
 

 

योग्य सराव सहंिता. 
परिचय 

किनारा िॅपिटल िी अग्रगण्य किनटेि एनबीएिसी आिे जी लिान व्यावसाययिांना जलद आणि सोयीस्िर 
तारि मुक्त िज ेउिलब्ध िरून देते, आणि याद्वारे भारतातील िमी सेवा हदल्या गेलेल्या एमएसएमई 
के्षत्राचे आर्थिि समवशेन िरण्यास चालना देते. किनारा िॅपिटल वकििं ग िॅपिटल आणि असेट/मशीन खरेदी 
िरण्याच्या गरजांसाठी रुिये 1-30 लाखाचे िजि िुरवते. किनारा िॅपिटल मायक्रो िायनान्स आणि िमर्शियल 
िॅपिटल यामधील उिीव भरून िाढते आिे. अशा िजािसाठीचा यनधी बँि आणि इतर आर्थिि संस्थािंडून 
संभवयनय िजिदारांना पवतररत िरण्यासाठी घेतला जातो. 

ररझव्िि बँि ऑि इंडडया (आरबीआय) च्या मास्टर िररित्रि डीएनबीआर (िीडी) सीसी. क्र. 054/03.10.119/2015-16 

च्या 01 जुल ै2015 च्या िेअर पॅ्रक्क्टस िोडचा िररचय, नॉन-बँकिंग िायनाक्न्शयल िंिन्यांना (एनबीएिसी) जारी 
िेलेले, संचालि मंडळाने क्व्िसेज िोक्ल्डगं्ज आणि िायनान्स प्रायव्िेट र्लर्मटेड (“िंिनी”) साठी िेअर पॅ्रक्क्टस िोड 

स्वीिारला आिे. 

प्रस्तावना 

ररझव्िि बँि ऑि इंडडयाने तयांच्या सप्टेंबर 28, 2006 रोजीच्या िररित्रिाद्वारे िजि देण्याचा व्यवसाय 
िरताना सवि एनबीएिसींना तयाचंा अवलंब िरण्यासाठी िेअर पॅ्रक्क्टस िोड (एििीसी) सबंंधी मागिदशिि 
ततवे जारी िेली आिेत. मागिदशिि तत्तवांनी इतरांमध्ये, िजािच्या अटी व शतींवर िुरेसा खुलासा िरण्याची 
सामान्य तत्तव ेआणि एि नॉन-िोएसीव्ि ररिव्िरी िद्धत स्वीिारण्याची सामान्य तत्तव ेसमापवष्ट िेली 
आिेत. 

उद्देश 

क्व्िसेज िोक्ल्डगं्ज अँड िायनान्स प्रायव्िेट र्लर्मटेड (‘िंिनी’)चा मुख्य व्यवसाय व्यक्ती / छोट्या 
व्यावसाययि उद्योजिानंा तयाचं े व्यवसाय स्थापित िरण्यासाठी किंवा तयांच े पवद्यमान व्यवसाय 
सुधारण्यासाठी िजि देऊ िरिे आिे. िोडच ेउद्दीष्ट प्रामुख्यान ेआमच्या सवि ग्राििांसि िोिारे व्यविार 
योग्य आणि िारदशिि िोतील िे सुयनक्चचत िरिे आिे. यामुळे ग्राििांना उतिादने आणि िंिनीद्वारे 
आिारण्यात येिाऱ्या पवपवध शुल्िाबद्दल अर्धि चांगल्या प्रिारे समजून घेण्यास मदत िोईल. 

िंिनी खाली नमूद िेलेल्या िेअर पॅ्रक्क्टस िोडचे अनुसरि िरेल. िोडची मुख्य उद्दीष्टे आिेत: 

o – ग्रािि संबंधांसाठी किमान मानिे यनक्चचत िरून िेअर पॅ्रक्क्टसचा प्रचार; 
o – वाढीव िारदशििता जेििेरून ग्रािि िंिनीच्या सेवांद्वारे िाय योग्य अिेक्षा िरू शितो िे 

ग्राििाला िूििििे समजेल; 

o – उच्च ऑिरेहटगं मानि साध्य िरण्यासाठी, स्िधेद्वारे, बाजार शक्तींना प्रोतसािन; 

o – ग्रािि आणि िंिनी यांच्यात योग्य आणि सौिादििूिि संबधंांना प्रोतसािन; आणि  

o – ग्राििांमधील पवचवासाला िाठबळ देि े

मुख्य मुद्दे 



 

 

येथे स्वीिारल्याप्रमािे िेअर पॅ्रक्क्टस िोड, उिरोक्त आरबीआय िररित्रिात समापवष्ट असलेल्या 
एनबीएिसीसाठीच्या िेअर पॅ्रक्क्टस िोडवरील मागिदशिि तत्तवांच्या अनुरुि आिे. 

फेअि पॅ्रक्टिस कोड 

िायिक्षमता, ग्रािि अर्भमुखता आणि िॉिोरेट गव्िनिन्स तत्तवांवर लक्ष िें हित िरून िंिनीचा व्यवसाय 
प्रचर्लत वैधायनि आणि यनयामि आवचयितांनुसार िेला जाईल. याव्ययतररक्त, िंिनी यतच्या िायािमध्ये 
िेअर पॅ्रक्क्टस िोडच ेिालन िरेल. 

 

धोिण / प्रक्रिया / मार्गदशगक तत्त्व ेआणण प्रक्रिया प्रवाह 

मुख्य घटि खालीलप्रमाि ेआिेत: 

a) कर्ागसाठीच ेअर्ग आणण तयाांची प्रक्रिया 

▪ िजिदारासोबतच ेसवि संवाद स्थायनि भाषेत किंवा िजिदाराला समजिाऱ्या भाषेत असतील 

▪ िजािच्या अजािमध्ये आवचयि माहितीचा समावेश असेल, क्जचा िररिाम िजिदाराच्या हितावर िोतो, 
ज्यामुळे इतर एनबीएिसीनंी देऊ िेलेल्या अटी व शतींशी अथिििूि तुलना िेली जाऊ शित ेआणि 
िजिदार एि माहिती िूिि यनििय घेऊ शिेल. िजािसाठीचा अजि तयासि सबर्मट िरण्यासाठी आवचयि 
िागदित्र ेदेखील सूर्चत िरू शितात. 

▪ सवि िजि अनुप्रयोगांच्या िावतीची िोच डडक्जटल िद्धतीने हदली जाते. 
▪ िंिनी िजािसाठीच्या अजािंची िडताळिी वाजवी िालावधीमध्ये िरेल. 
▪ िंिनी अजािस तयाच्या / यतचा अजि नािारला जाण्याची िारिे सागेंल. 

 

b) कर्ग मूलयाांकन आणण अिी/शर्थी 

िंिनी िजिदाराला मंजूर झालेली िजािची रक्िम अटी आणि शथीसि, वापषिि व्याजदर आणि तयाच्या 
अजािची िद्धत, मजंुरी ित्र किंवा ततसम याच्या माध्यमातून िजिदाराच्या स्थायनि भाषेत किंवा िजिदारास 
समजत ेअशा भाषेमध्ये र्लणखतििे व्यक्त िरेल. याव्ययतररक्त, दंडातमि व्याज आिारिे जािार असल्यास 
ते िजिदारास ठळििि ेर्लणखत स्िष्ट िेले जाईल. िंिनी िजिदाराद्वारे या सवि अटी व शतींची हदलेली 
स्वीिृती िंिनीच्या िाईलमध्ये बाळगेल. 

c) कर्ागच ेववतिण अिी व शतींमधील बदलाांसह 

िंिनी अटी व शतींमध्ये झालेल्या िोितयािी बदलाची नोहटस आिल्या सवि िजिदारांना स्थायनि भाषेत 
किंवा िजिदारांना समजले अशा भाषेत देईल - पवतरिाचे वेळाित्रि, व्याज दर, सेवा शुल्ि, प्रीिेमेंट शुल्ि 
इतयादींसि. िंिनीन ेिे देखील सुयनक्चचत िराव ेिी व्याज दर आणि शुल्िामध्ये िेवळ भपवष्याच्या दृष्टीन े
िररिाम िोईल. या संदभाितील योग्य तरतूद िजि िरारामध्ये समापवष्ट िेली जावी. 

िराराअंतगित देय किंवा िामर्गरीला िरत घेिे / गती देण्याचा यनििय देखील िजािच्या िराराच्या अनुरुि 
असावा. 

िंिनी सवि र्सक्युररटीजची संिूिि थिबािी िरतिेड िेल्यावर किंवा िजािची थिबािी रक्िम प्राप्त िेल्यावर 
तया िजिदाराद्वारे इतर िोितयािी दाव्यासाठी िोितािी िायदेशीर िक्ि किंवा िजािच्या अधीन असलेला 
दावा लक्षात घेऊन तया मुक्त िरेल. जर अशा प्रिारच्या िक्िाचा उियोग िरायचा असेल तर िजिदारास 



 

 

उविररत दाव्यांपवषयी आणि संबंर्धत दाव्याशी संबंर्धत दावा यनिाली िाढल्यार्शवाय र्सक्युररटीज हटिवून 
ठेवण्याचा अर्धिार असलेल्या अटींबद्दल संिूिि माहिती हदली जाईल. 

d) सामान्य 

o िजि िराराच्या अटी व शतींमध्ये प्रदान िेलेल्या उद्दीष्टांर्शवाय िंिनी िजिदाराच्या िायाित िस्तके्षि 
िरण्यािासनू िरावतृ्त िरेल (िजिदाराने यािूवी जािीर न िेलेली नवीन माहिती िंिनीच्या लक्षात येत 
नािी तोियिंत). 

o िजािच ेपवतरि झाल्या नंतर िजािच्या अटी व शतींमध्ये झालेले िोितेिी बदल, , िजिदारास योग्यररतया 
िळपवले जातील. िुढे, सवि बदल िेवळ भपवष्यातील आधारावर प्रभावी असतील. 

o िंिनी आिल्या वेबसाइटवर सवि िजि उतिादनांची ठळि वैर्शष्ट्ये प्रिार्शत िरेल. 
o व्याज दर आणि जोखमीच्या शे्रिीिरिासाठी दृक्ष्टिोन िंिनीच्या वेबसाइटवर उिलब्ध िरुन देण्यात 

येईल. जेव्िा व्याज दरात बदल िोईल तेव्िा वेबसाइटमध्ये प्रिार्शत िेलेली माहिती अिडटे िेली 
जाईल. 

o िंिनी िजि िागदित्र/ेमालमत्ता िागदित्र ेिें िीिृत हठिािी (िायर प्रूि एन्व्िायनिमेंट) साठवेल. 
o िंिनी िजि देण्याच्या बाबतीत लैंर्गि, जाती आणि धमािच्या िारिास्तव भेदभाव िरिार नािी. 
o िंिनीच्या अर्धिाऱ्यांना िजािची मंजुरी देण्यािूवी आणि नंतर, दोन्िी वेळी ग्राििाशंी तयांच्या सवि 

व्यविारात योग्यररतया वागण्याच ेयोग्य प्रर्शक्षि हदले जाईल. 
o िजि घेतलेल्या खातयाच्या िस्तातंरिासाठी िजिदारािडून पवनंती र्मळाल्यास, समंती किंवा अन्यथा 

म्ििजेच िंिनीचा आके्षि, जर िािी असेल तर - िोितीिी पवनंती र्मळाल्यानंतर 21 हदवसांच्या आत 
िजिदाराला िळपवले जाईल. अशी िस्तांतरि िायद्याच्या अनुषगंाने िारदशिि िंत्राटी अटींनुसार 
असेल. 

o िजािच्या िुनप्रािप्तीच्या बाबतीत, तयाच्या धोरिाशी सुसंगत, िंिनी िोितयािी छळाचा अवलंब िरिार 
नािी - जस ेिी िजिदारांना सतत त्रास देिे, िजािच्या िुनप्रािप्तीसाठी बळाचा वािर इतयादी. तथापि, 

िंिनी िजिदाराच्या थिबािी देण्यात पवलंब किंवा न भरल्यास िजिदारावर आवचयि िायदेशीर किंवा 
इतर संग्रि संबंर्धत िायिवािी िरण्यािासून माघार घेिार नािी. 

o िंिनी ज्या गोष्टी चुिीच्या घडतील तया सुधारण्यासाठी जलद आणि िायिक्षमतनेे िायिवािी िुढील 
गोष्टी वािरुन िरेल: 

1 – जलदगतीने चिुा सुधारिे; 

2 – िंिनीने ग्राििांच्या तक्रारी तवररत यनवारि िरिे ग्राििांच्या तक्रारींच्या यनवारि यंत्रिेनुसार 
तयार िेले आिे; 

3 – आमच्या ग्राििांना अद्याि आमच्या मदतीन ेसमाधानी नसल्यास तयांची तक्रार िशी िुढे आिावी 
िे आमच्या ग्राििांना सांगिे; 
4 – आिि आिल्या चिुांमळेु लागू िेलेले िोितेिी शुल्ि िरत िरिे. 
 

e) सांचालक मांडळाची र्बाबदािी 

िंिनीच्या संचालि मंडळाने संस्थमेध्ये योग्य तक्रारी यनवारि यंत्रिा देखील स्थािन िरावी. अशा यंत्रिेन े
िे सुयनक्चचत िेले िाहिजे िी िंिनीमध्ये िाम िरिाऱ्यांच्या यनिियामुळे उद्भविारे सवि पववाद िमीतिमी 
िुढील उच्च स्तरावर ऐिले जातील आणि पवल्िेवाट लावले जातील. सचंालि मंडळ योग्य िद्धतींचे अनिुालन 
आणि व्यवस्थािनाच्या पवपवध स्तरांवर तक्रारीच्या यनवारि यंत्रिेच े िायि िरण्याच े यनयतिार्लि 
िुनरावलोिन प्रदान िरेल. अशा िुनरावलोिनांचा एित्रत्रत अिवाल यनयर्मत अंतरान ेमंडळािड ेसादर िेला 
जाईल, ज ेिी तयाद्वारे यनधािररत िेले जाऊ शित.े 

f) तिाि ननवािण अधधकािी 

िंिनी तयांच्या शाखा / ज्या हठिािी व्यवसाय आिे तेथ ेिुढील गोष्टी दशिवेल: 



 

 

o तक्रार यनवारि अर्धिाऱ्याचे नाव आणि संििि  तिशील 

o एिा महिन्याच्या िालावधीत तक्रार / वादाचे यनरािरि न िेल्यास, ग्रािि येथे िररच्छेद (एल) नुसार 
तक्रार िुढे नऊे शिेल आणि जर तक्रारदार या यनिियावर समाधानी नसेल तर ग्रािि प्रादेर्शि प्रभारी 
अर्धिाऱ्यास अिील िरू शिेल. आरबीआयच ेियिवेक्षि पवभाग (एनबीएिसी) ज्यांच्या िायिके्षत्रांतगित 
िंिनीच ेनोंदिीिृत िायािलय आिे किंवा आरबीआयन ेयनयुक्त िेलेल्या एनबीएिसी लोििाल यांच्या 
िायिके्षत्रामध्ये येत आिे. 
 

g) भाषा आणण सांवाद पद्धत फेअि पॅ्रक्टिस कोड 

िेअर पॅ्रक्क्टस िोड (जो शक्यतो स्थायनि भाषेत किंवा िजिदारास समजले अशा भाषमेध्ये) वर नमूद 
िेलेल्या मागिदशिि सचूनांच्या आधारे सवि एनबीएिसींनी तयांच्या बोडािंच्या मजंुरीसि या िररित्रिाच्या 
तारखेिासून एिा महिन्याच्या आत तयांच्या बोडािंच्या मंजुरीसि नेमला िाहिजे. एनबीएिसींना िेअर पॅ्रक्क्टस 
िोडचा मसुदा तयार िरण्याचे स्वातंत्र्य असेल, मागिदशिि तत्तवाचंी व्याप्ती वाढपवली जाईल िरंत ुवरील 
मागिदशिि तत्तवांच्या अंतभूित आतम्याला िोितयािी प्रिारे मारि ठरेल अशा िद्धतीन े नािी. पवपवध 
भागधारिांच्या माहितीसाठी तयांच्या वेबसाइटवर, िािी असल्यास ते दशिपवले िाहिजे. 

h) ववस्ततृ प्रसाि आणण ननयतकाललक पुनिावलोकन 

पवपवध भागधारिांच्या माहितीसाठी िंिनी आिल्या वेबसाइटवर वर नमूद िेलेला िेअर पॅ्रक्क्टस िोड दशिवेल. 

या संदभाित आरबीआयने जारी िेलेल्या ताज्या मागिदशिि तत्तवाचं्या आणि स्वतःच्या अनुभवावर आधारे 
वेळोवेळी आवचयि असलेल्या िोडचे िुनरावलोिन आणि िररष्िृत िरेल. 

i) कां पनीन ेआकािलेलया अतयधधक व्यार्ाांबद्दलच्या तिािी 

व्याज दर आणि इतर शुल्ि ररझव्िि बँिेद्वारे यनयर्मत िेले जात नसले तरीिी िंिनी व्याज दर आणि 
प्रकक्रया आणि इतर शुल्ि यनक्चचत िरण्यासाठी िंिनी योग्य अंतगित तत्तव ेआणि िायििद्धती देईल. 

j) कां पनीन ेआकािलेलया अतयधधक व्यार्ाचे ननयमन 

िंिनी, यनधीची किंमत, माक्जिन आणि जोखीम प्रीर्मयम इतयादी संबंर्धत घटिांचा पवचार िरून व्याज 
दराचे मॉडले स्वीिारेल आणि िजि आणि प्रगतीसाठी आिारले जािारे व्याज दर यनक्चचत िरेल. 

व्याज दर आणि जोखमीच्या शे्रिीिरिासाठी दृक्ष्टिोन, अथाित आर्थिि सामर्थयि, व्यवसाय, व्यवसायावर 
िररिाम िरिारे यनयामि वातावरि, स्िधाि, िजिदाराचा मागील इयतिास आणि िजिदारांच्या वेगवेगळ्या 
शे्रिींमध्ये स्वारस्य असलेले वेगवगेळे दर आिारण्यासाठी युक्क्तवाद जािीर िेला जाईल आणि िजिदार किंवा 
ग्राििांना अजािच्या िॉमिमधील आणि मंजुरी ित्रात स्िष्टििे संवाद साधला जाईल. व्याज दर आणि 
जोखमीच्या शे्रिीिरिासाठी दृक्ष्टिोन देखील िंिनीच्या वेबसाइटवर उिलब्ध िरुन देण्यात येईल किंवा 
संबंर्धत वतिमानित्रांमध्ये प्रिार्शत िेला जाईल. वेबसाइटवर प्रिार्शत िेलेली किंवा अन्यथा प्रिार्शत 
िेलेली माहिती जेव्िा व्याज दरात बदल असेल तेव्िा अिडटे िेली जाईल. 

व्याजाचा दर वापषिि दर असावा जेिेिरून िजिदारास खातयावर आिारले जािाऱ्या अचूि व्याज दरची 
जािीव असेल. 

k) कां पनीन ेववत्तपुिवठा केलेलया तािण मालमत्तेच्या पुनवगसनासांदभागत स्पष्िीकिण 

िंिनीिड े िजिदारासि िरार/िजि िरारामध्ये अंगभूत री-िझशेन क्लॉज असले जो िायदेशीर 
अंमलबजाविीयोग्य असि ेआवचयि आिे. िंिनीने याची खात्री िरुन घ्यावी िी तयाची सुरक्षा, मूल्यमािन 
आणि तयाची प्राप्ती अंमलबजाविी िरण्याची संिूिि प्रकक्रया योग्य आणि िारदशिि असले. ग्राििांसोबत 



 

 

योग्य िद्धतीने व्यविार िरण्यासाठी िमिचाऱ्य्ांना िुरेस ेप्रर्शक्षि हदले जाईल िे सुद्धा िंिनी सुयनक्चचत 
िरेल. 

िारदशििता सुयनक्चचत िरण्यासाठी, िरार/िजि िराराच्या अटी व शतींमध्ये संबंर्धत तरतुदी देखील 
असाव्यात: 

▪ ताब्यात घेण्यािूवी नोटीसचा िालावधी; 
▪ अशी िररक्स्थती ज्यामध्ये सचूना िालावधी माि िेला जाऊ शितो; 
▪ तारि ताब्यात घेण्याची प्रकक्रया; 
▪ मालमत्तेची पवक्री/र्ललाव िरण्यािवूी िजािची िरतिेड िरण्यासाठी िजिदाराला अंयतम संधी देण्याची 

तरतूद; 

▪ िजिदाराला िुन्िा जागा देण्याची प्रकक्रया 
▪ मालमत्तेची पवक्री / र्ललावाची प्रकक्रया. 

अशा अटी व शतींची एि प्रत िजिदारांना िररित्रिाच्या दृष्टीने उिलब्ध िरुन हदली जाईल ज्यात अस े
म्िटले गेले िाहिज ेिी िजि मंजरुीच्या वळेी सवि िजिदारांना िजािच्या िरारामध्ये उद्धतृ िेलेल्या प्रतयेि 
संलग्निांच्या प्रतसि िजि िराराची एि प्रत िंिनी नेिमीच देऊ शिते, जी अशा िजि िराराचा मखु्य घटि 
बनवू शित.े. 

l) ग्राहकाांच्या तिािी आणण वाद 

किनारा िॅपिटलमध्ये एि मजबूत तक्रार यनवारि यंत्रिा आिे. ग्राििांच्या तक्रारी प्रभावीिि ेसोडपवण्यासाठी, 
किनारा िॅपिटलने खाली वििन िेल्यानुसार संवादाचे अनेि मागि सादर िेले आिेत. एखादा ग्रािि तक्रार 
एस्िलेट शितो किंवा खाली सूचीबद्ध िेलेल्या िोितयािी िद्धतीने िंिनीच्या सेवेबद्दल असंतोष व्यक्त 
िरू शितो: 

1. तयांच्या सक्व्ििस िबमध्ये जा आणि िब मॅनेजरशी बोला. 
2. टोल-फ्री ग्रािि सेवा क्रमांि 1800-103-2683 वर िॉल िरा आणि आमच्या ग्रािि सेवा एजंटशी बोला. 
3. आम्िाला ग्रािि समस्या help@kinaracapital.com वर ईमेल करा 

4. आमच्या वेबसाइटवर तक्रार िरा – www.kinaracapital.com/contact-us/ 

5. नोंदिीिृत िायािलयाला ित्र ेकिंवा सूचना िाठवा: 

नोंदिीिृत िायाि लयाचा ित्ता: 
ग्रािि सेवा 
कि नारा िॅपि टल | पव सेज िोक्ल्ड्ंंग्स अँड िायनान्स प्रायव्िेट र्ल र्म टेड 
No. 50, दसुरा मजला, 
100 िूट रोड, एचएएल 2nd स्टेज , 
इंहद रानगर, बेंगळुरू, िनाि टि 560038 

वाजवी वेळ वाट िािल्यानंतर, जर ग्राििांना अस ेवाटले िी तयाच्या समस्येवर अद्याि लक्ष हदले जात 
नािी किंवा तयाच्या यनरािरि िेले नािी तर तो / ती िंिनीच्या एस्िेलेशन मॅहिक्सनुसार िा मुद्दा िुढे 
नेऊ शिेल. 
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Customer 
Grievance 

Escalation Matrix 

Leve
l 

Name of

 the 
Officer 

Contact Details Designatio
n 

Level 1 Narendra 
Laxman Pakhare 

Phone No: 6364464958 
Email: 
managercustomercare@kinaracapital.com 

Manager-Customer 

Care 

Level 2 Riji K 
Phone No: 6364464953 
Email:headcustomercare@kinaracapital.co
m 

Head - Customer Care 

Level 3 
Mohan
 
K 
Pattabhirama
n 

Phone No: 6364464957 
Email: nodalofficer@kinaracapital.com 

Head IQA, 
Principal Nodal 
Officer 

Level 4 Thirunavukkarasu R 
Phone No: 6364464955 
Email: 
chiefnodalofficer@kinaracapital.com 

Chief 
Operating 
Officer & 
Director of the 
Board 

 

Level 5: अशा अिवादातमि िररक्स्थतीमध्ये जेथ ेग्रािि 4 र्थया स्तराच्या एस्िलेशन ेहदलेल्या प्रयतसादान ेसमाधानी 
नसेल आणि जर समस्या नोंदपवल्या नंतर 1 महिन्यामध्ये यनरािरि झाली नािी, तर ग्रािि एनबीएिसी लोििाल 
यांना खाली दिलेल्या मादितीनुसार संपकक  करू शकतात: 

 

 
Sl. 

No. 

Centre Address of the Office of NBFC 

Ombudsman 

Area of Operation 

1 Chennai C/o Reserve Bank of India Fort Glacis, 

Chennai 600 001 STD Code: 044 

Telephone No: 25395964 

Fax No: 25395488 

Email: ms.nbfcochennai@rbi.org.in 

Tamil Nadu, Andaman and Nicobar 

Islands, Karnataka, Andhra Pradesh, 

Telangana, Kerala, Union Territory of 

Lakshadweep and Union Territory of 

Puducherry 

2 Mumbai C/o Reserve Bank of India RBI Byculla 

Office Building Opp. Mumbai Central 

Railway Station Byculla, Mumbai-

400008 

STD Code: 022 

Telephone No :2300 1280 

Fax No: 23022024 

Email: ms.nbfcomumbai@rbi.org.in 

Maharashtra, Goa, Gujarat, Madhya 

Pradesh, Chhattisgarh, Union 

Territories of Dadra and Nagar Haveli, 

Daman and Diu 
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