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ଉପରମ 

I. ପ୍ରସ୍ତାବନା 
ଏହ ିଆଚରଣ ସଂହତିା (ସଓିସି)ର ଉକ୍େର୍ୟ ମାଇକ୍ରାଫାଇନାନସକ୍ର ‘୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଉଦ୍ଧାର’ ପ୍ରଥାକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତ ିକରବିା – 
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାଥବକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ୍ଆି ାଉଛ ିଏବଂ ସୁରକି୍ଷତ କରା ାଇଛ:ି  ଅଧିକନୁ୍ତ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକ୍ର ଉନ୍ନତ ି
ନଶିି୍ଚତ କରବିା, ‘୍ାୟିତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ ଋଣ’ ର ମୂଳ ଅକ୍ଟ | ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରକି୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର, ଏହ ି ଆଚାର ସଂହତିାଟ ି ବଭିିନ୍ନ 
ପରକି୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର,  ଥା ଏକାକ୍ର୍ମକି୍ କା ବୟ, ବୟବସାୟିକ ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ନୟିାମକ ୍ଗି, ନୟାୟପୂର୍ଣ୍ବ ବୟବହାର, ଉପ ୁକ୍ତତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, 
କ୍ଗାପନୀୟତା ଏବଂ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନର ମୂଳ ନୀତ:ି ଏହ ିସବୁକୁ, ସବବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକ୍ର ଏବଂ ଭାରତକ୍ର,  ବୟାପକ ଭାବକ୍ର 
ସଠକି ଆଚରଣ ଗୁଡକି ବଷିୟକ୍ର ଚତି୍ରଣ କରଥିାଏ | 

 
ଏହ ିଜ୍ଞାନ ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି, ବଷବ ବଷବ ଧରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରରି ଆଚରଣ ସଂହତିା ବଷିୟକ୍ର ନଜିସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କ୍୍ର୍କ୍ର ମାଇକ୍ରା 
କ୍ରର୍ଟି୍ ର ରମ ବକିାର୍ ପରକି୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର, ଏହ ିକ୍ଲଖାଟ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତ ି ‘୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଋଣ‘  ପ୍ରରିୟା ଉପକ୍ର ଏକ ନକି୍େବର୍ନାମା ସ୍ୃର୍ | 
ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ଗ୍ରାହକମାକ୍ନ ସବବ୍ା ଋଣ କ୍ନବାର ବଭିିନ୍ନ ୍ଗି ବଷିୟକ୍ର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ଭାକ୍ବ ବୁଝ ିପାରନ୍ତ ିନାହିଁ, କ୍ସଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ସ୍ୱାଥବ ସରୁକି୍ଷତ ଥିବା ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ଅଧିକ ୍ାୟିତ୍ୱର୍ୀଳ କ୍ହବା ଅତୟନ୍ତ ଜରୁରୀ | 
 
ପ୍ରକ୍ତୟକ ମାଇକ୍ରାକ୍ରର୍ଟି (microcredit) ସଂସ୍ଥାର ୍ାୟିତ୍ୱର୍ୀଳ ଋଣ-ପ୍ର୍ାନ ପ୍ରରୟିା, କ୍ସହ ି ପ୍ରତଷି୍ଠାନର କମବଚାରୀ ଏବଂ 
କକ୍ପବାକ୍ରଟ୍ ର୍ାସନ ନୀତ ିଭିର୍ତ୍କି ଆଚରଣ  ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରଭାବତି କ୍ହାଇଥାଏ | କ୍ତଣୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରବିାକୁ ପଛକ୍ର ୍ୁଇଟ ିପ୍ରମୁଖ 
ସ୍ତମ୍ଭ କ୍ହଲା:  କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ ାଗ୍ାନ ଏବଂ କକ୍ପବାକ୍ରଟ୍ ର୍ାସନ.  ଏହ ିଆଚାର ସଂହତିାଟ ି ଏହାକୁ ତାର ଆଭିମଖୁୟକ୍ର ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କରଛି|ି 
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II. ଟପି୍ପଣୀ 

a. ଉପଯ ାଗୀତା 
1. ଏହ ିସଓିସି ମାଇକ୍ରା – କ୍ରର୍ଟି୍ ର ସମସ୍ତ ଆଥକି ପ୍ରତଷି୍ଠାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ, କ୍ ଉଁଠାକ୍ର 

▪ ଆରବଆିଇ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁ ାୟୀ NBFC-MFI 1(ଏନବଏିଫସ-ିଏମଏଫଆଇ) ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘Qualifying 
asset/କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଆକ୍ସଟ୍ (‘କ୍ ାଗୟତା ସମ୍ପ୍’)’ ର ବୟାଖୟା କରା ାଇଛ.ି 

▪ ‘କ୍ ାଗୟତା ସମ୍ପ୍’ ମାନ୍ଣ୍ଡ ଅନୁ ାୟୀ ସମସ୍ତ ଋଣ ଖାତା, କ୍ ପରିକ ିପ୍ରଥମ ଚର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ବୀ ଚର ଋଣ, ଟପ୍-ଅପ୍ ଋଣ 
ଏବଂ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଉତ୍ପା୍ ରୟ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଋଣ, ସଓିସି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ ଅକ୍ଟ | 

▪ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙୁ୍କ ଏକ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ଭାବକ୍ର ବୟାଖୟା କରା ାଇଛ,ି  ାହା ଏନବଏିଫସି-ଏମଏଫଆଇ ପାଇଁ ‘କ୍ ାଗୟତା 
ସମ୍ପ୍’ ମାନ୍ଣ୍ଡ ଅନୁ ାୟୀ ଆରବଆିଇ ମାନ୍ଣ୍ଡ ସହତି ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ପ୍ର୍ାନ କରିଥାଏ | 

2. ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ ଉମଁାକ୍ନ ସ୍ୱ-ନୟିାମକ ସଂଗଠନ (ଏସଆରଓ2)ର ସ୍ସୟ ଅଟନ୍ତ,ି ସଓିସି ଅନୁସରଣ କରବିା 
ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ଏବଂ ସ୍ସୟତା ପାଇଁ ଆବର୍ୟକ ସର୍ତ୍ବ ଅକ୍ଟ | ଏସଆରଓ ଗୁର୍କି ସ୍ସୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଓିସକୁି ପାଳନ କରବିାକୁ 
ବାଧ୍ୟ କରକି୍ବ | 

3. ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ (ଉଭୟ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅଣ ବୟାଙ୍କ), କ୍ ଉମଁାକ୍ନ  ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ଋଣ ପ୍ରତୟକ୍ଷ କମିବା ପକ୍ରାକ୍ଷ 
ଭାବକ୍ର ପ୍ର୍ାନ କରନ୍ତ ି (ସହଭାଗୀତା ମକ୍ର୍ଲ ଅଧୀନକ୍ର କମିବା ନରିାପର୍ତ୍ା ମାଧ୍ୟମକ୍ର, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଆସାଇନକ୍ମଣ୍ଟ କମିବା ସହ-
ଉତ୍ପର୍ତ୍ ିମାଧ୍ୟମକ୍ର); କ୍ସମାକ୍ନ ସିଓସିକୁ ଏକ ର୍ଳି୍ପ ମାନକ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ୍ୃଢ଼ ଭାବକ୍ର ଉତ୍ସାହତି କରା ାଉଛ ି| 

4. କ୍ କ୍ହତୁ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ କ୍ହଉଛ ି କମ୍ ଆୟକାରୀ ବଗବର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ; ଆଥକି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ର୍ାନ କରା ାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପା୍, ସଓିସିର ଧ୍ୟାନ କ୍ହଉଛ ି ‘୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଉଦ୍ଧାର’ ପ୍ରରିୟା ଅକ୍ଟ | ତଥାପି, ଗ୍ରାହକ ସରୁକ୍ଷା ର 
ଅନ୍ତନହିତି ନୀତଗିୁର୍କି (ନୟାୟ ୁକ୍ତ ବୟବହାର, ଉପ ୁକ୍ତତା, ପ୍ର୍ର୍ତି,  କ୍ଗାପନୀୟତା ଏବଂ ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ) 
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଅନୟ ଆଥକି ଉତ୍ପା୍ଗୁର୍କିକ୍ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକ୍ୟାଗ କରା ାଇପାରବି | 

5. ଆରବଆିଇ, କ୍ସବ,ି ଆଇଆରର୍ଏି, କ୍କନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତଗବତ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୟିାମକ ଆବର୍ୟକତା ଏହ ି
ଆଥକି ପ୍ରତଷି୍ଠାନ/ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ପାଳନ କରିବା ଅନବିା ବୟ କାରଣ ଆଚରଣ ସଂହତିା କ୍ସହ ିନୟିମ ଗୁଡକିର ବକିଳ୍ପ ନୁକ୍ହଁ | 
ଏହା ଲକ୍ଷୟ କରା ାଇପାକ୍ର କ୍  ଭବଷିୟତକ୍ର ନୟିାମକ ପରିବର୍ତ୍ବନ ଘଟକି୍ଲ,  ଏହ ି ଆଚରଣ ସଂହତିାକ୍ର ଆବର୍ୟକୀୟ 
ପରବିର୍ତ୍ବନ କରା ିବ | 
 

b. ପୂର୍ମ ସଂସ୍କରଣଯର ପରରି୍ର୍ତ୍ମନ ଏର୍ଂ ସଆିରଏଲ ସହତି ଯେଣୀର୍ଦ୍ଧee  କରଣ 
1. ଏହ ିସଓିସି କ୍ହଉଛ ିସିଓସରି ପବୂବ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ସଂକ୍ର୍ାଧନ ଏବଂ କ୍ସଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂର୍ ଉପା୍ାନ  ାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲୟାଣ 

ପାଇଁ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅକ୍ଟ, କ୍ସଗୁଡକି ଏହ ିସଂସ୍କରଣକ୍ର ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତ ି | ପବୂବ ଅକ୍ପକ୍ଷା ଅଧିକ କଲୟାଣକାରୀ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ 
ଏହ ିପନୁଃ- ଡ୍ରାଫେ କରବିା ୍ରକାର |. ୍ାୟିତ୍ୱର୍ୀଳ ଋଣ ପ୍ର୍ାନ ପ୍ରରୟିାକ୍ର ଉପକ୍ ାଗୀ କ୍ହଉ ନଥିବା କ୍କକ୍ତକ ଧାରାକୁ ହଟାଇ 
୍ଆି ାଇଛ।ି କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ ାଗ୍ାନ ଏବଂ କକ୍ପବାକ୍ରଟ୍ ର୍ାସନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ୍ୃଷି୍ଟକ୍ର ରଖି ଏହ ି ୍ୁଇଟ ି ଅଂର୍ ଅଧିକ ବସୃି୍ତତ 
ଭାବକ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ହାଇଛ ିଏବଂ ଏଥିକ୍ର ଅକ୍ନକ ନୂତନ କ୍ ାଗ କରା ାଇଛ ି| 

2. ଏହା ଲକ୍ଷୟ କରା ାଇପାକ୍ର କ୍  ଗ୍ରାହକ କ୍ ାଗ୍ାନ ଉପକ୍ର ଥିବା ବଭିାଗ ମୁଖୟତଃ ୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଋଣର ସକ୍ଙ୍କତ (ସିଆରଏଲ) 
ସହତି ସମାନ କ୍ହାଇଛ ି ଏବଂ ସଆିରଏଲକ୍ର କ୍ କ୍କୌଣସି କ୍ ାଗ କ୍ହାଇଥିବା ଧାରା ନୀଳ ଏବଂ ଇଟାଲିକକ୍ର ହାଇଲାଇଟ୍ 
କ୍ହାଇଛ ି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ ାଗ୍ାନର ସବୁଠାରୁ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ବ ୍ଗି ଗରୁ୍କି ଉପକ୍ର କ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃତ ଭାବକ୍ର ସହମତ କ୍ହବା ପାଇଁ 
ସିଆରଏଲ ସମସ୍ତ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙୁ୍କ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛ ି| 

 
1 https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827 
2 ଏସଆରଓକୁ ଉକ୍୍ୟାଗ ସଂଘ ଭାକ୍ବ ବୟାଖୟା କରା ାଇଛ ି ାହାକ ିଆରବଆିଇ ଅନୁ ାୟୀ ଏନବଏିଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଭାକ୍ବ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରାପ୍ତ, 
ଆରବଆିଇ କ୍ପ୍ରସ ରିଲିଜ ଅନୁ ାୟୀ https://rbi.org.in/Scripts/BS PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 ଅକ୍ଟ | 

https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052
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ଆ୍ର୍ବ ଆଚରଣ ବଧିି 
I. ଗ୍ରାହକ କ୍ ାଗ୍ାନ 

a.  ଥାଥମ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା 
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ପର୍ବି କ୍  ଧମବ, ଜାତ,ି ବାହୟିକ ସ୍ଥିତ ିକମିବା କ୍ ୌନ ଆଭିମୁଖୟ ଇତୟା୍ ିଆଧାରକ୍ର ଗ୍ରାହକ 

ଅନୟାୟ ଭାବକ୍ର କ୍ଭ୍ଭାବ କରନ୍ତ ିନାହିଁ। 
2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ପର୍ବି କ୍  ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କା ବୟ କରୁଥିବା ବୟକି୍ତ: 

▪ ସମ୍ମାନଜନକ ଭାଷା ବୟବହାର କରନୁ୍ତ, କ୍ର୍ାଭା ବଜାୟ ରଖନୁ୍ତ ଏବଂ ସାମାଜକି ଓ ସାଂସ୍କତୃକି ସକ୍ମବ୍ ନର୍ୀଳତାକୁ 
ସମ୍ମାନ ୍ଅିନୁ୍ତ | 

▪ ଋଣର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜବର୍ସ୍ତ ବୟବହାର କରନୁ୍ତ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍କବଳ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ 
ସ୍ଥାନକ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନୁ୍ତ |  ୍ ିଜକ୍ଣ ଗ୍ରାହକ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ନଦି୍ଧବାରିତ ସ୍ଥାନକ୍ର ହାଜର କ୍ହବାକୁ ବଫିଳ ହୁଅନ୍ତ ିକ୍ତକ୍ବ 
ଜକ୍ଣ କମବଚାରୀ ବାସସ୍ଥାନ କମିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କା ବୟକ୍ର ୍ୁଇ ବା ରମାଗତ ଥରକ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିକ୍ବ | 

▪ ପାଟକି୍ର କମିବା ର୍ାରୀରିକ ସ୍ତରକ୍ର ଭୟଭୀତ କର ନାହିଁ କମିବା ଅପମାନ କର ନାହିଁ | 
▪ ଅରୁ୍ଆ ସମୟକ୍ର କମିବା ଅନୁପ ୁକ୍ତ ସମୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରନୁ୍ତ ନାହିଁ କ୍ ପରିକ ି କ୍ର୍ାକ, 

ଅସୁସ୍ଥତା, ସାମାଜକି ଉତ୍ସବ କ୍ ପରିକ ିବବିାହ ଏବଂ ଜନମ | 

b. ଉପ ୁକ୍ତତା (ଅଯନକ/ଅଧିକ ଉଧାର ଯଦର୍ାରୁ ର୍ରି୍ତ୍ର୍ା) 
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଥକି ସ୍ଥିତ ି (ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ବ), ଋଣ ଆବର୍ୟକତା, ପରିକ୍ର୍ାଧ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା, 

କ୍ରର୍ଟି୍ ସୂଚନା ରିକ୍ପାଟବ (ସିଆଇଆର) ଏବଂ ଋଣ ପ୍ର୍ାନ ପୂବବରୁ ବୟବହାରିକ ସ୍ତରର ବୁଦ୍ଧମିତାକୁ ଆକଳନ କରବିା ଆବର୍ୟକ 
ଅକ୍ଟ | 

2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ କରିବା ପବୂବରୁ ଏକ କ୍ବୈଧ3 ସିଆଇଆର ବୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ହାଇଛ ିକ୍  
ଟପ୍ ଅପ୍ ଋଣ, ଦ୍ୱତିୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ବୀ ଚର ଋଣ ସହତି ସମସ୍ତ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପୂବବରୁ ସଆିଇଆର ବୟବହାର କରା ିବା 
ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | 

3. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରକି୍ର୍ାଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ସହତି ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ କରିବା ପୂବବରୁ, 
କ୍ବୈଧ ସଆିଇଆର ର ମାଇକ୍ରା ଫାଇନାନସ ବଭିାଗକ୍ର ଧରା ାଇଥିବା ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ଋଣ ଉପକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ 
କରିବାକୁ ପର୍ବି: 

▪  ୍ ିକ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତନି ି(3) ଭନି୍ନ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସରିୟ ଋଣ  ରହଥିାଏ କ୍ତକ୍ବ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଚତୁଥବ ଋଣ୍ାତା କା ବୟକାରୀ କରିନଥାଏ | ଏନବଏିଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଗୁର୍କି ଅତରିିକ୍ତ ଭାବକ୍ର ଆବର୍ୟକ 
କରନ୍ତ ିକ୍  2 ରୁ ଅଧିକ ଏନବଏିଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଋଣ ୍ଅିନ୍ତ ିନାହିଁ |4End ଣଦାତାଙ୍କ ଗଣନା 
କରିବାବବବେ (NBFC-MFI ଗୁଡକିର ଗଣନା ପାଇଁ ନୁବ ଁ |), ବେଉଁ loans ଣ ପରମିାଣ <`1000 
ବବକୟା ଅଛ ି, ବେମାନଙୁ୍କ ବାଦ ଦଆିୋଇପାବର | 

 
▪ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 125,0005 ଟଙ୍କା ଋଣ େୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କକ୍ରନାହିଁ | କ୍ତକ୍ବ ଆସାମକ୍ର କ୍ମାଟ୍ ଋଣର 

କୟାପିଟାଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରହଛି ି | ଏହାକୁ ପୁନବବାର କ୍୍ାହରା  ାଇଛ ିକ୍  ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ 
କରିବା ପୂବବରୁ ସିଆରଆର ର ମାଇକ୍ରା ଫାଇନାନସ ବଭିାଗକ୍ର କଏ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସରୁକି୍ଷତ ମାଇକ୍ରା-
କ୍ରର୍ଟି ଋଣ (ବୟକି୍ତଗତ ତଥା କ୍ଗାଷ୍ଠୀ) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକୃତ ପାଇ ଁପ୍ର୍ାନକାରୀ ଭାକ୍ବ ନଶିି୍ଚତ  ାଂଚ୍ କରକି୍ବ |6  

 
3 ସିଆଇଆର ଉକ୍ର୍ତ୍ାଳନ ତାରିଖଠାରୁ 15 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ନି ପ ବୟନ୍ତ ‘କ୍ବୈଧ’ ବକି୍ବଚନା କରା ାଏ | ଏହା ସୂଚତି କକ୍ର କ୍  ପ୍ର୍ାନକାରୀ ତାଙ୍କ CIR ବାହାର କରିବାର 
ତାରିଖ ଠାରୁ 15 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ନି ମଧ୍ୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଏକ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତ ି| 
4 ଏନବଏିଫସି-ଏମଏଫଆଇ ପାଇ ଁଆରବଆିଇ ନକି୍େବର୍ ଅନୁ ାୟୀ | 
5 ନକ୍ଭମବର 08, 2019 ତାରିଖର ସୀମା ସମୀକ୍ଷା ଉପକ୍ର ଆରବଆିଇର କ୍ପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁ ାୟୀ: 
https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0 ଏସଆରଓ ଗୁର୍କି ଭିନ୍ନ ଉପକ୍୍ର୍ କ୍୍ଇପାକ୍ର 
ଆବର୍ୟକତା ଅନୁ ାୟୀ ନେିଷି୍ଟ ରାଜୟ / ଜଲି୍ଲା ପାଇଁ  ଋଣ କୟାପ୍ | 
6 ଋଣ,  ୍ ିକ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ର୍କି୍ଷା ଏବୟ ପ୍ରର୍କି୍ଷଣକ୍ର ପହଞ୍ଚବିା ସମୟକ୍ର ର୍କି୍ଷା ଏବଂ ଚକିତି୍ସା ଖର୍ଚ୍ବ କ୍ବୈ ଠକକୁ ବାଦ୍ ୍ଆି ିବ | 
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▪ ଏହା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ/ବଣ୍ଟନ କକ୍ର ନାହିଁ,  ାହାର ଅଣ-ପ୍ର୍ର୍ବନ (ଅପରାଧ> ର୍ପିିର୍ ି90 ୍ନି7) ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛ,ି 
ଋଣ ରାର୍ ିବକ୍କୟା> ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହତି 1000 ଟଙ୍କା ରହବି |8 

c. ଶକି୍ଷା ଏର୍ଂ ପାରଦଶତିା 
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ସୂଚନା ପ୍ର୍ାନ କରିକ୍ବ ଏବଂ କ୍ସମାନଙୁ୍କ ଋଣ ୍ଲିଲକ୍ର ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ 

କରିକ୍ବ କ୍ ପରିକ ିଋଣ ଆକ୍ବ୍ନ, ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ପତ୍ର/ଋଣ ଚୁକି୍ତ ଏବଂ ଋଣ କାର୍ବ |ଏହା ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ: 
▪ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠକିଣା 
▪ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠକିଣା 
▪ ଉତ୍ପା୍ ବବିରଣୀ (ଋଣ ପରିମାଣ, କା ବୟକାଳ, ପରିକ୍ର୍ାଧ ଫି୍ରକ୍କ୍ୱନିସ, ବାଲାନସ ପଦ୍ଧତ ି ହ୍ରାସ ଉପକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ 

ହାର9, ପ୍ରରିୟାକରଣ ର୍ଳୁ୍କ, ଅନୟ କ୍କୌଣସି କ୍୍ୟ କମିବା ର୍ଳୁ୍କ  ାହା ବର୍ଣ୍ବନା କରା ାଇଛ,ି ସମୁ୍ାୟ କ୍୍ୟ କ୍୍ୟ, 
କ୍ରର୍ଟି୍-ଲିଙ୍୍କ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା କଭରର ପି୍ରମୟିମ ଆର୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ହାଇଥିବା କ୍ମାଟ କ୍୍ୟ, କଭକ୍ରଜ୍ 
ରାର୍ ିଏବଂ ବପି୍ଗୁର୍କି ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ,  ୍ ିପ୍ର ୁଜୟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ମୁଖୟ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କି) 

▪ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭକି୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥାର ବବିରଣୀ | 
2. ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କି ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସରକାରୀ ଆଞ୍ଚଳକି ଭାଷା କମିବା କ୍ସମାନଙ୍କ 

ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ାଇଥିବା ଭାଷାକ୍ର କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ|  ପ୍ର୍ାନକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହତି 
କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରିବା ଆବର୍ୟକ, ସର୍ତ୍ବ ଏବଂ ନୟିମାବଳୀ ଗୁଡକିକ୍ର କ୍ କ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ବନ କରି ପାରକି୍ବ| 

3. ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ତୟକ କ୍୍ୟ ପାଇ ଁପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଏକ ରସି୍ /ଲିଖିତ ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ର୍ାନ କରକି୍ବ | 
4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ପ୍କ୍କ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିକ୍ବ | ପ୍ରର୍କି୍ଷଣ, ମଲୂୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ପ ବୟାୟରକ୍ମ 

ପାରସ୍ପରିକ ଆ୍ାନ-ପ୍ର୍ାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ଋଣ ବଷିୟକ୍ର ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ସର୍ତ୍ବାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଭାବକ୍ର ବୁଝପିାରିକ୍ବ  
5. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସିଆଇସ ିବୁଝାଇବା ସହତି ଅନୟ ବଷିୟକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇକ୍ବ  ଥା:  

▪ ଠକି ସମୟକ୍ର କ୍୍ବା-କ୍ନବା (ଏହାଦ୍ୱାରା) ଋଣ ଇତହିାସ/ କ୍ରର୍ଟି ହଷି୍ଟ୍ରି [credit history] ଭଲ ରକ୍ହ), ଏବଂ 
ଏବା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀଙୁ୍କ ସୂଚନା ୍ଏି |  

▪ ଗ୍ରାହକ ପରକି୍ର୍ାଧ କରିବାକ୍ର ଅନୟିମିତତା କ୍ହକ୍ଲ କ୍ ଉଁ ବପି୍ର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ,   ଏବଂ  
▪ ର୍ଜିଟିାଲ ଆଥକି କାରବାରର ଆବର୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ବାହୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହତି ଅଭିକ୍ ାଗର 

ସମାଧାନ ପ୍ରରିୟାର ସମୟ ଉପକ୍ର ପରିକ୍ର୍ାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପକ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ |10 
6. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ କ୍ଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ କ୍କନ୍ଦ୍ର କ୍ନତାଙ୍କ ଉପକ୍ର ଅଖଣ୍ଡ  ବଶି୍ୱାସ ବରୁିଦ୍ଧକ୍ର ର୍କି୍ଷା କ୍୍କ୍ବ |  କ୍ସ 

ପୂବବ ଋଣ/ପାଇପଲାଇନ  ବଷିୟକ୍ର ଗ୍ରାହକ ମାନଙୁ୍କ ଅବଗତ କରାଇକ୍ବ ଏବଂ ଏକ କାଳ୍ପନକି  ଉ୍ାହରଣ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଋଣକ୍ର 
କ୍କୌଣସ ିର୍ଫିଲେ କ୍ହକ୍ଲ ତା ପରବରି୍ତ୍ ଅସୁବଧିା ବଷିୟକ୍ର ଗ୍ରାହକ ମାନଙୁ୍କ ବୁଝାଇକ୍ବ (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମକ୍ର କ୍ଗାଷ୍ଠୀ / କ୍କନ୍ଦ୍ର 
କ୍ନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଆି ାଇଥିବା ଋଣକୁ ‘ପାଇପଲାଇନ’ ମଧ୍ୟ କୁହା ାଏ.) ଏହା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ କ୍ରର୍ଟି୍ କ୍ରକର୍ବ (ଋଣ 
ଇତହିାସ ଏବଂ କ୍ରର୍ଟି୍ ପ୍ରତଷି୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାକ୍ର | ଭବଷିୟତକ୍ର ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ଗାଷ୍ଠୀ ତାଲିମ (ସଜିଟି)ି /କ୍ଗାଷ୍ଠୀ 
ଚହି୍ନଟ ପରୀକ୍ଷା (ଜଆିରଟ)ି ପ୍ରରିୟାର ଏକ ଅଂର୍ କ୍ହବା ଉଚତି | ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର କ୍ଗାଷ୍ଠୀ ସଭାଗୁଡକିକ୍ର 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନଶିି୍ଚତ କରକି୍ବ | 

7.  ୍ ିଋଣ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ହୁଏ କ୍ତକ୍ବ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଏହାର କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ପର୍ବି | ଏହ ିଉକ୍େର୍ୟ ପାଇଁ, 
ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୍ଆି ାଇଥିବା ଋଣ ପ୍ରକ୍ୟାଗର ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସଜିଆିରଏମ ନମବର ଏବଂ ଟନବ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ (ଟଏିଟ)ି 
ବହନ କରିବା ଉଚତି,  ାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ନକିଟକ୍ର ପହଞ୍ଚ ିପାରକି୍ବ | 

8. ର୍ାଖା ଏବଂ ଋଣ ୍ଲିଲକ୍ର ପ୍ରକାର୍ ଆବର୍ୟକତାର ବବିରଣୀ ପାଇଁ ୍ୟାକରି ସଂଲଗ୍ନକୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ | 

 
7 ଋଣ,  ୍ ିକ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମୁ୍ାୟ ଋଣକ୍ର ପହଞ୍ଚବିା ସମୟକ୍ର ର୍ିକ୍ଷା ଏବଂ ଚକିତି୍ସା ଖର୍ଚ୍ବ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍କୌଣସି ଲାଭ ମିଳବି | 
8 ଏଥିରୁ ବୟତରିମ ପ୍ରାକୃତକି ବପି ବୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବତି ଋଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ  ାହାକ ିବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନବଏିଫସି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତକି ବପି ବୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବତି ଅଞ୍ଚଳକ୍ର 
ରିଲିଫ ମାପ ପାଇଁ ଆରବଆିଇ ଗାଇର୍ଲାଇନ ଅନୁ ାୟୀ କ୍ ାଗୟ ଅକ୍ଟ | 
https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0, 
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531 
9 ସୁଧ ହାର ଏବଂ ପ୍ରରିୟାକରଣ ରୁ୍ଳ୍କ ସହତି ମୂଲୟ ନଧିବାରଣକ୍ର ଏନବଏିଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଗୁର୍କି ଆରବଆିଇ ନକି୍େବର୍ାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆବର୍ୟକ | 
10 ବାହୟ ଏସ୍କାକ୍ଲସନ୍ କ୍ମକାନଜିମି୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୟିାମକ ଚୟାକ୍ନଲଗୁଡକୁି ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କରିବା ଉଚତି କ୍ ଉଁଠାକ୍ର ପ୍ର ୁଜୟ | 

https://www.rbi.org.in/scripts/NotificationUser.aspx?Id=11394&Mode=0
https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_CircularIndexDisplay.aspx?Id=10531
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d. ସୂଚନା ଏର୍ଂ ଯଗାପନୀୟତା 
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଆରବଆିଇ ନୟିମ ଅନୁ ାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ କ୍କୱାଇସି ର୍କୁୟକ୍ମଣ୍ଟଗୁର୍କିର ନକଲ ପାଇବା 

ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | 
2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ସାପ୍ତାହକି ଭିରି୍ତ୍କ୍ର ୟୁନଫିମବ କ୍ରର୍ଟି୍ ର୍ାଟା ଫମବାଟ୍ ଅନୁ ାୟୀ ସମସ୍ତ ଆରବଆିଇ 

ଅନୁକ୍ମା୍ତି ସିଆଇସି ସହତି ସଠକି୍ ଏବଂ ବସୃି୍ତତ ଗ୍ରାହକ ତଥୟ ଅପକ୍ଲାଡ୍ କରିକ୍ବ | 
3. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ତୁରନ୍ତ ସଆିଇସ ିସହତି ତାଙ୍କ ତଥୟ ବଷିୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠା ାଇଥିବା କ୍କୌଣସି ବବିା୍ର ସମାଧାନ 

କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | ଏହପିରି ବବିା୍ ପାଇବା ଠାରୁ 7 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ନି ମଧ୍ୟକ୍ର ଏହା କରିବା ଜରୁରୀ| 
4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ବୟକି୍ତଗତ ଗ୍ରାହକ ସୂଚନାକୁ କକ୍ଠାର ଭାବକ୍ର କ୍ଗାପନୀୟ ରଖିବା ଆବର୍ୟକ | ନମିନଲିଖିତ କ୍ କ୍କୌଣସ ିସର୍ତ୍ବ 

ଅନୁ ାୟୀ ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାର୍ କରା ାଇ ପାକ୍ର: 
▪ ଏହପିରି ସଚୂନା ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ ପ୍ର୍ାନ କରା ିବା ଆବର୍ୟକ କମିବା ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୟବସାୟ ଉକ୍େର୍ୟ 

ପାଇ ଁପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥାଏ (ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ରର୍ଟି୍ ସୂଚନା କମ୍ପାନୀଗୁର୍କୁି) 
▪ ଏହପିର ିପ୍ରକାର୍ ବଷିୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସୂଚନା ୍ଆି ାଇଛ ିଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରକ୍ର ପୂବବ ଅନୁମତ ିନଆି ାଇଛ|ି 
▪ ପ୍ରର୍ନର ପକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇ ଁପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସହତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ 

କ୍ହାଇଛ ି| 
5. ଆକ୍ବ୍ନ ପାଇ ଁପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତ ିଗ୍ରହଣ କରିକ୍ବ, ତାଙ୍କ ସିଆଇଆର  ାଞ୍ଚ କରିକ୍ବ ଏବଂ 

ଋଣର ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିକ୍ବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ତୟକ ଉତ୍ପା୍ ପାଇଁ, କ୍ରର୍ଟି୍ ଏବଂ ବୀମା କମିବା ଅନୟ କ୍କୌଣସ ି
ଉତ୍ପା୍ ପାଇଁ, ପଥୃକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତ ିନଆି ିବା ଉଚତି୍ | 

e. ଅଭିଯ ାଗ ସର୍ାଧାନ11 
1. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିକ୍ ାଗକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ଏବଂ ଠକି୍ ସମୟକ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର 

ଏକ ୍ୃଢ଼ ‘ଅଭକି୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା’(CGRM/ସଜିଆିରଏମ) ପ୍ର୍ାନ କରକି୍ବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ 
କ୍ଟଲିକ୍ଫାନ ନମବର ରଖିକ୍ବ | ଗ୍ରାହକ ମାନଙୁ୍କ ଏହା ବଷିୟକ୍ର ପୂବବରୁ ଜକ୍ଣଇ ରଖିକ୍ବ | 

2. ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ର୍ାଖା, ଋଣ ୍ଲିଲ ଏବଂ ଅନୟାନୟ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ସାମଗ୍ରୀକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭକି୍ ାଗ 
ସମାଧାନର ବବିରଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବକ୍ର ଆକ୍ଲାଚନା କରକି୍ବ | ୍ୟାକର ିସଂଲଗ୍ନ ‘ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା’ କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ | 

3. ସିଜଆିରଏମକୁ ଅଧିକ ବୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଅତ ି କମକ୍ର ଜକ୍ଣ ଅଭକି୍ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀ  
ନ ିୁକ୍ତ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ତାଙ୍କର କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ (ଇ-କ୍ମଲ୍, କ୍ଫାନ୍ ନମବର) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା 
ଉଚତି|.   

4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ପର୍ବି କ୍  ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କରିବା ୍ଗିକ୍ର ଉପ ୁକ୍ତ ନୟାୟ ତାଙୁ୍କ ୍ଆି ିବ | 
f. ଅନୟାନୟ12 

1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆରବଆିଇ ନକି୍େବର୍ନାମା ଅନୁ ାୟୀ କସିି୍ତ (ମଳୂ + ସଧୁ) ତଆିର ିକରବିା ଜରୁରୀ 
ଅକ୍ଟ | 

2. ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ କ୍ କ୍କୌଣସ ିତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ବରିୟ (ଅଣ-ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ଉତ୍ପା୍) ଉତ୍ପା୍ (product/ପ୍ରର୍କେ) ର ସମସ୍ତ 
ଆବର୍ୟକୀୟ ବବିରଣୀ (ମୂଲୟ, ଲାଭ, ୱାକ୍ରଣ୍ଟ,ି ବହଷି୍କାର) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକାର୍ କରିକ୍ବ | ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ 
କରକି୍ବ କ୍  ଗ୍ରାହକ ମାଇକ୍ରା କ୍ରର୍ଟି୍ କମିବା ଅନୟ କ୍କୌଣସି କଣିା ବକିାକ୍ର ଜଡତି କ୍ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁନ୍ତ ି| 

3. ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ କ୍ରର୍ଟି୍-ଲିଙ୍୍କ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ର୍ାନ କରୁଥିବା ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ସମସ୍ତ ଆବର୍ୟକୀୟ ବବିରଣୀକୁ 
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକାର୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ.  ବୀମାକାରୀଙ୍କ ନାମ  
▪ ବୀମା ସଂଖୟା 
▪ କି୍ତବକି୍ର୍ଷ ଆଚ୍ଛା୍ତି 
▪ ପି୍ରମୟିମ କ୍ପଡ୍ 

 
11 ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସିଜଆିରଏମ ଉପକ୍ର ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପାଇ ଁଏନବଏିଫସି ପାଇଁ ଆରବଆିଇ ର ଏଫିପିସି 
(https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823) କୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତ ି| 
12 ‘ଅନୟମାନଙ୍କ’ ଅଧୀନକ୍ର ଥିବା ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡକି CRL ପାଇଁ ଅତରିିକ୍ତ ପଏଣ୍ଟ | 
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▪ ଆଚ୍ଛା୍ନ ରାର୍ ି 
▪ ସମୟ/ଆଚ୍ଛା୍ନ ଅବଧି  
▪ ଇକ୍ଭଣ୍ଟ ଗୁଡକି ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ 
▪ ବୟତରିମ: ପୂବବ ବନ୍ଦ, ଋଣ ପୁନଃ ନଦି୍ଧବାରଣ ଏବଂ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀ ଇତୟା୍ ିସମବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ 
▪ ୍ାବ ି୍ାଖଲ କରବିାକୁ ପ୍ରରୟିା (ଆବର୍ୟକୀୟ ୍ଲିଲ, ଟଏିଟ ିଇତୟା୍)ି 
▪ ବୀମା ପାଇଁ ଅଭିକ୍ ାଗ ପ୍ରରିୟା 
▪ ଅନୟାନୟ ମୁଖୟ ସର୍ତ୍ବ   
▪ ଅନୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା 

2.  ୍ ି ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ର୍ଜିଟିାଲ୍ (ଅଥବାତ୍ କାଗଜ-କମ୍) ପ୍ରରିୟା ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତ,ି ତାକ୍ହକ୍ଲ ତାଙୁ୍କ ନଶିି୍ଚତ 
କରବିାକୁ ପର୍ବି କ୍  ପ୍ରରୟିା ପ୍ର ୁଜୟ ନୟିାମକ ନୟିମ ସହତି ସମାନ କ୍ହାଇଛ ି (ଋଣ ଆକ୍ବ୍ନ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତ,ି 
 ତ୍ନର୍ୀଳତା, ଚୁକି୍ତନାମା, ପ୍ରକାର୍, କ୍୍ୟ ରସି୍, ଅଭିକ୍ ାଗ) |  ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ର୍ଜିଟିାଲ୍ କ୍ମାଡ୍ ସହତି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ବ ସକ୍ଚତନ, 
ର୍କିି୍ଷତ ଏବଂ ଆରାମ୍ାୟକ କରା ିବା ଅପରହିା ବୟ | 

3. ପ୍ର୍ାନକାରୀ,  ୍ ିଏକ କ୍କ୍ଷତ୍ରରୁ ଅପକ୍ରସନ୍ ପ୍ରତୟାହାର କରନ୍ତ,ି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବି୍ ୟମାନ ଋଣ ପରିକ୍ର୍ାଧ ପାଇଁ ବକିଳ୍ପ 
ବୟବସ୍ଥା କରବିା ଆବର୍ୟକ | ଏକ ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ପରକି୍ର୍ାଧ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୟ କ୍କହ ି
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହତି ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇପାରବି | 

4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ସଧିାସଳଖ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ସ୍ଥାପନ କରକି୍ବ, କ୍ଗାଷ୍ଠୀ କମିବା କ୍କନ୍ଦ୍ର 
କ୍ନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟସି୍ଥଙୁ୍କ ଏର୍ାଇ | କ୍ଗାଷ୍ଠୀର କ୍ନତାଙ୍କ ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ରାକବିା ପାଇଁ 
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନୟିମିତ ଭାବକ୍ର କ୍ସମାନଙ୍କ କ୍ଗାଷ୍ଠୀ/କ୍କନ୍ଦ୍ର କ୍ନତାମାନଙୁ୍କ ଘରୂ୍ଣ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ | 
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II. କର୍ମଚାରୀ ଯ ାଗଦାନ 
a. ନ ିୁକି୍ତ 
1. ଲିଙ୍ଗ, ଧମବ, ଜାତ,ି ବାହୟିକ ସ୍ଥତି ିକମିବା କ୍ ୌନ ଆଭିମଖୁୟ ଇତୟା୍ ିଉପକ୍ର ଆଧାର କର ିନ ିୁକି୍ତ୍ାତା ପ୍ରାଥବୀଙୁ୍କ ଅନୟାୟ ଭାବକ୍ର 

କ୍ଭ୍ଭାବ କରିବା ଉଚତି୍ ନୁକ୍ହଁ | 
2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ କ୍ ାଗୟତା, କ୍ନୈତକିତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି ପ୍ରାଥବୀ ଚୟନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | 
3. ସକ୍ନ୍ତାଷଜନକ ପୂବବ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଇସ୍ତଫା ଅନୁକ୍ମା୍ନ ଚଠି ି ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 

କ୍କବଳ କ୍ରଫକ୍ରନସ  ାଞ୍ଚ କରି ଜକ୍ଣ ପ୍ରାଥବୀ ନ ିକୁ୍ତ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | ପ୍ରାଥବୀଙୁ୍କ ଏକ ନ ିୁକି୍ତ ପତ୍ର ୍ଆି ିବା ପକ୍ର 
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ପ୍ରାଥବୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ବମାନର ନ ିୁକି୍ତ୍ାତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ରଫକ୍ରନସ  ାଞ୍ଚ କରିବା ଆବର୍ୟକ |  ୍ଓି,  ୍ ିକ୍ରଫକ୍ରନସ କ୍ଚକ୍ 
ପାଇଁ ଅନୁକ୍ରାଧ 15 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ନି ମଧ୍ୟକ୍ର (ଅନୁକ୍ରାଧ ପଠାଇବା ତାରିଖରୁ) ପ୍ରତରିିୟାର୍ୀଳ କ୍ହାଇନଥାଏ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ 
ନ ିୁକି୍ତ ସହତି ଆଗକୁ  ାଇପାରନ୍ତ ି| 

4. ଏହପିର ି କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ପାଇବା ଠାରୁ 15 ୍ନି ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ରଫକ୍ରନସ  ାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ 
ଅନୁକ୍ରାଧକୁ ଜବାବ କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ | 

5. ପ୍ର୍ାନକାରୀ କ୍ସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀଙ୍କ ତଥୟ ୍ାଖଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଥବୀଙ୍କ ନ ିୁକି୍ତ କ୍ରକର୍ବ  ାଞ୍ଚ କରବିାକୁ କମବଚାରୀ 
ବୁୟକ୍ରାକ୍ର ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହତି ହୁଅନ୍ତ ି| 

6. ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନ ିୁକି୍ତ, ଆର୍ାକମବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ବମାନର ନ ିୁକି୍ତ୍ାତା ମଧ୍ୟକ୍ର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତ 
କ୍ହାଇଥିବାରୁ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅବଧିକୁ ସମ୍ମାନ କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ | 

7. ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏରଆି ମୟାକ୍ନଜର୍13 ପ୍ବୀ ପ ବୟନ୍ତ ଜକ୍ଣ କମବଚାରୀଙୁ୍କ ନ ିୁକ୍ତ କରବିା, ଏକ ବଷବ 
ପାଇ ଁତାଙ୍କର କ୍ର୍ଷ କ୍ପାଷ୍ଟିଂ (ଅଥବାତ୍ ର୍ାଖାର ଅବସ୍ଥାନ କ୍ ଉଁଠାକ୍ର କମବଚାରୀ କ୍ର୍ଷକ୍ର କ୍ପାଷ୍ଟ କରା ାଇଥିଲା) ଠାରୁ ଅତ ି
କମକ୍ର 50 କକି୍ଲାମିଟର ୍ୂରକ୍ର ଏହପିର ିକମବଚାରୀଙୁ୍କ ସ୍ଥାନତି କରିବା ଉଚତି୍ | । ଏହ ିଧାରା ପଛକ୍ର ଥିବା କ୍ମୌଳକି ଧାରା 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା କ୍ହଉଛ ି କ୍  ଜକ୍ଣ କମବଚାରୀ ପ୍ର୍ାନକାରୀ (କ୍ ଉଁଠାକ୍ର କ୍ସ କ୍ର୍ଷ ଥର ପାଇଁ ନକି୍ୟାଜତି କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ) 
ବୟବସାୟ ଉପକ୍ର ଆରମଣ କରନ୍ତ ିନାହିଁ, କାରଣ କ୍ସ ଏହ ିଅଞ୍ଚଳର ବୟକି୍ତଗତ ଟବଜାଇନସ ସୂଚନା ଏବଂ କ୍ର୍ଷ ଚାକରିୀରୁ 
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ପରିଚତି କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ | 
 

b. ଅଭିର୍ୂଖୀକରଣ (ପ୍ରଶକି୍ଷଣ ଏର୍ଂ ର୍ୂଲୟାଙ୍କନ) 
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ ନୀତ,ି ପ୍ରରିୟା, ନୟିମାବଳୀ, ଏବଂ ସିଓସି ଉପକ୍ର ବସୃି୍ତତ ଅନୁକରଣ ତାଲିମ 

କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ | ଗ୍ରାହକ-ଇଣ୍ଟରକ୍ଫସ୍ ୍ଗି ଉପକ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ୍ଆି ିବା ଉଚତି କ୍ ପରିକ ିନୟାୟ ୁକ୍ତ ଚକିତି୍ସା, ଋଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ, 
ତଥୟର କ୍ଗାପନୀୟତା, କ୍ସବା ଗୁଣବର୍ତ୍ା, ସିଜଆିରଏମ, ସମ୍ପକବ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିକ୍ର୍ାଧ କରିବାକ୍ର ଅସୁବଧିାର ସମୁ୍ମଖୀନ 
କ୍ହଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ମୁକାବଲିା କରିବା | 

2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନୟିମିତ ଭାବକ୍ର ଉପକ୍ରାକ୍ତ ଉପା୍ାନଗୁର୍କି ବଷିୟକ୍ର କମବଚାରୀଙ୍କ ବୁଝାମଣାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଉଚତି ଏବଂ 
ବୁଝାମଣାର ଫାଟକୁ ୍ୂର କରବିା ପାଇଁ ସକ୍ତଜ ତାଲିମ କ୍ନବା ଆବର୍ୟକ | 

3. ପ୍ର୍ାନକାରୀ କ୍ସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ ମହଳିା ସହକମବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ଉପ ୁକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ବା ସହତି ଲିଙ୍ଗଗତ 
ସମସୟାଗୁର୍କି ବୁଝବିା ଏବଂ ମୁକାବଲିା କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ କ୍୍ବା ଜରୁରୀ | 

4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର କ୍ସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ ବୃରି୍ତ୍ଗତ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପକ୍ର ଆର୍ା କରା ାଉଥିବା 
ଆଚରଣ ଏବଂ କ୍କୌଣସ ିକ୍ବଆଇନ୍ ତଥା ସାମାଜକି ବକି୍ରାଧୀ କା ବୟକଳାପକ୍ର ଲିପ୍ତ ନକ୍ହବା ଆବର୍ୟକ| 

5. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ନୂତନ କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ ର୍ାଖା ସ୍ତରୀୟ ବୟବସାୟ କା ବୟକ୍ର ନକି୍ୟାଜତି କରିବା ଆବର୍ୟକ|14 
6. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ପର୍ବି କ୍  ସଜିଆିରଏମ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ୍ାୟୀ କମବଚାରୀମାକ୍ନ ଅଭକି୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ

ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ନରମ କ୍କୌର୍ଳ ବଷିୟକ୍ର ବସୃି୍ତତ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରକି୍ବ | 
7. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତଷି୍ଠା କରକି୍ବ  ାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବକୃିତ ବରିୟ 

ଆଚରଣ, କ୍ସବା ଗୁଣବର୍ତ୍ା ପାଇ ଁକାରଣ, ୍ାୟୀ ଋଣ ପ୍ର୍ାନକୁ ଉତ୍ସାହତି କରିବ, ସିଓସ ିସହତି ଅନୁପାଳନକୁ ପୁରସ୍କାର କ୍୍ବ 
ଏବଂ ସିଓସି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ୍ଣି୍ଡତ କରିବ | ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ର୍ାଖା ସ୍ତରର କମବଚାରୀଙ୍କ ପାଇ ଁ ଏକ  ୁକି୍ତ ୁକ୍ତ-

 
13 ର୍ାଖା ପରିଚାଳକ ପକ୍ର ସାଂଗଠନକି ରମକ୍ର କ୍କ୍ଷତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧକ ପରବର୍ତ୍ବୀ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ବୀ ଅକ୍ଟ,  ୍ଓି ହବ୍ ମୟାକ୍ନଜର୍/ର୍ଭିିଜନାଲ ମୟାକ୍ନଜର୍ ଇତୟା୍ ି
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହ ିପ୍ବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହପିାକ୍ର | 
14 II.b.1 କ୍ର ବସୃି୍ତତ ଭାବକ୍ର   
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ଅବକ୍ଜକିେଭ୍ ମାନ୍ଣ୍ଡ ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ଆବର୍ୟକତା ଏବଂ ଏକ କ୍କ୍ଷତ୍ରକ୍ର ପରିକ୍ର୍ାଧ କ୍ଷମତା ବୁଝବିା 
ସହତି ଲକ୍ଷୟ ଧା ବୟ କରିବା ଆବର୍ୟକ | 

 

c. ସୁସ୍ଥତା ସୁରକ୍ଷା ସରୃ୍ଦ୍ଧ ି 
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ସସୁ୍ଥତା, ସରୁକ୍ଷା, ସମଦୃ୍ଧକୁି ନଶିି୍ଚତ କରିକ୍ବ (ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ ବୟାପ୍ତ ପାରେିମିକ, କା ବୟ 

ସମୟ, କା ବୟ ଅବସ୍ଥା, ବୟକି୍ତଗତ କାରଣ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥତି)ି ଏବଂ କମବଚାରୀଙ୍କ 
ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ୍ଆି ାଉଛ ି| 

2. କଷ୍ଟ୍ାୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ  ିବା ଏବଂ ନଗ୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକୁ କ୍ନଇ ଆସଥୁିବା ବପି୍କୁ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କରବିା ପାଇ ଁ କମବଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଅନୁସରଣ କରବିାକୁ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର କ୍ପ୍ରାକ୍ଟାକଲ୍ ରହବିା ଆବର୍ୟକ | କ୍ ଉଁଠାକ୍ର କ୍ପ୍ରାକ୍ଟାକଲ୍ ଅନୁସରଣ କରା ାଇଛ ିକନୁି୍ତ 
୍ୁଘବଟଣା ଘଟଛି ିକ୍ସହ ିକ୍କ୍ଷତ୍ରକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର କମବଚାରୀମାନଙୁ୍କ କ୍ଷତପିୂରଣ କ୍୍କ୍ବ | 

3. କମବଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକ୍କଇ ପ୍ରମାଣିତ ମାମଲାକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ କମବଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହକ୍ର ଅଭାବ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚତି୍ 
ନୁକ୍ହଁ | 

4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନବିକି୍ର୍ଷକ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇ ଁକା ବୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇଁ କା ବୟକ୍କ୍ଷତ୍ରକ୍ର ଅନୁକୂଳ ପରକି୍ବର୍ ସୃଷ୍ଟ ିକରିବା 
ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | 

5. କମବଚାରୀଙ୍କ ଅଭିକ୍ ାଗ ର୍ୁଣିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପରାମର୍ବ କ୍୍ବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ ଉପ ୁକ୍ତ  ପ୍ରଣାଳୀ 
ଥିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | 

6. କ୍ ାଗାଣକାରୀ, ନତିୟ ବୟବହା ବୟ ମାମଲା ପାଇ1ଁ5, କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ର୍ଷ କା ବୟ ୍ବିସ ଠାରୁ 30 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ନି ମଧ୍ୟକ୍ର 
କମବଚାରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଔପଚାରିକତା (ବଚିାରାଧୀନ କ୍୍ୟର ଚୂଡାନ୍ତ ସମାଧାନ, କ -ଣସ ିଆପରି୍ତ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ର୍ାନ ଏବଂ ରିଲିଫ୍ 
ଚଠି ିଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କରି) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ କରିବାକୁ ପର୍ବି | 

7. ଏହପିରି କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ପାଇବା ଠାରୁ 15 ୍ନି ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ରଫକ୍ରନସ  ାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆର୍ାୟୀ ନ ିକିୁ୍ତ୍ାତାଙ୍କ ଅନୁକ୍ରାଧକୁ 
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ପ୍ରତରିିୟା କରକି୍ବ | 

8. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବାକୁ ପର୍ବି କ୍  କମବଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅବଧି 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ନୁକ୍ହଁ | 
 

 
15 କ୍୍ୈନନ୍ଦନି କ୍କସ୍ କ୍ହଉଛ ିକ୍ ଉଁଥିକ୍ର କମବଚାରୀ ରମାଗତ ଭାକ୍ବ କ୍ନାଟସି ଅବଧି ପ୍ର୍ାନ କରିଛନ୍ତି, କା ବୟ ସମାପି୍ତ କରିଛନ୍ତ,ି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତ,ି କ୍କୌଣସି ବଚିାରଧୀନ 
ଆଥକି ଏବଂ ର୍ଙୃ୍ଖଳାଗତ କିିୟରାନସ ଆବର୍ୟକ ନାହିଁ | 
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III. ନଗିର୍ ସଂଚାଳନ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ 

a. ନୀତ,ି ରଣନୀତକି ଦଗି ଏର୍ଂ ତଦାରଖ 
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ପ୍ର ୁଜୟ ନୀତ ିକ୍ ପରିକ ିକ୍ଫୟାର ପ୍ରାକିେସ କ୍କାଡ୍ (ଏଫପିସି), ଉତ୍ପା୍ ବକିାର୍, କା ବୟକ୍ଷମ, ମାନବ ସମବଳ, 

ସିଜଆିରଏମ, ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଟି୍, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ର କିୁ୍ତବି୍ ୟା ଇତୟା୍ ିସିଓସିକ୍ର ଧା ବୟ ଧାରା ସହତି ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ହବା ଆବର୍ୟକ 
ଅକ୍ଟ| ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଅପକ୍ର୍ଟ୍ ପଲିସି ସହତି ପ୍ରରିୟାଗୁଡକୁି ସମାନ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ନେିଷି୍ଟ ଭାବକ୍ର, 
a. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ନେିଷି୍ଟ ଭାବକ୍ର ନକି୍େବର୍ାବଳୀ ନଦି୍ଧଷି୍ଟ କରିଛନ୍ତ ି| 

ନକି୍େବର୍ାବଳୀରୁ ଅବକ୍ରାଧକୁ ମୁକାବଲିା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିକ୍ର ନୀତ ିଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | 
b. ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସମାଧାନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ିକରବିା, ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ବାହୟ ବୃଦ୍ଧ ିପ୍ରଣାଳୀ16, ଅଭିକ୍ ାଗ ବଗବ ଏବଂ 

ଟଏିଟ,ି ସଜିଆିରଏମର ସମୀକ୍ଷା/ଅର୍ଟି୍ ଏବଂ କ୍ବାର୍ବ ଏବଂ ର୍ୀଷବ ପରିଚାଳନାକୁ ରକି୍ପାଟବ କରବିା ପାଇ ଁପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ 
କ୍ବାର୍ବ ଅନୁକ୍ମା୍ତି ସିଜଆିରଏମ ନୀତ ିଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କରିବା ଆବର୍ୟକ | 

c. ଗ୍ରାହକ ସ୍ତରକ୍ର ଋଣର ପୁନଃ ନଦି୍ଧବାରଣ ସହତି ବୟବସାୟିକ ସମ୍ପରି୍ତ୍ ହରାଇବା, ପରିବାରର କ୍ରାଜଗାରକ୍ଷମ ସ୍ସୟ, ଅନୟାନୟ 
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥତି,ି ପ୍ରାକୃତକି ବପି ବୟୟ କମିବା ଋଣ ପରିକ୍ର୍ାଧ କରିବାକ୍ର ଅସୁବଧିାର ସମୁ୍ମଖୀନ କ୍ହଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁ
ଋଣ ନୀତରି ଏକ ବଭିାଗ ରହବିା ଆବର୍ୟକ |  

d. ପ୍ରାକୃତକି ବପି ବୟୟ, ବହୁଳ ଖିଲାପକାରୀ, ନକାରାତ୍ମକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରର ର୍ତତୁା ଇତୟା୍ ି ଦ୍ୱାରା ସଷୃ୍ଟି କ୍ହଉଥିବା 
ସଙ୍କଟର ମୁକାବଲିା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ କ୍ବାର୍ବ ଅନୁକ୍ମା୍ତି ଢାଞ୍ଚା ଥିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ| 

e. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥୟକୁ ସୁରକି୍ଷତ ରଖିବା ପାଇ ଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ ନୀତ ି ରହବିା ଆବର୍ୟକ (କାବୁ କରିବା, ପଠାଇବା, ଗଚ୍ଛତି 
କରିବା) ତଥୟ ସଂରକ୍ଷଣର ସବବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକ୍ର ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା ନୀତକୁି ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କରି: 

■ ସଂଗ୍ରହ ସୀମା 
■ ଉକ୍େର୍ୟ ନେିଷି୍ଟକରଣ 
■ ସୀମିତତା ବୟବହାର 
■ ସବବନମିନ ତଥୟ 
■ ତଥୟ ଗୁଣର ସଂରକ୍ଷଣ 
■ ନୟିମଭଙ୍ଗ-ବଜି୍ଞପି୍ତ 
■ ପ୍ରକ୍ବର୍ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡକିର ମେିଣ 
■ ଏନରିପସନ୍ ତଥୟ କ୍ ଉଠଁାକ୍ର ସମ୍ଭବ | 
■ ବୟକି୍ତଗତ ତଥୟ ପ୍ରତ ିବପି୍କୁ ସରିୟ ଭାକ୍ବ ଚହି୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ କରବିା ପାଇଁ ତଥୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଗୁଡକିର 

ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ ଏବଂ ପ ବୟାୟରକ୍ମ କରା ାଏ | 
2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନୀତ ି ଏବଂ କ୍ ାଜନାଗୁର୍କି (ଗ୍ରାହକ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଲକ୍ଷୟ, କା ବୟ, ଏଚଆର, 

ସିଜଆିରଏମ ଇତୟା୍ ିଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କକ୍ର) କ୍ବାର୍ବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତବିଷବ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧନୂାତନ କ୍ହବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | 
3. ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲୟାଣ ଉପକ୍ର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କରି ମଲିେ-ର୍ାଇକ୍ମନସନାଲ କ୍ଲନସ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଏହାର ଉତ୍ପା୍ ପ୍ର୍ାନର 

ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବର୍ୟକ (କ୍ ପରିକ ିଆୟ ବୃଦ୍ଧ,ି ସମ୍ପରି୍ତ୍କ୍ର ପ୍ରକ୍ବର୍, ଡ୍ରଡ୍ରି ହ୍ରାସ, କ୍କୌର୍ଳର ଉନ୍ନତ ିଇତୟା୍)ି ଅକ୍ଟ | 
4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର କ୍ସମାନଙ୍କର ବୟବସାୟ କ୍ ାଜନା ଗୁର୍କି ଉଭୟ କ୍ ାଗାଣ ଏବଂ ଚାହି୍ ା ପାଶ୍ୱବ କାରକ ଉପକ୍ର ଆଧାର 

କରି ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ଟି୍ ର ବର୍ତ୍ବମାନର କ୍ ାଗାଣ ଏବଂ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବର୍ୟକତା ଏବଂ ପରକି୍ର୍ାଧ କ୍ଷମତା ଉପକ୍ର ଆଧାର 
କରି ବକିାର୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ଏକ କ୍ଭୌକ୍ଗାଳକିର କ୍ ାଗାଣ ଏବଂ ପରିକ୍ର୍ାଧ ଆଚରଣ ବୁଝବିା ପାଇ ଁସିଆଇସିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥୟ 
ବୟବହାର କରା ିବା ଉଚତି | କ୍ଭୌକ୍ଗାଳକି ଗୁର୍କି ପରିପୂର୍ଣ୍ବ, ଏହାକୁ ଏଡାଇବା କମିବା ଅତ ିସତକବତାର ସହତି ନକିଟତର କରା ିବା ଉଚତି| 

5. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍କ୍ଷ ଏହାର କା ବୟ୍କ୍ଷତା (ଅନୁକରଣ ଏବଂ ଲାପ୍ସ) ର ବାଷିକ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଏବଂ କ୍ବାର୍ବ ଏବଂ 
ର୍ୀଷବ ପରିଚାଳନା ସ୍ତରକ୍ର ରକି୍ପାଟବ ଉପକ୍ର ଆକ୍ଲାଚନା କରିବା ଆବର୍ୟକ | କା ବୟ୍କ୍ଷତା ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇ ଁବୟବହୃତ ପଦ୍ଧତଗୁିର୍କି 
ରିକ୍ପାଟବଗୁର୍କି ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକାର୍ କରିବ | କ୍ମାଟ ଋଣ କ୍ପାଟବକ୍ଫାଲିଓ (ଜଏିଲପି)> 500 କ୍କାଟ ିସହତି ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ଏକ ବାହୟ 
ଏକ୍ଜନିସ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଏହପିରି ମଲୂୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ସିଓସି ଉପକ୍ର ମୂଲୟାଙ୍କନ ରିକ୍ପାଟବର ଏକ ନକଲ ଏସଆରଓ ସହତି 
ଅଂର୍ୀ୍ାର କ୍ହବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | 

6. ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀ, ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା କା ବୟ ଏବଂ ଟନବ-ଟାଇମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସଜିଆିରଏମ ପାଇଁ ବୟକି୍ତଗତ ଏବଂ ସମୁ୍ାୟ ସ୍ତରର 
ତଥୟକୁ କ୍ରକର୍ବ ଏବଂ ବକି୍େଷଣ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା, ସମାଧାନ କ୍ହାଇଥିବା ଏବଂ ଅଭକି୍ ାଗର ପ୍ରକୃତ ି

 
16 ବାହୟ ପ ବୟାୟରକ୍ମ ବକିର୍ତି  ନ୍ତ୍ରରିୟା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୟିାମକ ଚୟାକ୍ନଲ ଗୁଡକୁି କ୍ ଉଁଠାକ୍ର ପ୍ର ୁଜୟ, କ୍ସଠାକ୍ର ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | 
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ସହତି ବଚିାରାଧୀନ ଥିବା ରକି୍ପାଟବଗୁର୍କି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ବାର୍ବ ସହତି ଅଂର୍ୀ୍ାର କରା ିବା ଉଚତି୍ | 
 

b. ର୍ପିଦ ପରିଚାଳନା ଏର୍ଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଯଲଖା 
1. ମୁଖୟ ବପି୍ଗୁର୍କି ଚହି୍ନଟ କରବିା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ ସୁ-ସ୍ଥାପିତ ବପି୍ ପରିଚାଳନା ଢାଞ୍ଚା ରହବିା ଆବର୍ୟକ (କ୍ ପରକି ି

ଏକାଗ୍ରତା, ଅତରିକି୍ତ କ୍ ାଗାଣ, ରାଜକ୍ନୈତକି, କ୍ଲାକ, ପ୍ରାକୃତକି ବପି ବୟୟ କାରଣରୁ ଋଣ ଏବଂ କା ବୟକ୍ଷମ ବପି୍) ଏବଂ କ୍ସଗୁର୍କୁି 
ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍କ୍କ୍ଷପ କ୍ନବା ଜରୁରୀ କ୍ହାଇଥାଏ | 

2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସଓିସିକ୍ର ବର୍ଣ୍ିତ ଉପା୍ାନଗୁର୍କିର ଅନୁକରଣ  ାଞ୍ଚ କରବିାକୁ ର୍ାଖା, ଗ୍ରାହକ, କମବଚାରୀ, ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଟି୍ 
କରବିା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | 

3. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ର୍ାଖା ଏବଂ କମବଚାରୀଙ୍କ ନେିଷି୍ଟ ଲକ୍ଷୟଗୁର୍କି ଉପକ୍ର ରମାଗତ ଭାବକ୍ର ଅସ୍ୱାଭାବକି ଭାବକ୍ର ଉର୍ଚ୍ କା ବୟ୍କ୍ଷତା 
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରବିା ଆବର୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ବରିୟ ପ୍ରରୟିାର ଏକ ସଚୂକ କ୍ହାଇପାକ୍ର | 

4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନଶିି୍ଚତ ଭାବକ୍ର ଏକ  ୁକି୍ତ ୁକ୍ତ ନମନୁାକ୍ର କ୍ତ୍ରୈମାସକି ଅର୍ଟି୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁ୍ାୟ ଋଣ, 
ଋଣ୍ାତା ଗଣନା , ଅକ୍ ୌକି୍ତକ (ଗଫଲାତ)ି ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ବଷିୟକ୍ର ଜଣା ପଡଥିାଏ | ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନଆି 
 ାଇଥିବା ଋଣ ଗୁଡକି ବଷିୟକ୍ର ଏକ ବବିରଣୀ ଜଣାପକ୍ଡ | ଏହ ି ଉକ୍େର୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସିଆଇସିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥୟ 
ବୟବହାର କରପିାରନ୍ତ ି ାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ମାଟ ଋଣ ଏବଂ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗଣନାର ନୟିମ ଅନୁ ାୟୀ କ୍ହାଇଛ ିକ ିନାହିଁ, ତାହା 
 ାଞ୍ଚ କରା  ାଇପାକ୍ର |  

5. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଋଣ ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ସଷି୍ଟମକ୍ର ଅକ୍ମୌପଚାରକି ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟସି୍ଥମାନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏର୍ାଇବା ପାଇଁ ନେିଷି୍ଟ 
ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବକିାର୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ସଧିାସଳଖ ସଂକ୍ ାଗ, ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପି୍ର-
ବତିରଣ ନଶିି୍ଚତକରଣ କଲ୍, ଋଣ ବୟବହାର  ାଞ୍ଚ, କ୍ଗାଷ୍ଠୀ/କ୍କନ୍ଦ୍ର କ୍ନତାଙ୍କ ନୟିମିତ ପରି୍ର୍ବନ, ଏବଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଟି୍ 
ସମୟକ୍ର ଗ୍ରାହକ  ାଞ୍ଚ | 

 
c. ଶଳି୍ପ ସହଯ ାଗ 

1. ର୍ଳି୍ପ ସ୍ତରର ପ୍ରରୟିା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଇତୟା୍ ି ବୁଝବିା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଏସଆରଓ ଦ୍ୱାରା ଆବର୍ୟକ ତଥୟ ଏବଂ ସଚୂନା ବାଣ୍ଟବିା 
ଆବର୍ୟକ, ଏହ ିଉକ୍େର୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଏସଆରଓ ଗୁଡକି ସହତି ସମନବୟ ରକ୍ଷା କରବିାକୁ ଏକ କ୍ଫାକାଲ୍ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ 
କରବିା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | 

2. ର୍ଳି୍ପ ସ୍ତରୀୟ ସମସୟାର ମକୁାବଲିା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ମାକ୍ନ ନଜି ମଧ୍ୟକ୍ର ସହକ୍ ାଗ କରବିା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ |
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ସଂଲଗ୍ନ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା 
I. କା ମୟାଳୟ 
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ କା ବୟାଳୟ (ମୁଖୟ/କ୍କ୍ଷତ୍ରୀୟ/ଆଂଚଳକି) ‘ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନକିଟକ୍ର ପ୍ରକାର୍ତି’ ନମିନଲିଖିତ ଭାବକ୍ର ପ୍ର୍ର୍ତି କ୍ହବା ଉଚତି | 
 
କ୍ରର୍ିକ 
ସଂଖୟା 

ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା ଉଦୃ୍ଧତ 
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.) 

1  ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ କ୍ମଳା ପ୍ରରିୟା ସଂକ୍କତ (ଏଫପିସି)  ାହା ଭାଷା ଭାଷାକ୍ର 
ଆରବଆିଇର ଏଫପିସି ସହତି ସମାନ ଅକ୍ଟ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.a (ପଷୃ୍ଠା 9) 

2  ସୁଧର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ହାର  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.e (ପଷୃ୍ଠା 9) 

3  ଅନୁପ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଠକି ସମୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ରାକବିା 
ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଉର୍ତ୍ର୍ାୟୀ କ୍ହକ୍ବ କ୍ବାଲି କ୍ଘାଷଣା 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.f (ପଷୃ୍ଠା 9) 

4 ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ  ଥାଥବ ପ୍ରରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.b (ପଷୃ୍ଠା 9) 

5 ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା କ୍ସଟ୍ ଅପ୍  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.e (ପଷୃ୍ଠା 9) 

6 ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀ କ୍ରର୍ରସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ 
(କ୍ଟଲିକ୍ଫାନ୍ / କ୍ମାବାଇଲ୍ ନଂ। ଇକ୍ମଲ୍ ଠକିଣା ମଧ୍ୟ)  ାହାକ ିପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ 
ବକି୍ରାଧକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନକିଟକୁ  ାଇପାରିକ୍ବ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.vi.a (ପଷୃ୍ଠା 6) 

7  ୍ ିଏକ ମାସ ମଧ୍ୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ / ବବିା୍ର ସମାଧାନ କ୍ହାଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ତକ୍ବ 
ଗ୍ରାହକ ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କର ର୍ଏିନବଏିସ ର ଆଞ୍ଚଳକି କା ବୟାଳୟର ଅଫିସର୍-
ଚାଜବଙୁ୍କ (ସଂପୂର୍ଣ୍ବ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ) ଆକ୍ବ୍ନ କରିପାରିକ୍ବ,  ାହାର ଅଧୀନକ୍ର 
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ କା ବୟାଳୟ ପକ୍ଡ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.vi.b (ପଷୃ୍ଠା 6) 

8 ଏନବଏିଫସିଏସ ପାଇଁ ଓମବୁର୍ସମୟାନ କ୍ ାଜନା: ଓମବୁର୍ସମୟାନର ଉକ୍େର୍ୟ ଏବଂ 
କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ  ାହାଙ୍କ ଉପକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ କରା ିବ17 

ଏନବଏିଫସିଏସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ 
ବୟାଙ୍କର ଓମବୁର୍ସମୟାନ କ୍ ାଜନା 2018, 
ଅଧ୍ୟାୟ IV, 15, 1 (ପଷୃ୍ଠା 13)  

9 ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଭାଷାକ୍ର ସିଓସି ଆଚରଣ ସଂହତିା 
10 ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ମକାନଜିମି୍ (ସିଜଆିରଏମ) ଅଧୀନକ୍ର: ଆଚରଣ ସଂହତିା 
i ଅଭିକ୍ ାଗ ପଞି୍ଜକରଣ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସହତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟାକ୍ନଲ ଉପଲବ୍ଧ  
ii ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରରିୟା  
iii ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ତୟକ ସ୍ତରକ୍ର ଆର୍ା କରା ାଉଥିବା ଟନବାରାଉଣ୍ଡ ସମୟ  
iv  ୍ ିଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମଥବନ ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତ ିକ୍ତକ୍ବ 

ଏସଆରଓର ସିଜଆିରଏମ ନମବର  
11 ଅଧୀନକ୍ର ୍ଆି ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣ ଦ୍ରବୟର ବବିରଣୀ  ଆଚରଣ ସଂହତିା 
i ପରିମାଣ 
ii ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର  
iii ପ୍ରରିୟାକରଣ କ୍୍ୟ  
iv କା ବୟକାଳ 
v ପରିକ୍ର୍ାଧ ବାରମବାରତା  
vi ଉକ୍େର୍ୟ 

 
17 ଗ୍ରାହକ ଆ୍ାନ ପ୍ର୍ାନ ସହତି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଆକାର>100 କ୍କାଟ ିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଏନବଏିଫସି ଗୁଡକି ପାଇ ଁଏହା ବର୍ତ୍ବମାନ ପ୍ର ୁଜୟ ଅକ୍ଟ | 
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II. ର୍ାଖା  
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ର୍ାଖାକ୍ର ‘ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନକିଟକ୍ର ପ୍ରକାର୍’ ନମିନଲିଖିତ ଭାକ୍ବ ପ୍ର୍ର୍ତି କ୍ହବା ଉଚତି | 
କ୍ରର୍ିକ 
ସଂଖୟା 

ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା ଉଦୃ୍ଧତ 
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.) 

1  ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ କ୍ମଳା ପ୍ରରିୟା ସଂକ୍କତ (ଏଫପିସି)  ାହା ଭାଷା ଭାଷାକ୍ର ଭାରତୀୟ 
ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କର ଏଫପିସି ସହତି ସମାନ ଅକ୍ଟ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.a (ପଷୃ୍ଠା 9) 

2  ସୁଧର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ହାର ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.e (ପଷୃ୍ଠା 9) 

3  ଅନୁପ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଠକି ସମୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ରାକବିା 
ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଉର୍ତ୍ର୍ାୟୀ କ୍ହକ୍ବ କ୍ବାଲି କ୍ଘାଷଣା 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.f (ପଷୃ୍ଠା 9) 

4 ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ  ଥାଥବ ପ୍ରରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.b (ପଷୃ୍ଠା 9) 

5 ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା କ୍ସଟ୍ ଅପ୍  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.e (ପଷୃ୍ଠା 9) 

6 ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀ କ୍ରର୍ରସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ (କ୍ଟଲିକ୍ଫାନ୍ 
/ କ୍ମାବାଇଲ୍ ନଂ। ଇକ୍ମଲ୍ ଠକିଣା ମଧ୍ୟ)  ାହାକ ିପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ବକି୍ରାଧକ୍ର 
ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନକିଟକୁ  ାଇପାରିକ୍ବ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.vi.a (ପଷୃ୍ଠା 6) 

7  ୍ ିଏକ ମାସ ମଧ୍ୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ / ବବିା୍ର ସମାଧାନ କ୍ହାଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ତକ୍ବ 
ଗ୍ରାହକ ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କର ର୍ଏିନବଏିସ ର ଆଞ୍ଚଳକି କା ବୟାଳୟର ଅଫିସର୍-ଚାଜବଙୁ୍କ 
(ସଂପୂର୍ଣ୍ବ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ) ଆକ୍ବ୍ନ କରିପାରିକ୍ବ,  ାହାର ଅଧୀନକ୍ର 
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃତ କା ବୟାଳୟ ପକ୍ଡ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.vi.b (ପଷୃ୍ଠା 6) 

8 ଏନବଏିଫସିଏସ ପାଇଁ ଓମବୁର୍ସମୟାନ କ୍ ାଜନା: ଓମବୁର୍ସମୟାନର ଉକ୍େର୍ୟ ଏବଂ 
କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ  ାହାଙ୍କ ଉପକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ କରା ିବ18 

ଏନବଏିଫସିଏସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ 
ବୟାଙ୍କର ଓମବୁର୍ସମୟାନ କ୍ ାଜନା 2018, 
ଅଧ୍ୟାୟ IV, 15, 1 (ପଷୃ୍ଠା 13)  

9 ଅଧୀନକ୍ର ୍ଆି  ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣର ବବିରଣୀ  ଆଚରଣ ସଂହତିା 
i ପରିମାଣ 
ii ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର 
iii ପ୍ରରିୟାକରଣ କ୍୍ୟ 
iv ଅବଧି 
v ପରିକ୍ର୍ାଧ ବାରମବାରତା 
vi ଉକ୍େର୍ୟ 
10 ଋଣର ମୂଲୟକ୍ର କ୍କବଳ ତକି୍ନାଟ ିଉପା୍ାନ ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ; ସୁଧ ଚାଜବ, ପ୍ରରିୟାକରଣ ଚାଜବ ଏବଂ 

ବୀମା ପି୍ରମିୟମ ( ାହା ଏଥିକ୍ର ପ୍ରର୍ାସନକି ଚାଜବ ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କକ୍ର)  
ଆଚରଣ ସଂହତିା 

11 ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ମକାନଜିମି୍ (ସିଜଆିରଏମ) ଅଧୀନକ୍ର: ଆଚରଣ ସଂହତିା 
i ଅଭିକ୍ ାଗ ପଞି୍ଜକରଣ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟାକ୍ନଲ ଉପଲବ୍ଧ 
ii ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରରିୟା 
iii ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ତୟକ ସ୍ତରକ୍ର ଆର୍ା କରା ାଉଥିବା ଟନବାରାଉଣ୍ଡ ସମୟ 
iv ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସିଜଆିରଏମ ନମବର ଏବଂ 

କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବବିରଣୀ 
v  ୍ ିଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମଥବନ ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତ ିକ୍ତକ୍ବ ଏସଆରଓର 

ସିଜଆିରଏମ ନମବର 

III. ଋଣ ନକି୍ବ୍ନ 

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରକ୍ୟାଗକ୍ର ‘ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରକାର୍’ ଅନୁସରଣ କରବିା ଉଚତି | 
 

18 ଗ୍ରାହକ ଆ୍ାନ ପ୍ର୍ାନ ସହତି ସମ୍ପରି୍ତ୍ ଆକାର>100 କ୍କାଟ ିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଏନବଏିଫସି ଗୁଡକି ପାଇ ଁଏହା ବର୍ତ୍ବମାନ ପ୍ର ୁଜୟ ଅକ୍ଟ | 
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କ୍ରର୍ିକ 
ସଂଖୟା 

ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା ଉଦୃ୍ଧତ 
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.) 

1  ଆବର୍ୟକ ସୂଚନା  ାହାକ ିଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବତି କକ୍ର,  ାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୟ 
ଏନବଏିଫସି  ଦ୍ୱାରା ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କି ସହତି ଏକ ଅଥବ ପୂର୍ଣ୍ବ 
ତୁଳନା କରା ାଇପାକ୍ର ଏବଂ ଆକ୍ବ୍ନ ଫମବ ସହତି ୍ାଖଲ କରିବାକୁ ଆବର୍ୟକ ଋଣ୍ାତାଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ସୂଚନାକ୍ ାଗୟ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ନଆି ାଇପାକ୍ର | 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.i.b (ପଷୃ୍ଠା 3) 

2  ଆକ୍ବ୍ନ ଫମବ ସହତି ୍ାଖଲ କରିବାକୁ ଆବର୍ୟକୀୟ ୍ସ୍ତାବଜି 
 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.i.b (ପଷୃ୍ଠା 3) 

3  ସମସ୍ତ ଋଣ ଆକ୍ବ୍ନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ି| ପସନ୍ଦ ଅନୁ ାୟୀ, ସମୟ ସୀମା କ୍ ଉଁଥିକ୍ର ଋଣ 
ଆକ୍ବ୍ନ ଗୁଡକି ବଜବନ କରା ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତକି୍ର ସୂଚତି କରା ିବା ଉଚତି |  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.i.b (ପଷୃ୍ଠା 3) 

4 ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୍ଆି  ାଉଥିବା ସବକି୍ର୍ଷ ବବିରଣୀ | ଆଚରଣ ସଂହତିା 
i ପରିମାଣ 
ii ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର  
iii ପ୍ରରିୟାକରଣ କ୍୍ୟ  
iv ଅବଧି 
v ପରିକ୍ର୍ାଧ ବାରମବାରତା  
vi ଉକ୍େର୍ୟ 
vii ଋଣର ଅନୟ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ  
5 ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୍ାଖଲ କ୍ହବାକୁ ଥିବା କ୍କୱାଇସି ୍ଲିଲ ଗୁଡକିର ତାଲିକା  ଆଚରଣ ସଂହତିା 
6 କ୍ରର୍ଟି୍ ସୂଚନା କମ୍ପାନୀ (ସିଆଇସିଏସ) ସହତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରର୍ଟି୍ ତଥୟ  ାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ି ଆଚରଣ ସଂହତିା 
7 ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୍ଆି ାଇଥିବା ଲିଖିତ ସ୍ୱୀକୃତ ିପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସିଜଆିରଏମ ନମବରକୁ କୟାପଚର୍ 

କରିଥାଏ  
ଆଚରଣ ସଂହତିା 
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IV. ଋଣ ଚୁକି୍ତ 

ଭାରତୀୟ ରଜିଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫିପିସ ିଅନୁ ାୟୀ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଋଣ ଚୁକି୍ତନାମାର ଏକ ନକଲ ପ୍ର୍ାନ କରବିା ଉଚତି, ବକି୍ର୍ଷ 
ଭାଷାକ୍ର, ଋଣ ଚୁକି୍ତକ୍ର ଉଦୃ୍ଧତ କ୍ହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏନକ୍କିାଜରର ଏକ କପି ସହତି, ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ କ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝା 
 ାଉଥିବା ଭାଷାକ୍ର, ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ / ବତିରଣ ସମୟକ୍ର, ପ୍ରକ୍ତୟକ ଋଣ ବଣ୍ଟନ, ଋଣର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କି 
୍ର୍ବାଇଥାଏ | ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଋଣ ଚୁକି୍ତକ୍ର 'ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରକାର୍' ଅନୁସରଣ କରବିା ଉଚତି୍ | 
 
କ୍ରର୍ିକ 
ସଂଖୟା 

ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା ଉଦୃ୍ଧତ 
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.) 

1 ମଞ୍ଜରୁ କ୍ହାଇଥିବା ଋଣର ପରିମାଣ  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.ii (ପଷୃ୍ଠା 3) 

2 ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.ii (ପଷୃ୍ଠା 3) 

3 ଏନବଏିଫସି ଗୁର୍କି ଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାଷାକ୍ର କମିବା ଏକ ଭାଷାକ୍ର ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ର୍ାନ କରିବା 
ଉଚତି କ୍  ବଣ୍ଟନ କା ବୟସୂଚୀ, ସୁଧ ହାର, କ୍ସବା କ୍୍ୟ, ପି୍ରକ୍ପକ୍ମଣ୍ଟ କ୍୍ୟ ଇତୟା୍ ିସର୍ତ୍ବାବଳୀ 
ଏବଂ ସର୍ତ୍ବକ୍ର କ୍ କ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ବନର ଋଣ କ୍ନଇଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁଝା ାଏ | 
ଏନବଏିଫସି ଗୁର୍କି ମଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବା ଉଚତି କ୍  ସୁଧକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ବନ ହାର ଏବଂ କ୍୍ୟ 
କ୍କବଳ ଆର୍ାକମବୀ ଭାବକ୍ର ପ୍ରଭାବତି ହୁଏ | ଏହ ିପରିକ୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର ଏକ ଉପ ୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ବ ଋଣ 
ଚୁକି୍ତକ୍ର ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ କରା ିବା ଉଚତି୍ | 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.A.iii.a (ପଷୃ୍ଠା 4)  

4 ଋଣର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i (ପଷୃ୍ଠା 9) 

5 ଋଣର ମୂଲୟକ୍ର କ୍କବଳ ତକି୍ନାଟ ିଉପା୍ାନ ଅନ୍ତଭବୁ କ୍ତ; ସୁଧ କ୍୍ୟ, ପ୍ରରିୟାକରଣ ଚାଜବ ଏବଂ 
ବୀମା ପି୍ରମିୟମ ( ାହା ଏଥିକ୍ର ପ୍ରର୍ାସନକି ଚାଜବ ଅନ୍ତଭବୂ କ୍ତ କକ୍ର) 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.ii (ପଷୃ୍ଠା 9) 

6 ବଳିମି୍ବତ କ୍୍ୟ ଉପକ୍ର କ୍କୌଣସି ଜରିମାନା ଆ୍ାୟ କ୍ହବ ନାହିଁ  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.iii (ପଷୃ୍ଠା 9) 

7 ଋଣ କ୍ନଇଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ୍କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଜମା/ମାଜନି୍ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଉନାହିଁ  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.iv (ପଷୃ୍ଠା 9) 

8 ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏକରୁ ଅଧିକ ଏସଏଚଜ/ିକ୍ଜଏଲଜ ିର ସ୍ସୟ କ୍ହାଇପାରିକ୍ବ ନାହିଁ  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.v (ପଷୃ୍ଠା 9) 

9 ଋଣର ଅନୁ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କସିି୍ତ ପରିକ୍ର୍ାଧର ଧା ବୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ମାର୍ଚ୍ବା ଅବଧି 
(ଏନବଏିଫସି-ଏମଏଫଆଇଏସ (ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ) ନକି୍େବର୍, 2011 ଦ୍ୱାରା ନକି୍େବର୍ତି) 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.vi (ପଷୃ୍ଠା 10) 

10 ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ କ ିଋଣଗ୍ରହୀତା ତଥୟର କ୍ଗାପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ୍ଆି ିବ  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.vii (ପଷୃ୍ଠା 10) 

11 ଅନୁପ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଠକି୍ ସମୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ 
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଉର୍ତ୍ର୍ାୟୀ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.f  (ପଷୃ୍ଠା 9) 

12 ନୟିମ ଅନୁ ାୟୀ ଆବର୍ୟକ ନକ୍ହବା ପ ବୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତ ିନ କ୍ନଇ କ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ତଥୟ 
କ୍କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସହତି ଅଂର୍ୀ୍ାର କ୍ହବ ନାହିଁ  

ଆଚରଣ ସଂହତିା 
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V. ଋଣ କାର୍ମ 

ଭାରତୀୟ ରଜିଭବ ବୟାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ନକି୍େବର୍ନାମା ଅନୁ ାୟୀ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ପ୍ରକ୍ତୟକ ଋଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଭାଷା ଭାଷାକ୍ର ଋଣ 
କାର୍ବ ପ୍ର୍ାନ କରବିା ଉଚତି୍ | ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଋଣ କାର୍ବକ୍ର ‘ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରକାର୍’ ଅନୁସରଣ କରବିା ଉଚତି୍ | 
 
କ୍ରର୍ିକ 
ସଂଖୟା 

ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା ଉଦୃ୍ଧତ 
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.) 

1 ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧବାରିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନରିକ୍ପକ୍ଷତା ପ୍ରଥା ପାଇଁ 
ପ୍ରତରୁି୍ତବିଦ୍ଧତା  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.i.b (ପଷୃ୍ଠା 8) 

2 ସୁଧର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ହାର ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.ii.c.i  (ପଷୃ୍ଠା 10) 

3 ଋଣର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.ii.c.ii  (ପଷୃ୍ଠା 10) 

4 ସୂଚନା  ାହାକ ିଋଣ୍ାତାଙୁ୍କ  କ୍ଥଷ୍ଟ ଚହି୍ନଟ କକ୍ର  ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.ii.c.iii (ପଷୃ୍ଠା 10) 

5 ପ୍ରାପ୍ତ କସିି୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ତମି ର୍ସିଚାଜବ ସହତି ସମସ୍ତ ପରିକ୍ର୍ାଧର ସ୍ୱୀକୃତ ି ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.ii.c.iii (ପଷୃ୍ଠା 10) 

6  ୍ ିଋଣ “କ୍ ାଗୟତା ସମ୍ପ୍” ଭାବକ୍ର ବଗବୀକୃତ କ୍ହାଇଛ ି ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ 
ପଚରା ାଇଥିବା ପ୍ରର୍ନ (FAQ)19 

7 ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ନାର୍ାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ 
ନାମ ଏବଂ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ନମବର ବଷିୟକ୍ର ଉକ୍ଲ୍ଲଖ କରନୁ୍ତ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.ii.c.iv (ପଷୃ୍ଠା 10) 

8 ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଅଣ-କ୍ରର୍ଟି୍ ଉତ୍ପା୍ଗୁର୍କି ଋଣ କ୍ନଇଥିବା ବୟକି୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ସହମତ ି
ସହତି କ୍ହବ ଏବଂ କ୍୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ନଜି ଋଣ କାର୍ବକ୍ର ଜଣା ିବ  

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି, 
2.B.ii.c.v (ପଷୃ୍ଠା 10) 

10 ଋଣ ଅନୁ୍ାନ ପ୍ର୍ାନକାରୀ କମିବା ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଅନୟ କ୍କୌଣସି 
ଉତ୍ପା୍/କ୍ସବା ସହତି ସଂ ୁକ୍ତ ନୁକ୍ହଁ  

ଆଚରଣ ସଂହତିା 

11 ଋଣର ମୂଲୟ ଅନୁ ାୟୀ 
› ପ୍ରରିୟାକରଣ କ୍୍ୟ 
› ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର 
› କ୍ରର୍ଟି୍-ଲିଙ୍୍କ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା ଆର୍କୁ ସଂଗୃହତି ବୀମା ପି୍ରମିୟମ୍ 

ଆଚରଣ ସଂହତିା 

12 ବଳିମି୍ବତ କ୍୍ୟ କମିବା ପି୍ର-କ୍ପକ୍ମଣ୍ଟ ଉପକ୍ର କ୍କୌଣସି କ୍ଜାରିମାନା ଆ୍ାୟ କରା ାଏ ନାହିଁ  ଆଚରଣ ସଂହତିା 

13  ୍ ିଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମଥବନ ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତ ିକ୍ତକ୍ବ ଏସଆରଓର 
ସିଜଆିରଏମ ନମବର  

ଆଚରଣ ସଂହତିା 

14 କ୍ରର୍ଟି୍-ଲିଙ୍୍କ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ କଭକ୍ରଜ୍ ଅବଧି/କା ବୟକାଳକ୍ର ଆଚ୍ଛା୍ନ 
ରାର୍ ି 

ଆଚରଣ ସଂହତିା 

 

 
19 https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102 
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ଆଚରଣ ସଂହତିାକ୍ର କ୍କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ସମଥବନ ପାଇଁ, ୍ୟାକର ିsro@mfinindia.org ସହତି କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରନୁ୍ତ; 
info@sa-dhan.org କମିବା ଆମର କ୍ୱବସାଇଟ www.mfinindia.org କମିବା www.sadhan.org ପରି୍ର୍ବନ କରନୁ୍ତ| 

mailto:sro@mfinindia.org
mailto:info@sa-dhan.org
http://www.mfinindia.org/
http://www.sadhan.org/

