ଯିଶଷ୍ଟ
ି କ

ଅଣ-ଫୟାଙ୍କି ଙ୍ଗ୍

ଫିତ୍ତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼କ
ି ାଇଁ ଲରାକା ଲମାଜନା , 2018:

ଜଲଣ ଗ୍ରାହକ ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅଭି ଯ ାଗ ଦାଖର କଯିଫାଯ ଆଧାଯଗୁଡ଼କ
ି :
•

ସୁଧ/ଜଭୋ ୄୈଠ କଯୋମୋଇନୋହିଁ କିଭବୋ ଫିଭବୄଯ ୄୈଠ କଯୋମୋଇଛି

•

ୄେକ୍ ଦିଆମୋଇନୋହିଁ କିଭବୋ ଫିଭବୄଯ ଦିଆମୋଇଛି

•

ଭାଂଜୁ ଯ ଋଣ, ନିୟଭ ଓ ସତ୍ତଣୋଫୀ

•

େୁକ୍ତିନୋଭୋୄଯ ଯିଫତ୍ତଣନ

•

େୁକ୍ତିନୋଭୋ /ଋଣ େୁକ୍ତିନୋଭୋୄଯ ସ୍ୱଛତା ସୁନଶ୍ଚ
ି ି େ କଯିଫୋୄଯ ଫିପ

•

ଅଭୋନେ ଜଭୋ/ଦରିର ୄଦଫୋୄଯ ଫିପ/ଫିଭବ

•

େୁକ୍ତିନୋଭୋ /ଋଣ େୁକ୍ତିନୋଭୋୄଯ ଆଇନଗେ ବୋୄଫ ରମୁଜୟ

•

ଏନଫିଏପସିଦ୍ଵାରା ଆଯଫିଆଇ ନିୄଦଣଶଗୁଡ଼କ
ି

•

ଉମୁକ୍ତ ଫୟଫହୋଯ ସାଂହିେୋ ଉୄଯ ନିୟମାଵଳୀ ୋନ କଯୋମୋଇନୋହିଁ

, ଫୋଷିକ ସୁଧ ହୋଯ, ଇେୟୋଦିଯ ଯିଭୋଣ ସୂେେ
ି କଯୋମୋଇନୋହିଁ

, ଶୁଳ୍କ ରୋଗୁ ସାଂକିେ ୄନୋଟିସ୍ ଦିଆମୋଇନୋହିଁ

ଅନ୍ତନିହେ
ି

ୁନଦଣଖର ରଦୋନ କଯିଫୋୄଯ ଫିପ

ୋନ କଯୋମୋଇନୋହିଁ

ଜଲଣ ଗ୍ରାହକ କିଯି ଅବିଲମାଗ କଯିାଯିଲଫ ?
ଏନଫିଏପସି ଅଧିକୋଯୀଙ୍କୁ

ମଦି ଏନଫିଏପସିଯୁ

ୄଗୋଟିଏ ଭୋସଯ

ରିଖିେ ବୋୄଫ ଜଣୋଇୄଫ

ଉତ୍ତଯ ନ ଭିୄ କିଭବୋ

ୄଶଷୄଯ

ଏନଫିଏପସିଯ ଉତ୍ତଯ
ୄନଇ ଗ୍ରୋହକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ

ମଦି ଗ୍ରୋହକ ଅନୟ
ୄକୌଣସି ୄପୋଯଭକୁ
ୄମୋଗୋୄମୋଗ
କଯିନୋହୋନ୍ତି

ଏନଫିଏପସି
ୄରୋକୋଙ୍କ

ଅବିୄମୋଗ ଦୋଖର କଯନ୍ତୁ
(ଏନଫିଏପସିଯୁ

ନିଅନ୍ତି ?

ୋଖୄଯ କାର୍ଯ୍ୟଵିଧି ସୋଯୋାଂଶ ଯୂୄ ୄହଫ

•

ୄରୋକୋଙ୍କ

•

ଆୄୋଷ ଫୁ ଝୋଭଣୋୄଯ ସଭୋଧୋନକୁ ୄରୋତ୍ସୋହନ

ଲରାକାଙ୍କ

ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ

ହଁ, ମଦି ୄରୋକୋଙ୍କ

ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଲନଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ

 ମଦି ଏହୋ ୄହୋଇନୋୄଯ , ୄେୄଫ ନିଷ୍ପତ୍ତି

/ଆୄଦଶ ଶୁଣୋଇୄଫ

ଗ୍ରାହକ ୁନଫବାଯ ଫିଚାଯ ାଇଁ ଆଲଫଦନ କଯିାଯିଲଫ କି ?

ଆୄଫଦନୄମୋଗୟ ୄହୋଇଥୋଏ  ଅିଲ୍ ରୋଧିକୋଯୀ : ୄଡୁଟ ି ଗବର୍ଣ୍ଣଯ

, ଆଯଫିଆଇ

ଟିପ୍ପଣୀ :
•

ଏହୋ ଏକ ଫିକଳ୍ପ ଫିଫୋଦ ସଭୋଧୋନ ଫୟଫସ୍ଥୋ

•

ଅନୟ ୄକୌଣସି ୄକୋଟଣ /ୄପୋଯମ୍ /କତ୍ତଣୃକ୍ଷଙ୍କ
ଗ୍ରୋହକଙ୍କଯ

ୋଖୄଯ ୄମ ୄକୌଣସି ମଣୟୋୟୄଯ ରେିଫଧ
ି ୋନ ୋଇଁ ଆୄଫଦନ କଯିଫୋଯ ସ୍ୱାଧୀନତା

ଯହିଛ ି
ଏନଫିଏପସିଲରାକାଙ୍କ
ଭାପବତ୍ - ଯିଜବବ ଫୟାଙ୍କ

ଅପି ସ୍ ଠିକଣା

ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ,

15, ଲନତାଜୀ ସୁବାଷ ଲଯାଡ୍

ଲକାରକାତା - 700 001
ଏସଟିଡି ଲକାଡ୍ : 033
ଲଟରି ଲପାନ୍ ନଂ. 22304982
ପୟାକ୍ସ ନଂ. 22305899

ଜରୁରୀ ସୂଚନା
“ଯଦି କେହି ଦରୋର େରନ୍ତି , କାେପାଲ କଯାଜନା ର ନେ ଆମ ୋଯଯାଲୟ ପରି ସରକର ଶାଖା ପରି ଚାଲେ େଂ ପାଖ କର ଉପବ୍ଧ ଅଛି ।“
ସ୍କି ମ୍ ସଂକବଲଯ ଅଧିକ ଫିଫଯଣୀ ାଇଁ www.rbi.org.in କୁ ଲଦଖନ୍ତୁ ।

ଉତ୍ତଯ

ଭିଫ
ି ୋଯ ଫୄଷଣ ୄଯ
ନୁ ୄହଁ)

ଲରାକା କିଯି ନିଷ୍ପତ୍ତି

ୋଖୄଯ

