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ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଜାଣନୁ୍ତ (ଟକୱାଇସ ) ଏବିଂ  
ଆଣ୍ଟ  ମନ  ଲଣ୍ଡର ିଂ (ଏଏମଏଲ୍) ପଦଟେପ ନୀତ  – (ସିଂଟ ାଧିତ) 

 
1. ପର ଚୟ  

କମ୍ପୋନୀ, ଆଧୋର ହୋଉସିିଂ ଫୋଇନୋନସ ଲିମିକ୍ଷଟଡ୍ (ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ – ପୂବଗରୁ ଡ୍ଏିଚଏଫଏଲ୍ କ୍ଷବୈ ୟ ହୋଉସିିଂ ଫୋଇନୋନସ ଲିମିକ୍ଷଟଡ୍ 
ରୂକ୍ଷପ ପରିଚତି) 1990 ମସିହୋକ୍ଷର ନରି୍ମ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କ୍ଷହୋଇଥିଲୋ ଏବିଂ ଏହୋ ନୟୋସନୋଲ୍ ହୋଉସିିଂ ବୟୋଙ୍କ (ଏନଏଚବ)ି କ୍ଷର ପଞ୍ଜୀକୃତ 
କ୍ଷହୋଇଛ।ି କମ୍ପୋନୀ ଏନଏଚବରି ଆବ ୟକତୋ ସହତି ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ କ୍ଷହବୋ ଏବିଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁସୋକ୍ଷର ସମୟକୁ ସମୟ ଏହ ିନୀତରି 
ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ ଅନୁସୋକ୍ଷର କ୍ଷକୱୋଇସି ଏବିଂ ଏଏମ୍ଏଲ୍ ପଲିସ ି(ପଲିସି) କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ିଓ ଏହୋ କମ୍ପୋନୀର ନକି୍ଷଦଗ କମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦବୋରୋ 
ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ ଲୋଭ କରିଛ।ି  

ଏହ ିପଲିସିଟ ିପ୍ରୋରମି୍ଭକ ପଯଗୟୋୟକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଜ୍ୋଣନୁ୍ତ (କ୍ଷକୱୋଇସି) ର୍ୋଇଡ୍ଲୋଇନ୍ ଓ ଆଣ୍ଟ ିମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ଼ଗସ 
ଉପକ୍ଷର ଏନଏଚବ ିଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ବଜି୍ଞପି୍ତ ଯୋହୋର କ୍ଷରଫକ୍ଷରନ୍ସ ନମବର ଏନଏଚବ ି(ଏନଡ୍)ି /ଡ୍ଆିରଏସ୍/ ପଲ୍- ନିଂ13/2006 ତୋ 
10 ଏପି୍ରଲ୍ 2006 ଅନୁସୋକ୍ଷର ସକ୍ଷବଗୋତ୍ତମ କକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟ୍ କୋଯଗୟ ଅଭୟୋସର ଅିଂ  ରୂକ୍ଷପ ର୍ଠତି କ୍ଷହୋଇଥିଲୋ। ଏହ ି ପଲିସିଟକୁି 
ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ କରୋଯୋଇଛ ିଏବିଂ ଏନଏଚବ ିର ସକଗୁଲୋର ନମବର ଏନଏଚବ ି/ଏନଡ୍/ିଡ୍ଆିରଏସ୍/ ପଲ୍ ନିଂ. 33/2010-11 ତୋରିଖ 
11 ଅକ୍ଷକଟୋବର 2010 ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ର୍ୋଇଡ୍ଲୋଇନକ୍ଷର ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ ସହତି ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ କ୍ଷହୋଇଛ ିଏବିଂ ମୋଷ୍ଟର ସକଗୁଲୋର ଏନଏଚବ ି
(ଏନଡ୍)ି / ଡ୍ଆିରଏସ୍/ ଆରଇଜ୍/ିଏମସି-04/2018 ଜୁ୍ଲୋଇ 2, 2018 ଅନୁସୋକ୍ଷର ସମୟକୁ ସମୟ ରୂକ୍ଷପ ପରବତ୍ତଗୀ ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ 
ସହତି କ୍ଷକୱୋଇସି ର୍ୋଇଡ୍ଲୋଇନ୍ ଏବିଂ ଆଣ୍ଟ ି ମନ ି ଲଣ୍ଡରିିଂ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ଼ଗର ସକଗୁକ୍ଷଲଟ୍ ଏନଏଚବ ି ଦବୋରୋ ଯୋହୋର ସକଗୁଲୋର ନମବର 
ଏନଏଚବ ି/ ଏନଡ୍/ିଡ୍ଆିରଏସ୍ /ପଲିସି ସକଗୁଲୋର ନିଂ 94/2018-19, ମୋର୍ଚ୍ଗ 11, 2019 ଦବୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ଷହୋଇଛ।ି  

ଏହ ିପଲିସିଟକୁି ପରବତ୍ତଗୀ ପଯଗୟୋୟକ୍ଷର ସମୀେିତ ଓ ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ କରୋଯୋଇଥିଲୋ ଓ 24 ଏପି୍ରଲ୍ 2018 କ୍ଷର ଏହୋର କ୍ଷବୋଡ଼ଗ ମିଟିିଂ 
ଦବୋରୋ ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ ଓ ଏହୋକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀେୋ ଏବିଂ ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ କରୋଯୋଇଥିଲୋ ତର୍ଥୋ 30 ଏପି୍ରଲ୍ 2019 କ୍ଷର ଏହୋର 
କ୍ଷବୋଡ଼ଗ ମିଟିିଂ ଦବୋରୋ ବଧିିବର୍ଦ୍ଧ ଭୋବକ୍ଷର ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ କ୍ଷହୋଇଥିଲୋ ଓ ପୁନଶ୍ଚ ନକି୍ଷଦଗ କମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଏହୋକୁ ସମୀେୋ ଓ ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ 
କରିଥିକ୍ଷଲ ଏବିଂ 18 ଅର୍ଷ୍ଟ 2020 କ୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ଷବୈଠକକ୍ଷର ଏହ ିପଲିସିକୁ ବଧିିବର୍ଦ୍ଧ ଭୋବକ୍ଷର ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ କରିଥିକ୍ଷଲ ଯୋହୋର 
ସକଗୁଲୋର ନମବର ଆରବଆିଇ/2019-20 /235, ଡ୍ଓିଆର. ଏନବଏିଫସି (ଏଚଏଫସି).ସିସ.ି ନିଂ.111/03.10.136/2019-
20 ତୋରିଖ କ୍ଷମ 19, 2020 ଏବିଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନମବର ଆରବଆିଇ/ଡ୍ବିଆିର/2015-16/18 ମୋଷ୍ଟର ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକସନ 
ଡ୍ବିଆିର.ଏଏମଏଲ୍. ବସି.ି ନିଂ. 81/14.01.001/2015-16, ତୋରିଖ 20 ଏପି୍ରଲ୍, 2020 ଅନୁସୋକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ 
ଜ୍ୋଣିବୋ (କ୍ଷକୱୋଇସି) ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକ୍ସନ 2016 ଉପକ୍ଷର ଆରବଆିର ମୋଷ୍ଟର ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକ୍ସନ ବୟବସ୍ଥୋକୁ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଛ।ି 
(ଟକୱାଇସ /ଡାଇଟରକ୍ସନ ଉପଟର ମାଷ୍ଟର ଡାଇଟରକ୍ସନ)।                                              
                                                                                          
                           RBI/2021-22/35 DOR.AML.REC.No.15/14.01.001/2021-22       
10                                                            

ପୁନଶ୍ଚ ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ ଅଧିନୟିମ 2002 ର ପ୍ରତକିୋର ଏବିଂ ମନ-ିଲଣ୍ଡରିିଂ (କ୍ଷମକ୍ଷଣ୍ଟନୋନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଷରକଡ଼ଗସ) ରୁଲ୍ସ 2005 (ସମୟକୁ 
ସମୟ ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର) ଭୋରତ ସରକୋରଙ୍କ ଦବୋରୋ ବଜି୍ଞୋପିତ ଅନୁସୋକ୍ଷର ଏହୋର ପ୍ରତକିୋର ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ନଦିଷି୍ଟ ଗ୍ରୋହକ 
ପରିଚୟ ବଧିି ବୟବସ୍ଥୋକୁ ଅନୁପୋଳନ କରିବ କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଏକ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଭିତ୍ତକି ସମ୍ପକଗ କମିବୋ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ଏବିଂ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ 
ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନକୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ ଆଧୋରକ୍ଷର ସବୀକୃତ ିଦବୋରୋ ଉକ୍ତ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ରୁ୍ଡ଼କୁି ଅନକ୍ଷବୋଡ୍ିିଂ /ଅଣ୍ଡରକ୍ଷଟକିିଂ କରିବ। ଏଏଚଏଫଏଲ୍ 
ଏହ ିମନ-ିଲଣ୍ଡରିିଂ ଅଧିନୟିମ 2002 ର ପ୍ରତକିୋର ଏବିଂ ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ (କ୍ଷମକ୍ଷଣ୍ଟନୋନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଷରକଡ଼ଗସ) ରୁଲ୍ସ 2005 ର ପ୍ରତକିୋର 
ବୟବସ୍ଥୋକୁ କୋଯଗୟକୋରୀ କରିବୋ ପୋଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯୋହୋ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ଓ ସମୟକୁ ସମୟ ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ 
ପ୍ରକୋକ୍ଷର। ଏହ ିପଲିସିଟ ିଏଥିପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଜ୍ୋଣିବୋ / ବୁଝବିୋ ଏବିଂ ତୋଙ୍କର ଆର୍ଥକି କୋରବୋରକୁ ଭଲ ଭୋବକ୍ଷର ଜ୍ୋଣିବୋ ପୋଇଁ ର୍ଠତି 
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କ୍ଷହୋଇଛ ିଯୋହୋ ଦବୋରୋ କମ୍ପୋନୀ ଏଥିକ୍ଷର ରହଥିିବୋ ଆପଦକୁ ଉତ୍ତମ ଭୋବକ୍ଷର ପରିଚୋଳନୋ କରିପୋରିବ ଏବିଂ ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ କୋଯଗୟକଳୋପ 
ପୋଇଁ କି୍ରମିନୋଲ୍ ବଷିୟକୁ ଏଡ଼ୋଇ ପୋରିବ।  

ଭୋରତୀୟ ରିଜ୍ଭଗ ବୟୋଙ୍କ (ଆରବଆିଇ) ର ସକଗୁଲୋର ନମବର ମୋଷ୍ଟର ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକ୍ସନ ଡ୍ବିଆିର. ଏଏମଏଲ୍. ବସି.ିନମବର. 81 
/14.01.001/2015-16 କ୍ଷମ 10, 2021 କ୍ଷର ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ଏହୋ ଦବୋରୋ ସକଗୁକ୍ଷଲଟ୍ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ସଦୟତମ 
ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ ଅନୁଯୋୟୀ ଉକ୍ତ ପଲିସିଟ ିବତ୍ତଗମୋନ ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ କ୍ଷହୋଇଛ ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଜ୍ୋଣନୁ୍ତ (କ୍ଷକୱୋଇସି) ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକ୍ସନ 
2016 (କ୍ଷକୱୋଇସି /ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକ୍ସନ ଉପକ୍ଷର ମୋଷ୍ଟର ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକ୍ସନ) ର ଆରବଆିଇ ମୋଷ୍ଟର ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକ୍ସନର ଉପରୋକ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ 
ଅନୁସୋକ୍ଷର ଆବ ୟକୀୟ ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ କରୋଯିବୋ ସହତି ଏ ପ୍ରକୋର ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ (ସମୂହ) କ୍ଷର ଜ୍ୋରି ପରିଚୋଳନୋ ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ ରୁ୍ଡ଼କୁି 
ଅନୁପୋଳନ କରୁଛ।ି ଉକ୍ତ ପଲିସଟି ିତତ୍କୋଳ ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷବୋଡ଼ଗ ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ ତୋରିଖ ଠୋରୁ ଲୋରୁ୍ କରୋଯିବ।  

ଅଧ୍ୟାୟ I 
ପ୍ରଯୁଜୟତା ଓ ସଜ୍ଞା 

2. ପ୍ରଯୁଜୟତା  

ଭୋରତୀୟ ରିଜ୍ଭଗ ବୟୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ପ୍ରକ୍ଷତୟକ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ସିଂସ୍ଥୋ ରୁ୍ଡ଼କି ପୋଇଁ ଏହ ିନୀତ ିଲୋରୁ୍ କ୍ଷହବ। ଅଧିକନୁ୍ତ ବକି୍ଷ ଷ ଭୋବକ୍ଷର ଏହୋକୁ 
କ୍ଷକୱୋଇସିର ମୋଷ୍ଟର ଡ୍କି୍ଷରକ୍ସନର 3 (ବ)ି (xiiii) କ୍ଷର ପରିଭୋଷିତ କରୋଯୋଇଛ ିକ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ବକି୍ଷ ଷ ଭୋବକ୍ଷର ଅନୟ କଛି ିଉକ୍ଷେଖ 
ବୟତୀତ।  

ଏହ ିପଲିସିଟ ିକମ୍ପୋନୀର  ୋଖୋ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଭୋବକ୍ଷର ମୋଲିକୋନୋଧୀନ ସହୋୟକ ସିଂସ୍ଥୋ ରୁ୍ଡ଼କି ପୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯଉଁ ରୁ୍ଡ଼କି 
ବକି୍ଷଦ କ୍ଷର ରହଛି।ି କ୍ଷଯଉଁ ରୁ୍ଡ଼କି କ୍ଷହୋଷ୍ଟ କ୍ଷଦ ର ଆଇନ ବୟବସ୍ଥୋର ବପିରୀତ କ୍ଷହୋଇନଥିକ୍ଷବ, ଯଦ ି:  

i. କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏହସିବୁ ର୍ୋଇଡ୍ଲୋଇନ୍ ରୁ୍ଡ଼କିର କୋଯଗୟକୋରୀତୋକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ଓ ନୟିୋମକ ନଷିିର୍ଦ୍ଧ କରିର୍ଥୋଏ। କ୍ଷସ 
କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଏହ ିବଷିୟକୁ ଆରବଆିଇ କ୍ଷର୍ୋଚରକୁ ଅଣୋଯୋଇ ପୋରିବ।  

ii. ଆରବଆିଇ ଦବୋରୋ ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ କ୍ଷକୱୋଇସି /ଏଏମଏଲ୍ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ୍ଗସକ୍ଷର ଯଦ ିକଛି ିପରିବତ୍ତଗନ ରହରି୍ଥୋଏ ଏବିଂ କ୍ଷହୋଷ୍ଟ କ୍ଷଦ ର 
କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲଟର, କମ୍ପୋନୀର  ୋଖୋ/ସବସିଡ୍ଆିର ି ଉଭୟଙୁ୍କ ଏହ ି କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲସନକୁ କଡ଼ୋକଡ଼ ି ଭୋବକ୍ଷର ପୋଳନ କରିବୋ 
ଆବ ୟକ ରହଛି।ି  

iii. ବକି୍ଷଦ ର ଇନକକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟଡ୍ ବୟୋଙ୍କର  ୋଖୋ/ ସହୋୟକ ସିଂସ୍ଥୋ ଏହ ି ଦୁଇକ୍ଷର୍ୋଟ ିଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ୍ଗ ଯର୍ଥୋ ଭୋରତୀୟ ରିଜ୍ଭୟ 
ବୟୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ୍ଗ ଓ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ନଜି୍ କ୍ଷଦ ର କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲଟରକୁ କକ୍ଷଠୋର ଭୋବକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରିବୋ ଉଚତି୍।  

ଉକ୍ତ ପଲିସିକ୍ଷର ଆକୋଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧତି କ୍ଷକୌଣସି ସନ୍ଦଭଗ ବଷିୟ ଏକ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ପୋଇଁ ବୁଝୋଯିବ କମିବୋ ଏକ କ୍ଷଲଣି୍ଡିଂ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନକୁ 
ଦ ଗୋଇବ। କମ୍ପୋନୀ ଡ୍କି୍ଷପୋଜ୍ଟି୍ସକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଗ୍ରହଣ କରବି ନୋହିଁ, ଅନୟ ପେକ୍ଷର ଉକ୍ତ ଆବ ୟକତୋ ରୁ୍ଡ଼କି ମଧ୍ୟ ବଦିୟମୋନ 
ଡ୍କି୍ଷପୋଜ୍ଟି୍ ପୋଇଁ ଲୋରୁ୍ କ୍ଷହବ କ୍ଷକବଳ ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ ସୀମୋ ପଯଗୟନ୍ତ।  

3. ସିଂଜ୍ଞା : 

ପଲିସିର ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ ଅନୟ କଛିରି ଆବ ୟକତୋ ବୟତୀତ ଉକ୍ତ ସତ୍ତଗଟ ିଏତଦବୋରୋ ଡ୍କି୍ଷରକ୍ସନକ୍ଷର ନୟସ୍ତ ଅର୍ଥଗ ବୁଝୋଇବୋ ସହତି ମନ ି
ଲଣ୍ଡରିିଂ ଅଧିନୟିମ 2002 ର ପ୍ରତକିୋର ପୋଠ ସହତି ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ (କ୍ଷମକ୍ଷଣ୍ଟନୋନ୍ସ ଅଫ୍ କ୍ଷରକଡ୍ଗସ) ରୁଲ୍ସ 2005 ର ପ୍ରତକିୋର 
ବଷିୟକୁ ବୁଝୋଇବ। ଉଦୋହରଣମୂଳକ ଭୋବକ୍ଷର ଏହ ି ପଲିସିର ବଷିୟକ୍ଷର ନମିନଲିଖିତ ସତ୍ତଗ ରୁ୍ଡ଼କୁି ନୟସ୍ତ କରୋଯୋଇଛ ି (ଡ୍କି୍ଷରକ୍ସନ, 
ଅଧିନୟିମ ଓ ରୁଲର ବୟବସ୍ଥୋ ଭିତ୍ତକି୍ଷର) :  



ଆଧାର ହାଉସ ିଂ ଫାଇନାନସ ଲ ମ ଟେଡ୍ 
 

                                                                                                                                                                           

5|Page 

i. ‘‘ଆଧୋର ନମବର’’ ଆଧୋର (ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଓ ଅନୟୋନୟ ସହୋୟକ, ଲୋଭ ତର୍ଥୋ କ୍ଷସବୋର ଟୋରକ୍ଷର୍କ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷଡ୍ଲିଭରି) 
ଅଧିନୟିମ 2016 (2016 ର 18) ର ବଭିୋର୍ 2 ର ଧୋରୋ (ଏ) ଅନୁସୋକ୍ଷର ପରିଭୋଷିତ।  

ii. ଅଧିନୟିମ ଓ ରୁଲର ଅର୍ଥଗ ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ ଅଧିନୟିମ 2002 ର ପ୍ରତକିୋର ଏବିଂ ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ (କ୍ଷମକ୍ଷଣ୍ଟନୋନ୍ସ ଅଫ୍ 
କ୍ଷରକଡ୍ଗସ) ରୁଲ୍ସ 2005 ର ପ୍ରତକିୋର ବୟବସ୍ଥୋକୁ ବୁଝୋଉଛ ିଓ ଏଥିକ୍ଷର ସମୟକୁ ସମୟ ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ କ୍ଷହଉଛ।ି  

iii. ଆଧୋର ସବୀକୃତକିରଣ ବଷିୟକ୍ଷର ଥିବୋ ସବୀକୃତକିରଣ ଅର୍ଥଗ ଆଧୋର (ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଓ ଅନୟୋନୟ ସହୋୟକ, ଲୋଭ ତର୍ଥୋ 
କ୍ଷସବୋର ଟୋରକ୍ଷର୍କ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷଡ୍ଲିଭରି) ଅଧିନୟିମ 2016 ର ବଭିୋର୍ 2 ର ଉପ ବଭିୋର୍ (ସ)ି ର ଧୋରୋ ଅଧୀନକ୍ଷର 
ପରିଭୋଷିତ କ୍ଷହଉଥିବୋ ଏକ ପ୍ରକି୍ରୟୋ।   

iv. ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ (ବଓି) :- 

କ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଜ୍କ୍ଷଣ କମ୍ପୋନୀ କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷବ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ ପ୍ରକୃତ ବୟକି୍ତ (ସମୂହ) ଅଟନ୍ତ ି
ଯିଏକ ିଏକୋକୀ କମିବୋ ଏକତ୍ର ଭୋବକ୍ଷର କମିବୋ ଜ୍କ୍ଷଣ କମିବୋ ଏକୋଧିକ କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର ବୟକି୍ତ ରୂକ୍ଷପ କୋଯଗୟ କରୁଥିକ୍ଷବ ଓ 
ତୋଙ୍କର ନଜି୍ର ସବୋର୍ଥଗ ଉପକ୍ଷର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଥିବ କମିବୋ ଅନୟ ଅର୍ଥଗ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର କ୍ଷସ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ବଜ୍ୋୟ ରଖଥୁିକ୍ଷବ।  

ବୟୋଖୟୋ : ଏହ ିଉପଧୋରୋର ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ –  

1. ମୋଲିକୋନୋ ସବୋର୍ଥଗ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିକମ୍ପୋନୀର କ୍ଷସୟୋର କମିବୋ କୟୋପିଟୋଲ କମିବୋ ପ୍ରଫିଟର 25% ରୁ ଅଧିକ 
ମୋଲିକ କ୍ଷହବୋ / ଅଧିକୋର ସୋବୟସ୍ତ କରିବୋ।  

2. ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଅର୍ଥଗ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକଟରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ନଯୁିକି୍ତ ଅଧିକୋର କମିବୋ ମୟୋକ୍ଷନଜ୍କ୍ଷମଣ୍ଟର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କମିବୋ ପଲିସ ି
ନଷି୍ପତ୍ତ ିସହତି ବୁଝୋଯିବ ଯୋହୋ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ କ୍ଷସୟୋରକ୍ଷହୋଲଡ୍ିିଂ କମିବୋ ମୟୋକ୍ଷନଜ୍କ୍ଷମଣ୍ଟ ଅଧିକୋର କମିବୋ କ୍ଷସୟୋର କ୍ଷହୋଲ୍
ଡ୍ରଙ୍କ ଏଗି୍ରକ୍ଷମଣ୍ଟ କମିବୋ କ୍ଷଭୋଟିିଂ ଏଗି୍ରକ୍ଷମଣ୍ଟ ଦବୋରୋ  

ଖ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଜ୍କ୍ଷଣ ପୋଟଗନରସିପ୍ ଫୋମଗ କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷବ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ ପ୍ରକୃତ ବୟକି୍ତ 
(ସମୂହ) ଅଟନ୍ତ,ି ଯିଏକ ିଏକୋକି କମିବୋ ଏକତ୍ର ଭୋବକ୍ଷର କୋଯଗୟ କରନ୍ତ ି  କମିବୋ ଜ୍କ୍ଷଣ କମିବୋ ଏକୋଧିକ କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର 
ବୟକି୍ତଙ୍କ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର କୟୋପିଟୋଲ କମିବୋ ପୋଟଗନରସିପର ଲୋଭର 15% ରୁ ଅଧିକ ମୋଲିକୋନୋ/ ଅଧିକୋର ପୋଇବୋକୁ 
ଦୋବୀ ରଖନ୍ତ।ି  

ର୍.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଜ୍କ୍ଷଣ ଅଣଇନକକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରକ୍ଷଟଡ୍ ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ କମିବୋ ବଡ୍ ିଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଭିଜୁ୍ଆଲ୍ସ କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷବ 
କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ ପ୍ରକୃତ ବୟକି୍ତ (ସମୂହ) ଅଟନ୍ତ ି ଯିଏକ ିଏକୋକ ିକମିବୋ ଏକତ୍ର ଭୋବକ୍ଷର କୋଯଗୟ 
କରନ୍ତ ି  କମିବୋ ଜ୍କ୍ଷଣ କମିବୋ ଏକୋଧିକ କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର ବୟକି୍ତଙ୍କ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ଅଣଇନକକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରକ୍ଷଟଡ୍ କମିବୋ ବଡ୍ ିଅଫ୍ 
ଇଣି୍ଡଭିଜୁ୍ଆଲ୍ସର ସମ୍ପତ୍ତ ି କମିବୋ ପୁଞି୍ଜ କମିବୋ ଲୋଭର 15% ରୁ ଅଧିକ ମୋଲିକୋନୋ/ ଅଧିକୋର ପୋଇବୋକୁ ଦୋବୀ 
ରଖନ୍ତ।ି  

 ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ : ସତ୍ତଗ ବଡ୍ ିଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଭିଜୁ୍ଆଲ୍ସ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କ୍ଷସୋସୋଇଟ।ି କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି ପ୍ରୋକୃତକି ବୟକି୍ତ ନଥିକ୍ଷବ 
ଏହୋକୁ ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର (କ), (ଖ) କମିବୋ (ର୍) ଅଧୀନକ୍ଷର ଚହି୍ନଟ କରୋଯିବ। ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ କ୍ଷହଉଛନ୍ତ ି
ସିଂପକୃ୍ତ ପ୍ରକୃତ ବୟକି୍ତ ଯିଏକ ିସିନୟିର ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ିିଂ ଅଫିସିଆଲଙ୍କ ସି୍ଥତକୁି ବଜ୍ୋୟ ରଖନ୍ତ।ି  

ଘ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଜ୍କ୍ଷଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷବ, କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ (ସମୂହ) ଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟକ୍ଷର 
ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅର୍ଥରଙ୍କ ପରିଚୟକୁ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କରୋଯିବ, ଟ୍ରଷି୍ଟ, ହତିୋଧିକୋରୀଙ୍କର ଉକ୍ତ ଟ୍ରଷ୍ଟକ୍ଷର 15% କମିବୋ ତୋଠୋରୁ ଅଧିକ 
ସବୋର୍ଥଗ ରହଥିିବ ଏବିଂ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସ ିପ୍ରକୃତ ବୟକି୍ତ ଯିଏକ ିନୟିନ୍ତ୍ରଣ କମିବୋ ମୋଲିକୋନୋର  ଙୃ୍ଖଳୋ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ଟ୍ରଷ୍ଟ 
ଉପକ୍ଷର ବକିଳ୍ପ ପ୍ରଭୋବୀ ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିକ୍ଷବ।  



ଆଧାର ହାଉସ ିଂ ଫାଇନାନସ ଲ ମ ଟେଡ୍ 
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v. ‘‘ପ୍ରମୋଣିତ କପି’’ – କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ଏକ ପ୍ରମୋଣିତ କପି ପ୍ରୋପ୍ତ କରିବୋ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିକ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ 
ସମ୍ଭବ କ୍ଷହୋଇ ପୋରିନୋହିଁ କ୍ଷସହ ିକ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବରର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରମୋଣସବରୂପ ଏକ କପି କମିବୋ ଅଫିସିଆଲ 
ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷବୈଧ ନଥିପତ୍ର ଯୋହୋକୁ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ ଅସଲ କୋର୍ଜ୍ୋତ ସହତି ନଥିପତ୍ର ଭୋବକ୍ଷର ଦୋଖଲ କରୋଯୋଇଥିବ 
ଏବିଂ ଏହ ିଅଧିନୟିମକ୍ଷର ଥିବୋ ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀର ଭୋରପ୍ରୋପ୍ତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ଏହ ିକପି ଉପକ୍ଷର 
କ୍ଷରକଡ଼ଗ କରୋଯୋଇଥିବ।  

 ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ ନନ୍ କ୍ଷରସିକ୍ଷଡ୍ଣ୍ଟ ଇଣି୍ଡଆନ୍ (ଏନଆରଆଇ) ଏବିଂ ପସଗନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆନ୍ ଅରିଜ୍ନି୍ 
(ପିଆଇଓ)ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଫକ୍ଷରନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଷଚଞ୍ଜ ମୟୋକ୍ଷନଜ୍କ୍ଷମଣ୍ଟ (ଡ୍କି୍ଷପୋଜ୍ଟି୍) କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲସନ 2016 ର ପରିଭୋଷିତ 
ପ୍ରକୋକ୍ଷର ବକିଳ୍ପ ଭୋବକ୍ଷର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମୋଣିତ କପି ନମିନଲିଖିତଙ୍କ ଦବୋରୋ ପ୍ରମୋଣିତ କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷଲ ତୋହୋକୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର :  

 ଭୋରତକ୍ଷର ପଞ୍ଜୀକୃତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ସୂଚୀତ ବୋଣିଜ୍ୟିକ ବୟୋଙ୍କର ଓଭରସିଜ୍  ୋଖୋର ସବୀକୃତ ଅଧିକୋରୀ।  

 ଓଭରସିଜ୍ ବୟୋଙ୍କର  ୋଖୋ ସହତି କ୍ଷଯଉଁ ଭୋରତୀୟ ବୟୋଙ୍କ ସହତି ସମ୍ପକଗ ରହଛି ି 

 କ୍ଷନୋଟୋରି ପବିିକ୍ କ୍ଷବୋଡ଼ଗ 

 କ୍ଷକୋଟଗ ମୋଜ୍କି୍ଷେଟ୍  

 ଜ୍ଜ୍  

  ଭୋରତୀୟ ଦୂତୋବୋସ/ କ୍ଷଦ କ୍ଷର ଥିବୋ କନସଲଟୋଣ୍ଟ କ୍ଷଜ୍କ୍ଷନରୋଲ୍ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଅଣ-ଆବୋସିକ ଗ୍ରୋହକ ବୋସ 
କରୁଥିକ୍ଷବ।  

vi. କ୍ଷସଣ୍ଟରୋଳ୍ କ୍ଷକୱୋଇସି କ୍ଷରକଡ଼ଗସ କ୍ଷରଜ୍େିି (ସିକ୍ଷକୱୋଇସିଆର) ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି ରୁଲର ରୁଲ୍ 2 (1) ଅଧୀନକ୍ଷର 
ପରିଭୋଷିତ ଏକ ସିଂସ୍ଥୋ ଯିଏକ ିଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷକୱୋଇସିର କ୍ଷରକଡ଼ଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକ୍ଷବ, 
ର୍େତି କରିକ୍ଷବ, ସୁରେିତ ରଖିକ୍ଷବ ଓ ରିଟ୍ରୋଇଭ୍ କରିକ୍ଷବ।  

vii. ‘‘ପ୍ରୋଧିକୃତ ନକି୍ଷଦଗ କ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିକମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ପ୍ରୋଧିକୃତ ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏକ ିପିଏମଏଲ୍ ଅଧିନୟିମ ଓ ରୁଲ୍ସର 
ଚୋଟଗର iv ଅଧୀନକ୍ଷର ଦୋୟୀତବ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିକ୍ଷବ ଏବିଂ କ୍ଷସ ପରିଚୋଳନୋ ନକି୍ଷଦଗ କ କମିବୋ ଜ୍କ୍ଷଣ ପୁର୍ଣ୍ଗକୋଳୀନ 
ନକି୍ଷଦଗ କ ଭୋବକ୍ଷର ନକି୍ଷଦଗ କ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ବଧିିବର୍ଦ୍ଧ ଭୋବକ୍ଷର ସବୀକୃତ ିପୋଇଥିକ୍ଷବ। ବୟୋଖୟୋ – ଏହ ିଧୋରୋ 
ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇ ଁପରିଚୋଳନୋ ନକି୍ଷଦଗ କ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଗକୋଳୀନ ନକି୍ଷଦଗ କର ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ କମ୍ପୋନୀ ଅଧିନୟିମ 
2013 କ୍ଷର ତୋଙ୍କ ଉପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଦୋୟୀତବ ନୟସ୍ତ କରୋଯୋଇଥିବ।  

viii. ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ କ୍ଷକୱୋଇସି ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଜ୍ୀବନ୍ତ ଫକ୍ଷଟୋକୁ କୟୋପଚର କରିବୋ ଓ ଅଫିସିଆଲି ଭୋବକ୍ଷର 
କ୍ଷବୈଧ ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ଆଧୋରର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରମୋଣ ରଖିବୋ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ କୋଯଗୟ କ୍ଷହୋଇ 
ପୋରିନର୍ଥୋଏ। ଏଥି ସହତି ସ୍ଥୋନର ଅେୋିଂ  ଓ ଦ୍ରୋଘିମୋ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏହ ି ଜ୍ୀବନ୍ତ ଫକ୍ଷଟୋକୁ ଅଧିନୟିମକ୍ଷର 
ରଖୋଯୋଇଥିବୋ ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀର ଭୋରପ୍ରୋପ୍ତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ରଖୋ ଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

ix. ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ସିଗ୍କ୍ଷନଚରର ଅର୍ଥଗ ଇନଫରକ୍ଷମସନ କ୍ଷଟକକ୍ଷନୋକ୍ଷଲୋଜ୍ ିଅଧିନୟିମ 2000 (2000 ର 21) ର ବଭିୋର୍ 
(2) ର ଉପବଭିୋର୍ (1) ର ଧୋରୋ (ପି) କ୍ଷର ନୟସ୍ତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ବୁଝୋଯିବ।  

x. ‘‘ସମକେ ଇ-କୋର୍ଜ୍ୋତ’’ ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ିଏକ ନଥିପତ୍ରର କ୍ଷବୈଦୁତକି ସମତତୁଲୟ ଯୋହୋକୁ କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ନଥିପତ୍ରର 
କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ ଓ ଏହୋର କ୍ଷବୈଧ ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ସବୋେର ସହତି ଜ୍ୋରି କରୋଯୋଇଥିବୋ ନଥିପତ୍ର 
ରୁ୍ଡ଼କି ଇନଫରକ୍ଷମସନ କ୍ଷଟକକ୍ଷନୋକ୍ଷଲୋଜ୍ ି (ପି୍ରଜ୍ରକ୍ଷଭସନ ଆଣ୍ଡ ରିକ୍ଷଟନ୍ସନ ଅଫ୍ ଇନ୍ଫରକ୍ଷମସନ ବୋଏ 



ଆଧାର ହାଉସ ିଂ ଫାଇନାନସ ଲ ମ ଟେଡ୍ 
 

                                                                                                                                                                           

7|Page 

ଇଣ୍ଟରକ୍ଷମଡ୍ଆିରିଜ୍ କ୍ଷପ୍ରୋଭୋଇଡ୍ିିଂ ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ଲକର ଫୋସିଲିଟଜି୍) ରୁଲ୍ସ 2016 ର ରୁଲ୍ 9 ଅନୁସୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ଲକର କ୍ଷହୋଇ ରହରି୍ଥୋଏ।  

xi. ‘‘ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଜ୍ୋଣନୁ୍ତ (କ୍ଷକୱୋଇସି ’’ ପରିଚୋୟକ ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ିସବତନ୍ତ୍ର ନମବର କମିବୋ କ୍ଷକୋଡ୍ ଯୋହୋକୁ 
କ୍ଷସଣ୍ଟରୋଲ୍ କ୍ଷକୱୋଇସି କ୍ଷରକଡ଼ଗସ କ୍ଷରଜ୍େିି ଦବୋରୋ ଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ନୟସ୍ତ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

xii. ‘ଅଣଲୋଭଦୋୟକ ସିଂସ୍ଥୋ (ଏନପିଓ ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିକ୍ଷକୌଣସି ସିଂସ୍ଥୋ ବୋ ସଙ୍ଗଠନ ଯିଏକ ିଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ କମିବୋ କ୍ଷସୋସୋଇଟ ି
ରୂକ୍ଷପ କ୍ଷସୋସୋଇଟଜି୍ କ୍ଷରଜ୍କି୍ଷେସନ ଅଧିନୟିମ 1860 କମିବୋ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ଅନୁରୂପ ରୋଜ୍ୟ ସମି୍ବଧୋନ କମିବୋ 
କମ୍ପୋନୀ ଅଧିନୟିମ 2013 ର ଧୋରୋ 8 ଅଧୀନକ୍ଷର ଏକ କମ୍ପୋନୀ ରୂକ୍ଷପ ପଞ୍ଜୀକୃତ କ୍ଷହୋଇଛ।ି 

xiii. ଅଫିସିଆଲି ଭୋଲିଡ୍ ଡ୍କୁକ୍ଷମଣ୍ଟ (ଓଭିଡ୍)ି ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ିପୋସକ୍ଷପୋଟଗ, ଡ୍ରୋଇଭିିଂ ଲୋଇକ୍ଷସନସ, ଆଧୋର ନମବର 
ଅଧୀଗ୍ରହଣ ପ୍ରମୋଣ, ଭୋରତୀୟ ନବିଗୋଚନ ଆକ୍ଷୟୋର୍ଙ୍କ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି କ୍ଷଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ରୋଜ୍ୟ ସରକୋରଙ୍କ 
ଜ୍କ୍ଷଣ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ବଧିିବର୍ଦ୍ଧ ଭୋବକ୍ଷର ସବୋେରିତ ଏନଆରଇଜ୍ଏି ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ଜ୍ବ୍ କୋଡ଼ଗ ଓ ନୋମ ଏବିଂ 
ଠକିଣୋର ବବିରଣୀ ଥିବୋ ରୋେୀୟ ଜ୍ନର୍ଣନୋ ପଞ୍ଜୀକୋରଙ୍କ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ପତ୍ର।  

ଏହ ିସତ୍ତଗ ଅନୁସୋକ୍ଷର କ୍ଷଯ,  

କ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଏକ ଓଭିଡ୍ ି ରୂକ୍ଷପ ଆଧୋର ନମବର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରମୋଣକୁ ଦୋଖଲ କରିଥିକ୍ଷବ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର 
ୟୁନକି୍ ଆଇକ୍ଷଡ୍ଣ୍ଟଫିିକ୍ଷକସନ ଅକ୍ଷର୍ଥୋରିଟ ିଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ପ୍ରକୋକ୍ଷର କ୍ଷସହଭିଳ ିଏକ ଫମଗକ୍ଷର 
ତୋହୋକୁ ଦୋଖଲ କରିପୋରିକ୍ଷବ।  

ଖ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ସମ୍ପୋଦତି ଓଭିଡ୍କି୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଠକିଣୋ ନଥିବ କ୍ଷତକ୍ଷବ କ୍ଷସକ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ନମିନଲିଖିତ 
ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ରକୁ ଓଭିଡ୍ ି ରୂକ୍ଷପ ମୋନୟତୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯିବ ଯୋହୋ ଠକିଣୋ ପ୍ରମୋଣର ସୀମିତ 
ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ ରହବି :  

i. କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷସବୋ ପ୍ରଦୋତୋ (ବଦୁିୟତ, କ୍ଷଟଲିକ୍ଷଫୋନ୍, କ୍ଷପୋଷ୍ଟକ୍ଷପଡ୍ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ କ୍ଷଫୋନ୍, ପୋଇପ୍ ର୍ୟୋସ, ପୋଣି ବଲି୍) 
ଙ୍କର 2 ମୋସରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣୋ କ୍ଷହୋଇନଥିବୋ ୟୁଟଲିିଟ ିବଲି୍।  

ii. ସମ୍ପତ୍ତ ିକମିବୋ କ୍ଷପୌର ନରି୍ମ ଟକିସ ରସିଦ୍  

iii. ସରକୋରୀ ବଭିୋର୍ କମିବୋ ରୋେୋୟତ୍ତ  ବଭିୋର୍ ଦବୋରୋ ଅବସରପ୍ରୋପ୍ତ କମଗଚୋରୀମୋନଙୁ୍କ ଜ୍ୋରି କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷପନ୍ସନ 
କମିବୋ ପରିବୋର କ୍ଷପନ୍ସନ ପ୍ରଦୋନ ଆକ୍ଷଦ  (ପିପିଓ) ଯଦ ିକ୍ଷସଥିକ୍ଷର ଠକିଣୋ ରହରି୍ଥୋଏ।  

iv. ରୋଜ୍ୟ ସରକୋର କମିବୋ କ୍ଷକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରୀ ବଭିୋର୍, କ୍ଷବୈଧୋନକି କମିବୋ ନୟିୋମକ ସିଂସ୍ଥୋ, ରୋେୋୟତ୍ତ ଉକ୍ଷଦୟୋର୍, ସୂଚୀତ 
ବୋଣିଜ୍ୟିକ ବୟୋଙ୍କ, ଆର୍ଥକି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଓ ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ କମ୍ପୋନୀ ଓ ଅଫିସିଆଲ୍ ବୋସର୍ହୃ ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିବୋ କ୍ଷସ 
ପ୍ରକୋର ନକି୍ଷୟୋଜ୍ନକତ୍ତଗୋଙ୍କର ଲୋଇକ୍ଷସନ୍ସ ଏଗି୍ରକ୍ଷମଣ୍ଟ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି କମଗଚୋରୀମୋନଙ୍କର ବୋସର୍ହୃ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ର। s 

ର୍.  ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ‘ଖ’କ୍ଷର ନଦିଗୋରିତ କରୋଯୋଇଥିବୋ ନଥିପତ୍ର ଦୋଖଲର ତନି ିମୋସ ଅବଧି ମଧ୍ୟକ୍ଷର ବତ୍ତଗମୋନ 
ଠକିଣୋ ସହତି ଓଭିଡ୍ ିକୁ ଗ୍ରୋହକ ଦୋଖଲ କରିକ୍ଷବ।  

ଘ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ବକି୍ଷଦ ୀ ନୋର୍ରିକଙ୍କ ଦବୋରୋ ଓଭିଡ୍ ିଉପସ୍ଥୋପନ କରୋଯୋଇଥିବ ଓ କ୍ଷସଥିକ୍ଷର ଠକିଣୋର ବବିରଣୀ ନଥିବ 
କ୍ଷସପରି କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷବୈକ୍ଷଦ କି କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର ର ସରକୋରୀ ବଭିୋର୍ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ନଥିପତ୍ର ଓ କ୍ଷବୈକ୍ଷଦ କି ଏମବୋସ ି
କମିବୋ ଭୋରତର ମିସନ୍ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ପତ୍ରକୁ ଠକିଣୋ ପ୍ରମୋଣ ରୂକ୍ଷପ ସବୀକୃତ ିଦଆିଯିବ।  

ବୟୋଖୟୋ : ଏହ ିଧୋରୋର ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇ ଁଏକ ନଥିପତ୍ରକୁ ଓଭିଡ୍ ି ରୂକ୍ଷପ କ୍ଷବୈଧ ବକି୍ଷବଚନୋ କରୋଯିବ ଏପରିକ ିଯଦ ି
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ପରବତ୍ତଗୀ ନୋମକ୍ଷର ଏକ ପରିବତ୍ତଗନ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ ଓ ତୋହୋ ରୋଜ୍ୟ ସରକୋର କମିବୋ କ୍ଷର୍କ୍ଷଜ୍ଟ୍ କ୍ଷନୋଟଫିିକ୍ଷକସନ ଦବୋରୋ 
ଜ୍ୋରି ବବିୋହ ପ୍ରମୋଣ ପତ୍ର ଦବୋରୋ ସମର୍ଥତି କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ନୋମ ପରିବତ୍ତଗନକୁ ସୂଚୀତ କରୋଯିବ।  

xiv. ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚର ଅର୍ଥଗ ଆଧୋର (ଟୋରକ୍ଷର୍କ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷଡ୍ଲିଭରି ଅଫ୍ ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସବ୍ସିଡ୍ଜି୍, କ୍ଷବନଫିିଟ୍
ସ ଆଣ୍ଡ ସଭିକ୍ଷସସ୍) ଅଧିନୟିମ 2016 (2016 ର 18) ର ବଭିୋର୍ 2 ର ଧୋରୋ (ପିଏ) କ୍ଷର ନୟସ୍ତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ଅର୍ଥଗକୁ 
ବୁଝୋଇବ।  

xv. ବୟକି୍ତ ର ଅର୍ଥଗକୁ ଏହ ିଅଧିନୟିମକ୍ଷର ନୟସ୍ତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଅର୍ଥଗକୁ ବୁଝୋଇବ ଓ ଏଥି ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ :  

କ.  ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ 

ଖ.  ଜ୍କ୍ଷଣ ହନୁି୍ଦ ଅବଭିୋଜ୍ତି ପରିବୋର 

ର୍.  ଏକ କମ୍ପୋନୀ 

ଘ.  ଏକ ଫୋମଗ  

ଙ.  ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷଙ୍କ ଏକ ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ କମିବୋ ଏକ ସିଂସ୍ଥୋ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏହୋ ଇନକକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରକ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷହୋଇଥିବ କମିବୋ 
କ୍ଷହୋଇନଥିବ  

ଚ.  କ୍ଷକୌଣସି କୃତ୍ରମି ଜୁ୍ରିଡ୍କିୋଲ୍ ବୟକି୍ତ ଯିଏକ ିଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ବୟକି୍ତ (କ ରୁ ଙ) ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କ୍ଷହୋଇନଥିକ୍ଷବ ଏବିଂ  

ଛ.  କ୍ଷକୌଣସି ଏକ୍ଷଜ୍ନିସ, ଅଫିସ୍ କମିବୋ  ୋଖୋ ମୋଲିକୋନୋକ୍ଷର ଥିବ କମିବୋ ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ବୟକି୍ତ (କ ରୁ ଚ) ଙ୍କ ନୟିନ୍ତ୍ରଣକ୍ଷର 
ରହଥିିବ।  

xvi. ପ୍ରଧୋନ ଅଧିକୋରୀ ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ନୋମୋଙି୍କତ ଜ୍କ୍ଷଣ ଅଧିକୋରୀ ଯିଏକ ି ରୁଲର 8 ରୁଲ୍ ଅନୁସୋକ୍ଷର ସୂଚନୋ 
ସମ୍ପୋଦନ ପୋଇଁ ଦୋୟୀତବ କ୍ଷନଇର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

xvii. ‘‘ସକ୍ଷନ୍ଦହୋସ୍ପଦ କ୍ଷନଣକ୍ଷଦଣ’’ ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ି ନମିନକ୍ଷର ପରିଭୋଷିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର କ୍ଷନଣକ୍ଷଦଣ, ଏଥି ସହତି କ୍ଷସପର ି
କ୍ଷନଣକ୍ଷଦଣ କରିବୋକୁ ପ୍ରୟୋସ ତୋହୋ ନର୍ଦ ଅର୍ଥଗକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଉ ବୋ କ୍ଷହୋଇନର୍ଥୋଉ, କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ ଉତ୍ତମ 
ବ ିବୋସର ସହତି କୋଯଗୟ କରିର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

କ.  ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ କୋରଣର ଭିତ୍ତଭୂିମି ସଷିୃ୍ଟ କ୍ଷହବୋ ପଛକ୍ଷର ଏକ ଅପରୋଧିକ କୋଯଗୟ ଲୁଚ ିରହରି୍ଥୋଏ ଯୋହୋ ନଦିଷି୍ଟ 
ଭୋବକ୍ଷର ଏହ ିଅଧିନୟିମର ସୂଚୀ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ। ଏଥିକ୍ଷର ଥିବୋ ସିଂପକୃ୍ତ ମୂଲୟ ନବିକି୍ଷ ଷକ୍ଷର, କମିବୋ  

ଖ.  ଅସବୋଭୋବକି କମିବୋ ଅକ୍ଷଯୌକି୍ତକ ଜ୍ଟଳିତୋ ପରିସି୍ଥତ ିସଷିୃ୍ଟର କୋରଣ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ, କମିବୋ 

ର୍.  ଆର୍ଥକି ଔଚତିୟ କମିବୋ କ୍ଷବୋନୋଫୋଇଡ୍ ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇ ଁକ୍ଷହୋଇନର୍ଥୋଏ, କମିବୋ 

ଘ.  ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ କୋରଣ ସଷିୃ୍ଟ କ୍ଷହବୋର କ୍ଷମୌଳକିତୋ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଆର୍ଥକି କୋରବୋର ସିଂପକୃ୍ତ ଆତଙ୍କବୋଦୀ କୋଯଗୟ 
ଜ୍ଡ଼ତିର୍ଥୋଏ।  

ବୟୋଖୟୋ : ଆତଙ୍କବୋଦୀ ସମବନ୍ଧତି କୋଯଗୟ ସହତି ଜ୍ଡ଼ତି ଥିବୋ ଆର୍ଥକି କୋରବୋର ମଧ୍ୟକ୍ଷର ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ ପୋଣ୍ଠରି 
କୋରବୋର ଯୋହୋ ଏଥିସହତି ସିଂପକୃ୍ତ ର୍ଥୋଏ କମିବୋ ସମବନ୍ଧତି ର୍ଥୋଏ କମିବୋ ତୋହୋ ଆତଙ୍କବୋଦୀ କୋଯଗୟକଳୋପ ସହତି ଜ୍ଡ଼ତି 
କମିବୋ ଜ୍କ୍ଷଣ ଆତଙ୍କବୋଦୀ, ଆତଙ୍କବୋଦୀ ସଙ୍ଗଠନଙ୍କ ଦବୋରୋ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ କମିବୋ କ୍ଷଯଉଁମୋକ୍ଷନ ଆର୍ଥକି ଆତଙ୍କବୋଦକୁ 
କ୍ଷପ୍ରୋତ୍ସୋହନ କରିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ଅର୍ଥଗ କ୍ଷଯୋର୍ୋଇର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

xviii. ଏକ େୁଦ୍ର ଆକୋଉଣ୍ଟ ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ି କ୍ଷସଭିିଂସ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଯୋହୋ ପିଏମଏଲ୍ ରୁଲ୍ସ 2005 ର ସବରୁଲ୍ (5) 
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ଅନୁସୋକ୍ଷର କ୍ଷଖୋଲୋ ଯୋଇର୍ଥୋଏ। ଏହ ିେୁଦ୍ର ଆକୋଉଣ୍ଟର ପରିଚୋଳନୋ ବବିରଣୀ ଓ ଏହୋର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷସହ ିଆକୋଉଣ୍ଟ 
ଦବୋରୋ ଆରବଆିଇ ମୋଷ୍ଟର ଡ୍କି୍ଷରକ୍ସନର ଧୋରୋ 23 ଅଧୀନକ୍ଷର ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

xix. ‘‘କ୍ଷନଣକ୍ଷଦଣ’’ ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ି ଏକ କ୍ରୟ, ବକି୍ରୟ, ଋଣ, ବନ୍ଧକ, ଉପହୋର, ହସ୍ତୋନ୍ତର, ପ୍ରଦୋନ କମିବୋ ଏଥିପୋଇ ଁ
ବୟବସ୍ଥୋ ଓ ଏଥିକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ରହଛି ି:  

କ.  ଏକ ଖୋତୋ କ୍ଷଖୋଲିବୋ 

ଖ.  ପୋଣ୍ଠ ି ଅନୁସୋକ୍ଷର ଜ୍ମୋ, ଉଠୋଣ, ବନିମିୟ କମିବୋ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରଣ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏହୋ ନର୍ଦ ଅର୍ଥଗ କମିବୋ କ୍ଷଚକ୍, 
କ୍ଷପକ୍ଷମଣ୍ଟ ଅଡ଼ଗର କମିବୋ ଅନୟୋନୟ ଇନଷୁ୍ଟକ୍ଷମଣ୍ଟ କମିବୋ କ୍ଷବୈଦୁତକି ମୋଧ୍ୟମ କମିବୋ ଅନୟୋନୟ ଅଣ କ୍ଷଭୌତକି ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର 
କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର।  

ର୍.  ଏକ ସୁରେିତ ଜ୍ମୋ ବକ୍ସ ବୋ ସୁରେିତ ଜ୍ମୋର କ୍ଷକୌଣସି ଅନୟ ପ୍ରକୋରର ଉପକ୍ଷଯୋର୍  

ଘ.  କ୍ଷକୌଣସି ପ୍ରତୟୟୀ ସମବନ୍ଧକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷବ  କରିବୋ 

ଙ.  କ୍ଷକୌଣସି ସମି୍ବଦୋତ୍ମକ ବୋ ଅନୟ ଆଇନର୍ତ ଦୋୟୀତବ ପୋଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଗ ବୋ ଆିଂ କି ଭୋବକ୍ଷର କରୋଯୋଇଥିବୋ  ବୋ ପ୍ରୋପ୍ତ 
କରୋଯୋଇଥିବୋ କ୍ଷକୌଣସି ପଇଠ ବୋ 

ଚ.  ଆଇନ୍ ବୟକି୍ତତବ ବୋ ଆଇନ୍ ବୟବସ୍ଥୋର ସ୍ଥୋପନୋ ବୋ ନମିଗୋଣ  

xx.  ‘‘                                             ’’                              
                                                              -                  
                                                                              
                                                                              
                                                                                        
                     -                                     

ଅନୟର୍ଥୋ ଆବ ୟକ ବୟତୀତ କ୍ଷକୱୋଇସିକ୍ଷର ମୋଷ୍ଟର ଡ୍କି୍ଷରକ୍ସନକ୍ଷର ନୟସ୍ତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ସତ୍ତଗର ଅର୍ଥଗ ଏମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ନମିନ 
ପ୍ରକୋକ୍ଷର ନୟସ୍ତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଅର୍ଥଗକୁ ବୁଝୋଇବ : 

i. ‘‘କମନ୍ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ୍ଗସ’’  ସିଆରଏସ) ଅର୍ଥଗ ଟକିସ ବଷିୟକ୍ଷର ମୁୟଚୁଆଲ୍ ଆଡ୍ମିନକି୍ଷେଟଭି୍ ଆସିଷ୍ଟୋନ୍ସର କନ୍
କ୍ଷଭନ୍ସନର ଆଟକିଲି 6 ଆଧୋରିତ ସୂଚନୋର ସବୟିଂକି୍ରୟ ବନିମିୟ ପୋଇ ଁସବୋେରିତ ମଲ୍ଟ ିଲୋକ୍ଷଟରୋଲ୍ ଏଗି୍ରକ୍ଷମଣ୍ଟର 
କୋଯଗୟକୋରୀତୋ ପୋଇଁ ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ଼ଗ।  

ii. ‘‘ଗ୍ରୋହକ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏକ ିଆର୍ଥକି କୋରବୋର କମିବୋ କମ୍ପୋନୀର କୋଯଗୟ କରିବୋ ପୋଇ ଁ ନକି୍ଷୟୋଜ୍ତି 
କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନ୍ତ ିଏବିଂ ଏଥି ସହତି ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ ଯୋହୋଙ୍କ ପେରୁ ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ ସଞ୍ଚୋଳନ କମିବୋ କୋଯଗୟ କରବିୋ ପୋଇଁ ନକି୍ଷୟୋଜ୍ତି 
କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନ୍ତ ିଓ କୋଯଗୟ କରନ୍ତ।ି  

iii. ‘‘ୱୋକ ଇନ୍ କଷ୍ଟମର’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ କମ୍ପୋନୀ ସହତି ସମ୍ପକଗ ଆଧୋରିତ ଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର ନଥିକ୍ଷବ କନୁି୍ତ କମ୍ପୋନୀ 
ସହତି ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକସନ ପୋଇଁ ସବୀକୋକ୍ଷରୋକି୍ତ କ୍ଷଦଇଥିକ୍ଷବ।  

iv. ‘‘କଷ୍ଟମର ଡୁ୍ୟ ଡ୍ଲିିକ୍ଷଜ୍ନ୍ସ (ସିଡ୍ଡି୍ ି’’  ଅର୍ଥଗ ଏହୋ କ୍ଷହଉଛ ିଗ୍ରୋହକ ଓ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରିବୋ ଓ ଯୋଞ୍ଚ 
କରିବୋ 

v. ‘‘ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିସିଡ୍ଡି୍ ିର ପ୍ରକି୍ରୟୋକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବୋ।  
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vi. ‘‘ଏଫଏଟସିିଏ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି ୟୁନୋଇକ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷଷ୍ଟଟ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ଷମରିକୋ (ୟୁଏସଏ) ର ଫକ୍ଷରନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଟୟୋକ୍ସ 
କମ୍ପଲିଆନ୍ସ ଅଧିନୟିମ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ଇଣ୍ଟରଆଲିଆ, ଫକ୍ଷରନ୍ ଫୋଇନୋନ୍ସିଆଲ୍ ଇନଷି୍ଟଚୁୟସନ ରୁ୍ଡ଼କି ୟୁଏସ ଟକିସ 
ଦୋତୋ କମିବୋ ବକି୍ଷଦ ୀ ସିଂସ୍ଥୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ରହଥିିବୋ ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ରୁ୍ଡ଼କି ସମବନ୍ଧକ୍ଷର ରିକ୍ଷପୋଟଗ କ୍ଷଦବୋ 
କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ୟୁଏସ ଟକିସ ଦୋତୋମୋକ୍ଷନ ଏକ ଉକ୍ଷେଖନୀୟ ମୋଲିକୋନୋ ସବୋର୍ଥଗ ରଖିର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

vii. ‘‘ଆଇଜ୍ଏି’’ ର ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି ଆନ୍ତସରକୋରୀ ରୋଜ୍ନିୋମୋ ଯୋହୋ ଆନ୍ତଜ୍ଗୋତକି ଟକିସ ଅନୁପୋଳନ ଏବିଂ ୟୁଏସଏର 
ଏଫଏଟସିିଏ କୋଯଗୟୋନବୟନ କ୍ଷର ଉନ୍ନତ ିଆଣିବୋ ପୋଇ ଁଭୋରତ ସରକୋର ଓ ୟୁଏସଏ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ସମ୍ପୋଦତି କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ।  

viii. ‘‘କ୍ଷକୱୋଇସି କ୍ଷଟମ୍ପକ୍ଷଲଟସ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ ଏବିଂ କ୍ଷବୈଧୋନକି ସିଂସ୍ଥୋ ରୁ୍ଡ଼କି ପୋଇ ଁ ସିକ୍ଷକୱୋଇସିଆର କୁ 
କ୍ଷକୱୋଇସି ଡ୍ୋଟୋ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ଏବିଂ ସିଂଗ୍ରହଣ ସୁବଧିୋ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷଟମ୍ପକ୍ଷଲଟ୍।  

ix. ‘‘ନନ୍ କ୍ଷଫସ-ଟୁ-କ୍ଷଫସ୍ କଷ୍ଟମର’’ ଏହୋର ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି କ୍ଷଯଉଁ ଗ୍ରୋହକମୋକ୍ଷନ କମ୍ପୋନୀର  ୋଖୋ /କୋଯଗୟୋଳୟକୁ 
ପରିଦ ଗନ ନକରି ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିର୍ଥୋନ୍ତ ିକମିବୋ କମ୍ପୋନୀର ଅଧିକୋରୀମୋନଙ୍କ ସହତି ସୋେୋତ କରିନର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

x. ‘‘ଅନକ୍ଷର୍ୋଇଁ ଡୁ୍ୟ ଡ୍ଲିିକ୍ଷଜ୍ନ୍ସ’’ ଏହୋର ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର ଥିବୋ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ରୁ୍ଡ଼କିର ନୟିମିତ 
ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରୋଯୋଇ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ କ୍ଷଯ ଏରୁ୍ଡ଼କି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷପ୍ରୋଫୋଇଲ୍ ଓ ପୋଣ୍ଠରି ଉତ୍ସ ସହତି ସିଂପକୃ୍ତ 
ରହଛି।ି  

xi. ‘‘ପିରିଓଡ୍କି୍ ଅପକ୍ଷଡ୍ସନ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିଏଥିପୋଇଁ ନଆିଯୋଉଥିବୋ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ନଥିପତ୍ର, ତର୍ଥୟ କମିବୋ 
ସିଂର୍ହୃତି ସୂଚନୋ ଯୋହୋ ସିଡ୍ଡି୍ ିପ୍ରକି୍ରୟୋ ଅଧୀନକ୍ଷର ରଖୋଯୋଇର୍ଥୋଏ ତୋହୋକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବୋ ସହତି ଅପ-ଟୁ-କ୍ଷଡ୍ଟ୍ 
ରଖିବୋ ଏବିଂ ରିଜ୍ଭଗ ବୟୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ସମୟକୁ ସମୟକ୍ଷର ବଦିୟମୋନ କ୍ଷରକଡ଼ଗ ସହତି ସମୀେୋ କରିବୋ।  

xii. ‘‘ପଲିଟକିୋଲି ଏକ୍ସକ୍ଷପୋଜ୍ଡ୍ ପସଗନ୍ସ’’  ପିଇପି) କ୍ଷହଉଛନ୍ତ ିବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ କ୍ଷଯଉଁମୋକ୍ଷନ ବକି୍ଷଦ କ୍ଷର ପ୍ରସିର୍ଦ୍ଧ ସୋଧୋରଣ 
ଉତ୍ସବୋନୁଷ୍ଠୋନ ସହତି ଜ୍ଡ଼ତି ର୍ଥୋନ୍ତ ିକମିବୋ ସିଂପକୃ୍ତ ର୍ଥୋନ୍ତ ିଯର୍ଥୋ ରୋଜ୍ୟ/ ସରକୋରଙ୍କ ମୁଖୟ, ବରିଷ୍ଠ ରୋଜ୍କ୍ଷନତୋ, ବରିଷ୍ଠ 
ସରକୋରୀ/ ନୟୋୟିକ/ ସୋମରିକ ଅଧିକୋରୀ, ରୋଜ୍ୟର ନଜି୍ସବ ନରି୍ମର ବରିଷ୍ଠ ନବିଗୋହୀ, ପ୍ରମୁଖ ରୋଜ୍କ୍ଷନୈତକି ଦଳର 
ଅଧିକୋରୀ ଇତୟୋଦ।ି  

xiii. ‘‘କ୍ଷସଲ୍ ବୟୋଙ୍କ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିଏକ ବୟୋଙ୍କ ଯିଏକ ିକ୍ଷର୍ୋଟଏି କ୍ଷଦ କ୍ଷର କକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟଭୁକ୍ତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏହୋର 
କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷଭୌତକି ଉପସି୍ଥତ ି ନର୍ଥୋଏ ଏବିଂ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲକ୍ଷଟଡ୍ ଫୋଇନୋନିସଆଲ ରୁ୍ପ୍ ସହତି ସହବନ୍ଧତି 
କ୍ଷହୋଇନର୍ଥୋଏ।  

xiv. ‘‘ଓୟୋର ଟ୍ରୋନ୍ସଫର’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିସମ୍ପୋଦତି କ୍ଷହଉଥିବୋ ଏକ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ଯୋହୋ ଏକ ଟ୍ରୋନ୍ସଫର  ଙୃ୍ଖଳୋର ପ୍ରତୟେ 
କମିବୋ ମୋଧ୍ୟମ କ୍ଷଦଇ ଏକ ଓରିଜ୍କି୍ଷନଟର ବୟକି୍ତ (ଉଭୟ ପ୍ରୋକୃତକି ଓ କ୍ଷବୈଧୋନକି) ଙ୍କ ସପେକ୍ଷର କ୍ଷବୈଦୁତକି ମୋଧ୍ୟମ ଦବୋରୋ 
ଏକ ବୟୋଙ୍କ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ଏକ ବୟୋଙ୍କକ୍ଷର ଜ୍କ୍ଷଣ ହତିୋଧିକୋରୀ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଅର୍ଥଗ ଉପଲବ୍ଧ କରିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ 
ଏବିଂ କମ୍ପୋନୀ କ୍ଷକୱୋଇସିର ମୋଷ୍ଟର ଡ୍କି୍ଷରକ୍ସନର ପୋରୋ 64 ଅନୁସୋକ୍ଷର ଏହ ିବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁପୋଳନ କରିବୋକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରିବ।  

xv. ‘‘କ୍ଷଡ୍ୋକ୍ଷମଷି୍ଟକ୍ ଓ କ୍ରସ୍ ବଡ଼ଗର ଓୟୋର ଟ୍ରୋନ୍ସଫର’’   କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଏକ ଅରିଜ୍କି୍ଷନଟର ବୟୋଙ୍କ ଓ ହତିୋଧିକୋରୀ ବୟୋଙ୍କ 
କ୍ଷର୍ୋଟଏି ବୟକି୍ତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନ୍ତ ିକମିବୋ କ୍ଷସହ ିକ୍ଷଦ କ୍ଷର ଅବସି୍ଥତ ଭିନ୍ନ ବୟକି୍ତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନ୍ତ ିକ୍ଷସପରି କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କରୋଯୋଉଥିବୋ 
ଏକ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ଏକ ଘକ୍ଷରୋଇ ଓୟୋର ଟ୍ରୋନ୍ସଫର କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ ଏବିଂ ଯଦ ିଅରିଜ୍କି୍ଷନଟର ବୟୋଙ୍କ କମିବୋ ହତିୋଧିକୋରୀ 
ବୟୋଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷଦ କ୍ଷର ଅବସି୍ଥତ ର୍ଥୋନ୍ତ ିକ୍ଷସପର ିଏକ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ କ୍ରସ୍ ବଡ଼ଗର ଓୟୋର ଟ୍ରୋନ୍ସରଫର କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ। 

xvi. ଏଠୋକ୍ଷର ପରିଭୋଷିତ କ୍ଷହୋଇନଥିବୋ ବୟତୀତ ସମସ୍ତ ଅଭିବୟକି୍ତରୁ୍ଡ଼କିର ଅର୍ଥଗ ସମୋନ ଅର୍ଥଗକୁ ବୁଝୋଇବ ଯୋହୋ ବୟୋଙି୍କିଂ 
ନୟିୋମକ ଅଧିନୟିମ 1949, ଭୋରତୀୟ ରିଜ୍ଭଗ ବୟୋଙ୍କ ଅଧିନୟିମ 1935 ପି୍ରକ୍ଷଭନ୍ସନ ଅଫ୍ ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ ଆକଟ 
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2002, ପି୍ରକ୍ଷଭନ୍ସନ ଅଫ୍ ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ (କ୍ଷମକ୍ଷଣ୍ଟନୋନସ ଅଫ୍ କ୍ଷରକଡ଼ଗସ) ରୁଲ୍ସ 2005 , ଆଧୋର (ଟୋରକ୍ଷର୍କ୍ଷଟଡ୍ 
କ୍ଷଡ୍ଲିଭରି ଅଫ୍ ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଧର ସବ୍ସିଡ୍ସି୍, କ୍ଷବନଫିିଟ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ସଭିକ୍ଷସସ୍) ଅଧିନୟିମ 2016 ଓ ତହିଁ 
ଉପକ୍ଷର ର୍ଠତି ନୟିୋମକ, କ୍ଷକୌଣସ ି କ୍ଷବୈଧୋନକି ନବୀକରଣ କମିବୋ ତହିଁ ଉପକ୍ଷର ପୁନଃ କୋଯଗୟେମ କମିବୋ ବୋଣିଜ୍ୟିକ 
ବୟବସ୍ଥୋକ୍ଷର ବୟବହୃତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ନୟସ୍ତ କ୍ଷହୋଇଅଛ ିକ୍ଷଯଉଁ ସି୍ଥତ ିକ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର।  

ଅଧ୍ୟାୟ –II 
ସାଧାରଣ 

4. ଉକ୍ତ ପଲିସି, ଏଥି ସହତି କ୍ଷକୌଣସି ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ ଏବିଂ ନବୀକରଣ କମ୍ପୋନୀର ନକି୍ଷଦଗ କମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦବୋରୋ କମିବୋ କ୍ଷବୋଡ଼ଗର କ୍ଷକୌଣସି 
କମିଟ ିଯିଏକ ିଏହ ିଦୋୟୀତବ ବହନ କରିବୋକୁ ସେମ ଥିକ୍ଷବ ତୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ବଧିିବର୍ଦ୍ଧ ଭୋବକ୍ଷର ଅନୁକ୍ଷମୋଦତି କ୍ଷହବୋ ଆବ ୟକ।  

ଏହ  ପଲ ସ ଟର ନ ମନଲ ଖିତ ଚାର  ଟ ାେ  ପ୍ରମୁଖ୍ ଉପାଦାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁ କ୍ତ କରାଯ ବ :  

କ.  ଗ୍ରୋହକ ଗ୍ରହଣୀୟତୋ ନୀତ ି

ଖ.  ଆପଦ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ପରିଚୋଳନୋ 

ର୍.  ଗ୍ରୋହକ ପରିଚୟ ବଧିି (ସିଆଇପି); ଏବିଂ  

ଘ.  ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନର ଅନୁଧ୍ୟୋନ  

5.  କମ୍ପାନୀ ଦବାରା ମନ  ଲଣ୍ଡର ିଂ ଓ ଟେରର ଷ୍ଟ ଫାଇନାନ ସିଂ ର ସ୍କ ଆକଳନ  

କ.  କମ୍ପୋନୀ ତୋର କିୋଏଣ୍ଟ, କ୍ଷଦ  କମିବୋ କ୍ଷଭୌକ୍ଷର୍ୋଳକି ଅଞ୍ଚଳ, ଉତ୍ପୋଦ, କ୍ଷସବୋ, ସଞ୍ଚୋଳନ କମିବୋ କ୍ଷଡ୍ଲିଭର ିଚୟୋକ୍ଷନଲ ଇତୟୋଦ ିପୋଇଁ 
ଏହୋର ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ ଓ ଆତଙ୍କବୋଦୀ ଆର୍ଥକି କୋଯଗୟକଳୋପ ସମବନ୍ଧତି ଆପଦର ପ୍ର ମନ ପୋଇ ଁଏହୋକୁ ଚହି୍ନଟ କରିବୋ, ଆକଳନ 
କରିବୋ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ କ୍ଷନବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ (ଏମଏଲ୍) ଏବିଂ କ୍ଷଟରରିଷ୍ଟ ଫୋଇନୋନିସ (ଟଏିଫ୍) ଆପଦ 
ଆକଳନକୁ କୋଯଗୟକୋରୀ କରିବ।  

 ଏହ ିଆକଳନ ପ୍ରକି୍ରୟୋକ୍ଷର ସୋମଗ୍ରୀକ ଆପଦ ସ୍ତରକୁ ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ କରିବୋ ପୂବଗରୁ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଆପଦକୋରକ ରୁ୍ଡ଼କୁି ବକି୍ଷବଚନୋ କରୋଯିବ 
ଏବିଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପଯଗୟୋୟକ୍ଷର ଓ ପ୍ର ମନ ପ୍ରକୋରକୁ ଲୋରୁ୍ କରୋଯିବ। ଆନ୍ତଜ୍ଗୋତକି ଆପଦ ଆକଳନ ପ୍ରସୁ୍ତତ ିସମୟକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ 
ସୋମଗ୍ରୀକ ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷସକଟର ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ଭଲ୍କ୍ଷନରୋବଲିିଟ ି ଯଦ ି ର୍ଥୋଏ ତୋହୋକୁ ଅବର୍ତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲଟର/ 
ସୁପରଭୋଇଜ୍ର କମ୍ପୋନୀ ସହତି ସମୟକୁ ସମୟକ୍ଷର ଏ ବଷିୟକ୍ଷର ଆକ୍ଷଲୋଚନୋ କରିକ୍ଷବ।  

ଖ.  କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ଆପଦର ଆକଳନ ବଷିୟକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିପତ୍ର ଆକୋରକ୍ଷର ରଖୋଯିବ ଏବିଂ ତୋହୋକୁ ଆନୁପୋତକି ଭୋବକ୍ଷର 
ପରବତ୍ତଗୀ ପଯଗୟୋୟକୁ ନଆିଯୋଇ ସୋମୟିକ ଆପଦ ରୂକ୍ଷପ ଆପଦ ଆକଳନ କୋଯଗୟ କରୋଯିବ ଓ ଏ ବଷିୟ କମ୍ପୋନୀର କ୍ଷବୋଡ଼ଗ ଦବୋରୋ 
ସି୍ଥରିକୃତ କ୍ଷହବ। ଆପଦ ଆକଳନ କୋଯଗୟକ୍ରମର ଫଳୋଫଳ ଅନୁସୋକ୍ଷର ଏହୋ କୋଯଗୟକୋରୀ କ୍ଷହବ। ଅନୟପେକ୍ଷର ଏହୋକୁ ଅତ ି
କମକ୍ଷର ବୋଷିକ ଆକୋରକ୍ଷର ସମୀେୋ କରୋଯିବ। ଉର୍ଚ୍ ଆପଦ ଥିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ଯଦ ି ର୍ଥୋନ୍ତ ି କ୍ଷତକ୍ଷବ ଆପଦ ଆକଳନ 
କୋଯଗୟୋନୁଷ୍ଠୋନକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଗବୋଷିକ ଭିତ୍ତକି୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବ।  

ର୍.  କୋଯଗୟୋନୁଷ୍ଠୋନର ଫଳୋଫଳ ବଷିୟକୁ କ୍ଷବୋଡ଼ଗ କମିବୋ କ୍ଷବୋଡ଼ଗର ଅନୟ କମିଟ ି ଯିଏକ ିଏହ ିସମବନ୍ଧତି େମତୋ ରଖିଛନ୍ତ ିତୋଙୁ୍କ ଦ ଗୋଇ 
ଦଆିଯିବ ଓ ଏହୋ ପ୍ରୋଧିକୃତ କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ ପୋଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷହବୋ ସହତି ସବୟିଂ ପରିଚୋଳତି ସିଂସ୍ଥୋକୁ ମଧ୍ୟ ଦଆିଯିବ।  

ଘ.  ଚହି୍ନଟୀକୃତ ଆପଦର ପ୍ର ମନ ଓ ପରିଚୋଳନୋ ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ଏକ ରିସ୍କ କ୍ଷବସ୍ଡ୍ ଆକ୍ଷପ୍ରୋଚ୍ (ଆରବଏି) କୁ ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍ କରିବ ଏବିଂ 
ଏହ ିଅନୁସୋକ୍ଷର କ୍ଷବୋଡ଼ଗର ଅନୁକ୍ଷମୋଦତି ନୀତ,ି ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ବଧିି ବୟବସ୍ଥୋକୁ ପରବତ୍ତଗୀ ପଯଗୟୋୟକ୍ଷର ଲୋରୁ୍ କରୋଇବ। ପୁନଶ୍ଚ କମ୍ପୋନୀ 
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ଏହ ି ବଷିୟର କୋଯଗୟକୋରୀତୋକୁ ଅନୁଧ୍ୟୋନ ସହତି ଏହୋ ଉପକ୍ଷର ନୟିନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଆବ ୟକତୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର ବର୍ଦ୍ଧତି ବୟବସ୍ଥୋ ଗ୍ରହଣ 
କରିବ।  

6.  ପ୍ରାଧିକୃତ ନ ଟଦଭ କ  

କ.  ଜ୍କ୍ଷଣ ‘‘ପ୍ରୋଧୀକୃତ ନକି୍ଷଦଗ କ’’ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ିକମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ପ୍ରୋଧିକୃତ ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ ଯିଏକ ିପିଏମଏଲ୍ ଅଧିନୟିମ ଓ ରୁଲର ଅଧ୍ୟୋୟ 
4 ଅଧୀନକ୍ଷର ତୋଙ୍କ ଉପକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଦୋୟୀତବ ନୟସ୍ତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ ଓ କ୍ଷସ କ୍ଷବୋଡ଼ଗ ଦବୋରୋ ନୋମୋଙି୍କତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନ୍ତ।ି  କମ୍ପୋନୀ ଏହ ିପଲିସି 
ଅଧୀନକ୍ଷର ପ୍ରୋଧିକୃତ ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକଟର ଭୋବକ୍ଷର ପରିଚୋଳନୋ ନକି୍ଷଦଗ କ / ମୁଖୟ ନବିଗୋହୀ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ନୋମୋଙି୍କତ କରିର୍ଥୋନ୍ତ ିଏବିଂ ଏହ ି
ବଷିୟକୁ ଏନଏଚବ/ି ଆରବଆିଇ ଏବିଂ ଏଫଆଇୟୁ – ଆଇଏନଡ୍ ିକୁ ସୂଚୀତ କରିର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

ଖ.  ପ୍ରୋଧୀକୃତ ନକି୍ଷଦଗ କଙ୍କ ନୋମ, ପଦବୀ ଓ ଠକିଣୋକୁ ସୂଚୀତ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ। ଏଥି ସହତି ପୂବଗରୁ ଦୋଖଲ କରୋଯୋଇଥିବୋ ସୂଚନୋକ୍ଷର 
କ୍ଷକୌଣସି ପରିବତ୍ତଗନ କ୍ଷହକ୍ଷଲ ତୋହୋକୁ ଏନଏଚବ/ି ଆରବଆିଇ ଏବିଂ ଏଫଆଇୟୁ – ଆଇଏନଡ୍ ିକୁ ସୂଚୀତ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

ର୍.  କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ପି୍ରନ୍ସିପୋଲ୍ ଅଫିସରଙୁ୍କ ପ୍ରୋଧୀକୃତ ନକି୍ଷଦଗ କ ରୂକ୍ଷପ ନୋମୋଙି୍କତ କରୋଯିବ ନୋହିଁ।  

 

7.  ପ୍ର ନ୍ସ ପାଲ୍ ଅଫ ସର 

କ.  କମ୍ପୋନୀ ଜ୍କ୍ଷଣ ‘‘ପି୍ରନ୍ସିପୋଲ୍ ଅଫିସର’’ଙୁ୍କ ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରଦୋନ କରିବ (ମୁଖୟତଃ କ୍ଷଜ୍କ୍ଷନରୋଲ୍ ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ର କମିବୋ କମ୍ପୋନୀର ସିଏମଡ୍/ି 
ଏମଡ୍ ିସ୍ତର ଠୋରୁ କମକ୍ଷର ଥିବୋ) ଅଧିକୋରୀ।  କମ୍ପୋନୀ ଏହ ିପଲିସି ଅଧୀନକ୍ଷର ପି୍ରନ୍ସିପୋଲ୍ ଅଫିସର ରୂକ୍ଷପ ଏହୋର କମ୍ପୋନୀ 
କ୍ଷସକ୍ଷକ୍ରଟୋରିଙୁ୍କ ନଯୁିକି୍ତ କ୍ଷଦଇର୍ଥୋଏ ଏବିଂ ଏହ ିବଷିୟକୁ ଏନଏଚବ/ି ଆରବଆିଇ ଏବିଂ ଏଫଆଇୟୁ – ଆଇଏନଡ୍ ି କୁ ସୂଚୀତ 
କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

ଖ. ପି୍ରନ୍ସିପୋଲ୍ ଅଫିସର ଏହ ିଆଇନ/ ନୟିୋମକ ଅଧୀନକ୍ଷର ଆବ ୟକତୋ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଅନୁପୋଳନ ବଷିୟ, ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନର 
ଅନୁଧ୍ୟୋନ ଏବିଂ ଅଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ଓ ସୂଚନୋ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ପୋଇ ଁଦୋୟୀତବ କ୍ଷନଇର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

ର୍. ପି୍ରନ୍ସିପୋଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ନୋମ, ପଦବୀ ଓ ଠକିଣୋକୁ ସୂଚୀତ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ। ଏଥି ସହତି ତୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ପୂବଗରୁ ଦୋଖଲ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ 
ସୂଚନୋ ଓ ପରିବତ୍ତଗନ ବଷିୟକୁ ଏନଏଚବ/ି ଆରବଆିଇ ଏବିଂ ଏଫଆଇୟୁ – ଆଇଏନଡ୍ ିକୁ ସୂଚୀତ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

8.  ପଲ ସ ର ଅନୁପାଳନ 

କ.  କମ୍ପୋନୀ ଏହ ିପଲିସି ସହତି ଅନୁପୋଳନ ବଷିୟ ରୁ୍ଡ଼କୁି ଏହ ିମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବ :  

i. କ୍ଷକୱୋଇସି ଅନୁପୋଳନ ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ ସିନୟିର ମୟୋକ୍ଷନଜ୍କ୍ଷମଣ୍ଟ ର୍ଠତି ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଏହୋ ଜ୍ଣୋଇବ।  

ii. ପଲିସି ଏବିଂ ବଧିି ବୟବସ୍ଥୋର ଉପଯୁକ୍ତ କୋଯଗୟୋନବୟନ ପୋଇଁ ଦୋୟୀତବ ଆବଣ୍ଟନ କରିବ  

iii. କମ୍ପୋନୀର ପଲିସି ଓ ବଧିି ବୟବସ୍ଥୋ ସହତି ଆଇନର୍ତ ଏବିଂ କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲକ୍ଷଟୋରି ଆବ ୟକତୋର କୋଯଗୟକୋରୀ ଅନୁପୋଳନ ବଷିୟକୁ 
ସବୋଧୀନ ଭୋବକ୍ଷର ମୂଲୟୋୟନ କରିବ।  

iv. କ୍ଷକୱୋଇସି/ ଏଏମଏଲ୍ ପଲିସ ିଏବିଂ ବଧିି ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁପୋଳନକୁ ଯୋଞ୍ଚ କରିବୋ ପୋଇ ଁକନକକ୍ଷରଣ୍ଟ/ ଇଣ୍ଟରନୋଲ୍ ଅଡ୍ଟି୍ ସିଷ୍ଟମ 
ରଖିବ।  

v. ତ୍ରୟମୋସିକ ସମୀେୋ କ୍ଷନୋଟ୍ ଦୋଖଲ କରିବ ଓ ଏହୋର ଅନୁପୋଳନ ବଷିୟ ଅଡ୍ଟି୍ କମିଟକୁି ଜ୍ଣୋଇବ।  
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ଖ.  କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବ କ୍ଷଯ ନଷି୍ପତ୍ତ ିନରି୍ଦ୍ଧଗୋରଣ କୋଯଗୟକୋରୀତୋ ଯୋହୋ କ୍ଷକୱୋଇସି ସହତି ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରଣ ଅନୁପୋଳନ ବଷିୟକୁ 
ଆଉଟକ୍ଷସୋସଗ କରୋଯୋଇ ନୋହିଁ।  

 

ଅଧ୍ୟାୟ –III 

ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରହଣୀୟତା ନୀତ  

9.  କମ୍ପୋନୀର କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ପଲିସି ଆକୋରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଏକ ଗ୍ରୋହକ ଗ୍ରହଣୀୟତୋ ନୀତ ିର୍ଠନ କରିଛ।ି  

10.  ସୋଧୋରଣ ବଷିୟ ସହତି ବନିୋ ପେପୋତକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଗ୍ରହଣୀୟତୋ ନୀତ ିବଷିୟ ରହବି, ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ :  

କ. ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ / କ୍ଷବନୋମୀ ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷ ଷର ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନୋହିଁ କମିବୋ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବ ନୋହିଁ।  

ଖ. କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ସିଡ୍ଡି୍ ିପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୋ ପୋଇଁ ଅେମ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯପରିକ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅସହକ୍ଷଯୋର୍ 
କମିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ ସମ୍ପୋଦତି ନଥିପତ୍ର / ସୂଚନୋର ବ ିବସନୀୟତୋ ଅଭୋବ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷସପରି ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଏହୋ ଗ୍ରହଣ କରିବ 
ନୋହିଁ କମିବୋ ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବ ନୋହିଁ।  

ର୍.  ନମିନଲିଖିତ ସିଡ୍ଡି୍ ିପ୍ରକି୍ରୟୋ ବନିୋ କ୍ଷକୌଣସି ସଞ୍ଚୋଳନ କମିବୋ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଭିତ୍ତକି ସମ୍ପକଗ ରେୋ କରିବ ନୋହିଁ।  

ଘ.  ଏକ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲୁଥିବୋ ଏବିଂ ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ସୋମୟିକ ଅପକ୍ଷଡ୍ସନ ସମୟକ୍ଷର କ୍ଷକୱୋଇସି ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ 
ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ସୂଚନୋ ଜ୍ୋରି କରବି।  

ଙ.  ଅତରିିକ୍ତ / ଇେୋଧୀନ ସୂଚନୋ, ପ୍ରୋପ୍ତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ପଲିସି ଅନୁସୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହମତ ିମିଳବିୋ ପକ୍ଷର କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ 
କ୍ଷଖୋଲୋଯିବ।  

ଚ.  କମ୍ପୋନୀ ଏହୋର  ୋଖୋ/ୟୁସିଆଇସି ସ୍ତରକ୍ଷର ସିଡ୍ଡି୍ ିବଧିି ବୟବସ୍ଥୋକୁ କୋଯଗୟକୋରୀ କରିବ। କ୍ଷତଣୁ ଯଦ ିଜ୍କ୍ଷଣ ବଦିୟମୋନ କ୍ଷକୱୋଇସି 
ଅନୁପୋଳନକୋରୀ ଗ୍ରୋହକ କମ୍ପୋନୀର କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷବ ଓ କ୍ଷସ କ୍ଷସହ ିକମ୍ପୋନୀ ସହତି ମି  ିଆଉ ଏକ ଋଣ ସୁବଧିୋ ପୋଇବୋକୁ ଚୋହୁଁଥିକ୍ଷବ 
କ୍ଷସଥିପୋଇଁ ତୋଙୁ୍କ ଆଉ ସିଡ୍ଡି୍ ିନୂଆ କରି କ୍ଷଦବୋ ଆବ ୟକ ନୋହିଁ।  

ଛ.  ସବୁ ଯୁର୍ମ ଆକ୍ଷବଦକଙ୍କ ପୋଇଁ ସିଡ୍ଡି୍ ିବଧିି ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁପୋଳତି କ୍ଷହବ।  

ଜ୍.  ଏପରି ପରିସି୍ଥତକି୍ଷର ଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଅନୟ ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତ/ ସିଂସ୍ଥୋଙ୍କ ପେରୁ କୋଯଗୟ କରିବୋକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯୋଇପୋରିବ ଓ ଏ 
ବଷିୟକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂକ୍ଷପ ଉକ୍ଷେଖ କରୋଯିବ।  

ଝ.  କ୍ଷର୍ୋଟଏି ସ୍ଥୋନକ୍ଷର ଉପକ୍ଷଯୋର୍ୀ ପ୍ରଣୋଳୀକୁ ରଖୋଯୋଇ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କରୋଯିବ କ୍ଷଯ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତ କମିବୋ 
ସିଂସ୍ଥୋ ସହତି ମି ୁ ନୋହିଁ ଯୋହୋଙ୍କ ନୋମ ଆରବଆିଇ ଦବୋରୋ ସକଗୁକ୍ଷଲଟ୍ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ମଞ୍ଜରୁ ିତୋଲିକୋକ୍ଷର ରହଛି।ି  

ଞ.  ଆରବଆିଇ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷନକ୍ଷର୍ଟଭି୍ ଲିଷ୍ଟକ୍ଷର ନୋମ ରହଥିିବୋ କ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତ କମିବୋ ସିଂସ୍ଥୋର ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ 
କରୋଯିବ ନୋହିଁ କମିବୋ ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲୋଯିବ ନୋହିଁ।  

ଟ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ପରମୋକ୍ଷନଟ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର (ପିଏଏନ୍) ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯୋଇଛ ି କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଜ୍ୋରି କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ ଯୋଞ୍ଚ ସୁବଧିୋକ୍ଷର 
ତୋହୋକୁ ଯୋଞ୍ଚ କରୋଯିବ।  

ଠ.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ ସମମୋନର ଇ-ନଥିପତ୍ରକୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯୋଇଛ ି କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଇନଫରକ୍ଷମସନ 
କ୍ଷଟକକ୍ଷନୋକ୍ଷଲୋଜ୍ ିଅଧିନୟିମ 2000 (2000 ର 21) ର ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର ତୋଙ୍କର ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ ସବୋେରକୁ ଯୋଞ୍ଚ କରିବ।  
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11.  ଗ୍ରୋହକ ଗ୍ରହଣୀୟତୋ ନୀତ ିସୋଧୋରଣ ଜ୍ନତୋ ବକି୍ଷ ଷତଃ କ୍ଷଯଉଁମୋକ୍ଷନ ଆର୍ଥକି କମିବୋ ସୋମୋଜ୍କି ରୂକ୍ଷପ ସୁବଧିୋରୁ ବଞ୍ଚତି କ୍ଷହୋଇଛନ୍ତ ି
କ୍ଷସହସିବୁ ସଦସୟଙ୍କ ପୋଇ ଁଆର୍ଥକି ସୁବଧିୋରୁ ବଞ୍ଚତି ନକ୍ଷହବୋ ପୋଇଁ କୋଯଗୟକୋରୀ କରୋଯିବ।  

ଅଧ୍ୟାୟ –IV 

ଆପଦ ବ ଭୀକରଣ ଓ ପର ଚାଳନା  

12.  ଆପଦ ବର୍ଗୀକରଣ ଓ ପରିଚୋଳନୋ ପୋଇଁ ଏଏଚ୍ଏଫଏଲ ର ଏକ ଆପଦ ଭିତ୍ତକି ନୀତ ିରହବି ଯୋହୋ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ନମିନଲିଖିତ ବଷିୟକୁ 
ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କରୋଯୋଇଛ ି:  

କ.  ଗ୍ରୋହକମୋନଙୁ୍କ ନମିନ, ମଧ୍ୟମ ଏବିଂ ଉର୍ଚ୍ ଆପଦ ବର୍ଗ ରୂକ୍ଷପ କ୍ଷେଣୀ ବଭିକ୍ତ କରୋଯିବ ଯୋହୋ କମ୍ପୋନୀର ଆକଳନ ଓ ଆପଦ ଧୋରଣୋ 
ଆଧୋରକ୍ଷର କ୍ଷହବ।  

ଖ.  ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ, ସୋମୋଜ୍କି / ଆର୍ଥକି ସି୍ଥତ,ି ବୟୋବସୋୟିକ କୋଯଗୟକ୍ରମର ପ୍ରକୃତ ିଏବିଂ କିୋଏଣ୍ଟଙ୍କ ବୟବସୋୟ ସମ୍ପକତି ସୂଚନୋ ଓ 
କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ଅବସି୍ଥତ ିଇତୟୋଦ ିମୋପଦଣ୍ଡ ଆଧୋରକ୍ଷର ତୋଙୁ୍କ ଆପଦ ବର୍ଗୀକରଣ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ରଖୋଯିବ। ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ବକି୍ଷବଚନୋ 
ସମୟକ୍ଷର ତୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ଅନଲୋଇନ୍ କମିବୋ ଜ୍ୋରି କତ୍ତଗୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଅନୟୋନୟ କ୍ଷସବୋ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ଚହି୍ନଟ 
ନଥିପତ୍ରକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରୋଯୋଇପୋରିବ ଯୋହୋର ବଷିୟ ନମିନ ପ୍ରକୋର କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର।  

ଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଏଏମଏଲ୍/ ଆପଦଭିତ୍ତକି ବର୍ଗୀକରଣ ନମିନକ୍ଷର ଉକ୍ଷେଖ କରୋଯୋଉଛ ି ଯୋହୋ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲକ୍ଷଟୋରି 
ଆବ ୟକତୋ ବଷିୟ ଭିତ୍ତକି୍ଷର ସମୟକୁ ସମୟକ୍ଷର ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ କରୋଯୋଇଥିବୋ ପ୍ରକୋକ୍ଷର କ୍ଷହବ :  

କମ୍ ଆପଦ କମ୍ ଆପଦ ଥିବୋ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ ଗ୍ରୋହକମୋକ୍ଷନ କ୍ଷହଉଛନ୍ତ ିକ୍ଷସହ ିବୟକି୍ତ (ଉର୍ଚ୍ କ୍ଷନଟ୍ ସମ୍ପଦ 
ବୟତୀତ) ଏବିଂ ସିଂସ୍ଥୋ ଯୋହୋଙ୍କ ପରିଚୟ ଓ ସମ୍ପଦର ଉତ୍ସକୁ ସହଜ୍କ୍ଷର ଚହି୍ନଟ 
କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର ଏବିଂ ତୋଙ୍କ ଦବୋରୋ କରୋଯୋଉଥିବୋ ଟ୍ରୋନଜ୍ୋକ୍ସନ ଏବିଂ ତୋଙ୍କର 
କ୍ଷପ୍ରୋଫୋଇଲକୁ ଅଧିକ ମୋତ୍ରୋକ୍ଷର ଜ୍ୋଣିବୋ ସମ୍ଭବ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ। ଏହୋ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ନମିନଲିଖିତ 
ବଷିୟ ରହଛି ି:  
1. କ୍ଷବତନକ୍ଷଭୋର୍ୀ କମଗଚୋରୀ 
2. ସବନକି୍ଷୟୋଜ୍ତି ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷ ଷ/ ମୋଲିକୋନୋଧୀନ ଫୋମଗ  
3. ସରକୋରୀ ବଭିୋର୍ ଓ ସରକୋରଙ୍କ ନଜି୍ସବ କମ୍ପୋନୀ 
4. ଲିମିକ୍ଷଟଡ୍ କମ୍ପୋନୀ (ପବିିକ୍ ଓ ପ୍ରୋଇକ୍ଷଭଟ୍)  
5. ପୋଟଗନରସିପ୍ ଫୋମଗ (ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡ୍ଡି୍)  
6. ଟ. 25 ଲେ ପଯଗୟନ୍ତ ଏନଆରଆଇ କୁ ଋଣ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ପରିକ୍ଷ ୋଧ ବୟବସ୍ଥୋଟ ି
ଏନଆରଓ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ ଏବିଂ ଯଦ ିପରିକ୍ଷ ୋଧ ବକି୍ଷଦ ୀ କ୍ଷରମିଟୋନ୍ସ 
ପୋଇଁ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ କ୍ଷତକ୍ଷବ ଏଥିପୋଇଁ ସୀମୋ ନୋହିଁ।  
7. ସବୁ ଋଣୁ କ୍ଷେତ୍ର 25 ଲେ ପଯଗୟନ୍ତ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଆନୁଷ୍ଠୋନକି ଆୟ ପ୍ରମୋଣ ନଥିପତ୍ର କମିବୋ 
ସକ୍ଷରୋର୍ଟ୍ ପ୍ରଣୋଳୀକୁ ବୟବହୋର କରୋଯୋଇ ନର୍ଥୋଏ ଯର୍ଥୋ କୟୋସ ସୋଲୋର,ି ଋଣର ଆୟ 
ପ୍ରମୋଣପତ୍ର ନଥିବୋ ଏବିଂ ଇନଫମଗୋଲ୍ ସବନଯୁିକ୍ତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆୟକୁ ଆକଳନ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  
8. ଟ.25 ଲେପଯଗୟନ୍ତସବୁ ଜ୍ମୋ।  

ମଧ୍ୟମ ଆପଦ 1. ଏନଜ୍ଓି, ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଚୋରିଟ ିଓ ଅନୁଷ୍ଠୋନ ଯିଏକ ିଦୋନ ଗ୍ରହଣ କରିର୍ଥୋନ୍ତ।ି 
2. ଟ୍ରଷ୍ଟ / କ୍ଷସୋସୋଇଟ ି 
3. ଉର୍ଚ୍ ସମ୍ପଦ ଥିବୋ ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷ ଷ (ଟ.1 କ୍ଷକୋଟରୁି ଅଧିକ ନକି୍ଷବ  କ୍ଷଯୋର୍ୟ ବଳକୋ)  
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4. କମ୍ପୋନୀ ଯୋହୋର ନକିଟ ସମ୍ପକୟି ପରିବୋର କ୍ଷସୟୋରଧୋରୀ କମିବୋ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ  
5. ସକ୍ଷରୋକ୍ଷର୍ଟ୍ ପ୍ରଣୋଳୀ କମିବୋ ବନିୋ ଫମଗୋଲ୍ ଇନକମ୍ ପୁଫ୍ ନଥିପତ୍ର ଆଧୋରକ୍ଷର ଆକଳତି 
ଟ.25 ଲେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧଗବ ସବୁ ଋଣ  
6. ଟ.25 ଲେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧଗବ ଏନଆରଆଇଙୁ୍କ ଋଣ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଋଣ ପରିକ୍ଷ ୋଧ ବୟବସ୍ଥୋ 
ଏନଆରଓ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ।  
7. ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷଓପଞ୍ଜୀକୃତସିଂସ୍ଥୋଙୁ୍କ 25 ଲେରୁଉର୍ଦ୍ଧଗବସବୁପ୍ରକୋର ଜ୍ମୋ।  

ଉର୍ଚ୍ ଆପଦ 1. ରୋଜ୍କ୍ଷନୈତକି କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଜ୍ଡ଼ତି ବୟକି୍ତ (ପିଇପି)  
2. ପରିବୋର ସଦସୟ ଓ ପିଇପିଙ୍କ ନକିଟ ସମ୍ପକୟି  
3.                                                   -      
                                )  
4. ଉପଲବ୍ଧ ଜ୍ନସୁଚନୋ ଆଧୋରକ୍ଷର ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ ପ୍ରସିର୍ଦ୍ଧ ିଲୋଭ କରିଥିବୋ ବୟକି୍ତ 
5.                                                            
                        
6.                               -                

 

ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ କ୍ଷଯ ପ୍ରଚଳତି ଆପଦ ସମବନ୍ଧତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ ସିଂର୍ହୃତି ବଭିିନ୍ନ ଅନୟୋନୟ ସୂଚନୋ ଅଣହସ୍ତକ୍ଷେପ କ୍ଷଯୋର୍ୟ 
କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ ଏବିଂ ତୋହୋକୁ କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ପଲିସିକ୍ଷର ଉକ୍ଷେଖ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର।  

ଆଣ୍ଟ ି ମନ ି ଲଣ୍ଡରିିଂ (ଏଏମଏଲ୍) ଷ୍ଟୋଣ୍ଡୋଡ଼ଗସ ଉପକ୍ଷର ଏବିଂ କମବୋଟ ି ଫୋଇନୋନିସିଂ ଅଫ୍ କ୍ଷଟକ୍ଷରୋରିଜ୍ମି୍ (ସିଏଫଟ)ି ଆଧୋରକ୍ଷର 
ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଆକ୍ସନ ଟୋସ୍କ କ୍ଷଫୋସଗ (ଏଫଏଟଏିଫ୍) ଦବୋରୋ ସୁପୋରଶି୍ କରୋଯୋଇ ଆପଦ ଆକଳନ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

ଅଧ୍ୟାୟ –V 

ଗ୍ରାହକ ପର ଚୟ ବ ଧି (ସ ଆଇପ ) 

13.  ନମିନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ରଖିବ :  

କ.  ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହତି କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଆଧୋରିତ ସମ୍ପକଗ ଆରମ୍ଭ କ୍ଷବକ୍ଷଳ  

ଖ.  କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ପ୍ରୋପ୍ତ କରିଥିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ତର୍ଥୟର ସବୀକୃତତୋ କମିବୋ ପଯଗୟୋପ୍ତତୋ ସମବନ୍ଧକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି ସକ୍ଷନ୍ଦହ ସଷିୃ୍ଟ 
କ୍ଷହଉଥିବ।  

ର୍.  ଏକ୍ଷଜ୍ଣ୍ଟ ଭୋବକ୍ଷର ତୃତୀୟ ପେ ଉତ୍ପୋଦ ବକିି୍ର, ନଜି୍ସବ ଉତ୍ପୋଦ ବକିି୍ର କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ କୋଡ଼ଗ /କ୍ଷସଲ୍ ର କ୍ଷଦୟ ପଇଠ ଓ ପି୍ରକ୍ଷପଡ୍/ ଟ୍ରୋକ୍ଷଭଲ୍ 
କୋଡ଼ଗର ରିକ୍ଷଲୋଡ୍ିିଂ ଏବିଂ ପଚୋ  ହଜ୍ୋରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କୋର ଅନୟୋନୟ ଉତ୍ପୋଦ।  

ଘ.  ଅଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଆଧୋରିତ ଗ୍ରୋହକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ପରିଚୋଳନୋ କରିବୋ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସୋେୋତ କରିବୋ, 
କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ସିଂପକୃ୍ତ ଥିବୋ ପରିମୋଣ ପଚୋ  ହଜ୍ୋର ଟଙ୍କୋ ବୋ ତୋ ଠୋରୁ ଅଧିକ କ୍ଷହୋଇଥିବ କ୍ଷଯପରିକ ିକ୍ଷର୍ୋଟଏି ସଞ୍ଚୋଳନ ରୂକ୍ଷପ 
କମିବୋ ବହୁ ବୋର ସଞ୍ଚୋଳନ ଅନୁସୋକ୍ଷର ସିଂପକୃ୍ତ ଥିବ।  

ଙ.  କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ କମ୍ପୋନୀ ନକିଟକ୍ଷର ଏକ ବ ିବୋସ କରିବୋର କୋରଣ ଥିବ କମିବୋ ଏହୋ ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ ମକ୍ଷନ କ୍ଷହଉଥିବ କ୍ଷଯ ଜ୍କ୍ଷଣ 
ଗ୍ରୋହକ ଇେୋକୃତ ଭୋବକ୍ଷର ପଚୋ  ହଜ୍ୋର ଟଙ୍କୋର ସୀମୋ ଠୋରୁ କମକ୍ଷର କ୍ରମୋର୍ତ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ କରିଛନ୍ତ।ି  

ଚ.  କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କରିବ କ୍ଷଯ ଏଏଫଏଚଏଲ୍ ଠୋରୁ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିବୋ ସମୟକ୍ଷର ପରିଚୟ ଦୋବୀ କରୋଯିବ ନୋହିଁ।  
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14.  ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଆଧୋରିତ ସମ୍ପକଗ ଆରମ୍ଭ ସମୟକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଯୋଞ୍ଚ କରିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ନଜି୍ ଇେୋକ୍ଷର 
ନମିନଲିଖିତ ବୟବସ୍ଥୋ ଭିତ୍ତକି୍ଷର ଜ୍କ୍ଷଣ ତୃତୀୟ ପେଙ୍କ ଦବୋରୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସତୟୋସତୟ ଯୋଞ୍ଚ କରିବ।  

କ.  ତୃତୀୟ ପେଙ୍କ ଦବୋରୋ ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସତୟୋସତୟ ସମବନ୍ଧତି ସୂଚନୋ କମିବୋ କ୍ଷରକଡ଼ଗ ତୃତୀୟ ପେଙ୍କ ଠୋରୁ ଦୁଇ ଦନି 
ମଧ୍ୟକ୍ଷର କମିବୋ କ୍ଷସଣ୍ଟରୋଲ୍ କ୍ଷକୱୋଇସି କ୍ଷରକଡ଼ଗ କ୍ଷରଜ୍େିିରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯିବ।  

ଖ.  କମ୍ପୋନୀ ପେରୁ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ସମବନ୍ଧତି କପି ଉପକ୍ଷର ସକ୍ଷନ୍ତୋଷତୋ ପ୍ରକୋ  ନମିକ୍ଷନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବ ଏବିଂ 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସତୟୋସତୟ ଜ୍ୋଣିବୋ ଆବ ୟକତୋ ନମିକ୍ଷନ୍ତ ଅନୟୋନୟ ସିଂପକୃ୍ତ ନଥିପତ୍ର ବନିୋ ବଳିମବକ୍ଷର ତୃତୀୟ ପେଙ୍କ ଠୋରୁ ଉପଲବ୍ଧ 
କରୋଯିବ।  

ର୍.  ତୃତୀୟ ପେଙୁ୍କ କ୍ଷରରୁ୍କ୍ଷଲଟ୍ କରୋଯିବ, ତଦୋରଖ କରୋଯିବ କମିବୋ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରୋଯିବ ଓ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସତୟୋସତୟ ଜ୍ୋଣିବୋ 
ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ତୋଙ୍କର କୋଯଗୟ ବଧିି ଓ କ୍ଷରକଡ଼ଗ ରେଣୋକ୍ଷବେଣର ଆବ ୟକତୋକୁ ଆବ ୟକତୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର ପରିଚୋଳନୋ କରୋଯିବ 
ଏବିଂ ପିଏମଏଲ୍ ଅଧିନୟିମ ଅଧୀନର ତୋଙ୍କର ଦୋୟୀତବ ସମ୍ପୋଦତି କ୍ଷହବ।  

ଘ.  ଏହ ିତୃତୀୟ ପେ କ୍ଷର୍ୋଟଏି କ୍ଷଦ  କମିବୋ ଉର୍ଚ୍ ଆପଦ ରୂକ୍ଷପ ଆକଳତି କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର ମଧ୍ୟକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇନପୋରନ୍ତ।ି  

ଙ.  ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସମବନ୍ଧତି ସତୟୋସତୟ ଏବିଂ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଥିବୋ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସୋବଧୋନତୋ ଉପୋୟ ପୋଇଁ ଅନ୍ତମି ଦୋୟୀତବ କ୍ଷଯପରି ଲୋରୁ୍ 
କ୍ଷହୋଇଥିବ, କମ୍ପୋନୀର କ୍ଷହବ।  

ଅଧ୍ୟାୟ –VI 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମବନ୍ଧ ତ ପ୍ରଯୁଜୟତ ସାବାଧାନତା ପ୍ରକ୍ର ୟା (ସ ଡ ଡ ) 

ର୍ା  -1 – ବୟକ୍ତ  ବ ଟ ଷଙ୍କ ଟେତ୍ରଟର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମବନ୍ଧ ତ ପ୍ରଯୁଜୟ ସାବଧାନତା ପ୍ରକ୍ର ୟା (ସ ଡ ଡ ) 

15. ସିଡ୍ଡି୍ ିଅଧିଗ୍ରହଣ ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ଏକ ଋଣ ଆଧୋରିତ ସମ୍ପକଗ ସ୍ଥୋପନ କରୁଥିବୋ ସମୟକ୍ଷର ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷଙ୍କ ଠୋରୁ ନମିନଲିଖିତ 
ବଷିୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ କମିବୋ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷଙ୍କ ସହତି କୋରବୋର କରୁଥିବୋ ସମୟକ୍ଷର କ୍ଷଯଉଁମୋକ୍ଷନ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ, ଭୋରପ୍ରୋପ୍ତ 
ସବୋେରକୋରୀ କମିବୋ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷବୈଧୋନକି ସିଂସ୍ଥୋର େମତୋପତ୍ର ଧୋରୀ କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷବ :  

(କ)  ଏଠୋକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବର କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର, 
(i)  ଆଧୋର (ଟୋରକ୍ଷର୍କ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷଡ୍ଲିଭରି ଅଫ୍ ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସବସିଡ୍ଜି୍, କ୍ଷବନଫିିଟ୍ସ ଓ ସଭିକ୍ଷସସ୍) ଅଧିନୟିମ 2016 

(2016 ର 18) ର ଧୋରୋ 7 ଅଧୀନକ୍ଷର ବଜି୍ଞୋପିତ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷଯୋଜ୍ନୋ ଅଧୀନକ୍ଷର ଲୋଭ କମିବୋ ସବସିଡ୍ ିପୋଇର୍ଥୋନ୍ତ।ି  
(ii)  କ୍ଷସ ତୋଙ୍କର ଆଧୋର ନମବରକୁ କ୍ଷସବେକୃତ ଭୋବକ୍ଷର ପିଏମଏଲ୍ ଅଧୀନୟିମର ଧୋରୋ 11 ର ଉପଧୋରୋ (1) ଅନୁସୋକ୍ଷର ପ୍ରୋର୍ଥମିକ 

ବୟବସ୍ଥୋକ୍ଷର ଦୋଖଲ କରନ୍ତ,ି କମିବୋ  
(ଖ) କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସମ୍ପୋଦତି କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ କ୍ଷସଠୋକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିବୋ ପ୍ରମୋଣ, କମିବୋ  
(ର୍)  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଆଧୋର ଯୋଞ୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଅଫଲୋଇନ୍ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇନର୍ଥୋଏ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ତୋର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରମୋଣ କମିବୋ କ୍ଷକୌଣସି 

ଓଭିଡ୍ ିବୋ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ର କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ତୋଙ୍କର ପରିଚୟ ଓ ଠିକଣୋ ରହରି୍ଥୋଏ; ଏବିଂ  
(ଘ)  ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର (ପିଏଏନ) କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ର ବୋ ଆୟକର ଟକିସ ନୟିମ 1962 କ୍ଷର ପରିଭୋଷିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର 

ଫମଗ ନିଂ 60 
(ଙ)  ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବୟୋବସୋୟିକ ପ୍ରକୃତ ିଓ ଆର୍ଥକି ସି୍ଥତ ିସମନିବତ ଅନୟୋନୟ କ୍ଷକୌଣସି ପରିଚୟ ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ର ଯୋହୋକୁ 

କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ଆବ ୟକ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ ଓ ଏହୋ କମ୍ପୋନୀର କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ପଲିସି ଅନୁସୋକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ।  
ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ କ୍ଷଯ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଏହୋକୁ ଦୋଖଲ କରିର୍ଥୋନ୍ତ ି:  

i.  ପିଏମଏଲ୍ ଅଧୀନୟିମର ଧୋରୋ 11ଏ ର ଉପଧୋରୋ (1) ର ପ୍ରର୍ଥମ ବୟବସ୍ଥୋ ଭିତ୍ତକି୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଇ-କ୍ଷକୱୋଇସି ସବୀକୃତକିରଣ 



ଆଧାର ହାଉସ ିଂ ଫାଇନାନସ ଲ ମ ଟେଡ୍ 
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ବୟବହୋର କର ି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆଧୋର ନମବରକୁ ସବୀକୃତକିରଣ କୋଯଗୟ କରିବ ଓ ଯୋହୋ ଭୋରତୀୟ ୟୁନକି୍ ଆଇକ୍ଷଡ୍ଣ୍ଟଫିିକ୍ଷକସନ 
ଅକ୍ଷର୍ଥୋରିଟଙି୍କ ଦବୋରୋ ବୟବସି୍ଥତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର। ପୁନଶ୍ଚ ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଯଦ ି ଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକ ବତ୍ତଗମୋନର ଠକିଣୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋକୁ 
ଚୋହୁଁଥିକ୍ଷବ ଓ ତୋହୋ କ୍ଷସଣ୍ଟରୋଲ୍ ଆଇକ୍ଷଡ୍ଣ୍ଟଟିଜି୍ ଡ୍ୋଟୋ ରିକ୍ଷପୋଜ୍କି୍ଷଟୋରିକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବୋ ପରିଚୟ ସୂଚନୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର ଠକିଣୋ ଠୋରୁ 
ଭିନ୍ନ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷସ କମ୍ପୋନୀକୁ ଏକ ସବକ୍ଷଘୋଷଣୋନୋମୋ ପ୍ରଦୋନ କରିକ୍ଷବ।  

ii.  କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଆଧୋର ପୋଇ ଁଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ କୋଯଗୟକ୍ରମ ସମ୍ପୋଦତି କ୍ଷହୋଇନପୋକ୍ଷର କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ 
କୋଯଗୟ କରିବ।  

iii.  କ୍ଷକୌଣସି ଓଭିଡ୍ ିର ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ର ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ଇନଫରକ୍ଷମସନ କ୍ଷଟକକ୍ଷନୋକ୍ଷଲୋଜ୍ ିଅଧିନୟିମ 2000 (2000 ର 21) ଓ 
ତହିଁ ଉପକ୍ଷର ର୍ଠତି ନୀତ ିଅନୁସୋକ୍ଷର ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ସବୋେରକୁ ଯୋଞ୍ଚ କରିବ ଓ ଅନୁକ୍ଷେଦ 1 ଅଧୀନକ୍ଷର ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ଏକ ଲୋଇଭ୍ 
ଫକ୍ଷଟୋ ରଖିବ।  

iv. କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ କୋଯଗୟ କ୍ଷହୋଇ ପୋରିନର୍ଥୋଏ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବର ମିଳଥିିବୋ ପ୍ରମୋଣ କମିବୋ କ୍ଷକୌଣସି ଓଭିଡ୍ ି
ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ଅନୁକ୍ଷେଦ I ଅଧୀନକ୍ଷର ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ କ୍ଷକୱୋଇସି ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ଏହ ିଯୋଞ୍ଚ କୋଯଗୟ କରିବ ଯୋହୋ କ୍ଷକୌଣସି 
ସରକୋରଙ୍କ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁସୋକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବର ଅଧୀଗ୍ରହଣ ପ୍ରମୋଣର ଏକ ପ୍ରମୋଣିତ କପି କମିବୋ ଓଭିଡ୍ ିଓ 
ବତ୍ତଗମୋନର ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ରଖୋଯିବ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ରକୁ ଦୋଖଲ କରୋଯୋଇନଥିବ।  
ପୁନଶ୍ଚ ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ ଆଧୋର (ଟୋରକ୍ଷର୍କ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷଡ୍ଲିଭରି ଅଫ୍ ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ସବସିଡ୍ଜି୍, କ୍ଷବନଫିିଟ୍ସ 
ଓ ସଭିକ୍ଷସସ୍) ଅଧିନୟିମ 2016 ର ଧୋରୋ 7 ଅଧୀନକ୍ଷର ତୋଙ୍କର ଆଘୋତ, ଅସୁସ୍ଥତୋ କମିବୋ ବୋର୍ଦ୍ଧଗକୟ ଅବସ୍ଥୋ କ୍ଷହତୁ ଅଚଳୋବସ୍ଥୋ 
କମିବୋ ଅନୟ ପେକ୍ଷର ଅନୁରୂପ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି ସି୍କମ୍ ଅଧୀନକ୍ଷର ଲୋଭ କମିବୋ ସବସିଡ୍ ିପ୍ରୋପ୍ତ କରିବୋକୁ ଇେୋ କରୁଥିବୋ ଜ୍କ୍ଷଣ 
ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷଙ୍କ ପୋଇ ଁଇ-କ୍ଷକୱୋଇସ ିସିକୃତକିରଣ କରୋଯୋଇ ପୋରିବ ନୋହିଁ। କମ୍ପୋନୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବର ପ୍ରୋପ୍ତ କରିବ। 
ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ ସମ୍ପୋଦନ ଦବୋରୋ ପରିଚୟ ରଖିବ କମିବୋ ବକିଳ୍ପ ଭୋବକ୍ଷର ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ଓଭିଡ୍ ିର ପ୍ରମୋଣିତ କପିକୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କରିବ 
କମିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ର ରଖିବ। ଏହ ିବୟବସ୍ଥୋକ୍ଷର କରୋଯୋଇଥିବୋ ସିଭିଡ୍ ିଜ୍କ୍ଷଣ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ସମ୍ପୋଦତି 
କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଭିନ୍ନତୋ ଥିକ୍ଷଲ ଏବିଂ କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ପରିଚୋଳନୋକୁ ମଧ୍ୟ ସମୀେୋ ଅଧୀନକୁ ନଆିଯୋଇପୋରିବ। କ୍ଷସଣ୍ଟରୋଲୋଇଜ୍ 
ଭିତ୍ତକି ଏକ ଡ୍ୋଟୋକ୍ଷବସର ପରିଚୋଳନୋ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଏହୋର ବଧିିବର୍ଦ୍ଧ କ୍ଷରକଡ଼ଗ ରଖିବୋକୁ କ୍ଷଚଷ୍ଟୋ କରିବ। ଏହ ିଡ୍ୋଟୋକ୍ଷବସକ୍ଷର 
ମଞ୍ଜରୁୀ କରିଥିବୋ ବଷିୟର ଭିତ୍ତଭୂିମି ବଷିୟ ଉକ୍ଷେଖ ରହବି। ଏହୋ ସହତି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବବିରଣୀ ପ୍ରୋଧୀକୃତ ବଭିୋର୍ୀୟ ସବୀକୃତ ି
ପ୍ରଦୋନକୋରୀଙ୍କ ନୋମ ଆ ୋ କରୋଯୋଉଥିବୋ ବଷିୟ ଓ ଅତରିିକ୍ତ ବବିରଣୀ ଯଦ ିର୍ଥୋଏ ତୋହୋ ରହବି। ଏହ ିଡ୍ୋଟୋକ୍ଷବସକୁ ସମୟକୁ 
ସମୟକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ଆନ୍ତସମୀେୋ /ଅନୁସନ୍ଧୋନ କରୋଯିବ ଓ ତୋହୋ ସୁପରଭୋଇକ୍ଷଜ୍ୋର ିସମୀେୋ ପୋଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷହବ।  
ବୟୋଖୟୋ 1 : କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ କରିବ କ୍ଷଯ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏହୋର ଗ୍ରୋହକ ଆଧୋର ନମବର ଥିବୋ ତୋଙ୍କର ଆଧୋର ନମବର ପୋଇଥିବୋ 
ପ୍ରମୋଣକୁ ଦୋଖଲ କରିଥିକ୍ଷବ କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କରିବ କ୍ଷଯ କ୍ଷସହ ି ଗ୍ରୋହକମୋକ୍ଷନ ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ (i) ଅନୁସୋକ୍ଷର 
କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବରର ସିକୃତକିରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ତୋଙ୍କର ଆଧୋର ନମବରଟ ିରିଡ୍ୋକଟ କମିବୋ ବିୋକ୍ ଆଉଟ୍ କ୍ଷହୋଇଛ।ି  
ବୟୋଖୟୋ 2 : ବୋକ୍ଷୟୋକ୍ଷମଟ୍ରକି୍ ଆଧୋରିତ ଇ-କ୍ଷକୱୋଇସି ସିକୃତକିରଣ କୋଯଗୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୟିମ ସହତି ଅନୁପୋଳନ ଆଧୋରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ 
ଦବୋରୋ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର।  
ବୟୋଖୟୋ 3 : ଆଧୋରର ବୟବହୋର, ଆଧୋର କ୍ଷପୋକ୍ଷଜ୍ସନ ପ୍ରମୋଣ ଆଧୋର (ଟୋରକ୍ଷର୍କ୍ଷଟଡ୍ କ୍ଷଡ୍ଲିଭର ିଅଫ୍ ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ 
ଅଦର ସବସିଡ୍ଜି୍, କ୍ଷବନଫିିଟ୍ସ ଓ ସଭିକ୍ଷସସ୍) ଅଧିନୟିମ 2016 ଅନୁସୋକ୍ଷର କ୍ଷହବ ଏବିଂ ଏହୋ ଉପକ୍ଷର ନୟିୋମକ ଜ୍ୋରି କ୍ଷହବ।  

16. ଓଟପିି ଆଧୋରିତ ଇ-କ୍ଷକୱୋଇସି ବୟବହୋର କର ିକ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲୋଯୋଏ। ଅଣ କ୍ଷଫସ-ଟୁ-କ୍ଷଫସ୍ ପ୍ରଣୋଳୀକ୍ଷର ନମିନ ଲିଖିତ 
ବୟବସ୍ଥୋ ଆଧୋରକ୍ଷର ଏହୋ କରୋଯୋଏ। କ୍ଷଯକ୍ଷହତୁ କମ୍ପୋନୀ ପରବତ୍ତଗୀ ଜ୍ମୋ ଗ୍ରହଣ କରିପୋକ୍ଷର ନୋହିଁ କ୍ଷତଣୁ ଏରୁ୍ଡ଼କି କ୍ଷକବଳ ଋଣ 
ପ୍ରଦୋନ ସୁବଧିୋ ପୋଇଁ ଲୋରୁ୍ କ୍ଷହବ :  
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i.  ଓଟପିି ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ସବୀକୃତକିରଣ ପୋଇଁ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ ଏକ ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ସହମତ ିରଖୋଯିବ।  

ii. କ୍ଷକବଳ ମିଆଦ ଋଣକୁ ମଞ୍ଜରୁୀ ଦଆିଯିବ। ମଞ୍ଜରୁ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ମିଆଦ ଋଣର ସମୁଦୋୟ ପରିମୋଣ କ୍ଷର୍ୋଟଏି ବଷଗକ୍ଷର ଷୋଠଏି 
ହଜ୍ୋର ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧିକ କ୍ଷହବ ନୋହିଁ।  

iv.               -                                                                          
                                             -                                     , 
                                                                  

iv. ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ଯଦ ିସିଡ୍ଡି୍ ିପ୍ରଣୋଳୀଟ ିକ୍ଷର୍ୋଟଏି ବଷଗ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ କ୍ଷହୋଇନପୋକ୍ଷର କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ପରବତ୍ତଗୀ କ୍ଷଡ୍ବଟିକୁ 
ଅନୁମତ ିଦଆିଯୋଏ ନୋହିଁ।  

v. କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ରିକ୍ଷପୋଟ ିସିଂସ୍ଥୋ ସହତି ନନ୍ କ୍ଷଫସ୍ ଟୁ କ୍ଷଫସ୍ ପ୍ରଣୋଳୀକ୍ଷର ଓଟପିି ଆଧୋରିତ କ୍ଷକୱୋଇସି ବୟବହୋର କରି ଖୋତୋ କ୍ଷଖୋଲୋ 
ଯୋଇନଥିବୋ କମିବୋ କ୍ଷଖୋଲିବୋକୁ ନଥିବୋ କ୍ଷକୌଣସି ଅନୟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନଥିବୋ ବଷିୟକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ ଏକ କ୍ଷଘୋଷଣୋନୋମୋ ପ୍ରୋପ୍ତ 
କରୋଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ ସିକ୍ଷକୱୋଇସିଆରଙୁ୍କ କ୍ଷକୱୋଇସି ସୂଚନୋ ଅପକ୍ଷଲୋଡ୍ କରୋଯୋଉଥିବୋ ସମୟକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂକ୍ଷପ ସୂଚୀତ 
କରିବ କ୍ଷଯ କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ଆକୋଉଣ୍ଟ ରୁ୍ଡ଼କି ଇ-କ୍ଷକୱୋଇସି ଆଧୋରତି ଓଟପିି ବୟବହୋର କରି କ୍ଷଖୋଲୋଯୋଇଛ।ି ଅନୟୋନୟ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ 
ସିଂସ୍ଥୋ ଦବୋରୋ ନନ୍ କ୍ଷଫସ ଟୁ କ୍ଷଫସ୍ ପ୍ରଣୋଳୀକ୍ଷର ଇ କ୍ଷକୱୋଇସି ବଧିି ଆଧୋରିତ ଓଟପିି ସହତି କ୍ଷଖୋଲୋ ଯୋଇଥିବୋ ଆକୋଉଣ୍ଟସର 
କ୍ଷକୱୋଇସି ସୂଚନୋ ଆଧୋରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବ ନୋହିଁ।  

vi. ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀର ଅନୁପୋଳନକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବୋ ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ଏଥିକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି ବ ିଙୃ୍ଖଳୋ / ଅଣଅନୁପୋଳନ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର 
ସିଷ୍ଟମକୁ ସଜ୍ୋର୍ ରଖିବୋ ପୋଇ ଁବଧିି ବୟବସ୍ଥୋ ରୁ୍ଡ଼କୁି କକ୍ଷଠୋର ଭୋବକ୍ଷର ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରିବ।  

17. କମ୍ପୋନୀ ଲୋଇଭ୍ ଭି-ସିଆଇପି ଅଣ୍ଡରକ୍ଷଟକ୍ କରିପୋକ୍ଷର ଯୋହୋ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୟିମ ଆଧୋରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀର ଜ୍କ୍ଷଣ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ 
ଏହୋକୁ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର,  

a.                                                                ,                  
              ,             (LE)                                         
     (BOs)                                   

                                         ,                                         
                                                         

b.      17                           e-KYC                        -     -      
                                               

c.                                  /                        

 V-CIP                                                                               

i. କମ୍ପୋନୀର ଅଧିକୋରୀମୋକ୍ଷନ ଭି-ସିଆଇପି କୁ କ୍ଷରକଡ଼ଗ ଭିଡ୍ଓି ସହତି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫକୁ ରଖିକ୍ଷବ ଓ ତୋହୋକୁ ପରିଚୟ ପୋଇଁ 
ଉପସ୍ଥୋପନ କରିକ୍ଷବ ଏବିଂ ପରିଚୟ ପୋଇଁ ଅଫଲୋଇନ୍ ଆଧୋର ଯୋଞ୍ଚ ଦବୋରୋ ପରିଚୟ ସୂଚନୋ ରଖିକ୍ଷବ।  

ii. କମ୍ପୋନୀ ପୋନ କୋଡ଼ଗର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚତି୍ରକୁ ରଖିବ ଯୋହୋକୁ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସମୟକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ ପ୍ରଦ ତି କରୋଯୋଇଥିବ। ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ଦବୋରୋ ଇ-ପୋନ୍ ବୟବସି୍ଥତ ନକ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଏହୋ କରୋଯିବ। ଜ୍ୋରି କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ ଡ୍ୋଟୋ କ୍ଷବସରୁ ପୋନର ବବିରଣୀ ଯୋଞ୍ଚ 
କରୋଯିବ।  

iii.  ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଲୋଇଭ୍ କ୍ଷଲୋକ୍ଷକସନ (ଜ୍ଓିଟୟୋରି୍ିଂ) କୁ ରଖୋଯୋଇ ନଶିି୍ଚତ କରୋଯିବ କ୍ଷଯ ଗ୍ରୋହକ ଭୋରତକ୍ଷର ଅବସ୍ଥୋନ କରୁଛନ୍ତ।ି  
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iv. କମ୍ପୋନୀର ଅଧିକୋରୀ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କରିକ୍ଷବ କ୍ଷଯ ଆଧୋର / ପୋନ୍ ବବିରଣୀକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ସଠକି୍ ରହଛି ିଓ ଗ୍ରୋହକ ଭି-
ସିଆଇପି ଅଣ୍ଡରକ୍ଷଟକିିଂ କରୁଛନ୍ତ ି ଏବିଂ ଆଧୋର/ ପୋନକ୍ଷର ଥିବୋ ପରିଚୟ ବବିରଣୀ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିବୋ 
ବବିରଣୀ ସହତି ସଠକି ରହଛି।ି  

vi.  କମ୍ପୋନୀର ଅଧିକୋରୀ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିକ୍ଷବ କ୍ଷଯ ଭିଡ୍ଓି ଇଣ୍ଟରଆକ୍ସନ ସମୟକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି ପ୍ରକୋର ପ୍ର ନ କମିବୋ / ଏବିଂ ପରିସି୍ଥତ ି
ଯୋହୋ କ୍ଷସହଭିଳ ିରିୟଲ ଟୋଇମ୍ ଭିତ୍ତକି୍ଷର ପ୍ରସୁ୍ତତ କ୍ଷହୋଇଛ ିଓ ତୋହୋକୁ ପୂବଗରୁ କ୍ଷରକଡ଼ଗ କରୋଯୋଇ ନୋହିଁ।  

vi.  ଏକ୍ସଏମଏଲ୍ ଫୋଇଲ କମିବୋ ଆଧୋର ସିକଓିର କୁୟଆର କ୍ଷକୋଡ୍ ବୟବହୋର କର ିଆଧୋରର ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଏହୋ 
ସୁନଶିି୍ଚତ କରୋଯିବ କ୍ଷଯ ଏକ୍ସଏମଏଲ୍ ଫୋଇଲ କମିବୋ କୁୟଆର କ୍ଷକୋଡ୍ କ୍ଷଜ୍କ୍ଷନକ୍ଷରସନ ତୋରିଖ ଭି-ସିଆଇପି ସମ୍ପୋଦନ ତୋରିଖ ଠୋରୁ 
3 ଦନିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷହୋଇ ନୋହିଁ।  

vii.  ଭି-ସିଆଇପି ଜ୍ରିଆକ୍ଷର କ୍ଷଖୋଲୋ ଯୋଇଥିବୋ ସମସ୍ତ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ରୁ୍ଡ଼କି ପ୍ରଚଳତି ସମୀେୋ ଆଧୋରକ୍ଷର କ୍ଷକବଳ ପରିଚୋଳତି 
କ୍ଷହବ ଯୋହୋ ପ୍ରକି୍ରୟୋର ସମନବୟତୋ ରେୋ କରିବୋକ୍ଷର ଭୂମିକୋ ରଖିବ।  

viii.  କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବ କ୍ଷଯ ପ୍ରକି୍ରୟୋଟ ିସରଳ, ରିୟଲ ଟୋଇମ୍, ସୁନଶିି୍ଚତ, ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକି୍ରପକ୍ଷଟଡ୍ ଅଡ୍ଓି ଭିଜୁ୍ଆଲ୍ 
ଇଣ୍ଟରୋକ୍ସନ ସହତି ଗ୍ରୋହକ ଓ ତୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷଯୋର୍ୋକ୍ଷଯୋର୍ ରୁ୍ଣବତ୍ତୋ ଆଧୋରିତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର 
ତୋଙ୍କର ପରିଚୟକୁ ସଠକି ଉପୋୟକ୍ଷର ରଖୋଯୋଇପୋରିବ। କମ୍ପୋନୀ ଜ୍ୋଲିଆତ ିଓ ଠକୋମି ବରୁିର୍ଦ୍ଧକ୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଞ୍ଚ ବୟବସ୍ଥୋ ଗ୍ରହଣ 
କରିବ।  

ix.  ସୁରେୋକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବୋ ପୋଇଁ ରବଷ୍ଟକ୍ଷନସ୍ ଓ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକି୍ରପ୍ସନ ବୟବସ୍ଥୋ ରହବି। କମ୍ପୋନୀ ସଫ୍ଟଓୟୋର ଓ ସିକୁୟରିଟ ି
ଅଡ୍ଟି୍ ବୟବସ୍ଥୋ ରଖିବ ଏବିଂ କୋଯଗୟକୋରୀ କରିବୋ ପୂବଗରୁ ଭି-ସିଆଇପି ଆପିିକ୍ଷକସନର କ୍ଷବୈଧତୋ ନରୁିପଣ କରିବ।  

x.  ଅଡ୍ଓି ଭିଜୁ୍ଆଲ୍ ଇଣ୍ଟରୋକ୍ସନ କୋଯଗୟ କମ୍ପୋନୀର କ୍ଷଡ୍ୋକ୍ଷମନରୁ ଟ୍ରରି୍ର କ୍ଷହବ ଏବିଂ ତୋହୋ ର୍ଥୋଡ଼ଗ ପୋଟ ିସଭିସ୍ କ୍ଷପ୍ରୋଭୋଇଡ୍ର ଯଦ ି
ର୍ଥୋନ୍ତ ି ତୋଙ୍କ ଦବୋରୋ କ୍ଷହବ ନୋହିଁ। ଭି-ସିଆଇପି ପ୍ରକି୍ରୟୋଟକୁି ତୋଲିମପ୍ରୋପ୍ତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ କରୋଯିବ।  ଭି-ସିଆଇପି କୋଯଗୟ 
କରୁଥିବୋ ବଭିୋର୍ୀୟଙ୍କ କି୍ରକ୍ଷଡ୍ନସିଆଲ୍ ସହତି ଆକିଟଭିଟ ିଲର୍କୁ ସିଂରେିତ କର ିରଖୋଯିବ।  

xi.  କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବ କ୍ଷଯ କ୍ଷରକଡ଼ଗ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଭିଡ୍ଓି ରୁ୍ଡ଼କୁି ଏକ ନରିୋପଦ ଓ ସୁରେିତ ଉପୋୟକ୍ଷର ସିଂରେିତ କରି 
ରଖୋଯୋଇଛ ିଓ ଏଥିକ୍ଷର ତୋରିଖ ଓ ସମୟ କ୍ଷମୋହର ଲର୍ୋଯୋଇଛ।ି  

xii. କମ୍ପୋନୀ ସଦୟତମ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷଟକକ୍ଷନୋକ୍ଷଲୋଜ୍,ି ଏଥି ସହତି ଆଟଫିିସିଆଲ୍ ଇକ୍ଷଣ୍ଟଲିକ୍ଷଜ୍ନ୍ସ (ଏଆଇ) ଏବିଂ କ୍ଷଫସ ମୟୋଚିିଂ 
କ୍ଷଟକକ୍ଷନୋକ୍ଷଲୋଜ୍ ିର ସହୋୟତୋ କ୍ଷନଇ କୋଯଗୟ କରିବୋକୁ ଉତ୍ସୋହ ପ୍ରଦ ଗନ କରିବ। ଏହ ିପ୍ରକି୍ରୟୋର ସମନବୟତୋକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବୋ 
ସହତି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ ସମ୍ପୋଦତି ସୂଚନୋକୁ ସଠକି୍ ରୂକ୍ଷପ ପଯଗୟୋୟଭୁକ୍ତ କରିବ। ଅନୟପେକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦୋୟୀତବ କମ୍ପୋନୀ 
ଉପକ୍ଷର ନୟସ୍ତ ରହବି।  

xiii.  କମ୍ପୋନୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୟିମ ଅନୁସୋକ୍ଷର ଆଧୋର ନମବରକୁ ରିଡ୍ୋକଟ କମିବୋ ବିୋକ୍ ଆଉଟ କରିବୋକୁ ସୁନଶିି୍ଚତ କରିବ।  

18. ନନ୍- ବୟାଙ୍କ ିଂ ଫାଇନାସ କମ୍ପାନ ଜ୍ (ଏନବ ଏଫସ ) ପାଇ ଁସରଳୀକୃତ ବ ଧି : ଯଦ ିକ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତ ଯିଏ ଋଣ କ୍ଷନବୋକୁ ଚୋହୁଁଛନ୍ତ,ି କ୍ଷସ 
ନଦିଷି୍ଟ କୋର୍ଜ୍ୋତ ପ୍ରସୁ୍ତତ କରିବୋକ୍ଷର ଅେମ ର୍ଥୋନ୍ତ,ି କ୍ଷତକ୍ଷବ କମ୍ପୋନୀ ନଜି୍ର ବକି୍ଷବକ ଆଧୋରକ୍ଷର ନମିନଲିଖିତ ସତ୍ତଗ ଅଧୀନକ୍ଷର ଋଣ 
ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲି ପୋରିକ୍ଷବ :  

କ. କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ ସବସୋେରତି ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ ରଖିକ୍ଷବ।  
ଖ. କମ୍ପୋନୀର ପ୍ରୋଧୀକୃତ ଅଧିକୋରୀ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲୁଥିବୋ ବୟକି୍ତଙ୍କର ସବୋେରକୁ ପ୍ରମୋଣିତ କରିକ୍ଷବ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ସବୋେର 

କରିଥିକ୍ଷବ କମିବୋ ତୋଙ୍କ ଉପସି୍ଥତକି୍ଷର ବୃର୍ଦ୍ଧୋଙୁ୍ଗଷ୍ଠି ଛୋପ କ୍ଷଦଇଥିକ୍ଷବ।  

ର୍. ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟଟ ିପ୍ରୋରମି୍ଭକ ପଯଗୟୋୟକ୍ଷର 12 ମୋସ ଅବଧି ପୋଇଁ କୋଯଗୟକୋରୀ ରହବି ଯୋହୋ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ସିଡ୍ଡି୍ ିସମ୍ପୋଦତି କ୍ଷହବ।  



ଆଧାର ହାଉସ ିଂ ଫାଇନାନସ ଲ ମ ଟେଡ୍ 
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ଘ. କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର ମଞ୍ଜରୁ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଋଣ / ବଳକୋ ଏକତ୍ର କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ସମୟକ୍ଷର ପଚୋ  ହଜ୍ୋର ଟଙ୍କୋରୁ ଅଧିକ କ୍ଷହବ 
ନୋହିଁ।  

ଙ. ସବୁ ଦରି୍ରୁ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଥିବୋ ସମୁଦୋୟ କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ପରିମୋଣ କ୍ଷର୍ୋଟଏି ବଷଗକ୍ଷର ଏକ ଲେରୁ ଅଧିକ ଅତକି୍ରମ କରିବ ନୋହିଁ।  
ଚ. ଗ୍ରୋହକ ଏହୋ ସକ୍ଷଚତନ ରହକି୍ଷବ କ୍ଷଯ ତୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ଯଦ ିଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ (ର୍) ର  ଙୃ୍ଖଳୋଭଙ୍ଗ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ ଓ କ୍ଷସ କ୍ଷକୱୋଇସି ବଧିି 

ବୟବସ୍ଥୋ ପୋଳନ ନକରିବୋ ପଯଗୟନ୍ତ କ୍ଷକୌଣସି ପରବତ୍ତଗୀ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ କରିପୋରିକ୍ଷବ ନୋହିଁ।  
ଛ. କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଚୋଳ ି ହଜ୍ୋର ଟଙ୍କୋ କମିବୋ କ୍ଷର୍ୋଟଏି ବଷଗକ୍ଷର ସମଦୁୋୟ କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ଅ  ିହଜ୍ୋର ଟଙ୍କୋକ୍ଷର ପହଞୁ୍ଚଥିବ କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ 

ଏହ ିବୋଲୋନ୍ସ ବଷିୟକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯିବ କ୍ଷଯ ତୋଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର କ୍ଷକୱୋଇସି ନଥିପତ୍ର ଦୋଖଲ କରିବୋ 
ଆବ ୟକ ଅନୟର୍ଥୋ ତୋଙ୍କର ଆକୋଉଣ୍ଟ ପରିଚୋଳନୋ ବନ୍ଦ କ୍ଷହୋଇଯିବ କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ସମୁଦୋୟ ବୋଲୋନ୍ସ ସମସ୍ତ ଦରି୍ରୁ ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ 
(ଘ) ଓ (ଙ) ସୀମୋ ଠୋରୁ ଅତକି୍ରମ କରିଥିବ।  

ଜ୍. କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋକ୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଓ ତୋଙୁ୍କ କ୍ଷକୱୋଇସ ିପ୍ରକି୍ରୟୋ ସମ୍ପୋଦନ କରିବୋକୁ 
କହବି ଅନୟର୍ଥୋ ତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ପରବତ୍ତଗୀ କ୍ଷଡ୍ବଟି୍ ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ କରୋଯିବ ନୋହିଁ।  

19. କମ୍ପୋନୀର କ୍ଷର୍ୋଟଏି  ୋଖୋ/ ଅଫିସ୍ ଦବୋରୋ ର୍ଥକ୍ଷର କ୍ଷକୱୋଇସି ଯୋଞ୍ଚ କ୍ଷହବୋ ପକ୍ଷର ତୋହୋ କ୍ଷସହ ିକମ୍ପୋନୀର ଅନୟୋନୟ  ୋଖୋ/ ଅଫିସ୍ 
ପୋଇଁ ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟର ଟ୍ରୋନ୍ସଫର ଲୋରି୍ କ୍ଷବୈଧ ବକି୍ଷବଚତି କ୍ଷହବ। ସିଂପକୃ୍ତ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ ପୋଇଁ କ୍ଷକୱୋଇସି ଯୋଞ୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟୋ 
କରୋଯିବ ଓ ତୋହୋ ସୋମୟିକ ଅପକ୍ଷଡ୍ସନ ପୋଇଁ ନଆିଯିବ ନୋହିଁ।  

ର୍ା  – II - ଏକକ ମାଲ କାନା ଫାମଭ ପାଇ ଁସ ଡ ଡ  ପଦଟେପ 
20. କ୍ଷର୍ୋଟଏି ଏକକ ମୋଲିକୋନୋ ଫୋମଗ ନୋମକ୍ଷର ଏକ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇଁ ବୟକି୍ତର୍ତ (ମୋଲିକ) ଙ୍କ ସିଡ୍ଡି୍ ିସମ୍ପୋଦତି 

କ୍ଷହବ।  

21. ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ ବୟତୀତ, କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ଦୁଇକ୍ଷର୍ୋଟ ିନମିନଲିଖିତ ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ରକୁ ମୋଲିକୋନୋଧୀନ ଫୋମଗର 
ନୋମକ୍ଷର  ଥିବୋ ବୟବସୋୟ/ କୋଯଗୟକ୍ରମର ପ୍ରମୋଣ ସବରୂପ ରଖୋଯିବ।  

କ. ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର 

ଖ. କ୍ଷଦୋକୋନ ଓ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଅଧିନୟିମ ଅଧୀନକ୍ଷର କ୍ଷପୌରକତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ପ୍ରମୋଣ ପତ୍ର/ ଲୋଇକ୍ଷସନ୍ସ  

ର୍. ବକି୍ରୟ ଓ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଗ 

ଘ. ସିଏସଟ/ି ଭୋଟ୍/ ଜ୍ଏିସଟ ିପ୍ରମୋଣ ପତ୍ର (କ୍ଷପ୍ରୋଭିଜ୍ନୋଲ୍/ ଫୋଇନୋଲ୍)  

ଙ. କ୍ଷସଲ୍ସ ଟୋକ୍ସ/ ସଭିସ୍ ଟୋକ୍ସ / ପ୍ରକ୍ଷଫସନୋଲ୍ ଟୋକ୍ସ ଅକ୍ଷର୍ଥୋରିଟଙି୍କ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋରି ପ୍ରମୋଣ ପତ୍ର/ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନଥିପତ୍ର  

ଚ. ଏକ ରୋଜ୍ୟ ଅଧୀନକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷପ ୋଦୋରୀ ସିଂସ୍ଥୋ ଦବୋରୋ ସିଂପକୃ୍ତ କ୍ଷପ୍ରୋପ୍ରୋଇଟରିର ନୋମକ୍ଷର ଜ୍ୋରି 
କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଲୋଇକ୍ଷସନ୍ସ/ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର କମିବୋ ଡ୍ଜି୍ଏିଫଟ ିଅଫିସ ଦବୋରୋ ସିଂପକୃ୍ତ କ୍ଷପ୍ରୋପ୍ରୋଇଟରି ପୋଇଁ ଜ୍ୋରି ଆଇଇସ ି (ଇକ୍ଷମ୍ପୋଟଗର 
ଏକ୍ସକ୍ଷପୋଟଗର କ୍ଷକୋଡ୍)।  

ଛ. ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ଆୟକର ଟକିସ ରିଟର୍ଣ୍ଗ (କ୍ଷକବଳ ସବୀକୃତନିୋମୋ ନୁକ୍ଷହଁ) ଏକକ କ୍ଷପ୍ରୋପ୍ରୋଇଟରଙ୍କ ନୋମକ୍ଷର କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଫୋମଗର ଆୟ 
ପ୍ରତଫିଳତି କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ ତୋହୋର ବଧିିବର୍ଦ୍ଧ ସବୀକୃତକିରଣ ଆୟକର କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ ଦବୋରୋ ରହଥିିବୋ ଆବ ୟକ।  

ଜ୍. ୟୁଟଲିିଟ ିବଲି୍ ଯର୍ଥୋ ଇକ୍ଷଲକ୍ଟ୍ରସିିଟ,ି ପୋଣି, ଲୟୋଣ୍ଡଲୋଇନ୍ କ୍ଷଟଲିକ୍ଷଫୋନ୍ ବଲି୍ ଇତୟୋଦ।ି  

22. କ୍ଷଯଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଏ ପ୍ରକୋର ଦୁଇକ୍ଷର୍ୋଟ ି ନଥିପତ୍ର ସମ୍ପୋଦନ କରିବୋ ସମ୍ଭବ ନଥିବ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଏହୋର 
ବକି୍ଷବଚନୋ ଅଧୀନକ୍ଷର ବୟବସୋୟ/ କୋଯଗୟକ୍ରମ ପ୍ରମୋଣସବରୂପ କ୍ଷକବଳ କ୍ଷର୍ୋଟଏି ନଥିପତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପୋକ୍ଷର।  
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 ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ ରହବି କ୍ଷଯ କମ୍ପୋନୀ କ୍ଷଯୋର୍ୋକ୍ଷଯୋର୍ ସ୍ଥଳ ଯୋଞ୍ଚ କରିପୋକ୍ଷର ଏବିଂ ଅନୟୋନୟ ସୂଚନୋ ସିଂଗ୍ରହ କରିପୋକ୍ଷର ଓ କ୍ଷସ 
ପ୍ରକୋର ଫୋମଗର ବଦିୟମୋନତୋ ଆବ ୟକତୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର ସ୍ପଷ୍ଟ ଚତି୍ର କ୍ଷନଇପୋକ୍ଷର ଓ ସିଂପକୃ୍ତ କ୍ଷପ୍ରୋପ୍ରୋଇଟରିଙ୍କ ଠକିଣୋରୁ ତୋଙ୍କର 
ବୟୋବସୋୟିକ କୋଯଗୟକୁ ଯୋଞ୍ଚ କରି ସକ୍ଷନ୍ତୋଷତୋ ପ୍ରକଟ କରିପୋକ୍ଷର।  

ର୍ା  – III – ଟବୈଧାନ କ ସିଂସ୍ଥା  ୁଡ଼ କ ପାଇଁ ସ ଡ ଡ  ପଦଟେପ 
23. କ୍ଷର୍ୋଟଏି କମ୍ପୋନୀକ୍ଷର ଏକ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇଁ ନମିନଲିଖିତ ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ରର ପ୍ରମୋଣିତ 

କପିରୁ୍ଡ଼କୁି ରଖୋଯିବୋ ଆବ ୟକ :  

କ. ଇନକକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରସନ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର  

ଖ. କ୍ଷମକ୍ଷମୋରୋଣ୍ଡମ୍ ଏବିଂ ଆଟକିଲି୍ ଅଫ ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ୍  

ର୍. କମ୍ପୋନୀର ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର  

ଘ. ନକି୍ଷଦଗ କ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଏକ ସଙ୍କଳ୍ପ ପତ୍ର ଏବିଂ ଏହୋର ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ର, ଅଫିସର କମିବୋ କମଗଚୋରୀଙ୍କ ପୋଇଁ େମତୋପତ୍ରଧୋରୀ  

ଙ. ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ, ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ର, ଅଫିସର କମିବୋ କମଗଚୋରୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଏଥିସମବନ୍ଧତି ସିଡ୍ଡି୍ ି ନଥିପତ୍ର କ୍ଷଯଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଯୋହୋ 
କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର ଯିଏକ ିକମ୍ପୋନୀ ପେରୁ ସଞ୍ଚୋଳନ କରିବୋ ପୋଇଁ ଆଟର୍ଣ୍ି କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନ୍ତ।ି  

24. କ୍ଷର୍ୋଟଏି ପୋଟଗନରସିପ୍ ଫୋମଗର କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇଁ ନମିନଲିଖିତ ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ର ରୁ୍ଡ଼କିର 
ପ୍ରମୋଣିତ କପିକୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯିବୋ ଆବ ୟକ।  

କ. ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର  

ଖ. ପୋଟଗନରସିପ୍ ଦଲିଲ୍ 

ର୍. ପୋଟଗନରସିପ୍ ଫୋମଗର ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର 

ଘ. ଧୋରୋ 16 କ୍ଷର ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ନଥିପତ୍ର ଯୋହୋ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ, ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ର, ଅଫିସର କମିବୋ କମଗଚୋରୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଉଦଷି୍ଟ 
କ୍ଷଯଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର। ଏହୋଙ୍କ ପେରୁ ସଞ୍ଚୋଳନ କରିବୋ ପୋଇଁ ଏକ ଆଟର୍ଣ୍ିଧୋରୀ ଭୋବକ୍ଷର 

25. କ୍ଷର୍ୋଟଏି ଟ୍ରଷ୍ଟର କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇ ଁନମିନଲିଖିତ ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ର ରୁ୍ଡ଼କିର ପ୍ରମୋଣିତ କପିକୁ ପ୍ରୋପ୍ତ 
କରୋଯିବୋ ଆବ ୟକ।  

କ. ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର  

ଖ. ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦଲିଲ୍ 

ର୍. ଟ୍ରଷ୍ଟର ଫମଗ ନିଂ 60 କମିବୋ ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର  

ଘ. ଧୋରୋ 16 କ୍ଷର ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ନଥିପତ୍ର ଯୋହୋ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ, ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ର, ଅଫିସର କମିବୋ କମଗଚୋରୀଙ୍କ ପୋଇ ଁଉଦଷି୍ଟ 
କ୍ଷଯଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର। ଏହୋଙ୍କ ପେରୁ ସଞ୍ଚୋଳନ କରିବୋ ପୋଇଁ ଏକ ଆଟର୍ଣ୍ିଧୋରୀ ଭୋବକ୍ଷର 

26. ଏକ ଅନ ଇନକକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରକ୍ଷଟଡ୍ ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ୍ କମିବୋ ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷ ଷଙ୍କ ସିଂସ୍ଥୋର ଏକ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇ ଁନମିନଲିଖିତ 
ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ର ରୁ୍ଡ଼କିର ପ୍ରମୋଣିତ କପିକୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯିବୋ ଆବ ୟକ।  

କ. କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ କମିବୋ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ ସିଂସ୍ଥୋର ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ିିଂ ବଡ୍ରି ସଙ୍କଳ୍ପ  

ଖ. ଅନଇନକକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟଡ୍ ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ୍ କମିବୋ ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷ ଷ ସିଂସ୍ଥୋର ଫମଗ ନିଂ 60 କମିବୋ ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର 

ର୍. ଏହୋଙ୍କ ପେରୁ ସଞ୍ଚୋଳନ କରିବୋ ପୋଇଁ ମଞ୍ଜରୁିପ୍ରୋପ୍ତ ପୋୱୋର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ି  
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ଘ. ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ, ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ର, ଅଫିସର କମିବୋ କମଗଚୋରୀ ଯୋହୋ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନୁ୍ତ ନୋ କୋହିଁକ ିତୋଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସିଡ୍ଡି୍ ିନଥିପତ୍ର, 
ଏହୋଙ୍କ ପେରୁ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ଟ କରିବୋ ପୋଇଁ ଆଟର୍ଣ୍ିଧୋରୀ ଏବିଂ 

ଙ. କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ୍ କମିବୋ ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷ ଷ ସିଂସ୍ଥୋର କ୍ଷବୈଧୋନକି ଉପସି୍ଥତକୁି ସୋମୁଦୋୟିକ ରୂକ୍ଷପ ଜ୍ଣୋଇବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର 
କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ଆବ ୟକତୋ ଅନୁସୋକ୍ଷର କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ସୂଚନୋ।  
ବୟୋଖୟୋ : ଅନକ୍ଷରଜ୍ଷି୍ଟରଡ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ/ ପୋଟଗନରସିପ୍ ଫୋମଗଙୁ୍କ ଅନଇନକ୍ଷକଗପୋକ୍ଷରକ୍ଷଟଡ୍ ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ ସତ୍ତଗ ଅଧୀନକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ 
କରୋଯିବ।  
ବୟୋଖୟୋ : ବୟକି୍ତ ବକି୍ଷ ଷ ସିଂସ୍ଥୋର ଅର୍ଥଗ ସମିତ ିଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ  

27. ପୂବଗବତ୍ତ ିଭୋର୍କ୍ଷର ଆସୁନଥିବୋ ନଦିଷି୍ଟ ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର ବୟକି୍ତଙ୍କ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇ ଁଯର୍ଥୋ ସମିତ,ି ବ ିବ 
ବଦିୟୋଳୟ ଓ ସ୍ଥୋନୀୟ ସିଂସ୍ଥୋ ଯର୍ଥୋ ଗ୍ରୋମ ପଞ୍ଚୋୟତ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ନମିନଲିଖିତ ନଥିପତ୍ରର ପ୍ରମୋଣିତ କପି କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ରକୁ 
ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯିବୋ ଆବ ୟକ :  

କ. ସିଂସ୍ଥୋ ପେରୁ କୋଯଗୟ କରୁଥିବୋ ସବୀକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କର ନୋମ ଦ ଗୋଉଥିବୋ ନଥିପତ୍ର  

ଖ. ନଥିପତ୍ର, ଯୋହୋକୁ ଧୋରୋ 16 କ୍ଷର ଦ ଗୋଯୋଇଛ ିଏହୋଙ୍କ ପେରୁ କୋରବୋର କରିବୋ ପୋଇ ଁେମତୋପତ୍ର ପୋଇଥିବୋ ବୟକି୍ତ; 

ର୍. କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ସିଂସ୍ଥୋ/ କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର ବୟକି୍ତଙ୍କର କ୍ଷବୈଧୋନକି ସି୍ଥତକୁି ଜ୍ୋଣିବୋ ପୋଇ ଁକମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ଆବ ୟକ କରୋଯୋଉଥିବୋ ଅନୁରୂପ 
ନଥିପତ୍ର  

ର୍ା  – IV – ହ ତାଧିକାରୀ ମାଲ କଙ୍କ ପର ଚୟ  
28. ଜ୍କ୍ଷଣ ଆଇନର୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇଁ ଯିଏକ ିଜ୍କ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତ ବୟକି୍ତ କ୍ଷହୋଇ ନଥିକ୍ଷବ, ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ 

(ସମୂହ) ଙୁ୍କ ରୁଲର ରୁଲ୍ 9ର ସବରୁଲ୍ (3) ସତ୍ତଗ ଅଧୀନକ୍ଷର ଚହି୍ନଟ କରୋଯିବ ଓ ସମସ୍ତ ଆବ ୟକୀୟ କୋର୍ଜ୍ୋତ ସମ୍ପୋଦତି 
କରିବୋକୁ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ତୋଙ୍କର ପରିଚୟ ସୋବୟସ୍ତ କ୍ଷହଉଥିବ ଓ ଏହ ିବଷିୟକୁ ନମିନ ପରିକ୍ଷପ୍ରେୀକ୍ଷର ରଖୋଯିବ।  

କ. ଏକ ଷ୍ଟକ ଏକ୍ସକ୍ଷଚଞ୍ଜକ୍ଷର କମିବୋ କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର କ୍ଷର୍ୋଟଏି କମ୍ପୋନୀର ସବସିଡ୍ଆିର ିଭୋବକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ତୋଲିକୋକ୍ଷର କକ୍ଷଣ୍ଟରୋଲିିଂ ଇକ୍ଷଣ୍ଟରଷ୍ଟର 
ମୋଲିକ କମିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ପରିଚୟ ରଖିବୋ ଆବ ୟକ ନୋହିଁ ଏବିଂ କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର କମ୍ପୋନୀର ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ କମିବୋ 
କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷସୟୋରଧୋରୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଯୋଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୋଯିବ ନୋହିଁ।  

ଖ. ଟ୍ରଷ୍ଟ/ କ୍ଷନୋମିନ ିକମିବୋ ଦୋୟୀତବପ୍ରୋପ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଟ୍ରଷି୍ଟ/ କ୍ଷନୋମିନ ିଭୋବକ୍ଷର ଅନୟ ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତଙ୍କ ପେରୁ 
କୋଯଗୟ କରୁଛନ୍ତ ିକମିବୋ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସ ିଇଣ୍ଟରକ୍ଷମଡ୍ଆିର ିସି୍ଥରିକୃତ କ୍ଷହୋଇଛ।ି ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷସହ ିଇଣ୍ଟରକ୍ଷମଡ୍ଆିର ିଓ ଯୋହୋଙ୍କ 
ପେରୁ ବୟକି୍ତଜ୍ଣ କୋଯଗୟ କରୁଛନ୍ତ ିତୋଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରମୋଣର ସକ୍ଷନ୍ତୋଷତୋ ଉପକ୍ଷର ନଭିଗର କରବି କ୍ଷଯପରିକ ିଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷସହ ି
ଟ୍ରଷ୍ଟର ପ୍ରକୃତ ବବିରଣୀ କମିବୋ ଅନୟୋନୟ ବୟବସ୍ଥୋ ରଖୋଯିବ।  

ର୍ା  – V – ଚାଲୁ ରହ ଥିବା ସତକଭତା  
29. କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇ ଁଚୋଲୁ ରହଥିିବୋ ସତକଗତୋ ନୀତ ିଅବଲମବନ କର ିଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ଟ୍ରୋନଜ୍ୋକ୍ସନ 

ରୁ୍ଡ଼କି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସମବନ୍ଧତି ଜ୍ଞୋନ, ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବୟବସୋୟ ଓ ଆପଦ କ୍ଷପ୍ରୋଫୋଇଲ୍ ତର୍ଥୋ ପୋଣ୍ଠରି ଉତ୍ସ ଅନୁସୋକ୍ଷର ରହଛି।ି  

30. ସୋଧୋରଣ ବଷିୟ ସହତି ବନିୋ ପେପୋତକ୍ଷର ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରୋଯିବୋକୁ ଥିବୋ ନମିନଲିଖିତ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ରୁ୍ଡ଼କିର ଅନୁଧ୍ୟୋନକୁ ବନ୍ଦ 
କରିବୋ ପୋଇଁ କଲ୍ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର।  

କ. ବୃହତ୍ ଓ ଜ୍ଟଳି ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ଓ କ୍ଷଯଉଁ ରୁ୍ଡ଼କି ଅସବୋଭୋବକି ପ୍ରଣୋଳୀକ୍ଷର କ୍ଷହୋଇଥିବ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆ ୋ କରୋଯୋଉ ନଥିବୋ ଓ 
ସବୋଭୋବକି ଅବସ୍ଥୋକ୍ଷର ନଥିବ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ଅର୍ଥଗକ୍ଷନୈତକି ସମୋନୁପୋତକିତୋ ନଥିବ କମିବୋ ନୟୋୟିକ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ନଥିବ 
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ଖ. ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ସୀମୋ ଠୋରୁ କ୍ଷଯଉଁ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ ଅତକି୍ରମ କରିଥିବ। 
ର୍. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷପ୍ରୋଫୋଇଲ୍ ସହତି କ୍ଷମଳ ଖୋଉ ନଥିବୋ ଉର୍ଚ୍ ପରିମୋଣର ଟର୍ଣ୍ଗ ଓଭର 

ଘ. ର୍ଥୋଡ୍ଗ ପୋଟ ିକ୍ଷଚକ / ଡ୍ରୋଫ୍ଟ ଇତୟୋଦ ିବୟବସ୍ଥୋ  

31. ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଏହ ିଆପଦ ବର୍ଗ ସହତି ରହଥିିବୋ ବଷିୟକୁ ଯର୍ଥୋ ସମ୍ଭବ ଅନୁଧ୍ୟୋନ କରୋଯିବ।  
ବୟୋଖୟୋ : ଉର୍ଚ୍ ଆପଦ ଥିବୋ ଆକୋଉଣ୍ଟ ରୁ୍ଡ଼କି ପ୍ରତ ିଅଧିକ ଅନୁଧ୍ୟୋନର ଆବ ୟକତୋ ରହପିୋକ୍ଷର।  

କ. ଆପଦ ବରି୍କୃତ ଆକୋଉଣ୍ଟ ରୁ୍ଡ଼କିର ସୋମୟିକ ସମୀେୋ ପ୍ରଣୋଳୀ ସହତି କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ଅବଧିକୁ ଅତ ିକମକ୍ଷର 6 ମୋସକୁ ର୍ଥକ୍ଷର 
ରଖୋଯିବ ଓ କ୍ଷସହ ିଆକୋଉଣ୍ଟ ରୁ୍ଡ଼କି ପୋଇଁ ଅତୟନ୍ତ ସତକଗତୋ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବ।  

32. ସାମୟ କ ଅପଟଡସନ  

ଉର୍ଚ୍ ଆପଦ ଥିବୋ ଗ୍ରୋହକମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରତ ି ଦୁଇ ବଷଗକୁ ଅତ ିକମକ୍ଷର କ୍ଷର୍ୋଟଏି ର୍ଥର ସୋମୟିକ ଅପକ୍ଷଡ୍ସନ ମଧ୍ୟମ ଆପଦ 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରତ ିଆଠ ବଷଗକୁ କ୍ଷର୍ୋଟଏି ର୍ଥର ଓ ନମିନ ଆପଦ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇ ଁଦ  ବଷଗକୁ କ୍ଷର୍ୋଟଏି ର୍ଥର ସୋମୟିକ ଅପକ୍ଷଡ୍ସନ 
କୋଯଗୟ କରୋଯିବ ଓ ଏହୋ ନମିନ ପ୍ରଣୋଳୀ ଅଧୀନକ୍ଷର ସମ୍ପୋଦତି କ୍ଷହବ।  

a)                : 
KYC                            : KYC                                ,                
                ,                               -        ,                        
                   ,             (                     /             ,                
        ),                             

                :                                         ,                         
                        ,                               -        ,                 
                          ,             (                     /             ,        
                ),                                                                 
                             ,                    ,                                         

        ,                                                      ,                   3 (A) 
(xiii)            OVD         OVD      ’          -                       

               ,                                                                     : 
                                                                   ,               
                                                                                      
                                                           ,                          
KYC                                                                           
           ,                          

b)                             : 

KYC                             :              (LE)        KYC                          
       ,                      LE                                         -        , 
            (                     /             ,                        ),          LE 
                                 ,                                        ,                 
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                             ’                             (BO)                     
        ,                -  -              

KYC                 : KYC                     ,              LE                          
       KYC                                     

c)                 :               ,                      ,  

        CDD                     KYC          ’                                        
                                    ,                                          CDD      
                          ,                     CDD                          KYC    
                        ,                                              KYC           
                     

       PAN       ,                     ,                KYC                     
                                                

                                                                        
      (     )                                                            ,             
                    KYC                               /                          
/                                KYC                                              
          

                                                                 KYC                     
                                

କମ୍ପୋନୀ ଆଧୋର ସବୀକୃତକିରଣ / ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ କୋଯଗୟ ପୋଇଁ ସହମତ ିସମ୍ପୋଦନ କମିବୋ ଓଭିଡ୍ ିସମ୍ପୋଦନ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ନକିଟକ୍ଷର ବୟକି୍ତର୍ତ ଭୋବକ୍ଷର ଉପସି୍ଥତ ରହ ିକୋଯଗୟ ବଧିି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏଥି ସହତି ଯଦ ିଆକୋଉଣ୍ଟଧୋରୀ / ଧୋରକଙ୍କ ବୟକି୍ତର୍ତ 
ଉପସି୍ଥତ ିକ୍ଷହବୋ ପୋଇ ଁପଯଗୟୋପ୍ତ କୋରଣ ରହରି୍ଥୋଏ କ୍ଷତକ୍ଷବ ତୋଙ୍କର କ୍ଷବୋନୋଫୋଇଡ୍ଙୁ୍କ ସବୀକୃତ କରିବ। ସବୋଭୋବକି ଭୋବକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ଦବୋରୋ କ୍ଷମଲ୍ /କ୍ଷପୋଷ୍ଟ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ପଠୋ ଯୋଉଥିବୋ ଓଭିଡ୍ ି/ ମତୋମତ ଗ୍ରହଣକ୍ଷଯୋର୍ୟ କ୍ଷହବ।  

                                                                                       
                                                                                
                                                                                          
                                                                                     
                                                                                         
                                                                                          

33. ବଦିୟମୋନ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ଠୋରୁ ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ର କମିବୋ ଫମଗ 
ନମବର 60 କୁ ରଖିବ ଯୋହୋ କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର କ୍ଷଯଉଁ ତୋରିଖକ୍ଷର କ୍ଷକନ୍ଦ୍ର ସରକୋରଙ୍କ ଦବୋରୋ ଦୋଖଲ ପୋଇଁ ସୂଚୀତ କରୋଯୋଇଥିବ। ଅନୟର୍ଥୋ 
କମ୍ପୋନୀ ଅସ୍ଥୋୟୀ ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ସ୍ଥୋୟୀ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ର ବୋ ଫମଗ ନମବର 60 କୁ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ 
ଦୋଖଲ କରିବୋ ପଯଗୟନ୍ତ ତୋଙ୍କର ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବ।  
ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ ଏକ କ୍ଷଲୋନ ଆକୋଉଣ୍ଟ ପୋଇଁ ଅସ୍ଥୋୟୀ ରୂକ୍ଷପ କୋଯଗୟ ବନ୍ଦ କରିବୋ ପୂବଗରୁ (ଯର୍ଥୋ କ୍ଷକୌଣସି ପରବତ୍ତଗୀ 
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କ୍ଷଡ୍ବଟିକୁ ସସ୍କ୍ଷପଣ୍ଡ କରି) କମ୍ପୋନୀ ପେରୁ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷନୋଟସି୍ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯିବ ଓ  ୁଣୋଣି ପୋଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁକ୍ଷଯୋର୍ 
ଦଆିଯିବ। ପୁନଶ୍ଚ କମ୍ପୋନୀ ଏହୋର ଆଭୟନ୍ତରୀଣ ନୀତ ିବୟବସ୍ଥୋକୁ ରଖିବ। କ୍ଷଯଉଁ ସବୁ ଗ୍ରୋହକମୋକ୍ଷନ ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ 
ନମବର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇ-ନଥିପତ୍ର ବୋ ଫମଗ ନମବର 60 କୁ ଆଘୋତ, ଅସୁସ୍ଥତୋ ବୋ ବୋର୍ଦ୍ଧଗକୟଜ୍ନତି ଅେମତୋ କୋରଣରୁ କମିବୋ ଅନୟ 
କ୍ଷକୌଣସି କୋରଣରୁ ଦୋଖଲ କରିପୋରିନଥିକ୍ଷବ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷକୋହଳ ନୀତ ିଗ୍ରହଣ କରିବ। କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ସହତି ସମ୍ପକଗ ରେୋ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ବର୍ଦ୍ଧତି ଅନୁଧ୍ୟୋନ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯିବ।  
ପୁନଶ୍ଚ ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ ଯଦ ିଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକ କମ୍ପୋନୀ ସହତି ବଦିୟମୋନ ଋଣ ଆଧୋରିତ ସମ୍ପକଗ ରଖିର୍ଥୋନ୍ତ ିଓ କମ୍ପୋନୀକୁ 
ଏକ ଲିଖିତ ଆକୋରକ୍ଷର ଅନୁକ୍ଷରୋଧ କରନ୍ତ ିକ୍ଷଯ କ୍ଷସ ପରମୋକ୍ଷନଣ୍ଟ ଆକୋଉଣ୍ଟ ନମବର କମିବୋ ତତୁଲୟ ଇନଥିପତ୍ର କମିବୋ ଫମଗ ନମବର 
60 ଦୋଖଲ କରିବୋକୁ ଚୋହୁଁ ନୋହୋନ୍ତ ି କ୍ଷତକ୍ଷବ କ୍ଷସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରିକ୍ଷଦବ (ଯର୍ଥୋ ପରବତ୍ତଗୀ 
କ୍ଷଡ୍ବଟିକୁ ସସକ୍ଷପଣ୍ଡ କରିବ) ଏବିଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତୋ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ପରିଚୟ ନଥିପତ୍ର ପ୍ରୋପ୍ତ ଦବୋରୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ 
ସୋବୟସ୍ତ କ୍ଷହବୋ ପକ୍ଷର ଯୋଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୋଧୋନ କରୋଯୋଇ ପୁଣି ର୍ଥକ୍ଷର କୋଯଗୟକୋରୀ କରୋଯିବ।  
ବୟୋଖୟୋ – ଏହ ିବଭିୋର୍ର ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ ଏକ ଆକୋଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧତି ପରିଚୋଳନୋକୁ ଅସ୍ଥୋୟୀ ରୂକ୍ଷପ ବନ୍ଦ ରଖିବୋ ଅର୍ଥଗ କ୍ଷହଉଛ ି
କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ କ୍ଷସହ ିସମୟ ପଯଗୟନ୍ତ ଆକୋଉଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧତି ସମସ୍ତ ଟ୍ରୋନ୍ଜ୍ୋକ୍ସନ କମିବୋ କୋଯଗୟକୁ ଅଟକ ରଖିବୋ କ୍ଷଯପଯଗୟନ୍ତ ଗ୍ରୋହକ 
ଏହ ିକ୍ଷସକ୍ସନକ୍ଷର ଥିବୋ ବୟବସ୍ଥୋବଳୀ ରୁ୍ଡ଼କି ପୂରଣ କରିନଥିକ୍ଷବ। ଆକ୍ଷସଟ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟସ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର କ୍ଷଯପରିକ ିକ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ। 
ଏହ ିଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର ପରିଚୋଳନୋକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ କ୍ଷକବଳ କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ।  

ର୍ା  – VI – ବର୍ଦ୍ଧତି ଓ ସରଳ ଗ୍ରାହକ ସତକଭତା ନୀତ  

କ. ବର୍ଦ୍ଧତି ସତକଭତା ନୀତ   

34. ନନ୍ ଟଫସ େୁ ଟଫସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଟଲାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ (ଆଧାର ଓେ ପ  ଆଧାର ତ ଅନ୍ ଟବାଡିିଂ ବୟତୀତ) : କମ୍ପୋନୀ ଏହୋ ସୁନଶିି୍ଚତ 
କରିବ କ୍ଷଯ ପ୍ରର୍ଥମ କ୍ଷପକ୍ଷମଣ୍ଟ/ ବଣ୍ଟନ ଅନୟ କମ୍ପୋନୀ ସହତି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷକୱୋଇସି ଅନୁପୋଳତି ଆକୋଉଣ୍ଟ ଜ୍ରିଆକ୍ଷର ପ୍ରଭୋବତି 
କ୍ଷହୋଇଛ।ି ନନ୍ କ୍ଷଫସ ଟୁ କ୍ଷଫସ୍ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ ଏହ ିବର୍ଦ୍ଧତି ସତକଗତୋ ବୟବସ୍ଥୋ ଲୋରୁ୍ କ୍ଷହବ।  

35. ରାଜଟନୈତ କ ବୟକ୍ତ ଙ୍କର ଟଲାନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ (ପ ଇପ )  

ଏ. କମ୍ପୋନୀ ପିଇପିଙ୍କ ସହତି ଏକ ସମ୍ପକଗ ରେୋ କରିବୋ ପୋଇ ଁଏକ ବକିଳ୍ପ ରଖିବ ଏବିଂ ଏହୋ ବୟବସି୍ଥତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ 

କ. ପିଇପିଙ୍କର ପରିବୋର ସଦସୟ ଓ ନକିଟ ସମ୍ପକୟିଙ୍କ ପୋଣ୍ଠରି ଉତ୍ସ ସହତି ପଯଗୟୋପ୍ତ ଅନୟୋନୟ ସୂଚନୋ ରହବିୋ ଆବ ୟକ।  

ଖ. ବୟକି୍ତଙ୍କର ପରିଚୟ ଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକ ରୂକ୍ଷପ ପିଇପିଙୁ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବୋ ପୂବଗରୁ ଯୋଞ୍ଚ କରୋଯିବ।  
ର୍. ଏକ ପିଇପି ପୋଇ ଁକ୍ଷର୍ୋଟଏି କ୍ଷଲୋନ୍ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ନଷି୍ପତ୍ତ ିକ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକ ଗ୍ରହଣୀୟତୋ ନୀତ ିସହତି ଏକ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତରୀୟ 

ନଷି୍ପତ୍ତ ିନଆିଯିବୋ ଆବ ୟକ।  
ଘ. ଏହପିରି ସମସ୍ତ ଋଣ ଖୋତୋରୁ୍ଡ଼କି ଚୋଲୁଥିବୋ ଭିତ୍ତକି୍ଷର ବର୍ଦ୍ଧତି ମନଟିରିିଂର ଅଧୀନ ଅକ୍ଷଟ; 

ଙ. ଯଦ ିଏକ ବଦିୟମୋନ ଗ୍ରୋହକ କମିବୋ ଏକ ବଦିୟମୋନ ଋଣ ଖୋତୋର ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ ପରବତ୍ତଗୀ ସମୟକ୍ଷର ପିଇପି କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋନ୍ତ,ି 
ବୟୋବସୋୟିକ ସମ୍ପକଗ ଜ୍ୋରି ରଖିବୋ ପୋଇଁ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚୋଳକଙ୍କ ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ।  

ଚ. ପିଇପିଙ୍କ ପୋଇଁ ରୁ୍ଡ୍କି ପୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସିଡ୍ଡି୍ ିପଦକ୍ଷେପ ରୁ୍ଡ୍କି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭିତ୍ତକି୍ଷର ବର୍ଦ୍ଧତି ମନଟିରିିଂ ସହତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ।  

ଖ. ଏହ ିନକି୍ଷଦଗ ରୁ୍ଡ଼କି ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏକ ପିଇପି ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକ କ୍ଷହୋଇଥିକ୍ଷବ।  

36. ବୃତ୍ତ  ତ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟଖ୍ାଲାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାହକ ଋଣ ଖ୍ାତା: 

ବୃତ୍ତରି୍ତ ମଧ୍ୟସି୍ଥଙ୍କ ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋକ୍ଷବକ୍ଷଳ କମ୍ପୋନୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବ, କ୍ଷଯପର ିଆଇନ ଅନୁଯୋୟୀ ଋଣ ଖୋତୋ 
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କ୍ଷଖୋଲିବୋ ପୋଇ ଁଅନୁମତ ିଦଆିଯୋଇ ପୋକ୍ଷର: 

(କ) କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଏକ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ତରଫରୁ ଏକ ବୃତ୍ତରି୍ତ ମଧ୍ୟସି୍ଥଙ୍କ ଦବୋରୋ ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲୋଯୋଏ, କ୍ଷସକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ 
ଚହି୍ନଟ କରୋଯିବ । 

(ଖ) ମୁୟଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, କ୍ଷପନସନ୍ ପୋଣ୍ଠ ିକମିବୋ ଅନୟୋନୟ ପ୍ରକୋରର ପୋଣ୍ଠ ିପରି ସିଂସ୍ଥୋରୁ୍ଡ଼କି ତରଫରୁ ବୃତ୍ତରି୍ତ ମଧ୍ୟସି୍ଥଙ୍କ ଦବୋରୋ ପରିଚୋଳତି 
'ପୁଲଡ୍' ଆକୋଉଣ୍୍ଟ ରଖିବୋକୁ କମ୍ପୋନୀ ପୋଖକ୍ଷର ବକିଳ୍ପ ରହବି। 

(ର୍) କମ୍ପୋନୀ ଏପରି ବୃତ୍ତରି୍ତ ମଧ୍ୟସି୍ଥମୋନଙ୍କର ଋଣ ଖୋତୋ କ୍ଷଖୋଲିବ ନୋହିଁ, ଯୋହୋକି କ୍ଷକୌଣସି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷର୍ୋପନୀୟତୋ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରତବିନ୍ଧତି 
କ୍ଷହୋଇଥିବ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର, କମ୍ପୋନୀକୁ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବବିରଣୀ ପ୍ରକୋ  କରିବୋକୁ ବୋରଣ କରୋକ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ।  

(ଘ) ସମସ୍ତ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକଙୁ୍କ ଚହି୍ନଟ କରୋଯିବ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ମଧ୍ୟସି୍ଥମୋନଙ୍କ ଦବୋରୋ ଧୋଯଗୟ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ପୋଣ୍ଠ ିକମ୍ପୋନୀ ସ୍ତରକ୍ଷର ମିଳତି 
କ୍ଷହୋଇନର୍ଥୋଏ ଏବିଂ କ୍ଷସଠୋକ୍ଷର 'ସବ୍-ଆକୋଉଣ୍୍ଟ' ର୍ଥୋଏ, ପ୍ରକ୍ଷତୟକଟ ିଏକ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକଙ୍କ ପୋଇଁ ଦୋୟୀ, କମିବୋ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର 
ଏହପିରି ପୋଣ୍ଠି ମିଳତି କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ। କମ୍ପୋନୀ ସ୍ତରକ୍ଷର ମିେିତ, କମ୍ପୋନୀ ହତିୋଧିକୋରୀ ମୋଲିକମୋନଙୁ୍କ କ୍ଷଖୋଜ୍ବି । 

(ଙ) କମ୍ପୋନୀ, ତୋର ବକି୍ଷବକ ଅନୁଯୋୟୀ, ଜ୍କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟସି୍ଥ ଦ୍ୱୋରୋ କରୋଯୋଇଥିବୋ 'ଗ୍ରୋହକଙ୍କର ଯତ୍ନ ୀଳତୋ' (ସିଡ୍ଡି୍)ି ଉପକ୍ଷର ନଭିଗର କରିବ, 
ଯଦ ିମଧ୍ୟସି୍ଥ ଏକ ନୟିନ୍ତ୍ରତି ଏବିଂ ତଦୋରଖକୋରୀ ସିଂସ୍ଥୋ ଏବିଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷକୱୋଇସି ଆବ ୟକତୋକୁ ପୂରଣ କରିବୋ ପୋଇଁ ପଯଗୟୋପ୍ତ 
ବୟବସ୍ଥୋ ରଖିଥିକ୍ଷବ।  

(ଚ) ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ଜ୍ୋଣିବୋ ପୋଇଁ ଚରମ ଦୋୟିତବ କମ୍ପୋନୀର ରହଛି।ି  

ଖ୍. ସରଳୀକୃତ ସତକଭତା ବୟବସ୍ଥା  

37. ସ୍ୱୟିଂ ସହାୟକ ଟ ାଷ୍ଠୀ (ଏସଏଚଜ ) ପାଇ ଁସରଳୀକୃତ ଆଦ ଭ  

(କ) ଏସଏଚଜ୍ରି ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଏସଏଚଜ୍ ିର ସମସ୍ତ ସଦସୟଙ୍କ ସିଡ୍ଡି୍ ିଆବ ୟକ କ୍ଷହବ ନୋହିଁ। 

(ଖ) ସମସ୍ତ ଅଫିସ୍ ଧୋରକଙ୍କ ସିଡ୍ଡି୍ ିଯକ୍ଷର୍ଥଷ୍ଟ କ୍ଷହବ। 
(ର୍)                                                                    

38. ବ ଟଦ ୀ ଟପାେଭଟଫାଲ ଓ ନ ଟବ କମାନଙ୍କ (ଏଫପ ଆଇ) ପାଇ ଁସରଳୀକୃତ ଟକୱାଇସ  ମାନଦଣ୍ଡ। 
କ୍ଷପୋଟଗକ୍ଷଫୋଲିଓ ଇନକ୍ଷଭଷ୍ଟକ୍ଷମଣ୍ଟ ସି୍କମ୍ (ପିଆଇଏସ) ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁିଂଜ୍ ିବନିକି୍ଷଯୋର୍ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ସରକୋର, ଆରବଆିଇ ଏବିଂ କ୍ଷସବ ି
ଦ୍ୱୋରୋ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ କ୍ଷବୈକ୍ଷଦ କି ମୁଦ୍ରୋ ଏବିଂ ସିକୁୟରିଟ ିମୋକଗର ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ ଅନୁଯୋୟୀ କ୍ଷଯୋର୍ୟ ଏଫପିଆଇ ସହତି କୋରବୋର / 
ସମ୍ପକଗ, କ୍ଷକୱୋଇସି ଗ୍ରହଣ କର ି କରୋଯିବ (ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପ୍ରକୋକ୍ଷର) ଓ ଆୟକର (ଏଫଏଟସିିଏ/ ସିଆରଏସ) ନୟିମ ଅନୁଯୋୟୀ 
ଅନୁକ୍ଷେଦ II କ୍ଷର ବସୃି୍ତତ ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷକୱୋଇସି ନଥିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ ଦବୋରୋ ଉକ୍ଷେଖ କରୋଯିବ।  
ସତ୍ତଗ ରହଛି ିକ୍ଷଯ କମ୍ପୋନୀ ଏଫପିଆଇ କମିବୋ ଏଫପିଆଇ  ତରଫରୁ କୋଯଗୟ କରୁଥିବୋ କ୍ଷର୍ିୋବୋଲ୍ କକ୍ଷଷ୍ଟୋଡ୍ଆିନ୍ ଠୋରୁ କୋଯଗୟ ଗ୍ରହଣ 
କରିବ ଏବିଂ କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଆବ ୟକ ହୁଏ, ଅନୁକ୍ଷେଦ - II କ୍ଷର ବସୃି୍ତତ ଭୋବକ୍ଷର ଛୋଡ଼ କ୍ଷହବୋକୁ ଥିବୋ ନଥିପତ୍ର ରୁ୍ଡ଼କୁି ଦୋଖଲ 
କରିବ।  

39. କମ୍ ବପିଦ ବର୍ଗର କିୋଏଣ୍ଟମୋନଙ୍କ ପୋଇଁ ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟରୁ୍ଡ୍କିର ଏକ ସୂଚକ ତୋଲିକୋ ଅନୁକ୍ଷେଦ III କ୍ଷର କ୍ଷସଟ୍ କ୍ଷହୋଇଛ।ି  
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ଅଧ୍ୟାୟ VII 
ଟରକଡଭ ପର ଚାଳନା 

40. ପିଏମଏଲ୍ ଅଧିନୟିମ ଏବିଂ ନୟିମର ସତ୍ତଗୋବଳୀ ସହତି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ ସୂଚନୋର ରେଣୋକ୍ଷବେଣ, ସିଂରେଣ ଏବିଂ ରିକ୍ଷପୋଟଗ 
ସମବନ୍ଧକ୍ଷର ନମିନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବ। କମ୍ପୋନୀ, 

(କ) କୋରବୋର ତୋରିଖ ଠୋରୁ ଅତ ିକମକ୍ଷର ପୋଞ୍ଚ ବଷଗ ପୋଇଁ କମ୍ପୋନୀ ଏବିଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଉଭୟ ଘକ୍ଷରୋଇ ଏବିଂ ଆନ୍ତଜ୍ଗୋତୀୟ 

ମଧ୍ୟକ୍ଷର କୋରବୋରର ସମସ୍ତ ଆବ ୟକୀୟ କ୍ଷରକଡ୍ଗ ବଜ୍ୋୟ ରଖିବୋ; 

(ଖ) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ସମବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷରକଡ୍ଗରୁ୍ଡ୍କି ସିଂରେଣ କରନୁ୍ତ ଏବିଂ ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ସମୟକ୍ଷର / ସମ୍ପକଗ ଆରମ୍ଭ 

ସମୟକ୍ଷର ଏବିଂ ବୟବସୋୟିକ ସମ୍ପକଗ ସମୟକ୍ଷର, ବୟବସୋୟିକ ସମ୍ପକଗ ସମୋପ୍ତ କ୍ଷହବୋ ପକ୍ଷର ଅତ ିକମକ୍ଷର ପୋଞ୍ଚ ବଷଗ ପୋଇଁ ପ୍ରୋପ୍ତ 

କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଠକିଣୋରୁ୍ଡ଼କୁି ସିଂରେଣ କରନୁ୍ତ; 

(ର୍) ଅନୁକ୍ଷରୋଧ ଅନୁଯୋୟୀ ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ନକିଟକ୍ଷର ପରିଚୟ କ୍ଷରକଡ୍ଗ ଏବିଂ କୋରବୋର ତର୍ଥୟ ଉପଲବ୍ଧ କରୋଇବୋ; 

(ଘ) ମନ ିଲଣ୍ଡରିିଂ କ୍ଷରୋକବିୋ (କ୍ଷରକଡ୍ଗର ରେଣୋକ୍ଷବେଣ) ନୟିମ, 2005 (ପିଏମଏଲ୍ ନୟିମ, 2005) ର ନୟିମ 3 ଅନୁଯୋୟୀ ଧୋଯଗୟ 
କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କୋରବୋରର ସଠକି୍ କ୍ଷରକଡ୍ଗ ବଜ୍ୋୟ ରଖିବୋ ପୋଇଁ ଏକ ପ୍ରଣୋଳୀ ପ୍ରବତ୍ତଗନ; 

(ଙ) ପିଏମଏଲ୍ ନୟିମ 3 ଅନୁଯୋୟୀ ଧୋଯଗୟ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ସମବନ୍ଧକ୍ଷର ସମସ୍ତ ଆବ ୟକୀୟ ସୂଚନୋ ବଜ୍ୋୟ ରଖିବୋ ଯୋହୋ ଦବୋରୋ 
ନମିନଲିଖିତ ସହତି ବୟକି୍ତର୍ତ କୋରବୋରର ପୁନଃ ନମିଗୋଣକୁ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ: 

(i) କୋରବୋରର ପ୍ରକୃତ;ି 

(ii) କୋରବୋରର ପରିମୋଣ ଏବିଂ ମୁଦ୍ରୋ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ଏହୋର ନୋମକରଣ କରୋଯୋଇଥିଲୋ; 

(iii) କ୍ଷଯଉଁ ଦନି କୋରବୋର କରୋଯୋଇଥିଲୋ କ୍ଷସହ ିଦନି; ଏବିଂ 

(iv) କୋରବୋରର ପୋଟରୁି୍ଡ୍କି  

(ଚ) ସଠକି୍ ରେଣୋକ୍ଷବେଣ ଏବିଂ ସୂଚନୋ ସିଂରେଣ ପୋଇଁ ଏକ ସିଷ୍ଟମକୁ ବକି ତି କକ୍ଷର ଯୋହୋ କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଆବ ୟକ ହୁଏ କମିବୋ 
ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ଅନୁକ୍ଷରୋଧ କରୋଯୋଏ, ତର୍ଥୟକୁ ସହଜ୍କ୍ଷର ଏବିଂ  ୀଘ୍ର ପୁନରୁର୍ଦ୍ଧୋର କରବିୋକୁ ଅନୁମତ ିକ୍ଷଦଇର୍ଥୋଏ | 

(ଛ) କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବିଂ ଠକିଣୋର କ୍ଷରକଡ୍ଗରୁ୍ଡ୍କି ବଜ୍ୋୟ ରଖିବୋ, ଏବିଂ ନୟିମ 3 କ୍ଷର ହୋଡ୍ଗ କମିବୋ ସଫଟ ଫମଗୋଟକ୍ଷର 

ଦ ଗୋଯୋଇଥିବୋ କୋରବୋର ସମବନ୍ଧକ୍ଷର କ୍ଷରକଡ୍ଗରୁ୍ଡ୍କି। 

ଅଧ୍ୟାୟ VIII 
ଆର୍ଥକି ଇଟଣ୍ଟଲ ଟଜନସ ୟୁନ ଟ୍ – ର୍ାରତ ପାଇ ଁଆବ ୟକ ର ଟପାେିିଂ  

41. କମ୍ପୋନୀ ନକି୍ଷଦଗ କ, ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଇକ୍ଷଣ୍ଟଲିକ୍ଷଜ୍ନସ ୟୁନଟି୍-ଇଣି୍ଡଆ (ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍)ି କୁ ଏହୋର ନୟିମ 7 ଅନୁଯୋୟୀ 
ପିଏମଏଲ (କ୍ଷରକଡ଼ଗ ପରିଚୋଳନୋ) ରୁଲ୍ସ 2005 ରୁଲ୍ 7 ଅଧୀନକ୍ଷର ନୟିମ 3 କ୍ଷର ଦ ଗୋଯୋଇଥିବୋ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବ | 

ବୟୋଖୟୋ: ନୟିମ 7 ର ଉପ ନୟିମ 3 ଏବିଂ 4 ର ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ ସମବନ୍ଧକ୍ଷର କ୍ଷସକ୍ଷପଟମବର 22, 2015 କୁ ସୂଚତି କରୋଯୋଇଥିବୋ ତୃତୀୟ 

ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ ନୟିମୋବଳୀ ଅନୁଯୋୟୀ, ନକି୍ଷଦଗ କ, ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍ ିର ସବ-ରୁଲ୍ ରୁ୍ଡ଼କିର ବଭିିନ୍ନ ଧୋରୋକ୍ଷର ଦ ଗୋଯୋଇଥିବୋ 
କୋରବୋର ଚହି୍ନଟ ପୋଇଁ ରିକ୍ଷପୋଟଗ ସିଂସ୍ଥୋରୁ୍ଡ଼କୁି ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋର େମତୋ ରହବି। ନୟିମ 3 ର ନୟିମ (1), କ୍ଷସମୋନଙୁ୍କ 

ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନର ଫମଗ ବଷିୟକ୍ଷର ସୂଚନୋ କ୍ଷଦବୋ ଏବିଂ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋର ପର୍ଦ୍ଧତ ିଏବିଂ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋର ପର୍ଦ୍ଧତ ି
ନଦିଷି୍ଟ କରିବ।  

42. ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ଫମଗୋଟ୍ ଏବିଂ ବସୃି୍ତତ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ଫମଗୋଟ୍ ର୍ୋଇଡ୍, ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍ ିଦବୋରୋ ନଦିଷି୍ଟ / ପ୍ରକୋ ତି ଏବିଂ ରିକ୍ଷପୋଟଗ 
କ୍ଷଜ୍କ୍ଷନକ୍ଷରସନ୍ ୟୁଟଲିିଟ ିଏବିଂ ରିକ୍ଷପୋଟଗ ବୋଧ୍ୟତୋ ଉପକ୍ଷଯୋର୍ୀତୋ ରିକ୍ଷପୋଟଗ କରିବୋକ୍ଷର ସୋହୋଯୟ କକ୍ଷର  
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ନଦିଷି୍ଟ ରିକ୍ଷପୋଟଗ ପ୍ରସୁ୍ତତକି୍ଷର ସିଂସ୍ଥୋରୁ୍ଡ଼କି ଧ୍ୟୋନ ଦଆିଯିବ | ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକଟରୋନକି୍ ନର୍ଦ କୋରବୋର ରିକ୍ଷପୋଟଗ (ସିଟଆିର) / ସନ୍ଦଗି୍ଧ କୋରବୋର 

ରିକ୍ଷପୋଟଗ (ଏସଟଆିର) ଫୋଇଲ୍ କରିବୋକୁ ସିଂପୋଦତି ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକଟରୋନକି୍ ଉପକ୍ଷଯୋର୍ୀତୋ ଯୋହୋ ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍ ି ଏହୋର 

କ୍ଷୱବସୋଇଟକ୍ଷର ରଖିଛ ିତୋହୋ କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ବୟବହୃତ କ୍ଷହବ ଯୋହୋକ ିସିଟଆିର/ ଏସଟଆିର ବୋହୋର କରିବୋ ପୋଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ 

କ୍ଷବୈଷୟିକ ଉପକରଣ ସ୍ଥୋପନ / ଗ୍ରହଣ କରିବୋକୁ ଏପଯଗୟନ୍ତ କରିବୋକୁ ରହଛି ି ଯୋହୋ କ୍ଷସରୁ୍ଡ଼କିର ଲୋଇଭ୍ କୋରବୋର ତର୍ଥୟ। 
କମ୍ପୋନୀର ପି୍ରନିସପୋଲ୍ ଅଫିସର୍, ଯୋହୋର ସମସ୍ତ  ୋଖୋ ସିଂପୂର୍ଣ୍ଗ କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ କ୍ଷହୋଇନୋହିଁ,  ୋଖୋରୁ୍ଡ଼କିରୁ କୋରବୋର ବବିରଣୀକୁ 

ଏପଯଗୟନ୍ତ କମୁ୍ପୟଟରୀକରଣ କ୍ଷହୋଇନଥିବୋ ଏବିଂ ସିଂପୋଦତି ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକଟରୋନକି୍ ୟୁଟଲିିଟ ିସୋହୋଯୟକ୍ଷର ତର୍ଥୟକୁ ଏକ ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକଟରୋନକି୍ 

ଫୋଇଲକ୍ଷର କ୍ଷଦବୋ ପୋଇ ଁଉପଯୁକ୍ତ ବୟବସ୍ଥୋ ରହବି। ଏହୋର କ୍ଷୱବସୋଇଟ୍ http://fiuindia.gov.in କ୍ଷର ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍ ି 
ଦ୍ୱୋରୋ ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ସିଟଆିର /ଏସଟଆିର ଇକ୍ଷଲକକ୍ଷଟ୍ରୋନକି୍ ୟୁଟଲିିଟକୁି ଉପଲବ୍ଧ କରୋଯୋଇଛ ିଓ  ଚହି୍ନଟ ପୋଇଁ ଅନୁକ୍ଷେଦ IV 
କ୍ଷର ରିକ୍ଷପୋଟଗ କରିବୋକୁ ସିଂଯୁକ୍ତ କରୋଯୋଇଛ।ି  

43. ନକି୍ଷଦଗ କ, ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍ ି କୁ ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋକ୍ଷବକ୍ଷଳ, କୋରବୋରକ୍ଷର ରିକ୍ଷପୋଟଗ ନକରିବୋକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷତୟକ ଦନିର 

ବଳିମବ କମିବୋ ନୟିମକ୍ଷର ନଦିଷି୍ଟ ସମୟ ସୀମୋଠୋରୁ ଅଧିକ ଭୁଲ୍ ପ୍ରତନିଧିିତବ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କୋରବୋରକୁ ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ କରିବୋକ୍ଷର ବଳିମବ 
କରିବୋ ଏକ ପରୃ୍ଥକ ଉେିଂଘନ ଭୋବକ୍ଷର ର୍ଠତି କ୍ଷହବ । କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏକ ଏସଟଆିର ଦୋଖଲ କ୍ଷହୋଇଛ ି କ୍ଷସହ ିକମ୍ପୋନୀ ଋଣ 

ଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର କୋଯଗୟ ଉପକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ଲର୍ୋଇବ ନୋହିଁ | କମ୍ପୋନୀ ଏସଟଆିର ର ସମ୍ପୋଦନ ତର୍ଥୟକୁ କ୍ଷର୍ୋପନୀୟ ଭୋବକ୍ଷର 

ରଖିବ। ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ କ୍ଷକୌଣସି ସ୍ତରକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ କ୍ଷକୌଣସ ିଟପିିଙ୍୍ଗ କ୍ଷହଉନୋହିଁ।  

44. ବୟବସୋୟର ଆବ ୟକତୋ ଉପକ୍ଷର ନଭିଗର କର ିଏବିଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋବକ୍ଷର, ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ କୋରବୋରର ପ୍ରଭୋବ ୋଳୀ ପରିଚୟ ଏବିଂ 
ରିକ୍ଷପୋଟଗକୁ ସେମ କରିବୋକୁ କମ୍ପୋନୀର ପଯଗୟୋପ୍ତ ସିଷ୍ଟମ୍, ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଏବିଂ ପ୍ରଣୋଳୀ ରହବି। 

ଅଧ୍ୟାୟ IX 
ଆନ୍ତଜଭାତୀୟ ଚୁକ୍ତ ନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଆବ ୟକତା / ବାଧ୍ୟତାମୂଳକତା ବୟବସ୍ଥା 

ଆନ୍ତଜଭାତୀୟ ଏଟଜନ ସରୁ ଟଯା ାଟଯା  – 

45. କମ୍ପୋନୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବ କ୍ଷଯ କ୍ଷବଆଇନ କୋଯଗୟକଳୋପ (ପ୍ରତକି୍ଷରୋଧ) (ୟୁଏପିଏ) ଅଧିନୟିମ, 1967 ର ଧୋରୋ 51A ଏବିଂ ଏଥିକ୍ଷର 
ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ ଅନୁଯୋୟୀ, ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷଙ୍କ ତୋଲିକୋକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତ / ସିଂସ୍ଥୋ ନୋମକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସ ି ଋଣ ଖୋତୋ ନୋହିଁ ଏବିଂ 
ଆତଙ୍କବୋଦୀ ଲିଙ୍କ ଥିବୋ ସକ୍ଷନ୍ଦହ କରୋଯୋଉଥିବୋ ସିଂସ୍ଥୋରୁ୍ଡ଼କି, ଯୋହୋ ମିଳତି ଜ୍ୋତସିିଂଘ ସୁରେୋ ପରିଷଦ (ୟୁଏନଏସସି) ଦ୍ୱୋରୋ 
ଅନୁକ୍ଷମୋଦତି ଏବିଂ ପଯଗୟୋୟକ୍ରକ୍ଷମ ପ୍ରସୋରିତ କ୍ଷହୋଇର୍ଥୋଏ। ଦୁଇଟ ିତୋଲିକୋର ସବକି୍ଷ ଷ ନମିନକ୍ଷର ଦଆିଯୋଇଛ ି:  

(କ) “ଆଇଏସଆଇଏଲ୍ (ଦୋ’ଏସ୍) ଓ ଅଲ କୋଏଦୋ ମଞ୍ଜରୁ ତୋଲିକୋ, କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ଅଲ-କୋଏଦୋ ସହତି ଜ୍ଡ୍ତି ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ ଏବିଂ 
ସିଂସ୍ଥୋର ନୋମ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ।  ଅଦୟତନ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଆଇଏସଆଇଏଲ୍ ଏବିଂ ଅଲ-କୋଏଦୋ ମଞ୍ଜରୁ ତୋଲିକୋ ଏଠୋକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ। 
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htd

ocs/resour ces/xsl/en/al-qaida-r.xsl 

(ଖ) 1988 ମଞ୍ଜରୁ ତୋଲିକୋ କ୍ଷଯଉଁଥିକ୍ଷର ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ (କକ୍ଷନସୋଲିକ୍ଷଡ୍କ୍ଷଟଡ୍ ଲିଷ୍ଟର ବଭିୋର୍ ଏ) ଏବିଂ ସିଂସ୍ଥୋ (ବଭିୋର୍ ବ)ି ତୋଲିବୋନ୍ 
ସହତି ସିଂପକୃ୍ତ ଯୋହୋର ଉପଲବ୍ଧତୋ ଏଥିକ୍ଷର ରହଛି।ି  
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/re 

sources/xsl/en/taliban-r.xsl. 

46. ତୋଲିକୋକ୍ଷର ଥିବୋ କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତ / ସିଂସ୍ଥୋ ସହତି ସମୋନ ଋଣ ଖୋତୋର ବବିରଣୀ ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍ ି କୁ ରିକ୍ଷପୋଟଗ 
କରୋଯିବ, ଏହୋ ବୟତୀତ ର୍ହୃ ବଭିୋର୍ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟକୁ ପରୋମ ଗ କ୍ଷଦବୋ ବୟତୀତ ମୋର୍ଚ୍ଗ 14, 2019 / କ୍ଷଫବୃଆରୀ 2, 2021 କ୍ଷର 
ୟୁଏପିଏ ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁଯୋୟୀ ସମୟକୁ ସମୟ ଆବ ୟକ ଏବିଂ ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର। 

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/re%20sources/xsl/en/taliban-r.xsl
https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/re%20sources/xsl/en/taliban-r.xsl
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47. ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ବଷିୟରୁ୍ଡ୍କି ସହତି, ରିଜ୍ଭଗ ବୟୋଙ୍କ ଦବୋରୋ ସମୟ ସମୟକ୍ଷର ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ପ୍ରୋଧିକରଣ / ସିଂସ୍ଥୋ ଉପକ୍ଷର ପ୍ରସୋରିତ 
ଅନୟ ୟୁଏନଏସସିଆର ରୁ୍ଡ୍କି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟୋନ ଦଆିଯିବ। 

48. ଟବଆଇନ କାଯଭୟକଳାପ (ପ୍ରତ ଟରାଧ) ଅଧିନ ୟମ, 1967 ର ଧାରା 51A ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ଖ୍ାତାର ଫ୍ର ଜ ିଂ 

ୟୁଏପିଏ ଅଧୀନକ୍ଷର ସରକୋରଙ୍କ ଦବୋରୋ ଧୋଯଗୟ କରୋଯୋଇଥିବୋ ପର୍ଦ୍ଧତକୁି କଡ୍ୋକଡ୍ ି ଭୋବକ୍ଷର ପୋଳନ କରୋଯିବ ଏବିଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ 
ପଯଗୟନ୍ତ ସମୋନ ଭୋବକ୍ଷର ଯତ୍ନର ସହ ପୋଳନ କରୋଯିବ। 
ନଦିଷି୍ଟ ଭୋବକ୍ଷର, କମ୍ପୋନୀ ଏହୋକୁ ଆବ ୟକ କରୁଥିବୋ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ ସହତି ଅନୁପୋଳନ ନଶିି୍ଚତ କରିବ: 

(i) ଇକ୍ଷଲକ୍ଷକଟରୋନକି୍ ଫମଗକ୍ଷର ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ନଦିଷି୍ଟ ତୋଲିକୋରୁ୍ଡ଼କୁି ବଜ୍ୋୟ ରଖନୁ୍ତ ଏବିଂ ନୟିମିତ ଭୋବକ୍ଷର ପ୍ରଦତ୍ତ 
ପୋରୋମିଟରରୁ୍ଡ୍କି ଉପକ୍ଷର ଏକ କ୍ଷଚକ କରନୁ୍ତ, ଯୋଞ୍ଚ କରିବୋ ପୋଇଁ ନଦିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ / ସିଂସ୍ଥୋରୁ୍ଡ଼କି କ୍ଷକୌଣସି ପୋଣ୍ଠ ିଧୋରଣ 
କରୁଛନ୍ତ ିକ ିନୋହିଁ ତୋହୋ ଯୋଞ୍ଚ କରିବୋ ପୋଇ,ଁ ଆର୍ଥକି ସମ୍ପତ୍ତ ିକମିବୋ ଅର୍ଥଗକ୍ଷନୈତକି ସମବଳ କମିବୋ ଆନୁଷଙି୍ଗକ କ୍ଷସବୋରୁ୍ଡ୍କି କ୍ଷସମୋନଙ୍କ 

ସହତି ବୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ, ଷ୍ଟକ୍ କମିବୋ ବୀମୋ ପଲିସି ଇତୟୋଦ ିଆକୋରକ୍ଷର ଧୋରଣ କରିର୍ଥୋଏ। 
(ii) ଯଦ,ି କ୍ଷସମୋନଙ୍କର କ୍ଷକୌଣସି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ବକି୍ଷ ଷତୋ ନଦିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ / ସିଂସ୍ଥୋରୁ୍ଡ଼କିର ବକି୍ଷ ଷତୋ ସହତି କ୍ଷମଳ ହୁଏ, କମ୍ପୋନୀ 

ତୁରନ୍ତ, ଏପରି ଗ୍ରୋହକ କ୍ଷଖୋଜ୍ବିୋ ସମୟଠୋରୁ 24 ଘଣ୍ଟୋରୁ ବଳିମବ ନକରି ପୋଣ୍ଠ,ି ଆର୍ଥକି ସମ୍ପତ୍ତ ିକମିବୋ ଅର୍ଥଗକ୍ଷନୈତକି ବଷିୟକ୍ଷର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ 

ସୂଚନୋ କ୍ଷଦବ। ସମବଳ କମିବୋ ଆନୁସଙି୍ଗକ କ୍ଷସବୋରୁ୍ଡ୍କି ଏହପିରି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉପକ୍ଷର ମିଳତି  ଭୋବକ୍ଷର 

ରଖୋଯିବ।  ସଚବି (ସିଟସିିଆର), ର୍ହୃ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟ, ଫୟୋକ୍ସ ନିଂ 011-23092569 କ୍ଷର ଏବିଂ କ୍ଷଟଲିକ୍ଷଫୋନ୍ କମିବୋ 011- 

23092736 ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପଠୋ ଯିବୋ ଆବ ୟକ। ଏହ ି ବବିରଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୋକ ଦବୋରୋ ପଠୋଯିବୋ ବୟତୀତ ବକି୍ଷ ଷ 

ବଷିୟରୁ୍ଡ୍କି ଇ-କ୍ଷମଲ୍ ଆଇଡ୍:ି jsctcr-mha @gov.in କ୍ଷର ପଠୋଯିବୋ ଉଚତି।   
(iii) କମ୍ପୋନୀ ମଧ୍ୟ (ii) କ୍ଷର ଉକ୍ଷେଖ କରୋଯୋଇଥିବୋ କ୍ଷଯୋର୍ୋକ୍ଷଯୋର୍ର ଏକ ନକଲ ରୋଜ୍ୟ / ୟୁଟ ିର ୟୁଏପିଏ କ୍ଷନୋଡ୍ୋଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ 

ନକିଟକୁ ପଠୋଇବ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଋଣ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ ଅଛ ିଏବିଂ ନୟିୋମକ ତର୍ଥୋ ଏବିଂ ଏଫଆଇୟୁ-ଆଇଏନଡ୍ ିଯୋହୋ ରହଥିିବ।  
(iv) ଯଦ,ି ନଦିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ / ସିଂସ୍ଥୋର ବକି୍ଷ ଷତୋ ସହତି କ୍ଷକୌଣସି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷମଳ ସକ୍ଷନ୍ଦହଜ୍ନକ, କମ୍ପୋନୀ ନଯୁିକ୍ତ ସଚବି 

(ସିଟସିିଆର), ର୍ହୃ ମନ୍ତ୍ରଣୋଳୟର ସୂଚନୋ ଅନୁଯୋୟୀ, ନଦିଷି୍ଟ ବୟକି୍ତଙୁ୍କ ଆର୍ଥକି କୋରବୋର କରିବୋକ୍ଷର ବୋରଣ କରିବ, ଫୟୋକ୍ସ ନମବର 

011-23092569 କ୍ଷର ଏବିଂ 011-23092736 କ୍ଷର କ୍ଷଟଲିକ୍ଷଫୋନ୍ ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୋଇର୍ଥୋଏ। କ୍ଷପୋଷ୍ଟ ଦବୋରୋ ପଠୋଯିବୋ 

ବୟତୀତ ବକି୍ଷ ଷତୋ ଇ-କ୍ଷମଲ୍ id: jsctcr-mha@gov.in କ୍ଷର ପଠୋଯିବୋ ଉଚତି। 
(v) କମ୍ପୋନୀ ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ଅନୁକ୍ଷେଦ (ii) ଦବୋରୋ ଆେୋଦତି ଆକୋଉଣ୍ଟକ୍ଷର ଥିବୋ ସମସ୍ତ କୋରବୋରକୁ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କର ି ଏଫଆଇୟୁ –

ଆଇଏନଡ୍ ିସହତି ଏକ ସନ୍ଦଗି୍ଧ କୋରବୋର ରିକ୍ଷପୋଟଗ (ଏସଟଆିର) ଦୋଖଲ କରିବ, ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରିତ ଫମଗୋଟ୍ ଅନୁଯୋୟୀ କ୍ଷଚଷ୍ଟୋ କମିବୋ 

ପ୍ରୟୋସ କରିବ। 
(vi) ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋବକ୍ଷର ଫି୍ରଜ୍ ଲୋରୁ୍ କ୍ଷହବ। ଋଣ ଖୋତୋ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର, ଆଉ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷଡ୍ବଟି୍ ଅନୁମତ ିଦଆିଯିବ ନୋହିଁ। ବଦିୟମୋନ ଜ୍ମୋ 

କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର, ପୋଣ୍ଠ ିଫି୍ରଜ୍ କ୍ଷହୋଇଯିବ।  

ପାଣ୍ଠ , ଆର୍ଥକି ସମ୍ପତ୍ତ  କ ମବା ଅର୍ଥଭଟନୈତ କ ସମବଳ କ ମବା ବୟକ୍ତ ବ ଟ ଷ / ସିଂସ୍ଥା ୁଡ଼ କର ଆନୁଷଙ୍ଗ କ ଟସବା ଫ୍ର ଜ୍ ଟମକାନ ଜ ମ୍ ଦବାରା 
ଅଜାଣତଟର ପ୍ରର୍ାବ ତ ଟହବାର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ର ୟା ଟଯ ବୟକ୍ତ  କ ମବା ସିଂସ୍ଥା ଏକ ନ ଦଷି୍ଟ ବୟକ୍ତ  ନୁହଁନ୍ତ  । 

(କ) କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ କମିବୋ ସିଂସ୍ଥୋ, ଯଦ ିଏହୋର ପ୍ରମୋଣ ଅଛ ିକ୍ଷଯ ବଦିୟମୋନ ଜ୍ମୋ କମିବୋ ଋଣ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ଫି୍ରଜ୍ କରିବୋ 
ଅଜ୍ୋଣତକ୍ଷର ଫି୍ରଜ୍ କ୍ଷହୋଇଯୋଇଛ,ି କ୍ଷସମୋକ୍ଷନ ଆବ ୟକ ପ୍ରମୋଣ କ୍ଷଦଇ ଲିଖିତ ଆକୋରକ୍ଷର ଏକ ଆକ୍ଷବଦନ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର କରିକ୍ଷବ । 

(ଖ) ଯଦ ି କମ୍ପୋନୀ କ୍ଷସପର ି ଏକ ଆକ୍ଷବଦନ ଗ୍ରହଣ କକ୍ଷର, କ୍ଷତକ୍ଷବ ଏହୋ ପୋଣ୍ଠ,ି ଆର୍ଥକି ସମ୍ପତ୍ତ ି କମିବୋ ଅର୍ଥଗକ୍ଷନୈତକି ସମବଳ କମିବୋ 



ଆଧାର ହାଉସ ିଂ ଫାଇନାନସ ଲ ମ ଟେଡ୍ 
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ଆନୁଷଙି୍ଗକ କ୍ଷସବୋରୁ୍ଡ୍କି ବଷିୟକ୍ଷର ସୂଚନୋ କ୍ଷଦଉଥିବୋ କ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ କମିବୋ ସିଂସ୍ଥୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ସିଂପକୃ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତରି 
ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ବବିରଣୀ ସହତି ଏହୋ ଏକ ଆକ୍ଷବଦନର ଏକ ନକଲକୁ ଦୁଇଟ ିକୋଯଗୟଦବିସ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଏମଏଚଏ ର ସିଟସିିଆର ଡ୍ଭିିଜ୍ନ୍ ର 
କ୍ଷନୋଡ୍ୋଲ୍ ଅଫିସରଙୁ୍କ  ଅବର୍ତ କରୋଇବ।  

(ର୍) ଯୁର୍ମ ସଚବି (ସିଟସିିଆର), ଏମଏଚଏ ର ସିଟସିିଆର ଡ୍ଭିିଜ୍ନ୍ ପୋଇଁ ୟୁଏପିଏ କ୍ଷନୋଡ୍ୋଲ୍ ଅଫିସର କ୍ଷହୋଇ ଏପରି ଯୋଞ୍ଚର କୋରଣ 
କ୍ଷହବ, କ୍ଷଯପରି ବୟକି୍ତର୍ତ / ସିଂସ୍ଥୋ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିବୋ ପ୍ରମୋଣ ଆଧୋରକ୍ଷର ଆବ ୟକ କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର, ଏବିଂ ଯଦ ିସନୁ୍ତଷ୍ଟ 
ହୁଏ, କ୍ଷତକ୍ଷବ କ୍ଷସ 15 ଟ ିକୋଯଗୟଦବିସ ମଧ୍ୟକ୍ଷର କରିକ୍ଷବ। ପୋଣ୍ଠ,ି ଆର୍ଥକି ସମ୍ପତ୍ତ ିକମିବୋ ଅର୍ଥଗକ୍ଷନୈତକି ସମବଳ କମିବୋ ଆନୁଷଙି୍ଗକ 
କ୍ଷସବୋରୁ୍ଡ୍କି, ଏହପିରି ଆକ୍ଷବଦନକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ମୋଲିକୋନୋ / ଧୋରଣ, କମ୍ପୋନୀ ସକ୍ଷମତ ଅନୟ ପେଙ୍କ ସୂଚନୋ ଅନୁଯୋୟୀ ଏକ 
ଅଡ୍ଗର ପୋସ୍ କରୋଯିବ। ଯଦଓି, କ୍ଷକୌଣସି କୋରଣରୁ 15 କୋଯଗୟଦବିସ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ସମ୍ପତ୍ତ ିଫି୍ରଜ୍ କରିବୋ ପୋଇଁ କ୍ଷକୌଣସି କୋରଣ ସମ୍ଭବ 
ନୁକ୍ଷହଁ, କ୍ଷତକ୍ଷବ ସିଟସିିଆର ଡ୍ଭିିଜ୍ନର ୟୁଏପିଏ କ୍ଷନୋଡ୍ୋଲ୍ ଅଧିକୋରୀ ଆକ୍ଷବଦନକୋରୀଙୁ୍କ ଜ୍ଣୋଇକ୍ଷବ।  

49. ପ୍ରାଧିକରଣ ଯାହା ଏଫଏେ ଏଫ ସୁପାର  କୁ ପ୍ରଟୟା  କଟର ନାହିଁ କ ମବା ପଯଭୟାପ୍ତ ପର ମାଣଟର କାଯଭୟକାରୀ କଟର ନାହିଁ 

(କ) ରିଜ୍ଭଗ ବୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟ ସମୟକ୍ଷର ପ୍ରସୋରିତ ଏଫଏଟଏିଫ୍ ବବୃିତ୍ତ ିଏବିଂ କ୍ଷଦ ରୁ୍ଡ଼କୁି ଚହି୍ନଟ କରିବୋ ପୋଇଁ 
ସବଗସୋଧୋରଣକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନୋ, ଯୋହୋ ଏଫଏଟଏିଫ୍ ସୁପୋର ିକୁ ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍ କରୁନୋହିଁ କମିବୋ ପଯଗୟୋପ୍ତ ପରିମୋଣକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍ 
କରୁନୋହିଁ, ତୋହୋ ବଚିୋର କରୋଯିବ। ଏଫଏଟଏିଫ୍ କ୍ଷଷ୍ଟଟକ୍ଷମଣ୍ଟକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ପ୍ରୋଧିକରଣର ଏଏମଏଲ୍ / ସିଏଫଟ ି ବୟବସ୍ଥୋର 
ଅଭୋବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆପଦକୁ ବଚିୋରକୁ ନଆିଯିବ। 

(ଖ) ବୟବସୋୟିକ ସମ୍ପକଗ ଏବିଂ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି କୋରବୋର ଉପକ୍ଷର ବକି୍ଷ ଷ ଧ୍ୟୋନ ଦଆିଯିବ (ଆଇନର୍ତ ବୟକି୍ତ ଏବିଂ ଅନୟୋନୟ ଆର୍ଥକି 
ପ୍ରତଷି୍ଠୋନକୁ ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କରି) କମିବୋ ଏଫଏଟଏିଫ୍ କ୍ଷଷ୍ଟଟକ୍ଷମଣ୍ଟକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ଏଫଏଟଏିଫ୍ ସୁପୋରି  ଏବିଂ ପ୍ରୋଧିକରଣକୁ ପଯଗୟୋପ୍ତ 
ପରିମୋଣକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍ କରୁନୋହିଁ।  
ବୟୋଖୟୋ: ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟୋ କମ୍ପୋନୀକୁ ଏଫଏଟଏିଫ୍ ବବୃିତ୍ତକି୍ଷର ଉକ୍ଷେଖ କରୋଯୋଇଥିବୋ କ୍ଷଦ  ଏବିଂ ପ୍ରୋଧିକରଣ ସହତି କ୍ଷବୈଧ 
ବୋଣିଜ୍ୟ ଏବିଂ ବୟବସୋୟିକ କୋରବୋର କରିବୋକୁ ବୋରଣ କକ୍ଷରନୋହିଁ । 

(ର୍) ଏଫଏଟଏିଫ୍ କ୍ଷଷ୍ଟଟକ୍ଷମଣ୍ଟକ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷଦ  ତର୍ଥୋ ବୟକି୍ତଙ୍କ ସହତି କୋରବୋରର ପଷୃ୍ଠଭୂମି ଏବିଂ ଉକ୍ଷଦ ୟ 
(ଏଫଏଟଏିଫ୍ ସୁପୋରି କୁ ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ କକ୍ଷର ନୋହିଁ କମିବୋ ପଯଗୟୋପ୍ତ ପରିମୋଣକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍ କକ୍ଷର ନୋହିଁ) ଯୋଞ୍ଚ କରୋଯିବ ଏବିଂ ସମସ୍ତ 
ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟ ସହତି ଲିଖିତ ଅନୁସନ୍ଧୋନ କ୍ଷହବ ଏବିଂ ଅନୁକ୍ଷରୋଧ ଅନୁଯୋୟୀ ରିଜ୍ଭଗ ବୟୋଙ୍କ / ଅନୟୋନୟ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ନକିଟକ୍ଷର 
ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷହବ।  

ଅଧ୍ୟାୟ X 
ଅନୟାନୟ ନ ଟଦଭ ାବଳୀ 

50. ଦାୟ ତ୍ୱର ଟ ାପନୀୟତା ଏବିଂ ସୂଚନା ଆଦାନପ୍ରଦାନ: 

(କ) କମ୍ପୋନୀ ଏବିଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଚୁକି୍ତଭିତ୍ତକି ସମ୍ପକଗରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସୂଚନୋ ସମବନ୍ଧକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ କ୍ଷର୍ୋପନୀୟତୋ ବଜ୍ୋୟ ରଖିବ। 
(ଖ) ଗ୍ରୋହକଙ୍କଠୋରୁ ଋଣ ଖୋତୋ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ସିଂର୍ହୃତି ସୂଚନୋକୁ କ୍ଷର୍ୋପନୀୟ ଭୋବକ୍ଷର ବକି୍ଷବଚନୋ କରୋଯିବ ଏବିଂ ଏହୋର 

ସବକି୍ଷ ଷ ବବିରଣୀ କ୍ରସ୍ ବକି୍ରୟ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର କମିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମତ ିବନିୋ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ପ୍ରକୋ  କରୋଯିବ 
ନୋହିଁ। 

(ର୍) ସରକୋରୀ ଏବିଂ ଅନୟୋନୟ ଏକ୍ଷଜ୍ନିସରୁ ତର୍ଥୟ / ସୂଚନୋ ପୋଇଁ ଅନୁକ୍ଷରୋଧକୁ ବଚିୋର କରିବୋକ୍ଷବକ୍ଷଳ, କମ୍ପୋନୀ ନଜି୍କୁ ସନୁ୍ତଷ୍ଟ କରିବ 
କ୍ଷଯ କ୍ଷଖୋଜୁ୍ଥିବୋ ସୂଚନୋ ଏପରି ପ୍ରକୃତରି ନୁକ୍ଷହଁ ଯୋହୋ କମ୍ପୋନୀର କୋରବୋରକ୍ଷର କ୍ଷର୍ୋପନୀୟତୋ ସମବନ୍ଧୀୟ ଆଇନର ନୟିମକୁ 
ଉେିଂଘନ କରିବ। 

(ଘ) ଉକ୍ତ ନୟିମର ବୟତକି୍ରମରୁ୍ଡ୍କି ଏହପିରି କ୍ଷହବ: 
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i) କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ପ୍ରକୋ  ଆଇନର ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ଅକ୍ଷଟ  

ii) କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଜ୍ନସୋଧୋରଣଙ୍କ ନକିଟକ୍ଷର ପ୍ରକୋ  କରିବୋର କତ୍ତଗବୟ ଅଛ,ି 

iii) କମ୍ପୋନୀର ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକୋ  ଏବିଂ ଆବ ୟକ କକ୍ଷର  

iv) କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଏକ୍ସକ୍ଷପ୍ରସ କମିବୋ ସୂଚତି ସମ୍ମତ ିସହତି ପ୍ରକୋ  କରୋଯୋଇର୍ଥୋଏ 

(ଙ) ଏନବଏିଫସି ରୁ୍ଡ୍କି ଆରବଆିଇ ଆକଟ 1934 ର ଧୋରୋ 45NB କ୍ଷର ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନୋର କ୍ଷର୍ୋପନୀୟତୋ ବଜ୍ୋୟ ରଖିକ୍ଷବ। 

51. ଟକନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟକୱାଇସ  ଟରକଡଭ ଟରଜ ଷ୍ଟ୍ର  (ସ ଟକୱାଇସ ଆର) ସହ ତ ସ ଡ ଡ  ପ୍ରଣାଳୀ ଏବିଂ ଟକୱାଇସ  ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ 

ସିକ୍ଷକସିୱୋଇଆର ସହତି ଆଦୋନ ପ୍ରଦୋନ ପୋଇ ଁକମ୍ପୋନୀ କ୍ଷକୱୋଇସି ସୂଚନୋକୁ କୟୋପଚର କରିବ, କ୍ଷଯପଯଗୟନ୍ତ ନୟିମ ଅନୁଯୋୟୀ 
ଉକ୍ଷେଖିତ ପର୍ଦ୍ଧତକି୍ଷର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷହବ, କ୍ଷଯପରି 'ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ' ଏବିଂ 'ଆଇନର୍ତ ସିଂସ୍ଥୋ' ପୋଇଁ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ କ୍ଷକୱୋଇସି 
କ୍ଷଟମ୍ପକ୍ଷଲଟରୁ୍ଡ୍କିର ଆବ ୟକତୋ ଅନୁଯୋୟୀ। ଭୋରତ ସରକୋର କ୍ଷସଣ୍ଟରୋଲ୍ କ୍ଷରଜ୍େିି ଅଫ୍ ସିକୁୟରିଟକି୍ଷଜ୍ସନ୍ ଆକ୍ଷସଟ୍ ପୁନଃ ନମିଗୋଣ 
ଏବିଂ ସିକୁୟରିଟ ି ଇଣ୍ଟକ୍ଷରଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (ସିଇଆରଏସଏଆଇ) କୁ କୋଯଗୟ କରିବୋକୁ ଏବିଂ ସିକ୍ଷକସିୱୋଇଆର ର କ୍ଷର୍କ୍ଷଜ୍ଟ୍ 
କ୍ଷନୋଟଫିିକ୍ଷକସନ୍ ନମବର ଏସ.ଓ. 3183 (ଇ), ତୋ ନକ୍ଷଭମବର 26, 2015 ର କୋଯଗୟ କରିବୋକୁ ଅନୁମତ ିକ୍ଷଦଇଛନ୍ତ।ି କମ୍ପୋନୀ 
ଆଇନ ଅନୁଯୋୟୀ ଆବ ୟକ ଅନୁଯୋୟୀ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ।  
ପିଏମଏଲ୍ ନୟିମର ନୟିମ 9 (1ଏ) ର ବୟବସ୍ଥୋ ଅନୁଯୋୟୀ, ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହତି ଏକ ଆକୋଉଣ୍ଟ-ଆଧୋରିତ ସମ୍ପକଗ ଆରମ୍ଭ କ୍ଷହବୋର 
10 ଦନି ମଧ୍ୟକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷକୱୋଇସି କ୍ଷରକଡ୍ଗରୁ୍ଡ଼କୁି କୟୋପଚର କରିବ ଏବିଂ ସିକ୍ଷକୱୋଇସିଆର କ୍ଷର ଅପକ୍ଷଲୋଡ୍ କରିବ। 

କମ୍ପୋନୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବ କ୍ଷଯ ପଯଗୟୋୟକ୍ରକ୍ଷମ ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ ସମୟକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକମୋକ୍ଷନ ବତ୍ତଗମୋନର ସିଡ୍ଡି୍ ିମୋନକକୁ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରିତ କ୍ଷହକ୍ଷବ। 
କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଜ୍କ୍ଷଣ ଗ୍ରୋହକ, ଏକ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ ଆଧୋରିତ ସମ୍ପକଗ ପ୍ରତଷି୍ଠୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର, ଏକ କ୍ଷକୱୋଇସି ପରିଚୋୟକକୁ 
ସିକ୍ଷକସିୱୋଇଆର ରୁ କ୍ଷରକଡ୍ଗ ଡ୍ୋଉନକ୍ଷଲୋଡ୍ କରିବୋକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସମ୍ମତ ି ସହତି କମ୍ପୋନୀକ୍ଷର ଦୋଖଲ କରନ୍ତ,ି କ୍ଷତକ୍ଷବ କମ୍ପୋନୀ 
କ୍ଷକୱୋଇସି କ୍ଷରକଡ୍ଗରୁ୍ଡ଼କୁି କ୍ଷକୱୋଇସ ିପରିଚୋୟକ ଏବିଂ ସିକ୍ଷକସିୱୋଇଆର ରୁ ଅନଲୋଇନକ୍ଷର ପୁନରୁର୍ଦ୍ଧୋର କରିବ।  ଗ୍ରୋହକ ସମୋନ 
କ୍ଷକୱୋଇସି କ୍ଷରକଡ୍ଗ କମିବୋ ସୂଚନୋ କମିବୋ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ଅତରିିକ୍ତ ପରିଚୟ କୋର୍ଜ୍ୋତ କମିବୋ ବବିରଣୀ ଦୋଖଲ କରିବୋ ଆବ ୟକ 
କରନ୍ତ ିନୋହିଁ, କ୍ଷଯପଯଗୟନ୍ତ - 

(i) ସିକ୍ଷକସିୱୋଇଆର ର କ୍ଷରକଡ୍ଗକ୍ଷର ବଦିୟମୋନ ଥିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସୂଚନୋକ୍ଷର ଏକ ପରିବତ୍ତଗନ ଅଛ;ି 

(ii) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସୋମ୍ପ୍ରତକି ଠକିଣୋ ଯୋଞ୍ଚ କ୍ଷହବୋ ଆବ ୟକ; 

(iii) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ କମିବୋ ଠକିଣୋ ଯୋଞ୍ଚ କରିବୋକୁ, କମିବୋ ବର୍ଦ୍ଧତି ଯତ୍ନ ୀଳ କୋଯଗୟ କରିବୋକୁ କମିବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ବପିଦ 
କ୍ଷପ୍ରୋଫୋଇଲ୍ ନମିଗୋଣ କରିବୋକୁ ଆରଇ ଏହୋକୁ ଆବ ୟକ କ୍ଷବୋଲି ବକି୍ଷବଚନୋ କକ୍ଷର। 

52. ଟବୈଟଦ  କ ଆକାଉଣ୍ଟ େୟାକ୍ସ କମ୍ପଲ ଆନ୍ସ ଆକଟ (ଏଫଏେ ସ ଏ) ଏବିଂ ସାଧାରଣ ର ଟପାେିିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାଡଭ (ସ ଆରଏସ) ଅନୁଯାୟୀ 
ର ଟପାେଭର ଆବ ୟକତା  

ଏଫଏଟସିିଏ ଏବିଂ ସିଆରଏସ୍ ଅଧୀନକ୍ଷର, କମ୍ପୋନୀ ଆୟକର ନୟିମ 114ଏଫ, 114ଜ୍ ିଏବିଂ 114ଏଚ ର ନୟିମୋବଳୀକୁ 
ପୋଳନ କରିବ ଏବିଂ ଆୟକର ନୟିମ 114ଏଫ କ୍ଷର ବୟୋଖୟୋ କରୋଯୋଇଥିବୋ ପର ିଏକ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ଆର୍ଥକି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଅକ୍ଷଟ କି 
ନୋହିଁ ତୋହୋ ସି୍ଥର କରିବ ଏବିଂ ଯଦ ିତୋହୋ ହୁଏ, କ୍ଷତକ୍ଷବ ରିକ୍ଷପୋଟଗକୁ ପୋଳନ କରିବୋ ପୋଇଁ ନମିନଲିଖିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ।   

(କ) ଫୋଇନୋନିସଆଲ୍ ଇନଷି୍ଟଚୁୟସନ ରିକ୍ଷପୋଟିିଂ ପ୍ରକୋକ୍ଷର ଲିଙ୍୍କ https://incometaxindiaefiling.gov.in/ post login --> My 

Account --> ରିକ୍ଷପୋଟଗ କରିବୋ ପୋଇଁ ଆୟକର ବଭିୋର୍ର ସିଂପକୃ୍ତ ଇ-ଫୋଇଲିିଂ କ୍ଷପୋଟଗୋଲକ୍ଷର ପଞି୍ଜକରଣ କରିବୋ ଆବ ୟକ  

(ଖ) ଫମଗ 61ବ ିକମିବୋ ‘ନଲି’ ରିକ୍ଷପୋଟଗ ଅପକ୍ଷଲୋଡ୍ କରି ‘ନଯୁିକ୍ତ ନକି୍ଷଦଗ କ’ର ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ସବୋେର ବୟବହୋର କରି ଅନଲୋଇନ୍ ରିକ୍ଷପୋଟଗ 
ଦୋଖଲ କରନୁ୍ତ, କ୍ଷଯଉଁଥିପୋଇ ଁକ୍ଷସଣ୍ଟରୋଲ୍ କ୍ଷବୋଡ୍ଗ ଅଫ୍ ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକଟ ଟୟୋକ୍ସ (ସିବଡି୍ଟି)ି ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରସୁ୍ତତ ସି୍କମକୁ କ୍ଷରଫର୍ କରୋଯିବ। 

https://incometaxindiaefiling.gov.in/
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ବୟୋଖୟୋ: ଫକ୍ଷରନ୍ ଏକ୍ସକ୍ଷଚଞ୍ଜ ଡ୍ଲିସଗ ଆକ୍ଷସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ (ଏଫଇଡ୍ଏିଆଇ) ଦ୍ୱୋରୋ http://www.fedai.org.in/ 
କ୍ଷର ପ୍ରକୋ ତି ସ୍ପଟ୍ କ୍ଷରଫକ୍ଷରନସ ହୋରକୁ କମ୍ପୋନୀ ସୂଚତି କରିବ। 
ନୟିମ 114ଏଚ ଅନୁଯୋୟୀ ରିକ୍ଷପୋଟଗକ୍ଷଯୋର୍ୟ ଆକୋଉଣ୍ଟରୁ୍ଡ଼କୁି ଚହି୍ନଟ କରିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟର ଅନୁସୋକ୍ଷର 
RevaluationRates.aspx. କ୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ ସତକଗତୋ ପ୍ରଣୋଳୀ ଅନୁପୋଳନ କରୋଯିବ।   

(ର୍) ନୟିମ 114ଏଚ କ୍ଷର ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିବୋ ପର ିଯତ୍ନ ୀଳ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଏବିଂ ସମୋନ କ୍ଷରକଡ୍ିିଂ ଏବିଂ ରେଣୋକ୍ଷବେଣ ପୋଇଁ ସୂଚନୋ 
ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟୋ (ଆଇଟ)ି ଢ଼ୋଞ୍ଚୋ ବକିୋ  କରନୁ୍ତ। 

(ଘ) ଆଇଟ ିଢ଼ୋଞ୍ଚୋ ଏବିଂ ଆୟକର ନୟିମର 114ଏଫ, 114ଜ୍ ିଏବିଂ 114ଏଚ ନୟିମ ସହତି ଅନୁପୋଳନ ପୋଇ ଁଏକ ଅଡ୍ଟି୍ ପ୍ରଣୋଳୀ 
ବକିୋ  କରନୁ୍ତ। 

(ଙ) ଏକ ନଦିଷି୍ଟ ନକି୍ଷଦଗ କ କମିବୋ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ସମୋନ କୋଯଗୟକତ୍ତଗୋଙ୍କ ଅଧୀନକ୍ଷର ଏକ “ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରୀୟ ମନଟିରିିଂ କମିଟ”ି କମିବୋ ଏକ 
ଆପଦ କମିଟ ିର୍ଠନ କରନୁ୍ତ। 

(ଚ)  କ୍ଷସଣ୍ଟରୋଲ୍ କ୍ଷବୋଡ୍ଗ ଅଫ୍ ଡ୍ୋଇକ୍ଷରକଟ୍ ଟୟୋକ୍ସ (ସିବଡି୍ଟି)ି ଦ୍ୱୋରୋ ସମୟୋନୁସୋକ୍ଷର ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ / ନୟିମୋବଳୀ / 
ର୍ୋଇଡ୍ ଟପି୍ପଣୀ / କ୍ଷପ୍ରସ୍ ରିଲିଜ୍ / ସମୟୋନୁସୋକ୍ଷର ଏବିଂ କ୍ଷୱବ୍ ସୋଇଟ୍ କ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ ଥିବୋ ନଶିି୍ଚତ କରନୁ୍ତ | 
http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx.  କମ୍ପୋନୀ ନମିନଲିଖିତ ବଷିୟକ୍ଷର ଧ୍ୟୋନ କ୍ଷଦଇପୋକ୍ଷର: 

i) ଏଫଏଟସିିଏ ଏବିଂ ସିଆରଏସ୍ ଉପକ୍ଷର ଅପକ୍ଷଡ୍ଟ୍ ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ ଟପି୍ପଣୀ  

ii) ନୟିମ 114H (8) ଅନୁଯୋୟୀ ‘ଆର୍ଥକି ଆକୋଉଣ୍ଟସ୍ ବନ୍ଦ ଉପକ୍ଷର ଏକ କ୍ଷପ୍ରସ ବଜି୍ଞପି୍ତ  

53. ଟଦୟ ଉପକରଣ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସମୟ 
କ୍ଷଚକ୍ / ଡ୍ରୋଫଟ / କ୍ଷପ ଅଡ୍ଗର / ବୟୋଙ୍କର କ୍ଷଚକ୍ କ୍ଷଦୟ, ଯଦ ିକ୍ଷସରୁ୍ଡ୍କି ଏହପିରି ଉପକରଣର ତୋରିଖ ଠୋରୁ ତନିମିୋସ ମଧ୍ୟକ୍ଷର 
ଉପସ୍ଥୋପିତ ହୁଏ, ତୋହୋ କରୋଯିବ ନୋହିଁ । 

54. ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ଏବିଂ ମନ  ମୁୟଟଲସ ଅପଟରସନ୍ 
ଖୋତୋ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ଏବିଂ କୋରବୋରର ମନଟିରିିଂ ଉପକ୍ଷର ନକି୍ଷଦଗ ନୋମୋକୁ କଡ୍ୋକଡ୍ ି ଭୋବକ୍ଷର ପୋଳନ କରୋଯିବ, ଯୋହୋ ଦବୋରୋ 
କ୍ଷବଆଇନ ଲୋଭ କରୁଥିବୋ ଅପରୋଧୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ଜ୍ୋଲିଆତ ିସି୍କମ୍ (ଯର୍ଥୋ ଫିସିିଂ ଏବିଂ ପରିଚୟ କ୍ଷଚୋରି) ର ଅର୍ଥଗକୁ କ୍ଷହରକ୍ଷଫର କରିବୋ 
ପୋଇଁ ବୟବହୃତ କ୍ଷହଉଥିବୋ “ମନ ିମୁୟକ୍ଷଲସ୍”ର କୋଯଗୟକୁ କମ୍ କରିବୋକୁ କ୍ଷହବ । ତୃତୀୟ ପେ ନଯୁିକ୍ତ କରି ଜ୍ମୋ ଖୋତୋକୁ ପ୍ରକ୍ଷବ , 
ଯୋହୋକ ି “ମନ ି ମୁୟକ୍ଷଲସ” ଭୋବକ୍ଷର କୋଯଗୟ କକ୍ଷର, କମ୍ପୋନୀ ପୋଇଁ ଏଚଏଫସି ଭୋବକ୍ଷର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସତକଗତୋ, 
ଆବ ୟକ ଏବିଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଅନୁପୋଳନ ନଶିି୍ଚତ କରିବୋକୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବୋ ଉଚତି | 

54. ଆକାଉଣ୍୍ଟ ଟପ ଟଚକ୍ ସିଂଗ୍ରହ 
ଋଣ ଖୋତୋ ପୋଇଁ, କ୍ଷଦୟକୋରୀ ଉପୋଦୋନ ବୟତୀତ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ ପୋଇଁ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ କ୍ଷପ କ୍ଷଚକ୍ ସିଂଗ୍ରହ କରୋଯିବ ନୋହିଁ | 
କମ୍ପୋନୀ, କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ବକିଳ୍ପ ଅନୁଯୋୟୀ, କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ ପଚୋ  ହଜ୍ୋରରୁ ଅଧିକ ନଥିବୋ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ କ୍ଷପ କ୍ଷଚକ୍ 
ସିଂଗ୍ରହ କରିବ, କ୍ଷଯଉଁମୋକ୍ଷନ ସମବୋୟ କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ କ୍ଷସୋସୋଇଟ ିଅଟନ୍ତ,ି ଯଦ ିଏହ ି କ୍ଷଚକ୍ ପ୍ରଦୋନକୋରୀମୋକ୍ଷନ ଏହପିରି ସମବୋୟ 
କ୍ଷସୋସୋଇଟରି କ୍ଷହୋଇର୍ଥକ୍ଷବ। 

55. କମ୍ପୋନୀ ଏବିଂ ଏନବଏିଫସ ି ଦବୋରୋ ବୟକି୍ତର୍ତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହତି ନୂତନ ସମ୍ପକଗ ସ୍ଥୋପନ କରିବୋ ସମୟକ୍ଷର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରୋହକ 
ପରିଚୟ ସିଂକ୍ଷକତ (ୟୁସିଆଇସ)ି ବଣ୍ଟନ କରୋଯିବ | 

56. ଏଚଏଫଏସ ପର  ପ୍ରଯୁଜୟ ପର ମାଣଟର ଋଣ ଖ୍ାତା ସହ ତ ଜଡ ତ ନୂତନ ଟେଟକନାଟଲାଜ ର ପର ଚୟ - 
କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସ ିଅର୍ଥଗ କ୍ଷହରକ୍ଷଫର ତର୍ଥୋ ଆତଙ୍କବୋଦ ବପିଦର ଆର୍ଥକି ସହୋୟତୋ ପୋଇ ଁପଯଗୟୋପ୍ତ ଧ୍ୟୋନ ଦଆିଯିବ ଯୋହୋ ନୂତନ କମିବୋ 

http://www.incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
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ବକିୋ  ୀଳ ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟୋରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର ଏବିଂ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କ୍ଷହବ କ୍ଷଯ ନୂତନ ଉତ୍ପୋଦ / କ୍ଷସବୋ / ପ୍ରଯୁକି୍ତବଦିୟୋ ପ୍ରବତ୍ତଗନ 
ପୂବଗରୁ ସମୟ ସମୟକ୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷକୱୋଇସି ପ୍ରଣୋଳୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋବକ୍ଷର ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍ କ୍ଷହବ, ଏକ ଏଚଏଫସି ଭୋବକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ 
ପୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷହବ। 

58. ଡ ମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫଟ ଇତୟାଦ  ଜାରୀ ଏବିଂ ଟଦୟ ଇତୟାଦ  
ଡ୍ମିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରୋଫଟ, କ୍ଷମଲ୍ / କ୍ଷଟଲିଗ୍ରୋଫିକ୍ ଟ୍ରୋନସଫର / ଏନଇଏଫଟ/ିଆଇଏମପିଏସ କମିବୋ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷମୋଡ୍ ଏବିଂ ପଚୋ  
ହଜ୍ୋରରୁ ଅଧିକ ମୂଲୟର ଯୋତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଷଚକ୍ ପ୍ରଦୋନ ଦବୋରୋ ପୋଣ୍ଠରି କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ଟଙ୍କୋ ପଠୋଇବୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ କ୍ଷଡ୍ବଟି୍ କମିବୋ 
କ୍ଷଚକ୍ ବପିେକ୍ଷର କୋଯଗୟକୋରୀ କ୍ଷହବ ଯୋହୋ ନର୍ଦ କ୍ଷଦୟ ବପିେକ୍ଷର | 

 ଅଧିକନୁ୍ତ, ପ୍ରଦୋନକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ଡ୍ମିୋଣ୍ଡ ଡ୍ରୋଫଟ, କ୍ଷପ ଅଡ୍ଗର, ବୟୋଙ୍କର କ୍ଷଚକ୍ ଇତୟୋଦକି୍ଷର କ୍ଷକ୍ରତୋଙ୍କ ନୋମ ଅନ୍ତଭଗୂ କ୍ତ କରୋଯିବ | 
କ୍ଷସକ୍ଷପଟମବର 15, 2018 କ୍ଷର କମିବୋ ପକ୍ଷର ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ଏହପିରି ଉପୋଦୋନ ରୁ୍ଡ଼କି ପୋଇଁ ଏହ ିନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ କୋଯଗୟକୋରୀ କ୍ଷହବ 
| 

59. ପ ଏନ ର ଉରୃ୍ଦ୍ଧତ  
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇ ଁସ୍ଥୋୟୀ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ ନମବର (ପୋନ୍) କମିବୋ ଏହୋର ସମୋନ ଇ-ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍୍ଟ ସମୟ ସମୟକ୍ଷର ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ 
କମ୍ପୋନୀ ପୋଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଆୟକର ନୟିମ 114B ର ନୟିମୋବଳୀ ଅନୁଯୋୟୀ କୋରବୋର କରିବୋ ସମୟକ୍ଷର ଯୋଞ୍ଚ କରୋଯିବ | 
କ୍ଷଯଉଁମୋନଙ୍କ ପୋଖକ୍ଷର ପୋନ୍ କମିବୋ ସମୋନ ଇ-ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍୍ଟ ନୋହିଁ କ୍ଷସମୋନଙ୍କଠୋରୁ ଫମଗ 60 ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯିବ | 

60. ତୃତୀୟ ପେ ଉତ୍ପାଦ ବ କ୍ରୟ- 
ସମୟୋନୁସୋକ୍ଷର ନୟିମ ଅନୁଯୋୟୀ ତୃତୀୟ ପେ ଉତ୍ପୋଦ ବକି୍ରୟ କରିବୋ ସମୟକ୍ଷର କମ୍ପୋନୀ ଏକ୍ଷଜ୍ଣ୍ଟ ଭୋବକ୍ଷର କୋଯଗୟ କକ୍ଷର ଏହ ି
ନୀତରି ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ ନମିନଲିଖିତ ଦରି୍ରୁ୍ଡ୍କି ପୋଳନ କରିବ: 

(କ) ୱୋକ-ଇନ୍ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରିଚୟ ଏବିଂ ଠକିଣୋ ଏହ ିନୀତରି ଆବ ୟକତୋ ଅନୁଯୋୟୀ ପଚୋ  ହଜ୍ୋରରୁ ଅଧିକ କୋରବୋର ପୋଇଁ ଯୋଞ୍ଚ 
କରୋଯିବ.. 

(ଖ) ଏହ ି ନୀତରି ଆବ ୟକତୋ ଅନୁଯୋୟୀ ତୃତୀୟ ପେ ଉତ୍ପୋଦ ବକି୍ରୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ବବିରଣୀ ଏବିଂ ଆନୁସଙି୍ଗକ କ୍ଷରକଡ୍ଗରୁ୍ଡ୍କି 
ରେଣୋକ୍ଷବେଣ କରୋଯିବ .. 

(ର୍) ଗ୍ରୋହକମୋନଙ୍କ ସହତି ତୃତୀୟ ପେ ଉତ୍ପୋଦ ସମବନ୍ଧୀୟ କୋରବୋର ସମବନ୍ଧକ୍ଷର ସିଟଆିର/ଏସଟଆିର ଦୋଖଲ କରିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର 
ଆଲଟଗ କୟୋପଚର, ସଷିୃ୍ଟ ଏବିଂ ବକି୍ଷେଷଣ କରିବୋକ୍ଷର ସେମ ଏଏମଏଲ ସଫଟକ୍ଷୱର୍ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷହବ | 

(ଘ) ପଚୋ  ହଜ୍ୋରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କୋ ସହତି ଜ୍ଡ୍ତି କୋରବୋର କ୍ଷକବଳ: 

- ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟକୁ କମିବୋ କ୍ଷଚକ୍ ବକି୍ଷରୋଧକ୍ଷର କ୍ଷଡ୍ବଟି୍; ଏବିଂ 
- ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ପୋନ୍  ଯୋଞ୍ଚ କରିବୋ ଓ ରଖିବୋ | 

(ଙ) କମ୍ପୋନୀର ନଜି୍ସ୍ୱ ଉତ୍ପୋଦ ବକି୍ରୟ, କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି କୋଡ୍ଗ / ବକି୍ରୟ କ୍ଷଦୟ ଏବିଂ ପି୍ରକ୍ଷପଡ୍ / ଟ୍ରୋକ୍ଷଭଲ କୋଡ୍ଗର ପୁନଃ କ୍ଷଲୋଡ୍ିିଂ ଏବିଂ ପଚୋ  
ହଜ୍ୋରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କୋ ପୋଇଁ ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ଉତ୍ପୋଦ ଉପକ୍ଷର ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ‘ଘ’ କ୍ଷର ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷହବ | 

61. କମଭଚାରୀ ନ ଯୁକ୍ତ  ଏବିଂ କମଭଚାରୀ ତାଲ ମ 

(କ) କ୍ଷସମୋନଙ୍କ କମଗଚୋରୀ ନଯୁିକି୍ତ / ନଯୁିକି୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟୋର ଏକ ଅବକି୍ଷେଦୟ ଅଙ୍ଗ ଭୋବକ୍ଷର ପଯଗୟୋପ୍ତ ସି୍କରନିିଂ ପ୍ରଣୋଳୀ ସ୍ଥୋପନ କରୋଯିବ। 
(ଖ) ଚୋଲୁଥିବୋ କମଗଚୋରୀ ତୋଲିମ କ୍ଷପ୍ରୋଗ୍ରୋମକୁ ରଖୋଯିବ ଯୋହୋଦ୍ୱୋରୋ କମଗଚୋରୀମୋକ୍ଷନ ଏଏମଲ/ସିଏଫଟ ିନୀତକି୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ ତୋଲିମ 

ପ୍ରୋପ୍ତ କ୍ଷହକ୍ଷବ | ନୂତନ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସହତି କୋରବୋର କରୁଥିବୋ ଫ୍ରଣ୍ଟଲୋଇନ କମଗଚୋରୀ, ଅନୁପୋଳନ କମଗଚୋରୀ ଏବିଂ କମଗଚୋରୀଙ୍କ 
ପୋଇଁ ପ୍ର େିଣ ଉକ୍ଷଦ ୟ ଭିନ୍ନ କ୍ଷହବ | ଗ୍ରୋହକ  େିୋର ଅଭୋବରୁ ଉପୁଜ୍ଥିିବୋ ସମସୟୋର ସମୋଧୋନ ପୋଇ ଁଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ଷଡ୍ସ୍କ କମଗଚୋରୀଙୁ୍କ 
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତୋଲିମ ଦଆିଯିବ | କମ୍ପୋନୀର ଏଏମଲ/ସିଏଫଟ ିନୀତକି୍ଷର ପଯଗୟୋପ୍ତ ତୋଲିମପ୍ରୋପ୍ତ ଏବିଂ ଭଲଭୋକ୍ଷବ ପଢ଼ୁଥିବୋ ବୟକି୍ତଙ୍କ 
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ସହତି ଅଡ୍ଟି୍ କୋଯଗୟର ସଠକି୍ କମଗଚୋରୀ, ନୟିମୋବଳୀ ଏବିଂ ଆନୁସଙି୍ଗକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନଶିି୍ଚତ କରୋଯିବ | 

62. ଦଲାଲ / ଏଟଜଣ୍ଟ ଇତୟାଦ  କମ୍ପାନୀ ଦବାରା ସବୀକୃତପ୍ରାପ୍ତ ବୟକ୍ତ ଙ୍କ ଦବାରା ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ (ଟକୱାଇସ ) ନ ଟଦଭ ାବଳୀ ଜାଣ ବା 
ପାଇ ଁଅନୁକରଣ 

(କ) କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ରୋ  ି ସିଂଗ୍ରହ ପୋଇଁ ସବୀକୃତପ୍ରୋପ୍ତ ବୟକି୍ତ ଏବିଂ କ୍ଷସମୋନଙ୍କର ଦଲୋଲ / ଏକ୍ଷଜ୍ଣ୍ଟ କମିବୋ କ୍ଷସହ ି ପର,ି 
ଏନବଏିଫସି/ଆରଏନବସିି ପୋଇ ଁପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ଷକୱୋଇସି ନକି୍ଷଦଗ ୋବଳୀ ରୁ୍ଡ଼କୁି ଅନୁପୋଳତି କ୍ଷହବ। 

(ଖ) କ୍ଷକୱୋଇସି ର୍ୋଇଡ୍ଲୋଇନର ଅନୁପୋଳନକୁ ଯୋଞ୍ଚ କରିବୋ ଏବିଂ କ୍ଷସମୋନଙ୍କ ତରଫରୁ କୋଯଗୟ କରୁଥିବୋ ଦଲୋଲ / ଏକ୍ଷଜ୍ଣ୍ଟ ଇତୟୋଦ ି
ସକ୍ଷମତ କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ଅନୁକ୍ଷମୋଦତି ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦବୋରୋ କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି ଉେିଂଘନର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍ଗ ପରିଣୋମ ବଷିୟକ୍ଷର ଆରବଆିଇକୁ ସମସ୍ତ 
ସୂଚନୋ ଉପଲବ୍ଧ କରୋଯିବ। 

(ର୍) ଦଲୋଲ୍ / ଏକ୍ଷଜ୍ଣ୍୍ଟ କମିବୋ କ୍ଷସହଭିଳ ି କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ସବୀକୃତପ୍ରୋପ୍ତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟରୁ୍ଡ୍କିର ପୁସ୍ତକ, କ୍ଷଯପଯଗୟନ୍ତ କ୍ଷସମୋକ୍ଷନ 
କମ୍ପୋନୀର ଦଲୋଲ୍ କୋଯଗୟରୁ୍ଡ଼କି ସହତି ଜ୍ଡ୍ତି, ଆବ ୟକ ସମୟକ୍ଷର ଅଡ୍ଟି୍ ଏବିଂ ଯୋଞ୍ଚ ପୋଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷହବ | 
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ଅନୁଟେଦ I  
ଡ ଜ ୋଲ୍ ଟକୱାଇସ  ପ୍ରକ୍ର ୟା 

କ. କମ୍ପୋନୀ ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ କ୍ଷକୱୋଇସି ଯୋଞ୍ଚ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ପୋଇ ଁଯର୍ଥୋସମ୍ଭବ ଏକ ଆକ୍ଷବଦନ ବକିୋ  କରିବ, ଯୋହୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷକୱୋଇସି ଗ୍ରହଣ 
କରିବୋ ପୋଇ ଁଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସ୍ପ ଗ ପଏଣ୍ଟକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ କ୍ଷହବ ଏବିଂ କ୍ଷକୱୋଇସି ପ୍ରକି୍ରୟୋ କ୍ଷକବଳ କମ୍ପୋନୀର ଏହ ିପ୍ରୋମୋଣିକ ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍ 
ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର କରୋଯିବ। ଯର୍ଥୋସମ୍ଭବ କ୍ଷବୋଡ୍ଗର ଅନୁକ୍ଷମୋଦତି କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ପଲିସି ଅନୁଯୋୟୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋରର ଗ୍ରୋହକଙ୍କଠୋରୁ ସିଂର୍ହୃତି 
କ୍ଷକୱୋଇସି ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟରୁ୍ଡ୍କି କ୍ଷବୈଧ ଏବିଂ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ ଭୋବକ୍ଷର ବକି୍ଷବଚନୋ କରୋଯିବ, ଯୋହୋ ଆରବଆିଇ / ଏନଏଚବ ିଦବୋରୋ 
ସୂଚତି ଏବିଂ ପ୍ରସୋରିତ ନୟିୋମକ ନୟିମୋବଳୀ ଅନୁଯୋୟୀ କ୍ଷହବ।  

ଖ. ଆକ୍ଷବଦନର ପ୍ରକ୍ଷବ  କମ୍ପୋନୀ ଦ୍ୱୋରୋ ନୟିନ୍ତ୍ରତି କ୍ଷହବ ଏବିଂ ଏହୋ ନଶିି୍ଚତ କ୍ଷହବୋ ଉଚତି୍ କ୍ଷଯ ଅନଧିକୃତ ବୟକି୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ସମୋନ 
ବୟବହୋର କରୋଯୋଏ ନୋହିଁ। ଆକ୍ଷବଦନକୁ କ୍ଷକବଳ ଲର୍ଇନ୍-ଆଇଡ୍ ିଏବିଂ ପୋସୱୋଡ୍ଗ କମିବୋ ଲୋଇଭ୍ ଓଟପିି କମିବୋ କମ୍ପୋନୀ ଏହୋର 
ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ଟୋଇମ୍ ଓଟପିି ନୟିନ୍ତ୍ରତି କ୍ଷମକୋନଜି୍ମି୍ ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର ଆକ୍ଷକ୍ସସ୍ କରୋଯିବ । 

ର୍. ଗ୍ରୋହକ, କ୍ଷକୱୋଇସି ର ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ, କମ୍ପୋନୀର ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥୋନ ପରିଦ ଗନ କରିକ୍ଷବ କମିବୋ ବପିରୀତ କ୍ରକ୍ଷମ ମୂଳ 
ଓଭିଡ୍ ିଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଅଧୀନକ୍ଷର ରହବି। 

ଘ. କମ୍ପୋନୀ ନଶିି୍ଚତ କରିବୋକୁ ପଡ୍ବି କ୍ଷଯ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ନଆିଯୋଇଛ ିଏବିଂ ସମୋନ 
ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ଗ୍ରୋହକ ଆକ୍ଷବଦନ ଫମଗ (ସିଏଏଫ୍) କ୍ଷର ଏକ୍ଷମବଡ୍ କ୍ଷହୋଇଛ।ି ଅଧିକନୁ୍ତ, କମ୍ପୋନୀର ସଷି୍ଟମ୍ ଆକ୍ଷବଦନ ସିଏଫ୍ ନମବର, 
ଜ୍ପିିଏସ୍ କ୍ଷକୋଡ୍କି୍ଷନଟ୍, ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ନୋମ, ୟୁନକି୍ କମଗଚୋରୀ କ୍ଷକୋଡ୍ (କମ୍ପୋନୀ ଦବୋରୋ ନୟସ୍ତ) ଏବିଂ ତୋରିଖ (ଦନି: ମୋସ: 
ବଷଗ) ଏବିଂ ଟୋଇମ୍ ଷ୍ଟୋମ୍୍ପ ସହତି ପଢ଼ବିୋ କ୍ଷଯୋର୍ୟ ଫମଗକ୍ଷର ଏକ ୱୋଟର ମୋକଗ ରଖିବ। ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କୟୋପଚର କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଲୋଇଭ 
ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫକ୍ଷର (ଘଣ୍ଟୋ: ମିନଟି: କ୍ଷସକ୍ଷକଣ୍ଡ)। 

ଙ. କମ୍ପୋନୀର ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍କ୍ଷର ଏପରି କ୍ଷବୈ ଷି୍ଟୟ ରହବି ଯୋହୋ କ୍ଷକବଳ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ଧରୋଯୋଏ ଏବିଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ କ୍ଷକୌଣସି 
ମୁଦି୍ରତ କମିବୋ ଭିଡ୍ଓି-ଗ୍ରୋଫ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ଧରୋଯୋଇନର୍ଥୋଏ । ଲୋଇଭ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ କୟୋପଚର କରିବୋ ସମୟକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପଛକ୍ଷର 
ପଷୃ୍ଠଭୂମି ଧଳୋ ରଙ୍ଗର କ୍ଷହବୋ ଉଚତି ଏବିଂ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଲୋଇଭ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ କୟୋପଚର କରିବୋ ସମୟକ୍ଷର ଅନୟ କ୍ଷକୌଣସି ବୟକି୍ତ 
କ୍ଷଫ୍ରମକୁ ଆସିକ୍ଷବ ନୋହିଁ । 

ଚ. କ୍ଷସହପିରି ଭୋବକ୍ଷର, ମୂଳ OVD ର ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ କମିବୋ ଆଧୋରର ଅଧିକୋରର ପ୍ରମୋଣ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଅଫଲୋଇନ୍ ଯୋଞ୍ଚ 
କରୋଯୋଇ ପୋରିବ ନୋହିଁ (ଭୂସମୋନ୍ତରୋଳକ୍ଷର ରଖୋଯୋଏ), ଉପରୁ ଭୂଲମବ ଭୋବକ୍ଷର ଧରୋଯିବ ଏବିଂ ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ପରି ପଠନୀୟ 
ଫମଗକ୍ଷର ୱୋଟରମୋକଗ କରୋଯିବ। ମୂଳ କୋର୍ଜ୍ୋତ ରୁ୍ଡ଼କିର ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ କୟୋପଚର କରିବୋ ସମୟକ୍ଷର କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ 
ଡ୍ଭିୋଇସକ୍ଷର କ୍ଷକୌଣସି କ୍ଷତକ୍ଷରଛୋ କମିବୋ ଟଲିଟ ରହବି ନୋହିଁ। 

ଛ. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ଏବିଂ ତୋଙ୍କର ମୂଳ କୋର୍ଜ୍ୋତରୁ୍ଡ୍କି ସଠକି୍ ଆକ୍ଷଲୋକକ୍ଷର ନଆିଯିବ ଯୋହୋ ଦବୋରୋ କ୍ଷସରୁ୍ଡ୍କି ସ୍ପଷ୍ଟ 
ଭୋବକ୍ଷର କ୍ଷଦଖୋଯିବ ଏବିଂ ଚହି୍ନଟ କ୍ଷହୋଇପୋରିବ।  

ଜ୍. ତୋପକ୍ଷର, ସିଏଏଫ୍ କ୍ଷର ଥିବୋ ସମସ୍ତ ଏଣ୍ଟିରରୁ୍ଡ୍କି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋଯୋଇଥିବୋ ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍୍ଟ ଏବିଂ ସୂଚନୋ ଅନୁଯୋୟୀ 
ପୂରଣ କ୍ଷହବ। କ୍ଷସହ ି ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟରୁ୍ଡ୍କିକ୍ଷର କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର କୁଇକ୍ କ୍ଷରସପନସ (କୁୟଆର) କ୍ଷକୋଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛ,ି ଏହପିରି 
ବବିରଣୀରୁ୍ଡ୍କି ମୋନୁଆଲ୍ ଫୋଇଲ୍ କରିବୋ ପରିବକ୍ଷତ୍ତଗ କୁୟଆର କ୍ଷକୋଡ୍ ସ୍କୋନ୍ କରି ସବତଃ – ପପୁକ୍ଷଲଟ୍ କ୍ଷହୋଇପୋରିବ। ଉଦୋହରଣ 
ସ୍ୱରୂପ, କ୍ଷଭୌତକି ଆଧୋର / ଇ-ଆଧୋର ୟୁଆଇଡ୍ଏିଆଇ ରୁ ଡ୍ୋଉନକ୍ଷଲୋଡ୍ କ୍ଷହୋଇପୋରିବ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର କୁୟଆର କ୍ଷକୋଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ 
ଅଛ,ି ଯତୋ ନୋମ, ଲିଙ୍ଗ, ଜ୍ନମ ତୋରିଖ ଏବିଂ ଠକିଣୋ ପର ିସବକି୍ଷ ଷ ତର୍ଥୟ ଆଧୋର / ଇ-ଆଧୋରକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ କୁୟଆର ସ୍କୋନ କରି 
ସବତ – ପପୁକ୍ଷଲଟ୍ କ୍ଷହୋଇପୋରିବ।  

ଝ. ଉପକ୍ଷରୋକ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସମୋପ୍ତ କ୍ଷହବୋ ପକ୍ଷର, ୱୋନ ଟୋଇମ ପୋସୱୋଡ୍ଗ (ଓଟପିି) ବୋତ୍ତଗୋ ଧୋରଣ କରିଥିବୋ କ୍ଷଲଖୋ ଅଛ ିଯୋହୋ ‘ଦୟୋକରି 
ଓଟପିି କ୍ଷସୟୋର କରିବୋ ପୂବଗରୁ ଦୟୋକର ି ପୂରଣ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ବବିରଣୀ ଯୋଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ। ଏହୋକୁ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ନଜି୍ସ୍ୱ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ 
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ନମବରକୁ ପଠୋଯିବ। OTP ର ସଫଳ କ୍ଷବୈଧତୋ ପକ୍ଷର, ଏହୋକୁ ସଏିଏଫ୍ କ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସବୋେର ଭୋବକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବ। ଯଦଓି, 
ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଖକ୍ଷର ନଜି୍ର କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ ନମବର ନୋହିଁ, କ୍ଷତକ୍ଷବ ତୋଙ୍କ ପରିବୋର / ସମ୍ପକଗୀୟ / ଜ୍ଣୋ ୁଣୋ ବୟକି୍ତଙ୍କ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ ନମବର 
ଏହ ିଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ବୟବହୃତ କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର ଏବିଂ ସିଏଏଫ୍ କ୍ଷର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭୋବକ୍ଷର ଉକ୍ଷେଖ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର। କ୍ଷଯକଣସି ପରିସି୍ଥତକି୍ଷର, 
କମ୍ପୋନୀକ୍ଷର ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ ନମବର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସବୋେର ପୋଇ ଁବୟବହୃତ କ୍ଷହବ ନୋହିଁ। କମ୍ପୋନୀ ନଶିି୍ଚତ 
ଭୋବକ୍ଷର ଯୋଞ୍ଚ କରିବ କ୍ଷଯ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକ୍ଷର ବୟବହୃତ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ ନମବର ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ ନମବର କ୍ଷହବ 
ନୋହିଁ ।  

ଞ. ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ଏବିଂ ମୂଳ ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍୍ଟ କୟୋପଚର ବଷିୟକ୍ଷର ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀ ଏକ କ୍ଷଘୋଷଣୋ ପ୍ରଦୋନ କରିକ୍ଷବ। 
ଏହ ି ଉକ୍ଷଦ ୟ ପୋଇଁ, ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ୱୋନ ଟୋଇମ୍ ପୋସୱୋଡ୍ଗ (ଓଟପିି) ସହତି ଯୋଞ୍ଚ କରୋଯିବ ଯୋହୋ କମ୍ପୋନୀ ସହତି 
ପଞି୍ଜକୃତ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍ ନମବରକୁ ପଠୋଯିବ। ସଫଳ ଓଟପିି କ୍ଷବୈଧତୋ ପକ୍ଷର, ଏହୋକୁ କ୍ଷଘୋଷଣୋକ୍ଷର ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ 
ସବୋେର ଭୋବକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରୋଯିବ। ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ମଧ୍ୟ ଏହ ିପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ କ୍ଷଘୋଷଣୋକ୍ଷର 
କୟୋପଚର କ୍ଷହବ।  

ଟ. ଏହ ିସମସ୍ତ କୋଯଗୟକଳୋପ ପକ୍ଷର, ଆକ୍ଷବଦନ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ସମୋପି୍ତ ଏବିଂ କମ୍ପୋନୀର ଆକିଟକ୍ଷଭସନ୍ ଅଫିସରଙୁ୍କ ଆକିଟକ୍ଷଭସନ୍ ଅନୁକ୍ଷରୋଧ 
ଦୋଖଲ ବଷିୟକ୍ଷର ସୂଚନୋ ପ୍ରଦୋନ କରିବ ଏବିଂ ପ୍ରକି୍ରୟୋର କୋରବୋର-ଆଇଡ୍ ି / କ୍ଷରଫକ୍ଷରନସ-ଆଇଡ୍ ିନମବର ମଧ୍ୟ ସଷିୃ୍ଟ କରିବ। 
ଭବଷିୟତର କ୍ଷରଫକ୍ଷରନସ ପୋଇ ଁଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ କୋରବୋର- ଆଇଡ୍ ି/ କ୍ଷରଫକ୍ଷରନସ-ଆଇଡ୍ ିନମବର ସମବନ୍ଧୀୟ ସବକି୍ଷ ଷ ତର୍ଥୟକୁ ପ୍ରୋଧିକୃତ 
ଅଧିକୋରୀଙୁ୍କ ସୂଚୀତ କରିକ୍ଷବ। 

ଠ. କମ୍ପୋନୀର ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀ ଯୋଞ୍ଚ କରିକ୍ଷବ କ୍ଷଯ : - (i) ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍୍ଟ ଚତି୍ରକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନୋ ସିଏଏଫ କ୍ଷର ପ୍ରୋଧିକୃତ 
ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ଏଣ୍ଟର କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ସୂଚନୋ ସହତି କ୍ଷମଳ ଖୋଉଛ।ି (ii) ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟକ୍ଷର ଉପଲବ୍ଧ ଫକ୍ଷଟୋ ସହତି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ 
ଲୋଇଭ୍ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ କ୍ଷମଳ ଖୋଉଛ ି ; ଏବିଂ (iii) ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ କ୍ଷେତ୍ର ସହତି ସିଏଫଏ ର ସମସ୍ତ ଆବ ୟକୀୟ ବବିରଣୀ ସଠକି୍ 
ଭୋବକ୍ଷର ପୂରଣ କ୍ଷହୋଇଛ।ି 

ଡ୍. ସଫଳ ଯୋଞ୍ଚକ୍ଷର, ସିଏଏଫ୍ କମ୍ପୋନୀର ପ୍ରୋଧିକୃତ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦବୋରୋ ଡ୍ଜି୍ଟିୋଲ୍ ସବୋେରିତ କ୍ଷହବ ଯିଏ କ ିସିଏଏଫ୍ ର ପି୍ରଣ୍୍ଟ କ୍ଷନକ୍ଷବ, 
ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥୋନକ୍ଷର ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ସବୋେର / ବୃର୍ଦ୍ଧୋଙୁ୍ଗଷ୍ଠି ଛୋପ କ୍ଷନକ୍ଷବ, ତୋପକ୍ଷର ସିଷ୍ଟମକ୍ଷର ଏହୋକୁ ସ୍କୋନ୍ କରିକ୍ଷବ ଏବିଂ ଅପକ୍ଷଲୋଡ୍ 
କରିକ୍ଷବ । ମୂଳ ହୋଡ୍ଗ କପି ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ କ୍ଷଫରସ୍ତ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର।  
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ଅନୁଟେଦ  II 
ପ ଆଇଏସ ଅଧୀନଟର ଟଯା ୟ ଏଫପ ଆଇ ପାଇ ଁଟକୱାଇସ  ଡକୁଟମଣ୍୍ଟ  

 
1) ବ ଭ  ଏଫପ ଆଇ 

ପ୍ରକାର 

ଡକୁଟମଣ୍୍ଟ ପ୍ରକାର  ଟେଣୀ I ଟେଣୀ II ଟେଣୀ III 

ସିଂସ୍ଥା 
/ କମ୍ପାନୀ 
ସ୍ତର  

ର୍ଠନମୂଳକ ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍୍ଟ 

(ସ୍ମୋରକପତ୍ର ଏବିଂ 
ଆକ୍ଷସୋସଏିକ୍ଷଟଡ୍ ଅଫ୍ 

ଆକ୍ଷସୋସଏିସନ୍, 

ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତୀକରଣ 

ପ୍ରମୋଣପତ୍ର ଇତୟୋଦ)ି 

ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

ଠକିଣୋର ପ୍ରମୋଣ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ (ପୋୱୋର୍ ଅଫ୍ 

ଆଟର୍ଣ୍ ି{ପିଓଏ ଠକିଣୋ 
ବଷିୟକ୍ଷର ଉକ୍ଷେଖ କରବିୋ 
ଠକିଣୋ ଭୋବକ୍ଷର ଗ୍ରହଣୀୟ  

ପ୍ରମୋଣ) 

ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ (ପୋୱୋର 

ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ ି{ ପିଓଏ 

ଠକିଣୋ ବଷିୟକ୍ଷର 

ଉକ୍ଷେଖ କରବିୋ 
ଗ୍ରହଣୀୟ ଅକ୍ଷଟ | 

ଠକିଣୋ ପ୍ରମୋଣ ଭୋବକ୍ଷର) 

ପୋୱୋର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ ି

ବୟତୀତ ବୋଧ୍ୟତୋମୂଳକ  

ପୋନ୍  ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

ଆର୍ଥକି ତର୍ଥୟ  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ*ି ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

କ୍ଷସବ ିପଞ୍ଜୀକରଣ  

ସୋଟଫିିକ୍ଷକଟ୍ 

ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

କ୍ଷବୋଡ୍ଗ ରକି୍ଷଜ୍ୋଲୁୟସନ୍ 

@@ 

ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

ସ ନ ୟର 

ମୟାଟନଜଟମଣ୍ଟ 

(ପରୂା ସମୟ 

ନ ଟଦଭ କ / 

ସହର୍ା ୀ / 
ଟ୍ରଷ୍ଟ  / ଇତୟାଦ ) 

ତୋଲିକୋ  ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

ପରଚିୟର ପ୍ରମୋଣ  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* କ୍ଷଲଟର କ୍ଷହଡ୍ କ୍ଷର 

ସିଂପରୂ୍ଣ୍ଗ ନୋମ, 

ଜ୍ୋତୀୟତୋ, ଜ୍ନମ ତୋରଖି 

କମିବୋ ଫକ୍ଷଟୋ ଦୋଖଲ 

କରୁଥିବୋ ସିଂସ୍ଥୋ * 

କ୍ଷଘୋଷଣୋ,  
ପରଚିୟ ପ୍ରମୋଣ 

ଠକିଣୋର ପ୍ରମୋଣ ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* କ୍ଷଘୋଷଣୋନୋମୋ 
କ୍ଷଲଟର କ୍ଷହଡ୍ କ୍ଷର * 

ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* 

 

 
 

ସବୀକୃତପ୍ରୋପ୍ତ 

ସବୋେରକୋରୀ  

ତୋଲିକୋ ଏବିଂ ସବୋେର  ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ - କ୍ଷର୍ିୋବୋଲ୍ 

କକ୍ଷଷ୍ଟୋଡ୍ଆିନ୍ ଦସ୍ତଖତକୋରୀଙ୍କ 

ତୋଲିକୋ ଦଆିଯୋଇପୋକ୍ଷର  

ପିଓଏ ରୁ କ୍ଷର୍ୋିବୋଲ୍ କକ୍ଷଷ୍ଟୋଡ୍ଆିନ୍ 

କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର  

ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ - 

କ୍ଷର୍ୋିବୋଲ୍ କକ୍ଷଷ୍ଟୋଡ୍ଆିନ୍ 

ଦସ୍ତଖତକୋରୀଙ୍କ 

ତୋଲିକୋ କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର 

କ୍ଷର୍ୋିବୋଲ୍ କକ୍ଷଷ୍ଟୋଡ୍ଆିନ୍ 

କୁ ପିଓଏ କ୍ଷେତ୍ରକ୍ଷର 

ଦଆିଯୋଇଛ ି 

ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 
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ପରଚିୟର ପ୍ରମୋଣ  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

ଠକିଣୋର ପ୍ରମୋଣ ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* କ୍ଷଘୋଷଣୋନୋମୋ 
କ୍ଷଲଟର କ୍ଷହଡ୍କ୍ଷର * 

ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* 

 

ଅନ୍ତ ମ 

ଲାର୍କାରୀ 
ମାଲ କ 

(ୟୁବ ଓ) 

ତୋଲିକୋ  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

(“25% ରୁ ଅଧିକ 

ୟୁବଓି ନୋହିଁ” 

କ୍ଷଘୋଷଣୋ 
କରପିୋରକି୍ଷବ) 

ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

ପରଚିୟର ପ୍ରମୋଣ  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ବୋଧ୍ୟତୋମଳୂକ 

ଠକିଣୋର ପ୍ରମୋଣ ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* କ୍ଷଘୋଷଣୋନୋମୋ 
ଅେର ମୁଣ୍ଡ * 

ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍  ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି ଛୋଡ଼ କରୋଯୋଇଛ ି* 

ସୂଚନୋ: - * ବୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ସମୟକ୍ଷର ଆବ ୟକ ନୁକ୍ଷହ ଁ। ଅବ ୟ, ସିଂପକୃ୍ତ ଏଫପିଆଇ ର୍ୁଡ୍କି ଏକ ଦୋୟିତବ ଦୋଖଲ କରପିୋରନ୍ତ ିଯୋହୋ 
ନୟିୋମକ / ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକୋରୀ ସିଂସ୍ଥୋର୍ୁଡ଼କିର ଚୋହଦିୋ ଅନୁଯୋୟୀ ରକି୍ଷଲଟଭି୍ ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟ / ର୍ୁଡ୍କି କମ୍ପୋନୀକ୍ଷର ଦୋଖଲ କ୍ଷହବ ।  
 

@@ କ୍ଷକକ୍ଷତକ ନଦିଷି୍ଟ ଅଧିକୋରରୁ ଏଫପିଆଇ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ବୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲିବୋ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର କ୍ଷବୋଡ୍ଗ ରକି୍ଷଜ୍ୋଲୁୟସନ୍ ପୋସ୍ କରବିୋର 

କୋଯଗୟକୋରୀତୋ ପ୍ରଚଳତି ନୁକ୍ଷହ,ଁ କ୍ଷବୋଡ୍ଗ ରକି୍ଷଜ୍ୋଲୁୟସନ୍ ବଦଳକ୍ଷର କ୍ଷର୍ୋିବୋଲ୍ କକ୍ଷଷ୍ଟୋଡ୍ଆିନ୍ / କ୍ଷଲୋକୋଲ୍ କକ୍ଷଷ୍ଟୋଡ୍ଆିନଙୁ୍କ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ପୋୱୋର୍ ଅଫ୍ 

ଆଟର୍ଣ୍ି ଦୋଖଲ କରପିୋରନ୍ତ ି| 

2) ବ ଭ  ଟଯା ୟ ବ ଟଦ ୀ ନ ଟବ କ  

I. ସରକୋରୀ ଏବିଂ ସରକୋରୀ ସମବନ୍ଧୀୟ ବକି୍ଷଦ ୀ ନକି୍ଷବ କ କ୍ଷଯପରକି ିକ୍ଷବୈକ୍ଷଦ କି କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୟୋଙ୍କ, ସରକୋରୀ ଏକ୍ଷଜ୍ନିସ, 
ସୋବଗକ୍ଷଭୌମ ଧନ ପୋଣ୍ଠ,ି ଆନ୍ତଜ୍ଗୋତୀୟ / ବହୁପେୀୟ ସିଂର୍ଠନ / ଏକ୍ଷଜ୍ନିସ  

II. କ) ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋବକ୍ଷର ନୟିନ୍ତ୍ରତି ବୟୋପକ ଆଧୋରତି ପୋଣ୍ଠ ିକ୍ଷଯପରକି ିମୁୟଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡ, ଇନକ୍ଷଭଷ୍ଟକ୍ଷମଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ, 

ଇନସରୁୋନସ / ରଇିନସୁୟରୋନ୍ ସ କମ୍ପୋନୀ, ଅନୟୋନୟ ବ୍ରଡ୍ ଆଧୋରତି ପୋଣ୍ଠ ିଇତୟୋଦ ି। 
ଖ) ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋବକ୍ଷର ନୟିନ୍ତ୍ରତି ସିଂସ୍ଥୋର୍ୁଡ଼କି କ୍ଷଯପରକି ିବୟୋଙ୍କ, ସମ୍ପତ୍ତ ିପରଚିୋଳନୋ କମ୍ପୋନୀ, ନକି୍ଷବ  

ପରଚିୋଳକ / ପରୋମ ଗଦୋତୋ, କ୍ଷପୋଟଗକ୍ଷଫୋଲିଓ ମୟୋକ୍ଷନଜ୍ର୍ ଇତୟୋଦ ି। 
ର୍) ବ୍ରଡ୍ ଆଧୋରତି ପୋଣ୍ଠ ିଯୋହୋର ନକି୍ଷବ  ପରଚିୋଳକ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୋବକ୍ଷର ନୟିନ୍ତ୍ରତି । 
ଘ) ବଶି୍ୱବଦିୟୋଳୟ ପୋଣ୍ଠ ିଏବିଂ କ୍ଷପନସନ୍ ପୋଣ୍ଠ ି 

ଙ) ବଶି୍ୱବଦିୟୋଳୟ ସମବନ୍ଧୀୟ ଏଣ୍ଡୋଓକ୍ଷମଣ୍ଟର୍ୁଡ୍କି କ୍ଷସବ ିସହତି ଏଫଆଇଆଇ / ସବ୍ ଆକୋଉଣ୍୍ଟ ଭୋବକ୍ଷର 

ପଞି୍ଜକୃତ କ୍ଷହୋଇସୋରଛି ି।  
III. ପିଆଇଏସ ଅଧୀନକ୍ଷର ଭୋରତକ୍ଷର ବନିକି୍ଷଯୋର୍ କରୁଥିବୋ ଅନୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷଯୋର୍ୟ ବକି୍ଷଦ ୀ ନକି୍ଷବ କ କ୍ଷେଣୀ I ଏବିଂ II 

କ୍ଷଯପରକି ିଏକ୍ଷଣ୍ଡୋକ୍ଷମଣ୍ଟସ୍, ଚୋରକି୍ଷଟବୁଲ୍ କ୍ଷସୋସୋଇଟସି୍ / ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଫୋଉକ୍ଷଣ୍ଡସନ, କକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟ୍ ବଡ୍,ି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ବୟକି୍ତବକି୍ଷ ଷ, 

ପରବିୋର କୋଯଗୟୋଳୟ ଇତୟୋଦ ିଅଧୀନକ୍ଷର କ୍ଷଯୋର୍ୟ ନୁହଁନ୍ତ ି।  
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ଅନୁଟେଦ III 
ଅତରିିକ୍ତ କ୍ଷକୱୋଓି ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟରୁ୍ଡ୍କିର ତୋଲିକୋ ଯୋହୋ ନମିନ ଆପଦ ବର୍ଗ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇ ଁବକି୍ଷବଚନୋ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର: 
ଏହୋ ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟରୁ୍ଡ୍କିର ଏକ ସୂଚକ ତୋଲିକୋ ଯୋହୋ କମ୍ ଆପଦ ବର୍ଗ ଗ୍ରୋହକଙ୍କଠୋରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କରୋଯୋଇପୋକ୍ଷର। ଅଧିକ ମୋର୍ଗଦ ଗନ ପୋଇ ଁ
ଦୟୋକରି ଏହ ିନୀତରି ପ୍ରୋସଙି୍ଗକ ବଭିୋର୍ ଏବିଂ କ୍ଷକ୍ରଡ୍ଟି୍ ପଲିସି କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ । 
3) ବୟକି୍ତର୍ତ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପୋଇଁ କ୍ଷକୱୋଇସି ଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍୍ଟ : 
କ୍ର.ନିଂ
. 

ଗ୍ରହଣୀୟ କା ଜାତ 
ପର ଚୟ ଘର ଠ କଣା ସବାେର 

ଜନମ 
ତାର ଖ୍ 

1 ପୋନ୍ କୋଡ୍ଗ  ହଁ ନୋ ହଁ ହଁ 

2 ଆଧୋର ୟୁଆଇଡ୍ ିକୋଡ୍ଗ  ହଁ ହଁ ନୋ ହଁ 

3 କ୍ଷଭୋଟରଙ୍କ ପରଚିୟ ପତ୍ର  ହଁ ହଁ ନୋ ହଁ 

4 ଡ୍ରୋଇଭିିଂ ଲୋଇକ୍ଷସନସ  ହଁ ହଁ ନୋ ହଁ 

5 କ୍ଷବୈଧ ପୋସକ୍ଷପୋଟଗ ହଁ ହଁ ହଁ ହଁ 

 
6 

ରୋଜ୍ୟ ସରକୋର କମିବୋ କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକୋରୀ ବଭିୋର୍, କ୍ଷବୈଧୋନକି କମିବୋ ନୟିୋମକ 

କତ୍ତଗୃ ପେ, ରୋେୋୟତ ଉକ୍ଷଦୟୋର୍, ସୂଚୀତ ବୋଣିଜ୍ୟିକ ବୟୋଙ୍କ ଏବିଂ ସରକୋରୀ ଆର୍ଥକି 

ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଦ୍ୱୋରୋ ଆକ୍ଷବଦନକୋରୀଙ୍କ ଫକ୍ଷଟୋଗ୍ରୋଫ୍ ସହତି ପରଚିୟ ପତ୍ର  
ହଁ ନୋ ନୋ ହଁ 

7 ଏନଆରଇଜ୍ଏି / ସରକୋରୀ ଏକ୍ଷଜ୍ନିସ / ଅଣ୍ଡରକ୍ଷଟକିିଂ ଦ୍ୱୋରୋ ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ଜ୍ବ୍ କୋଡ୍ଗ  ହଁ ନୋ ନୋ ହଁ 

8 ଜ୍କ୍ଷଣ ବୟକି୍ତଙ୍କର ସଠକି୍ ପ୍ରମୋଣତି ଫକ୍ଷଟୋ ସହତି ଏକ କ୍ଷର୍କ୍ଷଜ୍କ୍ଷଟଡ୍ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ 
ଦଆିଯୋଇଥିବୋ ଚଠି ି 

ହଁ ନୋ ନୋ ନୋ 

9 ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ପରଚିୟ / ଫକ୍ଷଟୋ ଯୋଞ୍ଚ କରୁଥିବୋ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତପି୍ରୋପ୍ତ ସୋବଗଜ୍ନୀନ କତ୍ତଗୃ ପେ କମିବୋ 
କ୍ଷର୍କ୍ଷଜ୍କ୍ଷଟଡ୍ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଚଠି ି 

ହଁ ନୋ ନୋ ନୋ 

10 ଫକ୍ଷଟୋକ୍ଷର ଫକ୍ଷଟୋ ଏବିଂ ବୟୋଙ୍କ ଷ୍ଟୋମ୍ପ ସହତି ବୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଷ୍ଟଟକ୍ଷମଣ୍ଟ ପ୍ରର୍ଥମ ପଷୃ୍ଠୋ 
/ ପୋସ୍ ବୁକ୍  

ହଁ ହଁ ନୋ ନୋ 

11 ୟୁଟଲିିଟ ିବଲି୍ (ବଦୁିୟତ୍, ଲୟୋଣ୍ଡଲୋଇନ୍ କ୍ଷଟଲିକ୍ଷଫୋନ୍, କ୍ଷପୋଷ୍ଟ କ୍ଷପଡ୍ କ୍ଷମୋବୋଇଲ୍, ପୋଇପ୍ 

ର୍ୟୋସ୍ ଲୋଇନ, ଜ୍ଳ) 2 ମୋସରୁ ଅଧିକ ନୁକ୍ଷହଁ  
ନୋ ହଁ ନୋ ନୋ 

 

 

 

 

12 

ମଳୂ / ସୋଟଫିୋଏଡ୍ ବକି୍ରୟ କୋରବୋର / ଚୁକି୍ତନୋମୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ନୋମକ୍ଷର ଉପଯକୁ୍ତ ଭୋବକ୍ଷର 

ପଞ୍ଜୀକୃତ କ୍ଷହୋଇଛ,ି କ୍ଷଯପର ିନୀତ ି/ ପ୍ରକି୍ରୟୋ ଅନୁଯୋୟୀ ସିଂର୍ହୃତି କ୍ଷହବ । 
ଗ୍ରହଣୀୟ ଓଭିଡ୍ ିଡ୍କୁୟକ୍ଷମଣ୍ଟ ଅନୁଯୋୟୀ ଦୋଖଲ କ୍ଷହୋଇଥିବୋ ଠକିଣୋ ପ୍ରମୋଣ ସୋମ୍ପ୍ରତକି 

ଠକିଣୋ ଅକ୍ଷପେୋ ଏକ ଭିନ୍ନ ଠକିଣୋ ରହଥିିକ୍ଷଲ, କ୍ଷତକ୍ଷବ ଏହପିର ିଓଭିଡ୍ ିଠକିଣୋ ପୁଫ୍ କୁ  
ମଳୂ ଏବିଂ ଏଫଆଇ କ୍ଷର ଯୋଞ୍ଚ କ୍ଷହବୋ ଆବ ୟକ।  ସୋମ୍ପ୍ରତକି ଠକିଣୋ ପ୍ରମୋଣ ପୋଇ,ଁ 

ଭଡ୍ୋ ଚୁକି୍ତନୋମୋ / ଲିଭ୍ ଏବିଂ ଲୋଇକ୍ଷସନସ ଚୁକି୍ତନୋମୋ କମିବୋ ଏକ ସବ-କ୍ଷଘୋଷଣୋନୋମୋ ଏବିଂ 
ଏହପିର ି ବତ୍ତଗମୋନ ଠକିଣୋ ପୋଇଁ ଏକ କପି ଦୋଖଲ କରପିୋରକି୍ଷବ ଯୋହୋ ଏଫଆଇ 

ଏକ୍ଷଜ୍ନିସ / କମ୍ପୋନୀ /  ୋଖୋ ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୟକି୍ତର୍ତ ପରଦି ଗନ ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର ଠକିଣୋ 
ଯୋଞ୍ଚ କରୋଯିବୋ ଆବ ୟକ।  

ନୋ ହଁ 
 

ନୋ 

 

ନୋ 

13 ସବଗକ୍ଷ ଷ ସମ୍ପତ୍ତ ିକମିବୋ ମୟୁନସିପିୋଲିଟ ିଟୟୋକ୍ସ ରସଦି  ନୋ ହଁ ନୋ ନୋ 
 
 

14 

ରୋଜ୍ୟ ସରକୋର କମିବୋ କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକୋରୀ ବଭିୋର୍, କ୍ଷବୈଧୋନକି ସିଂସ୍ଥୋ କମିବୋ ନୟିୋମକ 

ସିଂସ୍ଥୋ, ସୋବଗଜ୍ନୀନ କ୍ଷେତ୍ର କୋଯଗୟ, ନରି୍ଦ୍ଧଗୋରତି ବୋଣଜି୍ୟିକ ବୟୋଙ୍କ, ଆର୍ଥକି ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ ଏବିଂ 
ତୋଲିକୋଭୁକ୍ତ କମ୍ପୋନୀରୁ୍ଡ୍କି ଦବୋରୋ ନଯିକିୁ୍ତଦୋତୋଙ୍କଠୋରୁ ଆବୋସ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ର ଓ 
ଅଫିସଆିଲ୍ ବୋସର୍ହୃ ଆବଣ୍ଟନ କରୋଯୋଉଥିବୋ କ୍ଷସ ପ୍ରକୋର କମଗଚୋରୀଙ୍କ ପୋଇଁ ଲିଭ୍ ଓ 
ଲୋଇକ୍ଷସନସ ଏଗି୍ରକ୍ଷମଣ୍ଟ  

ନୋ ହଁ ନୋ ନୋ 
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15 ସରକୋରୀ ବଭିୋର୍ କମିବୋ ପବିିକ୍ କ୍ଷସକଟର ଅଣ୍ଡରକ୍ଷଟକିିଂ ଦ୍ୱୋରୋ ଅବସରପ୍ରୋପ୍ତ କମଗଚୋରୀଙୁ୍କ 

ଦଆିଯୋଇଥିବୋ କ୍ଷପନସନ୍ କମିବୋ ପୋରବିୋରକି କ୍ଷପନସନ୍ କ୍ଷଦୟ ଆକ୍ଷଦ , ଯଦ ିକ୍ଷସମୋନଙ୍କ 

ପୋଖକ୍ଷର ଠକିଣୋ ର୍ଥୋଏ  

ନୋ ହଁ ନୋ ନୋ 

16 ୟୁନକି୍ ଆଇକ୍ଷଡ୍ଣ୍ଟଫିିକ୍ଷକସନ୍ ଅର୍ଥରଟି ିଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ ଦ୍ୱୋରୋ ଦଆି ଯୋଇଥିବୋ ଚଠିରି ନୋମ, 

ଠକିଣୋ ଏବିଂ ଆଧୋର ନମବରର ବବିରଣୀ ରହଛି ି 
ନୋ ହଁ ନୋ ନୋ 

17 ଜ୍ନମ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର (ସରକୋରୀ ଏକ୍ଷଜ୍ନିସ) ନୋ ନୋ ନୋ ହଁ 
18 ବଦିୟୋଳୟ ଛୋଡ୍ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର (ଦ ମ / ଦ୍ୱୋଦ ) ନୋ ନୋ ନୋ ହଁ 
19 

କ୍ଷଯଉ ଁଋଣଗ୍ରହୀତୋ ଆକୋଉଣ୍ଟ ଚଳୋଉଛନ୍ତ ିକ୍ଷସହ ିବୟୋଙ୍କରୁ ଦସ୍ତଖତ ଯୋଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର  ନୋ ନୋ ହଁ ନୋ 

3.1. ଠ କଣା ପ୍ରମାଣ (ଟଯଟକୌଣସ ) ର୍ାବଟର ଫାମଭ / କମ୍ପାନୀଟର ପ୍ରାପ୍ତ ଟହବାକୁ ଥିବା ଡକୁୟଟମଣ୍ଟ ୁଡ କର ତାଲ କା  
କ୍ର. ନିଂ. କା ଜାତ ଫାମଭ କମ୍ପାନୀ 

 

1 ଫୋମଗର ସବଗକ୍ଷ ଷ ବଦୁିୟତ୍ କମିବୋ କ୍ଷଟଲିକ୍ଷଫୋନ୍ ବଲି୍ (2 ମୋସରୁ ଅଧିକ ନୁକ୍ଷହଁ)  ହଁ ହଁ 

2 ବୟବସୋୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମୋଣପତ୍ର,  ଯଦ ିର୍ଥୋଏ (ଜ୍ଏିସଟ)ି ହଁ ହଁ 
3 ଜ୍ୋତୀୟକରଣ / ସଡୁି୍ୟଲ୍ ଡ୍ ବୋଣଜି୍ୟ ବୟୋଙ୍କର ବୟୋଙ୍କ କ୍ଷଷ୍ଟଟକ୍ଷମଣ୍ଟ  ହଁ ହଁ 
4 ସବଗକ୍ଷ ଷ ସିଂକ୍ଷ ୋଧିତ ସହଭୋର୍ୀତୋ କୋରବୋରର ସୋଟଫିିକ୍ଷକଟ୍ କପି  ହଁ ନୋ 
5 ପୟୋନ୍ କୋଡ୍ଗ ଆବଣ୍ଟନ ପତ୍ରର କପି  ହଁ ହଁ 

ଅନୁଟେଦ – IV 
କ: ବ ଲଡର୍ / ଟପ୍ରାଟଜକଟ / କଟପଭାଟରଟ୍ କଲାଏଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ଏସେ ଆର  ୁଡ଼ କର ଉଦାହରଣମୂଳକ ତାଲ କା: 

1. କିୋଏଣ୍ଟର ଆଇନର୍ତ ର୍ଠନ ଅକ୍ଷନକ ର୍ଥର ପରିବତ୍ତତି କ୍ଷହୋଇଛ ି (ନୋମ ପରିବତ୍ତଗନ, ମୋଲିକୋନୋ ସ୍ଥୋନୋନ୍ତର, କକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟ୍ ସିଟ୍ 
ପରିବତ୍ତଗନ); 

2. ବଲିଡ୍ର୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କ୍ଷମୋଟ ମୂଲୟ ତୁଳନୋକ୍ଷର ଅଳ୍ପ ଋଣ ପୋଇ ଁଏଏଚଏଫଲ ନକିଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତ; 
3. ନମିଗୋଣକୋରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋଇଁ ଅର୍ଥଗର ଉତ୍ସ ବୁଝୋଇବୋକୁ ଅସମର୍ଥଗ; 
4. ବଭିିନ୍ନ କତ୍ତଗୃ ପେଙ୍କ ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ / ପ୍ରତବିନ୍ଧକ ନକଲି କ୍ଷବୋଲି ପ୍ରମୋଣିତ କ୍ଷହୋଇଛ ି କମିବୋ ଯଦ ି ଏହୋ ଜ୍ଣୋପକ୍ଷଡ୍ କ୍ଷଯ ଗ୍ରୋହକ 

ଆବ ୟକୀୟ ସରକୋରୀ ଅନୁକ୍ଷମୋଦନ / ଫୋଇଲ୍ ଇତୟୋଦ ିପୋଇବୋକୁ ଚୋହୁଁନୋହଁୋନ୍ତ ି; 
5. ପରିଚୋଳନୋ ଅଜ୍ଞୋତ କମିବୋ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବୟକି୍ତ (ମୋନଙ୍କ) ନକି୍ଷଦଗ  ଅନୁଯୋୟୀ କୋଯଗୟ କରୁଥିବୋ ପରି କ୍ଷଦଖୋଯୋଏ; 
6. ବୟବସୋୟର ଆକୋର କମିବୋ ପ୍ରକୃତ ିସହତି ରଖିବୋ ପୋଇଁ କମଗଚୋରୀଙ୍କ ସିଂଖୟୋ କମିବୋ ର୍ଠନ (ଉଦୋହରଣସ୍ୱରୂପ ବୟବହୃତ କମଗଚୋରୀ 

ଏବିଂ ସମ୍ପତ୍ତରି ସିଂଖୟୋକୁ ବଚିୋର କରି ଏକ କମ୍ପୋନୀର କୋରବୋର ଅକ୍ଷଯୌକି୍ତକ ଭୋବକ୍ଷର ଅଧିକ); 
7. ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରୋଧିକୋର ଅପକ୍ଷରସନ୍ ସହତି ଗ୍ରୋହକ, ଯୋହୋର ପଯଗୟୋପ୍ତ କ୍ଷକନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟ୍ ତଦୋରଖ ନୋହିଁ। 
8. ଆଇନର୍ତ ବୟବସ୍ଥୋର କ୍ଷସଟିିଂ ଉପକ୍ଷର ଉପକ୍ଷଦ , ଯୋହୋ ମୋଲିକୋନୋ କମିବୋ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଗକ୍ଷନୈତକି ଉକ୍ଷଦ ୟକୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କରିବୋ ପୋଇଁ 

ବୟବହୃତ କ୍ଷହୋଇପୋକ୍ଷର (ଟ୍ରଷ୍ଟ, କମ୍ପୋନୀ ସ୍ଥୋପନ କମିବୋ ନୋମ / କକ୍ଷପଗୋକ୍ଷରଟ୍ ସିଟ୍ କମିବୋ ଅନୟୋନୟ ଜ୍ଟଳି କ୍ଷର୍ୋଷ୍ଠୀ ସିଂରଚନୋକୁ 
ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ କରି); 

9. ନର୍ଦ କମିବୋ ସହଜ୍କ୍ଷର ସ୍ଥୋନୋନ୍ତରିତ ସମ୍ପତ୍ତକି୍ଷର ଉର୍ଚ୍ ସ୍ତରର କୋରବୋର ଥିବୋ ସିଂସ୍ଥୋରୁ୍ଡ଼କି, ଯୋହୋ ମଧ୍ୟକ୍ଷର ଅକ୍ଷବୈଧ ପୋଣ୍ଠି ଲୁଚ ି
ରହପିୋକ୍ଷର। 

10. ଗ୍ରୋହକମୋକ୍ଷନ କ୍ଷସହ ିକ୍ଷଦ କ୍ଷର ଅନ୍ତଭଗୁ କ୍ତ ଯୋହୋକ ିଧୋରକ କ୍ଷସୟୋରକୁ ଅନୁମତ ିଦଏି। 
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ଖ୍. ର ଟପାେଭ ଟହବାକୁ ଥିବା ସ େ ଆର / ଏସେ ଆର କାରବାରର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ତାଲ କା (ବୟକ୍ତ  ତ ଗ୍ରାହକ) 
1. କିୋଏଣ୍ଟ ସମବନ୍ଧୀୟ ବବିରଣୀରୁ୍ଡ୍କି ଅକ୍ଷନକ ର୍ଥର ପରିବତ୍ତତି କ୍ଷହୋଇଛ ି(ନୋମ ପରିବତ୍ତଗନ, ବୋରମବୋର ସିଂକ୍ଷ ୋଧନ ଇତୟୋଦ)ି; 
2. ଅନୋବ ୟକ ଜ୍ଟଳି କିୋଏଣ୍ଟ ର୍ଠନ; 
3.                                                                                           

    ; 
4. ଗ୍ରୋହକ ସୂଚନୋ, ତର୍ଥୟ, କୋର୍ଜ୍ୋଜ୍ କ୍ଷଯୋର୍ୋଇବୋକୁ ମନୋ କରନ୍ତ ି
5. ମିର୍ଥୟୋ କୋର୍ଜ୍ୋତ ଦୋଖଲ, ତର୍ଥୟ, ଋଣର ଉକ୍ଷଦ ୟ, ଖୋତୋର ବବିରଣୀ; 
6.                                                                                           

                  ; 
7. ବୟକି୍ତର୍ତ ଭୋବକ୍ଷର ସୋେୋତ କରିବୋକୁ ଅନେିୋ, ପଯଗୟୋପ୍ତ କୋରଣ ବନିୋ ଏକ ତୃତୀୟ ପେ/ ପୋୱୋର୍ ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ି ଧୋରକ ମୋଧ୍ୟମକ୍ଷର 

ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ କକ୍ଷର | 
8. ଏଏଚଏଫଏଲ ର ଏକ  ୋଖୋ / କୋଯଗୟୋଳୟ ନକିଟକୁ ଆସନ୍ତ,ି ଯୋହୋ ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଆବୋସିକ କମିବୋ ଋଣ ପ୍ରକ୍ଷୟୋର୍କ୍ଷର ପ୍ରଦୋନ 

କରୋଯୋଇଥିବୋ ବୟବସୋୟ ଠକିଣୋ ଠୋରୁ ଦୂରକ୍ଷର, କ୍ଷଯକ୍ଷତକ୍ଷବକ୍ଷଳ ଏଏଚଏଫଏଲ  ୋଖୋ / କୋଯଗୟୋଳୟ ପ୍ରଦତ୍ତ ଠକିଣୋର 
ନକିଟବତ୍ତଗୀ; 

9.      ଆକୋଉଣ୍୍ଟ / ଏକୋଧିକଆକୋଉକ୍ଷଣ୍ଟଟେଟକ୍ଷମଣ୍ଟକ୍ଷରଅକ୍ଷନକସ୍ଥୋନୋନ୍ତରଣକୁବୟୋଖୟୋକମିବୋସନୁ୍ତଷ୍ଟକରିବୋକ୍ଷରଅସମର୍ଥଗ; 
10.                                                                        
11.                                                                              -       

                  ;  
12.                                                        ; 
13. କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର କୋରବୋର ଅର୍ଥଗକ୍ଷନୈତକି ଭୋବକ୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ ନୁକ୍ଷହଁ; 
14. ଠକ୍ଷକଇ ଚହି୍ନଟ; ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଠୋରୁ କ୍ଷଯକ୍ଷକୌଣସି  ୋଖୋ ଦ୍ୱୋରୋ ଗ୍ରହଣ କରୋଯୋଇଥିବୋ ନକଲି ମୁଦ୍ରୋ କ୍ଷନୋଟରୁ୍ଡ୍କି ଏନଏଚବ ି / 

ଆରବଆିଇ ସକଗୁଲୋର / ବଜି୍ଞପି୍ତ ଅନୁଯୋୟୀ ରିକ୍ଷପୋଟଗ କରୋଯିବ; 
15. ଅଜ୍ଞୋତ ଉତ୍ସ ସହତି ଅସୋଧୋରଣ ଆର୍ଥକି କୋରବୋର; 
16. ଅଣ-ଜ୍ଡ୍ତି କମିବୋ ଅଜ୍ଞୋତ ତୃତୀୟ ପେରୁ ପ୍ରୋପ୍ତ କ୍ଷଦୟ ଏବିଂ ନର୍ଦ ଫି ପୋଇଁ କ୍ଷଦୟ କ୍ଷଯଉଁଠୋକ୍ଷର ଏହୋ ଏକ ସୋଧୋରଣ କ୍ଷଦୟ 

ପର୍ଦ୍ଧତ ିକ୍ଷହବ ନୋହିଁ; 
17.                                                                     ;  
18. ଏକ କୋଳ୍ପନକି ବୟୋଙ୍କ ଆକୋଉଣ୍ଟ କ୍ଷଖୋଲି ଋଣ ରୋ  ିବୃର୍ଦ୍ଧ;ି 
19.                                                                                  ’      

                                                               ; 
20.                                                                                            

                        ; 
21. ସମୋନ ସମ୍ପତ୍ତ ି/ ବୋସର୍ହୃର ଏକୋଧିକ ପୋଣ୍ଠ;ି 
22. ଏକ ତୃତୀୟ ପେ ସପେକ୍ଷର ଦଆିଯୋଇଥିବୋ କ୍ଷଦୟ ପୋଇଁ ଅନୁକ୍ଷରୋଧ, ଯୋହୋର କୋରବୋର ସହତି କ୍ଷକୌଣସି ସମ୍ପକଗ ନୋହିଁ; 
23. ବକି୍ଷକ୍ରତୋ / ବଲିଡ୍ର୍ / କ୍ଷଡ୍ଭଲପର୍ / କ୍ଷବ୍ରୋକର / ଏକ୍ଷଜ୍ଣ୍ଟ ଇତୟୋଦ ିସହତି ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦବୋରୋ ଋଣ ରୋ ରି ବୟବହୋର ଏବିଂ ଧୋଯଗୟ 
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କରୋଯୋଇଥିବୋ ବୟତୀତ ଅନୟ ଉକ୍ଷଦ ୟକ୍ଷର ସମୋନ ବୟବହୋର କରିବୋ  
24. ଏନଜ୍ଓି / ଚୋରିକ୍ଷଟବୁଲ୍ ଅର୍ଗୋନୋଇକ୍ଷଜ୍ସନ୍ / େୁଦ୍ର / ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତଷି୍ଠୋନ (ଏସଏମଇ) / ସ୍ୱୟିଂ ସହୋୟକ କ୍ଷର୍ୋଷ୍ଠୀ (ଏସଏଚଜ୍)ି / 

ମୋଇକ୍ଷକ୍ରୋ ଫୋଇନୋନସ ରୁ୍ପ୍ (ଏମଏଫଜ୍)ି ସହତି ଏକୋଧିକ ପୋଣ୍ଠ ି/ ଅର୍ଥଗ ପ୍ରଦୋନ  
25. ଠକିଣୋ ପରିବତ୍ତଗନ ପୋଇଁ ବୋରମବୋର ଅନୁକ୍ଷରୋଧ; 
26. ଅଧିକ କ୍ଷଦୟ ରୋ  ିକ୍ଷଫରସ୍ତ ପୋଇଁ ଏକ ଅନୁକ୍ଷରୋଧ ସହତି କସିି୍ତରୁ୍ଡ଼କିର ଅଧିକ କ୍ଷଦୟ  
27.                                                                                  

*** 


