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જો તમને કોઈ ફરિયાદ હોય તો 
 

ગ્રાહકને લગતી સેવા ડી લાજે લેન્ડેન ફાયનાન્ન્સયલ સર્વિર્સસ ઈન્ન્ડયા પ્રાઈવેટ લલર્િટેડની 
(''કંપની'')પ્રક્રિયાને લઈ િજબતૂ રીતે િાનવાિા ંઆવે છે.અિે એવ  ંિાની છીએ કે ગ્રાહક સેવા રેન્ટેશન 
અને ગ્રાહકના આધારન  ંર્વસ્તરણ કરવા િારફતે વદૃ્ધિ ધરાવે છે. 
 

જો તિે અિારી સાથે ખ શ હોય તો કૃપા કરીને અિને કહો. જો તિને કોઈ ફક્રરયાદ હોય તો અિને કહો. 
અિે તિારી જરૂક્રરયાતને વધારે સારી રીતે સિજીએ છીએ અને અિારા ઉત્પાદનો અને સેવાઓને 
સ ધારવા અિારી જની દરર્િયાન તે ચાવીરૂપ પ્રભાવ કરે છે. 
 

ફરિયાદ નોંધણી: સિગ્ર ર્વગતો આપવા તિે ફક્રરયાદને લઈ તિારા ગ્રાહકો સિક્ષ રજૂ કરી શકો છો, 
અલબત નીચેની ચેનલ તિારી પરૂાવા િાટે ઉપલબ્ધ બને છે. 
 

 વેંડિ ફાયનાન્સ રડવવઝન એગ્રી ફાયનાન્સ રડવવઝન 

ઈમેલ ને સબંોધન કર્યું: mayihelpyou@dllgroup.com 

સેલ્સ/સેલ્સ સપોટટ/ગ્રાહક સર્વિસ ઓક્રફસરના 
સરનામ ુઃ mayihelpyou@dllgroup.com 

 

ઉપલબ્ધ નથી 

ફોન 022 – 2482 3099 ટોલ-ફ્રી નબંિ 18001236654 

 

પત્ર ડી લાગે લાન્ડેન ફાયનાન્ન્સયલ સર્વિર્સસ ઈન્ન્ડયા પ્રાઈવેટ લલર્િટેડ, 20/એફ, ટાવર 
એ, પેર્નનસ લા લબઝનેસ પાકટ , સેનાપર્ત બાપત િાગટ, લોવર પારેલ, મ બંઈ-400 013 
ખાતે સેલ્સ/સેલ્સ સપોટટ/ગ્રાહક સર્વિસ 

ફરિયાદ 
નોંધણી 

હડે ઓરફસ/શાખા ખાતે જાળવવી 

 

વવકાસ: 

જો તમે પ્રસ્તાવિત ઠરાિથી સતં યષ્ટ ન હો, તો તમે ફરરયાદ વનિારણ અવધકારી / નોડલ અવધકારી ( 
નોન-બેંરકિંગ ફાઇનાન્સસયલ કંપનીઓ માટે લોકપાલ યોજના, 2018 અને રડજજટલ વ્યિહારો માટે 
લોકપાલ યોજના હઠેળ) નો સપંકક કરી શકો છો: સપના પિાર, ટીમ લીડર - સેલ્સ સપોટક 20/એફ, 
ટાવર એ, પેર્નનસ લા લબઝનેસ પાકટ , સેનાપર્ત બાપટ િાગટ, લોવર પારેલ, મ બંઈ-400 013. 
 
ટેલલફોન નબંરુઃ +91 22 2482 3084  
ઈિેલ એડે્રસુઃsapna.pawar@dllgroup.com  

 

mailto:mayihelpyou@dllgroup.com
mailto:mayihelpyou@dllgroup.com
mailto:sapna.pawar@dllgroup.com
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જો તિે વધારવાની જરૂર હોય તો કૃપા કરી સપંકટિા ંરહોુઃ 
ભ ષણ ક િાર ગ પ્તા, ર્સર્નયર લીગલ કાઉન્ન્સલ અને કોમ્પ્પ્લયન્સ ઓક્રફસર 
20/એફ, ટાવર એ, પેર્નનસ લા લબઝનેસ પાકટ , સેનાપર્ત બાપટ િાગટ, લોવર પારલે, મ બંઈ-400 013 
ટેલલફોન નબંરુઃ +91 22 2482 3158 
ઈિેલ એડે્રસુઃbhusan.gupta@dllgroup.com 

 

જો તિારી સતંોષના એક િક્રહનાની અંદર તિારી ફક્રરયાદન  ંર્નવારણ અથવા ર્નરાકરણ કરવાિા ંઆવ્  ં
નથી, તો તિે અપીલ કરી શકો છો: એનબીએફસી લોકપાલની ઓક્રફસ: સી / ઓ ભારતીય રરઝર્વ બેંક, 
આરબીઆઈ બાયક લા ઓક્રફસ લબન્લ્ડિંગ, મ બંઈ સેન્રલ રેલ્વે સ્ટેશન સાિે. બાયક લા, મ બંઇ -400 008. 
એસટીડી કોડ: 022 ટેલલફોન નબંર: 23028140, ફેક્સ નબંર: 23022024, ઇિેઇલ: 
nbfcomumbai@rbi.org.in , અથવા 
 
ઓક્રફસર-ઇન્ચાર્જ, નોન-બેંક્રકિંગ સ પરર્વઝન ર્વભાગ, ભારતીય ક્રરઝવટ બેંક, મ બંઈ પ્રાદેર્શક કચેરી, ત્રીજો 
િાળ, સાિે. મ બંઈ સેન્રલ રેલ્વે સ્ટેશન, બાયક લા, મ બંઇ - 400 008 
 
જો તિારી ફક્રરયાદ ક્રડજજટલ રાઝંેક્શન્સ િાટે ઑ્બડ્સિૅન સ્કીિ હઠેળ 2016 હઠેળ કોઈપણ ક્રડજજટલ 
રાઝંેક્શનથી સબંરં્ધત હોય અને ફક્રરયાદ પ્રાપ્ત કરતી કંપનીના એક િક્રહનાની અંદર સિાધાન નહીં થાય, 

તો તિે ક્રડજજટલ રાઝંેક્શન્સ િાટે ઑ્બડ્સિૅનને અપીલ કરી શકો છો, ભારતીય રરઝિક બેંક, ચોથો િાળે, 

આરબીઆઈ બાયક લા ઑક્રફસ લબન્લ્ડિંગ, વિરયદ્ધ .: મ બંઈ સેન્રલ રેલ્વે સ્ટેશન, બાયક લા, મ બંઇ - 400 008. 
ટેલ. નબંર 022 23022028, ફેક્સ .: 23033024, ઇિેઇલ: odtmumbai1@rbi.org.in 

 

નોન-બેંક્રકિંગ ફાઇનાન્ન્સયલ કંપનીઓ િાટે લોકપાલ યોજના, 2018 અને રિજિટલ ચકુર્ણી વ્યર્હારો માટે 
ઑમ્બડ્સમૅન યોિના, 2019:  
 
નોન-બેંક્રકિંગ ફાઇનાન્ન્સયલ કંપનીઓ િાટે લોકપાલ યોજના, 2018 અને રડજજટલ ટ્ાઝંકે્શસસ, 2019 માટેની 
લોકપાલ યોજનાની કૉવપ https://www.dllgroup.com/in/en-in પર ઉપલબ્ધ છે અને આની સાથે પણ 

ઉપલબ્ધ છે: 

 
ઑરિસ સ્થાન અર્ધકારી / આંતક્રરક કાયટ 

મ બંઈ ફરરયાદ વનિારણ અવધકારી 
રદલ્હી ઓપરેશન્સ 

ફરરદાબાદ િહીિટ 
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નોન-બેંક્રકિંગ ફાઇનાન્ન્સયલ કંપનીઓ િાટે લોકપાલ યોજનાનો હતે  , 2018: 
નોન-બેંક્રકિંગ ફાઇનાન્ન્સયલ કંપનીઓ િાટે લોકપાલ યોજના, 2018 નો હતે   ર્ન: શ લ્ક ફક્રરયાદોન  ં
ર્નરાકરણ આપવાન  ંછે, જેિા ંભારતીય રરઝિક બેંક નોંધાયેલ નોન-બેંક્રકિંગ ફાઇનાન્ન્શયલ કંપનીઓની 
કેટલીક કેટેગરીઓ દ્વારા પ્રદાન કરવાિા ંઆવતી સેવાઓના ંકેટલાક પાસાઓં સબંરં્ધત સ ર્વધા છે. 
આવી ફક્રરયાદોનો સતંોષ કે સિાધાન અને તેનાથી જોડાયેલ બાબતો. 

 
ક્રડજજટલ ચ કવણી િાટે ઑ્બડ્સિૅન યોજનાનો હતે   રાન્ઝેક્શન, 2019: 
ક્રડજજટલ રાઝંેક્શન્સ િાટે ઓ્બડ્સિૅન સ્કીિનો હતે  , 2019 ક્રડજજટલ ચકૂવણીઓિા ંવધતી જટીલતાઓ 
અને પડકારોને ધ્યાનિા ંરાખીને ગ્રાહક ર્વશ્વાસને િજબતૂ કરવા િાટે સિર્પિત, ખચટ-મ ક્ત અને ઝડપી 
ફક્રરયાદ ર્નવારણ ર્િકેર્નઝિ પ્રદાન કરવાનો છે. 
 
 

*** 


