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ନିରପେକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟେଦ୍ଧତି ସଂହିତା
ଇସି ଏ ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ି ମିପେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ/ଇସି ଏ ୍ ଏଫ୍ ), ଭାରତୀୟ ରି ଜଭ୍ ବୟାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ନିପେର୍୍ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ, ପ୍ରଣାଳୀଗତ
ଭାକବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଲ ଅଣ-ଜମା ଗ୍ରହଣ ାରୀ ମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଜମା ଗ୍ରହଣ ାରୀ ଅଣ-ବୟାଙ୍କୱ ଙ୍ଗ୍ ଆଥି

ମ୍ପାନୀ (ଏନ୍ ବୱଏଫ୍ ସୱ )ଗୁଡ଼ୱ ପାଇ ଁ

ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହ ାରବାର ସମୟକର ନୱମ୍ଲ
ନ ୱ ଖ ିତ ନୱରକପକ୍ଷ ାର୍ଯଲୟପଦ୍ଧତୱ ଲାଗୱ ନୱମ୍ଲ
ନ ୱ ଖ ିତ ସଂହୱତା ଅଙ୍ଗୀ ୃତ ରୱ ଛୱ ।
ନୱରକପକ୍ଷ ାର୍ଯଲୟପଦ୍ଧତୱ ସଂହୱତା (ଏଫ୍୍ ପୱ ସୱ) ନୱମ୍ଲ
ନ ୱ ଖ ିତ କକ୍ଷତ୍ର ୁ ଅନ୍ତଭଲୁକ୍ତ ରୱ ବା ପାଇ ଁ ଉଦ୍ଦୱଷ୍ଟ:
• ଋଣ ନୱମକନ୍ତ ଆକବଦନ ଓ୍ ତାହାର ପ୍ରକ୍ରୱୟା ରଣ
• ଋଣର ମୂଲୟ ନୱରୂପଣ ଏବଂ ନୱୟମ/ସର୍ତ୍ଲାବଳୀ
• ଋଣର ବୱତରଣ, ନୱୟମ ଓ୍ ସର୍ତ୍ଲାବଳୀ ସକମତ
• ସାଧାରଣ ବୟବସ୍ଥାପନ ଏବଂ
• ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ପଦ୍ଧତୱ
1.

ଋଣ ନିମପେ ଆପବଦନ ଓ ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ

(a) ଋଣ/ଋଣ ସୁବୱଧା ସମ୍ପ ିତ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଲ(ଗୁଡ଼ୱ ) ୱମ୍ବା ଅନୟାନୟ ପଦ୍ଧତୱ (ପରୱ ଭାଷା ପତ୍ର, ଟୱଜର୍୍ ,
ଇତୟାଦୱ)କର ଉପଲବ୍ଧ ରାର୍ଯୱ ବ । ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଲକର, ବୱଧ ିବଦ୍ଧ ଭାକବ ପୂରଣ କହାଇଥ ିବା ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଲ ସହୱତ ଦାଖଲ
କହବା ପାଇ ଁ ଆବେୟ

ାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ୱ ର ସୂଚନା ଦୱଆର୍ଯୱ ବ ।

(b) ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ନୱ ଟକର ଋଣ ସମ୍ପ ତ
ି ସମସ୍ତ ପତ୍ରକର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ, ଋଣ ାଗଜପତ୍ର, ପ୍ରତୟାହାର କନାଟୱସ ଇତୟାଦୱ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ୱମ୍ବା
ଗ୍ରାହ ବୁ ଝୱପାରୁଥ ିବା କ ୌଣସୱ ଭାଷାକର ପ୍ରାପ୍ତ ରୱ ବାର ବୱ ଳ୍ପ ରହୱବ । ଏହୱ ଉକଦ୍ଦେୟ ପାଇ ଁଗ୍ରାହ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ବୱ ଳ୍ପ ଚୟନ ରୱ ଋଣ
ଦରଖାସ୍ତ ଫମଲକର ନୱଜର ପସନ୍ଦ ସୂଚାଇପାରୱ କବ ।
(c) ପୂରଣ କହାଇଥ ିବା ଦରଖାସ୍ତ ଫମଲଗଡ଼
ୁ ୱ

ପାଇ ଁ ବୱଧ ିବଦ୍ଧ ଭାକବ ପ୍ରାପ୍ତୱ ସ୍ୱୀ ାର ଦୱଆର୍ଯୱ ବ। ଆକବଦନ ାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ

ପ୍ରାପ୍ତୱ ସ୍ୱୀ ାର କଜାର୍ କଦଇ ମାଗୱବା ଲାଗୱ ପରାମେଲ ଦୱଆର୍ଯାଉଛୱ ।
(d) ପ୍ରାପ୍ତୱ ସ୍ୱୀ ାରକର ଏ

ଆନୁ ମାନୱ

ସମୟସୀମା ଦେଲାର୍ଯୱ ବ, ର୍ଯାହା ମଧ୍ୟକର ଆକବଦନ ାରୀ

ମ୍ପାନୀ ସହ ଏହାର ପଞ୍ଜୀ ୃତ

ାର୍ଯଲୟାଳୟକର କର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ରୱ ନୱଜ ଋଣ ଆକବଦନର ସ୍ଥୱ ତୱ ସମ୍ପ କଲ ର ସୁନୱଶ୍ଚୱତ କହାଇପାରୱ କବ ।
2.

ଋଣର ମୂ ୟ ନିରୂେଣ ଏବଂ ନିୟମ/ସର୍ତ୍୍ାବଳୀ

(a) ଋଣ ଆକବଦନଗୁଡ଼ୱ ର ମୂଲୟାୟନ ମ୍ପାନୀର ଋଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରୱୟା ଓ୍ ନୀତୱ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ରାର୍ଯୱ ବ । ଋଣ ଆକବଦନ ନୱମକନ୍ତ
ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରାପ୍ତୱ ସ୍ୱୀ ାରକର ଋଣର ମୂଲୟାଙ୍କନ ପାଇ ଁ ଦେଲାର୍ଯାଇଥ ିବା ଅବଧ ି ମଧ୍ୟକର ଋଣ ମୂଲୟାୟନ (ଅନୁ କମାଦନ/ଖାରଜ)ର ପରୱ ଣାମ
ସମ୍ପ କଲ ର ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ କସ ଋଣ ଆକବଦନକର ଚୟନ ରୱ ଥ ିବା ଭାଷାକର ସୂଚୱତ ରାର୍ଯୱ ବ ।
(b) ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କହଲା ପକର, ମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଆକବଦନ ଫମଲକର ପତ୍ରକର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ଇତୟାଦୱ ଲାଗୱ ଚୟନ ରୱ ଥ ିବା ଭାଷାକର ମଞ୍ଜୁରୀ
ପତ୍ର ୱମ୍ବା ଅନୟ କ ୌଣସୱ ଆ ାରକର ମଞ୍ଜୁର କହାଇଥ ିବା ଋଣର ପରୱ ମାଣ, ବାଷି ୀ ୃତ ସୁଧ ହାର, ଖ ିଲାପ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଅନୟାନୟ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଲ ନୱୟମ ଓ୍ ସର୍ତ୍ଲାବଳୀ ସମ୍ପ କଲ ର ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ସୂଚୱତ
ରାର୍ଯାଉଥ ିବା ଜରୱ ମାନାମୂଳ

ରୱ ବ । ବୱଳମ୍ବୱ ତ ପରୱ କୋଧ ଇତୟାଦୱ ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ

ସୁଧ, ର୍ଯଦୱ ଥାଏ, ଋଣ ରାଜୱନାମା, ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ଇତୟାଦୱକର କମାଟା ଅକ୍ଷରକର ଦେଲାର୍ଯୱ ବ । ଏପରୱ

ନୱୟମ ଓ୍ ସର୍ତ୍ଲାବଳୀର ଏ ସମ୍ମତୱ ପତ୍ର ମ୍ପାନୀ ନୱଜ ନୱ ଟକର ରଖ ିବ ।
2

(c) ମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହୱତ ମଞ୍ଜୁର ଋଣ ପରୱ ମାଣ, ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ ବାଷି ୀ ୃତ ସୁଧ ହାର ସକମତ ଏହା ପ୍ରକୟାଗ ରାର୍ଯୱ ବାର ପଦ୍ଧତୱ, ତଥା
ନୱୟମ ସର୍ତ୍ଲାବଳୀ ଦେଲାର୍ଯାଇଥ ିବା ଏ

ରାଜୱନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର

ରୱ ବ ।

ଥ ିତ ରାଜୱନାମାର ଏ

ପ୍ରତୱଲୱପୱ ସହୱତ ରାଜୱନାମାର

ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ(ଗୁଡ଼ୱ ) ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ (ଗୁଡ଼ୱ ) ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ କସ ଚୟନ ରୱ ଥ ିବା ଭାଷାକର ପ୍ରଦାନ ରାର୍ଯୱ ବ ।
3.

ଋଣର ବିତରଣ, ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍୍ାବଳୀ ସପମତ

(a) ନୱୟମ ଓ୍ ସର୍ତ୍ଲାବଳୀ ସକମତ ବୱତରଣ ଅନୁ ସଚ
ୂ ୀ, ସୁଧ ହାର, କସବା େୁଳ୍କ, ପ୍ରା ୍୍ ପରୱ କୋଧ େୁଳ୍କ ଇତୟାଦୱକର କ ୌଣସୱ ପରୱ ବର୍ତ୍ଲନ,
ଏ ନୱଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାତା ପାଇ ଁ ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ କହବା କକ୍ଷତ୍ରକର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ବୟକ୍ତୱ ଗତ ଭାକବ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ମାମଲାକର ମ୍ପାନୀର ପଞ୍ଜୀ ତ
ୃ
ାର୍ଯଲୟାଳୟ /

କପଲାକରଟ୍୍

ାର୍ଯଲୟାଳୟ

ୱମ୍ବା କେବ୍ ସାଇଟ୍ କର ଉପଲବ୍ଧ

ରାର୍ଯୱ ବ ଏବଂ

ମ୍ପାନୀ ନୱଷ୍ପର୍ତ୍ୱ କନକଲ ଛପା ଗଣମାଧ୍ୟମ

ଜରୱ ଆକର ପ୍ରଚାର ରାର୍ଯୱ ବ ।
(b) ସୁଧ ହାର ଏବଂ େୁଳ୍କଗୁଡ଼ୱ କର ପରୱ ବର୍ତ୍ଲନଗୁଡ଼ୱ ୁ ଗ୍ରାହ ଙ୍କୁ ସୂଚତ
ୱ
ରାର୍ଯୱ ବା ପକର ହୱ ଁ ଲାଗୁ ରାର୍ଯୱ ବ । ଋଣ ରାଜୱନାମାକର ଏ
ସଂକ୍ରାନ୍ତକର ଏ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ଲ ଅନ୍ତଭଲୁକ୍ତ ରାର୍ଯୱ ବ ।
(c) ରାଜୱନାମା ଅଧୀନକର କଦୟ

ମ୍ବ
ୱ ା ପ୍ରଦେଲନ ୁ ପ୍ରତୟାହାର / ତ୍ୱରାନ୍ୱତ
ୱ

ରୱ ବାର ନୱଷ୍ପର୍ତ୍ୱ

ମ୍ପାନୀ ସହୱତ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ସ୍ୱାକ୍ଷରୱ ତ ଋଣ ାଗଜପତ୍ରର ନୱୟମ ଓ୍ ସର୍ତ୍ଲାବଳୀ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ କହବ ।
(d) ଋଣର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଲ ଓ୍ ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ପରୱ କୋଧ ପକର ଋଣ ବାବଦୀୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧ
ାଗଜପତ୍ର ଅଧୀନକର

ମ୍ପାନୀ

ୁ ନୱମକ୍ତ
ଲୁ
ରାର୍ଯୱ ବ, ର୍ଯାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ବୱରୁଦ୍ଧକର ଋଣ

ୱମ୍ବା ଅନୟ କ ୌଣସୱ ବୟକ୍ତୱ ଙ୍କ କ ୌଣସୱ କବୈଧ

ୱମ୍ବା ଚୁ କ୍ତୱ ମଳ
ୂ

ଅଧ ି ାର

ୱମ୍ବା ଧାରଣାଧ ି ାର

ୱମ୍ବା

ପ୍ରତୱଦାବୀର ଅଧ ି ାର ଉପକର ନୱଭର
ଲ
ରୱ ବ । ର୍ଯଦୱ ଏପରୱ ପ୍ରତୱଦାବୀର ଅଧ ି ାର ପ୍ରକୟାଗ ରାର୍ଯୱ ବାର ଥାଏ, କତକବ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ
ଏ ସମ୍ପ କଲ ର କନାଟୱସ ପ୍ରଦାନ
ଧାରଣ

ରୱ ବା

ୱମ୍ବା ପ୍ରତୱଦାବୀ

ରୱ ବାର ଅଧ ି ାର ପ୍ରକୟାଗ

ରାର୍ଯୱ ବ, ଏଥ ିକର ବକ ୟା ଦାବୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଲ ବୱବରଣୀ ଏବଂ କ ଉ ଁ ସର୍ତ୍ଲ ଅଧୀନକର
ରୱ ବା/ବନ୍ଧ

ବୱକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଥଲ ହାସଲ

ରୱ ବା

ୱମ୍ବା ବନ୍ଧ

ମ୍ପାନୀ ବନ୍ଧ

ୁ

ୱମ୍ବା ବୱକ୍ରୟ ଲବ୍ଧରାେୱ ୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର

ରୁଛୱ ତାହାର ସୂଚନା ରହୱବ । ଋଣ ସକମତ ଅନୟାନୟ ବକ ୟା ରାେୱର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଲ ତଥା ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ କପୈଠ

ପକର, ଋଣଗ୍ରହୀତା/ଗ୍ରାହ ଙ୍କଠାରୁ ଅନୁ କରାଧ ପ୍ରାପ୍ତୱ ତାରୱ ଖରୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟକର ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା "କ ୌଣସୱ ବକ ୟା ନାହୱ"ଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଜାରୱ

ରାର୍ଯୱ ବ।

(e) ଋଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ କନାଟୱସ, ପତ୍ରକର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଲକର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ

ରାର୍ଯାଇଥ ିବା ଭାଷାକର

ରାର୍ଯୱ ବ ।
4.

ଭି ନ୍ନକ୍ଷମ ଆପବଦନକାରୀ
ମ୍ପାନୀ ୋରୀରୱ

ଭୱ ନ୍ନକ୍ଷମ/ ଦୃ ଷ୍ଟୱ ବାଧ ିତ ଆକବଦନ ାରୀମାନଙ୍କୁ ଭୱ ନ୍ନକ୍ଷମତା ଆଧାରକର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କସବା ସକମତ ଋଣ ସୁବୱଧା

କର୍ଯାଗାଇବାକର କ ୌଣସୱ ବାଛବୱଚାର
କସମାନଙ୍କ ଆକବଦନ ୁ

ରୱ ବ ନାହୱ ଁ । କସମାନଙ୍କ ସହୱତ ଅନୟାନୟ ଆକବଦନ ାରୀଙ୍କ ଭଳୱ ଆଚରଣ

ରାର୍ଯୱ ବ ଏବଂ

ମ୍ପାନୀର ଋଣ ପ୍ରକ୍ରୱୟା ଏବଂ ନୀତୱ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ କର୍ଯାଗୟତା ଭୱ ର୍ତ୍ୱକର ବୱଚାର ୁ ନୱଆର୍ଯୱ ବ। ଭୱ ନ୍ନକ୍ଷମ

ଆକବଦନ ାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ

ୱମ୍ବା ଋଣ ସୁବୱଧା ୁ ବୁ ଝୱବା, ଚୟନ

ରୱ ବା ଏବଂ ହାସଲ

ରୱ ବାକର ସକ୍ଷମ

ରୱ ବା ପାଇ ଁ

ସମସ୍ତ ସମ୍ଭବ ସହାୟତା କର୍ଯାଗାଇଦୱଆର୍ଯୱ ବ ।
5. ସାଧାରଣ ବୟବସ୍ଥାେନ
(a) ଋଣ ାଗଜପତ୍ରର ନୱୟମ ଓ୍ ସର୍ତ୍ଲାବଳୀକର ଦେିତ ଉକଦ୍ଦେୟଗୁଡ଼ୱ ୁ ଛାଡ଼ୱ

ୱମ୍ବା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂବର
ଲ ୁ ପ୍ର ଟ ରାର୍ଯାଇ ନ

ଥ ିବା କ ୌଣସୱ ନୂ ଆ ସୂଚନା ମ୍ପାନୀ ନଜର ୁ ନ ଆସୱ ଥ ିକଲ, ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମାମଲାକର ହସ୍ତକକ୍ଷପ ରୱ ବ ନାହୱ ଁ।
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(b) ର୍ଯଦୱ କ ୌଣସୱ କକ୍ଷତ୍ରକର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ଖାତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇ ଁ ଅନୁ କରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ, କତକବ ସମ୍ମତୱ
ଅଥଲାତ୍୍

ୱମ୍ବା ଆଉ ୱଛୱ,

ମ୍ପାନୀର ଆପର୍ତ୍ୱ , ର୍ଯଦୱ ଥାଏ, ଅନୁ କରାଧ ପ୍ରାପ୍ତୱ ତାରୱ ଖରୁ 21 ଦୱନ ମଧ୍ୟକର ଜଣାଇଦୱଆର୍ଯୱବ ।

(c) ଋଣ ଅସୁଲୱ ମାମଲାକର, ମ୍ପାନୀ ଅନୁ ଚୱତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଆଶ୍ରୟ କନବ ନାହୱ ଁ ର୍ଯଥା, ସମୟ ଅସମୟକର ବାରମ୍ବାର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ
ହଇରାଣ ରୱ ବା, ଋଣ ଅସୁଲୱ ପାଇ ଁ ବାହୁ ବଳ ପ୍ରକୟାଗ ରୱ ବା, ଏବଂ ମ୍ପାନୀ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟକର ାମ ରୱ ବ । ମ୍ପାନୀ ଏହା
ସୁନୱଶ୍ଚୱତ ରୱ ବ କର୍ଯ ଏହାର ସମସ୍ତ ମଲଚାରୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କ ସହୱତ ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତୱକର ାରବାର ରୱ ବା ପାଇ ଁ ପ୍ରେୱକ୍ଷୱତ ହୁ ଅନ୍ତୱ
।
(d) ଖୁଚୁରା ଫାଇନାନ୍ୱଂସ ଉତ୍ପାଦ ପାଇ,ଁ ବୟବସାୟ ୁ ଛାଡ଼ୱ ଅନୟ କ ୌଣସୱ ଉକଦ୍ଦେୟକର ବୟକ୍ତୱ ବୱକେଷ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ଚଳମାନ ହାରକର
ମଞ୍ଜୁର ରାର୍ଯାଇଥ ିବା ମୱ ଆଦୀ ଋଣ ଉପକର ମ୍ପାନୀ ଅଗ୍ରସମାପ୍ତୱ େୁଳ୍କ/ ପ୍ରା ୍-ପରୱ କୋଧ ଜରୱ ମାନା ଆଦାୟ ରୱ ବ ନାହୱ ଁ।
6. ସୁଧ ପ୍ରଭାର:
(a) ନୱକଦ୍ଦଲେ ପରୱ ଷଦ ପାଣ୍ଠୱର ମୂଲୟ, ମାଜିନ୍ ଏବଂ ରୱ ସ୍କ ପ୍ରୱ ମୱୟମ୍୍ ଇତୟାଦୱ ଭଳୱ ସମ୍ପ ିତ ଦୱଗଗୁଡ଼ୱ ୁ ବୱଚାର ୁ କନଇ ଋଣ ଏବଂ
ଅଗ୍ରୱମ, ପ୍ରକ୍ରୱୟା ରଣ ଉପକର ଆଦାୟ ରାର୍ଯୱ ବା ୁ ଥ ିବା ସୁଧର ହାର ତଥା ଅନୟାନୟ େୁଳ୍କ ନୱଦ୍ଧାଲ ରଣ ନୱମକନ୍ତ ଏ ସୁଧ ହାର ଆଦେଲ
ଅଙ୍ଗୀ ୃତ

ରୱ ଛନ୍ତୱ । ସୁଧର ହାର ଏବଂ ରୱ ସ୍କର ବଗଲୀ ରଣ ନୱମକନ୍ତ ପନ୍ଥା ଏବଂ ବୱଭୱନ୍ନ ବଗଲର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଭୱ ନ୍ନ ଭୱ ନ୍ନ ସୁଧ

ହାର ଆଦାୟ ରୱ ବା ପଛକର ଥ ିବା ର୍ଯୁକ୍ତୱ ୁ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ପାଇ ଁ ଦରଖାସ୍ତ ଫମଲକର ଦେଲାଇକବ ଏବଂ ସ୍ୱୀ ୃତ ସୁଧ ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ
ଭାକବ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ରକର ସୂଚାଇକବ ।
(b) ସୁଧ ହାର ଏବଂ ରୱ ସ୍କ ବଗଲୀ ରଣର ପଦ୍ଧତୱ ମଧ୍ୟ ମ୍ପାନୀର କେବ୍ ସାଇଟକର ଉପଲବ୍ଧ ରାର୍ଯୱ ବ । ସୁଧ ହାରକର କର୍ଯକବ ବୱ କ ୌଣସୱ
ପରୱ ବର୍ତ୍ଲନ ହୁ ଏ, କତକବ କେବ୍ ସାଇଟ୍

ୱମ୍ବା ଅନୟ କ ଉଠାକର
ଁ
ପ୍ର ାେୱତ ସୂଚନା ୁ କସହୱ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ଅପ୍୍ କଡଟ୍୍

ରାର୍ଯୱ ବ ।

(c) ସୁଧର ହାର କହଉଛୱ ବାଷି ୀ ୃତ ହାର, ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାତାକର ପ୍ର ତ
ୃ କର କ କତ ହାର ଲାଗୁ ରାର୍ଯୱବ କସ ସମ୍ପ କଲ ର ଋଣଗ୍ରହୀତା
ସକଚତନ ରହୱପାରୱ କବ ।
7.

ଅଭି ପର୍ଯାଗ ନିରାକରଣ େଦ୍ଧତି

ନୱରକପକ୍ଷ

ାର୍ଯଲୟପଦ୍ଧତୱ ସଂହୱତାର

ାର୍ଯଲୟାନ୍ୱୟନ

ମ୍ପାନୀର ଦାୟୱ ତ୍ୱ କହବ । ଋଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହ ମାନଙ୍କ ସହ ଏହାର ପ୍ରକତୟ

ାରବାର କର୍ଯପରୱ ସରଳ ଏବଂ ବାଧାବୱଘ୍ନରହୱତ ହୁ ଏ ଏହା ସୁନଶ୍ଚ
ୱ ୱ ତ ରୱ ବା ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ର୍ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦୟମ ରୱ ବ । ଋଣଗ୍ରହୀତା /
ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମ୍ପାନୀର ଦୃ ଷ୍ଟୱ ୁ ଅଣାର୍ଯାଇଥ ିବା କର୍ଯକ ୌଣସୱ ଅଭୱ କର୍ଯାଗର ଫଏସଲା ଅବୱଳକମ୍ବ ରାର୍ଯୱ ବାର ପ୍ରୟାସ ରାର୍ଯୱ ବ ।
ମ୍ପାନୀର ପଦାଧ ି ାରୀଙ୍କ ନୱଷ୍ପର୍ତ୍ୱ

ାରଣରୁ ଜାତ ସମସ୍ତ ବୱବାଦ / ଅଭୱ କର୍ଯାଗ, ର୍ଯାହାମଧ୍ୟକର ଆଉଟ୍୍ କସାସଲ ଏକଜନ୍ୱ ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍

କସବା ସମ୍ପ ିତ ସମସୟା ଅନ୍ତଭଲୁକ୍ତ, ପ୍ରତୱ ଦୃ ଷ୍ଟୱ ଆ ଷଲଣ ରାଗକଲ ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ୁ େୁଣାର୍ଯୱ ବ ଏବଂ ତାହାର ଫଏସଲା ରାର୍ଯୱ ବ ।
ନୱରକପକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହୱତାର ଅନୁ ପାଳନ ଏବଂ ପରୱ ଚାଳନାବଗଲର ବୱଭୱନ୍ନ ସ୍ତରକର ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ପ୍ରଣାଳୀର ାର୍ଯଲୟ ାରୱ ତାର
ନୱୟମୱ ତ ସମୀକ୍ଷାର ଏ

ଏ ୀ ତ
ୃ ରୱ କପାଟଲ ନୱୟମୱ ତ ବୟବଧାନକର ନୱକଦ୍ଦଲେ

ପରୱ ଷଦ ( ୱମ୍ବା ତାହାର

ମୱ ଟୱ) ନୱ ଟକର ଦାଖଲ

ରାର୍ଯୱ ବ ।
ମ୍ପାନୀ ନୱଜର ବୟବସାୟ ପରୱ ଚାଳୱତ
ଆର୍ବୱଆଇର ସ୍ଥାନୀୟ

ରୁଥ ିବା ସମସ୍ତ ୋଖା/ ସ୍ଥାନକର ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ଅଧ ି ାରୀ ("ଜୱଆରଓ୍") ଏବଂ

ାର୍ଯଲୟାଳୟ (ର୍ଯଦୱ ଏ

ମାସ ଅବଧ ି ମଧ୍ୟକର ଅଭୱ କର୍ଯାଗ/ ବୱବାଦର ସମାଧାନ ନ ହୁ ଏ କତକବ ଆର୍ବୱଆଇ

ସ୍ଥାନୀୟ ାର୍ଯଲୟାଳୟ ସହୱତ ସମ୍ପ ଲ ରାର୍ଯୱ ବ)ର କର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ବୱବରଣୀ ପ୍ରଦେିତ ରୱ ବ ।
4

ମ୍ପାନୀ ଏହାର ଗ୍ରାହ ଙ୍କର କର୍ଯକ ୌଣସୱ ପ୍ରଶ୍ନ / ଆପର୍ତ୍ୱ / ଅଭୱ କର୍ଯାଗର ନୱରା ରଣ ପାଇ ଁ ନୱମ୍ଲ
ନ ୱ ଖ ିତ ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ
ପ୍ରଣାଳୀ ଉପଲବ୍ଧ ରାଉଛୱ:
ସ୍ତର - 1

a)

ଋଣଗ୍ରହୀତା ସୱ ଧାସଳଖ ୋଖା ପ୍ରବନ୍ଧ ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ରୱ ପାରୱ କବ ଏବଂ ୋଖାକର
ରଖାର୍ଯାଉଥବା ଅଭୱ କର୍ଯାଗ କରଜୱଷ୍ଟରକର ନୱଜର ଆପର୍ତ୍ୱ /ଅଭୱ କର୍ଯାଗ କଲଖ ିପାରୱ କବ ।

b)

ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଲଚାରୀ / ରୱ କଲେନେୱପ ୍ ମୟାକନଜର ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ଦାଏର ରୱ ବା ୁ ଚାହୁ ଥଁ ବା
ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ମାଗଲଦେଲନ କର୍ଯାଗାଇକବ ।

c)

ଋଣଗ୍ରହୀତା ନୱମ୍ଲ
ନ ୱ ଖ ିତ କର୍ଯକ ୌଣସୱ ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମକର ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍କର ଅଭୱ କର୍ଯାଗ/ଆପର୍ତ୍ୱ
ଦାଏର ରୱ ପାରୱ କବ –
ବନ୍ଧ , ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ଖୁଚୁରା ଋଣଗୁଡ଼ୱ ପାଇ ଁ : assistance@eclf.com
ନୱିଃେୁଳ୍କ: 1-800-1026371କସାମବାର - େୁକ୍ରବାର (ପୂ. 10 ରୁ ଅ. 5 ଘଟୱ ା)

ଅଭି ପର୍ଯାଗ
ନିରାକରଣ
ଅଧିକାରୀ

ର୍ଯଦୱ ଗ୍ରାହ ପ୍ରାପ୍ତ କହାଇଥ ିବା ଉର୍ତ୍ର ୁ କନଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁ ଅନ୍ତୱ, କତକବ କସମାକନ ନୱମ୍ଲ
ନ ୱ ଖ ିତ ଠୱ ଣାକର
ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ଅଧ ି ାରୀଙ୍କ ସହ କର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ରୱ ପାରୱ କବ:
ଶ୍ରୀମତୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଅଭି ଯ ାଗ ସମାଧାନ ଅଧ ିକାରୀ
ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯ୍ଲ ାର, ଟାୱାର 3, ୱିଙ୍ଗ ‘ବି’, ଯକାହିଯନାର ସି ଟି ମଲ, ଯକାହିଯନାର ସି ଟି, କିଯରାଲ ଯରାଡ, କୁଲାଲ (ପଶ୍ଚି ମ),
ମୁମ୍ବାଇ - 400070
ଯଟଲ ନମ୍ବର +91 (22) 43428289 |
ଇଯମଲ୍ Id: grievances@eclf.com
ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ଅଧ ି ାରୀ ଆପର୍ତ୍ୱ / ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ ରୱ ବା ପକର ର୍ଯଥାେୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଋଣଗ୍ରହୀତା /
ଆକବଦନ ାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ / ଆପର୍ତ୍ୱ / ଅଭୱ କର୍ଯାଗର ଉର୍ତ୍ର / ସମାଧାନ କର୍ଯାଗାଇବା ପାଇ ଁ ପ୍ରୟାସ ରୱ କବ ।

ସ୍ତର - 2

ର୍ଯଦୱ ଆପର୍ତ୍ୱ / ଅଭୱ କର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଏ ମାସ ମଧ୍ୟକର ନ ହୁ ଏ, କତକବ ଋଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହ /
ଆକବଦନ ାରୀ ଆକବଦନ ରୱ ପାରନ୍ତୱ :ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ
ଅଣ-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ
ରି ଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ
3ୟ ମହଲା, ମରାଠା ମନ୍ଦୱର ନୱ ଟ, ବାଇ ୁଲ୍ଲା,
ମୁମ୍ବାଇ କସଣ୍ଟ୍ରାଲ, ମୁମ୍ବାଇ - 400008;
ପେ ି .: +91 22-23084121/ 23028436
ଫାକ୍ସ: +91 22-23022011
ଇପମ ୍ ଆଇଡି-dnbsmro@rbi.org.in
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ନିରାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଅନୁ ୋଳନ କରାର୍ଯିବାକୁ ଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ:
1) ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ହୱତ ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀର ବୟବସାୟ ପରୱ ଚାଳୱତ କହଉଥ ିବା ୋଖା / ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ୱ ବାହାକର ମଧ୍ୟ ଉପକରାକ୍ତ ସୂଚନା
ପ୍ରଦେିତ ରାର୍ଯୱ ବ ଏବଂ ସନ୍ଦଭଲ ଉକଦ୍ଦେୟ ଲାଗୱ ଏହା ୁ ଏପରୱ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ ି ାରୀଙ୍କ ନୱ ଟକର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରାର୍ଯୱ ବ।
2) ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଲଚାରୀ / ରୱ କଲେନେୱପ ୍ ମୟାକନଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପର୍ତ୍ୱ / ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କହକଲ, ଅଭୱ କର୍ଯାଗ / ଆପର୍ତ୍ୱ ର ଦ୍ରୁତ
ନୱରା ରଣ ଓ୍ ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କହବାର 2 ଦୱନ ମଧ୍ୟକର ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପ କଲ ର ଗ୍ରାହ କସବା ଟୱମ ୍ ଏବଂ
ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ଅଧ ି ାରୀଙ୍କୁ ସୂଚୱତ ରୱ ବା ୁ କହବ ।
3) ଆପର୍ତ୍ୱ / ଅଭୱ କର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଓ୍ ନୱରା ରଣ ପାଇ ଁ ଗ୍ରାହ କସବା ଟୱମ ୍ ଏବଂ ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ଅଧ ି ାରୀଙ୍କୁ ଆପର୍ତ୍ୱ
/ ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆବେୟ ବୱବରଣୀ କର୍ଯାଗାଇବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ମଲଚାରୀ / ରୱ କଲେନେୱପ ୍ ମୟାକନଜରଙ୍କ ଦାୟୱ ତ୍ୱ କହବ ।

8. ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା
ଏହୱ ସଂହୱତା ମାର୍ଚ୍ଲ 15, 2013ଠାରୁ ଲାଗୁ କହାଇଛୱ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରୱ ଜଭଲ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରୱ ସ ୁଲାଲ ର୍, ନୱକଦ୍ଦଲେ ଇତୟାଦୱ ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ
ସମୟ ସମୟକର ସଂକୋଧ ିତ / ପରୱ ବର୍ତ୍ି ତ କହାଇଛୱ ଏବଂ ାର୍ଯଲୟପଦ୍ଧତୱ ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ସରଣ ରାର୍ଯାଉଛୱ । ମ୍ପାନୀ ଏହୱ ନୱରକପକ୍ଷ
ାର୍ଯଲୟପଦ୍ଧତୱ ସଂହୱତାର ଅନୁ ପାଳନ ତଥା ପରୱ ଚାଳନାବଗଲର ବୱଭୱନ୍ନ ସ୍ତରକର ଅଭୱ କର୍ଯାଗ ନୱରା ରଣ ପଦ୍ଧତୱର ନୱୟମୱ ତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ
ବୟବସ୍ଥା ରୱ ବ ।

ପ୍ରିନ୍ପ
ି ାଲ୍ ଯନାଡାଲ୍ ଅଫିସରର ବିବରଣୀ |
ଶ୍ରୀମତୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ଉପାଧ୍ୟାୟ |

ECL ଫାଇନାନ୍ ି ଲି ମିଯଟଡ୍ |
ଟାୱାର 3, ୱିଙ୍ଗ ‘ବି’, ଯକାହିଯନାର ସି ଟି, କିଯରାଲ ଯରାଡ, କୁଲାଲ (ଡବ୍ ଲୁ), ମୁମ୍ବାଇ- 400070
ଯଟଲ ନା ।: +91 22 43428289
ଇଯମଲ୍ ଆଇଡି: grievances@eclf.com

