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 ग्राहकाने तक्राि दाखल किण्याचे कािणः 

 नियमि केलेल्या संस्थेच्या कृत्यामुळे नकंवा वगळल्यामुळे िाराज झालेला कोणताही ग्राहक या योजिेअंतगगत 

वैयक्तिकररत्या नकंवा अनिकृत प्रनतनििीमार्ग त तक्रार दाखल करू शकतो.  ("अनिकृत प्रनतनििी" म्हणजे 

वनकलाव्यनतररि, लोकपालसमोरच्या कायगवाहीमधे्य तक्रारदाराचे प्रनतनिनित्व करण्यासाठी नलक्तखत स्वरूपात 

नियुि केलेली आनण अनिकृत व्यिी). 

 तक्राि दाखल किण्याची प्रशक्रया: 

 (1) तक्रार या उदे्दशासाठी तयार केलेल्या पोर्गलद्वारे ऑिलाइि िोदंनवली जाऊ शकते.  नशवाय, चंदीगडमिील 

‘कें द्रीकृत पावती आनण प्रनक्रया कें द्र’ कडे पाठवलेल्या ई-मेलद्वारे नकंवा प्रत्यक्ष पत्राद्वारेही तक्रारी दाखल केल्या 

जाऊ शकतात. 

 पोर्गल: लोकपालचे तक्रार दाखल करण्याचे पोर्गल https://cms.rbi.org.in/  

 तक्राि फॉर्ह: https://cms.rbi.org.in/cms/assets/Documents/ComplaintForm_English.pdf  

 ईरे्ल आयडी: crpc@rbi.org.in  

 पत्ता: कें द्रीकृत पावती आनण प्रनक्रया कें द्र, भारतीय ररझर्व्ग बँक, 4था मजला, सेक्टर 17, चंडीगढ 160017. 

 (२) ररझर्व्ग बँकेिे अनिसूनचत केल्यािुसार तक्रार इलेक्टर ॉनिक नकंवा भौनतक पद्धतीिे सेंर्रलाइज्ड पावती आनण 

प्रनक्रया कें द्राकडे देखील सादर केली जाऊ शकते.  तक्रार, प्रत्यक्ष स्वरूपात सादर केली असल्यास, तक्रारदारािे 

नकंवा अनिकृत प्रनतनििीद्वारे रीतसर स्वाक्षरी केली पानहजे.  तक्रार इलेक्टर ॉनिक नकंवा नर्नजकल मोडमधे्य अशा 

स्वरूपात सादर केली जाईल आनण ररझर्व्ग बँकेिे निनदगष्ट केलेली मानहती असेल. 

 तक्रािी ींचे शनिाकिण 

 • नियमि केलेली संस्था, तक्रार नमळाल्यावर, तक्रारीतील प्रनतवादांिा उत्तर देण्यासाठी नतची लेखी आवृत्ती दाखल 

करेल आनण त्यावर नवसंबूि असलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती, निराकरणासाठी लोकपालसमोर 15 नदवसांच्या आत 

संलग्न करेल. 

 • जर नवनियनमत संस्था त्याची नलक्तखत आवृत्ती आनण कागदपते्र वेळेत दाखल करण्यात अपयशी ठरल्यास, 

लोकपाल रेकॉडगवर उपलब्ध पुराव्याच्या आिारे एकतरर्ा पुढे जाऊ शकतो आनण योग्य ऑडगर पास करू शकतो 

नकंवा पुरस्कार जारी करू शकतो. 

 • नवनियनमत संस्था तक्रारदाराकडूि स्वीकृती पत्र नमळाल्याच्या तारखेपासूि 30 नदवसांच्या आत पुरस्काराचे 

आनण लोकपालचे घनिष्ठ अिुपालि पालि करेल. 

योजना के ग्राहको ंको किर करती 

है 

 
सवग  बँक 
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 लोकपाल शनणहय कसा घेतो? 

 • लोकपालसमोरील कायगवाही सारांश स्वरूपाची असते आनण ती पुराव्याच्या कोणत्याही नियमांिा बांिील िसते. 

 • सामंजस्यािे नकंवा मध्यस्थीद्वारे सेर्लमेंर्ला प्रोत्साहि देते > कोणत्याही निणगयापयंत पोहोचले िसल्यास, 

पुरस्कार/ऑडगर जारी करू शकतात. 

 लोकपालच्या शनणहयावि सर्ाधानी नसल्यास ग्राहक अपील करू िकतो का? 

 होय, जर लोकपालचा निणगय अपील करण्यायोग्य असेल तर  अपीलीय अनिकारी: प्रभारी कायगकारी संचालक, 

RBI. 

 टीप: 

 • ही एक पयागयी नववाद निराकरण यंत्रणा आहे 

 • ग्राहकाला कोणत्याही र्प्प्यावर निवारणासाठी इतर न्यायालय/मंच/अनिकारीकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. 

 योजनेच्या अशधक तपिीलाींसाठी 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  पहा. 

https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf

