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ଅଣ-ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାଇନାନସ କମ୍ପାନୀଗଡୁକି ାଇଁ ଲରାକା ଲମାଜନା, 2018 

ବିୄମୋଗ ୋଆଁ, ଦୟୋକଯ ିୄମୋଗୋୄମୋଗ କଯନୁ୍ତ: 

ଗ୍ରାହକ ଅବିଲମାଗ ନଫିାଯଣ ଅଧିକାଯୀ: 

ନୋଭ   :         

ଦଫୀ   :                       /                    
ଠକିଣୋ   : ଅଆଅଆଟ ିଏମ୍ ଯସିର୍ଚ୍ଚ ୋକଚ, 10 ୄପଲୋର୍ – ୄପଜ୍ 1, କନଗମ୍ ଗ୍ରୋଭ,  

ତୋଯୋଭଣି, ୄେନ୍ନୋଆ 600113 ତୋଭିରନୋଡୁ, ବୋଯତ  
ୄପୋନ୍    : +91 44 6668 7197 

ୄଭୋଫୋଆଲ୍  : +9198402 18203 

ଆ-ୄଭଲ୍    : ganesh.c@dvarakgfs.com 

 
 

ମଦ ିୄଗୋଟଏି ଭୋସ ଭଧ୍ୟୄଯ ବିୄମୋଗଯ ସଭୋଧୋନ ନହୁଏ, ୄତୄଫ ଗ୍ରୋହକ ଅଯଫଅିଆଯ ଅଞ୍ଚକି କୋମଚୟୋୟଯ ଦୋୟିତ୍ୱୄଯ ଥିଫୋ 
ଧିକୋଯୀଙ୍କ ନକିଟୄଯ ଅୄଫଦନ କଯିୋଯିୄ ଫ: 

ଦଫୀ   : ୄେୄନଯୋର ଭୟୋୄନେର୍  
ଠକିଣୋ   : ମଚୟୄଫକ୍ଷଣ ଫବିୋଗ, 

    ଯେିବଚ ଫୟୋଙ୍କ ଫ୍ ଆଣି୍ଡଅ, ୄପୋଟଚ ଗଲୋସସି୍, 

    ଯୋେୋେ ିସୋରୋଆ, ୄେନ୍ନୋଆ – 600 001 

ୄପୋନ୍    : +91 44 2539 3406 

ପୟୋକ୍୍ସ   : +91 44 2539 3797 

ଆ-ୄଭଲ୍   : ssmnbfc2che@rbi.org.in 

 

ଭୁଖ୍ୟ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିକାଯୀ / ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିକାଯୀ 
(ସଭସ୍ତ ସ୍ଥୋନୄଯ) 
 

ନୋଭ   :         

ଦଫୀ   :                       /                    
ଠକିଣୋ   : ଅଆଅଆଟ ିଏମ୍ ଯସିର୍ଚ୍ଚ ୋକଚ, 10 ୄପଲୋର୍ – ୄପଜ୍ 1, କନଗମ୍ ଗ୍ରୋଭ,  

ତୋଯୋଭଣି, ୄେନ୍ନୋଆ 600113 ତୋଭିରନୋଡୁ, ବୋଯତ  
ୄପୋନ୍    : +91 44 6668 7197 

ୄଭୋଫୋଆଲ୍  : +9198402 18203 

ଆ-ୄଭଲ୍    : ganesh.c@dvarakgfs.com 
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ଏନଫଏିପସ ିଲରାକାଯ ଯଚିାନା ଲେତ୍ର ଏଫଂ ଠକିଣା 

ଲକନ୍ଦ୍ର  ଏନଫଏିପସ ିଲରାକା 
କାମ୍ୟାୟଯ ଠକିଣା 

ଯଚିାନା ଲେତ୍ର  

ୄେନ୍ନୋଆ ୄସଫୋୄଯ ଯେିବଚ ଫୟୋଙ୍କ ଫ୍ ଆଣି୍ଡଅ 
ୄପୋଟଚ ଗଲୋସସି୍, ୄେନ୍ନୋଆ - 600 

001 

ଏସଟଡି ିୄକୋଡ୍: 044 

ୄଟରିୄପୋନ୍  ନଭବଯ: 25395964 
ପୟୋକ୍ସ ନଂ: 25395488 

ତୋଭରିନୋଡୁ, ଅଣ୍ଡୋଭୋନ ଏଫଂ ନିୄ କୋଫଯ ଦ୍ୱୀୁଞ୍ଜ, କର୍ଣ୍ଚୋଟକ, 

ଅନ୍ଧ୍ରପ୍ରୄଦଶ, ୄତୄରଙ୍ଗୋନୋ, ୄକଯ, ରକ୍ଷଦ୍ୱୀଯ ୄକନ୍ଦ୍ର ଶୋସତି ଞ୍ଚ 
ଏଫଂ ୁଡୁୄେଯୀଯ ୄକନ୍ଦ୍ର ଶୋସତି ଞ୍ଚ 

ଭୁଭବୋଆ ୄସଫୋୄଯ ଯେିବଚ ଫୟୋଙ୍କ ଫ୍ 
ଆଣି୍ଡଅ, ଅଯଫଅିଆ 

ଫୋଆକୁରୋ ପିସ୍ ଫରିଡଂି, ଭୁଭବୋଆ 
ୄସଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୄଯ ୄେସନ୍ ଫିଯୀତ 

ଫୋଆକୁରୋ, ଭୁଭବୋଆ - 400 008 

ଭହୋଯୋଷ୍ଟ୍ର, ୄଗୋଅ, ଗୁେୁଯୋଟ, ଭଧ୍ୟପ୍ରୄଦଶ, ଛତଶିଗଡ, ଦୋଦ୍ରୋ ଏଫଂ ନଗଯ 
ହୄବରିଯ ୄକନ୍ଦ୍ରଶୋସତି ଞ୍ଚ, ଦୋଭନ ଏଫଂ ଡୟୁି 

ନୂଅଦଲି୍ଲୀ ୄସଫୋୄଯ ଯେିବଚ ଫୟୋଙ୍କ ଫ୍ ଆଣି୍ଡଅ  
ସୋଂସଦ ଭୋଗଚ, ନୂଅଦଲି୍ଲୀ - 110 

001 

ଏସଟଡି ିୄକୋଡ୍: 011 

ୄଟରିୄପୋନ୍  ନଭବଯ: 23724856 

ପୟୋକ୍୍ସ ନଭବଯ: 23725218–19 

ଦଲି୍ଲୀ, ଉତ୍ତଯପ୍ରୄଦଶ, ଉତ୍ତଯୋଖଣ୍ଡ, ହଯୟିୋଣୋ, ଞ୍ଜୋଫ, େଣି୍ଡଗଡ଼ଯ ୄକନ୍ଦ୍ର 
ଶୋସତି ଞ୍ଚ, ହଭିୋେ ପ୍ରୄଦଶ, ଏଫଂ ଯୋେସ୍ଥୋନ ଏଫଂ େୋମ୍ମ ୁ କୋଶମୀଯ 
ଯୋେୟ 

କରିକତୋ ୄସଫୋୄଯ ଯେିବଚ ଫୟୋଙ୍କ ଫ୍ ଆଣି୍ଡଅ  
15, ୄନତୋେ ିସବୁୋଷ ୄଯୋଡ୍, 

କରିକତୋ - 700 001 

ଏସଟଡି ିୄକୋଡ୍: 033 

ୄଟରିୄପୋନ୍  ନଭବଯ: 22304982 
ପୟୋକ୍୍ସ ନଭବଯ: 22305899 

ଦଲି୍ଲୀ, ଉତ୍ତଯପ୍ରୄଦଶ, ଉତ୍ତଯୋଖଣ୍ଡ, ହଯୟିୋଣୋ, ଞ୍ଜୋଫ, େଣି୍ଡଗଡ଼ଯ ୄକନ୍ଦ୍ର 
ଶୋସତି ଞ୍ଚ, ହଭିୋେ ପ୍ରୄଦଶ, ଏଫଂ ଯୋେସ୍ଥୋନ ଏଫଂ େୋମ୍ମ ୁ କୋଶମୀଯ 
ଯୋେୟ 

 

ଅବିଲମାଗ ଦାଖ୍ର ାଇଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ସଭବନ୍ଧତି 
ଏନଫଏିପସକୁି 
ରିଖିତ 
ଉସ୍ଥୋନୋ  

ୄଗୋଟଏି ଭୋସ 
ୄଶଷୄଯ 

ମଦ ି
ଏନଫଏିପସ ିଯୁ 
ଉତ୍ତଯ ଭିନିୋହ ିଁ 
କଭିବୋ ଗ୍ରୋହକ 
ଏନଫଏିପସଯି 
ଉତ୍ତଯୄଯ 
ସନୁ୍ତେ ଯୁହନ୍ତ ି

ମଦ ିଗ୍ରୋହକ 
ୄକୌଣସ ି
ୄପୋଯମ୍ 
ନକିଟକୁ ମୋଆ 
ନୋହଁୋନ୍ତ ି

ଏନଫଏିପସ ି
ୄରୋକୋ 
ୋଖୄଯ 
ବିୄମୋଗ 
ଦୋଖର କଯନୁ୍ତ 
(ଏନଫଏିପସଯୁି 
ଉତ୍ତଯ ଅସଫିୋ 
ୄଯ ଏକ 
ଫଷଚଯୁ ଧିକ 
ନ ୄହଫୋ 
ଉେତି) 
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ସଂରଗ୍ନକ - ଅଣ-ଫୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ପାଇନାନିସଆଲ୍ କମ୍ପାନଗିୁଡକି ାଇଁ ଲରାକା ଲମାଜନା, 2018 

 

ଅବିଲମାଗଯ ଆଧାଯ 

 

1) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ପ୍ରଦୋନ କଯୋମୋଆଥିଫୋ ଯଫତ୍ତଚୀ-ତୋଯଖି ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ୄେକ୍ ଉସ୍ଥୋନୋୄଯ ଣ-ଉସ୍ଥୋନୋ କଭିବୋ 
ମଥୋ ଫିଭବ; 

2) ଫୋଷକି ସୁଧ ହୋଯ ଏଫଂ ଏହୋଯ ପ୍ରୄୟୋଗ ଦ୍ଧତ ିସହତି ନୟିଭ ଏଫଂ ସତ୍ତଚୋଫୀ ସହତି ନୁୄଭୋଦନ କଯୋମୋଆଥିଫୋ ଋଣଯ 
ଯଭିୋଣ ଫଷିୟୄଯ ରିଖିତ ଅକୋଯୄଯ େଣୋଆଫୋୄଯ ଫପିତୋ; 

3) ସ୍ଥୋନୀୟ ବୋଷୋ କଭିବୋ ଋଣଗ୍ରହତିୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୁଝିୋଯୁଥିଫୋ ବୋଷୋୄଯ ସ୍ଵୀକୃତୀ ତ୍ର / ସ୍ଵୀକୃତୀଯ ନୟିଭ ଓ ସତ୍ତଚୋଫୀ ପ୍ରଦୋନ 
କଯଫିୋୄଯ ଭନୋକଯଫିୋ କଭିବୋ ଫପିତୋ; 

4) ସ୍ଥୋନୀୟ ବୋଷୋ କଭିବୋ ଋଣଗ୍ରହତିୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଫୁଝିୋଯୁଥିଫୋ ବୋଷୋୄଯ ନୁୄଭୋଦତି ନୟିଭ ଓ ସତ୍ତଚୋଫୀ ଗୁଡକିୄଯ ପ୍ରସ୍ତୋଫତି 
ଯଫିତ୍ତଚନଗୁଡକି ଉୄଯ ମଚୟୋପ୍ତ ଫଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦୋନ କଯଫିୋୄଯ ଭନୋ କଯଫିୋ କଭିବୋ ଫପିତୋ; 

5) ସଭସ୍ତ ୄଦୟ ଯିୄ ଶୋଧ ଉୄଯ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ସଯୁକ୍ଷୋ ଦରିର େୋଯ ିକଯଫିୋୄଯ ଫପିତୋ କଭିବୋ ତୟଧିକ ଫିଭବ; 
6) ଋଣଗ୍ରହୀତୋ / ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ମଚୟୋପ୍ତ ଫୂଚ ସେୂନୋ ଫନିୋ େୋେଚ ଅଦୋୟ; 

7) ନଭିନ ସଭବନ୍ଧତି ନୁଫନ୍ଧ / ଋଣ େୁକି୍ତନୋଭୋୄଯ ୋଯଦଶତିୋ ନଶିି୍ଚତ କଯଫିୋୄଯ ଫପିତୋ (i) ପ୍ରତବୂିତ ିୄପଯସ୍ତ ୄନଫୋ ଫୂଚଯୁ 
ୄନୋଟସି୍ ଫଧି; (ii) ୄମଉଁ ଯସି୍ଥତିିୄ ଯ ୄନୋଟସି୍ ଫଧି ଛୋଡ କଯୋମୋଆୋଯଫି; (iii) ପ୍ରତବୂିତ ିୄପଯସ୍ତ ୄନଫୋଯ ଦ୍ଧତ;ି 

(iv) ପ୍ରତବୂିତ ିଫକି୍ରି / ନରିୋଭ ଫୂଚଯୁ ଋଣ ଯିୄ ଶୋଧ ୋଆଁ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ଦଅିମିଫୋ ୋଆଁ ନ୍ତଭି ସୁୄମୋଗ ସଭବନ୍ଧୄଯ ଏକ 
ଫୟଫସ୍ଥୋ; (v) ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ୁନଃ ୄପଯସ୍ତ କଯଫିୋଯ ପ୍ରକ୍ରିୟୋ ଏଫଂ (vi) ପ୍ରତବୂିତ ିଫକି୍ରି / ନରିୋଭ ପ୍ରକ୍ରୟିୋ; 

8) ଣ ଫୟୋଙି୍କଙ୍ଗ ପୋଆନୋନିିଅଲ୍ କମ୍ପୋନୀଗୁଡ଼କୁି ଯେିବଚ ଫୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋଯୋ ଦଅିମୋଆଥିଫୋ ନିୄ ଦଚଶଗୁଡକୁି ୋନ ନ କଯଫିୋ; 
9) ଣ ଫୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ପୋଆନୋନିିଅଲ୍ କମ୍ପୋନୀଗୁଡକି ୋଆଁ ଉେତି ଫୟଫହୋଯ ସଂହତିୋ ଉୄଯ ଯେିବଚ ଫୟୋଙ୍କ ଗୋଆଡରୋଆନଯ ନୟ 

ୄକୌଣସ ିଫୟଫସ୍ଥୋକୁ ୋନ ନ କଯଫିୋ।  
 

 

ଏହ ିଲମାଜନାଯ ନକର ଆଭ ସମୃ୍ପକ୍ତ ଶାଖ୍ା ଦାୟିତ୍ୱଲଯ ଥିଫା ଅଧିକାଯୀ ଏଫଂ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିକାଯୀଙ୍କ ାଖ୍ଲଯ ଉରବ୍ଧ। 


