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1. આમ ખ 

 

ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ ("એફપીસી") ડીએમઆઈ ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેિ ક્િક્મિેડ ("ડીએમઆઇ" અથવા "કાંપની") દ્વારા ડરઝવિ બેંક દ્વારા 28 સપ્િેમ્બર, 

2006ના રોજ જારી કરવામાાં આવેિા તેના પડરપત્ર અન ેત્યાર પછીના સ ધારાઓ અન સાર તૈયાર કરવામાાં આવી છે, જેમાાં તમામ એનબીએફસીન ે
ક્ધરાિ વ્યવસાય કરતી વખતે તેમના દ્વારા અપનાવવામાાં આવે તે માિે ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ (એફપીસી) પર રજૂ કરવામાાં આવ્યો છે. માગિદર્શિકામાાં 
અન્ય બાબતોમાાં િોનની શરતો અન ેશરતો પર પૂરતા ખ િાસાઓ અન ે ક્બન-બળજબરીપૂવિક પ નઃપ્રાક્પ્ત પદ્ધક્ત અપનાવવા અાંગેના સામાન્ય 
ક્સદ્ધાાંતોને આવરી િેવામાાં આવ્યા હતા. 
 

2. હતે  

 
ડીએમઆઈએ એફપીસીને શે્રષ્ઠ પદ્ધક્તઓના સમન્વયને હાાંસિ કરવાના પ્રયાસ સાથે અમિમાાં મૂટય ાં છે જ્યારે કાંપની તેના ક્હસ્સેદારો જેમ ક ે
ગ્રાહકો, કમિચારીઓ, ક્વક્રેતાઓ વગેરે સાથે વ્યવહાર કરી રહી છે. કાંપનીની વાજબી ક્ધરાિ પદ્ધક્તઓ માકેટિાંગ, િોન ઓડરક્જનેશન, પ્રોસેસસાંગ અન ે
સર્વિસસાંગ અન ેકિેટશન પ્રવૃક્િઓ સક્હત તેની કામગીરીના તમામ પાસાાંઓમાાં િાગ  પડશે. એફપીસી પ્રત્યે ડીએમઆઈની પ્રક્તબદ્ધતા કમિચારીઓની 
જવાબદારી, મોક્નિટરાંગ અન ેઓડડટિાંગ પ્રોગ્રામ્સ, તાિીમ અન ેતકનીકીની દ્રક્ષ્ટએ દશાિવવામાાં આવશે. 
 
કાંપનીના બોડિ ઓફ ડડરેટિસિ અન ેમેનજેમેન્િ તેની કામગીરી વાજબી ક્ધરાિ માિ ેમજબૂત પ્રક્તબદ્ધતાને પ્રક્તસબાંક્બત કરે અન ેતમામ કમિચારીઓ 
તે પ્રક્તબદ્ધતાથી વાકેફ હોય તે સ ક્નક્ચચત કરવા માિે રચાયેિી પદ્ધક્તઓ સ્થાક્પત કરવા માિે જવાબદાર છે. 

 
3. વ્યાખ્યાઓ 

 

a. "એવોડિ" એિિ ેિોકપાિ દ્વારા યોજના અન સાર આપવામાાં આવેિા એવોડિ, અન ેસાંબાંક્ધત ક્બન-બેંટકાંગ નાિાકીય કાંપની દ્વારા ક્વક્શષ્ટ 
કામગીરી માિેનો ક્નદેશ અન/ે અથવા ફડરયાદી દ્વારા સહન કરવામાાં આવેિા ન કસાન માિ ેવળતર ચૂકવવાનો સમાવેશ થાય છે 

b. "અપીિ ઓથોડરિી" એિિે આ યોજનાનો અમિ કરી રહેિા ડરઝવિ બેંકના ક્વભાગના ડેપ્ય િી ગવનિર-ઇન-ચાજિ  
c. "અક્ધકતૃ પ્રક્તક્નક્ધ" એિિ ેફડરયાદી દ્વારા યોગ્ય રીત ેક્નય ટત અને અક્ધકૃત એડવોકેિ ક્સવાયની વ્યક્ટત તેના વતી કાયિવાહી કરવા અન ે

તેની ફડરયાદને ધ્યાનમાાં િેવા માિે િોકપાિ સમક્ષ યોજના હેઠળની કાયિવાહીમાાં તેન ાં પ્રક્તક્નક્ધત્વ કરવા માિે. 
d. "બોડિ" એિિે કાંપનીના બોડિ ઓફ ડડરેટિસિ. 
e. "ફડરયાદ" એિિ ેિેક્ખતમાાં અથવા ઇિેટરોક્નક માધ્યમો દ્વારા કરવામાાં આવેિા કોઈપિ પ્રક્તક્નક્ધત્વ અથવા આરોપ, જેમાાં યોજનાની 

કિમ 8માાં ઉલ્િેખ મ જબ સેવામાાં ઉિપનો આરોપ મૂકતી ફડરયાદ હોય છે. 
f. "કાંપની" એિિે ડીએમઆઈ ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેિ ક્િક્મિેડ 
g. "ડડરેટિસિ" એિિે કાંપનીના બોડિમાાં વ્યક્ટતગત ડડરેટિર અથવા ડડરેટિસિ. 
h. "એફપીસી" એિિે ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ; 
i. "િોકપાિ" એિિે િોકપાિ યોજનાની કિમ 4 હેઠળ ક્નય ટત કોઈપિ વ્યક્ટત. 
j. "સમાધાન" નો અથિ એ છે ક ેિોકપાિ યોજનાની કિમ 11 હેઠળ સમાધાન અથવા મધ્યસ્થતા દ્વારા પક્ષો દ્વારા થયેિી સમજૂતી 
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4. મ ખ્ય પ્રક્તબદ્ધતા: 
 

એફપીસીનો સાર નીચેના પાસાઓમાાં છે જેન ેડીએમઆઈ ભાવનાપૂવિક પત્રમાાં અન સરવાનો પ્રયાસ કરશે: 
 

 વ્યાવસાક્યક, કાયિક્ષમ, ક્વવેકી, મહેનત  અને ઝડપી સેવાઓ પૂરી પાડવી. 
 ધમિ, જાક્ત, સેટસ, વાંશના આધારે કોઈ પિ રીત ેભેદભાવ ન કરવો. 
 િોન પ્રોડટ્સની કોઈપિ જાહેરાત અન ેમાકેટિાંગમાાં ન્યાયી અન ેપ્રામાક્િક બનવ ાં. 
 ગ્રાહકોને િોનના રાન્ઝેટશનના સાંદભિમાાં શરતો, ખચિ, અક્ધકારો અન ેજવાબદારીઓનો સચોિ અન ેસમયસર ખ િાસો પૂરો પાડવા. 
 જો માાંગ કરવામાાં આવે તો આવી સહાય પૂરી પાડવી અથવા િોન માાંગતા ગ્રાહકોને સિાહ આપવી. 
 સાંસ્થાની અાંદર ફડરયાદ ક્નવારિ પ્રિાિી ગોઠવી ગ્રાહકો સાથેના કોઈપિ ક્વવાદો અથવા મતભેદોને ઉકેિવા માિે સદભાવનાથી પ્રયાસ કરવો. 
 સદ્ભાવનાથી તમામ ક્નયમનકારી આવશ્યકતાઓન ાં પાિન કરવ ાં. 
 ઓડડિ, જોખમ વ્યવસ્થાપન અન ેક્હતોના સાંભક્વત િકરાવના કે્ષત્રોમાાં યોગ્ય સ્તરની દેખરેખ પૂરી પાડતી શાસન માળખાનો ઉપયોગ કરવા 

અન ેમાક્િકો અન ેવ્યવસ્થાપનના ક્હતોને સ સાંગત હોય તેવી વળતર અન ેઅન્ય પૉક્િસીનો અમિ કરવા માગે છે.  

 એ વાતની પ ક્ષ્ટ કરવા માગે છે ક ેભાંડોળ એવી કાંપનીઓન ેવહેત ાં નથી જે બાળક અથવા બળજબરીથી મજૂરીનો ઉપયોગ કરે છે અથવા 
સામાન્ય રીત ેધમિ અથવા સિાંગ સામે ભેદભાવપૂિિ પૉક્િસી જાળવે છે.  

 ભારતીય ડરઝવિ બેંક દ્વારા ક્નધાિડરત ભારતીય ક્નયમોને િગતા પાિનની ખાતરી કરો ('આરબીઆઈ')   

 
5. ડીએમઆઈ માિ ેફરે પ્રકે્ટિસ કોડ અાંગ ેમાગિદર્શિકા 

 
i. િોન અન ેતમેની પ્રડક્રયા માિનેી અરજીઓ 

 

- કાંપનીની િોન પોક્િસીમાાં ઉલ્િેખ મ જબ કાંપનીના તમામ િોન પ્રોડટ્સને સમાન હશે.- 
 

- ડીએમઆઈ દ્વારા ગ્રાહકને તમામ સાંદેશાવ્યવહાર અાંગે્રજીમાાં હશે કારિ કે તે ડીએમઆઈના તમામ ગ્રાહકો દ્વારા સમજવામાાં આવે છે. 
 

- િોન પ્રડક્રયાના ભાગરૂપે, અન્ય બાબતો સાથે મળીને અત્યાંત પારદશિકતા સ ક્નક્ચચત કરવા માિે, ડીએમઆઈ ગ્રાહકન ેિમિ શીિ/એક્પ્િકેશન/દરખાસ્ત 
ની સાથે તમામ જરૂરી માક્હતી પ્રદાન કરે છે કારિ કે આ કેસ સામેિ હોઈ શકે છે પરાંત  જરૂરી સ રક્ષાની પ્રકૃક્ત સ ધી મયાિડદત નથી, ફી/ચાજિ , 
જો કોઈ, પ્રડક્રયા માિે ચૂકવવાપાત્ર હોય તો, િોન દરખાસ્ત સ્વીકારવાની ન હોય તેવા ડકસ્સામાાં, ચ કવિી પહેિાાંના ક્વકલ્પો, િોન પર ક્વચાર કરવા 
માિે જરૂરી માક્હતી/કાગળોના સાંદભિમાાં ચેક ક્િસ્િ અન ેઅન્ય કોઈ બાબત કે જે ગ્રાહકના ક્હતને અસર કરે છે જેથી અન્ય ક્બન-બેંટકાંગ નાિાકીય 
કાંપનીઓ ('એનબીએફસી' દ્વારા આપવામાાં આવતા ક્નયમો અને શરતો સાથે અથિપૂિિ ત િના કરી શકાય અન ેગ્રાહક દ્વારા જાિકાર ક્નિિય િઈ 
શકાય.. 
 

 

 

 

 

- અરજીના ક્નકાિ માિનેો સમય-સમયગાળો 
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અન ક્રમ ગ્રાહકની કિેગેરી અન ેમયાિદાન ાં કદ 
ડીએમઆઈ દ્વારા માાંગવામાાં આવિેા તમામ જરૂરી 
કાગળો/માક્હતી સબક્મિ કયાિ પછી ક્નકાિ માિનેા 
સમયના ધોરિો. 

i. ગ્રાહકોની તમામ કેિેગરી માિે અન ેકોઈપિ 
રકમની િોન માિે  

60 ડદવસ સ ધીનો સમય-સમયગાળો અથવા ગ્રાહક સાથે 
પરસ્પર સાંમક્ત કેળવાય તેિિો સમય. 

 

- પસાંદગી પર, ગ્રાહકને તેની પસાંદગીની િોન પ્રોડટિ ક્વશે સાંબાંક્ધત માક્હતી આપવામાાં આવશે.  

 
- ગ્રાહકન ેિોનની માંજૂરી અન ેક્વતરિ સ ધી સામેિ પ્રડક્રયાઓ સમજાવવામાાં આવશે અન ેતનેે સમયમયાિદાની જાિ કરવામાાં આવશે જેની અાંદર 

તમામ પ્રડક્રયાઓ સામાન્ય રીત ેપૂિિ કરવામાાં આવશે. 
 

ii. િોન મલૂ્યાાંકનના ક્નયમો અન ેશરતો 
 
- ડીએમઆઈ ગ્રાહક દ્વારા સબક્મિ કરેિી માક્હતીની ચકાસિી કરશે અન ેિોનના ઝડપી ક્નકાિની સ ક્વધા માિ ેજરૂરી હોય તો વધારાના ડેિાની 

તાત્કાક્િક માાંગ કરવી જોઈએ. 
 
- ડીએમઆઈ અાંગે્રજીમાાં િેક્ખતમાાં જિાવશે કારિ ક ેતે ડીએમઆઈના તમામ ગ્રાહકો દ્વારા માંજૂરી પત્ર અથવા િમિ શીિ અથવા સૂક્ચત એટસપોઝરના 

િેક્ખત સાંદેશાવ્યવહાર મ ખ્ય ક્નયમો અને શરતોના અન્ય કોઈ સ્વરૂપ દ્વારા સમજવામાાં આવે છે જેમાાં નીચેનો સમાવેશ થાય છે: 
 
 વાર્ષિક વ્યાજ દર સક્હતની શરતો અન ેશરતો સાથે માંજૂર કરેિી િોનની રકમ,  

 ડડફોલ્િ વ્યાજ / દાંડાત્મક વ્યાજ દરોની ક્વગતો (કેસ મ જબ દર મક્હને /વાર્ષિક િકાવારીમાાં વ્યટત કરવામાાં આવે છે) અન ેગ્રાહકો દ્વારા તેમના િોન ખાતા 

અન ેઅરજીકરવાની પદ્ધક્તના સાંદભિમાાં ચૂકવવાપાત્ર ચાજિ  (િોન કરારમાાં િોનની મોડી ચ કવિી માિે િેવામાાં આવતા દાંડાત્મક વ્યાજનો ઉલ્િેખ બોલ્ડમાાં 

કરવામાાં આવશે) 

 ડીએમઆઈ દ્વારા આપવામાાં આવેિી ક્રેડડિને સાંચાક્િત કરતા ક્નયમો અન ેશરતો અને અન્ય ચેતવિીઓની  સ્વીકૃક્ત વાિાઘાિો પછી આવી હતી 

 સ રક્ષાના અમિીકરિની શરતો 

 અન્ય તમામ માક્હતી જે પૂરી પાડવામાાં આવતી િોનઅને તેમાાં સામેિ તમામ પક્ષોની દૃક્ષ્ટએ સ સાંગત છે. 

 જ્યાાં શટય હોય ત્યાાં, િોન નકારવામાિેના કારિો ગ્રાહકોને પહોંચાડવામાાં આવશે. 

 

- ડીએમઆઈ િોનની માંજૂરી/ક્વતરિ સમયે તમામ િોન િેનારાઓને િોન કરારમાાં િાાંકવામાાં આવેિા તમામ સાંબાંક્ધત એન્ટિોઝરની નકિ સાથે િોન 
કરારની નકિ સાથે િોન કરારની નકિ અાંગે્રજીમાાં રજૂ કરશે અન ેગ્રાહક દ્વારા યોગ્ય રીતે માંજૂરી આપવામાાં આવશે અન ેડીએમઆઈના અક્ધકૃત 
અક્ધકારીઓ દ્વારા પ્રક્તહસ્તાક્ષર કરવામાાં આવશે. 
 

 

 

iii. ક્નયમો અન ેશરતોમાાં ફરેફારો સક્હત િોનન ાં ક્વતરિ: 
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- ડીએમઆઈ અાંગે્રજીમાાં નોડિસ આપશે જે ગ્રાહક દ્વારા ક્વતરિ સમયપત્રક, વ્યાજ દરો, સેવા ચાજિ , પ્રીપેમેન્િ ચાજિ વગેરે સક્હતની શરતો અન ે
શરતોમાાં કોઈ ફેરફાર અાંગે ગ્રાહક દ્વારા સમજવામાાં આવશે. 
 

- વ્યાજદર અન ેચાજિમાાં ફેરફારો સાંભક્વત રીત ેઅસર કરશે. 
 

- આ અાંગેની યોગ્ય શરત ને િાગ  પડ ેતે રીત ેિોન કરારમાાં સામેિ કરવામાાં આવશે. 
 

- કરાર હેઠળ ચ કવિી અથવા કામગીરીને પાછી બોિાવવાનો/ ઝડપી કરવાનો ક્નિિય િોન કરારસાથે સ સાંગત હોવો જોઈએ. કરાર હેઠળ ચ કવિી 
અથવા કામગીરીને પાછી બોિાવવા/ વેગ આપવાનો અથવા વધારાની ક્સટયોડરિીઝ મેળવવાનો ક્નિિય િેતા પહેિા, ડીએમઆઈ ગ્રાહકોને અાંગે્રજીમાાં 
િોન કરારસાથે સ સાંગત તાડકદ આપશે જે ગ્રાહક દ્વારા સમજવામાાં આવી શકે છે. 

 
- ડીએમઆઈ તમામ બાકી રકમની ચ કવિી પર અથવા િોન િેનાર સામે ડીએમઆઈના અન્ય કોઈ દાવા માિે કોઈ કાયદેસર અક્ધકાર અથવા 

પૂવાિક્ધકારને આક્ધન િોનની બાકી રકમન ેસાકાર કરવા પર તમામ ક્સટયોડરિીઝ જાહેર કરશે. જો સેિ ઓફના આવા અક્ધકારનો ઉપયોગ કરવો 
હોય, તો બાકીના દાવાઓ અન ેસાંબાંક્ધત દાવાનો ક્નકાિ ન થાય/ ચૂકવિી ન થાય ત્યાાં સ ધી ડીએમઆઈ ક્સટયોડરિીઝ જાળવી રાખવા માિે હકદાર 
છે તે શરતો ક્વશે િોન િનેારને તે ક્વશે નોડિસ આપવામાાં આવશે 

 

- માંજૂરી/ સ ક્વધાઓ/ િોન/ મેન્ડેિ / દરખાસ્તોના સાંદભિમાાં ગ્રાહક સાથે સ્વીકૃક્ત (સ ધારા અથવા એડન્ડમ સક્હત) જેવા તમામ સાંદેશાવ્યવહાર 
િેક્ખતમાાં અન ેઓછામાાં ઓછા દસ વષિના સમયગાળા માિે સાચવવામાાં આવશે. 

 
iv. સામાન્ય 

 

- ડીએમઆઈ િોન કરારની શરતો અન ેશરતોમાાં પૂરા પાડવામાાં આવેિા હેત ઓ ક્સવાય િોન િેનારની બાબતોમાાં દખિ કરશે નહીં (જ્યાાં સ ધી િોન 
િેનાર દ્વારા અગાઉ જાહેર કરવામાાં ન આવેિી માક્હતી ધ્યાનમાાં િેવામાાં ન આવે). 
 

- િોન એકાઉન્િ રાન્સફર કરવા માિે િોન િેનાર ની ક્વનાંતી પ્રાપ્ત થવાના ડકસ્સામાાં, સાંમક્ત અથવા અન્યથા એિિે કે ડીએમઆઈ તરફથી વાાંધો, જો 
કોઈ હોય તો, ક્વનાંતી પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 21 ડદવસની અાંદર જિાવવો જોઈએ. આવી બદિી કાયદાના સ સાંગત તાપાડરક કરારની શરતો 
મ જબ હશે. 
 

- જો ગ્રાહક ચ કવિીના સમયપત્રકન ાં પાિન નહીં કરે તો બાકી રકમની વસૂિાત માિે જમીનના કાયદા અન સાર વ્યાખ્યાક્યત પ્રડક્રયાન ાં પાિન કરવામાાં 
આવશે. આ પ્રડક્રયામાાં નોડિસ મોકિીને અથવા વ્યક્ટતગત મ િાકાતો કરીને અન/ે અથવા સ રક્ષાનો પ નઃકબજો કરીને, જો કોઈ હોય તો ગ્રાહકન ે
યાદ અપાવવાનો સમાવેશ થશે. ડડફોલ્િના ડકસ્સામાાં, ડીએમઆઈ કેસને ડરકવરી એજન્િને સાંદર્ભિત કરી શકે છે અન ેગ્રાહકને શરૂ કરવામાાં આવી 
રહેિી ડરકવરી કાયિવાહીની જાિ કરશે. ડીએમઆઈ ખાતરી કરશે ક ેતનેી ડરકવરી પ્રડક્રયામાાં ગ્રાહકને સતામિી શામિે નહીં થાય. ગ્રાહકોના પ્રચનો 
અન ેફડરયાદોને સૌહાદિપૂિિ રીત ેસાંભાળવા માિે ડીએમઆઈ દ્વારા તેના સ્િાફને યોગ્ય સૂચનાઓ આપવામાાં આવશે.  

 

- પડરપત્ર નાં. ડીએનબીએસ (પીડી) . સીસી નાંબર 399/03.10.42/2014-15 તારીખ 14 જ િાઈ, 2014ના રોજ આરબીઆઈ દ્વારા ગ્રાહક સ રક્ષા 
સ ક્નક્ચચત કરવા અન ેબેંકો અન ેએનબીએફસીના ઋિધારકો દ્વારા ક્વક્વધ િોનની પૂવિચ કવિી અાંગે એકરૂપતા િાવવા માિ,ે ડીએમઆઈ વ્યક્ટતગત 
ઉધાર િેનારાઓને માંજૂર કરવામાાં આવેિી તમામ ફ્િોટિાંગ રેિ િમિ િોન પર ફોટિોઝર ચાજિ/પ્રી-પેમેન્િ દાંડ વસૂિશે નહીં.  
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-  તમામ ફી/ ચાજિ/ વ્યાજ વ્યાજ દર પૉક્િસી મ જબ અથવા પરસ્પર સાંમત શરતો મ જબ ચૂકવવાપાત્ર રહેશે.  

 

- પોસ્િ ક્વતરિ દેખરેખ રચનાત્મક છે અન ેગ્રાહકને જે વાસ્તક્વક મ શ્કેિીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે તેને ધ્યાનમાાં િેવામાાં આવે છે. 
 

- ડીએમઆઈ નાિાકીય મ શ્કેિીના કેસોન ેયોગ્ય રીત ેધ્યાનમાાં િેશે. ગ્રાહક ેસમસ્યાઓને ઓળખવી જોઈએ અન ેતરત જ ડીએમઆઈન ેશટય તેિિી 
વહેિી તકે જિાવવી જોઈએ. 
 

- ગ્રાહકની તમામ વ્યક્ટતગત માક્હતી ગોપનીય હશે અને જ્યાાં સ ધી ગ્રાહક િેક્ખતમાાં સાંમત ન થાય ત્યાાં સ ધી તેને કોઈ ત્રીજા પક્ષને જાહેર કરવામાાં 
આવશે નહીં. 'થડિ પાિી' શબ્દમાાં તમામ કાયદા અમિીકરિ એજન્સીઓ, ક્રેડડિ ઇન્ફોમેશન બ્ય રો, આરબીઆઈ, અન્ય બેંકો અન ેનાિાકીય સાંસ્થાઓ 
અન ેઅન્ય કોઈ રાજ્ય, કેન્દ્રીય અથવા અન્ય ક્નયમનકારી સાંસ્થાને બાકાત રાખવામાાં આવી છે. 
 

- ગ્રાહકોની માક્હતી ફટત નીચેના સાંજોગોમાાં જ જાહેર કરવામાાં આવશે, એિિે કે; 
 જો ડીએમઆઈ કાયદા દ્વારા મજબૂર છે 

 જો માક્હતી જાહેર કરવી જાહેર ક્હતમાાં હોય તો 
 જો ડીએમઆઈના ક્હતને જાહેર કરવાની જરૂર હોય તો. 

 

 
v. બોડિ ઓફ ડડરેટિસિની જવાબદારી 

 

- ડીએમઆઈના ક્નયામક માંડળે આગામી ફકરામાાં ઉલ્િેક્ખત ક્વગતો મ જબ સાંસ્થાની અાંદર ફડરયાદ ક્નવારિ વ્યવસ્થા નટકી કરી છે. આવી પદ્ધક્ત 
એ સ ક્નક્ચચત કરે છે કે ડીએમઆઈના કાયિકરોના ક્નિિયોથી ઉદ્ભવતા તમામ ક્વવાદો ઓછામાાં ઓછા આગામી ઉચ્ચ સ્તરે સાાંભળવામાાં આવે છે 
અન ેતનેો ક્નકાિ કરવામાાં આવે છે. ડીએમઆઈના ક્નયામક માંડળ વાર્ષિક ધોરિે એફપીસીના પાિન અન ેજીઆરએમની કામગીરીની સમીક્ષા કરશે. 
દર વષ ેબોડિને પાિનનો એકીકૃત અહેવાિ સ પરત કરવામાાં આવશે. 

 
vi. ફડરયાદ ક્નવારિ તાંત્ર (GRM)  

 
ડીએમઆઈ ફાઇનાન્સ પ્રાઇવેિ ક્િક્મિેડ ("ડીએમઆઇ/કાંપની")ના બોડિ ઓફ ડાયરેટિસે કાંપની પર િાગ  પડતા ક્વક્વધ ક્નયમોન ાં પાિન કરવા માિે ફડરયાદ 

ક્નવારિ વ્યવસ્થા ("જીઆરએમ") નટકી કરી છે.  

 

ફડરયાદ ક્નવારિ વ્યવસ્થા પડરક્શષ્ટ-A તરીકે જોડાયેિી છે 

 
vii. એફપીસીન ેસાંદશેાવ્યવહાર કરવાની ભાષા અન ેપદ્ધક્ત 

 
- ડીએમઆઈ દ્વારા સ્થાક્પત એફપીસીની સ્થાપના અાંગે્રજી ભાષામાાં કરવામાાં આવી છે અન ેતે આરબીઆઈ દ્વારા દશાિવવામાાં આવેિી માગિદર્શિકા 

પર આધાડરત છે. 
- ડીએમઆઈ પાસે પ્રાદેક્શક/સ્થાક્નક ભાષાઓમાાં પિ તેની એફપીસી હશ ેજે ગ્રાહકો અાંગે્રજીમાાં તે વાાંચવામાાં અસમથિ છે. 

 
viii.  વધ  પડતા વ્યાજ દરોન ાં ક્નયમન વસિૂવામાાં આવે છે 
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- ડીએમઆઈ િોન િેનારને અરજી ફોમિમાાં િોન િેનારાઓની ક્વક્વધ કેિેગરીને ક્વક્વધ પ્રકારના વ્યાજદર વસૂિવા ન ાં જોખમ અન ેતકિ જાહેર કરશ ે
અન ેમાંજૂરી પત્રમાાં સ્પષ્ટ રીત ેવાતચીત કરશે. 
 

- જોખમના ગે્રડેશન માિેના વ્યાજ અન ેઅક્ભગમના દરો પિ ડીએમઆઈની વેબસાઇિ પર ઉપિબ્ધ કરાવવામાાં આવશે 

 
- ડીએમઆઈ દ્વારા િેવામાાં આવતા વ્યાજના દરને વાર્ષિક દર આપવામાાં આવશે જેથી ગ્રાહકને ખાતામાાં િેવામાાં આવતા ચોટકસ દરો ક્વશે જાગૃત 

કરી શકાય.  

 

 
ix. વધ  પડતા વ્યાજ દરો ક્વશનેી ફડરયાદો વસિૂવામાાં આવ ેછે 

 
- ડીએમઆઈ બોડિ વ્યાજદર, પ્રોસેસસાંગ ચાજિ અન ેઅન્ય ચાજિ નટકી કરવામાાં આાંતડરક ક્સદ્ધાાંતો અન ેપ્રડક્રયાઓનો ઉલ્િેખ કરતી વ્યાજદર પૉક્િસી 

નટકી કરશે. 
 

x. ફાઇનાન્સ કરિેા વાહનોના પ નઃકબજા અાંગે સ્પષ્ટતા 
 

- ડીએમઆઈ સીધ ાં વાહન નાિાાં પ્રદાન કરત ાં નથી પરાંત  તેના વચેડિયાઓ મારફત ેતે કરી શક ેછે તેથી આરબીઆઈ દ્વારા સૂચવવામાાં આવેિા નીચેના 
મ દ્દાઓન ાં પાિન કરવામાાં આવશે: 
 

 ડીએમઆઈ પાસે િોન િનેાર સાથેિોન કરારમાાં ઇન-ક્બલ્િ ડર-પઝેશન ટિોઝ હશે જે કાયદાકીય રીત ેિાગ  થવી આવશ્યક છે. 
 

 ડીએમઆઈ િોન કરારની શરતો અને શરતોમાાં પારદર્શિતા સ ક્નક્ચચત કરશે: 
o કબજો િેતા પહેિા નો સમયગાળો નોંધો 
o સાંજોગો કે જેના હેઠળ નોડિસ નો સમયગાળો માફ કરવામાાં આવશે 

o સ રક્ષાનો કબજો િેવા માિેની પ્રડક્રયા 
o ક્મિકતના વેચાિ/હરાજી પહેિાાં િોનની ચ કવિી માિે િોન િેનારને અાંક્તમ તક આપવા અાંગેની જોગવાઈ 

o વાહનનો પ નઃકબજો આપવાની પ્રડક્રયા  

o ક્મિકતના વેચાિ/હરાજી માિેની પ્રડક્રયા 
 ડીએમઆઈ એ સ ક્નક્ચચત કરશે કે િોન કરારમાાં િોન કરારમાાં િોન કરારમાાં દરેક ની નકિ સાથે િોન કરારમાાં િોન િેનારાઓને િોનની 

માંજૂરી/ક્વતરિ સમયે િાાંકવામાાં આવેિી દરેક નકિ સાથે આવી શરતો અન ેશરતોની નકિ ઉપિબ્ધ કરાવવામાાં આવે, જે આવા કરારો/િોન કરારોનો 
મ ખ્ય ઘિક બની શક ેછે. 

 

A. એનબીએફસી-એમએફઆઈ  

 

ડીએમઆઈ એનબીએફસી-એમએફઆઈ પ્રવૃક્િઓ હાથ ધરવાની કલ્પના કરતી નથી તેથી આવી માગિદર્શિકા કાંપની પર િાગ  પડતી નથી. 
 

 

 
B. સોનાના દાગીનાની કોિિેરિ સામ ેક્ધરાિ 
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ડીએમઆઈ વ્યક્ટતઓને સોનાના દાગીના સામ ે ક્ધરાિ આપત ાં નથી પરાંત  જો તે ભક્વષ્યમાાં પિ આવ ાં કરવાની યોજના ધરાવે છે તો ડીએમઆઈ ઉપર 
જિાવ્યા મ જબ સામાન્ય માગિદર્શિકા ઉપરાાંત નીચેની બાબતો અપનાવશે: 
  

- ડીએમઆઈ ગોલ્ડ સામે ક્ધરાિ માિ ેબોડિ દ્વારા માન્ય પૉક્િસી અમિમાાં મૂકશે જે આક્િયાસાથે જોડવી જોઈએ, નીચેની બાબતોને આવરી િેવી 
જોઈએ: 

 આરબીઆઈ દ્વારા ક્નધાિડરત કેવાયસી માગિદર્શિકાન ાં પાિન થાય અન ેકોઈ પિ િોન િાંબાવતા પહેિા ગ્રાહક પર પૂરતી યોગ્ય મહેનત કરવામાાં 
આવે તે સ ક્નક્ચચત કરવા માિે પૂરતા પગિાાં િેવામાાં આવે,  

 પ્રાપ્ત ઝવેરાત માિે યોગ્ય પરખ કરવાની પ્રડક્રયા,  
 સોનાના દાગીનાની માક્િકી સાંતોષવા માિે આાંતડરક ક્સસ્િમો ,  

 જ્વેિરીને સિામત કસ્િડીમાાં સાંગ્રક્હત કરવા, ચાિ  ધોરિ ેક્સસ્િમ્સની સમીક્ષા કરવા, સાંબાંક્ધત સ્િાફને તાિીમ આપવા અને આાંતડરક ઓડડિસિ દ્વારા 
સમયાાંતરે ક્નરીક્ષિ કરવા માિે પૂરતી ક્સસ્િમ્સ કે જેથી પ્રડક્રયાઓન ાં ચ સ્તપિે પાિન થાય તે સ ક્નક્ચચત કરી શકે. સામાન્ય રીતે, આવી િોન એવી 
શાખાઓ દ્વારા િાંબાવવી જોઈએ નહીં કે જેમાાં ઝવેરાતના સાંગ્રહ માિે યોગ્ય સ ક્વધા ન હોય,  

 કોિેિરિ તરીકે સ્વીકારવામાાં આવેિા ઝવેરાતનો યોગ્ય વીમો િેવો જોઈએ,  

 િોન િેનારને પૂરતી પૂવિ સૂચના સાથે ચ કવિી ન કરવાના ડકસ્સામાાં પારદશિક હરાજી પ્રડક્રયા. ક્હતોનો િકરાવ ન હોવો જોઈએ અન ેહરાજીની 
પ્રડક્રયાએ એ સ ક્નક્ચચત કરવ ાં જોઈએ કે હરાજી દરક્મયાન તમામ વ્યવહારોમાાં હાથની િાંબાઈનો સાંબાંધ હોય જેમાાં જૂથ કાંપનીઓ અન ેસાંબાંક્ધત 
કાંપનીઓ નો સમાવેશ થાય છે,  

 હરાજીની જાહેરાત ઓછામાાં ઓછા બે અખબારોમાાં જાહેરાતો જારી કરીને, એક સ્થાક્નક ભાષામાાં અન ેબીજ ાં રાષ્ટ્રીય દૈક્નક અખબારમાાં જાહેર કરવી 
જોઈએ,  

 પૉક્િસી તરીકે ડીએમઆઈ પોત ેયોજાયેિી હરાજીમાાં ભાગ િેશે નહીં,  
 ગોલ્ડની હરાજી બોડિ દ્વારા માંજૂર કરવામાાં આવેિી હરાજીઓ મારફતે જ કરવામાાં આવશે,  

 આ પૉક્િસીમાાં એકત્રીકરિ, અમિ અન ેમાંજૂરીની ફરજો અિગ કરવા સક્હતની છેતરસપાંડીનો સામનો કરવા માિે મૂકવામાાં આવતી ક્સસ્િમો અન ે
પ્રડક્રયાઓને પિ આવરી િેવામાાં આવશે.  

 િોન કરારહરાજીની પ્રડક્રયા સાંબાંક્ધત ક્વગતો પિ જાહેર કરશે. 
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પડરક્શષ્ટ -A 

ફડરયાદ ક્નવારિ વ્યવસ્થા 
 

 મ ખ્ય પડરમાિો 
 

 જીઆરએમના કેિિાક મ ખ્ય માપદાંડો નીચ ેમ જબ છે: 
 

1. ક્નધાિડરત સમયમયાિદામાાં ગ્રાહકની ફડરયાદો/ક્વવાદો/પ્રચનોન ાં ક્નરાકરિ. 
2. ગ્રાહકોની તમામ ફડરયાદો/ક્વવાદો/પ્રચનો ની સ નાવિી કરવામાાં આવે અન ેઓછામાાં ઓછા આગામી ઉચ્ચ સ્તરે તેનો ક્નકાિ કરવામાાં આવે 

તેની ખાતરી કરવી.  

3. કાંપની ફડરયાદ ને ત્વડરત હાથ ધરવાની ખાતરી કરશે અન ેઆ બાબતને ઝડપથી ઉકેિવાનો પ્રયાસ કરશે. જો ક્નયત સમયગાળામાાં આ 
બાબતનો ઉકેિ ન આવે અથવા ઉકેિ િાવવા માિે સક્ષમ ન હોય તો ગ્રાહકન ેવહેિી તકે યોગ્ય રીત ેજાિ કરવામાાં આવશે.  

4. જીઆરએમના સાંદભિમાાં તમામ સાંદેશાવ્યવહાર િેક્ખતમાાં હશે.  

 

 
 એસ્કિેશેન મડેરટસ અન ેસમયરખેાઓ 

 

ડીએમઆઈ કન્્ય મર/ડરિેિ િોન (કન્ઝમ્પશન િોન, પસિનિ િોન અન ેએમએસએમઇ િોન) અન ેકોપોરેિ િોન (ડરયિ એસ્િેિ અન ેનોન-ડરયિ 
એસ્િેિ) એમ ક્વક્વધ ક્બઝનેસ સેગમેન્િમાાં કાયિરત છે. ગ્રાહક સેગમેન્િ અન ેપ્રચનો/પૂછપરછ બદિાશે તેથી કાંપનીએ દરેક વ્યવસાક્યક સેગમેન્િ માિ ે
અિગ એસ્કેિેશન મેડરટસ અન ેસમયરેખાઓ રાખવાન ાં નટકી કય ું છે.  

 

નીચ ે ગ્રાહકો મારફતે ક્વક્વધ રીતો/મોડ્સ તેમની ફડરયાદો/પ્રચનો/પૂછપરછ નોંધાવી શકે છે: 
 

 કન્્ય મર/ડરિિે િોન 

 

કન્્ય મર/ડરિેિ િોન (કન્ઝમ્પશન િોન, પસિનિ િોન અન ેએમએસએમઇ િોન) માિ,ે ગ્રાહકો પાસે નીચે જિાવેિી ક્વગતો મ જબ કાંપનીનો સાંપકિ 
કરવાની નીચેની રીતો છે: 

 

a. વોઇસ સપોિિ- ગ્રાહક સોમવારથી શક્નવાર સ ધી સવાર ે9:00 થી રાત્ર ે8:00 વાગ્યા ની વચ્ચે 08064-807-777 પર કન્્ય મર ક્રેડડિ કસ્િમર 
કેર પર અમને કોિ કરી શકે છે. 

 

b. ઇમઇેિ સપોિિ- કૃપા કરીને અમને customercare@dmifinance.in પર િખો (કપૃા કરીન ેઇમઇેિમાાં તમારા િોન એકાઉન્િ નાંબર અન ે
સાંપકિ નાંબરનો ઉલ્િખે કરવાની ખાતરી કરો). ગ્રાહકને તાત્કાક્િક સ્વચાક્િત સ્વીકૃક્ત મળશે અન ે3 વ્યવસાક્યક ડદવસની અાંદર િીમ તરફથી 
પ્રક્તસાદ મળશે પરાંત  એવા દાખિા હશે જેમાાં િીમને જવાબ/જવાબ આપવામાાં વધ  સમય િાગી શકે છે. 

 

વધારો:   

 
સ્તર 1: ગ્રાહક કેર િીમના પ્રક્તસાદથી સાંત ષ્ટ ન હોય તો ગ્રાહક આ બાબતન ેgrievance@dmifinance.in સ ધી વધારી શકે છે. ટવેરી/ક્વવાદ/ફડરયાદના આધારે, 

કાંપની સાથેના તેના નોંધાયેિા ઇમેઇિ આઇડી પર 10 વ્યવસાક્યક ડદવસની અાંદર ગ્રાહકને િેક્ખત જવાબ/ઠરાવ મોકિવામાાં આવશે. 
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સ્તર 2:  ગ્રાહક િેવિ 1 પરના પ્રક્તસાદથી સાંત ષ્ટ નથી, તે બાબત/ટવેરી/ફડરયાદને નીચે ની તરફ વધ  વધારી શકે છે: 
 

- ફડરયાદ ક્નવારિ અક્ધકારી (ગ્રાહક િોન) 
- head.services@dmifinance.in 

- એટસપ્રેસ ક્બસલ્ડાંગ, ત્રીજો માળ, 9-10, બહાદ ર શાહ ઝફર માગિ, નવી ડદલ્હી-110002 

- 011-41204444 

 
 કોપોરિે િોન 

 

ડીએમઆઈએ એક સમર્પિત ઇ-મેઇિ સરનામ ાં એિિે કે dmi@dmifinance.in સ્થાપ્ય ાં છે જ્યાાં કોપોરેિ ગ્રાહકો તેમની ફડરયાદો, ફડરયાદો અન ે
સૂચનો રજૂ કરી શકે છે.  ઉટત ફડરયાદો/પ્રચન ફડરયાદ પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી 15 વ્યવસાક્યક ડદવસોના સમયગાળામાાં ઉકેિી દેવામાાં આવશે.  

 

 
 જીઆરએમન ાં પ્રદશિન 

 

ગ્રાહકોના િાભ માિે કાંપનીએ કાંપનીના તમામ ઓડફસ પડરસરમાાં જીઆરએમન ાં મ ખ્ય પ્રદશિન કય ું છે. ગ્રાહકો સિાંક દ્વારા કાંપનીની વેબસાઇિ પર 
જીઆરએમ નો ઉપયોગ પિ કરી શકે છે http://www.dmifinance.in/investor-greivance-rederessal.html 

 
 ફડરયાદોના  આધારો 

 
કોઈ પિ વ્યક્ટત િોકપાિને અક્ધકારકે્ષત્ર ધરાવતી ફડરયાદ નોંધાવી શકે છે, નીચેના કોઈ પિ એક આધાર પર સેવાઓમાાં ઉિપનો આરોપ િગાવે 
છે: 
  

 
a) ચ કવિી ન કરવા અથવા થાપિો પર વ્યાજની ચ કવિી/ચ કવિીમાાં અક્તશય ક્વિાંબ;  

b) થાપિો પરના વ્યાજના દરને િાગ  પડતા ડરઝવિ બેંકના ક્નદેશોન ાં પાિન ન કરવ ાં;  

c) ગ્રાહક દ્વારા પૂરા પાડવામાાં આવેિા પોસ્િ-ડેિેડ ચેકની રજૂઆતમાાં રજૂઆત ન કરવી અથવા અક્તશય ક્વિાંબ;  

d) િેક્ખતમાાં જિાવવામાાં ક્નષ્ફળતા, વાર્ષિક વ્યાજદર અન ેતેના ઉપયોગની પદ્ધક્ત સક્હતના ક્નયમો અન ેશરતો સાથે માંજૂર કરવામાાં આવેિી િોનની 

રકમ;  

e) સ્થાક્નક ભાષા અથવા િોન િેનાર દ્વારા સમજવામાાં આવેિી ભાષાઅથવા માંજૂરીની માંજૂરીની શરતો/ ક્નયમો અન ેશરતો પ્રદાન કરવામાાં ક્નષ્ફળતા 

અથવા ઇનકાર;  

f) િોન િેનાર દ્વારા સમજવામાાં આવતી સ્થાક્નક ભાષામાાં માંજૂર ક્નયમો અન ેશરતોમાાં કરવામાાં આવતા સૂક્ચત ફેરફારો અાંગે પૂરતી નોડિસ આપવામાાં 

ક્નષ્ફળતા અથવા ઇનકાર;  

g) તમામ બાકી રકમની ચ કવિી પર િોન િેનારને ક્સટયોડરિીઝ દસ્તાવેજો જાહેર કરવામાાં ક્નષ્ફળતા અથવા અક્તશય ક્વિાંબ;  

h) ઉધાર િેનાર/ગ્રાહકને પૂરતી પૂવિ સૂચના ક્વના ચાજિ  વસૂિવ ાં;  

i) કરાર/િોન કરારમાાં કાનૂની રીતે અમિી ક્બલ્િ-ઇન ડરપઝેશન ટિોઝ પ્રદાન કરવામાાં ક્નષ્ફળતા;  

k) કરાર/િોન કરારમાાં પારદર્શિતા સ ક્નક્ચચત કરવામાાં ક્નષ્ફળતા;  

i. સ રક્ષાનો કબજો િેતા પહેિાનો સમયગાળો નોંધો;  

ii. એવા સાંજોગો કે જેના હેઠળ નોડિસનો સમયગાળો માફ કરી શકાય છે;  

iii. સ રક્ષાનો કબજો િેવાની પ્રડક્રયા;  
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iv. સ રક્ષાના વેચાિ/હરાજી પહેિાાં િોનની ચ કવિી માિે િોન િેનારને અાંક્તમ તક આપવા અાંગેની જોગવાઈ;  

v. ઉધાર િેનારને પ નઃકબજો આપવાની પ્રડક્રયા અન ે 

vi. સ રક્ષાના વેચાિ/હરાજી માિેની પ્રડક્રયા;  

l) ડરઝવિ બેંક દ્વારા નોન-બેંટકાંગ નાિાકીય કાંપનીઓને જારી કરાયેિા ક્નદેશોન ાં પાિન ન કરવ ાં;  

m) નોન-બેંટકાંગ ફાઇનાક્ન્સયિ કાંપનીઓ માિે ફેર પ્રેક્ટિસ કોડ પર ડરઝવિ બેંક માગિદર્શિકાની અન્ય કોઈ પિ જોગવાઈન ાં પાિન ન કરવ ાં.  

 

 

િોકપાિ આ વતી સમયાાંતરે ડરઝવિ બેંક દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાાં આવી શકે તેવી અન્ય બાબત સાથે પિ વ્યવહાર કરી શકે છે.  

 

 
 ફડરયાદો દાખિ કરવા માિનેી પ્રડક્રયા 

 

 
ફડરયાદ, જ્યારે િેક્ખતમાાં હોય ત્યારે, ફડરયાદી અથવા તેના અક્ધકૃત પ્રક્તક્નક્ધ દ્વારા યોગ્ય રીતે હસ્તાક્ષર કરવામાાં આવશે અન ેશટય હોય ત્યાાં 
સ ધી, 'પડરક્શષ્ટ-B' માાં ક્નધાિડરત સ્વરૂપમાાં અથવા સાંજોગો સ્વીકારે તેિિી નજીકમાાં, સ્પષ્ટ પિે જિાવશે:  

 

 
i. ફડરયાદીન ાં નામ અન ેસરનામ ાં,  

ii. જે નોન-બેસન્કાંગ ફાઇનાક્ન્શયિ કાંપનીની શાખા અથવા રક્જસ્િડિ ઓડફસન ાં નામ અન ેસરનામ ાં જેની સામે ફડરયાદ કરવામાાં આવે છે,  

iii. ફડરયાદને જન્મ આપતી હકીકતો,  
iv. ફડરયાદીને થયેિા ન કસાનની પ્રકૃક્ત અન ેહદ, અન ે 

v. જે રાહત માાંગવામાાં આવી હતી.  

 

 

(b) ઇિેટરોક્નક માધ્યમો દ્વારા કરવામાાં આવેિી ફડરયાદ પિ િોકપાિ દ્વારા સ્વીકારવામાાં આવશે અન ેઆવી ફડરયાદની ક્પ્રન્િ-આઉિ િોકપાિના 
રેકોડિ પર િેવામાાં આવશે 

 
(c) િોકપાિ કેન્દ્ર સરકાર અથવા ડરઝવિ બેંક અથવા અન્ય નાિાકીય ક્નયમનકારો દ્વારા પ્રાપ્ત આ યોજના દ્વારા આવરી િેવામાાં આવેિી ફડરયાદોન ાં 
પિ મનોરાંજન કરશે અને ક્નકાિ માિે તેમન ેમોકિી આપશે. 
 

 
 મ ખ્ય નોડિ અક્ધકારીની સાંપકિ ક્વગતો 

 

કૃપા કરીને કાંપનીના ક્પ્રક્ન્સપાિ નોડિ ઓડફસરની સાંપકિ ક્વગતો નીચે શોધો: 
 

 

ક્પ્રક્ન્સપાિ નોડિ ઓડફસરન ાં નામ આક્શષ સરીન, 

વાઇસ પ્રેક્સડેંિ, કસ્િમર સટસેસ 

એટસપ્રેસ ક્બસલ્ડાંગ, ત્રીજો માળ, 9-10, બહાદ ર શાહ ઝફર માગિ, નવી 
ડદલ્હી- 110022 

કસ્િમર કરે નાં. 08064-807-777 

ઇમઇેિ સરનામ ાં. grievance@dmifinance.in 

head.services@dmifinance.in 

  

mailto:grievance@dmifinance.in
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પડરક્શષ્ટ-B 

એનબીએફસી િોકપાિ સાથે ફડરયાદન ાં સ્વરૂપ (નોંધાવવામાિે) 
(ફડરયાદી દ્વારા ભરવામાાં આવશે) 

પ્રક્ત:  

એનબીએફસી િોકપાિ  

 

એનબીએફસી િોકપાિની ઓડફસન ાં સ્થાન: 
 
ક્પ્રય સર,  
ક્વષય: _______ સામ ેફડરયાદ (_______ની એનબીએફસી શાખાન ાં નામ (એનબીએફસીન ાં નામ)  
 

ફડરયાદની ક્વગતો નીચે મ જબ છે: 
 

1. ફડરયાદીન ાં નામ- 

2. ફડરયાદીન ાં સાંપૂિિ સરનામ ાં- 

ક્પન કોડ-  

ફોન નાં/ ફેટસ નાં.-  

ઇમેઇિ- 

 

3. (શાખાન ાં નામ અન ેસાંપૂિિ સરનામ ાં અને એનબીએફસી) સામે ફડરયાદ - 
ક્પન કોડ-  

ફોન નાં/ ફેટસ નાં.-  

ઇમેઇિ- 

 
4. એનબીએફસી એકાઉન્િની ક્વગતો (જો કોઈ હોય તો)- 

 
(કૃપા કરીને ફડરયાદ કરવામાાં આવી રહી છે તેના ક્વષય વસ્ત  સાથે સાંબાંક્ધત ખાતાની સાંખ્યા અન ેપ્રકૃક્ત જેમ ક ેડડપોક્ઝિ/િોન એકાઉન્િ વગેરે જિાવો.)  

 

5. (a) ફડરયાદી દ્વારા એનબીએફસીને પહેિથેી જ રજૂ કરવાની તારીખ  

(કૃપા કરીને પ્રક્તક્નક્ધત્વની નકિ જોડો)  

 

(b) ફડરયાદી દ્વારા કોઈ યાદ અપાવવામાાં આવ્ય ાં હત ાં કે કેમ? હા/ના  

(કૃપા કરીને ડરમાઇન્ડરની નકિ જોડો) 

 
6.  ફડરયાદનો ક્વષય (કૃપા કરીને યોજનાની કિમ 8નો સાંદભિ િો)- 

 
7.  ફડરયાદની ક્વગતો:  

(જો જગ્યા પૂરતી ન હોય, તો કૃપા કરીને અિગ ચાદર ને બાંધ કરો)  

 
8. એનબીએફસી તરફથી કોઈ જવાબ (સાંબાંક્ધત એનબીએફસીને પ્રક્તક્નક્ધત્વ મળ્યા પછીના એક મક્હનાના સમયગાળામાાં) મળ્યો છે કે કેમ? હા/ ના  

(જો હા, તો કૃપા કરીને જવાબની નકિ બાંધ કરો)  

 
9. એનબીએફસી િોકપાિ પાસેથી રાહતની પ્રકૃક્ત માાંગવામાાં આવી- 

 (કૃપા કરીને તમારા દાવાના સમથિનમાાં દસ્તાવેજી પ રાવાની નકિ, જો કોઈ હોય તો) 
10. નાિાકીય ન કસાનના સ્વરૂપ અન ેહદ, જો કોઈ હોય તો, વળતર દ્વારા ફડરયાદી દ્વારા દાવો કરવામાાં આવે છે (કૃપા કરીને યોજનાની કિમ 12 

(5) અન ે12 (6)નો સાંદભિ િો) રૂ...............  
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11. જોડેિા દસ્તાવેજોની યાદી:  
(કૃપા કરીને બધા દસ્તાવેજોની નકિ જોડો) 
 

12. ઘોષિા:  

i. : હ ાં/ અમ,ે ફડરયાદી/અહીં જાહેર કરે છે કે: 
 
a) ઉપર ની માક્હતી સાચી અન ેસાચી છે; અન ે

b) મેં/ અમ ેઉપરોટત કોિમમાાં અન ેતેની સાથે રજૂ કરેિા દસ્તાવેજોમાાં જિાવેિી કોઈ હકીકત છ પાવી નથી અથવા ખોિી રીત ેરજૂ 
કરી નથી.   

ii. આ ફડરયાદ યોજનાની 9(A)(a) (a) અન ે(b)ની જોગવાઈઓ અન સાર ગિવામાાં આવતા એક વષિના સમયગાળાની મ દત પૂરી થાય 
તે પહેિાાં દાખિ કરવામાાં આવે છે.   

iii. હાિની ફડરયાદનો ક્વષય મારા દ્વારા અથવા ક્વષય સાથે સાંબાંક્ધત કોઈ પિ પક્ષ દ્વારા એનબીએફસી િોકપાિની ઓડફસ સમક્ષ 
ટયારેય િાવવામાાં આવ્યો નથી. 

iv. હાિની ફડરયાદનો ક્વષય કોઈ માંચ/ કોિિ/ િવાદ સાથે પેસન્ડાંગ નથી/ નટકી કરવામાાં આવ્યો નથી. 
v. હ ાં/ અમે એનબીએફસીને એનબીએફસી િોકપાિને અમારા દ્વારા રજૂ કરવામાાં આવેિી આવી કોઈ પિ માક્હતી/દસ્તાવેજો જાહેર 

કરવાની સિા આપીએ છીએ અન ેએનબીએફસી િોકપાિના મતે ટયાાંન ાં જાહરે કરવ ાં જરૂરી છે અન ેઅમારી ફડરયાદના ક્નવારિ માિે 
જરૂરી છે. 

vi. હ ાં/ અમે એનબીએફસી, 2018 માિે િોકપાિ યોજનાની સામગ્રીની નોંધ કરી છે 

 

 
તમારો વફાદાર,  
 

 

 

(ફડરયાદીની સહી)  

 

 

 
નામાાંકન – (જો ફડરયાદી ડીએમઆઈના િોકપાિ સમક્ષ અથવા ડીએમઆઈના િોકપાિની ઓડફસમાાં હાજર રહેવા અન ેતેમના વતી રજૂઆતો કરવા માિ ે
તેમના પ્રક્તક્નક્ધને નામાાંડકત કરવા માાંગે છે, તો નીચેની ઘોષિા રજૂ કરવી જોઈએ.)  

 

હ ાં/અમે ઉપરોટત નામવાળા ફડરયાદી/શ્રીમતી_________ કે જેઓ એડવોકેિ નથી અન ેજેમન ાં સરનામ ાં આ ફડરયાદની તમામ કાયિવાહીમાાં મારા/અમારા પ્રક્તક્નક્ધ 
તરીકે _ તેિે/ તેિે મારી હાજરીમાાં નીચે હસ્તાક્ષર કયાિ છે.  

 

 
સ્વીકતૃ  

 
(પ્રક્તક્નક્ધની સહી)  

 
(ફડરયાદીની સહી)  

 
નોંધ: જો ઑનિાઇન સબક્મિ કરવામાાં આવ ેતો ફડરયાદ પર હસ્તાક્ષર કરવાની જરૂર નથી. 

 


