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                         ସୁଧସୁଧସୁଧସୁଧ ହାରହାରହାରହାର ଓଓଓଓ ବିପଦବିପଦବିପଦବିପଦରରରର ବର୍ଗୀକରଣବର୍ଗୀକରଣବର୍ଗୀକରଣବର୍ଗୀକରଣ ପର୍ତିପର୍ତିପର୍ତିପର୍ତି ଦୃଷଟ୍ଭିଙ୍ଗୀଦୃଷଟ୍ଭିଙ୍ଗୀଦୃଷଟ୍ଭିଙ୍ଗୀଦୃଷଟ୍ଭିଙ୍ଗୀ  
ଉଚିତ 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 ବିପଦର ବଗ�ୀକରାଣ )ତି େସମାନ� ଦୃ+ି ଭ,ୀକୁ "ାହକମାନ�ୁ 

ଜଣା- ଏବଂ ଏହାକୁ େସମାନ� ସବ�ସାଧାରଣ େୱବ ସାଇଟେର )ଦଶ�ନ କର-। 

 

"ାହକ ମାନ�ୁ ଋଣ େଦବା ସମୟେର , ସଧୁ ହାର ଓ ବପିଦର ବଗ�ୀକରଣ କି2ା  ଲିଜ ଭଡାକୁ ଜଣକୁ ଜଣ ଭି4ିେର 

ଏକ କି2ା ଏକାଧ 5କ ବିଷୟ ଯଥା – ଅଥ� ଲଗାଯାଇଥ 5ବା ସ84ିର )କାର ଏବଂ ଏହାର ବା9ବ  ବ�ବହାର, "ାହକ� 

େ)ାଫାଇଲ ଓ ପରିେଶାଧ :ମତା, ବିଗତ ପରିେଶାଧ ଇତିହାସ ଓ େ;କ େରକଡ�,  ପା<ରି )ବାହ ଓ ଅନ� ଆଥ=କ 

)ତିଶରୁ୍ତ।ି ଉପଲ? )ତିଭୂତି , ଋଣ ପରିେଶାଧର Aିତି, ଦିଆଯାଇଥ 5ବା ଋଣ ଓ ଡିଫB! େହବାର ଆଶ�ା, ପା<ରି 

ମଲୂ�, ଉପଲ? ଆଥ=କ େଯାଗାଡ, ସଧୁ ସବସିଡି ଓ ଛାଡ, ପରିଚାଳନା/)ଶାସନିକ ଖE�, ମାଜ=ନ ଓ ରିF )ିମିଅମ, ଋଣ 

/ଧାରର ସ4� କି2ା ସମୟ ଅବଧ 5, "ାହକମାନ� େଭୗଗଳିକ Aିତି  ଓ କ8ାନୀର )ତିେଯାଗୀତାମଳୂକ Aିତି ଆଦିକ ୁ

େନଇ କ8ାନୀ ନିH4ି େନଇଥାଏ। ଏହ ି ସବୁ ସଚୂନା, "ାହକ ମାନ� Iାରା ଦିଆ ଯାଇଥ 5ବା ସଚୂନା ଓ ତଥ� 

,କରାଯାଇଥ 5ବା ଯାJ ଓ )ମାଣ ଏବଂ େKଡିଟ ବୁ�େରା ଭଳି LତM ତୃତୀୟ ପ: ଓ ଅନ�ାନ� ସNୂରୁ ସଂ"ହ 

କରାଯାଇ ଥ 5ବା ତଥ�କୁ ଆଧାର କରି  କ8ାନୀ ନିH4ି େନଇଥାଏ। କ8ାନୀର ଅOରୀଣ ଋଣନୀତି ଓ ଦୃ+ିଭ,ୀକ ୁ

େନଇ ଋଣ େଦବାର ଆକଳନ କରାଯାଇ ଥାଏ।   

 

)େତ�କ "ାହକ�ୁ ଦିଆଯାଉଥ 5ବା PQା:ରିତ େKଡି ଚୁRି ଏବଂ ସଂଲS କାଗଜପN ଜରିଆେର େସମାନ�ୁ ବାଷ=କ 

ସଧୁ ହାର/ ଲିଜ ଭଡା  ସ8କ�େର ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ସଧୁା ହାର ଓ ଲିଜ ଭଡା Aିର କରିବାକୁ କ8ାନୀର 

ଇTାଧୀନ ଅଧ 5କାର ରହଛିି । ଜଣକୁ ଜଣ କରି "ାହକ� ବା9ବତା ଓ ପରିAିତିକୁ େନଇ ଋଣ ଓ ପରିେଶାଧ ସମୟ 

ସୀମା Aିର କରାଯାଉ ଥ 5ବାରୁ ଏକ ସମୟେର ସମାନ ଋଣ େନଇଥ 5ବା ଦୁଇ ଜଣ "ାହକ� ମUେର ସଧୁ ହାର/ଲିଜ 

ଭଡାର ପରିମାଣ ପଥୃକ େହବାର ସVାବନା ରହଥିାଏ । 
 

କ8ାନୀ Iାରା ବଛା ଯାଇଥ 5ବା ବଜାର ସହିତ ବଜାରେର ବିଭିX )କାର ଆଥ=କ ଉYାଦନ ଓ ଆଥ=କ େସବା ଗଡିୁକ 

ମିଳୁଥ 5ବା ଦୃ+ିରୁ "ାହକ ମାନ� ସରୁ:ା ପାଇ ଁେସମାନ� ଉପେର େଯପରି ଅଧ 5କ ସଧୁ ନ ପେଡ େସଥ 5ପାଇ ଁକ8ାନୀ 
ସବୁେବେଳ ଯ[ଶୀଳ ରହଥିାଏ।   

 

ତୁରO ଅପେଡଟ: ନି\] ଲିଖ 5ତ ପରବ4�ୀ ସମୀ:ା େବ^ଠକ ପବୂ�ରୁ ଯଦି ଏହ ି ଦ9ାବିଜେର ସଂେଶାଧନ କରାଯାଏ 

େତେବ େସ ବିଷୟର ଅପେଡଟ  କରାଯାଇଥ 5ବା ତଥ�କୁ କ8ାନୀର େୱବ ସାଇଟେର )ଦଶ�ନ କରାଯିବ।   

 

ତାରିଖ: େସେ`!\ aର ୧୬, ୨୦୨୧  

େବାଡ� ର Lୀକୃତି:  େସେ`!\ aର ୧୬, ୨୦୨୧  

ପରବ4�ୀ ସମୀ:ା ତାରିଖ: େସେ`!\ aର ୧୬, ୨୦୨୩ 

ଦ9ାବିଜ ର ମାଲିକ: କା8ଲାଏh i 

 


