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१. प्रस्िावना 
 
फेअर प्रक्टीस कोड (एफपीसी) हे डीएमआय कफनान्स प्रायव्हेट लललमटेड (डीएमआय ककिं वा किं पनी) ररझवि बँकेच्या मागिदर्िकसुचना तसेच 

ददनािंक २८ सप्टेंबर २००६ च्या पररपत्रकानुसार गठीत/तयार करण्यात आलेली आहे आणण कजि देतािंना सवि एनबीएफसी द्वारे पारदर्िक 

अमलबजावणी व्हावी या उद्देर्ाने फेअर पॅ्रक्टीस कोड (एफपीसी) वर त्यानतरच्या र्निािररत तथा स्वीकृत  दरुूस्त्या करण्यात आलया. थकीत 

कजि वसूल करण्याच्या उद्देर्ाने तथा त्यासिंदभाितील र्निािररत अटी आणण र्र्तिचे पारदर्िकपणे अमलिंबजावणी करण्यासाठी मागिदर्िक तत्त्वे 

समाप्रवष्ट करण्यात आले आहेत. 

 

२.  उद्िीष्टे  

 

डीएमआयने एफपीसीला सवोत्तम व्यवहार कौर्लय प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न केलेले असून ज्यामुळे किं पनी भागिारक जसे की ग्राहक, 

कमिचारी, प्रवके्रते इत्यादीसोबत पारदर्िकपणे व्यवहार करू र्केल. किं पनीच्या वाजवी कजि देण्याच्या पद्िती जसे की माकेटीिंग, कजािची उत्पप्रत्त, 

प्रकक्रया आणण सप्रविलसिंग आणण सिंकलनासिंदभाितील ऑपरेर्न सवि बाबीवर लागू असतील. एफपीसीकररता डीएमआय कमिचाºयािंच्या 
जबाबदाºया, र्नयिंत्रण आणण लेखाप्रवषयक कायिक्रम, प्रलर्क्षण आणण तिंत्रज्ञानसिंदभाित कटीबद्ि असेल.    

 

३. पररभाषा 
 

अ. “पुरस्कार” म्हणजे योजनानुसार लोकआयुक्तािंनी मिंजूर केलेला एक पूरस्कार असून आणण नॉन-बॅकीिंग प्रवत्तीय किं पनीद्वारे सवोत्तम 

कामधगरीकररता एक ददर्ा-र्नदेर्ासह ककिं वा तक्रारदारािंसाठी कोणी पीडडत तथा कोणावर अन्याय झालयास त्यास नुकसान भरपाई देणे 

यात समाप्रवष्ट आहे.  

ब. “अपीिीय अधधकारी” म्हणजे सदर योजना लागू करणाºया ररजवि बँक ऑफ इिंडडयाचे प्रभारी उप-राज्यपाल होय.  

क़  “अधधकृि प्रतितनधी” तक्रारदाराद्वारे र्नयुक्त प्राधिकृत अधिकारी म्हणजे कायेदर्ीर प्रवधिज्ञाव्यर्तररक्त प्रवप्रवि योजनेअिंतगित 

लोकआयुक्तासमोर तक्रारदारािंचे योग्य पद्ितीने प्रर्तर्नधित्व करणारा व्यक्ती होय.  

ड. “मांडळ” म्हणजे किं पनीचे सिंचालक मिंडळ होय.  

ई. “िक्रार” म्हणजे योजनेच्या कलम ८ मध्ये नमूद केलयाप्रमाणे सेवेसिंदभाित ईलेक्रॉर्नक स्वरूपात असमािानकारक प्रर्तक्रीया ककिं वा 
आरोप होय.  

फ. “कां पनी” म्हणजे डीएमआय कफनान्स प्रायव्हेट लललमटेड किं पनी होय.  

ग. “सांचािक” म्हणजे किं पनीच्या सिंचालक मिंडळाचे सिंचालक होय.  

ह. “एफपीसी” म्हणजे फेअर पॅ्रक्टीस कोड होय. 

ई. “िोकआयुक्ि” म्हणजे लोकपाल योजनेच्या कलम ४ अिंतगित र्नयूक्त केलेली कोणतीही व्यक्ती. 
जे. “सेटिमेंट” म्हणजे लोकपाल योजनेच्या कलम ११ अिंतगित पाटीने केलेला समेट ककिं वा मध्यस्थी करार होय. 
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४. मुख्य जबाबिा-या:  
 

डीएमआयच्या प्रोत्साहनपर िोरणािंनुसार एफपीसी खालील जबाबदा-या पार पाडण्यास कटीबद्ि आहे:  
 

 व्यावसार्यक, सक्षम, प्रवन्रम, आनिंददायी आणण तत्पर सेवा पुरप्रवणे. 
 िमि, जात, ललिंग, विंर् आणण इतर कोणत्याही आिारे भेदभाव न करणे. 
 कजि उत्पादनासिंदभाितील जादहरात आणण माकेटीिंग बाबत प्रामाणणक आणण प्रवश्वासाह व्यवहार करणे. 
 कजिप्रवषयक व्यवहारा बाबतीत ग्राहकाला अटी, र्ती, ककिं मत, अधिकार आणण जबाबदा या सिंदभाित तिंतोतिंत मादहती 

वेळोवेळी पुरप्रवणे. 
 ग्राहकािंनी कजि मागणी केलयास त्यािंना मदत तसेच त्यासिंदभाित योग्य तो सलला देणे. 
 सिंस्थेत काही वाद तथा तक्रार आलयास तक्रार र्नवारण प्रवभागामाफि त ग्राहकाला प्रवश्वासात घेवून आपापसात 

लमटप्रवणे आणण ग्राहकािंचे समािान करण्याचा प्रयत्न करणे. 
 सवि र्नयामक अटी व र्तीचे आणण आवश्यक त्या सवि मागिदर्िन प्रणालीचे प्रामाणणकपणे पालन करणे. 
 सिंस्थेला लमळणारा र्निी बाल कामगार ककिं वा िमि ककिं वा जात ककिं वा ललिंगािाररत भेदभाव करण्याच्या उद्देर्ाने 

उपयोगात येणार नाही याची खात्री करणे.  

 भारतीय ररजवि बँकेने (आरबीआय) र्निािररत केलेलया र्नयमािंचे काटेकोरपणे पालन करणे.  

 

५. डीएमआय कररिा फेअर पॅ्रक्टीस कोड मार्किशकन प्रिािी 
 
i. कजक आणि त्याकररिाच्या प्रक्रक्रयेसाठी 

 

- किं पनीचे सवि कजि उत्पादने किं पनीच्या पॉललसीमध्ये नमदू र्नयमािंप्रमाणे असतील. 
 

- डीएमआय ग्राहकासोबत सवि प्रकारचे व्यवहार इिंगचजी भाषेत करेल कारण, डीएमआयच्या सवि ग्राहकाला इिंग्रजी भाषा 
सहज समजली जाते.  
 

- कजि प्रकक्रयेचा एक भाग म्हणून यासिंदभाितील पारदर्िक व्यवहार करण्याच्या उद्देर्ाने डीएमआय ग्राहकािंना आवश्यक ती 
सवि माहीतीसह जसे की कजि अविी/अजि/प्रस्तावसिंदभाितील मादहती समाप्रवष्ट असून र्कते परिंतु आवश्यक त्या सुरक्षा 
मयािदेकररता लागू नाही, कजि प्रस्ताव, प्री-पेमेंट पयािय, कजि मिंजरीकररता माबप्रवण्यात आलेली दस्तावेज मादहती/कागदपत्र े
नॉन-बॅकीिंगकफनान्न्र्यल किं पनी (एनबीएफसी) िोरणािंनुसार अस्वीकार केलयास सदर कजि प्रकक्रया र्लुक परत लमळणार 
नाही याची कृपया नोंद घ्यावी.   
 

- कजिप्रवषयक अजि प्रकक्रया पूणि होण्याचा अविी 

अ.क्र. ग्राहकाची शे्रणी आणण कजि मयािदा डीएमआयने मार्वविेिे सांपूिक कार्िपत्र/ेमादहिी प्राप्ि झाल्यानांिर 
कजक वाटप अवधी. 

i. 

 
सवि प्रकारचे ग्राहक आणण कोणत्याही 
कजि रकमेकररता 

ग्राहकाच्या सिंमतीने याकररता ६० ददवसाचा अविी आवश्यक आहे. 

 
- ग्राहकािंची आवड तथा गरज लक्षात घेवून त्यािंना सवि प्रकारच्या तथा त्यािंच्या र्नवडीच्या कजािसिंदभाितील सप्रवस्तर मादहती 

देण्यात येईल. 
 

- ग्राहकाला कजि मिंजूरी आणण कजि वाटप यादरम्यानची सवि प्रकक्रया व्यवन्स्थत समजावून सािंगण्यात येईल आणण 
सविसािारणपणे या एकूण पकक्रया ककती अवधित पूणि होईल हेही स्पष्ट करण्यात येईल आणण त्याचे काटेकोरपणे पालन 
करण्यात येईल. 
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ii. कजक मूल्याांकन आणि त्यासांिभाकिीि अटी आणि शिी 
 

- ग्राहकािंनी सादर केलेली सिंपूणि मादहतीची डीएमआय द्वारे छाननी क रण्यात येईल आणण अर्तररक्त मादहती हवी 
असलयास कजि वाटपावेळी त्वरीत मागप्रवण्यात येईल. 
 

- डीएमआयच्या सवि ग्राहकाला इिंग्रजी भाषेत समजेल अर्ा स्वरूपात डीएमआय द्वारे मादहती कळप्रवण्यात येईल जसे की 
मिंजूरी पत्र ककिं वा अविी पत्रक ककिं वा इतर स्वरूपातील लेखी सिंभाषण करण्यात येईल जे सवि अटी आणण र्र्तिच्या अिीन 
असेल. 
 

  अटी आणण र्र्तिच्या अिीन राहून मिंजूर केलेलया कजि रकमेवर वाप्रषिक व्याजदर असेल. 
 थकीत व्याज/दिंडव्याज (दरमहा/वाप्रषिक टक्केवारी आिाररत) आणण कजिदाराच्या खात्या सिंदभाित आकारलेले देय र्ुलक 

आणण अजिप्रणाली (दिंडव्याज कजि करार ककिं वा अजाित नमदू आहे). 
 इतर अटी आणण र्र्ति स्वीकारणे आणण डीएमआय द्वारे ददले गेलेलया के्रडडटवर र्नयिंत्रण आणण र्ासकीय कव्हेटस इत्यादी 

बाबी प्रवचारात घेणे. 
 एन्फोसिमेंट सेक्यूररटी सिंदभाितील अटी आणण र्र्ति 
 इतर मादहती जी प्रदान करण्यात येणा या कजािबाबत अधिक प्रासिंधगक आणण इतर बाबीचा समावेर् आहे. 
 र्क्य असलयास, कजि नाकारण्याचे सिंभाव्य कारणे ग्राहकाला समजावले जातील. 

 

- कजि मिंजूर/वाटप करतािंना कजाि सिंदभाितील करारामिील इिंन्ग्लर् भाषेतील सप्रवस्तर मादहती कजिदाराला समजली याची 
खात्री डीएमआय करेले आणण डीएमआय प्राधिकारी आणण कजिदार यािंच्या स्वाक्षरी सदर करारावर असतील. 
 

iii. अटी आणि शतिकमधीि आवश्यक बििाांसह कजक वाटप: 
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- कजि प्रवतरण वेळापत्रक, व्याजदर, सेवा र्लुक, प्री-पेमेंट र्ुलक बदलासिंदभाितील सूचना इिंन्ग्लर् भाषेतून डीएमआय द्वारे 
ग्राहकाला देण्यात येईल.   

 

-  व्याजदर आणण इतर र्ुलकातील सिंभाव्य बदल वेळोवळी लागू असतील. 
 

- कजि करारामध्ये लागू असलेलया योग्य त्या सवि अटी आणण र्र्ति समाप्रवष्ट करण्यात येतील. 

 

- भरणा/प्रदर्िन त्यात तेजी आणणे कजि कराराअिंतगित होणे अर्नवायि आहे तसेच करार ककिं वा अर्तररक्त सुरक्षाअिंतगित पेमेंट 
सिंदभाितील कायिवाही ग्राहकाला इिंन्ग्लर् भाषेत सूचना देवून व त्यािंना समजावून कराराअिंतगित करण्यात येईल. 
 

-  कजिदाराने थकीत कजि भरण्यास कसूर केलयास सुरक्षक्षत लमळकतीच्या आिारे थकीत कजि आणण त्यावरील व्याज व इतर 
अधिभार खचि वसूल करण्याचे सवि अधिकार डीएमआय राखून  ठेप्रवत आहे. थकीत कजि भरण्या सिंदभाितील सूचना 
कजिदाराला देण्यात येईल आणण त्याने ते भरण्यास कसूर केलयास र्नयम व अटी अिंतगित डीएमआय कायिवाही करेल. 
 

- डीएमआय सवि थकीत कजि आणण इतर भरणा वसूल करण्याचे सवि अधिकार राखून ठेप्रवत आहे. कजि प्रस्ताव स्वीकारणे 
(दरुूस्त्या ककिं वा पररलर्ष्ट) मिंजूरी/सुप्रविा/कजि/जनादेर्/प्रस्ताव हे सवि लेखी स्वरूपात असेल आणण त्यास कक मान १० वषे 
जतन करून ठेवण्यात येईल. 
 

iv. सवकसाधारि  
 

- कजि करारामिील नमूद अटी आणण र्र्ति सिंदभाितील उद्देर्ाव्यर्तररक्त कजिदाराच्या कोणत्याही प्रकारच्या व्यवहारात 
डीएमआय हस्तक्षपे करणार नाही (या पुवी कजिदाराने उघड ने केललया मादहतीचा उलगडा). 
 

- कजिदाराने कजि हस्तािंतररत करण्यासाठी प्रवनिंती केलयास डीएमआयचे ना हरकत ककिं वा समिंतीकररता प्रवनिंती ददनािंकापासनू 
२१ ददवसाचा अविी लागेल. सदर कजि हस्तािंतरण प्रकक्रया करारामिील नमदू अटी आणण र्र्तिनुसार पारदर्िकपणे 
राबप्रवण्यात येईल. 
 

- जर कजिदार थकीत कजि भरण्यास कसूर करीत असेल तर करारा अिंतगित अटी आणण र्र्तिनुसार वसूलीसाठी योग्य ती 
कायिवाही करण्यात येईल. कजिदाराला आठवण करून देणे, मागणी सचूना बजावणे तसेच व्यक्तीर्: त्यािंच्याकड ेभेट देणे 
तसेच सुरक्षक्षत लमळकतीचा प्रत्यक्ष ताबा घेणे व इतर बाबीचा कजि वसूली प्रकक्रयामध्य समावेर् असेल. कजिदार वारिंवार 
सूचना बजावूनही कजि भरण्यास कसूर करीत असलयास डीएमआय एजिंटमाफि त कजि वसूली प्रकक्रया राबवू र्कतात आणण 
त्यासिंदभाितील लेखी मादहती सिंबिंधित कजिदाराला कळप्रवण्यात येईल. वसूली प्रकक्रयेदरम्यान कजिदाराची छळणकू होणार 
नाही याची सिंपूणि खात्री डीएमआयने करणे अर्नवायि आहे. ग्राहक त्यािंच्या तक्रारी आणण प्रश्न यासिंदभाित प्रवनम्रपणे 
व्यवहार करण्याबाबतचे आवश्यक ते सवि प्रलर्क्षण डीएमआयच्या कमिचा–यािंना देण्यात येईल. 
 

- आरबीआय द्वारे ददनािंक १४ जुल ै२०१५ रोजी जारी पररपत्रक क्र. डीएनबीएस (पीडी) सीसी निं. ३९९/०३.१०.४२/२०१४-१५ 
अनुसार ग्राहक सिंरक्षणा सिंदभाित खात्री करणे आणण कजिदाराकड े बँकेचे प्रवप्रवि थकीत कजि तसेच प्री-पेमेंट सिंदभाितील 
एकजीनसी स्वरूप आणण एनबीएफसी सिंदभाित डीएमआयला कोणत्याही प्रकारचे फोरक्लोजस र्ुलक/प्री-पेमेंट दिंडर्लुक सवि 
प्रकारच्या वैयन्क्तक कजिदाराला फ्लोदटिंग दराने लगेच आकारत येणार नाही. 
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- सवि र्ुलक/व्याज/अधिभार र्ुलक इत्यादी व्याजदर र्नयमानुसार ककिं वा करारामध्ये नमदू अटी आणण र्र्तिनुसार लागू असेल.  
 

- कजि प्रवतररत केलयानिंतर सिंरचनात्मक र्नयिंत्रण आणण ग्राहकाला भेडसावणा या सिंभाव्य अडचणीसुद्िा प्रवचारात घेण्यात 
येतील.  
 

- ग्राहकाला येणा–या सिंभाव्य आधथिक अडचणीवर डीएमआय प्रवचार करेल. ग्राहकािंनी सिंभाव्य सिंमस्या लक्षात घेणे गरजेचे 
असून त्यासिंदभाित डीएमआयला लगेच कळप्रवणे आवश्यक आहे.  
 

- ग्राहकािंची सिंपाददत केलेली वैयन्क्तक मादहती ही गोपनीय ठेवण्यात येईल आणण ग्राहकाच्या लेखी सिंमिंतीलर्वाय कोणत्याही 
र्तस–या व्यक्तीस कळवली जाणार नाही. थडि पाटी ही सिंकलपना सवि कायदेर्ीर सक्त वसूली एजेंसीज, के्रडीत इन्फॉमेर्न 
ब्यूरो, आरबीआय, इतर बँक आणण प्रवत्तीय सिंस्था आणण इतर राज्य, कें द्रीय ककिं वा इतर र्नयामक बॉडी यािंचा यात समावेर् 
असत नाही.  
 

- ग्राहकाची वैयन्क्तक मादहती ही केवळ खालील पररन्स्थती उदभवलयास उघड केली जाईल जसे की, 
 कायद्या आिाररत डीएमआयची मजबुरी असलयास 
 साविजर्नक दहताच्या उद्देर्ाने सदर मादहती उघड करण्याची आवश्यकता असलयास, 
 डीएमआयला सदर मादहती उघड करणे आवश्यक वाटलयास.  

 
v सांचािक मांडळाची जबाबिारी 

 

- डीएमआय सिंचालक मिंडळाने सिंस्थेमध्ये तक्रार र्नवारण कें द्राची खालील पररच्छेदात नमूद प्रववरणाप्रमाणे व्यवस्था केलेली 
आहे. या माध्यमातून येणा–या प्रत्येक तक्रारीवर डीएमआयच्या कायिकारी मिंडळापुढे योग्य ती सुनावणी घेण्यात येवून 
त्याचे लवकरच र्नवारण करण्यात येईल. या प्रभावी उपाय योजनािंमुळे एफपीसी सिंदभाितील सवि तक्रारीचे डीएमआय 
सिंचालक मिंडळाद्वारे वाप्रषिक लसिंहावलोकन करण्यात येईल. यासिंदभाितील मान्यताप्राप्त एकत्रत्रत वाप्रषिक अहवाल सिंचालक 
मिंडळाकड ेसादर करणे अर्नवायि आहे. 
 

vi. िक्रार तनवारि अधधकारी 
 

किं पनीसिंदभाित प्रवप्रवि लागू अटी आणण र्र्तिसह डीएमआय कफनान्स प्रायव्हेट लललमटेड (डीएमआय/किं पनी) सिंचालक 
मिंडळाद्वारे तक्रार र्नवारण कें द्र (जीआरएम) स्थापन करण्यात आले आहे.  
 
सदर तक्रार र्नवारण कें द्र सोबतच्या पररलशष्ट-अ अनुसार आहे. 
 

vii. फेअर पॅ्रक्टीस कोड सोबि सांवाि करण्याची भाषा आणि स्वरूप 
 

- डीएमआय द्वारे एफपीसीची स्थापना करण्यात आलेली  असून त्याकररताची व्यवहायि भाषा ही इिंग्रजी आहे आणण 
आरबीआयच्या सिंपूणि मागिदर्िक सूचनािंनुसार याची सिंरचना करण्यात आलेली आहे.  

- ज्या ग्राहकािंना इिंग्रजी भाषेतून वाचता येत नाही त्यािंच्याकररता डीएमआयने त्यािंच्या एएफपीसी ही प्रादेलर्क/बोलीभाषेतही 
उपलब्ि आहे.  
 

viii. एनबीएफसी द्वारे ज्यािा व्याज आकारल्यास त्यासांिभाकिीि तनयमाविी 
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- डीएमआय व्याजदरा सिंदभाितील सिंभाव्य िोके आणण िनादेर् न वटलयास त्यावर आकारले जाणारे व्याज व त्यासिंदभाितील 
सप्रवस्तर मादहती ग्राहकािंना स्पष्ट करेल तसेच कजिप्रवषयक अजि आणण मिंजूरी पत्रामध्ये याबाबत सप्रवस्तर मादहती 
समाप्रवष्ट असेल. 
 

- व्याजदर आणण यासिंदभाितील सिंभाव्य वाढीव िोके डीएमआयच्या वेबसाइटवर उपलब्ि असेल. 
 

- डीएमआय द्वारे आकारण्यात येणारे व्याजदर हे वाप्रषिक व्याजदर असतील आणण ते ग्राहकािंच्या प्रवद्यमान खात्यासाठी 
लागू असतील याची नोंद घ्यावी. 
 

ix एनबीएफसी द्वारे ज्यािा व्याज आकारल्यास त्यासांिभाकिीि िक्रारी 
 

- डीएमआय सिंचालक मिंडळ अिंतगित पॉललसी मध्ये नमूद आणण व्याजदर, प्रकक्रया र्ुलक आणण इतर प्रकक्रया र्लुकासह 
व्याजदर र्निािररत करेल. 
 

x. एनबीएफसी द्वारे कजक पुरवविेल्या वाहनाांचा पुनकिाबा घेण्यासांिभाकिीि स्पष्टीकरि 
 

- डीएमआय प्रत्यक्षदर्िनी वाहन खरेदी करण्यासाठी कजि देत नसले तरीही आरबीआयद्वारे र्निािररत र्नयमािंनुसार त्याच्या 
मध्यस्थी द्वारे वाहन कजि ददले गेलयास खालील र्नयमािंनुसार कायिवाही करण्यात येईल: 

 डीएमआय द्वारे कजिदारासोबत कजि देतािंना पुनिताबा करण्यासिंदभाित केलेला करार कायद्यानुसार बिंिनकारक असेल. 
 

 कजि करारासिंदभाितील अटी आणण र्र्ति पारदर्िकपणे राबप्रवण्यासाठी डीएमआय कटीबद्ि आहे जसे की:   

o ताबा घेण्यापुवी सूचना अविी 
o पररन्स्थती अिंतगित सूचना अविी सटू  

o सुरक्षा लमळकत ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया  
o सुरक्षा लमळकत ताब्यात घेतलयानिंतर सदर लमळकत प्रवक्री/लललाव करण्यापुवी कजिदाराला थकीत कजि 

भरण्यासिंदभाित र्ेवटच्या सिंिी देण्याबाबत तरतूद. 
o वाहनाचा पुनिताबा देण्याबाबत तरतूद  

o सुरक्षा लमळकत प्रवक्री/लललाव प्रकक्रया 
 कजि मिंजूर/वाटप करतािंना कजािसिंदभाितील करारामध्ये याबाबतच्या सवि अटी आणण र्र्तिची प्रत कजिदाराला उपलब्ि करून 

त्यािंना ते व्यवन्स्थत समजलयाची खात्री डीएमआय करेल जो सदर कराराचा हा महत्वाचा भाग असू र्कतो. 
 

अ. एनबीएफसी-एमएफआय 
 

डीएमआय एनबीएफसी-एमएफआय उपक्रमासिंदभाित कोणताही प्रवचार करणार नाही म्हणून हे मागिदर्िक तत्वे किं पनीवर बिंिनकारक 
असणार नाहीत. 
 
बी. सोन्याचा मुिामा असिा-या िाधर्न्याच्या बिल्याि कजक सुववधा 
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डीएमआय सोन्याच्या दाधगने तारण ठेवून कोणत्रूाही प्रकारचे वैयन्क्तक कजि देत नाही तथाप्रप यासिंदभाित भप्रवष्यात काही र्नयोजन 
तयार केले गेलयास उपरोक्त उललेणखत मागिदर्िक तत्वािंचे पालन करून खालील बाबी लक्षात घेण्यात येतील: 
 

- सोने तारणासिंदभाित डीएमआय मिंडळाद्वारे मिंजूर पॉललसी लक्षात घेईल ज्यात खालील बाबीचा समाप्रवष्ट असेल: 
 आरबीआयने र्निािररत केलेलया केवायसी मागदर्िक तत्वानुसार अपेक्षक्षत दस्तऐवजािंची खात्री झालयानिंतरच कोणतेही कजि 

वाढप्रवण्यापुवी ग्राहकािंची परतफेड क्षमता लक्षात घेण्यात येईल.  

 प्राप्त दाधगन्यािंच्या र्ुद्ितेची व्यवन्स्थत प्रकक्रयेद्वारे पारख, 
 सोन्याच्या दाधगन्यािंची अिंतगित प्रणालीद्वारे मालकीची खात्री, 
 प्राप्त दाधगन्याच्या सुरक्षक्षत ठेवीसाठी सक्षम प्रणाली, प्रवद्यमान आिारावर लसस्टमचे वारिंवार लसिंहावलोकन, सिंबधित 

कमिचाºयािंना आवश्यक प्रलर्क्षण देणे आणण अिंतगित लेखापरीक्षणाद्वारे वेळोवेळी तपासणी, दाधगने साठप्रवण्यासाठी 
र्ाखािंद्वारे सदर कजि वाढप्रवण्यात येणार नाहीत कारण त्यािंच्याकडे सुरक्षक्षत साठवणूक करण्यासाठी पुरेर्ी सुप्रविा नसते.   

 तारण ठेवलेलया दाधगन्यािंचा प्रवमा उतरप्रवणे आवश्यक असतो.  

 कजिदाराला वेळोवेळी थकीत कजि रक्कम भरण्याचे कळवूनसुद्िा त्यािंनी त्यास कसूर केलयास पारदर्िकपणे लललाव प्रकक्रया 
राबप्रवण्यात येईल. थकीत कजि, त्यावरील व्याज, प्रवमा आणण इतर सवि अधिभार खचािचा यात समाप्रवष्ट असेल यात 
काहीही र्िंका नाही.  

 लललावासिंदभाितील साविजर्नक जादहरात एक राष्रीय वतृ्तपत्र आणण एक बोलीभाषेतील प्रादेलर्क वतृ्तपत्रातून प्रलसद्ि 
करण्यात येवून समस्त जनतेला कळप्रवण्यात येईल.  

 िोरणािंनुसार डीएमआय स्वत: सदर लललावात सहभागी होणार नाही. 
 सिंचालक मिंडळाद्वारे मिंजूर लललाव पुकारणा–याद्वारेच करण्यात येईल.  
 सिंकलन, कायिवाही आणण मिंजूरीसिंदभाितील स्वतिंत्र जबाबदारीसह काही चुकीचे तथा फसवेधगरी लक्षात आलयास योग्य त्या 

र्नयम आणण प्रकक्रयेनुसार कायिवाही करण्यात येईल.  
 कजािसिंदभाितील करारामध्ये लललाव प्रकक्रयेबाबतच्या सवि अटी आणण र्र्ति नमूद आहेत. 
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पररलशष्ट अ 
 

िक्रार तनवारि कें द्र. 
 

 मुख्य मापिांड 
 
जीआरएमचे खालील मुख्य मापदिंड आहेत: 
 

१. प्रवदहत नमून्यात आणण प्रवदहत वेळेत ग्राहकािंच्या तक्रारी/वाद/प्रश्न यासिंदभाितील ठराव. 
२. ग्राहकािंच्या सवि तक्रारी/वाद/प्रश्न यावर सुनावणी होवून त्यािंची प्रवलहेवाट लावणे ककिं वा पूढील सुनावणीसाठी आहे की नाही 

यासिंदभाित खात्री करून घेणे. 
३. किं पनीने सदर तक्रारी स्वीकारून त्याची त्वररत प्रवलहेवाट लावणे. प्रवदहत वेळेत तक्रारीचे र्नवारण करण्यात न आलयास ककिं वा 

ते सोडप्रवण्यास असमथि असलयास ग्राहकाला यासिंदभाित त्वररत कळप्रवण्यात येईल.  
४. तक्रारीसिंदभाितील सवि बाबी या लेखी स्वरूपात असतील. 

 
 इस्केिेशन मॅट्रीक्स आणि टाईमिाईन्स 

 

डीएमआय ग्राहक/ ककरकोळ कजि (उपभोग्य कजि/वैयन्क्तक कजि आणण एमएसएमई कजि) आणण कापोरेट कजि (ररअल 
इस्टेट आणण नॉन-ररअल इस्टेट) सारख्या प्रवप्रवि व्यावसार्यक क्षते्रात कायिरत आहे. ग्राहक त्यािंच्या तक्रारी/प्रश्न/चौकर्ी 
खाली ददलेलया प्रवप्रवि माध्यमाद्वारे नोंदवू र्कतात:  
 
ग्राहक /ररटेल कजि (कन्झम्पर्न लोन, वैयन्क्त कजि आणण एमएसएमई कजि), खालील उललेणखत प्रवस्ततृ प्रववरणानुसार 
तथा मागािने ग्राहक किं पनीर्ी सिंपकि  करू र्कतात:  
 

 ग्राहक /ररटेि कजक 
 

ग्राहक /ररटेल कजि (कन्झम्पर्न लोन, वैयन्क्त कजि आणण एमएसएमई कजि), खालील उललेणखत प्रवस्ततृ प्रववरणानुसार 
तथा मागािने ग्राहक किं पनीर्ी सिंपकि  करू र्कतात:  
 
अ. व्हॉइस सपोटक - ग्राहक कन्झूमर के्रडडट कस्टमर केअर ०८०६४-८०७-७७७ या क्रमािंकावर सोमवार ते 

र्र्नवारदरम्यान स. ९.०० िे रात्री ८.०० वाजेपयतं सिंपकि  करू र्कतात.  
 
ब. ई-मेि सपोटक - कृपया customercare@dmifinance.in यावर आम्हाला लिहा (ई-मेिमध्ये िुमचा खािे क्र. आणि 

सांपकक  क्रमाांकाचा कृपया उल्िेख करावा) ग्राहकाला लगेच अ ॅटोमटेड पोवचपावती लमळेल आणण सिंबधित टीम 
कामकाजाच्या ३ दिवसाच्या आि ग्राहकाला सिंपकि  केला जाईल तसेच याकररता दटमला अधिक अविी लागू 
र्कतो.  

 
इस्केिेशन्स/िक्रार: 
 

िेवि १: कस्टमर केअर दटमकडून समािानकारक उत्तर प्राप्त न झालयास ग्राहक आम्हाला त्यासिंदभाित grievance@dmifinance.in या 
ई-मेलवर तक्रार करू र्कतात. ग्राहकाच्या तक्रारी/वाद/प्रश्न लक्षात घेवून त्यास कामकाजाच्या १० दिवसाि त्याच्या/र्तच्या 
किं पनीसोबत असलेलया नोंदणीकृत क्रमािंकावर लेखी उत्तर कळप्रवण्यात येईल.  

mailto:customercare@dmifinance.in
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िेवि २: लेवल १ मध्ये दटमच्या उत्तराने ग्राहक समािानी नसलयास ते त्यािंची तक्रारी/प्रश्न/वाद खालील उललेणखत ई-मेलवर पाठवू 
र्कतात:  
 
- तक्रार र्नवारण अधिकारी (ग्राहक कजि) 
- head.services@dmifinance.in 

- एक्सपे्रस त्रबन्लडिंग, ३ रा मजला, ०-१०, बहादरू र्हा जाफर मागि, नवी ददलली- ११०००२, 
- सिंपकि -०११-४१२०४४४४ 
 

 कापोरेटस कजक 
 
डीएमआयच्या समप्रपित ई-मेल आयडीवर dmi@dmifinance.in ज्याद्वारे कापोरेट ग्राहक त्यािंच्या तक्रारी, वाद आणण सूचना 
सादर करू र्कतात. सादर केलेलया तक्रारी/वादाचे ते प्राप्त ददनािंकापासून १५ दिवसाच्या आि प्रवलहेवाट लावण्यात येईल.  
 

 डडस्प्िे ऑफ जीआरएम 
 

ग्राहकाच्या फायद्याकररता, कपिंनीने प्रामुख्याने जीआरएम किं पनी कायािलयाच्या आवारात प्रदलर्ित केलेले आहे. किं पनीच्या 
वेबसाइटवरील जीआरएमचे मुलयािंकन ग्राहकसुद्िा http://www.dmifinance.in/investor-greivance-rederessal.html या 
ललिंकच्या माध्यमातून करू र्कतात. 

 
 िक्रार करण्याची कारिे: 

 

कोणीही व्यक्ती लोकपाल अधिकारक्षेत्रािंगित सेवासिंदभाित खालील कारणािंआिारे तक्रार करू र्कतात:  
 
अ) ठेवीवरील व्याज परतफेड न केलयास ककिं वा प्रववलिंब करीत असलयास,   
ब) ठेवीकररता लागू असेलेलया ररजवि बँकेच्या र्नदेर्ािंचे पालन न केलयास, 
क) ग्राहकािंनी ददलेलया पोस्टे डेटेड चेक सादर न करणे ककिं वा प्रवलिंबाने सादर करणे, 
ए) वाप्रषिक व्याजदर आिारे अटी आणण र्र्तिच्या अिीन राहून लेखी स्वरूपात कजि मिंजूर झालयाचे न कळप्रवलयास,  
फ) बोली भाषेत ककिं वा कजिदाराला समजेल या भाषेत अटी आणण र्र्तिच्या अिीन राहून कजि मिंजूर झालयाचे न 

कळप्रवलयास,  
ग) कजिदाराला समजेल या भाषेत अटी आणण र्र्तित बदल झालयाची सूचना कजिदाराला न ददलयास, 
ह) सव प्रकारचे थकीत कजि भरलयानिंतर सुरक्षक्षत लमळकतीसिंदभाितील दस्तऐवज परत न केलयास ककिं वा ते परत 

करण्यास प्रवलिंब होत असलयास, 
इ) कजिदार ककिं वा ग्राहक यािंना कोणतही पुविसूचना न देता जबरदस्तीने र्ुलक आकारलयास, 
जे) किं त्राट/ कजि करारामध्ये पुनिताबा घेण्यासिंदभाितील नमदू कायदेर्ीर मागिदर्िक प्रणाली प्रदान न केलयास, 
के) किं त्राट/ कजि करारामिील अटी व र्र्तिच्या अिंमलबजावणीत पारदर्िकता न ठेवलयास जसे की, 

(i) सुरक्षक्षत लमळकतीचा ताबा घेण्यापुवी कोणतीही लेखी सूचना न बजाप्रवणे, 
(ii) आकन्स्मक परीन्स्थती अिंतगित सूचना अवधित सटु लमळू न र्कलयास, 
(iii) सुरक्षा लमळकतीचा ताबा घेण्यासिंदभाितील प्रकक्रया, 

mailto:head.services@dmifinance.in
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(iv) सुरक्षक्षत लमळकत प्रवक्री/लललाव करण्यापुवी कजिदाराला एकूण थकीत कजि भरण्यास मागिदर्िक तरतूदीप्रमाणे 
र्ेवटची सिंिी प्रदान न केलयास, 

(v) कजिदाराला सुरक्षक्षत लमळकतीचा पुनिताबा देण्याची प्रकक्रया आणण 
(vi) सुरक्षक्षत लमळकत प्रवक्री/लललाव करण्याची प्रकक्रया पारदर्िकपणे राबप्रवण्यास टाळाटाळ केलयास, 

१) नॉन-बॅककिं ग प्रवत्तीय किं पन्यािंकररता आरबीआयने र्निािररत केलेलया ददर्ार्नदेर्ािंकड ेदलुिक्ष केलयास, 
म) फेअर पॅ्रक्टीस कोड बाबत नॉन-बॅककिं ग प्रवत्तीय किं पन्यािंसिंदभाित आरबीआयने र्निािररत केलेलया इतर तरतूद आणण 

ददर्ार्नदेर्ािंप्रमाणे व्यवहार न केलयास. 
 

यासिंदभाित आरबीआयने वेळोवेळी र्निािररत केलेलया ददर्ा-र्नदेर्ािंनुसार लोकपाल अर्ा प्रकरणािंची प्रवलहेवाट लावू र्कतात. 
 

 िक्रार करण्यासाठी प्रक्रक्रया 
 
तक्रारदाराने तक्रार नोंदप्रवतािंना स्वत: ककिं वा त्यािंच्या अधिकृत प्रर्तर्निी पररलशष्ट ब मध्ये नमूद प्रपत्रात स्वाक्षरी करणे 
अर्नवायि असून जवळच्या र्ाखेत ककिं वा कायािलयात सादर करावी, यात खालील बाबी समाप्रवष्ट असाव्यात:    
 

i) तक्रारदाराचे नाव व पत्ता 
ii) ज्या बँक ककिं वा नॉन-बॅककिं ग प्रवत्तीय किं पनी प्रवरूद्ि तक्रार नोदिंवायची आहे त्याचे नाव व नोंदणीकृत कायािलयाचा पत्ता, 
iii) तक्रार करण्याचे कारण, 
iv) तक्रारीचे स्वरूप आणण तक्रारदाराचे नुकसान प्रववरण आणण 

v) तक्रारीमुळे होणारे नुकसान/प्रपडा 
 
(ब) लोकपाल इलेक्टॉर्नक स्वरूपात केलेली तक्रारही स्वीकारण्यात येईल आणण याची प्रप्रिंट लोकपाल यािंच्या कायािलयात 
जतन करून ठेवण्यात येईल.  
 

(क) कें द्र र्ासन ककिं वा ररजवि बँक ककिं वा इतर प्रवत्तीय र्नयमकाद्वारे र्निािररत योजनाअिंतगित लोकपाल त्याच्या ककिं वा 
र्तच्या तक्रारीची प्रवलहेवाट लावू र्कतो.  
 

 प्रधान नोडि अधधकारी सांपकक  वववरि 
 

कपिंनीच्या प्रिान नोडल अधिकारी सिंपकि  प्रववरण खालीलप्रमाणे आहे: 
 

प्रधान नोडि अधधका–याचे नाव  आर्ीष सरीन  
उपाध्यक्ष, कस्टमर सक्सेस 
एक्सपे्रस त्रबन्लडिंग, ३ रा मजला, ०-१०, बहादरू र्हा जाफर मागि, 
नवी ददलली-110002  

ग्राहक सेवा न. 08064-807-777 

ई-मेि grievance@dmifinance.in 

head.services@dmifinance.in 
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पररलशष्ट-बी   
एनबीएफसी िोकपाि याना सािर करावयाचा िक्रार अजक (िक्रारिाराने भरावयाची मादहिी) 

 
प्रति:  
एनबीएफसी िोकपाि, 
 
एनबीएफसी िोकपाि कायाकिय: 
 
महोिय, 
ववषय:  _______(र्ाखेचे नाव)_______(एनबीएफसी नाव) प्रवरूद्ि तक्रार 
 
तक्रारीचे सप्रवस्तर प्रववरण खालीलप्रमाणे आहे:  
 
१. तक्रारदाराचे नाव- 
२. तक्रारदाराचा सिंपूणि पत्ता 
 

प्रपनकोड- 
फोन निं./फॅक्स निं.- 
ई-मेल- 
 

३. (र्ाखेचे नाव व पत्ता आणण एनबीएफसी प्रवरूद्ि तक्रार  
 

प्रपनकोड- 
फोन निं./फॅक्स निं.- 
ई-मेल- 
 

४. एनबीएफसी खात्याचे प्रववरण (असलयास)-  
(क्रमािंक आणण खातूे स्वरूप कृपया नमूद करावे अथाित ठेव/कजि खाते इत्यादी ज्याबाबत तक्रार करण्यात येत आहे). 

 
५. (अ) तक्रारदाराने एनबीएफसीकड ेतक्रार ददलयाचा ददनािंक 

(प्रार्तर्नधिक स्वरूपातील प्रत कृपया सादर करावी) 
 

(ब) तक्रारदाराने यासदिंभाित काही स्मरण करून ददली होती का? होय/नाही 
(सदर स्मरणपत्राची प्रत कृपया सोबत जोडावी) 
 

६. तक्रारीचा प्रवषय (योजना क्लॉज ८ चा कृपया सिंदभि घ्यावा)- 
 
७. तक्रारीचे सप्रवस्तर प्रववरण:  

(सदर जागा पुरेर्ी नसलयास स्वतिंत्र र्ीट जोडावे) 
 

८. एनबीएफसीकडून तक्रार प्राप्त ददनािंकापासून (एक मदहन्याच्या आत) काही उत्तर लमळाले का? होय/नाही 
(होय असलयास सिंबिंधित प्रत कृपया जोडावी) 
 

९. एनबीएफसी लोकपाल यािंच्याकडून कसे र्नवारण करण्यात आले 
(तुमच्या तक्रारीला आिार स्वरूपात दस्तऐवज पुराव्याकररता सिंबिंधित प्रत जोडावी) 
 

१०. तक्रारदाराद्वारे नुकसानीसिंदभाित सादर केलेले प्रववरण (योजनेमिील क्लॉज १२ (५) आणण १२ (६) चा कृपया सिंदभि घ्या) रु. 
.......................... 
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११. सोबत जोडलेलया दस्तऐवजाची यादी: 
(सवि दस्तऐवज कृपया जोडा)  
 

१२. घोषिा: 
 
i. मी/आम्ही, तक्रारदार घोप्रषत करतो/करते की: 

अ) उपरोक्त सादर केलेली मादहती सिंपूणिपणे खरी आहे आणण  
ब) मी/आम्ही उपरोक्त रकान्यात प्रदान केलेली मादहती आणण दस्तऐवजा आिारे कोणत्याही प्रकारची फसवणकू केलेली 

नाही.  
ii. योजना क्लॉज ९ (अ) (अ) आणण (ब) मिील तरतूदीनुसार एक वषि समाप्तीपुवी तक्रार करण्यात आलेली आहे. 
iii. माझ्या/आमच्याद्वारे सदर तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आलेले प्रवषय यापुवी एनबीएफसी लोकपाल अधिकारी ककिं वा इतर 

कोणासमारही सादर करण्यात आलेले नाही.   
iv. सदर तक्रारीसिंदभाितील प्रवषय कोणत्याही मिंडळ/न्यायालय/लवादासमोर सुनावणीसाठी प्रलिंत्रबत नाही.  
v. मी/आम्ही एनबीएफसी यािंना अधिकार सपूुदि करतो की आम्ही एनबीएफसी लोकपाल यािंना सादर केलेले दस्तऐवज तक्रार 

र्नवारण करतािंना आवश्यक असलयास उघड करण्याचे सिंपूणि अधिकार सुपूदि करीत आहोत.  
vi. मी/आम्ही एनबीएफसी, २०१८ कररता लोकपाल योजनेसिंदभाितील सवि घटक समजावून घेतलेले आहेत. 

 

आपिा/आपिी ववश्वास,ू 
 
 
 
(िक्रारिाराची स्वाक्षरी) 
 
नामाांकन - (तक्रारदार आवश्यकता असलयारस प्रार्तर्नधिक स्वरूपात त्याच्या वतीने इतर व्यक्तीस डीएमआय लोकपाल ककिं वा 
डीएमआय लोकपाल कायािलय यािंच्यासमोर हजर राहण्याचे अधिकार नामािंकनाद्वारे देवू र्कतात, याकररता खालील र्पथपत्र सादर 
करणे अर्नवायि आहे) 
 
मी/आम्ही नावे उपरोक्त तक्रारदार श्री/श्रीमती----------------------- यािंना नामािंककत करीत असून ते वकील नसून त्यािंचा रहीवासी पत्ता 
---------------------------असा आहे आणण ते माझ/ेआमचे प्रर्तर्निी म्हणून उपन्स्थत राहण्याचे सवि अधिकार त्यािंना देत असून सदर 
तक्रार र्नवारण प्रकक्रयेदरम्यान त्यािंनी केलेले कोणतहेी प्रविान तथा र्नकालासिंदभाितील नाकार/स्वीकार माझ्यावर/आमच्यावर 
बिंिनकारक असेल. त्याने/र्तने माझ्या/आमच्या उपन्स्थतीत यावर स्वाक्षरी केलेली आहे. 
 
नामाांकन स्वीकारण्याि येि आहे. 
 
(प्रतितनधीची स्वाक्षरी) 
 
(िक्रारिाराची स्वाक्षरी) 
 
टीप: सिर िक्रार ऑनिाइन सािर केिी असल्यास, स्वाक्षरीची आवश्यकिा नाही.  


