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କ୍ଷନୈତସକ ବ୍ୟବ୍ହାର ସଂହସତା  
 

ଭାରତୀ  ରିେଭକ େୟାଙ୍କ ଫସଫପେମବର 28, 2006 ଫର ୋର ିକରିଥିୋ ନେିର ପରପିତ୍ର ନମବର : ଆରେଆିଇ / 2006-07 / 138 ଡଏିନେଏିସ୍ (ପିଡ଼)ି ସସି ି
ନମବର 80 / 03.10.042 / 2005-06 ଅନ୍ତଗକତ ଏେଂ ଫର୍ଯପରି ଏଥିଫର ସଂଫଶ୍ାଧିତ କରାର୍ଯାଇଛ,ି ସମସ୍ତ ଏନେଏିଫସି ଫର ଦଆିର୍ଯାଇଥିୋ ନଫିେକଶ୍ାେଳୀ 
ଆଧାରଫର ଫନୈତକି େୟେହାର ସଂହତିା ଗ୍ରହଣ କରେିାକୁ େର୍ଣ୍କନା କରାର୍ଯାଇଛ।ି ଫନୈତକି େୟେହାର ସଂହତିା ଉପଫର ଫସଫପେମବର 01, 2016 ଫର ଭାରତୀ  
ରିେଭକ େୟାଙ୍୍କ ନେିର ପ୍ରଧାନ ନଫିେକଶ୍ ନମବର ଆରେଆିଇ/ଡଏିନେଆିର/2016-17/45 ଡଏିନେଆିର (ପିଡ)ି008//03.10.119/2016-17 ଅନ୍ତଗକତ 
ସମସ୍ତ ଫେସରକାରୀ ଆର୍ଥସକ କମ୍ପାନୀ (ଏନେଏିଫସି ଗୁଡ଼କି) ଦ୍ଵାରା କାର୍ଯକୟାନିବତ କରାରି୍ଯେ। ଏହ ିମାଷ୍ଟର ପରପିାତ୍ର ସମ  ସମ ଫର ଆରେଆିଇ ଦ୍ଵାରା ୋର ି
କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ଏଫପିସ ିଅନୁପାଳନ ଆେଶ୍ୟକତାକୁ ଏକତ୍ରତି କରିର୍ଥାଏ। 
 

ଏହ ିସଂଫଶ୍ାଧିତ ନଫିେକଶ୍ାେଳୀ ଉପଫର ଆଧାର କରି ଏକ ଫନୈତକି େୟେହାର ସଂହତିା କାର୍ଯକୟକାରୀ କରେିାକୁ ଆରେଆିଇ ଏନେଏିଫସରି ଫୋଡକକୁ ନଫିେକଶ୍ 
ଫଦଇଛ।ି ନେିର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ଉେତି େୟେହାର କରେିା ସମ ଫର କମ୍ପାନୀ ଅନୁସରଣ କରେିାକୁ ଫନୈତକି େୟେହାର ସଂହତିା ଗୁଡ଼କି ପାଇ  ଏକ େୟାପକ 
ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିର୍ଥାଏ। ଆରେଆିଇ ନରିନ୍ତର ଆଧାରଫର ପରିପତ୍ର  ନଫିେକଶ୍ନାମା ୋରି କରିୋ କାରଣରୁ, ପରେର୍ତ୍କୀ ଫର୍ଯଫକୌଣସି ସଂଫଶ୍ାଧନ ଫସହ ି
ଅନୁସାଫର ଅଦୟତନ ଫହେ। 
 

I. ଏହସ ସଂହସତା ର ଉକ୍ଷେେୟ  
 

ଏହ ିସଂହତିା ର ନମିନଲିଖିତ ଉଫେଶ୍ୟଗୁଡ଼କି ଫହଲା: 
 

1. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି କାରୋର କରେିା ସମ ଫର ସେକନମିନ ମାନ ସି୍ଥର କରି ନଷି୍ପକ୍ଷ ଅଭୟାସକୁ ଫପ୍ରାତ୍ସାହତି କରିୋ 
2. ପାରଦଶ୍ସତା େଢାଇୋ ର୍ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକମାଫନ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ଫକଉ  ପ୍ରକାରର ଫସୋ ସ୍ତର ପାଇୋ ପାଇ  ଆଶ୍ା କରଫିେ ଫସ େଷି ଫର ଭଲ ଭାେଫର 
େୁଝପିାରିଫେ 

3. କମ୍ପାନୀଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆତ୍ମେଶି୍ୱାସ େଢାଇୋ 
 

II. ସଂହସତା ର ପ୍ରକ୍ଷୟାଗ 

 

ଏହ ିସଂହତିା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ପାଇ  ପ୍ରରୁ୍ଯେୟ ଅଫଟ। 
 

କମ୍ପାନୀ ନେିର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆର୍ଥସକ ଆେଶ୍ୟକତା ପରୂଣ କରେିା ପାଇ  ଏକାଧିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡକିର ମୂଲୟାଙ୍କନ କରିୋ ୋରି ରଖିେ। କମ୍ପାନୀ ନେିର 
ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ େକିଶ୍ତି କର ିପ୍ରଦାନ କରିଥିୋ ଫର୍ଯଫକୌଣସି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼କି ଉପଫର ସଂହତିା ଲାଗୁ ଫହେ। 

 

III. ଋଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଷବ୍ଦନ  
 

1. ଋଣ ଆଫେଦନ ଫମକ ଫପ୍ରାଫସସିଂ ପାଇ  ଫଦ ଫର୍ଯାଗୟ ଶୁ୍ଳ୍କ ଏେଂ ଫଦ  (ର୍ଯଦ ିକଛି ିର୍ଥାଏ) ସମବନ୍ଧୀ  ସେୂନା ସହତି େସୃି୍ତତ ସେୂନା ପ୍ରଦାନ କରେି 
ଏେଂ ର୍ଯଦ ିଆଫେଦନ ପ୍ରତୟାଖ୍ୟାନ ହୁଏ, ପୂେକ-ଫଦ  େକିଳ୍ପ ର୍ଥାଏ ଏେଂ ଏଭଳ ିସେୂନା ର୍ଯାହା ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କର ହତିକୁ ପ୍ରଭାେତି କଫର, ଫତଫେ ଏହ ି
ଶୁ୍ଳ୍କ ପାଇ  ପଇଠ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ରାଶ୍ ିଫଫରସ୍ତଫର୍ଯାଗୟ ଅଫଟ।   
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2. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହତି ପ୍ରାରମି୍ଭକ ସମ୍ପକକ ସ୍ଥାପନ କରେିା ସମ ଫର, ଋଣ ଅନୁଫରାଧ ପ୍ରକ୍ର ିାକରଣ ପାଇ  କମ୍ପାନୀ ଆେଶ୍ୟକ କରୁଥିୋ ପରେର୍ତ୍କୀ ସୂେନାର 
ଏକ ପ୍ରାର୍ଥମକି ତାଲିକା ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯେ।   
 

3. କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଆଫେଦନର ପ୍ରାପି୍ତ ପାଇ  ସ୍ଵୀକୃତ ିରସିଦ୍ ପ୍ରଦାନ କରେି। 
 

4. କମ୍ପାନୀ ଉେତି ସମ  ମଧ୍ୟଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସେୂନାକୁ େଫିେଷଣ / ର୍ଯାଞ୍ଚ କରଫିେ। ର୍ଯଦ ିଅତରିକି୍ତ େେିରଣୀ / ଦଲିଲ୍ 
ଆେଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଫତଫେ କମ୍ପାନୀ ଶ୍ୀଘ୍ର ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ସୂେତି କରିଫେ। 

 
 

IV. ଋଣ ସୁବ୍ସଧା ପାଇଁ ଋଣ ମୂଲୟାଙ୍କନ ଏବ୍ଂ ସ୍ଵୀକୃତୀ ପତ୍ର  

 

1. ପ୍ରଫତୟକ ଫକ୍ରଡଟି୍ ଆଫେଦନର ସଠକି୍ ମୂଲୟାଙ୍କନ କରାରି୍ଯୋକୁ କମ୍ପାନୀ ନଶିି୍ଚତ କରେି। ମଲୂୟାଙ୍କନ କମ୍ପାନୀର ଫକ୍ରଡଟି୍ ଏେଂ ନଫିେଶ୍ ପଲିସ ି
ଏେଂ ପଦ୍ଧତ ିସହତି ଅନୁରୂପ ଫହେ। 

 

2. ର୍ଯଦ ିଫକ୍ରଡଟି୍ ଆଫେଦନ ସମସ୍ତ ଆେଶ୍ୟକୀ  ଆନ୍ତରକି ଫକ୍ରଡଟି୍, ଆଇନ ଏେଂ ଅନୁପାଳନ ଆେଶ୍ୟକତାକୁ ପରୂଣ କଫର, ଫତଫେ କମ୍ପାନୀ ଲିଖିତ 
ଆକାରଫର ଏକ ସ୍ଵୀକୃତୀ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମଫର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସ୍ଵୀକୃତୀ କରାରି୍ଯୋର ଅନ୍ତମି ସର୍ତ୍କାେଳୀ ପ୍ରଦାନ କରେି।  
 

3. ପ୍ରଫତୟକ ସ୍ଵୀକୃତୀ ପତ୍ରଫର ନମିନଲିଖିତ ଗୁଡ଼କି ରହେି: 
 

a. ୋଷସକ ସଧୁ ହାର, ଫଦ  ଶୁ୍ଳ୍କ ଏେଂ ପ୍ରରୁ୍ଯେୟ ଅନୟ ଫକୌଣସି ଖ୍ର୍ଚ୍କ, ପେୂକ-ଫଦ  େକିଳ୍ପ ଇତୟାଦ ିସହତି ସେୁଧିାର େେିରଣୀ 

b. ଗ୍ରାହକ ଅନୁସରଣ କରେିାକୁ ଥିୋ କରାର ଓ େୁକି୍ତନାମା ସହତି ନ ିମ ଓ ସର୍ତ୍କାେଳୀ 

c. ଫକୱାଇସି ଆେଶ୍ୟକତା ସହତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ଆେଶ୍ୟକ ଥିୋ ଅନୟାନୟ ଆେଶ୍ୟକୀ  ସୂେନା 
 

4. ଏକ ସେୂତିପରୂ୍ଣ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ି ଫନୋ ପାଇ  ଅନୟ ଆର୍ଥସକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡକିରୁ ଉପଲବ୍ଧ ସର୍ତ୍କାେଳୀ ସହତି କମ୍ପାନୀର ସର୍ତ୍କାେଳୀକୁ ତୁଳନା କରେିା ପାଇ  
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଆେଶ୍ୟକୀ  ସେୂନାଗୁଡ଼କି ଆେଶ୍ୟକ। 

 

5. କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଵୀକୃତୀ ପତ୍ରଫର କମିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ ମାଧ୍ୟମଫର ଫର୍ଯଉ  ସମ  ମଧ୍ୟଫର କାରୋର ସମାପ୍ତ ଫହେ ଫୋଲି ଆଶ୍ା 
କରାର୍ଯାଉଛ,ି ତାହା େଷି ଫର ସୂେତି କରେି। 

 

6. କମ୍ପାନୀ ସ୍ଵୀକୃତୀ ପତ୍ରଫର ସେୂତି କରିଫେ ଫର୍ଯ ଏଥିଫର ପ୍ରଦାନ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସର୍ତ୍କଗୁଡ଼କି ଆନ୍ତରିକ ଫକ୍ରଡଟି୍, ଆଇନ ଏେଂ ଅନୁପାଳନ ଅନ୍ତଗକତ 
ଅଫଟ। 
 

7. କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଠାରୁ ନ ିମ ଓ ସର୍ତ୍କାେଳୀର ସ୍ଵୀକୃତୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିେ ଏେଂ ଉକ୍ତ ସ୍ଵୀକୃତୀକୁ ଫନଇ ନେିର ଫରକଡକଫର ରଖିେ। 
 

8. ସୁେଧିା େୁକି୍ତନାମା / ଦସ୍ତାେେିକରଣ, ଋଣ କାଡକ / ତର୍ଥୟ ପତ୍ରର ଏକ ନକଲ ସହତି ଋଣ େୁକି୍ତନାମାଫର ଉଦୃ୍ଧତ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସମସ୍ତ ସଂଲଗ୍ନକର 
ଏକ ନକଲ ଉକ୍ତ ସୁେଧିା ଦସ୍ତାେେିର ନଷି୍ପାଦନ ସମ ଫର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା େୁଝପିାରୁଥିୋ ଭାଷାଫର ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ପ୍ରଦାନ କରାରି୍ଯେ। 
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V. ଋଣ ବ୍ସତରଣ 

 

1. କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସୂେତି କରାର୍ଯାଇଥିୋ ଏଭଳ ିଋଣକୁ ନ ିନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିୋ ନ ିମ ଏେଂ ସର୍ତ୍କାେଳୀ ଅନୁସାଫର ଠକି୍ ସମ ଫର ଋଣର େତିରଣ 
କରାର୍ଯାଉଥିୋକୁ ନଶିି୍ଚତ କରିେ। 

 

2. ଏହା ନଷି୍ପାଦନ ସୂେୀ, ସଧୁ ହାର, ଫସୋ ଶୁ୍ଳ୍କ, ପେୂକ-ଫଦ  ଶୁ୍ଳ୍କ ଇତୟାଦ ିସହତି ନ ିମ ଏେଂ ସର୍ତ୍କଗୁଡକିଫର ଫକୌଣସି ମଧ୍ୟ ପରେିର୍ତ୍କନ େଷି ଫର 
ସୂେତି କରେି। 

 

3. ଏହା ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହାର ଏେଂ ଶୁ୍ଳ୍କଫର ଫହଉଥିୋ ପରେିର୍ତ୍କନ ଫକେଳ ସମ୍ଭାେତି ରୁପଫର କାର୍ଯକୟକାରୀ ଫହୋକୁ ନଶିି୍ଚତ କରିେ। 
 

VI. ବ୍ସତରଣ ପର ନସରୀେଣ 

 

1. କମ୍ପାନୀ ସାଧାରଣ େୟେସା ିକ କାର୍ଯକୟ, ସ୍ଵାକ୍ଷରିତ ସୁେଧିା ଦସ୍ତାେେିକରଣ / ସ୍ଵୀକୃତୀ ପତ୍ର ଏେଂ ସମ  ସମ ଫର ରିେଭକ େୟାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ୋର ି
କରାର୍ଯାଇଥିୋ ନଫିେକଶ୍ାେଳୀ ଅନୁସାଫର େତିରଣ ପରେର୍ତ୍କୀ ନରିୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯକୟ କରେି। 

 

2. କମ୍ପାନୀ ଫକେଳ ପର୍ଯକୟାପ୍ତ ଅଧିସେୂନା ପ୍ରଦାନ କରେିା ପଫର ଏେଂ ସୁେଧିା ଦସ୍ତାେେିକରଣ ଅନୁରୂପ ଫହୋ ପଫର ହିଁ େୁକି୍ତନାମା ଅନୁସାଫର ଫଦ  
କମିବା ପ୍ରଦଶ୍କନ ପ୍ରତୟାହାର କରିୋ ପାଇ  / ଶ୍ୀଘ୍ର କରିୋ ପାଇ  ଫକୌଣସ ିମଧ୍ୟ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଫନେ। 

 

3. ଫନାଟସି୍ ଅେଶ୍ଷି୍ଟ ଦାେ ିଏେଂ ପ୍ରାେଧାନ େଷି ଫର ସମୂ୍ପର୍ଣ୍କ ସୂେନା ପ୍ରଦାନ କରେି, ର୍ଯାହା ଅନ୍ତଗକତ ସମ୍ପକୃ୍ତ ଦାେୀ ସମାଧାନ / ପରିଫଶ୍ାଧ 
ନଫହୋ ପର୍ଯକୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପାଖ୍ଫର ପ୍ରତଭୂିତଗିୁଡକୁି ନେି ପାଖ୍ଫର ରଖିୋର ଅଧିକାର ରହେି। 

 

VII. ଆଉେକ୍ଷସାସିଂ କାର୍ଯଡୟବ୍ସଧି 

 

କମ୍ପାନୀ ନେିର କମକୋରୀ କମିବା ଆଉଟଫସାସସଂ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ସଂସ୍ଥାର କମକୋରୀଙ୍କ ଅନୁପରୁ୍ଯକ୍ତ େୟେହାର ପାଇ  ଉର୍ତ୍ରଦା ୀ ଫହେ ଏେଂ ଠକି ସମ ଫର 
ଅଭିଫର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେି ଏେଂ ନେିାରଣ ଫକୌଶ୍ଳର େେିରଣୀ ଋଣ େୁକି୍ତନାମାଫର ଏେଂ ଏହାର କାର୍ଯକୟାଳ / ଶ୍ାଖ୍ା ପରିସର / ଫୱେସାଇଟ୍ 
ଫର ପ୍ରଦଶ୍ସତ ଉେତି େୟେହାର ସଂହତିାଫର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦଶ୍ସତ କରାରି୍ଯେ। 

VIII. ସାଧାରଣ ନସୟମ  
 

1. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଫଦୈନନ୍ଦନି କାର୍ଯକୟଫର କମ୍ପାନୀ ହସ୍ତଫକ୍ଷପ ସୃଷ୍ଟି କରେି ନାହିଁ, ଫର୍ଯପର୍ଯକୟନ୍ତ ଏହା ସେୁଧିା ଦଲିଲର ନ ିମ ଏେଂ ସର୍ତ୍କାେଳୀ ଉଫେଖିତ ନ 
କରାର୍ଯାଇଛ ି(ଫର୍ଯପର୍ଯକୟନ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୂତନ ସେୂନା ପ୍ରକାଶ୍ କରାର୍ଯାଇ ନାହିଁ, କମିବା ଏକ ସାମଗ୍ରୀକ ପ୍ରତକୂିଳ କାର୍ଯକୟର ଘଟଣା, କମ୍ପାନୀ ନେରକୁ 
ଆସିନାହିଁ) 

 

2. କମ୍ପାନୀ ନେିର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହତି କାରୋର କରିୋ ସମ ଫର ଲିଙ୍ଗ, ୋତ ିଏେଂ ଧମକ ଆଧାରଫର ଫକୌଣସି ଫଭଦଭାେ କରେି ନାହିଁ। ଅେଶ୍ୟ, 
ଏହା କମ୍ପାନୀକୁ ସମାେର ଦୁେକଳ େଗକ ପାଇ  ପ୍ରସୁ୍ତତ କରାର୍ଯାଇଥିୋ ଫକ୍ରଡଟି୍-ଲିଙ୍୍କ ଫର୍ଯାେନାଫର ଅଂଶ୍ଗ୍ରହଣ କରେିାକୁ ୋରଣ କଫରନାହିଁ। 

 

3. ଋଣ ଅସଲିୁ କରିୋ ପ୍ରସଙ୍ଗଫର, କମ୍ପାନୀ ଋଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିୋ ପାଇ  ଆଇନ୍ ଅନୁର୍ଯା ୀ ଫେୈଧ ପ୍ରକ୍ର ିା ଗ୍ରହଣ କରେି, ଅର୍ଯର୍ଥା ନରି୍ଯକୟାତନା କମିବା 
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େଳ ଅର୍ଥକାତ ଧମକ କମିବା ଅପମାନେନକ େୟେହାର, ଫେସମ ଫର (ସକାଳ 9:00 ଘଟକିା ପେୂକରୁ ଏେଂ ସନ୍ଧୟା 6:00 ଘଟକିା ପଫର) ଋଣଗ୍ରହତିାଙୁ୍କ 
ନରିନ୍ତର ଭାେଫର ହଇରାଣ କରିୋ, ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କର ସମ୍ପକକୀ , ସାଥି ଏେଂ ସହକମକୀଙୁ୍କ ହଇରାଣ କରିୋ, ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କର ନାମ ପ୍ରକାଶ୍ କରେିା, 
ଋଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ପରେିାର / ସମ୍ପର୍ତ୍ ି/ ପ୍ରତଷି୍ଠାକୁ କ୍ଷତ ିପହଞ୍ଚାଇୋ ପାଇ  ହଂିସା କମିବା ଅନୟ ସମାନ ଉପା କୁ େୟେହାର କରିୋକୁ ଧମକ ଫଦୋ 
କମିବା ଋଣ ପରମିାଣ କମିବା ପରଫିଶ୍ାଧ ନ କରିୋର ପରିଣାମ େଷି ଫର ଋଣଗ୍ରହୀତାଙୁ୍କ େଭି୍ରାନ୍ତ କରେିା, ୋହୁ ଶ୍କି୍ତ େଳର େୟେହାର ଇତୟାଦ,ି 

ପ୍ରଫ ାଗ କରିେ ନାହିଁ। 
 

4. ଋଣଗ୍ରହତିାଙ୍କ ଠାରୁ କମିବା େୟାଙ୍୍କ / ଆର୍ଥସକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିୋ ପାଇ  ଅନୁଫରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଫହୋ ସି୍ଥତଫିର, ର୍ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 
ଅଧିନଫର କରେିାକୁ ପ୍ରସ୍ତାେ ଫଦଇର୍ଥାଏ, ର୍ଯାହାକ ିସମ୍ମତ ିକମିବା ଅନୟର୍ଥା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଅନୁଫରାଧ ପ୍ରାପ୍ତ ଫହୋ ତାରିଖ୍ ଠାରୁ 21 ଦନି ମଧ୍ୟଫର 
ସୂେତି କରାରି୍ଯେ। 

 

IX. ଫରସଆଦ, ଅର୍ଭସକ୍ଷର୍ଯାଗ ଏବ୍ଂ ପ୍ରତସକ୍ରସୟା 
 

କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ଫହଉଥିୋ ସମସୟାର ସମାଧାନ ପାଇ  ସଂଗଠନ ଭିତଫର ଉପରୁ୍ଯକ୍ତ ଅଭିଫର୍ଯାଗର ସମାଧାନ ଫକୌଶ୍ଳ ସ୍ଥାପନ କରେି। କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ 
ଅଭିଫର୍ଯାଗ ପରେିାଳନା ନୀତ ିଅନୁସାଫର ଏହ ିର୍ଯନ୍ତ୍ରଫକୌଶ୍ଳ ନଫିେକଶ୍କ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଫମାଦତି ଫହେ ଏେଂ ସମ  ସମ ଫର ଅଦୟତନ କରାରି୍ଯେ। 
 

ଅଭିଫର୍ଯାଗ ନେିାରଣ ଅଧିକାରୀ, ର୍ଯାହାଙୁ୍କ ଫରିଆଦ, ଅଭିଫର୍ଯାଗ ଏେଂ ପ୍ରତକି୍ର ିାର ସମାଧାନ ପାଇ  ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ କରାର୍ଯାଇପାଫର, ତାଙ୍କର 
ଫର୍ଯାଗାଫର୍ଯାଗ େେିରଣୀ କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯକୟାଳ  / ଶ୍ାଖ୍ା ପରିସର / ଫୱେସାଇଟଫର ପ୍ରଦଶ୍ସତ କରାରି୍ଯେ। 

 

X. ସମୀୋ 
ଉେତି େୟେହାର ସଂହତିାର ଅନୁପାଳନ ଏେଂ ଅଭିଫର୍ଯାଗ ନେିାରଣ ଫକୌଶ୍ଳର କାର୍ଯକୟକାରିତାର ସମୀକ୍ଷା ନ ିମିତ ଭାେଫର ପରେିାଳନା େଗକ ଦ୍ଵାରା 
କରାରି୍ଯେ ଏେଂ ଏହ ିପରି ସମୀକ୍ଷାଗଡ଼ୁକିର ସମନିବତ ରିଫପାଟକ ସମ  ସମ ରଏ ଅଡଟି ସମିତ ି/ ନଫିେକଶ୍କ ମଣ୍ଡଳଙୁ୍କ ଦାଖ୍ଲ କରାରି୍ଯେ। ଏହ ିସଂହତିାର 
ଏକ ଅଦୟତନ ଫହାଇଥିୋ ନକଲ କମ୍ପାନୀର ଫୱେସାଇଟଫର ଦଆିରି୍ଯେ। 
 

******************** 


