
ଡସିକାuଣ୍ଟ ହାର (ଆରoଡ)ି 

େସଲ୍ ବଲି୍ ଫାକ୍ଟରିଂ o kୟ ବଲି୍ ଡସିକାuଣ୍ଟଂି  

iଣ୍ଟରନାଲ୍ େkଡଟି୍ େରଟଂି  ବkିୟ ବଲି୍ ଫାକ୍ଟରଂି kୟ ବଲି୍ 
ଡସିକାuଣ୍ଟଂି  

A+ & A 12.75% 13.25% 
B+ 13.25% 13.75% 
B 13.75% 14.25% 
C 14.25% 14.75% 

 

କ) aନ୍ୟାନ୍ୟ sିମ୍  

utାଦର ନାମ ଆରoଡ ି
ସmtି ବପିkେର କେପର୍ାେରଟ୍ ଋଣ ବtର୍ମାନ 13.50% 
ପ୍ଲାଣ୍ଟ o େମସନିାରି o uପକରଣର 
ହାiେପା େକସନ 

ବtର୍ମାନ 13.50% 

iନଭeସ୍ ଡସିକାuଣ୍ଟଂି ସୀମା 
(eଲସ ିଦ୍ବାରା ସହାୟତା) 

pତ ିଟ୍ରାନ୍ଜାkନ ପାiଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ଦ୍ବାରା ଆରoଡ ିକୁ 
ସଚୂୀତ କରାଯିବ  

 

େଭଣ୍ଡର ଫାiନାନି୍ସଂ sିମ୍ 
(ଭିeଫeସ୍) 

iଣ୍ଟରନାଲ୍ େkଡଟି୍ ରsି େରଟଂି  େଭଣ୍ଡର ଫାiନାନି୍ସଂ - ଆରoଡ ି
A+ & A 11.00 
B
+ 

11.25 

B 11.75 

 

ଧାଯର୍୍ୟ ତାରିଖର ekପାୟାରିପେର େପନାଲ୍ ଚାେଜର୍ସ୍ :  

ଧାଯର୍୍ୟ ତାରଖି ପଯର୍୍ୟn ଯୁk 7 ଦନିର େgସ୍ aବ  ପାiଁ ଫାକ୍ଟର େହାi ବା iନଭeସ୍ uପେର 
ekେପାଜର ପାiଁ aନୁମତpିାp ଆରoଡ ିଲାଗୁ କରାଯିବ। 

ଆiବସିପିି iନଭeସେର ekେପାଜର : େଜାରମିାନା ଚାଜର୍ @ 1% iନଭeସ୍ ବeିଣ୍୍ଡ େkଡଟି୍ ପିରୟିଡ୍ 
(ଆiବସିପିି) aବ  ପାiଁ aନୁମତ ିpାp ଆରoଡ ିuପେର eବଂ ତାଠାରୁ a କ ଲାଗୁ େହବ।  



oଡ ି iନଭeସ୍ uପେର ekେପାଜର : େଜାରମିାନା ଚାଜର୍ @ 2% oଭରଡୁ୍ୟ (oଡ)ି aବ  ପାiଁ 
aନୁମତpିାp ଆରoଡ ିuପେର eବଂ ତାଠାରୁ a କ ଚାଜର୍ କରାଯିବ।  

ପିଡ ି iନଭeସ୍ uପେର ekେପାଜର : େଜାରମିାନା ଚାଜର୍ @ 3% ପାଷ୍ଟ ଡୁ୍ୟ (ପିଡ)ି aବ  ପାiଁ 
aନୁମତpିାp ଆରoଡ ିuପେର eବଂ ତାଠାରୁ a କ ଚାଜର୍ କରାଯିବ। 

ଫାକ୍ଟରିଂ ଚାେଜର୍ସ୍ : iନଭeସ୍ ମଲୂ୍ୟର ସବର୍ନମି୍ନ 100/- ସହତି iନଭeସ୍ ମଲୂ୍ୟର 0.25% େର ଚାଜର୍ 
କରାଯିବ।  

ରି-ଆସାiନେମଣ୍ଟ ଚାେଜର୍ସ : େଯେତେବେଳ ଫାକ୍ଟର iନଭeସ୍ କ୍ଲାeଣ୍ଟ ସପkେର ରଆିସାiନ୍ େହାiଥାe 
େସେତେବେଳ eହାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାe। ବtର୍ମାନ, ରଆିସାiନେମଣ୍ଟ େହାi ବା ଆକାuଣ୍ଟେର ସବର୍ନମି୍ନ 
100/- ସହତି ରଆିସାiନେମଣ୍ଟ ଚାଜର୍ 0.50% େର ଲାଗୁ କରାଯାe, ଯଦ ିiନଭeସ୍ iନଭeସ୍ ତାରଖି 
ଠାରୁ 180 ଦନି ପଯର୍୍ୟn aନାେଦୟ ରହଥିାe ।  

େpାେସସଂି ଚାେଜର୍ସ୍ : ଫାକ୍ଟରଂି ପାiଁ eକ ଆେବଦନ/ େpାେପାଜାଲର େpାେସସଂି ସmକତ ବଷିୟ ପାiଁ 
eହ ିେଦୟ ଲାଗୁ କରାଯାiଥାe। େpାେସସଂି ଚାଜର୍କୁ agୀମ ଆକାରେର ସଂgହ କରାଯାe। ଯଦ ିେକୗଣସ ି
psାବ pତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୁe ବା ଶାଖାର ସପୁାରଶିକୃତ ପରମିାଣ ଠାରୁ ମଞ୍ଜରୁକାରୀ କtର୍ୃ ପkଙ୍କ ଦ୍ବାରା eହାକୁ 
hାସ କରାଯାe, େତେବ କ୍ଲାeଣ୍ଟକୁ େpାେସସଂି ଚାଜର୍ ସମାନୁପାତକି ଭାବେର େଫରs କରାଯିବ। ମଞ୍ଜରୁ 
େହାi ବା pିେପେମଣ୍ଟ ସୀମା uପେର ନଭିର୍ର କର ିନdିଷ୍ଟ ପରମିାଣ ସହତି ସ୍ଲାବ ସଷି୍ଟମ uପେର ଆଧାର 
କର ିeହା ଚାଜର୍ କରାଯାe।  

eସବeିଫ୍ o ପିବଡି ିସୀମା :  

 
ପିପି ସୀମା 

pଯୁଜ୍ୟ େpାେସସଂି ଚାେଜର୍ସ୍ (*) 

(ଟ. ଲkେର) (ଟ. େର ପରମିାଣ) 
ପଯର୍୍ୟn  30.00   15000 

ତଦୁdର୍ 30.00 ପଯର୍୍ୟn 50.00 25000 

ତଦୁdର୍  50.00 ପଯର୍୍ୟn  100.00 40000 

ତଦୁdର୍  100.00 ପଯର୍୍ୟn  150.00 75000 

ତଦୁdର୍  150.00 ପଯର୍୍ୟn  200.00 100000 

ତଦୁdର୍  200.00 ପଯର୍୍ୟn  300.00 150000 

ତଦୁdର୍  300.00 ପଯର୍୍ୟn  400.00 200000 



ତଦୁdର୍  400.00 ପଯର୍୍ୟn  500.00 250000 

ତଦୁdର୍  500.00 ପଯର୍୍ୟn  600.00 300000 

ତଦୁdର୍  600.00 ପଯର୍୍ୟn  700.00 350000 

ତଦୁdର୍  700.00 ପଯର୍୍ୟn  800.00 400000 

ତଦୁdର୍  800.00 ପଯର୍୍ୟn  900.00 450000 

ତଦୁdର୍  900.00 ପଯର୍୍ୟn  1000.00 500000 

ତଦୁdର୍  1000.00 ପଯର୍୍ୟn  1100.00 550000 

ତଦୁdର୍  1100.00   750000 

 

େଭଣ୍ଡର ଫାiନାନି୍ସଂ sିମ୍ (ଭିeଫeସ୍) ରିେକାସର୍ ସହତି eସବeିଫ୍ ସୀମା anଗର୍ତ  

 
ପିପି ସୀମା (ଭିeଫeସ୍) 

pଯୁଜ୍ୟ େpାେସସଂି ଚାେଜର୍ସ୍ (*) 

(ଟ. ଲkେର) (ଟ. େର ପରମିାଣ) 
ପଯର୍୍ୟn 30.00   8000 

ତଦୁdର୍  30.00 ପଯର୍୍ୟn  50.00 14000 

ତଦୁdର୍  50.00 ପଯର୍୍ୟn  100.00 23000 

ତଦୁdର୍  100.00 ପଯର୍୍ୟn  150.00 42000 

ତଦୁdର୍  150.00 ପଯର୍୍ୟn  200.00 56000 

ତଦୁdର୍  200.00 ପଯର୍୍ୟn  300.00 83000 

ତଦୁdର୍  300.00 ପଯର୍୍ୟn  400.00 111000 

ତଦୁdର୍  400.00 ପଯର୍୍ୟn  500.00 139000 

ତଦୁdର୍  500.00 ପଯର୍୍ୟn  600.00 167000 

ତଦୁdର୍  600.00 ପଯର୍୍ୟn  700.00 195000 

ତଦୁdର୍  700.00 ପଯର୍୍ୟn  800.00 223000 

ତଦୁdର୍  800.00 ପଯର୍୍ୟn  900.00 250000 

ତଦୁdର୍  900.00 ପଯର୍୍ୟn  1000.00 278000 

ତଦୁdର୍  1000.00 ପଯର୍୍ୟn  1100.00 306000 

ତଦୁdର୍  1100.00   417000 

 



eଲସ ିସହାୟତାେର iନଭeସ୍ ଡସିକାuଣ୍ଟଂି (ବkିୟ/kୟ) : ନୂତନ ମଞ୍ଜରୁ େktେର ଯଦ ି3 ମାସ ମ େର 
ଲିମିଟର uପଲb କରାଯାe, 50% େpାେସସଂି ଚାଜର୍ ଯାହା ସଂଗହୃତି େହାiଛ ିo eସeଲ ଆକାuଣ୍ଟେର 
ରଖାଯାiଛ ିଯାହାକ ିଆiଡeିଲସ ିସୀମା aନୁସାେର େଫରs କରାଯାiପାେର।  

 
ପିପି ସୀମା 

ସଂେଶା ତ େpାେସସଂି ଚାେଜର୍ସ 
ଫୁଲ୍ ପରିମାଣକୁ ସଂgହ କରଯାi 

eସeଲ୍ େର ରଖାଯିବ (*) 

ଯଦ ିମଞ୍ଜରୁ ସୀମାକୁ uପଲb 
କରାଯାe 50% ପରିମାଣକୁ 
ଆୟ ଭାବେର ଚhିତି କରାଯିବ 

(ଟ. ଲkେର) (ଟ. େର ପରିମାଣ) 
 

ପଯ୍ୟn 30.00   5000 2500 

ତଦୁdର୍  30.00 ପଯର୍୍ୟn  50.00 7000 3500 

ତଦୁdର୍  50.00 ପଯର୍୍ୟn  100.00 10000 5000 

ତଦୁdର୍  100.00 ପଯର୍୍ୟn  150.00 18000 9000 

ତଦୁdର୍  150.00 ପଯର୍୍ୟn  200.00 25000 12500 

ତଦୁdର୍  200.00 ପଯର୍୍ୟn  300.00 35000 17500 

ତଦୁdର୍  300.00 ପଯର୍୍ୟn  400.00 45000 22500 

ତଦୁdର୍  400.00 ପଯର୍୍ୟn  500.00 58000 29000 

ତଦୁdର୍  500.00 ପଯର୍୍ୟn  600.00 75000 37500 

ତଦୁdର୍  600.00 ପଯର୍୍ୟn  700.00 80000 40000 

ତଦୁdର୍  700.00 ପଯର୍୍ୟn  800.00 90000 45000 

ତଦୁdର୍  800.00 ପଯର୍୍ୟn  900.00 100000 50000 

ତଦୁdର୍  900.00 ପଯର୍୍ୟn  1000.00 115000 57500 

ତଦୁdର୍  1000.00 ପଯର୍୍ୟn  1100.00 130000 65000 

ତଦୁdର୍  1100.00   150000 75000 

 

(*) ଯୁk pଯୁଜ୍ୟ ଜeିସଟ ି 

ସmtି ବପିkେର କେପର୍ାେରଟ୍ ଋଣ : ଋଣ ପରମିାଣର @0.50% େpାେସସଂି ଚାେଜର୍ସ୍  

ପ୍ଲାଣ୍ଟ o େମସନିାରୀ eବଂ uପକରଣର ହାiେପା େକସନ ବପିkେର ଋଣ : େpାେସସଂି ଚାଜର୍ o aନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଚାଜର୍ 

ଋଣ ପରମିାଣର @ 2% ଭାବେର େpାେସସଂି ଚାଜର୍  



aନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଜର୍ 

k.ନଂ. ଟାiପ୍ ଚାେଜର୍ସ୍ 
1 iସeିସ୍ ରଟିଣ୍ଣର୍ ଚାଜର୍ ଟ.500/- pତ ିiନଷ୍ଟାନ୍ସ  
2 ବଳିmିତ ପiଠ ପାiଁ େପନାଲ୍ ଚାେଜର୍ସ୍  2.5% ieମଆi େର  
3 iସeିସ୍ ସ୍ବାପିଂ ଚାେଜର୍ସ୍  ଟ.500 ସ୍ବାପ pତ ି 
4 ଆେମାରଟାiେଜସନ ସଡୁି୍ୟଲ ଚାେଜର୍ସ୍ ଟ.500/- ସଡୁି୍ୟଲ pତ ି 
5 େଷ୍ଟଟେମଣ୍ଟ aଫ୍ ଆକାuଣ୍ଟ ଚାେଜର୍ସ୍  ଟ.500/- ସଡୁି୍ୟଲ pତ ି
6 େଫାରେକ୍ଲାଜର େଷ୍ଟଟେମଣ୍ଟ ଚାେଜର୍ସ୍  ଟ.500/- 
7 ଲିଗାଲ୍/ ରେିପାେଜସନ o iନସେିଡଣ୍ଟାଲ୍ ଚାେଜର୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ସ  
8 ଭାଲୁ୍ୟeସନ ଚାେଜର୍ସ  ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ aନୁସାେର  
 


