
ଶ୍ରୀରାମ ଟ୍ରାନ୍ସପ ାର୍ଟ ଫାଇନ୍ାନ୍ସ କମ୍ପାନ୍ୀ ଲିମପିର୍ଡ  

ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବଧିି 

ଉ ସ୍ଥା ନ୍ା 
 
ଭାରତୀୟ ରଜିଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଣ ବ୍ୟାକିିଂ ବ୍ତି୍ତୟି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କି ପାଇଁ ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ଧିି ଉପରର ନରିଦଭଶାବ୍ଳୀ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରଛିନ୍ତ ିଯ୍ାହା 
ଏକକ ଗ୍ରାହକ ସହତି କାରବ୍ାର କରବି୍ା ରବ୍ରଳ ଏବ୍ିଂ ରେଷ୍ଠ କରପଭାରରଟ ବ୍ଧିିର ଏକାିଂଶ ହସିାବ୍ରର ପରରିବ୍ଷନ କରବି୍ା ରବ୍ରଳ ନୟାଯ୍ୟ 
ଆଚରଣ ବ୍ଧିିର ମାନ ନରି୍ଭାରଣ କରର | 
 
ଜାତ,ି ବ୍ର୍ଣ୍ଭ, ରଙ୍ଗ, ର୍ମଭ, ଲିଙ୍ଗ, ରବ୍ୈବ୍ାହକି ସ୍ଥିତ ିଏବ୍ିଂ ବ୍କିଳାଙ୍ଗତା ଭିତ୍ତରିର ରକୌଣସ ିରବ୍ୈଷମୟ ଛଡ଼ା ସମସ୍ତ ରଯ୍ାଗୟ ଆରବ୍ଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 
ଋଣ ଉତ୍ପାଦକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ୍ା, ଆମ ନୀତ ିରହବ୍ାକୁ ରହବ୍ | ଆମର ନୀତ ିସମସ୍ତ ଗ୍ରହକମାନଙୁ୍କ ର୍ାରାବ୍ାହକି ଭାରବ୍ ଏବ୍ିଂ ନୟାଯ୍ୟ 
ରୂରପ ଆଚରଣ କରବି୍ା | ଆମ କମଭଚାରୀମାରନ ନୟାଯ୍ୟ, ନୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବ୍ିଂ ସାମଞ୍ଜସୟପୂର୍ଣ୍ଭ ପଦ୍ଧତରିର ସହାୟତା, ଉତ୍ସାହ ଏବ୍ିଂ ରସବ୍ା 
ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ | ଆରମ ଆମ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଆମ ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ଧିି ବ୍ଷିୟରର ଆମ ରେବ୍ସାଇଟରର ସ୍ଥାପନ କର ିଜଣାଇବୁ୍ | 
 
ଆରମ ନଶିି୍ଚତ କରବୁି୍ ରଯ୍ ଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଚାଜଭ / ଫି ବ୍ଷିୟରର ଉପଯୁ୍କ୍ତ ଭାବ୍ରର ଜଣାଇ ଦଆିଯ୍ାଇଛ ି | ସୁବ୍ରି୍ା ସମ୍ପକଭୀତ ନୀତନିୟିମ ଓ 
ସତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ୠଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯି୍ବ୍ | ଆରମ ପ୍ରତଶିତୃବି୍ଦ୍ଧ ରଯ୍ ଋଣ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଠାରୁ ଉପୁଜଥିିବ୍ା ରକୌଣସ ିବ୍ବି୍ାଦ ଆମ ଦ୍ୱାରା 
ସ୍ଥାପିତ ରହା ଇଥିବ୍ା ଅଭିରଯ୍ାଗଗୁଡ଼କିର ନସି୍ପତ୍ତ ିପ୍ରକ୍ରୟିା ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁ୍କ୍ତ ଭାରବ୍ ସଠକି ସମାର୍ାନ କରାଯି୍ବ୍ |  
 
କମ୍ପାନୀର ନୟାଯ୍ୟ ଋଣଦାନ ପଦ୍ଧତ ିମାରକଭଟିିଂ ସହତି ଋଣର ଉତ୍ସ, ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ, ପରରିସବ୍ା ଏବ୍ିଂ ସିଂଗ୍ରହ କାଯ୍ଭୟକଳାପ ପର ିଅମର ସମସ୍ତ 
ପରଚିାଳନାଗତ ଦଗିଗୁଡ଼କିରର ଲାଗୁ ରହବ୍ | ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ଧିି ପ୍ରତ ିଆମର ଅଙ୍ଗୀକାର କମଭଚାରୀଙ୍କ ଜବ୍ାବ୍ଦାରୀ, ନରିକି୍ଷନ ଏବ୍ିଂ 
ଅଡଟିିିଂ କାଯ୍ଭୟକ୍ରମ, ପ୍ରଶକି୍ଷନ ଏବ୍ିଂ ପ୍ରଯୁ୍କି୍ତ ମାଧ୍ୟମରର ପ୍ରଦଶତି ରହବ୍ | 
 
କମ୍ପାନୀର ରବ୍ାଦଭ ଅଫ ଡାଇରରକଟର ଏବ୍ିଂ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାପନା ଦଳ ଏହା ନଶିି୍ଚତ କରବି୍ାକୁ ପରକିଳ୍ପତି ପ୍ରଥାଗୁଡ଼କି ପ୍ରତଷି୍ଟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ରଯ୍ଉଗଁୁଡ଼କି 
ଆମର ନୟାଯ୍ୟ ଋଣଦାନ ପ୍ରତ ିଆମ ଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରତଫିଳନ କରବି୍ାକୁ ନଶିି୍ଚତ କରବି୍ ଏବ୍ିଂ ସମସ୍ତ କମଭଚାରୀ ଏହ ିଅଙ୍ଗୀକାର ପ୍ରତ ିଅବ୍ଗତ 
ରହଛିନ୍ତ ି| େୀରାମ ଟ୍ରାନସରପାଟଭ ଫାଇନାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିମରିଟଡ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସରବ୍ଭାଚ୍ଚ ମନର ରସବ୍ା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପ୍ରତ ି
ଅଙ୍ଗୀକାରବ୍ଦ୍ଧ ଅରଟ | 
 
ଏହ ିନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ଧିି ଆମଦ୍ୱାରା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯ୍ାଇଥିବ୍ା ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଓ ରସବ୍ା ପ୍ରତ ିଲାଗୁ ହୁଏ(ବ୍ତ୍ତଭମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯ୍ାଉଥିବ୍ା 
ଏବ୍ିଂ ଭବ୍ଷିୟତର ତାରଖିରର ଚାଲୁ କରାଯ୍ାଇପାରର) 
 
ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ଧିି ଉପରରାକ୍ତ ସମସ୍ତରର ଏପରକି ିତାହା ଶାଖାରର, ରଫାନ ମାଧ୍ୟମରର, ଇଣତରରନଟରର ବ୍ା ହୁଏତ ଆରମ ବ୍ୟବ୍ହାର 
କରୁଥିବ୍ା ଅଥବ୍ା ଭବ୍ଷିୟତର ରକୌଣସ ିତାରଖିରର ପ୍ରବ୍ତ୍ତଭନ କରାଯି୍ବ୍ାକୁ ଥିବ୍ା ରକୌଣସ ିପଦ୍ଧତ ିରହଉ ନା କାହିଁକ ିପ୍ରରଯ୍ାଜୟ ରହବ୍ | 
 
  



ମୂଳ ପ୍ରତଶୃିତ ି
 

1) ଋଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ  ାଇଁ ଆପବଦନ୍ 
 

(a) ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭରର ଆବ୍ଶୟକୀୟ ତଥୟ ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ ରହବି୍, ଯ୍ାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାର ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଭାବ୍ତି କରର, ଯ୍ାହା 
ଦ୍ୱାରା ଅନୟ ଏନ ବ୍ଏିଫସ(ିNBFC) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାସ୍ତାବ୍ତି କରାଯ୍ାଇଥିବ୍ା ନୀତନିୟିମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସହତି ଏକ ଅଥଭପରୂ୍ଣ୍ଭ 
ତୁଳନା କରପିାରରିବ୍ ଏବ୍ିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଅବ୍ଗତ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯ୍ାଇପାରବି୍ | ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ 
ସହତି ଦାଖଲ କରବି୍ାକୁ ଥିବ୍ା ନଥିପତ୍ରଗୁଡ଼କି ଏହ ିଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭଟ ିଦଶଭାଇବ୍ | ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ଏବ୍ିଂ ଗ୍ରାହକକୁ 
ଜାର ିକରାଯ୍ାଇଥିବ୍ା ଅନୁରମାଦନ ପତ୍ର ବ୍ପିଦ ଆଶଙ୍କାର ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରବି୍ା ଏବ୍ିଂ ଯୁ୍କି୍ତସଙ୍ଗତ ବ୍ର୍ଣ୍ଭନାର ପଦ୍ଧତରୁି ବ୍ଭିିନ୍ନ ରେଣୀର 
ଋଣଦାତାଙୁ୍କ ବ୍ଭିିନ୍ନ ସୁର୍ର ହାର ପ୍ରକାଶ କରା ରହବ୍ ଏବ୍ିଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ରେବ୍-ସାଇଟରର ଉପଲବ୍ଧ ରହବ୍ ଏବ୍ିଂ ପ୍ରାଶଙି୍ଗକ ଲହବ୍ର 
କାଗଜରର ପ୍ରକାଶତି ରହବ୍ | ରଯ୍ରତରବ୍ରଳବ୍ ିସୁର୍ର ହାରରର ବ୍ଦଳ ରହବ୍ ରସହ ିତଥୟ ରେବ୍ସାଇଟରର ଅରୁ୍ନାତନ କରା ରହବ୍ 

 
(b) କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ଋଣ ଆରବ୍ଦନର ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକାର ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ଧତ ି  ଉଦ୍ଭାବ୍ନ କରବି୍ | ବ୍ରିଶଷ କର,ି 

ରଯ୍ଉଁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରର ଋନ ଆରବ୍ଦନଗୁଡ଼କିର ନସି୍ପତ୍ତ ିରହବ୍ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱୀକାରରର ନରିଦଭଶତି ରହବ୍ | 
 

(c) ଋଣ ଆରବ୍ଦନ ଫମଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାରବ୍ ରସହ ି ତଥୟଗୁଡ଼କି ଦଶଭାଇବ୍ ରଯ୍ଉଁଗୁଡ଼କି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ରକୋଇସ(ିKYC)ନୀତ ି
ପୂରଣ କରବି୍ା ଏବ୍ିଂ ଆଇନ ଏବ୍ିଂ ନୟିନ୍ତ୍ରକ ଆବ୍ଶୟକତାଗୁଡ଼କି ମାନଚିଳବି୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଠାରୁ ସିଂଗ୍ରହ କରବି୍ା 
ପ୍ରରୟାଜନ | ଆରମ ହୁଏତ ଏକ ଡାଟାରବ୍ସ ନମିଭାଣ କରବି୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଏବ୍ିଂ ତାଙ୍କ ପରବି୍ାର ବ୍ଷିୟରର ଅତରିକି୍ତ 
ତଥୟ ପାଇଁ ଅନୁରରାର୍ କରପିାରନ୍ତ,ି କନୁି୍ତ ଇଚୁ୍ଛକ ହୁଅନ୍ତ ିରତରବ୍ ହିଁ ଏହ ିତଥୟଗୁଡ଼କି ପ୍ରଦାନ କରରିବ୍ | 

 
2) ଋଣର ମୂଲୟାୟନ୍ ଏବଂ ନ୍ୀତନି୍ୟିମ / ଶର୍ତ୍ଟାବଳୀ 

 

କମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଲିଖିତ ଭାରବ୍ ଅନୁରମାଦନ ଚଠି ିଆକାରରର ନୀତନିୟିମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ସହତି ଅନୁରମାଦତି ଋଣର ପରମିାଣ 
ଓ ବ୍ାଷକି ସୁର୍ର ହାର ଏବ୍ିଂ ତାହାର ପ୍ରରୟାଗ ପଦ୍ଧତ ିଏବ୍ିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ଏହ ିନୀତନିୟିମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ମାନ ିଚଳବି୍ା ସହତି 
ରରକଡଭରର ରଖିରବ୍ | 
 
ଋଣ ଅନୁରମାଦନ ପତ୍ର ଏବ୍ିଂ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ସମସ୍ତ ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରର ରହବ୍ ବ୍ା ଋଣଗ୍ରହୀତା ବୁ୍ଝପିାରୁଥିବ୍ା 
ଭାଷାରର ରହବ୍ାକୁ ରହବ୍ | 
 
କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଅନୁରମାଦନ ବ୍ା ବ୍ତିରଣ ସମୟରର ଋଣ ଚୁକି୍ତର ଏକ ନକଲ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରବି୍ | 

 
3) ନ୍ୀତନି୍ୟିମ ଓ ଶର୍ତ୍ଟାବଳୀପର  ରବିର୍ତ୍ଟନ୍ ସହତି ଋଣ ବତିରଣ 

 

(a) ଋଣ ପରରିଶାର୍ରର ବ୍ଳିମବ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦଣ୍ଡମୂଲକ ସୁର୍ ଆଦାୟ କରବି୍ା ଯ୍ାହା ଋଣ ଚୁକି୍ତରର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବ୍ରର 
ବ୍ର୍ଣ୍ଭନା କରାଯି୍ବ୍ା ଉଚତି୍  | 

 
(b) କମ୍ପାନୀ ତାହାର ନତିରଣ ସମୟସଚୂୀ, ସରୁ୍ର ହାର, ସଭିସ ଚାଜଭ, ପି୍ରରପରମଣ୍ଟ ଚାଜଭ ଇତୟାସ ିସହତି ନୀତନିୟିମ ଓ 



ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀରର ରକୌଣସ ିପରବି୍ତ୍ତଭନ ବ୍ଷିୟରର ଋନଗ୍ରହୀତାକୁ ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ଜାର ିକରରିବ୍ | ଆରମ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କରବୁି୍ 
ରଯ୍ ସରୁ୍ର ହାର ଏବ୍ିଂ ରଦୟଗୁଡ଼କିରର ରକୌଣସ ି ପରବି୍ତ୍ତଭନ ରକବ୍ଳ ପ୍ରତୟାଶତି ଭାରବ୍ ପ୍ରଭାବ୍ତି କରବି୍  ଏହ ି
ବ୍ଷିୟରର ରଗାଟଏି ଉପଯୁ୍କ୍ତ ଶତଭ ଋଣ ଚୁକି୍ତରର ଅନ୍ତଭଭୁ କ୍ତ କରା ରହବ୍ | 

 
(c) ସଦି୍ଧାନ୍ତର ପନୂବ୍ରିବ୍ଚନା / ଅଥଭପ୍ରଦାନ ତ୍ୱରାନିବତ କରବି୍ା ଅଥବ୍ା ଚୁକି୍ତ ଅଧିନରର ଥିବ୍ା କମଭକ୍ଷମତା ଋନ ଚୁକି୍ତ ସହତି 

ସୁସଙ୍ଗତ ରହବ୍ାକୁ ରହବ୍ | 
 

(d) ଋଣ ଚୁକି୍ତ ମଧ୍ୟରର ଏକ ଅନ୍ତଗଭଠତି ଫୁନଃ-ଅଧିଗ୍ରହଣ ର୍ାରା ରହବି୍ ଏବ୍ିଂ ଅଧିଗ୍ରହନ କରବି୍ା ପୂବ୍ଭରୁ ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ଜାର ି
କରବି୍ାର ସମୟସୀମା ବ୍ଷିୟରର, ରଯ୍ଉ ଁପରସି୍ଥିତ ିଅଧିନରର ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତର ଅବ୍ଧିରର ଛାଡ଼ କରାଯ୍ାଇପାରର, ଜମାନତ ଦଖଲ ପାଇଁ 
ପଦ୍ଧତ,ି ସମ୍ପତ୍ତରି ବ୍କି୍ରୟ/ନଲିାମ ଋଣ ପରରିଶାର୍ ପାଇ ଁ ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଏକ ଚୁଡ଼ାନ୍ତ ସୁରଯ୍ାଗର ବ୍ରି୍ାନ, ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ପୂନଃଅ 
ରଫରସ୍ତ କରବି୍ାର ପଦ୍ଧତ ିଏବ୍ିଂ ସମ୍ପତ୍ତ ିବ୍କି୍ରୟ/ନଲିାମ କରବି୍ାର ପଦ୍ଧତ ିପୂବ୍ଭରୁ ବ୍ହିତି ରହା ଇ ରହବି୍ | 

 
(e) ସମସ୍ତ ରଦୟ ପରରିଶାର୍ ପରର ବ୍ା ଋଣର ବ୍ରକୟା ଅଥଭ ଆଦାୟ କରବି୍ା ପରର ରକବ୍ଲ ୟଦ ିଋଣଗ୍ରହୀତା ବ୍ରୁିଦ୍ଧରର 

କମ୍ପାନୀର ଥିବ୍ା ଦାବ୍ରି ରବ୍ୈର୍ାନକି ଅଥବ୍ା ସବ୍ଭସତ୍ୱାଧିକାର ନଥିବ୍ା ସ୍ଥରଳ କମ୍ପାନୀ ସକଳ ଜମାନତକୁ ମୂକ୍ତ କରବି୍ | ଯ୍ଦ ି
ଏହପିର ିରସଟ୍ -ଅଫ  ଅଧିକାର ପ୍ରରୟାଗ କରବି୍ାକୁ ପରଡ଼, ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଏହା ବ୍ଷିୟରର ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ଜାର ିକର ିଅବ୍ଶଷି୍ଟ 
ଦାବ୍ ିବ୍ଷିୟରର ପୂର୍ଣ୍ଭ ବ୍ବି୍ରଣୀ ଏବ୍ିଂ ରକଉଁ ଶତଭ ବ୍ଳରର ପ୍ରାସଙି୍ଗକ ଦାବ୍ରି ନସି୍ପତ୍ତ ିନରହବ୍ା ପଯ୍ଭୟନ୍ତ ଜମାନତକୁ ବ୍ଜାୟ 
ରଖିବ୍ା ପାଇଁ ବ୍ାଧ୍ୟ ତାହା ଅବ୍ଗତ କରାଇବ୍ | 

 
4) ପ ା ନ୍ୀୟତା 

 

(a) ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରମାଦତି ନରହବ୍ା ପଯ୍ଭୟନ୍ତ ଆରମ ସମସ୍ତ ତଥୟକୁ ବ୍ୟକି୍ତଗତ ଏବ୍ିଂ ରଗାପନୀୟ ତଥୟ ଭାବ୍ରର 
ବ୍ଚିାର କରବୁି୍ | 

 
(b) ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁରମାଦତି ନରହବ୍ା ପଯ୍ଭୟନ୍ତ, ନମିନଲିଖିତ ବ୍ୟାତକି୍ରମ ରକ୍ଷତ୍ର ଛଡ଼ା ଆରମ ଅନୟ ସତ୍ତାର 

ରଲଣରଦଣର ରକୌଣସ ିବ୍ବି୍ରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରବୁି୍ ନାହିଁ: 
 

 ଯ୍ଦ ିଆମକୁ ସମି୍ବଧିବ୍ଦ୍ଧ ଏବ୍ିଂ ନୟିନ୍ତ୍ରକ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାକୁ ହୁଏ 
 ଯ୍ଦ ିଏହ ିତଥୟ ପ୍ରକାଶ କରବି୍ାରର ଜନସାର୍ାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦାୟୀତ୍ୱ ରହଥିାଏ 
 ଯ୍ଦ ିଆମ ଆଗ୍ରହ ଆମକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ / ବ୍ତି୍ତୟି ଅନୁଷ୍ଠାନ / ଆମ ଦଳର ସହରଯ୍ାଗୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କିରର ଏହ ିତଥୟ 

ପ୍ରଦାନ କରବି୍ାର ପ୍ରରୟାଜନ ହୁଏ(ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୁପ, ଜାଲିଆତ ିପ୍ରତରିରାର୍ କରବି୍ା) | 
 ବ୍ପିନଣ ଉରଦଶୟରର ଅନୟକାହାକୁ ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପକଭରର ତଥୟ ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆରମ ଏହ ିକାରଣଗୁଡ଼କୁି 

ବ୍ୟବ୍ହାର କରବୁି୍ ନାହିଁ | 
 

5) ସାଧାରଣ 
 

(a) ଋଣ ଚୁକି୍ତର ନୀତନିୟିମ ଓ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା ଛଡ଼ା କମ୍ପନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତା ବ୍ଷିୟରର ହସ୍ତରକ୍ଷପ କରବି୍ା ଠାରୁ 
ବ୍ରିତ ରହବି୍(ଯ୍ଦ ିନା ରକୌଣସ ିନୁତନ ତଥୟ, ଯ୍ାହା ଋଣଗ୍ରହୀତା ଦ୍ୱାରା ପୂବ୍ଭରୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯ୍ାଇ ନାହିଁ, ଏବ୍ିଂ ତାହା 



ଋଣଦାତାର ନଜରକୁ ଆସଛି)ି | 
 

(b) ଋନ ଆକାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଠାରୁ ଅନୁରରାର୍ ପାଇବ୍ା ରକ୍ଷତ୍ରରର ସମ୍ମତ ି ପାଇଁ ଅନୟଥାରର 
ରଯ୍ପରକି ିକମ୍ପାନୀର ଆପତ୍ତ,ି ଯ୍ଦ ିକଛି ିଥାଏ, ଅନୁରରାର୍ ପ୍ରାପି୍ତ ତାରଖି ଠାରୁ 21 ଦନି ମଧ୍ୟରର ଜଣାଇବ୍ାକୁ ରହବ୍ 
| ଏହପିର ିସ୍ଥାନାନ୍ତରନ ବ୍ା ହସ୍ତାନ୍ତରଣ ଆଇନ ସହତି ସଙ୍ଗତପିୂର୍ଣ୍ଭ ଭାରବ୍ ଚୁକି୍ତମୂଲକ ଶତ୍ତଭାବ୍ଳୀ ଅନୁସାରର ରହବ୍ | 

 
(c) ଋଣ ପନୂରୁଦ୍ଧାର ରକ୍ଷତ୍ରରର, କମ୍ପାନୀ ରକୌଣସ ିଅଜାଚତି ନଗି୍ରହର ଆେୟ ରନବ୍ ନାହିଁ ରଯ୍ପରକି ିଅସ୍ୱାଭାବ୍କି 

ସମୟରର ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ବ୍ାରମବାର ବ୍ରିକ୍ତ କରବି୍ା, ଋଣର ପନୂରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବ୍ାହୁବ୍ଳର ପ୍ରରୟାହ ଇତୟାଦ ି| 

ଅଧିକତର ସହାୟତା 
 

ଅଭିପଯ୍ା  ୁଡ଼କି: 
 
ରକୌଣସ ିଅଭିରଯ୍ାଗ/ବ୍ବି୍ାଦ ରକ୍ଷତ୍ରରର, ଅଭିରଯ୍ାଗକାରୀ/ଋଣଗ୍ରହୀତାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରର ସିଂଶି୍ଳଷ୍ଟ ଶାଖାରର ଜଣାଇବ୍ାକୁ ପଡ଼ବି୍ | ଶାଖା 
କମଭକତ୍ତଭାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ବ୍ଷିୟଟରି ନସି୍ପତ୍ତ ିକରବି୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରବି୍କୁ ରହବ୍ | 
 
ଅଭିପଯ୍ା  ୁଡ଼କିର ନ୍ସି୍ପରି୍ତ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା 
 

ଉତ୍ପାଦ ଓ ପରସଭବ୍ା ସମବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବ୍ବି୍ାଦ ଅଭିରଯ୍ାଗ ସମ୍ପକଭୀତ ସମସ୍ତ ବ୍ବି୍ରଣୀ ପାଇବ୍ାର 30 ଦନି ମଧ୍ୟରର ଶୁଣାଯି୍ବ୍ା ଏବ୍ିଂ ନସି୍ପତ୍ତ ି
କରବି୍ାକୁ କରବି୍ାକୁ ପଡ଼ବି୍ | 
 
ନମିନଲିଖିତ "ଅଭିରଯ୍ାଗ ନସି୍ପତ୍ତ ିବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା’ ସ୍ଥାପନ କରାଯ୍ାଇଛ ି
 
ସଦି୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ସ୍ତର ନ୍ସି୍ପରି୍ତ୍ ସ୍ତର 
ଶାଖା ସ୍ତର ଆଞ୍ଚଳକି କାଯ୍ଭୟାଳୟ ସ୍ତର 
ଆଞ୍ଚଳକି କାଯ୍ଭୟାଳୟ ସ୍ତର ଅଭିରଯ୍ାଗ ନସି୍ପତ୍ତ ିକମଭକତ୍ତଭା 

 
 
ଅଭିପଯ୍ା  ନ୍ସି୍ପରି୍ତ୍ - ପଯ୍ା ାପଯ୍ା  ବବିରଣୀ 
 

ଅଭିରଯ୍ାଗଗୁଡ଼କି ରକ୍ଷତ୍ରରର ଆପଣ ଅଭିରଯ୍ାଗ ନସି୍ପତ୍ତ ିକମଭକତ୍ତଭାଙୁ୍କ ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରପିାରନ୍ତ,ି ଦୟାକର ିନମିନଲିଖିତ ରଯ୍ରକୌଣସ ି
ଉପାୟରର ଆମ ସହତି ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରନୁ୍ତ: 
 
ଅଭିରଯ୍ାଗର ନାମ -  
ନସି୍ପତ୍ତ ିକମଭକତ୍ତଭା: େୀ ପି. େୀର୍ରଣ  ଇରମଲ sridharanp@stfc.in 
 

ଆପଣ ଆମ କାଯ୍ଭୟାଳୟକୁ ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରବି୍ା ପାଇଁ ନମିନଲିଖିତ ଠକିଣାରର ଲିଖିତ ଆକାରରର ରପ୍ରରଣ କରପିାରନ୍ତ:ି 
 

mailto:sridharanp@stfc.in


ଅଭିପଯ୍ା  ନ୍ସି୍ପରି୍ତ୍ କାଯ୍ଟୟାଳୟ 
 

େୀରାମ ଟ୍ରାନସରପାଟଭ ଫାଇନାନସ କମ୍ପାନୀ ଲିମିରଟଡ ମୁକାମି୍ବକା କରମ୍ପେକ୍ସ, 3ୟ ମହଲା, 
ନିଂ 4 ରଲଡୀ ରଦସକିା ରରାଡ, ମାଇଲାରପାର, ରଚନ୍ନାଇ-600004 
ତାମଲିନାଡ଼ୁ, ଭାରତ ରଟଲିରଫାନ: 91-44-24990356 
 
ଯ୍ଦ ିଋଣଗ୍ରହତିା କମ୍ପାନୀର ଅଭିରଯ୍ାଗ ନସି୍ପତ୍ତ ିକମଭକତ୍ତଭାଙ୍କ ସଦି୍ଧାନ୍ତ ସହତି ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନହୁଅନ୍ତ,ି ରତରବ୍ ରସ ଭାରତୀୟ ରଜିଭଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଣ-
ବ୍ୟାଙି୍କିଂ ଅର୍ୀକ୍ଷଣ ବ୍ଭିାଗର ଆଞ୍ଚଳକି କାଯ୍ଭୟାଳୟରର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରର ନମିନଲିଖିତ ଠକିଣାରର ରଯ୍ାଗାରଯ୍ାଗ କରପିାରରିବ୍: 
 

ସାର୍ାରଣ ସମ୍ପାଦକ 
ଅଣ-ବ୍ୟାଙି୍କିଂ ଅର୍ୀକ୍ଷଣ ବ୍ଭିାଗ ରଚନ୍ନାଇ ଆଞ୍ଚଳକି କଯ୍ଭୟାଳୟ 
ରଫାଟଭ ଗୋସସି୍ , ରାଜାଜ ିସାଲାଇ, ରଚନ୍ନାଇ-6000001, ଭାରତ 
ରଟଲିରଫାନ: 91-44-25361631 
ଇରମଲ: dnbschennai@rbi.org.in 
 

ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ଧିି ଅନୁବ୍ତ୍ତତିାର ନୟିମତି ପଯ୍ଭୟାରଲାଚନା ରହା ଇଥିବ୍ା ଏକ ଏକତ୍ରକୃିତ ରରିପାଟଭ ଏବ୍ିଂ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାପନାର ବ୍ଭିିନ୍ନ ସ୍ଥରରର 
ଅଭିରଯ୍ାଗ ନସି୍ପତ୍ତ ିପ୍ରକ୍ରୟିାର ଏକ କାଯ୍ଭୟକାରଣୀ ଏକ ନୟିମିତ ବ୍ୟବ୍ର୍ାନରର ଏହାଦ୍ୱାରା ନରି୍ଭାରତି ରହା ଇଥିବ୍ା ଅନୁସାରର ରବ୍ାଡଭ/କମିଟ ି
ଅଫ ଡାଇରରକଟର ପାଖରର ଦାଖଲ କରାଯ୍ାଇପାରର | 
 
ପ୍ରତକି୍ରିୟା ଏବଂ  ରମଶଟ 
 

ଆମ ପରରିସବ୍ାଗୁଡ଼କୁି ଉନ୍ନତ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆରମ ଆମ ଗ୍ରାହକମନଙୁ୍କ ଆମ ପରରିସବ୍ା ଉପରର ରସମାନଙ୍କ ପ୍ରତକି୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରବି୍ା 
ପାଇଁ ଅନୁରରାର୍ କରବୁି୍ | 
 
 ଯ୍ଟୟପବକ୍ଷଣ 
 

ବ୍ଧିି ପ୍ରତ ିଅନୁବ୍ତ୍ତତିା ନଶିି୍ଚତ କରବି୍ା ପାଇଁ ଆମର କରଣ ଅଭିରଯ୍ାଗ ନସି୍ପତ୍ତ ିକମଭକତ୍ତଭା ରହଛିନ୍ତ ି| ଆମର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନରିକି୍ଷଣ ପଦ୍ଧତ ି

ଆରମ ବ୍ଧିି ପରୂଣ କରବି୍ାକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରର | 

ନୟାଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ଧିି ପ୍ରତ ିଅନୁବ୍ତ୍ତତିାର ସହତି ଅଭିରଯ୍ାଗ ନସି୍ପତ୍ତ ିପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ପଯ୍ଭୟାରଲାଚନା ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ନୟିମିତ ଭାବ୍ରର 
ସମ୍ପନ୍ନ ରହବ୍ ଏବ୍ିଂ ପଯ୍ଭୟାୟକ୍ରରମ ଏକ ଏକୀକୃତ ରରିପାଟଭ ପରଚିାଳନା ରବ୍ାଡଭ ସମ୍ମଖୁରର ଦାଖଲ କରାଯି୍ବ୍ | 
 
ବଧିି ବଷିୟପର ଅଧିକ ତଥ୍ୟ 
 

ଏହ ିବ୍ଧିି ଆମ ରେବ୍ସାଇଟରର ଉପଲନ୍ଧ କରାଯି୍ବ୍ ଏବ୍ିଂ ଅନୁରରାର୍ କ୍ରରମ ଏହାର ପ୍ରତଲିିପିକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯ୍ାଇପାରବି୍ | 
 


