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रिझर्व्ह बँक - एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 

 

भारतीय ररझर्व्ह बँक (“RBI”) ने ननयमन केलेल्या संस्ांच्या ग्राहकांच्या नहतासाठी RBI च्या निद्यमान तीन लोकपाल 

योजना एकनित केल्या आहेत, म्हणजे (i) बँनकंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) नॉन-बँनकंग नित्तीय कंपन्ांसाठी 

लोकपाल योजना, 2018; आनण (iii) ररझर्व्ह बँकेमधे्य निनजटल व्यिहारांसाठी लोकपाल योजना, 2019 - एकात्मिक 

लोकपाल योजना, 2021 (‘योजना’) जी निनामूल्य, सोपी आनण अनिक ग्राहकांना प्रनतसाद देणारी िैकत्मिक नििाद 

ननिारण यंिणा प्रदान करते. 

 

ररझर्व्ह बँकेची ठळक िैनिष्ट्ये – एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 खालीलप्रमाणे आहे: 

 

1. ननयमन केलेल्या संस्ेच्या कृत्यामुळे नकंिा िगळल्यामुळे नाराज झालेला कोणताही ग्राहक या योजनेअंतगहत 

तक्रार करू िकतो. 

 

"सेिेतील कमतरता" म्हणजे कोणत्याही आन ह्क सेिेतील कमतरता नकंिा अपुरीपणा नकंिा त्यािी संबंनित अिा 

इतर सेिा, ज्या ननयमन केलेल्या घटकाने िैिाननक नकंिा अन््ा प्रदान करणे आिश्यक आहे, ज्यामुळे ग्राहकाचे 

आन ह्क नुकसान नकंिा नुकसान होऊ िकते नकंिा होणार नाही; 

 

"ननयनमत संस्ा" म्हणजे बँक नकंिा नॉन-बँनकंग नित्तीय कंपनी, नकंिा योजनेमधे्य पररभानित केल्यानुसार नसस्टम 

सहभागी नकंिा के्रनिट मानहती कंपनी6 नकंिा ररझर्व्ह बँकेने िेळोिेळी नननदहष्ट केलेली कोणतीही संस्ा; योजनेंतगहत 

िगळण्यात आलेले नाही 

 

2. तक्रार भरण्याची प्रनक्रया 

 

(a) योजनेअंतगहत दाखल केलेल्या तक्रारी प्राप्त करण्यासाठी आनण त्यािर प्रनक्रया करण्यासाठी RBI ने अिा 

नठकाणी कें द्रीकृत पािती आनण प्रनक्रया कें द्राची स्ापना केली आहे. ऑनलाइन केलेल्या योजनेतील तक्रारी या 

पोटहलिर नोदंिल्या जातील (https://cms.rbi.org.in) 

 

(b) इलेक्ट्र ॉननक मोि (ई-मेल) आनण प्रत्यक्ष स्वरुपात (पररनिष्ट 1 प्रमाणे संलग्न केलेले स्वरूप), पोस्टल आनण 

हाताने नितररत केलेल्या तक्रारीसंह िैयत्मिकररत्या नकंिा अनिकृत प्रनतननिीद्वारे (पररनिष्ट 2 म्हणून संलग्न केलेल्या 

अनिकृततेचे स्वरूप) तक्रारीचं्या बाबतीत. , संबोनित केले जाईल आनण कें द्रीकृत पािती आनण प्रनक्रया कें द्राकिे 

पाठिले जाईलसूचना देणे नकंिा मागहदिहन नकंिा स्पष्टीकरण िोिणे या स्वरूपाचे आहे. 

 

पत्ता: 

crpc@rbi.org.in िर ईमेल करा 
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पिव्यिहाराचा पत्ता 

कें द्रीकृत पािती आनण प्रनक्रया कें द्र, ररझर्व्ह बँक ऑफ इंनिया, 

चौ्ा मजला, सेक्ट्र १७, 

चंदीगि – १६००१७ 

 

(c) ररझर्व्ह बँकेच्या कोणत्याही कायाहलयात ्ेट प्राप्त झालेल्या तक्रारी पुढील कारिाईसाठी कें द्रीकृत पािती आनण 

प्रनक्रया कें द्राकिे पाठिल्या जातील. 

 

3. लोकपाल/उप लोकपाल यांचे अनिकार आनण कायह 

 

(a) लोकपाल ज्यासाठी लोकपाल पाररतोनिक पाररत करू िकतो अिा िादाच्या रकमेिर मयाहदा नाही. त्ानप, 

तक्रारकत्याहला होणार्या कोणत्याही पररणामी नुकसानासाठी, तक्रारदाराचा िेळ, झालेला खचह आनण त्यासाठी 

झालेल्या नुकसानीसाठी 1 लाख रुपयांच्या व्यनतररि, 20 लाख रुपयांपयंतची भरपाई देण्याचा अनिकार 

लोकपालाला असेल. तक्रारदाराला होणारा िास/माननसक िास 

(b) लोकपालला सिह तक्रारीचें ननराकरण करण्याचा आनण बंद करण्याचा अनिकार असला तरी, योजनेच्या कलम 

10 अंतगहत येणार्या तक्रारी, योजनेच्या कलम 14 अन्वये नमूद केल्यानुसार सुनििाद्वारे ननकाली काढलेल्या तक्रारी 

आनण त्या बंद करण्याचा अनिकार उप लोकपालाला असेल. केलेल्या तक्रारीचे स्वरूप सूचना देणे नकंिा मागहदिहन 

नकंिा स्पष्टीकरण मागणे आहे. 

(c) योजनेच्या कलम 15 मधे्य नमूद केलेल्या घटनेत लोकपाल पुरस्कार देईल 

(d) लोकपाल कोणत्याही टप्प्यािर तक्रार नाकारू िकतो जर: 

i त्याच्या मते सेिेत कोणतीही कमतरता नाही; नकंिा 

ii पररणामी नुकसानीसाठी मागणी केलेली भरपाई ही योजनेच्या कलम 8(2) मधे्य दिहनिल्याप्रमाणे भरपाई 

देण्याच्या लोकपालच्या अनिकाराबाहेर आहे; नकंिा 

iii तक्रारदाराने िाजिी तत्परतेने तक्रारीचा पाठपुरािा केला नाही; नकंिा 

iv तक्रार कोणत्याही पुरेिा कारणानििाय आहे; नकंिा 

v. तक्रारीसाठी निसृ्तत कागदोपिी आनण मौत्मखक पुरािे निचारात घेणे आिश्यक आहे आनण अिा तक्रारीच्या 

ननणहयासाठी लोकपालसमोरची कायहिाही योग्य नाही; नकंिा 

vi लोकपालच्या मते तक्रारकत्याहला कोणतेही आन ह्क नुकसान नकंिा नुकसान नकंिा गैरसोय झालेली नाही. 

 

4. तक्रारीची देखभाल न केल्याचे कारण 

 

(अ) सेिेतील कमतरतेबद्दल तक्रारदाराने दाखल केलेली कोणतीही तक्रार या योजनेअंतगहत खालील बाबीमंधे्य 

असू नये: 
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i ननयमन केलेल्या घटकाचा व्यािसानयक ननणहय/व्यािसानयक ननणहय; 

ii आउटसोनसंग करारािी संबंनित निके्रता आनण ननयमन केलेली संस्ा यांच्यातील नििाद 

iii लोकपालला ्ेट संबोनित केलेली तक्रार नाही 

iv ननयमन केलेल्या संस्ेच्या व्यिस्ापन नकंिा कायहकारीांनिरुद्ध सामान् तक्रारी 

v. एक नििाद ज्यामधे्य कायदेिीर नकंिा कायद्याची अंमलबजािणी करणार्या प्रानिकरणाच्या आदेिांचे पालन 

करून ननयमन केलेल्या घटकाद्वारे कारिाई सुरू केली जाते 

vi ररझर्व्ह बँकेच्या ननयामक कके्षत नसलेली सेिा 

vii ननयमन केलेल्या संस्ांमिील िाद; आनण 

viii ननयमन केलेल्या घटकाच्या कमहचारी-ननयोिा संबंिांचा समािेि असलेला नििाद 

ix के्रनिट इन्फॉमेिन कंपनीज (ननयमन) कायदा, 2005 च्या कलम 18 मधे्य एक नििाद ज्यासाठी उपाय प्रदान 

केला आहे; 

x योजनेअंतगहत समानिष्ट नसलेल्या ननयमन केलेल्या घटकाच्या ग्राहकांिी संबंनित नििाद 

 

(b) योजनेंतगहत तक्रार खोटी असू िकत नाही जोपयंत: 

(अ) तक्रारदाराने, योजनेअंतगहत तक्रार करण्यापूिी, संबंनित ननयमन केलेल्या घटकाकिे लेखी तक्रार केली होती 

आनण 

i तक्रार पूणहपणे नकंिा अंितः ननयमन केलेल्या घटकाद्वारे नाकारण्यात आली होती आनण तक्रारदार उत्तराने 

समािानी नाही; नकंिा ननयमन केलेल्या घटकाला तक्रार नमळाल्यानंतर 30 नदिसांच्या आत तक्रारदाराला 

कोणतेही उत्तर नमळाले नर्व्ते; आनण 

ii तक्रारकत्याहला ननयमन केलेल्या संस्ेकिून तक्रारीचे उत्तर नमळाल्यानंतर नकंिा, जे्े कोणतेही उत्तर नमळाले 

नाही, तेर्व्ा तक्रारीच्या तारखेपासून एक ििह आनण 30 नदिसांच्या आत तक्रार लोकपालकिे केली जाते. 

(b) तक्रार ही कारिाईच्या त्याच कारणासंदभाहत नाही जी आिीच आहे - 

i लोकपालासमोर प्रलंनबत नकंिा गुणिते्तनुसार ननकाली काढणे नकंिा व्यिहार करणे, लोकपालाने, त्याच 

तक्रारदाराकिून नकंिा एक नकंिा अनिक तक्रारकत्यांकिून, नकंिा संबंनित पक्षांपैकी एक नकंिा अनिक 

व्यिीकंिून प्राप्त झाले नकंिा नाही 

ii कोणतेही न्ायालय, न्ायानिकरण नकंिा लिाद नकंिा इतर कोणत्याही मंच नकंिा प्रानिकरणासमोर प्रलंनबत; 

नकंिा, कोणत्याही न्ायालय, न्ायानिकरण नकंिा लिादाने नकंिा इतर कोणत्याही मंच नकंिा प्रानिकरणाद्वारे, त्याच 

तक्रारदाराकिून नकंिा संबंनित एक नकंिा अनिक तक्रारदार/पक्षांकिून नमळालेले असो िा नसो, गुणिते्तनुसार 

ननकाली काढले नकंिा हाताळले गेले. 

(c) तक्रार अपमानास्पद नकंिा फालतू नकंिा िासदायक स्वरूपाची नाही 

(d) अिा दाव्यांसाठी मयाहदा कायदा, 1963 अंतगहत निनहत केलेल्या मयाहदा कालाििी संपण्यापूिी निननयनमत 

घटकाकिे तक्रार करण्यात आली होती. 

(e) तक्रारदार योजनेच्या कलम 11 मधे्य नमूद केल्यानुसार संपूणह मानहती प्रदान करतो 
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(f) तक्रारदाराने िैयत्मिकररत्या नकंिा अनिििा व्यनतरीि अनिकृत प्रनतननिीद्वारे तक्रार दाखल केली आहे 

जोपयंत िकील पीनित व्यिी नसतो. 

 

5. तक्रारीचे ननराकरण 

 

(अ) लोकपाल/उप लोकपाल तक्रारदार आनण ननयमन केलेली संस्ा यांच्यात सुनििा नकंिा सलोखा नकंिा 

मध्यस्ीद्वारे कराराद्वारे तक्रारीच्या ननपटाराला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करेल. 

(b) ननयमन केलेली संस्ा, तक्रार नमळाल्यािर, तक्रारीतील प्रनतिादांना उत्तर म्हणून त्याची नलत्मखत आिृत्ती, त्यािर 

अिलंबून असलेल्या कागदपिांच्या प्रतीसंह, ननराकरणासाठी लोकपालसमोर 15 नदिसांच्या आत दाखल करेल. 

परंतु, लोकपाल, लोकपालच्या समािानासाठी, ननयमन केलेल्या घटकाच्या नलत्मखत निनंतीिरून, त्याची नलत्मखत 

आिृत्ती आनण कागदपिे दाखल करण्यासाठी योग्य िाटेल असा पुढील िेळ देऊ िकेल. 

(c) सुनििेद्वारे तक्रारीचे ननराकरण न झाल्यास, सामंजस्याने नकंिा मध्यस्ीद्वारे तक्रारीचे ननराकरण करण्यासाठी 

तक्रारदाराची ननयमन केलेल्या संस्ेच्या अनिकार्यांसमिेत बैठक घेण्यासह योग्य िाटेल अिी कारिाई सुरू केली 

जाऊ िकते. 

(d) तक्रारीचे ननराकरण केले जाईल असे मानले जाईल जेर्व्ा: 

(a) लोकपालच्या हस्तके्षपानंतर तक्रारदारासह ननयमन केलेल्या घटकाने ते ननकाली काढले आहे; नकंिा 

(b) तक्रारकत्याहने नलत्मखत स्वरूपात नकंिा अन््ा (जे रेकॉिह  केले जाऊ िकते) मान् केले आहे की तक्रारीचे 

ननराकरण करण्याची पद्धत आनण व्याप्ती समािानकारक आहे; नकंिा 

(c) तक्रारदाराने से्वचे्छने तक्रार मागे घेतली आहे. 

 

6. अपील प्रानिकरणासमोर अपील करा 

 

(a) तक्रारदार, योजनेच्या कलम 16(2)(c) ते 16(2)(f) अंतगहत कागदपिे/मानहती न सादर केल्याबद्दल नकंिा तक्रार 

नाकारल्याबद्दल पाररत झालेल्या पुरस्कारामुळे नाराज होऊ िकतो, 30 नदिसांच्या आत पुरस्कार नमळाल्याची 

नकंिा तक्रार नाकारल्याच्या तारखेला, अपील प्रानिकरणासमोर अपील करण्यास प्रािान् द्या, म्हणजे निभागाचे 

प्रभारी कायहकारी संचालक, आरबीआय योजनेचे प्रिासन. 

परंतु अपीलीय अनिकारी, तक्रारदाराने िेळेत अपील न करण्यामागे पुरेसे कारण असल्याचे समािानी असल्यास, 

पुढील कालाििी ३० नदिसांपेक्षा जास्त नसािा. 

 

7. पॅन इंनिया अनिकार के्षिासह प्रमुख नोिल ऑनफसरचे नाि आनण संपकह  तपिील खाली नदलेला आहे: 

श्री के सेल्वराज 

गट सामान् सल्लागार आनण प्रमुख अनुपालन 

पत्ता: अॅिफोिह  सेंटर, पनहला मजला, िंकर राि नरम मागह, लोअर परेल पनिम, मंुबई - 400 013. 
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महाराष्टर , भारत. 

ई-मेल: k.selvaraj@apacfin.com 

दूरध्वनी क्रमांक: ०२२ - ६६६६८१६९ 

 

योजनेची प्रत कंपनीच्या िेबसाइटिर https://apacfin.com/ आनण आमच्या िाखांमधे्य उपलब्ध आहे आनण 

निनंती केल्यािर ती िेअर केली जाईल 

 


