ଅଣ-ବ�ା�ି ଂ ଆଥ�କ କ�ାନୀଗୁଡିକ ପାଇ େଲାକପାଳ
ଁ
େଯାଜନା, 2018:
ମୁଖ� େବ�ଶ�
ି �ଗୁଡିକ

Scheme covers the customers of:

All Deposit taking NBFCs

NBFCs with asset size of more than or
equal to ₹ 100 crores and customer
interface (Excluding: Infrastructure
Finance Companies, Core Investment
Companies, Infrastructure Debt Fund
and NBFCs under liquidation)

ଜେଣ �ାହକ� �ାରା ଅଭି େଯାଗ ଦାଖଲ କରି ବାର ଆଧାର:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

ଜମା ଉପେର ସୁଧ େଦୟେର ଅଣ-େଦୟ କି�ା� ଅତ�ଧ�କ ବିଳ�;
ରି ଜଭ� ବ�ା�ର ନିେ��ଶାବଳୀକୁ ପାଳନ ନକରି ବା, ଯଦି ଥାଏ, ଜମା ଉପେର ସୁଧ ହାର େର �ଯୁଜ�;
ଜମା ପରି େଶାଧେର ଅଣ-ପରି େଶାଧ କି�ା ଅତ�ଧ�କ ବିଳ�;
�ାହକ� �ାରା �ଦାନ କରାଯାଇଥ�ବା େପା�-େଡେଟଡ୍ େଚକ୍ ଉପ�ାପନାେର ଅଣ-ଉପ�ାପନା କି�ା� ଅତ�ଧ�କ
ବିଳ�;
ଲି ଖତ
� ଭାବେର ଜଣାଇବାେର ବିଫଳତା, ବାଷ�କ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଏହାର �େୟାଗ ପ�ତି ସହିତ ଚୁ �ି ଏବଂ
ସ��ାବଳୀ ସହିତ ମ�ୁର େହାଇଥ�ବା ଋଣର ପରି ମାଣ;
�ାନୀୟ ଭାଷାେର ମ�ୁରୀ ପ�/ ଚୁ �ି ଏବଂ ସ��ାବଳୀ �ଦାନ କରି ବାେର ବିଫଳତା କି�ା ମନା କରି ବା କି�ା
ଋଣ�ହୀତା� �ାରା ବୁ ଝାଯାଇଥ�ବା ଭାଷା;
ଋଣ�ହୀତା� �ାରା ବୁ ଝାଯାଇଥ�ବା ଭାଷାେର ଅନୁ େମାଦିତ ଶ� ଏବଂ ସ��ାବଳୀେର କରାଯାଉଥ�ବା ��ାବିତ
ପରି ବ��ନ ଉପେର ପଯ��ା� ବି��ି �ଦାନ କରି ବାେର ବିଫଳତା କି�ା ମନା;
ସମ� େଦୟ ପରି େଶାଧ େର ଋଣ�ହୀତା�ୁ ସିକୁ�ରି ଟି ଡକୁ�େମ�ମୁ� କରି ବାେର ବିଫଳତା କି�ା ଅତ�ଧ�କ
ବିଳ�;
ଋଣ�ହୀତା/ �ାହକ�ୁ ପଯ��ା� ପୂବ � ବି��ି ବିନା େଦୟ ଆଦାୟ କରି ବା;
ଚୁ �ି ନାମା/ ଋଣ ଚୁ �ି ନାମାେର ଆଇନଗତ ଭାବେର କାଯ��କାରୀ ବି�-� ଇନ୍ ପୁନଃଦଖଲ ଧାରା �ଦାନ କରି ବାେର
ବିଫଳତା;
ସୁର�ା ଦଖଲ କରି ବା ପୂବର
� ୁ (1) ବି��ି ଅବଧ� ସ��େର ଚୁ �ି ନାମା/ ଋଣ ଚୁ �ି ନାମାେର ��ତା ସୁନ�
ି ିତ
କରି ବାେର ବିଫଳତା; (ଆଇଆଇ) ପରି �ିତି ଯାହା ଅଧୀନେର ବି��ି ଅବଧ� ଛାଡ କରାଯାଇପାରି ବ; (ତୃ ତୀୟ)
ସୁର�ା ଦଖଲ କରି ବାର ପ�ତି; (4) ସୁର�ା ବି�ୟ/ ନିଲାମ ପୂବର
� ୁ ଋଣ ପରି େଶାଧ ପାଇ ଁ ଋଣ�ହୀତା�ୁ
ଦିଆଯି ବାର ଅ�ିମ ସୁେଯାଗ ସ��େର ଏକ ବ�ବ�ା; (ଭି ) ଋଣ�ହୀତା�ୁ ପୁନଃ ଦଖଲ େଦବା ର ପ�ତି ଏବଂ
(ଭି ) ସୁର�ାର ବି�ୟ/ ନିଲାମ ପାଇ ଁ ��ିୟା;
ଅଣ-ବ�ା�ି � ଆଥ�କ କ�ାନୀଗୁଡିକୁ ରି ଜଭ� ବ�ା� �ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥ�ବା ନିେ��ଶପାଳନ ନକରି ବା;
ଅଣ-ବ�ା�ି ଂ ଆଥ�କ କ�ାନୀଗୁଡିକ ପାଇ ଁ ନ�ାେୟାଚିତ ଅଭ�ାସ େକାଡ୍ ଉପେର ରି ଜଭ� ବ�ା� ନିେ��ଶାବଳୀର
ଅନ� େକୗଣସି ବ�ବ�ାକୁ ଅନୁ ପାଳନ ନକରି ବା |

ଜେଣ �ାହକ କିପରି ଅଭି େଯାଗ ଦାଖଲ କରି ପାରିେବ?

େ�ପ୍ 1 – ସ�ୃ� ଏନବିଏଫସିକୁ ଲି ଖତ
� �ତିନିଧ�
� ।
େ�ପ୍ 2 – ଏକ ମାସ େଶଷେର ଯଦି �ାହକ� �ାରା େକୗଣସି ଉ�ର ଏନବିଏଫସି �ାରା �ା� ହୁ ଏ ନାହି ଁ କି�ା �ାହକ
ଏନବିଏଫସି ର ଉ�ରେର ଅସ�� ରୁହ�ି ଏବଂ ଯଦି �ାହକ େକୗଣସି େଫାରମ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହା�ି
ଁ , େତେବ �ାହକ
ଏନବିଏଫସି ରୁ ଉ�ର ପେର ଏକ ବଷ�ରୁ ଅଧ�କ ସମୟ ପେର ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ� ନିକଟେର ଅଭି େଯାଗ ଦାଖଲ
କରି ପାରି େବ ।
େଲାକପାଳ କିପରି ନି��ି ନିଅ�ି?
•
•

େଲାକପାଳ� ସମ୍ମଖ
ୁ େର ��ିୟା �କୃତିର ସାରାଂଶ ଅେଟ |
ବୁ ଝାମଣା ମା�ମେର ସମାଧାନକୁ େ�ା�ାହିତ କେର | ଯଦି ପହ�ି ନଥାଏ, େତେବ ପୁର�ାର/ଅଡ�ର ଜାରି
କରି ପାରି େବ

ଯଦି େଲାକପାଳ� ନି��ି େର ସ�� ନୁ ହ�ିଁ , େତେବ ଜେଣ �ାହକ ଆେବଦନ କରି ପାରି େବ କି?
ହ,ଁ ଯଦି େଲାକପାଳ� ନି��ି ଆେବଦନେଯାଗ� ।
ଆପିେଲଟ୍ କ��ୃପ�: େଡପୁଟି ଗଭ��ର, ଆରବିଆଇ
ଟି�ଣୀ:
•
•

ଏହା ଏକ ବିକ� ବିବାଦ ସମାଧାନ �ଣାଳୀ
�ାହକ େଯେକୗଣସି ପଯ��ାୟେର �ତିକାର ପାଇ ଁ ଅନ� େକୗଣସି େକାଟ�/େଫାରମ୍ /କ��ୃପ�� ନିକଟକୁ ଯି ବାକୁ
�ାଧୀନତା େର ଅଛ�ି
ଏନବିଏଫସି ପାଇ ଁ ଓ�ୁଡସମ�ାନ� ଠିକଣା ଏବଂ କାଯ��େ��

ଏସଏନ

େକ�

1.

େଚ�ାଇ

2.

ମୁ�ାଇ

3.

ନୂ ଆଦି�ୀ

ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ� କାଯ��ାଳୟର
ଠିକଣା
ସି /ଓ ରି ଜଭ� ବ�ା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ େଫାଟ� ��ାସି ସ,୍
େଚ�ାଇ 600 001
ଏସଟିଡି େକାଡ୍ : 044
େଟଲି େଫାନ୍ ନଂ : 25395964 ଫ�ା� ନଂ :
25395488
ଇେମଲ୍ : cms.nbfcochennai@rbi.org.in
ସି /ଓ ରି ଜଭ� ବ�ା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ଆରବିଆଇ
ବାଇକୁଲା ଅଫିସ୍ ବି�ିଂ�
ଓପି ଏନ୍ ମୁ�ାଇ େସ��ାଲ୍ େରଳ େ�ସନ୍ ବାଇକୁଲା,
ମୁ�ାଇ-400 008
େଟଲି େଫାନ୍ ନଂ : 022 2300 1280
ଫ�ା� ନଂ : 022 23022024
ଇେମଲ୍ : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
ସି /ଓ ରି ଜଭ� ବ�ା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ସନସାଦ ମାଗ�
ନୂ ଆଦି�ୀ-110001
େଟଲି େଫାନ୍ ନଂ: 01123724856
ଫ�ା� ନଂ : 011 23725218-19
ଇେମଲ୍ : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in

ଅପେରସନ୍ େ��
ତାମି ଲନାଡୁ , ଆ�ାମାନ ଏବଂ ନିେକାବର
�ୀପପୁ�,
କ��ାଟକ,
ଆ��େଦଶ,
େତେଲ�ାନା, େକରଳ, େକ� ଶାସି ତ ଅ�ଳ
ଲା�ା�ୀପ ଏବଂ େକ� ଶାସି ତ ଅ�ଳ
ପୁଡୁେଚରୀ
ମହାରା��, େଗାଆ, ଗୁଜରାଟ, ମ��େଦଶ,
ଛତିଶଗଡ଼, େକ�ଶାସି ତ ଅ�ଳ ଦା�ା ଏବଂ
ନଗର ହାେଭଲି , ଦମନ ଏବଂ ଦିଉ

ଦି�ୀ,
ଉ�ର�େଦଶ,
ଉ�ରାଖ�,
ହରି ୟାଣା, ପ�ାବ, େକ�ଶାସି ତ ଅ�ଳ
ଚ�ିଗଡ଼ ହିମାଚଳ �େଦଶ ଏବଂ ରାଜ�ାନ
ଏବଂ ଜାମ୍ମ ୁ କା��ୀର ରାଜ�

4.

େକାଲକାତା

ସି /ଓ ରି ଜଭ� ବ�ା� ଅଫ୍ ଇ�ିଆ ୧୫, େନତାଜୀ
ସୁଭାଷ େରାଡ୍ େକାଲକାତା-୭୦୦ ୦୦୧
ଏସଟିଡି େକାଡ୍ : 033
େଟଲି େଫାନ୍ ନଂ : 22310217
ଫ�ା� ନଂ : 22305899
ଇେମଲ୍ : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

ପ�ି ମବ�, ସିକିମ, ଓଡ଼ିଶା, ଆସାମ,
ଅରୁଣାଚଳ �େଦଶ, ମଣିପର
ୁ , େମଘାଳୟ,
ମି େଜାରାମ, ନାଗାଲା�, �ିପର
ୁ ା, ବିହାର
ଏବଂ ଝାଡ଼ଖ�

ଏଠାେର ଆରବିଆଇ ସି ଏମଏସ େପାଟ�ାଲେର ଅଭି େଯାଗ କରାଯାଇପାରି ବ
କ�ାନୀର ଅଧ�କାରୀ� ନାମ ଏବଂ େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ
ଅଣ-ବ�ା�ି ଂ ଆଥ�କ କ�ାନୀଗୁଡିକ ପାଇ ଁ େଲାକପାଳ େଯାଜନା 2018 ଅନୁ ପାଳନେର, �ାହକ� ଲାଭ ପାଇ ଁ
ଏନବିଏଫସି ମାେନ େଲାକପାଳ� େଯାଗାେଯାଗ ବିବରଣୀ �ଦଶ�ନ କରି େବ ଯାହାକୁ ଅସ�� ପ� �ାରା ଅଭି େଯାଗ
କରାଯି ବ |
ଅଧ�କାରୀ�
ନାମ

ଅଧ�କାରୀ�
ପଦବୀ

ସୁଗ�ା ଶମ�ା

ଅଭି େଯାଗ ଅଧ�କାରୀ

ଡି�ଲ େଜ ଶାହା

�ି �ପାଲ୍
ି�
େନାଡାଲ୍
ଅଫିସର୍

ଇେମଲ୍ ଆଇଡି

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

ଠିକଣା
ତଳ ମହଲା, ସାଲାରପୁରୀଆ
ବିଜିେନସ୍ େସ�ର, ନଂ 93, ଚତୁ ଥ� ବି
�ସ୍ େରାଡ୍ , 5ମ ଏ ��କ,୍
େକାରାମ�ଲା ଇ��ି �ଆଲ୍
େଲଆଉଟ୍ , ବା�ାେଲାର -560095
ତଳ ମହଲା, ସାଲାରପୁରୀଆ
ବିଜିେନସ୍ େସ�ର, ନଂ 93, ଚତୁ ଥ� ବି
�ସ୍ େରାଡ୍ , 5ମ ଏ ��କ,୍
େକାରାମ�ଲା ଇ��ି �ଆଲ୍
େଲଆଉଟ୍ , ବା�ାେଲାର -560095

ଆେନ�ଚର୍
ଅଭି େଯାଗର ରୂପ (ଦାଖଲ କରାଯିବ) ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ� ନିକଟେର (ଅଭି େଯାଗକାରୀ� �ାରା ପୂରଣ
କରାଯିବ)

କୁ:

ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ

ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ� କାଯ��ାଳୟର �ାନ ..
�ି ୟ ସାର୍,
ଉପ: .. (ଏନବିଏଫସି ର ନାମ) ଅଭି େଯାଗର ବିବରଣୀ ଏହିପରି ଅଧୀନେର ଅଛି:
1. ଅଭି େଯାଗକାରୀ� ନାମ ..
2. ଅଭି େଯାଗକାରୀ� ସ�ୂ�� ଠିକଣା.... ପି ନ୍ େକାଡ୍ ...... େଫାନ୍ ନ��ର୍ / ଫ�ା� ନ��ର୍ । ..................................
ଇେମଲ୍ ......
3. (ଶାଖାର ନାମ ଏବଂ ସ�ୂ�� ଠିକଣା ଏବଂ ଏନ୍ ବିଏଫ୍ ସି).
ପି ନ୍ େକାଡ୍ ...
େଫାନ୍ ନ��ର୍ / ଫ�ା� ନ��ର୍ .
4. ଏନବିଏଫସି ଆକାଉ�ର ବିବରଣୀ (ଯଦି କିଛି) .....
(ଦୟାକରି ଅଭି େଯାଗ ର ବିଷୟବ�ୁ ସ��ୀୟ ଆକାଉ�ର ସଂଖ�ା ଏବଂ �କୃତି ଯଥା ଜମା/ ଋଣ ଆକାଉ� ଇତ�ାଦି
କୁହ�।)
5. (କ) ଅଭି େଯାଗକାରୀ� �ାରା ଏନବିଏଫସି କୁ ପୂବର
� ୁ ଦିଆଯାଇଥ�ବା �ତିନିଧ�
� ତାରି ଖ (ଦୟାକରି �ତିନିଧ�
� ର ଏକ
କପି ସଂଲ�କର�) ......
(ଖ) ଅଭି େଯାଗକାରୀ� �ାରା େକୗଣସି �ାରକ ପଠାଯାଇଥ�ଲା କି? ହ/ନା
ଁ (ଦୟାକରି �ାରକଗୁଡିକର ଏକ କପି ସଂଲ�
କର�)
6. ଅଭି େଯାଗର ବିଷୟବ�ୁ (ଦୟାକରି େଯାଜନାର ଧାରା 8 କୁ ସୂଚିତ କର�) ..............
7. ଅଭି େଯାଗର ବିବରଣୀ:
(ଯଦି �ାନ ପଯ��ା� ନୁ େହ,ଁ ଦୟାକରି ପୃଥକ ସି ଟ୍ ସଂଲ�କର�) .....
8. ଏନବିଏଫସି ରୁ େକୗଣସି ଉ�ର (ସ�ୃ� ଏନବିଏଫସି �ତିନିଧ�
� ପାଇବାର ଏକ ମାସ ମ�େର) �ା� େହାଇଛି କି?
ହ/ଁ ନା ଯଦି ହ,ଁ ଦୟାକରି ଉ�ରର ଏକ କପି ସଂଲ� କର� )
9. ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ�ଠାରୁ ରି ଲିଫର �କୃତି େଖାଜାଗଲା .....
(ଦୟାକରି ଆପଣ� ଦାବିସମଥ�ନେର ଡକୁ�େମ�ାରୀ �ମାଣର ଏକ କପି ସଂଲ� କର�)
10. �କୃତି ଏବଂ ଆଥ�କ �ତିର ପରି ମାଣ, ଯଦି କିଛି ଥାଏ, �ତିପର
ୂ ଣ େଦଇ ଅଭି େଯାଗକାରୀ� �ାରା ଦାବି କରାଯାଇଛି
(ଦୟାକରି େଯାଜନାର ଧାରା 12 (5) ଏବଂ 12 (6) କୁ ସୂଚିତ କର�) ଟ�ା ...
ସଂଲ� େହାଇଥ�ବା ଡକୁ�େମ�ଗୁଡିକର ତାଲି କା: (ଦୟାକରି ସମ� ଡକୁ�େମ�ର ଏକ କପି ସଂଲ� କର�)

େଘାଷଣାନାମା :
(i) ମ/ଁୁ ଆେମ, ଅଭି େଯାଗକାରୀ/ମାେନ ଏଠାେର େଘାଷଣା କରୁଛୁ େଯ:
a) ଉପେରା� ସୂଚନା େର ସ�ିତ ସୂଚନା ସତ� ଏବଂ ସଠିକ;୍ ଏବଂ
b) ମ/ଁୁ ଆେମ ଉପେରା� ��େର ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଦାଖଲ େହାଇଥ�ବା ଡକୁ�େମ�େର ଦଶ�ାଯାଇଥ�ବା
େକୗଣସି ତଥ�କୁ ଲୁ ଚାଇ ନାହୁ ୟକି�ା ଭୁଲ ଭାବେର ଉପ�ାପନ କରି ନାହୁ ଅ |
(ii) ଏହି େଯାଜନାର ଧାରା 9(ଏ)(କ) ଏବଂ (ଖ)ର ବ�ବ�ା ଅନୁ ଯାୟୀ ଗଣନା କରାଯାଇଥ�ବା ଏକ ବଷ�ର ଅବଧ� ସମା�
େହବା ପୂବର
� ୁ ଏହି ଅଭି େଯାଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି।
(iii)ବ��ମାନର ଅଭି େଯାଗର ବିଷୟବ�ୁ େମା �ାରା କି�ା ଆମ �ାରା କି�ା ବିଷୟ ବ�ୁ ସହିତ ଜଡିତ େକୗଣସି ପ� େମାର
/ ଆମର �ାନ ଅନୁ ଯାୟୀ ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ� କାଯ��ାଳୟ ସମ୍ମଖ
ୁ େର େକେବ ଅଣାଯାଇ ନାହି ଁ|
(iv) ବ��ମାନର ଅଭି େଯାଗର ବିଷୟବ�ୁ େକୗଣସି େଫାରମ୍ / େକାଟ�/ ମ��� ପାଖେର ବିଚାରାଧୀନ ନାହି/ଁ �ିର
େହାଇନାହି।ଁ
(v) ମ/ଁୁ ଆେମ ଏନବିଏଫସି କୁ ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ�ୁ �ଦାନ କରାଯାଇଥ�ବା ଏପରି େକୗଣସି ସୂଚନା/ ଦ�ାବିଜ �କାଶ
କରି ବାକୁ ଏବଂ ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ� ମତାମତେର �କାଶ କରି ବାକୁ ଏନବିଏଫସିକୁ ଅଧ�କୃତ କରୁଛୁ ଏବଂ
ଆମର ଅଭି େଯାଗର ସମାଧାନ ପାଇ ଁ ଆବଶ�କ |
(vi) ମ/ଁୁ ଆେମ ଏନବିଏଫସି , 2018 ପାଇ ଁ େଲାକପାଳ େଯାଜନାର ବିଷୟବ�ୁ କୁ ବି�� ଭାବେର ଉେ�ଖ କରି ଛ,ୁ
(ଅଭି େଯାଗକାରୀ� ଦ�ଖତ)
ନାମା�ନ – (ଯଦି ଅଭି େଯାଗକାରୀ ତା� �ତିନିଧ�
� ୁ ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ କି�ା ଏନବିଏଫସି େଲାକପାଳ�
କାଯ��ାଳୟେର ହାଜର େହବା ଏବଂ ଦାଖଲ କରି ବାକୁ ମେନାନୀତ କରି ବାକୁ ଚାହା�ି
ଁ , େତେବ ନି�ଲ
� ି ଖତ
� େଘାଷଣାନାମା
ଦାଖଲ କରାଯି ବା ଉଚିତ୍।)
ମ/ଁୁ ଆେମ ଉପେରା� ନାମି ତ ଅଭି େଯାଗକାରୀ/ଏତ�ାରା �ୀ/ �ଟ୍ �ୁ ମେନାନୀତ କରୁ . କିଏ ଜେଣ ଆଡେଭାେକଟ୍
ନୁ େହ ଁ ଏବଂ ଯାହାର ଠିକଣା େହଉଛି ..... ଏହି ଅଭି େଯାଗର ସମ� ��ିୟାେର େମାର/ ଆମର �ତିନିଧ � ଭାବେର ଏବଂ
ନି�ିତ କର� େଯ ତା� �ାରା କରାଯାଇଥ�ବା େକୗଣସି ବିବୃ�ି, �ହଣ କି�ା �ତ�ାଖ�ାନ େମା ପାଇ/ଁ ଆମ ପାଇ ଁ
ବା�ତାମୂଳକ େହବ | େସ/ େସ େମା ଉପ�ିତିେର ନି�େ� ର ଦ�ଖତ କରି ଛ�ି ।
�ହଣ କରାଯାଇଛି
(�ତିନିଧ�
� ଦ�ଖତ)
(ଅଭି େଯାଗକାରୀ� ଦ�ଖତ)
ଟି�ଣୀ: ଯଦି ଅନଲାଇନ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଏ, େତେବ ଅଭି େଯାଗ �ା�ର ◌ିତ େହବା ଆବଶ�କ ନୁ େହ।ଁ

