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ग्राहकाकडून तक्रारी नोंदवण्याकरता मैदान (अध्याय चौथा, योजनेच्या प�रच्छेद 8 अंतगर्त): 
 
कोणतीह� व्यक्ती सेवा�ेत्रात कमतरता असल्याचा आरोप कर�त असलेल्या खाल�लपैक� कोणत्या कारणास्तव लोकपाल 
असणार� लोकपालाकड ेतक्रार दाखल करू शकत:े 
 

1) ठेवीवंर�ल व्याजाचा भरणा न करणे �कंवा अन�धकृत �वलंब; 

2) ठेवींवर व्याज दर लागू असल्यास �रझव्हर् बँक �नद�शांच ेपालन न केल्यास; 

3) ठेवीची परतफेड न परतफेड �कंवा अन�धकृत �वलंब; 

4) नॉन-प्रस्तुतीकरण �कंवा ग्राहकाद्वारे प्रदान केलेल्या पोस्ट-डडेेड धनाची सादर�करणे अवास्तव �वलंब; 

5) �ल�खत स्वरुपात व्यक्त करण्यात अपयश, वा�षर्क व्याजदर आ�ण त्याचा अजर् करण्याची पद्धत यासह अट� व शत�सह 
मंजूर झालेल्या कजार्ची रक्कम; 

6) स्वीकृ�त पत्र / अट� आ�ण स्था�नक भाषेत �कंवा मजंूर केलेल्या भाषेमध्ये स्वीकृती देण्यास नकार देणारे �कंवा 
कजर्दाराने समजलेल्या भाषेला नाकारणे; 

7) कजर्दाराद्वारे समजल्या जाणा-या स्था�नक भाषेत मंजूर �नयम व अट�ंमध्ये प्रस्ता�वत बदलां�वषयी पयार्प्त सूचना 
देण्यास अपयश �कंवा नाकारणे; 

8) अपयश �कंवा सवर् देणी परतफेड वर कजर्दाराला करण्यासाठ� �सक्यु�रट�ज कागदपत्रे सोढलय मध्ये �वल�ण �वलंब; 

9) कजर्दार / ग्राहकाला पुरेशी पूवर्सूचना न घेता शुल्क आकारणे; 

10) करार / कजर् करारनाम्यामध्ये कायदेशीर�रत्या अंमलात आणता येण्याजोगा अंगभूत पुन�वर्� खंड प्रदान करण्यात 
अपयश; 

11) कंत्राट / कजर् करार मध्ये पारदशर्कता सु�निश्चत करण्यासाठ� अयशस्वी (मी) सुर�ा ताब्यात करण्यापूव� घेण्याची वेळ 
आधी; (ii) ज्या प�रिस्थतीत नोट�सची मुदत माफ केल� जाऊ शकत;े (iii) सुर�ा ताब्यात घेण्याची प्र�क्रया; (iv) कजर्दारांना 
�वक्र�च्या �वक्र� / �ललावाच्या आधी कजर् फेडण्यासाठ� अं�तम संधी देण्याची तरतूद; (पाच) कजर्दाराकड ेपुनजर्न्म देणे आ�ण 
(vi) सुर�चेी �वक्र� / �ललाव प्र�क्रया; 
12) नॉन-बँ�कंग �व�ीय कंपन्यांना �रझव्हर् बँकेने �दलेले �दशा�नद�शांच ेपालन न करणे; 

एम) �रझव्हर् बँक ऑफ नॉन-बँ�कंग फायनािन्शयल कंपन्यांसाठ� उ�चत वतर्णुक�शी संबं�धत �नयमांवर�ल कोणत्याह� इतर 
तरतुद�ंच ेपालन न करणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
एनबीएफसीद्वा

रे ठेवलेल� सवर् 
ठेवी 

मालम�ा आकारासह एनबीएफसी> = रु. 100 कोट� + ग्राहक संवाद 

 (वगळता: इन्फ्रास्ट्रक्चर फायनान्स कंपन्या, कोअर इन्व्हेस्टम�ट कंपन्या, 
इन्फ्रास्ट्रक्चर डटे फंड आ�ण एनबीएफसी फायनान्स अंतगर्त) 

योजनेच ेग्राहकांच ेकव्हर 



ग्राहक तक्रार कशी नोंदवू शकतात? 

 
लोकपाल िनणर्य कसे घेतो? 

• लोकपाल आधीची कायर्वाह� सारांश स्वरूपात असत े
• सलोखा करून सेटलम�ट प्रोत्साहन देत ेपोहोचले नाह�, तर पुरस्कार / ऑडर्र देऊ शकतात 
 
लोकपालाच्या िनणर्याबद्दल समाधानी नसल्यास ग्राहक अपील क� शकतो का? 
हो, लोकपालचा �नणर्य अपील करण्यायोग्य असल्यास. अ�पल�य प्रा�धकरण: डपे्युट� गव्हनर्र, आरबीआय 
 
टीप: 
• हा एक पयार्यी �ववाद उपाययोजना आहे 
• ग्राहक कोणत्याह� टप्प्यावर �नवारण साठ� कोणत्याह� अन्य न्यायालय / मंच / प्रा�धकरणापय�त पोहोचण्याचा स्वातं�य 
आहे 

 
योजनेच्या अ�धक मा�हतीसाठ� www.rbi.org.in पहा 

 
(�कंवा योजनेचा इंग्रजी आव�ृी पहा) 

 

http://www.rbi.org.in/
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