
 

  

  

  

  

  

  

LENDINGKART FINANCE LIMITED  

  

Fair Practices Code 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ସଚୂୀ 

ସଚୂୀ 

ମହତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା  ……………………………………………………………..….….3                                                                 

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ   ……..………………………………………………………..….………3                                                                                          

ଲକ୍ଷ୍ୟ    ……..…………………………………….…………………….….……...3                                                                                         

ବଚନ ବଦ୍ଧତା    ……………………………………………………...………….…..3                                                                                         

ଋଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇ ଁଦରଖାସ୍ତ .………..……...…………….…………..4                                                           

ଫାଇନାନ୍ସ ଦ୍ଦହଇଥବିା ଗାଡି ଉପଦ୍ଦର ପନୁଃଅଧକିାର …..…………...……………..……...4                                                      

ଋଣ ମଲୂୟାଙ୍କନ ଏବଂ ନୀତିନିୟମ   ………..……………………..………..………….4                                                                                                

ଋଣ ବତିରଣ (ସତଣ ଓ ନିୟମର ପରିବତଣନ ସହିତ)   …..………………………..…...…..4                                                              

ବଦ୍ଦକୟା ସଂଗ୍ରହ     …………..……………………………………………...…...….5                                                                   

ଅନୟ ନିୟମାବଳୀ   …………..…………………………………………..………….5                                                               

ଅଭିଦ୍ଦ ାଗ ପରାମଶ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା  …...…………………………………………………….5                 

ଉଦ୍ଦଦ୍ଧଶ୍ୟ ବା ମଖୁୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା    …….………………………………………………..5                     

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଦ୍ଦ ାଗ/ଅସବୁଧିାଗଡୁକିୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କୁଶ୍ଳ ପ୍ରଣାଳୀ …………..…….......6                     

  

 

 

 

 

 



ମହତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା 

  

 

1. କମ୍ପାନୀ / LFL : ଅର୍ଥ ସସହି ସଂସ୍ଥା 'ସେଣି୍ଡଙ୍ଗ କାର୍ଥ ଫାଇନାନ୍ ସ େିମିସର୍ଡ଼' ("LFL") ଯାହା ପାଇ ଁଏହି ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ 

ତିୟାରି କରାଯାଇଛି | 

2. ସମିତି: ଅର୍ଥ ଏେଏଫଏେ ନିସଦଥଶକ ସମିତି ସହବ 

3. ନିୟମ : ଅର୍ଥ ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ ସହବ ଯାହାକି ସମୟ ଧରି ସଂସଶାଧନ କରାଯାଉର୍ାଏ । 

4. ଧାରକ/ଗ୍ରାହକ : ଅର୍ଥ ସକୌଣସି ବର୍ତ୍ଥମାନ ବା ଭବିଷ୍ୟତସର ଏେ  ଏଫ ଏେ ସର ସହବାକୁ ଯାଉର୍ବିା ଧାରକ/ଗ୍ରାହକ ସହବ । 

  

ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 
  

ଏହାର ଆର୍ ବି ଆଇ ସଚୂନା ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା RBI/2015-16/16 DNBR (PD) CC.No.054/03.10.119/2015-16 13 ତାରିଖ୍ ୧ମ ଜୁୋଇ 

୨୦୧୫ ର ସପୁାରିଶ ପତ୍ର ଅଛି, ସଯଉରଁ୍ସିର ରିଜଭଥ ବୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣି୍ଡଆ (ଆରବିଆଇ) NBFCs ('ଦିଶା ନିସଦଥଶ') ପ୍ରଚଳିତ ଉଚିତ ନିୟମ ମାନ ର୍ 

ସଂସଶାଧତି ଦିଶା ନିସଦଥଶ ଜାରି କରିଛନି୍ତ । 

 

ଦିଆଯାଇର୍ବିା ଦିଶାନିସଦଥଶ ଏକ ଅଂଶ ଭାସବ ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ କରାଯାଇଛି ମଖୁ୍ୟ ନିସଦଥଶନ କୁ -  ଅଣ-ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ବିର୍ତ୍ୀୟ କମ୍ପାନୀ କୁ -  ବୟବସି୍ଥତ 

ଭାସବ ମହତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଥ ଅଣ-ସଞ୍ଚୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ସନଉର୍ବିା କମ୍ପାନୀ (ରିଜଭଥ ବୟାଙ୍କ) ନିସଦଥଶନକୁ, ୨୦୧୬ ତା: ସସସଟେମ୍ବର ୧, ୨୦୧୬ ( 

ସଫବ୍ରୁଆରୀ 22 2019) ('ଆର୍ ବି ଆଇ ମଖୁ୍ୟ ନିସଦଥଶନ') 

  ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ, ଯାହା କି ନିମ୍ନ ସର ଅନ୍ତେିଖ୍ତି, ନିଶି୍ଚତତା ସର ଜଡ଼ିତ ଏହି ଦିଶାନିସଦଥଶ ଯାହାକି ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ନିୟମ   

  ବିଷ୍ୟସର NBFCs ପାଇ ଁଯାହାକ ିଉପସରାକ୍ତ RBI ମଖୁ୍ୟ ନିସଦଥଶନ ସର ରହିଅଛି। 

  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କୋସବସଳ କାନୁନ ନୁୟନତମ ଉଚିତ ପ୍ରଚଳିତ ମାନ ନିଧଥାରିତ କସର କମ୍ପାନୀ ର  ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇ ଁ। 

ଏହା ଗ୍ରାହକ ମାନଙୁ୍କ ସଚୂନା ପ୍ରଦାନ କସର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ର୍ି କିଭଳି ତାର ନିତି ଦିନିଆ ମାନସର ଏହା ସହିତ େଢ ିପାସର ତାହା ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ 

କସର । 

ଏହି ନିୟମ ର୍ି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ଉପସର ୋଗ ୁହୁଏ ସସମାସନ ମଧ୍ୟ ଏର୍ସିର ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ ସଯଉମଁାସନ କିଛି ଅଭିସଯାଗ / ସସାସିଆେ ସମଡ଼ିଆ ସର 

ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମସର ସପାଷ୍ଟ/ ଅନୟ ସକୌଣସି ସମଡ଼ିଆ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର୍ି ନିଜର ଚାହିଦା ହିସାବସର ନିସମ୍ନାକ୍ତ ମଞ୍ଚକୁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ପହଂଚିବା 

ପାଇ ଁଉତ୍ସାହିତ କସର । 

ଲକ୍ଷ୍ୟ 
ଏହି େକ୍ଷ୍ୟ ଗଡିୁକୁ ସନୟୀ ସକାଡ ତିଆରି ସହଈଛି, ସଯମିତି କି : 

● ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କର୍ା ସହବା ସମୟସର ସଠିକ ପ୍ରକି୍ରୟା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ସହିତ ସସମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ଓ ସମୈତ୍ରପଣୂଥ ସମ୍ପକଥ ବସେଇବା 

; 

● ଉଚ୍ଚ ପାରଦଶଥୀତା ଗ୍ରାହକକୁ ଜିନିଷ୍ ବିଷ୍ୟସର ଭେ ବୁଝାମଣା ଓ ଦିଆଯାଇର୍ବିା ତର୍ୟ ଉପସର ନିସ୍ପତି ସନବା ପାଇ ଁସାହାଯୟ କସର ; 

● କମ୍ପାନୀସର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ଵାସ ବସେଇବା ; 

● ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ ମାନ ନିନଥୟ କରି ଭେ , ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ଓ ପାରଦଶଥୀ ବୟବସାୟ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅନୁସରଣ କରିବା ; 

●  ଉଚ୍ଚ ମାନ ହାସେ କରିବା ପାଇ ଁନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ପ୍ରତିସଯାଗୀତା ଦ୍ଵାରା ବଜାର ବଳ ବସେଇବା ; 



●  ଦରକାର ଅନୁଯାୟୀ  ଆଇନର ଉଚିତ ପ୍ରକି୍ରୟା ପସର ପନୁଃହାସେ ଓ ପ୍ରବତଥନ ଆସୟାଜନ କରାଯାଇପାରିବ | 

  

ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା 
● ଏେଏଫଏେ(LFL) ସବୁ ସମୟସର ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ କାମ, ସଠିକ ପ୍ରକି୍ରୟା ଓ ସଠିକ ମାନ ପ୍ରକି୍ରୟା ରକ୍ଷ୍ା କରିବା ପାଇ ଁସଚଷ୍ଟା କରିବ | 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ସବୁ ଜଡିତ ନିୟମ, ନୀତି ପାଳନ କରିବ ଓ ଋଣ ିସହିତ ସେନସଦନ ସମୟସର ପାରଦଶତିା ଓ ସନୈତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ 

ପରୁା କରିବ | 

● ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସେନସଦନ ସମୟସର , କମ୍ପାନୀ ଏହି ସସାପାନ ଗଡିୁକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା କର୍ା ସଯସହତୁ ଗ୍ରାହକକୁ ଇଂରାଜୀ ବା ହିନ୍ଦୀ 

ବା ତାଙ୍କର ବୁଝିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷ୍ା ସର ସବୁ ତର୍ୟ ସଦବାକୁ ପଡିବ ସଯମିତି କି  : 

i. ଏହାର ଅସନକ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସସବା; 

ii. ନିସଦଥଶାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ଥ, ସଧୁ ହାର/ସସବା ମେୁୟ; 

iii. ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଉପେବ୍ଧ ୋଭ ଏବଂ ସଦାଷ୍ ଯଦି କିଛି ର୍ାଏ; 

iv. ସଂଶୟ ଉଦସବାଧନ ସମ୍ପକଥୀୟ  ସୋକ, ଯଦି କିଛି ର୍ାଏ; 

● ସେବସାଇର୍ସର ଏହି ସକାଡ ଉପେବ୍ଧ ସହବ  

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL)  ଋଣ ିଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା ସବୁ ତର୍ୟକୁ ଗପୁ୍ତ ଭାବସର ବୟବହାର କରିବ ଓ ଋଣ ିଦ୍ଵାରା ଅନୁମତି ବା ଆଇନ ପ୍ରଭାବ 

ନ ସହବା ଯାଏ କାହା ସହିତ ସସହି ତର୍ୟ ଗଡିୁକୁ ସଦବା ନାହି | 

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ଋଣକୁି ତାଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟ ବିଷ୍ୟସର ଜାଣବିା ଓ ତାଙ୍କ ପାଇ ଁଉପେବ୍ଧ ସହଉର୍ବିା ସବୁିଧାଗଡିୁକୁ ଜସଣଇବା ପାଇ ଁ

ଜରୁରୀ ପଦ ଗ୍ରହଣ କରିବ  

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ନିଜର ଋଣକୁି ସକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସେନସଦନ ପବୂଥରୁ ସବୁ ଆର୍କି ତର୍ୟ ସଯମିତ ିକି ସଧୁ ଦର, ଶଳୁ୍କ, ହିସାବ ପ୍ରକି୍ରୟା 

ଇତୟାଦି ଜସଣଇବ | 

  

ଋଣ ଏବଂ ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇ ଁଦରଖାସ୍ତ 
● ଏେଏଫଏେ(LFL) ମଖୁ୍ୟତଃ ତାର ଗ୍ରାହକ ମାନଙୁ୍କ ଏସଇଏମ ସସଗସମଣ୍ଟସର ୋରକିଙ୍ଗ ସକପିର୍ାେ ସୋନ ସଦଈର୍ାଏ ସଯଉର୍ସିର 

ଋଣକୁି ମଧ୍ୟ-ବଡ କସପଥାସରର୍ ଏସଜଣ୍ଟ ସଯାଊମାସନ ଆର୍କି ବଜାର ବୟବସାୟ ଉପସର ପାରଙ୍ଗମ ଅସପକ୍ଷ୍ା ସହସଯାଗର ଆବଶୟକତା 

ସହଈର୍ାଏ | 

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ସାଧାରଣ ବୟବସାୟ ରୂପସର ତାର ଗ୍ରହକକୁ ସୋନ ଉପେବ୍ଧ କରିବାର ପ୍ରକି୍ରୟା ଓ ନୀତ ିବିଷ୍ୟସର ସାହାଯୟ 

ସଯାଗାଇବ | 



 

● ଏେଏଫଏେ(LFL)ର 'ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର/ଦରକାରୀ ଦସ୍ତସବଜ' ସର ଋଣକୁି ସକଉ ଁଦରକାରୀ ତର୍ୟ ଦାଖ୍େ କରିବାକୁ ସହବା ସହବ 

ତାହା ରହିବ |ଏେଏଫଏେ(LFL) ଦ୍ଵାରା ଜରୁରୀ ତର୍ୟ ଋଣକୁି ସଯାଗାଇଦଆିଯିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରାହକ ଅନୟାନୟ ନନ- ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ 

ଫାଇନାନ୍ ସ କମ୍ପାନୀସ(NBFCs)ର ନୀତି ଓ ନିୟମ ସହିତ ଏହାକ ୁଅର୍ଥପଣୂଥ ରୂପସର ତୁଳନା କରିପାରିବ ଓ ତୁଳନା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସଚୂିତ 

ନିଷ୍ପତି ସନବ | ଏହା ସହିତ ଚୁକି୍ତର ବିଷ୍ୟ ବସୁ୍ତକୁ ଗ୍ରହକକୁ ତାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷ୍ାସର ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ |    

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL)ର 'ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର/ଦରକାରୀ ଦସ୍ତସବଜ' ଜସଣଇବା କର୍ା ସଯ ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର ସହିତ ଋଣକୁି ଦରକାରୀ 

ଦସ୍ତାସବଜ ମଧ୍ୟ ଦାଖ୍େ କରିବାକୁ ପଡିବ | 

 

● ଋଣ ିଦ୍ଵାର ଦଖ୍େି ସହଈର୍ବିା ପ୍ରତୀତ ିସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଭାବସର ଉପେବ୍ଧ ର୍ବିା ସମରିର୍, ସବୁ ତର୍ୟର ସଠକିତା , ସମ୍ପତ ି

ମାେିକ ପ୍ରମାଣ ପାଇ ଁଦରକାରୀ ଦସ୍ତାସବଜ, ବୟକି୍ତର ପରିଚୟ,  ଦିଆଯାଉର୍ବିା ସିକୁୟରୀର୍ି, ଗୟାସରଣି୍ଟ ଇତୟାଦ ିଅନୁଯାୟୀ ବଚିାର 

କରାଯିବ | 

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ଋଣରି ସପୟ ଦକ୍ଷ୍ତା ଜାଣବିା ପାଇ ଁଋଣରି ଋଣରି ପରିଶ୍ରମ ପାଳନ କରିବ ଯାହା ସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ରର ଗ୍ରହଣ 

ବା କାର୍ିସଦବା ନିଷ୍ପତିସର ସାହାଯୟକାରୀ ସହବ | 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ପାଖ୍ସର ତାର ସଗାର୍ିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସସ ତାର ଋଣରି ସୋନ ପାଇ ଁସୋନ ଦରଖ୍ାସ୍ତ ପତ୍ରର 

ସଗାର୍ିଏ ରସିଦ ସଦଈର୍ାଏ | ଏେଏଫଏେ(LFL) ତାର ଋଣକୁି ସବୁ ଦରକାରୀ ତର୍ୟ ବିଷ୍ୟସର ରସିଦ ଦିଆଯାଇର୍ବିା ତାରିଖ୍ରୁ ଏକ 

ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତସର ତାର ନିସ୍ପତି ବିଷ୍ୟସର ଜସଣଇବ |  

  

 
ଫାଇନାନ୍ସଡ ବାହନମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ଦର ପନୁଃଅଧକିାର 

  

1.   ସୋନ ଚୁକି୍ତସର କମ୍ପାନୀତାର ଋଣୀ ସହିତ ସଗାର୍ିଏ ବିଲ୍େ-ଇନ-ରିସପାସଜସନ ଧାରା ଅନ୍ତନିହିତ କରିବା ଉଚିତ | ପାରଦଶଥୀତା ନିଶି୍ଚତ କରିବା 

ପାଇ,ଁ ସୋନ ଚୁକି୍ତର ନୀତି ଓ ନିୟମଗଡିୁକସର ନିମ୍ନେିଖ୍ତି ପ୍ରବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ ସଯମିତି କି  

a)     ପନୁଃଅଧକିାର ପବୂଥରୁ ସନାର୍ିସ ସଦବା; 

b)    ସକଉ ଁପରିସି୍ଥତିସର ସନାର୍ିସ ଦିଆ ଯାୟୀ ପାରିବ ; 

c)     ସିକୁୟରିର୍ି ଉପସର ଅଧକିାର କରିବା ପ୍ରକି୍ରୟା; 

d)    ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବିକ୍ର/ିନିୋମ ପବୂଥରୁ ଋଣୀକ ୁସଗାର୍ିଏ ସଶଷ୍ ର୍ର ସୋନ ସଫରାଇବା ପାଇ ଁସସୁଯାଗ ସଦବାର ପ୍ରବିଧାନ ; 

e)     ଋଣୀକ ୁପନୁଃଅଧକିାର ସଦବାର ପ୍ରକି୍ରୟା, ଓ  

f)     ସମ୍ପରି୍ତ୍ ବିକ୍ର/ିନିୋମ କରିବା ପ୍ରକି୍ରୟ  

2.    ଏହି ନୀତ ିଓ ନିୟମଗଡିୁକର ସଗାର୍ଏି କପି ଋଣୀକ ୁମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ କରାଯିବ | ଋଣ ଅନୁସମାଦନ ବା ସମି୍ବତରଣ ସମୟସର ସୋନ ଚୁକି୍ତ 

ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ ପ୍ରତୀର୍ି ଦସ୍ତାସବଜର କପି ସହତି ସୋନ ଚୁକି୍ତର କପିକୁ ସମସ୍ତ ରଣୀମାନଙୁ୍କ ସଯାଗାଇ ଦିଆଯାୟୀର୍ାଏ |   
  

  

 

 

ଋଣ ମଲୂୟାଙ୍କନ ଓ ନୀତ/ିନିୟମଗଡୁିକ 



● ଏେଏଫଏେ(LFL) ଏକ ସ୍ବୀକୃତି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମସର ଋଣୀକ ୁେିଖ୍ତି ରୂପସର ଅବଗତ କସରଇବ ଅର୍ବା ସଧୁର ବାଷି୍କ ଦର ଓ ଆସବଦନର 

ବିଧ ିସହିତ ନିୟମ ଓ ସତଥ ସହିତ ସ୍ବୀକୃତି ସୀମାର ରାଶ ିଓ ଋଣୀ ଦ୍ଵାରା ଏହି ସତଥଗଡିୁକର ସ୍ବୀକୃତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏେଏଫଏେ(LFL) ରଖ୍ବି 

| 

 

● ସକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଳମ୍ବ ପରିସଶାଧ ପାଇ ଁୋଗ ୁସହଉର୍ବିା ସଧୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରାକୁ ସୋନ ଚୁକି୍ତ ଦସ୍ତାସବଜସର ବଡ ଭିନ୍ନ ଆକାରସର 

ଉସେଖ୍ କରାଯିବ | 

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ଋଣୀ ଦ୍ଵାରା ବୁଝାପଡୁର୍ବିା ଭଳି ସୋନ ଚୁକି୍ତର ଏକ କପି ଓ ସୋନ ଚୁକି୍ତ ଅନ୍ତଭଥୁ କ୍ତ ପ୍ରତୀର୍ି ଦସ୍ତାସବଜର କପି ସମସ୍ତ 

ରଣୀମାନଙୁ୍କ ଋଣ ଅନୁସମାଦନ ବା ସମି୍ବତରଣ ସମୟସର ସଯାଗାଇ ଦିଆଯିବ |  

  

ଋଣ ବତିରଣ (ସତଣ ଓ ନିୟମର ପରିବତଣନ ସହିତ) 
● ପ୍ରକାଶତି ସେବସାଇର୍ ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ସବୁଧିା ଅନୁଯାୟୀ , ଯଦି ସକୌଣସି ଗ୍ରାହକକୁ ମଖୁ୍ୟତଃ,ଏେଏଫଏେ(LFL) ତାର ଋଣୀକ ୁସ୍ବୀକୃତି 

ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକୌଣସି ପରିବତଥନ କିନ୍ତୁ ସକବଳ ସୋନ ବିତରଣ ସମୟ, ସଧୁ ଦର, ସସବା ଶଳୁ୍କ, ପବୂଥପଇଠ ଶଳୁ୍କ ଇତୟାଦ ିନୁହ, ସନାର୍ିସ 

ପଠାଇବ | ଏହା ସହିତ ଏେଏଫଏେ(LFL) ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ସଯ ରିହାତି / ସଧୁ ଦର ଓ ଶଳୁ୍କ ଗଡିୁକ ସକବଳ ସମ୍ଭାବିତ 

ରୂପସର ପ୍ରଭାବିତ ସହବ | 

 

● ଚୁକି୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସକୌଣସି ସପସମଣ୍ଟ ବା କାଯଥୟକ ୁବନ୍ଦ କରିବା ବା ଗତିଶୀଳ କରିବାର ଏେଏଫଏେ(LFL) ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ନିସ୍ପତି ସୋନ 

ଚୁକି୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସହବ | 
  

ବଦ୍ଦକୟା ସଂଗ୍ରହ  
● ଏେଏଫଏେ(LFL) ନିଜର ଗ୍ରାହକକୁ ତାଙ୍କର ବସକୟା ରାଶ ିଓ ତାକ ୁସପୟ କରିବାର ସଠିକ ସମୟ ବିଷ୍ୟସର ତର୍ୟ ସଯାଗାଇସଦବ | 

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ବସକୟା ରାଶରି ପନୁଃପଇଠ ଉପସର ବା ଋଣ ିବିପକ୍ଷ୍ସର ର୍ବିା ସକୌଣସି ଦାବି ଦାବି ଯାହା ଆଇନଗତ ଅଧକିାର 

ଅଧୀନସର ର୍ବିା ଋଣର ବସକୟା ରାଶ ିହାସେ ପାଇ ଁସବୁ ସିକୁୟରୀର୍ି ଗଡିୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ | ଯଦ ିସସର୍ ଅଫ୍ ର ଏମିତି ସକୌଣସି 

ଅଧକିାର ଉପସଯାଗ କରିବାର ଅଛି ତାସହସେ ଋଣୀର ସଶଷ୍ ପନ୍ଥା ବିଷ୍ୟସର ପରୁା ବିବରଣୀ ସହିତ ସସହି ବିଷ୍ୟସର ସନାର୍ିସ ଜାରି 

କରାଯିବ ଓ ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସିକୁୟରୀର୍ଗିଡିୁକୁ ଏେଏଫଏେ(LFL) ଉପଯକୁ୍ତ ସସର୍େ/ପଇଠ ନସହବା ଯାଏ ଁରଖ୍ ିପାରିବ | 

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ତାର ସଧୁର ସରୁକ୍ଷ୍ା କରିବା ସହିତ ମିଛ ଋଣମିାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ବସକୟା ରାଶ ିପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଈ ଁପ୍ରଭାବପଣୂଥ 

ପ୍ରକି୍ରୟା ସହିତ ଉଚିତ ଓ ଆଇନଯକୁ୍ତ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅବେମ୍ବନ କରିବ | 

 

● ଏେଏଫଏେ(LFL) ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବ ସଯ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସଠିକ ଭାବସର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁତାର କମଥଚାରୀ ମାସନ ପଯଥୟାପ୍ତ ଭାବସର 

ତାେିମଯକୁ୍ତ ଅର୍ନି୍ତ | 

 

ଅନୟାନୟ ନିୟମାବଳୀ 



● ଏେଏଫଏେ(LFL) ନିଜର ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୋନ ଚୁକି୍ତର ନୀତ ିଓ ନିୟମ ବିଷ୍ୟକୁ ଛାଡ ିଋଣରି ଅନୟାନୟ ସକ୍ଷ୍ତ୍ରସର ହସ୍ତସକ୍ଷ୍ପ କରିବ 

ନାହି  (ସଯସବ ଯାଏ ଁକିଛି ନୂଆ ତର୍ୟ ନବାହାସର , ଯାହା ଋଣ ିଆଗରୁ ଜସଣଇନର୍ବିା, ଯଦି ଏେଏଫଏେ(LFL) ଦ୍ରୁଷି୍ଟସର ଆସିବ ) 

 

● ଋଣରି ଖ୍ାତା ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇ ଁଋଣ ିଦ୍ଵାରା ଅନୁସରାଧ ପାଇବା ପସର ସହମତ ିବା ଅନୟର୍ା ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ଆପରି୍ତ୍ ଯଦି କିଛି ର୍ାଏ 

ତାସହସେ ସାଧାରଣ ଭାବସର ଋଣରି ଅନୁସରାଧ ପ୍ରାପି୍ତ ଠାରୁ 12 ଦିନ ଭିତସର ଋଣକୁି ସଚୁିତ କରାଯାୟୀର୍ାଏ |ଏମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ 

ଦରକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁରୂପୀ ପାରଦଶଥୀ ସତଥ ଅନୁଯାୟୀ ସହବ | 

 

● ନିଜର ଋଣରି ବସକୟା ରାଶ ିହାସେ ପାଇ ଁଏେଏଫଏେ(LFL) ଅନୁଚିତ ଉତ୍ପୀଡନର ସାହାରା ନିଏ ନାହି ସଯମିତି କି େଗାତାର ଋଣକୁି 

ଅସମୟସର ହଇରାଣ କରିବା, ବସକୟା ହାସେ ପାଇ ଁଶାରୀରିକ ବଳ ପ୍ରସୟାଗ କରିବା, ଇତୟାଦି | ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ସଠିକ 

ବୟବହାର ସହଉଛି ନା ନାହି ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା ପାଇ ଁକମଥଚାରୀମାନଙୁ୍କ ତାେିମ ନିଶି୍ଚତ ରୂପସର ଦିଆଯିବ | 

 

● ଯଦି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଋଣକୁି ମଞ୍ଜରୁୀ ସଦଈଦିଆଯାଏ ତାସହସେ ଏେଏଫଏେ(LFL) ସ ଲ୍ ା ସରର୍ ର୍ମଥ ସୋନ ଉପସର ସକୌଣସି ଶଳୁ୍କ / ପବୂଥପଇଠ 

ସଜାରିମାନା ୋଗିନର୍ାଏ 

ଅଭିଦ୍ଦ ାଗ ପରାମଶ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା  

ବତଥମାନର ପ୍ରତିସଯାଗୀତା ପରିସି୍ଥତିସର ବୟବସାୟକୁ ବିକଶତି କରିବା ପାଇ ଁଅତି ଉର୍ତ୍ମ ଗ୍ରାହକ ସସବା ଏକ ବହୁତ ଜରୁରୀ ପ୍ରକି୍ରୟା ଅସର୍ |ସକୌଣସି 

ପ୍ରକାରର ବୟବସାୟିକ ଜୀବନସର ଗ୍ରାହକ ଅଭିସଯାଗ ସଗାର୍ିଏ ଅଂଶ ଅସର୍ | 

ଏେଏଫଏେ(LFL) ପାଖ୍ସର ଗ୍ରାହକ ସସବା ଓ ସନ୍ତୁଷି୍ଟ ମଖୁ୍ୟ େକ୍ଷ୍ୟ ଅସର୍ | ଆସମ ବିଶ୍ ବାସ କରୁ ସଯ ଶୀଘ୍ର ଓ ସକୌଶଳ ସସବା ସଯାଗାଇବା ସକବଳ 

ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଆସନ ନାହି ବରଂ ପରୁୁଣା ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ରଖ୍ରି୍ାଏ | ଏେଏଫଏେ(LFL) ଅସନକଗଡିୁଏ ପଦସକ୍ଷ୍ପ ସନଈଛି ଯାହା ଭେ ଗ୍ରାହକ 

ସସବା ସଯାଗାଇବା ଓ ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ଉନ୍ନତି ପ୍ରଣାଳୀ ସହିତ ଗ୍ରାହକକୁ ଉନ୍ନତ ଅନୁଭବ ସଦବା ପାଇ ଁଉନ୍ମଖୁ୍ ଅସର୍ | 

 ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସମସୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଆହୁରି ଅର୍ଥପଣୂଥ ଓ ସକୌଶଳ କରିବା ପାଇ,ଁ ସଗାର୍ିଏ ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକି୍ରୟା ଗଠନ 

କରାଯାଇଛି | ଏହି ପ୍ରକି୍ରୟା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବ ସଯ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ନିଷ୍ପକ୍ଷ୍ ଓ ଭେ ଓ ଏହାର ନୀତି ନିୟମର ସଂରଚନା ଭିତସର ରହିଛି | 

ଉଦ୍ଦଦ୍ଧଶ୍ୟ ବା ମଖୁୟ ପ୍ରତବିଦ୍ଧତା 

ଏେଏଫଏେ(LFL)ର  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ମଖୁ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଡିୁକ ସହୋ :-  

 

● ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକ ମାନଙୁ୍କ ସମାନ ବୟବହାର ମିଳୁ ତାହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବା; 

● ଅଭିସଯାଗ ଏବଂ ଅଭିପ୍ରାୟ କୁ ଠିକ୍ ସମୟ ସର ଶଣୁବିା ।; 

● ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଡିୁକ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଥ ରୂସପ ବୁଝବିା ପାଇ ଁଏବଂ ସସବଥାର୍ତ୍ମ ସହଜ ଭାସବ ଉର୍ତ୍ର ସଦବା ।; 

● ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ସଠିକିକାରକ ପ୍ରକି୍ରୟା   ଏବଂ ପଦାନ୍ି ବତ କାଯଥୟକାରୀ ଯିଏ ଏହି ବିଷ୍ୟସର ର୍ବିା ତ୍ରୁର୍ି କୁ ଠିକ୍ କରିପାରିସବ ତା 

ବିଷ୍ୟସର ଅବଗତ କରାଇବା । 

ମଖୁ୍ୟତଃ ଭାସବ, ଏେ ଏଫ ଏେ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରାହକ ମାନଙ୍କ ବୟକି୍ତଗତ ଏବଂ ମାନ- ସମ୍ମାନ କୁ ବହୁତ ଯତ୍ନ ସହକାସର ରସଖ୍ ଏବଂ ନିଜର ଗ୍ରାହକ 

ମାନଙୁ୍କ ସବଥଦା ସମାନ ଏବଂ ଉର୍ତ୍ମ ବୟବହାର କସର । 

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିଦ୍ଦ ାଗ/ଅସବୁଧିାଗଡୁିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କୁଶ୍ଳ ପ୍ରଣାଳୀ  



ସଯଉ ଁଗ୍ରାହକମାସନ ନିଜର ମତ ସଦବା ବା ଅଭିସଯାଗ ପସଠଇବା ପାଇ ଁନିମ୍ନେିଖ୍ତି ଚାସନେକ ୁଅନୁସରଣ କର -  ସକାଳ 9:30 ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:00 

ମଧ୍ୟଦ୍ଦର , ଦ୍ଦସାମବାର ରୁ ଶ୍କୁ୍ରବାର (ଜାତୀୟ ଛଟିୁଦିନ ବୟତୀତ) 

1)      ଗ୍ରାହକ ଅଭିସଯାଗ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାଳୀ 

i) ଆମର କଷ୍ଟମର ସକଆରଙୁ୍କ ସଯାଗାସଯାଗ କରନ୍ତୁ  1800 5720 202 (ସର୍ାେ ଫି୍ର) ସକାଳ 10:00 ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ମଧ୍ୟଦ୍ଦର , 

ଦ୍ଦସାମବାର ରୁ ଶ୍ନିବାର (ଜାତୀୟ ଛଟିୁଦିନ ବୟତୀତ) 

ii)  ଆମକୁ ଇସମେ କରନ୍ତୁ info@lendingkart.com 

iii)  ଦିଆ ାଇଥବିା ଠକିଣାଦ୍ଦର ଆମକୁ ଦ୍ଦଲଖନ୍ତୁ: ଦ୍ଦଲଣି୍ଡଙ୍ଗକାଟଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଦ୍ଦଟଡ ,6ତମ ଦ୍ଦ ଲ୍ ାର, ବ ିବ୍ଲକ, ଦ ଫଷ୍ଟ, ଦ ଫଷ୍ଟ 

ଏଦ୍ଦଭନୁୟ ଦ୍ଦରାଡ, 

ଦ୍ଦକଶ୍ଭବାଗ ପାଟି ପ୍ଲଟ ପଛଦ୍ଦର, ବସ୍ତ୍ରାପରୁ, ଏଦ୍ଦହମଦାବାଦ -380 015 

 

 2)      ଯଦି ଦିଆଯାଇର୍ବିା ସମୟ ଭିତସର ଅଭିସଯାଗର୍ିର ସମାଧାନ ସହଈପାରି ନାହି କିମ୍ବା ସସମାସନ ଏେଏଫଏେ(LFL) ଦ୍ଵାରା ଦିଆଯାଇର୍ବିା 

ସମାଧାନସର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନି୍ତ ତାସହସେ ସସହି ଗ୍ରାହକ ସନାଡାେ ଅଧକିାରୀ ଓ ଅଭିସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ସଯାଗାସଯାଗ କରିପାରିସବ : 

 

ନାମ  ଭରତ ଅଗ୍ରୋେ 

ପଦବୀ ସନାଡାେ ଅଧକିାରୀ ଓ ଅଭିସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧକିାରୀ 

ଦ୍ଦ ାଗାଦ୍ଦ ାଗ ନମ୍ବର +91- 70690 87586 ସସାମବାର ରୁ ଶକୁ୍ରବାର ସକାଳ10.30 ରୁ ସନ୍ଧୟା 6.00ଯାଏ ଁ(ଜାତୀୟ 

ଛଟିୁଦିନ ବୟତୀତ) 

ଇସମେ ଆଇଡ ି  nodalofficer@lendingkart.com 

  

  

ଅଭିସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧକିାରୀ ସକବଳ ଅଫିସ ସମୟସର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅସବୁିଧା ବୁଝବିା ପାଇ ଁ ଉପେବ୍ଧ ରହିସବ |ଅଭିସଯାଗ ସମାଧାନ 

ଅଧକିାରୀଙ୍କ ଅନୁପସି୍ଥତିସର ଗ୍ରାହକ ସସପାର୍ଥ ଦଳ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିସଯାଗକୁ ସଦଖ୍ସିବ |  

  

 ସମସୟାର ପଯଥୟସବକ୍ଷ୍ଣ କରି ସାରିବା ପସର , ଅଭିସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧକିାରୀ ଅଭିସଯାଗ ପାଇବାର 30 ଦିନ ଭିତସର ସଶଷ୍ ନିସ୍ପତି ପସଠଇସବ 

| ଏହି ସମୟସର , ଗ୍ରାହକ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସମସୟାର ପରିସି୍ଥତି ଜାଣବିା ପାଇ ଁସେଖ୍ ିପାରିସବ ଓ ଆସମ ସଯସତ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ଆସମ ତାଙୁ୍କ ଉର୍ତ୍ର 

ପହସଞ୍ଚଇବୁ |  

  

ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସକସସର ସବାଧହୁଏ କିଛି ଅଧକି ସମୟ ୋଗିପାସର ସଯମିତ ିକି କାଗଜଗଡିୁକର ପନୁଃପ୍ରାପି୍ତ | ଏମିତ ିସକ୍ଷ୍ତ୍ରସର କମ୍ପାନୀ ତାର 

ଗ୍ରାହକମନକୁ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଜସଣଇବ ଓ ଅଭିସଯାଗର ସମଧାନ ପାଇ ଁଆଶା କରିର୍ବିା ସମୟ ଜସଣଇବ | 

  

ଯଦି ଅଭିସଯାଗ/ସମସୟା ସଗାର୍ିଏ ମାସ ଭିତସର ସମାଧାନ କରାନଯାଇଛି , ତାସହସେ ଗ୍ରାହକ ଆରବିଆଇ(RBI) ସମୀକ୍ଷ୍ାସର ଆସରୁ୍ବିା ନନ-

ବୟାଙି୍କଙ୍ଗ ବିଭାଗର ରିଜିଅନାେ ଅଫିସର ଇନ-ଚାଜଥ ଅଧକିାରୀଙୁ୍କ ସଯାଗାସଯାଗ କରିପାରିବ ଯିଏ LFLର ସରଜିଷ୍ଟର ଅଫିସ ସମ୍ଭାଳି ର୍ାନି୍ତ |   

DNBSର ସମ୍ପଣୂଥ ବିବରଣୀ ତସଳ ଦିଆଯାଇଅଛି : 

  

RBI ଦ୍ଦଲାକପାଳ– NBFC 
 

ଭାରତୀୟ ରିଜଭଣ ବୟାଙ୍କ , 
 

RBI ବାଏକୁଲା ଅଫିସ ବଲିଡିଙ୍ଗ , 
 

ମମୁ୍ବାଇ ଦ୍ଦସଣ୍ଟ୍ରାଲ ଦ୍ଦରଲଦ୍ଦେ ଦ୍ଦଷ୍ଟସନର ଆଗଦ୍ଦର , 
 

ବାଏକୁଲା , ମମୁ୍ବାଇ -400 008. 
 

mailto:info@lendingkart.com
mailto:nodalofficer@lendingkart.com


  

1.   ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ ପ୍ରଦଶଥନୀ ଆବଶୟକତା  

  

 ଆମର ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚସର ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ନିମ୍ନେିଖ୍ତି ଜିନିଷ୍ ରହିଛି : 

● ଅଭିସଯାଗ ଏବଂ ପରାମଶଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଈ ଁଉପଯକୁ୍ତ ବୟବସ୍ଥା 

● ଅଭିସଯାଗ ସଠିକିକାରକ ଅଫିସରଙ୍କ ନ ଁା, ଠିକଣା ଏବଂ ସଫାନ ନମ୍ବର ର ପ୍ରଦଶଥନ 

  

 ସମସୟା ସମାଧାନ ବିଭାଗ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିବ ସଯ ସବୁ ଅଭିସଯାଗଗଡିୁକ ଗ୍ରାହକର ସନ୍ତୁଷି୍ଟ ପଯଥୟନ୍ତ ସହବା ଯାଏ ଁସମାଧାନ କରିବା | 

  

ସସମାସନ ଏହା ସନିୁଶି୍ଚତ କରିସବ ସଯ ଅଭିସଯାଗକୁ ସସହି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରସର ସମାଧାନ କରାଯାଉ ଯଦି ତାହା ଗ୍ରହକଙ୍କ ସ୍ତରସର ସହଈପାରୁ ନାହି | 

ଅନି୍ତମ ସଚଷ୍ଟା ଏହା ସଯ ଆସମ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏପରି ସସବା ସଦଉ ସଯ ସସମାନଙୁ୍କ ସଠିକ ସମାଧାନ ପାଇ ଁଉଚ୍ଚ ଅଧକିାରୀଙ୍କ ପାଖ୍କୁ ଯିବାକୁ 

ନପଡୁ , ସସର୍ପିାଇ ଁଆମକୁ ଏହି ସବୁ ଅଭିସଯାଗକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁଆମକୁ ଏକ ମଜବୁତ ପ୍ରକି୍ରୟା ରଖ୍ବିାକ ୁସହବ , ଅଭିସଯାଗ ବୁଝି ପାରିବା ଦ୍ରୁଷି୍ଟରୁ 

ସମୀକ୍ଷ୍ା କରିବାକ ୁସହବ | 

  

2.   ସମୟ ସୀମା 

  

ଅଭିସଯାଗ ସରଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇ ଁଗ୍ରାହକକୁ ଉପସର ଦିଆଯାୟୀର୍ବିା ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଚୟନ କରିବାକ ୁପଡିବ |(  ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିସଯାଗ 

ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇ ଁଆନ୍ତରିକ ପ୍ରଣାଳୀର ପଏଣ୍ଟ (a)) ଯଦି ଅଭିସଯାଗ େିଖ୍ତି ଆକାରସର ମିସଳ ତାସହସେ ଏେଏଫଏେ(LFL) ସଗାର୍ିଏ ସପ୍ତାହ 

ଭିତସର ସଗାର୍ିଏ ଉର୍ତ୍ର ଏହା ପାଈ ଁସେଖ୍ବି | ର୍ସର ସମସୟାର୍ି ପରୀକ୍ଷ୍ା ସହଈସାରିୋ ପସର ଏେଏଫଏେ(LFL) ସଶଷ୍ସର ଗ୍ରାହକକୁ ସଗାର୍ଏି 

ନିସ୍ପତି ସଦବ କିମ୍ବା ଅଭିସଯାଗ ପାଇବାର ସଗାର୍ିଏ ମାସ ଭିତସର ଅଧକି ସମୟ ମାଗିବା ପାଇ ଁସଗାର୍ିଏ ଇଣି୍ଟସମସନ ସଦବ | 

ଆମ ପାଖ୍ସର ପହଞ୍ଚରୁ୍ବିା ଅଭିସଯାଗଗଡିୁକୁ ସଠିକ ଦ୍ରୁଷି୍ଟସକାଣରୁ ସଦଖ୍ାଯିବ ଓ ସବୁ ସମ୍ଭାବୟ ରୂପସର ବିସେଷ୍ଣ କରାଯିବ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ଵାରା 

ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ସମସୟା ଉପସର ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସଂଚାର ବୟବସ୍ଥା ନିଭଥର କସର | ସକୌଣସି ମଧ୍ୟ ଅଭିସଯାଗ ଯାହାକ ୁଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇ ଁ

ସମୟ ୋଗିବ ତାହା ବିଷ୍ୟସର ଗ୍ରାହକକୁ ଶୀଘ୍ର ଜସଣଇ ଦିଆଯିବ | 

ନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରକାରର ସକସସର ସବାଧହୁଏ କିଛି ଅଧକି ସମୟ ୋଗିପାସର ସଯମିତ ିକି କାଗଜଗଡିୁକର ପନୁଃପ୍ରାପି୍ତ | ଏମିତି ସକ୍ଷ୍ତ୍ରସର କମ୍ପାନୀ ତାର 

ଗ୍ରାହକମନକୁ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ଜସଣଇବ ଓ ଅଭିସଯାଗର ସମଧାନ ପାଇ ଁଆଶା କରିର୍ବିା ସମୟ ଜସଣଇବ | 

ଉପସରାକ୍ତ ନୀତି ଓ ନିୟମର ସମୟ ସମୟସର ସମୀକ୍ଷ୍ା କରାଯିବ ଓ ସଂସଶାଧନ କରାଯିବ ଓ ଆଉ ସଯସତସବସଳ ମଧ୍ୟ ସକୌଣସି ଅଭିସଯାଗ ପାଇ ଁ

, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଭିସଯାଗ ସମ୍ଭାଳିବା ପ୍ରଣାଳୀସର ସକୌଣସି ପରିବତଥନ କରାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଂସଶାଧନ କରାଯିବ ଯାହା ନୂଆ ନୀତି ଓ ନିୟମର ଆରମ୍ଭ 

କରିବାକ ୁମଧ୍ୟ ବୁଝାଉଛି | 

  

ଅତୟଧକି ଶ୍ଳୁ୍କର ଅଧନିିୟମ 

କମ୍ପାନୀ ସଧୁ ହାର, ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଅନୟ ଶଳୁ୍କ ନିଧଥାରଣ କରିବାସର ଉପଯକୁ୍ତ ଆନ୍ତରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ପ୍ରକି୍ରୟା ନିଧଥାରଣ କରିଛି | ସଧୁ ହାର ମଖୁ୍ୟତଃ ଋଣରି 

ଉଧାର ସଦବାର ଦକ୍ଷ୍ତା ଉପସର ନିଭଥର କସର ସଯମିତି କି ଆର୍କି ପରିସି୍ଥତି, ବୟବସାୟ, ବୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁର୍ବିା କାରଣ, ପ୍ରତିସଯାଗୀତା, 

ଋଣରି ପବୂଥ ଇତହିାସ ଇତୟାଦ ି|ଋଣ ସନଈର୍ବିା ପରୁା ସମୟର ସଧୁ ଓ ସମଦୁାୟ ସଧୁ ଦର ଜସଣଇଦିଆଯିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଋଣ ିସଦଉର୍ବିା ଶଳୁ୍କ 

ବିଷ୍ୟସର ଜାଣରି୍ବି | ସର ବା ଅନୟ ପ୍ରକାଶତି ଜାଗାସର ମଧ୍ୟ ପରିବତଥନ କରାଯିବ |ଏହାକ ୁଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସେବସାଇର୍ସର ମଧ୍ୟ ଉପେବ୍ଧ 

କରାଯିବ ବା ଜଡିତ ଖ୍ବର କାଗଜସର ପ୍ରକାଶତି କରାଯିବ | ସଯସତସବସଳ ମଧ୍ୟ ସଧୁ ଦରସର ସକୌଣସି ପରିବତଥନ କରାଯିବ ତାସହସେ ତାହା 

ସେବସାଇର୍ 

ଏେଏଫଏେ(LFL)ର ସବାଡଥ ସଧୁ ଦର ପାଇ ଁଓ ଅନୟାନୟ ଶଳୁ୍କ ଓ ପ୍ରକି୍ରୟା ପାଇ ଁସଠିକ ଆନ୍ତରିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ କାଯଥୟବିଧ ିନିଧଥାରଣ କରିଛି | 



ଦ୍ଦକାଡ ସମୀକ୍ଷ୍ା 

 ସଫଆର ପ୍ରାକି୍େସ ସକାଡ ଓ ମୟାସନଜସମଣ୍ଟର ଭିନ୍ନ ସ୍ତରସର ଅଭିସଯାଗ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀର କାଯଥୟ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ସବାଡଥ ବାଷି୍କ 

ସମୀକ୍ଷ୍ା ଆସୟାଜନ କରିବା ଉଚତି | ଅଭିସଯାଗ ସମାଧାନ ଅଧକିାରୀ ଏହ ିସକାଡଗଡିୁକୁ ପ୍ରତି 6 ମାସସର ସମୀକ୍ଷ୍ା କରିବା ଉଚିତ ଓ ସବାଡଥକୁ ଦାଖ୍େ 

କରିବା ପାଇ ଁସଗାର୍ିଏ ରିସପାର୍ଥ ତିଆରି କରିସବ | 

  


