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ୋଇନାନସ କ୍ମ୍ପାନୀ (ରଟଜର୍ବ ର୍ୟାଙ୍କ) ନଟଫଦବଶାର୍ଳୀ, 2021 

ପ୍ରାରମ୍ଭଟକ୍ ଡକୁ୍ଫମଣ୍ଟ ପ୍ରସୁ୍ତତକ୍ର୍ତ୍ବା : ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅର୍ଣ୍ବର୍ ଦାସ 
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ର୍ୟାଙ୍କ) ନଟଫଦବଶାର୍ଳୀ, 2021 ଅଧୀନଫର ର୍ାରତୀୟ ରଟଜର୍ବ ର୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 

ନଟର୍ଦ୍ବାରଟତ ଫେୟାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟସି୍ ଫକ୍ାଡ୍’ 

ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନଗତ ଦଟଗଗୁଡଟକ୍ ଯାଞ୍ଚ 
କ୍ରାଯାଇଛଟ: 

: ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଙ୍କଜ ରାଠୀ, ସୁଶ୍ରୀ ପ୍ରଟତଟ ସରାଓଗୀ, ସୁଶ୍ରୀ ଅଦଟତଟ ଫଶଟ୍ଟଟ, ଫମସସବ 
କ୍ମ୍ପଟିଆନସ ପଟଲାର 
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1. ପରଟଚୟ, ଉଫଦଶୟ ଏର୍ଂ ଆଫର୍ଦନ 
ପୂନାୱାଲା ହାଉସିଙ୍୍ଗ ୋଇନାନସ ଲିମସି୍ୱେଡ୍ (ପବୂ୍୍ରୁ , ମୟାଗମା ହାଉସିଙ୍୍ଗ ୋଇନାନସ ଲିମସି୍ୱେଡ୍ ( )ଏହାପସ୍ୱର ଏହାକୁ " କ୍ମ୍ପାନୀ "କମିବା "ଆଫମ "

ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର କୁହାଯାଇଛି )ଏହି  ସ୍ୱେୟାର ପ୍ରାକିଟସ୍ ସ୍ୱକାଡ୍ "(ଏେପଟସଟ  "କମିବା " ଫକ୍ାଡ୍  )"କୁ ସ୍ୱେମ୍ କରି ଗ୍ରହଣ  କରିଛ,ି ଯାହାକ ିନଜିର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ 
ସହତି କାମ କରିବ୍ା ସମୟସ୍ୱର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯିବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ନୟାଯୟ ଅଭ୍ୟାସ ମାନକ ପାଇଁ ନୀତ ିନରି୍ଦ୍ା୍ରଣ କରିଥାଏ.ରିଜଭ୍୍ 
ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ )“ଆରର୍ଟଆଇ”) ଭି୍ର୍ଓି 'ଅଣ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ୋଇନାନିସଆଲ୍ କମ୍ପାନୀ- ହାଉସିଂ ୋଇନାନସ କମ୍ପାନୀ )ରିଜଭ୍୍ ବ୍ୟାଙ୍କ( 
ନସି୍ୱେ୍ଶ୍ନାମା, 2021 ଦନିାଙି୍କତ 17 ସ୍ୱେବୁ୍ଆରୀ, 2021 )“ଆରର୍ଟଆଇ ଏଚଏେସଟ ନଟଫଦବଶନାମା”) ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱେୟାର 
ପ୍ରାକିଟସ ସ୍ୱକାଡ୍ ଉପସ୍ୱର ଗାଇର୍ଲାଇନ ଆଧାରସ୍ୱର ଏହ ିସ୍ୱକାଡ୍ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଛ.ି 
 
1.1 ଫେୟାର ପ୍ରାକ୍ଟସି୍ ଫକ୍ାଡ୍ ର ଉଫଦଶୟ - ସ୍ୱକାଡ୍ ଏଠାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ:ି 

a) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହତି ବୁ୍ଝାମଣାସ୍ୱର ସବ୍ନ୍ମିନ ମାନକ ସ୍ଥାପନ କରି ଉର୍ତ୍ମ ଓ ନରିସ୍ୱପକ୍ଷ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସ୍ୱପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ା; 

b) େଚ୍ଛତା ବୃ୍ର୍ଦ୍ ିକରିବ୍ା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାସ୍ୱନ ସ୍ୱସବ୍ା ଗୁଡକିର ଉଚତି ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ଆଶ୍ା କରୁଥିବ୍ା କଣ ବୁ୍ଝପିାରିସ୍ୱବ୍ ତାହା ଉପସ୍ୱର 
ଭ୍ଲ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ବୁ୍ଝପିାରସି୍ୱବ୍; 

c) ଉଚ୍ଚ ପରଚିାଳନା ମାନକ ହାସଲ କରିବ୍ା ପାଇଁ ପ୍ରତସି୍ୱଯାଗିତା ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ବ୍ଜାର ଶ୍କି୍ତକୁ ସ୍ୱପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ା; 

d) ଗ୍ରାହକ ଓ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ଏକ ନରିସ୍ୱପକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱସୌହାେ୍ପରୂ୍ଣ୍୍ ସମ୍ପକ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ା; 

e) ଗ୍ରାହକମାସ୍ୱନ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ୍ା ସ୍ୱସବ୍ାଗୁଡକି ଉପସ୍ୱର ସ୍ୱସମାସ୍ୱନ କଣ ଯୁକି୍ତସଂଗତ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ଆଶ୍ା କରିପାରସି୍ୱବ୍ 
ତାହା ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ଭ୍ଲ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ବୁ୍ଝବି୍ାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ୍ା; 

f) ହାଉସିଙ୍୍ଗ ୋଇନାନସ ସିଷ୍ଟମର ଆତ୍ମବ୍ଶି୍ୱାସକୁ ସ୍ୱପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ା ପାଇଁ. 

g) ଆର୍ଭ୍ାନସ ରକିଭ୍ରି ସମବନ୍ଧତି ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡକିର ଅନୁପାଳନ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା ପାଇଁ; 

h) ପ୍ରତସି୍ୱଯାଗିତା ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ବ୍ଜାର ବ୍ଳ ସହତି ଗଣନା କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ଉଚ୍ଚ ପରଚିାଳନା ମାନକ ହାସଲ କରବି୍ା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରବି୍ା; 
ଏବ୍ଂ 

i) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରୟିାକୁ ସଦୃୁଢ କରବି୍ା. 

1.2 ଫକ୍ାଡ୍ ର ପ୍ରଫୟାଗ - ଏହ ିସ୍ୱକାଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ୍ା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସ୍ୱସବ୍ା ପାଇଁ କମିବା ଏହାର ସ୍ୱକୌଣସି ସ୍ୱଗାଷ୍ଠୀ ସଂସ୍ଥା 
ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର କମିବା ସ୍ୱୋନ୍ ସ୍ୱର ର୍ଜିେିାଲ୍ ସ୍ୱଲଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପଲାେେମ୍ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର, ସାରା କାଉଣ୍ଟରସ୍ୱର, ଇଣ୍ଟରସ୍ୱନଟ୍ କମିବା ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସି ଉପାୟସ୍ୱର 
ଇଣ୍ଟରାକିଟଭ୍ ଇସ୍ୱଲସ୍ୱକଟରାନକି୍ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ପ୍ରଯୁଜୟ ଅସ୍ୱେ. ଏହା କମ୍ପାନୀ ତରେରୁ କମଚ୍ାରୀ କମିବା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତନିଧିିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସମସ୍ତ ସ୍ୱସବ୍ା ଗୁଡକି ଉପସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱବ୍ଦନ କରିବ୍. 

1.3 କ୍ମ୍ପାନୀର ଫର୍ାଡବ ଅଫ୍ ଡାଇଫରକ୍ସିବଙ୍କ ଦାୟଟତ୍ୱ - ସ୍ୱବ୍ାର୍୍ ଅଫ୍ ର୍ାଇସ୍ୱରକଟସଙ୍୍କ ଅନୁସ୍ୱମାଦନ ସହତି କମ୍ପାନୀ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ଓ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ 
ସମାଧାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆରବ୍ଆିଇ ଏଚଏେସି ନସି୍ୱେ୍ଶ୍ ଅଧୀନସ୍ୱର ଆବ୍ଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ନରି୍ଦ୍୍ାରଣ 
କରବି୍. ଅଧିକନୁ୍ତ, ଏହା ସନୁଶିି୍ଚତ କରାଯିବ୍ ସ୍ୱଯ ସ୍ୱେୟାର ପ୍ରାକିଟସ୍ ସ୍ୱକାଡ୍ ର ଅନୁପାଳନ ଓ ମୟାସ୍ୱନଜସ୍ୱମଣ୍ଟର ବ୍ଭିି୍ନ୍ନ ସ୍ତରସ୍ୱର ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ସମାଧାନ 
ପ୍ରଣାଳୀର କାଯ୍ୟକାରିତା ର ସମୟ ସମୟସ୍ୱର ସମୀକ୍ଷା ରହଛି.ି 
 
2.  ପ୍ରକ୍େୀକ୍ରଣ, ର୍ଟଜ୍ଞାପନ, ମାଫକ୍ବେଟଙ୍ଗ ଏର୍ଂ ର୍ଟକ୍ରୟ 

2.1 ଆସ୍ୱମ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବୁ୍ ସ୍ୱଯ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ବ୍ଜି୍ଞାପନ ଓ ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାମଗ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଏବ୍ଂ ପ୍ରକୃତ. 

2.2 ଆସ୍ୱମ ସନୁଶିି୍ଚତ କରବୁି୍ ସ୍ୱଯ, ସ୍ୱକୌଣସି ମିର୍ଆିସ୍ୱର ବ୍ଜି୍ଞାପନ କରବି୍ା ଏବ୍ଂ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଚାରମୂଳକ ସାହତିୟ ଯାହା ଏକ ସ୍ୱସବ୍ା କମିବା 
ଉତ୍ପାଦ ଉପସ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଆକଷିତ କରିବ୍ ଏବ୍ଂ ଏଥିସ୍ୱର ଏକ ସୁଧ ହାର ସନ୍ଦଭ୍୍ ସାମିଲ ଅସ୍ୱେ, ତାହା ସଚୂତି କରବି୍ ସ୍ୱଯ ଅନୟ େିସ୍ ଓ 



ସ୍ୱେୟାର  ପ୍ରାକିଟସ୍  ସ୍ୱକାଡ୍  ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ: 15.07.2013 ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ତାରଖି:19.10.2022 

ରିଭୁ୍ୟ ତାରିଖ:08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

ଭ୍ସନ୍ ନଂ.:6.0 
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ଶୁ୍ଳ୍କ ଲାଗୁ ସ୍ୱହବ୍ କ ିନାହିଁ. ଏହା ସହତି, ସମବନ୍ଧତି ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍୍ ଗୁଡକିର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଅନୁସ୍ୱରାଧ ସମୟସ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ୍ 
କମିବା କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ ସ୍ୱର ରଖାଯିବ୍. 

2.3 ଆସ୍ୱମ ନମିନଲିଖିତ ମିର୍ଆି ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ୱକୌଣସି ସ୍ୱଗାେଏି କମିବା ଅଧିକ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ସୁଧ ହାର, ସାଧାରଣ ସ୍ୱଦୟ ଏବ୍ଂ ଶୁ୍ଳ୍କ (ସ୍ୱଜାରିମାନା 
ଶୁ୍ଳ୍କ ସସ୍ୱମତ) ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରବୁି୍- 

(a) ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ରାଞ୍ଚସ୍ୱର ସ୍ୱନାେସି୍ ଲଗାଇବ୍ା; 

(b) ସ୍ୱେଲିସ୍ୱୋନ୍ କମିବା ସ୍ୱହଲପଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର; 

(c) କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ ବ୍ାବ୍ଦସ୍ୱର ସୂଚନା; 

(d) ନରି୍ଦ୍ା୍ରିତ କମଚ୍ାରୀ / ସ୍ୱହଲପସ୍ୱର୍ସ୍କ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର. 

2.4 ଯଦ ିଆସ୍ୱମ ସହାୟତା ସ୍ୱସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ା ପାଇଁ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ସ୍ୱସବ୍ା ଗୁଡକିର ଲାଭ୍ ଉଠାଉ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଆସ୍ୱମ ଆବ୍ଶ୍ୟକ କରୁ ସ୍ୱଯ 
ଏଭ୍ଳ ିତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସୂଚନା (ଯଦ ିଏପରି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଆନ୍ତି) ସମାନ ସ୍ତରସ୍ୱର ସ୍ୱଗାପନୀୟତା 
ଓ ସରୁକ୍ଷା ସହତି ପରଚିାଳନା କରିପାରସି୍ୱବ୍. 

2.5 ଆସ୍ୱମ ସମୟ ସମୟସ୍ୱର ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଭ୍ କରାଯାଇଥିବ୍ା ଉତ୍ପାଦଗୁଡକିର ବ୍ଭିି୍ନ୍ନ ସ୍ୱବ୍ୈଶ୍ଷି୍ଟୟ ବ୍ାବ୍ଦସ୍ୱର ସୂଚନା 
ପ୍ରଦାନ କରପିାରିବୁ୍. ଉତ୍ପାଦ/ସ୍ୱସବ୍ା ସମ୍ପକ୍ସ୍ୱର ଆମର ଅନୟାନୟ ଉତ୍ପାଦ କମିବା ପ୍ରଚାରମୂଳକ ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସଚୂନା, ସ୍ୱକବ୍ଳ  ଯଦ ି
ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସ୍ୱମଲ୍ ଦ୍ୱାରା କମିବା ଆମର ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ କମିବା ଅନୟଥା ଏହା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ସ୍ୱସମାନଙ୍କର ସହମତ ିପ୍ରଦାନ 
କରିଥାନ୍ତ ିସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ହିଁ ସଚୂନା/ସ୍ୱସବ୍ା  ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ୍ା ପାଇଁ ସ୍ୱସମାନଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯାଇପାସ୍ୱର. 

2.6 ଆସ୍ୱମ ସ୍ୱବ୍ାର୍୍ର ଅନୁସ୍ୱମାଦନ ସହତି ଆରବ୍ଆିଇ ଦ୍ୱାରା ନରି୍ଦ୍୍ାରିତ ଅନୁଯାୟୀ ର୍ାଇସ୍ୱରକଟ ସ୍ୱସଲିଙ୍ଗ ଏସ୍ୱଜଣ୍ଟ (ର୍ଏିସଏ)/ ର୍ାଇସ୍ୱରକଟ 
ମାସ୍ୱକ୍େଙି୍ଗ ଏସ୍ୱଜଣ୍ଟ (ର୍ଏିମଏ) ପାଇଁ ଏକ ମସ୍ୱର୍ଲ ସ୍ୱକାଡ୍ ରଖିଛୁ, ଏବ୍ଂ ଏହା ଆଧାରସ୍ୱର, ଆସ୍ୱମ ଆମର ର୍ଏିସଏ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 
ଆଚରଣ ସଂହତିା ନରି୍ଦ୍୍ାରଣ କରଛୁି, ଯାହାର ସ୍ୱସବ୍ା ବ୍ଜାର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡକି ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛ.ି ଏଭ୍ଳ ିଆଚରଣ ସଂହତିା ଅନୟ 
ବ୍ଷିୟଗୁଡକି ମଧ୍ୟସ୍ୱର ସ୍ୱସମାନଙୁ୍କ ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବ୍କି୍ରି କରବି୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ କରବି୍ା ସମୟସ୍ୱର ନଜିକୁ ଚହି୍ନେ 
କରବି୍ାକୁ ସ୍ୱହବ୍. 

2.7 ଆମର ପ୍ରତନିଧିି/ସ୍ୱକାରିଅର କମିବା ର୍ଏିସଏ ସ୍ୱଯ ସ୍ୱକୌଣସି ଅନୁଚତି ଆଚରଣସ୍ୱର ସଂପକୃ୍ତ ଅଛନ୍ତ ିକମିବା ଏହ ିସ୍ୱକାଡ୍ ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତ ି
ତାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱକୌଣସ ିଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ଗ୍ରହଣ କରବି୍ା ସ୍ୱକ୍ଷତ୍ରସ୍ୱର, ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରବି୍ା ଏବ୍ଂ ପରଚିାଳନା କରବି୍ା ପାଇଁ 
ଏବ୍ଂ କ୍ଷତରି ଭ୍ଲ କାଯ୍ୟ କରବି୍ା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦସ୍ୱକ୍ଷପ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ୍, ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ. 

 
3. ଫଲାନ୍ ଏର୍ଂ ଏହାର ଫପ୍ରାଫସସଟଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆପଟଫିକ୍ସନ୍ 

3.1 ଆସ୍ୱମ ୋରଫି୍ ଶ୍ଟି୍ କମିବା ଶୁ୍ଳ୍କର ଶ୍ରୁି୍ୟଲ୍ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର, ସ୍ୱଲାନ୍ ଆପିଲସ୍ୱକସନ୍ ସ୍ୱପ୍ରାସ୍ୱସସିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱଦୟସ୍ୱଯାଗୟ େିସ୍ /ଶୁ୍ଳ୍କ ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସମସ୍ତ  
ସୂଚନା ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙୁ୍କ େଚ୍ଛ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶ୍ କରିବୁ୍, ଯଦ ିସ୍ୱଲାନ୍ ରାଶ୍ ିମଞ୍ଜରୁ ସ୍ୱହାଇନାହିଁ / ବ୍ତିରଣ କରାଯାଇ  ନଥାଏ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ପି୍ର -ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ  
ବ୍କିଳ୍ପ ଏବ୍ଂ ଶୁ୍ଳ୍କ, ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ; ବ୍ଳିମି୍ବତ ରିସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱଜାରମିାନା ସଧୁ  /ସ୍ୱଜାରିମାନା , ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ; େିକ୍ସ ରୁ ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ଦର 
କୁ ସ୍ୱଲାନ୍ େିଚ୍ କରବି୍ା ପାଇଁ କମିବା ଏହା ଉପସ୍ୱର ବ୍ପିରୀତ, ସ୍ୱକୌଣସି ସୁଧ ରି -ସ୍ୱସଟ୍  ନୟିମ କମିବା ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସି ମାମଲା ର ଅସି୍ତତ୍ଵ ଯାହା 
ଆମର ଦୃଷି୍ଟସ୍ୱକାଣ ଅନୁସାସ୍ୱର ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙ୍କ ହତି ଉପସ୍ୱର ପ୍ରଭ୍ାବ୍ ପକାଇଥାଏ . ଏହପିରି ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର, ଆସ୍ୱମ ସ୍ୱଲାନ୍ ଆପିଲସ୍ୱକସନ୍ ର 
ସ୍ୱପ୍ରାସ୍ୱସସିଙ୍ଗ/ ସାଙ୍କସନ୍ ସ୍ୱର ସମ୍ପକୃ୍ତ ସମସ୍ତ ଶୁ୍ଳ୍କ ସହତି 'ସମସ୍ତ ଖଚ୍ଚ୍' କୁ ପାରଦଶ୍୍ୀ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶ୍ କରବୁି୍. ଏହା ମଧ୍ୟ ସନୁଶିି୍ଚତ କରାଯିବ୍ 
ସ୍ୱଯ ଏପରି ଶୁ୍ଳ୍କ/େିସ୍ ବ୍ସି୍ୱବ୍ଚନାକର୍ତ୍୍ା ନୁସ୍ୱହଁ. 

3.2 ସ୍ୱଲାନ୍ ସ୍ୱପ୍ରାର୍କଟ ପାଇଁ ସ୍ୱସାସ୍ କରବି୍ା ସମୟସ୍ୱର, ଆସ୍ୱମ ପ୍ରଯୁଜୟ ସଧୁ ହାର ତଥା ସ୍ୱପ୍ରାସ୍ୱସସିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସ୍ୱଦୟସ୍ୱଯାଗୟ େିସ୍ / ଶୁ୍ଳ୍କ, ଯଦ ି
କଛି ିଥାଏ, ପି୍ର-ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ବ୍କିଳ୍ପ ଏବ୍ଂ ଶୁ୍ଳ୍କ, ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ, ଏବ୍ଂ ଋଣକର୍ତ୍୍ାଙ୍କ ସଧୁ ଉପସ୍ୱର ପ୍ରଭ୍ାବ୍ ପକାଉଥିବ୍ା ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସ ିବ୍ଷିୟ 
ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ୍, ଯାହା େଳସ୍ୱର ଅନୟ ହାଉସିଙ୍ଗ ୋଇନାନସ କମ୍ପାନୀଗୁଡକି (ଏଚଏେସି) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ୍ା 



ସ୍ୱେୟାର  ପ୍ରାକିଟସ୍  ସ୍ୱକାଡ୍  ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ: 15.07.2013 ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ତାରଖି:19.10.2022 

ରିଭୁ୍ୟ ତାରିଖ:08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

ଭ୍ସନ୍ ନଂ.:6.0 
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ନୟିମ ଏବ୍ଂ ସର୍ତ୍ ୍ସହତି ଏକ ଅଥପ୍ରୂ୍ଣ୍୍ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରବି୍ ଏବ୍ଂ ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଚୂତି ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିସ୍ୱନଇପାରିବ୍. ଏହା ସହତି, ସ୍ୱଲାନ୍ 
ଆସ୍ୱବ୍ଦନ େମ୍ ଆସ୍ୱବ୍ଦନ େମ୍ ସହତି ଦାଖଲ କରାଯିବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ଆବ୍ଶ୍ୟକୀୟ ର୍କୁସ୍ୱମଣ୍ଟଗୁଡକିର ତାଲିକାକୁ ସଚୂତି କରିପାସ୍ୱର. 

3.3 କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଲାନ୍ ଆପିଲସ୍ୱକସନ୍ ପାଇଁ ଏକ େୀକୃତ ିରସିଦ୍ ଜାରୀ କରବି୍. ସ୍ୱଲାନ୍ ଆସ୍ୱବ୍ଦନଗୁଡକି 15 ଦନି ମଧ୍ୟସ୍ୱର କମିବା ଏପରି 
ବ୍ସି୍ତାରିତ ସମୟ ଭି୍ତସ୍ୱର ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିକରାଯିବ୍ ଯାହାକ ିସମସ୍ତ ସମ୍ପକସ୍୍ୱର ଆସ୍ୱବ୍ଦନ େମ ୍ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱହବ୍ା ତାରଖିଠାରୁ ସମସ୍ତ ସମବନ୍ଧସ୍ୱର ଋଣକର୍ତ୍୍ା 
ଏବ୍ଂ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ପାରସ୍ପରିକ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ସହମତ ିପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାସ୍ୱର. 

3.4 ଡଟଜଟୋଲ୍ ଋଣ ପିାେେମବଫର ଉତ୍ସ ସ୍ଥାପନ କ୍ରାଯାଇଥିର୍ା ଋଣ ପାଇଁ- ଯଦ ିକମ୍ପାନୀ ଋଣକର୍ତ୍ା୍ ମାନଙୁ୍କ ଉତ୍ସ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଏବ୍ଂ/କମିବା 
ବ୍ସ୍ୱକୟା ରାଶ୍କୁି ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତ କରିବ୍ା ପାଇଁ ର୍ଜିେିାଲ୍ ଋଣ ପ୍ରଦାନକାରୀ ପଲାେେମ୍କୁ ନସି୍ୱୟାଜତି କସ୍ୱର, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଏହା ସୁନଶିି୍ଚତ କରବି୍ ସ୍ୱଯ: 

a) ଏସ୍ୱଜଣ୍ଟ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ସମ୍ପକୃ୍ତ ର୍ଜିେିାଲ୍ ସ୍ୱଲଣ୍ଡିଂ ପଲାେେମ୍ଗୁଡକିର ନାମଗୁଡକି କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ ସ୍ୱର ପ୍ରକେ କରାଯିବ୍. 

b) କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜସ୍ୱଣ ଏସ୍ୱଜଣ୍ଟ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ନସି୍ୱୟାଜତି ଏକ ର୍ଜିେିାଲ ଋଣ ପଲାେେମ ୍ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ୱର ପ୍ରକେ କରବି୍ା ଆବ୍ଶ୍ୟକ 
କରବି୍ ସ୍ୱଯ ଏହା କମ୍ପାନୀ ତରେରୁ କଥାବ୍ାର୍ତ୍୍ା କରୁଛ.ି 

c) ଯଦ ିଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ସ୍ୱହାଇଯାଇଥାଏ, କନୁି୍ତ ଋଣ ରାଜନିାମା କାଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ୱହବ୍ା ପବୂ୍୍ରୁ, କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱଲେରସ୍ୱହଡ୍ ସ୍ୱର ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙୁ୍କ 
ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ଜାରୀ କରାଯିବ୍. 

d) କମ୍ପାନୀର ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପକୃ୍ତ ର୍ଜିେିାଲ ଋଣ ପଲାେେମ୍ ଉପସ୍ୱର ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ଓଭ୍ରସାଇଟ୍ ଓ ମନେିରିଂ ରହବି୍. 
 
4 ଫଲାନ୍ ମୂଲୟାଙ୍କନ, ନଟୟମ/ସର୍ତ୍ବ ଏର୍ଂ ଖାରଜର ଫଯାଗାଫଯାଗ 

4.1 ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଲାନ୍ ଆସ୍ୱବ୍ଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆବ୍ଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଆସ୍ୱବ୍ଦନ ସମୟସ୍ୱର ଆମ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ୍. 
ଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସଚୂତି କରବୁି୍ ସ୍ୱଯ ଯଦ ିଆମକୁ ସ୍ୱକୌଣସି ଅତରିିକ୍ତ ସୂଚନା ଆବ୍ଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ତାଙୁ୍କ ତୁରନ୍ତ ପୁଣି ଥସ୍ୱର ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ 
କରାଯିବ୍. 

4.2 ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଅନୁସ୍ୱମାଦତି କମିବା ଅନୟଥା ଋଣର ରାଶ୍ରି ଲିଖିତ ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୂଚତି କରାଯିବ୍, ସ୍ୱଯଉଁଥିସ୍ୱର ବ୍ାଷିକ ସଧୁ ହାର, ସ୍ୱଲାନ୍ 
ରାଶ୍ ିଡ୍ରା କରବି୍ା ପାଇଁ ଆସ୍ୱବ୍ଦନ ପର୍ଦ୍ତ,ି ପି୍ରସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ଶୁ୍ଳ୍କ, ସ୍ୱଜାରମିାନା ଶୁ୍ଳ୍କ ଇତୟାଦ ିସସ୍ୱମତ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍୍ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀ ସହତି ମଞ୍ଜରୁ 
ସ୍ୱହାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱଲାନ୍ ରାଶ୍ ିବ୍ାବ୍ଦସ୍ୱର ସଚୂତି କରାଯିବ୍. ସ୍ୱଲାନ୍ ଏଗ୍ରୀସ୍ୱମଣ୍ଟସ୍ୱର ବ୍ଳିମବସ୍ୱର ରସି୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗଥୁିବ୍ା ସ୍ୱଜାରମିାନା ସୁଧ 
ଆସ୍ୱମ ଉସ୍ୱଲ୍ଲଖ କରବୁି୍. ଆସ୍ୱମ ଆମର ସ୍ୱରକର୍୍ ଗୁଡକିସ୍ୱର ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହ ିସର୍ତ୍୍ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀ ଗୁଡକୁି ସ୍ୱଲଖି େୀକାର କରବୁି୍. 

4.3 ସ୍ୱଲାନ୍ ଏଗ୍ରୀସ୍ୱମଣ୍ଟସ୍ୱର ଉସ୍ୱଲ୍ଲଖ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସମସ୍ତ ଏନସ୍ୱକଲାଜରର ପ୍ରସ୍ୱତୟକ କପି ସହତି ସ୍ୱଲାନ୍ ଏଗ୍ରୀସ୍ୱମଣ୍ଟର ଏକ କପି ଆସ୍ୱମ 
ପ୍ରସ୍ୱତୟକ ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାନ୍ ବ୍ତିରଣ ସମୟସ୍ୱର କମିବା ପସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରିବୁ୍. 

4.4 ଫଲାନ୍ ଆପଟଫିକ୍ସନ୍ ଖାରଜର ଫଯାଗାଫଯାଗ- ଯଦ ିକମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାର ସି୍ଥତ ିନଥାଏ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଆସ୍ୱମ ଅେୀକାର 
କରବି୍ାର କାରଣ (ଗୁଡକି) ଲିଖିତ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ଜଣାଇବୁ୍ ଏବ୍ଂ ଏପର ି ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ ଇସ୍ୱଲସ୍ୱକଟରାନକି୍ ସାଧନ ସ୍ୱଯପରକି ି ଇସ୍ୱମଲ୍, 
ଏସଏମଏସ ଇତୟାଦ ିସହତି ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗର ସଠକି୍ ସାଧନ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ସ୍ୱହାଇପାସ୍ୱର. 

 
5 ଫଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ ସହଟତ ନଟୟମ ଓ ସର୍ତ୍ବ ଗୁଡଟକ୍ଫର ପରଟର୍ର୍ତ୍ବନ 

5.1 ସ୍ୱଲାନ୍ ଏଗ୍ରୀସ୍ୱମଣ୍ଟ/ଅନୁସ୍ୱମାଦନ ପତ୍ରସ୍ୱର ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ର୍ସିବ୍ସସ୍୍ୱମଣ୍ଟ ଶ୍ରୁି୍ୟଲ୍ କମିବା କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ର୍ସିବ୍ସ୍ସ୍ୱମଣ୍ଟ 
ଅନୁସ୍ୱରାଧ ଅନୁଯାୟୀ ଆସ୍ୱମ ସ୍ୱଲାନ୍ ଗୁଡକୁି ବ୍ତିରଣ କରବୁି୍. 

5.2 ଆସ୍ୱମ ଋଣକର୍ତ୍୍ାଙୁ୍କ ର୍ସିବ୍ସସ୍୍ୱମଣ୍ଟ ଶ୍ରୁି୍ୟଲ୍, ସଧୁ ହାର, ସ୍ୱଜାରମିାନା ସଧୁ, ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ, ସ୍ୱସବ୍ା ଶୁ୍ଳ୍କ, ପି୍ରସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ଶୁ୍ଳ୍କ, ଅନୟାନୟ ପ୍ରଯୁଜୟ 
ଶୁ୍ଳ୍କ/ଶୁ୍ଳ୍କ ଇତୟାଦ ିସହ ସମବନ୍ଧତି ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍୍ସ୍ୱର ପରିବ୍ର୍ତ୍ନ୍ ସସ୍ୱମତ ସର୍ତ୍ ୍ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀସ୍ୱର ସ୍ୱକୌଣସ ିପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍ ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସୂଚନା 



ସ୍ୱେୟାର  ପ୍ରାକିଟସ୍  ସ୍ୱକାଡ୍  ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ: 15.07.2013 ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ତାରଖି:19.10.2022 

ରିଭୁ୍ୟ ତାରିଖ:08.05.2019, 22.01.2020, 
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ପ୍ରଦାନ କରବୁି୍. ଆସ୍ୱମ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବୁ୍ ସ୍ୱଯ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପସ୍ୱର ସଧୁ ହାର ଏବ୍ଂ ଶୁ୍ଳ୍କସ୍ୱର ପରିବ୍ର୍ତ୍୍ନ 
କରାଯାଇଥାଏ. ଏହ ିସମ୍ପକସ୍୍ୱର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍୍ ଋଣ ରାଜନିାମାସ୍ୱର ସାମିଲ କରାଯିବ୍. 

5.3 ଯଦ ିନୟିମ ଏବ୍ଂ ସର୍ତ୍୍ସ୍ୱର ପରିବ୍ର୍ତ୍ନ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଅସବୁ୍ଧିା ଅସ୍ୱେ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ସ୍ୱସ 60 ଦନି ମଧ୍ୟସ୍ୱର ଏବ୍ଂ ସ୍ୱକୌଣସ ିସଚୂନା ନସ୍ୱଦଇ ନଜିର 
ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ବ୍ନ୍ଦ କରପିାରସି୍ୱବ୍ କମିବା ସ୍ୱକୌଣସି ଅତରିକି୍ତ ଶୁ୍ଳ୍କ କମିବା ସୁଧ ନ ସ୍ୱଦଇ ସ୍ୱଲାନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ େିଚ୍ କରପିାରିସ୍ୱବ୍. 

5.4 ଏଗ୍ରୀସ୍ୱମଣ୍ଟ ଅଧୀନସ୍ୱର ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ କମିବା ପ୍ରଦଶ୍୍ନକୁ ରକିଲ୍/ଆସ୍ୱକ୍ସସ୍ୱଲସ୍ୱରଟ୍ କରିବ୍ାର କମିବା ଅତରିକି୍ତ ସକୁିୟରେି ିଆବ୍ଶ୍ୟକ କରବି୍ାର ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି
ସ୍ୱଲାନ୍ ଏଗ୍ରୀସ୍ୱମଣ୍ଟ ଅନୁରୂପ ସ୍ୱହବ୍. 

5.5 ଆସ୍ୱମ ସମସ୍ତ ବ୍ସ୍ୱକୟା ରାଶ୍ ିପରିସ୍ୱଶ୍ାଧ ସ୍ୱହବ୍ା ସ୍ୱକ୍ଷତ୍ରସ୍ୱର କମିବା ଋଣକର୍ତ୍୍ାଙ୍କ ବ୍ପିକ୍ଷସ୍ୱର କମ୍ପାନୀର ରହଥିିବ୍ା ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସ ିସ୍ୱକଲମ୍ ପାଇଁ 
ସ୍ୱକୌଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର କମିବା ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ସ୍ୱକୟା ପରିମାଣର ଋଣ ପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱହବ୍ା ସ୍ୱକ୍ଷତ୍ରସ୍ୱର ସମସ୍ତ ସିକୁୟରିେ ିରଲିିଜ୍ 
କରବୁି୍. ଯଦ ିଏପରି ସ୍ୱସଟ୍ ଅଫ୍ ର ଅଧିକାର କାଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ୍ା ଆବ୍ଶ୍ୟକ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙୁ୍କ ବ୍ାକଥିିବ୍ା ସ୍ୱକଲମ୍ ଓ ସର୍ତ୍୍ ଅନ୍ତଗ୍ତ 
ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ସ୍ୱକଲମ୍ ସ୍ୱସେଲ୍/ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ନ ସ୍ୱହବ୍ା ପଯ୍ୟନ୍ତ ସିକୁୟରେି ିଗୁଡକୁି ରଖିବ୍ା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ସ୍ୱଯଉ ଁଅଧିକାର ତାହା ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍୍ 
ବ୍ବି୍ରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ୍. 

 
6.   ସୁଧ ହାର ଏର୍ଂ ଫଜାରଟମାନା ସୁଧ ସମ୍ପକ୍ବଫର ସଚୂନା 

6.1 କମ୍ପାନୀ, ଏହାର ସ୍ୱବ୍ାର୍୍ର ଅନୁସ୍ୱମାଦନ ସହ, ସଧୁ ହାର ଏବ୍ଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସ୍ୱଦୟ, ସ୍ୱଜାରମିାନା ସୁଧ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ସ୍ୱଦୟ/ଶୁ୍ଳ୍କ ଇତୟାଦ ି
ନରି୍ଦ୍ା୍ରଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୀତ ିଗ୍ରହଣ କରିଛ.ି ଏହା ଏକ ସଧୁ ହାର ମସ୍ୱର୍ଲ୍ ପ୍ରାସଙି୍ଗକ କାରକ ଯଥା ପାଣ୍ଠରି ହାରାହାରି ଖଚ୍ଚ୍, 
ପରଚିାଳନା ଖଚ୍ଚ୍, ପୁଞି୍ଜ ଶୁ୍ଳ୍କ, ସ୍ୱକ୍ରର୍ଟି୍ ହାନ ିଇତୟାଦକୁି ଧ୍ୟାନସ୍ୱର ରଖିଥାଏ. ଏହା ସହତି, ଏକ ଅତରିକି୍ତ ରିସ୍କ ପି୍ରମୟିମ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ 
ଜଡତି ସ୍ୱକ୍ରର୍ଟି୍ ରିସ୍କ ଉପସ୍ୱର ଆଧାରିତ, ଯାହାକ ିତାଙ୍କର ସ୍ୱକ୍ରର୍ଟି୍ ହଷି୍ଟ୍ର,ି ସ୍ୱକ୍ରର୍ଟି୍ ସ୍ୱରେଙି୍ଗ, ୋଇନାନିସଆଲ୍ ସ୍ୱପ୍ରାୋଇଲ୍, ସିକୁୟରିେ ିକଭ୍ର 
ଇତୟାଦରି ଏକ େଙ୍କସନ୍ ଅସ୍ୱେ. ସ୍ୱତଣୁ, କମ୍ପାନୀ ବ୍ଭିି୍ନ୍ନ ସ୍ୱେଣୀ ଗୁଡକି ପାଇଁ ବ୍ଭିି୍ନ୍ନ ସଧୁ ହାର ଲାଗ ୁକରୁଥାଇପାସ୍ୱର. 

6.2 ସ୍ୱବ୍ଞ୍ଚମାକ ୍ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ସ୍ୱରେସ୍ୱରନସ ସ୍ୱରଟ୍, ସୁଧ ହାରର ସ୍ୱରଞ୍ଜ ୍ଏବ୍ଂ ବ୍ପିଦର ସ୍ୱଗ୍ରସ୍ୱର୍ସନ୍ ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟିସ୍ୱକାଣ, ଏବ୍ଂ ପ୍ରଯୁଜୟ ସ୍ୱଜାରମିାନା ମଧ୍ୟ 
କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଏହାର ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ ସ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ୍. ସ୍ୱଯସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ସ୍ୱଳ ମଧ୍ୟ ସଧୁ ହାରସ୍ୱର ପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍ ସ୍ୱହବ୍ ସ୍ୱସସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ସ୍ୱଳ 
ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ ସ୍ୱର ପ୍ରକାଶ୍ତି ସଚୂନା କୁ ଅପସ୍ୱର୍ଟ୍ କରାଯିବ୍. 

6.3 ପ୍ରଯୁଜୟ ସଧୁ ହାର ଓ ସ୍ୱଜାରମିାନା ସୁଧ ବ୍ାଷିକ ହାର ଅନୁସାସ୍ୱର ସ୍ୱହବ୍ ଯାହା େଳସ୍ୱର ଋଣକର୍ତ୍ା୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଲାଗ ୁସ୍ୱହଉଥିବ୍ା ସଠକି୍ 
ଦର ସମ୍ପକ୍ସ୍ୱର ଅବ୍ଗତ ଅଛନ୍ତ.ି 

6.4 ଋଣକର୍ତ୍୍ାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବ୍ା କସିି୍ତଗୁଡକି ସଧୁ ଏବ୍ଂ ପି୍ରନିସପାଲ୍ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ବ୍ଭି୍କି୍ତକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ସୂଚତି କରବି୍. 
7 ଗୟାଫରଣ୍ଟର 

7.1 ସ୍ୱଯସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ସ୍ୱଳ ଜସ୍ୱଣ ବ୍ୟକି୍ତ ସ୍ୱଲାନ୍ ପାଇଁ ଗୟାସ୍ୱରଣ୍ଟର ସ୍ୱହବ୍ା ଚାହାଁନ୍ତ,ି ସ୍ୱସ ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସୂଚତି ସ୍ୱହସ୍ୱବ୍: 

a) ଗୟାସ୍ୱରଣ୍ଟର ଭ୍ାସ୍ୱବ୍ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ; 

b) ସ୍ୱସ / ତାଙୁ୍କ କମ୍ପାନୀ ନକିେକୁ ସ୍ୱନଇ ନଜିର ଦାୟିତ୍ଵର ପରିମାଣ; 

c) ସ୍ୱଯଉଁ ପରିସି୍ଥତସି୍ୱର କମ୍ପାନୀ ତାଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ ସ୍ୱପୈଠ କରବି୍ା ପାଇଁ କଲ୍ କରିପାରସି୍ୱବ୍; 

d) ଯଦ ିକମ୍ପାନୀକୁ ଗୟାସ୍ୱରଣ୍ଟର ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ କରବି୍ାସ୍ୱର ବ୍େିଳ ହୁଅନ୍ତ ିସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ କମ୍ପାନୀ ନଜିର ଅନୟ ଆସ୍ୱସଟ୍/ସକୁିୟରିେ ିକୁ ବ୍ନ୍ଦ 
କରବି୍ାକୁ ପଡବି୍ କମିବା କମ୍ପାନୀ ନକିେସ୍ୱର ରହବି୍; 

e) ଗୟାସ୍ୱରଣ୍ଟର ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦୟତା ଏକ ନେିଷି୍ଟ ପରମିାଣ ପଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ କମିବା ସ୍ୱସଗୁଡକି ଅସୀମିତ ଅସ୍ୱେ କ;ି ଏବ୍ଂ 
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f) ସ୍ୱଯଉଁ ସମୟ ଏବ୍ଂ ପରିସି୍ଥତସି୍ୱର ଜସ୍ୱଣ ଗୟାସ୍ୱରଣ୍ଟର ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଦୟତାକୁ ର୍ସିଚାଜ୍ କରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଏହା ସମ୍ପକସ୍୍ୱର କମ୍ପାନୀ 
ତାଙୁ୍କ ସଚୂୀତ କରିବ୍; ଏବ୍ଂ 

g) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଥକି ସ୍ଥିତସି୍ୱର ସ୍ୱକୌଣସି ବ୍କୃିତ.ି 

7.2 ଯଦ ିସ୍ୱକୌଣସି ଗୟାସ୍ୱରଣ୍ଟର କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱବ୍ୈଧ ଚାହଦିାର ଅନୁପାଳନ କରିବ୍ାକୁ ମନା କରନ୍ତ,ି ବ୍ସ୍ୱକୟା ରାଶ୍ରି ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ 
କରବି୍ା ପାଇଁ ଯସ୍ୱଥଷ୍ଟ ଉପାୟ ଥିବ୍ା ସସ୍ୱେ, ଏଭ୍ଳ ିଗୟାସ୍ୱରଣ୍ଟରକୁ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ର୍େିଲଟର ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ବ୍ସି୍ୱବ୍ଚନା କରାଯାଇପାସ୍ୱର. 

 
8 ଫଗାପନୀୟତା ଏର୍ଂ ଫଗାପନୀୟତା 

8.1 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସଚୂନାକୁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଏବ୍ଂ ସ୍ୱଗାପନୀୟ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ଗ୍ରାହକ ନ ଥିସ୍ୱଲ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସୂଚନା ଗୁଡକୁି 
ବ୍ୟବ୍ହାର କରବୁି୍. ଆସ୍ୱମ ଗୁପ୍ ସ୍ୱର ଥିବ୍ା ଅନୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡକି ସସ୍ୱମତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥୟ କମିବା ସଚୂନା ଗୁଡକୁି ପ୍ରକାଶ୍ କରବୁି୍ ନାହିଁ, ଏହା 
ବ୍ୟତୀତ ସ୍ୱଯସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ସ୍ୱଳ: 

a) ଆଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆବ୍ଶ୍ୟକ. 

b) ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ୍ କରବି୍ା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିକର୍ତ୍୍ବ୍ୟ 

c) ଆମର ଆଗ୍ରହ ପାଇଁ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରିବ୍ା ଆବ୍ଶ୍ୟକ. ତଥାପି, ଗ୍ରାହକ କମିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ/ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସଚୂନା ବ୍ଷିୟସ୍ୱର 
ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସି ବ୍ୟକି୍ତଙୁ୍କ ଗୁପ୍ ର ଅନୟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡକି ସସ୍ୱମତ ମାସ୍ୱକେ୍ଙି୍ଗ ଉସ୍ୱେଶ୍ୟସ୍ୱର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ 
କାରଣ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ବ୍ୟବ୍ହାର କରାଯିବ୍ ନାହିଁ, ଯଦ ିଗ୍ରାହକ ଆମକୁ ତାହା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ନ କରନ୍ତ.ି 

d) ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମତ ିସ୍ୱଦଇଛନ୍ତ ି/ ଅଧିକୃତ କରିଛନ୍ତ ିକମିବା କମ୍ପାନୀକୁ ସଚୂନା ପ୍ରକାଶ୍ କରବି୍ା ପାଇଁ କହଛିନ୍ତ.ି 

8.2 ଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଭ୍ାରତର ନୟିମ ଅଧୀନସ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଧିକାର/ସ୍ୱଦୟତା ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସୂଚତି କରବୁି୍ ସ୍ୱଯଉଥଁିସ୍ୱର କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ନଜିର 
ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସ୍ୱରକର୍୍ ଗୁଡକୁି ଆସ୍ୱକ୍ସସ୍ କରପିାରିସ୍ୱବ୍. 

8.3 ଗ୍ରାହକ ବ୍ସି୍ୱଶ୍ଷ ରୂପସ୍ୱର ଆମକୁ ଏହା କରବି୍ା ପାଇଁ ଅଧିକାର ନ ସ୍ୱଦବ୍ା ପଯ୍ୟନ୍ତ ଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ସଚୂନା ମାସ୍ୱକ୍େଙି୍ଗ 
ଉସ୍ୱେଶ୍ୟସ୍ୱର ବ୍ୟବ୍ହାର କରିବୁ୍ ନାହିଁ. 

8.4 ଯଦ ିଗ୍ରାହକ ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମାସ୍ୱକ୍େଙି୍ଗ ସମ୍ପକତି ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ ପଠାଇବ୍ା ବ୍ନ୍ଦ କରିବ୍ାକୁ ଚାହାନ୍ତ,ି ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ତାଙୁ୍କ ଏହାର ସ୍ୱଯସ୍ୱକୌଣସ ି
ଶ୍ାଖାସ୍ୱର କମିବା ଚୟାସ୍ୱନଲ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ଲିଖିତ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ଏକ ଅନୁସ୍ୱରାଧ ଦାଖଲ କରିବ୍ାକୁ ସ୍ୱହବ୍ ଯାହାକ ିଏପର ି ମାସ୍ୱକ୍େଙି୍ଗ ସମ୍ପକତି 
ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗସ୍ୱର ନେିଷି୍ଟ କରାଯାଇପାସ୍ୱର. 

 
9 ଫକ୍ରଡଟଟ୍ ଇନେଫମବସନ୍ କ୍ମ୍ପାନୀ ("ସଟଆଇସଟଏସ"), ସଟକୁ୍ୟରଟୋଇଫଜସନ୍ ଆଫସଟ୍ ରଟକ୍ନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏଣ୍ଡ ସଟକୁ୍ୟରଟେଟ ଇଫଣ୍ଟଫରଷ୍ଟ 

("ସଟଇଆରଏସଏଆଇ"), ଫସଣ୍ଟରାଲ୍ ଫକ୍ୱାଇସଟ ଫରଜଟଷ୍ଟ୍ରଟ ("ସଟଫକ୍ୱାଇସଟଆର") ଏର୍ଂ ଅନୟାନୟ ଏଫଜନସୀଗୁଡଟକ୍ ସହଟତ ଡାୋ/ସୂଚନା 
ଫଶୟାର କ୍ରଟର୍ା 

a) କମ୍ପାନୀ ସମୟ ଅନୁସାସ୍ୱର ପ୍ରଯୁଜୟ ସ୍ୱହଉଥିବ୍ା ନୟିାମକ/ସ୍ୱବ୍ୈଧାନକି ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଋଣ ଖାତା ଯଥା ରିସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ 
ଟ୍ରାକ୍ ସ୍ୱରକର୍୍, ସ୍ୱକୱାଇସ ି ସଚୂନା, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ବି୍ରଣୀ ଏବ୍ଂ ଅନୟ ଆବ୍ଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସିଆଇସି, ସିଇଆରଏସଏଆଇ, 
ସିସ୍ୱକୱାଇସିଆର କମିବା ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରାଧିକୃତ ଏସ୍ୱଜନିସ ସହତି ସ୍ୱସୟାର କରପିାସ୍ୱର. 

b) ଯଦ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାବ୍ ିକରାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଆସ୍ୱମ ସିଆଇସି କମିବା ଏପରି ଏସ୍ୱଜନିସଗୁଡକୁି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ପ୍ରାସଙି୍ଗକ 
ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ୍, ଯଦ ିତାହା ସମବନ୍ଧତି ଏସ୍ୱଜନିସ କମିବା କଛି ିସ୍ୱବ୍ୈଧାନକି ଦାୟିତ୍ଵ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତବି୍ନ୍ଧତି ନଥାଏ. 

 
10 ଫଦୟ ସଂଗ୍ରହ 



ସ୍ୱେୟାର  ପ୍ରାକିଟସ୍  ସ୍ୱକାଡ୍  ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ: 15.07.2013 ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ତାରଖି:19.10.2022 

ରିଭୁ୍ୟ ତାରିଖ:08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

ଭ୍ସନ୍ ନଂ.:6.0 
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10.1 ସ୍ୱଯସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ସ୍ୱଳ ସ୍ୱଲାନ୍ ଦଆିଯିବ୍, ଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସ୍ୱଲାନ୍ ଚୁକି୍ତନାମାସ୍ୱର ରିସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟର ପରମିାଣ, ଅବ୍ଧି ଏବ୍ଂ ଅବ୍ଧି ଉସ୍ୱଲ୍ଲଖ କର ି
ରିସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା/ର୍କୁସ୍ୱମଣ୍ଟସ୍ୱର ସବୁ୍ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍୍ ନୟିମ ଏବ୍ଂ ସର୍ତ୍୍ ("ଏମଆଇେଟସଟ") ଅନ୍ତଭ୍୍ୁ କ୍ତ ଥିବ୍ା ରିସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖୟା 
କରବୁି୍. ତଥାପି, ଯଦ ିଗ୍ରାହକ ରସି୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ଶ୍ରୁି୍ୟଲ୍ ପାଳନ କରନ୍ତ ିନାହିଁ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ସ୍ୱଦୟ ରକିଭ୍ରି ପାଇଁ ଜମିର ଆଇନ୍ ଅନୁସାସ୍ୱର ଏକ 
ନରି୍ଦ୍ା୍ରିତ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଅନୁସରଣ କରାଯିବ୍. ଏହ ି ପ୍ରକ୍ରିୟାସ୍ୱର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସ୍ୱନାେସି୍ ପଠାଇ କମିବା ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଭି୍ଜଟି୍ ଏବ୍ଂ/କମିବା ସୁରକ୍ଷାର 
ରିପସ୍ୱଜସନ୍ କରି ମସ୍ୱନ ପକାଇବ୍ାକୁ ସ୍ୱହବ୍, ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ. 

10.2 କମ୍ପାନୀର ସଂଗ୍ରହ ନୀତ/ିପ୍ରକ୍ରୟିା ସ୍ୱସୌଜନୟ, ନରିସ୍ୱପକ୍ଷ ଉପଚାର ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଉପସ୍ୱର ନମିା୍ଣ କରାଯିବ୍. ଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙ୍କର 
ଆତ୍ମବ୍ଶି୍ୱାସ ଓ ଦୀର୍୍କାଳୀନ ସମ୍ପକକୁ୍ ସ୍ୱପ୍ରାତ୍ସାହତି କରବି୍ାସ୍ୱର ବ୍ଶି୍ୱାସ କରୁଛୁ. ଆମର କମଚ୍ାରୀ କମିବା ଆମର ବ୍ସ୍ୱକୟା ରାଶ୍ ିସଂଗ୍ରହସ୍ୱର 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ଵ କରବି୍ା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ସ୍ୱକୌଣସ ିବ୍ୟକି୍ତ ନଜିକୁ/ତାଙୁ୍କ ଚହି୍ନେ କରିସ୍ୱବ୍ ଏବ୍ଂ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜାରୀ କରାଯାଇଥିବ୍ା କର୍ତ୍୍ୃ ପକ୍ଷଙୁ୍କ ଏବ୍ଂ 
ଅନୁସ୍ୱରାଧ ପସ୍ୱର କମ୍ପାନୀ କମିବା କମ୍ପାନୀର ଅଧିକାର ଅଧୀନସ୍ୱର ଜାରୀ କରାଯାଇଥିବ୍ା ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦଶ୍ତି କରସି୍ୱବ୍. 

10.3 କମଚ୍ାରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସଦସୟ କମିବା ସଂଗ୍ରହସ୍ୱର ଆମର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ଵ କରବି୍ା ପାଇଁ ଅଧିକୃତ ସ୍ୱକୌଣସି ବ୍ୟକି୍ତ ଏବ୍ଂ / କମିବା ସରୁକ୍ଷା 
ପୁନଃସ୍ଥାପନ ନମିନଲିଖିତ ବ୍ସୃି୍ତତ ନସି୍ୱେ୍ଶ୍ାବ୍ଳୀ ଅନୁସରଣ କରିସ୍ୱବ୍: 

a) ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସାଧାରଣତଃ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସ୍ଥାନସ୍ୱର ଏବ୍ଂ ତାଙ୍କର ବ୍ାସସ୍ଥାନସ୍ୱର ସ୍ୱକୌଣସି ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନ ନ ଥିସ୍ୱଲ ଏବ୍ଂ ଯଦ ିତାଙ୍କର 
ବ୍ାସସ୍ଥାନସ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧ ନଥାଏ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ବ୍ୟବ୍ସାୟ / ବୃ୍ର୍ତ୍ ିସ୍ଥାନସ୍ୱର ତାଙ୍କର ସହ ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ କରାଯିବ୍. 

b) କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତନିଧିିତ୍ଵ କରିବ୍ାର ପରଚିୟ ଓ ଅଧିକାର ପ୍ରଥମ ର୍େଣାସ୍ୱର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ୍. 

c) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ୱଗାପନୀୟତା ସମ୍ମାନ କରାଯିବ୍. 

d) ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ କଥାବ୍ାର୍ତ୍ା୍ ଅସାମଞ୍ଜସୟପୂର୍ଣ୍ ୍ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ସ୍ୱହବ୍. 

e) ଓଭ୍ରର୍ଉି ସ୍ୱଲାନ୍ ରିକଭ୍ରି ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରତନିଧିି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହ 8. 00 a.m. ରୁ 7.00 p.m. ମଧ୍ୟସ୍ୱର ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ 
କରସି୍ୱବ୍. 

f) ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସମୟସ୍ୱର କମିବା ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥାନସ୍ୱର କଲ୍ କରବି୍ା ଏଡାଇବ୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁସ୍ୱରାଧକୁ ବ୍ଚିାରକୁ ସ୍ୱନବ୍ା ପାଇଁ ଆସ୍ୱମ 
ପ୍ରୟାସ କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ ଏଭ୍ଳ ିଅନୁସ୍ୱରାଧକୁ ସ୍ୱଯସ୍ୱତ ଦୂର ସମ୍ଭବ୍ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ୍. 

g) ବ୍ାକ ିଥିବ୍ା ବ୍ବି୍ାଦ କମିବା େରକ ଗଡୁକୁି ପାରସ୍ପରିକ ରୂପସ୍ୱର ଗ୍ରହଣସ୍ୱଯାଗୟ ଓ ବ୍ୟବ୍ସି୍ଥତ ରୂପସ୍ୱର ସମାଧାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ସମସ୍ତ 
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ୍. 

h) ସ୍ୱଦୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ୍ା ସମୟସ୍ୱର, ସଚୂନା ଓ ସାଜ୍ଜସଜ୍ଜା ବ୍ଜାୟ ରଖାଯିବ୍. 

i) ପରବି୍ାରସ୍ୱର ସ୍ୱଶ୍ାଥ ଭ୍ଳ ି ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅବ୍ସର କମିବା ଏପର ି ଅନୟ ଆପର୍ତ୍ଜିନକ ଅବ୍ସର ଗୁଡକୁି ସ୍ୱଦୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ୍ା ପାଇଁ 
କଲ୍/ଭି୍ଜଟି୍ କରିବ୍ା ପାଇଁ ଏଡାଇ ଦଆିଯିବ୍. 

 
11 ଅର୍ଟଫଯାଗ ଓ ଅର୍ଟଫଯାଗ 

11.1 କମ୍ପାନୀ ଏକ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ପରିଚାଳନା ନୀତ ିଗ୍ରହଣ କରିଛ ିସ୍ୱଯଉଁଥିସ୍ୱର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହତି ନଜିର 
ସ୍ୱବ୍ାର୍୍ ଅଫ୍ ର୍ାଇସ୍ୱରକଟରମାନଙ୍କର ଅନୁସ୍ୱମାଦନ ସହତି ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତଭ୍୍ୁ କ୍ତ ରହଛି.ି ଏପରି ନୀତ/ି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଅନଲାଇନ୍ କମିବା 
ସମପିତ ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱସବ୍ା ଚୟାସ୍ୱନଲ୍ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରସ୍ୱତୟକ କାଯ୍ୟାଳୟସ୍ୱର ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ଓ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ଗୁଡକୁି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ୍ା, 
ପଞି୍ଜକରଣ କରବି୍ା ଓ ନଷି୍ପର୍ତ୍ି କରବି୍ାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡକୁି ରୂପସ୍ୱରଖା ସ୍ୱଦବ୍. 

11.2 କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରୟିା ମଧ୍ୟ ର୍ଜିେିାଲ୍ ଋଣ ପଲାେେମ୍ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ଉତ୍ସ ସହତି ଏକ ଆଉେସ୍ୱସାସ ୍ଏସ୍ୱଜନିସ 
ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱସବ୍ା ସମବନ୍ଧତି ସମସୟାଗୁଡକିର ସମାଧାନ କରିବ୍. 



ସ୍ୱେୟାର  ପ୍ରାକିଟସ୍  ସ୍ୱକାଡ୍  ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ: 15.07.2013 ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ତାରଖି:19.10.2022 

ରିଭୁ୍ୟ ତାରିଖ:08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

ଭ୍ସନ୍ ନଂ.:6.0 
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11.3 ଆସ୍ୱମ ଆମର ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ ଓ ଆମର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡକିସ୍ୱର ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଇସ୍ୱମଲ୍ ଆଇର୍,ି ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ ବ୍ବି୍ରଣୀ, ଆଶ୍ା କରାଯାଉଥିବ୍ା 
େନ୍-ଏରାଉଣ୍ଡ ସମୟ, ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗର ବୃ୍ର୍ଦ୍ ିପାଇଁ ମୟାଟ୍ରକି୍ସ ଇତୟାଦ ିସହତି ଗ୍ରାହକ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରକାଶ୍ତି କରବୁି୍. ଯଦ ି
ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗକାରୀ ସ୍ୱଗାେଏି ମାସ ମଧ୍ୟସ୍ୱର କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ପ୍ରତକି୍ରୟିା ପାଆନ୍ତ ିନାହିଁ କମିବା ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ସମ୍ପକସ୍୍ୱର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତ,ି ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ 
ଏଭ୍ଳ ିପ୍ରକେୀକରଣ ସ୍ୱନଶ୍ନାଲ୍ ହାଉସିଙ୍୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ("ଏନଏଚବ୍"ି) କୁ ଏସ୍କାସ୍ୱଲସନ୍ ଚୟାସ୍ୱନଲ୍ ପ୍ରଦଶ୍ତି କରବି୍. 

11.4 ଯଦ ିଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଲିଖିତ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ପାଇଥାଉ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଆସ୍ୱମ ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱଗାେଏି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ଏକ େୀକୃତ/ି 
ପ୍ରତକି୍ରିୟା ପଠାଇବୁ୍. ଯଦ ିଆସ୍ୱମ କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୋନ୍ ସ୍ୱର ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ପାଇଥାଉ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଆସ୍ୱମ କଷ୍ଟମରଙୁ୍କ ଏକ କସ୍ୱମ୍ପଲଣ୍ଟ ସ୍ୱରେସ୍ୱରନସ 
ନମବର ପ୍ରଦାନ କରବୁି୍ ଏବ୍ଂ ତାଙୁ୍କ ସ୍ୱପ୍ରାସ୍ୱଗ୍ରସ୍ ବ୍ାବ୍ଦସ୍ୱର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରବୁି୍. 

11.5 ଏହ ିମାମଲାର ପରୀକ୍ଷା କରିବ୍ା ପସ୍ୱର, ଆସ୍ୱମ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଚୂଡାନ୍ତ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ପଠାଇବୁ୍ କମିବା ତାଙ୍କ କାରଣ ଆମକୁ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ସ୍ୱଦବ୍ା 
ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବ୍ଶ୍ୟକ, ଏବ୍ଂ ଆସ୍ୱମ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗର ଛଅ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ଏହା କରବି୍ାକୁ ସ୍ୱଚଷ୍ଟା କରବୁି୍. 

 
12 ଫଲାନ୍ ର ପ୍ରଟ-ଫପଫମଣ୍ଟ, ପ୍ରଟଫକ୍ିାଜର ଏର୍ଂ ଟ୍ରାନସେର 

12.1 ନମିନଲିଖିତ ପରିସ୍ଥିତ ିମଧ୍ୟସ୍ୱର ହାଉସଙି୍ଗ ସ୍ୱଲାନ୍ ପି୍ର-ସ୍ୱକଲାଜର ଉପସ୍ୱର ଆସ୍ୱମ ପି୍ର-ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ଲାଗୁ କମିବା ସ୍ୱଜାରମିାନା ଲାଗୁ କରବୁି୍ ନାହିଁ: 

(a) ସ୍ୱଯଉଁଠାସ୍ୱର ହାଉସିଙ୍ଗ ସ୍ୱଲାନ୍ ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ସୁଧ ହାର ଆଧାରସ୍ୱର ଅସ୍ୱେ ଏବ୍ଂ ସ୍ୱଯ ସ୍ୱକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ପି୍ର-ସ୍ୱକଲାଜ୍ ସ୍ୱହାଇଛ.ି 

(b) ସ୍ୱଯଉଁଠାସ୍ୱର ହାଉସିଙ୍ଗ ସ୍ୱଲାନ୍ େିକ୍ସ ସୁଧ ହାର ଆଧାରସ୍ୱର ସ୍ୱହବ୍ ଏବ୍ଂ ସ୍ୱଲାନ୍ ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙ୍କର ନଜିେ ଉତ୍ସରୁ ପି୍ର-ସ୍ୱକଲାଜ୍ କରି ଦଆିଯାଏ. 

ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 
(i) ଏହ ିଉସ୍ୱେଶ୍ୟ ପାଇଁ "ନଜିେ ଉତ୍ସ" ର ଅଥ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ/ ଏଚଏେସି/ ଏନବ୍ଏିେସ ିଏବ୍ଂ/କମିବା ଏକ ଆଥକି ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଋଣ ଗ୍ରହଣ 

ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସି ଉତ୍ସ ଅସ୍ୱେ. 
(ii) ସମସ୍ତ ରୁ୍ଆଲ୍/ ସ୍ୱସ୍ପଶ୍ଆିଲ୍ ସ୍ୱରଟ୍ (େିକ୍ସଡ୍ ଏବ୍ଂ ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ର କମି୍ବସ୍ୱନସନ୍) ହାଉସିଙ୍୍ଗ ସ୍ୱଲାନ୍ ପି୍ର-ସ୍ୱକଲାଜର ସମୟସ୍ୱର େିକ୍ସଡ୍/ 

ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ସ୍ୱରଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ପି୍ର-ସ୍ୱକଲାଜର ନୟିମ ଆକଷିତ କରବି୍, ଏହା ଉପସ୍ୱର ନଭି୍୍ର କରି ସ୍ୱଲାନ୍ େିକ୍ସଡ୍ କମିବା ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ 
ସ୍ୱରଟ୍ ଅସ୍ୱେ. ରୁ୍ଆଲ୍/ ସ୍ୱସ୍ପଶ୍ଆିଲ୍ ସ୍ୱରଟ୍ ହାଉସିଙ୍୍ଗ ସ୍ୱଲାନ୍ ସ୍ୱକ୍ଷତ୍ରସ୍ୱର, େିକ୍ସ ସ୍ୱହାଇଥିବ୍ା ସୁଧ ହାର ଅବ୍ଧି ସମାପ୍ତ ସ୍ୱହବ୍ା ପସ୍ୱର 
ସ୍ୱଲାନ୍ ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ସ୍ୱରଟ୍ ସ୍ୱଲାନ୍ ସ୍ୱର ପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍ ସ୍ୱହବ୍ା ପସ୍ୱର ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ସ୍ୱରଟ୍ ସ୍ୱରଟ୍ ପାଇଁ ପି୍ର-ସ୍ୱକଲାଜର ମାନଦଣ୍ଡ ଆସ୍ୱବ୍ଦନ 
କରବି୍. 

(iii) ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛ ିସ୍ୱଯ ଏକ ନେିଷି୍ଟ ଦର ଋଣ ସ୍ୱହଉଛ ିସ୍ୱସହ ିସ୍ଥାନ ସ୍ୱଯଉଁଠାସ୍ୱର ସ୍ୱଲାନ୍ ର ସଂପୂର୍ଣ୍ ୍ଅବ୍ଧି ପାଇଁ ଦର 
ନରି୍ଦ୍ା୍ରିତ ସ୍ୱହାଇଥାଏ. 

12.2 କମ୍ପାନୀ ସହ-ବ୍ଚନବ୍ର୍ଦ୍ ଥିବ୍ା କମିବା ନଥିବ୍ା ବ୍ୟବ୍ସାୟୀଙୁ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନୟ ଉସ୍ୱେଶ୍ୟ ପାଇଁ ମଞ୍ଜରୁ ସ୍ୱହାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱକୌଣସି ସ୍ୱେଲାେଙି୍ଗ ସ୍ୱରଟ୍ 
େମ୍ ସ୍ୱଲାନ୍ ଉପସ୍ୱର ପି୍ରସ୍ୱକଲାଜର ଶୁ୍ଳ୍କ/ ପି୍ର-ସ୍ୱପସ୍ୱମଣ୍ଟ ସ୍ୱଜାରମିାନା ଲାଗ ୁକରବି୍ ନାହିଁ. 

12.3 ସ୍ୱଲାନ୍ ଏକାଉଣ୍ଟ ଟ୍ରାନସେର ପାଇଁ ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁସ୍ୱରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱହବ୍ା ସ୍ୱକ୍ଷତ୍ରସ୍ୱର, କମ୍ପାନୀର ସହମତ ିକମିବା ଆପର୍ତ୍ି, ଯଦ ିଥାଏ, 
ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଅନୁସ୍ୱରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ୱହବ୍ାର ତାରଖି ଠାରୁ 21 ଦନି ମଧ୍ୟସ୍ୱର ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ୍. ପ୍ରଯୁଜୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭ୍ଳ ିସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଋଣର 
ସର୍ତ୍୍ ଓ ନୟିମାବ୍ଳୀ ଅନୁଯାୟୀ େଚ୍ଛ ସ୍ୱହବ୍. 

 
13 ସାଧାରଣ 

13.1 ଯଦ ିକମ୍ପାନୀ ଏହା ଆବ୍ଶ୍ୟକ ମସ୍ୱନ କରୁଥାଏ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ଏହା ଉସ୍ୱେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନଯୁିକ୍ତ ଏସ୍ୱଜନିସ ମାଧ୍ୟମସ୍ୱର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ତାଙ୍କର ବ୍ାସସ୍ଥାନ 
ଏବ୍ଂ/କମିବା ବ୍ୟବ୍ସାୟ ଠକିଣାସ୍ୱର ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ କରି ସ୍ୱଲାନ୍ ଆପିଲସ୍ୱକସନ୍ ସ୍ୱର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲଖିିତ ବ୍ବି୍ରଣୀକୁ ସ୍ୱଭ୍ରେିାଏ କରବି୍. 



ସ୍ୱେୟାର  ପ୍ରାକିଟସ୍  ସ୍ୱକାଡ୍  ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ: 15.07.2013 ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ତାରଖି:19.10.2022 

ରିଭୁ୍ୟ ତାରିଖ:08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

ଭ୍ସନ୍ ନଂ.:6.0 
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13.2 କମ୍ପାନୀ ଆରବ୍ଆିଇ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସ୍ୱମାଦତି ବ୍ଭିି୍ନ୍ନ ପ୍ରମଖୁ ଦଗି ଯଥା ସଭି୍ସ୍ ଚାଜ୍, ସଧୁ ହାର, ସ୍ୱଜାରମିାନା ସଧୁ, ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବ୍ା 
ସଭି୍ସ୍, ସ୍ୱପ୍ରାର୍କଟ ସଚୂନା, ବ୍ଭିି୍ନ୍ନ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସମୟ ନୟିମ ଓ ଅଭି୍ସ୍ୱଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଇତୟାଦ ିସମ୍ପକ୍ସ୍ୱର ଶ୍ାଖା, ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ 
ସ୍ୱର ପ୍ରଦଶ୍ତି ସ୍ୱହବ୍ା ସମବନ୍ଧସ୍ୱର ନୟିାମକ ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ଗୁଡକିର ଅନୁପାଳନ ସନୁଶିି୍ଚତ କରିବ୍. 

13.3 ଯଦ ିକମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟସ୍ୱର ଏକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରବି୍ା ଆବ୍ଶ୍ୟକ କସ୍ୱର ଏବ୍ଂ ଯଦ ିକମ୍ପାନୀ ସ୍ୱସମାନଙୁ୍କ ସାମିଲ 
କରବି୍ାକୁ ସ୍ୱହବ୍ ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ସ୍ୱପାଲିସ୍/ଅନୟାନୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଏସ୍ୱଜନିସଗଡୁକି ସହତି ସହସ୍ୱଯାଗ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆଶ୍ା କରାଯାଉଛ.ି 

13.4 ଯଦ ିଏଭ୍ଳ ିଗ୍ରାହକ ଠକାମୀପୂର୍ଣ୍୍ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର କମିବା ଯଥାଥ୍ ଯତ୍ନ ବ୍ନିା କାଯ୍ୟ କରନ୍ତ,ି ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ିପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଦାୟୀ ରହସି୍ୱବ୍. 

13.5 ଋଣକର୍ତ୍୍ାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଯାଗାସ୍ୱଯାଗ ସାଧାରଣତଃ ଇଂରାଜୀସ୍ୱର ରହବି୍. ଅବ୍ଶ୍ୟ, ଯଦ ିଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସ୍ୱରାଧ କରାଯାଏ, ସ୍ୱତସ୍ୱବ୍ 
ଏଭ୍ଳ ିସୂଚନା ହନି୍ଦୀ କମିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୁ୍ଝଥିିବ୍ା ଅନୟ ସ୍ୱକୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭ୍ାଷାସ୍ୱର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ୍. 

13.6 ବ୍ୟସ, ଜାତ,ି ଜାତ,ି ଲିଙ୍ଗ, ସ୍ୱବ୍ୈବ୍ାହକି ସ୍ଥିତ,ି ଧମ୍ କମିବା ଅକ୍ଷମତା ଆଧାରସ୍ୱର ଆସ୍ୱମ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ୱର ବ୍ସି୍ୱବ୍ଚନା କରବୁି୍ 
ନାହିଁ. ତଥାପି, ଏହା ଆମକୁ ସମାଜର ବ୍ଭିି୍ନ୍ନ ବ୍ଭି୍ାଗ ଓ ବ୍ୟସ ବ୍ଗ ୍ପାଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାଯାଇଥିବ୍ା ସ୍ୱଯାଜନା ଗୁଡକିସ୍ୱର ସଂସ୍ଥା କରିବ୍ା କମିବା 
ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରବି୍ାରୁ ଅେକାଇ ନଥାଏ. 

13.7 କମ୍ପାନୀ ଓ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଋଣକର୍ତ୍୍ାଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ୱର େୀକାର କରାଯାଇଥିବ୍ା ହାଉସିଙ୍୍ଗ ସ୍ୱଲାନ୍ ର ପ୍ରମଖୁ ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍୍ ଗୁଡକି ବ୍ାବ୍ଦସ୍ୱର ଶ୍ୀଘ୍ର 
ଏବ୍ଂ ଭ୍ଲ ବୁ୍ଝାମଣାକୁ ସବୁ୍ଧିାଜନକ କରିବ୍ା ପାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ଋଣକର୍ତ୍ା୍ଙ୍କ ସହ ୋକ୍ଷର କରାଯାଇଥିବ୍ା ନରି୍ଦ୍୍ାରିତ େମା୍ଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଲାନ୍ 
ର ସବୁ୍ଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍୍ ନୟିମ ଏବ୍ଂ ସର୍ତ୍୍ (ଏମଆଇେସିି) ସହତି ଏକ ର୍କୁସ୍ୱମଣ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ କରବି୍ ଏବ୍ଂ େୀକୃତ ିଅଧିନସ୍ୱର ଋଣକର୍ତ୍୍ାଙୁ୍କ ଏହାର 
ଏକ କପି ପ୍ରଦାନ କରବି୍. 

13.8 କମ୍ପାନୀ ଏହାର ସ୍ୱୱବ୍ସାଇଟ୍ ସ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱର ସ୍ୱକାଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇ ଏବ୍ଂ ଏହା ସହତି ବ୍ର୍ତ୍ମ୍ାନର ଓ ନୂଆ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଅନୁସ୍ୱରାଧ 
ଉପସ୍ୱର ସ୍ୱକାଡ୍ ର ଏକ ନକଲ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହ ିସ୍ୱକାଡ୍ କୁ ପ୍ରକାଶ୍ତି କରିବ୍. ସ୍ୱକାଡ୍ ବ୍ଷିୟସ୍ୱର ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ଏହାର 
କମଚ୍ାରୀମାନଙୁ୍କ ଯସ୍ୱଥଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍କି୍ଷଣ ଦଆିଯିବ୍ା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନଶିି୍ଚତ କରବି୍. 

କ୍ଫଣ୍ଟରାଲ୍ ଫରକ୍ଡବ ର୍ଦଳାନୁ୍ତ 
 

ର୍ସବନ ନଂ. ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଅନୁଫରାଧ ର୍ଦଳାନୁ୍ତ: 

ପରଟର୍ର୍ତ୍ବନର ଜ୍ଞାପନ ଅନୁଫମାଦନ ତାରଟଖ 

1.0 ସ୍ୱହମ୍ ରାଜ ସିଂହ 
ହୟାଙି୍କ 

ନୂଆ ସ୍ୱକାଡ୍ ଆର୍ପଟ ସ୍ୱହାଇଛ ି 15.07.2013 

2.0 ଜୟଦୀପ ଶ୍ମ୍ା ନୟିାମକ ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ସହତି ସମାନ୍ତରାଳ କରବି୍ା 
ପାଇଁ 

08.05.2019 

3.0 ଜୟଦୀପ ଶ୍ମ୍ା ନୟିାମକ ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ସହତି ସମାନ୍ତରାଳ କରବି୍ା 
ପାଇଁ 

22.01.2020 

4.0 ଏନଏଚବ୍ ିକମ୍ପିଲଆନସ ନୟିାମକ ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ସହତି ସମାନ୍ତରାଳ କରବି୍ା 
ପାଇଁ 

29.01.2021 

- - ପୁନାୱାଲା ହାଉସିଙ୍ଗ ୋଇନାନସ ଲିମିସ୍ୱେଡ୍ ଭ୍ାବ୍ସ୍ୱର 
କମ୍ପାନୀର ନାମ ପରବି୍ର୍ତ୍ନ୍ ସ୍ୱହାଇଛ ି ଯାହାକ ି ଏହା 
ଲାଗ ୁସ୍ୱହାଇଛ.ି 22.07.2021 

- 

5.0 ଅନୁପାଳନ ନୟିାମକ ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ସହତି ସମାନ୍ତରାଳ କରବି୍ା 
ପାଇଁ 

31.01.2022 



ସ୍ୱେୟାର  ପ୍ରାକିଟସ୍  ସ୍ୱକାଡ୍  ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରିଖ: 15.07.2013 ପ୍ରଭ୍ାବ୍ୀ ତାରଖି:19.10.2022 

ରିଭୁ୍ୟ ତାରିଖ:08.05.2019, 22.01.2020, 
29.01.2021,  31.01.2022 and 19.10.2022 

ଭ୍ସନ୍ ନଂ.:6.0 
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ର୍ସବନ ନଂ. ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 
ଅନୁଫରାଧ ର୍ଦଳାନୁ୍ତ: 

ପରଟର୍ର୍ତ୍ବନର ଜ୍ଞାପନ ଅନୁଫମାଦନ ତାରଟଖ 

5.1 ଅନୁପାଳନ ନୟିାମକ ଆବ୍ଶ୍ୟକତା ସହତି ସମାନ୍ତରାଳ କରବି୍ା 
ପାଇଁ 

19.10.2022 
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