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ફરિયાદ ન્નવાિણ નીન્િ
એસટિપ્રાઇઝ, િંપૂણિ કંપની િાટે વ્યાપક િીિે લાગુ
આ દસ્િાવેજ ગ્રાહકની ફરિયાદોને િંભાળવા અને િેની
વ્યવસ્થાના િંદભિિાં આંિરિક નીન્િની ન્વગિો આપે છે .
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નીન્િનો ઉદ્દેશ યોગ્ય ન્વિિણ િેવા અને િાળખાની િિીક્ષા દ્વાિા ગ્રાહકોની ઉદાહિણોરૂપ ફરિયાદોને ઘટાડવા અને ગ્રાહકની
ફરિયાદોના િાત્કાન્લક ન્નવાિણની ખાિિી કિવાની છે .
આંિરિક પ્રરિયાઓ
a) જો િિે ફરિયાદ કિવા િાંગિા હો, િો અિે િિને જણાવીશું:
i. કેવી િીિે ફરિયાદ કિવી.
ii. કયાં ફરિયાદ કિી શકાય છે .
iii. કોને ફરિયાદ કિી શકાય છે .
iv. કયાિે જવાબની અપેક્ષાિાખી શકાય.
v. િકિાિ ન્નવાિણ િાટે કોનો િંપકિ કિવો.
vi. જો િિે ન્નવેડા કે પરિણાિથીએ ન્વષે િંિુષ્ટ ન હોવ િો શું કિવું.
b) અિાિો સ્ટાફ િિને િિાિા કોઇપણ પ્રશ્નો ન્વષે િદદ કિશે.
c) અિે િિને જણાવીશું કે ફરિયાદોનો ત્વરિિ અને યોગ્ય િીિે ન્નવાિણ લાવવા િાટેની અિાિી પ્રરિયાની ન્વગિો કયાંથી
િળશે.
d) જો િિાિી ફરિયાદ લેન્ખિિાં પ્રાપ્િ થઈ છે , િો અિે પત્ર / િેઇલ દ્વાિા એક અઠવારડયાિાં િિને એક સ્વીકૃન્િ / જવાબ
િોકલવાની ખાિિી કિીશું.. જો િિાિી ફરિયાદ અિાિા ન્નયુકિ ટેન્લફોન હેલ્પડેસ્ક અથવા ગ્રાહક િેવા નંબિ પિ ફોન પિ
કહેવાિા આવી છે , િો અિે િિને ફરિયાદનો િંદભિ નંબિ પ્રદાન કિીશું અને િિને વ્યાજબી િિયગાળાનીઅંદિ િેની
પ્રગન્િ ન્વશે જણાવીશુ.ં
e) આ બાબિની િપાિ કયાિ પછી, અિે િિાિી ફરિયાદ પ્રાપ્િ થયાના ૩૦ રદવિની અંદિ અિાિો અંન્િિ પ્રન્િિાદ િોકલીશું
અને જો િિને હજી પણ િંિોષ ન હોય િો િિાિી ફરિયાદ કેવી િીિે આગળ ધપાવી શકાય િે ન્વશે જણાવીશુ.ં
અિાિી પાિે ફરિયાદ નોંધાવ્યાના 30રદવિની અંદિ, જો િિને અિાિી િિફથી િંિોષકાિક પ્રન્િિાદ ન િળે અને ફરિયાદોના
ન્નવાિણ િાટે િિે અસય ઉપાય કિવા િાંગિા હો, િો િિે આિબીઆઈના નોન-બેંકકંગ દેખિેખ ન્વભાગની પ્રાદેન્શક કચેિીના
અન્ધકાિી-પ્રભાિીનો િંપકિ કિી શકો છો
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ફરિયાદકિવાની િીિ

કેન્પટલ ફ્લોટનું લક્ષ્ય શકય હોય િેટલી શ્રેષ્ઠ ગ્રાહક િેવા પૂિી પાડવાનું છે અને િે એક િજબૂિ અને કાયિક્ષિ ગ્રાહક િેવાનું
પ્લેટફોિિ બનાવવા િાટે િિિ પ્રયત્નશીલ છે .કેન્પટલફ્લોટિાં અિારં લક્ષ્ય છે કે અિે અિાિા ગ્રાહકોને અિાિી િેવાઓથી
પ્રિસન િાખીએ. ગ્રાહકને િેિની પ્રોફાઇલને,િેિના િાક્ષિિા સ્િિ અને નબળાઈિે બધુ ધ્યાનિાં િાખીને, કેન્પટલ ફ્લોટે
િરિયપણે ગ્રાહકોની ફરિયાદોનાિૂળ કાિણોની ઓળખ વધાિવાિાટેના ન્વન્વધ િાગોને ઓળખી લીધા છે :
કોઈપણ િેવા અથવા આઈ. ટી. િંબંન્ધિ ફરિયાદો/પ્રશ્નો િાટે, કૃપા કિીને નીચેની પ્રન્િન્નન્ધિંડળ પદ્ધન્િને અનુિિો

લેવલ ૧:

ટેન્લફોન: િિે અિને ૦૮૦ ૬૮૦૭ ૫૦૦૧ પિ કૉલ કિી શકો છો અને િિકાિી િજાઓ ન્શવાય,શન્નવાિે િવાિે ૯.૩૦ થી
િાંજ ૬.૩૦ અને શન્નવાિે િાત્રે ૯.૩૦ થી ૧.૩૦ િુધી િિાિી ફરિયાદ નોધાવી શકો છો.
ઇિેઇલ: િિે નીચેની ઇિેઇલ આઈડી પિ પણ લખી શકો છો:
myloan@capitalfloat.com

ટપાલ / કુરિયિ: િિે િિાિા પ્રશ્નો પોસ્ટ / કુરિયિ દ્વાિા કેન્પટલ ફ્લોટ, નવો નંબિ ૩ (જૂ નો૨૧૧), ગોકલદાિ
પ્લેરટનિ, અપિ પેલેિ ઓચાિર્ડિિ, બેલેિી િોડ, િદાશીવનગિ ૫૬૦૦૮૦ પિ પણ િોકલી શકો છો.

લેવલ૨:
જો ઉપિોકિ િિાધાન દ્વાિા પ્રાપ્િ કિાયેલ ઠિાવથી િિને િંિોષ નથી, િો કૃપા કિીને અિાિા ફરિયાદ િેનેજિેસટ
ન્વભાગપિ (િેનેજિ- ગ્રાહક િેવાઓ)customerservice@capitalfloat.com, ઉપિ ઈિેઇલ લખી શકો છો.
ટેન્લફોન: ૦૮૦ ૨૩૦૮૧૮૦૦

લેવલ3:

જો િિે પ્રાપ્િ કિેલા ઠિાવથી િિે હજી પણ અિંિષ્ટ
ુ છો, િો િિે અિાિા હેડ કસ્ટિિ િપોટિ, (ન્વન્વયન પી જોિી) ને
Head.customercare@capitalfloat.comપિ લખી શકો છો.

ટેન્લફોન: ૦૮૦ ૨૩૦૮૧૮૦૦

લેવલ૪:
જો િિે ઉપિથી પ્રાપ્િ કિેલા ઠિાવથી હજી પણ અિંિુષ્ટ છો, િો િિે આગળ અિાિા નોડલ ઓરફિિ (પ્રશાંિ િંજુનાથ)/
ફરિયાદ ન્નવાિણ અન્ધકાિી (દીપા વાિુદેવન) ને compliance@capitalfloat.com , ઈિેલ એડ્રેિ પિ લખી
શકો છો.
ટેન્લફોન: ૦૮૦ ૨૩૦૮૧૮૦૦
જો એક િન્હનાની અવન્ધિાં કેન્પટલ ફ્લોટ દ્વાિા ફરિયાદ / ન્વવાદનું ન્નવાિણ ન આવે, િો િિે નીચે આપેલા િિનાિે
અિજી કિી શકો છો.
ઓરફિિ ઇનચાજિ
કસ્યુિિ એજ્યુકેશન એસડ પ્રોટેકશનિેલ
રિઝવિ બેંકઓફ ઈન્સડયા
૧૦/૩/૮, નૃપથુંગા િોડ
બેંગલુર - ૫૬૦ ૦૦૧
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ટેન્લફોન: ૦૮૦- ૨૨૧૮૦૩૯૭
ઇિેઇલ: cms.cepcbengaluru@rbi.org.in
ટેન્લફોન નંબિ: ૦૮૦ – ૨૨૧૮ ૦૫૦૧ અથવા
લોકપાલ - એનબીએફિી,
પ્રભાિી અન્ધકાિી,
રિઝવિ બેંક ઈન્સડયા
ફોટિ ગ્લેરકિ,
ચેસનાઇ ૬૦૦ ૦૦૧
ટેન્લફોન નંબિ: ૦૪૪ – ૨૫૩૯૫૯૬૪
ઇિેઇલ: nbfcochenhen@rbi.org.in
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