
ठळक वैशिष्ट्ये: रिझर्व्ह बँक - एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 

 

एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 12 नोर्व्ेंबि 2021 पासून प्रभावी आहे. एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 ची 

ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत: 

I. योजनेअंतर्हत तक्राि असू िकत नाही, जोपयंत: 

 

अ) तक्रािदािाने, योजनेअंतर्हत तक्राि किण्यापूवी, संबंशित शनयमन केलेल्या घटकाकडे लेखी तक्राि केली होती 

आशण 

 

i तक्राि पूणहपणे शकंवा अंितः शनयमन केलेल्या घटकाद्वािे नाकािण्यात आली होती आशण तक्रािदाि उत्तिाने 

समािानी नाही; शकंवा शनयमन केलेल्या घटकाला तक्राि शमळाल्यानंति 30 शदवसांच्या आत तक्रािदािाला 

कोणतेही उत्ति शमळाले नर्व्ते; आशण 

ii तक्रािकर्त्ाहला शवशनयशमत घटकाकडून तक्रािीचे उत्ति शमळाल्यानंति शकंवा जेथे कोणतेही उत्ति न 

शमळाल्यानंति तक्रािीच्या तािखेपासून एक वर्ह आशण 30 शदवसांच्या आत तक्राि लोकपालकडे केली जाते. 

 

ब) तक्राि ही कािवाईच्या र्त्ाच कािणासंदभाहत नाही जी आिीपासून आहे: 

 

i लोकपालासमोि प्रलंशबत शकंवा रु्णवते्तनुसाि शनकाली काढणे शकंवा व्यवहाि किणे, लोकपालाने, र्त्ाच 

तक्रािदािाकडून शकंवा एक शकंवा अशिक तक्रािकर्त्ांकडून, शकंवा संबंशित पक्ांपैकी एक शकंवा अशिक 

पक्ांकडून शमळालेले असो शकंवा नसले; 

ii कोणतेही न्यायालय, न्यायाशिकिण शकंवा लवाद शकंवा इति कोणर्त्ाही मंच शकंवा प्राशिकिणासमोि प्रलंशबत; 

शकंवा, कोणर्त्ाही न्यायालय, न्यायाशिकिण शकंवा मध्यस्थ शकंवा इति कोणर्त्ाही मंच शकंवा प्राशिकिणाद्वािे, र्त्ाच 

तक्रािदािाकडून शकंवा संबंशित एक शकंवा अशिक तक्रािकर्त्ांकडून/पक्ांसोबत शमळालेले असो वा नसो, 

रु्णवते्तनुसाि शनकाली काढले शकंवा हाताळले रे्ले. 

 

c) तक्राि अपमानास्पद शकंवा फालतू शकंवा त्रासदायक नाही; 

d) अिा दाव्यांसाठी मयाहदा कायदा, 1963 अंतर्हत शवशहत केलेल्या मयाहदेची मुदत संपण्यापूवी शवशनयशमत 

घटकाकडे तक्राि केली रे्ली होती; 

e) तक्रािदाि योजनेच्या कलम 11 मधे्य नमूद केल्यानुसाि संपूणह माशहती प्रदान कितो; 

f) तक्रािदािाने वैयत्मिकरिर्त्ा शकंवा अशिविा व्यशतिीि अशिकृत प्रशतशनिीद्वािे तक्राि दाखल केली आहे 

जोपयंत वकील पीशडत व्यिी नसतो. 

 

 

II. सेवेतील कमतरतेची कोणतीही तक्रार या योजनेंतर्गत खालील बाबी ींमधे्य असणार नाही: 



अ) ननयमन केलेल्या घटकाचा व्यावसानयक ननणगय/व्यावसानयक ननणगय; 

b) आउटसोनसिंर् कराराशी सींबींनित नवके्रता आनण ननयमन केलेली सींस्था याींच्यातील नववाद; 

c) लोकपालला थेट सींबोनित न केलेली तक्रार; 

d) ननयमन केलेल्या सींस्थेच्या व्यवस्थापन नकीं वा कायगकारीाींनवरुद्ध सामान्य तक्रारी; 

e) एक नववाद ज्यामधे्य कायदेशीर नकीं वा कायद्याची अींमलबजावणी करणार्या प्रानिकरणाच्या आदेशाींचे पालन 

करून ननयमन केलेल्या घटकाद्वारे कारवाई सुरू केली जाते; 

f) ररझर्व्ग बँकेच्या ननयामक कके्षत नसलेली सेवा; 

g) ननयमन केलेल्या सींस्थाींमिील नववाद; आनण 

h) ननयमन केलेल्या घटकाच्या कमगचारी-ननयोक्ता सींबींिाींचा समावेश असलेला नववाद. 

 

III. तक्राि दाखल किण्याची प्रशक्रया 

 

अ) https://cms.rbi.org.in वि ऑनलाइन तक्राि नोदंवता येईल 

 

ब) रिझर्व्ह बँकेने अशिसूशचत केल्यानुसाि तक्राि इलेक्ट्र ॉशनक शकंवा भौशतक पद्धतीने कें द्रीकृत पावती आशण 

प्रशक्रया कें द्राकडे देखील सादि केली जाऊ िकते. तक्राि, प्रर्त्क् स्वरूपात सादि केली असल्यास, तक्रािदािाने 

शकंवा अशिकृत प्रशतशनिीद्वािे िीतसि स्वाक्िी केली पाशहजे. तक्राि इलेक्ट्र ॉशनक शकंवा शफशजकल मोडमधे्य अिा 

स्वरूपात सादि केली जाईल आशण र्त्ात रिझर्व्ह बँकेने शनशदहष्ट केलेली माशहती असेल. 

 

IV. अपील प्राशिकिणासमोि अपील किा 

 

एखाद्या पुिस्कािामुळे शकंवा लोकपाल कायाहलयाने तक्राि नाकािल्यामुळे नािाज झालेला तक्रािदाि, पुिस्काि 

शमळाल्याच्या तािखेपासून शकंवा तक्राि नाकािल्याच्या 30 शदवसांच्या आत, अपील प्राशिकिणासमोि अपील 

किण्यास प्रािान्य देऊ िकतो. 

 

अपील प्राशिकिण, तक्रािदािाने वेळेत अपील न किण्यामारे् पुिेसे कािण असल्याचे समािानी असल्यास, 30 

शदवसांपेक्ा जास्त कालाविीची पिवानर्ी देऊ िकते. 

 

 


