ફ�રયાદ િનવારણ પ�રચય

ફ�રયાદ પ્રબંધન નીિત-આઇએસઓ ધોરણો
ગ્રાહકની ફ�રયાદો�ું સંચાલન કરવાના સંબધ
ં માં, બ�કની �ુણવ�ા નીિતના સમાન, યસ બ�ક� િનમ્ન�લ�ખત નીિત
અપનાવી છે :
‘ભારતમાં િવ�ની શ્રેષ્ઠ �ુણવ�ાની બ�ક’, બનવા માટ� તેના પ્રયાસમાં સતત સવર્શ્રેષ્ઠ સેવા અ�ુભવની ખાતર�
કરવાના �ૃ�ષ્ટકોણ સાથે, બ�ક બધા બાહ્ય ગ્રાહકોને જવાબદાર, વ્યાજબી, ઝડપી અને ગ્રાહક-ક��ન્દ્રત � ૂછપરછ/ફ�રયાદ
પ્રબંધન પ્ર�ક્રયાઓ પ્રદાન કરશે.
બ�ક િનમ્ન�લખત કાયર્ કરશે
1.

બધી ફ�રયાદો માટ� ફ�રયાદ સંચાલનની પ્ર�ક્રયાની �ૃશ્યતા અને ઉપલબ્ધતા ખાતર� કરશે

2. ગ્રાહકને ફ�રયાદ િનવારણ નીિતની વપરાશ પ્રદાન કરશે
3. વ્યાવસાિયક અને પારદશર્ક ર�તે ફ�રયાદો�ુ ં સંચાલન કરશે
4. ફ�રયાદ સંચાલન પ્ર�ક્રયામાં િનષ્પક્ષતાની ખાતર� કરશે
5. ગ્રાહકોને � ુરં ત અને જવાબદાર ફ�રયાદ ઉક�લો પ્રદાન કરશે.
6. ફ�રયાદના ઉક�લ માટ� આવશ્યક ન હોય તે િસવાય ફ�રયાદની મા�હતીની ગોપનીયતાની ખાતર� કરશે
7. ફ�રયાદોના ઉક�લ અને અહ�વાલ માટ� સ્પષ્ટ ઉ�રદાિયત્વની ખાતર� કરશે
8. આરબીઆઇ દ્વારા આદ� િશત બધા સંબિં ધત િનયમો અને કા� ૂની આવશ્યકતાઓ અને ફ�રયાદ િનવારણ
નીિતના પાલનની ખાતર� કરશે
9. ગ્રાહકો, કમર્ચાર�ઓ અને �ુ�ચ ધરાવતા અન્ય પક્ષોના િનવેશ લઈને પ્ર�ક્રયાઓ અને પદ્ધિતને સતત
બહ�તર બનાવશે
10. બ�ક દ્વારા િનધાર્�રત વળતર નીિત�ુ ં પાલન કરશે
યસ ગ્રાહક દ્વારા અમા�ંુ ધ્યાન દોરવામાં આવેલી બધી ફ�રયાદો/�ચ�તાઓને હલ કરવામાં ગવર્ અ�ુભવશે તેમજ
� ૂછપરછો દ્વારા ફ�રયાદોને સમજવા, વગ��ૃત કરવા અને તફાવત કરવાના મહત્વને પણ સમજશે. નીિત બ�ે
વસ્� ુની વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ �પે કર� છે .

ફ�રયાદ
ફ�રયાદ “સંસ્થામાં અસંતોષની અ�ભવ્ય�ક્ત, � તેના ઉત્પાદનો અને સેવાઓથી અથવા ફ�રયાદ સંચાલન પ્ર�ક્રયાથી જ
સંબિં ધત હોય છે , �યાં પ્રિતસાદ અથવા સમાધાન સ્પષ્ટ�પે અથવા ગ�ભ�ત �પે અપે�ક્ષત છે ” તર�ક� પ�રભાિષત થઈ
શક� છે
ફ�રયાદ �બ�માં, ટ� �લફોન પર અથવા લે�ખતમાં ર�ૂ કર� શકાય છે
� ૂછપરછ
� ૂછપરછ પ્ર� તર�ક� વ્યાખ્યાિયત કર� શકાય છે , ઘણીવાર કોઈ વસ્� ુ િવશે શંકા વ્યક્ત કરવી અથવા અિધકાર�
પાસેથી જવાબની અપેક્ષા રાખવી. � ૂછપરછ આ છે :
•

� ૂછતાછની પં�ક્તમાં પ્ર� � ૂછવાની એક ર�ત

•

મા�હતી અથવા માગર્દશર્ન માટ� િવનંતીનો પ્રકાર

•

�યાં ગ્રાહક દ્વારા ડ�ટા/સ્પ�ષ્ટકરણ માટ� એક અપેક્ષા કરવામાં આવે છે .

યસ બ�ક ખાતે, અમે તમને હંમેશાં શ્રેષ્ઠ સેવાની ખાતર� આપીએ છ�એ. જો તમે તમારા �ક�મતી � ૂચન, અ�ભપ્રાય,
અ�ુભવ, પ્રિત�ક્રયા અથવા અમાર� સેવાના કોઈપણ ક્ષેત્રમાં �ુધારાની સંભાવના અથવા બહાર� એજન્સી દ્વારા પ્રદાન
કરવામાં આવેલ સેવાઓથી સંબિં ધત સમસ્યાઓ જણાવવા માગતા હોય, તો અમે િનમ્ન�લ�ખત માધ્યમ મારફતે
તમાર� પ્રિત�ક્રયાને આવકાર�એ છ�એ:
થ્રી લેવલ ફ�રયાદ િનવારણ પદ્ધિત
સ્તર 1


શાખા ચેનલ:
o

અમાર� શાખાની �ુલાકાત લો અને અમાર� બધી શાખાઓ પર �ળવવામાં આવેલ ફ�રયાદ ન�ધણી પત્રકમાં
તમાર� ફ�રયાદ ન�ધો (શાખાના કાયર્કાર� સમય દરમ્યાન). તમાર� ફ�રયાદ જણાવવા તમે સંપકર્ કર� શકો
તે માટ� અમે અમાર� દર� ક શાખાઓમાં અિધકાર�ઓના નામ અને સંપકર્ િવગતો દશાર્ વેલી છે .

o

સંબિં ધત િવગતો દશાર્ વવા માટ� તમાર� ન�કની શાખામાં લે�ખત આપો અથવા બ્રાંચ �બઝનેઝ લીડર (શાખા
પ્રબંધક)ને મળો અને તે તમને પ્રત્�ુ�ર આપશે. અમે અમાર� દર� ક શાખાએ દર મ�હનાની 7મી તાર�ખે
(બપોર� 3 થી 5 વાગ્યાની વચ્ચે) ગ્રાહક �દવસ તર�ક� મનાવીએ છ�એ (જો 7મી તાર�ખ ર� હોય અથવા
અડધો �દવસ હોય, તો આગલે �દવસે). ગ્રાહકો આ �દવસે બ�કના ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પર તેમના
અ�ભપ્રાયો આપવા માટ� , તેમની �ચ�તાઓ વ્યક્ત કરવા, િવશેષ સેવા અથવા ઉત્પાદનની િવિશષ્ટતતા
વગેર�ની પ્રશંસા કરવા સ્વતંત્ર છે .



ઇલેક્ટ્રોિનક/ટ� �લફોિનક ચેનલ:
o

તમે આ સાઇટ પર ઑનલાઇન ફ�રયાદ ફોમર્ મારફતે તમાર� ફ�રયાદ ન�ધાવી શકો છો www.yesbank.in

o

તમે અઠવા�ડયાના 7 �દવસ, �દવસના 24 કલાકમાં કોઈપણ સમયે યસ ટચ ફોન બ��ક�ગ સેવા ખાતે કૉલ
કર� શકો છો

o

તમે અમને આ સાઇટ પર લખીને મોકલી શકો છો: yestouch@yesbank.in

o

�ડપો�ઝટર� સેવાઓ સંબિં ધત િવશેષ ફ�રયાદો માટ� , તમે અહ� લખીને મોકલી શકો છો:
dphelp@yesbank.in

o

તમે અમને લખી મોકલવા માટ� તમાર� નેટબ��ક�ગ પર લૉ�ગન કર�ને મારા સ્થાન િવભાગ મેલબૉક્સ પર
જઈ શકો છો

સ્તર 2
જો સ્તર 1 પર ઠરાવ પ્રદાન કરવામાં આવે� ું હોય તો તમાર� અપેક્ષાની � ૂિત� થતી નથી, તમે આ સાઇટ પર અમારા
ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર�નો સંપકર્ કર� શકો છો: head.grievanceredressal@yesbank.in
ફ�રયાદ િનવારણ અિધકાર�ની બધી ફ�રયાદો અમાર� તમામ શાખાઓ અને અમાર� વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .
સ્તર 3
જો સ્તર 2 પર ઠરાવ પ્રદાન કરવામાં આવે� ું હોય તો તમાર� અપેક્ષાની � ૂિત� થતી નથી, તમે આ સાઇટ પર અમારા
�ુખ્ય નોડલ અિધકાર�નો સંપકર્ કર� શકો છો: principal.nodalofficer@yesbank.in
િપ્ર�ન્સપલ નોડલ ઓ�ફસરની સંપકર્ િવગતો અમાર� તમામ શાખાઓ અને અમાર� વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે .
ટાઇમ ફ્ર�મ
•

તમને પ્રત્�ુ�ર આપવામાં સામાન્ય ર�તે અમને 7 �દવસનો સમય લાગે છે . �ભ� પ્રકારની ફ�રયાદો
અને � ૂછપરછો માટ� �ુલ સમયગાળો પ�રિશષ્ટ 1 એ �ુજબ િનધાર્�રત છે .

ફ�રયાદ િનવારણ નંબર
•

�યાર� તમે અમાર� પાસે તમાર� ફ�રયાદ ન�ધાવો ત્યાર� અમે તમને એક ફ�રયાદ નંબર આપીએ છ�એ

અમે અમારા તમામ ગ્રાહકોને �ણ કરવા માગીએ છ�એ ક� અમાર� બ�ક �રઝવર્ બ�ક ઑફ ઇ�ન્ડયાની બ��ક�ગ
ઓમ્બડ્સમેન સ્ક�મ, 2006 હ�ઠળ આવર� લેવામાં આવી છે . આ યોજના હ�ઠળ, બ�ક િવ�ુદ્ધ કોઈપણ ફ�રયાદ હોય,
તેને જો 30 �દવસની �દર હલ કરવામાં ન આવે, તો સંબિં ધત શહ�રની બ��ક�ગ ઓમ્બડ્સમેન દ્વારા હલ કર�
થઈ શક� છે .

ફ�રયાદો સંચા�લત કરવા માટ� �ત�રક પ્ર�ક્રયા
ગ્રાહક સેવા સિમિત મંડળ (સિવ�સ એ�ક્સલન્સ કિમ�ટ): આ ઉપ-સિમિત મંડળ �ડપો�ઝટરના એકાઉન્ટ માટ� તેના
� ૃત્�ુની ટ્ર�ટમેન્ટ, ઉત્પાદન માન્યતા પ્ર�ક્રયા અને �ડપો�ઝટરની સં� ુ�ષ્ટ�ું વાિષ�ક સવ�ક્ષણ �વા �ુદ્દાઓને સંક�લત
કરતી સવર્ગ્રાહ� �ડપો�ઝટ નીિત તૈયાર કરવા માટ� જવાબદાર છે . પ્રદાન કરવામાં આવેલ ગ્રાહક સેવાની �ુણવ�ા
પર અસર કરનારા અન્ય કોઈપણ �ુદ્દાઓની તપાસ કરશે.
ગ્રાહક સેવા સિમિત નીચે આપેલ બાબતોની પણ સમીક્ષા કરશે:
1.

િનયમનકાર� તરફથી પ્રાપ્ત થયેલી ફ�રયાદ

2. બ��ક�ગ લોકપાલ દ્વારા આપવામાં આવેલા એવા�્ ર્ સ
3. પ્રાપ્ત થયેલ �ત�રક ફ�રયાદો, � ૂળ� ૂત કારણ િવશ્લેષણ સાથે હલ થયેલ અને બાક� ફ�રયાદો
ઘટાડવા માટ� ના �ક્રયાત્મક પગલાં
4. બ�ક દ્વારા અપનાવવામાં આવેલ ફ�રયાદ િનવારણ પ્ર�ક્રયાની અસરકારકતા
5. સ્થાયી સિમિતના અહ�વાલની સમીક્ષા
ુ
6. ગ્રાહક સેવાથી સંબિં ધત અન્ય વસ્�ઓ
ગ્રાહક સેવા �ગે સ્થાયી સિમિત:
ગ્રાહક સેવા િવષેની સ્થાયી સિમિત એ�ક્ઝ�ુ�ટવ ડાયર� ક્ટર/મેને�જ�ગ ડાયર� ક્ટરની અધ્યક્ષતા હ�ઠળ આવે છે , તેઓ
ગ્રાહક સેવા સિમિત મંડળના પણ સભ્ય હોય છે અને બ�કના સંિવધાનો અ�ુસાર તેના અન્ય વ�રષ્ઠ સભ્યો સામેલ
હોય છે . સિમિત િનમ્ન�લ�ખત કાય� કર� છે :
1.

સમગ્ર શાખાઓમાં િવિવધ િત્રમાસીઓ દ્વારા ગ્રાહક સેવાની �ુણવ�ા �ગે પ્રાપ્ત થયેલ પ્રિત�ક્રયા�ુ ં
� ૂલ્યાંકન

2. ગ્રાહક સેવા �ગેની �ટપ્પણીઓ/પ્રિત�ક્રયાની સમીક્ષા અને બીસીએસબીઆઇ દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ બ�કની
પ્રિતબદ્ધતાઓની વતર્� ૂકમાં પ્રિતબદ્ધતાઓ�ુ ં અમલીકરણ
3. ગ્રાહક સેવાથી સંબિં ધત બધી િનયમનકાર� � ૂચનાઓ�ુ ં બ�ક દ્વારા પાલન કરવામાં આવે છે તેની
ખાતર� કરવી
4. ફ�રયાદ માટ� કાયર્કાર� �ુખ્ય જવાબદાર પ્રિતિનિધ દ્વારા તેને સંદ�ભ�ત કરવામાં આવેલી વણઉક� લાયેલ
ફ�રયાદોને ધ્યાનમાં લઈ અને તેમને સલાહ આપવી
5. સિમિત િનયિમત �તરાલે ગ્રાહક સેવા સિમિત મંડળને તેની કામગીર�નો અહ�વાલ સ�પશે

શાખાઓમાં ગ્રાહક સેવા સિમિત:
દર� ક શાખામાં બ્રાંચ ટ�મના વ�રષ્ઠ સભ્યો, બ્રાંચ વ્યવસાય લીડર, બ્રાંચ સેવા િવતરણ અગ્રણી વગેર� લોકોને સામેલ
કરતી એક સેવા સિમિત હોય છે . આ સિમિત િનમ્ન�લ�ખત કાયર્ કર� છે :
1.

શાખા દ્વારા આપવામાં આવેલી સેવા સ્તરો પર તેમની પ્રિત�ક્રયા અને �ટપ્પણીઓ મેળવવા માટ� િનયિમત
ધોરણે (હાલમાં દર િત્રમાસીએ) પસંદગીના ગ્રાહક સાથે �ુલાકાત

2. શાખા દ્વારા ગ્રાહક સેવાથી સંબિં ધત બધી િનયમનકાર� અને �ત�રક � ૂચનાઓ�ુ ં પાલન કરવામાં આવે
છે તેની ખાતર� કરવી
3. િવિવધ િત્રમાસી દરમ્યાન પ્રાપ્ત થતી ગ્રાહક સેવા �ુણવ�ા �ગેની પ્રિત�ક્રયા�ુ ં � ૂલ્યાંકન કર�ુ.ં
4. શાખા દ્વારા � ૂર� પાડવામાં આવતી ગ્રાહક સેવા સ્તરને વધારવા માટ� �ક્રયાત્મક પગલા �ગેની ઓળખ અને
કાયર્
5. ગ્રાહક સેવા સિમિત અને ગ્રાહક સેવા સિમિત મંડળ પરની ફ�રયાદો, િવશ્લેષણો અને તેના પરના
�ક્રયાત્મક �ુદ્દાઓ, વ�ુ બ�ક-વ્યાપી િવશ્લેષણો અને પ્રસ્� ુિતઓ માટ� �ુખ્ય-ગ્રાહક સેવા સાથે શેર કરવામાં
આવશે
બ��ક�ગ ઓમ્બડ્સમેન સ્ક�મ, 2006: બ��ક�ગ ઓમ્બડ્સમેન’ સ્ક�મ ગ્રાહકોની બે�ક�ગ ઉત્પાદનો અને સેવાઓની
જોગવાઈથી સંબિં ધત ફ�રયાદોના ઠરાવ સક્ષમ કરવા અને આવી ફ�રયાદની સં� ુ�ષ્ટ ક� સમાધાનની �ુિવધા આપવા માટ�
આરબીઆઇ દ્વારા ર�ૂ કરવામાં આવી હતી. અમાર� બધી શાખાઓ પાસે તેમના સંબિં ધત શહ�રના બ��ક�ગ લોકપાલની
િવગતો અને સરનામા હશે. તમારા વાંચવા માટ� બધી બ�ક શાખા પર યોજનાની એક કૉિપ ઉપલબ્ધ હોય છે . અમે તમને
િવનંતી કર�એ છ�એ ક� બ��ક�ગ લોકપાલનો સંપકર્ કરતા પહ�લા મહ�રબાની કર� નીચે આપેલા �ુદ્દાઓની ન�ધ લેવી.
1.

લોકપાલને ફ�રયાદ કરતા પહ�લા, ફ�રયાદ�એ યસ બ�કને લે�ખત વણર્ન આપ્�ુ ં હોય અને બ�ક દ્વારા ફ�રયાદ
નકરવામાં આવી હોય અથવા બ�ક દ્વારા ફ�રયાદ પ્રાપ્ત કરાયા પછ� એક મ�હનાના સમયમાં ફ�રયાદ�ને જવાબ
પ્રાપ્ત થયો ન હોય અથવા બ�ક દ્વારા આપવામાં આવેલા જવાબથી ફ�રયાદ� સં�ષ્ુ ટ ન હતો

2. ફ�રયાદ�ને તેની/તેણીની પ્રસ્� ુિત પર બ�કનો જવાબ પ્રાપ્ત થયાના એક વષર્ પછ� ફ�રયાદ કરવામાં આવી
નથી, �યાં કોઈ જવાબ પ્રાપ્ત ન થયાને યસ બ�ક પર પ્રસ્� ુત કયાર્ ની તાર�ખ પછ� એક વષર્ અને એક મ�હના
કરતા વ�ુ સમય ન થયો હોય
3. કોઈ પહ�લાંની કાયર્વાહ�ઓમાં લોકપાલ દ્વારા ફ�રયાદની પતાવટ કરવામાં આવી ન હોય.
4. ફ�રયાદ કોટર્ , પંચ, લવાદ અથવા અન્ય કોઈ મંચ પહ�લાં કાયર્વાહ�ઓનો િવષય ન હોય
5. ફ�રયાદ વ્યથર્ અથવા ત્રાસદાયક ન હોય
6. આવા દાવા માટ� ભારતીય મયાર્દા કાયદા, 1963 હ�ઠળ � ૂચવેલ મયાર્દા અવિધની સમા�પ્ત પહ�લા
ફ�રયાદ કરવામાં આવે છે

પ�રિશષ્ટ 1એ: � ૂછપરછો/ફ�રયાદોનો મંડળ સ્તર�ય �ુલ પ્રમાણ� ૂત સમયગાળો (ટ�એટ�). મંડળના વગ�કરણમાં
ફ�રયાદો અથવા � ૂછપરછો માટ� લા�ુ પડતી ટ�એટ� શ્રેણી નીચે ઉલ્લે�ખત છે
� ૂછપરછ/ફ�રયાદ

�ુ લ સમયગાળો

વગ�કરણ

(કાયર્કાર� �દવસોમાં)

એ/સી પ્રબંધન

3-7

ર�માક્સર્

એકઉન્ટ �ળવણીમાં ડ�ટા ક�પ્ચર કરવામાં � ૂલ અથવા તેમાં
િવલંબ થવાના ક�સમાં � ૂછપરછો/ફ�રયાદો

એકાઉન્ટ ખોલ�ુ/બં
ં ધ

3-8

કોઈપણ ડ�ટા ક�પ્ચર તફાવતો િવશે � ૂછપરછો/ફ�રયાદો

કર�ું
એટ�એમ સંબિં ધત

એકાઉન્ટ ખોલવા દરમ્યાન અથવા એકાઉન્ટની �સ્થિત દરમ્યાન

5-17

એવા ક�સની ફ�રયાદો ક� �માં વાયબીએલ એટ�એમ/અન્ય બ�ક
એટ�એમમાંથી રોકડ રકમ િવત�રત કરવામાં આવી નથી.
ચા�બેકના ક�સ ક� �માં લેવડદ� વડને સફળ તર�ક� ગણવામાં
આવી હોય.

�ડ�લવર� બલ્સ

3-8

િવિવધ �ડ�લવર� બલ્સ - વેલકમ �કટ, ચેક �ુક વગેર�ની િવતરણ
�સ્થિત સંબિં ધત � ૂછપરછો/ફ�રયાદો

એફડ� સંબિં ધત

3-7

� ૂછપરછો/એફડ�ના વ્યાજની ગણતર�થી સંબિં ધત/ટ�ડ�એસ
સંબિં ધત ફ�રયાદો

મ્�ુચ્�ુઅલ ફંડ સબંિધત

3-7

મ્�ુચ્�ુઅલ ફંડ/ધન પ્રબંધન િવકલ્પોથી સંબિં ધત
� ૂછપરછો/ફ�રયાદો

નેટ બ��ક�ગ

3-10

નેટ બ��ક�ગ માટ� આવેલી તકનીક� સમસ્યાઓથી સંબિં ધત
� ૂછપરછો/ફ�રયાદો. અસફળ ઑનલાઇન �ુકવણી
લેવડદ� વડોના �રવસર્લની � ૂછપરછ

�ટક સંપિ�ઓથી સંબિં ધત
લેવડદ� વડથી સંબિં ધત

�ક્લઅ�ર�ગ/સીએમએસ

3-7
7

આઇએમપીએસ લેવડદ� વડો

32

અસફળ રાષ્ટ્ર�ય પીઓએસ લેવડદ� વડો

45

અસફળ �તરરાષ્ટ્ર�ય પીઓએસ લેવડદ� વડો

75

દાવો કરાયેલ લેવડદ� વડો

3-7

ચેક/ઇસીએસ/નેઇએફટ�/આરટ��એસ લેવડદ� વડોની
�ક્લઅ�ર�ગ �સ્થિત િવશે � ૂછપરછો/ફ�રયાદો

સંબિં ધત
�આઇબી સંબિં ધત

કોઈ પણ લોન સેવાથી સંબિં ધત � ૂછપરછો/ફ�રયાદો

4-7

એનઆરઆઇ ગ્રાહકો - ટ� ક્સ પ્ર�ક્રયા, િન�ષ્ક્રય એકાઉન્ટ�ું
�ુનઃસ�ક્રયકરણ માટ� � ૂછપરછો/ફ�રયાદો

સ્ટાફ/ગ્રાહક સેવા સંબિં ધત

5-7

શાખાના સેવા સ્ટાફ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવેલી
મા�હતી/�સ્થિતથી સંબિં ધત � ૂછપરછો/ફ�રયાદો.

� ૃતીય પક્ષના ઉત્પાદનથી

4-7

વીમા ઉત્પાદનોથી સંબિં ધત � ૂછપરછો અથવા ફ�રયાદો

3-7

ટ્ર� ડ ફાઇનાન્સથી સંબિં ધત ઑપર� શન્સ � ૂછપરછો/ફ�રયાદો.

સંબિં ધત
ટ્ર� ડ ફાઇનાન્સ ઑપર� શન્સ

અ�ુક � ૂછપરછો ક� �યાં �રઝોલ્� ૂશન તરફ વ�ુ ટ�એટ�ના ઠરાવ વોરન્ટ માટ� બાહ્ય પક્ષો પર િનભર્રતા હોય. િનમ્ન�લ�ખત
પ્રકારો માટ� � ૂછપરછો અથવા ફ�રયાદો એક સાંક�િતક ઉદાહરણ છે :
•

અિધગ્રહણ બ�કો પાસેથી સીસીટ�વી �ટ� જ �ુનઃપ્રા�પ્ત

•

િવવા�દત પીઓએસ લેવડદ� વડ - નેટવકર્ મારફતે અિધગ્રહણ કરવા માટ� કર� લી �રવસર્લ િવનંતી.

•

િવવા�દત ઑનલાઇન �ુકવણી - � ૃતીય પક્ષ એગ્રીગેટરો દ્વારા કરવામાં આવેલી �રવસર્લ િવનંતી.

