ପରିଶିଷ୍ଟ 1.1 ଅଭିଯ ୋଗ ନିବୋରଣ ମୋଟ୍ରିକ୍ସ ଏବଂ ଯ ୋକପୋଳ ସ୍କି ମର ପ୍ରମୁଖ ବିଯଶଷତୋଗୁଡକ
ି
ଏସକୋଯ ସନ ମୋଟ୍ରିକ୍ସ:
ସ୍ତର 1:

ଯଦି ଗ୍ରାହକ କମ୍ପାନୀର ଗ୍ରାହକ ସେବା ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା େମାଧାନସର େନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହନ୍ତ
ଁ ି କିମବା 7 ଦିନ ମଧ୍ୟସର ଗ୍ରାହକ ସକୌଣେି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି
ନାହିଁ ସତସବ ଗ୍ରାହକ ଆସବଦନ କରିପାରିସବ:
ପରିଚୋଳକ ଅପଯରସନସ
ସେଣ୍ଟ୍ରମ ମାଇସକ୍ରାସକ୍ରଡିଟ ଲିମିସଟଡ
କାଯ୍ୟାଳୟ ଠିକଣା # 402, ନୀଳକଣ୍ଠ କସପ୍ାସରଟ ପାକ୍, ସଲବଲ 4, କିରଲ ସରାଡ
ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ), ମୁମାବ ଇ, 400 086, 91-022 62756212 [ଲୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନଂ.]
କିମାବ cml.complaints@centrum.co.inସର ସ ାଟିଏ ଇସମଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ
ଏହି ଭଳି ଅଭିସଯା ଗ୍ରହଣ କରିବାର 7ଟି କାଯ୍ୟ ଦିବେ ମଧ୍ୟସର କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବ l

ସ୍ତର 2:

ଯଦି ଗ୍ରାହକ ପରିଚାଳକ-ଅପସରେନସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା େମାଧାନସର ତଥାପି େନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତି ସତସବ ଗ୍ରାହକ ଅଭିସଯା ନିବାରଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ
ଆସବଦନ କରିପାରିସବ:

ଅଭିଯ ୋଗ ନିବୋରଣ ଅଧିକୋରୀ
ସେଣ୍ଟ୍ରମ ମାଇସକ୍ରାସକ୍ରଡିଟ ଲିମିସଟଡ,
ମାର୍୍ତ(ଆସଟନ): ଶ୍ରୀ. ଓମ ଶଙ୍କର ଦୁ ସବ
କାଯ୍ୟାଳୟ ଠିକଣା # 402, ନୀଳକଣ୍ଠ କସପ୍ାସରଟ ପାକ୍, ସଲବଲ 4, କିରଲ ସରାଡ
ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ), ମୁମାବ ଇ, 400 086,
କିମାବ om.dubey@centrun.co.inସର ସ ାଟିଏ ଇସମଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ
91-90828 29036 କିମାବ କଲ୍ କରନ୍ତୁ [ସମାବାଇଲ୍] / 91-022 62756222 [ଲୟାଣ୍ଡଲାଇନ ନଂ.]
ଅଭିସଯା ର ଉତ୍ତର ୭ଟି କାଯ୍ୟ ଦିବେ ମଧ୍ୟସର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ l

ସ୍ତର 3:

ଯଦି ଗ୍ରାହକ ସ୍ତର-1 ଏବଂ ସ୍ତର-2 ଏେକାସଲେନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା େମାଧାନସର େନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତି ସତସବ ସେ ଏମଏଫ୍ଆଇଏନ(MFIN )କୁ ସଟାଲ ଫ୍ରି
ନମବର 18001021080 କଲ୍ କରିପାରିସବ l

ସ୍ତର 4:

ଯଦି ଗ୍ରାହକ ସ୍ତର-1, ସ୍ତର-2, ଏବଂ ସ୍ତର-3 ଏେକାସଲେନ ଡ଼
ୁ ିକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା େମାଧାନସର େନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁ ହଁନ୍ତି ସତସବ ସେ ଆରବିଆଇ(RBI) ପାଖକୁ
ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିସବ କିମାବ ନିମନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଠିକଣାସର ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସବଦନ କରିପାରିସବ:
ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀ
ରିଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଅଣ-ବୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ ପଯ୍ୟସବକ୍ଷଣ ବିଭା
ମୁମାବ ଇ ଆଞ୍ଚଳିକ କାଯ୍ୟାଳୟ
3ୟ ମହଲା, ଡଃ. ଏ.ବି. ନାୟାର ସରାଡ଼,
ମୁମାବ ଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସଷ୍ଟେନ (ମରାଠା ମନ୍ଦିର ଥିଏଟର ପାଖସର)
ବାଇକୁଲା, ମୁମାବ ଇ 400008
ସଟଲିସର୍ାନ: (022) 2302 2014 ର୍ାକ୍ସ: (022) 2302 2011
ଇ-ସମଲ୍ ଆଇଡି: helpdnbs@rbi.org.in

ଯ ୋକପୋଳ ସ୍କି ମ୍

ବିକଳ୍ପଭାବସର ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ସ ାଟିଏ ମାେ ମଧ୍ୟସର ସକୌଣେି ଉତ୍ତର ମିସଳ ନାହିଁ କିମାବ ଗ୍ରାହକ ଏନବିଏର୍େି (NBFC) ପ୍ରତିକ୍ରିୟାସର ଅେନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି (+)
ଯଦି ଗ୍ରାହକ ସକୌଣେି ସ ାଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇନାହଁାନ୍ତି, ସତସବ ନିମନ ଆଧୋରଗୁଡିକଯର ସଲାକପାଳ ଏନବିଏର୍େି (NBFC) ସର ଗ୍ରାହକ ସ ାଟିଏ ଅଭିସଯା
ର୍ାଇଲ କରିପାରନ୍ତି (ଏନବିଏର୍େି (NBFC) ଠାରୁ ଉତ୍ତରର ସ ାଟିଏ ବର୍୍ ମଧ୍ୟସର:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ସଚକ ୁଡ଼କ
ି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇନାହିଁ କିମାବ ବିଳମବସର କରାଯାଇଛି
ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଋଣ ପରିମାଣକୁ , ନିୟମ ଏବଂ େତ୍ତ୍ାବଳୀ, ବାର୍ିକ େୁଧ ହାର ଇତୟାଦିକୁ ବୁ ଝାଇ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାର୍ାସର କିମବା ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ବୁ ଝପ
ି ାରୁଥିବା ସ ାଟିଏ ଭାର୍ାସର ମଞ୍ଜୁରୀର ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର/େତ୍ତ୍ାବଳୀ ପ୍ରଦାନସର ବିର୍ଳ କିମବା ଅସ୍ୱୀକାର
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାର୍ାସର କିମାବ ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ବୁ ଝିପାରୁଥିବା ସ ାଟିଏ ଭାର୍ାସର ମଞ୍ଜୁରୀ େତ୍ତ୍ାବଳୀସର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପରିବତ୍ତ୍ନ ଡ଼
ୁ ିକ ପାଇଁ ଯସଥଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ
କରିବାସର ବିର୍ଳ କିମାବ ଅସ୍ୱୀକାର
େମସ୍ତ ସଦୟର ପରିସଶାଧସର ନିରାପତ୍ତା ଡକୁ ୟସମଣ୍ଟ୍ ଡ଼
ୁ ିକ ପଠାଇବାସର ବିର୍ଳ/ବିଳମବ
ପୂବ୍ରୁ ଯସଥଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବିନା ଋଣ ଗ୍ରହୀତା ଉପସର ଶୁଳ୍କ ଡ଼
ୁ ିକ ଲା କ
ୁ ରିବା
ଚୁ କ୍ତି/ଋଣ ଚୁ କ୍ତିନାମାସର ଆଇନ ତ ଭାବସର ମିଶକ
ି ରି ରହିଥିବା ଲା ୁସଯା ୟ ପୁନଃ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାସର ବିର୍ଳ
ଆରବିଆଇ (RBI) ନିସଦ୍ଶ ଡ଼
ୁ ିକୁ ଏନବିଏର୍େି (NBFC) ଦ୍ୱାରା ଅନୁ େରଣ କରାନଯିବା
ନୟାୟଯୁକ୍ତ ସକାଡ ପାଇଁ ନିସଦ୍ଶାବଳୀ ଅନୁ େରଣ କରାନଯିବା

ଏନବିଏଫସି (NBFC) ଯ ୋକପୋଳ (ଆରବିଆଇ (RBI)) ଏବଂ ଯସଣ୍ଟ୍ରମ ମୋଇଯରୋଯରଡିଟ
ଅଧିକୋରୀମୋନଙ୍କର ଠିକଣୋ ଏବଂ କୋ ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକ
ି

ିମିଯଟଡ (ସିଏମଏ

(CML)) ଯନୋଡୋ

ରନଂ

ଯକନ୍ଦ୍ର

ଏନବିଏଫସି (NBFC) ଯ ୋକପୋଳ କୋ ୍ୟୋଳୟ
ଠିକଣୋ

କୋ ୍ୟର ଅଞ୍ଚଳଗୁଡକ
ି

ସିଏମଏ (CML) ଯନୋଡୋ
ଅଧିକୋରୀ

1.

ସଚନ୍ନାଇ

ମାର୍୍ତ ରିଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ସର୍ାଟ୍ ଗ୍ଳାେିେ,
ସଚନ୍ନାଇ 600 001
ଏେଟିଡି(STD) ସକାଡ: 044
ସଟଲିସର୍ାନ ନଂ: 25395964
ର୍ାକ୍ସ ନଂ: 25395488
ଇସମଲ୍ nbfcochennai@rbi.org.in

ତାମିଲନାଡୁ , ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ
ନିସକାବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କର୍ଣ୍୍ାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ର
ପ୍ରସଦଶ, ସତସଲଙ୍ଗାନା, ସକରଳ,
ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଏବଂ
ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁସଚରୀ

ଶ୍ରୀ. ତୁ ଷୋର ଯ ୋଯ

ମାର୍୍ତ ରିଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଆରବିଆଇ (RBI) ବାଇକୁଲା କାଯ୍ୟାଳୟ ସକାଠା
ମୁମାବ ଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରଲସେ ସଷ୍ଟେନ ବିପରୀତ, ବାଇକୁ ଲା,
ମୁମାବ ଇଏେଟିଡି(STD) ସକାଡ: 022
ସଟଲିସର୍ାନ ନଂ: 23028140 ର୍ାକ୍ସ ନଂ: 23022024
ଇସମଲ୍: nbfcomumbai@rbi.org.in
ମାର୍୍ତ ରିଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ
େଂେଦ ମା ୍
ନିୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ -110001
ଏେଟିଡି(STD) ସକାଡ: 011
ସଟଲିସର୍ାନ ନଂ: 23724856
ର୍ାକ୍ସ ନଂ: 23725218-19
ଇସମଲ୍ : nbfconewdelhi@rbi.org.in

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ସ ାଆ, ୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟ
ପ୍ରସଦଶ, ଛତିଶ ଡ଼, ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ
ଅଞ୍ଚଳ ଦାଦ୍ରା ଓ ନ ର ହାସବଳୀ,
ଡାମନ ଏବଂ ଡିୟୁ

ଶ୍ରୀ. ତୁ ଷୋର ଯ ୋଯ

ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରସଦଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ,
ହରିୟାନା, ପଞ୍ଜାବ, ସକନ୍ଦ୍ରଶାେିତ ଅଞ୍ଚଳ
ଚଣ୍ଡି ଡ଼, ହିମାଚଳ ପ୍ରସଦଶ, ଏବଂ
ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶମୀର

ଯେବୋଶିଷ ମ ୋନ୍ତି
ଠିକଣା : ସେଣ୍ଟ୍ରମ ମାଇସକ୍ରାସକ୍ରଡିଟ ଏଲଟିଡି

ମାର୍୍ତ ରିଜଭ୍ ବୟାଙ୍କ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ
15, ସନତାଜୀ େୁଭାର୍ ସରାଡ଼
ସକାଲକାତା-700 001
ଏେଟିଡି(STD) ସକାଡ: 033
ସଟଲିସର୍ାନ ନଂ: 22304982 ର୍ାକ୍ସ ନଂ:22305899
ଇସମଲ୍: nbfcokolkata@rbi.org.in

ପଶ୍ଚି ମବଙ୍ଗ, େିକମ
ି , ଓଡ଼ିଶା, ଆୋମ,
ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରସଦଶ, ମଣିପୁର,
ସମଘାଳୟ, ମିସଜାରାମ, ନା ାଲାଣ୍ଡ,
ତ୍ରିପୁରା, ବିହାର ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ

ଯେବୋଶିଷ ମ ୋନ୍ତି
ଠିକଣା : ସେଣ୍ଟ୍ରମ ମାଇସକ୍ରାସକ୍ରଡିଟ ଏଲଟିଡି
ୋମନ୍ତରାପୁର, ଓଲଡ ଟାଉନ,
ଆଇେିଆଇେିଆଇ(ICICI) ବୟାଙ୍କର
ଉପସର, 2ୟ ମହଲା, ଭୁବସନଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା751002

2.

3.

4.

ମୁମାବ ଇ

ନିୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ

ସକାଲକାତା

(୧) ସଲାକପାଳ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କସର?
•
ସଲାକପାଳ ନିକଟସର କାଯ୍ୟବାହୀ ଡ଼
ୁ ିକ ୋରାଂଶ ଭଳି ଅଟନ୍ତି
•
ବୁ ଝାମଣା ମାଧ୍ୟମସର ବସନ୍ଦାବସ୍ତକୁ ବଢ଼ାଏ->ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସତସବ ପୁରସ୍କାର/ଆସଦଶ ମଞ୍ଜୁର କରିସବ
(୨) ଯଦି ସଲାକପାଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିସର ଜସଣ ଗ୍ରାହକ େନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁ ଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଆସବଦନ କରିପାରିସବ କି?
ହଁ, ଯଦି ସଲାକପାଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସବଦନସଯା ୟ ଅସଟ-> ଅପିସଲଟ କତ୍ତ୍ୃପକ୍ଷ: ସଡପୁଟି ଭର୍ଣ୍୍ର, ଆରବିଆଇ (RBI)
ମଯନରଖନ୍ତୁ:

ଠିକଣା: ସେଣ୍ଟ୍ରମ ମାଇସକ୍ରାସକ୍ରଡିଟ ଏଲଟିଡି
କାଯ୍ୟାଳୟ# 402, ନୀଳକଣ୍ଠ କସପ୍ାସରଟ
ପାକ୍, ସଲବଲ 4, କିସରାଲ ସରାଡ଼
ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ), ମୁମାବ ଇ, 400 086

ଠିକଣା: ସେଣ୍ଟ୍ରମ ମାଇସକ୍ରାସକ୍ରଡିଟ ଏଲଟିଡି
କାଯ୍ୟାଳୟ# 402, ନୀଳକଣ୍ଠ କସପ୍ାସରଟ
ପାକ୍, ସଲବଲ 4, କିସରାଲ ସରାଡ଼
ବିଦୟାବିହାର (ପଶ୍ଚି ମ), ମୁମାବ ଇ, 400 086

ୋମନ୍ତରାପୁର, ଓଲଡ ଟାଉନ,
ଆଇେିଆଇେିଆଇ(ICICI) ବୟାଙ୍କର ଉପସର,
2ୟ ମହଲା, ଭୁ ବସନଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା-751002

•
•

ଏହା ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ େମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ଅସଟ
ସଯ ସକୌଣେି ସ୍ତରସର ନିବାରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ସଯ ସକୌଣେି ଅଦାଲତ/ମଞ୍ଚ/କତ୍ତ୍ୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ରହିଛ ି

ଯ ୋକପୋଳ ସ୍କି ମର ଯଗୋଟିଏ ନକ (କପି) ଶୋଖୋ ପରିଚୋଳକ/ଶୋଖୋର ସ କୋରୀ ଶୋଖୋ ପରିଚୋଳକଙ୍କ ନିକଟଯର ଉପ ବ୍ଧ
ଅଯଟ l

