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1   પજરચય અને ઉદે્દશો 

 

સ્પર્ાિત્મક ન્િટેલ ન્ર્િાણ વ્યવસાયિી વર્િમાિ પન્િન્સ્િન્ર્માાં, ગ્રાહક સેવામાાં શ્રેષ્ઠર્ા એ ટકાઉ વ્યાવસાન્યક વૃન્િ, માકેટ 

શેિમાાં વૃન્િ અિે બ્રાડિ મૂલ્યમાાં સુર્ાિા માટેિુાં સૌિી મહત્વપૂણિ ર્ત્વ છે. ગ્રાહકિી ફન્િયાદો કોઈપણ કોપોિટે એકમિા 

ન્બઝિેસ જીવિિો એક ભાગ છે કાિણ કે દિકે ન્બઝિેસિે એવી પન્િન્સ્િન્ર્ઓિો સામિો કિવો પિે છે કે જમેાાં ગ્રાહકિા 

દ્રન્િકોણિી કેટલીક બાબર્ો ખોટી િઈ જાય છે. એક સેવા સાંસ્િા ર્િીકે, બહેર્િ ગ્રાહક સેવા પ્રદાિ કિવી અિે ગ્રાહક 

સાંર્ોષિુાં સ્ર્િ વર્ાિવુાં એ અમાિા માટે મુખ્ય બાબર્ છે. િવા ગ્રાહકોિે આકન્ષિર્ કિવા રે્મજ હાલિા ગ્રાહકોિે જાળવી 

િાખવા માટે ત્વન્િર્ અિે કાયિક્ષમ સેવા પ્રદાિ કિવી આવશ્યક છે. બજાિિા શેિમાાં વર્ાિો કિવો અિે બ્રાડિ મૂલ્ય ન્િમાિણ 

કિવા એ માત્ર સૌિી ઓછા સમયમાાં ગુણવત્તા સેવા પ્રદાિ કિીિે જ શક્ય છે. 
 

આ ICCL ફન્િયાદ ન્િવાિણ પૉન્લસીિો હેરુ્ ગ્રાહકિી ન્શકાયર્ો અિે ફન્િયાદોિુાં ર્ાત્કાન્લક ન્િવાિણ કિવાિો છે. ફન્િયાદ 

ન્િવાિણ માટેિી સમીક્ષા પિન્ર્એ ઉત્પાદિિી સુન્વર્ાઓ અિે સેવા ન્વર્િણમાાં િહેલી ખામીઓિે ઓળખવામાાં પણ 

મદદ કિવી જોઈએ. પ્રદાિ કિલે એસ્કેલેશિ એ સાંબાંન્ર્ર્ મેિેજમેડટ વ્યન્િર્ પક્ષિી ફન્િયાદ ન્વશ ેજાગૃર્ િાય અિે આ 

બાબરે્ ન્વચાિણા કિ ેરે્ માટે રે્મિે સાંવેદિશીલ બિાવવા માટે છે. 
 

2   લજક્ષત પ્રેક્ષકો 

 

બોિિ  અિે ર્મામ ન્વભાગોિા સભ્યો આ દસ્ર્ાવેજ માટે પ્રાિન્મક પે્રક્ષકો હશ.ે દસ્ર્ાવેજિે સાંબાંન્ર્ર્ ન્વભાગિા વિા પાસેિી 

પૂવિ પિવાિગી ન્વિા ઉલ્લેન્ખર્ વ્યન્િઓ ન્સવાય આગળ મોકલવામાાં આવશ ેિહીાં. 
 

3   પૉજલસીની ઉપયોજગતા અને માન્યતા 

 

આ પૉન્લસી બોિિ  ઑફ િાયિકે્ટિ દ્વાિા માંજૂિ કિલે ર્ાિીખિી લાગુ િશે. બોિિ  વષિમાાં ઓછામાાં ઓછી એકવાિ પૉન્લસીિી 

સમીક્ષા કિશ,ે માડય કિશ,ે અપિેટ કિશ ેઅિે માંજૂિી આપશે. આ પૉન્લસીિા ન્વન્શિ પાસાઓમાાં કોઈપણ સુર્ાિા 

સાંબાંન્ર્ર્ અન્ર્કાિી દ્વાિા જાિી કિાયેલા આદેેેે ેે શેો દ્વાિા કિી શકાય છે અિે રે્ અસિકાિક િવાિી ર્ાિીખિી આ 

પૉન્લસીિો ભાગ બિશે. 
 

4   આચારસિંજિતાના ઉદે્દશો 

 

ફન્િયાદ ન્િવાિણ માટેિી અમાિી પૉન્લસી િીચ ેઆપેલ ન્સિાાંર્ોિે અિુસિ ેછે. 
➢ ગ્રાહકો સાિ ેહાંમેશા ન્િષ્પક્ષ વ્યવહાિ કિવામાાં આવશ.ે  

➢ ગ્રાહકો દ્વાિા દાખલ કિવામાાં આવેલી ફન્િયાદોિુાં સૌજડયર્ાપૂવિક અિે અયોગ્ય ન્વલાંબ વગિ સમાર્ાિ કિવામાાં 
આવ ેછે. 

 

➢ પેડશિિ, શાિીન્િક િીરે્ અક્ષમ અિે વન્િષ્ઠ િાગન્િકોિી ફન્િયાદોિે પ્રાિન્મકર્ા આપવામાાં આવ ેછે. 
 

➢ જો ગ્રાહકો રે્મિી ફન્િયાદોિા પ્રન્ર્સાદિી સાંપૂણિપણે સાંરુ્િ િ હોય, ર્ો રે્મિે સાંસ્િામાાં રે્મિી ન્શકાયર્ો/ફન્િયાદોિ ે
આગળ વર્ાિવાિા િસ્ર્ા અિે વૈકન્લ્પક ઉપાય માટેિા રે્મિા અન્ર્કાિો ન્વશે સાંપૂણિપણે માન્હર્ગાિ કિવામાાં આવ ે
છે.  

➢ બર્ી ફન્િયાદોિે કાયિક્ષમ અિે યોગ્ય િીરે્ સાંભાળવામાાં આવ ેછે, અડયિા રે્ આપણી પ્રન્ર્ષ્ઠા અિે વ્યવસાયિે 
િુકસાિ પહોાંચાિી શકે છે. 

 

➢ અમાિા કમિચાિીઓ ગ્રાહકિા ન્હર્ો પ્રત્યે કોઈપણ પૂવિગ્રહ ન્વિા સદ્ભાવિાપૂવિક કામ કિશે 

 

 5 આચારસિંજિતા લાગ  કરવી 

 

અમાિી ફન્િયાદ ન્િવાિણ પિન્ર્િે વરુ્ અિિપૂણિ અિે અસિકાિક બિાવવા માટે, એક વ્યવન્સ્િર્ ન્સસ્ટમ બિાવવામાાં 

આવી છે. આ ન્સસ્ટમ સુન્િન્િર્ કિશ ેકે 
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અપેન્ક્ષર્ ન્િવાિણ યોગ્ય અિે ઉન્ચર્ હોય અિે િીન્ર્ અિે ન્િયમોિા આપેલ માળખા મુજબ શક્ય હોય. 
 

જો કે, ફન્િયાદ ન્િવાિણ પ્રન્ક્રયાઓિા સાંબાંર્માાં, અમાિી વેબસાઇટ પિ એક ફન્િયાદ ફોમિ પ્રદન્શિર્ કિવામાાં આવેલ છે, 

જો ગ્રાહકો ઑિલાઇિ રે્મિી ફન્િયાદ દાખલ કિવા માાંગર્ા હોય ર્ો રે્ઓ લૉગ ઇિ કિીિે આમ કિી શકે છે.  
આ પૉન્લસી િૉક્યુમેડટ ર્મામ શાખાઓ અિે વેબસાઇટ - https://www.indiabullscommercialcredit.com/ પિ પણ 

ઉપલબ્ર્ કિાવવામાાં આવશ ે. સાંબાંન્ર્ર્ કમિચાિીઓિે ફન્િયાદ સાંચાલિ પ્રન્ક્રયા ન્વશે જાણ કિવામાાં આવશ.ે 

 

ફન્િયાદ એ કોઈ સાંસ્િાિે રે્િા ઉત્પાદિો અિવા સેવાઓ સાંબાંન્ર્ર્ પ્રાપ્ત િર્ી અસાંર્ોષિી અન્ભવ્યન્િ છે, અિવા 

ફન્િયાદોિે રે્મિી પોર્ાિી િીરે્ જ હેડિલ કિવાિી એક પ્રન્ક્રયા છે, જ્ાાં કોઈ પ્રન્ર્સાદ અિવા ન્િિાકિણ સ્પિપણે અિવા 

ગન્ભિર્ િીરે્ અપેન્ક્ષર્ છે.  
ગ્રાહકિી ફન્િયાદિા કાિણોિે બે મુખ્ય કેટેગિીમાાં ન્વભાન્જર્ કિી શકાય છે: 
➢ ગ્રાહકો સાિ ેવ્યવહાિ કિર્ી વખરે્િા આચિણિે લગર્ા પાસાઓ 

 

➢ કામગીિી/ઓપિશેિોિી અપયાિપ્તર્ા અિવા અપેન્ક્ષર્ સેવાઓ અિે પ્રદાિ કિવામાાં આવર્ી વાસ્ર્ન્વક સેવાઓિા 
ર્ોિણોમાાં અાંર્િ.  

જો ગ્રાહક પ્રદાિ કિલેી સેવાઓિી સાંરુ્િ િ હોય ર્ો રે્મિી ફન્િયાદ િોાંર્ાવવાિો અન્ર્કાિ ગ્રાહક પાસે છે. ફન્િયાદ 

કિવાિી ચાિ મુખ્ય િીર્ો છે - વ્યન્િગર્ િીરે્, ટેન્લફોિ દ્વાિા, પોસ્ટ દ્વાિા અિવા ઇલેક્ટર ોન્િક માધ્યમો (મેઇલ ID) દ્વાિા 

ફન્િયાદ િન્જસ્ટિ કિીિે. આ ર્મામ ચૅિલો દ્વાિા પ્રાપ્ત િયેલી ફન્િયાદિે કાયિક્ષમ અિે ઝિપી િીરે્ હેડિલ કિવી આવશ્યક 

છે. જો ગ્રાહકિી ફન્િયાદ ન્િર્ાિન્િર્ સમયસીમાિી અાંદિ ઉકેલવામાાં આવર્ી િિી, એટલે કે ફન્િયાદ દાખલ કયાિિા 30 

ન્દવસિી અાંદિ અિવા જો રે્ઓ ઉચ્ચ અન્ર્કાિીિે ફન્િયાદ કયાિ પછી પણ અમાિા દ્વાિા પ્રદાિ કિલેા ઉકેલિી સાંરુ્િ િ 

હોય, ર્ો રે્ઓ રે્મિી ફન્િયાદ સાિ ેRBI િો સાંપકિ  કિી શકે છે. 
 

6   ગ્રાિકની ફજરયાદો/તકરારોને િેન્ર્લ કરવા મા ે આિંતજરક વ્યવસ્થા 
 

6.1 ફજરયાદની નોિંધણી 
 

જો ગ્રાહક ICCL દ્વાિા પ્રદાિ કિલેી સેવાઓિી સાંરુ્િ િ હોય, ર્ો ગ્રાહક ફોિ પિ, લેન્ખર્માાં, વ્યન્િગર્ િીરે્ અિવા 

ઇલેક્ટર ોન્િક માધ્યમો (મેઇલ ID) દ્વાિા ફન્િયાદ દાખલ કિી શકે છે. ફન્િયાદ અિે સૂચિો પ્રાપ્ત કિવાિી વ્યવસ્િાઓ અહીાં 

િીચ ેઆપવામાાં આવી છે. ગ્રાહક રે્મિી ફન્િયાદ િોાંર્ાવવા માટે ન્વન્શિ હેલ્પલાઇિ દ્વાિા પણ કૉલ કિી શકે છે. જ્ાિ ે

પણ ફન્િયાદ પ્રાપ્ત િશે, મોકલિાિિે રે્મિી ફન્િયાદિી સ્વીકૃન્ર્ દશાિવર્ો પ્રન્ર્સાદ ત્રણ કાયિકાિી ન્દવસોિી અાંદિ પ્રાપ્ત 

િશે. વરુ્માાં જ્ાિ ેપણ કોઈ ફન્િયાદ હાિિકૉપીિા રૂપમાાં પ્રાપ્ત િાય ત્યાિ ેએટલે કે કોઈપણ પત્ર વગેિ ેદ્વાિા, ત્યાિ ે રે્ 

િન્જસ્ટિમાાં િકેોિિ  કિવામાાં આવે છે. આવા ર્મામ ન્કસ્સાઓમાાં, અમાિા પ્રન્ર્ન્િન્ર્ રે્મિી ફન્િયાદિા ચોક્કસ પ્રકાિિે 

જાણવા માટે વહેલી ર્કે ગ્રાહકિો સાંપકિ  કિ ેછે. 
 

િગે્યુલેટિ દ્વાિા પ્રાપ્ત ર્મામ ફન્િયાદોિા સાંબાંર્માાં, અમે ફન્િયાદ િન્જસ્ટિમાાં આવી ર્મામ ફન્િયાદો િકેોિિ  કિીએ છીએ. 

આવી ફન્િયાદો પ્રાપ્ત કયાિ પછી અિે િકેોિિ  કયાિ પછી અમાિા પ્રન્ર્ન્િન્ર્ ગ્રાહકોિો સાંપકિ  કિ ેછે અિે ર્ાત્કાન્લક ર્ોિણે 

ઉકેલવા માટે ફન્િયાદિા ર્થ્યોિે પણ ર્પાસ ેછે. 
 

ન્શકાયર્ો/ફન્િયાદો કે જમેાાં કોઈપણ છેર્િન્પાંિીિો ન્કસ્સો સામે આવ ેછે, ર્ો રે્િે વરુ્ ર્પાસ અિે આચાિ સાંન્હર્ા મુજબ 

આગામી પગલાાં લેવા માટે FCU/ HR િે મોકલવામાાં આવશ.ે 
 

6.2 રૂબરૂમાિં કરલેી ફજરયાદ 
 

શાખાઓમાાં ફન્િયાદ બુક ઉપલબ્ર્ છે. ગ્રાહક રે્િે શાખામાાંિી મેળવી શકે છે અિે રે્માાં રે્મિી ફન્િયાદો િકેોિિ  કિી શકે 

છે. ગ્રાહક અમાિા ઉત્પાદિો અિે સેવાઓમાાં સુર્ાિા માટે કોઈપણ પ્રન્ર્સાદ/સૂચિો માટે શાખામાાં િાખવામાાં આવેલી 

ફન્િયાદ/મુલાકાર્ીઓિી બુકિો ઉપયોગ કિી શકે છે. 
 

 6.3 કૉલ સેન્ ર 
 

ર્મ ેફન્િયાદોિે ICCL િા કૉલ સેડટિ પિ ટોલ ફ્રી િાંબિ 1800-572-7777 પિ પણ દાખલ કિી શકો છો. જ્ાિ ેપણ 

કોઈ ફન્િયાદ કૉલ પ્રાપ્ત િાય છે, ત્યાિ ેમોકલિાિિે રે્મિી ફન્િયાદિી સ્વીકૃન્ર્િી પુન્િ કિર્ો જવાબ મળે છે. 
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6.4 મેઇલ/ઇ-મેઇલ દ્વારા ફજરયાદ 
 

ગ્રાહક પોસ્ટ દ્વાિા અિવા ઇ-મેઇલ દ્વાિા પણ ફન્િયાદ દાખલ કિી શકે છે. ઇ-મેઇલ દ્વાિા પ્રાપ્ત િયેલી ફન્િયાદિી સ્વીકૃન્ર્ 

ઇ-મેઇલ દ્વાિા જ આપવામાાં આવશ.ે જ્ાિ ેપણ કોઈ ફન્િયાદ કૉલ પ્રાપ્ત િાય છે, ત્યાિ ેમોકલિાિિે રે્મિી ફન્િયાદિી 

સ્વીકૃન્ર્િી પુન્િ કિર્ો જવાબ મળે છે. ફન્િયાદો ICCL િી આ ઇ-મેઇલ ID પિ પણ દાખલ કિી શકાય છે: 
lap@indiabulls.com  

 

7 ફજરયાદોન િં જનરાકરણ 
 

7.1 વતડણૂક સિંબિંજધત ફજરયાદો 
 

આવી ફન્િયાદોિે િમ્રર્ાપૂવિક, સહાિુભૂન્ર્પૂવિક અિે રે્િાિી પણ વરુ્ સુગમર્ાપૂવિક હેડિલ કિવામાાં આવશ.ે  ગ્રાહકો સાિ ે

ખોટી વર્િણૂક/ખિાબ વર્િિિે જિા પણ સાાંખી લેવામાાં આવશ ેિહીાં અિે ર્ાત્કાન્લક પગલાાં લેવાિા િહેશ.ે  ICCL કોઈપણ 

સાંજોગોમાાં, અમાિા સ્ટાફિા સભ્યો દ્વાિા કોઈપણ પ્રકાિિા ખોટા વર્િિિે સહિ િહીાં કિ.ે 
 

7.2  ર ાન્ઝૅક્શન/ઑપરશેન સિંબિંજધત ફજરયાદો: 
 

આ કેટેગિીમાાં ફન્િયાદ/ર્કિાિિા ન્િિાકિણ માટે મુખ્યત્વે શાખા જવાબદાિ છે. ગ્રાહકોિી એડટર ી/ટર ાડઝૅક્શિ સુર્ાિો કિવા 

અિવા સાંર્ોષિે સુન્િન્િર્ કિવા માટે શાખા જવાબદાિ િહેશ.ે શાખાિી સૌિી મોટી ફિજ છે કે રે્ ગ્રાહકિી સાંરુ્ન્િ મુજબ 

ફન્િયાદિુાં સમાર્ાિ પ્રદાિ કિ ેઅિે જો રે્ઓ સાંરુ્િ િિી, ર્ો રે્મિે સમસ્યાિે આગળ વર્ાિવા માટે વૈકન્લ્પક માગો પ્રદાિ 

કિવામાાં આવ.ે જો શાખાિા સ્ર્િ ે રે્િુાં ન્િિાકિણ િરુ્ાં િિી, ર્ો રે્ઓ માગિદશિિ/ન્િિાકિણ માટે કેસિે હેિ ઑન્ફસિ ે

મોકલી શકે છે. 
 

7.3 અસિંતોષકારક જનરાકરણ 
 

જો ગ્રાહક ICCL દ્વાિા પ્રદાિ કિલેી સેવા અિવા ન્િવાિણિી િાખુશ હોય, ર્ો રે્ ન્િવાિણ માટે RBI િો પણ સાંપકિ  કિી 

શકે છે. દિકે શાખામાાં સાંપકિિી ન્વગર્ો પ્રદન્શિર્ કિવામાાં આવ ેછે. 
 

8 સમય સીમા 

 

ફન્િયાદોિે યોગ્ય દ્રન્િકોણમાાં જોવા જોઈએ કાિણ કે આિે લીરે્ કાંપિીિા કામિા ભયસ્િાિો ગન્ભિર્ િીરે્ જાહેિ િાય છે. 

પ્રાપ્ત િયેલી ફન્િયાદોિુાં ર્મામ સાંભન્વર્ દ્રન્િકોણિી ન્વશે્લષણ કિવામાાં આવશ.ે ICCL પ્રાન્પ્તિા ત્રણ કાયિકાિી ન્દવસોિી 

અાંદિ લેન્ખર્/ઇમેઇલ સ્વીકૃન્ર્ મોકલવાિો પ્રયત્ન કિશે. ફન્િયાદિુાં ન્િિાકિણ પ્રાપ્ત િયાિી ર્ાિીખિી મહત્તમ 30 કાયિકાિી 

ન્દવસોિી અાંદિ કિવુાં જોઈએ. પન્િન્શિમાાં ન્વન્વર્ પ્રકાિિી ફન્િયાદ માટે એસ્કેલેશિ મેન્ટર ક્સ સાિ ેફન્િયાદ ન્િવાિણ 

પ્રન્ક્રયાિે િીલ કિવામાાં લાગર્ા સમયિુાં કોિક આપવામાાં આવેલ છે. ગ્રાહકિી ફન્િયાદો સાિ ે િીલ કિિાિ 

ન્વભાગો/અન્ર્કાિીઓએ સખર્ િીરે્ રે્િુાં પાલિ કિવુાં જરૂિી છે. ફન્િયાદ પિ સમયાાંર્િ ેMIS જિિટે કિવામાાં આવે છે 

અિે કાંપિીિા વન્િષ્ઠ અન્ર્કાિીઓમાાં રે્મિી જાણકાિી અિે આગળિી સૂચિાઓ માટે, જો કોઈ હોય ર્ો, મોકલવામાાં 

આવ ેછે. 
 

9 સમીક્ષાની પદ્ધજત 
 

9.1 ગ્રાિકોની ફજરયાદ / જરસ્ક મેનેજમેન્  સજમજત દ્વારા ગ્રાિક સેવા સમીક્ષા 
 

મેિેજમેડટિી એક ચોક્કસ સેવા સન્મન્ર્ છે જ ેસમયાાંર્િ ેગ્રાહકિી ફન્િયાદોિા મુખ્ય ક્ષેત્રોિી અિે ગ્રાહક સેવામાાં સુર્ાિો 

કિવા માટે લેવામાાં આવર્ા પગલાાંઓિી સમીક્ષા કિ ેછે. આ સન્મન્ર્ ન્િિાકિણ િ િયેલી ન્શકાયર્ો/ફન્િયાદોિે પણ 

ધ્યાિમાાં લેશ ેઅિે પોર્ાિી સલાહ આપી શકે છે. 
 

9.2 ફજરયાદો અને તકરારોને િેન્ર્લ કરવા મા ે નોર્લ અજધકારી 
 

NBFC માટે RBI િી ન્િયમિકાિી આવશ્યકર્ાઓ માટેિી એકીકૃર્ લોકપાલ સ્કીમ, 2021 િે અિુરૂપ, પીન્િર્ ગ્રાહકો 

િીચેિા ઍિર ેસ પિ રે્મિી ફન્િયાદો ન્વશે પ્રમુખ ગ્રાહક સેવા કેડદ્ર/િોિલ અન્ર્કાિીિે લખી શકે છે: 
 

પ્રજત પ્રમ ખ ગ્રાિક સેવા કેન્ર,,  
ઇન્ડિયાબુલ્સ કમન્શિયલ કે્રન્િટ ન્લન્મટેિ.., 

પ્રમુખ ગ્રાહક સેવા, 
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ઇન્ડિયાબુલ્સ કમન્શિયલ કે્રન્િટ ન્લન્મટેિ,  
422 B, ઉદ્યોગ ન્વહાિ ફેઝ IV,  
સેક્ટિ-18 ગુરુગ્રામ, હન્િયાણા – 122015. 

ફોિ: 0124 - 6048160  
ઈમેઇલ: lap@indiabulls.com 

-અિવા-  
નોર્લ અજધકારી 

શ્રી િૉન્બિ માિવાહા 

જિિલ મેિજેિ, િોિલ 

અન્ર્કાિી, ફન્િયાદ ન્િવાિણ, 

ઇન્ડિયાબુલ્સ કમન્શિયલ કે્રન્િટ ન્લન્મટેિ,  
422 B, ઉદ્યોગ ન્વહાિ ફેઝ IV, 

સેક્ટિ-18 ગુરુગ્રામ, હન્િયાણા – 122015. 

ઈમેઇલ: robin.marwaha@indiabulls.com 

ફોિ: 0124-6048088 

 

આ ઉપિાાંર્, િોિલ અન્ર્કાિી NBFC ન્વરુિ દાખલ કિલેી ફન્િયાદોિા સાંદભિમાાં કાંપિીિુાં પ્રન્ર્ન્િન્ર્ત્વ કિવા અિે એકીકૃર્ લોકપાલ સ્કીમ, 

2021 િે માન્હર્ી આપવા માટે જવાબદાિ િહેશે. 
 

એકીકૃર્ લોકપાલ સ્કીમ, 2021 િી ન્વગર્ો કાંપિીિી ર્મામ શાખાઓ/પ્રાદેન્શક કાયાિલય પિ પણ અલગિી ઉપલબ્ર્ છે. 
 

10 ફરજજયાત પ્રદશડનની જરૂજરયાતો 

 

ICCL પ્રદાિ કિ ેછે: 
➢ ફન્િયાદ અિે સૂચિો પ્રાપ્ત કિવા માટેિી યોગ્ય વ્યવસ્િા.  

➢ િોિલ અન્ર્કાિી/શાખાિા પ્રમુખોિુાં િામ, ઍિર ેસ અિે સાંપકિ  િાંબિ.  

➢ જો ફન્િયાદ/ન્વવાદિુાં એક મન્હિાિા સમયગાળાિી અાંદિ ન્િવાિણ કિવામાાં િ આવે, ર્ો ગ્રાહક RBI િા DNBS પ્રાદેન્શક 
કાયાિલયિા અન્ર્કાિીિે (સાંપૂણિ સાંપકિ  ન્વગર્ો સાિે) અપીલ કિી શકે છે, જિેા અન્ર્કાિક્ષેત્ર હેઠળ કાંપિીિુાં િોાંર્ાયેલ કાયાિલય 
આવે છે.  

➢ એકીકૃર્ લોકપાલ સ્કીમ, 2021 િી મુખ્ય સુન્વર્ાઓિે મખુ્યત્વે  
ર્ેમિા ર્મામ કાયાિલયો અિવા શાખાઓ પિ (અાંગ્રજેી, ન્હડદી અિ ેસ્િાન્િક ભાષામાાં) એવી િીર્ ેપ્રદન્શિર્ કિ ેછે કે જિેી 

મુલાકાર્ લેિાિ વ્યન્િ સિળર્ાિી માન્હર્ી મેળવી શકે. સ્કીમિી એક કૉપી પણ વબેસાઇટ પિ સ્પિપણે પ્રદન્શિર્ કિવાિી 

િહેશે. 
➢ ગ્રાહકો માટે ICCL િી પ્રન્ર્બિર્ાિો કોિ/ફેિ પ્રેન્ક્ટસ કોિ.  

➢ શાખાઓમાાં ગ્રાહકોિી માન્હર્ી માટે ગ્રાહકોિ ેલગર્ી ર્મામ પૉન્લસીઓ વગેિ ેર્િાવર્ા વ્યાપક િોન્ટસ બોિિ/પુન્સ્ર્કાિુાં 
પ્રદશિિ. િીચે આપેલ િોન્ટસ  
ICCL િી ર્મામ શાખાઓ પિ પ્રદન્શિર્ કિવાિી િહેશે.  

ફજરયાદના જનરાકરણ મા ે એસ્કલેશન મેજ ર ક્સ   
પ્રથમ લેવલ 

 
જો ગ્રાહક પાસે પ્રશ્ન/સમસ્યા હોય ર્ો,  
ર્ો ર્ેઓ અમિે લખી શકે છે –  
અમને અિી િં લખો: lap@indiabulls.com 

 અમને કૉલ કરો: ગ્રાિક સિાયતા નિંબર 

1800-572-7777 (ટોલ ફ્રી) 

 અમારી મ લાકાત લો: કોઈપણ નજીકની શાખામાિં 
 

 અમને પોસ્  મોકલો: પ્રમ ખ ગ્રાિક સિાયતા 

કેન્ર, ઇજન્ર્યાબ લ્સ કમજશડયલ કે્રજર્  જલજમ ેર્ 

422 B, ઉદ્યોગ જવિાર ફેઝ IV, 
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     સેક્ટિ-18 ગુરુગ્રામ,  

     હન્િયાણા – 122015.  

    જો ગ્રાિકને 7 જદવસમાિં કોઈ પ્રજતસાદ મળે નિી િં  

    અથવા તેઓ પ્રજતસાદથી સિંત ષ્ટ નથી, તો તેઓ  

    આગલા લેવલ પર એસ્કેલે  કરી શકે છે.  

                   

 બીજ િં  લેવલ   જો કદાચ, ગ્રાહકિી સમસ્યા                         

    

લેવલ 1 પિ સાંબોન્ર્ર્ કિવામાાં િા આવે અિવા 

સાંર્ોષકાિક પ્રન્ર્સાદ   

    પ્રાપ્ત િા િાય, ર્ો ગ્રાહક   

    

િીચે આપેલ ન્લાંક દ્વાિા ICCL ફન્િયાદ ન્િવાિણમાાં સાંપકિ  

કિી શકે છે   

    અમને લખો :  

    https://www.indiabullscommercialcredit.com/g  

    rievance.php   

    

અમને 

ફોન કરો  : ગ્રાહક સહાયર્ા િાં. 1800-  

    572-7777 (ટોલ ફ્રી)  

    

અમારી 

મ લાકાત 

લો : કોઈપણ િજીકિી શાખા  

    

અમને 

પોસ્ થી 

મોકલો : ઇન્ડિયાબુલ્સ કમન્શિયલ કે્રન્િટ  

      ન્લન્મટેિ, ફન્િયાદ ન્િવાિણ,  

      422 B, ઉદ્યોગ ન્વહાિ,  

      ફેઝ IV, સેક્ટિ-18 ગુરુગ્રામ,  

      હન્િયાણા – 122015  

    જો ગ્રાિકને 7 જદવસમાિં કોઈ પ્રજતસાદ મળે નિી િં  

    અથવા તેઓ પ્રજતસાદથી સિંત ષ્ટ ના િોય, તો તેઓ  

    આગલા લેવલ પર એસ્કેલે  કરી શકે છે.  

 ત્રીજ િં  લેવલ   જો ગ્રાહકિી સમસ્યા   

    

લેવલ 2 પિ સાંબોન્ર્ર્ કિવામાાં િા આવે અિવા 

સાંર્ોષકાિક પ્રન્ર્સાદ િા મળે   

    પ્રાપ્ત િા િાય, ર્ો ગ્રાહક   

    ICCL િોિલ અન્ર્કાિીિે િીચ ેઉલ્લેન્ખર્   

    ઍિર ેસ પિ લખો-                 

    અમને લખો : શ્રી રોજબન મારવાિા  

     જિિલ મેિેજિ, િોિલ  

     અન્ર્કાિી, ફન્િયાદ ન્િવાિણ,  

     ઇન્ડિયાબુલ્સ કમન્શિયલ કે્રન્િટ  

     ન્લન્મટેિ,  

     422 B, ઉદ્યોગ ન્વહાિ ફેઝ IV,  

     સેક્ટિ-18 ગુરુગ્રામ,  

     હન્િયાણા – 122015.  

    ફોિ િાં: 0124-6048088  

    ઇમેઇલ - robin.marwaha@indiabulls.com  

    જો ગ્રાિકને 7 જદવસમાિં કોઈ પ્રજતસાદ મળે નિી િં  

    અથવા તેઓ પ્રજતસાદથી સિંત ષ્ટ ના િોય, તો તેઓ  

    આગલા લેવલ પર એસ્કેલે  કરી શકે છે  

 ચોથ િં લેવલ   જો ફન્િયાદિુાં સાંર્ોષકાિક િીરે્ ન્િવાિણ   

    

ફન્િયાદ પ્રાપ્ત િયાિા 30 કાયિકાિી ન્દવસોિી અાંદિ કિવામાાં 

િા આવ ે                

http://www.indiabullscommercialcredit.com/g


    ર્ો ગ્રાહક સીર્ા RBI િે લખી શકે છે               

    અિવા રે્મિી ફન્િયાદ અપલોિ કિવા માટે CMS               

    

(ફન્િયાદ વ્યવસ્િાપિ પ્રણાલી) સુન્વર્ાિો ઉપયોગ કિી શકે 

છે, જ ે  

    

RBI િી વેબસાઇટ પિ ઉપલબ્ર્ 

છે     

    રે્િી ન્લાંક અહીાં આપેલ છે:   
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(https://cms.rbi.org.in). 

ગ્રાહક પોર્ાિી ફન્િયાદ પ્રત્યક્ષ 

પત્રિા માધ્યમિી પણ લખી શકે છે અિે િીચ ેઉલ્લેન્ખર્ ઍિર ેસ પિ 

પત્રિે 

મોકલી શકે છે-  
પ્રન્ર્, 

એકીકૃર્ લોકપાલ કાયાિલય 

ન્િઝવિ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા, 4th ફ્લોિ, સેક્ટિ 17,  
ચાંિીગઢ – 160017.  

 

11 ગ્રાિકો સાથે સિંવાદ 

 

ICCL સમજ ેછે કે ગ્રાહકિી અપેક્ષા/આવશ્યકર્ા/ફન્િયાદોિે ર્ેમિા કમિચાિીઓ દ્વાિા ગ્રાહક સાિે વ્યન્િગર્ િીર્ ેવાર્ચીર્ દ્વાિા વરુ્ 

સાિી િીર્ ેસમજી અિે ઉકેલી શકાય છે. ગ્રાહકોમાાં ઑફિ કિવામાાં આવર્ી સેવાઓ ન્વશે જાગરૂકર્ાિા અભાવિે કાિણે ઘણી ફન્િયાદો 

ઉદ્ભવે છે અિે આવી વાર્ચીર્ો પછીિા ર્બકે્ક ગ્રાહકોિા પ્રશ્નો/ફન્િયાદોિી સાંખ્યા ઘટાિવામાાં મદદ કિ ેછે. 
 

12 સેવામાાં સુર્ાિા અિે ફન્િયાદોિે હેડિલ કિવા માટે સાંચાલિ કમિચાિીઓિ ેસાંવેદિશીલ બિાવવા 

 

 12.1 માજિતીનો અભાવ 
 

ઉત્પાદિો અિે સેવાઓિી જાણકાિી અિે માન્હર્ીિા અભાવિે કાિણે ઘણીવાિ ફન્િયાદો ઉભી િાય છે. કેડદ્રીય ર્ાલીમ કેડદ્રિ ે

ન્વન્વર્ સ્ર્િ ેકમિચાિીઓિી ર્ાલીમિી જરૂન્િયાર્ો પિ પ્રન્ર્સાદ આપવાિી િોિલ અન્ર્કાિીિે જરૂિ પિે છે. 
 

 12.2 સ્ ાફ  રે જનિંગ 
 

ICCL ન્વન્વર્ સેગમેડટિા ગ્રાહકો સાિ ેવ્યવહાિ કિ ેછે, જિેી મર્ભેદ અિ ેન્વવાદિા ક્ષેત્રોિા ઉભા િવા સ્વાભાન્વક છે. સકાિાત્મક 

વલણ અિે ગ્રાહકિે અિુકૂળ વર્િિ સન્હર્ ગ્રાહક સાિે વ્યવહાિ કિવા માટે, ફ્રડટ લાઇિ સ્ટાફિી પસાંદગી કાળજીપૂવિક કિવી 

જોઈએ. ખુલ્લા મિ અિે ચહેિા પિ ન્સ્મર્ સાિે, કમિચાિીઓ ગ્રાહકિો આત્મન્વશ્વાસ જીર્વા સમિિ હોવા જોઈએ. ન્ચિાઈ જર્ા 

ગ્રાહકોિે સાંભાળવા માટે સૉફ્ટ ન્સ્કલ હોવી જરૂિી છે; આ ર્ાલીમ કાયિક્રમોિો અન્ભન્ન ભાગ હોવો જોઈએ. ફન્િયાદો/ર્કિાિોિે 

હેડિલ કિવા માટે આાંર્ન્િક વ્યવસ્િા સિળર્ાિી અિે કાયિક્ષમ િીર્ ે કાયિ કિ ે ર્ેિી ખાર્િી કિવાિી િોિલ અન્ર્કાિીિી 

જવાબદાિી િહેશે. 
 

13 NBFC મા ે એકીકૃત લોકપાલ સ્કીમ, 2021 ન િં ઍર્ર ેસ અને કાયડક્ષેત્ર 

 

અન ક્ર

માિંક કેન્ર NBFC ના કાયાડલયન િં ઍર્ર ેસ ઑપરશેનન િં ક્ષેત્ર 

  લોકપાલ  

    

1 ચેન્નઈ C/o ન્િઝવિ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા ફોટિ ગ્લેન્સસ, ર્ન્મલિાિુ, અાંદમાિ અિ ે

  ચેન્નઈ 600 001, STD કોિ: 044 ન્િકોબાિ ટાપુઓ, કણાિટક, 

  ટેન્લફોિ િાંબિ : 25395964 આાંધ્ર પ્રદેશ, ર્ેલાંગાણા, 

  ફૅક્સ િાંબિ : 25395488 કેિળ, કેડદ્રશાન્સર્ પ્રદેશ લક્ષદ્વીપ 

  ઇમેઇલ : cms.nbfcochennai@rbi.org.in અિે કેડદ્રશાન્સર્ પ્રદેશ 

   પુિુચેિી 
    

2 મુાંબઈ C/o ન્િઝવિ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા RBI ભાયખલા મહાિાિર , ગોવા, ગજુિાર્, 

  ઑન્ફસ ન્બન્લ્િાંગ. મુાંબઈ સેડટરલ મધ્ય પ્રદેશ, 

  િલેવે સ્ટેશિિી સામ ેભાયખલા, મુાંબઈ-400 છત્તીસગઢ, 

  008 STD કોિ: 022 ટેન્લફોિ િાંબિ : કેડદ્રશાન્સર્ પ્રદેશ દાદિા અિ ે

  2300 1280 િગિ હવેલી, દમણ અિે ન્દવ 

  ફૅક્સ િાંબિ : 23022024  
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   ઇમેઇલ : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in   
       

3  િવી ન્દલ્લી C/o ન્િઝવિ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા સાંસદ ન્દલ્હી, ઉત્તિ પ્રદેશ, 
   માગિ િવી ન્દલ્હી -110001,  STD કોિ: ઉત્તિાખાંિ, હન્િયાણા, 

   011 પાંજાબ, કેડદ્રશાન્સર્ પ્રદેશ 

   ટેન્લફોિ િાંબિ: 23724856 ચાંિીગઢ, ન્હમાચલ 

   ફૅક્સ િાંબિ : 23725218-19 પ્રદેશ, અિ ેિાજસ્િાિ અિે 

   ઇમેઇલ : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in જમ્મુ અિ ેકાશ્મીિ િાજ્ 
       

4  કોલકાર્ા C/o ન્િઝવિ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 15, િરે્ાજી 
પન્િમ બાંગાળ, ન્સન્ક્કમ, 
ઓન્િશા, 

   સુભાષ િોિ કોલકાર્ા-700 001, STD આસામ, અરુણાચલ પ્રદેશ, 

   કોિ: 033 મન્ણપુિ, મેઘાલય, 

   ટેન્લફોિ િાંબિ : 22304982 ન્મઝોિમ, િાગાલૅડિ, ન્ત્રપુિા, 

   ફૅક્સ િાંબિ : 22305899 ન્બહાિ અિ ેઝાિખાંિ 

   ઇમેઇલ : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in   
       

14. સિંજક્ષપ્ત શબ્દો     
      

 સિંજક્ષપ્ત શબ્દો  જવગતો   

 ICCL  ઇન્ડિયાબુલ્સ કમન્શિયલ કે્રન્િટ ન્લન્મટેિ   
      

 RBI  ન્િઝવિ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા   
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