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1. ପରଚିୟ

1.1 ପଷୃଠ୍ଭମୂ ି

ମାଷଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ନୋ ଆରବିଆଇ / DNBR / 2016-17 / 45 DNBR (PD) ଅନୁସରଣ କରି ଏଡେଲୱସି ୍ରିଟେଲ ଫାଇନାନ୍ସ 

ଲିମିଟେଡ୍ (କମ୍ପାନୀ / ERFL) | 008 / 03.10.119 / 2016- 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 01, 2016, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ୍ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ System 

ାରା ସିଷ୍ଟମିକାଲ ୍ଗୁରୁତ୍ୱପରୂ୍ଣ୍ଣ ଅଣ-ଜମାକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୍ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଜମା ପାଇଁ 

ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇ ଁଫେୟାର ଅଭ୍ୟାସ କୋଡ୍ ନୀତ ିପ୍ରଣୟନ କରିଛି | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାରବାରରେ 

ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣଣ୍ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସୱ୍ଚ୍ଛ ଅଭ୍ୟାସ | 

1.2 ।  1.2 ଉଦଦ୍େଶୟ୍ | 

ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କୋଡ ୍ବିକଶିତ ହୋଇଛ:ି 

 ଏହାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ଅଭ୍ୟାସ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |

 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ଏକ ଉତ୍ତମ ବୁ ାମଣା ଏବଂ ସୂଚନାପୂରଣ୍ଣ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସକ୍ଷମ କରୁଥିବା ବୃହତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା |

 ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବ .ାଇବା |

1.3 ପରସିର 

କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପାଇ ଁଫେୟାର ଅଭ୍ୟାସ କୋଡ ୍(FPC) ପ୍ରଯଜୁ୍ୟ ହେବ | 

ଏହାକୁ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିବା ପାଇ ଁପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛ ିକିନ୍ତୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୀମିତ ନୁହେ:ଁ 

Loans ଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇ ଁଆବେଦନ | 

An ଣ ମୂଲ୍ୟାଙକ୍ନ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ / ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକ 

ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକରେ ପରବିର୍ତ୍ତନ ସହିତ loans ଣ ବଣ୍ଟନ | 

NBFC ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଧର ନିୟମାବଳୀ | 

• କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ସୁଧ ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ |

ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା 

2. L ଣ ଏବଂ ସେମାନଙକ୍ର ପର୍କର୍ୟିା ପାଇ ଁଆବେଦନ |

(a) Loan ଣ / loan ଣ ସୁବିଧା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ସମ୍ପୃକ୍ତ loan ଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ (ଗୁଡିକ) କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୋଡ୍

(ଟରମ୍ ସିଟ,୍ ଟିଜର ଇତ୍ୟାଦି) ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ | Loan ଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ

ଫର୍ମ ସହିତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଦଲିଲଗୁଡ ିକୁ ସୂଚିତ କରିବ |

(b) କ୍ଲାଏଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ଭାଷା, loan ଣ ଦଲିଲ, ନୋଟିସ ୍ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଷା ଭାଷାରେ କିମ୍ବା କ୍ଲାଏଣଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବୁ understood

ାଯାଇଥିବା ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ବିକଳ୍ପ ରହିବ | ଏହ ିଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇ,ଁ ଗ୍ରାହକ ଉପଯୁକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି application ଣ ଆବେଦନ

ଫର୍ମରେ ନିଜର ପସନ୍ଦକୁ ସୂଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |
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(c) Application ଣ ଆବେଦନ ଫରମ୍ରେ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର orr ଣଦାତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇ ଁଯୁକ୍ତିଯକ୍ୁତ

ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯିବ | ସୁଧ ହାର ଏବଂ ବିପଦଗୁଡିକର ଗ୍ରେଡେସନ ୍ପାଇ ଁପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ |

(d) ସଂପୂରଣ୍୍ଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମଗୁଡିକର ରସିଦ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଏହ ିପରିପର୍େକ୍ଷୀରେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ିପାଇଁ

ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଜୋର ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ |

(e) ସ୍ୱୀକୃତ ିମଧ୍ୟ ଆନୁମାନିକ ସମୟ ସୀମାକୁ ସୂଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ଆବେଦନକାରୀ the ଣ ଆବେଦନର ସ୍ଥିତ ିଜାଣିବା ପାଇ ଁଏହାର

ପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ ୍|

3. An ଣ ମଲୂୟ୍ ଏବଂ ସରତ୍ତ୍ / ସରତ୍ତ୍ |

(a) Companies ଣ ଆବେଦନଗୁଡିକ କମ୍ପାନୀର କ୍ରେଡିଟ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ | Loan ଣ 

ଆବେଦନକୁ ସ୍ୱୀକୃତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା loan ଣ ଆବେଦନକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଡିଟ ୍ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ଅନୁମୋଦନ

/ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ) ର ଫଳାଫଳର loan ଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଭାଷାରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ |

(b) Loan ଣ ଅନୁମୋଦନ ପରେ, କମ୍ପାନୀ ଅନୁମୋଦନ ପତ୍ର, ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର, ଡିଫଲ୍ଟ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ

ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ

ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ | ଚିଠି, ଇତ୍ୟାଦି ପାଇ ଁବିଳମ୍ବିତ ପରିଶୋଧ ପାଇ ଁକମ୍ପାନୀ ଦ୍ charged ାରା ଆଦାୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଦଣ୍ଡିତ ସୁଧ

ଇତ୍ୟାଦି the ଣ ଚୁକ୍ତି, ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ବୋଲ୍ଡରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ।  କମ୍ପାନୀ

(c) କମ୍ପାନୀ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବ ଯେଉଁଥିରେ loan ଣ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥବିା ପରମିାଣ, ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି

ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବ | ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ (ଗୁଡିକ) ଏବଂ ଆନେକ୍ସର (ଗୁଡିକ)

ସହିତ ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଏକ ନକଲ ଗ୍ରାହକ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଭାଷାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ |

4. ସରତ୍ତ୍ାବଳୀ ଏବଂ ସରତ୍ତ୍ରେ ପରବିରତ୍ତ୍ନ ଅନତ୍ରଭ୍କୂତ୍ କର ିL ଣର ବତିରଣ |

(a) ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକର ଯେକ Any ଣସ ିପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିତରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ, ସୁଧ ହାର, ସେବା ଦେୟ, ପ୍ରିପେମେଣଟ୍ ଚାର୍ଜ

ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି, ଖାତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ orr ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ

ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ | କମ୍ପାନୀର ପଞ୍ଜୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ / କର୍ପୋରେଟ ୍ ଅଫିସ ୍ କିମ୍ବା

ୱେବସାଇଟରେ କିମ୍ବା ଯଦ ିକମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ ତେବେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବିସ୍ତାର କର |

(b) ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଶୁଳ୍କରେ ପରିବରତ୍୍ତନ ଆଶାକର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯୟ୍କାରୀ ହେବ | ଏହ ିପ୍ରଭାବ ପାଇ ଁଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସର୍ତ୍ତ loan ଣ 

ଚୁକ୍ତିରେ ଭର୍ତ୍ତ ିକରାଯିବ |
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(c) ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଦେୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର / ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ସହିତ orr ଣଦାତା ଦ୍

executed ାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା documents ଣ ଦଲିଲର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ।

(d) Loan ଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟ ିloans ଣର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦେୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାପରେ ମୁକ୍ତ ହେବ, ଯେକ legitimate

ଣସ ିଆଇନଗତ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅଧିକାର କିମ୍ବା ଲାଇନ ୍କିମ୍ବା ସେଟ ୍ଅଫ୍ ଅଧିକାର ଯାହା କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ person ଣସ ିବ୍ୟକ୍ତି

the ଣ ଦଲିଲ ଅଧୀନରେ ଥାଇପାରେ | orr ଣଦାତା ଯଦି ସେଟ-ଅଫ୍ ର ଏପର ିଅଧିକାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଦାବିଗୁଡିକ

ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟ ି କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟର ୁସିକ୍ୟୁରିଟ ି / ବିକ୍ରୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅର୍ଥର ସଂରକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ସେଟଅପ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ସହିତ orr

ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ସମାନ ବିଷୟରେ ନୋଟିସ ୍ଦିଆଯିବ | ସିକ୍ୟୁରିଟ ିସଥ୍ାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ଆୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ is ାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ |

ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ସହିତ loans ଣର ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଦେୟ ଘଟଣାରେ, ଯଦ ିଥାଏ, r ଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ

ତାରିଖ ଠାର ୁ1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମପ୍ାନୀ ଦ୍ “ାରା“ କ outstanding ଣସ ିବକେୟା ଦେୟ ”ପ୍ରମାଣପତର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ନାହି ଁ|

(e) ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତ,ି loan ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିଠି ଗ୍ରାହକ the ଣ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ବାଛିଥିବା ଭାଷାରେ କରାଯିବ |

5. ଅକଷ୍ମତା (IES) ସହତି ଆବେଦନକାରୀ |

ଅକ୍ଷମତା କାରଣର ୁଶାରୀରିକ / ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ୍ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ loan ଣ ସୁବିଧା ସହିତ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସୁବିଧା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ 

କମ୍ପାନୀ ଭେଦଭାବ କରିବ ନାହିଁ | ସେଗୁଡିକ ଅନ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର କ୍ରେଡିଟ୍ 

ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ନୀତ ିଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ | ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହାୟତା ଅକ୍ଷମତା 

(ies) ସହିତ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା loan ଣ ସୁବିଧା ବୁ understand ିବା, ଚୟନ ଏବଂ ଲାଭ କରିବାକୁ 

ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ | 

6. ସାଧାରଣ ନୟିମ

(a) ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଏବଂ the ଣ ଦଲିଲର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା the ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଦ୍ earlier

ାରା ପୂର୍ବର ୁପ୍ରକାଶିତ ନୂତନ ସୂଚନା କମ୍ପାନୀ ନୋଟିସକୁ ନଆସିଲେ କମ୍ପାନୀ the ଣଗ୍ରହୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ବାରଣ

କରିବ।

(b) Orrow ଣ ଖାତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇ ଁorr ଣଗ୍ରହୀତାଙ୍କ ଠାର ୁଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ, ସମ୍ମତ ିକିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପାନୀର ଆପତ୍ତି,

ଯଦି ଥାଏ, ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ ତାରିଖ ଠାର ୁ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜଣାଯିବ | ଏହିପର ିସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆଇନ ସହିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୁକ୍ତିନାମା

ଅନୁଯାୟୀ ହେବ | Loans ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କମ୍ପାନୀ ଅଯଥା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହି,ଁ ଯାହାକି ଘଣଟ୍ା ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ

orr ଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, loans ଣ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇ ଁ ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ 

framework ାଞ୍ଚାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ | କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଏହାର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ orr ଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ

ଉପଯୁକ୍ତ deal ଙ୍ଗରେ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇ ଁଯଥେଷ୍ଟ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ |

7. କମପ୍ାନ ିଦ୍ CH ାରା ଚାରଜ୍ ହୋଇଥବିା ଅତରିକିତ୍ ଇଣଟ୍ରେଷଟ୍ର ନୟିମ |
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a. Loans ଣ ଏବଂ ଅଗ୍ରୀମ, ପ୍ରକ୍ରୟିାକରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ଉପରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧ ହାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇ ଁବୋର୍ଡ ଅଫ୍

ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଏକ ସୁଧ ହାର ମଡେଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛ,ି ଯେପର ିଅର୍ଥର ମୂଲ୍ୟ, ମାରଜ୍ିନ ୍ଏବଂ ରିସ୍କ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇତ୍ୟାଦି | ସୁଧ ଏବଂ ବିପଦର

ଗ୍ରେଡେସନ ୍ପାଇ ଁଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର orr ଣଗ୍ରହୀତାଙକ୍ ପାଇ ଁବିଭିନ୍ନ ସୁଧ ହାର ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇ ଁଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆବେଦନ

ଫର୍ମରେ orr ଣଗ୍ରହୀତା କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ସୁଧ ଅନୁମୋଦନ ପତର୍ରେ ସ୍ପଷଟ୍ ଭାବରେ ଜଣାଯିବ

| ଏହ ିପରିପର୍େକ୍ଷୀରେ, loans ଣର ସର୍ତ୍ତ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତଗୁଡିକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବିଷୟରେ ମେଳା ଅଭ୍ୟାସ ସଂକେତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ |

b. ସୁଧ ହାର ଏବଂ ବିପଦଗୁଡିକର ଗ୍ରେଡେସନ୍ ପାଇ ଁପନ୍ଥା ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ | ୱେବସାଇଟ ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ

କିମ୍ବା ଅନ୍ୟଥା ପ୍ରକାଶିତ ସୂଚନା ଅପଡେଟ ୍ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବି ସଧୁ ହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ |

c. ସୁଧ ହାର ବାର୍ଷିକ ହାର ହେବ ଯାହା ଦ୍ the ାରା the ଣଗ୍ରହୀତା ପ୍ରକୃତ ହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚାର୍ଜ କରାଯିବ

|

d. ଖୁଚୁରା ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପାଇ,ଁ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ orr ଣଦାତାଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦିତ ସମସ୍ତ ଫ୍ଲୋଟିଂ ରେଟ ୍ଟରମ୍ loans ଣ 

ଉପରେ ଫରକ୍ଲୋସର ୍ଚାର୍ଜ / ପ୍ରି-ପେମେଣ୍ଟ ଜରମିାନା ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ |

8. ଗର୍ୀଭାନସ୍ ରେଡର୍େସାଲ ୍ମେକାନଜିମି ୍|

ମେଳା ଅଭ୍ୟାସ ସଂକେତର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମ୍ପାନୀର ଦାୟିତ୍।  ହେବ | Orr ଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ଏହାର କାରବାର ସୁଗମ ଏବଂ 

ଅସୁବିଧା ମୁକ୍ତ ବୋଲ ିନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବ | Any ଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ Any ାରା କମ୍ପାନୀର 

ନୋଟିସକୁ ଆଣିଥିବା ଯେକ Any ଣସି ଅଭିଯୋଗ ଶୀଘ୍ର ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।  

କମ୍ପାନୀର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ୁବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିବାଦ / ଅଭିଯୋଗ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସ ି ଦ୍ services ାରା 

ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସେବା ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡିକ ଶୁଣାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନୋଟିସ ୍କରାଯିବା ପରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ।  

ଫେୟାର ଅଭ୍ୟାସ ସଂକେତକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପରିଚାଳନା ସ୍ତରରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା 

ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମୀକ୍ଷାର ଏକ ସମ୍ମିଶର୍ଣ ରିପୋରଟ୍ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୋର୍ଡ (କିମ୍ବା ଏହାର ଏକ କମିଟ)ି 

ରେ ଦାଖଲ ହେବ | 

ଅଭିଯୋଗ ରେଡ୍ରେସନାଲ ଅଫିସର (“GRO”) ଏବଂ ଆରବିଆଇର ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ (ଯାହା ଏକ ମାସ 

ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗ / ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇନଥାଏ) ସମସ୍ତ ଶାଖା / ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ | କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ 

ପରିଚାଳନା କରେ | 

ଏହାର କ Custom ଣସ ିଗ୍ରାହକଙକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ / ଅଭିଯୋଗ / ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁକମ୍ପାନୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ରିଡ୍ରେସାଲ ୍

ଏସ୍କାଲେସନ ୍ମେକାନିଜିମ ୍ପ୍ରଦାନ କରିଛ:ି  
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ତତକଷ୍ଣାତ ୍ରେଡର୍େସାଲ ୍ପର୍ୋସେସ ୍ସହତି ସଂପରୂଣ୍ଣ୍ କରିବା ପାଇ ଁମତାମତ: 

a) ଉପରୋକ୍ତ ସୂଚନା ଶାଖା / ସ୍ଥାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦରଶ୍ିତ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟବସାୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇ ଁକାରବାର

ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହିପର ିନିଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ |

ସତ୍ର - 1  ଣ ବନଇଥ ିୋ  ୟକି୍ତମୋବନ ରି୍ଧୋର୍ଳଖ ଶୋଖୋ ପେିଚୋଳ ଙ୍କ ନି ଟ  ୁ ଯୋଇ ଶୋଖୋବେ ପେିଚୋଳିତ

ଅନୁେୂପ ବେଜିଷ୍ଟେବେ ତୋଙ୍କ ଅଭି୍ବଯୋଗ / ଅଭି୍ବଯୋଗ ପ୍ରବ ଶ  େିପୋେିବ  |

 ର୍ଂପକୃ୍ତ  ମଡଚୋେୀ / ର୍ମ୍ପ ଡ ପେିଚୋଳ  a ଣ ବନଇଥ ିୋ  ୟକି୍ତଙୁ୍କ ମୋଗଡଦଶଡନ  େିବ  ବଯଉମଁୋବନ 

ଅଭି୍ବଯୋଗ  େି ୋ  ୁଚୋହ ଁୁଛନି୍ତ। 

 ନିମ୍ ନଲିଖତି ବଯ  channels ଣରି୍ ଚୟୋବନଲ ମୋଧ୍ୟମବେ orr ଣଗ୍ରହୀତୋ ଅଭି୍ବଯୋଗ / ଅଭି୍ବଯୋଗ ମଧ୍ୟ

ଦୋଖଲ  େିପୋେନି୍ତ -

ଇବମଲ୍: assistance@eclf.com

ବଟୋଲ୍ ଫି୍ର: 1-800-1026372-ବର୍ୋମ ୋେ - ଶକୁ୍ର ୋେ (ର୍ ୋଳ 10 େୁ 5 ଟୋ)

ସତ୍ର - ୨ ଗ୍ରାହକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପ୍ରତକ୍ିରିୟାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଠିକଣାରେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ 

ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ: - 

ଶର୍ୀମତୀ ସଦୁୀପତ୍ା ମଜମୁଦାର | 

ଗ୍ରୋଉଣ୍ଡ ବ ଲ୍ ୋେ, ଟୋୱୋେ ,, ୱଙି୍ଗ ' ି', ବ ୋହବିନୋେ ରି୍ଟି ମଲ୍, ବ ୋହବିନୋେ ରି୍ଟି,  ିବେୋଲ ବେୋର୍୍, 

 ୁଲଡୋ (ପଶି୍ଚମ), ମମୁ୍ବୋଇ - 400070 | 

ବଟଲ ନମ୍ବେ +91 (22) 43428289;  

ଇବମଲ୍ : grievances@eclf.com | 

ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀ the ଣଗ୍ରହୀତା / ଆବେଦନକାରୀଙକୁ୍ ଯଥାସମ୍ଭବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥବିା ପ୍ରଶ୍ନ / 

ଅଭିଯୋଗ / ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ / ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।  

ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ / ଅଭିଯୋଗ / ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ / ପ୍ରତିକ୍ରିୟା 

ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।  

ସତ୍ର - 3 ଯଦ ିଅଭିଯୋଗ / ଅଭିଯୋଗଗୁଡିକ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନ ନହୁଏ, ତେବେ orr ଣଗ୍ରହୀତା / ଗ୍ରାହକ / 

ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ କରିପାରବିେ: - 

ଅଧିକାରୀ - ଇନ ୍- ଚାର୍ଜ | 

ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୍ସୁପରଭାଇଜନ ୍ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଭାଗ | 

3 ମ ମହଲା, ମରାଠା ମାଣ୍ଡିର ନିକଟରେ, 

ବାଇକୁଲ୍ଲା, ମୁମ୍ବାଇ ସେଣଟ୍୍ରାଲ,୍ 

ମୁମ୍ବାଇ - 400008; 

ଟେଲ: +91 22-23084121 / 23028436 ଫ୍ୟାକ୍ସ: +91 22-23022011 

Id- dnbsmro@rbi.org.in କୁ ଇମେଲ ୍କରନ୍ତୁ | 

mailto:grievances@eclf.com
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b) ଯଦି କ ern ଣସ ିଅଭିଯୋଗ / ଅଭିଯୋଗ ସଂପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀ / ସମ୍ପର୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ଦ୍ received ାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ,

ଅଭିଯୋଗର ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ

ହେବାର 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଜଣାଇବେ | / ଅଭିଯୋଗ

c) ଅଭିଯୋଗ / ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ତଥା ସମାଧାନ ପାଇ ଁଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ତଥା ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ /

ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମପ୍କ୍ୃତ କର୍ମଚାରୀ / ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳକଙ୍କ ଦାୟିତ୍।  ହେବ।

9. ନୀତରି ସମୀକଷ୍ା

କ regul ଣସ ିନିୟାମକ କିମ୍ବା ବିଧିଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ FPC ସାମୟିକ ସମୀକ୍ଷା ଅଧୀନରେ ରହିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା

ଅନୁମୋଦିତ ହେବ |

ସଂଲଗନ୍ - ଇଣଟ୍ଗିର୍େଟେଡ ୍ଓମବ୍ସୁମାନ ୍ସକ୍ମି ୍2021 | 

ବ AL ଶଷିଟ୍ୟ୍ଗଡୁକି 

ଇଣଟ୍ିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଓମ୍ଫେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ,୍ 2021 ନଭେମ୍ବର 12, 2021 ର ୁକାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛ।ି  

ଏହା ଆରବିଆଇର ବିଦ୍ୟମାନ ତିନୋଟି ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥାଏ ଯଥା, (i) ବ୍ୟାଙ୍କିଙଗ୍୍ ଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ,୍ 2006; 

(ii)ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଙଗ୍ ୍ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ପାଇ ଁଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସକି୍ମ୍, 2018; ଏବଂ (iii) ଡିଜିଟାଲ ୍କାରବାର ପାଇ ଁଓମ୍ବୁଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସ୍କିମ୍, 2019

| 

ପର୍ୟୋଗ: 

ଏହ ିଯୋଜନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ ିକୁ (RE) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ: 

i. ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଡିଟ ୍ବାଲାନ୍ସ ସିଟ ୍ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅନୁସୂଚିତ

ପ୍ରାଥମିକ (ସହରୀ) ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅଣ-ଅନୁସୂଚିତ ପ୍ରାଥମକି (ସହରୀ) ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ 50 କୋଟ ିଟଙ୍କା ଏବଂ

ତା’ଠାର ୁଅଧିକ ଜମା ଆକାର ସହିତ | ;

ii. ସମସ୍ତ ଅଣ-ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ୍ଆର୍ଥିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ (NBFC) (ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ବାଦ ଦେଇ) ଯାହା (କ) ଜମା ଗ୍ରହଣ

କରିବାକୁ କ୍ଷମତାପର୍ାପ୍ତ; କିମ୍ବା (ଖ) ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଟରଫେସ ୍ଅଛି, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଆକାର 100 କୋଟି ଏବଂ ତା’ଠାର ୁଅଧିକ, ପୂର୍ବ

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଅଡିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଶୀଟ ୍ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ; ଏବଂ

iii. ସ୍କିମ ୍ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ୍ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ |

ସକ୍ମି ୍ଅନତ୍ରଗ୍ତ ଗର୍ାଇଭାନସ୍ ରେଡର୍େସାଲ ୍ପାଇ ଁପର୍କର୍ୟିା: 

I. ଅଭଯିୋଗର କାରଣ: ସେବାରେ ଅଭାବ ହେତ ୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାର ଯେକ act ଣସ ି କାର୍ଯ୍ୟ / ତ୍ୟାଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରାଧିକୃତ

ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିପାରେ |
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“ସ୍ Author ୀକୃତପର୍ାପ୍ତ ପ୍ରତିନିଧୀ” ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ଆଡଭୋକେଟ ୍ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତ ି(ଯଦି ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅସନ୍ତୁଷଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁନ୍ତି) 

ଓମ୍ଫେଡ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ | 

II  ଅଭଯିୋଗ ସକ୍ମି ୍ଅଧୀନରେ ରହବି ନାହି,ଁ ଯଦ ି: 

କ) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଏହ ିଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପୂରବ୍ରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 

i।  ନିୟମିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂରଣ୍୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଉତ୍ତରରେ ସନତ୍ୁଷ୍ଟ 

ନୁହଁନ୍ତି; କିମ୍ବା ନିୟମିତ ସଂସ୍ଥା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ କ reply ଣସ ିଉତ୍ତର ପାଇନାହାଁନ୍ତି; ଏବଂ 

ii।  ଅଭିଯୋଗକାରୀ ନିୟମିତ ସଂସଥ୍ା ଠାର ୁଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ କ reply ଣସ ିଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହି,ଁ 

ଅଭିଯୋଗର ଏକ ବର୍ଷ ଏବଂ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ | 

ଖ) ଅଭିଯୋଗ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟର କାରଣ ବିଷୟରେ ନୁହେ ଁଯାହା ପୂର୍ବର ୁଅଛି: 

i. ଜଣେ ଓମ୍ଫେଡ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ସମ୍ମଖୁରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି କିମ୍ବା ସମାନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାର ୁଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛ ିକିମ୍ବା ଗ୍ରହଣ

କରାଯାଇ ନାହି ଁକିମ୍ବା ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ପକ୍ଷର ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ;

ii. କ Court ଣସ ିକୋର୍ଟ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କିମ୍ବା ଆର୍ବିଟ୍ରେଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ Forum ଣସି ଫୋରମ ୍କିମ୍ବା ପ୍ରାଧିକରଣ ସମ୍ମୁଖରେ

ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି; କିମ୍ବା, ଯେକ any ଣସି ଅଦାଲତ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ୍କିମ୍ବା ଆର୍ବିଟ୍ରେଟର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ Forum ଣସ ିଫୋରମ ୍କିମ୍ବା

ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ sett ାରା ସମାଧାନ କିମ୍ବା କାରବାର, ସମାନ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କଠାର ୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରହଣକାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ

ଅଭିଯୋଗକାରୀ / ପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହି।ଁ

ଗ) ଅଭିଯୋଗ ଅପମାନଜନକ କିମ୍ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନୁହେ;ଁ 

d) ଏହିପର ିଦାବୀ ପାଇ ଁସୀମିତତା ଅଧିନିୟମ, 1963 ଅନୁଯାୟୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପୂରବ୍ରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଭିଯୋଗ

କରାଯାଇଥଲିା;

e) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଯୋଜନାର ଧାରା 11 ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ପର ିସମ୍ପରୂ୍ଣଣ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି;

f) ଅଭିଯୋଗକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଆଡଭୋକେଟ ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରତିନିଧୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୋଗ

କରାଯାଇଥାଏ ଯଦ ିଆଡଭୋକେଟ୍ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହି।ଁ

III ସକ୍ମି ୍ଅନତ୍ରଗ୍ତ ଏକ ଅଭଯିୋଗର ରକଷ୍ଣାବେକଷ୍ଣ ପାଇ ଁଭତିତ୍ଭିମୂ ିହେଉଛ ିସେହ ିବଷିୟଗଡୁ କି ସହତି ଜଡତି- 

କ) ଏକ RE ର ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିଚାର / ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି; 

ଖ) ଆଉଟସୋରସ୍ିଂ ଚୁକ୍ତ ିସହିତ ଏକ ବିକ୍ରେତା ଏବଂ RE ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ; 

ଗ) ସିଧାସଳଖ ଓମ୍ଫେଡ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙକୁ୍ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇ ନାହି;ଁ 
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ଘ) ଏକ RE ର ପରିଚାଳନା କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ; 

ଇ) ବିବାଦ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିୟମ କିମ୍ବା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ; 

ଚ) ସେବା ଆରବିଆଇର ନିୟାମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେ;ଁ 

g) RE ର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ; ଏବଂ

ଜ) ଏକ RE ର କର୍ମଚାରୀ-ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ବିବାଦ | 

ଅଭଯିୋଗ ଦାଖଲ ପାଇ ଁପର୍କର୍ୟିା: 

ଲିଖତି

ଅଭିଯ ାଗ 

NBFC କୁ 

ସହତି ଫାଇଲ୍ ଅଭିଯ ାଗ | 

ଓମି୍ବଡସନ୍ 

(NBFC ରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଉର୍ତ୍ରର ଏକ ବର୍ତ ମଧ୍ୟଯର; 

କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ତ 30 ଦିନ  ଦି NBFC ରୁ କ reply 

ଣସି ଉର୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରା ାଇ ନାହି)ିଁ 

କ) CMS ଯପାର୍ତାଲ୍ (https://cms.rbi.org.in); 

କିମ୍ବା 

ଖ) ଯକନ୍ଦୀରୟ୍ ରସିଦ ଏବଂ 

ପର୍କିର୍ୟାକରଣ ଯକନ୍ଦର୍ (CRPC)  

ଠିକଣା: ଯକନ୍ଦ୍ରୀୟ ରସିଦ ଏବଂ ପ୍ରକି୍ରୟାକରଣ 

ଯକନ୍ଦ୍ର (CRPC), ରିଜଭତ ବୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣି୍ଡଆ, 

ଚତୁ ର୍ତ ମହଲା, ଯସକ୍ଟର 17, ଚଣି୍ଡଗଡ଼- 160 

017. ଯର୍ାଲ୍ ଫି୍ର ନଂ - 14448 ସହତି 
ଯ ାଗାଯ ାଗ ଯକନ୍ଦ୍ର (ସମୟ - ସକାଳ 9:30 ରୁ 
5:15)

 ଦି ଗ୍ରାହକ ଅନୟ କ 

forum ଣସି ଯଫାରମ ୍

ନିକର୍କୁ  ାଇ ନାହ ିଁାନି୍ତ 
| 

 ଦି NBFC ଦ୍ୱାରା 

ଅଭିଯ ାଗ ସମ୍ପରୂ୍ଣ୍ତ 

କିମ୍ବା ଆଂଶିକ 

ପ୍ରତୟାଖୟାନ 

କରା ାଏ ଏବଂ 

ଗ୍ରାହକ 

ପ୍ରତିକି୍ରୟାଯର 

ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନି୍ତ | 

କିମ୍ବା 

NBFC ରୁ କ reply 

ଣସି ଉର୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ 

କରା ାଇ ନାହି ିଁ | 

ଠାଯର 

30 ଦିନର 

ଯଶର୍ 
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କମପ୍ାନ ିଦୱ୍ାରା ନଯିକୁତ୍ ନୋଡାଲ ୍ଅଫସିରର ବବିରଣୀ | 

  

ନୋଡାଲ ଅଫସିର PNO ର ବବିରଣୀ 

ପର୍ନିସ୍ପିାଲ ୍

ନୋଡାଲ ୍| 

ଅଧିକାରୀ (PNO) 

ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଦୀପ୍ତା ମଜୁମଦାର | 

ଏଡେଲୱସି ୍ରିଟେଲ ଫାଇନାନସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ | 

ଗ୍ରୋଉଣ୍ଡ ବ ଲ୍ ୋେ, ଟୋୱୋେ ,, ୱଙି୍ଗ ' ି', ବ ୋହବିନୋେ ରି୍ଟି ମଲ୍, ବ ୋହବିନୋେ ରି୍ଟି,  ିବେୋଲ ବେୋର୍୍, 

 ୁଲଡୋ (ପଶି୍ଚମ), ମମୁ୍ବୋଇ - 400070 | 

ବଟଲ ନମ୍ବେ +91 (22) 43428289 ଇମେଲ ପରିଚୟ: grievances@eclf.com 

 

 

  

 ଆବେଦନ କରତ୍ତ୍ପୃକଷ୍ ପରୂବ୍ର ୁଆବେଦନ: 

 ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅଭିଯୋଗ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ 

ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ଉପଭୋକ୍ତା ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ (ସିଇପିଡ)ି, 

ଆରବିଆଇକୁ ଏକ ଆବେଦନକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି।  

 ଆବେଦନକାରୀ ପ୍ରାଧିକରଣ, ଯଦ ିଏହା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ନକରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଅଛି, ତେବେ 

ଅଧିକ ସମୟ 30 ଦିନରୁ ଅଧିକ ହେବ ନାହି ଁ| 

 
 
 

ଅଭଯିୋଗର ସମାଧାନ: 

 

 ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ବିଡସନ୍ ହେଉଛି | ସାରାଂଶ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତି 

 ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ | ସମାଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁବିଧା, ସମନ୍ୱୟ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ଯଦି ନୁହେଁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଇସ୍ୟୁ କରିପାରନ୍ତି | ପୁରସ୍କାର / 

ଆଦେଶ 

 

ଧୟ୍ାନ ଦଅିନତ୍:ୁ 

 ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସଂକଳ୍ପ ଯନ୍ତ୍ରକ .ଶଳ | 

 ଅଭିଯୋଗକାରୀ ହେଉଛି at ସ୍ୱାଧୀନତା କୁ ଉପାୟ କୋର୍ଟ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ କିମ୍ବା ଆର୍ବିଟ୍ରେଟର | କିମ୍ବା ଯେକ any ଣସି ଅନ୍ୟ ଫୋରମ୍ | 

କିମ୍ବା ପ୍ରାଧିକରଣ | 

 

ଦୟାକର ି ଅନସୁରଣ କରନତ୍ ୁ | https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf ପାଇ ଁ ବସିତ୍ତୃ ର କପ ି

ଯୋଜନା 

 

 

  

    

 

mailto:grievances@eclf.com

