
 

Registered Office 
De Lage Landen Financial Services  India Pvt. Ltd. 

 

      Telephone +91 22 2482 3199 

        www.dllgroup.com 

 
DLL (De Lage Landen) has offices in more than 30 countries throughout 

Europe, North America, South America, Australia and Asia. The company is 

part of the Rabobank Group. CIN: U65900MH2011FTC221903 

20/F, Peninsula Business Park, Tower  A 

Senapati Bapat  Marg, Lower Parel 

Mumbai 400 013 

India  
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મખુ્ય લાક્ષણિ તાઓ 
 

 

 

 ગ્રાહ  દ્વારા ફકરયાદ નોંધાવવા માટેના મેદાન: 

 
ગ્રાહ  ફકરયાદ  ેવી રીતે  રી શ ે? 

  

 

 

 
લો પાલ નનિણય  ેવી રીતે લે છે? 

 લોકપાલ પહલેાાંની કાર્યવાહી પ્રકૃતિ સારાાંશ છે 

 સમાધાન દ્વારા સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપે છે જો      પહોંચ્યાં ન હોર્, િો એવોર્ય / ઓર્યર આપી શકે છે 
 
 

ર્ોજના ગ્રાહકો આવરી લે છે 

   

એનબીએફસી લિેી 
િમામ થાપણ 

 

સાંપતિના કદવાળા એનબીએફસી >= રૂ. 100 કરોર્ + ગ્રાહક ઇન્ટરફેસ 

 (બાદ કરિાાં: ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ કાંપનીઓ, કોર ઇન્વસે્ટ્ટમને્ટ કાંપનીઓ, ઇન્રાસ્ટ્રક્ચર રે્ટ ફાંર્ 

અન ેલલક્ક્વરે્શન હઠેળ એનબીએફસી) 

 વ્ર્ાજ / થાપણ ચકૂવેલ નથી અથવા તવલાંબ સાથે ચયકવવામાાં આવી 
 Cheque પ્રસ્ટ્તયિ નથી અથવા તવલાંબ સાથે પણૂય થરે્લ છે િે 

 માંજૂર કરેલી લોનની રકમ, તનર્મો અને શરિો, વાતષિક વ્ર્ાજ દર, વગેરે જણાવ્ર્ા નથી 
 કરારમાાં ફેરફાર, ચાર્જ વસલૂવા માટે સચૂના આપવામાાં આવી નથી 
 કરાર / લોન કરારમાાં પારદતશિિાની ખાિરી કરવામાાં તનષ્ફળિા 
 તસક્યોરરટીઝ / દસ્ટ્િાવેજો મયક્િ કરવામાાં તનષ્ફળિા / તવલાંબ 

 કરાર / લોન કરારમાાં કાર્દેસર રીિે લાગય કરવા ર્ોગ્ર્ લબલ્ટ-ઇન રરપોસેશન પ્રદાન કરવામાાં તનષ્ફળિા 
 એનબીએફસી દ્વારા અનયસરવામાાં ન આવિા આરબીઆઈના તનદેશો 
 ફેર પે્રક્ક્ટસ કોર્ અંગેના માગયદતશિકાનયાં પાલન કરવામાાં આવતયાં નથી 

સાંબાંતધિ 

એનબીએફસીને 

લેલખિ રજૂઆિ 

એ  

મકહનાના 
અંતે 

જો એનબીએફસી િરફથી 
જવાબ મળ્ર્ો નથી અથવા 
ગ્રાહક એનબીએફસીના 
જવાબથી અસાંત યષ્ટ રહશેે 

જો ગ્રાહ ે  ોઈ 

ફોરમનો િપં ણ  
 યો નથી 

એનબીએફસી 
ઓમ્બડ્સમેન 

સાથે ફરરર્ાદ કરો 
(એનબીએફસી 
િરફથી જવાબ 

મળ્ર્ાના એક વષય 
પછી નહીં) 



 

 
 

 
શુ ંગ્રાહ  અપીલ  રી શ ે છે, જો લો પાલના નનિણયથી િતંષુ્ટ ન હોય? 

હા, જો લો પાલનો નનિણય ઉપન્થથત હોય તો        અપીલ ઓથોકરટી: નાયબ રાજ્યપાલ, આરબીઆઈ 
 
 

નૉધ: 

• આ વૈ લ્પપ  નવવાદ નનવારિ નમ ેનનઝમ છે 

• ગ્રાહ   ોઈપિ તબકે્ક નનવારિ માટે અસય  ોટણ  / મચં / અનધ ારની પાિે પહોંચવાની થવતતં્રતા ધરાવે છે 

 

યોજનાની વધ ુનવગતો માટે www.rbi.org.in નો િદંર્ણ લો 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


