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      પરિરિષ્ટ એ 

નોન-બેંર િંગ ફાઇનારસિયલ  િંપનીઓ માટે લો પાલ યોજના, ૨૦૧૮: 

મુખ્ય લાક્ષરિ તાઓ

 

ગ્રાહક દ્વારા કોમ પ્લેન્ટ ભરવાનાાં મેદાન કારણો: 

• વ્યાજ / થાપણ ચકૂવલે નથી અથવા ચકૂવણીમાાં વવલાંબ થાય છે 

• વવલાંબ સાથે પ્રસ્તતુ અથવા પણૂણ કરાયલે તપાસો 
• માંજૂર કરેલી લોનની રકમ, વનયમો અને શરતો, વાવષિક વ્યાજ દર, વગરેે જણાવ્યા નથી. 
• કરારમાાં ફેરફાર, ચાર્જ વસલૂવા માટે સચૂના આપવામાાં આવી નથી 
• કરાર / લોન કરારમાાં પારદવશિતાની ખાતરી કરવામાાં વનષ્ફળતા 
• વસક્યોરરટીઝ / દસ્તાવેજો મકુ્ત કરવામાાં વનષ્ફળતા / વવલાંબ 

• કરાર / લોન એગ્રીમેન્ટમાાં રરપોઝઝશનમાાં ઝબલ્ટ કાયદેસર રીતે અમલમાાં મકૂી શકાય તવેુાં પ્રદાન કરવામાાં વનષ્ફળતા 
• એનબીએફસી દ્વારા અનસુરવામાાં ન આવતા આરબીઆઈના વનદેશો 
• વાજબી પ્રેક્ક્ટસ કોડ અંગનેા માગણદવશિકાઓને માંજરૂી નથી 

ગ્રાહક ફરરયાદ કેવી રીત ેનોંધાવી શકે?

 

લોકપાલ નનણણય કેવી રીતે લ ેછે? 

લોકપાલની કાયણવાહી સારાાંશમાાં આપે છે  

સમાધાન દ્વારા સમાધાનન ેપ્રોત્સાહન આપ ેછે જો પહોંચ્ુાં ન હોય તો, એવોડણ / ઓડણર આપી શકે છે 

શ ાં ગ્રાહક અપીલ કરી શકે છે, જો લોકપાલના નનણણયથી સાંત  ષ્ટ ન હોય? 

હા, જો લોકપાલનો વનણણય અપીલ ઓથોરરટી હોય તો: ડેપ્્ટુી ગવનણર, આરબીઆઈ 

નૉધ: 

આ વૈકલ્લ્પક વવવાદ વનવારણ વમકેવનઝમ છે 

કોઈપણ તબકે્ક વનવારણ માટે ગ્રાહક અન્ય કોટણ / માંચ / અવધકારની પાસ ેપહોંચવાની સ્વતાંત્રતા ધરાવ ે

છે                            યોજનાની વધ ુવવગતો માટે www.rbi.org.in નો સાંદર્ણ લો 

યોજના ગ્રાહકો આવરી લે છે

થાપણ લેવી બધા 
એનબીએફસી

સપંત્તિના કદવાળા એનબીએફસી > = ૧00 કરોડનો ગ્રાહક ઇન્ટરફેસ(બાકાત: 
ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ કંપનીઓ, કોર ઇન્વેસ્ટ્ટમેન્ટ કંપનીઓ, ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર ડેટ ફંડ 

અને એનબીએફસીન  ંલલક્ક્વડેશન હઠેળ છે )

સબંતં્તધત 
એનબીએફસીને 
લેલિત રજૂઆત

જો એનબીએફસી 
તરફથી જવાબ મળ્યો
નથી અથવા ગ્રાહક 
એનબીએફસીના 
જવાબથી અસતં  ષ્ટ

રહશેે

એનબીએફસી ઓમ્બડ્સમેન 
પાસે ફરરયાદ નોંધાવી
(એનબીએફસી તરફથી 
જવાબ મળ્યાના એક વર્ષ

પછી નહીં)

એક મરહનાના 
અંત ે

જો ગ્રાહકે કોઈ 

માંચ પર સાંપકણ 
કયો નથી 

http://www.deere.co.in/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=gu&u=http://www.rbi.org.in
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જોડાિ 1 

એનબીએફિી માટે લો પાલના િિંચાલનનુિં િિનામુિં અને કે્ષત્ર 

 

 

 

 ેસરો ઓપિિેન ક્ષેત્ર લો પાલ  ચેિીઓનુિં િિનામુિં 

 

 

 

મ ુંબઈ 

 

મહારાષ્ટ્ર , ગોવા, ગ જરાત, 

મધ્યપ્રદેશ, છત્તીસગ,, 

દાદરા અને નગર હવેલી, 

દમણ અને દીવના 

કેન્દ્રશાસસત પ્રદેશો 
 

સી / ઓ ભારતીય સરઝવવ બેંક 

આરબીઆઈ બાયક લા ઓસિસ સબસ્ડુંગ 

મ ુંબઈ સેન્દ્ રલ રે્ વે સ્્ેશન  સામ ે, બાયક લા, 

મ ુંબઇ -400008 

એસ્ીડી કોડ: 022 ્ેસલિોન નુંબર: 2300 1280 

 િેક્સ નુંબર: 23022024 

ઇમેઇલ: cms.nbfcomumbai@rbi.org.in  

 

 

નવી સદ્હી 

 

સદ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ, 

ઉત્તરાખુંડ, હસરયાણા, 

પુંજાબ, ચુંદીગ Hima 

સહમાચલ પ્રદેશ, રાજસ્થાન 

અને જમ્મ -કાશ્મીર 

રાજ્યનો કેન્દ્ર શાસસત 

પ્રદેશ 
 

સી / ઓ ભારતીય સરઝવવ બેંક 

સુંસદ માગવ, નવી સદ્હી 110001 

્ેસલિોન નુંબર: 011- 23724856 

િેક્સ નુંબર: 23725218-19 

ઇમેઇલ: cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in 

 

 

 

 

ચેન્નાઈ 

  

 

તસમલનાડ , આુંદામાન અને સનકોબાર 

આઇલેન્દ્્સ, કણાવ્ક, આુંધ્રપ્રદેશ, તેલુંગાણા, 

કેરળ, લક્ષદ્વીપ અને કેસન્દ્રય શાસસત 

પ્રદૂચેરીનો કેન્દ્ર 

 

 સી / ઓ ભારતીય સરઝવવ બેંક 

િો વ્  ગ્લેસકસ, ચેન્નાઇ 600 001 

એસ્ીડી કોડ: 044 

્ેસલિોન નુંબર: 25395964 

િેક્સ નુંબર: 25395488 

ઇમેઇલ: 

cms.nbfcochennai@rbi.org.in 

 
 

 

 

કોલકાતા 

 

પસિમ બુંગાળ, સસસિમ, 

ઓસડશા, આસામ, 

અરુણાચલ પ્રદેશ, મસણપ ર, 

મેઘાલય, સમઝોરમ, 

નાગાલેન્દ્ડ, સિપ રા, સબહાર 

અને ઝારખુંડ 
 

સી / ઓ ભારતીય સરઝવવ બેંક 

15, નેતાજી સ ભાષ રોડ 

કોલકાતા -700001 

્ેસલિોન નુંબર: 033-22304982 

િેક્સ નુંબર: 22305899 

ઇમેઇલ: cms.nbfcokKolkata@rbi.org.in 

http://www.deere.co.in/
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