ୍ନୀନ 

୧.  ଏ ସ FPC ର ଅନୁବାଦ୍ସତ କପସ ସଂପକୃ୍ତ ର୍ଭାଷାସର ଆଶାକମଭୀ ଋଣଗ୍ର ୀତା / ଗ୍ରା କଙ୍କ ଚା ସଦ୍ା ଅନୁ ାୟୀ  

     ଉପଲବ୍ଧ ସ ବ ଏବଂ ସମାନ କପି ଏହାର କା ଭୟାଳୟ / ଶାଖା ଏବଂ ସେବସାଇଟସର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦ୍ଶତି ସ ବ 

୨.  କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକି୍ରୟାସର କା ଭୟ କରସବ ଏବଂ ଉଚିତ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଭୟାସକୁ ଜାରି ରଖବି | ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ  

     ନସରସପକ୍ଷ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଅର୍ଭୟାସ ପ୍ରତସ ଆମର ପ୍ରତସବର୍ଦ୍ତାକୁ ଦ୍ଶଭାଉଥବିା ଏ ସପରସ ବସବୃର୍ତ୍ସ ଆମ ଋଣ କାଡଭସର  

    ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭଭୂ କ୍ତ ସ ବ  

 

 

mailto:dnbsmro@rbi.org.in
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୩. ଅନୁପ କୁ୍ତ କମଭଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅର୍ଭସସ ାଗଗଡୁସକର ଠସକ୍ ସମୟସର ସମାଧାନ ପାଇ ଁକମ୍ପାନୀ  

                 ଉର୍ତ୍ରଦ୍ାୟୀ ସ ବ ଏବଂ ଋଣ ଚୁକ୍ତସସର ମଧ୍ୟ ସମାନ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭଭୂ କ୍ତ କରା ସବ 

୪. ଆୟକର ଉତ୍ସ ଏବଂ ଋଣଗ୍ର ୀତାମାନଙ୍କର ବସଦ୍ୟମାନ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧସର ଆବଶୟକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରସବାକୁ ଫସ ଲ୍ଡ  

    କମଭଚାରୀମାନଙୁ୍କ ତାଲସମ ଦ୍ସଆ ସବ  

୫. ଋଣଗ୍ର ୀତାଙୁ୍କ ଦ୍ସଆ ାଉଥବିା ସେନସଂ ବସନା ମଲୂୟସର ସ ବ | ଫସ ଲ୍ଡ କମଭଚାରୀମାସନ ଏ ସପରସ ତାଲସମ ପ୍ରଦ୍ାନ  

    ପାଇ ଁତାଲସମ ପ୍ରାପ୍ତ ସ ସବ ଏବଂ ଋଣ/ ଅନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରଣାଳୀ ବସଷୟସର  

    ଋଣଗ୍ର ୀତାମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ ର୍ଭାବସର ଅବଗତ କରାଇସବ  

୬. ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ସତ କଥାବାର୍ତ୍ଭା ସମୟସର ସନୁ୍ଦର ର୍ଭାଷା ବୟବ ୃତ ସ ବ ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ବଜାୟ ର ସବ  

୭. କମ୍ପାନୀ ସନୁସଶ୍ଚସତ କରସବ ସ  ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ସତ କଥାବାର୍ତ୍ଭା ସମୟସର କମ୍ପାନୀର କମଭଚାରୀମାସନ ସରବା୍ତ୍ତମ   

    ଚସନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସସମ୍ବଦ୍ନଶୀଳତାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତସ   
୮. କମ୍ପାନୀ ଏପରସ ରକୌଣସି ଆଚରଣସର ଲସପ୍ତ ର ସବ ନା ସଁ  ା ା ଦ୍ୱାରା ରକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଧମକ କସମ୍ ବା  

     ସଂସା ସ ାଇପାସର   

୯. କମ୍ପାନୀ ରକୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ସନବ ନା ସଁ କସମ୍ ବା ଗ୍ରା କଙ୍କ ଠାରୁ ରକୌଣସି ଅନଧକୃିତ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ର  କରସବ ନା ସଁ  

୧୦. ଅଡୁଆ ବା ଅସମୟସର ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ସ ାଗାସ ାଗ କରା ସବ ନା ସଁ   
୧୧. ନୂତନ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଋଣଦ୍ାତା ର୍ଭାବସର ସସମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧକିାରକୁ, ସଂଗଠନର ନୀତସ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରସୟା  

      ବସଷୟସର ବୟାଖୟା ଏବଂ ଅବଗତ କରା ସବ  

୧୨. କମ୍ପାନୀ ସସଚତନତା ସଷୃ୍ଟସ  କରସବାକୁ ସଚଷ୍ଟା କରସବ ଏବଂ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ାନ କରା ାଇଥବିା ତଥା ଉପଲବ୍ଧ  

      ଆଥକି ସସବା ସମ୍ବନ୍ଧସର ପ୍ରଦ୍ାନ କରା ାଇଥବିା ସଚୂନାକୁ  ଅବଗତ କରାଇସବ  

 

ଋଣ ଚୁକ୍ତଟନାମା / ଋଣ ଚୁକ୍ତଟନାମା ପ୍ରକାଶ / ଋଣ  ାଡତ : 
 

୧. ସମସ୍ତ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗଡିୁକ ପାଇ ଁଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାର ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ ୍(ମାନକ)  ମା୍ଟ୍ ରହିବ 

  

୨. ଋଣ ଚୁକ୍ତସନାମା ଆଞ୍ଚଳିକ ର୍ଭାଷାସର ସ ବ ସମସ୍ତ ଏନସକି୍ାଜରର କପସ ସ ସତ  ଦ୍ସ କିଛି ଥ୍ାଏ, ଯାହାକୁ  
    ଋଣଗ୍ର ୀତା ସହଜରର ବୁଝିପାରିରବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ସମସ୍ତ କପି ଗଡିୁକୁ ଋଣଦ୍ାତା/ ଗ୍ରା କ ମାନଙୁ୍କ ପ୍ରଦ୍ାନ  

    କରା ସବ  

 

୩. ନିମ୍ ନଲିଖତି ଗଡିୁକ ଋଣ ଚୁକ୍ତସନାମା ଏବଂ ଋଣ ପରିରଶାଧ କାଯୟ୍ସଚୂୀସର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ  

କ) ଋଣର ସମସ୍ତ ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ଭାବଳୀ  

ଖ) ଋଣର ମଲୂୟ  ଥା ବାଷିକ ସଧୁ  ାର, ପ୍ରକ୍ରସୟାକରଣ ଶଳୁ୍କ, ବୀମା ପ୍ରସମସୟମ ୍ଏବଂ ଅନୟାନୟ ସଦ୍ୟ  

ଗ) ବସଳମ୍ସ ବତ ସଦ୍ୟ ଉପସର ଚାଜଭ ସ ବାକୁ ଥବିା ସପନାଲ ସଧୁ / ଧା ଭୟ ସଦ୍ୟ ( ଦ୍ସ ଥାଏ) ଋଣ ଚୁକ୍ତସସର  

     ସଚୂସତ କରା ସବ   

ଘ) ମାଇସକ୍ରା ଫାଇନାନ୍ ିଋଣ ପାଇ ଁଋଣ ସନଇଥବିା ବୟକ୍ତସଙ୍କଠାରୁ ରକୌଣସି ବନ୍ଧକ ଜମା / ମାଜିନ ମନୀ  

     ସଂଗ୍ର  କରାଯିବ ନା ସ ଁ 

ଙ) ମାଇସକ୍ରା ଫାଇନାନ୍ ିଋଣ ଉପସର ରକୌଣସି ପ୍ରସ-ସପସମଣ୍ଟ ସପନାଲ୍ସ  ିର ସବ ନା ସଁ   
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ଚ) ଅଣ ବୟାଙ୍କସଙ୍୍ଗ ଆଥକି କମ୍ପାନୀ - ମାଇସକ୍ରା ଫାଇନାନ୍ ିଇନଷ୍ଟସ ଚୁୟସନ୍ (ରସଜର୍ଭଭ ବୟାଙ୍କ)  

     ନସସଦଭଶନାମା, 2011 ଅନୁ ାୟୀ, ରମାରାଟରିଅମ ଅବଧ ିଋଣର ଅନୁଦ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କସସ୍ତସ  

     ପରସସଶାଧ କରସବାର ଧା ଭୟ ତାରସଖ ମଧ୍ୟସର ସ ବ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁ ାୟୀ ଏଥସିର ସଂସଶାଧତି  

     ସ ାଇପାସର  

ଛ) ପ୍ରାପ୍ତ କସସ୍ତସ ଏବଂ ଅନ୍ତସମ ଡସସଚାଜଭ ସ ସତ ସମସ୍ତ ପରସସଶାଧର ସ୍ୱୀକୃତସ ପତ୍ର   
ଜ) ଅର୍ଭସସ ାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକି୍ରୟା ସ ସତ ସନାଡାଲ୍ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ନାମ ଏବଂ ସ ାଗାସ ାଗ ନମ୍ବର  

 

ଅଣ-ବାଧ୍ୟତାମଳୂ  ଋଣ ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତଟ: 
 

୧. ସମସ୍ତ ସଦ୍ସୟମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ ମତ ଓ ନସର୍ଦ୍ଭାରସତ ସ ାଇଥବିା ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ଥାନସର ଋଣ କିସି୍ତ  

    ଆଦାୟ(କରଲକ୍ସନ) କରା ସବ  

 

୨. ଯାହା ରହଉ, ରକବଳ ଋଣଗ୍ର ୀତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ କସମ୍ ବା କା ଭୟ ପରିସର ଠାରର ଋଣ କିସି୍ତ   

    ଆଦାୟ(କରଲକ୍ସନ) କରସବାକୁ ଫସ ଲ୍ଡ କମଭଚାରୀଙୁ୍କ ଅନୁମତସ ଦ୍ସଆ ାଇଛସ,  ଦ୍ସ, ଋଣଗ୍ର ୀତା ୨ଟି କସମ୍ ବା  

    ଅଧକି କ୍ରମାଗତ ସମୟସର ସକନ୍ଦ୍ରୀୟ ନସଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନସର  ାଜର ସ ବାକୁ ବସଫଳ  ୁଅନ୍ତସ  

 

୩. କମ୍ପାନୀ କସମ୍ ବା ଏ ାର କମଭଚାରୀମାସନ ଅ ଥା ନସ ଭୟାତନାରୁ ଦୁରରଇ ରହିବା, ଯଥ୍ା : ଦ୍ସନର  

     ଅଣଅନୁଷ୍ଠାନିକ ସମୟସର ଋଣଗ୍ର ୀତାମାନଙୁ୍କ କ୍ରମାଗତ ର୍ଭାବସର  ଇରାଣ କରସବା ଏବଂ ଋଣ  

     ଆଦ୍ାୟ ପାଇ ଁଶାରୀରିକ ଶକ୍ତସର ପ୍ରରୟାଗ ଇତୟାଦ୍ସ  

 

୪. ଋଣ ପରିରଶାଧ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ, ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ସସମାନଙ୍କ ବୁଝାପଡୁଥ୍ବିା ର୍ଭାଷାସର ବସସୃ୍ତତ ର୍ଭାବସର ବୟାଖୟା  

     କରା ସବ  

 

୫. ସସମ୍ବଦ୍ନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳସର ସକବଳ କମଭଚାରୀ ହିଁ ଋଣ କିସି୍ତ ଆଦ୍ାୟ କରିପାରିରବ କିନ୍ତୁ  

    ଆଉଟସସାସିଂ ଋଣ ଆଦ୍ାୟ ଏସଜଣ୍ଟ ଏହି କାଯୟ୍ ପାଇ ଁବୟବ ୃତ ରହରବ ନାହିଁ  

 

୬. କମ୍ପାନୀ କସମ୍ ବା ଏ ାର ଏସଜଣ୍ଟ ଋଣ କିସି୍ତ ଆଦ୍ାୟ ଦ୍ସଗସର ରକୌଣସି କସଠାର ପର୍ଦ୍ତସସର ନସସୟାଜସତ  

    ସ ସବ ନା ସ ଁ। ଉପସରାକ୍ତ ସାଧାରଣ ପ୍ରସୟାଗକୁ ସୀମସତ ନକରସ, ନସମ୍ ନଲସଖତି ଅର୍ଭୟାସଗଡ଼ୁସକ ଗ୍ରହଣ  
    କରା ସବ ନା ସଁ: 

 

କ) ଧମକ କସମ୍ ବା ଅପମାନଜନକ ର୍ଭାଷାର ବୟବ ାର  

ଖ) କ୍ରମାଗତ ର୍ଭାବସର ଋଣଗ୍ର ୀତାଙୁ୍କ ର ାନ ମାଧ୍ୟମରର କଲ ବା ରଯାଗାରଯାଗ ଏବଂ / କସମ୍ ବା  

     ଋଣଗ୍ର ୀତାଙୁ୍କ ସକାଳ 9:00 ଟା ପବୂଭରୁ ଏବଂ ସଂଧ୍ୟା 6:00 ଟା ପରର ର ାନ ମାଧ୍ୟମରର  

     କଲ ବା ରଯାଗାରଯାଗ  

ଗ) ଋଣକର୍ତ୍ଭାଙ୍କ ସମ୍ପକଭୀୟ, ବନୁ୍ଧ, କସମ୍ ବା ସ କମଭୀମାନଙୁ୍କ  ଇରାଣ କରସବା   

ଘ) ଋଣ ସନଇଥବିା ବୟକ୍ତସଙ୍କ ନାମ ବାହାରର ପ୍ରକାଶ କରସବା  

ଙ) ଋଣଗ୍ର ୀତା କସମ୍ ବା ଋଣଗ୍ର ୀତାଙ୍କ ପରସବାର / ସମ୍ପର୍ତ୍ସ / ପ୍ରତସଷ୍ ଠାକୁ କ୍ଷତସ ପ ଞ୍ଚାଇବା ପାଇ ଁ ସଂସା କସମ୍ ବା  

      ଅନୟାନୟ ସମାନ ଉପାୟର ବୟବ ାର କସମ୍ ବା ଧମକ  

ଚ) ଋଣର ପରସମାଣ କସମ୍ ବା ପରସସଶାଧ ନକରସବାର ପରସଣାମ ବସଷୟସର ଋଣଦ୍ାତାଙୁ୍କ ବସଭ୍ରାନ୍ତ କରସବା  


