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ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି
ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍ (‘‘ଏନଏଫପିଏଲ୍ ବା କ�ାନୀ’’), ଏକ ଅଣ-ବ୍ୟା�ି ଂ ଫାଇନାନ� କ�ାନୀ
ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� (ଆରବିଆଇ) ଅ�ଗର୍ତ ପ�ୀକୃ ତ ଅେଟ। ଏହା ବ�ର୍ମାନ ଏହାର �ାହକମାନ�ୁ
ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ବ୍ୟ�ିଗତ େଲାନ୍ ଓ ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ହାଉସିଂ େଲାନ୍ �ଦାନ କରୁଛି।
ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� (ଆରବିଆଇ) � ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାେର ମା�ର ସକର୍ୁଲାର- ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି
ତାରିଖ ଜୁ ଲାଇ 1, 2015 (‘‘ସକର୍ୁଲାର’’) ଅନୁ ସାେର ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏକ ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି (‘‘େକାଡ୍’’ ବା
‘‘ଏଫପିସ’ି ’) ର ଗଠନ କରିଛ ି ଓ �ହଣ କରିଛ।ି ଏହି ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି କ�ାନୀ (ବ�ର୍ମାନ �ଦାନ
କରାଯାଉଛି ବା ଯାହାକି ପରବ�� ତାରିଖେର ଉପ�ାପନା କରାଯାଇପାେର) ଦ�ାରା �ଦାନ କରାଯାଉଥିବା
ଉ�ାଦର ସମ� ବଗର୍ ଓ େସବା ପାଇଁ �ଯୁଜ୍ୟ େହବ। ଏହି ବିଧି ଏହାର ଋଣ�ହୀତା� ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟେର
ଉପଯୁ� ପରିଚାଳନା ତଥା ସ��ତା ସ�କ�ତ କ�ାନୀର �ତିଶ�ତକ
ି ୁ ଆଶ�ାସନା �ଦାନ କରିଥାଏ।

ଉେ�ଶ୍ୟ :

�ାହକମାନ�ୁ �ମୁଖ �ତିଶ�ତବ
ି �ତାର ଉେ�ଶ୍ୟ ସହିତ ଏହି ବିଧିକୁ ନିମ�ଲିଖିତ ଉେ�ଶ୍ୟେର �ାପିତ
କରାଯାଇଛି:
- େମୗଳିକ ମାନଦ�ର ନି�ର୍ାରଣ କରି ଋଣ�ହୀତା� ସହିତ େନୖତକ
ି ଓ ଉପଯୁ� �ଣାଳୀକୁ େ�ା�ାହିତ କରିବା
- ଋଣ�ହୀତା ଓ କ�ାନୀ� ମ�େର ଏକ ଉପଯୁ� ଓ ସ�ାନଜନକ ସ�କର୍ �ାପନ କରିବା
- ସକର୍ୁଲାର ଅ�ଗର୍ତ କ�ାନୀ ଦ�ାରା �ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ମାନକକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଓ
େଲାନ୍ ଉ�ାଦର ବିଧିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ;
- �ାହକ ଅଭିେଯାଗ�ୁ ଦୂ ର କରିବା ପାଇଁ �ଣାଳୀକୁ ଦୃ ଢ଼ କରିବା ଏବଂ
- ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିବା େଯ କ�ାନୀର ଋଣ ଉ�ାଦ �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ଓ ନିୟାମକ ଅନୁ ସାେର ଅନୁ ପାଳନ କରୁଛି।

�ତିଶତ
� ି

ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହାର ସମ� କାରବାରେର �� ଓ ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର ଆଚରଣ ବିଧିର ଅନୁ ପାଳନ କରିବ। ଏହା
ସହିତ ସମ� କାଯର୍୍ୟେର ସେ�ାଟତା ଓ ସ��ତା ବଜାୟ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଆଥ�କ େସବା ଉେଦ୍ୟାଗେର ଥିବା �ା�ାଡ଼ର୍
ମାନକର ଅନୁ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହାର ଋଣ�ହୀତାମାନ�ୁ ବିନା େକୗଣସି ଦ��େର ସ�ୂ�ର୍ ଭାବେର �� ସୂଚନା �ଦାନ କରିବ
େଯପରି େସମାେନ ଋଣ ଉ�ାଦକୁ ଭଲ ଭାବେର ବୁ ଝି ପାରିେବ ଓ ଏହା ସହିତ ସମ� ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀକୁ
ମ� ବୁ ଝେି ବ େଯଉଁଥିେର ଅ�ଭର୍ୁ� ରହିଛ ି ସଭ�ସ୍ ଚାଜର୍, ସୁଧ ହାର ଓ ଆେବଦନ କରିବାର �ଣାଳୀ।

ଏନଏଫପିଏଲ୍ �ାହକମାନ�ର ସମ� ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନାକୁ �ାଇେଭଟ୍ ଓ େଗାପନୀୟ ଭାବେର ବିେବଚନା
କରିବ ଓ ତୃ ତୀୟ ପ��ୁ େକୗଣସି ସୂଚନା �ଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି (କ) ଆଇନ୍ ବା ସରକାରୀ କ�ର୍ୃପ� ତଥା
େରଗୁେଲଟର ବା େ�ଡିଟ୍ ଇନ୍ଫରେମସନ ବୁ ୍ୟେରା ଦ�ାରା ଆବଶ୍ୟକତା େହାଇଥାଏ; ବା (ଖ) େଯଉଁଠାେର
�ାହକ ଏହିପରି ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନାକୁ େସୟାର କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସହମତି �ଦାନ କରିଛ�ି।
ଏନଏଫପିଏଲ୍ କ�ାନୀର େୱବସାଇଟେର ଏହି ବିଧିକୁ ଉପଲ� କରାଇବ ଓ ଋଣ�ହୀତାମାନ�ୁ ଅନୁ େରାଧ
�େମ ଏହି ବିଧିର ଏକ ନକଲ �ଦାନ କରିବ। କ�ାନୀ ଏହାର �ାହକମାନ�ୁ ଜାତି, ବ�ର୍, ଲି�, େବୖବାହିକ �ିତ,ି
ଧମର୍ ବା ଭି��ମତା ଆଧାରେର େଭଦଭାବ କରିବ ନାହିଁ।

�ଯୁଜ୍ୟତା
ଏହି େକାଡ୍ କ�ାନୀର ସମ� କମର୍ଚାରୀମାନ� ନିମେ� ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟ�ି େଯଉଁମାେନ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ
��ିୟାେର କ�ାନୀକୁ ଉପ�ାପନା କରିବା ନିମେ� �ାଧିକୃ ତ ଅଟ�ି େସମାନ� ନିମେ� �ଯୁଜ୍ୟ ଅେଟ।

ଋଣର ଆେବଦନ ଓ ତାହାର େ�ାେସସିଂ
କ�ାନୀ ନାଭି ଆପ୍ ବା ଡିଜଟ
ି ାଲ୍ ପାଟର୍ନର ବା ଏେଜ� ବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି �ଣାଳୀ ମା�ମେର ଏହାର
�ାହକମାନ�ୁ �ହଣ କରିବ ଯାହାକି �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ଅନୁ ସାେର ଅନୁ ମତି�ା� େହାଇଥିବ। କ�ାନୀ ଦ�ାରା ସମ�
ଋଣ ଆେବଦନକୁ ନାଭି ଆପ୍ ମା�ମେର ବା ଫି ଜକ
ି ାଲ୍ ଋଣ ଆେବଦନ ବା ଏହିପରି ଅନ୍ୟ େକୗଣସି �ଣାଳୀ
ଦ�ାରା �ହଣ କରାଯିବ ଯାହାକି �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ୍ ଅନୁ ସାେର ଅନୁ ମତି�ା� େହାଇଥିବ।
କ�ାନୀ ନିମ�ଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସୁନ�
ି ି ତ କରିବ :
କ. ଋଣ�ହୀତା� ସହିତ ସମ� �କାର େଯାଗେଯାଗ ଆ�ଳିକ ଭାଷାେର ବା ଋଣ�ହୀତା� ଦ�ାରା ବୁ ଝା
ଯାଉଥିବା ଭାଷାେର କରାଯିବ।
ଖ. ଋଣ ଆେବଦନେର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନା ସାମିଲ୍ ରହିବ (ଯଥା, �ଯୁଜ୍ୟ ସୁଧ ହାର, ଫି ସ୍/ଚାେଜର୍ସ, ଯଦି
ଥାଏ, �ାକ୍ ପରିେଶାଧ ବିକ� ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଦୟ, ଯଦି କିଛ ି ଥାଏ) ଯାହାକି ଋଣ�ହୀତା�ର ସୁଧକୁ �ଭାବିତ
କରିଥାଏ। ଋଣ ଆେବଦନ ଫମର୍େର ଏହା ସହିତ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜାତଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସୂଚୀତ
କରିଥାଏ।
ଗ. କ�ାନୀ �ହଣ କରିଥିବା ସମ� ଋଣ ଆେବଦନ ଫମର୍ ପାଇଁ ଏକ �ା�ିସ�ୀକାର ଜାରି କରିବ ଓ ଏଥିେର େକଉଁ
ସମୟ ସୀମା ମ�େର ଋଣ ଆେବଦନକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ ତାହାକୁ ସୂଚୀତ କରାଯିବ।
ଘ. ଋଣ ଆେବଦନ ��ିୟାକରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମ� ସୂଚନା ଆେବଦନ କରିବା ସମୟେର କ�ାନୀ
ନିକଟେର ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଯଦି କ�ାନୀ େକୗଣସି ଅତିରି� ସୂଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା କେର େତେବ ଏଥିପାଇଁ
କ�ାନୀ �ାହକ� ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରିବାର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିଛି।

ଙ. ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଋଣ ମ�ୁର ସ�କର୍େର �ାହକ�ୁ ଅବଗତ କରାଇବ ଓ ଏଥିେର ସଂପୃ� ସ�ର୍ ଏବଂ
ବ୍ୟବ�ାବଳୀ ରହିବ ଓ ଋଣ�ହୀତା� ଦ�ାରା �ହଣ କରାଯାଇଥିବା ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀର େରକଡ଼ର୍କୁ ଏଥିେର
ରଖାଯିବ।
ଚ. ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହାର �ମତା �େମ ସାଧାରଣ �ମେର ଋଣ ଆକାଉ� �ାନ୍ସଫରର ��ିୟା କରିବ, ତାହା
ଋଣ �ହୀତା� ଠାରୁ େହଉ ବା ବ୍ୟା� /ଆଥ�କ ଅନୁ �ାନରୁ େହଉ। ଅନୁ େରାଧ �ହଣ କରିବାର 21 ଦିନ ଭିତେର
ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହାର ସହମତି ବା ଆପ�ି ଯଦି କିଛ ି ଥାଏ ତାହାକୁ ଜଣାଇେବ।
ଛ. ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀ ଚାଜର୍େର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନର ନି��ି େନବା ପୂବର୍ରୁ େଯଉଁଥିେର ଅ�ଭର୍ୁ� ରହିଛ ି
ବିତରଣ ସୂଚୀ, ସୁଧ ହାର, ସଭ�ସ୍ େଦୟ ବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି େଦୟ, ଏ ସ�କର୍େର ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହାର
ଋଣ�ହୀତାମାନ�ୁ ଋଣ ରାଜିନାମା ଅନୁ ସାେର େନାଟିସ୍ �ଦାନ କରିବ। ଉପେରା� େଦୟେର କରାଯାଇଥିବା
େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ବିଷୟକୁ କ�ାନୀର ଶାଖାେର ଓ କ�ାନୀର େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� କରାଯିବ।

ଋଣ ମଲ
ୂ ୍ୟାୟନ ଓ ସ�ର୍/ ବ୍ୟବ�ାବଳୀ
ଋଣ ଆେବଦନ କ�ାନୀ ଦ�ାରା ଅନୁ ସରଣ କରାଯାଉଥିବା େ�ଡିଟ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ��ିୟା ଉପେର ନିଭର୍ର କେର।
କ. ଋଣର ଅଫର �ଦାନ କରୁଥିବା ସମୟେର ଋଣର �ମୁଖ ସ�ର୍ାବଳୀ ଯଥା ସୁଧ ହାର, ଅବଧି, ଋଣ ମ�ୁର
ପରିମାଣ, ଋଣ�ହୀତା� �ଯୁଜ୍ୟ ବାଷ�କ ସୁଧ ହାର, େ�ାେସସିଂ ଫି ସ୍, ଋଣ ଅବଧି, ସମାନ ମାସିକ କି�ି
(ଇଏମଆଇ) �େଦୟ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ �ଯୁଜ୍ୟ ଫି ସ୍ ଓ େଦୟ ଓ ଅନ୍ୟ ସବିେଶଷ ଯାହା �ଯୁଜ୍ୟ ତାହାକୁ ଆ�ଳିକ
ଭାଷାେର ବା ଋଣ �ହୀତା ବୁ ଝୁଥିବା ଭାଷାେର ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ।
ଖ. ଏନଏଫପିଏଲ୍ �ାକ୍ ପରିେଶାଧ ଜରିମାନାକୁ ଉେ�ଖ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଋଣ/ ସୁବଧ
ି ା ରାଜିନାମାେର
ଏହାର ଜରିମାନା ସୁଧ/ ଲିକୁ୍ୟଇେଡେଟଡ୍ �ୟ�ତି/ ଋଣ ଖିଲାଫ େ��େର ଲାଗୁ େହଉଥିବା ଅତିର�
ି ସୁଧ ଆଦି
ବିଷୟକୁ ‘‘େବାଲ୍ଡ’’ ଆକାରେର ଉେ�ଖ କରିେବ।
ଗ. ଋଣ �ଦାନ ��ିୟାକୁ ଋଣ ରାଜିନାମାେର �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀକୁ �ହଣ କରିବା
ପେର ଆର� କରାଯିବ। ଆେବଦକ�ର ସହମତିକୁ ଏନଏଫପିଏଲ୍ ନିକଟେର ରଖାଯିବ ଓ ଏହାକୁ ଏହାର
େରକଡ଼ର୍େର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍/ ଫି ଜକ
ି ାଲ୍ ଭାବେର ରଖାଯିବ।
ଘ. ଋଣ ରାଜିନାମାର ଏକ କପିକୁ ଋଣ �ଦାନ ସମୟେର ସମ� ଋଣ�ହୀତା�ୁ �ଦାନ କରାଯିବ ଓ ଏହାର
�ା�ିସ�ୀକାରକୁ ଏହାର େରକଡ଼ର୍େର ଡିଜଟ
ି ାଲ୍/ ଫି ଜକ
ି ାଲ୍ ଭାବେର ରଖାଯିବ।

ଋଣର ମ�ୁର ତଥା ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀେର ପରିବ�ର୍ନ
କ. ଏନଏଫପିଏଲ୍ ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀେର ତଥା ମ�ୁର ସୂଚୀ, ସୁଧ ହାର, ସଭ�ସ୍ ଚାଜର୍, �ାକ୍ ପରିେଶାଧ ଚାଜର୍
ଇତ୍ୟାଦିେର େକୗଣସି ପରିବ�ର୍ନ ସମ��େର ଆ�ଳିକ ଭାଷାେର ବା ଋଣ�ହୀତା� ଦ�ାରା ବୁ ଝା ଯାଉଥିବା
ଭାଷାେର ଋଣ�ହୀତା�ୁ େନାଟିସ୍ �ଦାନ କରିେବ।

ଖ. ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିେବ େଯ ସୁଧ ହାର ଓ ଚାଜର୍େର ପରିବ�ର୍ନ େକବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ
କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହବ। ଏହି ପରିେ��ୀେର ଏକ ଉପପଯୁ� ସ�ର୍କୁ କ�ାନୀ ଦ�ାରା ଋଣ ରାଜିନାମାେର ସାମିଲ୍
କରାଯାଇଛି।
ଗ. େପେମ�କୁ �ତ୍ୟହାର / ତ�ରାନି�ତ କରିବାର କ�ାନୀର ନି��ି ବା ରାଜିନାମା ଅ�ଗର୍ତ କାଯର୍୍ୟଦ�ତା ଋଣ
ରାଜିନାମାର ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀ ଅନୁ ସାେର େହବ ଓ ଏହାକୁ ଋଣ �ହୀତା� ଦ�ାରା �ା�ିସ�ୀକାର କରାଯିବା
ଆବଶ୍ୟକ।
ଘ. ଋଣ ସମ��ତ
ି ସମ� ସିକୁ୍ୟରିଟକ
ି ୁ ଋଣର ସ�ୂ�ର୍ ଓ ଅ�ିମ େପେମ� ପାଇବା ପେର ହିଁ �ଦାନ କରାଯିବ ଯଦି
ଏଥି ସହିତ େକୗଣସି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ବା ଲିନ୍, ଏବଂ ଋଣ �ହୀତା� ବିପ�େର ଏନଏଫପିଏଲ୍ ର ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ଦାବୀ ରହିଥାଏ ତାହାର ଆଧାରେର ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଯଦି ଏପରି ଅଧିକାରକୁ କାଯର୍୍ୟକାରୀ
କରିବାକୁ ରହିଥାଏ େତେବ ଋଣ�ହୀତା�ୁ ଏ ସ�କର୍େର ତୁ ର� ସୂଚନା �ଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିେର ବଳକା
ଦାବୀ ଓ ସ�ର୍ାବଳୀର ସ�ୂ�ର୍ ବିବରଣୀ �ଦାନ କରାଯିବ ଯାହା ଅ�ଗର୍ତ ଏନଏଫପିଏଲ୍ �ଯୁଜ୍ୟ ଦାବୀ
ସମାଧାନ/ �ଦାନ ନେହବା ପଯର୍୍ୟ� ଏହି ସିକୁ୍ୟରିଟକ
ି ୁ ରଖିବାର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିଛି।

ସାଧାରଣ ବ୍ୟବ�ା :
ଋଣ ରାଜିନାମା (ଯଦି ଋଣ�ହୀତା� ଦ�ାରା ପୂବର୍ରୁ େକୗଣସି ସୂଚନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେର �ଦାନ କରାଯାଇନଥିବା
ଜଣାଯାଏ) �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀ ବ୍ୟତୀତ ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଋଣ�ହୀତା� ବ୍ୟାପାରେର
େକୗଣସି �କାର ହ�େ�ପ କରିବ ନାହିଁ।
ଋଣର ରିକଭରି େ��େର, ଏନଏଫପିଏଲ୍ �ତିନଧି
ି / ତୃ ତୀୟ ପ� କେଲକ୍ସନ ଏେଜ� େକୗଣସି �କାର
ଉ�ୀଡ଼ନ କାଯର୍୍ୟ କରିେବ ନାହିଁ ଯଥା �ମାଗତ ଭାବେର ଋଣ�ହୀତା�ୁ ଅସମୟେର ହଇରାଣ କରିବା, ଋଣର
ରିକଭରି ପାଇଁ ବାହୁ ବଳର �େୟାଗ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିେବ େଯ େଯପରି
ଏହାର କମର୍ଚାରୀମାେନ �ାହକ�ୁ େକୗଣସି �କାର ରୁ� ବ୍ୟବହାର କରିେବ ନାହିଁ ଓ ଏଥିପାଇଁ କମର୍ଚାରୀମାନ�ୁ
ଉପଯୁ� ଭାବେର ତାଲିମ୍ �ଦାନ କରାଯିବ।
ଶାରିରୀକ ଭି��ମ/ ଦୃ �ିହୀନ ଆେବଦକ�ୁ େସମାନ� ଭି��ମତାର ଆଧାରେର ଋଣ ସୁବଧ
ି ା �ଦାନ କରାଯିବା
େ��େର େକୗଣସି �କାର େଭଦଭାବ କରାଯିବ ନାହିଁ।
ଏନଏଫପିଏଲ୍ ସହ-ଓବଲିଗା� (ସମୂହ) � ସହିତ ବା ବିନା ବ୍ୟ�ିଗତ ଋଣ�ହୀତା�ୁ ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ
େକୗଣସି ଉେ�ଶ୍ୟେର ମ�ୁର େହାଇଥିବା େଫ�ାଟିଂ େରଟ୍ ଟମର୍ େଲାନ୍ ପାଇଁ େଫାରେକ�ାଜର ଚାଜର୍/ �ାକ୍
ପରିେଶାଧ ଜରିମାନା ଲାଗୁ କରିବ ନାହିଁ ଯାହାର ��ୀକରଣ ଆରବିଆଇ ଭାଇଡ୍ ଆରବିଆଇ/2019-20/30
ଡିଏନବିଆର (ପିଡ)ି ସିସ.ି ନଂ 101/03.10.001/2019-20 ତାରିଖ ଅଗ� 02, 2019 େର େଫ�ାଟିଂ େରଟ୍
ଟମର୍ େଲାନ୍େର େଫାରେକ�ାଜର ଚାଜର୍/ �ାକ୍ ପରିେଶାଧ ଜରିମାନା ସ�କର୍େର ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ନିେ�ର୍ଶକ େବାଡ଼ର୍�ର ଦାୟୀତ�

ଏନଏଫପିଏଲ୍ ର ନିେ�ର୍ଶକ େବାଡ଼ର୍ ଅନୁ �ାନ ମ�େର ଏକ ଉପଯୁ� ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ �ଣାଳୀର �ତି�ା
କରିଛ�ି। ଏହି �ଣାଳୀ ସୁନ�
ି ି ତ କେର େଯ ଋଣ �ଦାନକାରୀ ଅନୁ �ାନ, ଫ�ସନାରୀ ଦ�ାରା ସୃ�ି େହଉଥିବା
ସମ� ବିବାଦୀୟ ବିଷୟକୁ ପରବ�ର୍ୀ ଉ� �ରୀୟ େଲଭଲେର ଶୁଣାଯାଇ ଏହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ନିେ�ର୍ଶକ
େବାଡ଼ର୍ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନେର ମ୍ୟାେନଜେମ�ର ବିଭି� �ରେର ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଓ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ
�ଣାଳୀର ସଠିକ ଭାବେର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହଉଥିବା ଅନୁ �ାନ କରିେବ।
ଏହି ସମ� ସମୀ�ାର ଏକ ସମନିତ
� ରିେପାଟର୍କୁ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ଓ େବାଡ଼ର୍କୁ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନେର �ଦାନ
କରାଯିବ।
ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ
�ାହକମାନ� ସୁବଧ
ି ା ନିମେ� ଏନଏଫପିଏଲ୍ ନିମ�ଲିଖିତ ସୂଚନାକୁ େସମାନ�ର ଶାଖା/ �ାନ େଯଉଁଠାେର
ବ୍ୟବସାୟ କାଯର୍୍ୟ କରାଯାଉଛି େସଠାେର �� ଭାବେର �ଦଶର୍ନ କରିେବ :
କ. ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣକାରୀ ଅଧିକାର�ର ନାମ ଓ େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ (େଟଲିେଫାନ୍/ େମାବାଇଲ ନମ�ର
ତଥା ଇେମଲ୍ ଠିକଣା) େଯଉଁମାନ�ୁ ଜନସାଧାରଣ କ�ାନୀ ବିପ�େର େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ ପାଇଁ େଯାଗାେଯାଗ
କରିପାରିେବ।
ଖ. ଯଦି ଅଭିେଯାଗ/ ବିବାଦ ଏକ ମାସ ମ�େର ସମାଧାନ ନହୁ ଏ, େତେବ �ାହକ ଆରବିଆଇ (ସ�ୂ�ର୍
େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ) ର ଡିଏନବିଏସ୍ ର ଆ�ଳିକ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ର ଅଫି ସର-ଇନ-ଚାଜର୍ � ନିକଟେର
ଆେବଦନ କରିପାରିେବ ଯାହା� �ମତା ପରିସର ମ�େର ଏନବିଏଫସିର ପ�ୀକୃ ତ କାଯର୍୍ୟାଳୟ ରହିଛ।ି
ଗ. �ାହକ ଅଭିେଯାଗ ନୀତି
ପୁନ�, �ାହକ ଅଭିେଯାଗ ନୀତି େଯଉଁଥିେର ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ �ଣାଳୀର ସବିେଶଷକୁ �ଦାନ କରାଯାଇଛି
ତାହାକୁ ଏହି ବିଧିର ଅନୁ େ�ଦ 1 େର �ଦାନ କରାଯାଇଛି।
ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିବାର ଭାଷା ଓ ମା�ମ
ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହାର ଋଣ�ହୀତା� ସହିତ େସମାେନ ବୁ ଝୁଥିବା ଭାଷାେର ବା ଆ�ଳିକ ଭାଷାେର େଯାଗାେଯାଗ
�ାପନ କରିବ। ଏହି ବିଧି କ�ାନୀର େୱବସାଇଟେର ବିଭି� ଭାଷାେର ଉପଲ� େହାଇପାରିବ।
ସୁଧ ହାର ପଲି ସି
ସୁଧ ହାର ଓ ବିପଦର େ�େଡସନର �ଣାଳୀ ଓ ଭି� ଭି� ବଗର୍ର ଋଣ �ହୀତା� ପାଇଁ ବିଭି� �କାର ସୁଧ ହାର
ଲାଗୁ କରିବାର ଯଥାଥର୍ତା କୁ ଋଣ�ହୀତା ବା �ାହକ�ୁ ସ�ତ� ଭାବେର ସୂଚୀତ କରାଯିବ। ସୁଧ ହାର ଓ ବିପଦର
େ�େଡସନର େଶୖଳୀକୁ ମ� କ�ାନୀର େୱବସାଇଟେର ଉପଲ� କରାଯିବ। େୱବସାଇଟେର �ଦାନ
କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ବା ଅନ୍ୟ �କାେର �କାଶିତ ବିଷୟକୁ ସୁଧ ହାର ପରିବ�ର୍ନ େହବା ସମୟେର ଅପେଡଟ୍
କରାଯିବ।

ଏହି ଅନୁ େମାଦିତ ସୁଧ ହାରକୁ କ�ାନୀର େୱବସାଇଟେର �କାଶିତ କରାଯିବ।
ବି�ାପନ, ମାେକର୍ଟଂି ଓ େସଲ୍ସ
ଏନଏଫପିଏଲ୍ ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିେବ େଯ ଏହାର ସମ� ବି�ାପନ ଓ �ସାରମୂଳକ ସାମ�ୀ �� ରହିଛ ି ଓ
ଏଥିେର େକୗଣସି �କାର ଭୁଲ୍ ସୂଚନା �ଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ବିଧି ମ� ଏନଏଫପିଏଲ୍ ର େସଲ� କମର୍ଚରୀ
/ �ତିନଧି
ି � ନିମେ� �ଯୁଜ୍ୟ େଯଉଁମାେନ କି କ�ାଏ�� ନିକଟକୁ େସଲ୍ସ ଉେ�ଶ୍ୟେର ଯାଉଛ�ି।
େ�ଡିଟ୍ ଇନଫରେମସନ କ�ାନି (ସିଆଇସିଏସ୍)
ଏନଏଫପିଏଲ୍ େ�ଡିଟ୍ ଇନଫରେମସନ କ�ାନୀକୁ ନିମ�ଲିଖିତ ବିଷୟେର ସୂଚନା �ଦାନ କରିବ :
କ. ଏକ ଆକାଉ�ର େଖାଲିବା;
ଖ. �ାହକ ଯିଏକି ତା�ର େପେମ�େର ବିଳମ� କରୁଛ�ି ଓ ଋଣ ଆକାଉ�ର କାଯର୍୍ୟ ଦ�ତା େଯଉଁଥିେର ଅ�ଭର୍ୁ�
ରହିଛ ି େକେତ ପରିମାଣର େଲାନ୍ ମ�ୁର େହାଇଛି ଓ ଏହାର ପରବ�ର୍ୀ କାଯର୍୍ୟଦ�ତା।
ଗ. �ାହକ� ଠାରୁ ବେକୟା �ହଣ ପାଇଁ ଆଇନଗତ �ଣାଳୀ �ହଣ କରାଯାଇଛି, ଓ
ଘ. �ାହକ� ବିପ�େର ଆଇନଗତ �ଣାଳୀ ମା�ମେର ଦାବୀର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ।
ଏନଏଫପିଏଲ୍ �ାହକ� ଆକାଉ� ବିଷୟେର ସିଆଇସି�ୁ ସୂଚନା �ଦାନ କରିପାେର ବା ଯଦି �ାହକ ଏପରି
କରିବା ପାଇଁ ତା�ର ନିଜସ� ଅନୁ ମତି �ଦାନ କରିଛ�ି, ଏପରି �ାଧୀକରଣ େ��େର ଓ �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନଗତ
ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାେର।

କେଲକ୍ସନ ଓ ରିକଭରି :
କ�ାନୀର କେଲକ୍ସନ ଓ ରିକଭରି ��ିୟା କ�ାନୀର କେଲକ୍ସନ ଓ ରିକଭରି ନୀତି ଅନୁ ଯାୟୀ େହବ ଯାହାକି
େବାଡ଼ର୍ ଦ�ାରା ଅନୁ େମାଦିତ କରାଯାଇଛି।
ଆଚରଣ ବିଧି
କ�ାନୀ ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିେବ େଯ ବୀମା ବ୍ୟବସାୟ �ହଣ ପାଇଁ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଆଇଆରଡିଏ ର
େରଗୁେଲସନ ଅନୁ ସାେର ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।

ଏହା ସହିତ, କ�ାନୀ ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିେବ େଯ କେଲକ୍ସନ ଏେଜ� ଓ ଡାଇେରକ� େସଲିଂ ଏେଜ� ପାଇଁ
ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି ଯାହ ଅନୁ େ�ଦ 2 େର �ଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହାର ଉପଯୁ� ଭାବେର ଅନୁ ପାଳନ
କରାଯାଇଛି।
�ାଇେଭସି ଓ େଗାପନୀୟତା
ଏନଏଫପିଏଲ୍ ର ଏକ େଗାପନୀୟତା ନୀତି ରହିଛ ି ଯାହାକି ସୁନ�
ି ି ତ କରିବ େଯ �ାହକ�ର ସେମ�ଦନଶୀଳ
ବ୍ୟ�ିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୂଚନା େବୖଷୟିକି (�ଯୁଜ୍ୟ ସିକୁ୍ୟରିଟି ଅଭ୍ୟାସ ଓ �ଣାଳୀ ଏବଂ ସେମ�ଦନଶୀଳ ବ୍ୟ�ିଗତ
ଡାଟା ବା ସୂଚନା) ନିୟମ 2011 ଅନୁ ସାେର ବ୍ୟବହାର, ଗ�ିତ ଓ ��ିୟାକୃ ତ କରାଯାଉଛି।
କ�ାନୀ ଉପେରା� ବ��ତ େକାଡ୍ ଓ ଅଫର ଅପେଡଟକୁ ସମୟକୁ ସମୟ ଅନୁ ସାେର ଏଫପିସର
ି ଆଭ୍ୟ�ରୀଣ
ଉେ�ଶ୍ୟକୁ �ଭାବିତ ନକରି ସଂେଶାଧନ, ବଦଳ ଓ ପରିବ�ର୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିଛି।

ସଂଲ� 1

ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲି ମିେଟଡ୍
ର
�ାହକ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ନୀତି
(ପୂବର୍ର ନାମ େଚୖତନ୍ୟ ରୁରାଲ୍ ଇ�ରେମଡିଏସନ େଡଭଲପେମ� ସଭ�େସସ୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍)

ନାଭି
ସଂ�ରଣ ନଂ

ସିଜଆ
ି ର/3.2/2021-22

ପଲିସି �ହଣ କରାଯାଇଥିବା ମୂଳ ତାରିଖ

30 ଏ�ିଲ୍ 2016
24 ଅଗ� 2020
18 େଫବୃ ୟାରୀ 2021
28 େମ 2021
06 େସେପ�ମ�ର 2021
16 େସେପ�ମ�ର 2021

ପଲିସି ମାଲିକ

ସିଇଓ

ଅନୁ େମାଦନକାରୀ

ଡାଇେରକ�ର େବାଡ଼ର୍

ସ�ା�ର

ସ�ା

େରଫେରନ୍ସ : ଆରବିଆଇ/2015-16/16 ଡିଏନବିଆର (ପିଡ)ି ସିସି ନଂ. 54/03.10.119/2015-16
ତାରିଖ 1 ଜୁ ଲାଇ 2015

�ାହକ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ �ଣାଳୀ
1. ଉେ�ଶ୍ୟ
ନାଭିେର ସବର୍ଦା �ାହକମାନ�ୁ �ାଥମିକତା �ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। �ାହକ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ନୀତିେର
କ�ାନୀର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟେବାଧକୁ ଦଶର୍ା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିେର େରଗୁେଲଟର�ର ନିେ�ର୍ଶାବଳୀକୁ ସାମିଲ୍
କରାଯାଇଛି।
ଆରବିଆଇ�ର ମା�ର ସକର୍ୁଲାର ଅନୁ ସାେର – ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି ତାରିଖ ଜୁ ଲାଇ 01, 2015 ନାଭି
ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍ (ଏହାପର ଠାରୁ ‘‘କ�ାନୀ’’ ଭାବେର ଦଶର୍ାଯିବ) ଅନୁ ପାଳନ କରୁଛି, କ�ାନୀର
ଏକ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ନୀତି/ �ଣାଳୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାକୁ ନିେ�ର୍ଶକ େବାଡ଼ର୍� ଦ�ାରା ଅନୁ େମାଦିତ ଓ
ମ୍ୟାେ�ଟ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
କ�ାନୀର ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ନୀତିେର ନିମ�ଲିଖିତ ଉେ�ଶ୍ୟକୁ ଉେ�ଖ କରାଯାଇଛି :
- ସେବର୍ା�ମ �ାହକ େସବା ସହାୟତା ବ୍ୟବ�ା
- ଏହି ଫ�ସନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ େରଗୁଲାେଟାରି ଗାଇଡଲାଇନର ଅନୁ ପାଳନ
2. ସ�ା
ଅଭିେଯାଗ / କ�େଲ� : ଏକ ‘‘ଅଭିେଯାଗ / କ�େଲ�’’ େହଉଛି ଉ�ାଦ ବା େସବା ସ�କ�ତ ଅସେ�ାଷତାର
ପରି�କାଶ, ଏହା �ାହକ� ଦ�ାରା େମୗଖିକ ଭାବେର ବା ଲିଖିତ ଭାବେର କରାଯାଇପାେର। ଜେଣ �ାହକ�ର
ବା�ବିକ ଅଭିେଯାଗ ରହିଥାଇପାେର, ଅନ୍ୟପ�େର େକେତକ ଅଭିେଯାଗ ଭୁଲ୍ ବୁ ଝାମଣା ବା େକୗଣସି ଉ�ାଦ
ବା େସବା ସ�କର୍େର ଅସ�ାଭାବିକ ଆଶା କାରଣରୁ ସୃ�ି େହାଇଥାଏ।
ଅଭିେଯାଗର ସାଧାରଣ ବଗର୍ୀକରଣ :
- �ାନ୍ଜାକ୍ସନ ସ�କ�ତ : ତ�ଟପ
ି ୂ�ର୍ ଚାଜର୍/ ଟିଡଏ
ି ସ୍ ସ�କ�ତ / ସଭ�ସ୍ ଚାଜର୍ ସ�କ�ତ, େଚକ୍ ବା ଇଏନଏସିଏଚ୍
ସ�କ�ତ ମିସ୍-େସଲିଂ / େଡବିଟଂି
- ଶାଖା ସ�କ�ତ : �ାହକକୁ େମୗଳିକ ସୁବଧ
ି ା/ ପରିେବଶ/ �ାହକ େସବା �ାନ/ ଲମ�ା ଧାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି
- କମର୍ଚାରୀ ସ�କ�ତ : ହଇରାଣ କରିବାର ଅଭିେଯାଗ, ଦୁ ଃବ୍ୟବହାର/ ରୁ� ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଲା� ଅଭିେଯାଗ
ଇତ୍ୟାଦି।
- ଋଣ �ଦାନ ସ�କ�ତ : ବିଳ�ିତ �ଦାନ, ଋଣେର ପରିବ�ର୍ନ, କେଲକ୍ସନ ପାଇଁ ଅତିର�
ି ଫେଲାଅପ୍, ରିକଭରି
ଏେଜ��ର ଅନୁ ପଯୁ� ବ୍ୟବହାର, ଲି�, ଜାତି, ଧମର୍ ଆଧାରେର ପାତରଅ�ର, ଋଣ ଜାଲିଆତି ଏବଂ ଏହିପରି
ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଋଣ �ଦାନ ଜନିତ ଅଭିେଯାଗ।
- ବିଜେନସ୍ କେରସପେ��/ ଏେଜ� ସ�କ�ତ/ େଭ�ର� ସ�କ�ତ : ଅସଦାଚରଣ/ ରୁ� ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର,
ଉ�ାଦର ତ�ଟପ
ି ୂ�ର୍ ବି�ୟ, ଫି ସ୍ / କମିଶନ/ ଅତିର�
ି ଚାଜର୍ ଲାଗୁ କରିବା। ଏଥିେର ମ� ଅ�ଭର୍ୁ� ରହିଛ ି
କେନକ୍ଟର, ରିକଭରି ଏେଜଟର୍, ଯା� କରୁଥିବା ଏେଜନି� ଓ େଭ�ର� ଦ�ାରା ଅସଦାରଣ / ରୁ� ଭାଷାର
ବ୍ୟବହାର।

3. ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ନୀତି
କ�ାନୀ �ାହକମା� ସହିତ େଯାଗାେଯାଗର ଅେନକ ଗୁଡ଼ଏ
ି ଚ୍ୟାେନଲ୍ ସୃ�ି କରିବ। ଏହି ଚ୍ୟାେନଲ ଗୁଡ଼କ
ି ନିମ�
�କାର ଅେଟ :
କ. ସିନୟ
ି ର ମ୍ୟାେନଜେମ� ଦ�ାରା ଚି�ଟ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ଅଧିକାରୀ�ୁ ନିଯୁ�ି �ଦାନ
କରାଯିବ। ଏହି ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ଅଧିକାରୀ କ�ାନୀର ଅଭିେଯାଗ �ହଣ ଓ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଦାୟୀ
ରହିେବ।
ଖ. ଏ�ାେଲସନ ମା�ି� 1
1) �ଥମ �ର
- �ଥମ �ରେର ଯଦି ଜେଣ �ାହକ�ର େକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ ବା କ�େଲ� ରହିଥାଏ, େତେବ �ାହକଜଣକ
�ାହକ ସେପାଟର୍ ଟିମ� ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ :
ଇେମଲ୍ : help@navi.com
େଫାନ୍ : (+91) 8147544555
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସମୟ : ସାଧାରଣ �ତି�ିୟା ସମୟ େଯେତେବେଳ ଜେଣ �ାହକ �ାହକ ସେପାଟର୍ ଟିମ�ୁ ଇେମଲ୍
ବା େଫାନ୍ ମା�ମେର େଯାଗାେଯାଗ କରିଥା�ି : �ାହକ� ସମସ୍ୟାକୁ ବୁ ଝବ
ି ା ପାଇଁ 48 କାଯର୍୍ୟ ନିଘର୍� ଓ 3
କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଦିବସ ମ�େର ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେବର୍ା�ମ �େଚ�ା �ହଣ କରାଯିବ।
- ଯଦି ଏହି ଅନୁ େରାଧ �ାହକ� ସେ�ାଷତା ମୁତାବକ ସମାଧାନ ନହୁ ଏ ବା ନି�ର୍ାରିତ ସମୟ ସୀମା ମ�େର
ଅନୁ େରାଧର ସମାଧାନ ନହୁ ଏ, �ାହକ ଅଭିେଯାଗକୁ ଦି�ତୀୟ �ରକୁ �ାନା�ରିତ କରାଯାଇପାେର।
ଦି�ତୀୟ �ର :
ଦି�ତୀୟ �ରେର, �ାହକ ଜଣକ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ଅଧିକାରୀ� ନିମ�ଲିଖିତ େମଲ୍ ବ�େର େଯାଗାେଯାଗ
କରିପାରିେବ। ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅଭିେଯାଗକୁ �ହଣ କରିବାର (7) ସାତ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଦିବସ
ମ�େର ସମାଧାନ କରିବାକୁ େହବ।
ନାମ : ସୁଗ�ା ଶମର୍ା
ପଦବୀ – �ାହକ ସହାୟତା ମ୍ୟାେନଜର
ଠିକଣା – ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍, େକାରମ�ଳ 3ୟ ବ�କ୍, ବା�ାେଲାର 560095, ଇେମଲ୍ –
grievance@navi.com
- ତୃତୀୟ �ର :
ଯଦି �ାହକ େକୗଣସି �ତୁ ୍ୟ�ର �ହଣ ନକର�ି ବା ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ଅଧିକାରୀ� ଉ�ରେର ସ�ୁ � ନହୁ ଅ�ି
େତେବ (10) ଦଶ କାଯର୍୍ୟକାରୀ ଦିବସ ମ�େର �ାହକ କ�ାନୀର େନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ� ସହିତ ନିମ�ଲିଖିତ
େମଲବ�େର େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ। େନାଡାଲ୍ ରିେ�ସାଲ୍ ଅଫି ସର ଏହି ଅଭିେଯାଗ �ହଣ କରିବାର (7)
ସାତ ଦିନ ମ�େର ଅଭିେଯାଗର ସମାଧାନ କରିେବ।

ତୃ ତୀୟ �ରେର �ାହକ ଆରବିଆଇ େଲାକପାଳ �ି ମ୍ ଅ�ଗର୍ତ ନିମ�ଲିଖିତ �କାେର କ�ାନୀର େନାଡାଲ
ଅଫି ସର� ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ :
ନାମ : ଡି�ଲ୍ େଜ ସାହ
ପଦବୀ : େନାଡାଲ୍ ଅଫି ସର
ଠିକଣା : ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍, େକାରମ�ଳ 3ୟ ବ�କ୍, ବା�ାେଲାର 560095, ଇେମଲ୍ –
nodaloffice@navi.com
ଚତୁ ଥର୍ �ର :
ଯଦି �ାହକ େନାଡାଲ୍ ଅଫି ସର� ଦ�ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା �ତୁ ୍ୟ�ରେର ସ�ୁ � ନହୁ ଅ�ି, ବା ଏହାର �ଥମ
ଦାଖଲର ତାରିଖ ଠାରୁ ଯଦି 15 କାଯର୍୍ୟ ଦିବସ ମ�େର ଅଭିେଯାଗର ସମାଧାନ କରାନଯାଏ େତେବ �ାହକ
ନିମ�ଲିଖିତ ଠିକଣାେର େଲଖିପାରିେବ :
ଅଫି ସର-ଇନ-ଚାଜର୍ :
ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ,
ଡିପାଟର୍େମ� ଅଫ୍ ନନ୍-ବ୍ୟା�ି ଂ ସୁପରଭିଜନ (ଡିଏନବିଏସ)
ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ
ନ� ପାଠୁ�ା େରାଡ୍, ବା�ାେଲାର – 560001
ଇେମଲ୍ : dnbsbangalore@rbi.org.in
- ସମ� ବୀମା ସ�କ�ତ ଅଭିେଯାଗକୁ କ�ାନୀର �ମତା ଅଧୀନେର ବୀମାକାରୀ�ର କେପର୍ାେରଟ୍ ଏେଜ�
ଭାବେର ଏହି ଅଭିେଯାଗ �ହଣ କରିବାର 14 ଦିନ ମ�େର ସମା� କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
5) ପ�ମ �ର :
ଏନବିଏଫସି -2018 ପାଇଁ ଆରବିଆଇ େଲାକପାଳନ �ି ମ୍
ଯଦି ଏନବିଏଫସିରୁ େକୗଣସି ଉ�ର ନମିେଳ ବା �ାହକ ଏନବିଏଫସିର ଉ�ରେର ଅସ�ୁ � ରୁହ�ି, େତେବ
କ�େଲ�/ ଅଭିେଯାଗ ଫାଇଲ୍ କରିବାର ଏକ ମାସ ପେର, େତେବ �ାହକ ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ଦ�ାରା
‘‘ଅଣ-ବ୍ୟା�ି ଂ ଫାଇନାନି�ଆଲ୍ କ�ାନିଜ୍ ର େଲାକପାଳ �ି ମ୍ 2018’’ ଅ�ଗର୍ତ େଲାକପାଳ� ସହିତ
େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ।
ଉପେରା� ବ��ତ ଚ୍ୟାେନଲେର ଫାଇଲ୍ କରିବାର 30 ଦିନ ପେର, ଯଦି ଅଭିେଯାଗ/ କ�େଲ� ସ�କର୍େର
େକୗଣସି �ତି�ିୟା ନମିେଳ ବା �ତି�ିୟା/ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣେର �ାହକ ସ�ୁ � ନହୁ ଅ�ି, େତେବ େସ
ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣର ଉ� �ରକୁ ସମସ୍ୟାକୁ େନଇ ପାର�ି।
ଯଦିଓ ଉପେରା� �ମେର �ାହକ�ୁ େସାପାନ ଅନୁ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ତଥାପି �ାହକ�ୁ
ଏ�ାେଲସନ ମା�ି�କୁ ଅନୁ ପାନଳ କରିବାକୁ ପରାମଶର୍ ଦିଆଯାଉଛି।

ଠିକଣା
ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ,
ଫଟର୍ ଗ�ାସିସ୍, େଚ�ାଇ – 600001
େଟଲିେଫାନ୍ ନଂ : 044-25395964
ଫା� ନଂ : 25395488
ଇେମଲ୍ : cms.nbfcochennai@rbi.gov.in
6. ଉପେରା� ��ିୟା େଯେକୗଣସି ଅଭିେଯାଗ ସ�କ�ତ ରିେପାେଜସନ ଓ ଆେସଟର ବି�ୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ େହବ।
ଏହି ଅଭିେଯାଗକୁ ରିକଭରି ଟିମର ସହାୟତାେର ଅନୁ ସ�ାନ କରାଯିବ ଓ ଅନୁ ସ�ାନ ପେର �ାହକ�ୁ ଉପଯୁ�
�ତି�ିୟା �ଦାନ କରାଯିବ।
ଗ) ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ �ଣାଳୀ :
କ�ାନୀର ଏକ କ�ମର ରିେ�ସାଲ୍ େମକାନିଜମ୍ (ସିଆରଏମ୍) ସି�ମ ରହିଛ ି ଯଦ�ାରା ଅଭିେଯାଗ ଗୁଡ଼କ
ି ର
ନି�ର୍ାରିତ ସମୟେର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ସି�ମ (କ) ଅଭିେଯାଗକୁ �ହଣ କେର, (ଖ) ଅନୁ ସ�ାନର
ଆଧାରେର ଟିଏଟିର ଅନୁ ପାଳନ କେର ଓ (ଗ) ନି�ର୍ାରିତ ଟିଏଟି ମୁତାବକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେର ଓ
ଏ�ାେଲସନ ମା�ି�ର ଅନୁ ପାଳନ କରିଥାଏ।
ସିଆରଏମ ସି�ମେର ଥେର �େବଶ କରିବା ପେର, କ�ମର ସଭ�ସ ଟିମ୍ କ�େଲ�/ ଅଭିେଯାଗ କୁ �ାହକ�
ସେ�ାଷତା ମୁତାବକ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଟ�ି। େଯଉଁଠାେର ସ�ବ �ାହକ�ୁ ଉପଯୁ� ଓ �ଯୁଜ୍ୟ
ବିକ� ସମାଧାନ �ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମ� �କାର �େଚ�ା କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପ�େର ଯଦି �ାହକ ଏହି
ସମାଧାନେର ଅସ�ୁ � ରୁହ�ି, େତେବ େସ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଉପର ବ��ତ �କାେର ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ
�ଣାଳୀକୁ �ାନା�ରିତ କରିପାରିେବ।
ଅଭିେଯାଗର ବଗର୍ୀକରଣ
- ସୂଚନା ଓ ଅଭିେଯାଗ କଲ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ସିଆରଏମ� ଦ�ାରା ପୃଥକୀକୃ ତ କରାଯାଇ ତାହାର �ାକ୍ ଓ ବିେ�ଷଣ
କରାଯିବ।
- ସିଆରଏମ୍ ଅଭିେଯାଗ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ କମ୍, ଉ�, ମ�ମ ଇତ୍ୟାଦି ଆକାରେର ବଗର୍ୀକରଣ କରି କାଯର୍୍ୟାନୁ �ାନ ପାଇଁ
ଏହାର �ାକ୍ କରିେବ।
�ାହକ ସ�ୁ �ି :
- ସେ�ାଷତା �ରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଆରଏମ୍ �ାହକ� ମତାମତ �ହଣ କରିେବ।

- �ାହକ� ଦ�ାରା ସୃ�ି କରାଯାଇଥିବା ଅଭିେଯାଗକୁ ବ� କରିବା ପୂବର୍ରୁ, କ�ାନୀ ଦ�ାରା �ାହକ�ର ସେ�ାଷତା
�ରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମତାମତ �ହଣ କରାଯିବ।
ଘ) ଆଭ୍ୟ�ରୀଣ ସମୀ�ା ଓ ଅଭିେଯାଗର ଅନୁ �ାନ
ମାସିକ ଭି�ିେର ଅଭିେଯାଗର ଅନୁ �ାନ, ଟିଏଟି, ଅଭିେଯାଗର �କାର ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟେର ସମୀ�ା କରାଯିବ।
ଏହା ଦ�ାରା ��ିୟା ମ�େର ଯଦି େକୗଣସି ତ�ଟି ବିଚୁ୍ୟତି ରହି ଯାଇଥାଏ ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।
ବୀମା ଅଭିେଯାଗ ଡାଟାକୁ ବୀମାକାରୀ� ଦ�ାରା ନିୟମିତ ଭି�େି ର �ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
ଙ) େବାଡ଼ର୍ ଓ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ରିଭୁ୍ୟ :
- �ାହକ ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ �ଣାଳୀ ଓ �ାହକ ଅଭିେଯାଗ ନୀତିକୁ ବାଷ�କ ଭି�ିେର ସମୀ�ା କରାଯିବ। ଏହି
ସମୀ�ାେର ନିମ�ଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼କ
ି ୁ ବିେବଚନା କରାଯିବ : (କ) ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣର ��ିୟାର ଉ�ତିକରଣ;
(ଖ) ଅଭିେଯାଗ ପରିଚାଳନା �ଣାଳୀର ସାମ�ୀକ କାଯର୍୍ୟଦ�ତା, ଏବଂ (ଗ) ଅଭିେଯାଗ ନିବାରଣ ଟିମ୍ର
ଇ�ରନାଲ୍ ଅଡିଟ୍ ଦ�ାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଡିଟର ଫଳାଫଳ ଓ ଯଦି େସହି ବଷର୍େର ଏଥିେର କିଛ ି ବିଚୁ୍ୟତି ରହିଥାଏ
ତାହାକୁ ସୂଚୀତ କରାଯିବ।
- �ୟମାସିକ ଭି�ିେର େବାଡ଼ର୍ ଓ େବାଡ଼ର୍ କମିଟି ନିକଟେର �ହଣ କରିଥିବା ଅଭିେଯାଗର ଏକ ରିେପାଟର୍କୁ
ରଖାଯିବ।

ଚ) େୱବସାଇଟ୍
ଏହି ନୀତି କ�ାନୀର େୱବସାଇଟ୍ ଓ ସମ� ଶାଖାେର ଉପଲ� େହବ। କ�ାନୀର ସମ� କମର୍ଚାରୀମାନ�ୁ ଏହି
ନୀତି ସ�କର୍େର ସେଚତନ କରାଯିବ।

ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲି ମିେଟଡ୍
ର
ଡାଇେରକ� େସଲ୍ସ ଏେଜ�ସ� ପାଇଁ ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି
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(ପୂବର୍ର ନାମ େଚୖତନ୍ୟ ରୁରାଲ୍ ଇ�ରେମଡିଏସନ େଡଭଲପେମ� ସଭ�େସସ୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍)

ନାଭି
ସଂ�ରଣ ନଂ

1.0

ପଲିସି �ହଣ କରାଯାଇଥିବା ମୂଳ ତାରିଖ

ମା�ର୍ 24, 2021

ପଲିସି ମାଲିକ

ସିଇଓ

ଅନୁ େମାଦନକାରୀ

ନିେ�ର୍ଶକ େବାଡ଼ର୍

ସ�ା�ର

ସୂଚୀ-ଏ

ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲି ମିେଟଡ୍
ର
ଡାଇେରକ� େସଲି ଂ ଏେଜ�� ପାଇଁ ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧି
(ପୂବର୍ର ନାମ େଚୖତନ୍ୟ ରୁରାଲ୍ ଇ�ରେମଡିଏସନ େଡଭଲପେମ� ସଭ�େସସ୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍)
ପୃ�ଭୂମି
ଡାଇେରକ� େସଲିଂ ଏେଜ� ମାନ� ପାଇଁ (‘‘େକାଡ୍’’) ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମେି ଟଡ୍ (ନାଭି) ଆଦଶର୍
ଆଚରଣ ବିଧିେର ସାମିଲ୍ ରହିଛ�ି େଯେକୗଣସି େଲାନ୍ (ଗୃହ ଋଣକୁ ଅ�ଭର୍ୁ� କରି)ର ମାେକର୍ଟଂି ଓ ଆବ�ନେର
ଥିବା ସମ� ବ୍ୟ�ି ବା ନାଭି ଫି ନସଭର୍ �ାଇେଭଟ୍ ଲିମିେଟଡ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଥ�କ ଉ�ାଦ।
ନାଭିର ଡାଇେରକ� େସଲିଂ ଏେଜ� ମାନ� ପାଇଁ ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଆରବିଆଇ ଦ�ାରା ନି�ର୍ାରିତ େଫୟାର
�ାକ୍ଟିସ୍ େକାଡ୍ (ଏଫପିସ)ି ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଓ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ସମ��ତ
ି ନିେ�ର୍ଶାବଳୀ ଓ ଏନବିଏଫସି ଦ�ାରା
ଆଥ�କ େସବାକୁ ଆଉଟେସାସର୍ କରିବାର ଆଦଶର୍ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ��ୁ ତ କରାଯାଇଛି ଓ ଏଥିେର �ାହକମାନ�ର
ସ�ାନ ଓ ସ�ାଥର୍କୁ ସୁର�ା �ଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପଲିସଟ
ି ି େସୗଜନ୍ୟ ଓ ଉପଯୁ� ସ�ାନ ଉପେର
ପଯର୍୍ୟେବସିତ। ଏହି ପଲିସଟ
ି ି ଉପଯୁ� ବ୍ୟବ�ା ଓ ସ��ତା �ଦାନ କେର।
ନାଭି ବିଭି� ସଭ�ସ୍ ଆେସାସିଏଟମାନ�ୁ ନିଯୁ�ି ଓ ନିେୟାଜିତ କରିବାର ��ାବ ରଖିଛି ଯଥା – ଡାଇେରକ�
େସଲିଂ ଏେଜ�ସ (‘‘ଡିଏସଏଏ ସମୂହ’’), ଡାଇେରକ� େସଲିଂ ଏକ୍ଜିକୁ୍ୟଟିଭ୍ସ (‘‘ଡିଏସଇ ସମୂହ’’) (ଉଭୟ
ବ୍ୟ�ିଗତ ଓ କେପର୍ାେରଟ) େଯଉଁମାେନ ଏହାର ମାେକର୍ଟଂି େନଟୱକର୍କୁ ବୃ �ି କରିବା ପାଇଁ ଆଥ�କ ଉ�ାଦ ନିମେ�
ସ�ାବ୍ୟ �ାହକ (ସମୂହ) (‘‘�ସେପକ�’’)ମାନ�ୁ ଉପଲ� କରିେବ।
1. �ଯୁଜ୍ୟତା
ଏହି େକାଡଟି ନାଭି ଓ ଡିଏସଏ/ ଡିଏସଇ ସମୂହ ମ�େର କାଯର୍୍ୟକାରୀ େହାଇଥିବା ରାଜିନାମାେର �ହଣ କରିବା
ଓ ସାମିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିେବଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି େକାଡ୍ ଟି େଯେକୗଣସି େଲାନର ମାେକର୍ଟଂି ଓ
ଡି�ିବୁ୍ୟସନେର ଥିବା ବା ନାଭିର ଅନ୍ୟ େକୗଣସି ଆଥ�କ ଉ�ାଦେର ସାମିଲ୍ ଥିବା ସମ� ବ୍ୟ�ିମାନ� ପାଇଁ ଲାଗୁ
େହବ।
ଡାଇେରକ� େସଲିଂ ଏେଜ� (ଡିଏସଏ), ଡାଇେରକ� େସଲିଂ ଟିମ୍ (ଡିଏସଟି), ଏହାର େଟଲି ମାେକର୍ଟଂି
ଏକ୍ଜିକୁ୍ୟଟିଭ୍ (ଟିଏମଇ) ଓ ଫି ଲ୍ଡ େସଲ୍ସ ପେସର୍ାେନଲ୍ ଏବଂ ବିଜେନସ େଡଭଲପେମ� ଏକଜିକୁ୍ୟଟିଭ୍
(ବିଡଇ
ି ) ମାେନ ନାଭି ପ�ରୁ ଡାଇେରକ� ମାେକର୍ଟଂି ଅପେରସନ କରିବା ପୂବର୍ରୁ ଏହି ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଅନୁ ପାଳନ
କରିବା ପାଇଁ ସହମତ େହବାକୁ େହବ। ଯଦି େକୗଣସି ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି ଏହି େକାଡ୍ ର
ଉଲ�ନ କରୁଥିବା ଜଣାଜା�ି େତେବ ତା�ୁ କଳାତାଲିକାଭୁ� କରିଦଆ
ି ଯିବ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାର ଅନୁ ପାଳନ

କରିବାର ବିଫଳତା େ��େର ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି � ନିେୟାଜନ ର �ାୟୀ ସମା�ି କରି
ଦିଆଯାଇପାେର।
2. ଜେଣ �ସେପକ��ୁ େଟଲି ଂ କଲି ଂ (ଜେଣ ସ�ାବ୍ୟ �ାହକ)
ନିମ�ଲିଖିତ ପରି�ିତେି ର ଜେଣ �ାହକ�ୁ ନାଭିର ଉ�ାଦ ବା ନାଭି ସ�କ�ତ େକୗଣସି ଉ�ାଦକୁ �ହଣ କରିବା
ପାଇଁ େଯାଗାେଯାଗ କରାଯାଇପାେର :
କ. େଯେତେବେଳ ଜେଣ �ାହକ ନାଭିର େୱବସାଇଟ୍ ମା�ମେର, କଲ୍ େସ�ର, ଶାଖା ବା ନାଭିର ରିେଲସନସିପ୍
ମ୍ୟାେନଜର� ମା�ମେର ଉ�ାଦ େନବାକୁ ଆ�ହ �କାଶ କର�ି ବା ଅନ୍ୟ େକୗଣସି �ସେପକ�, �ାହକ,
ବିଜେନସ୍ ଏ�ିଟ,ି ବିଲ୍ଡର� ଦ�ାରା େରଫର କରାଯାଇଥା�ି ବା ନାଭିର େସ ଜେଣ ପୁରୁଣା �ାହକ େହାଇଥା�ି।
ଖ. େଯେତେବେଳ �ାହକ� ନାମ, େଟଲିେଫାନ୍ ନମ�ର ବା ଠିକଣା ଉପଲ� ଥାଏ ଓ ଡିଏସଏ ମ୍ୟାେନଜର ବା
ଟିମ ଲିଡର� ଦ�ାରା ଅନୁ େମାଦିତ ତାଲିକା, ଡାଇେରେକ�ାରି, ଡାଟାେବସରୁ �ହଣ କରାଯାଇଥାଏ, େଯଉଁଠାେର
�ଯୁଜ୍ୟ। ଏହା ତା�ର ସହମତି େନବା ପେର ହିଁ କରାଯିବ।
ଗ. ଟିଏମଇ େସହିସବୁ ବ୍ୟ�ିମାନ�ୁ କଲ୍ କରିବ. ନାହିଁ ଯାହା�ର ନାମ / ନମ�ର ‘‘ଡୁ ନଟ୍ ଡି�ବର୍’’ ତାଲିକାେର
ଚି�ତ
ି େହାଇଛି।
3. ଆପଣ େକେତେବେଳ ଜେଣ �ାହକ�ୁ େଯାଗାେଯାଗ କରିପାରିେବ :
କ. େଟଲିେଫାନ େଯାଗାେଯାଗ ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 9.30 ଘ. ରୁ ଅପରା� 19.00 ଘ. ମ�େର କରାଯିବା
ଉଚିତ୍। ଏହା ସୁନ�
ି ି ତ କରିବା ଉଚିତ୍ େଯ �ାହକ�ୁ ଏହି କଲ୍ େଯପରି େକୗଣସି �କାର ଅସ�ାଭାବିକତା ସୃ�ି କରୁ
ନାହିଁ।
ଖ. ଯଦି ଜେଣ �ାହକ ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି �ୁ ନି�ର୍ାରିତ ସମୟସୀମା ପୂବର୍ରୁ ବା ପେର କଲ୍
କରିବାକୁ �ାଧୀକୃ ତ କରିଥା�ି େତେବ ଏହାକୁ କରାଯାଇପାେର।
ଗ. �ାହକ� ଘର/ ବ୍ୟବସାୟ/ ଅଫି ସକୁ ପରିଦଶର୍ନ ସକାଳ 9.30 ଘ. ରୁ ଅପରା� 19.00 ଘ. ମ�େର
କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଏହି ନି�ର୍ାରିତ ସମୟ ସୀମା ପେର ବା ପୂବର୍ରୁ ପରିଦଶର୍ନକୁ କରାଯାଇପାେର ଯଦି �ାହକ
ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି �ୁ ଏବଂ/ କିମ�ା ଏହାର କମର୍ଚାରୀ/ �ତିନଧି
ି �ୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଲିଖିତ
ଭାବେର ବା େମୗଖିକ ଭାବେର �ାଧିକୃ ତ କରିଥା�ି।

4. �ାହକ� େଗାପନୀୟତାକୁ ସ�ାନ େଦବା ଉଚିତ୍

ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି ବା ବିଡଇ
ି ଏବଂ/ କିମ�ା ଏହାର କମର୍ଚାରୀ/ �ତିନଧି
ି ମାେନ �ାହକ� େଗାପନୀୟତାକୁ ସ�ାନ
େଦବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ �ାହକ� �ାଧୀକରଣ �େମ େକୗଣସି ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ/ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ� ସହିତ �ାହକ�
ସ�ାଥର୍ ସ�କର୍େର ଆେଲାଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
5. େକୗଣସି ତ�ଟପ
ି ୂ�ର୍ ତଥ୍ୟ/ ଭୁଲ୍ ଉପ�ାପନା / ଭୁଲ୍ ଉ�ାରଣକୁ ଅନୁ ମତି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ
ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି ଏବଂ/ କିମ�ା ଏହାର କମର୍ଚାରୀ/ �ତିନଧି
ି ମାେନ ଏହା କରିବା ଉଚିତ୍
ନୁ େହଁ :
କ. ନାଭି ଦ�ାରା �ଦାନ କରାଯାଉଥିବା େକୗଣସି ଉ�ାଦ/ େସବା ବିଷୟେର ଭୁଲ ସୂଚନା �ଦାନ କରିବା
ଖ. ନାଭିର ବ୍ୟବସାୟ ବା ଅନୁ �ାନ ନମାେର �ାହକ�ୁ ତ�ଟପ
ି ୂ�ର୍ ସୂଚନା �ଦାନ କରିବା ବା ନାଭିର
କମର୍ଚାରୀମାେନ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା �ଦାନ କରିବା
ଗ. େକୗଣସି ସୁବଧ
ି ା/ େସବା ପାଇଁ ନାଭି ପ�ରୁ ଭୁଲ୍/ ଅଣ�ାଧିକୃ ତ �ତିଶ�ତି �ଦାନ କରିବା
ଘ. ଭୁଲ୍ ସୁଧ ହାର, ଋଣ ମ�ୁର ପରିମାଣ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁ ସାେର ସିକୁ୍ୟରିଟ/ି ବ�କ ସ�କ�ତ ସବିେଶଷ
ବିଷୟେର ତ�ଟି ପୂ�ର୍ ସୂଚନା �ଦାନ କରି ନାଭି ଦ�ାରା �ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଉ�ାଦ/ େସବାର ଭୁଲ୍ ଭାବେର ବି�ି
କରିବା।
ଉ�ମାନର େସବା �ଦାନ କରିବା ସୁନ�
ି ି ତ କରିବା ପାଇଁ ନାଭିର କମର୍ଚାରୀ ବା ଏ�ଲଇ� ଦ�ାରା ସମୟକୁ ସମୟ
ତାଲିମ କାଯର୍୍ୟ�ମର ଆେୟାଜନ କରାଯିବ।
6. େଟଲି ମାେକର୍ଟଂି ଶି�ାଚାର
କଲ୍ କରିବା ପୂବର୍ରୁ
କ. ସକାଳ 09.30 ଘ. ପୂବର୍ରୁ ବା 19.00 ଘ. ପେର ବିନା ଅନୁ େରାଧ �େମ କଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ।
ଖ. ବାରମ�ାର କଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ
କଲ୍ କରିବା ସମୟେର
କ. ନିଜର, କ�ାନୀ ର ପରିଚୟ �ଦାନ କର�ୁ ଓ କଲର ଉେ�ଶ୍ୟ ବିଷୟେର ଜଣା�ୁ ;
ଖ. ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁ ମତି ମାଗ�ୁ ।
ଗ. ଯଦି ଅନୁ ମତି ନମିେଳ, େତେବ ଦୁ ଃଖ �କାଶ କର�ୁ ଓ ନ�ତା ପୂବର୍କ କଲ୍ ବି��
ି କର�ୁ ।
ଘ. ଆପଣ�ର କଲର କାରଣ ବିଷୟେର ଜଣା�ୁ ;
ଙ. ବାଧା ଦିଅ�ୁ ନାହିଁ ବା ଯୁ�ି କର�ୁ ନାହିଁ
ଚ. ଯଥା ସ�ବ �ସେପକ�/ �ାହକ ସୁବଧ
ି ା ଅନୁ ଭବ କରୁଥିବା ଭାଷାେର କଥା ହୁ ଅ�ୁ ।

ଛ. ଆେଲାଚନାକୁ େକବଳ ବ୍ୟାବସାୟିକ ଉେ�ଶ୍ୟେର ସୀମିତ ରଖ�ୁ ।
ଜ. ପରବ�ର୍ୀ କଲ୍ ବା ପରବ�� ପରିଦଶର୍ନ ସବିେଶଷ ବିଷୟେର ପୁନଃସୁନ�
ି ି ତ କର�ୁ
ଝ. ଯଦି �ାହକ/ କ�ାଏ� ଆପଣ�ର ସୁପରଭାଇଜର� ନାମ ବା ନାଭି ଅଫି ସର� ନାମ ଓ େଯାଗାେଯାଗ
ବିବରଣୀ ମାଗ�ି େତେବ ତାହା �ଦାନ କର�ୁ ।
ଞ. �ାହକ/ କ�ାଏ� ତା�ର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ �ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣା�ୁ ।
କଲ୍ ପେର
କ. �ାହକ/ କ�ାଏ� ଯଦି ‘‘ଡୁ ନଟ୍ ଡି�ବର୍’’ ପାଇଁ ଚାହିଁ ଥା�ି େତେବ ଏହି ବିଷୟେର ନାଭିକୁ ସୂଚୀତ କର�ୁ ।
7. ଉପହାର ବା ଲା�
ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି �ାହକ� ଠାରୁ େକୗଣସି �କାର ଉପହାର ବା ଲା� �ହଣ କରିବା ଉଚିତ୍
ନୁ େହଁ। ଯଦି ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି �ୁ �ାହକ/ କ�ମର� ଦ�ାରା େକୗଣସି �କାର ଲା� ବା ଟ�ା
�ଦାନ କରାଯାଏ େତେବ େସ ଏହା ବିଷୟେର ତା�ର ମ୍ୟାେନଜେମ�କୁ ସୂଚୀତ କରିବା ଉଚିତ୍।
8. ପରିଦଶର୍ନ/ େଯାଗାେଯାଗ କରିବା ସମୟେର �ହଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସାବଧାନତା
ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି ବା ବିଡଇ
ି ଏବଂ/ କିମ�ା ତା�ର କମର୍ଚାରୀ/ �ତିନଧି
ି ମାେନ ନିମ�ଲିଖିତ ବିଷୟ �ତି �ାନ
�ଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍
କ. ବ୍ୟ�ି� �ାନକୁ ସ�ାନ ଜଣାଇବା ଓ �ାହକ� ଠାରୁ ଉପଯୁ� ଦୂ ରତା ର�ା କରିବା;
ଖ. �ାହକ� ଘେର/ ଅଫି ସେର ତା�ର ଅନୁ ମତି ବିନା �େବଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ;
ଗ. ବହୁ ସଂଖ୍ୟାେର �ାହକ� ଘେର/ ଅଫି ସକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁ େହଁ;
ଘ. �ାହକ� େଗାପନୀୟତାକୁ ସ�ାନ �ଦଶର୍ନ କରିବା ଉଚିତ୍;
ଙ. ଯଦି �ାହକ ଉପ�ିତ ନଥା�ି ଏବଂ ପରିଦଶର୍ନ ସମୟେର େକବଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ/ ଅଫି ସ୍ କମର୍ଚାରୀମାେନ
ରହିଥା�ି େତେବ େସମାେନ େସଠାେର ପରିଦଶର୍ନକୁ ସମା� କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ �ାହକ�ୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବା
ପାଇଁ ଅନୁ େରାଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପ�େର, ଯଦି �ାହକ�ର େକୗଣସି ସମସ୍ୟା ନଥାଏ େତେବ �ାହକ�
ସହିତ େଯାଗାେଯାଗ କରାଯାଇପାେର।
ଚ. ଯଦି �ାହକ/ କ�ମର ସୁପରଭାଇଜର� ନାମ ବା ନାଭି ଅଫି ସର� େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ ମାଗ�ି େତେବ
ତା�ର େଟଲିେଫାନ ନମ�ର �ଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍।
ଛ. �ାହକ� ସହିତ େକବଳ ବ୍ୟବସାୟ ସ�କର୍େର ଆେଲାଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ – ଏକ େପଶାଗତ ଦୂ ରତା
ବଜାୟ ରଖ�ୁ ।

9. ଚିଠି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ େଯାଗାେଯାଗର �ଦାନ
�ାହକ�ୁ କରାଯାଉଥିବା େକୗଣସି �କାର େଯାଗାେଯାଗ େକବଳ ନାଭି ଦ�ାରା ଅନୁ େମାଦିତ ଫମର୍ାଟେର କରାଯିବା
ଉଚିତ୍।
10. ଏମପ୍ୟାେନଲେମ�ର େରକଡ଼ର୍ସ/ ବୁ କସ ଏବଂ ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀ
କ. ଡାଇେରକ� େସଲିଂ ସଭ�ସ୍ ସହିତ �ଯୁଜ୍ୟ ସମ� ବୁ �, େରକଡ଼ର୍ସ ଓ ସୂଚନାକୁ ନାଭି ଆେ�ସ କରିବାର ସୁବଧ
ି ା
ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଖ. �ାହକମାନ�ର ଡାଟାର େଗାପନୀୟତା ବଜାୟ ର�ା କରିବା ଓ ଯଦି ସୁର�ାର ଉଲ�ନ ହୁ ଏ ବା େଗାପନୀୟ
�ାହକ� ସୂଚନା ଲିେକଜ୍ ହୁ ଏ େତେବ ଏଥିପାଇଁ ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି �ୁ ଦାୟଭୁ� କରାଯିବ ଓ
ଏହା ଏମପ୍ୟାେନଲେମ�ରର ସ�ର୍ ଓ ବ୍ୟବ�ାବଳୀେର ସାମିଲ୍ କରାଯିବା ଉଚିତ୍।
ଗ. ନାଭି ମ� ଏମ୍ପ୍ୟାେନଲ୍ େହାଇଥିବା ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି �ର ଅପ ଟୁ େଡଟ୍ ଡାଟାେବସ୍
ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍।
ଘ. ବ୍ୟବସାୟର ନିରବ�ି�ତା ବଜାୟ ର�ା କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ େଯାଜନା ରହିବା ଉଚିତ୍।
ଙ. ନାଭି ଏହାର ଇ�ରନାଲ୍ ଓ ଏ�ଟରନାଲ୍ ଅଡିଟର� ଦ�ାରା ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ଓ ବିଡଇ
ି �ର ଅଡିଟ୍
କରିବାର ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିଛି ବା ଏହାକୁ ଏହା ପ�ରୁ ନିଯୁ� ଏେଜ� ମାନ� ଦ�ାରା କରାଯାଇପାେର ଓ
ନାଭି ଦ�ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥିବା େସବା ଅନୁ �ମେର ଏହା ସହିତ ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି �
ସହିତ ସଂପୃ� ଥିବା େକୗଣସି ଅଡିଟ୍ କପି ବା ରିଭୁ୍ୟ ରିେପାଟର୍କୁ �ହଣ କରାଯାଇପାେର।
ଚ. ଭାରତୀୟ ରିଜଭର୍ ବ୍ୟା� ବା ଏହାଦ�ାରା �ାଧିକୃ ତ ବ୍ୟ�ି�ୁ ଡକୁ େମ� େଦଖିବ, �ାନଜାକ୍ସନ େରକଡ଼ର୍
ଅନୁ �ାନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚନାକୁ ନି�ର୍ାରିତ ସମୟ ମ�େର େଦଖିବାର ଅଧିକାର ରହିଛ ି
ଯାହାକି ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି ଦ�ାରା ରଖାଯାଇଥାଏ ବା େ�ାେସସ୍ କରାଯାଇଥାଏ।
ଛ. ଏମପ୍ୟାେନଲେମ�ର ସମା�ି ପେର ମ� �ସେପକ� / �ାହକ� ସୂଚନାର େଗାପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା
ଉଚିତ୍।
ଜ. ନାଭିର ଆଇନଗତ/ ନିୟାମକ ଦାୟୀତ� ଅନୁ ସାେର ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି � ଦ�ାରା
କାଗଜାତର ସୁର�ା ପାଇଁ ବ୍ୟବ�ା କରାଯିବ।
11. ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି ଏବଂ/ କିମ�ା ଏହାର କମର୍ଚାରୀ / �ତିନଧି
ି ମାନ�ୁ ତାଲି ମ୍
ଡିଏସଏ, ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି ଏବଂ/ କିମ�ା ଏହାର କମର୍ଚାରୀ / �ତିନଧି
ି ମାେନ ନାଭି ର କମର୍ଚାରୀ ବା
ଏ�ଲଇଜ୍ � ଦ�ାରା କରାଯାଉଥିବା ତାଲିମ୍ କାଯର୍୍ୟ�ମେର େଯାଗ ଦାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯଦ�ାରା ଡିଏସଏ,
ଡିଏସଟି, ଟିଏମଇ ବା ବିଡଇ
ି � ଦ�ାରା ଉ�ମାନର େସବା ଏହାର �ାହକମାନ�ୁ �ଦାନ କରାଯିବା ସୁନ�
ି ିତ
କରାଯାଇପାରିବ।

