ਰਿਜ਼ਿਵ ਬੈਂਕ –ਏਕੀਰਕਿਤ ਲੋ ਕਪਾਲ ਯੋਜਨਾ, 2021:
ਮੁੱ ਖ ਖਾਸੀਅਤਾਂ
ਯੋਜਨਾ ਰਵੁੱ ਚ ਹੇਠਾਂ ਰਦੁੱ ਤੀਆਂ ਰਨਯਰਮਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ



ਕੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੰ ਪਨੀ (ਸੀਆਈਸੀ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨਬੀਐਫਸੀ, ਇੱ ਕ
ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡੈਟ ਫੰ ਡ-ਗੈਰ ਬੈਂਕਕੰ ਗ ਕਵੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ (ਆਈਡੀਐਫ-ਐਨਬੀਐਫਸੀ),
ਇੱ ਕ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਕੰ ਗ ਕਵੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ – ਇੰ ਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਕਵੱ ਤੀ ਕੰ ਪਨੀ (ਐਨਬੀਐਫਸੀਆਈਐਫਸੀ), ਸੰ ਕਲਪ ਜਾਂ ਸਮਾਪਨ/ਪਕਰਸਮਾਪਨ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕੰ ਪਨੀ, ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਰਵ
ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਦੱ ਸੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਐਨਬੀਐਫਸੀ



ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਨਪਟਾਰਾ ਪਰਣਾਲੀ ਅਕਿਕਨਯਮ, 2007 ਦੇ ਤਕਹਤ ਪਕਰਭਾਸ਼ਾ ਕਦੱ ਤੇ
ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਸਟਮ ਭਾਗੀਦਾਰ

ਗਾਹਕ ਦਆਿਾ ਇੁੱਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦਿਜ ਕਿਨ ਲਈ ਅਧਾਿ:
ਸੇਵਾ ਕਵੱ ਚ ਕਮੀ ਕਵੱ ਚ ਕਸੱ ਟਾ ਹੁੰ ਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਉੱਲੇ ਖ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨਯਕਮਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੀ
ਕੋਈ ਵੀ ਕਕਕਰਆ ਜਾਂ ਚੂਕ
ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਗੈਿ-ਿਖਿਖਾਵ ਲਈ ਅਧਾਿ:
ਹੇਠਾਂ ਕਦੱ ਤੇ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱ ਚ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਕਹਤ ਸੇਵਾ ਕਵੱ ਚ ਕਮੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਕਾਇਤ
ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ:


ਇੱ ਕ ਕਨਯਕਮਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਰਾਏ/ਵਪਾਰਕ ਫੈਸਲਾ



ਇੱ ਕ ਆਊਟਸੋਰਕਸੰ ਗ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਸਬੰ ਿ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਵਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਇੱ ਕ ਕਨਯਕਮਤ
ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਵਵਾਦ



ਕਸੱ ਿੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰ ਬੋਿਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱ ਕ ਕਸ਼ਕਾਇਤ



ਕਕਸੇ ਕਨਯਕਮਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਪਰਬੰਿਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਖਲਾਫ ਆਮ ਕਸ਼ਕਾਇਤਾਂ



ਇੱ ਕ ਕਵਵਾਦ ਕਜਸ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਵਕਿਕ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਿਕਾਰੀ ਦੇ

ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਣ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਨਯਕਮਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ


ਇੱ ਕ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਨਯਾਮਕ ਦਾਇਰੇ ਕਵੱ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ



ਕਨਯਕਮਤ ਸੰ ਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਕਵਵਾਦ; ਅਤੇ



ਇੱ ਕ ਕਨਯਕਮਤ ਸੰ ਸਥਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਾਲਕ ਸਬੰ ਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱ ਕ
ਕਵਵਾਦ

ਗਾਹਕ ਰਸ਼ਕਾਇਤ ਨੰ ਰਕਵੇਂ ਦਿਜ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਸਬੰ ਿਤ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਕਲਖਤੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਮਹੀਨ ਦੇ ਅੰ ਤ ਤੇ
ਜੇ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਵੱ ਲੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਮਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਾਹਕ ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ
ਨਾਲ ਅਸੰ ਤੁਸ਼ਟ ਰਕਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਰਕਸੇ ਫੋਿਮ ਨਾਲ ਸੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਐਨਬੀਐਫਸੀ ਲੋ ਕਪਾਲ ਕੋਲ ਕਸ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰੋ (ਐਨਬੀਐਫਸ ਵੱ ਲੋਂ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਵੱ ਿ ਤੋਂ ਵੱ ਿ ਇੱ ਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰ ਦਰ)
ਲੋ ਕਪਾਲ ਰਕਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂ ਦਾ ਹੈ?


ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਸਾਮਹਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਰਕਕਰਤੀ ਕਵੱ ਚ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ



ਸਲਾਹ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਨਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਾਵਾ ਕਦੰ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ
ਅਵਾਰਡ/ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕੀ ਗਾਹਕ ਅਪੀਲ ਕਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਤਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੰ ਦਾ
ਹੈ?
ਹਾਂ, ਜੇ ਲੋ ਕਪਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਅਕਿਕਾਰੀ: ਯੋਜਨਾ ਦਾ
ਸੰ ਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਵਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨਚਾਰਜ।

ਰਧਆਨ ਰਦਓ:


ਇਹ ਇੱ ਕ ਕਵਕਲਕਪਕ ਕਵਵਾਦ ਸਮਾਿਾਨ ਕਵਿੀ ਹੈ



ਗਾਹਕ ਕਕਸੇ ਵੀ ਚਰਣ ਤੇ ਕਨਵਾਰਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ/ਫੋਰਮ/ਅਕਿਕਾਰੀ
ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ



ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਕਵਆਂ ਲਈ www.rbi.org.in ਤੇ ਜਾਓ

