
ଡିସକାଉଣ୍ଟ ହାର (ଆରଓଡ)ି (W.E.F 01-01-2023) 

ସସଲ୍ ବଲ୍ି ଫାକ୍ଟରିିଂ ଓ କ୍ରୟ ବଲ୍ି ଡିସକାଉଣି୍ଟିଂ  

ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ 

କ୍ରରଟିିଂ  
ବିେୟ ବିଲ୍ ଫାକ୍ଟରିିଂ େୟ ବିଲ୍ 

ଡିସକାଉଣି୍ଟିଂ  
A+ & A 13.25% 13.75% 

B+ 13.75% 14.25% 

B 14.25% 14.75% 

C 14.75% 15.25% 

 

କ) ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସି୍କମ ୍ 

ଉତ୍ପାଦର ନ୍ାମ ଆରଓଡ ି

ସମ୍ପତି୍ତ ବପିକ୍ଷସର କସପପାସରଟ୍ 

ଋଣ 

ବର୍ତ୍ତମାନ 14% 

ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ସମସିନ୍ାରି ଓ 

ଉପକରଣର 

ହାଇସପାଥସିକସନ୍ 

ବର୍ତ୍ତମାନ 14% 

ଇନ୍ଭଏସ ୍ଡିସକାଉଣି୍ଟିଂ ସୀମା 

(ଏଲସି ଦ୍ବାରା ସହାୟତା) 

ପ୍ରତ ିଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇ ଁପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯତୟାଳୟ ଦ୍ବାରା ଆରଓଡ ି

କୁ ସଚୂୀତ କରାରି୍ଯବ  

 

ସଭଣ୍ଡର ଫାଇନ୍ାନି ସିଂ 

ସି୍କମ ୍(ଭିଏଫଏସ)୍ 

ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ରିସ୍କ 

କ୍ରରଟିିଂ  

କ୍ରେଣ୍ଡର ଫାଇନାନି ସିଂ - 

ଆରଓଡ ି

A+ & A 11.50% 

B+ 11.75% 

B 12.25% 

 

ଧାର୍ଯପୟ ତାରିଖର ଏକ୍ସପାୟାରିପସର ସପନ୍ାଲ୍ ଚାସଜପସ ୍:  

ଧାର୍ଯତୟ ତାରିଖ ପର୍ଯତୟନ୍ତ ର୍ଯକୁ୍ତ 7 ଦିନର କ୍ରେସ ୍ ଅବଧ ି ପାଇ ଁଫାକ୍ଟର କ୍ର ାଇଥବିା ଇନେଏସ ୍

ଉପକ୍ରର ଏକ୍ସକ୍ରପାଜର ପାଇ ଁଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଆରଓଡି ଲାଗ ୁକରାରି୍ଯବ। 

ଆଇବସିିପି ଇନ୍ଭଏସସର ଏକ୍ସସପାଜର : କ୍ରଜାରିମାନା ଚାଜତ @ 1% ଇନେଏସ ୍ ବଏିଣ୍ଡ୍ 

କ୍ରେଡିଟ୍ ପିରିୟଡ୍ (ଆଇବିସିପି) ଅବଧ ିପାଇ ଁଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ଆରଓଡି ଉପକ୍ରର ଏବିଂ ତାଠାରୁ 

ଅଧକି ଲାଗ ୁକ୍ର ବ।  



ଓଡ ିଇନ୍ଭଏସ ୍ଉପସର ଏକ୍ସସପାଜର : କ୍ରଜାରିମାନା ଚାଜତ @ 2% ଓେରଡୁୟ (ଓଡି) ଅବଧ ି

ପାଇ ଁଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଆରଓଡି ଉପକ୍ରର ଏବିଂ ତାଠାରୁ ଅଧକି ଚାଜତ କରାରି୍ଯବ।  

ପିଡ ିଇନ୍ଭଏସ ୍ଉପସର ଏକ୍ସସପାଜର : କ୍ରଜାରିମାନା ଚାଜତ @ 3% ପାଷ୍ଟ ଡୁୟ (ପିଡି) ଅବଧ ି

ପାଇ ଁଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଆରଓଡି ଉପକ୍ରର ଏବିଂ ତାଠାରୁ ଅଧକି ଚାଜତ କରାରି୍ଯବ। 

ଫାକ୍ଟରିିଂ ଚାସଜପସ ୍ : ଇନେଏସ ୍ ମଲୂୟର ସବତନିମ୍ ନ 100/- ସ ତି ଇନେଏସ ୍ ମଲୂୟର 

0.25% କ୍ରର ଚାଜତ କରାରି୍ଯବ।  

ରି-ଆସାଇନ୍ସମଣ୍ଟ ଚାସଜପସ : କ୍ରର୍ଯକ୍ରତକ୍ରବକ୍ରଳ ଫାକ୍ଟର ଇନେଏସ ୍ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସପକ୍ଷକ୍ରର 

ରିଆସାଇନ୍ କ୍ର ାଇଥାଏ କ୍ରସକ୍ରତକ୍ରବକ୍ରଳ ଏ ାକ ୁଲାଗ ୁକରାର୍ଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରିଆସାଇନକ୍ରମଣ୍ଟ 

କ୍ର ାଇଥବିା ଆକାଉଣ୍ଟକ୍ରର ସବତନିମ୍ ନ 100/- ସ ିତ ରିଆସାଇନକ୍ରମଣ୍ଟ ଚାଜତ 0.50% କ୍ରର ଲାଗ ୁ

କରାର୍ଯାଏ, ର୍ଯଦ ିଇନେଏସ ୍ଇନେଏସ ୍ତାରିଖ ଠାରୁ 180 ଦିନ ପର୍ଯତୟନ୍ତ ଅନାକ୍ରଦୟ ର ଥିାଏ ।  

ସରାସସସିିଂ ଚାସଜପସ ୍ : ଫାକ୍ଟରିିଂ ପାଇ ଁଏକ ଆକ୍ରବଦନ/ କ୍ରପ୍ରାକ୍ରପାଜାଲର କ୍ରପ୍ରାକ୍ରସସିିଂ ସମ୍ପକିତ 

ବିଷୟ ପାଇ ଁଏ  ିକ୍ରଦୟ ଲାଗ ୁକରାର୍ଯାଇଥାଏ। କ୍ରପ୍ରାକ୍ରସସିିଂ ଚାଜତକୁ ଅେୀମ ଆକାରକ୍ରର ସିଂେ  

କରାର୍ଯାଏ। ର୍ଯଦ ି କ୍ରକୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତୟାଖୟାନ  ୁଏ ବା ଶାଖାର ସପୁାରିଶକୃତ ପରିମାଣ ଠାରୁ 

ମଞ୍ଜରୁକାରୀ କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏ ାକ ୁ ହ୍ରାସ କରାର୍ଯାଏ, କ୍ରତକ୍ରବ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକ ୁ କ୍ରପ୍ରାକ୍ରସସିିଂ ଚାଜତ 

ସମାନୁପାତିକ ୋବକ୍ରର କ୍ରଫରସ୍ତ କରାରି୍ଯବ। ମଞ୍ଜରୁ କ୍ର ାଇଥବିା ପି୍ରକ୍ରପକ୍ରମଣ୍ଟ ସୀମା ଉପକ୍ରର 

ନିେତର କରି ନିରି୍ଦ୍ଦଷ୍ଟ ପରିମାଣ ସ ତି ସ୍ଲାବ ସିଷ୍ଟମ ଉପକ୍ରର ଆଧାର କରି ଏ ା ଚାଜତ କରାର୍ଯାଏ।  

ଏସବଏିଫ୍ ଓ ପିବଡି ିସୀମା :  

 

ପିପି ସୀମା 

ରର୍ଯଜୁୟ ସରାସସସିିଂ ଚାସଜପସ ୍

(*) 

(ଟ. ଲକ୍ଷସର) (ଟ. ସର ପରିମାଣ) 

ପର୍ଯତୟନ୍ତ  30.00   15000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 30.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 50.00 25000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 50.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 100.00 40000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 100.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 150.00 75000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 150.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 200.00 100000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 200.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 300.00 150000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 300.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 400.00 200000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 400.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 500.00 250000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 500.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 600.00 300000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 600.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 700.00 350000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 700.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 800.00 400000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 800.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 900.00 450000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 900.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 1000.00 500000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 1000.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 1100.00 550000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 1100.00   750000 

 



ସଭଣ୍ଡର ଫାଇନ୍ାନି ସିଂ ସି୍କମ ୍(ଭିଏଫଏସ)୍ ରିସକାସପ ସହିତ ଏସବଏିଫ୍ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ପତ  

 

ପିପି ସୀମା (ଭିଏଫଏସ)୍ 

ରର୍ଯଜୁୟ ସରାସସସିିଂ ଚାସଜପସ ୍(*) 

(ଟ. ଲକ୍ଷସର) (ଟ. ସର ପରିମାଣ) 

ପର୍ଯତୟନ୍ତ 30.00   8000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 30.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 50.00 14000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 50.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 100.00 23000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 100.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 150.00 42000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 150.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 200.00 56000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 200.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 300.00 83000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 300.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 400.00 111000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 400.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 500.00 139000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 500.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 600.00 167000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 600.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 700.00 195000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 700.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 800.00 223000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 800.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 900.00 250000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 900.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 1000.00 278000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 1000.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 1100.00 306000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 1100.00   417000 

 

ଏଲସି ସହାୟତାସର ଇନ୍ଭଏସ ୍ଡିସକାଉଣି୍ଟିଂ (ବକି୍ରୟ/କ୍ରୟ) : ନୂତନ ମଞ୍ଜରୁ କ୍ରକ୍ଷତ୍ରକ୍ରର 

ର୍ଯଦ ି3 ମାସ ମଧ୍ୟକ୍ରର ଲିମିଟର ଉପଲବ୍ଧ କରାର୍ଯାଏ, 50% କ୍ରପ୍ରାକ୍ରସସିିଂ ଚାଜତ ର୍ଯା ା ସିଂଗ ୃତି 

କ୍ର ାଇଛି ଓ ଏସଏଲ ଆକାଉଣ୍ଟକ୍ରର ରଖାର୍ଯାଇଛି ର୍ଯା ାକି ଆଇଡଏିଲସି ସୀମା ଅନୁସାକ୍ରର 

କ୍ରଫରସ୍ତ କରାର୍ଯାଇପାକ୍ରର।  

 
ପିପି 

ସୀମା 

ସିଂସ ାଧତି ସରାସସସିିଂ 

ଚାସଜପସ ଫୁଲ୍ ପରିମାଣକୁ 

ସିଂଗ୍ରହ କରର୍ଯାଇ ଏସଏଲ୍ 

ସର ରଖାରି୍ଯବ (*) 

ର୍ଯଦ ିମଞ୍ଜରୁ ସୀମାକୁ 

ଉପଲବ୍ଧ କରାର୍ଯାଏ 50% 

ପରିମାଣକୁ ଆୟ ଭାବସର 

ଚହି୍ନତି କରାରି୍ଯବ 

(ଟ. ଲକ୍ଷସର) (ଟ. ସର ପରିମାଣ) 
 

ପର୍ଯତୟ
ନ୍ତ 

30.00   5000 2500 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 30.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 50.00 7000 3500 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 50.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 100.00 10000 5000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 100.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 150.00 18000 9000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 150.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 200.00 25000 12500 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 200.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 300.00 35000 17500 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 300.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 400.00 45000 22500 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 400.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 500.00 58000 29000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 500.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 600.00 75000 37500 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 600.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 700.00 80000 40000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 700.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 800.00 90000 45000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 800.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 900.00 100000 50000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 900.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 1000.00 115000 57500 



ତଦୁର୍ଦ୍ତ 1000.00 ପର୍ଯତୟନ୍ତ 1100.00 130000 65000 

ତଦୁର୍ଦ୍ତ 1100.00   150000 75000 

 

(*) ର୍ଯକୁ୍ତ ପ୍ରର୍ଯଜୁୟ ଜିଏସଟି  

ସମ୍ପତି୍ତ ବପିକ୍ଷସର କସପପାସରଟ୍ ଋଣ : ଋଣ ପରିମାଣର @0.50% କ୍ରପ୍ରାକ୍ରସସିିଂ ଚାକ୍ରଜତସ ୍ 

ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଓ ସମସିନ୍ାରୀ ଏବିଂ ଉପକରଣର ହାଇସପାଥସିକସନ୍ ବପିକ୍ଷସର ଋଣ : ସରାସସସିିଂ 

ଚାଜପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଜପ 

ଋଣ ପରିମାଣର @ 2% ୋବକ୍ରର କ୍ରପ୍ରାକ୍ରସସିିଂ ଚାଜତ  

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଜପ 

କ୍ର.ନ୍ିଂ. ଟାଇପ ୍ ଚାସଜପସ ୍

1 ଇସିଏସ ୍ରିଟର୍ଣ୍ତ ଚାଜତ ଟ.500/- ପ୍ରତ ିଇନଷ୍ଟାନ୍ସ  

2 ବିଳମି୍ତି ପଇଠ ପାଇ ଁକ୍ରପନାଲ୍ ଚାକ୍ରଜତସ ୍ 2.5% ଇଏମଆଇ କ୍ରର  

3 ଇସିଏସ ୍ସ୍ବାପିିଂ ଚାକ୍ରଜତସ ୍ ଟ.500 ସ୍ବାପ ପ୍ରତ ି 

4 ଆକ୍ରମାରଟାଇକ୍ରଜସନ ସିଡୁୟଲ ଚାକ୍ରଜତସ ୍ ଟ.500/- ସିଡୁୟଲ ପ୍ରତ ି 

5 କ୍ରଷ୍ଟଟକ୍ରମଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାକ୍ରଜତସ ୍ ଟ.500/- ସିଡୁୟଲ ପ୍ରତ ି

6 କ୍ରଫାରକ୍ରକ୍ଲାଜର କ୍ରଷ୍ଟଟକ୍ରମଣ୍ଟ ଚାକ୍ରଜତସ ୍ ଟ.500/- 

7 ଲିଗାଲ୍/ ରିକ୍ରପାକ୍ରଜସନ ଓ ଇନସିକ୍ରଡଣ୍ଟାଲ୍ 

ଚାକ୍ରଜତସ 

ଆକଚୁ୍ଆଲ୍ସ  

8 ୋଲୁୟଏସନ ଚାକ୍ରଜତସ  ଆକଚୁ୍ଆଲ୍ ଅନୁସାକ୍ରର  

 


