
 रिझर्व्ह बँक - एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 
 

 ठळक वैशिष्ट्ये 
 

प्रयोजत्व: 

 
स्कीममधे्य निनित केल्याप्रमाणे बँक नकिं वा िॉि-बँनकिं ग फायिान्शियल किं पिी नकिं वा निस्टममधे्य िहभागी (पेमेंट 

निस्टममधे्य भाग घेणारी व्यक्ती) नकिं वा ररझर्व्ह बँकेिे वेळोवेळी निनदहष्ट केल्यािुिार योजिेंतगहत वगळण्यात ि 

आलेल्या इतर कोणत्याही घटकाद्वारे नदल्या जाणाऱ्या िेवािंिा ही योजिा लागू अिेल. 
 

ग्राहकाने तक्राि दाखल किण्याची कािणे:- तक्रािीची दखल न घेतली जाण्याची कािणं/सेवेतील 

कमतितेची कोणतीही तक्राि या योजनेअंतर्हत खालील 

बाबीमंधे्य असू िकतात:- 

Lendingkart फायिान्स नलनमटेड (“किं पिी”) च्या कृत्यामुळे 

नकिं वा एखाद्या ग्राहकाला वगळल्यामुळे, ज्या ग्राहकाच्या 

िेवेत कमतरता आली अिेल अिा, त्रस्त झालेला ग्राहक या 

योजिेअिंतगहत वैयन्क्तकररत्या नकिं वा योजिेत निनित 

केल्यािुिार अनिकृत प्रनतनििीमाफह त तक्रार दाखल करू 

िकतो. 

● किं पिीचा व्याविानयक निष्कर्ह/व्याविानयक निणहय; 

● आउटिोनििंग करारािी ििंबिंनित नवके्रता आनण किं पिी 

यािंच्यातील नववाद; 

● लोकपालला थेट ििंबोनित ि केली गेलेली तक्रार; 

● किं पिीचे व्यवस्थापि नकिं वा अनिकारी यािंच्यानवरुद्ध 

िामान्य तक्रारी; 

● वैिानिक नकिं वा कायद्याची अिंमलबजावणी करणाऱ्या 

प्रानिकरणाच्या आदेिािंचे पालि करूि किं पिीिे कारवाई 

िुरू केल्यािे निमाहण झालेले नववाद; 

● ररझर्व्ह बँकेच्या नियामक कके्षत ििलेली िेवा; 

● किं पिी आनण इतर नियमि केलेल्या ििंस्थािंमिील नववाद; 

● किं पिीच्या कमहचारी-नियोक्ता ििंबिंिािंचा िमावेि अिलेला 

नववाद. 

● केलेली तक्रार ही कारवाईच्या त्याच कारणाििंदभाहत 

ििावी जी आिीच- 

- लोकपालािमोर निकाली काढण्यािाठी प्रलिंनबत 

आहे नकिं वा िेटल झाली आहे नकिं वा गुणवते्तिुिार 

व्यवहार झाला आहे, लोकपालाला, एकाच 

तक्रारदाराकडूि नकिं वा एक नकिं वा अनिक 

तक्रारदारािंकडूि, नकिं वा ििंबिंनित पक्षािंपैकी एका नकिं वा 

अनिक पक्षािंकडूि नमळालेली अिेल नकिं वा ििेल; 

आनण 

- कोणतेही न्यायालय, न्यायानिकरण नकिं वा लवाद 

नकिं वा इतर कोणत्याही मिंच नकिं वा प्रानिकरणािमोर 

प्रलिंनबत अिलेली तक्रार; नकिं वा, कोणत्याही 

न्यायालय, न्यायानिकरण नकिं वा मध्यस्थ नकिं वा इतर 

कोणत्याही मिंच नकिं वा प्रानिकरणाद्वारे, एकाच 

तक्रारदाराकडूि नकिं वा ििंबिंनित एक नकिं वा अनिक 

तक्रारदार/पक्षािं कडूि नमळालेली नकिं वा नमळाली 

ििली  तरीही गुणवते्तिुिार निकाली काढलेली नकिं वा 

हाताळली  गेलेली. 



● तक्रार अपमािजिक नकिं वा िुल्लक नकिं वा त्रािदायक 

स्वरूपाची अिल्याि; 

● तक्रार मयाहदा कायदा, 1963 अिंतगहत नवनहत केलेल्या 

मयाहदेची मुदत ििंपल्याििंतर करण्यात आलेल्या 

दाव्यािंिाठी किं पिीकडे करण्यात आलेली तक्रार; 

● तक्रारदार योजिेच्या कलम 11 मधे्य िमूद केल्यािुिार 

ििंपूणह मानहती ििलेली तक्रार; 

● तक्रारदारािे वैयन्क्तकररत्या नकिं वा अनभवक्त्यानिवाय 

(अनिवक्ता पीनडत व्यक्ती अिल्यानिवाय) अनिकृत 

प्रनतनििीद्वारे तक्रार िोिंदवली ििल्याि . 

 

ग्राहक तक्राि किी करू िकतो? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

लोकपाल/कें द्रीकृत पावती आनण प्रनक्रया कें द्रावर तक्रार दाखल करण्याची प्रनक्रया:- 
 

1. या कारणास्तव तयार केलेल्या पोटहलद्वारे तक्रार ऑिलाइि िोिंदनवली जाऊ िकते 
(https://cms.rbi.org.in). 
 

2. खालील पत्त्यावर कें द्रीकृत पावती आनण प्रनक्रया कें द्रावर इलेक्ट्र ॉनिक नकिं वा प्रत्यक्षररत्या देखील तक्रार 

दाखल  केली जाऊ िकते. तक्रार, प्रत्यक्ष स्वरूपात िादर केली अिल्याि, तक्रारदारािे नकिं वा अनिकृत 

प्रनतनििीद्वारे रीतिर स्वाक्षरी केलेली अिावी. 
 

3. तक्रार फॉमहमधे्य (स्वतिंत्रपणे अपलोड केलेल्या) आनण ररझवहह बँक ऑफ इिंनडयािे िमूद केल्याप्रमाणे 

मानहती अिलेली तक्रार इलेक्ट्र ॉनिक नकिं वा प्रत्यक्षररत्या िबनमट केली जाईल. 
 

किं पिीकडे लेखी तक्रार 

(तक्रारदारािे तक्रार केल्याचा पुरावा 

िादर केला जाऊ िकतो अिा 

पद्धती िंचा िमावेि आहे) 
 

 किं पिीिे तक्रार पूणहपणे नकिं वा अिंितः  

िाकारली होती आनण तक्रारदार 

उत्तरािे िमािािी िाही 

तक्रार नमळाल्यापािूि 30 

नदविािंच्या आत तक्रारदाराला 

किं पिीकडूि कोणतेही उत्तर 

नमळालेले िाही  

तक्रारदाराला 

किं पिीकडूि उत्तर 

नमळाल्याििंतर 1 वर्ाहच्या 

आत 

तक्रारीच्या 

तारखेपािूि 1 वर्ह 30 

नदविािंच्या आत 

 

लोकपाल पोटहल/ कें द्रीकृत 

पावती आनण प्रनक्रया कें द्र 

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


 कें द्रीकृत पावती आशण प्रशक्रया कें द्राची माशहती (CRPC) 
 

िेंटरलाइज्ड ररनिप्ट अँड प्रोिेनििंग िेंटर (CRPC) 

ररझर्व्ह बँक ऑफ इिंनडया, िेंटरल न्र्व्स्टा, 4था मजला, िेक्ट्र 17, चिंदीगड-160 017 

ईमेल:-crpc@rbi.org.in 

टोल फ्री क्र. - 14448  
 

1. लोकपालांद्वािे शनणहय कसा घेतला जातो? 

- लोकपालिमोरील कायहवाही िारािंि स्वरूपाची अिते 

- िामिंजस्याद्वारे िेटलमेंटला प्रोत्साहि देण्यात येते-> तिे ि होऊ िकल्याि, लोकपाल निवाडा/ऑडहर जारी 

करू िकतात 
 

2. लोकपालच्या शनणहयावि समाधानी नसल्यास ग्राहक अपील प्राशधकिणासमोि अपील करू िकतो 

का? 

होय, लोकपालािंच्या निणहयानवरुद्ध अपील करता आहे > अपीलीय अनिकारी: ररझर्व्ह बँकेच्या नवभागाचे प्रभारी 

कायहकारी ििंचालक अितात> निवाडा झाल्याििंतर नकिं वा तक्रार िाकारल्याच्या 30 नदविािंच्या आत अपील केले 

जाऊ िकते). 

टीप: 

- ही एक पयाहयी नववाद निणहय(अल्टरिेट नडस्युट ररिोलु्यिि) यिंत्रणा आहे 

- ग्राहकाला कोणत्याही टप्प्यावर निवारणािाठी इतर न्यायालय/मिंच/अनिकारी यािंच्याकडे जाण्याचे स्वातिंत्र्य 

अिते. 
 

योजिेच्या अनिक मानहतीिाठी https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng पहा 
 

Lendingkart फायनान्स शलशमटेडचे नोडल अशधकािी 

िाव: िौ. कुमुनदिी अग्रवाल 

पत्ता: िहावा मजला, बी ब्लॉक, द फस्टह, द फस्टह अरे्व्नू्य रोड, केिवबाग पाटी प्लॉट, वस्त्रापूर, अहमदाबाद ––
380015 

टेनलफोि ििंबर: 079 6814 4659 मोबाईल ििंबर : +91-70690 87586 

ई-मेल: nodalofficer@lendingkart.com 
 

िोमवार ते िुक्रवार (िावहजनिक िुट्ट्या वगळूि) िकाळी 10:30 ते ििंध्याकाळी 6:00 च्या दरम्याि िोडल 

ऑनफिरिी ििंपकह  िािता येईल. 
 

 

 


