
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ଏଡ୍ଲୱାଇଜ୍ ରିଟେଲ୍ ଫାଇନାନ୍ ସ ଲିମିଟେଡ୍ 

ସିଆଇନ୍: U67120MH1997PLC285490 

ତଳ ମହଲା, ଟାୱାର 3, ୱଙ୍ି୍ଗ ବି, 

କ ାହନୂିର ସିଟି ମଲ୍, କ ାହନୂିର ସିଟି,  ିକରାଲ 

କରାଡ୍ (କୱଷ୍ଟ୍), ମମୁ୍ବାଇ – 400070 

କଟଲି.: +91 22 4272 2200; 

କୱବସାଇଟ୍: www.edelweissretailfin.com 

 

 

କମ 11, 2013 କର ଅନୁଷି୍ତି କବାଡଡ କବୈଠ କର ଅଙ୍ଗୀ ୃତ 

କେଷଥର ଜାନୁୟାରୀ 28, 2022 କର ଅନୁଷି୍ତି ନିକଦଡେ  କବାଡଡର କବୈଠ କର ସମୀକି୍ଷତ 

 

ନରିଟେକ୍ଷ କାର୍ଯୟ୍େଦ୍ଧତ ିସଂହତିା 
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ନିରଟେକ୍ଷ କାର୍ଯୟ୍େଦ୍ଧତ ିସଂହତିା  

ERFL ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ/ERFL), ଭାରତୀୟ ରିଜଭ ୍ବୟାଙ୍କର ମାଷ୍ଟର ନିଟେର୍ ୍ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ପ୍ରଣାଳୀଗତ ଭାକବ ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ ଅଣ-

ଜମା ଗ୍ରହଣ ାରୀ  ମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଜମା ଗ୍ରହଣ ାରୀ ଅଣ-ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଆଥ ି  ମ୍ପାନୀ (ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି)ଗଡ଼ିୁ  ପାଇ ଁଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହ  ାରବାର ସମୟକର 

ନିମ୍ ନଲିଖତି ନିରକପକ୍ଷ  ାର୍ଯଡୟପଦ୍ଧତି ଲାଗି ନିମ୍ ନଲିଖତି ସଂହିତା ଅଙ୍ଗୀ ୃତ  ରିଛି । 

 
ନିରକପକ୍ଷ  ାର୍ଯଡୟପଦ୍ଧତି ସଂହିତା (ଏଫ୍୍ପିସି) ନିମ୍ ନଲିଖତି କକ୍ଷତ୍ର ୁ ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ  ରିବା ପାଇ ଁଉଦିଷ୍ଟ: 

 
• ଋଣ ନମିକନ୍ତ ଆକବଦନ ଓ ତାହାର ପ୍ରକ୍ରୟିା ରଣ 

• ଋଣର ମଲୂୟ ନରୂିପଣ ଏବଂ ନୟିମ/ସର୍ତ୍ଡାବଳୀ 

• ଋଣର ବିତରଣ, ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ଡାବଳୀ ସକମତ 

• ସାଧାରଣ ବୟବସ୍ଥାପନ ଏବଂ 

• ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ପଦ୍ଧତି 

 
1. ଋଣ ନିମଟେ ଆଟବଦନ ଓ ତାହାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ 

 
(a) ଋଣ/ଋଣ ସବିୁଧା ସମ୍ପ ିତ ସମସ୍ତ ସଚୂନା ସମ୍ପକୃ୍ତ ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଡ(ଗଡ଼ୁ ି)  ିମ୍ବା ଅନୟାନୟ ପଦ୍ଧତି (ପରିଭାଷା ପତ୍ର, ଟିଜର୍୍, 

ଇତୟାଦି)କର ଉପଲବ୍ଧ  ରାରି୍ଯବ । ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଡକର, ବିଧବିଦ୍ଧ ଭାକବ ପରୂଣ କହାଇଥବିା ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଡ ସହତି ଦାଖଲ 

କହବା ପାଇ ଁଆବେୟ   ାଗଜପତ୍ରଗଡ଼ୁି ର ସଚୂନା ଦିଆରି୍ଯବ । 

 

(b) ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ନି ଟକର ଋଣ ସମ୍ପ ତି ସମସ୍ତ ପତ୍ରକର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ, ଋଣ  ାଗଜପତ୍ର, ପ୍ରତୟାହାର କନାଟିସ ଇତୟାଦି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା  ମି୍ବା 

ଗ୍ରାହ  ବୁଝିପାରୁଥବିା କ ୌଣସି ଭାଷାକର ପ୍ରାପ୍ତ  ରିବାର ବି ଳ୍ପ ରହବି । ଏହ ିଉକଦେୟ ପାଇ ଁଗ୍ରାହ  ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ବି ଳ୍ପ ଚୟନ  ରି ଋଣ 

ଦରଖାସ୍ତ ଫମଡକର ନିଜର ପସନ୍ଦ ସଚୂାଇପାରିକବ । 

 

(c) ପରୂଣ କହାଇଥବିା ଦରଖାସ୍ତ ଫମଡଗଡ଼ୁି  ପାଇ ଁ ବିଧବିଦ୍ଧ ଭାକବ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀ ାର ଦିଆରି୍ଯବ। ଆକବଦନ ାରୀମାନଙୁ୍କ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ 

ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀ ାର କଜାର୍ କଦଇ ମାଗିବା ଲାଗି ପରାମେଡ ଦିଆର୍ଯାଉଛି । 

 

(d) ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀ ାରକର ଏ  ଆନୁମାନି  ସମୟସୀମା ଦେଡାରି୍ଯବ, ର୍ଯାହା ମଧ୍ୟକର ଆକବଦନ ାରୀ  ମ୍ପାନୀ ସହ ଏହାର ପଞ୍ଜୀ ତୃ 

 ାର୍ଯଡୟାଳୟକର କର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ  ରି ନିଜ ଋଣ ଆକବଦନର ସି୍ଥତି ସମ୍ପ ଡକର ସନୁିଶି୍ଚତ କହାଇପାରିକବ । 

 
2. ଋଣର ମଲୂୟ ନିରୂେଣ ଏବଂ ନିୟମ/ସର୍ତ୍ା୍ବଳୀ 

 
(a) ଋଣ ଆକବଦନଗଡ଼ୁି ର ମଲୂୟାୟନ  ମ୍ପାନୀର ଋଣ ମଲୂୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନୀତି ଅନୁର୍ଯାୟୀ  ରାରି୍ଯବ । ଋଣ ଆକବଦନ ନିମକନ୍ତ 

ପ୍ରଦର୍ତ୍ ପ୍ରାପି୍ତସ୍ୱୀ ାରକର ଋଣର ମଲୂୟାଙ୍କନ ପାଇ ଁଦେଡାର୍ଯାଇଥବିା ଅବଧ ିମଧ୍ୟକର ଋଣ ମଲୂୟାୟନ (ଅନୁକମାଦନ/ଖାରଜ)ର ପରିଣାମ 

ସମ୍ପ ଡକର ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ କସ ଋଣ ଆକବଦନକର ଚୟନ  ରିଥବିା ଭାଷାକର ସଚିୂତ  ରାରି୍ଯବ । 

 

(b) ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ କହଲା ପକର,  ମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଆକବଦନ ଫମଡକର ପତ୍ରକର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ଇତୟାଦି ଲାଗି ଚୟନ  ରିଥବିା ଭାଷାକର ମଞ୍ଜରୁୀ 

ପତ୍ର  ିମ୍ବା ଅନୟ କ ୌଣସି ଆ ାରକର ମଞ୍ଜରୁ କହାଇଥବିା ଋଣର ପରିମାଣ, ବାଷି ୀ ୃତ ସଧୁ ହାର, ଖଲିାପ ସଧୁ ହାର ଏବଂ ଅନୟାନୟ 

ଗରୁୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଡ ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ଡାବଳୀ ସମ୍ପ ଡକର ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ ସଚିୂତ  ରିବ । ବିଳମି୍ବତ ପରିକୋଧ ଇତୟାଦି ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ 

 ରାର୍ଯାଉଥବିା ଜରିମାନାମଳୂ  ସଧୁ, ର୍ଯଦି ଥାଏ, ଋଣ ରାଜିନାମା, ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ର ଇତୟାଦିକର କମାଟା ଅକ୍ଷରକର ଦେଡାରି୍ଯବ । ଏପରି ନିୟମ 

ଓ ସର୍ତ୍ଡାବଳୀର ଏ  ସମ୍ମତି ପତ୍ର  ମ୍ପାନୀ ନିଜ ନ ିଟକର ରଖବି । 

 

 

 



 

 

 

 

(c)   ମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହିତ ମଞ୍ଜରୁ ଋଣ ପରିମାଣ, ପ୍ରର୍ଯଜୁୟ ବାଷି ୀ ୃତ ସଧୁ ହାର ସକମତ ଏହା ପ୍ରକୟାଗ  ରାରି୍ଯବାର ପଦ୍ଧତି, 

ତଥା ନିୟମ ସର୍ତ୍ଡାବଳୀ ଦେଡାର୍ଯାଇଥବିା ଏ  ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର  ରିବ ।  ଥତି ରାଜିନାମାର ଏ  ପ୍ରତିଲିପି ସହିତ 

ରାଜିନାମାର ଅନୁସଚୂୀ(ଗଡ଼ିୁ ) ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ (ଗଡ଼ିୁ ) ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ କସ ଚୟନ  ରିଥବିା ଭାଷାକର ପ୍ରଦାନ  ରାରି୍ଯବ । 

 

3. ଋଣର ବତିରଣ, ନୟିମ ଓ ସର୍ତ୍ା୍ବଳୀ ସଟମତ 

 
(a) ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ଡାବଳୀ ସକମତ ବିତରଣ ଅନୁସଚୂୀ, ସଧୁ ହାର, କସବା େଳୁ୍କ, ପ୍ରା ୍୍ ପରିକୋଧ େଳୁ୍କ ଇତୟାଦିକର କ ୌଣସି 

ପରିବର୍ତ୍ଡନ, ଏ  ନିଦିଷ୍ଟ ଖାତା ପାଇ ଁପ୍ରର୍ଯଜୁୟ କହବା କକ୍ଷତ୍ରକର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ଭାକବ ଏବଂ ଅନୟାନୟ ମାମଲାକର 

 ମ୍ପାନୀର ପଞ୍ଜୀ ୃତ  ାର୍ଯଡୟାଳୟ /  କପଡାକରଟ୍୍  ାର୍ଯଡୟାଳୟ  ିମ୍ବା କୱବ୍ସାଇଟ୍କର ଉପଲବ୍ଧ  ରାରି୍ଯବ ଏବଂ  ମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍ 

କନକଲ ଛପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆକର ପ୍ରଚାର  ରାରି୍ଯବ । 

 

(b) ସଧୁ ହାର ଏବଂ େଳୁ୍କଗଡ଼ିୁ କର ପରିବର୍ତ୍ଡନଗଡ଼ିୁ ୁ ଗ୍ରାହ ଙୁ୍କ ସଚୂିତ  ରାରି୍ଯବା ପକର ହି ଁ ଲାଗ ୁ  ରାରି୍ଯବ । ଋଣ 

ରାଜିନାମାକର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତକର ଏ  ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ସର୍ତ୍ଡ ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ  ରାରି୍ଯବ । 

 

(c) ରାଜିନାମା ଅଧୀନକର କଦୟ  ିମ୍ବା ପ୍ରଦେଡନ ୁ ପ୍ରତୟାହାର / ତ୍ୱରାନ୍ିତି  ରିବାର ନିଷ୍ପରି୍ତ୍  ମ୍ପାନୀ ସହିତ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଋଣ  ାଗଜପତ୍ରର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ଡାବଳୀ ଅନୁର୍ଯାୟୀ କହବ । 

 

(d) ଋଣର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ ଓ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରିକୋଧ ପକର ଋଣ ବାବଦୀୟ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧ  ୁ ନିମଡକୁ୍ତ  ରାରି୍ଯବ, ର୍ଯାହା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ 

ବିରୁଦ୍ଧକର ଋଣ  ାଗଜପତ୍ର ଅଧୀନକର  ମ୍ପାନୀ  ିମ୍ବା ଅନୟ କ ୌଣସି ବୟକି୍ତଙ୍କ କ ୌଣସି କବୈଧ  ିମ୍ବା ଚୁକି୍ତମଳୂ  ଅଧ ିାର  ିମ୍ବା 

ଧାରଣାଧ ିାର  ିମ୍ବା ପ୍ରତିଦାବୀର ଅଧ ିାର ଉପକର ନିଭଡର  ରିବ । ର୍ଯଦି ଏପରି ପ୍ରତିଦାବୀର ଅଧ ିାର ପ୍ରକୟାଗ  ରାରି୍ଯବାର 

ଥାଏ, କତକବ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଏ ସମ୍ପ ଡକର କନାଟିସ ପ୍ରଦାନ  ରାରି୍ଯବ, ଏଥକିର ବକ ୟା ଦାବିର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ ବିବରଣୀ ଏବଂ କ ଉ ଁ

ସର୍ତ୍ଡ ଅଧୀନକର  ମ୍ପାନୀ ବନ୍ଧ  ୁ ଧାରଣ  ରିବା  ିମ୍ବା ପ୍ରତିଦାବୀ  ରିବା/ବନ୍ଧ  ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଥଡ ହାସଲ  ରିବା  ିମ୍ବା 

ବନ୍ଧ   ିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ଲବ୍ଧରାେ ୁି ସ୍ଥାନାନ୍ତର  ରିବାର ଅଧ ିାର ପ୍ରକୟାଗ  ରୁଛି ତାହାର ସଚୂନା ରହିବ । ଋଣ ସକମତ ଅନୟାନୟ 

ବକ ୟା ରାେରି ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଡ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କପୈଠ ପକର, ଋଣଗ୍ରହୀତା/ଗ୍ରାହ ଙ୍କଠାରୁ ଅନୁକରାଧ ପ୍ରାପି୍ତ ତାରିଖରୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟକର 

 ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା "କ ୌଣସି ବକ ୟା ନାହି"ଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି  ରାରି୍ଯବ। 

 

(e) ଋଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସମସ୍ତ କନାଟିସ, ପତ୍ରକର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ଋଣ ଆକବଦନ ଫମଡକର ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚୟନ  ରାର୍ଯାଇଥବିା 

ଭାଷାକର  ରାରି୍ଯବ । 

 
4. ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଟବଦନକାରୀ 

 
 ମ୍ପାନୀ ୋରୀରି  ଭିନ୍ନକ୍ଷମ/ ଦୃଷି୍ଟ ବାଧତି ଆକବଦନ ାରୀମାନଙୁ୍କ ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଆଧାରକର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ କସବା ସକମତ ଋଣ ସବିୁଧା 

କର୍ଯାଗାଇବାକର କ ୌଣସି ବାଛବିଚାର  ରିବ ନାହି ଁ। କସମାନଙ୍କ ସହତି ଅନୟାନୟ ଆକବଦନ ାରୀଙ୍କ ଭଳି ଆଚରଣ  ରାରି୍ଯବ ଏବଂ 

କସମାନଙ୍କ ଆକବଦନ ୁ  ମ୍ପାନୀର ଋଣ ପ୍ରକ୍ରୟିା ଏବଂ ନୀତି ଅନୁର୍ଯାୟୀ କର୍ଯାଗୟତା ଭିରି୍ତ୍କର ବିଚାର ୁ ନିଆରି୍ଯବ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 

ଆକବଦନ ାରୀମାନଙୁ୍କ ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ଉତ୍ପାଦ  ିମ୍ବା ଋଣ ସବିୁଧା ୁ ବୁଝିବା, ଚୟନ  ରିବା ଏବଂ ହାସଲ  ରିବାକର ସକ୍ଷମ  ରିବା ପାଇ ଁସମସ୍ତ 

ସମ୍ଭବ ସହାୟତା କର୍ଯାଗାଇଦିଆରି୍ଯବ । 

 

5. ସାଧାରଣ ବୟବସ୍ଥାେନ 

 



 

 

 

 

(a) ଋଣ  ାଗଜପତ୍ରର ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ଡାବଳୀକର ଦେତି ଉକଦେୟଗଡ଼ିୁ ୁ ଛାଡ଼ି  ିମ୍ବା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବୂଡରୁ ପ୍ର ଟ 

 ରାର୍ଯାଇ ନ ଥବିା କ ୌଣସି ନୂଆ ସଚୂନା  ମ୍ପାନୀ ନଜର ୁ ନ ଆସିଥକିଲ,  ମ୍ପାନୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ମାମଲାକର ହସ୍ତକକ୍ଷପ 

 ରିବ ନାହି ଁ।                                                                               

(b) ର୍ଯଦି କ ୌଣସି କକ୍ଷତ୍ରକର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କଠାରୁ ଋଣ ଖାତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇ ଁଅନୁକରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, କତକବ ସମ୍ମତ ି ିମ୍ବା ଆଉ ଛିି, 

ଅଥଡାତ୍୍  ମ୍ପାନୀର ଆପରି୍ତ୍, ର୍ଯଦି ଥାଏ, ଅନୁକରାଧ ପ୍ରାପି୍ତ ତାରିଖରୁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟକର ଜଣାଇଦିଆରି୍ଯବ । 

 

(c) ଋଣ ଅସଲିୁ ମାମଲାକର,  ମ୍ପାନୀ ଅନୁଚିତ ଉତ୍ପୀଡ଼ନର ଆଶ୍ରୟ କନବ ନାହି ଁର୍ଯଥା, ସମୟ ଅସମୟକର ବାରମ୍ବାର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ 

ହଇରାଣ  ରିବା, ଋଣ ଅସଲିୁ ପାଇ ଁବାହୁବଳ ପ୍ରକୟାଗ  ରିବା, ଏବଂ  ମ୍ପାନୀ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟକର  ାମ  ରିବ ।  ମ୍ପାନୀ ଏହା 

ସନୁିଶି୍ଚତ  ରିବ କର୍ଯ ଏହାର ସମସ୍ତ  ମଡଚାରୀ ଋଣଗ୍ରହୀତାମାନଙ୍କ ସହତି ଉପର୍ଯକୁ୍ତ ପଦ୍ଧତିକର  ାରବାର  ରିବା ପାଇ ଁପ୍ରେକିି୍ଷତ ହୁଅନି୍ତ । 

 

(d) ଖଚୁୁରା ଫାଇନାନ୍ି ସଂ ଉତ୍ପାଦ ପାଇ ଁ, ବୟବସାୟ ୁ ଛାଡ଼ି ଅନୟ କ ୌଣସି ଉକଦେୟକର ବୟକି୍ତବିକେଷ ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ଚଳମାନ ହାରକର 

ମଞ୍ଜରୁ  ରାର୍ଯାଇଥବିା ମିଆଦୀ ଋଣ ଉପକର  ମ୍ପାନୀ ଅଗ୍ରସମାପି୍ତ େଳୁ୍କ/ ପ୍ରା ୍-ପରିକୋଧ ଜରିମାନା ଆଦାୟ  ରିବ ନାହି ଁ। 

 

6. ସଧୁ ପ୍ରଭାର: 

 
(a) ନକିଦଡେ  ପରିଷଦ ପାଣ୍ଠରି ମଲୂୟ, ମାଜିନ୍ ଏବଂ ରିସ୍କ ପି୍ରମିୟମ୍୍ ଇତୟାଦି ଭଳ ିସମ୍ପ ିତ ଦିଗଗଡ଼ୁି ୁ ବିଚାର ୁ କନଇ ଋଣ ଏବଂ 

ଅଗି୍ରମ, ପ୍ରକ୍ରୟିା ରଣ ଉପକର ଆଦାୟ  ରାରି୍ଯବା ୁ ଥବିା ସଧୁର ହାର ତଥା ଅନୟାନୟ େଳୁ୍କ ନଦି୍ଧଡାରଣ ନିମକନ୍ତ ଏ  ସଧୁ ହାର ଆଦେଡ 

ଅଙ୍ଗୀ ୃତ  ରିଛନି୍ତ । ସଧୁର ହାର ଏବଂ ରିସ୍କର ବଗଡୀ ରଣ ନିମକନ୍ତ ପନ୍ଥା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବଗଡର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପାଇ ଁଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଧୁ ହାର 

ଆଦାୟ  ରିବା ପଛକର ଥବିା ର୍ଯକିୁ୍ତ ୁ ଋଣଗ୍ରହୀତା ଏବଂ ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ପାଇ ଁଦରଖାସ୍ତ ଫମଡକର ଦେଡାଇକବ ଏବଂ ସ୍ୱୀ ୃତ ସଧୁ ୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାକବ 

ମଞ୍ଜରୁୀ ପତ୍ରକର ସଚୂାଇକବ । 

 

(b) ସଧୁ ହାର ଏବଂ ରିସ୍କ ବଗଡୀ ରଣର ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ  ମ୍ପାନୀର କୱବ୍ସାଇଟକର ଉପଲବ୍ଧ  ରାରି୍ଯବ । ସଧୁ ହାରକର କର୍ଯକବ ବି କ ୌଣସି 

ପରିବର୍ତ୍ଡନ ହୁଏ, କତକବ କୱବ୍ସାଇଟ୍  ିମ୍ବା ଅନୟ କ ଉଠଁାକର ପ୍ର ାେତି ସଚୂନା ୁ କସହ ିଅନୁର୍ଯାୟୀ ଅପ୍୍କଡଟ୍୍  ରାରି୍ଯବ । 

 

(c) ସଧୁର ହାର କହଉଛି ବାଷି ୀ ତୃ ହାର, ର୍ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାତାକର ପ୍ର ୃତକର କ କତ ହାର ଲାଗ ୁ ରାରି୍ଯବ କସ ସମ୍ପ ଡକର ଋଣଗ୍ରହୀତା 

ସକଚତନ ରହପିାରିକବ । 

 

7. ଅଭିଟର୍ଯାଗ ନିରାକରଣ େଦ୍ଧତ ି

 
ନିରକପକ୍ଷ  ାର୍ଯଡୟପଦ୍ଧତି ସଂହତିାର  ାର୍ଯଡୟାନ୍ୟିନ  ମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍ୱ କହବ । ଋଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହ ମାନଙ୍କ ସହ ଏହାର ପ୍ରକତୟ   ାରବାର କର୍ଯପରି 

ସରଳ ଏବଂ ବାଧାବିଘ୍ନରହିତ ହୁଏ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ  ରିବା ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀ ର୍ଯଥାସାଧ୍ୟ ଉଦୟମ  ରିବ । ଋଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା  ମ୍ପାନୀର ଦୃଷି୍ଟ ୁ 

ଅଣାର୍ଯାଇଥବିା କର୍ଯକ ୌଣସି ଅଭିକର୍ଯାଗର ଫଏସଲା ଅବିଳକମ୍ବ  ରାରି୍ଯବାର ପ୍ରୟାସ  ରାରି୍ଯବ । 

 
 ମ୍ପାନୀର ପଦାଧ ିାରୀଙ୍କ ନିଷ୍ପରି୍ତ୍  ାରଣରୁ ଜାତ ସମସ୍ତ ବିବାଦ / ଅଭିକର୍ଯାଗ, ର୍ଯାହାମଧ୍ୟକର ଆଉଟ୍୍କସାସଡ ଏକଜନ୍ି ସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ତ୍ କସବା ସମ୍ପ ିତ 

ସମସୟା ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ, ପ୍ରତି ଦୃଷି୍ଟ ଆ ଷଡଣ  ରାଗକଲ ଅଭିକର୍ଯାଗ ୁ େଣୁାରି୍ଯବ ଏବଂ ତାହାର ଫଏସଲା  ରାରି୍ଯବ । 

 
ନିରକପକ୍ଷ ଆଚରଣ ସଂହତିାର ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାବଗଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକର ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ପ୍ରଣାଳୀର  ାର୍ଯଡୟ ାରିତାର ନିୟମିତ 

ସମୀକ୍ଷାର ଏ  ଏ ୀ ୃତ ରିକପାଟଡ ନିୟମିତ ବୟବଧାନକର ନିକଦଡେ  ପରିଷଦ ( ିମ୍ବା ତାହାର  ମିଟି) ନି ଟକର ଦାଖଲ  ରାରି୍ଯବ । 

 
 ମ୍ପାନୀ ନିଜର ବୟବସାୟ ପରିଚାଳିତ  ରୁଥବିା ସମସ୍ତ ୋଖା/ ସ୍ଥାନକର ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ଅଧ ିାରୀ ("ଜିଆରଓ") ଏବଂ ଆର୍ବିଆଇର ସ୍ଥାନୀୟ 

 ାର୍ଯଡୟାଳୟ (ର୍ଯଦି ଏ  ମାସ ଅବଧ ିମଧ୍ୟକର ଅଭିକର୍ଯାଗ/ ବିବାଦର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ କତକବ ଆର୍ବିଆଇ ସ୍ଥାନୀୟ  ାର୍ଯଡୟାଳୟ ସହତି ସମ୍ପ ଡ  ରାରି୍ଯବ)ର 

କର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦେତି  ରିବ ।                                                                                                                                                                                   

 



 

 

 

 

ଏଡ୍ଲୱାଇଜ ୍ ରିକଟଲ ଫାଇନାନ୍ ସ ଲିମିକଟଡ ( ମ୍ପାନୀ/ ଇଆର୍ଏଫ୍ଏଲ୍), ଅଣ-ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫାଇନାନ୍ି ସଆଲ୍  ମ୍ପାନୀ (ଏନ୍ବିଏଫ୍ସି) ନିମକନ୍ତ 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭଡ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିକଦଡେ ଅନୁର୍ଯାୟୀ, ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ସହ  ାରବାର  ରିବା ସମୟକର ନିରକପକ୍ଷ  ାର୍ଯଡୟପଦ୍ଧତି ପାଇ ଁନିମ୍ ନଲିଖତି 

ସଂହତିା ଅଙ୍ଗୀ ୃତ  ରିଛି । ନିରକପକ୍ଷ  ାର୍ଯଡୟପଦ୍ଧତି ସଂହତିା (ଏଫ୍୍ପିସି) ନିମ୍ ନଲିଖତି କକ୍ଷତ୍ର ୁ ଅନ୍ତଭଡୁ କ୍ତ  ରିବା ପାଇ ଁଉଦିଷ୍ଟ: 

 

ସ୍ତର - 1 ଋଣଗ୍ରହୀତା ସିଧାସଳଖ ୋଖା ପ୍ରବନ୍ଧ ଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ  ରିପାରିକବ ଏବଂ ୋଖାକର ରଖାର୍ଯାଉଥବା ଅଭିକର୍ଯାଗ 

କରଜିଷ୍ଟରକର ନିଜର ଆପରି୍ତ୍/ଅଭିକର୍ଯାଗ କଲଖପିାରିକବ । ସମ୍ପକୃ୍ତ ୋଖା ଅଧ ିାରୀ ଅଭିକର୍ଯାଗ ଦାଏର  ରିବା  ୁ

ଚାହ ଁୁଥବା ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ ମାଗଡଦେଡନ କର୍ଯାଗାଇକବ । 

ଋଣଗ୍ରହୀତା ନିମ୍ ନଲିଖତି କର୍ଯକ ୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମକର ମଧ୍ୟ କସମାନଙ୍କର ଅଭିକର୍ଯାଗ/ଆପରି୍ତ୍ ଦାଏର 

 ରିପାରିକବ: 

ଇକମଲ୍ ଆଇଡି :  assistance@eclf.com; ନିିଃେଳୁ୍କ: 1-800-1026371-କସାମବାର – େକୁ୍ରବାର (ପ.ୂ 10 ରୁ 

ଅ. 5 ଘ.) 

ସ୍ତର - 2 ର୍ଯଦି ଗ୍ରାହ  ପ୍ରାପ୍ତ କହାଇଥବିା ଉର୍ତ୍ର ୁ କନଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନି୍ତ, କତକବ କସମାକନ ନିମ୍ ନଲିଖତି ଠ ିଣାକର 

ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ଅଧ ିାରୀଙ୍କ ସହ କର୍ଯାଗାକର୍ଯାଗ  ରିପାରିକବ: 

ମିସ ୍ସଦୁୀପ୍ତା ମଜମୁଦାର 

ପ୍ରଥମ ମହଲା, 3ବି, ରାକଜନ୍ଦ୍ର ପା ଡ, ପସୁା କରାଡ୍, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - 110005  

କଟଲି ନଂ. +91 (11) 4004 2301; 

ଇକମଲ୍ ଆଇଡି:  grievances@eclf.com 

ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ଅଧ ିାରୀ ଆପରି୍ତ୍ / ଅଭିକର୍ଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ  ରିବା ପକର ର୍ଯଥାେୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଅଭିକର୍ଯାଗ ାରୀଙୁ୍କ 

ପ୍ରଶ୍ନ / ଆପରି୍ତ୍ / ଅଭିକର୍ଯାଗର ଉର୍ତ୍ର / ସମାଧାନ କର୍ଯାଗାଇବା ପାଇ ଁପ୍ରୟାସ  ରିକବ । 

ସ୍ତର - 3 ର୍ଯଦି ଆପରି୍ତ୍ / ଅଭିକର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଏ  ମାସ ମଧ୍ୟକର ନ ହୁଏ, କତକବ ଋଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହ  / 

ଆକବଦନ ାରୀ ଆକବଦନ  ରିପାରନି୍ତ :- 

ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ ିାରୀ 

ଅଣ-ବୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ରିଜଭଡ ବୟାଙ୍କ 

3ୟ ମହଲା, ମରାଠା ମନ୍ଦିର ନି ଟ, ବାଇ ୁଲ୍ଲା, ମମୁ୍ବାଇ କସଣ୍ଟ୍ରାଲ, ମମୁ୍ବାଇ - 400008;  

କଟଲି.: +91 22-23084121/ 23028436 ଫାକ୍ସ: +91 22-23022011 

ଇକମଲ୍ ଆଇଡି- dnbsmro@rbi.org.in 
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 ନରିାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହତି ଅନୁୋଳନ କରାରି୍ଯବାକୁ ଥବିା କଥାଗଡ଼ୁିକ: 

 

1) ଗ୍ରାହ ଙ୍କ ହିତ ପାଇ ଁ ମ୍ପାନୀର ବୟବସାୟ ପରିଚାଳିତ କହଉଥବିା ୋଖା / ସ୍ଥାନଗଡ଼ିୁ  ବାହାକର ମଧ୍ୟ ଉପକରାକ୍ତ 

ସଚୂନା ପ୍ରଦେତି  ରାରି୍ଯବ ଏବଂ ସନ୍ଦଭଡ ଉକଦେୟ ଲାଗି ଏହା ୁ ଏପରି କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ ିାରୀଙ୍କ ନି ଟକର ମଧ୍ୟ 

ଉପଲବ୍ଧ  ରାରି୍ଯବ। 

 

2) ସମ୍ପକୃ୍ତ  ମଡଚାରୀ / ରିକଲେନେପି ୍ମୟାକନଜରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପରି୍ତ୍ / ଅଭିକର୍ଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କହକଲ, ଅଭିକର୍ଯାଗ / ଆପରି୍ତ୍ର 

ଦ୍ରୁତ ନିରା ରଣ ଓ ସମାଧାନ ପାଇ ଁଅଭିକର୍ଯାଗ ପ୍ରାପ୍ତ କହବାର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟକର ତାଙୁ୍କ ଏ ସମ୍ପ ଡକର ଗ୍ରାହ  କସବା ଟିମ ୍

ଏବଂ ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ଅଧ ିାରୀଙୁ୍କ ସଚୂିତ  ରିବା ୁ କହବ । 

 

3) ଆପରି୍ତ୍ / ଅଭିକର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଓ ନିରା ରଣ ପାଇ ଁ ଗ୍ରାହ  କସବା ଟିମ ୍ଏବଂ ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ଅଧ ିାରୀଙୁ୍କ 

ଆପରି୍ତ୍ / ଅଭିକର୍ଯାଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆବେୟ  ବିବରଣୀ କର୍ଯାଗାଇବା ସମ୍ପକୃ୍ତ  ମଡଚାରୀ / ରିକଲେନେପି ୍ମୟାକନଜରଙ୍କ 

ଦାୟିତ୍ୱ କହବ । 

 

8. ନୀତରି ସମୀକ୍ଷା 

 
ଏହ ିସଂହତିା ମାର୍ଚ୍ଡ 15, 2013ଠାରୁ ଲାଗ ୁକହାଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜଭଡ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ସ ୁଲଡାର୍, ନିକଦଡେ ଇତୟାଦି ଅନୁର୍ଯାୟୀ 

ସମୟ ସମୟକର ସଂକୋଧତି / ପରିବରି୍ତ୍ତ କହାଇଛି ଏବଂ  ାର୍ଯଡୟପଦ୍ଧତି  ମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ  ରାର୍ଯାଉଛି ।  ମ୍ପାନୀ ଏହ ିନିରକପକ୍ଷ 

 ାର୍ଯଡୟପଦ୍ଧତି ସଂହତିାର ଅନୁପାଳନ ତଥା ପରିଚାଳନାବଗଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରକର ଅଭିକର୍ଯାଗ ନିରା ରଣ ପଦ୍ଧତିର ନୟିମିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇ ଁ

ବୟବସ୍ଥା  ରିବ ।  

 


