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I. प्रस्तावना 
 

रिझर्व ह् बँक ऑफ इंडियाने ("आर.बी.आय" ने) नॉन-बँककंग फायनान्शियल कंपशयांसाठी 
("एन.बी.एफ.सी" यांच्यासाठी) शयाय्य पद्धती संह्तेवि (फेअि पॅ्रन्टिस कोिवि) मागहदिहक 
तत्त्वे जािी केलेली आ्ेत, ज्यायोगे तयांच्या ग्रा्कांिी र्वयव्ाि किताना योग्य र्वयवसाय आणि 
ननगम (कॉपोिेि) पद्धतींसाठी मानके ननन्चित केलेली आ्ेत. मास्िि िायिेटिन – नॉन-बँककंग 
फायनान्शियल कंपनी – पद्धतिीिरितया म्तवािी नॉन-डिपॉणझि घेिािी कंपनी आणि डिपॉणझि 
घेिािी कंपनी (रिझर्व ह् बँक) च्या सूिना, 2016 ("द डायरेटिशस") यात, आि.बी.आय ने जािी 
केल्याप्रमािे, सुधारित केल्याप्रमािे सवह लागू एन.बी.एफ.सी ने या सूिनांमध्ये नमूद केलेल्या 
मागहदिहक तत्त्वांच्या आधािे शयाय्य पद्धती संह्ता (फेअि पॅ्रन्टिस कोि) लागू केला जाईल.  

 

जे.एम फायनान्शियल कॅपपिल लललमिेि ("द कंिनी") ्ी आि.बी.आय कि ेनोंदपवलेली नॉन-
बँककंग फायनान्शियल कंपनी आ्े. निरे्दशाांच्या दृष्िीने आणि कंपनीच्या र्वयवसायाि ेस्वरूप 
लक्षात घेता, सवह प्रकािच्या उतपादनांतगहत कंपनीच्या कजह देण्याच्या उपक्रमांसाठी शयाय्य 
पद्धती संह्ता (फेअि पॅ्रन्टिस कोि) ("एफ.िी.सी") म््िून खालील गोष्िींिा अवलंब किण्यािा 
प्रस्ताव आ्े. 

 

II. मुख्य उद्दीष्टे 
 

   एफ.पी.सी लागू किण्यािी मुख्य उद्हदष्िे खालील प्रमािे आ्ेत: 
 

a) कजहदािांिी सवह र्वयव्ािांमध्ये ननष्पक्षपिे आणि योग्यरितीने कायह कििे ्े सुननन्चित 
करून की:  

 

i. कंपनीच्या कायहपद्धती आणि र्वयव्ाि एफ.पी.सी च्या र्वयापक गिजा आणि मानके  
पूिह कितील; 

ii. कंपनीिी उतपादने आणि / ककंवा सेवा सध्यातिी कंपनीला लागू असलेल्या संबंधधत 
कायदे आणि ननयमांप्रमािे असतील; 

iii. कंपनीि ेकजहदािांिी र्वयव्ाि प्रामाणिकपिा, सिोिी आणि पािदलिहता या नैनतक 
तत्त्वांवि अवलंबून असतील. 

 
b) कंपनी आपल्या ग्रा्कांना आपली पवत्तीय उतपादने आणि सेवांिी पवस्ततृ वैलिष््ये कोिती 

आ्ेत आणि याद्वािे तयािा लाभ घेतल्यावि कोिते फायदे लमळतील आणि कोितया जोखीम 
असतील ्े समजून घेण्यास खालील पद्धतीने मदत किेल:  
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i. उतपादने आणि सेवांबद्दल सोप्या पद्धतीने माह्ती देऊन; 

ii. उतपादने आणि सेवा वापिण्याच्या आधथहक परििामांि ेस्पष्िीकिि देऊन  
iii. त्वरित मर्दत रे्दणे आणण सवाात वेळ कायाक्षम आणण खर्ा कायाक्षम पद्धतीिे प्रशिाांर् े 
 नििाकिण किणे.  

 

c) आपल्या कजहदािांना तयांिा र्वयव्ाि किताना त्रासमुटत अनुभव घेता यावा म््िून कंपनी 
सवहतोपिी प्रयतन किेल. 

 
 

III.  शयाय्य िद्धती संहितेची (फेअर पॅ्रन्टटस कोडची) उियुटतता  
 

 एफ.पी.सी. खालील र्वयापक क्षेत्रांसाठी लागू ्ोईल  : 
 

i. कजाहि ेअजह आणि तयावि प्रकक्रया 
ii. कजाहि ेमूल्यांकन व अिी/िती 

iii. अिी आणि ितींमध्ये, जि का्ी असेल ति, बदलांस् कजाहि ेपवतिि 
iv. पवतििानंतिि ेपयहवेक्षि / देखिेख 
v. इति सवहसाधािि तितुदी 

 

i. कजााच ेअजा आणण त्यावर प्रक्रिया 
 

 कजहदािाला कजाहच्या दस्तऐवजीकििािा संपूिह संि देण्यात येईल, ज्यामध्ये इति 
गोष्िींबिोबिि, पवस्ततृ वैलिष््ये आणि कजाहि े ननयमन कििाऱ्या अिी व ितींिा 
समावेि असेल. यामुळे कजहदािांना कंपनीने देऊ केलेल्या अिींिी बाजािातील इति 
कजह देिाऱ्यांिी तुलना आणि पवचलेषि करून माह्तीपूिह/अथहपूिह ननिहय घेता येईल. 
कंपनीला ििेाबेस तयाि किता यावा म््िून कजाहिा अजाहत कजहदािांकिून लागिाऱ्या 
कागदपत्रांिी आणि अनतरिटत माह्तीिी यादी सुद्धा दिहपवली जाईल. कजहदािांना त े
लमळाल्यािी पोिपावती देण्यािी तितूद कजाहच्या अजाहत असेल. पोिपावती कोितया 
मुदतीत पूिह झालेल्या अजाहिी ननकाल लावेल ते सुद्धा दिहवेल.  

 आवचयक कागदपत्रांस् योग्य प्रकािे पूिह केलेले कजाहि ेअजह लमळाल्याच्या तािखेपासून 
90 हदवसांच्या कालावधीत आणि कजहदािाने प्रिललत ननयम व पवननयमांि ेपालन 
कििािी सवह कागदपत्र ेप्राप्त किण्याच्या अधीन िा्ून सवह कजाहि ेअजह ननकाली काढले 
जातील. कजहदािांिी सवह संवाद स्थाननक भाषेत ककंवा कजहदािांना समजेल अिा आणि 
पुष्िी केलेल्या भाषेत असेल आणि तयाला / नतला / तयांना संवादािा मजकूि समजला 
आ्े या ्ेतूसाठी कजहदािाकिून घोषिापत्र प्राप्त कििे आवचयक आ्े.  
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ii. कजााच ेकजामूलयांकन व अटी/िती 

 

 कंपनीने स्वीकािलेल्या जोखीमवि आधारित मूल्यांकन प्रकक्रयेिा पविाि करून सवह 
कजाहच्या अजाांिा पविाि केला जाईल. 

 मूल्यांकन किताना कंपनीला कजहदािांना अनतरिटत माह्ती सादि किावी लागू िकते. 
कंपनी कजह मंजूि किण्यापूवी कजहदािांच्या कजाहिी पितफेि किण्याच्या क्षमतेिा 
आढावा घेईल. कजह मंजूि झाल्याि ेकजहदािांना मंजूिी पत्राद्वािे कजहदािाला समजेल 
अिा भाषेत लेखी स्वरूपात तयांना कळपवण्यात येईल, इति गोष्िींबिोबि, मंजूि 
केलेल्या कजाहिी िटकम तसेि कजाहि ेननयमन कििाऱ्या र्वयापक अिी आणि ितींस् 
मंजूि केलेल्या कजाहिी िटकम असेल ज्यात वापषहक र्वयाज दि आणि तयािी वािंवािता 
आणि दंिाि ेर्वयाज, जि का्ी असेल ति, यांिा समावेि असेल. 

 स्वागत पत्र (वेलकम लेिि) ककंवा अिींिी सूिी, िमह िीि ककंवा इति कोितया्ी 
दस्तऐवजाला ज्या कोितया्ी नावाने संबोधले जाते, कजाहि ेननयमन कििाऱ्या अिी 
व ितींच्या स्वीकृतीिी कजहदािांनी प्रतीकात लेखी स्वरूपात तयांिी पोिपावती हदली 
पाह्जे. मंजूिी पत्रात कंपनीने मंजूि केलेल्या कजाहि ेननयमन कििाऱ्या र्वयापक अिी 
व िती असतील आणि कंपनी तयाच्या िेकॉिहवि ्ी स्वीकृती ठेवेल. 

 कजाहिा किाि आणि तयातील संलग्नक/ स्पत्र यास् कजाहच्या कागदपत्रांिी प्रतयेक 
प्रत कजहदािाला उपलब्ध करून हदली जाईल. 

 िीफॉल्ि र्वयाज दि आणि / ककंवा दंिातमक र्वयाज दिािा उल्लेख कजह किािामध्ये 
आणि ककंवा कजह किािािा भाग असलेल्या सामाशय अिी व ितींमध्ये ठळकपिे 
दिहपवण्यात येईल.  

 स्ायता संघाच्या र्वयवस्थेअतंगहत कजह देण्याच्या बाबतीत, स्भागी एन.बी.एफ.सी / 
बँका प्रस्तावािे मूल्यांकन पूिह किण्यासाठी आणि ननिहयाच्या संवादािे मूल्यांकन पूिह 
किण्यासाठी कालमयाहदा ननन्चित कितील. कंपनी स्ायता संघाच्या ननिहयाि ेपालन 
किेल. 

 

iii. अटी व ितीतील बदलांसि कजााच ेपवतरण 
 

 मंजूि झालेल्या कजाहच्या िकमेि े पवतिि कजाहच्या कागदपत्रांच्या अमंलबजाविीस् 
सवह औपिारिकता पूिह किण्याच्या अधीन िा्ून कजहदािांना मागिीनुसाि उपलब्ध 
करून हदले जाऊ िकते.  

 



जेएम फायनान्शियल कॅपिटल पलपमटेड 

Page 5 

 

 

 
 पवतििाि े वेळापत्रक, र्वयाज दि, सेवा िुल्क, प्रीपेमेंि िुल्क इतयादींस् अिी व 

ितींमध्ये कोिता्ी बदल लेखी स्वरूपात कजहदािांना सूधित केला जाईल. 
 र्वयाज दि आणि सेवा िुल्कातील बदल संभार्वयत: लागू केले जातील. कजाहच्या 

किािामध्ये या संदभाहत पवलिष्ि कलम असेल. 
 

iv. पवतरणानंतरची पर्यवेक्षण  
 

 कजाहिी देयके पित बोलावण्यािा / तयािा वेग वाढपवण्यािा ककंवा कजाहच्या कामधगिी 
बाबतीतील कंपनीिा ननिहय, जि का्ी असल्यास, तो कजह किािाच्या अिी आणि 
ितींनुसाि असेल.  

 कंपनी कजह पित घेण्यापवूी ककंवा देयक ककंवा कामधगिीला गती देण्यासाठी पविाित 
असेल ति कजह किािात आणि / ककंवा इति संबंधधत कागदपत्रांमध्ये समापवष्ि 
असलेल्या अिी आणि ितींच्या अधीन िा्ून, कंपनी कजहदािांना उधित वेळ देईल.   

 जि सेि ऑफच्या अिा अधधकािािा वापि किायिा असेल, ति उवहरित दार्वयांबद्दल 
आणि संबंधधत दार्वयािा ननपिािा ्ोईपयांत / देय भिले जाईपयांत कंपनीला तािि 
ठेवण्यािा अधधकाि आ्े, अिा अिींबद्दल संपूिह तपिील देऊन कजहदािाला तयाच्या 
बाबतीत नोिीस देण्यात येईल.  

 जि कजहदािाने मंजूि केलेल्या एकूि िकमेच्या आत तयाला गिज भासेल तेर्व्ा कजह 
घेण्यािी / िटकम काढण्यािी पिवानगी देिािी सुपवधा घेतली असेल ति, कायाहच्या 
सुपवधेसाठी आणि कजहदािाच्या संभार्वय िकुांपासून र्वयाजाि ेसंिक्षि किण्यासाठी आणि 
कजहदाि आणि / ककंवा तयाि ेस्कािी / गि कंपनी /कंपशयांद्वािे कंपनीच्या स्योगी 
/ गि कंपनी यांच्या ह्ताि ेसंिक्षि किण्यासाठी, कंपनीद्वािे तािि ठेवले जाऊ िकते. 

 

v. इतर सवासाधारण तरतुदी 
 

 कजाहच्या दस्तऐवजात नमूद केल्याप्रमािे कजाहि े ननयमन कििाऱ्या ननयम व 
अिींमध्ये हदलेले वगळता (जोपयांत कोिती्ी माह्ती, कजहदािाने यापूवी उघि केलेले 
ना्ी, तयांच्या लक्षात आलेली ना्ी) कंपनी कजहदािांच्या कािभािात ्स्तक्षेप 
किण्यापासून पिावतृ्त िा्ील. 

 कंपनीने पवह्त केलेल्या प्रलंबबत थकबाकीच्या मंजूिीच्या आणि सवह औपिारिकता 
पूिह किण्याच्या अधीन िा्ून एखाद्या पवलिष्ि कजहदािाि े कजह खाते इति 
एन.बी.एफ.सी, बँक ककंवा पवत्तीय संस्थेकि े स्थानांतरित किण्यासाठी कजहदािाकिून 
पवनंती प्राप्त झाल्याच्या तािखेपासून 21 हदवसांच्या आत कंपनी आपली समंती ककंवा 
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अशयथा, म््िज ेआक्षेप, का्ी असल्यास, कळवेल. जि पवनंती वि नमूद केलेल्या 
मुदतीत कोितया्ी काििास्तव अमंलात आिली जाऊ िकत नसेल, ति त े
कजहदािास कळपवले जाऊ िकते. अस ेस्थानांतिि कजहदािाबिोबि केलेल्या किािाच्या 
अिींनुसाि आणि वेळोवेळी लागू ्ोिािे कायदे, ननयम, पवननयम आणि मागहदिहक 
तत्त्वांनुसाि असेल.  

 कंपनी आपल्या कजह देण्याच्या धोििात आणि उपक्रमांमध्ये ललगं, जात ककंवा धमाहच्या 
आधािावि कजह मंजूि किण्याच्या ककंवा नाकािण्याच्या बाबतीत दजुाभाव कििाि ना्ी. 

 कजाहच्या वसुलीच्या बाबतीत, कंपनी ने्मीच्या उपायांिा अवलंब किेल, जे   
पवधधसम्मत आणि कायदेिीिरितया आणि ननधाहरित मागहदिहक तत्त्वे आणि मयाहदेच्या 
तितुदींनुसाि उपलब्ध आ्े आणि कायदेिीि िौकिीत कायह किेल.   

 कजहदािाने यासाठी पवनंती केल्यावि कंपनी तयाच्या कजह देण्याच्या उपक्रमांच्या 
बाबतीतील ककंवा सेवांच्या संदभाहत अिी आणि िती प्रदान किेल. 

 कजहदािाकिून तयाि ेकजह खाते बंद किण्यािी पवनतंी लमळाल्यावि, प्रलंबबत थकबाकी 
भिल्यावि आणि कंपनीन ेपवह्त केल्याप्रमािे सवह औपिारिकता पूिह केल्यावि पवनंती 
प्राप्त झाल्यापासून 21 हदवसांच्या आत ्ी पवनंती अमंलात आिली जाईल. जि 
पवनंती वि नमूद केलेल्या मुदतीत कोितया्ी काििास्तव अमंलात आिली जाऊ 
िकत नसेल, ति तसे कजहदािास कळपवले जाईल.  

 कजह किािात ननहदहष्ि केलेल्या इति अिी व ितींच्या अधीन िा्ून, कंपनी स्-
बंधनकािक (को-ऑन्ब्लगंि) असलेल्या ककंवा नसलेल्या वैयन्टतक कजहदािांना 
र्वयवसायार्वयनतरिटत इति ् ेतूंसाठी मंजूि केलेल्या फ्लोहिगं िेि िमह लोनवि फोिटलोजि 
िाजेस / प्री-पेमेंि दंि आकाििाि ना्ी. 

 

IV. गोिनीयता 
 

 कजहदािाने अधधकृत केल्यालिवाय, कंपनी किून तयािी सवह वैयन्टतक माह्ती खाजगी 
आणि गोपनीय मानली जाईल. 

 

 कंपनी कजहदािांच्या र्वयव्ािािा तपिील इति कोितया्ी र्वयटतींकि ेउघि कििाि ना्ी, 
खालील परिन्स्थती वगळता:  

 

i. जि कंपनीला कोितया्ी वैधाननक ककंवा ननयामक संस्थेला ककंवा संस्थांना माह्ती  
देिे आवचयक असेल ति; 

ii. जि सावहजननक कतहर्वयामुळे माह्ती उघि किावी लागली असेल ति; 
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iii. अिी माह्ती देिे (उदा्ििाथह फसविूक प्रनतबंध) कजहदािांच्या ह्ताि ेअसेल ति; 

 

iv. जि कजहदािाने कंपनीला अिी माह्ती तयाच्या गि / स्योगी / संस्थांना ककंवा 
कंपशयांना ककंवा पविषेत: माशय केल्याप्रमािे अिा कोितया्ी र्वयटतीला / संस्थेला 
प्रदान किण्यािा अधधकाि हदला असेल ति; 

v. जि कजहदािाने कंपनीप्रती असलेले आपले कतहर्वय पूिह किण्यास िकू केली असेल ति. 
 

V. तिारी 
 

कजहदािांिी कोिती्ी तक्राि / गाऱ््ािे असल्यास ज्यात आउिसोसह केलेल्या संस्थेद्वािे / 
संस्थांद्वािे ककंवा सेवा प्रदातयाद्वािे प्रदान केलेल्या सेवांिी संबंधधत तक्रािींिा समावेि आ्े, 
ति तयांच्याद्वािे तक्राि ननवािि अधधकाऱ्याला लेखी कळपवण्यात येईल आणि पवलंब न किता 
तवरित ननिाकिि केले जाईल. तक्राि ननवािि अधधकािी तवरित तक्रािींि ेननवािि किण्यासाठी 
सवह प्रयतन कितील. िाखेिा संबंधधत कमहिािी तक्राि दाखल करू इन्च्ििाऱ्या संबंधधत 
कजहदािाला मागहदिहन किेल. 

 

VI. तिार ननवारण अधधकारी 
 

श्री. मुकेि गुप्ता, कजहदािांच्या तक्रािींि ेननवािि किण्यासाठी कंपनीि ेतक्राि ननवािि अधधकािी 
("जी.आि.ओ") आ्ेत, ज्या र्वयवसाय पद्धती, कजह देण्याि ेननिहय, के्रडिि र्वयवस्थापन वसुली 
आणि के्रडिि माह्ती अद्यतननत किण्यािी / बदलण्यािी संबंधधत तक्रािी, आउिसोसह केलेल्या 
संस्थांस् / सेवांस् सेवांिी संबंधधत तक्राि यांच्यािी संबंधधत कोितया्ी प्रकििािी संबंधधत 
आ्ेत. 

 

सुश्री साांजी आसवािी, तक्राि अधधकािी आहेत आणण कजार्दािाांिी माांडलेल्या डडजजटल कजााशी 
सांबांधधत तक्रािी/ समसयाांशी सांबांधधत कोणत्याही बाबीांसाठी. तक्राि निवािण अधधकािी त्याांच्या 
सांबांधधत डडजजटल लेंडड ांग अॅप्स आणण कजा सेवा प्रर्दात्याांववरुद्धच्या तक्रािी हाताळण्यासाठी 
रे्दखील जबाबर्दाि असतील 
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जी.आि.ओ िा तपिील खालीलप्रमािे हदला आ्े: 

 
 

VII. नोडल अधधकारी/प्रधान नोडल अधधकारी 
 

 नॉन-बँककंग फायनान्शिअल कंपशयांसाठी लोकपाल योजना 2018 च्या अनुषगंाने, जी 26 एपप्रल 
2019 पासून कंपनीला लागू आ्े आणि ज्याला आता रिझर्व ह् बँक ऑफ इंडिया - इंहिगे्रिेि 
ओम्बिसमन स्कीम ("द स्कीम") म््िून ओळखले जाते, सुधारित केल्याप्रमािे, श्री. मुकेि 
गुप्ता, ज्या झोन / प्रदेिातून कंपनी आपला र्वयवसाय िालपवते तया सवह झोन / प्रदेिांसाठी, 
"नोडल अधधकारी/प्रधान नोडल अधधकारी" म््िून काम कितील. 

 

 ्ी योजना नोिल ऑकफसिकि ेउपलब्ध आ्े. जि कोिाला या योजनेिी प्रत लमळवायिी असेल 
ति तयांना श्री. मुकेि गुप्ता यांच्यािी संपकह  साधता येईल. लिवाय, ्ी योजना (स्कीम) 
www.jmfl.com या कंपनीच्या वेबसाइिवि आणि www.rbi.org.in या आि.बी.आय च्या 
वेबसाइिवि आणि https://cms.rbi.org.in या सी.एम.एस पोिहल वि सुद्धा उपलब्ध आ्े. ्ी 
योजना सवह िाखांमध्ये सुद्धा उपलब्ध आ्े आणि ग्रा्कांना पवनंतीनुसाि संदभाहसाठी देता 
येईल.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

तक्राि ननवािि 
अधधकाऱ्याि ेनाव  : 

श्री मुकेि गुप्ता साांजी आसवािी 

पत्ता: िौथा मजला, बी पवगं, सुआिीष आय.िी 
पाकह , प्लॉि नं.  68ई, दत्त पािा िोिच्या 
बाजूला, िािा स्िील समोि, बोरिवली 
(पू), मुंबई – 400 066. 

5 वा मजला, Cnergy, 
आप्पासाहेब मिाठे मागा, 
प्रभारे्दवी, मुांबई - 
400025 

िेली: 022- 45057033/+91 9892835017 022-67043362/+91 
9820739928 

ईमेल आय.िी: mukesh.gupta@jmfl.com sanji.aswani@jmfl.com 

http://www.jmfl.com/
http://www.rbi.org.in/
https://cms.rbi.org.in/
mailto:mukesh.gupta@jmfl.com
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  नोिल अधधकािी / प्रधान नोिल अधधकािी यांिा तपिील खालीलप्रमािे आ्े: 
  

मुख्य नोिल अधधकाऱ्यािे नाव  : श्री मुकेि गुप्ता 
पत्ता: िौथा मजला, बी पवगं, सुआिीष आय.िी पाकह , 

प्लॉि नं.  68ई, दत्त पािा िोिच्या बाजूला, िािा 
स्िील समोि, बोरिवली (पू), मुंबई – 400 066. 

िेली: 022- 45057033/+91 9892835017 
ईमेल आय.िी: mukesh.gupta@jmfl.com 

 
 तसेि, तक्राि ननवािि अधधकािी / नोिल अधधकािी / प्रधान नोिल अधधकािी आउिसोसह 

केलेल्या संस्थांच्या / सेवा प्रदातयांच्या तक्रािीि ेननवािि सुद्धा कितील. 
 

VIII. तिार ननवारण यंत्रणा 
 

कजहदािाला तयाच्या / नतच्या प्रचनांिी / तक्रािीिी नोंद जी.आर.ओ आणि / ककंवा प्रधान नोिल 
अधधकािी ("िी.एन.ओ") कि ेकिता येईल. तक्रािीिं ेननवािि किण्यासाठी जी.आि.ओ तवरित  
सवह प्रयतन किेल. संबंधधत कमहिािी/रिलेिनलिप मॅनेजि तक्राि दाखल करू इन्च्ििाऱ्या 
कजहदािांना मागहदिहन कितील. 

 
कंपनीने आपल्या ग्रा्कांच्या कोितया्ी प्रचनाि े/ तक्रािीि ेननिाकिि किण्यासाठी बत्रस्तिीय 
तक्राि ननवािि यंत्रिेिी तितूद केलेली आ्े. 

 
स्तर 1: 

 

र्वयवसाय पद्धती, कजह देण्याि े ननिहय, के्रडिि र्वयवस्थापन वसुली आणि के्रडिि माह्ती 
अद्यतननत किण्यािी / बदलण्यािी संबंधधत तक्रािी, आउिसोसह केलेल्या संस्थांस् / सेवांस् 
सेवांिी, इतयादी अिा कोितया्ी प्रकििािी संबंधधत असतील, ति रिलेिनलिप मॅनेजिला 
प्राप्त झालेल्या तक्रािींच्या बाबतीत प्राप्त झाल्याच्या तािखेपासून 2 कामकाजाच्या हदवसांच्या 
आत, संबंधधत रिलेिनलिप मॅनेजि जी.आि.ओ आणि पी.एन.ओ ला या प्रकििाच्या संपूिह 
तपिीलास् अ्वाल देतील. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mukesh.gupta@jmfl.com
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स्तर 2: 
 

जि तक्रािीि े/ पववादाि े21 हदवसांच्या आत ननिाकिि केले गेले ना्ी, ति ग्रा्काने तयाच्या 
खालील ईमेल आय.िी वि कंपनीच्या अिुपालि अधधकाऱ्याकि े येथे तक्राि किावी: 
mridula.gupta@jmfl.com. 

 

स्तर 3: 
 

जि तक्राि / पववाद प्राप्त झाल्याच्या तािखेपासून एक मह्शयाच्या कालावधीत तयाि े
ननिाकिि केले गेले ना्ी, ककंवा कंपनीच्या उत्तिाने ग्रा्काि ेसमाधान झाले नसेल ति, 

 

ग्रा्काला रिझर्व ह् बँक ऑफ इंडियाच्या नॉन-बँककंग पयहवेक्षि पवभागाच्या मुंबई क्षेत्रीय 
कायाहलयाच्या प्रभािी अधधकाऱ्याकि ेखालील तपिीलांवि अपील किता येईल : 

 

प्रभािी अधधकािी, नॉन बँककंग पयहवेक्षि पवभाग, रिझर्व ह् बँक ऑफ  इंडिया, नतसिा मजला, 
आि.बी.आय इमाित, मिाठा मंहदिाजवळ, भायखळा मंुबई सेंट्रल िेल्वे स्थानकासमोि, मुंबई - 
400008, दिूध्वनी क्रमांक : 022-23084121/ 23028436.  

 

क्रकंवा 
 

ग्रा्काला आि.बी.आय च्या तक्राि र्वयवस्थापन प्रिाली पोिहलवि म््िजेि 
https://cms.rbi.org.in वि ऑनलाइन तक्राि दाखल किता येईल.  

 

 

क्रकंवा 
 

रिझर्वहा बँक ऑफ इांडडया, र्ौथा मजला, सेक्टि 17, र्ांर्दीगड - 160017, आिबीआय कॉन्टॅक्ट 
सेंटि - 14448 मध्ये सथापि केलेल्या सेंट्रलाइज्ड रिससट अडँ प्रोसेससांग सेंटि' कड ेग्राहक 
प्रत्यक्ष पद्धतीिे तक्राि र्दाखल करू शकतो. 
 

त्रमैालसक आधािावि ग्रा्कांच्या तक्रािींि ेननवेदन तयांि ेपिीक्षि किण्यासाठी संिालक मंिळासमोि 
ठेवले जाईल. 

 

कंपनी जी.आि.ओ आणि पी.एन.ओ ि ेनाव आणि संपकह  तपिील (िेललफोन / मोबाईल नंबि ईमेल 
आय.िी स्) आणि लोकपाल योजनेिी ठळक वैलिष््ये (इंग्रजी, ह्दंी आणि स्थाननक भाषेत) 
कंपनीच्या सवह िाखांमध्ये प्रामुख्याने प्रदलिहत किेल. 

mailto:mridula.gupta@jmfl.com
https://cms.rbi.org.in/
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IX.  नैसधगाक आित्ती 
 

कंपनीने नमूद केलेली आणि हदलेली पवपवध विनबद्धता सामाशय कायहकािी वातावििांतगहत 
लागू ्ोईल. कोितया्ी नैसधगहक आपत्तीच्या घिनांच्या बाबतीत, कजहदाि, भागधािक आणि 
सवहसाधाििपिे जनतेि ेसंपूिह समाधान ्ोईल तो पयांत कंपनी एफ.पी.सी अतंगहत उद्दीष्िे 
पूिह करू िकेल असे ना्ी. 

 

 कंपनी या एफ.पी.सी ला कंपनीच्या वेबसाइिवि प्रलसद्ध किेल.  
 
 

X. सुधारणा 
 

कजहदािापं्रती मूल्य आणि प्रासंधगकता वाढपवण्यासाठी, या संह्तेिा (कोििा) वेळोवेळी आढावा 
घेण्यात येईल.  

 

जि आि.बी.आय ने जािी केलेल्या कोितया्ी दरुुस्तया, स्पष्िीकििे, परिपत्रके आणि मागहदिहक 
तत्त्वे, या संह्तेच्या (कोिच्या) अतंगहत नमूद केलेल्या तितुदींिी सुसंगत नसतील ति अिा 
दरुुस्तया, स्पष्िीकििे, परिपत्रके आणि मागहदिहक ततवे यांच्या तितुदी या संह्तेमध्ये समापवष्ि 
असलेल्या तितुदींवि प्राधाशय लमळवतील आणि अिा दरुुस्तया, स्पष्िीकििे, परिपत्रके आणि 
मागहदिहक तत्त्वांनुसाि पवह्त केलेल्या तािखेपासून तयानुसाि सुधारित किण्यात येतील.  

 
 


