
 रिझर्व ह् बँक - एकात्मिक लोकपाल योजना, 2021 
 

 ठळक वैशिष्ट्ये 
 

प्रयोजमव: 

 
स्कीििध्ये ननत्चित केल्याप्रिाण ेबँक ककिं वा नॉन-बँककिंग फायनात्शियल किं पनी ककिं वा शिस्टििध्ये ि्भागी (पिेेंट 

शिस्टििध्ये भाग घेणािी र्वयक्ती) ककिं वा रिझर्व ह् बँकेने वेळोवेळी ननर्दहष्टट केल्यानुिाि योजनेंतगहत वगळण्यात न 

आलेल्या इति कोणमया्ी घटकाद्वािे र्दल्या जाणाऱ्या िेवािंना ्ी योजना लागू अिेल.  

ग्रा्काने तक्राि दाखल किण्यािी कािणे:- तक्रािीिी दखल न घेतली जाण्यािी कािणिं/िेवेतील 

कितितिेी कोणती्ी तक्राि या योजनेअिंतगहत खालील 

बाबीिंिध्ये अि ूिकतात:- 

Lendingkart फायनाशि शलशिटेड (“किं पनी”) च्या कृमयािुळे 

ककिं वा एखाद्या ग्रा्काला वगळल्यािुळे, ज्या ग्रा्काच्या 
िेवेत कितिता आली अिेल अिा, त्रस्त झालेला ग्रा्क या 
योजनेअिंतगहत वैयत्क्तकरिमया ककिं वा योजनेत ननत्चित 

केल्यानुिाि अधिकृत प्रनतननिीिाफह त तक्राि दाखल करू 

िकतो. 

● किं पनीिा र्वयाविानयक ननष्टकर्ह/र्वयाविानयक ननणहय; 

● आउटिोशििंग किािािी ििंबिंधित ववके्रता आणण किं पनी 
यािंच्यातील वववाद; 

● लोकपालला थटे ििंबोधित न केली गेलेली तक्राि; 

● किं पनीिे र्वयवस्थापन ककिं वा अधिकािी यािंच्याववरुद्ि 

िािाशय तक्रािी; 
● वैिाननक ककिं वा कायद्यािी अिंिलबजावणी किणाऱ्या 

प्राधिकिणाच्या आदेिािंिे पालन करून किं पनीने कािवाई 

िुरू केल्याने ननिाहण झालेले वववाद; 
● रिझर्व ह् बँकेच्या ननयािक कक्षते निलेली िेवा; 
● किं पनी आणण इति ननयिन केलेल्या ििंस्थािंििील वववाद; 

● किं पनीच्या किहिािी-ननयोक्ता ििंबिंिािंिा ििाविे अिललेा 
वववाद. 

● केलेली तक्राि ्ी कािवाईच्या मयाि कािणाििंदभाहत 

निावी जी आिीि- 
- लोकपालाििोि ननकाली काढण्यािाठी प्रलिंबबत आ्े 

ककिं वा िेटल झाली आ्े ककिं वा गुणवते्तनुिाि र्वयव्ाि 

झाला आ्े, लोकपालाला, एकाि तक्रािदािाकडून 

ककिं वा एक ककिं वा अधिक तक्रािदािािंकडून, ककिं वा 
ििंबिंधित पक्षािंपैकी एका ककिं वा अधिक पक्षािंकडून 

शिळालेली अिेल ककिं वा निेल; आणण - कोणते् ी शयायालय, शयायाधिकिण ककिंवा लवाद ककिंवा 
इति कोणमया्ी ििंि ककिं वा प्राधिकिणाििोि प्रलिंबबत 

अिलेली तक्राि; ककिं वा, कोणमया्ी शयायालय, 

शयायाधिकिण ककिं वा िध्यस्थ ककिं वा इति कोणमया्ी 
ििंि ककिं वा प्राधिकिणाद्वािे, एकाि तक्रािदािाकडून 

ककिं वा ििंबिंधित एक ककिं वा अधिक तक्रािदाि/पक्षािं 
कडून शिळालेली ककिं वा शिळाली निली  तिी्ी 
गुणवते्तनुिाि ननकाली काढलेली ककिं वा ्ाताळली  
गेलेली. 



● तक्राि अपिानजनक ककिं वा िुल्लक ककिं वा त्रािदायक 

स्वरूपािी अिल्याि; 
● तक्राि ियाहदा कायदा, 1963 अिंतगहत ववर््त केलेल्या 

ियाहदेिी िुदत ििंपल्यानिंति किण्यात आलेल्या 
दार्वयािंिाठी किं पनीकडे किण्यात आलेली तक्राि; 

● तक्रािदाि योजनेच्या कलि 11 िध्ये निूद केल्यानुिाि 

ििंपूणह िार््ती निलेली तक्राि; 
● तक्रािदािाने वैयत्क्तकरिमया ककिं वा अशभवक्मयाशिवाय 

(अधिवक्ता पीडडत र्वयक्ती अिल्याशिवाय) अधिकृत 

प्रनतननिीद्वािे तक्राि नोंदवली निल्याि . 

 

ग्रा्क तक्राि किी करू िकतो? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

लोकपाल/कें द्रीकृत पावती आणण प्रकक्रया कें द्रावि तक्राि दाखल किण्यािी प्रकक्रया:- 
 

1. या कािणास्तव तयाि केलेल्या पोटहलद्वािे तक्राि ऑनलाइन नोंदववली जाऊ िकत े

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

2. खालील पत्त्यावि कें द्रीकृत पावती आणण प्रकक्रया कें द्रावि इलेक्रॉननक ककिं वा प्रमयक्षरिमया देखील तक्राि 

दाखल  केली जाऊ िकत.े तक्राि, प्रमयक्ष स्वरूपात िादि केली अिल्याि, तक्रािदािाने ककिं वा अधिकृत 

प्रनतननिीद्वािे िीतिि स्वाक्षिी केलेली अिावी.  

3. तक्राि फॉिहिध्ये (स्वतिंत्रपणे अपलोड केलेल्या) आणण रिझर्व्ह बँक ऑफ इिंडडयाने निूद केल्याप्रिाण े

िार््ती अिलेली तक्राि इलके्रॉननक ककिं वा प्रमयक्षरिमया िबशिट केली जाईल. 
 

किं पनीकडे लेखी तक्राि 

(तक्रािदािाने तक्राि केल्यािा पुिावा 
िादि केला जाऊ िकतो अिा 
पद्ितीिंिा ििावेि आ्े)  

 किं पनीने तक्राि पूणहपण ेककिं वा अिंितः 
नाकािली ्ोती आणण तक्रािदाि 

उत्तिाने ििािानी ना्ी 

तक्राि शिळाल्यापािून 30 

र्दविािंच्या आत तक्रािदािाला 
किं पनीकडून कोणते्ी उत्ति 

शिळालेले ना्ी  

तक्रािदािाला किं पनीकडून 

उत्ति शिळाल्यानिंति 1 

वर्ाहच्या आत 

तक्रािीच्या 
तािखेपािून 1 वर्ह 30 

र्दविािंच्या आत  

लोकपाल पोटहल/ कें द्रीकृत 

पावती आणण प्रकक्रया कें द्र 

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


 कें द्रीकृत पावती आणण प्रकक्रया कें द्रािी िार््ती (CRPC) 
 

िेंरलाइज्ड रिशिप्ट अँड प्रोिेशििंग िेंटि (CRPC) 

रिझर्व ह् बँक ऑफ इिंडडया, िेंरल त्र्व्स्टा, 4था िजला, िके्टि 17, ििंदीगड-160 017 

ईिेल:-crpc@rbi.org.in 

टोल फ्री क्र. - 14448  

 

1. लोकपालािंद्वािे ननणहय किा घेतला जातो? 

- लोकपालििोिील कायहवा्ी िािािंि स्वरूपािी अित े

- िाििंजस्याद्वािे िटेलिेंटला प्रोमिा्न देण्यात येते-> तिे न ्ोऊ िकल्याि, लोकपाल ननवाडा/ऑडहि जािी 
करू िकतात 

 

2. लोकपालच्या ननणहयावि ििािानी निल्याि ग्रा्क अपील प्राधिकिणाििोि अपील करू िकतो 
का? 

्ोय, लोकपालािंच्या ननणहयाववरुद्ि अपील किता आ्े > अपीलीय अधिकािी: रिझर्व ह् बँकेच्या ववभागािे प्रभािी 
कायहकािी ििंिालक अितात> ननवाडा झाल्यानिंति ककिं वा तक्राि नाकािल्याच्या 30 र्दविािंच्या आत अपील केल े

जाऊ िकत)े. टीप: 

- ्ी एक पयाहयी वववाद ननणहय(अल्टिनेट डडस्प्युट रििोल्युिन) यिंत्रणा आ्े 

- ग्रा्काला कोणमया्ी टप्प्यावि ननवािणािाठी इति शयायालय/ििंि/अधिकािी यािंच्याकडे जाण्यािे स्वातिंत्र्य 

अिते. 
 

योजनेच्या अधिक िार््तीिाठी https://cms.rbi.org.in/cms/indexpage.html#eng प्ा 
 

लेंड िंगकार्ट  फायनाशि शलशिटेडिे िखु्य नोडल अधिकािी 
नाव: िौ. कुिुर्दनी अग्रवाल 

पत्ता: ि्ावा िजला, बी ब्लॉक, द फस्टह, द फस्टह अर्व्ेशयू िोड, केिवबाग पाटी प्लॉट, वस्त्रापूि, अ्िदाबाद ––

380015 

टेशलफोन निंबि: 079 6814 4659 िोबाईल निंबि : +91-70690 87586 

ई-िेल: nodalofficer@lendingkart.com 
 

िोिवाि ते िुक्रवाि (िावहजननक िु््या वगळून) िकाळी 10:30 ते ििंध्याकाळी 6:00 च्या दिम्यान िुख्य नोडल 

अधिकाऱ्यािी  ििंपकह  िािता येईल. 
 

 

 


