नॉन-बँिकंग फायना�न्शयल कंपनीजसाठी लोकपाल योजना, 2018:
ठळक वैिशष्�े

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)

ग्राहकाने तक्रार दाखल कर�ाचे कारण:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

ठे वींवरील �ाज दे �ास पैसे न दे णे िकंवा अवाजवी िवलं ब;
ठे वींवरील �ाजदराला लागू असले ल् या �रझ�� बँके�ा िनद� शां चे पालन न करणे;
ठे वीं�ा परतफेडीत परतफेड न करणे िकंवा अवाजवी िवलं ब;
ग्राहकाने िदले ल् या पो�-डे टेड चेक�ा सादरीकरणात अप्र�ुत िकंवा अवाजवी िवलं ब;
ले खी ��पात सां ग�ात अपयश, वािष�क �ाज दर आिण �ा अनुप्रयोगप�तीसह अटी आिण अटींसह
मंजूर केले ल् या कजा� ची र�म;
कज�दाराला समजतील �ाप्रमाणे स्थािनक भाषेत िकंवा एखा�ा भाषेत मंजुरीपत्र/ अटी आिण अटी
दे �ास अपयश िकंवा नकार;
कज�दाराला समजल् याप्रमाणे स्थािनक भाषेत मंजूर अटी आिण अटींम�े प्र�ािवत बदलां वर पुरेशी
सूचना दे �ास अपयश िकंवा नकार;
सव� थकबाकी�ा परतफेडीबाबत कज�दाराला िस�ु�रटीज कागदपत्रे जाहीर कर�ात अपयश िकंवा
अवाजवी िवलं ब;
कज�दार/ ग्राहकाला पुरेशी पूव�सूचना न दे ता शुल्क आकारणे;
करार/ कज� कराराम�े कायदे शीर�र�ा लागू कर�ायो� अंतिन�िहत पुनता� बा कलम दे �ात अपयश;
सुर�ा ता�ात घे�ापूव� (आय) नोटीस कालावधीसंदभा� त करार/ कज� कराराम�े पारदश�कता
सुिन��चत कर�ात अपयश; (प) अशा प�र�स्थतीत �ाप�र�स्थतीत नोटीसकालावधी माफ केला जाऊ
शकतो; (३) सुर�ा ता�ात घे�ाची प्रिक्रया; (४) सुर�े�ा िवक्री/ िललावापूव� कज�परतफेडीसाठी
कज�दाराला अंितम संधी दे �ाची तरतूद; (िव) कज�दाराला पु�ा ता�ात दे �ाची प्रिक्रया आिण (िव)
सुर�े�ा िवक्री/ िललावाची प्रिक्रया;
िबगर बँिकंग िव�ीय कंप�ां ना �रझ�� बँकेने जारी केले ल् या िनद� शां चे पालन न करणे;
िबगर बँिकंग िव�ीय कंप�ां साठी फेअर प्रॅ��स कोडवरील �रझ�� बँके�ा माग�दश�क त�ां �ा इतर
कोण�ाही तरतुदींचे पालन न करणे.

ग्राहक तक्रार कशी दाखल क� शकतो?
पायरी 1 – संबंिधत एनबीएफसीला ले खी प्रितिनिध�.

पायरी 2 - जर ग्राहक फॉम��ारे कोणतेही उ�र िमळाले नाही तर एनबीएफसी िकंवा ग्राहक एनबीएफसी�ा
उ�राब�ल असमाधानी रािहला आिण जर ग्राहक कोण�ाही मंचाकडे गेला नसेल तर ग्राहक एनबीएफसीकडून
उ�र ◌ानंतर एक वषा� पे�ा जा� काळानंतर एनबीएफसी लोकपालाकडे तक्रार दाखल क� शकतो.
लोकपाल िनण�य कसा घेतो?
•
•

लोकपालासमोरील काय�वाही सारां श ��पाची आहे .
सामंज�ाने समझो�ाला प्रो�ाहन दे ते. जर पोहोचले नाही, तर पुर�ार/आदे श जारी क� शकतो

लोकपाला�ा िनण�यावर समाधानी नसल् यास ग्राहक अपील क� शकतो का?
होय, जर लोकपालाचा िनण�य अपीलीय असेल.
अपील प्रािधकरण: डे �ुटी ग�न�र, आरबीआय
नोट:
•
•

ही एक पया� यी िववाद िनराकरण यंत्रणा आहे
ग्राहकाला कोण�ाही टप्�ावर िनवारणासाठी इतर कोण�ाही �ायालय/ मंच/ प्रािधकरणाकडे
जा�ाचे �ातं� आहे
एनबीएफसीसाठी ओमबड् समनचे प�े आिण काय� �ेत्र

एस.ए
म�
न.
1.
चे�ई

2.

मुंबई

3.

नवी िदल् ली

4.

कोलकाता

एनबीएफसी लोकपाल काया�लयाचे
भाषण
सी/ओ �रझव� बँक ऑफ इं िडया फोट� ग्लॅ िसस,
चे�ई ६०० ००१
एसटीडी कोड: ०४४
टे िलफोन क्र: 25395964 फॅ� नाही :
25395488
ईमेल : cms.nbfcochennai@rbi.org.in
सी/ओ �रझव� बँक ऑफ इं िडया आरबीआय
भायखळा ऑिफस िबिल् डं ग
ओपीपी. मुंबई म� रे ल् वे स्थानक भायखळा,
मुंबई-400 008
टे िलफोन क्र: ०२२ २३०० १२८०
फॅ� क्र : ०२२ 23022024
ईमेल : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
सी/ओ �रझव� बँक ऑफ इं िडया संसद माग�
नवी िदल् ली -110001
टे िलफोन क्र: 01123724856
फॅ� क्र: 011 23725218-19
ईमेल : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in
सी/ओ �रझव� बँक ऑफ इं िडया १५, नेताजी सुभाष
रोड कोलकाता-७०० ००१
एसटीडी कोड: ०३३
दू र�नी क्र: 22310217
फॅ� नाही : 22305899

ऑपरे शनचे �ेत्र
तािमळनाडू, अंदमान आिण िनकोबार
बेटे, कना� टक, आं ध्र प्रदे श, तेलंगणा,
केरळ, क�द्रशािसत प्रदे श ल��ीप आिण
क�द्रशािसत प्रदे श पुद्दु चेरी
महारा��, गोवा, गुजरात, म� प्रदे श,
छ�ीसगड, दादरा आिण नगर हवेली,
दमन आिण दीव या क�द्रशािसत प्रदे शां चा

िदल् ली, उ�र प्रदे श, उ�राखंड,
ह�रयाणा, पंजाब, चंदीगड िहमाचल
प्रदे शचा क�द्रशािसत प्रदे श आिण
राजस्थान आिण ज�ू-का�मीर रा�
प��चम बंगाल, िस�ीम, ओिडशा,
आसाम, अ�णाचल प्रदे श, मिणपूर,
मेघालय, िमझोराम, नागालँ ड, ित्रपुरा,
िबहार आिण झारखंड

ईमेल : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

येथे आरबीआय सीएमएस पोट� लवर तक्रार दाखल केली जाऊ शकते
कंपनी�ा अिधकाऱ्यांचे नाव आिण संपक� तपशील
नॉन-बँिकंग फायना�न्शयल कंपनी2018 साठी लोकपाल योजनेचे पालन करताना, ग्राहकां �ा फाय�ासाठी
एनबीएफसी पीिडत प�ा�ारे �ा लोकपालाकडे तक्रारी केल् या जाणार आहे त �ा लोकपाला�ा संपक�
तपशील दश�िवतील.

अिधकाऱ्याचे
नाव

अिधकाऱ्याचे
पदनाम

सुगंधा शमा�

तक्रार अिधकारी

िडं पल जे शाह

प्राचाय� नोडल
अिधकारी

ईमेल आयडी

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

प�ा
तळमजला, सालारपु�रया िबझनेस
स�टर, क्रमां क ९३, ४ वा बी क्रॉस
रोड, पाचवा ए �ॉक, कोरमंगला
इं ड��� यल ले आउट, बंगळु � 560095
तळमजला, सालारपु�रया िबझनेस
स�टर, क्रमां क ९३, ४ वा बी क्रॉस
रोड, पाचवा ए �ॉक, कोरमंगला
इं ड��� यल ले आउट, बंगळु � 560095

अनुल�क
एनबीएफसी लोकपालाकडे तक्रारीचे ��प (तक्रार क�ा�ने भरणे)

ते:

एनबीएफसी लोकपाल

एनबीएफसी लोकपाला�ा काया� लयाचे िठकाण ......
िप्रय सर,
सब : िवरोधात तक्रार... . (एनबीएफसीचे नाव) तक्रारीचा तपशील असा आहे :
1. तक्रारदाराचे नाव......
2. तक्रारदाराचा पूण� प�ा... . िपन कोड ........................ . फोन क्र/ फॅ� क्र. ..................................
ईमेल।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।।
3. (शाखेचे नाव आिण पूण� प�ा आिण एनबीएफसी)....
िपन कोड ............
फोन क्र. / फॅ� नं....ईमेल...
4. एनबीएफसी खा�ाचा तपशील (जर काही असेल तर) ...
(कृपया तक्रार कर�ा�ा िवषयाशी संबंिधत ठे व/ कज� खाते इ. क्रमां क आिण खा�ाचे ��प सां गा.)
5. (अ) तक्रारदाराने एनबीएफसीला आधीच केले ल् या प्रितिनिध�ाची तारीख (कृपया प्रितिनिध�ाची प्रत
बंदकरा) .....................
(ब) तक्रारदाराने काही �रणपत्र पाठिवले होते का? होय/नाही (कृपया �रणपत्राची प्रत बंद करा)
6. तक्रारीचा िवषय(कृपया योजने�ा कलम ८ चा संदभ� �ा) ............
7. तक्रारीचा तपशील:
(जागा पुरेशी नसेल तर कृपया �तंत्र चादर बंदकरा) ............
8. एनबीएफसीला प्रितिनिध� िमळाल् यानंतर एका मिह�ा�ा आत) एनबीएफसीकडून काही उ�र िमळाले
आहे का? होय/ नाही जर हो, कृपया उ�राची प्रत बंद करा)
9. एनबीएफसी लोकपालाकडून मािगतले ल् या सुटकेचे ��प ......
(कृपया आपल् या दा�ा�ा समथ�नाथ� मािहतीपट पुरा�ाची प्रत बंद करा)
10. आिथ�क नुकसानीचे ��प आिण �ा�ी, जर असेल, तक्रारदाराने नुकसान भरपाई�ारे दावा केला (कृपया
योजने�ा कलम 12 (5) आिण 12 (6) चा संदभ� �ा) �.......
बंद केले ल् या कागदपत्रां ची यादी: (कृपया सव� कागदपत्रां ची प्रत बंद करा)
घोषणा:
(i) मी/ आ�ी, तक्रारदार/येथे असे जाहीर करतो:

a) वर येथे िदले ली मािहती खरी आिण यो� आहे ; आिण
b) मी/ आ�ी वरील �ंभां म�े आिण येथे सादर केले ल् या कागदपत्रां म�े सां िगतले ली कोणतीही
व�ु�स्थती लपवली नाही िकंवा चुकी�ा प�तीने सादर केले ली नाही.
(ii) योजने�ा कलम ९ (ए) (अ) आिण (ब) �ा तरतुदींनुसार गणल् या जाणार् या एक वषा� �ा कालावधीची मुदत
संप�ापूव� तक्रार दाखल केली जाते.
(iii)स�ा�ा तक्रारीचा िवषय मी/ आ�ी िकंवा मा�ा/ आम�ा �ाना�ा िवषयाशी संबंिधत कोण�ाही प�ां नी
एनबीएफसी लोकपाल काया�लयासमोर कधीही आणला नाही.
(iv) स�ा�ा तक्रारीचा िवषय कोण�ाही मंच/ �ायालय/ लवादाकडे प्रलं िबत नाही/ िन��चत केले ला नाही.
(v) मी/ आ�ी एनबीएफसीला एनबीएफसी लोकपालाला आ�ी सादर केले ली अशी कोणतीही मािहती/
कागदपत्रे उघड कर�ास आिण एनबीएफसी लोकपाला�ा मते कोठे ही मािहती उघड कर�ास अिधकृत
करतो आिण आम�ा तक्रारीचे िनवारण कर�ासाठी आव�यक आहे .
(vi) मी/ आ�ी एनबीएफसी, 2018 युवस� साठी लोकपाल योजनेतील मजकूर िव�वासूपणे नमूद केला आहे ,
(तक्रारदाराची �ा�री)
नामांकन - (तक्रारदाराला एनबीएफसी लोकपालिकंवा एनबीएफसी लोकपाल काया� लयासमोर हजर
राह�ासाठी आिण �ा�ा वतीने िनवेदन ◌े दे �ासाठी आपल् या प्रितिनधीला नामिनद� िशत करायचे असेल, तर
पुढील घोषणा सादर केली पािहजे.)
मी/आ�ी वरील नाव तक्रारदार/या�ारे श्री/ श्रीमती यां ना नामिनद� िशत करतो...... कोण वकील नाही आिण
�ाचा प�ा आहे ... या तक्रारी�ा सव� काय�वाहीत माझे/ आमचे प्रितिनधी �णून आिण �ाने/ितने केले ले
कोणतेही िवधान, �ीकृती िकंवा नकार मा�ावर/ आम�ावर बंधनकारक असेल याची पु�ी करा. �ाने/ ितने
मा�ा उप�स्थतीत खाली �ा�री केली आहे .
�ीकारले
(प्रितिनधीची �ा�री)
(तक्रारदाराची �ा�री)
टीप: ऑनलाइन सादर केल् यास तक्रारीवर �ा�री कर�ाची गरज नाही.

