
ગ્રાહક પરરયાદ નનળારણ તતં્ર 
 

ટ ંકી નળગતઃ 

સ્લતતં્ર ભાઇક્રોફપન પ્રાઇલેટ લરમભટેડ જેનો અશીં સ્લતતં્ર તયીકે ઉલ્રેખ કયલાભા ંઆવ્મો છે, તેણે 
એક ભજબતૂ અને ઉયયકુ્ત મનલાયણ તતં્ર સ્થામત કયયું છે, જેનો ઉદે્દશ્મ એલી પ્રફક્રમાઓને 
ફયબામત કયલાનો છે, જે ગ્રાશકો દ્વાયા કયામેરી પફયમાદો /પ્રશ્નોની ઘટનાઓ વાથે વ્મલશાય 
કયલાની ભજૂંયી આે છે. 

સ્લતતં્ર ભાટે ગ્રાશક વતં યષ્ટટ તેની વપતા ભાટે ભશત્લપણુૂ છે. અભે સ્લતતં્રભા ંગ્રાશક વતં યષ્ટટ ભાટે 
પ્રમતફદ્ધ છીએ. પફયમાદ મનલાયણ તતં્ર ઉયોક્ત ઉદે્દશ્મો વાથે તૈમાય કયલાભા ંઆવ્યય ંછે. 

ઉદે્દશ્યઃ 

પફયમાદ મનલાયણ તતં્રનો ઉદે્દશ્મ ગ્રાશકની પફયમાદો/પ્રશ્નોનો ત યયંત અને કયળતાપલુૂક વભાધાન 
સયમનમિત કયલાનો છે. 

પરરયાદના પ્રકાર ઃ 
1. ગ્રાહક દ્વારા બ્રાન્ચ મેનેજરને પ ન કરળ ઃ  ગ્રાશકોને બ્રાન્ચ ભેનેજયના વંકુ નફંય પ્રદાન 

કયલાભા ંઆલે છે, જેનાથી ગ્રાશક બ્રાન્ચ ભેનેજયને પોન કયી ળકે છે, જે પફયમાદની 
નોંધણી કયળે, આગની કામુલાશી કયળે તથા આ પફયમાદનય ંમનલાયણ ઉરબ્ધ કયાલે 
છે. બ્રાન્ચ ભેનેજયના વંકુ નફંય અભે ગ્રાશકોને ઇશ્ય ૂકયેરા રોન કાડુ ઉય ઉલ્રેખ 
કયલાભા ંઆલે છે. 

2. ગ્રાહક દ્વારા ટ  ફ્રી હલે્ાઆન નફંર ઉર ન ડ ઓરપસરને પ ન કરળ ઃ  ગ્રાશક દ્વાયા 
કયામેરી કોઇ પફયમાદો /પ્રશ્નના વભાધાન ભાટે સ્લતતં્રએ એક વભમિત ટોર ફ્રી 
શલે્રાઇન નફંય એટરેકે 18002679911 સ્થામત કમો છે. ટોર ફ્રી શલે્રાઇન નફંય 
થાનેભા ંસ્લતતં્રના કામાુરમભા ંમનયયક્ત વભમિત નોડર અમધકાયી દ્વાયા વચંાલરત યશ ેછે, 
નોડર ઓફપવય પફયમાદ નોંધે છે, આગની કામુલાશી કયે છે અને વભાધાન ઉરબ્ધ 
કયાલે છે. ટોર ફ્રી શલે્રાઇન નફંય અભાયા ગ્રાશકોને ઇશ્ય ૂકયામેરા રોન કાડુ ઉય 
મપ્રન્ટ કયામેરો શોમ છે. 

3. ગ્રાહક દ્વારા પરરયાદ નનળારણ નધકારીને પ ન કરળ ઃ  પફયમાદ મનલાયણ અમધકાયીની 
વંકુ મલગતો સ્લતતં્રની તભાભ ળાખાઓના નોફટવ ફોડુ ઉય ફડસ્્રે કયલાભા ંઆવ્મો 
છે. કોઇણ લણઉકામેર પફયમાદ /પ્રશ્ન ભાટે ગ્રાશક વીધા પફયમાદ મનલાયણ અમધકાયીને 
પોન કયી ળકે છે. 

4. ગ્રાહક દ્વારા ેખિત પરરયાદ કરળ ઃ  ગ્રાશકને ળાખા અને મયખ્મ કામાુરમનય ંવયનામય ં
આલાભા ંઆવ્યય ંછે, જમા ંતે સ્લમ ંજઇને અથલા કયફયમય દ્વાયા રેલખત પફયમાદ પ્રસ્ત યત 



કયી ળકે છે. ળાખા સ્તય ઉય રેલખત પફયમાદ બ્રાન્ચ ભેનેજયને પ્રસ્ત યત કયી ળકામ છે 
અથલા પફયમાદ ફોક્વભા ંનાખી ળકામ છે. મયખ્મ કામાુરમ સ્તયે પફયમાદો પફયમાદ 
મનલાયણ અમધકાયીને પ્રસ્ત યત/વફંોધી ળકામ છે. 

5. કાયયકે્ષત્રમા ંપરરયાદ ઃ  ગ્રાશક ોતાની રેલખત અથલા ભૌલખક પફયમાદો /પ્રશ્નો કોઇણ 
સ્લતતં્ર કભુચાયીને પ્રસ્ત યત કયી ળકે છે, જે તેભને નાણાકીમ પ્રમળક્ષણ, વમશૂ મલૂ્માકંન, 
વમશૂ ફેઠકો લગેયે જેલા કોઇણ ્રેટપોભુ ઉય ભતા શોમ. ભોટાબાગની ઘટનાઓભા ં
કભુચાયીઓ પફયમાદો /પ્રશ્નોનય ંતત્કારક મનલાયણ કયળે. જો તત્કાર મનલાયણ વબંલ ન 
શોમ તો આ પ્રકાયની પફયમાદો/પ્રશ્ન વફંમંધત નોડર અમધકાયી અને કામુ-વફંમંધત પ્રમયખ 
ાવે ભોકરલાભા ંઆલે છે. નોડર અમધકાયી પફયમાદ ઉય સ્ટટીકયણ આળે અને 
ળાખાના ભાધ્મભથી ગ્રાશકને વભાધાન ઉરબ્ધ કયાલલાભા ંઆલળે. 

6. ગ્રાહક તરપથ  ત્ર જી એજન્સ  દ્વારા ફાહ્ય પરરયાદ ઃ  વાભાન્મ જનતા, બાયતીમ ફયઝલુ 
ફેન્ક, ઉદ્યોગ રોકાર, સ્લમનમાભક વગંઠન જેભકે એભએપઆઇએન, વયકાયી 
એજન્વીઓ, ોરીવ, લકીર, વાભાજજક કામુકતાુ લગેયેના ભાધ્મભથી ગ્રાશક તયપથી 
પ્રા્ત પફયમાદો ળાખા સ્તયે અથલા થાનેભા ંસ્લતતં્રના કામાુરમ ઉય મનયયક્ત નોડર 
અમધકાયી દ્વાયા નોંધલાભા ંઆલળે . આ પફયમાદોનય ંઉયયકુ્ત વભાધાન કયાળે. આ ભાટે 
કોઇણ કભુચાયી આ પ્રકાયની એજન્વીઓ તયપથી પફયમાદો પ્રા્ત કયે છે તેને તત્કાર 
બ્રાન્ચ ભેનેજય/નોડર અમધકાયી ાવે ભોકરલાનય ંયશળેે. 

નનધાયરરત સમયઃપફયમાદો અથલા પ્રશ્નોનય ંવભાધાન મનધાુફયત ચોક્કવ વભમ ભમાુદાભા ંકયાળે. 

રેલર 1 – બ્રાન્ચ ભેનેજય – કાભકાજના ાચં ફદલવ 

રેલર 2 – સ્લતતં્રની થાને ઓફપવ સ્સ્થત નોડર ઓફપવય – કાભકાજના વાત ફદલવ 

પરરયાદ અગલ મ કળ ઃ 
 

તભાભ પફયમાદો/પ્રશ્નો કે જેનય ંબ્રાન્ચ ભેનેજય દ્વાયા ગ્રાશકની પફયમાદ ભળમાનંા કાભકાજના ાચં 
ફદલવની અંદય વભાધાન થયય ંન શોમ તેને સ્લતતં્રના થાને કામાુરમભા ંમનયયક્ત નોડર 
અમધકાયીને ભોકરલાની યશળેે. 

આ ઉયાતં જો નોડર અમધકાયી પફયમાદની પ્રાપ્્તથી કાભકાજના વાત ફદલવની અંદય 
પફયમાદો/પ્રશ્નોનય ંવભાધાન કયલાભા ંવક્ષભ ન શોમ તો આ ફાફત કંની દ્વાયા મનયયક્ત પફયમાદ 
મનલાયણ અમધકાયીને ભોકરલાની યશળેે. વભાધાન ભાટે પફયમાદ મનલાયણ અમધકાયી આ 
પ્રકાયની પફયમાદ/પ્રશ્નને આગ કામુ-વફંધંી પ્રમયખ ાવે ભોકરળે. 

જો ગ્રાશક પફયમાદના વભાધાનથી વતં યટટ ન શોમ તો તે પફયમાદને ભાઇક્રોપાઇનાન્વ 



ઇપ્ન્સ્ટટયયળન્વ નેટલકુ (એભએપઆઇએન) ાવે ભોકરી ળકે છે, જેનો ટોર ફ્રી નફંય – 
18002700317 ગ્રાશકને ઇશ્ય ૂકયામેરા રોન કાડુ ઉય મપ્રન્ટ કયામેરો છે. 

જો પફયમાદ /પ્રશ્નનય ંસ્લતતં્ર દ્વાયા એક ભફશનાની અંદય વભાધાન કયલાભા ંન આલે તો ગ્રાશક 
નીચે દળાુલેરા વયનાભા ઉય મયફંઇભા ંઆયફીઆઇના ડીએનફીએવના કે્ષમત્રમ કામાુરમના 
પ્રબાયીને અીર કયી ળકે છેેઃ 
 

ઓફપવય-ઇન-ચાર્જ 

ફયઝલુ ફેન્ક ઓપ ઇષ્ન્ડમા, 
ફડાટુભેન્ટ ઓપ નોન ફેષ્ન્કિંગ 
સયયમલઝન, 
મયફંઇ વેન્રર યેરલે સ્ટેળનની વાભે, 
બામખલ્રા, મયફંઇ – 400008. 

 

સમ ક્ષા ને દેિરેિ કાયયદ્ધનત 

 

પફયમાદ નોંધાલલા અથલા કોઇણ પછૂછ ભાટે તભાભ ળાખાઓ એક પફયમાદ યજીસ્ટય યાખે છે, 
પફયમાદ ેટી તભાભ ળાખાઓભા ંમકૂલાભા ંઆલળે. દય વોભલાયે ફેક ઓફપવ એપ્ક્ઝક્યયફટલ 
ોતાની વફંમંધત ળાખાઓભા ંપ્રા્ત પફયમાદો /પ્રશ્નોનય ંમલલયણ અને પફયમાદ /ક્લયેી ફયઝોલ્યયળનની 
સ્સ્થમતને ાછરા શયક્રલાય સયધી નોડર ઓફપવયને ભેઇર કયળે, જેભા ંબ્રાન્ચ ભેનેજય, ફયસ્ક ઓફપવય 
અને એફયમા ભેનેજયને વીવીભા ંયાખળે. વભીક્ષા શતે ય નોડર ઓફપવય તભાભ ળાખાઓ ાવેથી 
પ્રા્ત મલગતો એકત્ર કયળે અને ટોર ફ્રી નફંય ઉય પ્રા્ત પફયમાદોના મલલયણ અને ઉકેરના 
સ્ટેટવને ફયડ્રેવર ઓફપવય અને મવમનમય ભેનેજભેન્ટને ભોકરી આળે. 

ભામવક ધોયણે ફયસ્ક ઓફપવય ઓફડટ કયળે કે શય ંતભાભ પફયમાદો અંગે વભમવય નોડર 
અમધકાયીને જાણકાયી અાઇ છે કે નશીં. નમનૂાને આધાયે ફયસ્ક ઓફપવય પફયમાદના વતંોકાયક 
વભાધાનની તાવ ભાટે પફયમાદ નોંધાલનાય વ્મસ્ક્તને ફોરાલળે, ફયસ્ક ઓફપવય કોઇણ 
પ્રકાયની ભયર ફદર ફયજનર ફયસ્ક શડેને ફયોટુ કયળે. ફયજનર ફયસ્ક શડે આ અંગે ફયસ્ક શડેને 
જાણકાયી આળ.ે 

 


