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ସୂଚୀପତ୍ର

କ୍ରମ. ସଂଖ୍ୟା
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କ୍ଷନୈତକ
ସ ବ୍ୟବ୍ହାର ସଂହସତା

ଭାରତୀ ରିେଭକ େୟାଙ୍କ ଫସଫପେମର
ବ 28, 2006 ଫର ୋରି କରିଥିୋ ନିେର ପରିପତ୍ର ନମବର : ଆରେିଆଇ / 2006-07 / 138 ଡିଏନେିଏସ୍ (ପିଡ଼)ି ସିସି
ନମବର 80 / 03.10.042 / 2005-06 ଅନ୍ତଗକତ ଏେଂ ଫର୍ଯପରି ଏଥିଫର ସଂଫଶ୍ାଧିତ କରାର୍ଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଏନେିଏଫସି ଫର ଦିଆର୍ଯାଇଥିୋ ନିଫେକଶ୍ାେଳୀ
ଆଧାରଫର ଫନୈତକ
ି େୟେହାର ସଂହିତା ଗ୍ରହଣ କରିୋକୁ େର୍ଣ୍କନା କରାର୍ଯାଇଛି। ଫନୈତକ
ି େୟେହାର ସଂହିତା ଉପଫର ଫସଫପେମର
ବ 01, 2016 ଫର ଭାରତୀ
ରିେଭକ େୟାଙ୍କ୍ ନିେର ପ୍ରଧାନ ନିଫେକଶ୍ ନମବର ଆରେିଆଇ/ଡିଏନେିଆର/2016-17/45 ଡିଏନେିଆର (ପିଡ)ି 008//03.10.119/2016-17 ଅନ୍ତଗକତ
ସମସ୍ତ ଫେସରକାରୀ ଆର୍ଥସକ କମ୍ପାନୀ (ଏନେିଏଫସି ଗୁଡ଼କ
ି ) ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯକୟାନିବତ କରାର୍ଯିେ। ଏହି ମାଷ୍ଟର ପରିପାତ୍ର ସମ ସମ ଫର ଆରେିଆଇ ଦ୍ଵାରା ୋରି
କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ଏଫପିସି ଅନୁ ପାଳନ ଆେଶ୍ୟକତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିର୍ଥାଏ।
ଏହି ସଂଫଶ୍ାଧିତ ନିଫେକଶ୍ାେଳୀ ଉପଫର ଆଧାର କରି ଏକ ଫନୈତକ
ି େୟେହାର ସଂହିତା କାର୍ଯକୟକାରୀ କରିୋକୁ ଆରେିଆଇ ଏନେିଏଫସିର ଫୋଡକକୁ ନିଫେକଶ୍
ଫଦଇଛି। ନିେର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଉେିତ େୟେହାର କରିୋ ସମ ଫର କମ୍ପାନୀ ଅନୁ ସରଣ କରିୋକୁ ଫନୈତକ
ି େୟେହାର ସଂହିତା ଗୁଡ଼କ
ି ପାଇ ଏକ େୟାପକ
ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିର୍ଥାଏ। ଆରେିଆଇ ନିରନ୍ତର ଆଧାରଫର ପରିପତ୍ର ନିଫେକଶ୍ନାମା ୋରି କରି ୋ କାରଣରୁ, ପରେର୍ତ୍କୀ ଫର୍ଯଫକୌଣସି ସଂଫଶ୍ାଧନ ଫସହି
ଅନୁ ସାଫର ଅଦୟତନ ଫହେ।
I. ଏହସ ସଂହସତା ର ଉକ୍ଷେେୟ

ଏହି ସଂହିତା ର ନିମନଲିଖିତ ଉଫେଶ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି ଫହଲା:
1. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାରୋର କରିୋ ସମ ଫର ସେକନମ
ି ନ ମାନ ସ୍ଥିର କରି ନିଷ୍ପକ୍ଷ ଅଭୟାସକୁ ଫପ୍ରାତ୍ସାହିତ କରିୋ
2. ପାରଦଶ୍ସତା େଢାଇୋ ର୍ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକମାଫନ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଫକଉ ପ୍ରକାରର ଫସୋ ସ୍ତର ପାଇୋ ପାଇ ଆଶ୍ା କରିଫେ ଫସ େିଷ ଫର ଭଲ ଭାେଫର
େୁ ଝପ
ି ାରିଫେ
3. କମ୍ପାନୀଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆତ୍ମେିଶ୍ୱାସ େଢାଇୋ
II. ସଂହସତା ର ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ

ଏହି ସଂହିତା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇ ପ୍ରର୍ଯୁେୟ ଅଫଟ।
କମ୍ପାନୀ ନିେର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆର୍ଥସକ ଆେଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିୋ ପାଇ ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡକ
ି ର ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିୋ ୋରି ରଖିେ। କମ୍ପାନୀ ନିେର
ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ େିକଶ୍ିତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥିୋ ଫର୍ଯଫକୌଣସି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କ
ି ଉପଫର ସଂହିତା ଲାଗୁ ଫହେ।
III. ଋଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଷବ୍ଦନ

1. ଋଣ ଆଫେଦନ ଫମକ ଫପ୍ରାଫସସିଂ ପାଇ ଫଦ ଫର୍ଯାଗୟ ଶ୍ୁଳ୍କ ଏେଂ ଫଦ (ର୍ଯଦି କିଛ ି ର୍ଥାଏ) ସମବନ୍ଧୀ ସୂେନା ସହିତ େିସ୍ତୃତ ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କରିେ
ଏେଂ ର୍ଯଦି ଆଫେଦନ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ହୁ ଏ, ପୂେ-କ ଫଦ େିକଳ୍ପ ର୍ଥାଏ ଏେଂ ଏଭଳି ସୂେନା ର୍ଯାହା ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କର ହିତକୁ ପ୍ରଭାେିତ କଫର, ଫତଫେ ଏହି
ଶ୍ୁଳ୍କ ପାଇ ପଇଠ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ରାଶ୍ି ଫଫରସ୍ତଫର୍ଯାଗୟ ଅଫଟ।
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2. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନ କରିୋ ସମ ଫର, ଋଣ ଅନୁ ଫରାଧ ପ୍ରକ୍ରି ାକରଣ ପାଇ କମ୍ପାନୀ ଆେଶ୍ୟକ କରୁଥିୋ ପରେର୍ତ୍କୀ ସୂେନାର
ଏକ ପ୍ରାର୍ଥମିକ ତାଲିକା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯିେ।
3. କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଆଫେଦନର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ ସ୍ଵୀକୃ ତି ରସିଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରିେ।
4. କମ୍ପାନୀ ଉେିତ ସମ ମଧ୍ୟଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସୂେନାକୁ େିଫେଷଣ / ର୍ଯାଞ୍ଚ କରିଫେ। ର୍ଯଦି ଅତିରକ୍ତ
ି େିେରଣୀ / ଦଲିଲ୍
ଆେଶ୍ୟକ ହୁ ଏ, ଫତଫେ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ୀଘ୍ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସୂେତ
ି କରିଫେ।

IV.

ଋଣ ସୁବ୍ଧ
ସ ା ପାଇଁ ଋଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବ୍ଂ ସ୍ଵୀକୃ ତୀ ପତ୍ର
1. ପ୍ରଫତୟକ ଫକ୍ରଡିଟ୍ ଆଫେଦନର ସଠିକ୍ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରାର୍ଯିୋକୁ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିେ। ମୂଲୟାଙ୍କନ କମ୍ପାନୀର ଫକ୍ରଡିଟ୍ ଏେଂ ନିଫେଶ୍ ପଲିସି
ଏେଂ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଅନୁ ରୂପ ଫହେ।
2. ର୍ଯଦି ଫକ୍ରଡିଟ୍ ଆଫେଦନ ସମସ୍ତ ଆେଶ୍ୟକୀ ଆନ୍ତରିକ ଫକ୍ରଡିଟ୍, ଆଇନ ଏେଂ ଅନୁ ପାଳନ ଆେଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କଫର, ଫତଫେ କମ୍ପାନୀ ଲିଖିତ
ଆକାରଫର ଏକ ସ୍ଵୀକୃ ତୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ଵୀକୃ ତୀ କରାର୍ଯିୋର ଅନ୍ତିମ ସର୍ତ୍କାେଳୀ ପ୍ରଦାନ କରିେ।
3. ପ୍ରଫତୟକ ସ୍ଵୀକୃ ତୀ ପତ୍ରଫର ନିମଲ
ନ ିଖିତ ଗୁଡ଼କ
ି ରହିେ:
a. ୋଷସକ ସୁଧ ହାର, ଫଦ ଶ୍ୁଳ୍କ ଏେଂ ପ୍ରର୍ଯୁେୟ ଅନୟ ଫକୌଣସି ଖ୍ର୍ଚ୍କ, ପୂେକ-ଫଦ େିକଳ୍ପ ଇତୟାଦି ସହିତ ସୁେଧ
ି ାର େିେରଣୀ
b. ଗ୍ରାହକ ଅନୁ ସରଣ କରିୋକୁ ଥିୋ କରାର ଓ େୁ କ୍ତିନାମା ସହିତ ନି ମ ଓ ସର୍ତ୍କାେଳୀ
c. ଫକୱାଇସି ଆେଶ୍ୟକତା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଆେଶ୍ୟକ ଥିୋ ଅନୟାନୟ ଆେଶ୍ୟକୀ ସୂେନା
4. ଏକ ସୂେତ
ି ପୂର୍ଣ୍କ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଫନୋ ପାଇ ଅନୟ ଆର୍ଥସକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକ
ି ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ତ୍କାେଳୀ ସହିତ କମ୍ପାନୀର ସର୍ତ୍କାେଳୀକୁ ତୁ ଳନା କରିୋ ପାଇ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଆେଶ୍ୟକୀ ସୂେନାଗୁଡ଼କ
ି ଆେଶ୍ୟକ।
5. କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃ ତୀ ପତ୍ରଫର କିମବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ ମାଧ୍ୟମଫର ଫର୍ଯଉ ସମ

ମଧ୍ୟଫର କାରୋର ସମାପ୍ତ ଫହେ ଫୋଲି ଆଶ୍ା

କରାର୍ଯାଉଛି, ତାହା େିଷ ଫର ସୂେତ
ି କରିେ।
6. କମ୍ପାନୀ ସ୍ଵୀକୃ ତୀ ପତ୍ରଫର ସୂେତ
ି କରିଫେ ଫର୍ଯ ଏଥିଫର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସର୍ତ୍କଗୁଡ଼କ
ି ଆନ୍ତରିକ ଫକ୍ରଡିଟ୍, ଆଇନ ଏେଂ ଅନୁ ପାଳନ ଅନ୍ତଗକତ
ଅଫଟ।
7. କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ନି ମ ଓ ସର୍ତ୍କାେଳୀର ସ୍ଵୀକୃ ତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିେ ଏେଂ ଉକ୍ତ ସ୍ଵୀକୃ ତୀକୁ ଫନଇ ନିେର ଫରକଡକଫର ରଖିେ।
8. ସୁେଧ
ି ା େୁ କ୍ତିନାମା / ଦସ୍ତାେିେକରଣ, ଋଣ କାଡକ / ତର୍ଥୟ ପତ୍ରର ଏକ ନକଲ ସହିତ ଋଣ େୁ କ୍ତିନାମାଫର ଉଦ୍ଧୃ ତ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ସଂଲଗ୍ନକର
ଏକ ନକଲ ଉକ୍ତ ସୁେଧ
ି ା ଦସ୍ତାେିେର ନିଷ୍ପାଦନ ସମ ଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େୁ ଝପ
ି ାରୁଥିୋ ଭାଷାଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯିେ।
4

ଦ୍ଵାରା କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ଫାଇନାନସିଆଲ ସର୍ଭିକ୍ଷସସ୍ ପ୍ରାଇକ୍ଷର୍ଭଟ୍ ଲସ ମସକ୍ଷେଡ୍

V. ଋଣ ବ୍ସତରଣ

ପଞ୍ଜୀକୃ ତ ଅଫି ସ୍ : ଆଇଆଇଟିଏମ୍- ଗଫେଷଣା ପାକକ, ଏ1, 10 ମହଲା, ଫଫଜ୍ - 1, କନାଗାମ ଗା, ତାରାମଣି, ଫେନ୍ନାଇ - 600 113, ତାମିଲନାଡୁ
ଫଟଲିଫଫାନ୍ : +91 44 6668 7000
www.dvarakgfs.com

1. କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂେତ
ି କରାର୍ଯାଇଥିୋ ଏଭଳି ଋଣକୁ ନି ନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିୋ ନି ମ ଏେଂ ସର୍ତ୍କାେଳୀ ଅନୁ ସାଫର ଠିକ୍ ସମ ଫର ଋଣର େିତରଣ
କରାର୍ଯାଉଥିୋକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିେ।
2. ଏହା ନିଷ୍ପାଦନ ସୂେୀ, ସୁଧ ହାର, ଫସୋ ଶ୍ୁଳ୍କ, ପୂେକ-ଫଦ ଶ୍ୁଳ୍କ ଇତୟାଦି ସହିତ ନି ମ ଏେଂ ସର୍ତ୍କଗୁଡକ
ି ଫର ଫକୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରିେର୍ତ୍କନ େିଷ ଫର
ସୂେତ
ି କରିେ।
3. ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହାର ଏେଂ ଶ୍ୁଳ୍କଫର ଫହଉଥିୋ ପରିେର୍ତ୍କନ ଫକେଳ ସମ୍ଭାେିତ ରୁପଫର କାର୍ଯକୟକାରୀ ଫହୋକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିେ।
VI. ବ୍ସତରଣ ପର ନସରୀେଣ

1. କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣ େୟେସା ିକ କାର୍ଯକୟ, ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ସୁେଧ
ି ା ଦସ୍ତାେିେକରଣ / ସ୍ଵୀକୃ ତୀ ପତ୍ର ଏେଂ ସମ

ସମ ଫର ରିେଭକ େୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୋରି

କରାର୍ଯାଇଥିୋ ନିଫେକଶ୍ାେଳୀ ଅନୁ ସାଫର େିତରଣ ପରେର୍ତ୍କୀ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯକୟ କରିେ।
2. କମ୍ପାନୀ ଫକେଳ ପର୍ଯକୟାପ୍ତ ଅଧିସୂେନା ପ୍ରଦାନ କରିୋ ପଫର ଏେଂ ସୁେଧ
ି ା ଦସ୍ତାେିେକରଣ ଅନୁ ରୂପ ଫହୋ ପଫର ହିଁ େୁ କ୍ତିନାମା ଅନୁ ସାଫର ଫଦ
କିମାବ ପ୍ରଦଶ୍କନ ପ୍ରତୟାହାର କରିୋ ପାଇ / ଶ୍ୀଘ୍ର କରିୋ ପାଇ ଫକୌଣସି ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପର୍ତ୍ି ଫନେ।
3. ଫନାଟିସ୍ ଅେଶ୍ିଷ୍ଟ ଦାେି ଏେଂ ପ୍ରାେଧାନ େିଷ ଫର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍କ ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କରିେ, ର୍ଯାହା ଅନ୍ତଗକତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦାେୀ ସମାଧାନ / ପରିଫଶ୍ାଧ
ନଫହୋ ପର୍ଯକୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଖ୍ଫର ପ୍ରତିଭୂତିଗୁଡକ
ି ୁ ନିେ ପାଖ୍ଫର ରଖିୋର ଅଧିକାର ରହିେ।
VII. ଆଉେକ୍ଷସାସିଂ କାର୍ଯଡୟବ୍ସଧି

କମ୍ପାନୀ ନିେର କମକୋରୀ କିମାବ ଆଉଟଫସାସସଂ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସଂସ୍ଥାର କମକୋରୀଙ୍କ ଅନୁ ପର୍ଯୁକ୍ତ େୟେହାର ପାଇ ଉର୍ତ୍ରଦା ୀ ଫହେ ଏେଂ ଠିକ ସମ ଫର
ଅଭିଫର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିେ ଏେଂ ନିୋରଣ ଫକୌଶ୍ଳର େିେରଣୀ ଋଣ େୁ କ୍ତିନାମାଫର ଏେଂ ଏହାର କାର୍ଯକୟାଳ / ଶ୍ାଖ୍ା ପରିସର / ଫୱେସାଇଟ୍
ଫର ପ୍ରଦଶ୍ସତ ଉେିତ େୟେହାର ସଂହିତାଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ସତ କରାର୍ଯିେ।
VIII. ସାଧାରଣ ନସୟମ
1. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯକୟଫର କମ୍ପାନୀ ହସ୍ତଫକ୍ଷପ ସୃଷ୍ଟି କରିେ ନାହିଁ, ଫର୍ଯପର୍ଯକୟନ୍ତ ଏହା ସୁେଧ
ି ା ଦଲିଲର ନି ମ ଏେଂ ସର୍ତ୍କାେଳୀ ଉଫେଖିତ ନ

କରାର୍ଯାଇଛି (ଫର୍ଯପର୍ଯକୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୂ ତନ ସୂେନା ପ୍ରକାଶ୍ କରାର୍ଯାଇ ନାହିଁ, କିମାବ ଏକ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିକୂଳ କାର୍ଯକୟର ଘଟଣା, କମ୍ପାନୀ ନେରକୁ
ଆସିନାହିଁ)
2. କମ୍ପାନୀ ନିେର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ କାରୋର କରିୋ ସମ ଫର ଲିଙ୍ଗ, ୋତି ଏେଂ ଧମକ ଆଧାରଫର ଫକୌଣସି ଫଭଦଭାେ କରିେ ନାହିଁ। ଅେଶ୍ୟ,

ଏହା କମ୍ପାନୀକୁ ସମାେର ଦୁ େକଳ େଗକ ପାଇ ପ୍ରସ୍ତୁ ତ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ଫକ୍ରଡିଟ୍-ଲିଙ୍କ୍ ଫର୍ଯାେନାଫର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରିୋକୁ ୋରଣ କଫରନାହିଁ।
3. ଋଣ ଅସୁଲି କରିୋ ପ୍ରସଙ୍ଗଫର, କମ୍ପାନୀ ଋଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିୋ ପାଇ ଆଇନ୍ ଅନୁ ର୍ଯା ୀ ଫେୈଧ ପ୍ରକ୍ରି ା ଗ୍ରହଣ କରିେ, ଅର୍ଯର୍ଥା ନିର୍ଯକୟାତନା କିମାବ
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େଳ ଅର୍ଥକାତ ଧମକ କିମବା ଅପମାନେନକ େୟେହାର, ଫେସମ ଫର (ସକାଳ 9:00 ଘଟିକା ପୂେର
କ ୁ ଏେଂ ସନ୍ଧୟା 6:00 ଘଟିକା ପଫର) ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ
ନିରନ୍ତର ଭାେଫର ହଇରାଣ କରିୋ, ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କର ସମ୍ପକକୀ , ସାଥି ଏେଂ ସହକମକୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିୋ, ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ୍ କରିୋ,
ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପରିୋର / ସମ୍ପର୍ତ୍ି / ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇୋ ପାଇ ହିଂସା କିମବା ଅନୟ ସମାନ ଉପା କୁ େୟେହାର କରିୋକୁ ଧମକ ଫଦୋ
କିମାବ ଋଣ ପରିମାଣ କିମାବ ପରିଫଶ୍ାଧ ନ କରିୋର ପରିଣାମ େିଷ ଫର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ େିଭ୍ରାନ୍ତ କରିୋ, ୋହୁ ଶ୍କ୍ତି େଳର େୟେହାର ଇତୟାଦି,
ପ୍ରଫ ାଗ କରିେ ନାହିଁ।
4. ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କ ଠାରୁ କିମବା େୟାଙ୍କ୍ / ଆର୍ଥସକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିୋ ପାଇ ଅନୁ ଫରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଫହୋ ସ୍ଥିତଫି ର, ର୍ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ

ଅଧିନଫର କରିୋକୁ ପ୍ରସ୍ତାେ ଫଦଇର୍ଥାଏ, ର୍ଯାହାକି ସମ୍ମତି କିମାବ ଅନୟର୍ଥା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଅନୁ ଫରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଫହୋ ତାରିଖ୍ ଠାରୁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟଫର
ସୂେତ
ି କରାର୍ଯିେ।
IX. ଫରସଆଦ, ଅର୍ଭସକ୍ଷର୍ଯାଗ ଏବ୍ଂ ପ୍ରତସକ୍ରୟ
ସ ା

କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫହଉଥିୋ ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇ ସଂଗଠନ ଭିତଫର ଉପର୍ଯୁକ୍ତ ଅଭିଫର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଫକୌଶ୍ଳ ସ୍ଥାପନ କରିେ। କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ
ଅଭିଫର୍ଯାଗ ପରିୋଳନା ନୀତି ଅନୁ ସାଫର ଏହି ର୍ଯନ୍ତ୍ରଫକୌଶ୍ଳ ନିଫେକଶ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ଅନୁ ଫମାଦିତ ଫହେ ଏେଂ ସମ ସମ ଫର ଅଦୟତନ କରାର୍ଯିେ।
ଅଭିଫର୍ଯାଗ ନିୋରଣ ଅଧିକାରୀ, ର୍ଯାହାଙ୍କୁ ଫରିଆଦ, ଅଭିଫର୍ଯାଗ ଏେଂ ପ୍ରତିକ୍ରି ାର ସମାଧାନ ପାଇ ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇପାଫର, ତାଙ୍କର
ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ େିେରଣୀ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯକୟାଳ / ଶ୍ାଖ୍ା ପରିସର / ଫୱେସାଇଟଫର ପ୍ରଦଶ୍ସତ କରାର୍ଯିେ।
X. ସମୀୋ

ଉେିତ େୟେହାର ସଂହିତାର ଅନୁ ପାଳନ ଏେଂ ଅଭିଫର୍ଯାଗ ନିୋରଣ ଫକୌଶ୍ଳର କାର୍ଯକୟକାରିତାର ସମୀକ୍ଷା ନି ମିତ ଭାେଫର ପରିୋଳନା େଗକ ଦ୍ଵାରା
କରାର୍ଯିେ ଏେଂ ଏହି ପରି ସମୀକ୍ଷାଗୁଡ଼କ
ି ର ସମନିବତ ରିଫପାଟକ ସମ ସମ ରଏ ଅଡିଟ ସମିତ ି / ନିଫେକଶ୍କ ମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଦାଖ୍ଲ କରାର୍ଯିେ। ଏହି ସଂହିତାର
ଏକ ଅଦୟତନ ଫହାଇଥିୋ ନକଲ କମ୍ପାନୀର ଫୱେସାଇଟଫର ଦିଆର୍ଯିେ।
********************
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