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ଭାରତୀୟ ରଜିଭର୍ ବ୍ୟା� (ଆର୍ ବଆିଇ) ଅଣ-ବ୍ୟା�ିଂ ଆଥିର୍କ କ�ାନୀଗୁଡକି (ଏନବଏିଫ୍ ସ)ି ନମିେ� ଡଏିନବଆିର୍ (ପିଡ)ି 

ସସି.ିନଂ.054/03.10.119/2015-16 ମାଧ୍ୟମେର ନ୍ୟାୟସ�ତ କାଯର୍୍ୟପ�ତ ିସଂହତିା ଉପେର ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ଜାର ିକରଛି� ି। 

ବବୃିତ ିକ୍ୟାପିଟାଲ (ଏଠାେର ପେର ଭିସପିିଏଲ୍ ଭାେବ ସଚୂତି କରାଯିବ)ର ନ୍ୟାୟସ�ତ କାଯର୍୍ୟପ�ତ ିସଂହତିା (ଏଫ୍ ପିସ)ି ଆର୍ବଆିଇର ନ୍ୟାୟସ�ତ 
କାଯର୍୍ୟପ�ତ ିସଂହତିା ନେି�ର୍ଶାବଳୀକୁ ଦୃ�ିେର ରଖି ��ୁତ କରାଯାଇଛ ି। 

 

ଏହ ିଏଫ୍ ପିସ ିଭିସପିିଏଲ୍ ର ସମ� କାଯର୍୍ୟାଳୟଗୁଡ଼କିେର ଲାଗୁ େହବ ଏବଂ ସଂ�ାର ସମ� କମର୍ଚାରୀ� ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମଳୂକ େହବ । 

ନ୍ୟାୟସ�ତ କାଯର୍୍ୟପ�ତ ିସଂହତିାର ଅଭି�ାୟଗୁଡ଼କି: 
 

ଏଫ୍ ପିସରି ଅଭି�ାୟଗୁଡ଼କି ନମି�ମେତ େହାଇଥାଏ: 
 

1. �ାହକ� କଥା ବୁଝବିା ପାଇଁ ସେବର୍ା�ମ କାଯର୍୍ୟପ�ତଗୁିଡକି ଅବଲମ�ନ କରବିା 

2. ଆଇନଗତ ଓ େନତୖକ ଭାେବ �ହଣେଯାଗ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ କାଯର୍୍ୟପ�ତଗିୁଡ଼କି ଅନୁସରଣ କରବିା 
3. ��ତା ଅବଲମ�ନ �ହଣ କରବିା ଏବଂ �ାହକ�ୁ ସମ� ଜରୁରୀ ସଚୂନା �ଦାନ କରବିା 

 

ବବୃିତ ିକ୍ୟାପିଟାଲର �ତଶିତୃଗୁିଡ଼କି 
 

• କ�ାନୀ ନୟିାମକଗଣ (ଭାରତୀୟ ରଜିଭର୍ ବ୍ୟା�, େସବ,ି ଆଇଆର୍ ଡଏି ଇତ୍ୟାଦ)ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ େଯାଗ୍ୟ କ�ର୍ୃ ପ�ମାେନ େଯପର ି କ ି

ସରକାର, �ାନୀୟ କ�ର୍ୃ ପ� ଇତ୍ୟାଦ�ି �ାରା ଗହୃୀତ / ଜାର ିକରାଯାଇଥିବା ସମ� �ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ, ନୟିମାବଳୀ ଓ ନେି�ର୍ଶାବଳୀ ମାନ ି

ଚଳବିା ପାଇଁ ଅ�ୀକାର କରୁଛ ି। 

• କ�ାନୀ ଧମର୍, ଜାତ,ି ଲି� କମି�ା ଭାଷା ଆଧାରେର େକୗଣସ ିେଭଦଭାବ ନ କରବିା ପାଇଁ ଅ�ୀକାର କରୁଛ ି। 

• କ�ାନୀ ଏହାର �ାହକ / ସ�ାବ୍ୟ �ାହକମାନ�ୁ ଏହାର ଉ�ାଦ ଓ େସବାଗୁଡ଼କି ସ�କର୍େର �� ଓ ପୂ�ର୍ ସଚୂନା �ଦାନ କରବି ଏବଂ 

େକୗଣସ ି�ମା�କ କମି�ା ସ�ବତଃ ଭୁଲ୍ ଦଗି୍ ଦଶର୍ନ େଦଉଥିବା ବ�ିାପନ କମି�ା �ଚାରର ଆ�ୟ େନବ ନାହିଁ । 

• କ�ାନୀ ‘ଲୁ�ାୟିତ େଦୟ’ କମି�ା ��ତାର ଅଭାବ ପର ିଉପାଦାନ ଥିବା େକୗଣସ ିଉ�ାଦ କମି�ା େସବାଗୁଡକି �ଚଳନ କରବିା ଠାରୁ ନବୃି� 
ରହବିା ପାଇଁ ଅ�ୀକାର କରୁଛ ି। 

• �ାହକ� �ାରା ବ�କ ପଡଥିିବା ସକୁି୍ୟରଟିରି ନରିାପଦ ତ�ାବଧନ ବା େସଫ୍ କେ�ାଡକୁି ସରୁ�ିତ କରବିା ପାଇଁ ଏବଂ କ�ାନୀର 

କେ�ାଡେିର ଥିବା ସମୟେର ସକୁି୍ୟରଟିରି େକୗଣସ ିଆକ�ିକ, ଅନ�ିାକୃତ କମି�ା �ତାରଣାମଳୂକ ହାନ ିପାଇଁ �ାହକ�ୁ �ତପୂିରଣ େଦବା 

ପାଇଁ ସମ� ସ�ାବ୍ୟ ଓ ଯଥାେଯାଗ୍ୟ ପଦେ�ପ �ହଣ କରବିାକୁ ଅ�ୀକାର କରୁଛ ି। 

• ବ୍ୟବସାୟ କାରବାର କରବିା େବେଳ �ାହକ� �ାରା କରାଯାଇଥିବା େକୗଣସ ିଅନ�ିାକୃତ କମି�ା କରିାଣି ସମ��ୀୟ ତ�ଟରି ଲାଭ ନ େନବା 

ପାଇଁ ଅ�ୀକାର କରୁଛ ି। 

• �ାହକ� ଅଭିେଯାଗ ଏବଂ ��ାବଗୁଡ଼କିର ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ େଗାେଟ ବ୍ୟବ�ା ରଖିବା ପାଇଁ କ�ାନୀ �ତଶିତୃବି� ଅେଟ ଯାହା 

ସା�େର ଆନୁଷ�ିକ ଭାେବ େଗାେଟ ଏସକାେଲସନ୍ ମ୍ୟା��ି ରହଥିିବା େଗାେଟ ସସୁ�ଠତି ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ବ୍ୟବ�ା ରହଥିାଏ । 

• କ�ାନୀ ଏହ ି ଏଫ୍ ପିସକୁି ଏହାର େୱବସାଇଟ୍ �ଦଶିର୍ତ କରବି ଏବଂ �ାହାକ�ୁ ଉପଲ� କରାଇବ, ଅନୁେରାଧ �େମ, ଏଫ୍ ପିସରି 

େଗାେଟ ନକଲ ବା କପି ଦାବ ିମତୁାବକ ଉପଲ� କରାଯିବ । 
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କାଯର୍୍ୟପ�ତଗୁିଡ଼କି 
 
ଋଣଗୁଡ଼କି 
 
• ଋଣ ଲିଖିତ �ମାଣ ସମାହାର ବା ଡକୁ୍ୟେମେ�ସନ େସଟ୍, ଅଧିକ�ୁ, ଋଣକୁ ପରଚିାଳନା କରୁଥିବା ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ ଏବଂ ବ�ୃିତ 

େବଶୖ�ି୍ୟକୁ ଅ�ଭର୍ୁ � କରବି । ଏହା ଋଣକ�ର୍ାମାନ�ୁ କ�ାନୀ �ାରା �ଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସ�ର୍ାବଳୀକୁ ବଜାରେର ଥିବା ଅନ୍ୟ ଋଣ 

�ଦାନକାରୀ ସଂ�ାଗୁଡ଼କିର ସ�ର୍ାବଳୀ ସହତି ତୁଳନା ଏବଂ ବେି�ଷଣ କରବିା ପାଇଁ ସେୁଯାଗ େଦବା �ାରା ସଚୂତି ନ�ି� ିେନବାେର ସ�ମ 

କରବି । ଉ� ଫମର୍ ମଧ୍ୟ ଋଣକ�ର୍ା� �ାରା ଦାଖଲ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଦ�ାବଜି ବା ଡକୁ୍ୟେମ�ଗୁଡକୁି ନ�ିିର୍� କରବି । 

• ଋଣ ଦରଖା� ଫମର୍ ମଧ୍ୟ ଡାଟାେବସ୍ ତଆିର ିକରବିା ପାଇଁ କ�ାନୀକୁ ସ�ମ କରବିାକୁ ଋଣକ�ର୍ାମାେନ ଏବଂ େସମାନ� ପରବିାର ସଦସ୍ୟ� 

ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅତରି�ି ସଚୂନାର ତାଲିକା କରପିାେର । 

• ଋଣ ଆେବଦନ ଫମର୍ ଋଣକ�ର୍ାମାନ�ୁ ଆେବଦନ ଫମର୍ର �ା�ି �ୀକାର କର ିେଗାେଟ �ୀକାେରା�ି �ଦାନ କରବି । 

• ସମ� ଋଣ ଆେବଦନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦ�ାବଜିଗୁଡ଼କି ସହତି ଯଥାଥର୍ ଭାେବ ପୂରଣ େହାଇଥିବା ଋଣ ଆେବଦନ ଫମର୍ର �ା�ି ତାରଖି ପର ଠାରୁ 

90 ଦନି ମଧ୍ୟେର ସମା� କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଋଣକ�ର୍ା� �ାରା �ଚଳତି ନୟିମ ଓ ନୟିମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରାଯାଇ ସମ� ଦ�ାବଜିର 

�ା� କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହଛି ି। 

• �ାହକ� ସହତି ସମ� େଯାଗାେଯାଗ ଉଭୟ ପ� �ାରା ବୁଝା ପଡୁଥିବା େଗାେଟ ଭାଷାେର େହବ । 
 

ଋଣ ମଲୂ୍ୟା�ନ ଏବଂ ସ�ର୍ାବଳୀ/ ନୟିମାବଳୀ 

 
• କ�ାନୀ, ଋଣ ମ�ରୁ କରବିା ପୂବର୍ରୁ, ଋଣ ପରେିଶାଧ କରବିା ପାଇଁ ଋଣକ�ର୍ା�ର ସାମଥର୍୍ୟକୁ ମଲୂ୍ୟାୟନ କରେିବ । 

• ଋଣ େଦବା ପାଇଁ ନ�ି� ିମ�ରୁ ପ� ମାଧ୍ୟମେର ଋଣକ�ର୍ା�ୁ ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ, ଯାହା �� ଭାେବ ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ, ବାଷିର୍କ ସଧୁ ହାର, 

ସଧୁ ଓ ଦ�ନୀୟ ସଧୁର �େୟାଗ ପ�ତ ିଦଶର୍ାଉଛ ିଯାହା ବଳି�ିତ େଦୟ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ । 

• ଉପେରା� ସ�ର୍ ଓ ନୟିାମବଳୀ ଓ ଉପେର ଦଶର୍ାଯାଇଥିବା ବ�ିାପନଗୁଡ଼କିର �ୀକୃତ ିକ�ାନୀର େରକଡର୍ଗୁଡକିେର ସଂର�ିତ କରାଯିବ । 
ସବୁଧିା ଚୁ�ି / ଡକୁ୍ୟେମେ�ସନର େଗାେଟ ନକଲ, ଋଣ ଚୁ�ିେର ଉ�ୃତ ସମ� ସଂଲ�ିତ ଦ�ାବଜିର େଗାେଟ ନକଲ ସହତି �ାହକ�ୁ ଋଣ ମ�ରୁ / 
ବତିରଣ ସମୟେର �ଦାନ କରାଯିବ । ବଳି�ିତ ପରେିଶାଧ େ��େର ଲାଗୁ େହବାକୁ ଥିବା ଦ�ନୀୟ ସଧୁ ଋଣ ଚୁ�ିେର େବାଲ�େର ହାଇଲାଇଟ୍ 
କରାଯିବ । 
ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀେର ପରବି�ର୍ନଗୁଡ଼କି ସହତି ଋଣଗୁଡ଼କିର ବତିରଣ 

 
• କ�ାନୀ ଲିଖିତ ମାଧ୍ୟମେର କମି�ା କ�ାନୀର େୱବସାଇଟ୍ େର ଅପେଡଟ୍ କର,ି �ାହକ�ୁ ଋଣର ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀେର େଯ େକୗଣସ ି

ପରବି�ର୍ନ ବଷିୟେର େଯାଗାେଯାଗ କରବି ଏବଂ �ାହକ� �ାରା ସୀକୃତ ିଆଧାରେର ଭବଷି୍ୟତେର ପରବି�ର୍ନଗଡ଼ୁକି ଲାଗୁ କରବି । 

 
ବତିରଣ ପରବ�ର୍ୀ ପଯର୍୍ୟେବ�ଣ 
 
• ଋ� କରବିା/େଦୟ କମି�ା ଋଣ �ଦଶର୍ନକୁ �ରାନି�ତ କରବିା େନଇ କ�ାନୀର ନ�ି�,ି ଯଦ ିେକୗଣସ ିଥାଏ, ଋଣ ଚୁ�ିର ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ 

ଅନୁସାେର େହବ । 

• ଋଣ ର� କରବିା ପୂବର୍ରୁ କମି�ା େଦୟ କମି�ା �ଦଶର୍ନକୁ �ରାନି�ତ କରବିା ପାଇଁ କହବିା ପୂବର୍ରୁ କ�ାନୀ ଋଣକ�ର୍ା�ୁ ଯଥାେଯାଗ୍ୟ ସମୟ 

େଦେବ ଯାହାକ ିଋଣ ଚୁ�ି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ��ତି ଦ�ାବଜିଗୁଡକିେର ରହଥିିବା ସ�ର୍ ଓ ନୟିମାବଳୀ ଅନୁସାେର େହାଇଥାଏ । 
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• କ�ାନୀ ନକିଟେର ରହଥିିବା ବ�କଗୁଡ଼କି ଋଣର ପୂ�ର୍ ଅ�ମି ପରେିଶାଧ �ା�ି ଉପେର ମ�ୁ କରାଯାଇପାେର ଯାହା କ�ାନୀର ଋଣକ�ର୍ା� 

ବପି�େର େକୗଣସ ିଦାବ ିବା େକ�ମ୍ ପାଇଁ େଯ େକୗଣସ ିେବଧୖ ଅଧିକାର କମି�ା ଋଣ ପରେିଶାଧ ନେହଲା ପଯର୍୍ୟ� ଅନ୍ୟର ସ�� ିଦଖଲେର 

ରଖିବା ଅଧିକାର କମି�ା ଜମାରାଶକୁି ଜବତ କରବିାର ଅଧିକାର ଅନୁସାେର େହାଇଥାଏ । ଅବଶ୍ୟ, େଯଉଁଠାେର ଋଣକ�ା ମ�ରୁ େହାଇଥିବା 

େମାଟ ରାଶ ିଭିତେର େଯେତେବେଳ ଓ େଯପର ିେସ ଦରକାର କରେିବ େସେତେବେଳ ଓ େସପର ିଟ�ା ଋଣ କରବିାକୁ/ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁମତ ି

େଦବା �ାରା ସବୁଧିା �ା� କରଥିା�,ି ବ�କ ସାମ�ୀକୁ ସଂଚାଳନଗତ ସବୁଧିା ପାଇଁ କ�ାନୀ �ାରା ରଖାଯାଇପାେର । 

 
ଖିଲାପ େ��େର ପୁନଦର୍ଖଲ 

 
ସରୁ�ିତ ଋଣ �ଦାନ ପାଇଁ କ�ାନୀ ନକିଟେର ଋଣକ�ର୍ା� ସହତି େହାଇଥିବା ଚୁ�ି/ଋଣ ଚୁ�ିେର େଗାେଟ ବଲି�-ଇନ୍ ପୁନଦର୍ଖଲ ଧାରା ରହବି । 
ଅବଶ୍ୟ, ଏହ ିଧାରା �� େହବା ସହତି ପର�ିାର ଭାେବ ନେିମ�ା� ସମ��େର �ାବଧାନଗୁଡ଼କୁି �ଦଶର୍ନ କରବିା ଉଚତି: 

 
• ପୁନଦର୍ଖଲ ବେିମାଚକ ବା �ଗିର୍ ଗୁଡକି 

• ଦଖଲ େନବା ପୂବର୍ରୁ ବ�ି�ି ଅବଧି 

• ଦଖଲ େନବା ପାଇଁ ପ�ତ ି

• ସ��ରି ବ�ିି/ନଲିାମି ପୂବର୍ରୁ ବେକୟା ରାଶ ିପରେିଶାଧ କରବିା ପାଇଁ ଋଣକ�ର୍ା�ୁ େଗାେଟ ଅ�ମି ସେୁଯାଗ େଦବାର �ାବଧାନ 

• ସ��ରି ବ�ି/ିନଲିାମି ପାଇଁ ପ�ତ ି

 
ସଧୁ ହାର ହସିାବ 

 
• ପା�ରି ମଲୂ୍ୟ, ଲାଭ ଏବଂ ବପିଦ ଆଶ�ା �ିମିୟମ୍ ପର ି�ାସ�ିକ କାରକଗୁଡ଼କୁି ବଚିାରକୁ େନଇ କ�ାନୀ େଗାେଟ ସଧୁ ହାର ମେଡଲ 

ଅବଲମ�ନ କରବି ଏବଂ ଋଣ ଓ ଅ�ୀମ ଅଥର୍ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ସଧୁ ହାର ନ�ିର୍ାରଣ କରବି । ସଧୁ ହାର ଏବଂ ବପିଦ 

ଆଶ�ାର ଅବ�ା�ର ପାଇଁ ଦୃ�ିେକାଣ ଏବଂ ବଭିି� ବଗର୍ର ଋଣକ�ର୍ାମାନ�ୁ ବଭିି� ସଧୁ ହାର ଲାଗୁ କରବିା ପାଇଁ ଯୁ�ିସ�ି ଆଧାରକୁ 

ଦରଖା� ଫମର୍େର ଋଣକ�ର୍ା କମି�ା �ାହକ�ୁ �କାଶ କରାଯିବ ଏବଂ ମ�ରୁ ପ�େର �ତ� ଭାେବ ଜଣାଇ ଦଆିଯିବ । 

 
• ସଧୁ ହାର ଏବଂ ବପିଦ ଆଶ�ାର ଅବ�ା�ର ପାଇଁ ଦୃ�ିେକାଣ ଆମର େୱବସାଇଟ୍ େର ଉପଲ� କରାଯିବ । େୱବସାଇଟ୍ େର କମି�ା 

ଅନ୍ୟଥା �କାଶତି ସଚୂନାକୁ ଅଦ୍ୟତନ ବା ଅପେଡଟ୍ କରାଯିବ େଯେତେବେଳ ସଧୁ ହାରେର ପରବି�ର୍ନ କରାଯାଏ । 

 
• ସଧୁ ହାର ବାଷିର୍କ ହାର ଅନୁସାେର େହବା ଉଚତି ଯାହା ଫଳେର ଋଣକ�ର୍ା ଏକାଉ�େର ଲାଗୁ କରାଯିବାକୁ ଥିବା �କୃତ ହାର ସ�କର୍େର 

ଅବଗତ େହେବ । 

 
ଆଦାୟ ��ିୟା 

 
• ବ୍ୟ�ିବେିଶଷ� ଠାରୁ ଋଣ ଆଦାୟ ବା ପୁନରୁ�ାର ପାଇଁ, ଭିସପିିଏଲ୍ ଅଯଥା ଉ�ୀଡନ, ତାହା େହଉଛ ିଅସମୟେର ଋଣକ�ର୍ା�ୁ ଅବରିତ 

ଭାେବ ହଇରାଣ କରବିା, ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବାହୁବଳର ଉପେଯାଗ ଇତ୍ୟାଦ ିପ�ାର ଆ�ୟ େନବ ନାହିଁ । 

 
• ବ୍ୟ�ିବେିଶଷ ଋଣକ�ର୍ାମାନ�ୁ ମ�ରୁ େହାଇଥିବା ସମ� େଫ�ାଟଂି େରଟ୍ ଟମର୍ ଋଣଗୁଡକି ଉପେର ଭିସପିିଏଲ୍ ଆଗୁଆ ଋଣ ସମା�ି େଦୟ 

/ ଆଗୁଆ େଦୟ �ଦାନ ପାଇଁ ଅଥର୍ଦ� ଲାଗୁ କରବି ନାହିଁ । 
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େଗାପନୀୟତା 

କ�ାନୀ ନମି�ଲିଖିତ ପର�ିିତଗୁିଡ଼କୁି ଛାଡ ିଋଣକ�ର୍ା�ର କାରବାର ବବିରଣୀ ଅନ୍ୟ େକହ ିବ୍ୟ�ି�ୁ �କାଶ କରନିପାେର: 

 
• ସଚୂନା େଯ େକୗଣସ ି�ଯୁଜ୍ୟ ଆଇନ, େକୗଣସ ିନେି�ର୍ଶ, ସରକାରୀ କ�ର୍ୃ ପ��ର ଅନୁେରାଧ କମି�ା ଆବଶ୍ୟକତା �ାରା �କାଶ କରବିା 

ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛ ି। 

• ଋଣ �ଦାନକାରୀ କ�ାନୀର ଅଡଟିର୍, େପଶାଦାର ପରାମଶର୍ଦାତା, ଏେଜ� କମି�ା େଯ େକୗଣସ ି ତୃତୀୟ ପ� େସବା �ଦାନକାରୀ� 

�ାରା ସଚୂନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛ ିେଯଉଁମାେନକ ିେଗାପନୀୟତା କ�ର୍ବ୍ୟର ଅଧୀନ� ଅଟ� ି

• ସଚୂନାଟ ିେଯ େକହ ିବ୍ୟ�ି� �ାରା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା� ସହତି ଋଣ �ଦାନକାରୀ େକୗଣସ ି�ାନା�ର, ହ�ା�ରୀକରଣ, ଅଂଶ�ହଣ କମି�ା 

ଅନ୍ୟ ଚୁ�ିଗୁଡ଼କିେର �େବଶ କରବିାର ସ�ାବନା ରହଛି ି

• ଯଦ ିସଚୂନା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟା� କମି�ା େ�ଡଟି୍ ସଚୂନା ବୁ୍ୟେରା �ାରା ଆବଶ୍ୟକ େହାଇଥାଏ ଯଦ ିଋଣକା�ର୍ା େସମାନ� ଠାରୁ େକୗଣସ ିସବୁଧିା 

�ା� କରଥିା� ି। 

 
ଅଭିେଯାଗଗୁଡ଼କି 

ଋଣକ�ର୍ା�ର େକୗଣସ ିଅଭିେଯାଗ/ଆପ� ିେ��େର, ତାହା େସମାନ� �ାରା ଲିଖିତ ରୂେପ ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ଅଧିକାରୀ�ୁ ସଚୂତି କରାଯିବ 

। ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ତୁର� ଅଭିେଯାଗଗୁଡ଼କିର ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ ସମ� �େଚ�ା କରେିବ । ଅସ�ୁ� �ାହକ� ବଷିୟ 

ବୁଝାସଝୁା ବା େଦଖଥୁିବା କମର୍ଚାରୀମାେନ ତା�ୁ(ପୁ/ମ) େଗାେଟ ଅଭିେଯାଗ ଦାୟର କରବିା ପାଇଁ ଦଗି୍ ଦଶର୍ନ �ଦାନ କରେିବ 

 
ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ବ୍ୟବ�ା 

 

ଭିସପିିଏଲ୍ ଏହାର �ାହକ�ର େକୗଣସ ି�ଶ� / ଅଭିେଯାଗର ସମାଧାନ କରବିା ପାଇଁ େଗାେଟ ତନି ି�ରୀୟ ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ବ୍ୟବ�ା �ଦାନ 

କରବି । 

�ର 1: 
 

�ାହକ ଜଣକ ତା�ର(ପୁ/ମ) �ଶ�/ ଅଭିେଯାଗକୁ କ�ାନୀ ନକିଟେର ପ�ିକରଣ କରପିାର� ି ଯାହା ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣକୁ 

ସେମ�ା�ତି କରାଯିବ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କାଯର୍୍ୟପ�ତ,ି ଋଣ �ଦାନ ନ�ି�,ି ଋଣ ବା େ�ଡଟି୍ ପରଚିାଳନା, ଆଦାୟ ଓ ଋଣ ସଚୂନାର 

ଅଦ୍ୟତନୀକରଣ ବା ଅପେଡସନ/ପରବି�ର୍ନ ସମ��ତି ଅଭିେଯାଗଗୁଡ଼କି ସ�କିର୍ତ େହାଇଥାଏ । 

ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ଅଧିକାରୀ�ର ବବିରଣୀ ନମି�େର ଦଆିଯାଇଛ:ି 
 

• ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ଅଧିକାରୀ� ନାମ: ବାମଶ ିବାସେୁଦବନ, ମଖୁ୍ୟ – �ତ�ିାନଗତ ବପିଦ ଆଶ�ା 

• ଠକିଣା: 12ତମ ମହଲା, େ��ିଜ୍ ପଲିଗନ, େଟନାମେପଟ, େଚ�ାଇ - 35 

• େଯାଗାେଯାଗ ବବିରଣୀ (େଟଲିେଫାନ୍/ଇେମଲ୍):grievanceredressal@vivriticapital.com, 044- 40074801 

ଅଭିେଯାଗ ଦୂରୀକରଣ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ େଗାେଟ ନ�ିିର୍� ଅଭିେଯାଗର ଦୂରୀକରଣ କାଯର୍୍ୟକୁ ଜେଣ ଉପଯୁ� ଦଳୀୟ ସଦସ୍ୟ�ୁ, 

�ାହକ�ୁ ଯଥାଥର୍ ଭାେବ ସଚୂନା �ଦାନ କର ିଆବ�ତି କରପିାର� ି। 
 

�ର 2: 
 

ଯଦ ିଅଭିେଯାଗଟ ି15 ଦନି ମଧ୍ୟେର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ, େତେବ �ାହକ ଜଣକ ଅଭିେଯାଗଟକୁି କ�ାନୀର େହାଲଟାଇମ୍ ଡାଇେରକ�ର 

ନକିଟେର ନମି�ଲିଖିତ ଇେମଲ୍ ଆଇଡେିର ଅଭିେଯାଗ କରେିବ: vineet@vivriticapital.com 



6  

 

�ର 3: 

ଯଦ ିଅଭିେଯାଗ / ବବିାଦ ଏହା �ା� କରାଯିବା ତାରଖି ଠାରୁ େଗାେଟ ମାସର ଅବଧି ମଧ୍ୟେର �ତକିାର ବା ଦୂରୀକରଣ କରାନଯାଏ, େତେବ �ାହକ 

ନେିମ�ା��ୁ ଆେବଦନ କରପିାର�:ି 

େଡପୁଟ ିେଜନରାଲ ମ୍ୟାେନଜର, ଉପେଭା�ା ଶ�ିା ଓ ସରୁ�ା କ�, ଭାରତୀୟ ରଜିଭର୍ ବ୍ୟା�, େଫାଟର୍ ଗ�ାସସି୍, େଚ�ାଇ 

ନାମ: �ୀମତୀ ଏ. ବୁମା ଶା�ାକୁମାରୀ 

େଫାନ୍: 044 - 2539 9030 

ଇେମଲ୍: boomasanthakumari@rbi.org.in; 
 

cepcchennai@rbi.org.in 
 

ସମୀ�ା  

ନ୍ୟାୟସ�ତ କାଯର୍୍ୟପ�ତ ି ସଂହତିାକୁ ବାଷିର୍କ ଭାେବ କମି�ା କ�ାନୀର ନେି�ର୍ଶକ ମ�ଳୀ �ାରା େଯପର ି ଓ େଯେତେବେଳ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ 
ସମୀ�ା କରାଯିବ । ନ୍ୟାୟସ�ତ କାଯର୍୍ୟପ�ତ ିସଂହତିାେର େକୗଣସ ିପରବି�ର୍ନକୁ ତୁର� କ�ାନୀର େୱବସାଇଟ୍ େର ଅପେଡଟ୍ କରାଯିବ । 
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