रझव बके या ए ककृत लोकपाल
योजना, 2021 ची मह वाची
वै श

ये

अॅि सयो आरबीआयसह न दणी झालेले एक एनबीएफसी, कॅप लोट फायनाि शयल स वसेस
एक

ँड नाव

ाय हे ट ल मटे ड चे

रझव बके या ए ककृत लोकपाल योजना, 2021 ची मह वाची वै श

ये

आरबीआयने (i) ब कं ग लोकपाल योजना, 2006; (ii) नॉन-ब कं ग व तीय सं थांसाठ ची लोकपाल योजना, 2018

आ ण (iii) डजीटल यवहारांसाठ ची लोकपाल योजना, 2019 या आप या तीन लोकपल योजनांचे "द रझव बकएक कृत लोकपाल योजना, 2021" या योजनेम ये एक ीकरण केले आहे . आरबीआय लोकपाल यं णेचे काय े
नःप

बनवून या योजनेने “एक दे श एक लोकपाल” या ि टकोनाचा अं गकार केला आहे .

“एक कृत लोकपाल योजना, 2021” 12 नो हबर, 2021 पासन
ू अंमलात आल आहे .
“एक कृत लोकपाल योजना, 2021” ची खाल ल मह वाची वै श

ये आहे त:

या यावर नयं त सं थे वारे सेवेत ट
ु नमाण होईल अशा कारे अ याय झाला आहे असा कोणताह

1.

ाहक या योजनेखल

वतः कं वा आप या ा धकृत

त नधी माफत त ार दखल क शकतो. “"सेवेत

ुट ’या सं ेची या या यातन
ू वगळ या गेले या व श ट बाबीं या याद सह कर यात आल आहे .

2. भारतभरातील त ार वीकार यासाठ रझव बक ऑफ इं डयाने चंडीगढ येथे एक क य वीकार व
क (सीआरपीसी) सु केले आहे .

या

3. आपण कोण या योजनेखाल लोकपाल यां याकडे त ार दाखल करायची हे शोधत बस याची गरज आता
ाहकाला भासणार नाह . या योजनेने

टाकल आहे .

येक लोकपाल कायालयाचे वेगळे काय े ह संक पना काढून

4. लोकपालांसमोर दाखल करता येणा या आ ण यावर लोकपाल नणय दे ऊ शकतील अशा ववादा या
रकमेवर कोणतीह कमाल सीमा नाह .

5. या योजनेखाल त ार दाखल कर यासाठ ज र या असणा या पूवगरजे या बाबी: 

नयं त सं थेकडे लेखी त ार दाखल केलेले गेलल
े असायला हवी, जी नयं त सं थे वारे भागशः /

पूणपणे फेटाळल गेलेल असेल कं वा नयं त सं थेला त ार ा त झा यापासून 30 दवसां या आत
त याकडून त ारदाराला कोणतेह उ तर मळालेले नसेल.

 त ारदाराला नयं त सं थेकडून उ तर मळा यापासून 1 वषा या आत कं वा याला नयं त

सं थेकडून उ तर न मळा या या तारखेपासून 1 वष 30 दवसां या आत लोकपाल यां याकडे त ार
दाखल केल जायला हवी.
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 त ार अशा

व पाची नसावी िज यासंदभातल कारवाई आधीच लोकपाल कं वा इतर कोणतेह

यायालय, याया धकरण कं वा लवाद कं वा कोणताह इतर मंच यां यासमोर लं बत असेल कं वा

नकालात काढल गेलेल असेल.

 त ार खोडसाळपणाची, ास दे या या हेतूने केलेल कं वा ु लक व पाची नसावी.
6. त ार दाखल कर याची

या: -

 आरबीआयचे पोटल (https://cms.rbi.org.in ) या वारे त ार ऑनलाईन दाखल करता येईल
 त ार इले

ॉ नक प तीने CRPC@rbi.org.in वर ई-मेल पाठवून कं वा खाल ल प यावर थापन

केले या क य वीकार व

या क ाकडे(सीआरपीसी)

य

र तीने दाखल करता येईल.

रझव बक ऑफ इं डया 4था मजला, से टर 17, चंडीगढ- 160017

 या शवाय 14448 हा टोल-

मांक असणारे (सकाळी 9:30 ते दप
ु ार 5:15) एक संपक क

थापन केले

जात आहे जे सुरवातीला हंद , इंि लश आ ण आठ भारतीय ादे शक भाषांम ये कामकाज करे ल आ ण
मागाहून याचा व तार इतर भारतीय भाषांचा समावेश कर यासाठ कर यात येईल.

7. नयं त सं थे वारे नेमला गेलेला नोडल अ धकार सं थेचे

त न ध व कर यासाठ आ ण दाखल

केले या त ार बाबत नयं त सं थे या वतीने मा हती परु व यासाठ जबाबदार असेल. कंपनी या मुख

नोडल अ धका या या संपकाचा तप शल जाणून घे यासाठ कृपया https://axio.co.in/regulatory
या आम या वेबसाईटला भेट या

8. त ार ा त झा यानंतर नयं त सं थेने लोकपाल यांना त ार ा त झा यापासून 15 दवसां या आत सव

संबं धत कागदप ांस हत एक लेखी उ तर लोकपाल यांना पाठवायला हवे. मा अशी तरतद
ू आहे क नयं त
सं थेने लेखी वनंती के यास आ ण लोकपाल यांचे याबाबत समाधान झा यास लोकपाल नयं त सं थेला
आपले लेखी

हणणे आ ण कागदप े दाखल कर यास लोकपाल यांना यो य वाटे ल इतका अ धकचा

कालावधी मा य क शकतात.

9. जर त ार या योजनेखाल टकणार नसेल तर लोकपाल / उप-लोकपाल कोण याह वेळेला त ार नाका
शकतात.
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10. अशा नणयाबाबत असमाधानी असणारा ाहक अशा नकाला या कं वा नाकारले जा या या तारखेपासन
ू
30 दवसां या आत अपील ा धका याकडे अपील क शकतो. आरबीआय या ाहक
खा याचे भार कायकार संचालक या योजनेखाल अपील ा धकार असतील

11.

श ण आ ण संर ण

याबाबतीत नयं त सं थे वारे मा हती / कागदप े समाधानकारक र या व वेळेत दाखल न केल

गे यामुळे लोकपाल यांनी नयं त सं थे या व
अपील कर याचा ह क असणार नाह .

नकाल दला असेल अशा बाबतीत नयं त सं थेला

12. अ धक तप शलासाठ कृपया कॅ पटल लोट या https://axio.co.in/regulatory या वेबसाईटवर ल
कं वा www.rbi.org.in या आरबीआय या वेबसाईटवर ल योजनेचा तप शल बघा. योजनेची

त

आम या कायालयांम येसु ा उपल ध आहे , जी ाहकाने वनंती के यास यांना संदभासाठ उपल ध क न
दल जाईल.
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