
અનસુચૂિ 1.1 ફરિયાદ નિવાિણ મેરિક્સ અિે લોકપાલ યોજિાિી મખુ્ય લાક્ષચણકતાઓ 

 
 

મેરિક્સિી વદૃ્ધિ: 

 

લવેલ 1: 

જો ગ્રાહક કપંનીની ગ્રાહક સવેા ટીમ દ્વારા આપવામા ંઆવલેા નનવારણથી સતંષુ્ટ ન હોય અથવા 7 દિવસની અંિર કોઈ પ્રનિસાિ ન મળે, િો 
ગ્રાહક અહીં લખી શક ેછે:   
મનેજેર  ઓપરેશન્સન ે
સેન્રમ માઇક્રોક્રેદિટ લલનમટેિ 

ઓદિસનુ ંસરનામુ,ં # 402, નીલકંઠ કોપોરેટ પાકક , લેવલ 4, દકરોલ રોિ,  

નવદ્યાનવહાર (પનિમ), મુબંઇ, 400 086, 91-022 62756212[લને્િલાઇન નબંર.] 

અથવા અહીં ઇમેઇલ મોકલો cml.complaints@centrum.co.in  
 

કંપની આવી િદરયાિ મળવાની િારીખથી 7 કામકાજના દિવસની અંિર જવાબ આપશે. 
 

લવેલ 2: 

જો ગ્રાહક મેનજેર -ઓપરેશન્સ દ્વારા પરૂા પાિવામા ંઆવલેા નનવારણ સાથે હજી પણ સતંષુ્ટ ન હોય, િો ગ્રાહક િદરયાિ નનવારણ અનિકારીન ે

અહીં લખી શકે છે: 

 

ફરિયાદ નિવાિણ અનિકાિી 
 

સેન્રમ માઇક્રોક્રેદિટ લલનમટેિ, 

પ્રનિ: શ્રી ઓમ શકંર દુબ ે

ઓદિસનુ ંસરનામુ,ં # 402, નીલકંઠ કોપોરેટ પાકક , લેવલ 4, દકરોલ રોિ  

નવદ્યાનવહાર (પનિમ), મુબંઇ, 400 086 

અથવા અહીં ઇમેઇલ મોકલો om.dubey@centrum.co.in 

અથવા 91-90828 29036 [મોબાઈલ] / 91-022 62756222 [લેન્િલાઈન ન.ં]પર કોલ કરો 
 

િદરયાિનો જવાબ 7 કામકાજના દિવસની અંિર આપવામા ંઆવશ.ે 

 

લવેલ 3: 

જો ગ્રાહક હજી પણ લવેલ 1 અન ેલવેલ 2 ની મરેીક્સ વદૃ્ધિ દ્વારા પરૂા પાિવામા ંઆવલેા નનવારણથી સતંષુ્ટ ન હોય, િો પછી િ ેએમએિઆઇએન 

ટોલ ફ્રી નબંર ૧૮૦૦૧૦૨૧૦૮૦ પર કોલ કરી શક ેછે 

 

લવેલ 4:     

જો ગ્રાહક હજી પણ લવેલ 1, લવેલ 2 અને લવેલ 3 ની મેરીક્સ વદૃ્ધિદ્વારા પરૂા પાિવામા ંઆવલેા નનવારણથી સતંષુ્ટ ન હોય, િો પછી િ ે

આરબીઆઈનો સપંકક  પણ કરી શકે છે અથવા િમેને નીચ ેજણાવલે સરનામા ંપર લખી શકે છે:  

ઓિીસ –અનિકારી 
દરઝવક બને્ક ઓિ ઇન્ન્િયા  
નોન-બને્ન્કિંગ સપુરનવઝન દિપાટકમને્ટ  

મુબંઇ દરજીઓનલ ઓિીસ  

3જો માળ, િો. એ. બી. નાયર રોિ,  

મુબંઇ સેન્રલ સ્ટેશન (મરાઠા મદંિર નથયેટરની બાજુમા)ં  
બાયકલા , મુબંઇ 400008 

ટેલી: (022) 2302 2014િકે્સ: (022) 2302 2011 

ઈ-મલે આઈિી: helpdnbs@rbi.org.in 

 
 
 

લોકપાલ યોજિા 
વૈકલ્પપક રીિે, જો કપંનીમાથંી એક મદહનાની અંિર જવાબ પ્રાપ્િ ન થાય, અથવા ગ્રાહક એનબીએિસી(+) ના પ્રનિસાિથી અસતંષુ્ટ હોય, જો 
ગ્રાહકે કોઈ િોરમનો સપંકક  કયો ન હોય, િો નીચનેા આિારો સાથે ગ્રાહક એનબીએિસીની લોકપાલ યોજના (એનબીએિસી િરિથી જવાબ 



આપ્યા પછી એક વર્ક કરિા ંમોડુ ંન થાય િટેલા સમયમા)ંસાથ ેફરિયાદ િોંિાવી શક ેછે: 

 

• નવલબં સાથ ેરજ ૂકરાયલેા અથવા કરાયલેા ચેકો   
• મજંૂર કરેલી લોનની રકમ, નનયમો અન ેશરિો, વ્યાજના વાનર્િક િર, વગરેે જણાવ્યા નથી. 
• સ્થાનનક ભાર્ામા ંઅથવા ઋણ લનેારન ેસમજાિી ભાર્ામા ંમજંરૂી પત્ર / શરિો અને મજંરૂીની શરિો પ્રિાન કરવામા ંનનષ્િળિા 

અથવા ઇનકાર  

• સ્થાનનક ભાર્ામા ંઅથવા  ઋણ લનેારને સમજાિી ભાર્ામા ંમજંરૂ નનયમો અને શરિોમા ંસલૂચિ િરેિારો માટે પરૂિી સચૂના આપવામા ં
નનષ્િળિા અથવા ઇનકાર 

• િમામ બાકીની ચકુવણી અંગ ેનસક્યોદરટીઝના િસ્િાવજેો દરલલઝ કરવામા ંનનષ્િળિા / નવલબં 

• ઋણ લનેારાન ેપરૂિી પવૂક સચૂના નવના શપુકની વસલૂાિ કરવી 
• કરાર / લોન કરારમા ંકાયિેસર રીિે લાગ ુકરવા યોગ્ય લબપટ-ઇન દરપઝશેન પ્રિાન કરવામા ંનનષ્િળિા 
• એનબીએિસી દ્વારા અનસુરવામા ંન આવિા આરબીઆઈના નનિેશો 
• િેર પ્રેન્ક્ટસ કોિ અંગનેા માગકિનશિકાઓનુ ંપાલન થયુ ંનથી 

 

એિબીએફસીિી લોકપાલ યોજિા (આિબીઆઈ) અિે સને્ટ્િમ માઇક્રોક્રેરિટ ચલનમટેિ (સીએમએલ) િોિલ અનિકાિીઓનુું સિિામુું અિ ેનવસ્તાિ 

સી. 
િું 

કેન્ટ્ર  એિબીએફસીિી લોકપાલ યોજિાિી 
ઓરફસનુું સિિામુું  

કોમગીિીિો નવસ્તાિ  સીએમએલ િોિલ ઓરફસિ 

1.  ચને્નાઇ  C/o દરઝવક બેંક ઓિ ઇન્ન્િયા  
િોટક ગ્લદેકસ,  

ચને્નાઇ600 001 

એસટીિી કોિ: 044 

ટેલીિોન નબંર : 25395964 

િેક્સ ન ં: 25395488 

ઇમેઇલ : nbfcochennai@rbi.org.in  

િાનમલનાડુ, આંિામાન અન ે

નનકોબાર આઇલને્્સ, 

કણાકટક, આંધ્રપ્રિેશ, 

િલેગંાણા, કરેળ, યનુનયન 

ટેરીટરી ઓિ લક્ષદ્વીપ અન ે

યનુનયન ટેરીટરી ઓિ 

પડુુચરેી  

શ્રી તરુ્ાર હોલી 
 

સેન્રમ માઇક્રો ક્રેદિટ લલ. ની ઓદિસનુ ં
સરનામુ,ં # 402, નીલકઠં કોપોરેટ પાકક , 
લવેલ 4, દકરોલ રોિ  

નવદ્યાનવહાર (પનિમ), મુબંઇ, 400 086 

 

2.  મુબંઇ  C/o દરઝવક બેંક ઓિ ઇન્ન્િયા  
આરબીઆઇ બાયકલા  ઓદિસ 

લબપિીંગ  

સામ.ે મુબંઇ સેન્રલ રેપવ ેસ્ટેશન 

બાયકલા , મુબંઈ-400 008 

એસટીિી કોિ: 022 ટેલલિોન નબંર: 

23028140 િકે્સ નબંર: 23022024  

ઇમેઇલ : nbfcomumbai@rbi.org.in  

મહારાષ્ર, ગોવા, ગજુરાિ, 

મધ્યપ્રિેશ, છત્તીસગઢ, 

િાિરા અન ેનગર હવલેી, 
િમણ અન ેિીવના 
કેન્રશાનસિ પ્રિેશો  

શ્રી તરુ્ાર હોલી 
 

સેન્રમ માઇક્રો ક્રેદિટ લલ. ની ઓદિસનુ ં
સરનામુ:ં,# 402, નીલકંઠ કોપોરેટ પાકક , 
લવેલ 4, દકરોલ રોિ  

નવદ્યાનવહાર (પનિમ), મુબંઇ, 400 086 

 

3.  નવી 
દિપહી  

C/o દરઝવક બેંક ઓિ ઇન્ન્િયા  
સસંિ માગક  
નવી દિપહી -110001  

એસટીિી કોિ: 011  

ટેલીિોન નબંર: 23724856  

િેક્સ ન ં: 23725218-19  

ઇમેઇલ : nbfconewdelhi@rbi.org.in  

દિપહી, ઉત્તર પ્રિેશ, 

ઉત્તરાખિં, હદરયાણા, 
પજંાબ, ચિંીગઢ, દહમાચલ 

પ્રિેશ, અને રાજસ્થાન અન ે

જમ્મ-ુકાશ્મીર રાજ્યનો કને્ર 

શાનસિ પ્રિેશ  

િેબાશીશ મોહિંી 
સરનામુ:ં સેન્રમ માઇક્રો ક્રેદિટ લલ.,  

સમિંારપરુ, ઓપિ ટાઉન, 

આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકની ઉપર, બીજો 
માળ, ભવુનશે્વર, ઓદિશા-751002 

4.  કોલકાિા  C/o દરઝવક બેંક ઓિ ઇન્ન્િયા  
15, નિેાજી સભુાર્ રોિ  

કોલકાિા-700 001  

એસટીિી કોિ: 033  

ટેલીિોન નબંર : 22304982  

િેક્સ ન ં:  22305899  

ઇમેઇલ : nbfcokolkata@rbi.org.in  

પનિમ બગંાળ, નસક્કિમ, 

ઓદિશા, આસામ, 

અરુણાચલ પ્રિેશ, મલણપરુ, 

મઘેાલય, નમઝોરમ, 

નાગાલને્િ, નત્રપરુા, લબહાર 

અને ઝારખિં  

િેબાશીશ મોહિંી 
સરનામ,ુ : સેન્રમ માઇક્રો ક્રદેિટ લલ. 

સમિંારપરુ, ઓપિ ટાઉન, 

આઈસીઆઈસીઆઈ બેંકની ઉપર, બીજો 
માળ, ભવુનશે્વર, ઓદિશા-751002 

 

(1) લોકપાલ નનણકય કવેી રીિે લ ેછે?  

• લોકપાલ પહલેાનંી કાયકવાહી પ્રકૃનિનો સારાશં છે  

• સમજૂનિ દ્વારા સમાિાનન ેપ્રોત્સાહન આપે છે-> જો પહોંચયુ ંન હોય િો, એવોિક / ઓિકર આપી શક ેછે  



(2)  જો લોકપાલના નનણકયથી સતંષુ્ટ ન હોય િો ગ્રાહક અપીલ કરી શક ેછે?  

હા, જો લોકપાલનો નનણકય અપીલપાત્ર હોય િો -> એપલેટે ઓથોદરટી: નાયબ ગવનકર, આરબીઆઈ  

િોંિ:  

• આ વૈકલ્પપક નવવાિ નનવારણ પિનિ છે  

• કોઈપણ િબિે નનવારણ માટે ગ્રાહક અન્ય કોટક / િોરમ/ ઓથોરીટીની પાસ ેજવાની સ્વિતં્રિા િરાવે છે 

 

લોકપાલ યોજિાિી એક િકલ શાખાિા શાખા મેિેજિ / સહાયક શાખા મેિેજિ પાસે ઉપલબ્િ છે. 

 


