অভিয োগ ভিষ্পভির প্রক্রিয়ো এবং অগ্রগভির প োয়
য
অগ্রগতির পর্ায়:
য
স্তর 1:
র্তি গ্রাহক ককাম্পাতির গ্রাহক পতরষেবা িল প্রিত্ত প্রতিকাষর সন্তুষ্ট িা হি বা 7 তিষির মষযে ককািও
প্রতিক্রিয়া িা পাি িষব গ্রাহক তলষে জািাষি পাষরি:
কো ভিব
য োহী
য বযবস্থোপক
কসন্ট্রাম মাইষিাষিতিট তলতমষটি
অতিস # 402, িীলকান্ত কষপাষরট
য
পাকয, কলষেল 4, তকরল করাি
তবিোতবহার (পক্রিম), মুম্বাই, 400086, [লোন্ডলাইি িম্বর]91-022
62756212
অথবা
এোষি
ইষমল
করুি
cml.complaints@centrum.co.in
এই যরষির অতেষর্াগ প্রাতির িাতরে কথষক 7 কার্তিবষসর
য
মষযে ককাম্পাতি প্রতিক্রিয়া জািাষব।
স্তর 2:
কার্তিব
য াহী
য বেবস্থাপক কিতক
য প্রিত্ত প্রতিকাষর গ্রাহক এেিও সন্তুষ্ট িা হষল িারা অতেষর্াগ তিষ্পতত্ত
কমকিয
য াষক এোষি তলষে জািাষি পাষরি:
অভিয োগ ভিষ্পভি কর্কিয
য
ো
কসন্ট্রাম মাইষিাষিতিট তলতমষটি,
িত্ত্বাবযায়ক: তমিঃ ওম শঙ্কর িুষব
ঠিকািা: অতিস # 402, িীলকণ্ঠ কষপাষরট
য
পাকয, কলষেল 4, তকরল
করাি তবিোতবহার (পক্রিম), মুম্বাই, 400086
অথবা ইষমল করুি এোষি om.dubey@centrum.co.in
অথবা কিাি করুি 91-9082829036 [কমাবাইল]/91-022 62756222 [লোন্ডলাইি িম্বর]
7 কার্তিবষসর
য
মষযে অতেষর্াষগর জবাব কিওয়া হষব।
স্তর 3:
র্তি গ্রাহক এেিও স্তর 1 এবং স্তর 2 পর্াষয়র
য
অগ্রগতিষি প্রিত্ত প্রতিকাষর সন্তুষ্ট িা হি িষব তিতি
এমএিআইএি কটাল তি িাম্বাষর 18001021080 কিাি করষি পাষরি
স্তর 4:
র্তি গ্রাহক এেিও স্তর 1, স্তর 2 এবং স্তর 3 পর্াষয়র
য
অগ্রগতিষি প্রিত্ত প্রতিকাষর সন্তুষ্ট িা হি িষব
তিতি আরতবআই-কিও কর্ষি পাষরি বা িীষে উতিতেি ঠিকািায় িাষির কাষে তেঠি তলেষি পাষরি:
োরপ্রাি আতযকাতরক
োরিীয় তরজােয বোঙ্ক
িি্-বোক্রঙ্কং িিারতক তবোগ মুম্বাই
আঞ্চতলক অতিস
িতিীয় িল, িিঃ এ. তব. িায়ার করাি,
মুম্বাই কসন্ট্রাল কেশি (মারািা মক্রির তথষয়টাষরর পাষশ) বাইকুিা,
মুম্বই 400008
কটতলষিাি: (022) 2302 2014 িোক্স: (022) 2302 2011 ইষমল
আইতি: helpdnbs@rbi.org.in

ললোকপোল প্রকল্প
তবকল্পোষব, র্তি ককাম্পাতি কথষক এক মাষসর মষযে ককাষিা উত্তর িা পাওয়া র্ায় বা গ্রাহক এিতবএিতসর প্রতিক্রিয়াষি অসন্তুষ্ট হি (+) র্তি গ্রাহক ককািও কিারাষম কর্াগাষর্াগ িা কষর থাষকি িষব গ্রাহক
এিতবএিতস কলাকপাষলর কাষে অতেষর্াগ িাষয়র করষি পাষরি (এিতবএিতস কথষক উত্তর পাওয়ার
এক বেষরর পষর িয়) ভিম্নভলভিি ভবষযয়র ভিভিযি:
•
•

কেক প্রিাি করা হয়তি বা তবলষম্ব উপস্থাতপি হষয়ষে
অিুষমাতিি ঋষের পতরমাে, শিযাবলী, বাতেক
য সুষির হার ইিোতি সরবরাহ করা হয়তি

•

মািতোো বা ঋেগ্রহীিার কবাযগমে ককাষিা োোষি অিুষমািষির তেঠি/শিযাবলী সরবরাষহ
বেথ যহষয়ষে বা প্রিোেোি করা হষয়ষে
মািতোো বা ঋেগ্রহীিার কবাযগমে ককাষিা োোষি অিুষমাতিি শিযাবলী এবং প্রস্তাতবি
পতরবিযষির জিে পর্াি
য তবজ্ঞতি প্রিাষি বেথ যহষয়ষে বা প্রিোেোি করা হষয়ষে

•
•
•
•
•
•

সমস্ত পাওিা পতরষশাষযর পষরও তসতকউতরঠটর িতথ প্রিেপষে
য বেথিা/তবলম্ব
য
ঋেগ্রহীিাষক পর্াি
য পূব যতবজ্ঞতি িা তিষয়ই োজয আষরাপ করা হষয়ষে
েুক্রি/ঋে েুক্রিপষে আইিি প্রষয়াগষর্াগে তবিেমাি পুিরাতযকার প্রিাষি বেথিা
য
আরতবআই-এর তিষিয শিা এিতবএিতস অিুসরে িা করষল
িোর্ে অিুশীলি ককাষির তিষিয শিাসমূহ অিুসরে করা হয়তি

এিভবএফভি ললোকপোল (আরভবআই) এবং লিন্ট্রোর্ র্োইযিোযিভিট ভলভর্যটি (ভিএর্এল) লিোিোল
কর্কিয
য
োযের ঠিকোিো এবং কর্স্থল
য
তমিঃ ওম শঙ্কর িুষব ককাম্পাতির প্রযাি কিািাল কমকিয
য া (তপএিও) রূষপ কাজ করষবি। কিািাল কমকিয
য ার তবশি
তিষে কিওয়া হল:
ি লকন্দ্র
ভর্
ক
িং
1. কেন্নাই

2.

মুম্বই

এিভবএফভি ললোকপোযলর
কো োলযয়র
য
ঠিকোিো

কর্স্থল
য

ভিএর্এল-এর আঞ্চভলক
লিোিোল কর্কিয
য
োগণ

প্রর্ষে োরিীয় তরজােয
বোঙ্ক কিাটয গ্ল্োতকস,
কেন্নাই 600001
এসঠটতি ককাি: 044
কটতলষিাি িম্বর :
25395964 িোক্স িম্বর :
25395488
ইষমল :
nbfcochennai@rbi.org.in

িাতমলিাডু, আিামাি ও
তিষকাবর দ্বীপপুঞ্জ, কোটক,
য
অন্ধ্রপ্রষিশ, কিষলঙ্গািা,
ককরল, লাক্ষাদ্বীষপর
ককন্দ্রশাতসি অঞ্চল এবং
পুিুষেতরর ককন্দ্রশাতসি
অঞ্চল

তমিঃ িু োর হষল ঠিকািা:
কসন্ট্রাম মাইষিাষিতিট
তলতমষটি অতিস # 402,
িীলকান্ত কষপাষরট
য
পাকয,
কলষেল 4, তকরল করাি
তবিোতবহার (পক্রিম),
মুম্বাই, 400086

প্রর্ষে োরিীয় তরজােয
বোঙ্ক আরতবআই
বাইকুিা অতিস তবক্রডং
তবপরীষি মুম্বাই কসন্ট্রাল
করলওষয় কেশি বাইকুিা,
মুম্বাই-400008 এসঠটতি ককাি:
022 কটতলষিাি িম্বর :
23028140 িোক্স িম্বর :
23022024

মহারাষ্ট্র, কগায়া, গুজরাট,
মযেপ্রষিশ, েতত্তসগড,
ককন্দ্রশাতসি অঞ্চল িািরা
ও
িগর হাষেতল, িামাি ও তিউ

তমিঃ িু োর হষল ঠিকািা:
কসন্ট্রাম মাইষিাষিতিট
তলতমষটি অতিস # 402,
িীলকান্ত কষপাষরট
য
পাকয,
কলষেল 4, তকরল করাি
তবিোতবহার (পক্রিম),
মুম্বাই, 400 086

ইষমল :
nbfcomumbai@rbi.org.in

3.

তিউ
তিিী

প্রর্ষে োরিীয় তরজােয
বোঙ্ক সংসি মাগ য
তিউ তিিী-110001
এসঠটতি ককাি: 011
কটতলষিাি িম্বর :
23724856 িোক্স িম্বর :
23725218-19
ইষমল :
nbfconewdelhi@rbi.org.in

তিতি, উত্তরপ্রষিশ,
উত্তরােণ্ড, হতরয়ািা,
পাঞ্জাব,
েণ্ডীগষডর
ককন্দ্রশাতসি
অঞ্চল
তহমােল প্রষিশ এবং
রাজস্থাি এবং
জম্মু ও কাশ্মীর

অতেলাে ককশারওয়াতি
ঠিকািা: কসন্ট্রাম
মাইষিাষিতিট তলতমষটি
সমান্তরাপুর, ওড টাউি,
আইতসআইতসআই বোষঙ্কর
উপষর, তদ্বিীয় িল,
েুবষিশ্বর, ওতডশা-751002

4.

কলকািা

প্রর্ষে োরিীয় তরজােয
বোঙ্ক 15, কিিাক্রজ
সুোে করাি কলকািা 700001
এসঠটতি ককাি: 033
কটতলষিাি িম্বর :
22304982 িোক্স িম্বর :
22305899
ইষমল :
nbfcokolkata@rbi.org.in

পক্রিমবঙ্গ, তসতকম, ওতডশা,
আসাম, অরুোেল প্রষিশ,
মতেপুর, কমঘালয়, তমষজারাম,
িাগালোন্ড, ক্রেপুরা, তবহার
এবং ঝাডেণ্ড

অতেলাে ককশারওয়াতি
ঠিকািা: কসন্ট্রাম
মাইষিাষিতিট তলতমষটি
সমান্তরাপুর, ওড টাউি,
আইতসআইতসআই বোষঙ্কর
উপষর, তদ্বিীয় িল,
েুবষিশ্বর,
ওতডশা-751002

(1) কলাকপাল কীোষব তসদ্ধান্ত কিি?
•
•

কলাকপাষলর আষগর কার্িমগুতলর
য
সংতক্ষিসার
সমষঝািার মাযেষম তিষ্পতত্তর কেষ্টা কষর->র্তি তিষ্পতত্ত িা হয় িষব রায়/আষিশ জাতর করষি পাষরি

(2) ককাষিা গ্রাহক কলাকপাষলর তসদ্ধাষন্ত সন্তুষ্ট িা হষল তক আষবিি করষি পারষবি?
হোাঁ, র্তি কলাকপাষলর তসদ্ধান্তঠট আতপলষর্াগে হয়->আতপল কিতপ
য ক্ষ: কিপুঠট গেির,
য আরতবআই
দ্রষ্টবয:
•
•

এঠট একঠট তবকল্প তবষরায তিষ্পতত্ত প্রক্রিয়া
গ্রাহষকর কর্ ককািও পর্াষয়
য তিষ্পতত্তর জিে অিে ককাষিা আিালি/কিারাম/কিতপ
য ষক্ষর কাষে
র্াওয়ার স্বাযীিিা রষয়ষে

শোিো অভফযির বযবস্থোপক/শোিো অভফযির িহোয়ক বযবস্থোপক/র্ূল অভফযির ভপএিও-র
কোযে ললোকপোল প্রকযল্পর একঠট অিুভলভপ উপলব্ধ থোকযব।

