ଠାରୁ

କୁ:
କାନବ୍ୟାଙ୍କ କାରକଗୁଡିକ ସୀମିତ |, (CANBANK FACTORS LTD)
କଟକ ପୁରା ରାସ୍ତା
ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଙ୍ଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ
ତାରିଖ:

ଶ୍ରୀମାନ,

ଆମ ବ୍ୟବସାୟର ଆଚରଣ ପାଇଁ ଏଥିରେ ସୂଚିତ ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଙ୍ଗ ସୁବିଧା ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ |
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସ୍ତମ୍ଭ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନରେ ଆମେ ଆମର ବ୍ୟବସାୟର ବିଶେଷ ବିବରଣୀ, ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ କରୁ | ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଆମର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ
ବିଶ୍ of ାସର ସଠିକ୍ ଅଟେ | ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ |
ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ, ଦେବାଳିଆ, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ୱିଣ୍ଡ ଅପ୍ କ୍ରମାଙ୍କରେ କ ଗ୍ରହଣ ଣସି ଗ୍ରହଣୀୟ ଆଦେଶ ନାହିଁ, କିମ୍ବା
credit ଣଦାତାଙ୍କ ସହିତ କ କିଛି ଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ ବିଚାର ଣସି ବିଚାର, ଜ୍ଞାନ, କିମ୍ବା ନିବେଦନ-ବକେୟା
କିମ୍ବା ଧମକ ନାହିଁ।
ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା ଏହା ସହିତ ଜଡିତ ଯେକ ବିଷୟ ଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର, କାରକ, ors ଣଦାତା ଏବଂ tors ଣଦାତାଙ୍କ ସହ
ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ ତୁମେ ାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଯେକ କିଛି ଣସି ବ୍ୟାଙ୍କର୍ / କାରକଙ୍କୁ ସୂଚନା
ଯେପରି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେପରି କରିପାରିବେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବିଚାର କର |
ଆପଣ ନିଜେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧୀ, କ୍ରେଡିଟ୍ ଣଦାତା, ଅଡିଟର, ଆରବିଆଇର ପ୍ରତିନିଧୀ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରାଧିକରଣ ାରା
ଅନୁମୋଦିତ ଅନ୍ୟ କ ସଂସ୍ଥା ଣସି ଏଜେନ୍ସି ଆମ କାରଖାନା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପରିସରରେ ଯେକ ସମୟ ଣସି ସମୟରେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି /
ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଯାଞ୍ଚ / ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ |
ଆମର ଚେକ୍ ନଂ: __________ ତାରିଖ: _________ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ..______ / - ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆବଦ୍ଧ _______
ଉପରେ ଅଙ୍କିତ |
ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ,

ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ,

ପ୍ରାଧିକରଣ ଦସ୍ତଖତ |

(ସିଲ୍ ସହିତ)

ଦସ୍ତଖତର ନାମ:
ପଦବୀ
:

ଟିପନ୍ତୁ: ଏକ କମ୍ପାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଅର୍ଥ) ଏବଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ମାଲିକାନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଯଥାକ୍ରମେ
ଭାଗିଦାରୀ / ମାଲିକ କିମ୍ବା ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ ପ୍ରୟୋଗ ାରା ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ |
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ଭାଗ I

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ସାଧାରଣ ବିବରଣୀ

(ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା “ଅନୁଷ୍ଠାନ” କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ | ସୁପରସ୍କ୍ରିପ୍ଟଗୁଡିକ
ନୋଟରେ ପୃଥକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି |)
ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନା
ଠିକଣା ପୁରା
ଗଠନ
ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବର୍ଷ
ବିଶେଷଜ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ |
ବ୍ୟବସାୟର ରେଖା |

7. ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ସହଭାଗୀ / ମାଲିକ
ନାମ

ବୟସ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଠିକଣା

ଅଂଶୀଦାର ଗୁଡିକ
ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକରେ
ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |@
ଆଗ୍ରହ |
%
ସଂଖ୍ୟା

@ସହଭାଗୀତା ବିଷୟରେ, କେବଳ ପରିମାଣ ସୂଚାନ୍ତୁ |
କେବଳ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟର୍ / ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ |
8. ଆନନ୍ଦିତ ଆର୍ଥିକ କାରଖାନାର ବିବରଣୀ:
(Rs. In ଲକ୍ଷ)
8.1 ଟର୍ମ ଋଣ ଏବଂ ଲିଜ୍
ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାମ

ସୀମା
ଅନୁମୋଦିତ

ବର୍ଷ

ପରିଶୋଧ

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ-- ସମୟସୀମା
----------------

ସୁରକ୍ଷା

(Rs. In ଲକ୍ଷ)
8.2 ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପୁଞ୍ଜି ସୀମା |(ସର୍ବଶେଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁର ଚିଠିର ଏକ କପି ଆବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ |)
ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ସୁବିଧା ପ୍ରକାର ପରିମାଣ
ସୁଧ ଯେପରି ଦାୟିତ୍। ଯଦି ଅଧିକ ଅଛି ତେବେ
ସ୍ଥିରତା |
|
|_______
ହାର
ଅନିୟମିତତା |

9.
10.

ଆଇନଗତ ଦେୟ ସ୍ଥିତି |
କମ୍ପାନୀ ଆଇନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |

ଭାଗ II
2

କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହାଇଲାଇଟ୍ ||
11.ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଲାଭ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡିକ |

(Rs.in ଲକ୍ଷ).
12. ଗତ ତିନିବର୍ଷ ପାଇଁ ଖାତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଶେଷତା |
ବିଶେଷତା |
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
13.

ମୋଟ ବିକ୍ରୟ |
ନିଟ୍ ବିକ୍ରୟ |
ନିଟ୍ ଘରୋଇ ବିକ୍ରୟ |
ଅବନତି ଏବଂ କର ପରେ ନିଟ୍ ଲାଭ |
ପୁଞ୍ଜି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |
ନିଟ୍ ୱାର୍କିଂ ପୁଞ୍ଜି |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅନୁପାତ
ସମୁଦାୟ ବାହ୍ୟ ଦାୟିତ୍ / ଆଖିଦୃଶିଆ ନେଟ
ମୂଲ୍ୟ |
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ |

ଭାଗ III
14.ବିକ୍ରୟ, ଣଦାତା ଇତ୍ୟାଦି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବରଣୀ |
ବିକ୍ରୟ ବିଶେଷତା |
ଗତ 3 ବର୍ଷ (ପ୍ରକୃତ)

(Rs.in ଲକ୍ଷ).
ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବାନୁମାନ
କରାଯାଇଛି |

ଏଥିରୁ ମୋଟ ବିକ୍ରୟ |
ସାଧାରଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ବିକ୍ରୟ |
ନଗଦ ବିକ୍ରୟ |
ବିଳମ୍ବିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ବିକ୍ରୟ |
ରପ୍ତାନି ବିକ୍ରୟ |
15.

ସାଧାରଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ (ବିକ୍ରୟ ରିଟର୍ନ ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି)
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16. ଗ୍ରାହକ ସୂଚନା (କେବଳ ସାଧାରଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ)
ବିଶେଷ

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ

ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରାହକ ଖାତା ସଂଖ୍ୟା (ଅଗଣାରେ ସକ୍ରିୟ)
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରକାର:
(ଭାବରେ % of 16.1)
ସହଯୋଗୀ / ସହଯୋଗୀ ଚିନ୍ତାଧାରା |
ସରକାରୀ ବିଭାଗ
ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର
କ୍ଷୁଦ୍ର ମାପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅନ୍ୟମାନେ |

17.ତୁମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 15 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏକ ତାଲିକା ଆବଦ୍ଧ କର, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗତ ଦୁଇ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ
ତୁମର ବିକ୍ରୟ ତୁମର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ବିକ୍ରିର 5%, କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥିଲା (ଫର୍ମାଟ୍ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ସଂଲଗ୍ନ-୨
ଦେଖନ୍ତୁ) |
18. ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନଭଏସ୍ / କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ବିଶେଷତା (କେବଳ ସାଧାରଣ କ୍ରେଡିଟ୍ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ)

ବିଶେଷ
1 ଇନଭଏସ୍ ସଂଖ୍ୟା |
୧୦, ୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭଏସ୍
ତିଆରି |୧୦, ୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ25,000 ରୁ ଅଧିକ, ୧, ୦୦୦, ୦୦୦
ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ - Rs, 1୦୦୦୦୦ରୁ ଅଧିକ / ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନଭଏସର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ |
ମୋଟ ନଗଦ ରିହାତି ଅନୁମୋଦିତ |
କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟା |
କ୍ରେଡିଟ୍ ନୋଟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ |
ହୃଦୟଙ୍ଗମ ପାଇଁ ହାରାହାରି ସମୟ
ନିଆଯାଇଛି ଇନଭଏସ୍ ର |
ବିଳମ୍ବିତ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଗୃହିତ
ସମୁଦାୟ ସୁଧର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାର କ୍ଷେତ୍ରରେ
ts ଣ ଖରାପ କିମ୍ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଉପରେ
ସନ୍ଦେହଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା
କରାଯାଉଥିଲା |
ଉପରୋକ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ପରିମାଣ |.

ଭାଗ IV

ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ସୁବିଧା ଆବଶ୍ୟକ |
4

ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମ
ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଂ ସୁବିଧା ପ୍ରକାର |
20.2 ପରିମାଣ
20.3 ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟର
ପୁଞ୍ଜି
ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ
କେବେ
କରାଯାଇଥିଲା?
(ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ CMA
ଫର୍ମାଟର ଏକ କପି ଆବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ |)
20.4 ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଂ ସୀମା ଅନୁମୋଦିତ ହୁଏ, ତେବେ
ବ୍ୟାଙ୍କ / ଗୁଡିକ ଦ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ାରା ପ୍ରଦାନ
କରାଯାଇଥିବା କ୍ରେଡିଟ୍ ଣ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କ’ଣ
ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ?
ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ଯଦି କ ଅତିରିକ୍ତ
ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣ
ସମାନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ?

କ୍ରମିକ
ନଂବର

ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଂ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ |

ସୀମା
ଡି.ପି. ସୀମା | ପିପି ସୀମା |

କ୍ରେଡିଟ୍
ଅବଧି

ଏସକ୍ରୋ/ଦାୟିତ୍
ଚିଠି

1.
2.
3.
4.

ସଂଲଗ୍ନ - I
ଗତ ବାର ମାସ ପାଇଁ ମାସିକ ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ଣଦାତା ପଦ |

(Rs.in ଲକ୍ଷ).
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ମାସ

ମୋଟ ବିକ୍ରୟ | ଣଦାତା ଯେପରି
ଶେଷ ଦିନ

ମାସ

6

ମୋଟ ବିକ୍ରୟ

ଣଦାତା ଯେପରି ଶେଷ
ଦିନ

କ୍ରମିକ
ନଂବର

ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା
ଗ୍ରାହକ

ସମ୍ବିଧାନ

ସଂଲଗ୍ନ - II
ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତାଲିକା |
ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା ଶେଷରେ ବିକ୍ରୟ |
ଗ୍ରାହକଙ୍କ
ଦୁଇ ବର୍ଷ

ସାଧାରଣ ହାରାହାରି କ୍ରେଡିଟ୍ ସୀମା
କ୍ରେଡିଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀ
ୟ|
ବିଦ୍ୟମା ବର୍ତ୍ତ
ନ
ମାନ

1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.

[ଟିପନ୍ତୁ: ଏହି ତାଲିକାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 15 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ
credit ଣ ବିକ୍ରିର ଅତି କମରେ 5% କିମ୍ବା ଅଧିକ |]
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