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1   ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು  ಉದ್ದ ೀಶಗಳು 

 

ಸ್ಪ ರ್ಧಿತ್ಮ ಕ ರಿಟೇಲ್ಸ ಲೋನ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಪೆಸ್ತು ತ್ ಸ್ನಿ್ನ ವೇಶದಲಿಿ , ಸ್ತಸಿಿ ರ ವ್ಯಾ ಪಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಮಾರುಕಟೆೆ  ಪಾಲನಿ್ನ  

ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಬೆ್ರ ಾ ಂಡ್ ಮೌಲಾ ದಲಿಿ  ಸ್ತರ್ಧರಣೆಗೆ ಗೆ್ರಹಕ ಸೇವೆಯಲಿಿನ ಶೆ್ ೋಷೆ ತೆ ಪೆಮುಖ ಅಂಶವ್ಯಗಿದೆ. ಗೆ್ರಹಕರ 

ದೂರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಪಿರೇಟ್ ಸಂಸಿ್ಥಯ ಬಿಸಿನೆಸ ಜೋವನದ ಭಾಗವ್ಯಗಿದೆ, ಏಕ್ರಂದರೆ ಗೆ್ರಹಕರ 

ದೃರೆ್ಷ ಕೊೋನದಂದ ಏನಾದರು ತ್ಪಾಪ ಗುವ ಸಂದರ್ಿಗಳನಿ್ನ  ಪೆತಿ ಬಿಸಿನೆಸ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. ಸೇವ್ಯ ಸಂಸಿ್ಥಯಾಗಿ, 

ಉತ್ು ಮ ಗೆ್ರಹಕ ಸೇವೆಯನಿ್ನ  ನ್ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು  ಗೆ್ರಹಕರ ತೃಪ್ತು ಯ ಮಟೆ್ ವನಿ್ನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ತವುದು ನಮಮ  ಪೆಮುಖ 

ಕಳಕಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಸ್ ಗೆ್ರಹಕರನಿ್ನ  ಆಕರ್ಷಿಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಅಸಿು ತ್ವ ದಲಿಿರುವವರನಿ್ನ  ಉಳಿಸಿಕೊಳಳ ಲು ತ್ವ ರಿತ್ ಮತ್ತು  ದಕ್ಷ 

ಸೇವೆಯನಿ್ನ  ಒದಗಿಸ್ತವುದು ಅಗತ್ಾ ವ್ಯಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಮಯದಲಿಿ  ಗುಣಮಟೆ್ ದ ಸೇವೆಯನಿ್ನ  ಒದಗಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ 

ಮಾತೆ್  ಮಾರುಕಟೆೆ  ಪಾಲನಿ್ನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ಲು ಮತ್ತು  ಬೆ್ರ ಾ ಂಡ್ ಮೌಲಾ ವನಿ್ನ  ನ್ನಮಿಿಸ್ಲು ಸಾಧ್ಾ ವ್ಯಗುತ್ು ದೆ. 
 

ಈ ICCL ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾಲಿಸಿಯು ಗೆ್ರಹಕರ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  ಕಂದುಕೊರತೆಗಳ ತ್ವ ರಿತ್ ಪರಿಹಾರವನಿ್ನ  

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸ್ತವ ಗುರಿಯನಿ್ನ  ಹೊಂದದೆ. ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರದ ರಿವ್ಯಾ  ಕಾಯಿವಿರ್ಧನವು ಪೆಾಡಕೆ್ಟ  ಫೋಚರ್ಗಳು 

ಮತ್ತು  ಸೇವ್ಯ ವಿತ್ರಣೆಯಲಿಿನ ಕೊರತೆಗಳನಿ್ನ  ಗುರುತಿಸ್ಲು ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕ. ತಂದರೆಗೊಳಗ್ರದ ಪಾರ್ಟಿಯ 

ಕಂದುಕೊರತೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟೆ್  ಮಾಾ ನೇಜ್ಮೆಂಟ್್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಆ ವಿಷಯದ ಕರಿತ್ತ ಸೂಕು  

ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಎಂದು ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸ್ತವುದು ಎಸ್ಕ ಲೇಶನ್ ಕತ್ಿವಾ ವ್ಯಗಿದೆ. 
 

2  ಉದ್ದ ೀಶತ ಪ್ರ ೀಕ್ಷಕರು 

 

ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ದಸ್ಾ ರು ಮತ್ತು  ಎಲಿಾ  ಇಲಾಖೆಗಳು ಈ ಡಾಕಾ ಮೆಂಟ್್ನ ಪೆಾಥಮಿಕ ಪೆ್ ೋಕ್ಷಕರಾಗಿರಬೇಕ. ಆಯಾ 

ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖಾ ಸಿ್ ರಿಂದ ಮುಂಚ್ಚತ್ ಅನ್ನಮತಿಯಿಲಿದೆ, ನಮೂದಸಿದ ವಾ ಕ್ತು ಗಳನಿ್ನ  ಹೊರತ್ತಪಡಿಸಿ ಇತ್ರರಿಗೆ 

ಡಾಕಾ ಮೆಂಟ್ ಅನಿ್ನ  ಸ್ರಬರಾಜು ಮಾಡಬ್ರರದು. 
 

3  ಪಾಲ್ಲಸಿಯ ಅನವ ಯತೆ ಮತ್ತು  ಮಾನಯ ತೆ 

 

ನ್ನದೇಿಶಕರ ಮಂಡಳಿಯು ಅನ್ನಮೋದಸಿದ ಅಂತ್ಹ ದನಾಂಕದಂದ ಈ ಪಾಲಿಸಿಯು ಅನವ ಯವ್ಯಗುತ್ು ದೆ. ಮಂಡಳಿಯು 

ವ್ಯರ್ಷಿಕವ್ಯಗಿ ಕನ್ನಷಠ  ಒಮೆಮ  ಪಾಲಿಸಿಯನಿ್ನ  ಪರಿಶೋಲಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಮೌಲಿಾ ೋಕರಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಅಪ್ಡ ೋಟ್ ಮಾಡುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  

ಅನ್ನಮೋದಸ್ತತ್ು ದೆ. ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ನ್ನದಿಷೆ  ಅಂಶಗಳಲಿಿನ ಯಾವುದೇ ಪರಿಷಕ ರಣೆಗಳನಿ್ನ  ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪೆಾಧಿಕಾರವು 

ನ್ನೋಡಿದ ಮಾಾ ಂಡೇಟ್್/ ಆದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅವುಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವ ದನಾಂಕದಂದ 

ಅವು ಈ ಪಾಲಿಸಿಯ ಭಾಗವ್ಯಗುತ್ು ದೆ. 
 

4   ಸಂಹಿತೆಯ ಉದ್ದ ೀಶಗಳು 

 

ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರದ ನಮಮ  ಪಾಲಿಸಿಯು ಕ್ರಳಗೆ ಸೂಚ್ಚಸಿದ ತ್ತ್ವ ಗಳನಿ್ನ  ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ತತ್ು ದೆ. 
➢ ಗೆ್ರಹಕರನಿ್ನ  ಎಲಿಾ  ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ  ನಾಾ ಯೋಚ್ಚತ್ವ್ಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 

 

➢ ಗೆ್ರಹಕರು ಸ್ಲಿಿಸಿದ ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಸೌಜನಾ ದಂದಗೆ ಮತ್ತು  ಅನಗತ್ಾ  ವಿಳಂಬವಿಲಿದೆ ನ್ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

➢ ಪ್ತಂಚಣಿದಾರರ ದೂರುಗಳು, ದೈಹಿಕ ವಿಕಲಾಂಗತೆ ಹೊಂದರುವವರನಿ್ನ  ಮತ್ತು  ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನಿ್ನ  

ಆದಾ ತೆಯಿಂದ ನ್ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

➢ ಗೆ್ರಹಕರಿಗೆ ತ್ಮಮ  ದೂರುಗಳು/ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನಿ್ನ  ಸಂಸಿ್ಥಯಳಗೆ ಮತ್ತು  ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತ್ಮಮ  

ದೂರುಗಳ ಪೆತಿಕೆ್ತಯೆಯಿಂದ ಸಂಪೂಣಿವ್ಯಗಿ ತೃಪ್ತು  ಹೊಂದಲಿದದದ ರೆ, ಪಯಾಿಯ ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ ಅವರ 

ಹಕಕ ಗಳನಿ್ನ  ತಿಳಿಸ್ಲು ಮಾಗಿಗಳ ಬಗೆೆ  ಸಂಪೂಣಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

➢ ಎಲಿಾ  ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಸ್ಮಥಿವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ನಾಾ ಯಯುತ್ವ್ಯಗಿ ನ್ನವಿಹಿಸ್ಬೇಕ. ಇಲಿದದದ ರೆ ನಮಮ  ಖ್ಯಾ ತಿ ಮತ್ತು  

ವಾ ವಹಾರಕ್ರಕ  ಹಾನ್ನ ಆಗಬಹುದು. 
 

➢ ನಮಮ  ಉದಾ ೋಗಿಗಳು ಉತ್ು ಮ ನಂಬಿಕ್ರಯಲಿಿ  ಮತ್ತು  ಪೂವ್ಯಿಗೆಹವಿಲಿದೆ ಗೆ್ರಹಕರ ಹಿತಾಸ್ಕ್ತು ಗಳಿಗ್ರಗಿ ಕ್ರಲಸ್ 

ಮಾಡಬೇಕ 

 

 5 ಸಂಹಿತೆಯ ಅನವ ಯ 

 

ನಮಮ  ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಕಾಯಿವಿರ್ಧನವನಿ್ನ  ಹೆಚಿ್ಚ  ಅಥಿಪೂಣಿ ಮತ್ತು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸ್ಲು, ಆ ನ್ನರೆ್ಟ ನಲಿಿ  

ರಚನಾತ್ಮ ಕ ವಾ ವಸಿ್ಥಯನಿ್ನ  ನ್ನಮಿಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಾ ವಸಿ್ಥಯು ಇವುಗಳನಿ್ನ  ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸ್ತತ್ು ದೆ 
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ನ್ನೋಡಲಾದ ಪರಿಹಾರವು ನಾಾ ಯೋಚ್ಚತ್ವ್ಯಗಿದೆ ಮತ್ತು  ನ್ನಯಮಗಳು ಮತ್ತು  ನ್ನಬಂಧ್ನೆಯ ನ್ನೋಡಲಾದ ಚೌಕರೆ್ಟನೊಳಗೆ 

ಅದಕ್ರಕ  ಅನ್ನಮತಿ ನ್ನೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

ಆದಾಗ್ಯಾ , ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಪೆ ಕೆ್ತಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಮಮ  ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ನಾವು ದೂರು ಸ್ಲಿಿಕ್ರ ಫಾರ್ಮಿ 

ಅನಿ್ನ  ನ್ನೋಡಿದುದ , ಗೆ್ರಹಕರು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅಗತ್ಾ ವಿದದ ರೆ ಆನ್್ಲೈನ್್ನಲಿಿ  ತ್ಮಮ  ದೂರುಗಳನಿ್ನ  

ಸ್ಲಿಿಸ್ಬಹುದು. 
 

ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಡಾಕಾ ಮೆಂಟ್ ಅನಿ್ನ  ಎಲಿಾ  ಶಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು  ವೆಬ್ಸೈಟ್್- https://www.indiabullscommercialcredit.com ನಲಿಿ  

ಲರ್ಾ ವ್ಯಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ು ದೆ/ . ದೂರು ನ್ನವಿಹಣಾ ಪೆ ಕೆ್ತಯೆಯ ಬಗೆೆ  ಸಂಬಂಧ್ಪಟೆ್  ಉದಾ ೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅರಿವು 

ಮೂಡಿಸ್ಲಾಗುವುದು. 

 

ದೂರು ಎಂಬುದು ಸಂಸಿ್ಥಯ ಪೆಾಡಕೆ್ಟ್ಗಳು ಅಥವ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ದೂರುಗಳ ನ್ನವಿಹಣೆ ಪೆ ಕೆ್ತಯೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಸಿ್ಥ ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಸ್ಮಾರ್ಧನದ ಅಭಿವಾ ಕ್ತು ಯಾಗಿದೆ, ಇಲಿಿ  ಪೆತಿಕೆ್ತಯೆ ಅಥವ್ಯ ಪರಿಹಾರವನಿ್ನ  

ಸ್ಪ ಷೆ ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸೂಚಾ ವ್ಯಗಿ ನ್ನರಿೋಕಿ್ತ ಸ್ಲಾಗಿದೆ. 
 

ಗೆ್ರಹಕರ ದೂರಿನ ಕಾರಣವನಿ್ನ  ಎರಡು ಮುಖಾ  ವಗಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಬಹುದು: 
➢ ಗೆ್ರಹಕರಂದಗೆ ವಾ ವಹರಿಸ್ತವ್ಯಗ ವತ್ಿನೆಯ ಅಂಶಗಳು 

 

➢ ಕ್ರಲಸ್/ಕಾಯಾಿಚರಣೆಗಳ ಅಸ್ಮಪಿಕತೆ ಅಥವ್ಯ ನ್ನರಿೋಕಿ್ತತ್ ಸೇವೆಗಳ ಮತ್ತು  ಸ್ಲಿಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳ ಗುಣಮಟೆ್ ದಲಿಿನ 

ಅಂತ್ರಗಳು. 
 

ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ತೃಪ್ತು  ಹೊಂದಲಿದದದ ರೆ ಗೆ್ರಹಕರು ದೂರು ನೊೋಂದಾಯಿಸ್ತವ ಹಕಕ ನಿ್ನ  ಹೊಂದರುತಾು ರೆ.  

ದೂರನಿ್ನ  ನ್ನೋಡಲು ನಾಲುಕ  ಪೆಮುಖ ಮಾಗಿಗಳಿವೆ - ವೈಯಕ್ತು ಕವ್ಯಗಿ, ದೂರವ್ಯಣಿಯ ಮೂಲಕ, ರ್ಪೋಸೆ  ಮೂಲಕ 

ಅಥವ್ಯ ಎಲೆಕೆಾ ಾನ್ನಕ್ಟ ಮಾಗಿಗಳ ಮೂಲಕ ದೂರನಿ್ನ  ನೊೋಂದಾಯಿಸ್ತವ ಮೂಲಕ (ಮೇಲ್ಸ ID).  ಈ ಎಲಿಾ  

ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಸ್ಮಥಿವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ತ್ವ ರಿತ್ವ್ಯಗಿ ನ್ನವಿಹಿಸ್ಬೇಕ.  ಗೆ್ರಹಕರ ದೂರನಿ್ನ  

ನ್ನಗದತ್ ಸ್ಮಯದ ಚೌಕರೆ್ಟನೊಳಗೆ ಪರಿಹರಿಸ್ದದದ ರೆ ಅಂದರೆ ದೂರು ಸ್ಲಿಿಸಿದ 30 ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವ್ಯ ಆತ್/ಆಕ್ರ 

ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಂದಗೆ ದೂರನಿ್ನ  ಸ್ಲಿಿಸಿದ ನಂತ್ರವ್ಯ ನಮಿಮ ಂದ ಒದಗಿಸ್ಲಾದ ಪರಿಹಾರದಂದ ತೃಪ್ತು  

ಹೊಂದಲಿದದದ ರೆ, ಆತ್/ಆಕ್ರ ತ್ಮಮ  ದೂರಿನೊಂದಗೆ RBI ಯನಿ್ನ  ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ಬಹುದು. 
 

6  ಗ್ರರ ಹಕರ ದೂರುಗಳು/ಕಾಂದುಕೊರತೆಗಳನುು  ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆಾಂತರಿಕ ತಂತರ ಗಳು 

 

 6.1 ದೂರು ನೀಾಂದಣಿ 
 

ಗೆ್ರಹಕರು ICCL ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಆತ್/ಆಕ್ರ ತೃಪ್ತು  ಹೊಂದಲಿದದದ ರೆ, ವಾ ಕ್ತು ಗತ್ವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಎಲೆಕೆಾ ಾನ್ನಕ್ಟ 

ವಿರ್ಧನಗಳ (ಮೇಲ್ಸ ID) ಮೂಲಕ ಫೋನ್ನನಲಿಿ , ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಿ  ದೂರನಿ್ನ  ಸ್ಲಿಿಸ್ಬಹುದು.  ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  

ಸ್ಲಹೆಗಳನಿ್ನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸ್ತವ ವಾ ವಸಿ್ಥ ಗಳನಿ್ನ  ಇಲಿಿ  ನ್ನೋಡಲಾಗಿದೆ.  ಗೆ್ರಹಕರು ತ್ಮಮ  ದೂರನಿ್ನ  ನೊೋಂದಾಯಿಸ್ಲು ವಿಶೇಷ 

ಸ್ಹಾಯವ್ಯಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.  ದೂರನಿ್ನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾಗ, ದೂರು ಕಳುಹಿಸ್ತವವರು ಅವರ 

ದೂರನಿ್ನ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದ ಮೂರು ಕ್ರಲಸ್ದ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಪೆತಿಕೆ್ತಯೆಯನಿ್ನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸ್ತತಾು ರೆ.  ಯಾವುದೇ ದೂರನಿ್ನ  

ಹಾಡ್್ ಕಾಪ್ತಯ ರೂಪದಲಿಿ  ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪತೆ್  ಇತಾಾ ದಯ ಮೂಲಕ ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾಗ, ಅದನಿ್ನ  ರಿಜಸೆ್ ರ್ನಲಿಿ  

ದಾಖಲಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  ಅಂತ್ಹ ಎಲಿಾ  ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿಿ , ನಮಮ  ಪೆತಿನ್ನಧಿಯು ಅವರ ದೂರಿನ ನ್ನಖರ ಸ್ವ ರೂಪವನಿ್ನ  

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಾ ವ್ಯದಷೆ್ಟ  ಬೇಗ ಗೆ್ರಹಕರನಿ್ನ  ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ತತಾು ರೆ. 
 

ನ್ನಯಂತೆ್ಕರ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಎಲಿಾ  ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಾವು ದೂರು ನೊೋಂದಣಿ (ರಿಜಸೆ್ ರ) ಯಲಿಿ  

ಅಂತ್ಹ ಎಲಿಾ  ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ದಾಖಲಿಸ್ತತೆು ೋವೆ. ಅಂತ್ಹ ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು  ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತ್ರ ನಮಮ  

ಪೆತಿನ್ನಧಿಗಳು ಗೆ್ರಹಕರನಿ್ನ  ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ತತಾು ರೆ ಮತ್ತು  ಅವುಗಳನಿ್ನ  ತ್ತತ್ತಿ ಆರ್ಧರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಹರಿಸ್ಲು ದೂರಿನ 

ಸ್ತ್ಾ ಗಳನಿ್ನ  ಕಂಡುಕೊಳುಳ ತಾು ರೆ. 
 

ಯಾವುದೇ ವಂಚನೆಯ ಸಂದರ್ಿದಲಿಿ  ತೋರಿಸಿದ ದೂರುಗಳು/ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನಿ್ನ , ಮುಂದನ ತ್ನ್ನಖೆಗ್ರಗಿ ಮತ್ತು  

ನಡವಳಿಕ್ರಯ ಸಂಹಿತೆಯ ಪೆಕಾರ ನಂತ್ರದ ಕೆಮವನಿ್ನ  ತೆಗೆದುಕೊಳಳ ಲು ಅದನಿ್ನ  FCU/ HR ಗೆ ಉಲಿೆೋಖಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

6.2 ವೈಯಕ್ತು ಕ ದೂರುಗಳು 
 

ದೂರು ಪುಸ್ು ಕವು ಶಾಖೆಗಳಲಿಿ  ಲರ್ಾ ವಿದೆ. ಗೆ್ರಹಕರು ಅದನಿ್ನ  ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು  ಅಲಿಿ  ತ್ಮಮ  

ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನಿ್ನ  ದಾಖಲಿಸ್ಬಹುದು. ಗೆ್ರಹಕರು ನಮಮ  ಪೆಾಡಕೆ್ಟ  ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳಲಿಿ  ಸ್ತರ್ಧರಣೆಗ್ರಗಿ ಯಾವುದೇ 

ಅನ್ನಸಿಕ್ರ/ಸ್ಲಹೆಗಳಿಗ್ರಗಿ ಶಾಖೆಯಲಿಿ  ಇರಿಸ್ಲಾದ ದೂರು/ಸಂದಶಿಕರ ಪುಸ್ು ಕವನಿ್ನ  ಬಳಸ್ಬಹುದು. 
 

6.3  ಕರೆ ಕಾಂದರ  
 

ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಟೋಲ್ಸ ಫೆ ೋ ನಂಬರ 1800-572-7777 ನಲಿಿ  ICCL ಕಾಲ್ಸ ಸ್ಥಂಟ್ರ್ನಲಿಿ  ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸ್ಬಹುದು.  

ದೂರು ಕರೆಯನಿ್ನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾಗ, ಕಳುಹಿಸ್ತವವರು ತ್ನಿ  ದೂರಿನ ಸಿವ ೋಕೃತಿಯನಿ್ನ  ದೃಢೋಕರಿಸ್ತವ ಪೆತ್ತಾ ತ್ು ರವನಿ್ನ  

ಪಡೆಯುತಾು ರೆ. 
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 6.4 ಮೇಲ್/ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ದೂರುಗಳು 
 

ಗೆ್ರಹಕರು ರ್ಪೋಸೆ  ಮೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಇಮೇಲ್ಸ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ದೂರನಿ್ನ  ಸ್ಲಿಿಸ್ಬಹುದು.  ಇ-ಮೇಲ್ಸ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ 

ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಇಮೇಲ್ಸ ಮೂಲಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  ದೂರು ಕರೆಯನಿ್ನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದಾಗ, ಕಳುಹಿಸ್ತವವರು ತ್ನಿ  

ದೂರಿನ ಸಿವ ೋಕೃತಿಯನಿ್ನ  ದೃಢೋಕರಿಸ್ತವ ಪೆತ್ತಾ ತ್ು ರವನಿ್ನ  ಪಡೆಯುತಾು ರೆ.  ICCL ನ ಇಮೇಲ್ಸ id: lap@indiabulls.com  ನಲಿಿ  

ಕೂಡ ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ದಾಖಲಿಸ್ಬಹುದು 
 

 7  ಕಾಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿರ್ವಯ 

 

7.1 ಕಾಂದುಕೊರತೆಯು ಮನೀಭಾರ್ದ ಅಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ 
 

ಅಂತ್ಹ ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಸೌಜನಾ ದಂದ, ಸ್ಹಾನ್ನಭೂತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು  ಎಲಿಕ್ತಕ ಂತ್ ಹೆಚಿಾ ಗಿ ತ್ವ ರಿತ್ವ್ಯಗಿ 

ನ್ನವಿಹಿಸ್ಲಾಗುವುದು.  ಗೆ್ರಹಕರಂದಗೆ ಅನ್ನಚ್ಚತ್ ವತ್ಿನೆ/ ಅಸ್ರ್ಾ  ನಡವಳಿಕ್ರಯನಿ್ನ  ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕೂಕ  

ಸ್ಹಿಸ್ಬ್ರರದು ಮತ್ತು  ತ್ಕ್ಷಣವೇ ಕೆಮ ಕೈಗೊಳಳ ಬೇಕ.  ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಿಗಳಲಿಿ  ICCL, ನಮಮ  ಸಿಬಬ ಂದ ಸ್ದಸ್ಾ ರಿಂದ 

ಯಾವುದೇ ರಿೋತಿಯ ತ್ಪಾಪ ದ ನಡವಳಿಕ್ರಯನಿ್ನ  ಸ್ಹಿಸ್ತವುದಲಿ . 
 

7.2 ಕಾಂದುಕೊರತೆಗಳು ರ್ಹಿವಾಟುಗಳು / ಕಾರ್ಯವಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್: 
 

ಪೆಾಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಶಾಖೆಯು ಈ ವಗಿದ ದೂರುಗಳು/ಕಂದುಕೊರತೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ರಕ  ಜವ್ಯಬ್ರದ ರವ್ಯಗಿರುತ್ು ದೆ. ಎಂರೆ್ಟ  / 

ಟೆ್ರನ್ಾ ಕ್ಷನ್್ನ ತಿದುದ ಪಡಿ ಅಥವ್ಯ ಗೆ್ರಹಕರ ತೃಪ್ತು ಯನಿ್ನ  ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸ್ತವುದು ಶಾಖೆಯ ಜವ್ಯಬ್ರದ ರಿ ಆಗಿರುತ್ು ದೆ. 

ಗೆ್ರಹಕರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಧನ ಆಗುವಂತೆ ದೂರು ಇತ್ಾ ಥಿಗೊಳಿಸ್ತವುದು ಮತ್ತು  ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತು ಯಾಗದದದ ರೆ, ದೂರನಿ್ನ  

ಮುಂದನ ಹಂತ್ಕ್ರಕ  ಕೊಂಡೊಯಾ ಲು ಅವರಿಗೆ ಪಯಾಿಯ ಮಾಗಿಗಳನಿ್ನ  ಒದಗಿಸ್ತವುದು ಶಾಖೆಯ ಪೆಮುಖ 

ಕತ್ಿವಾ ವ್ಯಗಿದೆ. ಒಂದುವೇಳೆ, ಇದು ಶಾಖೆಯ ಮಟೆ್ ದಲಿಿ  ಪರಿಹರಿಸ್ಲಪ ಡದದದ ರೆ, ಅವರು ಮಾಗಿದಶಿನ/ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ 

ಪೆಕರಣವನಿ್ನ  ಪೆರ್ಧನ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸ್ಬಹುದು. 
 

7.3 ತೃಪ್ತು ಕರವಾಗಿರದ ಪರಿಹಾರ 
 

ICCL ಒದಗಿಸಿದ ಸೇವೆ ಅಥವ್ಯ ಪರಿಹಾರದಂದ ಗೆ್ರಹಕರು ತೃಪ್ತು  ಹೊಂದರದದದ ರೆ, ಅವರು ಪರಿಹಾರಕಾಕ ಗಿ RBI ಅನಿ್ನ  

ಕೂಡ ಸಂಪಕ್ತಿಸ್ಬಹುದು.  ಪೆ ತಿ ಶಾಖೆಯಲಿಿ  ಸಂಪಕಿ ವಿವರಗಳನಿ್ನ  ನ್ನೋಡಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

8 ಸಮಯದ ಚೌಕಟುು  

 

ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಸ್ರಿಯಾದ ದೃರೆ್ಷ ಕೊೋನದಲಿಿ  ನೊೋಡಬೇಕ. ಏಕ್ರಂದರೆ ಇವುಗಳು ಕಂಪನ್ನಯ ಕ್ರಲಸ್ದಲಿಿನ 

ದೌಬಿಲಾ ವನಿ್ನ  ಪರೋಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸ್ತತ್ು ವೆ.  ಪಡೆಯಲಾದ ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ಸಾಧ್ಾ ವ್ಯದ ಎಲಿಾ  ಕೊೋನಗಳಿಂದ 

ವಿಶಿ್ೋರ್ಷಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ.  ಸಿವ ಕೃತಿಯ ಮೂರು ಕ್ರಲಸ್ದ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಲಿಖಿತ್/ಇಮೇಲ್ಸ ದೃಢೋಕರಣವನಿ್ನ  ಕಳುಹಿಸ್ಲು ICCL 

ಪೆಯತಿಿ ಸ್ತತ್ು ದೆ.  ದೂರನಿ್ನ  ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ ದನಾಂಕದಂದ ಗರಿಷಠ  30 ಕ್ರಲಸ್ದ ದನಗಳ ಒಳಗೆ ಪರಿಹಾರ ನ್ನೋಡಬೇಕ.  ವಿವಿಧ್ 

ಸ್ವ ರೂಪದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಕ ಲೇಶನ್ ಮಾಾ ರೆ್ಟಕ್್ಟ್ನೊಂದಗೆ ದೂರು ಪರಿಹಾರ ಪೆ ಕೆ್ತಯೆಯ ಟೈರ್ಮ ಮಾಾ ರೆ್ಟಕ್್ಟ  ಅನಿ್ನ  

ಅನ್ನಬಂಧ್ದಲಿಿ  ನ್ನೋಡಲಾಗಿದೆ.  ಗೆ್ರಹಕರ ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ನ್ನವಿಹಿಸ್ತವ ಇಲಾಖೆಗಳು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನಿ್ನ  

ಕಟೆ್ಟ ನ್ನಟೆ್ರ ಗಿ ಅನ್ನಸ್ರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ.  ದೂರಿನ ಕರಿತಾಗಿ ನ್ನಯತ್ಕಾಲಿಕ MIS ರಚ್ಚಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದನಿ್ನ  

ಕಂಪನ್ನಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ, ಅವರ ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ ಮತ್ತು  ಮುಂದನ ಸೂಚನೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದದ ರೆ 

ಅದಕಾಕ ಗಿ ವಿತ್ರಿಸ್ಲಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

9 ರಿವ್ಯಯ  ಮೆಕಾಯ ನಿಸಂ 

 

9.1 ಗ್ರರ ಹಕ ಸೇವೆ ಗ್ರರ ಹಕರ ಕಾಂದುಕೊರತೆ / ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿಯಾಂದ ಸೇವಾ ವಿಮರ್ಶವ 
 

ಗೆ್ರಹಕ ಸೇವೆಯನಿ್ನ  ಸ್ತರ್ಧರಿಸ್ಲು ಗೆ್ರಹಕರ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  ಕೆಮಗಳ ಪೆಮುಖ ಕಿ್ರ ೋತೆ್ ಗಳನಿ್ನ  ನ್ನಯತ್ಕಾಲಿಕವ್ಯಗಿ 

ಪರಿಶೋಲಿಸ್ತವ ನ್ನವಿಹಣೆಯ ನ್ನದಿಷೆ  ಸೇವ್ಯ ಸ್ಮಿತಿ ಇದೆ.  ಸ್ಮಿತಿಯು ಪರಿಹರಿಸ್ದ ದೂರುಗಳು/ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನಿ್ನ  

ಕೂಡ ಪರಿಗಣಿಸ್ತತ್ು ದೆ ಮತ್ತು  ಅದರ ಸ್ಲಹೆಯನಿ್ನ  ನ್ನೋಡಬಹುದು. 
 

9.2 ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  ಕಾಂದುಕೊರತೆಗಳನುು  ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 
 

NBFC ಗಳಿಗೆ ಸಂಯೋಜತ್ ಒಂಬುಡ್್್ಮನ್ 2021 ಗ್ರಗಿ RBI ನ ನ್ನಯಂತೆ್ಕ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಗುಣವ್ಯಗಿ, ನೊಂದ 

ಗೆ್ರಹಕರು ತ್ಮಮ  ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಖಾ  ಗೆ್ರಹಕ ಸ್ಹಾಯವ್ಯಣಿ/ನೊೋಡಲ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಳಗಿನ 

ವಿಳಾಸ್ದಲಿಿ  ನೇರವ್ಯಗಿ ಬರೆಯಬಹುದು: 
 

ಗ್ರರ ಹಕ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮುಖ್ಯ ಸಥ ರಿಗೆ,  

ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್್ಸ  ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್.., 

ಗೆ್ರಹಕ ಸ್ಹಾಯವ್ಯಣಿ ಮುಖಾ ಸಿ್ರು, 
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ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್್ಸ  ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 
 

422 B, ಉದಾ ೋಗ್ ವಿಹಾರ ಫೇಸ IV, 
 

ಸ್ಥಕೆ ರ-18 ಗುರುಗೆ್ರರ್ಮ, ಹಯಾಿಣ – 122015. 

ಫೋನ್: 0124 - 6048160  
ಇಮೇಲ್ಸ: lap@indiabulls.com 

-ಅಥವ್ಯ- 
 

ನೀಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ 

ರಾಬಿನ್ ಮಾವ್ಯಿಹ 

ಜನರಲ್ಸ ಮಾಾ ನೇಜರ, ನೊೋಡಲ್ಸ 

ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ, 

ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್್ಸ  ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, 
 

422 B, ಉದಾ ೋಗ್ ವಿಹಾರ ಫೇಸ IV, 

ಸ್ಥಕೆ ರ-18 ಗುರುಗೆ್ರರ್ಮ, ಹಯಾಿಣ – 122015. 

ಇಮೇಲ್ಸ: robin.marwaha@indiabulls.com 

ಫೋನ್: 0124-6048088 

 

ಹೆಚಿ್ಚ ವರಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನ್ನಯನಿ್ನ  ಪೆತಿನ್ನಧಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು  ಸಂಯೋಜತ್ ಒಂಬುಡ್್್ಮನ್ ಸಿಕ ೋರ್ಮ 2021 ಕ್ರಕ  ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  

ಒದಗಿಸ್ಲು ನೊೋಡಲ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯು NBFC ವಿರುದಧ  ಸ್ಲಿಿಸಿದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜವ್ಯಬ್ರದ ರರಾಗಿರುತಾು ರೆ. 

 

ಸಂಯೋಜತ್ ಒಂಬುಡ್್್ಮನ್ ಸಿಕ ೋರ್ಮ, 2021 ವಿವರಗಳು ಕಂಪನ್ನಯ ಎಲಿಾ  ಶಾಖೆಗಳು/ಪೆಾದೇಶಕ 

ಕಚೇರಿಗಳಲಿಿಯೂ ಪೆತೆಾ ೋಕವ್ಯಗಿ ಲರ್ಾ ವಿದೆ. 
 

10 ಕಡ್ಡಾ ಯ ಪರ ದಶವನ ಅರ್ಶಯ ಕತೆಗಳು 
ICCL ಒದಗಿಸ್ತತ್ು ದೆ: 

➢ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು  ಸ್ಲಹೆಗಳನಿ್ನ  ಪಡೆಯಲು ಸೂಕು  ವಾ ವಸಿ್ಥ . 
 

➢ ನೊೋಡಲ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿ / ಶಾಖೆಯ ಮುಖಾ ಸಿ್ ರ ಹೆಸ್ರು, ವಿಳಾಸ್ ಮತ್ತು  ಸಂಪಕಿ ಸಂಖೆಾ . 
 

➢ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಳಗೆ ದೂರು / ವಿವ್ಯದವನಿ್ನ  ಪರಿಹರಿಸ್ದದದ ರೆ, ಯಾವುದರ ಅಡಿಯಲಿಿ  ಕಂಪನ್ನಯ 

ನೊೋಂದಾಯಿತ್ ಕಚೇರಿಯು ಬರುತ್ು ದೆಯೋ ಅದರಡಿ ಗೆ್ರಹಕರು RBI ನ DNBS ನ ಪೆಾದೇಶಕ ಕಚೇರಿಯ 

ಅಧಿಕಾರಿಗೆ (ಸಂಪೂಣಿ ಸಂಪಕಿ ವಿವರಗಳಂದಗೆ) ಅಪ್ತೋಲ್ಸ ಮಾಡಬಹುದು.  

➢ ಸಂಯೋಜತ್ ಒಂಬುಡ್್್ಮನ್ ಸಿಕ ೋರ್ಮ್ 2021 ನ ಪೆಮುಖ ಫೋಚರ್ಗಳನಿ್ನ  ಕಚೇರಿ ಅಥವ್ಯ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇರ್ಟ ನ್ನೋಡುವ 
ವಾ ಕ್ತು ಯು ಮಾಹಿತಿಯನಿ್ನ  ಸ್ತಲರ್ವ್ಯಗಿ ಅಕ್್ರ ಸ ಮಾಡುವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ತ್ಮಮ  ಎಲಿಾ  ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು  ಶಾಖೆಗಳಲಿಿ  
ಸ್ರಿಯಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ  ಪೆದಶಿಸ್ತವುದು ( 

 

(ಇಂಗಿಿಷ್, ಹಿಂದ ಮತ್ತು  ಪೆಾದೇಶಕ ಭಾಷೆಗಳಲಿಿ ). ಸಿಕ ೋರ್ಮ್ನ ಪೆ ತಿಯನಿ್ನ  ವೆಬ್ಸೈಟ್್ನಲಿಿ  ಕೂಡ ಪೆಮುಖವ್ಯಗಿ 

ಕಾಣಿಸ್ತವಂತೆ ಹಾಕಬೇಕ. 
➢ ಗೆ್ರಹಕರ/ನಾಾ ಯೋಚ್ಚತ್ ಅಭಾಾ ಸ್ ಸಂಹಿತೆಗೆ ICCL ನ ಬದಧ ತೆಗಳ ಸಂಹಿತೆ. 

 

➢ ಶಾಖೆಗಳಲಿಿ  ಗೆ್ರಹಕರ ಮಾಹಿತಿಗ್ರಗಿ, ಗೆ್ರಹಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲಿಾ  ಪಾಲಿಸಿ ಇತಾಾ ದಗಳನಿ್ನ  ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 

ಸ್ಮಗೆ  ಸೂಚನಾ ಫಲಕ/ಕೈಪ್ತಡಿ ಪೆದಶಿನ. ಎಲಿಾ  ICCL ಬೆ್ರಂಚ್ಗಳಲಿಿ  

 

ಈ ಕ್ರಳಗಿನ ಸೂಚನೆಯನಿ್ನ  ತೋರಿಸ್ಬೇಕ. 
 

ದೂರುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಾ ಗಿ ಎಸ್ಲೇಶನ ಮಾಯ ಟ್ರರ ಕ್ಸಾ    

ಮದಲ ಹಂತ 
 
ಗೆ್ರಹಕರು ವಿಚಾರಣೆ/ಕಳಕಳಿಯನಿ್ನ  ಹೊಂದದದ ರೆ, 
 

ಅವರು ನಮಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು – 
 
ನಮಗೆ ಬ್ರೆಯರಿ: lap@indiabulls.com 

ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ: ಗೆ್ರಹಕ ಸ್ಹಾಯವ್ಯಣಿ 

ನಂಬರ 1800-572-7777 (ಟೋಲ್ಸ ಫೆ ೋ) 

ನಮಮ ನುು  ಭೇಟ್ರ ಮಾಡಿ: ಯಾವುದೇ ಹತಿು ರದ ಶಾಖೆ 
 
ನಮಗೆ ಪೀಸ್ಕು  ಮಾಡಿ: ಗೆ್ರಹಕ ಸ್ಹಾಯ ಸೇವೆ ಮುಖಾ ಸಿ್ರು, 

ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್್ಸ  ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 422 B, ಉದಾ ೋಗ್ 

ವಿಹಾರ ಫೇಸ IV, 
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     ಸ್ಥಕೆ ರ-18 ಗುರುಗೆ್ರರ್ಮ,  

     ಹಯಾಿಣ – 122015.  

    

ಗ್ರರ ಹಕರು 7 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಯವುದೇ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯೆಯನುು  

ಪಡೆಯದಿದದ ರೆ  

    ಅಥವಾ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯೆಯಾಂದ ತೃಪ್ತು  ಹಾಂದಿಲಿವಾದರೆ ಅರ್ರು  

    ಮುಾಂದಿನ ಹಂತಕ್್ಕ  ಎಸ್ಲೇಟ ಮಾಡಬೇಕ.  

                   

 ಎರಡನೇ ಹಂತ   

ಒಂದು 

ವೇಳೆ ಗೆ್ರಹಕರ ಕಳಕಳಿಗೆ                         

    ಹಂತ್ 1 ರಲಿಿ  ಪೆತಿಕೆಯಿಸ್ದದದ ಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ ತೃಪ್ತು ಕರ   

    ಪೆತಿಕೆ್ತಯೆ ಪಡೆಯದದದ ಲಿಿ , ಗೆ್ರಹಕರು   

    

ಕ್ರಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ಟ ಮೂಲಕ ICCL ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರವನಿ್ನ  

ತ್ಲುಪಬಹುದು   

    ನಮಗೆ ಬ್ರೆಯರಿ :  

    https://www.indiabullscommercialcredit.com/g  

    rievance.php   

    

ನಮಗೆ ಕರೆ 

ಮಾಡಿ  : ಗೆ್ರಹಕರ ಸ್ಹಾಯವ್ಯಣಿ ನಂಬರ 1800-  

    572-7777 (ಟೋಲ್ಸ ಫೆ ೋ)  

    

ನಮಮ ನುು  

ಭೇಟ್ರ 

ಮಾಡಿ : ಯಾವುದೇ ಹತಿು ರದ ಶಾಖೆ  

    

ನಮಗೆ 

ಪೀಸ್ಕು  

ಮಾಡಿ : ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್್ಸ  ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್  

      ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ,  

      422 ಬಿ, ಉದಾ ೋಗ್ ವಿಹಾರ,  

      ಹಂತ್ IV, ಸ್ಥಕೆ ರ-18 ಗುರುಗೆ್ರರ್ಮ,  

      ಹಯಾಿಣ – 122015  

    

ಗ್ರರ ಹಕರು 7 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಯವುದೇ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯೆಯನುು  

ಪಡೆಯದಿದದ ರೆ  

    ನಂತರ ಅರ್ರು ಪಡೆದ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯೆಯಲಿ್ಲ  ತೃಪ್ತು  ಹಾಂದಿಲಿವಾದರೆ  

    ದೂರನುು  ಮುಾಂದಿನ ಹಂತಕ್್ಕ  ಎಸ್ಲೇಟ ಮಾಡಬ್ಹುದು.  

 ಮೂರನೇ ಹಂತ   ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೆ್ರಹಕರ ಕಳಕಳಿಯು   

    

ಹಂತ್ 2 ರಲಿಿ  ಪರಿಹರಿಸ್ದದದ ಲಿಿ  ಅಥವ್ಯ 

ತೃಪ್ತು ದಾಯಕವ್ಯಗಿರದದದ ಲಿಿ    

    ಪೆತಿಕೆ್ತಯೆ ಪಡೆಯದದದ ಲಿಿ , ಗೆ್ರಹಕರು   

    ICCL ನೊೋಡಲ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಕ್ರಳಗೆ   

    ನಮೂದಸಿದ ವಿಳಾಸ್ದಲಿಿ  ಬರೆಯಿರಿ-                 

    ನಮಗೆ ಬ್ರೆಯರಿ : ಮಿ. ರಾಬಿನ್ ಮವ್ಯಿಹ  

     ಜನರಲ್ಸ ಮಾಾ ನೇಜರ, ನೊೋಡಲ್ಸ  

     ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ,  

     ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್್ಸ  ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್  

     ಲಿಮಿಟೆಡ್,  

     422 B, ಉದಾ ೋಗ್ ವಿಹಾರ ಫೇಸ IV,  

     ಸ್ಥಕೆ ರ-18 ಗುರುಗೆ್ರರ್ಮ,  

     ಹಯಾಿಣ – 122015.  

    ಫೋನ್: 0124-6048088  

    ಇಮೇಲ್ಸ - robin.marwaha@indiabulls.com  

    

ಗ್ರರ ಹಕರು 7 ದಿನಗಳಲಿ್ಲ  ರ್ಯವುದೇ ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯೆಯನುು  

ಪಡೆಯದಿದದ ರೆ  

    ಪರ ತಿಕ್ತರ ಯೆ ತೃಪ್ತು ದಾಯಕವಾಗಿರದಿದದ ರೆ, ನಂತರ  

    ಮುಾಂದಿನ ಹಂತಕ್್ಕ  ಎಸ್ಲೇಟ ಮಾಡಬೇಕ  

 ನಲ್ನೇ ಹಂತ   ಒಂದು ವೇಳೆ ದೂರನಿ್ನ  ತೃಪ್ತು ಕರವ್ಯಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ದದದ ರೆ   

    ಸಿವ ೋಕರಿಸಿದ 30 ಕ್ರಲಸ್ದ ದನಗಳ ಒಳಗೆ                

http://www.indiabullscommercialcredit.com/g


    , ಗೆ್ರಹಕರು ನೇರವ್ಯಗಿ ಇಲಿಿಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು               

    

RBI ಅಥವ್ಯ ಆತ್/ಆಕ್ರಯ ದೂರನಿ್ನ  CMS ನಲಿಿ  ಅರಿ್ಪೋಡ್ 

ಮಾಡಬಹುದು               

    (ದೂರು ನ್ನವಿಹಣಾ ವಾ ವಸಿ್ಥ ) ಸೌಲರ್ಾ   

    RBI ನ ವೆಬ್ಸೈರ್ಟನಲಿಿ      

    ಈ ಲಿಂಕ್ಟ್ನಲಿಿ  ಲರ್ಾ ವಿದೆ:   
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(https://cms.rbi.org.in). 

ಗೆ್ರಹಕರು ಪತೆ್ದ ಮೂಲಕವ್ಯ ಬರೆಯಬಹುದು 

ಮತ್ತು  ಕ್ರಳಗೆ ನಮೂದಸಿದ ವಿಳಾಸ್ದಲಿಿ  ಪತೆ್ವನಿ್ನ  

ರ್ಪೋಸೆ  ಮಾಡಬಹುದು- 
 

ಇವರಿಗೆ, 

ಸಂಯೋಜತ್ ಒಂಬುಡ್್್ಮನ್ ಕಚೇರಿ 

ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ರಾ ಂಕ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 4ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ಥಕೆ ರ 17, 
 

ಚಂಡಿೋಗಢ – 160017. 
 
 

 

 

 

11 ಗ್ರರ ಹಕರಾಂದಿಗೆ ಸಂರ್ಹನ 

 

ಸಿಬಬ ಂದಯ ಗೆ್ರಹಕರಂದಗಿನ ವೈಯಕ್ತು ಕ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಗೆ್ರಹಕರ ನ್ನರಿೋಕಿ್ರ /ಅವಶಾ ಕತೆ/ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನಿ್ನ  

ಉತ್ು ಮವ್ಯಗಿ ವಿಶಿೋರ್ಷಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ICCL ಗುರುತಿಸ್ತತ್ು ದೆ. ಲರ್ಾ ವಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಕರಿತ್ತ ಗೆ್ರಹಕರಲಿಿ  ಅರಿವಿನ 

ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳು ಇರುತ್ು ವೆ ಮತ್ತು  ಅಂತ್ಹ ಸಂವಹನಗಳು ಗೆ್ರಹಕರಿಗೆ ಆ ಸೇವೆಗಳನಿ್ನ  ಪಡೆಯಲು 

ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನಂತ್ರದ ಹಂತ್ದಲಿಿ  ಪೆ ಶಿ್ ಗಳು/ದೂರುಗಳ ಸಂಖೆಾ ಯನಿ್ನ  ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ು ವೆ. 
 

12 ಸೇವೆಯಲಿಿ  ಸ್ತರ್ಧರಣೆ ಮತ್ತು  ದೂರುಗಳನಿ್ನ  ನ್ನವಿಹಿಸ್ಲು ಸಿಬಬ ಂದಗಳಿಗೆ ತ್ರಬೇತಿ ನ್ನೋಡುವುದು 

 

12.1 ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ 
 

ಪೆಾಡಕೆ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು  ಸೇವೆಗಳ ಕರಿತಾದ ಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಗೃತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಆಗ್ರಗೆೆ  

ಕಾಣಿಸ್ತತ್ು ವೆ. ನೊೋಡಲ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯು ವಿವಿಧ್ ಹಂತ್ಗಳಲಿಿ  ಸಿಬಬ ಂದಗಳ ತ್ರಬೇತಿ ಅಗತ್ಾ ಗಳ ಬಗೆೆ  ಕಂದೆ ೋಯ 

ತ್ರಬೇತಿ ಕಂದೆಕ್ರಕ  ಅನ್ನಸಿಕ್ರಯನಿ್ನ  ನ್ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ು ದೆ. 
 

12.2 ಸ್ಟು ಫ್ ತರಬೇತಿ 
 

ICCL ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಗಳ ಗೆ್ರಹಕರಂದಗೆ ವಾ ವಹರಿಸ್ತತ್ು ದೆ, ಇದು ಭಿನಿಾ ಭಿಪೆಾಯಗಳನಿ್ನ  ಹೆಚಿ್ಚ ಸ್ಬಹುದು ಮತ್ತು  

ಘಷಿಣೆಗೆ ಕಾರಣವ್ಯಗಬಹುದು.  ಸ್ಕಾರಾತ್ಮ ಕ ಮನೊೋಭಾವ ಮತ್ತು  ಗೆ್ರಹಕ ಸಿ್ಥ ೋಹಿ ನಡವಳಿಕ್ರಯಂದಗೆ ಗೆ್ರಹಕರ 

ಜೊತೆಗೆ ವಾ ವಹರಿಸ್ಲು, ಫೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಸಿಬಬ ಂದಯನಿ್ನ  ಎಚಿ ರಿಕ್ರಯಿಂದ ಆಯೆಕ  ಮಾಡಬೇಕ.  ಸಿಬಬ ಂದಗಳು ತೆರೆದ 

ಮನಸ್್ತ  ಮತ್ತು  ನಗು ಮುಖದಂದಗೆ ಗೆ್ರಹಕರ ಆತ್ಮ ವಿಶಾವ ಸ್ವನಿ್ನ  ಗೆಲಿಲು ಸಾಧ್ಾ ವ್ಯಗಬೇಕ.  

ಕೊೋಪಗೊಂಡಿರುವ ಗೆ್ರಹಕರನಿ್ನ  ನ್ನಭಾಯಿಸ್ಲು ಸಾಫೆ್  ಸಿಕ ಲ್ಸ್ಗಳನಿ್ನ  ನ್ನೋಡುವ ಅಗತ್ಾ ವಿದುದ , ಇದು ತ್ರಬೇತಿ 

ಕಾಯಿಕೆಮಗಳ ಅವಿಭಾಜಾ  ಭಾಗವ್ಯಗಿರಬೇಕ. ದೂರುಗಳು/ಕಂದುಕೊರತೆಗಳನಿ್ನ  ನ್ನವಿಹಿಸ್ತವ ಆಂತ್ರಿಕ 

ಕಾಯಿ ವಾ ವಸಿ್ಥಯು ಎಲಿಾ  ಹಂತ್ಗಳಲಿಿಯೂ ಸ್ರಾಗವ್ಯಗಿ ಮತ್ತು  ದಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಕಾಯಿನ್ನವಿಹಿಸ್ತವುದನಿ್ನ  

ಖಚ್ಚತ್ಪಡಿಸಿಕೊಳುಳ ವುದು ನೊೋಡಲ್ಸ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಜವ್ಯಬ್ರದ ರಿಯಾಗಿರುತ್ು ದೆ. 
 

13 NBFC ಗಳಿಗೆ ಸಂಯೀಜಿತ ಒಾಂಬುಡ್ಾ ್ಮನ ಸ್ಿ ೀಮ್, 2021 ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು  ಪರ ದೇಶ 

 

ಕರ .ಸಂ. ಕಾಂದರ  NBFC ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ ಕಾರ್ಯವಚರಣೆಗಳ ಪರ ದೇಶ 

  ಒಾಂಬುಡ್ಾ ್ಮನ  

    

1 ಚೆನಿೆ ೈ 

C/o ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ರಾ ಂಕ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೋಟ್ಿ 

ಗಿ್ರ ಸಿಸ, ತ್ಮಿಳುನಾಡು, ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು  

  ಚೆನಿೆ ೈ 600 001 STD ಕೊೋಡ್: 044 ನ್ನಕೊೋಬ್ರರ ದವ ೋಪಗಳು, ಕನಾಿಟ್ಕ, 

  ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಾ  : 25395964 ಆಂಧೆ್ ಪೆದೇಶ, ತೆಲಂಗ್ರಣ, 

  ಫಾಾ ಕ್್ಟ  ಸಂಖೆಾ  : 25395488 ಕರಳ, ಕಂದೆಾಡಳಿತ್ ಪೆದೇಶದ 

  ಇಮೇಲ್ಸ : cms.nbfcochennai@rbi.org.in 

ಲಕ್ಷದವ ೋಪ್ ಮತ್ತು  ಕಂದೆಾಡಳಿತ್ 

ಪೆದೇಶದ ಪುದುಚೇರಿ 

     
    

2 ಮುಂಬೈ 

C/o ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ರಾ ಂಕ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ RBI 

ಬೈಕಲಿಾ  ಮಹಾರಾಷೆ ಾ, ಗೊೋವ್ಯ, ಗುಜರಾತ್, 

  ಆಫೋಸ ಬಿಲಿಡ ಂಗ್ ಆರ್ಪೋಸಿಟ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಥಂಟೆ್ಲ್ಸ ಮಧ್ಾ  ಪೆದೇಶ, 

  ರೈಲೆವ  ಸೆ್ಥ ೋಷನ್ ಬೈಕಲಿಾ , ಮುಂಬೈ-400 ಛತಿು ೋಸ್ಗಢ್, ಕಂದೆಾಡಳಿತ್ ಪೆದೇಶದ 

  008 STD ಕೊೋಡ್: 022 ಟೆಲಿಫೋನ್ ಸಂಖೆಾ  : ದಾದೆಾ  ಮತ್ತು  

  2300 1280 ನಗರ ಹವೇಲಿ, ದಮನ್ ಮತ್ತು  ಡಿಯು 

  ಫಾಾ ಕ್್ಟ  ಸಂಖೆಾ  : 23022024  
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   ಇಮೇಲ್ಸ : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in   

       

3  ನವ ದೆಹಲಿ C/o ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ರಾ ಂಕ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ದ್ ದೆಹಲಿ, ಉತ್ು ರ ಪೆದೇಶ, 

   ಮಾಗ್ಿ ನವದೆಹಲಿ -110001 STD ಕೊೋಡ್: ಉತ್ು ರಾಖಂಡ್, ಹಯಾಿಣ, 

   011 ಪಂಜ್ಞಬ, ಕಂದೆಾಡಳಿತ್ ಪೆದೇಶದ  

   ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಾ : 23724856 ಚಂಡಿೋಗಢ ಹಿಮಾಚಲ 

   ಫಾಾ ಕ್್ಟ  ನಂಬರ : 23725218-19 ಪೆದೇಶ ಮತ್ತು  ರಾಜಸಿಾನ ಮತ್ತು  

   ಇಮೇಲ್ಸ : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in ಜಮುಮ  ಮತ್ತು  ಕಾಶಮ ೋರ ರಾಜಾ  
       

4  ಕೊೋಲಕ ತಾು  

C/o ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ರಾ ಂಕ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 15, 

ನೇತಾಜ ಪಶಿ ಮ ಬಂಗ್ರಳ, ಸಿಕ್ತಕ ಂ, ಒಡಿಶಾ, 

   ಸ್ತಭಾಷ್ ರೋಡ್ ಕೊೋಲಕ ತಾು -700 001 STD ಅಸ್ಾ ಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪೆದೇಶ, 

   ಕೊೋಡ್: 033 ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, 

   ದೂರವ್ಯಣಿ ಸಂಖೆಾ  : 22304982 

ಮಿಜೊೋರಾಂ, ನಾಗ್ರಲಾಾ ಂಡ್, 

ತೆಿಪುರಾ, 

   ಫಾಾ ಕ್್ಟ  ಸಂಖೆಾ  : 22305899 ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು  ಜ್ಞಖಿಂಡ್ 

   ಇಮೇಲ್ಸ : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in   

       

14. ಸಂಕಿ್ತಪು  ರೂಪಗಳು     

      

 

ಸಂಕಿ್ತಪು  

ವಿರ್ರಗಳು  ವಿರ್ರಗಳು   

 ICCL  

ಇಂಡಿಯಾಬುಲ್್ಸ  ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಸ ಕೆ್ರಡಿಟ್ 

ಲಿಮಿಟೆಡ್         

 RBI  ರಿಸ್ರ್ವಿ ಬ್ರಾ ಂಕ್ಟ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ   
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