
િરઝવર્ બક - એકીકૃત વહીવટી ફિરયાદ પછૂપરછ અિધકારી યોજના, 2021 
મખુ્ય િવશેષતાઓ 

 
 

યોજ્યતા : 
આ યોજના બક અથવા નોન-બ કગ નાણાકીય કંપની અથવા િસસ્ટમ સહભાગી (પેમેન્ટ િસસ્ટમમાં ભાગ લેતી વ્યિક્ત) દ્વારા 
આપવામાં આવતી સેવાઓ પર લાગુ થશે, જેમ કે સ્કીમમાં વ્યાખ્યાિયત કરવામાં આવી છે, અથવા િરઝવર્ બક દ્વારા િનધાર્િરત 
કોઈપણ અન્ય એિન્ટટી. સમય સમય પર સ્પ  કરવામાં આવશે; આ યોજના હેઠળ બાકાત ન હોય તે હદ સુધી. 
 
 

ાહક દ્વારા ફિરયાદ દાખલ કરવા માટનેાં 
કારણો :- 

આ યોજના હઠેળ ફિરયાદની જાળવણી ન કરવા માટનેા કારણો નીચેના 
કસેોમા ંસવેામાં િબન-જાળવણી / ઉણપ માટ ેહશ ે:- 

પૂનાવાલ્લા િફનકોપર્ િલિમટેડ ("કંપની") ના 
કોઈપણ કાયર્ અથવા ચૂકી જવાથી નારાજ 
થયેલા કોઈપણ ાહક, સેવામાં ઉણપના 
પિરણામે, યોજના હેઠળ વ્યિક્તગત રૂપે અથવા 
યોજનામાં વ્યાખ્યાિયત કયાર્ મુજબ અિધકૃત 

િતિનિધ મારફતે ફિરયાદ ન ધાવી શકે છે. 

• કંપનીનો વ્યાપાર િનણર્ય/વાિણિજ્યક િનણર્ય; 

• આઉટસોિસગ કોન્ ાક્ટને લઈને િવ ેતા અને કંપની વચ્ચેનો િવવાદ; 

• વહીવટી ફિરયાદ પૂછપરછ અિધકારીને સીધી રીતે સંબોધવામાં 
આવતી નથી તેવી ફિરયાદ; 

• કંપનીના મેનેજમેન્ટ અથવા અિધકારીઓ સામે સામાન્ય ફિરયાદો; 

• એક િવવાદ જેમાં કંપની દ્વારા વૈધાિનક અથવા કાયદા અમલીકરણ 
સ ાના આદેશોના પાલનમાં કાયર્વાહી શરૂ કરવામાં આવે છે; 

• િરઝવર્ બકના િનયમો દ્વારા આવરી લેવામાં આવતી ન હોય તેવી 
સેવા; 

• કંપની અને અન્ય િનયં ક સંસ્થાઓ વચ્ચે િવવાદો; 

• કંપનીના કમર્ચારીઓ-િનયોક્તા સંબંધથી સંબંિધત. 

• ફિરયાદ પહેલાથી જ અિસ્તત્વમાં છે તે કાયર્વાહીના કારણ સાથે 
સંબંિધત નથી 

o વહીવટી ફિરયાદ તપાસ અિધકારી સમક્ષ પેિન્ડગ હોય અથવા 
તપાસ અિધકારી દ્વારા િનકાલ કરવામાં આવે અથવા યોગ્યતાના 
આધારે િનકાલ કરવામાં આવે, પછી ભલે તે એક જ ફિરયાદી 
પાસેથી અથવા એક અથવા વધુ ફિરયાદીઓમાંથી અથવા એક 
અથવા વધુ સંબંિધત પક્ષકારો પાસેથી ાપ્ત થઈ હોય; અને 

o કોઈપણ કોટર્, િ બ્યુનલ અથવા આિબ ેટર અથવા કોઈપણ અન્ય 
ફોરમ અથવા સ ા સમક્ષ પેિન્ડગ; અથવા કોઈપણ કોટર્, િ બ્યુનલ 
અથવા આિબ ેટર અથવા અન્ય કોઈપણ ફોરમ અથવા સ ા 
દ્વારા યોગ્યતાના આધારે પતાવટ અથવા િનકાલ કરવામાં આવ્યો 
છે, પછી ભલે તે સમાન ફિરયાદી અથવા એક અથવા વધુ 
સંબંિધત ફિરયાદીઓ / પક્ષો પાસેથી ાપ્ત થાય કે ન મળે. 

• ફિરયાદ બદનક્ષીભરી અથવા વ્યથર્ અથવા પજવણીકારક છે; 

• કંપનીને ફિરયાદ આવા દાવાઓ માટે મયાર્દા અિધિનયમ, 1963 



હેઠળ િનધાર્િરત મયાર્દાની મુદતની સમાિપ્ત પછી કરવામાં આવી 
હતી; 

• ફિરયાદી યોજનાની કલમ 11 માં ઉલ્લેિખત સંપૂણર્ માિહતી પૂરી 
પાડતો નથી; 

• ફિરયાદકતાર્ દ્વારા વ્યિક્તગત રીતે અથવા વકીલ િસવાયના અિધકૃત 
િતિનિધ દ્વારા ફિરયાદ દાખલ કરવામાં આવતી નથી (િસવાય કે 

વકીલ પીિડત વ્યિક્ત હોય). 

 

ાહક કવેી રીતે ફિરયાદ ન ધાવી શક ે? 
( 
 
 
 
 
 
 
Written complaint to the Company 
 
 
 
 
The Within 1 year and 30 days from the date of 
 
 
Within 1 year and 30 days from the  
 

કંપનીને લેિખત ફિરયાદ (ફિરયાદ કરનાર દ્વારા ફિરયાદ કરવાના 
પુરાવા રજૂ કરી શકાય ત ેરીત સિહત) 

કંપની દ્વારા ફિરયાદને સંપૂણર્ અથવા આંિશક રીત ે
નકારી કાઢવામા ંઆવી હતી, અને ફિરયાદકતાર્ સંતુ  

નથી 

ફિરયાદ મળ્યાના 30 િદવસમાં ફિરયાદીન ેકંપની 
તરફથી કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. 

ફિરયાદ કરનારન ેકપંની તરફથી જવાબ મળ ેતે તારીખથી 1 
વષર્ની અંદર 

ફિરયાદની તારીખથી 1 વષર્ની 30 િદવસની અંદર
િ યા કેન્  

વહીવટી ફિરયાદ પછૂપરછ અિધકારી 
પોટર્લ / કેન્ ીયકૃત રસીદ અન ે િ યા 

કેન્  



 
વહીવટી ફિરયાદ પૂછપરછ અિધકારી / કિેન્ ત રસીદ અન ે િ યા કેન્  પર ફિરયાદ ન ધવા માટેની િ યા :- 
 
1. આ હેતુ માટે રચાયેલ પોટર્લ (https://cms.rbi.org.in) દ્વારા ફિરયાદો ઓનલાઈન ન ધાવી શકાય છે. 
2. નીચે આપેલા સરનામે સેન્ લાઈઝ્ડ િરિસપ્ટ એન્ડ ોસેિસગ સેન્ટર પર ઈલેક્ ોિનક અથવા િફિઝકલ મોડ દ્વારા પણ 

ફિરયાદ સબિમટ કરી શકાશે. જો ફિરયાદ ભૌિતક સ્વરૂપમાં સબિમટ કરવામાં આવી હોય, તો તેના પર ફિરયાદી અથવા 
અિધકૃત િતિનિધ દ્વારા િવિધવત હસ્તાક્ષર કરવામાં આવશે. 

3. ફિરયાદ ઇલેક્ ોિનક અથવા િફિઝકલ મોડમાં ફિરયાદ ફોમર્માં આપવામાં આવેલ ફોમટમાં સબિમટ કરવામાં આવશે 
(અલગથી અપલોડ કરેલ) અને તમેાં એવી માિહતી હોવી જોઈએ જે િરઝવર્ બક ઓફ ઈિન્ડયા દ્વારા િન દ  કરી શકાય. 

 
સેન્ લાઇઝ્ડ િરિસપ્ટ એન્ડ ોસેિસગ સેન્ટર (CRPC) ની િવગતો 

 
સેન્ લાઈઝ્ડ િરિસપ્ટ એન્ડ ોસેિસગ સેન્ટર (CRPC) 

િરઝવર્ બક ઓફ ઈિન્ડયા, સેન્ લ િવસ્ટા, 4થો માળ, સેક્ટર 17, ચંદીગઢ-160 017 
ઈમેલ :- crpc@rbi.org.in  

ટોલ ી નંબર - 14448 
 
1. વહીવટી ફિરયાદ તપાસ અિધકારી િનણર્યો કવેી રીત ેલ ેછે? 

‐ વહીવટી ફિરયાદ તપાસ અિધકારી સમક્ષની કાયર્વાહી સારાંશની કૃિતની છે 
‐ સમાધાન દ્વારા સમાધાનને ોત્સાિહત કરે છે-> જો પહ ચી ન હોય તો, એવોડર્/ઓડર્ર જારી કરી શકે છે 

 
2. જો કોઈ ાહક વહીવટી ફિરયાદ તપાસ અિધકારીના િનણર્યથી સતંુ  ન હોય તો શુ ંત ેઅપીલ સ ાિધકારી સમક્ષ અપીલ 

કરી શક ેછે? 
હા, વહીવટી ફિરયાદ તપાસ અિધકારીનો િનણર્ય એપેલેટ એપેલેટ ઓથોિરટી છે: િરઝવર્ બકના િવભાગના ભારી 
એિક્ઝક્યુિટવ ડાયરેક્ટરને એવોડર્ મળ્યાના 30 િદવસની અંદર અપીલ કરવામાં આવશે અથવા ફિરયાદનો અસ્વીકાર થશે. 

 
 
 
 

 


