રિઝર્વ બેંકની મુખ્ય વર્શેષતાઓ – સંકલિત િોકપાિ સ્કીમ, ૨૦૨૧
આરબીઆઈએ આરબીઆઈની ત્રર્ લોકપાલ યોજનાઓને એકીકૃ ત કરી છે , એટલે કે, (અ)

બેંફકિંગ

લોકપાલ સ્કીિ, ૨૦૦૬; (બ) નોન-બેંફકિંગ નાર્ાકીય કંપનીઓ િાટે ની લોકપાલ સ્કીિ, ૨૦૧૮; અને (ક)

ફડજજટલ વ્યવહારો િાટે ની લોકપાલ સ્કીિ, ૨૦૧૯ ; આ બધાને એક "ધ ફરઝવા બેંક – િંકલલત લોકપાલ
સ્કીિ, ૨૦૨૧ " ને અપનાવીને

આ યોજના આરબીઆઈ લોકપાલ િંરર્ના ના અર્ધકારક્ષેત્રને તટસ્થ

બનાવીને ‘એક દે િ એક લોકપાલ’ અલિગિ અપનાવે છે .
િંકલલત લોકપાલ સ્કીિ, ૨૦૨૧, ૧૨ નવેમ્બર, ૨૦૨૧ થી અિલિાં આવી.
િંકલલત લોકપાલ સ્કીિ, ૨૦૨૧ ના મુખ્ય લક્ષર્ો નીર્ે મુજબ છે :
૧. કોઈ કૃત્ય અથવા ર્નયત કરે લ એન્સટટીના અવગર્ના દ્વારા િેવાિાં ઉર્પના પફરર્ાિે નારાજ

કોઈપર્ ગ્રાહક વ્યન્તતગત રીતે અથવા અર્ધકૃ ત પ્રર્તર્નર્ધ દ્વારા યોજના હેઠળ ફફરયાદ નોંધાવી િકે

છે . 'િેવાિાં ઉર્પ' િબ્દને, ર્નફદિ ષ્ટ કરાયેલ બાકાતની સ ૂલર્ દ્વારા વ્યાખ્યાર્યત કરવાિાં આવ્યો છે .
૨. ફરઝવા બેંક ઓફ ઈન્સડયાએ, િિગ્ર િારત િાથી પ્રાપ્ત થયેલ ફફરયાદો િાટે ની ર્ંદીગઢ ખાતે
કેસરીયકૃત રિીદ અને પ્રફિયા કેસર (િીઆરપીિી ) ની સ્થાપના કરી છે .

૩. ફફરયાદકતાાએ કોઈ એક સ્કીિ હેઠળ િંબર્ં ધત લોકપાલ પાિે ફફરયાદ નોંધાવવી જોઈએ તેવ ું હવે

જરૂરી રહેિે નહીં. આ યોજનાએ, દરે ક લોકપાલ કાયાાલયના અર્ધકારક્ષેત્ર િાથી એને દૂ ર કરી દીધું
છે .

૪. લોકપાલ િિક્ષ લવાયેલ ર્વવાદિાં રકિ િાટેની કોઈ િયાાદા નથી, કોઈ પર્ રકિ િાટે લોકપાલ,
એવોડા ની અનુિર્ત આપી િકે છે .

૫. સ્કીિ હેઠળ ફફરયાદ નોંધાવવા િાટેની પ ૂવા - િરતો/જરૂરીયાતો
• ર્નયાિક એન્સટટીને લેલખત ફફરયાદ કરવી જોઈએ કે જેને ર્નયત કરાયેલ એન્સટટી દ્વારા

િંપ ૂર્ા/આંર્િક રીતે નકારી કાઢવાિાં આવી હોય અથવા ફફરયાદકતાાએ ફફરયાદ કયાા પછી ૩૦

ફદવિની અંદર કોઈ જવાબ િળ્યો ન હોય.
• ર્નયાિક એન્સટટી તરફથી જવાબ િળ્યા પછી લેલખત ફફરયાદ એક વર્ાની અંદર કરે લ હોય ,
અથવા એક વર્ા અને ૩૦ ફદવિની અંદર લોકપાલ તરફથી ફફરયાદનો કોઈ જવાબ ફફરયાદીને ન

િળે લ હોય તેવી ન્સ્થર્તિાં ફફરયાદ કરવાિાં આવે છે .
• ફફરયાદ એ જે પહેલેથી જ લોકપાલ દ્વારા અથવા અસય કોઈપર્ કોટા , ફિબ્યુનલ અથવા આલબિિેટર
અથવા અસય કોઈપર્ ફોરિ, પેન્સડિંગ/ ર્નર્ીત કરે લ હોય એવા કારર્ના િંદિાિાં ફફરયાદ ન

કરે લ હોય.
• ફફરયાદ ઉશ્કેરર્ીજનક, અપિાનજનક અથવા વ્યથા પ્રકારની પ્રકૃર્ત િિર ના હોય.

૬. ફફરયાદને દાખલ કરવાની કાયા પધ્ધર્ત : • આરબીઆઈ ના પોટા લ (https://cms.rbi.org.in) દ્વારા ઓનલાઈન ફફરયાદ નોંધાવી િકાય છે .
• ફફરયાદ CRPC@rbi.org.inor પર ઇલેતિોર્નક િોડ (ઇિેઇલ) દ્વારા પર્ િબર્િટ કરી િકાય છે .
કેપફ્લોટ ફાઇનાન્સિયલ િર્વિિીિ પ્રાઇવેટ લલર્િટેડ (અગાઉ ઝેનલેફફન પ્રાઇવેટ લલર્િટેડ તરીકે ઓળખાયેલ છે )
CIN: U65993KA1993PTC074590
નવો નંબર 3 (જૂનો નંબર 211),ગોકલદાિ પ્લેફટનિ,અપર પેલેિ ઓર્ાાર્ડાિ,બેલ્લારી રોડ,
િદાર્િવનગર, બેંગલુરુ, કર્ાાટક 560080
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ફરઝવા બેંક ઓફ ઈન્સડયા
ર્ોથો િાળ, િેતટર ૧૭,
ર્ંદીગઢ – ૧૬૦૦૧૭ .
• વધુિાં, ટોલ-ફ્રી નંબર િાથેન ુ ં એક િંપકા કેસર – ૧૪૪૪૮ (િવારે ૯:૩૦ થી િાંજે ૫:૧૫ સુધી) – તે
ફહસદી, અંગ્રેજી િફહત બીજી આઠ પ્રાદે ર્િક િાર્ાઓિાં પર્ કાયારત છે અને અસય િારતીય

િાર્ાઓને આવરી લઈને િિયાંતરે તેનો ર્વસ્તાર કરવાિાં આવિે.
૭. એન્સટટી દ્વારા ર્નયુતત મુખ્ય નોડલ અર્ધકારી તરીકે, તે એન્સટટીનુ ં પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરવા અને નોંધાયેલ
ફફરયાદોના િંદિાિાં ર્નયુતત કરે લ છે તેઓ એન્સટટી વતી િાફહતી આપવા િાટે જવાબદાર રહેિે.
કંપનીના મુખ્ય નોડલ ઓફફિરની િંપકા ર્વગતો િાટે કૃપા કરીને અિારી વેબિાઇટ

https://capitalfloat.com/regulatory/ ની મુલાકાત લો
૮. ર્નયાિક દ્વારા ફફરયાદની પ્રાપ્પ્ત પર, ફફરયાદની પ્રાપ્પ્તના ૧૫ ફદવિની અંદર, લોકપાલને તિાિ

િંબર્ં ધત દસ્તાવેજો િાથે લેલખત રજૂઆત આપવી જોઈએ. જો કે લોકપાલ, લેલખતિાં કરાયેલ ર્નયિન
એન્સટટીની ર્વનંતી પર, જો લોકપાલ િંતષ્ુ ટ હોય તેિ લેલખત િંસ્કરર્ અને દસ્તાવેજો ફાઇલ કરવા
િાટે યોગ્ય િાનવાિાં આવે છે તો તેવી ન્સ્થર્તિાં વધુ િિય ફાળવી િકાય છે .

૯. જો તે સ્કીિ હેઠળ જાળવી રાખી િકાય તેિ ન હોય તે િંજોગોિાં લોકપાલ /ઉપ લોકપાલ, કોઈપર્
તબક્કે ફફરયાદને નકારી િકે છે .
૧૦. પુરસ્કારથી નારાજ ફફરયાદી, એવોડા પ્રાપ્ત થયાની તારીખના ૩૦ ફદવિની અંદર અથવા તો ફફરયાદને
નકારવાિાં આવેલ હોય, તો અપીલ અર્ધકારી િિક્ષ અપીલ કરવાની પિંદગી કરી િકે છે .

આરબીઆઈના ઉપિોતતા ર્િક્ષર્ અને િંરક્ષર્ ર્વિાગના પ્રિારી કાયાકારી ર્નયાિક આ સ્કીિ
અંતગાત અપીલ અર્ધકારી હિે.

૧૧. િંતોર્કારક અને િિયિર િાફહતી/દસ્તાવેજો પ્રદાન ન કરવા બદલ લોકપાલ દ્વારા તેની ર્વરુધ્ધ

એવોડા જારી કરવાિાં આવ્યો હોય તેવા ફકસ્િાિાં ર્નયિન કરે લ એન્સટટીને અપીલ કરવાનો અર્ધકાર

રહેિે નહીં.
૧૨.વધુ ર્વગતો િાટે, કૃ પા કરીને કે ર્પટલ ફ્લોટ વેબિાઇટ https://capitalfloat.com/regulatory/ અથવા

આરબીઆઇ ની વેબિાઇટ www.rbi.org.in પર ઉપલબ્ધ યોજનાની ર્વગતોનો િંદિા સ્કીિ ની નકલ
અિારી ઓફફિિાં પર્ ઉપલબ્ધ છે , જે ગ્રાહક દ્વારા કરાયેલ ર્વનંતી પર િંદિા િાટે પ્રદાન કરવાિાં
આવિે.
************************************************************************
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