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परिशिष्ट ए 
नॉन-बँक िं ग फायनान्शियल  िं पशयािं रिता लो पाल योजना, २०१८: 

ठळ  वैशिष््ये

ग्राह ाद्वािे तक्राि  िणे साठीचे  ािण:े 

• व्याज / ठेव भरली नाही क िं वा उशीरा पैसे दिल े

• धनािेश सािर  ेले नाही क िं वा ववलिंब ने सािर  ेला 

• मिंजरू  जााची रक् म, अटी व शर्ती, वावषा  व्याज िर इ. सचूना दिल्या नाहीर्त 

•  रारार्त बिल, शुल्  आ ारणीसाठी सचूना दिल्या नाहीर्त 

•  रार /  जा  रारार्त पारिशा र्ता सनुनश्चचर्त  रण्यार्त अयशस्वी 

• र्तारन /  ागिपत्र ेसोडण्यार्त अयशस्वी / ववलिंब 

•  रारामध्ये /  जााच्या  रारामध्ये पुन्हा र्तयार  ेलले्या  ायिेशीरररत्या अिंमलबजावणीस प्रिान  रण्यार्त अयशस्वी 

• आरबीआयचे ननिेश एनबीएफसीने पाळले नाहीर्त 

• फेअर प्रॅश्क्टस  ोडवरील मागािशा र्तत्तवािंना परवानगी नाही 

ग्राह  तक्राि  िी दाखल  रू ि तात?

 

लो पाल ननणणय  सा घेईल? 

लो पाल ची  ायावाही सिंक्षिप्र्त स्वरूप मधे असर्ते. 

सलोखा माफा र्त सेटलमेंट प्रोत्साहन गाठली नाही र्तर, पुरस् ार / ऑडार जारी  रू श र्ता. 

लो पालच्या ननणणयावि समाधानी नसल्यास ग्राह  अपील  रु ि तो? 

होय, लो पालािंचा ननणाय अपीलीय प्राधध ारी असल्यास, अपील प्राधध रण: उपराज्यपाल, आरबीआय 

टीपः 
ही पयाायी वववाि ननरा रण यिंत्रणा आहे.  

 ोणत्याही टप्प्यावर या ननवारणासाठी  ोणत्याही इर्तर न्यायालय / मिंच / प्राधध रणा ड ेजाणे ग्राह ािंना स्वार्तिंत्र्य 

आहे.                            योजनेच्या अधध  मादहर्तीसाठी www.rbi.org.in पहा 

योजनेत खलील ग्राहकाांचा समावेश

ठेव घेणारी सवव
एनबीएफसी

मालमत्तेचा आकार असलेले एनबीएफसी> = रु. १०० कोटी + ग्राहक इांटरफेस
(वगळता: इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्फ्स कां पन्फ्या, कोअर इन्फ््हेस्ट्टमेंट कां पन्फ्या, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेबबट फां ड आणण 
एनबीएफसी च्या तरलता अांतगवत)

सांबांधित 
एनबीएफसीला

लेखी 
प्रतततनधित्व

जर एनबीएफसीकडून उत्तर 
प्राप्त झाले नाही ककां वा 
ग्राहक एनबीएफसीच्या
उत्तरावर असमािानी 

असतील

एनबीएफसी लोकपालाकडे तक्रार 
नोंदवा (एनबीएफसीकडून 
आलेल्या जबाबानांतर एका 

वर्ावच्या आत)

ए ा मदहन्याच्या 
शेवटी 

जर ग्राह ािंनी 
 ोणत्याही मिंचला 
सिंप ा  साधला नसेल 
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परिशिष्ट 1 

एनबीएफसी ींसाठी लोकपाल कार्ाालर्ाचा पत्ता आशि कार्ााचे के्षत्र 

 

 

 

कें दे्र ऑपिेिनचे के्षत्र लोकपाल कार्ाालर्ाींचा पत्ता 

 

 

 

म ुंबई 

 

महाराष्ट्र , गोवा, ग जरात, 

मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, 

दादरा आणि नगर हवेली, 

दमि आणि दीव कें द्र 

शाणसत प्रदेश 
 

ररझर्व्ह बँक ऑफ इुंणडया 

आरबीआय भायखळा कायाहलय इमारत 

म ुंबई मध्य रेले्व से्टशन  समोर , भायखळा, 

म ुंबई -४0000८ 

एसटीडी कोड: 0२२ दूरध्वनी क्रमाुंक: 0२३00 १२८0;  फॅक्स 

क्रमाुंक: २३0२२0२४ 

ईमेल: cms.nbfcomumbai@rbi.org.in 

 

 

 

 

नवी णदल्ली 

 

णदल्ली, उत्तर प्रदेश, 

उत्तराखुंड, हररयािा, 

पुंजाब, चुंणदगड णहमाचल 

प्रदेश, राजस्थान आणि 

जमू्म-काश्मीर राज्य शाणसत 

प्रदेश 
 

ररझर्व्ह बँक ऑफ इुंणडया 

सुंसद मागह, नवी णदल्ली ११000१ 

दूरध्वनी क्रमाुंक: 0११- २३७२४८५६ 

फॅक्स क्रमाुंक: २३७२५२१८-१९ 

ईमेल: cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in  

 

 

 

 

 

चेन्नई 

 

 

ताणमळनाडू, अुंदमान आणि णनकोबार 

बेटे, कनाहटक, आुंध्र प्रदेश, तेलुंगिा, 

केरळ, लक्षद्वीप आणि कें द्रशाणसत 

प्रदेश प ड चेरी 

 

ररझर्व्ह बँक ऑफ इुंणडया 

फोटह गे्लकीस, चेन्नई ६00 00१  

एसटीडी कोड: 0४४ दूरध्वनी क्रमाुंक: 

२५३९५९६४ फॅक्स क्रमाुंक: २५३९५४८ 

ईमेल: cms.nbfcochennai@rbi.org.in  
 

 

 

 

कोलकता 

 

पणिम बुंगाल, णसक्किम, 

ओणडशा, आसाम, 

अरुिाचल प्रदेश, मणिपूर, 

मेघालय, णमझोरम, 

नागालँड, णिप रा, णबहार 

आणि झारखुंड 
 

ररझर्व्ह बँक ऑफ इुंणडया 

15, नेताजी स भाष रोड 

कोलकाता -७0000१ 

दूरध्वनी क्रमाुंक: 0३३-२२३0४९८8२ 

फॅक्स क्रमाुंक: २२३0५८९९ 

ईमेल: cms.nbfcokKolkata@rbi.org.in  
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