
 

 

 

 

 

 

 

Fair Practice Code for Retail Microfinance 

 

Oriya 



 

ରିଟେଲ୍ ମାଇଟରା ଫାଇନାନସ ପାଇଁ ନରିଟପକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହତିା 
 
ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଅଫ୍  ଇଣ୍ଡିଆରନରି୍ଦ୍ଦଭଶ  ଅନୁଯାୟୀ, ଏହ ି ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଏହାର ର୍ଦ୍ବ୍ାର୍ଭ ଅଫ୍ ର୍ାଇର୍ଦ୍ରକ୍ଟର ବ୍ା ନରି୍ଦ୍ଦଭଶକ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁର୍ଦ୍ମାଦତି ରିର୍ଦ୍େଲ୍ ମାଇର୍ଦ୍ରା ଫାଇନାନସ 
ଋଣଗ୍ରହତିାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନରିର୍ଦ୍ପକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହତିା ଗ୍ରହଣ କ୍ରିଥାଏ। ଏହାର ବ୍ରି୍ଦ୍ଶଷ ଗୁଣଗୁଡକି୍ ର୍ଦ୍ହଉଛ:ି 
 
i) ଋଣ ପାଇଁ ଆଟେଦନ 
 
ଏହ ିଋଣ ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନଫମଭର୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍କ ର୍ଦ୍ଦୟ ଏବ୍ଂ ଫି, ଯଦ ିକ୍ଛି ିଥାଏ ତାହାକୁ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କ୍ରି, ପ୍ରରିୟାକ୍ରଣ ପାଇଁ ର୍ଦ୍ପୈଠର୍ଦ୍ଯାଗୟ ପରିମାଣ ଏବ୍ଂ ଋଣ ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନ ସ୍ୱୀକ୍ାର କ୍ରାନଯିବ୍ା 
ସମୟର୍ଦ୍ର ପରିର୍ଦ୍ଶାଧର୍ଦ୍ଯାଗୟ ଏପରି ର୍ଦ୍ଦୟ ପରିମାଣ, ପ୍ରାକ୍ ର୍ଦ୍ପୈଠ ବ୍କି୍ଳ୍ପଗୁଡକି୍ ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ବ୍ଷିୟ ଯାହାକ୍ ିର୍ଦ୍ସମାର୍ଦ୍ନ ର୍ଦ୍ନଇଥିବ୍ା ପରିମାଣ ନବି୍ରି୍ଦ୍ଶଷର୍ଦ୍ର ଋଣଗ୍ରହତିାମାନଙ୍କର 
ସ୍ୱାଥଭକୁ୍ ପ୍ରର୍ାବ୍ତି କ୍ରିପାର୍ଦ୍ର, ର୍ଦ୍ସସବୁ୍ ସମ୍ପକ୍ିତ ସମନିିତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କ୍ରିବ୍। ଏହ ିଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନ ଫମଭ ଋଣଗ୍ରହତିା ବୁ୍ଝୁଥିବ୍ା ର୍ାଷାର୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କ୍ରାଯିବ୍। 
 
ii) ପ୍ରରିୟାକରଣ  
 
a. ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ସମସ୍ତ ଋଣ ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନପତ୍ର ଗ୍ରହଣକୁ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକ୍ାର ପ୍ରଦାନ କ୍ରିବ୍ ଏବ୍ଂ, ର୍ଦ୍ଯଉଁ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟର୍ଦ୍ର ଋଣ ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନ ବ୍ଚିାର ଚୂଡାନ୍ତ ର୍ଦ୍ହବ୍ ର୍ଦ୍ସ ସମ୍ପକ୍ଭର୍ଦ୍ର 
ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବ୍। 
b. ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଋଣ ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନ ଯାଞ୍ଚ୍ କ୍ରିବ୍ ଏବ୍ଂ ଯଦ ିଅତରିିକ୍ତ ବ୍ବି୍ରଣୀ/ଦଲିଲ୍ ଆବ୍ଶୟକ୍ ହୁଏ; ର୍ଦ୍ସଗୁଡକି୍ ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନକ୍ାରୀଙୁ୍କ ମଗାଯିବ୍। 
c. ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଅବ୍ଳିର୍ଦ୍ମି ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନ ପ୍ରରିୟାକ୍ରଣ କ୍ରିବ୍। ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ର୍ଦ୍ହବ୍ା ଘେଣାର୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍୍କ ର୍ଦ୍ଗାେଏି ମାସ ମଧ୍ୟର୍ଦ୍ର ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ର୍ଦ୍ହବ୍ା ର କ୍ାରଣ ଲିଖିତ ର୍ାବ୍ର୍ଦ୍ର 
କ୍ମିିା ର୍ଜିେିାଲ୍ ର୍ଦ୍ଯାଗାର୍ଦ୍ଯାଗ ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନକ୍ାରୀଙୁ୍କ ଜଣାଇବ୍। 
 
iii) ଋଣର େଚିାର ଏେଂ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନୟିମାେଳି 
 
a. ଆଶା କ୍ରାଯାଉଛ ିର୍ଦ୍ଯ ମଞ୍ଜରୁ କ୍ରୁଥିବ୍ା କ୍ର୍ତ୍ଭୃ ପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ର ଋଣ ନୀତ ିଏବ୍ଂ ନରି୍ଦ୍ଦଭଶାବ୍ଳରି୍ଦ୍ର ବ୍ର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ଆର୍ଦ୍ବ୍ଦନର ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲୟାୟନ ସୁନଶିି୍ଚତ କ୍ରିର୍ଦ୍ବ୍। 
ଯର୍ଦ୍ଥଷ୍ଟ ମାଜନି୍ ଏବ୍ଂ ସିକୁ୍ୟରିେ ିବ୍ା ବ୍ନ୍ଧକ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହବି୍ା ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କର ଋଣର୍ଦ୍ଯାଗୟତା ବ୍ଷିୟର୍ଦ୍ର ବ୍ଧିି ମୁତାବ୍କ୍ ଯାଞ୍ଚର ପରିପୂରକ୍ ର୍ଦ୍ହବ୍ ନାହିଁ। 
b. ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ଭ ଓ ନୟିମାବ୍ଳ ିଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ଆନୁସଙ୍ଗ ବ୍ଷିୟର୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ର୍ାର୍ଦ୍ବ୍ ଯଥାଥଭ ରୂର୍ଦ୍ପ ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ୍। 
c. ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଋଣଗ୍ରହତିା/ଗୟାର୍ଦ୍ରଣ୍ଟରଙୁ୍କ ଋଣର ସୀମା ସହତି ତାହା ସହତି ଜଡତି ସର୍ତ୍ଭ ଓ ନୟିମାବ୍ଳ ିବ୍ଷିୟର୍ଦ୍ର ଋଣଗ୍ରହତିା ବୁ୍ଝୁଥିବ୍ା ର୍ାଷାର୍ଦ୍ର ଜଣାଇବ୍ଏବ୍ଂ ତାଙ୍କର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଭ 
ଜ୍ଞାତସାରର୍ଦ୍ର ଏହ ିସର୍ତ୍ଭ ଓ ନୟିମାବ୍ଳ ିଋଣଗ୍ରହତିା/ଗୟାର୍ଦ୍ରଣ୍ଟର ସ୍ୱୀକ୍ାର କ୍ରିବ୍ାର ର୍ଦ୍ରକ୍ର୍ଭ ହାସଲ କ୍ରିବ୍। 
d. ଋଣଗ୍ରହତିା ବୁ୍ଝୁଥିବ୍ା ର୍ାଷାର୍ଦ୍ର ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ ଏହ ିଋଣ ରାଜନିାମାର ନକ୍ଲ ସହତି ଋଣ ରାଜନିାମାର୍ଦ୍ର ବ୍ର୍ଣ୍ଣିତ ସମସ୍ତ ସଂଲଗ୍ନର ନକ୍ଲ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିବ୍। 
e. ଏହ ିମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର/ଋଣ ରାଜନିାମା ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବ୍ର୍ଦ୍ର ବ୍ର୍ଣ୍ଣଭନା କ୍ରିବ୍ ର୍ଦ୍ଯ ଏହ ିଋଣ ସୁବ୍ଧିା ଏକ୍କ୍ ର୍ାବ୍ର୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଙ୍୍କ ର ବ୍ଚିାର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କ୍ରାଯିବ୍।  
f. ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଏବ୍ଂ/କ୍ମିିା ଏହାର ଅଂଶୀଦାର/ଏର୍ଦ୍ଜଣ୍ଟଙୁ୍କ ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ର୍ଦ୍ପୈଠର୍ଦ୍ଯାଗୟ ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ଫି/ର୍ଦ୍ଦୟ ଏହ ିଫୟାକ୍ଟସିଟ  (ସୂଚନା ପଷୃ୍ଠା)ର୍ଦ୍ର ପ୍ରକ୍ାଶ କ୍ରାଯିବ୍। ଏହ ିଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ 
ଏହ ିଫୟାକ୍ଟସିଟ  (ସୂଚନା ପଷୃ୍ଠା)ର୍ଦ୍ର ପ୍ରକ୍ାଶୟର୍ଦ୍ର ଦଶଭାଯାଇନଥିବ୍ା ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ପରିମାଣ ଚାଜଭ କ୍ରାଯିବ୍ ନାହିଁ। 
g. ବ୍ୟାଙ୍୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ର୍ାବ୍ର୍ଦ୍ର ଏହାର ସମସ୍ତ କ୍ାଯଭୟାଳୟର୍ଦ୍ର, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜାରି କ୍ରାଯାଇଥିବ୍ା ର୍ଦ୍ଲଖ୍ା (ସୂଚନା ପୁସି୍ତକ୍ା/ପାମ୍ପର୍ଦ୍ଲଟ) ଯଦ ିକ୍ଛି ିଥାଏ ଏବ୍ଂ ଏହାର ର୍ଦ୍େବ୍ସାଇେର୍ଦ୍ର 
ବ୍ବି୍ରଣୀ ସହତି ମାଇର୍ଦ୍ରାଫାଇନାନସ ଋଣର୍ଦ୍ର ଚାଜଭ କ୍ରାଯାଉଥିବ୍ା ସବ୍ଭନମିନ, ସବ୍ଭାଧିକ୍ ଏବ୍ଂ ହାରାହାରି ସୁଧ ହାର ପ୍ରଦଶଭନ କ୍ରିବ୍। 
h. ମାଇର୍ଦ୍ରାଫାଇନାନସ ଋଣ ଉପର୍ଦ୍ର ସୁଧ ହାର ଏବ୍ଂ ଅନୟାନୟ ର୍ଦ୍ଦୟ/ଫି ସୁଧ ର୍ଦ୍ଖ୍ାର ର୍ଦ୍ହବ୍ା ଅନୁଚତି୍। 
I. ନଦିଷି୍ଟ ପରିସି୍ଥତରି୍ଦ୍ର ପରିର୍ଦ୍ଶାଧ କ୍ରାଯିବ୍ାକୁ୍ ଥିବ୍ା ର୍ଦ୍ଦୟ ଆର ବ୍ଆିଇ ମାଗଭଦଶକି୍ା ମୁତାବ୍କ୍ ପରିଚାଳତି ର୍ଦ୍ହବ୍। 
j. ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଭ ସମ୍ମତ ିସହତି ଅଣ-ଋଣ ଉତ୍ପାଦଗୁର୍କି୍ ଜାରି କ୍ରାଯିବ୍ ଏବ୍ଂ ଏପରି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଫି ବ୍ା ର୍ଦ୍ଦୟର ସଂରଚନା ପ୍ରକ୍ାଶୟର୍ଦ୍ର ଏହ ିଋଣ କ୍ାର୍ଭର୍ଦ୍ର ହିଁ 
ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ୍। 
k.ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଋଣଗ୍ରହତିାମାନଙୁ୍କ ବୁ୍ଝୁଥିବ୍ା ର୍ାଷାର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ଗାେଏି ଋଣ କ୍ାର୍ଭ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିବ୍ ଯାହାକ୍ ିନମିନଲିଖିତ ଦଗିଗୁଡକୁି୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କ୍ରିବ୍:  
(i) ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ ଯଥାଥଭ ର୍ାବ୍ର୍ଦ୍ର ଚହି୍ନତି କ୍ରୁଥିବ୍ା ସୂଚନା;  
(ii) ମୂଲୟାୟନ ଉପର୍ଦ୍ର ସରଳୀକୃ୍ତ ଫୟାକ୍ଟସିଟ 
(iii) ଋଣ ସହତି ସଂଲଗ୍ନ ଅନୟାନୟ ସର୍ତ୍ଭ ଓ ନୟିମାବ୍ଳ;ି  
(iv)ସମସ୍ତ ପରିର୍ଦ୍ଶାଧ ସହତି ପ୍ରାପ୍ତ ର୍ଦ୍ହାଇଥିବ୍ା କ୍ସିି୍ତ ଏବ୍ଂ ଚୂଡାନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନବି୍ଭାହ ପାଇଁ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀକ୍ାର ପ୍ରଦାନ କ୍ରିବ୍।  
(v) ଆପରି୍ତ୍ ଶୁଣାଣି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥାର ବ୍ବି୍ରଣୀ, ବ୍ୟାଙ୍୍କ ର ର୍ଦ୍ନାର୍ାଲ ଅଫିସରଙ୍କର ନାମ ଏବ୍ଂ ର୍ଦ୍ଯାଗାର୍ଦ୍ଯାଗ ନମିର ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କ୍ରିବ୍।  
 
iv) ଋଣ େତିରଣ ସହତି ସର୍ତ୍ତ ଓ ନୟିମାେଳିଟର ପରିେର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତର୍ତୁ କ୍ତ କରିେ 
 
a. ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଏପରି ମଞ୍ଜରୁୀକୁ୍ ପରିଚାଳତି କ୍ରୁଥିବ୍ା ସର୍ତ୍ଭ ଓ ନୟିମାବ୍ଳ ିସୁନଶିି୍ଚତ କ୍ରି ଠିକ୍ ସମୟର୍ଦ୍ର ମଞ୍ଜରୁ ର୍ଦ୍ହାଇଥିବ୍ା ଋଣର ବ୍ତିରଣ ସୁନଶିି୍ଚତ କ୍ରିବ୍। 
b. ଏହ ିମଞ୍ଜରୁୀର ସର୍ତ୍ଭ ଓ ନୟିମାବ୍ଳରି୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ପରିବ୍ର୍ତ୍ଭନ ର୍ଦ୍ଯପରିକ୍ ିସୁଧ ଏବ୍ଂ ଶୁଳ୍କ ଏହ ିପରିବ୍ର୍ତ୍ଭନକୁ୍ ପ୍ରର୍ାବ୍ତି କ୍ରିବ୍ା ପୂବ୍ଭରୁ ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ୍। 
c. ସୁଧ ହାର ଏବ୍ଂ ର୍ଦ୍ଦୟର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ପରିବ୍ର୍ତ୍ଭନ ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ ଯଥାଥଭ ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦାନ ପର୍ଦ୍ର ସମାନୁପାତକି୍ ର୍ାବ୍ର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍କ୍ବ୍ଳ ଲାଗୁ ର୍ଦ୍ହବ୍। 
 
v) େତିରଣ ପରେର୍ତ୍ତୀ ତତ୍ତ୍ୱାେଧାନ 
 
a. ବ୍ତିରଣ ପରବ୍ର୍ତ୍ଭୀ ତତ୍ତ୍ୱାବ୍ଧାନ ଯଦ ିକ୍ଛି ିଥାଏ, ମଞ୍ଜରୁୀପତ୍ର ଜାରି ସମୟର୍ଦ୍ର ନରି୍ଦ୍ଭାରଣ କ୍ରାଯିବ୍। ଏହ ିମଞ୍ଜରୁୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୂଚତି କ୍ରିବ୍ ର୍ଦ୍ଯ ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ କ୍ମିିା ଋଣଗ୍ରହତିା 



 

ତତ୍ତ୍ୱାବ୍ଧାନର ଖ୍ର୍ଚ୍ଭ ବ୍ହନ କ୍ରିର୍ଦ୍ବ୍ କ୍ି ନାହିଁ। 
b. ଏହ ିରାଜନିାମା ଅଧୀନର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ପୈଠ କ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ନରି୍ଦ୍ଦଭଶ ର୍ଦ୍ଦବ୍ା/ତ୍ୱରାନିିତ କ୍ରିବ୍ା କ୍ିମିା ପ୍ରଦଶଭନ ପାଇଁ ନରି୍ଦ୍ଦଭଶ ର୍ଦ୍ଦବ୍ାକୁ୍ ନଷି୍ପରି୍ତ୍ ର୍ଦ୍ନବ୍ା ପୂବ୍ଭରୁ, ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ, ଏହ ି
ଋଣ ରାଜନିାମାର୍ଦ୍ର ଦଶଭାଯାଇଥିବ୍ା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ମିିା ଏକ୍ ଯଥାଥଭ ଅବ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦାନ କ୍ରିବ୍ ଯଦ ିଋଣ ରାଜନିାମାର୍ଦ୍ର ଏପରି ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ସର୍ତ୍ଭାବ୍ଳ ିବ୍ଦିୟମାନ ନଥାଏ। 
c. ମାଇର୍ଦ୍ରାଫାଇନାନସ ଋଣର ବ୍ନ୍ଧକ୍ମୁକ୍ତ ପ୍ରକୃ୍ତ ିସୁନଶିି୍ଚତ କ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ଏହ ିଋଣକୁ୍ ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କ ର ଜମା ଆକ୍ାଉଣ୍ଟ ସହତି ବ୍ନ୍ଧକ୍ ଲିଙ୍୍କ କ୍ରାଯିବ୍ ନାହିଁ। 
 
vi) ଅନୟାନୟ 
 
a. ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ର୍ଦ୍କ୍ବ୍ଳ ଋଣ ମଞ୍ଜରୁୀ ଦଲିଲଗୁଡକି୍ର୍ଦ୍ର ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ସର୍ତ୍ଭ ଓ ନୟିମାବ୍ଳ ିବ୍ୟତୀତ ଋଣଗ୍ରହତିାମାନଙ୍କର ଅନୟ ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ବ୍ୟାପରର୍ଦ୍ର ହସ୍ତର୍ଦ୍କ୍ଷପ କ୍ରିବ୍ ନାହିଁ। 
b. ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ସୂଚନା ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂବ୍ଭରୁ ପ୍ରକ୍ାଶ କ୍ରାଯାଇନଥିବ୍ା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃଷି୍ଟକୁ୍ ଆସିବ୍ା ଘେଣାର୍ଦ୍ର, ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ର ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କଠାରୁ ଆବ୍ଶୟକ୍ ସୂଚନାର ବ୍ର୍ଣ୍ଣଭନା ମାଗିବ୍ାର 
ଏବ୍ଂ ଏହାର ସ୍ୱାଥଭ ରକ୍ଷାପାଇଁ କ୍ାଯଭୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ରିବ୍ାର ଅଧିକ୍ାର ରହବି୍। 
c. ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବ୍ର୍ଦ୍ଳ କ୍ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ସମାଜର ଦୁବ୍ଭଳ ବ୍ଗଭ ପାଇଁ ଗଠିତ ଋଣ-ସହତି ଜଡତି ର୍ଦ୍ଯାଜନାଗୁଡକି୍ର ଅଂଶଗ୍ରହଣ କ୍ରିପାର୍ଦ୍ର, ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଋଣଦାନ ବ୍ଷିୟର୍ଦ୍ର ଲିଙ୍୍ଗ, ଜାତ ିଏବ୍ଂ ଧମଭ 
ଆଧାରର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ର୍ଦର୍ାବ୍ କ୍ରିବ୍ ନାହିଁ। 
d. ବ୍ୟାଙ୍୍କ କ୍ମିିା ଏହାର ଏର୍ଦ୍ଜଣ୍ଟ ଆଦାୟ ପାଇଁ ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି କ୍ର୍ଦ୍ଠାର ପର୍ଦ୍ତ ିନଯୁିକ୍ତ କ୍ରିର୍ଦ୍ବ୍ ନାହିଁ ର୍ଦ୍ଯପରିକ୍ି: 
 

(i) ଧମକ୍ କ୍ମିିା ଅପମାନସୂଚକ୍ ର୍ାଷା ବ୍ୟବ୍ହାର କ୍ରିବ୍ା  
 

(ii) ରମାଗତ ର୍ାବ୍ର୍ଦ୍ର ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ ର୍ଦ୍ଫାନ କ୍ରିବ୍ା ଏବ୍ଂ/କ୍ମିିା ସକ୍ାଳ 9ୋ ପୂବ୍ଭରୁ ସନ୍ଧୟା 6ୋ ପର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ଫାନ କ୍ରିବ୍ା ।  
 
(iii) ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କର ସମ୍ପକ୍ଭୀୟ, ବ୍ନୁ୍ଧ କ୍ମିିା ସହକ୍ମଭୀମାନଙୁ୍କ ନଯିଭାତନା ର୍ଦ୍ଦବ୍ା 
 
(iv) ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକ୍ାଶତି କ୍ରିବ୍ା  
 
(v) ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କର କ୍ମିିା ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କ ପରିବ୍ାର/ସମ୍ପରି୍ତ୍/ସୁନାମର କ୍ଷତ ିକ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ଧମକ୍ ର୍ଦ୍ଦବ୍ା କ୍ମିିା ହଂିସା ବ୍ୟବ୍ହାର କ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ଧମକ୍ ର୍ଦ୍ଦବ୍ା କ୍ମିିା ଅନୟ ସମାନ 
ପ୍ରକ୍ାରର ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବ୍ହାର କ୍ରିବ୍ା  
 
(vi)ଋଣର ପରିବ୍ୟାପି୍ତ କ୍ମିିା ପରିର୍ଦ୍ଶାଧ ନ କ୍ରିବ୍ାର ଫଳାଫଳ ବ୍ଷିୟର୍ଦ୍ର ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ ବ୍ଭି୍ରାନ୍ତ କ୍ରିବ୍ା। 

 
e. ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କଠାରୁ ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କ ଖ୍ାତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଅନୁର୍ଦ୍ରାଧ ପ୍ରାପି୍ତ ସମୟର୍ଦ୍ର, ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କଠାରୁ କ୍ମିିା ଅନୟ ବ୍ୟାଙ୍୍କ/ଆଥକି୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ର୍ଦ୍ଯର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ, ର୍ଦ୍ଯଉଁ 
ସ୍ଥାନକୁ୍ ଋଣ ନଆିଯିବ୍ାର ପ୍ରସ୍ତାବ୍ ରହଛି,ି ବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ମତ ିକ୍ମିିା ଆପର୍ତ୍ି, ଯଦ ିକ୍ଛି ିଥାଏ, ଅନୟଥା ଏପରି ଅନୁର୍ଦ୍ରାଧ ଗ୍ରହଣ କ୍ରାଯିବ୍ା ତାରିଖ୍ରୁ 21 ଦନି ମଧ୍ୟର୍ଦ୍ର ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ୍। 
 
g. ଏହ ିବ୍ୟାଙ୍୍କ ଏହାର କ୍ମଭଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ମିିା ବ୍ାହାରୁ ଆହରଣ କ୍ରାଯାଇଥିବ୍ା ଏର୍ଦ୍ଜନିସର କ୍ମଭଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ର୍ଦ୍କ୍ୌଣସି ଅସଂଗତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହବି୍ ଏବ୍ଂ ଯଥା 
ସମୟର୍ଦ୍ର ଆପରି୍ତ୍ ଶୁଣାଣ ିମଧ୍ୟପ୍ରଦାନ କ୍ରିବ୍। ଏ ସମ୍ପକ୍ଭର୍ଦ୍ର ଏକ୍ ର୍ଦ୍ଘାଷଣାନାମା ମଧ୍ୟ ଋଣ ରାଜନିାମାର୍ଦ୍ର ସନ୍ନରି୍ଦ୍ବ୍ଶତି କ୍ରାଯିବ୍।  
 
vii) ଆପର୍ତ୍ି ଶୁଣାଣ ି
 
ଆପର୍ତ୍ି ରିର୍ଦ୍ପାେଭ କ୍ରିବ୍ା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ମାଧ୍ୟମ 
 
ସ୍ତର 1: ସ୍ତର 1 ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କ୍ର୍ଦ୍ର କ୍ଲ୍ ର୍ଦ୍ସଣ୍ଟର ନମିରଗୁଡକି୍: 1860-419-5555, 1860-500-5555 କ୍ମିିା ନକି୍େତମ ଆକ୍ସସି୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖ୍ା ସହତି ର୍ଦ୍ଯାଗାର୍ଦ୍ଯାଗ କ୍ରିପାରିର୍ଦ୍ବ୍। 
 ବ୍ୟାଙ୍କ ର୍ଦ୍ଗାେଏି ଜବ୍ାବ୍ ର୍ଦ୍ଦବ୍ା ପାଇଁ 10 ଦନିର ବ୍ଚିାର ବ୍ମିଷଭ ସମୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କ୍ରିଛ।ି 
ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ ମଧ୍ୟ ଋଣ କ୍ାର୍ଭ ମାଧ୍ୟମର୍ଦ୍ର ର୍ଦ୍ୋଲ୍ ଫି୍ର ନମିର ବ୍ଷିୟର୍ଦ୍ର ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ୍। 
ସ୍ତର 2: ଯଦ ିଗ୍ରାହକ୍ ର୍ଦ୍ଲବ୍ଲ୍ 1 ର୍ଦ୍ର ଗ୍ରାହକ୍ଙୁ୍କ ଦଆିଯାଇଥିବ୍ା ଉର୍ତ୍ରର୍ଦ୍ର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତ ିର୍ଦ୍ତର୍ଦ୍ବ୍ ଏହ ିଋଣଗ୍ରହତିା ବ୍ୟାଙ୍କର ର୍ଦ୍ନାର୍ାଲ୍ ଅଧିକ୍ାରୀଙ୍କ ସହତି ମଧ୍ୟ ର୍ଦ୍ଯାଗାର୍ଦ୍ଯାଗ 
କ୍ରିପାରନ୍ତ।ି 
 
ର୍ଦ୍ନାର୍ାଲ୍ ଅଧିକ୍ାରୀଙ୍କ ନାମ, 
ର୍ଦ୍ନାର୍ାଲ୍ ଅଧିକ୍ାରୀ, 
ଆକ୍ସସି୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିମିର୍ଦ୍େଡ , ଏନ୍ ପିସି1, 
5ମ ମହଲା, ‘‘ଗିଗାର୍ଦ୍ପେକ୍ସ’’, 
ପେେ ନମିର ଆଇ.େ.ି5, ଏମ ଆଇର୍ସିି, 
ଆଇର୍ଦ୍ରାଲି ନର୍ଦ୍ଲଜ୍ ପାକ୍ଭ, 
ଆଇର୍ଦ୍ରାଲି, ନବ୍ ିମୁମିାଇ -400708 
ଇର୍ଦ୍ମଲ୍: - nodal.officer@axisbank.com 
ର୍ଦ୍ଫାନ୍ ନମିର. 080-61865200 



 

ସମୟ: ର୍ଦ୍ସାମବ୍ାରରୁ ଶନବି୍ାର ପଯଭୟନ୍ତ ସକ୍ାଳ 9:30 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ପଯଭୟନ୍ତ (ର୍ଦ୍କ୍ବ୍ଳ ଦ୍ୱତିୀୟ ଓ ଚତୁଥଭ ଶନବି୍ାର ଏବ୍ଂ ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଛୁେଦିନି ବ୍ୟତୀତ) 
ବ୍ୟାଙ୍୍କ ଏହ ିଅରି୍ର୍ଦ୍ଯାଗପ୍ରାପି୍ତ ସ୍ୱୀକ୍ାର କ୍ରିବ୍ ଏବ୍ଂ ସୁନଶିି୍ଚତ କ୍ରିବ୍ ର୍ଦ୍ଯ 10 ଦନି ଅବ୍ଧି ମଧ୍ୟର୍ଦ୍ର ଏକ୍ ଉର୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କ୍ରାଯିବ୍ 
ବ୍ୟାଙ୍କର୍ଦ୍ର ଆଦାୟ ସମ୍ପକ୍ତି ଆପରି୍ତ୍ର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ର୍ଦ୍ଗାେଏି ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଣଭ ସମପିତ ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ରହବି୍  


