
�હરાનદંાની ફાયના��સયલ સિવ�િસઝ �ાઇવટે �લિમટ�ડની ફ�રયાદ િનવારણ કાય�પ�િ�

ફ�રયાદ િનવારણ કાય�પ�િ�ઃ

કોઇ ફ�રયાદના �ક�સામા ં�ાહકો ઉક�લ માટ� નીચ ેિવગતવાર જણાવલેી ર�તથી તમેની ફ�રયાદો/
તકરારોજણાવી અન ેન�ધાવી શક� છેઃ

૧. ફ�રયાદોની ન�ધણીઃ

ક. શાખા – �ાહક લ�ેખત ફ�રયાદના ં�વ�પમા ંતમેની ફ�રયાદોની ન�ધણી માટ� શાખાની ઓ�ફસની

�લુાકાત લઈ શક� છે;

ખ. ઇમઇેલઃ �ાહક તેમની ફ�રયાદ wecare@hfs.in પર ઇમેઇલ મારફતે મોકલી શક� છે

ગ. પ�ોઃ �ાહક અહ� લખી શક� છેઃ �ાહક સેવા, �હરાનદંાની ફાના��સયલ સિવ�િસઝ �ાઇવટે

�લિમટ�ડ, ૯મો માળ, િસ�મા �બ�ડ�ગ , ટ�કનોલો� ���ટ, �હરાનદંાની �બઝનેસ પાક� , પવઇ, �ુબંઈ

–૪૦૦૦૭૬.

● �ાહકોએ �િુનિ�ત કરવા�ું રહ�શે ક� તઓે તમેની ફ�રયાદના સબંધંમાં કંપની સાથનેા તમેના

દર�ક પ��યવહારમા ંતમેના અર� નબંર અથવા લોન ખાતા સ�ંયાનો ઉ�લખે કર�.

● �ાહક ફ�રયાદ િનવારણ કાય�પ�િ�ની �ૃ��ટએ નામ િવનાની ફ�રયાદોને �યાનમાં લવેામાં

આવશ ેનહ�.

૨. ઉક�લની ���યાઃ

● ફ�રયાદ �ા�ત થાય �યાર� કંપની વાજબી સમયની �દર ફ�રયાદ�ને આ બાબતની �વી�ૃિ�

આપશ.ે�ા�ત થયલેી તમામ ફ�રયાદો ન�ધવામાં આવશે અને �યાર પછ� તનેા ઉક�લના

�કાર અન ેર�તન ે��ક અન ેઅપડ�ટ પણ કરવામા ંઆવશ.ે

● અિધકાર� એ �િુનિ�ત કરશે ક� ફ�રયાદનો ઉક�લ આ�યા બાદ ર�કો�્�સમાં ફ�રયાદો�ું

સમાપન અપડ�ટ થ�ુ ંહોય.

● ફ�રયાદોનો ઉક�લ ફ�રયાદ �ા�ત થાય તનેા ૩૦ �દવસની �દર આવે એ �િુનિ�ત કરવા

માટ� ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર� ફ�રયાદની ��થિતની અસરકારકદ�ખર�ખ હાથ ધરશ.ે

● જો કંપનીને વ�ુ સમયની આવ�યકતા હશે તો કંપની �ાહકને ઉક�લમાં થતા િવલબંના

કારણો �ગેની �ણ ઉપર જણાવલેી સમયમયા�દાની �દર કરશે અને ફ�રયાદના ઉક�લ

માટ�ની અપ�ે�ત સમયમયા�દા �રૂ� પાડશ.ે



3. એ�ક�લશેન મ�ે��સ

જો �ાહક ઉપર �પ�ટ કર�લા સમયમાં કંપની �ારા �રૂા પાડવામાં આવલેા ઉક�લથી સ�ં�ુટ ન હોય

તો �ાહક આ ��ુો નીચ ેજણાવલેી �ય��ત સમ� આગળ ર�ૂ કર� શક� છેઃ

ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર� & નોડલ અિધકાર�

�ી ધીરજ િમ�લ

�હરાનદંાની ફાયના��સયલ સિવ�િસઝ �ાઇવટે �લિમટ�ડ

9મો માળ, િસ�મા �બ�ડ�ગ, ટ�કનોલો� ���ટ,

�હરનાનદંાની �બઝનેઝ પાક� ,

પવઇ, �ુબંઈ –૪૦૦૦૭૬.

ટ��લફોન નબંરઃ૦૨૨૨૫૭૬૩૭૮૯

ઇમઇેલ- dheeraj.mittal@hfs.in

જો તકરાર / ફ�રયાદનો ઉક�લ ૩૦�દવસના સમયગાળાની �દર ન આવ ેતો �ાહક અહ� આગળ

અર� કર� શક� છેઃ

નોન-બ��ક�ગ �પુરિવઝન િવભાગ,
ભારતીય �રઝવ� બ�ક, �ુબંઈ �દ�શ ઓ�ફસ,
�ીજો માળ, આરબીઆઇ �બ��ડ�ગ, �ુબંઈ સ�ે�લ ર�લવે �ટ�શનની સામે,
ભાયખલા, �ુબંઈ –૪૦૦૦૦૮

�ૂર�વની નબંરઃ ૦૨૨૨૩૦૮૪૧૨૧

ફ��સ નબંરઃ ૦૨૨૨૩૦૨૨૦૧૧

ઇમઇેલઃdnbsmro@rbi.org.in


