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नॉन-बँक िं ग फायनान्सियल  िं पसयािंिाठी लो पाल योजना, 2018: 

ठळ  वैशिष्ट्ये 
 

 

 

 ग्राह ा डून तक्रार नोंदवण्याची  ारणे: 

 

ग्राह  तक्रारीची  िी दाखल  रू ि तात? 

  

 

 

 लो पाल ननणणय  िा घेईल? 

• लोकपालाांसमोर कार्यवाही टाांडीची असेल  

• सामांजस्र्ाने तोडगा काढण्र्ास प्रोत्साहन असेल      तोडगा न ननधाल्र्ास लोकपाल पुरस्कार / ऑडयर देऊ शकतो 
 

 

र्ोजनेत खालील ग्राहकाांचा समावेश आहे 

   

सवय ठेवी घेण्र्ार्ा  
एनबीएफसी  

 

मालमत्ता आकारासह एनबीएफसी >= रु. 100 कोटी व ग्राहकाांशी जर्ाांचा सांबांध आहे 

(वगळता: इन्फ्रास्रक्चर फार्नान्फ्स कां पन्फ्र्ा, कोअर इन्फ््हेस्टमेंट कां पन्फ्र्ा, इन्फ्रास्रक्चर डबे्ट 

फां ड आणि ललक्क्वडशेन अांतगयत असलेल्र्ा एनबीएफसी) 

 ्र्ाज / ठेव ददले / परफेड नाही ककां वा ववलांब 
 चके सादर केला नाही ककां वा ववलांबा सह केला 
 मांजूर कजायची रक्कम, अटी व शती, वावषयक ्र्ाज दर इत्र्ादीांची मादहती ददली नाही 
 करारात, शुल्क आकारिीतल्र्ा बदलाची सूचना ददली नाही 
 करार / कजय करारात पारदलशयततचेा अभाव 
 लसक्रु्ररटीज / कागदपत्रे सोडण्र्ात / ववलांब अथवा नकार 
 करारा / कजय करारामध्रे् कार्देशीरररत्र्ा अांमलात रे्ण्र्ार्ोग्र् बबल्ट-इन रीपोक्जशन अटीचा अभाव 
 आरबीआर्चे ननदेश एनबीएफसीने पाळले नाही 
 उचचत आचरि सांदहतवेवषर्ीची मागयदशयक तत्त्वे र्ाांच ेपालन केले नाही 
 

सांबांचधत 

एनबीएफसीला 
लेखी 

ए ा 
महहसयाच्या 
िेवटी 

जर एनबीएफसीकडून उत्तर 
प्राप्त झाले नाही ककां वा ग्राहक 

एनबीएफसीच्र्ा उत्तरावर 
असमाधानी असल्र्ास 

जर ग्राह ािंनी 
 ोणत्याही 
व्यािपीठािी 
ििंप ण  िाधला 
निेल 

एनबीएफसी 
लोकपालाकड े

तक्रार नोंदवा 
(एनबीएफसीकडून 

आलेल्र्ा 
जबाबानांतर एका 
वषायनाांच्र्ा आत) 



 

 
   

 

 

 
 
लो पालच्या ननणणयावर िमाधानी निल्याि ग्राह  अपील  रु ि तो??  

होय, जर लोकपालचा ननियर् ननियर्ा पासून अपील असल्र्ास           अपीलीर् प्राचधकरि: उपराजर्पाल, आरबीआर् 

 

टीपः 
• ही पर्ायर्ी वववाद ननराकरि र्ांत्रिा आहे 

• कोित्र्ाही टप्प्र्ावर कोित्र्ाही ननराकरिासाठी ग्राहकाला न्फ्र्ार्ालर् / मांच / अचधकारर््ाांकडे जाण्र्ाचे स्वातांत्र्र् आहे 

 

अधध  माहहती www.rbi.org.in वर शमळेल 


