
 

�રઝવ� બ�ક - એક��ૃત લોકપાલ યોજના 2021 ની ��ુય િવશેષતાઓ 

એક��ૃત લોકપાલ યોજના, 2021 નવે�બર 12, 2021 થી અમલમા ં છે. આ યોજના આરબીઆઈની 
લોકપાલ રચનાના અિધકાર�ે�ને તટ�થ બનાવીને ‘એક રા�� નેશન એક લોકપાલ’ િવચારને અપનાવે 
છે. તેના હ�ઠળ આરબીઆઈની હાલની �ણ લોકપાલ યોજનાઓ એટલે ક�, (i) બ��ક�ગ લોકપાલ યોજના, 
2006; (ii) નોન-બ��ક�ગ નાણાક�ય કંપનીઓ માટ� લોકપાલ યોજના, 2018; અને (iii) �ડ�જટલ 
�યવહારો માટ� લોકપાલ યોજના, 2019, એક��ૃત થાય છે. 

> �યો�યતા: ભારતીય �રઝવ� બ�ક (એટલે ક� બ�કો/એનબીએફસી/પેમે�ટ િસ�ટમ ઓપર�ટસ�) �ારા િનયિં�ત તમામ 
સ�ંથાઓ 

> આ યોજના હ�ઠળ ફ�રયાદ િનવારણ માટ�ની ���યા:  
I. ફ�રયાદના કારણો: િનયમન કર�લ સ�ંથા (આરઈ) �ારા કોઈપણ કાય� કરવાથી/કાય� ન કરવાના કારણે 
થતી સેવામા ંઉણપ માટ� �ય��તગત ર�તે અથવા અિધ�ૃત �િતિનિધ �ારા ફ�રયાદ કર� શકાય છે. 

“અિધ�ૃત �િતિનિધ” નો અથ� છે, વક�લ િસવાયની �ય��ત (�યા ં �ધુી વક�લ પી�ડત �ય��ત ન હોય) 
લોકપાલ સમ�ની ���યામા ંફ�રયાદ��ુ ં�િતિનિધ�વ કરવા માટ� યો�ય ર�તે િન��ુત અને લે�ખતમા ંઅિધ�ૃત 
કરવામા ંઆવી હોય. 

II. આ યોજના હ�ઠળ ફ�રયાદ ન�ધી શકાશે નહ�, િસવાય ક�: 

એ) ફ�રયાદ�એ, યોજના હ�ઠળ ફ�રયાદ કરતા પહ�લા, સબંિંધત િનયમનકાર� સ�ંથાને લે�ખત ફ�રયાદ કર� 
હતી અને, 

 i. િનયમન કર�લ સ�ંથા �ારા ફ�રયાદને સ�ંણૂ� અથવા �િશક ર�તે નકારવામા ંઆવી હતી અને 
ફ�રયાદ� જવાબથી સ�ં�ુટ નથી; અથવા િનયમન કર�લ સ�ંથાને ફ�રયાદ મ�યા પછ� 30 �દવસની �દર 
ફ�રયાદ�ને કોઈ જવાબ મ�યો ન હતો; અને 

 ii. ફ�રયાદ�ને િનયમન કર�લ સ�ંથા તરફથી ફ�રયાદનો જવાબ મ�યા પછ� અથવા �યા ંકોઈ જવાબ ન 
મળે �યા ંફ�રયાદની તાર�ખથી એક વષ� અને 30 �દવસની �દર ફ�રયાદ લોકપાલને કરવામા ંઆવે છે. 

બી) ફ�રયાદ, નીચે આપેલ પહ�લાથી જ બનેલ પ�ર��થિતઓમા ંએ સમાન કારણ માટ� નહ� કર� શકાય: 

 i. જો લોકપાલ �ારા ફ�રયાદ�ુ ંિનકાલ કરવા�ુ ંબાક� છે અથવા લોકપાલ �ારા યો�યતાના આધાર� પતાવટ 
અથવા   કાય�વાહ� કરવામા ંઆવી છે, પછ� ભલ ેતે જ ફ�રયાદ� પાસેથી અથવા એક અથવા વ� ુ
ફ�રયાદ�ઓ પાસેથી અથવા  એક અથવા વ� ુસબંિંધત પ�કારો પાસેથી �ા�ત થઇ હોય ક� ન થઇ હોય; 

 ii. કોઈપણ અદાલત, �યાયપચં અથવા આ�બ���ટર અથવા અ�ય કોઈપણ ફરમ અથવા સ�ંથા તરફથી 
િનકાલ કરવા�ુ ં   બાક� છે; અથવા, કોઈપણ અદાલત, �યાયપચં અથવા લવાદ અથવા અ�ય 
કોઈપણ ફોરમ અથવા સ�ંથા �ારા  યો�યતાના આધાર� પતાવટ અથવા કાય�વાહ� કરવામા ંઆવી છે, પછ� ભલે 
તે સમાન ફ�રયાદ� પાસેથી અથવા એક  અથવા વ� ુસબંિંધત ફ�રયાદ�/પ�ો પાસેથી �ા�ત થઇ હોય.. 

સી) ફ�રયાદ અપમાનજનક અથવા અથ�હ�ન અથવા ક�ટદાયક ��ૃિતની નથી; 

ડ�) આવા દાવાઓ માટ� મયા�દા અિધિનયમ, 1963 હ�ઠળ િનધા��રત મયા�દાની �દુત �રૂ� થાય તે પહ�લા ં
િનયમન કર�લ સ�ંથાને ફ�રયાદ કરવામા ંઆવી હતી; 

ઈ) ફ�રયાદ�, યોજનાની કલમ 11 મા ંિન�દ��ટ કયા� �જુબ સ�ંણૂ� મા�હતી �દાન કર� છે; 

એફ) ફ�રયાદ, ફ�રયાદ� �ારા �ય��તગત ર�તે અથવા વક�લ િસવાયના અિધ�ૃત �િતિનિધ, િસવાય ક� વક�લ 
પી�ડત �ય��ત હોય, �ારા ર�ુ કરવામા ંઆવી છે.. 



 

III. આ યોજના હ�ઠળ ફ�રયાદ ટક� ન શક�, તે માટ�ના કારણો એ છે ક� �મા ંનીચેની બાબતો સામેલ છે- 
 
એ) આરઈ �ારા વા�ણ��યક �કુાદો/�યાપાર� િનણ�ય; 
બી) આઉટસોિસ�ગ કો��ા�ટને લગતા િવ��તા અને આરઈ વ�ચેનો િવવાદ; 
સી) ફ�રયાદ સીધી લોકપાલ સમ� ર�ુ કરવામા ંનથી આવતી; 
ડ�) આરઈના સચંાલક કમ�ચાર�ઓ અથવા કાય�પાલક િવ�ુ� સામા�ય ફ�રયાદો; 
ઈ) િવવાદ ક� �મા ંવૈધાિનક અથવા કાયદા અમલીકરણ સ�ાિધકારના આદ�શોના પાલનમા ંકાય�વાહ� શ� કરવામા ંઆવે છે; 
એફ) તે સેવા ક� � આરબીઆઇના િનયમનકાર� કાય��ે�મા ંનથી; 
�) આરઇ વ�ચેનો િવવાદ; અને 
એચ) આરઇના કમ�ચાર�-િનયો�તા સબંધંને લાગતો િવવાદ. 

 
 

> ફ�રયાદ દાખલ કરવાની ���યા:  
           લોકપાલ સમ� ફ�રયાદ દાખલ કરવી 

(આરઈ તરફથી જવાબ મ�યાના એક વષ�ની 
�દર; અથવા જો આરઈ તરફથી જવાબ ન 
મળે તો એક વષ� અને 30 �દવસની �દર) 

એ) સીએમએસ પોટ�લ 
(https://cms.rbi.org.in); 
અથવા 
બી) સે��લાઈઝડ �રસીપટ એ�ડ �ોસેિસ�ગ 
સે�ટર (સીઆરપીસી) માટ� ઇલે��ોિનક 
અથવા �ફ�ઝકલ મોડ (ફોમ�ટ જોડાયેલ) 
ઈમેલ: CRPC@rbi.org.in  
સરના�ુ:ં સીઆરપીસી, આરબીઆઇ, 
સે��લ િવ�ટા, સે�ટર 17, ચદં�ગઢ-160 
017. સે�ટરનો સપંક� ટોલ �� નબંર – 
14448 (સમય - સવાર� 9:30 થી સા�ં 
5:15 �ધુી) પર કરો. 

આરઈને લે�ખત 
ફ�રયાદ 

 

           30 �દવસના 
�તે 

           
જો આરઈ �ારા 
ફ�રયાદ સ�ંણૂ� 

અથવા �િશક ર�તે 
નકારવામા ંઆવી છે 
અને �ાહક તે 

િનણ�યથી અસ�ં�ુટ છે 
અથવા 

આરઈ તરફથી 
કોઈ જવાબ મ�યો 

નથી 

  જો �ાહક� અ�ય 
કોઈ ફોરમનો સપંક� 

કય� નથી 

 

       

         
       

          

           

> અપીલ અિધકાર� સમ� અપીલ: 

o તે ફ�રયાદ� ક� � લોકપાલ કચેર� �ારા �ા�ત થયેલ ફ�રયાદના િનણ�ય અથવા ફ�રયાદ નકારવામા ંઆવવાના કારણે 
નારાજ છે, તે િનણ�ય �ા�ત થયાના અથવા ફ�રયાદ નકાયા�ના 30 �દવસની �દર એ��ઝ��ુટવ �ડર��ટર, �ાહક િશ�ણ 
અને સરં�ણ િવભાગ (સીઈપીડ�), આરબીઆઇ સમ� અપીલ કર� શક� છે. 

o જો અપીલ અિધકાર� એમ માને ક� ફ�રયાદ� પાસે �દુતની �દર અપીલ ન કરવા માટ� �રૂ� ુ ંકારણ હ�ુ,ં તો તે 30 
�દવસથી વ� ુન હોય તેવી વ� ુઅવિધની મ�ૂંર� આપી શક� છે. 

> ફ�રયાદો�ુ ંિનરાકરણ: 

o લોકપાલ સમ�ની ���યાઓ બ� ુલાબંી હોતી નથી. 

o સરળતા, સમાધાન અથવા મ�ય�થી �ારા સમાધાન કરવામા ંઆવે છે, જો સપંક� ન થઇ શક�, તો િનણ�ય/આદ�શ �ર� કરવામા ં
આવે છે 

ન�ધ: 

 આ િવવાદના િનરાકરણ માટ� એક વૈક��પક પ�િત છે. 

 ફ�રયાદ�ને અદાલત, �યાયપચં અથવા લવાદ અથવા અ�ય કોઈપણ ફોરમ અથવા સ�ંથાનો સપંક� કરવાની �વત�ંતા છે. 



વધ ુિવગતો માટ,ે કૃપા કરીન ેઇનકર્ેડ વેબસાઇટ, www.incred.com અથવા આરબીઆઇની વેબસાઇટ www.rbi.org.in. પર ઉપલબ્ધ યોજનાની 
િવગતો વાંચો. યોજનાની નકલ અમારી શાખાઓમા ંપણ ઉપલબ્ધ છે, જે ગર્ાહકન,ે તેમની િવનંતી પર, સંદભર્ માટ ેપર્દાન કરવામા ંઆવશે.


