નોન-બ�િકં ગ ફાઇનાિન્સયલ કં પનીઓ માટે લોકપાલ યોજના, 2018:
મુખ્ ય લ�ણો

Scheme covers the customers of:

All Deposit taking NBFCs

NBFCs with asset size of more than or
equal to ₹ 100 crores and customer
interface (Excluding: Infrastructure
Finance Companies, Core Investment
Companies, Infrastructure Debt Fund
and NBFCs under liquidation)

ગ્રાહક �ારા ફિરયાદ નોંધાવવામાટે ના આધારો:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)
m)

થાપણો પર વ્યાજની ચુકવણીમાં ચુકવણી ન અથવા અિતશય િવલંબ;
િરઝવ� બ�કના િનદ� શોનું પાલન ન કરવુ,ં જો કોઈ હોય તો, થાપણો પરના વ્યાજના દરને લાગુ પડે છે;
ચુકવણી ન કરવા અથવા થાપણોની ચુકવણીમાં અિતશય િવલંબ;
ગ્રાહક �ારા પૂરા પાડવામાં આવેલા પોસ્ટ-ડેટેડ ચેકની રજૂ આતમાં રજૂ આત ન કરવી અથવા અિતશય
િવલંબ;
લેિખતમાં જણાવવામાં િનષ્ફળતા, વાિષ�ક વ્યાજદર અને તેના ઉપયોગની પ�િત સિહત િનયમો અને
શરતો સાથે મંજૂર કરવામાં આવેલી લોનની રકમ;
સ્થાિનક ભાષા અથવા ઉધાર લેનાર �ારા સમજવામાં આવેલી ભાષાઅથવા મંજૂરીની મંજૂરીની શરતો
અથવા મંજૂરીની શરતો પૂરી પાડવામાં િનષ્ફળતા અથવા ઇનકાર;
લોન લેનાર �ારા સમજવામાં આવતી સ્થાિનક ભાષામાં મંજૂર િનયમો અને શરતોમાં કરવામાં આવતા
સૂિચત ફે રફારો પર પૂરતી નોિટસ આપવામાં િનષ્ફળતા અથવા ઇનકાર;
તમામ બાકી રકમની ચુકવણી પર લોન લેનારને િસ�ોિરટીઝ દસ્તાવેજો �હેર કરવામાં િનષ્ફળતા
અથવા અિતશય િવલંબ;
લોન લેનાર/ગ્રાહકને પૂરતી પૂવ� સૂચના િવના ચાજ� વસૂલવો;
કરાર/લોન કરારમાં કાયદાકીય રીતે અમલી િબલ્ટ-ઇન િરપઝે શન �લોઝ પ્રદાન કરવામાં િનષ્ફળતા;
સુર�ાનો કબજો લેતા પહેલા (1) નોિટસ સમયગાળા અંગેકરાર/લોન કરારમાં પારદિશ�તા સુિનિ�ત
કરવામાં િનષ્ફળતા; (૨) એવા સંજોગો કે જેના હેઠળ નોિટસનો સમયગાળો માફ કરી શકાય છે; (૩)
સુર�ાનો કબજો લેવાની પ્રિક્રયા; (4) સુર�ાના વેચાણ/હરા� પહેલાં લોનની ચુકવણી માટે લોન
લેનારને અંિતમ તક આપવા અંગન
ે ી જોગવાઈ; (વી) ઉધાર લેનારને પુનઃકબજો આપવાની પ્રિક્રયા
અને (6) સુર�ાના વેચાણ/હરા� માટે ની પ્રિક્રયા;
િરઝવ� બ�ક �ારા નોન-બેિન્કં ગ ફાઇનાિન્સયલ કં પનીઓને �રી કરાયેલા િનદ� શોનું પાલન ન કરવુ;ં
નોન-બ�િકં ગ ફાઇનાિન્સયલ કં પનીઓ માટે ફે ર પ્રેિક્ટસ કોડ પર િરઝવ� બ�ક માગ�દિશ�કાની અન્ય કોઈ
જોગવાઈઓનું પાલન ન કરવુ.ં

ગ્રાહક ફિરયાદ કે વી રીતે નોંધાવી શકે ?

પગલું 1 – સંબંિધત એનબીએફસીને લેિખત પ્રિતિનિધત્વ.
સ્ટે પ 2 – જો ગ્રાહક ફોમ� �ારા કોઈ જવાબ ન મળે તો એનબીએફસી અથવા ગ્રાહક એનબીએફસીના જવાબથી
અસંતુ� રહે છે અને જો ગ્રાહકે કોઈ ફોરમનો સંપક� કય� નથી, તો ગ્રાહક એનબીએફસી તરફથી જવાબ આપ્યા
પછી એક વષ�થી વધુ સમય પછી એનબીએફસી ઓમ્બડ્સમેન સાથે ફિરયાદ નોંધાવી શકે છે .
લોકપાલ િનણ�ય કે વી રીતે લે છે ?
•
•

લોકપાલ સમ�ની કાય�વાહી સંિ�� પ્રકૃ િતની છે .
સમાધાન �ારા સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપે છે. જો ન પહોંચે તો એવોડ� /ઓડ� ર �રી કરી શકે છે

જો કોઈ ગ્રાહક લોકપાલના િનણ�યથી સંતુ� ન હોય તો અપીલ કરી શકે છે ?
હા, જો લોકપાલનો િનણ�ય અપીલપાત્ર હોય તો.
અપીલ ઓથોિરટી: ડેપ્યુટી ગવન�ર, આરબીઆઈ
નોંધ:
•
•

આ વૈકિલ્પક િવવાદ િનવારણ વ્યવસ્થા છે
ગ્રાહકને કોઈપણ તબ�ે િનવારણ માટે અન્ય કોઈ કોટ� /ફોરમ/ઓથોિરટીનો સંપક� કરવાની
સ્વતંત્રતા છે
એનબીએફસી માટે ઓમ્બડ્સમેનનું સરનામું અને કામગીરીનું
�ેત્ર

એસ.
મધ્ય
એન.
1.
ચે�ાઈ

2.

મુંબઈ

3.

નવી િદલ્હી

એનબીએફસી લોકપાલની ઓિફસનું
સરનામું
સી/ઓ િરઝવ� બ�ક ઓફ ઇિન્ડયા ફોટ� ગ્લેિસસ,
ચે�ાઈ 600 001
એસટીડી કોડ: 044
ટે િલફોન નંબર : 25395964 ફે ક્સ નંબર :
25395488
ઇમેઇલ : cms.nbfcochennai@rbi.org.in
સી/ઓ િરઝવ� બ�ક ઓફ ઇિન્ડયા આરબીઆઈ
ભાયખલા ઓિફસ િબિલ્ડં ગ
ઓપ્પ. મુંબઈ સેન્ટ� લ રેલવે સ્ટે શન ભાયખલા,
મુંબઈ-400 008
ટે િલફોન નંબર : 022 2300 1280
ફે ક્સ નંબર : 022 23022024
ઇમેઇલ : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in
સી/ઓ િરઝવ� બ�ક ઓફ ઇિન્ડયા સંસદ માગ�
નવી િદલ્હી -110001
ટે િલફોન નંબર: 01123724856
ફે ક્સ નંબર : 011 23725218-19
ઇમેઇલ : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in

કામગીરીનો િવસ્તાર
તિમલનાડુ , આંદામાન અને િનકોબાર
ટાપુઓ,
કણા�ટક,
આંધ્રપ્રદે શ,
તેલંગાણા, કે રળ, કે ન્દ્રશાિસત પ્રદે શ
લ��ીપ અને કે ન્દ્રશાિસત પ્રદે શ પુડુચેરી
મહારા�� , ગોવા, ગુજરાત, મધ્યપ્રદે શ,
છ�ીસગઢ, કે ન્દ્રશાિસત પ્રદે શો દાદરા
અને નગર હવેલી, દમણ અને િદવ

િદલ્હી, ઉ�ર પ્રદે શ, ઉ�રાખંડ,
હિરયાણા, પં�બ, કે ન્દ્રશાિસત પ્રદે શ
ચંદીગઢ િહમાચલ પ્રદે શ, અને રાજસ્થાન
અને જમ્મુ-કાશ્મીર રા�

4.

કોલકાતા

સી/ઓ િરઝવ� બ�ક ઓફ ઇિન્ડયા 15, નેતા�
સુભાષ રોડ કોલકાતા-700 001
એસટીડી કોડ: 033
ટે િલફોન નંબર : 22310217
ફે ક્સ નંબર : 22305899
ઇમેઇલ : cms.nbfcokolkata@rbi.org.in

પિ�મ બંગાળ, િસિ�મ, ઓિડશા,
આસામ, અ�ણાચલ પ્રદે શ, મિણપુર,
મેઘાલય, િમઝોરમ, નાગાલેન્ડ, િત્રપુરા,
િબહાર અને ઝારખંડ

અહીં આરબીઆઈસીએમએસ પોટ� લ પર ફિરયાદ નોંધાવી શકાય છે
કં પનીના અિધકારીઓનું નામ અને સંપક� િવગતો
નોન-બ�િકં ગ ફાઇનાિન્સયલ કં પનીઓ 2018 માટે લોકપાલ યોજનાના પાલનમાં, ગ્રાહકોના લાભ માટે

એનબીએફસીઓ લોકપાલની સંપક� િવગતો પ્રદિશ�ત કરશે જેમને ફિરયાદો પીિડત પ� �ારા કરવાની છે.
અિધકારીનું
નામ

અિધકારીનું
પદ

સુગંધા શમા�

ફિરયાદ અિધકારી

િડમ્પલ જે શાહ

આચાય� નોડલ
અિધકારી

ઇમેઇલ આઈડી

help@navi.com

ombudsman.nfpl@navi.com

સરનામું
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સલારપુરીયા
િબઝનેસ સેન્ટર, નંબર 93, 4થ બી
ક્રોસ રોડ, પાંચમો એ બ્લોક,
કોરામંગલા ઇન્ડિસ્ટ� યલ લેઆઉટ,
બ�ગ્લોર -560095
ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, સલારપુરીયા
િબઝનેસ સેન્ટર, નંબર 93, 4થ બી
ક્રોસ રોડ, પાંચમો એ બ્લોક,
કોરામંગલા ઇન્ડિસ્ટ� યલ લેઆઉટ,
બ�ગ્લોર -560095

પિરિશ�
એનબીએફસી લોકપાલ સાથે ફિરયાદનું સ્વ�પ (નોંધાવવામાં આવશે) (ફિરયાદી �ારા ભરવામાં

તરફ:

આવશે)

એનબીએફસી લોકપાલ

એનબીએફસી લોકપાલની ઓિફસની જગ્યા.........
િપ્રય સર,
પેટા: સામે ફિરયાદ ........... (એનબીએફસીનું નામ) ફિરયાદની િવગતો નીચે મુજબ છે :
1. ફિરયાદીનું નામ ................
2. ફિરયાદીનું સંપણ
ૂ � સરનામુ.ં .......... િપન કોડ ........... . ફોન નં/ ફે ક્સ નં. ..................................
ઇમેઇલ....................................
3. (શાખાનું નામ અને સંપૂણ� સરનામું અને એનબીએફસી). સામે ફિરયાદ.......
િપન કોડ ................
ફોન નંબર/ ફે ક્સ નંબર..................... ઇમેઇલ ...........
4. એનબીએફસી એકાઉન્ટની િવગતો (જો કોઈ હોય તો) ...........
(કૃ પા કરીને ફિરયાદ કરવામાં આવી રહી છે તેના િવષય વસ્તુ સાથે સંબિં ધત ખાતાની સંખ્ યા અને પ્રકૃ િત
જેમ કે િડપોિઝટ/લોન એકાઉન્ટ વગેર ે જણાવો.)
5. (એ) ફિરયાદી �ારા એનબીએફસીને પહેલેથી જ રજૂ કરવાની તારીખ (કૃ પા કરીને રજૂ આતની નકલ
બંધકરો) ...........
(ખ) ફિરયાદી �ારા કોઈ યાદ અપાવવામાં આવ્યું હતું કે કે મ? હા/ના (કૃ પા કરીને િરમાઇન્ડરની નકલ બંધ
કરો)
6. ફિરયાદનો િવષય(કૃ પા કરીને યોજનાની કલમ 8નો ઉલ્લેખ કરો) ................
7. ફિરયાદની િવગતો:
(જો જગ્યા પૂરતી ન હોય તો કૃ પા કરીને અલગ ચાદર બંધકરો) ...........
8. એનબીએફસી તરફથી કોઈ જવાબ (સંબિં ધત એનબીએફસીને પ્રિતિનિધત્વ મળ્યા પછીના એક મિહનાના
સમયગાળામાં) મળ્યો છે કે કે મ? હા/ ના જો હા, તો કૃ પા કરીને જવાબની નકલ બંધ કરો)
9. એનબીએફસી લોકપાલ પાસેથી રાહતની પ્રકૃ િત માંગવામાં આવી છે..............
(કૃ પા કરીને તમારા દાવાના સમથ�નમાં દસ્તાવે� પુરાવાની નકલ, જો કોઈ હોય તો)
10. નાણાકીય નુકસાનની પ્રકૃ િત અને હદ, જો કોઈ હોય તો, વળતર �ારા ફિરયાદી �ારા દાવો કરવામાં આવે
છે (કૃ પા કરીને યોજનાની કલમ 12 (5) અને 12 (6) �...............
બંધ દસ્તાવેજોની યાદી: (કૃ પા કરીને બધા દસ્તાવેજોની નકલ બંધ કરો)

ઘોષણા:
(i) હુ ં / અમે, ફિરયાદી/અહીં �હેર કરીએ છીએ કે :
a) ઉપર ની માિહતી સાચી અને સાચી છે; અને
b) હુ ં / અમે ઉપરો� કોલમમાં અને તેની સાથે રજૂ કરેલા દસ્તાવેજોમાં જણાવેલી કોઈ હકીકત છુપાવી
નથી અથવા ખોટી રીતે રજૂ કરી નથી.
(ii) આ ફિરયાદ યોજનાની કલમ 9(એ)(એ) અને (બી)ની જોગવાઈઓ અનુસાર ગણવામાં આવતા એક વષ�ના
સમયગાળાની સમાિ� પહેલાં દાખલ કરવામાં આવે છે.
(iii)હાલની ફિરયાદનો િવષય મારા �ારા અથવા િવષય સાથે સંબંિધત કોઈ પણ પ� �ારા એનબીએફસી
લોકપાલની ઓિફસ સમ� �ારેય મારા/ અમારા �ાનને અનુ�પ લાવવામાં આવ્યો નથી.
(iv) હાલની ફિરયાદનો િવષય કોઈ ફોરમ/ કોટ� / લવાદ સાથે પેિન્ડં ગ નથી/ ન�ી કરવામાં આવ્યો નથી.
(v) હુ ં / અમે એનબીએફસીને એનબીએફસી ઓમ્બડ્સમેનને અમારા �ારા રજૂ કરવામાં આવેલી આવી કોઈ
પણ માિહતી/દસ્તાવેજો �હેર કરવાની સ�ા આપીએ છીએ અને એનબીએફસી લોકપાલના મતે �ાંનું
�હેર કરવું જ�રી છે અને અમારી ફિરયાદના િનવારણ માટે જ�રી છે .
(vi) હુ ં / અમે એનબીએફસી, 2018 માટે લોકપાલ યોજનાની સામગ્રીની િન�ાપૂવ�ક નોંધ કરી છે ,
(ફિરયાદીની સહી)
નામાંકન – (જો ફિરયાદી એનબીએફસી લોકપાલ અથવા એનબીએફસી લોકપાલની ઓિફસમાં હાજર થવા
અને તેમના વતી રજૂ આતો કરવા માટે તેમના પ્રિતિનિધને નામાંિકત કરવા માંગે છે, તો નીચેની ઘોષણા રજૂ
કરવી જોઈએ.)
હુ ં /અમે ઉપરો� નામવાળા ફિરયાદી/આ રીતે શ્રી/ શ્રીમતી.........ને નોિમનેટ કરીએ છીએ... કોણ એડવોકે ટ
નથી અને જેનું સરનામું છે ........... આ ફિરયાદની તમામ કાય�વાહીમાં મારા/ અમારા પ્રિતિનિધ તરીકે અને
પુિ� કરો કે તેમના �ારા કરવામાં આવેલા કોઈપણ િનવેદન, સ્વીકૃ િત અથવા અસ્વીકાર મારા/ અમારા માટે
બંધનકતા� રહેશે. તેણે/ તેણે મારી હાજરીમાં નીચે હસ્તા�ર કયા� છે .
સ્વીકારથયેલ
(પ્રિતિનિધની સહી)
(ફિરયાદીની સહી)
નોંધ: જો ઓનલાઇન સબિમટ કરવામાં આવે તો ફિરયાદ પર હસ્તા�ર કરવાની જ�ર નથી.

