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1     पररचय आजि उजिषे्ट 

 

स्पर्ाित्मक ररटेल लेंडिंग डबझिेसच्या सध्याच्या पररस्थितीत, कस्टमर सस्हिसमर्ील उतृ्कष्टता हा शाश्वत डबझिेस वाढ, माकेट शेअर मर्ील 

वाढ आडण बँ्रि मूल्यात सुर्ारणा करण्यासाठी सवाित महत्त्वाचा घटक आहे. कस्टमरच्या तक्रारी हा कोणत्याही कॉपोरेट घटकाच्या डबझिेस 

लाईफचा भाग असतो कारण प्रते्यक डबझिेसला अशा पररस्थितीचा सामिा करावा लागतो ज्यामधे्य कस्टमरच्या दृष्टीकोिातूि गोष्टी चुकीच्या 

घित असतात. एक सस्हिस संथिा म्हणूि, चांगली कस्टमर सस्हिस प्रदाि करणे आडण कस्टमरच्या समार्ािाची पातळी वाढडवणे ही आमची 

प्रािडमक डचंता आहे. िवीि कस्टमसििा आकडषित करण्यासाठी तसेच डवद्यमाि कस्टमसििा डटकवूि ठेवण्यासाठी त्वररत आडण कायिक्षम 

सस्हिस प्रदाि करणे आवश्यक आहे. माकेट शेअरमधे्य वाढ आडण बँ्रिचे मूल्य थिाडपत करणे हे कमीतकमी वेळेत गुणवत्तापूणि सस्हिस 

प्रदाि करूिच शक्य आहे. 
 

या ICCL तक्रार डिवारण पॉडलसीचा उदे्दश कस्टमरच्या समस्या आडण तक्रारीचें त्वररत डिवारण करणे हा आहे. तक्रार डिवारणासाठीच्या 

आढावा यंत्रणेिे प्रॉिक्ट फीचसि आडण सस्हिस डिडलहरीतील तु्रटी ओळखण्यात देखील मदत करणे आवश्यक आहे. संबंडर्त मॅिेजमेंटला 

व्यडित पाटीच्या तक्रारीबद्दल जागरूक करण्यासाठी आडण या प्रकरणात डवचारपूविक लक्ष देण्यासाठी प्रदाि केलेले एस्कलेशि संवेदिशील 

केले जाते.  
 

2      ागे  ऑजर्यन्स 

 

बोििचे सदस्य आडण सवि डवभाग या िॉकु्यमेंटसाठी प्रािडमक ऑडियन्स असतील. संबंडर्त डवभाग प्रमुखांच्या पूवि परवािगीडशवाय िमूद 

केलेल्या व्यक्ीचं्या पलीकिे िॉकु्यमेंट प्रसाररत केला जाणार िाही. 
 

3     पॉजलसीची लागूता आजि वैधता 

 

ही पॉडलसी बोिि ऑफ िायरेक्टसिद्वारे मंजूर केलेल्या तारखेपासूि लागू होईल. बोिि कमीतकमी वषािला एकवेळा पॉडलसीचा आढावा घेईल, 

प्रमाडणत करेल, अपिेट करेल आडण मंजूर करेल. या पॉडलसीच्या डवडशष्ट बाबीमंर्ील कोणत्याही सुर्ारणा संबंडर्त प्राडर्करणाद्वारे जारी 

केलेल्या मँिेटद्वारे कळडवल्या जाऊ शकतात आडण ते लागू होण्याच्या तारखेपासूि ते या पॉडलसीचा भाग बितील. 
 

4     सिंजितेची उजिषे्ट 

 

तक्रार डिवारणावरील आमची पॉडलसी खालील तत्त्वांचे अिुसरण करते. 
➢ कस्टमसििा िेहमीच योग्य वागणूक डदली जाते. 

 

➢ कस्टमसििी मांिलेल्या तक्रारी सौजन्यािे आडण अवाजवी डवलंब ि लावता हाताळल्या जातात. 
 

➢ पेन्शिसि, शारीररकदृष्ट्या अपंग आडण जे्यष्ठ िागररकांच्या तक्रारी प्रार्ान्यािे हाताळल्या जातात. 
 

➢ जर त्यांच्या समस्यांवरील प्रडतसादािे ते पूणिपणे समार्ािी िसतील तर कस्टमसििा संथिेअंतगित त्यांच्या समस्या/ तक्रारी एस्कलेट 

करण्याचे मागि आडण पयाियी उपाययोजिेच्या त्यांच्या हक्ांची पूणिपणे माडहती डदली जाते. 
 

➢ सवि तक्रारी कायिक्षमतेिे आडण योग्यररत्या हाताळल्या जातात अन्यिा ते आमच्या प्रडतष्ठा आडण डबझिेसला िुकसाि पोहोचवू 
शकतात. 

 

➢ आमचे कमिचारी सद्भाविेिे आडण कस्टमरच्या डहताबाबत पूवािग्रह ि ठेवता काम करतील 

 

5     सिंजितेचे ॲप्लिकेशन 

 

आमची तक्रार डिवारण यंत्रणा अडर्क अििपूणि आडण प्रभावी करण्यासाठी, त्याकररता एक संरडचत डसस्टीम तयार केली गेली आहे. ही 

डसस्टीम खात्री करेल की 
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मागणी केलेले डिवारण योग्य आडण न्याय्य आहे आडण डियम आडण डियमिांच्या डदलेल्या चौकटीत त्यास परवािगी आहे. 
 

तिाडप, तक्रार डिवारण प्रडक्रयेशी संबंडर्त, आमच्याकिे आमच्या वेबसाईटवर तक्रार फॉमि प्रदडशित केलेला आहे, जर असे करायचे 

असेल तर कस्टमर लॉग-इि करू शकतात आडण त्यांची तक्रार ऑिलाईि दाखल करू शकतात. 
 

हे पॉडलसी िॉकु्यमेंट सवि बँ्रचेस आडण वेबसाईट - https://www.indiabullscommercialcredit.com/ वर देखील उपलब्ध करूि डदले 

जाईल. तक्रार हाताळणी प्रडक्रयेडवषयी संबंडर्त कमिचाऱयांिा माडहती डदली जाईल. 

 

तक्रार ही एखाद्या संथिेबद्दल केलेल्या असमार्ािाची भाविा आहे, जी त्याच्या प्रॉिक््टस डकंवा सस्हिसेसशी डकंवा तक्रारी हाताळण्याच्या 

प्रडक्रयेशी संबंडर्त आहे, जेिे प्रडतसाद डकंवा डिराकरण स्पष्टपणे डकंवा सूचकपणे अपेडक्षत असते. 
 

कस्टमरच्या तक्रारीचे कारण दोि मुख्य शे्रणीमधे्य डवभाडजत केले जाऊ शकते: 
➢ कस्टमसिशी व्यवहार करतािा वतििात्मक पैलू  

➢ कामकाज/ ऑपरेशन्सची अपयािप्तता डकंवा अपेडक्षत सस्हिसेसच्या सँ्टििि आडण प्रदाि केलेल्या वास्तडवक सस्हिसेस मर्ील अंतर. 
 

प्रदाि केलेल्या सस्हिसेससोबत जर तो समार्ािी िसेल तर कस्टमरला त्याची तक्रार रडजस्टर करण्याचा अडर्कार आहे. तक्रार करण्याचे 

चार मुख्य मागि आहेत - वैयस्क्कररत्या, टेडलफोिद्वारे, पोस्टद्वारे डकंवा इलेक्टर ॉडिक माध्यमांद्वारे तक्रार रडजस्टर करूि (मेल ID). या सवि 

चॅिेलद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारी कायिक्षमतेिे आडण त्वररत हाताळल्या गेल्या पाडहजेत. जर कस्टमरच्या तक्रारीचे डिर्ािररत कालावर्ीमधे्य 

डिराकरण झाले िाही अिाित तक्रार दाखल केल्यापासूि 30 डदवसांच्या आत डकंवा जर त्याला/डतला उच्च अडर्काऱयांकिे तक्रार एस्कलेट 

केल्यािंतरही आमच्याद्वारे प्रदाि केलेल्या उपायाबाबत समार्ाि िसेल तर तो/ती त्याच्या तक्रारीसह RBI शी संपकि  सारू् शकतो/शकते. 
 

6     कस्टमरच्या समस्या/तक्रारी िाताळण्यासाठी अिंतगडत यिंत्रिा 

 

6.1     तक्रार नो िंदिी 
 

कस्टमर फोिवर, डलस्खत स्वरुपात, वैयस्क्कररत्या डकंवा इलेक्टर ॉडिक माध्यमांद्वारे (मेल ID) तक्रार दाखल करू शकतो, जर तो/ती ICCL 

द्वारे प्रदाि केलेल्या सस्हिसेसबाबत समार्ािी िसेल. तक्रार आडण सूचिा प्राप्त करण्यासाठी व्यवथिा येिे डदली आहे. कस्टमर त्याची/डतची 

तक्रार रडजस्टर करण्यासाठी डवशेष हेल्पलाईिद्वारे देखील कॉल करू शकतो. जेहा तक्रार प्राप्त होते, तेहा पे्रषकाला त्याच्या/डतच्या 

तक्रारीची पोचपावती म्हणूि तीि कामकाजाच्या डदवसांच्या आत प्रडतसाद डमळेल. पुढे जेहाही हाििकॉपीच्या स्वरूपात म्हणजेच कोणत्याही 

पत्राद्वारे इ., कोणतीही तक्रार प्राप्त होते तेहा ती रडजस्टर मधे्य िोदंवली जाते. अशा सवि प्रकरणांमधे्य, आमचे प्रडतडिर्ी कस्टमरशी 

त्याच्या/डतच्या तक्रारीचे अचूक स्वरूप जाणूि घेण्यासाठी लवकरात लवकर संपकि  सार्तात. 
 

रेगु्यलेटसिद्वारे प्राप्त झालेल्या सवि तक्रारीचं्या संदभाित, आम्ही कम्प्लेंट रडजस्टरमधे्य अशा सवि तक्रारी रेकॉिि करतो. अशा तक्रारी प्राप्त 

आडण रेकॉिि केल्यािंतर आमचे प्रडतडिर्ी क्लायंट्सशी संपकि  सार्तात आडण तातिीच्या आर्ारावर त्यांचे डिराकरण करण्यासाठी 

तक्रारीतील तथ्य देखील शोर्तात. 
 

समस्या/तक्रारी ज्यामधे्य फसवणूकीची कोणतीही केस हायलाईट केली जाते, ती पुढील तपासणीसाठी आडण आचार संडहतेिुसार पुढील 

कारवाई करण्यासाठी FCU/ HR ला संदडभित केली जाईल. 
 

6.2 वैयप्लिकररत्या तक्रारी 
 

बँ्रचेसमधे्य तक्रार पुस्तक उपलब्ध आहे. कस्टमर त्यास बँ्रचमरू्ि प्राप्त करू शकतात आडण त्यामधे्य त्याची/डतची तक्रार रेकॉिि करू 

शकतात. कस्टमर आमच्या प्रॉिक््टस आडण सस्हिसेसमधे्य सुर्ारणा करण्यासाठी कोणत्याही अडभप्राय / सूचिांसाठी बँ्रच मधे्य ठेवलेल्या 

तक्रार / स्हडजटसि पुस्तकाचा वापर करू शकतात. 
 

6.3     कॉल सें र 
 

तक्रारी ICCL च्या कॉल सेंटरमधे्य टोल फ्री िंबर 1800-572-7777 वर देखील दाखल केल्या जाऊ शकतात. जेहाही तक्रार कॉल 

प्राप्त होतो, तेहा पे्रषकाला त्याच्या तक्रारीच्या पोचपावतीची पुष्टी करणारे उत्तर परत डमळते. 
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6.4     मेल/ईमेल मार्ड त तक्रार 
 

कस्टमर पोस्टद्वारे डकंवा ईमेलद्वारे देखील तक्रार सबडमट करू शकतात. ईमेलद्वारे प्राप्त झालेल्या तक्रारीिंा ईमेलद्वारे मान्यता डदली जाईल. 

जेहाही तक्रार कॉल प्राप्त होतो, तेहा पे्रषकाला त्याच्या तक्रारीच्या पोचपावतीची पुष्टी करणारे उत्तर परत डमळते. तक्रार ICCL च्या ईमेल 

ID वर देखील दाखल केली जाऊ शकते: lap@indiabulls.com 
 

7     तक्रारी िंचे जनराकरि 

 

7.1     वृत्तीच्या पैलूिंशी सिंबिंजधत तक्रारी 
 

अशा तक्रारी डविम्रपणे, सहािुभूतीपूविक आडण सवाित त्वररत हाताळल्या जातील. कस्टमरसोबत गैरवतिि/ असभ्य वतििाला शून्य सडहषु्णता 

पातळीवर मािले जाईल आडण त्वररत कारवाई केली जाईल. ICCL, कोणत्याही पररस्थितीत, आमच्या कमिचारी सदस्यांकिूि कोणत्याही 

प्रमाणात गैरवतिि सहि करत िाही. 
 

7.2      र ान्झॅक्शन्स / ऑपरेशन्सशी सिंबिंजधत तक्रारी: 
 

या शे्रणीतील समस्या/तक्रारीचें डिराकरण करण्यासाठी प्रािडमकररत्या बँ्रच जबाबदार असेल. कस्टमसिच्या एंटर ी / टर ान्झॅक्शिची सुर्ारणा 

डकंवा समार्ाि सुडिडित करण्यासाठी बँ्रच जबाबदार असेल. कस्टमरच्या समार्ािािुसार तक्रारीचे डिराकरण केले जाते हे पाहणे आडण 

जर तो/ती समार्ािी िसेल तर समस्या एस्कलेट करण्यासाठी पयाियी मागि प्रदाि करणे हे बँ्रचचे सवाित प्रमुख कतिव्य आहे. जर बँ्रच 

लेहलवर त्याचे डिराकरण होत िसेल तर ते मागिदशिि/डिराकरणासाठी हेि ऑडफसकिे प्रकरण पाठवू शकतात. 
 

7.3     असमाधानकारक जनराकरि 
 

जर कस्टमर ICCL द्वारे प्रदाि केलेल्या सस्हिस डकंवा डिवारणासह िाखूष असेल तर तो डिवारणासाठी RBI शी देखील संपकि  सारू् शकतो. 

प्रते्यक बँ्रच मधे्य संपकि  तपशील प्रदडशित केले जातात. 
 

8     कालावधी 

 

तक्रारीिंा योग्य दृष्टीकोिातूि पाडहले पाडहजे कारण यामुळे कंपिीच्या कामकाजात अप्रत्यक्षपणे कमकुवत जागा प्रकट होते. प्राप्त झालेल्या 

तक्रारीचें सवि संभाव्य बाजंूिी डवशे्लषण केले जाईल. ICCL प्राप्तीच्या तीि कामकाजाच्या डदवसांच्या आत डलस्खत/ईमेल पोचपावती 

पाठडवण्याचा प्रयत्न करेल. तक्रारीचे डिराकरण प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासूि कमाल 30 कामकाजाच्या डदवसांच्या आत केले पाडहजे. 

तक्रारीचं्या डवडवर् स्वरुपासाठी एसे्कलेशि मॅडटरक्ससह तक्रार डिवारण प्रडक्रयेसाठी टाइम मॅडटरक्स पररडशष्टात डदले गेले आहे. कस्टमरच्या 

तक्रारीवंर काम करणाऱया डवभागांिी/अडर्काऱयांिी त्याचे काटेकोरपणे पालि करणे आवश्यक आहे. तक्रारीवरील डियडमत अंतरािे होणारा 

MIS कंपिीच्या वररष्ठ अडर्काऱयांमधे्य त्यांच्या माडहतीसाठी आडण जर असल्यास, पुढील सूचिांसाठी तयार केला आडण प्रसाररत केला 

जातो. 
 

9     आढावा यिंत्रिा 

 

9.1     कस्टमरच्या तक्रार/ ररस्क मॅनेिमें  कजम ीद्वारे कस्टमर सप्लहडसचा आढावा 
 

मॅिेजमेंटची डवडशष्ट सस्हिस कडमटी आहे जी वेळोवेळी कस्टमरच्या तक्रारीचं्या प्रमुख के्षत्र आडण कस्टमर सस्हिस सुर्ारण्यासाठी केलेल्या 

उपाययोजिांचा आढावा घेते. कडमटी डिराकरण ि झालेल्या समस्या/तक्रारीचंा देखील डवचार करेल आडण त्याचा सल्ला ऑफर करू 

शकेल. 
 

9.2     समस्या आजि तक्रारी िाताळण्यासाठी नोर्ल अजधकारी 
 

NBFC साठी एकास्त्मक लोकायुक् स्कीम, 2021 साठी RBI च्या रेगु्यलेटरी आवश्यकतांिुसार, व्यडित कस्टमर हेि कस्टमर केअर/िोिल 

अडर्कारी यांिा त्यांच्या तक्रारी डवषयी खालील ॲिर ेसवर िेट डलहू शकतात: 
 

प्रजत िेर् कस्टमर केअर,  

इंडियाबुल्स कमडशियल के्रडिट डल.., 

हेि कस्टमर केअर, 
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इंडियाबुल्स कमडशियल के्रडिट डल, 
 

422 B, उद्योग डवहार फेज IV, 
 

सेक्टर-18 गुरुग्राम, हररयाणा – 122015. 

फोि: 0124 - 6048160  
ईमेल: lap@indiabulls.com 

-डकंवा- 
 

नोर्ल अजधकारी 

श्री. रॉडबि मारवाहा 

जिरल मॅिेजर, िोिल 

अडर्कारी, तक्रार डिवारण, 

इंडियाबुल्स कमडशियल के्रडिट डलडमटेि, 
 

422 B, उद्योग डवहार फेज IV, 

सेक्टर-18 गुरुग्राम, हररयाणा – 122015. 

ईमेल: robin.marwaha@indiabulls.com 

फोि: 0124-6048088 

 

याव्यडतररक्, िोिल अडर्कारी NBFC डवरुद्ध दाखल केलेल्या तक्रारीचं्या संदभाित कंपिीचे प्रडतडिडर्त्व करणे आडण एकास्त्मक लोकायुक् 

स्कीम, 2021 ला माडहती देण्यासाठी जबाबदार असेल. 

 

एकास्त्मक लोकायुक् स्कीम, 2021 चा तपशील कंपिीच्या सवि बँ्रचेस / प्रादेडशक ऑडफसेस मधे्य देखील स्वतंत्रपणे उपलब्ध आहे. 
 

10 अजनवायड प्रदशडन आवश्यकता 

 

ICCL प्रदाि करते: 
➢ तक्रार आडण सूचिा प्राप्त करण्यासाठी योग्य व्यवथिा. 

 

➢ िोिल अडर्कारी / बँ्रच प्रमुखांचे िाव, पत्ता आडण संपकि  िंबर. 
 

➢ जर एक मडहन्याच्या कालावर्ीमधे्य तक्रार / डववाद डिवारण झाले िसेल तर कस्टमर RBI च्या DNBS च्या प्रादेडशक ऑडफसच्या 

(संपूणि संपकि  तपशीलासह) प्रभारी अडर्काऱयाला अपील करू शकतो, ज्याच्या अडर्कारके्षत्रात कंपिीचे रडजस्टिि ऑडफस येते.  

➢ एकास्त्मक लोकायुक् स्कीम, 2021 ची ठळक वैडशष्ट्ये 

 

(इंग्रजी, डहंदी आडण थिाडिक भाषेत) त्यांच्या सवि ऑडफसेस आडण बँ्रचेस मधे्य अशा प्रकारे प्रामुख्यािे प्रदडशित करते की ऑडफस 

डकंवा बँ्रचला भेट देणाऱया व्यक्ीला माडहतीचा सहज ॲके्सस असेल. स्कीमची कॉपी देखील वेबसाईटवर प्रामुख्यािे प्रदडशित 

केली जावी. 
➢ कस्टमसि/फेअर पॅ्रस्क्टस कोि साठी ICCL च्या वचिबद्धतेची संडहता. 

 

➢ बँ्रचेस मधे्य त्याच्या/डतच्या माडहतीसाठी कस्टमसिशी संबंडर्त सवि पॉडलसी इ. चा समावेश असलेल्या सविसमावेशक िोटीस बोिि/ 

पुस्स्तकेचे प्रदशिि. सवि ICCL बँ्रचेसमधे्य खालील िोटीस  

प्रदडशित करणे आवश्यक आहे. 
 

तक्रारी िंच्या जनराकरिासाठी एस्कलेशन मॅज रक्स   
पजिली लेहल 

 

जर कस्टमरला शंका/समस्या असेल तर, 
 

ते आम्हाला डलहू शकतात – 
 
आम्हाला जलिा: lap@indiabulls.com 

आम्हाला कॉल करा:  कस्टमर हेल्पलाईि 

िं. 1800-572-7777 (टोल फ्री) 

आम्हाला भे  द्या:  कोणतीही जवळची बँ्रच 
 
आम्हाला पोस्ट करा: हेि कस्टमर केअर, इंडियाबुल्स  

कमडशियल के्रडिट डल. 422 B,  

उद्योग डवहार फेज IV, 
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     सेक्टर-18 गुरुग्राम,  

     हररयाणा – 122015.  

    िर कस्टमरला 7 जदवसािंमधे्य कोितािी प्रजतसाद जमळाला नािी  

    जकिं वा प्रजतसादाने समाधानी नसेल तर ते  

    पुढील लेहलवर एस्कले  करू शकतात.  

                   

 दुसरी लेहल   जर कस्टमरच्या डचंतेचे                         

    लेहल 1 वर समार्ाि झाले िसेल डकंवा समार्ािकारक प्रडतसाद   

    प्राप्त झाला िसेल तर कस्टमर   

    खालील डलंकद्वारे ICCL तक्रार डिवारणापयंत पोहोचू शकतो   

    आम्हाला जलिा :  

    https://www.indiabullscommercialcredit.com/g  

    rievance.php   

    

आम्हाला कॉल 

करा  : कस्टमर हेल्पलाईि िं. 1800-  

    572-7777 (टोल फ्री)  

    

आम्हाला भे  

द्या : कोणतीही जवळची बँ्रच  

    

आम्हाला पोस्ट 

करा : इंडियाबुल्स कमडशियल के्रडिट  

      डल., तक्रार डिवारण,  

      422 B, उद्योग डवहार,  

      फेज IV, सेक्टर-18 गुरुग्राम,  

      हररयाणा – 122015  

    िर कस्टमरला 7 जदवसािंमधे्य कोितािी प्रजतसाद जमळाला नािी  

    जकिं वा प्रजतसादाने समाधानी नसेल तर ते  

    पुढील लेहलवर एस्कले  करू शकतात.  

 जतसरी लेहल   जर कस्टमरच्या डचंतेचे   

    लेहल 2 वर समार्ाि झाले िसेल डकंवा समार्ािकारक प्रडतसाद   

    प्राप्त झाला िसेल तर कस्टमर   

    खाली िमूद केलेल्या ॲिर ेसवर ICCL िोिल अडर्काऱयाला   

    डलहू शकतो-                 

    आम्हाला जलिा: श्री. रॉडबि मारवाहा  

     जिरल मॅिेजर, िोिल  

     अडर्कारी, तक्रार डिवारण,  

     इंडियाबुल्स कमडशियल के्रडिट  

     डलडमटेि,  

     422 B, उद्योग डवहार फेज IV,  

     सेक्टर-18 गुरुग्राम,  

     हररयाणा – 122015.  

    फोि: 0124-6048088  

    ईमेल - robin.marwaha@indiabulls.com   

    िर कस्टमरला 7 जदवसािंमधे्य कोितािी प्रजतसाद जमळाला नािी  

    जकिं वा प्रजतसादाने समाधानी नसेल तर  

    पुढील लेहलवर एस्कले  करू शकतात  

 चौथी लेहल   जर तक्रारीचे समार्ािकारक डिवारण झाले िाही   

    तक्रार प्राप्त झाल्यापासूि 30 कामकाजाच्या डदवसांच्या आत                

    तर कस्टमर िेट RBI ला डलहू शकतात               

    डकंवा त्याची/ डतची तक्रार अपलोि करू शकतात CMS               

    (कम्प्लेंट मॅिेजमेंट डसस्टीम) सुडवरे्वर  

    जी RBI च्या वेबसाईटवरील     

    डलंक वर उपलब्ध आहे:   
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(https://cms.rbi.org.in).  

कस्टमर खाली िमूद केलेल्या ॲिर ेसवर प्रत्यक्ष 

पत्र आडण पोस्ट पत्राद्वारे देखील 

डलहू शकतात- 
 

प्रडत, 

एकास्त्मक लोकायुक् ऑडफस 

ररझहि बँक ऑफ इंडिया, 4th फ्लोअर, सेक्टर 17, 
 

चंदीगि – 160017. 
 
 

11 कस्टमसडशी सिंवाद 

 

ICCL मािते की त्यांच्या कमिचाऱयांच्या कस्टमरसोबत वैयस्क्क संवादाद्वारे कस्टमरच्या अपेक्षा/आवश्यकता/तक्रारीिंा अडर्क चांगल्याप्रकारे दाद डदली जाऊ शकते. ऑफर 

केलेल्या सस्हिसेसडवषयी कस्टमरमधे्य जागरूकता िसल्यामुळे अिेक तक्रारी उद्भवतात आडण अशा प्रकारच्या संवादामुळे कस्टमरला सस्हिसेसचा लाभ घेण्यास मदत होते आडण 

िंतरच्या टप्प्यावर शंका/तक्रारीचंी संख्या कमी होते. 
 

12 सस्हिस सुर्ारण्यासाठी आडण तक्रारी हाताळण्यासाठी ऑपरेडटंग कमिचाऱयांिा संवेदिशील बिवणे 

 

12.1     माजितीचा अभाव 
 

प्रॉिक््टस आडण सस्हिसेसडवषयी माडहती आडण जागरुकता िसल्यामुळे अिेकदा तक्रारी उद्भवतात. िोिल अडर्काऱयािे सेंटरल टर े डिंग सेंटरला डवडवर् स्तरावरील 

कमिचाऱयांच्या टर ेडिंगच्या गरजांबद्दल अडभप्राय देणे आवश्यक आहे. 
 

12.2     कमडचारी  र ेजनिंग 
 

ICCL डवडवर् डवभागांतील कस्टमसिशी व्यवहार करते, ज्यामुळे मतडभन्नता आडण मतभेद डिमािण होऊ शकतात. सकारात्मक दृष्टीकोि आडण कस्टमर फ्रें िली 

वतिणूकीसह कस्टमसिशी व्यवहार करण्यासाठी, फं्रट लाईि कमिचाऱयांची डिवि काळजीपूविक केली पाडहजे. खुल्या डवचारािे आडण चेहऱयावर स्ितहास्य ठेऊि, 

कमिचारी कस्टमरचा डवश्वास डजंकण्यास सक्षम असावे. संतप्त कस्टमसििा हाताळण्यासाठी सॉफ्ट स्स्कल्सचा वापर आवश्यक आहे; हा टर ेडिंग प्रोग्रामचा अडवभाज्य 

भाग असणे आवश्यक आहे. समस्या/तक्रारी हाताळण्यासाठी अंतगित यंत्रणा सवि स्तरावर सुलभपणे आडण कायिक्षमतेिे कायि करते याची खात्री करणे ही िोिल 

ऑडफसरची जबाबदारी असेल. 
 

13 NBFC साठी एकाप्लिक लोकायुि स्कीम, 2021 चा ॲर्र ेस आजि ऑपरेशन िेत्र 

 

अ.क्र. सें र NBFC लोकायुिािंच्या ऑजर्सचा ऑपरेशन िेत्र 

  ॲर्र ेस  

    

1 चेन्नई C/o ररझहि बँक ऑफ इंडिया फोटि गॅ्लडसस, ताडमळिािू, अंदमाि आडण 

  चेन्नई 600 001 STD कोि: 044 डिकोबार बेट, किािटक, 

  टेडलफोि िं. : 25395964 आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, 

  फॅक्स िं. : 25395488 केरळ, कें द्रशाडसत प्रदेश 

  ई-मेल : cms.nbfcochennai@rbi.org.in लक्षद्वीप आडण कें द्रशाडसत  

   प्रदेश पुदुचे्चरी 
    

2 मंुबई C/o ररझहि बँक ऑफ इंडिया RBI भायखळा महाराष्टर , गोवा, गुजरात, 

  ऑडफस डबस्डंग अपो. मंुबई सेंटर ल मध्य प्रदेश, 

  रेले्व से्टशि भायखळा, मंुबई-400 छत्तीसगि, कें द्रशाडसत 

  008 STD कोि: 022 टेडलफोि िं : प्रदेश दादरा आडण 

  2300 1280 िगर हवेली, दमि आडण दीव 

  फॅक्स िं. : 23022024  
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   ईमेल : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in    

       

3  िवी डदल्ली C/o ररझहि बँक ऑफ इंडिया संसद डदल्ली, उत्तर प्रदेश, 

   मागि िवी डदल्ली -110001 STD कोि: उत्तराखंि, हररयाणा, 

   011 पंजाब, कें द्रशाडसत प्रदेश 

   टेडलफोि िं: 23724856 चंिीगि डहमाचल 

   फॅक्स िं. : 23725218-19 प्रदेश आडण राजथिाि आडण 

   ईमेल : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in जमू्म आडण कास्िर राज्य 
       

4  कोलकाता C/o ररझहि बँक ऑफ इंडिया 15, िेताजी पडिम बंगाल, डसस्क्म, ओडिशा, 

   सुभाष रोि कोलकाता-700 001 STD आसाम, अरुणाचल प्रदेश, 

   कोि: 033 मडणपूर, मेघालय, 

   टेडलफोि िं. : 22304982 डमझोराम, िागालँि, डत्रपुरा, 

   फॅक्स िं. : 22305899 डबहार आडण झारखंि 

   ईमेल : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in   

       

14. सिंजिप्त रुप     

      

 सिंजिप्त रूप  तपशील   

 ICCL  इंडियाबुल्स कमडशियल के्रडिट डलडमटेि         

 RBI  ररझहि बंॅक ऑफ इंडिया   
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