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 ମହ�ପ�ୂ�  ସଂ�ା 

 1.  କ�ାନୀ / LFL : ଅଥ� େସହ ିସଂ�ା 'େଲ�ି� କାଟ� ଫାଇନା� � ଲିମିେଟଡ଼' ("LFL") ଯାହା ପାଇ ଁଏହ ିଉଚିତ �ଚଳିତ ନିୟମ 
 ତିୟାରି କରାଯାଇଛି | 

 2.  ସମିତି: ଅଥ� ଏଲଏଫଏଲ ନିେଦ�ଶକ ସମିତି େହବ 
 3.  ନିୟମ : ଅଥ� ଉଚିତ �ଚଳିତ ନିୟମ େହବ ଯାହାକି ସମୟ ଧରି ସଂେଶାଧନ କରାଯାଉଥାଏ । 
 4.  ଧାରକ/�ାହକ : ଅଥ� େକୗଣସି ବ��ମାନ ବା ଭବିଷ�ତେର ଏଲ  ଏଫ ଏଲ େର େହବାକୁ ଯାଉଥ �ବା ଧାରକ/�ାହକ େହବ । 

 ଉେ�ଶ� 

 ଏହାର  ଆର୍  ବି  ଆଇ  ସଚୂନା  ପ�  ସଂଖ�ା  RBI/2015-16/16  DNBR  (PD)  CC.No.054/03.10.119/2015-16  13  ତାରିଖ  ୧ମ 
 ଜଲୁାଇ  ୨୦୧୫  ର  ସପୁାରିଶ  ପ�  ଅଛି,  େଯଉଥଁ �େର  ରିଜଭ�  ବ�ା�  ଅଫ  ଇ�ିଆ  (ଆରବିଆଇ)  NBFCs  ('ଦିଶା  ନିେ��ଶ')  �ଚଳିତ  ଉଚିତ 
 ନିୟମ ମାନ ର୍ ସଂେଶାଧ �ତ ଦିଶା ନିେ��ଶ ଜାରି କରିଛ�ି । 

 ଦିଆଯାଇଥ �ବା  ଦିଶାନିେଦ�ଶ  ଏକ  ଅଂଶ  ଭାେବ  ଅ�ଭ�ୁ �  କରାଯାଇଛି  ମଖୁ�  ନିେଦ�ଶନ  କୁ  -  ଅଣ-ବ�ା�ି�  ବି�ୀୟ  କ�ାନୀ  କୁ  -  ବ�ବ�ିତ 
 ଭାେବ  ମହ�ପ�ୂ�  ଅଣ-ସ�ୟ  କ�ାନୀକୁ  ଏବଂ  ସ�ୟ  େନଉଥ �ବା  କ�ାନୀ  (ରିଜଭ�  ବ�ା�)  ନିେଦ�ଶନକୁ,  ୨୦୧୬  ତା:  େସେ���ର  ୧,  ୨୦୧୬  ( 
 େଫବ୍ରୁଆରୀ 22 2019) ('ଆର୍ ବି ଆଇ ମଖୁ� ନିେଦ�ଶନ') 

 ଉଚିତ �ଚଳିତ ନିୟମ, ଯାହା କି ନି� � େର ଅ�ଲ�ଖ �ତ, ନି�ିତତା େର ଜଡ଼ିତ ଏହ ିଦିଶାନିେଦ�ଶ ଯାହାକି ଉଚିତ �ଚଳିତ ନିୟମ 

 ବିଷୟେର NBFCs ପାଇ ଁଯାହାକି ଉପେରା� RBI ମଖୁ� ନିେଦ�ଶନ େର ରହଅିଛି। 

 �ାହକ� ସହତି କାରବାର କଲାେବେଳ କାନୁନ ନୁ�ନତମ ଉଚିତ �ଚଳିତ ମାନ ନିଧ�ାରିତ କେର କ�ାନୀ ର  ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇ ଁ। 

 ଏହା  �ାହକ  ମାନ�ୁ  ସଚୂନା  �ଦାନ  କେର  ଏବଂ  କ�ାନୀ  ଟି  କିଭଳି  ତାର  ନିତି  ଦିନିଆ  ମାନେର  ଏହା  ସହତି  ଲଢ଼ି  ପାେର  ତାହା  ମ�  ବି�ାରିତ 
 କେର । 

 ଏହ ି  ନିୟମ  ଟି  ସମ�  �ାହକ  �  ଉପେର  ଲାଗ ୁ ହୁଏ  େସମାେନ  ମ�  ଏଥ �େର  ଅ�ଭ�ୁ �  େଯଉମଁାେନ  କିଛି  ଅଭିେଯାଗ  /  େସାସିଆଲ  େମଡ଼ିଆ  େର 
 ���  ମା�ମେର  େପା�/  ଅନ�  େକୗଣସି  େମଡ଼ିଆ  ଏବଂ  କ�ାନୀଟି  ନିଜର  ଚାହଦିା  ହସିାବେର  ନିେ� �ା�  ମ�କୁ  ସମ�  �ାହକମାନ�ୁ  ପହଂଚିବା 
 ପାଇ ଁଉ�ାହତି କେର । 

 ଲ�� 
 ଏହ ିଲ�� ଗଡିୁକୁ େନୟୀ େକାଡ ତିଆରି େହଈଛି, େଯମିତି କି : 

 ●  �ାହକ�  ସହତି  କଥା  େହବା  ସମୟେର  ସଠକି  ��ିୟା  ସନିୁ�ିତ  କରିବା  ସହତି  େସମାନ�  ସହତି  ନି��  ଓ  େମ��ପଣୂ�  ସ�କ� 

 ବେଢଇବା ; 

 ●  ଉ� ପାରଦଶ�ୀତା �ାହକକୁ ଜନିିଷ ବିଷୟେର ଭଲ ବୁଝାମଣା ଓ ଦିଆଯାଇଥ �ବା ତଥ� ଉପେର ନି�ତି େନବା ପାଇ ଁସାହାଯ� କେର ; 

 ●  କ�ାନୀେର �ାହକ� ଆ�ବି�ାସ ବେଢଇବା ; 

 ●  �ାହକ� ସହତି ସଠକି ମାନ ନିନ�ୟ କରି ଭଲ , ନି�� ଓ ପାରଦଶ�ୀ ବ�ବସାୟ ��ିୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ; 

 ●  ଉ� ମାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇ ଁନି�� �ତିେଯାଗୀତା �ାରା  ବଜାର ବଳ ବେଢଇବା ; 

 ●  ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ  ଆଇନର ଉଚିତ ��ିୟା ପେର ପନୁଃହାସଲ ଓ �ବତ�ନ ଆେୟାଜନ କରାଯାଇପାରିବ | 
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 �ତବି�ତା 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL) ସବୁ ସମୟେର ନି�� କାମ, ସଠକି ��ିୟା ଓ ସଠକି ମାନ ��ିୟା ର�ା କରିବା ପାଇ ଁେଚ�ା କରିବ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ସବୁ  ଜଡିତ  ନିୟମ,  ନୀତି  ପାଳନ  କରିବ  ଓ  ଋଣ ି  ସହତି  େଲନେଦନ  ସମୟେର  ପାରଦଶ�ତା  ଓ  େନ�ତିକ  ସି�ା� 

 ପରୁା କରିବ | 

 ●  �ାହକ�  ସହତି  େଲନେଦନ  ସମୟେର  ,  କ�ାନୀ  ଏହ ି  େସାପାନ  ଗଡିୁକୁ  ଅନୁସରଣ  କରିବା  କଥା  େଯେହତୁ  �ାହକକୁ  ଇଂରାଜୀ  ବା 

 ହ�ିୀ ବା ତା�ର ବୁଝବିା ଅନୁଯାୟୀ ଆ�ଳିକ ଭାଷା େର ସବୁ ତଥ� େଦବାକୁ ପଡିବ େଯମିତି କି  : 

 i. ଏହାର ଅେନକ ଉ�ାଦ ଏବଂ େସବା; 

 ii. ନିେଦ�ଶାବଳୀ ଏବଂ ସ��, ସଧୁ ହାର/େସବା ମଲୁ�; 

 iii. �ାହକ�ୁ ଉପଲ� ଲାଭ ଏବଂ େଦାଷ ଯଦି କିଛି ଥାଏ; 

 iv. ସଂଶୟ ଉ�େବାଧନ ସ�କ�ୀୟ  େଲାକ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ; 

 ●  େୱବସାଇଟେର ଏହ ିେକାଡ ଉପଲ� େହବ 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଋଣ ି  �ାରା  ଦିଆଯାଇଥ �ବା  ସବୁ  ତଥ�କୁ  ଗ�ୁ  ଭାବେର  ବ�ବହାର  କରିବ  ଓ  ଋଣ ି  �ାରା  ଅନୁମତି  ବା  ଆଇନ 
 �ଭାବ ନ େହବା ଯାଏ କାହା ସହତି େସହ ିତଥ� ଗଡିୁକୁ େଦବା ନାହ ି| 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଋଣକିୁ  ତା�ର  ଏକାଉ�  ବିଷୟେର  ଜାଣବିା  ଓ  ତା�  ପାଇ ଁ  ଉପଲ�  େହଉଥ �ବା  ସବିୁଧାଗଡିୁକୁ  ଜେଣଇବା  ପାଇ ଁ
 ଜରୁରୀ ପଦ �ହଣ କରିବ 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ନିଜର  ଋଣକିୁ  େକୗଣସି  �କାରର  େଲନେଦନ  ପବୂ�ରୁ  ସବୁ  ଆଥ�କ  ତଥ�  େଯମିତି  କି  ସଧୁ  ଦର,  ଶ�ୁ,  ହସିାବ 
 ��ିୟା ଇତ�ାଦି ଜେଣଇବ | 

 ଋଣ ଏବଂ ତାର ��ୟିାକରଣ ପାଇ ଁଦରଖା� 
 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ମଖୁ�ତଃ  ତାର  �ାହକ  ମାନ�ୁ  ଏସଇଏମ  େସଗେମ�େର  ୱାରକି�  େକପିଟାଲ  େଲାନ  େଦଈଥାଏ  େଯଉଥ �େର 

 ଋଣକିୁ  ମ�-ବଡ  କେପ�ାେରଟ  ଏେଜ�  େଯାଊମାେନ  ଆଥ�କ  ବଜାର  ବ�ବସାୟ  ଉପେର  ପାର�ମ  ଅେପ�ା  ସହେଯାଗର 
 ଆବଶ�କତା େହଈଥାଏ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ସାଧାରଣ  ବ�ବସାୟ  ରୂପେର  ତାର  �ହକକୁ  େଲାନ  ଉପଲ�  କରିବାର  ��ିୟା  ଓ  ନୀତି  ବିଷୟେର  ସାହାଯ� 
 େଯାଗାଇବ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର  'େଲାନ  ଦରଖା�  ପ�/ଦରକାରୀ  ଦ�େବଜ'  େର  ଋଣକିୁ  େକଉ ଁ  ଦରକାରୀ  ତଥ�  ଦାଖଲ  କରିବାକୁ  େହବା 
 େହବ  ତାହା  ରହବି  |ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  �ାରା  ଜରୁରୀ  ତଥ�  ଋଣକିୁ  େଯାଗାଇଦିଆଯିବ  ଯାହା  �ାରା  �ାହକ  ଅନ�ାନ�  ନନ- 
 ବ�ା�ି�  ଫାଇନା� �  କ�ାନୀସ(NBFCs)ର  ନୀତି  ଓ  ନିୟମ  ସହତି  ଏହାକୁ  ଅଥ�ପଣୂ�  ରୂପେର  ତୁଳନା  କରିପାରିବ  ଓ  ତୁଳନା  ଅନୁଯାୟୀ 
 ଏକ ସଚିୂତ ନି�ତି େନବ | ଏହା ସହତି ଚୁ�ିର ବିଷୟ ବ�ୁକୁ �ହକକୁ ତାର ଆ�ଳିକ ଭାଷାେର ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ | 
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 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର  'େଲାନ  ଦରଖା�  ପ�/ଦରକାରୀ  ଦ�େବଜ'  ଜେଣଇବା  କଥା  େଯ  େଲାନ  ଦରଖା�  ପ�  ସହତି  ଋଣକିୁ 
 ଦରକାରୀ ଦ�ାେବଜ ମ� ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ | 

 ●  ଋଣ ି  �ାର  ଦଖ �ଲ  େହଈଥ �ବା  �ତୀତି  େଲାନ  ଦରଖା�  ପ�  �ତ�  ଭାବେର  ଉପଲ�  ଥ �ବା  େମରିଟ,  ସବୁ  ତଥ�ର  ସଠକିତା  ,  ସ�ତି 
 ମାଲିକ  �ମାଣ  ପାଇ ଁ  ଦରକାରୀ  ଦ�ାେବଜ,  ବ��ିର  ପରିଚୟ,  ଦିଆଯାଉଥ �ବା  ସିକୁ�ରୀଟି,  ଗ�ାେର�ି  ଇତ�ାଦି  ଅନୁଯାୟୀ  ବିଚାର 
 କରାଯିବ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଋଣରି  େପୟ  ଦ�ତା  ଜାଣବିା  ପାଇ ଁ ଋଣରି  ଋଣରି  ପରି�ମ  ପାଳନ  କରିବ  ଯାହା  େଲାନ  ଦରଖା�  ପ�ର  �ହଣ 
 ବା କାଟିେଦବା ନି�ତିେର ସାହାଯ�କାରୀ େହବ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ପାଖେର  ତାର  େଗାଟିଏ  �ଣାଳୀ  ରହଛିି  ଯାହା  �ାରା  େସ  ତାର  ଋଣରି  େଲାନ  ପାଇ ଁ  େଲାନ  ଦରଖା�  ପ�ର 
 େଗାଟିଏ  ରସିଦ  େଦଈଥାଏ  |  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ତାର  ଋଣକିୁ  ସବୁ  ଦରକାରୀ  ତଥ�  ବିଷୟେର  ରସିଦ  ଦିଆଯାଇଥ �ବା  ତାରିଖରୁ  ଏକ 
 ନି��� ସମୟ ଭିତେର ତାର ନି�ତି ବିଷୟେର ଜେଣଇବ | 

 ଫାଇନା��ଡ ବାହନମାନ� ଉପେର ପନୁଃଅଧ�କାର 

 1.  େଲାନ ଚୁ�ିେର କ�ାନୀତାର ଋଣୀ ସହତି େଗାଟିଏ ବି� �-ଇନ-ରିେପାେଜସନ ଧାରା ଅ�ନ�ହତି କରିବା ଉଚିତ | ପାରଦଶ�ୀତା ନି�ିତ କରିବା 
 ପାଇ,ଁ େଲାନ ଚୁ�ିର ନୀତି ଓ ନିୟମଗଡିୁକେର ନି� �ଲିଖ �ତ �ବଧାନ ରହବିା ଉଚିତ େଯମିତି କି 

 a)  ପନୁଃଅଧ �କାର ପବୂ�ରୁ େନାଟିସ େଦବା; 

 b)  େକଉ ଁପରି�ିତିେର େନାଟିସ ଦିଆ ଯାୟୀ ପାରିବ ; 

 c)  ସିକୁ�ରିଟି ଉପେର ଅଧ �କାର କରିବା ��ିୟା; 

 d)  ସ��ି ବି�ି/ନିଲାମ ପବୂ�ରୁ ଋଣୀକୁ େଗାଟିଏ େଶଷ  ଥର େଲାନ େଫରାଇବା ପାଇ ଁସେୁଯାଗ େଦବାର �ବିଧାନ ; 

 e)  ଋଣୀକୁ ପନୁଃଅଧ �କାର େଦବାର ��ିୟା, ଓ 

 f)  ସ��ି ବି�ି/ନିଲାମ କରିବା ��ିୟ 

 2.  ଏହ ି  ନୀତି  ଓ  ନିୟମଗଡିୁକର  େଗାଟିଏ  କପି  ଋଣୀକୁ  ମ�  ଉପଲ�  କରାଯିବ  |  ଋଣ  ଅନୁେମାଦନ  ବା  ସ�ିତରଣ  ସମୟେର  େଲାନ 
 ଚୁ�ି ଅ�ଭ�ୁ � �ତୀଟି ଦ�ାେବଜର କପି ସହତି େଲାନ ଚୁ�ିର କପିକୁ ସମ� ରଣୀମାନ�ୁ େଯାଗାଇ ଦିଆଯାୟୀଥାଏ | 

 ଋଣ ମଲୂ�ା�ନ ଓ ନୀତ/ିନୟିମଗଡିୁକ 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଏକ  ��ୀକୃତି  ପ�  ମା�ମେର  ଋଣୀକୁ  ଲିଖ �ତ  ରୂପେର  ଅବଗତ  କେରଇବ  ଅଥବା  ସଧୁର  ବାଷ�କ  ଦର  ଓ 
 ଆେବଦନର  ବିଧ �  ସହତି  ନିୟମ  ଓ  ସତ�  ସହତି  ��ୀକୃତି  ସୀମାର  ରାଶ ି  ଓ  ଋଣୀ  �ାରା  ଏହ ି  ସତ�ଗଡିୁକର  ��ୀକୃତି  ପ�  ମ� 
 ଏଲଏଫଏଲ(LFL) ରଖ�ବ | 

 ●  େକୗଣସି  �କାରର  ବିଳ�  ପରିେଶାଧ  ପାଇ ଁ ଲାଗ ୁ େହଉଥ �ବା  ସଧୁ  ସ��ୀୟ  ଧାରାକୁ  େଲାନ  ଚୁ�ି  ଦ�ାେବଜେର  ବଡ  ଭି�  ଆକାରେର 
 ଉେ�ଖ କରାଯିବ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଋଣୀ  �ାରା  ବୁଝାପଡୁଥ �ବା  ଭଳି  େଲାନ  ଚୁ�ିର  ଏକ  କପି  ଓ  େଲାନ  ଚୁ�ି  ଅ�ଭ�ୁ �  �ତୀଟି  ଦ�ାେବଜର  କପି 
 ସମ� ରଣୀମାନ�ୁ ଋଣ ଅନୁେମାଦନ ବା ସ�ିତରଣ ସମୟେର େଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ | 
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 ଋଣ ବତିରଣ (ସତ� ଓ ନୟିମର ପରିବତ�ନ ସହତି) 

 ●  �କାଶତି  େୱବସାଇଟ  �ାରା  କି�ା  ସବିୁଧା  ଅନୁଯାୟୀ  ,  ଯଦି  େକୗଣସି  �ାହକକୁ  ମଖୁ�ତଃ,ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ତାର  ଋଣୀକୁ  ��ୀକୃତି 
 ସ��ୀୟ  େକୗଣସି  ପରିବତ�ନ  କି�  େକବଳ  େଲାନ  ବିତରଣ  ସମୟ,  ସଧୁ  ଦର,  େସବା  ଶ�ୁ,  ପବୂ�ପଇଠ  ଶ�ୁ  ଇତ�ାଦି  ନୁହ,  େନାଟିସ 
 ପଠାଇବ  |  ଏହା  ସହତି  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଆହୁରି  ମ�  ସନିୁ�ିତ  କରିବା  େଯ  ରିହାତି  /  ସଧୁ  ଦର  ଓ  ଶ�ୁ  ଗଡିୁକ  େକବଳ  ସ�ାବିତ 
 ରୂପେର �ଭାବିତ େହବ | 

 ●  ଚୁ�ି  ସ��ୀୟ  େକୗଣସି  େପେମ�  ବା  କାଯ��କୁ  ବ�  କରିବା  ବା  ଗତିଶୀଳ  କରିବାର  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  େକୗଣସି  ମ�  ନି�ତି  େଲାନ 
 ଚୁ�ି ଅନୁଯାୟୀ େହବ | 

 ବେକୟା ସଂ�ହ 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ନିଜର  �ାହକକୁ  ତା�ର  ବେକୟା  ରାଶ ି ଓ  ତାକୁ  େପୟ  କରିବାର  ସଠକି  ସମୟ  ବିଷୟେର  ତଥ�  େଯାଗାଇେଦବ 
 | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ବେକୟା  ରାଶରି  ପନୁଃପଇଠ  ଉପେର  ବା  ଋଣ ି ବିପ�େର  ଥ �ବା  େକୗଣସି  ଦାବି  ଦାବି  ଯାହା  ଆଇନଗତ  ଅଧ �କାର 
 ଅଧୀନେର  ଥ �ବା  ଋଣର  ବେକୟା  ରାଶ ି  ହାସଲ  ପାଇ ଁ  ସବୁ  ସିକୁ�ରୀଟି  ଗଡିୁକୁ  �କାଶ  କରିବ  |  ଯଦି  େସଟ  ଅଫ୍  ର  ଏମିତି  େକୗଣସି 
 ଅଧ �କାର  ଉପେଯାଗ  କରିବାର  ଅଛି  ତାେହେଲ  ଋଣୀର  େଶଷ  ପ�ା  ବିଷୟେର  ପରୁା  ବିବରଣୀ  ସହତି  େସହ ି ବିଷୟେର  େନାଟିସ  ଜାରି 
 କରାଯିବ ଓ ତାହା ସ��ୀୟ ସିକୁ�ରୀଟିଗଡିୁକୁ ଏଲଏଫଏଲ(LFL) ଉପଯ�ୁ େସଟଲ/ପଇଠ ନେହବା ଯାଏ ଁରଖ� ପାରିବ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ତାର  ସଧୁର  ସରୁ�ା  କରିବା  ସହତି  ମିଛ  ଋଣମିାନ�  ଠାରୁ  ନିଜର  ବେକୟା  ରାଶ ି �ା�  କରିବା  ପାଈ ଁ �ଭାବପଣୂ� 
 ��ିୟା ସହତି ଉଚିତ ଓ ଆଇନଯ�ୁ ��ିୟା ଅବଲ�ନ କରିବ | 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଏହା  ସନିୁ�ିତ  କରିବ  େଯ  �ାହକ�ୁ  ସଠକି  ଭାବେର  ସ�ାଳିବା  ପାଇ ଁ ତାର  କମ�ଚାରୀ  ମାେନ  ପଯ��ା�  ଭାବେର 
 ତାଲିମଯ�ୁ ଅଟ�ି | 

 ଅନ�ାନ� ନୟିମାବଳୀ 

 ●  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ନିଜର  ଋଣ  ସ��ୀୟ  େଲାନ  ଚୁ�ିର  ନୀତି  ଓ  ନିୟମ  ବିଷୟକୁ  ଛାଡି  ଋଣରି  ଅନ�ାନ�  େ��େର  ହ�େ�ପ 
 କରିବ  ନାହ ି  (େଯେବ  ଯାଏ ଁ  କିଛି  ନୂଆ  ତଥ�  ନବାହାେର  ,  ଯାହା  ଋଣ ି  ଆଗରୁ  ଜେଣଇନଥ �ବା,  ଯଦି  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ��ିେର 
 ଆସିବ ) 

 ●  ଋଣରି  ଖାତା  ହ�ା�ର  ପାଇ ଁ  ଋଣ ି  �ାରା  ଅନୁେରାଧ  ପାଇବା  ପେର  ସହମତି  ବା  ଅନ�ଥା  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର  ଆପ�ି  ଯଦି  କିଛି 
 ଥାଏ  ତାେହେଲ  ସାଧାରଣ  ଭାବେର  ଋଣରି  ଅନୁେରାଧ  �ା�ି  ଠାରୁ  12  ଦିନ  ଭିତେର  ଋଣକିୁ  ସଚିୁତ  କରାଯାୟୀଥାଏ  |ଏମିତି 
 �ାନା�ରଣ ଦରକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁରୂପୀ ପାରଦଶ�ୀ ସତ� ଅନୁଯାୟୀ େହବ | 

 ●  ନିଜର  ଋଣରି  ବେକୟା  ରାଶ ି ହାସଲ  ପାଇ ଁ ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଅନୁଚିତ  ଉ�ୀଡନର  ସାହାରା  ନିଏ  ନାହ ି େଯମିତି  କି  ଲଗାତାର  ଋଣକିୁ 
 ଅସମୟେର  ହଇରାଣ  କରିବା,  ବେକୟା  ହାସଲ  ପାଇ ଁ  ଶାରୀରିକ  ବଳ  �େୟାଗ  କରିବା,  ଇତ�ାଦି  |  �ାହକମାନ�  ସହତି  ସଠକି 
 ବ�ବହାର େହଉଛି ନା ନାହ ିସନିୁ�ିତ କରିବା ପାଇ ଁକମ�ଚାରୀମାନ�ୁ ତାଲିମ ନି�ିତ ରୂପେର ଦିଆଯିବ | 
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 ●  ଯଦି  �ତ�  ଋଣକିୁ  ମ�ରୁୀ  େଦଈଦିଆଯାଏ  ତାେହେଲ  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  େ�� ା  େରଟ  ଟମ�  େଲାନ  ଉପେର  େକୗଣସି  ଶ�ୁ  / 
 ପବୂ�ପଇଠ େଜାରିମାନା ଲାଗିନଥାଏ 

 ଅଭିେଯାଗ ପରାମଶ� ��ୟିା 

 ବତ�ମାନର  �ତିେଯାଗୀତା  ପରି�ିତିେର  ବ�ବସାୟକୁ  ବିକଶତି  କରିବା  ପାଇ ଁ  ଅତି  ଉ�ମ  �ାହକ  େସବା  ଏକ  ବହୁତ  ଜରୁରୀ  ��ିୟା  ଅେଟ 
 |େକୗଣସି �କାରର ବ�ବସାୟିକ ଜୀବନେର �ାହକ ଅଭିେଯାଗ େଗାଟିଏ ଅଂଶ ଅେଟ | 

 ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ପାଖେର  �ାହକ  େସବା  ଓ  ସ��ି  ମଖୁ�  ଲ��  ଅେଟ  |  ଆେମ  ବି� �ାସ  କରୁ  େଯ  ଶୀ�  ଓ  େକୗଶଳ  େସବା  େଯାଗାଇବା 
 େକବଳ  ନୂଆ  �ାହକ  ଆେନ  ନାହ ି ବରଂ  ପରୁୁଣା  �ାହକ  ମ�  ବା�ି  ରଖ�ଥାଏ  |  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  ଅେନକଗଡିୁଏ  ପଦେ�ପ  େନଈଛି  ଯାହା  ଭଲ 
 �ାହକ େସବା େଯାଗାଇବା ଓ ସମସ�ାର ସମାଧାନ କରିବାର ଉ�ତି �ଣାଳୀ ସହତି �ାହକକୁ ଉ�ତ ଅନୁଭବ େଦବା ପାଇ ଁଉନ୍ମଖୁ ଅେଟ | 

 ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର  ସମସ�ାର  ସମାଧାନ  କରିବାର  ��ିୟାକୁ  ଆହୁରି  ଅଥ�ପଣୂ�  ଓ  େକୗଶଳ  କରିବା  ପାଇ,ଁ  େଗାଟିଏ  ନି���  ��ିୟା  ଗଠନ 
 କରାଯାଇଛି | ଏହ ି��ିୟା ସନିୁ�ିତ କରିବ େଯ ସମାଧାନ �ଣାଳୀ ନି�� ଓ ଭଲ ଓ ଏହାର ନୀତି ନିୟମର ସଂରଚନା ଭିତେର ରହଛିି | 

 ଉେ�ଶ� ବା ମଖୁ� �ତବି�ତା 
 ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର  �ାହକ� �ତି ତାର ମଖୁ� ଦାୟି� ଗଡିୁକ େହଲା :- 

 ●  ସମ� �ାହକ ମାନ�ୁ ସମାନ ବ�ବହାର ମିଳ ୁତାହା ସନିୁ�ିତ କରିବା  ; 

 ●  ଅଭିେଯାଗ ଏବଂ ଅଭି�ାୟ କୁ ଠକି୍ ସମୟ େର ଶଣୁବିା ।  ; 

 ●  �ାହକ� ��� ଗଡିୁକ ସ��ୂ� ରୂେପ ବୁଝବିା ପାଇ ଁଏବଂ ସେବ�ା�ମ ସହଜ ଭାେବ ଉ�ର େଦବା ।  ; 

 ●  �ାହକ�ୁ  ସଠକିିକାରକ  ��ିୟା  ଏବଂ  ପଦା�ି �ତ  କାଯ��କାରୀ  ଯିଏ  ଏହ ି  ବିଷୟେର  ଥ �ବା  �ଟି  କୁ  ଠକି୍  କରିପାରିେବ  ତା 

 ବିଷୟେର ଅବଗତ କରାଇବା । 

 ମଖୁ�ତଃ  ଭାେବ,  ଏଲ  ଏଫ  ଏଲ  ଆ�ର  �ାହକ  ମାନ�  ବ��ିଗତ  ଏବଂ  ମାନ-  ସ�ାନ  କୁ  ବହୁତ  ଯ�  ସହକାେର  ରେଖ  ଏବଂ  ନିଜର  �ାହକ 
 ମାନ�ୁ ସବ�ଦା ସମାନ ଏବଂ ଉ�ମ ବ�ବହାର କେର । 

 �ାହକ� ଅଭିେଯାଗ/ଅସବୁଧିାଗଡିୁକୁ ନୟି�ଣ କରିବା କୁଶଳ �ଣାଳୀ 

 େଯଉ ଁ  �ାହକମାେନ  ନିଜର  ମତ  େଦବା  ବା  ଅଭିେଯାଗ  ପେଠଇବା  ପାଇ ଁ  ନି� �ଲିଖ �ତ  ଚାେନଲକୁ  ଅନୁସରଣ  କର  -  ସକାଳ  9:30  ଓ  ସ��ା 
 6:00 ମ�େର , େସାମବାର ରୁ ଶ�ୁବାର (ଜାତୀୟ ଛଟିୁଦନି ବ�ତୀତ) 

 1)  �ାହକ ଅଭିେଯାଗ ସ�ାଳିବା ପାଇ ଁଆ�ରିକ �ଣାଳୀ 
 i)  ଆମର  କ�ମର  େକଆର�ୁ  େଯାଗାେଯାଗ  କର�  1800  5720  202  (େଟାଲ  �ି)  ସକାଳ  10:00  ରୁ  ସ��ା  7:00  ମ�େର  , 

 େସାମବାର ରୁ ଶନବିାର (ଜାତୀୟ ଛଟିୁଦନି ବ�ତୀତ) 
 ii)  ଆମକୁ ଇେମଲ କର�  info@lendingkart.com 
 iii)  ଦଆିଯାଇଥ�ବା  ଠକିଣାେର  ଆମକୁ  େଲଖ�:  େଲ�ି�କାଟ�  ଫାଇନା��  ଲିମିେଟଡ  ,6ତମ  େ�� ାର,  ବ ି ��କ,  ଦ  ଫ�,  ଦ  ଫ� 

 ଏେଭନୁ� େରାଡ, 
 େକଶଭବାଗ ପାଟ� ��ଟ ପଛେର, ବ�ାପରୁ, ଏେହମଦାବାଦ -380 015 

 2)  ଯଦି  ଦିଆଯାଇଥ �ବା  ସମୟ  ଭିତେର  ଅଭିେଯାଗଟିର  ସମାଧାନ  େହଈପାରି  ନାହ ି  କି�ା  େସମାେନ  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  �ାରା  ଦିଆଯାଇଥ �ବା 
 ସମାଧାନେର ସ�� ନୁହ�ି ତାେହେଲ େସହ ି�ାହକ େନାଡାଲ ଅଧ �କାରୀ ଓ ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧ �କାରୀ�ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ : 

 ନାମ  �ୀମତୀ ଅଜତିା େକ 

 ପଦବୀ  ଉ� ନିେ��ଶକ - �ାହକ େସବା 

mailto:info@lendingkart.com
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 େଯାଗାେଯାଗ ନ�ର  +91- 6358874622 େସାମବାର ରୁ ଶ�ୁବାର ସକାଳ10.30 ରୁ ସ��ା 6.00ଯାଏ ଁ(ଜାତୀୟ 
 ଛଟିୁଦନି ବ�ତୀତ  ) 

 ଇେମଲ ଆଇଡି  grievance.redressal@lendingkart.com 

 ଅଭିେଯାଗ  ସମାଧାନ  ଅଧ �କାରୀ  େକବଳ  ଅଫିସ  ସମୟେର  �ାହକ�  ଅସବିୁଧା  ବୁଝବିା  ପାଇ ଁ  ଉପଲ�  ରହେିବ  |ଅଭିେଯାଗ  ସମାଧାନ 
 ଅଧ �କାରୀ� ଅନୁପ�ିତିେର �ାହକ ସେପାଟ� ଦଳ �ାହକ� ଅଭିେଯାଗକୁ େଦଖ �େବ | 

 ସମସ�ାର  ପଯ��େବ�ଣ  କରି  ସାରିବା  ପେର  ,  ଅଭିେଯାଗ  ସମାଧାନ  ଅଧ �କାରୀ  ଅଭିେଯାଗ  ପାଇବାର  30  ଦିନ  ଭିତେର  େଶଷ  ନି�ତି 
 ପେଠଇେବ  |  ଏହ ି  ସମୟେର  ,  �ାହକ  ଆମକୁ  ତା�ର  ସମସ�ାର  ପରି�ିତି  ଜାଣବିା  ପାଇ ଁ  େଲଖ �  ପାରିେବ  ଓ  ଆେମ  େଯେତ  ଶୀ�  ସ�ବ 
 ଆେମ ତା�ୁ ଉ�ର ପହେ�ଇବୁ | 

 ନି���  �କାରର  େକସେର  େବାଧହୁଏ  କିଛି  ଅଧ �କ  ସମୟ  ଲାଗିପାେର  େଯମିତି  କି  କାଗଜଗଡିୁକର  ପନୁଃ�ା�ି  |  ଏମିତି  େ��େର  କ�ାନୀ  ତାର 
 �ାହକମନକୁ ବିଳ� ସମୟ ଜେଣଇବ ଓ ଅଭିେଯାଗର ସମଧାନ ପାଇ ଁଆଶା କରିଥ �ବା ସମୟ ଜେଣଇବ | 

 ଯଦି  ଅଭିେଯାଗ/ସମସ�ା  େଗାଟିଏ  ମାସ  ଭିତେର  ସମାଧାନ  କରାନଯାଇଛି  ,  ତାେହେଲ  �ାହକ  ଆରବିଆଇ(RBI)  ସମୀ�ାେର  ଆସଥୁ �ବା 
 ନନ-ବ�ା�ି�  ବିଭାଗର  ରିଜଅିନାଲ  ଅଫିସର  ଇନ-ଚାଜ�  ଅଧ �କାରୀ�ୁ  େଯାଗାେଯାଗ  କରିପାରିବ  ଯିଏ  LFLର  େରଜ�ିର  ଅଫିସ  ସ�ାଳି  ଥା�ି 
 |   DNBSର ସ�ଣୂ� ବିବରଣୀ ତେଳ ଦିଆଯାଇଅଛି : 

 1.  ନି��� େପାଟ�ାଲ ମା�ମେର ଅଭିେଯାଗ ଅନଲାଇନେର ମ� ଦାଖଲ େହାଇପାେର:- https://cms.rbi.org.in 

 2.  ଇେଲେ�� �ାନିକ୍ କି�ା ସିଧାସଳଖ େମାଡ୍ ମା�ମେର େହଇଥ �ବା ଅଭିେଯାଗ: 

 ଆରବିଆଇ  �ାରା  ସଚିୂତ  ଇେଲେ�� �ାନିକ୍  କି�ା  ସିଧାସଳଖ  ଭାବେର  ନି���  ଫମ�ାଟେର  େକ�ୀୟ  ରସିଦ  ଏବଂ  ��ିୟାକରଣକୁ  ଅଭିେଯାଗ 
 କରାଯାଇପେର - 

 େକ�ୀୟ ରସିଦ ଏବଂ ��ିୟାକରଣ େକ� (CRPC) 

 ରିଜଭ� ବ�ା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ 

 େସ��ାଲ ଭି�ା, େସ��ର 17, 

 ଚ�ିଗଡ଼ - 160 017 

 ଇେମଲ୍ - crpc@rbi.org.in 

 େଟାଲ୍ �ି ନଂ - 14448 

 (ସକାଳ 9:30 ରୁ ଅପରା� 5:15) 

 3.  ଆବଶ�କୀୟ �ଦଶ�ନ ଆବଶ�କତା 

 ଆମର ସମ� କାଯ��ାଳୟେର ଏବଂ ଆମର େୱବସାଇଟ୍ େର LFL ନି� �ଲିଖ �ତ ଅଛି: 

 ●  ଅଭିେଯାଗ ଏବଂ ପରାମଶ� �ହଣ ପାଇ ଁଉପଯ�ୁ ବ�ବ�ା 

 ●  ଅଭିେଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧ �କାରୀ� ନାମ, ଠକିଣା ଏବଂ େଯାଗାେଯାଗ ନ�ରର �ଦଶ�ନ 
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 ●  �ି�ି �ପାଲ୍  େନାଡାଲ୍  ଅଫିସର  /  େନାଡାଲ୍  ଅଫିସର�  ନାମ  ଏବଂ  େଯାଗାେଯାଗ  ବିବରଣୀ  (େଟଲିେଫାନ୍  /  େମାବାଇଲ୍  ନ�ର  ଏବଂ 
 ଇ-େମଲ୍ ID) �ଦଶ�ନ 

 ●  ଓମବ� �ମ�ାନ୍ ନିକଟେର ଅଭିେଯାଗ କରିବାର ପ�ତିର ବିବରଣୀ 

 ●  ଓମବ� �ମ�ାନ୍ �ିମର �ମଖୁ େବ�ଶ�ି�ଗଡିୁକ (ଇଂରାଜୀ, ହ�ିୀ ଏବଂ �ାନୀୟ ଭାଷାେର) 

 ସମସ�ା ସମାଧାନ ବିଭାଗ ଏହା ସନିୁ�ିତ କରିବ େଯ ସବୁ ଅଭିେଯାଗଗଡିୁକ �ାହକର ସ��ି ପଯ��� େହବା ଯାଏ ଁସମାଧାନ କରିବା | 

 େସମାେନ  ଏହା  ସନିୁ�ିତ  କରିେବ  େଯ  ଅଭିେଯାଗକୁ  େସହ ି  ଉ�  �ରେର  ସମାଧାନ  କରାଯାଉ  ଯଦି  ତାହା  �ହକ�  �ରେର  େହଈପାରୁ  ନାହ ି | 
 ଅ�ିମ  େଚ�ା  ଏହା  େଯ  ଆେମ  ଆମର  �ାହକ�  ଏପରି  େସବା  େଦଉ  େଯ  େସମାନ�ୁ  ସଠକି  ସମାଧାନ  ପାଇ ଁ ଉ�  ଅଧ �କାରୀ�  ପାଖକୁ  ଯିବାକୁ 
 ନପଡୁ  ,  େସଥ �ପାଇ ଁ  ଆମକୁ  ଏହ ି  ସବୁ  ଅଭିେଯାଗକୁ  ସ�ାଳିବା  ପାଇ ଁ  ଆମକୁ  ଏକ  ମଜବୁତ  ��ିୟା  ରଖ�ବାକୁ  େହବ  ,  ଅଭିେଯାଗ  ବୁଝ ି  ପାରିବା 
 ��ିରୁ ସମୀ�ା କରିବାକୁ େହବ | 

 2.  ସମୟ ସୀମା 

 ଅଭିେଯାଗ  େରଜ�ିର  କରିବା  ପାଇ ଁ  �ାହକକୁ  ଉପେର  ଦିଆଯାୟୀଥ �ବା  େକୗଣସି  ମ�  ମା�ମକୁ  ଚୟନ  କରିବାକୁ  ପଡିବ  |(  �ାହକ�  ଅଭିେଯାଗ 
 ସ�ାଳିବା  ପାଇ ଁ  ଆ�ରିକ  �ଣାଳୀର  ପଏ�  (a))  ଯଦି  ଅଭିେଯାଗ  ଲିଖ �ତ  ଆକାରେର  ମିେଳ  ତାେହେଲ  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  େଗାଟିଏ  ସ�ାହ 
 ଭିତେର  େଗାଟିଏ  ଉ�ର  ଏହା  ପାଈ ଁ  େଲଖ �ବ  |  ଥେର  ସମସ�ାଟି  ପରୀ�ା  େହଈସାରିଲା  ପେର  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)  େଶଷେର  �ାହକକୁ 
 େଗାଟିଏ ନି�ତି େଦବ କି�ା ଅଭିେଯାଗ ପାଇବାର େଗାଟିଏ ମାସ ଭିତେର ଅଧ �କ ସମୟ ମାଗିବା ପାଇ ଁେଗାଟିଏ ଇ�ିେମସନ େଦବ | 

 ଆମ  ପାଖେର  ପହ�ଥୁ �ବା  ଅଭିେଯାଗଗଡିୁକୁ  ସଠକି  ��ିେକାଣରୁ  େଦଖାଯିବ  ଓ  ସବୁ  ସ�ାବ�  ରୂପେର  ବିେ�ଷଣ  କରାଯିବ  |  �ାହକ�  �ାରା 
 େକୗଣସି  ମ�  ସମସ�ା  ଉପେର  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର  ସଂଚାର  ବ�ବ�ା  ନିଭ�ର  କେର  |  େକୗଣସି  ମ�  ଅଭିେଯାଗ  ଯାହାକୁ  ଯା�  କରିବା  ପାଇ ଁ
 ସମୟ ଲାଗିବ ତାହା ବିଷୟେର �ାହକକୁ ଶୀ� ଜେଣଇ ଦିଆଯିବ | 

 ନି���  �କାରର  େକସେର  େବାଧହୁଏ  କିଛି  ଅଧ �କ  ସମୟ  ଲାଗିପାେର  େଯମିତି  କି  କାଗଜଗଡିୁକର  ପନୁଃ�ା�ି  |  ଏମିତି  େ��େର  କ�ାନୀ  ତାର 
 �ାହକମନକୁ ବିଳ� ସମୟ ଜେଣଇବ ଓ ଅଭିେଯାଗର ସମଧାନ ପାଇ ଁଆଶା କରିଥ �ବା ସମୟ ଜେଣଇବ | 

 ଉପେରା�  ନୀତି  ଓ  ନିୟମର  ସମୟ  ସମୟେର  ସମୀ�ା  କରାଯିବ  ଓ  ସଂେଶାଧନ  କରାଯିବ  ଓ  ଆଉ  େଯେତେବେଳ  ମ�  େକୗଣସି  ଅଭିେଯାଗ 
 ପାଇ ଁ  ,  �ାହକ�  ଅଭିେଯାଗ  ସ�ାଳିବା  �ଣାଳୀେର  େକୗଣସି  ପରିବତ�ନ  କରାଯିବ  ତାହା  ମ�  ସଂେଶାଧନ  କରାଯିବ  ଯାହା  ନୂଆ  ନୀତି  ଓ  ନିୟମର 
 ଆର� କରିବାକୁ ମ� ବୁଝାଉଛି | 

 ଅତ�ଧ�କ ଶ�ୁର ଅଧ�ନୟିମ 

 କ�ାନୀ  ସଧୁ  ହାର,  �ଣାଳୀ  ଓ  ଅନ�  ଶ�ୁ  ନିଧ�ାରଣ  କରିବାେର  ଉପଯ�ୁ  ଆ�ରିକ  ସି�ା�  ଓ  ��ିୟା  ନିଧ�ାରଣ  କରିଛି  |  ସଧୁ  ହାର  ମଖୁ�ତଃ 
 ଋଣରି  ଉଧାର  େଦବାର  ଦ�ତା  ଉପେର  ନିଭ�ର  କେର  େଯମିତି  କି  ଆଥ�କ  ପରି�ିତି,  ବ�ବସାୟ,  ବ�ବସାୟକୁ  �ଭାବିତ  କରୁଥ �ବା  କାରଣ, 
 �ତିେଯାଗୀତା,  ଋଣରି  ପବୂ�  ଇତିହାସ  ଇତ�ାଦି  |ଋଣ  େନଈଥ �ବା  ପରୁା  ସମୟର  ସଧୁ  ଓ  ସମଦୁାୟ  ସଧୁ  ଦର  ଜେଣଇଦିଆଯିବ  ଯାହା  �ାରା  ଋଣ ି
 େଦଉଥ �ବା  ଶ�ୁ  ବିଷୟେର  ଜାଣଥି �ବ  |  େର  ବା  ଅନ�  �କାଶତି  ଜାଗାେର  ମ�  ପରିବତ�ନ  କରାଯିବ  |ଏହାକୁ  ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର 
 େୱବସାଇଟେର  ମ�  ଉପଲ�  କରାଯିବ  ବା  ଜଡିତ  ଖବର  କାଗଜେର  �କାଶତି  କରାଯିବ  |  େଯେତେବେଳ  ମ�  ସଧୁ  ଦରେର  େକୗଣସି 
 ପରିବତ�ନ କରାଯିବ ତାେହେଲ ତାହା େୱବସାଇଟ 

 ଏଲଏଫଏଲ(LFL)ର େବାଡ� ସଧୁ ଦର ପାଇ ଁଓ ଅନ�ାନ� ଶ�ୁ ଓ ��ିୟା ପାଇ ଁସଠକି ଆ�ରିକ ସି�ା� ଓ କାଯ��ବିଧ � ନିଧ�ାରଣ କରିଛି | 
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 େକାଡ ସମୀ�ା 

 େଫଆର  �ା�ି�ସ  େକାଡ  ଓ  ମ�ାେନଜେମ�ର  ଭି�  �ରେର  ଅଭିେଯାଗ  ସମାଧାନ  �ଣାଳୀର  କାଯ��  ��ିୟାକୁ  ଅନୁପାଳନ  କରିବା  େବାଡ�  ବାଷ�କ 
 ସମୀ�ା  ଆେୟାଜନ  କରିବା  ଉଚିତ  |  ଅଭିେଯାଗ  ସମାଧାନ  ଅଧ �କାରୀ  ଏହ ି  େକାଡଗଡିୁକୁ  �ତି  6  ମାସେର  ସମୀ�ା  କରିବା  ଉଚିତ  ଓ  େବାଡ�କୁ 
 ଦାଖଲ କରିବା ପାଇ ଁେଗାଟିଏ ରିେପାଟ� ତିଆରି କରିେବ | 


