ફરિયાદ રિવાિણ તંત્ર અિે આગળ વધાિવાિી િચિા
આગળ વધારવાની રચના:
સ્તિ 1:
જો ગ્રાહક કં પનીની ગ્રાહક સેવા ટીમ દ્વારા આપવામાં આવેલા ઉકે લથી સંતુષ્ટ ન હોય અથવા 7 દિવસની અંિર
કોઈ પ્રદતસાિ પ્રાપ્ત થયો ન હોય, તો ગ્રાહક અહીં લખી શકશે છે :
મેિજ
ે િ ઓપિ ેશન્સ
સેન્ટટરમ માઇક્રોક્રે દિટ દલદમટે િ
સરનામું ઓદિસ # 402, નીલકં ઠ કોપોરેટ પાકક , લેવલ 4, દકરોલ રોિ
દવદ્યાદવહાર (વેસ્ટ), મુંબઈ, 400 086, 91-022 62756212 [લેન્ટિલાઇન
નંબર] અથવા cml.complaints@centrum.co.in ને ઇમેઇલ મોકલો
કં પની આવી િદરયાિ મળવાની તારીખથી કામકાજના 7 દિવસની અંિર જવાબ આપશે.
સ્તિ 2:
જો ગ્રાહક હજી પણ મેનજ
ે ર – ઓપરેશન્ટસ દ્વારા આપવામાં આવેલા ઉકે લથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો ગ્રાહક અહીં
િદરયાિ દનવારણ અદધકારીને લખી શકે છે :
ફરિયાદ રિવાિણ અરધકાિી
સેન્ટટરમ માઇક્રોક્રે દિટ દલદમટે િ,
ધ્યાને: શ્રી ઓમ શંકર િુબે
સરનામુ:ં ઓદિસ # 402, નીલકં ઠ કોપોરેટ પાકક , લેવલ 4, દકરોલ રોિ
દવદ્યાદવહાર (વેસ્ટ), મુંબઈ, 400 086
અથવા om.dubey@centrum.co.in ને ઇમેઇલ મોકલો
અથવા 91-90828 29036 [મોબાઇલ] / 91-022 62756222 [લેન્ટિલાઇન નંબર] પર કૉલ કરો
િદરયાિનો જવાબ કામકાજના 7 દિવસની અંિર આપવામાં આવશે.
સ્તિ 3:
જો ગ્રાહક હજી પણ સ્તર 1 અને સ્તર 2 પર આગળ વધારેલા દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ ઉકે લથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો તે
એમએિઆઇએન ટોલ ફ્રી નંબર 18001021080 પર કૉલ કરી શકે છે
સ્તિ 4:
જો ગ્રાહક હજી પણ સ્તર 1, સ્તર 2 અને સ્તર 3 પર આગળ વધારેલા દ્વારા પ્રિાન થયેલા ઉકે લથી સંતષ્ટ
ુ ન
હોય, તો તે આરબીઆઈનો સંપકક કરી શકે છે અથવા તેમને નીચે જણાવેલ સરનામાં પર લખી શકે છે:
ઓદિસર-ઇન-ચાજક દરઝવક
બેંક ઓિ ઇદન્ટિયા
નોન-બેંદકં ગ સુપરદવઝન િીપાટક મન્ટે ટ મુંબઇ
રીઝનલ ઓદિસ
ત્રીજો માળ, િૉ. એ.બી. નાયર રોિ,
મુંબઈ સેન્ટટરલ સ્ટે શન (મરાઠા મંદિર દથયેટરની બાજુ માં) બાયકુ લા,
મુંબઇ 400008
િોન: (022) 2302 2014 િે ક્સ: (022) 2302 2011 ઈ-મેલ
આઈિી: helpdnbs@rbi.org.in

ઓમ્બુડ્સમેિ સ્કીમ
વૈકદપપક રીતે, જો કં પની તરિથી એક મદહનાની અંિર જવાબ પ્રાપ્ત થયો નથી, અથવા ગ્રાહક એન.બી.એિ.સી
(+) ના પ્રદતસાિથી સંતુષ્ટ ન હોય જો ગ્રાહકે કોઈ િોરમનો સંપકક કયો ન હોય, તો ગ્રાહક િીચેિા આધાિો પિ
એનબીએિસી ઓમ્બડ્સમેન પાસે (એનબીએિસી તરિથી જવાબ મળ્યાના એક વર્ક કરતાં મોિી નહીં) િદરયાિ
નોંધાવી શકે છે :
•
•

ચેક આપવામાં આવ્યા નથી અથવા દવલંબ થયેલ છે
મંજૂર કરેલી લોનની રકમ, દનયમો અને શરતો, વ્યાજના વાદર્કક િર, વગેર ે જણાવ્યા નથી.

•

મંજૂરી પત્ર/શરતો અને મંજૂરીની શરતો સ્થાદનક ભાર્ા અથવા ઉધાર લેનારા દ્વારા સમજી શકાય
તેવી ભાર્ામાં પ્રિાન કરવામાં દનષ્િળતા અથવા ઇનકાર

•

મંજૂર થયેલા દનયમો અને શરતોમાં સૂદચત િે રિારો માટે સ્થાદનક ભાર્ા અથવા ઉધાર લેનારા દ્વારા
સમજી શકાય તેવી ભાર્ામાં પૂરતી નોદટસ આપવામાં દનષ્િળતા અથવા ઇનકાર

•
•
•
•
•

તમામ બાકી ચૂકવણી થવા પર જામીનગીરી િસ્તાવેજો મુક્ત કરવામાં દનષ્િળતા/દવલંબ
ઉધાર લેનારાને પૂરતી પૂવક સૂચના આપ્યા દવના શુપક લાગુ કરવા
કોન્ટટરાક્ટ/લોન કરારમાં કાયિે સર રીતે લાગુ થઇ શકતું દબપટ-ઇન રીપઝે શન પ્રિાન કરવામાં દનષ્િળતા
એનબીએિસી દ્વારા આરબીઆઈના દનિે શો અનુસરવામાં આવ્યા નથી
િે ર પ્રેદક્ટસ કોિ અંગન
ે ા દિશાદનિે શોનું પાલન થયું નથી

એિબીએફસી ઓમ્બડ્સમેિ (આિબીઆઈ) અિે સેન્્ર મ માઇક્રોક્રેરિ્ રિરમ્ે િ (સીએમએિ) િોિિ
અરધકાિીઓિા સિિામાં અિે કાયયક્ષત્ર
ે
શ્રી ઓમ શંકર િુબે કં પનીના દપ્રદન્ટસપાલ નોિલ અદધકારી (પીએનઓ) તરીકે કામ કરશે. પ્રાિે દશક નોિલ અદધકારીઓની
દવગતો નીચે આપેલ છે :
એ કે ન્ર
સ.
એ
િ
1. ચેન્નાઈ

2.

મુંબઇ

એિબીએફસી
ઓમ્બડ્સમેિિી ઓરફસિું
સિિામું

કાયયક્ષત્ર
ે

સીએમએિ પ્રાદે રશક િોિિ
અરધકાિીઓ

સી/ઓ દરઝવક બેંક ઓિ
ઇદન્ટિયા િોટક ગ્લેદસસ,
ચેન્નાઈ 600 001
એસટીિી કોિ: 044
ટે દલિોન નંબર :
25395964 િે ક્સ નંબર :
25395488
ઇમેઇલ :
nbfcochennai@rbi.org.in

તાદમલનાિુ , આંિામાન અને
દનકોબાર દ્વીપસમૂહ, કણાકટક,
આંધ્રપ્રિે શ, તેલંગણા, કે રળ,
લક્ષદ્વીપનો કે ન્ટરશાદસત પ્રિે શ
અને પુિુચેરીનો કે ન્ટરશાદસત
પ્રિે શ

શ્રી તુર્ાર હોલી સરનામુ:ં
સેન્ટટરમ માઇક્રો ક્રે દિટ
દલદમટે િ ઓદિસ # 402,
નીલકં ઠ કોપોરેટ પાકક , લેવલ
4, દકરોલ રોિ દવદ્યાદવહાર
(વેસ્ટ), મુબ
ં ઇ, 400 086

સી/ઓ દરઝવક બેન્ટક ઓિ
ઇદન્ટિયા આરબીઆઈ
બાયકુ લા ઓદિસ દબદપિં ગ
સામે મુંબઇ સેન્ટટરલ રેપવે સ્ટે શન
બાયકુ લા, મુંબઇ - 400 008
એસટીિી કોિ: 022 ટે દલિોન
નંબર : 23028140 િે ક્સ નંબર :
23022024
ઇમેઇલ :

મહારાષ્ટર , ગોવા, ગુજરાત,
મધ્ય પ્રિે શ, છત્તીસગઢ,
િાિરા અને નગર હવેલી,
િમણ અને
િીવના કે ન્ટરશાદસત પ્રિે શો

શ્રી તુર્ાર હોલી સરનામુ:ં
સેન્ટટરમ માઇક્રો ક્રે દિટ
દલદમટે િ ઓદિસ # 402,
નીલકં ઠ કોપોરેટ પાકક , લેવલ
4, દકરોલ રોિ દવદ્યાદવહાર
(વેસ્ટ),
મુંબઈ, 400 086

nbfcomumbai@rbi.org.in

3.

નવી
દિપહી

સી/ઓ દરઝવક બેંક ઓિ
ઇદન્ટિયા સંસિ માગક
નવી દિપહી -110001
એસટીિી કોિ: 011
ટે દલિોન નંબર:
23724856 િે ક્સ નંબર :
23725218-19
ઇમેઇલ :
nbfconewdelhi@rbi.org.in

દિપહી, ઉત્તર પ્રિે શ,
ઉત્તરાખંિ, હદરયાણા,
પંજાબ,
કે ન્ટરશાદસત પ્રિે શ
ચંિીગ
દહમાચલ પ્રિે શ, અને
રાજસ્થાન અને
જમ્મુ અને કાશ્મીર રાજ્ય

અદભલાર્ કે શારવાની
સરનામુ:ં સેન્ટટરમ માઇક્રોક્રે દિટ
દલદમટે િ સમંતારપુર, ઓપિ
ટાઉન, આઈસીઆઈસીઆઈ
બેંકની ઉપર, બીજો માળ,
ભુવનેશ્વર, ઓદિશા 751002

4.

કોલકાતા

સી/ઓ દરઝવક બેંક ઓિ
ઇદન્ટિયા 15, નેતાજી
સુભાર્ રોિ કોલકાતા 700 001
એસટીિી કોિ: 033
ટે દલિોન નંબર :
22304982 િે ક્સ નંબર :
22305899
ઇમેઇલ :
nbfcokolkata@rbi.org.in

પદિમ બંગાળ, દસદિમ,
ઓદિશા, આસામ, અરુણાચલ
પ્રિે શ, મદણપુર, મેઘાલય,
દમઝોરમ, નાગાલેન્ટિ, દત્રપુરા,
દબહાર અને ઝારખંિ

અદભલાર્ કે શરવાની
સરનામુ:ં સેન્ટટરમ માઇક્રોક્રે દિટ
દલદમટે િ સમંતારપુર, ઓપિ
ટાઉન, આઈસીઆઈસીઆઈ
બેંકની ઉપર, બીજો માળ,
ભુવનેશ્વર,
ઓદિશા - 751002

(1) ઓમ્બડ્સમેન દનણકય કે વી રીતે લે છે ?
•
•

ઓમ્બડ્સમેન સમક્ષ કાયકવાહી પ્રકૃ દતમાં સારાંશ હોય છે
સુલેહ દ્વારા સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપે છે-> જો પહોંચવામાં ન આવે તો, એવોિક /ઓિક ર જારી કરી શકે છે

(2) જો ઓમ્બડ્સમેનના દનણકયથી સંતુષ્ટ ન હોય, તો શું ગ્રાહક અપીલ કરી શકે છે ?
હા, જો ઓમ્બડ્સમેનનો દનણકય અપીલપાત્ર હોય તો -> અપીલ અદધકારી: નાયબ ગવનકર, આરબીઆઈ
િોંધ:
•
•

આ વૈકદપપક દવવાિ દનવારણ તંત્ર છે
કોઈપણ તબિે દનવારણ માટે અન્ટય કોઈપણ કોટક /િોરમ/અદધકારનો સંપકક કરવા માટે ગ્રાહક
સ્વતંત્ર છે

ઓમ્બુડ્સમેિ સ્કીમિી એક િકિ હેિ ઓરફસ ખાતે બ્ાંચ/પીએિઓિા બ્ાંચ મેિજ
ે િ/આરસસ્્ન્્ બ્ાંચ
મેિજ
ે િ પાસે ઉપિબ્ધ છે .

