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କପପାପଯଟ୍ କାମପୟାୟ ଠକିଣା: 
 ଉଜ୍ଜୀଫନ ସ୍ମର୍ ପାଆନାନ୍ସ ଫୟାଙ୍କ ରିଭପିଟଡ୍ 

ପେ୍ ଗାପଡପନ୍, ନମ୍ବଯ 27, 3ୟ ଏ କ୍ରସ,୍ 18ତଭ ପଭନ୍,  
ପକାଯଭଙ୍ଗା 6ଷ୍ଠ ବ୍ଲକ୍, ପଫଙ୍ଗାରୁଯୁ - 560 095 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ପ୍ରବାଫଶାୀ ତାଯିଖ ଫପଫୃାଯୀ 01, 2018 
ନୁଫଭାଦନକାଯୀ ଫଫାଡଡ/ଫଫାଡଡ କଭଟି ି
ଫଯ ନୁଫଭାଦତି ଫ ାଆଛ:ି ଏପ୍ରର୍ି 28, 2022 
ରିସଧିାଯୀ ଜାତୀ ପ୍ରଫନ୍ଧକ  - ଫସଫା ଗୁଣଫତ୍ତା  
ସଭୀକ୍ଷାଯ ଫାଯମ୍ବାଯତା  ତିକଭଫ୍ଯ ଫାର୍ଷକି ବାଫଫଯ 



 
 
ଏହ ିଦରିର ପକଫ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ଫୟଫହାଯ ାଆଁ ଉଦି୍ଦଷ୍ଟ ଏଫଂ ଉଜ୍ଜୀଫନ ସ୍ମର୍ ପାଆନାନ୍ସ ଫୟାଙ୍କ ରିଭପିଟଡଯ ସମ୍ମତ ି

ଫୟତୀତ ପକୌଣସ ିପ୍ରକାପଯ ୁନଃଉସ୍ଥାନ କଯାମଫି ନାହିଁ। 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ଉଜ୍ଜୀଫନ ସ୍ମର୍ ପାଆନାନ୍ସ ଫୟାଙ୍କଯ ଋଣଦାତାଙ୍କ ାଆଁ ନଯିପକ୍ଷ ଅଚଯଣ ସଂହତିା (‘‘ନଯିପକ୍ଷ ଅଚଯଣ ସଂହତିା’’) 

 
 ଉଚ୍ଜୀଫନ ସ୍ମର୍ ପାଆନାନ୍ସ ଫୟାଙ୍କ (‘‘ଫୟାଙ୍୍କ’’) ାଆଁ ନଯିଫକ୍ଷ ଅଚଯଣ ସଂ ତିା ଅଫଶୟକ କଯିଥାଏ ଫୟାଙ୍୍କ ସ ତି ଫୟାଙ୍କଯ 
ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କଯ କାଯଫାଯଫଯ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ାଆଁ। ଏ  ିଭାଗଡଦଶକିାଗଡ଼ୁିକ ଫକଫ ଫୟାଙ୍କଯ ଘଫଯାଆ 
ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫୟଫସା ସମ୍ପକିତ ଫ ାଆଥାଏ। 
ଏ  ିଫୟାଙ୍କଯ ନୀତି ଫ ଉଛି ଏ ାଯ ସଭସ୍ତ କଲାଏଣ୍ଟ/ ଗ୍ରା କଭାନଙୁ୍କ ସଭାନ ପ୍ରକାଯଯ ଏଫଂ ନଯିଫକ୍ଷ ଅଚଯଣ ପ୍ରଦଶଡନ 
କଯିଫା। ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଯ କଭଡକାଯୀ ନଯିଫକ୍ଷ, ସଭଦଶଡୀ ଏଫଂ ସୁସଂଗତ ଫଶୈୀଫଯ ସ ାତା, ଉତ୍ସା  ଏଫଂ ଫସଫା ପ୍ରଦାନ 
କଯିଫଫ। ଏ  ି ନଯିଫକ୍ଷ ଅଚଯଣ ସଂ ତିା ଏ  ି ଫୟାଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ଗ୍ରା କଙ୍କ ାଆଁ ଏ ାଯ ଶାଖାଗୁଡ଼କିଫଯ ଏଫଂ ଏ ାଯ 
ଫେଫସାଆଟଫଯ , ସମ୍ପ୍ରତwିww.ujjivansfb.in (“ଏ  ିଫେଫସାଆଟ୍”)ଫଯ ଉରବ୍ଧ କଯାମଫି। 
ପବଦବାଫ - ଫହିୀନ ନୀତ ି
 
ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଏ ାଯ ଗ୍ରା କଭାନଙ୍କ ଭଧ୍ୟଫଯ ଫଂଫଶାଦ୍ଭଫତା, ଜାତ,ି ଫର୍ଣ୍ଡ, ଧଭଡ, ରିଙ୍ଗ, ଫଫୈଫା କି ସ୍ଥତି,ି ଫସ (ସାଫାକତ୍ୱଯୁ 
ଧକି), ଅଥକି ସ୍ଥତିି କିମ୍ବା ଶାଯୀଯିକ ବିନ୍ନକ୍ଷଭତା ବିତି୍ତଫଯ ଫବଦବାଫ କଯିଫ ନା ିଁ। 
 
ଡାଆପଯକ୍ଟ ପସରିଂ ଏପେଣ୍ଟସ୍ (‘‘ଡିଏସଏ’’) ଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅଚଯଣ ସଂହତିା 
 

ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଡିଏସଏଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଭିନଫଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ଅଚଯଣ ସଂ ତିା ାନ କଯିଫ ଏଫଂ ଉକ୍ତ ଡିଏସଏଙ୍କ ସ ତି 
ଯାଜିନାଭାଫଯ ଏ ାକୁ ନ୍ତବଡୁ କ୍ତ କଯିଫ। ଫମଫ ତୁ ଫୟାଙ୍କଯ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଫୟଫସ୍ଥା, ଡିଜିଟାର୍ ପିନଫଟକ୍ ାଟଡନଯସି ୍ଦ୍ୱାଯା 
ଫସାସଡ କଯାମାଆଥାଏ ଫସଗଡ଼ୁକୁି ଭଧ୍ୟ ଡିଏସଏ ବାଫଫଯ ଫଗଡୀକୃତ କଯାମାଆଥାଏ, ନଭିନଫଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ଅଚଯଣ ସଂ ତିା 
ଡିଜିଟାର୍ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଫୟାଙ୍କଯ ପିନଫଟକ୍ ାଟଡନଯ ପ୍ରଦାନ ାଆଁ ଭଧ୍ୟ ପ୍ରମଜୁୟ ଫ ଫ। ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ 
ଫୟଫସା ଭଫଡର ସ ତି ସଭଫମାଜିତ କଯିଫ ଅଆଫିଏ ଦ୍ୱାଯା ଡିଏସଏଭାନଙ୍କ ାଆଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ଅଦଶଡ ଅଚଯଣ ସଂ ତିା ଗ୍ର ଣ 
କଯିଥରିା। ଅଦଶଡ ଅଚଯଣ ସଂ ତିାଯ ନୟାନୟ ଦଗିଗଡ଼ୁିକୁ ଭଧ୍ୟ ଗ୍ର ଣ କଯାମଫି ଫମଫତଫଫଫ କି ଫୟାଙ୍୍କ ମଥାଥଡ 
ଫୟଫସା ଭଫଡରଫଯ କାମଡୟ କଯିଥାଏ। 

 ନଭିନଫଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ଯିସ୍ଥତିି ଧୀନଫଯ ଫକଫ ଫୟାଙ୍କଯ ଉତ୍ପାଦ ଫସାସଡ କଯିଫା ାଆଁ ଜଫଣ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତି 
ଫମାଗାଫମାଗ କଯାମଫି।  

http://www.ujjivansfb.in/


- ଫମଫତଫଫଫ କି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କ ଫେଫସାଆଟ୍ ଭାଧ୍ୟଭଫଯ କିମ୍ବା ଫୟାଙ୍କଯ କର୍ ଫସଣ୍ଟଯ ଭାଧ୍ୟଭଫଯ କିମ୍ବା ଫୟାଙ୍କଯ ଶାଖା 
ଭାଧ୍ୟଭଫଯ କିମ୍ବା ଫୟାଙ୍କଯ ଯିଫରସନସି ୍ଭୟାଫନଜଯଙ୍କ ଭାଧ୍ୟଭଫଯ ଫୟାଙ୍କଯ ଏକ ଉତ୍ପାଦ ଫନଫା ାଆଁ ତାଙ୍କଯ /ଏ ାଙ୍କଯ 
ପ୍ରକାଶୟଫଯ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଯିଥାନ୍ତ ି କିମ୍ବା ନୟ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କିମ୍ବା ଯ ଥିଫିା ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସୁାଯିଶ 
କଯାମାଆଥାଏ କିମ୍ବା ଫୟାଙ୍କଯ ୂଫଡଯୁ ଯ ଥିଫିା ଗ୍ରା କ ଫ ାଆଥାନ୍ତ ିଫମ କି ଫୟାଙ୍କଯୁ ଫା ଫୟାଙ୍କ ତଯପଯୁ ଫୟାଙ୍କଯ ନୟ 
ଉତ୍ପାଦ ଫରି୍ଷଫଯ କର୍ ଗ୍ର ଣ କଯିଫା ାଆଁ ସମ୍ମତ ିପ୍ରଦାନ କଯିଥାନ୍ତ।ି  

- ଫମଫତଫଫଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କଯ ନାଭ/ଫଟରିଫପାନ୍ ନମ୍ବଯ/ଠକିଣା ଫୟାଙ୍୍କ ନକିଟଫଯ ଉରବ୍ଧ ଯ ଥିାଏ ଏଫଂ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଗ୍ରା କଙ୍କଯ ସମ୍ମତ ିଫନଫା ଫଯ ଫଗାଟିଏ ତାରିକା/ଡିଫଯଫଟାଯୀ/ଡିଏସଓ ଭୟାଫନଜଯ୍/ଟଭି୍ ରିଡଯଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁଫଭାଦତି 
ଡାଟା ଫଫସଯୁ୍ ନଅିମାଆଥାଏ। 

- ଫମଫତଫଫଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କ/ଗ୍ରା କ ନଜି ସୁଫଧିା ନୁମାୀ ଅ ୍ଭାଧ୍ୟଭଫଯ, ଫେଫସାଆଟଫଯ, ସଶଯୀଫଯ ଉସ୍ଥତି ଯ  ି
ପିନଫଟକ୍ ସ ତି ଫମାଗାଫମାଗ କଯନ୍ତ ିକିମ୍ବା କର୍ ଫସଣ୍ଟଯ ଫା ନୟ ଫକୌଣସ ିଫମାଗାଫମାଗ ଫନୁି୍ଦ ମା ାକି ଏ  ିଧଗି୍ର ଣ 
ଫକୌଶ ଫା ଭଫଡରଯ ଂଶ ଫ ାଆଥାଏ ତା ା ଭାଧ୍ୟଭଫଯ ଫମାଗାଫମାଗ କଯିଥାନ୍ତ।ି   

 ଡିଏସଏ ଫକୌଣସ ିଫୟକି୍ତ/ନୁଷ୍ଠାନଙୁ୍କ କର୍ କଯିଫା ନୁଚତ୍ି ମା ାଯ ନାଭ/ଫମାଗାଫମାଗ ନମ୍ବଯ ଡିଏସଏ ସ ତି ଉରବ୍ଧ 
ଫକୌଣସ ି‘‘ଡୁ ନଟ୍ ଡିଷ୍ଟଫଡ’’ ତାରିକାଫଯ ଫ୍ଲାଗ ୍ଫ ାଆନଥାଏ। 

 ଫଟରିଫପାନଫଯ ଫମାଗାଫମାଗ ସାଧାଯଣ ବାଫଫଯ ସକା 9ଟା 30ଯୁ ସନ୍ଧୟା 7ଟା ଭଧ୍ୟଫଯ ସୀଭତି ଫ ଫା ଅଫଶୟକ। ଫଶୟ, 
ଏ ା ସୁନଶି୍ଚତି କଯାମାଆାଫଯ ଫମ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଫମାଗାଫମାଗ କଯାମାଆାଯିଫ ଫକଫ ଫମଫତଫଫଫ ଏ  ିକର୍ 
ତାଙ୍କ ାଆଁ ଫକୌଣସ ିସୁଫଧିାଯ କାଯଣ ଫ ଫ ନା ିଁ ଫଫାରି ଅଶା କଯାମାଉଥାଏ। କର୍ଗୁଡ଼ିକ ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ ସଭ ଫଧ ିଫୂଡଯୁ 
କିମ୍ବା ଫଯ (ଉଫଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ନୁମାୀ) ଫକଫ ଏ  ିଫସ୍ଥାଫଯ ସ୍ଥାତି କଯାମାଆାଫଯ ଫମଫତଫଫଫ ସମ୍ଭାଫୟ 
ଫୟକି୍ତ ପ୍ରକାଶୟଫଯ ଡିଏସଓଙୁ୍କ ଏ ା କଯିଫା ାଆଁ ରିଖିତ ବାଫଫଯ ଫା ଫଭୌଖିକ ବାଫଫଯ ଧକୃିତ କଯିଥାନ୍ତ।ି 

 ଡିଏସଏ ଜଫଣ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଫଗାନୀତାକୁ ସମ୍ମାନ ଫଦଫା ଉଚିତ୍। ଏ  ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଯୁଚ ିସାଧାଯଣ ବାଫଫଯ 
ଫକଫ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତି  ଏଫଂ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଧକୃିତ ନୟ ଫକୌଣସ ି ଫୟକି୍ତ/ଯିଫାଯ ସଦସୟ 
ଫମଯିକି ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କଯ ଅକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ/ସଚିଫ/ସ ଧଭଡୀ, ତାଙ୍କଯ ଧକୃିତଙ୍କ ସ ତି ଅଫରାଚନା କଯାମାଆାଫଯ। 

 ଡିଏସଏ ଫକୌଣସ ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କଠାଯୁ ଫକୌଣସ ିପ୍ରକାଯଯ ରାଞ୍ଚ ଗ୍ର ଣ କଯିଫଫ ନା ିଁ। ଫକୌଣସ ିଫଡିିଆ (ଫଜିଫନସ ୍
ଫଡବରଫଭଣ୍ଟ ଏକଜିକୁୟଟବ୍ି) ଙୁ୍କ ଜଫଣ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାଯ ଫକୌଣସ ିପ୍ରକାଯଯ ରାଞ୍ଚ ମଚାଗଫର ଫା ଦଅିଗଫର ଏ  ିମଚାମିଫା 
ଫରି୍ଷଫଯ ତାଙ୍କ ଭୟାଫନଜଫଭଣ୍ଟକୁ ଜଣାଆଫା ଅଫଶୟକ। 

 ଡିଏସଏ ଅଗଅୁ ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଜଣାଆଫଦଫଫ ଫମ ଫସଭାଫନ ଫୟାଙ୍କ ତଯପଯୁ ତାଙ୍କ ସ ତି ଫମାଗାଫମାଗ କଯୁଛନ୍ତ ିଓ ମଦ ି
ତାଙୁ୍କ ଫକୌଣସ ିଋଣ ଦଅିମାଏ ଏ ା ଫକଫ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ଦଅିମଫି। 

 ଫୟାଙ୍କ ାଆଁ ଫଫକା ଅଦା ାଆଁ ନମିୁକ୍ତ ଡିଏସଏଭାନଙ୍କ ାଆଁ ଅବୟନ୍ତଯୀଣ ନୀତ ିଓ ର୍ଦ୍ତ ିଯ ଫିା ଅଫଶୟକ, ଏ ା 
ସ ତି ଖିରାଯି ପ୍ରତ ିମଡୟାଫଯ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତି  କାମଡୟ କଯିଫାଯ ପ୍ରକି୍ରା ଫରି୍ଷଫଯ ଏଫଜଣ୍ଟ /କଭଡଚାଯୀଙୁ୍କ ଶକି୍ଷା ତଥା 
ତାରିଭ ୍ଦଅିମଫି ଏଫଂ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତି କିଯି ବାଫଫଯ ଉଚ୍ଚ ଫନୈତକିତା ଭାନକ ସୁନଶି୍ଚତି ସ ତି ଅଚଯଣ ପ୍ରଦଶଡନ କଯିଫଫ 
ଫସ ଫରି୍ଷଫଯ ଭଧ୍ୟ ତାରିଭ ୍ଦଅିମଫି। 

 ଋଣ ଅଫଫଦନ ପ୍ରକି୍ରାକଯଣ, ଫଫକା ଅଦା ଏଫଂ ଖିରା ିକଯିଥଫିା ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତି କାଯଫାଯ ପ୍ରକି୍ରାଫଯ ଜଡ଼ିତ 
କଭଡଚାଯୀ/ଏଫଜଣ୍ଟଫୃନ୍ଦ ଫମାଗ ଫଦଫା ସଭଫଯ ଔଚାଯିକତା ବାଫଫଯ କିମ୍ବା ୃଥକ ବାଫଫଯ ଡିଏସଏଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯାଭଶଡ 
ଦଅିମାଆଥଫିା ଅଚଯଣ ସଂ ତିା (ଅଆଫିଏଙ୍କ ଅଚଯଣ ସଂ ତିା ସଦୃଶ) ାନ କଯିଫା ାଆଁ ଏକ ଫଘାର୍ଷଣାନାଭା ସ୍ୱାକ୍ଷଯ 
କଯିଫଫ। 

 ଏ ାଯ  ିସାଫ ଫ  ିଯକ୍ଷଣାଫଫକ୍ଷଣ ଏଫଂ ଯିଫାଟଡ କଯିଫା/ ଉସ୍ଥାନାଫଯ ସଠକିତା ସୁନଶି୍ଚତି କଯିଫା ସ ତି ଫମାଗୟତାପ୍ରାପ୍ତ 
ଡିଟଯ/ଫୃନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ଅଥକି ଫକ୍ତଫୟ ଯିପ୍ରକାଶ କଯିଥାନ୍ତ।ି  

 ଫୟାଙ୍କଯ ଉତ୍ପାଦ ଫରି୍ଷଫଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ଯ ଥିଫିା ଅଫଶୟକ। 



 ଡିଏସଏ କଯିଫା ନୁଚତ୍ି-  
- ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରଦାନ କଯାମାଉଥଫିା ଫକୌଣସ ିଫସଫା/ଉତ୍ପାଦଫଯ ଫଭି୍ରାନ୍ତ କଯିଫା;  
- ଫସଭାନଙ୍କ ଫୟଫସା କିମ୍ବା ନୁଷ୍ଠାନଯ ନାଭ ଫରି୍ଷଫଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଫଭି୍ରାନ୍ତ କଯନ୍ତ ିନା ିଁ କିମ୍ବା ନଜି ଫରି୍ଷଫଯ ଭଛି 

ଉସ୍ଥାନା କଯିଫା।  
- ଫକୌଣସ ିଫୟଫସ୍ଥା /ଫସଫାଫଯ ଫୟାଙ୍କ ତଯପଯୁ ଫକୌଣସ ିବୁର/ନଧକୃିତ ପ୍ରତିଶୁ୍ରତ ିଫଦଫା 
 ଗସ୍ତ/ଫମାଗାଫମାଗ ସଭଫଯ କି କି ସାଫଧାନତା ଫରମ୍ବନ କଯିଫଫ 

ଡିଏସଏ କଯିଫା ଉଚିତ୍: 
- ଫୟକି୍ତଗତ ସ୍ଥତିିକୁ ସମ୍ମାନ ଫଦଫଫ - ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କଠାଯୁ ମଫଥଷ୍ଟ ଦୂଯତା ଯକ୍ଷା କଯିଫଫ। 
- ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଆଚ୍ଛା ଫଫିଯାଧଫଯ ତାଙ୍କଯ ଫାସସ୍ଥାନ/କାମଡୟା ଯିସଯଫଯ ପ୍ରଫଫଶ କଯିଫଫ ନା ିଁ; 
- ଧକି ସଂଖୟାଫଯ ଗସ୍ତ କଯିଫଫ ନା ିଁ, ମଥା:- ମଦ ି ଅଫଶୟକ  ୁଏ, ଜଫଣ ଫଡିିଙ୍କଠାଯୁ (ଫଜିଫନସ ୍ ଫଡବରଫଭଣ୍ଟ 

ଏକଜିକୁୟଟବ୍ି) ଏଫଂ ଜଫଣ ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କଠାଯୁ ଧକି ନୁ ନ୍ତ ି
- ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କଯ ଫଗାନୀତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିନୁ୍ତ। 
- ମଦ ିଗସ୍ତ ସଭଫଯ ଏ  ିସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କ ଉସ୍ଥତି ନା ାନ୍ତ ିଏଫଂ ଫକଫ ଯିଫାଯଯ ସଦସୟ କିମ୍ବା କାମଡୟାଯ ଫୟକି୍ତଫୃନ୍ଦ 

ଉସ୍ଥତି ଯ ଛିନ୍ତ ିଫତଫଫ ଫସ ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ କର୍ ଫୟାକ୍ କଯିଫା ାଆଁ ନୁଫଯାଧ କଯି ଏ  ିଗସ୍ତ ସଭାପ୍ତ କଯିଫା ଉଚତ୍ି। 
- ମଦ ିଫକୌଣସ ିଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଚଯାମାଏ ଫତଫଫ ତାଙ୍କଯ ଫଟରିଫପାନ୍ ନମ୍ବଯ, ସୁଯବାଆଜଯଙ୍କ ନାଭ କିମ୍ବା ଜଡ଼ତି ଫୟାଙ୍କ 

ଧକିାଯୀଙ୍କଯ ଫମାଗାଫମାଗ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯନୁ୍ତ। 
- ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତି ଫୟଫସା ଫରି୍ଷଫଯ ସୀଭତି ଅଫରାଚନା - ଏକ ଫୃତି୍ତଗତ ଦୂଯତା ଫଜା ଯଖନୁ୍ତ। 
 ଡିଏସଏଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସମ୍ଭାଫୟ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଠାମାଆଥଫିା ଫକୌଣସ ିଫମାଗାଫମାଗ ଫକଫ ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନୁଫଭାଦତି ଭାଧ୍ୟଭଫଯ 

ଏଫଂ ଫଶୈୀଫଯ ଫ ଫା ଉଚିତ୍। 
ଡିେିଟାର୍  ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ଲାଟପଭପପଯ ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପସାସପ କଯାମାଆଥଫିା ଋଣ: 
 
ବାଯତୀ ଯିଜବଡ ଫୟାଙ୍କଯ ଫଜି୍ଞପ୍ତ ି - ଡିଜିଟାର୍ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ଲାଟପଭଡଫଯ ଫୟାଙ୍କ ଏଫଂ ଏନଫିଏପସଗିଡ଼ୁିକ ଦ୍ୱାଯା ଫସାସଡ 
କଯାମାଆଥଫିା ଋଣଗୁଡ଼କି: ଜୁନ୍ 24, 2020 ଦନିାଙି୍କତ ନଯିଫକ୍ଷ ଅଚଯଣ ସଂ ତିା ଏଫଂ ଅଉଟଫସାସଂି ଭାଗଡଦଶକିା 
ନୁାନ ାଆଁ ଏ  ିଫୟାଙ୍କ, ନଜିସ୍ୱ ଡଜିିଟାର୍ ଋଣ ଦାନ ପ୍ଲାଟପଭଡ ଭାଧ୍ୟଭଫଯ ଋଣ ଦଅିମାଆଥାଉ ଫା ଏକ ଅଉଟଫସାସଡ 
ଫ ାଆଥଫିା ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପ୍ଲାଟପଭଡଫଯ ଋଣ ଦଅିମାଆଥାଉ ତା ା ନଫିଫିଶର୍ଷଫଯ କା ଭଫନାଫାକୟଫଯ ଏ  ି ନଯିଫକ୍ଷ 
ଅଚଯଣ ସଂ ତିା ଭାଗଡଦଶକିା ାନ କଯିଫା ଅଫଶୟକ ଏଫଂ ତୟନ୍ତ ସକୁ୍ଷ୍ମ ବାଫଫଯ ଅଥକି ଫସଫା ଏଫଂ ଅଆଟ ିଫସଫା 
ଅଉଟଫସାସଡ କଯିଫା ାଆଁ ନିାଭକ ନଫିଦଡଶାଫି ଭଧ୍ୟ ନୁସଯଣ କଯିଫା ଅଫଶୟକ। 
ଫମଉଁଠାଫଯ ଫୟାଙ୍କ ଋଣଗ୍ର ତିା ଫସାସଡ କଯିଫା ାଆଁ ଏଫଂ/କିମ୍ବା ଫଫକା ଅଦା କଯିଫା ାଆଁ ଡଜିିଟାର ଋଣ ଦାନ 
ପ୍ଲାଟପଭଡକୁ ଏ ାଯ ଏଫଜଣ୍ଟ ବାଫଫଯ ନମିକୁ୍ତ କଯିଥାଏ, ଫସଭାଫନ ନଭିନରିଖିତ ନଫିଦଡଶାଫି ନୁସଯଣ କଯିଫା ଅଫଶୟକ।  
a) ଏଫଜଣ୍ଟ ବାଫଫଯ ନମିୁକ୍ତ ଫ ାଆଥଫିା ଡଜିିଟାର୍ ଋଣ ଫଦଫା ପ୍ଲାଟପଭଡଗଡ଼ୁିକଯ ନାଭ ଫୟାଙ୍କଯ ଫେଫସାଆଟଫଯ ପ୍ରକାଶ 
କଯାମିଫ।  
b) ଡିଜିଟାର୍ ଋଣ ଫଦଫା ପ୍ଲାଟପଭଡଗୁଡ଼କି ମା ାକି ଏଫଜଣ୍ଟ ବାଫଫଯ ନମିୁକ୍ତ ଫ ାଆଥାଏ ଫସଭାନଙୁ୍କ ନଫିଦଡଶ ଦଅିମାଉଛି ଫମ 
ଫସଭାଫନ ଅଗଅୁ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଫମଉଁ ଫୟାଙ୍କ ତଯପଯୁ ତାଙ୍କ ସ ତି କଥାଫାତ୍ତଡା କଯୁଛନ୍ତ ିଫସ  ିଫୟାଙ୍କଯ ନାଭ ପ୍ରକାଶ କଯିଫଫ।  
c) ଭଞୁ୍ଜଯ ଫ ଫା ଫଯ ତୁଯନ୍ତ କିନୁ୍ତ ଋଣ ଯାଜିନାଭା ସମ୍ପାଦତି ଫ ଫା ୂଫଡଯୁ, ଏ  ି ଭଞୁ୍ଜଯୀ ତ୍ର ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଫୟାଙ୍କଯ 
ଫରଟଯ ଫ ଡ୍ ଫଯ ଜାଯି କଯାମିଫ।  
d) ଏ ାଯ ସଭସ୍ତ ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଋଣ ଭଞୁ୍ଜଯୀ/ ଋଣ ଫତିଯଣ ସଭଫଯ ଋଣ ଯାଜିନାଭାଫଯ ଫର୍ଣ୍ତି ସଭସ୍ତ ସଂରଗ୍ନଯ ନକର 
ସ ତି ଏ  ିଋଣ ଯାଜିନାଭାଯ ଏକ ନକର ପ୍ରଦାନ କଯିଫଫ।  
e) ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ନମିକୁ୍ତ ଡିଜିଟାର୍ ଋଣ ଫଦଫା ପ୍ଲାଟପଭଡ ଉଫଯ ପ୍ରବାଫଶାୀ ଦୃଷ୍ଟ ିଏଫଂ ତତ୍ତ୍ୱାଫଧାନ ସୁନଶି୍ଚତି କଯାମଫି।  



f) ଅତି୍ତ ଶଣୁାଣ ିଫୟଫସ୍ଥା ଫରି୍ଷଫଯ ସଫଚତନତା ସୃଷ୍ଟ ିକଯିଫା ାଆଁ ମଫଥଷ୍ଟ ପ୍ରାସ କଯାମଫି।  
 
ଋଣ ଅପଫଦନ ଏଫଂ ଯାେିନାଭା 
 

ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ସୁନଶି୍ଚତି କଯିଫ ଫମ ଏ  ିଋଣ ଅଫଫଦନ ପଭଡଗଡ଼ୁିକ ଋଣଗ୍ର ତିା ପ୍ରକାଶ କଯିଥଫିା ଋଣ ଯିଭାଣ ନଫିଫିଶର୍ଷଫଯ 
ଋଣଯ ସଭସ୍ତ ଫଗଡ ଦୃଷ୍ଟଯୁି ସଭନ୍ୱତି ଯ ଛିି। ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଏ  ି ଋଣ ଅଫଫଦନ ପଭଡ ସ ତି ସଫୁ ଦୃଷ୍ଟଯୁି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ 
ଫ ାଆଥଫିା ଅଫଫଦନ ଦାଖର କଯିଫାକୁ ସକ୍ଷଭ କଯିଫାକୁ, ଦାଖର କଯାମଫିାକୁ ଥଫିା ଦରିରଗଡ଼ୁିକଯ ଏକ ମାଞ୍ଚ ତାରିକା 
(ଅଆନଗତ ଓ ନିାଭକ ଅଫଶୟକତା ସ ତି ସୁସଂଗତ) ଦାଖର କଯିଫାକୁ କୁ ାମଫି। 
ଫୟାଙ୍କ ଫଟରିଫପାନଫଯ ଏକ ଋଣ ସୁଫଧିା ଫଦଫା/ନୁଫଭାଦନ କଯିଫା ଘଟଣାଫଯ, ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଅଫଶୟକ ଫଫୈଧତା ମାଞ୍ଚ 
ଫଯ ମଥାଥଡ ଆଫରଫଟରାନକ୍ି ଭାଧ୍ୟଭଫଯ ଫସଭାନଙ୍କ ସମ୍ମତି  ାସର କଯିଫା ଫଯ ଫା ଗ୍ରା କଙ୍କଯ ରିଖିତ ବାଫଫଯ ସମ୍ମତ ି
ରାବ କଯିଫା ଫଯ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଅକାଉଣ୍ଟଫଯ ଫକଫ ଫସ  ିଯିଭାଣ ଜଭା କଯିଫ। ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଫକୌଣସ ିପ୍ରକାଯଯ ଫକୌଣସ ି
ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ପ୍ରାକ୍ ନୁଫଭାଦତି ଋଣ ସୁଫଧିା ମାଚନା କଫଯ ନା ିଁ।  
ଏ  ିଫୟାଙ୍କଯ ସଭସ୍ତ ଋଣ ଅଫଫଦନ ପ୍ରାପ୍ତସି୍ୱୀକାଯ ପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଯସଦ୍ି ପ୍ରଦାନ ସ ତି ଏ  ିଋଣ ଅଫଫଦନ ପ୍ରକି୍ରା ାଆଁ 
ପ୍ରକାଶୟଫଯ ସଭସୀଭା ଦଶଡାଆଫା ାଆଁ ଏକ ଫୟଫସ୍ଥା ସ୍ଥାନ କଯିଫ।  
 
ଋଣ ଭୂରୟାୟନ ଏଫଂ ସୁାଯଶ୍ି 
 

ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଋଣ ଗ୍ର ତିାଭାନଙ୍କଯ ଋଣ ଅଫଫଦନଯ ଉମୁକ୍ତ ଭୂରୟାନ ଅଫାଜନ କଯିଫ ଏଫଂ ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କଯ ଋଣ 
ଫମାଗୟତାଯ ମଥାଥଡ ମାଞ୍ଚଯ ଯିୂଯକ ବାଫଫଯ ଫକଫ ଭାଜିନ୍ ଫା ଫନ୍ଧକ ନରି୍ଦ୍ଡାଯଣକୁ ଫୟଫ ାଯ କଯିଫା ନୁଚିତ୍। ଏ  ି
ଫୟାଙ୍୍କ ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ପ୍ରମଜୁୟ ସତ୍ତଡ ଓ ନିଭାଫି ସ ତି ଋଣ ସୀଭା ଫରି୍ଷଫଯ ଜଣାଆଫଦଫଫ। ସତ୍ତଡ ଓ ନିଭାଫି ଓ ଫୟାଙ୍୍କ 
ଦ୍ୱାଯା  ଦଅିମାଆଥଫିା ଋଣ ଫୟଫସ୍ଥାକୁ ଯିଚାିତ କଯୁଥଫିା ନୟାନୟ ଅନୁସଙି୍ଗକ ଫରି୍ଷଫଯ, ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ସ  ଅଫାର୍ଷ 
ଫୁଝାଭଣା ଫଯ ସଂକ୍ଷିପ୍ତଫଯ ରିଖିତ ବାଫଫଯ ଦଅିମଫି ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ ଧକିାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ମଥାଥଡ ବାଫଫଯ ପ୍ରଭାଣତି କଯାମିଫ। 
ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଏ  ି ସତ୍ତଡ ଓ ନିଭାଫି ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱୀକାଯ କଯାମାଆଥଫିାଯ ସ୍ୱୀକାଫଯାକି୍ତ ତାଙ୍କଯ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ 
ଜ୍ଞାତସାଯଫଯ ଦଅିମାଆଛି ଏ ା ଫଯକଡଡ କଯିଫଫ। 
କନଫସାଟିଭ ୍ ଫୟଫସ୍ଥା ଧୀନଫଯ ଋଣ ଫଦଉଥଫିା ଘଟଣାଫଯ ଂଶଗ୍ର ଣ କଯୁଥଫିା ଋଣଦାତାଫୃନ୍ଦ ମଥାସମ୍ଭଫ ସଭ 
ନୁଫନ୍ଧତି ଫଶୈୀଫଯ ପ୍ରସ୍ତାଫଯ ଅପ୍ରାଆଜାର ଫା ଫଚିାଯ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ କଯିଫା ାଆଁ ର୍ଦ୍ତିଗଡ଼ୁିକ ଜଡ଼ତି କଯିଫା ଉଚିତ୍, ଏଫଂ 
ଫସଭାନଙ୍କଯ ଅଥକି ସ ାତା ଫା ନୟାନୟ ଫରି୍ଷଫଯ ନଷି୍ପତି୍ତ ଏକ ମଥାଥଡ ସଭ ଭଧ୍ୟଫଯ ଜଣାଆ ଫଦଫା ଉଚତ୍ି। 
 
ଋଣ ଅପଫଦନ ସମ୍ପକପପଯ ସଅିଆସଗୁିଡ଼ିକ ସହତି ସୂଚନା ଅଦାନପ୍ରଦାନ 
 

ଏ  ି ଫୟାଙ୍୍କ ଏ  ି ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଫକ୍ରଡିଟ ଆନପଫଭଡସନ୍ କମ୍ପାନଗିଡ଼ୁିକ (ସଅିଆସ)ିଯ ବୂଭକିା ଫରି୍ଷଫଯ ଫୟାଖୟା କଯିଫଫ, 
ସଅିଆସ ିସ ତି ଦାଗ୍ର ଣଗୁଡ଼କି ମାଞ୍ଚ କଯିଫଫ ଏଫଂ ସଅିଆସ ିପ୍ରଦାନ କଯୁଥଫିା ସୂଚନା ଉଫଯ ପ୍ରବାଫ ମାଞ୍ଚ କଯିଫଫ 
ମା ାଯ କି ଗ୍ରା କଙ୍କଯ ଋଣ ାଆଫାଯ ସାଭଥଡୟ ଉଫଯ ପ୍ରବାଫ ଫରି୍ଷଫଯ ଫୁଝାଆ ଫଦଫ। 
ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଗ୍ରା କଙ୍କ ନୁଫଯାଧକ୍ରଫଭ ଏଫଂ ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ ଫୟ ଫୈଠକ୍ରଫଭ ସଅିଆସଙି୍କଠାଯୁ  ାସର କଯାମାଆଥଫିା ଫକ୍ରଡିଟ 
ଆନପଫଭଡସନ୍ ଯିଫାଟଡଯ ଏକ ନକର ସଂରଗ୍ନ କଯିାଯନ୍ତ।ି 



ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ସଅିଆସକୁି ଫକୌଣସ ିଯିଫଶାଧଫଯ ଖିରା ିଘଟଣାଫଯ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା  ନଅିମାଆଥଫିା ଋଣ ଫରି୍ଷଫଯ ସୂଚନା 
ସାଭିକ ଫୟଫଧାନଫଯ ପ୍ରଦାନ କଯାମଫି ଏଫଂ ତା ା ଫଯ ଯଫତ୍ତଡୀ ଯିଫାଟଡଫଯ ଋଣ ଅକାଉଣ୍ଟ ନିଭତି ଫ ଫା ଫରି୍ଷଫଯ 
ଦୟତନ କଯାମଫି। 
 
ଋଣ ନଷି୍ପତି୍ତ ାଆଁ ସଭୟସୀଭା 
ଏ  ିଫୟାଙ୍କଯ ଋଣ ପ୍ରସ୍ତାଫଗୁଡ଼କିଯ ଫଚିାଯ ାଆଁ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ ର୍ଦ୍ତି ସ ତି ଉମକୁ୍ତ ସଭଫଯଖା ସ ତି ( 20 ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା 
ମଡୟନ୍ତଯ ଋଣ ାଆଁ ଋଣ ଅଫଫଦନ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା ତାଯିଖଠାଯୁ 30 କାମଡୟ ଦଫିସ) ଯ ଫି ଏଫଂ ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ ଫଧଯୁି ଧକି 
ସଭ ମଡୟନ୍ତ ଡ଼ି ଯ ଥିଫିା ଅଫଫଦନ ସଭୀକ୍ଷା କଯିଫା ାଆଁ ଏକ ଉମୁକ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱାଫଧାନକାଯୀ ଫୟଫସ୍ଥା ସ୍ଥାନ କଯିଫ। ଏ  ି
ଫୟାଙ୍କ ଫସଭାନଙ୍କଯ ଫେଫସାଆଟ୍, ଫନାଟସିଫଫାଡଡ, ଉତ୍ପାଦଫରଖା ଏଫଂ ଏଯି ନୟାନୟ ଭାଧ୍ୟଭଫଯ ଫସଭାନଙ୍କଯ ଋଣ ନଷି୍ପତି୍ତ 
ଜଣାଆଫା ାଆଁ ସଭ ସୀଭା ଉମୁକ୍ତ ବାଫଫଯ ଯିପ୍ରକାଶ କଯିଫ। 
ଏ  ି ଫୟାଙ୍୍କ ମଥାଥଡ ସଭ ଫଧ ି ଭଧ୍ୟଫଯ ଏ  ି ଋଣ ଅଫଫଦନ ମାଞ୍୍ଚ କଯିଫ ଏଫଂ ଋଣଗ୍ର ତିାଫୃନ୍ଦଙୁ୍କ ତିଯିକ୍ତ 
ଫଫିଯଣୀ/ଦରିର୍ ଅଫଶୟକ ଫ ଫା ଘଟଣାଫଯ ତୁଯନ୍ତ ଜଣାଆଫଦଫ। 
ଫକୌଣସ ିଋଣ ପ୍ରତୟାଖୟାନ ଫ ଫା ଘଟଣାଫଯ ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ରିଖିତ ବାଫଫଯ, ଏସଏଭଏସ୍ କିମ୍ବା ଚିଠ ିଭାଧ୍ୟଭଫଯ, ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ ସଭ 
ଭଧ୍ୟଫଯ ଏ  ିଋଣ ଅଫଫଦନ ପ୍ରତୟାଖୟା ଫ ଫାଯ ଭଖୁୟ କାଯଣ/କାଯଣଗୁଡ଼କି ଜଣାଆଫ। ପିନଫଟକବିତି୍ତକ ଡଜିିଟାର୍ ଋଣ 
ପ୍ରଦାନ ାଆଁ, ପ୍ରତୟାଖୟାନଯ କାଯଣ /ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ସଧିାସଖ ବାଫଫଯ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ଜଣାଆ ଦଅିମାଆାଫଯ ଏଫଂ 
ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଓ ପିନଫଟକ୍ ଋଣଦାତାଙ୍କ ଭଧ୍ୟଫଯ ଯସ୍ପଯ ସ ତି ସମ୍ମତ ଫ ାଆଥଫିା ନୁମାୀ ପିନଫଟକ୍ ଋଣଦାତାଙ୍କ 
ଭାଧ୍ୟଭଫଯ ଜଣାଆ ଦଅିମାଆାଫଯ। 
ଋଣ ଭଞୁ୍ଜଯ କ୍ରପଭ ନୁସଯଣ କଯାମଫିାକୁ ଥଫିା ଦ୍ଧତ ି
 

ଏ  ି ଫୟାଙ୍୍କ ଫକୌଣସ ି ଋଣ ାଆଁ ନଅିମଫିାକୁ ଥଫିା ସକୁିୟଯିଟ/ିଫକା ରାଫଟଯାର୍ (ଫନ୍ଧକ)ଯ ଭାରିକାନାଯ ସମ୍ପକିତ ସଭସ୍ତ 
ଦରିର ଫାଫଦକୁ ଏକ ରିଖିତ ଯସଦ୍ି ପ୍ରଦାନ କଯିଫ। ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ କୃର୍ଷି ଋଣ ାଆଁ 1.6 ରକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯ ଋଣ ସୀଭା ାଆଁ ଫକୌଣସ ି
ଫନ୍ଧକ ଜଭା ାଆଁ ଦାଫ ିକଯିଫ ନା ିଁ ଏଫଂ ଫୟାଙ୍୍କ ଏଭଏସଏଆ ଫକ୍ଷତ୍ରଫଯ ଫକୌଣସ ିୁନଟିକୁ 10 ରକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଡୟନ୍ତଯ ଋଣ 
ଫଦଫା ଘଟଣାଫଯ ଫକୌଣସ ି ଫକାରାଫଟଯାର୍ ସକୁିୟଯିଟ ି ଫା ଫନ୍ଧକ ସ୍ୱୀକାଯ କଯିଫ ନା ିଁ। ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଋଣ ଭଞୁ୍ଜଯ ଫ ଫା 
ସଭଫଯ ଯିଫଶାଧ ସୂଚୀ ଫରି୍ଷଫଯ ଫୟାଖୟା କଯିଫ ମଥା ଯିଭାଣ, ଫଧ ି ଏଫଂ ଯିଫଶାଧଯ ସଭ ଫୟଫଧାନ ଏଫଂ 
ଫଫକା ଅଦା ାଆଁ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ ପ୍ରକି୍ରା ଯ ଫି। ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ସୁଧ  ାଯ ଯିଫତ୍ତଡନ ଫ ଫା ଘଟଣାଫଯ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ସଭନ୍ୱତି 
ଫଧଫିଯ କିସ୍ତ ି (ଆଅିଆ) ସ୍ଥଯି ଯ ଫିା ଫକିଳ୍ପ ଏଫଂ ଫଧ ିଯିଫତ୍ତଡନ ଫା ଏ ାଯ ଫିଯୀତ ଫକିଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କଯିଫ। ଏ  ି
ଫୟାଙ୍୍କ ଋଣ ଫାଫଦକୁ ସୁଧ  ସିାଫ ାଆଁ ର୍ଦ୍ତି ଫୟାଖୟା କଯିଫ। 
ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଋଣ ଯାଜିନାଭାଫଯ ସଂରଗ୍ନ ଫ ାଆଥଫିା ଫର୍ଣ୍ତି ପ୍ରଫତୟକଟ ିସଂରଗ୍ନଯ ଏକ ନକର ସଂରଗ୍ନ କଯି ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ 
ଋଣ ଭଞୁ୍ଜଯୀ/ଫତିଯଣ ସଭଫଯ ଏ  ିଋଣ ଯାଜିନାଭାଯ ଏକ ନକର ସଂରଗ୍ନ କଯିଫ। ଏ  ିଋଣ ଯାଜିନାଭା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫଫଯ 
ଫୟାଙ୍କଯ ଫଚିାଯ ନୁମାୀ ଏକକ ବାଫଫଯ ଋଣ ଫୟଫସ୍ଥା ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ କଯିଫ, ଏ ା ଫୟଫସାଫଯ ଫୃରି୍ଦ୍ ଫମାଗଁ ୁଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କଯ 
ତିଯିକ୍ତ ଋଣ ଅଫଶୟକତା ୂଯଣ କଯିଫା ାଆଁ ଫୟାଙ୍କଯ ଫକୌଣସ ି ଦା ଫୟତୀତ ଫ ଫ। ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଗ୍ରା କ ଏଫଂ 
ଉଚ୍ଜୀଫନ ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସ୍ୱାକ୍ଷଯ କଯାମିଫା ାଆଁ ଋଣ ଯାଜିନାଭା ନଭିଫନ୍ତ ଡିଜିଟାର ସ୍ୱାକ୍ଷଯ ସୁଫଧିା ଫୟଫ ାଯ କଯିାଫଯ। 
ଏଥଫିଯ ଫକୌଣସ ି ଫୟତିକ୍ରଭ ଫ ଫର ଉମୁକ୍ତ ମଥାଥଡତା ପ୍ରତିାଦନ ସ ତି ନଥବୁିକ୍ତ କଯାମିଫ। ମଦ ି ଗ୍ରା କଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ନୁଫଯାଧ କଯାମାଆଥାଏ ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ଋଣ ଅକାଉଣ୍ଟଯ ଏକ ଫାର୍ଷିକ ଫଫିଯଣୀ ପ୍ରଦାନ କଯିଫ।  
ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଋଣ ଭଞୁ୍ଜଯୀ ଦରିରଫଯ ଦଶଡାମାଆଥଫିା ନିଭ ଏଫଂ ସତ୍ତଡ ଫୟତିତ ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କଯ ନୟ ଫକୌଣସ ିଫୟାାଯଫଯ 
ଫକଫଫ ଫ ି  ସ୍ତଫକ୍ଷ କଯିଫ ନା ିଁ (ମଦ ି ଫକୌଣସ ି ନୂତନ ସୂଚନା ୂଫଡଯୁ ଜାଣଶିଣୁ ି ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ପ୍ରକାଶ 
କଯାମାଆନଥଫିା ଫୟାଙ୍୍କ ନଜଯକୁ ଅସନିା ିଁ)। 



 
ୋହକଙ୍କ ସହତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏଫଂ ସାଧୁତାୂର୍ଣ୍ପ କାଯଫାଯ 
 

ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ସୁନଶି୍ଚତି କଯିଫ ଫମ ସଭସ୍ତ ଫଜି୍ଞାନ ଏଫଂ ପ୍ରସାଯଣଭୂକ ଫରି୍ଷଫସୁ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯ ଛିି ଏଫଂ ଭ୍ରଭାତ୍ମକ ନୁଫ ଁ। ଏ  ି
ଫୟାଙ୍କ ସୁନଶି୍ଚତି କଯିଫ ଫମ ଏ ାଯ ଉତ୍ପାଦ ଏଫଂ ଫସଫା, ଏ  ିସତ୍ତଡ ଓ ନିଭାଫି ଏଫଂ ଏ ଫକ୍ଷତ୍ରଫଯ ପ୍ରମୁଜୟ ସୁଧ  ାଯ/ଫଦ 
ଫରି୍ଷଫଯ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଚୂନା ଦଅିମାଆଛ।ି ଏ  ି ଫୟାଙ୍୍କ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କଯାମଫିାକୁ ଥଫିା ଏ  ି ସୁଫଧିା ଏଫଂ ଗ୍ରା କ କିଯି 
ଏଗୁଡ଼କି ାଆାଯିଫଫ ଏଫଂ ଫସଭାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଯ ଉତ୍ତଯ ାଆଁ କିଯି ଓ କା ା ସ ତି ଫମାଗାଫମାଗ କଯିାଯିଫଫ ଫସ 
ଫରି୍ଷଫଯ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଯିଫ। 
 
ଋଣଗୁଡ଼ିକଯ ଫତିଯଣ 
 

ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ପ୍ରମଜୁୟ ସତ୍ତଡ ଓ ନିଭାଫି ନୁମାୀ ଠକ୍ି ସଭଫଯ ଭଞୁ୍ଜଯ ଫ ାଆଥଫିା ଋଣଯ ଫତିଯଣ ସନୁଶି୍ଚତି କଯିଫ। ଏ  ି
ଫୟାଙ୍କ ଏ  ିସତ୍ତଡ ଓ ନିଭାଫି ତଥା ସଧୁ  ାଯ ଏଫଂ ଏଯି ନୟ ଫସଫା ଫଦଫଯ ଫକୌଣସ ିଯିଫତ୍ତଡନ ଫରି୍ଷଫଯ ଫଜି୍ଞପ୍ତ ି
ପ୍ରଦାନ କଯିଫ, ମା ାକି ଫକଫ ଫଫୈଶଷି୍ଟୟମୁକ୍ତ ବାଫଫଯ ଫଫତ୍ତଯ ଫ ଫ। 
ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଏକ ଗଠନଭୂକ ଫତିଯଣ ଯଫତ୍ତଡୀ ତତ୍ତ୍ୱାଫଧାନ ଫୟଫସ୍ଥା ଯଖିଫ ନଦିିଷ୍ଟ ବାଫଫଯ 2 ରକ୍ଷ ଟଙ୍କାଯୁ ଧକି 
ଯିଭାଣଯ ଋଣ ଫକ୍ଷତ୍ରଫଯ ଋଣଗ୍ର ତିା ସମ୍ମଖୁୀନ ଫ ଉଥଫିା ଫକୌଣସ ିପ୍ରକୃତ ସୁଫଧିାଯ ସଭାଧାନ କଯିଫା ାଆଁ। ଏ  ିଫୟାଙ୍କ 
ଏ  ିଋଣ ଦରିର ଧୀନଫଯ ପ୍ରଦଶଡନ କିମ୍ବା ତ୍ୱଯିତ ଫୈଠ/ ତୁଯନ୍ତ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ ଯିଫଶାଧ କଯିଫା ାଆଁ କିମ୍ବା ଋଣ ଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ମଥାଥଡ 
ଫଜି୍ଞପ୍ତ ିପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଫଯ ତିଯିକ୍ତ ଫନ୍ଧକ ଚା ିଁଫା ାଆଁ ନଷି୍ପତି୍ତ ଫନଫ। ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ନଭିନରିଖିତ ନଯିଫକ୍ଷ କାମଡୟଫଧିଫିଯ 
ଫଶି୍ୱାସ କଫଯ ଫମଯିକି ଫଫକା ଅଦା ଏଫଂ ଫନ୍ଧକକୁ ୁନଦଡଖର କଯିଫା ଏଫଂ ଏ ା ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ରା କଙ୍କ ଭଧ୍ୟଫଯ ଦୃଢ଼ ଫଶି୍ୱାସ 
ଜନ୍ମାଆଫା ଏଫଂ ଦୀଘଡକାୀନ ସମ୍ପକଡ ଦୃଢ଼ କଯିଫା ଏଫଂ ଏ ା ସୁନଶି୍ଚତି କଯିଥାଏ ଫମ ଫଫକା ଅଦା ସଭଫଯ ଫକୌଣସ ି
ଫୂଫଡକ ଫା ଧଭକୂର୍ଣ୍ଡ ଫଧି ିନୁସଯଣ କଯାମାଏ ନା ିଁ।  
 
ଋଣ ଫାଫଦକୁ ଫପକୟା ଏଫଂ ପଦୟଗୁଡ଼ିକ 
 

ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଭଞୁ୍ଜଯୀ ତ୍ର/ଋଣ ଯାଜିନାଭାଫଯ ପ୍ରକାଶ କଯିଫ, ଋଣ ଅଫଫଦନଯ ପ୍ରକି୍ରାକଯଣ ାଆଁ ଫୈଠଫମାଗୟ ପି/ଫଦ 
ସମ୍ପକିତ ସଭସ୍ତ ସଚୂନା, ମଦ ିଋଣ ଯିଭାଣ ଭଞୁ୍ଜଯ  ୁଏ ନା ିଁ/ଫତିଯଣ  ୁଏ ନା ିଁ ଯିଫଶାଧଫମାଗୟ ଫଦଯ ଯିଭାଣ, ପ୍ରାକ୍ 
ଫୈଠ ଫକିଳ୍ପ ଏଫଂ ଫଦଗୁଡ଼କି, ମଦ ିକିଛି ଥାଏ, ଫିମ୍ବଫଯ ଫୈଠ/ଯିଫଶାଧ ାଆଁ ଜଯିଭାନା ମଦ ିକିଛି ଥାଏ, ନୟ ଫକୌଣସ ି
ସୁଧ  ାଯ ନୁଃ ନରି୍ଦ୍ଡାଯଣ ଧାଯା ଯ ଥିଫିର ଏଫଂ ନୟ ଫକୌଣସ ିଫରି୍ଷ ମା ାକି ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ସ୍ୱାଥଡକୁ ପ୍ରବାଫତି କଯିାଫଯ।  
ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ସୁଧ  ାଯ, ଫସଫା ଫଦ ଏଫଂ ନୟାନୟ ପି ଫରି୍ଷଫଯ ଋଣ ଉତ୍ପାଦଯ ସଭସ୍ତ ଫଗଡ ାଆଁ ଫେଫସାଆଟଫଯ ସୂଚନା 
ପ୍ରଦଶଡନ କଯିଫ। ଏ  ିଫୟାଙ୍କଯ ଶାଖାଗୁଡ଼କିଫଯ ଫଦ ସୂଚୀଯ ଏକ ନକର ଯ ଫି, ଏ ାଯ ଉରବ୍ଧତା ଫରି୍ଷଫଯ ସଭନ୍ୱତି 
ଫନାଟସି୍ ଫଫାଡଡଫଯ ଫଜି୍ଞପ୍ତ ିଭାଧ୍ୟଭଫଯ ଫଜି୍ଞତି କଯାମଫି। 
ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଗ୍ରା କଙ୍କ ସ ତି ‘ସଭସ୍ତ ଜଡ଼ିତ ଖଚ୍ଚଡ’ ଫରି୍ଷଫଯ ସୂଚନା ଫଦଫ ମା ାକି ତାଙୁ୍କ ନୟ ଅଥକି ଉତ୍ସ ସ ତି ଫଦଯ 
 ାଯ ତୁନା କଯିଫାକୁ ସକ୍ଷଭ କଯିଫ। ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଭଧ୍ୟ ସୁନଶି୍ଚତି କଯିଫ ଫମ ଏଯି ଫଦ/ପି ଫକୌଣସ ିଫବଦବାଫ ଫୟତୀତ 
ଫ ାଆଥାଏ। ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଗ୍ରା କଭାନଙୁ୍କ ଏ ାଯ ଋଣ ଉତ୍ପାଦଫଯ ସୁଧ  ାଯଫଯ ଯିଫତ୍ତଡନ ଫରି୍ଷଫଯ ତ୍ର, ଆଫଭର କିମ୍ବା 
ଏସଏଭଏସ୍ ଭାଧ୍ୟଭଫଯ ସୂଚନା ଫଦଫ।  
 



ନୟ ଫୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାଯା ଋଣ ପଟକଓବଯ୍ କଯାମଫିା ଫା େହଣ କଯାମଫିା 
 
 ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଏ  ିନୁଫଯାଧ ପ୍ରାପ୍ତ କଯିଫା ତାଯିଖଠାଯୁ 21 ଦନି ଭଧ୍ୟଫଯ ଋଣ ନଅିମାଆଥଫିା ଅକାଉଣ୍ଟ ଫାଫଦକୁ ଫକୌଣସ ି
ଅତି୍ତ ଫରି୍ଷଫଯ ଜଣାଆଫ ମା ାକି ନୟ ଫୟାଙ୍କ/ଅଥକି ନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାଯା ଗ୍ର ଣ କଯାମାଉଥାଏ।  
 
ଋଣଗୁଡ଼ିକଯ ଅଦାୟ 
 

ଋଣ ଅଦା ଘଟଣାଫଯ ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ାଆଁ ମଥା ନମିଡାତନାଯ ଅଶ୍ର ଫନଫ ନା ିଁ, ଫମଯିକି ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଫଫଫଯ 
ଫାଯମ୍ବାଯ ଫଯିକ୍ତ କଯିଫା, ଋଣ ଅଦା ାଆଁ ଶାଯୀଯିକ ଫ ପ୍ରଫାଗ କଯିଫା ଆତୟାଦ।ି ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ରିଖିତ 
ବାଫଫଯ ମଥାଥଡ ଫଜି୍ଞପ୍ତ ିପ୍ରଦାନ କଯିଫା ଫୟତୀତ ଫନ୍ଧକ ୁନଦଡଖର ସ ତି ଫକୌଣସ ିଅଆନଗତ ଫା ଅଦା ଦଫକ୍ଷ ଗ୍ର ଣ 
କଯିଫ ନା ିଁ।  
ଫୟାଙ୍କଯ ଅଦା ଫଧି ିଫାସ୍ତଫଧଭଡୀ ଫ ଫ ଏଫଂ ଫକୌଣସ ିକ୍ଷାତିତା ଫୟତୀତ ଫ ଫ। ଅଦା ଫୟଫସ୍ଥାଯ ଭୂ ନିଭ ଫ ଉଛ ି
ନଯିଫକ୍ଷ ଫଚିାଯ ଏଫଂ ଅଦା ଫଧି।ି ଫକଫ ଫମଫତଫଫଫ ୁନଗଡଠନ/ଥଆଥାନ ଫପି ଫ ାଆଥାଏ କିମ୍ବା ସମ୍ଭଫ 
ଫ ାଆଥାଏ ଫନ୍ଧକକୁ ଜଫତ କଯିଫା କାମଡୟ କଯାମଫି। ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଫନ୍ଧକ ଅଦା/ୁନଦଡଖର ାଆଁ ଅଆନ ଧୀନଫଯ 
ଅଫଶୟକ ଏଯି ସଭସ୍ତ ର୍ଦ୍ତି ନୁସଯଣ କଯିଫ। 
ଋଣ ଅଦା ସମ୍ପକିତ ନଯିଫକ୍ଷ ଫଧିଗିଡ଼ୁିକ ତିଯିକ୍ତ ବାଫଫଯ ଫିସୃ୍ତତଫଯ ‘‘ଫଫକା ଅଦା ଏଫଂ ଫନ୍ଧକ ୁନଦଡଖର’’ 
ନୀତିଫଯ ଫୟାଖୟା କଯାମାଆଛ,ି ଫେଫସାଆଟଫଯ ଫ ାଷ୍ଟ କଯାମାଆଥାଏ। 
 
 ଅଗୁଅ ସଭାପ୍ତ ିପଦୟ କାଟ୍ /ପପଳାଟଂି ଫା ଯଫିତ୍ତପନଶୀ ହାଯ ଫଧମିକୁ୍ତ ଋଣପଯ ପ୍ରାକ୍ ପୈଠ େଯିଭାନା 
 

ବାଯତୀ ଯିଜବଡ ଫୟାଙ୍କଯ ଫଜି୍ଞପ୍ତ ିଡିଫଓିଡ ିସଂଖୟା ଡିଅଆଅଯ୍. ଫିସ.ି107/13.03.00/2011-12 ଦନିାଙି୍କତ ଜୁନ୍ 5, 2012 ଏଫଂ 
ଡିଫଓିଡ ିଡିଅଆଅଯ୍. ଫିସ.ିନମ୍ବଯ.110/13.03.00/2013-14 ଦନିାଙି୍କତ ଫଭ 7, 2014 କୁ ଦୃଷ୍ଟିଫଯ ଯଖି, ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଭଞୁ୍ଜଯ 
କଯାମାଆଥଫିା ଫପଳାଟଂି ଫା ଯିଫତ୍ତଡନଶୀ  ାଯ ଫଧମିକୁ୍ତ ଋଣଫଯ ଫୟଫସା ଫୟତୀତ ନୟ ଉଫଦଶୟ ାଆଁ, ଫୟକି୍ତଗତ 
ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ସ  ଦା ଗ୍ର ଣକାଯୀ (ଫୃନ୍ଦ)ଙ୍କ ସ ତି ଫା ଫୟତୀତ, ପ୍ରାକ୍ ଫୈଠ ଜଯିଭାନା/ଅଗୁଅ ସଭାପ୍ତ ି ଫଦ ଚାଜଡ 
କଯିଫ ନା ିଁ। 
 
ଋଣ ସଭାପ୍ତ ପହଫା ପଯ ଫନ୍ଧକ ସକୁିୟଯିଟ ିଭୁକ୍ତ କଯଫିା 
 

ଏ  ିଫୟାଙ୍କ ଋଣଯ ଯିଭାଣ ାଆଫା ଫଯ କିମ୍ବା ଋଣ ଅଦା ଫ ଫା ଫଯ, ଏ କିି ଫମ ଫୟାଙ୍କଯ ନୟ ଫକୌଣସ ିଫଫୈଧାନକି 
ଧକିାଯ କିମ୍ବା ରିଏନ୍ ମା ାକି ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ଫଫିଯାଧଫଯ ଫୟାଙ୍କଯ ଥାଆାଫଯ ଅଦା ଫ ଫା ଫଯ ସଭସ୍ତ ଫନ୍ଧକ 
ଭୁକୁାଆ ଫଦଫ। ଏ  ି ଫୟାଙ୍କ ଏ ାଯ ଗ୍ରା କଭାନଙୁ୍କ ସଭସ୍ତ ସକୁିୟଯିଟ ି ଫା ଫନ୍ଧକ/ଫନ୍ଧକ ଯଖାମାଆଥଫିା ସମ୍ପତି୍ତଯ 
ଦରିର/ଭାରିକାନା ସ୍ୱତ୍ୱ ଯାଜିନାଭା ସମ୍ମତ ଫ ାଆଥଫିା ଫା ଚୁକି୍ତବୁକ୍ତ ସଭସ୍ତ ଫଫକା ଯିଫଶାଧ ଫ ଫାଯ 15 ଦନି ଭଧ୍ୟଫଯ 
ଫପଯସ୍ତ କଯିଫ, ଏ କିି ଫମ ଏଯି ଗ୍ରା କଙ୍କ ଫଫିଯାଧଫଯ ଫୟାଙ୍କଯ ନୟ ଫକୌଣସ ିଦାଫ ିାଆଁ ଫଫୈଧାନକି ଧକିାଯ ଫା ରିଏନ୍ 
ଯ ଥିଫିା ନୁମାୀ। ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ମଦ ିଫସଟ୍ ପ୍ ଧକିାଯ ପ୍ରଫାଗ କଯିଫାକୁ ସ୍ଥଯି କଫଯ ଫତଫଫ ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଫଜି୍ଞପ୍ତ ି
ପ୍ରଦାନ କଯିଫ। ଏ  ିଫଜି୍ଞପ୍ତଫିଯ ଫଶଷି୍ଟ ଦାଫ ିଫରି୍ଷଫଯ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ ଫଫିଯଣୀ ଯ ଫି ଏଫଂ ଫକଉଁ ଦରିର୍ ଧନିଫଯ ଫୟାଙ୍୍କ ମଥାଥଡ 
ଦାଫ ିଫଫନ୍ଦାଫସ୍ତ/ ଫୈଠ ମଡୟନ୍ତ ଫନ୍ଧକ ଯଖିଫା ାଆଁ  କ୍ ଦାଯ ସୂଚିତ କଯାମଫି।  



 
ୋହକଙ୍କ ଅତି୍ତ ଶୁଣାଣ ି
 

ଏ  ି ଫୟାଙ୍କଫଯ ଋଣଗ୍ର ତିାଫୃନ୍ଦଙ୍କଯ ଅତି୍ତ ଶଣୁାଣ ି ାଆଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠତି ଫୟଫସ୍ଥା ଯ ଛି,ି ମା ାଯ ଫିସୃ୍ତତ ଫଫିଯଣୀ 
ଫେଫସାଆଟଫଯ ଗ୍ରା କଙ୍କ ଅତି୍ତ ଶଣୁାଣ ି ନୀତିଫଯ ଫ ାଷ୍ଟ କଯାମାଆଛି ଏଫଂ ଫୟାଙ୍କଯ ଶାଖାଗଡ଼ୁିକଫଯ ଉରବ୍ଧ 
କଯାମାଆଛି। 
ଋଣଦାତାଭାନଙ୍କ ାଆଁ ନଯିଫକ୍ଷ ଅଚଯଣ ସଂ ତିା (ଏପସି)ି ନୁାନଯ ଏଫଂ ଅତି୍ତ ଶଣୁାଣ ି ଫୟଫସ୍ଥାଯ 
କାମଡୟକାଯିତାଯ ଏକ ଫାର୍ଷିକ ସଭୀକ୍ଷା ଫୟାଙ୍କଯ ଫଫାଡଡଯ ଗ୍ରା କ ଫସଫା କଭଟି ିନକିଟଫଯ ଉସ୍ଥାନ କଯାମିଫ।  
 
 
 
 
 
ଭୂ ନପିଦ୍ଦପଶକିା - ନୟିାଭକ ଢାଞ୍ଚା ଭାଆପକ୍ରା ପାଆନାନ୍ସ ଋଣ ଭାର୍ଚ୍ପ 14, 2020କୁ ଦୃଷ୍ଟ ିଯଖ ିଋଣଦାତାଙ୍କ ାଆଁ ନଯିପକ୍ଷ 
ଅଚଯଣ ସଂହତିାପଯ ଉନ୍ନତ।ି 
 
ଉକ୍ତ ଭୁଖୟ ନଫିଦଡଶକିା ନୁମାୀ, ଭାଆଫକ୍ରା ପାଆନାନ୍ସ ଋଣକୁ ଫମଉଁ ଗୃ ଯ ଫାର୍ଷକି ଅ ₹3,00,000 ମଡୟନ୍ତ ଫ ାଆଥାଏ 
ଫସ  ିଗୃ କୁ ଏକ ଫନ୍ଧକଭୁକ୍ତ ଋଣ ବାଫଫଯ ଦଅିମାଉଥଫିା ଋଣକୁ ସୂଚିତ କଯାମାଆଛି। ଏ  ିଭୂ ନଫିଦଡଶକିା ଫୟାଙ୍କଗୁଡ଼କି 
ାଆଁ ଅଫଶୟକ ନୁାନ ନଭିନଫଯ ଦଅିମାଆଥଫିା ନୁମାୀ ଧାମଡୟ କଯିଛି। 
1. ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଭାନକୀକୃତ ସଯୀକୃତ ଘଟଣା ୃଷ୍ଠାଫଯ ସମ୍ଭାଫୟ ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଭରୂୟ ନରି୍ଦ୍ଡାଯଣ ସମ୍ପକିତ ସଚୂନା ପ୍ରକାଶ 
କଯିଫ। ଫିସୃ୍ତତ ଘଟଣାଷୃ୍ଠା ାଆଁ ସଂଫମାଜନ 1 ଫଦଖନୁ୍ତ। 
2. ଫୟାଙ୍୍କ ଏଫଂ/କିମ୍ବା ଏ ାଯ ଂଶୀଦାଯ/ଏଫଜଣ୍ଟଙୁ୍କ ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୈଠ କଯାମଫିାକୁ ଥଫିା ଫକୌଣସ ିପି ପ୍ରକାଶୟଫଯ 
ଏ  ିପୟାଟସଟ୍ି  (ସୂଚନା ଷୃ୍ଠା)ଫଯ ପ୍ରକାଶ କଯାମଫି। ଏ  ି ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଏ  ିପୟାଟସଟ୍ି  (ସୂଚନା ୃଷ୍ଠା)ଫଯ ପ୍ରକାଶୟଫଯ 
ଦଶଡାମାଆନଥଫିା ଫକୌଣସ ିଯିଭାଣ ଚାଜଡ କଯାମିଫ ନା ିଁ। 
3. ଭାଆଫକ୍ରା ପାଆନାନ୍ସ ଋଣ ଉଫଯ ଫକୌଣସ ିପ୍ରାକ୍ ଫୈଠ ଜଯିଭାନା ଯ ଫି ନା ିଁ। ଫିମ୍ବଫଯ ଫୈଠ ାଆଁ ଜଯିନାଭା, ମଦ ିକିଛ ି
ଥାଏ, ତିଯିକ୍ତ ଫଫକା ଯିଭାଣ ଉଫଯ ପ୍ରଫାଗ କଯାମିଫ ଏଫଂ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ ଋଣ ଯିଭାଣ ଉଫଯ ନୁଫ ଁ। 
4. ଫୟାଙ୍୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାଫଫଯ ଏ ାଯ ସଭସ୍ତ କାମଡୟାଫଯ, ଏ ାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯାଜାଯି କଯାମାଆଥଫିା ଫରଖା (ସୂଚନା ୁସ୍ତକିା/ାମ୍ପଫରଟ୍) 
ଏଫଂ ଏ ାଯ ଫେଫସାଆଟଫଯ ଫଫିଯଣୀ ସ ତି ଭାଆଫକ୍ରାପାଆନାନ୍ସ ଋଣଫଯ ଚାଜଡ କଯାମାଉଥଫିା ସଫଡନଭିନ, ସଫଡାଧକି ଏଫଂ 
 ାଯା ାଯି ସଧୁ  ାଯ ପ୍ରଦଶଡନ କଯିଫ। 
5. ସୁଧ  ାଯଫଯ ଫକୌଣସ ିଯିଫତ୍ତଡନ କିମ୍ବା ନୟ ଫକୌଣସ ିଫଦଫଯ ଯିଫତ୍ତଡନ ଫରି୍ଷଫଯ ଗ୍ରା କଙୁ୍କ ମଫଥଷ୍ଟ ଅଗଅୁ ଜଣାଆ 
ଦଅିମଫି ଏଫଂ ଏ  ିଯିଫତ୍ତଡନଗୁଡ଼କି ଫକଫ ଫଫୈଶଷି୍ଟୟମକୁ୍ତ ବାଫଫଯ ଫଫତ୍ତଯ ଫ ଫ। 
6. ଋଣଗ୍ର ତିା ଫୁଝୁଥଫିା ବାର୍ଷାଫଯ ସଭସ୍ତ ଋଣ ାଆଁ ଭାଆଫକ୍ରା ପାଆନାନ୍ସ ଋଣ ଯାଜିନାଭାଯ ଏକ ଭାନକ ପଭଡ ଯ ଫି। 
7. ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଫନାଡାର୍ ଧକିାଯୀଙ୍କଯ ନାଭ ଏଫଂ ଫମାଗାଫମାଗ ନମ୍ବଯ ଫଫିଯଣୀ ସ ତି ଋଣ କାଡଡ ପ୍ରଦାନ କଯିଫ ଏଫଂ ଏ  ି
ଋଣ କାଡଡଫଯ ସଭସ୍ତ ପ୍ରଫଫଶଗୁଡ଼କି ଏଯି ସୂଚନାକୁ ଫନଆ ଗଠତି ଫ ଫ ମା ାକି ମଥାଥଡ ବାଫଫଯ ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଚିହ୍ନତି 
କଫଯ, ଭୂରୟ ନରି୍ଦ୍ଡାଯଣ ଉଫଯ ଘଟଣା ୃଷ୍ଠାକୁ ଧକି ସଯ କଫଯ, ଏ  ିଋଣସ ତି ସଂରଗ୍ନ ନୟ ସଭସ୍ତ ସତ୍ତଡ ଓ ନିଭାଫି, 
ଫୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ସଭସ୍ତ ଯିଫଶାଧଯ ପ୍ରାପ୍ତ ିସ୍ୱୀକାଯ ସ ତି ପ୍ରାପ୍ତ ଫ ାଆଥଫିା କିସ୍ତ ିଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନଷି୍ପାଦନ ଏଫଂ ଅତି୍ତ ଶଣୁାଣ ି
ଫୟଫସ୍ଥାଯ ଫଫିଯଣୀ ତଥା ଫନାଡ଼ାର ଧକିାଯୀଙ୍କଯ ନାଭ ଓ ଫମାଗାଫମାଗ ନମ୍ବଯକୁ ନ୍ତବଡୁ କ୍ତ କଯିଫ। 
8. ଋଣ କାଡଡଫଯ ସଭସ୍ତ ଏଣ୍ଟି ର ଫା ପ୍ରଫଷି୍ଟ ଋଣଗ୍ର ତିା ଫୁଝୁଥଫିା ବାର୍ଷାଫଯ ଫ ଫା ଉଚତ୍ି। 



9. ଋଣଗ୍ର ୀତାଭାନଙ୍କଯ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଡ ସମ୍ମତ ିସ ତି ଣ-ଋଣ ଉତ୍ପାଦଗଡୁିକ ଜାଯି କଯାମଫି ଏଫଂ ଏଯି ଉତ୍ପାଦ ାଆଁ ପି ଫା 
ଫଦଯ ସଂଯଚନା ପ୍ରକାଶୟଫଯ ଏ  ିଋଣ କାଡଡଫଯ  ିଁ ଜଣାଆ ଦଅିମଫି। 
10. ଏ  ିଫୟାଙ୍୍କ ଭଧ୍ୟ ଏ ାଯ କଭଡଚାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା କିମ୍ବା ଫା ାଯୁ ଅ ଯଣ କଯାମାଆଥଫିା ଏଫଜନ୍ସଯି କଭଡଚାଯୀଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା 
ଫକୌଣସ ିସଂଗତ ଅଚଯଣ ାଆଁ ଦାୀ ଯ ଫି ଏଫଂ ମଥା ସଭଫଯ ଅତି୍ତ ଶଣୁାଣ ିପ୍ରଦାନ କଯିଫ ଏଫଂ ଏ  ିଋଣ 
ଯାଜିନାଭାଫଯ ପ୍ରସୁ୍ତତ କଯାମଫି ଏଫଂ ଏ ା ଭଧ୍ୟ ଫେଫସାଆଟ୍ /ଶାଖା ଯିସଯ/କାମଡୟାଫଯ ଯ ଫି। 
11. ଋଣ ଅଦା ସମ୍ପକିତ ଭାଗଡଦଶକିା ମଥାଥଡ ବାଫଫଯ ଫୟାଙ୍କଯ ଅଦା ନୀତ ିଫରି୍ଷ ଉଫଯ ଯ ଛିି। 
 
 
 
 
 
 ସଂପମାେନ - 1: 
   
ଭାଆପକ୍ରା ପାଆନାନ୍ସ ଋଣ ଫା ଣ ୁଋଣଯ ଭୂରୟାୟନ ସମ୍ପକିତ ଫସୃି୍ତତ ଘଟଣାୃଷ୍ଠା  
(ଋଣଗ୍ର ତିା ଫୁଝୁଥଫିା ଏକ ବାର୍ଷାଫଯ ପ୍ରଦାନ କଯାମିଫ)  
ତାଯଖି: XXX     ଋଣଦାତାଙ୍କଯ ନାଭ: XXX  ଅପଫଦନକାଯୀଙ୍କ ନାଭ: XXX 
 କ୍ର. ସଂ.  ଭାନକ  ଫଫିଯଣୀ  
(i)  ଋଣ ଯିଭାଣ (ଋଣଗ୍ର ତିାଙୁ୍କ ଫତିଯଣ କଯାମାଆଥଫିା ଯିଭାଣ) (ଟଙ୍କାଫଯ)   
(ii)  ସଭୁଦା ଋଣ ଫଧଫିଯ ଫଭାଟ ସୁଧ ଫଦ (ଟଙ୍କାଫଯ)   
(iii)  ନୟାନୟ ଅଗଅୁ ଫଦଗୁଡ଼କି (ପ୍ରଫତୟକ ଂଶଯ ଫବିାଜନ ନଭିନଫଯ ଦଅିମାଆଛ)ି 

(ଟଙ୍କାଫଯ)  
 

(a)  ପ୍ରକି୍ରାକଯଣ ଫଦ (ଟଙ୍କାଫଯ)    
(b)  ଫୀଭା ଫଦଗୁଡ଼କି (ଟଙ୍କାଫଯ)   
(C)  ନୟାନୟ (ମଦ ିକିଛ ିଥାଏ) (ଟଙ୍କାଫଯ)   
(iv)  ଫନଟ୍ ଫତିଯିତ ଯିଭାଣ ((i)-(iii)) (ଟଙ୍କାଫଯ)   
(v)  ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଫୈଠ କଯାମିଫାକୁ ଥଫିା ଫଭାଟ ଯିଭାଣ ((i), (ii) ଏଫଂ (iii)ଯ 

ଫମାଗପ) (ଟଙ୍କାଫଯ)  
 

(vi)  ଫଫତ୍ତଯ ଫାର୍ଷକି ନରି୍ଦ୍ଡାଯିତ ସୁଧ  ାଯ (ଶତକଡ଼ାଫଯ) (ଫଭାଟ ଫତିଯିତ ଯିଭାଣ ଉଫଯ 
ଅଆଅଯଅଯ ଫଧି ିଏଫଂ ହ୍ରାସତି ଫଶଷି୍ଟ ର୍ଦ୍ତ ିଫୟଫ ାଯ କଯି  ିସାଫ କଯାମାଆଥାଏ)  

 

(vii)  ଋଣ ଫଧ ି(ଭାସଫଯ)   
(viii)  ଋଣଗ୍ର ତିାଙ୍କ ଦ୍ୱାଯା ଯିଫଶାଧଯ ଫାଯମ୍ବାଯତା   
(ix)  ଯିଫଶାଧ ାଆଁ କିସ୍ତଗିଡୁିକଯ ସଂଖୟା   
(x)  ଯିଫଶାଧଯ ପ୍ରଫତୟକ କିସ୍ତଯି ଯିଭାଣ (ଟଙ୍କାଫଯ)   
କଣ୍ଟଂିପେଣ୍ଟ ଫା ଅାତକାୀନ ପଦୟ ଫଷିୟପଯ ଫଫିଯଣୀ  
(xi)  ଋଣଦାତା ଫକୌଣସ ିସଭଫଯ ଋଣ ପ୍ରାକ୍ ଫୈଠ କଯିଫା ାଆଁ ଫକୌଣସ ିଫଜାଯିଭାନା ଚାଜଡ କଯାମିଫ ନା ିଁ।  
(xii)  ଫିମ୍ବଫଯ ଫୈଠ (ମଦ ିକିଛ ିଥାଏ) ଘଟଣାଫଯ ଦଣ୍ଡ ଫଦଗଡ଼ୁକି  
(xiii)  ନୟାନୟ ଫଦଗୁଡକି (ମଦ ିକିଛ ିଥାଏ)  
 



ୁଙ୍ଖାନୁୁଙ୍ଖ ଯିପଶାଧ ସୂଚୀ 
କିସ୍ତ ିସଂଖୟା  ଫପକୟା ଭୂ 

(ଟଙ୍କାପଯ)  
ଭୂ (ଟଙ୍କାପଯ)  ସୁଧ (ଟଙ୍କାପଯ)  କିସ୍ତ ି(ଟଙ୍କାପଯ)  

 


