
 
 

रिझर्व बकँ- एकात्मिक लोकपाल योजना २०२१ 

ठळक र्तै्िष्ट्य े

एकात्मिक लोकपाल (ओंबुड्सिन) योजना, २०२१ ही १२ नोव्हेंबि २०२१ पासून लागू झाली 

आह.े आिबीआयच्या लोकपाल यंत्रणेचे कायवक्षेत्र तटस्थ करून, या योजनेचा दतृ्िकोन ‘एक 

िाष्ट्र, एक लोकपाल’ असा ठेर्ण्यात आला आह.े पूर्ीपासून अत्स्तमर्ात असलेल्या, (१) बँककंग ओंबुड्सिन 

स्कीि,२००६; (२) ओंबुड्सिन स्कीि फॉि नॉन-बँककंग फायनात्शिअल कंपनीज, २०१८; आत्ण 

(३) ओंबुड्सिन स्कीि फॉि त्ित्जटल ट्ांझॅक्िशस, २०१९ या तीन लोकपाल योजनांचे एकत्रीकिण यात 

किण्यात आले आह.े 

 कोणाला लाग:ू भाितीय रिझर्व बँकेद्वािे त्नयिन केल्या जाणाऱ्या सर्व घटकांना (म्हणजेच बँका/एनबीएफसी/पेिेंट 

त्सस्टि ऑपिेटसव यांना) 

 या योजनखेाली यणेाऱ्या तक्रािींच ेत्नर्ािण किण्याची प्रक्रक्रया: 

I. तक्रािीची पृष्ठभूिी: त्नयिन केल्या जाणाऱ्या घटकाद्वािे (िेग्युलेटेि एत्ण्टटी अथावत आिई) केल्या गेलेल्या 

कोणमयाही कृतीिुळे/अथर्ा कृती न केली गेल्यािुळे (ओत्ििन) सेर्ेत कितिता आली असेल, ति मयाबद्दल 

व्यत्िगतरिमया ककंर्ा अत्िकृत प्रत्तत्निींच्या िाध्यिातून तक्राि दाखल किता येऊ िकते. 

"अत्िकृत प्रत्तत्निी” याचा अथव, लोकपालापुढील प्रक्रक्रयेिध्ये तक्रािदािाचे प्रत्तत्नत्िमर् किण्यासाठी त्नयुि 

किण्यात आलेली तसेच लखेी स्र्रूपात अत्िकाि प्रदान किण्यात आलेली, र्क्रकलाव्यत्तरिि (संबंत्ित व्यिी 

र्कील असल्यास अपर्ाद), व्यिी. 

II. खालील परित्स्थतींत केलेली तक्राि या योजनेखाली ग्राह्य ििली जाईल: 

a) तक्रािदािान,े या योजनेखाली तक्राि किण्यापूर्ी, संबंत्ित िेग्युलेटेि एत्ण्टटीकि ेलेखी तक्राि क्रदली 

असेल आत्ण 

I. िेग्युलेटेि एत्ण्टटीने ही तक्राि पूणवपणे ककंर्ा अंित: फेटाळून लार्ली असेल, आत्ण तक्रािदाि 

या उत्तिाबाबत सिािानी नसल्यास; ककंर्ा िेग्युलेटेि एत्ण्टटीला तक्राि प्राप्त झाल्यानंति ३० 

क्रदर्सांच्या आत तक्रािदािाला कोणतेही उत्ति त्िळाले नसल्यास; आत्ण 

II. िेग्युलेटेि एत्ण्टटीने तक्रािीर्ि क्रदलेले उत्ति तक्रािदािाला प्राप्त झाल्यापासून एक र्र्ावच्या 

लोकपालाकि े तक्राि केली असल्यास ककंर्ा तक्रािीच्या तािखेपासून एक र्र्व र् ३० 

क्रदर्सानंतिही कोणतेही उत्ति त्िळाले नसल्यास. 

b) ही तक्राि खालील परित्स्थतीतील प्रलंत्बत कृतीकािणािी संबंत्ित नसार्ी. 

i. एखाद्या लोकपालापुढे तक्राि प्रलंत्बत असेल ककंर्ा लोकपालाद्वािे गुणर्त्तेच्या आिािे त्तच े

त्नर्ािण झालेले असेल, ती याच तक्रािदािाकिून प्राप्त झालेली असेल ककंर्ा नसेल ककंर्ा एक र्ा 



 
 

मयाहून अत्िक तक्रािदािांसिर्ेत दाखल किण्यात आली असेल ककंर्ा एक ककंर्ा मयाहून अत्िक 

तक्रािदाि/पक्ष या तक्रािीिी संबंत्ित असतील अिा परित्स्थतीत. 

ii. तक्राि कोणमयाही शयायालयापुढे, लर्ादापुढे ककंर्ा आर्बवटे्टिपुढे ककंर्ा कोणमयाही प्रात्िकिणापुढे 

प्रलंत्बत असेल; ककंर्ा कोणमयाही शयायालयान,े लर्ादाने, आर्बवटे्टिने ककंर्ा कोणमयाही 

प्रात्िकिणाने गुणर्त्तेच्या आिािार्ि ती त्नकाली काढली असेल, ती याच तक्रािदािातफे दाखल 

किण्यात आली असेल ककंर्ा नसेल ककंर्ा अशय काही तक्रािदाि/संबंत्ित पक्षांतफे दाखल किण्यात 

आली असेल, अिा परित्स्थतीत. 

c) तक्राि अपिानास्पद, क्षुल्लक ककंर्ा िनस्ताप दणे्याच्या उद्दिेाने केलेली नसेल ति. 

d) त्लत्िटेिन कायदा, १९६३ खाली अिा प्रकािच्या दाव्यासंाठी, त्र्त्हत किण्यात आललेी, ियावदा िुदत 

उलटण्यापूर्ी िेग्यलेटेि एत्ण्टटीपुढे तक्रािी किण्यात आली असेल ति. 

e) योजेनच्या ११व्या कलिात निूद केलेली संपूणव िात्हती तक्रािदािाने पुिर्ली असेल ति. 

f) ही तक्राि तक्रािदािाने व्यत्िगतरिमया ककंर्ा र्क्रकलात्िर्ाय कोणमयाही अत्िकृत प्रत्तत्निीिाफव त 

दाखल केली असेल ति (तक्रािदाि व्यिी ककंर्ा प्रत्तत्निी पेिाने र्कील असल्यास अपर्ाद). 

III. खालील प्रकिणांिी संबंत्ित तक्राि या योजनेखाली ग्राह्य ििली जाणाि नाही: 

a) आिईने क्रदलेले व्यार्सात्यक त्नकालपत्र/व्यार्सात्यक त्नणवय; 

b) आउटसोर्सिंग कंत्राटासंदभावत आिई र् व्हेंिि याचं्यात त्निावण झालेला र्ाद; 

c) लोकपालाला थेट संबोत्ित न किता दाखल किण्यात आललेी तक्राि 

d) आिईच्या व्यर्स्थापन ककंर्ा कायवकािी किवचाऱ्यांत्र्िोिात असलेल्या सािाशय तक्रािी; 

e) र्ैिात्नक ककंर्ा कायदा प्रर्तवन प्रात्िकिणांद्वािे जािी आदिेांच्या पूतवतेसाठी किण्यात आलेल्या कृतींर्रून 

त्निावण झालेल्या र्ादांबाबतची तक्राि 

f) आिबीआयच्या त्नयिन कायवक्षेत्राच्या कक्षते न येणाऱ्या सरे्ांबद्दलच्या तक्रािी; 

g) आिईंििील र्ादाच्या तक्रािी; आत्ण 

h) आिईच्या िालक-किवचािी नातेसंबंिांतनू उद्भर्णाऱ्या तक्रािी. 

  तक्राि दाखल किण्याची प्रक्रक्रया: 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अपलेटे प्रात्िकिणापढेु दाद िागणे (अपील): 

o लोकपाल कायावलयाने तक्राि फेटाळल्याबद्दल ककंर्ा मयांनी क्रदलेल्या त्नकालाबद्दल तक्रािदाि सिािानी नसेल, ति 

त्नकाल प्राप्त झाल्याच्या ककंर्ा तक्राि फेटाळली गेल्याच्या तािखेपासून, ३० क्रदर्सांच्या आत, संचालक, ग्राहक 

त्िक्षण र् संिक्षण त्र्भाग (सीईपीिी), आिबीआय, यांच्यापुढे अपील केले जाऊ िकते. 

o तक्रािदािाकि े अपील क्रदलले्या र्ेळेत दाखल न किण्यासाठी सबळ कािण आह े असे अपेलेट प्रात्िकिणाला 

पटले, ति किाल ३० क्रदर्सांची िुदतर्ाढ क्रदली जाऊ िकते. 

 तक्रािीर्ि तोिगा: 

o लोकपालापुढील प्रक्रक्रया या संत्क्षप्त स्र्रूपाच्या असतात. 

o सहाय्य, िध्यस्थी आदी िाध्यिांतून तोिगा काढण्यास उत्तेजन क्रदले जात.े तोिगा न त्नघाल्यास त्नर्ािा/आदिे 

क्रदला जातो.  

टीप: 

 ही पयावयी र्ाद त्नर्ािण अथावत ऑल्टिनेट त्िस््युट रिझोल्युिनची यंत्रणा आहे. 

आिईला केलेली 

लेखी तक्राि 

लोकपालाकिे तक्राि दाखल किणे 

(आिईकिून उत्ति प्राप्त झाल्यानंति एक 

र्र्ावच्या आत; ककंर्ा आिईकिून उत्ति प्राप्त 

झाले नसल्यास एक र्र्व र् ३० क्रदर्सांच्या 

आत) 

A) सीएिएस 

पोटवलिाफव त (http://cms.rbi.org.in)  

ककंर्ा   

B) इलेक्ट्ॉत्नक ककंर्ा प्रमयक्ष पद्धतीन े

सेंट्लाइझ्ि रित्सट अँि प्रोसेससंग 

सेंटिकिे (सीआिपीसी) तक्राि 

पाठर्णे (फॉििॅट सोबत जोिला आह)े 

ईिेल: CRPC@rbi.org.in 

पत्ता: सीआिपीसी, आिबीआय, सेंट्ल 

त्व्हस्टा, सेक्टि-७, चंिीगढ- १६० ०१७. संपकव  

कें द्राचा टोल फ्री क्रिांक-

 १४४४८ (रे्ळ: सकाळी ९.३० ते संध्याकाळी 

५.१५). 

 

आिईने तक्राि 

पूणवपणे ककंर्ा 

अंित: फेटाळली 

आत्ण ग्राहक 

आिईच्या 

उत्तिाबाबत 

सिािानी नसल्यास 

ककंर्ा आिईकिून 

काहीच उत्ति प्राप्त 

न झाल्यास 

३० 

क्रदर्सांनंति 

ग्राहकािी अशय 

कोणमयाही 

िंचाने संपकव  न 

सािल्यास 

http://cms.rbi.org.in/


 
 

 शयायालय, लर्ाद, आर्बवटे्टि ककंर्ा अशय कोणमयाही प्रात्िकिणाकि ेजाण्यास तक्रािदाि स्र्तंत्र आहे. 

सदंभावसाठी http://rbidocs.rbi.org.in/rdcos/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf यथे े

योजनचेी तपिीलर्ाि िात्हती त्िळू िकेल. 

 

http://rbidocs.rbi.org.in/rdcos/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf

