
TRANSLATION FROM ENGLISH TO GUJARATI  

રઝવ બક – સંક લત લોકપાલ યોજના - ૨૦૨૧ 

આરબીઆઈ સંક લત લોકપાલ યોજના, ૨૦૨૧ની ુ ય િવશેષતાઓ છે: 

૧. ફ રયાદ એ કઇ યોજના હઠળ લોકપાલ પાસે ફ રયાદ ન ધાવવી તે ઓળખવાની હવે જ ર રહશે ન હ. 

૨. આ યોજના િનષેધોની એક પ ટ ૂચ સાથે ફ રયાદ દાખલ કરવા માટના આધાર તર ક 'સેવામા ંખામી' ની 
યા યા કર છે,. તેથી, ફ રયાદો હવે ફ ત "યોજનામા ં ૂચબ  આધારો હઠળ આવર  લેવામા ંઆવી નથી" ના 

કારણે નકાર  શકાશે ન હ. 

3. આ યોજનાએ દરક લોકપાલ કાયાલયના અિધકાર ે ને ખતમ કર  ના ુ ંછે. 

૪. કોઈપણ ભાષામા ં ભૌિતક અને ઈમેલ ફ રયાદોની ા ત અને ારં ભક યા કરવા માટ આરબીઆઈ, 

ચદં ગઢ ખાતે ક ય ૃત ા ત અને યા ક ની થાપના કરવામા ંઆવી છે. 

૫. િવિનયિમત સં થા ુ ં િતિનિધ વ કરવાની અને ાહકો ારા િવિનયિમત સં થા સામે દાખલ કરવામા ંઆવેલી 
ફ રયાદો ગે મા હતી દાન કરવાની જવાબદાર  હર ે ની બકમા ં જનરલ મેનેજરનો અથવા સમક  
દર જો ધરાવતા િ સપલ નોડલ અિધકાર ની રહશે. 

૬. સતંોષકારક અને સમયસર મા હતી/દ તાવેજો ન આપવા બદલ લોકપાલ ારા અપીલની સામે કુાદો ર  
કરવામા ંઆ યો હોય તેવા ક સામા ંિવિનયિમત સં થાને અપીલ કરવાનો અિધકાર રહશે નહ .  

૮. આરબીઆઈના ઉપભો તા િશ ણ અને સરં ણ િવભાગના ભાર  કાયકાર  િનયામક આ યોજના હઠળ 
અપીલની નુાવણી કરવા માટના અિધકાર  હશે. 

૯. https://cms.rbi.org.in પર ફ રયાદો ઓનલાઈન ન ધાવવા ુ ંચા  ુ રાખી શકાય છે. ફ રયાદો સમિપત ઈ-મેલ 
ારા પણ દાખલ કર  શકાય છે અથવા ફોમટમા ંભારતીય રઝવ બક, ૪થા માળે, સે ટર ૧૭, ચદં ગઢ - ૧૬૦૦૧૭ 

ખાતે થાિપત ‘ક ય ૃત ા ત અને યા ક ’ને ભૌિતક ર તે મોકલી શકાય છે. વ મુા,ં ટોલ-  નબંર 
૧૪૪૪૮ ધરાવ ુ ંએક સપંક ક  (સવાર ૯:૩૦ થી સાં  ૫:૧૫ ધુી) પણ શ આતમા ં હ દ , ે  અને આઠ 
ાદિશક ભાષાઓમા ંકાયરત કરવામા ંઆવી ર ુ ંછે અને આગામી સમયમા ંઅ ય ભારતીય ભાષાઓને આવર  

લેવા માટ તેનો િવ તાર કરવામા ંઆવશે. સપંક ક  આરબીઆઈની વૈક પક ફ રયાદ િનવારણ પ િત િવશેની 
અને ફ રયાદ દાખલ કરવામા ંફ રયાદ ઓને માગદશન આપવા િવશેની મા હતી/ પ ટતા દાન કરશે. 

૧૦. યોજનાની એક નકલ આરબીઆઈની વેબસાઇટ અને સીએમએસના પોટલ (https://cms.rbi.org.in) પર 
ઉપલ ધ છે.  

 

 


