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ପି୍ରୟ ଗ୍ରାହକ,                                                                                                                                      
1 ଏପି୍ରଲ-2020 
 
ଏହା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶତି୍ ସମୟ ଏବଂ ଏହ ି ସମୟରେ ଆମକୁ ମିଳମିଶି ି ରକାଭିଡ-19 ବରିୋଧରେ ଲଢ଼ବିାକୁ ରହବ। ଆେବଆିଇେ 
ଦଶିାନରିଦଶ୍ ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଆମେ ଏକତ୍ାକୁ ପ୍ରଦଶତି୍ କେିବାକୁ ର୍ଯାଇ, ରଭେିଟାସ ଫାଇନାନସ ଏହାେ ଗ୍ରାହକମାନଙୁ୍କ ଇଏମଆଇ 
ସ୍ଥଗିତ୍ େଖିବାେ େିହାତ୍ ିରଦଉଛ।ି 
 
ଆମ ପେେୟ  େଆିର୍ଯାଉଥିବା ଏହ ିେିହାତ ିବଳକେ ଆପଣ ନଜିେ ଓ ନଜି ପେିବାେେ ର୍ଯତ୍ନ କନଇପାେିକବ ଏବଂ ଏହ ିଅସ୍ଥାୟୀ ପେସି୍ଥିତେିୟ  
ମୟକୟଳିପାେିକବ।   ନଗେ ପ୍ରବାହ, କୋଜଗାେ ଆେ ି ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ କହକେ ସୟଦ୍ଧା ଆପଣ ସୟଚାେୟ  େୂକପ ନଜିେ ବୟବସାୟ ଚାେୟ  
େଖିପାେିକବ। 
 

କକାଭିଡ 19 ନୟିାମକ ପୟାକକଜ ଅଧୀନକେ ଖୟଚୟ ୋ ଋଣ ପାଇଁ ଆେବଆିଇ ପେେୟ  କକଉଁ େିହାତ ିେଆିର୍ଯାଇଛ ି। 

• ମାର୍୍ଚ୍ 1, 2020େୁ ରମ 31, 2020େ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ ୈଠ କୋରି୍ଯବାକୁ ଋଣ କସିି୍ତକୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ୍ େଖାରି୍ଯବା 
ପାଇ ଁଆେବଆିଇ ପକ୍ଷେୁ ଏନବଏିଫସିଗୁଡ଼କୁି ଅନୁମତ୍ ିଦଆିର୍ଯାଇଛ।ି 

• ଏହ ିଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ମାର୍୍ଚ୍ 1, 2020େୁ ରମ 31, 2020 ମଧ୍ୟରେ ରପୈଠ କୋରି୍ଯବାକୁ ଥିବା କସିି୍ତ ଆଦାୟ ଘଞୁ୍ଚାଇ ରଦବା 
ଲାଗି ଏନବଏିଫସିଗୁଡ଼କୁି  ଅନୁମତ୍ ିଦଆିର୍ଯାଇଛ।ି 

• ତ୍ଦନୁର୍ଯାୟୀ, ଋଣେ ଅବଶଷି୍ଟ କାର୍ଯୟ୍କାଳ (ପୁନଃପେରିଶାଧ ଅବଧି) ଘୁଞ୍ଚରିି୍ଯବ॥ 

ଅବଧି ଋଣ ସ୍ଥଗିତ େଖାରି୍ଯବାେ ଅର୍୍ କ'ଣ? 

• 'ଋଣସ୍ଥଗିତ' ରହଉଛ ିଏକ ନଦିଷି୍ଟ ଅବଧି ପାଇ ଁକସିି୍ତ ରପୈଠ ପାଇଁ ‘ମହଲତ୍’ ରଦବା କମିବା ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାରବ ଘୁଞ୍ଚାଇ 
ରଦବା ।   

• ଉଦାହେଣ ସ୍ଵେୂପ, ର୍ଯଦ ି କସିି୍ତ ଏପି୍ରଲ 1, 2020ରେ ରଦବାେ ଅଛ,ି ଏବଂ ଋଣଗ୍ରହତି୍ାଙୁ୍କ 31 ରମ, 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 
ଋଣସ୍ଥଗିତ୍ େଖିବାେ େିହାତ୍ ିଦଆିର୍ଯାଉଛ ିତ୍ା’ରହରଲ ସଂରଶାଧିତ୍ କସିି୍ତ ପୁନଃପେିରଶାଧ ତ୍ାେଖି ଜୁନ 1, 2020ରେ ପଡ଼ବି। 

କଭେଟିାସ ଫାଇନାନସେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କୟ ଏହ ିଋଣସ୍ଥଗିତେ ସୟବଧିା ମିଳିବ କ?ି 

• ର୍ଯଦ ି ଆପଣ ମାର୍୍ଚ୍ 2020 ପାଇଁ ନଜିେ କସିି୍ତ ରପୈଠ କେିନାହାନ୍ତ ି ତ୍ା’ରହରଲ ଆପଣ ତ୍ନି ି ମାସେ ଋଣସ୍ଥଗିତ୍ ସୁବଧିା 
ପାଇବଁାକୁ ରର୍ଯାଗୟ ରହାଇପାେରିବ। 

• ର୍ଯଦ ିମାର୍୍ଚ୍ 2020େ କସିି୍ତ ରପୈଠ କୋର୍ଯାଇସାେିଛ,ି ତ୍ା’ରହରଲ ଏହ ିଅବଧି ପାଇଁ କସିି୍ତ ସ୍ଥଗିତ୍ େଖିବାେ ସୁବଧିା ମିଳବି ନାହିଁ 
ଏବଂ ରପୈଠ କୋର୍ଯାଇସାେଥିିବା କସିି୍ତ ରପୈଠ କୋରି୍ଯବ ନାହିଁ। 

• ମାର୍୍ଚ୍ 1, 2020 ସୁଦ୍ଧା ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏନପିଏ ରଘାଷତି୍ ରହାଇନଥିରଲ ଋଣ ସ୍ଥଗିତ୍ ସୁବଧିା ମିଳବି ନାହିଁ। 

ଋଣ କପୈଠ କେିବା ୋଗି କମା ପାଖକେ ର୍ଯକର୍ଷ୍ଟ ଅର୍୍ ଥିକେ ମଁୟ କ’ଣ କେିବ?ି 

• ଋଣସ୍ଥଗିତ୍େ ଲାଭ ଉଠାଇବା ବାଧ୍ୟତ୍ାମୂଳକ ନୁରହଁ। 
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• ମହାମାେୀ/େକ ଡାଉନ କାେଣେୟ  ନଗେ ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇକେ ଏହ ିପୟାକକଜେ ୋଭ ଉଠାଇବା ୋଗି ଆକମ ଆପଣଙ୍କୟ 
ପୋମର୍୍ କେଉଛୟ। 

• ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତ ିଧ୍ୟାନ କେବା ଉଚତି କର୍ଯ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଉପକେ ସୟଧ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ ର୍ଯାହା ଫଳକେ ଆପଣଙ୍କୟ ଅଧିକ ବୟୟ 
କେିବାକୟ ପଡ଼ବି। 

ର୍ଯେ ିମଁୟ ଋଣ ସ୍ଥଗିତେ ସୟବଧିା ନଏି, କମା କସିି୍ତ କପୈଠ କମ 31, 2020 ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ଘୟଞ୍ଚରିି୍ଯବ। ଋଣ କଭିଳି ଭାକବ ଆଡଜଷ୍ଟ କହବ? 

• ଋଣ କସିି୍ତ ସ୍ଥଗିତ୍ େଖାରି୍ଯବାେ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ରର୍ଯଉଁ ଦେରେ ଋଣ ରନଇଛନ୍ତ ିରସହ ିଦେରେ ଆପଣଙ୍କ ବରକୟା 
ଋଣ ଉପରେ ସୁଧ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ। 

• ବରକୟା ଋଣ ଉପରେ ବଦ୍ଧତି୍ ସୁଧ ମିଶରିି୍ଯବ ଏବଂ ଏପେି ଋଣ ଓ ଅବଶଷି୍ଟ କାର୍ଯୟ୍କାଳ ପାଇଁ ବରକୟା ଋଣ ପେିମାଣ ଓ 
ପୁନଃପେିରଶାଧ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଋଣସ୍ଥଗିତ୍ ଅବଧି ପରେ ସଂରଶାଧିତ୍ ରହବ। 

େିହାତ/ିଋଣ ସ୍ଥଗିତ ଅବଧି ସମ୍ପୂର୍୍ଣ୍ କହବା ପକେ କ’ଣ କହବ? 

• ଋଣସ୍ଥଗିତ୍ ସମୟରେ ଅବଧି ଋଣେ ବରକୟା ଭାଗରେ ସଧୁ କ୍ରମାଗତ୍ ଭାରବ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ। ଋଣ ସ୍ଥଗିତ୍ ଅବଧି ରଶଷରେ 
ବରକୟା ଋଣ ପେିମାଣେ ବଦ୍ଧତି୍ ସୁଧ ମିଶରିି୍ଯବ। 

• ରମ 31, 2020ରେ ଋଣ ସ୍ଥଗିତ୍ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ରହବା ପରେ ଏପେି ଋଣେ ପୁନଃପେରିଶାଧ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ପେିବର୍୍ତ୍ନ 
ରହବ। 

ଋଣ ସ୍ଥଗିତ େବାୋ କମାେ କକ୍ରଡଟି େିକପାଟଟଂ ଓ କକାେ ପ୍ରଭାବତି କହବ କ?ି 

 ସଂ. ମାର୍୍ଚ୍ 20େୁ ରମ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏମଆଇ ସ୍ଥଗିତ୍ େଖିବା କାେଣେୁ ଆପଣଙ୍କେ ରକ୍ରଡଟି େରିପାଟଂି ଏବଂ ରକାେ ପ୍ରଭାବତି୍ ରହବ 
ନାହିଁ।  

ର୍ଯେ ିମଁୟ ଋଣ ସ୍ଥଗିତେ ୋଭ ଉଠାଇବା ୋଗି ଚାହଁୟନାହିଁ ତା’କହକେ କମାକତ କ’ଣ କେିବାକୟ କହବ? 

• ଆପଣଙ୍କ ନକିଟରେ ର୍ଯରେଷ୍ଟ ଅେ୍ ଥିରଲ ଆରମ ଆପଣଙୁ୍କ ନଜିେ କସିି୍ତ ରପୈଠ କେିବା ଏବଂ ବୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ର୍ଯରେଷ୍ଟ 
ଅେ୍ େଖିବା ଲାଗି ଆରମ ଆପଣଙୁ୍କ ନରିବଦନ କେୁଛୁ। 

• ର୍ଯଦ ିଆପଣଙ୍କ ଅେ୍ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହାଇଛ,ି ଆପଣ ଋଣ ସ୍ଥଗିତ ସୁବଧିା ରନଇ ଆବଶୟକ ପ୍ରକି୍ରୟାକୁ ଅବଲମବନ 
କେିପାେରିବ। 

o ଆପଣଙ୍କ ପଞି୍ଜକୃତ୍ ରମାବାଇଲ ନଂ 022 50796782କୟ ମିସଡ୍ କେ ଦଅିନୁ୍ତ। 

ଆମେ ମୂଲୟବାନ ଗ୍ରାହକ ରହାଇଥିବାେୁ ଆରମ ଆପଣଙୁ୍କ ଧନୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଏପେି କଷ୍ଟକେ ସମୟରେ ଆମେ ନେିନ୍ତେ 
ସହରର୍ଯାଗ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ଶିତୁ୍ ିରଦାହୋଉଛୁ। 

େୟାକେି ମୟକ୍ତ ଭାକବ ଆମେ ଉପକଭାକ୍ତା କସବା ନଂ  1800-599-5500କେ କେ କେନ୍ତୟ  କମିବା ଆମେ ରମଲ ଆଇଡ ି
customercare@veritasfin.inକେ କେଖନ୍ତୟ । 

ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ : 22 ପ୍ରତରି୍ତ ଆେଓଆଇ ବା ସୟଧ ହାେକେ 5 େେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ପେମିାଣ ଓ 60 ମାସେ ଅବଧି ତଳକୟ ଋଣ 
କନଇଥିବା ଉପକଭାକ୍ତା ର୍ଯେ ିଋଣ ସ୍ଥଗିତେ ୋଭ ନଅିନ୍ତ ିତା’କହକେ କ’ଣ କହବ 
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    ବକିଳ୍ପ 1 
 କ୍ର. 
ସଂ. 

ଅବଧି 
(ମାସକେ) 

ଋଣ 
ସ୍ଥଗିତ(ମାସକେ) 

ସଂକର୍ାଧିତ ଅବଧି 
(ମାସକେ) 

ବଦ୍ଧଟତ ଅବଧି 
(ମାସକେ) 

1 48 

2 ମାସ 

54 6 
2 36 40 4 
3 24 27 3 
4 12 13 1 

 

େୃର୍ୟପଟ - 1 

ଶ୍ରୀର୍ଯୁକ୍ତ ‘କ’ 22 ପ୍ରତ୍ଶିତ୍ ସଧୁ ହାେରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାେ ଅବଧି ଋଣ ରନଇଛନ୍ତ ିଏବଂ ତ୍ାଙୁ୍କ 60 ମାସ ପର୍ଯୟ୍ନ୍ତ ମାସିକ 13,810 
ଟଙ୍କାେ କସିି୍ତ ରଦବାକୁ ପଡ଼ୁଛ।ି 31 ମାର୍୍ଚ୍, 2020 ସୁଦ୍ଧା ତ୍ାଙ୍କେ ମୂଳ ବରକୟା ଋଣ ପେମିାଣ 4,02,030 ଟଙ୍କା ରହବ । ଋଣ 
ପେିରଶାଧେ ଅବଶଷି୍ଟ ଅବଧି 42 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ େହବି। ର୍ଯଦ ିରସ 2 ମାସେ ଋଣ ସ୍ଥଗିତ୍ େଖିବାେ ସୁବଧିା ନଅିନ୍ତ ିତ୍ା’ରହରଲ  ଜୁନ 
2020 ଠାେୁ ତ୍ାଙ୍କେ ମୂଳ ବରକୟା ଋଣ ପେିମାଣ  4,16,653 ଟଙ୍କା େହବି। ଋଣ କସିି୍ତ ଦୁଇ ମାସ ପାଇ ଁସ୍ଥଗିତ୍ େଖିବା କାେଣେୁ 
ଏହ ିଅବଧି ନମିରନ୍ତ ବଦ୍ଧତି୍ ସଧୁ 2 ଟଙ୍କା ମୂଳ ବରକୟା ଋଣରେ ମଶିରିି୍ଯବ। ଏହ ିକାେଣେୁ 6 ମାସେ ଅତ୍େିକି୍ତ ଅବଧି ସହତି୍ ସମ୍ପୂର୍୍ଣ୍ 
ଋଣ ଅବଧି 48 ମାସକୁ ବୃଦ୍ଧ ିପାଇବ। 

ଉପରୋକ୍ତ ଉଦାହେଣରେ ସଂର୍ଯୁକ୍ତ ଆରମାଟ୍ ଚାଟ୍ ଆପଣ ରଦଖିପାେନ୍ତ।ି 
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ଶ୍ରୀ ‘କ’ 22 ପ୍ରତ୍ଶିତ୍ ସୁଧ ହାେରେ ଏକ ଅବଧି ଋଣ ରନଇଛନ୍ତ ିକନୁି୍ତ ତ୍ାଙୁ୍କ ମାତ୍ର 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କୋର୍ଯାଇଛ।ି ରସ ମାର୍୍ଚ୍ 20 ମାସ 
ପାଇଁ 5425 ଟଙ୍କାେ କସିି୍ତ ରଦବା କୋ।  31 ମାର୍୍ଚ୍ 2020 ସୁଦ୍ଧା ତ୍ାଙ୍କେ ସବ୍ରମାଟ ଋଣ ବରକୟା 3,00,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ରବରଳ 
ରସ ର୍ଯଦ ି2 ମାସ (ଏପି୍ରଲ ଓ ରମ ) ପାଇଁ କସିି୍ତ ରପୈଠ ସ୍ଥଗିତ୍ େଖନ୍ତ ିତ୍ା’ରହରଲ ଜୁନ 2020 ସୁଦ୍ଧା ତ୍ାଙ୍କେ ମୂଳ ବରକୟା 3, 11,030 
ଟଙ୍କା ରହବ। ଋଣ ସ୍ଥଗିତ୍ ଅବଧି ସମୟରେ ବଦ୍ଧତି୍ ସୁଧ ଏଠାରେ ମୂଳ ଋଣ ପେିମାଣରେ ମଶିଗିଲା। ଉପରଭାକ୍ତାଙୁ୍କ ଏହ ିପେିମାଣ 
ଉପରେ ସୁଧ ରଦବାକୁ ପଡ଼ବି କାେଣ ଏହା ଆଂଶକି େିହାତ୍ ିମାମଲା ଏବଂ ଇଏମଆଇ ଏଠାରେ ଲାଗୁ ରହାଇନାହିଁ। 


