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FAIR PRACTICE CODE 

 

ଉଚତି ବ୍ୟବ୍ହାର ସଂହିତା   

A. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 

ଏହି କ ୋଡ୍ ଏହୋର ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ସହ  ୋରବୋର  ରିବୋ ସମୟକର  ମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ଅନୁସରଣ  ରୋଯୋଉଥବିୋ ନିରକେକ୍ଷ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ 

ବୟବସୋୟ ଅଭ୍ୟୋସ େୋଇ ଁମୋନ  ସି୍ଥର ଏବଂ କ୍ରମୋଗତ ଭ୍ୋବକର ଉନ୍ନତ  ରିବୋ ୁ କେଷ୍ଟୋ  କର(ଯୋହୋ ଶବ୍ଦ ୁ ସେିୂତ  କର, ପ୍ରସଙ୍ଗ 

ଉେକର ନଭି୍ଭର  କର, କଯଉମଁୋକନ  ମ୍ପୋନୀର ଗ୍ରୋହ  ଅଟନି୍ତ  ମି୍ବୋ କହୋଇେୋରନି୍ତ, ଋଣଗ୍ରହୀତୋ  ିମ୍ବୋ ଜମୋ ୋରୀ, ଏବଂ ଋଣର 

ଗୟୋକରଣ୍ଟର ଭ୍ୋବକର). 

B. ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ 

ଏହି କ ୋଡ୍  ମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ  ରୋଯୋଉଥବିୋ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପୋଦ ଏବଂ କସବୋଗଡୁି  େୋଇ ଁପ୍ରଯଜୁୟ ଏବଂ  ମ୍ପୋନୀ, ଏହୋର  ମଭେୋରୀ 

ଏବଂ ଅନୟ ବୟକି୍ତମୋକନ ଏହୋ  ୁ ୋଉଣ୍ଟରକର, କ ୋନ୍ ମୋଧ୍ୟମକର, କେୋଷ୍ଟ ମୋଧ୍ୟମକର, ଇଣ୍ଟରୋକ୍ିିଭ୍୍ ଇକେକକ୍ି ରୋନି ୍ ଡଭି୍ୋଇସ ୍

ମୋଧ୍ୟମକର, ଇଣ୍ଟରକନଟ୍  ିମ୍ବୋ ଅନୟ କ ୌଣସି େଦ୍ଧତି ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରତିନିଧତି୍ୱ  ରିବୋ ୁ ଅଧ ିୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ େୋଳନ  ରୋଯିବୋ 

ଆବଶୟ । 

C. ପ୍ରତିବ୍ଦ୍ଧତା 

1.  ମ୍ପୋନୀ ଶୋସନ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମୋବଳୀ େୋଳନ  ରିବ ।  

2.  ମ୍ପୋନୀ ଏହୋର ନୀତି ଏବଂ  ୋଯଭୟକର େିଙ୍ଗ, ଧମଭ, ଜୋତି, ଧମଭ, ରଙ୍ଗ  ିମ୍ବୋ ଶୋରୀରି  / ଦୃଷି୍ଟଗତ ଅକ୍ଷମତୋ  ୋରଣରୁ କଭ୍ଦଭ୍ୋବ 

 ରିବ ନୋହି ଁ 

D. ସଚୂନା ଏବ୍ଂ ପ୍ରକାଶ୍ନ 

1.  ମ୍ପୋନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛଭ୍ୋବକର ପ୍ର ୋଶ  ରିବ: 

a. ଋଣ ଆକବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ରଣ େୋଇ ଁକଦୟ କଦୟ ବିଷୟକର ସମସ୍ତ ସେୂନୋ, ଅନ୍ତଭ୍ଭୁ କ୍ତ 

• ଯଦି ଋଣ ରୋଶ ିମଞ୍ଜରୁ/ବିତରଣ ନହୁଏ କତକବ କଦୟ କ ରସ୍ତକଯୋଗୟ େରିମୋଣ, 

• ପି୍ର-କେକମଣ୍ଟ ବି ଳ୍ପ ଏବଂ କଦୟ, ଯଦି ଥୋଏ, 

• ସଧୁ ହୋର, କଦୟ, େରିକଶୋଧ ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀ, ଗଣନୋେଦ୍ଧତି ଏବଂ ବିଳମି୍ବତ କଦୟ େୋଇ ଁଜରିମୋନୋ, ଯଦି ଥୋଏ, 

• େନୁଃମେୂୟ ନିଦ୍ଧଭୋରଣ ଶଳୁ୍କ, ଯଦି ଥୋଏ,  

• ଋଣ ୁ ସି୍ଥରରୁ କ ଲ୍ ୋଟିଂ ହୋର  ିମ୍ବୋ ଏହୋର ବିେରୀତ ୁ େରିବର୍ତ୍ଭନ କଦୟ, 

• କଯକ ୌଣସି ସଧୁ େନୁଃ-କସଟ୍ ଧୋରୋ ଏବଂ ଅନୟ କ ୌଣସି ବିଷୟର ଅସି୍ତତ୍ୱ ଯୋହୋ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ୁ 

ପ୍ରଭ୍ୋବିତ  କର ।  



b. ଋଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ରଣ ଏବଂ ମଞ୍ଜରୁୀକର ଜଡିତ ସମସ୍ତ କଦୟ ସହିତ ଋଣଗ୍ରହୀତୋ "ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଭ" ବିଷୟକର ଅବଗତ କହବୋ 

ସନୁିଶି୍ଚତ  ରିବୋ େୋଇ ଁପ୍ର ୋଶ  ରୋଯିବ ।  

2. ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ଆବଶୟ  ଅନୁଯୋୟୀ ଇଂରୋଜୀ  ିମ୍ବୋ ଏ  ଉେଯକୁ୍ତ ସ୍ଥୋନୀୟ ଭ୍ୋଷୋକର ସ୍ପଷ୍ଟ ସେୂନୋ ପ୍ରଦୋନ  ରିବୋ େୋଇ ଁଆବଶୟ  

ଅନୁଯୋୟୀ  ମ୍ପୋନୀ ସମସ୍ତ େଦକକ୍ଷେ କନବ ।  

3.  ମ୍ପୋନୀ ପ୍ରୟୋସ  ରିବ 

• ଏହୋର ଗ୍ରୋହ ମୋନଙ୍କ ସହିତ  ୋରବୋର  ରିବୋକର ଯଥୋଥଭ ଏବଂ ଯକିୁ୍ତଯକୁ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ସହିତ  ରିବୋ ୁ କେଷ୍ଟୋ 

 ରିବ ।  

• ଗ୍ରୋହ ଙୁ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେୂନୋ ପ୍ରଦୋନ  ରିବୋ, ଏହୋର ବିଭି୍ନ୍ନ ଉତ୍ପୋଦ ଏବଂ କସବୋ ବିଷୟକର ସ୍ୱଚ୍ଛତୋ ସନୁଶିି୍ଚତ  ରିବୋ େୋଇ ଁ, 

 ମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ଏଗଡୁ ି ପ୍ରଦୋନ  ରୋଯୋଉଥବିୋ େୁକି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀ, ଋଣ ଆକବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ରଣ ସମୟକର 

ପ୍ରଯଜୁୟ ଇଚ୍ଛିତ ସେୂନୋ, କଦୟ  ମି୍ୱୋ କଦୟ ସରୁକି୍ଷତ  ରିବୋ େୋଇ ଁକଯୋଗୋକଯୋଗ  ରୋଯୋଇେୋକର। 

•  ମ୍ପୋନୀର ବିଜ୍ଞପି୍ତ କବୋଡଭ / ଅ ିସିଆେ୍ କେବସୋଇଟକର ସେୂନୋ ପ୍ରଦଶଭନ  ରିକବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ସହ ସୋକ୍ଷୋତ 

ସମୟକର  ିମ୍ବୋ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ସହ କ ୌଣସି ଟ୍ରୋଞ୍ଜୋ ସନ୍ ଆରମ୍ଭ  ରିବୋ େବୂଭରୁ ଉେଯକୁ୍ତ ମକନ କହଉଥବିୋ େରି 

କଯୋଗୋକଯୋଗର ଅନୟ କମୋଡ୍ ବୋଛିକବ । 

4.  ମ୍ପୋନୀ ଏହୋର ଗ୍ରୋହ ଙ୍କଠୋରୁ ଏହିେରି ସେୂନୋ ହୋସେ  ରିବ କଯେରି  ି ପ୍ରେଳିତ କବୈଧୋନି  ଏବଂ / ିମ୍ବୋ ନିୟୋମ  ଜ୍ଞୋନ-

ଆେଣଙ୍କ-ଗ୍ରୋହ  ଏବଂ ଆଣି୍ଟ-ମନି େଣ୍ଡରିଂ ନିକଦଭଶୋବଳୀ ଅଧୀନକର ଏହୋର ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂ  େରୂଣ  ରିବୋ ଆବଶୟ ; ଏବଂ 

ଯଦି ଗ୍ରୋହ   ମ୍ପୋନୀର ସନ୍ତୁଷି୍ଟ େୋଇ ଁଆବଶୟ  ସେୂନୋ ପ୍ରଦୋନ  ରିବୋକର ବି ଳ ହୁଅନି୍ତ, କତକବ ସମ୍ପକୃ୍ତ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଏହୋର 

ଉତ୍ପୋଦ ଏବଂ କସବୋ ଉେେବ୍ଧ  ରିବୋ ୁ ଏହୋ ହ୍ରୋସ େୋଇେୋକର ।  

5. ଗ୍ରୋହ ମୋନଙୁ୍କ ଏହୋର ଋଣ ଏବଂ ଜମୋ ସଧୁ ହୋରକର େରିବର୍ତ୍ଭନ ଏବଂ ବୟକି୍ତଗତ କଯୋଗୋକଯୋଗ, ସୋବଭଜନୀନ କ ୋଷଣୋ,  ିମ୍ୱୋ 

କେବସୋଇଟ୍ ପ୍ରଦଶଭନ ମୋଧ୍ୟମକର କଦୟ ବିଷୟକର ଅବଗତ ରଖନ୍ତୁ, ଯଥୋଥଭ ଭ୍ୋବକର; ଏବଂ 

6.  ମ୍ପୋନୀ ସହିତ କସମୋନଙ୍କ ଆ ୋଉଣ୍ଟ ବିଷୟକର ସେୂନୋ କଦବୋର ଅଧ ିୋର ବିଷୟକର ଏହୋର ଗ୍ରୋହ ମୋନଙୁ୍କ ସେୂନୋ ଏବଂ 

ଅନୁକରୋଧ ଆଧୋରକର  ମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ କସମୋନଙ୍କ େୋଇ ଁ ବିସ୍ତୋରିତ ସବିୁଧୋ ଦିଅନ୍ତୁ ।  

7.  ମ୍ପୋନୀ ଏହୋର ବୟବସୋୟ ସମୟକର ଏହୋର ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ବିଷୟକର ଗ୍ରହଣ  ରୁଥବିୋ କଗୋେନୀୟ ଅଣ-ସର ୋରୀ ବୟକି୍ତଗତ 

ସେୂନୋ ଭ୍ୋବକର ବୟବହୋର  ରିବ, ଏବଂ ଏହୋ ବୟତୀତ ଅନୟମୋନଙୁ୍କ ସେୂନୋ ପ୍ର ୋଶ  ରିବ ନୋହି ଁ : 

• ଆଇନ  ିମ୍ବୋ ଏ  ନୟୋୟି , ପ୍ରୋୟତଃ-ନୟୋୟି   ିମ୍ବୋ ନିୟୋମ  ପ୍ରୋଧ ିରଣ ଦ୍ୱୋରୋ ଆବଶୟ ;  ିମ୍ବୋ 

•  ମ୍ପୋନୀ ଜନସୋଧୋରଣଙ୍କ ସ୍ୱୋଥଭକର ପ୍ର ୋଶ  ରିବୋ ୁ ବୋଧ୍ୟ;  ିମ୍ବୋ 

•  ମ୍ପୋନୀର ସ୍ୱୋଥଭ ପ୍ର ୋଶ  ରିବୋ ଆବଶୟ   କର;  ିମ୍ବୋ 

• ଗ୍ରୋହ  ଏହିେରି ପ୍ର ୋଶ େୋଇ ଁସମ୍ମତି କଦଇଛନି୍ତ  ିମ୍ବୋ ମୋଗିଛନି୍ତ। 

• ଯଦି  ମ୍ପୋନୀ ୁ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ବିଷୟକର ଏ  ସନ୍ଦଭ୍ଭ ପ୍ରଦୋନ  ରିବୋ ୁ  ୁହୋଯୋଏ, କତକବ କସମୋକନ ଏହୋ ୁ କଦବୋ 

େବୂଭରୁ ତୋଙ୍କର େିଖତି ଅନୁମତି ପ୍ରୋପ୍ତ  ରିକବ । 

E. ବ୍ଜି୍ଞାପନ, ମାଦ୍ଦକେଟିଂ ଏବ୍ଂ ବ୍କି୍ରୟ: 

1.  ମ୍ପୋନୀ ନିଶି୍ଚତ  ରିବ କଯ ଏହୋର ପ୍ରେୋର ଏବଂ କପ୍ରୋତ୍ସୋହନ େତି୍ର ୋ ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ସୋମଗ୍ରୀ ବିଭ୍ରୋନି୍ତ ର ନୁକହ ଁ ।  

2. କଯକ ୌଣସି ବିଜ୍ଞୋେନ ଏବଂ କପ୍ରୋତ୍ସୋହନ େତି୍ର ୋକର  ଯୋହୋ ଏ  କସବୋ  ିମ୍ୱୋ ଏ  ଉତ୍ପୋଦ ପ୍ରତି ଧ୍ୟୋନ ଆ ଷଭଣ  କର ଏବଂ ଏ  

ସଧୁ ହୋରର ସନ୍ଦଭ୍ଭ ଅନ୍ତଭ୍ଭୁ କ୍ତ  କର,  ମ୍ପୋନୀ ସେିୂତ  ରିବ କଯ ଅନୟ କଦୟ ଏବଂ କଦୟ ପ୍ରଯଜୁୟ କହବ  ି ନୋହି ଁ, ଏବଂ 

ଅନୁକରୋଧ କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ େୁକି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଭ ବିବରଣୀ ଉେେବ୍ଧ  ରୋଯିବ। 



3. ଯଦି  ମ୍ପୋନୀ ସହୋୟତୋ କସବୋ ପ୍ରଦୋନ େୋଇ ଁତୃତୀୟ େକ୍ଷର କସବୋଗଡୁି ର େୋଭ୍ ଉଠୋଏ, କତକବ  ମ୍ପୋନୀ ଆବଶୟ   ରିବ 

କଯ କସମୋକନ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ସେୂନୋ (ଯଦି ଏହିେରି ତୃତୀୟ େକ୍ଷଙ୍କ େୋଇ ଁଉେେବ୍ଧ) ସମୋନ େରିମୋଣର କଗୋେନୀୟତୋ 

ଏବଂ ସରୁକ୍ଷୋ ସହିତ େରିେୋଳନୋ  ରିବ କଯେରି  ମ୍ପୋନୀ  ରିବୋ ଉେିତ । 

4. ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଅଧ ିୃତ ନକହକେ  ମ୍ପୋନୀ ନିଜ େୋଇ ଁ   ିମ୍ବୋ କ ୌଣସି ସଂସ୍ଥୋ ଦ୍ୱୋରୋ ମୋକ ଭଟିଂ ଉକଦଶୟକର ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ 

ବୟକି୍ତଗତ ସେୂନୋ ବୟବହୋର  ରିବ ନୋହି।ଁ 

5.  ମ୍ପୋନୀ ଏହୋର ଡୋଇକରକ୍ି କସେିଂ ଏକଜନ୍ି ି(ଡିଏସ ୍ଏ) େୋଇ ଁଏ  ଆେରଣ ସଂହିତୋ ଧୋଯଭୟ  ରିଛି ଯୋହୋର କସବୋ  ମ୍ପୋନୀ 

ଏହୋର ଉତ୍ପୋଦ/କସବୋଗଡୁ ିର ବଜୋରେୋଇ ଁ େୋଭ୍ ଉଠୋଇେୋକର ଯୋହୋ ଅନୟ ବିଷୟଗଡୁି  ମଧ୍ୟକର, କଯକତକବକଳ 

କସମୋକନ ବୟକି୍ତଗତ ଭ୍ୋବକର  ିମ୍ବୋ କ ୋନ୍ ମୋଧ୍ୟମକର  ମ୍ପୋନୀର ଉତ୍ପୋଦ ବିକ୍ରୟ େୋଇ ଁ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ନି ଟ ୁ ଆସନି୍ତ 

କସକତକବକଳ କସମୋନଙୁ୍କ କ ବଳ  ମ୍ପୋନୀର ବିକ୍ରୟ ଏକଜଣ୍ଟ ଭ୍ୋବକର େିହ୍ନଟ  ରିବୋ ୁ ଆବଶୟ   କର ।  

6.  ମ୍ପୋନୀ ନିଶି୍ଚତ  ରିବ କଯ  ମ୍ପୋନୀ ତର ରୁ  ୋଯଭୟ  ରୁଥବିୋ  ମି୍ବୋ  ମ୍ପୋନୀର ଉତ୍ପୋଦ ବିକ୍ରୟ  ରୁଥବିୋ କଯକ ୌଣସି ତୃତୀୟ 

େକ୍ଷ  ିମ୍ବୋ ଏକଜଣ୍ଟ ଆେରଣ ସଂହିତୋ େୋଳନ  କର ।  

7. ଡିଏସଏ  ିମ୍ବୋ  ମ୍ପୋନୀର ପ୍ରତିନିଧଙି୍କ ବିକରୋଧକର ଅଭି୍କଯୋଗ େୋଇବୋ କକ୍ଷତ୍ରକର  ମ୍ପୋନୀ ଉେଯକୁ୍ତ େଦକକ୍ଷେ କନବ । 

F. ଋଣ ପାଇ ଁ  

1.  ମ୍ପୋନୀ ଆକବଦନ ସମୟକର ଋଣ ଆକବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ରଣ େୋଇ ଁ ଆବଶୟ  ସମସ୍ତ ସେୂନୋ ସଂଗ୍ରହ  ରିବ ଏବଂ  ଆବଶୟ  

ଅନୁଯୋୟୀ ଅଧ ି ସେୂନୋ ମୋଗିବ ।  ଋଣ ଆକବଦନ  ମଭ ଆକବଦନ  ମଭ ସହିତ ଦୋଖେ  ରିବୋ ୁ ଆବଶୟ  

ଡ ୁୟକମଣ୍ଟଗଡୁି ର ତୋେି ୋ ସେିୂତ  ରିେୋକର । 

2.  ମ୍ପୋନୀ ଋଣ ଆକବଦନ ଗ୍ରହଣ େୋଇ ଁ ଏ  ସ୍ୱୀ ୃତି କଦବ ଏବଂ ଆନୁମୋନି  ସମୟ ସୀମୋ ମଧ୍ୟ  ହିବ ଯୋହୋ ମଧ୍ୟକର,  

ଆକବଦନର ଅବିଶ୍ରୋନ୍ତ ଉଦ୍୍କଯୋଗ ଅଧୀନକର ସମୋଧୋନ  ରୋଯିବ।  

3. ମୋଗିଥବିୋ ଋଣ ଏହୋର ବର୍ତ୍ଭମୋନର ଋଣ ନୀତ ିଅନୁରୂେ କହବ  ି ନୋହି ଁ ତୋହୋ ଆ ଳନ  ରିବୋ େୋଇ ଁ ମ୍ପୋନୀ ଅବିଶ୍ରୋନ୍ତ 

ଉଦ୍୍କଯୋଗ ମୋଧ୍ୟମକର ଋଣ ଆକବଦନ ରଖବି ଏବଂ ଏହୋର କକ୍ରଡଟ୍ି, ଆଇନଗତ ଏବଂ କବୈଷୟି  ଆବଶୟ ତୋ େରୂଣ  ରିବ 

।  

4.  ମ୍ପୋନୀ ଋଣ ଅ ର କେଟର ଜୋରି  ରିବ ଏବଂ ଋଣର ସଧୁ ହୋର, ଇଏମଆଇ ଢୋଞ୍ଚୋ ଏବଂ ଅନୟୋନୟ ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀ ଏବଂ 

ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀ ସହିତ ମଞ୍ଜରୁ କହୋଇଥବିୋ ଋଣର େରିମୋଣ ବିବରଣୀ କଦବ ଏବଂ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ େିଖତି ସ୍ୱୀ ୃତିର ଏ  

ଦେିେ ମଧ୍ୟ ରଖବି ।  

5.  ମ୍ପୋନୀ ଋଣର ମଞ୍ଜରୁୀ / ବିତରଣର ପ୍ରୋପି୍ତ ସ୍ୱୀ ୋର େକର, ଏହୋର ସମସ୍ତ ଆକନକ୍ସଟର୍ ସହିତ ଋଣ େୁକି୍ତନୋମୋର ଏ   େି 

ପ୍ରଦୋନ  ରିବ ।  

6. ଯଦି ଆକବଦନ ୋରୀ  ମ୍ପୋନୀର ନିୟମ େରୂଣ ନ ରନି୍ତ କତକବ  ମ୍ପୋନୀ ଆକବଦନ ୋରୀଙୁ୍କ େିଖତି ଭ୍ୋବକର, ଋଣ 

ପ୍ରତୟୋଖୟୋନ ବିଷୟକର ଜଣୋଇବ ।  

7. ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଠୋରୁ ଋଣ ଖୋତୋ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର େୋଇ ଁଅନୁକରୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତ  ରିବୋ କକ୍ଷତ୍ରକର, ସମ୍ମତି  ିମ୍ବୋ ଅନୟଥୋ ଯଦି   ଛିି ଥୋଏ, 

ଅନୁକରୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତ କହବୋ ତୋରିଖଠୋରୁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟକର ଜଣୋଇ ଦିଆଯିବ। 

8. ବକ ୟୋ ଋଣ େନୁରୁଦ୍ଧୋର ର ଆଶ୍ରୟ କନବୋ କବକଳ,  ମ୍ପୋନୀ, ଏହୋର େୋରମ୍ପୋରି  ଅଭ୍ୟୋସ ଅନୁଯୋୟୀ, ଋଣଗ୍ରହୀତୋ ଏବଂ 

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ େକ୍ଷର ନିଯଭୋତନୋ  ିମ୍ବୋ ଜବରଦସି୍ତ ଭ୍ୋବକର ବିକବେନୋ  ରୋଯୋଉଥବିୋ େଦ୍ଧତିର ଆଶ୍ରୟ କନବ ନୋହି ଁ ଏବଂ  ମ୍ପୋନୀ 

ଖେିୋେ ୋରୀ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କଠୋରୁ କଦୟ େନୁରୁଦ୍ଧୋର େୋଇ ଁଆଇନଗତ େଦକକ୍ଷେ ଅନୁସରଣ  ରିବ ।  

 

 

 



 

G. ଜ୍ାମିନଦାର 

କଯଉଠଁୋକର  ମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ଏ  ଋଣ ଜୋମିନଦୋର ଯକୁ୍ତ କହବୋ ଆବଶୟ , ଜୋମିନଦୋରଙ୍କ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂ  ଏବଂ କ ଉ ଁ େରିସି୍ଥତିକର 

ଜୋମିନଦୋର ଆହ୍ୱୋନ  ରୋଯୋଇେୋକର ତୋହୋ ଜୋମିନଦୋର  ିମ୍ବୋ ଜୋମିନଦୋରଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ  ୋଯଭୟ ୋରୀ କହବୋ ୁ ଥବିୋ ଜୋମିନଦୋର 

େତ୍ରକର କଯେରି ଦର ୋର କସେରିଭ୍ୋକବ ନଦିିଷ୍ଟ  ରୋଯିବ ।  

H. ବ୍ତିରଣ  

1. ଋଣ େୁକି୍ତନୋମୋ/ ଋଣ ଅ ର କେଟରକର ଦଶଭୋଯୋଇଥବିୋ ସର୍ତ୍ଭ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀ ଅନୁଯୋୟୀ ବିତରଣ  ରୋଯିବ । 

2.  ମ୍ପୋନୀ ସଧୁ ହୋର, ଶଳୁ୍କ ଏବଂ ଅନୟୋନୟ କଦୟ ସହିତ େୁକି୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀକର େରିବର୍ତ୍ଭନଗଡୁି  କଯୋଗୋକଯୋଗ  ରିବ ଏବଂ 

ଏହୋ  ମ୍ପୋନୀର ବିଜ୍ଞପି୍ତ କବୋଡଭ / ଅ ିସିଆେ୍ କେବସୋଇଟକର ସେୂନୋ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶଭନ  ରିେୋକର ଏବଂ କଯୋଗୋକଯୋଗର ଅନୟ 

ମୋଧ୍ୟମଗଡୁି  ବୋଛିେୋକର  ୋରଣ ଏହୋ ଏହିେରି େରିବର୍ତ୍ଭନଗଡୁି  ପ୍ର ୋଶ  ରିବୋ ୁ ଉେଯକୁ୍ତ କବୋେି ବିକବେନୋ  କର ।  

3. ଯଦି ଏହିେରି େରିବର୍ତ୍ଭନ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ େୋଇ ଁଅସବିୁଧୋଜନ  ହୁଏ କତକବ କସ େରିବର୍ତ୍ଭନର ସେୂନୋର 60 ଦିନ ମଧ୍ୟକର ତୋଙ୍କ 

ଆ ୋଉଣ୍ଟ ବନ୍ଦ  ରିେୋରନି୍ତ ।  

4. ଋଣ ପ୍ରତୟୋହୋର  ରିବୋ ୁ  ିମ୍ବୋ ଅତିରିକ୍ତ ସି ୁୟରିଟ ିକଖୋଜିବୋ ୁ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ ଋଣ େୁକି୍ତନୋମୋ ସହିତ ସମୋନ କହବ ।  

5.  ମ୍ପୋନୀ ସମସ୍ତ କଦୟ େରିକଶୋଧ ଉେକର  ିମ୍ବୋ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧକର  ମ୍ପୋନୀର କ ୌଣସି ଦୋବି େୋଇ ଁକ ୌଣସି କବୈଧ 

ଅଧ ିୋର  ିମ୍ବୋ େିଏନ୍ ଅଧୀନକର ବକ ୟୋ େରିମୋଣର ଋଣ ର ହୃଦୟଙ୍ଗମ ଉେକର ସମସ୍ତ ସି ୟୁରିଟି ମକୁ୍ତ  ରିବ, ଯୋହୋ 

ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ବିଧବିଦ୍ଧ ଭ୍ୋବକର ଅବଗତ  ରୋଯିବ।  

I. ଜ୍ମା 

 ମ୍ପୋନୀର କେବସୋଇଟ୍ ଏବଂ ଜମୋ-ଆକବଦନ  ମଭଗଡୁି  କ ଉ ଁ ସର୍ତ୍ଭୋବଳୀ କର ଏହୋ ଜମୋ ଗ୍ରହଣ  ରିେୋକର ତୋହୋର ବିବରଣୀ 

ପ୍ରଦୋନ  ରିବ, କଯଉଥଁକିର ଜମୋ ଗ୍ରହଣ  ରୋଯୋଇେୋକର, ପ୍ରଦୋନ  ରୋଯୋଇଥବିୋ ସଧୁ ହୋର, ନୋମୋଙ୍କନ, ନବୀ ରଣ, ଅ ୋଳ 

ପ୍ରତୟୋହୋର, ଏବଂ ଜମୋ ବିରୁଦ୍ଧକର ଉେେବ୍ଧ କହୋଇେୋକର।  

J. ଦ୍ଦକ୍ରଡିଟ୍ ଦ୍ଦରଫଦ୍ଦରନ୍ସ ଏଦ୍ଦଜ୍ନ୍ି ସଗଡୁିକୁ ପ୍ରକାଶ୍  

 ମ୍ପୋନୀ ନିଶି୍ଚତ  ରିବ କଯ: 

1. ଗ୍ରୋହ ଙୁ୍କ ସେିୂତ  ରୋଯିବ କଯ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ଆ ୋଉଣ୍ଟର ବିବରଣୀ କକ୍ରଡିଟ୍ କର କରନ୍ ିଏକଜନ୍ି ିୁ ଦିଆଯିବ । 

2. ଯଦି ଗ୍ରୋହ  ଏହୋ  ରିବୋ ୁ ତୋଙ୍କ ଅନୁମତି କଦଇଛନି୍ତ କତକବ  ମ୍ପୋନୀ କକ୍ରଡିଟ୍ କର କରନ୍ ି ଏକଜନ୍ିଗିଡୁି ୁ ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ 

ଆ ୋଉଣ୍ଟ ବିଷୟକର ଅନୟ ସେୂନୋ କଦଇେୋକର ।  

3.  ମ୍ପୋନୀ, ଯଦି ଗ୍ରୋହ ଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଦୋବି  ରୋଯୋଏ, କକ୍ରଡିଟ୍ କର କରନ୍ ିଏକଜନ୍ିଗିଡୁ ିୁ ଦୋଖେ  ରୋଯୋଇଥବିୋ ସେୂନୋର ଏ   େି 

ପ୍ରଦୋନ  ରିବ ।  

K. ଆପତି୍ତ ଏବ୍ଂ ଅଭିଦ୍ଦଯାଗ 

1.  ମ୍ପୋନୀ ନଶିି୍ଚତ  ରିବ କଯ ଅଭି୍କଯୋଗ ସମୋଧୋନ ପ୍ରଣୋଳୀ, ବୃଦି୍ଧର ସ୍ତର ସହିତ ଏହୋର ଅଭି୍କଯୋଗ ସମୋଧୋନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଏହୋର 

ସମସ୍ତ ଶୋଖୋ ତଥୋ ଏହୋର କେବସୋଇଟକର ଉେେବ୍ଧ | 

2.  ମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହ ମୋନଙୁ୍କ ଦୋଖେ  ରିବୋ ଏବଂ/ ିମ୍ବୋ କସମୋନଙ୍କର ଅଭି୍କଯୋଗ / ଅଭି୍କଯୋଗ ଯଦି ଥୋଏ, ଦୋଖେ  ରିବୋ େୋଇ ଁ

ଏହୋର ପ୍ରକତୟ  ଶୋଖୋ ଏବଂ  ୋଯଭୟୋଳୟକର ସବିୁଧୋ ଉେେବ୍ଧ  ରିବ ।  



3.  ମ୍ପୋନୀ ଅଭି୍କଯୋଗ ଗ୍ରହଣ  ରିବୋର 45 ଦିନ ମଧ୍ୟକର ସମସ୍ତ ଅଭି୍କଯୋଗ / ଅଭି୍କଯୋଗର ସମୋଧୋନ/ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ  ରିବୋ ୁ ଏବଂ 

ଗ୍ରୋହ ମୋନଙୁ୍କ ଆେରି୍ତ୍ /ଅଭି୍କଯୋଗର ସମୋଧୋନର ସି୍ଥତି ବିଷୟକର ଅବଗତ  ରୋଇବୋ ୁ କେଷ୍ଟୋ  ରିବ । ଯଦି ଗ୍ରୋହ  

ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋକର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନିଁ୍ତ, କତକବ ତୋଙୁ୍କ େରବର୍ତ୍ଭୀ ସ୍ତରର ବୃଦି୍ଧ ବିଷୟକର ଅବଗତ  ରୋଯିବ । 

4. ଅଭି୍କଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ତୋରିଖଠୋରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟକର  ମ୍ପୋନୀ ଏ  ସ୍ୱୀ ୃତି/ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ଭୀ ୋଳୀନ-ପ୍ରତିକ୍ରିୟୋ େଠୋଇବ । 

L. ଦ୍ଦକାଡ୍ ର କପି 

ଏହି କ ୋଡ୍  ମ୍ପୋନୀର କେବସୋଇଟକର କେୋଷ୍ଟ  ରୋଯିବ, ଏବଂ ଏହୋର  କେଭୋକରଟ୍ ଏବଂ ଅନୟ  ୋଯଭୟୋଳୟରୁ  େି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋପ୍ତ 

କହୋଇେୋକର। 


