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నాన్-బ్యాంకాంగ్ ఫైనాని్షయల్ కాంపెనీల కోసాం అాంబుడ్స్మన్ పథకాం, 2018: 

విశిష్ట  లక్షణాలు 

 

 

 
 కసట మర్ ఫిర్యయదు చేయడాన్షక మారా్యలు :     

 

కసట మర్ ఫిర్యయదు ఎలా చేయవచ్చు? 

   

 

 

  
 

అాంబుడ్స్మన్కు ఎలా న్షర్ణ యాం తీసుకుాంటాడు? 

 అంబుడ్సమన్కు మందు పొ్రసీడంగ్స పొ్కృతిలో సారంశం 

 సయోధ్య ద్వార ప్రిష్కారన్ని పొ్రత్సహిస్త ంది         చేరుకోకప్రతే, అవారుు  / ఆర్ు ర్ ఇవ్ావ్చ్చు 

 

అాంబుడ్స్మన్ న్షర్ణ యాంతో సాంతృపి్త చాందకపోతే కసట మర్ అప్పీల్ చేయగలర్య? 

అవును, అంబుడ్సమన్ యొకా న్నర్ణ యం ఆకర్ష ణీయంగా ఉంటే        అప్పెలే్లట్ అథారిటీ: డప్యయటీ గ్వ్ర్ిర్, RBI 

 

ప్థకం విన్నయోగ్ద్వరులను వ్రిిస్త ంది 

ఎన్బిఎఫ్సిలను 

తీస్కునే అన్ని 

డపాజిటే్ల 

ఆస్త ల ప్రిమాణంతో NBFC లు >= రూ. 100 కోటే్ల + కసట మర్ ఇంటర్ఫేస్ 

(మినహాయంచి: ఇన్ఫ్రాసట ాకుర్ ఫై న్ఫ్నస కంప్పనీలు, కోర్ ఇన్వాస్టట మంట్ కంప్పనీలు, ఇన్ఫ్రాసట ాకుర్ డెట్ 

ఫండ్ మరియు ఎన్బిఎఫ్సిలు లిక్వాడేషన్ క్వంద) 

 వ్డ్డు  / డపాజిట్ చెలేించబడ్ల్లదు ల్లద్వ ఆలసయం చెలేించబడుతంది 

 త్న్నఖీ చేయల్లదు ల్లద్వ ఆలసయం సమరిెంచబడంది 

 మంజూరు చేసిన రుణ మొత్త ం, న్నబంధ్నలు & షర్తలు, వారిష క వ్డ్డు  రేట్ల మొదలై నవి తెలియజేయల్లదు  

• ఒప్ెందంలో మారుెలు, ఛారీ్జల విధంపు కోసం నోటీస్ ఇవ్ాబడ్ల్లదు 

• ఒప్ెందం / రుణ ఒప్ెందంలో పార్దర్శకత్ను న్నరారించడ్ంలో వై ఫలయం 

• స్టక్యయరిటీలు / ప్తా్రలను విడుదల చేయడ్ంలో వై ఫలయం / ఆలసయం 

• కంటా్రకట  / రుణ ఒప్ెందంలో చటట బదాంగా అమలు చేయగ్ల అంత్రిిరిమత్ పునరిాన్నయోగాన్ని అందించడ్ంలో వై ఫలయం 

• ఆర్బిఐ ఆదేశాలు ఎన్బిఎఫ్సి పాటంచవు 

• ఫయర్ పొాక్టట స్టస్ కోడ్ ప్పై  మార్గ దర్శకలు పాటంచబడ్ల్లదు 

సంబంధత్ ఎన్

బిఎఫ్సిక్వ 

వొాత్ప్యర్ాక 

పొాతిన్నధ్యం 

ఒక నెల 

చివరిలో 

ఎన్బిఎఫ్సి నుండ పొ్తయత్త ర్ం 

రకప్రతే ల్లద్వ కసట మర్ ఎన్బిఎఫ్

సి పొ్తయత్త ర్ం ప్టే అసంత్ృప్తత గా 

ఉంట్రరు 

కసట మర్ ఏ ఫోర్మ్

ను 

సాంపర దాంచకపోతే 

ఎన్నిఎఫ్సస 

ఓంబుడ్స్మన్తో 

ఫ్సరయదు చేయండ 

(ఎన్బిఎఫ్సి నుండ 

సమాధానం ఇచిున 

ఒక సంవ్త్సర్ం 

త్రువాత్ కదు) 



 

   

 

 

 
 
 
గమన్షక: 

 ఇది పొ్త్రయమాియ వివాద ప్రిష్కార్ విధానం 

 ఏ దశలోన్వై న్ఫ్ ప్రిష్కారన్నక్వ ఏ ఇత్ర్ కోరుట  / ఫోర్మ్ / అధకరన్ని సంపొ్దించడాన్నక్వ కసట మర్ స్వాచఛ కలిగి ఉంట్రడు 

 
పథకాం యొకక మరిన్షి వివర్యల కోసాం www.rbi.org.in న్ష చూడ్సాండి 


