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                         ସୁଧ ହାର ଓ ବପିଦର ବଗୀକରଣ ତ ିଦୃ ିଭ ୀ  
ଉଚତି ଅଭ ାସ ସଂହିତା ଉପେର ଭାରତୀୟ ରିଜଭ ବ ା  ଆଶା କରୁଛି େଯ ଏନ ବି ଏଫ ସି ର େବାଡ ଅଫ 
ଡାଇେର ର ତାର ାହକ ମାନ ୁ  ସଧୁା ହାର ଓ ବପିଦର ବଗୀକରାଣ ତି େସମାନ  ଦୃ ି  ଭ ୀକ ୁ ାହକମାନ ୁ 
ଜଣା  ଏବଂ ଏହାକ ୁେସମାନ  ସବସାଧାରଣ େୱବ ସାଇଟେର ଦଶନ କର । 
 

ାହକ ମାନ ୁ ଋଣ େଦବା ସମୟେର , ସଧୁ ହାର ଓ ବପିଦର ବଗୀକରଣ କି ା  ଲିଜ ଭଡାକ ୁଜଣକୁ ଜଣ ଭି ିେର 
ଏକ କି ା ଏକାଧକ ବଷିୟ ଯଥା – ଅଥ ଲଗାଯାଇଥବା ସ ିର କାର ଏବଂ ଏହାର ବା ବ  ବ ବହାର, ାହକ  
େ ାଫାଇଲ ଓ ପରିେଶାଧ ମତା, ବଗିତ ପରିେଶାଧ ଇତିହାସ ଓ େ କ େରକଡ,  ପା ରି ବାହ ଓ ଅନ  ଆଥକ 

ତଶିରୁ୍ତ।ି ଉପଲ  ତଭୂିତ ି , ଋଣ ପରିେଶାଧର ିତି, ଦଆିଯାଇଥବା ଋଣ ଓ ଡଫି  େହବାର ଆଶ ା, ପା ରି 
ମଲୂ , ଉପଲ  ଆଥକ େଯାଗାଡ, ସଧୁ ସବସିଡ ିଓ ଛାଡ, ପରିଚାଳନା/ ଶାସନିକ ଖ , ମାଜନ ଓ ରି  ିମିଅମ, ଋଣ 
/ଧାରର ସ  କି ା ସମୟ ଅବଧ, ାହକମାନ  େଭୗଗଳିକ ିତି  ଓ କ ାନୀର ତିେଯାଗୀତାମଳୂକ ିତି ଆଦକୁି 
େନଇ କ ାନୀ ନି ି େନଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସଚୂନା, ାହକ ମାନ  ାରା ଦିଆ ଯାଇଥବା ସଚୂନା ଓ ତଥ  
,କରାଯାଇଥବା ଯା  ଓ ମାଣ ଏବଂ େ ଡିଟ ବୁ େରା ଭଳ ି ତ  ତୃତୀୟ ପ  ଓ ଅନ ାନ  ସୂ ରୁ ସଂ ହ 
କରାଯାଇ ଥବା ତଥ କ ୁଆଧାର କରି  କ ାନୀ ନି ି େନଇଥାଏ। କ ାନୀର ଅ ରୀଣ ଋଣନୀତି ଓ ଦୃ ିଭ ୀକ ୁ
େନଇ ଋଣ େଦବାର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଥାଏ।   
 

େତ କ ାହକ ୁ ଦିଆଯାଉଥବା ା ରିତ େ ଡ ିଚୁ ି ଏବଂ ସଂଲ  କାଗଜପ  ଜରିଆେର େସମାନ ୁ ବାଷକ ସଧୁ 
ହାର/ ଲିଜ ଭଡା  ସ କେର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସଧୁା ହାର ଓ ଲିଜ ଭଡା ିର କରିବାକ ୁକ ାନୀର ଇ ାଧୀନ 
ଅଧକାର ରହିଛି । ଜଣକ ୁଜଣ କରି ାହକ  ବା ବତା ଓ ପରି ିତିକ ୁେନଇ ଋଣ ଓ ପରିେଶାଧ ସମୟ ସୀମା ିର 
କରାଯାଉ ଥବାରୁ ଏକ ସମୟେର ସମାନ ଋଣ େନଇଥବା ଦୁଇ ଜଣ ାହକ  ମ େର ସଧୁ ହାର/ଲିଜ ଭଡାର 
ପରିମାଣ ପଥୃକ େହବାର ସ ାବନା ରହିଥାଏ । 
 
କ ାନୀ ାରା ବଛା ଯାଇଥବା ବଜାର ସହତି ବଜାରେର ବଭିି  କାର ଆଥକ ଉ ାଦନ ଓ ଆଥକ େସବା ଗଡୁିକ 
ମିଳୁଥବା ଦୃ ି ରୁ ାହକ ମାନ  ସରୁ ା ପାଇ ଁେସମାନ  ଉପେର େଯପରି ଅଧକ ସଧୁ ନ ପେଡ େସଥପାଇ ଁକ ାନୀ 
ସବୁେବେଳ ଯ ଶୀଳ ରହିଥାଏ।   
 
ତୁର  ଅପେଡଟ: ନି  ଲିଖତ ପରବ ୀ ସମୀ ା େବଠକ ପବୂରୁ ଯଦି ଏହ ି ଦ ାବିଜେର ସଂେଶାଧନ କରାଯାଏ 
େତେବ େସ ବଷିୟର ଅପେଡଟ  କରାଯାଇଥବା ତଥ କ ୁକ ାନୀର େୱବ ସାଇଟେର ଦଶନ କରାଯିବ।   
 

ତାରିଖ: େସେ ର ୧୬, ୨୦୨୧  

େବାଡ ର ୀକତୃି:  େସେ ର ୧୬, ୨୦୨୧  

ପରବ ୀ ସମୀ ା ତାରିଖ: େସେ ର ୧୬, ୨୦୨୩ 

ଦ ାବିଜ ର ମାଲିକ: କା ଲାଏ  

 


