ପେି େଷ୍ଟ
ି A
ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନିଗଡ
ୁ ିକ ପାଇ ଁଶ ାକପାଳ ଶ ାଜନା, 2018
ପ୍ରମୁଖ କେୈଶି
ି ିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼କ
ି
ଏହି ସ୍କି ମ ଏହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତଭ୍ୁକ୍ତ କରର
ଏନବିଏଫ୍ସି ଯାହାର ଆରସଟ ଆକାର ରହିଥାଏ >=ଟ. 100 ରକାଟି + ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଟରରଫସ୍
(ବହିଭୁ ତ
୍ କରର: ଭିତ୍ତଭ
ି ୂ ମି ଫାଇନାନସ କମ୍ପାନି, ରକାର୍ ଇନରଭଷ୍ଟରମଣ୍ଟ କମ୍ପାନିଜ୍, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ରେବଟ
ଫଣ୍ଡ -ଅଣ ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍ ଆଥିକ କମ୍ପାନି (ଆଇେିଏଫ-ଏନବିଏଫି )ସ ଏବାଂ ନଗଦ ରାଶି ରୂପାନ୍ତରଣ ଅଧୀନରର
ରହିଥିବା ଏନବିଏଫସିଗୁଡ଼କ
ି )

ସମସ୍ତ ଜମା ଗ୍ରହଣ
କରୁଥିବା
ଏନବିଏଫ୍ସିଗୁଡ଼କ
ି

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିକଯାଗ ଦାଖଲ କରିୋ ପାଇଁ ଆଧାର:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ଜମା/ସୁଧ ପପୈଠ ନ କରି ବା କିମ୍ବା ପପୈଠ କରି ବାପର ବିଳମ୍ବ ପେବା
ପେକ ଉପସ୍ଥାପି ତ କରାଯାଇ ନାେି ିଁକିମ୍ବା ବିଳମ୍ବପର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି
ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଋଣର ପରି ମାଣ ସେିତ ସର୍ତ୍ତ ଓ ନିୟମାବଳି ସେ ବାର୍ଷିକ ଧାଯତୟ ସୁଧ ୋର ଇତୟାଦି ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା
ରାଜିନାମା, ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ୋଜତପର ପରି ବର୍ତ୍ତନ ବିର୍ଷୟପର ଆଗୁଆ ସୂେନା ଦିଆଯାଇନଥିଲା
ରାଜିନାମା/ ଋଣ େୁ କ୍ତି ପର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ବାପର ବିଫଳ ପେବା
ବନ୍ଧକ/ଦଲି ଲ ମୁକ୍ତ କରି ବାପର ବିଫଳତା/ବିଳମ୍ବ
େୁ କ୍ତି /ଋଣ ରାଜିନାମାପର ପୁନଦତଖଲ ପାଇ ିଁ ଦର୍ତାଯାଇଥିବା ଆଇନତଃ ପବୈଧ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ବାପର ବିଫଳ
ଆରବିଆଇର ନିପଦତର୍ନାମା ଏନବିଏଫ୍ସି ଦ୍ୱାରା ଅନୁ ସରଣ କରାଯାଇନାେି ିଁ
ନିରପପକ୍ଷ ଆେରଣ ସଂେିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାଗତଦର୍ିକା ପାଳନ କରାଯାଇନାେି ିଁ

ଜକଣ ଗ୍ରାହକ କିପରି ଭାେକର ଅଭିକଯାଗ ଦାଖଲ କରିପାରିକେ?
ଉକ୍ତ ଏନବିଏଫ୍ସିକୁ
ଲି ଖତ
ି ଉପସ୍ଥାପନା

ଏକ ମାସ
ଶେଷଶେ

ଯଦି ଏନବିଏଫ୍ସିଠାରୁ ଏକମାସ
ମଧ୍ୟରର ରକୌଣସି ଉତ୍ତର ମିରେ
ନାହିଁ କିମବା ଗ୍ରାହକ
ଏନବିଏଫସିର ଉତ୍ତରରର
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହାଇଥାନ୍ତି

ଯଦି ଗ୍ରାହକ ଅନ୍ୟ
କକୌଣସି
କ ାରମକୁ
ଆକେଦନ୍
କରିନ୍ଥାନ୍ତି

କଲାକପାଳ କିପରି ନ୍ିଷ୍ପତ୍ତି କନ୍ଇଥାନ୍ତି?

ଏନବିଏଫସି ର ାକପାେଙ୍କ
ନିକଟରର ଏକ ଅଭିରଯାଗ
ଦାଖ କରନ୍ତୁ
(ଏନବିଏଫସିଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର
ପାଇବାର ଏକ ମାସଠାରୁ
କମ୍ ଦିନ ମଧ୍ୟରର)

ର ାକପାେଙ୍କ ନିକଟରର କାଯ୍ୟାନୁ ଷ୍ଠାନ ସାରାାଂଶ ପ୍ରକୃ ତର
ି ରହାଇଥାଏ
ଆରପାଷ ବୁ ଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରର ବରଦାବସ୍ତ ସୁବଧ
ି ା କରିଥାଏ
ଯଦି ସମାଧାନରର ପହଞ୍ଚି ହୁ ଏ ନାହିଁ, ରାୟ/ ନିରଦ୍ଶ ଜାରି କରିପାରର

ଜକଣ ଗ୍ରାହକ ଯଦି କଲାକପାଳଙ୍କ ନ୍ିଷ୍ପତ୍ତିକର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ୍ ହୁ ଅନ୍ତି ନ୍ାହିଁ କେକେ କସ ଆକେଦନ୍ କରିପାରିକେ
କି?
ହଁ, ଯଦି ର ାକପାେଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆରବଦନରଯାଗୟ ରହାଇଥାଏ
ଶୁଣାଣି ଅରଥାରିଟଙ୍କ
ି ନିକଟରର : ରେପୁଟ ି ଗଭର୍ଣ୍୍ର, ଆରବିଆଇ

ଆରପ ାଇଟ୍ ଅରଥାରିଟ ି ବା ଆପତ୍ତି

ସୂଚନା:

• ଏହା ରହଉଛି ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବୟବସ୍ଥାର ଏକ ବିକଳ୍ପ
• ଗ୍ରାହକଙ୍କର ରଯ ......ରକୌଣସି ପଯ୍ୟାୟରର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୟ ରଯ ରକୌଣସି ନୟାୟାେୟ/ରଫାରମ୍୍/ କତ୍ତ୍ୃପକ୍ଷଙ୍କ
ନିକଟରର ଆରବଦନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛ ି

ଏହି କଯାଜନ୍ା େିଷୟକର ଅଧିକ ଜାଣିୋ ପାଇଁ www.rbi.org.in କଦଖନ୍ତୁ
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