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ଆଧାର ହାଉସ ିଂ ଫାଇନାନସ ଲ ମ ଟେଡ୍ 
ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବ ଧି 

(କମ୍ପାନୀର ନ ଟଦଶର୍କମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦବାରା ସିଂଟର୍ାଧିତ ଓ ଅନୁଟମାଦ ତ ପ୍ରକାଟର, ଏପ୍ର ଲ୍ 2018  ଠାରୁ କାର୍ଯଶୟକାରୀ) 

 

1. ପର ଚୟ  

ନୟୋସନୋଲ୍ ହୋଉସଂି ବୟୋଙ୍କ ତୋେ ଆଦ ତ ଆଚେଣ ବଧିି ଗୋଇଡ ୋଇନ୍  ୋହୋେ ବଜି୍ଞପି୍ତ / ସକତୁ ୋେ ନଂ ଏନଏଚବ ି
(ଏନଡ)ି / ଡଆିେଏସ/ ପଲ୍ – ନଂ. 16/2006 ତୋେଖି 5 ମସମପେେବେ 2006 ମେ ଜୋେ ିକେଛିନ୍ତ ିଏବଂ ଉକ୍ତ 
ଗୋଇଡ ୋଇନ୍ ପେବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରେମେ ସଂମ ୋଧନ ମହୋଇଛ ି  ୋହୋେ ଜୋେ ି ସକତୁ ୋେ ସଂଖୟୋ ଏନଏଚବ/ି ଏନଡ/ି 
ଡଆିେଏସ୍ / ପଲ୍ ନଂ 34/2010-11 ତୋେଖି-11 ଅମକେୋବେ,2010, ଏନଏଚବ ି (ଏନଡ)ି/ ଡଆିେଏସ/ମେଜ/ 
ଏେସ/ି-03/2017 ତୋେଖି-1 ଜୁ ୋଇ,2017, ଏନଏଚବ ି (ଏନଡ)ି/ ଡଆିେଏସ/ମେଜ/ଏେସ-ି03/2018 
ତୋେଖି-2 ଜୁ ୋଇ,2018 ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ି ସଂମ ୋଧନ ସେୟକୁ ସେୟ ବଜି୍ଞପିତ ପ୍ରକୋମେ ଜୋେ ିକେୋ ୋଇଛ।ି ଆଧୋେ 
ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନି  ିେିମଟଡ୍ (ଏଏଚଏଫଏ ), (ପୂବତେୁ ଡଏିଚଏଫଏ  ବୟୋସ ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନସ  ିିଃ େୂମପ 
ପେଚିତି) ସହ ଏହୋେ କଲୋଏଣ୍ଟେୋନଙ୍କ ସହତି ଏକ ସମବତୋର୍ତ୍େ କମପତୋମେଟ୍ ଆଚେଣ ଓ ସବଚ୍ଛତୋ ଅନୁସୋମେ କୋେବୋେ 
ନେିମନ୍ତ ଏହୋେ ଆଦ ତ ଆଚେଣ ବଧିି (ମକୋଡ୍) ମେ ଥିବୋ ଗୋଇଡ ୋଇନ୍ ଗୁଡ଼କୁି ଗ୍ରହଣ କେଛି ିଓ ଏହୋ କମ୍ପୋନୀେ 
ମବୈଠକ 24 ଏପି୍ରଲ୍ 2018 େ ନମିେତ କେଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦବୋେୋ ପ୍ରକୃତ େୂମପ ଅନୁମେୋଦତି ମହୋଇଛ ିଏବଂ ଏହୋକୁ େଧ୍ୟ 
ସେୀକ୍ଷୋ କେୋ ୋଇଛ ିଓ 30 ଏପି୍ରଲ୍ 2019 ମେ ଅନୁଷି୍ଠତ ମହୋଇଥିବୋ ମବୋଡ଼ତ େିଟଂିମେ ସଂମ ୋଧନ କେୋ ୋଇଛ।ି  

ପୁନଶ୍ଚ ନମିେତ କ େଣ୍ଡଳୀ 28 ମେ 2021 ମେ ଅନୁଷି୍ଠତ ମହୋଇଥିବୋ ମବୈଠକମେ ଏହୋକୁ ସେୀକ୍ଷୋ କେଛିନ୍ତ ିଏବଂ ନନ୍ 
ବୟୋଙି୍କଂ ଫୋଇନୋନ୍ସଆିଲ୍ କମ୍ପୋନୀ – ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନ୍ସ କମ୍ପୋନୀ (େଜିଭତ ବୟୋଙ୍କ) ନମିେତ ୋବଳୀ 2021 (ଏହୋକୁ 
ପେବର୍ତ୍ତୀ କ୍ରେମେ ଆେବଆିଇ ନମିେତ ୋବଳୀ େୂମପ ଦ ତୋ ୋଇଛ)ି ଭୋେତୀୟ େଜିଭତ ବୟୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ସକତୁ ୋେ ନେବେ 
ଆେବଆିଇ / 2020-21/73 ଡଓିଆେ.ଫିନ୍. ଏଚଏଫସ.ିସସି ିନେବେ 120/03.10.136 /2020-21 ତୋେଖି 
17 ମଫବୃୟୋେୀ 2021 ଅନୁସୋମେ ଉକ୍ତ ପ ିସେି ସଂମ ୋଧନ କେୋ ୋଇଛ।ି  

କଥିତ ବଧିି ବୟବସ୍ଥୋ ଗୁଡ଼କି ଉପ ୁକ୍ତ ଓ ଆଦ ତ କୋ ତୟୋଭୟୋସେ ଉନ୍ନତ ିପେଚିୋଳନୋମେ, ସବଚ୍ଛତୋ ବୃଦ୍ଧିମେ, େୋମକତଟ୍ 
ମଫୋସତକୁ ଉତ୍ସୋହତି କେବିୋମେ ଋଣଗ୍ରହୀତୋ/ଗ୍ରୋହକଙ୍କ େଧ୍ୟମେ ଏକ ଆଦ ତ ଓ ସେନବୟଧେତୀ ସମ୍ପକତ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କେବିୋମେ ସହୋୟକ ମହବ ଏବଂ କମ୍ପୋନୀ ଏହୋେ ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନି ପ୍ରଣୋଳୀମେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙ୍କ ସହ ବ ିବସନୀୟତୋ 
ସହତି କୋ ତୟ କେବି। ଏହ ିବଧିି ବୟବସ୍ଥୋମେ ନେିନ ିଖିତ ପ୍ରେଖୁ ଉପୋଦୋନଗୁଡ଼କି ସନ୍ନମିବ ତି।  

 

 

 



1.2 ଉଟଦର୍ୟ :  

- ଗ୍ରୋହକେୋନଙ୍କ ସହତି କୋେବୋେମେ ସବତନେିନ େୋନକ ସ୍ଥୋପନ ଦବୋେୋ ଉର୍ତ୍େ ଓ ଆଦ ତ କୋ ତୟୋଭୟୋସେ ବକିୋ  କେବିୋ।  
- ସବଚ୍ଛତୋ ବୃଦ୍ଧି କେବିୋ  ଦବୋେୋ ଗ୍ରୋହକ ଏହ ିମସବୋେୁ ଉପ ୁକ୍ତ ଭୋବମେ କଣ ଆ ୋ କେୋ ୋଉଛ ିତୋହୋକୁ ଭ  ଭୋବମେ 
ବୁଝପିୋେିମବ।  
- େୋମକତଟ ମଫୋସତକୁ ମପ୍ରୋତ୍ସୋହନ କେବିୋ ପୋଇ ଁପ୍ରତମି ୋଗୀତୋେଳୂକ ଭୋବନୋମେ ସମବତୋଚ୍ଚ ପେଚିୋଳନୋ େୋନ ହୋସ  
କେବିୋ।  
- ଗ୍ରୋହକ ଏବଂ ଏଏଚଏଫଏଲ୍ େଧ୍ୟମେ ଏକ ଆଦ ତ ଓ ସେନବୟଧେତୀ ସମ୍ପକତେ ବକିୋ  କେବିୋ।  
- ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନି ସଷି୍ଟେମେ ବ ିବସନୀୟତୋ ବୃଦ୍ଧି କେବିୋ।  
 

1.3 ବ ଧିର ପ୍ରଟୟାଗ  

- ଏହ ିବଧିି ସବୁ ଉତ୍ପୋଦ ଓ ମସବୋ ଉପମେ  ୋଗୁ ମହବ, ମ ପେକି ିଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଦବୋେୋ ବୟବସି୍ଥତ ପ୍ରକୋମେ ଏହୋେ 
ସହୋୟକ ସଂସ୍ଥୋ କେିବୋ ଡଜିଟିୋଲ୍ ଋଣ ପ୍ରଦୋନ ପଲୋଟଫେତ (ନଜିସବ – େୋ ିକୋନୋଧୀନ ଏବଂ /କେିବୋ ଏକ ସବୟଂ ୋସତି 
ବୟବସ୍ଥୋ ଅଧୀନମେ) କୋଉଣ୍ଟେମେ, ମଫୋନମେ, ଡୋକ ଦବୋେୋ, ଇଣ୍ଟେୋକ୍ଟଭି୍ ଇମ କ୍ମରୋନକି୍ ଉପକେଣ େୋଧ୍ୟେମେ, 
ଇଣ୍ଟେମନଟମେ ବୋ ମକୌଣସ ିଅନୟ ଉପୋୟମେ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ୋଉଥିବ।  
- ଉକ୍ତ ବଧିି ବପିଣନ, ଋଣ ଉତ୍ପର୍ତ୍ି ପ୍ରକ୍ରିୟୋକେଣ ଓ ସଭିସଂି ତଥୋ ସଂଗ୍ରହ ଗତବିଧିି ଓ ଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଦବୋେୋ କୋ ତୟମେ 
 ଗୋ  ୋଉଥିବୋ ବଭିିନ୍ନ ମସବୋ ପ୍ରଦୋତୋଙ୍କ ସହତି ସଞ୍ଚୋଳନମେ ସବୁ ପଦମକ୍ଷପ ଗୁଡ଼କି ଉପମେ  ୋଗୁ ମହବ। ଉପ ୁକ୍ତ 
ଅଭୟୋସ, ବଧିି ପ୍ରତ ିଆେେ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋ, କେତଚୋେୀେୋନଙ୍କେ ଦୋୟୀତବ, ଦକ୍ଷତୋ, ଅନୁଧ୍ୟୋନ ତଥୋ ଅଡଟିଂି ମପ୍ରୋଗ୍ରୋେ, 
ତୋ ିମ୍ ଓ ମବୈଷୟିକ ିସନ୍ଦଭତମେ ପ୍ରଦ ତି କେୋ ିବ।  
- ନୟିେିତ ପ୍ର କି୍ଷଣ କୋ ତୟକ୍ରେ, ମବୈଠକ, ମସେିନୋେ, ପେପିତ୍ର ଓ ଅନୟୋନୟ ପ୍ରଣୋଳୀମେ କେତଚୋେୀେୋନଙ୍କ ସହତି 
ମ ୋଗୋମ ୋଗ କେୋ ୋଇ ଏହ ିବଧିି ସମ୍ପକତମେ ସମଚତନ କେୋ ିବ  ଦବୋେୋ ମସେୋନଙ୍କ େଧ୍ୟମେ ଆଦ ତ ଓ ଗୁଣେୋନେ 
ଋଣ ପ୍ରଦୋନ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଓ ଆଦ ତ ମସବୋ ପ୍ରତ ିସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋ ସଷିୃ୍ଟ ମହବ।  
 

1.4 ପ୍ରତ ବଦ୍ଧତା  

ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ସବୁ ପ୍ରକୋେ କୋେବୋେମେ ଏକ ଆଦ ତ ଓ ଦୋୟୀତବେ ସହତି ଏହ ିବଧିି ବୟବସ୍ଥୋଗୁଡ଼କୁି ପୋଳନ କେବି, 
ଏହୋ ସହତି ସେନବୟତୋ ଓ ସବଚ୍ଛତୋେ ଏକ ମନୈତକି ବଷିୟ ଉପମେ ଆଧୋେତି ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନି ଉମଦୟୋଗମେ 
ପ୍ରଚଳତି େୋନକ ଅଭୟୋସ ଗୁଡ଼କୁି ପେପୂିେଣ କେବି।  
ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ପ୍ରଦୋନ କେୁଥିବୋ ଏହୋେ ଅଫେ େଳୂକ ମସବୋ ଓ ଉତ୍ପୋଦ ପୋଇ ଁଉକ୍ତ ବଧିିମେ େହଥିିବୋ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତୋ ଓ 
େୋନକ ଗୁଡ଼କୁି ପୂେଣ କେବିୋ ସହତି ଏହୋେ କେତଚୋେୀେୋମନ ଏହ ିପ୍ରଣୋଳୀ ଓ କୋ ତୟୋଭୟୋସକୁ ଅନୁପୋଳନ କେମିବ।  



ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କେବି ମ  ତୋେ ଉତ୍ପୋଦ ଓ ମସବୋ ଗୁଡ଼କି ପ୍ରଚଳତି ନୟିେ ଓ ନୟିୋେକ ଅନୁସୋମେ 
େହଛି।ି 
ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ସେନବୟ ଓ ସବଚ୍ଛତୋେ ମନୈତକି ବଷିୟ ଉପମେ ତୋେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙ୍କ ସହତି ସବୁ ପ୍ରକୋେ କୋେବୋେ 
କେବି।  
ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ବୁଝବିୋ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙ୍କ େନମେ ମକୌଣସ ିସଂ ୟ ନେଖି ତୋେ ସୂଚନୋ ଗୁଡ଼କୁି ସ୍ପଷ୍ଟ େୂମପ 
ପ୍ରକୋ  କେବି। ଉତ୍ପୋଦ ଓ ମସବୋ ସହତି ଏହୋେ ସର୍ତ୍ତ ଓ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀ ସହ ସୁଧ ଓ ସଭିସ୍ ଚୋଜତ  ୋଗୁ ମହବ।  
 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇ ଁଉପଲବ୍ଧ ଲାଭ  
ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ତୁଟକୁି ସଂମ ୋଧନ କେବିୋ ପୋଇ ଁ ତୁେନ୍ତ ଓ ସହୋନୁଭୂତପୂିବତକ ବୟବହୋେ କେବି,  ଦ ି କଛି ି ଥୋଏ, 
ମତମବ ଏହ ିବଧିି ଉମେ ୟକୁ ମନଇ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅଭିମ ୋଗ ପ୍ରତ ିେଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ପ୍ରଦୋନ କେବି।  
ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ସେସ୍ତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନୋକୁ ଘମେୋଇ ଓ ମଗୋପନୀୟ ଭୋବମେ େଖିବ ଏବଂ ମକୌଣସି 
ଆଇନଗତ ବଷିୟ କେିବୋ ସେକୋେୀ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହତି ମେଗୁମ ଟେ କେିବୋ ମକ୍ରଡଟି ଏମଜନିି କେିବୋ ଗ୍ରୋହକେୋନଙ୍କ ଦବୋେୋ 
ଅନୁେତମିେ ସୂଚନୋ ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ କେବିୋକୁ ଥିବ ତୋହୋ ବୟତୀତ ମକୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ମକୌଣସି ସୂଚନୋ 
ପ୍ରଦୋନ କେବି ନୋହିଁ।  
ବୟୋବସୋୟିକ ସଞ୍ଚୋଳନ ଆେମ୍ଭ ମହବୋ ପୂବତେୁ ବଦିୟେୋନ ଋଣଗ୍ରହୀତୋ ଓ ନୂତନ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ବଧିିେ କପିକୁ ଅନୁମେୋଧ 
ଉପମେ ଏଏଚଏଫଏଲ୍ ପ୍ରଦୋନ କେବି।  
ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ଏହୋେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ବୟସ, ବର୍ଣ୍ତ, ଜୋତ,ି  ିଙ୍ଗ, ମବୈବୋହକି ସି୍ଥତ,ି ଧେତ କେିବୋ ଭିନ୍ନକ୍ଷେତୋ ନବିମି ଷମେ 
ଗ୍ରହଣ କେବି ଓ ମସେୋନଙ୍କ ପ୍ରତ ି ମକୌଣସ ି ପୋତେ ଅନ୍ତେ େମନୋଭୋବ େଖିବ ନୋହିଁ। ଅନୟ ପକ୍ଷମେ  ଦ ି କଛି ି
ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଥୋଏ  ୋହୋ ଋଣ ଉତ୍ପୋଦମେ ବର୍ଣ୍ତନୋ କେୋ ୋଇଥୋଏ ତୋହୋକୁ ଏହୋ  ୋଗୁ କେୋଇବ।  
 

2. ଉଟନମାଚନ ଓ ପାରଦର୍ତିା  

ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ସୁଧ ହୋେ, ସୋଧୋେଣ ଫି ଓ ଚୋଜତ ଉପମେ ସୂଚନୋକୁ ଏହ ିପ୍ରକୋେ ଭୋବମେ ପ୍ରଦୋନ କେବି :  

କ. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋେୋ ବଧିିବଦ୍ଧ ଭୋବମେ ସବୋକ୍ଷେତି ଏେଆଇଟସି ିଫେତୋଟ୍  

ଖ.  ୋଖୋମେ ମନୋଟସି୍ ପ୍ରଦୋନ କେ ି 

ଗ. ସଭିସ୍ ଗୋଇଡ୍/ ତୋେଫି୍ ସଡୁିୟ  ପ୍ରଦୋନ କେ ି 

ଘ. ମଟ ିମଫୋନ୍ କେିବୋ ମହ ପ ୋଇନ୍  

ଙ. ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ େ ମୱବସୋଇଟ୍ ଏବଂ  

ଚ. ପ୍ରୋଧୀକୃତ କେତଚୋେୀ / ମହଲ୍ପ ମଡସ୍କ  



 

2. କ. ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ଋଣ ଆମବଦନ,  ଦ ିଋଣ ପେେିୋଣ େଞ୍ଜେୁ ମହୋଇ ନଥୋଏ / ବଣ୍ଟନ ମହୋଇନଥୋଏ ମତମବ 
ମଫେସ୍ତ ମ ୋଗୟ ଫି ପେେିୋଣ, ପି୍ରମପମେଣ୍ଟ ବକିଳ୍ପ ଓ ଚୋଜତ,  ଦ ିଥୋଏ, ବଳିେବମେ ପେମି ୋଧ ପୋଇ ଁଜେେିୋନୋ  ଦ ି
ଥୋଏ, ଫିକ୍ସେୁ ମଫଲୋଟଂି ମେଟ୍ କେିବୋ ବପିେୀତ କ୍ରମେ ଋଣ ସୁଇଚଂି ପୋଇଁ କନଭର୍ସନ ଚୋଜତ, ମକୌଣସି ସୁଧ 
ପୁନିଃବୟବସି୍ଥତ ଧୋେୋ େହଥିିମ  ଏବଂ ଅନୟ ମକୌଣସି ବଷିୟ  ୋହୋ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ସୁଧକୁ ପ୍ରଭୋବତି କେୁଥିବ ଏସବୁ 
ସେବନ୍ଧମେ ଫିସ୍ / ପ୍ରମଦୟ ଚୋଜତ ସୂଚନୋ ପୋେଦ ତିୋ ସହତି ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ଉମନମୋଚତି କେବି। ଅନୟ ଅଥତମେ ଏଏଚ୍
ଏଫଏଲ୍ ଏହୋେ ସବୁ ପ୍ରକୋେ େ ୂୟ ସହତି ସବୁ ଚୋଜତ  ୋହୋ ଋଣ ଆମବଦନେ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକେଣ / େଞ୍ଜେୁୀ ସହତି 
ସଂପକୃ୍ତ େହଥିିବ ତୋହୋକୁ ପୋେଦ ତିୋ ଉପୋୟମେ ଉମନମୋଚତି କେବି। ଏହୋ େଧ୍ୟ ସୁନଶିି୍ଚତ କେୋ ିବ ମ  ମସ ପ୍ରକୋେ 
ଚୋଜତ / ଫି ଗୁଡ଼କି େଧ୍ୟମେ ମକୌଣସ ିପୋଥତକୟ େହବି ନୋହିଁ।  
 

3. ବ ଜ୍ଞାପନ, ମାଟକଶେ ିଂ ଓ ବ କ୍ରୟ  

ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ : 

(କ) ସୁନଶିି୍ଚତ କେବି ମ  ସବୁ ବଜି୍ଞୋପନ ଓ ପ୍ରମେୋସନୋଲ୍ ସୋେଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼କି ସବଚ୍ଛ ଓ ତଥୟଭିର୍ତ୍ିକ ଏବଂ ଏହୋ ଅତେିଞି୍ଜତ 
ନୁମହଁ।  
(ଖ) ମକୌଣସ ିେିଡଆି ଓ ପ୍ରମେୋସନୋ   ିମଟମେଚେମେ ଏହୋେ ବଜି୍ଞୋପନେ ମକୌଣସି ଅଂ  ମ ଉଁଥିମେ ଏକ ମସବୋ 
କେିବୋ ଉତ୍ପୋଦ ବଷିୟ ଉମେଖ ଥିବ ଏବଂ ଏକ ସୁଧ ହୋେକୁ ଦ ତୋଉଥିବ ମ ଉଁଥିମେ େଧ୍ୟ ଅନୟୋନୟ ଫି ଓ ଚୋଜତ  ୋଗୁ 
ମହବୋ ପୋଇ ଁସୂଚନୋ ଦଆି ୋଇଥିବ ଓ ଏସେସ୍ତ ସଂପକୃ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଓ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀେ ପୁର୍ଣ୍ତ ବବିେଣୀ ଅନୁମେୋଧ ଉପମେ 
ଉପ ବ୍ଧ ମହୋଇପୋେବି।  
(ଗ) ସହୋୟକ ମସବୋ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇ ଁ ଦ ିଏହୋ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମସବୋ ଉପ ବ୍ଧତୋ ମହଉଥିବ ମତମବ ଏହୋ ଆବ ୟକ 
ମହବ ମ  ମସ ପ୍ରକୋେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ପେଚିୋଳନୋକୋେୀ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନୋ ( ଦ ିକଛି ିଉପ ବ୍ଧ ଥୋଏ ମସ 
ପ୍ରକୋେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ପୋଇଁ) ସହତି ମସହ ି ମଗୋପନୀୟତୋ ଆଧୋେମେ ଓ କମ୍ପୋନୀ ଅନୁସୋମେ ସୁେକି୍ଷତ ପ୍ରକୋମେ 
େହବି।  
(ଘ) ସେୟକୁ ସେୟ ଅନୁସୋମେ ତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ଉପ ବ୍ଧ କେୋ ୋଉଥିବୋ ମସେୋନଙ୍କ ଉତ୍ପୋଦେ ବଭିିନ୍ନ ମବୈ ଷି୍ଟୟ 
ସେବନ୍ଧମେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ସୂଚୀତ କେବି। ତୋଙ୍କେ ଅନୟୋନୟ ଉତ୍ପୋଦ କେିବୋ ଉତ୍ପୋଦ/ ମସବୋ ସେବନ୍ଧତି ପ୍ରମେୋସନୋଲ୍ 
ଅଫେ ସମ୍ପକତମେ ସୂଚନୋକୁ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ମଦଇ ପୋେବି ମକବଳ  ଦ ିମସ ତୋଙ୍କେ ସହେତମିେ ମସ ପ୍ରକୋେ ସୂଚନୋ/ 
ମସବୋ ସେବନ୍ଧତି ବଷିୟକୁ ମେଲ୍ ଦବୋେୋ ପୋଇପୋେମିବ କେିବୋ ଏହ ି ବଷିୟ ପୋଇଁ ଏଏଚଏଫଏ େ ମୱବସୋଇଟମେ 
ପଞ୍ଜୀକେଣ କେି କେିବୋ କଷ୍ଟେେ ସଭିସ୍ ନେବେମେ କଲ୍ କେ ିପ୍ରୋପ୍ତ କେପିୋେମିବ।  
(ଙ) ଡୋଇମେକେ ମସ ିଂ ଏମଜନିିଜ୍ (ଡଏିସଏଏସ) ଙ୍କ ପୋଇଁ ଏକ ପେଚିୋଳନୋ ବଧିିେ ନଦି୍ଧତୋେତି େୂପମେଖ େହବି 
ମ ଉଁେୋନଙ୍କେ ମସବୋ ବଜୋେ ଉତ୍ପୋଦ / ମସବୋ ଉପ ବ୍ଧତୋ ପୋଇ ଁ େହଛି,ି  ୋହୋ େଧ୍ୟମେ ଅନୟୋନୟ ବଷିୟେ 



ଆବ ୟକତୋ େହଛି ି  ଓ ମସେୋନଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କେବିୋ ନେିମନ୍ତ ସୋେଗ୍ରୀକୁ ବୟକି୍ତଗତ ଭୋବମେ କେିବୋ ମଫୋନ ଜେଆିମେ 
ବକି୍ରୟ ପୋଇ ଁଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଅନୁମେୋଧ କେୁଥିବୋ ସେୟମେ।  
(ଚ) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋେୁ ମକୌଣସି ଅଭିମ ୋଗ ଗ୍ରହଣ କେବିୋ ମକ୍ଷତ୍ରମେ କମ୍ପୋନୀେ ପ୍ରତନିଧିି / ମକୋେୟିେ ଏମଜନିି କେିବୋ 
ଡଏିସଏ ମକୌଣସି ଅନୁପ ୁକ୍ତ ଆଚେଣମେ ନ ୁିକ୍ତ େହଛିନ୍ତ ି କେିବୋ ଏହ ି ବଧିି ବୟବସ୍ଥୋେ ଉ ଙ୍ଘନ କେଛିନ୍ତ ି ମସ 
ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଅନୁସନ୍ଧୋନ କେୋ ୋଇ ଉପ ୁକ୍ତ ପଦମକ୍ଷପ ଗ୍ରହଣ କେୋ ିବ ଓ ଅଭିମ ୋଗଟେି ପେଚିୋଳନୋ କେୋ ିବୋ ସହତି 
କ୍ଷତେି ଭେଣୋ କେୋ ିବ।  
 

4. ଋଣ  

4.1.1 ଋଣ ଓ ଏହାର ପ୍ରକ୍ର ୟାକରଣ ପାଇଁ ଆଟବଦନ  

ଋଣ  ଆମବଦନ/ ସେସ୍ତ ନମିବ  ସେବନ୍ଧତି ଫିସ୍ / ଚୋଜତେ େୋନକ ଅନୁସୂଚୀ, ଋଣ ଆମବଦନେ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକେଣ / 
ସବୀକୃତମିେ ସୋେିଲ୍ େହଥିିବୋ ସବୁ  ୁଳ୍କ ସହତି  ୋହୋ ଏହ ିଖଣ୍ଡ ଉପମେ ନଭିତେ କେଥିୋଏ ମ ଉଁଥିମେ ଖୋତୋ ସଂପକୃ୍ତ 
େହଥିୋଏ, ଋଣ ଆମବଦନ ସହତି, ଋଣ ଅଥତ ସେବନ୍ଧତି ସବୁ ସମ୍ଭୋବତି ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ପୋେଦ  ିଉପୋୟମେ ଉପ ବ୍ଧ 
କେୋ ୋଇଥୋଏ। ଏହପିେ ି ଫି ମଫେସ୍ତ ପେେିୋଣ କେିବୋ ଆମବଦନ ଗହୃତି ନମହବୋ ମକ୍ଷତ୍ରମେ, ପେମି ୋଧ ବକିଳ୍ପ ଓ 
ଅନୟ ମକୌଣସି ବଷିୟ  ୋହୋ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ସବୋଥତକୁ ପ୍ରଭୋବତି କେୁଥିବ ତୋହୋ େଧ୍ୟ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଆମବଦନ 
ସେୟମେ କେୋ ିବ। ଋଣ ଆମବଦନ ଫେତମେ େଧ୍ୟ ଆବ ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ରେ ତୋ ିକୋ  ୋହୋକୁ ଆମବଦନ ଫେତ ସହତି 
ଦୋଖ  କେବିୋକୁ ମହୋଇଥୋଏ ତୋହୋେ ସୂଚନୋ ଦଆି ୋଇଥୋଏ। ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଆମବଦନ ଫେତ ଗ୍ରହଣ ବଷିୟ କଲ୍ 
/ଏସଏେଏସ୍ / ମେଲ୍ ଦବୋେୋ ସବୀକୃତ ିଦଆି ୋଇଥୋଏ।  

ପ୍ରୋପି୍ତସବୀକୋେ ସହତି  ଦ ିବୋଧ୍ୟତୋେଳୂକ ଭୋବମେ ଆବ ୟକ ଥୋଏ ମତମବ ପ୍ରୋଥେିକ ଆମ ୋଚନୋ ପୋଇ ଁକମ୍ପୋନୀକୁ କଲ୍ 
କେ ିଆମବଦକ ମ ୋଗୋମ ୋଗ କେବିୋ ପୋଇଁ ଏକ ଆନୁେୋନକି ତୋେଖି ଦଆି  ୋଇଥୋଏ।  

ବଧିିବଦ୍ଧ ଭୋବମେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଋଣ ଆମବଦନ  ଥୋ ସେସ୍ତ ଆବ ୟକୀୟ ସୂଚନୋ/କୋଗଜୋତ ଗ୍ରହଣ ତୋେଖି ଠୋେୁ ଚୋେ ି
ସପ୍ତୋହ ଅବଧି େଧ୍ୟମେ ଋଣ ଆମବଦନଟ ିନଷି୍ପୋଦତି ମହୋଇଥୋଏ।  

 ଦ ିଋଣ ଆମବଦନ ଖୋେଜ ମହୋଇ ୋଏ ମତମବ ଋଣେ ବଗତ କେିବୋ ନଦି୍ଧତୋେତି ସୀେୋ ନବିମି ଷମେ ଏହ ିବଷିୟକୁ 
 ିଖିତ ଆକୋେମେ ତୋହୋେ େଖୁୟକୋେଣ (ସେହୂ) ସହତି ଋଣ ଆମବଦନ ଖୋେଜ ବଷିୟମେ ଜଣୋ ୋଏ।  

ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ କେୋ ୋଉଥିବୋ ସେସ୍ତ ମ ୋଗୋମ ୋଗ ଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋମେ କେିବୋ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ମବୋଧଗେୟ 
ଭୋଷୋମେ କେୋ ିବୋ ଆବୋ ୟକ।  

4.1.2 ଋଣ ମଲୂୟାୟନ ଏବିଂ ସର୍ତ୍ଶ/ ନ ୟମାବଳୀ  



ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ନଦି୍ଧତୋେତି ଆପଦ ଆଧୋେତି େ ୂୟ ନେୁିପଣ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଅନୁସୋମେ ପ୍ରମତୟକ ଋଣ ଆମବଦନକୁ 
େ ୂୟୋଙ୍କନ କେୋ ିବ ଓ ଏହଭିଳ ିଆପଦ େ ୂୟ ନେୁିପଣ ଏବଂ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ େହଥିିବୋ ଦଗି ନମିେତ  ଆଧୋେମେ 
ଉପ ୁକ୍ତ େୋଜନି୍ / ପ୍ରତଭୂିତ,ି ଅନୟପକ୍ଷମେ ସେୟକ ତତ୍ପେତୋ ସହତି ବୁଝବିୋ ପୋଇ ଁନଦି୍ଧତୋେତି କେୋ ିବ।  

କ. ଋଣ ଆମବଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକେଣ ପୋଇଁ ଆବ ୟକ କେୋ ୋଉଥିବୋ ସୋଧୋେଣ ବଷିୟବସୁ୍ତକୁ ଆମବଦନ କେୁଥିବୋ 
ସେୟମେ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଦବୋେୋ ସଂଗ୍ରହ କେୋ ିବ।  ଦ ି ମକୌଣସ ି ଅତେିକି୍ତ ସୂଚନୋ ଆବ ୟକ ପମଡ଼ ମତମବ 
ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଏହୋ କୁହୋ ିବ ମ  ତୋଙ୍କ ସହତି ପୁଣି ଥମେ ତୁେନ୍ତ ମ ୋଗୋମ ୋଗ କେୋ ିବ।  

ଖ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍  ିଖିତ ଆକୋେମେ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋମେ କେିବୋ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ବୁଝ ିମହଉଥିବୋ 
ଭଳ ିଭୋଷୋମେ ଋଣ େଞ୍ଜେୁୀ ପତ୍ର କେିବୋ ଅନୟୋନୟ ବଷିୟ, େଞ୍ଜେୁ ମହୋଇଥିବୋ ଋଣ ପେେିୋଣ ସହତି ସେସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଓ 
ବୟବସ୍ଥୋବଳୀ ଓ ବୋଷିକ ସୁଧ ହୋେ, ପ୍ରମୟୋଗ ପ୍ରଣୋଳୀ, ଇଏେଆଇ େୂପମେଖ, ପେମି ୋଧ ଚୋଜତ, ଜେେିୋନୋ ସୁଧ ( ଦ ି
ଥୋଏ) ଏହୋକୁ ଜଣୋଇବ ଏବଂ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ଏହସିବୁ ସର୍ତ୍ତ ଓ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀ ଗ୍ରହଣ ବଷିୟକୁ  ିଖିତ ଆକୋେମେ 
ମେକଡ଼ତ କେବି।  

ଗ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଋଣ ଏଗି୍ରମେଣ୍ଟମେ ଉମେଖନୀୟ ଭୋବମେ ବଳିେବମେ ପେମି ୋଧ ପୋଇଁ ଜେେିୋନୋ ସୁଧ ଚୋଜତ 
ବଷିୟ ଉମେଖ କେବି।  

ଘ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଋଣ ଏଗି୍ରମେଣ୍ଟେ ଏକ କପି ସମ୍ପୋଦନ କେବିୋ ସହତି ପ୍ରମତୟକ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ଋଣ େଞ୍ଜେୁ/ି 
ଆବଣ୍ଟନ ସେୟମେ ସବୁ ସଂ ୁକ୍ତ କୋଗଜୋତ ଓ ବଷିୟବସୁ୍ତ ଗୁଡ଼କିେ ଏକ କପି େଖିବ।  

ଙ. ଏସଏେଏସ୍/ଇମେଲ୍/ ପତ୍ର ଦବୋେୋ ଋଣ ଆମବଦନ ଖୋେଜ ସମ୍ପକତି ମ ୋଗୋମ ୋଗ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ିବ।  

 

4.1.3 ଋଣ ଆବଣ୍ଟନ ସହ ତ ସର୍ତ୍ଶ ଓ ବୟବସ୍ଥାବଳୀଟର ପର ବର୍ତ୍ଶନ  

େଞ୍ଜେୁ ମହୋଇଥିବୋ ଋଣେ ଆବଣ୍ଟନକୁ ସର୍ତ୍ତ ଓ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଅନୁପୋଳନ ସହତି ମସ ପ୍ରକୋେ େଞ୍ଜେୁୀ 
ପେଚିୋଳନୋମେ ଋଣ ନଥିପତ୍ର ନଷି୍ପୋଦନ ମହବୋ େୋମତ୍ର ତତ୍କୋଳ ଭୋବମେ କେୋ ିବ।  

ସର୍ତ୍ତ ଓ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀମେ ମକୌଣସ ିପେବିର୍ତ୍ତନ, ଏଥିସହତି ସୁଧ ହୋେ ଓ ମସବୋ ଚୋଜତ ପେବିର୍ତ୍ତନ ମହମ  ତୋହୋକୁ 
ଆକୋଉଣ୍ଟ ନଦି୍ଧତୋେତି ପେବିର୍ତ୍ତନ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ଭୋବମେ ସୂଚୋଇ ଦଆି ିବ ଓ ଅନୟୋନୟ ମକ୍ଷତ୍ରମେ 
ଏହ ିବଷିୟକୁ  ୋଖୋ / ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ମୱବସୋଇଟ୍ / ପି୍ରଣ୍ଟ ଜେଆିମେ ଏବଂ କେିବୋ ଅନୟୋନୟ େିଡଆିମେ ସେୟକୁ 
ସେୟ କ୍ରମେ ପ୍ରଦ ତି କେୋ ିବ।  

ସୁଧ ହୋେ ଓ ମସବୋ ଚୋଜତମେ ପେବିର୍ତ୍ତନ ଫଳପ୍ରଦ ଭୋବମେ କୋ ତୟକୋେୀ ମହବ।  



ମକୌଣସି ଅତେିକି୍ତ ଡଡି୍ ନଥିପତ୍ର କେିବୋ  ିଖିତ ଆକୋେମେ  ୋହୋକୁ ସମ୍ପୋଦନ କେବିୋ ଆବ ୟକ େହଛି ି ଏଥିମେ 
ମକୌଣସି ପେବିର୍ତ୍ତନ ମହତୁ ଏହ ିବଷିୟକୁ ପେୋେ ତ ଆକୋେମେ ଦଆି ିବ। ପୁନଶ୍ଚ ସୁବଧିୋ ଅନୁସୋମେ ଏ ପ୍ରକୋେ ଡଡି୍ 
ନଥିପତ୍ର କେିବୋ  ିଖିତ ନୋେୋ ସମ୍ପୋଦତି ମହବ।  

 

4.1.4 ଆବଣ୍ଟନ ପରବର୍ତ୍ଶୀ ତଦାରଖ୍  

ଆବଣ୍ଟନ ପେବର୍ତ୍ତୀ ତଦୋେଖ ବମି ଷତିଃ ଋଣ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ମକୌଣସ ିବୋସ୍ତବକି କଠନି ପେସିି୍ଥତ ିପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ େଖି ତୋହୋକୁ 
େଚନୋତ୍ମକ ଭୋବମେ ପ୍ରସୁ୍ତତ କେୋ ିବ  ୋହୋକୁ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ସମ୍ମଖୁୀନ ମହବୋକୁ ପଡ଼ଥିୋଏ।  

କ. ଅନୟାନୟ ସାଧାରଣ ବୟବସ୍ଥା  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଋଣ ସବୀକୃତ ି ନଥିପତ୍ରକୁ ନୟିେ ଓ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସୋମେ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ୋଇଥିବୋ ବଷିୟକୁ ଛୋଡ଼ ି ଋଣ 
ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ େୋେ ୋମେ ହସ୍ତମକ୍ଷପ କେବି ନୋହିଁ। (ମ ପ ତୟନ୍ତ ନୂତନ ସୂଚନୋ,  ୋହୋ ପ୍ରଥମେ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ 
ପ୍ରକୋ  କେୋ ୋଇନଥିବ, ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ଧ୍ୟୋନମେ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଭୋବମେ ତୋହୋ ମହୋଇନଥିବ।) ଅନୟ ପକ୍ଷମେ 
ଏହୋେ ଅଥତ ଏହୋ ନୁମହଁ ମ  ଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଆଇନଗତ ଅଧୀନମେ ଅସୁ ି ଓ ସୁେକ୍ଷୋ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଧିକୋେ ପେତିୟୋଗ 
କେବିୋ।  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନଜିେ ଋଣ ମଦବୋ ନୀତ ିଓ କୋ ତୟକ୍ରେମେ  ିଙ୍ଗ, ଜୋତ ିବୋ ଧେତ ଆଧୋେମେ ମକୌଣସ ିମଭଦ ଭୋବ 
େଖିବ ନୋହିଁ। ଏହୋ ବୟତୀତ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଦୃଷି୍ଟବୋଧିତ ବୋ  ୋେେିୀକ ଭୋବମେ ଅକ୍ଷେ ଆମବଦକଙ୍କ ସହତି ଉତ୍ପୋଦ,  
ମସବୋ, ସୁବଧିୋ ଇତୟୋଦେି ବସି୍ତୋେମେ ଭିନ୍ନକ୍ଷେତୋ ଆଧୋେମେ ମଭଦ ଭୋବ େଖିବ ନୋହିଁ। ଅନୟପକ୍ଷମେ ଏହୋ 
ଏଚଏଫସ ି କୁ ସେୋଜେ ବଭିିନ୍ନ ବଗତ ପୋଇ ଁପ୍ରସୁ୍ତତ ମହୋଇଥିବୋ ମ ୋଜନୋେ ସ୍ଥୋପନ କେବିୋ ବୋ ଏଥିମେ ଭୋଗ ମନବୋ 
ପୋଇ ଁପ୍ରତବିନ୍ଧକ  ଗୋଇବ ନୋହିଁ।  

ଅସୁ ି ମକ୍ଷତ୍ରମେ, ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନଦି୍ଧତୋେତି ଦଗି ନମିେତ  ଓ େହଜୁଦ ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁସୋମେ ସୋଧୋେଣ ଉପୋୟେ 
ଅବ େବନ କେବି ଓ ଆଇନଗତ ମ ୈଳୀ େଧ୍ୟ ମଦଇ କୋ ତୟ କେବି। ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନକିଟମେ ପ୍ରଥେେୁ େହଥିିବୋ 
ମଦୟ େୋ କୁି ସଂଗ୍ରହ ଓ ସୁେକ୍ଷୋ ଅଧିକୋେ ପୋଇଁ ଆଚେଣ ବଧିିେ ଏକ େମଡଲ୍ ନୀତ ିେହଛି।ି  

ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଖୋତୋକୁ ହସ୍ତୋନ୍ତେଣ ଅନୁମେୋଧ େୋେ ୋମେ ବୋ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ବୋ ମକୌଣସି ବୟୋଙ୍କ/ ଆଥକି 
ସଂସ୍ଥୋେୁ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ସହେତ ିବୋ ଅନୟଥୋ ଅନୁମେୋଧ ପ୍ରୋପ୍ତ ମହବୋ ତୋେଖି ଠୋେୁ 21 ଦନି ଭିତମେ ସୂଚୀତ 
କେୋ ିବ।  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନେିନ ିଖିତ ପେସିି୍ଥତମିେ ଗହୃ ଋଣକୁ ପୂବତ –ବନ୍ଦ ମହବୋ ପମେ, ପୂବତ ପଇଠ  ୁଳ୍କ ବୋ ମଜୋେେିୋନୋ 
 ଗୋଇବ ନୋହିଁ।  



କ. ମ ଉଁଠୋମେ ଗହୃ ଋଣ ମଫଲୋଟଂି ସୁଧ ହୋେ ଆଧୋେମେ େହଥିିବ ଓ ମକୌଣସି ମରୋତେୁ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଦ ମହୋଇଥିବ। 

ଖ. ମ ଉଁଠୋମେ ଗହୃ ଋଣ ନଶିି୍ଚତ ସୁଧ ହୋେ ଆଧୋେମେ େହଥିିବ ଓ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ତୋଙ୍କେ ନଜିେ ମରୋତେୁ 
ପୂବତ ବନ୍ଦ କେୋ ୋଇଥିବ।  

ଏହ ିପ୍ରମୟୋଜନ ପୋଇ ଁଅଭିବୟକି୍ତ ସବୟଂ ମରୋତେ ଅଥତ ବୟୋଙ୍କ/ଏଚଏଫସ ି/ ଏନବଏିଫସ ିଏବଂ/ କେିବୋ ମକୌଣସି ଆଥକି 
ସଂସ୍ଥୋ ଠୋେୁ ଋଣ ମନବୋ ବୟତୀତ ଅନୟ ମକୌଣସ ିମରୋତ।  

ସବୁ ମଦୋହେୋ / ବମି ଷ ହୋେ (ଫିକ୍ସଡ୍ ଓ ମଫଳୋଟଂିେ େିଶ୍ରଣ) ଗହୃ ଋଣ, ଫିକ୍ସଡ୍ / ମଫଲୋଟଂି ମେଟମେ  ୋଗୁ ପି୍ରମକଲୋଜେ 
େୋନଦଣ୍ଡକୁ ଆକଷିତ କେବି  ୋହୋ ଏହ ିବଷିୟବସୁ୍ତ ଉପମେ ନଭିତେ କେଥିୋଏ ମ  ପି୍ରମକଲୋଜେ ସେୟମେ ମ ୋନ୍ 
ଫିକ୍ସଡ୍ ବୋ ମଫଲୋଟଂି ମେଟମେ େହଛି ିବୋ େହନିୋହିଁ। ମଦୋହେୋ / ବମି ଷ ହୋେମେ ଗହୃ ଋଣ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ମଫଲୋଟଂି ହୋେ 
ପୋଇ ଁସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ େୋନଦଣ୍ଡ ମଗୋଟଏି ଥେ ଋଣେ ମଫଲୋଟଂି ହୋେ ଋଣମେ ପେବିର୍ତ୍ତନ କେବିୋ ପମେ ନଶିି୍ଚତ ସୁଧ ହୋେ 
ଅବଧିେ ସେୋପି୍ତ ପମେ  ୋଗୁ ମହବ। ଏଠୋମେ ଏହଭିଳ ିସବୁ ମଦୋହେୋ/ ବମି ଷ ହୋେମେ ଗହୃ ଋଣ ଉପମେ  ୋଗୁ 
ମହୋଇଥୋଏ  ୋହୋ ଏହୋ ପମେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ବନ୍ଦ କେୋ ୋଇଥୋଏ। ଏହୋ େଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କେୋ ୋଉଛ ିକ ିନଶିି୍ଚତ ହୋେମେ ଋଣ ଏହୋ 
ମହୋଇଥୋଏ ମ ଉଁଠୋମେ ଋଣେ ପୁେୋ ଅବଧି ପୋଇଁ ଦେ ସୁନଶିି୍ଚତ କେୋ ୋଇଥୋଏ।  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ମ ମକୌଣସି ମଫଲୋଟଂି ମେଟ୍ ଉପମେ ପୂବତ ବନ୍ଦ ଚୋଜତ / ପି୍ରମପମେଣ୍ଟ ମପନୋ ଟ ିନୟସ୍ତ କେବି ନୋହିଁ 
 ୋହୋ ଅନୟୋନୟ ବୟୋବସୋୟିକ ଉମେ ୟ ପୋଇଁ ବୟକି୍ତଗତ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ େଞ୍ଜେୁ ମହୋଇଥିବୋ ଟେତ ମ ୋନ୍ ଉପମେ, ଏଥି 
ସହତି କେିବୋ ବନିୋ ମକୋଓବ ିଗୋଣ୍ଟ (ସେହୂ) ମେ।  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋେ ବଭିିନ୍ନ ପ୍ରେଖୁ ଉପୋଦୋନ  ଥୋ ମସବୋ ଚୋଜତ, ସୁଧ ହୋେ, ଜେେିୋନୋ ସୁଧ ( ଦ ିଥୋଏ), ଅଫେ 
କେୋ ୋଉଥିବୋ ମସବୋ, ଉତ୍ପୋଦ ସୂଚନୋ, ବଭିିନ୍ନ ସଞ୍ଚୋଳନ ପୋଇଁ ସେୟ ନୀତ ିଓ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ପ୍ରଣୋଳୀ ଇତୟୋଦ ି
ବଷିୟ ଗୁଡ଼କୁି ପ୍ରଦ ତି କେବି  ୋହୋ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ପେଚିୋଳନୋମେ ଏକ ସବଚ୍ଛତୋକୁ ବକି ତି କେବିୋ ପୋଇଁ େହଛି।ି 
ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋେ ନମିେତ ୋବଳୀଗୁଡ଼କୁି ମନୋଟସି୍ ମବୋଡ଼ତ, ବୁକମ ଟି /ମରୋଚସତ, ମୱବସୋଇଟ୍, ପ୍ରଦ ତନେ ଅନୟୋନୟ 
ପ୍ରଣୋଳୀ ଓ ଆେବଆିଇ ନମିେତ  ଦବୋେୋ ନଦି୍ଧତୋେତି ଫେତୋଟ୍ ଅନୁସୋମେ ଅନୟୋନୟ ବଷିୟକୁ ପ୍ରଦ ତି କେବି।  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ମଗୋଟଏି କେିବୋ ଏକୋଧିକ ନେିନ ିଖିତ ଭୋଷୋ : ହନି୍ଦୀ, ଇଂେୋଜୀ କେିବୋ ଉପ ୁକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋମେ ତୋେ 
ଉତ୍ପୋଦ ଓ ମସବୋ ସେବନ୍ଧତି ବଷିୟ ପ୍ରଦ ତନ କେବି।  

ଖ୍. ଋଣ ଆବଣ୍ଟନ ସହ ତ ସର୍ତ୍ଶ ଓ ବୟବସ୍ଥାବଳୀଟର ପର ବର୍ତ୍ଶନ  

କ. ଋଣ ଏଗି୍ରମେଣ୍ଟ / େଞ୍ଜେୁୀ ପତ୍ରମେ ଦଆି ୋଇଥିବୋ ଆବଣ୍ଟନ ସୂଚୀ ସହତି ଏହ ି ଅନୁସୋମେ ଆବଣ୍ଟନ କୋ ତୟ 
କେୋ ିବ।  



ଖ. ସର୍ତ୍ତ ଓ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀ ସହତି ଆବଣ୍ଟନ ସୂଚୀ, ସୁଧ ହୋେ, ମସବୋ ଚୋଜତ, ପେମି ୋଧ ଚୋଜତ, ଅନୟୋନୟ ପ୍ର ୁଜୟ ଫି / 
ଚୋଜତ ଇତୟୋଦ ିସମ୍ପକତମେ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ବୁଝ ି ମହଉଥିବୋ ପ୍ରକୋମେ ଭୋଷୋମେ କେିବୋ ଆଞ୍ଚଳକି ଭୋଷୋମେ ଋଣ 
ଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ମନୋଟସି୍ ପ୍ରଦୋନ କେବି। ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଏହୋ ସୁନଶି୍ଚତ କେବି ମ  ସୁଧ ହୋେ ଓ ଚୋଜତ ଭବଷିୟତ ପୋଇ ଁ
 ୋଗୁ ମହବ। ଏହ ିସେବନ୍ଧମେ ଏକ ଉପ ୁକ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀକୁ ଋଣ ଏଗି୍ରମେଣ୍ଟମେ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କେୋ ିବ।  

ଗ.  ଦ ିଏହଭିଳ ିକଛି ିପେବିର୍ତ୍ତନ ଦବୋେୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇ ଁଅସୁବଧିୋ ମହଉଥୋଏ ମତମବ ମସ 60 ଦନି େଧ୍ୟମେ ଓ ବନିୋ 
ମନୋଟସିମେ ତୋଙ୍କେ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କେପିୋେମିବ କେିବୋ ମକୌଣସି ଅତେିକି୍ତ ଚୋଜତ ବୋ ସୁଧ ପ୍ରଦୋନ ନକେ ିସୁଇଚ୍ 
କେପିୋେମିବ।  

ଘ. େକିଲ୍ /ତବେୋନିବତ ମପମେଣ୍ଟ କେିବୋ ଏଗି୍ରମେଣ୍ଟ ଅଧୀନମେ ଉତ୍କଷତତୋ କେିବୋ ଅତେିକି୍ତ ସକୁିୟେଟି ିଚୋହିଁବୋ ସମ୍ପକତି 
ନଷି୍ପର୍ତ୍ି ଋଣ ଏଗି୍ରମେଣ୍ଟ ସହତି ସଂଶି୍ଳଷ୍ଟ େହବି।  

ଙ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ସବୁ ମଦୟ େୋ େି ପୁନିଃପଇଠ ବୋ ଋଣେ ବମକୟୋ େୋ  ିଅସୁ ି ଉପମେ ସକୁିୟେଟି ିଜୋେ ି
କେବିୋ ଆବ ୟକ  ୋହୋ ମକୌଣସ ି ମବୈଧ ଅଧିକୋେ ବୋ ମକୌଣସ ି ଅନୟ ଦୋବୀ ପୋଇ ଁ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନକିଟମେ 
ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧମେ ମହୋଇପୋମେ।  ଦ ି ମସଟ୍ ଅଫ୍ େ ଏହ ି ଅଧିକୋେ ପ୍ରମୟୋଗ କେୋ ିବୋକୁ ଅଛ ି ମତମବ 
ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ଏ ବଷିୟମେ ପୂର୍ଣ୍ତ ବବିେଣୀ ସହତି ମ ଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଅଧୀନମେ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ସେବନ୍ଧତି ଦୋବୀେ ନଷି୍ପୋଦନ 
/ ପଇଠ ମହବୋ ପୋଇଁ ସକିୟେଟି ିେଖିବୋ ପୋଇ ଁଅଧିକୋେ େହଛି ିମସ ବଷିୟମେ ମନୋଟସି୍ ଦଆି ିବ।  

 

4.2 ଗୟାଟରଣ୍ଟର  

ମ ମତମବମଳ ଜମଣ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଏକ ଋଣ ପୋଇ ଁ ଗୟୋମେଣ୍ଟେ େୂମପ େଖୋ ିବୋ ପୋଇ ଁ ବମିବଚନୋ କେୋ ୋଇଥୋଏ 
ମସମତମବମଳ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନେିନ ିଖିତ ସବୀକୋମେୋକି୍ତ ଅନୁସୋମେ ତୋଙୁ୍କ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେମିବ –  

କ. ପତ୍ର / ଗୟୋମେଣ୍ଟେି ଡଡି୍ ମ ଉଁଥିମେ ଗୟୋମେଣ୍ଟେ େୂମପ ତୋଙ୍କେ ଦୋୟବଦ୍ଧତୋ ବଷିୟ ଉମେଖ େହଥିିବ।  

ଖ. ଜମଣ ଗୟୋମେଣ୍ଟେ ଭୋବମେ େହଥିିବୋ ମହତୁ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ଋଣ ମସବୋମେ ଖି ୋପ ମହମ  
ତୋଙୁ୍କ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେବି।  

ଗ. ଗୟୋମେଣ୍ଟେ ଭୋବମେ ତୋଙ୍କେ ଦୋୟବଦ୍ଧତୋ େହବି।  

ଘ. ଦୋୟବଦ୍ଧତୋ ପେେିୋଣ ବଷିୟକୁ କମ୍ପୋନୀ ପୋଇଁ ମସ ତୋଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ପ୍ରତ ୁିତ ିପ୍ରଦୋନ କେମିବ।  

ଙ. ଏଭଳ ିପେସିି୍ଥତ ିମ ଉଁଥିମେ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋଙ୍କେ ଦୋୟବଦ୍ଧତୋ ଅନୁସୋମେ ପେମି ୋଧ ପୋଇ ଁତୋଙୁ୍କ କଲ୍ କେବି।  



ଚ.  ଦ ିଏହ ିଗୟୋମେଣ୍ଟେ ଭୋବମେ ପଇଠ କେବିୋମେ ବକିଳ୍ପ େହଥିୋଏ ମତମବ ମସ ତୋଙ୍କେ ଅନୟୋନୟ ଅଥତେ ସେବଳ 
ବଷିୟକୁ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ସେବଳ ମବୋ ି େମନ କେବି।  

ଛ. ମ ଉଁଠୋମେ ତୋଙ୍କେ ଦୋୟବଦ୍ଧତୋ ଜମଣ ଗୟୋମେଣ୍ଟେ ଭୋବମେ ଏକ ନେିଷି୍ଟ ପେେିୋଣ ପୋଇଁ ସୀେିତ େହଥିିବ କେିବୋ 
ମସଗୁଡ଼କି ଅସୀେିତ ଥିବ ଏବଂ 

ଜ. ସେୟ ଏବଂ ପେସିି୍ଥତ ିଅନୁସୋମେ ଏକ ଗୟୋମେଣ୍ଟେ ଭୋବମେ ତୋଙ୍କେ ଦୋୟୀତବ ନବିତୋହ କେୋ ିବ ଏବଂ ମ ଉଁ 
ଉପୋୟମେ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋଙୁ୍କ ଏହୋ ବଷିୟମେ ସୂଚୀତ କେବି।  

ଝ. ମକ୍ରଡଟିେ/ ମ ଣ୍ଡେଙ୍କ ଦବୋେୋ କେୋ ୋଇଥିବୋ ଡେିୋଣ୍ଡ ସହତି  ଦ ିଗୟୋମେଣ୍ଟେ ଏହୋକୁ ଅନୁପୋଳନ କେବିୋକୁ େନୋ 
କେଦିଅିନ୍ତ,ି ପ ତୟୋପ୍ତ କୋେଣ ସମର୍ତ୍ବ ବମକୟୋ ମଦୟ ପଇଠ କେବିୋକୁ େନୋ କେନ୍ତ ିମସଭଳ ିଗୟୋମେଣ୍ଟେଙୁ୍କ ଜୋଣି ୁଣି 
ଖି ୋଫ କେୁଥିବୋ ଖି ୋଫକୋେୀ ଭୋବମେ ବମିବଚନୋ କେୋ ିବ।    

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋଙୁ୍କ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ମକୌଣସି ଆଥକି ସି୍ଥତମିେ କଛି ିଗୁେୁତବପୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରତକୂିଳ ପେବିର୍ତ୍ତନ ବଷିୟମେ ସୂଚୀତ 
କେବି ମ ଉଁଥିପୋଇଁ ମସ ଏକ ଗୟୋମେଣ୍ଟେ ଭୋବମେ ସହେତ ଅଟନ୍ତ।ି  

 

4.3 ପ୍ରାଇଟଭସ  ଓ ଟଗାପନୀୟତା  

ସବୁ ଗ୍ରୋହକ / ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ସୂଚନୋକୁ ପ୍ରୋଇମଭଟ୍ ଓ ମଗୋପନୀୟ ବମିବଚନୋ କେୋ ିବ (ମସ ଆେେ 
ଗ୍ରୋହକ ମହୋଇଥୋନୁ୍ତ ବୋ ମହୋଇନଥୋନୁ୍ତ) ଏବଂ ନେିନ ିଖିତ ସଦି୍ଧୋନ୍ତ ଓ ନୀତ ିଦବୋେୋ ନମିେତ ତି କେୋ ିବ। କମ୍ପୋନୀ ନେିନ 
 ିଖିତ ଆପଦଭିର୍ତ୍କି େୋେ ୋ ବୟତୀତ ସେହୂଙୁ୍କ ଅନୟ କମ୍ପୋନୀ ଗୁଡ଼କି ସହତି, କୋହୋେକୁି େଧ୍ୟ ଗ୍ରୋହକ ଖୋତୋ ସେବନ୍ଧତି 
ସୂଚନୋ ବୋ ଡୋଟୋ ପ୍ରଦ ତି କେବି ନୋହିଁ :  

କ.  ଦ ିସୂଚନୋ ଆଇନଗତ ବୋ ମକୌଣସ ିସକ୍ଷେ ନୟୋୟୋଳୟ / ପ୍ରୋଧିକୋେୀଙ୍କ ଦବୋେୋ ଦଆି ିବୋକୁ ଥୋଏ ଓ ଏପେ ି
କେବିୋକୁ ନମିେତ  େହଥିୋଏ।  

ଖ.  ଦ ିଜନସୋଧୋେଣଙ୍କ ପ୍ରତ ିସୂଚନୋ ପ୍ରକଟ କେବିୋ କର୍ତ୍ତବୟ ମହୋଇଥୋଏ।  

ଗ.  ଦ ି ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ହତି ପୋଇ ଁ ଏହସିବୁ ସୂଚନୋ ମଦବୋେ ଆବ ୟକତୋ େହଥିୋଏ (ଉଦୋହେଣ ପୋଇଁ 
ଜୋ ିଆତକୁି ମେୋକବିୋ ପୋଇଁ) କନୁି୍ତ ଏହୋେ ଉପମ ୋଗ ଗ୍ରୋହକ ବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଖୋତୋ (ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ନୋେ ଓ ଠକିଣୋ ସହତି) 
ବଷିୟମେ ମକୌଣସ ିଅନୟ ସୂଚନୋ ମଦବୋ ପୋଇ ଁଏକ କୋେଣ ଭୋବମେ ମହୋଇନଥିବ ମ ଉଁଥିମେ ସେହୂମେ କମ୍ପୋନୀ, 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅନୁେତ/ି ସହେତ ିମନବୋ ପମେ ବପିଣନ ଉମେ ୟମେ ତୋହୋ କେୋ ିବ।  

ଘ.  ଦ ି ଗ୍ରୋହକ କମ୍ପୋନୀମେ ସୂଚନୋ ପ୍ରକୋ  କେବିୋ ପୋଇଁ କହଥିୋନ୍ତ ି ବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅନୁେତ/ି ସହେତ ି ଏଥିମେ 
େହଥିୋଏ।  



ଙ.  ଦ ିଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବଷିୟମେ ସନ୍ଦଭତ ମଦବୋ ପୋଇଁ କୁହୋ ୋଇଥୋଏ ମତମବ ଏହୋକୁ ମଦବୋ ପୂବତେୁ 
ତୋଙ୍କ ଠୋେୁ  ିଖିତ ଅନୁେତ ିପ୍ରୋପ୍ତ କେବି।  

ଚ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନକିଟମେ ଏହ ିବଷିୟମେ ବୟକି୍ତଗତ ମେକଡ଼ତ ପ ତୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚବିୋ ପୋଇଁ େହଜୁଦ ଆଇନ ବୟବସ୍ଥୋ 
ଅଧୀନମେ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ତୋଙ୍କ ଅଧିକୋେେ ସୀେୋ ବଷିୟମେ ସୂଚୀତ କେୋ ିବ।  

ଛ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍, ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ସହତି କୋହୋେି ଦବୋେୋ େଧ୍ୟ ବପିଣନ ଉମେ ୟ ନେିମନ୍ତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ 
ସୂଚନୋେ ଉପମ ୋଗ ମସ ପ ତୟନ୍ତ କେବି ନୋହିଁ ମ ପ ତୟନ୍ତ ଗ୍ରୋହକ ଏହୋକୁ କେବିୋ ପୋଇ ଁସବୀକୃତ ିମଦଇନଥିମବ।  

ଉପମେୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଅଧୀନମେ  ଦ ିଗ୍ରୋହକ ଏଭଳ ିସୂଚନୋକୁ ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ କେବିୋ ପୋଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସହେତ ିପ୍ରଦୋନ କେନ୍ତ ି
ମତମବ କମ୍ପୋନୀ ଏଭଳ ିସୂଚନୋକୁ ପ୍ରଦୋନ କେପିୋମେ ବୋ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ସେହୂ / ସହମ ୋଗୀ କମ୍ପୋନୀଙୁ୍କ ଏଭଳ ି
ସୂଚନୋ ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ କେପିୋମେ, ଗ୍ରୋହକଙ୍କ  ୋଭ ପୋଇଁ ମ ମକୌଣସି ଅନୟୋନୟ ଆଥକି ଉତ୍ପୋଦ ଓ ମସବୋ ଉପସ୍ଥୋପନ 
କେୋ ୋଇପୋେବି।  

 

4.4 ଟକ୍ରଡ ଟ୍ ଟରଫଟରନ୍ସ ଏଟେନ ସ  

କ. ମ ମତମବମଳ ମକୌଣସି ଗ୍ରୋହକ ଖୋତୋ ମଖୋ ନ୍ତ ିମସମତମବମଳ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋଙୁ୍କ ସୂଚୀତ କେବି ମ  ମସ 
ମକ୍ରଡଟି୍ ମେଫମେନ୍ସ ଏମଜନିିଙୁ୍କ ତୋଙ୍କେ ଖୋତୋ ବବିେଣୀ ମକମବ ମଦଇ ପୋେମିବ ଓ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଏେୋନଙ୍କ ସହତି 
ମଚକ କେପିୋେମିବ।  

ଖ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ମକ୍ରଡଟି୍ ମେଫମେନ୍ସ ଏମଜନିିଙୁ୍କ ଏହ ିବୟକି୍ତଗତ ଋଣ ବଷିୟମେ ସୂଚନୋ ମଦଇ ପୋେବି  ୋହୋ 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଉପମେ ବମକୟୋ େହଛି ି ଦ ି:  

i. ଗ୍ରୋହକ ନଜିେ ପଇଠ କେବିୋମେ ପମଛଇ  ୋଇଛନ୍ତ।ି  

ii. ବମକୟୋ େୋ  ିବବିୋଦମେ ନୋହିଁ; ତଥୋ  

iii. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଔପଚୋେକି ଦୋବୀ ପୋଳନ କେବିୋ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକ ତୋଙ୍କେ ଋଣ ପେମି ୋଧ ପୋଇଁ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ କୁ 
ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ମହବୋ ପ୍ରକୋମେ ପ୍ରସ୍ତୋବ ମଦଇ ନୋହୋନ୍ତ।ି  

ଗ. ଏହ ିମକ୍ଷତ୍ରମେ କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମକ୍ରଡଟି୍ ମେଫମେନ୍ସ ଏମଜନିିଙୁ୍କ ଦଆି ୋଇଥିବୋ ଋଣ ବଷିୟମେ ସୂଚନୋ ମଦବୋ 
ପୋଇ ଁନଜିେ ମ ୋଜନୋକୁ  ିଖିତ ଭୋବମେ ସୂଚୀତ କେମିବ। ଏହୋ ସହତି କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମକ୍ରଡଟି୍ ମେଫମେନ୍ସ 
ଏମଜନିିଙ୍କ ଭୂେିକୋ ଓ ତୋଙ୍କ ଦବୋେୋ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ୋଉଥିବୋ ସୂଚନୋକୁ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମକ୍ରଡଟି୍ ପ୍ରୋପ୍ତ କେବିୋେ କ୍ଷେତୋ ଉପମେ 
ପଡ଼ବିୋକୁ ଥିବୋ ପ୍ରଭୋବ ସମ୍ପକତମେ କହମିବ।  



ଘ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ମକ୍ରଡଟି୍ ମେଫମେନ୍ସ ଏମଜନିିଙୁ୍କ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଖୋତୋ ବଷିୟମେ ଅନୟୋନୟ ସୂଚନୋ ମଦଇପୋେିମବ 
 ଦ ିଗ୍ରୋହକ ଏହୋ କେବିୋକୁ ଅନୁେତ ିମଦଇଥୋନ୍ତ।ି  

ଙ. ମକ୍ରଡଟି୍ ମେଫମେନ୍ସ ଏମଜନିିଙୁ୍କ ଦଆି ୋଉଥିବୋ ସୂଚନୋେ ଏକ କପି ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଦବୋେୋ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦୋନ 
କେୋ ିବ  ଦ ିମସ ଏହୋକୁ ଦୋବୀ କେନ୍ତ।ି  

 

4.5 ବଟକୟା ଅର୍ଶ ସିଂଗ୍ରହ  

ମ ମତମବମଳ ଋଣ ଦଆି ୋଇଥୋଏ, ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଅଥତ, ଅବଧି ଓ ପେମି ୋଧ ଅବଧି େୋଧ୍ୟେମେ 
ପେମି ୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସମ୍ପକତମେ ବୁଝୋଇମବ। ତଥୋପି  ଦ ିଗ୍ରୋହକ ପେମି ୋଧ ଅନୁସୂଚୀ ପୋଳନ ନକେନ୍ତ ିମତମବ ମଦୟ 
େୋ େି ଅସୁ ି ପୋଇ ଁମଦ େ ଆଇନ ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁସୋମେ ପେଭିୋଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟୋେ ପୋଳନ କେୋ ିବ। ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିୟୋମେ 
ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମନୋଟସି୍ ପଠୋ ୋଇ କେିବୋ ବୟକି୍ତଗତ ଡୋକେୋ କେୋ ୋଇ ଏବଂ / କେିବୋ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଅସୁ ି ନୀତ ିଅନୁସୋମେ 
ସୁେକ୍ଷୋ,  ଦ ିକଛି ିଥୋଏ, ଏହୋ ଉପମେ ପୁନେୋଧିପତୟ କେ ିତୋଙୁ୍କ େମନ ପକୋଇ ମଦବୋ ବଷିୟ େଖୋ ିବ। ଗ୍ରୋହକ 
ସେବନ୍ଧତି ଆେବଆିଇ / ଏନଏଚବ ିେ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀ, କମ୍ପୋନୀେ କୋ ତୟ ବଧିି ପୋଇ ଁ ୋଗୁ ନମିେତ  ମସ ପ ତୟନ୍ତ  ୋଗୁ 
ମହବ, ପୋଳନ କେୋ ିବ।  

ପୋେସ୍ପେକି େୂମପ ସବୀକୋ ତୟ ଓ ବୟବସି୍ଥତ ଉପୋୟମେ ବମକୟୋ େୋ  ିସେବନ୍ଧମେ ବବିୋଦ ବୋ େତମଭଦକୁ ସମ୍ମଖୁୀନ 
ମହବୋ ପୋଇ ଁସବୁ ସହୋୟତୋ ଦଆି ବ।  

ମ ମତମବମଳ ଋଣ ଦଆି ୋଇଥୋଏ, ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଅଥତ, ଅବଧି ଓ ପେମି ୋଧ ଅବଧି େୋଧ୍ୟେମେ 
ପେମି ୋଧ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ସମ୍ପକତମେ ବୁଝୋଇମବ। ତଥୋପି  ଦ ିଗ୍ରୋହକ ପେମି ୋଧ ଅନୁସୂଚୀ ପୋଳନ ନକେନ୍ତ ିମତମବ ମଦୟ 
େୋ େି ଅସୁ ି ପୋଇ ଁମଦ େ ଆଇନ ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁସୋମେ ପେଭିୋଷିତ ପ୍ରକ୍ରିୟୋେ ପୋଳନ କେୋ ିବ। ଏହ ିପ୍ରକ୍ରିୟୋମେ 
ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମନୋଟସି୍ ପଠୋ ୋଇ କେିବୋ ବୟକି୍ତଗତ ଡୋକେୋ କେୋ ୋଇ ଏବଂ / କେିବୋ ସଂଗ୍ରହଣ ଓ ଅସୁ ି ନୀତ ିଅନୁସୋମେ 
ସୁେକ୍ଷୋ,  ଦ ିକଛି ିଥୋଏ।  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ସଂଗ୍ରହଣ ନୀତ ିମସୌଜନୟତୋେଳୂକ ନୀତମିେ ଆଧୋେତି ମହବ ମ ଉଁଥିମେ ଉପ ୁକ୍ତ ଆଚେଣ ଓ 
ସତକତତୋ ଅବ େବନ କେୋ ିବ। ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଉପମେ ବ ିବୋସ ବଜୋୟ େଖିବ ଓ ଦୀଘତସ୍ଥୋୟୀ ସମ୍ପକତ ସ୍ଥୋପନ 
ପ୍ରତ ି ଧ୍ୟୋନ ମଦବ। ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍େ କେତଚୋେୀ କେିବୋ ତୋଙ୍କ ପକ୍ଷେୁ ବମକୟୋ ସଂଗ୍ରହଣ କେିବୋ / ଏବଂ ସକୁିୟେଟି ି
େପିମଜସନ ପୋଇଁ ଭୋେପ୍ରୋପ୍ତ ପ୍ରତନିଧିିଙୁ୍କ ନ ୁିକ୍ତ କେପିୋମେ   ିଏକ ି ତୋଙ୍କେ ପେଚିୟ ପ୍ରଦୋନ କେମିବ ଓ 
ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଦବୋେୋ ଜୋେ ିମହୋଇଥିବୋ ସବୀକୃତ ିପତ୍ର ଉପସ୍ଥୋପନ କେମିବ ଓ ତୋଙ୍କେ ଅନୁମେୋଧମେ ତୋଙ୍କେ ପେଚିୟ 
କୋଡ଼ତକୁ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଦବୋେୋ ଜୋେି କେୋ ିବ କେିବୋ କମ୍ପୋନୀେ ସବୀକୃତନିୋେୋ ଅନୁସୋମେ ଦଆି ିବ। ବମକୟୋ ମଦୟ 
ପେମି ୋଧ ପୋଇ ଁଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ପେମି ୋଧ ସମ୍ପକତି ସବୁ ପ୍ରକୋେ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ିବ।  



ସବୁ କେତଚୋେୀ ସଦସୟ କେିବୋ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ କୁ ପ୍ରତନିଧିିତବ କେୁଥିବୋ ମକୌଣସି ସବୀକୃତ ବୟକି୍ତ ମ ଉଁେୋମନ ସଂଗ୍ରହଣ 
କେିବୋ / ଏବଂ ସକୁିୟେଟି ିେପିମଜସନ କୋ ତୟମେ ନ ୁିକ୍ତ ଥିମବ ମସେୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ନେିନ ିଖିତ ନଦି୍ଧତୋେତି ଗୋଇଡ ୋଇନ 
ଗୁଡ଼କୁି ମସ ଉପ ୁକ୍ତ ଭୋବମେ ଅନୁପୋଳନ କେବିୋ ଆବ ୟକ।  

କ. ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସୋଧୋେଣ ଭୋବମେ ତୋଙ୍କେ ସ୍ଥୋନ / ପସନ୍ଦେ ସ୍ଥୋନମେ ମ ୋଗୋମ ୋଗ କେୋ ିବ  ଦ ିମସ ତୋଙ୍କ ନଜି 
ଗହୃମେ ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥୋନମେ ନଥିମବ ଏବଂ  ଦ ି ମସ ତୋଙ୍କ ବୋସଭବନମେ ଉପ ବ୍ଧ ନଥିମବ ମତମବ ତୋଙୁ୍କ ତୋଙ୍କେ 
ବୟବସୋୟ / ବୃର୍ତ୍ି ସ୍ଥୋନମେ ମ ୋଗୋମ ୋଗ କେୋ ୋଇପୋେବି।  

ଖ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଙୁ୍କ ପ୍ରତନିଧିିତବ କେୁଥିବୋ ପେଚିୟ ଓ ସବୀକୃତ ି ବଷିୟକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସୋକ୍ଷୋତ କେୁଥିବୋ 
ସେୟମେ ଜଣୋଇବୋକୁ ମହବ।  

ଗ. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମଗୋପନୀୟତୋ ପ୍ରତ ିସମ୍ମୋନ ଦଆି ିବୋ ଉଚତି୍।  

ଘ. ସବୋଭୋବକି ମ ୈଳୀମେ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହତି ପେଚିୟ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ିବ।  

ଙ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ପ୍ରତନିଧିି ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ 0700 ଘ. ଏବଂ 1900 ଘ େଧ୍ୟମେ ସମ୍ପକତ କେମିବ  ଦ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ବୟବସୋୟ କେିବୋ ବୃର୍ତ୍ଗିତ ସ୍ଥୋନମେ କଛି ିସବତନ୍ତ୍ର ପେସିି୍ଥତ ିେହନିଥୋଏ।  

ଚ. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅନୁମେୋଧ କ୍ରମେ ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସେୟମେ କେିବୋ ଏକ ନେିଷି୍ଟ ସ୍ଥୋନମେ ତୋଙୁ୍କ କଲ୍ କେୋ ିବ ନୋହିଁ ଓ 
ଏଥିପ୍ରତ ି ଥୋ ସମ୍ଭବ ସମ୍ମୋନ ପ୍ରଦ ତନ କେୋ ିବ।  

ଛ. ସେୟ ଓ କ େ ସଂଖୟୋ ଏବଂ ବୋର୍ତ୍ତୋଳୋପେ ବଷିୟକୁ ନଥିପତ୍ର କେ ିେଖୋ ିବ।  

ଜ. ପୋେସ୍ପେକି ଗ୍ରହଣମ ୋଗୟ ଓ ସବୋଭୋବକି ଉପୋୟମେ ବମକୟୋ ମଦୟ ସେବନ୍ଧତି େତମଭଦ କେିବୋ ବବିୋଦେ ସେୋଧୋନ 
ପୋଇ ଁସବୁ ପ୍ରକୋେ ସହୋୟତୋ ଦଆି ିବୋ ଉଚତି୍।  

ଝ. ବମକୟୋ ମଦୟ ସଂଗ୍ରହ ପୋଇ ଁଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସ୍ଥୋନକୁ ପେଦି ତନ କେୁଥିବୋ ସେୟମେ ଉପ ୁକ୍ତ ଭୋବଭଙ୍ଗୀ ଓ ମ ୈଳୀମେ 
ଉପସି୍ଥତ ମହବୋ ଉଚତି୍।  

ଟ. ଅନୁପ ୁକ୍ତ ପେସିି୍ଥତ ି ମ ପେକି ି ପେବିୋେମେ ମ ୋକୋକୁଳ ପେସିି୍ଥତ ି କେିବୋ ମସପେି ଅନୟ ମକୌଣସ ି ପ୍ରତକୂିଳ 
ପେସିି୍ଥତକୁି ଏଡ଼ୋ ୋଇ ବମକୟୋ ମଦୟ ସଂଗ୍ରହ ପୋଇ ଁକଲ୍ / ପେଦି ତନ କେୋ ିବୋକୁ ଏଡ଼ୋ ିବ।  

 

4.6. ଦାବୀ ଓ ଅଭ ଟର୍ଯାଗ – ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରଣାଳୀ  



 କମ୍ପୋନୀ ଏହୋେ କେତଚୋେୀ / ସଷି୍ଟେ/ ପ୍ରମସସ୍ ଦବୋେୋ କେୋ ୋଇଥିବୋ ମକୌଣସ ିତୁଟକୁି ସଂମ ୋଧନ କେବିୋମେ 
କ୍ଷୀପ୍ର ଓ ସହୋନୁଭୂତ ି େଳୂକ ତୁେନ୍ତ କୋ ତୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଗ୍ରହଣ କେବି ଏବଂ ମସପେି ତୁଟ ି ମହତୁ ସଂଗ୍ରହ 
କେୋ ୋଇଥିବୋ ମକୌଣସି ଚୋଜତକୁ ତୁେନ୍ତ ଖୋେଜ କେବି।  

 ମବୈଷୟିକ ତୁଟ ିକୋେଣେୁ ମଦଖୋ ମଦଇଥିବୋ ମକୌଣସି ସେସୟୋକୁ ଉପମ ୋଗୀ ବକିଳ୍ପ େୋଧ୍ୟେମେ ବୟବସି୍ଥତ 
କେୋ ିବ।  

 ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ପୋଇଁ ମସ  ିଖିତ ଆକୋେମେ କେିବୋ ସଂପକୃ୍ତ  ୋଖୋେ େୟୋମନଜେଙୁ୍କ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ଅଭିମ ୋଗେ ପ୍ରକୃତ ି ଉମେଖ କେ ି ଉପ ୁକ୍ତ ଆବ ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ର  ଦ ି ଥୋଏ ତୋହୋକୁ ମଦଇ କଲ୍ 
କେପିୋେମିବ ଏବଂ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଏଥିପୋଇଁ ମଗୋଟଏି ଅଭିମ ୋଗ ମେଫମେନ୍ସ ନେବେ ଦଆି ିବ।  

 କମ୍ପୋନୀ  ଦବୋେୋ ନମିୟୋଜତି ଥିବୋ ପ୍ରତନିଧିି / ମକୋେୟିେ କେିବୋ ଡୋଇମେକେ ମସ ିଂ ଏମଜଣ୍ଟ (ଡଏିସଏ) କେିବୋ 
ମରୋକେ ମ ଉଁେୋମନ ଡମିପୋଜଟିେ ଉତ୍ସ ପୋଇଁ େହଛିନ୍ତ ିବୋ ଅନୟ ମକୌଣସି ଏମଜନିିଙ୍କ ବେୁିଦ୍ଧମେ ଅଭିମ ୋଗ 
ପୋଇ ଁଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଅନୁମେୋଧ କେପିୋେବି  ଦ ି ମସେୋମନ ମକୌଣସ ିଅସୋଧୁ ଆଚେଣ ପ୍ରଦ ତନ କେନ୍ତ ିକେିବୋ 
ନୀତେି ଉ ଙ୍ଘନ କେଥିୋନ୍ତ।ି କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କେବି ମ  ଉକ୍ତ ଅଭିମ ୋଗଟକୁି ସଠକି ଭୋବମେ 
ଅନୁସନ୍ଧୋନ କେୋ ିବ ଓ ଉପ ୁକ୍ତ କୋ ତୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ନଆି ୋଇ ନବିୋେଣ ବୟବସ୍ଥୋ ଗ୍ରହଣ କେୋ ିବ।  

4.7 ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ୋଣନୁ୍ତ (ଟକୱାଇସ ) ନୀତ  :  

ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଖୋତୋ ମଖୋ ିବୋ ଓ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ ପେଚିୋଳନୋ କେବିୋ ଓ କୋ ତୟକୋେୀତୋ ପୂବତେୁ କମ୍ପୋନୀ ଆେେ ମନୋ 
ୟୁଓେ କଷ୍ଟେେ (ମକୱୋଇସି) ପ ିସ ି ଅଧୀନମେ ଆବ ୟକୀୟ ପ୍ରକୋମେ ଉପ ୁକ୍ତ କୋ ତୟୋନୁଷ୍ଠୋନ ଗ୍ରହଣ କେବି। 
ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଏଥିପୋଇଁ ଆବ ୟକୀୟ ନଥିପତ୍ର କେିବୋ ପ୍ରେୋଣ ପ୍ରଦୋନ କେିବୋ ଦୋଖ  କେବିୋକୁ କୁହୋ ିବ। କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କେବି ମ  କମ୍ପୋନୀେ ମକୱୋଇସି ନୀତ,ି ଆଣ୍ଟେିନ ି ଣ୍ଡେଂି କେିବୋ ଅନୟ ମକୌଣସ ିମବୈଧୋନକି ଆବ ୟକତୋ 
ପେପୂିେଣ କେୁଥିବୋ ମସପେି ସୂଚନୋ ଗୁଡ଼କୁି ମସ ପ୍ରୋପ୍ତ କେବି।  

କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଋଣ ଆମବଦନ ଫେତ/ ଖୋତୋ ମଖୋ ିବୋ ପୋଇ ଁଫେତ ଓ ଅନୟୋନୟ ସୋେଗ୍ରୀ ମ ୋଗୋଇ ମଦବ ଓ 
ଏଥିମେ ମକୱୋଇସି ଆବ ୟକତୋ ପେପୁିେଣ ପୋଇଁ ମେକଡ଼ତ ନେିମନ୍ତ ଏବଂ/କେିବୋ  ୋଞ୍ଚ ପୋଇଁ ପ୍ରଣୋଳୀଗତ ଅନୁସୋମେ 
ସେସ୍ତ ଆବ ୟକୀୟ ସୂଚନୋ ଗୁଡ଼କି ସମ୍ପୋଦତି ମହୋଇଥିବ / ନଥିପତ୍ରେ ସବମି ଷ େହବିୋ ଆବ ୟକ।  

କମ୍ପୋନୀ ନୀତଗିତ ଆନୁଷ୍ଠୋନକିତୋ ବଷିୟମେ ବୁଝୋଇବ ଓ ଋଣ ଖୋତୋ ମଖୋ ୁଥିବୋ ସେୟମେ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋେୋ ପଚେୋ 
 ୋଉଥିବୋ ସେସ୍ତ ସଂ ୟ ଦୂେ କେବି।  

 

4.8 ଡ ଟପାେ ଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ :  



ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ବଭିିନ୍ନ ଜେୋ ସି୍କମ୍ ସେବନ୍ଧମେ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେବି  ଦ ିଏବଂ ମ ମତମବମଳ ଏହ ିବଷିୟ ଏନଏଚବ ି
/  ଞ୍ଚ ଦବୋେୋ ଅନୁେତ ିଦଆି ିବ, ଏଥିସହତି ସୁଧ ହୋେ, ପ୍ର ୁଜୟ ସୁଧେ ପ୍ରଣୋଳୀ, ଡମିପୋଜଟିେ ସର୍ତ୍ତ, ପି୍ରେୋଚୁୟଓେ 
ଉଠୋଣ, ନବୀକେଣ, ଡମିପୋଜଟି୍ ବପିକ୍ଷମେ ଋଣ ନୋେୋଙ୍କନ ସୁବଧିୋ ଇତୟୋଦ।ି  

 

 

4.9 ର୍ାଖ୍ା ବନ୍ଦ/ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତ ଟହବା  

ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ନଜିେ  ୋଖୋ କୋ ତୟୋଳେ ବନ୍ଦ ମହବୋ / ସ୍ଥୋନୋନ୍ତେତି ମହବୋ ସି୍ଥତମିେ ମନୋଟସି ମବୋଡ଼ତମେ ପ୍ରଦ ତି କେି 
ଏହୋ ବଷିୟମେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେମିବ।  

 

4.10 ଅଭ ଟର୍ଯାଗ  

କ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ଏହୋେ ପ୍ରମତୟକ ଅଫିସମେ ଦୋବୀ ଓ ଅଭିମ ୋଗ ସେୋଧୋନ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ, ପଞି୍ଜକେଣ ପୋଇ ଁ
ଏକ ପ୍ରଣୋଳୀ ସହତି ବଧିିବୟବସ୍ଥୋ େହବି।  

ଖ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ନମିେତ କ େଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଉପ ୁକ୍ତ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ପ୍ରଣୋଳୀକୁ ସୁବୟବସି୍ଥତ କେମିବ ଓ ଏହୋ 
ସଂସ୍ଥୋ େଧ୍ୟମେ ମବୋଡ଼ତ ଅନୁମେୋଦତି ନୀତ ି ଅନୁସୋମେ ଦୋବୀ ଓ ଅଭିମ ୋଗ ଗୁଡ଼କିେ ସେୋଧୋନ କେବି। ଏହ ି
ପ୍ରଣୋଳୀମେ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କେୋ ିବ ମ  ଋଣଦୋତୋ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନେ କୋ ତୟକୋେୀତୋେୁ ସଷିୃ୍ଟ ମହୋଇଥିବୋ ସବୁ ପ୍ରକୋେ 
ବବିୋଦ ଗୁଡ଼କିେ  ୁଣୋଣୀ ମହବ ଏବଂ ପେବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତେମେ ଅତ ିକେମେ ମସଗୁଡ଼କୁି ସେୋଧୋନ କେୋ ିବ।  

ଗ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ମବୋଡ଼ତ ଆକୋଉଣ୍ଟ ସେବନ୍ଧତି ବଷିୟ ଗୁଡ଼କି ପୋଇଁ ସୁଧ ହୋେ େମଡଲ୍ ଗ୍ରହଣ କେବି ମ ପେକି ି
ଫଣ୍ଡେ େ ୂୟ, େୋଜନି୍ ଏବଂ େସି୍କ ପି୍ରେିୟେ ଓ ଋଣ ତଥୋ ଅଗ୍ରୀେ ପୋଇଁ ଦୋବୀ କେୋ ୋଉଥିବୋ ସୁଧ ହୋେେ ନଦି୍ଧତୋେଣ। 
ସୁଧ ହୋେ ଓ ଆପଦେ ମଗ୍ରମଡସନ ପୋଇ ଁଆମପ୍ରୋଚ ତଥୋ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଗତ ପୋଇଁ ସୁଧହୋେେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ 
ଚୋଜତକୁ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ପ୍ରକୋ  କେବି କେିବୋ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ତୋଙ୍କେ ଆମବଦନ ଫେତମେ ଦଆି ିବ ଓ େଞ୍ଜେୁି ସେୟମେ 
ସୂଚୋଇ ଦଆି ିବ।  

ଘ. ସୁଧ ହୋେ ଏବଂ ଆପଦେ ମଗ୍ରମଡସନ ପୋଇ ଁ ଆମପ୍ରୋଚ୍ ଏବଂ ଜେେିୋନୋ ସୁଧ ( ଦ ି ଥୋଏ) କୁ କମ୍ପୋନୀେ 
ମୱବସୋଇଟମେ ଉପ ବ୍ଧ କେୋ ିବ କେିବୋ ସଂପକୃ୍ତ ସେବୋଦପତ୍ରମେ ପ୍ରକୋ  କେୋ ିବ। ମୱବସୋଇଟ୍ କେିବୋ ଅନୟ 
ଭୋବମେ ପ୍ରକୋ ତି ସୂଚନୋ ଗୁଡ଼କୁି ସୁଧ ହୋେ ପେବିର୍ତ୍ତନ ମହଉଥିବୋ ସେୟମେ ଅପମଡଟ୍ କେୋ ିବ।  



ଙ. ସୁଧ ହୋେ ଓ ଜେେିୋନୋ ସୁଧ ( ଦ ିଥୋଏ) ତୋହୋକୁ ବୋଷିକକୃିତ ଭୋବମେ ହସିୋବ କେୋ ିବ  ଦବୋେୋ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋ 
ତୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ ପୋଇ ଁଦୋବୀ କେୋ ୋଉଥିବୋ ସଠକି୍ ମେଟ୍ ବଷିୟମେ ସମଚତନ ମହୋଇପୋେିମବ।  

ଚ. ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ ଠୋେୁ ସଂଗୃହତି କସିି୍ତକୁ ସୁଧ ଓ େଳୂ େଧ୍ୟମେ େହଥିିବୋ ପୋଥତକୟ ବଷିୟମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନୋ ଦଆି ିବ।  

ଛ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ନୀତ ିଅନୁସୋମେ ଆଦ ତ ଓ କ୍ଷୀପ୍ର ଭୋବମେ ଦୋବୀ ଗୁଡ଼କିେ ପେିଚୋଳନୋ ପୋଇ ଁମସ ବଷିୟମେ 
ଅଧିକ ଜୋଣିବୋ ପୋଇ ଁଗ୍ରୋହକ ପଚୋେପିୋେମିବ। ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋ’େ ଅଫିସ ଗୁଡ଼କିମେ ଏ ପ୍ରକୋେ ସୁବଧିୋ ଉପ ବ୍ଧ 
କେୋଇବ ମ ଉଁଠୋମେ ଗ୍ରୋହକେୋମନ ତୋଙ୍କେ ଦୋବୀ କେିବୋ ଅଭିମ ୋଗକୁ  ଜ୍ କେପିୋେମିବ ଏବଂ / କେିବୋ ଦୋଖ  
କେପିୋେମିବ,  ଦ ିଥୋଏ।  

ଜ.  ଦ ିଜମଣ ଗ୍ରୋହକ ମଗୋଟଏି ଅଭିମ ୋଗ କେବିୋକୁ ଇଚ୍ଛୋ କେନ୍ତ ିମତମବ ତୋଙୁ୍କ ଏହୋ କୁହୋ ିବୋ ଉଚତି୍ : - 

i. ଏହୋ କପିେି କେମିବ  

ii. ମକଉଁଠୋମେ ଏକ ଅଭିମ ୋଗ ଦୋଖ  କେମିବ  

iii. କପିେ ିଅଭିମ ୋଗ କେୋ ିବୋ ଆବ ୟକ  

iv. ମକମତମବମଳ ଉର୍ତ୍େ ପୋଇବୋ ପୋଇଁ ଆ ୋ େଖିମବ  

v. ନବିୋେଣ ପୋଇ ଁକୋହୋକୁ ଅନୁମେୋଧ କେମିବ  

vi. ଫଳୋଫଳକୁ ମନଇ ଗ୍ରୋହକ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନମହମ  କଣ କେମିବ  

vii. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ େନମେ ମକୌଣସ ିପ୍ର ନ େହଥିିମ  ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ କେତଚୋେୀେୋମନ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସହୋୟତୋ ମ ୋଗୋଇ 
ମଦମବ।  

 

ଝ. ଜମଣ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋେୁ  ିଖିତ ଆକୋେମେ  ଦ ିମଗୋଟଏି ଅଭିମ ୋଗ ଗ୍ରହଣ କେୋ ୋଇଥୋଏ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ମସହ ି
ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମଗୋଟଏି ସପ୍ତୋହ େଧ୍ୟମେ ପ୍ରୋପି୍ତ ସବୀକୋେ / ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ପ୍ରଦୋନ କେବି।  

ଏହ ି ପ୍ରୋପି୍ତ ସବୀକୋେମେ ଅଫିସଆି େ ନୋେ ଓ ପଦବୀ େହବି  ିଏକ ି ଉକ୍ତ ଅଭିମ ୋଗ ଟକୁି ପେଚିୋଳନୋ କେବିୋ 
ଦୋୟୀତବମେ ଥିମବ।  ଦ ି ଅଭିମ ୋଗଟ ି ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ପ୍ରୋଧୀକୃତ ମଟ ିମଫୋନ୍ ମହ ପ୍ ମଡସ୍କ ନେବେ 
180030042020 ମେ ବୋ କଷ୍ଟେେ ସଭିସ୍ ନେବେମେ ମଫୋନ୍ ମ ୋମଗ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ୋଇଥିବ ମତମବ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ 
ଏଥିପୋଇଁ ଏକ ଅଭିମ ୋଗ ମେଫମେନ୍ସ ନେବେ ଦଆି ିବ ଓ ଏକ ଉପ ୁକ୍ତ ସେୟ ସୀେୋ େଧ୍ୟମେ ତୋେ ଅଗ୍ରଗତ ି
ସମ୍ପକତମେ ସୂଚନୋ ଦଆି ିବ।  



ଞ. ବଷିୟବସୁ୍ତଟେି ପେୀକ୍ଷୋ କେବିୋ ପମେ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଅନ୍ତେି ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ପଠୋଇବ କେିବୋ ଏହୋ ବୁଝୋଇବ 
ମ  କୋହିଁକ ି ଉର୍ତ୍େ ମଦବୋମେ ଏହୋ ଅଧିକ ସେୟ  ୋଗୁଛ ିଏବଂ ତୋହୋକୁ ଅଭିମ ୋଗ ପ୍ରୋପି୍ତେ 30 ଦନି େଧ୍ୟମେ 
ସେୋଧୋନ କେବିୋକୁ ମଚଷ୍ଟୋ କେବି ଏବଂ ତୋଙୁ୍କ ଏହୋ ସୂଚତି କେୋ ିବ ମ   ଦ ିମସ ସେୋଧୋନମେ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନହୁଅନ୍ତ ି
ମତମବ ତୋଙ୍କେ ଅଭିମ ୋଗଟକୁି ଆଗକୁ କପିେ ିମପ୍ରେଣ କେୋ ିବ।  

ଟ. ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ତୋେ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ପ୍ରଣୋଳୀ ବଷିୟକୁ ପ୍ରସୋେତି କେବି (ଇମେଲ୍ ଆଇଡ ିଓ ଅନୟୋନୟ 
ମ ୋଗୋମ ୋଗ ବବିେଣୀ ମ ଉଁଥିମେ ଅଭିମ ୋଗଟକୁି ଦୋଖ  କେୋ ୋଇପୋେବି, ବଷିୟେ ସେୋଧୋନ ପୋଇ ଁ ୋଗିବୋକୁ 
ଥିବୋ ସେୟ, ସେୋଧୋନ ପୋଇଁ େୋରକି୍ସ ଇତୟୋଦ)ି ଜମଣ ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋେୋ କେୋ ୋଇଥିବୋ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ 
ପୋଇ ଁ ଏବଂ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କେବି ମ  ସଂପକୃ୍ତ ବବିେଣୀ ନେିଷି୍ଟ ଭୋବମେ ମୱବସୋଇଟମେ ଉପ ବ୍ଧ ଅଛ।ି 
ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ େୂମପ ତୋେ ଅଫିସ୍ /  ୋଖୋ ଗୁଡ଼କିମେ ଏବଂ ମୱବସୋଇଟମେ ଉମେଖ କେବି ମ  ଉପ ୁକ୍ତ 
ସେୟ େଧ୍ୟମେ କମ୍ପୋନୀ ଠୋେୁ  ଦ ିମକୌଣସି ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ନେିମଳ କେିବୋ ଗ୍ରହଣ କେୋ ୋଇଥିବୋ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ଟମିେ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ 
ନହୁଅନ୍ତ ି ମତମବ ଅଭିମ ୋଗକୋେୀ ନୟୋସନୋ  ହୋଉସଂି ବୟୋଙ୍କ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ମସ କୁ  ିଙ୍କ 
https://grids.nhbonline.org.in ମେ ଅନ ୋଇନ୍ ମେୋଡମେ ଏହ ିଅଭିମ ୋଗକୁ ଦୋଖ  କେ ିପଠୋଇ ପୋେମିବ 
କେିବୋ ଅଫ ୋଇନ୍ ମେୋଡ୍ମେ ଡୋକ ଦବୋେୋ,  ିଙ୍କ http://www.nhb.org.in/ Grievance-Redressal-

System/Lodging-Complaint- Against-HFCs-NHB%E2%80% 93Physical-Mode.pdf, ମେ ଉପ ବ୍ଧ ଥିବୋ 
ନଦି୍ଧତୋେତି ଫେତୋଟମେ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ମସ , ଡପିୋଟତମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଗୁମ ସନ ଆଣ୍ଡ ସୁପେଭିଜନ, ନୟୋସନୋଲ୍ 
ହୋଉସଂି ବୟୋଙ୍କ, 4ଥତ େହ ୋ, ମକୋର୍ 5 ଏ, ଇଣି୍ଡଆ ହୋବଟିୋଟ୍ ମସଣ୍ଟେ, ମ ୋଧି ମେୋଡ୍, ନୂଆ ଦେିୀ – 110003ଙୁ୍କ 
ପଠୋଇପୋେମିବ।  

 ଦ ିଗ୍ରହଣ କେୋ ୋଇଥିବୋ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େଟ ିଅସମନ୍ତୋଷଜନକ କେିବୋ ଉପ ୁକ୍ତ ନଥୋଏ ମତମବ ଅଭିମ ୋଗକୋେୀ ଏହୋେ 
ସେୋଧୋନ ପୋଇଁ ନେିନ ଠକିଣୋକୁ ଜଣୋଇ ପୋେମିବ : ଦ ିକମ୍ପୋନୀ ମସମକ୍ରଟୋେୀ ଆଣ୍ଡ ମହଡ୍ କମ୍ପ ିଆନି, ଇମେଲ୍ ଆଇଡ ି
complianceofficer@aadharhousing.com 

4.11 ଅଭ ଟର୍ଯାଗ ନ ବାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ  

ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ପ୍ରଣୋଳୀ ଅନୁସୋମେ ମେଗୁ ୋମଟୋେ ିନେତ, ମବୋଡ଼ତ/ ଟପ୍ େୟୋମନଜମେଣ୍ଟ ଅନୁମେୋଦତି ନୀତ,ି 
ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଓ ପ୍ରଣୋଳୀେ ଗଠତି ମେେୱୋକତ େଧ୍ୟମେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କେବିୋ ପୋଇ ଁକମ୍ପୋନୀ ଗୁଣେୋନେ ମସବୋ ଓ 
 ତ୍ନ ପ୍ରଦୋନ କେବି। ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ ଏକ ଡମିସଣ୍ଟରୋ ୋଇଜ୍ ଭୋବମେ ପେଚିୋଳନୋ ବୟବସ୍ଥୋ କେବି ମ ଉଁଠୋମେ ଏହୋେ 
ପ୍ରମତୟକ  ୋଖୋ  ୋଖୋ ପ୍ରବନ୍ଧକ/ ରୋଞ୍ଚ ଇନଚୋଜତଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅଧୀନମେ କୋ ତୟ କେମିବ,  ିଏକ ିକଲଷ୍ଟେ େୟୋମନଜେଙୁ୍କ 
େମିପୋଟତ କେମିବ ଓ ତୋପମେ ମକ୍ଷତ୍ରୀୟ ବୟୋବସୋୟିକ େଖୁୟଙୁ୍କ େମିପୋଟତ କେମିବ,  ିଏକ ିକମପତୋମେଟ୍ ଅଫିସ୍ ସଂପକୃ୍ତ 
କୋ ତୟକୋେୀ େଖୁୟଙୁ୍କ େମିପୋଟତ ପ୍ରଦୋନ କେମିବ। ମତଣୁ ଗ୍ରୋହକେୋମନ ସବୋଭୋବକି ଭୋବମେ ତୋଙ୍କେ ଅଭିମ ୋଗ / 
ଦୋବୀେ ନବିୋେଣ ପୋଇଁ  ୋଖୋକୁ ଅନୁମେୋଧ କେପିୋେମିବ କେିବୋ କମପତୋମେଟ୍ ଅଫିସ େେୁବୋଇଙୁ୍କ ଜଣୋଇ ପୋେମିବ।  

http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-
mailto:complianceofficer@aadharhousing.com


ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ ମକୌଣସି ମସବୋ/ ଚୋଜତ ସେବନ୍ଧତି ଏକ ଅଭିମ ୋଗ କେିବୋ ଦୋବୀ ମକ୍ଷତ୍ରମେ ଗ୍ରୋହକେୋମନ ସଂପକୃ୍ତ 
ଅଞ୍ଚଳେ  ୋଖୋେ  ୋଖୋ ପ୍ରବନ୍ଧକ / ଇନଚୋଜତଙୁ୍କ ତୋଙ୍କେ ଅଭିମ ୋଗ ସହତି ଅନୁମେୋଧ କେପିୋେମିବ ମ ଉଁଠୋମେ ମସ 
ତୋଙ୍କେ ହୋଉସଂି ମ ୋନକୁ ଉପ ବ୍ଧ କେଛିନ୍ତ ିଏବଂ ତୋଙ୍କେ ଆକୋଉଣ୍ଟ େହଛି ିଓ ଋଣ େଞ୍ଜେୁୀ ପତ୍ରମେ ଦଆି ୋଇଥିବୋ 
ଠକିଣୋମେ  ୋଖୋ ପ୍ରବନ୍ଧକଙୁ୍କ ପତ୍ର ମ ଖି ତୋଙ୍କେ ଅଭିମ ୋଗ ପଞ୍ଜୀକେଣ କେପିୋେମିବ କେିବୋ ବୟକି୍ତଗତ ଭୋବମେ 
ବୟୋଙ୍କେ  ୋଖୋକୁ ଆସ ିଅଭିମ ୋଗ/ ଦୋବୀକୁ  ୋଖୋ ଦବୋେୋ ବୟବସି୍ଥତ ଅଭିମ ୋଗ ମେଜଷି୍ଟେମେ ଉମେଖ କେପିୋେମିବ। 
ଉକ୍ତ ବଷିୟେ ସେୋଧୋନ ପୋଇଁ  ୋଖୋ ଦବୋେୋ ଅଭିମ ୋଗ ଗ୍ରହଣ କେବିୋ ତୋେଖି ଠୋେୁ 7 ଦନି ଅବଧି େଧ୍ୟମେ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ଅଭିମ ୋଗ ସେୋଧୋନ ପ୍ରତ ିଧ୍ୟୋନ ଦଆି ିବ।  

 ଦ ି ୋଖୋ ଦବୋେୋ ଦଆି ୋଇଥିବୋ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େଟ ିଅସମନ୍ତୋଷେଳୂକ ମହୋଇଥୋଏ, ଉପ ୁକ୍ତ ମହୋଇନଥୋଏ କେିବୋ ନଦି୍ଧତୋେତି 
ସେୟ େଧ୍ୟମେ  ୋଖୋେୁ ମକୌଣସ ିପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ନେିମଳ ମତମବ ଗ୍ରୋହକ ତୋଙ୍କେ ଅଭିମ ୋଗ/ ଦୋବୀେ ସେୋଧୋନ ପୋଇଁ 
କମପତୋମେଟ୍ ଅଫିସ, େେୁବୋଇଙୁ୍କ କଷ୍ଟେେ ଏଏଚଏଫ୍ଏଲ୍ େ କଷ୍ଟେେ ମକୟୋେ ଅଫିସେ କେିବୋ ପି୍ରନ୍ସପିୋଲ୍ ଅଫିସେଙୁ୍କ 
ସମେବୋଧିତ କେୁଥିବୋ ଏକ ପତ୍ର େୋଧ୍ୟେମେ ଏହ ିଠକିଣୋ କେିବୋ ନେିନମେ ଦଆି ୋଇଥିବୋ ଠକିଣୋକୁ ଇମେଲ୍ ଆକୋେମେ 
ମପ୍ରେେ କେପିୋେମିବ।  

କଷ୍ଟେେ ମକୟୋେ ଅଫିସେ 
ଆଧୋେ ହୋଉସଂି ଫୋଇନୋନ ି ିେିମଟଡ୍  
802, 8େ େହ ୋ, ନଟେୋଜ୍ ବୋଏ େୁସ୍ତେଜ,ି  
ମୱଷ୍ଟର୍ଣ୍ତ ଏକ୍ସମପ୍ରସ୍ ହୋଇମୱ ଓ ସୋେ ଏେ.ଭି. ମେୋଡ୍ ଜଙ୍କସନ  
ଅମନ୍ଧେୀ (ପୂବତ), େେୁବୋଇ – 400069 
େହୋେୋଷ୍ଟ୍ର େୋଜୟ  
ଇମେଲ୍ ଆଇଡ ି: customercare@aadharhousing.com. 
 
ଗ୍ରହଣ କେୋ ୋଇଥିବୋ ଅଭିମ ୋଗ ଓ ଦୋବୀ ଗୁଡ଼କୁି ପେୀକ୍ଷୋ କେବିୋ ପମେ ଅନ୍ତେି ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ସମ୍ପକତମେ ଆମେ 
ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସୂଚନୋ ମଦବୁ କେିବୋ ଏହୋ ବୁଝୋଇ ମଦବୁ ମ  ଉର୍ତ୍େ ମଦବୋମେ କୋହିଁକ ିଅଧିକ ସେୟ  ୋଗି ୋ ଓ କମ୍ପୋନୀେ 
କମପତୋମେଟ୍ ଅଫିସମେ ଅଭିମ ୋଗ ପ୍ରୋପି୍ତ ତୋେଖି ଠୋେୁ 30 ଦନି ଅବଧି େଧ୍ୟମେ ଏକ ବସୃି୍ତତ ଉର୍ତ୍େ କେିବୋ ସୂଚନୋ 
ପଠୋଇବୋ ପୋଇଁ ମଚଷ୍ଟୋ କେବୁି।  
 
 ଦ ିଉର୍ତ୍େଟ ିଅସମନ୍ତୋଷଜନକ କେିବୋ ଉର୍ତ୍େ ସହତି ଗ୍ରୋହକ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନମହୋଇପୋେନ୍ତ ିକେିବୋ କମ୍ପୋନୀ ଠୋେୁ ମକୌଣସ ି
ଉପ ୁକ୍ତ ପ୍ରତୁୟର୍ତ୍େ ଉପମେୋକ୍ତ କଥିତ ସେୟ ସୀେୋ େଧ୍ୟମେ ନେିମଳ ( ଥୋ 30 ଦନି) ମତମବ ଗ୍ରୋହକ ଏଚଏଫସଏିସ୍ 
ପୋଇ ଁନୟୋସନୋଲ୍ ହୋଉସଂି ବୟୋଙ୍କ (ଏନଏଚବ)ି େ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ କକ୍ଷକୁ ଜଣୋଇପୋେମିବ ଓ ଏଥିପୋଇଁ  ିଙ୍କ 
https://grids.nhbonline.org.in ମେ ଦଆି ୋଇଥିବୋ ଅନ ୋଇନ୍ ମେୋଡମେ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅଭିମ ୋଗକୁ ଦୋଖ  
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କେପିୋେମିବ ବୋ ଅଫ ୋଇନ୍ ମେୋଡମେ ଡୋକ ଦବୋେୋ ଏନଏଚବ ି ମୱବସୋଇଟ୍  ିଙ୍କ 
http://www.nhb.org.in/Grievance-Redressal-System/Lodging-Complaint-Against-HFCs 

NHB%E2% 80% 93 Physical-Mode.pdf,  ମେ ଦଆି ୋଇଥିବୋ ନଦି୍ଧତୋେତି ଫେତୋଟମେ ନେିନ ିଖିତ ଠକିଣୋକୁ 
ମପ୍ରେଣ କେପିୋେମିବ।  
 
ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ମସଲ୍  
ଡପିୋଟତମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ମେଗୁମ ମସନ ଆଣ୍ଡ ସୁପେଭିଜନ  
ନୟୋସନୋଲ୍ ହୋଉସଂି ବୟୋଙ୍କ (ଏନଏଚବ)ି  
4ଥତ େହ ୋ, ମକୋର୍ 5-ଏ, ଇଣି୍ଡଆ ହୋବଟିୋଟ୍ ମସଣ୍ଟେ  
ମ ୋଧି ମେୋଡ୍, ନୂଆ ଦେିୀ – 110003  
 
କମ୍ପୋନୀ ବୀେୋ ବୟବସୋୟେ ଅନୁମେୋଧ ପୋଇ ଁ ଆଇଆେଡଏିଆଇ ସହତି କମପତୋମେଟ୍ ଏମଜଣ୍ଟ (କମମ୍ପୋଜଟି୍) େ 
ମେଜମିଷ୍ଟ୍ରସନ କେଛି।ି ଏହୋ ଆଇଆେଡଏିଆଇ ନୟିୋେକ ସହତି ଅନୁପୋଳନ କେବିୋକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କମେ  ୋହୋ ବୀେୋ 
ସେବନ୍ଧତି ଅଭିମ ୋଗେ ନବିୋେଣ ପୋଇଁ ଏହ ିବୟବସ୍ଥୋ େହଛି।ି କମ୍ପୋନୀେ ଅଫିସ ସେହୂ ମ ଉଁଠୋମେ ବୀେୋ ସେବନ୍ଧତି 
ଉତ୍ପୋଦ ସଂପକୃ୍ତ ଅଭିମ ୋଗ ଗୁଡ଼କି କମ୍ପୋନୀ ଦବୋେୋ ବକି୍ରୟ କେୋ ୋଇଥୋଏ ତୋହୋେ ଗ୍ରହଣ ଉପମେ ପ୍ରୋପି୍ତ ସବୀକୋେ 
କେୋ ୋଏ ଓ ମସ ପ୍ରକୋେ ଅଭିମ ୋଗ ପ୍ରୋପି୍ତେ 14 ଦନି େଧ୍ୟମେ ସଂପକୃ୍ତ ବୀେୋ କମ୍ପୋନୀ (ସେହୂ) ଏହୋେ ସେୋଧୋନ 
ପୋଇ ଁସୁବଧିୋ କେୋ ୋଇଥୋଏ।  
 ଦ ିଦୋବୀଟ ିସେୋଧୋନ ମହୋଇନପୋମେ କେିବୋ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ୋଇଥିବୋ ସେୋଧୋନ ସହତି ଗ୍ରୋହକ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ ନମହୋଇ ପୋେନ୍ତ ି
ମତମବ ମସ ଆଇଆେଡଏିଆଇକୁ http//www.igms.irda.gov.in ମେ ଅନ ୋଇନ୍ ଜେଆିମେ ତୋଙ୍କେ 
ଅଭିମ ୋଗକୁ ଦୋଖ  କେପିୋେିମବ।  
 
5. ସାଧାରଣ – କମ୍ପାନୀ ଏହା କର ବ :  

- ଋଣ ଉତ୍ପୋଦ ସହତି ପ୍ର ୁଜୟ ଫି ଏବଂ ଋଣ େଞ୍ଜେୁି ସେୟମେ ଚୋଜତ ବଷିୟେ ପ୍ରେଖୁ ମବୈ ଷି୍ଟୟ ଗୁଡ଼କୁି ବୁଝୋଇ ମଦବ। 
ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ତୋେ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ଏହୋକୁ ଜୋଣ େଖିବୋମେ େହଥିିବୋ  ୋଭ ସେବନ୍ଧମେ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେବି 
ମ  ମସ କପିେ ିଏହସିବୁ ସୁବଧିୋ ଗୁଡ଼କୁି ପ୍ରୋପ୍ତ କେମିବ, ତୋଙ୍କେ ଆଥକି କୋ ତୟକୋେୀତୋ ଏବଂ ତୋଙ୍କ େନମେ  ଦ ିକଛି ି
ପ୍ର ନ େହଥିୋଏ ମତମବ ମସ କୋହୋକୁ ସମ୍ପକତ କେମିବ ମସ ବଷିୟ େଧ୍ୟ ଜଣୋଇମବ।  
- ଆମବଦନ ପୋଇଁ ସକ୍ଷେ ମହବୋ ନେିମନ୍ତ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଆବ ୟକୀୟ ସୂଚନୋ/ନଥିପତ୍ର ସଂପକତମେ ପେୋେ ତ ମଦମବ।  
ମବୈଧୋନକି କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦବୋେୋ ନଦି୍ଧତୋେତି କେୋ ୋଇଥବୋ ( ଥୋ ପୋନ ବବିେଣୀ) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପେଚିୟ, ଠକିଣୋ, ନ ୁିକି୍ତ 
ଇତୟୋଦ ିସଂପକତମେ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମକଉଁସବୁ ନଥିପତ୍ର ମଦବୋକୁ ମହବ ମସ ସଂପକତମେ େଧ୍ୟ ପେୋେ ତ ଦଆି ିବ  ୋହୋ 
ମବୈଧୋନକି ଓ ନୟିୋେକ ଆବ ୟକତୋ ପେପୂିେଣ ପୋଇ ଁଉେଷି୍ଟ ମହୋଇଥୋଏ।  

http://www.nhb.org.i/
http://www.igms.irda.gov.in/


- ଋଣ ଆମବଦନମେ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋେୋ ଉେିଖିତ ଆବୋସକି ଏବଂ/ କେିବୋ ବୟୋବସୋୟିକ ମଟ ିମଫୋନ୍ ନେବେ ଏବଂ /କେିବୋ 
ବୟକି୍ତଗତ ଭୋବମେ ତୋଙ୍କ ଗହୃକୁ ପେଦି ତନ ଏବଂ/ କେିବୋ ଉକ୍ତ ଉମେ ୟ ପୋଇ ଁ ଦ ିଆବ ୟକ ପମଡ଼ କମ୍ପୋନୀ ଦବୋେୋ 
ନମିୟୋଜତି ଏମଜନିିଙ୍କ ଜେଆିମେ ବବିେଣୀକୁ  ୋଞ୍ଚ କେୋ ିବ।  
- ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ଏହୋ ସୂଚୀତ କେୋ ିବ ମ   ଦ ିକମ୍ପୋନୀ ତୋଙ୍କେ ଆକୋଉଣ୍ଟ ସଞ୍ଚୋଳନ ସେବନ୍ଧମେ କଛି ିଅନୁସନ୍ଧୋନ 
କେବିୋକୁ ଚୋହୁଁଛନ୍ତ ିମତମବ ମସ ସହମ ୋଗ କେମିବ ଏବଂ ପ ିସ ି/ ଅନୟୋନୟ ଅନୁସନ୍ଧୋନକୋେୀ ଏମଜନିି  ଦ ିକମ୍ପୋନୀ 
ଚୋମହଁ ମସେୋନଙୁ୍କ ଏଥିପୋଇଁ ସଂପକୃ୍ତ କେପିୋମେ।  
- କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଏହୋ ପେୋେ ତ ମଦବ  ଦ ି ମସ କଛି ିଜୋ ିଆତେିଳୂକ କୋ ତୟ କେନ୍ତ ି ମତମବ ମସ ଏଥିପୋଇଁ 
ମହୋଇଥିବୋ ସେସ୍ତ କ୍ଷତ ିପୋଇଁ ଦୋୟୀ େହମିବ ଏବଂ ଏହୋ ମ   ଦ ିମସ ବନିୋ କୋେଣମେ କଛି ିକୋ ତୟ କେନ୍ତ ିଓ ଏହ ି
କୋେଣେୁ କ୍ଷତ ିଘମଟ ମତମବ ମସ ଏଥିପୋଇଁ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଦୋୟୀ େହମିବ। ଜୋତ,ି ବର୍ଣ୍ତ,  ିଙ୍ଗ, ମବୈବୋହତି ସି୍ଥତ,ି ଧେତ କେିବୋ 
ଭିନ୍ନକ୍ଷେତୋ େଧ୍ୟମେ ମକୌଣସ ିମଭଦଭୋବ େଖୋ ିବ ନୋହିଁ।  

ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋେୋ ତୋଙ୍କେ ଋଣ ଆମବଦନମେ ତୋଙ୍କେ ଘେ ଏବଂ ବୟୋବସୋୟିକ ମଟ ିମଫୋନ୍ ନେବେ େହଥିିବୋ 
ବଷିୟ ଗୁଡ଼କୁି ଏଏଚଏଫଏଲ୍   ୋଞ୍ଚ କେବି କେିବୋ ଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଦବୋେୋ ଆବ ୟକତୋ ପ୍ରକୋମେ  ଦ ିବୋଧ୍ୟତୋେଳୂକ 
ହୁଏ ମତମବ ଏହ ି ଉମେ ୟମେ ନମିୟୋଜତି ଏମଜନିିଙ୍କ ଜେଆିମେ ତୋଙ୍କେ ବୋସସ୍ଥୋନ ବୋ ବୟୋବସୋୟିକ ଠକିଣୋକୁ 
ବୟକ୍ତଗତ ଭୋବମେ ପେଦି ତନ କେବିୋ ନେିମନ୍ତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋେୋ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ୋଇଥିବୋ ସେସ୍ତ ବବିେଣୀକୁ 
ଏଏଚଏଫଏଲ୍  ୋଞ୍ଚ କେମିବ।  

ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଉପମେ ଏକ ସଞ୍ଚୋଳନ ଅନୁସନ୍ଧୋନ ପୋଇ ଁ ଦ ିଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଆବ ୟକ କମେ ମତମବ 
ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସହମ ୋଗ କେବିୋ ପୋଇଁ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ିବ ଏବଂ ଏଥିମେ ପ ିସ/ି ଅନୟୋନୟ ଅନୁସନ୍ଧୋନକୋେୀ 
ଏମଜନିିଙୁ୍କ ଏଏଚଏଫଏଲ୍ େ ଆବ ୟକତୋ ଅନୁସୋମେ ନମିୟୋଜତି କେୋ ୋଇପୋମେ।  

ଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଏହୋ ପେୋେ ତ ମଦବ ମ   ଦ ିମସ ମକୌଣସ ିକୋ ତୟ ଜୋ ିଆତେିଳୂକ ଭୋବମେ 
କେନ୍ତ ିମତମବ ଏଥିପୋଇଁ ମହୋଇଥିବୋ କ୍ଷତ ିନେିମନ୍ତ ମସ ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ତ ଦୋୟୀ େହମିବ ଏବଂ  ଦ ିବନିୋ କୋେଣମେ ଗ୍ରୋହକ 
ମସପେି କୋ ତୟ କେନ୍ତ ିମତମବ ତୋେ କ୍ଷତ ିପୋଇ ଁଦୋୟୀ େହମିବ।  

ଏଏଚଏଫଏଲ୍ ତୋେ ଉତ୍ପୋଦ ଓ ମସବୋ ସେବନ୍ଧମେ ପ୍ରଦ ତନୀ ଗୁଡ଼କୁି ମ ମକୌଣସି ମଗୋଟଏି କେିବୋ ଏକୋଧିକ 
ନେିନ ିଖିତ ଭୋଷୋମେ ପ୍ରକୋ  କେପିୋେବି :  

- ହନି୍ଦୀ, ଇଂେୋଜୀ ବୋ ଉପ ୁକ୍ତ ସ୍ଥୋନୀୟ ଭୋଷୋମେ  
 

ଏଏଚଏଫଏଲ୍  ିଙ୍ଗ, ଜୋତ ିଓ ଧେତ ନବିମି ଷମେ ଋଣ କୋେବୋେ କୋ ତୟ କେବି। ପୁନଶ୍ଚ ଏଚଏଫସ ିେଧ୍ୟମେ ମକୌଣସ ି
ଦୃଷି୍ଟବୋଧିତ କେିବୋ  ୋେେିୀକ ଭିନ୍ନକ୍ଷେ ଆମବଦନକୋେୀଙ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷେତୋ ଆଧୋେମେ ମକୌଣସ ିଉତ୍ପୋଦ, ମସବୋ, ସୁବଧିୋେ 
ପ୍ରସୋେକୁ ବୟୋହତ କେବି ନୋହିଁ। ଅନୟ ପକ୍ଷମେ ସେୋଜେ ଭିନ୍ନ ବଗତଙ୍କ ପୋଇ ଁ ଗଠତି ସି୍କେମେ ଅଂ ଗ୍ରହଣ କେିବୋ 
ସ୍ଥୋପନୋେୁ ଏଏଚଏଫଏଲ୍ ପ୍ରଚୋେତି କେବି ନୋହିଁ।  
 



ମ ୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ରୋନିଫେ କେବିୋ ପୋଇ ଁଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଅନୁମେୋଧକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟୋକୃତ କେବି। ମସ ଋଣ ଗ୍ରହୀତୋଙ୍କ 
ଠୋେୁ ମହଉ କେିବୋ ଏକ ବୟୋଙ୍କ / ଆଥକି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନେୁ ମହୋଇ ଥୋଉ ନୋ କୋହିଁକ ିତୋହୋକୁ ସବୋଭୋବକି ଭୋବମେ କୋ ତୟକୋେୀ 
କେବି।  
 

ଉକ୍ତ ବଧିିେ ପ୍ରସୋେ ପୋଇ ଁଏଏଚଏଫଏଲ୍ ଏହୋ କେବି :  

କ. ଏହ ିବଧିିେ ମଗୋଟଏି କପିକୁ ମୱବସୋଇଟମେ ଏବଂ  ୋଖୋେ ମନୋଟସି୍ ମବୋଡ଼ତମେ ପ୍ରଦ ତି କେବି।  
ଖ. କୋଉଣ୍ଟେମେ କେିବୋ ମବୈଦୁତକି ମ ୋଗୋମ ୋଗ ଆକୋେମେ କେିବୋ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମେଲ୍ ପଠୋଇ ଏହ ି ବଧିି ଉପ ବ୍ଧ 
କେବିୋକୁ ମଚଷ୍ଟୋ କେବି।  
ଗ. ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କେବି ମ  ବଧିି ସମ୍ପକତମେ ସଂପକୃ୍ତ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କେବିୋ ଏବଂ ବଧିିକୁ କୋ ତୟୋଭୟୋସମେ ପେଣିତ 
କେବିୋ ପୋଇଁ ଏହୋେ କେତଚୋେୀେୋନଙୁ୍କ ତୋ ିମ୍ ପ୍ରଦୋନ କେୋ ୋଇଚ।ି  
ଘ. ବଦିୟେୋନ ଏବଂ ନୂଆ ଗ୍ରୋହକେୋନଙୁ୍କ ଏହ ିମକୋଡେ ମଗୋଟଏି କପି ପ୍ରଦୋନ କେବି  
 

ଏଏଚଏଫଏଲ୍ େ ନମିେତ କ େଣ୍ଡଳୀ ଏହ ି ଆଦ ତ ଆଚେଣ ବଧିିେ ଅନୁପୋଳନକୁ ସେୟକୁ ସେୟମେ ସେୀକ୍ଷୋ 
କେମିବ ଏବଂ େୟୋମନଜମେଣ୍ଟେ ବଭିିନ୍ନ ସ୍ତେମେ ଅଭିମ ୋଗ ନବିୋେଣ ପ୍ରଣୋଳୀ ବୟବସ୍ଥୋକୁ କୋ ତୟକୋେୀ କେୋଇମବ। 
ମସ ପ୍ରକୋେ ସେୀକ୍ଷୋେ ସେନିବତ େମିପୋଟତକୁ ନୟିେିତ ବୟବଧୋନମେ ମବୋଡ଼ତମେ ଦୋଖ  କେୋ ିବ  ୋହୋ ଏଥିପୋଇ ଁ
ନଦି୍ଧତୋେତି ମହୋଇଛ।ି  
 
 


