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ଅଣ-ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫାଇନାନସ କମ୍ପାନୀଗଡୁକି ପାଇଁ ଲ ାକପାଳ ଲ ାଜନା, 2018 

ଅଭିଯ ୋଗ ପୋଇଁ, ଦୟୋକରି ଯ ୋଗୋଯ ୋଗ କରନୁ୍ତ: 

ଗ୍ରାହକ ଅଭିଲ ାଗ ନବି୍ାରଣ ଅଧିକାରୀ: 

ନୋମ   : ଏସ୍ ବୋଲୋଜ ି 
ପଦବୀ   : କମ୍ପୋନୀ ଯେଯେଯେରୀ 
ଠକିଣୋ   : ଆଇଆଇେ ିଏମ୍ ରେିର୍ଚ୍ଚ ପୋକଚ, 10 ଯ୍ଲୋର୍ – ଯ୍ଜ୍ 1, କନଗମ୍ ଗ୍ରୋମ,  

ତୋରୋମଣି, ଯେନ୍ନୋଇ 600113 ତୋମିଲନୋଡୁ, ଭୋରତ  
ଯ୍ୋନ    : +91 44 6668 7197 

ଯମୋବୋଇଲ୍  : +91 93810 11008 

ଇ-ଯମଲ୍    : balaji.s@dvarakgfs.com 

 
 

 ଦ ିଯଗୋେଏି ମୋେ ମଧ୍ୟଯର ଅଭିଯ ୋଗର େମୋଧୋନ ନହୁଏ, ଯତଯବ ଗ୍ରୋହକ ଆରବଆିଇର ଆଞ୍ଚଳକି କୋ ଚୟୋଳୟର ଦୋୟିତ୍ୱଯର ଥିବୋ 
ଅଧିକୋରୀଙ୍କ ନକିେଯର ଆଯବଦନ କରପିୋରିଯବ: 

ପଦବୀ   : ଯଜଯନରୋଲ ମୟୋଯନଜର୍  
ଠକିଣୋ   : ପ ଚୟଯବକ୍ଷଣ ବଭିୋଗ, 

    ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯ୍ୋେଚ ଗଲୋେିସ୍, 

    ରୋଜୋଜ ିେୋଲୋଇ, ଯେନ୍ନୋଇ – 600 001 

ଯ୍ୋନ    : +91 44 2539 3406 

୍ୟୋକ୍୍ସ   : +91 44 2539 3797 

ଇ-ଯମଲ୍   : ssmnbfc2che@rbi.org.in 

 

ମୁଖ୍ୟ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ / ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀ 
(େମସ୍ତ ସ୍ଥୋନଯର) 
 

ନୋମ   : ଏସ୍ ବୋଲୋଜ ି 
ପଦବୀ   : କମ୍ପୋନୀ ଯେଯେଯେରୀ 
ଠକିଣୋ   : ଆଇଆଇେ ିଏମ୍ ରେିର୍ଚ୍ଚ ପୋକଚ, 10 ଯ୍ଲୋର୍ – ଯ୍ଜ୍ 1, କନଗମ୍ ଗ୍ରୋମ,  

ତୋରୋମଣି, ଯେନ୍ନୋଇ 600113 ତୋମିଲନୋଡୁ, ଭୋରତ  
ଯ୍ୋନ    : +91 44 6668 7197 

ଯମୋବୋଇଲ୍  : +91 93810 11008 

ଇ-ଯମଲ୍    : balaji.s@dvarakgfs.com 

 

ଏନବ୍ଏିଫସି ଲ ାକପାଳର ପରଚିାଳନା ଲେତ୍ର ଏବ୍ଂ ଠକିଣା 
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ଲକନ୍ଦ୍ର  ଏନବ୍ଏିଫସି ଲ ାକପାଳ 
କା ୍ୟାଳୟର ଠକିଣା 

ପରଚିାଳନା ଲେତ୍ର  

ଯେନ୍ନୋଇ ଯେବୋଯର ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଆି 
ଯ୍ୋେଚ ଗଲୋେିସ୍, ଯେନ୍ନୋଇ - 600 

001 

ଏେେଡି ିଯକୋଡ୍: 044 

ଯେଲିଯ୍ୋନ  ନମବର: 25395964 
୍ୟୋକ୍ସ ନଂ: 25395488 

ତୋମଲିନୋଡୁ, ଆଣ୍ଡୋମୋନ ଏବଂ ନଯିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, କର୍ଣ୍ଚୋେକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଯଦଶ, 

ଯତଯଲଙ୍ଗୋନୋ, ଯକରଳ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପର ଯକନ୍ଦ୍ର ଶୋେିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ପୁଡୁଯେରୀର 
ଯକନ୍ଦ୍ର ଶୋେିତ ଅଞ୍ଚଳ 

ମୁମବୋଇ ଯେବୋଯର ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ 
ଇଣ୍ଡିଆ, ଆରବଆିଇ 

ବୋଇକୁଲୋ ଅ୍ିସ୍ ବଲିଡଂି, ମୁମବୋଇ 
ଯେଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯରଳ ଯେେନ ବପିରୀତ 

ବୋଇକୁଲୋ, ମମୁବୋଇ - 400 008 

ମହୋରୋଷ୍ଟ୍ର, ଯଗୋଆ, ଗୁଜୁରୋେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଯଦଶ, ଛତଶିଗଡ, ଦୋଦ୍ରୋ ଏବଂ ନଗର 
ହଯଭଲିର ଯକନ୍ଦ୍ରଶୋେିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଦୋମନ ଏବଂ ଡୟୁି 

ନୂଆଦଲି୍ଲୀ ଯେବୋଯର ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଆି  
େୋଂେଦ ମୋଗଚ, ନୂଆଦଲି୍ଲୀ - 110 

001 

ଏେେଡି ିଯକୋଡ୍: 011 

ଯେଲିଯ୍ୋନ  ନମବର: 23724856 

୍ୟୋକ୍୍ସ ନମବର: 23725218–19 

ଦଲି୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଯଦଶ, ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡ, ହରୟିୋଣୋ, ପଞ୍ଜୋବ, େଣ୍ଡଗିଡ଼ର ଯକନ୍ଦ୍ର 
ଶୋେିତ ଅଞ୍ଚଳ, ହମିୋେଳ ପ୍ରଯଦଶ, ଏବଂ ରୋଜସ୍ଥୋନ ଏବଂ ଜୋମ୍ମ ୁକୋଶମୀର ରୋଜୟ 

କଲିକତୋ ଯେବୋଯର ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଆି  
15, ଯନତୋଜ ିେଭୁୋଷ ଯରୋଡ୍, 

କଲିକତୋ - 700 001 

ଏେେଡି ିଯକୋଡ୍: 033 

ଯେଲିଯ୍ୋନ  ନମବର: 22304982 
୍ୟୋକ୍୍ସ ନମବର: 22305899 

ଦଲି୍ଲୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଯଦଶ, ଉତ୍ତରୋଖଣ୍ଡ, ହରୟିୋଣୋ, ପଞ୍ଜୋବ, େଣ୍ଡଗିଡ଼ର ଯକନ୍ଦ୍ର 
ଶୋେିତ ଅଞ୍ଚଳ, ହମିୋେଳ ପ୍ରଯଦଶ, ଏବଂ ରୋଜସ୍ଥୋନ ଏବଂ ଜୋମ୍ମ ୁକୋଶମୀର ରୋଜୟ 

 

ଅଭିଲ ାଗ ଦାଖ୍  ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରୟିା 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ସଂ ଗ୍ନକ - ଅଣ-ବ୍ୟାଙି୍କଙ୍୍ଗ ଫାଇନାନିସଆଲ୍ କମ୍ପାନଗିୁଡକି ପାଇଁ ଲ ାକପାଳ ଲ ାଜନା, 2018 

 

ଅଭିଲ ାଗର ଆଧାର 

େମବନ୍ଧତି 
ଏନବଏି୍େିକୁ 
ଲିଖିତ 
ଉପସ୍ଥୋପନୋ  

ଯଗୋେଏି ମୋେ 
ଯଶଷଯର  

 ଦ ି
ଏନବଏି୍େି ରୁ 
ଉତ୍ତର ମଳିନିୋହିଁ 
କମିବୋ ଗ୍ରୋହକ 
ଏନବଏି୍େିର 
ଉତ୍ତରଯର 
ଅେନୁ୍ତେ ରୁହନ୍ତ ି

 ଦ ିଗ୍ରୋହକ 
ଯକୌଣେି 
ଯ୍ୋରମ୍ 
ନକିେକୁ  ୋଇ 
ନୋହଁୋନ୍ତ ି

ଏନବଏି୍େି 
ଯଲୋକପୋଳ 
ପୋଖଯର 
ଅଭିଯ ୋଗ 
ଦୋଖଲ କରନୁ୍ତ 
(ଏନବଏି୍େରୁି 
ଉତ୍ତର ଆେବିୋ 
ପଯର ଏକ 
ବଷଚରୁ ଅଧିକ 
ନ ଯହବୋ 
ଉେତି) 
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1) ଗ୍ରୋହକଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ପ୍ରଦୋନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ପରବତ୍ତଚୀ-ତୋରଖି ଦଆି ୋଇଥିବୋ ଯେକ୍ ଉପସ୍ଥୋପନୋଯର ଅଣ-ଉପସ୍ଥୋପନୋ କମିବୋ 
ଅ ଥୋ ବଳିମବ; 

2) ବୋଷିକ େୁଧ ହୋର ଏବଂ ଏହୋର ପ୍ରଯୟୋଗ ପଦ୍ଧତ ିେହତି ନୟିମ ଏବଂ େତ୍ତଚୋବଳୀ େହତି ଅନୁଯମୋଦନ କରୋ ୋଇଥିବୋ ଋଣର 
ପରମିୋଣ ବଷିୟଯର ଲିଖିତ ଆକୋରଯର ଜଣୋଇବୋଯର ବି୍ ଳତୋ; 

3) ସ୍ଥୋନୀୟ ଭୋଷୋ କମିବୋ ଋଣଗ୍ରହତିୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁଝପିୋରୁଥିବୋ ଭୋଷୋଯର ସ୍ଵୀକୃତୀ ପତ୍ର / ସ୍ଵୀକୃତୀର ନୟିମ ଓ େତ୍ତଚୋବଳୀ ପ୍ରଦୋନ 
କରବିୋଯର ମନୋକରବିୋ କମିବୋ ବି୍ ଳତୋ; 

4) ସ୍ଥୋନୀୟ ଭୋଷୋ କମିବୋ ଋଣଗ୍ରହତିୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ବୁଝପିୋରୁଥିବୋ ଭୋଷୋଯର ଅନୁଯମୋଦତି ନୟିମ ଓ େତ୍ତଚୋବଳୀ ଗୁଡକିଯର ପ୍ରସ୍ତୋବତି 
ପରବିତ୍ତଚନଗୁଡକି ଉପଯର ପ ଚୟୋପ୍ତ ବଜି୍ଞପି୍ତ ପ୍ରଦୋନ କରିବୋଯର ମନୋ କରବିୋ କମିବୋ ବି୍ ଳତୋ; 

5) େମସ୍ତ ଯଦୟ ପରଯିଶୋଧ ଉପଯର ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ େରୁକ୍ଷୋ ଦଲିଲ ଜୋରି କରିବୋଯର ବି୍ ଳତୋ କମିବୋ ଅତୟଧିକ ବଳିମବ; 
6) ଋଣଗ୍ରହୀତୋ / ଗ୍ରୋହକଙୁ୍କ ପ ଚୟୋପ୍ତ ପବୂଚ େେୂନୋ ବନିୋ େୋଜଚ ଆଦୋୟ; 

7) ନମିନ େମବନ୍ଧତି ଅନୁବନ୍ଧ / ଋଣ େୁକି୍ତନୋମୋଯର ପୋରଦଶତିୋ ନଶିି୍ଚତ କରବିୋଯର ବି୍ ଳତୋ (i) ପ୍ରତଭୂିତ ିଯ୍ରସ୍ତ ଯନବୋ ପବୂଚରୁ 
ଯନୋେସି୍ ଅବଧି; (ii) ଯ ଉଁ ପରିସ୍ଥତିଯିର ଯନୋେସି୍ ଅବଧି ଛୋଡ କରୋ ୋଇପୋରବି; (iii) ପ୍ରତଭୂିତ ିଯ୍ରସ୍ତ ଯନବୋର ପଦ୍ଧତ;ି 

(iv) ପ୍ରତଭୂିତ ିବେି ି/ ନଲିୋମ ପୂବଚରୁ ଋଣ ପରଯିଶୋଧ ପୋଇଁ ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ଦଆି ିବୋ ପୋଇଁ ଅନ୍ତମି େୁଯ ୋଗ େମବନ୍ଧଯର ଏକ 
ବୟବସ୍ଥୋ; (v) ଋଣଗ୍ରହୀତୋଙୁ୍କ ପୁନଃ ଯ୍ରସ୍ତ କରବିୋର ପ୍ରେିୟୋ ଏବଂ (vi) ପ୍ରତଭୂିତ ିବେିି / ନଲିୋମ ପ୍ରେୟିୋ; 

8) ଅଣ ବୟୋଙି୍କଙ୍ଗ ୍ୋଇନୋନିିଆଲ୍ କମ୍ପୋନୀଗୁଡ଼କୁି ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱୋରୋ ଦଆି ୋଇଥିବୋ ନଯିଦଚଶଗୁଡକୁି ପୋଳନ ନ କରବିୋ; 
9) ଅଣ ବୟୋଙି୍କଙ୍୍ଗ ୍ୋଇନୋନିିଆଲ୍ କମ୍ପୋନୀଗୁଡକି ପୋଇଁ ଉେତି ବୟବହୋର େଂହତିୋ ଉପଯର ରିଜଭଚ ବୟୋଙ୍କ ଗୋଇଡଲୋଇନର ଅନୟ 

ଯକୌଣେି ବୟବସ୍ଥୋକୁ ପୋଳନ ନ କରବିୋ।   
 

 

ଏହ ିଲ ାଜନାର ନକ  ଆମ ସମୃ୍ପକ୍ତ ଶାଖ୍ା ଦାୟିତ୍ୱଲର ଥିବ୍ା ଅଧିକାରୀ ଏବ୍ଂ ଲନାଡାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖ୍ଲର ଉପ ବ୍ଧ। 


