
त�ार �नवारण ���या आ�ण लोकाय�ुत (ओ�ब�समन) योजनेची म�ुय व�ैश��ये

�ाहक �यांची त�ार शाखेस / काया�लयास भेट देऊन, प� �लहून, ईमेल �वारे, थेट संपक�  साधनू �कंवा सकेंत�थळाव�न यापकै�  कोण�याह�
�कारे न�दव ूशकतात.

त�ार �नवारण मे���स/ ए�केलेशन मॅ���स:
�तर १:

कंपनी�या स�व�स ट�म / अ�धकार� यांनी �दले�या उपायामळेु त�ुह� समाधानी नसाल �कंवा त�ुहाला १५ �दवसां�या आत कोण�याह� �कारे
संपक�  केला गेला नस�यास त�ुह� यांना �लहून कळव ूशकता:
त�ार �नवारण अ�धकार� (जीआरओ): कु. पायल सोमाणी
प�ा: से��म हाउस, सी.एस.ट�. रोड, �व�यानगर� माग�, का�लना, सांता�ूज (पवू�) �कंवा
ईमेल आयडी: payal.somani@centrum.co.in वर ई-मेल पाठवा �कंवा
संपक�  �. ९१६७९९७४९९ (मोबाईल), ०२२-४२१५९२७२ (लँडलाईन) वर सपंक� करा, सोमवार त ेश�ुवार सकाळी ९.३० त ेस�ंयाकाळी ६.०० पय�त.

त�ार�स ७ काया�लयीन �दवसां�या आत उ�र �दले जाईल.
�तर २:
जीआरो ने �दले�या �नवरणाने त�ुह� समाधानी नसाल �कंवा आम�याकडून �ाहकांना ३० �दवसांपय�त कोण�याह� �कारचा सपंक�  झाला
नस�यास �ाहक �याची त�ार खाल�ल प�यावर पाठवनू वर नेऊ शकतात:

�भार� अ�धकार�
�रजव� बँक ऑफ इं�डया
नॉन-बँ�कंग सपुरि�हजन �वभाग
मुबंई �ादे�शक काया�लय
३रा मजला, डॉ. ए.बी.नायर रोड
मुबंई से��ल �टेशन (मराठा म�ंदर �थयेटर �या बाजलूा)
भायखळा, मुबंई – ४००००८
ईमेल आयडी: helpnbs@rbi.org.in
या �य�त�र�त, जर कंपनीकडून ३० �दवसां�या आत उ�र न �मळा�यास �कंवा जर �ाहक एनबीएफसी �या उ�राने समाधानी नस�यास (+)
तसेच जर �ाहक अ�य कोण�याह� �या�यक मचंाकडे (फोरम) गेला नस�यास, सदर �ाहक एनबीएफसी लोकाय�ुतांकडे (ओ�ब�समन) खाल�ल
बाबीं�या आधारावर (एनबीएफसी कडून �मळाले�या उ�रा�या तारखेपासनू १ वषा��या आत) त�ार न�दव ूशकतो.

● धनादेश ��ततु झाला नाह� �कंवा उ�शरा झाला
● मजंरू कजा��या रकमेब�दल, अट� वर शत�ब�दल, वा�ष�क �याज दर इ�याद� �वषयी कळ�वले गेलेले नाह�
● मजंरु� प� / मंजरु��या अट� आ�ण श�� �था�नक भाषते �कंवा कज� घेणा�याला कळणा�या भाषते दे�यात अपयश �कंवा नकार
● मजंरू��या अट� आ�ण शत�मधील ��ता�वत बदलांबाबत �था�नक भाषते �कंवा कज� घेणा�याला कळणा�या भाषते पया��त सचूना

दे�यात अपयश �कंवा नकार
● सव� थकबाक� भर�यानतंरह� सरु�ा ठेवींची कागदप�े दे�यास अपयश / �दरंगाई झा�यास
● कज�दारास परेुशी सचूना न देता कोण�याह� �कारचे श�ुक लाव�यास
● कायदेशीर अमंलबजावणी करता येईल अशा �कारे प�ुहा ताबा �मळव�याची तरतदू कराराम�ये / कज�ना�याम�ये न करणे.
● एनबीएफसी ने आरबीआय ने नेमनू �दले�या �नद�शांचे पालन न के�यास
● �न�प� ���या माग�दश�क त�वांचे (फेअर �ॅि�टसेस कोड) पालन न झा�यास

एनबीएफसी लोकाय�ुत (ओ�ब�समन) (आरबीआय) आ�ण से��म �फनां�शयल सि�ह�सेस �ल�मटेड (सीएसएफएल) �या नोडल
अ�धका�यांचे प�े आ�ण काय��े�
�. क� � एनबीएफसी लोकाय�ुत (ओ�ब�समन)

यां�या काया�लयाचा प�ा
काय��े� (सीएसएफएल) नोडल

अ�धकार�
१. चे�नई केअर ऑफ �रजव� बँक ऑफ इं�डया

फोट� �लेसीस
चे�नई – ६०० ००१
एसट�डी कोड: ०४४
दरू�वनी �: २५३९५९६४
फॅ�स: २५३९५४८८
ईमेल: nbfcochennai@rbi.org.in

ता�मळनाडू, अदंमान आ�ण �नकोबार,
कना�टक, आ�ं�देश, तलेंगाना, केरळ,
ल��वीप क� � शा�सत �देश आ�ण
पदु�ुचेर� क� �शा�सत �देश

�ी. अजय नेवातीया
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२. मुंबई केअर ऑफ �रजव� बँक ऑफ इं�डया
आरबीआय भायखळा काया�लय,
मुंबई से��ल रे�वे �टेशन समोर,
भायखळा, मुंबई -४०० ००८
एसट�डी कोड: ०२२
दरू�वनी �: २३०२८१४०
फॅ�स: २३०२२०२४
ईमेल: nbfcomumbai@rbi.org.in

महारा��, गोवा, गुजरात, म�य�देश,
छ�ीसगढ, दादरा आ�ण नगर हवेल�, दमण
आ�ण �दऊ हे क� �शा�सत �देश

�ी. ��शन पंसार�

३. नवी �द�ल� केअर ऑफ �रजव� बँक ऑफ इं�डया
संसद माग�
नवी �द�ल� -११०००१
एसट�डी कोड: ०११
दरू�वनी �: २३७२४८५६
फॅ�स: २३७२५२१८-१९
ईमेल: nbfconewdelhi@rbi.org.in

�द�ल�, उ�र �देश, उ�राखंड, हरयाणा,
पंजाब, चंडीगड �हमाचल �देश चा
क� �शा�सत �देश, राज�थान आ�ण ज�म ू–
का�मीर रा�य

�ी. मयंक शमा�

4. कोलकाता केअर ऑफ �रजव� बँक ऑफ इं�डया
१५, नेताजी सभुाष रोड
कोलकाता -७०० ००१
एसट�डी कोड: ०३३
दरू�वनी �: २२३०४९८२
फॅ�स: २२३०५८९९
ईमेल: nbfcokolkata@rbi.org.in

पि�चम बंगाल, �स�क�म, ओ�डशा,
आसाम,
अ�णाचल �देश, म�णपरू, मेघालय,
�मझोरम, नागालँड, ��परुा, �बहार आ�ण
झारखंड

�ी. अ�न�दम देबनाथ

1) लोकाय�ुत (ओ�ब�समन) �नण�य कसा घेतात?

● लोकाय�ुतांसमोर येणा�या �नग�त ���या या सारांश �व�पात असतात
● सामोपचाराने �नवारण कर�यावर भर देतात, व तसे न झा�यास �नद�श / आ�ा जार� करतात.

2) लोकाय�ुत (ओ�ब�समन) �या �नण�याने समाधानी नस�यास �ाहक �या�व��ध दाद माग ू(अपील क�) शकतो का?
हो. जर लोकाय�ुत (ओ�ब�समन) चा �नण�य अमा�य असेल तर अपील अ�धकार� उप रा�यपाल, आरबीआय
सचूना:

● �ह एक पया�यी वाद �नवारण ���या आहे.

● �ाहक �नवा�यासाठ� कोण�याह� अ�य �या�यक सं�थेकडे / फोरम / �ा�धकरण यां�याकड ेकोण�याह� �तरा वर दाद मागू
शकतात.

शाखा अ�धका�यांकड ेलोकाय�ुत (ओ�ब�समन) योजने ची �त उपल�ध आहे.
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