રરઝળવ ફેંક - એકીકૃત ોકા યોજના 2021 ની મુખ્ય વળેવતાઓ
એકીકૃ ત રોકાર મોજના, 2021 નલેમ્ફય 12, 2021 થી અભરભાાં છે . આ મોજના આયફીઆઈની
રોકાર યચનાના અધધકાયક્ષેત્રને તટસ્થ ફનાલીને ‘એક યાષ્ટ્ર નેળન એક રોકાર’ ધલચાયને અનાલે
છે . તેના શેઠ આયફીઆઈની શારની ત્રણ રોકાર મોજનાઓ એટરે કે , (i) ફેંકકિંગ રોકાર મોજના,
2006; (ii) નોન-ફેંકકિંગ નાણાકીમ કાંનીઓ ભાટે રોકાર મોજના, 2018; અને (iii) કડજજટર
વ્મલશાયો ભાટે રોકાર મોજના, 2019, એકીકૃત થામ છે .
> પ્રયોજ્યતા: બાયતીમ કયઝલવ ફેંક (એટરે કે ફેંકો/એનફીએપવી/ેભેન્ટ ધવસ્ટભ ઓયે ટવવ) દ્વાયા ધનમાંધત્રત તભાભ
વાંસ્થાઓ
> આ યોજના ષેઠલ પરરયાદ વનળારણ માટે ની પ્રરિયા:
I. પકયમાદના કાયણો: ધનમભન કયે ર વાંસ્થા (આયઈ) દ્વાયા કોઈણ કામવ કયલાથી/કામવ ન કયલાના કાયણે
થતી વેલાભાાં ઉણ ભાટે વ્મક્તતગત યીતે અથલા અધધકૃ ત પ્રધતધનધધ દ્વાયા પકયમાદ કયી ળકામ છે .
“અધધકૃ ત પ્રધતધનધધ” નો અથવ છે , લકીર ધવલામની વ્મક્તત (જમાાં સુધી લકીર ીકડત વ્મક્તત ન શોમ)
રોકાર વભક્ષની પ્રકિમાભાાં પકયમાદીનુ ાં પ્રધતધનધધત્લ કયલા ભાટે મોગ્મ યીતે ધનયુતત અને રેખિતભાાં અધધકૃ ત
કયલાભાાં આલી શોમ.
II. આ મોજના શેઠ પકયમાદ નોંધી ળકાળે નશીં, ધવલામ કે:
એ) પકયમાદીએ, મોજના શેઠ પકયમાદ કયતા શેરા, વાંફધાં ધત ધનમભનકાયી વાંસ્થાને રેખિત પકયમાદ કયી
શતી અને,
i. ધનમભન કયે ર વાંસ્થા દ્વાયા પકયમાદને વાં ૂણવ અથલા આંધળક યીતે નકાયલાભાાં આલી શતી અને
પકયમાદી જલાફથી વાંતષ્ટ્ુ ટ નથી; અથલા ધનમભન કયે ર વાંસ્થાને પકયમાદ ભળ્મા છી 30 કદલવની અંદય
પકયમાદીને કોઈ જલાફ ભળ્મો ન શતો; અને
ii. પકયમાદીને ધનમભન કયે ર વાંસ્થા તયપથી પકયમાદનો જલાફ ભળ્મા છી અથલા જમાાં કોઈ જલાફ ન
ભે ત્માાં પકયમાદની તાયીિથી એક લવ અને 30 કદલવની અંદય પકયમાદ રોકારને કયલાભાાં આલે છે .
ફી) પકયમાદ, નીચે આેર શેરાથી જ ફનેર કયક્સ્થધતઓભાાં એ વભાન કાયણ ભાટે નશીં કયી ળકામ:
i. જો રોકાર દ્વાયા પકયમાદનુ ાં ધનકાર કયલાનુ ાં ફાકી છે અથલા રોકાર દ્વાયા મોગ્મતાના આધાયે તાલટ
અથલા
કામવલાશી કયલાભાાં આલી છે , છી બરે તે જ પકયમાદી ાવેથી અથલા એક અથલા લધુ
પકયમાદીઓ ાવેથી અથલા એક અથલા લધુ વાંફધાં ધત ક્ષકાયો ાવેથી પ્રાપ્ત થઇ શોમ કે ન થઇ શોમ;
ii. કોઈણ અદારત, ન્મામાંચ અથલા આખફિરેટય અથલા અન્મ કોઈણ પયભ અથલા વાંસ્થા તયપથી
ધનકાર કયલાનુ ાં
ફાકી છે ; અથલા, કોઈણ અદારત, ન્મામાંચ અથલા રલાદ અથલા અન્મ
કોઈણ પોયભ અથલા વાંસ્થા દ્વાયા
મોગ્મતાના આધાયે તાલટ અથલા કામવલાશી કયલાભાાં આલી છે , છી બરે
તે વભાન પકયમાદી ાવેથી અથલા એક
અથલા લધુ વાંફધાં ધત પકયમાદી/ક્ષો ાવેથી પ્રાપ્ત થઇ શોમ..
વી) પકયમાદ અભાનજનક અથલા અથવશીન અથલા કષ્ટ્ટદામક પ્રકૃધતની નથી;
ડી) આલા દાલાઓ ભાટે ભમાવ દા અધધધનમભ, 1963 શેઠ ધનધાવ કયત ભમાવ દાની મુદત  ૂયી થામ તે શેરાાં
ધનમભન કયે ર વાંસ્થાને પકયમાદ કયલાભાાં આલી શતી;
ઈ) પકયમાદી, મોજનાની કરભ 11 ભાાં ધનકદિ ષ્ટ્ટ કમાવ મુજફ વાં ૂણવ ભાકશતી પ્રદાન કયે છે ;
એપ) પકયમાદ, પકયમાદી દ્વાયા વ્મક્તતગત યીતે અથલા લકીર ધવલામના અધધકૃ ત પ્રધતધનધધ, ધવલામ કે લકીર
ીકડત વ્મક્તત શોમ, દ્વાયા યજુ કયલાભાાં આલી છે ..

III. આ મોજના શેઠ પકયમાદ ટકી ન ળકે , તે ભાટે ના કાયણો એ છે કે જેભાાં નીચેની ફાફતો વાભેર છે એ) આયઈ દ્વાયા લાખણજ્જમક ચુકાદો/વ્માાયી ધનણવમ;
ફી) આઉટવોધવિંગ કોન્રાતટને રગતા ધલિેતા અને આયઈ લચ્ચેનો ધલલાદ;
વી) પકયમાદ વીધી રોકાર વભક્ષ યજુ કયલાભાાં નથી આલતી;
ડી) આયઈના વાંચારક કભવચાયીઓ અથલા કામવારક ધલરુદ્ધ વાભાન્મ પકયમાદો;
ઈ) ધલલાદ કે જેભાાં લૈધાધનક અથલા કામદા અભરીકયણ વત્તાધધકાયના આદે ળોના ારનભાાં કામવલાશી ળરૂ કયલાભાાં આલે છે ;
એપ) તે વેલા કે જે આયફીઆઇના ધનમભનકાયી કામવક્ષેત્રભાાં નથી;
જી) આયઇ લચ્ચેનો ધલલાદ; અને
એચ) આયઇના કભવચાયી-ધનમોતતા વાંફધ
ાં ને રાગતો ધલલાદ.

> પરરયાદ દાખ કરળાની પ્રરિયા:

આરઈને ેઝખત
પરરયાદ

30 રદળશના
અંતે

ોકા શમક્ષ પરરયાદ દાખ કરળી
જો ગ્રાષકે અન્ટ્ય
જો આરઈ દ્વારા
કોઈ પોરમનો શુંકવ
પરરયાદ શુંપ ૂણવ
કયો નથી
અથળા આંવક રીતે
નકારળામાું આળી છે
અને ગ્રાષક તે
વનણવયથી અશુંતષ્ુ ટ છે
અથળા
આરઈ તરપથી
કોઈ જળાફ મળ્યો
નથી

(આરઈ તરપથી જળાફ મળ્યાના એક ળવવની
અંદર; અથળા જો આરઈ તરપથી જળાફ ન
મલે તો એક ળવવ અને 30 રદળશની અંદર)
એ)
શીએમએશ
ોટવ 
(https://cms.rbi.org.in);
અથળા
ફી) શેન્ટ્રાઈઝડ રરશીટ એન્ટ્ડ પ્રોશેવશિંગ
શેન્ટ્ટર (શીઆરીશી) માટે ઇેક્ટ્રોવનક
અથળા રપઝઝક મોડ (પોમેટ જોડાયે)
ઈમે: CRPC@rbi.org.in
શરનામુ:
ું શીઆરીશી, આરફીઆઇ,
શેન્ટ્ર વળસ્ટા, શેક્ટ્ટર 17, ચુંદીગઢ-160
017. શેન્ટ્ટરનો શુંકવ ટો ફ્રી નુંફર –
14448 (શમય - શળારે 9:30 થી શાુંજે
5:15 સુધી) ર કરો.

> અી અવધકારી શમક્ષ અી:
o તે પકયમાદી કે જે રોકાર કચેયી દ્વાયા પ્રાપ્ત થમેર પકયમાદના ધનણવમ અથલા પકયમાદ નકાયલાભાાં આલલાના કાયણે
નાયાજ છે , તે ધનણવમ પ્રાપ્ત થમાના અથલા પકયમાદ નકામાવ ના 30 કદલવની અંદય એક્તઝક્યુકટલ કડયે તટય, ગ્રાશક ધળક્ષણ
અને વાંયક્ષણ ધલબાગ (વીઈીડી), આયફીઆઇ વભક્ષ અીર કયી ળકે છે .
o જો અીર અધધકાયી એભ ભાને કે પકયમાદી ાવે મુદતની અંદય અીર ન કયલા ભાટે  ૂયતુ ાં કાયણ શતુ,ાં તો તે 30
કદલવથી લધુ ન શોમ તેલી લધુ અલધધની ભાંજૂયી આી ળકે છે .
> પરરયાદોનુું વનરાકરણ:
o રોકાર વભક્ષની પ્રકિમાઓ ફહુ રાાંફી શોતી નથી.
o વયતા, વભાધાન અથલા ભધ્મસ્થી દ્વાયા વભાધાન કયલાભાાં આલે છે , જો વાંકવ ન થઇ ળકે , તો ધનણવમ/આદે ળ જાયી કયલાભાાં
આલે છે
નોંધ:
આ ધલલાદના ધનયાકયણ ભાટે એક લૈકક્પક દ્ધધત છે .
પકયમાદીને અદારત, ન્મામાંચ અથલા રલાદ અથલા અન્મ કોઈણ પોયભ અથલા વાંસ્થાનો વાંકવ કયલાની સ્લતાંત્રતા છે .

લધુ ધલગતો ભાટે , કૃા કયીને આઇઆઇએપએર લેફવાઇટ, www.iifl.com અથલા આયફીઆઇની લેફવાઇટ www.rbi.org.in.
ય ઉરબ્ધ મોજનાની ધલગતો લાાંચો. મોજનાની નકર અભાયી ળાિાઓભાાં ણ ઉરબ્ધ છે , જે ગ્રાશકને, તેભની ધલનાંતી ય, વાંદબવ
ભાટે પ્રદાન કયલાભાાં આલળે.

