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1. पररचय

1.1 पार्श्ाभमूी 

Edelweiss Retail Finance Limited (कंपनी/ ERFL), मास्टर डायरेक्शन ि RBI/DNBR/2016-17/45 DNBR (PD) च्या 

अनुषगंान.े 008/03.10.119/2016- 17 कदनांक 01 सप्टेंबर 2016 रोजी ररझर्विा बँक ऑफ इंणडया द्वारे जारी करण्यात आललेी 

णसस्टीमली मितवाची नॉन-णडपॉणझट घेिारी कंपनी आणि णडपॉणझट घेिार्या गैर-बँककंग णवत्तीय कंपन्यांसाठी संबंणधत 

आवश्यकता पूिा करण्यासाठी वाजवी सराव संणिता धोरि मांडल ेआि.े ग्रािकांशी व्यविार करताना णनष्पि संबंध आणि 

पारदशाक पद्धती. 

1.2 उदे्दश 

कोड या उदे्दशान ेणवकणसत केला गेला आि:े 

 तयाच्या सवा ग्रािकांशी व्यविार करताना वाजवी पद्धतींची खात्री करि.े

 अणधक पारदशाकता ग्रािकांना उतपादनाची चांगली समज आणि माणितीपूिा णनिाय घेण्यास सिम करत.े

 ग्रािकांचा आतमणवर्श्ास णनमााि करिे

1.3 व्याप्ती 

फेअर प्रॅणक्टस कोड (FPC) कंपनीने ऑफर केलेलया उतपादनांच्या आणि सेवांच्या सवा श्रेिींना लाग ूिोईल. ि ेकर्विर करण्यासाठी 

तयार केले गेल ेआि ेपरंत ुखालील िेत्रांपुरत ेमयााकदत नािी: 

• कजाासाठी अजा आणि तयांची प्रकिया

• कजा मूलयांकन आणि अटी/शती

• अटी आणि शतींमधील बदलांसि कजााचे णवतरि

• NBFC द्वारे आकारण्यात येिाऱ्या जास्त व्याजाचे णनयमन

• कंपनीकडून जास्त व्याज आकारलयाबद्दल तिार

• सामान्य तरतदुी

2. कजा आणि तयाचं्या प्रकियसेाठी अजा

(a) कजा/कजा सुणवधेशी संबंणधत सवा संबंणधत माणिती संबंणधत कजा अजा (फॉमा) मध्य ेककंवा इतर पद्धतींद्वारे (टमा शीट, टीझर इ.) उपलब्ध

करून कदली जाईल. कजा अजा फॉमामध्ये रीतसर पूिा केलेलया अजाासि सबणमट करि ेआवश्यक असललेी कागदपते्र देखील सूणचत

केली जातात.

(b) कजााशी संबंणधत सर्व पत्रव्यविार, कजााची कागदपते्र, ररकॉल नोटीस इतयादी स्थाणनक भाषेत ककंवा क्लायंटला समजलेलया भाषेत

प्राप्त करण्याचा ग्रािकाला पयााय असेल. या उदे्दशासाठी, ग्रािकाने योग्य पयााय णनवडून कजा अजाामध्ये तयाची/णतची/णतची प्राधान्ये

दशावि ेआवश्यक आि.े
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(c) कजााच्या अजाामध्य ेआकारण्यात आलेलया व्याजाचा दर आणि कजादारांच्या णवणवध श्रेिींसाठी वेगवेगळे व्याजदर आकारण्याचे तका

यांचा समावेश असेल. व्याजाचे दर आणि जोखमीच्या श्रेिीकरिाचा दषृ्टीकोन देखील कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून कदला

जाईल.

(d) भरललेया अजााची पावती रीतसर पावती असावी. अजादारांनी या संदभाात पोचपावतीसाठी आग्रि धरि ेआवश्यक आि.े

(e) पोचपावतीमध्ये अंदाजे कालावधी देखील सूणचत केला पाणिजे ज्यामध्य ेअजादारान ेकजा अजााची णस्थती तपासण्यासाठी कंपनीशी

णतच्या नोंदिीकृत कायाालयात संपका  साधावा

3. कजा मलूयाकंन आणि अटी/शती

(a) कजा अजाांचे मूलयांकन कंपनीच्या िेणडट मूलयांकन प्रकियेनुसार आणि धोरिांनुसार केल ेजाईल. कजा अजााच्या पोचपावतीमध्ये

दशाणवलेलया कजा अजााचे मूलयांकन करण्याच्या कालावधीत िेणडट मूलयांकन (मंजुरी/नकार) च्या णनकालाच्या कजा अजाामध्ये

ग्रािकाला तयाच्या/णतने/तयाने णनवडललेया भाषेत सलला कदला जाईल.

(b) कजा मंजूर केलयावर, कंपनीन ेमंजूर केलेलया कजााची रक्कम, वार्षाक व्याजदर, णडफॉलट व्याजदर आणि इतर मित्त्वाच्या अटी व 

शती क्लायंटला मंजुरी पत्राद्वारे ककंवा अन्यथा अजाामध्य ेग्रािकाने णनवडललेया भाषेत कळवाव्यात. पत्रव्यविार, इ. उणशरा

परतफेडीसाठी कंपनीकडून आकारल ेजािारे दंडातमक व्याज, इ. कजा करार, मंजुरी पत्र इतयादीमध्य ेठळक अिरात नमूद केले

जावे. अशा अटी व शतींची स्वीकृती कंपनीन ेकायम राखली जाईल कंपनी.

(c) कंपनी क्लायंटसोबतच्या अटी व शतींसि मंजूर केलेलया कजााची रक्कम, लाग ूिोिारा वार्षाक व्याज दर, अजा करण्याच्या

पद्धतीसि करार करेल. या कराराची एक प्रत सोबत शेड्यूल(रे) आणि कराराचे संलग्नक (ने) क्लायंटन े णनवडललेया भाषेत

क्लायंटला प्रदान केले जाईल.

4. अटी आणि शतींमधील बदलासंि कजााच ेणवतरि

(a) अटी व शतींमधील कोितेिी बदल, ज्यामध्य ेणवतरिाचे वेळापत्रक, व्याजदर, सेवा शुलक, प्रीपेमेंट शुलक इ., खातयातील णवणशष्ट

बदलांच्या बाबतीत कजादारांना वैयणिकररतया सूणचत केले जाईल आणि इतरांच्या बाबतीत, ते येथ ेउपलब्ध असतील. कंपनीचे

नोंदिीकृत कायाालय / कॉपोरेट कायाालय ककंवा वेबसाइटवर ककंवा कंपनीन ेतस ेठरवलयास वप्रंट मीणडयाद्वारे प्रसाररत केले

जाईल.

(b) व्याजदर आणि शुलकातील बदल संभाव्यपिे लाग ूकेले जातील. यासाठी योग्य अट कजा करारामध्य ेघातली जाईल.



5 

(c) करारनामयांतगात पेमेंट ककंवा कायाप्रदशान परत मागवण्याचा / गणतमान करण्याचा णनिाय िा कजादाराने कंपनीसोबत अंमलात

आिलेलया कजा दस्तऐवजांच्या अटी व शतींनुसार असेल.

(d) कजााशी संबंणधत सवा णसक्युररटीज कजााच्या पूिा आणि अंणतम पेमेंटच्या पावतीवर सोडलया जातील, कोितयािी कायदेशीर

ककंवा कराराच्या अणधकाराच्या अधीन ककंवा धारिाणधकार ककंवा सेट ऑफ करण्याचा अणधकार जो कंपनी ककंवा इतर कोितयािी

व्यिीकडे कजााच्या दस्तऐवजांतगात अस ू शकतो. कजादार जर सेट-ऑफचा असा अणधकार वापरला जािार असेल, तर 

कजादाराला तयाबद्दल, उवाररत दाव्यांच्या संपूिा तपशीलांसि आणि णसक्युररटीज ककंवा अणधकारांमधून णसक्युररटीज/णविीची

रक्कम ठेवण्याचा ककंवा सेटऑफ करण्याचा अणधकार ज्या अटींसि आि े तयाबद्दल सूचना कदली जाईल. णसक्युररटीज ककंवा

णविीतून णमळालेली रक्कम िस्तांतररत करण्यासाठी कंपनी वापरत.े इतर देयांसि कजााचे पूिा आणि अंणतम पेमेंट झालयास,

कजादार/ग्रािकाकडून णवनंती णमळालयाच्या तारखेपासून 1 मणिन्याच्या आत कंपनीकडून “कोितीिी थकबाकी नािी” प्रमािपत्र

जारी केल ेजाईल.

(e) कजाासंदभाातील सवा सूचना, पत्रव्यविार ग्रािकाने कजााच्या अजाात णनवडललेया भाषेत केला जाईल.

5. अपगं अजादार (IES)

अपंगतवाच्या आधारावर शारीररक / दणृष्टिीन अजादारांना कजा सुणवधांसि उतपादने आणि सुणवधांचा णवस्तार करण्यात कंपनी 

भेदभाव करिार नािी. तयांना इतर अजादारांच्या बरोबरीने वागवले जाईल आणि तयांचा अजा कंपनीच्या िेणडट प्रकिया आणि 

धोरिानुसार गुिवते्तनुसार िाताळला जाईल. अपगंतव (ies) असलेलया अजादारांना योग्य उतपादन ककंवा कजा सुणवधा समजून 

घेि,े णनवडि ेआणि तयाचा लाभ घेण्यासाठी तयांना सवा शक्य सिाय्य प्रदान केल ेजाईल. 

6. सामान्य तरतदुी

(a) कजााच्या कागदपत्रांच्या अटी व शतींमध्य ेप्रदान केलेलया उदे्दशांणशवाय ककंवा कजादाराने यापूवी उघड केलेली नवीन माणिती

कंपनीच्या णनदशानास येत नािी तोपयांत कंपनी कजादाराच्या बाबींमध्ये िस्तिेप करण्यापासून परावृत्त करेल.

(b) कजादाराकडून कजा खाते िस्तांतररत करण्याची णवनंती णमळालयास, संमती ककंवा अन्यथा, मििजे कंपनीचा आिेप, जर असेल

तर, णवनंती णमळालयाच्या तारखेपासून 21 कदवसांच्या आत कळवण्यात येईल. अस ेिस्तांतरि कायद्याशी सुसंगत पारदशाक

कराराच्या अटींनुसार असेल. कजााच्या वसुलीच्या बाबतीत, कंपनी अवाजवी छळविुकीचा अवलंब करिार नािी जसे की

णवणचत्र वेळेत कजादाराला सतत त्रास देि,े कजााच्या वसुलीसाठी स्नायूंच्या शिीचा वापर करि ेआणि कायदेशीर चौकटीत काम

करि.े कंपनी ि ेसुणनणित करेल की णतच ेसवा कमाचारी कजादारांशी योग्य पद्धतीन ेव्यविार करण्यासाठी पुरेसे प्रणशणित आिते.

7. कंपनीन ेआकारललेया जादा व्याजाच ेणनयमन

a. संचालक मंडळाने कजा आणि ऍडर्विान्स, प्रकिया आणि इतर शुलकांवर आकारल ेजािारे व्याज दर णनणित करण्यासाठी एक 

व्याज दर मॉडेल स्वीकारले आि ेजसे की, णनधीची ककंमत, मार्जान आणि जोखीम प्रीणमयम इतयादी संबंणधत घटक णवचारात
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घेऊन. व्याज आणि जोखमीच्या श्रेिीकरिासाठीचा दषृ्टीकोन आणि कजादारांच्या णवणवध श्रेिींसाठी णभन्न व्याजदर 

आकारण्याचे तका  कजादाराला ककंवा ग्रािकाला अजााच्या फॉमामध्ये उघड केल ेजातील आणि सहमत व्याज मंजूरी पत्रात स्पष्टपि े

कळवले जाईल. या संदभाात कजााच्या अटी व शतींच्या संदभाात पारदशाकतेबद्दल वाजवी व्यविार संणितेमध्य ेसूणचत केलेली 

मागादशाक तत्त्वे लिात ठेवली पाणिजेत. 

b. व्याजाचे दर आणि जोखमीच्या श्रेिीकरिाचा दषृ्टीकोन देखील कंपनीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून कदला जाईल.

वेबसाइटवर प्रकाणशत ककंवा अन्यथा प्रकाणशत केलेली माणिती, जेर्विा जेर्विा व्याजदरांमध्य ेबदल िोईल तेर्विा अद्यतणनत केले

जाईल.

c. व्याजाचा दर वार्षाक दर असेल जेिेकरुन कजादाराला खातयावर आकारल ेजािारे अचूक दर माणित असतील.

d. ककरकोळ णवत्तपुरवठा उतपादनांसाठी, कंपनी वैयणिक कजादारांना मंजूर केललेया सवा फ्लोटटंग रेट टमा लोनवर फोरक्लोजर

चाजेस/ प्री-पेमेंट दंड आकारिार नािी.

8. तिार णनवारि यतं्रिा

फेअर प्रॅणक्टस कोडची अंमलबजाविी िी कंपनीची जबाबदारी असेल. कंपनी कजादार/ग्रािकांसोबतचा व्यविार सुरळीत आणि 

त्रासमुि िोईल याची खात्री करण्यासाठी सवातोपरी प्रयत्न करेल. कजादार/ग्रािकाने कंपनीच्या णनदशानास आिललेी कोितीिी 

तिार तवरीत िाताळली जाईल. 

आउटसोसा एजन्सीद्वारे प्रदान केलेलया सेवांशी संबंणधत समस्यांसि कंपनीच्या कायाकतयाांच्या णनिायांमुळे उद्भविारे सवा णववाद 

/ तिारी तयांच्या लिात आिनू कदलयानंतर तयांचे णनराकरि केल ेजाईल. 

वाजवी प्रथा संणितेचे अनुपालन आणि व्यवस्थापनाच्या णवणवध स्तरांवरील तिारी णनवारि यंत्रिेच्या कायाप्रिालीसि 

णनयतकाणलक पुनरावलोकनाचा एकणत्रत अिवाल णनयणमत अतंरान ेसंचालक मंडळाला (ककंवा तयाची सणमती) सादर केला 

जाईल. 

तिार णनवारि अणधकारी (“GRO”) आणि RBI च्या स्थाणनक कायाालयाचे संपका  तपशील (ज्याशी संपका  साधला जाऊ शकतो, 

एक मणिन्याच्या कालावधीत तिार/णववादाचे णनराकरि न झालयास) सवा शाखा/रठकािी प्रदर्शात केले जातील. कंपनी आपला 

व्यवसाय करते. 

कंपनीने ग्रािकांच्या कोितयािी प्रश्न / तिारी / तिारींचे णनराकरि करण्यासाठी खालील तिार णनवारि एस्केलेशन यंत्रिा 

प्रदान केली आि:े  
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तय्ाचय्ा णनवारि प्रकियेसि पालन करिय्ाच ेमदेु्द: 

a) उपरोि माणिती ग्रािकांच्या फायद्यासाठी कंपनीचा व्यवसाय जेथ ेव्यविार केला जातो तया शाखा/ रठकािांबािरे देखील

प्रदर्शात केला जाईल आणि संदभा ितेूसाठी अशा णनयुि अणधकाऱ्यांकडे देखील उपलब्ध करून कदला जाईल.

b) संबंणधत कमाचारी/संबंध व्यवस्थापकाकडून कोितीिी तिार/तिार प्राप्त झालयास, तिार णमळालयापासून 2 कदवसांच्या आत 

ग्रािक सेवा संघ आणि तिार णनवारि अणधकारी यांना तिारींचे जलद णनराकरि सुणनणित करण्यासाठी तयाची तिार केली

जाईल. / तिारी.

पातळी 1  कजजर्दार थेट शाखा व्यवस्थापकाशी सांपकज  साधू शकतात आनि त्ाांची तक्रार/तक्रार शाखेत

ठेवलेल्या अनुपालन रनजस्टरमधे्य न ांर्दवू शकतात.

 सांबांनधत कमजचारी/ररलेशननशप मॅनेजर तक्रार करू इच्छििाऱ्या कजजर्दाराांना मार्जर्दशजन

करतील.

 कजजर्दार खालीलपैकी क ित्ाही चॅनेलद्वारे तक्रारी / तक्रारी रे्दखील न ांर्दवू शकत  -

येथे ईमेल करा: assistance@eclf.com

ट ल फ्री: 1-800-1026372-स मवार - शुक्रवार (सकाळी 10 ते सांध्याकाळी 5)

स्तर – २ ग्रािक णमळालेलया प्रणतसादावर असमाधानी असलयास, तो/ती खालील पत्त्यावर तिार णनवारि 

अणधकाऱ्याशी संपका  साधू शकतो:- 

कु.सकुदप्ता मजमुदार 

तळमजला, टॉवर 3, नवांर् 'बी', क नहनूर नसटी मॉल, क नहनूर नसटी, नकर ल र ड, 

कुलाज (पच्छचचम), मुांबई – 400070 

रू्दरध्वनी क्रमाांक +91 (22) 43428289; ईमेल आयडी: grievances@eclf.com 

तिार णनवारि अणधकारी कजादार/अजादारास शक्य णततक्या लवकर प्राप्त झालेलया शंका/तिारी/तिारींचे 

णनराकरि/प्रणतसाद प्रदान करण्याचा प्रयत्न करेल. 

तिार णनवारि अणधकारी तिारदारास शक्य णततक्या लवकर प्राप्त झालेलया शंका / तिारी / तिारींचे 

णनराकरि / प्रणतसाद प्रदान करण्याचा प्रयत्न करेल. 

स्तर – ३ एका मणिन्याच्या कालावधीत तिार/तिारींचे णनराकरि न झालयास, कजादार/ग्रािक/अजादार यांना 

अपील करता येईल:- 

प्रभारी अणधकारी 

भारतीय ररझर्विा बँक ऑफ बँककंग पयावेिि णवभाग 

3 रा मजला, मराठा मंकदराजवळ, 

भायखळा, मुंबई सेंट्रल, 

मुंबई - 400008; 

दरूध्वनी: +91 22-23084121/ 23028436 फॅक्स: +91 22-23022011 

ईमेल आयडी- dnbsmro@rbi.org.in 

mailto:grievances@eclf.com
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c) तिार/तिारींशी संबंणधत आवश्यक तपशील ग्रािक सेवा संघ आणि तिार णनवारि अणधकारी यांना प्रदान करि ेआणि

तिारी/तिारींचे णनराकरि करिे िी संबंणधत कमाचारी/संबंध व्यवस्थापकाची जबाबदारी असेल.

9. धोरिाच ेपनुरावलोकन

FPC कोितयािी णनयामक ककंवा वैधाणनक आवश्यकतांनुसार णनयतकाणलक पुनरावलोकनाच्या अधीन असेल आणि कंपनीच्या

मंडळाद्वारे मंजूर केले जाईल.

पररणशष्ट - एकाणतमक लोकपाल योजना 2021 

ठळ  क  वणैशष्य े

एकाणतमक लोकपाल योजना, 2021 िी 12 नोर्विेंबर 2021 पासून प्रभावी आि.े िी योजना RBI लोकपाल यंत्रिा अणधकारिेत्राला तटस्थ 

बनवून 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दणृष्टकोन स्वीकारत.े 

ि ेआरबीआयच्या णवद्यमान तीन लोकपाल योजनांना एकणत्रत करत,े मििजे (i) बँककंग लोकपाल योजना, 2006; 

(ii) नॉन-बँककंग णवत्तीय कंपन्यांसाठी लोकपाल योजना, 2018; आणि (iii) णडणजटल व्यविारांसाठी लोकपाल योजना, 2019.

अजािमता: 

या योजनेत खालील णनयमन केलेलया घटकांचा समावेश आि े(RE): 

i. सवा व्यावसाणयक बँका, प्रादेणशक ग्रामीि बँका, अनुसूणचत प्राथणमक (शिरी) सिकारी बँका आणि णबगर-अनुसूणचत

प्राथणमक (शिरी) सिकारी बँका ज्यांच्या ठेवींचा आकार ५० कोटी रुपय ेआणि तयाहून अणधक आि,े मागील आर्थाक

वषााच्या लेखापरीणित ताळेबंदाच्या तारखेनुसार ;

ii. सवा नॉन-बँककंग णवत्तीय कंपन्या (NBFC) (गृिणनमााि णवत्त कंपन्या वगळून) ज्या (a) ठेवी स्वीकारण्यासाठी अणधकृत आिते;

ककंवा (ब) मागील आर्थाक वषााच्या लेखापरीणित ताळेबंदाच्या तारखेनुसार 100 कोटी रुपय ेआणि तयाहून अणधक

मालमते्तसि ग्रािक इंटरफेस आि;े आणि

iii. योजनेअंतगात पररभाणषत केलयानुसार सवा णसस्टम सिभागी.

योजनअेतंगात तिार णनवारिाची प्रकिया: 

I. तिारीच ेकारि: णनयमन केलेलया घटकाची कोितीिी कृती/वगळलयामुळे सेवेत कमतरता आलयास वैयणिकररतया ककंवा अणधकृत

प्रणतणनधीमाफा त तिार दाखल केली जाऊ शकत.े

“अणधकृत प्रणतणनधी” मििजे वककलाणशवाय (अणधविा व्यणथत व्यिी असलयाणशवाय) लोकपालसमोरच्या कायावािीमध्ये 

तिारदाराचे प्रणतणनणधतव करण्यासाठी रीतसर णनयुि केलेली आणि लेखी अणधकृत केलेली व्यिी. 



9 

II. योजनअेतंगात तिार अस ूशकत नािी, जोपयांत :

अ) तिारदाराने, योजनेअंतगात तिार करण्यापूवी, संबंणधत णनयमन केलेलया घटकाकडे लेखी तिार केली िोती आणि 

i तिार पूिापि ेककंवा अंशतः णनयमन केलेलया घटकाद्वारे नाकारण्यात आली िोती आणि तिारदार उत्तराने समाधानी नािी; ककंवा 

णवणनयणमत घटकाला तिार णमळालयानंतर 30 कदवसांच्या आत तिारकतयााला कोितेिी उत्तर णमळाले नािी; आणि 

ii तिारकतयााला णवणनयणमत घटकाकडून तिारीचे उत्तर णमळालयानंतर ककंवा जेथ ेकोितेिी उत्तर न णमळालयानंतर तिारीच्या 

तारखेपासून एक वषा आणि 30 कदवसांच्या आत तिार लोकपालकडे केली जाते. 

ब) तिार िी कारवाईच्या तयाच कारिासंदभाात नािी जी आधीपासून आि:े 

i. लोकपालासमोर प्रलंणबत ककंवा गुिवते्तनुसार णनकाली काढि ेककंवा व्यविार करि,े लोकपालाने, तयाच तिारदाराकडून

ककंवा एक ककंवा अणधक तिारकतयाांकडून, ककंवा संबंणधत पिांपकैी एक ककंवा अणधक पिांकडून णमळालेल ेअसो वा नसो;

ii. कोितेिी न्यायालय, न्यायाणधकरि ककंवा लवाद ककंवा इतर कोितयािी मंच ककंवा प्राणधकरिासमोर प्रलंणबत; ककंवा,

कोितयािी न्यायालय, न्यायाणधकरि ककंवा मध्यस्थ ककंवा इतर कोितयािी मंच ककंवा प्राणधकरिाद्वारे, समान

तिारकतयााकडून ककंवा संबंणधत एक ककंवा अणधक तिारदार/पिांसि प्राप्त ककंवा न णमळाललेया, गुिवते्तवर णनकाली

काढलेल ेककंवा िाताळले गले.े

c) तिार अपमानास्पद ककंवा फालत ूककंवा त्रासदायक स्वरूपाची नािी;

d) अशा दाव्यांसाठी, मयाादा कायदा, 1963 अंतगात णवणित केलेलया मयाादेची मुदत संपण्यापूवी णवणनयणमत घटकाकडे तिार केली गेली

िोती;

e) तिारदार योजनेच्या कलम 11 मध्ये नमूद केलयानुसार संपूिा माणिती प्रदान करतो;

f) तिारदारान े वैयणिकररतया ककंवा वककलाणशवाय अणधकृत प्रणतणनधीद्वारे तिार दाखल केली आि ेजोपयांत वकील पीणडत व्यिी

नसतो.

III. योजनेंतगात तिार न ठेवता यणे्याच ेकारि मििज ेअशा बाबींचा समावशे आि-े

अ) RE चा व्यावसाणयक णनिाय/व्यावसाणयक णनिाय; 

ब) आउटसोर्सांग कराराशी संबंणधत णविेता आणि आरई यांच्यातील णववाद; 

c) तिार लोकपालाकडे थेट संबोणधत केललेी नािी;

d) व्यवस्थापन ककंवा RE चे अणधकारी यांच्या णवरुद्ध सामान्य तिारी;

e) णववाद ज्यामध्य ेवैधाणनक ककंवा कायद्याची अंमलबजाविी करिार्या प्राणधकरिाच्या आदेशांचे पालन करून कारवाई सुरू

केली जाते; 
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f) सेवा RBI च्या णनयामक किेत नािी;

g) RE च्या दरमयान णववाद; आणि

h) RE च्या कमाचारी-णनयोिा संबंधांचा समावेश असललेा णववाद.

तिार दाखल करण्याची प्रकिया: 

 

लेखी 

तक्रार 

NBFC ला 

याांच्याकडे तक्रार दाखल करा 

लोकपाल 

(NBFC कडू न उत्तर मिळाल् याच्या एका 

वर्ााच्या आत;  मकां वा NBFC कडू न उत्तर न 

मिळाल् यास एक वर्ा आमि 30 मदवस) 

अ) CMS पोर्ाल (https://cms.rbi.org.in); 

मकां वा 
ब) मिमिकल िोड ते से र्र लाइज्ड पावती 

आमि पर्मकर्या कें दर् (CRPC)

पत्ता: कें दर्ीकृ त पावती आमि पर्मकर्या 

कें दर् (CRPC), भारतीय ररझव्र्ा बँक, चौथा ि

िला, सेक् र 17, चा मदगड- 160 

017. र्ोल र्ी िकर्ाा क – 14448 सह कें  
दर्ाशी सा पका साधा (वेळ - सकाळी 9:30 ते 
सा ध्याकाळी 5:15)

NBFC ने तक्रार 

पूिापिे मकां वा अांशतः

नाकारली आमि 

ग्राहक प्रमतसादावर 

असिाधानी 

रामहल्यास 

मकां वा 

NBFC कडून 

कोितेही उत्तर 

मिळाले नाही 

NBFC द्वारे तक्रार 

पूिापिे मकां वा 

अांशतः

नाकारली 

गेल्यास आमि 

ग्राहक 

प्रमतसादाने 

असिाधानी 

राहतात 

मकां वा 

NBFC कडून 

कोितेही उत्तर 

मिळालेले नाही 

येथे 

30 

मदवसाांचा 

शेवर्
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कंपनीन ेणनयिु केललेया नोडल अणधकाऱ्याच ेतपशील 

  

नोडल अणधकारी PNO च ेतपशील 

मखु्य नोडल 

अणधकारी (PNO) 

कु.सुकदप्ता मजुमदार 

एडलवाइज ररटेल फायनान्स णलणमटेड 

तळमजला, टॉवर 3, नवांर् 'बी', क नहनूर नसटी मॉल, क नहनूर नसटी, नकर ल र ड, 

कुलाज (पच्छचचम), मुांबई – 400070 

रू्दरध्वनी क्रमाांक +९१ (२२) ४३४२८२८९                                                     

 ईमेल आयडी: grievances@eclf.com 

 

 

  

 अपील प्राणधकरिासमोर अपील करा: 

 एखाद्या पुरस्कारामुळे ककंवा लोकपाल कायाालयाने तिार नाकारलयामुळे नाराज झालेला तिारदार, पुरस्कार णमळालयाच्या ककंवा 

तिार नाकारलयाच्या तारखेच्या 30 कदवसांच्या आत, कायाकारी संचालक, ग्रािक णशिि आणि संरिि णवभाग (CEPD), RBI 

यांच्याकडे अपील करू शकतो. 

 अपील प्राणधकरि, जर तिारदारान ेवेळेत अपील न करण्यामाग ेपुरेसे कारि असलयाचे समाधानी असेल तर, 30 कदवसांपेिा जास्त 

कालावधीची परवानगी देऊ शकते. 

 
 
 

तिारींच ेणनराकरि: 

 

 कायावािी आधी लोकपाल आिते सारांश मध्ये णनसगा 

 बढती देते सेटलमेंट माध्यमातून सुणवधा, समेट ककंवा मध्यस्थी तर नािी गाठली, जारी करू शकतात पुरस्कार/ऑडार 

 

टीप: 

 या एक आि ेपयाायी वाद ठराव यंत्रिा 

 तिारदार आि ेयेथे स्वातंत्र्य करण्यासाठी दषृ्टीकोन न्यायालय, न्यायाणधकरि ककंवा मध्यस्थ ककंवा कोितेिी इतर मंच ककंवा 

अणधकार. 

 

कृपया पिा https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf च्या साठी तपशीलवार ची प्रत योजना 
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