
 

રિઝર્વ બેંક - ઈન્ટીગ્રેટેડ ઓમ્બડ્સમેન સ્કીમ, 2021 
આિબીઆઈએ જાહેિ રહતમ ાં, અને ર્ૈકરપિક રર્ર્ દ રનર્ િણ િદ્ધરતને સિળ અને ગ્ર હકો મ ટે ર્ધુ પ્રરતભ ર્શીલ 

બન ર્ર્  મ ટે, અગ ઉની ત્રણ લોકિ લ યોજન  એટલે કે ( i ) બેંરકાંગ લોકિ લ યોજન , 2006, (ii) રબન-બેંરકાંગ ન ણ કીય 

મ ટે લોકિ લ યોજન ને એકીકૃત કિર્ નો રનણવય કયો. કાંિનીઓ, 2018, અને (iii) રડરજટલ વ્યર્હ િો મ ટે લોકિ લ 

યોજન , 2019 એક સાંકરલત લોકિ લ યોજન , 2021 મ ાં. 

ગ્રાહક દ્વારા લોકપાલને ફરરયાદ કરવા માટેના કારણો: 

• નીચનેી ઘટનાઓ બન્યા પછી 1 વર્ષની અંદર ફરરયાદ કરી શકાય છે: 

▪ એલટીએફ દ્વ િ  ફરિય દને સાંિૂણવ/આાંરશક િીતે નક િી ક ઢર્ મ ાં આર્ે છે; અથર્  

▪ પ્રરતભ ર્ સાંતોષક િક નથી; અથર્  

▪ ફરિય દ દ ખલ કય વન  30 રદર્સની અાંદિ એલટીએફ તિફથી કોઈ જર્ બ મળ્યો નથી. 

ફરરયાદ ક્ા ંદાખલ કરી શકાય છે 

• ફરિય દ ઓનલ ઈન િોટવલ િિ લોગ થઈ શકે છે: https://cms.rbi.org.in/  

• ફરિય દો ઈલેક્ટટર ોરનક મોડમ ાં હોઈ શકે છે અને િોસ્ટલ અન ેહ થથી રર્તરિત ફરિય દો સરહત ભૌરતક 

સ્ર્રૂિમ ાં હોઈ શકે છે અને તેને સાંબોધર્ મ ાં આર્શે અને RBIન  કેન્રીયકૃત િસીદ અને પ્રરિય  કેન્ર 

િિ મોકલર્ મ ાં આર્શે. 

ફરરયાદ દાખલ કરવાની પ્રરિયા? 

  

                   

લોકપાલ તરફથી પુરસ્કાર 

• એર્ોડવની નકલ મળ્ય ની ત િીખથી 30 રદર્સની અાંદિ, એલટીએફને એર્ોડવનો સ્ર્ીકૃરત િત્ર (જો સાંતુષ્ટ 

હોય તો) આિર્  મ ટે ફરિય દી. 

• LTF ફરિય દી તિફથી સ્ર્ીકૃરત િત્ર મળ્ય ની ત િીખથી 30 રદર્સની અાંદિ એર્ોડવનુાં િ લન કિશે. 

લોકપાલના રનણષયથી સંતુષ્ટ ન હોય તો શંુ ગ્રાહક અપીલ કરી શકે છે? 

હ , લોકિ લન  રનણવયન ેએર્ોડવ  મળ્ય ની ત િીખન  30 રદર્સની અાંદિ અિીલ કિી શક ય છે અથર્  અિીલ 

અરધક િી એટલ ે કે આિબીઆઈ યોજન નુાં સાંચ લન કિત  રર્ભ ગન  પ્રભ િી એરક્ટઝક્યરુટર્ ડ યિકે્ટટિન ે

ફરિય દ નક િી શક ય છે. 

નૉૅ ધ: 

• ઓમ્બડ્સમને/ડેપ્યટુી ઓમ્બડ્સમેન અનિુ લનન ેનક િી શકે છે, જો સ્કીમ હેઠળ જાળર્ણી યોગ્ય ન 

હોય. 

• આ એક ર્ૈકરપિક રર્ર્ દ રનિ કિણ િદ્ધરત છે. 

L&T ફાયનાન્સ

લિલિટેડને િેલિત

રજૂઆત. (LTF)

પ્રાપ્ત થયેિ પ્રલતસાદ

સંતોષકારક નથી અથવા

ફલરયાદઆંલિક રીતે અથવા

સંપૂર્ણ રીતે નકારી કાઢવાિાં

આવી છે અથવા કોઈ પ્રલતસાદ

પ્રાપ્ત થયો નથી.

ઓમ્બડ્સિેન સાથે

સુસંગત ફાઇિ કરો (LTF 

તરફથી જવાબ પછી 1 

વષણ પછી નહી)ં

If the customer has not 

approached any forum 
At the end of 30 days  

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


 

• ગ્ર હક કોઈિણ તબકે્ક રનર્ િણ મ ટે કોઈિણ અન્ય કોટવ /ફોિમ/ઓથોરિટીનો સાંિકવ  કિર્  મ ટે 

સ્ર્તાંત્ર છે, જો કે આર્  રકસ્સ મ ાં તે/તેણી આિબીઆઈ લોકિ લનો સાંિકવ  કિી શકશે નહીાં. 

• યોજન ની ર્ધ ુરર્ગતો મ ટે, www.rbi.org.in નો સાંદભવ લો  

• આ યોજન  અમ િી શ ખ /મીરટાંગ સેન્ટિ િિ િણ ઉિલબ્ધ છે 

https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=12192&Mode=0

