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ಅನುಬಂಧ ಎ 

ಬ್ಯ ಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಒಾಂಬುಡ್್ಸ ಮ ನ್ ಯೋಜನೆ, 2018: 

ಪರ ಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

 

                          ಗ್ರರ ಹಕರಾಂದ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಲು ಆಧಾರಗಳು: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಗ್ರರ ಹಕರು ಹೇಗೆ ದೂರು ಸಲಿ್ಲಸಬಹುದು? 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ  ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗೆ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಾ ತಿನಿಧಯ  

• ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲಿಿ  

• ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಯಂದ ಉತತ ರವನ್ನು  ಸಿವ ೀಕರಿಸದಿದದ ರೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾ ಹಕರು ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಯ 

ಪಾ ತ್ಯಯ ತತ ರದ ಬಗೆೆ  ಅತೃಪತ ರಾಗಿದದ ರೆ 

• ಗ್ರಾ ಹಕರು ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು  ಸಂಪರ್ಕಿಸದಿದದ ರೆ 

• ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ ಒಂಬುಡ್್ಸ ಮ ನ ಅವರಂದಿಗೆ ದೂರು ನಿೀಡಿ (ಎನ ಬಿ ಎಫ ಸಿ ಇಂದ ಉತತ ರ ಬಂದ 

ಒಂದು ವರ್ಿದ ಒಳಗೆ ) 

ಓಂಬುಡ್್ಸ ಮ ನ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಿರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತತ ದೆ? 

• ಒಂಬುಡ್್ಸ ಮ ನ ಪಾ ರ್ಕಾ ಯೆಗಳ್ಳ ಸಾರಾಂಶದ ರೂಪದಲಿಿರುತತ ದೆ 

• ಸಂರ್ಧನದ ಮೂಲಕ ಇತಯ ಥಿವನ್ನು  ಉತೆತ ೀಜಿಸುತತ ದೆ -→ ಅದು ತಲುಪದಿದದ ರೆ, ಪಾ ಶಸಿತ  / 

ಆದೇಶವನ್ನು  ನಿೀಡ್ಸಬಹುದು 

ಓಂಬುಡ್್ಸ ಮ ನ ನಿರ್ಧಿರದಿಂದ ತೃಪತ ರಾಗದಿದದ ರೆ ಗ್ರಾ ಹಕರು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಸಬಹುದೇ?  

ಹೌದು, ಓಂಬುಡ್್ಸ ಮ ನ ನಿರ್ಧಿರವನ್ನು  ಕೊೀರಬಹುದಾಗಿದದ ರೆ -→  ಮೇಲಮ ನವಿ ಪ್ರಾ ಧಿಕಾರ: ಉಪ 

ಗವನಿರ್, ಆಬಿಿಐ 

ಸೂಚನೆ:  

ಇದು ಪಯಾಿಯ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರದ ಕಾಯಿವಿರ್ಧನವಾಗಿದೆ 

ಯೋಜನೆಯು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಗ್ರಾಹಕರಿಗ್ೆ ಅನ್ವಯ

ಠೆೋವಣಿ ತೆಗ್ೆದುಕೆೊಳಳುವ ಎಲ್ರಾ 
ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಳ 

ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳ ಆಸಿಿ ಗ್ರತ್ಾ > = ರೊ. 100 ಕೆೊೋಟಿ + ಗ್ರಾಹಕ ಇಂಟರೆೋೇಸ್

(ಹೆೊರತ್ುಪಡಿಸಿ: ಮೊಲಸೌಕಯೇ ಹಣಕರಸು ಕಂಪನಿಗಳಳ, ಮೊಲ ಹೊಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳಳ, 
ಮೊಲಸೌಕಯೇ ಸರಲ ನಿಧಿ ಮತ್ುಿ ಲಿಕ್ವವಡೆೋಷನ್ ಅಡಿಯಲಿಾನ್ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿಗಳಳ))

• ಬಡಿಿ  / ಠೇವಣಿ ಪ್ರವತಿಸಲಾಗಿಲಿ  ಅಥವಾ ವಿಳಂಬದಂದಿಗೆ ಪ್ರವತಿಸಲಾಗಿದೆ 

• ಚೆಕ್ ಪಾ ಸುತ ತಪಡಿಸಲಾಗಿಲಿ  ಅಥವಾ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಮಾಡ್ಸಲಾಗಿದೆ 

• ಮಂಜೂರಾದ ಸಾಲದ ಮೊತತ , ನಿಯಮಗಳ್ಳ ಮತ್ಯತ  ರ್ರತ್ಯತ ಗಳ್ಳ, ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡಿಿದರ ಇತ್ಯಯ ದಿಗಳನ್ನು  

ತಿಳಿಸಿಲಿ . 

• ಒಪಪ ಂದದಲಿಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ, ಶುಲಕ  ವಿಧಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನಿೀಡಿಲಿ  

• ಕರಾರು / ಸಾಲ ಒಪಪ ಂದದಲಿಿ  ಪ್ರರದಶಿಕತೆಯನ್ನು  ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ 

• ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳ್ಳ / ಕಡ್ಸತಗಳನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಲಿಿ  ವಿಫಲತೆ / ವಿಳಂಬ 

• ಕರಾರು / ಸಾಲ ಒಪಪ ಂದದಲಿಿ  ಕಾನೂನ್ನಬದಧ ವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅಂತನಿಿರ್ಮಿತ 

ಮರುಪ್ರವತಿಯನ್ನು  ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ 

• ಆರ್್ಬಿಐ ನಿದೇಿಶನಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸದ ಎನ್ಬಿಎಫ್ಸಿ 

• ನ್ಯಯ ಯೀಚಿತ ಅಭ್ಯಯ ಸಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಾಗಿಸೂಚಿಗಳನ್ನು  ಅನ್ನಸರಿಸಲಾಗಿಲಿ  
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• ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲಿಿ  ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಗ್ರಾ ಹಕರು ಯಾವುದೇ ನ್ಯಯ ಯಾಲಯ / ವೇದಿಕೆ / 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾವ ತಂತಾ ಯ  ಹಂದಿರುತ್ಯತ ರೆ 

• ಯೀಜನೆಯ ಹೆಚಿಿ ನ ವಿವರಗಳಿಗ್ರಗಿ www.rbi.org.in ಅನ್ನು  ನೀಡಿ 

 

ಅನುಬಂಧ 1 

ಓಂಬುಡ್ಸ್ಮ ೆ ನ್ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು  ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಳಾಸ ಗಳಿಗಾಗಿ 

 

ಕೇಂದ್ರ ಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರ ದೇಶ ಒೇಂಬುಡ್್ಸ ಮ ನ್ ಕಚೇರಿಗಳ ವಿಳಾಸ 

 

 

 

ಮೇಂಬೈ 

 

 ಮಹಾರಾಷ್್ಟ ರ, ಗೋವಾ, 

ಗುಜರಾತ್, ಮಧ್ಯ ಪ್ರ ದೇಶ, 

ತ್ತ ೋಸ್ಗ , ಕೇಂದ್ರ  

ಪ್ರ ದೇಶಗಳಾದ್ ದಾದಾರ  

ಮತ್ತತ  ನಗರ ಹವೇಲಿ, 

ದ್ಮನ್ ಮತ್ತತ  ಡಿಯು 

 

ಸಿ / ಒ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ಯ ೇಂಕ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿರ್ಯ 

ಆರ್ಬಾಐ ಬೈಕುಲ್ಲಾ  ಕಚೇರಿ ಕಟ್್ ಡ್ಸ 

ಎದುರು. ಮೇಂಬೈ ಸೇಂಟ್ರ ಲ್ ರೈಲೆ್ವ  ನಿಲ್ಲಾ ಣ ಬೈಕುಲ್ಲಾ , 

ಮೇಂಬೈ -400 008 

ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕೋಡ್: 022 ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 2300 1280 

 ಫ್ಯಯ ಕ್್  ಸಂಖ್ಯಯ : 23022024 

ಇಮೇಲ್: cms.nbfcomumbai@rbi.org.in 

 

 

 

 

 

ನವ ದೆಹಲಿ 

 

ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತ ರ ಪ್ರ ದೇಶ, 

ಉತ್ತ ರಾಖಂಡ್, 

ಹರಿರ್ಯಣ, ಪಂಜಾಬ್, 

ಕೇಂದ್ರ  ಪ್ರ ದೇಶ ಚಂಡಿೋಗ  

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ, 

ರಾಜಸ್ಥಾ ನ ಮತ್ತತ  ಜಮಮ  

ಮತ್ತತ  ಕಾಶ್ಮ ೋರ ರಾಜಯ  

 

ಸಿ / ಒ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ಯ ೇಂಕ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿರ್ಯ 

ಸಂಸ್ಥದ್ ಮಾಗಾ, ನವದೆಹಲಿ 110001 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 011- 23724856 

ಫ್ಯಯ ಕ್್ ಸಂಖ್ಯಯ : 23725218-19 

ಇಮೇಲ್: cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in 

 

 

 

 

 

ಚೆನ್ನ ೈ 

 

 ತ್ಮಿಳುನಾಡು, 

ಅೇಂಡ್ಸಮಾನ್ ಮತ್ತತ  

ನಿಕೋಬ್ರ್ ದೆ್ ೋಪ್ಗಳು, 

ಕನಾಾಟ್ಕ, ಆೇಂಧ್ರ ಪ್ರ ದೇಶ, 

ತೆಲಂಗಾಣ, ಕರಳ, ಕೇಂದ್ರ  

ಪ್ರ ದೇಶವಾದ್ ಲಕ್ಷದೆ್ ೋಪ್ 

ಮತ್ತತ  ಕೇಂದಾರ ಡ್ಸಳಿತ್ 

ಪ್ರ ದೇಶ ಪುದುಚೇರಿ 

 

 

 ಸಿ / ಒ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ಯ ೇಂಕ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿರ್ಯ 

ಫೋರ್ಟಾ ಗಾಾ ಸಿಸ, ಚೆನ್ನ ೈ 600 001 

ಎಸ್ಟಿಡಿ ಕೋಡ್: 044 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 25395964 

ಫ್ಯಯ ಕ್್ ಸಂಖ್ಯಯ : 25395488 

ಇಮೇಲ್: cms.nbfcochennai@rbi.org.in 

 
 

 

 

 

 

ಕೋಲಕ ತಾ 

 

ಪ್ಶಿ್ ಮ ಬಂಗಾಳ, ಸಿಕ್ಕ ೇಂ, 

ಒಡಿಶಾ, ಅಸ್್ಥ ೇಂ, 

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರ ದೇಶ, 

ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, 

ಮಿಜೋರಾೇಂ, 

ನಾಗಾಲ್ಲಯ ೇಂಡ್, ತ್ರ ಪುರ, 

ರ್ಬಹಾರ ಮತ್ತತ  ಜಾರ್ಾೇಂಡ್ 

 

ಸಿ / ಒ ರಿಸರ್ವಾ ಬ್ಯ ೇಂಕ್ ಆಫ್ ಇೇಂಡಿರ್ಯ 

15, ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ರಸತ  

ಕೋಲಕ ತಾ -700 001 

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯಯ : 033-22304982 

ಫ್ಯಯ ಕ್್ ಸಂಖ್ಯಯ : 22305899 

ಇಮೇಲ್: cms.nbfcokolkata@rbi.org.in 
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