
 

એ ીવાઈઝ િફ સવ િલિમટેડ (અગાઉના ટાર ી ફાઈના સ િલિમટેડ) 
િરઝવ બક - ઈ ટી ેટેડ ઓ બ સમને કીમ, ૨૦૨૧ 

 

ભારતીય િરઝવ બકે વૈકિ પક િવવાદ િનવારણ પ િતન ેતેના ારા િનયમન કરાયેલી સં થાઓના ાહકો માટે 
વધ ુ સરળ અન ે વધુ િતભાવશીલ બનાવવા માટે, ણ લોકપાલ યોજનાઓન ે એકીકૃત કરી છે - (i) બિકંગ 
લોકપાલ યોજના, ૨૦૦૬, જ ે ૦૧ જુલાઈ સુધી સુધારલે છે, ૨૦૧૭; (ii) નોન-બિકંગ નાણાકીય કંપનીઓ માટે 
લોકપાલ યોજના, ૨૦૧૮; અન ે (iii) "િરઝવ બક - એકીકૃત લોકપાલ યોજના, ૨૦૨૧" (યોજના) મા ં િડિજટલ 
યવહારો માટેની લોકપાલ યોજના, ૨૦૧૯. આ યોજના નવે બર ૧૨, ૨૦૨૧, થી અમલમા ંઆવશ.ે 

 
મુ ય લ ણો 

 
ફિરયાદના આધારો 
 
સેવામાં ઉણપના પિરણામે િનયમન કરલે એિ ટટી (RE) ના કૃ ય અથવા બાદબાકીથી પીિડત કોઈપણ ાહક 
યિ ગત રીતે અથવા અિધકૃત િતિનિધ ારા યોજના હેઠળ ફિરયાદ નોધંાવી શકે છે. 

 
"અિધકૃત િતિનિધ" નો અથ એ છે કે વકીલ િસવાયની યિ , લોકપાલ સમ ની કાયવાહીમાં ફિરયાદીનુ ં

િતિનિધ વ કરવા માટે યો ય રીતે િનયુ  અને લેિખતમાં અિધકૃત. 
 
ફિરયાદની ળવણી ન કરવા માટેના કારણો 
 
(૧)  િનયમન કરલે એિ ટટીનો યાપારી ચુકાદો/ યાપારી િનણય; 
(૨)  આઉટસોિસગ કો ટા ટ સંબંિધત િવ ેતા અને િનયમન કરલે એિ ટટી વ ચનેો િવવાદ; 
(૩)  લોકપાલને સીધી રીતે સંબોધવામાં ન આવે તેવી ફિરયાદ; 
(૪)  િનયમન કરલે એિ ટટીના મનેેજમે ટ અથવા એિ ઝ ુિટવ સામ ેસામા ય ફિરયાદો; 
(૫)  એક િવવાદ કે જમેાં કાયદાકીય અથવા કાયદા અમલીકરણ સ ાિધકારીના આદેશોનુ ંપાલન કરીને િનયમન 

કરલે એિ ટટી ારા કાયવાહી શ  કરવામા ંઆવ ેછે; 
(૬)  એવી સેવા જ ેિરઝવ બકના િનયમનકારી કાય ે માં નથી; 
(૭)  િનયમન કરાયેલ એકમો વ ચેનો િવવાદ; અને 
(૮)  િનયમન કરલે એિ ટટીના કમચારી-એ લોયર સંબંધને લગતો િવવાદ. 
 
કીમ હેઠળની ફિરયાદ જૂઠી ન હોય યાં સુધી 

 
(૧)  ફિરયાદીએ, યોજના હઠેળ ફિરયાદ કરતા પહેલા, સંબિંધત િનયમનકારી એિ ટટીને લેિખત ફિરયાદ કરી 

હતી અને 
 

(ફ)  રે યુલેટેડ એિ ટટી ારા ફિરયાદન ેસંપૂણ અથવા આંિશક રીતે નકારી કાઢવામાં આવી હતી, અન ે
ફિરયાદી જવાબથી સંતુ  નથી; અથવા રે યુલેટેડ એિ ટટીન ેફિરયાદ મ યા પછી 30 િદવસની અંદર 
ફિરયાદીને કોઈ જવાબ મ યો ન હતો; અને 

(અ) ફિરયાદીન ેરે યુલેટેડ એિ ટટી તરફથી ફિરયાદનો જવાબ મ યા પછી અથવા ા ંકોઈ જવાબ ન 
મ યો હોય યાં ફિરયાદની તારીખથી એક વષ અન ે30 િદવસની અંદર ફિરયાદ લોકપાલન ેકરવામાં 
આવ ેછે. 

 
(૨)  ફિરયાદ એ કાયવાહીના સમાન કારણના સંદભમા ંનથી જ ેપહેલાથી જ છે- 
 

(ફ)  લોકપાલ સમ  પિે ડંગ અથવા એક જ ફિરયાદી પાસેથી અથવા એક અથવા વધ ુફિરયાદીઓ સાથ,ે 
અથવા સંબિંધત પ ોમાંથી એક અથવા વધુ સાથ,ે લોકપાલ ારા યો યતાના આધાર ેપતાવટ અથવા 
કાયવાહી કરવામા ંઆવી છે; 



 

(અ)  કોઈપણ કોટ, િટ યનુલ અથવા આિબટેટર અથવા અ ય કોઈપણ ફોરમ અથવા ઓથોિરટી સમ  
પિે ડંગ; અથવા, કોઈપણ કોટ, િટ યુનલ અથવા આિબટેટર અથવા અ ય કોઈપણ ફોરમ અથવા 
ઓથોિરટી ારા યો યતાના આધાર ેપતાવટ અથવા યવહાર કરવામા ંઆવે છે, પછી ભલે તે સમાન 
ફિરયાદી પાસેથી અથવા એક અથવા વધુ ફિરયાદી/પ ો સાથે સંબંિધત હોય; 

 
(૩)  ફિરયાદ અપમાનજનક અથવા યથ અથવા ઉ જેક કૃિતની નથી; 
 
(૪)  આવા દાવાઓ માટે મયાદા અિધિનયમ, 1963 હેઠળ િનધાિરત મયાદાની મદુત પરૂી થાય તે પહેલા ંિનયમન 

કરલે એિ ટટીને ફિરયાદ કરવામા ંઆવી હતી; 
 
(૫)  ફિરયાદી યોજનાની કલમ 11 મા ંિનિદ  કયા મજુબ સંપૂણ માિહતી દાન કર ેછે; 
 
(૬)  ફિરયાદ ફિરયાદકતા ારા યિ ગત રીતે અથવા વકીલ િસવાયના અિધકૃત િતિનિધ ારા નોધંાવવામા ં

આવ ેછે િસવાય કે એ ોકેટ પીિડત યિ  હોય. 
 
ફિરયાદ દાખલ કરવાની િ યા 
 
 
   
                                                
                                                
                          ૩૦ િદવસના               જો ાહકે ફોરમ/કોટ 
                           અંતે                         any         /િટ યનુલનો સંપક 
                                                                         કય  નથી                                                                        
 

 

 

 

 

 

ફિરયાદ, જો ભૌિતક વ પમાં સબિમટ કરવામાં આવ,ે તો ફિરયાદકતા ારા અથવા અિધકૃત િતિનિધ ારા 
યો ય રીતે સહી કરવામા ં આવશે. ફિરયાદ ઈલે ટોિનક અથવા િફિઝકલ મોડમાં આવા ફોમટમા ં સબિમટ 
કરવામાં આવશ ેઅને તેમાં િરઝવ બક ારા ઉ લેિખત માિહતી શામેલ હશ.ે 
 
લોકપાલ કેવી રીતે િનણય લે છે? 
 
લોકપાલ સમ ની કાયવાહી સારાંશ કૃિતની હોય છે 
 
સગવડ અથવા સમાધાન અથવા મ ય થી ારા સમાધાનને ો સાહન આપ ેછે                   જો પહોચંી ન ય, 
તો એવોડ/ઓડર રી કરી શકે છે 
 
લોકપાલના િનણયથી સંતુ  ન હોય તો ાહક અપીલ કરી શકે છે? 
 
હા, જો લોકપાલનો િનણય અપીલપા  હોય એપલેેટ              ઓથોિરટી: યોજનાનુ ંસંચાલન કરતી િરઝવ 
બકના િવભાગના ભારી એિ ઝ ુિટવ િડર ે ટર. 
 

ન ેલેિખત ફિરયાદ 
એનબીએફસી: 

ાહક કરી શકે છે 
નબફક ના નોડલ 
ઓિફસર સાથ ે
ફિરયાદ દાખલ 
કરો (નોડલની 
િવગતો 
કંપનીના 
અિધકારી આપેલ) 
 

 

જો નબફક ારા 
ફિરયાદન ેસંપૂણ 
અથવા આંિશક 
રીતે નકારી 
કાઢવામાં આવ ે
અન ે ાહક 

િતસાદથી 
અસંતુ  રહે 
અથવા નબફક 
તરફથી કોઈ 
જવાબ ન મળે 

 

લોકપાલ પાસે ફિરયાદ દાખલ કરો 
(નબફક તરફથી જવાબ મ યાના એક 

વષની અંદર; અથવા જો નબફક તરફથી 
કોઈ જવાબ ન મળે તો એક વષ અન ે30 

િદવસની અંદર) 
૧) સી સ પોટલ (https://cms.rbi.org.in); 
     અથવા 
૨) માટે ઇલે ટોિનક અથવા ભૌિતક મોડ 

સે ટલાઇ ડ રસેેઈપત એ ડ ોસેસીગં  
સે ટર ે(કપક)   

     ઇમેઇલ: CRPC@rbi.org.in  
     એડેસ: સીરપસી, ભારતીય િરઝવ બક, 

સે ટલ  િવ ટા, સે ટર ૧૭ ,     
     ચદંીગહ -૧૬૦૦૧૭.  



 

એપેલેટ ઓથોિરટી સમ  અપીલ 
 
ઓ બ સમને ઓિફસ ારા એવોડ મળવાથી અથવા ફિરયાદન ેનકારવાથી નારાજ થયેલા ફિરયાદી, એવોડ 
મ યાની તારીખના ૩૦ િદવસની અંદર અથવા ફિરયાદ નકાયા પછી, એિ ઝ ુિટવ િડર ે ટર, ક યુમર 
એ ુકેશન એ ડ ોટે શન િડપાટમે ટ (કએ ોિડ), િરઝવ બક ઓફ ઇિ ડયા ન ેઅપીલ કરવાનુ ંપસંદ કરી શકે 
છે. 
 
એપેલેટ ઓથોિરટી, જો તે સંતુ  હોય કે ફિરયાદી પાસે સમયની અંદર અપીલ ન કરવા માટે પૂરતુ ંકારણ હતંુ, તો 
તે વધુ સમયગાળો 30 િદવસથી વધુ ન આપી શકે. 
 
નૉ◌ૅધ: 
 
i  આ એક વકૈિ પક િવવાદ િનરાકરણ પ િત છે. 
ii.  ાહક કોઈપણ તબ ે  િનવારણ માટે અ ય કોટ/ફોરમ/ઓથોિરટીનો સંપક કરવા માટે વતં  છે. 
iii  યોજનાની વધુ િવગતો માટે કૃપા કરીને www.rbi.org.in અથવા https://cms.rbi.org.in ની મુલાકાત લો 
iv  ાહક ા ચ મેનેજર પાસેથી લોકપાલ યોજનાની નકલ મેળવી શકે છે. 
 
 
કંપની ારા િનયુ  િ િ સપલ નોડલ ઓિફસર (PNO) ની િવગતો 
 
મુ ય નોડલ ઓિફસરનું નામ અને સરનામું 

ી ક પેશકુમાર ઓઝા 
અિ િવસ ેિફનસેરવ િલિમટેડ 
૬૦૧-૬૦૪, એ-િવંગ, બોના ઝા િબ ડીગં, 
સહર લાઝા, જબેી નગર મેટો ટેશન, 
જ.ેબી. નગર, અંધરેી (ઇ), મુંબઈ – ૪૦૦૦૫૯. 
ફોન: ૦૨૨ -૪૦૪૬૭૭૦૧ 
ઈમેલ આઈડી: grievance@agriwise.com 
 

 


