ബാ�ിംഗ് ഇതര സാ��ിക ക�നികൾ�ായു�
� ാൻ പ�തി, 2018:
ഓംബു�്മ
്രപധാന സവിേശഷതകൾ
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)

ഒരു ഉപേഭാ�ാവ് പരാതി ഫയൽ െച�ു�തിനു� അടി�ാനം:
a) നിേ�പ�ളുെട പലിശ അടയ്�ു�തിൽ പണം നൽകാതിരി�ൽ
അെ��ിൽ അതിരുകട� കാലതാമസം;
b) റിസർവ്
ബാ�്
നിർേ�ശ�ൾ
പാലി�ാതിരി�ു�ത്,
നിേ�പ�ളുെട പലിശ നിര�ിന് ബാധകമാെണ�ിൽ;
c) തിരി�ടവ് നട�ാ�േതാ നിേ�പ�ള് തിരി�ടയ്�ു�തിെല
അതിരുകട� കാലതാമസേമാ;
d) ക�മർ നൽകു� േപാ�്-േഡ�ഡ് െച�ുകൾ അവതരി�ി�ു�തിൽ
അവതരണേമാ അതിരുകട� കാലതാമസേമാ;
e) േരഖാമൂലം അറിയി�ു�തിൽ പരാജയം, വാർഷിക പലിശ നിര�്,
അതിന്െറ �പേയാഗ രീതി എ�ിവ ഉൾെ�െടയു� വ�വ�കളും
നിബ�നകളും സഹിതം അനുവദി� വാ��യുെട അളവ്;
f) അനുമതി ക�് / വ�വ�കൾ, അനുമതി വ�വ�കൾ എ�ിവ
�പാേദശിക
ഭാഷയിേലാ
വാ��െയടു�ു�യാൾ
മന�ിലാ�ിയ
ഭാഷയിേലാ നൽകു�തിൽ പരാജയം അെ��ിൽ നിരസി�ൽ;
g) വാ��െയടു�ു�യാൾ മന�ിലാ�ിയ�പകാരം �പാേദശിക ഭാഷയിൽ
അനുവദനീയമായ വ�വ�കളിലും നിബ�നകളിലും വരു�ു�
നിർ�ി�
മാ��ളിൽ
മതിയായ
അറിയി�്
നൽകാൻ
പരാജയെ�ടുകേയാ നിരസി�ുകേയാ െച�ുക;
h) എ�ാ കുടി�ികയും തിരി�ടയ്�ുേ�ാൾ െസക�ൂരി�ി േരഖകൾ
വാ��െയടു�ു�യാൾ�് റിലീസ് െച�ു�തിൽ പരാജയം അെ��ിൽ
അതിരുകട� കാലതാമസം;
i) വാ��െയടു�ു�യാൾ�് / ഉപേഭാ�ാവിന് മതിയായ മുൻകൂർ
അറിയി�ി�ാെത നിര�ുകൾ ഈടാ�ൽ;
j) കരാർ / വാ��ാ ഉട�ടിയിൽ നിയമപരമായി നട�ിലാ�ാവു� ബിൽ�്ഇൻ റീൈകവേശഷൻ േ�ാസ് നൽകു�തിൽ പരാജയം;
k) സുര� ഏെ�ടു�ു�തിന് മു�് (ഐ) അറിയി�് കാലയളവുമായി
ബ�െ�� കരാർ / വാ��ാ ഉട�ടിയിൽ സുതാര�ത ഉറ�ാ�ു�തിൽ
പരാജയം; (2) േനാ�ീസ് കാലയളവ് ഒഴിവാ�ാവു� സാഹചര��ൾ; (3)

സുര� ഏെ�ടു�ു�തിനു� നടപടി�കമം; (4) െസക�ൂരി�ിയുെട
വിൽ�ന/
േലല�ിന്
മു�്
വാ��
തിരി�ടയ്�ു�തിന്
വാ��െയടു�ു�യാൾ�് അ�ിമ അവസരം നൽകു�തിനു� ഒരു
വ�വ�; (വി) വാ��െയടു�ു�യാൾ�് തിരിെ�ടു�ു�തിനു�
നടപടി�കമവും (വി) െസക�ൂരി�ിയുെട വിൽ�ന/ േലല�ിനു�
നടപടി�കമവും;
l) ബാ�ിംഗ് ഇതര സാ��ിക ക�നികള് �് റിസര് വ് ബാ�് നല് കിയ
നിര് േ�ശ�ള് പാലി�ാ�ത്;
m) ബാ�ിംഗ് ഇതര സാ��ിക ക�നികള് �ായു� ന�ായമായ
സ��ദായച�ം സംബ�ി� റിസര് വ് ബാ�് മാര് �നിര് േ�ശ�ളിെല
മ�് വ�വ�കെളാ�ും പാലി�ാ�ത്.

ഒരു ഉപേഭാ�ാവിന് എ�െന പരാതി ഫയൽ െച�ാൻ കഴിയും?
ഘ�ം 1 - ബ�െ�� എൻബിഎ�ി� �് േരഖാമൂലമു� �പാതിനിധ�ം.
ഘ�ം 2 - ഒരു മാസം അവസാനം ക�മർ േഫാമിൽ നി�് മറുപടി
ലഭി�ിെ��ിൽ അെ��ിൽ എൻബിഎ�ി� യുെട മറുപടിയിൽ ക�മർ
� ാെണ�ിൽ,
അസംതൃ�ന
ക�മർ�്
ഏെത�ിലും
േഫാറെ�
സമീപി�ി�ിെ��ിൽ, എൻബിഎ�ി� യിൽ നി�ു� മറുപടി�് േശഷം ഒരു
വർഷ�ിൽ കുറയാെത ഉപേഭാ�ാവിന് എൻബിഎ�ി� ഓംബു�മ
് � ാന്
പരാതി നൽകാവു�താണ്.
� ാൻ എ�െന തീരുമാനം എടു�ു�ു?
ഓംബു�്മ
•
•

ഓംബു�മ
് � ാന്െറ
മു�ാെകയു�
നടപടികൾ
�പകൃതിയിൽ
സം�ഗഹമാണ്.
അനുരഞ്ജന�ിലൂെട
ഒ�ുതീർ�്
േ�പാ�ാഹി�ി�ു�ു.
എ�ിയിെ��ിൽ, അവാർഡ്/ഓർഡർ നൽകാവു�താണ്

� ാന്െറ
� െ��ിൽ
ഓംബു�്മ
തീരുമാന�ിൽ
സംതൃ�ന
ക�മർ�് അ�ീൽ െച�ാൻ കഴിയുേമാ?
� ാന്െറ തീരുമാനം അ�ീൽ െച�ാവു�താെണ�ിൽ.
അെത, ഓംബു�്മ
അ�ീൽ അേതാറി�ി: െഡപ�ൂ�ി ഗവർണർ, ആർബിഐ
കുറി�്:
•
•

ഇതര തർ� പരിഹാര സംവിധാനമാണിത്
ഏത് ഘ��ിലും പരിഹാര�ിനായി മേ�െത�ിലും
േകാടതി/േഫാറം/അേതാറി�ിെയ സമീപി�ാൻ ഉപേഭാ�ാവിന്
സ�ാത���മു�്
എൻബിഎ�ി� കൾ�ായു�

ഒരു

� ാൻമാരുെട വിലാസവും
ഓംബു�്മ
്രപവർ�ന േമഖലയും
എ
േക്ര�ം
സ്.
എൻ
.
1.
െചൈ�

2.

മുംൈബ

3.

ന�ൂഡല്
ഹി

4.

െകാല്
��

എൻബിഎ�ി�
� ാന്െറ
ഓംബു�്മ
ഓഫീസിന്െറ വിലാസം
സി/ഒ റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��
േഫാർ�് �ാസിസ്,
െചൈ� 600 001
എ�ി� ഡി േകാഡ്: 044
െടലിേഫാൺ ന�ർ : 25395964
ഫാ�് � ന�ർ : 25395488
ഇ-െമയില് :
cms.nbfcochennai@rbi.org.in
സി/ഒ റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��
ആർബിഐ ൈബ�ുള ഓഫീസ്
െക�ിടം
മുംൈബ െസൻ�ടൽ െറയിൽേവ
േ�ഷൻ ൈബ�ുള, മുംൈബ-400
008
െടലിേഫാൺ ന�ർ : 022 2300 1280
ഫാ�് � ന�ർ : 022 23022024
ഇ-െമയില് :
cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
സി/ഒ റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��
സൻസദ് മാർഗ്
ന�ൂ െഡൽഹി -110001
െടലിേഫാൺ ന�ർ: 01123724856
ഫാ�് � ന�ർ : 011 23725218-19
ഇ-െമയില് :
cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in
സി/ഒ റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ��
15, േനതാജി സുഭാഷ് േറാഡ്
േകാൽ��-700 001
എ�ി� ഡി േകാഡ്: 033
െടലിേഫാൺ ന�ർ : 22310217
ഫാ�് � ന�ർ : 22305899
ഇ-െമയില് :
cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

്രപവർ�ന േമഖല

തമിഴ് നാട്, ആൻഡമാൻ
നിേ�ാബാർ
ദ�ീപുകൾ,
കർണാടക, ആ��ാ�പേദശ്,
െതലു�ാന,
േകരളം,
േക��ഭരണ
�പേദശമായ
ല�ദ�ീപ്,
േക��ഭരണ
�പേദശമായ പുതുേ�രി
മഹാരാഷ്�ട,
േഗാവ,
ഗുജറാ�്,
മധ��പേദശ്,
� ,്
ഛ�ീ�ഢ
േക��ഭരണ
�പേദശ�ളായ ദാ�ദ, നഗര്
ഹേവലി, ദമന് , ദിയു

ഡല് ഹി, ഉ�ര് �പേദശ്,
ഉ�രാഖ�്,
ഹരിയാന,
പ�ാബ്,
േക��ഭരണ
�പേദശമായ
ച�ീഗഢ്
ഹിമാചല്
�പേദശ്,
രാജ�ാൻ, ജ�ു ക�ീ� ര്
സം�ാനം
പ�ിമ ബംഗാൾ, സി�ിം,
ഒഡീഷ,
അസം,
അരുണാചൽ
�പേദശ്,
മണി�ൂർ,
േമഘാലയ,
മിേസാറം,
നാഗാലാൻഡ്,
�തിപുര,
ബീഹാർ,
ജാർഖ�്

ഇവിെട ആർബിഐ സിഎംഎസ് േപാർ�ലിൽ പരാതി സമർ�ി�ാം
ക�നിയുെട ഓഫീസർമാരുെട േപരും സ�ർ� വിശദാംശ�ളും
േനാൺ-ബാ�ിംഗ്

ഫിനാൻഷ�ൽ

�ീ� ം

അനുസൃതമായി,

2018-ന്

ക�നികൾ�ായു�

� ാൻ
ഓംബു�്മ

ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

േവ�ി

എൻബിഎ�ി� കൾ, പീഡന�ിനിരയായ പാർ�ി ആർ�ാണ് പരാതികൾ
� ാന്െറ സ�ർ� വിശദാംശ�ൾ
നല് േക�ത് എ�തിന്െറ ഓംബു�്മ
�പദർശി�ി�ണം.

ഓഫീസ
റുെട േപര്

ഓഫീസ
റുെട
പദവി

സുഗ�
ശർ�

�ഗീവൻസ്
ഓഫീസർ

ഡിംപിൾ
െജ ഷാ

�പിൻസി�ൽ
േനാഡൽ
ഓഫീസർ

ഇെമയിൽ
ഐഡി

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

വിലാസം
താഴെ� നില,
സലാർപുരിയ
ബിസിനസ് െസന്റർ,
ന�ർ 93, നാലാം ബി
േ�കാസ് േറാഡ്, അ�ാം
എ േ�ാ�്, േകാറമംഗല
ഇൻഡസ്�ടിയൽ േലഔ�്,
ബാം�ൂർ -560095
താഴെ� നില,
സലാർപുരിയ
ബിസിനസ് െസന്റർ,
ന�ർ 93, നാലാം ബി
േ�കാസ് േറാഡ്, അ�ാം
എ േ�ാ�്, േകാറമംഗല
ഇൻഡസ്�ടിയൽ േലഔ�്,
ബാം�ൂർ -560095

അനുബ�ം
പരാതി യുെട േഫാം (പരാതി�ാരൻ പൂരി�ിേ��ത്) എൻബിഎ�ി�

ടു:

� ാനുമായി (പരാതി�ാരൻ പൂരി�ിേ��ത്)
ഓംബു�്മ

� ാൻ
എൻബിഎ�ി� ഓംബു�്മ

� ാന്െറ ഓഫീസ് �ലം .........
എൻബിഎ�ി� ഓംബു�്മ

�പിയെ�� സർ,
ഉപ: പരാതി ......... (എൻബിഎ�ി� യുെട േപര്) പരാതിയുെട വിശദാംശ�ൾ
ഇനി�റയു�ു:

1. പരാതി�ാരന്െറ േപര് .........
2. പരാതി�ാരന്െറ മുഴുവൻ വിലാസവും......... പിൻ േകാഡ് ............... േഫാൺ
ന�ർ / ഫാ�് � ന�ർ. .................................. ഇെമയിൽ ...............
3. (�ബാ�ിന്െറ േപരും മുഴുവൻ വിലാസവും)...............
പിൻ േകാഡ് ...............
േഫാൺ ന�ർ / ഫാ�് � ന�ർ. .........
4. എൻബിഎ�ി� അ�ൗ�ിന്െറ വിശദാംശ�ൾ (എെ��ിലും ഉെ��ിൽ)
..........
(പരാതി നൽകു� വിഷയവുമായി ബ�െ�� െഡേ�ാസി�് / േലാൺ

അ�ൗ�് മുതലായവ അ�ൗ�ിന്െറ ന�റും സ�ഭാവവും ദയവായി
�പ�ാ� വി�ുക.)

5. (എ) പരാതി�ാരൻ ഇതിനകം എൻബിഎ�ി� �് നൽകിയ �പാതിനിധ�
തീയതി (ദയവായി �പാതിനിധ��ിന്െറ ഒരു പകർ�് എൻേ�ാസ്െച�ുക)
..........
(ബി) പരാതി�ാരൻ എെ��ിലും ഓർ�െ�ടു�ൽ അയ�ി�ുേ�ാ?
ഉ�്/ഇ� (ഓർ�െ�ടു�ലിന്െറ ഒരു പകർ�് ദയവായി എൻേ�ാസ്
െച�ുക)
6. പരാതിയുെട വിഷയം(ദയവായി പ�തിയുെട 8-◌ാ◌ം ഖ�ം കാണുക)
.....................
7. പരാതിയുെട വിശദാംശ�ൾ:
(�ലം േപാെര�ിൽ, ദയവായി �പേത�ക ഷീ�് അടയ്�ുക) ..........
8. എൻബിഎ�ി� �്
�പാതിനിധ�ം
ലഭി�്
ഒരു
മാസ�ിനു�ിൽ)
എെ��ിലും മറുപടി എൻബിഎ�ി� യിൽ നി�് ലഭി�ി�ുേ�ാ? അെത/
ഇ� എ�ിൽ, മറുപടിയുെട ഒരു പകർ�് നൽകുക)

� ാനിൽ നി�് ആവശ�െ�� ആശ�ാസ�ിന്െറ
9. എൻബിഎ�ി� ഓംബു�്മ
സ�ഭാവം .........
(നി�ളുെട െ�യിമിെന അനുകൂലി�് േഡാക�ുെമന്ററി െതളിവിന്െറ
ഒരു പകർ�് ദയവായി എൻേ�ാസ് െച�ുക)
10. ന�പരിഹാര�ിലൂെട
പരാതി�ാരൻ
അവകാശെ�ടു�
പണന��ിന്െറ സ�ഭാവവും വ�ാ�ി� യും (ദയവായി �ീ� മിെല 12 (5) & 12
(6) ഖ��ൾ കാണുക) രൂപ..............
ആവരണം െച�� േരഖകളുെട പ�ിക: (എ�ാ േരഖകളുെടയും ഒരു പകർ�്
ദയവായി എൻേ�ാസ് െച�ുക)
്രപഖ�ാപനം:
� വി�ു�ത്:
(i) ഞാൻ/ ഞ�ൾ, പരാതി�ാരൻ/ ഇവിെട �പ�ാ
a) മുകളില്
വിവരി�ുെകാടു�ി�ു�
വിവര�ള്
സത�വുമാണ്. ഉം

സത�വും

b) മുകളിൽ പറ� േകാള�ളിലും ഇവിെട സമർ�ി� േരഖകളിലും
� വി�ി�ു�
�പ�ാ
ഒരു
വ�ു� തയും
ഞാൻ/
ഞ�ൾ
മറ�ുെവ�ുകേയാ െത�ായി ചി�തീകരി�ുകേയാ െച��ി�ി�.
(ii) �ീ� മിെല േ�ാസ് 9(എ)(എ), (ബി) എ�ീ വ�വ�കൾ �് അനുസൃതമായി
കണ�ാ�ു� ഒരു വർഷെ� കാലാവധി അവസാനി�ു�തിന്
മു�ാണ് പരാതി ഫയൽ െച�ു�ത്.
(iii)ഇേ�ാഴെ� പരാതിയുെട വിഷയം ഞാൻ/ ഞ�ൾ അെ��ിൽ എന്െറ /
ഞ�ളുെട അറിവിന്െറ ഏ�വും മിക� വിഷയവുമായി ബ�െ��
� ാന്െറ ഓഫീസിന്
ഏെത�ിലും ക�ികൾ എൻബിഎ�ി� ഓംബു�്മ
മു�ാെക െകാ�ുവ�ി�ി�.
(iv) ഇേ�ാഴെ� പരാതിയുെട വിഷയം ഏെത�ിലും േഫാറം / േകാടതി/
ആർബിേ�ട�ർ എ�ിവരിൽ തീർ�ി� / തീർ�ി�.
� ാന്െറ അഭി�പായ�ിൽ ആവശ�മായതും
(v) എൻബിഎ�ി�
ഓംബു�്മ
ഞ�ളുെട പരാതി പരിഹരി�ു�തിന് ആവശ�മു�തുമായ അ�രം
� ാന്
വിവര�ൾ
/
േരഖകൾ
എൻബിഎ�ി�
ഓംബു�്മ
െവളിെ�ടു�ു�തിനും െവളിെ�ടു�ു�തിനും ഞാൻ / ഞ�ൾ
എൻബിഎ�ി� െയ അധികാരെ�ടു�ു�ു.
(vi) 2018 െല എൻബിഎ�ി� കൾ�ായു� ഓംബു�മ
് � ാൻ �ീ� മിന്െറ ഉ�ട�ം
� േയാെട േരഖെ�ടു�ിയി�ു�്,
ഞാൻ/ ഞ�ൾ വിശ��ത
(പരാതി�ാരന്െറ ഒ�്)
േനാമിേനഷൻ – (പരാതി�ാരൻ തന്െറ �പതിനിധിെയ എൻബിഎ�ി�

� ാന്െറ ഓഫീസിേലാ
ഓംബു�മ
് � ാൻ മു�ാെകേയാ എൻബിഎ�ി� ഓംബു�്മ

ഹാജരാകു�തിനും
സമർ�ി�ു�തിനും
നാമനിർേ�ശം
െച�ാൻ
ആ�ഗഹി�ു�ുെവ�ിൽ, ഇനി�റയു� �പഖ�ാപനം സമർ�ി�ണം.)
ഞാൻ/ഞ�ൾ മുകളിൽ േപരു� പരാതി�ാരൻ/ ഇവിടു�് �ശീ / �ശീമതി
നാമനിർേ�ശം

െച�ു�ു...............

ആരാണ്

അഡ�േ��്

അ�,

ആരുെട

വിലാസം ......... ഈ പരാതിയുെട എ�ാ നടപടികളിലും എന്െറ / ഞ�ളുെട
�പതിനിധി

എ�

� വനയും
�പ�ാ

നിലയിൽ,

സ�ീകാര�തയും

ബാധ��രാെണ�്

അവൻ

/അവൾ

നിരസി�ലും

�ിരീകരി�ുക.

അവൻ

നട�ു�
എെ�
/

/

ഏെതാരു
ഞ�െള

അവൾ

സാ�ിധ��ിൽ താെഴ ഒ�ി�ിരി�ു�ു.
സ�ീകരി�ു
(�പതിനിധിയുെട ഒ�്)
(പരാതി�ാരന്െറ ഒ�്)
കുറി�്: ഓൺൈലനിൽ സമർ�ി�ാൽ, പരാതിയിൽ ഒ�ിേട�തി�.

എന്െറ

