
                                                

अश्व फाइनेंस लिलिटेड (पूर्वी जैन सन्स फिनलीझ लललिटेड) 
CIN: U65910MH1998PLC333546 

१२ बी, ३ रा मजला, टेक्नीप्लेक्स -२ आयटी पार्क ,  वीर सावरर्र फ्लायओव्हर जवळ, गोरेगाव (पश्चिम), म ुंबई - ४०००६२, महाराष्ट्र, भारत  

Email: info@ashvfinance.com 

बिगर-िँक िं ग ववत्तीय  िं पनययिंसयठी लो पयल योजनय, २०१८: ठळ  वैशिष्ट्ये 
 

योजनिेे समाववष्ट्ट ग्राहर् : 

 
                                      __________________________________________________________________ 
                                                
 
 
 
 

 

 

ग्रयह य डून तक्रयर दयखल  रण्ययचे आधयर : 
❖ व्ययज / ठेव भरली नयही क िं वय ववलिंि न भरल्ययस; 

❖ धनयदेि सयदर  ेलय नयही क िं वय उिीर पूर्ण  ेलय 
❖ मिंजूर  जयणची रक् म, अटी व िती, वयवषण  व्ययज दर इ  ळवले नयही 
❖  रयरयत िदल, िुल्  आ यरर्ीसयठी सूचनय ददल्यय नयहीत 

❖  रयर /  जण  रयरयमध्ये पयरदिण तय सुननश्चचत  रण्ययत अयिस्वी 
❖ सुरक्षय ठेव  /  यगदपत्र ेसोडण्ययत अयिस्वी / ववलिंि 

❖ र्रारामध्ये / र्जाकच्या र्रारामध्ये र्ायदेशीरररत्या अुंमलात येण्यायोग्य अिंगभूत परत प्रदान र्रण्यात अयशस्वी;  
❖ भारतीय ररझव्हक बँर्चे ननदेि बबगर-बकँर्ुं ग ववत्तीय  िं पनीने पयळले नयहीत 

❖ उचित आिरण सुंहहतवेवषयी मागकदशकर् तत्त्वे पाळली जात नाहीत 

ग्राहक तक्रार कशी नोंदर्व ूशकतो?  

             

   

लोकपाल ननर्णय कसा घेईल? 

• लो पयल आधी  ययणवयही वै श्ल्प  वववयद ननरय रर् यिंत्रर्ेच्यय स्वरूपयची आहे. 
• लोर्पाल सल्लागार कर्ुं वा मध्यस्थी र्रून तक्रारदार आणण र्ुं पनी याुंच्यात परस्पर र्राराद्वारे तक्रारीच्या तोडगास प्रोत्साहन देते. 
• तसे नसल्यास, असा प रस्र्ार पास र्रण्याच्या र्ारणासह तक्रार द्या कर्ुं वा नार्ारून एखादा प रस्र्ार द्या. 

लोकपालच्या ननर्णयार्वर सिाधानी नसल्यास ग्राहक अपील दाखल करू शकतो? 

होय, लो पयलचय ननर्णययवर अपील  रू ि तो  (पुरस्कार लिळाल्यापासून फकिं र्वा तक्रारी नाकारल्याच्या ३० ददर्वसािंच्या आत)  
अपील प्रयधध रर्: नायब राज्यपाल, भारतीय ररझव्हक बँर् 

 
 
 

टीपः र्ोणत्याही टप्प्यावर या ननवारणासाठी र्ोणत्याही इतर न्यायालय / मुंि / प्राचिर्रणार्डे जाणे ग्राहर् स्वातुंत्र्य आहे 

 िं पनी ड ेलेखी 
तक्रयर 

बबगर-बँकर्ुं ग ववत्तीय  िं पनी 
लो पयलय ड ेतक्रयर नोंदवय 
( िं पनी डून आलेल्यय 
उत्तरयनिंतर ए य वषयणनिंतर 
नयही) 

जर ग्राहर्ाुंनी 
र्ोणत्याही मुंि / 

न्यायालयात सुंपर्क  
सािला नसेल तर 

जर  िं पनीने उत्तर ददले नयही क िं वय 
ग्रयह   िं पनीच्यय उत्तरयवर 
असमयधयनी 

ए य मदहनययच्यय िेवटी 

सवण बबगर-बँकर्ुं ग ववत्तीय र्ुं पन्या ठेवी 
 

१०० र्ोटीुंपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल ेबबगर-बँकर्ुं ग ववत्तीय र्ुं पन्या आणण ग्राहर् इुंटरफेस (वगळता: पयययभूत 

ववत्तीय र्ुं पन्या, र्ोअर गुिंतवरू्  र्ुं पन्या, पायाभूत स वविा र्जक ननिी आणण ललश्क्वडशेन अुंतगकत बबगर-

बँकर्ुं ग ववत्तीय र्ुं पन्या) 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E0%A4%9D#Hindi
mailto:info@intellegrow.com


                                                

 

 

योजनेच्या अधिक िाहितीसाठी www.ashvfinance.com चा संदर्भ घ्या 
िोकपािाचा संपकभ  तपशीि, कंपनीच्या नोडि अधिकारी आणि तक्रार ननवारि व अनुपािन अधिकायाचे सपंकभ  तपशीि, ज्याकडे ग्रािकांद्वारे संपकभ  सािता येईि: 

 

बिगर-िँककंग ववत्तीय किं पनी लोकपालाचा पत्ता र्व कायणप्रर्ाली 
 

अनु क्रिािंक कें द्र बिगर-िँककंग ववत्तीय किं पनी  लोकपाल कायाणलयाचा पत्ता के्षत्र 

१ चेननई 

 

भारतीय ररझव्हक बँर् द्वयरय 
फोटण ग्ले ीस, 

चेननई – ६०० ००१ 
एसटीडी  ोड: ०४४ 
दरूध्वनी क्रमयिं : २५३९५९६४                  
फॅक्स क्रमयिं : २५३९५४८८ 
ईमेल: nbfcochenena@rbi.org.in 

 

तालमळनाडू, अुंदमान आणण ननर्ोबार बेटे, र्नाकटर्, 

आुंध्र प्रदेश, तेलुंगणा, रे्रळ, लक्षद्वीप आणण 

र्ें द्रशालसत प्रदेश प ड िेरी 

२. म ुंबई भारतीय ररझव्हक बँर् द्वयरय 
भारतीय ररझव्हक बँर् भययखळय  यययणलय इमयरत 

म ुंबई सेंरल रेल्वे स्टेिन समोर, 
भययखळय, मुिंिई -४००००८ 
एसटीडी  ोड: ०२२ 
दरूध्वनी क्रमयिं : २३०२८१४० 
फॅक्स क्रमयिं : २३०२२०२४ 
ईमेल: nbfcomumbai@rbi.org.in 

महयरयष्टर, गोवय, गुजरयत, मध्य प्रदेि, छत्तीसगड, 

दयदरय आणर् नगर हवेली, दमर् आणर् दीव  ें द्र 
ियशसत प्रदेि 

 

३. नवी ददल्ली 
 

भारतीय ररझव्हक बँर् द्वयरय 
सिंसद मयगण 
नवी ददल्ली -११०००१ 
एसटीडी  ोड: ०११ 
दरूध्वनी क्रमयिं : २३७२४८५६ 
फॅक्स क्रमयिं : २३७२५२१८–१९ 
ईमेल: nbfconewdelhi@rbi.org.in 

ददल्ली, उत्तर प्रदेि, उत्तरयखिंड, हररययर्य, पिंजयि, 

चिंददगड दहमयचल प्रदेि आणर् रयजस्थयन व 
जम्मू- यचमीर रयज्य ियशसत प्रदेि 

 

४.  ोल यतय 
 

भारतीय ररझव्हक बँर् द्वयरय 
१५, नेतयजी सुभयष रोड, 

 ोल यतय -७००००१ 
एसटीडी  ोड: ०३३ 
दरूध्वनी क्रमयिं : २२३०४९८२                  
फॅक्स क्रमयिं : २२३०५८९९ 
ईमेल: nbfcok Kolkata@rbi.org.in 

पश्चचम ििंगयल, शसश्क् म, ओडडिय, आसयम, 

अरुर्यचल प्रदेि, मणर्पूर, मघेयलय, शमझोरम, 

नयगयलँड, बत्रपुरय, बिहयर आणर् झयरखिंड 

 



                                                

 

 

सिंपकाणची िादहती 
  

नोडल अधधकारी तक्रार ननवारि व अनुपािन अधिकारी 
नाव श्री ननरे्श र् मार लसन्हा नाव  ु. मोनन य थडेचवर 

पदनाम व्यवस्थयप ीय सिंचयल  पदनाम  िं पनी सधचव आणर् अनुपयलन अधध यरी 

 

पत्ता 

३ रय मजलय, १२ िी, टेक्नीप्लेक्स -२ आयटी पय ण ,. वीर 
सयवर र फ्लययओव्हर जवळ, गोरेगयव (पश्चचम), 

मुिंिई - ४०००६२, महयरयष्टर, भयरत 

 

पत्ता 

३ रा मजला, १२ बी, टेक्नीप्लेक्स -२ आयटी पार्क , वीर 
सावरर्र फ्लायओव्हर जवळ, गोरेगाव (पश्चिम), 

म ुंबई - ४०००६२, महाराष्ट्र, भारत 

सुंपर्क  क्रमाुंर् +९१ २२ ६२४९२७०० सुंपर्क  क्रमाुंर् +९१ २२ ६२४९२७०० 

ई –मेल आयडी nikesh.sinha@ashvfinance.com ई - मेल आयडी monika.thadeshwar@ashvfinance.com 

 

mailto:nikesh.sinha@intellegrow.com

