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ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା

1.

କମ୍ପାନୀ / LFL : ଅର୍ଥ ସସହି ସଂସ୍ଥା 'ସେଣ୍ଡିଙ୍ଗ କାର୍ଥ ଫାଇନାନ୍ସ େି ମିସର୍ଡ଼' ("LFL") ଯାହା ପାଇ ଁ ଏହି ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ
ତିୟାରି କରାଯାଇଛି |

2.

ସମିତି: ଅର୍ଥ ଏେଏଫଏେ ନିସଦଥଶକ ସମିତି ସହବ

3.

ନିୟମ : ଅର୍ଥ ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ସହବ ଯାହାକି ସମୟ ଧରି ସଂସଶାଧନ କରାଯାଉର୍ାଏ ।

4.

ଧାରକ/ଗ୍ରାହକ : ଅର୍ଥ ସକୌଣସି ବର୍ତ୍ଥମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତସର ଏେ ଏଫ ଏେ ସର ସହବାକୁ ଯାଉର୍ ିବା ଧାରକ/ଗ୍ରାହକ ସହବ ।

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଏହାର ଆର୍ ବି ଆଇ ସୂଚନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 13 ତାରି ଖ୍ ୧ମ ଜୁୋଇ
୨୦୧୫ ର ସୁପାରି ଶ ପତ୍ର ଅଛି, ସଯଉର୍ଁ ିସର ରି ଜଭଥ ବୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (ଆରବିଆଇ) NBFCs ('ଦିଶା ନିସଦଥଶ') ପ୍ରଚଳିତ ଉଚିତ ନିୟମ ମାନ ର୍
ସଂସଶାଧ ିତ ଦିଶା ନିସଦଥଶ ଜାରି କରି ଛନ୍ତି ।
ଦିଆଯାଇର୍ ିବା ଦିଶାନିସଦଥଶ ଏକ ଅଂଶ ଭାସବ ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟ ନିସଦଥଶନ କୁ - ଅଣ-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ବିର୍ତ୍ୀୟ କମ୍ପାନୀ କୁ - ବୟବସ୍ଥିତ
ଭାସବ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଥ ଅଣ-ସଞ୍ଚୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ସନଉର୍ ିବା କମ୍ପାନୀ (ରି ଜଭଥ ବୟାଙ୍କ) ନିସଦଥଶନକୁ, ୨୦୧୬ ତା: ସସସଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୧୬ (
ସଫବ୍ ରୁଆରୀ 22 2019) ('ଆର୍ ବି ଆଇ ମୁଖ୍ୟ ନିସଦଥଶନ')
ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ, ଯାହା କି ନିମ୍ ନ ସର ଅନ୍ତେି ଖ୍ ିତ, ନିଶ୍ଚିତତା ସର ଜଡ଼ିତ ଏହି ଦିଶାନିସଦଥଶ ଯାହାକି ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ
ବିଷ୍ୟସର NBFCs ପାଇ ଁ ଯାହାକି ଉପସରାକ୍ତ RBI ମୁଖ୍ୟ ନିସଦଥଶନ ସର ରହିଅଛି।
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କୋସବସଳ କାନୁ ନ ନୁ ୟନତମ ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ମାନ ନିଧାଥ ରି ତ କସର କମ୍ପାନୀ ର ଅନୁ କରଣ କରି ବା ପାଇ ଁ ।
ଏହା ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କସର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ର୍ି କିଭଳି ତାର ନିତି ଦିନିଆ ମାନସର ଏହା ସହିତ େଢି ପାସର ତାହା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରି ତ
କସର ।
ଏହି ନିୟମ ର୍ି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ଉପସର ୋଗୁ ହୁ ଏ ସସମାସନ ମଧ୍ୟ ଏର୍ ିସର ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ସଯଉମାସନ
ଁ
କିଛି ଅଭି ସଯାଗ / ସସାସିଆେ ସମଡ଼ିଆ ସର
ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମସର ସପାଷ୍ଟ/ ଅନୟ ସକୌଣସି ସମଡ଼ିଆ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର୍ି ନିଜର ଚାହିଦା ହିସାବସର ନିସମ୍ନାକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପହଂଚିବା
ପାଇ ଁ ଉତ୍ସାହିତ କସର ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଏହି େକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସନୟୀ ସକାଡ ତିଆରି ସହଈଛି, ସଯମିତି କି :

●

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କର୍ା ସହବା ସମୟସର ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ସହିତ ସସମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ଓ ସମୈତ୍ରପୂଣଥ ସମ୍ପକଥ ବସେଇବା
;

●

ଉଚ୍ଚ ପାରଦଶଥୀତା ଗ୍ରାହକକୁ ଜିନିଷ୍ ବିଷ୍ୟସର ଭେ ବୁ ଝାମଣା ଓ ଦିଆଯାଇର୍ ିବା ତର୍ୟ ଉପସର ନିସ୍ପତି ସନବା ପାଇ ଁ ସାହାଯୟ କସର ;

●

କମ୍ପାନୀସର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ବସେଇବା ;

●

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ମାନ ନିନୟ
ଥ କରି ଭେ , ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ଓ ପାରଦଶଥୀ ବୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁ ସରଣ କରି ବା ;

●

ଉଚ୍ଚ ମାନ ହାସେ କରି ବା ପାଇ ଁ ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ପ୍ରତିସଯାଗୀତା ଦ୍ଵାରା ବଜାର ବଳ ବସେଇବା ;

●

ଦରକାର ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଇନର ଉଚିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପସର ପୁନଃହାସେ ଓ ପ୍ରବତଥନ ଆସୟାଜନ କରାଯାଇପାରି ବ |

ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ସବୁ ସମୟସର ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ କାମ, ସଠିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ସଠିକ ମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରକ୍ଷ୍ା କରି ବା ପାଇ ଁ ସଚଷ୍ଟା କରି ବ |

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ସବୁ ଜଡିତ ନିୟମ, ନୀତି ପାଳନ କରି ବ ଓ ଋଣି ସହିତ ସେନସଦନ ସମୟସର ପାରଦଶିତା ଓ ସନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ
ପୁରା କରି ବ |

●

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସେନସଦନ ସମୟସର , କମ୍ପାନୀ ଏହି ସସାପାନ ଗୁଡିକୁ ଅନୁ ସରଣ କରି ବା କର୍ା ସଯସହତୁ ଗ୍ରାହକକୁ ଇଂରାଜୀ ବା ହିନ୍ଦୀ
ବା ତାଙ୍କର ବୁ ଝିବା ଅନୁ ଯାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷ୍ା ସର ସବୁ ତର୍ୟ ସଦବାକୁ ପଡିବ ସଯମିତି କି :
i. ଏହାର ଅସନକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସସବା;
ii. ନିସଦଥଶାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଥ, ସୁଧ ହାର/ସସବା ମୁେୟ;
iii. ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉପେବ୍ଧ ୋଭ ଏବଂ ସଦାଷ୍ ଯଦି କିଛି ର୍ାଏ;
iv. ସଂଶୟ ଉଦସବାଧନ ସମ୍ପକଥୀୟ ସୋକ, ଯଦି କିଛି ର୍ାଏ;

●

ସେବସାଇର୍ସର ଏହି ସକାଡ ଉପେବ୍ଧ ସହବ

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ଋଣି ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇର୍ ିବା ସବୁ ତର୍ୟକୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବସର ବୟବହାର କରି ବ ଓ ଋଣି ଦ୍ଵାରା ଅନୁ ମତି ବା ଆଇନ ପ୍ରଭାବ
ନ ସହବା ଯାଏ କାହା ସହିତ ସସହି ତର୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସଦବା ନାହି |

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ଋଣିକୁ ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ବିଷ୍ୟସର ଜାଣିବା ଓ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ ସହଉର୍ ିବା ସୁବିଧାଗୁଡିକୁ ଜସଣଇବା ପାଇ ଁ
ଜରୁରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରି ବ

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ନିଜର ଋଣିକୁ ସକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେନସଦନ ପୂବର
ଥ ୁ ସବୁ ଆର୍ିକ ତର୍ୟ ସଯମିତି କି ସୁଧ ଦର, ଶୁଳ୍କ, ହିସାବ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ଇତୟାଦି ଜସଣଇବ |

ଋଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇ ଁ ଦରଖାସ୍ତ
●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ମୁଖ୍ୟତଃ ତାର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ଏସଇଏମ ସସଗସମଣ୍ଟସର ୋରକିଙ୍ଗ ସକପିର୍ାେ ସୋନ ସଦଈର୍ାଏ ସଯଉର୍ ିସର
ଋଣିକୁ ମଧ୍ୟ-ବଡ କସପଥାସରର୍ ଏସଜଣ୍ଟ ସଯାଊମାସନ ଆର୍ିକ ବଜାର ବୟବସାୟ ଉପସର ପାରଙ୍ଗମ ଅସପକ୍ଷ୍ା ସହସଯାଗର ଆବଶୟକତା
ସହଈର୍ାଏ |

ଏେଏଫଏେ(LFL) ସାଧାରଣ ବୟବସାୟ ରୂପସର ତାର ଗ୍ରହକକୁ ସୋନ ଉପେବ୍ଧ କରି ବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନୀତି ବିଷ୍ୟସର ସାହାଯୟ

●

ସଯାଗାଇବ |

ଏେଏଫଏେ(LFL)ର 'ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର/ଦରକାରୀ ଦସ୍ତସବଜ' ସର ଋଣିକୁ ସକଉ ଁ ଦରକାରୀ ତର୍ୟ ଦାଖ୍େ କରି ବାକୁ ସହବା ସହବ

●

ତାହା ରହିବ |ଏେଏଫଏେ(LFL) ଦ୍ଵାରା ଜରୁରୀ ତର୍ୟ ଋଣିକୁ ସଯାଗାଇଦିଆଯିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକ ଅନୟାନୟ ନନ- ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ
ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀସ(NBFCs)ର ନୀତି ଓ ନିୟମ ସହିତ ଏହାକୁ ଅର୍ଥପଣ
ୂ ଥ ରୂପସର ତୁ ଳନା କରି ପାରି ବ ଓ ତୁ ଳନା ଅନୁ ଯାୟୀ ଏକ ସୂଚିତ
ନିଷ୍ପତି ସନବ | ଏହା ସହିତ ଚୁ କ୍ତି ର ବିଷ୍ୟ ବସ୍ତୁ କୁ ଗ୍ରହକକୁ ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷ୍ାସର ବୁ ଝାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରି ବ |

ଏେଏଫଏେ(LFL)ର 'ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର/ଦରକାରୀ ଦସ୍ତସବଜ' ଜସଣଇବା କର୍ା ସଯ ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର ସହିତ ଋଣିକୁ ଦରକାରୀ

●

ଦସ୍ତାସବଜ ମଧ୍ୟ ଦାଖ୍େ କରି ବାକୁ ପଡିବ |

ଋଣି ଦ୍ଵାର ଦଖ୍ ିେ ସହଈର୍ ିବା ପ୍ରତୀତି ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବସର ଉପେବ୍ଧ ର୍ ିବା ସମରି ର୍, ସବୁ ତର୍ୟର ସଠିକତା , ସମ୍ପତି

●

ମାେି କ ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଁ ଦରକାରୀ ଦସ୍ତାସବଜ, ବୟକ୍ତି ର ପରି ଚୟ, ଦିଆଯାଉର୍ ିବା ସିକୁୟରୀର୍ି, ଗୟାସରଣ୍ଟି ଇତୟାଦି ଅନୁ ଯାୟୀ ବିଚାର
କରାଯିବ |

ଏେଏଫଏେ(LFL) ଋଣିର ସପୟ ଦକ୍ଷ୍ତା ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ଋଣିର ଋଣିର ପରି ଶ୍ରମ ପାଳନ କରି ବ ଯାହା ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ରର ଗ୍ରହଣ

●

ବା କାର୍ିସଦବା ନିଷ୍ପତିସର ସାହାଯୟକାରୀ ସହବ |
ଏେଏଫଏେ(LFL) ପାଖ୍ସର ତାର ସଗାର୍ିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସସ ତାର ଋଣିର ସୋନ ପାଇ ଁ ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ରର

●

ସଗାର୍ିଏ ରସିଦ ସଦଈର୍ାଏ | ଏେଏଫଏେ(LFL) ତାର ଋଣିକୁ ସବୁ ଦରକାରୀ ତର୍ୟ ବିଷ୍ୟସର ରସିଦ ଦିଆଯାଇର୍ ିବା ତାରି ଖ୍ରୁ ଏକ
ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ଭି ତସର ତାର ନିସ୍ପତି ବିଷ୍ୟସର ଜସଣଇବ |

ଫାଇନାନ୍ସଡ ବାହନମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ପୁନଃଅଧିକାର
1.

ସୋନ ଚୁ କ୍ତି ସର କମ୍ପାନୀତାର ଋଣୀ ସହିତ ସଗାର୍ିଏ ବିଲ୍-େ ଇନ-ରି ସପାସଜସନ ଧାରା ଅନ୍ତନିହିତ କରି ବା ଉଚିତ | ପାରଦଶଥୀତା ନିଶ୍ଚିତ କରି ବା
ପାଇ,ଁ ସୋନ ଚୁ କ୍ତି ର ନୀତି ଓ ନିୟମଗୁଡିକସର ନିମ୍େ
ନ ି ଖ୍ ିତ ପ୍ରବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ସଯମିତି କି

a)

ପୁନଃଅଧ ିକାର ପୂବର
ଥ ୁ ସନାର୍ିସ ସଦବା;

b) ସକଉ ଁ ପରି ସ୍ଥିତିସର ସନାର୍ିସ ଦିଆ ଯାୟୀ ପାରି ବ ;
c)

ସିକୁୟରି ର୍ି ଉପସର ଅଧ ିକାର କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା;

d) ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିକ୍ର/ି ନିୋମ ପୂବର
ଥ ୁ ଋଣୀକୁ ସଗାର୍ିଏ ସଶଷ୍ ର୍ର ସୋନ ସଫରାଇବା ପାଇ ଁ ସୁସଯାଗ ସଦବାର ପ୍ରବିଧାନ ;
e)

ଋଣୀକୁ ପୁନଃଅଧ ିକାର ସଦବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଓ

f)

ସମ୍ପର୍ତ୍ି ବିକ୍ର/ି ନିୋମ କରି ବା ପ୍ରକ୍ରିୟ

2. ଏହି ନୀତି ଓ ନିୟମଗୁଡିକର ସଗାର୍ିଏ କପି ଋଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ କରାଯିବ | ଋଣ ଅନୁ ସମାଦନ ବା ସମ୍ବି ତରଣ ସମୟସର ସୋନ ଚୁ କ୍ତି
ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ପ୍ରତୀର୍ି ଦସ୍ତାସବଜର କପି ସହିତ ସୋନ ଚୁ କ୍ତି ର କପିକୁ ସମସ୍ତ ରଣୀମାନଙ୍କୁ ସଯାଗାଇ ଦିଆଯାୟୀର୍ାଏ |

ଋଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଓ ନୀତି/ନିୟମଗୁଡିକ
●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ଏକ ସ୍ବୀକୃତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମସର ଋଣୀକୁ େି ଖ୍ ିତ ରୂପସର ଅବଗତ କସରଇବ ଅର୍ବା ସୁଧର ବାଷ୍ିକ ଦର ଓ ଆସବଦନର
ବିଧ ି ସହିତ ନିୟମ ଓ ସତଥ ସହିତ ସ୍ବୀକୃତି ସୀମାର ରାଶି ଓ ଋଣୀ ଦ୍ଵାରା ଏହି ସତଥଗଡ
ୁ ିକର ସ୍ବୀକୃତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏେଏଫଏେ(LFL) ରଖ୍ ିବ
|

●

ସକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଳମ୍ବ ପରି ସଶାଧ ପାଇ ଁ ୋଗୁ ସହଉର୍ ିବା ସୁଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରାକୁ ସୋନ ଚୁ କ୍ତି ଦସ୍ତାସବଜସର ବଡ ଭି ନ୍ନ ଆକାରସର
ଉସେଖ୍ କରାଯିବ |

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ଋଣୀ ଦ୍ଵାରା ବୁ ଝାପଡୁ ର୍ ିବା ଭଳି ସୋନ ଚୁ କ୍ତି ର ଏକ କପି ଓ ସୋନ ଚୁ କ୍ତି ଅନ୍ତଭଥୁକ୍ତ ପ୍ରତୀର୍ି ଦସ୍ତାସବଜର କପି ସମସ୍ତ
ରଣୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଅନୁ ସମାଦନ ବା ସମ୍ବି ତରଣ ସମୟସର ସଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ |

ଋଣ ବିତରଣ (ସତଣ ଓ ନିୟମର ପରି ବତଣନ ସହିତ)
●

ପ୍ରକାଶିତ ସେବସାଇର୍ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ଯାୟୀ , ଯଦି ସକୌଣସି ଗ୍ରାହକକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ,ଏେଏଫଏେ(LFL) ତାର ଋଣୀକୁ ସ୍ବୀକୃତି
ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକୌଣସି ପରି ବତଥନ କିନ୍ତୁ ସକବଳ ସୋନ ବିତରଣ ସମୟ, ସୁଧ ଦର, ସସବା ଶୁଳ୍କ, ପୂବପ
ଥ ଇଠ ଶୁଳ୍କ ଇତୟାଦି ନୁ ହ, ସନାର୍ିସ
ପଠାଇବ | ଏହା ସହିତ ଏେଏଫଏେ(LFL) ଆହୁ ରି ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ସଯ ରି ହାତି / ସୁଧ ଦର ଓ ଶୁଳ୍କ ଗୁଡିକ ସକବଳ ସମ୍ଭାବିତ
ରୂପସର ପ୍ରଭାବିତ ସହବ |

●

ଚୁ କ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକୌଣସି ସପସମଣ୍ଟ ବା କାଯଥୟକୁ ବନ୍ଦ କରି ବା ବା ଗତିଶୀଳ କରି ବାର ଏେଏଫଏେ(LFL) ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ନିସ୍ପତି ସୋନ
ଚୁ କ୍ତି ଅନୁ ଯାୟୀ ସହବ |

ବଦ୍ଦକୟା ସଂଗ୍ରହ
●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ନିଜର ଗ୍ରାହକକୁ ତାଙ୍କର ବସକୟା ରାଶି ଓ ତାକୁ ସପୟ କରି ବାର ସଠିକ ସମୟ ବିଷ୍ୟସର ତର୍ୟ ସଯାଗାଇସଦବ |

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ବସକୟା ରାଶିର ପୁନଃପଇଠ ଉପସର ବା ଋଣି ବିପକ୍ଷ୍ସର ର୍ ିବା ସକୌଣସି ଦାବି ଦାବି ଯାହା ଆଇନଗତ ଅଧ ିକାର
ଅଧୀନସର ର୍ ିବା ଋଣର ବସକୟା ରାଶି ହାସେ ପାଇ ଁ ସବୁ ସିକୁୟରୀର୍ି ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ବ | ଯଦି ସସର୍ ଅଫ୍ ର ଏମିତି ସକୌଣସି
ଅଧ ିକାର ଉପସଯାଗ କରି ବାର ଅଛି ତାସହସେ ଋଣୀର ସଶଷ୍ ପନ୍ଥା ବିଷ୍ୟସର ପୁରା ବିବରଣୀ ସହିତ ସସହି ବିଷ୍ୟସର ସନାର୍ିସ ଜାରି
କରାଯିବ ଓ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିକୁୟରୀର୍ିଗଡ
ୁ ିକୁ ଏେଏଫଏେ(LFL) ଉପଯୁକ୍ତ ସସର୍େ/ପଇଠ ନସହବା ଯାଏ ଁ ରଖ୍ ି ପାରି ବ |

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ତାର ସୁଧର ସୁରକ୍ଷ୍ା କରି ବା ସହିତ ମିଛ ଋଣିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ବସକୟା ରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବା ପାଈ ଁ ପ୍ରଭାବପୂଣଥ
ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହିତ ଉଚିତ ଓ ଆଇନଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବେମ୍ବନ କରି ବ |

●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବ ସଯ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବସର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁ ତାର କମଥଚାରୀ ମାସନ ପଯଥୟାପ୍ତ ଭାବସର
ତାେି ମଯୁକ୍ତ ଅର୍ନ୍ତି |

ଅନୟାନୟ ନିୟମାବଳୀ
●

ଏେଏଫଏେ(LFL) ନିଜର ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୋନ ଚୁ କ୍ତି ର ନୀତି ଓ ନିୟମ ବିଷ୍ୟକୁ ଛାଡି ଋଣିର ଅନୟାନୟ ସକ୍ଷ୍ତ୍ରସର ହସ୍ତସକ୍ଷ୍ପ କରି ବ
ନାହି (ସଯସବ ଯାଏ ଁ କିଛି ନୂ ଆ ତର୍ୟ ନବାହାସର , ଯାହା ଋଣି ଆଗରୁ ଜସଣଇନର୍ ିବା, ଯଦି ଏେଏଫଏେ(LFL) ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ସର ଆସିବ )

●

ଋଣିର ଖ୍ାତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇ ଁ ଋଣି ଦ୍ଵାରା ଅନୁ ସରାଧ ପାଇବା ପସର ସହମତି ବା ଅନୟର୍ା ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ଆପର୍ତ୍ି ଯଦି କିଛି ର୍ାଏ
ତାସହସେ ସାଧାରଣ ଭାବସର ଋଣିର ଅନୁ ସରାଧ ପ୍ରାପ୍ତି ଠାରୁ 12 ଦିନ ଭି ତସର ଋଣିକୁ ସୁଚିତ କରାଯାୟୀର୍ାଏ |ଏମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ
ଦରକାରୀ ଆଇନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଅନୁ ରୂପୀ ପାରଦଶଥୀ ସତଥ ଅନୁ ଯାୟୀ ସହବ |

●

ନିଜର ଋଣିର ବସକୟା ରାଶି ହାସେ ପାଇ ଁ ଏେଏଫଏେ(LFL) ଅନୁ ଚିତ ଉତ୍ପୀଡନର ସାହାରା ନିଏ ନାହି ସଯମିତି କି େଗାତାର ଋଣିକୁ
ଅସମୟସର ହଇରାଣ କରି ବା, ବସକୟା ହାସେ ପାଇ ଁ ଶାରୀରି କ ବଳ ପ୍ରସୟାଗ କରି ବା, ଇତୟାଦି | ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ
ବୟବହାର ସହଉଛି ନା ନାହି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା ପାଇ ଁ କମଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାେି ମ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପସର ଦିଆଯିବ |

●

ଯଦି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଋଣିକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ସଦଈଦିଆଯାଏ ତାସହସେ ଏେଏଫଏେ(LFL) ସ୍ଲ ା ସରର୍ ର୍ମଥ ସୋନ ଉପସର ସକୌଣସି ଶୁଳ୍କ / ପୂବପ
ଥ ଇଠ
ସଜାରି ମାନା ୋଗିନର୍ାଏ

ଅଭି ଦ୍ଦ ାଗ ପରାମଶ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ବତଥମାନର ପ୍ରତିସଯାଗୀତା ପରି ସ୍ଥିତିସର ବୟବସାୟକୁ ବିକଶିତ କରି ବା ପାଇ ଁ ଅତି ଉର୍ତ୍ମ ଗ୍ରାହକ ସସବା ଏକ ବହୁ ତ ଜରୁରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅସର୍ |ସକୌଣସି
ପ୍ରକାରର ବୟବସାୟି କ ଜୀବନସର ଗ୍ରାହକ ଅଭି ସଯାଗ ସଗାର୍ିଏ ଅଂଶ ଅସର୍ |
ଏେଏଫଏେ(LFL) ପାଖ୍ସର ଗ୍ରାହକ ସସବା ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ମୁଖ୍ୟ େକ୍ଷ୍ୟ ଅସର୍ | ଆସମ ବିଶ୍ାବ ସ କରୁ ସଯ ଶୀଘ୍ର ଓ ସକୌଶଳ ସସବା ସଯାଗାଇବା ସକବଳ
ନୂ ଆ ଗ୍ରାହକ ଆସନ ନାହି ବରଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ରଖ୍ ିର୍ାଏ | ଏେଏଫଏେ(LFL) ଅସନକଗୁଡିଏ ପଦସକ୍ଷ୍ପ ସନଈଛି ଯାହା ଭେ ଗ୍ରାହକ
ସସବା ସଯାଗାଇବା ଓ ସମସୟାର ସମାଧାନ କରି ବାର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଗ୍ରାହକକୁ ଉନ୍ନତ ଅନୁ ଭବ ସଦବା ପାଇ ଁ ଉନ୍ ମଖ୍
ୁ ଅସର୍ |
ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସମସୟାର ସମାଧାନ କରି ବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆହୁ ରି ଅର୍ଥପଣ
ୂ ଥ ଓ ସକୌଶଳ କରି ବା ପାଇ,ଁ ସଗାର୍ିଏ ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗଠନ
କରାଯାଇଛି | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବ ସଯ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ଓ ଭେ ଓ ଏହାର ନୀତି ନିୟମର ସଂରଚନା ଭି ତସର ରହିଛି |

ଉଦ୍ଦଦ୍ଧଶ୍ୟ ବା ମୁଖୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା
ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟି ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ସହୋ :-

●

ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କୁ ସମାନ ବୟବହାର ମିଳୁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବା;

●

ଅଭି ସଯାଗ ଏବଂ ଅଭି ପ୍ରାୟ କୁ ଠିକ୍ ସମୟ ସର ଶୁଣବ
ି ା ।;

●

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଥ ରୂସପ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇ ଁ ଏବଂ ସସବଥାର୍ତ୍ମ ସହଜ ଭାସବ ଉର୍ତ୍ର ସଦବା ।;

●

ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସଠିକିକାରକ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଏବଂ ପଦାନ୍ିତ
ବ କାଯଥୟକାରୀ ଯିଏ ଏହି ବିଷ୍ୟସର ର୍ ିବା ତ୍ରୁର୍ି କୁ ଠିକ୍ କରି ପାରି ସବ ତା

ବିଷ୍ୟସର ଅବଗତ କରାଇବା ।
ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାସବ, ଏେ ଏଫ ଏେ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ବୟକ୍ତି ଗତ ଏବଂ ମାନ- ସମ୍ମାନ କୁ ବହୁ ତ ଯତ୍ନ ସହକାସର ରସଖ୍ ଏବଂ ନିଜର ଗ୍ରାହକ
ମାନଙ୍କୁ ସବଥଦା ସମାନ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ମ ବୟବହାର କସର ।

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି ଦ୍ଦ ାଗ/ଅସୁବଧ
ି ାଗୁଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ବା କୁଶ୍ଳ ପ୍ରଣାଳୀ
ସଯଉ ଁ ଗ୍ରାହକମାସନ ନିଜର ମତ ସଦବା ବା ଅଭି ସଯାଗ ପସଠଇବା ପାଇ ଁ ନିମ୍େ
ନ ି ଖ୍ ିତ ଚାସନେକୁ ଅନୁ ସରଣ କର - ସକାଳ 9:30 ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00
ମଧ୍ୟଦ୍ଦର , ଦ୍ଦସାମବାର ରୁ ଶ୍ୁକ୍ରବାର (ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନ ବୟତୀତ)

1)

ଗ୍ରାହକ ଅଭି ସଯାଗ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁ ଆନ୍ତରି କ ପ୍ରଣାଳୀ
i)

ଆମର କଷ୍ଟମର ସକଆରଙ୍କୁ ସଯାଗାସଯାଗ କରନ୍ତୁ 1800 5720 202 (ସର୍ାେ ଫ୍ରି) ସକାଳ 7:00 to ରାତି 10:00 ଯାଏ ଁ– ସବୁ ଦିନ
, ଜାତୀୟ ଛୁଟିଦିନ ବୟତୀତ)

ii) ଆମକୁ ଇସମେ କରନ୍ତୁ info@lendingkart.com
iii) ଦିଆ ାଇଥିବା ଠିକଣାଦ୍ଦର ଆମକୁ ଦ୍ଦଲଖନ୍ତୁ: ଦ୍ଦଲଣ୍ଡିଙ୍ଗକାଟଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଲି ମିଦ୍ଦଟଡ ,14 ଦ୍ଦ୍ଲ ାର, ବ୍ଲକ C, ପ୍ରଥମ, ଫାଷ୍ଟ ଏଦ୍ଦଭନୁ ୟ,
ଦ୍ଦକଶ୍ବବାଗ ପାଟି ପ୍ଳଟ ପାର୍ଶ୍ଣଦ୍ଦର , ଭସତ୍ରାପୁର, ଏଦ୍ଦହମଦାବାଦ– 380015
2)

ଯଦି ଦିଆଯାଇର୍ ିବା ସମୟ ଭି ତସର ଅଭି ସଯାଗର୍ିର ସମାଧାନ ସହଈପାରି ନାହି କିମ୍ବା ସସମାସନ ଏେଏଫଏେ(LFL) ଦ୍ଵାରା
ଦିଆଯାଇର୍ ିବା ସମାଧାନସର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହନ୍ତି ତାସହସେ ସସହି ଗ୍ରାହକ ସନାଡାେ ଅଧ ିକାରୀ ଓ ଅଭି ସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କୁ
ସଯାଗାସଯାଗ କରି ପାରି ସବ :

ନାମ

ଭରତ ଅଗ୍ରୋେ

ପଦବୀ

ସନାଡାେ ଅଧ ିକାରୀ ଓ ଅଭି ସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧ ିକାରୀ

ଦ୍ଦ ାଗାଦ୍ଦ ାଗ ନମ୍ବର

+91- 70690 87586 / nodalofficer@lendingkart.com

ଅଭି ସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧ ିକାରୀ ସକବଳ ଅଫିସ ସମୟସର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ ରହିସବ |ଅଭି ସଯାଗ ସମାଧାନ
ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ଅନୁ ପସ୍ଥିତିସର ଗ୍ରାହକ ସସପାର୍ଥ ଦଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି ସଯାଗକୁ ସଦଖ୍ ିସବ |
ସମସୟାର ପଯଥୟସବକ୍ଷ୍ଣ କରି ସାରି ବା ପସର , ଅଭି ସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧ ିକାରୀ ଅଭି ସଯାଗ ପାଇବାର 30 ଦିନ ଭି ତସର ସଶଷ୍ ନିସ୍ପତି ପସଠଇସବ
| ଏହି ସମୟସର , ଗ୍ରାହକ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସମସୟାର ପରି ସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇ ଁ ସେଖ୍ ି ପାରି ସବ ଓ ଆସମ ସଯସତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆସମ ତାଙ୍କୁ ଉର୍ତ୍ର
ପହସଞ୍ଚଇବୁ |
ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସକସସର ସବାଧହୁ ଏ କିଛି ଅଧ ିକ ସମୟ ୋଗିପାସର ସଯମିତି କି କାଗଜଗୁଡିକର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି | ଏମିତି ସକ୍ଷ୍ତ୍ରସର କମ୍ପାନୀ ତାର
ଗ୍ରାହକମନକୁ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଜସଣଇବ ଓ ଅଭି ସଯାଗର ସମଧାନ ପାଇ ଁ ଆଶା କରି ର୍ ିବା ସମୟ ଜସଣଇବ |
ଯଦି ଅଭି ସଯାଗ/ସମସୟା ସଗାର୍ିଏ ମାସ ଭି ତସର ସମାଧାନ କରାନଯାଇଛି , ତାସହସେ ଗ୍ରାହକ ଆରବିଆଇ(RBI) ସମୀକ୍ଷ୍ାସର ଆସୁର୍ ିବା ନନବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ବିଭାଗର ରି ଜିଅନାେ ଅଫିସର ଇନ-ଚାଜଥ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କୁ ସଯାଗାସଯାଗ କରି ପାରି ବ ଯିଏ LFLର ସରଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ସମ୍ଭାଳି ର୍ାନ୍ତି |
DNBSର ସମ୍ପୂଣଥ ବିବରଣୀ ତସଳ ଦିଆଯାଇଅଛି :
RBI ଦ୍ଦଲାକପାଳ– NBFC
ଭାରତୀୟ ରି ଜଭଣ ବୟାଙ୍କ ,
RBI ବାଏକୁଲା ଅଫିସ ବିଲଡିଙ୍ଗ ,
ମୁମ୍ବାଇ ଦ୍ଦସଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦ୍ଦରଲଦ୍ଦେ ଦ୍ଦଷ୍ଟସନର ଆଗଦ୍ଦର ,
ବାଏକୁଲା , ମୁମ୍ବାଇ -400 008.

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରଦଶଥନୀ ଆବଶୟକତା

1.

ଆମର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚସର ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ନିମ୍େ
ନ ି ଖ୍ ିତ ଜିନିଷ୍ ରହିଛି :
●

ଅଭି ସଯାଗ ଏବଂ ପରାମଶଥ ଗ୍ରହଣ କରି ବା ପାଈ ଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟବସ୍ଥା

●

ଅଭି ସଯାଗ ସଠିକିକାରକ ଅଫିସରଙ୍କ ନା,ଁ ଠିକଣା ଏବଂ ସଫାନ ନମ୍ବର ର ପ୍ରଦଶଥନ

ସମସୟା ସମାଧାନ ବିଭାଗ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବ ସଯ ସବୁ ଅଭି ସଯାଗଗୁଡିକ ଗ୍ରାହକର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପଯଥୟନ୍ତ ସହବା ଯାଏ ଁ ସମାଧାନ କରି ବା |

ସସମାସନ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ସବ ସଯ ଅଭି ସଯାଗକୁ ସସହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରସର ସମାଧାନ କରାଯାଉ ଯଦି ତାହା ଗ୍ରହକଙ୍କ ସ୍ତରସର ସହଈପାରୁ ନାହି |
ଅନ୍ତିମ ସଚଷ୍ଟା ଏହା ସଯ ଆସମ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏପରି ସସବା ସଦଉ ସଯ ସସମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଉଚ୍ଚ ଅଧ ିକାରୀଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ଯିବାକୁ
ନପଡୁ , ସସର୍ ିପାଇ ଁ ଆମକୁ ଏହି ସବୁ ଅଭି ସଯାଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁ ଆମକୁ ଏକ ମଜବୁ ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରଖ୍ ିବାକୁ ସହବ , ଅଭି ସଯାଗ ବୁ ଝି ପାରି ବା ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ରୁ
ସମୀକ୍ଷ୍ା କରି ବାକୁ ସହବ |

2.

ସମୟ ସୀମା

ଅଭି ସଯାଗ ସରଜିଷ୍ଟର କରି ବା ପାଇ ଁ ଗ୍ରାହକକୁ ଉପସର ଦିଆଯାୟୀର୍ ିବା ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଚୟନ କରି ବାକୁ ପଡିବ |( ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି ସଯାଗ
ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁ ଆନ୍ତରି କ ପ୍ରଣାଳୀର ପଏଣ୍ଟ (a)) ଯଦି ଅଭି ସଯାଗ େି ଖ୍ ିତ ଆକାରସର ମିସଳ ତାସହସେ ଏେଏଫଏେ(LFL) ସଗାର୍ିଏ ସପ୍ତାହ
ଭି ତସର ସଗାର୍ିଏ ଉର୍ତ୍ର ଏହା ପାଈ ଁ ସେଖ୍ ିବ | ର୍ସର ସମସୟାର୍ି ପରୀକ୍ଷ୍ା ସହଈସାରି ୋ ପସର ଏେଏଫଏେ(LFL) ସଶଷ୍ସର ଗ୍ରାହକକୁ ସଗାର୍ିଏ
ନିସ୍ପତି ସଦବ କିମ୍ବା ଅଭି ସଯାଗ ପାଇବାର ସଗାର୍ିଏ ମାସ ଭି ତସର ଅଧ ିକ ସମୟ ମାଗିବା ପାଇ ଁ ସଗାର୍ିଏ ଇଣ୍ଟିସମସନ ସଦବ |
ଆମ ପାଖ୍ସର ପହଞ୍ଚୁର୍ ିବା ଅଭି ସଯାଗଗୁଡିକୁ ସଠିକ ଦ୍ରୁଷ୍ଟି ସକାଣରୁ ସଦଖ୍ାଯିବ ଓ ସବୁ ସମ୍ଭାବୟ ରୂପସର ବିସେଷ୍ଣ କରାଯିବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା
ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ସମସୟା ଉପସର ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସଂଚାର ବୟବସ୍ଥା ନିଭର
ଥ କସର | ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭି ସଯାଗ ଯାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ବା ପାଇ ଁ
ସମୟ ୋଗିବ ତାହା ବିଷ୍ୟସର ଗ୍ରାହକକୁ ଶୀଘ୍ର ଜସଣଇ ଦିଆଯିବ |
ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସକସସର ସବାଧହୁ ଏ କିଛି ଅଧ ିକ ସମୟ ୋଗିପାସର ସଯମିତି କି କାଗଜଗୁଡିକର ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି | ଏମିତି ସକ୍ଷ୍ତ୍ରସର କମ୍ପାନୀ ତାର
ଗ୍ରାହକମନକୁ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଜସଣଇବ ଓ ଅଭି ସଯାଗର ସମଧାନ ପାଇ ଁ ଆଶା କରି ର୍ ିବା ସମୟ ଜସଣଇବ |
ଉପସରାକ୍ତ ନୀତି ଓ ନିୟମର ସମୟ ସମୟସର ସମୀକ୍ଷ୍ା କରାଯିବ ଓ ସଂସଶାଧନ କରାଯିବ ଓ ଆଉ ସଯସତସବସଳ ମଧ୍ୟ ସକୌଣସି ଅଭି ସଯାଗ ପାଇ ଁ
, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି ସଯାଗ ସମ୍ଭାଳିବା ପ୍ରଣାଳୀସର ସକୌଣସି ପରି ବତଥନ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂସଶାଧନ କରାଯିବ ଯାହା ନୂ ଆ ନୀତି ଓ ନିୟମର ଆରମ୍ଭ
କରି ବାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁ ଝାଉଛି |

ଅତୟଧିକ ଶ୍ୁଳ୍କର ଅଧିନିୟମ
କମ୍ପାନୀ ସୁଧ ହାର, ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଅନୟ ଶୁଳ୍କ ନିଧାଥ ରଣ କରି ବାସର ଉପଯୁକ୍ତ ଆନ୍ତରି କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଧାଥ ରଣ କରି ଛି | ସୁଧ ହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଋଣିର
ଉଧାର ସଦବାର ଦକ୍ଷ୍ତା ଉପସର ନିଭର
ଥ କସର ସଯମିତି କି ଆର୍ିକ ପରି ସ୍ଥିତି, ବୟବସାୟ, ବୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁର୍ ିବା କାରଣ, ପ୍ରତିସଯାଗୀତା,
ଋଣିର ପୂବ ଥ ଇତିହାସ ଇତୟାଦି |ଋଣ ସନଈର୍ ିବା ପୁରା ସମୟର ସୁଧ ଓ ସମୁଦାୟ ସୁଧ ଦର ଜସଣଇଦିଆଯିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଋଣି ସଦଉର୍ ିବା ଶୁଳ୍କ
ବିଷ୍ୟସର ଜାଣିର୍ ିବ | ସର ବା ଅନୟ ପ୍ରକାଶିତ ଜାଗାସର ମଧ୍ୟ ପରି ବତଥନ କରାଯିବ |ଏହାକୁ ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସେବସାଇର୍ସର ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ
କରାଯିବ ବା ଜଡିତ ଖ୍ବର କାଗଜସର ପ୍ରକାଶିତ କରାଯିବ | ସଯସତସବସଳ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ଦରସର ସକୌଣସି ପରି ବତଥନ କରାଯିବ ତାସହସେ ତାହା
ସେବସାଇର୍

ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସବାଡଥ ସୁଧ ଦର ପାଇ ଁ ଓ ଅନୟାନୟ ଶୁଳ୍କ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇ ଁ ସଠିକ ଆନ୍ତରି କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ କାଯଥୟବିଧ ି ନିଧାଥ ରଣ କରି ଛି |

ଦ୍ଦକାଡ ସମୀକ୍ଷ୍ା
ସଫଆର ପ୍ରାକ୍ିେସ ସକାଡ ଓ ମୟାସନଜସମଣ୍ଟର ଭି ନ୍ନ ସ୍ତରସର ଅଭି ସଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀର କାଯଥୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁ ପାଳନ କରି ବା ସବାଡଥ ବାଷ୍ିକ
ସମୀକ୍ଷ୍ା ଆସୟାଜନ କରି ବା ଉଚିତ | ଅଭି ସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧ ିକାରୀ ଏହି ସକାଡଗୁଡିକୁ ପ୍ରତି 6 ମାସସର ସମୀକ୍ଷ୍ା କରି ବା ଉଚିତ ଓ ସବାଡଥକୁ ଦାଖ୍େ
କରି ବା ପାଇ ଁ ସଗାର୍ିଏ ରି ସପାର୍ଥ ତିଆରି କରି ସବ |

