रिझर्व बँक - एकत्रित लोकपाल योजना, 2021
आरबीआय जनहितार्थ आणि वाद सोडवण्याची पयाथयी सोपी यंत्रिा ननर्ाथि करण्यासाठी आणि ग्रािकांसाठी जास्त
जबाबदार रािाण्यासाठी तीन लोकपाल योजना एकत्र आित आिे त, त्या आिे त (i) बँककं ग लोकपाल योजना, 2006,
(i i) नॉन-बँककं ग ववत्तीय कंपनीजसाठी लोकपाल योजना 2018, आणि (i i i) संगिकीकृत व्यविार लोकपाल योजना,
2019 ज्या मर्ळून एक एकत्रत्रत लोकपाल योजना, 2021 तयार झाली आिे .
ग्राहकाने लोकपालला तक्राि किण्याची पार्श्र्भ
व म
ू ी:
•

खालीलपैकी कोणतीही घटना घडल्यानंति 1 र्र्ावच्या आत तक्राि किायला हर्ी:
▪ तक्रार एलटीएफकडून संपूिप
थ िे/अंशत: नाकारलेली असावी; ककं वा
▪ प्रनतसाद सर्ाधानकारक नसावा; ककं वा
▪ तक्रार दाखल केल्यापासून, एलटीएफपासून 30 हदवसांच्या आत प्रनतसाद मर्ळालेला नसावा.

तक्राि कुठे सादि किता येईल
•

ऑनलाइन पोटथ लद्वारे तक्रार सादर करता येईल: https://cms.rbi.org.in/

•

तक्रार इलेक्ट्रॉननक स्वरूपात ककं वा भौनतक स्वरूपात करता येईल. पोस्टाने आणि िातानेिी तक्रार दे ता
येईल. िी तक्रार आरबीआयच्या सेंरलाइज्ड ररसीट आणि प्रोसेमसंग सेंटरवर पोिोचायला िवी.

तक्राि भिण्याची पध्दत?
प्राप्ि झालेली प्रतिसाद

एल अँड टी फायनान्स

ओिंबडसिनकडे िक्रार दाखल

सिािानकारक नसेल ककिं वा िक्रार

लललिटे डकडे लेखी

सिंपर्
ण र्े अथवा अिंशि:्नाकारली
ू प
असेल ककिं वा कोर्िाही प्रतिसाद प्राप्ि

प्रतितनधित्व (एलटीएफ)

काळाने नाही)्

झाला नसेल.्

30व्या हदवसाच्या
सर्ाप्तीला

जर ग्रािकाने कोित्यािी
र्ंडळाला संपकथ केला

लोकपालकडून ननणवय
•

करा (एलटीएफकडून प्रतिसाद
लिळाल्यावर 1्वर्ाणपेक्षा जास्ि

नसेल

ननिथयाची प्रत प्राप्त झालेल्या तारखेपासून 30 हदवसांर्ध्ये, एलटीएफला ननिथय स्वीकार झाल्याचं पत्र
(जर सर्ाधानकारक असेल)

•

एलटीएफकडून तक्रारीची पोिोच प्राप्त झालेल्या तारखेपासून 30 हदवसांच्या आत ननिथय पूिथ करण्यात
येईल.

लोकपाल ननणवयाने समाधान झालं नाही ति ग्राहक अपील करू शकतो का?
िो, ननिथय प्राप्त झाल्यापासन
यांकडून म्ििजे ववभागाचे कायथकारी संचालक, आरबीआय
ू ककं वा अवपलेट अधधकार्
अ्ॅडमर्ननस्टररंग स्कीर् हयांच्याकडून तक्रार नाकारण्यात आल्यानंतर 30 हदवसांच्या आत ननिथयावर िरकत घेता
येईल.

टीप:
•

जर स्कीर् अंतगथत तक्रार जपण्याजोगी नसेल तर लोकपाल /डेप्युटी लोकपाल ती नाकारू शकतात.

•

िी पयाथयी तक्रार सोडविक
ू यंत्रिा आिे .

•

कोित्यािी टप्प्याला तक्रार सोडवून घेण्यासाठी ग्रािक कोितिी इतर न्यायालय/पीठ/र्ंडळाकडे संपकथ करू
शकतो, अशा स्स्र्तीर्ध्ये त्याला/नतला आरबीआय लोकपालशी संपकथ करता येिार नािी.

•

योजनेच्या अधधक र्ाहितीसाठी पिा: www.rbi.org.in

•

िी योजना आर्च्या शाखा/र्ीहटंग सेंटरकडेिी उपलब्ध आिे .

