
 
 

રિઝર્વ બેંક - એકીકૃત લોકપાલ યોજના, 2021 
 

મુખ્ય રર્શેષતાઓ  
લાગુ પડ ેછે:  
 

આ યોજના કોઈ બેંક અથવા નોન-બેંકકિંગ નાણાકીય કિંપની અથવા કિસ્ટમ િહભાગી (પમેેન્ટ કિસ્ટમમાિં ભાગ 

લેનાર વ્યકિ) જ ેયોજનામાિં વ્યાખ્યાકયત છે, અથવા કોઈ અન્ય િિંસ્થા દ્વારા પ્રદાન કરવામાિં આવતી િવેાઓ 

પર લાગ ુપડશ ેજમેકે કરઝવવ બેંક દ્વારા િમયાિંતર ેઉલ્લકેિત કરવામાિં આવે છે; યોજના હેઠળ બાકાત ન હોય તે 

હદ િુધી. 
 

ગ્રાહક દ્વાિા ફરિયાદ નોોંધર્ા માટેના કાિણો:- સેર્ામાોં ઉણપ માટે રબન-જાળર્ણી/કોઈ ફરિયાદ માટેના 

કાિણો યોજના હેઠળ હશે જમેાોં નીચેનાનો સમાર્ેશ થાય છે:- 

લેકન્ડિંગકાટવ  ફાઇનાન્િ કલકમટેડ ("ધ કિંપની") નુિં કોઈપણ કાયવ 

અથવા બાદબાકી જનેા પકરણામે િેવામાિં ઉણપ આવ ે છે, 

આનાથી નારાજ થયેલા કોઈપણ ગ્રાહક સ્કીમ હેઠળ રૂબરૂ 

અથવા સ્કીમમાિં વ્યાખ્યાકયત કયાવ મુજબ અકધકૃત પ્રકતકનકધ 

મારફતે ફકરયાદ નોિંધાવી શકે છે. 

● કિંપની ના વ્યાપારી ફેંિલા/ કનણવય; 

● એક કવકે્રતા અને કિંપની વચ્ચેના કોઈપણ આઉટિોકિિંગ 

કરારને લગતા કવવાદો; 

● ફકરયાદો િીધી લોકપાલને િિંબોધવામાિં આવતી નથી; 

● કિંપનીના મેનેજમેન્ટ અથવા એકઝઝક્યુકટવ િામે િામાન્ય 

ફકરયાદો; 

● કોઈપણ કવવાદ જમેાિં કિંપની દ્વારા વૈધાકનક અથવા કાયદા 

અમલીકરણ િત્તાના આદેશોનુિં પાલન કરીન ેકાયવવાહી શરૂ 

કરવામાિં આવ ેછે; 

● કોઈપણ િેવા જ ે કરઝવવ બેંકના કનયમનકારી કાયવક્ષેત્ર હેઠળ 

નથી; 

● કિંપની અને અન્ય કનયમનકારી િિંસ્થાઓ વચ્ચેના કવવાદો; 

● કિંપનીના કમવચારી-એમ્પ્લોયરના િિંબિંધોથી િિંબિંકધત કવવાદો. 

● ફકરયાદ કાયવવાહીના કારણને લગતી નથી જ ેછે- 

- લોકપાલ િમક્ષ પેકન્ડિંગ હોય અથવા જનેો કનકાલ 

લોકપાલ દ્વારા અગાઉની કોઈપણ કાયવવાહીમાિં કરવામાિં 

આવ્યો હોય અથવા તેના પર કાયવવાહી કરવામાિં આવી 

હોય, ફકરયાદ એક જ ફકરયાદી પાિેથી અથવા કોઈપણ 

એક અથવા એક કરતાિં વધુ ફકરયાદી અથવા કાયવવાહીના 

કારણ િાથ ેિિંકળાયેલા એક અથવા વધુ પક્ષો તરફથી 

પ્રાપ્ત થઈ છે કે નહીિં; અને 

- જનેા માટે કોઈપણ કોટવ , કટિબ્યનુલ અથવા આકબવટિ ેટર 

અથવા અન્ય કોઈપણ ફોરમ િમક્ષ કોઈપણ કાયવવાહી 

પેકન્ડિંગ હોય અથવા આવી કોઈપણ કોટવ , કટિબ્યુનલ, 

લવાદી અથવા ફોરમ દ્વારા કોઈપણ ચુકાદો અથવા 

પુરસ્કાર અથવા હુકમ કરવામાિં આવ્યો હોય અથવા 

પિાર કરવામાિં આવ્યો હોય; ફકરયાદ એક જ ફકરયાદી 

પાિેથી અથવા કોઈ એક અથવા એક કરતાિં વધુ ફકરયાદી 

પાિેથી અથવા કાયવવાહીના કારણ િાથ ેિિંકળાયેલા એક 

અથવા વધુ પક્ષકારો પાિેથી મળી છે કે નહીિં. 

● ફકરયાદની પ્રકૃકત વ્યથવ અથવા િલેલજનક હોય; 

● ભારતીય મયાવદા અકધકનયમ, 1963 હેઠળ આવા દાવાઓ 

માટે કનધાવકરત મયાવદાની મુદત પૂરી થયા પછી ફકરયાદ 

કરવામાિં આવ ેછે; 



● ફકરયાદી યોજનાની કલમ 11 માિં ઉલ્લેકિત િિંપૂણવ માકહતી 

પ્રદાન કરતુિં નથી; 

● ફકરયાદી દ્વારા વ્યકિગત રીતે અથવા વકીલ કિવાયના 

કોઈપણ અકધકૃત પ્રકતકનકધ દ્વારા ફકરયાદ દાિલ કરવામાિં 

આવતી નથી (કિવાય કે વકીલ પીકડત વ્યકિ ન હોય). 

 

ગ્રાહક ફકરયાદ કેવી રીતે કરી શકે? 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

લોકપાલ/કેન્દ્રીકૃત રિરસપ્ટ  અન ેપ્રરિયા કેન્દ્ર પિ ફરિયાદ નોોંધાર્ર્ાની પ્રરિયા :- 
 

1. ફકરયાદ આ હેતુ માટે બનાવલે પોટવલ (https://cms.rbi.org.in). ના માધ્યમ દ્વારા ઓનલાઇન 

નોિંધાવી શકાય છે. 
 

2. નીચેના િરનામે કેન્રીકૃત કરકિ્ટ અને  પ્રકક્રયા  કેન્ર ને ઈલેઝટિ ોકનક અથવા ભૌકતક સ્વરૂપ ે

પણ ફકરયાદ    િબકમટ કરી શકાય છે. જો ફકરયાદ ભૌકતક સ્વરૂપમાિં િબકમટ કરવામાિં આવી 

હોય, તો તેના પર ફકરયાદી અથવા અકધકૃત પ્રકતકનકધ દ્વારા યોગ્ય રીતે િહી કરવામાિં આવશે. 
 

3. ફકરયાદ ઇલેઝટિ ોકનક અથવા ભૌકતક સ્વરૂપમાિં ફકરયાદ ફોમવમાિં (અલગથી અપલોડ કરલે) 

આપેલા સ્વરૂપમાિં િબકમટ કરવામાિં આવશ ેઅને તેમાિં એવી માકહતી હશે જ ેભારતીય કરઝવવ 

બેંક દ્વારા કનકદવ ષ્ટ કરવામાિં આવી હોય. 
 

 

 

કેન્દ્રીકૃત રિરસપ્ટ અન ેપ્રરિયા કેન્દ્ર (CRPC) ની રર્ગતો  
 

કેન્રીકૃત કરકિ્ટ અને પ્રકક્રયા કેન્ર (CRPC) 

ભારતીય કરઝવવ બને્ક, િેન્ટિલ કવસ્ટા, ચોથો માળ, િેઝટર 17, ચિંદીગઢ -160017 

ઈમેલ:-crpc@rbi.org.in 

ટોલ ફ્રી નિંબર - 14448 
 

 

 

કિંપની ન ેલકેિત ફકરયાદ (એવી પદ્ધકત 

નો િમાવશે થાય છે જમેાિં ફકરયાદકતાવ 

દ્વારા ફકરયાદ કરવામાિં આવી હોવાના 

પુરાવા રજૂ કરી શકાય છે) 

કિંપની દ્વારા ફકરયાદ િિંપણૂવ અથવા 

આિંકશક રીતે બરતરફ કરવામાિં 

આવી હતી, અન ેફકરયાદી 

જવાબથી િિંતુષ્ટ નથી 

ફકરયાદ મળ્યાના 30 કદવિમાિં 

ફકરયાદીને કિંપની તરફથી 

કોઈ જવાબ મળ્યો નથી. 

ફકરયાદની તારીિથી 1 

વર્વ અન ે30 કદવિની 

અિંદર 

ફકરયાદીને કિંપની 

તરફથી જવાબ મળ્યાના 

1 વર્વની અિંદર 

લોકપાલ પોટવલ / કેન્રીકૃત 

કરકિ્ટ અને પ્રકક્રયા કેન્ર 



1. લોકપાલ કેર્ી િીતે રનણવયો લે છે? 
 

- લોકપાલ િમક્ષની કાયવવાહી ટૂિંકી હોય છે 

- િમજૂતી ના માધ્યમથી િમાધાન ન ેપ્રોત્િાહન અપાય છે -> જો એવુિં ના થાય તો કનણવય/ઓડવર જારી કરી 

શકાય છે.  
 

2. જો કોઈ ગ્રાહક લોકપાલના રનણવયથી સોંતુષ્ટ ન હોય તો શુોં તે અપીલીય અરધકાિી સમક્ષ અપીલ 

દાખલ કિી શકે છે? 
 

હા, લોકપાલ નો કનણવય અપીલપાત્ર છે > અપીલ અકધકારી: કરઝવવ બેંકના કવભાગના પ્રભારી કાયવકારી 

કનયામક > અપીલ અકધકનણવય મળ્યાના અથવા ફકરયાદની અસ્વીકાર ના 30 કદવિની અિંદર થવી જોઈએ. 
 

ધ્યાન આપો: 
 

- આ એક વૈકકલ્પક કવવાદ કનરાકરણ પદ્ધકત છે. 
 

- ગ્રાહક કનવારણ માટે કોઈપણ તબકે્ક કોઈપણ અન્ય ન્યાયાલય/મિંચ/ઓથોકરટીનો િિંપકવ  કરવા માટે સ્વતિંત્ર 

છે. 
 

યોજના િિંબિંકધત વધ ુકવગતો માટે https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng જુઓ  
 

 

લેરન્દ્ડોંગકાટવ  ફાઇનાન્દ્સ રલરમટેડ ના મખુ્ય નોડલ અરધકાિી  
 

નામ : કુમુકદની અગ્રવાલ 

સિનામુોં : છઠ્ઠો માળ, બી બ્લોક, ધ ફસ્ટવ , ધ ફસ્ટવ  એવન્યુ રોડ, કેશવબાગ પાટી ્લોટની બાજુમાિં, વસ્ત્રાપુર, 

અમદાવાદ -380015 

ટેરલફોન નોંબિ : 079 6814 4659  મોબાઈલ નોંબિ: +91-70690 87586 

ઈ-મેલ : nodalofficer@lendingkart.com 
 

 

મુખ્ય નોડલ અકધકારી નો િોમવાર થી શકુ્રવાર (જાહેર રજાઓ કિવાય) િવારના 10:30 થી િાિંજના 6:00 

દરકમયાન િિંપકવ  કરી શકાય છે. 
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