
ଋଣ ଚୁ ିନାମା 
 

ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅନୁସୂଚୀ-1େର ବ ତ ାନ ଓ ତାରିଖେର ନି ାଦତି କରାଯାଇଛ ିଯାହା  ନମିେର ବ ନା କରାଯାଇଛ ି। 
 

ମ େର 
େମସସ Hinduja Leyland Finance Limited (ହି ୁଜା େଲଲ ା  ଫାଇନାନ କ ାନ ି ଲିମିେଟ  ), କ ାନୀ ଅ ନୟିମ 1956 
ଅ ନୟିମ ଅ ନେର କାଯ କାରୀ  େହାଇ ବା ଏକ କ ାନ,ି ଯାହାର କେପାେରଟ ଅଫି   ନଂ.27-A େଡଭଲ  ଡ ଇ ିଆ   ଇେ   ଗୁଇ ି, 
େଚ ାଇ – 600032େର ଅବ ିତ, ଏହାପେର ଥମ ପ ର "ଋଣଦାତା” ଭାେବ ସ ଭତ େହବ( େଯଉଁ ଅଭିବ ି, େଯେତେବଳ ପଯ  
ସ ଭର ତକୂିଳ ନ େହାଇଛ,ି େସଗୁଡିକୁ ବୁଝାଇବ େଯଉଁ େର ଉ ରା କାରୀ ଓ ନ କାରୀ ସାମିଲ ରହେିବ)। 

 
ଏବଂ 

ଅନୁସୂଚୀ – 1 ତିୀୟ ଭାଗେର ଋଣ ହତିା, ସହ-ଋଣ ହତିା ଓ ଗ ାେର ର  ବଷିୟେର ବ ନା କରାଯାଇଛ,ି (େଯଉ ଁଅଭିବ ି େଯେତେବଳ 
ପଯ  ତାହାର ସ ଭ ବା ଅଥର ତକୂିଳ ନ େହାଇଛ,ିେସଗୁଡକୁି ବୁଝାଇବ େଯଉଁ େର ତା ର  ( ୀ/ପ)ୁ ଉ ରା କାରୀ, ସୁଧେର ତନିି , 
ନି ାଦକ ଓ ଶାସକ, ଦାୟାଦ ଏବଂ ନଯୁି  ଇତ ାଦ ିସାମିଲ ରହେିବ) । 
 
ଅଭିବ ି “ଋଣ ହତିା” ଏକ/ଏକା କ ସହ ଋଣ ହତିା ୁ  ବୁଝାଇପାେର ଓ ଯୁଗଭାେବ “ଋଣ ହତିାମାେନ”; ଓ “ଋଣ ହତିା” ଓ “ଗ ାେର ର” 
େବାଲି ଉ ୃତ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯଦ ିତାହା ସ ଭର ଅଥର ପରିପ  ିେହାଇନ ବ ଓ େସ େର ଏକା କ ଋଣ ହତିା/ଗ ାେର ର (ଯଦ ିେକହ ି
ଅଛ )ି ଓ ତା ର( ୀ/ପୁ)/େସମାନ ର ଆଇନଗତ ଉ ରା କାରୀ, ଆ ହର ତନିି , ନି ାଦକ, ଶାସକ, ଦାୟାଦ ଓ ନଯୁି  ଆଦ ି ସାମିଲ 
େହାଇ େବ। 
 
ଅଭିବ ି “ଋଣଦାତା”, “ଋଣ ହତିା” ଓ ଗ ାେର ର ୁ  ବ ିଗତ ଭାେବ “ପ ” ଓ ସମ ିଗତଭାେବ “ପ ମାେନ” େବାଲି କୁହାଯାଏ। 
 
େଯେତେବେଳକ:ି 
A. ଋଣ ହତିା (ମାେନ)ଏଠାେର ନମିେର ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର ବ ତ ଉେ ଶ  ସାଧନ ପାଇଁ ଋଣ ସୁବଧିା ଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ 

ଅନୁେରାଧ କରିଛ ।ି 
 
B. ଋଣ ହତିା(ମାନ ର) ାରା ୁତ କରାଯାଇ ବା ଉପ ାପନା ଆଧାରେର ଋଣଦାତା ପରବ ୀ ପଯ ାୟେର ଉେ ତ ନୟିମ ଓ ସ  

ଆଧାରେର ଋଣ ହତିା(ମାନ ୁ ) ଋଣ େଯାଗାଇବାକୁ ସମମତ ିେଦଇଛ ।ି 
 

ନୟିମ ଏବଂ ସ ାବଳୀ 
ଅନୁେ ଦ 21 
ସଂ ାଗୁଡ଼କି 

1.1  ଚୁ ିନାମାେର େଯେତେବଳ ପଯ  ସ େର ଅନ  କାେର ଆବଶ କତା ଅନୁଭବ େହାଇନାହ” 
“ଚୁ ିନାମା” ର ଅଥ େହଉଛ ିଏହ ି ଚୁ ିନାମା େଯେକୗଣସି ସଂେଶାଧନ, ଅତରିି  ଚୁ ିନାମା(ଗୁଡକି), ଏପରି ଅନ  ଦଲିଲ 

ଯାହା ଏହାସହତି ାସ ିକ ଏବଂ /କମିା ଏହା ାରା ବଚିାରପୂବକ ଭାେବ ଯାହା ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  
ନକିଟେର ୁତ କରିଛ  ିଏବଂ/କମିା ଯାହା ଆଧାରେର ଋଣଦାତା ଋଣ ସୁବଧିା େଯାଗାଇେଦବାକୁ ଆେଗଇ 
ଆସଛି ,ି ଯାହା ଋଣଦାତା, ଋଣ ହତିା , ସହ-ଋଣ ହତିା  ଓ ଗ ାେର ରମାନ  ମ େର େଯେକୗଣସି 
ଚୁ ିନାମା ସହତି ସଂଲ  େଯେକୗଣସି ଅନୁସୂଚୀ, ଅନୁବ , ନୟିମ ଓ ସ ାବଳୀ (T & C) ସହତି ନି ାଦତି 
େହାଇଛ।ି 

“ଆେବଦନ ପ ” ର ଅଥ େହବ ଓ ଏହା େଯେକୗଣସି ଆେବେଦନ ପ  ଅ ଭୁ  କରିବ ଯାହା ବହିତି ଆେବଦନ ପ େର ( 
ଡଜିଟିା   ରୂପ ସେମତ) ଋଣ ସୁବଧିା ା  କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ବା ଋଣ ହତିା  / ସହ-ଋଣ ହତିା 
/ଗ ାେର ର  ାରା ଋଣଦାତା  ପାଖେର ଦାଖଲ କରାଯାଇଛ।ି  

“ସ ି” ଅଥା   େସହ ିଯାନ ବା େମସିନାରୀ ( ବଡ ିସହତି ବା ବ ତୀତ / ଏହାର ଅଭିଳଷିତ ବ ବହାର ପାଇଁ ଆବଶ କ 
ନମିାଣ) ୟ ପାଇଁ /ଯାହା ଉେ ଶ େର ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିା (ମାନ ୁ ) ଋଣ ଦାନ କରିଛ  ି ଓ ଯାହା 
ଜମାନତ ଭାବେର  ଋଣଦାତା  ସପ େର ଋଣ ହତିା ାରା ଦୃ ିବ କ ରଖାଯାଇଛ।ି 



“ଧାରକ” ଅଥା   ଏକ କମିା ଏକା କ ବ ି(ମାେନ), ଏକକ ମାଲିକାନା ସଂ ା, ହି ୁ  େଯୗଥ ପରିବାର (HUF), , 
ବ ିମାନ  ସଂଘ, େସାସାଇଟ,ି କ  , ଲିମିେଟ   (LLP)/ ଅ  ଲିମିେଟ   ସବଭାଗୀତା ବା ଫାମ କମିା ଏକ 
ଲିମିେଟ  ( ସବସାଧାରଣ କମିା ଘେରାଇ) କ ାନ ିବା ଜେଣ ବ ି ବଶିି  କ ାନ(ିOPC), ମିଳତି ଉଦ ମେର 
ପରିଚାଳତି କ ାନ ି /ଫାମଗୁଡକି , ବଶିି  ଉେ ଶ  ସାଧାନ ଯାନ (ମିଳତି ଉଦ ମ କରୁ ବା କ ାନି/ 
ଫାମଗୁଡକି, ତ  ଉେ ଶ  ଯାନ (SPV) ଯାହା ଋଣ ହତିାଭାେବ ଚୁ ିନାମା ନି ାଦତି କରିଥାଏ । 
 

ଳବେିଶଷେର ଯଦ ି ଋଣ ହତିା ଏକା କ ବ ି ଅଟ ,ି ତାହାେହେଲ େତ କ ବ ିଗତଭାେବ ଚୁ ିନାମା 
କରି ବା ଓ େସମାନ  ମ ରୁ ସମେ  ଯୁଗଭାେବ ଓ ଭି  ଭି  େହାଇ ଏହା ସହତି ରହି ବା ଉ ରଦାୟି  

ତ ିସହମତ ିେଦଇ ବା ଧରାଯିବ ଓ “ଋଣ ହତିା” ଶ  ଅ ନେର ସମେ  ଓ ତା ର ( ୀ/ପ)ୁ/, ଯଥା େମ 
େସମାନ ର ଉ ରା କାରୀ, ନି ାଦକ, ଶାସକ, ନ ାୟିକ ତନିି  ଓ ଅନୁମତ ି ା  ଆସାଇ  ମାେନ 
ରହେିବ। 
 
ଋଣ ହତିା େକବଳ ଏକକ ମାଲିକ ସଂ ା େହାଇ ବା େଳ, େସହ ି ବ ି  ନାମ ଏକମା  ମାଲିକଭାେବ 

କାଶ ପାଇବ ଓ ଋଣ ହତିା ଶ  ଅ ନେର ତା ର ( ୀ/ପୁ), ଯଥା େମ େସମାନ ର  ଉ ରା କାରୀ, 
ନି ାଦକ, ଶାସକ, ନ ାୟିକ ତନିି  ଓ ଅନୁମତ ି ା  ଆସାଇ   ଆଦ ିରହେିବ। 
 
ଋଣ ହତିା ଏକ ସୀମିତ/ଅଣସୀମିତ ସହଭାଗୀତା ଫାମ େହାଇ ବା େଳ, ସହଭାଗୀମାେନ େଯଉଁମାେନ 
ଚୁ ିନାମାେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ନାମ ଓ େଶୖଳୀ କାେର ସମଭାଗୀତା ବା ଫାମର ଗତବିି  ପରିଚାଳନା 
କର ।ି ଉପେରା  ଫାମ େସମାନ  ବ ିଗତ ମତା ପରିସର ମ େର ଏହାପରଠାରୁ ସମ ିଗତଭାେବ 
“ଋଣ ହତିା” ଭାେବ ଜଣାଯିେବ  ଓ େସମାେନ ତଥା େସମାନ ର ଉ ରଜୀବୀମାେନ କମିା ସହଭାଗୀମାେନ 
କମିା େସହସିମୟେର ବା ସହଭାଗୀମାେନ ଓ ତା ର( ୀ/ପ)ୁ/ଯଥା େମ େସମାନ ର 
ଉ ରା କାରୀ,ନି ାଦକ, ଶାସକ, ଆଇନଗତ ତନିି  ଓ ଅନୁମତ ି  ଆସାଇ   ଆଦ ି ମାେନ ମ  
ଅ ଭୁ  େହବ। 
 
ଧାରକ ଏକ ଲିମିେଟଡ କ ାନ ି େହାଇ ବା େଳ, କ ାନରି ନେି ଶକ କମିା କ ାନ ି ାରା ା କୃତ 
ବ ିମାେନ, ଯିଏ ଚୁ ିନାମାେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ନାମ ଓ େଶୖଳୀ କାେର ଗତବିି  ପରିଚାଳନା କରୁଛ ।ି 
ଉପେରା  କ ାନ ି ଏହାର ନେି ଶକମାନ  ସହତି େସମାନ ର ବ ିଗତ ମତା ଅ ଗତ ଏହାପରଠାରୁ 
ସମ ିଗତଭାେବ “ଋଣ ହତିା” େବାଲି ଜଣାଯିେବ ଓ ଏହାର ଉ ରା କାରୀ ଓ ଶାସକ ଓ ଅନୁମତ ି ା  
ଆସାଇ  ମାନ ୁ  କ ାନ ିଅ ନୟିମ ଅ ଗତ ାବଧାନେର ସାମିଲ କରିେବ।  
 
ଋଣ ହତିା ଏକ  େହାଇ ବା େଳ, ଏହାର ିମାେନ, ଏଚ.ୟୁ.ଏଫ େହାଇ େଲ, କ ା ଓ ଏଚ.ୟୁ.ଏଫ 
ଗଠନକାରୀ ସହ-ଉ ରା କାରୀମାେନ, ଏ.ଓ.ପି େହାଇ ବା େଳ େଯଉ ଁ ବ ିମାେନ ସଂଗଠନ ନମିାଣ 
କରିଛ ,ି ଏହାର ପରିଚାଳନା କ ୃ ପ  ଓ ଏହାର ସଦସ , କ   େହାଇ େଲ ଏହାର ପରିଚାଳକ ଓ ଏହାର 
ପରିଚାଳନା ସଦସ ଗଣ, ଯୁଗ ଉଦ ମ /ଏସ.ପ.ିଭି େହାଇ େଲ ଯୁଗ ଉଦ ମ ଗଠନ କରି ବା ବା “ ତ  
ଉେଦଶ  ଯୁ  ବାହାନ” ସୃ ି କରି ବା ସଂ ାଗୁଡକି ଓ ଯଥା େମ ଏହାର ଗଠନକାରୀ ସଂ ାଗୁଡକି, ସମ  
ହତିା କାରୀ ମାଲିକ ଓ ଅଂଶଧାରୀ  ସହତି ଏହାର ଉ ରା କାରୀ ଓ ଶାସକ ଓ ଅନୁମତି ା  ଆସାଇ   
ଆଦ ିସାମିଲ ରହେିବ।    
 
ଏହ ି ଚୁ ିର ଉେ ଶ  ସାଧନ ପାଇଁ େତ କ ବ ି /ମାେନ ଜେଣ ଜେଣ/ସମେ  ତ  ସସ ା/ଗୁଡ଼କିତା 
ଅଟ ।ି 

‘‘ସହ-ଋଣ ହତିା’’ ‘ସହ-ଋଣ ହତିା’ ଶ  େଯଉ ଁସ ଭେର ବ ବହାର କରିବା ଆବଶ କ େହଉ, ଏହାର ଅଥ ଏହା େହବ ତଥା 
ଏହ ି ବ ି/ମାେନ (ଏକ ବା ଅ କ) େବାଲି ଧରାଯିବ, େଯଉଁମାେନ ଯୁଗ ଭାେବ ଓ ଅଲଗା ଅଲଗା 
ଋଣ ହତିା  ସହତି ମିଳତି ଭାେବ େନଇ ବା ଋଣ ବା ଅନ  ଟ  -ଅ  (ଅତରିି )ର ପରିେଶାଧ ପାଇଁ 
ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବ ଓ ଋଣ ହତିା  ସହତି ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ସମ  ସ  ପୂରଣ ପାଇଁ ତଶିତୃବି  େହେବ। 
  ସହ-ଋଣ ହତିା ର ଉ ରଦାୟି  ଋଣ ହତିା(ମାେନ)  ସହତି ସମବ ାପୀ େହବ । ‘ସହ-ଋଣ ହତିା’ 
ଶ େର ଏକ କମିା ଅ କ, ବ ିଗତ ସହ-ଋଣ ହତିା ଓ େସମାନ  ସମ ତି ଉ ରା କାରୀ, ନି ାଦକ, 



ଶାସକ, ଆଇନଗତ ତନିି , ଅନୁମତି ା  ଆସାଇ   ସାମିଲ େହବ।  

“ଆବେ ସ  ର ଇେଲେକ ାନକି 
ସଂଚାଳନ” 

ର ଅଥ ଏହା େଯ ଆବେ ସ   କାଯ ବି େର ଆବେି ଟ   ାରା ସା  େରକଡ କରାଯିବା, େନାଟି   , ଦାବ ି
ଆେବଦନ, ଚଠି ିଓ ଦଲିଲ ପ ଗୁଡ଼କିର ପ ି କୃତ ଇ-େମ   ID ବା େମାବାଇଲ ନମର ( ହା  ସ ଆପ କମିା 
ଅନ  ସମାନ ଆପିେକସନ)େର େ ରଣ କରିବା ସାମିଲ ରହବି । ଆବେି ଟ  ୁ  ଦାବ,ି ଉ ର, ଆେବଦନ, 

ତୁ ର, େନାଟି  , କାଗଜ ପ  େ ରଣ କରିବା ଏହାର ବା ବକିତା ଓ ବବିାଦର ନି ୟ ପାଇଁ 
ଆବେି ଟ   ାରା ଏହାର ୀକୃତରି ଅଧୀନ ଅେଟ । 

“ଋଣ କାଗଜପ ର 
ଇେଲେକ ାନକି ନି ାଦନ”, 

ର ଅଥ ଇେଲେକ ାନକି/ଡଜିଟିାଲ ଫମେର ଋଣ କାଗଜପ ର ନି ାଦନ ଓ ସତ ାପନ କରିବା ଓ ତା  
( ୀ/ପୁ)/େସମାନ  ାରା େଘାଷିତ/ପ ି କୃତ େମାବାଇଲ ନମର(ଗୁଡକି)େର ଓ/କମିା ପ ି କୃତ ଇ-େମ   
ID(ଗୁଡକିେର)େର ଏକ ଓଟପିି( ଏକ କାଳୀନ ପାସୱାଡ) କିମା /ଓ ଇ-ଲି  ପଠାଇ ଏହାକୁ ସତ ାପନ ଏବଂ 
ନି ିତକରଣ କରିପାରିବା। 

ନରିେପ  ଆଚାର ସଂହତିା ର ଅଥ େହଉଛ ିଋଣଦାତା  ାରା ଏହାର ାହକମାନ ୁ  ଦଆିଯିବାକୁ ବା ନରିେପ  ଆଚାର ସଂହତିା, ଯାହା 
ଋଣଦାତା  େୱବସାଇ  େର ଉପ ାପନ କରାଯାଇଛ।ି 

  

‘‘ଗ ାେର  ’’ ର ଅଥ େହଉଛ ି ଏକ ବା ଅ କ ବ ି(ମାେନ), ଏକକ ମାଲିକାନା ବଶିି  ସଂ ା, ଏଚ.ୟୁ.ଏ  , ି, 
ବ ିମାନ  ସଂଘ/କବ/େସାସାଇଟ,ି ସୀମିତ(ଏଲ.ଏଲ.ପି)/ଅଣ-ସୀମିତ ଭାଗିଦାରୀ ବା ଫାମ, ଏଲ.ଏଲ.ପି 
କମିା ଏକ ଲିମିେଟଡ କ ାନ ିକମିା ଏକକ ବ ି ବଶିି  କ ାନ ି(OPC), ଯୁଗ ଉଦ ମ, କ ାନ/ିଫାମଗୁଡକ 
ଯିଏ ଏକ ଗ ାେର ର ଭାେବ ଚୁ ିନାମାକୁ ନି ାଦତି କରୁଛ(ି ଏହ ି ଚୁ ିନାମା େହଉ କମିା ଅନ  େକୗଣସ ି
ଚୁ ିନାମା ଅଧୀନେର େହଉ), ଯିଏ ବ ିଗତ ରେର ଋଣ ହତିା କରି ବା ଅନୁବ ର କାଯ କାରିତାର 
ଗ ାେର ି େଦଇଥାଏ ଓ ଋଣଦାତାକୁ ପରିେଶାଧ କରାଯିବାକୁ ବା ସମ  େଦୟ ରାଶ,ି ଋଣ ହତିା ଋଣ 
ପରିେଶାଧ କରୁ ବା ନକରୁ, ଦାନ େହବା ନି ିତ କରିଥାଏ। 

“ଦୃ ିବ କ” ର ଅଥ େହଉଛ ିଏକ ସୁର ିତ ପରିସ ି ଉପେର ୁତ କରାଯାଇ ବା ଏକ ନି  ଶୁ  ଯାହା ବଷିୟେର 
ଅନୁସୂଚୀ-1େର ବି ାରେର ବ ନା କରାଯାଇଛ।ି 

“କି ି” କମିା 
“ଇଏ  ଆଇ(LLP)” (ସମାନ 
ମାସିକ କି ି)” 

ର ଅଥ େହଉଛ ି ତିୀୟ ଅନୁସୂଚୀେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ମାସିକ େଦୟ ଦାନର ପରିମାଣ ଯାହା ଋଣ 
ଅବ  ସମୟେର ସୁଧ ସହତି ଋଣ ପରେିଶାଧ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ କ ଅେଟ। 

"IRACP” ର ଅଥ େହଉଛ ି “ଆୟ ଚି ଟ କରିବା, ପରିସ ିର େ ଣୀ ବଭିାଜନ ଓ ଅ ୀମ ସମ ତି ାବଧାନ”। 
ଆଇଆ  ସିଏପି (IRACP)କୁ ନୟି ିତ କରୁ ବା ବେିବକପୂ  ମାନଦ  ନୟିାମକ ା କରଣ ଅଥା   
ଆ  ବଆିଇ ାରା ବଭିି  ସମୟେର ଜାରି େହଉ ବା ମାଗଦଶକା ାରା ପରିଚାଳତି େହବ।  

“ଋଣଦାତା” ଅଥା   Hinduja Leyland Finance Ltd (ହି ୁଜା େଲଲ ା  ଫାଇନାନ ଲିମିେଟ  ), ଓ 
ଚୁ ିନାମାେର ଉେ ତ େ ୀୟ/ରାଜ /ଆ ଳକି/ଶାଖା କାଯ ାଳୟ, ଳ ବେିଶଷେର ସାମିଲ ଅଛ।ି 

“ଋଣ” ର ଅଥ େହଉଛ ିଚୁ ିନାମାର ଧାରା 2.1 ଓ ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର ବ ତ େହାଇ ବା ଋଣ।  

“ଏ  ସିଏ  ଟ ି(NCLT) ବା 
ଜାତୀୟ କ ାନି ଆଇନ 

ବୁି ନା  ” 

ର ଅଥ େହଉଛ ିଭାରତର ଏକ ଅ -ନ ାୟିକ କ ୃ ପ  ଯାହା ଏକ କ ାନରି ଉ ୀଡନ ଓ କୁ ବ ନ ସମ ତି 
ଦାବ,ି କ ାନରି ସମାପନ, ଭାଗିଦାରୀତା, ବ ି ବେିଶଷ, େଯପରି ମାମଲା େହାଇଥାଉ ଆଉ କ ାନ ିଅ ନୟିମ 
2013 ଅ ନେର ନି ାରିତ ସମ  ମତା ସହତି ତଥା 2016ର ଅସାମଥ  ଓ େଦବାଳଆି ିତ ି ସଂହତିା 
ଅଧୀନେର କ ାନ ିବେିରାଧେର ଚାଲି ବା ଅସାମଥ  ଓ େଦବାଳଆି େହାଇିବା ମାମଲାର ବଚିାର କରିଥାଏ। 

“େପା  େଡେଟ   େଚ  ” ବା 
ପିଡଏି   (PDC)ଗୁଡ଼କି 

ର ଅଥ େହଉଛ ି େତ କ କି ିର ତାରିଖ ସହତି େମଳ ଖାଇବା ଭଳ ିକି ି ପରିମାଣ ସମଳତି ଏକ େଚ   ଯାହା 
ଋଣଦାତା  ଉେ ଶ େର ଋଣ ହତିା  ାରା କରାଯାଇଥାଏ। 



“ ା  େପୖଠ” ର ଅଥ େହଉଛ ିପବୂରୁ ଋଣପରିେଶାଧ କରିବା, ଋଣ ଦାତା  ାରା ନି ାରିତ ସ  ଓ ନୟିମ ମୁତାବକ ଯହା 
େସ ପାଇଁ ତଆିରି େହାଇ ବା ଓ ପରିେଶାଧ ସମୟେର ବଳବ ର ରହି ଲା। 

“ହାର ଓ ସୁଧ” ର ଅଥ େହଉଛ ିେସହ ିସୁଧହାର ଯାହା ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ଅନୁେ ଦ 2.2େର ଉେ ଖ କରାଯାଇଛ।ି 
“ନୟିାମକ କ ୃ ପ ” ର ଅଥ େହଉଛ ି ଏ େର ରିଜଭ ବ ା  ଅ   ଇ ିଆ (ଆରବଆିଇ) ଓ ଅନ  ସରକାରୀ, ଅ  ସରକାରୀ 

ା କରଣ, ଏକ େବଧୖାନକି ବ ୃ ପ  ଆଦ ିସାମିଲ ଅଛ।ି  
“ଋଣ ପରିେଶାଧ” ର ଅଥ େହଉଛ ି ଋଣର ମୂଳ ରାଶି, ତାହା ବାବଦକୁ ସୁଧ, ତଶିତୃ ି ବା / କମିା ଅନ  େଯେକୗଣଶ ି ଶୁ , 

ିମିୟମ, ଫି   ବା ଅନ  ାପ  ଯାହା ଏହ ି ଚୁ ିନାମାର ସ  ଅନୁସାେର ଋଣଦାତା ୁ  ଦାନ କରାଯିବ ଓ 
ନି ଭାେବ କହେିଲ ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ଅନୁେ ଦ 2.9େର ଦଆିଯାଇ ବା ଋଣ ପରିେଶାଧ ବଷିୟ।  

“ମ ରୁ ିପ ” ର ଅଥ େହଉଛ ି ଋଣ ହତିା ୁ  ଋଣ ମ ରୁ େହାଇ ବା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ାରା ଦାନ 
କରାଯାଉ ବା ଏକ ପ  ଓ ଏହାକୁ ଚୁ ିନାମାେର ୁତ ନୟିମ ଓ ସ ାବଳୀ ସହତି ମିଶାଇ ପାଠ କରାଯିବ।   

“ଅନୁସୂଚୀଗୁଡ଼କି”  ର ଅଥ େହଉଛ ିଚୁ ିନାମା ସହତି େଯାଡ ିେହାଇ ରହି ବା େଯେକୗଣସି କମିା ସମ  ଅନୁସୂଚୀ ଯାହା ଏହାର 
ଅଂଶବେିଶଷ ଅେଟ, େଯଉଁ େର ସ ି, ୀକୃଚ ଋଣ, ଯୁଜ  ଶୁ , ଋଣ ପରିେଶାଧ ପାଇଁ କି ି ଆଦରି 
ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ରହଛି,ି ବା ପାର ରିକ ସହମତେିର ବା /କମିା  େକୗଣସି େବଧୖାନକି / ନୟିାମକ ବତିରଣ 
ଆଧାରେର ଭି  ଭି  ସମୟେର ପରିବ ନ କରାଯାଇଛ।ି   

“ବ କ ରଖାଯାଇ ବା 
ପରିସ ି” 

ବୁଝାଏ ଓ ଏ େର ଉଭୟ ାଥମିକ ବ କ ( ପରିସ ି ଯାହା ଋଣଦାତା ାରା ଅ ୀମ ଭାେବ ଦଆିଯାଇ ବା 
ପା ିେର ୟ କରାଯାଇଛ,ି ପୁନଃ ହଣା କାର ଥାଉ ବା ନଥାଉ) ଓ ଋଣ ପାଇଁ ଦଆିଯାଇ ବା ସମ  ବ କ, 
ପରବ ୀ ସମୟର ସମ  ବକିାଶ, ପରିବ ନ ଆଉ ବକିାଶ, େଯେତେବଳ ପଯ  ସମ  ଋଣ ପରିେଶାଧ 
େହାଇନାହ। ଏ ସହତି ଋଣଦାତା, ଋଣ ହତିା  ାଥକୁ ସୁର ା େଦବା ପାଇଁ ଏହ ି ଚୁ ିନାମା କମିା ଅନ  
େକୗଣସି ପରବ ୀ ଚୁ ିନାମା(ଗୁଡ଼କି) ଅ ନେର ନଆିଯାଇ ବା ବୀମା ପଲିସଗୁିଡ଼କି ସେମତ। 

‘‘ସୁର ିତ ଋଣଦାତା’’ ର ଅଥ େହଉଛ ିଋଣଦାତା ଯାହା  ସପ େର େଯେକୗଣସି ବି ୀୟ ସହାୟତାର ଋଣ ହତିା  ାରା େଦୟ 
ପରିେଶାଧ ପାଇଁ ବ କ ସୁବଧିା ୁତ କରାଯାଇଛ ି

‘‘ସୁର ିତ ଋଣ’’ ଅଥ େହଉଛ ିେସହ ିଋଣ ଯାହାକୁ େଯେକୗଣସି ବ କ ସୁଧ ସହତି ସୁର ିତ କରାଯାଇଛ।ି 
‘‘ବ କ ସୁଧ’’  ଅଥ େହଉଛ ିସୁର ିତ ଋଣଦାତା  ପ େର ପରିସ ି ଉପେର କରାଯାଇ ବା ଅ କାର, ା କାର ଓ ହତି 

ଯାହା ସରେଫସି (SARFAESI) ଅ ନୟିମ 2002ର ଧାରା 31େର  ଉେ ଖ େହାଇ ବା ନ  ସେମତ  
ପରିସ ି ଉପେର କରାଯାଇ ବା େଯ େକୗଣସି ବ କ, େଦୟ, ଦୃ ିବ କ ସାମି  ।  

“ବେିଶଷ ଉେ ଖ 
ଖାତା(SMA)” ଓ “ନ   
ପ  ଫମ  ପରିସ ି 
(NPA)”  

ର ଅଥ େହଉଛ ି ଚାପ  ପରିସ ିର ସମାଧାନ ନମିେ  ବେିବକପୂ  ଢା ା ଉପେର େସହ ି ସମୟେର 
ଯୁଜ  ଆରବଆିଇର ସକୁଲାର ମୁତାବକ ଆକାଉ କୁ ବେିଶଷ ଉେ ଖ ଖାତା (ଏ  .ଏ  .ଏ) ଓ ନ  -

ପ  ଫମ  ପରିସ ି ଭାବେର ବଗୀକରଣ। 

‘‘ଟକିସ’’ ର ଅଥ େହଉଛ ିଓ ଏ େର ଋଣ ହତିା ାରା ପଇଠ କରିବାକୁ ବା ବା ଋଣ ହତିା  ପ ରୁ ଋଣଦାତା  
ାରା ପଇଠ କରିବାକୁ ବା ସମ  ଟକିସ ସାମିଲ ଅଛ,ି େହେଲ, ଏହା ବ  ଓ େସବା ଟକିସ, 

ଜଏି  ଟ(ିGST), ସଡ଼କ ଟକିସ, ଆୟକର ଆଦ ିସେମତ କି ୁ  ଏହା ମ େର ସୀମିତ ନୁେହଁ। 

‘‘େୱବସାଇ  ’’ ଅଥ େହଉଛ ିଋଣଦାତା ର ସାଧାରଣ େୱବସାଇ   ଉଦାହରଣ ରୂପ- 
ww.hindujaleylandfinance.com. 

 
1.2  େସହ ିସବୁ ନୟିମ ଓ ଅଭିବ ି େଯଉଁସବୁକୁ ଏଠାେର ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇନାହ, ସାଧାରଣ କଜ ଅ ନୟିମ, 1897 ମୁତାବକ େଯଉଁ 

ବ ାଖ ା ଓ ଅଥ ଦାନ କରାଯିବ, େସଠାେର, େସହ ିବ ାଖ ା ଓ ଅଥ ରହବି। 
1.3  ଏକବଚନେର ବ ବହାର େହାଇ ବା ସମ  ନୟିମ େଯେତେବଳ ପଯ  ସ ଭେର ଆବଶ କ େହାଇନାହ, ବହୁବଚନକୁ ସାମିଲ େହବ 

ଓ େଗାଟଏି ଲି ର ସ ଭେର ସମ  ଲି  ସାମିଲ େହବ।  
 

ଅନୁେ ଦ 21 
ଋଣ, ସୁଧ ଇତ ାଦ ି

2.1  ଋଣ ପରିମାଣ ଓ ଅବ  
(a)  ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିାକୁ ୟ କରିବା ଉେ ଶ େର / ପରିସ ି ସମ େର, ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର କୁହାଯାଇ ବା କାେର, ନି ାରିତ 

ନୟିମ ଓ ସ  ଆଧାରେର ଋଣ ଦାନ କରିବାକୁ ସହମତ ିେଦଇଛ ।ି 



(b)  ଏହ ିରାଜନିାମା ମୁତାବକ ଦାନ କରାଯାଇ ବା ଋଣ ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ଅବ  ପାଇଁ େଯାଗାଯିବ, ଯାହା ତିୀୟ 
ଅନୁସୂଚୀେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ତାରିଖରୁ ଆର  େହବ। 

 
2.2  ସୁଧ 

ସୁଧ ହାର ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର େଯପର ିଉେ ଖ େହାଇଛ,ି େସହଭିଳ ିରହବି, ମାସ େଶଷେର ବେକୟା ରାଶ ିଉପେର ମାସିକ ଅବଶି  
ସହତି ଚ ବୃ ି େହବ, ଅଥାତ ଋଣର ଅବଶି  ରାଶ ିଓ ଦଆିଯାଇନ ବା ସୁଧ ଓ ପରିବ ୟ, ଚାଜ ଓ ବେକୟା ଖ  

 
2.3  ସୁଧ ସଂଗଣନା 
(a)  ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର ନି ାରିତ ସୁଧ ହାର ଋଣ ସୁବଧିାର ଅବ  ସମୟେର େସେତେବଳ ପଯ  ିର ରହବି, େଯେତେବଳ ପଯ  

ରିଜଭ ବ ା  ଅ   ଇ ିଆ ବା ଅନ  ନୟିାମକ କ ୃ ପ  ାରା ବା  େହାଇନାହ କିମା ଅଥ ବଜାରର ିତେିର ଅ ତ ାଶତି ବା 
ଅସାଧାରଣ ପରିବ ନ େହାଇନାହ। ଏହପିରି ିତେିର, ଥମ ଅନୁସୂଚୀର ାବଧାନଗୁଡକି ବପିରୀତେର, ଋଣ ହତିା ସଂେଶା ତ ସୁଧ 
ହାରେର ଅଥ ପଇଠ କରିବାକୁ ସ ତ ିେଦେବ ଓ ଏହ ିରାଜନିାମାର ଏହ ିଅଥ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ େଯ ଏହପିରି ସଂେଶା ତ ହାର 

ଭାେବ ଏଠାେର ଉେ ଖ କରାଯାଇ ଲା। 
(b)  ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା ୁ  େସହ ି ପରିମାଣର ଅଥ ତପୂି  ବା ଦାନ କରିେବ େଯଉଁ େଦୟ ଋଣଦାତା ାରା େକ  ବା ରାଜ  

ସରକରାର ୁ  ଋଣ ଉପେର ଲାଗ ୁ େହାଇ ବା ସୁଧ ବାବଦକୁ ଧାଯ  େହାଇ ବା େକୗଣସି କର (ଓ/କମିା ଅନ  ଶୁ  )ପାଇଁ ଦାନ 
କରାଯାଇଛ ି ବା କରାଯିବ)। ଋଣ ହତିା ାରା ତପୂି  ବା େଦୟ ଦାନ େସେତେବେଳ କରାଯିବ, େଯେତେବେଳ ଓ େଯପରି 
ଋଣଦାତା ାରା ଏପରି କରିବାକୁ କୁହାଯିବ।  

 
2.4  ବତିରଣର ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ 

ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ାରା ଋଣ ବତିରଣର ପ ତ ିବଷିୟେର ସୂଚନା େଦେବ, େଯପରି େସ ଇ ା କର ।ି ଅଥଚ, ବତିରଣର ପ ତ ି
ନି ାରଣ କରିବାର ଏକକ ବେିବଚନା ଅ କାର ଋଣଦାତା  ନକିଟେର ହ ରହବି, ଯାହାକୁ ଋଣ ହତିା ୁ  ବତିରଣ େବାଲି ଧରାଯିବ 
େଯପର ି ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଅ ନେର ମନ  କରାଯାଇଛ।ି ନୂଆ ପରିସ ି ୟ କରାଯିବା େ େର, ଋଣ ରାଶ ି ଋଣଦାତା  ବକି  
ଅନୁସାେର ଋଣଦାତା ାରା ସିଧା ଡଲି  / ନମିାତା ୁ  ବତିରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ଆଉ  ଏହ ି ବତିରଣକୁ ଋଣ ହତିା ୁ  ବତିରଣ 
କରାଗଲା େବାଲି ବଚିାର କରାଯିବ।  ପୂବ ବ ବହୃତ ପରିସ ି ୟ କରାଯାଉ େଲ, ଋଣଦାତା ବତିରଣର ପ ତ ିନି ାରଣ କରିେବ; 
ଅଥା   ପରିସ ି ମାଲିକ / ବେି ତା ୁ  କମିା ଡଲିର କମିା ଋଣ ହତିା ୁ , ଓ ଏହପିରି ବତିରଣକୁ ଚୁ ିନାମାର ବଚିାର ଅନୁସାେର 
ଋଣ ହତିା ୁ  ବତିରଣ େବାଲି ଧରାଯିବ।  

 
2.5  ବତିରଣର ପ ତ ି

ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଅ ନେର ବା ଅନୁସାେର ଋଣଦାତା  ାରା ଋଣ ହତିା ୁ  କରାଯାଇ ବା ସମ  ବତିରଣ ଯାହା ବି ବ  ଭାେବ 
େରଖା ିତ େହାଇ ବା ଓ “ େକବଳA/c ହତିା େବାଲି ଚି ତି କରାଯାଇ ବା େଚ    ବା ଡମିା  ାଫ ବା ଭାରତୀୟ ବ ା ି ବ ବ ା 
ଅ ନେର ଅନୁମିତ ପା ି ାନା ରଣର ଅନ  େଯେକୗଣସି ୀକୃତ ପ ତ ି ାରା କରାଯିବ, ଯାହା େକବଳ ଋଣଦାତା ର ଏକକ 
ବେିବଚନା ଅନୁସାେର କରାଯିବ। ସମ  େଚ   ବା ାନା ରଣର ଅନ  ପ ତ ିସମ େର ସଂ ହ ଶୁ  ବା ଲାଗୁ େହାଇ ବା ଏପରି 
ଅନ  ଶୁ . ଯଦ ି କଛି ି ଅଛ,ି ତାହାେହେଲ ତାହା ଋଣ ହତିା ବହନ କରିେବ, େଚ   ବହନ/ସଂ ହ/ ା ି ପାଇଁ ଲାଗୁ ବା ସମୟ 
େଯେତେହେଲ ମ ।   

 
2.6  ବତିରଣର ସ ାବଳୀ 

ଏ େର ନହିତି େକୗଣସି କଥାର ବପିରୀତ େହବା ସେ , ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିା ୁ  େନାଟି   ପଠାଇ ଆଗକୁ ଋଣ ବତିରଣ ଗିତ ବା ର  
କରିପାରିେବ ଯଦ ିଦଆିଯାଇ ବା ଋଣର ସ ୂ  ଉଠାଣ େହାଇନାହ କମିା ଯଦ ିପା ିକୁ ଚୁ ିନାମାର ଅନୁସୂଚୀର-1େର ବ ତ ଉେ ଶ  
ଛାଡ ିଅନ  ବ ବହାର କରାଯାଇଛ ିଓ ଋଣଦାତା  ାରା ର  କରାଯାଇନାହ। 
 
ଅ କ ୁ , ଋଣଦାତା ନଜିର ବେିବକା କାରେର ୀକୃତ ଋଣର ବତିରଣକୁ ର  / ଗିତ କରିପାରିେବ କମିା ୀକୃତ ପରିମାଣରୁ ବତିରଣ 
େହବାକୁ ବା ପରିମାଣକୁ ାସ କରପିାରିେବ କମିା ଅନ  େକୗଣସି ସ  ଲଗାଇପାରିେବ, େଯେକୗଣସି  ସମୟେର ମ , ଯଦ ି
ଋଣ ହତିା ନୟିମ ଓ ସ କୁ ଅମାନ  କରୁଛ  ିକମିା ଯଦ ିଋଣଦାତା େକୗଣସି ସମୟେର ଋଣ ହତିା  ମାଣପ  / ବି ସନୀୟତା 
ସମ ତି େକୗଣସ ି ତକୂିଳ ତଥ  ଲାଭ କରୁଛ ,ି ତାହାେହେଲ।   
 



ଋଣଦାତା ସ ୂ  ଋଣକୁ େଫରାଇ ଆଣିପାରିେବ ଯଦ ିଋଣଦାତା ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଆ  ିେଯ ଋଣ ହତିା /ଗ ାେର ର  ାରା ଦାଖଲ 
କରାଯାଇ ବା ଦ ାବଜି ଜାଲ ଅେଟ କମିା ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର  ାରା ନି ାଦତି ଦ ାବଜି ସଠକି ନୁେହଁ ବା ଏହା ଋଣଦାତା  
ଆବଶ କତାର ଅନୁରୂପ ନୁେହଁ।  

 
2.7  ସଂଯୁ  ବବୃି ି 

ଋଣଦାତା ତବିଷ 31ମା  ତାରିଖେର, ଋଣ ହତିା ୁ  ତବିଷ 31 ମା  ସୁ ା େହାଇ ବା େତ କ େନଣ-େଦଣର ବବିରଣ, ଦାବ ି
େହାଇ ବା ସୁଧ ସହତି, ପଠାଇ ପାରିେବ। ଯଦ ିଋଣ ହତିା ଏହ ିବବୃିତ ି ା  କରିନ ବା କଥା ଜଣାଇ ନାହା ି କମିା 15 ଦନି ମ େର 
େସ େର  େକୗଣସି ବସିଂଗତ ି ରହି ବା ବଷିୟ ଜଣାଇନାହା ,ି ତାହାେହେଲ ଏହା ମାନେିନବାକୁ େହବ େଯ ଋଣ ହତିା ସହମତ ି
େଦଇଛ  ିଓ ୀକାର କରିଛ  ିେଯ େସ େର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ରାଶ ିତା  ବପି େର େଦୟ ଓ ବେକୟା େହାଇରହଛି।ି 

 
2.8  ିୟାକରଣ େଦୟଗୁଡ଼କି 

ଋଣ ହତିା ଋଣ ପାଇଁ ଆେବଦନ କରିବାେବେଳ ଅନୁସୂଚୀେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା କାେର ଋଣଦାତା ୁ ିୟାକରଣ ଶୁ  ଦାନ 
କରିବାକୁ ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବ। ିୟାକରଣ ଶୁ  ବାବଦକୁ ରହି ବା ରାଶ ିଋଣ ହତିା ୁ  େକବଳ େସେତେବେଳ େଫର  କରାଯିବ 
େଯେତେବେଳ ଋଣ େଦବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିା ୁ  ନଜିର ୀକୃତ ିରହି ବା ବଷିୟେର ସୂଚନା େଦବା ପୂବରୁ ଋଣ ହତିା ଋଣ 

ା  ନକରିବା ପାଇଁ ତା ର ଅଭିଳାଷ ବା ବଷିୟେର ସୂଚୀତ କରିେବ। 
 
2.9  ଋଣ ପରିେଶାଧ 
(a) ଋଣ ପରିେଶାଧ ଓ ତାହା ବାବଦକୁ ସୁଧ ଋଣ ହତିା ାରା କି ିେର କରାଯିବ। ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ େଯପରିକି କି ି ସଂଖ ା, େଦୟ 

ତାରିଖ ଓ କି ିର ପରିମାଣ ଆଦ ି ତିୀୟ ଅନୁସୂଚୀେର ବ ନା କରାଯାଇଛ।ି ପରିେଶାଧ ଅନୁସୂଚୀ ଋଣଦାତା  ାରା ସ ୂ  ଋଣ ରାଶ ି
ସହତି ଅନ  େଦୟ, ଭାର ଆଦ ିେଫରାଇ େନବାର ଅ କାର ଉପେର ତକୂିଳ ଭାବ ପକାଇବ ନାହ। ଅ କ ୁ , କି ିର ଗଣନା / 
ନି ାରଣ ଋଣଦାତା  କି ି ରାଶ,ି କି ି ସଂଖ ା ଓ େସ ଉପେର ସୁଧର ପୁନଗଣନାର ଅ କାର ଉପେର ତକୂିଳ ଭାବ ନ ପକାଇ 
େହବ, ଯଦ ିେକୗଣସି ରେର କି ିର ଗଣନା ଭୂଲ ଭାେବ େହାଇ ବା ଜଣାପେଡ, ତାହାେହେଲ ମ ।  ଏହ ିକି ିଗୁଡକି ତିୀୟ ଅନୁସୂଚୀ 
ମୁତାବକ େଦୟେଯାଗ  େହବ। 

(b) ଋଣଦାତା ୁ  ଇେଲେକ ାନକି କଅିରାନ ସଭସ ମା  େଡ   (ECS ମା  େଡ  ) ବା NACH ମା  େଡ   (ନାସନା   ଅେଟାେମେଟ   
କଅିରିଂ ହାଉ  ) ବା ଅେଟା େଡବଟି ମା  େଡ  ସ (ADM) ବା ଋଣ ହତିା  ା ିଂ ଇ   ସ  ସ ( SI)) ବା େଚ   ାରା ବା 

ାନା ରଣର ଅନ  େକୗଣସି ଡଜିଟିାଲ େମା   ଜରିଆେର େଯପରିକ ିରିଅଲ ଟାଇମ ସ େସେଟଲେମ  (RTGS) / ନ ାସନାଲ 
ଇେଲେକ ାନକି ଫ ସ ାନଫର (NEFT) / ଇ  ା  େପେମ  ସଭସ (IMPS) / ୟୁନଫିାଏଡ େପେମ  ଇ ରେଫସ (UPI) 
ବା େଡବଟି କାଡ ଆଦ ି ି   କରି ତଥା େଦୟ ଦାନ କରି ବା େନଟ ାନଫର ବା ଡମିା  ାଫ ାରା ବା ବେରାଅ  ସ େରମିେଟନ 
କ ାସ ାରା ( ଆୟକର ଅ ନୟିମ, 1961 ଅନୁସାେର) କମିା ଭାରତୀୟ ବ ା ି ବ ବ ା ଅ ନେର ପା ି ାନା ରଣ ପାଇଁ ୀକୃତ 
ଅନ  ମା ମେର ଅନୁସୂଚୀ – IIେର ଉେ ଖ ରହି ବା ତାରିଖେର ପରିେଶାଧ କରାଯିବ ଓ ଅନୁସୂଚୀ କାେର ଏହା ଆର  େହବ। 
ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର ୀକାର କରିେବ େଯ େସମାନ  ାରା ପରିେଶାଧ ଅନୁସୂଚୀର କଡାକଡ ି ପାଳନ କରାଯାଇଛ,ି ଯାହା 
ଏହ/ିଏହସିବୁ ଋଣ ଦାନ କରିବାର ଏକ ଆବଶ କ ସ  ଅେଟ। େଚ   ବା ECS/NACH/SI/ADM ମା  େଡ  ଗୁଡ଼କି ଯାହାସବୁ 
ଏଠାେର ସ ଭତ କରାଯାଇଛ ି ଓ  ଏ େର େଯେକୗଣସି େଚ   ବାECS/NACH/SI/ADM ମା  େଡ  ଗୁଡ଼କି ସାମିଲ ରହଛି,ି 
ଋଣ(ଗୁଡକି) ପରିେଶାଧ / ହଣ କରାଯାଇ ବା େସବା ବାବଦକୁ ଜମାନତ ଭାବେର ଜାରୀ େହାଇଛ।ି 

(c) ଯଦ ିଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା ୁ  ଅ  େକେତକ େଚ  /ECS/NACH/SI/ADM ମା  େଡ  ଗୁଡ଼କି େଦଉଛ ,ି େଯଉଁ େର େକବଳ 
କଛିମିା  କି ି ସାମିଲ ଅଛ ି କି ୁ  ଅନୁବ  ଅବ ର ସମ  କି ି ରାଶ ି ନୁେହଁ, ତାହାେହେଲ ଋଣ ହତିା, ଋଣଦାତା  ାରା ଦାବ ି
କରାଯାଇଥାଉ ବା ନ କରାଯାଇଥାଉ, ଋଣଦାତା ୁ  ବଳକା େଚ  / ECS/NACH/SI/ADM ମା  େଡ  ଗୁଡ଼କି ଅବଶି  କି ି ପାଇଁ 

ଦାନ କରିବ ଯାହା ାରା ଅନୁସୂଚୀ – II ମୁତାବକ ସ ୂ  ଅନୁବ  ଅବ କୁ ପୂରଣ କରିେହବ। 
(d) ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର େଯେକୗଣସି ଅତରିି /ସଂେଶା ତ/ ନୁତନ େଚ  / ECS/NACH/SI/ADM ମା  େଡ  ଗୁଡ଼କି ଦାନ 

କରିେବ େଯପରି ଋଣଦାତା  ାରା େଲାଡାଯିବ। 
(e) ଋଣ ହତିା କି ିଗୁଡକୁି ଶୀ  ଓ ନୟିମତିଭାେବ ଭ  େହବା ନି ିତ କରିବା ପାଇଁ ନେିଜ ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବ, େସ ଯାହା େହଉ ନା 

କାହକି, ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା ୁ  ସ  ଅନୁବ  ଅବ ର ସମ  କି ି ପାଇଁ େଚ  / ECS/NACH/SI/ADM ମା  େଡ  ଗୁଡ଼କି 
ଦାନ କରିେବ କମିା ଅନୁବ  ଅବ ର େକବଳ କଛି ିଅଂଶ ପୂରଣ କରୁ ବା କଛି ିେଚ   ଦାନ କରିେବ। 

(f) ଋଣ ହତିା ସହମତ େହେବ େଯ େକବଳ ସମୟ େହଉଛ ିଅନୁବ ର ସାର। 
(g) କି ି େପୖଠ ଆର  େହବ ଓ ଜାରି ରହବି, ପରିସ ି ଡଲିର/ନମିାତା  ାରା ଋଣ ହତିା ୁ  ଦାନ କରାଯାଇଥାଉ କମିା ନଥାଉ ଓ 

ଋଣ ହତିା ସ ୁଖୀନ େହଉ ବା ସମ  ଅସୁବଧିା ବା େକୗଣସି ବିବାଦ, ଅବେରାଧ, ବେିରାଧ, ଅଭିେଯାଗ ବା ସମସ ା ସେ , ଯାହା 
ଋଣ ହତିା  ଡଲିର/ନମିାତା/େକୗଣସି ବ ି ସହତି ବା ବେିରାଧେର ରହପିାେର, ପରିସ ି ଦାନକୁ େନଇ କମିା ପରିସ ି ଜନତି। 



(h) ଋଣ ହତିା ୁ  ନୟିମିତ ଭାେବ ନି  ତାରିଖେର କି ି ଭ  କରିବା ପାଇଁ ନଜି ଦାୟି  ସମ େର େକୗଣସ ିେନାଟସି, ଅନୁ ାରକ ବା 
ସୂଚନା ଦଆିଯିବନାହ। ଏହା ସ ୂ  ଭାେବ ଋଣ ହତିା  ଉ ରଦାୟି  େଯ େସ କି ି ଶୀ  ଓ ନୟିମିତ ଭାେବ ପଇଠ େହଉ ବା ନି ିତ 
କରିେବ। 

(i) ଉ  ଚୁ ିନାମା ଅନୁସାେର ଏବଂ / କମିା ଚଳତି ଆଇନ ଅନୁସାେର, ଋଣଦାତା  ପାଖେର ଅନ  େକୗଣସ ିଅ କାର ତଥା ଉପାୟ 
ଉପେର ତକୂିଳ ଭାବ ନ ପକାଇ, ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଅନୁସାେର ଋଣଦାତା ୁ  େଦୟ ଦାନ କରିବାେର ଋଣ ହତିା ାରା େକୗଣସି 

କାର ବଳିମ େହେଲ, ଋଣଦାତା ଏକ ଅତରିି  ସୁଧ ବେକୟା ରାଶ ିଉପେର, ତାହା ଋଣ େହଉ କମିା ଏହା ଅଧୀନେର ପଇଠ କରିବାକୁ 
ବା ଅନ  େକୗଣସ ି େଦୟେଯାଗ  ଶୁ  େହଉ, ଅତରିି  ସୁଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ହ  ଦାର େହେବ, େଯପରି ଅନୁସୂଚୀେର ବ ନା 

କରାଯାଇଛ।ି ଋଣଦାତା ମ  ଏହପିରି େଦୟ ଦାନ ନକରାଯିବାକୁ ଏକ ବବିାଦ ଭାେବ ମାନବିାକୁ ହକଦାର ଅଟ ,ି େଯଉଁ ସ କୁ ଏହ ି
ଚୁ ିନାମାର ଅନୁେ ଦ 23 ଅଧୀନେର ଜେଣ ଆବେି ଟ   ପାଖକୁ ବଚିାରାେଥ ପଠାଯାଇ ପାରିବ। ଉପେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା 
ଅତରିି  ଭାର ଋଣ ଦାନ ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ କ ସ  େହାଇ ବାରୁ ପରିେଶାଧ ଅନୁସୂଚୀର କଡାକଡ ି ପାଳନର ଦାୟି େବାଧକୁ 

ଭାବତି କରିବ ନାହ।  
(j) େଦୟ ରାଶ ିବା ସୁଧ ଗଣନା ସମ ତି େକୗଣସି ସମସ ା ଉପୁଜେିଲ, ତାହା ଋଣ ହତିା(ମାନ ୁ ) ୁ   େକୗଣସି କି ି େପୖଠତ ିକରିବାଠାରୁ 

ଦୂେରଇ ର ବାେର ସମଥ େହବନାହ। 
 
2.10  କି ି େପୖଠର ପ ତ ି
(a) ନମିେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ନୟିମ ଓ ସ  ଅଧୀନେର କାର/ଜପି ଆଦ ି େ େର ପରିେଶାଧ େଚକ/ଇେଲେକ ାନକି ମା  େଡ  / 

ାନଫର ମା ମେର େହବ ( ମାମଲା େଯପରି େହାଇ ବ)। ଅନ  ବାନ େହାଇ େଲ, ଋଣଦାତା ୁ  େଚ   ବା ଇେଲେକ ାନି  
ମା  େଡ  ଗୁଡକି / ାନଫର(ମାମଲା େଯପରି େହାଇ ବ) କମିା ଋଣ ହତିା  ାରା ନଗଦ ଟ ା େ ରଣ କରାଯାଇ ବା ଡମିା  ାଫ 

ାରା ତିୀୟ ଅନୁସୂଚୀେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ତାରିଖେର ପରିେଶାଧ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପରିସ ି ବତିରଣ ଉପେର 
ନଭିରଶୀଳ ନୁେହଁ। ଋଣ ହତିା ତା  ାରା ପରିେଶାଧ ଅନୁସୂଚୀର କଡାକଡ ିପାଳନ େହବ େବାଲି ଋଣ ହତିା ୀକୃତ ି ଦାନ କରିବା 
ଋଣ ଦାନ କରିବାର ଏକ ଆବଶ କ ସ  ଅେଟ। 

(b) ଋଣଦାତା ୁ  ାରା ଋଣ ହତିା ୁ  ତା  ାରା ଜାରୀ େକୗଣସି େଚ   ଓ ବୀମା ିମିୟମ େଚ  / ଇେଲେକ ାନକି ମା  େଡ  ଗୁଡକି 
ଉପ ାପନ କରିବା ପୂବରୁ େକୗଣସ ିେନାଟସି, ଅନୁ ାରକ ବା ସୂଚନା ଦଆିଯିବ ନାହ। ଋଣ ହତିା ଓ/ବା ଗ ାେର ର ର ଏହା କ ବ  
େଯ େସ କି ି / ିମିୟମଗୁଡକି େପୖଠ କରାଯିବା ତାରିଖେର କମିା ତା’ପେର, େଯେତେବଳ ପଯ  ଋଣ ଖାତାର ସମ  ବାକ ିେଦୟ 

ଦାନ େହାଇନ ିଓ ବ  େହାଇନ,ି େସେତେବଳ ପଯ  ବ ା  ଖାତାେର ପଯ ା  ଜମା ମହଜୁଦ ରହବିା ନି ିତ କରିେବ, ଯାହାଫଳେର 
କି ି େପୖଠ କରିବା ପାଇଁ େଚ  /ମା  େଡ   ବା େଦୟ େପୖଠ କରିବାର ଅନ  େକୗଣସି ମା ମ, ଅଥ ଅଭାବରୁ େଫର ିଆସିବ ନାହ କ ି
ଅନାେଦୟ େହବନାହ।  େଚ   ବା ମା  େଡ  େର ଅତେିଦୟ ମୂଲ  ବା ପୂ  ବା ଜମାନତ ମୂଲ  ଥାଇପାେର ଆଉ ଏପରି ମୂଲ  ପାଇଁ, 
ଯାହାକୁ ଋଣଦାତା ଏହ ି ଚୁ ି ମୁତାବକ ଋଣ ହତିା ାରା େପୖଠ କରିବାକୁ ବା େଦୟ ଭାେବ ନି ାରିତ କରିଛ  ିବା େସହ ିପରିସ ି 
ଉପେର ଋଣ ହତିା ଅନ  ଅତରିି  ଋଣ , ତଭୂି େନଇଛ  ିଓ /ବା ଗ ାେର ର ଏହା ସମ ତି େକୗଣସ ିଆପ ି ଉଠାଇ ପାରିେବନାହ। 
ଯଦ ିେଦୟ ଦାନ କରିବା ତାରିଖ ଏକ ଛୁଟଦିନି େହାଇଥାଏ, ତାହାେହେଲ ଏପରି ିତେିର ଋଣ ହତିା ଏବଂ/କମିା ଗ ାେର ର ତ ାଳ 
ଏହାର ପୂବବ ୀ କାଯ  ଦବିସେର କି ି େପୖଠ କରିବାକୁ ବା େହେବ ଓ ପୂବବ ୀ କାଯ  ଦବିସେର ଏପରି କରିବାେର ବଫିଳ େହେଲ 
ବଳି ିତ ଅବ  ପାଇଁ ଅତରିି  ସୁଧ େଦବାକୁ ପଡବି ଯାହା କି ି େଦୟ ଦାନର କୃତ ତାରିଖଠାରୁ େଦୟ ଦାନ ା ି େହବା ତାରିଖ 
ପଯ  ଗଣନା କରାଯିବ। ଆହୁରିମ , ଋଣଦାତା ଶୁ ଗୁନକି ପାଇଁ ଉ ରଦାୟୀ ନୁହ .ି ଯଦ ି କଛି ି ଥାଏ, ତାହା ତା ର 
( ୀ/ପୁ)/େସମାନ ର ଏପରି ଉପ ାପନାେର ବ ା ର  ାରା େଡବଟି କରାଯାଏ। ଆହୁରି ମ  ଋଣଦାତା େଚ   ବା ଇେଲେକ ାନିକ 
ଉପକରଣଗୁଡକି ଏଗୁଡକିର େବଧୖତା କାଏମ ବା ପଯ  ଓ େଯେତେବେଳ କି ି େପୖଠକରିବାକୁ ବ, ବେକୟାେର ବା ଲାପିେର ବା 

ତେିର, େସେତେବଳ ପଯ  ଋଣଦାତା ଏହାକୁ େଯେତଥର ଚାହେବ ଉପ ାପନ କରିପାରିବ, ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର ଏପରି 
ଉପ ାପନା େନଇ ଶ ଉଠାଇପାରିେବ ନାହଁ।   

(c) ଋଣ ହତିା/ସହ-ଋଣ ହତିା ଯଦ ିଋଣଦାତା ୁ  ଚୁ ି ଅବ ର ସମ  କି ି ବଦଳେର େକବଳ ଅ  କଛି ିକି ି କଭର କରିବାଭଳ ିେପା -
େଡେଟଡ େଚ  (PDCs)/ଇେଲେକ ାନିକ େମେ ଟ ଦାନ କର ,ି ତାହାେହେଲ, ଋଣଦାତା  ାରା ଦାବ ି ଉପ ାପନ କରାଯାଉ 
କମିା ନକରାଯାଉ, ଋଣ ହତିା ଅବଶି  କି ି ପାଇଁ ବେକୟା େଚ   ଦାନ କରିେବ େଯପରି ତିୀୟ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାେର ସ ୂ  ଚୁ ି 
ଅବ  ପୂରଣ େହାଇପାରିବ। 

(d) ଋଣ ହତିା ଏ ତ ି ସହମତ ଓ ବୁଝଛି  ି େଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଋଣଦାତା  ାରା େଚ  /ଇେଲେକ ାନକି ମା  େଡ  ଗୁଡକି 
ଉପ ାପନ େହାଇନପାରିେଲ, ଏହା ଋଣ ହତିା  ଋଣ ପରିେଶାଧର ଉ ରଦାୟି କୁ ଭାବତି କରିବ ନାହ। େକୗଣସି ପରି ିତେିର, 
େକୗଣସି କାରଣରୁ, ଋଣଦାତା ନଗଦକିରଣେର ବଳିମ, ବାଦ ପଡଯିିବା ବା ଅଣେଦଖା େହବା ପାଇଁ, େକୗଣସି େଚ  /ଇେଲେକ ାନିକ 
ମା  େଡ  ର ତ ିବା ହାନ ିପାଇଁ ( ପୂବରୁ ଋଣ ହତିା ାରା ଋଣଦାତା ୁ  ଦଆିଯାଇଛ ିବା ଦଆିଯିବ) ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବନାହ। 

(e) ଋଣ ହତିା ଓ ସହ-ଋଣ ହତିା ଏହା ବୁଝବିାକୁ େହବ େଯ: 



(f) େକୗଣସି କାରଣରୁ ଋଣଦାତା  ାରା େଚ  /ଇେଲେକ ାନକି ମା  େଡ  ଗୁଡକି ଉପ ାପନ େହାଇନପାରିେଲ, ଏହା ଋଣ ହତିା  ଋଣ 
ପରିେଶାଧର ଉ ରଦାୟି କୁ ଭାବତି କରିବ ନାହ। 

(g) େକୗଣସି ପରି ିତେିର, େକୗଣସ ିକାରଣରୁ, ଋଣଦାତା ନଗଦକିରଣେର ବଳିମ, ବାଦ ପଡଯିିବା ବା ଅଣେଦଖା େହବା ପାଇଁ, େକୗଣସି 
େଚ  /ଇେଲେକ ାନକି ମା  େଡ  ର ତ ିବା ହାନ ିପାଇଁ ( ପୂବରୁ ଋଣ ହତିା ାରା ଋଣଦାତା ୁ  ଦଆିଯାଇଛ ିବା ଦଆିଯିବ) ଉ ରଦାୟୀ 
ରହେିବନାହ। ଅ  ଶ େର କହେିଲ, ଋଣ ହତିା କି ି େଦୟ ଦାନ ପାଇଁ ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବ, େଯେତେବଳ ପଯ  କି ି ପରିମାଣ 
ଋଣଦାତା  ଖାତାକୁ େ ଡଟି େହାଇନ।ି ଋଣଦାତା େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଋଣ ହତିା  ଠାରୁ ଋଣ ହତିା ାରା େପଠୖ କରାଯାଇ ବା 
େଦୟ ପାଇଁ ଖାତାେର ଏହା େଦୟ େହାଇ ବାର ମାଣପ  ମାଗି ପାରିେବ ଓ ତାହା ଋଣ ହତିା ୁ  ଦାବ ିକରାଯାଇ ବା ତାରିଖ ଠାରୁ 5 
ଦନି ମ େର େଦବାକୁ େହବ।  

(h) ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅ ନେର ଏବଂ/କମିା ଚଳତି ଆଇନ ଅ ନେର ଋଣଦାତା ର େକୗଣସି ଅନ  ଅ କାର ବା ଉପାୟଗୁଡକି ଉପେର 
ତକୂିଳ ଭାବ ନପକାଇ େଚ   ଅନାଦର ବା ECS ବା NACH ମା  େଡ   ବା ା ିଂ ଇନ କସନ ବା ବ ା  ାରା ଚି ଟ େକୗଣସି 

ବ ା  ଥମ ଉପ ାପନେର ଅ ୀକୃତ କରିବା େଳ ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର କୁହାଯାଇ ବା କାେର  ଋଣ ହତିା ଏକ ଫାଟ ଶୁ େଦବାକୁ 
ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବ।  ତିୀୟ ଉପ ାପନେର ଅ ୀକୃତ େହେଲ, ଆଉ ଅ କ ଚାଜ, େଯପରି ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର ଉେ ଖ େହାଇଛ,ି 
ଏପରି ଅ ୀକୃତକୁି ଦୃ ିେର ର  ଲାଗୁକରାଯିବ। େଚ   ଅ ୀକୃତ ବା ଇେଲେକ ାନକି ମା  େଡ   ବା ା ିଂ ଇନ କସନ ବା ଅନ  
େଯେକୗଣସି ଚି ଟ େହାଇ ବା ମା ମ (ଉଭୟ ଥମ ଓ ତିୀୟ ଉପ ାପେର)ର ଅ ୀକୃତ େହବା େଳ ଶୁ ର ପରିମାଣ େକେତ 
ରହବି ତାହା ମ  ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର ନି ାରିତ େହାଇଛ।ି ଅ ୀକୃତ ି େଯାଗଁ ୁ ଶୁ  ଲାଗ ୁ କରିବା େନେଗାସିଏବଲ ଇନ େମ  
ଅ ନୟିମ, 1881 ଓ େଦୟ ଦାନ ଓ ବେ ାେବା  ବ ବ ା ଅ ନୟିମ, 2007 ଅ ଗତ ଋଣଦାତା  ଅ କାର ଉପେର ତକୂିଳ 

ଭାବ ନ ପକାଇ  ଯଥା େମ ବା ସମାନ ଅ ନୟିମ ଅ ନେର ସଂେଶା ତ େହାଇଛ ିଓ ବ ମାନ ବଳବ ର ରହଛି ିଓ ଅନ  ଅ କାର 
ଯାହା ଏହ ିଚୁ ିନାମା ବା ସମାନତା ଆଇନ ଅ ନେର ଋଣଦାତା ର ଅଛ,ି ତାହା ଉପେର ତକୂିଳ ଭାବ ପକାଉନାହ। 

(i) େଯେତେବେଳ େଚ  /ଇେଲେକ ାନକି ମା  େଡ   ଜରିଆେର େଦୟ ଦାନ କରାଯାଏ ନାହ, େସେତେବେଳ ବଭିି  ସମୟେର 
ଋଣଦାତା  ବେିବକା କାର ଅ ଗତ ସଂେଶାଧନର ଅଧୀନ, େଯପରି ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର କୁହାଯାଇଛ.ି ଏକ ଫାଟ ଶୁ  େଦବା ପାଇଁ 
ଋଣ ହତିା ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବ। 

(j) େଯେତେବେଳ େଦୟ େ ରଣ ଆଉଟେ ସନ େଚ   ମା ମେର େହାଇଥାଏ, େସେତେବେଳ ବଭିି  ସମୟେର ଋଣଦାତା  
ବେିବକା କାର ଅ ଗତ ସଂେଶାଧନର ଅଧୀନ, େଯପରି ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର କୁହାଯାଇଛ.ି କଛି ି ଭାର େଦବା ପାଇଁ ଋଣ ହତିା 
ଉ ରଦାୟୀ ରହେିବ। 

(k) “ଋଣ ହତିା ଯା ା ଖ  ଓ ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ଅନୁସୂଚୀ-1 A େର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ଶୁ  ବାବଦକୁ ଅଥ ଦାନ କରିବାକୁ ଉ ରଦାୟୀ 
ରହେିବ।” 

(l) “ ଥମ ଅନୁସୂଚୀ ଓ ଅନୁସୂଚୀ-1 A େର  ଉେ ଖ େହାଇ ବା ଶୁ  ଋଣ ହତିା ୁ  ଜଣାଇ ପରିବ ନ କରାଯାଇ ପାରିବ ଓ ଜଣାଯିବା 
ଦନି ଠାରୁ ଋଣ ହତିା ସଂେଶା ତ ଶୁ  େଦବା ପାଇଁ ସମହତ େହେବ। 

 
2.11  କି ି ପରିବ ନ ଓ ପୁନନଧାରଣ 

ଋଣଦାତା ଯଦ ି ପରି ିତଗିୁଡକି ପାଇଁ ନଜିକୁ ଉପଯୁ  ମେନ କର ,ି ତାହାେହଲ ଋଣଦାତା କି ି ପରିବ ନ ବା ପନୁନଧାରଣ , ଋଣ 
ପୁନଃସଂରଚନା ( ନୟିାମକ ଅ ନେର ଥାଉ ବା ନଥାଉ) ଏପରି େଶୖଳୀେର ଓ ଏପରି େହବ େଯପରି ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିା  
ଅନୁେରାଧରେର ବା ସ ୂ ଭାେବ ନଜିର ବେିବକ ଅନୁସାେର ଯଥାପୂବରୁ ଋଣ ହତିା ୁ  େନାଟସି ପଠାଇ ନି ତ ି କରିେବ। ଆଉ 
ପୁନଃ ଦାନ ଋଣ ହତିା  ାରା ଋଣେର କରାଯାଇ ବା ପରିବ ନ ଓ/ବା ପୁନନଧାରଣ / ବା ପୁନଃସଂରଚନା ଅନୁସାେର କି ିେର 
େଯଉଁ ତାରିଖରୁ ପରିବ ନ, ପୁନଃନଧିାରଣ ବା ପୁନଃସଂରଚନା କରାଗଲା, ଯାହା ତିୀୟ ଅନୁସୂଚୀେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ସେ  
କରାଯିବ । 

 
2.12  ଋଣ ହତିା, ସହ-ଋଣ ହତିା ଓ ଗ ାେର ର  ଉ କ ଦାୟି  ଯୁଗ ଓ ଅେନକ େହବ। 

ସହ-ଋଣ ହତିା, ଗ ାେର ରମାନ  ଉ ରଦାୟି  ଯୁଗ ଓ ଅେନକ ଓ ଋଣ ହତିା ସହତି ଏହା ଏକ  ରହଥିାଏ। ସୁଧ, ଅତରିି  ସୁଧ 
ଆଦ ିସହତି ଋଣ ପରିେଶାଧ କରିବା,ଏହ ି ଚୁ ିନାମା/ ଓ ଅନ  ଚୁ ିନାମାର(ଗୁଡକିର) ନୟିମ ଓ ସ , ଦ ାବଜି ଯାହା ଋଣ ହତିା  

ାରା ଏହ ିଋଣ ବା ଅନ  ଋଣ ବା ଅନ  ଋଣଗୁଡକି ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ନକିଟେର ନି ାଦନ କରାଯାଇଛ ିବା କରାଯାଇ ଲା, ତାହାର 
ନରିୀ ଣ ଋଣ ହତିା ଓ ଗ ାେର ର  ଦାୟତା, ଯୁ  ଓ ଅେନକ ଅେଟ ଓ ଫଳ ରୂପ ଋଣ ହତିା ାରା ଋଣଦାତା ୁ  ଦାନ 
କରାଯିବାକୁ ବା ଋଣ ରାଶ ି ଓ ଅନ  ଭାର ପୁନଃ ା ି କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସମ ୁ  ବା େସମାନ  ମ ରୁ େକୗଣସି ଜଣ  
ବେିରାଧର କାଯ ାନୁ ାନ ହଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା ତା ର ଅ ୁଣ ବଚିାରଶୀଳତା ବ ବହାର କରିପାରିେବ।  
 

2.13 ସୁଧ ହାରେର ପରିବ ନ 



ଋଣଦାତା ଋଣ ରାଶ ି ବତିରଣ କରିବା ପୂବରୁ ଯଦ ି ସୁଧହାର ସଂେଶାଧନ କର ,ି ତାହାେହେଲ ବ ତ ଦର ବଷିୟେର େସ େଫାନ, 
ଏ  ଏ  ଏ  , େପା  ବା ଏହପିରି ଅନ  ମା ମ ଜରିଆେର( ଡଜିଟିାଲ ମ  ସାମିଲ), ଯାହା ଋଣଦାତା ନି ାରଣ କରିେବ, ଋଣ ହତିା ୁ  
ଜଣାଇେବ। ସଂେଶା ତ ହାର ବଷିୟେର ଥେର ଜଣାଯିବା ପେର ଓ ଋଣ ହତିା  ାରା ଏହା ଭାେବ ଗୃହୀତ େହବାପେର, ତାହା 
ସ ୂ  ଋଣ ରାଶ ିେ େର ଏହାପରଠାରୁ ଏପରିଭାେବ  ସଂେଶାଧନ େହାଇ ବା ତାରିଖ ଠାରୁ ଲାଗ ୁେହବ। 

 
2.14 ସୁଧ ହାର ଓ ଶୁ େର ପରିବ ନ ପାଇ ଁବି ି 

ସୁଧ ହାର ଓ ଋଣଦାତା  ାରା ଲାଗ ୁ େହାଇ ବା ଅନ  ଶୁ େର ପରିବ ନ େହାଇ େଲ, ଏହାକୁ ଦଶତ କରାଯିବ / ବି ାପିତ 
କରାଯିବ / ଋଣଦାତା  ାରା / ଖବରକାଗଜେର କାଶ କରି/ ଋଣଦାତା  େୱବସାଇ  େର/େ ଟେମ  ଏକାଉ େର ଏ ୀ ାରା 
କରାଯାଏ/ ପରିେଶାଧ ଅନୁସୂଚୀ ଋଣ ହତିା  ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ ଓ/ କମିା ଗ ାେର ର ପାଖକୁ ଆଉ ଏପର ି େଳ, ଋଣ ହତିା ଓ 
ଗ ାେର ର ଉଭୟ ସଂେଶା ତ ସୁଧହାରେର ବା ଶୁ େର,େଯପର ିଏହା େସହ ିସମୟେର ବ କମିା େଯପରି ଉଭୟ ପାଟ ମ େର 
ସହମତ ି େହାଇ ବ, େଦୟ ପଇଠ କରିପାରିେବ। ଋଣ ହତିା ଓ ଗ ାେର ର ସୁଧ ହାର ଏବଂ /କମିା ଶୁ େର େହାଇ ବା ପରିବ ନ 
ଅନୁସାେର େଦୟ ଦାନ କରବିାକୁ ବୁଝଛି  ିଓ ସହମତ େହାଇଛ ।ି ଋଣ ହତିା ଓ ଗ ାେର ର ସମ  ସୁଧ, ଶୁ  ଓ କର, େଯପରି 
ବଭିି  ସମୟେର େୟାଗ େହବ, ପଇଠ କରିବାକୁ ସହମତ ିଜଣାଇଛ  ିଓ ରାଜ ିେହାଇଛ ।ି 

 
2.15 ବଳି ିତ େଦୟ ଦାନ ଉପେର ସୁଧ ବା ଅତରିି  ସୁଧ ବା ଦ  ସୁଧ 

ଚୁ ିନାମା ମୁତାବକ ଋଣଦାତା ୁ  େଦୟ ଦାନେର ଋଣ ହତିା  ାରା େକୗଣସି କାର ବଳିମ େହେଲ ବା ଲାପ େହେଲ, ଋଣଦାତା 
ଅନୁସୂଚୀ-I େର ସୂଚତି େହାଇ ବା କାରେର ବା େଯପରି ଋଣଦାତା  େୱବସାଇଟେର ବଭିି  ସମୟେର ଉପ ାପନା 
କରାଯାଇପାରିବ, େଦୟର ନି  ତାରିଖ ଠାରୁ କୃତ ରାଶ ି ପଇଠ େହବା ପଯ / ଋଣଦାତାକୁ େ ଡଟି େହବା ପଯ  ସ ୂ  
ବେକୟା ରାଶି ଉପେର ସୁଧ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ହ  ଦାର େହାଇପାରିେବ, ତାହା ଋଣ ବା ସୁଧ େହଉ କମିା ଏହା ଅ ନେର େଦୟ େଯାଗ  
ଅନ  େକୗଣସି ଶୁ  େହଉ। ଉ  ସୁଧକୁ ପୁ ି କୃତ /ମି ିତ କରାଯିବ ଓ ଋଣ ହତିା ୁ  ଦାନ କରାଯାଇ ବା ଋଣ ଭାେବ େବାଲି 
ଧରାଯିବ ଓ ଏହପିରି ଅେପୖଠ ରାଶ ି ଉପେର ସୁଧ ବସାଯିବ। ଋଣଦାତା ଏହପିରି ଅଥ ଦାନ କରାନଯିବା କଥାକୁ ବବିାଦ େବାଲି 
ମାନେିନଇ ପାରିବ ଯାହାକୁ ଚୁ ିନାମାର ନୟିମ ଓ ସ  ମୁତାବକ ଜେଣ ଆ  ବେି ଟ   ପାଖକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ। 

 
2.16  ଅନ ାନ  େଦୟଗୁଡ଼କି 

ଋଣ ହତିା ଓ ଗ ାେରଣର ଏହପିରି ଅନ  ଶୁ ଗୁଡକି ଦାନ କରିେବ, ଯାହା ଲାଗ ୁେହବା ସ ାବନା ରହଛି,ି କି ୁ  ଋଣ ିୟାକରଣ, 
େଲଖନ, ା  ଶୁ  ଓ କମିଶନ, ଆର.ଟ.ିଓ ସହତି ବାହାନ ପ ିକରଣ, ସଂ ହ, ଆର.ଓ.ସି ଫାଇଲିଂ ଓ ସଂେଶାଧନ, 

ସି.ଇ.ଆର.ଏସ.ଏ.ଆଇ ପ ୀକରଣ. ଏନ.ଇ.ଏସ.ଏଲ ଆଇ.ୟୁ ପ ିକରଣ ପାଇଁ େଦୟ ଭାର ପଯ  ସିମୀତ ନୁେହଁ / ନବୀକରଣ, 
ସି.ଆଇ.ବ.ିଆଇ.ଏଲ ରିେପାଟ େଜେନେରସନ, ପରିସ ି ମୂଲ ା ନ, େଚକ/ପୁନଃ ଅଥ ଦାନର ଅ ୀକୃତ,ି କ ାସ ହା ଲିଂ, ି-
େକାଜର, ସମ  ମୂଳ ରାଶ ିଅଥ ଦାନ, କାଉ ର କପ ିେ ଟେମ , ରିପେଜସନ ଓ ୟାଡ ଭଡା, ନକଲି ଏନ.ଓ.ସି, ଋଣ ବାଜ ା ି/ରି-
ବୁକଂି, େଦୟ ତାରିଖ ବଦଳବିା େଯାଗୁ ଋଣ ରି କଚରିଂ, ପୁନଃ ପରିେଶାଧ େମାଡ ବଦଳାଇବା, ଯା ା କରିବା, ଫେଲା-ଅପ ସଂ ହ 
କରିବା, େ ଡ ସାଟଫିେକଟ ଆଦ,ି ଅନୁସୂଚୀ- Iେର ଉେ ଖ େହାଇ ବା ହାରେର। 

 
2.17 ଟକିସଗଡ଼ୁକି 

ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା ୁ ଏପର ିରାଶରି ତପୂି  କରିେବ ଯାହା ଋଣଦାତା ାରା େକ  ବା ରାଜ  ସରକାର ୁ ସୁଧ ଓ /ବା ଅନ  ଶୁ  
ଉପେର େ ଡଟି ସୁବଧିା ଉପେର ବସାଯାଇ ବା େକୗଣସି କର କାରଣରୁ ଦାନ କରାଯାଇ ବ ବା େଦୟ ବ (େଯଉଁ େର ଗୁଡ   
ପଯ  ସିମୀତ ନୁେହଁ) ଆଉ େସବା କର ଓ / ବା ଉପକର , େକ  /ରାଜ  ସରକାର  ାରା େ ଡଟି ସୁବଧିା ଉପେର ବସାଯାଇ ବା 
ସୁଧ ଉପେର ବା ବ ମାନର ଆଇନେର ପରିବ ନ ବା େକୗଣସି ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗ ୁେହବା କାରଣରୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଋଣ ହତିା ାରା 

ତପୂି  ବା େଦୟ ଦାନ େସେତେବେଳ କରାଯିବ, େଯେତେବେଳ ଓ େଯପରି ଋଣଦାତା ାରା ଏପର ିକରିବାକୁ କୁହାଯିବ।   
 

ଅନୁେ ଦ 21 
ନରିାପ ା 

3.1  ଋଣଦାତା ାରା ାରା ଏଠାେର ଉେ ତ ନୟିମ ଓ ସ  ଅଧୀନେର ଋଣ ହତିାକୁ ଋଣ ସୁବଧିା ଦାନ କରିବା / େଦବା ପାଇଁ ସହମତ 
େହବାପେର ଋଣ ହତିା ଏତ ାରା ଏକ ବେିଶଷ ଥମ ଶୁଳ ମା ମେର ଋଣଦାତା  ପ େର ଦୃ ିବ କ ର ବା ପାଇଁ ସହମତ ଅଛ  ି
ଓ ଋଣଦାତା  ପ େର ଚାଜ କରିେବ। ସ ି, ଏକା ସ େର ସମ  ଆେସେସାରି ସହତି ସ ି, ଉ  ସ ି ବ ତୀତ ବା ବ ମାନ ବା 
ଭବଷି ତେର ଆଉ ସୁଧାର, ନବୀକରଣ ଓ ତି ାପନ ରୂପେର ଥମ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁସାେର ବ ତ ସ ି ଉପେର , ଯାହାର ବପି େର 
ଋଣ ସୁବଧିା ଉପଲ  କରାଯାଉଛ।ି ଏହ ି ସମ େର ଋଣ ହତିା ମ  ଏହା ସହତି ସଂଲ  ପ େର ଋଣଦାତା  ପ େର 



ଅପରିବ ନୀୟ ମତା ନି ାଦନ କରିଛ ।ି  ଋଣ ହତିା ଏହ ି କରାରର ଆହୁରି ଅନ ାନ  ଦ ାବଜି ନି ାଦତି କରିବାକୁ ମ  ସହମତ 
ହୁଅ  ିଆଉ ଏପରି ଦାଖଲ କର  ିଯାହା ଋଣଦାତା ାରା ପରିସ ତ ିଉପେର ଶୁ କୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଆବଶ କ େହାଇଥାଏ। 

3.2  ଏହ ିଚୁ ିନାମାେର ହ ା ର କରିବା ାରା ସ ି(ଗୁଡକି) ବା ସ ତରି ବତିରଣ, ଯାହା ମ  ଥେମ େହବ, ଠି   ପେର ବ କକିରଣ 
େହାଇ ବା ଧରିନଆିଯିବ ।  

3.3  ଏହାର ଅନୁେ ଦ 3.1େର ଋଣ ହତିା ାରା ତଆିର ିକରାଯାଇ ବା ଶୁ  ଋଣ ହୀତା ାରା ଋଣଦାତା ୁ  ଦଆିଯାଇଛ ିବା େଦବାକୁ ବା 
ଋଣ େଦୟର ପୁଣ ି ପରିେଶାଧ ଓ ପରିେଶାଧ ପାଇଁ ସୁର ା ଦୃ ିରୁ େହବ ଓ ସମ  ଶୁ  ଆଉ ସୁଧ ପରିବ ୟ ଓ ବ ୟ ଯାହା ଖ  
କରାଯାଇଛ ିବା କରାଯିବାର ଅଛ,ି ଏହା ଅନୁସାେର ଋଣଦାତା ାରା ବହନ କରାଯାଇଛ ିଆଉ େଦୟ େଯାଗ  ଅନ  ସମ  ଅଥ ବା ଯାହା 
ଋଣ ହତିା ାରା ଋଣଦାତାକୁ ଏଠାର ସ  ଅନୁସାେର େଦୟ େହାଇପାରିବ । 

3.4  ଏଠାେର ଋଣ ହତିା ାରା ସୃ ି କରାଯାଇ ବା ଶୁ  େସେତେବଳ ପଯ  ଚାଲୁ ରହବି େଯେତେବଳ ପଯ  ଋଣଦାତା ଏଠାେର ସୃ ି 
େହାଇ ବା ତଭୂିତରି ନବିାହନ କରିବାକୁ ବା ମାଣପ  ଜାରି କରିନାହା  ିଓ  େଦବାଳଆି, େ ଡଟିର  ସହତି ଆେୟାଜନ, ମାନସିକ 
ଅ ମତା ସମାପନ ( ଇ ାେର ବା ଅନ ଥା) ବା ଋଣ ହତିା  େକୗଣସି ବଲିୟ ବା ସେ ଳନ, ପୁନନମାଣ, ବ ନର ଅ ହଣ, 
ବଘିଟନ ବା ରା ୀୟ କରଣ ( ଯାହା ମ  େହଉ) ାରା ଋଣ ହତିା  ଦାୟତାକୁ ଭାବତି, ାସ ବା ସମାପନ କରିବନାହ । 

3.5  ଯଦ ିପରିସ ତ ିବତିରଣ େହାଇନାହ କିମା ଯଦ ିଚୁ ିନାମା ନି ାଦନ େହବା ସମୟେର ଋଣ ହତିା  ନାମେର ପ ି କୃତ କରାଯାଇନାହ 
 ତାହାେହେଲ ବାହନର ବବିରଣ ଯାହା ଏପରି ସମୟେର ଉପଲ  ନାହ / େସମାନ ୁ  ସୂଚୀତ କରାଯିବ େଯ ଏପରି ବତିରଣ 
ଏବଂ/କମିା ପ ିକରଣର ଏକ ସ ାହ ମ େର ଋଣ ହତିା  ାରା ଋଣଦାତାକୁ ଲି ତ ଭାେବ ଜଣାଯିବ ଓ ଏପରି ବବିରଣକୁ ଏଠାର 
ଅନୁସୂଚୀର ଏକ ଅଭି  ଅଂଗ ଭାେବ ପଢାଯିବ େଯପରିକ ିଏହାକୁ ଚୁ ିନାମାର ନି ାଦନ ସମୟେର େସ େର ସାମିଲ କରାଯାଇ ଲା। 
ଋଣ ହତିା ଏପର ିେକୗଣସି ଦଲିଲ ୀକାର ନକରିବାକୁ ସହମତ େଯ ଏହ ିଚୁ ିନାମା ନି ାଦନ େହାଇ ବା ତାରିଖେର ପରିସ ି ବା 
ଏହାର େକୗଣସି ଅଂଶର ବବିରଣ ଉପଲ  ନ ଲା, ଶୁ  ନି ିୟ, େଦାଷପୂ  ବା ଅେବଧୖ ଲା ବା େଯେକୗଣସି କାେର 
ଅପରିବ ନୀୟ ଲା। 

3.6  ଋଣ ହତିା ବାହନକୁ ଏପରି ସମୟେର ପ ି କୃତ କରିେବ େଯପରି ଉପଯୁ  ା କାର  ାରା ନି ାରିତ େହାଇ ବ। 
3.7  ଋଣ ହତିା ଏତ ାରା ପୁଷି କରିେବ େଯ ଋଣ ହତିା  ସ ତ(ିସ ତଗୁିଡକିର)ର ସମ  ବବିରଣ ବଷିୟେର ାନ ଅଛ।ି 
3.8  ଋଣ ହତିା ଋଣ ରାଶ ିଓ ଏହାଉପେର ବା ସୁଧ ପାଇଁ ସୁର ା ଦୃ ିରୁ ଏକ ବଚନ ପ  ମ  ନି ାଦନ କରିଛ ।ି 
3.9  ଋଣ ହତିା ତୃତୀୟ ପ ର ଗ ାେର ି(ମାନ) ସିହତ ଏପରି ଅତରିି  ତଭୂିତଗିୁଡକି ୁତ କରିବା ଆବଶ କ େହବ, ଯାହା ଋଣଦାତା 

ନଜିର ବେିବକା କାରେର ଉଚତି େବାଲି ମେନ କରିେବ।   ଏପରି ିତେିର ଋଣ ହତିା ଏପର ିଅନୁବ , ଚୁ ିନାମା, ଉପ ମ, ଦ ାବିଜ, 
ପାୱାର ଅଫ ଆଟ  ଦାନ କରିେବ ଯାହା ଋଣଦାତା  ପାଇଁ ଆବଶ କ େହାଇପାେର। ଋଣ ହତିା ଏପର ି େକୗଣସି ଅନୁବ , 
ଚୁ ିନାମା, ଉପ ମ, ଦ ାବଜି ଆଦକୁି ର  ବା ସମା  କରିେବ ନାହ , େଯେତେବଳ ପଯ  ଏହ ି ଚୁ ନାମା ଅ ନେର ଋଣ ହତିା 

ାରା ଋଣଦାତା ୁ  ବେକୟା ଓ େଦୟ େଯାଗ  ରାଶ ି ପୂ  ରୂେପ ଦାନ କରାଯାଇନାହ ଓ ଋଣଦାତା ାରା ଏହାକୁ ମାଣିତ 
କରାଯାଇନାହ।  
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େଦୟ େପୖଠର ବନିେିଯାଗ 
4.1  ଋଣଦାତା  ପାଖେର ଋଣ ଚୁ ିନାମା ଅ ନେର ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ବା ବେକୟା  ଓ େଦୟ ଓ ଯାହା ଋଣ ାହୀ  ାରା ବେକୟା 

ପରିେଶାଧ ସମୁଚତି କରିବାକୁ ଅ କାର ରହବି ଓ ଋଣ ହତିା  ାରା ବେକୟା ପାଇଁ ଏପର ି କରାଯିବ େଯଉଁ ମେର ଋଣଦାତା 
ନମିଲି ତ ପାଇଁ ଉପଯୁ  େବାଲି ମେନକରିେବ: 

(i) ା   ପରିେଶାଧ କରିବାପାଇଁ ିମିୟମ 
(ii) ଖ , ଶୁ , ବ ୟ ଓ ଅନ  ଧନ; 
(iii) ଖ , ଶୁ , ବ ୟ ଓ ଅନ  ଧନ ଉପେର ସୁଧ, େଯଉଁ େର େବଧୖାନକି କାଯ ବି  ପାଇଁ ବ ୟ, ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ, ମ  ସାମିଲ ଅଛ;ି 
(iv) ପରିବ ୟ ଉପେର ସୁଧ, େଚ   ଆଉନ ଶୁ , ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଶୁ , ବ ୟ ଓ ବେକୟା ବା ଅନ  ଧନ ଆଦ।ି 
(v) େସବା ଶୁ ଗୁଡ଼କି; 
(vi) ସୁଧ, ଅତରିି  ସୁଧ ସହତି, ଯଦ ିକଛି ିଅଛ,ି ଯାହା ଋଣ ଚୁ ିନାମା ନୟିମ ଅନୁସାେର ଦାନ କରାଯିବ; 
(vii) ଋଣ ଚୁ ିନାମା ଅ ଗତ େଦୟ ଓ  େଦୟ ମୂଳଧନର କି ିେର ପୁନଃପରିେଶାଧ; 
(viii) ଅନ  େକୗଣସି ଚୁ ି ଅ ନେର ବେକୟା  ଦାନ େଯପରିକ ିଟାୟାର ଫାଇନାନ, ଫିଟ କାଡ ସୁବଧିା, ବୀମା ଫାଇନାନ ଆଦ,ି ଯାହା ଉ  

ଚୁ ି/ଗୁଡକି ଅ ନେର ଋଣ ହୀତା ବା   ଗ ାେର ର  ମତା ଉପେର ନଭିରଶୀଳ 
(ix) େକୗଣସି ଋଣ ବା ଅନ  ଆକାଉ (ଗୁଡକି) ବପି େର କରାଯା ବା ପରିେଶାଧକୁ ସମାେଯାଜନ କର ୁ , ଯଦ ିଋଣ ହୀତା  ପାଖେର 

ଋଣଦାତା    ସହତି ଏକା କ ଏକାଉ  ରହଛି,ି ଅ କାର ଚି ଟ ାରା କମିା ଅନ କାେର। 
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ସ ି ପାଇ ଁପରିବ ୟେର ଋଣ ହତିା  େଯାଗଦାନ 
5.1  ଋଣଦାତା  ାରା ଋଣ ବତିରଣ କରାଯିବା ପୂବରୁ, ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ପାଖେର  େସ ଡଲିର/ନମିାତା/ଅନ  େଯ େକୗଣସ ିବ ି ୁ  

ସ ିର ପରିବ ୟ ପାଇଁ  ବ ିଗତ ଭାେବ କରି ବା େଯେକୗଣସି େଯାଗଦାନ ଭାେବ କରି ବା ଅଥ ଦାନ ଓ ଏହା ସହତି େ ାଫମା 
ଇନଭଏସ ସମ ତି ଦ ାବଜି ୁତ କରିେବ। 
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ବତିରଣ ପାଇଁ ସ  
7.1  ଋଣ ଚୁ ିନାମା ଅନୁସାେର େକୗଣସି କାର ବତିରଣ କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ଦାୟି  ସ ଗୁଡକି ଅ ନେର ରହବି ଯାହା େହଉଛ:ି-  

(a)  ଋଣ ହତିା ଜମାନତ ତଆିରି କରିଛ ,ି ଗ ାେର ି/ଗୁଡକି େଦଇଛ  ି ଓ ବଚନପ  ନି ାଦନ କରିଛ  ି ଓ ଅନ  ସମ  
ଆବଶ କ ଦ ାବଜି ଉପେର ଅନୁେ ଦ 3େର ନି ାରିତ େହାଇ ବା କାେର ଋଣଦାତା  ସପ େର ଋଣଦାତା ୁ  ସ ୁ  
କରିବା ଭଳ ିେଦଇଛ ।ି 

(b)  ଋଣ ହତିା  ାରା େକୗଣସି କାରର ଲାପ ଘଟଣା ନ ରହବିା 
(c)  େକୗଣସି ଅସାଧାରଣ ବା ଅନ  ପରି ିତ ି ଉ  େହାଇନାହ ଯାହା ଋଣ ହତିା  ପାଇଁ ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଅଧୀନେର ନଜି 

ଦାୟି  ସ ାଦନକୁ ଅସ ବ କରିବ। 
 

ଅନୁେ ଦ 21 
ଋଣ ହତିା  ଉପ ାପନା 

7.1  ଏହ ିଚୁ ିନାମା ମ କୁ େବଶ କରିବାକୁ ଓ ନି ାଦନ କରିବାକୁ ଋଣଦାତା  ପାଖେର ପଯ ା  େବଧୖାନକି ମତା ରହଛି।ି ଋଣ ହତିା ୁ  
େକୗଣସି ଆଇନ, ଡି ୀ, ନି ୟ, ଅନୁବ  ବା ଅନ ଥା ଅଧୀନେର ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅ ଗତ େକୗଣସି ଦାୟି  ନି ାଦନ କରିବା ବା ପୂ  
କରିବାକୁ େକୗଣସି କାେର ତବି ତି କରାଯାଇ ନାହ କମିା ବାଧା ଦଆିଯାଇନାହ। ନି ାଦନ େହବାପେର, ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଏହ ି
ଚୁ ିନାମା ସ ଭେର ଋଣ ହୀତା  ବୀପରିତେର ଲାଗୁ କରିବା େଯାଗ  ଋଣ ହତିା  ପାଇ ଁଏକ େବଧୖ ଓ ଆଇନ ମୁତାବକ ବା କାରୀ 

ତବି ତା େହବ। ଋଣ ହତିା (େଗାଟଏି କ ାନ ି େହାଇ େଲ)କୁ ଚଳତି ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁସାେର ବି ବ  ଭାେବ ସାମିଲ 
କରାଯାଇଛ ିଆଉ ଏହ ିଚୁ ିନାମାେର େବଶ କରିବା ପାଇଁ ତା ର େମେମାରା ମ ଏବଂ ଆଟକ  ସ ଅଫ ଆେସାସିଏସନ ଅ ନେର 

ମତା ାରା ମହଜୁଦ ଅଛ ିେଯଉଁ େର ତାହା ଏକ ପ  ପାଲଟଯିାଇଛ।ି 
7.2  ଏଠାେର ଦୃ ିବ କ କରାଯାଇ ବା ସ ି ଉପେର େକୗଣସି କାରର ଭାର ବା ହଣା କାର ନାହ। 
7.3  େସ ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ସମ େର ଆବଶ କ ସମ  ା କରଣ, ଅନୁେମାଦନ, ସହମତ,ି ଲାଇେସନ ଓ ଅନୁମତଗିୁଡକୁି ପୂ  ସାମଥ  ଓ 

ଭାବ େଦବା ପାଇଁ ଆବଶ କ ସବୁକିଛ ି ା  କରିଛ ।ି ବ କୱ ଦ ାବଜି ଓ ଦୃ ିବ କ ସ ି ଋଣ ହତିା ନଜି ାରା େଦୟ ସମ  
କର ଓ େବଧୖାନକି ବେକୟା ପଇଠ କରିଛ  ିଓ େକୗଣସି ବ ି ଠାରୁ େକୗଣସି କାରର ଚାହଦିା, ଦାବ ିବା େନାଟସି ା  କରିନାହା ।ି 

7.4  ଋଣ ହୀତା ଚୁ ିନାମାର ସ ୂ  ଅବ େର ଏହା ସୁନି ିତ କରିେବ େଯ ବାହାନ ଚଲାଉ ବା ବ ି  ପାଖେର ଏକ େବଧୖ ାଇଭିଂ 
ଲାଇେସନ ଅଛ ିଯାହା ତା ୁ  ବାହାନ ଚଲାଇବାକୁ ହ  ଦାର କରୁଛ।ି  

7.5  ଋଣ ହୀତା  ବପି େର େକୗଣସି କରାର ମକ ମା, କାଯ ାନୁ ାନ ବା ଦାବ ିବଚିାରାଧୀନ ନାହ କମିା ଏପରି କଛି ିଦାଏର କରାଯିବା 
ବା ହଣ କରାଯିବା ( ଦଓିାନୀ ବା ଆପରାଧୀକ ବା ଅନ ଥା) ସ ାବନା ନାହ। 
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ଋଣ ହୀତା  ଅନୁବ / ତଶିତ ି
ଋଣ ହୀତା  
8.1 ଚୁ ିନାମାର ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର େସ   ଇଂଗିତ କରି ବା ଉେ ଶ  ପୂରଣ ପାଇଁ ସମ  ଋଣ ଉପେଯାଗ କରିେବ।           
8.2 ଏପରି େକୗଣସ ିଘଟଣା ବା ପରି ିତ,ି  ଯାହା ଏହ ିଚୁ ିନାମାକୁ ପୂରଣ କରିବାେର ବଳିମର କାରଣ େହାଇପାରିବ, େସ ସମ େର ତୁର  

ସୂଚୀତ କରିେବ। 
8.3 ବି ବ  ଭାେବ ଓ ଠକି ସମୟେର ସମ   ଆଇନ ଓ ନୟିମ ଆଦ ିପାଳନ କର ୁ  ଓ ସ ି ସମ େର ବସାଯାଇ ବା ବା ଲଗାଯିବାକୁ 

ବା  ସମ  ଶୁ  ପଇଠ କରିେବ। େସ ସ ି ଉପେଯାଗ, ସ ାଳନ ଓ   ର ଣାେବ ଣ ଓ େସ ରୁ ଉ  େହଉ ବା େଯେକୗଣସି 
କାର ଦାୟି  ପାଇଁ ନେିଜ  ସ ୂ ଭାେବ ଦାୟୀ ରହେିବ। 

8.4 ଏହା ସୁନି ିତ କରିେବ େଯ ଅ ିକା , ଦ ା, ନାଗରିକ ଗ େଗାଳ, ବନ ା ବା ଅନ  ଏହ ି କାରର ବ ାପକ ଦାୟି  ପାଇଁ ବପିଦ ସହତି 
ସମ  ବପିଦ ଆଉ ସ ଟକୁ ପରିସରଭୁ  କରୁ ବା େଯେକୗଣସି ବୀମାକ ା  ାରା ସବୁେବେଳ ସ ିର ବି ବଧ ଓ ଉଚତି ଢ େର 
ବମିା କରାଯାଇଥାଏ େଯଉଁ େର ସ ି ସାମାନ  ଉଜାଗର େହାଇଥାଏ ଆଉ ଅସିମୀତ ତୃତୀୟ ପ  େଦୟତା ବପିଦ, ଋଣର ସୁର ା 
କରିବା ଓ ଏହା ସୁନି ିତ କରିବା ପାଇଁ େଯ ବମିା ପଲିସି ଉପେର ଋଣଦାତା  ହଣା କାର ଲାଭାଥ ରୂପେର ଅ ିତ େହାଇଛ।ି 



8.5 ସ ି ତ ି ବା େଯେକୗଣସ ି କାରର ତ ିବା ନ  ବଷିୟେର ଋଣଦାତା ୁ  ସୂଚୀତ କରିେବ, ଯାହା ତାହା ୁ  େଯେକୗଣସି ଅ ତ ାଶିତ 
ଘଟଣା ବା ଭଗବାନ  କାଯ  େଯପରିକ ିଭୂମିକ , ବନ ା, ଝଡବାତ ା, ଆଦ ିବା ଅନ  କାରଣରୁ େଭାଗିବାକୁ ପଡପିାେର। 

8.6 ଏହ ି ଚୁ ିନାମା, ବ କ ଦ ାବଦି, ଆଉ ଦୃ ିବ କ ସ ି ସମ େର ଆବଶ କ ବା ା  ସମ  ା କରଣ, ଅନୁେମାଦନ, ସହମତ,ି 
ଲାଇେସନ ଓ ଅନୁମତଗିୁଡ଼କୁି ା  କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ପୂରା ସାମଥ  ଓ ଭାବ େଦବା ପାଇଁ ଆବଶ କ ସମ  ପଦେ ପ ଉଠାଇେବ। 

8.7 ଋଣଦାତା  ଲି ତ ସହମତ ିବନିା େକୗଣସି କାରର ବି ି, ପ ା ହ ା ରଣ, ଚାଜ କରିବା, ବ କୀକରଣ ବା େକୗଣସି କାରର ଋଣ 
ଭାର ସୃ ି କରିବା ବା ହ ା ର କମିା ଅନ ଥା ସ ି ଉପେର ଅ କାର ସାବ  କରିବା, ଏପରି େକୗଣସି କାମେର ଭାଗ ନେବବା। ଏହ ି
ସ ିର େକୗଣସି େତ  କମିା ପେରା  ହ ା ରଣକୁ ଅପରା କ ବଶିାସଘାତ ଏବଂ ଠେକଇ ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ 
ଋଣଦାତା ର ଋଣ ହତିା  ବପି େର ଏ  ଆଇଆ   କମିା ଅପରା କ ଅଭିେଯାଗ ରୁଜୁ କରିବାର ଅ କାର ରହବି। ଉ  ଦୃ ି ବ କ 
ରଖାଯାଇ ବା ସ ିଗୁଡକି ଋଣ ହତିା  ପାଖେର ତା  ମତା ପରିସର ମ େର ଏକ ଅମାନତ ଭାେବ ରହବି।  

8.8 ସ ିକୁ ଭଲ ିତେିର ଓ ଅବ ାେର ର େବ ଓ ଋଣ ବଚିାରାଧୀନ ରହି ବା ିତେିର ଆବଶ କ ମରାମତ,ି ପରିବ ନ ଓ ସୁଧାର 
କରିେବ। 

8.9 ହୀତା ବ ା  ଖାତାେର  PDC/NACH ବା ଅନ  ଇେଲେକ ାନିକ ମା  େଡ   ମା ମେର ବା ତାହା ାରା ଜାରି କରାଯାଇ ବା 
ଅନ  ଇେଲେକ ାନକି ଆେଦଶେର ପରିେଶାଧ ପାଇ ଁେସହ ିଦନି ପଯ ା  େଶଷ ରାଶି ସ ାଳ ିରଖ ୁ  େଯେତେବେଳ ଆପଣ ୁ  େକୗଣସି 
କି ି ଜମା କରିବାକୁ ବ ଆଉ ତାପେର େକୗଣସି େପା -େଡେଟଡ ପୁନଃପରିେଶାଧ େଚ  ର ୀକୃତ ିକରିବାକୁ।  

8.10 ସାମ ୀ ଏବଂ େସବା କର (ଜଏି  ଟ)ି, ସଡକ କର, େମାଟର ଯାନ କର, ସବୁଜ କର, ଲାଇେସନ / ଅନୁମତ ିେଦୟ, ଆୟକର ଏବଂ 
ଅନ ାନ  ଟକିସ ଏବଂ ରାଜ  ପରି ସମ  ରାଜ  ଦାବ ି ଦାନ ଜାର ିର ବ, ଯାହା ବ ମାନ କମିା ପରବ ୀ ସମୟେର ସରକାର, 
ମୁ ନସିିପାଲିଟ ି କେପାେରସ , ଆ ଳକି ପରିବହନ ା କରଣ (ଯାନ େ େର) କମିା ଅନ ାନ  ା କରଣ ାରା ଆକଳନ 
କରାଯାଇଛ,ି ଯାହା ଭାରତ ସରକାର କିମା େକୗଣସ ିରାଜ  ସରକାର କମିା ାନୀୟ କ ୃ ପ ୁ  େଦୟ ଦାନକାରୀ ତଥା ଋଣଦାତା  
ଦାବ ିଅନୁଯାୟୀ େଦୟ, ଟ ା , ମୂଲ ା ନ କମିା ଅନ ାନ  ଖ  େତ କ ରସିଦ ୁତ କରିେବ  ଏବଂ ଏହା ାରା ଏହା ନି ିତ କରିେବ 
େଯ, ବ ମାନ ସୁ ା, ଏହପିରି ଟକିସ ଏବଂ ରାଜ  େଦୟ ଏବଂ ବେକୟା ନାହ । 

8.11 ଯଦ ିସ ି ଏକ ନୂତନ ଯାନ େହାଇ ବା େ େର, େମାଟର ଯାନ ଅ ନୟିମ, 1988 ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁ  କ ୃ ପ  ସହତି ସ ି 
ପ ି କୃତ କର ୁ  (ଏହା ଡଲିର / ବେି ତା  ାରା େହାଇଛ ିକି ନାହ) ଏବଂ ଯାନ (ଗୁଡକି) ଉପେର ଦୃ ିବ କ ଦାୟି  ପାଇେବ ଯାହା 
ସୃ ି େହାଇଛ ିକମିା ସୃ ି କରାଯିବ, ଯଥାଥେର ଅନୁେମାଦତି ଏବଂଋଣଦାତା ସପ େର ପ ୀକରଣ ମାଣପ େର େରକଡ କରାଯାଇଛ ି
। ଯଦ ିସ ିଟ ିବ ବହୃତ ଯାନ େହାଇ ବା େ େର, ଋଣ ହତିା ନି ିତ କରିେବ େଯ ଯାନର ଆ  ସି ବୁ  େର ଋଣଦାତା  ସପ େର 
ଏହପିରି ସ ି (ଗୁଡକି) ର ଦୃ ିବ କ ଦଶାଇ ଆବଶ କ ଅନୁେମାଦନ ଦାନ କରାଯିବ । 

8.12 ସ ିର ବତିରଣ କମିା ଏହ ିଚୁ ିନାମା କାଯ କାରୀ େହବାର 30 ଦନି ମ େର, ଯାହା ଥେମ େହବ, ପ ିକରଣ ମାଣପ ର ଏକ 
ନକଲ ଦାଖଲ କେର, ସ ି ( ଯୁଜ  ଭାବେର)ଏକ ଯାନ ଯାହାର ବତିରଣ ପାଇଁ ସଂପୃ  ଯାନ(ଗୁଡ଼କି) ଯାହା ପାଇଁ ଋଣ ବତିରଣ 

ହଣ କରାଯାଇଛ।ି 
8.13 ଏହା ଏକ ଯାନ େହାଇ ବା େ େର ସ ି ପାଇଁ େକୗଣସି ନକଲ ପ ୀକରଣ ପୁ କ ପାଇଁ ଆେବଦନ କର ୁ  ନାହ, େକବଳ ଗାଡ ି

(ଗୁଡକି) ଉପେର ଏହାର ଶୁ ଗୁନକିକୁ ଅନୁେମାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା ୁ  ଏହାର ଆପିେକସ   ଦାନ କରିବା ବ ତୀତ । 
8.14 ସଂପ ିର େକୗଣସି ତ ିକମିା ହାନ,ି ସ ି ସଂପକେର ବୀମା କ ାନୀ ସହତି େକୗଣସ ିଦାବୀ, କମିା ସ ିର େରଜେି ସନ ବୁ  ର ତ,ି 

ନ  କମିା ଭୁଲ ାନେର ରହଯିିବା ବଷିୟେର ଋଣଦାତା ୁ  ଲି ତ ଭାେବ ଜଣାଇେବ, ଏହପିରି ତ ିକମିା ଦାବରି ତନି ିକାଯ ଦବିସ 
ମ େର। ଏପରି ଏକ େ େର ଋଣଦାତା ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅଧୀନେର ଆଇନ କମିା ଇକୁ ଟେିର ଏହାର ଅନ ାନ  ଅ କାରଗୁଡ଼କି ତ ି
ପୂବା ହ ବନିା, ହୁଏତ ଏହ ିଋଣ ହତିା ଏପର ିପଦେ ପ େନବା ଆବଶ କ କରିେବ ଯାହା ହୁଏତ ଋଣଦାତା  ସାଥକୁ ସୁର ା କରିବା 
ପାଇଁ ଆବଶ କୀୟ େହବ। 

8.15 ସମ  ଦା  , ମୂଲ ା ନ, ଟକିସ ଏବଂ ଅନ ାନ  ଖ  ଯାହାକ ିଏହା ପରଠାରୁ ଦୃ ିବ କ ଥବା ସ ି ନମିେ  ସରକାର, ମହାନଗର 
ନଗିମ, ଆ ଳକି ପରିବହନ କ ୃ ପ  କମିା ଅନ  େକୗଣସ ିକ ୃ ପ  ଦାରା ମୂଲ ା ନ କରାଯିବ, ଲାଗୁ କରାଯିବ କମିା େଦୟେଯାଗ  
େହବ ଏବଂ ଋଣଦାତା  ଦାରା ଦାବ ିକରାଯିବା ସମୟେର େତ କ େଦୟ, ଟକିସ, ମୂଲ ା ନ କମିା ଅନ ାନ  ବ ୟର େତ କ ରସିଦ 
ଉପ ାପନ କରିେବ। 

8.16 ଦୃ ିବ କ ଥବା ସ ି କମିା ଏହାର େକୗଣସି ଅଂଶକୁ ତି  କରିେବ ନାହ କମିା ଏହାକୁ ବ କ ର େବ ନାହ କମିା ବି ି କରିେବ 
ନାହ କମିା ଋଣଦାତା  ଲି ତ କାଶ  ସହମତ ି ବନିା ଏପରି କଛି ି କରିବାକୁ ଅନୁମତ ି େଦେବ ନାହ ଯାହା ଏହାର ସୁର ା ଉପେର 

ତକୂିଳ ଭାବ ପକାଇବ କମିା ତି  କରିବ। ଏହ ି ସ ିର େକୗଣସି େତ  କମିା ପେରା  ହ ା ରଣକୁ ଅପରା କ 
ବଶିାସଘାତ ଏବଂ ଠେକଇ ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଋଣଦାତା ର ଋଣ ହତିା  ବପି େର ଏ  ଆଇଆ   କମିା ଅପରା କ 
ଅଭିେଯାଗ ରୁଜୁ କରିବାର ଅ କାର ରହବି, େଯପରି ଋଣଦାତା ଉଚି   ମେନ କରିେବ। 

8.17 େକୗଣସି ଆଇନଗତ କାଯ ାନୁ ାନ/ ପରିେଶାଧ ଅ ମତା ଏବଂ େଦବାଳଆି ସଂହତିା, 2016 କମିା ଭାରତେର ବଳବ ର ବା ଅନ  
େକୗଣସି ସାଦୃଶ  ଅ ନୟିମ ଅଧୀନେର ଏକ ପିଟସି   ଫାଇ   କରିବା କମିା ଋଣ ହତିା କମିା ଗ ାେର ର  ବେିରାଧେର ଅଥ/ ସ ି 
ଆଦାୟ କରିବା ନମିେ  ଏକ ନି ି ଲାଗ ୁକରିବା ନମିେ  ଏକ ପିଟସି   ଫାଇ   କରିବା ସ କେର ଅବଗତ ିସୂଚନା ା ିର 7 ଦନି 



ମ େର ଲି ତ ଭାବେର ଋଣଦାତା ୁ  ସୂଚତି କରିେବ। ଏହା କରିବାେର େକୗଣସି ବଫିଳତା ଏକ ଲାପ କାଯ  ଭାବେର ବେିବଚନା 
କରାଯିବ ଏବଂ ବେକୟା ଋଣ ଆଦାୟ ନମିେ  ଋଣଦାତା  ାରା ଋଣ ହତିା  ବପି େର ଆବଶ କୀୟ କାଯ ାନୁ ାନ ଆର  
କରାଯିବ। 

8.18 ସ ି ବି ୟ କରିବା େ େର ଋଣ ହତିା ତା  ାରା େଦୟେଯାଗ  େହାଇ ବା କିମା ଋଣଦାତା  ାରା ଋଣ ହତିା  ପ ରୁ 
େଦୟେଯାଗ  େହାଇ ବା ସମ  ଶୁ  ଏବଂ େଦୟ େପୖଠ କରିବା ପାଇଁ କମିା ଋଣଦାତା  ାରା ପୂବରୁ ବ ୟ େହାଇ ବା େ େର 

ତପୂିରଣ କରିବା ପାଇଁ ତଶିତ ିଦଅି  ିଏହା ସାମ ୀ ଏବଂ େସବା କର  (GST) ଅ ଭୁ  କରି କି ୁ  ଏହା ମ େର ସୀମିତ ନୁେହଁ। 
8.19 ତଶିୟୁତ ିେଦେବ ଏବଂ ନି ିତ କରିେବ େଯ େସ ତ  କମିା ପେରା  ଭାବେର େକୗଣସ ିଲା , କମିଶନ କମିା ମ ତା େଦୟ କିମା 

େକୗଣସି କାରର ଉପକାର ଋଣ ମ ରୁ / ବତିରଣ ପାଇଁ ଋଣଦାତା ର େକୗଣସି କମଚାରୀ / ଏେଜ  ଠାରୁ ହଣ/ େପୖଠ 
କରିବାକୁ ସହମତ ି କାଶ କରି ନାହଁା  ିକମିା କରି ନାହଁା ।ି 

8.20 ତଶିତ ିଦଅି  ିଏବଂ ଆ  କର ି େଯ ଋଣ ଅବ  ସମୟେର, ଋଣଦାତା  େକୗଣସି କମଚାରୀ / ଏେଜ ୁ  େକୗଣସି ଟ ା କମିା 
ଋଣ େଦୟ ଦାନ କରାଯିବ ନାହ, ନଗଦ ଆକାରେର କମିା ତା  ବ ିଗତ କମିା ଋଣଦାତା  ବ ା  ଆକାଉ   ବ ତୀତ ଅନ  ବ ା  
ଆକାଉ କୁ ାନା ର / ଜମା କରାଯିବ ନାହ। 

8.21 ତଶିତ ିଦଅି  ିଏବଂ ଆ  କର  ିେଯ ଏକ େବଧୖ ସି ମ ୁତ ଇେଲେକ ାନି  ଅଥ ରସିଦ ସଂ ହ ନକରି େସ େକୗଣସି ଋଣ େଦୟ 
/ କି ି େଦେବ ନାହ । 

8.22 ଋଣଦାତା ର ଲି ତ ସ ତ ିବନିା ସ ିକୁ ହ ା ର କରିେବ ନାହ କିମା ପୁନ ହଣ କରିେବ ନାହ। 
8.23 ତା ର ଆଇନଗତ ତନିି  ବବିରଣୀ େଘାଷଣା କରିେବ ଯିଏ ତା  ସ ିର ଅ କାର ପାଇେବ। 
8.24 ଏହାର େବାଡ ଅ  ଡାଇେରକସେର ନେି ଶକ ଭାବେର େକୗଣସି ବ ି ୁ  ଅ ଭୁ  କରିେବ ନାହ, ଯିଏ ଏକ କ ାନୀ େବାଡେର ଜେଣ 

େମାଟର କମିା ନେି ଶକ ଅଟ  ି (ଋଣ ହତିା ଏକ କ ାନୀ େହେଲ), ଯାହା ଆରବଆିଇ ାରା ଜାରି କରାଯାଇ ବା ନେି ଶାବଳୀ 
ଅନୁଯାୟୀ ଏକ “ଇ ାକୃତ ଲାପକାରୀ” ଭାବେର ପରିଚତି। ଋଣ ହତିା ଆହୁରି ମ  ତଶିୟୁତ ି ଦଅି  ି େଯ ଯଦ ି ଏପରି ବ ି 
ଋଣ ହତିା କ ାନୀ େବାଡେର ବାର େଦଖାଯାଏ, େତେବ େସହ ି ବ ି ୁ  ଏହାର େବାଡରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏହା ରିତ ଏବଂ 

ଭାବଶାଳୀ ପଦେ ପ ହଣ କରିବ | 
8.25 େରଜି ା  ଅ  କ ାନୀ   (ROC) (ଋଣ ହତିା ଏକ କ ାନୀ େହାଇ େଲ) ଏବଂ / କମିା CERSAI, ଲିଗା  ଏ ିଟ ି

ଆଇେଡ ିଫାୟ  ନକିଟରୁ ପା ି ା  ସ ି / ଗୁଡକି ଉପେର େଦୟ ସୃ ି ଏବଂ ପ ିକରଣ କରିବାର ଦାୟି  ହଣ କର ,ି ଯାହାର 
ଖ  ଋଣ ହତିା  ାରା ବହନ କରାଯିବ। ଧାଯ  ସମୟ ସୀମା ମ େର େଦୟ ସୃ ି ନକରିବା ଘଟଣାେର, ଋଣଦାତା ROC / 
CERSAI / ଲିଗା  ଏ ିଟ ିଆଇେଡ ିଫାୟ  ନକିଟେର ାସ ିକ ଫମ ଦାଖଲ କରିପାରିେବ ଏବଂ ପା ି / ସ ି ଉପେର ଏକ 
େଦୟ ସୃ ି କରିପାରିେବ। ଋଣଦାତା  େଲା   ଆକାଉ େର େଡବି  େହବାକୁ ବା େଦୟଗୁଡ଼କି ସୃ ିକରିବା ଏବଂ ପ ିକରଣ 
କରିବାେର ଋଣଦାତା  ାରା ବ ୟ େହାଇ ବା ଖ /େଦୟଗୁଡ଼କି ତପିୂରଣ ପାଇଁ ତଶିତ ିଦଅି ।ି 

8.26 ନି ିତ କର  ିେଯ େସମାେନ ତ  କମିା ପେରା  ଭାବେର େକୗଣସି କମିଶନ କମିା ଆବେ ସ   େଦୟ କମିା େକୗଣସି ଉପକାର  
ନେି ଶକ/ମାନ ୁ କମିା ଗ ାେର  ଭାବେର ଛଡିା େହାଇ ବା େକୗଣସ ି ବ ିବେିଶଷ ୁ  ଉପହାର ଦାନ କରିବାକୁ ରାଜ ି େହାଇ 
ନାହଁା ,ି ଏବଂ େସ/େସମାେନ ଏ ପାଇଁ ତା ୁ /େସମାନ ୁ େକୗଣସି ଉପହାର ଦାନ କରିେବ ନାହ। 

8.27 ଏପରି କାଯ , କାଯ , ଆ ାସନା, ବଷିୟ ଏବଂ ଜନିଷି କରିବା ପାଇଁ ତଶିତ ିଦଅି  ିଯାହା ଏଠାେର ସୃ ି େହାଇ ବା ସୁର ାକୁ ଅ କ 
ସୁନି ିତ କରିବା ଏବଂ ନି ିତ କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା ଆବଶ କ କରିପାର  ିଏବଂ ଏଠାେର ଦାନ କରାଯାଇ ବା ଏବଂ କାଯ କାରୀ 
କରାଯାଇ ବା ଏପରି ଦ ାବଜି(ଗୁଡ଼କି) ସ କେର ଆବଶ କ େହଉ ବା ଅନୁଯାୟୀ ଅ କାର ମତା ଏବଂ ଉପାୟ ନଜି ଖ େର 
କରାଯାଇପାେର। 

8.28 ତପୂିରଣ କର  ିଏବଂ  ଋଣଦାତା ୁ  ତପୂିରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସମ  ଖ , ବ ୟ, ଦାବ ିଏବଂ କାଯ ାନୁ ାନରୁ (ଦୁଘଟଣା, ତ ିକିମା 
ଅନ ଥା ତୃତୀୟ ପ ର ଦାୟି କୁ ଅ ଭୂ  କର)ି ଏବଂ ଅନି ହୀନ ର ବାକୁ ରାଜ ିହୁଅ ୁ  ଏବଂ ଆଇନଗତ ଖ , େଦୟ ଏବଂ ଦଖଲକୁ 
େନବାେର ଖ , ବୀମା ଏବଂ ଏହ ିସ ି ବି ୟ ସହତି ଜଡ଼ତି ସମ  େଦୟ ଏବଂ ଖ  େପୖଠ କରିେବ। ଆେଲାଚନାେଯାଗ  ଦଲିଲ 
ଅଦନିୟିମ, େଫୗଜଦାରୀ ମାମଲା ସଂହତିା କମିା ଅନ  େକୗଣସି ମ େର େକୗଣସି ତକିାର କରିବା ସମୟେର େସ ଋଣ ଦାତା  ାରା 
େହାଇ ବା ଖ  ସୁଧ ସହତି େଦବା ପାଇଁ ମ  ଦାୟୀ ରହେିବ। 

8.29 ସୁନି ିତ କର ୁ  େଯ େସ ଋଣଦାତା  ନୟିମ ସହତି ସ ୂ  ଭାବେର ପରିଚତି, ସମୟ ସମୟେର ସୂଚତି | 
8.30 ଏତ ାରା ସୁନି ିତକର  ି େଯ ଉପଲ  ଋଣ ପରିମାଣ ାଥମିକ ସୁନା, ସୁନା ବି ୁ  , ସୁନା ଅଳ ାର, ସୁନା ମୁ ା, ସୁନା ଏ େଚ  ୍ 

େ େଡ   ଫ ୍  ସର ୟୁନି  (ETF) ଏବଂ ସୁନା ମୁ ଚୁଆ  ଫ ର ୟୁନି  ସେମତ େକୗଣସି କାରର ସୁନା ୟ ପାଇଁ ବ ବହୃତ େହବ 
ନାହ | 

8.31 ଗ ାେର ି: ଯଦ ି ଋଣଦାତା ଆବଶ କ କର ,ି େତେବ ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ାରା ହଣୀୟ ତୃତୀୟ ପ  ାରା ଦାନ 
କରାଯାଇ ବା ଗ ାେର ି (ଗୁଡକୁି)କୁ ଅତରିି  ସୁର ା ଭାବେର ଋଣଦାତା  ାରା ଦାନ କରାଯାଇ ବା ଫମେର ଦାନ କରିେବ। 

ଅନୁେ ଦ 21 
ସ ି ମୂ େର ସଂେଶାଧନ 



9.1  ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ା ର େହବାର ତାରିଖ ପେର ଯଦ ି ସ ିର ମୂଲ  ଅ କ େବାଲି ସଂେଶା ତ ହୁଏ, େସେତେବେଳ ଏବଂ େସହ ି
ଘଟଣାେର ଋଣ ହତିା ଏହପିର ିସଂେଶା ତ ମୂଲ େର ସ ି (ଗୁଡକି) ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ କ ପରିମାଣ ଦାନ କରିେବ ଏବଂ 
ସ ି (ଗୁଡକି) ର ମୂଲ େର ଏହପିରି ସଂେଶାଧନ ପାଇଁ ଋଣଦାତା ଋଣ ାରା କମିା ଅନ  େକୗଣସ ି କାେର ଏହ ିଅଥ େଦବାକୁ ଦାୟୀ 
ରହେିବ ନାହ। ଏପରି ଏକ ମାମଲାେର, ଏହ ି ଋଣ କାରବାରକୁ ବାତଲି କରିବାକୁ ଋଣଦାତା ର ାଧୀନତା ରହବି ଏବଂ ଡଲିର / 
ଉ ାଦକ ୁ  ବୁକଂି ମୂଲ  ଭାବେର େପୖଠ କରାଯାଇ ବା ଅଥ କମିା ଅନ  କଛିକୁି ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ଅନ  େକୗଣସ ିବ ବ ା ତ ିପୂବା ହ 
ବନିା ଡଲି  / ଉ ାଦକ ଠାରୁ େଫର  ଆଣିପାରିେବ। 
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ପହ ାଇବା 

10.1  ନମିାତା କମିା ଡଲିର କମିା ଅନ  େକୗଣସି ବ ି ଠାରୁ ସ ି ବତିରଣ ଏବଂ ଏହାର ଫିଟେନ , ଗୁଣା କ ିତ ିଇତ ାଦ ିଯା  କରିବା 
ପାଇଁ େକବଳ ଋଣ ହତିା ଦାୟୀ ରହେିବ। ଋଣ ହତିା ସ ିର େଡଲିଭରି େନବାର ତୁର  ପେର ଏ ସ କେର ଋଣଦାତା ୁ  ଜଣାଇେବ। 

10.2  ଋଣ ହତିା ଏ ତ ି ସହମତ ଏବଂ ବୁଝଛି  ି େଯ ନମିାତା କମିା ଡଲିର କମିା ଅନ  େକୗଣସି ବ ି  ଠାରୁ େଡଲିଭରି େହବାେର 
େକୗଣସି ବଳିମ ପାଇଁ କିମା େକୗଣସ ିବଳିମ ଶୁ  ଖ  କମିା ଏହ ିସ ିର ଗୁଣବ ା/ ିତ/ିଫି  େନ   ପାଇଁ ଋଣଦାତା ଦାୟୀ ରହେିବ 
ନାହ ଋଣଦାତା ଉପେରା  ସମ େର େକୗଣସ ିଦାୟି ରୁ ଋଣଦାତା ୁ  ମୁ  କର  ିଏବଂ ସ ି ଦାନ କରାଯାଇ ନାହ କମିା େକୗଣସି 
କାରଣର ବାହାନାେର ଧାଯ  କି ିର େଦୟକୁ ଅଟକାଇେବ ନାହ। 
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ଉପେଯାଗ 
11.1  ଋଣ ହତିା ଏହ ି ସ ିକୁ ନେିଜ କମିା ତା  େସବକ କମିା ଏେଜ ମାନ  ାରା ବୀମା ପଲିସିର ଚୁ ିନାମା ାରା ଅନୁମତି ା  

େହାଇନ ବା େକୗଣସି ଉେ ଶ େର ବ ବହାର କରିବାକୁ କମିା େକୗଣସି କାଯ  କମିା ଜନିଷି କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିନ େଦବା ପାଇଁ ତଶିତ ି
ଦଅି  ିଯାହା ବୀମାକୁ ଅେବଧୖ କରିପାେର, ଏବଂ ବେିଶଷ ଭାବେର, ଜ ଲ, ଅବକାରୀ, େବୈଦଶିକ, ଜଏି  ଟ,ି ନେିଷଧାେଦଶ, ଅଫିମ, 
େରଳବାଇ ସ ି, େବଆଇନ ଅ ହଣ, ସୁନା ନୟି ଣ ଇତ ାଦ ି ସମ ୀୟ େକ ୀୟ ତଥା ରାଜ  ବଧିାୟିକାର େକୗଣସି ନୟିମକୁ 
ଉ ଂଘନ କରି ସାମ ୀ, ବ ୁ ଇତ ାଦ ିପରିବହନ ପାଇଁ ସ ି / ଯାନ ବ ବହାର ନକରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ େକୗଣସି େବଆଇନ କମିା 
ଅେବଧୖ କାଯ କଳାପେର ସଂପୃ  ନ େହବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏପରି ତଟପୂି  ଏବଂ େବଆଇନ ଉପେଯାଗର ପରିଣାମ ଭାବେର ଏହ ିସ ି 
ସ କେର ଋଣଦାତା  ାରା େହାଇ ବା େକୗଣସି ତ ି କମିା ହାନ ି ନମିେ  ଋଣ ହତିା ଦାୟୀ ରହେିବ। ଋଣ ହତିା ଏହ ି ସ ିକୁ 
େକବଳ ଋଣଦାତା ୁ  ସୂଚତି କରାଯାଇ ବା ଉପେଯାଗ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହ ି ଚୁ ିେର ଦଶାଯାଇ ବା ପରି ନଜି ଖ  ଏବଂ ବ ୟେର 
ବ ବହାର କରିବାକୁ ଦାୟି  ହଣ କର ।ି 
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ବୀମା ଏବଂ ର ଣାେବ ଣ 
12.1  ଋଣ ପାଇଁ ସୁର ାକୁ ସୁର ିତ ର ବା ନମିେ  ଏବଂ ବୀମା ଉପେର ଋଣଦାତା  ଧାରଣ ଅ କାର ଚି ତି େହାଇଛ ିକ ିନାହ ନି ିତ 

କରିବାକୁ,ଋଣ ହତିା ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ା ର କରିବା ପେର ତୁର  ଧମଘଟ, ଦ ା, ନାଗରିକ ଅମାନ , ବନ ା ପରି ବପିଦକୁ ଅ ଭୂ  
କରି ଦୁଘଟଣା କମିା ଅ ି କମିା ଅନ ାନ  ବପିଦ ାରା େଯ େକୗଣସି ତ ିକମିା ହାନରୁି ସ ିକୁ ବୀମାଭୁ  ର େବ, ଯାହା ସଂ ଶେର 
ଏହ ିସ ି ସାଧାରଣ ଭାବେର ଆସିଥାଏ ଏବଂ େଯ େକୗଣସି ବୀମା କ ାନୀ ସହତି ଅସୀମିତ ତୃତୀୟ ପ  ଦାୟି  ବପିଦ ରହଥିାଏ। 
ଏବଂ ସମୟାନୁବ ୀ ଭାବେର ଉ  ବୀମାକୁ ଏହ ି ଚୁ ିନାମାର ସମୁଦାୟ ଅବ  ପଯ  ବୀମାକୁ ଭାବୀ ର ବା ପାଇଁ ଆବଶ କ 
େହଉ ବା ଅନ ାନ  ରାଶ ି େପୖଠ କରେିବ ଏବଂ େକୗଣସି ବୀମା ପଲିସି, କଭର େନା   ଏବଂ ଋଣଦାତା  ାରା ଏହାର ଯା  ଏବଂ 
ସତ ାପନ ନମିେ  (ଯଦ ି ଋଣଦାତା  ାରା ଏପରି ଆବଶ କ ହୁଏ) ଉପ ାପନ ଏବଂ ଦାନ କରିେବ। େତ କ ବୀମା ପଲିସ ି
ଋଣଦାତା  ସପ େର ଆବଶ କୀୟ ସମଥନ ସହତି ଋଣଦାତା  ସପ େର ‘ ତପିୂରଣ ଦାନକାରୀ’ ଏବଂ ଯଦ ିଋଣଦାତା  ାରା 
ଆବଶ କ ହୁଏ େତେବ ଋଣଦାତା  ବ ା ସ  ସପ େର ଅତରିି  ଅନୁେମାଦନ େହବ। 

12.2  ଋଣ ହତିା େକୗଣସି ଉେ ଶ େର ସ ି ବ ବହାର କରିେବ ନାହ ଯାହା ବୀମା ପଲିସିର ଚୁ ିନାମା ାରା ଅନୁମତି ା  ନୁେହଁ ଏବଂ 
େକୗଣସି କାଯ  କମିା କାଯ  କରିବାକୁ ଅନୁମତ ିେଦବ ନାହ, ଯାହା ବୀମାକୁ ଅେବଧୖ କରିପାେର। 

12.3  ଋଣ ହତିା ୀକାର କର ୁ  ଏବଂ ନି ିତ କର  ିେଯ ଏକ ବି ୃତ ବୀମା ପଲିସି ାରା ଏହ ିସ ିକୁ ଉପଯୁ  ଭାବେର ବୀମା କରିବା 
େହଉଛ ିଋଣ ହତିା  ାଥମିକ ଦାୟି । ଋଣ ହତିା ହୁଏତ ଜେଣ ସହାୟକାରୀ େହାଇ ଏବଂ ବେରାଅ   େପା -େଡେଟ   େଚ  / େପ’ 
ଅଡ  / ଅନ  େକୗଣସି େପୖଠ ନେି ଶ ଜରିଆେର ଅନୁେମାଦତି ବୀମା କ ାନୀକୁ ିମିୟ   େପୖଠ କରି ତା ର ନଜି  ବିେବଚନାେର 
ଋଣ ହତିା  ପ ରୁ ଋଣଦାତା  ାରା ବୀମା କରାଇପାରିେବ। ତଥାପି, ଋଣଦାତା େକୗଣସି କାରଣରୁ େକୗଣସି େପଠୖ ନ କରିବା ବୀମା 
କ ାନୀକୁ ଆବଶ କ ବୀମା ିମିୟ   େପୖଠ କରିବାର ଉ ରଦାୟିତାକୁ ଏବଂ ଏହ ିସ ିକୁ ବୀମିକୃତ କର ିର ବାର ଉ ରଦାୟିତାକୁ 

ଭାବତି କରିବ ନାହ। 



12.4  େକୗଣସି ବୀମା ରାଶ ି ଉପେର ଥମ ଦାବ ି ଋଣଦାତା ର ରହବି। ଏତ   ାରା ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା ୁ  ଅପରବି ନ ଭାବେର 
ଋଣଦାତା  ାଥର ସୁର ା ନମିେ  ବୀମା ଅଥ ଦାବ ିକରିବାକୁ ଏବଂ ଏହା ପେର ଋଣଦାତା  ବେକୟା ଅଥ ବାବଦେର ଉ  ରାଶି 

ଦାନ କରିବାକୁ ଅ ୀକୃତ କର ।ି ଋଣ ହତିା ବୀମା ପଲିସ ି ଏବଂ ସମୟ ସମୟେର ନି ାରିତ େହାଇ ବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର 
ନବୀକରଣ ସ କେର ଋଣଦାତା ର ସମ  ନେି ଶକୁ ଅନୁପାଳନ କରିେବ। 

12.5  ଋଣ ହତିା ତା  ଖ େର ଏବଂ େକୗଣସି ଅନାବଶ କ ବଳିମ ବନିା େକୗଣସ ି ଦୁଘଟଣା ଘଟବିା କମିା ଅନ  େକୗଣସ ି କାରଣରୁ 
େହାଇ ବା ଉ  ସ ିର ମରାମତ ି କରିେବ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ବୀମା କ ାନୀକୁ ବୀମା େକ   ନମିେ  ଏହ ି ବି   ଉପ ାପନ 
କରିେବ। ଯଦ ିଋଣ ହତିା  ବପି େର ଅନ େକୗଣସି ବେକୟା ରାଶ ିନଥାଏ, େତେବ ଏହ ିେକ   ନମିେ  ଋଣଦାତା ବୀମା କ ାନୀଠାରୁ 

ହଣ କରି ବା ଏପରି ସୁବଧିାଗୁଡ଼କି ଋଣଦାତା ତା ୁ ହ ା ର କରିେବ। 
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ଲାପିର ଘଟଣାଗୁଡ଼କି 

13.1  ଋଣ ହତିା ଋଣ କମିା େକୗଣସି ଶୁ , େଦୟ, କମିା ଖ  ପରିେଶାଧ କରିବାେର ବଫିଳ େହେଲ, ଏଠାେର ବା ପ ତେିର ଏବଂ 
େଯେକୗଣସି କି ି କମିା ଅନ  େକୗଣସି ରାଶ ିତାହା ଧାଯ  ତାରିଖ ପେର ଅଣେପୖଠ ରହଥିାଏ; କମିା 

13.2  ଋଣ ହତିା (ଜେଣ ବ ିବେିଶଷ େହବା େ େର ଏବଂ ଏକରୁ ଅ କ େହବା େ େର େସମାନ  ମ ରୁ ଜେଣ) ମତୁୃ ବରଣ କରିବା 
କମିା ଅନ  େକୗଣସି ପଦେ ପ (ଗୁଡ଼କି) ହଣ କରିବା କମିା େକୗଣସି ବଚିାର େ େର ତା ୁ  େଦବାଳଆି କରିବା ଉେ ଶ େର 
େକୗଣସି ପଦେ ପ ହଣ କେଲ କିମା ତା ର େକୗଣସ ିସ ି ଉପେର ଜେଣ ରିସିଭ  , ି କମିା ସାଦୃଶ ଅ କାରୀ ନଯୁି  କେଲ; 
କମିା 

13.3  ଯଦ ି ଋଣ ହତିା (ଏକ କେପାେର   କ ୃ ପ  କମିା ଏକ ଭାଗିଦାରିତା ଫାମ େହାଇ ବା େ େର) େକୗଣସି କାଯ ାନୁ ାନ ହଣ 
କର  ିକମିା ଅନ  େକୗଣସି ପଦେ ପ ହଣ କର  ିକମିା େକୗଣସ ିତୃତୀୟ ପ  ାରା ଋଣ ହତିା  ବପି େର ସମାପନ, ବଘିଟନ, 
ପୁନଗଠନ କାରଣରୁ ଆଇନଗତ ପଦେ ପ ନଆିଯାଏ କମିା ଏହାର ସ ି ଉପେର, ବେିଶଷକରି ଦୃ ିବ କ ବା ସ ି (ଗୁଡ଼କି) 
ଜେଣ ରିସିଭ  , ି କମିା ସାଦୃଶ  ଅ କାରୀ ନଯୁି  କରାଯାଏ; କମିା 

13.4 ଯଦ ିଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ଲି ତ ସହମତ ିବନିା ବ କ ବା ଏହ ିସ ି ବି ି କର  ିକମିା ହ ା ର କର  ିକମିା େଯ େକୗଣସି 
େଶୖଳୀେର ଏହ ିଦୃ ିବ କ ସ ିକୁ ବି ି କରିବା, ହ ା ର କରିବା କମିା ଦଖଲ କରିବାକୁ ଚାହଁା ;ି କମିା 

13.5  ଋଣ ହତିା ଦୃ ିବ କ ବା ସ ି ପାଇଁ େକୗଣସି ବୀମା ିମିୟ  କମିା ଏଠାେର ବା ସ ାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅ ୀକୃତ PDC / ECS 
ପାଇଁ ବ ା  ଚାଜ େଦବାକୁ ବଫିଳ ହୁଅ ;ି କମିା 

13.6  ଦୃ ିବ କ ବା ସ ିକୁ ଜବତ କରାଯିବା, ସଂଲ  କରାଯିବା, େକୗଣସି କ ୃ ପ  ାରା େହପାଜତକୁ ନଆିଯିବା କମିା େକୗଣସି 
କାଯ ାନୁ ାନ ହଣ କରାଯିବା େ େର; କମିା 

13.7  ଋଣ ହତିା େଯ େକୗଣସି ଟକିସ, ମାହାସୁଲ, ଶୁ  କିମା ଅନ ାନ  ଅ େରାପଣ େପୖଠ କରିବାକୁ କମିା ସମୟାନୁସାେର ଆଇ  ଅନୁଯାୟୀ 
ଦୃ ିବ କ ବା ସ ି ସମ େର ସ ୂ  େହବା ଆବଶ କ କରୁ ବା ଅନ  େକୗଣସି ଆନୁ ାନକିତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ବଫିଳ େହେଲ; 
କମିା 

13.8  ଦୃ ିବ କ ବା ସ ି େଚାରି େହବା, େଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଠାବ େହାଇ ନପାରିବା, କମିା 
13.9  ଏହ ି ସ ି ଦଖଲ େହାଇଛ,ି ବପିଦ  କମିା େକୗଣସି କାେର ତି  େହାଇଛ ି କମିା ବ ବହାର ପାଇଁ ଅନୁପଯୁ  ବେିବଚନା 

କରାଯାଇଛ ିକମିା ସ ି ସହତି ଦୁଘଟଣା କାରଣରୁ ତୃତୀୟ ପ କୁ ଶାରୀରିକ ଆଘାତ େହାଇଛ;ି କମିା 
13.10  ଋଣ ହତିା  ାରା ଋଣଦାତା ୁ  ଦାନ କରାଯାଇ ବା କମିା ଦାନ କରିବାକୁ ବା େଯ େକୗଣସି PDCs / ECS ଯାହା ଏହ ି

ନୟିମ ଏବଂ ସ ାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ କରାଯାଏ ତାହା େଯେକୗଣସି କାରଣ ବ ିେହଉନା କାହକ ିଉପ ାପନାେର ଅ ୀକୃତ େହାଇଛ;ି 
କମିା 

13.11  େଯ େକୗଣସି କାରଣରୁ ଧାରା 2,10 ଅନୁଯାୟୀ ଦଆିଯାଇ ବା େଯ େକୗଣସି PDC / ECS ର େପୖଠ ବ  କରିବା ପାଇଁ 
ଋଣ ହତିା  ାରା ଦଆିଯାଉ ବା େକୗଣସି ନେି ଶ; କମିା 

13.12  ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ସପ େର ଦୃ ିବ କ ଅନୁେମାଦନ ସହତି ଗାଡ ି େହାଇ ବା ସ ିର ପ ିକରଣ ମାଣପ ର ଏକ ନକଲ 
େଯାଗାଇବାେର ବଫିଳ େହେଲ; କମିା 

13.13  େଯ େକୗଣସି ପରି ିତ ିଉପୁେଜ ଯାହା ଋଣଦାତା  ମତେର ଯୁ ିଯୁ  କାରଣ ଦାନ କେର େଯ ଏହା ଦୃ ିବ କ ବା ସ ି କମିା 
ଏ େର ବା କମିା ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅଧୀନେର ଋଣଦାତା  ାଥ ହାନ ିକରିପାେର କମିା ବପିଦେର ପକାଇପାେର; କମିା 

13.14  ଏହ ିଚୁ ିେର ଦ  ସ ିର [ଉଭୟ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ଯାନ (ଗୁଡକି)] ର ବବିରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାେର ଋଣ ହତିା ବଫିଳ େହବା; 
କମିା 

13.15  ଋଣ ହତିା ଏ େର ବା େଯ େକୗଣସି ସ ାବଳୀ, ଚୁ ିନାମା ଏବଂ ସ ଗୁଡକିର ଉ ଂଘନ କରୁଛ  ିକମିା ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ 
ଋଣଦାତା ୁ  ଦଆିଯାଇ ବା ସୂଚନା କିମା ଉପ ାପନା କମିା ଋଣଦାତା ାରା ଦାଖଲ େହାଇ ବା ଅନ  େକୗଣସି ଦଲିଲ ଭୁ  କମିା 
ବି ା କାରୀ େବାଲି ଜଣାପଡଛି;ି କମିା 



13.16  ଅନ  େକୗଣସି ପରି ିତ ିଅଛ,ି ଯାହା ଋଣଦାତା  ଏକମା  ମତେର, ଋଣଦାତା  ଆ ହକୁ ବପିଦେର ପକାଇଥାଏ। 
13.17  ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର େକୗଣସ ି ଆଇନ ଅଦାଲତ/ ବୁି ନା   (NCLT ସେମତ) ାରା ଜେଣ ଅସମଥ/ େଦବାଳଆି ଭାବେର 

େଘାଷିତ କମିା ବଚିାର କରାଗେଲ କମିା େ ାକୃତ ଭାବେର କମିା ବା ତାମୂଳକ ଭାବେର ଭା ିେଦବା କମିା ସମା  କରିବାକୁ ଗେଲ, 
କମିା ଧାଯ  ତାରିଖେର ଋଣ ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ଅସମଥ େହେଲ କମିା ଏହାର ଋଣଦାତା  ସୁବଧିା ନମିେ  ଏକ ସାଧାରଣ 
ଆସାଇ  େମ  କମିା ବ ବ ା କମିା ସଂରଚନା କେଲ େକୗଣସି ସ ିର ଦଖଲ େନବା ପାଇଁ ଜେଣ ରିସିଭ   ନଯୁି  କରାଗେଲ କମିା 
ଅଥ/ ସ ି ଆଦାୟ ନମିେ  ଏକ ନି ି ଲାଗୁ କରାଯିବା କମିା ଅସାମଥ / େଦବାଳଆିପଣ ନମିେ  ଏକ ପିଟସି   ଋଣ ହତିା/ 
ଗ ାେର ର  ବପି େର ଫାଇ   େହାଇ ବା େ େର ଜେଣ ରିସିଭ   ନଯୁି  ହୁଅ  ି ଏବଂ ଏପର ି ପିଟସି   ଫାଇ   େହବାର 90 
(ନେବ) ଦନି ମ େର ଖାରଜ େହାଇନ େଲ ଏବଂ ଋଣଦାତା  ାରା େକୗଣସ ିଅ ାୟୀ ଗନ/ ଗନ ପଦେ ପ ହଣ କରାଯିବା 
ଏହାର ଅ କାର ଛାଡ଼ କରିବ ନାହ; କିମା 

13.18 େଯ େକୗଣସି ସାମଥ େର ଋଣଦାତା ଏବଂ ଋଣ ହତିା ମ େର େହାଇ ବା ଅନ  ଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ହତିା ାରା କରାଯାଇ ବା 
େକୗଣସି ଲାପ। 

13.19 ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଏହ ିସ ିକୁ ନାବାଳକ ନ ାୟ ଅ ନୟିମ, ଜ ଲ, ସୀମାଶୁ , ନଶିା ବ , ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ ଇତ ାଦ ିକିମା 
ପରିେବଶ, ା  ସୁର ା, ମ କମିା ସାବଜନୀନ େଘାଷଣା ସ କତ େକୗଣସି ଆଇନ ଉ ନ କରିବା ସେମତ ଯାନବାହନ ଅ ନୟିମ 
କମିା େକ ୀୟ ଯାନବାହନ ଆଇନ କିମା ଅନ  େକୗଣସ ିଆଇନ/ ନୟିମ/ ଅ ାେଦଶ/ GOଗୁଡ଼କିର ବ ବ ାର ବପି େର ବ ବହାର 
କରୁଛ ।ି 

 
ଅନୁେ ଦ 21 

ଋଣଦାତା  ଅ କାର 
14.1  ଋଣଦାତା / ଗ ାେର  ଋଣଦାତା ୁ  ତା ର ସମ  ଆଥକ େଦୟତା କାଶ କରିେବ ଯାହା େଯେକୗଣସି କାେର ଏହ ିଚୁ ିନାମାକୁ 

ଭାବତି କରିବ। ଋଣଦାତା ଏହ ିଚୁ ିନାମା ବାତି   କରିବା ପାଇଁ ହ  ଦାର େହେବ ନାହ, ଯଦ ିଏହ ିଚୁ ିନାମା କାଯ କାରୀ େହବା ପେର 
େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର  ସ କେର େକୗଣସି ତକୂିଳ ସୂଚନା ମିେଳ େଯମିତକି ିସମ  ହତିଧାରକ, ମାଲିକ 
କମିା ନେି ଶକ କମିା ସହଭାଗୀ କମିା ି ଇତ ାଦ ିଏବଂ େଯଉଁ େ େର ଋଣ ହତିା  ାରା ସମ  ଅଥ େପୖଠ କରିବାକୁ ଥାଏ ଏବଂ 
ଗ ାେର ର େକୗଣସି ଦାବ/ି ବି ି ବନିା ଋଣଦାତା ୁ  ଏହା େପୖଠ କର ି। ଋଣଦାତା  ାରା ରଖାଯାଇ ବା େଯ େକୗଣସ ି ଜମା, 
ଅଂଶଧନ ଏବଂ ସିକୁ ରିଟ ିଅ ଭୂ  କରି ସମ  ଅଥକୁ ସମାେଯାଜନ / ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ଏବଂ ବେକୟା େଫର  କରିବା ପାଇଁ 
ଋଣଦାତା ହ  ଦାର େହେବ।  

14.2 ଲାପର ଉପେରା  ଘଟଣା ମ ରୁ େକୗଣସିଟ/ି ସମ  ଘଟବିା ଋଣଦାତା ୁ ଏ ପାଇଁ ହ  ଦାର କେର େଯ େସ ଋଣ ହତିା ୁ  ସୂଚତି 
କରିେବ େଯ ଯଦ ିଏହ ିଚୁ ିନାମା ଏହାର ସ ୂ  ଅବ  ପଯ  ଚାଲିବା ଆବଶ କ େତେବ ସମୁଦାୟ ଅଥ ଏବଂ ଅନ  ସମ  ଅଥ ଓ 
େଦୟଗୁଡ଼କି େଯଉଁ କାରର େହଉନା କାହକ ି ଯାହା ମ େର ଇ  ସୁ ରାନ ିମିଆ େପୖଠ କରିବାେର ଲାପ କାରଣରୁ ସୁଧ (ଯଦ ି
ଋଣଦାତା  ାରା ଦାନ କରାଯାଉ ବା ସହାୟକ େସବାଗୁଡ଼କି ଜରିଆେର ିମିୟ   ଉପଲ  କରାଯାଇଥାଏ) ଏବଂ/ କମିା ଅନ  
ଟକିସଗଡ଼ୁକି କାରଣରୁ ଯାହା ଋଣ ହତିା  ାରା େଦୟେଯାଗ  େହବ ତାହା ବେକୟା ରହଛି ିଏବଂ ତୁର  େପୖଠ କରିବା ଆବଶ କ। 
ଋଣଦାତା ଅନୁସୂଚୀ - Iେର ନି  କରାେଯାଇ ବା ହାରେର  ବେକୟା ଋଣ େଦୟ ଉପେର ଅତରିି  ଶତକଡ଼ା ଶୁ  ଦାବ ିକରିବାକୁ 
ହ  ଦାର େହେବ ଏବଂ ଉପେରା  ସମ  ରାଶ ି ତୁର  ଋଣଦାତା ୁ  େଫର  କରିବାକୁ ଦାବ ିକରିେବ। ଋଣଦାତା ନଜି ଇ ାନୁସାେର 
ଏପରି ବି ିେର ନି  ସମୟ ମ େର ଲାପ ଘଟଣାକୁ ସଂେଶାଧନ କରିବାକୁ ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର ୁ  ଲି ତ ଭାବେର 
ଡକାଇପାରିେବ। 

14.3 ଉପେରା  ଲାପ ଘଟଣା ମ ରୁ େକୗଣସିଟ/ି ସମ  ଘଟବିା େ େର, ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ାରା ବି ି କାଶ ପାଇବା 
ଦନିଠାରୁ 7 ଦନି ମ େର ଋଣଦାତା ୁ  ନମିଲି ତ େଦୟ େଦବାକୁ ଦାୟୀ େହେବ; 
(a)  କି ିଗୁଡ଼କିର ବେକୟା ରାଶ;ି 
(b)  ଅବଶି  ଅବ  ପାଇଁ କି ି, ଯାହା ଋଣ ହତିା  ାରା େଦୟ େହାଇଥା ା। ଯଦ ି ଚୁ ି ଏହାର ପୂ  ଅବ  ପଯ  

ଚାଲିଥା ା; 
(c)  ବେକୟା ମୂଳଧନ ଏବଂ ଅନ ାନ  ରାଶି ଉପେର ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର ନି  କରାଯାଇ ବା ହାରେର ଅତରିି  ସୁଧ; 
(d)  ବୀମା ିମିୟା େଦବାର ଲାପି ହସିାବେର ସୁଧ ଏବଂ ଅନ ାନ  ଟକିସ ହସିାବେର ସୁଧ ସେମତ ଅନ  େଯେକୗଣସି 

କାରର ଅନ  ସମ  ରାଶ ିଏବଂ େଦୟ କି ୁ  ଏହା ମ େର ସୀମିତ ନୁେହଁ। 
 
ଅବଶ , ଅସାଧାରଣ ପରି ିତେିର େଯଉଁଠାେର ଋଣ ହତିା ଏହ ିସ ିକୁ ଋଣଦାତା  ହାତପାଆ ାରୁ ଦୂରେର େଗାପନ ର ଛ  ିକମିା 
ର ଛ  ି କମିା ଋଣ ହତିା ଏହ ି ସ ିକୁ େବଆଇନ ଉେ ଶ େର ବ ବହାର କରୁଛ  ି କମିା ଋଣ ହତିା ଏହ ି ସ ିକୁ ଅ ାଭାବକି 
ଭାବେର ନ  େହବାକୁ େଦଉଛ  ି ଏବଂ/କମିା ଋଣ ହତିା ର ଏହପିରି ଅନ  ସ ିକୁ ଅଲଗା ରଖୁଛ  ି ଯାହା ଋଣଦାତା ୁ  ଏହ ି



ଚୁ ିନାମା ଅଧୀନେର ାପ  େହାଇ ବା ଅଥ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତରିି  ସୁର ା େଦଇଥାଏ, ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିା ୁ  େକୗଣସି 
ସୂଚନା ନେଦଇ ଏହ ିସ ି ଜବତ କରିବା ସେମତ ଅନ  ପଦେ ପ ହଣ କରିବା ପାଇଁ ହ  ଦାର େହେବ। 

14.4 ଉ  େନାଟି  େର ବା ଦାବ ିଅନୁପାଳନ କରିବାେର ଋଣ ହତିା  ବଫିଳତା େ େର ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା େନାଟି   ଜାର ିକରିବା 
ତାରିଖଠାରୁ 7 ଦନି ମ େର ନଜି ଖ େର ଋଣଦାତା ିର କରି ବା ାନେର, ଆଶା କରାଯାଇ ବା ସାଧାରଣ ୟ ତ ି ସହତି 
ଋଣ ହତିା ୁ  ଥେମ େଯପରି ଏହା ବତିରଣ କରାଯାଇ ଲା େସହ ି ଅବ ାେର ଋଣଦାତା ୁ  ଏହ ି ସ ି ହ ା ର କରିବାକୁ ବା  
େହେବ, ଏ େର ବଫିଳ େହେଲ ଋଣଦାତା ଅନ  େକୗଣସି ପରବ ୀ େନାଟି   ବନିା ଏହ ି ସ ିକୁ େଯ େକୗଣସ ି ାନେର ଜବତ 
କରିବାକୁ ହ  ଦାର େହେବ। ଋଣ ହତିା ଏହ ି ସ ିର ଦଖଲ େନବା ପାଇଁ ଋଣ ହତିା ୁ  ତେିରାଧ କରିେବ ନାହ କମିା ବାଧାସୃ ି 
କରିେବ ନାହ। ଏହ ି ଉେ ଶ  ପାଇଁ, ଋଣଦାତା  ା କୃତ ତନିଧିୀ, କମଚାରୀ, ଅ କାରୀ ଏବଂ ଏେଜ ମାନ ର େବଶର 
ଅଣ ତବି ତି ଅ କାର ରହବି ଏବଂ ପରିସର, କମିା ଗ ାେରଜ, କମିା େଗାଦାମ, େଯଉଁଠାେର ସ ି ରହି ବ କିମା ରଖାଯାଇ ବ 
େସଠାକୁ େବଶ କରିବାର ଏବଂ ସ ିକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଅ କାର ରହବି। ଯଦ ିଋଣ ହତିା ସହେଯାଗ ନକର ,ି େତେବ ଆବଶ କ 

େଳ ଋଣଦାତା ର େଯଉଁଠାେର ଏହ ି ସ ି ରଖାଯାଇ ବ େବାଲି ବି ାସ କରାଯାଏ ଏବଂ ସ ିକୁ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି 
େକୗଣସି ାନ େଖାଲିବାର ଅ କାର ଅଛ ି । ଋଣଦାତା ଏହ ିସ ିକୁ େନଇଯିବା ପାଇଁ େଟା-ଭ ା  କମିା େକୗଣସି ବାହନ ବ ବହାର 
କରିବାର ଅ କାର ମ  ରହବି। ଏହ ିସ ିକୁ ଦଖଲ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ବି ୟ ଇତ ାଦେିର ଋଣଦାତା  ାରା େଟା କରିବା ପାଇଁ 
େହାଇ ବା ଖ  ଏବଂ ଅନ ାନ  ଖ  େଦବାକୁ ଋଣ ହତିା ଦାୟୀ ରହେିବ। 

14.5  ଋଣଦାତା  ଅ ସୀକୃତ ତନିି , କମଚାରୀ, ଅ କାରୀ ଏବଂ ଏେଜ ମାନ  ଦାରା ଏହ ିସ ି ଜବତ କରାଯିବା ପେର ଏହ ିସ ିର 
ଏକ ବ ୁସୂଚୀ ୁତ କରିେବ। ଚୁ ିନାମା ସମାଧାନ ଏବଂ ଗାଡଟିକୁି େଫରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ାରା ବି ି କାଶ ପାଇବା 
ଦନିଠାରୁ 7 ଦନି ସମୟ ମ େର ବ ୁସୂଚୀର ଏକ ନକଲ ସହତି ଋଣଦାତା ଏକ ସ ିର ଦଖଲ କମିା ହ ା ର େନାଟି   ପଠାଇେବ। 
ଉପେରା  ସମୟସୀମା ମ େର ଚୁ ିନାମା ିର କରିବାକୁ ବଫିଳ େହବା େ େର ଋଣ ହତିା ଆ  ସି ବୁ  , ଟ ା  େଟାକ   ପ  ମି   
ଏବଂ ଇ  ସୁ ରାନ ସାଟଫିେକ   ଇତ ାଦ ି ସେମତ ସ ି ସ କତ ସମ  ମଳୂ ଦ ାବି   ଦାନ କରିେବ, ଏହ ି ସ ି ଯାନବାହନ 
େହାଇ ବା େ େର ଜବତ କମିା ହ ା ର ସମୟେର ଯାନେର ଉ  ଦ ାବି  ଗୁଡ଼କି ଉପଲ  ନ େଲ ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  
େନାମିନ ିକିମା ଏହା  ଏେଜ  କମିା ଋଣଦାତା  ାରା ଚି ଟ େହାଇ ବା ସ ିର େ ତା  ସପ େର ସ ି ହ ା ରର ଆବଶ କ 
ଦ ାବି   କାଯ କାରୀ କରିବା ସେମତ ସମ  ସହାୟତା ଦାନ କରିେବ। ଯଦ,ି  ଋଣ ହତିା ସ ି ହ ା ର ପାଇଁ ଆବଶ କ ସହାୟତା 

ଦାନ କରିବାେର ବଫିଳ ହୁଅ ,ି େତେବ ଋଣଦାତା ଏକତରଫା ଭାବେର ଏହପିରି ସମ  ପଦେ ପ େନବାକୁ ହ  ଦାର େହେବ, 
େଯପର ିସ ିର ଶୀ  ବି ୟ ପାଇଁ ଆବଶ କ େହାଇପାେର।  

14.6  ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  ଏେଜ , ଅ କାରୀ, େନାମିନ ି େକୗଣସ ି କାେର ଦାୟୀ ଏବଂ ଉ ରଦାୟୀ େହେବ ନାହ ଏବଂ ଏତ   ାରା 
ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା େନାମିନି ୁ  େକୗଣସି ତ,ି ହାନ,ି ସୀମିତତା କମିା ଅନ  େକୗଣସି ଜନିଷି 
ଏବଂ ସାମ ୀ ପାଇଁ ଦାୟୀ ନ କରିବାକୁ ସହମତ ହୁଅ  ିଯାହା ହୁଏତ ଦୃ ିବ କ ସ ିର ଦାୟି  େନବା ଏବଂ କିମା ଜବତର ଦଖଲ 
େନବା ସମୟେର ଦୃ ିବ କ ବା ସ ିେର ରଖାଯାଇଥାଏ କମିା ରହଥିାଏ। 

14.7  ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ସ ୁ ତା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଦାତା  ାପ  ରାଶ ି  ପରିେଶାଧ କରିବା ପେର, ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିା ୁ  ସ ି 
େଫରାଇବାକୁ ରାଜ ିହୁଅ ।ି ଋଣଦାତା ନଜି  ବେିବଚନାେର ମ  ଏପର ି ତଶିତ ି/ ସ  ଉପେର େଦୟଗୁଡକିର ଆଂଶକି େପୖଠ ପେର  
ସ ିକୁ ମୁ  କରିବାକୁ ରାଜ ି େହାଇପାର ।ି ଦଖଲ / ହ ା ର ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ାରା େହାଇ ବା ସମ  ଖ , ଗ ାେରଜ ଭଡା 
ଇତ ାଦ ିନମିେ  ଋଣ ହତିା ଦଖଲ / ହ ା ର ପେର ସମ  ଖ  ବହନ କରିେବ। ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା ୁ  ଦଆିଯାଇ ବା ବତିରଣ 
ରସିଦକୁ ୀକାର କରିେବ ଯାହା ଏକ ୀକୃତ ିଅେଟ େଯ ଋଣ ହତିା େସହ ିଅବ ାେର ସ ି ବତିରଣ କରିଛ  ିେଯଉଁ େର ଋଣଦାତା / 
ଋଣ ହତିା ଗାଡେିର ରଖାଯାଇ ବା ଦଲିଲ ଏବଂ ସାମ ୀ ସହତି ଜବତ / ହ ା ର କରିଛ ।ି ଋଣ ହତିା େକୗଣସ ିବବିାଦ ଉଠାଇେବ 
ନାହ କିମା ସ ି ଜବତ କମିା ସ ିର ିତ ିକମିା ସ ି ଜବତ / ହ ା ର ସମୟେର ସ ିେର ରଖାଯାଇ ବା େକୗଣସ ିଦଲିଲ ଏବଂ 
ବ ୁ ସମ େର େକୗଣସି ଦାବ ିକରିେବ ନାହ। 

14.8  ଋଣଦାତା ଲାପର ଉପେରା  ଘଟଣା ମ ରୁ େଯ େକୗଣସି/ ସମ େର ହ  ଦାର େହେବ ଏବଂ ଋଣ ହତିା ଏତ   ାରା 
ଅପରିବ ନୀୟ ଭାବେର ଋଣଦାତା ୁ  ଏହ ିସ ି ସାବଜନୀନ ନଲିା   କମିା ବ ିଗତ ବୁଝାମଣା କିମା ଅନ  େଯ େକୗଣସ ି କାେର 
ବି ୟ/ ହ ା ର/ ନ  କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଅଧୀନେର ଏ େର ା  ଅଥ ଋଣ ହତିା  ପ ରୁ ଋଣଦାତା ୁ  େପୖଠ 
କରିବାକୁ ବା ସମ  ବେକୟା ରାଶ ିପରିେଶାଧ କରିବା ନମିେ  ସମାେଯାଜନ କରିବାକୁ ଅ ୀକୃତ କର ।ି ଋଣଦାତା ସ ିର ପୁନଃ 
ଦଖଲ / ହ ା ର ପେର ସ ି ବି ୟ / ନଲିାମ ପାଇଁ ନମିଲି ତ ପ ତ ିଅନୁସରଣ କରିେବ 
ଏ.  ସ ିର ପୁନଃ ଦଖଲ / ହ ା ର ପେର ଉପେରା  ପରି, ବି ି ଦାନ ତାରିଖ ଧାଯ  କରିବାର 7 ଦନି ମ େର 

ଋଣଦାତା ୁ  େଦୟ ପରିେଶାଧ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ହତିା ୁ  ଏକ ବି ି ଦାନ କରାଯିବ।  
ବ.ି  ଯଦ ି ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ସେ ାଶ ଅନୁଯାୟୀ େସହ ି ତାରିଖ ପଯ  ସମ  େଦୟ ଦାନ କର ,ି ଏହ ି ସ ି 

ଋଣଦାତା ୁ  ପୁନଃ ଦାନ କରାଯିବ େତେବ ଏହା ପରବ ୀ େଦୟଗୁଡ଼କି ତୁର  ଦାନ ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ାରା ଲାଗୁ 
କରାଯାଇ ବା ସ ାବଳ ିଏବଂ ଋଣ ଚୁ ିନାମାର ସ ାବଳକୁି ଋଣ ହତିା ପାଳନ କରିବା ଅ ନ । 



ସି.  ଯଦ ିଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା  ାରା େନାଟି   ଜାର ିକରାଯିବାର 7 ଦନି ମ େର ସମ  ବେକୟା ଦାନ କରିବାକୁ ବଫିଳ 
ହୁଅ ,ି ଋଣଦାତା ସ ାବ  େ ତା ଠାରୁ 3ଟ ି ତେିଯାଗୀମୂଳକ ଉ ୃତ ି ହଣ କରିେବ କମିା ବକି  ଭାବେର ଋଣ ହତିା 
ଅ  ଲାଇ   ସାବଜନୀନ ନଲିା   ବ ବ ା ଜରିଆେର ଏହ ି ସ ିକୁ ବି ି କରିେବ ଯାହା ଋଣଦାତା  ତା ର ବଚିାର 
ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁ  ମେନକରିେବ। 

ଡ.ି  ଉଭୟ ମାମଲାେର ଏହ ିସ ି ସେବା  ସଫଳ ନଲିାମଧାରୀ ୁ  ବି ୟ କରାଯାଇ ବା ଋଣଦାତା ସୁନି ିତ କରିେବ। 
14.9  ଯଦ ିବି ୟ ଅଥ ଋଣଦାତା ର ସମ  େଦୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଯ ା  ନୁେହଁ, େତେବ ଋଣ ହତିା ଉ  ଆବ ନ ପେର େକୗଣସି 

ନଅି  ପାଇଁ େପୖଠ କରିବାକୁ ଦାୟୀ ରହେିବ। ଯଦ ିସ ି ବି ୟ ପେର ଋଣ ହତିା ବେକୟା ଅଥ ଦାନ କରିବାେର ବଫିଳ ହୁଅ ି, 
େତେବ ଋଣ ଖାତାେରେର ଏହପିରି ତ ି/ ନଅି ର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଋଣଦାତା ଉପଯୁ  ଆଇନଗତ କାଯ ାନୁ ାନ ଆର  କରିେବ। ଯଦ ି
ଋଣଦାତା ର େଦୟ ପରିେଶାଧ େହବା ପେର େକୗଣସି ଅତରିି  ଥାଏ, େତେବ ଋଣ ହତିା ୁ  େସହ ି ଅଥ ଦାନ କରାଯିବ। ଏହ ି
ନବି େର ଏପରି କଛି ିନାହ ଯାହା ଋଣଦାତା ୁ  ଏହ ି ସ ି ଜବତ କମିା ବି ୟ କରିବାେର ତବି କ ସୃ ି କରିବ ଏବଂ ଋଣଦାତା 
ଋଣ ହତିା କମିା ଗ ାେର ର(ମାେନ)  ବପି େର କାଯ ାନୁ ାନ ହଣ କରିବାକୁ ହ  ଦାର େହେବ ଯଦ ି ଏପରି ବ କଠାରୁ ମୁ  
ଭାବେର, ବେିଶଷକରି ଋଣଦାତା େଯ େକୗଣସ ିକାରଣରୁ ଏହ ିସ ି ଜବତ କରିବାରୁ ବ ତି େହେବ। 

14.10 ଋଣ ହତିା ବି ୟର ନୟିମିତତା ସ କେର ଏବଂ/କମିା ଋଣଦାତା  ାରା ହଣ କରାଯାଇ ବା କାଯ ାନୁ ାନ ସ କେର େକୗଣସି 
ଆପ ି ଉଠାଇବାକୁ ହ  ଦାର େହେବ ନାହ କମିା ଋଣଦାତା ଏପରି ମତା କାଯ କାରୀ କରିବା କାରଣରୁ ସୃ ି େହାଇ ବା ଏବଂ/କମିା 
େକୗଣସି େ ାକ   କମିା ନଲିାମଧାରୀ କମିା ଅନ  ବ ି କମିା ଉ  ଉେ ଶ  ନମିେ  ଋଣଦାତା  ାରା ନେିୟାଜତି କ ୃ ପ  ପ ରୁ 
େକୗଣସି କାଯ  କମିା ଲାପରୁ ସୃ ି େହାଇ ବା େକୗଣସି ତ ିନମିେ  ଉ ରଦାୟୀ/ ଦାୟୀ େହେବ ନାହ। 

14.11 ଋଣଦାତା ଏହା ର ନଜି  ବେିବଚନାେର ଏବଂ ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ୁ  େକୗଣସ ିପରବ ୀ େନାଟି   ବନିା େଯ େକୗଣସ ିବ ି/ 
ବ ା / ବି ୀୟ ଅନୁ ାନ କମିା ଅନ  କାହାକୁ ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଏବଂ ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର  ାରା କାଯ କାରୀ େହାଇ ବା ଅନ  
ଦ ାବି  ଗୁଡ଼କି ଅଧୀନେର ଏହାର େଯ େକୗଣସି ଅ କାର ଏବଂ ଏ େର ସଂଯୁ  ବା ସ ାବଳ ିଅନୁେମାଦନ/ ହ ା ର ନ  ବି ୟ 
କରିପାରିେବ, ଏ ମ େର ଋଣ ସୁବଧିା ଅଧୀନେର ବେକୟା ରାଶି ହଣ କରିବାର ଅ କାର ଏବଂ ନି  ଭାବେର ଦାୟି  କାରଣରୁ 
କମିା ଏକ ବ କ ଭାବେର ଏପରି ଅ କାରଗୁଡ଼କି ଅନୁେମାଦନ ହ ା ର ନ  କରିପାର  ିଏବଂ େଯ େକୗଣସି ବ ି ଯାହା ୁ  ଏପରି 
ଅ କାରଗୁଡ଼କି ଅନୁେମାଦନ/ ହ ା ର/ ନ  କରାଯାଇଥାଏ େସ ଏପରି ଅ କାରଗୁଡ଼କିର ସ ୂ  ଲାଭ େନବାକୁ ହ  ଦାର େହେବ। 
ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ପାଇଁ ବା ତାମୂଳକ େହବ ଏବଂ ଋଣଦାତା ଏବଂ ସ  ଓ ଆସାଇ  େର ବା ଏହାର 
ଉ ରା କାରୀ ପାଇଁ ଉପେଯାଗୀ େହବ। 

14.12 ଋଣ ହତିା େକୗଣସି ାଧୀନ ଏେଜ / ଏେଜନ ି / ଆେସ   ରିକ  ନ କ ାନୀ (ARC)ମାନ ୁ ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଠାରୁ 
ବେକୟା ଋଣ ରାଶ ିଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ନଯୁି  କରିପାର  ିଏବଂ ଋଣଦାତା  କମଚାରୀ କମିା ଏହାର େସବା େଯାଗାଣକାରୀ କ ାନୀ 
ସେମତ ଏପରି ଏେଜ / ଏେଜନ/ି ଏଆ  ସି ଋଣ ହତିା ଏବଂ/କମିା ଗ ାେର ର ଠାରୁ ଋଣ ଅବ  ମ େର େଯ େକୗଣସ ିସମୟେର 
କମିା ଏହା ପେର ତା ର/ େସମାନ ର ଆବାସ କମିା ବ ବସାୟ ାନ କମିା େଯ େକୗଣସି ାନେର ବେକୟା ଋଣ ରାଶ ି ଆଦାୟ 
କରିପାରିେବ।  

14.13 ଋଣଦାତା ସମ  ଋଣକୁ ତ ାହାର କରି ପାର  ିକମିା ଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ େଦୟ କମିା କାଯ ଦ ତାକୁ ରାନତି କରିବାକୁ କମିା ଋଣ 
ଅବ  ମ େର େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଅତରିି  ଜମାନତ / ଗ ାେର ି ଚାହପାର ।ି ଋଣଦାତା  ଦାରା େସହ ି ପରିଣାମ ତ ି ଏକ 
ବି ି ଋଣ ହତିା ୁ  ଜାରି କରାଯିବ। 

14.14 ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଗ ାେର ରର ମତୁୃ  େ େର, ଋଣଦାତା ମତୃ ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଗ ାେର ରର େଯେକୗଣସି ଜେଣ 
କମିା ଅ କ ଆଇନଗତ ଉ ରା କାରୀ ୁ  ତି ାପନ / ସପିେମ ାରୀ ଚୁ ିନାମା କରିପାର  ିକମିା ଋଣ ଖାତା/ଗୁଡ଼କି ସ ୂ  ଭାବେର 
ବ  କରି ପାର ।ି ଏପରି ତି ାପନ େ େର, ଋଣଦାତା ଅନ  ପ  /ଗୁଡ଼କୁି ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଗ ାେର ରର ଆଇନଗତ 
ଉ ରା କାରୀ  ାରା ତି ାପନ / ସପିେମ ାରୀ ଚୁ ିନାମା କାଯ କାରୀ େହବା ସ କେର ଏକ ଅବଗତ ିପ  ପଠାଇ ପାର ।ି ତାହା 
କରିବାେର ବଫିଳ େହେଲ, ଋଣଦାତା ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଗ ାେର ରର େଯେକୗଣସ ି ଜେଣ କମିା ଅ କ ଆଇନଗତ 
ଉ ରା କାରୀ  ସହତି ଏକ ତି ାପନ ଚୁ ି ଚୟନ ଏବଂ କାଯ କାରୀ କରିପାର ି। ଋଣ ହତିା ଏବଂ/କମିା ଗ ାେର ର ଏ ସ କେର 
ଋଣଦାତା  ନି ି ତ ି େକୗଣସି ଶ ଉଠାଇେବ ନାହ। ଏହ ି ଅନୁେ ଦ ଅ ନେର କାଯ କାରୀ େହାଇ ବା ଏହ ି ଋଣ ତ ାହାର 
କରିବା ନମିେ  ବକି  ଋଣଦାତା  ଅ କାର ତ ିପୂବା ହ ବନିା ରହଛି।ି 

14.15 ଏହ ିଚୁ ିନାମାେର ବା େକୗଣସି ଜନିଷି ପାଳନ ନ େହବା େ େର ଋଣଦାତା େସହ ିସଂ ା େର ଯଥାଯଥ େନାଟି   ପେର ଋଣଦାତା 
େଯ େକୗଣସି ସମୟେର ତା ର ନଜି  ବେିବଚନାେର ସମୁଦାୟ ଋଣ ରାଶି ତ ାହାର େହାଇ େଲ କମିା େହାଇନ େଲ ଏହ ିସ ି 
ପୁନଃଦଖଲ କରିବାକୁ ହ  ଦାର େହେବ, େଯଉଁଠାେର ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର  ାରା ଋଣଦାତା  ବେକୟା ରାଶ ିେପୖଠ ନ େହବାର 
ସ ାବନା ରହଛି ିଏବଂ/କମିା ନରିାପ ା ଭା ିବା ଏବଂ/କମିା ଋଣଦାତା ୁ  ବେକୟା ପରିମାଣ େପୖଠ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ହତିା  ାରା 
ଏହ ିସ ି ହ ା ର େହବାର ସ ାବନା ରହଛି।ି  



14.16 ଋଣଦାତା  ାରା କରାଯାଉ ବା ଦାବ ିଅନୁଯାୟୀ, କମିା ଲାପର େକୗଣସି ଘଟଣା ଘଟବିା ପେର ଯଦ ିଋଣଦାତା ଆବଶ କ କର ି, 
େତେବ ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ଏହା କରିେବ: 
a) ଋଣଦାତା, ଏହାର େନାମିନ ିକମିା ଏେଜ ମାନ ୁ  ଦୃ ିବ କ ବା ସ ିର ତୁର  ଏବଂ କୃତ ଅ କାର େଦେବ (େଯପରି 

େହାଇପାେର); 
b) ଋଣଦାତା, ଏହାର େନାମିନ ିକମିା ଏେଜ ମାନ ୁ ସ ି ସମ ୀୟ ସମ  ପ ୀକରଣ, ପଲିସି, ମାଣପ  ଏବଂ ଦଲିଲ 

ହ ା ର, ଦାନ ଏବଂ ସମଥନ କରିେବ (େଯପରି େହାଇପାେର)।  
14.17 ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା େନାମିନମିାେନ ଏହ ି ସ ି ଋଣଦାତା, ଏହା  ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା 

େନାମିନମିାନ  ଦଖଲେର ବା ସମୟେର କମିା ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା େନାମିନମିାେନ ଏହ ି ଅ କାର, 
ମତା କମିା ଉପଚାର କାଯ କାରୀ କରିବା କିମା କାଯ କାରୀ ନ କରିବା କାରଣରୁ େଯ େକୗଣସ ି କାେର େହାଇ ବା ତ,ି ହାନ,ି 

ସୀମିତତା କମିା ଅବମୂଲ ାୟନ ନମିେ  େକୗଣସ ି କାେର ଦାୟୀ େହେବ ନାହ ଏବଂ ଏପରି େହାଇ ବା େ େର ଅଥେର କାଶତି 
େହାଇ ବା ଏପରି ସମ  ତ,ି ହାନ ିକମିା ଅବମୂଲ ାୟନ ଋଣ ହତିା  ଆକାଉ େର େଡବି   େହାଇଯିବ।  

14.18 ଋଣଦାତା କମିା ଏହାର ଏେଜ , ଅ କାରୀ କମିା େନାମିନମିାେନ େକୗଣସି କାେର ଦାୟୀ କମିା ଉ ରଦାୟୀ େହେବ ନାହ ଏବଂ 
ଋଣ ହତିା ଏତ   ାରା ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କିମା େକୗଣସ ି େନାମିନି ୁ  ଏହ ି ସ ିର ଦାୟି  ହଣ 
ଏବଂ/କମିା ଦଖଲ, କମିା ଜବତ େହବା ସମୟେର ଏହ ିସ ିେର ରଖାଯାଇ ବା କମିା ରହି ବା େକୗଣସି ମୂଲ ବା   ସାମ ୀର ହାନ,ି 

ତ,ି ସୀମିତତା ନମିେ  ଦାୟୀ ନ କରବିାକୁ ରାଜ ିହୁଅ ।ି 
14.19 ଋଣଦାତା ବଳବ ର ବା ଆଇନ କିମା ଋଣଦାତା  ନରିେପ  ଆଚାର ସଂହତିାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହ ିସ ି େକଉଁଠାେର ଅଛ ି

ଠାବ କରିବା, ଦଖଲକୁ େନବା, ଗ ାେର  କୁ େନବା, ବୀମା କରିବା, ପରିବହନ କରିବା ଏବଂ ଏହ ିସ ିକୁ ବି ୟ କରିବା ଏବଂ ଏହ ି
ଚୁ ିନାମାର ବ ବ ାଗୁଡ଼କୁି କାଯ କାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ାରା କମିା ତା  ପ ରୁ ହଣ କରାଯାଇ ବା େଯ େକୗଣସି 
କାଯ ବି  ନମିେ  ଋଣ ହତିା ଠାରୁ ଋଣଦାତା  ାରା କମିା ତା  ପ ରୁ େହାଇ ବା ସମ  ବ ୟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ହ  ଦାର 
େହେବ। ଏହା  ଭାବେର  େହାଇଛ ି େଯ ଏଠାେର ଉପେରା  ତକିାରଗୁଡକି ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, କମିା ଅନ  କ 
agreement ଣସି ଚୁ ିନାମା / କାଯ ାନୁ ାନ, କମିା ଆଇନ କମିା ଇ ିଟ ିଅନୁଯାୟୀ ender ଣ ଦାନକାରୀ  ନକିଟେର ଉପଲ  
ଅନ  କ remedy ଣସ ି ତକିାର ସହତି କ and ଣସି ତକିାରକ େହବ ନାହ। 

14.20 ଭାରତୀୟ ଚୁ ିନାମା ଅ ନୟିମର ଧାରା 151 େର ବେିରାଧ ସେ  ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା େନାମିନମିାେନ 
ଏହ ିସ ି ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା େନାମିନମିାନ  ଦଖଲେର ବା ସମୟେର କମିା ଋଣଦାତା କମିା ଏହା  
ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା େନାମିନମିାେନ ଏହ ି ଅ କାର, ମତା କମିା ଉପଚାର କାଯ କାରୀ କରିବା କମିା କାଯ କାରୀ ନ କରିବା 
କାରଣରୁ ଦୃ ିବ କ ବା ସ ିେର େଯ େକୗଣସ ି କାେର େହାଇ ବା ତ,ି ହାନ,ି ସୀମିତତା କିମା ଅବମୂଲ ାୟନ ନମିେ  େକୗଣସି 

କାେର ଦାୟୀ େହେବ ନାହ ଏବଂ ଏପର ି େହାଇ ବା େ େର ଏପର ି ସମ  ତ,ି ହାନ ି କମିା ଅବମୂଲ ାୟନ ଋଣ ହତିା  
ଆକାଉ େର େଡବି   େହାଇଯିବ। 

14.21 ଋଣଦାତା କମିା ଏହାର ଅ କାରୀ, ଏେଜ  କମିା େନାମିନମିାେନ ସବୁ ସମୟେର ାହକ  ତ ି ବା ଆଚରଣ କରିେବ, େଯମିତକିି  
ଆ  ବଆିଇ ମାଗଦଶକା, ଆଭ ରୀଣ ନରିେପ  ଆଚରଣ ସଂହତିା ଏବଂ KYC ମାନଦ ର ସମ  ଆବଶ କତା ପାଳନ କରିେବ। 

14.22 ଋଣଦାତା ତା ର ନଜିସ ବେିବଚନାେର ମୂଳ ଋଣରାଶ ିଏବଂ/ କମିା ସୁଧ ଏବଂ ଅନ  ଶୁ ଗୁଡ଼କି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼କିର ଆଦାୟର ଫଳ ଦ 
ନୟି ଣ ଏବଂ ନରିୀ ଣ ଉେ ଶ େର ଅତରିି  ଆଥକ ଶୁ ଗୁଡ଼କି ସ କେର େପୖଠ େହାଇନ ବା କି ିଗୁଡ଼କିର ବବିରଣୀ ଏହାର ହସିାବ 
େଲଖେର ବଜାୟ ର ବା ପାଇଁ ହ  ଦାର। ଋଣ ହତିା ଏତଦାରା ସୀକାର କର  ିେଯ, ଋଣ ହତିା ବେକୟା ବା ଏପରି ରାଶ ିପରିେଶାଧ 
କରିବାକୁ ଦାୟୀ ଯାହା ଉଭୟ ଆକାଉ  ବବିରଣୀ ଅଧୀନେର ଧାଯ  ଏବଂ େଦୟ େଯାଗ  ଏବଂ ଏହ ିସୁବଧିା ନରିାପଦ କରିବା ପାଇଁ ସୃ ି 
କରାଯାଇ ବା ଅମାନତ ବ କ ର ବା ଜାରି ର େବ। 

 
ଅନୁେ ଦ 21 

ଋଣଦାତା  ଦାରା ସୂଚନା କାଶ 
15.1 ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ଏତ   ାରା ନି ିତ କର  ି ଏବଂ ମାଣ କର  ି େଯ ଏଠାେର ଋଣଦାତା ୁ  ତା  ାରା ଦାନ 

କରାଯାଇ ବା ସମ  ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ  ସତ  ଅେଟ। ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଏତ   ାରା ଋଣଦାତା ୁ  େଯ େକୗଣସ ିସମୟେର 
ଆ  ବଆିଇ ଏବଂ/କମିା ଅନ  େକୗଣସି ଏେଜନ/ି େ ଡି   ଇ  ଫେମସ   ବୁ େରା (ଇ ିଆ) ଲିମିେଟ  , ଆ  ବଆିଇ/େକୗଣସି 
େବଧୖାନକି କ ୃ ପ  କମିା ଆଇନ ଅଦାଲତ  ାରା ନଯିୁ / ନ  ପରି କ ୃ ପ ୁ  ଆକାଉ /ଗୁଡ଼କିର କାରବାର ଏବଂ ସଂଚାଳନ 
ସ କେର େକୗଣସ/ି ସମ  ସୂଚନା/ଗୁଡ଼କି ପରି ିତ ିଅନୁଯାୟୀ ଲି ତ କିମା ଅନ  େକୗଣସି ଆେଦଶ, ନେି ଶ ାରା ଏପରି ସୂଚନା 

କାଶ କରିବା ପାଇଁ ଡକାଯିବା େ େର ଏହା େଘାଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା ୁ  କାଶ  ସହମତ ି ଦାନ କର ି। ଋଣଦାତା / 
ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ରକୁ େକୗଣସି ବି ି କମିା ଅବଗତ ି ବନିା, ଆ  ବଆିଇ ଏବଂ / କମିା ଆ  ବଆିଇ ାରା ନଯୁି  େକୗଣସି 
ଏେଜନ ି / ା କରଣ ଏବଂ / କମିା େସ ା  େରଜି ି ଅ  ସିକୁ ରିଟେିଜସ  ଆେସ   ରିକ    ଆ  ସିକୁ ରିଟ ିଇେ  ଅ  
ଇ ିଆ (CERSAI) ଏବଂ / କମିା େରଜି ା  ଅ  କ ାନୀ   (ROC), ସୂଚନା ଉପେଯାଗୀତା (IU) ଇତ ାଦକୁି ସୂଚନା କାଶ 



କମିା ଦାନ କରିପାରିେବ। ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଏ ସହତି ସହମତ ହୁଅ  ି େଯ ଆ  ବଆିଇ ଏବଂ/କମିା ଆଇନଗତ ସଂ ା 
ଚି ଟକାରୀ ଏବଂ/କିମା ଏ ପାଇଁ ନଯିୁ  ଅନ  େକୗଣସି କ ୃ ପ  ଏପର ିତଥ  ଏବଂ/କମିା ସୂଚନା ସଂକଳନ କରିପାରିେବ ଏବଂ ଏହ ି
ତଥ  ଏବଂ/କମିା ସୂଚନା ଏବଂ/କମିା ଏହାର ପରିଣାମ ସରକାର/ଗୁଡ଼କି, ଆ  ବଆିଇ, ଅନ  ବ ା  ଏବଂ/କମିା ବି ୀୟ ଅନୁ ାନକୁ 
େଯ େକୗଣସି କାରଣ ନମିେ , ଭାରତର ବ ା ି  ଏବଂ ବି  ଉେଦ ାଗେର ଋଣ ଶୃ ଳା ନମିେ  ଦାନ/ େଯାଗାଣ କରିପାରିେବ। 
ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  େସମାନ ର ଅ କାରକୁ  ଭାବେର ଛାଡଦିଅି  ିଏବଂ ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଆ  ବଆିଇ ଏବଂ / 
କିମା ଆ  ବଆିଇ ାରା ନଯୁି  ଅନ  େକୗଣସି ା କରଣକୁ େଯେକୗଣସି ଗୁ  ଧାରା ଉ ଂଘନ େହତୁ ଏହ ି ସୂଚନା କାଶ ଏବଂ / 
କିମା ବ ବହାର ପାଇଁ େକୗଣସି ଦାୟି ରୁ ମୁ  କର ।ି ଅ କ ୁ , ଋଣଦାତା ନେିଜ କମିା ଏହାର ଏେଜ ୍  (ଗୁଡକି) ମା ମେର 
େରଫେରନ କରିପାରିେବ, ନକଲକୁ ବା   େଦବା / ସତ ାପନ / େବୖ କରଣ / ଋଣ ହତିା/ଗ ାେର ର  ାରା ଦାଖଲ େହାଇ ବା 
ଆେବଦନ / ଚୁ ିନାମା / ଅନ ାନ  ଆନୁସ ିକ ଦଲିଲେର ବା ତଥ  ସମ ୀୟ ଅନୁସ ାନ ଯା  କରିପାରିେବ। 

15.2 ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଏତ   ାରା ଋଣଦାତା ଏବଂ ଋଣଦାତା ର େକୗଣସ ିଅ କାରୀ ୁ  ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର  ସହ ସ କତ 
େକୗଣସ ି ାହକ ସୂଚନା କମିା ଅନ  େକୗଣସି ସୂଚନା ଯାହାକ ିଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର  ଏବଂ/କମିା ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର  ାରା 
େହାଇ ବା େକୗଣସି ଚୁ ିନାମା କମିା ଦ ାବି   ସ କେର କାଶ କରିବା ପାଇଁ କମିା ଋଣଦାତା ଭାବେର େକୗଣସି ସଂ ା ସ କେର 
ଅନ  େକୗଣସି ବ ି ୁ  କାଶ କରିବା ଏପରି ବ ବସାୟିକ, ବି ୀୟ, ଶାସନକି, ପା ି ସଂ ହ କମିା ବ ବସାୟ ନମିେ  ଦାନ 
କରିବା ଉପଯୁ  େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯିବ େଯପରି ଋଣଦାତା ଏହାକୁ ଠି   ମେନକର ି:-  
a) ଋଣଦାତା ର େକୗଣସି ଅନୁବ ନ; ଏବଂ 
b) ଅନ  େକୗଣସି ବ ି: 

(i) ଯାହା ୁ  (କମିା ମା ମେର) ଋଣଦାତା ଋଣ ସୁବଧିା ଅଧୀନେର ଏହାର ସମ  ଅ କାର ଏବଂ ଦାୟି  ନ  
କମିା ହ ା ର କମିା ବି ୟ କର  ି(କିମା ସ ାବ  ନ  କମିା ାନା ର କରିପାର )ି; 

(ii) ଯାହା ସହତି (କିମା ମା ମେର) ଋଣଦାତା େଯେକୗଣସି ସହଭାଗିତା କମିା ଉପ-ସହଭାଗିତା, କମିା ଅନ  
େକୗଣସି କାରବାରେର େବଶ କର ି (କମିା ସ ବତଃ େବଶ କରିପାର ି), ଯାହା ଅଧୀନେର ଋଣ ସୁବଧିା 
କମିା ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ାରା େଦୟ ଦାନ କରାଯିବ; ;  

(iii) ଯାହା ସହତି (କମିା ମା ମେର) ଋଣଦାତା େଯେକୗଣସି େ ଡି   ଇ  ସୁ ରାନ କମିା ଅନ  େକୗଣସି ଚୁ ିଭି ିକ 
ସୁର ା କିମା ନରିାପ ା ୟ କମିା ବି ୟ ସଂପକେର େଯେକୗଣସି କାରବାରେର େବଶ କର  ି (କମିା 
ସ ବତଃ େବଶ କରିପାର )ି; 

(iv) େଯେକୗଣସି ମୂଲ ାୟନ ଏେଜନ,ି ବୀମାକାରୀ କମିା ବୀମା େ ାକ  , କମିା ଋଣଦାତା କମିା ଏହାର 
ସହେଯାଗୀମାନ ୁ  ଋଣ ସଂର ଣର ତ  କମିା ପେରା  ଦାନକାରୀ; 

(v) ଋଣଦାତା କମିା ଏହାର ସହେଯାଗୀମାନ  ଉପେର ବଚିାର େ  ବା େଯେକୗଣସି ଅଦାଲତ କିମା ବୁି ନାଲ 
କମିା ନୟିାମକ, ପଯ େବ କ, ସରକାରୀ କିମା ଅ -ସରକାରୀ କ ୃ ପ ; 

(vi) େଯେକୗଣସି ସୁବଧିା କମିା ାବତି ସବୁଧିା କମିା ଋଣ ହତିା ସମ ୀୟ ତଥ ର ିୟାକରଣ କମିା ପରିଚାଳନା 
ଅନୁଯାୟୀ; 

(vii) କାହାକୁ ଏପରି କାଶ ଋଣଦାତା  ାରା ଋଣଦାତା  ାଥେର େହାଇ ବା ବେିବଚନା କରାଯାଏ। 
(viii) େଯେକୗଣସି ଆଇନ, ଅ ନୟିମ, ନୟିମ ଏବଂ / କମିା ନୟିାମକ ଅନୁଯାୟୀ ମତା ା  େଯେକୗଣସି 

ା କରଣକୁ େଯେକୗଣସି ସୂଚନା କାଶ କରିବାକୁ ତଥା େକୗଣସ ି ଖାତା, ସୁବଧିା କମିା ଋଣ ହତିା କମିା 
ଗ ାେର  ାରା କମିା ଋଣ ହତିା କିମା ଗ ାେର  କମିା ସୁର ା ଦାନକାରୀ  ସହ ଜଡତି ଦଲିଲ ଦାନ 
କରିବାକୁ; 

15.3 ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଏତ   ାରା ଋଣଦାତା  ାରା ଦାନ କରାଯାଉ ବା ଋଣ ସୁବଧିାର ଏକ ା   ସ  ଭାବେର ସହମତ ି
କାଶ କର  ିେଯ ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଋଣ ସୁବଧିା କମିା ଏହା ଉପେର ବା ସୁଧ ପରିେଶାଧେର କମିା ଧାଯ  ତାରିଖ/ଗୁଡ଼କିେର 

ଏକ ଋଣ ସୁବଧିାର େକୗଣସି ଧାଯ  କି ି େପୖଠେର ଲାପ କର ,ି ଋଣଦାତା ଏବଂ/କମିା ଆ  ବଆିଇ ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର କମିା 
ଏହାର ଭାଗିଦାର/ମାେନ କମିା ନେି ଶକମାନ  ନାମ କମିା ଗ ାେର ର  ନାମ/ଗୁଡ଼କି ଲାପକାରୀ/ମାେନ ଭାବେର େଘାଷଣା କମିା 

କାଶତି କରିବାର ଏକ ଅଣେଯାଗ  ଅ କାର ରହବି, ଏପର ିେଶୖଳୀେର ଏବଂ ଏପରି ମା ମେର ଯାହା ଋଣଦାତା କମିା ଆ  ବଆିଇ 
େସମାନ ର ନଜି  ବେିବଚନାେର ଉପଯୁ  ମେନକରିେବ। 

15.4 ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଏତ   ାରା ନି ିତ କର  ି ଏବଂ ହଣ କର  ି େଯ େସମାନ ୁ  ଉ  ଋଣ ସୁବଧିା ଅନୁେମାଦନ କରିବା 
ସ କେର ା  -ସ  ଭାବେର ଋଣଦାତା େସମାନ ୁ  ଉପଲ  କରାଯାଇ ବା/ ଉପଲ  େହବାକୁ ବା ଋଣ ସୁବଧିା ସ କେର ସୂଚନା 
ଏବଂ ତଥ  କାଶ କରିବା ନମିେ  େସମାନ ର ସହମତ ି ଆବଶ କ କର ,ି ଏ ସ କେର ମେନକରାଯାଉ ବା ବା  ବାଧକତା/ 
େସମାନ  ାରା ବେିବଚନା କରିବାକୁ ବା ଏବଂ େସମାନ  ାରା କାଯ କାରୀ କରିବାକୁ ବା େକୗଣସି ଲାପ େ େର। 
ତଦନୁସାେର, ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ଏ େର ରାଜ ି ହୁଅ  ିଏବଂ ଋଣଦାତା ାରା  ସମ  କମିା ଏପରି  େକୗଣସି କାଶ ପାଇଁ 
ସ ତ ି ଦାନ କର :ି 



a) ଋଣ ହତିା/ଗ ାେର ର  ସହ ସ କତ ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ ; 
b) ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ାରା ଉପଲ  େହାଇ ବା/ ଉପଲ  େହବାକୁ ବା େଯେକୗଣସି େ ଡି  ସୁବଧିା ସମ ୀୟ 

ସୂଚନା କମିା ତଥ ; ଏବଂ 
c) ଯଦ ିଋଣଗଅହତିା  ାରା କଛି ି ଲାପ କରାଯାଇଥାଏ, ଏପରି ଦାୟି  ସଂପାଦନ ପାଇଁ; 
d) େଯପର ିଋଣଦାତା ଉପଯୁ  ଏବଂ ଆବଶ କ ମେନ କରିପାର ,ି େ ଡି  ଇନଫେମସ   ବୁ େରା (ଭାରତ) ଲିମିେଟ  ଏବଂ 

ଆ  ବଆିଇ ାରା ଏ ସ କେର ଅନ  େକୗଣସି ଏେଜନକୁି କାଶ ଏବଂ ଦାନ କରିବା। 
 

15.5 ଋଣ ହତିା/ଗ ାେର ର ଦାୟିତବ  େଯ: 
a) ଏହ ି ପରି ଅ କୃତ େ ଡି  ଇନଫରେମସ  ବୁ େରା (ଭାରତ) ଲିମିେଟ  ଏବଂ ଅନ  େକୗଣସି ଏେଜନ ି  ଋଣ ଦାତା  

ାରା ଉପଯୁ  ମେନକରାଯାଉ ବା େଶୖଳୀେର  ଉ  ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ କୁ ବ ବହାର ଋ ିୟାକରଣ କରିପାରିେବ; ଏବଂ 
b) େ ଡି  ଇନଫେମସ   ବୁ େରା (ଭାରତ) ଲିମିେଟ  ଏବଂ ଏହପିରି ଅନୁେମାଦତି ଅନ  େକୗଣସି ଏେଜନ ି , େସମାନ  

ାରା ୁତ ଉ ାଦଗୁଡକିର ାବତି ସୂଚନା ଏବଂ ତଥ , ବ ା  / ଆଥକ ତି ାନ ଏବଂ ଅନ ାନ  େ ଡି  ା  କମିା 
ପ ୀକୃତ ଉପେଭା ା ୁ  ଦାନ କରିପାର ,ି େଯପରି ଏହା ପ ରୁ ଆ  ବଆିଇ ାରା ନି  କରାଯାଇପାେର।  

15.6 ଇ  ସ  େଭନୀ ଆ  ବ ା ର  ିେକା  , 2016ର ବଭିାଗ 3 (13)େର ପରିଭାଷିତ କରାଯାଇ ବା ଆଥକ ସୂଚନା କାଶ / ଦାଖଲ 
କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ହୀତା/ଗ ାେର   ଏତ   ାରା ନି ିତ କର  ିଏବଂ ଋଣଦାତାକୁ ବେିଶଷ ସହମତ ି ଦାନ କର  ି (ସଂ ି େର 
‘େକା   ’ ) ଏହ ିେକା   ଅଧୀନେର ୁତ ାସ ିକ ନୟିମ  /ବନିୟିମ ସହତି ପଢ଼ାଯିବ, େଯପରି ସମୟ ସମୟେର ସଂେଶା ତ ଏବଂ 
ବଳବ ର େହାଇଛ,ି ଋଣଦାତା  ଠାରୁ ଉପଲ  େହାଇ ବା ଋଣ/ବି ୀୟ ସୁବଧିା ସ େର, ସମୟ ସମୟେର, େକୗଣସି ସୂଚନା 
ଉପେଯାଗୀତା ତ ି(ସଂ ି େର ‘IU’), େଯପରି ଭାବେର େକା  ର ବଭିାଗ 3 (21)େର ବ ାଖ ା କରାଯାଇଛ,ି ଏହ ିେକା   ଅଧୀନେର 

ୁତ େହାଇ ବା ାସ ିକ ବନିୟିମ, ଏବଂ ରିଜଭ ବ ା  ଅ  ଇ ିଆ ାରା ସମୟ ସମୟେର ବ ା / ବି ିୟ ଅନୁ ାନକୁ ଜାରି 
କରାଯାଉ ବା ନେି ଶର ଅନୁରୂପ ଭାବେର ଏବଂ ଏତ   ାରା ଋଣଦାତା  ାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇ ବା ବି ୀୟ ସୂଚନାକୁ ମାଣିତ 
କରିବା ପାଇଁ ନି ିତ କରିଥାଏ, େଯପରି  ଏବଂ େଯେତେବେଳ ସଂପୃ  IU ାରା ଅନୁେରାଧ କରାଯାଏ ।   

 
15.7 ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର ଏତ   ାରା ସହମତ ି କାଶ କର ି ଏବଂ ଋଣଦାତା ୁ  କାଶ  ଭାବେର େଯ େକୗଣସି ସମୟେର େକୗଣସି/ 

ସମ  ତଥ / ସୂଚନା େଯମିତକି ି ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର  ବବିରଣୀ, ହଣ କରାଯାଇ ବା ଋଣ, ଋଣଖାତାେର ବେକୟା ଏବଂ 
ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆର  କରାଯାଇ ବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ଇତ ାଦ ି େମୗଳକି ଉପକରଣ ନମିାତା (OEM)  ସେମତ ଯାନବାହନ/ 
ଉପକରଣ ନମିାତାମାନ ୁ  କାଶ/ ବନିମିୟ କରିବା ପାଇଁ ସହମତ ି କାଶ କର ି ଏବଂ ଋଣ ହତିା ଏବଂ/କମିା ଗ ାେର ର ଏ ପାଇଁ 
ବେିରାଧ କରିେବ ନାହ ଏବଂ ତାହା ଚୁ ିନାମାର େକୗଣସ ିେଗାପନୀୟତା ଖ ର ଉ ନ ସୃ ି କରିବ ନାହ।  

15.8 ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ଏହା ାରା ଏକମତ ଏବଂ  ଭାବେର ଋଣଦାତା ୁ  େଯେକୗଣସି ସମୟେର ଏହାର ଗ  କ ାନୀ କମିା 
ଅନ ାନ  ସଂ ା ଏବଂ ଋଣଦାତା କମିା ଏହାର େଗା ୀ କ ାନୀକୁ େଯେକୗଣସି ସମୟେର  େକୗଣସି/ସମ  ତଥ  କାଶ / ବନିମିୟ / 
ବି ୟ କରିବାକୁ ସ ତ ି ଦାନ କେର ଏବଂ ଋଣଦାତା କମିା ଏହାର ଗ   କ ାନୀଗୁଡ଼କି ଏହାର ଉ ାଦ ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର ୁ  
ବି ୟ କରିପାେର। 

15.9 ଏହ ିଧାରା ଭାରତେର ବଳବ ର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଧାଯ  କରାଯାଇ ବା କିମା ସମୟାନୁସାେର ନି ାରିତ ଅନ ାନ  ବି ୃତ ନୟିମାବଳୀ 
ଏବଂ ନେି ଶାବଳୀଠାରୁ ଅ କ ପରିମାଣର େଗାପନୀୟତା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ାରା ଋଣ ହତିା  ସହତି ଏକ କାଶତି କମିା ସୂଚତି 
ଚୁ ିନାମା େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯିବ ନାହ। ଏହ ିଧାରାେର ଋଣଦାତା ୁ  ଦଆିଯାଇ ବା ଅ କାରଗୁଡକି ଅତରିି  େହବ ଏବଂ େକୗଣସି 

କାେର େକୗଣସି ଋଣ ହତିା ସମ େର ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଋଣଦାତା ମ େର କାଶିତ କମିା ସୂଚତି େହାଇ ବା ଅନ  େକୗଣସି 
ଚୁ ିନାମା ାରା ଭାବତି େହବ ନାହ କମିା ଚୁ ିନାମା େଯେକୗଣସି କାେର ଏହ ିଧାରା ାରା ଭାବତି କମିା ଭାବତି େହବ। 
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ବ କ ସୁଧ ଲାଗୁ କରିବା 
16.1 କି ି େଦବାର େକୗଣସି ଲାପ ଘଟଣାେର, ଚୁ ିନାମାର ସ ାବଳୀ ଏବଂ ସ ଗୁଡକିର ଉ ଂଘନ େହେଲ, ଋଣଦାତା ଏଠାେର  

ଶାଯାଇ ବା ଏବଂ / କମିା ସମ  େଫାର  ନକିଟେର େକୗଣସି ଆଇନଗତ କାଯ ାନୁ ାନ ହଣ କରିପାର  ି ଏବଂ ଏଠାେର 
ସିକୁ ରିଟେିଜସ  ଆ  ରିକ    ଅ   ଫିନାନଆି   ଆେସ  ସ ଆ  ଏ  େଫାସେମ  ଅ   ସିକୁ ରିଟ ି ଇେ  ଆକ , 2002 
(SARFAESI ଅ ନୟମ) ର ଉପଲ  ଯୁଜ   ତକିାରଗୁଡକି ମ  େୟାଗ କରିପାର ।ି ଋଣଦାତା SARFAESI ଅ ନୟିମ 
ଅନୁଯାୟୀ ଜମାନତ ବା ସ ିର ପୁନରୁ ାର ଏବଂ ବି ୟ କରିବାର ଅ କାର ପାଇଛ ।ି ଜମାନତ ବା ସ ିର ବି ୟ ପେର ଯଦ ି
ଋଣଦାତା ବେକୟା େଦୟ େଫର  ପାଇବାକୁ ହକଦାର। 

 



16.2 ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର   ଭାବେର ୀକାର କର  ିଏବଂ ହଣ କର  ିେଯ ଋଣଦାତା ସ ୂ  ଭାବେର ଅ କାର ା  େହେବ 
ଏବଂ ବି ୟ, ନ  କମିା ାନା ର କରିବାର େକୗଣସି କାେର, ସ ୁ  କମିା ଆଂଶିକ, ଏବଂ ଏପରି େଶୖଳୀେର ଏବଂ ଋଣଦାତା ନି  ି
େନଇ ବା ସ ାବଳୀେର ଋଣଦାତା  ପସ ର େଯେକୗଣସି ତୃତୀୟ ପ କୁ ଋଣଦାତା ଏବଂ ଗ ାେର ରକୁ ଲି ତ ଅବଗତ ିପ  ବନିା 
ତାହା ଦାନ କରିେବ। ଏ େର ଋଣଦାତା ଏବଂ ଗ ାେର ର େକୗଣସ ିକମିା ସମ  ବେକୟା େଦୟ ପାଇଁ େ ତା, ନ କାରୀ କମିା 
ହ ା ରକାରୀ  ତରଫରୁ ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ବରୁି େର କାଯ  କରିବାକୁ ଋଣଦାତା ର ଅ କାର ସଂର ଣ କରିବା 
ଏ େର ଅ ଭୂ  କେର। ଏହପିରି େକୗଣସି କାଯ  ଏବଂ େଯେକୗଣସ ିବି ୟ, ନ  କମିା ହ ା ର ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର ର ୁ  
ତୃତୀୟ ପ କୁ େକବଳ ଋଣଦାତା ଭାବେର କମିା ଋଣଦାତା  ସହ ମିଳତି ଋଣଦାତା ଭାବେର ହଣ କରିବାକୁ ବା  କରିବ, କମିା 
ସମ  ମତା ଜାରି ର ବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ଅ କାର ସହତି େକବଳ ଋଣଦାତା ଭାବେର ହଣ କରିବ, ଏହପିର ି ତୃତୀୟ ପ  
ତରଫରୁ ଏବଂ ଏହପିରି ବେକୟା ରାଶ ି ଏବଂ େଦୟ ଏହପିରି ତୃତୀୟ ପ  ଏବଂ / କମିା ଋଣଦାତା ୁ  େଯପରି ଋଣଦାତା ନେି ଶ 
େଦଇପାର ।ି ତୃତୀୟ ପ କୁ େପାଟେଫାଲିଓ ାନା ର େହେଲ ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ତୃତୀୟ ପ ୁ େମାଟ ଋଣ ରାଶ ିଏବଂ 
ଋଣଦାତା ୁ  ପରିେଶାଧ କରାଯାଇ ବା ରାଶ ି ମ େର ବା ପାଥକ  ଦାନ କରିବାକୁ ୀକାର କର ି ଏବଂ ହଣ କର ି। ଧାଯ  
ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତୃତୀୟ ପ ର ଋଣଦାତା ର ଅ କାର ରହବି। 

 
ଅନୁେ ଦ 17 

ା  େପୖଠ 
17.1  ଯଦ ିଋଣ ହତିା ତିୀୟ ଅନୁସୂଚୀତେର ଦଶାଯାଇ ବା ଋଣ ଆଗୁଆ ପରିେଶାଧ କରିବାକୁ ଇ ା କର ,ି େତେବ ଥମ ଅନୁସୂଚୀେର 

ଦଶାଯାଇ ବା ପରି ା   ସମା ି େଦୟ ଋଣ ସହତି ଏହ ିପରିେ ୀେର ଋଣ ସହତି  ବେକୟା ବା ରାଶ ି ା   ସମାପନ ତାରିଖେର 
େପୖଠ କରାଯିବ। େଯେତେବେଳ ନଗଦ ଅଥ ଦାନ କରାଯିବା କମିା େଚ  କଅି   େହବା ପେର ା   େପୖଠ କାଯ କାରୀ େହବ। 
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ବ କ ରଖବା 

18.1  ଋଣ ହତିା   ଭାବେର ୀକାର କର  ିଏବଂ ହଣ କର  ିେଯ ଋଣଦାତା ସ ୂ  ଭାବେର ଅ କାର ା  େହେବ ଏବଂ ବି ୟ, 
ନ  କମିା ାନା ର କରିବାର େକୗଣସି କାେର, ସ ୁ  କମିା ଆଂଶକି, ଏବଂ ଏପର ିେଶୖଳୀେର ଏବଂ ଋଣଦାତା ନି ି େନଇ ବା 
ସ ାବଳୀେର, ଏହା ଅଧୀନେର େ ତା, ନ କାରୀ, ହ ା ରିତ କରାଯାଇ ବା ବ ି  ତରଫରୁ ଋଣ ହତିା  ବପି େର 
ଋଣ ହତିା ରେକୗଣସି କମିା ସମ  ବେକୟା ନମିେ  େକୗଣସ ି କାଯ ାନୁ ାନ ହଣ କରିବାର ଅ କାର ସଂର ିତ ରହବି, 
ଋଣଦାତା  ପସ ର େଯେକୗଣସି ତୃତୀୟ ପ କୁ ଋଣଦାତା ଏବଂ ଗ ାେର ରକୁ ଲି ତ ଅବଗତ ିପ  ବନିା ତାହା ଦାନ କରିେବ। 
ଏହପିରି େକୗଣସ ିକାଯ  ଏବଂ େଯେକୗଣସ ିବି ୟ, ନ  କିମା ହ ା ର ଋଣ ହତିା ୁ  ତୃତୀୟ ପ କୁ େକବଳ ଋଣଦାତା ଭାବେର 
କମିା ଋଣଦାତା  ସହ ମିଳତି ଋଣଦାତା ଭାବେର ହଣ କରିବାକୁ ବା  କରିବ, କମିା ସମ  ମତା ଜାରି ର ବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  
ଅ କାର ସହତି େକବଳ ଋଣଦାତା ଭାବେର ହଣ କରିବ, ଏହପିରି ତୃତୀୟ ପ  ତରଫରୁ ଏବଂ ଏହପିରି ବେକୟା  ଏବଂ େଦୟ 
ଏହପିରି ତୃତୀୟ ପ  ଏବଂ କମିା ଋଣଦାତା ୁ  େଯପରି ଋଣଦାତା ନେି ଶ େଦଇପାର ।ି ତୃତୀୟ ପ କୁ େପାଟେଫାଲିଓ ାନା ର 
େହେଲ ଋଣ ହତିା ତୃତୀୟ ପ ୁ  େମାଟ ଋଣ ରାଶ ିଏବଂ ଋଣଦାତା ୁ  ପରିେଶାଧ କରାଯାଇ ବା ରାଶ ିମ େର ବା ପାଥକ  ଦାନ 
କରିବାକୁ ୀକାର କର  ିଏବଂ ହଣ କର ।ି ଧାଯ  ପରିମାଣ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଋଣ ହତିା  ପ ରୁ ତୃତୀୟ ପ ର ଅ କାର ରହବି। 
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ଏେଜନ ିନଯିୁ  କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ଅ କାର 
19.1  ଏହା େଯ ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଏକମତ, ବୁ ଝଛି ି ଏବଂ ୀକାର କର  ି େଯ ଋଣଦାତା  େସମାନ  ାରା ା  ଋଣ 

ସମ େର େଯେକୗଣସି କମିା ସମ  େସବାକୁ ତୃତୀୟ ପ  / ଏେଜନକୁି ଆଉଟେସାସ କରିପାର ।ି ଋଣ ହତିା  ଭାବେର ୀକାର 
କର  ିଏବଂ ହଣ କରର  ିେଯ ଋଣଦାତା ନେିଜ କମିା ଏହାର ଅ କାରୀ କମିା କମଚାରୀମାନ  ାରା ଏପରି କାଯ କଳାପ କରିବାର 
ଅ କାରକୁ ୁ  କରିେବ ନାହ, ଋଣଦାତା  ପସ ର ଏକ ବା ଏକା କ ତୃତୀୟ ପ  ନଯୁି  କରିବା ଏବଂ ାନା ର କରିବାର ସ ୂ  
ଅ କାର ଏବଂ ଅ କାର ରହବି ଏବଂ ଏହ ିତୃତୀୟ ପ ୁ ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଦାତା  ାରା କି ି / ସୁଧ / ଅନ ାନ  ଶୁ  

ିୟାକରଣ ଏବଂ / କମିା ଋଣଦାତା  ତରଫରୁ ସଂ ହ କରିବାର ଏବଂ ଦାବ ିେନାଟି  ପଠାଇବା, ଋଣ ହୀତା  ବାସଭବନ କମିା 
କାଯ ାଳୟେର େଯାଗେଦବା କମିା ଧାଯ  ରାଶ ି ପାଇବା ପାଇଁ କମିା ସ ିର ଅ କାର ପାଇଁ ଋଣ ହୀତା ୁ  େଯାଗାେଯାଗ କରିବା 
ସହତି ଏ େର ଜଡତି ସମ  ପଦେ ପ, କାଯ , ବଷିୟ ଏବଂ ଜନିଷିଗୁଡକି ସଂପାଦନ କରିବାର ଅ କାର ଏବଂ କ ୃ  ଦାନ କରିବ। 
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ବି ିଗୁଡ଼କି 



20.1  େଯେକୗଣସି ବି ି, ଚଠି ି ଏବଂ ଅନ ାନ  ଡକୁ େମ  ଏହ ି ଚୁ ିେର ଦଶାଯାଇ ବା ଠକିଣାକୁ କମିା ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା 
ଗ ାେର  ାରା ସୂଚତି େହାଇ ବା ଠିକଣାକୁ ବ ିଗତ ଭାବେର କମିା ପ ୀକୃତ / ୀକୃତ ି ଆବଶ କ ବା ି  େପା  କମିା 
େକାରିଅ  କମିା ଅନ  େକୗଣସି ମା ମ କମିା ଡକୁ େମ ଗୁଡକିର ଇେଲେକ ାନି  ାନମିସ  େଯପରିକ ିଫ ା  େମେସ , ପ ୀକୃତ 
ଇ-େମ , କମିା େମାବାଇ  ନମର ହାଟ  ଆ  କମିା ଅନ ାନ  ସାଦୃଶ  ଆପିେକସ   ଇତ ାଦ ି ାରା ପଠାଯିବ। ଋଣ ହୀତା ଏବଂ 
ଗ ାେର  ତ  ଭାବେର ସହମତ, ୀକାର କର  ିଏବଂ ସହମତ ଅଟ  ିେଯ ଋଣ ହତିା ଏବଂ କମିା ଗ ାେର   କମିା େସମାନ  

ାରା ଅ କୃତ ବ ି ର ପ ୀକୃତ ଇ-େମ  ID କମିା େମାବାଇ  ନମର (ହାଟ  ଆ  କମିା ଅନ ାନ  ଆପିେକସ   ସ ମ) 
ଇତ ାଦ ିପଠାଯାଇ ବା େଯେକୗଣସି ବି ି / ଦଲିଲଗୁଡକି ଏକ ଉପଯୁ  େସବା ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଋଣ ହତିା ଏବଂ 
/ କମିା ଗ ାେର  ତାହାର ାମାଣିକତା ଉପେର ଶ କରିେବ ନାହ। ପ ୀକୃତ / ୀକୃତ ି ା  ି  େପା  କମିା େକାରିଅ  ାରା 
ପଠାଯାଇ ବା େନାଟି  , ଚଠି ି ଏବଂ / କମିା ଅନ ାନ  ଦଲିଲ ଋଣଦାତା  ାରା ପଠାଯିବାର 3 ଦନି ପେର ଏବଂ ଇ-େମ  କମିା 
େମାବାଇ  ନମର କମିା ଅନ  ଇେଲେକ ାନି  େସବା ପ ତ ିମା ମେର ଋଣଦାତା  ାରା ପଠାଯିବାର ତୁର  ପେର ଏହା େ ରଣ 
କରାଯାଇ ବା ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ।  

20.3  େଯେକୗଣସି ନି  ସମୟେର ଧାଯ  ପରିମାଣ େବାଲି ଦଶାଇ ଋଣଦାତା ର ଜେଣ ଅ କାରୀ  ାରା ାା ରିତ ଲି ତ ଏକ 
ମାଣପ   ଉଭୟ ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର   ବପି େର ଦୃଢ଼ ମାଣ େହବ। 

20.4 ଠକିଣା, ଇ-େମ  କମିା େମାବାଇ  ନମରେର ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଗ ାେର ର ର େଯେକୗଣସି ପରିବ ନ, ଏହ ିପରିବ ନର 
ଏକ ସ ାହ ମ େର ଋଣଦାତା ୁ  ଲି ତ ଭାବେର ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ।  

20.5 ସମ  େଯାଗାେଯାଗେର ଏ ିେମ  ନମର ଉ ୃତ େହବା ଉଚି  । 
20.6  ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ାର େର େଦଖାଯାଉ ବା ପ ଗୁଡକିର ବ ନାେର ଉେ ଖ କରାଯାଇ ବା ଋଣଦାତା  କେପାେର   କାଯ ାଳୟ 

ଠକିଣାେର ସମ  ଚଠି ି ଋଣଦାତା ୁ  ସେମା ତ କରାଯିବ। ଋଣଦାତା ୁ  ପଠାଯାଇ ବା େକୗଣସି ବି ି ଋଣଦାତା  ଦାରା ହଣ 
କରାନଯିବା ପଯ  ଲାଗୁ େହବ ନାହ। 

20.7 ଋଣ ହତିା ୁ  ପଠାଯାଇ ବା ଏକ ବି ି ସହ-ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ୁୟ ଦଆିଯାଇ ବା ବି ି େବାଲି ମ  ଧରାଯିବ। 
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ଆଂଶିକ ଅେବଧୖତା 

21.1 ଯଦ ି ଏହ ି ଚୁ ିନାମାର େକୗଣସି ବ ବ ା କମିା ଏହାର େୟାଗ େକୗଣସି ବ ି କମିା ପରି ିତେିର ଅେବଧୖ େହବା କମିା େକୗଣସି 
କାରଣରୁ େକୗଣସି ଆଇନ କମିା ନୟିମାବଳୀ କମିା ସରକାରୀ ନୀତ,ି ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ଅବଶି  ଅଂଶ ଏବଂ ଏହ ିବ ବ ାର େୟାଗକୁ 
ଅେବଧୖ କରିବ କମିା କାଯ କାରୀ େହବ ନାହ। ଏହା ବ ତୀତ ଅନ  ବ ି କିମା ପରି ିତ ିଯାହା ଅେବଧୖ କମିା ଅମାନ  େବାଲି ଧରାଯାଏ 
ତାହା ଭାବତି େହବ ନାହ ଏବଂ ଏହ ିଚୁ ିନାମାର େତ କ ବ ବ ା େବଧୖ ଏବଂ ଆଇନ ାରା ପୂ  ପରିମାଣେର ବଳବ ର େହବା 
ପାଇ ଅନୁେମାଦତି। ଏହ ିଚୁ ିନାମାର େଯେକୗଣସି ଅେବଧୖ କମିା ଲାଗୁେହବା ଅେଯାଗ  ବ ବ ା ଏକ ବ ବ ା ସହତି ବଦଳାଯିବ, ଯାହା 
େବଧୖ ଏବଂ କାଯ କାରୀ େହବା େଯାଗ  ଏବଂ ାୟତଃ ପର ର ସହମତ େଶୖଳୀେର ଲାଗୁେହବା ଅେଯାଗ  ବ ବ ା ମୂଳ ଉେ ଶ କୁ 

ତଫିଳତି କରିଥାଏ। 
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 ବବିାଦର ସମାଧାନ ଏବଂ ଆବେ ସ   

22.1 ସମ  ବବିାଦ (ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ାରା କରାଯାଇ ବା ଲାପ ସେମତ), ଭି ତା ଏବଂ / କମିା ଏହ ି
ଚୁ ିନାମାରୁ ଉ  କମିା ଶ କରିବା ାରା ଏହାର ସହାୟକ େହବ କମିା ତା’ପେର ଆବେ ସ   ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଆବେ ସ   

ାରା ସମାଧାନ େହବ ଏବଂ ସମନୟ ଅ ନୟିମ, 1996, କମିା ଏହାର େକୗଣସି େବଧୖାନକି ସଂେଶାଧନ ଏବଂ ଋଣଦାତା ାରା 
ମେନାନୀତ ଏକକ ଆବେି ଟ  ୁ  ପଠାଯିବ। ଆବେ ସ   ିୟାର ାନ େଚ ାଇେର େହବ ଏବଂ ଭାଷା ଇଂରାଜୀ େହବ। 
ଆବେ ଟର  ାରା ଦଆିଯାଇ ବା େଯେକୗଣସି ମ ବ ୀ ନି ି/ଗୁଡ଼କି ସେମତ ଏହ ି ନି ି ଚୂଡା  ଏବଂ ସ ୃ  ସମ  ପ  
ପାଇଁ ବା ତାମୂଳକ େହବ। ଆବେ ଟର ମ ବ ୀ ନି ି / ଗୁଡକି ସହତି ନି ିର କାରଣ ଦାନ କରିେବ। ଆବେ ସ  ର ଖ  
ପ ଗୁଡ଼କି ଦାରା ସମାନ ଭାବେର ବହନ କରାଯିବ।  ଋଣ ହତିା/ଗ ାେର ର ମ ତା ଏବଂ ସମାଧାନ ଅ ନୟିମ, 1996 ର ଧାରା 
12 ଅଧୀନେର ଋଣଦାତା  ଦାରା ନଯୁି  ଏକକ ମ ୁ ବେିରାଧ କରିବାର ତା ର/େସମାନ ର ଅ କାର ବେିଶଷ ଭାବେର ଛାଡ଼ 
କର ।ି  

22.2 ଏହା େହଉଛ ିଚୁ ିନାମାର ଏକ ସ  ଯାହାକ ିଏପରି ଜେଣ ଆବେ ଟର ଯାହା ୁ  ଏହ ିମାମଲା ମୂଳତଃ ପଠାଯାଇ ଲା, ଯିଏକ ିଇ ଫା 
େଦଇଛ  ିକମିା ମତୁୃ ବରଣ କରିଛ ି କିମା େକୗଣସି କାରଣରୁ କାଯ  କରିବାକୁ ଅସମଥ, ଋଣଦାତା, ଆବେ ଟର  ଏପରି ମତୁୃ   କମିା 
ଆବେ ଟର ଭାବେର କାଯ  କରିବାେର ତା ର ଅ ମତା ସମୟେର ଅନ  ଜେଣ ବ ି ୁ  ଆବେ ଟର ଭାବେର କାଯ  କରିବାକୁ 
ନଯୁି  କରିେବ ଏବଂ ଏହପିରି ବ ି େସହ ିପଯ ାୟରୁ େସହ ିେରଫେରନ ସହତି ଆଗକୁ ବଢ଼ବିାକୁ ହକଦାର େହେବ। 



22.3 ଏହା ବେିଶଷ ଭାବେର ସହମତ େଯ ପ ଗୁଡ଼କି ମ େର ବା ବବିାଦ ‘‘ ଅ  ଲାଇ   ବବିାଦ ସମାଧାନ’’ (ODR) ପ ତ ିଜରିଆେର 
କରାଯାଇ ପାେର। ଆବେ ଟର ମ ତା ନି ିର େନାଟି , ଦାବ ିବବିରଣୀ, ଦଲିଲ, ଉ ର, ବେିରାଧ ଉ ର, ଗିତ ପ  ଇତ ାଦ ି
ଋଣ ହତିା/ଗ ାେର ର ୁ େସମାନ ର ପ ୀକୃତ ଇ-େମ  ID କମିା େମାବାଇ  ନମରକୁ ପଠାଇ ପାର  ି ଏବଂ ତାହା 
ଋଣ ହତିା/ଗ ାେର ର ପାଇଁ ଉପଯୁ  େସବା ଭାବେର ବେିବଚନା କରାଯିବ। ଯଦ ିପ ମାେନ ରାଜ ିହୁଅ ,ି ଆବେ ଟର ଭିଡଓି କଲିଂ 
ସୁବଧିା ମା ମେର ମ  େମୗ କ ମାଣ େରକଡ କରିପାରିେବ। େଗାଟଏି ପ  ଦାରା େଯେକୗଣସି େନାଟି  , ଦାବ,ି ଉ ର, ଆେବଦନ, 
ପ ,  ଏବଂ ଦଲିଲ ଆବେ ଟର  ଇ-େମ   ଆଇଡକୁି ପଠାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆବେ ଟ   ଏହାର ବା ବକିତା ଆଧାରେର ଏହାକୁ 
ବବିାଦ ସମାଧାନ ନମିେ  ବଚିାରକୁ େନବା ପାଇଁ ସୀକୃତ କରିପାରିେବ।  
 

ଅନୁେ ଦ 21 
ଆଇନ ଏବଂ ନ ାୟିକ ପରିସର 

23.1 ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଭାରତର ନୟିମ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଳତି େହବ ଏବଂ ୁତ େହବ ଏବଂ େଚ ାଇ ସହରର ଅଦାଲତ  ଅ କାର 
ଅଧୀନେର ରହବି ଏବଂ ଅନ  ସମ  େକାଟକୁ ବାଦ ଦଆିଯିବ।  
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ସମ  ଚୁ ିନାମା 
24.1  ଏହ ିଚୁ ିନାମା ( ଥମ ଏବଂ ତିୀୟ ଅନୁସୂସୂଚୀକୁ ଅ ଭୁ  କରି) ସହତି ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଦାତା ସପ େର ଋଣଦାତା  

ାରା କାଯ କାରୀ କିମା କାଯ କାରୀ େହବାକୁ ବା ଦଲିଲ ସହତି ଏହାର ବଷିୟବ ୁ ସମ େର ପ ମାନ  ମ େର ସ ୂ  ଚୁ ିନାମା 
ଗଠନ େହବ। 
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ସ ାବଳି ଏବଂ ସମା ି 
25.1  ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଏହ ିଚୁ ିନାମା ତାରିଖରୁ କାଯ କାରୀ େହବ ଏବଂ େକବଳ ଋଣ ହତିା ଋଣଦାତା ୁ  ସ ୂ  ପରିେଶାଧ କରିବା, େସ େର 

ସୁଧ ଏବଂ ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଦାତା ୁ  ଦାନ କରାଯାଉ ବା େଦୟ ଏବଂ େଦୟ ଉପେର ସମା  େହବ। 
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ଲାପୀ େହବା େ େର ଆକାଉ ଗୁନକିର ବଗୀକରଣ 

26.1 ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର  ସହମତ ଏବଂ ବୁଝଛି  ିେଯ ସମୟ ସମୟେର “ଚାପ  ସ ିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପେଡନଆି  େ ମୱାକ” 
ଉପେର ଆ  ବଆିଇ ାରା ଜାରି କରାଯାଇ ବା ଯୁଜ  ସକୁଲାର ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣଦାତା ଲାପ େହବା େ େର ତୁର  ଋଣ ହତିା / 
ଗ ାେର ର ଆକାଉ େର ଚାପକୁ ଚି ବିା , ତୁର  ଲାପି ଭାବେର େସଗୁଡକି ତ  ଉେ ଖ ଖାତା(SMA 1 & 2) ଏବଂ NPA 
ଭାବେର େ ଣୀଭୁ  କରିବା ଆବଶ କ କର ।ି 
 

26.2 ଏହା ଆହୁରି  େହାଇଛ ିେଯ ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର  ଆକାଉ ୍  (ଋଣଦାତା ଠାରୁ ା  ଆଥକ ସୁବଧିା ଅ ଭୂ  କେର)  ଧାଯ  
ତାରିଖ ପାଇଁ େସମାନ ର ଦନି-େଶଷ ିୟାର ଅଂଶ ଭାବେର ଧାଯ  ତାରିଖ ପାଇଁ ଫା  କରାଯିବ, ଏହପିରି ିୟା ଚାଲିବାର 
ସମୟ ନବିେଶଷେର।  େସହପିରି ଏ  ଏ  ଏ ଏବଂ ଏ ସହତି ଏ  ପିଏ ଭାବେର ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର   ଖାତାର ବଗୀକରଣ 
ସଂପୃ  ତାରିଖ ନମିେ  ଦବିସ-େଶଷ ିୟାର ଅଂଶ ଭାବେର କରାଯିବ ଏବଂ ଏ  ଏ  ଏ କମିା ଏ  ପିଏ ବଗୀକରଣ ତାରିଖ େସହ ି
କ ାେଲ   ତାରିଖ େହବ ଯାହା ପାଇଁ ଦବିସ େଶଷ ିୟା କରାଯାଉଛ ି। ଅନ  ଅଥେର, SMA କମିା NPA ର ତାରିଖ NBFC 
ପାଇଁ ଯୁଜ  ଆ  ବଆିଇ ମାନଦ  ଅନୁଯାୟୀ େସହ ି କ ାେଲ ର ତାରିଖର ଦନିେର ଏକ ଆକାଉ ର ସ ି ବଗୀକରଣ ିତକୁି 

ତଫିଳତି କରିବ। 
ଉଦାହରଣ: ଯଦ ିଋଣ ଖାତାର ଧାଯ  ତାରିଖ ମା  31, 2021 ଅେଟ, ଏବଂ ଏହ ିତାରିଖ ପାଇଁ ଋଣ ଦାନକାରୀ ସଂ ା 
ଦନିକିଆି ିୟା ଚଳାଇବା ପୂବରୁ ସ ୂ  େଦୟ ହଣ କରାଯାଇନଥାଏ, େତେବ ଧାଯ  ତାରିଖ ମା  31, 2021 େହବ। 
ଯଦ ିଏହା ଅତ କ ସମୟ ଅବ ାହତ ରେହ, େତେବ ଏହ ିଆକାଉ ୍ ଏ ି  30, 2021 େର ଦନି େଶଷ ିୟା ଚାଲିବା 
ପେର, ମାଗତ ଭାବେର 30 ଦନି ସମା  େହବା ପେରSMA-1 ଭାବେର ଟ ା  େହାଇଯିବ । େସହ ିଅନୁଯାୟୀ, େସହ ି
ଖାତା ପାଇଁ  SMA-1 ବଗୀକରଣ ତାରିଖ ଏ ି   30, 2021 େହବ । 
େସହପିରି, ଯଦ ିଏହ ିଆକାଉ ୍   ବାକ ିରହବିା ଜାରି ରେହ, େତେବ େମ’ 30, 2021େର ଦବିସ େଶଷ ିୟା ଲିବା ପେର 
ଏହା ଏ  ଏ  ଏ 2 ଭାବେର ଚି ତି େହବ, ଏବଂ ଯଦ ି ଏହା ଆଗକୁ ବେକୟା ରହବିା ଜାରି ରୁେହ, ଏହା ଜୁ   29,  
2021େର ଦବିସ େଶଷ ିୟା ଚାଲିବାେର ଏ  ପିଏ ଭାବେର ବଗୀକୃତ େହବ। 



26.3 ଏହା ଆହୁରି  େହାଇଛ ିେଯ ଋଣରାଶରି ଆକାର ନବିେଶଷେର ଖୁଚୁରା ଋଣ ସେମତ ସମ  ଋଣ ପାଇଁ  ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର 
ଆକାଉ ଗୁଡକିର SMA କମିା NPA ବଗୀକରଣ ନେି ଶନାମା ଯୁଜ ।  

26.4 ଏହା ଋଣ ହତିା / ଗ ାେର ର  ାରା ଆହୁରି ମ  ସହମତ େହାଇଛ ି ଏବଂ ବୁଝାଯାଇଛ ି େଯ NPA ଭାବେର ବଗୀକୃତ ଋଣ 
ଆକାଉ ଗୁଡକି ‘ମାନକ’ ସ ି ଭାବେର ନବୀକରଣ େହାଇପାେର, ଯଦ ିେକବଳ ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର  ସୁଧ ଏବଂ ମୂଳ ବେକୟା 

ଦାନ କର ।ି 
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ଇେଲେକ ାନି  /ଡଜିଟିା   ଡକୁ େମ ଗୁଡ଼କିର କାଯ ାନୟନ  

27.1 ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଏ େର ସହମତ, ବୁ ଝଛି ,ି ୀକାର କର  ିଏବଂ ନି ିତ କର ି େଯ େସମାେନ ଚୁ ିନାମା କାଯ କାରୀ 
କରୁଛ  ିଏବଂ ଇେଲେକ ାନି  / ଡଜିଟିାଲାଇଜ  ଫମେର ସଂଯୁ  ଡକୁ େମ ଗୁଡକି (େଯଉଁଠାେର ଯୁଜ ) ଏବଂ େସ / େସମାେନ 
ସହମତ େହାଇଛ ି, ଯା  କରିଛ  ିଏବଂ ନି ିତ କରିଛ  ିଏକ OTP (ଓା   ଟାଇ   ପାସୱାଡ) ଏବଂ / କମିା ଇ-ଲି  ମା ମେର ତା  
େଘାଷିତ / ପ ୀକୃତ େମାବାଇ  ନମର (ଗୁଡକି) ଏବଂ / କମିା ତା  ପ ୀକୃତ ଇ-େମ  ID (ଗୁଡକି) କମିା ସମୟ ସମୟେର 
ବ ବହାର କରାଯାଉ ବା ସତ ାପନ ପ ତରି ଅନ  େକୗଣସି ହଣୀୟ ଇ-ଲି ୍  ମା ମେର ପଠାଯାଇଛ।ି   

27.2 ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଏ େର ସହମତ ଅଟ  ି େଯ େସ ଚୁ ିନାମା ଏବଂ ଅନ ାନ  ଦଲିଲଗୁଡ଼କିର ସତ ତା ଉପେର ଶ 
କରିେବ ନାହ ଏବଂ ଭବଷି ତେର େକୗଣସି ବା ବକି ଦ ଖତ ଅଭାବରୁ ତା ୁ  ଇ-ଫମେର ସ ତ ି ଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ/କମିା ହଣ 
କରାଯିବ। 

27.3 ସୂଚନା ଯୁ ିବଦି ା ଅ ନୟିମ ଏବଂ ନୟିମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଏଠାେର ବା ସ ାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସ ୂ  
ଭାବେର ନଜିର ବପିଦ ଏବଂ ପରିଣାମ ଆଧାରେର ଏହ ିଅ  ଲାଇ  ଋଣ ସୁବଧିା ଉପଲ  କରୁଛ ।ି ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  

ହଣ କର  ିେଯ "ମଁ ୁସହମତ" ଉପେର କି  କରିବା ାରା ଏହା ବୁଝାଯିବ େଯ ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଚୁ ିନାମା ଏବଂ ସଂଯୁ  
ଡକୁ େମ ଗୁଡକୁି ଠି  ଭାବେର କାଯ କାରୀ କରିଛ  ିଏବଂ ଏଠାେର ବା ସମ  ସ ାବଳୀ ହଣ କରିଛ ି ଏବଂ େସ ଭବଷି ତେର ଏ 
ସମ େର େଯେକୗଣସି ଆପ ି କମିା ବେିରାଧ କରିେବ ନାହ।  ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଜାଣିଛ  ି େଯ ଋଣ ପାଇଁ 
ଆେବଦନପ େର ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ାରା ପୂରଣ େହାଇ ବା ସମ  ସ  ଏବଂ ସବେିଶଷ ବବିରଣୀ ସମ େର ସ ୁ  
େହବା ପେର ଋଣଦାତା ଚୁ ିନାମାର ଏକ ପ  େହବାକୁ ରାଜ ିେହେବ ଏବଂ ଚୁ ିନାମା ଋଣଦାତା  ନୀତ ିଅନୁରୂପ େହବ। 

27.4 ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ବୁଝ  ିଏବଂ ୀକାର କର  ିେଯ ଇ ରେନ  ଆବଶ କୀୟ ଭାବେର ତଥ  ବତିରଣର ଏକ ସୁର ିତ 
ମା ମ ନୁେହଁ। ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ୀକାର କର  ି ଏବଂ ହଣ କର ି େଯ ଏହପିରି ସରାବରହ ଣାଳୀେର ସ ାବ  
ଭାଇର   ଆ ମଣ, ତଥ ର ଅନ କୃତ ହ େ ପ, ତଥ ର ପରିବ ନ, େଯ େକୗଣସି ଉେ ଶ େର ଅନ କୃତ ବ ବହାର େହବାର 
ଆଶ ା ରହଛି।ି ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଋଣଦାତା ୁ  ସମ  ହାନ,ି ଖ , ତ,ି ଖ ରୁ ମୁ  ଏବଂ ତମିୁ  ର ବାକୁ ସହମତ 
ହୁଅ  ିଯାହା ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର   ାରା ସରବରାହ କମିା ଅନଦକୃିତ/େବଆଇନ ହ େ ପ, ପରିବ ନ, େବଦୁୖ ତକି ତଥ ର 
େହରେଫର, ଭାଇର   ଆ ମଣ/ ଋଣ ହଣ ପାଇଁ ଇ ରେନ   ବ ବହାର କାରଣରୁ ଋଣ ହତିା  ସି  କୁ େହାଇ ବା େକୗଣସି 
ସରାବରାହ କାରଣରୁ େହାଇ ବା େକୗଣସି ତଟ,ି ବଳିମ କମିା ସମସ ାରୁ େହାଇ ବ। ଅବଶ , ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଋଣ 
ପାଇବାକୁ ଇ ା କର  ି ଏବଂ ଋଣ ଏବଂ ଏହାର କାଯ  ସହତି ଚୁ ିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବଭିି  ବଷିୟ ପାଇଁ ଇ-େମ  ଏବଂ / କମିା 
ଅନଲାଇ  େମା  ମା ମେର ଋଣଦାତା ୁ  ନେି ଶ (“ନେି ଶ”) ଦାନ କର ି। 

27.5 ଋଣଦାତା େସମାନ ର େଯ େକୗଣସି ଆବଶ କତା ପାଇଁ ଇ-େମ   ମା ମେର ଦାନ କରାଯାଇ ବା ନେି ଶଗୁଡ଼କି ଉପେର ନଭିର 
କରିବାକୁ (ଏବଂ ଏହା କୃତ େବାଲି ବି ାସ କରିବାକୁ) ଅ କାର ପାଇେବ। େକଉଁ ନେି ଶଗୁଡ଼କି ଦାନ କରାଯାଇ ଲା କମିା ହଣ 
କରାଯାଇ ଲା େସ ସମ େର େକୗଣସ ି ଶ େହେଲ, ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଠାରୁ ଋଣଦାତା ହଣ କରି ବା ଇ-େମ  ର 
େରକଡଗୁଡକି ଚୂଡା  େହବ। ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ନି ିତ କରିେବ େଯ ଋଣଦାତା ୁ  ଇ-େମ  ମା ମେର ଦଆିଯାଇ ବା 
ନେି ଶଗୁଡ଼କି ଏ ପାଇଁ ଯଥାଥ ଭାବେର ମତା ା  ଜେଣ ବ ି(‘‘ଅ ୀକୃତ ବ ି’’)  ାରା କାଯ କାରୀ େହବ ଏବଂ ଏହ ି
ସମ େର େକୗଣସି କାର ଯା  କରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା ଦାୟୀ ରହେିବ ନାହ। 
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ଅନ ାନ  
28.1  ଭାଷା 

ଋଣ ଆେବଦନ ଫମ ଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ହତିା  ାରା ବ ବହୃତ ବକି େର ପ ମାନ  ମ େର ବା ସମ  ଚଠି ି ଏବଂ 
େଯାଗାେଯାଗେର ଇଂରାଜୀ ବ ବହୃତ େହବ। 

28.2  ସଂେଶାଧନ 



ଏହ ି ଏ ିେମ ର ସ ଗୁଡ଼କିର େକୗଣସି ପରିବ ନ, ପରିେଶାଧନ କମିା ସଂେଶାଧନ ଏବଂ ଏଠାେର ବା େକୗଣସି ନୟିମ କମିା 
ସ ଗୁଡକିର େକୗଣସ ିଛାଡ େବଧୖ କମିା ବା ତାମୂଳକ େହବ ନାହ ଯଦ ିଲି ତ ଆକାରେର ଋଣଦାତା  ସପ େର ଋଣ ହତିା  ାରା 
କାଯ କାରୀ ନହୁଏ। ଏହ ିଏ ିେମ େର କରାଯାଇ ବା େକୗଣସି ପରିବ ନ ଯୁ ିଯୁ  େହବ। 

28.3  ସ ୟୀ ଅ କାରଗୁଡ଼କି 
ଏହ ି ଏ ିେମ  ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଦାତା ର ସମ  ତକିାର ଯାହା ଏଠାେର ଦାନ କରାଯାଇଛ ି କମିା ବଧିାନ, ନାଗରିକ ଆଇନ, 
ସାଧାରଣ ଆଇନ, କ , ବାଣିଜ  କମିା ବ ବହାର ାରା ଦାନ କରାଯାଇଛ ି ତାହା ସ ୟୀ ଏବଂ ବକି  ନୁେହଁ ଏବଂ ମାଗତ 
ଭାବେର କମିା ଏକକାଳୀନ କାଯ କାରୀ େହବ। 

28.4   
28.5 ପରବ ୀ ନି ିତତା: ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର  ଆବଶ କୀୟ ଚୁ ିନାମା ଯଥା, ଅନୁପୂରକ, ଟ -ଅ , ପରିଶି  ଏବଂ ଋଣଦାତା 

ସହତି ଅତରିି  କାଯ ସୂଚୀ କାଯ କାରୀ କରିେବ, ଚୁ ିନାମା ଅବ  ସମୟେର କମିା ଆପ ିଶୂନ  ମାଣପ  କମିା ବେକୟାଶୂନ  
ମାଣପ  ଜାରିେହବା ପୂବରୁ କାଯ କାରୀ କରିେବ, ଯାହା ଆଗୁଆ େହବ। 

28.6 ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ଲାଭ: ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଏବଂ ଅନ ାନ  ସଂଯୁ  ଚୁ ିନାମା ବା ତାମୂଳକ େହବ ଏବଂ ଏ େର ବା େତ କ ପ  ଏବଂ 
ଏହାର ଉ ରା କାରୀ କମିା ଦାୟାଦ, ଶାସକ, ନ କାରୀ କ ହତି ସୁନି ିତ କରିବ, ମାମଲାଟ ିେଯପରି େହାଇ ବ।  

28.7 ଛାଡ ଧାରା:  ଏହ ି ଚୁ ିନାମା କମିା ଅନ  େକୗଣସି ଚୁ ିନାମା କମିା ଡକୁ େମ  ଅନୁଯାୟୀ ଋଣଦାତା  ନକିଟେର ବା େକୗଣସି 
ଅ କାର, ମତା କମିା ତକିାରକୁ ବ ବହାର କରିବାେର କମିା ବଳିମ େସପରି େକୗଣସି ଅ କାର, ମତା କମିା ତକିାରକୁ ତ ି
ପହ ାଇବ ନାହ ଏବଂ ଏହାର ଛାଡ େବାଲି ବେିବଚନା କରାଯିବ ନାହ। କମିା େଯେକୗଣସି ଲାପେର େଯେକୗଣସି େମୗନ ୀକୃତ;ି କମିା 
େକୗଣସି ଲାପ କମିା େକୗଣସ ି ଲାପେର ଋଣଦାତା  କାଯ ାନୁ ାନ କିମା ନି ିୟତା, ଅନ  େକୗଣସି ଲାପ ସମ େର 
ଋଣଦାତା ର େକୗଣସ ିଅ କାର, ମତା କିମା ତକିାରକୁ ଭାବତି କମିା ତ ିପହ ାଇବ ନାହ। 

28.8 ବଳବ ରତା: େଦୟ େଫର  ଏବଂ/କିମା ଜମାନତ ସୁଧର କାଯ କାରିତା ପାଇଁ ଋଣଦାତା ୁ  ଉପଲ  ଆବେ ସ  କମିା ଅନ  େକୗଣସି 
ଉ  ସମ ୀୟ ନୟିମାବଳୀ ଚୁ ିନାମା ସମା  େହବା ପେର ମ  ବଳବ ର ରହବି।  

  
28.9 ଏହ ିଏ ିେମ  ଅଧୀନେର ଋଣ ହତିା  ଦାୟି  ଯୁଗ ଏବଂ ଅେନକ େହବ। 
 

ଅନୁେ ଦ 21 
ହଣୀୟତା 

ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର ର ଏତ   ାରା ନମି ଅନୁଯାୟୀ େଘାଷଣା କର :ି 
29.1 େଯ ଏ ିେମ , ଅନୁେମାଦନ ପ  ଏବଂ ଅନ ାନ  ଡକୁ େମ  ପଢ଼ା ଯାଇଛ ି ଏବଂ େସମାନ ୁ  େସମାନ  ାରା ବୁଝାଯାଉ ବା 

ଭାଷାେର ବ ାଖ ା କରାଯାଇଛ ିଏବଂ େସମାେନ ସମ  ଖ ଗୁଡ଼କିର ସ ୂ  ଅଥ ବୁଝଛି ି। 
29.2 େସମାେନ ସମୁଦାୟ ଏ ିେମ  ଏବଂ ଅନ ାନ  ନୟିମ ଓ ସ ାବଳ ିଏବଂ ଏହ ିଅନୁସୂଚୀେର ଦାନ କରାଯାଇ ବା ସାମ ୀ ବବିରଣୀ 

ପଢ଼ଛି ,ି ଯାହାକ ି େସମାନ  ଉପ ିତେିର ପୂରଣ କରାଯାଇଛ ି ଏବଂ େସମାେନ ଅନୁେମାଦନ ପ  ଏବଂ ଋଣଦାତା  ାରା ଜାରି 
କରାଯାଇ ବା ାଗତ ପ େର ତା ୁ  ଜାରି କରାଯାଇ ବା ସମ  ଖ , ନୟିମ ଏବଂ ସ ାବଳ ି ାରା ବା  ଏବଂ ତାହା ଏ ିେମ ର 
ଏକ ଅଂଶ ଭାବେର ପଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ‘‘ଯେଥାଚତି ପରିବ ନ’’ ସହତି ଲାଗ ୁକରିବ।  

29.3 ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଋଣ ହୀତା ଏବଂ ଗ ାେର ର  ାରା ଏହ ି ଚୁ ିନାମାେର ଅ କ ବି ୃତ ଭାବେର ବା  ସଂ ା, ଋଣ ପରିମାଣ, 
ବତିରଣ ଏବଂ ପରିେଶାଧ ପ ତ ି/ ପୂବ ସ  / ା   ପରିେଶାଧ, ଲାଗୁ େହାଇ ବା ସୁଧ ହାର (ROI) , ଶୁ  / େଦୟ / ଟକିସ ( ା   
େପୖଠ / ସମୁଦାୟ ମୂଳ େପୖଠ ଇତ ାଦ)ି େଦୟେଯାଗ , ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଶୁ େର ପରିବ ନ ବଷିୟେର ବି ି, ଋଣଦାତା  ାରା 
େଦୟ ଆବ ନ, ଏହାର ସୁର ା ଏବଂ କାଯ କାରୀତା, େଦୟତା / ତନିଧିୀ  / ଚୁ ିନାମା / ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଗ ାେର  

ତଶିତ,ି ଋଣଦାତା  ାରା ସୂଚନା କାଶ, ସ ି ଏବଂ ଏହାର ବତିରଣ / ବ ବହାର / ବୀମା / ର ଣାେବ ଣ, ଋଣ ହତିା/ 
ଗ ାେର   ାରା ଦାନ କରାଯାଇ ବା ବ କ, ଲାପ ଘଟଣା, ଋଣଦାତା  ଅ କାର, ଆସାଇନେମ , ଏେଜନ,ି ଇେଲେକ ାନି  
/ ଡଜିଟିା  ଡକୁ େମ ର କାଯ କାରିତା ଇତ ାଦ ି ପରି ସମ  ନୟିମ ଏବଂ ସ ାବଳୀ ପଢ଼ବିା, ସହମତ େହବା, ବୁଝବିା ପେର 
କାଯ କାରୀ କରାଯାଇଛ।ି  

29.4 ଏତ   ାରା େସମାେନ ୀକାର କର  ି େଯ ସମୁଦାୟ ଏ ିେମ େର େକବଳ ସାଧାରଣ ଖ ଗୁଡ଼କି ରହଛି ି ଯାହା ଏହପିରି ସମ  
ଋଣ ହତିା  ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଏବଂ ଏତ   ାରା ଏଠାେର ବା ସ ଗୁଡ଼କି ାରା ବା  େହବା ପାଇଁ ସହମତ ଯଦଓି ଋଣଦାତା  
ଅ କାରୀ  ା ର େକବଳ ଥମ ପୃ ା ଏବଂ/କମିା େଶଷ ପୃ ା ଏବଂ/କମିା ଅନୁସୂଚୀେର ସଂଲ  େହାଇଛ।ି ଅବଶ , ଏହା ସହମତ 
ଏବଂ ବୁଝାଯାଇଛ ି େଯ ଋଣ ହତିା ଓ ଗ ାେର ର ସମ  ପୃ ାେର ା ର କରିବାକୁ ବା  େହେବ ଏବଂ ଋଣ ହତିା/ ଗ ାେର ର 
ଭୁ  ବଶତଃ ଏହ ି ଏ ିେମ ର େକୗଣସି ପୃ ା(ଗୁଡ଼କି)େର ା ର କରିବାକୁ ଛାଡ଼ ି େଦଇ ବା େ େର ଏହା ଏ ିେମ କୁ ଅମାନ  
କରିବ ନାହ। ଏହ ି ଏ ିେମ ର ଫମା  େର ସାଧାରଣ ଖ  ରହଛି ି ଏବଂ ଋଣଦାତା  େୱ  ସାଇ   



www.hindujaleylandfinance.com େର ଏହା ରହଛି।ି ଋଣ ହତିା ଏବଂ ଗ ାେର ର ଏହାକୁ ଋଣଦାତା  େୱ  ସାଇ  ରୁ 
ସିଧାସଳଖ ଡାଉ  େଲା   କରିପାରିେବ। 

29.5 ଏତ   ାରା େସମାେନ ବୁଝଛି ,ି  ଭାବେର ସହମତ ଏବଂ ସହମତ ି କାଶ କର  ିେଯ ଏହ ିଏ ିେମ  େହଉଛ ିଆଇନଗତ ଏବଂ କାଯ କାରିତାର 
ମ, ସମୟ ବ ବଧାନ ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ ତାହାର ନବିେଶଷେର ପ ଗୁଡ଼କି ାରା ଏହ ିଏ ିେମ ର କାଯ କାରିତାେର େସମାନ  ପାଇ ଁବା ତାମୂଳକ 

େହବ। େସମାେନ ଆହୁରି ମ  ଉେ ଖ କର ି ଏବଂ ସହମତ ହୁଅ  ିେଯ େସମାେନ େ ାକୃତ ଭାବେର ଆଧାର ଏବଂ/କମିା ପ ା   ପରିଚୟ ମାଣ 
ବ ବହାର କରିଛ  ି ଏବଂ େସମାନ ର ପ ୀକୃତ େମାବାଇ   ନମର (RMN)େର ହଣ କରାଯାଇ ବା URL ଲି  ାରା ଏବଂ େକୗଣସି 
ବଳ େୟାଗ  ଏବଂ/କମିା ତଟପୂି  ଉପ ାପନା ବନିା ଏବଂ ଏହ ିଚୁ ିନାମାର ସମ  ଧାରାକୁ ଭଲଭାବେର ପଢ଼,ି ବୁଝ ିଏବଂ ହୃଦୟ ମ କରିଛ ।ି େଯ 
େକୗଣସି ପରବ ୀ ପରିବ ନଗୁଡ଼କି ତା  େବଧୖତା ମାଣପ  ଯଥା, ଠିକଣା / େମାବାଇ  ନମର ଇତ ାଦେିର କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଏଠାେର 
କରାଯାଇ ବା ଚୁ ିନାମାର ଡଜିଟିା  କାଯ କାରିତା ଉପେର ତକୂିଳ ଭାବ ପକାଇବ ନାହ। େସମାେନ ଏହା ମ  ାନ ଦଅି  ି େଯ ଫରଓାଡ 
କରାଯାଉ ବା URL ଲି  ଉପେର ଋଣଦାତା ର େକୗଣସି ନୟି ଣ ନାହ (ଏକ ନି  / ପ ି କୃତ େମାବାଇ  ନମରେର ମଳିବିା ପେର) ଏବଂ 
ଅନ  େକୗଣସି ତୃତୀୟ ପ  ାରା ଏହ ିଚୁ ିନାମା କାଯ କାରୀ େହବା ସମୟେର ଏହପିରି ଭାବେର ଋଣଦାତା େଯେକୗଣସି / ସମ  ବପିଦରୁ ମୁ  
କରିବା ପାଇବା ପାଇଁ ରାଜ ିହୁଅ ।ି   

29.6 େସମାେନ ବେିଶଷ ଭାବେର ସହମତ ଅଟ  ି େଯ ଚୁ ିନାମାର ଅବ  କମିା ସମାପନ ପେର ଯାହା ପେର େହବ ଏବଂ ଏହାର ଛଅ ମାସ ପେର, 
ଋଣଦାତା ଚୁ ିନାମାକୁ ଅନ  ଉପଯୁ  ଇେଲେକ ାନି  କମିା ଅନ ାନ  ଫମେର ରୂପା ର କରିବାକୁ ାଧୀନ ଅଟ  ିଯାହା େସହ ିସମୟେର ଚଳତି 
ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁ  େହାଇପାେର। ଏହାକୁ ଏକ ଇେଲେକ ାନି  / ଡଜିଟିା  ତଛିବେିର ରୂପା ର କରିବା ପେର ମୂଳ ଚୁ ିନାମାକୁ ନ  କରିବା 
ଏବଂ େଯେକୗଣସି େକାଟ / ା କରଣ ସ ୁଖେର ସମାନ େରଫେରନ / ଯା  / ଉ ାଦନ ଉେ ଶ େର ତଛିବ ି ସଂର ଣ କରିବା ପାଇଁ 
ଋଣଦାତା ର ବକି  କୁ ଅ ଭୁ  କେର। ପରି ିତ ିଅନୁଯାୟୀ ଋଣ ହତିା ଏବଂ/ କମିା ଗ ାେର ର ର ଏହା ଉପେର େକୗଣସି ଆପ ି ରହବି ନାହ 
ଏବଂ ଚୁ ିନାମାର େବଦୁୖ ତକି ତଛିବରି ବଷିୟବ ୁକୁ େନଇ ବବିାଦ କରିେବ ନାହ। ଋଣ ହତିା ଏବଂ/କମିା ଗ ାେର ର ଏଠାେର ନି ାରିତ 
କରାଯାଇ ବା ସମୟ ପେର ମୂଳଟକୁି ବା ବ ରୂପେର ୁତ କରିବା ପାଇଁ େକେବ େହେଲ ଦାବ ିକରିେବ ନାହ।  

29.7 ଏହା େଯ େସମାେନ ସହମତ ଏବଂ ୀକାର କର  ି େଯ େକବଳ ତ  େଟଲିେଫା   ନମରଗୁଡ଼କି (େବାଡ/ କାଯ ାଳୟ/ କେପାେର  / 
ନଯିୁ ିଦାତା  ସାଧାରଣ େଟଲିେଫା   ନମର ନୁେହଁ) ‘‘କ   କର ୁ  ନାହ’’ ଅନୁେରାଧର ପ ିକରଣ ନମିେ  ହଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏହା େଯ 
େସମାେନ ପ ିକରଣ ନମିେ  ଅନୁେରାଧର ସଠିକତା ଯା  କରିବା ନମିେ  ଋଣଦାତା ଠାରୁ କ  (ଗୁଡ଼କି) ହଣ କରିେବ। େସମାେନ ପୁଣି ାନ 
ଦଅି  ି େଯ, ଋଣଦାତା େସମାନ  ସହତି େଯାଗାେଯାଗ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ହତିା ଏବଂ / କମିା ଗ ାେର  େଯାଗାେଯାଗ ବବିରଣୀ ବ ବହାର 
କରିପାର  ିଏବଂ ସମୟ େମ ଏହାର ଏେଜ  (କମିା) ା କୃତ ତନିି  ମା ମେର ତ  ଭାବେର (କମିା) ମେନାନୀତ ଉ ାଦ ଏବଂ େସବା 

ଦାନ କରିପାର ।ି େଟଲିେଫା  / େମାବାଇ  / SMS / ଇେମ  (ଋଣଦାତା ସହତି େରକଡ େହାଇ ବା) ମା ମେର ମାେକଟଂି ଉେ ଶ େର 
ଉ ାଦ / େସବା ଇତ ାଦ ିବଷିୟେର ସୂଚନା ହଣ କରିବାକୁ େସମାେନ ାନ ଦଅି ◌ିି ଏବଂ ସହମତ ଅଟ ।ି 

29.8 ଏହା େଯ େସମାେନ ସହମତ ଅଟ  ି େଯ େଯେତେବେଳ େଶଷ ପ  ଚୁ ିନାମା ା ର କରିେବ େସେତେବେଳ ଚୁ ିନାମା ଚୁଡ଼ା  
େହବ। 

29.9 ଋଣ ହତିା ଏହ ିଚୁ ିନାମା ଏବଂ ମ ରୁୀ ପ ର ନକଲ ା  କରିବାକୁ ୀକାର କର ି ଏବଂ ନରିେପ  ଆଚରଣ ସଂହତିା ଅନୁଯାୟୀ 
ଋଣଦାତା ଏହା ଦାନ କରିଛ ।ି 

29.10 ଋଣ ହତିା ଆହୁରି ବୁଝ  ି େଯ େସମାନ  ଅନୁେରାଧ ଅନୁଯାୟୀ, ଋଣଦାତା ଏହ ି ଚୁ ିନାମା ଏବଂ ଅନ ାନ  ଦଲିଲଗୁଡ଼କିର ବତିରଣ 
ାଗତ କି  ର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେର ଦାନ କରିେବ। ତଥାପି, ଅତରିି  କପ ିପାଇଁ ଋଣ ହତିା  ାରା େଯ େକୗଣସି ଅନୁେରାଧ ସମୟ 

ସମୟେର ଋଣଦାତା  ାରା ିର େହାଇ ବା େଦୟକୁ ଆକଷତ କରିବ। 
 
ସା େର େଯଉଁଠାେର   ଏଠାେର ଲି ତ ତାରିଖ ଏବଂ ବଷେର ଏହ ିରାଜନିାମା ପ ଗୁଡ଼କି ମ େର କାଯ କାରୀ େହାଇଛ।ି 

ନାମ       ସା ର 
ଋଣଦାତା  Hinduja Leyland Finance Limited (ହି ୁଜା େଲଲା ୍   ଫାଇନାନ ଲିମେିଟ   ), 
 __________________________________ 
  ଅ ୀକୃତ ା ରକାରୀ                    
ଋଣ ହତିା  ____________________________   __________________________________ 
ସହ-ଋଣ ହତିା  ____________________________   __________________________________ 
ଗ ାେର   ____________________________   __________________________________ 
 
ସା ୀମାେନ: 

1. 

 

2.



ଅନୁସୂଚୀ– I 

 
ଋଣ ହତିା  ବବିରଣୀ 

ସ ୂ  ନାମ   
ଏହା  ପୁ /କନ ା/ପ ୀ  
ଅ ୀକୃତ ା ରକାରୀ 
 

 ା ରକାରୀ  ପଦବୀ  

ଆବାସ ଠିକଣା  
ରାଜ    ପି  େକା         
କାଯ ାଳୟ ଠିକଣା  
ରାଜ    ପି  େକା         
େଫା  ନଂ.  ଇ-େମ   ID  
PAN  େଭାଟର ପରିଚୟପ   
ପାସେପାଟ ନଂ.  ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ ନଂ.  
DIN  ଆଧାର ନଂ. (UID) x x x x x x x x     
ଭଚୁଆ   ID  CKYC ID  
CIN:  GST ନମର:  
ଉେଦ ାଗ ଆଧାର ନଂ.  ଉଦ ମ  

ସଂଘଟନ 

 ବ ିବେିଶଷ  ମାଲିକାନା  OPC  ଭାଗୀଦାରି  LLP 
 ାଇେଭ    
ଲିମିେଟ   କ ାନୀ 

 ପବି   ଲିମିେଟ   କ ାନୀ  ବି ାସ  ସମିତଗିୁଡ଼କି  େସାସାଇଟ ି

 କବ  େତ କର ବଡ ି  SPV  ଅନ  କଛି ି  
 

ସହ-ଋଣ ହତିା  ବବିରଣୀ 
ସ ୂ  ନାମ   
ଏହା  ପୁ /କନ ା/ପ ୀ  
ଅ ୀକୃତ ା ରକାରୀ 
 

 ା ରକାରୀ  ପଦବୀ  

ଆବାସ ଠିକଣା  
ରାଜ    ପି  େକା         
କାଯ ାଳୟ ଠିକଣା  
ରାଜ    ପି  େକା         
େଫା  ନଂ.  ଇ-େମ   ID  
PAN  େଭାଟର ପରିଚୟପ   
ପାସେପାଟ ନଂ.  ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ ନଂ.  
DIN  ଆଧାର ନଂ. (UID) x x x x x x x x     
ଭଚୁଆ   ID  CKYC ID  
CIN:  GST ନମର:  
ଉେଦ ାଗ ଆଧାର ନଂ.  ଉଦ ମ  

ସଂଘଟନ 

 ବ ିବେିଶଷ  ମାଲିକାନା  OPC  ଭାଗୀଦାରି  LLP 
 ାଇେଭ    
ଲିମିେଟ   କ ାନୀ 

 ପବି   ଲିମିେଟ   କ ାନୀ  ବି ାସ  ସମିତଗିୁଡ଼କି  େସାସାଇଟ ି

 କବ  େତ କର ବଡ ି  SPV  ଅନ  କଛି ି  
 

ଗ ାେର ର  ବବିରଣୀ 
ସ ୂ  ନାମ   
ଏହା  ପୁ /କନ ା/ପ ୀ  
ଅ ୀକୃତ ା ରକାରୀ 
 

 ା ରକାରୀ  ପଦବୀ  

ଆବାସ ଠିକଣା  
ରାଜ    ପି  େକା         
କାଯ ାଳୟ ଠିକଣା  
ରାଜ    ପି  େକା         
େଫା  ନଂ.  ଇ-େମ   ID  
PAN  େଭାଟର ପରିଚୟପ   
ପାସେପାଟ ନଂ.  ାଇଭିଂ ଲାଇେସନ ନଂ.  



DIN  ଆଧାର ନଂ. (UID) x x x x x x x x     
ଭଚୁଆ   ID  CKYC ID  
CIN:  GST ନମର:  
ଉେଦ ାଗ ଆଧାର ନଂ.  ଉଦ ମ  

ସଂଘଟନ 

 ବ ିବେିଶଷ  ମାଲିକାନା  OPC  ଭାଗୀଦାରି  LLP 
 ାଇେଭ    
ଲିମିେଟ   କ ାନୀ 

 ପବି   ଲିମିେଟ   କ ାନୀ  ବି ାସ  ସମିତଗିୁଡ଼କି  େସାସାଇଟ ି

 କବ  େତ କର ବଡ ି  SPV  ଅନ  କଛି ି  
 
 

(B) େଲା   ଏ ିେମ  ବବିରଣୀ 
େଲା   ଏ ିେମ  ନଂ.  
କାଯ କାରୀ େହବାର ାନ  
ଏ ିେମ  ତାରିଖ         ଲାଗୁ େହବା ତାରିଖ       
ଅତରିି /ସଂଯୁ  େଲା   ଏ ୀେମ  
ନଂ.ଗୁଡ଼କି (ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ) 

 

େକଉଁ ଉେ ଶ  ନମିେ  େଲା   ରାଶି 
ଉପେଯାଗ େହବ 

 

ଋଣଦାତା  ଶାଖା   
ଅବ ିତ ିଏବଂ ରାଜ   

 
ସଂଖ ା ସାମ ୀ ବବିରଣୀ 
(B) ସ ି ବବିରଣୀ 

 
 

1 ଆେସେସାରି   ସେମତ ସ ିର ବବିରଣୀ  
2  େମ    
3 ମେଡ   
4 ଇ ି   ନଂ.  
5 େଚସି   ନଂ.  
6 େରଜେି ସ   ନଂ.  
(C) ବି ୀୟ ବବିରଣୀ  
1 ସ ି ଦାମ  
2 ଋଣ ପରିମାଣ  
3 ମାଜନ ମନ(ିଯଦ ିକଛି ିଥାଏ)  
4 ସୁଧ ହାର- IRR  ବାଷକ _______% 
5 ଅବ   
6 ସୁଧ େଦୟଗୁଡ଼କି  
7 କି ିଗୁଡ଼କିର େମାଟ ସଂଖ ା  
8 EMIର ପରିମାଣ  
9 ଅ ୀମ EMIର ସଂଖ ା (ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ)  
10 ସିକୁ ରିଟ ିଡେିପାଜି   (ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ)  
11 ସିକୁ ରିଟ ିଡେିପାଜି   ଉପେର ସୁଧ ହାର  
12 ଥମ ବଷ ବୀମା  
13 ତିୀୟ ବଷ ବୀମା  
14 ତୃତୀୟ ବଷ ବୀମା  
15 ଆଉ   େ ସ   େଚ   େଦୟ (ଯଦ ିକଛି ିଥାଏ)  
16 ବ ବହୃତ ଯାନ େ େର  
 (a) ବୀମା ଏ ପଯ  େବଧୖ  
 (b) ଦତିୀୟ ଉପ ାପନ  
 (c) େଚ   ବାଉନ  େଦୟ ସଂ ହ  
(d) ଅନ ାନ  େଦୟଗୁଡ଼କି  
1 େଚ   ଡି  ଅନ   େହବାର େଦୟ  



(a) ଥମ ଉପ ାପନା  ₹ 500 କମିା ଋଣଦାତା  ଦାରା ସମୟ ସମୟେର  
ିରିକୃତ େହାଇଥବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ  େକୗଣସି 

ହାର ସହତି ଯୁଜ  ଟକିସ ଏବଂ େବଧୖାନକି 
ଶୁ ଗୁଡ଼କି 

(b) ଦତିୀୟ ଉପ ାପନ  ₹ 500 
(c) େଚ   ବାଉନ  େଦୟ ସଂ ହ ₹ 500 

2 ିୟାକରଣ େଦୟଗୁଡ଼କି ସେମତ ଅନ ାନ  େଦୟ  ଋଣଦାତା  ଦାରା ସମୟ ସମୟେର  ିରିକୃତ େହାଇଥବା ଅନୁଯାୟୀ  
ଏବଂ ଏ ସହତି ଯୁଜ  ଟକିସ ଏବଂ େବଧୖାନକି ଶୁ ଗୁଡ଼କି 

3 ା  ପରିପୃ  ସମା ି ନମିେ  େଦୟେଯାଗ  ିମିୟମ ହାର େସ ସମୟେର ସୁବଧିାର ବେକୟା ପରିମାଣର 5% କମିା ଋଣଦାତା  
ଦାରା ସମୟ ସମୟେର  ିରିକୃତ େହାଇଥବା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ  
େକୗଣସି ହାର ସହତି ଯୁଜ  ଟକିସ ଏବଂ େବଧୖାନକି ଶୁ ଗୁଡ଼ିକ 

4 ଅନୁେ ଦ 2.15 ଅଧୀନେର ଦାନ କରାଯାଇ ବା ଅନୁଯାୟୀ ଅତରିି  
ସୁଧର ହାର  

ବାଷକ 36% ସହତି ଯୁଜ  ଟକିସ ଏବଂ େବଧୖାନକି ଶୁ ଗୁଡ଼କି 

 
ନାମ       ସା ର 

ଋଣଦାତା  Hinduja Leyland Finance Limited (ହି ୁଜା େଲଲା ୍   ଫାଇନାନ ଲିମେିଟ   ), 
 __________________________________ 
  ଅ ୀକୃତ ା ରକାରୀ                    
ଋଣ ହତିା  ____________________________   __________________________________ 
ସହ-ଋଣ ହତିା  ____________________________   __________________________________ 
ଗ ାେର   ____________________________   __________________________________ 



ଅନୁସଚୂୀ - II 

ପରିେଶାଧଗୁଡ଼କିର ଅନୁସଚୂୀ  

କି ି ସଂଖ ା େପୖଠ ତାରିଖ କି ି ପରିମାଣ ମୂଳ ସୁଧ କି ି ସଂଖ ା େପୖଠ ତାରିଖ କି ି ପରିମାଣ ମୂଳ ସୁଧ 

1     43     

2     44     

3     45     

4     46     

5     47     

6     48     

7     49     

8     50     

9     51     

10     52     

11     53     

12     54     

13     55     

14     56     

15     57     

16     58     

17     59     

18     60     

19     61     

20     62     

21     63     

22     64     

23     65     
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ନାମ       ସା ର 
ଋଣଦାତା  Hinduja Leyland Finance Limited (ହି ୁଜା େଲଲା ୍   ଫାଇନାନ ଲିମେିଟ   ), 
 __________________________________ 
  ଅ ୀକୃତ ା ରକାରୀ                    
ଋଣ ହତିା  ____________________________   __________________________________ 
ସହ-ଋଣ ହତିା  ____________________________   __________________________________ 
ଗ ାେର   ____________________________   __________________________________



 
ଡମିା  ମିଜାରୀ େନା   

ଏହା  ଉେ ଶ େର 
Hinduja Leyland Finance Limited (ହି ୁଜା େଲଲା ୍   ଫାଇନାନ ଲିମିେଟ   ), 
ନଂ.27-A, େଡଭଲ  ଡ ଇ ିଆ   ଇେ     
ଗୁଇ ି, େଚ ାଇ – 600032 
 
ଆେମ ଏତ   ାରା ତଶିତ ିେଦଉଛୁ େଯ ଦାବ ିକରାଯିବା ସମୟେର ଆେମ ଯୁଗ ଭାବେର କମିା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେର  ନଂ.27-A େଡଭଲ  ଡ 
ଇ ିଆ   ଇେ   ଗୁଇ ି, େଚ ାଇ – 600032େର ଅବ ିତ M/s.Hinduja Leyland Finance Ltd.(େମସସ ହି ୁଜା େଲଲା  
ଫାଇନାନ ଲିମିେଟ  ) କମିା ଆେଦଶ କରାଯାଇ ବା (ଏହା  ଦାୟାଦ ଏବଂ ନଯୁି ମାନ  ସେମତ) ୁ  ଏହ ିଅଥ େପୖଠ କରିବୁ, ଯାହା ନମିେର 
ଏଠାେର ଉେ ଖ କରାଯାଇଛ,ି ଏହା େଯେତେବେଳ ଭାରତୀୟ ରିଜଭ ବ ା ର ଦେି ଶକିା ଅନୁଯାୟୀ କମିା ଋଣଦାତା  ାରା ସମୟ ସମୟେର 
ଧାଯ  କରାଯାଇ ବା ସୁଧ ହାର ଏବଂ ବ ବଧାନେର ଦାବ ିକରାଯିବ, ବ ମାନ ତାରିଖ ଠାରୁ ଋଣଦାତା  ାରା ଏହ ିସମ  ରାଶ ିଏବଂ ସୁଧ ହାର, 
ଦ  ସୁଧ, ନଗଦକରଣର ତ,ି କମିଶନ, ଖ , ଶୁ  ଏବଂ ଏହ ିହାରେର ବ ୟଗୁଡ଼କି ପରିେଶାଧ କମିା ଆଦାୟ େହବା ତାରିଖ ପଯ , େଯପରି 
ରହଛି ିକମିା ିର େହାଇଛ ିଏବଂ େମାେତ େକୗଣସି ସ ଭ, ବି ି କମିା ଅବଗତ ିବନିା ଋଣଦାତା  ାରା ଧାଯ  କରାଯିବ, େକୗଣସି ମ  େଡବି  ର 
ଉେ ଖକୁ ଆର ିତ କରିବା କମିା େକୗଣସି ସୁଧ େଡବି   ନକରିବା କମିା େକୗଣସି ଅବ  ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ଖାତା କମିା େଲଜ   ଆକାଉ େର 
କମିା ଆକାଉ  ବବିରଣୀେର  େକୗଣସି େଡବି   ନକରିବା ପାଇଁ ଋଣଦାତା  ନି ି, କାଯ ାନୁ ାନ/ନୀତ ି ସେ । ମଁ/ୁଆେମ ନସି  ଏବଂ 
ଅପରିବ ନୀୟ ଭାବେର େଦୟ ୁତକିରଣ ଏବଂ ଏହ ି ମିସାରୀ େନା  ର ଟି ଣୀ ଲିଖନ ଏବଂ ବେିରାଧ ଛାଡ କରିଛୁ। 
 
ପରିମାଣ: ଟ. ______________/- (ଟ ା __________________________________________ ମା । 

ସୁଧ ହାର: ___________% ବାଷକ, (ବାଷକ ହାରେର ିରୀକୃତ ଆଇଆ  ଆ  ) 

ଋଣ ହତିା: 

ସହ-ଋଣ ହତିା 

ଗ ାେର   

ାନ: 

ତାରିଖ: _____________________ *( େତ କ ଋଣ ହତିା  ାରା ଟ.1/-ର େରେଭନୁ  ା ୍  ଉପେର ା ର କରିବାକୁ େହବ) 

 

େରେଭନୁ  ା  


