ଆପତ୍ତି ଶୁଣାଣି ବ୍ୟବ୍ସ୍ଥା ଏବ୍ଂ ଏସ୍କାଲେସନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ:
ଏସ୍କାଲେସନ୍ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ସ:
ସ୍ତର 1:
ଯଦି କମ୍ପାନିର ଗ୍ରାହକ ଲସବା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଲସବାଲର ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହି ିଁକିମ୍ବା 7 ଦିନ ମ୍ଧ୍ୟଲର ଲକୌଣସି ଜବାବ
ମ୍ି ଲଳ ନାହି,ିଁ ଗ୍ରାହକ ଏହାଙ୍କୁ ଲେଖିପାରି ଲବ:
ମ୍ୟାଲନଜର ଅପଲରସନସ୍
ଲସଣ୍ଟ୍ରମ୍ ୍ ମ୍ାଇଲରାଲରଡିଟ୍ େି ମ୍ିଲଟଡ୍
ଠିକଣା କାଯ୍ୟାଳୟ # 402, ନୀଳକଣ୍ଠ କଲପ୍ାଲରଟ୍ ପାକ୍, ଲେବେ୍ 4, କିଲରାେ
ଲରାଡ୍ ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ୍), ମ୍ୁମ୍ବାଇ, 400 086, 91-022 62756212
[େୟାଣ୍ଡୋଇନ୍
ନମ୍ବର.]
କିମ୍ବା
ଏଥିଲର
ଇଲମ୍େ୍
କରନ୍ତୁ
cml.complaints@centrum.co.in
ଏହି କମ୍ପାନି ଏପରି ଅଭି ଲଯାଗ ପାଇବା ତାରି ଖଠାରୁ 7 କାଯ୍ୟଦିବସ ମ୍ଧ୍ୟଲର ଉତ୍ତର ଲଦବ।
ସ୍ତର 2:
ଯଦି ଗ୍ରାହକ ତଥାପି ମ୍ଧ୍ୟ ମ୍ୟାଲନଜର୍ - ଅପଲରସନସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ାଧାନଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହି,ିଁ ଗ୍ରାହକ
ଏଥିଲର ଆପତ୍ତି ଶୁଣାଣି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲେଖିପାରି ଲବ।
ଆପତ୍ତି ଶୁଣାଣି ଅଧିକାରୀ
ଲସଣ୍ଟ୍ରମ୍ ୍ ମ୍ାଇଲରାଲରଡିଟ୍ େି ମ୍ିଲଟଡ୍ ,
ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଶ୍ରୀ ଓମ୍୍ ଶଙ୍କର ଦୁ ଲବ
ଠିକଣା କାଯ୍ୟାଳୟ # 402, ନୀଳକଣ୍ଠ କଲପ୍ାଲରଟ୍ ପାକ୍, ଲେବେ୍ 4, କିଲରାେ
ଲରାଡ୍ ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ୍), ମ୍ୁମ୍ବାଇ, 400 086,
କିମ୍ବା ଏଥିଲର ଇଲମ୍େ୍ କରନ୍ତୁ om.dubey@centrum.co.in
କିମ୍ବା 91-90828 29036 [ଲମ୍ାବାଇେ୍ ] / 91-022 62756222 [େୟାଣ୍ଡୋଇନ୍ ନମ୍ବର] ଲର କେ୍ କରନ୍ତୁ
ଅଭି ଲଯାଗ ପାଇ ିଁ ପ୍ରତୁ ୟତ୍ତର 7 କାଯ୍ୟ ଦିବସ ମ୍ଧ୍ୟଲର ଦିଆଯି ବ।
ସ୍ତର 3:
ଯଦି ଏହି ଗ୍ରାହକ ସ୍ତର 1 ଏବଂ ସ୍ତର 2 ଏସ୍କାଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ାଧାନଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହି ଲତଲବ
ିଁ
ଲସ ଏମ୍ଫିନ୍
ଲଟାେ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 18001021080ଲର କେ୍ କରି ପାରି ଲବ।
ସ୍ତର 4:
ଯଦି ଏହି ଗ୍ରାହକ ତଥାପି ମ୍ଧ୍ୟ ସ୍ତର 1, ସ୍ତର 2 ଏବଂ ସ୍ତର 3 ଏସ୍କାଲେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ାଧାନଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି
ନାହି ିଁ ଲତଲବ ଲସ ନିମ୍ଲନ ର ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣାଲର ଲସମ୍ାନଙ୍କୁ ଲେଖିପାରି ଲବ କିମ୍ବା ଆରବିଆଇକୁ ମ୍ଧ୍ୟ ଜଣାଇପାରି ଲବ:
ଭାରତୀୟ ରି ଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ୍ ୍ର
ଦାୟି ତ୍ୱଲର ଥିବା ଅଧିକାରୀ
ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ବିଭାଗ ମ୍ୁମ୍ବାଇ
ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯ୍ୟାଳୟ
3ୟ ମ୍ହୋ, ଡାକ୍ତର ଏ.ବି. ନାୟାର୍ ଲରାଡ୍ ,୍
ମ୍ୁମ୍ବାଇ ଲସଣ୍ଟ୍ରାେ୍ ଲଷ୍ଟସନ୍ (ମ୍ରାଠା ମ୍ନ୍ଦିର ଥିଏଟର୍) ବାଇକୁୋ, ମ୍ୁମ୍ବାଇ
400008
ଲଟେି ଲଫାନ୍ : (022) 2302 2014 ଫୟାକ୍ସ: (022) 2302 2011 ଇଲମ୍େ୍
ଆଇଡି: helpdnbs@rbi.org.in

ଲୋକପାଳ ଲ ାଜନା
ଏହାର ବିକଳ୍ପ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କମ୍ପାନିଠାରୁ 1 ମ୍ାସ ମ୍ଧ୍ୟଲର ଉତ୍ତର ମ୍ି ଲଳ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକ ଏନବିଏଫ୍ ୍ସି (+)ର ଉତ୍ତରଲର
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହନ୍ତି ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଅନୟ ଲକୌଣସି ଲଫାରମ୍ଲର ଆଲବଦନ କରି ନାହାନ୍ତି, ଏହି ଗ୍ରାହକ ଏନବିଏଫ୍ ୍ସି ଲୋକପାଳଙ୍କ
ନିକଟଲର (ଏନବିଏଫ୍ ୍ସି ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପାଇବାର ଏକ ବର୍୍ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ୟ ଲହାଇନଥିବ) ନିମ୍େ
ନ ି ଖତ
ି ଆଧାରଲର ଏକ
ଅଭି ଲଯାଗ ଫାଇେ୍ କରି ପାରନ୍ତି:
•
•

ଲେକ୍ ଉପସ୍ଥାପି ତ କରାଯାଇ ନାହି ିଁ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବଲର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି
ମ୍ଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଋଣର ପରି ମ୍ାଣ ସହିତ ସତ୍ତ୍ ଓ ନିୟମ୍ାବଳି ସହ ବାର୍ି କ ନିର୍ଦ୍ା୍ ରି ତ ହାର ଏବଂ ପ୍ରଲୟାଗ
ପର୍ଦ୍ତି ସମ୍ପକ୍ଲର େି ଖତ
ି ଭାବଲର ଜଣାଇବାଲର ବିଫଳ ଲହବା

•

ମ୍ଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର/ ମ୍ଞ୍ଜୁରୀର ସତ୍ତ୍ ଓ ନିୟମ୍ାବଳି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାର୍ାଲର କିମ୍ବା ଋଣଗ୍ରହିତା ବୁ ଝୁଥିବା ଭାର୍ାଲର ପ୍ରଦାନ
କରି ବାକୁ ମ୍ନା କରି ବା କିମ୍ବା ବିଫଳ ଲହବା;

•

ମ୍ଞ୍ଜୁର ଲହାଇଥିବା ସତ୍ତ୍ ଓ ନିୟମ୍ାବଳିଲର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରି ବତ୍ତ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାର୍ାଲର କିମ୍ବା ଏକ ଭାର୍ାଲର
ଋଣଗ୍ରହିତା ବୁ ଝିବା ପରି ପ୍ରଦାନ କରି ବାକୁ ମ୍ନା କରି ବା କିମ୍ବା ବିଫଳ ଲହବା;

•
•
•
•

ସମ୍ସ୍ତ ବଲକୟା ପରି ଲଶାଧ ପଲର ବନ୍ଧକ ମ୍ୁକ୍ତ କରି ବାଲର ବିଫଳତା/ବିଳମ୍ବ ଲହବା
ଋଣଗ୍ରହିତାଙ୍କୁ ଯଲଥଷ୍ଟ ଆଗୁଆ ଜଣାଇବା ବୟତୀତ ୋଜ୍ କାଟ୍ କରି ବା
େୁ କ୍ତି /ଋଣ ରାଜିନାମ୍ାଲର ଆଇନତଃ ବଳବତ୍ତରଲଯାଗୟ ସୁପ୍ରତିଷ୍ିତ
ି ପୁନଃଦଖେ ପ୍ରଦାନ କରି ବାଲର ବିଫଳ
ଭାରତୀୟ ରି ଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଣବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଆଥିକ କମ୍ପାନିଗଡ଼
ୁ କ
ି ପାଇ ିଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିଲଦ୍ଶନାମ୍ା ଅନୁ ସରଣ ନ
କରି ବା
ନିରଲପକ୍ଷ ଆେରଣ ସଂହିତା ବିଧାନ ପାଳନ ନ କରି ବା

•

ଏନବ୍ିଏଫ୍ ୍ସି ଲୋକପାଳଙ୍କ (ଆରବ୍ିଆଇ) ଠିକଣା ଏବ୍ଂ କା ୟ୍ ପରି ସର ଲେତ୍ର ଏବ୍ଂ ଲସଣ୍ଟ୍ରମ୍୍ ମ୍ାଇଲରାଲରଡିଟ୍୍େି ମ୍ିଲଟଡ୍
(ସି ଏମ୍ଏେ୍ )୍ ଲନାଡାେ୍ ଅଧିକାରୀବ୍ୃନ୍ଦ
ଶ୍ରୀ ଓମ୍୍ ଶଙ୍କର ଦୁ ଲବ ଏହି କମ୍ପାନିର ମ୍ୁଖୟ ଲନାଡାେ୍ ଅଧିକାରୀ (ପି ଏନଓ) ଭାବଲର କାଯ୍ୟ କରି ଲବ। ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ଲନାଡାେ୍
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିବରଣୀ ନିମ୍ଲନ ର ଦିଆଯାଇଛି:
ଏସ ଲସଣ୍ଟ୍ର
ଏନ୍
1. ଲେନ୍ନାଇ

2.

ମ୍ୁମ୍ବାଇ

ଏନବ୍ିଏଫସି ଲୋକପାଳଙ୍କର
କା ୟ୍ ାଳୟ ଠିକଣା

କା ୟ୍ ପରିଚାଳନା ଲେତ୍ର

ସି ଏମ୍ଏେ୍ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲନାଡାେ୍
ଅଧିକାରୀ

ମ୍ାଫ୍ ତ ଭାରତୀୟ ରି ଜଭ୍
ବୟାଙ୍କ୍ ୍ଲଫାଟ୍ ଗ୍ଲାସି ସ,୍
ଲେନ୍ନାଇ 600 001
(ଏସଟିଡି ଲକାଡ୍ ) 044
ଲଟେି ଲଫାନ୍ ନମ୍ବର:
25395964 ଫୟାକ୍ସ ନମ୍ବର:
25395488
ଇଲମ୍େ୍ :
nbfcochennai@rbi.org.in

ତାମ୍ି େନାଡୁ , ଆଣ୍ଡାମ୍ାନ ଏବଂ
ନିଲକାବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କର୍ଣ୍୍ାଟକ,
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଲଦଶ, ଲତଲେଙ୍ଗାନା,
ଲକରଳ, ୋକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର
ଲକନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ
ପଣ୍ଡିଲେରୀର ଲକନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳ

ଶ୍ରୀ ତୁ ର୍ାର ଲହାଲେଙ୍କ ଠିକଣା:
ଲସଣ୍ଟ୍ରମ୍ ୍ ମ୍ାଇଲରାଲରଡିଟ୍
େି ମ୍ିଲଟଡ୍ କାଯ୍ୟାଳୟ # 402,
ନୀଳକଣ୍ଠ କଲପ୍ାଲରଟ୍ ପାକ୍,
ଲେବେ୍ 4, କିଲରାେ ଲରାଡ୍
ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ୍),
ମ୍ୁମ୍ବାଇ, 400 086,

ମ୍ାଫ୍ ତ ଭାରତୀୟ ରି ଜଭ୍
ବୟାଙ୍କ୍ ୍ଆରବିଆଇ ବାଇକୁୋ
ଅଫିସ ବିେ୍୍ଡିଂ
ସମ୍୍ମ୍ଖ
ୁ । ମ୍ୁମ୍ବାଇ ଲସଣ୍ଟ୍ରାେ ଲରେଲେ
ଲଷ୍ଟସନ, ବାଇକୁୋ, ମ୍ୁମ୍ବାଇ- 400
008 ଏସଟିଡି ଲକାଡ୍ :୍ 022
ଲଟେି ଲଫାନ୍ ନମ୍ବର: 23028140
ଫୟାକ୍ସ ନମ୍ବର: 23022024
ଇଲମ୍େ୍ ୍:

ମ୍ହାରାଷ୍ଟର, ଲଗାଆ, ଗୁଜୁରାଟ,
ମ୍ଧ୍ୟପ୍ରଲଦଶ, ଛତିଶଗଡ଼,
ଲକନ୍ଦ୍ର ଶାସି ତ ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦ୍ରା ଏବଂ
ନଗର ହାଲବଳି, ଡାମ୍ନ୍ ଏବଂ ଡିଉ

ଶ୍ରୀ ତୁ ର୍ାର ଲହାଲେଙ୍କ ଠିକଣା:
ଲସଣ୍ଟ୍ରମ୍ ୍ ମ୍ାଇଲରାଲରଡିଟ୍
େି ମ୍ିଲଟଡ୍ କାଯ୍ୟାଳୟ # 402,
ନୀଳକଣ୍ଠ କଲପ୍ାଲରଟ୍ ପାକ୍,
ଲେବେ୍ 4, କିଲରାେ ଲରାଡ୍
ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ୍),
ମ୍ୁମ୍ବାଇ, 400 086,

nbfcomumbai@rbi.org.in

3.

ନୂ ଆଦି
ଲ୍ଲୀ

ମ୍ାଫ୍ ତ ଭାରତୀୟ ରି ଜଭ୍
ବୟାଙ୍କ୍ ୍ସଂସଦ ମ୍ାଗ୍
ନୂ ଆଦିଲ୍ଲୀ -110001
(ଏସଟିଡି ଲକାଡ୍ ) 011
ଲଟେି ଲଫାନ୍ ନମ୍ବର:
23724856 ଫୟାକ୍ସ ନମ୍ବର:
23725218-19
ଇ-ଲମ୍େ୍ :
nbfconewdelhi@rbi.org.in

ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଲଦଶ,
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ହରି ୟାଣା,
ପଞ୍ଜାବ
େଣ୍ଡିଗଡ ଲକନ୍ଦ୍ରଶାସି ତ
ଅଞ୍ଚଳ
ହିମ୍ାେଳ ପ୍ରଲଦଶ, ଏବଂ
ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ରାଜୟ
ଜାମ୍୍ମ୍ ୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର

ଅଭି ଳାର୍ ଲକଶରୋନିଙ୍କ ଠିକଣା:
ଲସଣ୍ଟ୍ରମ୍ ୍ ମ୍ାଇଲରାଲରଡିଟ୍
େି ମ୍ିଲଟଡ୍ ସାମ୍ନ୍ତରାପୁର, ଓେ୍ ୍ଡ
ଟାଉନ୍ , ଆଇସି ଆଇସିଆଇ
ବୟାଙ୍କ୍ ଉପର ମ୍ହୋ, 2ୟ
ମ୍ହୋ, ଭୁବଲନଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା 751002

4.

ଲକାେକାତା

ମ୍ାଫ୍ ତ- ଭାରତୀୟ ରି ଜଭ୍
ବୟାଙ୍କ୍ ୍15, ଲନତାଜୀ ସୁବାସ
ଲରାଡ୍ ଲକାେକାତା 700001
(ଏସଟିଡି ଲକାଡ୍ ) 033
ଲଟେି ଲଫାନ୍ ନମ୍ବର:
22304982 ଫୟାକ୍ସ ନମ୍ବର:
22305899
ଇଲମ୍େ୍ :
nbfcokolkata@rbi.org.in

ପଶ୍ଚି ମ୍ବଙ୍ଗ, ସି କମ୍
ି ,୍ ଓଡ଼ିଶା,
ଆସାମ୍, ଅରୁଣାେଳ ପ୍ରଲଦଶ,
ମ୍ଣିପର
ୁ , ଲମ୍ଘାଳୟ, ମ୍ି ଲଜାରାମ୍୍,
ନାଗାୋଣ୍ଡ୍, ତ୍ରିପର
ୁ ା, ବିହାର ଏବଂ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ

ଅଭି ଳାର୍ ଲକଶରୋନିଙ୍କ ଠିକଣା:
ଲସଣ୍ଟ୍ରମ୍ ୍ ମ୍ାଇଲରାଲରଡିଟ୍
େି ମ୍ିଲଟଡ୍ ସାମ୍ନ୍ତରାପୁର, ଓେ୍ ୍ଡ
ଟାଉନ୍ , ଆଇସି ଆଇସିଆଇ
ବୟାଙ୍କ୍ ଉପର ମ୍ହୋ, 2ୟ
ମ୍ହୋ, ଭୁବଲନଶ୍ୱର,
ଓଡ଼ିଶା -751002

(1) ଲୋକପାଳ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲନଇଥାନ୍ତି?
•
•

ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିକଟଲର କାଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ାି ନ ସାରାଂଶ ପ୍ରକୃତିର ଲହାଇଥାଏ
ଆଲପାର୍ ବୁ ଝାମ୍ଣା ମ୍ାଧ୍ୟମ୍ଲର ବଲନ୍ଦାବସ୍ତ ସୁବିଧା କରି ଥାଏ-> ଯଦି ସମ୍ାଧାନଲର ପହଞ୍ଚି ହୁ ଏ ନାହି,ିଁ ରାୟ/ ନିଲଦ୍ଶ ଜାରି
କରି ପାଲର

(2) ଜଲଣ ଗ୍ରାହକ ଯଦି ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହି ିଁଲତଲବ ଲସ ଆଲବଦନ କରି ପାରି ଲବ କି?
ହ,ିଁ ଯଦି ଲୋକପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଲପୋଇଟ୍ ଅଲଥାରି ଟି ବା ଆପତ୍ତି ଶୁଣାଣି ଅଲଥାରି ଟିଙ୍କ ନିକଟଲର ଆଲବଦନଲଯାଗୟ ଲହାଇଥାଏ:
ଲଡପୁଟି ଗଭର୍ଣ୍୍ର, ଆରବିଆଇ
ସୂଚନା:
•
•

ଏହା ଲହଉଛି ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମ୍ାଧାନ ବୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିକଳ୍ପ
ଗ୍ରାହକଙ୍କର ଲଯ ଲକୌଣସି ପଯ୍ୟାୟଲର ସମ୍ାଧାନ ପାଇ ିଁ ଅନୟ ଲଯ ଲକୌଣସି ନୟାୟାଳୟ/ଲଫାରମ୍୍୍/ କତ୍ତ୍ୃପକ୍ଷଙ୍କ
ନିକଟଲର ଆଲବଦନ କରି ବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି

ଏହି ଲୋକପାଳ ଲ ାଜନାର ଏକ ନକେ ଶାଖା ପ୍ରବ୍ନ୍ଧକ/ଶାଖାର ସହକାରୀ ପ୍ରବ୍ନ୍ଧକ/ମ୍ୁଖୟ କା ୟ୍ ାଳୟର ପିଏନଓଙ୍କ
ନିକଟଲର ଉପେବ୍ଧ ରହିଥାଏ।

