
रिझर्व्ह बँक – एकीकृत लोकपाल योजना, २०२१- ठळक वैशिष्ट्ये 

 

रिझर्व्ह बँक – एकीकृत लोकपाल योजना, २०२१ (योजना) १२ नोर्व्ेंबि २०२१ िोजी सुरू किण्यात आली आहे. 

ही योजना ‘एक देश एक लोकपाल’ या सूत्रावि आधािलेली असून त्याद्वािे आिबीआयचे लोकपाल कायहतंत्र हे 

कायहके्षत्र ननिपेक्ष किण्यात आले आहे.  

या योजनेची ठळक वैनशष्ट्ये पुढीलप्रमाणे : 

i. तक्रािदािाला यापुढे तो/ती कोणत्या योजनेअंतर्हत लोकपालाकडे तक्राि दाखल कित आहे, ते स्पष्ट 

किण्याची र्िज िाहणाि नाही. 

 

ii. या योजनेत ‘सेवेतील तु्रटी’ हा तक्राि दाखल किण्याचा आधाि ठिवण्यात आला असून त्यातील 

अपवजहनांची नवनशष्ट यादीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे तक्रािी ‘योजनेत नमूद कािणांमधे्य 

समानवष्ट नसल्याचे’ कािण देऊन नाकािल्या जाणाि नाहीत.  

 

iii. या योजनेअंतर्हत प्रते्यक लोकपालाचे कायहके्षत्र नवसनजहत किण्यात आले आहे.  

 

iv. आिबीआय, चंडीर्ड येथे प्रत्यक्ष वा ईमेलद्वािे तक्रािी स्वीकारून त्यांच्यावि प्राथनमक प्रनक्रया 

किण्यासाठी कें द्रीकृत स्वीकृती व प्रनक्रया कें द्र उघडण्यात आले आहे.  

 

v. ग्राहकांनी नवननयनमत आस्थापनानविोधात केलेल्या तक्रािीचं्या संदर्ाहत नवननयनमत आस्थापनाचे 

प्रनतनननधत्व किण्याची तसेच संदनर्हत मानहती देण्याची जबाबदािी सावहजननक के्षत्रातील बँकेचे 

सिव्यवस्थापक नकंवा समकक्ष शे्रणीतील मुख्य नोडल अनधकाऱ्याची असेल.  

 

vi. एखाद्या प्रकिणात समाधानकािक आनण यथाकाल मानहती/ कार्दपते्र न नदल्याबद्दल लोकपालाने 

नवननयनमत आस्थापनानविोधात ननकाल नदला असेल ति त्यानवरुद्ध दाद मार्ण्याचा अनधकाि त्या 

आस्थापनाला असणाि नाही.  

 

आिबीआयचे कायहकािी संचालक- ग्राहकनशक्षण आनण संिक्षण नवर्ार् प्रमुख हे या योजनेअंतर्हत अपीलीय 

प्रानधकािी असतील.  

 

योजनेअंतर्हत तक्राि किी दाखल किावी :  

 

नोमुिा कॅनपटल (इंनडया) प्रायरे्व्ट नलनमटेड (आस्थापना) यांच्याकडे लेखी तक्राि केल्यानंति आनण  

- आस्थापनाने तक्राि संपूणहपणे फेटाळली व या प्रनतसादाने तक्रािदाि संतुष्ट नसेल ति, नकंवा   

- आस्थापनाकडे तक्राि नोदंवल्यानंति ३० नदवसांच्या आत प्रनतसाद न नमळाल्यास  

या योजनेअंतर्हत तक्राि नोदंवता येईल. 

 

आस्थापनाकडून प्रनतसाद नमळाल्यानंति एक वर्ाहच्या आत नकंवा जेथे आस्थापनाकडून प्रनतसादच नमळालेला 

नाही तेथे तक्रािीच्या तािखेच्या एक वर्ह ३० नदवसांच्या आत लोकपालाकडे तक्राि किावी लारे्ल.  

 

तक्राि दाखल किण्याची पद्धत 

 

- तक्राि नोदंनवण्यासाठी ननमाहण केलेल्या (https://cms.rbi.org.in) या पोटहलच्या माध्यमातून ऑनलाइन 

तक्राि नोदंवावी. 

- रिझर्व्ह बँकेने अनधसूनचत केलेल्या कें द्रीकृत स्वीकृती व प्रनक्रया कें द्राकडे इलेक्ट्र ॉननक मार्ाहने नकंवा 

प्रत्यक्ष तक्राि दाखल किता येईल. 

  

https://cms.rbi.org.in/


योजनेसंबंधी अनधक मानहतीसाठी कृपया www.rbi.org.in या संकेतस्थळाला रे्ट द्या. 

http://www.rbi.org.in/

