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ସଂ ଗ୍ନକ - ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଫାଇନାନିସଆଲ୍ କମ୍ପାନିଗୁଡକ
ି ପାଇଁ ଲ ାକପାଳ ଲ ାଜନା, 2018 ବଷଚରୁ ଅଧିକ
ନ ଯହବୋ
ଅଭିଲ ାଗର ଆଧାର
ଉେିତ)
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1) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ପରବତ୍ତଚୀ-ତୋରିଖ ଦିଆ ୋଇଥିବୋ ଯେକ୍ ଉପସ୍ଥୋପନୋଯର ଅଣ-ଉପସ୍ଥୋପନୋ କିମୋବ
ଅ ଥୋ ବିଳମବ;
2) ବୋଷିକ େୁଧ ହୋର ଏବଂ ଏହୋର ପ୍ରଯୟୋଗ ପଦ୍ଧତି େହିତ ନିୟମ ଏବଂ େତ୍ତଚୋବଳୀ େହିତ ଅନୁ ଯମୋଦନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଋଣର
ପରିମୋଣ ବିଷୟଯର ଲିଖିତ ଆକୋରଯର ଜଣୋଇବୋଯର ବି୍ଳତୋ;
3) ସ୍ଥୋନୀୟ ଭୋଷୋ କିମବୋ ଋଣଗ୍ରହିତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁ ଝପ
ି ୋରୁଥିବୋ ଭୋଷୋଯର ସ୍ଵୀକୃ ତୀ ପତ୍ର / ସ୍ଵୀକୃ ତୀର ନିୟମ ଓ େତ୍ତଚୋବଳୀ ପ୍ରଦୋନ
କରିବୋଯର ମନୋକରିବୋ କିମବୋ ବି୍ଳତୋ;
4) ସ୍ଥୋନୀୟ ଭୋଷୋ କିମୋବ ଋଣଗ୍ରହିତୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁ ଝପ
ି ୋରୁଥିବୋ ଭୋଷୋଯର ଅନୁ ଯମୋଦିତ ନିୟମ ଓ େତ୍ତଚୋବଳୀ ଗୁଡକ
ି ଯର ପ୍ରସ୍ତୋବିତ
ପରିବତ୍ତଚନଗୁଡକ
ି ଉପଯର ପ ଚୟୋପ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦୋନ କରିବୋଯର ମନୋ କରିବୋ କିମୋବ ବି୍ଳତୋ;
5) େମସ୍ତ ଯଦୟ ପରିଯଶୋଧ ଉପଯର ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କୁ େୁରକ୍ଷୋ ଦଲିଲ ଜୋରି କରିବୋଯର ବି୍ଳତୋ କିମୋବ ଅତୟଧିକ ବିଳମବ;
6) ଋଣଗ୍ରହୀତୋ / ଗ୍ରୋହକଙ୍କୁ ପ ଚୟୋପ୍ତ ପୂବଚ େୂେନୋ ବିନୋ େୋଜଚ ଆଦୋୟ;
7) ନିମନ େମବନ୍ଧତ
ି ଅନୁ ବନ୍ଧ / ଋଣ େୁ କ୍ତିନୋମୋଯର ପୋରଦଶିତୋ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୋଯର ବି୍ଳତୋ (i) ପ୍ରତିଭୂତି ଯ୍ରସ୍ତ ଯନବୋ ପୂବଚରୁ
ଯନୋେିସ୍ ଅବଧି; (ii) ଯ ଉଁ ପରିସ୍ଥତ
ି ଯି ର ଯନୋେିସ୍ ଅବଧି ଛୋଡ କରୋ ୋଇପୋରିବ; (iii) ପ୍ରତିଭୂତି ଯ୍ରସ୍ତ ଯନବୋର ପଦ୍ଧତି;
(iv) ପ୍ରତିଭୂତି ବିେି / ନିଲୋମ ପୂବର
ଚ ୁ ଋଣ ପରିଯଶୋଧ ପୋଇଁ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କୁ ଦିଆ ିବୋ ପୋଇଁ ଅନ୍ତିମ େୁଯ ୋଗ େମବନ୍ଧଯର ଏକ
ବୟବସ୍ଥୋ; (v) ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙ୍କୁ ପୁନଃ ଯ୍ରସ୍ତ କରିବୋର ପ୍ରେିୟୋ ଏବଂ (vi) ପ୍ରତିଭୂତି ବିେି / ନିଲୋମ ପ୍ରେିୟୋ;
8) ଅଣ ବୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ ୍ୋଇନୋନିିଆଲ୍ କମ୍ପୋନୀଗୁଡ଼କ
ି ୁ ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଦିଆ ୋଇଥିବୋ ନିଯଦଚଶଗୁଡକ
ି ୁ ପୋଳନ ନ କରିବୋ;
9) ଅଣ ବୟୋଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ୍ୋଇନୋନିିଆଲ୍ କମ୍ପୋନୀଗୁଡକ
ି ପୋଇଁ ଉେିତ ବୟବହୋର େଂହିତୋ ଉପଯର ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଗୋଇଡଲୋଇନର ଅନୟ
ଯକୌଣେି ବୟବସ୍ଥୋକୁ ପୋଳନ ନ କରିବୋ।

ଏହି ଲ ାଜନାର ନକ ଆମ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶାଖ୍ା ଦାୟିତ୍ୱଲର ଥିବ୍ା ଅଧିକାରୀ ଏବ୍ଂ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖ୍ଲର ଉପ ବ୍ଧ।
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