
रिझर्व ह् बँक – इंटिग्रेिेड ओंबड्समन स्कीम (एकात्ममक लोकपाल योजना) 2021 

ठळक वशैिष्ट्ये 

 एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 ही 12 नोव्हेंबर 2021 पासून लागू आहे. आर.बी.आय लोकपाल यंत्रणेच ेअधिकारके्षत्र तटस्थ बनवून ही 
योजना 'एक राष्ट्र एक लोकपाल' दृष्ट्टीकोनाचा अवलंब करते. ही योजना आता आर.बी.आय च्या ववद्यिान तीन लोकपाल योजनांना एकत्रत्रत 
करते आणण मया आहेत, (i) बँककंग लोकपाल योजना, 2006; (ii) नॉन-बँककंग ववत्तीय कंपनयासंाठी लोकपाल योजना, 2018; आणण (iii) डित्जटल 
व्यवहारांसाठी लोकपाल योजना, 2019 

उपयुक्तता: 

या योजनेत खालील ननयंत्रत्रत संस्थांचा (रेग्युलेटेि एंटटटीजचा) (आर.ई) सिावेश आहे: 

i. 
आ
य
. 

सवव व्यावसानयक बँका, प्रादेशशक ग्रािीण बकँा, शेड्यूल्ि प्राथशिक (शहरी) सहकारी बँका आणण नॉन-शेड्यलू्ि प्राथशिक (शहरी) सहकारी बकँा, 
जयांच्या ठेवींच ेआकारिान िागील आधथवक वर्ावच्या लेखापरीक्षण केलेल्या ताळेबंदाच्या (बलॅनस शीटच्या) तारखनेुसार 50 कोटी रुपये ककंवा 
मयाहून अधिक आहे; 

सवव नॉन-बँककंग ववत्तीय कंपनया (एन.बी.एफ.सी) (हाऊशसगं फायनानस कंपनया वगळून) जया (a) ठेवी स्वीकारण्यासाठी अधिकृत आहेत; 

ककंवा (b) मयांच्याकिे अस ेग्राहक इंटरफेस आहे जयांच्या िालित्तेचा आकारिान िागील आधथवक वर्ावच्या लेखापरीक्षण केलेल्या ताळेबंदाच्या 
(बॅलनस शीटच्या) तारखेनसुार 100 कोटी रुपये ककंवा मयाहून अधिक आहे;  आणण 

योजनेंतगवत पररभावर्त केल्याप्रिाणे सवव शसस्टि पाटीशसपटं. 

ii. 

iii. 

 या योजनेंतर्हत तक्रािीचे ननवािण किण्याची प्रक्रक्रया: 

।  तक्रािीचे कािण: कोणतीही कृती/ननयंत्रत्रत संस्थेला वगळणे जयािळेु पररणािी सेवेतील कितरता तयार होत ेवैयत्ततकररमया ककंवा 
अधिकृत प्रनतननिीद्वारे तक्रार दाखल करू शकतात. 

"अधिकृत प्रनतननिी" म्हणज ेएखादी व्यतती, वकीलाव्यनतररतत (जोपयतं वकील पीडित व्यतती नाही) जयाला लोकपालासिोर कायववाहीत 
तक्रारदाराच ेप्रनतननधिमव करण्यासाठी योग्यररमया लखेी स्वरूपात ननयुतत केल ेगेल ेआहे आणण अधिकृत केल ेगेल ेआहे. 

। । 

ती
य 

. 

तक्राि योजनेंतर्हत िा्णाि ना्ी, जोपयतं: 

a) तक्रारदाराने, या योजनेंतगवत तक्रार करण्यापूवी, संबंधित ननयंत्रत्रत संस्थेकिे लखेी तक्रार केली होती आणण 

i.  तक्रार पूणवपणे ककंवा अंशतः ननयंत्रत्रत संस्थेन ेनाकारली होती, आणण तक्रारदाराच ेउत्तराने सिािान झालेले नाही; ककंवा ननयंत्रत्रत 
संस्थेला तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर 30 टदवसांच्या आत तक्रारदाराला कोणतेही उत्तर शिळाले नव्हते; आणण 
 
तक्रारदाराला ननयंत्रत्रत संस्थेकिून तक्रारीला उत्तर शिळाल्यानंतर एका वर्ावच्या आत लोकपालाकिे तक्रार केली जाते ककंवा, जेथ े
तक्रारीच्या तारखेपासनू एक वर्व आणण 30 टदवसांच्या आत कोणतहेी उत्तर शिळालेल ेनाही, 

ii. 

b)    तक्रार कारवाईच्या सिान कारणाच्या संदभावत नाही जी आिीच: 

लोकपालासिोर प्रलंत्रबत आहे ककंवा एखाद्या लोकपालान ेगुणवते्तवर ननकाली काढले ककंवा हाताळल ेआहे, िग ते मयाच 
तक्रारदाराकिून ककंवा एक ककंवा अनेक तक्रारदारांसह, ककंवा संबंधित एक ककंवा अनेक पक्ष यांच्याकिून प्राप्त झालेले असो 
ककंवा नसो; 

ii. कोणमयाही नयायालय, नयायाधिकरण ककंवा लवाद ककंवा इतर कोणमयाही िंच ककंवा प्राधिकरणासिोर प्रलंत्रबत आहे; ककंवा, कोणमयाही 
नयायालय, नयायाधिकरण ककंवा लवाद ककंवा इतर कोणमयाही िंच ककंवा प्राधिकरणाद्वारे गुणवते्तनुसार ननकाली काढल ेककंवा 
हाताळल ेगेले आहे, िग त ेमयाच तक्रारदाराकिून ककंवा संबंधित एक ककंवा अनेक तक्रारदार / पक्षाकंिून प्राप्त झाले असो ककंवा 
नसो.  

 

    

i. 

 



c)  तक्रार अपिानास्पद ककंवा कु्षल्लक ककंवा तापदायक स्वरूपाची असू नये; 

d) अशा दाव्यांसाठी ियावदा कायदा, 1963 अंतगवत ववटहत केलेल्या ियावदेची िुदत संपण्यापूवी ननयंत्रत्रत संस्थेकिे तक्रार केली गेली होती; 

e) तक्रारदार योजनेच्या कलि 11 िध्ये ननटदवष्ट्ट केल्याप्रिाणे संपूणव िाटहती प्रदान करतो; 

f)  तक्रारदारान ेवैयत्ततकररमया ककंवा वकील वगळता, जोपयतं वकील पीडित व्यतती नसतो, इतर अधिकृत प्रनतननिीद्वारे तक्रार दाखल केली आहे.  

 

III. या योजनेंतगवत तक्रारीची देखभाल न करण्याची कारणे अशी आहेत जयात पुढील बाबींचा सिावेश आहे- 
a. ननयंत्रत्रत संस्थेचा वाणणत्जयक ननवािा/वाणणत्जयक ननणवय; 
b. आउटसोशसगं कराराशी संबंधित ववके्रता आणण ननयंत्रत्रत संस्था यांच्यातील वाद; 
c. एक तक्रार जी थेट लोकपालाना संबोधित केलेली नाही; 
d. ननयंत्रत्रत संस्थेचा व्यवस्थापक वगव ककंवा कायवकारी अधिकाऱयांववरूद्ि सािानय तक्रारी; 
e. एक वववाद, जयािध्ये वैिाननक ककंवा कायद्याची अंिलबजावणी करणाऱया प्राधिकरणाच्या आदेशांच ेपालन करून कारवाई 

सुरू केली आहे; 
f. आर.बी.आय च्या ननयािक कके्षत नसलेली सेवा; 
g. ननयंत्रत्रत संस्थांििील वाद; आणण  
h. एका आर.ई च्या किवचारी-ननयोतता संबंिाशी संबंधित एक वववाद.  

तक्राि  दाखल किण्याची प्रक्रक्रया  : 

 लोकपालाकडे तक्राि दाखल 

किा 

 (एन.बी.एफ.सी कडून शमळालेल्या उत्तिाच्या एका 
वर्ाहच्या आत; क्रकंवा एन.बी.एफ.सी कडून उत्ति न 
शमळाल्यास एक वर्ह आणण 30 टदवसांच्या  आत) 

A) सी.एम.एस पोिहल 

(https://cms.rbi.org.in); 

क्रकंवा 
B) इलेक्रॉननक पद्धतीने क्रकंवा 

प्रमयक्ष जाऊन कें द्रीकृत पावती 
आणण प्रक्रक्रया कें द्र (सेंरलाइज्ड 

रिसीि अँड प्रोसेशसरं् सेंिि) 
(सी.आि.पी.सी) 

ईमेल : CRPC@rbi.org.in 

पत्ता : सेंरलाइज्ड रिशसि अँड प्रोसेशसरं् सेंिि 
(सी.आि.पी.सी), रिझर्व ह् बँक ऑफ इंडडया, 
चौथा मजला, सेक्िि 17, चंदीर्ड- 160 
017. 
 
संपकह  कें द्र ज्याचा िोल फ्री क्रमांक - 14448 (वेळ 
- सकाळी 9:30 ते सायंकाळी 5:15) आ्े. 

जि ग्रा्कान े

इति कोणमया्ी 
मंचाकडे संपकह  
साधला नसेल ति   

 

एन.बी.एफ.सी द्वािे संपूणह 
क्रकंवा अंितः तक्राि 
नाकािली र्ेली असेल ति 

आणण तक्रािदािाचे 
प्रनतसादाने समाधान 
झालेले ना्ी  

क्रकंवा 

 एन.बी.एफ.सी 
कडून कोणते्ी उत्ति 

शमळालेले ना्ी 

  30 

टदवसांच्या  
िेविी 

  एन.बी.एफ.सी 
कड ेलेखी तक्राि 

 

   

 

 

 

https://cms.rbi.org.in/
mailto:CRPC@rbi.org.in


  अपीलीय प्राधधकिणापुढे अपील किणे: 

 
लोकपाल कायावलयाने तक्रारीच्या टदलेल्या ननवाड्यािुळे ककंवा तक्रार फेटाळल्यािुळे त्रस्त तक्रारदाराला, ननवािा ककंवा नाकारलेली तक्रार शिळाल्याच्या 
तारखेच्या 30 टदवसांच्या आत, कायवकारी संचालक, ग्राहक शशक्षण आणण संरक्षण ववभाग (सी.ई.पी.िी), आर.बी.आय किे अपील करता येईल. 

 

अपीलीय प्राधिकरण, जर सिािानी असेल की तक्रारदाराकिे वळेेत अपील न करण्याचे पुरेस ेकारण आहे, तर 30 टदवसांपेक्षा आतील पुढील कालाविीसाठी 
परवानगी देऊ शकत ं

 

तक्रािींच ेननिाकिण: 
 लोकपालासिोरील कायववाही ही सारांश स्वरूपाची असते. 

 सुवविा, सािजंस्य ककंवा िध्यस्थीद्वारे सिझोताला प्रोमसाहन देत.े जर झाल ेनाही, तर ननवािा/आदेश जारी केला जाईल 

 

 

िीप : 
 ही पयावयी वववाद ननवारण यंत्रणा आहे.  

 तक्रारदाराला नयायालय, नयायाधिकरण ककंवा लवाद ककंवा इतर कोणमयाही िंचाकिे ककंवा प्राधिकरणाकिे जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे. 

कृपया   योजनेच्या तपिीलवाि प्रतसाठी https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/pdfs/RBIOS2021_121121.pdf  प्ा 

 



 एन.बी.एफ.सी.साठी लोकपालांच्या कायाहचा पत्ता आणण कायहके्षत्र 
अनुक्र
मांक  

 

कें द्र   एन.बी.एफ.सी लोकपाल  कायाहलयाचा  पत्ता 
 

  कायहक्षेत्र  
 

1. 
 

चेन्नई 
 

C/o ररझव्हव बँक ऑफ इंडिया फोटव ग्लॅशसस, चेननई 600 001 
एस.टी.िी कोि : 044 दरूध्वनी क्रिांक : 25395964 फॅतस 
नाही : 25395488 
ईिेल : cms.nbfcochennai@rbi.org.in 
 

ताशिळनािू, अंदिान आणण ननकोबार 
बेटे, कनावटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, 
केरळ, लक्षद्वीप कें द्रशाशसत प्रदेश 
आणण पुद्दचेुरी कें द्रशाशसत प्रदेश  

2. 
 

मुंबई 
 

C/o ररझव्हव बँक ऑफ इंडिया आर.बी.आय भायखळा ऑकफस 
त्रबत्ल्िंग, िुंबई सेंरल रेल्वे स्टेशन सिोर, भायखळा, िुंबई-400 
008 एस.टी.िी कोि: 022 दरूध्वनी क्रिांक : 2300 1280 
फॅतस क्रिांक : 23022024  
ईिेल : cms.nbfcomumbai@rbi.org.in 

िहाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, िध्य प्रदेश, 

छत्तीसगि, दादरा आणण नगर हवेली 
कें द्रशाशसत प्रदेश,  दिण आणण टदऊ  

 

3. 
 

नवी टदल्ली 
 

C/o ररझव्हव बँक ऑफ इंडिया संसद िगव नवी टदल्ली 
-110001 एस.टी.िी कोि : 011 दरूध्वनी क्रिांक : 23724856 
फॅतस क्रिांक : 23725218-19 
ईिेल : cms.nbfconewdelhi@rbi.org.in 

 

टदल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंि, हररयाणा, 
पंजाब, चंदीगि टहिाचल प्रदेश कें द्रशाशसत 
प्रदेश , आणण राजस्थान आणण जम्िू-
काश्िीर राजय   

4. 
 

कोलकाता 
 

C/o ररझव्हव बँक ऑफ इंडिया 15, नेताजी सुभार् रोि कोलकाता-
700 001  एस.टी.िी कोि : 033 दरूध्वनी क्रिांक : 22304982 
फॅतस क्रिांक : 22305899 ईिले : 
cms.nbfcokolkata@rbi.org.in 
 

पत्श्चि बंगाल, शसतकीि, ओडिशा, 
आसाि, अरुणाचल प्रदेश, िणणपूर, 
िेघालय, शिझोराि, नागालँि, त्रत्रपुरा, 
त्रबहार आणण झारखंि 
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