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ଉପରମ
I.

ପ୍ରସ୍ତାବନା

ଏହି ଆଚରଣ ସଂହିତା (ସିଓସି)ର ଉକ୍େର୍ୟ ମାଇକ୍ରାଫାଇନାନସକ୍ର ‘୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଉଦ୍ଧାର’ ପ୍ରଥାକୁ କ୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା –
ଏହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱାଥବକୁ ପ୍ରାଧାନୟ ୍ିଆ ାଉଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ କରା ାଇଛି: ଅଧିକନ୍ତୁ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକ୍ର ଉନ୍ନତି
ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ‘୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଋଣ’ ର ମୂଳ ଅକ୍ଟ | ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିକ୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର, ଏହି ଆଚାର ସଂହିତାଟି ବିଭିନ୍ନ
ପରିକ୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର,

ଥା ଏକାକ୍ର୍ମିକ୍ କା ବୟ, ବୟବସାୟିକ ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ନିୟାମକ ୍ିଗ, ନୟାୟପୂର୍ଣ୍ବ ବୟବହାର, ଉପ ୁକ୍ତତା, ସ୍ୱଚ୍ଛତା,

କ୍ଗାପନୀୟତା ଏବଂ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନର ମୂଳ ନୀତି: ଏହି ସବୁ କୁ, ସବବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକ୍ର ଏବଂ ଭାରତକ୍ର, ବୟାପକ ଭାବକ୍ର
ସଠିକ ଆଚରଣ ଗୁଡକ
ି ବିଷୟକ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିଥାଏ |
ଏହି ଜ୍ଞାନ ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି, ବଷବ ବଷବ ଧରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଆଚରଣ ସଂହିତା ବିଷୟକ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ କ୍୍ର୍କ୍ର ମାଇକ୍ରା
କ୍ରର୍ିଟ୍ ର ରମ ବିକାର୍ ପରିକ୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର, ଏହି କ୍ଲଖାଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ‘୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଋଣ‘ ପ୍ରରିୟା ଉପକ୍ର ଏକ ନିକ୍େବର୍ନାମା ସ୍ୃ ର୍ |
ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଗ୍ରାହକମାକ୍ନ ସବବ୍ା ଋଣ କ୍ନବାର ବିଭିନ୍ନ ୍ିଗ ବିଷୟକ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଭାକ୍ବ ବୁ ଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କ୍ସଥିପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ
ସ୍ୱାଥବ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ଅଧିକ ୍ାୟିତ୍ୱର୍ୀଳ କ୍ହବା ଅତୟନ୍ତ ଜରୁରୀ |
ପ୍ରକ୍ତୟକ ମାଇକ୍ରାକ୍ରର୍ିଟ (microcredit) ସଂସ୍ଥାର ୍ାୟିତ୍ୱର୍ୀଳ ଋଣ-ପ୍ର୍ାନ ପ୍ରରିୟା, କ୍ସହି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କମବଚାରୀ ଏବଂ
କକ୍ପବାକ୍ରଟ୍ ର୍ାସନ ନୀତି ଭିର୍ତ୍କ
ି ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ବହୁ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ହାଇଥାଏ | କ୍ତଣୁ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ପଛକ୍ର ୍ୁ ଇଟି ପ୍ରମୁଖ
ସ୍ତମ୍ଭ କ୍ହଲା: କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ ାଗ୍ାନ ଏବଂ କକ୍ପବାକ୍ରଟ୍ ର୍ାସନ. ଏହି ଆଚାର ସଂହିତାଟି ଏହାକୁ ତାର ଆଭିମଖ
ୁ ୟକ୍ର ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରିଛ|ି
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II.

ଟିପ୍ପଣୀ

a. ଉପଯ ାଗୀତା
1.

ଏହି ସିଓସି ମାଇକ୍ରା – କ୍ରର୍ିଟ୍ ର ସମସ୍ତ ଆଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ, କ୍ ଉଁଠାକ୍ର
▪

ଆରବିଆଇ ସଂଜ୍ଞା ଅନୁ ାୟୀ NBFC-MFI 1(ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇ) ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ‘Qualifying
asset/କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଆକ୍ସଟ୍ (‘କ୍ ାଗୟତା ସମ୍ପ୍’)’ ର ବୟାଖୟା କରା ାଇଛି.

▪

‘କ୍ ାଗୟତା ସମ୍ପ୍’ ମାନ୍ଣ୍ଡ ଅନୁ ାୟୀ ସମସ୍ତ ଋଣ ଖାତା, କ୍ ପରିକି ପ୍ରଥମ ଚର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ବୀ ଚର ଋଣ, ଟପ୍-ଅପ୍ ଋଣ
ଏବଂ ତୃ ତୀୟ-ପକ୍ଷ ଉତ୍ପା୍ ରୟ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଋଣ, ସିଓସି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ ଅକ୍ଟ |

▪

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ଆଇନଗତ ସଂସ୍ଥା ଭାବକ୍ର ବୟାଖୟା କରା ାଇଛି, ାହା ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇ ପାଇଁ ‘କ୍ ାଗୟତା
ସମ୍ପ୍’ ମାନ୍ଣ୍ଡ ଅନୁ ାୟୀ ଆରବିଆଇ ମାନ୍ଣ୍ଡ ସହିତ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ପ୍ର୍ାନ କରିଥାଏ |

2.

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ ଉଁମାକ୍ନ ସ୍ୱ-ନିୟାମକ ସଂଗଠନ (ଏସଆରଓ2)ର ସ୍ସୟ ଅଟନ୍ତି, ସିଓସି ଅନୁ ସରଣ କରିବା
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ସୟତା ପାଇଁ ଆବର୍ୟକ ସର୍ତ୍ବ ଅକ୍ଟ | ଏସଆରଓ ଗୁର୍କ
ି ସ୍ସୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିଓସିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ
ବାଧ୍ୟ କରିକ୍ବ |

3.

ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ (ଉଭୟ ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅଣ ବୟାଙ୍କ), କ୍ ଉଁମାକ୍ନ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଋଣ ପ୍ରତୟକ୍ଷ କିମାବ ପକ୍ରାକ୍ଷ
ଭାବକ୍ର ପ୍ର୍ାନ କରନ୍ତି (ସହଭାଗୀତା ମକ୍ର୍ଲ ଅଧୀନକ୍ର କିମବା ନିରାପର୍ତ୍ା ମାଧ୍ୟମକ୍ର, ପ୍ରତୟକ୍ଷ ଆସାଇନକ୍ମଣ୍ଟ କିମବା ସହଉତ୍ପର୍ତ୍ି ମାଧ୍ୟମକ୍ର); କ୍ସମାକ୍ନ ସିଓସିକୁ ଏକ ର୍ିଳ୍ପ ମାନକ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ୍ୃ ଢ଼ ଭାବକ୍ର ଉତ୍ସାହିତ କରା ାଉଛି |

4.

କ୍ କ୍ହତୁ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ କ୍ହଉଛି କମ୍ ଆୟକାରୀ ବଗବର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ; ଆଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ପ୍ର୍ାନ କରା ାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପା୍, ସିଓସିର ଧ୍ୟାନ କ୍ହଉଛି ‘୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଉଦ୍ଧାର’ ପ୍ରରିୟା ଅକ୍ଟ | ତଥାପି, ଗ୍ରାହକ ସୁରକ୍ଷା ର
ଅନ୍ତନିହତ
ି ନୀତିଗୁର୍କ
ି (ନୟାୟ କ୍ତ
ୁ ବୟବହାର, ଉପ କ୍ତ
ୁ ତା, ପ୍ର୍ର୍ିତ,

କ୍ଗାପନୀୟତା ଏବଂ ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ)

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଅନୟ ଆଥିକ ଉତ୍ପା୍ଗୁର୍କ
ି କ୍ର ବହୁ ତ ଭଲ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକ୍ୟାଗ କରା ାଇପାରିବ |
5.

ଆରବିଆଇ, କ୍ସବି, ଆଇଆରର୍ିଏ, କ୍କନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ତଗବତ ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟାମକ ଆବର୍ୟକତା ଏହି
ଆଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ/ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ପାଳନ କରିବା ଅନିବା ବୟ କାରଣ ଆଚରଣ ସଂହିତା କ୍ସହି ନିୟମ ଗୁଡକ
ି ର ବିକଳ୍ପ ନୁ କ୍ହଁ |
ଏହା ଲକ୍ଷୟ କରା ାଇପାକ୍ର କ୍

ଭବିଷୟତକ୍ର ନିୟାମକ ପରିବର୍ତ୍ବନ ଘଟିକ୍ଲ,

ଏହି ଆଚରଣ ସଂହିତାକ୍ର ଆବର୍ୟକୀୟ

ପରିବର୍ତ୍ବନ କରା ିବ |

b. ପୂର୍ମ ସଂସ୍କରଣଯର ପରିର୍ର୍ତ୍ମନ ଏର୍ଂ ସିଆରଏଲ ସହିତ ଯେଣୀର୍ଦ୍ଧee କରଣ
1.

ଏହି ସିଓସି କ୍ହଉଛି ସିଓସିର ପୂବବ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ସଂକ୍ର୍ାଧନ ଏବଂ କ୍ସଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂର୍ ଉପା୍ାନ ାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲୟାଣ
ପାଇଁ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅକ୍ଟ, କ୍ସଗୁଡକ
ି ଏହି ସଂସ୍କରଣକ୍ର ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି | ପୂବବ ଅକ୍ପକ୍ଷା ଅଧିକ କଲୟାଣକାରୀ ବୟବସ୍ଥା ପାଇଁ
ଏହି ପୁନଃ- ଡ୍ରାଫେ କରିବା ୍ରକାର |. ୍ାୟିତ୍ୱର୍ୀଳ ଋଣ ପ୍ର୍ାନ ପ୍ରରିୟାକ୍ର ଉପକ୍ ାଗୀ କ୍ହଉ ନଥିବା କ୍କକ୍ତକ ଧାରାକୁ ହଟାଇ
୍ିଆ ାଇଛି। କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ ାଗ୍ାନ ଏବଂ କକ୍ପବାକ୍ରଟ୍ ର୍ାସନର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ୍ୃ ଷ୍ଟକ୍ି ର ରଖି ଏହି ୍ୁ ଇଟି ଅଂର୍ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ
ଭାବକ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କ୍ହାଇଛି ଏବଂ ଏଥିକ୍ର ଅକ୍ନକ ନୂ ତନ କ୍ ାଗ କରା ାଇଛି |

2.

ଏହା ଲକ୍ଷୟ କରା ାଇପାକ୍ର କ୍ ଗ୍ରାହକ କ୍ ାଗ୍ାନ ଉପକ୍ର ଥିବା ବିଭାଗ ମୁଖୟତଃ ୍ାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ଋଣର ସକ୍ଙ୍କତ (ସିଆରଏଲ)
ସହିତ ସମାନ କ୍ହାଇଛି ଏବଂ ସିଆରଏଲକ୍ର କ୍ କ୍କୌଣସି କ୍ ାଗ କ୍ହାଇଥିବା ଧାରା ନୀଳ ଏବଂ ଇଟାଲିକକ୍ର ହାଇଲାଇଟ୍
କ୍ହାଇଛି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ ାଗ୍ାନର ସବୁ ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ୍ିଗ ଗୁର୍କ
ି ଉପକ୍ର କ୍ସ୍ୱଚ୍ଛାକୃ ତ ଭାବକ୍ର ସହମତ କ୍ହବା ପାଇଁ
ସିଆରଏଲ ସମସ୍ତ ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷୟ ରଖିଛି |

1

https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9827
ଏସଆରଓକୁ ଉକ୍୍ୟାଗ ସଂଘ ଭାକ୍ବ ବୟାଖୟା କରା ାଇଛି ାହାକି ଆରବିଆଇ ଅନୁ ାୟୀ ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଭାକ୍ବ ସ୍ୱୀକୃ ତପ୍ର
ି ାପ୍ତ,
ଆରବିଆଇ କ୍ପ୍ରସ ରିଲିଜ ଅନୁ ାୟୀ https://rbi.org.in/Scripts/BS PressReleaseDisplay.aspx?prid=30052 ଅକ୍ଟ |
2

4

ଆ୍ର୍ବ ଆଚରଣ ବିଧି
I.

ଗ୍ରାହକ କ୍ ାଗ୍ାନ
a.

ଥାଥମ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା
1.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପର୍ିବ କ୍

ଧମବ, ଜାତି, ବାହିୟକ ସ୍ଥିତ ି କିମବା କ୍ ୌନ ଆଭିମୁଖୟ ଇତୟା୍ି ଆଧାରକ୍ର ଗ୍ରାହକ

ଅନୟାୟ ଭାବକ୍ର କ୍ଭ୍ଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ।

2.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପର୍ିବ କ୍ ସମସ୍ତ କମବଚାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କା ବୟ କରୁଥିବା ବୟକ୍ତି:
▪

ସମ୍ମାନଜନକ ଭାଷା ବୟବହାର କରନ୍ତୁ, କ୍ର୍ାଭା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତକ
ି ସକ୍ମବ୍ନର୍ୀଳତାକୁ
ସମ୍ମାନ ୍ିଅନ୍ତୁ |

▪

ଋଣର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କ୍କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜବର୍ସ୍ତ ବୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍କବଳ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି
ସ୍ଥାନକ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ | ୍ି ଜକ୍ଣ ଗ୍ରାହକ କ୍କନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିଦ୍ଧବାରିତ ସ୍ଥାନକ୍ର ହାଜର କ୍ହବାକୁ ବିଫଳ ହୁ ଅନ୍ତି କ୍ତକ୍ବ
ଜକ୍ଣ କମବଚାରୀ ବାସସ୍ଥାନ କିମାବ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କା ବୟକ୍ର ୍ୁ ଇ ବା ରମାଗତ ଥରକ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିକ୍ବ |

▪

ପାଟିକ୍ର କିମବା ର୍ାରୀରିକ ସ୍ତରକ୍ର ଭୟଭୀତ କର ନାହିଁ କିମବା ଅପମାନ କର ନାହିଁ |

▪

ଅର୍ୁ ଆ ସମୟକ୍ର କିମବା ଅନୁ ପ ୁକ୍ତ ସମୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କ୍ ପରିକି କ୍ର୍ାକ,
ଅସୁସ୍ଥତା, ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ କ୍ ପରିକି ବିବାହ ଏବଂ ଜନମ |

b. ଉପ ୁକ୍ତତା (ଅଯନକ/ଅଧିକ ଉଧାର ଯଦର୍ାରୁ ର୍ର୍ତ୍ିର୍ା)
1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଥିକ ସ୍ଥିତ ି (ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ବ), ଋଣ ଆବର୍ୟକତା, ପରିକ୍ର୍ାଧ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା,
କ୍ରର୍ିଟ୍ ସୂଚନା ରିକ୍ପାଟବ (ସିଆଇଆର) ଏବଂ ଋଣ ପ୍ର୍ାନ ପୂବବରୁ ବୟବହାରିକ ସ୍ତରର ବୁ ଦ୍ଧମ
ି ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଆବର୍ୟକ
ଅକ୍ଟ |
2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପୂବବରୁ ଏକ କ୍ବୈଧ3 ସିଆଇଆର ବୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ହାଇଛି କ୍
ଟପ୍ ଅପ୍ ଋଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ବୀ ଚର ଋଣ ସହିତ ସମସ୍ତ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପୂବବରୁ ସିଆଇଆର ବୟବହାର କରା ିବା
ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ |
3. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିକ୍ର୍ାଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ସହିତ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ | ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପୂବର
ବ ୁ,
କ୍ବୈଧ ସିଆଇଆର ର ମାଇକ୍ରା ଫାଇନାନସ ବିଭାଗକ୍ର ଧରା ାଇଥିବା ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଋଣ ଉପକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ
କରିବାକୁ ପର୍ିବ:
▪
୍ି କ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତିନି (3) ଭିନ୍ନ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସରିୟ ଋଣ ରହିଥାଏ କ୍ତକ୍ବ ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ
ଚତୁ ଥବ ଋଣ୍ାତା କା ୟବ କାରୀ କରିନଥାଏ | ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଗୁର୍କ
ି ଅତିରିକ୍ତ ଭାବକ୍ର ଆବର୍ୟକ
କରନ୍ତି କ୍ 2 ରୁ ଅଧିକ ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଋଣ ୍ିଅନ୍ତି ନାହିଁ |4End ଣଦାତାଙ୍କ ଗଣନା
କରିବାବବବେ (NBFC-MFI ଗୁଡକ
ି ର ଗଣନା ପାଇଁ ନୁ ବ ଁ |), ବେଉଁ loans ଣ ପରିମାଣ <`1000
ବବକୟା ଅଛି , ବେମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆୋଇପାବର |
▪

ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 125,0005 ଟଙ୍କା ଋଣ େୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କକ୍ରନାହିଁ | କ୍ତକ୍ବ ଆସାମକ୍ର କ୍ମାଟ୍ ଋଣର
କୟାପିଟାଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ରହିଛ ି | ଏହାକୁ ପୁନବବାର କ୍୍ାହରା

ାଇଛି କ୍

ଋଣ ମଞ୍ଜୁର

କରିବା ପୂବର
ବ ୁ ସିଆରଆର ର ମାଇକ୍ରା ଫାଇନାନସ ବିଭାଗକ୍ର କଏ୍ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମାଇକ୍ରାକ୍ରର୍ିଟ ଋଣ (ବୟକ୍ତିଗତ ତଥା କ୍ଗାଷ୍ଠୀ) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଧିକୃ ତ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଭାକ୍ବ ନିଶ୍ଚିତ ାଂଚ୍ କରିକ୍ବ |6

3 ସିଆଇଆର ଉକ୍ର୍ତ୍ାଳନ ତାରିଖଠାରୁ 15 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ିନ ପ ବୟନ୍ତ ‘କ୍ବୈଧ’ ବିକ୍ବଚନା କରା ାଏ | ଏହା ସୂଚତ
ି କକ୍ର କ୍

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ତାଙ୍କ CIR ବାହାର କରିବାର

ତାରିଖ ଠାରୁ 15 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ିନ ମଧ୍ୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଋଣ ବଣ୍ଟନ କରିବା ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତି |
4 ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ନିକ୍େବର୍ ଅନୁ ାୟୀ |
5 ନକ୍ଭମବର 08, 2019 ତାରିଖର ସୀମା ସମୀକ୍ଷା ଉପକ୍ର ଆରବିଆଇର କ୍ପ୍ରସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁ ାୟୀ:

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11727&Mode=0 ଏସଆରଓ ଗୁର୍କ
ି ଭିନ୍ନ ଉପକ୍୍ର୍ କ୍୍ଇପାକ୍ର
ଆବର୍ୟକତା ଅନୁ ାୟୀ ନିେଷ୍ଟ
ି ରାଜୟ / ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଋଣ କୟାପ୍ |
6 ଋଣ, ୍ି କ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ର୍ିକ୍ଷା ଏବୟ ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣକ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟକ୍ର ର୍ିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଖର୍ଚ୍ବ କ୍ବୈ ଠକକୁ ବାଦ୍ ୍ିଆ ିବ |

5

ଏହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର/ବଣ୍ଟନ କକ୍ର ନାହିଁ, ାହାର ଅଣ-ପ୍ର୍ର୍ବନ (ଅପରାଧ> ର୍ିପିର୍ି 90 ୍ିନ7) ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି,

▪

ଋଣ ରାର୍ି ବକ୍କୟା> ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ 1000 ଟଙ୍କା ରହିବ |8

c. ଶିକ୍ଷା ଏର୍ଂ ପାରଦଶିତା
1.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ବ ସୂଚନା ପ୍ର୍ାନ କରିକ୍ବ ଏବଂ କ୍ସମାନଙ୍କୁ ଋଣ ୍ଲିଲକ୍ର ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ
କରିକ୍ବ କ୍ ପରିକି ଋଣ ଆକ୍ବ୍ନ, ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ପତ୍ର/ଋଣ ଚୁ କ୍ତି ଏବଂ ଋଣ କାର୍ବ |ଏହା ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ:
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବଂ ଠିକଣା
ଉତ୍ପା୍ ବିବରଣୀ (ଋଣ ପରିମାଣ, କା ବୟକାଳ, ପରିକ୍ର୍ାଧ ଫ୍ରି କ୍କ୍ୱନିସ, ବାଲାନସ ପଦ୍ଧତି ହ୍ରାସ ଉପକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ
ହାର9, ପ୍ରରିୟାକରଣ ର୍ୁଳ୍କ, ଅନୟ କ୍କୌଣସି କ୍୍ୟ କିମବା ର୍ୁଳ୍କ ାହା ବର୍ଣ୍ବନା କରା ାଇଛି, ସମୁ୍ାୟ କ୍୍ୟ କ୍୍ୟ,
କ୍ରର୍ିଟ୍-ଲିଙ୍କ୍ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା କଭରର ପ୍ରିମୟ
ି ମ ଆର୍କୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କ୍ହାଇଥିବା କ୍ମାଟ କ୍୍ୟ, କଭକ୍ରଜ୍
ରାର୍ି ଏବଂ ବିପ୍ଗୁର୍କ
ି ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ, ୍ି ପ୍ର ୁଜୟ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ମୁଖୟ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କ
ି )
▪
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥାର ବିବରଣୀ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କ
ି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା କିମବା କ୍ସମାନଙ୍କ
▪
▪
▪

2.

ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝା ାଇଥିବା ଭାଷାକ୍ର କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ|

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ତୁ ରନ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ

କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରିବା ଆବର୍ୟକ, ସର୍ତ୍ବ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ଗୁଡକ
ି କ୍ର କ୍ କ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ବନ କରି ପାରିକ୍ବ|
3.

ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ତୟକ କ୍୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଏକ ରସି୍/ଲିଖିତ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ର୍ାନ କରିକ୍ବ |

4.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ପ୍କ୍କ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କରିକ୍ବ | ପ୍ରର୍ିକ୍ଷଣ, ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ପ ବୟାୟରକ୍ମ
ପାରସ୍ପରିକ ଆ୍ାନ-ପ୍ର୍ାନ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ଋଣ ବିଷୟକ୍ର ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ସର୍ତ୍ବାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ଭାବକ୍ର ବୁ ଝପ
ି ାରିକ୍ବ

5.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଆଇସି ବୁ ଝାଇବା ସହିତ ଅନୟ ବିଷୟକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁ ଝାଇକ୍ବ ଥା:
▪

ଠିକ ସମୟକ୍ର କ୍୍ବା-କ୍ନବା (ଏହାଦ୍ୱାରା) ଋଣ ଇତିହାସ/ କ୍ରର୍ିଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି [credit history] ଭଲ ରକ୍ହ), ଏବଂ
ଏବା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ୍ିଏ |

▪

ଗ୍ରାହକ ପରିକ୍ର୍ାଧ କରିବାକ୍ର ଅନିୟମିତତା କ୍ହକ୍ଲ କ୍ ଉଁ ବିପ୍ର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଏବଂ

▪

ର୍ିଜଟ
ି ାଲ ଆଥିକ କାରବାରର ଆବର୍ୟକୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ବାହୟ ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଅଭିକ୍ ାଗର
ସମାଧାନ ପ୍ରରିୟାର ସମୟ ଉପକ୍ର ପରିକ୍ର୍ାଧର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପକ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ |10

6. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ଗାଷ୍ଠୀ ଏବଂ କ୍କନ୍ଦ୍ର କ୍ନତାଙ୍କ ଉପକ୍ର ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ବିରୁଦ୍ଧକ୍ର ର୍ିକ୍ଷା କ୍୍କ୍ବ | କ୍ସ
ପୂବବ ଋଣ/ପାଇପଲାଇନ ବିଷୟକ୍ର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇକ୍ବ ଏବଂ ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଉ୍ାହରଣ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଋଣକ୍ର
କ୍କୌଣସି ର୍ିଫଲେ କ୍ହକ୍ଲ ତା ପରବର୍ତ୍ି ଅସୁବଧ
ି ା ବିଷୟକ୍ର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ବୁ ଝାଇକ୍ବ (ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମକ୍ର କ୍ଗାଷ୍ଠୀ / କ୍କନ୍ଦ୍ର
କ୍ନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆ ାଇଥିବା ଋଣକୁ ‘ପାଇପଲାଇନ’ ମଧ୍ୟ କୁ ହା ାଏ.) ଏହା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ କ୍ରର୍ିଟ୍ କ୍ରକର୍ବ (ଋଣ
ଇତିହାସ ଏବଂ କ୍ରର୍ିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାକ୍ର | ଭବିଷୟତକ୍ର ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କ୍ଗାଷ୍ଠୀ ତାଲିମ (ସିଜଟ
ି )ି /କ୍ଗାଷ୍ଠୀ
ଚିହ୍ନଟ ପରୀକ୍ଷା (ଜିଆରଟି) ପ୍ରରିୟାର ଏକ ଅଂର୍ କ୍ହବା ଉଚିତ | ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର କ୍ଗାଷ୍ଠୀ ସଭାଗୁଡକ
ି କ୍ର
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିକ୍ବ |
7.

୍ି ଋଣ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ହୁ ଏ କ୍ତକ୍ବ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ଜଣାଇବାକୁ ପର୍ିବ | ଏହି ଉକ୍େର୍ୟ ପାଇଁ,
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୍ିଆ ାଇଥିବା ଋଣ ପ୍ରକ୍ୟାଗର ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସିଜଆ
ି ରଏମ ନମବର ଏବଂ ଟନବ ଆରାଉଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ (ଟିଏଟି)
ବହନ କରିବା ଉଚିତ, ାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ନିକଟକ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିକ୍ବ |

8.
7

ର୍ାଖା ଏବଂ ଋଣ ୍ଲିଲକ୍ର ପ୍ରକାର୍ ଆବର୍ୟକତାର ବିବରଣୀ ପାଇଁ ୍ୟାକରି ସଂଲଗ୍ନକୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ |

ଋଣ, ୍ି କ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମୁ୍ାୟ ଋଣକ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ସମୟକ୍ର ର୍ିକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକତ୍ସ
ି ା ଖର୍ଚ୍ବ ପୂରଣ ପାଇଁ କ୍କୌଣସି ଲାଭ ମିଳବ
ି |

8 ଏଥିରୁ ବୟତିରମ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପ ବୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଋଣ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ

ାହାକି ବୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏନବିଏଫସି ପାଇଁ ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପ ବୟୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର

ରିଲିଫ ମାପ ପାଇଁ ଆରବିଆଇ 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
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ସୁଧ ହାର ଏବଂ ପ୍ରରିୟାକରଣ ର୍ୁଳ୍କ ସହିତ ମୂଲୟ ନିଧବାରଣକ୍ର ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇ ଗୁର୍କ
ି ଆରବିଆଇ ନିକ୍େବର୍ାବଳୀ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଆବର୍ୟକ |
ବାହୟ ଏସ୍କାକ୍ଲସନ୍ କ୍ମକାନିଜମ୍
ି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନିୟାମକ ଚୟାକ୍ନଲଗୁଡକ
ି ୁ ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ କ୍ ଉଁଠାକ୍ର ପ୍ର ୁଜୟ |

6

d. ସୂଚନା ଏର୍ଂ ଯଗାପନୀୟତା
1.
2.
3.
4.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଆରବିଆଇ ନିୟମ ଅନୁ ାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ କ୍କୱାଇସି ର୍କୁ ୟକ୍ମଣ୍ଟଗୁର୍କ
ି ର ନକଲ ପାଇବା
ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ସାପ୍ତାହିକ ଭିର୍ତ୍ିକ୍ର ୟୁ ନଫ
ି ମବ କ୍ରର୍ିଟ୍ ର୍ାଟା ଫମବାଟ୍ ଅନୁ ାୟୀ ସମସ୍ତ ଆରବିଆଇ
ଅନୁ କ୍ମା୍ିତ ସିଆଇସି ସହିତ ସଠିକ୍ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଗ୍ରାହକ ତଥୟ ଅପକ୍ଲାଡ୍ କରିକ୍ବ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ତୁ ରନ୍ତ ସିଆଇସି ସହିତ ତାଙ୍କ ତଥୟ ବିଷୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଠା ାଇଥିବା କ୍କୌଣସି ବିବା୍ର ସମାଧାନ
କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | ଏହିପରି ବିବା୍ ପାଇବା ଠାରୁ 7 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ିନ ମଧ୍ୟକ୍ର ଏହା କରିବା ଜରୁରୀ|
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ବୟକ୍ତିଗତ ଗ୍ରାହକ ସୂଚନାକୁ କକ୍ଠାର ଭାବକ୍ର କ୍ଗାପନୀୟ ରଖିବା ଆବର୍ୟକ | ନିମଲ
ନ ିଖିତ କ୍ କ୍କୌଣସି ସର୍ତ୍ବ
ଅନୁ ାୟୀ ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା ଏକ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ପ୍ରକାର୍ କରା ାଇ ପାକ୍ର:
▪
ଏହିପରି ସୂଚନା ଆଇନ ଅନୁ ାୟୀ ପ୍ର୍ାନ କରା ିବା ଆବର୍ୟକ କିମବା ଏହା ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୟବସାୟ ଉକ୍େର୍ୟ
ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥାଏ (ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ରର୍ିଟ୍ ସୂଚନା କମ୍ପାନୀଗୁର୍କ
ି ୁ)
▪

ଏହିପରି ପ୍ରକାର୍ ବିଷୟକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ୍ିଆ ାଇଛି ଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରକ୍ର ପୂବବ ଅନୁ ମତି ନିଆ ାଇଛି|

▪

ପ୍ରର୍ନର ପକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ
କ୍ହାଇଛି |

5.

ଆକ୍ବ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତି ଗ୍ରହଣ କରିକ୍ବ, ତାଙ୍କ ସିଆଇଆର ାଞ୍ଚ କରିକ୍ବ ଏବଂ
ଋଣର ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିକ୍ବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରକ୍ତୟକ ଉତ୍ପା୍ ପାଇଁ, କ୍ରର୍ିଟ୍ ଏବଂ ବୀମା କିମବା ଅନୟ କ୍କୌଣସି
ଉତ୍ପା୍ ପାଇଁ, ପୃଥକ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତି ନିଆ ିବା ଉଚିତ୍ |

e. ଅଭିଯ ାଗ ସର୍ାଧାନ11
1.

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିକ୍ ାଗକୁ ଏକ ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟକ୍ର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର
ଏକ ୍ୃ ଢ଼ ‘ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା’(CGRM/ସିଜଆ
ି ରଏମ) ପ୍ର୍ାନ କରିକ୍ବ ଏବଂ ଏହାକୁ ବୟବହାର କରିବାକୁ ଏକ

କ୍ଟଲିକ୍ଫାନ ନମବର ରଖିକ୍ବ | ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଏହା ବିଷୟକ୍ର ପୂବବରୁ ଜକ୍ଣଇ ରଖିକ୍ବ |
2.
3.

4.

ପ୍ର୍ାନକାରୀମାକ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ର୍ାଖା, ଋଣ ୍ଲିଲ ଏବଂ ଅନୟାନୟ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ସାମଗ୍ରୀକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିକ୍ ାଗ
ସମାଧାନର ବିବରଣୀକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବକ୍ର ଆକ୍ଲାଚନା କରିକ୍ବ | ୍ୟାକରି ସଂଲଗ୍ନ ‘ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା’ କୁ ଅନୁ ସରଣ କରନ୍ତୁ |
ସିଜଆ
ି ରଏମକୁ ଅଧିକ ବୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଅତି କମକ୍ର ଜକ୍ଣ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀ
ନି ୁକ୍ତ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ତାଙ୍କର କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ (ଇ-କ୍ମଲ୍, କ୍ଫାନ୍ ନମବର) ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା
ଉଚିତ|.
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପର୍ିବ କ୍ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କରିବା ୍ିଗକ୍ର ଉପ ୁକ୍ତ ନୟାୟ ତାଙ୍କୁ ୍ିଆ ିବ |

f. ଅନୟାନୟ12
1.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆରବିଆଇ ନିକ୍େବର୍ନାମା ଅନୁ ାୟୀ କିସ୍ତି (ମୂଳ + ସୁଧ) ତିଆରି କରିବା ଜରୁରୀ
ଅକ୍ଟ |

2.

3.

11

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ କ୍କୌଣସି ତୃ ତୀୟ-ପକ୍ଷ ବିରୟ (ଅଣ-ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଉତ୍ପା୍) ଉତ୍ପା୍ (product/ପ୍ରର୍କେ) ର ସମସ୍ତ
ଆବର୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ (ମୂଲୟ, ଲାଭ, ୱାକ୍ରଣ୍ଟି, ବହିଷ୍କାର) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକାର୍ କରିକ୍ବ | ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ
କରିକ୍ବ କ୍ ଗ୍ରାହକ ମାଇକ୍ରା କ୍ରର୍ିଟ୍ କିମାବ ଅନୟ କ୍କୌଣସି କିଣା ବିକାକ୍ର ଜଡିତ କ୍ହବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନୁ ହଁନ୍ତି |
ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ରର୍ିଟ୍-ଲିଙ୍କ୍ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା ପ୍ର୍ାନ କରୁଥିବା ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ସମସ୍ତ ଆବର୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀକୁ
ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକାର୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ. ବୀମାକାରୀଙ୍କ ନାମ
▪
ବୀମା ସଂଖୟା
▪
କ୍ତିବକ୍ି ର୍ଷ ଆଚ୍ଛା୍ିତ
▪
ପ୍ରି ମୟ
ି ମ କ୍ପଡ୍

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସିଜଆ
ି ରଏମ ଉପକ୍ର ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏନବିଏଫସି ପାଇଁ ଆରବିଆଇ ର ଏଫି ପିସି

(https://rbi.org.in/Scripts/BS_ViewMasCirculardetails.aspx?id=9823) କୁ ଅନୁ ସରଣ କରିପାରନ୍ତି |
12

‘ଅନୟମାନଙ୍କ’ ଅଧୀନକ୍ର ଥିବା ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟଗୁଡକ
ି CRL ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପଏଣ୍ଟ |
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2.

3.

4.

▪
ଆଚ୍ଛା୍ନ ରାର୍ି
▪
ସମୟ/ଆଚ୍ଛା୍ନ ଅବଧି
▪
ଇକ୍ଭଣ୍ଟ ଗୁଡକ
ି ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ
▪
ବୟତିରମ: ପୂବବ ବନ୍ଦ, ଋଣ ପୁନଃ ନିଦ୍ଧବାରଣ ଏବଂ ଋଣ ଖିଲାପକାରୀ ଇତୟା୍ି ସମବନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ
▪
୍ାବି ୍ାଖଲ କରିବାକୁ ପ୍ରରିୟା (ଆବର୍ୟକୀୟ ୍ଲିଲ, ଟିଏଟି ଇତୟା୍ି)
▪
ବୀମା ପାଇଁ ଅଭିକ୍ ାଗ ପ୍ରରିୟା
▪
ଅନୟାନୟ ମୁଖୟ ସର୍ତ୍ବ
▪
ଅନୟ ଜରୁରୀ ସୂଚନା
୍ି ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ର୍ିଜଟ
ି ାଲ୍ (ଅଥବାତ୍ କାଗଜ-କମ୍) ପ୍ରରିୟା ଅନୁ ସରଣ କରିବାକୁ ଚାହଁାନ୍ତି, ତାକ୍ହକ୍ଲ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ
କରିବାକୁ ପର୍ିବ କ୍ ପ୍ରରିୟା ପ୍ର ଜ
ୁ ୟ ନିୟାମକ ନିୟମ ସହିତ ସମାନ କ୍ହାଇଛି (ଋଣ ଆକ୍ବ୍ନ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତି,
ତ୍ନର୍ୀଳତା, ଚୁ କ୍ତିନାମା, ପ୍ରକାର୍, କ୍୍ୟ ରସି୍, ଅଭିକ୍ ାଗ) | ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ର୍ିଜଟ
ି ାଲ୍ କ୍ମାଡ୍ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ସକ୍ଚତନ,
ର୍ିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଆରାମ୍ାୟକ କରା ିବା ଅପରିହା ବୟ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ୍ି ଏକ କ୍କ୍ଷତ୍ରରୁ ଅପକ୍ରସନ୍ ପ୍ରତୟାହାର କରନ୍ତି, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବି୍ୟମାନ ଋଣ ପରିକ୍ର୍ାଧ ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ
ବୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବର୍ୟକ | ଏକ ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ପରିକ୍ର୍ାଧ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନୟ କ୍କହି
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୟବସ୍ଥା କରା ାଇପାରିବ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ସ୍ଥାପନ କରିକ୍ବ, କ୍ଗାଷ୍ଠୀ କିମାବ କ୍କନ୍ଦ୍ର
କ୍ନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କୁ ଏର୍ାଇ | କ୍ଗାଷ୍ଠୀର କ୍ନତାଙ୍କ ଅସଙ୍ଗତ ପ୍ରଭାବକୁ କ୍ରାକିବା ପାଇଁ
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିୟମିତ ଭାବକ୍ର କ୍ସମାନଙ୍କ କ୍ଗାଷ୍ଠୀ/କ୍କନ୍ଦ୍ର କ୍ନତାମାନଙ୍କୁ ଘୂର୍ଣ୍ବନ କରିବା ଜରୁରୀ |

8

II.

କର୍ମଚାରୀ ଯ ାଗଦାନ
a. ନି ୁକ୍ତି
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ଲିଙ୍ଗ, ଧମବ, ଜାତି, ବାହିୟକ ସ୍ଥିତ ି କିମାବ କ୍ ୌନ ଆଭିମଖ
ୁ ୟ ଇତୟା୍ି ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି ନି ୁକ୍ତି୍ାତା ପ୍ରାଥବୀଙ୍କୁ ଅନୟାୟ ଭାବକ୍ର
କ୍ଭ୍ଭାବ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁ କ୍ହଁ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ କ୍ ାଗୟତା, କ୍ନୈତକ
ି ତା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି ପ୍ରାଥବୀ ଚୟନ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ |
ସକ୍ନ୍ତାଷଜନକ ପୂବବ ଅନୁ ଷ୍ଠାନରୁ ଇସ୍ତଫା ଅନୁ କ୍ମା୍ନ ଚିଠି ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ
କ୍କବଳ କ୍ରଫକ୍ରନସ ାଞ୍ଚ କରି ଜକ୍ଣ ପ୍ରାଥବୀ ନି କ୍ତ
ୁ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | ପ୍ରାଥବୀଙ୍କୁ ଏକ ନି ୁକ୍ତି ପତ୍ର ୍ିଆ ିବା ପକ୍ର
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ପ୍ରାଥବୀଙ୍କ ବର୍ତ୍ବମାନର ନି ୁକ୍ତି୍ାତାଙ୍କଠାରୁ କ୍ରଫକ୍ରନସ ାଞ୍ଚ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ୍ିଓ, ୍ି କ୍ରଫକ୍ରନସ କ୍ଚକ୍
ପାଇଁ ଅନୁ କ୍ରାଧ 15 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ିନ ମଧ୍ୟକ୍ର (ଅନୁ କ୍ରାଧ ପଠାଇବା ତାରିଖରୁ) ପ୍ରତିରିୟାର୍ୀଳ କ୍ହାଇନଥାଏ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ
ନି ୁକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ାଇପାରନ୍ତି |
ଏହିପରି କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ପାଇବା ଠାରୁ 15 ୍ିନ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ରଫକ୍ରନସ ାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ
ଅନୁ କ୍ରାଧକୁ ଜବାବ କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ କ୍ସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀଙ୍କ ତଥୟ ୍ାଖଲ କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରାଥବୀଙ୍କ ନି ୁକ୍ତି କ୍ରକର୍ବ ାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କମବଚାରୀ
ବୁ ୟକ୍ରାକ୍ର ଅଂର୍ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୁ ଅନ୍ତି |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନି ୁକ୍ତି, ଆର୍ାକମବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ବମାନର ନି ୁକ୍ତି୍ାତା ମଧ୍ୟକ୍ର ପାରସ୍ପରିକ ସହମତ
କ୍ହାଇଥିବାରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅବଧିକୁ ସମ୍ମାନ କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏରିଆ ମୟାକ୍ନଜର୍13 ପ୍ବୀ ପ ବୟନ୍ତ ଜକ୍ଣ କମବଚାରୀଙ୍କୁ ନି ୁକ୍ତ କରିବା, ଏକ ବଷବ
ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ୍ର୍ଷ କ୍ପାଷ୍ଟିଂ (ଅଥବାତ୍ ର୍ାଖାର ଅବସ୍ଥାନ କ୍ ଉଁଠାକ୍ର କମବଚାରୀ କ୍ର୍ଷକ୍ର କ୍ପାଷ୍ଟ କରା ାଇଥିଲା) ଠାରୁ ଅତି
କମକ୍ର 50 କିକ୍ଲାମିଟର ୍ୂ ରକ୍ର ଏହିପରି କମବଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ କରିବା ଉଚିତ୍ | । ଏହି ଧାରା ପଛକ୍ର ଥିବା କ୍ମୌଳିକ ଧାରା
ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା କ୍ହଉଛି କ୍ ଜକ୍ଣ କମବଚାରୀ ପ୍ର୍ାନକାରୀ (କ୍ ଉଁଠାକ୍ର କ୍ସ କ୍ର୍ଷ ଥର ପାଇଁ ନିକ୍ୟାଜିତ କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ)
ବୟବସାୟ ଉପକ୍ର ଆରମଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ କ୍ସ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ବୟକ୍ତିଗତ ଟବଜାଇନସ ସୂଚନା ଏବଂ କ୍ର୍ଷ ଚାକିରୀରୁ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚତ
ି କ୍ହାଇଥିକ୍ଲ |

b. ଅଭିର୍ୂଖୀକରଣ (ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଏର୍ଂ ର୍ୂଲୟାଙ୍କନ)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୀତି, ପ୍ରରିୟା, ନିୟମାବଳୀ, ଏବଂ ସିଓସି ଉପକ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁ କରଣ ତାଲିମ
କ୍୍ବା ଆବର୍ୟକ | ଗ୍ରାହକ-ଇଣ୍ଟରକ୍ଫସ୍ ୍ିଗ ଉପକ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ୍ିଆ ିବା ଉଚିତ କ୍ ପରିକି ନୟାୟ ୁକ୍ତ ଚିକତ୍ସ
ି ା, ଋଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ,
ତଥୟର କ୍ଗାପନୀୟତା, କ୍ସବା ଗୁଣବର୍ତ୍ା, ସିଜଆ
ି ରଏମ, ସମ୍ପକବ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିକ୍ର୍ାଧ କରିବାକ୍ର ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ
କ୍ହଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବା |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିୟମିତ ଭାବକ୍ର ଉପକ୍ରାକ୍ତ ଉପା୍ାନଗୁର୍କ
ି ବିଷୟକ୍ର କମବଚାରୀଙ୍କ ବୁ ଝାମଣାକୁ ଆକଳନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ
ବୁ ଝାମଣାର ଫାଟକୁ ୍ୂ ର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ତଜ ତାଲିମ କ୍ନବା ଆବର୍ୟକ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ କ୍ସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ସହକମବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଉପ ୁକ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ବା ସହିତ ଲିଙ୍ଗଗତ
ସମସୟାଗୁର୍କ
ି ବୁ ଝବ
ି ା ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ କ୍୍ବା ଜରୁରୀ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର କ୍ସମାନଙ୍କ କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବୃ ର୍ତ୍ିଗତ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପକ୍ର ଆର୍ା କରା ାଉଥିବା
ଆଚରଣ ଏବଂ କ୍କୌଣସି କ୍ବଆଇନ୍ ତଥା ସାମାଜିକ ବିକ୍ରାଧୀ କା ବୟକଳାପକ୍ର ଲିପ୍ତ ନକ୍ହବା ଆବର୍ୟକ|
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ନୂ ତନ କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ ର୍ାଖା ସ୍ତରୀୟ ବୟବସାୟ କା ୟବ କ୍ର ନିକ୍ୟାଜିତ କରିବା ଆବର୍ୟକ|14
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପର୍ିବ କ୍ ସିଜଆ
ି ରଏମ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ୍ାୟୀ କମବଚାରୀମାକ୍ନ ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ
ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ନରମ କ୍କୌର୍ଳ ବିଷୟକ୍ର ବିସ୍ତୃତ ତାଲିମ ଗ୍ରହଣ କରିକ୍ବ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ପ୍ରାତ୍ସାହନ ଏବଂ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକ୍ବ ାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ବିକୃତ ବିରୟ
ଆଚରଣ, କ୍ସବା ଗୁଣବର୍ତ୍ା ପାଇଁ କାରଣ, ୍ାୟୀ ଋଣ ପ୍ର୍ାନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ସିଓସି ସହିତ ଅନୁ ପାଳନକୁ ପୁରସ୍କାର କ୍୍ବ
ଏବଂ ସିଓସି ଉଲ୍ଲଂଘନକୁ ୍ଣ୍ଡିତ କରିବ | ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ର୍ାଖା ସ୍ତରର କମବଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ୁକ୍ତି ୁକ୍ତ-

ର୍ାଖା ପରିଚାଳକ ପକ୍ର ସାଂଗଠନିକ ରମକ୍ର କ୍କ୍ଷତ୍ର ପ୍ରବନ୍ଧକ ପରବର୍ତ୍ବୀ ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ବୀ ଅକ୍ଟ, ୍ିଓ ହବ୍ ମୟାକ୍ନଜର୍/ର୍ିଭିଜନାଲ ମୟାକ୍ନଜର୍ ଇତୟା୍ି
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ବୀ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମ ରହିପାକ୍ର |
13

14

II.b.1 କ୍ର ବିସ୍ତୃତ ଭାବକ୍ର
9

ଅବକ୍ଜକିେଭ୍ ମାନ୍ଣ୍ଡ ଉପକ୍ର ଆଧାର କରି ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଆବର୍ୟକତା ଏବଂ ଏକ କ୍କ୍ଷତ୍ରକ୍ର ପରିକ୍ର୍ାଧ କ୍ଷମତା ବୁ ଝବ
ି ା
ସହିତ ଲକ୍ଷୟ ଧା ବୟ କରିବା ଆବର୍ୟକ |

c.
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

ସୁସ୍ଥତା ସୁରକ୍ଷା ସର୍ୃଦ୍ଧି
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ସୁସ୍ଥତା, ସୁରକ୍ଷା, ସମୃଦ୍ଧକ
ି ୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକ୍ବ (ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପ ୟବ ାପ୍ତ ପାରିେମିକ, କା ୟବ
ସମୟ, କା ୟବ ଅବସ୍ଥା, ବୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥତ
ି )ି ଏବଂ କମବଚାରୀଙ୍କ
ସୁରକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ୍ିଆ ାଉଛି |
କଷ୍ଟ୍ାୟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ିବା ଏବଂ ନଗ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କ୍ନଇ ଆସୁଥିବା ବିପ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କମବଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
ଅନୁ ସରଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର କ୍ପ୍ରାକ୍ଟାକଲ୍ ରହିବା ଆବର୍ୟକ | କ୍ ଉଁଠାକ୍ର କ୍ପ୍ରାକ୍ଟାକଲ୍ ଅନୁ ସରଣ କରା ାଇଛି କିନ୍ତୁ
୍ୁ ଘଟ
ବ ଣା ଘଟିଛ ି କ୍ସହି କ୍କ୍ଷତ୍ରକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର କମବଚାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କ୍୍କ୍ବ |
କମବଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠକ୍କଇ ପ୍ରମାଣିତ ମାମଲାକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ କମବଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହକ୍ର ଅଭାବ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଉଚିତ୍
ନୁ କ୍ହଁ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ନିବକ୍ି ର୍ଷକ୍ର ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କା ବୟ ଏବଂ ବୃ ଦ୍ଧି ପାଇଁ କା ୟବ କ୍କ୍ଷତ୍ରକ୍ର ଅନୁ କୂଳ ପରିକ୍ବର୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା
ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ |
କମବଚାରୀଙ୍କ ଅଭିକ୍ ାଗ ର୍ୁଣିବା ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ପରାମର୍ବ କ୍୍ବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ ଉପ ୁକ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀ
ଥିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ |
କ୍ ାଗାଣକାରୀ, ନିତୟ ବୟବହା ୟବ ମାମଲା ପାଇଁ15, କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ର୍ଷ କା ବୟ ୍ିବସ ଠାରୁ 30 କୟାକ୍ଲଣ୍ଡର ୍ିନ ମଧ୍ୟକ୍ର
କମବଚାରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ଔପଚାରିକତା (ବିଚାରାଧୀନ କ୍୍ୟର ଚୂ ଡାନ୍ତ ସମାଧାନ, କ -ଣସି ଆପର୍ତ୍ି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ର୍ାନ ଏବଂ ରିଲିଫ୍
ଚିଠି ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରି) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ କରିବାକୁ ପର୍ିବ |
ଏହିପରି କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ପାଇବା ଠାରୁ 15 ୍ିନ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ରଫକ୍ରନସ ାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆର୍ାୟୀ ନି କ୍ତ
ୁ ି୍ାତାଙ୍କ ଅନୁ କ୍ରାଧକୁ
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ପ୍ରତିରୟ
ି ା କରିକ୍ବ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପର୍ିବ କ୍ କମବଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅବଧି 3 ମାସରୁ ଅଧିକ ନୁ କ୍ହଁ |

କ୍୍ୈନନ୍ଦିନ କ୍କସ୍ କ୍ହଉଛି କ୍ ଉଁଥିକ୍ର କମବଚାରୀ ରମାଗତ ଭାକ୍ବ କ୍ନାଟିସ ଅବଧି ପ୍ର୍ାନ କରିଛନ୍ତି, କା ବୟ ସମାପ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି, କ୍କୌଣସି ବିଚାରଧୀନ
ଆଥିକ ଏବଂ ର୍ୃଙ୍ଖଳାଗତ କିିୟରାନସ ଆବର୍ୟକ ନାହିଁ |
15

10

III. ନିଗର୍ ସଂଚାଳନ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ
a.

ନୀତି, ରଣନୀତିକ ଦିଗ ଏର୍ଂ ତଦାରଖ

1. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ପ୍ର ୁଜୟ ନୀତି କ୍ ପରିକି କ୍ଫୟାର ପ୍ରାକିସ
େ କ୍କାଡ୍ (ଏଫପିସି), ଉତ୍ପା୍ ବିକାର୍, କା ବୟକ୍ଷମ, ମାନବ ସମବଳ,
ସିଜଆ
ି ରଏମ, ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ିଟ୍, ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ର କ୍ତ
ି ୟା ଇତୟା୍ି ସିଓସିକ୍ର ଧା ବୟ ଧାରା ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ହବା ଆବର୍ୟକ
ୁ ିବ୍
ଅକ୍ଟ| ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଅପକ୍ର୍ଟ୍ ପଲିସି ସହିତ ପ୍ରରିୟାଗୁଡକ
ି ୁ ସମାନ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ନିେଷ୍ଟ
ି ଭାବକ୍ର,
a.
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କମବଚାରୀଙ୍କ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ନିେଷ୍ଟ
ି ଭାବକ୍ର ନିକ୍େବର୍ାବଳୀ ନିଦ୍ଧଷ୍ଟ
ି କରିଛନ୍ତି |
ନିକ୍େବର୍ାବଳୀରୁ ଅବକ୍ରାଧକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏଥିକ୍ର ନୀତି ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ |
b.
ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ସମାଧାନ ଏବଂ ବୃ ଦ୍ଧି କରିବା, ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ତଥା ବାହୟ ବୃ ଦ୍ଧି ପ୍ରଣାଳୀ16, ଅଭିକ୍ ାଗ ବଗବ ଏବଂ
ଟିଏଟି, ସିଜଆ
ି ରଏମର ସମୀକ୍ଷା/ଅର୍ିଟ୍ ଏବଂ କ୍ବାର୍ବ ଏବଂ ର୍ୀଷବ ପରିଚାଳନାକୁ ରିକ୍ପାଟବ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ
କ୍ବାର୍ବ ଅନୁ କ୍ମା୍ିତ ସିଜଆ
ି ରଏମ ନୀତି ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରିବା ଆବର୍ୟକ |
c.
ଗ୍ରାହକ ସ୍ତରକ୍ର ଋଣର ପୁନଃ ନିଦ୍ଧବାରଣ ସହିତ ବୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ହରାଇବା, ପରିବାରର କ୍ରାଜଗାରକ୍ଷମ ସ୍ସୟ, ଅନୟାନୟ
ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥତ
ି ,ି ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପ ବୟୟ କିମାବ ଋଣ ପରିକ୍ର୍ାଧ କରିବାକ୍ର ଅସୁବଧ
ି ାର ସମ୍ମୁଖୀନ କ୍ହଉଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ
ଋଣ ନୀତିର ଏକ ବିଭାଗ ରହିବା ଆବର୍ୟକ |
d.
ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପ ବୟୟ, ବହୁ ଳ ଖିଲାପକାରୀ, ନକାରାତ୍ମକ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରର ର୍ତୁତା ଇତୟା୍ି ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କ୍ହଉଥିବା
ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ କ୍ବାର୍ବ ଅନୁ କ୍ମା୍ିତ ଢାଞ୍ଚା ଥିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ|
e.
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ ନୀତି ରହିବା ଆବର୍ୟକ (କାବୁ କରିବା, ପଠାଇବା, ଗଚ୍ଛିତ
କରିବା) ତଥୟ ସଂରକ୍ଷଣର ସବବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକ୍ର ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା ନୀତିକୁ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରି:
■
ସଂଗ୍ରହ ସୀମା
■
ଉକ୍େର୍ୟ ନିେଷ୍ଟ
ି କରଣ
■
ସୀମିତତା ବୟବହାର
■
ସବବନମ
ି ନ ତଥୟ
■
ତଥୟ ଗୁଣର ସଂରକ୍ଷଣ
ନିୟମଭଙ୍ଗ-ବିଜ୍ଞପ୍ତି
■
ପ୍ରକ୍ବର୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଗୁଡକ
ି ର ମିେଣ
■
ଏନରିପସନ୍ ତଥୟ କ୍ ଉଁଠାକ୍ର ସମ୍ଭବ |
■
ବୟକ୍ତିଗତ ତଥୟ ପ୍ରତି ବିପ୍କୁ ସରିୟ ଭାକ୍ବ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ତଥୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଆକଳନ ଗୁଡକ
ି ର
ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ ଏବଂ ପ ବୟାୟରକ୍ମ କରା ାଏ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ନୀତି ଏବଂ କ୍ ାଜନାଗୁର୍କ
ି (ଗ୍ରାହକ ଅଧିଗ୍ରହଣ, ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଲକ୍ଷୟ, କା ୟବ , ଏଚଆର,
ସିଜଆ
ି ରଏମ ଇତୟା୍ି ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କକ୍ର) କ୍ବାର୍ବ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିବଷବ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଅଧୂନାତନ କ୍ହବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଲୟାଣ ଉପକ୍ର ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରି ମଲି-େ ର୍ାଇକ୍ମନସନାଲ କ୍ଲନସ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଏହାର ଉତ୍ପା୍ ପ୍ର୍ାନର
ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବର୍ୟକ (କ୍ ପରିକି ଆୟ ବୃ ଦ୍ଧ,ି ସମ୍ପର୍ତ୍ିକ୍ର ପ୍ରକ୍ବର୍, ଡ୍ରଡ୍ରି ହ୍ରାସ, କ୍କୌର୍ଳର ଉନ୍ନତି ଇତୟା୍ି) ଅକ୍ଟ |
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର କ୍ସମାନଙ୍କର ବୟବସାୟ କ୍ ାଜନା ଗୁର୍କ
ି ଉଭୟ କ୍ ାଗାଣ ଏବଂ ଚାହି୍ା ପାଶ୍ୱବ କାରକ ଉପକ୍ର ଆଧାର
କରି ମାଇକ୍ରା-କ୍ରର୍ିଟ୍ ର ବର୍ତ୍ବମାନର କ୍ ାଗାଣ ଏବଂ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକ୍ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବର୍ୟକତା ଏବଂ ପରିକ୍ର୍ାଧ କ୍ଷମତା ଉପକ୍ର ଆଧାର
କରି ବିକାର୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ଏକ କ୍ଭୌକ୍ଗାଳିକର କ୍ ାଗାଣ ଏବଂ ପରିକ୍ର୍ାଧ ଆଚରଣ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ ସିଆଇସିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥୟ
ବୟବହାର କରା ିବା ଉଚିତ | କ୍ଭୌକ୍ଗାଳିକ ଗୁର୍କ
ି ପରିପୂର୍ଣ୍ବ, ଏହାକୁ ଏଡାଇବା କିମବା ଅତି ସତକବତାର ସହିତ ନିକଟତର କରା ିବା ଉଚିତ|
ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍କ୍ଷ ଏହାର କା ବୟ୍କ୍ଷତା (ଅନୁ କରଣ ଏବଂ ଲାପ୍ସ) ର ବାଷିକ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଏବଂ କ୍ବାର୍ବ ଏବଂ
ର୍ୀଷବ ପରିଚାଳନା ସ୍ତରକ୍ର ରିକ୍ପାଟବ ଉପକ୍ର ଆକ୍ଲାଚନା କରିବା ଆବର୍ୟକ | କା ୟବ ୍କ୍ଷତା ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବୟବହୃ ତ ପଦ୍ଧତିଗୁର୍କ
ି
ରିକ୍ପାଟବଗର୍
ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ପ୍ରକାର୍ କରିବ | କ୍ମାଟ ଋଣ କ୍ପାଟବକ୍ଫାଲିଓ (ଜିଏଲପି)> 500 କ୍କାଟି ସହିତ ପ୍ର୍ାନକାରୀ, ଏକ ବାହୟ
ୁ କ
ଏକ୍ଜନିସ ମାଧ୍ୟମକ୍ର ଏହିପରି ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ସିଓସି ଉପକ୍ର ମୂଲୟାଙ୍କନ ରିକ୍ପାଟବର ଏକ ନକଲ ଏସଆରଓ ସହିତ
ଅଂର୍ୀ୍ାର କ୍ହବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ |
ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀ, ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା କା ୟବ ଏବଂ ଟନବ-ଟାଇମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ସିଜଆ
ି ରଏମ ପାଇଁ ବୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ସମୁ୍ାୟ ସ୍ତରର
ତଥୟକୁ କ୍ରକର୍ବ ଏବଂ ବିକ୍େଷଣ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ | ଗ୍ରହଣ କରା ାଇଥିବା, ସମାଧାନ କ୍ହାଇଥିବା ଏବଂ ଅଭିକ୍ ାଗର ପ୍ରକୃ ତ ି
■

2.
3.
4.

5.

6.
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ବାହୟ ପ ବୟାୟରକ୍ମ ବିକର୍ିତ ନ୍ତ୍ରରିୟା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନିୟାମକ ଚୟାକ୍ନଲ ଗୁଡକ
ି ୁ କ୍ ଉଁଠାକ୍ର ପ୍ର ୁଜୟ, କ୍ସଠାକ୍ର ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ |
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ସହିତ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ରିକ୍ପାଟବଗର୍
ି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ବାର୍ବ ସହିତ ଅଂର୍ୀ୍ାର କରା ିବା ଉଚିତ୍ |
ୁ କ

b.

ର୍ିପଦ ପରିଚାଳନା ଏର୍ଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଯଲଖା

1. ମୁଖୟ ବିପ୍ଗୁର୍କ
ି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କର ଏକ ସୁ-ସ୍ଥାପିତ ବିପ୍ ପରିଚାଳନା ଢାଞ୍ଚା ରହିବା ଆବର୍ୟକ (କ୍ ପରିକି
ଏକାଗ୍ରତା, ଅତିରକ୍ତ
ି କ୍ ାଗାଣ, ରାଜକ୍ନୈତକ
ି , କ୍ଲାକ, ପ୍ରାକୃ ତକ
ି ବିପ ବୟୟ କାରଣରୁ ଋଣ ଏବଂ କା ବୟକ୍ଷମ ବିପ୍) ଏବଂ କ୍ସଗୁର୍କ
ି ୁ
ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍କ୍କ୍ଷପ କ୍ନବା ଜରୁରୀ କ୍ହାଇଥାଏ |
2. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସିଓସିକ୍ର ବର୍ଣ୍ିତ ଉପା୍ାନଗୁର୍କ
ି ର ଅନୁ କରଣ ାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ର୍ାଖା, ଗ୍ରାହକ, କମବଚାରୀ, ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ିଟ୍
କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ |
3. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ର୍ାଖା ଏବଂ କମବଚାରୀଙ୍କ ନିେଷ୍ଟ
ି ଲକ୍ଷୟଗୁର୍କ
ି ଉପକ୍ର ରମାଗତ ଭାବକ୍ର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବକ୍ର ଉର୍ଚ୍ କା ବୟ୍କ୍ଷତା
ଅନୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ଆବର୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିରୟ ପ୍ରରିୟାର ଏକ ସୂଚକ କ୍ହାଇପାକ୍ର |
4. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବକ୍ର ଏକ ୁକ୍ତି ୁକ୍ତ ନମୁନାକ୍ର କ୍ତ୍ରୈମାସିକ ଅର୍ିଟ୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ଏହାଦ୍ୱାରା ସମୁ୍ାୟ ଋଣ,
ଋଣ୍ାତା ଗଣନା , ଅକ୍ ୌକ୍ତିକ (ଗଫଲାତି) ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଗ୍ରାହକ ବିଷୟକ୍ର ଜଣା ପଡିଥାଏ | ଅନୟ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆ
ାଇଥିବା ଋଣ ଗୁଡକ
ି ବିଷୟକ୍ର ଏକ ବିବରଣୀ ଜଣାପକ୍ଡ | ଏହି ଉକ୍େର୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସିଆଇସିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ତଥୟ
ବୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ମାଟ ଋଣ ଏବଂ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଗଣନାର ନିୟମ ଅନୁ ାୟୀ କ୍ହାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହା
ାଞ୍ଚ କରା ାଇପାକ୍ର |
5. ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଋଣ ପ୍ରରିୟା ଏବଂ ସିଷ୍ଟମକ୍ର ଅକ୍ମୌପଚାରିକ ଅସାଧୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଏର୍ାଇବା ପାଇଁ ନିେଷ୍ଟ
ି
ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିକାର୍ କରିବା ଆବର୍ୟକ | ଉ୍ାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂକ୍ ାଗ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରି ବିତରଣ ନିଶ୍ଚିତକରଣ କଲ୍, ଋଣ ବୟବହାର ାଞ୍ଚ, କ୍ଗାଷ୍ଠୀ/କ୍କନ୍ଦ୍ର କ୍ନତାଙ୍କ ନିୟମିତ ପରି୍ର୍ବନ, ଏବଂ ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ିଟ୍
ସମୟକ୍ର ଗ୍ରାହକ ାଞ୍ଚ |

c.

ଶିଳ୍ପ ସହଯ ାଗ

1. ର୍ିଳ୍ପ ସ୍ତରର ପ୍ରରିୟା, ଅନୁ ସନ୍ଧାନ ଇତୟା୍ି ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଏସଆରଓ ଦ୍ୱାରା ଆବର୍ୟକ ତଥୟ ଏବଂ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବା
ଆବର୍ୟକ, ଏହି ଉକ୍େର୍ୟ ପାଇଁ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଏସଆରଓ ଗୁଡକ
ି ସହିତ ସମନବୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏକ କ୍ଫାକାଲ୍ ବୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ
କରିବା ଆବର୍ୟକ ଅକ୍ଟ |
2. ର୍ିଳ୍ପ ସ୍ତରୀୟ ସମସୟାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ମାକ୍ନ ନିଜ ମଧ୍ୟକ୍ର ସହକ୍ ାଗ କରିବା ଜରୁରୀ ଅକ୍ଟ |
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ସଂଲଗ୍ନ: ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା
I.

କା ମୟାଳୟ

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ କା ବୟାଳୟ (ମୁଖୟ/କ୍କ୍ଷତ୍ରୀୟ/ଆଂଚଳିକ) ‘ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକ୍ର ପ୍ରକାର୍ିତ’ ନିମଲ
ନ ିଖିତ ଭାବକ୍ର ପ୍ର୍ର୍ିତ କ୍ହବା ଉଚିତ |
ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା

କ୍ରର୍ିକ
ସଂଖୟା

ଉଦ୍ଧୃ ତ
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.)

1

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ କ୍ମଳା ପ୍ରରିୟା ସଂକ୍କତ (ଏଫପିସି) ାହା ଭାଷା ଭାଷାକ୍ର
ଆରବିଆଇର ଏଫପିସି ସହିତ ସମାନ ଅକ୍ଟ

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

2

ସୁଧର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ହାର

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.i.e (ପୃଷ୍ଠା 9)

3

ଅନୁ ପ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଠିକ ସମୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ରାକିବା
ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଉର୍ତ୍ର୍ାୟୀ କ୍ହକ୍ବ କ୍ବାଲି କ୍ଘାଷଣା

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

4

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଥାଥବ ପ୍ରରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.i.b (ପୃଷ୍ଠା 9)

5

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା କ୍ସଟ୍ ଅପ୍

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.i.e (ପୃଷ୍ଠା 9)

6

ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀ କ୍ରର୍ରସ ଅଫି ସରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ
(କ୍ଟଲିକ୍ଫାନ୍ / କ୍ମାବାଇଲ୍ ନଂ। ଇକ୍ମଲ୍ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ) ାହାକି ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ
ବିକ୍ରାଧକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ାଇପାରିକ୍ବ

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

7

୍ି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ / ବିବା୍ର ସମାଧାନ କ୍ହାଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ତକ୍ବ
ଗ୍ରାହକ ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କର ର୍ିଏନବିଏସ ର ଆଞ୍ଚଳିକ କା ବୟାଳୟର ଅଫି ସର୍ଚାଜବଙ୍କୁ (ସଂପୂର୍ଣ୍ବ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ) ଆକ୍ବ୍ନ କରିପାରିକ୍ବ, ାହାର ଅଧୀନକ୍ର
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ କା ବୟାଳୟ ପକ୍ଡ

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

8

ଏନବିଏଫସିଏସ ପାଇଁ ଓମବୁର୍ସମୟାନ କ୍ ାଜନା: ଓମବୁର୍ସମୟାନର ଉକ୍େର୍ୟ ଏବଂ
କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ ାହାଙ୍କ ଉପକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ କରା ିବ 17

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

9

ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ଭାଷାକ୍ର ସିଓସି

ଆଚରଣ ସଂହିତା

10

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ମକାନିଜମ୍
ି (ସିଜଆ
ି ରଏମ) ଅଧୀନକ୍ର:

ଆଚରଣ ସଂହିତା

i

ଅଭିକ୍ ାଗ ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟାକ୍ନଲ ଉପଲବ୍ଧ

ii

ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରରିୟା

iii

ବୃ ଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ତୟକ ସ୍ତରକ୍ର ଆର୍ା କରା ାଉଥିବା ଟନବାରାଉଣ୍ଡ ସମୟ

iv

୍ି ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମଥବନ ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତି କ୍ତକ୍ବ
ଏସଆରଓର ସିଜଆ
ି ରଏମ ନମବର

11

ଅଧୀନକ୍ର ୍ିଆ ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣ ଦ୍ରବୟର ବିବରଣୀ

i

ପରିମାଣ

ii

ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର

iii

ପ୍ରରିୟାକରଣ କ୍୍ୟ

iv

କା ବୟକାଳ

v

ପରିକ୍ର୍ାଧ ବାରମବାରତା

vi

ଉକ୍େର୍ୟ

17

ଆଚରଣ ସଂହିତା

ଗ୍ରାହକ ଆ୍ାନ ପ୍ର୍ାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଆକାର>100 କ୍କାଟି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଏନବିଏଫସି ଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଏହା ବର୍ତ୍ବମାନ ପ୍ର ୁଜୟ ଅକ୍ଟ |

13

II.

ର୍ାଖା

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ର୍ାଖାକ୍ର ‘ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟକ୍ର ପ୍ରକାର୍’ ନିମନଲିଖିତ ଭାକ୍ବ ପ୍ର୍ର୍ିତ କ୍ହବା ଉଚିତ |
ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା

କ୍ରର୍ିକ
ସଂଖୟା

ଉଦ୍ଧୃ ତ
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.)

1

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

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

2

ସୁଧର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ହାର

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.i.e (ପୃଷ୍ଠା 9)

3

ଅନୁ ପ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଠିକ ସମୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ରାକିବା
ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଉର୍ତ୍ର୍ାୟୀ କ୍ହକ୍ବ କ୍ବାଲି କ୍ଘାଷଣା

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

4

ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଥାଥବ ପ୍ରରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.i.b (ପୃଷ୍ଠା 9)

5

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା କ୍ସଟ୍ ଅପ୍

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.i.e (ପୃଷ୍ଠା 9)

6

ଅଭିକ୍ ାଗକାରୀ କ୍ରର୍ରସ ଅଫି ସରଙ୍କ ନାମ ଏବଂ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ (କ୍ଟଲିକ୍ଫାନ୍
/ କ୍ମାବାଇଲ୍ ନଂ। ଇକ୍ମଲ୍ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ) ାହାକି ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ବିକ୍ରାଧକ୍ର
ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ାଇପାରିକ୍ବ

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

7

୍ି ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ / ବିବା୍ର ସମାଧାନ କ୍ହାଇପାରିବ ନାହିଁ, କ୍ତକ୍ବ
ଗ୍ରାହକ ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କର ର୍ିଏନବିଏସ ର ଆଞ୍ଚଳିକ କା ବୟାଳୟର ଅଫି ସର୍-ଚାଜବଙ୍କୁ
(ସଂପୂର୍ଣ୍ବ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ) ଆକ୍ବ୍ନ କରିପାରିକ୍ବ, ାହାର ଅଧୀନକ୍ର
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକୃ ତ କା ବୟାଳୟ ପକ୍ଡ

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

8

ଏନବିଏଫସିଏସ ପାଇଁ ଓମବର୍ସମୟାନ
କ୍ ାଜନା: ଓମବର୍ସମୟାନର
ଉକ୍େର୍ୟ ଏବଂ
ୁ
ୁ
18
କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ ାହାଙ୍କ ଉପକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗ କରା ିବ

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

9

ଅଧୀନକ୍ର ୍ିଆ ାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଋଣର ବିବରଣୀ

ଆଚରଣ ସଂହିତା

i

ପରିମାଣ

ii

ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର

iii

ପ୍ରରିୟାକରଣ କ୍୍ୟ

iv

ଅବଧି

v

ପରିକ୍ର୍ାଧ ବାରମବାରତା

vi

ଉକ୍େର୍ୟ

10

ଋଣର ମୂଲୟକ୍ର କ୍କବଳ ତିକ୍ନାଟି ଉପା୍ାନ ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ; ସୁଧ ଚାଜବ, ପ୍ରରିୟାକରଣ ଚାଜବ ଏବଂ
ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ( ାହା ଏଥିକ୍ର ପ୍ରର୍ାସନିକ ଚାଜବ ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କକ୍ର)

ଆଚରଣ ସଂହିତା

11

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ କ୍ମକାନିଜମ୍
ି (ସିଜଆ
ି ରଏମ) ଅଧୀନକ୍ର:

ଆଚରଣ ସଂହିତା

i

ଅଭିକ୍ ାଗ ପଞ୍ଜି କରଣ ପାଇଁ ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଚୟାକ୍ନଲ ଉପଲବ୍ଧ

ii

ବାଣ୍ଟିବା ପ୍ରରିୟା

iii

ବୃ ଦ୍ଧିର ପ୍ରକ୍ତୟକ ସ୍ତରକ୍ର ଆର୍ା କରା ାଉଥିବା ଟନବାରାଉଣ୍ଡ ସମୟ

iv

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାହକ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସିଜଆ
ି ରଏମ ନମବର ଏବଂ
କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ବିବରଣୀ

v

୍ି ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମଥବନ ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତି କ୍ତକ୍ବ ଏସଆରଓର
ସିଜଆ
ି ରଏମ ନମବର

III. ଋଣ ନିକ୍ବ୍ନ
ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରକ୍ୟାଗକ୍ର ‘ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରକାର୍’ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଉଚିତ |
18

ଗ୍ରାହକ ଆ୍ାନ ପ୍ର୍ାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍ତ୍ି ଆକାର>100 କ୍କାଟି ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ଏନବିଏଫସି ଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଏହା ବର୍ତ୍ବମାନ ପ୍ର ୁଜୟ ଅକ୍ଟ |

14

ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା

ଉଦ୍ଧୃ ତ
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.)

1

ଆବର୍ୟକ ସୂଚନା ାହାକି ଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କକ୍ର, ାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୟ
ଏନବିଏଫସି ଦ୍ୱାରା ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ସର୍ତ୍ବାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କ
ି ସହିତ ଏକ ଅଥବ ପୂର୍ଣ୍ବ
ତୁ ଳନା କରା ାଇପାକ୍ର ଏବଂ ଆକ୍ବ୍ନ ଫମବ ସହିତ ୍ାଖଲ କରିବାକୁ ଆବର୍ୟକ ଋଣ୍ାତାଙ୍କ
ଦ୍ୱାରା ସୂଚନାକ୍ ାଗୟ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ନିଆ ାଇପାକ୍ର |

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

2

ଆକ୍ବ୍ନ ଫମବ ସହିତ ୍ାଖଲ କରିବାକୁ ଆବର୍ୟକୀୟ ୍ସ୍ତାବିଜ

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

3

ସମସ୍ତ ଋଣ ଆକ୍ବ୍ନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି | ପସନ୍ଦ ଅନୁ ାୟୀ, ସମୟ ସୀମା କ୍ ଉଁଥିକ୍ର ଋଣ
ଆକ୍ବ୍ନ ଗୁଡକ
ି ବଜବନ କରା ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃ ତକ୍ି ର ସୂଚତ
ି କରା ିବା ଉଚିତ |

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

4

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୍ିଆ ାଉଥିବା ସବିକ୍ର୍ଷ ବିବରଣୀ |

ଆଚରଣ ସଂହିତା

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 ଗୁଡକ
ି ର ତାଲିକା

ଆଚରଣ ସଂହିତା

6

କ୍ରର୍ିଟ୍ ସୂଚନା କମ୍ପାନୀ (ସିଆଇସିଏସ) ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ରର୍ିଟ୍ ତଥୟ ାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି

ଆଚରଣ ସଂହିତା

7

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ୍ିଆ ାଇଥିବା ଲିଖିତ ସ୍ୱୀକୃ ତ ି ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ସିଜଆ
ି ରଏମ ନମବରକୁ କୟାପଚର୍
କରିଥାଏ

ଆଚରଣ ସଂହିତା

କ୍ରର୍ିକ
ସଂଖୟା

15

IV. ଋଣ ଚୁ କ୍ତି
ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫି ପିସି ଅନୁ ାୟୀ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଋଣ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ନକଲ ପ୍ର୍ାନ କରିବା ଉଚିତ, ବିକ୍ର୍ଷ
ଭାଷାକ୍ର, ଋଣ ଚୁକ୍ତିକ୍ର ଉଦ୍ଧୃ ତ କ୍ହାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଏନକ୍କିାଜରର ଏକ କପି ସହିତ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କ୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝା
ାଉଥିବା ଭାଷାକ୍ର, ଋଣ ମଞ୍ଜୁର / ବିତରଣ ସମୟକ୍ର, ପ୍ରକ୍ତୟକ ଋଣ ବଣ୍ଟନ, ଋଣର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବ ଏବଂ ସର୍ତ୍ବଗୁର୍କ
ି
୍ର୍ବାଇଥାଏ | ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଋଣ ଚୁକ୍ତିକ୍ର 'ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରକାର୍' ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |
ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା

କ୍ରର୍ିକ

ଉଦ୍ଧୃ ତ
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.)

ସଂଖୟା
1

ମଞ୍ଜୁର କ୍ହାଇଥିବା ଋଣର ପରିମାଣ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.A.ii (ପୃଷ୍ଠା 3)

2

ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.A.ii (ପୃଷ୍ଠା 3)

3

ଏନବିଏଫସି ଗୁର୍କ
ି ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାଷାକ୍ର କିମବା ଏକ ଭାଷାକ୍ର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ର୍ାନ କରିବା

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,

ଉଚିତ କ୍ ବଣ୍ଟନ କା ବୟସୂଚୀ, ସୁଧ ହାର, କ୍ସବା କ୍୍ୟ, ପ୍ରିକ୍ପକ୍ମଣ୍ଟ କ୍୍ୟ ଇତୟା୍ି ସର୍ତ୍ବାବଳୀ

2.A.iii.a (ପୃଷ୍ଠା 4)

ଏବଂ ସର୍ତ୍ବକ୍ର କ୍ କ୍କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ବନର ଋଣ କ୍ନଇଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ ଝା ାଏ |
ଏନବିଏଫସି ଗୁର୍କ
ି ମଧ୍ୟ ସୁନଶ୍ଚ
ି ି ତ କରିବା ଉଚିତ କ୍ ସୁଧକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ବନ ହାର ଏବଂ କ୍୍ୟ
କ୍କବଳ ଆର୍ାକମବୀ ଭାବକ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୁ ଏ | ଏହି ପରିକ୍ପ୍ରକ୍ଷୀକ୍ର ଏକ ଉପ ୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ବ ଋଣ
ଚୁ କ୍ତିକ୍ର ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ କରା ିବା ଉଚିତ୍ |
4

ଋଣର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ

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

5
6

ଋଣର ମୂଲୟକ୍ର କ୍କବଳ ତିକ୍ନାଟି ଉପା୍ାନ ଅନ୍ତଭବୁକ୍ତ; ସୁଧ କ୍୍ୟ, ପ୍ରରିୟାକରଣ ଚାଜବ ଏବଂ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,

ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ ( ାହା ଏଥିକ୍ର ପ୍ରର୍ାସନିକ ଚାଜବ ଅନ୍ତଭବୂକ୍ତ କକ୍ର)

2.B.ii (ପୃଷ୍ଠା 9)

ବିଳମ୍ବିତ କ୍୍ୟ ଉପକ୍ର କ୍କୌଣସି ଜରିମାନା ଆ୍ାୟ କ୍ହବ ନାହିଁ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.iii (ପୃଷ୍ଠା 9)

7

ଋଣ କ୍ନଇଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ କ୍କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଜମା/ମାଜିନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରା ାଉନାହିଁ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.iv (ପୃଷ୍ଠା 9)

8

ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏକରୁ ଅଧିକ ଏସଏଚଜି/କ୍ଜଏଲଜି ର ସ୍ସୟ କ୍ହାଇପାରିକ୍ବ ନାହିଁ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.v (ପୃଷ୍ଠା 9)

9
10

ଋଣର ଅନୁ ୍ାନ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପରିକ୍ର୍ାଧର ଧା ବୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟକ୍ର କ୍ମାର୍ଚ୍ବା ଅବଧି

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,

(ଏନବିଏଫସି-ଏମଏଫଆଇଏସ (ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ) ନିକ୍େବର୍, 2011 ଦ୍ୱାରା ନିକ୍େବର୍ତ
ି )

2.B.vi (ପୃଷ୍ଠା 10)

ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ କି ଋଣଗ୍ରହୀତା ତଥୟର କ୍ଗାପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ୍ିଆ ିବ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.vii (ପୃଷ୍ଠା 10)

11
12

ଅନୁ ପ ୁକ୍ତ କମବଚାରୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟକ୍ର ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,

ପ୍ର୍ାନକାରୀ ଉର୍ତ୍ର୍ାୟୀ

2.B.i.f (ପୃଷ୍ଠା 9)

ନିୟମ ଅନୁ ାୟୀ ଆବର୍ୟକ ନକ୍ହବା ପ ବୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମତି ନ କ୍ନଇ କ୍କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ତଥୟ

ଆଚରଣ ସଂହିତା

କ୍କୌଣସି ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷ ସହିତ ଅଂର୍ୀ୍ାର କ୍ହବ ନାହିଁ

16

V. ଋଣ କାର୍ମ
ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ନିକ୍େବର୍ନାମା ଅନୁ ାୟୀ, ପ୍ର୍ାନକାରୀ ପ୍ରକ୍ତୟକ ଋଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଭାଷା ଭାଷାକ୍ର ଋଣ
କାର୍ବ ପ୍ର୍ାନ କରିବା ଉଚିତ୍ | ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଋଣ କାର୍ବକ୍ର ‘ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରକାର୍’ ଅନୁ ସରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ |
ସଂଲଗ୍ନ ଆର୍ଶୟକତା

କ୍ରର୍ିକ

ଉଦ୍ଧୃ ତ
(ଧାରା/ପୃଷ୍ଠା ସଂଖୟା.)

ସଂଖୟା
1
2

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଦ୍ଧବାରିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ନିରକ୍ପକ୍ଷତା ପ୍ରଥା ପାଇଁ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,

ପ୍ରତିର୍ୁତବ
ି ଦ୍ଧତା

2.B.i.b (ପୃଷ୍ଠା 8)

ସୁଧର ପ୍ରଭାବର୍ାଳୀ ହାର

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.ii.c.i (ପୃଷ୍ଠା 10)

3

ଋଣର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ବାବଳୀ

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

4

ସୂଚନା ାହାକି ଋଣ୍ାତାଙ୍କୁ

କ୍ଥଷ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କକ୍ର

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.ii.c.iii (ପୃଷ୍ଠା 10)

5

ପ୍ରାପ୍ତ କିସ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ର୍ିସଚାଜବ ସହିତ ସମସ୍ତ ପରିକ୍ର୍ାଧର ସ୍ୱୀକୃ ତ ି

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,
2.B.ii.c.iii (ପୃଷ୍ଠା 10)

6

୍ି ଋଣ “କ୍ ାଗୟତା ସମ୍ପ୍” ଭାବକ୍ର ବଗବୀକୃ ତ କ୍ହାଇଛି

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ପ୍ରାୟତଃ
ପଚରା ାଇଥିବା ପ୍ରର୍ନ (FAQ)19

7
8
10

ପ୍ର୍ାନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଅଭିକ୍ ାଗ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ନାର୍ାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,

ନାମ ଏବଂ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ ନମବର ବିଷୟକ୍ର ଉକ୍ଲ୍ଲଖ କରନ୍ତୁ

2.B.ii.c.iv (ପୃଷ୍ଠା 10)

ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଅଣ-କ୍ରର୍ିଟ୍ ଉତ୍ପା୍ଗୁର୍କ
ି ଋଣ କ୍ନଇଥିବା ବୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ବ ସହମତି

ଭାରତୀୟ ରିଜଭବ ବୟାଙ୍କ ଏଫପିସି,

ସହିତ କ୍ହବ ଏବଂ କ୍୍ୟ ଢାଞ୍ଚା ନିଜ ଋଣ କାର୍ବକ୍ର ଜଣା ିବ

2.B.ii.c.v (ପୃଷ୍ଠା 10)

ଋଣ ଅନୁ ୍ାନ ପ୍ର୍ାନକାରୀ କିମବା ତୃ ତୀୟ-ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ର୍ାନ କରା ାଇଥିବା ଅନୟ କ୍କୌଣସି

ଆଚରଣ ସଂହିତା

ଉତ୍ପା୍/କ୍ସବା ସହିତ ସଂ ୁକ୍ତ ନୁ କ୍ହଁ
11

ଋଣର ମୂଲୟ ଅନୁ ାୟୀ
› ପ୍ରରିୟାକରଣ କ୍୍ୟ
› ହ୍ରାସ ବାଲାନସ ଆଧାରକ୍ର ବାଷିକ ସୁଧ ହାର
› କ୍ରର୍ିଟ୍-ଲିଙ୍କ୍ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା ଆର୍କୁ ସଂଗୃହତ
ି ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍

ଆଚରଣ ସଂହିତା

12

ବିଳମ୍ବିତ କ୍୍ୟ କିମବା ପ୍ରି -କ୍ପକ୍ମଣ୍ଟ ଉପକ୍ର କ୍କୌଣସି କ୍ଜାରିମାନା ଆ୍ାୟ କରା ାଏ ନାହିଁ

ଆଚରଣ ସଂହିତା

13

୍ି ଅଭିକ୍ ାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସମଥବନ ଆବର୍ୟକ କରନ୍ତି କ୍ତକ୍ବ ଏସଆରଓର

ଆଚରଣ ସଂହିତା

ସିଜଆ
ି ରଏମ ନମବର
14

କ୍ରର୍ିଟ୍-ଲିଙ୍କ୍ କ୍ହାଇଥିବା ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ କଭକ୍ରଜ୍ ଅବଧି/କା ବୟକାଳକ୍ର ଆଚ୍ଛା୍ନ
ରାର୍ି

19

https://m.rbi.org.in/Scripts/FAQView.aspx?Id=102
17

ଆଚରଣ ସଂହିତା

ଆଚରଣ ସଂହିତାକ୍ର କ୍କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଏବଂ ସମଥବନ ପାଇଁ, ୍ୟାକରି sro@mfinindia.org ସହିତ କ୍ ାଗାକ୍ ାଗ କରନ୍ତୁ;
info@sa-dhan.org କିମବା ଆମର କ୍ୱବସାଇଟ www.mfinindia.org କିମାବ www.sadhan.org ପରି୍ର୍ବନ କରନ୍ତୁ|
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