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એકીકૃત િોકપાિ યોજના, 2021ની મખુ્ય મિશેષતાઓ 

પ્રયોજ્યતા: - રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા એક્ટ, 1934, બેંરકિંગ િેગ્યલુશેન એક્ટ, 1949 અન ે પમેડેટ એડિ સટેલમડેટ સસસ્ટમ્સ, એક્ટ, 2007 ની 
જોગર્ાઈઓ હઠેળ સનયમનકાિી સસં્થા (RE) દ્વાિા પ્રદાન કિર્ામા ંઆર્તી સરે્ાઓન.ે 

સનયમનકાિી સસં્થાનો અથવ થાય છે બેંક અથર્ા નોન-બેંરકિંગ ફાઇનાન્ડશયલ કંપની અથર્ા સ્કીમમા ંવ્યાખ્યાસયત કિાયલે સસસ્ટમ સહભાગી અથર્ા 
રિઝર્વ બેંક દ્વાિા સમયાતંિે ઉલ્લખેિત કિર્ામા ંઆર્લે કોઈપણ અડય સસં્થા જે યોજના હઠેળ બાકાત િાિર્ામા ંઆર્ી નથી. 

 

યોજના હઠેળ ધ્યાનમા ંન િેિાયેિ બાબતો: - 
 સનયમનકાિી સસં્થા (RE) નો ર્ાખણજ્યયક ચકુાદો/સનણવય. 

 આઉટસોસસિંગ કિાિ સબંસંિત સર્કે્રતા અન ેસનયમનકાિી સસં્થા ર્ચ્ચ ેસર્ર્ાદ. 

 સીિા લોકપાલન ેસબંોિર્ામા ંન આર્લે ફરિયાદ. 

 સનયમનકાિી સસં્થાના સચંાલન અથર્ા એક્ક્ઝક્યરુટવ્સ સામ ેસામાડય ફરિયાદો. 
 સર્ર્ાદ કે જેમા ંકાયદાકીય અથર્ા કાયદા અમલીકિણ સત્તાસિકાિના આદેશના અનપુાલનમા ંસનયમનકાિી સસં્થા દ્વાિા કાયવર્ાહી શરૂ 

કિર્ામા ંઆર્ ેછે. 

 રિઝર્વ બેંકના સનયમનકાિી પરૂ્ાવર્લોકનમા ંનથી ત ેસરે્ા. 
 સનયમનકાિી સસં્થાઝ ર્ચ્ચ ેસર્ર્ાદ. 

 સનયમનકાિી સસં્થાના એમ્્લોયિ-કમવચાિી સબંિંોન ેસિંોર્તો સર્ર્ાદ. 

 

 

સ્કીમ હઠેળ ફરિયાદો ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવશે નહીં, સર્વાય કે 

 ફરિયાદીએ સ્કીમ હઠેળ ફરિયાદ કિતા પહલેા, સનયમનકાિી સસં્થાન ેલખેિત ફરિયાદ કિી હતી અન ે

a. ફરિયાદ સપંણૂવ અથર્ા આંસશક િીત ે નકાિી કાઢર્ામા ં આર્ી હતી અન ે ફરિયાદી જર્ાબથી સતંષુ્ટ નથી અથર્ા ફરિયાદીન ે

સનયમનકાિી સસં્થાન ેફરિયાદ કયાવ પછી 30 રદર્સની અંદિ જર્ાબ મળ્યો ન હતો અને 
b. ફરિયાદીન ે સનયમનકાિી સસં્થા તિફથી જર્ાબ મળ્યા પછી 1 ર્ર્વની અંદિ લોકપાલન ેફરિયાદ કિર્ામા ંઆર્ ે છે અથર્ા યયા ં

ફરિયાદની તાિીિથી 1 ર્ર્વ અન ે30 રદર્સની અંદિ કોઈ જર્ાબ મળ્યો નથી. 
 ફરિયાદ એ કાયવર્ાહીના સમાન કાિણના સદંભવમા ંનથી જે પહલેાથી જ છે - 

a. લોકપાલ સમક્ષ પને્ડિિંગ અથર્ા લોકપાલ દ્વાિા યોગ્યતાના આિાિે પતાર્ટ અથર્ા કાયવર્ાહી કિર્ામા ં આર્ી છે, પછી ભલ ે તે 
સમાન ફરિયાદી અથર્ા 1 અથર્ા ર્ધ ુફરિયાદી અથર્ા સબંસંિત પક્ષકાિો પાસેથી પ્રા્ત થઈ હોય કે ન હોય. 

b. કોઈપણ કોટવ , રિબ્યનુલ અથર્ા આખબિિેટિ સમક્ષ પને્ડિિંગ છે અથર્ા કોઈપણ કોટવ  દ્વાિા યોગ્યતાના આિાિે સમાિાન અથર્ા 
કાયવર્ાહી કિર્ામા ંઆર્ી છે. રિબ્યનુલ અથર્ા આખબિિેટિ, પછી ભલ ેત ેસમાન ફરિયાદી અથર્ા 1 અથર્ા ર્ધ ુફરિયાદી અથર્ા 
સબંસંિત પક્ષકાિો પાસથેી પ્રા્ત થઈ હોય કે ન હોય. 

c. કાયવર્ાહીના સમાન કાિણના સદંભવની ફરિયાદમા ંફોજદાિી કાયવર્ાહીનો સમાર્શે થતો નથી અથર્ા કોટવ  અથર્ા રિબ્યનુલ સમક્ષ 

અથર્ા ફોજદાિી ગનુામા ંશરૂ કિાયેલી કોઈપણ પોલીસ તપાસની સામ ેસનણવય લરે્ામા ંઆર્તો નથી. 
 ફરિયાદ અપમાનજનક અથર્ા વ્યથવ અથર્ા ઉત્તેજક પ્રકૃસતની નથી. 
 આર્ા દાર્ાઓ માટે મયાવદા અસિસનયમ, 1963 હઠેળ મયાવદાની મદુત પિૂી થાય તે પહલેા ંસનયમનકાિી સસં્થાન ેફરિયાદ કિર્ામા ંઆર્ી 

હતી. 
 ફરિયાદી સ્કીમની કલમ 11 મજુબ સપંણૂવ મારહતી પ્રદાન કિે છે. 

 ફરિયાદી દ્વાિા વ્યન્ક્તગત િીતે અથર્ા ફરિયાદી દ્વાિા ર્કીલ સસર્ાય વ્યન્ક્તગત િીતે ફરિયાદ નોંિાર્ર્ામા ંઆર્ ેછે સસર્ાય કે ફરિયાદી 
પોત ેર્કીલ હોય. 

 

 

 

 



 

ફફરયાદ નોંધાિિા મારે્ ગ્રાહક દ્વારા અનસુરિાની પ્રફિયા 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ફફરયાદ દાખિ કરિાની પ્રફિયા  
ફરિયાદ ઓનલાઈન https://cms.rbi.org.in પોટવલ દ્વાિા અથર્ા ઈલકે્િોસનક અથર્ા રફખઝકલ મોિ (યોગ્ય િીત ે હસ્તાક્ષરિત) દ્વાિા નીચનેા સિનામે 
સડેિલાઈઝ્િ રિસસ્ટ અન ેપ્રોસસેસિંગ સડેટિ પિ નોંિાર્ી શકાય છે. 

 

સેન્ટ્રિાઈઝ્ડ ફરમસપ્ર્ અને પ્રોસેમસિંિ સેન્ર્ર  

ફરઝિટ બેન્ક ઓફ ઈસ્ટ્ન્ડયા,  
ચોથો માળ, સેક્ર્ર 17, 

ચદંીિઢ - 160017 

 

િોકપાિ કેિી રીતે મનણટય િે છે? 

 લોકપાલ/ઉપ-લોકપાલ ફરિયાદી અને સનયમનકાિી સસં્થા ર્ચ્ચેના કિાિ દ્વાિા ફરિયાદના સમાિાનને પ્રોત્સાહન આપર્ાનો પ્રયાસ 

કિે છે. 

 લોકપાલ સમક્ષની કાયવર્ાહી સાિાશંની પ્રકૃસત છે અન ેત ેપિુાર્ાના કોઈપણ સનયમથી બિંાયલેી નથી. 
 ફરિયાદ ઉકેલાઈ હોર્ાનુ ંમાનર્ામા ંઆર્ ેછે યયાિે: - 

a) લોકપાલના હસ્તક્ષેપ પિ અથર્ા સનયમનકાિી સસં્થા દ્વાિા તેનુ ંસમાિાન કિર્ામા ંઆર્ ેછે 

b) ફરિયાદી લખેિતમા ંઅથર્ા અડયથા (િેકોિવ કિેલ) સમંત થયા છે કે ફરિયાદના સનિાકિણની િીત અન ેહદ સતંોર્કાિક છે અથર્ા 
c) ફરિયાદીએ સ્રૈ્ક્ચ્છક િીતે ફરિયાદ પાછી િેંચી છે 

 સ્કીમની કલમ 16 હઠેળ ફરિયાદ નકાિર્ામા ંન આર્ ેતો, લોકપાલ એર્ોિવ પસાિ કિશ.ે 

 

એપેિેર્ ઓથોફરર્ી સમિ અપીિ કરિી 
 
 
 
 
 

  
 

 

NBFC ને લેખિત ફરિયાદ કિો 

NBFC તિફથી 30 રદર્સની અંદિ જર્ાબ મળ્યો NBFC તિફથી 30 રદર્સની અંદિ જર્ાબ ન 

મળ્યો 

ફરિયાદકતાવને નિયમિકારી સંસ્થા તિફથી 
ઓનલાઈન અથર્ા રફખઝકલ મોિ દ્વાિા જર્ાબ 

મળ્યા પછી એક ર્ર્વની અંદિ લોકપાલને 

ફરિયાદ કિી શકાય છે. 

લોકપાલને ફરિયાદની તાિીિથી એક 

ર્ર્વ અને ત્રીસ રદર્સની અંદિ ફરિયાદ 

કિર્ામા ંઆર્ી છે, ઓનલાઈન અથર્ા 
રફખઝકલ મોિ દ્વાિા 

ફરિયાદ નકાિી નથી ફરિયાદ સપંણૂવ/આંસશક િીતે 
નકાિી 

 

ફરિયાદનુ ં
સનિાકિણ થઈ ગયુ ં

NBFC ના જર્ાબથી 
ફરિયાદી સતંષુ્ટ છે 

NBFC ના જર્ાબથી 
ફરિયાદી સતંષુ્ટ 

નથી 

જો ફરિયાદી આ યોજનાની કલમ 15(1) 

હઠેળના એર્ોિવથી સતંષુ્ટ ન હોય અથર્ા 
આ સ્કીમ હઠેળ કલમ 16(2)(c) થી 16(2)(f) 

હઠેળ ફરિયાદનો અસ્ર્ીકાિ. 

ફરિયાદી એર્ોિવ/અસ્ર્ીકાિ મળ્યાની 
તાિીિના ત્રીસ રદર્સની અંદિ એપેલેટ 

ઓથોરિટી સમક્ષ અપીલ કિી શકે છે. 

https://cms.rbi.org.in/


 
કંપનીના નોડિ ઓફફસરનુ ંનામ અને સપંકટ  મિિતો 

મપ્રન્ન્સપાિનોડિ 

ઓફફસર 
નોડિ ઓફફસર ઝોન ઓફફસનુ ંસરનામુ ં

સપંકટ  નબંર       ઈમેિ આઈડી 

સમ. બી.એમ. 

પાટીલ 

 

સમ. બી.એમ. 

પાટીલ 

મુબંઈ શ્રીિામ િાડસપોટવ  ફાઇનાડસ કંપની ખલસમટેિ, 

યસુનટ નબંિ - 02A, સ્ટીલ્ટ ફ્લોિ, ફોચ્યુવન ્લાઝા, થબુ ે

પાકવ , સશર્ાજીનગિ, પણુ,ે મહાિાષ્િ - 411005 

7420066611 
Mumbainodal@
stfc.in 

સમ. સજંીર્ કુમાિ 

સસડહા 
નર્ી રદલ્હી શ્રીિામ િાડસપોટવ  ફાઇનાડસ કંપની ખલસમટેિ,  

S/F-203, ્લોટ નબંિ-20, રક્રષ્ના પાકવ  વ્ય ૂ્લાઝા, સેક-

20, દ્વાિકા, નર્ી રદલ્હી 110075 

011-
28070333          

Newdelhinodal
@stfc.in 

સમ. સજુોય ભટ્ટ કોલકાતા શ્રીિામ િાડસપોટવ ફાઇનાડસ કંપની ખલસમટેિ, 
686, શ્રાચી ટાર્િ, 4થો માળ, સ્પેસ 4B, આનદંપિુ, 

ઇએમ બાયપાસ, રૂબી કનેક્ટિ, કોલકાતા 700107, 

પસિમ બગંાળ 

033-
44000201 

Kolkatanodal@s
tfc.in 

સમ. િમેશ પી બી ચેન્નાઈ શ્રીિામ િાડસપોટવ  ફાઇનાડસ કંપની ખલસમટેિ,  

શ્રી ટાર્સવ, ્લોટ નબંિ 14A સાઉથ ફેઝ, ઇડિસ્િીયલ 

એસ્ટેટ, ખગડિી, ચેન્નાઈ-600032 

044- 
24990356  

Chennainodal@
stfc.in 

નોંધ:  િોકપાિ રકીમની એક નકિ અમારા બ્રાન્ચ મેનેજર પાસે ઑફફસના પફરસરમા ંઅિિોકન મારે્ ઉપિબ્ધ છે, જો કોઈ આમ કરિા 
ઈચ્છે તો. 

 

રકીમની િધ ુમિિતો મારે્ www.stfc.in  અને www.rbi.org  નો સદંભવ લો 

http://www.rbi.org/

