રીઝર્વ બૅન્ક, ઈન્ટીગ્રેટેડ ઓમ્બડ્સમેન સ્કીમ, 2021
ુ ય વર્શેષતાઓ
મખ્
ુ ેટેડ સંસ્થાઓના ગ્રાહકોને આર્રી લે છે .
આ યોજના નીચે જણાર્ેલ રે ગ્યલ


કોઈપણ બૅન્ક



કોઈપણ એનબીએફસી, કોર ઈન્વેસ્ટમેંટ કંપની (સીઆઈસી) સસવાયની,
ઈન્રાસ્રક્ચર ડેબ્ટ ફંડ-નૉન બૅનન્કિંગ ફાઈનાન્ન્િયલ કંપની (આઈડીએફએનબીએફસી), નૉન-બૅનન્કિંગ ફાઈનાન્ન્િયલ કંપની - ઈન્રાસ્રક્ચર
ફાઈનાન્સ કંપની (એનબીએફસી-આઈએફસી), રીઝોલ્ય ૂિન અથવા
વાઈનન્ડિંગ અપ/લલન્ક્વડેિનમાં જતી કંપની અથવા રીઝવવ બૅન્ક દ્વારા
સનર્દિ ષ્ટ કરાયેલ અન્ય કોઈ એનબીએફસી.



પેમેન્ટ ઍન્ડ સેટલમેંટ સસસ્ટમ ઍક્ટ, 2007 હેઠળ વ્યાખ્યા કરાયેલ કોઈપણ
સસસ્ટમ સહભાગી.

ગ્રાહક દ્વારા ફરરયાદ દાખલ કરર્ા માટેનાં કારણો:
ઉપર જણાવેલ રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થાઓ દ્વારા કરાયેલ કોઈ કાયવ અથવા ચ ૂક જે
સેવામાં ઉણપમાં પર્રણમે.
ફરરયાદ માન્ય ન કરી શકર્ા માટેનાં કારણો:
આ યોજના હેઠળ સેવામાં ઉણપ માટેની કોઈપણ ફર્રયાદ આને સામેલ કરતી
બાબતોમાં નહીં આવે:


રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થાના વ્યાપાર્રક ચ ૂકાદા / વ્યાપાર્રક સનણવય



વેન્ડર અને રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થા વચ્ચે આઉટસોસસિંગ કરાર સંબધ
ં ે સવવાદ



સીધા જ ઓમ્બડ્સમેનને ન કરાયેલી ફર્રયાદ.



રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થાના મેનેજમેન્ટ અથવા એક્ક્ઝક્યુર્ટવ્સ સામે સામાન્ય
ફર્રયાદો



કોઈ સવવાદ જેમાં રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થા દ્વારા વૈધાસનક અથવા કાયદાનુ ં પાલન
કરતી સત્તાસધકારીના આદે િો સાથે સુસગ
ં તતામાં રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થા દ્વારા
પગલાં લેવામાં આવ્યા હોય.



રીઝવવ બૅન્કના સનયમનકારી કાયવક્ષેત્ર અંતગવત ન આવતી હોય એવી સેવા



રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થાઓ વચ્ચેના સવવાદો; અને



રે ગ્યુલેટેડ સંસ્થાના કમવચારી-સનયોક્તા સંબધ
ં ને સામેલ કરતો સવવાદ.

ગ્રાહક ફરરયાદ કઈ રીતે ફાઈલ કરી શકે?
સંબસં ધત એનબીએફસીને લેલિતમાં રજૂઆત
મરહનાના અંતે
જો એનબીએફસી તરફથી જવાબ ન મળે અથવા એનબીએફસીના જવાબથી
ગ્રાહકને સંતોષ ન થાય તો.
જો ગ્રાહકે કોઈ ફોરમનો સંપકવ ન કયો હોય
એનબીએફસી ઓમ્બડ્સમેન સાથે ફર્રયાદ નોંધાવો (એનબીએફસી તરફથી
જવાબ મળ્યાના 1 વષવથી વધારે મોડું નહીં)
ઓમ્બડ્સમેન કઈ રીતે વનણવય કરે છે ?


ઓમ્બડસમેન સામે કરાતી કાયવવાહી સારાંિ સ્વરુપની હોય



સમજૂતી મારફત સમાધાનને પ્રોત્સાહન આપે. જો ન પહોંચ્યુ ં હોય તો
એવૉડવ /ઑડવ ર જારી કરી િકે છે .

જો ઓમ્બડ્સમેનના વનણવયથી સંતોષ ન થાય તો શ ંુ ગ્રાહક અપીલ કરી શકે?

હા, જો ઓમ્બડ્સમેનનો સનણવય અપીલને પાત્ર હોય તો. એપીલેટ ઑથોર્રટી:
યોજનાનુ ં વ્યવસ્થાપન કરતા રીઝવવ બૅન્કના ર્ડપાટવ મેન્ટના એક્ક્ઝક્યુર્ટવ
ડાયરે ક્ટર ઈન-ચાર્જ.
નોંધ:


આ એક પયાવયી સવવાદ સમાધાન યંત્રણા છે .



ગ્રાહક કોઈપણ તબક્કે પુન:સમાધાન માટે અન્ય કોઈ અદાલત,
સત્તાસધકારીનો સંપકવ કરવાની સ્વતંત્રતા ધરાવે છે .



યોજનાની વધુ સવગતો માટે www.rbi.org.in પર જુઓ.

