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• �યાજ/�ડપોઝીટની �કૂવણી  ન થવી અથવા િવલબંથી �કૂવણી થવી;  

• ચેક ર%ૂ ન થવા  અથવા િવલબંથી ર%ૂ થવા; 

• મ%ૂંર થયેલ લોનની રકમ, બોલીઓ અને શરતો, વાિષ*ક �યાજનો દર વગેર�ની -ણ ન કર.; 

• એ0ીમે
ટમા ંકરવામા ંઆવેલ ફ�રફારો અને લાદવામા ંઆવેલ ચા2ની નો�ટસ -ણ કરવામા ંઆવેલ ન હોય; 

• કરાર-સમ%ૂિત/લોન એ0ીમે
ટમા ંપારદશ4કતા 5િુનિ7ત કરવામા ંિન8ફળતા; 

• -મીનગીર.ઓ/દ:તાવેજો ;<ુત કરવામા ંિન8ફળતા/િવલબં; 

• કરાર-સમ%ૂિત/લોન એ0ીમે
ટમા ંકાયદાથી અમલી બને તેવો િનધા4�રત �નુ:કબજો આપવામા ંિન8ફળતા; 

• એન.બી.એફ.સી. >ારા આર.બી.આઈ.ના  િનદ?શો@ુ ંપાલન ન થAુ;ં 

• ફ�ર �ેB<ટસ કોડની ગાઈડલાઈ
સ@ુ ંપાલન ન થAુ ં
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જમાકતા4 :વીકારતી 

તમામ 

  સપંિC@ુ ંકદ D.100 કરોડ FટGુ ંક� તેનાથી વH ુહોય તો 

(ઈ
Iા:Jકચર ફાઈના
સ કંપનીઓ, કોર ઈ
વે:ટમે
ટ કંપનીઓ, ઈ
Iા:J<ચર ડ�Kટ ફડં  

એન.બી.

એL્.સી. 

 અને ફડચા હ�ઠળની એન.બી.એફ.સી. કંપનીઓ િસવાય) નથી 

   એન.બી.એફ.સી

. કંપનીઓ 
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સબંિંધત 
એન.બી.એફ.સી. 

ને  

  

એક મ�હનાને 
 

જો કંપની તરફથી કોઈ  
 
જો 0ાહક� કોઈ  

લે�ખતમા ં  Pતે  �QACુર ન મળે અથવા  ફોરમ/અદાલતનો 
ર%ૂઆત    0ાહકને કંપનીના �QACુરથી  સપંક4 કયR નથી 
કર.ને    અસતંોષ થયો    

    હોય   
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• લોકપાલ સમS આવેલ કાય4વાહ. સ�ંSTત :વDપની હોય છે.  

• 
સમાધાન >ારા પતાવટ કરવાના �યાસો થાય છે �

જો કોઈ િનણ4ય પર ન પહVચાય તો �કુાદો/આદ�શ કરાય છે.  

એન .બી.એફ.સી .લોકપાલ સમS 

ફ�રયાદ દાખલ કરો 

)એન.બી.એફ.સી .તરફથી 

�QACુર મWયાના એક વષ4ની 
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હા, જો લોકપાલનો િનણ4ય અપીલ કરવાપાX હોય
�
એપેલેટ �ાિધકાર.:1�23��& 	��.% "%.��.". 

�+,: 

• આ એક વૈકZ[પક ફ�રયાદ િનવારણ �યવ:થા છે  

• 0ાહક ફ�રયાદ િનવારણના કોઈપણ તબ\ે અ
ય કોઈપણ અદાલત/ફોરમ/�ાિધકરણનો સપંક4 કરવા 

માટ� :વતXં છે.  
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1 પિ7મ ]ી પી. ક�. Fના, આર.બી.આઈ. લોકપાલ 

C/oર.ઝવ4 બે
ક ઓફ ^�ડયા, આર.બી.આઈ. 

ભાયખ[લા ઓ�ફસ �બ[ડ`ગ, ;ુબંઈ સે
Jલ ર�[વે 

:ટ�શન સામે, ભાયખ[લા, ;ુબંઈ – 400 008  

ટ��લ. 022- 23022028 ફ�<સ ન.ં 2302 2024  

ઇ-મેલ: nbfcomumbai@rbi.org.in 

મહારા8J, ગોવા, bજુરાત, મcય �દ�શ, 

છCીસગઢ,ક�
e શાિસત �દ�શ દાદરા અને નગર 

હવેલી, દમણ અને દ.વ. 

 

2 દ�Sણ ડૉ. બાG ુક�, આર.બી.આઈ. લોકપાલ 

C/o ર.ઝવ4 બે
ક ઓફ ^�ડયા, ફોટ4  gલેિસસ, 

ચેhાઈ600 001  

ટ��લ. 044-25395964 ફ�<સ ન.ં 044- 25395488  

ઇ-મેલ: nbfcochennai@rbi.org.in 

તાિમલનાiુ, jદામાન અને િનકોબાર ટા�ઓુ, 

કણા4ટક, jk �દ�શ, તેલગંાણા, ક�રાલા, ક�
e 

શાિસત �દ�શ લS>ીપ અને ક�
e શાિસત �દ�શ 

�iુુચેર. 
 

3. ઉCર ]ી આર.એસ. અમર 

C/o �રઝવ4 બૅ
ક ઑફ ઇB
ડયા, સસંદ માગ4  

નવી �દ[હ. - 110001 

ટ��લફોન ન.ં:  011-23724856 

ફ�<સ ન.ં: 23725218-19 

ઇમેલ : nbfconewdelhi@rbi.org.in 

�દ[હ., ઉCર �દ�શ, ઉCરાખડં, હ�રયાણા, પ-ંબ, 

ક�
e શાિસત �દ�શ ચદં.ગઢ, �હમાચલ �દ�શ, અને 

રાજ:થાન તથા જp; ુઅને કાqમીર રાrય 
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અમર દ�શપાડં� +91-8669926667 પિ7મ  101, :કાય :ટ�શન, દC 
મ�ંદર ચોક, િવમાનનગર 
�ણુે - 411014 

amar.deshpande@poonawallafinanc
e.com 

s ચeંશેખર  +91-9100089424  દ�Sણ s-2, મેફ�ર ગાડ4ન, રોડ 

નબંર 12, બ-ંરા �હ[સ, 

હvદરાબાદ, તેલગંાણા- 
500034 

g.chandrasekhar@poonawallafina
nce.com 
 

નવીન શમા4  +91-8669663286  ઉCર Aિુનટ ન.ં 1001, 5યૂ4 

�કરણ �બ[ડ`ગ,  

19 ક:wરુબા ગાધંી માગ4, 

નવી �દ[હ.- 110 001. 

navneet.sharma@poonawallafinanc
e.com 

 

 


