
મુખ્ય વિશેષતાઓ: વિઝિવ બેંક - એકીકૃત લોકપાલ યોજના, 2021 

 

સંકવલત લોકપાલ યોજના, 2021 12 નિેમ્બિ, 2021થી અમલી છે. સંકવલત લોકપાલ યોજના, 2021ની મુખ્ય 

વિશેષતાઓ નીચે મજુબ છે: 

 

I. ફવિયાદ સ્કીમ હેઠળ િહેશે નહી,ં વસિાય કે: 

 

a) ફવિયાદીએ, સ્કીમ હેઠળ ફવિયાદ કિતા પહેલા, સંબવંિત વનયમનકાિી એવટિિીને લવેિત ફવિયાદ કિી હતી 

અન ે

 

i િગે્યુલેિેડ એવટિિી દ્વાિા ફવિયાદન ેસંપરૂ્વ અથિા આંવશક િીતે નકાિી કાઢિામાં આિી હતી, અને ફવિયાદી 

જિાબ થી સંતુષ્ટ નથી; અથિા િગે્યુલેિેડ એવટિિીને ફવિયાદ મળ્યા પછી 30 વદિસની અદંિ ફવિયાદીને કોઈ 

જિાબ મળ્યો ન હતો; અન ે

ii. ફવિયાદીને િગે્યુલિેેડ એવટિિી તિફ થી ફવિયાદનો જિાબ મળ્યા પછી અથિા જ્ાં કોઈ જિાબ ન મળે તયાં 

ફવિયાદ ની તાિીિથી એક િષવ અને 30 વદિસની અદંિ ફવિયાદ લોકપાલને કિિામાં આિે છે. 

 

b) ફવિયાદ એ વિયાના સમાન કાિર્ના સંદર્વમાં નથી જ ેપહેલાથી જ છે: 

 

i લોકપાલ સમક્ષ પવેટડંગ અથિા લોકપાલ દ્વાિા યોગ્યતાના આિાિ ેપતાિિ અથિા કાયવિાહી કિિામાં આિી 

છે, પછી ર્લે તે જ ફવિયાદી પાસેથી અથિા એક અથિા િિ ુફવિયાદીઓ સાથે, અથિા એક અથિા િિ ુ

સંબંવિત પક્ષકાિો પાસથેી પ્રાપ્ત થાય કે ન હોય; 

ii. કોઈપર્ કોિવ , વિિબ્યુનલ અથિા આવબવિિેિિ અથિા અટય કોઈપર્ ફોિમ અથિા ઓથોવિિી સમક્ષ પવેટડંગ; 

અથિા, કોઈપર્ કોિવ , વિિબ્યનુલ અથિા આવબવિિેિિ અથિા અટય કોઈપર્ ફોિમ અથિા ઓથોવિિી દ્વાિા 

યોગ્યતાના આિાિ ેપતાિિ અથિા કાયવિાહી કિિામાં આિી છે, પછી ર્લે તે સમાન ફવિયાદી પાસેથી અથિા 

એક અથિા િિ ુફવિયાદી/પક્ષો સાથે મળીન ે

 

c) ફવિયાદ અપમાનજનક અથિા વ્યથવ અથિા ઉત્તજેક પ્રકૃવતની નથી; 

d) આિા દાિાઓ માિે મયાવદા અવિવનયમ, 1963 હેઠળ વનિાવવિત મયાવદાની મુદત પૂિી થાય તે પહેલાં વનયમન 

કિલે એવટિિીને ફવિયાદ કિિામાં આિી હતી; 

e) ફવિયાદી યોજનાની કલમ 11 માં વનવદવ ષ્ટ કયાવ મજુબ સપંરૂ્વ માવહતી પ્રદાન કિ ેછે; 

f) ફવિયાદ ફવિયાદકતાવ દ્વાિા વ્યવિગત િીતે અથિા િકીલ વસિાયના અવિકૃત પ્રવતવનવિ દ્વાિા નોિંાિિામાં 

આિે છે વસિાય કે (એSવોકેટ  પીવડત વ્યવિ હોય. 

 

II. આ યોજના હેઠળ નીચેની બાબતોમાં સેિામાં ઉર્પ માિે કોઈ ફવિયાદ િહેશે નહી:ં 



a) વનયમન કિલે એવટિિીનો વ્યાપાિી ચુકાદો/વ્યાપાિી વનર્વય; 

b) આઉિસોવસિંગ કોટિિ ાક્િ સબંંવિત વિિેતા અને વનયમન કિલે એવટિિી િચ્ચેનો વિિાદ; 

c) લોકપાલને સીિી િીતે સંબોિિામાં ન આિે તેિી ફવિયાદ; 

d) વનયમન કિલે એવટિિીના મેનજેમેટિ અથિા એવક્ઝક્યવુિિ સામે સામાટય ફવિયાદો; 

e) એક વિિાદ કે જમેાં કાયદાકીય અથિા કાયદા અમલીકિર્ સત્તાિાળાના આદેશોનું પાલન કિીને વનયમન 

કિલે એવટિિી દ્વાિા કાયવિાહી શરૂ કિિામાં આિે છે; 

f) એિી સિેા જ ેવિઝિવ બેંકના વનયમનકાિી કાયવક્ષેત્રમાં નથી; 

g) વનયમનકાિી સંસ્થાઓ િચ્ચેનો વિિાદ; અન ે

h) વનયમન કિલે એવટિિીના કમવચાિી-એમ્્લોયિ સંબંિને લગતો વિિાદ. 

 

III. ફવિયાદ દાિલ કિિાની પ્રવિયા 

 

a) ફવિયાદ https://cms.rbi.org.in દ્વાિા ઓનલાઈન નોિંાિી શકાય છે 

 

b) વિઝિવ બેંક દ્વાિા સૂવચત કયાવ મજુબ ફવિયાદ કેવટિય િસીદ અને પ્રવિયા કેટિને ઇલેક્િિ ોવનક અથિા ર્ૌવતક 

મોડ દ્વાિા પર્ સબવમિ કિી શકાય છે. ફવિયાદ, જો ર્ૌવતક સ્િરૂપમાં સબવમિ કિિામાં આિે, તો 

ફવિયાદકતાવ દ્વાિા અથિા અવિકૃત પ્રવતવનવિ દ્વાિા યોગ્ય િીતે સહી કિિામા ંઆિશે. ફવિયાદ ઈલેક્િિ ોવનક 

અથિા વફવઝકલ મોડમાં આિા ફોમેિમાં સબવમિ કિિામાં આિશે અને તેમાં વિઝિવ બેંક દ્વાિા ઉલ્લવેિત 

માવહતી શામેલ હશે. 

 

IV. એપેલિે ઓથોવિિી સમક્ષ અપીલ કિો 

 

ઓમ્બડ્સમને ઑવફસ દ્વાિા એિોડવ  અથિા ફવિયાદના અસ્િીકાિથી નાિાજ ફવિયાદી, એિોડવ  પ્રાપ્ત થયાની 

તાિીિના 30 વદિસની અદંિ અથિા ફવિયાદને નકાિિામાં આિે છે, તે અપીલ અવિકાિી સમક્ષ અપીલ 

કિિાનું પસદં કિી શકે છે. 

 

એપેલિે ઓથોવિિી, જો તે સતુંષ્ટ હોય કે ફવિયાદી પાસે સમયની અંદિ અપીલ ન કિિા માિે પિૂતુ ંકાિર્ હતંુ, 

તો તે િિ ુસમયગાળો 30 વદિસથી િિ ુન આપી શકે. 

 

 

 


