অনা-েব��ং িব�ীয় েকা�ানীৰ বােব েলাকপাল আঁচিন, 2018:
মুখ� ৈবিশ��সমূহ

Scheme covers the customers of:

All Deposit taking NBFCs

NBFCs with asset size of more than or
equal to ₹ 100 crores and customer
interface (Excluding: Infrastructure
Finance Companies, Core Investment
Companies, Infrastructure Debt Fund
and NBFCs under liquidation)

�াহকৰ �াৰা অিভেযাগ দািখল কৰাৰ কাৰণ:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

জমাৰ ওপৰত সূত পিৰেশাধ কৰাত পিৰেশাধ নকৰা বা অত�ািধক িবল�;
িৰজাভ� েব�ৰ িনেদ� শনা পালন নকৰা, যিদ থােক, জমাৰ ওপৰত সূতৰ হাৰৰ বােব �েযাজ�;
জমা পিৰেশাধ নকৰা বা অত�ািধক িবল�;
�াহেক �দান কৰা েপা�-েডেটড েচক উপ�াপনত উপ�াপন নকৰা বা অত�ািধক িবল�;
িলিখতভােৱ জেনাৱাত ব�থতা,
� বািষক
� সূতৰ হাৰ আ� ইয়াৰ �েয়াগৰ প�িত সহ চত�াৱলী আ�
িনয়মাৱলীৰ ৈসেত অনুেমািদত ঋণৰ পিৰমাণ;
ঋণ লওঁ তাই বু�জ েপাৱা �ানীয় ভাষা বা ভাষাত অনুেমাদন প�/ চত�াৱলী আ� অনুেমাদনৰ
চত�াৱলী �দান কৰাত িবফলতা বা অ�ীকাৰ;
ঋণ লওঁ তাই বু�জ েপাৱা অনুসিৰ �ানীয় ভাষাত অনুেমািদত চত�াৱলী আ� িনয়মাৱলীত কৰা
��ািৱত পিৰৱত�নৰ ওপৰত পযা�
� জাননী �দান কৰাত িবফলতা বা অ�ীকাৰ;
সকেলা েদয় পিৰেশাধৰ বােব ঋণ লওঁ তাক িচিকউিৰ�ট নিথপ� মুকিল কৰাত িবফলতা বা
অত�ািধক িবল�;
ঋণ লওঁ তা/ �াহকক পযা�
� আগতীয়া জাননী অিবহেন মাচ�ল আেৰাপ কৰা;
চ���/ ঋণ চ���ত আইনীভােৱ বলবৎ কিৰব পৰা িব�-ইন িৰেটকেভচন ধাৰা �দান কৰাত
ব�থতা;
�
সুৰ�া ৰখাৰ আগেত (আই) জাননীম�াদ স�েক� চ���/ঋণ চ���ত ��তা িন��ত কৰাত
ব�থতা;
� (আইআই) এেন পিৰি�িত যাৰ অধীনত জাননীৰ ম�াদ েৰহাই িদব পািৰ; (তৃতীয়) সুৰ�া
ৰখাৰ ���য়া; (চত� থ)� সুৰ�া িব�ী/িনলামৰ আগেত ঋণ পিৰেশাধৰ বােব ঋণ লওঁ তাক িদয়াৰ
চূ ড়া� সুেযাগ স�েক� এক ব�ৱ�া; (িভ) ঋণ লওঁ তাক পুনৰ দখল িদয়াৰ ���য়া আ� (িভ)
সুৰ�ািব�ী/িনলামৰ ���য়া;
িৰজাভ� েবে� অনা-েব��ং িব�ীয় েকা�ানীেবাৰক জাৰী কৰা িনেদ� শনা পালন নকৰা;
অনা-েব��ং িব�ীয় েকা�ানীেবাৰৰ বােব ন�ায� অনুশীলনী সংিহতাৰ ওপৰত িৰজাভ� েব�ৰ
িনেদ� শনাৱলীৰ আন িযেকােনা ব�ৱ�া পালন নকৰা।

�াহক এজেন েকেনৈক অিভেযাগ দািখল কিৰব পােৰ?

পদে�প 1 – সংি�� এন.িব.এফ.িচ.-ৰ ওচৰত িলিখত �িতিনিধ�।
পদে�প 2 – এমাহৰ েশষত যিদ �াহেক এনিবএফিচ �প�ৰ �াৰা েকােনা উ�ৰ �া� নকেৰ বা �াহক
এনিবএফিচৰ উ�ৰত অস�� ৈহ থােক আ� যিদ �াহেক েকােনা ফ'ৰামৰ ওচৰৈল েযাৱা নাই, �াহেক
এনিবএফিচৰ পৰা উ�ৰ িদয়াৰ এবছৰৰ িপছত এনিবএফিচ েলাকপালৰ ওচৰত অিভেযাগ দািখল কিৰব
পােৰ।
েলাকপােল েকেনদেৰ িস�া� লয়?
•
•

েলাকপালৰ সন্মুখত ���য়ােবাৰ সাৰাংশ �কৃিতৰ।
মীমাংসাৰ জিৰয়েত মীমাংসা বৃ�� কেৰ। যিদ উপনীত নহয়, পুৰ�াৰ/অড�াৰ জাৰী কিৰব পােৰ

েলাকপালৰ িস�া�ত স�� নহ'েল �াহেক আপীল কিৰব পািৰবেন?
হয়, যিদ েলাকপালৰ িস�া� আপীলেযাগ� হয়।
আপীল কতৃপ
� �: েডপু�ট গভণৰ,
� আৰিবআই
েটাকা:
•
•

এইেটা এটা ৈবকি�ক িববাদ িন�ি� �ণালী
�াহেক িযেকােনা পযায়ত
�
িন�ি�ৰ বােব আন িযেকােনা আদালত/ম�/কতৃপ
� �ৰ ওচৰৈল
েযাৱাৰ �াধীনতা আেছ
এন.িব.এফ.িচ.-ৰ বােব অ�ুডছেমনৰ �ঠকনা আ�
কাযে��
�

এছএ
েক�
ন
1.
েচ�াই

2.

মু�াই

3.

নত� ন িদ�ী

এনিবএফিচ েলাকপালৰ কাযালয়ৰ
�
�ঠকনা
িচ/অ' ভাৰতীয় িৰজাভ� েব� ফট� ে�িচছ,
েচ�াই ৬০০ ০০১
এছ�টিড েকাড: 044
েটিলেফান ন�ৰ : 25395964 েফ� ন�ৰ:
25395488
ইেমইল : cms.nbfcochennai@rbi.org.in
ভাৰতীয় িৰজাভ� েবংক আৰিবআই বাইকু�া
কাযালয়
�
ভৱন
অ� মু�াই েচণ্ে�ল েৰল ে�চন বাইকু�া,
মু�াই-400 008
েটিলেফান ন�ৰ : 022 2300 1280
েফ� ন�ৰ : 022 23022024
ইেমইল : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
িচ/অ' ভাৰতীয় িৰজাভ� েবংক সংসদ মাগ �
নত� ন িদ�ী -110001
েটিলেফান ন�ৰ: 01123724856
েফ� ন�ৰ : 011 23725218-19
ইেমইল : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in

অপােৰচনৰ ে��
তািমলনাড�,
আ�ামান
আ�
িনেকাবৰ �ীপপু�, কণাটক,
�
অ�
�েদশ, েতেলংগানা, েকৰালা, েক�ীয়
লা�া�ীপ আ� েক�ীয় শািসত
অ�ল পুড�েচৰী
মহাৰা�, েগাৱা, �জৰাট, মধ� �েদশ,
ছ�ীশগড়, েক�ীয় শািসত অ�ল
দাদৰা আ� নগৰ হােভিল, দমন আ�
িদউ

িদ�ী, উ�ৰ �েদশ, উ�ৰাখ�,
হািৰয়ানা, প�াৱ, েক�ীয় শািসত
অ�ল চ��গড় িহমাচল �েদশ, আ�
ৰাজ�ান আ� জ�ু আ� কা�ীৰ
ৰাজ�

4.

কলকাতা

িচ/অ' িৰজাভ� েব� অফ ই��য়া 15, েনতাজী
সুভাষ েৰাড কলকাতা-700 001
এছ�টিড েকাড: 033
েটিলেফান ন�ৰ : 22310217
েফ� ন�ৰ : 22305899
ইেমইল : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

প��ম বংগ, িছিকম, উিৰষ�া, অসম,
অ�ণাচল �েদশ, মিণপুৰ, েমঘালয়,
িমেজাৰাম, নাগােল�, ��পুৰা, িবহাৰ
আ� ঝাৰখ�

ইয়াত আৰিবআই িচএমএছ পেট� লত এটা অিভেযাগ দািখল কিৰব পািৰ
েকা�ানীৰ িবষয়াসকলৰ নাম আ� েযাগােযাগৰ িবৱৰণ
অনা-েব��ং িব�ীয় েকা�ানীৰ বােব েলাকপাল আঁচিন 2018 অনুসৰণ কিৰ, �াহকৰ লাভালাভৰ

বােব এন.িব.এফ.িচ.-েয় েলাকপালৰ েযাগােযাগৰ িবৱৰণ �দশন� কিৰব যাৰ ওচৰত অিভেযাগেবাৰ
পীিড়ত প�ই কিৰব লািগব।

িবষয়াজনৰ
নাম

িবষয়াৰ
পদবী

সুগ�া শমা �

অিভেযাগ িবষয়া

িড�ল েজ �াহ

�ধান েনােডল
িবষয়া

ইেমইল আইিড

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

�ঠকনা
�াউ� ে�াৰ, চালাৰপুিৰয়া
িবজেনছ েচ�াৰ, নং 93, 4থ �িব
�ছ েৰাড, 5ম এ �ক,
েকাৰাম�লা ই�া��েয়ল
েলআউট, বাংগােলাৰ -560095
�াউ� ে�াৰ, চালাৰপুিৰয়া
িবজেনছ েচ�াৰ, নং 93, 4থ �িব
�ছ েৰাড, 5ম এ �ক,
েকাৰাম�লা ই�া��েয়ল
েলআউট, বাংগােলাৰ -560095

পিৰিশ�
এন.িব.এফ.িচ. েলাকপালৰ ওচৰত অিভেযাগৰ �প� (দািখল কিৰব লািগব)

এইেবাৰৈল:

(অিভেযাগকাৰীেয় পূৰণ কিৰব লািগব)

এনিবএফিচ েলাকপাল

এনিবএফিচ েলাকপালৰ কাযালয়ৰ
�
�ান ..

মৰমৰ ছাৰ,
উপ: .. (এনিবএফিচৰ নাম) অিভেযাগেটাৰ িবৱৰণ িন�গামী:
1. অিভেযাগকাৰীৰ নাম .....
2. অিভেযাগকাৰীৰ স�ূণ � �ঠকনা. িপন েকাড ... েফান ন�ৰ/ েফ� ন�ৰ। ..................................
ইেমইল.....
3. শাখা আ� এনিবএফিচৰ নাম আ� স�ূণ �ঠকনা)ৰ
�
িব�ে� অিভেযাগ.
িপন েকাড .......
েফান ন�ৰ / েফ� ন�ৰ..
4. এনিবএফিচ একাউ�ৰ িবৱৰণ (যিদ থােক) ..
(অনু�হ কিৰ অিভেযাগ কৰা িবষয়ব�ৰ ৈসেত স�িক�ত একাউ�ৰ সংখ�া আ� �কৃিত েযেন
জমা/ ঋণ একাউ� আিদ উে�খ কৰক।)
5. (ক) অিভেযাগকাৰীেয় ইিতমেধ� এনিবএফিচৈল কৰা �িতিনিধ�ৰ তািৰখ (অনু�হ কিৰ
�িতিনিধ�ৰ এটা �িতিলিপ সংল�কৰক) ..
(খ) অিভেযাগকাৰীেয় েকােনা �াৰক ে�ৰণ কিৰিছল েনিক? হয়/নহয় (অনু�হ কিৰ �াৰকৰ এটা
�িতিলিপ সংল� কৰক)
6. অিভেযাগৰ িবষয়ব�(অনু�হ কিৰ আঁচিনখনৰ দফা 8 চাওক) ....
7. অিভেযাগৰ িবৱৰণ:
(যিদ �ান পযা�
� নহয়, অনু�হ কিৰ পৃথক �ীট আৱ�কৰক) ...
8. এনিবএফিচৰ পৰা েকােনা উ�ৰ (সংি�� এনিবএফিচেয় �িতিনিধ� �া� কৰাৰ এমাহৰ িভতৰত)
�া� ৈহেছ েনিক? হয়/ নহয় যিদ হয়, অনু�হ কিৰ উ�ৰৰ এটা �িতিলিপ সংল� কৰক)
9. এনিবএফিচ েলাকপালৰ পৰা িবচৰা সকাহৰ �কৃিত.
(অনু�হ কিৰ আেপানাৰ দাবীৰ সমথনত
� তথ�িচ� �মাণৰ এটা �িতিলিপ, যিদ থােক, সংল� কৰক)
10. অিভেযাগকাৰীেয় �িতপূৰণৰ জিৰয়েত দাবী কৰা আিথক
� েলাকচানৰ �কৃিত আ� পিৰমাণ
(অনু�হ কিৰ আঁচিনখনৰ দফা 12 (5) আ� 12 (6) চাওক) টকা...
সংল� নিথপ�ৰ তািলকা: (অনু�হ কিৰ সকেলা নিথপ�ৰ �িতিলিপ সংল� কৰক)

েঘাষণা:
(i) মই/ আিম, অিভেযাগকাৰী/সকেল েঘাষণা কিৰেছা েয:
a) ওপৰত �দান কৰা তথ� সঁচা আ� ��; আ�
b) মই/ আিম ওপেৰা� ��েবাৰত আ� ইয়াৰ ৈসেত দািখল কৰা নিথপ�ত উে�খ কৰা
েকােনা তথ� েগাপন বা ভ�লৈক উপ�াপন কৰা নাই।
(ii) আঁচিনখনৰ দফা 9(এ)(ক) আ� (খ)ৰ িবধান অনুসিৰ গণনা কৰা এক বছৰৰ ম�াদ উকিল েযাৱাৰ
আগেত অিভেযাগদািখল কৰা হয়।
(iii)বত�মানৰ অিভেযাগৰ িবষয়ব� েকিতয়াও মই/ আিম বা িবষয়ব�ৰ ৈসেত স�িক�ত েকােনা প�ৰ
�াৰা েমাৰ/আমাৰ �ানঅনুসিৰ এনিবএফিচ েলাকপালৰ কাযালয়ৰ
�
সন্মুখত অনা েহাৱা নাই।
(iv) বত�মানৰ অিভেযাগৰ িবষয়ব� েকােনা ফ'ৰাম/আদালত/ মধ��তাৰ ওচৰত িবচাৰাধীন নহয়/ িনণয়�
কৰা েহাৱা নাই।
(v) মই/ আিম এন.িব.এফ.িচ.-ক এন.িব.এফ.িচ. েলাকপালৰ ওচৰত আমাৰ �াৰা �দান কৰা এেন
িযেকােনা তথ�/নিথপ� �কাশ কিৰবৈল কতৃ�
� �দান কেৰাঁ আ� এন.িব.এফ.িচ. েলাকপালৰ
মতামতত ইয়াৰ উে�াচন �েয়াজন আ� আমাৰ অিভেযাগৰ িন�ি�ৰ বােব �েয়াজন।
(vi) মই/ আিম এন.িব.এফ.িচ., 2018-ৰ বােব েলাকপাল আঁচিনৰ িবষয়ব� িব��তােৰ উে�খ কিৰেছাঁ,
(অিভেযাগকাৰীৰ �া�ৰ)
মেনানয়ন – (যিদ অিভেযাগকাৰীেয় েতওঁ ৰ �িতিনিধক এনিবএফিচ েলাকপালৰ সন্মুখত বা
এনিবএফিচ েলাকপালৰ কাযালয়ত
�
উপি�ত হ'বৈল আ� দািখল কিৰবৈল মেনানীত কিৰব িবচােৰ,
িন�িলিখত েঘাষণাদািখল কিৰব লােগ।)
মই/আিম ওপেৰা� নামযু� অিভেযাগকাৰী/ইয়াৰ �াৰা �/ �মতী. েকান এজন অিধব�া নহয়
আ� যাৰ �ঠকনা ৈহেছ .. এই অিভেযাগৰ সকেলা ���য়াত েমাৰ/ আমাৰ �িতিনিধ িহচােপ আ�
িন��ত কৰক েয েতওঁ ৰ �াৰা কৰা িযেকােনা িববৃিত, �হণেযাগ�তা বা অ�াহ� েমাৰ/আমাৰ বােব
বাধ�তামূলক হ'ব। েতওঁ / তাই েমাৰ উপি�িতত তলত �া�ৰ কিৰেছ।
�ীকৃত
(�িতিনিধৰ �া�ৰ)
(অিভেযাগকাৰীৰ �া�ৰ)
েটাকা: যিদ অনলাইনত দািখল কৰা হয়, অিভেযাগেটা �া�ৰ কৰাৰ �েয়াজন নাই।

