रिझर्व्ह बँक - इंटिग्रेिेड ऑम्बड्
ु झमन स्कीम, 2021:
ठळक वैशिष्ट्ये

या योजनेमध्ये पढ
ु ील ववननयशमत संस््ांचे ग्रा्क येतात: 

कोणतीही बँक



कोणत्याही एनबीएफसीज, कोअर इन्व्हे स्टमेन्वट कंपनीच्या (सीआयसी)
्यततररक्त, इन्वरास्रक्चर डेब्ट फंड-नॉन बँककं ग फायनान्न्वियल कंपनी

(आयडीएफ-एनबीएफसी), नॉन-बँककं ग फायनान्न्वियल कंपनी-इन्वरास्रक्चर
फायनान्वस कंपनी (एनबीएफसी-आयएफसी), ठरावामधील ककं वा

समापनामधील/ललन्क्वडेिनमधील कंपनी, ररझ्हह बँकेद्वारे नमद
ू इतर
कोणतीही एनबीएफसी.


पेमेन्वट व सेटलमेन्वट लसस्टम्स अॅक्ट, 2007 अंतगहत तनन्चचत करण्यात
आलेला कोणताही लसस्टम सहभागी.

ग्रा्काने तक्राि दाखल किण्यासाठीची कािणे:
ज्याची पररणती सेवेच्या कमतरतेमध्ये होते अिी उपरोन्ललखित ववतनयलमत
संस््ांची कोणतीही कृती ककं वा अकृती.
तक्राि न िाखण्यासाठीची कािणे:

सेवेमधील कमतरतेसाठी कोणतीही तक्रार नसणे हे पढ
ु ीलचा समावेि असणाऱ्या
प्रकरणांमधील योजनेच्या अंतगहत येत:े


ववतनयलमत संस््ेचा ्यापारी न्वयायतनणहय/्यापारी तनणहय



कंत्राट आउटसोसह करण्यासंबध
ं ात ्हे न्वडर व ववतनयलमत संस््ा यांच्यामधील
वववाद




्ेटपणे लोकायक्
ु तांना संबोधधत न केलेली ्य्ा

ववतनयलमत संस््ेचे ्यवस््ापन ककं वा एन्क्झक्यटु ट््ज यांच्याववरोधातील
सवहसाधारण ्य्ा



असा वववाद ज्यामध्ये सांववधधक ककं वा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या
प्राधधकरणाच्या आदे िाचे अनप
ु ालन करताना ववतनयलमत संस््ेद्वारे कृती
केली जाणे



ररझ्हह बँकेच्या कक्षेत न येणारी सेवा



ववतनयलमत संस््ांमधील वववाद; आखण



ववतनयलमत संस््ेच्या इम््लॉयी-इम््लॉयरचा संबध
ं समाववष्ट असणारा
वववाद

ग्रा्क किा प्रकािे तक्राि दाखल करू िकतो?
संबधं धत एनबीएफसीला ललखित तनवेदन करता येऊ िकेल
एका मट्न्याच्या अखेिीस
एनबीएफसीकडून उत्तर प्रा्त न झालयास ककं वा एनबीएफसीच्या उत्तराने
ग्राहकाचे समाधान न झालयास.

ग्रा्क कोणत्या्ी मंचाकडे गेलेला नसल्यास
एनबीएफसी लोकायक्
ु तांकडे तक्रार दािल करा (एनबीएफसीकडून उत्तर
आलयानंतर एका वर्ाहपेक्षा अधधक कालावधीनंतर नाही)
लोकायक्
ु त किा प्रकािे ननणहय घेऊ िकतात?



लोकायक्
ु तांसमक्षचे कामकाज हे संक्षक्ष्त स्वरुपात दे ण्यात येत आहे.
समेटाद्वारे समझोत्याला चालना दे तात. समझोता न झालयास, ते
तनवाडा/आदे ि जारी करू िकतात.

लोकायक्
ु तांच्या ननणहयाने समाधान न झाल्यास, ग्रा्क अपील करू िकतो का?
होय, लोकायक्
ु तांचा तनणहय अपील करण्यायोग्य असलयास. अपील प्राधधकरण:

योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या ररझ्हह बँकेच्या ववभागाचे प्रभारी कायहकारी
संचालक
िीप:



ही एक पयाहयी तक्रार तनवारण यंत्रणा आहे .



ग्राहकाला कोणत्याही प्रकारच्या तनवारणासाठी इतर कोणत्याही

न्वयायालयामध्ये/मंचावर/प्राधधकरणाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य आहे.


योजनेच्या अधधक तपिीलासाठी www.rbi.org.in चा संदभह घ्या.

