
                                                                           ପରଶିଷି୍ଠ A 

• ସୁଧ / ଜମା ବଳିମବ କମିବା ଦେୟ ସହତି ପ୍ରୋନ କରାଯାଇ ନାହିଁ | 
• ଉପସ୍ଥାପିତ ଦହାଇନାହିଁ କମିବା ବଳିମବଦର କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନୁ୍ତ | 
• ଋଣ ମଞ୍ଜରୁ ପରମିାଣ, ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତ, ବାର୍ଷକି ସୁଧ ହାର ଇତୟାେ ିପ୍ରୋନ କରାଯାଇ ନାହିଁ | 
• ଚୁକି୍ତଦର ପରବିର୍ତ୍ତନ, ଦେୟ ଆୋୟ ପାଇଁ ଦନାଟସି୍ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇ ନାହିଁ | 
• ଚୁକି୍ତନାମା / ଋଣ ଚୁକି୍ତଦର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନଶିି୍ଚତ କରବିାଦର ବଫିଳତା | 
• ସକୁିୟରଟି ି/ ଡକୁୟଦମଣ୍୍ଟ ରଲିିଜ୍ କରବିାଦର ବଫିଳତା / ବଳିମବ | 
• ଚୁକି୍ତନାମା / ଋଣ ଚୁକି୍ତଦର ଆଇନଗତ ଭାବଦର କାଯତୟକାରୀ ବଲିଟ-ଇନ୍ ରଦିପାଜସିନ୍ ପ୍ରୋନ କରବିାଦର ବଫିଳତା | 
• ଆରବଆିଇର ନଦିଦତଶନାମା NBFC ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ | 
• ଯଥାଥତ ଅଭୟାସ ସଂଦକତ ଉପଦର ନଦିଦତଶାବଳୀ ଅନୁସରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ | 

            ଅଣ ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍ଗ ଆର୍ଥକି କମ୍ପାନୀଗୁଡକି ପାଇଁ ଓମ୍ବୁଡସମ୍ୟାନ୍ ସି୍କମ୍, 2018   |                              
                                       ପ୍ରମ୍ୁଖ ଶଷି୍ଟ୍ୟଗୁଡକି | 

ଜଣଣ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଣ ାଗ ଦାଖଲ କରିବ୍ାର କାରଣ | : 

 ଜଣଣ ଗ୍ରାହକ କପିରି ଅଭିଣ ାଗ ଦାଖଲ କରିପାରିଣବ୍ |? 
 
 
 
 
 
 ଓମ୍ବୁଡସମ୍ୟାନ୍ କପିରି ନଷି୍ପତି୍ତ ନଅିନ୍ତ ି| ? 

• ଓମବୁଡସମୟାନ୍ କ ପୂବତରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତରି ସାରାଂଶ ଅଦଟ | 
• ସମନବୟ ମାଧ୍ୟମଦର ସମାଧାନକୁ ଦପ୍ରାତ୍ସାହତି କଦର ଯେ ିପହଞ୍ଚ ିନଥାଏ, ପୁରସ୍କାର / ଅଡତର ଦେଇପାଦର | 

 

 ଜଣଣ ଗ୍ରାହକ ଆଣବ୍ଦନ କରିପାରଣିବ୍,  ଦ ିଓଣେଡସମ୍ୟାନ୍ କ ନଷି୍ପତି୍ତଣର ସନୁ୍ତଷ୍ଟ୍ ନୁହଁନ୍ତ ି|? 
  ହଁ, ଯେ ିଓଦେଡସମୟାନ୍କ ନଷି୍ପର୍ତ୍ ିଆଦବେନକାରୀ ଅପିଲ୍ ଅଥରଟି:ି ଦଡପୁଟ ିଗଭର୍ଣ୍ତର, ଆରବଆିଇ | 
 ଧ୍ୟାନ ଦଅିନୁ୍ତ: 

• ଏହା ଏକ ବକିଳ୍ପ ବବିାେର ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ | 
• ଗ୍ରାହକ ଦଯଦକୌଣସ ିପଯତୟାୟଦର ପୂର୍ଣ୍ତ ପ୍ରତକିାର ପାଇ ଁଅନୟ  ଦକାଟତ / ଦଫାରମ୍ / କର୍ତ୍ତୃ ପକ୍ଷଙ୍କ ନକିଟକୁ ଯିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ 

ଅଟନ୍ତ ି|                    
                    ଦଯାଜନାର ଅଧିକ ବବିରଣୀ ପାଇଁ www.rbi.org.in କୁ ଅନୁସରଣ କରନୁ୍ତ | 

ସି୍କମ୍ ଗ୍ରାହକଙୁ୍କ ଅନ୍ତଭତୁ କ୍ତ କଦର |

ସମସ୍ତ ଜମା NBFC

ଦନଇଥାଏ |

ସମ୍ପର୍ତ୍ ିଆକାର ସହତି NBFCs> = Rs। 100 ଦକାଟ ି+ ଗ୍ରାହକ ଇଣ୍ଟରଦଫସ୍ (ବାେ ଦେଇ: 
ଭିର୍ତ୍ଭୂିମି ଫାଇନାନସ କମ୍ପାନୀ, ଦକାର ଇନଦଭଷ୍ଟଦମଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର ରୂଣ ପାଣ୍ଠ ି

ଏବଂ NBFCs)

ଲିଖିତ 
ପ୍ରତନିଧିିତ୍ୱ 
NBFC କୁ 
ଚନି୍ତତି 

ଦଗାଟଏି 
ମାସ 
ଦଶର୍ଷଦର 
| 

ଯେ ିଉର୍ତ୍ର NBFC ରୁ 
ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ କମିବା 
ଗ୍ରାହକ NBFC ର 
ଉର୍ତ୍ରଦର ଅସନୁ୍ତଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତ ି| 

ଯେ ିଗ୍ରାହକ 
ଦକୌଣସ ିଦଫାରମ୍ 
ନକିଟକୁ ଯାଇ 
ନାହଁାନ୍ତ ି| 

NBFC ଓମବୁଡସମୟାନ୍ କ 
ନକିଟଦର ଅଭିଦଯାଗ ୋଖଲ 
କରନୁ୍ତ (NBFC ର ଉର୍ତ୍ରର 
ଏକ ବର୍ଷତ ପଦର ନୁଦହଁ) 
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