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પરિશિષ્ટ ૧ 

આિબીઆઈ ઇન્ટટગે્રટેડ ઓમ્બડ્સમેન યોજના, 2021 

મખુ્ય લક્ષણો 
પી.પી.એલ.આઈ.સી.એ.એ. 

તમામ કંપનીઓ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા  નિયનંિત  (એટલે કે, બેંકો / એનબીએફસી / પેમેન્ટ નિસ્ટમ ઓપિેટસવ) ન  ંનનયમન કર્ ું 
સેર્ામા ંઉણપ માટે ગ્રાહક દ્વાિા ફરિયાદ ભિર્ાના આધાિો સેવામાાં ઉણપ માટે ગ્રાહક દ્વાિા ફરિયાદ ભિવાના આધાિો:  

• • વ્યાજ/ડિપોઝિટ ચકૂવવામા ંઆવતી િથી અથવા નવલબં થી ચકૂવવા મા ંઆવે છે 

• • ચેક રજૂ કરવામા ંઆવ્યો િથી અથવા નવલબં િાથે કરવામા ંઆવ્યો છે 

• • મજૂંર થયેલી લોિિી રકમ, નિયમો - શરતો, વાનષિક વ્યાજદર વગેરે િી માડિતી આપી િથી.  
• • કરારમા ંફેરફારો, ચાર્જ વસલૂવા માટે િોડટિ આપવામા ંઆવી િથી  
• • કરાર/લોિ કરારમા ંપારદનશિતા સનુિનિત કરવામા ંનિષ્ફળતા  
• • નિક્યોડરટીિ/દસ્તાવેજો પ્રકાશિ પાિવામા ંનિષ્ફળતા /નવલબં  

• • કરાર/લોિ કરારમા ંપિુઃકબજામા ંકાયદાકીય રીતે અમલી બિાવવામા ંનિષ્ફળતા  
• • આરબીઆઈિા નિદેશોનુ ંપાલિ એિબીએફિી દ્વારા કરવામા ંઆવ્્ુ ંિથી  
• • વ્યાજબી પે્રક્ટટિ કોિ પર માગગદનશિકાિી મજૂંરી િથી  

ગ્રાહક ફરિયાદ કેવી િીતે નોંધાવી િકે?  

 

લોકપાલ નનણવય કેર્ી િીતે લ ેછે? 

લોકપાલ સમક્ષની કાયવર્ાહી સકં્ષક્ષપ્ત પ્રકૃનતની છે 

સમાધાન દ્વાિા સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપે છે જો પહોંચી ન શકાય તો એર્ોિવ/ઓિવિ જાિી કિી શકે છે 
જો કોઈ ગ્રાહક લોકપાલના નનણવયથી સતં  ષ્ટ ન હોય તો અપીલ કિી શકે છે? 

હા, Appellate Authority (આ યોજનાન  ંસચંાલન કિતા રિઝર્વ બેંકના નર્ભાગના એક્ઝઝક્ય રટર્ રિિેઝટિ ઇન ચાર્જ) હોય તો. 
નોંધ: આ ર્ૈકક્પપક નર્ર્ાદ નનર્ાિણ વ્યર્સ્થા છે. ગ્રાહકને કોઈપણ તબકે્ક નનર્ાિણ માટે અડય કોઈ કોટવ/ફોિમ/ઓથોરિટીનો 
સપંકવ કિર્ાની સ્ર્તતં્રતા છે  
યોજનાની ર્ધ  નર્ગતો માટે www.rbi.org.in સદંભવ આપો 
 

સબંનંધત એનબીએફસીને 
લેક્ષિત િજૂઆત

જો એનબીએફસી તિફથી
જર્ાબ ન મળે અથર્ા 
ગ્રાહક એનબીએફસીના
જર્ાબથી અસતં  ષ્ટ િહે

એનબીએફસી 
ઓમ્બડ્સમે સાથે 
ફરિયાદ નોંધાર્ી
(એનબીએફસીના 

જર્ાબના એક ર્ર્વથી
ર્ધ  સમય પછી નહીં)

 

એક મરહનાનો 
અંત ે

 

જો ગ્રાહકે કોઈ 

ફોિમનો સપંકવ કયો 
ન હોય 
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