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ଉପକ୍ରମ 
ଏହା ଏକ କକାଡ୍  ାହା କ ିଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଶ୍ଳି୍ପ ବ୍କିାଶ୍ ଅଧିନୟିମ, 2006 ଅନୁସାକର ନଦି୍ଧଡାରତି ଅତ ି
କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ – ଏମ୍.ଏସ୍.ଇ.ମାନଙ୍କ ପ୍ରର୍ଥାର ନୁୟନତମ ମାନ ନଦି୍ଧଡାରଣ କରରି୍ଥାଏ  । ଏହା ଆପଣଙୁ୍କ 
ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କକର ଏବ୍ଂ ଆପଣଙ୍କର କଦୈନନ୍ଦନି ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଚଳଣୀକର ଏବ୍ଂ ଆର୍ଥକି ଅସୁବ୍ଧିା ସମୟକର 
ଆପଣଙ୍କ ସକଙ୍ଗ କପିର ିକାରବ୍ାର କରା ିବ୍, କସ ବ୍ଷିୟକର ସୂଚାଇର୍ଥାଏ । ଏହ ିକକାଡ୍ ଭାରତୀୟ ରଜିର୍ଭଡ ବ୍ୟାଙ୍୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଜାର ିକରା ାଇଥିବ୍ା ବ୍ନିୟିାମକ ଓ ନରିୀକ୍ଷଣାତ୍ମକ ନକିେଡଶ୍ାବ୍ଳୀ ଠାରୁ ଅଧିକ କ ାଗୟତା ସ୍ଥିର କର ିପାକର 
ଏବ୍ଂ ଏହ ିସହମତ ିଦ୍ୱାରା ସ୍ଥରିୀକୃତ କକାଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାର ସୂଚକ, ଏହ ିଉଚ୍ଚତରମାନକ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ 
କକ୍ଷତ୍ରକର ବ୍ଳବ୍ର୍ତ୍ର ରହବି୍ । 
କକାର୍କର ‘ଆପଣ’ର ଅର୍ଥଡ କହଉଛ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଶ୍ଳି୍ପ ଏବ୍ଂ ‘ଆକମ’ର ଅର୍ଥଡ କହଉଛ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି 
ସମ୍ପକଡ ରଖଥୁିବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍୍କ ।  
1.1 ଦକୋଡର ଉଦଦ୍ଦେୟ : - 
ଏହ ିକକାର୍ର ଉକେଶ୍ୟ କହଉଛ ି: - 
କ) ଦକ୍ଷ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଦସବୋ କ ାଗାଇ କଦଇ ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଶ୍ଳି୍ପ ସଂସ୍ଥାମାନଙୁ୍କ ଆକଗଇକନବ୍ା । 
ଖ) ଆପଣଙ୍କ ସହତି ବ୍ୟବ୍ହାର ନୂୟନତମ ମାନ କ ାଗୟ ନଦି୍ଧଡାରଣ କର ିଉର୍ତ୍ମ ତର୍ଥା ନରିକପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପ୍ରର୍ଥାର 
ପଷୃ୍ଠକପାଷକତା କରବି୍ା । 
ଗ) ପାରଦଶ୍ତିା ବ୍କେଇବ୍ା,  େୱାରା ଆପଣ ଉର୍ତ୍ମ ରୂକପ ବୁ୍ଝପିାରକିବ୍ କ , ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କସବ୍ା ସମୱନ୍ଧକର 
ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ କଣ ଆଶ୍ା କରପିାରନ୍ତ ି। 
ଘ) ଉପ ୁକ୍ତ କ ାଗାକ ାଗ ମାଧ୍ୟମକର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟ ସମ୍ପକଡକର ଆମର ଜ୍ଞାନର ପରସିୀମାର ବୃ୍ଦ୍ଧ ି। 
ଙ) ଉର୍ତ୍ମ ପରଚିାଳନାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରବି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରତକି ାଗିତା ମାଧ୍ୟମକର ଆର୍ଥକି ବ୍ଜାରକର ସ୍ୱତଃ 
ମୂଲୟ ନରୂିପିତ କହବ୍ା ଶ୍କି୍ତକୁ କପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ା । 
ଚ) ଆପଣ ତର୍ଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ମଧ୍ୟକର ନରିକପକ୍ଷ ତର୍ଥା କସୌହେଡୟପୂର୍ଣ୍ଡ ସମ୍ପକଡ ବ୍ୋଇବ୍ା । 
ଛ) ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆବ୍ଶ୍ୟକତାର ଶ୍ୀଘ୍ର ଏବ୍ଂ ସମକୟାଚତି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା I 
ଜ) ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପ୍ରଣାଳୀ ସମୱନ୍ଧକର ବ୍ଶି୍ୱାସ ବ୍ୋଇବ୍ା । 
କକାର୍ର ମାନକସମୂହ ଅଭିଭାଗ 2ର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତାର ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ । 
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1.2  ଦକୋଡର ପ୍ରଦୟୋଗ : - 
ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ ବ୍କିାଶ୍ ଅଧିନୟିମ, 2006 ନରୂିପଣ ଅନୁସାକର ଏମ୍.ଏସ୍.ଇର ଅର୍ଥଡାତ୍ ଅତ ି
କୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗଗୁର୍କି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ଏବ୍ଂ ସଂରକ୍ଷଣ କମିୱା କସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରରି୍ଥାନ୍ତ ି। 
ଅନୟର୍ଥା ଉକେଖ ନ କହବ୍ା  ାଏ, ଏହ ିକକାର୍ର ସମସ୍ତ ଭାଗ ପ୍ରଚଳତି ବ୍ନିୟିାମକ ଅନୁସାକର ନମିନକର ସୂଚୀବ୍ଦ୍ଧ 
ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ା କସବ୍ା ଉକଦୟାଗ ଉପକର ଲାଗୁ କହବ୍ । ଏହ ିଉତ୍ପାଦନ ବ୍ା କସବ୍ା ଶ୍ାଖା ବ୍ା ସହାୟକ 
ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା, କ ାନ୍ ମାଧ୍ୟମକର, ର୍ାକ ଦ୍ୱାରା, ଇଣ୍ଟରଆକିିର୍ଭ, ଇକଲାକକରାନକି୍ ଉପାୟକର, ଇଣ୍ଟରକନଟ୍ 
ଜରଆିକର କମିୱା ଅନୟ କ  କକୌଣସ ିମାଧ୍ୟମକର ଉପଲବ୍ଧ କରା ାଇର୍ଥାଏ, କତକବ୍ ସ୍ଥଳ ବ୍କିଶ୍ଷକର ଏଠାକର 
ବ୍ର୍ଣ୍ିତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କହାଇ ନ ପାକର । 
କ) ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଏବ୍ଂ ଅନୟ ଦକ୍ରଡଟି୍ ଦେସଲିିଟ ି(ତୁଳନ  େଡ ବ୍ୟତକିରକ)  ର୍ଥା ନଗ୍ ଋଣ, ଆନ୍ତଦ୍ତେୀୟ 
ଏବଂ ବହଦି୍ତେୀୟ ଋଣ ପତ୍ର, ଅଧି ଋଣପତ୍ର ଡ.ିପି./ ଡ.ିଏ. ବଲି୍ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ ସ୍ୱୀକାର ଏବ୍ଂ ବୟୋଙ୍୍କ ଗୟୋଦରଣିି, 
ବ୍ଲିର ଆଭୋଲୋଇଦଜସନ୍ (avalisation) ସକମତ ଅନୟାନୟ ଋଣ ସୁବ୍ଧିା। 
ଖ) ରଜିର୍ଭଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍କିଦଶ୍ୀ ମୁଦ୍ରା ପରଚିାଳନା ଅଧିନୟିମ ଏବ୍ଂ ରଜିଭଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ମଦୁ୍ରା ବ୍ନିମିୟ ନକିେଡଶ୍ାଳୟ 
ଅନୁ ାୟୀ ମୁଦ୍ରା ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ସକମତ ବ୍କିଦଶ୍ୀ ମୁଦ୍ରା କସବ୍ା । 
ଗ) ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏବ୍ଂ ଆମର ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତନିଧିି/ଏକଜଣ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍କିି୍ର କରା  ାଉଥିବ୍ା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବ୍ୀମା 
ତର୍ଥା ନକିବ୍ଶ୍ ଜନତି କସବ୍ା । 
ଘ) େୟୋକଟରିଂ ଦସବୋ  
ଙ) ବ୍ାଣିଜୟିକ କସବ୍ା 
 

(ଦମୋଟୋ କଳୋ ଅକ୍ଷରଦର ଦଲଖୋଥିବୋ େବ୍ଦ ସମୂହର ସଂଜ୍ଞୋ/ଅର୍ଥତ େବ୍ଦୋବଳୀଦର ୍ଆି ଯୋଇଅଛ ିI) 
***** 
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2. ପ୍ରମଖୁ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋଗୁଡକି 

 
2.1 ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିଆମର  ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋଗୁଡକି  
2.1.1 ଆପଣଙ୍କ ସହତି ଆମର ବୟବହୋର ନରିଦପକ୍ଷ ତର୍ଥୋ ନୟୋୟ ସଙ୍ଗତ ଦହବୋ ନମିଦନ୍ତ 

କ) ବ୍ୟାଙ୍କ କାଉଣ୍ଟରକର କରାକର୍/କଚକ୍ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମୱନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସୁବ୍ଧିା । 
ଖ) ତ୍ୱରତି ଏବ୍ଂ ଦକ୍ଷ ଋଣ ଓ କସବ୍ା ପ୍ରଦାନ । 
ଗ) ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଉତ୍ପାଦ ଓ ପ୍ରକି୍ରୟା ମଧ୍ୟକର ଆମ କସବ୍ା (ଆମର କମଡଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସତୃ ପଦ୍ଧତ ି
ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା ଓ କ ାଗୟତା ଅନୁ ାୟୀ) କ ାଗାଣ । 
ଘ) ଆମ ପୁଞି୍ଜକ ାଗାଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବ୍ଂ କସବ୍ାକୁ ତତ୍ ସମୱନ୍ଧତି ଆଇନ୍ କାନୁନ୍ ଅନୁସାକର ବ୍ାସ୍ତବ୍ବ୍ାଦୀ କରବି୍ାକୁ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଆମର ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ଅନୁ ାୟୀ ଉପ ୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ । 
ଙ) ଆପଣଙ୍କ ସହତି ଆମର ବ୍ୟବ୍ହାରକର ସକଚ୍ଚାଟତା ଏବ୍ଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୁକ୍ତ କରବି୍ାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା । 
ଚ) ଦୃେ ଏବ୍ଂ ନଭିଡରକ ାଗୟ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଏବ୍ଂ ଦେୋଧନ ପ୍ରଣୋଳୀର ପ୍ରଚଳନ । 
ଛ) ଆର୍ଥକି ଦୁରବ୍ସ୍ଥାଗୁର୍କି ସହାନୁଭୂତରି ସହତି ବ୍ଚିାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା । (ନମିନକର ଥିବ୍ା 5.8 ପରକିଛଦ କଦଖନୁ୍ତ) । 
2.1.2 ଆମର ବରି୍ତ୍ୀୟ କୋଯତୟକ୍ରମ ଓ ଦସବୋ କପିର ିକୋମ କରୁଛ,ି ଆପଣଙୁ୍କ ବୁଝୋଇବୋଦର ସୋହୋଯୟ କରିବୋ 
ନମିଦନ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ । 
କ) ନମିନଲିଖିତ କ  କକୌଣସ ିଏକ ବ୍ା ଏକାଧିକ ଭାଷାକର କସମାନଙ୍କ ବ୍ଷିୟକର ଆପଣଙୁ୍କ ସୂଚନା କଦବ୍ା – 
ହନି୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ କମିୱା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା । 

ଖ) ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା କ , ଆମର ବ୍ଜି୍ଞାପନ ଓ ଉନ୍ନୟନ ସମୱନ୍ଧୀୟ ବ୍ବି୍ରଣୀ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଏବ୍ଂ ଅଣ ବ୍ଭି୍ରାନ୍ତକିର 
କହବ୍ । 
ଗ) ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା କ , ଆମର କା ଡୟକ୍ରମ ଓ କସବ୍ା ସମୱନ୍ଧକର, ଏହ ିକା ଡୟକ୍ରମ କକଉଁ କକ୍ଷତ୍ରକର ଲାଗୁ 
କହବ୍, ସର୍ତ୍ଡାବ୍ଳୀ/ଅବ୍ସ୍ଥା ତର୍ଥା ସୁଧ ହାର – କସବ୍ାର ପ୍ରକାର କଭଦ ସମୱନ୍ଧକର ଆପଣଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦଆି ିବ୍ 

। 
ଘ) ଆମ୍ଭର/ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର କା ଡୟକ୍ରମ/କସବ୍ାର ବ୍କିି୍ର, କଦଣକନଣକର ଉତ୍ପାଦର ଅପ–ବ୍କିି୍ର ନ କରା ିବ୍ାକୁ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା । 
ଙ) ଏ ସବୁ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙୁ୍କ ମିଳୁଥିବ୍ା ଲାଭ, ଆପଣ କପିର ି ଲାଭ ପାଇ ପାରକିବ୍, କସମାନଙ୍କର                                 
ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ ନହିତିାର୍ଥଡ ସବୁ୍ କଣ ତର୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧଚି୍ଛା ପାଇଁ କାହାକୁ ଏବ୍ଂ କପିର ିସମ୍ପକଡ କରକିବ୍, କସ 
ସମୱନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କ ାଗାଇକଦବ୍ା । 
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2.1.3 ଆପଣଙ୍କର ଖୋତୋ କମିବୋ ଦସବୋକୁ ଉପଦଯୋଗ କରିବୋଦର ଆପଣଙୁ୍କ ସୋହୋଯୟ କରବିୋ ନମିଦନ୍ତ 

କ) ଆପଣଙୁ୍କ ନୟିମିତ ରୂକପ  କର୍ଥାପ ୁକ୍ତ ଅଧୁନାତନ ସୂଚନା କଦବ୍ା । 
ଖ) ସୁଧ ଦର ଅର୍ଥବ୍ା ସର୍ତ୍ଡ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀର ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ସମୱନ୍ଧକର ଆପଣଙୁ୍କ ସୂଚତି କରବି୍ା । 
ଗ) ଆମର ଶ୍ାଖା ପରସିର ମଧ୍ୟକର କସବ୍ା ସୂଚନା ବ୍ଜି୍ଞାପିତ କରବି୍ା 
      1. ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ କସବ୍ା 
      2. ଚାଲୁ (କକର) ଖାତା ପାଇଁ ସବ୍ଡନମିନ ରାଶ୍ରି ଜମା (ତାହା ନଥିବ୍ା କକ୍ଷତ୍ରକର କସବ୍ା                              
କଦୟ) 
      3. ଅଭିକ ାଗ ଥିକଲ ବ୍ୟାଙ୍କର କକଉଁ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ ସମ୍ପକଡ କରବି୍ାକୁ କହବ୍ 

      4. ବ୍ୟାଙ୍କର ଉପରସି୍ଥ (ଆଞ୍ଚଳକି/କକ୍ଷତ୍ରୀୟ) /ପି୍ରନିିପାଲ୍ କନାର୍ାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ                                       
ଠକିଣା, ନାମ, କଟଲିକ ାନ୍ ନମୱର  ାହାଙୁ୍କ ଶ୍ାଖା ଦ୍ୱାରା ଅଭିକ ାଗର ସମାଧାନ ନ କହକଲ, କ ାଗାକ ାଗ 
କରା ିବ୍ । 
     5. ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖୟ ସତକଡତା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଓ କ ାଗାକ ାଗ ଠକିଣା 
     6. ବୟୋଙ୍କ ଦଲୋକପୋଳଙ୍କ ନାମ ଏବ୍ଂ କ ାଗାକ ାଗ ଠକିଣା,  ାହାଙ୍କ କା ଡୟାଧିକାର କକ୍ଷତ୍ରକର ଶ୍ାଖା ଅବ୍ସ୍ଥିତ 

     7. ବୁ୍କକଲଟ୍ ଆକାରକର ଉପଲବ୍ଧ କହଉଥିବ୍ା ନୀତ ିଓ ଦସ୍ତାବ୍ଜିର ତାଲିକା 
ଘ) ନମିନଲିଖିତ ସନ୍ଦଭଡକର ଆକମ ଆମର ନୀତ ିଆମ କେବ୍ସାଇଟକର ବ୍ଜି୍ଞାପିତ କରଅିଛୁ 

    (1) ଜମା 
    (2) କଚକ୍ ସମାହରଣ 

    (3) ଅଭିକ ାଗ ସମାଧାନ 

    (4) କ୍ଷତପୂିରଣ 

    (5) କଦୟ ଆହରଣ ଏବ୍ଂ ସୁରକ୍ଷା ପୁନତଗ୍ରହଣ 
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2.1.4 ଦକୌଣସ ିଭୁଲ ଦହଦଲ, ଦସ  ବଷିୟଦର େୀଘ୍ର ଓ ସହୋନୁଭୂତ ିପୂବତକ କୋଯତୟବଧିି ନମିଦନ୍ତ 

କ) ଆମର କ୍ଷତପୂିରଣ ନୀତ ିଅନୁ ାୟୀ ଭୁଲକୁ ଶ୍ୀଘ୍ର ସୁଧାରବି୍ା ଓ ଆମର ଭୁଲ କ ାଗୁଁ ଲାଗୁ କରା ାଇଥିବ୍ା 
( ାହାକୁ କ ିଆକମ ଭୁଲବ୍ଶ୍ତଃ ଆକବ୍ଦନ କରଥିିଲୁ ଓ କ  କକୌଣସ ିବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ କ୍ଷତ ିପାଇଁ ଅର୍ଥଡ ଭରଣା କରା 
 ାଇଥିଲା) କସବ୍ା କଦୟକୁ ରେ କରବି୍ା । 
ଖ) ଆପଣଙ୍କ ଅଭିକ ାଗ ଉପକର ତୁରନ୍ତ କା ଡୟାନୁଷ୍ଠାନ କରବି୍ା । 
ଗ) ଆପଣ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନ କହକଲ ଅଭିକ ାଗକୁ କପିର ିଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ କପ୍ରଷଣ କରକିବ୍ ତାହା ଜଣାଇବ୍ା 
। 
ଘ) କବ୍ୈଷୟିକ (କଟକକନାକଲାଜ)ି ଅସ ଳତା ଜନତି ଅଭିକ ାଗର ନରିାକରଣ ନମିକନ୍ତ ବ୍କିଳ୍ପ କସବ୍ା 
କ ାଗାଇବ୍ା । 
2.1.5 ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନୋକୁ ପ୍ରୋଇଦଭଟ୍ ତର୍ଥୋ ଦଗୋପନୀୟ ରଖିବୋ  
ନମିନକର ଅନୁକଚ୍ଛଦ କ୍ର. 4କର ଉେିଖିତ ସର୍ତ୍ଡ ଅଧିନକର, ଆକମ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ୍ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଓ ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ 
ସୂଚନାକୁ କଗାପନୀୟ ରଖିବୁ୍ । 
2.1.6 ଦକୋଡର ପ୍ରଚୋର ପୋଇେଁ ଆଦମ 

କ) ଅନୁକରାଧ କକଲ ଆପଣଙୁ୍କ (ବ୍ଦିୟମାନ ଗ୍ରାହକ) କକାର୍ର ବ୍ନିା ମଲୂୟକର ଏକ ପ୍ରତଲିିପି 
କାଉଣ୍ଟରକର/ଇକଲକକିରାନକି୍ କମଲ୍/ର୍ାକ ଆଦ ିଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ୍ । 
ଖ) ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଋଣ ସୁବ୍ଧିା ଦଆି ିବ୍ା ସମୟକର କକାର୍ର ପ୍ରତଲିିପି ବ୍ନିା ମଲୂୟକର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ୍ । 
ଗ) ପ୍ରକତୟକ ଶ୍ାଖାକର ଏବ୍ଂ ଆମ କେବ୍ସାଇଟକର ଏହ ିକକାଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ୍ । 
ଘ) ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବୁି୍ କ  କକାଡ୍ ସମୱନ୍ଧକର ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରା ିବ୍ା ଓ କକାର୍କୁ ଉପକ ାଗ 
କରାଇବ୍ାକର ଆମର କମଡଚାରୀ ପ୍ରଶ୍କିି୍ଷତ ଅଟନ୍ତ ି। 
ଙ) ଏହ ିକକାଡ୍ ଏବ୍ଂ ଏହାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ବ୍ଷିୟକର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସକଚତନତା ବ୍ୋଇବ୍ା ପାଇଁ ଅନୟ ଉପାୟ 
କନବୁ୍ । 
2.1.7 ଦଭ୍ଭୋବହୀନ ନୀତକୁି ଆପଣୋର କରି ତୋହୋର ଉପଦଯୋଗ କରିବୋ  
ଆକମ ବ୍ୟସ, ଜାତ,ି ଲିଙ୍ଗ, କବ୍ୈବ୍ାହକି ସ୍ଥିତ,ି ଧମଡ କମିୱା ଅପଙ୍ଗତା କାରଣରୁ କକୌଣସ ିଉକଦୟାଗର ଉକଦୟାକ୍ତା, 
ଅଧିକର୍ତ୍ଡା/ଅଂଶ୍ୀଦାରଙ୍କ ପ୍ରତ ିକଭଦଭାବ୍ କରବୁି୍ ନାହିଁ । 

***** 
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3. ସଚୂନୋ-ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ 
ଆପଣ ନମିନଲିଖିତ କ  କକୌଣସ ି କଗାଟଏି କମିୱା ଅକନକ ମାଧ୍ୟମକର ସୁଧ ହାର, ସାଧାରଣ ଶ୍ଳୁ୍କ ଓ କସବ୍ା 
କଦୟ ସମୱନ୍ଧକର ସୂଚନା ପ୍ରାପି୍ତ କରପିାରକିବ୍ । 
କ) ଆମର ଶ୍ାଖା କମିୱା କହଲପଲାଇନକୁ ସମ୍ପକଡ କର ି। 
ଖ) ଆମର କେବ୍ସାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା । 
ଗ) ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ୁିକ୍ତ କମଡଚାରୀ/ସହାୟତା କର୍ସ୍କକୁ ସମ୍ପକଡ କର ି। 
ଘ) ଦରସୂଚୀ କଦଖି (ନମିନକର ଅନୁକଚ୍ଛଦ 3.3 କଦଖନୁ୍ତ),  ାହାକ ିଆମର ଶ୍ାଖା ଏବ୍ଂ କେବ୍ସାଇଟକର ଉପଲବ୍ଧ 
ଅକଟ । 
3.1 ସୋଧୋରଣ 

ଆକମ 

କ) ଆପଣଙୁ୍କ ଆମ ବ୍ଷିୟକର (ବ୍କିଶ୍ଷତଃ ଏମ.ଏସ୍.ଇ. ଜରଆିକର) ସମସ୍ତ କ ାଜନା ସୂଚନା କଦବୁ୍ । 

ଖ) ଆମର ଋଣ ଏବ୍ଂ କା ଡୟକ୍ରମର ପ୍ରମୁଖ କବ୍ୈଶ୍ଷି୍ଟୟାବ୍ଳୀ  ର୍ଥା ନଗ୍ୀ ଋଣ, ମିଆଦ ିଋଣ, ଗୟାକରଣ୍ଟ,ି ବଲି୍ 
ଜନତି ଅର୍ଥତପ୍ରୋପି୍ତ/କ୍ରୟ ଗୟୋଦରଣ୍ଟ,ି ପ୍ରତୟୟ ପତ୍ର, ସୁଧ ହାର କପୈଠ ଶ୍ୁଳ୍କ ଏବ୍ଂ ସୁଧର ହସିାବ୍ ପଦ୍ଧତ ିସମୱନ୍ଧକର 
ସୂଚନା କଦବୁ୍ । 
ଗ) ଆପଣଙ୍କର ଆବ୍ଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ, ଆପଣ ସ୍ଥିର କରଥିିବ୍ା ପ୍ରକାକର ବ୍ନିେିଷି୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ଓ କସବ୍ା କ ାଗାଇବ୍ାର 
ପ୍ର ତ୍ନ କରବୁି୍ । 
ଘ)  ଦ ିଆକମ ଏକାଧିକ ଉପାୟକର  ର୍ଥା, ଏ.ଟ.ିଏମ୍, ଇଣ୍ଟରକନଟ୍, କ ାନ୍ ଏବ୍ଂ ଶ୍ାଖା ମାଧ୍ୟମକର କା ଡୟକ୍ରମ 
ଏବ୍ଂ କସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରୁ, କସ ବ୍ଷିୟକର ଅଧିକ ତର୍ଥୟ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ୍ ।  
ଙ) ଆଇନ୍, ବ୍ନିୟିାମକ ଓ ଆନ୍ତରୀଣ ନୀତଗିତ ଆବ୍ଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରବି୍ା ଉକେଶ୍ୟକର, ଆପଣଙ୍କ ପରଚିୟ 
ଓ ଠକିଣାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରବି୍ା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ସୂଚନା ଦରକାର କସ ସମୱନ୍ଧକର ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ୍ 
। 
3.2 ସୁଧ ହୋର  
ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ନକିମନାକ୍ତ ବ୍ଷିୟ ଉପକର ସୂଚନା କଦବୁ୍: 
କ. ଆପଣଙ୍କର ଜମ୍ମା ଓ ଋଣ ଖାତାକୁ ସୂଚୀତ କରୁଥିବ୍ା ସୁଧ ହାର । 
ଖ. ଋଣ ଚୁକି୍ତ କକ୍ଷତ୍ରକର ସ୍ଥୋୟୀ ସୁଧ ୍ରଦର ସୁଧକର  ଦ ିକଛି ିସୁଧ ସମୱନ୍ଧୀୟ ଧାରା ର୍ଥାଏ ଓ ତା ପାଇଁ  ଦ ି
କଛି ିନଦି୍ଧଡାରତି ତଥିି ର୍ଥାଏ । 
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ଗ. ସୁଧର ଅସ୍ଥୋୟୀ ସୁଧ ୍ରଦର ଥିବ୍ା ଋଣ କକ୍ଷତ୍ରକର ପ୍ରସଙ୍ଗ ୍ର,  ାହା ସହ କ ଲାଟଙ୍ି୍ଗ ଦର ସମୱନ୍ଧତି ଏବ୍ଂ 
ପି୍ରମିୟମ୍ ତର୍ଥା ଛାର୍ କରା  ାଇଥିବ୍ା ରାଶ୍ ିସମ୍ପକଡକର ସୂଚନା । 
ଘ.  ଦ ିନଦି୍ଧଡାରତି ଦରକର ର୍ଥଇବ୍ା ସୁଧକୁ କ ଲାଟଙ୍ି୍ଗ ଦରକର ବ୍ା ବ୍ପିରୀତ ଭାକବ୍ ଉପଲବ୍ଧ ସୁବ୍ଧିାକୁ ତର୍ଥା 
କସଥିକର ଥିବ୍ା ପ୍ରଭାର ବ୍ଷିୟକର ସୂଚୀତ କକରଇବ୍ା । 
ଙ . ଆପଣଙ୍କ ଜମା ଉପକର ସୁଧ ଦଆି ିବ୍ାର ଅବ୍ଧି କମିୱା ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଉପକର ସୁଧ ନଆି ିବ୍ାର ଅବ୍ଧି । 
ଚ. ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଓ ଋଣ ଖାତା ଉପକର ସୁଧ କପିର ିଲାଗୁ କରା ାଏ ଓ କପିର ିଗଣନା କରା ାଏ । 
3.2.1 ସୁଧହୋରଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ 

ଆମ ଉତ୍ପାଦ ସମୱନ୍ଧତି ଋଣର ସୁଧହାରକର ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ନଷି୍ପର୍ତ୍ରି ଏବ୍ଂ କ ଲାଟଙ୍ି୍ଗ ଦରକର ଥିବ୍ା ସୁଧ ନଷି୍ପର୍ତ୍ରି 
କର୍କୁି 15 ଦନି ମଧ୍ୟକର ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ନକିମନାକ୍ତ କ  କକୌଣସ ିମାଧ୍ୟମକର ଜଣାଇବୁ୍। 

କ. ପତ୍ର 

ଖ. ଇ କମଲ୍ 

ଗ. ଏସ୍.ଏମ୍.ଏସ୍ 

ଆକମ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ଗତ ିନମିକନ୍ତ ଆମର କେବ୍ ସାଇଟକର ବ୍ଜି୍ଞାପିତ କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ ଶ୍ାଖାର ସୂଚନା   ପଟାକର 
ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ୍ । 
3.3 େୁଳ୍କ ତୋଲିକୋ 
3.3.1 େଳୁ୍କ ଓ ଦସବୋଦ୍ୟ 

କ) ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଆମର କା ଡୟକ୍ରମ ଓ କସବ୍ା ଉପକର ଲାଗୁ କହଉଥିବ୍ା ଶ୍ଳୁ୍କ ବ୍ଷିୟକର ଅବ୍ଗତ କରାଇବୁ୍ 
। 
ଖ) ବ୍ୟାଙ୍କର କବ୍ାର୍ଡ କମିୱା କବ୍ାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନଦି୍ଧଡାରତି କ  କକୌଣସ ିଅଧିକାରପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କସବ୍ାର ଉପ ୁକ୍ତ 
କସବ୍ା କଦୟ ରାଶ୍,ି ଶ୍ଳୁ୍କ ଇତୟାଦକିର ନେିଡଷ୍ଟ କେଣୀ ଅନୁସାକର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୋନ ରୂଦପ କକୌଣସ ି
କଭଦ ଭାବ୍ ବ୍ନିା ଆଦାୟ କରାଇବୁ୍ । 
ଗ) ଆକମ ଶ୍ଳୁ୍କ ସୂଚୀ ଆମ କେବ୍ସାଇଟକର ଏବ୍ଂ ଶ୍ାଖାକର ଆପଣଙ୍କ ଅବ୍ଗତ ିନମିକନ୍ତ ମାଗଣାକର ପ୍ରଦଶ୍ତି 
କରାଇବୁ୍ । 
ଘ) ଆକମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ନଃିଶ୍ଳୁ୍କ କସବ୍ାଗୁର୍କିର ବ୍ବି୍ରଣୀ ଆମର କେବ୍ସାଇଟ୍ ତର୍ଥା ଶ୍ାଖାମାନଙ୍କକର 
ପ୍ରଦଶ୍ତି କରାଇବୁ୍ । 
ଙ) ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମକନାନୀତ ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ କା ଡୟକ୍ରମ/କସବ୍ା ସମୱନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ଡା । 
ଚ) ଶ୍ାଖା କକାର୍ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ସଲୁୟସନକୁ ରୂପାନ୍ତରତି କହକଲ ମଧ୍ୟ କସ ନମିକନ୍ତ ଆକମ କସବ୍ା କଦୟ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରବୁି୍ 
ନାହିଁ । 
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3.3.2. େଳୁ୍କ ଏବଂ ଦସବୋଦ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ 

 ଦ ିଆକମ କସବ୍ା କଦୟକର ବୃ୍ଦ୍ଧ ିକରୁ, କମିୱା କକୌଣସ ିକସବ୍ା ଦର ନୂତନ ଭାକବ୍ ଲାଗୁ କରୁ, କତକବ୍ ତାହା 
ଲାଗୁ କହବ୍ାର ଏକ ମାସ ପୂବ୍ଡରୁ ଜମା ଖାତାର ହସିାବ୍  େଡ ଇ କମଲ୍ , ଏସ୍.ଏମ୍.ଏସ୍. ଆଲଟ୍ଡ ବ୍ା ଶ୍ାଖାର 
କନାଟସି୍ କବ୍ାର୍ଡକର ଲିଖିତ ପ୍ରଦଶ୍ଡନ ଜରଆିକର ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇକଦବୁ୍ ତର୍ଥା ଏ ସୂଚନା ଆମର କେବ୍ସାଇଟକର 
ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କହବ୍ । 
3.4 ସର୍ତ୍ତୋବଳୀ 
କ) ଆପଣ ଗ୍ରାହକ କହବ୍ା ମାକତ୍ର କମିୱା କକୌଣସ ିକା ଡୟକ୍ରମ/କସବ୍ା ପ୍ରର୍ଥମ ର୍ଥର ପାଇଁ ଉପକ ାଗ କଲାକବ୍କଳ, 
ଆପଣ ଆମକୁ ମାଗୁଥିବ୍ା କସବ୍ା ସମୱନ୍ଧୀୟ ସର୍ତ୍ଡାବ୍ଳୀ ବ୍ଷିୟକର ଆକମ ସୂଚନା କଦବୁ୍ । 
ଖ) ଆମର ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ଡ ନସି୍ପକ୍ଷ କହବ୍, ତର୍ଥା ବ୍କିଶ୍ଷ ରୂକପ ନାମାଙ୍କନ ସୁବ୍ଧିା ସମୱନ୍ଧତି ଅଧିକାର ତର୍ଥା କଦୟତା 
ଓ ଉର୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ଷିୟକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉକେଖ କରା ିବ୍ ଏବ୍ଂ ତାହା କ କତ ଦୂର ସମ୍ଭବ୍ ସରଳ ଏବ୍ଂ ସହଜ 
ଭାଷାକର କରା ିବ୍ । 
3.4.1 ସର୍ତ୍ତୋବଳୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ :   
କ)      ଆକମ ନମିନଲିଖିତ ଏକ କମିୱା ଏକାଧିକ କ  କକୌଣସ ିମାଧ୍ୟମକର ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ଡାବ୍ଳୀର ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ 
ବ୍ଷିୟକର ଆପଣଙୁ୍କ ଏକ ମାସ ପୂବ୍ଡରୁ ସୂଚୀତ କରବୁି୍ । 
            1. ପତ୍ର        

            2. ଏସ୍.ଏମ୍.ଏସ୍ 

            3. କଲଖା ଅଭିବ୍ୟକି୍ତ 

            4. ଇ କମଲ୍  
 ଦ ିଏହ ିପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ର ୁଜୟ, ଆକମ୍ଭ ଏ ସୂଚନା ପ୍ରକତୟକ ଶ୍ାଖାର କନାଟସି୍ 
କବ୍ାଡ୍ଡ, ଇ କମଲ୍ ତର୍ଥା ଆମ କେବ୍ସାଇଟକର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଅବ୍ଗତ କରାଇବୁ୍ । 

ଖ) ସାଧାରଣ ଭାକବ୍ ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ କହବ୍ାର ମାକସ ପୂବ୍ଡରୁ ଆକମ କସ ସମ୍ପକଡୀୟ ଅଧିସୂଚନା (ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ) କଦବୁ୍ । 
ଗ) କନାଟସି୍ ପଠା ନ  ାଇ କରା ାଇର୍ଥଇବ୍ା ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ 30 ଦନି ମଧ୍ୟକର ଆପଣଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ କରା ିବ୍ । ଏହ ି
ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ଦ୍ୱାରା  ଦ ିଆପଣଙ୍କର କକୌଣସ ି ଅସୁବ୍ଧିା କହଉର୍ଥାଏ, କତକବ୍ ବ୍ନିା କନାଟସିକର ଏବ୍ଂ ବ୍ନିା 
କକୌଣସ ିଅତରିକି୍ତ କଦୟ/ଶ୍ୁଳ୍କ ଏବ୍ଂ ସୁଧକର, 60 ଦନି ମଧ୍ୟକର ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହସିାବ୍ ଖାତା ବ୍ନ୍ଦ କରପିାରନ୍ତ ି
। 

***** 
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4. ଦଗୋପନୀୟତୋ ଏବଂ ଅପ୍ରକୋେୟତୋ 
କ)  ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ସୂଚନାକୁ ଆକମ କଗାପନୀୟ ଏବ୍ଂ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ରଖିବୁ୍ 
(ଏପରକି ିଆପଣ ଆମ ଗ୍ରାହକ ନ ରହକିଲ ମଧ୍ୟ) ତର୍ଥା ନମିନଲିଖିତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନୟିମର ଅନୁପାଳନ କରବୁି୍ । 
ଆକମ ନମିନଲିଖିତ ିଅସାଧାରଣ ସ୍ଥିତ ିବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ା ଅନୟର୍ଥା ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଖାତା 
ସମୱନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ବ୍ା ତର୍ଥୟକୁ ଆମ ସାଂସ୍ଥାନକି ସମୂହର ଅନୟ କମ୍ପାନୀ ବ୍ା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱ (Entity)ସକମତ ଅନୟ କାହାକୁ 
କଦବୁ୍ ନାହିଁ । 

1.  ଦ ିଆମକୁ ଆଇନତଃ ସୂଚନା କଦବ୍ାକୁ ପକର୍ କମିୱା ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ନୟିାମକ ଦ୍ୱାରା ଆବ୍ଶ୍ୟକ ହୁଏ । 
2.  ଦ ିସୂଚନା ପ୍ରକାଶ୍ କରବି୍ା ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତ ିକର୍ତ୍ଡବ୍ୟ କହାଇର୍ଥାଏ । 
3.  ଦ ିଆମକୁ ନଜି ହତି ପାଇଁ ସୂଚନା କଦବ୍ାକୁ ପକର୍ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଚଞ୍ଚକତାକୁ ଦୂକରଇବ୍ା ପାଇଁ) 
କନୁି୍ତ ଏହାକୁ କାରଣ ରୂକପ ବ୍କିବ୍ଚନା କର ିବ୍ପିଣନ ପ୍ରକ ାଜନ ପାଇ ଁଆପଣ ବ୍ା ଆପଣଙ୍କ ଖାତା 
ସମୱନ୍ଧକର ସୂଚନା (ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ଠକିଣା ସକମତ) ଆମ ସମୂହର ଅନୟ କମ୍ପାନୀ ସକମତ ଅନୟ 
କାହାକୁ ଦଆି ିବ୍ ନାହିଁ । 

4. ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ୍ ପାଇଁ  ଦ ିଆପଣ  ଆମକୁ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତ ି। 
ଖ. ଆପଣ ଆମକୁ ବ୍କିଶ୍ଷ ରୂକପ ପ୍ରାଧିକୃତ ନ କରବି୍ା ପ ଡୟନ୍ତ, ଆକମ ନଜି ସକମତ   କାହାରକୁି ବ୍ପିଣନ 
ଉକେଶ୍ୟକର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଓ ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ସୂଚନା ପ୍ରକୟାଗ କରବି୍ାକୁ କଦବୁ୍ ନାହିଁ । 
4.1 ଋଣ ଏଦଜନସଗୁିଡକି (ସୂଚନୋ କମ୍ପୋନୀ) 

କ) କ କତକବ୍କଳ ଆପଣ ଋଣ ସୁବ୍ଧିା ପାଇଁ ଆକବ୍ଦନ କରକିବ୍, ଋଣ ସନ୍ଦଭତ ଏଦଜନିିର ଭୂମକିା ତର୍ଥା ତାଙ୍କ 
ଦ୍ୱାରା ଦଆି ିବ୍ା ସୂଚନା କ ାଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ପ୍ରାପି୍ତ କ୍ଷମତା ଉପକର କ ିପ୍ରଭାବ୍ ପର୍ବି୍ କସ ବ୍ଷିୟକର ଆକମ 
ଆପଣଙୁ୍କ ବୁ୍ଝାଇବୁ୍ । 
ଖ) ଆପଣ ଖାତା କଖାଲିକଲ, ଆକମ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାର ବ୍ବି୍ରଣୀ  ର୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପାଖକର କଦୟ 
କହବ୍ାକୁ ଧିବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ତର୍ଥା ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଋଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାର ସବ୍କିଶ୍ଷ ତର୍ଥୟ ଋଣ ସନ୍ଦଭଡ କମ୍ପାନୀକୁ 
ଜଣାଇବୁ୍ । 
ଗ) ଆକମ କସମାନଙୁ୍କ ଆପଣଙ୍କ କଦଣା ସମ୍ପକଡୀୟ ଅଧୁନାତନ ସ୍ଥିତ ିସାମୟିକ ବ୍ରିତକିର ସୂଚତି କରବୁି୍ ।  
ଘ) ଋଣ ସନ୍ଦଭଡ ଏକଜନିିଙୁ୍କ ଆକମ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାର ବ୍ବି୍ରଣୀ ନମିନ ଲିଖିତ ପରସି୍ଥିତକିର ଜକଣଇବୁ୍ . 
     1. ଆପଣ  ଦ ିକଦୟ ଭୁଗତାନ ନ କର ିପାରନ୍ତ ି। 
     2. ରାଶ୍ ି ଦ ିମାମଲା ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ କହାଇର୍ଥାଏ । 
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ଙ)  ଦ ିଆପଣଙ୍କ କଦୟର ଖିଲାପ ର୍ଥାଏ ଏବ୍ଂ ପକର ତାହାକୁ ଉପକ ାଗି କରା ାଏ ତାହା ପରବ୍ର୍ତ୍ ିମାସ 
ବ୍ବି୍ରଣକର ତାହା ଉକେଖ କରବୁି୍ । 
ଚ) ଆପଣଙ୍କ ଖାତା  ଦ ିଅନାକଦୟ ରହବି୍ା ପକର କଦୟ ହୁଏ ଆକମ ଋଣ ସନ୍ଦଭଡ ଏକଜନିକୁି ମାସକି ତଥିିକର 
ଜଣାଇ ପାରବୁି୍ । 
ଛ)  ଦ ିଆପଣ ଶ୍ଳୁ୍କ କଦଇ ଆମକୁ ଋଣ ସନ୍ଦଭଡ ଏକଜନିି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ବି୍ରଣି ଚାହାନ୍ତ ିଆକମ ତାହା 
ଆପଣଙୁ୍କ କଦବୁ୍ । 
ଜ) ଋଣ କନବ୍ାର ବ୍ପିରୀତ ପ୍ରଭାବ୍ ବ୍ଷିୟକର ଆକମ ଆପଣମାନଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ କକରଇବୁ୍ ଏବ୍ଂ ଆପଣଙ୍କ 
ସାମର୍ଥଡୟ ଉପକର କସମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ୍ (ଭବ୍ଷିୟତକର ଆମ ଠାରୁ କମିୱା ଅନୟ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଠାରୁ ଋଣ କନବ୍ା 
ସମୟକର),  କ କତକବ୍କଳ ଆପଣ ଏକାର୍ଥକର  ଚୁକି୍ତ କମିୱା ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧ କରବି୍ା ସମୟକର ଆକମ ଅବ୍ଗତ 
କକରଇବୁ୍ । 

***** 
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5. ଋଣ (Lending) 

କ) ଆମର ଋଣ ନୀତ ିଜାତୀୟ ମୁଖୟ ନୀତରି ଅନୁସରଣ କରବି୍ ଏବ୍ଂ ଏ ସମୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏକ ସ୍ଥାନରୁ 
ଏକକ କାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ମଧ୍ୟକର ଆପଣଙ୍କର ସୁବ୍ଧିା ନମିକନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କହବ୍ । 
ଖ) ଆମର ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତ ିଧୀର ଓ ପୁନବତୋସ ନୀତ ିଆକମ କେବ୍ସାଟକର ଦଶ୍ଡାଇବୁ୍ ଏବ୍ଂ 
ଆପଣଙ୍କର ଅବ୍ଗତ ିନମିକନ୍ତ ଶ୍ାଖାକର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ୍ . ସାମାନୟ ଶ୍ଳୁ୍କ କନଇ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକରାଧକୁ 
ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆକମ ଏ ସମୱାଦ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଆପଣଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରବୁି୍ ।  
ଗ) ଅତ ି କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ ଋଣ ଗୟାକରଣ୍ଟ ିସ.ିଜ.ିଟ.ିଏମ୍.ଏସ୍.ଇ ଏବ୍ଂ କଦୟ ବ୍ଷିୟ ନୀତ ି ଗୁର୍କି 
( ାହା ପ୍ରକୟାଗ କ ାଗୟ) ଆପଣଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ କକରଇବୁ୍  ାହା 100 ଲକ୍ଷ ଋଣ ରାଶ୍ ିମଧ୍ୟକର ସୀମିତ, ନୂତନ 
ଏବ୍ଂ ପୁରାତନ କୁ୍ଷଦ୍ର, ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ । ଏହ ିକ ାଜନାକର ଖଚୁୁରା ବ୍ୟବ୍ସାୟ, ଶ୍କି୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ 
ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ କଗାଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ ନୁହନ୍ତ ି। 
ଘ) କ ଉଁ ସ୍ଥାନକର ସବ୍ସରି୍ ିମିକଳ ତାହା (ଗୟାକରଣ୍ଟ)ି କ ାଜନାକର କପିର ିପ୍ରାପୟ କହବ୍ ଆକମ ବୁ୍ଝାଇବୁ୍ । 
ଙ) ଭାବ୍ ିଋଣ ଗ୍ରହୀତାମାନଙୁ୍କ ଆକମ ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ ଜ୍ଞାନ କଦବ୍ାକର କପ୍ରାଗ୍ରାମ କରାଇବୁ୍ । 
ଚ) ଆକମ ଏହ ିଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ସଭା ସମୟ ସମୟକର କରାଇବୁ୍  ାହା ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟକର ମତାମତ ଏବ୍ଂ 
ସୂଚନାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଇବ୍ । 
 

5.1 ୍ରଖୋସ୍ତ  
ଆକମ : 

କ) ଆକମ ସରଳ ସୁଗମ (ଋଣ) ଦରଖାସ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ୍ । 
ଖ) ଉଚତି ଭାବ୍କର ଦରଖାସ୍ତଟ ିପୂରଣ କରବି୍ାକୁ ଦରଖାସ୍ତ  ମଡ ସହ ଏକ ତାଲିକା (କଚକ୍ ଲିଷ୍୍ଟ) ( ାହାକୁ 
ଆଇନଗତ ଏବ୍ଂ ବ୍ନିୟିାମକର ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରୁଥିବ୍) କ ାଗାଇ କଦବୁ୍ ।  ଦ ିଆବ୍ଶ୍ୟକ ହୁଏ, କତକବ୍ 
ଦରଖାସ୍ତଟ ିସଠକି୍ ଭାକବ୍ ପୂରଣ କରବି୍ାକୁ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ସାହା ୟ କରବୁି୍ । 
ଗ) ଋଣ  ମଡଟ ିକ ାଗାଇକଦବ୍ା ସମୟକର, ଲାଗୁ କହଉଥିବ୍ା ସୁଧ ହାର, ଦରଖାସ୍ତର ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ନମିକନ୍ତ 
 ଦ ିକଛି ିଶ୍ଳୁ୍କ ର୍ଥାଏ, ଆଗତୁରା ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧ କରବି୍ା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଏବ୍ଂ ତଦଜନତି କଦୟ,  ଦ ିକଛି ିର୍ଥାଏ 
କ ପରକି ିସ.ିଜ.ିଟ.ିଏମ୍.ଏସ୍.ଇ ଗୟାକରଣ୍ଟରି ଉପଲବ୍ଧତା ଏବ୍ଂ ଆପଣଙ୍କ ତର୍ଥୟ ସମୱନ୍ଧତି ଅନୟ କ  କକୌଣସ ି
ବ୍ଷିୟକର ଜଣାଇବୁ୍ । ଏହା  ଳକର ଆପଣ କସଗୁର୍କୁି ଅନୟ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ସହ ତୁଳନା କରପିାରକିବ୍ ଏବ୍ଂ ଏକ 
ସୁଚନି୍ତତି ନରି୍ଣ୍ଡୟ କନଇପାରକିବ୍ । 
ଘ) ଆପଣଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତାର ଲିଖିତ ପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରବୁି୍ . ନଦି୍ଧଡାରତି ସମୟ ମଧ୍ୟକର ଦରଖାସ୍ତର ବ୍ଚିାର କଶ୍ଷ 
କରବୁି୍ । 
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ଙ) ଋଣ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ  ାହା ଆବ୍ଶ୍ୟକ, ଆକମ କସଗୁର୍କୁି ସଂଗ୍ରହ କରବୁି୍ । 
ଅଧିକ କଛି ିତର୍ଥୟ ଆବ୍ଶ୍ୟକ କହକଲ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରବି୍ାର 7 ଦନି ମଧ୍ୟକର ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ କ ାଗାକ ାଗ 
କରବୁି୍ । 
ଚ) ଋଣର ନବ୍ୀକରଣ ସମୟକର ( ାହା ସକନ୍ତାଷଜନକ ଭାକବ୍ କରା ାଇର୍ଥାଏ) ଆକମ କକବ୍ଳ ପ୍ରାପ୍ତ କହାଇ 
ନ ଥିବ୍ା ଆବ୍ଶ୍ୟକୀୟ ତର୍ଥୟ ଆମ କହପାଜତକର ରଖିବ୍ା ପାଇଁ ମାଗିବୁ୍ । 
ଛ) ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ସ୍ଥିତ ିବ୍ଷିୟକର ଅନଲାଇନ୍ ଜାଣିବ୍ା ପାଇଁ କଚଷି୍ଟତ କହବୁ୍ । 
ଜ)  ଦ ିଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ନ ହୁଏ, କତକବ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ ଡୟନ୍ତ କକୌଣସ ିପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ ଶ୍ଳୁ୍କ କନବୁ୍ ନାହିଁ । 
ଝ) ସକବ୍ଡାଚ୍ଚ ଋଣ ସୀମା କମିୱା ବ୍ଦ୍ଧତି ସକବ୍ଡାଚ୍ଚ ଋଣ ସୀମା 5 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟକର କହାଇଥିକଲ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟକର 
ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଠାରୁ 25 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟକର ତନି ିସପ୍ତାହ ଏବ୍ଂ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଡ କହାଇଥିକଲ ଦରଖାସ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରବି୍ାର 
6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟକର  ଇସଲା କରା ିବ୍ ।  ଦ ିଦରଖାସ୍ତଟ ିସବୁ୍ ପ୍ରକାରର ସଠକି ଭାକବ୍ ପୂରଣ କରା ାଇର୍ଥାଏ 
ଏବ୍ଂ କଚକ୍ ଲିଷ୍୍ଟ ଅନୁସାକର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରା ାଇର୍ଥାଏ । 
5.2 ଋଣ ନଦି୍ଧତୋରଣ/ଆକଳନ 

 କ) ଆକମ 

      1. ଆପଣଙ୍କ ଆକବ୍ଦନ ପତ୍ରକର ଉେିଖିତ ସବ୍କିଶ୍ଷ/ବ୍ସୃି୍ତତ ବ୍ବି୍ରଣୀର ସତୟାପନ କରବି୍ା ନମିକନ୍ତ 
ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ୁିକି୍ତ କରା ାଇଥିବ୍ା କମଡଚାରୀ/ଏକଜନିିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମକର ଆପଣଙୁ୍କ 
ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ/ବ୍ାସସ୍ଥଳ ଠକିଣାକର କ ାଗାକ ାଗ କରବୁି୍ । 
     2. ଆପଣଙୁ୍କ କକୌଣସ ିଟଙ୍କା ଋଣ କଦବ୍ା ପୂବ୍ଡରୁ କମିୱା ଓଭରଡ୍ରା ୍ି/ଋଣ ସୀମା ବ୍ଦ୍ଧତି କରବି୍ା ପୂବ୍ଡରୁ, 
ଆପଣ ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧ କରପିାରକିବ୍ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଆକବ୍ଦନ ପତ୍ରକୁ  କର୍ଥାଚତି/ଉଚତି 
ମୂଲୟାଙ୍କନ/ନଦି୍ଧଡାରଣ କରବୁି୍ । 
       3. ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରା ାଉଥିବ୍ା କ ାଜନାର  ୁକି୍ତ ୁକ୍ତତା ଆମକୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରୁଥିବ୍ା 
 ଆବ୍ଶ୍ୟକ । 

4. ଆପଣଙ୍କର ଋଣର ପରଣିାମ ଆକଳନ କରବି୍ା ସମୟକର ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କକଉଁ  
ସମୟକର କକକତ ଋଣର ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ଅଛ ିତାହା ନଦି୍ଧଡାରଣ କର ିକ କତକବ୍କଳ  ାହା ଦରକାର ଆକମ ଋଣର 
ସକବ୍ଡାଚ୍ଚ ଏବ୍ଂ ସବ୍ଡନମିନ ରାଶ୍ ିକସ ଅନୁ ାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧା ଡୟ କରବୁି୍ । 
 ଖ . ସଠକି୍ ନଦି୍ଧଡାରଣ ନମିକନ୍ତ ଆକମ ନକିମନାକ୍ତ କକକତକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦରକାର  
କରପିାରୁ । 

1. ଋଣ କନବ୍ାର ଉକେଶ୍ୟ 
2. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟ ସମୱନ୍ଧୀୟ କ ାଜନା 



ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ସକୋଦେ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ବୟୋଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋର ଦକୋଡ୍ - ଅଗଷ୍ଟ 2015                           

 

 

3. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ନଗଦ ିପ୍ରବ୍ାହ (cash flow), ଲାଭ ଏବ୍ଂ ବ୍ଦିୟମାନ ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ  
ଅନୁପୂରକ ସମୱନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା  ଦ ିଆବ୍ଶ୍ୟକ ପକର୍ ଜମା ଖାତାର ବ୍ବି୍ରଣୀର ସହାୟତା କନଇପାରୁ । 

4. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକି୍ତଗତ ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ/ଆର୍ଥକି ପ୍ରତଶି୍ତୃ ି। 
5. ଅତୀତକର ଆପଣ କକମତ ିଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥକି ପରସି୍ଥିତ ିସମ୍ଭାଳଛିନ୍ତ ି। 
6. କକୌଣସ ିଖୟାତ ିସମ୍ପନ୍ନ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ କହାଇଥିବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ମାନଦଣ୍ଡ  ଦ ି 

ର୍ଥାଏ । 
7. କକୌଣସ ିପ୍ରସଦି୍ଧ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ନଦି୍ଧଡାରଣକାରୀ ଏକଜନିି ଦ୍ୱାରା କରା ାଇଥିବ୍ା ଋଣ  

ଗାତ୍ରଣର ମଲୂୟାଙ୍କନ । 
8. ଅନୟ ଆର୍ଥକି ସଂସ୍ଥା  ର୍ଥା – ଅନୟାନୟ ଋଣ ଲଗାଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା/ଋଣ ଦାତା ଆଦଙି୍କଠାରୁ  

ମିଳଥିିବ୍ା ସୂଚନା । 
9. ବ୍ଜାରରୁ ମିଳୁଥିବ୍ା ରକିପାଟ୍ଡ । 
10.  କ କତକବ୍କଳ କାରଖାନା କମିୱା  ନ୍ତ୍ରପାତ ିସମୂହ କମିୱା ସ୍ଥାବ୍ର ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ପ୍ରତଭୂିତ ି 

ହସିାବ୍କର ଦଆି ାଏ ଏହାର ମୂଲୟାୟନ ରକିପାଟ୍ଡ ଏବ୍ଂ ଆଇନଗତ  ାଞ୍ଚ ରକିପାଟ୍ଡ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀଭୁକ୍ତ 
 ନ୍ତ୍ରୀ/ଓକଲି ଦ୍ୱାରା କରା ାଇର୍ଥାଏ । 

11.  ପ୍ର ୁଜୟାନସିାକର ସ.ିଜ.ିଟ.ିଏମ୍.ଏସ୍.ଇ ଗୟାକରଣ୍ଟ ିଅଧିନକର ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧ କରବି୍ାକୁ  
ଗ୍ରାହକ ସହମତ କ ି? 

12.  ଅନୟାନୟ କ ାଗୟ ବ୍କିବ୍ଚତି/ଆବ୍ଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା । 
ଗ. ଆକମ 

  1. ଦଶ୍ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ ଡୟନ୍ତ କମିୱା ଭାରତୀୟ ରଜିର୍ଭଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟକର ନଦି୍ଧଡାରଣ 
କରା ାଉଥିବ୍ା ପରଣିାମର ସୀମା ପ ଡୟନ୍ତ ଦଆି  ାଉଥିବ୍ା ଋଣ ଉପକର କକୌଣସ ିଅତରିକି୍ତ ପ୍ରତଭୂିତ ଗ୍ରହଣ 
କରବୁି୍ ନାହିଁ . 
 2. ଆକମ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତର କରକଡ୍ଡ ଏବ୍ଂ ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ କାରବ୍ାର ସ୍ଥିତକିର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କହକଲ ଆବ୍ଶ୍ୟକ ସ୍ଥକଳ 
ଆପଣଙୁ୍କ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ ଡୟନ୍ତ ପ୍ରତଭୂିତ ିବ୍ହିୀନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଚନି୍ତା କରବୁି୍ . 
 3. କୁ୍ଷଦ୍ର ଓ ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ ପାଇଁ ଉେଷି୍ଟ କକ୍ରର୍ଟି୍ ଗୟାକରଣ୍ଟ ି ଣ୍ଡ ରଷ୍ଟର କକ୍ରର୍ଟି୍ ଗୟାକରଣ୍ଟ ିକ ାଜନା 
ଅଧିନକର ଆପଣଙୁ୍କ ମଞ୍ଜରୁ ିକରା ାଇଥିବ୍ା ଋଣ ସୁବ୍ଧିାକୁ 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ ଡୟନ୍ତ ପରକିଶ୍ାଧ କରବି୍ା ପାଇଁ 
ଆବ୍ଶ୍ୟକ ପର୍କିଲ ଆପଣଙ୍କର ପରାମଶ୍ଡ କନବୁ୍ ଏବ୍ଂ ତଦନୁସାକର ଅତରିକି୍ତ ପ୍ରତଭୂିତ ିପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟ କରବୁି୍ ନାହିଁ 
ଅର୍ଥବ୍ା ସକବ୍ଡାଚ୍ଚ 100 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ ଡୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦଆି  ାଉଥିବ୍ା ଗୟାକରଣ୍ଟ ି ଦ ିପୂବ୍ଡରୁ ଆମ 
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ଦ୍ୱାରା ଅନୁକମାଦତି କହାଇଥିବ୍ ଏବ୍ଂ ତାହା ସ.ିଜ.ିଟ.ିଏମ୍.ଏସ୍.ଇ କ ାଜନା ଅଧିନକର ଆସୁଥିବ୍  ଆଉ ଏ 
ବ୍ାବ୍ଦକୁ ଆପଣ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କରଥିିକବ୍, କତକବ୍ ତାହା ଆମ ସୁବ୍ଧିାର ପରସିରଭୁକ୍ତ ଅକଟ । 
 4. ବ୍ାଷକି କାରବ୍ାରର ସବ୍ଡନମିନ ଶ୍ତକର୍ା 20 ଭାଗକୁ କା ଡୟକାରୀ ପୁଞି୍ଜର ଆଧାର ରୂକପ ହସିାବ୍ କର ିଆକମ 
ଉକଦୟାଗଶ୍ଳି୍ପୀ ଏକଜନିମିାନଙୁ୍କ ଋଣ କ ାଗାଇର୍ଥାଏ । 
 5.  ଦ ି ଉତ୍ପାଦନ ଧା ଡୟ ଲକ୍ଷୟ ଠାରୁ ଅଧିକ କହଉର୍ଥାଏ କମିୱା କା ଡୟକାରୀ ପୁଞି୍ଜର ପ୍ରାର୍ଥମକି 
ନଦି୍ଧଡାରଣ/ଆକଳନ  କର୍ଥଷ୍ଟ ନୁକହଁ , କସହ ି କକ୍ଷତ୍ରକର କା ଡୟକାରୀ ପୁଞି୍ଜର ଉପ ୁକ୍ତ ବୃ୍ଦ୍ଧ ି ପାଇଁ ଆକମ 
ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକରାଧକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରା  ାଇଥିବ୍ା ଆବ୍ଶ୍ୟକୀୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଆଧାରକର 
ବ୍ଚିାରକୁ କନଇର୍ଥାଉ । 
ଘ. ଗୟୋଦରଣ୍ଟ ି

     ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବ୍ାବ୍ଦକୁ  ଦ ିଅନୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୟାକରଣ୍ଟ ିକମିୱା ଅନୟ କକୌଣସ ିସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତଭୂିତ ିଗ୍ରହଣ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ଆମକୁ କହନ୍ତ ିତାହା କହକଲ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥକି ସ୍ଥିତ ିବ୍ଷିୟକର ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ତାଙୁ୍କ କମିୱା ତାଙ୍କର 
ଆଇନଗତ ଉର୍ତ୍ରାଧିକାରୀଙୁ୍କ କଦବ୍ା ପାଇଁ ଆକମ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତ ିମାଗିବୁ୍ । ଆକମ ମଧ୍ୟ – 

1. କସମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାକବ୍ ଆଇନଗତ ପରାମଶ୍ଡ କନବ୍ା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହତି କରବୁି୍ 

କ ପରକି ିକସମାକନ ତାଙ୍କର ପ୍ରତଶି୍ତୃ ିଏବ୍ଂ ନଷି୍ପର୍ତ୍ରି ପରଣିାମ ବ୍ଷିୟକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ୍କର ଅବ୍ଗତ କହକବ୍ 
(ଆବ୍ଶ୍ୟକ ସ୍ଥକଳ ଆକମ କସମାନଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କ ଉଁ ଦସ୍ତାବ୍ଜିଗୁର୍କିକର କନବ୍ା କସଗୁର୍କିକର ଏହା ସୁପାରଶି୍ 
ବ୍ଷିୟକର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାକବ୍ ଉକେଖ କହାଇଥିବ୍ା ଦରକାର ) । 

2. ଗୟାକରଣ୍ଟ ିକମିୱା ଅନୟାନୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ନ୍ଧକ କଦଇଥିବ୍ା ଗୟାକରଣ୍ଟରଙୁ୍କ ଆକମ କହରି୍ଥାଉ କ   
ଏତଦ୍ ଦ୍ୱାରା କସମାକନ ଆପଣ କନଇଥିବ୍ା/ ାମ୍ଡ କନଇଥିବ୍ା/ଋଣ ପାଇ ଁକସମାକନ ଦାୟୀ ରହକିବ୍ । 

3. ଗୟାକରଣ୍ଟରକୁ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ/ଋଣ ଅନୁବ୍ନ୍ଧର ସର୍ତ୍ଡ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀର ଏକ ପ୍ରତଲିିପି  
କଦଇର୍ଥାଉ । 

4. ମିଆଦୀ ଋଣ/ଚାହଦିା ଋଣର ବ୍ାଷିକ ବ୍ବି୍ରଣୀର ଏକକତିା ନକଲ/ପ୍ରତଲିିପି  
ଗୟାକରଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇର୍ଥାଉ । 

 

5.3 ମଞ୍ଜରୁ/ନୋମଞ୍ଜରୁ 

  ଆକମ 

କ. ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ସୁବ୍ଧିା କରବି୍ା ପାଇଁ ସମାନ ମୂଲୟର ସମ୍ପର୍ତ୍ ିକଦବ୍ା 
କନବ୍ା/ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସର୍ତ୍ଡର ଅନ୍ତଗଡତ କକୌଣସ ିଜମା ଆମ ପାଖକର ରଖିବ୍ା ପାଇ ଁବ୍ାଧ୍ୟ କର ିନ ର୍ଥାଉ । 
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ଖ. କ କତକବ୍କଳ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଓଭରଡ୍ରା ୍ି/ବ୍ଦିୟମାନ ଓଭରଡ୍ରା ିର ସୀମା ବୃ୍ଦ୍ଧ ି କରରି୍ଥାଉ ଆକମ 
ଆପଣଙୁ୍କ ଏହ ିଓଭରଡ୍ରା ୍ି ଆମ ଆବ୍ଶ୍ୟକ ମୁତାବ୍କ କ ରସ୍ତ କରକିବ୍ ନା ନାହିଁ/ ନାଁ ଆଉ କକଉ ଁଆକାରକର 
କ ରସ୍ତ କରକିବ୍ ତାହା ପଚାରରି୍ଥାଉ । 
ଗ. ଋଣ ସୁବ୍ଧିା ସମୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ଡ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ନକିଷଧ ପତ୍ର ଲିପିବ୍ଦ୍ଧ କରରି୍ଥାଉ ଏବ୍ଂ 
ଏହାକୁ ସତୟାପିତ କର ିଏହାର ଏକ ନକଲ  ଆପଣଙୁ୍କ କଦବୁ୍ । 
ଘ. ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିପ୍ରମାଣିତ ଋଣ ଦସ୍ତାବ୍ଜି୍ ଓ ତତ୍ ସଂଲଗ୍ନ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ରର ସତୟାପିତ ସମସ୍ତଙ୍କ 
ନକଲ ଏବ୍ଂ ଏହାର ତାଲିକା ଆମର ନଜି ଖଚ୍ଚଡକର କ ାଗାଇବୁ୍ । 
ଙ. ଆପଣଙ୍କର ଋଣ/ଋଣ ସୁବ୍ଧିାର ଅନୁକରାଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରା  ାଉ ନ ଥିବ୍ାର କାରଣ ଆପଣଙୁ୍କ ଲିଖିତ ଭାକବ୍ 
ଜଣାଇବୁ୍ । 
ଚ. ଆକମ ଅନୁସରଣ କରଥିିବ୍ା କରଟଂି ପଦ୍ଧତ ିଓ ମାନଦଣ୍ଡ ବ୍ଷିୟକର ସୂଚନା କଦବୁ୍ । 
ଛ. ବ୍ନିା କକୌଣସ ିଜରମିାନାକର 50 ଲକ୍ଷ ପ ଡୟନ୍ତ ଦଆି ାଉଥିବ୍ା/ଋଣ ନଦି୍ଧଡାରତି ସମୟ ପୂବ୍ଡରୁ ପରକିଶ୍ାଧ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ସୁକ ାଗ କଦବୁ୍ । 
ଜ.  ବ୍ନିା କକୌଣସ ିଜରମିାନାକର ସ୍ୱଳ୍ପ ମିଆଦୀ ଋଣଗୁର୍କି ନଦି୍ଧଡାରତି ସମୟ ପୂବ୍ଡରୁ ପରକିଶ୍ାଧ କରବି୍ା ପାଇ ଁ
ସୁକ ାଗ କଦବୁ୍ । 
ଝ. ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ସମୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ଡ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀ ପୂରଣ କରା ିବ୍ାର 2ଟ ିକା ଡୟ ଦବି୍ସ ମଧ୍ୟକର ଋଣ 
ବ୍ତିରଣ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବୁି୍/କରରି୍ଥାଉ । 
ଞ. ପୁଞି୍ଜ ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧର ଅବ୍ଧି/ଅନୁସୂଚୀ କ ାଗାଇର୍ଥାଉ (ମୂଳଧନ ଓ ସୁଧ ପରକିଶ୍ାଧ ସମୟସୀମାର 
ଅବ୍ଧି) । 
ଟ. ଆପଣଙୁ୍କ ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ରର ସର୍ତ୍ଡ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀ ଅନୁସାକର ଆକମ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ସୁବ୍ଧିାର 
ସାମୟିକ ସମୀକ୍ଷା/ନବ୍ୀକରଣ କରରି୍ଥାଉ । 
5.4 ଦକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂସ୍ଥୋ 
କ କତକବ୍କଳ ଅସ୍ଥାବ୍ର ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ମୁଖୟ କମିୱା ସହାୟକ ବ୍ନ୍ଧକ ରଖି ଏକ ଋଣ ସୁବ୍ଧିା ଆମ ଠାରୁ କନକବ୍ 
ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ କକନ୍ଦ୍ରୀୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସଂସ୍ଥାକର କସହ ି ସମ୍ପର୍ତ୍କୁି ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଇବ୍ା ପାଇଁ କହବୁି୍,  ଦ ି
କକୌଣସ ିଋଣ ଦାତା କମିୱା ଅନୟ କକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ତବ୍କିଶ୍ଷ ଏହ ିସମ୍ପର୍ତ୍ ିସହତି କାରବ୍ାର କରବି୍ାକୁ ଚାକହଁ ଆକମ 
କସ ବ୍ଷିୟକର କସମାନଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ କରାଇବୁ୍ । 
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5.5 ଋଣ ବତିରଣ ପଦର ଉପଲବ୍ଧ ସୁବଧିୋ 
ଆକମ 

କ. ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ସର୍ତ୍ଡାବ୍ଳୀ, ଋଣ ଚୁକି୍ତ ଭିର୍ତ୍କିର ଆବ୍ଶ୍ୟକ କମିୱା କକୌଣସ ିପ୍ରତକୂିଳ ତର୍ଥୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜ୍ଞାତସାରକୁ 
ଆସବି୍ା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ କାରବ୍ାରକର କକୌଣସ ିପ୍ରକାର ହସ୍ତକକ୍ଷପରୁ ଆକମ ଦୂକରଇ ରହବୁି୍ 
। 
ଖ. ଆକମ ଗଠନମୂଳକ ପ ଡୟକବ୍କ୍ଷଣ  ଦଗିକର ପ୍ରକଚଷ୍ଟା କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ ଆମ ସହତି କାରବ୍ାର କରବି୍ା କବ୍କଳ 
ଆପଣ ସାମନା କରୁଥିବ୍ା କକୌଣସ ି ର୍ଥାର୍ଥଡ ସମସୟାକୁ ସମାଧାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ହୃଦୟତାର ସହ ବ୍ଚିାର କରବୁି୍ । 
ଗ. ଆପଣ  ଦ ିପରବ୍ର୍ତ୍ଡୀ ସମୟକର ଅନୟ କକୌଣସ ିଋଣଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଋଣ ସୁବ୍ଧିା ଉପକ ାଗ  କରରି୍ଥାନ୍ତ ି
ତାହା ଆମକୁ ଜଣାଇକବ୍ । 
ଘ. ଆକମ ନୟିମିତ ଭାକବ୍ ଆପଣଙୁ୍କ ନମିନଲିଖିତ ସୂଚନା ମାଗିବୁ୍ । 
1. ସାମୟିକ ଭାବ୍କର ଷ୍ଟକ୍ ଓ ଅନୟାନୟ ବ୍ବି୍ରଣୀ । 
2. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟର ବ୍ାସ୍ତବ୍  ଳା ଳ ସହତି ପ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ କ ାଜନାର ଏକ ତୁଳନାତ୍ମକ                           
ବ୍ବି୍ରଣୀ । 
3. ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟର ମୁଖୟ ଦଗିଗୁର୍କି କକ୍ଷତ୍ରକର ପ୍ରଗତ ି। 
4. ବ୍ାଷିକ  ହସିାବ୍ ଖାତା କ ପରକି ିବ୍ାଲାନିସଟି୍ (ତୁଳନାପତ୍ର), ଲାଭ କ୍ଷତରି ହସିାବ୍ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ 
ସହାୟକ ଦସ୍ତାବ୍ଜି୍ । 
5. ବ୍ୟସ ସୀମା ଅନୁ ାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଦାତା ଏବ୍ଂ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଏବ୍ଂ ଋଣ ସହତି ସଂଶ୍ିଲଷ୍ଟ ପରମିାଣ 
ସମୱନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା . 
ଙ. ସାଧାରଣତଃ ସୁରକ୍ଷାର ହତି ନମିକନ୍ତ ସକବ୍ଡାଚ୍ଚ ସୀମା ଠାରୁ ଅତକି୍ରାନ୍ତ କରଥିିକଲ ମଧ୍ୟ ନଗଦ ଉଠାଣ ସୁବ୍ଧିା 
ପାଇଁ ଅନୁମତ ିଦଆି ିବ୍ । 
ଚ.  ଦ ିଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ପରସି୍ଥିତକିର କଛି ିପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ଆକସ, କତକବ୍ ଆକମ ଆବ୍ଶ୍ୟକ କରୁଥିବ୍ା 
ନୂତନ ତର୍ଥୟ ସମୱନ୍ଧକର ଆପଣଙ୍କ ସହତି ଆକଲାଚନା କରବୁି୍ । 
ଛ. ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କମିୱା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ/ଆର୍ଥକି ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଖାତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସମୱନ୍ଧୀୟ 
ଅନୁକରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ କହକଲ ଆକମ ଅନୁକରାଧ ପ୍ରାପ୍ର କହବ୍ାର 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟକର କସ ସମୱନ୍ଧୀୟ ଆମର ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ଜଣାଇବୁ୍ । 
ଜ. ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧ ପକର ତୁରନ୍ତ ଏବ୍ଂ କ  କକୌଣସ ିକକ୍ଷତ୍ରକର 15 ଦନି ସମୟ ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟକର 
ଆକମ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତଭୂିତ/ବ୍ନ୍ଧକ କ ରାଇବୁ୍ ।  ଦ ିଆକମ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧକର ଅନୟ କକୌଣସ ି
ଓଲଟା ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରବି୍ାକୁ ଚାହୁଁ । ଆମ ପାଖକର ଥିବ୍ାର ଆପଣଙ୍କର ବ୍କକୟା ଋଣର ତର୍ଥୟ ପ୍ରଦାନ 
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କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ କକଉ ଁଦସ୍ତାବ୍ଜି୍ ବ୍ଳକର ଆକମ ଆମର ବ୍କକୟା ଋଣ କ ର ିପାଇବୁ୍ ଉକ୍ତ ପ୍ରତଭୂିତ ିରଖିବ୍ା 
ହକଦାର୍, ତାହା ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ୍ । 
ଝ. ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁକରାଧ ପାଇବ୍ା ଦନି ହିଁ ଆକମ ବ୍ନ୍ଧକ/ହସ୍ତାନ୍ତରଣ କା ଡୟକାରୀ କରାଇବୁ୍ । 
ଞ. ପ୍ରତଭୂିତ ିବ୍ନ୍ଧକ କଦବ୍ାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟକର ଆକମ ପୁଞି୍ଜ ଉଠାଇବ୍ାର ବୃ୍ଦ୍ଧ ିମଞ୍ଜରୁ କରବୁି୍ । 
ଟ. ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଜମା ଖାତା ଚାଲୁ କରବି୍ା ସମୱନ୍ଧୀୟ ସାମୟିକ ବ୍ବି୍ରଣୀ କଦବ୍ା ସହତି ଆପଣଙ୍କର ମିଆଦ ି
ଋଣ/ଚାହଦିା ଋଣ ଖାତାର ବ୍ାଷକି ବ୍ବି୍ରଣୀ କ ାଗାଇକଦବୁ୍ । 
ଠ. ଆବ୍ଶ୍ୟକ ପର୍କିଲ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବ୍ୟବ୍ଧାନକର ଏକାଧିକ ର୍ଥର ଋଣ ବ୍ବି୍ରଣୀ କ ାଗାଇବୁ୍ 
। କସଥିପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଦର ସୂଚୀ ଅନୁସାକର ଖଚ୍ଚଡ କଦବ୍ାକୁ କହବ୍ । 
ର୍. ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତ ିସମୱନ୍ଧକର ଆକମ ନମିନଲିଖିତ ବ୍ଷିୟ ଉପକର ଏକ ବ୍ା ଏକାଧିକ ଉପାୟକର ନଜର ରଖିବୁ୍ 
: -  

1. ଆପଣଙ୍କ ଗଚ୍ଛତି ଦ୍ରବ୍ୟର ସାମୟିକ ବ୍ବି୍ରଣୀ ସମୀକ୍ଷା କରବୁି୍ । 
2. ଆମ ପାଖକର ଥିବ୍ା ଖାତାର କାରବ୍ାର ଉପକର ନଜର ରଖିବୁ୍ । 
3. ଆମ ପାଖକର ଗଚ୍ଛତି ଥିବ୍ା ଦ୍ରବ୍ୟ କମିୱା ସମ୍ପର୍ତ୍ରି ତଦାରଖ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆକମ ଆମର କମଡଚାରୀ  / 
କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତନିଧିିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠକିଣାକୁ ପଠାଇ ପାରବୁି୍ । 
4. ଆବ୍ଶ୍ୟକ ସ୍ଥକଳ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟ କପିର ିଚାଲିଛ ିକସ ସମୱନ୍ଧୀୟ ବ୍ଜାର ରକିପାଟ୍ଡ ମଗାଇପାରବୁି୍ । 
େ.  ଦ ିଆପଣଙ୍କର ଖାତା ବ୍ାରମୱାର ଅନୟିମିତ କହାଇର୍ଥାଏ ଏବ୍ଂ ଅଣ କୋଯତୟକୋରୀ ସମ୍ପରି୍ତ୍ (NPA) ଭଳଆି 
ଲାଗୁର୍ଥାଏ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଖାତାର କାରବ୍ାର ସହତି ଏହା ସମୱନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ମାନଦଣ୍ଡ ସମୱନ୍ଧୀୟ 
ବ୍ୟାପାର ଆଦକୁି ଚଠି,ି ଇ କମଲ୍ ବ୍ା ଏସ୍.ଏମ୍.ଏସ୍ ମାଧ୍ୟମକର ଅବ୍ଗତ କରାଇବୁ୍ । 
ଣ.  ଦ ିଆକମ ଋଣ କ ରସ୍ତ/ତ୍ୱରାନିୱତ ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧ ବ୍ା ଋଣ ଚୁକି୍ତର ଅନୁଶ୍ୀଳନ ବ୍ା ଅତରିକି୍ତ ପ୍ରତଭୂିତ ି
ନମିକନ୍ତ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିକନଉ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଏ ସମୱନ୍ଧକର  କର୍ଥଷ୍ଟ ଆଗୁଆ କନାଟସି୍ ଜାର ିକରବୁି୍ । 
5.6 ଅଣ-ପୁଞି୍ଜ ସୁବଧିୋ ସୁଦଯୋଗ ସମୂହ 
ଗୟାକରଣ୍ଟ ିକମିୱା କଲଟର୍ ଅଫ୍ କକ୍ରର୍ଟି୍ ଜାର ିକର ିଏହା ମାଧ୍ୟମକର ପୁଞି୍ଜ ଉପକରଣ, କଞ୍ଚାମାଲ୍/ଉପକଭାକ୍ତା 
ସାମଗ୍ରୀ ଇତୟାଦରି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଣ-ପୁଞି୍ଜ ସୁବ୍ଧିା ସୁକ ାଗ ପ୍ରଦାନ କରପିାରୁ । କଲଟର୍ ଅଫ୍ 
କକ୍ରର୍ଟି୍ ଏବ୍ଂ ଗୟାକରଣ୍ଟ ିଆଦ ିସୁବ୍ଧିା ଜାତୀୟ ଲ/ଆଇନ ନୟିମ ସହତି ଇଣ୍ଟରନୟାସନାଲ୍ ଚାମୱସ୍ଡ ଅଫ୍ କମସ୍ଡ 
ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟକର ପ୍ରକାଶ୍ତି ପ୍ର ୁଜୟ ନୟିମ କାନୁନ୍ ଏବ୍ଂ ଜାର ିକହଉଥିବ୍ା ଇସ୍ତାହାର ଦ୍ୱାରା ଏହାର ଶ୍ାସନ 
ନୀତ ିପରଚିାଳତି କହାଇର୍ଥାଏ । 
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5.7 ବୀମୋ 
କ.  ଦ ିକକୌଣସ ିବ୍ୀମା କମ୍ପାନୀରୁ ଏକଜଣ୍୍ଟ ହସିାବ୍କର ଆକମ କକୌଣସ ିପ୍ରକାର ବ୍ୀମା କଦବ୍ାକୁ ଚାହୁଁ ଆକମ 
ଆପଣଙୁ୍କ ଅବ୍ଗତ କରାଇବୁ୍ । 
ଖ. ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୀମା କସବ୍ା ପାଇଁ ଆକମ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଲିଖିତ ପ୍ରତଶି୍ତୃରି ସୁନଶିି୍ଚତତା ଚାହିଁବୁ୍ । 
ଗ. ଆମ ପାଖକର ବ୍ନ୍ଧକ କଦଇ ଋଣ କନଇଥିକଲ, ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ କକୌଣସ ିବ୍ୀମା କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ  
ବ୍ୀମା କରାଇବ୍ାକୁ ବ୍ାଧ୍ୟ କରବୁି୍ ନାହିଁ । 
5.8 ଆର୍ଥକି ଅସୁବଧିୋ 
ଆକମ କପିର ିସାହା ୟ କରପିାରବୁି୍ ? 

5.8.1. ଆର୍ଥକି ସୁବ୍ଧିାଗୁର୍କୁି ଆକମ ସହାନୁଭୂତ ି ଏବ୍ଂ ଉଦାରତା ମକନାଭାବ୍ ସହତି ବ୍ଚିାର କରବୁି୍ । 
ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ପ୍ରର୍ଥକମ ଅସୁବ୍ଧିାଗୁର୍କି ଚହି୍ନଟ କରକିବ୍ ଏବ୍ଂ  ର୍ଥା ଶ୍ୀଘ୍ର କସହ ିଅସୁବ୍ଧିାଗୁର୍କି ଆମକୁ 
ଜକଣଇକବ୍ ।  ଦ ିଆକମ ଏହ ିଅସୁବ୍ଧିାଗୁର୍କି ସମୱନ୍ଧକର/ଅବ୍ଗତ କହଉ, ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଲିଖିତ ଭାବ୍କର 
ଜଣାଇବୁ୍ ।  ଦ ି ତୁରନ୍ତ କା ଡୟାନୁଷ୍ଠାନ କରବି୍ାକୁ ହୁଏ, ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ କ ାନ୍,  ୟାକ୍୍ସ କମିୱା ଇ କମଲ୍ 
ମାଧ୍ୟମକର କ ାଗାକ ାଗ କରପିାରୁ । 
5.8.2 ନମିନକର ଦଆି ାଇଥିବ୍ା କକକତକ ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଇ ଁଚନି୍ତାର ବ୍ଷିୟ କହବ୍  ଦ ିତାହା ଆପଣ 
ଅବ୍ଗତ ନ କରନ୍ତ ି। 
କ.  ଦ ିବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କହବ୍ାକର ବ୍ଳିମୱ କହବ୍ ଏବ୍ଂ ଏହାର ମୂଲୟ ବୃ୍ଦ୍ଧ ିଘଟବି୍ । 
ଖ. ଆପଣ  ଦ ିସମୟ ଅବ୍ଧି ଅନୁ ାୟୀ ଷ୍ଟକ୍ ବ୍ବି୍ରଣୀ, ନବ୍ୀକରଣ ତର୍ଥୟ, କଲଖା ପରୀକ୍ଷା ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ ବ୍ବି୍ରଣୀ 
କଦବ୍ାକର ଅତୟଧିକ ବ୍ଳିମୱ କରନ୍ତ ି। 
ଗ.  ଦ ିଆପଣଙ୍କର ନଗଦ ିଋଣ/ଚାଲୁଖାତାକର ବ୍ାରମୱାର କଚକ୍ କ ରସ୍ତ କଦଉର୍ଥାଏ । 
ଘ.  ଦ ିଆପଣ ବ୍ାରମୱାର ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ସୀମା ଉେଙ୍ଘନ କରୁର୍ଥାନ୍ତ ି। 
ଙ.  ଦ ିଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟକର ବ୍ର୍ ଧରଣର ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ଘକଟ  ାହାର ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆପଣ 
ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତ ି। 
ଚ. ଅସାଧାରଣ ଭାକବ୍ ଦୀଘଡ ସମୟ ଧର ିଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବ୍ସାୟ ବ୍ନ୍ଦ/ସ୍ଥଗିତ ରହକିଲ । 
ଛ.  ଦ ିବ୍ୟବ୍ସାୟକର କ୍ଷତ ିକହଉର୍ଥାଏ । 
 . ବ୍ୟବ୍ସାୟ ଭାଗିଦାରୀ କମିୱା ସହ - ଭାଗିଦାରୀ କମିୱା ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରାହକ କମିୱା କମଡଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବ୍ସାୟକର ହଠାତ୍ 
କ୍ଷତ ିକହବ୍ ।  
ଝ. ପ୍ରମୁଖ ଗତବି୍ଧିିକର ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ କମିୱା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବ୍ସାୟର ଏକ ବୃ୍ହତ୍ ଅଂଶ୍ ବ୍କି୍ରୀ କହାଇ ାଏ । 
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ଞ. ଆମ ସହତି କରା ାଇଥିବ୍ା ଋଣ ସୁବ୍ଧିା ଚୁକି୍ତନାମା ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ କକୌଣସ ିଉକେଶ୍ୟକର ପୁଞି୍ଜ କ ାଗାଣ 
ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବ୍ହାର କରନ୍ତ ିକମିୱା ଉେଷି୍ଟ ବ୍ୟବ୍ସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ କକୌଣସ ିଉକେଶ୍ୟକର ପୁଞି୍ଜ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ 
କରନ୍ତ ି। 
ଟ. ଆପଣ  ଦ ିନେିଡଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବ୍ଧାନକର ସୁଧ କପୈଠ ନ କରନ୍ତ ି। 
ଠ. ସହମତ ିପ୍ରାପ୍ତ ଋଣ ପରକିଶ୍ାଧ ଅବ୍ଧିର  ଦ ିଆପଣ ପାଳନ ନ କରନ୍ତ ି। 
ର୍. ଆପଣ ଉପକଭାକ୍ତାଙୁ୍କ କଦଇଥିବ୍ା ବ୍ଲି୍  ଦ ିବ୍ାରମୱାର ଅନାକଦୟ କହାଇ କ ରସ୍ତ ଆସୁର୍ଥାଏ । 
େ) କ ାଗାଣକାରୀଙୁ୍କ ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ବ୍ଲିର ବ୍ାରମୱାର ଆପଣ ପ୍ରାପୟ ପ୍ରଦାନ ନ କରନ୍ତ ି। 
ଣ) ଆମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ତର ରୁ ଦଆି  ାଇଥିବ୍ା ଗୟାକରଣ୍ଟ ିବ୍ାରମୱାର ପ୍ରତୟାହୃତ ହୁଏ । 
ତ) ଆପଣଙୁ୍କ ବୁ୍କ୍ କର୍ବ୍ଟ୍ ଋଣୀ ସଂଖୟା/ପରମିାଣ ବ୍ୟବ୍ସାୟ ତୁଳନାକର ଅଧିକ ବ୍େଚିାକଲ । 
ର୍ଥ) ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ବ୍କି୍ରୟ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଖାତା ମାଧ୍ୟମକର କାରବ୍ାର ନ ହୁଏ । 
ଦ) ଆପଣ ଋଣ ଦସ୍ତାବ୍ଜିର ସର୍ତ୍ଡ ପାଳନ ନ କକଲ । 
ଧ) ସହମତ ିପ୍ରାପ୍ତ କହାଇଥିବ୍ା ସୂଚନାବ୍ଳୀ  ଦ ିଆମକୁ ଠକି୍ ସମୟକର ଆପଣ ନ କଦକଲ । 
ନ) ଅନୟ କକୌଣସ ିଋଣ ଦାତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରୁିଦ୍ଧକର କାରବ୍ାର ବ୍ନ୍ଦ କରବି୍ା (Winding up) କମିୱା ଅନୟ 
କକୌଣସ ିଆଇନଗତ କା ଡୟାନୁଷ୍ଠାନ ନଅିନ୍ତ ି। 
5.8.3 ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବ୍ଧିା ଦୂର କରବି୍ା ପାଇଁ ଆକମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ୍ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାହା ୟ କରବୁି୍ । 
ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଡ ସହକ ାଗକର ଆକମ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥକି ଦୂରବ୍ସ୍ଥାର ପ୍ରତକିାର ନମିକନ୍ତ ଏକ କ ାଜନା ବ୍କିଶ୍ତି 
କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ ଆକମ କକଉଁଥିକର ସହମତ, କସ ବ୍ଷିୟକର ଲିଖିତ ଭାକବ୍ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ୍ । 
5.8.4 ଆପଣଙୁ୍କ ଆକମ ଋଣ ସମୱନ୍ଧୀୟ ଉପକଦଶ୍ କଦବ୍ାକୁ ପ୍ର ତ୍ନ କରବୁି୍, କ ପରକି ିଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥକି 
ଦୂରବ୍ସ୍ଥା ନରିାକରଣକର ଆକମ ସହାୟକ କହାଇପାରବୁି୍ । 
5.8.5. କ) ଆପଣ ଅସୁବ୍ଧିାକର ଥିକଲ ଏବ୍ଂ ଆପଣ ଚାହିଁକଲ, ଆକମ ଆପଣଙ୍କର ଉପକଦଷ୍ଟାଙ୍କ ସହ କା ଡୟ 
କରବି୍ାକୁ ପ୍ରସୁ୍ତତ । ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଡ କ  ଆପଣ ସତ୍ ବ୍ଶି୍ୱାସ ସହ କାମ କରନୁ୍ତ । ସମସ୍ତ ଘଟଣାବ୍ଳୀ ସମ୍ପକଡକର 
ଆମକୁ ଜଣାନୁ୍ତ, ଆମ ସହ କହାଇଥିବ୍ା ରାଜନିାମା ପାଳନ କରନୁ୍ତ ଏବ୍ଂ ଆବ୍ଶ୍ୟକୀୟ ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ ନମିକନ୍ତ  ର୍ଥା 
ଶ୍ୀଘ୍ର ପ୍ରସୁ୍ତ ହୁଅନୁ୍ତ । 
         ଖ) ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଅଧିକ ଆର୍ଥକି ସୂଚନା/ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା କଦବ୍ା ପାଇଁ କହପିାରୁ,  ାହା  ଳକର କ ି                        
ଆପଣଙ୍କ ସମସୟାକୁ ବୁ୍ଝବି୍ା ପାଇଁ ଆକମ ଏକତ୍ର କା ଡୟ କରପିାରବି୍ା । 
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5.9 ରୁଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗର ଉପଚୋର ଏବଂ ଋଣ ପୁନଗତଠନ 
5.9.1 ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଖାତା 3 ମାସ ବ୍ା ଅଧିକ ଦନି ପ ଡୟନ୍ତ ଅନଜଡକ ଆସି୍ତ (NPA) ଭାବ୍କର କମିୱା ପୂବ୍ଡ 
ଗଣନା ବ୍ଷଡକର ସଞ୍ଚତି କ୍ଷତ ିକ ାଗୁଁ ନବିଲ ମୂଲୟଦର 50 ଶ୍ତକର୍ା ପ ଡୟନ୍ତ କାଟତ ିକହକଲ କମିୱା ଆପଣଙ୍କ 
ଉକଦୟାଗଟ ିରୁଗଣ କବ୍ାଲି ବ୍କିବ୍ଚନା କରାଗକଲ, ଆକମ ଉପଚାର/ଋଣ ପୁନଗଡଠନ କର୍ଥା ବ୍ଚିାର କରବୁି୍ । 
5.9.2 ପୁନଃ ର୍ଥଇର୍ଥାନ/ଋଣ ପୁନଗଡଠନ ନମିକନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକରାଧକୁ ପରୀକ୍ଷା କରବି୍ା ନମିକନ୍ତ ଆକମ  
କ) ପ୍ରର୍ଥକମ କଦଖ ୁକ  ଏକକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପ ୁକ୍ତ କ/ିସାମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ଦୃଷି୍ଟକକାଣରୁ ଉପ ୁକ୍ତ କ ିଏବ୍ଂ 
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ରୁଗଣ କହବ୍ାର ତନି ିମାସ ମଧ୍ୟକର ଆପଣଙୁ୍କ ଉପକଦଶ୍ ଦଆି ିବ୍ । 
ଖ)  ଦ ିଆପଣଙ୍କର ଏକକ ଉପ ୁକ୍ତ/ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ଦୃଷି୍ଟକକାଣରୁ ଉପ ୁକ୍ତ ର୍ଥାଏ, କତକବ୍ ଆପଣଙ୍କର ର୍ଥଇର୍ଥାନ 
ନମିକନ୍ତ ଆକମ ସଂକଶ୍ାଧନ କା ଡୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରବୁି୍ । 
ଗ) ବ୍ୟବ୍ସାୟିକ ଦୃଷି୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉକଦୟାଗଟ ିର୍ଥଇର୍ଥାନ କହବ୍ାକୁ କ ାଗୟ ବ୍କିବ୍ଚତି କହକଲ ଏବ୍ଂ  ଦ ି
ଏଥିକର ବ୍ହୁତ ଗୁର୍ଏି ବ୍ୟାଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ର୍ଥାଏ ଏବ୍ଂ ଏଥିକର ଆମର ସବ୍ଡାଧିକ ଅଂଶ୍ ର୍ଥାଏ, କତକବ୍ ଏହାର 
ପୁନଗଡଠନ ପ୍ରକି୍ରୟା ପାଇଁ ଆକମ ପ୍ରକଚଷ୍ଟା କର ିଏକ ପନ୍ଥା ନରି୍ଣ୍ଡୟ କରା ିବ୍ । 
ଘ) ଏକ ଗ୍ରହଣକ ାଗୟ ପୁନଃ ର୍ଥଇର୍ଥାନ କ ାଜନା ପ୍ରସୁ୍ତତ କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ କ ଉଁଥିକର ରଜିଭଡ ବ୍ୟାଙ୍କର 
ନକିେଡଶ୍ାବ୍ଳୀ ଅନୁସାକର ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ଦାନ/ଅଂଶ୍ଦାନ ରହବି୍ ଏବ୍ଂ ଅନୁକରାଧ ପ୍ରାପି୍ତର ସବ୍ଡାଧିକ 60 
ଦନି ମଧ୍ୟକର ତାହା କା ଡୟକାରୀ କରା ିବ୍ । 
ଙ)  ଦ ିଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନୁପ ୁକ୍ତ କବ୍ାଲି ଗ୍ରହଣ କରା ାଏ, କତକବ୍ ଆପଣ ପରବ୍ର୍ତ୍ଡୀ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙୁ୍କ 
ଆକବ୍ଦନ କରପିାରକିବ୍ । 
5.9.3  ଦ ିପୁନଃର୍ଥଇର୍ଥାନ ସ ଳ କହବ୍ କବ୍ାଲି ଆକମ ନ ଭାବୁ୍, କତକବ୍ ଆକମ ତାହାର କାରଣ ଆପଣଙୁ୍କ 
ଦଶ୍ଡାଇବୁ୍ ତର୍ଥା ଆପଣ ଏବ୍ଂ ଆପଣଙ୍କର ଉପକଦଷ୍ଟାଙୁ୍କ ବ୍କିଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନରି୍ଣ୍ଡୟକର ସାହା ୟ କରବୁି୍ । 
5.9.4  ଦ ିଆକମ କକୌଣସ ିରାଜନିାମାକର ଉପନୀତ ନ କହାଇପାରୁ, କତକବ୍ ଆକମ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ କରକିଦବୁ୍ କ  
କାହିଁକ ି ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ସହକ ାଗ କରପିାରୁନାହିଁ ଏବ୍ଂ କକକବ୍ଠାରୁ ଆମର ସହକ ାଗ ପ୍ରତୟାହୃତ 
କହାଇ ିବ୍।  
5.10 ଏକକୋଳୀନ ସମୋଧୋନ 
କ)  ଦ ିବ୍ୟାଙ୍କ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ କ ାଜନା ଆପଣାଏ, କତକବ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କେବ୍ସାଇଟ୍ ଓ ଅନୟ ସମ୍ଭାବ୍ୟ 
ପ୍ରସାର ଜରଆିକର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା କରା ିବ୍ । 
ଖ) ଆକମ  ଦ ିଆପଣଙୁ୍କ ଋଣ କ ରସ୍ତର ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ/ସୁକ ାଗ କଦଉ, କତକବ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ 
ତର୍ଥୟା ଆପଣଙୁ୍କ ବୁ୍ଝାଇବୁ୍ । 
ଗ) ଆକମ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଚୁକି୍ତର ସମସ୍ତ ନୟିମ ଓ ତର୍ଥୟ ଆପଣଙୁ୍କ ଲିଖିତ ଭାକବ୍ ଜଣାଇବୁ୍ । 
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ଘ) ଆପଣଙ୍କର ନକିବ୍ଦନ କଦବ୍ା ପାଇଁ ଏବ୍ଂ ବ୍କକୟା ସବୁ୍ ପରକିଶ୍ାଧ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ ଆକମ ପ ଡୟାପ୍ତ 
ସମୟ କଦବୁ୍,  ାହା ଦ୍ୱାରା କ ିଆପଣ ଏହ ିକ ାଜନାର ଲାଭ ସବୁ୍ ପାଇପାରକିବ୍ । 
ଙ)  ଦ ିଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ କଦୟ ସବ୍ଡଗ୍ରହଣୀୟ ହୁଏ, ଆକମ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସନ୍ଧ ିବ୍ଷିୟକର ଋଣ ତର୍ଥୟା 
ଗ୍ରହଣକାରୀ କମ୍ପାନୀମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ୍ । 
5.11 ଋଣ ଓ ବଦକୟୋର ସୁରକ୍ଷୋ 
କ) ଋଣ ସକୁିୟରଟିାଇଜ୍ କମିୱା ଅନୟ କକୌଣସ ିସଂସ୍ଥାକୁ କଦୟ ରାଶ୍ ିକକ୍ଷତ୍ରକର ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ କସହ ିସଂସ୍ଥାର 
ନାମ ଓ ଠକିଣା ସହ ଋଣ ମୂଲୟ ବ୍ା ସଂସ୍ଥାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରା ାଇଥିବ୍ା କଦୟ ରାଶ୍ ିଆପଣଙୁ୍କ ଜକଣଇବୁ୍ । 
ସାଧାରଣ ସ୍ଥକଳ ଋଣ ଓ କଦୟ ରାଶ୍ ି ାହାକ ିମାନକ ନୁକହଁ ତାହାକୁ କାମ ଜରଆିକର ଆକସଟ୍ ରକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ 
ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍କିି୍ର କବ୍ାଲି ଧର ିନଆି ାଏ । 
ଖ) ଏପର ି କକ୍ଷତ୍ରକର ଆପଣ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ କଦୟକୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥା (କ ଉଁଠକୁି ଋଣ କମିୱା କଦୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର 
କରା ାଇଛ)ିକୁ ଭରଣା କରକିବ୍ । 
ଗ) ସମ୍ପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥା (କ ଉଁଠକୁି ଋଣ କମିୱା କଦୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରା ାଇଛ)ି ଆପଣଙ୍କ କକ୍ରର୍ଟି୍ ସମୱନ୍ଧୀୟ ତର୍ଥୟକୁ 
ସ.ିଆଇ.ସକୁି ଅବ୍ଗତ କକରଇକବ୍ । 
ଘ)  ଦ ିସମ୍ପକୃ୍ତ ସଂସ୍ଥା (କ ଉଁଠକୁି ଋଣ କମିୱା କଦୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରା ାଇଛ)ି ବ୍ରୁିଦ୍ଧକର ଆପଣଙ୍କର କଛି ି
ଅଭିକ ାଗ ର୍ଥାଏ, କତକବ୍ ଆକମ ତାହା ପ୍ରତ ିଦୃଷି୍ଟ କଦବୁ୍ ।  

***** 
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6. ପ୍ରୋପୟ ଆ୍ୋୟ ଓ ସୁରକ୍ଷୋ ନୀତ ି
6.1. ପ୍ରୋପୟ ଆ୍ୋୟ 
କ) ଆକମ କ କତକବ୍କଳ ଋଣ କଦଉ, ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଚୁକି୍ତ କକମିତ ିକରା ାଏ, କସହ ିବ୍ଷିୟକର ବ୍ର୍ଣ୍ଡନା 
କରବୁି୍,  ର୍ଥା : ରାଶ୍,ି ସମୟସୀମା ଏବ୍ଂ ଚୁକି୍ତ ସୀମା । ତର୍ଥାପି ଆପଣ  ଦ ିପୁନଃ ଚୁକି୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ସହ ସହଜ 
ଅନୁଭବ୍ ନ କରନ୍ତ,ି କତକବ୍ ବ୍ାକ ିଥିବ୍ା ରାଶ୍କୁି ଆଦାୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆଇନର ପରସିର ମଧ୍ୟକର ଅନୟ ଏକ 
ପରଭିାଷିତ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁସରଣ କରା ିବ୍ । 
ଖ) ବ୍ାକ ିଥିବ୍ା ରାଶ୍କୁି ଆଦାୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆମର କଗାଟଏି କବ୍ାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଅନୁକମାଦତି ନୀତ ିଅନୁସରଣ 
କରା ାଏ ଏବ୍ଂ ଆଦାୟକାରୀ ଏକଜନିିମାନଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ନ ୁିକି୍ତ ଦଆି ାଏ । 
ଗ) ଆଦାୟକାରୀ ଏକଜନିମିାନଙୁ୍କ ନ ୁିକି୍ତ କଦବ୍ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟକ ଆଇନ୍, ନୟିମ, ନକିେଡଶ୍ାବ୍ଳୀ 
ଓ ସର୍ତ୍ଡାବ୍ଳୀକୁ ଅନୁସରଣ କରା ାଏ । 
ଘ) ଆକମ ସ୍ଥିର ନଶିି୍ଚତ କହବୁ୍ କ  ଆମର ଆଦାୟକାରୀ ଏକଜଣ୍ଟମାକନ ଉପ ୁକ୍ତ ଭାକବ୍ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଓ 
କସମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ଡବ୍ୟ ଠକି୍ ଭାକବ୍ କରବି୍ା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ .ଆକମ ଏହା ବ୍ ିକହବୁି୍ କ  କସମାକନ କସମାନଙ୍କର 
ସୀମା ଟପିକବ୍ ନାହିଁ । 
ଙ) ପଦ୍ଧତ ିଅନୁକ୍ରକମ କନାଟସି୍ ପଠାଇ ଆପଣଙୁ୍କ ମକନ ପକାଇବ୍ା କମିୱା ବ୍ୟକି୍ତଗତ ପରଦିଶ୍ଡନ/ପ୍ରତଭୂିତ ି( ଦ ି
କଛି ିର୍ଥାଏ) ଦଖଲକୁ କନବ୍ା, ଆଦ ିକରବୁି୍ । 
ଚ) ଖିଲାପ କହକଲ ଆକମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଜକଣ ଋଣ ଆଦାୟକାରୀଙୁ୍କ ଏହ ିଋଣ ଆଦାୟ ବ୍ାବ୍ଦକର ନ ୁିକ୍ତ କରବୁି୍ । କସ 
କକ୍ଷତ୍ରକର ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇବୁ୍ କ  ଋଣ ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତ ିଆରମ୍ଭ କରା ାଇଛ ି। 
ଛ) ଋଣ ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତ ିଅନୁସତୃ କହକଲ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ କହବୁି୍ କ , ଏ ବ୍ଷିୟକର ଆପଣଙ୍କ ଅଭିକ ାଗ 
ଥିକଲ ଆପଣ କହଲପ୍ ଲାଇନ୍ ନମୱରକର ଆମ ସହତି ସମ୍ପକଡ କରପିାରନ୍ତ ି। 
ଜ) ଆମର ଋଣ ଆଦାୟକାରୀ ଏକଜଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଅସତ୍ ଉପାୟ ବ୍ଷିୟକର ଆପଣଙ୍କ ଅଭିକ ାଗର ଆକମ 
ତଦନ୍ତ କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ ଉଚତି୍ ପରସି୍ଥିତକିର ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତପୂିରଣ ମଧ୍ୟ କରା ିବ୍ । 
6.2 ପ୍ରୋପୟ ଆ୍ୋୟ ଓ ପ୍ରତଭୂିତ ିପୁନଗ୍ରହଣର ନୀତ ି
 ଆକମ ପ୍ରାପୟ ଆଦାୟ ଓ ପ୍ରତଭୂିତ ିପୁନଗ୍ରହଣର ନୀତ ିନୟିମ ଅନୁସାକର ଅବ୍ଲମୱନ କରବୁି୍ । ନୟିମଗୁର୍କି 
ଆମର କେବ୍ସାଇଟକର ରହବି୍ ଏବ୍ଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଶ୍ାଖାକର ଏହ ିନୟିମାବ୍ଳୀର ଏକ ନକଲ ରହବି୍ । 
କ) ଆମର ପ୍ରାପୟ ଆଦାୟ ନୀତ ିଶ୍ଷି୍ଟାଚାର, ଉଚତି୍ ଆଚରଣ ଏବ୍ଂ ବ୍ଶି୍ୱାସ ଉପକର ଆଧାରତି । ଆକମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ 
ଆସ୍ଥାକୁ କନଉ ଦୀଘଡକାଳନି ବ୍ୟବ୍ସାୟ ସମୱନ୍ଧ ରଖିବ୍ା ବ୍ଶି୍ୱାସ କରୁ . ଆମ ନୀତ ିଅନୁସାକର– 
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1)  ଆପଣଙ୍କ କଦୟ ବ୍ଷିୟକର ଆପଣଙୁ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା କ ାଗାଇ କଦବୁ୍ ଏବ୍ଂ ଏହ ିପ୍ରାପୟ ଆଦାୟ 
ପାଇଁ ଆପଣଙୁ୍କ  କର୍ଥଷ୍ଟ କନାଟସି୍ କଦବ୍ାକୁ  ତ୍ନବ୍ାନ କହବୁ୍ । 

2) ଋଣ ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତ ିଅନୁସରଣ କରବି୍ା ଆଗରୁ ଆକମ ଆପଣଙୁ୍କ ଲିଖିତ ଭାକବ୍ ଜଣାଇବୁ୍ ଏବ୍ଂ 
ଆକମ ଋଣ ଆଦାୟକାରୀ ଏକଜନି,ି  ାମଡ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଆମ କେବ୍ସାଇଟକର ବ୍ଜି୍ଞାପିତ କରବୁି୍ । 

3) ଆମ ଦ୍ୱାରା ନ ୁିକ୍ତ ଋଣ ଆଦାୟକାରୀ ଏକଜନିି  ାମଡ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଆମ 
କେବ୍ସାଇଟକର ବ୍ଜି୍ଞାପିତ କରବୁି୍ । 

4) ଅନୁକରାଧ କକଲ, ଆକମ ଋଣ ଆଦାୟକାରୀ ଏକଜନି ି  ାମ୍ଡ/କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଆମ 
ଶ୍ାଖାକର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ୍ । 

5) ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍/ଅଧିକୃତ ବ୍ୟକି୍ତ ଆଦାୟ/ସୁରକ୍ଷା ନମିକନ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କରବି୍ା ସମୟକର ନଜିକୁ 
ଚହି୍ନତି କରାଇକବ୍ ତର୍ଥା ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜାର ିଅଧିକାରପତ୍ର କଦଖାଇକବ୍ ଏବ୍ଂ ଆପଣ ଅନୁକରାଧ କକଲ ଆମ ଦ୍ୱାରା 
ଜାର ିପରଚିୟ ପତ୍ର ଦଶ୍ଡାଇକବ୍ । 

6) ଆକମ କକୌଣସ ିଖିଲା  ଖାତା କନଇ ଋଣ ଆଦାୟ ଏକଜନିକୁି ନ ୁିକ୍ତ କରବି୍ା ଆଗରୁ ଆମର 
କକୌଣସ ିଅବ୍କହଳା କ ାକଗ ଆପଣଙୁ୍କ ଅସୁବ୍ଧିା ନ ପର୍ବି୍ା ନମିକନ୍ତ ପ୍ରତବି୍ନ୍ଧ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ରଖିବୁ୍ । 

ଖ) ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦସୟଗଣ କମିୱା ପ୍ରାଧିକୃତ କକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ, ବ୍ୟାଙ୍କର ଋଣ ଆଦାୟ/ପ୍ରତଭୂିତ ିଦଖଲକୁ 
କନବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ୁିକ୍ତ କହାଇଥିକଲ ଉପ ୁକ୍ତ ନଷି୍ଠା କଦଖାଇକବ୍ ଏବ୍ଂ ନମିନକର ଦଆି ାଇଥିବ୍ା 
ନୟିମଗୁର୍କୁି ପାଳନ କରକିବ୍ । ବ୍କକୟା ସୁରକ୍ଷା ସମୱନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତର୍ଥୟ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣା ିବ୍ । 

1) ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବ୍ସାୟ ସ୍ଥଳକର ଏବ୍ଂ କସଠାକର ନ ମିଳକିଲ ବ୍ାସ ସ୍ଥାନ କମିୱା         
ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧିକୃତ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ସ୍ଥାନକର ଆପଣଙୁ୍କ କ ାଗାକ ାଗ କରା ିବ୍ ।  

2) ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତନିଧିିଙ୍କର ପରଚିୟ ଆପଣଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆି ିବ୍ । 
3) ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସମ୍ମାନକୁ ବ୍ଜାୟ ରଖା ିବ୍ । 
4) ଆପଣଙ୍କ ସହ ବ୍ାର୍ତ୍ଡାଳପ ଭକଦ୍ରାଚତି େଙ୍ଗକର କରା ିବ୍ । 
5) ବ୍କିଶ୍ଷ ପରସି୍ଥିତକିର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବ୍ସାୟ/କପଷା ଆବ୍ଶ୍ୟକ ନ କକଲ, ସାଧାରଣତଃ ଆମର 

ପ୍ରତନିଧିି ଆପଣଙୁ୍କ ଘ 7.00 ଠାରୁ ଘ.19.00 ମଧ୍ୟକର କ ାଗାକ ାଗ କରକିବ୍ । 
6) କକୌଣସ ିନେିଷି୍ଟ ସମୟ ସ୍ଥାନକର ନ କଭଟବି୍ା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକରାଧକୁ  ର୍ଥା ସମ୍ଭବ୍ ସମ୍ମାନ 

ଦଆି ିବ୍ । 
7) କଭଟବି୍ାର ସମୟ/ର୍ଥର ଏବ୍ଂ କକର୍ଥାପକର୍ଥନର ବ୍ବି୍ରଣୀ ଲିପିବ୍ଦ୍ଧ କରା ିବ୍ । 
8) କଦୟ ସମୱନ୍ଧକର ଥିବ୍ା ନ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ/ମତାନ୍ତରକୁ ପରସ୍ପର ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବ୍ଂ ସୁଶ୍୍ୃଖଳଳତି ଉପାୟକର ସମାଧାନ 

କରବି୍ାକୁ ସହକ ାଗ କରା ିବ୍ । 
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9) ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନକର କଦୟ ଆଦାୟ ସମ୍ପକତି ପରଦିଶ୍ଡନ ସମୟକର ଶ୍ାଳନିତା ରକ୍ଷା କରା ିବ୍ । ଆମର 
ଅଧିକାରୀ କମିୱା ଏକଜଣ୍୍ଟ ଆପଣଙୁ୍କ କକୌଣସ ିପ୍ରକାକର (କର୍ଥା ଅବ୍ା କା ଡୟକର) ଅସୁବ୍ଧିାକର ପକାଇକବ୍ ନାହିଁ । 
ଆପଣଙ୍କର ପରବି୍ାରର କକୌଣସ ି ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କର କଗାପନୀୟତାକର ହସ୍ତକକ୍ଷପ କରକିବ୍ ନାହିଁ ।  ଦଓି, ଏହା 
ଆପଣଙ୍କର  ଦାୟିତ୍ୱ କ  ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠକିଣାକୁ ଠକି୍ ରଖିକବ୍ ।  ଦ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଆପଣଙ୍କର ଠକିଣା ନ 
ପାଏ, କତକବ୍ କସ ସାଧାରଣ ଉତ୍ସରୁ ଆପଣଙ୍କର ଠକିଣା ଠାବ୍ କରବି୍ ଏବ୍ଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ନୁ୍ଧବ୍ାନ୍ଧବ୍ଙୁ୍କ ଆପଣଙୁ୍କ 
କଖାଜବି୍ା ପାଇଁ ଅନୁକରାଧ କରବି୍ । 
10) ଅନୁପ ୁକ୍ତ ସମୟ  ର୍ଥା ପରବି୍ାରକର କାହାର ମତୁୃୟ ଏବ୍ଂ ଅନୟ କକୌଣସ ିକଦୈବ୍ୀ ଦୁବ୍ପିାକ ସମୟକର 
କଦୟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ର୍ାକବି୍ା/ପରଦିଶ୍ଡନ କରା ିବ୍ ନାହିଁ । 

***** 
  



ଅତ ିକ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ସକୋଦେ ଉଦ୍ଦଷି୍ଟ ବୟୋଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋର ଦକୋଡ୍ - ଅଗଷ୍ଟ 2015                           

 

 

ସଂଲଗ୍ନ େବ୍ଦୋବଳୀ (glossary) 

ଆଭୋଲୋଇଦଜସନ୍ : ଆଭାଲା କ ାର୍ବି୍ା ଏକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ନିମିୟ ବ୍ଲି୍ କମିୱା ଡ୍ରା ଟ୍ କର 
କରା ାଇଥିବ୍ା ବ୍ଶି୍ଷି୍ଟ ପଷୃ୍ଠାଙ୍କନ ଅକଟ  ାହାକ ିଆମଦାନୀକାରୀ  ଦବାରା ବ୍ଲି୍ ର ପରପିକ୍ଵତାକର ଅର୍ଥଡ ପ୍ରଦାନର 
ଖିଲାପ କକଲ, ଅର୍ଥଡ ପ୍ରାପି୍ତର ପ୍ରତୟାଭୂତ ିକଦଇର୍ଥାଏ I   
ବୟୋଙ୍କ ଗୟୋଦରଣ୍ଟ:ି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୟାକରଣ୍ଟ ିକହଉଛ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ତର ରୁ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଦଆି  ାଇଥିବ୍ା 
ଏକ ପ୍ରତଶି୍ତୃ ି । ଗ୍ରାହକ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ (obligation) ପାଳନ କରବି୍ାକର ବ୍ ିଳ କହକଲ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙୁ୍କ 
ଗୟାକରଣ୍ଟ ିଦଲିଲ୍ ଅନୁସାକର ବ୍ୟାଙ୍କ କପକମଣ୍୍ଟ କରରି୍ଥାଏ । 
ବୟୋକଙ୍ି୍ଗ ଦଲୋକପୋଳ : ବ୍ୟାକଙ୍ି୍ଗ କଲାକପାଳ ବ୍ୟାଙ୍୍କ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ଉପୁଜୁଥିବ୍ା କଳହର ସମାଧାନ 
ନମିକନ୍ତ ଭାରତୀୟ ରଜିର୍ଭଡ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ନ ୁିକ୍ତ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ନ୍ଦ୍ୱନ୍ଦ ସମାଧାନ କର୍ତ୍ଡୃ ପକ୍ଷ ଅଟନ୍ତ ି। 
ବଲି୍ : ବ୍ଲି୍ କହଉଛ ିଏକ ଆର୍ଥକି କନକଗାସଏିବୁ୍ଲ୍ ଇନଷୁ୍ଟକମଣ୍୍ଟ  ର୍ଥା –  ବ୍ନିମିୟ ବ୍ଲି୍ (bills of exchange) 
ଏବ୍ଂ ପ୍ରତଜି୍ଞା ପତ୍ର । ବ୍ନିମିୟ ବ୍ଲି୍ (bills of exchange) ବ୍କିକ୍ରତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କକ୍ରତାଙୁ୍କ ଜାର ିକରା ାଇର୍ଥାଏ, 
କ ଉଁଥିକର କ ିକ ାଗାଣ କରା ାଉଥିବ୍ା ଦ୍ରବ୍ୟ/କସବ୍ାର ମଲୂୟ ପଇଠ କରବି୍ା ପାଇଁ ନକିେଡଶ୍ ଦଆି ାଇର୍ଥାଏ ।  
ବଲି୍ ଭଙ୍ଗୋଇବୋ : ବ୍ଲି୍ ଭଙ୍ଗାଇବ୍ା କକ୍ଷତ୍ରକର କଗାଟଏି ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ନିମିୟ ବ୍ଲି୍ କମିୱା ପ୍ରତଜି୍ଞା ପତ୍ର କଦୟ ସମୟ 
ପୂବ୍ଡରୁ (before due) କ୍ରୟ କରରି୍ଥାଏ ଏବ୍ଂ ଭଙ୍ଗାଇବ୍ା ଶ୍ୁଳ୍କ କାଟ ିରଖି ଅବ୍ଶ୍ଷି୍ଟ ଅର୍ଥଡ ଗ୍ରାହକ ଖାତାକର ଜମା 
କକର . ବ୍ାସ୍ତବ୍କର ବ୍ଲି୍ ବ୍ପିକ୍ଷକର ଏହା କହଉଛ ିଏକ ଅଗ୍ରୀମ ଏବ୍ଂ ଅଗ୍ରୀମ କଦବ୍ା ଠାରୁ ରାଶ୍ ିପ୍ରାପ୍ତ କହବ୍ା 
ପ ଡୟନ୍ତ ସମୟର ସୁଧ କହଉଛ ିର୍ସିକାଉଣ୍୍ଟ । କକବ୍ଳ ଇଉଜାନସ ବ୍ଲିଗୁର୍କି ଭଙ୍ଗା  ାଇର୍ଥାଏ ।  
କୟୋସ୍ ଦକ୍ରଡଟି୍/ଓଭରଡ୍ରୋେଟ : କୟାସ୍ କକ୍ରର୍ଟି୍/ଓଭରଡ୍ରା ି କହଉଛ ିଏକ ପ୍ରକାର ଋଣ ସୁବ୍ଧିା କ ଉଁଥିକର କ ି
ଋଣଗ୍ରହୀତା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ସହତି ଏବ୍ଂ ଆବ୍ଶ୍ୟକ ମୁତାବ୍କ ପୂବ୍ଡ ନଦି୍ଧଡାରତି ମଞ୍ଜରୁ ସୀମା ମଧ୍ୟକର ଅର୍ଥଡ 
ଉଠାଣ କରପିାରକିବ୍ । ତାଙ୍କ ଖାତାକର ଋଣ ଅର୍ଥଡ ଜମା କହବ୍ା କକ୍ଷତ୍ରକର ମଞ୍ଜରୁ କହାଇଥିବ୍ା ସୀମା ମଧ୍ୟକର 
ପୁନଃ–  ଉଠାଣ କରପିାରକିବ୍ । ବ୍ୟାଙ୍୍କ ବ୍କକୟା ଅବ୍ଶ୍ଷି୍ଟାଂଶ୍ (outstanding balance) ଉପକର ସୁଧ 
ଲଗାଏ । 
କ୍ଷତପୂିରଣ ନୀତ ି: କ୍ଷତପୂିରଣ ନୀତ ିକହକିଲ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସତୃ ନୀତକୁି ବୁ୍ଝାଏ,  ାହାକୁ ଅନୁସରଣ କର ି
ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହାର ଭୁଲଭଟକା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର କହଉଥିବ୍ା କ୍ଷତ ିପାଇଁ କ୍ଷତପୂିରଣ କଦଇର୍ଥାଏ ।  
ଦକ୍ରଡଟି୍ ସୁବଧିୋ/ବୟୋଙ୍କ ଋଣ : ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ସୁବ୍ଧିା, ମିଆଦୀ ଋଣ, ଓଭର୍ ଡ୍ରା ୍ି କମିୱା କୟାସ୍ କକ୍ରର୍ଟି୍ 
ଆକାରକର କହାଇପାକର,  ାହାକ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାର ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ କଗାଟଏି ନେିଷି୍ଟ ଅବ୍ଧି ପାଇଁ ଦଆି 
 ାଇର୍ଥାଏ ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାହାର ଋଣ ରାଶ୍ ିଉପକର ସୁଧ ଲଗାଇର୍ଥାଏ ।  
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ଋଣ ସୂଚନୋ କମ୍ପୋନୀ : କମ୍ପାନୀ ଆଇନ୍ 1956 ଦ୍ୱାରା ଏହ ି ସଂସ୍ଥାଗୁର୍କି ଗଠତି ଏବ୍ଂ ପଞି୍ଜକୃତ । ଏହ ି
କମ୍ପାନୀମାକନ ରଜିର୍ଭଡ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ପଞି୍ଜକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇର୍ଥାନ୍ତ। . ଏମାକନ ବ୍ଭିିନ୍ନ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ 
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତର୍ଥୟ ସଂଗ୍ରହ କରରି୍ଥାଆନ୍ତ ିଏବ୍ଂ ବ୍କିଶ୍ଲଷଣ ସହତି ଏହା ନଜିର କମମୱରମାନଙୁ୍କ ଓ ନେିଷି୍ଟ 
ବ୍ୟବ୍ହାରକାରୀଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରରି୍ଥାଆନ୍ତ ି। 
େୟୋକଟରିଂ :   ୟାକିରଂି କହଉଛ ିଗ୍ରହଣ କହବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ପରଚିାଳନାର ଏକ ଆର୍ଥକି ଇଛା . ଏଥିକର ବ୍ାକକିର 
କରା ାଉଥିବ୍ା ବ୍କି୍ରୟକୁ ନଗଦକର ରୂପାନ୍ତରତି କରା ାଇର୍ଥାଏ । 
ସ୍ଥୋୟୀ ସୁଧ ୍ର : ଋଣ ଉପକର ସ୍ଥାୟୀ ସୁଧ ଦରର ଅର୍ଥଡ କହଉଛ ିଋଣ ଉପକର ସୁଧ ଦର ପୁରା ଅବ୍ଧି ପାଇ ଁ
ସ୍ଥାୟୀ ରକହ କମିୱା ରକିସଟ କଲଜକର ନଦି୍ଧଡାରଣ ଋଣର ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ଡାବ୍ଳୀ ଅନୁସାକର ଏହ ିସୁଧ ଦରକୁ ନେିଷି୍ଟ 
ସମୟ ଅନ୍ତରାଳକର ରକିସଟ କରା ାଇର୍ଥାଏ । 
ଅସ୍ଥୋୟୀ ସୁଧ ୍ର : ଋଣ ଉପକର ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଧ ଦରର ଅର୍ଥଡ କହଉଛ ିଋଣ ଉପକର ସୁଧ ଦର ଅସ୍ଥାୟୀ ରକହ 
କନୁି୍ତ ଏହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦର ସହତି ଜର୍ତି ର୍ଥାଏ ଏବ୍ଂ ପକର ସୁଧ ଦର ପରବି୍ର୍ତ୍ଡନ କହକଲ ଏହା ବ୍ଦଳରି୍ଥାଏ । 
ଗୟୋଦରଣ୍ଟ ି: ଜକଣ ବ୍ୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଆି  ାଉଥିବ୍ା ଏକ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ପାଇଁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଭାକବ୍ କମିୱା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଋଣ ପରମିାଣର ଭରଣା ପାଇଁ ଦଆି ାଉଥିବ୍ା ପ୍ରତଶି୍ତୃ ି।  
ଦଲଟର୍ ଅଫ୍ ଦକ୍ରଡଟି୍ : ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାର ିକରା  ାଉଥିବ୍ା ଏକ ନଥି କ ଉଁଥିକର କ ିସୂଚତି କାଗଜପତ୍ର ଦାଖଲ 
କକଲ ଉପକୃତ କହବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ କଦୟ କଦବ୍ା ଲାଗି ଏକ ଅପରବି୍ର୍ତ୍ଡନୀୟ ହଲପନାମା ର୍ଥାଏ । 
ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଏବଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ : ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ କୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗର ସମୂହ ଉତ୍ପାଦାନ ବ୍ା କସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କକ୍ଷତ୍ରକର 
ବ୍ନି ୁିକ୍ତ ଉକଦୟାଗ ଅଟନ୍ତ ି। ପଲାଣ୍୍ଟ ଏବ୍ଂ କମସନିକର 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ନିକି ାଗ କହାଇ ନ ଥିବ୍ା ଶ୍ଳି୍ପ 
ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବ୍ଶ୍ୟକ କହଉଥିବ୍ା, କ  କକୌଣସ ିଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବ୍ା ଉକଦୟାଗକୁ ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ 
କୁହା ାଏ । କସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ୍ା ଏକ ସଂସ୍ଥା  ାହାର ଇକୁୟପକମଣ୍ଟକର 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ନିକି ାଗ 
କହାଇ ନ ର୍ଥାଏ, ତାହାକୁ ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ କୁହା ାଏ । 

କୁ୍ଷଦ୍ର ଉକଦୟାଗ କହକିଲ –  ଶ୍ଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଆବ୍ଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବ୍ା ସଂସ୍ଥା,  ାହାରକ ି
ପଲାଣ୍ଟ ଏବ୍ଂ କମସନିକର 25 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଡ ଏବ୍ଂ 5 କକାଟରୁି କମ୍ ଅର୍ଥଡ ନକିବ୍ଶ୍ କହାଇର୍ଥାଏ । 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ 
ଏବ୍ଂ 2 କକାଟରୁି କମ୍ ଇକୁୟପକମଣ୍ଟକର ବ୍ନିକି ାଗ କରୁଥିବ୍ା କସବ୍ା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ କୁ୍ଷଦ୍ର ଶ୍ଳି୍ପ ସଂସ୍ଥା 
କୁହା ାଏ ।  
ଦନଟ୍ ଓର୍ଥତ : କୟାପିଟାଲ୍ ଏବ୍ଂ ଫି୍ର –  ରଜିଭଡରୁ କ୍ରମ –  ସଂରକି୍ଷତ କ୍ଷତକୁି ବ୍କିୟାଗ କକଲ କନଟ୍ ଓର୍ଥଡ ମିଳରି୍ଥାଏ ।  
ପୁଞି୍ଜ ରହତି ସୁବଧିୋ : ଏହା କହଉଛ ିକସହ ିସୁବ୍ଧିା, କ ଉଁ ସୁବ୍ଧିା ଗ୍ରାହକ ଉପକଭାଗ କଲାକବ୍କଳ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 
କକୌଣସ ିଖଚ୍ଚଡ କରବି୍ାକୁ ପକର୍ ନାହିଁ, କନୁି୍ତ ପକର  ଦ ିଗ୍ରାହକ ତାହାର ଏହ ିସୁବ୍ଧିା ହାସଲ କରବି୍ାରୁ ତାହା ପାଇଁ 
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ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ କଦୟ ପ୍ରତବି୍ଦ୍ଧତା (liabilities)  ସଷିୃ୍ଟ ହୁଏ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୟାକରଣ୍ଟ,ି କଲଟର୍ ଅଫ୍ 
କକ୍ରର୍ଟି୍ ରୂପକର ଉପଲବ୍ଧ କହାଇର୍ଥାଏ ।  
ନନ୍ – ପରେମିଙ୍୍ଗ ଆଦସଟସ୍ –  କଗାଟଏି ଋଣ ବ୍ା ଅଗ୍ରୀମ କ ଉଁ କକ୍ଷତ୍ରକର –   

1. ମିଆଦୀ ଜମାର ସୁଧ କମିୱା ମୂଳଧନ କସିି୍ତ 90 ଦନିରୁ ଅଧିକ ଅନୋଦ୍ୟ ରକହ । 
2. ଓଭରଡ୍ରା ୍ି /କୟାସ୍ କକ୍ରର୍ଟି୍ କକ୍ଷତ୍ରକର ଆକାଉଣ୍ଟ 90 ଦନିରୁ ଅଧିକ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଡତର୍ ରକହ । 
3. ବ୍ଲି୍ କ୍ରୟ/ଭଙ୍ଗଣ କକ୍ଷତ୍ରକର 90 ଦନିରୁ ଅଧିକ ବ୍ଲି୍ ଅନାକଦୟ ରକହ ।  

ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅଡତର୍ (ଅବୟବସ୍ଥିତ) 

କଗାଟଏି କଲଖାକୁ ଅବ୍ୟବ୍ସ୍ଥିତ ବ୍ା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଅର୍ଡର୍ କବ୍ାଲି ଗ୍ରହଣ କରା ାଏ,  ଦ ିବ୍ାକଥିିବ୍ା ପରମିାଣ 
ନରିନ୍ତର ଭାକବ୍ ସ୍ୱୀକୃତ ସୀମା/ଆହରଣ ଶ୍କି୍ତ ଠାରୁ ଅଧିକ ରକହ । ଅକନକ କକ୍ଷତ୍ରକର କ ଉଁଠ ି ମୁଖୟ 
ଅପକରଟଙ୍ି୍ଗ ଆକାଉଣ୍ଟକର ବ୍ାକ ିଥିବ୍ା ରାଶ୍ ିସ୍ୱୀକୃତ ସୀମା/ଆହରଣ ଶ୍କି୍ତ ଠାରୁ କମ୍ ଅକଟ, କନୁି୍ତ 90 ଦନି ପାଇ ଁ
କଛି ିଉଧାର ନ ର୍ଥାଏ ,ତୁଳନା ପତ୍ର/କକ୍ରର୍ଟି୍ ତାରଖି ପ ଡୟନ୍ତ ସୁଧ କଦବ୍ା ପାଇଁ  ପ ଡୟାପ୍ତ ନୁକହଁ କସହ ିଆକାଉଣ୍ଟକୁ 
ଅବ୍ୟବ୍ସ୍ଥିତ କବ୍ାଲି ଗ୍ରହଣ କରା ାଏ । 
ଓଭରଡଉି –  କ  କକୌଣସ ିଉଧାର ସୁବ୍ଧିାକର ବ୍ୟାଙ୍୍କ କଦବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା କ  କକୌଣସ ିରାଶ୍ ି“ଓଭରର୍ଉି” ଅକଟ, 
 ଦ ିତାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧା ଡୟ ତାରଖିକର ଭରଣା କରା  ାଇ ନ ର୍ଥାଏ । 
ଦପଦମଣ୍୍ଟ ଏବଂ ଦସଟଲଦମଣ୍ଟ ଧୋରୋ –  କପକମଣ୍୍ଟ ଏବ୍ଂ କସଟଲକମଣ୍ଟ ଧାରା କହଉଛ,ି ସାଧାରଣତଃ ଆର୍ଥକି 
ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକର ସଂଗଠତି ଅର୍ଥଡ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଏକ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ।  
ପିନ୍ – ପିନ୍ କହଉଛ ି କଗାପନୀୟ ନମୱର  ାହାର ବ୍ୟବ୍ହାର କାର୍ଡ ସହତି ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ/କସବ୍ାର କଦୟ 
କଦବ୍ାକର, ନଗଦ ଅର୍ଥଡ ଉଠାଣକର ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ ଅନୟାନୟ ଇକଲକକିରାନକି୍ କସବ୍ା ପାଇବ୍ାକର 
ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଅନୁମତ ିକଦଇର୍ଥାଏ । 
ରିଜଦନବଲ୍ (ବଚିୋରବନ୍ତ)– କାରଣବ୍ଶ୍ତଃ କମିୱା ଉର୍ତ୍ମ ଭାବ୍ନା ଅନୁ ାୟୀ ଶ୍ାସତି କମିୱା କମଳ ଖାଇର୍ଥାଏ, 
ସାମାନୟ ଜ୍ଞାନ ସୀମା ମଧ୍ୟକର ର୍ଥାଏ, ଅତ ିକବ୍ଶ୍ ିନୁହଁ କମିୱା କମ । 
ଦରେଦରନସ୍ ଦରଟ୍(ପ୍ରସଙ୍ଗ ୍ର) – ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କର ନରି୍ଣ୍ଡାୟକ ସୁଧ ହାର ଅକଟ  ାହା ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଧ ହାରକର 
ଦଆି ାଇଥିବ୍ା ଋଣର ସୁଧ ସହତି ଜର୍ତି ଅକଟ। ତାଙ୍କର ନୀତ ିଅନୁ ାୟୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁର୍କି ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରସଙ୍ଗ ସୁଧ ଦର(କର କରନସ୍ କରଟ୍) ଆଧାରତି କମିୱା ରୂପାନ୍ତରତି କହାଇର୍ଥାଏ । 
ପୁନଃଗ୍ରହଣ (ବନ୍ଧକ ଦ୍ରବୟ ଋଣ ୍ୋତୋ) –  ଏହା କହଉଛ ିଏକ ପଦ୍ଧତ,ି  ାହା ଦ୍ୱାରା ଜକଣ ଋଣ ଦାତା ଋଣ 
ଅନାକଦୟ ପାଇ ଁ ବ୍ନ୍ଧକ ରଖା  ାଇଥିବ୍ା ଗହୃ ଓ ଅନୟ ଦ୍ରବ୍ୟ (ଉଦାହରଣ –  କାରକୁ ନଜି ଅକି୍ତଆରକୁ 
କନଇ ାଆନ୍ତ)ି। 
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ର୍ଥଇର୍ଥୋନ ଦଯୋଜନୋ –  ର୍ଥଇର୍ଥାନ କ ାଜନା କହକିଲ ରୁଗଣ ସଂସ୍ଥାର ର୍ଥଇର୍ଥାନ ପାଇଁ ନଦି୍ଧଡାରଣ କରା ାଇଥିବ୍ା 
କ ାଜନାକୁ ବୁ୍ଝାଏ । ଭାରତୀୟ ରଜିର୍ଭଡ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ତ୍ଡାବ୍ଳ ି ଅନୁସାକର ଏହା ସ୍ଥିର କରା ାଇର୍ଥାଏ ଏବ୍ଂ 
ସାଧାରଣତଃ ଏହା ନମିନଲିଖିତ କା ଡୟକ୍ରମକୁ କନଇ ଗଠତି ହୁଏ –   

1. କା ଡୟକାରୀ ପୁଞି୍ଜ ସହ ନମନୀୟ ସୁଧ ହାର –  ନୟିାମକ ସର୍ତ୍ଡ ଅନୁସାକର 

2. ସୁଧ ପାଇଁ ଲଗାଣ ମିଆଦୀ ଋଣ 

3. କା ଡୟକାରୀ ପୁଞି୍ଜ ମିଆଦୀ ଋଣ 

4. ମିଆଦୀ ଋଣ 

5. କଣ୍ଟକିଜନି ିଋଣ ସହାୟତା 
ପ୍ରତଭୂିତ ି(security) 

ଋଣ କମିୱା ଅନୟ କଦୟ ବ୍ଦ୍ଧତା ପାଇ ଁବ୍ୟବ୍ହୃତ ଅନୟାନୟ ପରସିମାପି୍ତ କସବ୍ା –   

1. କୁ୍ଷଦ୍ର ଏବ୍ଂ ଅତ ି କୁ୍ଷଦ୍ର କସବ୍ାକାରୀ ଉକଦୟାଗ କକ୍ଷତ୍ରକର, କସବ୍ା କହକିଲ କୁ୍ଷଦ୍ର ରାସ୍ତା ଓ ଜଳ 
ପରବି୍ହନ ଅପକରଟର୍, କୁ୍ଷଦ୍୍ର ବ୍ୟବ୍ସାୟୀ, କପଷାଦାର ଏବ୍ଂ ଆତ୍ମନ ୁିକ୍ତ ବ୍ୟକି୍ତ ଏବ୍ଂ ଅନୟ କସବ୍ା 
ଉକଦୟାଗକୁ ବୁ୍ଝାଏ । 

2. କସବ୍ା କହକିଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଆି  ାଉଥିବ୍ା ବ୍ଭିିନ୍ନ ସୁବ୍ଧିା  ର୍ଥା ଅର୍ଥଡ କପ୍ରରଣା (ର୍ମିାଣ୍ଡ ଡ୍ରା ୍ି, 
ଏମଟ,ି ଟଟି ିଜାର ିଇତୟାଦ)ି, ନଗଦ ଅର୍ଥଡ ଗ୍ରହଣ/ପ୍ରଦାନ, କନାଟ୍ ଏବ୍ଂ ବ୍କିଦଶ୍ୀ ମୁଦ୍ରାର ବ୍ନିମିୟ 
ଇତୟାଦକୁି ବୁ୍ଝାଏ । 

ରୁଗଣ ଏକକ (େଳି୍ପ ୟୁନଟି୍) –  ରୁଗଣ ଏକକ କହଉଛ ିଏକକ  ାହାର ଖାତା 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧର ିସବ୍– 

ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡ୍ଡ ରହଛି ିଏବ୍ଂ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷତ ିକ ାଗୁଁ ପୂବ୍ଡ ହସିାବ୍ ବ୍ଷଡକର ଶ୍ତକର୍ା 50 ଭାଗ କ୍ଷତ ିକହାଇଛ ିଏବ୍ଂ 
ଏକକଟ ିବ୍ଗିତ ଦୁଇ ବ୍ଷଡ ଧର ିବ୍ାଣଜିୟିକ ଉତ୍ପାଦନ କର ିଆସୁଛ ି।  
୍ର ସୂଚୀ –  ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦର୍ତ୍ ବ୍ରି୍ତ୍ୀୟ କା ଡୟକ୍ରମ ଏବ୍ଂ କସବ୍ା ଉପକର ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଲାଗୁ କରୁଥିବ୍ା କସବ୍ା କଦୟକୁ 
ଦର ସୂଚୀ ରୂକପ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦଶ୍ଡାଇ ର୍ଥାଏ । 

***** 
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ଏହ ି କକାଡ୍ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ କକାଡ୍ ଏବ୍ଂ ମାନକ କବ୍ାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ରଜିଭଡ ବ୍ୟାଙ୍କ, 
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘ ଏବ୍ଂ ସଦସୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁର୍କି ସହାୟତାକର ନମିଡାଣ କରା ାଇଛ ି । ଏହ ି
କକାର୍ର ମୁଖୟ ଉକେଶ୍ୟ କହଉଛ,ି ଉର୍ତ୍ମ ତର୍ଥା ନରିକପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପ୍ରର୍ଥାର ପଷୃ୍ଠକପାଷକତା କରବି୍ା, 
ନୂୟନତମ ମାନ ନଦି୍ଧଡାରଣ କରବି୍ା, ପାରଦଶ୍ତିା ବ୍ଢାଇବ୍ା, ଉର୍ତ୍ମ ପରଚିାଳନାତ୍ମକ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ 
କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଏହା ଉପକର କସୌହାେଡୟପୂର୍ଣ୍ଡ ସମ୍ପକଡ ବ୍ଢାଇବ୍ା,  ାହା ସାଧାରଣ କଲାକଙୁ୍କ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ 
ପ୍ରଣାଳୀ ସମୱନ୍ଧକର ବ୍ଶି୍ୱାସ ବ୍ଢାଇବ୍। କ ବୃ୍ଆରୀ 2006 କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍ଥା ରୂକପ  BCSBI 

ସ୍ଥାପିତ କହାଇଥିଲା  ାହାର ମୁଖୟ ଉକେଶ୍ୟ କହଉଛ ିବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ସମୟକର 
ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ କକାଡ୍ ଓ ମାନକ ଗୁର୍କି ଠକି ସମୟକର ଅନୁପାଳନ କରା ାଉଛ ି ନା ନାହିଁ ତାହାକୁ 
ପରକି୍ଷଣ ଓ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା । BCSBI ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କକାଡ୍ ତଆିର ିକରଛି-ିଗ୍ରୋହକମୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ି
ବୟୋଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋର ଦକୋଡ୍ ଏବଂ ଅତ ିକୁ୍ଷଦ୍ର ଓ କୁ୍ଷଦ୍ର େଳି୍ପ ସଂସ୍ଥୋ ପ୍ରତ ିବୟୋଙ୍କର ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋର ଦକୋଡ୍ 
।ଏହ ିକକାଡ୍ କୁ  BCSBI ର ସଦସୟବ୍ୟାଙ୍କଗୁର୍କି ସ୍ୱୀକାର କରଛିନ୍ତ,ି କ ଉଁଥିକର ବ୍ାଣଜିୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, 
ସହରୀ ସମବ୍ାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବ୍ଂ କକ୍ଷତ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ ଅଟନ୍ତ ି। ଏହାର ନଜିର ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା 
ଓ ଜନାକଦଶ୍ ଅନୁ ାୟୀ  BCSBI କଗାଟଏି ଅଭିକ ାଗ ନବି୍ାରଣ ମଞ୍ଚ ନୁକହଁ । ତର୍ଥାପି ବ୍ୟାଙ୍କର 
ନୀତ,ି କା ଡୟବ୍ଧିି ଏବ୍ଂ ପ୍ରକି୍ରୟାକର ଥିବ୍ା ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଅଭାବ୍ଗୁର୍କୁି,  ଦ ି କଛି ି ଅଛ,ି ଜାଣିବ୍ା 
ଉକେଶ୍ୟକର ଅଭିକ ାଗଗୁର୍କୁି ଦୃଷି୍ଟକର ରକଖ ଏବ୍ଂ ତାହାକୁ ଦୂର କରବି୍ା ପାଇଁ କା ଡୟାନୁଷ୍ଠାନ 

ଆରମ୍ଭ କକର । 

BCSBI ସମୱନ୍ଧକର ଅଧିକ ଜାଣବି୍ା ପାଇଁ ଦୟାକର ିwww.bcsbi.org.in କେବ୍ସାଇଟକର ଲଗ 
ଅନ କରନୁ୍ତ। 

 

http://www.bcsbi.org.in/
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